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AUTHOR GUIDELINES 
 
About Bodhi 

 The BODHI International Journal of Research in Humanities, Arts and Science  

(E-ISSN:2456-5571)  is open access, peer reviewed, referred and quarterly journal, which is powered & 

published by center for Resource, Research and Publication Services, (CRRPS) India. It is committed to 

bring together academicians, research scholars and students from all over the world who work 

professionally to upgrade status of academic career and society by their ideas and aims to promote 

interdisciplinary studies in the field of humanities, arts and science.  

 

Subjects for Papers 

 The journal welcomes publications of quality papers on research in humanities, arts, science. 

Agriculture, anthropology, education, geography, advertising botany, business studies, chemistry, 

commerce, computer science, communication studies, criminology, cross cultural studies, demography, 

development studies, geography, library science, methodology, management studies, earth sciences, 

economics, bioscience, entrepreneurship, fisheries, history, information science & technology, law, life 

sciences, logistics and performing arts (music, theatre & dance), religious studies, visual arts, women 

studies, physics, fine art, microbiology, physical education, public administration, philosophy, political 

sciences, psychology, population studies, social science, sociology, social welfare, linguistics, literature 

and so on. 

 

Call for Papers 

The journal invites balanced mix of theoretical or empirical, conceptual papers to publish 

including research articles, case studies, review papers, comparative studies, dissertation chapters, 

reports of  projects in progress, analytical and simulation models, technical notes, and book reviews, 

leading academicians, business peoples, corporate sectors, researcher scholars and students from 

academic institutions, research organizations, non-government organizations (NGOs), corporate 

sectors, civil societies, industries, and others from India and abroad. 

 

Submission of Manuscript 

1. Submit your article by email to bodhijournal@gmail.com  

2. The manuscripts/papers should be research based or related, original and comprise of previously 

unpublished material and must be presented following scientific methodology. 

3. Authors must send an abstract of the paper not exceeding 250 words, all manuscripts must be in 

font style of Times New Roman, size: 12, line spacing: double spaced and submitted only in MS 

Word 2003/ 2007 version. 

4. All manuscripts should follow the MLA or APA style manual. The full paper must not exceed 3000 

words, including tables and references. 

5. The manuscript should be well-organized to have Title page, Abstract, Keywords, Introduction, 

Literature Survey, Problem Definition, Material & Methods, Findings & Results, Interpretation & 

Discussion, Conclusion and References.  

6. All quoted, reproduced material should clearly be referenced. 

7. Tables and figures should appear in the document near / after where they are referenced in the 

text. 

8. All contents should be original – authors’ own words, ideas, findings and arguments. 



 
 

 

 

9. Tables and figures should appear in the document near / after where they are referenced in the 

text. All figures and tables must have an intelligible caption in relation to the text. 

10. Photographs must be sharp, and exhibit good contrast. 

11. Correct and complete referencing of quoted and reproduced material is the obligation of the 

author. In the text, references should be inserted in parentheses in full. 

12. If author uses a reference from an out-source, author should cite relevant source giving credit to 

the original author/contributor. 

 

Review of Article / Manuscript 

1. The manuscript will be numbered and sent to the review committee for review-report. 

2. The author will be intimidated of the review and the process will take a maximum period of 15 – 

20 days. 

 

Ethical Policy 

1. Authors are advised to adhere to the ethics of publication of his/her article to be considered for 

publication. 

2. Acknowledgement of the original ideas, borrowed from other sources is imperative. 

3. The authors of original research work (previously unpublished / under process for the 

publication elsewhere) should be an accurate submission of the work carried out, provide the 

rationale of the significance of the research work in context with previous works, and should 

contain sufficient details to allow others for further research. 

4. It will be the wholesome responsibility of the authors for such lapses if any on legal bindings and 

against ethical code of publication or communication media. 

 

Plagiarism Alert & Disclaimer 

1. The publisher & editors will not be held responsible for any such lapse of the contributor 

regarding plagiarism and unwarranted quotations in their manuscripts. 

2. All submissions should be original and must have a “statement of declaration” assuring their 

research paper as an original and fresh work and it has not been published anywhere else. 

3. It will be authors are sole responsibility for such lapses, if any on legal bindings and ethical code 

of publication. 

4. Contributors are advised to be aware about Plagiarism and ensure their paper is beyond 

plagiarism as per UGC norms. 

 

Publication Policy & Peer-review Process 

Peer review exists to ensure that journals publish article which is of benefit to entire research 

community. Peer reviewers’ comments and recommendations are an essential guide to inform the 

editor’s decision on a manuscript that revisions and improvement. They are part of the publication 

process and actually help raise the quality of the manuscript. It also helps the readers to trust the 

research integrity of the article.  

1. The Editor-in-Chief will primarily examine each manuscript. 

2. The editor-in- Chief will advise the authors about the acceptance of the manuscript by email. 

3. The manuscript will be evaluated on parameters of originality, practical importance, subject 

relevance, scientific level and contribution to the current academic scenario. 

4. If the manuscript is accepted following publication policies. 



 
 

 

 

5. Accepted manuscript will be forwarded to the double-blind peer review process. Such that the 

journal does not disclose the identity of the reviewer(s) to the author(s) and does not disclose the 

identity of the author(s) to the reviewer(s). 

6. The review committee is not responsible for stripping of any information during panel review as 

the original author is not known to the committee. 

7. Manuscript/paper will be published only when the article is ‘commended for publication’ from 

the review committee/editorial board. 

8. If necessary the copy-editing work will be done by the members of the Editorial Board. 

9. The review process may take minimum 20 working days. 

10. In case of acceptance of the manuscript and commended for publication favorably, the 

manuscript will be published in online mode of time. If paper/article/manuscript is not 

commended for publication, the rejected manuscripts shall not be returned. 

   

Copyright Notice 

Submission of an article implies that the work described has not been published previously 

(except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis), that it is not 

under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly 

or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, will 

not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, without the written 

consent to the Publisher. The Editors reserve the right to edit or otherwise alter all contributions, but 

authors will receive proofs for approval before publication. 

Copyrights for articles published in Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts 

and Science are retained by the authors, with first publication rights granted to the journal. The 

journal/publisher is not responsible for subsequent uses of the work. It is the author's responsibility to 

bring any infringement action if so desired by the author. 

 

Indexed & Open Access 

The journal will be indexed as per database norms. The Indexing will provide the manuscript to 

achieve its purpose of being accessible to worldwide readers. Easy accessible will increase as 

manuscript’s and journal’s reputation. It will be a source of the quality information in respective 

areas/studies. 

 

Privacy Statement 

We may collect the contact details from authors like names, designation with Institutional 

address, email addresses, postal address, phone numbers and other information to understand needs 

and provide with a better service that are entered in this journal site and will be used exclusively for the 

stated purposes of this journal. 

 

Frequency of Publication of the Journal 

BODHI is a quarterly journal, will be published in January, April, July and October on respective 

Years.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Review and Evaluation Committee 

Quarterly review committee meeting will be convened by the editor-in-chief. Authors are 

expected to submit their manuscript before 20 working days of the publication of the respective month. 

The journal will be published regularly as per Journal publication policy. 

 
Article Submission 

Authors are kindly advised to send manuscripts along with registration & copyright forms. 

(Duly filled-in Registration form is mandatory with the paper for acceptance) Soft copy of the papers 

should be mailed to bodhijournal@gmail.com 

 

Conference Proceedings 

Bodhi will be published as special issues for the national / international conference and 

seminars volumes. The group of papers also will be published in Bodhi journal. 

 
 
 



 

 

  



 

  



 

fhe;jpfpuhk fpuhkpa epfh;epiyg; gy;fiyf;fofk; 
(kj;jpa fy;tp mikr;rfk;> ,e;jpa muR) 

Njrpaj; ju kjpg;gPl;Lf; FOtpd; ‘V’ jFjp ngw;wJ 
fhe;jpfpuhkk; - 624 302> jpz;Lf;fy; khtl;lk;> jkpo;ehL 

 

jkpo;j;Jiw 
 

Kidth; x.Kj;ijah kpd;dQ;ry;: muthiahtamil@gmail.com 
 

nre;jkpo; tsh;j;j ige;;jkpo;g; ghtyh; 
 

jkpoh;fs; miyfly; jhz;bg; G+kpg;ge;jpd; vl;Lj;jpf;Fk; tzpfh;fsha;> ciog;ghspfsha;> 
fiyQh;fsha;> Vtyh;fsha;g; gazpj;jdh;. Gyk;ngah;e;j kz;izj; jha; kz;zha;g; Nghw;wp cioj;J 
tsk;ngUf;fpdh;. jq;fpa ,lq;fspnyy;yhk; jaf;fkpd;wpj; jkpo; Kof;fk; nra;J>nrk;khe;j jkpior;; 
nropj;Njhq;fr; nra;jdh;. Ngr;irAk; vOj;ijAk; ,yf;fpaj;ijAk; %r;rhff; nfhz;L jkpiof; 
fhye;NjhWk; nrOikg;gLj;jpdh;. Vd; me;je;j ehl;bd; mYty; nkhopahfNt jha;j;jkpio 
Ml;rpgPlj;jpy;  Vw;wpitj;J moF ghh;j;jdh; (jkpo; gpwe;j kz;zpy;jhd; mjw;Ff; 
nfhLg;gpid ,y;iy). ,d;iwa etPd ,izaj; jkpopd; tsh;r;rpf;Fk; vOr;rpf;Fk; mth;fNs 
Kd;dj;jp Vu;. njhg;Gs;nfhb cwTfisg; gpd; njhlh;tJk; MjuTf;fuk; ePl;bj; jhq;FtJk; fhyj;jpd; 
NjitahFk;. me;jtifapy;jhd; rPh;kpF rpq;fg;G+h; kz;zpy; jd; tho;ehnsy;yhk; jkpior; nropf;fr; 
nra;J jkpowpQuhfNt tho;e;J kiwe;j ma;ah K.jq;fuhrd; mth;fisj; jkpoha;e;j kJiu kz;zpy; 
epidT $h;fpNwhk;. 
 
 jkpohrphpah; K.jq;fuhrd; ma;ah vdf;F ,uz;L tifapy; mwpKfk;. xd;W> mth; rpq;fg;G+hpy; 
jkpohrphpauhfg; gzpahw;wpa ckWg;Gyth; jkpo;nkhop epiyaj;jpy; ehd; fhyb itj;;jJ. ,uz;lhtJ> 

mtUf;fhd epidNte;jy; $l;lj;jpy; (,izatop) mtuJ gilg;ghd‘ehl;Lg;Gwj;jpy;’vd;w Ehy; 
Fwpj;J ciuahw;wpaJ (,e;j Ehiyf; fht;ah gjpg;gfk;> nrd;id ntspapl;Ls;sJ).vdJ 
ciuahlYf;fhfj; jkpohrphpahpd; jkpo;g; gzpfis mwpe;Jnfhs;s ,izaj;jpy; cyh te;jNghJ> 
rpq;fg;G+h; Njrpa Ehyfk; mtUila midj;J Ehy;fisAk; (ftpij> rpWfij> ehlfk;> ciueilf; 
fl;Liufs;> nkhopg;gapw;rp>ehl;Lg;Gwk; vd;W ehw;gJ Ehy;fs;) ,izaj;jpy; gjptpl;bUe;jJ tpag;igj; 
je;jJ. rpq;fg;G+h; Njrpa Ehyfk;jhd; jkpowpQh;  K.jq;fuhrd; gilg;Gfs; Fwpj;j ,e;jg; gd;dhl;Lf; 
fUj;juq;f Ma;Tf;Nfhit ntsptUtjw;F Mjhuk;> mbg;gil. ma;ah K.jq;fuhrd; gilj;j 
Ehy;fspd; jiyg;Gfs; mtuJ ,aw;ifNeaj;jpw;F> Fwpg;ghfg; G+j;Jf;FYq;fp kzk; gug;Gk; 
kyh;fspd;Nky; nfhz;l fhjYf;F milahsk;. G+r;nrz;L> rpe;jidg; G+f;fs;> kfue;jk;> kyh;f;nfhj;J> 
ngha;ifg; G+f;fs;> kyh;f;$il> kzq;fkOk; G+f;fs;> fw;gid kyh;fs;> epj;jpyg; G+f;fs;> kzf;Fk; 
ky;ypif> thifg; G+f;fs;> jhok;G+> jhkiug;G+> kzq;fth; kyh;fs;> #hpafhe;jp> tpz;ntspg; G+f;fs;> 
rhke;jpg; G+f;fs;> Kw;wj;J Ky;iyfs; vd;W Ehy; jiyg;Gfspy; vy;yhk; kyh;fspd; 
thridjhd;. ,jdhy;jhd; ,tuJ gilg;Gfs; fliyAk; jhz;b ky;ypif kzf;Fk; kJiuapy; kzk;; 
gug;Gfpd;wd. 
 
 ,th; fiyQh;>ehlf Mrphpah;> Nkil ehlf ,af;Feh;>ghlfh;>,yf;fpathjp> ftpQh;> rpWfij 
Mrphpah;> r%fj;njhz;lh;> jkpo;g; gapw;Weh;>jkpo;r; rq;f eph;thfp  vd;W jkpiof; fhf;fTk; gug;gTk; 
tyk; te;j jrhtjhdp. jkpo; Clfj; NjdP.  
 

 jkpowpQh; K.jq;fuhrd; ma;ahtpd; ‘ehl;Lg;Gwj;jpy;’vd;w Ehiy ,q;Ff; Fwpg;gpl;Lr; nrhy;y 

Ntz;Lk; vd;W vdf;Fg;gLfpwJ. ,e;j Ehypy; ehl;Lg;Gw tof;fhWfis (jhyhl;L> xg;ghhp> njk;khq;F> 
tpLfij) tha;nkhop tuthf> ehl;Lg;Gw ,yf;fpakhf czh;e;J eak; ghuhl;Lfp;d;whh;. jha;g;ghy; 
nfhLg;gJ epWj;jg;gl;l fhyj;NjhL jhyhl;Lg; ghlYk; Kj;jha;g;Gg; ngw;Wtpl;lJ vd;W $wp 
tUe;Jfpwhh;. kNyah> rpq;fg;G+h; gFjpfspy; ,ug;gh;> nrk;gidj; Njhl;lq;fspy; Ntiy nra;Ak; jkpo; 
kf;fs;> 

“fs;Sf;fil Xuj;jpNy 
fr;rhd;fil ek;kfil 
fr;rhd;thq;f te;jFl;b 
fUj;jf;Fl;b ek;kFl;b 



 
fs;Sf;filg; gf;fj;jpNy 
xl;Lf;fil ek;kfil 
rPg;Gthq;f te;jFl;b 

nrtj;jf;Fl;b ek;kFl;b>” 

vd;W jq;fspd; cly;typ jPuTk; ciog;gpd; fisg;igg; Nghf;fTk; fs;Sz;L Mbg;ghbaij kpFe;j 
<Lghl;NlhL gjpTnra;fpd;whh;.  

 
 jkpofj;jpNyNa tof;nfhope;JNghd tha;nkhop tpLfijfs; gytw;iw Mtzg;gLj;jpAs;shh;. xU 
rhd;W: 

“nea;ahj; JfpYLj;jp ePuhLk; ngz;Nz 

itahGhpf;F topNaJ fz;Nz?” 

“tidahj ghidapy; jz;zpnfhz;L NghwtNu 

itahGhpf;F mJjhd; ghij.” 
 
 NkYk; nrl;bahh;fspd; tl;bf;fzf;ifg; Gjph;fshf;fp ez;gh;fNshL gfph;e;Jnfhz;l 
epidTfisnay;yhk; njhFj;jspj;jpUf;fpd;whh;. . 
 

 jkpo; tzpfh;fs; kyhahg; ngz;fis kze;J tho;e;jjd; tpisthf ‘kyhf;fh nrl;bahh;fs;’ 
vd;w jdpr; r%fk; Njhd;wpapUg;gij vLj;Jf;fhl;b> ,jdhy; jkpOk; kyhahTk; 
(jkpq;fyk;Nghy) ,uz;lwf; fye;Jtpl;l nkhopf;fyg;igAk; mjd;top ntspg;gLk; Ngr;R 
tof;FfisAk; eifr;Ritahfg;  gjpTnra;Js;shh;. 
 
 rpq;fg;G+h; gw;wp vOjg;gl;l ehl;Lg;Gw ,yf;fpakhf ,d;Wtiu mwpag;gl;bUg;gJ 

eh.t.,uq;frhkpjhrd; ,aw;wpa ‘mjptpNdhj Fjpiug; ge;ja yhtzp’ (21 ghly;fisf; nfhz;lJ) 

vd;w Ehy;jhd;. ,dp rpq;fg;G+h; fy;tpj;jpl;lj;jpy; ehl;Lg;Gwtpay; ghlj;jpw;fhd Ehyhf> ,yf;fpa 
Nehf;fpy; ehl;Lg;Gw tof;fhWfis Muha;e;Jiuf;Fk; ma;ah K.jq;fuhrdpd; ehl;Lg;Gwj;jpy; vd;w 
EhiyAk; jhuhskhf ,izj;Jf;nfhs;syhk;.   
 
 Gyk;ngah;e;j jkpowpQh; K.jq;fuhrd; mth;fs; jkpo; ,yf;fpaj;jpd;; kPJ nfhz;bUe;j gw;Wk; 
JiwNjhWk; mth; Mw;wpAs;s tho;ehs; gq;fspg;GfSNk mth; kPz;Lk; jha; kz;zpy; 
Kisj;njOtjw;F tha;gspj;Js;sd. jkpOf;Fj; njhz;L nra;Nthd; kiwtJkpy;iy> 
kwf;fg;gLtJkpy;iy. jkpowpQiu epidT$Uk; ey;Ys;sq;fisg; ghuhl;b kfpo;fpNwd;.   
 

tho;j;JfSld; 

 

 

  



த ொகுப்புரை 

 

‘சிங்கப்பூர்த் தமிழறிஞர் மு. தங்கராசனின் படைப்பாக்கங்கள்’ என்ற பபாருண்டமயில், மதுடர 

உலகத் தமிழ்ச் சங்கமும், குறிஞ்சி தமிழ்ப் பண்பாட்டு ஆய்வு டமயமும் இடைந்து 13.11.2021 

அன்று நைத்தும் பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கத்திற்காகத் த ொகுக்கப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுடரகள் 

இடை.  

 

 தமிழகத்தில் பிறந்து மலலசியாைிற்குப் பபயர்ந்து, அங்கு திரு. நல்லசாமி என்ற ஆசிாியப் 

பபருந்தடகயிைம் நற்றமிழ் கற்றைர் மு. தங்கராசன். ஆசிாியர், தடலடமயாசிாியர், சிங்கப்பூர்க் 

கல்ைி அடமச்சின் தமிழ்ப் பாை நூலாக்கக் குழுைில் உறுப்பினர், இயல், இடச, நாைகம் என்ற 

முத்தமிழிலும் தமது முத்திடரடயப் பதித்த பபருடமக்குாியைர். ைாபனாலி, நாளிதழ் 

லபான்றைற்றில் ‘பபான்னி’ என்ற புடனபபயாில் தமது படைப்புகடள பைளியிட்ைைர். 

கல்ைிப்பைி, எழுத்துப்பைி, பதாகுப்புப் பைி, ஆய்வுப் பைி எனப் பன்முக ஆளுடமயாக 

மிளிர்ந்தைர் மு.தங்கராசன். அயலகத்தில் தாம் ைாழ்ந்த நாட்களில் கன்னித்தமிழின் 

பபருடமகடள ைளர்க்க அயராது பாடுபட்ை பபருமகனார். அன்னாாின் எழுத்துப் பைிகடளத் 

தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அறியலைண்டும் என்ற அைா, அைாின் அருடமப் புதல்ைர்களின் மனதில் 

அரும்பியது. தந்டத பிறந்த தமிழ் மண்ைில், தமிழ் ைளர்த்த நன்மாைக் கூைலாம், நான்காம் 

தமிழ்ச் சங்கம் கண்ை நகரமாம் மதுடரயில் தமிழ்ச்சான்லறார்கள், லபராசிாியர்கள், ஆய்ைாளர்கள், 

தமிழ் ஆர்ைலர்கள் எனப் பல்லைறு தரப்பினடரயும் இடைத்து, அன்னாாின் படைப்புக்கடள 

உடரயாைலாக மாற்ற ைிடழந்தார்கள். ஆய்வு கட்டுடரகளாக அைற்டறத் பதாகுத்து பைளியிை 

பன்னாட்ைளைில் கருத்தரங்கம் ஒன்டற நைத்தக் கருதினர். 

 

 முன்னொள் அதெொிக்கன் கல்லூொி இளங்கடலத் தமிழ் பயின்ற மாைைர்கள் சிலைது 

முயற்சியொல் த ொடங்கப்பட்ட‘குறிஞ்சி தமிழ்ப் பண்பாட்டு ஆய்வு டமயம்’ கைல் கைந்தும் தமிழ்ப் 

பண்பாட்டின் எல்டலகடள ைிஸ்தாித்த ஓாா் ஆளுடமயின் எழுத்துப் பணிகரைக் 

கருப்பபாருளாகக் பகாண்டு ‘பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்’ ஒன்டற ஒருங்கிடைக்கும் முயற்சியில் 

தன்டன இரணத்துக் பகாண்ைது.  

 

 பகாள்டள லநாய் காலக்கட்ைத்தில் ‘மு.தங்கராசனின் படைப்புகடள’ ஆய்ைாளர்கள் எளிதில் 

அணுகும் முகமாக சிங்கப்பூர் அரசு ைழங்கிய அன்னாாின் படைப்புகடள, ‘மின்னூல்’ ைடிைில் 

பமய்நிகர்  ைத் ில் பரப்பில் பகிர்ந்லதாம். ஆய்ைாளர்கள் அைற்டற ஆய்வுக் களமாகக் பகாண்டு, 

தங்களின் ஆய்வுப் பைிடய லமற்பகாள்ள ைிருப்பமுள்ளைர்களிைம் பதாிைிக்கப்பட்டு, 

அைர்களிைமிருந்து ஆய்வுக் கட்டுடரகடளக் ககொொிகனொம். பல்லைறு தரப்பினரும் ஆர்ைமுைன் 

பங்லகற்று ஆய்வுக் கட்டுடரகடள அனுப்பி டைத்தனர்.  

 

 ‘மு.தங்கராசனின் எழுத்துப் பைிகள் பன்முகமானடை’. பத்து கைிடத நூல்கள், ஆறு நாைக 

நூல்கள், ஏழு சிறுகடதத் பதாகுப்புகள், நான்கு கட்டுடர நூல்கள், நாட்டுப்புற நூல் ஒன்று என 

இருபத்து எட்டு நூல்கடள எழுதியுள்ளார். அைற்டற டமயமிட்டு ஆய்ைாளர்கள் தங்களின் 



ஆய்வுகடள அடமத்துக் பகாள்ள ஆற்றுப்படுத்திலனாம். லபராசிாியர்கள், முடனைர் பட்ை 

ஆய்ைாளர்கள், முதுகடல மாைைர்கள், பள்ளி ஆசிாியர்கள் என நூற்றிப் பதினான்கு லபர் 

தங்களின் கட்டுடரகடளச் சமர்ப்பித்தனர். பகாள்டள லநாய் காலக்கட்ைத்தில் இது 

ைரலைற்கத்தக்க ஒன்றாகும். ஆசிாியாின் படைப்புகளான கைிடத, சிறுகடத, கட்டுடர, நாைகம் 

எனப் பலைற்றிலிருந்தும் கட்டுடரகள் ைந்தன. குறிப்பாக ‘மு.தங்கராசனின் எழுத்துகளில்’ 

புலனாகும் சமூகநிடல, கல்ைிச் சிந்தடன, படைப்பு உத்திகள், உைர்ச்சிக் பகாள்டககள், 

பபண்நிடல, துலங்கும் திராைிைச் பசால்லாைல், முற்லபாக்குச் சிந்தடனகள், ைாழ்ைியல் பநறிகள், 

நாட்டுப்பற்று, பமாழிப்பற்று, உலகியல் பார்டைகள், இடறயுைர்வு, பமாழி நடை, 

தத்துைச்சிந்தடன, காதல் என மானுைத்தின் அகப்புற பைளிகடள மு.தங்கராசன் பதிவு 

பசய்திருக்கும் ைிதங்கடள முதன்டமப்படுத்தி ைிைாதித்து இருந்தனர். சிங்கப்பூர் தமிழ்ப் 

பண்பாட்டின் அடசைாக்கங்களில் மு.தங்கராசன் ஏற்படுத்தியிருக்கும் தைங்கடளக் கட்டுடரகள் 

ைழியாகக் கைித்தனர் ஆய்ைாளர்கள்.  

 

 ஆய்ைாளர்களின் கட்டுடரகடள அகர ைாிடசப்படுத்தியதில் மு.தங்கராசனின் கைிடதகள் 

குறித்து நாற்பத்தி ஏழு, சிறுகடதகள் பற்றி முப்பதிரண்டு, நாைகங்கள் பற்றி ஐந்து, கட்டுடரகள் 

குறித்துப் பதினாறு, நாட்டுப்புறைியல் குறித்து பதினான்கு என ஆக பமாத்தம் 114 கட்டுடரகள் 

ைந்தன.  

 

 ‘பல்கடலக் கழக நிதி நல்கடலக் குழு’ைின் ைழிகாட்டுதலின் படி ‘Peer Reviewed Refereed 

journal’ ஒன்றில் ஆய்வுக் கட்டுடரகடள பைளியிட்ைால் அது ஆய்ைாளர்களுக்குப் பயன் 

அளிக்கும் என்பதால் ‘லபாதி பன்னாட்டு கடல, அறிைியல் இதழில்’ (EISSN-2456-5571) 

கட்டுடரகடள பைளியிடுைதற்கு ஏற்ப பைிகடள முன்பனடுத்லதாம். பல்லைறு எழுத்துருகளில் 

அடமந்திருந்த 600 பக்கங்கடள, ஒலர எழுத்துருைில் அடமப்பதும், இதழியல் பநறிகளுக்கு ஏற்ப, 

கட்டுடரகடள ைடிைடமப்பதும், இரண்டு பதாகுதிகடளயும் பிடழதிருத்தி பசம்டமப்படுத்துைதும் 

எனப் பதிப்பு லைடல கடும் பைியாக மாறியது. ஆறுமாதக் காலத்தில் பசய்ய லைண்டிய 

பைிகடளப் பத்து நாள்களில் பசய்ைது என்பது பபரும் சைாலாக இருந்த்து. கருத்தரங்கிலல 

கட்டுடரத் பதாகுதிகடள பைளியிை லைண்டிய பநருக்கடியிருந்த சூழலில், இயன்றைடர 

பதாகுப்டபச் பசம்டமப்படுத்திலனாம். தற்லபாது பார்க்கும்லபாது ஆங்காங்லக சில குடறகள் 

கண்ைில் பைத்தான் பசய்கின்றன. இத் பதாகுதிகள் லபாதி இதழின் தளத்தில் 

http://www.bodhijournals.com. எப்பபாழுதும் பார்டைக்குக் கிடைக்கும். 

 

 இக்கருத்தரங்கம் சிறப்புற அடமயப் பல்லைறு தரப்பினர் தங்களின் உடழப்டப நல்கினர். 

கட்டுடரகள் ைழங்கிய ஆய்ைாளர்களுக்கும், கட்டுடரகடள நல்ல முடறயில் ஒலர  

எழுத்துருைிற்கு மாற்றியும் திருத்தம் பசய்து பகாடுத்த லலசர் பாயிண்ட் தரப்பினருக்கும் நூலாக  

ைடிைடமத்த சான்லாக்ஸ் நிறுைனத்தாருக்கும் அடதச் சிறப்புற பைளியிட்ை லபாதி  

கபைொசிொியொா் முடனைர் S. பாலகிருஷ்ைன் அைர்களுக்கும் நன்றி உாித்தாகட்டும்.  

  

 மு.தங்கராசன் அைர்கைின்  ெிழ்ப் பணிரய உலகம் அறியச் தசய்ய விரைந்  அவைது 

குடும்பத் ொருக்கும் சிங்கப்பூொில் இருந்து தகொண்கட கருத் ைங்கத் ிற்குத் லதடையான 



ஆகலொசரனகரை வைங்கிய அறிஞர்களுக்கும் பநஞ்சம் நிடறந்த நன்றிகடள 

உாித்தாக்குகின்லறாம். உலகின் பல்லைறு இைங்களில் உள்ள தமிழறிஞர்கடள ஒன்று திரட்டி 

தமிழின் இனிடமயிடனத் தரைி லபாற்றச்பசய்யும் உலகத்தமிழ்ச் சங்க இயக்குநர்  

முடனைர் தா. லலிதா அைர்களுக்கும் நன்றி உாித்தாகுக. பல்லைறு பைிகடள இன்முகத்துைன் 

பசய்து பகாடுத்த நண்பர் நடகக் கடை பசந்தில், ைடிைடமப்பாளர் கார்த்திக் குமரன், சபாி, குமார் 

ஆகிலயாருக்கு நன்றி. கருத்தரங்டக மிகச் சிறப்பாக ஒருங்கிடைத்த முடனைர் 

ந.இரத்தினக்குமார் மற்றும் முடனைர் லச.பாலகிருஷ்ைன் அைர்களுக்கும் நன்றி.  

 

         இவண் 

 
 

முரனவர் பொ. சிங்கொைகவலன் முரனவர் ஆ. பூெிச்தசல்வம் 

உ விப் கபைொசிொியொா்  

அைசுக் கரலக் கல்லூொி, கெலூொா் 

உ விப் கபைொசிொியொா்  

அதெொிக்கன் கல்லூொி, ெதுரை 

 

                                                            

      

 
 

  



  



வொழ்த்துரை 

 

டொக்டர் சு.ப. ிண்ணப்பன், சொர்பு நிரலப் கபைொசிொியர், சிங்கப்பூர் சமூக அறிவியல் 

பல்கரலக்கைகம், சிங்கப்பூர். 

 

 உலக நொடுகைில் நம்  ெிழ்தெொைிரய அ ிகொைத்துவ தெொைிகைில் ஒன்றொக ஏற்றுக் தகொண்டு, 

அ ன் வைர்ச்சிக்குப் பல்லொற்றொனும் உ வி வருவது சிங்கப்பூர் நொடொகும்.  ெிழ்க் கல்வி, தெொைி 

இலக்கியம், பண்பொடு, செயம், சமூகம், கரல, நொகொிகம், ெைபு, இனம் மு லிய பல்துரறகைின் 

வைச்சிக்கும் முன்கனற்றத்துக்கும் சிங்கப்பூர் அைசும், சமூக அரெப்புகளும் அைசுசொர் நிறுவனங்களும் 

ஒல்லும் வரகயொன் எல்லொம் த ொடர்ந்து உ விவருகின்றன. இ னொல், சிங்கப்பூர்த்  ெிழ் இலக்கியம்  

கவிர , சிறுகர , குைந்ர  இலக்கியம், குறு நொவல்கள்\நொவல்கள், கட்டுரைகள், பக் ி நூல்கள் 

வொழ்க்ரகக் கட்டுரைத் த ொகுப்புகள்,  ிறனொய்வு நூல்கள், வொழ்க்ரக வைலொறுகள் எனப் பலவரகயில் 

1965மு ல் தசன்ற அரை நூற்றொண்டொக வைர்ச்சி கண்டுள்ைது. இ ரனப் பற்றி டொக்டர் அ.வீைெணி 

விொிவொக ஒரு கட்டுரை எழு ியுள்ைொர். அ ில், ‘சிங்கப்பூர்த்  ெிைிலக்கிய விரைச்சலுக்கு ெகுடம் 

சூட்டுவது கபொல அரெந் து, அருண் ெகிழ்நன்  ரலரெயில் ெின்னிலக்கக் குழுவினர் முன்தனடுத்  

சிங்கப்பூர்த்  ெிழ் இலக்கிய ெின் த ொகுப்பு. உள்ளூர்த்  ெிழ் ெைபுரடரெ அரெப்புகளும் க சிய 

நூலக வொொியமும் இரணந்து தசயலொற்றி, இத் ிட்டம் சு ந் ிை சிங்கப்பூர் மு ல் 50 ஆண்டுகைில் 

தவைியிடப்பட்ட சிங்கப்பூர்  ெிழ் இலக்கியம் அரனத்ர யும் ெின்னிலக்க வடிவெொக்கி, 

இரணயத் ில் கிரடக்கச் தசய்யும் கநொக்கில் த ொடங்கப்பட்ட தபருந் ிட்டம். சிங்கப்பூர்த்  ெிழ் 

இலக்கியத்ர ப் பொதுகொப்புடன் எ ிர்கொலச் சந்  ியினருக்குக் ரகயைிக்கும் வி ெொக, 2013ஆம் 

ஆண்டில் சுெொர் 350 நூல்கள் ெின்னிலக்க வடிவில் அன்பைிப்பொக அைிக்கப்பட்டு தவற்றிகைெொக 

முடிக்கப்பட்டது எனக் குறிப்பிட்டுள்ைொர். 

 

 இ ன் விரைவொக, சிங்கப்பூர்த்  ெிழ் இலக்கியப் பரடப்புகரை யொரும் எங்கிருந்தும் எப்கபொதும் 

இரணய வொயிலொகப் தபற்றுப் படிக்கலொம். எனகவ சிங்கப்பூர் எழுத் ொைர்கள்  ங்கள் 

பரடப்புகரைத்  ொய் நொடொகிய  ெிைகத் ிலுள்ை வொசகர்கள், பரடப்பொைர்கள், பல்கரலக் கைக 

ஆசிொியர்கள், ஆய்வொைர்கள், ெொணவர்கள் மு லிய அரனவர்க்கும் அறிமுகப்படுத்துவ ிலும், 

அவர்கைின் கருத்ர  அறிவ ிலும் அ ிக ஆர்வமுரடயவர்கைொக உள்ைனர். இ ன் விரைவொக, 

சிங்கப்பூர்த்  ெிழ் எழுத் ொைர் கைகமும் தசன்ரனப் பல்கரலக் கைகமும் இரணந்து சில 

ஆண்டுகளுக்கு முன் 2017இல் இைண்டு நொள் கருத் ொங்கு ஒன்ரற ஏற்பொடு தசய்து நடத் ின. 

அக்கருத் ைங்கில் சிங்கப்பூர்த்  ெிைிலக்கியம் பற்றிப் படித்  கட்டுரைகரை, எழுத் ொைர் கைகத் 

 ரலவர்  ிரு. ஆண்டியப்பன் எவ்வைகவொ முயன்றும் த ொகுத்து நூலொக தவைியிட இயலவில்ரல. 

 

 இந்நிரலயில், ெதுரை உலகத்  ெிழ்ச்சங்கத் ினரும் குறிஞ்சி  ெிழ்ப் பண்பொட்டு ஆய்வு 

ரெயத் ினரும் இரணந்து சிங்கப்பூர்த்  ெிழ் இலக்கியப் பரடப்பொைர்கைில் ஒருவைொக விைங்கி, 

கொலெொகியுள்ை  ெிைொசிொியர் மு. ங்கைொசனின் பரடப்புகரை இரணயவைியிலும் நூல் வடிவிலும் 

படித்து, அரவ த ொடர்பொக ஏறத் ொை 100 ஆய்வுக்கட்டுரைகரை எழு ச் தசய்து, கருத் ைங்கம் 

ஒன்ரற நடத்துவது என்பது, உண்ரெயிகலகய பொைொட்டத் க்க ொகும். சிங்கப்பூொில் 1982ஆம் ஆண்டு 

த ொட்டுப் பணியொற்ற வந்  கொலம் மு ல் ஆசிொியர் மு. ங்கைொசனொரை நொன் நன்கு அறிகவன். 

சிங்கப்பூொில் த ொடக்கப்பள்ைி மு ல் உயர்நிரலப்பள்ைி வரை, பல  ெிழ்ப் பள்ைிகைில் 



 ெிைொசிொியைொகப் பணியொற்றி, மு ல் சொ ரனயொைர் என்கிற விரு ிரனயும் தபற்றவர். என்ெீது 

அன்பும் ெ ிப்பும் தகொண்ட தபருந் ரகயொர். உயர்நிரலப் பள்ைிப் பொடநூல்\பயிற்று கருவிகள் 

 யொொிப்புக் குழுவில் நொன் ெ ியுரைஞைொகப் பணியொற்றிய கபொது, அவரும் அக்குழுவின் உறுப்பினைொக 

இருந்து பல பொடங்கள்\பயிற்சிகள் உருவொக்கியவர் அப்கபொது, அவைது  ெிைறிவுப் புலரெரய நொன் 

அறிந்து கபொற்றியுள்கைன்.  ெிைொசிொியர் ெட்டுெின்றித்  ெிழ்க் கல்வி த ொடர்பொன பல தசயல்கரைத் 

 ிட்டெிட்டுச் தசய் வர்  ங்கைொசனொர். 

 

 சிங்கப்பூர்த்  ெிைொசிொியர்கைில், நொன் அறிந்  வரகயில் கவிர , கட்டுரை சிறுகர , நொடகத் 

த ொகுப்பு என 29 நூல்கள் 1982 மு ல் இதுவரை இவர் ஒருவர்  ொன் பரடத்துச் சிங்கப்பூர் 

இலக்கியத் ிற்குச் சிறப்பு தசய்துள்ைொர். இத்துடன் சிங்கப்பூொில்  ெிழ் வைர்ச்சிக்கு அடிப்பரடக் 

கொைணெொக இருந்   ெிைகவள் சொைங்க பொணிரயப் கபொற்றி சிங்கப்பூர் - ெகலசியக் கவிஞர்கள் பொடிய 

ஒரு கவிர த் த ொகுப்ரபயும் தகொண்டு வந்துள்ைொர். இ ன்வைி இவொின் நன்றி உணச்சி நன்கு 

புலப்படும். இவொின் பரடப்பிலக்கியங்கள் சிலவற்றிற்கு நொன் அணிந்துரைகள் தகொடுத்துள்கைன். 

தவைியீட்டு விைொக்கள் சிலவற்றில் நூல்கரை அறிமுகம் தசய்து ரவத்துப் கபசியும் உள்கைன். 

இவொின் நூல்கள் பலவற்றிற்குத்  ெிழ்ப்பூக்கள் தபயர்கரைத்  ரலப்பொகத்  ந்து, இவர்  ம் இயற்ரக 

அன்ரபயும் புலப்படுத் ி உள்ைொர்.  ொம் ெட்டுெின்றி ெற்றவர்கரையும்  ெிழ் இலக்கிய நூல்கள் 

எழு த் தூண்புயவர். தவைியீட்டு விைொக்கள் தசய்யும் பல்லொற்றொனும் உ வும் பண்பினர். இவருரடய 

நூல்கள்  ெிைகப் பல்கரலக் கைகங்கைில் இைங்கரல, முதுகரல, ஆய்வுப் பகு ிகைொக 

இருந் ரெரய நொன் அறிகவன். இயல், இரச, நடிப்பு என மூன்றும் கலந்  நொடகத் துரறக்கும் கூட 

இவர் ஆற்றிய நற்பணிகள் பலப்பல. தசம்பவொங்க  ெிழ்ச் சங்கத் ில் இவர் தசய்  சமு ொயப் பணிகள் 

பல ஆகும். 

 

 எல்லொவற்றிற்கும் கெலொகத்  ம் பிள்ரைகள் நொல்வரையும்  ெிைொசிொியப் பணியில் அெர்த் ி, 

அைகுபொர்த்   ெிைொசிொியர் இவர் ஒருவகை எனலொம்.  ெிழ்ப்பணி, இலக்கியப் பணி, கல்விப்பணி, 

நொடகப்பணி, சமூகப்பணி எனப் பன்முகம் தகொண்ட மு. ங்கைொசொனொொின் இலக்கியப் பனுவல்கரைத் 

 ெிழ் நொட்டினர்க்கு அறிமுகம் தசய்து, ஆய்வுக் கட்டுரைகரை எழு  ரவத்து கருத் ைங்கமும் 

நடத் ியதுடன், கருத் ைங்கக் கட்டுரைகரைத்  த ொகுத்து மு. ங்கைொசனொர் நூல்கள் பற்றிய ஆய்வுக் 

ககொரவரயயும் தவைியிடுவத ன்பது சிறப்பிற்குொிய ொகிறது. சிங்கப்பூரைச் கசர்ந்   ெிழ்ப் 

பரடப்பொைர் ஒருவர் பற்றிய ஆய்வைங்ரகத்  ெிைகத் ில் நடத்துவது இதுகவ மு ன்முரற 

என்பர யும் இவ்விடத்துச் சுட்டிக்கொட்ட விரைகிகறன். இம்முயற்சியில் ஈடுபட்ட அரனவர்க்கும் என் 

பொைொட்டும் வொழ்த்தும் உொியனவொகும். 

 

சு.ப. ிண்ணொப்பன் 

  



 

அனுபை உடர: பன்முகத் திறனாளர் மு தங்கராசனார்... 
 

சிங்கப்பூாின் முன்லனாடித் தமிழாசிாியர்களில் அமரர் மு. தங்கராசனார் அைர்களும் ஒருைர். அைர் 

மலலசியாைிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு ைந்து தமிழாசிாியர் பைிடயத் பதாைங்கினார். ஆரம்பத்தில் 

பசம்பைாங் தமிழ்ப் பள்ளியில் ஆசிாியராகவும் பிறகு தடலடமயாசிாியராகவும் பைியாற்றினார். 

காலத்தின் கட்ைாயத்தினால் அப்பள்ளி மூைப்பட்ைதால், அைர் உமறுப்புலைர் தமிழ் உயர்நிடலப் 

பள்ளியில் தமிழ்பமாழியும் இலக்கியமும் கற்பிக்க அனுப்பப்பட்ைார். அப்பள்ளியும் 1976-இல் 

மூைப்பட்ைதால், இரங்கூன் சாடல உயர்நிடலப்பள்ளியில் தமிழ்க் கற்பிக்கச் பசன்றார். பிறகு, லநைல் 

லபஸ் உயர்நிடலப் பள்ளியில் தமிழாசிாியராகப் பைிபுாிந்த பின் ஓய்வு பபற்றார்.   

 

 கல்ைி அடமச்சின் உயர்நிடலப் பாைநூலாக்கக் குழுைில் சிறப்பு எழுத்தாளர்களுள் ஒருைராக 

இைம்பபற்ற இைர், ‘தமிழ் மாடல’ என்னும் பாைநூல் ைாிடச நூல்கடள எழுதினார். தமிழாசிாியர் திரு. 

மு. தங்கராசனார் அைர்கடள நான் பல்லாண்டுகளாக அறிலைன். அைர் சிறந்த ஆசிாியர், சிறுகடத 

எழுத்தாளர், நாைக ஆசிாியர், கைிஞர், நடிகர், நாைகத் தயாாிப்பாளர் எனப் பன்முகத் திறன்கள் 

படைத்தைர். அைர் அடுக்குபமாழியில் அழகாக எழுதும், லபசும் ஆற்றல் படைத்தைர். நான் அைாிைம் 

பாைம் லகட்கைில்டலபயன்றாலும் அைருடைய அழகிய தமிழ்நடையின் மீது காதல் பகாண்டு, 

அைடரப் லபால் எழுத லைண்டுபமன்று ஆடசப்பட்ைைன்.  

 

 ஆசிாியர் மு. தங்கராசனார் அைர்கள் தமிழ்பமாழியிலும் தமிழ் இலக்கியத்திலும் ஆழ்ந்த புலடம 

உடையைர். அைர், தம் ைாழ்நாள் முழுைதும் இலக்கியப் படைப்புகடளப் படைத்துக் பகாண்டிருந்தார். 

ஆசிாியர் பலடரயும் நூல்கள் எழுதுமாறு ஊக்குைித்தார். லமலும், எழுத்தாளர் பலருக்கும் நூல் 

பைளியீட்டு ைிழா நைத்தி மகிழ்ைார். நூல் பைளியீட்டு ைிழாவுக்காக மண்ைபத்டத ஏற்பாடு பசய்து 

நானும் அைருக்குப் பலமுடற உதைியிருக்கிலறன்.  

 

 நான் பபாிதும் மதித்துப் லபாற்றும் தமிழாசிாியர்களுள் மு.தங்கராசன் அைர்களும் ஒருைர். 

அைருடைய தமிழ்ப்பற்று, பதாைர்ச்சியான எழுத்துப்பைி இரண்டையும் கண்டு 

ைியந்துலபாயிருக்கிலறன். அைர் தம்முடைய மூன்று மகன்கடளத் தமிழாசிாியர்களாக உருைாக்கினார். 

சிம்மக்குரல் படைத்த அைர் சிறப்பாகப் லபசும் ஆற்றல் படைத்தைர். சிங்கப்பூாில் தமிழ் அதிகாரத்துை 

பமாழியாக ஆைதற்குப் பாடுபட்ை, திரு லகா.சாரங்கபாைியின் மீது அைர் லபரன்பு பகாண்ைைர். 

கைிஞர்கள் பலர் லகா.சாரங்கபாைிடயப் லபாற்றிப் பாடிய பாைல்கடளத் பதாகுத்துக் ‘கைிக்குலம் 

லபாற்றும் தமிழலைள்’  என்னும் பபயாில் நூல் ஒன்டற அைர் பைளியிட்ைார். லமலும், அைர் பபயாில்  

தமிழலைள் நாைக மன்றம் ஒன்றிடன நிறுைி நாைகத்துடறக்குப் பங்காற்றினார். 

 

 ஆசிாியர் மு. தங்கராசனார் அைர்கள் சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிாியர் சங்கத்திற்குப் லபராதரவு பகாடுத்து 

ைந்தலதாடு, அதன் ைளர்ச்சியில் அக்கடறயும்  பகாண்ைைர். தமிழாசிாியர் சங்கக் கட்ைை நிதிக்காக, 

அைர் சங்கத்துக்கு லநரடியாக ைந்து ஆயிரம் பைள்ளிடய நன்பகாடையாக ைழங்கினார். தமிழ் முரசு 

நாலளடும் சங்கமும் இடைந்து, கைந்த இருபது ஆண்டுகளாக நல்லாசிாியர் ைிருது நிகழ்ச்சிடய 

ஏற்பாடு பசய்து ைருகின்றன. அைருடைய இலக்கியத் பதாண்டைப் பாராட்டி அைருக்கு 2012-இல் 

ைாழ்நாள் நல்லாசிாியர் ைிருது ைழங்கிக் பகௌரைிக்கப்பட்ைது. லமலும், தமிழாசிாியர் சங்கம் 

முன்லனாடித் தமிழாசிாியர்கடளக் பகௌரைித்தலபாது மு தங்கராசனார் அைர்கடளப் பாராட்டிச் 

சிறப்பித்தது.  

 

 சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிாியர்களுக்கு முன்மாதிாியாகத் திகழ்ந்த, திரு மு. தங்கராசனார் அைர்களுைன் 

நான் பழகிய அந்த இனிய நாள்கடள எண்ைிப் பார்க்கிலறன். அைாின் நிடனவுகள் என் பநஞ்சில் 

என்றும் பசுடமயாக நிடலத்திருக்கின்றன. 

 

சி. சாமிக்கண்ணு 

தடலைர் உலகத் தமிழாசிாியர் லபரடை  

முன்னாள் தடலைர் ஆலலாசகர்  

சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிாியர் சங்கம், சிங்கப்பூர் 



 

  



வாழ்த்துரை 

 
kiwe;j %j;j jkpohrpupau; jpU K.jq;fuhrdhu; mtu;fs;> jkpoNts; ehlf kd;wj;jpd; 

rhu;gpy; 1982-y; “ftpf;Fyk; Nghw;Wk; jkpoNts;" vd;w jkpou; jiytu; jkpoNts; 

Nfh.rhuq;fghzpapd; Gfo; Nghw;Wk; fhtpaj;ijத் njhFj;jspj;J tuyhW gilj;jtu; 

Mthu;. 

"mUe;jkpopd;  tsu;r;rpf;Fk;  mwpahik  ePq;fpnahspu; 

,Ue;jkpou;  epiyA+d;wp  Vw;wKw;W  tho;tjw;Fk; 

mUQ;Nrit  nra;Jau;e;j  mUe;jiytu;  nghd;dbf;Nf 

eWe;jkpopd;  ghj;njhFg;ig  ed;kyuha;g;  gilf;fpd;Nwhk;" 

vd;W vOjp “ftpf;Fyk; Nghw;Wk; jkpoNts;” E}iyத் jk; jiytUf;Nf 

fhzpf;ifahf;fpatu;. jkpoNtis epidT $Wk; mupa ghj;njhFg;G me;E}y;. 

jkpoNtspd; kiwtpw;Fg; gpd; mtiug; gw;wp ntspte;j Kjy; ftpij E}y; 

kl;Lky;y> Kjy; E}Yk; ,JthFk;> me;E}y; ntspaPl;ilj; njhlu;e;J gy rpwg;ghd 

E}y;fis vOjp ntspapl;Lப் NgUk; GfOk; ngw;wtuhthu;. mtuJ 29tJ E}y; 

"ehl;Lg;Gwj;jpy;" vd;w fl;Liuj; njhFg;G E}y;. ftpij> fl;Liu> rpWfij kw;Wk; 

ehlfk; vd gy Jiw E}y;fis ntspapl;L> miu E}w;whz;Lf;Fk; Nkyhf rpq;fg;G+u; 

jkpopyf;fpaj;jpw;F mUe;njhz;lhw;wpapUg;gtu; vdJ Mrpupau; jpU K.jq;fuhrd; 

mtu;fs;. mtu; “nghd;dp” kw;Wk; “nghd;durd;” Mfpa Gidngau;fspYk; 

vOjpAs;shu;. 

 
 njd;fpof;fhrpahtpNyNa xNu jkpo; cau;epiyg; gs;sp vd;Dk; ngUik ngw;w> 

ckWg; Gytu; jkpo; cau;epiyg; gs;spapy; ehd; gapd;wNghJ 1970fspd; 

njhlf;fj;jpy; mtuplk; jkpo;nkhop kw;Wk; ,yf;fpag; ghlk; fw;Fk; mupa tha;g;ig 

ehq;fs; ngw;Nwhk;. mtuJ jkpo;g; Gyikia mg;NghJ ehq;fs; fz;Nlhk;. moFj; 

jkpopy; Mtu; ghlk; elj;Jk; Nguoiff; fz;L> mtu; jkpoப; NgRk; mofpy; kaq;fpf; 

fple;Njhk; vd;W jhd; nrhy;y Ntz;Lk;. mJtiu ehd; gapd;w 

jkpohrpupau;fsplkpUe;J mtu; khWgl;Lj; jpfo;e;jhu;. ckWg; Gytu; jkpo; cau;epiyg; 

gs;spapy; vq;fSf;Fப் ghlk; fw;gpj;jNghJ> GJg;GJ jkpo;r;nrhw;fs;> ey;y cr;rupg;G> 

Njitahd vLj;Jf;fhl;Lfs; vd mtu; vq;fSf;F ghlk; elj;jpaNj> jdp ghzpahf> 

Gjpa mDgtkhf  ,Ue;jJ. mg;NghJ mtuJ ,d;ndhU gupkhzj;ij ehd; 

fz;Nld;. Mk;. mtuJ vOj;jhw;wy;.... 

 
 mg;NghJ xU Qhapw;Wf;fpoik  ehspjopy; (jkpo;Nerd; vd;W epidT) mtu; 

vOjpa “cyu;e;j cjLfs;” vd;w rpWfij ntspte;jNghJ mijg; ghu;j;J> gbj;J 

tpae;Njd;. khztu;fshfpa ehq;fs; mtuJ jkpohw;wiyAk; vq;fSf;F Mu;t%l;Lk; 

tifapy;> mtu; ghlk; fw;gpf;Fk; KiwfisAk; fz;L nrhf;fpg; NghNdhk;. 



 
 ftpQu;> rpWfij vOj;jhsu;> ehlff; fjhrpupau;> Nkilg; Ngr;rhsu;> ebfu;> r%fj; 

njhz;lu; vd gy Kfk; fhl;b> ey;yhrpupauhfTk;> ey;y FLk;gj; jiytuhfTk; 

kpspu;e;jtu;. ,g;gbAk; tifg;gLj;jyhk;> fy;tpg; gzp> FLk;gg; gzp> ,ay;> ,ir> 

ehlfk; vd Kj;jkpo;g;gzp ,JNt vq;fs; Mrpupaupd; jdp ghzpahf ,Ue;jJ. 

 
 mLj;J> mtu; Njhw;Wtpj;j> "jkpoNts; ehlf kd;wk;". jkpoNts; Nfh.rhuq;fghzp 

mtu;fs; kPJ nfhz;l msg;gupa kjpg;gpd; fhuzkhf> 1962-k; Mz;L mtu; ngaupy; 

kd;wj;ij epWtp moF ghu;j;jtu; Mrpupau; K.jq;fuhrdhu; mtu;fs;. “rpq;if - 

kNyrpa ehLfspy; tho;e;J tUfpd;w jkpou;fspd; tho;tpay; Kd;Ndw;wj;jpw;fhfTk;> 

jkpo; nkhop Nkk;ghl;Lf;fhfTk; mauhJ ghLgl;Lf; nfhz;L tUk; jdpg; 

ngUe;jiytu; jkpoNts; mtu;fspd; Nguhy; rpq;if - kNyah ehLfspy; ,JfhWk; 

ve;jnthU kd;wKk; ,y;yhj fhuzj;jhy; jiytu; jk; jpUg;ngauhy; ehlf kd;wk; 

mikj;jpLNthk; vd;W mikg;ghsu;fs; midtUk; xU Kfkhff; fUj;Jiuf;fNt> 

"jkpoNts; ehlf kd;wk;" vd;W ngau; R+l;lg;gl;lJ" vd;W kd;wj;jpw;F ngau; R+l;ba 

fhuzk; $Wfpwhu; Mrpupau;. kd;wj;jpd; top gy ehlfq;fis NkilNaw;wp ehlff; 

fiyia tsu;j;jNjhL> gy vOj;jhsu;fspd; E}y; ntspaPLfs;> fye;Jiuahly;fs; 

kw;Wk; ,yf;fpa epfo;r;rpfis Vw;ghL nra;J elj;jpAk; %j;j ftpQu;fis> 

vOj;jhsu;fisப்  ghuhl;b tpoh vLj;J> epjp jpul;bj; je;J fz;zpag;gLj;jpaijAk; 

rpq;fg;G+u;j; jkpOyfk; vd;Wk;  kwthJ. 

 
Mrpupau; topapy; khztd;  

 
 Mrpupau; K.jq;fuhrdhu; mtu;fspd; topj;jlj;jpy; mtu; Nghw;Wk; kNyrpa> 

rpq;fg;G+u; jkpou;fspd; xg;gw;wj; jiytu; jkpoNts; Nfh.rhuq;fghzp mtu;fspd; 

ngaupy; ehq;fSk; “jkpoNts; ew;gzp kd;wk;” vd;w ngaupy; kd;wk; mikj;J 

jkpo;g;gzp Mw;wp tUfpNwhk;. KJikapd; fhuzkhf mk;kd;wj;ij mtu; fiyf;f 

KbntLj;jNghJ> rpy ez;gu;fs; Vd; fiyf;fpwPu;fs;? kd;wk; mg;gbNa ,Uf;fl;LNk 

vd;wjw;F> “jiytu; ngauhy; md;W Xu; mikg;G ,y;iy. vdNt mtu; ngauhy; 

1958-y; jkpoNts; ehlf kd;wk; (gjpT ngw;wJ 1962-y;) vd;w mikg;igj; 

Njhw;Wtpj;Njd;. ,g;NghJ> jkpoNts; ew;gzp kd;wk; vd;w mikg;G ,Uf;fpwJ. 

vd;Dila khztu; jhd; me;j kd;wj;jpd;nrayhsu;.kd;wk; kpfr; rpwg;ghf 

nray;gLfpwJ. mtuJ E}w;whz;L tpohit rpq;fg;G+upy; kl;Lky;y> jkpofj;jpYk;> 

jkpou; jiytu; lhf;lu; fp.tPukzp mtu;fspd; Mjutpy;> Kj;jkpowpQu; lhf;lu; 

fiyQu; mtu;fs; fye;J nfhz;l rpwg;ghd tpohthf elj;jpf; fhl;bdhu;. gpd; 

vjw;F ,uz;L mikg;G?” vd;W ngUe;jd;ikNahL vq;fis mutizj;Jr; 

nrhy;ypapUf;fpwhu;. mtuJ ngUe;jd;ikia ,g;NghJk; epidj;J cUFfpd;Nwhk;. 

 



 rpq;fg;G+u; tuyhw;wpy; jkpo; kf;fSf;Fk;> jkpo; nkhopf;Fk; ngUikf;Fupa 

gzpahw;wpa jiytiug; gw;wp vd; Mrpupau; “ftpf;Fyk; Nghw;Wk; jkpoNts;” vd;w 

ftpijj; njhFg;G E}iyj; je;jhu;. mtu; khztuhd> ehd;" jkpoNts; rhuq;fghzp" 

vd;w tuyhw;Wj; njhFg;G E}iy 1998-y; vOjp ntspapl;Nld;. mtu; Nghw;wpa 

jiytiu ehDk; Nghw;wpNdd;. mtu; ngaupy; mike;j kd;wj;jpd; 

nrayhsuhf ,Uf;fpNwd;. mtu; ngupJk; kjpj;Jg; Nghw;wpa> Kj;jkpowpQu; lhf;lu; 

fiyQu; fye;J nfhz;l> “jkpoNts; E}w;whz;L tpoh”it nrd;idapy; elj;jpNdhk;. 

jkpoNtspd; 110tJ gpwe;j ehspy;> jkpoNtisg; gw;wp mwpQu; ngUkf;fs; $wpa 

fUj;Jiuj; njhFg;G E}yhd> "jkpoNts; gw;wp..." kw;Wk; “The Legacy of G. 

Sarangapani” (Mq;fpyk;) Mfpa ,U E}y;fisAk;> rpq;fg;G+upd; MwhtJ mjpgu; 

NkjF v];.Mu;.ehjd; mtu;fs; ntspapl;l me;j epfo;r;rpfs; midj;Jk; vd; 

Mrpupaiu ngUik nfhs;sr; nra;jpUf;Fk; vd;gjpy; vd;d re;Njfk;. 

 
 ckWg; Gytu; jkpo; cau;epiyg; gs;spapy; gapd;w NghJ> mtuplk; 

Ml;Nlhfpuhg;gpy; ifnaOj;J thq;fpaJ kw;nwhU kwf;f Kbahj epfo;r;rp. 

“md;G eyk; nropf;fl;Lk; 

mwpT eyk; rpwf;fl;Lk; 

Md;Nwhu; MrpngUfl;Lk;” 

vd;W vOjp ifnaOj;jpl;Lj; je;jhu;. 

 
 mtu; kiwtjw;F Kd; njhFj;J ntspapl ,Ue;j> vjpu;ghuhj tpjkhf 

mtuJ ,uq;fw; $l;lj;jpy; ntspaPL fz;l “ehl;Lg;Gwj;jpy;” vDk; E}iy ehd; 

gbj;J ,d;Gw;Nwd;. ehd; Nfl;L urpj;j gy ehl;Lg;Gwg; ghly;fs; ,g;ghj; 

njhFg;gpy; ,lk;ngw;Ws;sd. efu;Gwj;jpy;  tho;e;Jf; nfhz;L Vd; ehl;Lg;Gwj;jpy; 

vd;w jiyg;ig ,e;E}Yf;F Mrpupau; R+l;bapUf;fpwhu; vd;W rpe;jpj;Njd;. me;jj; 

jiyg;gpy; ,lk;ngw;Ws;s fl;Liuia (gf;fk; 141) gbj;Jg; ghu;j;Njd;. 1958 Mk; 

Mz;L jkpo; KuR Mz;L kyupy; ntspte;j fl;Liu mJ .me;jf; fl;Liu 

vOjpajd; gpd;dzpiag; Mrpupau; Fwpg;gpl;bUe;jhu;. Mz;L kyupy; rpq;fg;G+u; - 

kyhah vOj;jhsu;fspd; gilg;GfSf;Fk; md;G$u;e;J tha;g;gspf;f Ntz;Lk; vd;W 

ez;gu;fNshL> jkpoNts; mtu;fsplk; Ntz;LNfhs; itj;j me;j Mu;tj;ij vg;gbg; 

ghuhl;LtJ. ,yf;fpar; Rit kpFe;j ,f;fl;Liuia - ehd; gpwg;gjw;F xuhz;Lf;F 

Kd;Ng vd; Mrpupau; vOjpapUg;gij gbj;Jg; ghu;j;Jg; G+upj;Jg; NghNdd;. 

 

 rpq;fg;G+u; xU rpd;dQ; rpwpa jPT- efuk;. ehL. ,q;F tay; tug;G> fhL fodp> 

coTj; njhopy; tptrhak; vd;gnjy;yhk; fpilahJ. vdpDk;> jkpou;fspd;  nkhop> 

fiy> gz;ghL> fyhrhu tpOkpaq;fs; Nghd;wtw;iwg; Nghw;wpg; ghJfhf;f Ntz;baJ 

ekJ Kf;fpa flikahFk;. 



 
 Mz;LNjhWk; [dtup khjj;jpy; (ij khjj;jpy;) nghq;fy; tpohit 

tpl;by; ,e;jpah tl;lhuj;jpy; kl;Lky;yhJ> Gf;fpl; ghQ;rhq; kw;Wk; Fbaurpd; NtW 

rpy gFjpfspYk; Nfhyhfykhff; nfhz;lhb tUtJ ghuhl;lj;jf;fjhFk;. 

mt;Ntisapy;  jkpofj;jpd; rpwe;j ehl;Lg;Gwf; fiyQu;fis tutioj;J mtu;fs; 

ghLk; rpwg;ghd ehl;Lg;gwg; ghly;fisf; Nfl;Fk; ey; tha;g;gpidj; jkpou;fs; ngw;W 

tUtJ kfpo;r;rpf;FupaJk; ghuhl;Lf;FupaJkhFk;. jkpo; nkhop tpoh Vg;uy; khjk; 

KOtJk; kpf tpkupirahf vOr;rpNahL nfhz;lhlg;gl;L tUtij ehk; mwpNthk;. 

vdJ kjpg;gpw;Fk; kupahijf;Fk; cupa Mrpupau; mtu;fs; ,d;Dk; gy;yhz;Lfs; 

tho;e;jpUf;f Ntz;Lk;. jkpod;idf;F NkYk; gy mzpfyd;fisg; G+l;b moF 

Nru;j;jpUg;ghu;. 

 
tho;f  vd; Mrpupau; jq;fuhrdhu; jkpo;g;gzp ! 

tsu;f mtuJ Gfo;! 

 

md;Gld;> 

vk;. ,ypah]; 

nrayhsu; - jkpoNts; ew;gzp kd;wk; 

Mrpupau; - nrk;nkhop -r%f> ,yf;fpa ,jo; 

rpq;fg;G+u;  

  



மகிழ்வுடர : மனத்திடரயில் முத்திடர பதித்தைர் 
 

நல்லாசிாியர் என்பைர் கற்பித்தலில் மட்டுமன்றி மாைைர்கள் மனங்களில் என்றும் 

நிடலயான இைத்டதப் பிடித்திருக்க லைண்டும். அந்த ைடகயில், ஆசிாியர் திரு மு. 

தங்கராசன் அைர்கள் என்றும் எங்கள் மனங்களில் இைம்பிடித்திருப்பைர் என்றால் அது 

மிடகயாகாது.  

 

 ஆசிாியர் அைர்கள் 1973-ஆம் ஆண்டு உமறுப்புலைர் உயர்நிடலப் பள்ளிக்குத் 

பதாைக்கப்பள்ளியிலிருந்து மாற்றலாகி ைந்தார். நானும் அந்த ஆண்டு உயர்நிடல ஒன்றில் 

லசர்ந்லதன். அைர் எங்கள் ைகுப்புக்கு, ைகுப்பாசிாியராக இருந்தலதாடு தமிழ்பமாழி, 

இலக்கியம், ைரலாறு ஆகிய பாைங்கடளயும் எங்களுக்குக் கற்பித்தார். அதனால், தினமும் 

அைர் எங்களுக்குப் பாைம் கற்பிக்கும் ைாய்ப்பு இருந்தது.  

 

 அைர், ஒரு மைி லநரம் கற்பிக்க லைண்டிய பாைத்டத அடர மைி லநரத்தில் கற்பிக்கும் 

ஆற்றல் பகாண்ைைர். எஞ்சிய அடர மைி லநரத்டத மாைைர்களின் திறன்கடள அறிந்து, 

அைற்டற ைளர்க்கும் முயற்சியில் பசலைிட்ைார். பாட்டு, கட்டுடர, நடிப்பு, பபாது அறிவு 

எனப் பலைற்றில் நாங்கள் சிறந்து ைிளங்க எங்கடள ஆற்றுப்படுத்தினார். 

கற்பிக்கின்றலபாது தாம் சூாியனாகவும் மாைைர்கடளச் சூாியகாந்தியாகவும் மாற்றும் 

அைரது திறடம எங்கடள ைியப்பில் ஆழ்த்தியது.  

 

 அைாின் மாைைர்கள் எந்தப் லபாட்டியில் கலந்துபகாண்ைாலும் பாிசு பபற்றார்கள். 

‘லபாட்டியில் பைன்றால் கிடைப்பது பாிசு; லதாற்றால் கிடைப்பது அனுபைம்,’ என்னும் தாரக 

மந்திரத்டதக் பகாண்டிருந்தார். உயர்நிடல மற்றும் பதாைக்கக் கல்லூாிகளுக்கான 

கட்டுடரப் லபாட்டியில் எங்கடளக் கலந்துபகாள்ள ஊக்குைித்தார். நாங்கள் உயர்நிடல 

ஒன்று என்பதால் தயங்கிலனாம். எங்களில் மூைடரப் லபாட்டிக்கு அனுப்பினார். 

அப்லபாட்டியில் நான் முதல் பாிசு பபற்லறன்; என் நண்பன் ஆறுதல் பாிசு பபற்றான். 

குைத்துக்குள் ைிளக்காக இருந்த எங்கள் திறடமடயக் குன்றின்லமலிட்ை ைிளக்காக்கினார். 

அடதப்லபாலலை எந்தப் லபாட்டி நைந்தாலும் எங்கடளக் கலந்துபகாள்ளச் பசான்னார். 

லதசியத் பதாைக்கக் கல்லூாியில் நடைபபற்ற ைிைாதப்லபாட்டியில், “உமறுப்புலைர் 

உயர்நிடலப் பள்ளி மாைைர்கள் ைிைாதித்த தமிழ்பமாழி நடை எதிரைியினருக்கு ைிளங்க 

முடியாத அளவுக்குக் கடுடமயாக இருந்தது,” என்று நடுைர் சுட்டிக்காட்டும் அளவுக்கு 

மாைைர்கடளத் தயார்பசய்தார். 

 

 மாைைர்களின் கட்டுடர அல்லது இலக்கிய ைினாவுக்கான பதில் சிறப்பாக இருந்தால் 

அடதப் படித்துக்காட்டி பைகுைாகப் பாராட்டுைார். இலக்கியப் பாைப்பகுதிகளில் 

இைம்பபறும் இனிய பசாற்பறாைர்கடள எவ்ைாறு எழுத்துப் படைப்புகளில் பயன்படுத்துைது 

என்படதச் சான்றுகளுைன் கற்பிப்பார். இலக்கைச் சான்றுகளுக்குச் 

சமகாலத்திலுள்ளைற்டறச் சான்றாகக் கூறுைார். குறிப்பாக, அைி இலக்கைத்டதக் 

கற்பிக்கும்லபாது திடரப்பைப் பாைல்கடளச் சான்றாகக் கூறுைார். பதாிந்ததிலிருந்து 

பதாியாதைற்றுக்கு இட்டுச் பசல்லும் ‘காலன’ என்னும் கல்ைியாளாின் கற்பித்தல் உத்திடயப் 

பின்பற்றிச் சிறப்பாகக் கற்பித்தார். 

 

 ஆசிாியர், உமறுப்புலைர் பள்ளியில் கற்பிக்கத் பதாைங்கிய அலத ஆண்டு, உயர்நிடல 

நான்கிற்குத் தமிழ்பமாழி மற்றும் இலக்கியம் கற்பித்த ஆசிாியர் பைியிலிருந்து 



ைிலகிக்பகாண்ைார். அதனால், ஆசிாியர் இரண்ைாம் பருைத்தில் காடலயில் அந்த 

மாைைர்களுக்கும் பிற்பகலில் எங்களுக்கும் கற்பித்தார். அந்த ஆண்டுத் லதசியநிடலத் லதர்வு 

எழுதிய மாைைர்கள் தமிழ்பமாழியிலும் இலக்கியத்திலும் மற்ற ஆண்டுகடளைிைச் 

சிறப்பாகத் லதறினர். அதன் பின்னர் ஆண்டுலதாறும் ஆசிாியர் அைர்கலள உமறுப்புலைர் 

தமிழ்ப்பள்ளி இயங்கியதுைடர லதசிய நிடலத்லதர்வு எழுதும் மாைைர்களுக்கு இந்த 

இரண்டு பாைங்கடளயும் கற்பித்தார் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. 

 

 ஆசிாியர் அைர்கள், எங்கடள இலக்கியத் லதடனப் பருகிைச் பசய்தார். பதாைர்நிடலச் 

பசய்யுள் பகுதிடயக் கற்பிக்கின்ற லபாது, அதில் ைரும் பாத்திரமாகலை ஆசிாியர் 

மாறிைிடுைார். நா. பார்த்தசாரதியின் ‘பநற்றிக்கண்’ என்னும் புதினத்டதக் கற்பிக்கின்ற 

லபாது, எங்கடளக் கதாமாந்தர்களாகலை ைாழச் பசய்தார். திடரப்பைத்தில் 

லசாகக்காட்சிகடளப் பார்ப்பதுலபால் அைரது கற்பித்தல் இருக்கும். சிலலபாது பாைம் முடிந்த 

பின்னர்த் பதாண்டை எல்லாம் புண்ைாகத் லதான்றும் அளவுக்குச் லசாகத்தின் உச்சிக்லக 

பகாண்டு பசல்ைார்.  

 

 எங்கள் ைகுப்பில் படித்த ஒருைர் திருமைத்திற்குப் பின்னர், தமிழ்ப் புழக்கம் இல்லாத 

அயல் நாட்டில் ைாழ்ந்து ைந்தார். அைரது மைைாழ்க்டகயில் சிக்கல் ஏற்பட்ைடதப்பற்றி 

முப்பது ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர்ச் சகமாைைருக்குத் தமிழில் கடிதம் எழுதி இருந்தார். அதில் 

அைர், “ஒரு பசடியின் எந்தப் பாகம் பழுதடைந்தாலும் பசடி துளிர்த்துக்பகாள்ளும். ஆனால், 

லைர் பட்டுைிட்ைால்... என் ைாழ்க்டக லைர் துளசியின் (பநற்றிக்கண் புதினத்தின் நாயகி) 

ைாழ்க்டகலபாலலை பட்டுைிட்ைது. எனக்குச் சாற்றப் பிறர் இல்டல; சாியத் லதாள் இல்டல; 

லபாய்ச் லசரக் கடர இல்டல,” என்று எழுதி இருந்தார். இடதப் படித்தலபாது என் ைிழியின் 

ஓரங்களில் கசிந்திருந்த கண்ைீடர என்னால் மடறக்க முடியைில்டல. எத்தடன ஆண்டுகள் 

ஆனாலும் தமிழ்பமாழிடய மறக்க முடியாத அளவுக்கு ஆசிாியாின் கற்பித்தல், ஈடுபாடு 

மிக்கதாக இருந்தது.  

 

 நான், ஆசிாியர் பயிற்சிக் கல்லூாியில் லசர்ந்தலபாது, நல்லாசிாியர் யார்? 

எதிர்மடறயானைர் யார்? என்று லபராசிாியர் திரு ச. பதய்ைநாயகம் அைர்கள் எழுதச் 

பசான்னார். நான் என் ஆசிாியர்கள் திரு மு. தங்கராசன் அைர்கடளயும், திரு க. இராசப்பன் 

அைர்கடளயும் முன்னிடலப் படுத்திக்பகாண்டு கருத்துகடள எழுதிலனன். என்னுடைய 

கருத்துகடளப் படித்துைிட்டுத் திரு ச. பதய்ைநாயகம் அைர்கள், “நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள 

நல்லாசிாியாின் பண்புநலன்கடள நீங்களும் பபற்று நல்லாசிாியராகத் திகழ ைாழ்த்துகிலறன்,” 

என்று குறிப்பு எழுதி இருந்தார். எனக்கு முன்மாதிாியாகவும் ஆலலாசகராகவும் ைிளங்கிய 

திரு மு. தங்கராசன் அைர்கள் என் உள்ளம் என்னும் தடரயில் முத்திடர பதித்தைர். 

ஆசிாியடரப்பற்றிப் புகழ்ந்து பசான்னால், பசால் மாளாது; எழுதினால் ஏடு பகாள்ளாது. 

 

திரு அ. இளங்லகா 

ஆண்ைர்சன் உயர்நிடலப் பள்ளி (தமிழாசிாியர்) 

சிங்கப்பூர் 

 

  

 

 



நன்றியுரை 

 

மதுரை மாநகரின் உலகத் தமிழ்ச் சங்கம், குறிஞ்சி தமிழ்ப் பண்பாட்டு ஆய்வு ரமயம் 

ஆகியவற்றின் சீரிய முயற்சியில் இப்பன்னாட்டுக் கருத்தைங்கம் இனியய ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாண்டின் சதாடக்கத்தில் இயற்ரக எய்திய சிங்கப்பூர்த் 

தமிழறிஞர் மு. தங்கைாசனின் பரடப்பாக்கங்கரை ஆய்வுப் சபாருண்ரமயாகக் சகாண்டு 

இக்கருத்தைங்கம் அரமயப் சபற்றிருக்கிறது. கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு யமலாகத் 

தமிழாசிரியைாக யசரவயாற்றிய மு. தங்கைாசன் தம் எழுத்துப் பரடப்புகைால் 

சமூகப்பணியாற்றிச் சிறந்த பரடப்பாசிரியைாகவும் பரிணமித்துள்ைார். கவிரத, சிறுகரத, 

நாடகம், கட்டுரை என 25 நூல்களுக்கு யமல் பரடத்தளித்துள்ை அன்னாரின் சமாழித் சதாண்டு 

சிங்ரகயில் மட்டுமன்றி உலக அைவில் அறியப்பட யவண்டுசமன்னும் யநாக்கில் 

இக்கருத்தைங்கு ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ைது.  

 

 இக்கருத்தைங்கின் சதாடக்க விழாவில் தரலரமயுரையாற்றிய உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 

இயக்குநர், முரனர் தா. லலிதா அவர்களுக்கும், வாழ்த்துரை வழங்கிய சிங்கப்பூரின் தமிழறிஞர் 

முரனவர் சுப. திண்ணப்பன் அவர்களுக்கும் எங்களின் மனமார்ந்த நன்றி.  சதாடக்க 

விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினைாக வருரகயளித்துச் சிறப்புரை ஆற்றிய யபைாசிரியர் சாலமன் 

பாப்ரபயா அவர்களுக்கும், ஆசியுரை வழங்கி வாழ்த்தியருளிய குருமகாசந்திதானம் தவத்திரு 

சபான்னம்பல அடிகைார் அவர்களுக்கும் ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் சார்பில் சநஞ்சார்ந்த 

நன்றியிரனத் சதரிவித்துக்சகாள்கியறாம்.  

 

 தமிழறிஞர் மு. தங்கைாசன் அவர்களின் பரடப்பாக்கங்கள் என்பயத இக்கருத்தைங்கின் 

ரமயப்சபாருைாகும்.  அன்னாரின் நூல்கள் பலவும் மின்னூலாக்கப்பட்டுச் சிங்கப்பூர் யதசிய 

நூலகத்தின் இரணயப்பக்கத்தில் கிரடக்கப்சபறுவதால் ஆய்வுப்பணி எளிதில் 

யமற்சகாள்ைப்பட்டது.  ஆய்வாைர்கள் பலரும் இரணயத்தின் துரணசகாண்டு அந்நூல்கரை 

முரறயய பார்ரவயிட்டுத் தம் ஆய்வுக்கட்டுரைக்கு ஏற்ற வரகயில் நூல்கரைத் சதரிவுசசய்து 

ஆய்வுக்கட்டுரைகரைப் பரடத்தளித்துள்ைனர். நூற்றுக்கும் யமற்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரைகள் 

இக்கருத்தைங்கிற்சகனச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. அரவ இைண்டு சதாகுதிகைாக நூல் வடிவம் 

கண்டுள்ைன. சபரும் சிைத்ரதயயாடும் ஈடுபாட்யடாடும் ஆய்வுக்கட்டுரைகரை உரிய 

காலத்தில் அனுப்பி, இன்று சீரிய முரறயில் அவற்ரறப் பரடத்தளித்த ஆய்வாைர்கள் 

அரனவருக்கும் எங்களின் சநஞ்சார்ந்த நன்றியிரனத் சதரிவித்துக்சகாள்கியறாம்.  

மு. தங்கைாசனின் அவர்களின் நூல்களில் சவளிப்படும் சமாழிப்பற்று, சமுதாயப் பார்ரவ, 

வாழ்வியல் யநாக்கு, கவித்துவம் முதலான கூறுகரை நன்முரறயில் ஆய்வுசசய்து பரடப்புகள் 

சிறப்பாக அரமயப்சபற்றுள்ைன.  

 

 இக்கருத்தைங்கின் நிரறவு விழாவிற்குத் தரலரமயயற்றுச் சிறந்த முரறயில் உரை 

நிகழ்த்திய மதுரை காமைாஜர் பல்கரலக்கழக, தமிழியற்புலத்தின் யமனாள் தரலவர்,  

முரனவர் மு. மணியவல் அவர்களுக்கும், வாழ்த்துரை வழங்கிய காந்திகிைாம கிைாமியப் 



பல்கரலக்கழகத்தின் தமிழ்த்துரறயின் தரலவர் முரனவர் ஒ. முத்ரதயா அவர்களுக்கும், 

அனுபவ உரை நிகழ்த்திய சிங்கப்பூர்த் தமிழாசிரியர் சங்கத்தின் மதியுரைஞர்,  

திரு சி சாமிக்கண்ணு அவர்களுக்கும், சிறப்புரையாற்றிய எழுத்தாைர் யசா.தர்மன் 

அவர்களுக்கும் எங்கள் நன்றி உரித்து.   

 

 இப்பன்னாட்டுக் கருத்தைங்கு சீரும் சிறப்புமாக நடந்யதறுவதற்கு நல்லறிஞர்களும் 

யபைாசிரியப் சபருமக்களும் பல்லாற்றானும் உதவியுள்ைனர். அவர்கைது சீரிய முயற்சியில் 

இக்கருத்தைங்கு தாம் வகுத்துக்சகாண்ட இலக்ரக இனியத எய்தியுள்ைது.  உலகத் தமிழ்ச் 

சங்கமும், குறிஞ்சி தமிழ்ப் பண்பாட்டு ரமயமும் ஒன்றிரணந்து அயல்நாட்டுத் தமிழறிஞர்  

மு. தங்கைாசனாரின் பரடப்பாக்கங்கரை ரமயப்படுத்திப் பன்னாட்டுக் கருத்தைங்கு ஒன்ரற 

ஏற்பாடு சசய்து நடத்துவதற்கு உதவிய முரனவாா் பா. சிங்காையவலன், முரனவாா்  

ந. இைத்தினக்குமார், முரனவாா் ஆ. பூமிச்சசல்வம், முரனவாா் யச. பாலகிருஷ்ணன் ஆகிய 

யபைாசிரியப் சபருமக்கள் அரனவருக்கும் இத்தருணத்தில் எங்கள் நன்றியிரனத் 

சதரிவித்துக்சகாள்கியறாம். நற்றமிழ் சசழித்யதாங்க நாளும் கடரமயாற்றுயவாம். வணக்கம். 

 

 கருத்தைங்கில் நடுவர்கைாக இருந்து சிறந்த கட்டுரைகரைத் யதர்வு சசய்த யபைாசிரியர்  

மு மணியவல், யபைாசிரியர் சப.க.சபரியசாமி ைாசா, யபைாசிரியர் ஆ.த. பைந்தாமன், 

ஆகியயாருக்கும் நன்றிகள். 

 

அன்புடன் 

முரைவ ா் த. வவணுவ  ப ல் 

கல்வி அரமச்சு  

சிங்கப்பூாா் 
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‘சூரியகரந்தி’ கரட்டும் சமுதரயம் 
 

முனைவர்  லெ. அெமேலு 

உதவிப்பேரரசிரியய & துயைத்தயைவர்  

ஏை விவசரயிகள் சங்கக் கல்லூரி, பேரடிநரயக்கனூர் 

 

சிங்கப்பூர் தமிழ் எழுத்தரளர் திரு. மு.தங்கரரசன் 

அவர்கள் தன் வரழ்நரள் முழுவதும் எழுதித் தமிழ்த் 

ததரண்டு ஆற்ைியவர் என்ேதற்கு அவரது 

ேயைப்புகபள சரன்றுகளரகும். தமிழ் முரசு, 

கல்வி அயமச்சு, சிங்கப்பூர் தமிழரசிரியர் சங்கம் 

இயைந்து ஏற்ேரடு தசய்த நல்ைரசிரியர் விருது 

நிகழ்ச்சியில் 2013-ஆம் ஆண்டு, வரழ்நரள் 

சரதயையரளர் விருது தவன்ை மூவருள் 

திரு.மு.தங்கரரசனும் ஒருவர் என்ேது 

குைிப்ேிைத்தக்கதரகும். அவரது கவியத, நரைகம், 

சிறுகயத ஆகிய அயைத்து வயகயரை 

ேயைப்புகயளயும் ேரர்க்கும் தேரழுது ேன்முகத் 

திைன் தகரண்ை அவரின் தமிழ்ப்ேற்யை அைிய 

முடிகிைது. ஒருேரயைச் பசரற்றுக்கு ஒருபசரறு 

ேதம் பேரை அவருயைய ேயைப்புகள் நியைய 

இருப்ேினும் என்னுயைய ஆய்விற்கரக 

‘சூரியகரந்தி’ என்னும் கவியதத் ததரகுப்ேில் 

சிை கவியதகயள மட்டுபம எடுத்துக் 

தகரண்பைன். இக்கவியதகள் கரட்டும் 

சமுதரயப் ேரர்யவ அயைத்துக் கரை 

கட்ைத்திற்கும் தேரருத்தமிக்கதரக அயமகிைது. 

‘சூரியகரந்தி’ என்னும் கவியதத் ததரகுப்ேில் 

தமரழி, நரடு, சமுதரயம், இயையம ஆகிய 

தேரருண்யமயில் கவியதகயள ஆசிரியர் 

எழுதியுள்ளரர். இன்யைய சமுதரயத்திற்குத் 

பதயவயரை சிந்தயைகயளச் சமுதரயம் என்ை 

தயைப்ேின் வழியரகச் சுட்டியுள்ளரர். பமலும், 

இன்யைய இயளஞர்களுக்குள் இருக்கும் 

மைப்பேரக்கியைச் சுட்டிக் கரட்டி அயைத்து 

இயளய சமுதரயத்திைருக்கும் விழிப்புைர்யவ 

ஏற்ேடுத்தியுள்ளரர். 2013-ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் 

கூறும் இயளபயரரின் மைப்பேரக்கரைது இன்யைய 

சூழலுக்கும் தேரருத்தமரைதரகபவ அயமந்துள்ளது. 

 இன்யைய இயளஞர்களின் எண்ை 

ஓட்ைமரைது முழுச் சுதந்திரத்யத மட்டுபம 

விரும்புகிைது. அத்தயகய சுதந்திரத்யத ஒரு 

சிைிய யகபேசிக்குள்பளபய சுருக்கிக் தகரண்டு 

சுதந்திரப் ேையவயரக மரை முடியரது. 

சிந்தயையரைது ேரந்து விரிந்து தசன்ைரலும் 

அயதக் தகரண்டு தசல்லும் ேரயதயும் அகன்று 

இருக்க பவண்டும். தேரும்ேரைரபைரர் குடும்ேச் 

சுயமகயள ஏற்று நைக்கும் எண்ைத்துைன் 

இருப்ேினும் சூழைரைது அவர்கயளக் குறுகிய 

வட்ைத்திற்குள் சிக்க யவக்கிைது. 

மரைவர்களின் அைியவ விரிவயையச் 

தசய்யும் இைம் கல்வி நிறுவைங்களரகும். 

அவர்கயளப் ேக்குவப்ேடுத்தி, அடுத்த 

முன்பைற்ைத்திற்குக் தகரண்டு தசல்வது 

வகுப்ேயைச்சூழல்தரன். ஆைரல் கைந்த 

இரண்டு ஆண்டுகளரக தேருந்ததரற்று 

பநரயின் தரக்கத்திைரல் மரைவர்கள் ேடிக்கும் 

பநரம் குயைவரைது. பமலும் குழப்ேமரைது 

இப்தேரழுது நல்ததளியவ பநரக்கிப் 

ேயைித்துக் தகரண்டிருக்கிைது. 

 ‘எதிர்ேரரரதயத எதிர்தகரள்வபத 

வரழ்க்யகயின் இரகசியம்’ என்ேதற்கிைங்க 

அயைவரின் வரழ்க்யகயயயும் புரட்டிப் பேரட்ை 

தேருந்ததரற்ைிைரல் நரட்டின் தூண்களரை 

மரைவர்களும் தேரும்ேரன்யமயரகப் ேரதிக்கப் 

ேட்டிருக்கிைரர்கள். கையமயய உைரரமல் 

கல்வியில் நரட்ைமில்ைரமல் விையையரய் 

சுற்ைித் திரியும் இயளபயரர்களின் 

மைப்பேரக்கியை, 

“கையமயய உைரர தநஞ்சம் 

கல்வியில் நரட்ைம் இல்யை 

மையமயய மதித்துப் பேரற்ைி 

மதிக்கூர்யம இழந்து நின்பைன் 
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தைம் ேிைழ்ந் பதரும் பேரழ்தில் 

தன்ைியை உைரப் பேரபமர? 

விையையரய் சுற்ைித் பதய்ந்து 

விதிதயைச் தசரல்லிக் தகரள்வரர்?”  

(ேக்கம்-28) 

என்ைிவ்வரறு ஆசிரியர் விளக்குகிைரர். 

தன்னுயைய இயைரயமயய தவளிப்ேடுத்தத் 

தயங்கி, விதியின்பமல் ேழி பேரடுவது முற்ைிலும் 

தவைரைது. கல்வியில் நரட்ைம் குயையும்பேரது 

பதரல்வியில் ேயைிக்கிைரர்கள். கல்வி என்ேது 

அைியவ மட்டும் தேருக்குவது அல்ை; 

மரைவர்களின் சிந்தயையய 

நல்வழிப்ேடுத்துவதும் ஆகும். இவ்விைத்தில் 

நரைடியரர் கூறுகிை, 

“எம்யம யுைகத்தும் யரம் கரபைம் 

கல்விபேரல் மம்மர் அருக்கும் மருந்து”  

(132 நரைடியரர்) 

என்ை ேரைல் வரிகள் ஒப்புபநரக்கத்தக்கதை. 

கல்விபேரல் அைியரயமயயப் பேரக்கும் மருந்து 

எதுவுமில்யை. கல்வியின் ேயயை அைிந்து 

தேறுபவரர்கள் கண்டிப்ேரக நல்வழியில் ேயைம் 

தசய்வரர்கள். நல்வழிக்குச் சிை வழிகள் இருக்கும். 

ஆைரல் தீய வழிக்குப் ேை வழிகள் இருக்கும். 

ஆயகயரல், இயளபயரர்களுக்கு நல்வழியயக் 

கரட்டி, தவல்லும் வழியயச் தசரன்ைரலும் 

அயத ஏற்கரத பேரக்கு இருப்ேதயை, 

“ேல்வழி தகடுதிப் ேரர்யவ 

ேயைத்தில் வியளயும் பகடு 

தவல்வழி கரட்டி ைரலும் 

விரும்ேிபய ஏற்கர பேரக்கு!” (ேக்கம்-28) 

என்ை வரிகள் எடுத்துயரக்கின்ைை. எந்ததவரரு 

ேைியயச் தசய்யும் பேரதும் அயத அன்பை 

முடிக்க பவண்டும் என்ை துடிப்பு இருக்க 

பவண்டும் என்கிைரர் ஆசிரியர். நல்ை 

எதிர்கரைம் இருக்கிைது என்ை நற்சிந்தயை 

உள்ள இயளபயரர் மிகக் குயைவரக 

இருக்கின்ைைர். நரயளக்குப் ேரர்த்துக் 

தகரள்ளைரம் என்ை இறுமரப்பு இன்யைய 

இயளபயரயரத் தளர யவக்கிைது. நல்ை 

எதிர்கரைம் தன்ைில் அதுபவ வரும் என்று 

முயற்சியற்று இருக்கும் பேரக்கியையும் ஆசிரியர் 

சுட்டிக் கரட்டுகிைரர். இயளபயரர் கூட்ைமரகச் 

பசர்ந்து தகரண்டு தவட்டிப் பேச்சும் விசமப் 

பேச்சும் பேசுவதில் எந்ததவரரு ேைனும் இல்யை. 

தேரிபயரர்களின் அைிவுயரகயளக் பகட்கும் 

எண்ைம் எள்ளளவும் இல்யை. 

தேரிபயரர்களின் அனுேவ அைிவரைது 

இயளபயரர்களுக்கு நல்வழிப் ேரயதயயக் 

கரட்டும் என்ேயத இயளபயரர் அைிவதில்யை. 

ஊர் சுற்ைிப் ேயைற்ை வயகயில் தேரழுயதப் 

பேரக்கும் இயளபயரயர எண்ைி, தன் 

குமுையை தவளிப்ேடுத்துகிைரர் ஆசிரியர். யரர் 

தசரல்லியும் பகட்கரத நியையில் இருக்கும் 

இயளபயரயரக் கண்டு, 

 “கரர் சூழ்ந்த வரைில் என்று  

 கவின் நிொ ம ான்றப்  ம ாமோ”( க்கம்-29) 

என்று கவித்துவத்துைன் கவயை தகரள்கிைரர். 

இயளபயரரின் மைப்பேரக்கு இன்யைய 

சூழலிலும் ஆசிரியர் கூைியது பேரைபவ 

இருப்ேதற்கரை நியை அதிகரித்துக் 

தகரண்டிருக்கிைது. ஒரு மைிதயைப் ேைிவும் 

அன்பும் பமல்பநரக்கி அயழத்துச் தசல்லும் 

என்ேதில் ஐயமில்யை. இயதபய வள்ளுவரும், 

 “தேருக்கத்து பவண்டும் ேைிதல் – 963” 

என்கிைரர். ஒருவன் ேைம், ேதவி, புகழ் ஆகிய 

எந்த நியையில் உயர்ந்தரலும் ேைிவன்பு 

இருந்தரல் உன்ைத நியையய அயைவரன். 

இயதபய ஆசிரியரும் ேைிவிற்குத் பதயவயரை 

தேரறுயமயும் கருயையும் இருந்தரல் வரழ்வு 

ேிரகரசிக்கும் என்கிைரர். 

“தசல்வமும் தேரருளும் ஏற்ைம் 

சிைப்புைன் தசழிக்குங் கரயை 

நல்லுளப் ேண்ேரம் சரல்புப் 

ேைிவன்பு நயத்தல் பவண்டும்”  

என்கிறார் ஆசிாியர். வரழ்வில் பமடுேள்ளம் என்ேது 

ஏற்ைமும் இைக்கமும் ஆகும். வரழ்ந்தவர் 

வீழ்வதும் வீழ்ந்தவர் எழுவதும் இயற்யகயரை 
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ஒன்ைரகும். வரழ்க்யகயில் வீழ்ச்சி தகரண்ைவர் 

வீறுதகரண்டு எழ பவண்டும் என்ை ேதியவ 

தவளிப்ேடுத்தும் வயகயில், 

“வரழ்ந்தவர் வீழ்ந்து பேரவரர் 

வீழ்ந்தவர் வீறு தகரள்வரர்” - (ேக்கம்-33) 

என்று விளக்குகிைரர். அயைத்துக் கரைத்திலும் 

தேரும்ேரைரை இயளபயரரின் மைப்பேரக்கு 

கீழ்பநரக்கி இருப்ேயதயும், ேைிவன்பு என்ேது 

அயைத்து கரை கட்ைத்திலும் உயர் 

ேரயதயயக் கரட்டும் என்ேயதயும், 

வரழ்க்யகயில் ஏற்ை இைக்கம் அயைவருக்கும் 

இருக்கும் என்ேயதயும் எடுத்துக்கரட்டுகிைரர் 

ஆசிரியர். இவ்விைத்தில் வரும் துன்ேங்கயள 

மைதில் வலியமபயரடும் துைிபவரடும் 

எதிர்தகரள்ள பவண்டும் என்றுைர்த்தும் 

புரட்சிக் கவிஞர் ேரரதிதரசைின் 

“வலிவுயையரர் இன்ே வரழ்வுயையரர் 

இந்த 

வரர்த்யதக்கு பமரசமில்யை”  

( ாடல் 57  ார ி ாசன் கவின கள்) 

என்ை சிந்தயை வரிகயள நியைவுேடுத்துகிைது. 

வீழ்ந்தவர் வீறுதகரண்டு எழபவண்டும் என்ை 

ஊக்கத்யதயும் அளிக்கிைரர். 

இயவயயைத்யதயும் விளக்கும் ஆசிரியர் 

ேன்தமரழி அைிவு இருக்க பவண்டும் 

என்ேயதயும் அழுத்திக் கரட்டுகிைரர். ேன்தமரழி 

அைிவிருந்தரல் தசல்லும் ேரயததயல்ைரம் 

சிைப்ேரக இருக்கும் என்ேயத, 

“தமரழி ேை கற்றுத் பதர்ந்தரல் தசல்லும் 

வழிதயைரம் வரயில் திைந்து வழிவிடும்”  

- (ேக்கம்-9) 

என்கிைரர். நரம் தமரழியைியவப் தேருக்கிக் 

தகரள்ளும்பேரது வித்தக அைிவரைது 

வியளந்து தேருகும் என்று விளக்குகிைரர். ேை 

நிைப்பூக்கயளக் தகரண்டு மரயை ததரடுத்தரல் 

நல்ை நிைமரகவும் புகழ் மைப்ேதரகவும் 

இருக்கும். அதுபேரைபவ ேன்தமரழியயக் 

கற்றுத் பதர்ந்தரல் புகழ் மைம் கமழும் 

என்ேயத, 

“ேன்ைிை மைர்கள் ேதியச் தசய்பத 

நன்ைிை மரயை நயம்ேைத் ததரகுத்தரல் 

தேரன்ைிைம்; பூத்துப் புகழ்மைங் கமழும் 

ேன்தமரழி அைிவும் அத்தயகப் ேரங்பக!”  

  (ேக்கம்-9) 

என்று நயம்ேை விளக்குகிைரர். ேற்ேை நரளும் 

ேழுதில்ைரது, நன்யமயய உயைய நூல்கயளக் 

கற்ேது பேரல் மிக இைியது பவதைரன்றும் 

இல்யை என்ேயத, 

“ேற்ேை நரளும் ேழுதின்ைிப் ேரங்குயைய 

கற்ைலிற் கரழிைியர்; இல்”  

(இைியயவ நரற்ேது-40-3-4) 

என்ை வரிகளும் எடுத்துயரக்கின்ைை. ேற்ேை 

நரளும் ேன்தமரழியைியவப் தேருக்குவதற்குப் 

ேழுதில்ைரத நன்யமயயத் தரும் நூல்கபள 

நல்வழியயக் கரட்டும். மைிதைின் 

நல்வரழ்விற்கு அடிப்ேயையரய் அயமவது 

அைம். மைிதைின் அைவுைர்வு அவனுக்கும் 

அவன் சரர்ந்த சமூகத்திற்கும் நன்யம ேயப்ேதரய் 

அயமகிைது. இதற்கு அடிக்பகரலிடுவது 

ேன்முக பநரக்குக்தகரண்ை கற்ைபை ஆகும். 

சமுதரயத்திற்குத் பதயவயரை நற்சிந்தயைகயளப் 

ேல்விதத் தயைப்ேில் ேரப்ேியிருக்கிைரர் 

ஆசிரியர். அவரின் ேயைப்புகள் ஏரரளமரக 

இருப்ேினும் இக்கட்டுயரயில் கரட்ைப் 

ேட்டிருக்கும் சிை கவியதகளிபைபய அவர் 

விரும்பும் சமுதரயம் ததள்ளியதரகத் 

ததரிகின்ைது. இயளபயரரின் எதிர்கரைம் 

எழுச்சிமிக்கதரகயும் ேன்முக பநரக்குக் 

தகரண்ைதரகவும் இருந்தரல் மட்டுபம 

சமுதரயத்தின் எதிர்கரைமும் சிைப்புமிக்கதரக 

அயமயும் என்ை கருத்யத தங்கரரசு அவர்களின் 

எழில்மிகுந்த கவியதகள் எடுத்துக் 

கரட்டுகின்ைை. 

ேரர்யவ நூல்கள் 

திரு. மு.தங்கரரசன், சூரியகரந்தி 

திருக்குைள் 

நரைடியரர் 

இைியயவ நரற்ேது 

ேரரதிதரசன் கவியதகள்
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கவிஞர் மு. தங்கரரசைின் ‘அமுதத்தமிழில்’ கல்விச் சிந்தயைகள் 

 

முயைவர் க. அல்லிரரஜன் 

உதவிப்பேரரசிரியர், தமிழ்த்துயை  

நர.ம.ச. ச.தவள்யளச்சரமி நரைரர் கல்லூரி, நரகமயை, மதுயர 

 

முன்னுயர 

“பகடில் விழுச்தசல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு 

  மரைல்ை மற்ை யயவ”1 

என்ேது குைள் உைர்த்தும் கல்வி. மதிப்பு மிகு 

தசல்வங்களில் ஒன்று கல்வி. கல்வி அைிபவ 

உையக உைரச் தசய்யும் மூன்ைரவது கண் 

எைவரகும். சிவைின் தநற்ைிக்கண் என்ேது 

ேக்தி ஞரைத்யத உைர்த்தும். ஆைரல் 

அைிவுக்கண்யை உைரச் தசய்யும் அைியவக் 

கல்வி தருகிைது. கல்வியைிவு தேற்ை ஒரு 

மைிதன் இளயம முதல் முதுயம வயரயிலும் 

சமூகத்தரல் பேரற்ைப்ேடுகிைரன் என்ேயத 

ஆசிரியர் தங்கராசன் ேல்பவறு கட்டுயரகளில் 

குைிப்ேிட்டு உைர்த்தியிருக்கிைரர். இவற்ைின் 

நுட்ேத்யத இக்கட்டுயரயில் 

விளக்கப்ேடுகின்ைது. 

 

குைிக்பகரள் தகரண்ை வரழ்க்யக 

இன்யைய இயளஞர்கள் குைிக்பகரள் 

தகரண்ைவர்களரகத் திகழ பவண்டும். 

குைிக்பகரளற்ை வரழ்க்யக பமற்தகரண்ைரல் 

வரழ்க்யகயில் முன்பைற்ைப் ேரயதக்குள் 

தங்கயள வழிநைத்திச் தசல்ை இயைரது 

பேரய்விடும். அத்தகு நியையியை இயளஞர்கள் 

தேறுகின்ைபேரது கல்வியரல் சிைந்து நிற்க 

முடியும். இதயை, “இன்யைய இயளபயரர் 

தியரப்ேை மயக்கத்தில் தியளத்துக் 

தகரண்டிருக்கிைரர்கள். இவர்கள் இந்த 

மயக்கத்திைின்று மீண்டு, எழுச்சி மிக்க 

வரழ்யவக் குைிக்பகரளுக்கு வந்திடும் நரள் 

எந்நரபளர? என்று உைகச் சரன்பைரர் 

ஒவ்தவரருவரும் ஒவ்தவரரு நரளும் தநஞ்சம் 

உயைந்து தகரண்டிருக்கிைரர்கள்”2 என்று 

கல்விச் சிந்தயையரக தங்கரரசன் 

உைர்த்துகிைரர். 

கல்விச் சிந்தயைகள் 

கற்கும் கரைம் 

‘கல்விக்குக் கயரயிை கற்ேவர் நரற்சிை’ என்ேது 

நமது முன்பைரர்கள் நமக்கருளிய அமுத வரக்கு. 

ஐயிரண் திங்களரய் அங்கதமல்ைரம் தநரந்து 

சுமந்து ஈன்தைடுக்கின்ை அன்யையும் 

அரும்ேரடுேட்டு ஆளரக்கத் துடிக்கும் அருயமத் 

தந்யதயும் தங்கள் ேிள்யள கல்வி கற்று 

அைிஞரரய் சரன்பைரரரய்த் திகழ்ந்து விளங்க 

பவண்டுதமன்பை ேள்ளிக்கு அனுப்ேி 

யவக்கின்ைைர்”3 என்று தைது சிந்தயையயத் 

ததரிவிக்கின்ைரர். 

 கல்வி கற்கும் கரைம் மிகச் சுருங்கியது. 

மைிதன் தைது சமூகத்தில் வரழ்க்யக 

வரழுகின்ைபேரது எண்ைற்ை இயையூறுகயளயும் 

துன்ேங்கயளயும் எதிர்தகரள்கிைரன். இத்தகு 

சூழலில் மை இயைதவளியில் தைது 

முன்பைற்ைப் ேரயதக்கரை கல்வியைியவப் 

தேை முயல்கிைரன். அதயைத்தரன் தரன் 

கற்கும் கல்வி அைிவின் கரைம் மிகக் 

குயைவரகிப் பேரகிைது என்ேயத ஆசிரியர் 

உைர்த்துகிைரர். 

 இதன் பேரக்கு நட்ேமரைது என்ேயத தம் 

மைதிற்குள் உள்வரங்கிக் தகரண்டுதரன் கல்வி 

கற்கும் நரட்களின் அளயவக் கைக்கிடுகிைரர். 

கல்வி கற்கும் நரட்கள் மிகக் குயைவரைபத. 

ஆைரல், கல்வியைிவியைப் தேறுகின்ை 

கல்வியரளர் கயரயிைரத அைிவியைச் சிை 
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நரட்களில் கற்றுத் பதர்ச்சியயைய முடியும் 

என்கிைரர். 

  

இளயமக் கல்வி  

‘ஐந் ில் வனையா து ஐம்  ில் வனையாது’ 

என்ேது ஒரு முதுதசரல். இளயமயயயும் 

முதுயமயயயும் ஒப்ேிட்டு அத்தருைத்தில் 

ஒவ்தவரரு மைிதைின் மைநியையய 

எடுத்துயரக்கும் கருத்தரகும். இங்கு வயளதல் 

என்ேது ஏற்ை ேருவம், வயது, மைநியையய 

உைர்த்துகின்ைது. இளம் வயதுயையவரரக 

இருக்கும்பேரபத மைதில் ேதியும்’ 

கருத்துக்கயள நன்கு ேடிக்க பவண்டும். 

இத்தருைபம இளயமக் கல்வி என்ேது என்று 

சிந்தயை தருகிைரர் தங்கரரசன். இதயை, 

“இளயமயில் கல்வி இயையில் எழுத்து என்னும் 

சீரிய உண்யமயய உைரரது மரைவப் 

ேருவத்தியைப் ேரழ்ேடுத்திக் தகரண்டுவிைரது 

கல்வி கற்க பவண்டும். ‘இளயமயில் கல் அது 

ேசுமரத்தரைி பேரல் ேதியும்!’ என்று 

தசரன்ைரர்கள். நமது முன்பைரர்கள் 

கவயைகளற்ை, களங்கமற்ை தநஞ்சில்தரன் 

கல்வி ேதியும். கரைம் யரருக்கரகவும் 

கரத்திருக்கரது, உைகத்தின் பவகமரை 

சுழற்சியிபை கரைம் கயரந்து பேரகிைது. 

ேள்ளிப்ேருவமும் ேைந்து பேரகிைது. ஏழு 

வயதில் ததரைக்கக் கல்வி. முதைரம் வகுப்பு 

தசல்கின்ைவனுக்கு ஆறு ஆண்டுக் கல்வி 

என்ேது கல்ே பகரடிக் கரைமல்ைபவ. வரயு 

பவகம் மபைரபவகம் - மின்ைல் பவகம் என்ேது 

பேரல் கரைம் பேரகிைது. வரழ்க்யக வீதிக்கு 

வரும்பேரதுதரன் இளயமத் துறுதுறுப்புக்கு 

இைக்கிய இைரே நஷ்ைம் புரியும்” 4 என்று, 

இளயமக் கல்வியின் மகத்துவம் ேற்ைி 

உைர்த்துகின்ைரர். இளயமக் கல்வியின் 

அவசியத்யத இவ்விடத் ில் இைக்கியங்கள் 

ேைவும் உைர்த்தமவ லசய்கின்ைை ான். 

 

சமயக்கல்வி 

“ஒவ்தவரரு மதக்பகரட்ேரடுகளின் வரயிைரகவும் 

அவ்வவ்மதத்துக்குரிய தநைிகயளப் 

ேின்ேற்றுவதன், கயைப்ேிடிப்ேதன் மூைம் 

மைித சமூகத்தின் ஒவ்பவரர் உறுப்ேிைரும் 

தூய்யம தேறுகின்ைைர். வரய்யம 

தேறுகின்ைைர் என்ேது ஆர்ப்ேரட்ைம் இல்ைரத, 

அயமதிப் பேருண்யமயரக சமயத்யத உதைி 

விட்ைரல் கிரிக், பரரம் நரகரிகங்கள் 

வீழ்ச்சியயைந்தயதப் பேரன்று அதமரிக்க 

நரகாிகம் வீழ்ச்சி அயைந்து  விடும்” 5 என்று 

சமயக்கல்வியின் மகத்துவம் ேற்ைி பமற்பகரள் 

கரட்டிக் கூறுகின்ைரர். 

 சமயம் என்ேது ேக்குவம் என்ை தேரருயளத் 

தரும். இயைவயை அயையக்கூடிய நிகழ்வின் 

கூறுகயள உைர்த்துவது. ேக்குவம் என்ேது 

மைிதன் ஒழுங்கரை மைநியையயத் 

தைக்குத்தரபை உருவரக்க முயலும்பேரது ேை 

தைங்கல் உருவரகும். ஆைரல், இயைவன் என்ை 

ஓர் உட்தேரருயள யமயப்ேடுத்தி, அதன்வழி 

ஒவ்தவரரு மைிதனும் தன்னுயைய மை 

நியையய அயையும்பேரது மைிதன் மரண்புை 

முடிகின்ைது. கைவுள் சரர்ந்த தகரள்யககளுைன் 

மைிதன் தன்தைரழுக்க நியையியைப் 

ேின்ேற்றுகின்ைபேரது மைிதச் சமூகத்தில் 

தயைசிைந்தவைரக முடியும் என்ை நியையய 

அயைந்பத தீருவரன். இதயைபய சமயக் கல்வி 

என்ேது மைிதைின் ஒழுக்க நியையியை 

உைர்த்துவதரகக் கூறுகின்ைது. இதயை, 

“முற்ேகல் தசய்யின் ேிற்ேகல் வியளயும்”, 

“ஊழ்வியைப் ேயன் உறுத்து வந்துருத்தும்” 

பேரன்ை உண்யமகள் சமயக் கல்வியின் மூைம் 

மைத்யத உறுத்துமரயின் குற்ைச் தசயைற்ை 

கட்தைரழுங்கு மிக்க சமுதரயம் உருவரகும் 
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என்ேது சமயக் கல்வி பேரதிக்கப்ேை பவண்டும்

”6 என்று உைர்த்துவயத அைிய முடிகிைது. 

நல்தைரழுக்க வளர்ச்சியில் சமயக் கல்வி 

 மைிதைின் குைங்களில் நல்ைபத தசய்யத் 

தூண்டும் என்ேது ஒவ்தவரரு மைிதனும் தரம் 

கற்றுக்தகரள்கின்ை சூழ்நியைபய சரரும். 

ஒவ்தவரரு மைிதன் தரம் இந்தச் சமூகத்தில் 

ேிைரரல் பேரற்ைப்ேடும் வரய்ப்பு அவன் 

நற்குைங்களரல்தரன் முடியும் என்ேயத 

உைர்கிைரன். உைகத்துச் சமயங்கள் யரவும் 

மைிதன் வரழ்வில் வளமுைன் வரழ பவண்டும் 

என்ை அைத்யதபய வலியுறுத்துகின்ைை 

என்ேயத, “ஒரு மயை மீதிருந்து ததரைங்கி 

வழிகின்ை நீரூற்றுக்கள் அயைத்தும் இறுதியில் 

கைலில் வந்து வீழ்ந்து சங்கமம் ஆகின்ைை. 

அதுபேரைபவ உைக மதங்கள் எல்ைரம் 

ஒன்யைபய வலியுறுத்துகின்ைை. ஆம் மைிதன் 

மைிதைரக வரழ பவண்டும். அவன் புைிதைரக 

வரழ்வு தேை பவண்டும் என்ேதுதரன் அந்த 

ஒன்று”7 என்று, கல்வியின் ேயன் குைித்து 

தங்கரரசன் உைர்த்துகிைரர். 

 

இயளபயரர் கையம 

 இன்யைய இயளஞர்கள் எங்ஙைம் வரழக் 

கற்றுக்தகரள்ள பவண்டும் என்ேதற்குரிய 

சிந்தயையயத் தருகிைரர். ‘வழி தவைிச் 

தசல்லும் மகயைப் ேரர்த்து, ‘தேத்த வயிறு ேத்தி 

எரியுதுைர?’ என்று தரய் அங்கைரய்த்துக் 

தகரள்கின்ைரள். உைபை மகன் பகட்கின்ைரன்: 

‘ஏன் தேத்பத யரர் உன்யை தேக்கச் தசரன்ைர?’ 

என்று ஆர்ப்ேரிக்கின்ைரர். அந்த மகயைத் 

திருத்துவது எப்ேடி? மரதரவின் கரைடிபய 

தசரர்க்கம் என்ைரர்’ என்று இயளபயரர் 

மைநியை குைித்து உைர்த்தி, அவற்யைத் 

திருத்துவது சமயத்தின் ஒழுக்கங்கள் நியைந்த 

சிந்தயையயத் தருகின்ைரர் தங்கரரசன். 

 

 

தத்துவ ஞரைிகளின் கருத்து 

இயளபயரரின் கையம குைித்தும், இந்தச் 

சமூகத்தில் எப்ேடி வரழ பவண்டும் என்ை 

கருத்து ேற்ைியும் தங்கரரசன் ேை தத்துவ 

ஞரைிகளின் சிந்தயைகயள எடுத்துக் 

கரட்டுகிைரர். “மூத்பதரயரப் பேைிக்கரத்தல் 

இயளபயரரின் தயையரய கைன் என்ேது 

கன்ஃபூசியஸின் தத்துவம். தைட் அஸ் என்ஜரய்! 

என்று கூைிக்தகரண்டு தநைிதகட்டு, தைிதகட்டு 

நரகரீகம் என்ை பேரரல் அந்நரகரீகச் பசற்ைில் 

அமிழ்ந்து தகரண்டிருக்கும் சமுதரயத்யதக் 

கண்கூைரகக் கண்டு தகரண்டிருக்கிபைரம். சீை 

பதசத்துப் தேருஞரைி கன்ஃபூசியஸின் 

தத்துவத்யதக் கற்ேிப்ேதன் மூைம் 

கண்மூடித்தைமரை ேின்ேற்றுதல் இல்ைரமல், 

கண்ைியம் வயர நரயளய நல்லுைகம் 

பதரன்ைச் தசய்ய முடியும் என்ேது திண்ைம்”8 

என்று இன்யைய இயளபயரர்களின் நற்ேண்புகள் 

ேற்ைி உைர்த்துகிைரர். உைகளரவிய தத்துவ 

ஞரைிகளின் சிந்தயைக்குள் உண்ைரை 

தசம்மரந்த சிந்தயைகயள எல்ைரம் 

பமற்பகரள்கைாகக் கரட்டி அவற்றுள் 

இயளஞர்களின் ஆளுயமப் ேண்யே 

விளக்குகிைரர். 

 

இபயசு கிைிஸ்துவின் இயைத் தத்துவம் 

கிைிஸ்துவின் இயைத் தத்துவத்யத 

எடுத்துக்கூைி, அவற்ைின் கருத்தியை 

இயளஞர்களுக்கு எடுத்துயரக்க பவண்டும். 

அதுபேரன்று இயையியல் கல்வி ஞரைத்யத 

மரைவர்கள் தேைபவண்டும் என்று 

எடுத்துயரக்கின்ைரர். பமலும், இதிகரசங்களின் 

தத்துவங்கயள இயளஞர்களுக்குச் சமயக் 

கல்வியரக வழங்க பவண்டும் என்றுயரக்கிைரர். 

‘இன்தைன்ை என்ேதிபைபய இறுமரந்து 

கிைக்கும் இயளஞர் உைகம் ஆர்ப்ேரிப்புகளிலும், 

ஆைவங்களிலும், ஆசரேரசங்களிலும் ஒருதயையரய் 

நிற்கின்ைது. “ஒவ்தவரரு விைரடிபதரறும் நீ 
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உன் சவக்குழியய பநரக்கி, ஒவ்பவரர் 

அங்குைமரக நகர்ந்து தகரண்டிருக்கின்ைரய்…”. 

உைக்கரகச் தசய்யப்ேடும் ஒரு தேரருயள நீ 

ேரர்க்கிைரய்; அது உைக்குத்தரன் ேயன்ேைப் 

பேரகிைது என்ேது உைக்பக ததரியரது’. என்று, 

இவ்வரறு இபயசு கிைிஸ்து உைக வரழ்வின் 

நியையரயமயய உைர்த்துகிைரர். இந்த 

இயைத் தத்துவத்யதக் கற்ேிப்ேதன்மூைம் 

இயளஞரிைம் இறுமரப்புக் தகரள்யக 

ஏற்ேைரமல் நல்வழிப்ேடுத்த முடியும்”9 என்று, 

தன்னுயைய அமுதத்தமிழில் இயைக் கல்வி 

குைித்து உைர்த்துகிைரர். 

முடிவுயர 

இன்யைய கல்வி முயையரைது 

இயளபயரர்களின் குைிக்பகரளுக்குத் துயை 

நிற்ேைவரக அயமய பவண்டும். கல்வி கற்கும் 

கரைம் குைித்த சிந்தயைகயளப் புகட்டுகிைரர். 

இளயமக்கல்விபய சிைந்த நியையய சமூகத்தில் 

உருவரக்கும். எைபவ, இயளஞர்களின் எழுச்சிக் 

கைலில் புதுயமப்பேரக்யக உருவரக்குவைவரக 

அயமதல் பவண்டும் என்று கல்வி குைித்த ன் 

கருத்தியைக் கூறுகின்ைரர். 

 நல்தைரழுக்க வளர்ச்சிகள் சரர்ந்து கல்வி 

புகட்ை பவண்டும். இயளபயரர்களின் 

கையமயய நன்கு உைர்த்துமரறு கல்விச் 

சிந்தயைகள் அயமய பவண்டும் என்ேயதயும் 

தன் கட்டுயரயில் குைிப்ேிட்டுள்ளரர். பமலும், 

சமயக் கல்வியில் கூைப்ேட்டுள்ள தத்துவங்கயள 

இயளஞர்கள் உைர பவண்டும் என்றும் 

உயரக்கின்ைரர். 

 

பமற்பகரள்கள் 

அ. மரைிக்கம் (உ.ஆ.), திருக்குைள் ததளிவுயர, 

ே. 409. 

மு.  ங்கராசன், அமுதத்தமிழ், ே. 88. 

பமைது., ே. 91. 

பமைது., ே. 92. 

பமைது., ே. 98. 

பமைது., ே. 98. 

பமைது., ே. 100. 

பமைது., ே. 103. 

பமைது., ே. 103. 
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மு.தங்கரரசன் கவியதகளில் உத்திகள் 

 

முயைவர் அ. கர. அழகர்சரமி 

தகௌரவ விரிவுயரயரளர், தமிழ்த்துயை  

அரசு கயை மற்றும் அைிவியல் கல்லூரி, ஆண்டிேட்டி 

 

ஆய்வுச் சுருக்கம் 

சிங்கப்பூர் எழுத்தரளரரை மு. தங்கரரசன் அவர்கள் அைிகைன் (1985), மகரந்தம்(1988), உதயம் (1988), 

மரதுளங்கைி (1989), தேரய்யக (1992), நித்திைப் பூக்கள் (2001), வரயகப்பூக்கள் (2003),  இன்ேத்திருநரடு 

(2010), சூரியகரந்தி (2013) ஆகிய கவியதத் ததரகுப்புகயள தவளியிட்டுள்ளரர். இக்கவியதகளில் உவயம, 

உருவகம், எதுயக, பமரயை, இயயபு, கயத கூைல் முதலிய ேை மரேரை உத்திகயளப் ேயன்ேடுத்தி 

உள்ளரர். எைபவ  மு.தங்கரரசன் தமது கவியதகளில் ேயன்ேடுத்தியுள்ள உத்திகயள விளக்குவபத 

இக்கட்டுயரயின் ஆய்வுப் தேரருளரகிைது. 

திைவுச் தசரற்கள்: மு.தங்கரரசன், சிங்கப்பூர், உவயம, உத்தி. 

 

முன்னுயர 

கவியதக்கு உருவமும் உள்ளைக்கமும் இரு 

கண்கயளப் பேரன்ையவ. உருவம் இல்ைரமல் 

உள்ளைக்கம் சிைக்கரது. உள்ளைக்கம் 

இல்ைரமல் உருவம் சிைக்கரது. எைபவ உருவம் 

உள்ளைக்கம் என்கிை இரண்டும் தங்களுக்குள் 

ததரைர்புயையைவரக உள்ளை. மு.தங்கரரசன் 

சிங்கப்பூர் தமிழர்களின் நியை சிங்கப்பூரில் 

தசயல்ேடுகின்ை தமிழர் அயமப்புகள் என்று 

ேல்பவறு கருத்து நியைகயளத் தமது கவியத 

தவளிக்குள் தகரண்டு வருகிைரர். இக்கருத்து 

நியைகயளச் சிைப்ேரக விளக்குவதற்கு 

உவயம, உருவகம், எதுயக, பமரயை பேரன்ை 

மரேரை உத்திகயள மு.தங்கரரசன் தேரிதும் 

ேயன்ேடுத்துகிைரர். எைபவ மு.தங்கரரசன் 

கவியதகளில் இைம் தேற்றுள்ள உத்திகயள  

விளக்கும் வயகயில் இக்கட்டுயர அயமகிைது. 

 

உத்திகள் 

கவியதக்கு அழயகயும், வடிவ பநர்த்தியயயும் 

தருவை உத்திகள். கவியதகள் உைர்யவ 

முதன்யமப்ேடுத்தி இயங்கவல்ைை. எைபவ 

கவியதகளுக்குச் சிைந்த வடிவத்யத 

அளிக்கவல்ை உத்திகள்; முக்கியமரையவ. 

“கவியதயில் கரைப்ேடும் ேைபவறு 

நியைகளில் உத்திகயளக் யகயரண்டுதரன் 

கவிஞர்கள் நல்ை கவியதகயள ஆக்குகின்ைைர்.” 

என்கிைரர் ச.அகத்தியலிங்கம். 

(ச.அகத்தியலிங்கம், 1998, ே.269) இத்தகு 

சிைப்புமிக்க உத்திகளில் தயைப்ேிடுதல், 

ததரைக்கம், முடிப்பு, உவயம,  உயரயரைல் 

உத்தி, இயயபு, எதுயக, பமரயை, உருவகம் கயத 

கூைல் பேரன்ை ேை உத்திகயள மு.தங்கரரசன் 

ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். 

 

தயைப்ேிடுதல் 

கவியதயின் திைவுபகரல்கள் பேரன்ைை 

தயைப்புகள் ஆகும். கவியதயயத் திைந்து 

கவியதப் தேரருயள வரசகனுக்கு அைிமுகப் 

ேடுத்துேயவ கவியதகளின்  தயைப்புகளரகும். 

எைபவ வரசகனுக்கு ஆர்வமூட்டும் வயகயில்  

தமது கவியதகளுக்குத் தயைப்ேிட்டுள்ளரர்  

மு. தங்கரரசன். நித்திைப் பூக்கள் கவியதத் 

ததரகுதியில் வரசகனுக்கு நம்ேிக்யகயூட்டும் 

வயகயில் ‘நைபமரங்க வரழ்த்திடுபவரம்’ என்று 

தயைப்ேிடுகிைரர். ேைித்துளி கவியதத் 

ததரகுதியில் ‘விடிதவள்ளி’  என்று 

நம்ேிக்யகயூட்டும் வயகயில் தயைப்ேிடுகிைரர். 

பமலும் கவியதயில் ேயின்று வரும் தசரல்யை 

எடுத்து அதயைக் கவியதத் தயைப்ேரக்கும் 

முயையியையும் யகயரண்டுள்ளரர். உதயம் 

கவியதத் ததரகுதியில் ‘அளவு’ என்று 

தயைப்ேிைப்ேட்டுள்ள கவியத இவ்வரறு 

அயமந்துள்ளது. இக்கவியதயில், 
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எதற்குபமரர் அளவு பவண்டும் என்ைைர் 

சரன்பைரர் அன்பை…….. 

ஆயசயில் அளவு பவண்டும் அது 

கைந்பதகுமரயின் 

(உதயம் ேக்.32-33) 

என்று அளவு என்ை தசரல்யைப் ேை 

இைங்களில் ேயன்ேடுத்தி அக்கவியதக்கு 

‘அளவு’ என்று தயைப்புமிட்டுள்ளரர். மகரந்தம் 

கவியதத் ததரகுப்ேில்; ‘ஊழ்வியை’ (ே.96),  

நித்திைப் பூக்கள் ததரகுதியில் ‘அைதமைப்ேடுவது’ 

(27) என்று இைக்கியங்களில் ேயின்று வரும் 

ேரைைடிகயளயும் தமது கவியதகளுக்கரை 

தயைப்ேரகத் தந்துள்ளரர். இவ்வரறு  

வரசகைின் ஆர்வத்யதத் தூண்டும் வயகயில் 

தம் கவியதகளுக்கரை தயைப்யே 

இட்டுள்ளரர். 

 

ததரைக்கம் 

சிைப்ேரை ததரைக்கபம சிைந்த தவற்ைியயத் 

தரும். சிைந்த ததரைக்கமுள்ள கவியதபய 

வரசகயைப் ேடிக்கத் தூண்டும். 

நம்ேிக்யகயயத் தூண்ைல் கரட்சி, 

வர்ையையுைன் ததரைங்கல் பேரன்ை ேை 

தன்யமகயளப் ேயன்ேடுத்தித் தமது 

கவியதகயளத் ததரைங்குகிைரர் மு.தங்கரரசன். 

 இன்ேத் திருநரடு கவியதத் ததரகுதியில் 

அயமயும் ‘எங்கள் நரடு’ கவியதயரைது, 

கைல்  சூழ்ந்த நிைப்ேகுதி கைிந்த தீவரம் 

கயைபமவும் நிைநூலும் கைிவரய்க் கூறும் 

(இன்ேத்திருநரடு ே.28) 

என்று சிங்யகத் தீவின் நிைவியயை 

வர்ைித்துத் ததரைங்குகிைது. 

 மரதுளங்கைி ததரகுதியிலுள்ள ‘அச்சம் 

உயையரர்க்கு அரண் இல்யை’ என்ை 

கவியதயரைது, 

அச்சங்தகரள் மைத்துக்கு ஆண்யம இல்யை 

அவைியிபை அன்ைரைம் கரணும் உண்யம  

(மரதுளங்கைி ே.46) 

என்று வரசகனுக்கு நம்ேிக்யகயூட்டும் வயகயில் 

ததரைங்குகிைது. இவ்வரறு கவியதகயளத் 

ததரைங்குவதன் வரயிைரக கவியதயய வரசக 

மைதில் ேதியச் தசய்கிைரர் மு.தங்கரரசன். 

முடிப்பு 

கவியதயின் ததரைக்கத்தயதப் பேரைபவ 

அதன் முடிவும் முக்கியமரைது. கவியதயின் 

முடிவரைது வரசக மைத்தில் தரக்கத்யத 

ஏற்ேடுத்தும் வயகயில் இருக்க பவண்டும். 

மு.தங்கரரசன் கவியதகள் தேரும்ேரலும் 

அைக்கருத்துக்கயளச் தசரல்லி முடிகின்ைை. 

ேைித்துளி கவியதயிலுள்ள ‘பநரயற்ை வரழ்வு’ 

எனும் கவியதயரைது, 

தேரிதரகும் ேிைப்ேதயைப் பேைரய்ப் பேரற்ைி 

ேிைியில்ைர வரழ்வுநைம் பேைிக் கரப்பேரம்  

(ேைித்துளி ே.127) 

என்று முடிவயைகிைது. 

 நித்திைப் பூக்கள் ததரகுதியிலுள்ள 

‘மறுமைர்ச்சி பவண்டும்’ என்கிை கவியதயரைது 

அயைவரும் நைமரய் இன்ேமுைன் வரழ 

பவண்டுதமை வலியுறுத்தி, 

இன்ேபம என்றும் எங்கும்/இைிதுைன் ஓங்க 

பவண்டும் 

(நித்திைப் பூக்கள் ே.6) 

என்று முடிவயைகிைது. மு.தங்கரரசன் மக்கள் 

அயைவரும் நைமுைன் வரழபவண்டுதமை 

விரும்பும் நற்சிந்தயை வரய்ந்தவர். எைபவ 

அவர் தமது கவியதகயளப் தேரும்ேரலும் 

அைச்சிந்தயைகயள வலியுறுத்தியும் 

அயைவரும் நைமுைன் வரழ பவண்டுதமன்ை 

பவண்டுபகரளுைன் சுேம் என்கிை 

ததரைியிலும் தமது கவியதகயள 

முடித்துள்ளரர். 

 

உவயம 

தமிழ்ப் புைவர்கள் ேயன்ேடுத்தும் தேரருள் 

புைப்ேரட்டிற்கரை உத்திகளில் முதன்யமயரைது 

உவயம ஆகும். அந்த வயகயில் தமிழ்புைவர் 

மரேின் ததரைர்ச்சியரகத் தன்யை இைம் 

கரணும் மு.தங்கரரசன் தமது கவியதளில் ேை 

இைங்களில் உவயமயயப் ேயன்ேடுத்தி 

உள்ளரர். 

குண்டுச்சட்டிக் குதியரயதன் ஏற்ைம் பேரை 

குதிர்ந்துவரும் வளர்ச்சிதயல்ைரம் கூைக் 

கரண்பேரம் 

(இன்ேத்திருநரடு ே.66) 
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பதருக்குப் தேரன்ைழகு 

பதர்ந்துவரும் மரட்சியமபேரல் 

ேரருக்குள் சமுதரயம் 

ேதிந்துவர பவண்டுவதரம்    

(மரதுளங்கைி ே.54) 

என்று தமது கவியதயின் ேை இைங்களில் 

உவயமயயப் ேயன்ேடுத்துகிைரர். தமது 

கருத்துக்கயள அழுத்தமரக தவளிப்ேடுத்து 

வதற்பக தேரும்ேரலும் உவயமகயள 

மு.தங்கரரசன் ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். 

 

உருவகம் 

உவயமயயப் பேரை உருவகத்யதயும் தமது 

கவியதகளில் கருத்துப் புைப்ேரட்டிற்கரகப் ேை 

இைங்களில் மு.தங்கரரசன் ேயன்ேடுத்தி 

உள்ளரர். 

இதய வரசல் 

விழிச் சன்ைல் 

வரசபை திைந்திருக்கிைது 

சன்ைலுக்கு என்ை பவயை?     

(நித்திைப் பூக்கள் ே.110.) 

என்று உருவகத்யதப் ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். 

உவயமயய அதிக இைங்களில் ேயன்ேடுத்தி 

உள்ள மு.தங்கரரசன் உருவகத்யதக் குயைந்த 

இைங்களிபை ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். 

 

இயயபு 

இறுதி எழுத்துகள் இயயந்து வரக் கூடிய 

இயயேியையும் மு.தங்கரரசன் தைது 

கவியதகளில் ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். 

இளயமயில் ேழகுந்பதரறும் 

இயல்ேதரம் நியைவுக் பகரைம்! 

குைவிடும் குடும்ேப் ேண்ேரல் 

தகரழித்திடும் உைவுக் பகரைம்      

(ேைித்துளி ே.85) 

என்று அடிபதரறும் பகரைம் என்கிை தசரல் 

இறுதியில் வருமரறு இயயபுத் ததரயையியை 

அயமத்துள்ளரர். 

 

எதுயக பமரயை 

மரபுக் கவியதகளில் அடிப்ேயையரகப் 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ை எதுயக பமரயையயயும் 

மு.தங்கரரசன் தமது கவியதகளில் சிைப்ேரகப் 

ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். எதுயகயியை, 

தூங்கரத துயைமுகத்தரல் 

துைங்கும் நல் நியையிருப்ே 

பூங்கரவின் திருநகரரய்ப் 

பூத்திருக்கும் மரட்சியமயும் 

 (இன்ேத்திருநரடு ே.35) 

என்று சிங்கப்பூயரப் ேற்ைிப் ேரடுகின்ை 

தேரழுது ேயன்ேடுத்துகிைரர். இதயைப் பேரல் 

பமரயையியையும், 

தமிழர்தம் தயைவரவர் 

தயகசரன்ை நல்ைைிஞர் 

தமிழபவள் பதரற்றுவித்த 

தைித்தமிழர் திருநரளில்   

 (நித்திைப் பூக்கள் ே.10) 

என்று ேயன்ேடுத்துகிைரர். 

 

உயரயரைல் உத்தி 

கவியதக்குள் இரண்டு கதரேரத்திரங்கயளப் 

ேயைத்து அயவகயளப் பேச யவக்கும் 

உயரயரைல் உத்தியயயும் மு.தங்கரரசு 

ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். ‘வியைதயன்ை 

பகள்விக்’ என்கிை கவியதயில், 

“எைக்தகன்று யரரும் இப்பேரது இல்யை!” 

என்றுயரத்துச் சிரித்தரள் எழில்; சிந்தும் 

தேரன்முகத்தரள்! 

“எைக்குந்தரன்” என்று எப்ேடிபயர 

தசரல்லிவிட்ைரன் 

(நித்திைப் பூக்கள் ே.98) 

என்று உயரயரைல் உத்தியயப் 

ேயன்ேடுத்துகிைரர். கவியதக்குள் அயமயும் 

உயரயரைல் தன்யமயரைது கவியதக்குத் 

கயதத் தன்யமயியை வழங்குகிைது. இந்தக் 

கயதத் தன்யமயரைது வரசகயை ஈர்க்கும் 

ேண்ேியைப் தேற்றுவிடுகிைது. எைபவ தமது 

கவியதகளில் உயரயரைல் உத்தியியை 

மு.தங்கரரசன் ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். 

 

கயத கூைல் 

கயத தசரல்லுதல், கவியத இயற்றுதல் 

இரண்டும் பவறுபவைரையவ. இரண்டும் 
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இருபவறு தளங்களில் ேயைிப்ேயவ. ஆைரல் 

சிைந்த ேயைப்ேரளர்கள் கயதக்குக் கவியதத் 

தன்யமயியையும், கவியதக்குள் கயதத் 

தன்யமயியையும ஏற்ைி விடுகின்ைைர். அந்த 

வயகயில் மு.தங்கரரசனும் தமது 

கவியதகளுக்குள் கயதத் தன்யமயியை 

அயமத்துக் கவியத புயைந்துள்ளரர். ‘தவள்ளி 

விழர’ எனும் கவியதயில் சிங்கப்பூரின் 

வரைரற்ைியை, 

ஆண்டுவந்த ஆங்கிபையர் ேிடியிைின்று 

அகல்வதற்கு அருயமமிகு மபைசி யத்தின் 

தூண்டுவந்த துைக்கத்தில் துடிப்புப் 

தேற்பை 

துல்லியமரய்ச் சுதந்திரத்யதத் துய்க்க 

ைரபைரம் 

(இன்ேத்திருநரடு ே.43) 

என்று கவியதக்குள் கயதத் தன்யமயியை 

ஏற்ைிச் தசரல்கிைரர். இதன் மூைம் கவியதயின் 

உைர்ச்சிச் தசைிபவரடு கயதத் தன்யமயும் 

பசர்வதரல் கவியத புதிய ேரிமரைத்யதப் 

தேறுகிைது. 

 

பமற்பகரள் 

தமது கவியதகளுக்குள் சிைந்த தமிழைிஞர்களின் 

பமற்பகரள்கயளப் ேயன்ேடுத்துதயை உத்தியரகபவ 

மு.தங்கரரசன் ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். 

நரமரர்க்கும்; குடியல்பைரம் நமயை 

அஞ்பசரம் 

நரவரசர் நமக்களித்த அமுத வரக்கு!  

(மரதுளங்கைி ே.27) 

என்று நரவுக்கரசரின் ேரைைடிகயளத் தமது 

கவியதயில் அப்ேடிபய எடுத்தரள்கிைரர். 

சரன்பைரர்களின் கவியத வரிகயள 

எடுத்தரள்வதன் வரயிைரகத் தமது கருத்யத 

பநர்த்தியரக தவளிப்ேடுத்த இயலும். எைபவ 

தமிழைிஞர்களின் பமற்பகரள்கயளத் தமது 

கவியதகளில் ேயன்ேடுத்துகிைரர் மு.தங்கரரசன். 

 

ததரகுப்புயர 

எழுத்தரளர் மு.தங்கரரசன் தமது கவியதகளில் 

தயைப்ேிடுதல், கவியத முடிப்பு, உவயம, 

உருவகம், இயயபு, எதுயக, பமரயை, இயயபு, 

கயத கூைல், உயரயரைல் உத்தி, 

பமற்பகரள்கயளப் ேயன்ேடுத்துதல் பேரன்ை 

ேை உத்திகயளப் ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். 

 கவியதயின் திைவுபகரல்கள் பேரன்ைை 

தயைப்புகள் ஆகும். கவியதயயத் திைந்து 

கவியதப் தேரருயள வரசகனுக்கு 

அைிமுகப்ேடுத்துேயவ கவியதகளின் தயைப்பு 

களரகும். எைபவ வரசகனுக்கு ஆர்வமூட்டும் 

வயகயில் தமது கவியதகளுக்குத் 

தயைப்ேிட்டுள்ளரர் மு. தங்கரரசன். 

 சிைந்த ததரைக்கமுள்ள கவியதபய 

வரசகயைப் ேடிக்கத் தூண்டும். நம்ேிக்யகயயத் 

தூண்ைல் கரட்சி வர்ையையுைன் ததரைங்கல் 

பேரன்ை ேை தன்யமகயளப் ேயன்ேடுத்தித் 

தமது கவியதகயளத் ததரைங்குகிைரர் 

மு.தங்கரரசன். 

 மு.தங்கரரசன் கவியதகள் தேருேரலும் 

அைக்கருத்துக்கயளச் தசரல்லி முடிகின்ைை. 

 தமிழ்ப் புைவர்கள் ேயன்ேடுத்தும் தேரருள் 

புைப்ேரட்டிற்கரை உத்திகளில் முதன்யமயரைது 

உவயம ஆகும். அந்த வயகயில் தமிழ்புைவர் 

மரேின் ததரைர்ச்சியரகத் தன்யை இைம் கரணும் 

மு.தங்கரரசன் தமது கவியதகளில் ேை 

இைங்களில் உவயமயயப் ேயன்ேடுத்தி 

உள்ளரர். 

 கவியதக்குள் இரண்டு கதரேரத்திரங்கயளப் 

ேயைத்து அயவகயளப் பேச யவக்கும் 

உயரயரைல் உத்தியயயும் மு.தங்கரரசன் 

ேயன்ேடுத்தி உள்ளரர். 

 கயத தசரல்லுதல், கவியத இயற்றுதல் 

இரண்டும் பவறுபவைரையவ. இரண்டும் 

இருபவறு தளங்களில் ேயைிப்ேயவ. ஆைரல், 

சிைந்த ேயைப்ேரளர்கள் கயதக்குக் கவியதத் 

தன்யமயியையும், கவியதக்குள் கயதத் 

தன்யமயியையும ஏற்ைிவிடுகின்ைைர். அந்த 

வயகயில் மு.தங்கரரசனும் தமது 

கவியதகளுக்குள் கயதத் தன்யமயியை 

அயமத்துக் கவியத புயைந்துள்ளரர். 
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முடிவுயர 

சிங்யக எழுத்தரளர் மு.தங்கரரசைின் கவியத 

தவளியரைது சிங்கப்பூர் மக்களின் 

வரழ்வியயை தவளிப்ேடுத்துவதரக உள்ளது. 

தமிழபவளின் மீதரை ேற்று, அவர் ததரைங்கிச் 

தசன்ை ேைிகயள பமற்தகரள்ளுதல் என்கிை 

வயகயில் அவரது கவியதகள் 

ேயைிக்கின்ைை. சிங்கப்பூர் இைக்கிய உைகில் 

தன்யைப் ேியைத்துக் தகரள்ளுதல் 

தமிழபவள் நரைக மன்ைம், தமிழரசிரியர் 

மன்ைம், மரதவி மன்ைம் ஆகியவற்பைரடு 

இயைந்து ேைியரற்றுததைன்ேது அவரது 

தமிழ்ப் ேற்ைின் தவளிப்ேரடுகள். அவர் தமது 

தமிழ்ப் ேற்ைின் தவளிப்ேரைரகப் புயைந்துள்ள 

கவியதகளில் ேல்பவறு உத்திகயளப் 

ேயன்ேடுத்தி அயவகயள வடிவ பநர்த்;தி மிக்க 

கவியதகளரக மு.தங்கரரசன் ேயைத்துள்ளரர். 

 

ேரர்யவ நூல்கள் 

ச.அகத்தியலிங்கம் (1998), கவியத 

உருவரக்கம், மைிவரசகர் ேதிப்ேகம், 

தசன்யை. 
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“மு.தங்கரரசைின் ‘நரட்டுப்புைத்தியலில்’ ேன்முகப் ேரர்யவ” 

 

முனைவர் மு. அழமகசன் 

உதவிப் பேரரசிரியர், தமிழ்த்துயை  

சிவந்தி ஆதித்தைரர் கல்லூரி, ேிள்யளயரர்புரம், நரகர்பகரவில் 

 

நரட்டுப்புைவியல் விளக்கம் 

நரட்டுப்புைவியல் விளக்கம் குைித்து 

நரட்டுப்புைவியல் அைிஞர்களியைபய 

கருத்ததரற்றுயம ஏற்ேைவில்யை. இதற்குப் 

ேல்பவறு அைிஞர்கள் ேல்பவறு விளக்கம் 

அளிக்கின்ைைர். இைக்கியம் கரைம் கரட்டும் 

கண்ைரடி என்ைரல், நரட்டுப்புை இைக்கியம் 

சமுதரயத்யதக் கரட்டும் கண்ைரடி எைைரம். 

நரட்டுப்புை மக்களின் ேண்ேரடுகயளயும், 

ேழக்கவழக்கங்கயளயும் வரழ்வியயையும் 

விளக்குவது நரட்டுப்புைவியல் ஆகும். 

நரட்டுப்புைப் ேரைல்கள் பநற்று பதரன்ைியயவ 

அல்ை; ஆயிரமரயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே 

பதரன்ைியது என்ேயதத் தமிழில் பதரன்ைிய 

முதல்நூைரை ததரல்கரப்ேியம் மூைம் 

அைியைரம். இதற்கு, 

“ேரட்டு உயரநூபை வரய்தமரழி ேிசிபய 

அங்கதம் முதுதசரல்பைரடு அவ்பவழ் 

நிைத்தும்”   (ததரல். தசய்-78) 

என்கிற நூற் ா சான்றாக அனேகிறது. 

 

நரட்டுப்புைத்தியல் 

நகரில் வரழ்ந்து வரும் மக்கள் “நரட்டுப்புைப் 

ேரைல்கயள தமக்குத் ததரைர்புயையதல்ை” 

என்று எளிதரகப் புைந்தள்ளிவிை முடியரது. 

அதைரல்தரன் மு.தங்கரரசன் அவர்கள், 

நரட்டுப்புைத்தில் நிகழும் ேல்பவறு 

நிகழ்வுகயளத் தைக்குள் உள்வரங்கிக் 

தகரண்டு, ‘நரட்டுப்புைத்தியல்’ எனும் தயைப்ேில் 

இயைவழிேரடு, தரைரட்டு, கரதல், ேல்சுயவ, 

அழுயக எை, நரட்டுப்புை மக்களின் ேன்முகச் 

சிந்தயையய தவளிப்ேடுத்தியுள்ளரர். 

 

இயைவழிேரடு 

இயற்யகயின் ஆற்ையைக்கண்டு அஞ்சிய 

மைிதன், அதயை வழிேடுவதன் மூைம் அதன் 

சீற்ைத்திற்கு ஆளரகரமல் இருக்கைரம் என்று 

நம்ேிைரன். அதைடிப்ேயையில் வழிேரட்டு 

முயைகளும், திருவிழரக்களும் பதரன்ைிை. 

நரட்டுப்புை மக்கள் வரழ்வின் எல்ைர 

அம்சங்களும் இயசமயமரகபவ இயங்குகின்ைை 

அதைரல் தரன் இயை வழிேரட்டிலும், 

தங்களின் இயசத்திையைப் புைப்ேடுத்திைர். 

குைிப்ேரக, ேண்யையத் தமிழர்கள் ஒரு 

ததரழியைத் ததரைங்குவதற்கு முன்ைரல், 

விநரயகயர வைங்கித் ததரழியை 

ததரைங்கியுள்ளைர் என்ேயத மு.தங்கரரசைின் 

நரட்டுப்புைேரைல் மூைம் அைியைரம். 

“முந்திமுந்தி விைரயகபர முக்கண்ைைரர் 

தன்மகபை 

கந்தருக்கு முன்ேிைந்த கைேதிபய 

முன்ையைவரய் 

பவைருக்கு முன்ேிைந்த விைரயகபர 

முன்ையைவரய் 

நீருமுத்தும் பதங்கரயரம் நியை குயையரய் 

வரயழப்ேழம் இத்தயையும் ஒப்ேதமரம் - 

எங்கள் 

சப்ேரைிப் ேிள்யளயரருக்கு.” 

 ஆதிகரைத்தில் மக்கள் இயற்யகபயரடு 

இயந்த வரழ்வு நைத்திைர். இயற்யகயின் 

சக்திகயளத் ததய்வங்களரக கருதி 
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வழிேட்ைைர்” (ைரக்ைர் சு.சக்திபவல் 

நரட்டுப்புையியல் ஆய்வு, ே.56) என்று 

கூைியுள்ளரர். 

 மு.தங்கரரசன் நரட்டுப்புைமக்கள் வழிேடும் 

ததய்வங்களில் மரரியம்மனும் ஒருவரரவர். 

கிரரமப்புைமக்கள் அம்மயை ‘மரங்கல்யக்கரரி’ 

என்று சிைப்ேித்துக் கூறுவர். பமலும், அம்மயை 

வழிேரட்ைரல் தீரரத வியைகள் எல்ைரம் தீர்ந்து 

விடும் என்ேது நரட்டுப்புை மக்களின் 

நம்ேிக்யக. 

“பூட்டுை பதரிருக்கப் புைப்ேட்ைர வீதியிபை 

நரட்டுை பதநிருக்க நைந்தரபை வீதியிபை 

சரட்யை சைசைங்க சதுரமைி நயசயிை 

கச்யச சைசங்க கருங்கச்யச குஞ்சமிை 

ேதிதைட்டுத் தரளம் வர ேத்திைியர 

சித்துடுக்கு 

இருேத்ததரடு தரளம்வர எமகரளி 

சித்துடுக்கு 

சித்துடுக்யக யகப்ேிடிச்சி சிைபூ 

அைிஞ்சவளரம் 

வீதி மதித்தரளம்மர மரரி வியைதீர்க்கும் 

சக்தியல்பைர” 

என்று, தன்னுயைய கஷ்ைங்கயளத் தீர்க்கும் 

ஆயிரம் கண்ணுயையவளரகப் ேரடி ஆைந்தம் 

தகரண்ைரடுகின்ைைர். பமலும், அன்யைய 

கரைகட்ைத்தில்  தகரடிய பநரயரை அம்யம 

பநரய் அம்மைின் பகரேத்தரல் வந்தது என்றும், 

அம்மயைத் தரைரட்டிைரல் பநரய் நம்யம 

விட்டுப்பேரகும் என்றும் நரட்டுப்புை மக்கள் 

நம்ேிக்யக தகரண்டிருந்தைர். 

“உச்சியிபை பேரட்ைமுத்யத உைபை 

இைக்கிவிடு 

முகத்திபை பேரட்ைமுத்யத முன்பை 

இைக்கிவிடு 

கழுத்திபை பேரட்ைமுத்யத கரைரமல் 

ஆக்கிவிடு 

தநஞ்சிபை பேரட்ைமுத்யத நிக்கரம 

தசஞ்சிவிடு 

வயிற்ைிபை பேரட்ைமுத்யத வரியசயர 

இைக்கிவிடு 

பதரளிபை பேரட்ைமுத்யத துைிவர 

இைக்கிவிடு 

ேரதத்து முத்யத அம்மர நீ ேரரரம 

இைக்கிவிடு” 

 “அம்யம பநரய் ததய்வக்குயை எை நம்ேி 

மரரிக்கு வழிேரடு தசய்து பவப்ேில்யையயப் 

ேயன்ேடுத்துகின்ைைர்” (முயைவர் சு.சக்திபவல் 

நரட்டுப்புை இயல் ஆய்வு, ே.204) என்ேது 

குைிப்ேிைத்தக்கது. 

 

தரைரட்டு 

தரய்யம உைர்வின் தவளிப்ேரைரகபவ 

தரைரட்டு மைர்கின்ைது. தரயின் நரவயசவில் 

தரைரட்டு என்னும் நல்முத்துப் ேிைக்கின்ைது. 

“தரய்யம உைகிற்கு வழங்கிய முதல் இைக்கியப் 

ேரிசுதரன் தரைரட்டு என்று தமிழண்ைல் 

கூறுகிைரர்” (ைரக்ைர் சு.சக்திபவல் நரட்டுபுை 

இயல் ஆய்வு, ே-43). தரைரட்டு என்ைரல் தரல் + 

ஆட்டு எைப் ேிரிக்கைரம். தரல் என்ைரல் நரக்கு 

நரயவ ஆட்டிேரடுவதரல் தரைரட்டு எைப் 

தேயரிப்தேற்ைது. உள்ளம் கவர்கின்ை 

ததள்ளுத்தமிழ் நரட்டுப்புைப் ேரைல்களிபை 

“தரைரட்டு ேரைல்கள் எண்ணுந்பதரறும் 

இைிக்க வல்ைை. குழந்யத வளர்ச்சி நியையின் 

ஒவ்தவரரு கட்ைத்திலும் ேரைல்கள் 

மரறுேடுகின்ைை. குழந்யத தவழும் பேரதும் 

உண்ணும் பேரதும், சரய்ந்தரடும் பேரதும், ேசியின் 

பேரதும், குழந்யத அழுயகயின் பேரதும் 

தரைரட்டுப் ேரைல்கள் ேரைப்ேடுகின்ைை என்று 

மு.தங்கரரசன் கூறுகிைரர். 

“கண்பை கண்ணுைங்கு கரைமயில் 

கண்ணுைங்கு – என் 

தேரன்பை கண்ணுைங்கு பூமரத்து 

வண்டுைங்கு 
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உைங்குைங்கு கண்பை நீ உைங்குவிழி 

ேரைகபை! 

உைங்கரத கண்ணுக்கு ஊசிதகரண்டு 

யமதயழுதி 

தூங்கரத கண்ணுக்குத் தூசிதகரண்டு 

யமதயழுதி 

ததரட்டில்கட்டி எங்க துயரக கண்ையைப் 

பேரட்டுவிட்ைர 

ததரட்டிலுக்கும் கீபழ துயையிருப்ேரள் 

மரரியம்மர! 

 பமலும், குழந்யத அழும்பேரது அந்தக் 

குழந்யதயின் அழுயகயயக் நிறுத்துவதற்கரகக் 

குழந்யதயயத் ததரட்டிலில் இட்டு 

ஆட்டுகின்ைரர். அப்பேரது இயற்யகயரகத் தன் 

குழந்யதயின் அழுயகயய நிறுத்துவதற்கரக, 

“ஆரரபரர ஆரிரபரர ஆரரபரர ஆரிரபரர 

ஆரடிச்சர கண்ைமுவ அடிச்சரயரச் 

தசரல்லியழு 

மரமர அடிச்சரபரர மருக்தகரழுந்துப் 

பூவரபை 

தரத்தர அடிச்சரபரர தரழம்பூ தசன்ைரபை 

அப்ேர அடிச்சரபரர அரளிப்பூ தசன்ைரபை 

ேரட்டி அடிச்சரபரர ேரல்வரர்க்கும் 

சங்கரபை 

அம்மர அடிச்சரபளர அமுதூட்டும் 

யகயரபை 

ஆரடிச்சி கண்ைழுவ அடிச்சரயரச் 

தசரல்லியழு 

ஆரரபரர ஆரிரபரர ஆரிரபரர ஆரரபரர” 

என்று ேரடுகின்ைைர். 

 

கரதுகுத்துதல் 

கிரரமப்புைங்களில் தேண்ேிள்யளகளுக்குக் 

கரது குத்துதல் நிகழ்ச்சி தவகு சிைப்ேரக 

நயைதேறும். கரதுகுத்துதல் - நைங்கு யவத்தல் - 

திருமைம் பேரன்ை ேல்பவறு நிகழ்ச்சிகளின் 

பேரதும் சந்பதரஷமரக மைஉைர்வுைன் ேரைல் 

ேரடி மகிழ்ந்தைர் என்ேயத மு.தங்கரரசைின் 

நரட்டுப் புைத்தியல் மூைம் அைியைரம். இதற்கு, 

“மரம்ேிஞ்சு தகரண்டு மதுயர சிமிக்கிச் 

தகரண்டு 

கரதுகுத்த வரரரக கைகமுடி உங்களம்மரள் 

- என்ரரசர 

கரதுகுத்த வந்திருக்கும் வரழ்த்து தசரல்லும் 

ஆசரரி 

ேரக்கு ேதக்கு ேச்சரிசி முக்குறுைி 

எள்ளு இருநரழி இளந்பதங்கர முன்னூறு 

அள்ளி விளம்புங்க அருயமமகன் கரதரிசி 

சிந்தி விளம்புங்க தசல்வமகள் கரதரிசி 

கண்ணுக்குக் கண்தைழுதி கயைக்கண்ணு 

யமதயழுதி 

கண்ைரை கண்ைணுக்கு கைகமுடி 

யமந்தனுக்கு 

கண்பைறு யதயரம கருவரைிச் சரம் 

பேரட்டு 

சுண்ைரம்பும் மஞ்சளும் சுத்திதயைி 

சூரியர்க்கு” 

எனும் ேரைல் சரன்று. 

 

ஒப்ேரரி 

இைந்தவர்கயள நியைத்து, அவர்கள் மீது 

ேரைப்ேடும் ேரைல்கபள ஒப்ேரரிப் ேரைல்கள். 

இைந்தவர்களின் இழப்யே எண்ைி, 

இைந்தவர்கயளயும்  தம்யமயும் ஒப்ேிட்டுப் 

ேரடுவதும் ஒப்ேரரியரகும். கைவன் இைந்து 

விட்ைரர் என்ைரல் கைவயை இழந்த 

தேண்கள்ேடும் துயரம் வரர்த்யதகளரல் 

விவரிக்க முடியரது. மு.தங்கரரசன் தைது 

ேயைப்புகளில் கைவயை இழந்த தேண்கள், 

கண்ைீர் சிந்திக் கதைி அழும் ேரட்டியைத் 

தைது ஒப்ேரரிப் ேரைல் மூைம் விளக்குகிைரர். 

“தகரண்ைவரும் பதவியரும் கூடிவழி 

நைந்தரல் 

பகரபுரத்தின் பமலிருக்கும்  குயில் இைங்கித் 

ததண்ைைரும் 

மன்ைவரும்  பதவியரும் மகிழ்ந்து வழி 

நைந்தரல் 

மண்ைேத்து பமலிருக்கும் மயில் இைங்கித் 

ததரண்ைளிரும்” 
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 பமலும், கைவயை இழந்த 

தேண்தைரருத்தி தன் கைவயள நியைத்து, 

அவபரரடு வரழ்ந்த வரழ்யவ நியைத்துக் கதைி 

அழுகிைரள் என்ேயத, 

“சங்கிலி பூட்டி தயிறு களைைியயிபை 

மரங்கல்யம் தகரக்கிவிட்டு மடியில்விழக் 

கரரியபமர 

மிளகு சிறுதரலி முகப்புவச்ச சுட்டியலு 

கடுகு சிறுதரலி கல்ேதிச்ச அட்டியலு 

கல்ேதிச்ச அட்டியயைக் கழற்ைியவக்க 

நரளரச்பசர!” 

என்ை ேரைல் மூைம் புைப்ேடுத்துகிைரர். 

இதன்வழி தன் கைவயை இழந்த 

பவதயையயயும், அதைரல் தன்னுயைய தரலி 

கழற்ைியயதயும் நியைத்து பவதயை ேடுகிைரள் 

என்ேயதயும் அைியைரம். 

 மு.தங்கரரசன் தைது ேயைப்ேியை 

நரட்டுப்புைத்தியல் என்ை தயைப்ேில் 

தந்துள்ளரர். இந்நரட்டுப்புை இைக்கியப்ேனுவலில் 

தரைரட்டு, இயைவழிேரடு, கரதல், ஒப்ேரரி 

உைர்வுகள், உைவு, அழுயக எைப் ேன்முக 

சிந்தயைகயள தவளிப்ேடுத்தியுள்ளரர் 

என்ேயத இக்கட்டுயர மூைம் அைியைரம்.
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மு. ங்கராசைின் ேரபுக் கவின  உணர்த்தும்  ைிேைி ைின் 

லசயெற்றநினெ ‘லசல்ொக் காசு’ கவின னய முன்னவத்து… 

 

 ி. ஆறுமுகம் 

உ விப் ம ராசிாியர்,  ேிழ்த்துனற 

 ி.மக.என். கனெ ேற்றும் அறிவியல் கல்லூாி,  ிருேங்கெம் 

 

ல ாடக்கோக… 

சிங்கப்பூாின் வரொறு என் து கி. ி.3ஆம் 

நூற்றாண்டிலிருந்து ான் ல ாடங்குகிறது. 

கி. ி.14ஆம் நூற்றாண்டில் குறிப் ிடத் க்க 

வணிகக் குடிமயற்றங்கள் சிங்கப்பூனர 

ஆக்ரேிக்கத் ல ாடங்கிை. அ ன்  ின்ைர், 

1824இல் சிங்கப்பூர்  ிாித் ாைியக் குடிமயற்ற 

நாடாக உருவாக்கப் ட்டது. இரண்டாம் 

உெகப் ம ார் காெத் ில் ஜப் ாைியப் ம ரரசு 

சிங்கப்பூனரக் னகப் ற்றி 1942 மு ல் 1945 

வனர  ேது கட்டுப் ாட்டில் னவத் ிருந் து; 

ம ார் முடிந்   ின்பு ேீண்டும்  ிாித் ாைியக் 

கட்டுப் ாட்டிற்குள் னவந் து. 1965ஆம் 

ஆண்டு சிங்கப்பூர் சு ந் ிரக் குடியரசாைது. 

சிங்கப்பூனர நவீை ேயோக்க 

இந் ியாவிலிருந்தும், சீைாவிலிருந்தும் ேற்றும் 

அண்னட நாடுகைிலிருந்தும்  ல்ொயிரக் 

கணக்காை  ணியாைர்கள் லகாத் டினேகைாக 

லகாண்டுவரப் ட்டைர். குறிப் ாக, இந் ியா 

அப்ம ாது ஆங்கிமெயர் ஆட்சிக்கு 

உட் ட்டிருந்  ால், அங்கிருந்து ஏராைோை 

அடித் ைத் ட்டு ேக்கனையும் ேற்றும் 

குற்றவாைிகள் எைத்  ண்டிக்கப் ட்ட 

னக ிகனையும், இங்குக் லகாண்டு வந்து மசர்க்க 

எைி ாயிருந் து. அப் டி சிங்கப்பூருக்குக் லகாண்டு 

வரப் ட்ட இந் ியர்கைில் ல ரும் ாொமைார் 

ல ன்ைிந் ியர். அ ிலும்,  ேிழர்கள் என் து 

குறிப் ிடத் க்கது. அவ்வாறு, இங்கு வந்  

 ேிழர்கள்  ங்கள் இரத் த்ன  வியர்னவயாகச் 

சிந் ி உருவாக்கிய நகரமே சிங்கப்பூர்.  ேிழ்த் 

ல ாழிொைர்களும்,  ேிழ்த் ல ாழிற் சங்கத் 

 னெவர்களும்  ங்கள்  ிள்னைகளுக்குத்  ேிழ் 

கற் ிக்க விரும் ிைர். அ ன் வினைவாக, 

1834ஆம் ஆண்டு மு ன் மு லில்  ேிழ்  ள்ைித் 

ல ாடங்கப் ட்டு,  ேிழெக்கியங்கள் கற் ிக்கப் 

 ட்டை. ஆைால்,  ல்மவறு இடர் ாடுகைால் 

வினரவில்  ள்ைி மூடப் ட்டது. குறிப் ாகச் 

லசான்ைால்,  ிாிட்டிஷ் அரசின் ஆ ரவும், 

ல ாருைா ார வச ியும் இல்ொ  ால் 

1800கைிலும் 1900இன் ல ாடக்கத் ிலும் 

 ேிழ்ப்  ள்ைிகள் ம ான்றுவதும் ேனறவதுோக 

இருந் ை.  1920க்கும் 1940க்கும் இனடப் ட்ட 

காெப்  கு ியில் ான் இந் ியச் சிங்கப்பூரர் 

வாழ்க்னகயில் ேறுேெர்ச்சி ஏற் ட்டை. 

1959ஆம் ஆண்டு ‘ேக்கள் லசயல் கட்சி 

ஆட்சிக்கு வந்  ின்ைர்க் கல்விக் லகாள்னகயில் 

 ெ ோற்றங்கள் ஏற் ட்டது. 

 இவ்வாறு,  ான் சிங்கப்பூாில்  ேிழ்லோழி 

ஆட்சி அ ிகாரேிக்க ஒன்றாக ோறியது. 

அந் வனகயில் ஆங்கிெம், சீைம்,  ேிழ், ேொய் 

ஆகிய நான்கு லோழிகளுக்கும் சே அந் ஸ்து 

வழங்கப் ட்டது. அ ன்  யைாகத்  ேிழ்க் 



 

 
 

 

 18 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 1 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

 
கல்வியாைது ஏற்றம் ல ற்றது. இவ்வாறாக, 

சிங்கப்பூாில்  ேிழ்லோழி வைர்ச்சி நினெனய 

அனடந்துள்ைது. 

 அந் வனகயில், சிங்கப்பூாில் வாழ்ந்து 

ேனறந்  ஆசிாியர் மு. ங்கராசைின் வாழ்க்னக 

ேற்றும்  னடப் ாக்கங்கனை வாசிக்கும் ஒரு 

வாசகனுக்கு நீண்டல ாரு அனு வப்  ான னயக் 

கடத்துவ ாக உள்ைது. இவர்,  ெ 

ஆண்டுகைாக சிங்கப்பூாில் உள்ை லசம் வாங் 

வட்டாரத் ில் வாழ்ந்து, அங்குள்ை  ேிழ்ச் 

சமு ாய இன் , துன் ங்கைில் மநரடியாகப் 

 ங்மகற்றுள்ைனேனயத்  ன்  னடப்புகைின் 

வழி லவைிப் டுத் ியும் உள்ைார். மேலும், 

லசம் வராங்  ேிழர் சங்கத்  ேிழ்ப்  ள்ைியின் 

 னெனேயாசிாியராகப்  ன்ைிலரண்டு ஆண்டு 

காெம்  ணியாற்றி  ேிழுக்கும் அச்சங்கத் ின் 

வைர்ச்சிக்கும் உறுதுனணயாக இருந்துள்ைார். 

அ ன் ின்ைர், உேறுப்புெவர்  ேிழ் 

உயர்நினெப்  ள்ைியில் மூன்றாண்டு காெம் 

 ேிழாசிாியராகப்  ணிபுாிந்துள்ைார். 

அடுத்  ாக, 1985ஆம் ஆண்டு ேனறயும் வனர 

மநவல்ம ாஸ் என்னும் உயர்நினெப்  ள்ைியில் 

 ேிழாசிாியராகப்  ணியாற்றி வந்துள்ைார். 

ஆசிாியர் மு. ங்கராசன் அவர்கள் கனெத் 

துனறயிலும் ேிகுந்  ஆர்வம் உனடயவராக 

வாழ்ந் ிருக்கின்றார். மேலும், சமு ாய 

வாழ்க்னகயில் நீடித்  அனு வம் லகாண்ட 

ஆசிாியர் மு. ங்கராசன் 1955ஆம் ஆண்டு 

வாக்கில் எழு த் ல ாடங்கியிருந் ாலும் கூட 

1980கைில்  ான்  ைது  னடப்புகனைத்  ிரட்டி 

சமு ாயப்  ார்னவயில் லவைியிட 

முன்வந்துள்ைார். அந் வனகயில், ஆசிாியர் 

மு. ங்கராசைின் ‘ோதுைங்கைி’ என்னும் ேரபுக் 

கவின த் ல ாகுப்பு நான்காவது நூெக 

லவைியிடப் ட்டுள்ைது. இத்ல ாகுப் ில் இடம் 

ல ற்றுள்ை ‘லசல்ொக் காசு’ என்னும் ேரபுக் 

கவின  உணர்த்துகின்ற  ைிேைி  லசயற்ற 

நினெகள் எனவ? என் ன  ஆராயும் வி ோக 

இக்கட்டுனர அனேயவுள்ைது. 

 

‘ோதுைங்கைி’ எனும் ேரபுக் கவின யின் 

உள்ைடக்கம் 

ல ாதுவாக, ‘ோதுைங்கைி’யில்  ெ சுனைகனை 

( ரல்கனை)த்  ன்ைக்ம  லகாண்டுள்ைன ப் 

ம ாெ, ‘ோதுைங்கைி’ எனும் கவின த் 

ல ாகுப் ில் முப் ன ந்து  னெப் ிொை 

கவின களும்  ல்மவறு சிந் னைகனை 

எடுத்துனரக்கும்  ாடல்கள் இடம் 

ல ற்றுள்ைை. குறிப் ாக, ‘ோதுைங்கைி’யில் 

 னடப் ாைியின் உள்ைோைது, ேைி  

வாழ்க்னகனய உய்த்துணரும் முயற்சியில் 

நினெ நிற் ன  சுட்டிக் காட்டுவ ாக உள்ைது. 

இன்னறய ேைி வாழ்க்னகயின் அடிப் னடக் 

கூறுகைாக நாம் ஆராயக் கூடியனவயாக 

 ைிேைி ன், குடும் ம், சமு ாயம், நாடு, 

உெகம்,  ரம்ல ாருள் ஆகியவற்னற ஆசிாியர் 

 ேது கவின யின்  ாடுல ாருைாக 

லவைிப் டுத் ியிருக்கிறார். மேலும், ேைி  

வாழ்வியலில் நினறந்துள்ை  த்துவங்கனை 

‘ோதுைங்கைி’ எனும் கவின த் ல ாகுப்பு 

காட்டுவம ாடு, ஆசிாியர் மு. ங்கராசைின் 

மு ிர்ச்சியாை சிந் னை லவைிப் ாட்னட ஒரு 

வாசகைால் உணர முடியும். ஆசிாியர், ேைி  

வாழ்க்னகயாைது நெமுடன் வாழ, 

 ைிேைி ைின்  ங்கைிப்பு எவ்வைவு 

முக்கியத்துவோை ஒன்று என் ன   ன் ேர ாை 

கவின யின் மூெம் உணர்த்துகின்றார். 

‘ோதுைங்கைி’ ல ாகுப் ில் உள்ை மேலும் சிெ 
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ேர ாை கவின னய வாசிக்கும் வாசகனுக்கு ஒரு 

 ைிேைி ன் சமூ ாயத் ிற்கு ஆற்ற மவண்டிய 

நற் ணிகனை ஆசிாியர்  ட்டியலிடுகிறார். அ ில் 

குறிப் ிடத்  குந்  சிெ ேரபுக் கவின னய 

உற்றுமநாக்குனகயில். சான்றாக, 

“எப் டிமயா வாழ்ந் ிடுமவாம் என்மற 

எண்ணி 

இெக்கின்றி இருந் ிடு ல் என்றும்  ீ ாம் 

எப் டியும் வாழ்ந் ிடொம் என்ற ஒன்று 

இழி னகனே; எ ிர்மநாக்கு இல்ொ 

வாழ்க்னக!”        (குறிக்மகாள்- .21.) 

ஒரு  ைிேைி ன் எப் டி வாழ மவண்டும் என்ற 

குறிக்மகாள் இெட்சியத்ம ாடு வாழ மவண்டும். 

அவ்வாறு வாழாவிட்டால் துன் த்ன மய  ரும் 

என்  ாகவும்  ைிேைி னுக்கு இருக்க 

மவண்டிய இெட்சியம் நினறந்  ‘குறிக்மகாள்’ 

வாழ்க்னகனய அறிவுறுத்துவம ாடு இெக்குகனை 

உணர்த்தும் குறிக்மகாள் என்லைன்ை? 

என் ன யும் குறிக்மகாள் எனும் ேரபுக் 

கவின யில் சுட்டிக் காட்டுகின்றார். மேலும், 

 ைிேைி ன் எவ்வாலறல்ொம் குடும்  

வாழ்க்னகனய நெமுடன் நடத் ி, சமூ ாய 

வைத் ிற்கு  ாடு டொம் என் ன  விைக்கும் 

வனகயில் ‘விடாமுயற்சி’, ‘மநர்னே’, ‘இறுோப்பு’, 

‘நீக்குக’, ‘ஆனண ெம்’ மு ொை ேரபுக் 

கவின னய வாசிக்கும் ம ாது ஒரு வாசகைால் 

மேற்கண்ட கருத் ாக்கங்கனை உணரமுடியும். 

 மேலும், ஆசிாியர் மு. ங்கராசைின் ேரபுக் 

கவின கள் அனைத்தும் ஒரு சா ாரண 

ேைி னைக் கருத் ில் லகாண்டு புனையப் 

ல ற்ற கவின கைாய் இருந் ாலும் கூட, 

அனவயனைத்தும்  ைிேைி னை உெகொவிய 

சிந் னைக்கு இழுத்துச் லசல்கின்றை என்மற 

கூற மவண்டியதுள்ைது. சான்றாக, ‘இொ  

நட்டம்’ என்னும் கவின   ைிேைி ன் 

கணக்கிடும் ‘வரவில்’ ல ாடங்கி, ‘வாழ்க்னகக்கு’ 

இட்டுச் லசன்று ‘உெக நடப்ன ’ 

எடுத்துக்காட்டுவ ாய் அனேந்துள்ைது. 

சான்றாக, 

“வரலவன்றால் லசெவிருக்கும் வாழ்க்னக 

என்றால் 

வருேின்  துன் ங்கள் வழக்க ோகும் 

உறலவன்றால் உறு னகயும் ஒைிந் ி 

ருக்கும் 

உெகத் ின் நடப் ிது ான்.”  

(இொ  நட்டம்- .33.) 

ஆக, இல்ெறம் ம ணும் குடும் ங்கமை வீடுகள் 

ஆகும். ஏலைைில், வீடுகள் ாம் நாட்டின் 

வைத் ிற்கு உறுதுனணயாக விைங்குகின்றை 

என் ன  ஆசிாியர் எண்ணிப்  ார்த்து 

இக்கவின னயப் புனைந்துள்ைார். குடும் ம் 

குறித்   ைது நுண்ணிய விைக்கத்ன  

‘குடும் ம் ஒரு விைக்கு’ எனும்  னெப் ிொை 

கவின யின் மூெம் விவாிக்கின்றார். மேலும், 

நெோக வாழும் குடும் த்ன  நாட்டிற்கு 

ஒப் ிட்டுக் கூறுவ ாய் ‘வீடும் நாடும்’ கவின ப் 

புனையப் ல ற்றுள்ைது. இது, குடும் ங்கைில் 

உள்ை வீடுகைில் இல்ெறம் இைினேயுற 

இயங்கும் ம ாது ான் அனவ நாட்டுக்கு நெம் 

 யக்கும் என் ன யும் ஆசிாியர் கவின  வழி 

நிறுவுகிறார். 

 

லசல்ொக் காசு உணர்த்தும்  ைிேைி  

லசயெற்ற நினெகள் 

ஆசிாியர் மு. ங்கராசைின் ேரபுக் கவின கைில் 

சமூ ாயம் சார்ந்   ார்னவயாைது  ரந்துப் 

 ட்டு காணப் டுகிறது. மேலும், சமூ ாயச் 

சிந் னை எை உற்றுமநாக்குனகயில் அ ில் 
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 ேிழ் லோழி, இைலவழுச்சி,  னெவர்கைின் 

வாழ்த்து என்று  ல்மவறு கருத்துக்கனை 

உள்ைடக்கி நிற்கின்றை.  ேிழ் லோழியின் 

ஏற்றேிகு இெக்கியங்கள் கவிஞாின்  ாக்கைில் 

புெப் டுத்துகின்றை. வள்ளுவாின் வாய் 

லோழினயத்  ன் கவின கைில் ஆங்காங்கு 

எடுத் ாண்டுள்ைார். குறிப் ாக, சமூ ாய 

ேறுேெர்ச்சியில்  ைது எ ிர்மநாக்க கருத்ன  

உணர்த்  விரும்பும் கவிஞர், சமூ ாயத் ின் 

ேகிழ்னவமய  ன் ேகிழ்வாகக் 

காட்சிப் டுத்துகிறார். அத்துடன், சமூ ாய 

வைர்ச்சிமய அறத்ன  நினெநாட்டும் என் து 

மு. ங்கராசைின் ேை விருப் ோக உள்ைது. 

அவ்வாறு, சமூ ாய வைர்ச்சியில்  ங்கு 

லகாள்ைா  ஒவ்லவாரு  ைிேைி னும் 

லசயெற்ற லசல்ொக் காசுக்கு 

ஒப் ாயிருக்கிறான் என் ன  ‘லசல்ொக் காசு’ 

ேரபுக் கவின  லவைிப் டுத்துகிறது. 

 அந் வனகயில், ‘லசல்ொக் காசு’ ேரபுக் 

கவின  குடும் ம், சமூ ாயப்  ார்னவமயாடு 

இனணத் ம ாடு ேட்டுேல்ொேல்  ேினழயும் 

 ேிழனரயும் ேறவாேல் கவிஞர் 

காட்சிப் டுத்துகிறார். எடுத்துக்காட்டாக, 

“புழக்கத் ில் ல ாலிந்துவரும் நாண யத் ில் 

ல ாலிவிழந்து கசங்கிப்ம ாய்க் கிழிந்து 

ம ாை 

இழிநினெயில் இருந்துவரும் மநாட்டுகள் 

 ாம் 

வழக்கத் ில் ‘லசல்ொக் காசு’ என்மற 

னவயகத் ார் வழங்லோழி ஆகித் ம றும் 

இெக்க ைில் ம ாற்லறாைிரும் இயல் ின் 

ோந் ர் 

எழிலூக்கம் இழந்துவிட்ட லசல்ொக் 

காமச!”  (லசல்ொக் காசு- .37.) 

 இங்கு, ‘லசல்ொக் காசு’ லோழிமயாடு 

ஒப்புனேப்  டுத் ி ம சுகிறார். ல ாதுவாக, 

புழக்கத் ில் உள்ை நாணயங்கள் ல ாழிவுடன் 

இருந் ால் ேட்டுமே அவற்னற  ண்ட 

ோற்றத் ிற்கு  யன் டுத்  முடியும். அம  

நாணயமோ, ரூ ாய்  ாமைா ல ாலிவிழந்தும், 

கசங்கிப் ம ாய், கிழிந்தும், இெக்கங்கள் 

இல்ொேெ ம ாைால் அவற்னற இழிநினெயாகக் 

கரு ி ‘லசல்ொக் காசு’ என்று கூறுவர். அன ப் 

ம ாெமவ, உெகத் ில் வாழும் ேக்கள்  ாங்கள் 

ம சும் லோழினய இனைமயார்க்கு கற் ித்து 

லோழினய வைப் டுத்  மவண்டும் அவ்வாறு 

லசய்யாம ார் ‘லசல்ொக் காசு’ எை 

ே ிக்கப் டுவர் என்  ாக ஆசிாியர் 

எடுத்துனரக்கின்றார். அடுத்  ாக, ‘லசல்ொக் 

கானச’ ‘ல ருங் குடும் த்ம ாடும் குடும்  

உறுப் ிைர்கமைாடும் ஒப் ிட்டுப் ம சுகிறார். 

அனவ, 

“ல ருங்குடும் ம்  ைிலொன்றாய்ப்  ிறந்து 

வந்ம  

ல ரும் ம றாய் இெங்கிரும் ம ா ில் அந்  

ல ருங்குடும் ப்  ிரச்சினைனய ஏற்றுக் 

லகாண்டு 

எழுச்சியுடன் உ வா ார் லசல்ொக் காமச! 

ல ருங்குடும் ம் அணிந்ல ாைிக் கடனே 

ஆற்றும் 

ஆண்னேயிொ அங்கத் ிைர் லசல்ொக் 

காமச!”   (லசல்ொக் காசு- .37.) 

 ஆக, ஒரு  ைிந ர் குடும் த் ில் உருவாகும் 

 ிரச்சினைகனை முன் நின்று  ிறம் ட 

லசயல் ட்டு கனைய மவண்டும் 

இல்னெலயைில், அவர் லசல்ொக் காசாகப் 

 ார்க்கப் டுவார். மேலும், 
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“லவறுங்குடும் ம் எனும் நினெயில் 

வினைந்து மேவும் 

வினையாக்கம் லகாள்ைா ார் லசல்ொக் 

காமச!”  (லசல்ொக் காசு- .38.) 

எனும் இப் கு ியில், ல ாிய குடும் த் ில் 

 ிறந்  ந ர் ஒருவர், ம ரும் புகழுடனும் 

வாழ்ந்து வந் ாலும் குடும் த் ில் யாமராடும் 

உறவு னவத்துக் லகாள்ைா வர்கனை 

ஆண்னேயில்ொ அங்கத் ிைர் என்று 

கடுனேயாக சாடி, அவர்கனையும் லசல்ொக் 

காசு எை விைிக்கின்றார். குடும் த் ில் இருக்கும் 

ஒரு ந ர் எந்  மவனெவாய்ப்புக்கும் லசல்ொ  

ந னர லசல்ொக் காசு என்கின்றார். 

“ ாருக்குள் நின்லறாைிரும்  ண் ின் ேிக்கார் 

 யைற்ற லசயொக்கம்  ழும  என் ார்…”     

(லசல்ொக் காசு- .38.) 

 உெகிற்கு  ன்னை ல ாிய ந ராக காட்டிக் 

லகாண்டு  யைற்ற லசயொக்கங்கனை 

அத் னையும் லசய் வர் லசல்ொக் காமச. 

ம ருக்குப்  ின்ைால்  ெ  ட்டங்கனை 

முடித்  ாகக் காட்டிக் லகாண்டு யாருக்கும் 

உ வவில்னெ எைில், அவரும் லசல்ொக் காமச. 

எவர் ஒருவர் ஊருக்குப் ல ாி ாக 

உனழப் ாமரா, அவனர உெகம் உயர்த் ி 

னவத்துப் ம சும். 

“  விமயதும் இல்னெலயைில்  ழகு 

வீட்டின் 

  ிக வு அனடந் ிடுோல்  ாியம் எண்ணி 

  வியினைக் காத்துக்லகாள் ‘  ியம்’ 

ம ாற்றிப் 

 ண்புகனைக் லகான்றிடுவார் லசல்ொக் 

காமச!...”  (லசல்ொக் காசு- .38.) 

ஒருவனுக்கு   விமயதும் இல்னெலயைில் 

வீட்டில்  ழகு வர்கமை ல ாருட்டாக 

எண்ணோட்டார்கள். ஆைால்,   வி கினடத்து 

அ னைக் காத்துக் லகாள்ை ோற்றிக்லகாண்ட 

ந ராக இருந் ால் அவரும் லசல்ொக் காமச. 

“இைங்காக்க லோழிகாக்க எதுவும் இங்மக 

இயற்றா   னெமுனறயிைர் லசல்ொக் 

காமச!...”  (லசல்ொக் காசு- .38.) 

 ஒருவன்  ன் இைங்காக்க, லோழிகாக்க 

எதுவும் இயற்றா   னெமுனறயிைரும்  லசல்ொக் 

காமச.  ணத்ன ப்  துக்கும்  ழக்கமுள்மைார் 

இழிவாைவர்; லசல்ொக் காமச. ோியான னய 

காக்கும் ல ாருட்டு கண்ணியத்ன த்  வறவிடும் 

ந ராைவர், லசல்வத்ன க் காப்  ற்காக 

துனணவினய விற்க  யங்க ோட்டார், 

 ரங்லகட்டார் உெகில் லசல்ொக் காமச எை 

ஆசிாியர் கூறுகிறார். 

“கனெயுெகில்  ான்கண்ட லவற்றி எல்ொம் 

கவினுெகில் நினெப்ம று என்மற எண்ணி…” 

(லசல்ொக் காசு- .39.) 

 கனெயுெகில் ஒருவர்  ான்கண்ட 

லவற்றினய எல்ொம் எண்ணி, அ னை 

கவின யின் ஊடாக நினெப்ம று ம ான்ற 

 ற்ம ாது உள்ை உெகின் நினெனேனய எண்ணி 

எந்மநரமும் ம சு வர். காெப் ம ாக்கில் 

சூழ்ச்சிகள் நினறந்  உெகில் வனைந்து லசன்று 

வணங்கிப் ம ாட்டிடுவார். வாய்ப்பு எல்ொம் 

நினெகுனெந்து நின்றழியும்; மநர்னே 

இல்ொ வராய் ம ராற்றல் லகாண்டவராய் 

இருந் ாலும் அவர் லசல்ொக் காமச. 

“ ன் ிறனே  ாைறிந்து  னகனே மயாடு 

 ரணியிமெ  னழயா ார் லசல்ொக் காமச…”

   (லசல்ொக் காசு- .39.) 

 ஒருவன்  ன் ிறனே  ாைகமவ அறிந்து 

லகாண்டு உெகில் எந்  ஒரு முயற்சியும் 

லசய்யா வர் லசல்ொக் காமச. கருத்துக் 
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கண்மணாட்டம் இல்ொ  ந ர் காெத் ின் 

மவகத் ில் நினெ நிற்கோட்டார் அவரும் 

லசல்ொக் காமச. உெகம் வியக்கும் வனகயில் 

கல்வியில் புெனேப் ல றா வர் லசல்ொக் 

காமச. 

“கற்றுணர்ந்து ம ரறினவக் கைிவாய்ப் 

ல ற்று 

கவிைார்ந்து  ிகழ்ந்ல ாைிரும் கைிந்  

நல்மொர்…” (லசல்ொக் காசு- .39.) 

 கல்வியில் கற்றுணர்ந்து ம ரறினவப் 

ல ற்ற ஒருவர் அ னை ேற்றவர்க்கு 

உணர்த்துகின்ற ோண்பு ேிக்க அறிவு நுட் ம் 

இல்ொ வரும், உற்றவர்க்கு உ வா  ந ரும் 

லசல்ொக் காமச. 

“கல்ொ  ோந் லரல்ொம் லசல்ொக் காமச 

கைிவில்ொக் காாியங்கள் எல்ொம் இந் ப் 

ல ால்ொ  பூவுெகில் லசல்ொக் காமச!...” 

 (லசல்ொக் காசு- .40.) 

 இங்கு கல்வி கற்கா  ந லரல்ொம் 

லசல்ொக் காமச. ல ால்ொ  உெகில் இரக்கம் 

இல்ொ  காாியங்கள் எல்ொம் லசல்ொக் காமச. 

லவற்றி ல றா  லசயல்கள் அனைத்தும் 

உெகில் லசல்ொக் காமச. லசல்ொ  

ேைத்துக்குள் மசர்ந்துவிட்ட எண்ணங்கள் 

லசல்ொக் காமச. 

“இல்ெறத் ின்  னெவைவன் என யும் 

 ாங்கி 

இைில ாைிரும்  ன்கடனை ஏற்கா ல ங்கி 

நல்ெறத் ின் நாணயமும் நசித்துப் ம ாக 

நலிந்துனறந்து நட்புறுவான் லசல்ொக் 

காமச!...”  (லசல்ொக் காசு- .40.) 

 இல்ெத்  னெவன் என யும்  ாங்கி  ன் 

கடனை ஏற்காேல் நல்ெறத் ின் நாணயத்ன  

நசித்துப் ம ாகும் டி நட்புக் லகாண்டால் 

அவன் லசல்ொக் காமச. ஆளுனேயில் சிறந்து 

விைங்கும் சான்மறார் அறம் சார்ந்  

கருத்துணர்வுகனை ம ா ிக்கா ார் லசல்ொக் 

காமச. 

“ ற்காத்துக் லகாள்ைா   ன்னைப் 

ல ண்ணாள் 

 ாரணியில்  ன் ே ிப்ன  இழந்  லசல்ொக் 

காமச!...” 

(லசல்ொக் காசு- .40.) 

  ற்காத்துக் லகாள்ைா   ன்னேக் லகாண்ட 

ல ண்ணாைவள் உெகில்  ன் ே ிப்ன  இழந்  

லசல்ொக் காசாகிறாள். யாாிடம் எவ்வாறு ம ச 

மவண்டும் எை அறியாேல் ம சி ோியான னய 

இழக்கும் ந ர் லசல்ொக் காமச. 

 

நினறவாக 

ஆசிாியர் மு. ங்கராசைின் ‘ோதுைங்கைி’ 

என்னும் ேரபுக் கவின த் ல ாகுப் ில் உள்ை 

‘லசல்ொக் காசு’ எனும்  னெப் ிொை 

கவின னய ஆய்ந்   ட்சத் ில் நேக்கு 

கினடக்கும் லசய் ி,  ைிேைி ைின் லசயற்ற 

நினெனய னேயோக உருவகப் டுத் ியுள்ைார். 

மேலும், ஒரு  ைிேைி ன் எவ்வாலறல்ொம் 

லசல்ொக் காசாக ோறுகிறான் என் ன  

கவின வழி  ட்டியலிட்டுக் காட்டுகிறார். 

அனவ, குடும் ம்,   வி, கல்வி,  ற்காப்பு, 

நற்லசயல், இைம், லோழி மு ொைனவகனை 

சாியாக னகக்லகாள்ைா  லசயெற்ற நினெயிைர் 

என் ன  ஆசிாியர் மு. ங்கராசன்  ார்னவயில் 

இக்கட்டுனர ல ைிவுப் டுத்துகிறது.
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மு.  ங்கராசைின் ‘ேெர்க் கூனட’ சிறுகன த் ல ாகுப் ில் 

புெம்ல யர்த்  ேிழர்கைின் வாழ்வியல் 

 

க. ஆைந் ராஜன் 

முயைவர் ேட்ை ஆய்வரளர், தமிழ் உயரரய்வு யமயம் 

அதமரிக்கன் கல்லூரி, மதுயர 

 

முன்னுயர 

சிங்கப்பூர் மன்ைரரட்சி மகத்துவத்யத 

எதிர்த்துத் தைிக் குடியரசு அயமக்கும் 

தகரள்யகயில் தவற்ைி தேற்று 

மபையரவிலிருந்து சிங்கப்பூர் தைி நரைரகப் 

ேிரகைைப் ேடுத்தப்ேட்டு சிங்கப்பூர்க் 

குடியுரியம தேற்று நியைதேற்ைது. இத்தகு 

ேிரிவுநியைக் கரைகட்ைத்தில் தமிழகத்திலிருந்து 

புைம்தேயர்ந்த தமிழர்கள் சிங்கப்பூர் – 

மபைசியர எை இரு நரடுகளிலும் தங்களின் 

குடியய அயமத்துக் தகரண்ைைர். இவ்வரைரை 

நியையில் மபையரவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு 

குடிதேயர்ந்த மக்கள் தங்களின் வரழ்வியயை 

நியைநிறுத்திக் தகரள்ள மிகவும் 

சிரமப்ேட்ைைர். அன்யைய சிங்கப்பூர் 

கிரரமப்புை வரழ்க்யகயரக இருந்தது. 

பதரட்ைப்புைமரகக் கரட்சியளித்த அன்யைய 

மபைசியர எப்ேடி இருந்தபதர, அபத மரதிரிபய 

சிங்கப்பூர் இருந்தது. அதரவது சிங்கப்பூரில் 

வரழ்வியலில் பவயை, இருப்ேிைம், கைரச்சரர 

பவறுேரடு, சரதிய முரண்கள், குடும்ே 

அயமப்ேில் சியதவு எைப் ேல்பவறு 

ேிரச்சியைகயளச் சந்தித்தைர். ஆயகயரல் 

ஆரம்ே கரைக்கட்ைங்களில் சிங்கப்பூர் வரழ் 

புைம்தேயர்த் தமிழர்களின் வரழ்வியைரைது 

சிக்கல்கள் நியைந்பத கரைப்ேட்டுள்ளை 

என்ேயத  மு. தங்கரரசைின் ‘மைர்க் கூயை’ 

சிறுகயதத் ததரகுப்புவழி ஆய்வதரக 

இக்கட்டுயர அயமகிைது. 

 

புைம்தேயர்வு தசரல் விளக்கம் 

புைம் என்ை தசரல்ைரைது நயைமுயையில் 

இைம், தியச, நிைம், நரடு, அைிவு, புையம, நூல், 

கரட்சி, பதயம் முதலிய தேரருள்கயளத் 

தருகிைது. க்ரியர தமிழ் அகரரதி புைம் என்ை 

ேதத்திற்கு “தியசப் புைம், தமரழிப் புைம், 

மின்கரந்தப் புைம்"1 எைப் தேரருள் தருகிைது. 

சங்க கரைத்தில் ேரிசில் பவண்டிப் தேரருநர்கள் 

ேல்பவறு இைங்களுக்குப் புைம்தேயர்ந்து 

தசன்றுள்ளைர் என்ேயத “பவறு புை முன்ைிய 

விரகைி தேரருந"2 (ேர.வரி-.3) என்கிை 

தேரருநரரற்றுப்ேயைப் ேரைல் வரியின் மூைமரக 

அைிய முடிகிைது. இங்ஙைம் புைம் என்ை 

ேதமரைது இைத்யதபய குைிக்கின்ைது. 

 ததரன்யமச் சமூகமரைது அரசியல் மற்றும் 

சமூக தநருக்கடிகளுக்கு ஆளரகும்பேரது 

புைம்தேயர பநரிடுகிைது. இவ்வரைரை 

தநருக்கடியில் சிக்கிய யூத சமூகமரைது 

ஹிட்ைரின் பேரர் தநருக்கடியரல், 

பவறுவழியின்ைி நரடு நரைரகப் புைம்தேயர்ந்து 

தசன்றுள்ளைர். புைம்தேயர்தயைக் குைிக்கும் 

‘ையஸ்பேரரர’ (Diaspora) என்னும் 

தேயர்ச்தசரல்ைரைது, சிதறுதல் அல்ைது 

ேரவுதல் என்னும் தேரருயளத் தரும் 

‘ையஸ்ேியர்’ (Diaspeir) என்கிை கிபரக்கச் 

தசரல்யை அடியரகக் தகரண்டு 

உருவரைதரகும். இபத அர்த்தத்தில் 

இைம்தேயர்தயைக் குைிக்கும் ‘யமக்பரசன்’ 

(Migration) எனும் தசரல்லும் ‘ையஸ்பேரரர’ 

என்னும் தசரல்லும், ஒபர தேரருயளபய 

தகரண்டுள்ளை. 1991-இல் தவளிவந்த 

‘யையஸ்ேரர’ (Diaspora) என்ை இதழின் 

ஆசிரியர் ‘கரச்சிக் பைரபைரலியரன்’ 
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(KhachingTololyan) என்ேரர் புைம்தேயர் 

மக்கயள “நரடு கைந்து முன்மரதிரியரக 

அயமயும் ஒரு சமூகம்”3 எை வயரயறுத்துக் 

கூறுகிைரர். 

 

புைம்தேயர் இைக்கியம் 

அயல்நரடுகளில் புைம்தேயர்ந்த மக்களரல் 

ேயைக்கப்ேடும் தமது தரயக நியைவுகயளயும் 

பேரர்ச்சூழல் அனுேவங்கயளயும் இழப்பு 

கயளயும்; விவரிக்கும் கவியத, சிறுகயத, 

புதிைம் மற்றும் கட்டுயரப் ேயைப்புளகயைத்துபம 

‘புைம்தேயர் இைக்கியம்’ (Diaspora Literature) 

என்ையழக்கப்ேடுகிைது. அவற்றுள்பள, சற்று 

பவறுேட்டுப் புகலிைத் பதைலிலுள்ள 

இைர்ேரடுகள் மற்றும் புகலிைப் ேிரச்சியைகளரை 

தமரழிச்சிக்கல், ேண்ேரட்டு உரரய்வுகள், 

கைரச்சரர பவறுேரடு, தேரருளரதரரப் 

ேிரச்சியைகள், நிை பவறுேரடு மற்றும் மத 

நம்ேிக்யககள் மீதரை எதிர்ப்பு 

பேரன்ைவற்ைிைரல் பநரிடும் இன்ைல்கயளப் 

புைம்தேயர்ப் ேயைப்ேரளிகள் தமது 

புயைவுகளின் வரயிைரக,  புகலிை 

இைக்கியங்களரக இவ்வுைகிற்கு எடுத்துயரக் 

கின்ைைர். 

 

மு. தங்கரரசைரரும் அவர்தம் ேயைப்புகளும் 

இந்தியரவின் தமிழகத்தின் திருச்சி 

மரவட்ைத்தில் ேிைந்தவரரவரர். ‘அவர’ என்று 

அயழக்கப்ேடும் தம் ேரட்டியுைன் சுமரர் மூன்று 

வயது குழந்யதயரக இருக்கும்பேரது 

மைரயரவுக்குப் ேயைமரைரர். ேின்ைர் 

சிங்கப்பூருக்குக் குடிதேயர்ந்து ஆசிரியர் 

ேைியயயும், எழுத்துப்ேயைப்புகயளயும், 

சமூகத் ததரண்யையும் சிங்கப்பூரில் 

ததரைர்ந்தரர். ‘விதியய மதியரல் தவல்ைைரம்’ 

என்ேபத எழுத்தரளர் தங்கரரசைின் முதல் 

ேயைப்பு. ஆசிரியரரக ஆகும் முன்பு, ஆசிரியர் 

ஆயத்தப் ேயிற்சியில் இருக்கும் தேரழுது, இவர் 

எழுதிய நரைகம், இரண்டு மைிபநர 

ேயைப்ேரக அரங்பகைியது. ஆைரல், 1956ஆம் 

ஆண்டு தமிழ் முரசில் தவளிவந்த ‘வஞ்சகிதரைர’ 

என்ை சிறுகயதபய, அவயர ‘எழுத்தரளர்’ எை 

அங்கிகரிக்கப்ேை யவத்தது. அதுபவ அவரின் 

முதல் எழுத்துத்துைக ேிரபவசமரகும். அதன் 

ேிைகு ேை புத்தகங்கள். சிறுகயத, நரைகம், 

கவியத எை இவரது ேயைப்புகள் 

தவளிவந்திருக்கின்ைை. மரைவர்கள் 

கட்டுயரத் ததரகுப்பு (தமிழ் - ஆங்கிைம் - 

தமரழிதேயர்ப்பு) உட்ேை சுமரர் 39 

ேயைப்புகள். கற்ேயை மைர்கள், பூச்தசண்டு, 

தேரய்யகப்பூக்கள், மைர்க்கூயை, மைர்க்தகரத்து, 

மகரந்தம், மைங்கமழும் பூக்கள், சூரியகரந்தி 

ஆகியை குைிப்ேிைத்தக்கதரகும். ஆசிரியரரக, 

ேள்ளி முதல்வரரக, ேரைத்திட்ை அதிகரரி எைப் 

ேல்பவறு தேரறுப்புகளில் இருந்தவர். 2012இல் 

‘வரழ்நரள் நல்ைரசிரியர் சரதயை விருயத’ 

தமிழ்முரசும், சிங்கப்பூர் தமிழரசிரியர் சங்கமும் 

தகரடுத்துச் சிைப்ேித்துள்ளது. 

 

‘மைர்க்கூயை’ சிறுகயதத் ததரகுப்ேில்  

கரட்சிப்தேறும் புைம்தேயர்த் தமிழர்களின் 

வரழ்வியல் 

மு.தங்கரரசைின் ‘மைர்க்கூயை’ எனும் இச்சிறுகயதத் 

ததரகுப்ேரைது ேத்து சிறுகயதகயள 

உள்ளைக்கியுள்ளது. இத்ததரகுப்ேிலுள்ள கயத 

களில் பேர்ேகுதியரையவ மபையரவிலிருந்து 

குடிதேயர்ந்து சிங்கப்பூர் வந்த மக்களின் 

வரழ்வியயைபய கரட்சிப்ேடுத்துகின்ைது. 

புைம்தேயர்ந்து சிங்கப்பூயர வரழிைமரகக் 

தகரண்ை மக்கள் ஆரம்ே கரைக்கட்ைத்தில் 

தங்களின் இருப்யே நியைநிறுத்திக் 

தகரள்வதில் ேல்பவறு ேிரச்சியைகயளச் 

சந்தித்துள்ளைர். அதரவது, தகுதிக்பகற்ை 

பவயையின்யம, சரதிய முரன்ேரடுகள், 

ேரலியல் ேிரச்சியைகள் மற்றும் கைரச்சரர 

முரண்ேரடுகள் ஆகிய ேிரச்சியைகயளச் 

சந்தித்துள்ளரா் என்ேயத தமய்ப்ேிக்கும் 
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வயகயில் இச்சிறுகயதத் ததரகுப்ேிலுள்ள 

கயதகள் அயமந்துள்ளை. 

 

பவயை இைர்ேரடுகள் 

பமயைநரட்டு வரழ்க்யக முயையரைது 

இயல்ேரகபவ  இயந்திரத்தன்யம தகரண்ைதரகபவ 

தேரும்ேரன்யமயும் அயமந்துவிடுகிைது. இதன் 

ஒருேகுதியரக,  தமது குடும்ேத்தின் வறுயமயயப் 

பேரக்குவதற்கரகவும் அரசியல் சூழ்நியைகளரலும் 

புைம்தேயர பவண்டிய நிர்ேந்தம் தகரண்ை 

தமிழர்கள் ேைருக்கும் இபத தன்யம ேற்ைிக் 

தகரண்டுள்ளயத நரம் ேைவரறு பகள்விப்ேை 

முடிகிைது. இவ்வரறு, புைம்தேயர்ந்த மக்கள் 

புகலிைங்களில் அடிமட்ை பவயைகளிபைபய 

தேரும்ேரன்யமத் தமிழர்கள் ேைி 

அமர்த்தப்ேடுகிைரர்கள். பமலும் தகுதிக்பகற்ை 

பவயையின்யமயரல் மிகவும் தசரற்ேமரை 

ஊதியத்திற்பக ேைிதசய்ய பநரிடுகின்ைது. 

இதைரல், தங்களின் அன்ைரை வரழ்க்யகயய 

நைத்துவதிபை ேிரச்சியைகள் ஏற்ேடுவயத 

‘ஆயம புகுந்த வீடு’ எனும் சிறுகயத 

புைப்ேடுத்துகிைது. 

 மபையரவிலிருந்து குடிதேயர்ந்து சிங்கப்பூர் 

வந்த அருளரைந்தர் “தகுதியரை உத்திபயரகம் 

கியைக்கப் தேைரமல் ‘அற்யைக் கூலி’ பவயை 

தசய்து குயைந்த ேட்ச வருமரைம் தேற்பைக் 

குடும்ேத்யதப் ேரரமரித்து வந்தரர். குயைந்த 

ேட்ச வருமரைத்தில் குடும்ேத்யதக் கட்டிக் 

கரப்ேதில் சிரமங்களும் சிக்கல்களும் 

ஏற்ேட்ைை”4 இவ்வரைரகப் புைம்தேயர்ந்த 

நரட்டில் தகுந்த ஒரு பவயையயப் தேற்று 

வரழ்வததன்ேது புைம்தேயர் மக்களுக்கு 

இன்ைளவும் சிக்கல்கள் நியைந்பத 

கரைப்ேடுகிைது. அயவ தகுதிக்பகற்ை 

பவயையின்யம ததரைங்கி குயைவரை 

ஊதியம், அதிகப்ேடியரை பவயைப் ேளு, 

பவயையிைத்தில் ஏற்ேடும் இைர்ேரடுகள் எைப் 

ேைவும் உள்ளை. 

 “நரடுதேயர்ந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்த பேரது 

தைிதயரருவர் வருமரைத்தில் குடும்ேத்யதப் 

ேரரமரிக்க அன்ேரசன் ேட்ைேரடு தசரல்லி 

முடியரதது. அடுத்தவர்கயளப் பேரல் வரழ 

பவண்டும் என்ை ஆைம்ேரப்ேித்து தகரண்ை 

மயைவியின் ஆர்ப்ேரட்ைங்களுக்கரகத் தன்னுயைய 

சரதரரை சுகத்யதக் கூைத் தரயர வரர்த்துக் 

தகரண்டிருந்தரர்”5 என்ேதன் மூைமரகப் 

புைம்தேயர்ந்த தமிழர்களின் பவயைப் 

ேிரச்சியைகள் புகலிைங்களில் எத்தயக 

யரைதரக இருந்துள்ளது என்ேயத 

‘விடிதவள்ளி’ சிறுகயதவழி அைியமுடிகிைது. 

 

சரதிய முரன்ேரடுகள் 

புைம்தேயர் மக்கள் இதுவயரக் கண்டிரரத, 

ேரிச்சயமில்ைரத நரடுகள் எை எங்பக 

தசன்ைரலும், தமிழர்களின் இரத்தத்திபைபய 

ஊைிப்பேரைதரகக் கருதுகிை சரதியத்யதக்  

யகவிைரமல் ேிடித்பத யவத்திருக்கும் அவை 

நியையரைது இன்ைளவும் கரைப்ேடுகிைது. 

இம்மக்கள் புைம்தேயர் நரட்டில் தங்களின் 

வரழ்க்யகயில் நட்பு, குடும்ே உைவு எை 

அயைத்திலுமரகத் தங்களின் சரதியத்யதச் 

பசர்ந்தவர்கயள மட்டுபம இயைத்துக் 

தகரள்கின்ைைர். இதயை உறுதிப்ேடுத்து 

வதரகபவ ‘விடிதவள்ளி’ சிறுகயத 

அயமந்துள்ளது.  இக்கயதயில் வரும் 

“அன்ேரசைின் தந்யதயரர் சரதிப் ேித்துக் 

தகரண்ை அந்தக்கரை மைிதர்....! ஒபர 

ேிடிவரதமரகத் தன்னுயைய சரதியயச் பசர்ந்த 

ஒரு தேண்யைத் பதடிப் ேிடித்துக் திருமைம் 

தசய்து யவத்தரர்”6 இத்தகு சரதியம் தகரண்ை 

மக்கள் புைம்தேயர்ந்து எங்கு தசன்ைரலும் 

சரதியத்யத இன்ைளவும் ேின்ேற்றுவததன்ேது 

பவதயைக்குரியதரக உள்ளது. 

 

கைரச்சரர உரரய்வுகள் 

நைப்புக்கரைச் சமூகத்தில் ஒவ்தவரருவரும் 

சிறுசிறு குழுக்களரக இயைந்து, 

தங்களுக்தகன்று தைிப்ேட்ை கைரசரரத்யத 

ஏற்ேடுத்திக்தகரண்டு, அதயைபய ேின்ேற்ைியும் 

வருகின்ைைர். அப்ேண்ேரட்டின் உேகூைரகிய 

தமரழியயயும் ேண்ேரட்யையும் எந்ததவரரு 

சூழலிலும் அவர்கள் விட்டுக்தகரடுப்ேதில்யை. 
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அந்த வயகயில் புைம்தேயர்த் தமிழர்களுக்கும் 

அவர்களது ேண்ேரட்டு அயையரளங்கயளப் 

புகலிைத் பதசங்களிலும் பேணுவது, பேைி 

அவற்யை அப்ேடிபய அடுத்த 

தயைமுயையிைருக்குக் யகயளிப்ேது முதைரை 

விையங்கள் தேரும் சவரைரகபவ உள்ளை. 

இவ்வரைரை சூழலில், புகலிைத்தில் 

வரழும்பேரது ஏற்ேடுகின்ை தயைமுயை 

இயைதவளி, கரைநியை, தமரழி, மற்றும் 

கைரச்சரர மரறுேரட்யை ‘தசஞ்பசரற்றுக் கைன்’ 

சிறுகயத புைப்ேடுத்துகிைது. “நரகரிகம் எனும் 

பேரரல் அநரகரிகச் பசற்யை அள்ளிப் 

பூசிக்தகரண்டு மரபுரியமப் ேண்ேரடுகயளயும் 

ேழக்க வழக்கங்கயளயும் குழிபதரண்டிப் 

புயதத்துக் தகரண்டிருக்கும்”7 இளந் 

தயைமுயையிையரக் கண்டு அவர்தம் 

தேற்பைரர்கள் பேரதிர்ச்சி தகரள்வயத 

இக்கயத விவரிக்கிைது. 

 

முடிவுயர 

தரயகத்திலிருந்து ேல்பவைரை கரரைிகளரல் 

புைம்தேயர்ந்த தமிழர்கள் புகலிைங்களில் 

பவயை, தமரழி, ேண்ேரடு, கைரச்சரரம்,  ேழக்க 

வழக்கங்கள் சரர்ந்து ேல்பவைரை 

ேிரச்சியைகயளச் சந்தித்த வண்ைபம 

யுள்ளைர். இருப்ேினும் தங்களின் தரயகத்தின் 

கைரச்சரரத்யத விட்டுவிைரமல் அவற்யைப் 

ேரதுகரத்து அடுத்த தயைமுயையிைருக்கு 

அளித்திை பவண்டுதமன்ேதில் முயைப்ேரயுள்ளது 

தேருயமக்குரியதரகும். ஆைரல் அபத 

பவயளயில் மக்களுக்கு எந்தவயகயிலும் 

ேயன்ேைரத சரதியத்யத இன்ைளவும் 

ேின்ேற்றுவது என்ேது கண்ைைத்திற்குரியதரகும். 

ஏதைைில், தரயகத்தில் உயர்ந்த சரதி எைக் 

கூைிக்தகரள்ளும் அயைவருபம பமயை 

நரடுகளில் நிைம் மற்றும் இைத்துபவஷத்தின் 

அடிப்ேயையில் கீழ்நியை யரைவர்களரகபவ 

அணுகப் ேடுகிைரர்கள். இவ்வரைரக, 

புைம்தேயர்ந்த தமிழர்கள் சிங்கப்பூரில் 

குடிதேயர்ந்த கரைக்கட்ைத்தில் தங்களின் 

இருப்யே நியைநிறுத்திக் தகரள்வதற்கரகப் 

ேல்பவைரை ேிரச்சியைகயளச் சந்தித்துள்ளைர் 

என்ேயை ‘மைர்க் கூயை’ சிறுகயதத் 

ததரகுப்புவழி உைரமுடிகிைது. அபத 

பவயளயில், தற்பேரது சிங்கப்பூரில் வரழும் 

தமிழர்கள் பவயை, கல்வி, தேரருளரதரரம் எை 

அயைத்திலும் பமம்ேட்டுள்ளைர் என்ேயதயும் 

பமற்கண்ை சிறுகயதத் ததரகுப்பு விவரயைப் 

ேடுத்துகிைது. 

 

சரன்தைண் விளக்கக் குைிப்புகள் 

சுப்ேிரமைியன்,ேர.ரர.,(ேதி.ஆ.), க்ரியரவின் 

தற்கரைத் தமிழ் அகரரதி, ே.251, க்ரியர 

ேதிப்ேகம், தசன்யை-41. 

மரைிக்கைரர்,அ.,(உ.ஆ.), சங்க இைக்கியம் - 

ேத்துப்ேரட்டு, தேரருநரரற்றுப்ேயை, 

ே.210, வர்த்தமரைன் ேதிப்ேகம், 

முதற்ேதிப்பு,1999, தசன்யை-17. 

ேஞ்சரங்கம்,க., இைக்கியமும் திைைரய்வுக் 

பகரட்ேரடுகளும், ே.346, அன்ைம் 

ேதிப்ேகம், முதற்ேதிப்பு – 2011, தஞ்சரவூர். 

தங்கரரசன்.மு., மைர்க்கூயை, ே. 13, பூவழகி 

ேதிப்ேகம், முதற்ேதிப்பு – 1993, தசன்யை 

பமைது., ே.33. 

பமைது., ே.32. 

பமைது., ே.77.
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மு.தங்கரரஜைின் நரட்டுப்புைப் ேரைல்களில் உைர்ச்சிக் தகரள்யக 

 

முனைவர் ல . இந்துராணி 

உதவிப் பேரரசிரியர், தமிழ் உயரரய்வு யமயம் 

தசந்தமிழ்க் கல்லூரி, மதுயர  

 

முன்னுயர 

நரட்டுப்புை இைக்கியங்கள் மக்கள் வரழ்வுைன் 

தநருங்கிய ததரைர்புயையயவ. ஏடுகளில் 

எழுதி யவக்கப் ேைரத நியையில் வரய்தமரழி 

வழியரக வரழ்ந்துவருவது. இப்ேரைல்களில் 

இயல்ேியை எழுதியவர்கள் யரர் என்று 

ததரியரத நியையும் உள்ளது. எளியம, 

இைியம, எள்ளல், இயசயம, வரழ்க்யகத் 

ததரழில், அனுேவம் ஆகியவற்யைப் ேிரதிேலிக்கும் 

கரைக்கண்ைரடிபய நரட்டுப்புைப் ேரைல்கள். 

பமலும் உைர்ச்சி, கற்ேயை, வடிவம், 

ஓயசநயம், கருத்து உைர்த்தும் முயை, 

தசரல்ைரட்சி, உவயம, உருவகம் ஆகிய 

ேண்புகயள உள்ளைக்கியதரக நரட்டுப்புைப் 

ேரைல்கள் ேரைப்ேடுகின்ைை. இத்தயகய 

சிைப்புப் தேற்ை மு.தங்கரரசன் நரட்டுப்புைப் 

ேரைல்களில் உைர்ச்சிக் தகரள்யக 

ேரவியிருப்ேயத தவளிக்தகரைர்வதரக 

இக்கட்டுயர அயமகின்ைது. 

 

உைர்ச்சிக் தகரள்யக 

இைக்கியத்தில் கரணும் தேரருயள விைவும், 

தேரருள் ேற்ைிய உைர்ச்சியய இக்தகரள்யக 

ேிரதிேலிக்கிைது. ஓர் இைக்கியப் ேயைப்ேரளன் 

ஒரு ேரையைப் ேரடும் பேரது ேரடும் தேரருள் 

ேற்ைிய உைர்ச்சியய அவன் தேை முடியும். 

அது பேரைப் ேரையைக் பகட்கிைவரும் 

ேடிக்கிைவரும் உைர்ச்சியயப் தேறுகின்ைைர். 

இவ்வரறு, ேயைப்ேரளிக்கும் ேடிக்கிைவர்கள்/ 

பகட்கிைவர்களுக்கும் உண்ைரகும் உைர்ச்சி 

நியையய எடுத்துக்கரட்டுவது உைர்ச்சிக் 

தகரள்யக. இந்த இைக்கிய உைர்ச்சி 

நரட்டுப்புைப் ேரைலினுள் அயமந்த தேரருளின் 

அடிப்ேயையில் உண்ைரகிைது. ேயைப்ேரளிக்கு 

ஏற்ேடும் உைர்ச்சி மற்ைவர்களுக்குப் 

புைப்ேடுத்துவதரக அயமவது உைர்ச்சியின் 

ேண்ேரகும். 

 

இயை வழிேரட்டில் உைர்ச்சி 

இயச தமிழர்களின் வரழ்பவரடு இயயந்த 

ஒன்று வரழ்வு முழுயமயும் வளமரர்ந்த 

இயசபயரடு இயைந்து விடுகிைரர்கள். 

இத்தயகய இயைேிரியரத் ததரைர்ேியை 

இயசபயரடு தேற்ைிருக்கின்ை தமிழர்கள், எழுதி 

யவத்து இயச அயமத்துத் தரள ையங்கள் 

கூட்டிப் ேரைப்தேற்ை ேரைல்கயள விை, 

நியைத்த மரத்திரத்தில் தநஞ்சின் 

அடித்தளத்தில் உதிக்கின்ை கருத்துகயள 

நரட்டுப்புைப் ேரைல்கள் தவளிப்ேடுத்து 

கின்ைை. 

“முந்தி முந்தி விநரயகபர முக்கண்ைைரர் 

தன்மகபை 

கந்தருக்கு முன்ேிைந்த கைேதிபய 

முன்ையைவரய் 

பவைருக்கு முன்ேிைந்த விநரயகபர 

முன்ையைவரய் 

நீருமுத்தும் பதங்கரயரம் நியைகுயையரய் 

வரயழப்ேழம் 

இத்தயையும் ஒப்ேதமரம் – எங்கள் 

சப்ேரைிப் ேிள்யளயரர்க்கு!” 

- (நரட்டுப்புைத்தில், ே. 40) 

என்ை ேரைலின் மூைம், விநரயகர் என்ை 

உைபைபய மகிழ்ச்சி ததும்பும். உண்ைக்கூடிய 

தேரருட்கள் நம் கண் முன்பை ேடியும். 

உைர்ச்சி தவளிப்ேரட்ைரல் ஆர்வமுைன் பவக 

பவகமரய் ேரட்டு ஒலிக்கும். உருவ 

அயமப்யேயும் வழிேடு முயையயயும் 

இப்ேரைல்கள் அயையரளமிட்டு ததளிவு 

ேடுத்துகின்ைை. இப்ேரைல் அவயவிக் 

தகரள்யகயுைன் தேரருந்துகின்ைது. 
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தரைரட்டில் உைர்ச்சி தவளிப்ேரடு 

நரவியை தமல்ை அயசத்துப் ேரடுவபத 

தரைரட்டு. உள்ளம் கவர்கின்ை ததள்ளுதமிழ் 

நரட்டுப்புைப் ேரைல்களிபை, ‘தரைரட்டுப்’ 

ேரைல்கள் எண்ணுந்பதரறும் இைிக்க வல்ைை. 

நரவிைிக்கப் ேரடிய நங்யகயரின் தரைரட்டுக் 

பகட்குந்பதரறும் தநஞ்சிைிக்கும் திைத்திை. 

ஒருதரய் தன் குழந்யதயய உைங்கக் கூைிப் 

ேரடுகின்ை உயர்வில்கூை உைர்ச்சி 

தவளிப்ேரட்யைக் கரை முடிகிைது. 

“ோமை ேருக்லகாழுந்ம  – கண்மணநீ 

ேெர்விாிந்  ேல்லினகப்பூ 

காட்டுக் குயிமெ – கண்மணநீ 

கண்லடடுத்   ாட்டுக்குயில் 

வாட  பூமவா – கண்மணநீ 

வாைகத்துத்  ாரனகமயா 

மகட்டல ல்ொம் நான்லகாடுப்ம ன் 

மகவியழ மவண்டாமே! 

ஆராமரா ஆாிரமரா 

ஆராமரா ஆாிரமரா”   

- (நாட்டுப்புறத் ில்,  . 41) 

இப்ேரையைத் தரய் ேரடுகின்ை பேரதுதரன் 

ேட்ை துன்ேத்திற்கு அளவிை முடியரத இன்ேபம 

இக்குழந்யத தரன். இப்ேரையைக் பகட்டு 

குழந்யத தூங்கியும் தூங்கரமலும் இருப்ேயதப் 

ேரர்த்தவுைபை பமலும் தரைரட்டு 

இயசக்கப் டுகிறது. அப்பேரது ததய்வத்தின் 

அருளரல்தரன்  ைக்குக் குழந்யத வரம் 

கியைத்தது என்று, தன் மைதில் பதரன்றும் 

உைர்ச்சியய தவளிப்ேடுத்துகின்ைரள். 

இப்ேரைல் ததய்வீக மைத்ததழுச்சிக் 

தகரள்யகபயரடு தேரருந்துகிறது. 

 

கரதல் ேரைல்களில் உைர்ச்சி தவளிப்ேரடு 

ஏடுகளில் இைம்தேைரக் கரவியங்களரக 

இருக்கின்ையவ நரட்டுப்புைப் ேரைல்கள். 

அயவ எண்ணுந்பதரறும் இதயம் இைிக்க – 

நவிலுந்பதரறும் தசவியிைிக்க வல்ையவ. 

தசப்ேபைரயசயும், துள்ளபைரயசயும், தூங்க 

பைரயசயும் தசப்ேமரய் அயமந்ததரளிரும் கரதல் 

ேரைல்கள், ேரடுேவருக்கும் பகட்ேவருக்கும் இன்ே 

உைர்ச்சியய தவளிப்ேடுத்துவைரக 

அயமந்துள்ளை. 

“எண்தைய்த் தயையழகி இருபதரளும் 

தேண்ைழகி 

திரும்ேி நைக்யகயிபை சீவன்ேைி பேரகுதடீ 

நயையர நயையழகி நரதரங்கிக் கரதழகி 

பகரவில் சியையழயகச் தசரல்லுதடி 

உன்ைழகு” 

- (நரட்டுப்புைத்தில், ே. 56) 

எண்தைய் மினுக்கக் கூந்தல் முடித்து, 

நைந்துவரும் நரயகியயப் ேரர்த்தவுைன் 

கற்ேயை உைர்ச்சி வழிந்பதரடுகின்ைது. 

இருபதரளும் இளயமயின் எடுப்ேரகத் 

திகழ்கின்றை. நின்ைரல் பகரயில் சியையழகு, 

நிமிர்ந்தரல் ஆயிரம் கயையழகு. இயை அயசய 

நைக்கும் உன் நயைதயரரு தைி அழகு. உன் 

கரதுகள் நரதரங்கியயக் கரட்டுவை. 

“உைக்கம் ேிடிக்கயைபய 

உன் மயக்கம் தீரயைபய 

ேஞ்சு தமத்யத குத்துதடி 

ேரலும் புளிக்குதடி 

ேரயசமும் கசக்குதடி”  

- (நாட்டுப்புறத் ில்,  . 65) 

என்ை கரதல், ேரைல் எப்பேரதும் கரதல் 

நியைவரகபவ இருப்ேதைரல் எைக்கு உைக்கம் 

விழிக்கவில்யை. ேஞ்சு தமத்யத முள்ளரகக் 

குத்துகிைது. ேரல் புளிக்கிைது. ேரயசமும் 

கசக்கிைது என்று தன் ஏக்க நியையய 

தவளிப்ேடுத்துவதரக அயமகிைது. இவ்வரறு, 

நரட்டுப்புைப் ேரைல்கள் கரதல் கவியதகளரகப் 

தேரும்ேரன்யம இருந்தரலும், சிற்சிை 

சந்தர்ப்ேங்களில் உைர்ச்சியின் உச்சத்யத 

அயைந்து விடுகின்ைை. கரதல் ேரைல்கள் 

மைத்ததழுச்சிக் தகரள்யகபயரடு 

தேரருந்துகின்ைை. 
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உைவில் உைர்ச்சி தவளிப்ேரடு 

நரட்டுப்புைங்களில் வரழ்ந்து தகரண்டிருகின்ை நம் 

முன்பைரர் இயற்யகபயரடியயந்த வரழ்யவப் 

தேற்ைிருந்தைர். தநஞ்சத்தில் உதிக்கும் 

தகரஞ்சுதமிழ்ச் தசரற்தசைிவுகயளக் தகரஞ்சமும் 

நரசுக்கு என்ேதற்கு இைங்தகரடுக்கரமல், 

மைந்திைந்து வரய்விட்டுப் ேரடி மகிழ்ந்தைர். 

அத்தயகய கிரரமப்புை வரழ்க்யகயய 

‘இயற்யகபயரடியயந்த வரழ்வு’ எைக் 

தகரள்ளைரம். தங்கள் வரழ்வின் ஒவ்தவரரு 

தநரடிப் தேரழுதும் உைர்கின்ை உயைகின்ை 

எதிர்ப்ேடும் இைிய வரய்ப்புகளுக்கு ஏற்ே, 

இயல்ேரகத் பதரன்றும் இயசத்தமிழ் அைிச் 

தசரற்கயள இைியம கூட்டி இயசப்ேை 

நரட்டுப்புை ேரைல்கள் ஆகும். 

“கன்ைிக் கியசந்த கைவர்தரன் என்று 

தசரல்லி 

மங்யகக் கியசந்த மைவரளர் என்று 

தசரல்லி 

நங்யகக் கியசந்த நரயகர்தரன் என்று 

தசரல்லி 

வலிய அவர் பேசி வந்தரர் வரியசயுைன்”  

- (நாட்டுப்புறத் ில்,  . 89) 

என்று, தன் தங்யகயயக் கரதலித்தவர் தேண் 

பகட்க வந்த தேருயமயயயும் தேற்பைரர் 

முதைரபைரர் ஒப்புக் தகரண்டு வரபவற்று 

மகிழ்ந்த உைர்ச்சிப் ேரட்யையும் 

தவளிப்ேடுத்துகின்ைது. இப்ேரைல் அகத்ததழுச்சிக் 

தகரள்யகபயரடு தேரருத்தப்ேரடு உயையதரய் 

அயமந்துள்ளது. 

 

முடிவுயர 

வரைரற்றுக் கரைங்களில் வைிகப் தேருமக்களரக 

வந்தவர்கள் முதல், வரழ்க்யகக்கு வழிபதடிப் 

ேஞ்சம் ேியழக்க வந்பதரர், ஒப்ேந்தக் 

கூலிகளரகத் தர்மக் கப்ேல்களில் வந்து 

பசர்ந்பதரர் வயர, எல்பைரருபம வந்பதைிகளரய் 

வரழ்ந்து வந்தரர்கள். எல்பைரருபம இைம், 

மதம், தமரழி, கயை, ேண்ேரடு, சமுதரயம் 

ஆகியவற்யைக் கட்டிக்கரக்கும் தங்கள் தம் 

தேரறுப்புக்கயள உைர்ந்து, தவளிப்ேரட்டின் 

அடிப்ேயையில் மக்களிபைபய கைந்து 

உைவரடுகின்ைை. இயை வழிேரடு, தரைரட்டு, 

கரதல், உைவு நியைகளில் நம் முன்பைரர்கள் 

அவர்கள்தம் வரழ்க்யக கரைங்களில் 

அப்பேரயதய சூழல்களுக்பகற்ே தங்களின் 

உைர்ச்சிகயள நரட்டுப்புைப் ேரைல் வடிவத்தில் 

தவளிப்ேடுத்தியிருக்கின்ைைர் என்ேபத 

மு.தங்கரரசைின் ‘நரட்டுப்புைத்தில்’ என்னும் 

ததரகுப்ேிலிருந்து அைியப்ேடும் உைர்ச்சிக் 

தகரள்யககளரகும். 
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 ேிழ்ப்  ண் ாட்டின் எல்னெகனை விஸ் ாிக்கும்  

‘மு.தங்கரரசன் கயதகள்’ 

 

முனைவர் ந. இரத் ிைக்குோர் 

உ விப்ம ராசிாியர்,  ேிழ்த்துனற 

ேதுனரக்கல்லூாி, ேதுனர 

 

ஆய்வுச்சுருக்கம் 

தமிழ் இைக்கிய தவளிகள் உைகம் தழுவியயவ.  ேயைப்ேிலும் ஆய்விலும் ேரந்து விரிந்து கரைப்ேடுேயவ.  

‘தியர கைபைரடித் திரவியம் பதடிய தமிழன்’, தரன் தசன்ை தியசகனை எல்ைரம் தன் எழுத்தரல் உயரயரை 

வியழந்துள்ளரன். கடல் கடந்  நிைத்தின் ேரடுகயளயும் ேயைங்கயளயும் தமரழிவழிப் ேதிவு தசய்வது 

ேழங்கரைத்திலிருந்ம  ல ாடர்ச்சியாகத் தமிழரிைம் கரைப்ேடும் எழுத்துப் ேண்ேரடு. சிங்யக, மபைய 

மண்ைிலிருக்கும் மக்களின் கயதகயளயும் அவர்களின் சரித்திரங்கயளயும் எழுத்தில் வடித்த 

ேயைப்ேரளிகளில் ஒருவர் மு.தங்கரரசன். கீயழ நரட்டுத் தமிழர் வரழ்வியயை சிறுகயத, கவியத, நரைகம் 

எைப் ேன்முகப் ேரிமரைங்களில் ேதிவு தசய்துள்ளரர். அவர் கட்ையமத்த கயதயரைல்களின் 

தேரருண்யமகயளக் கவைத்தில் எடுத்துக் தகரண்டுள்ளது இக்கட்டுயர. 

திைவுச்தசரற்கள்: கயதயரைல், எடுத்துயரப்பு, தேரருண்யம, கயதப்ேின்ைல், உத்திகள். 

 

முன்னுயர 

“தமிழ் தமரழியின் தேருயம அதன் 

ததரன்யமயில் மட்டுமல்ை அதன் 

ததரைர்ச்சியிலும் தரன் உண்டு“ என்ேர் 

கர.சிவத்தம்ேி. ததரைர்ச்சி என்று அவர் 

தசரன்ைது தமிழ் நிைத்யத மட்டும் 

அர்த்தப்ேடுத்துவதரக இருக்க முடியரது. தமிழ் 

நிைத்திற்கு தவளிபய கரைப்ேடும் தமிழர் 

வரழ்வியயையும் கவைத்தில் எடுத்துக் 

தகரண்ைதரகபவ இருக்க முடியும்.  ேிழ் 

நிெத் ிற்கு தவளியிலிருந்து ேங்கரற்ைிய 

ஆளுயமகளின் ேங்களிப்பு விரிவும் ஆழமும் 

தகரண்ையவ. அவற்யைக் கவைப்ேடுத்துவது 

தமிழ்தமரழிக்கு வளம் பசர்க்கும் தசயைரக 

இருக்க முடியும். அந்த அடிப்ேயையில் ‘மு. 

தங்கரரசைின் சிறுகயதகயள உயரயரை 

வியழகிைது இக்கட்டுயர. 

 

அந்நிய நிைத்தில் விரிவு தகரண்ை தமிழ் 

வரழ்க்யக 

சிங்கப்பூர், மபைசியர என்ைரல் பகளிக்யகயும் 

ேிரம்மரண்ைமும் தரன் நம் மைக்கண்களில் 

ததரியும். ஆைரல், அங்கு வரழும் தமிழர்களின் 

வரழ்க்யக, நரம் நியைப்ேயதவிைக் 

கடிைமரைது. இரத்த உைவுகயள,  ாய் 

மண்யை,  ேிழ் தமரழியய, ேண்ேரட்யை 

விட்டுப் ேிைிததரரு நிைத்தில் தகவயமந்து 

வரழும் வரழ்க்யக அது. கடல் கடந் வர்களின் 

மைத்தரங்கல்கள், தரய் நிைத்தின் மீதரை 

ஏக்கங்கள் ேரரதூரமரையவ. அவற்யைத் 

ததரைர்ந்து தைது ேயைப்புகள் வழியரக 

எழுதுகிைரர் மு.தங்கரரசன். ேயைப்ேரளியின் 

அறு துகைின் அனுேவத்யத விஸ்தரிக்கும் 

கயதகபள ‘மைர்தகரத்து’ (1988). சிங்யக, 

மபைய மக்களின் தமிழ் தமரழி மீதரை ேற்று, 

சீை, மபைய, சிங்யக தமரழிகளுக்கியைபய 
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தங்களின் தமரழியயக் கரப்ேரற்ைிக் தகரள்ள 

பவண்டிய நிர்ேந்தம், ேல்பவறு 

ேண்ேரடுகளுக்கியைபய தமிழர்களின் 

தைித்துவமரை  ண் ாடுகைாை விருந்பதரம்ேல், 

கற்பு, தமரழிப்ேற்று, குடிச்சாேிகள் இவற்யைப் 

ேரதுகரக்கக்கூடிய தன்யமயில் வரழ்யவ 

அயமத்துக் தகரள்வது, அப்ேடி அயமப்ேதரல் 

வரும் அகப்புை தநருக்கடிகயள எதிர் 

தகரள்வது எை சிங்யக, மபைய மக்கள் 

வரழ்கின்ைைர். இவற்யைக் கதரப் தேரருளரகக் 

தகரண்டு ேயைப்புகயளத் திைசரிகளிலும் 

இதழ்களிலும் ததரைர்ந்து எழுதி வந்திருக்கிைரர், 

மு. தங்கரரசன். அவரது ேள்ளி ஆசிாியர் 

வரழ்க்யகயும் வரசிப்பு ேழக்கமும் உற்று 

பநரக்கும் ேண்பும் அவரின் கயதகயளக் 

கட்ையமக்க உதவியுள்ைை. அறு துகைில் 

 ிராவிட இயக்கங்கள் எழுச்சி கண்டிருந்  

வரொற்றுக் காெகட்டம் அது. ‘அவரின் விரிந்த 

அனுேவங்களின் வியளச்சபை அவரின் 

ேயைப்புகள்’ என்று கூறுமளவிற்கு ேல்பவறு 

சம்ேவங்கள் கயதகளில் வருகின்ைை. அவற்யை, 

இைி விாிவாகப் ேரர்ப்பேரம். 

 

மைர்க்தகரத்து  கட்டனேக்கும் கன ப்  ரப்புகள் 

1988இல் சிங்கப்பூரில் தவளிவந்துள்ள 

இக்கயதத் ததரகுதி, ேத்து கயதகயளக் 

தகரண்டுள்ளது. சிங்யகயில் வரழ்ந்த ஒரு 

தமிழர், அங்கு ேிை தமிழர்கள் எதிர் தகரண்ை 

வரழ்க்யகயயப் புயைவரக மரற்ைியிருக்கிைரர். 

தேரும்ேரைரையவ குடும்ேக்கயதகள். 

உைவுகளுக்கியைபய நைக்கும் ேற்றுதலும் 

விைகலும் கயதகளின் யமயம். தேரருளரதரரச் 

சிக்கல்கள் உருவரக்கும் தநருக்கடிகளரல் 

மைிதர்களிடம் மீைல்கள் இயல்ேரக 

அரங்மகறுகின்றை. உைர்ச்சியின் ல ருக்கில் 

நகரும் மரனுைம் கட்டற்ற கடப் ாடுகனை 

எதிர்தகரள்ளும் தருைங்கள் 

முக்கியமரையவயரக இருக்கின்றை. கயதகள் 

முழுவதும் மைிதர்கள். ேைி ர்கைின் 

நடத்ன கனை உற்று மநாக்க, வினைந் னவ 

ேெர்க்லகாத்து. தநருக்கடிகயள தேிழ்ப் 

ேண்ேரட்டின் வழியாகக் கைந்து பேரகும் 

கயதகள். இவற்னற, இைி விாிவாகக் காண்ம ாம். 

 

குைளும் நட்பும் மீட்லடடுக்கும் ஒழுக்கம் 

சிங்யக ‘தசம்ேவரங் ேகுதியில் வரழும் தயர 

நிதியின் கயத. தந்யதயய இழந்த தயரநிதி, 

அம்மர தங்கம்மரளின் பேச்னசக் பகட்ேதில்யை. 

குடி, சிகதரட், பேரயத எை வரழ்கிைரன். 

ஆங்கிபைய ஆட்சியிலிருந்து விடுேட்ை 

‘தசம்ேவரங்ஷிப்யரர்ட்டில் உயர் ேதவியில் 

இருந்த தந்யத, திடீதரை மரைிக்க, தேரருள் 

தநருக்கடியில் உழலும் தயமயைின் 

அந்நியமரதலும்  ங்கம்ோைின் உயர் 

ேண்புமரகக் கயத ேின்ைப்ேட்டுள்ளது. 

வருவரயற்ை குடும்ேம் வீட்டின் ேகுதிகயள 

வரையகக்கு விடுகிைது. தயரநிதியய, 

பேரயதப் தேரருள் கைத்தும் சூழலுக்குத் 

தள்ளுகிைது. உயிர் நண்ேன் அவயை 

விடுவித்து நல்வழிப்ேடுத்துகிைரன். தரயன்பு, 

நட்ேின் தரத்ேர்யம், குைளின் வழி கரட்டுதல் 

ஆகியவற்ைின் வழியரகத் தயரநிதி 

திருந்துகிைரன். தேரருள் தநருக்கடி எயதயும் 

தசய்யத் தூண்டுகிைது ‘தவள்யள 

பவட்டிக்கரரரைரகபவ’ மரற்றுகிைது என்கிைரர் 

ஆசிரியர் (மைக்தகரத்து, ே.10).  ேிழனரத் 

துன்ேத்திலிருந்து திருக்குைளும், நட்தேனும் 

தமிழ்ப் ேண்ேரடும் நல்வழிப்ேடுத்தும் என்கிைது 

‘உயிர்நண்ேன்’ எனும் கயத. 
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தரயின் ேிறிததரரு முகம் 

சிங்னக, பஜரதிபுரித் பதரட்ைத் ததரழிைரளி 

ரரஜன், தங்கத்தின் மீது கரதல் வயப்ேட்டு 

திருமைம் தசய்து தகரள்கிைரன்.  ந்ன யற்ற 

ராஜன்,  ைது தங்யகயயயும் அம்மரயவயும் 

ேிரிந்து தைிக்குடித்தைம் பேரகிைரன். ஆண் 

குழந்யத ேிைக்கிைது. தந் யமயய உைர்கிைரன். 

தரயயப் ேரர்க்கச் தசல்கிைரன். அவள் 

கடுயமயரக நிரரகரிக்கிைரள். எல்ைரம் மரறும் 

என்ை நம்ேிக்யகயில் வரழ்க்யக தசல்கிைது. 

ேிரிவுகள் மைிதர்கயள மூர்க்கமயைய யவக்கும். 

கைவயை இழந்த தரய்,  ன் மகயையும் 

இழக்கும் பேரது பவறு உருக்தகரள்கிைரள். 

ஆசிரியர் தரய் என்ேதற்கரக எந்த சலுயகயும் 

கரட்ைரமல் மைிதரிைம் கரைப்ேடும் இன்தைரரு 

முகத்யத ‘அன்யையின் குமுைொக’க் 

கரட்டியிருக்கிறார். 

 

துரத்தப்ேடும் தேண்யம 

குழந்யதயற்ை வள்ளியின் கயத. தரன் 

இைந்தரல் தகரள்ைி பேரை ஆள் பவண்டும் 

என்று ஏங்குேவன் தசல்ைப்ேன். மரமியரர் 

மங்கம்மரள்  ைக்குத் தரைரட்ைக் லகாடுத்து 

னவக்கவில்னெ எைச் ச ாப் புெம்புவள். சமூகம் 

குழந்யத இல்யையர? எை வள்ைினயத் 

துரத்துகிைது.  “துயரத்தரல் அழுந்துகின்ை தைது 

இதயத்யத அழுத்திப் ேிடித்தவரறு, ஓடிைரள்! 

ஓடிைரள்! ஓடிைரள்!  (ேெர் லகாத்து, ே.28). 

மரமியரரும் ஊரரரும் ததரைர்ந்து வள்ளியயத் 

துரத்த ஊருைியில் மூழ்கி உயிர்விடுகிைரள். 

குழந்யதயின்யமக்குக் கரரைம் தசல்ைப்ேைிைம் 

உள்ள உைல் குயை ாடு என் து,  ின்பு ல ாிய 

வருகிறது. குடும்ேம், கைவன், தந்யதவழிச் 

சமூக அயமப்பு, தேண்யை இைவிருத்தி 

தசய்யும் உற்ேத்திப் தேரருளரகப் ேரர்ேதன் 

வியளவு தேண்ைிற்கு மரைத்யத வழங்குகிைது 

என்கிைது ‘மைடி’ எனும் கயத. 

 

தியசதவைிய ேையவ  

தசல்வமதி தசல்வச் தசழிப்பு மிக்க குடும்ேத்தில் 

ேிைந்தவள். அது தந்த உவயகயும் பகளிக்யக 

நரட்ைமும் அவயளச் சுதந்திரப் ேையவயரக 

உைர வரச் தசய்கிைது. பமரகன், குைசீைன், 

சுந்தர் எை மூன்று ஆண்கயள விரும்புகிைரள். 

யமயல் தகரள்கிைரள். அவர்கள் மூவரும் 

தங்களின் பதயவ நியைவயைந்தவுைன் 

விைகிவிடுகிைரர்கள். ஆண்களின் 

சந்தர்ப்ேவரதத்யத உைர்ந்து வருந்துகிைரள். 

சமூகம் தன்யை என்ைவரகப் ேரர்க்கிைது. தைது 

தேண்யமயின் மீது விழுந்த கைங்கத்யத 

துயைத்தகற்ை முடியரமல் விழிக்கிைரள். 

ேிதற்றுகிைரள். கற்பு எனும் உயர் ஒழுக்கில் 

ஒழுகரத வரழ்வு கடுயமயரைது என்கிைது கயத. 

மரந்தர்களின் பநரக்கு நியையிலிருந்பத “ஆம். 

சிரித்பதன். சிரித்தவயளப் ேரர்த்து சிரித்பதன் 

“…(ேெர்க்லகாத்து, ே.32) எைக் கயத 

எடுத்துனரத் ிருப் தும், சிரிப்பு என்ேயத 

ஒவ்தவரரு கதரேரத்திரத்திற்கும் 

ேயன்ேடுத்தியிருப்ேதும் கயதயய 

தைித்துவமரக்கியிருக்கிைது. மகிழ்ச்சி என்ேது 

அேத்தத்தின் நீட்சியரகப் ல ண்ணிற்கு ேட்டும் 

மரைிவிடுவன  சித் ிாிக்கிைது ‘சிரித்தவள்’ 

எனும்கயத. 

 

உயையம உருவரக்கும் குற்ைம் 

சிந்தரமைியும் சரத்தப்ேனும் ஐந்தரண்டுத் 

தம்ேதியிைர். கரைம் கழித்து முத்தழகு 

ேிைக்கிைரன். பநரய், தநரடி வீட்டில் 

தேருகுவதரல் முத்தழகுவின் கிரகம் சரியில்யை 

என்கிைரன் பசரதிைன். முத்தழகு இருந்தரல் 

சரத்தப்ேன் இருக்கமரட்ைரன். சரத்தப்ேன் 

இருந்தரல் முத்தழகு இருக்கமரட்ைரன் 
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என்கிைது மசா ிட கரைக்கிரகம். மைரளயை 

உயையமயரகக் தகரண்ைரல், இன்தைரரு 

மகயவ ஈை முடியும் எை மகயைப் ேலிபீைம் 

ஏற்ற வீட்டிற்குள்மை ச ித் ிட்டம்  ீட்டுகிறாள். 

உயிருள்ைது எல்ொம்  லி பீடம் ஏறுேல்ெவா? 

ச ியில் எ ிர் ாராேல் மைரளனும் பசர்ந்பத 

இைக்கிைரன். விதியின் வியளயரட்டில், 

சிந்தரமைி எல்ைரம் இழந்து தைி மரமரய் 

நைந்து தகரண்பை இருக்கிைரள். தேண்ைின் 

பசரதிை நம் ிக்னகயும், அவைின் உயையமப் 

ேற்று லும் அறத்ன ப் புறலோதுக்க அன்பு 

இல்ைம் சின கிறது எைத் ‘தைிமரம்’ கயத 

தசரல்கிைது. 

 கருயையிைரல் – பவைன் தைது கரதல் 

மயைவி ேத்தமிைியுைன் வரழ்ந்து வருகிைரன். 

அவன் நண்ேன் தன் வீட்டிற்கு வந்து தசல்ை 

அது ேத்மிைியுைைரை கரதைரக மரைிவிடுகிைது. 

இயத அைிந்த பவைன் அவர்கள் இருவருக்கும் 

‘சீர்திருத்தக் கல்யரைம்’ தசய்து யவத்து, 

ஒதுங்கி விடுகிைரன். மயைவி என்ைரலும் 

அதிகரரம் தசய்யும் உரியம ஆணுக்கு இல்யை 

என்கிைது ‘குப்யேயிபை குன்றுமைி’. 

 

இயை மீட்பு 

புத்தரண்டின் மு ல் நாள் இரவு கயத 

நைக்கிைது. நைரரசன் தன் நண்ேரிைம் 

தசரல்வ ாகக் கயதயின் எடுத்துயரப்பு. ஒரு 

தேண் இரவில் கூக்குரல் இட்டு, இங்கும் 

அங்கும் ஓை, அவளின் கயதயயச் தசரல்கிைரர் 

நைரரசன். அவள் தேயர் பமரகைர. அவள் 

மின்ைரமினுக்கரட்டியரக இருந்த பேரது 

அவளது வயையில் சீமரன்களும். ததரழில் 

அதிேர்களும் உண்டு. “தேரன்நிை பமரகைர 

மண் நிைமரகக் கரட்சியளித்தரள் 

(ேெர்க்லகாத்து, ே.55). திருத்தவரசைின் மீதரை 

கரதல், கூைல், அவயளத் தைம் மரற்ைி, இந்த 

இைத்திற்கு தகரண்டு வந்திருக்கிைது என்கிைரர் 

நைரரசன். பதரவாையத்தில் ேரவ மன்ைிப்பு 

பகட்கும் இரவில் கரட்சி அயமத்திருப்ேது 

நுட்ேமரைது. கட்ைற்ைக் கரதலும் பமட்டியமப் 

ேகட்டும் ேிைழ்வில் முடியும் என்கிைது 

‘முைிந்தேரல்’ எனும் கன . 

ேரவப்ேட்ைவர்கயள இரட்சிப்ேவமர ‘இனற’ 

என்கிறது கிருத்துவம். மோிேக் ொைனவ 

ேன்ைித் வர், மோகைானவ ேன்ைிக்க 

ோட்டாரா என்ை? ம வன் மகாவிலின் முன் 

மோகைாவின் கன னயச் லசால்வது 

சுவாரஸ்யோை ஒன்று ான். 

 

தைம்மரறும் ேயைம்  

முத்தம்மரள் முத்தன் ேீது, தீரரத கரதல் 

தகரண்ைவள். கைவைரகக் தகரண்டு அன்பு 

இல்ைம் நைத்தி வருகிைரள். நீர் எடுக்கக் குளம் 

தசல்லும் முத்தம்மரளிைம் முருகன் யமயல் 

தகரள்கிைரன். முத்தம்மரள் தடுமரறுகிைரள். 

முருகயைத் திருமைம் முடிக்க முத் ம்ோள் 

ஆர்வம் லகாள்கிறாள். அவன் இன்தைரரு 

தேண்பைரடு முத்தம்மரயளயும் யவத்து 

வரழத் திட்ைமிடுகிைரன். இன க் கிழவியியால் 

அைிந்த முத் ம்ோள், மைம் திருந் ி, 

முத்தனைமய ேீண்டும் கரம் மகார்க்கிறாள். 

உைல் உையைத் பதடும். ஆைால், ேண்ேரடு 

தரன் அன த்  ிருப் ித்  டம் ோற்றும், 

என்கிைது ‘மரைரதவடு’ எனும் கயத. 

‘ஒருவனுக்கு ஒருத் ி’ என் ன  உரத்துச் 

லசால்லிய சமூகம் அன  அவ்வைவு எைி ில் 

விட்டுவிடுோ என்ை? தேண் தடுமரறும் 

இைங்கள்  ல்மவறு கயதகைாக 

ோற்றப் ட்டுள்ைை. குடும் த் ின் னேயம் 

ல ண் என் ன  ஆசிாியர் கரு ிய ின் 

வினழவாக இன  எடுத்துக் லகாள்ை முடியும். 
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 ஒளிரும் மூன்ைரம் ேியை – விதயவயின் 

உனழப்ன , முன்பைற்ைத்யதப் பேசும்கயத. 

விதயவ என்று தன்யை ஒதுக்கிய சமூகத்தின் 

முன் தன் யேயயைப் ேடிக்க யவத்து உயர் 

ேதவியில் அமர்த்துகிைரள் ஒரு தேண். 

ேின்பைரக்கு உத்தியில் விதயவயின் கரதல் 

வரழ்வும் அது கயைந்த வரழ்வும் துனணச் 

சம் வங்கைாகியுள்ைை. கரதைன் திருமைத்யத 

மறுக்கிைரன். வயிற்ைில் குழந்யத வளர்கிைது. 

மற்தைரரு கரதெனும் யகவிை, திருமைம் 

ஆகரமபை, சமூகத்தின் முன் விதயவ என்று 

கூைித் தைது யேயயை வைர்த்துப் ேடிக்க 

யவத்து உயர் ேதவிக்குச் தசல்ை வழி வகுத்த 

தேண்ைின் கயத. சமூகம் அவனை வஞ்சகி, 

விதயவ என்று புைந்தள்ளிைரலும் தேண் 

முன்பைறுகிைரள். ல ண் சமூகத்ன ப் 

ல ாருட் டுத் ாது இெக்னக மநாக்கிப் 

 யணிக்க மவண்டும் என்றவர் ல ாியார். 

திரரவிைத்தின் மரதிரிப் தேண் வஞ்சகியா? 

கன யின் நாயகி. 

 மீண்தைழும் வரைரறு – சிங்யகத் தேரல் 

நியையத்தில் கயத ததரைங்குகிைது.  கயதயின் 

நரயகன் சிங்யகயய தவவ்பவறு 

கரரைங்களுக்கரகச் சுற்ைி வருகிைரன். வழியில் 

ேரர்க்கும் தேண்களின் ஈர்ப்பு, நம்ேிக்யக, 

ேதற்ைம் வழியாகத் தன்,கரதல் அனு வங்கனை 

நினைவுகைில் மீட்தைடுக்கிைரன். தேண்ைிைம் 

விைகி நிற்க பவண்டிய தன் அவசியத்யதத் 

தைக்குள் முனறயிட்டுக் லகாள்கிறான். சரயை, 

பூங்கர, ரயில் நியையம் எை நகர்ந்து லகாண்மட 

அகத்தில் ல ண்னேயின்  ாரதூர நினைவுகனை, 

அனச ம ாட்டுக் லகாண்மட தசல்கிைரன். ஒரு 

வயகயரை அகக்குரலில் ஒரு ஆைின் 

தற்கரதல், குடும் த் ின்  ாத் ர்யங்கள், 

‘இயைவன் தரன் சரட்சி’யில் கயதயரகச் 

தசரல்ைப்ேட்டிருக்கின்றை. 

 கரதல் வரைரபைரடு, சிங்யகயின் வரைரறும் 

தசரல்ைப்ேடுவது கயதயின் தைித்துவம். 

சிங்யகயயயும் நாயகனையும் மரற்ைி, 

ோற்றிப்புயைவரக, வரைரைரகக் கயத 

உருவகித்துக் லகாள்கிறது. இத்ததரகுப்ேில் 

சிைந்த கயதயரக இயதச் தசரல்ை முடியும். 

வஞ்சகிதரைர? கன  எப்ேடி ஒரு தேண்ைின் 

அகத்யதக் கரட்டியபதர, அபத பேரன்று 

இக்கன  ஒரு ஆைின் அகத்யதக் 

கரட்சிப்ேடுத்துகிைது. அறுேதுகளில் ததரைங்கும் 

கயத எண்ேதுகள் வயர ேயைிக்கிைது. தன் 

வரழ்வுப்  யணத் ில் சிங்யகயில் ஏற்ேட்ை 

சமூக மரற்ைங்கள், குடும்  அனேப் ில் 

உருவாை அனசவாக்கங்கள் எை ஊடு ாவாகக் 

கன ப்  ின்ைப்ேட்டிருக்கிறது. மரகதம், 

கற்ேகம் ஆகிய தேண் ேரத்திரங்களின் 

சித்திரங்களும் நன்கு வடிவனேக்கப் ட்டுள்ைை. ஒரு 

குடும்ேத்தில் நைக்கும் ஊனேக் கைகங்கள், 

அகதமரழியரல் தசரல்ைப்ேட்டுள்ளை.   ந்ன  

வழியில் ேகைின் கன , ேகன் வழியில் 

 ந்ன யின் கன  எைக் கயத தசரல்லியும் 

ஆதவனும் மரைி மரைிச் தசயல்ேடும் ேரத்திர 

உருோற்றங்கள் னககூடிவந்துள்ளை.  

ேைம் உருவரக்கும் சூழல் மரற்ைங்கள் 

ேின்புைமரகச் சித்திரிக்கப்ேட்டுள்ை.  

மு. ங்கராசைின் புனைவு ஆற்றல் முழுனேயாக 

லவைிப் டுத் ிக் லகாண்ட கன ப் ரப்பு 

இனறவன் ான் சாட்சி. 
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கயதயரைல்கள் கட்ையமக்கும் வடிவம், தமரழி, 

எடுத்துயரப்பு 

மு. ங்கரசாைின் சிறுகயதகைின் வடிவத்யதப் 

தேரருத்தவயர யதரர்த் த ைத் ிமெ கயதகள் 

அனைத்தும் தசரல்ைப்ேட்டிருக்கின்ைை. அதுவும் 

ஆசிாியாின் கூற்றிமெ ல ரும் ாொை கன கள் 

அனேந்துள்ைை. க ா ோந் ர்கமை  ங்கைின் 

கன கனைச் லசால்வ ாக கன கைின் 

உள்ைடுக்குகள் வடிவனேக்கப் ட்டுள்ைை. 

 ாத் ிர உருவாக்கங்கள் துல்லிய 

குணச்சித் ாிப்புகளுடன் எழு ப் ட்டுள்ைை. 

வாசகர்கைின் ேை ில் நிற்கும் டியாகப்  ெ 

ோந் ர்கள் வருகிறார்கள்.  கன யில் ல ாிய 

 ிருப் ங்கமைா, ேனடோற்றங்கமைா இல்னெ. 

கன யின் இறு ிப் கு ியில் வாழ்க்னகக்கு 

நம் கத் ன்னேனய அைிக்கும் டியாக 

முடிவுகள் லசால்ெப் ட்டுள்ைை.  கன கள் 

வழியாகத்  ான்  ார்த் , வருந் ிய  ிற ேைி த் 

துயரங்கனை, ேக்களுக்குச் லசால்ெ 

மவண்டியது  ைது கடனே எை ஆசிாியாின் 

முனைப்பு கன களுக்குள் லசயல் ட்டிருப் ன  

அவ ாைிக்க முடிகிறது.  கன கள் வழியாக 

வாசகர்கள்  ங்கைின்  ீய குணங்கனை ோற்றிக் 

லகாள்ை மவண்டும் என் து ஆசிாியாின் 

நினெப் ாடாகக் கூட இருக்கொம். இெக்கியத் ின் 

 யன் ாட்டுக் லகாள்னகனயப்  னுவொக்கங்கைில் 

 ீவிரோகக் கனட ிடித் ிருக்கிறார் மு. ங்கராசன். 

இதுமவ, அவாின் கன யாக்கங்கைின் 

லவகுே ியாக இருக்க முடியும் என்று 

ம ான்றுகிறது. 

 திரரவிை இயக்கக் கருத்துகள் கயதகளில் 

விரவி வருவன  அவ ாைிக்க முடிகிைது. 

விதயவ மறுமைம், ல ாறுப் ற்ற மகயைப் 

புைக்கைிக்கும் தரய், சீர்திருத்தக் கல்யரைம், 

உயழப்ேின் வழி முன்பைற்ைம், சரதிகயளக் 

கைந்து தசல்லுதல், ேண்யை இைக்கியங்களின் 

 ாக்கம், லசவ்வியல் நனடனயப் ேின்ேற்ைல் 

எை மு.தங்கரரசன் ேின்ேற்ைியிருக்கும் 

ேனுவைரக்க உத்திகள் தைித்துவமரையவ. 

தமரழியும் திரரவிை தமரழிச் லசால்ொடல்கனைப் 

ேயன்ேடுத் ியிருப் ன ப் ேரர்க்க முடிகிைது. 

பவைன் ேத்மிைியய வருைிக்கும் இைம் இது. 

“இைிக்கும் கற்கண்பை! இயையில்ைர பதபை! 

சுயவயய எடுத்து எழுதர ஓவியபம! 

என்தைன்றும் அயையர மைிவிளக்பக! 

கண்பை!“ என்கிைரன் (ேெர்க்லகாத்து, ே.50). 

கயதகளின் தயைப்புகைிலும் திரரவிை 

இயக்கங்களின் ேரதிப்யேக் கரைமுடிகிைது. 

அண்ைர, கயைஞர், முடியரசன் பேரன்பைரர் 

ேயன்ேடுத்தும் தமரழிப் ேயன்ேரடு  

மு.தங்கரரசைிைம் கரைப்ேடுகிைது. 

“தசங்கமைம் இதழ் விரித்தரர் பேரன்று தன் 

குவிந்த அதரங்கயள மைரச் தசய்து எந்நரளும் 

எந்பநரமும் தவள்யளப் ேற்கயள 

தவளிக்கரட்டி சிரித்துக் தகரண்பை 

இருக்கிைரள். சிரித்துச் சிரித்துச் சிங்கரர 

வதைத்யத உயைய அந்த சிரித்தவள், தன் 

வரழ்க்யக பூரரவும் சிரித்துக் தகரண்பை 

இருக்கிைரள்“ (ேெர்க்லகாத்து, ே.21). 

இம்தமரழி நயையய திரரவிை 

எழுத்தரளர்களிைம் கரைமுடியும். மு.தங்கரரசன் 

தசவ்வியல் தமரழியய வருணனைகளில் 

ேயன்ேடுத்தியிருப்ேது வரசிப்ேதற்கு, நல்ை 

அனுேவத்யதத் தருகிைது.  “கருநரகம் சுருண்டு 

ேடுத்திருப்ேது பேரன்று கூந்தயை அள்ளி 

முடித்துக் தகரண்யையிட்டிருந் ாள்“. (ேெர்க் 

லகாத்து, ே. 65) “திங்கள் முகப் தேண்ைழகி 

முல்யைதயைச் சிரித்து நின்ைரள்” (ேெர்க் 

லகாத்து, ே.66) பேரன்ை வரிகள் உருவகத் 
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 ன்னேயில் அனேந் ிருப் ன ப்  ார்க்க 

முடிகிறது. 

 

முடிவுயர 

மு. தங்கரரசைின் கயத தவளியய 

‘திரரவிைத்தின் நீட்சி’ எைைரம். திரரவிைம் 

தேிழக எல்யையயத் தரண்டி சிங்யக வயர 

ேயைித்திருப்  ற்கு  மு.  ங்கராசன் ம ான்ற 

 னடப் ாைிகள் காரணோக இருக்கிறார்கள் 

என் ன  ேறுப்  ற்கில்னெ. ‘திரரவிைத்தின் 

அரசியல் லவைி’களும் ‘ ேிழாின்  ண் ாட்டு 

லவைி’களும் மைர் தகரத்து கயதத் ல ாகுப் ில் 

விரவிக் காணப் டுவன  அறிய முடிகிறது. 

 

மு ன்னே ஆ ாரம் 

 ங்கராசன். மு, 1988, ேெர்க்லகாத்து, 

மூமவந் ர் அச்சகம், இராயப்ம ட்னட, 

லசன்னை. 

இயையதளங்கள் 

ம சிய நூெகம், சிங்கப்பூர் 

https://eresources.nlb.gov.sg/printheritage/detail/6
d92cc09-85ee-4192-a180-4232dc7f7a5c.aspx 

 

ேயன்ேரட்டுப் ேிரதிகள் 

தசல்வக்குமரர்.மு. (ததரகுப்ேரசிரியர்), 2018. 

தமிழ்ச் சிறுகயதகளின் சமகரைச் தசல் 

தநைிகள், கருத்து – ேட்ையை, மதுயர - 625 

006. 

மதிவரைன்.ேர., மசரன், உ.  2005, தமிழ் இைி, 

கரைச்சுவடு, நரகர்பகரவில். 

சுந் ர்ராஜன், ல .மகா. மசா. சிவ ா சுந் ரம், 

1989,  ேிழில் சிறுகன  வரொறும் 

வைர்ச்சியும், க்ாியா, லசன்னை – 600 020 
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மு. ங்கராசன் சிறுகன கைில் ல ண்  ன்ைினெ 

 

முனைவர் சு. இராேர் 

உ விப்ம ராசிாியர்,  ேிழ்த்துனற, ேதுனர காேராசர்  ல்கனெக்கழகக் கல்லூாி 

அழகர்மகாயில் மராடு, ேதுனர 

  

முன்னுனர 

ேமெசிய  ேிழ் இெக்கியத் ிற்குப் 

 ாரம் ாியேிக்க வரொறு காணப் டுகிறது. 

 ேிழகத் ில் உனரநனட ம ான்றிய 

காெத் ிலிருந்ம  ேமெசியாவில் இ ழ்கைில் 

உனரநனட இெக்கியங்கள் லவைிவரத் 

ல ாடங்கிை.  ேிழில் ம ான்றிய ல ாடக்க 

காெநாவல்கள் இரண்டு  னெப்புகனைக் 

லகாண்டிருந் ை. அதும ாெமவ ேமெசிய 

எழுத்துக்கைிலும் நாவல்கள் இரண்டு 

 னெப்புகனைக் லகாண்டு விைங்கிை. 

அ ற்குக் காரணம் கடல் கடந்து லசன்று 

ேமெசியாவில் குடிமயறிய  ேிழர்கைாவர். 

ேமெசியா, சிங்கப்பூர் ம ான்ற நாடுகள் 

 ேிழகத் ின் ஓர் அங்கோகமவ லசயல் டுகின்றை. 

ேமெசியாவில், சீை, ஜப் ான் நாட்டிைரும் 

வாழ்கின்றைர். ஆயினும்  ேிழ்லோழிக்மக 

முன்னுாினே  ருகிறார்கள். சிங்கப்பூர், 

ேமெசியா வைம் ல ற்ற ில்  ேிழர்களுக்கும் 

 ங்குண்டு என் ன ப் ம ாெமவ  ேிழிெக்கிய 

வைர்ச்சிக்கு வித் ிட்ட  ேிழ் உனரநனட, 

இெக்கியவா ிகனைப் ம ாெ ேமெசிய 

இெக்கியவா ிகளுக்கும் முக்கியப்  ங்கு 

இருக்கிறது. சிறுகன , நாவல் ஆகியவற்றில் 

சிறந்து விைங்கும் மு. ங்கராசன்  ெ 

நூல்களுக்குச் லசாந் க்காரர். எழுத்து முனறயில் 

 னழயாை நனடயினையும் உத் ினயயும் 

கனட ிடித்து எழு ிைாலும் வாசக ஈர்ப்ன க் 

லகாண்ட எழுத்துக்கள் அவருனடயனவ. 

நீ ியின்  ால்  சி ாகம் லகாண்டவனரப் 

ம ாெ, ஆண், ல ண் சேத்துவத்ன  

வலியுறுத்துவது ம ாெ  ெ சிறுகன கனை 

எழு ியுள்ைார். அவருனடய ேெர்க்லகாத்து 

என்னும் சிறுகன த் ல ாகுப்   த்து 

சிறுகன கனைக் லகாண்ட ாகும். ஒவ்லவாரு 

சிறுகன யின் ம சுல ாருளும் ோறு ட்ட 

 ைத்ன க் லகாண்டு விைங்குகிறது. 

இக்கட்டுனரயாைது மு. ங்கராசன் ேெர்க் 

லகாத்து சிறுகன கைில் ல ண்  ன்ைினெ 

கட்டனேந் ிருக்கும் வி ம்   ற்றி 

எடுத்துனரக்கப் டுகிறது. 

 

ல ண்லணனும் உடல் 

ேைி ச் சமு ாயத் ில் ல ண்கள் சேப்  ங்கிைர். 

ஆயினும் அவர்கள் ஆண்கைால் ஆற்றல் 

குனறவாைவர்கள் என்மற கரு ப் ட்டு 

அவர்களுக்கு அடுத்  நினெயில்  ராோித்து 

வருகின்றைர். இந்நினெனே எல்ொக் 

காெத் ிலும் இருந் து எைக் கூற முடியாது. 

 ண்னடக் காெத் ில் ல ண்கள் ஆண்கனைப் 

ம ாெ சர்வ சு ந் ிரம் உனடயவர்கைாக 

இருந் ார்கள். உயிாியல் ாை  ாலியல் 

லசயல் ாடுகள் அப்ம ாது எவ்வி க் 

கட்டுப் ாட்டுக்கும் உாிய ாக இல்னெ. 
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அத் னகய சமூகத் ில் ல ண்  ைக்காைத் 

துனணனயத்  ாமை ல ாிவு லசய்து லகாள்ளும் 

நினெயும் இருந் து. ஆண், ல ண் இருவர் 

இனணவில் குழந்ன   ிறப் ாைது இயற்னக 

லசயொக இருந் து. நாகாிகப்  ண் ாட்டு 

வைர்ச்சியினூடாக சமூகம் ோறு லுக்கு 

உட் ட்டம ாது உற் த் ி முனறனேகளும் 

ோறிை. உனடனேக்காை சிந் னைனய 

ஏற் டுத்தும் வனகயில் உ ாி ேிகுந் து. 

இ ைால் கூட்டு உனழப்பு என் து ோறி 

 ைியுனழப்புத் ம ான்றிய நினெயில் 

ஒவ்லவாருவரும்  ம் உனழப் ின் உ ாினய 

மசேித் ைர். அது லசாத் ாகப்  ாிணேித் து. 

ஆண்,  ைக்காக ேட்டுேின்றி  ன்மைாடு 

 ாலியல் உறவு னவத்துள்ை ல ண்ணுக்காகவும் 

உற்த் ி லசய் ான். அவளுக்குப்  ிறக்கும் 

குழந்ன க்குத்  ாமை  ந்ன  என்றும் 

அக்குழந்ன மய  ன் லசாத்துக்கு 

உாினேயுனடயவைாக மவண்டும் என்ற 

நிெவுனடனேச் சிந்  னையின் வினைவாக 

ல ண்  டிப் டியாக ஆணின் னகக்குள் 

அனடக்கெோகும்  ன்ைினெயாக உருோற்றப் 

 ட்டாள். இந்நினெனய வரொற்றில் 

ல ண்களுக்கு மநர்ந்  ல ருந்ம ால்வி என்று 

எங்லகல்ஸ் வர்ணிப் ார். “ ாயுாினே 

தூக்கிலயறியப் ட்டது. ல ண்ணிைம் உெக 

வரொற்று ாீ ியில் ல ற்ற ம ால்வியாகும். 

வீட்டிமெயும் ஆட்சிச் சூத் ிரத்ன  ஆண் 

னகப் ற்றிைான். ல ண் இழிநினெக்குத் 

 ள்ைப் ட்டாள்” (எங்லகல்ஸ், குடும் ம் 

 ைிச்லசாத்து அரசு ஆகியவற்றின் ம ாற்றம், 

 .91) என்ற கூற்றிலிருந்து ல ண்ணின் 

 ன்ைினெ ஒடுக்கப் டுவ ாக ோற்றம் ல ற்றது 

கூறப் டுகிறது.  ல ண்கள் ஆனணச் சார்ந்து 

வாழ்வ ற்கு  னடக்கப் ட்டவர்கள் என்று 

ல ான்ேங்கள் உருவாக்கப் ட்டை. ஆண், 

ல ண் ம  ம் கனட ிடித் ல் என் து 

ல ண்ணின் வாாிசுாினேனயச் சார்ந்து 

அனேவ ாகும்.  ாலியல் லசயல் ாட்னட 

ஒருவைிடம் ேட்டுமே மேற்லகாள்ளும் 

வனகயில் ஏற் டுத் ப்  ட்ட ாகும். “எல்ொச் 

சமூக வர்க்கங்கைிலும் ஆண், ல ண்  ாலியல் 

உறவு  ிருேண நிகழ்ச்சி மூெம்  ிருேணத் ிற்கு 

முன்ைரும்  ின்ைரும் கட்டனேக்கப் ட்டுள்ைது. 

ஏலைைல் ஆண், ல ண்  ாலிய உறவு 

கட்டுப் ாடற்ற ாக இருந் ால் அது எல்ொச் 

சமூகத்ன யும்  ா ிக்கக் கூடியது” 

(அரங்க.ேல்லிகா,  ேிழ் இெக்கியமும் 

ல ண்ணியமும்,  .78) என்னும் கூற்று 

உனடனேக் கருத் ாக்கத் ின் வினைவாக 

ல ண்ணின்  ாலியல் உறவுகள் 

கட்டுப் ாட்டுக்கு உாியைவாக ோற்றப் 

 டுகின்றனேனயச் சுட்டுகின்றை. இன்னறய 

சூழலில் ல ண்ணின் விடு னெ குறித்  

சிந் னைகள் ேிகுந் ிருக்கின்றை. குழந்ன ப் 

 ிறப்ன   விர்க்கும் ல ண்களும் உருப்ல ற்று 

விட்டைர். ஆயினும்  ாம் த் ியத் ிற்கு 

அனடயாைோக குழந்ன ப்ம ற்னற அனடயா  

ல ண்கள் ேெடி என்ற ல யரால் 

அனழக்கப் டுகின்றைர். ல ண்ணின்  ாய்னே 

என் து சமூக ே ிப் ினை உனடய ாகக் 

கரு ப் டுகிறது.   ாய்னே அனடயா  

ல ண்கள் சமூகத்  கு ினய இழக்கின்றைர் 

என் ன யும் அறிய முடிகிறது. இத் னகயப் 

 ண் ாட்டு வழக்கங்கைில் ல ண்  ன் 

வியா கோை வாழ்னவ வாழ எத் ைித் மெ 

ல ண்ணுாினே என்ற ல யரால் 

அனழக்கப் டுகின்றைர்.  ாய்வழிச் சமூகச் 
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சு ந் ிரத்ன  அனடய விரும்புவதும் அ ற்காை 

ேைநினெனயப் ல றுவதும் ான் ல ண் 

 ன்ைினெ  ன்னூக்கேிக்க ாக ோறுவ ற்கு 

அனடயாோகும். 

 

 ேிழ் இெக்கியங்கைில் ல ண்  ன்ைினெ 

சங்க காெத் ிலிருந்து ல ண்  ைக்காை 

உாினேகனைப் ல றுவ ற்காை விருப் த்ன  

உனடயவைாக லவைிப் டுகிறாள்.  ைக்காை 

 ாலிைத் ம ர்னவ ம ர்ந்து லகாள்ளும் உாினே 

லகாண்டவைாகக் கைவுக் கா லில் ல ண் 

இருக்கிறாள் என் ன ச் சங்கப்  ாடல்கள் 

உணர்த்துகின்றை. “ல ண்ணுக்குக் கா ல் 

உாினே இருந் து.  ான் விரும் ிய ஒருவனைத் 

 ாமை ம ர்ந்ல டுத்துக் லகாண்டு கைவு வாழ்வு 

வாழ்ந்து  ின்  ிருேணம் லசய்து இல்ெறம் 

நடத்தும் முழு உாினே இருந் து” ( ாயம்ோள் 

அறவாணன், ல ண்ணின் ல ருந் க்கது இல், 

 .22) என்று சங்க காெப் ல ண்ணின் உாினே 

குறித்துக் கூறுகிறார்  ாயம்ோள் அறவாணன். 

ஆயினும்  ழங்காெத் ிலிருந்து ல ண்னணச் 

சுற்றிமய  ண் ாட்டுத்  னைகள் ேிகு ியாக்கப் 

 ட்டிருந்  ாலும் அவற்றிலிருந்து விடு ட்டு 

சு ந் ிரோகச் சிந் ி த் னெ உனடயவர்கைாக 

ல ண்கள் இெக்கியஙகைில்  னடக்கப் 

 ட்டுள்ைைர். கண்ணகி, ோ வி, ேணிமேகனெ, 

நீெமகசி, குண்டெமகசி ஆகிமயார் 

 ன்னூக்கேிக்க ல ண்கைாக காப் ியங்கைில் 

 னடக்கப் ட்டுள்ைைர் எைில் அது 

ேினகயாகாது.  ற்காெ இெக்கியங்கள் வனர 

ல ண்கைின்  ைித்  ன்னே குன்றா  

வனகயிலும்  ன்னூக்கேிக்கவர்கைாகவும் 

சமூகத்ன  எ ிர்லகாள்கிறவர்கைாகவும் 

 னடக்கப் டுகின்ற  ாத் ிரங்கள் 

காணப் டுகின்றை. ல ண் எழுத் ாைர்கைின் 

 னடப்புகள் ேட்டுேில்ொது ஆண் 

எழுத் ாைர்கைது  னடப்புக்கைிலும் ல ண்கள் 

 ன்னூக்கேிக்கவர்கைாகப்  னடக்கப் ட்டு 

வருகின்றைர். சிங்கப்பூர் எழுத் ாைர் 

மு. ங்கராசன்  னடப்புகைில் ஒன்றாை 

ேெர்க்லகாத்து சிறுகன த் ல ாகுப் ில் உள்ை 

கன கைிலும் ல ண்  ன்ைினெ 

 ன்னூூ்ககேிக்க ாகப்  னடக்கப்  ட்டுள்ைனேனயக் 

காணமுடிகிறது.  வனறத்  ட்டிக் மகட்டல், 

நீ ிக்குப் புறம் ாை லசயல்கனைக் கண்டித் ல், 

 ாலியல்  ற்சு ந் ிரம், ஆணின் 

வாாிசுாினேனயக் குனெத் ல் என் ை ம ான்ற 

லசயல்கைில் ஈடு டுவன க் காணமுடிகிறது. 

 

மு. ங்கராசன் கன கைில் ல ண்கள் 

ேெர்க்லகாத்து சிறுகன யாைது  த்து 

சிறுகன கனைக் லகாண்டுள்ைது. சிறிய 

நூொைாலும் அடர்த் ி குனறயா  கன கனைக் 

லகாண்ட ாக விைங்குகிறது. இ ில் மு ல் 

சிறுகன   உயிர்நண் ன் என்  ில்  யாநி ி 

ம ான ப் ல ாருள் கடத் ி  ணக்காரைாக 

இருக்கின்றான். அவன் உனழத்துச் சம் ா ித்து 

இவ்வாறாை லசல்வத்ன ப் ல ற்றிருக்கின்றான் 

என்று அவனுனடய  ாய்  ங்கம்ோள் 

நினைத் ாள். அவனை ஏோற்றியிருக்கிறான் 

 யாந ி. அன  அவனுனடய உயிர் நண் ன் 

அஞ்சப் ன் கண்டுணர்ந்து அவனை ம ான ப் 

ல ாருள் கடத் ல் என்னும்  ீய 

நடத்ன யிலிருந்து விடுவித்து காவெர்கைிடம் 

சிக்கிக் லகாள்ைாேல் காப் ாற்றுகின்றான். 

 ங்கம்ோள்  ன் ேகைின் லசயலிைால் ேைம் 

லவதும் ிக் கூறும் வார்த்ன கள் “ ாவகரோை 
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காாியங்கள் லசய்து ான் இன்றுவனர 

குடும் த்ன  நடத் ிக் லகாண்டு 

வந் ிருக்கின்றான். ஏம ா ல ய்வம் ம ால் 

வந்து அவனைக் காப் ாற்றி விட்டாய். அது 

எைக்குப் புாிகிறது. இைிமேலும் அந் ப்  ாவச் 

சாப் ாட்னடத்  ின்ை என் ேைம் இடம் 

 ரவில்னெ நான் ம ாகின்மறன்… என்றார்” 

(ேெர்க்லகாத்து,  .16) என்னும் வாிகள் வீட்னட 

விட்டு லவைிமயறிச்லசன்று விடுவன ப்  ற்றி 

அனேகிறது.  வய ாை ல ண்ணிைால்  ைித்து 

உனழத்துச் சம் ா ித்து உயிர் வாழ முடியும் 

என்ற நம் ிக்னக சிறிம னும் இல்ொேல் 

 ங்கம்ோள் இவ்வாறு கூற முடியாது என் ன  

அறிந்து லகாள்ைொம்.  ன் ேகைின்  கா  

லசயல்கனைக் கண்டிக்கும் வி ோகமவ இந்  

முடினவ எடுக்கிறாள் என் ன யும் அறிய 

முடிகிறது. இது ம ான்ற லசயல்கள் 

ல ண்ணின்  குநினெனய உயர்த்துவ ாக 

அனேகிறது.  ன் ேகைின் லசயொல் ேைம் 

லவதும் ிய  ங்கம்ோள் லவைிச்லசன்று 

ல ருக்கூட்டி  ினழப்பு நடத் ிைார் “ஆம் 

 யாநி ியின்  ாயார் துனடப் மும் னகயுோகச் 

சானெனயப் ல ருக்கிக் லகாண்டிருந்  அவெக் 

காட்சிமய அது” (ேெர்கலகாத்து,  .18) என்று 

கூறப் டுகிறது.  ன்னைத்  ான் நிர்வகித்துக் 

லகாள்ளும் ஆற்றனெப் ல ண் ல ற்றிருக்கிறாள் 

என் ம  இ ிலிருந்து விைங்குகிறது. 

 அன்னையின் குமுறல் என்னும் 

சிறுகன யில் ேருேகள், ோேியார் 

 ிரச்சினையில் ேனைவிக்குச் சா கோக ராஜன் 

ம ாகிறான். இ ைால் குடும் ம்  ிாிந்து 

விடுகிறது.  ாய் அழுகிறாள். ராஜைின் 

ேனைவிமயா ஒரு குழந்ன  ல ற்லறடுத்து 

விடுகிறாள். ேணப்  ந் லில் ஆைந் க் 

கண்ணீர் வடித்  அன்னை “ஐயிரண்டு 

 ிங்கைாய் சுேந்து ல ற்று அமுதூட்டி வைர்த்து 

ேணவனறயிமெ ேணவாரம் கூடி நிற்கும் ம ாது 

ேகிழ்மவாடு ஆசி கூறிய அந்  அன்னைக்கு 

அவன்  ரும்  ாிசு இது ாைா! கண் 

 ிட்டிப் ட்டு விடுமோ என்று குங்குேம் 

 ிெகேிட்டு  ள்ைிக்குச் லசல்ெடா எந் ன் 

கண்ேணி என்று இரு கன்ைங்கைிலும் ோறி 

ோறி முத் ேிட்டு உச்சி மோந்து அனுப் ிய 

 ிருேணப்  ந் லிமெ ோனெ சூடும் ம ாது 

ஆைந் க் கண்ணீர் வடித்  வண்ணம் ஆசி 

கூறிய அந் த்  ேிழ்த்  ாய்க்கு அவன்  ரும் 

 ாிசு இது ாைா?” (ேெர்க்லகாத்து,  .24-25) 

என்னும்  கு ிகள்  ாயின் குமுறனெயும் ேை 

மவ னைனயயும் சுட்டுகின்றை. ஆசிாியாின் 

 ார்னவயில் ல ண்லணன் வள்  ைித்து 

வாழத் ல ாியா வள் என்றாலும் ேகன்  ிாிந்து 

ம ாை  ின்பும் அவனைப்  ற்றி கவனெ 

லகாள்ளுகிறாள்.  ன்னைப்  ார்க்க அவன் 

வரமவண்டும் எை விரும்புகிறாள்.  ாயின் 

எண்ணங்கைில் ேகன் எத் னை 

ல ாியவைாைாலும் சிறு குழந்ன  ான் அவன் 

 வறு லசய்யும் ம ாது அன ப் ல ாறுத்துக் 

லகாள்ளும் ஆற்றனெயும் ல றுகிறாள். ேைம் 

கெங்கிைாலும் அன  ஏற்றுக் லகாண்டு வாழத் 

 யாராகிறாள். அவன் வரும் நானை 

எ ிர்மநாக்கியவைாக என்று முடித் ிருக்கிறார். 

ேனைவியுடன் கணவன் லசல்வது இயல் ாை 

ஒன்றானகயால் ோேியார் என்ற அடிப் னடயில் 

ேருேகனை ஆ ிக்கம் லசய்ய முடிலவடுத்  

ம ாது அன  எ ிர்த்துத்  ைக்கு இனசவாக 

கணவனை ோற்றி அனழத்துச் லசல்லும் 

ஆற்றலுனடயவைாகமவ ல ண் இங்கு 

காணப் டுகிறாள். அன்னையின் கண்ணீர் 
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இயல் ாைது. குடும்  அ ிகார அனேப் ினை 

உனடத்துக் லகாண்டு வருவம  ல ண்ணின் 

 ன்னூக்கோை லசயல் ாடு.  ிறில ாரு சிறிய 

குடும் ோக வாழ்ந் ாலும் புரா ைோை 

நிெப் ிரபுத்துவ குடும்  அனேப்ன  விட்டு 

லவைிமயறு ல் ல ண்ணின் சு ந் ிர வாழ்வினை 

சுட்டுவ ாக அனேகிறது எைொம்.  இது ம ால் 

ேெடி என்னும் சிறுகன  கூறும் லசய் ியாைது 

ல ண் குழந்ன ப் ம ற்னற அனடயா  ம ாது 

அவள்  ிருேணம் முடித்து ஒரு குடும் த் ின் 

ஆ ாரத் ிற்கு அடிப் னடயாை ஒன்னற 

இழப் ாைாைால் இந் ச் சமூகம் அவனை 

குற்றவாைிக் கூண்டில் ஏற்றி விசாரனண 

நடத்துவது ம ாெ நடத்துகிறது என் ன  

சுட்டுகிறார் ஆசிாியர். ேங்கம்ோள் என்னும் 

ோேியாரால் எ ிர் ார்க்கப் டும் குழந்ன  

வள்ைியிடேிருந்து அவைது கணவன் அவனைத் 

ம ற்றுகின்றான். “வள்ைியின் ேைக்குனற 

அவள்  ன் நல்ெ முகத் ின் கனைனயத் 

 ின்றது. லசல்ெப் ைிடம் லசால்லித் 

துடித் ாள். துவண்டாள். அசலடன்றான், 

ம ன லயன்றான். முருகன்  ருவாலைன்றான். 

ஆைாலும் வள்ைி அடங்கிைாைில்னெ. ஆறாத் 

துயரம் ான் லகாண்டாள். ஊராாின் உைறலும் 

ோேியின் ேைக்கசப்பும்  ன்னுள்ைக் குனறயும் 

ம ாக்கத்  ாயாகிட மவண்டுலேைத்  வித் ாள். 

 ணற்புழுவாக”  (ேெர்க்லகாத்து,  .27) என்னும் 

சிறுகன யாைது ல ண்ணிற்கு இச்சமூகம் 

 ருகின்ற அழுத் ம்  ற்றி அனேகிறது. 

குடும் த் ிற்கு வாாிமச அடிப் னட. அன ப் 

ல ற்றுத்  ருவம  ல ண்ணின் கடனே எைக் 

கூறுவ ாக அனேயும் இத் னகய சமூக 

அனேப் ில் ல ண் குழந்ன  ல றாேல் 

ம ாைால் ஊரார் ஏசுவர் என் ன யும் இந்  

ேைக்குனற ஒருல ண்னண  ல்மவறு 

வி ங்கைில் அனெக்கழிக்கக் கூடிய ாக 

அனேயும் என் ன யும் உணரொம். அவளுனடய 

 ன்ைினெயாைது இ ைால் அனெகழிப்புக்கு 

உள்ைாகி  ான் குனறயுனடயவள் என்ற 

எண்ணத்ன  அனு ிைமும் ஏற் டுத் ி அவைது 

 ெவீைோக்கும். ேெடி என்னும் சிறுன யில் 

 ான் ம றனடய ஏொ வள் என்னும் 

எண்ணத் ில்  ற்லகானெ  லசய்து லகாள்கிறாள். 

ஆைால் அ ில் லசல்ெப் ன் ான் குழந்ன   ர 

இயொ வன் என் து சுட்டப் டுகிறது. இது 

ம ான்ற சமூகம் ல ண்ணின்ேீது சுேத்தும் 

அழுத் ோைது அவைது இறப்பு வனர 

ல ாடர்வ ாக அனேகிறது. 

 சிாித் வள் என்னும் சிறுகன  ஒரு ல ண் 

 ைக்காை கணவனைத் ம ர்ந்து லகாள்ை 

சமூகம் அைித் ிருக்கும் அனைத்து வழிகனையும் 

உ மயாகம் லகாள்ளும் வனகயில் அனேகிறது. 

 ான் கா லித் வன், னகவிட்டவன், ேீண்டும் 

கா லித் வன், ேீண்டும் னகவிட்டவன், 

 ிருேணம், புாிந் வன், னகவிட்டவன் எை 

 ாத் ிரங்கள் ோறி ோறி ல ண்ணின் 

கா னெயும் நினெயற்றத்  ிருேண வாழ்னவயும் 

ேீண்டும்  ிருேணம் லசய்துலகாள்வன யும் 

குறித்து அனேகிறது.  ான் கா லித் வனையும் 

 ன்மைாடு  ாலியல் ல ாடர்பு னவத்துக் 

லகாண்டவர்கனையும்  ற்றி லவைிப் னடயாகப் 

ல ண் ம சுவதும ாெ அனேத்துள்ைார். “என் 

அழனக ரசித்துக் லகாண்டிருந்  அவர் 

சந் ர்ப் ம் சா கோக அனேந் ால் ருசிக்கவும் 

ல ாடங்கிைார்.  ழம் நழுவிப்  ாலில் விழுந்து 

அதுவும் நழுவி வாயில் விழுந் ால்… நான் 

என்ை உணர்ச்சியற்ற ேரோ, கட்னடயா,  றக்கும் 

 ட்டோைது  ட்டம் விடு வைின் 
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சுண்டு லுக்மகற்  அனசந்து லகாடுப் து 

ம ாெ இந்  வாைில்  றந்து லகாண்டிருந்  

நான் அவாின் ஆட்ட  ாட்டங்களுக்கு இனசந்து 

லகாடுத்ம ன்” (ேெர்க்லகாத்து,  .30) என்று 

லசல்வே ி என்னும்  ாத் ிரம் குறித்து 

எழுதுகிறார் ஆசிாியர். மு ல் கா ல் 

மோகனுடன் அவனை அவைது அண்ணனுடன் 

 ார்த்து விட்டு மவலறாரு கா ெனைச் மசர்த்துக் 

லகாண்டாள் என்று வனச  ாடுகிறான். 

குணசீெனைக் கா லித் ாள். அவைது 

நன்னேக்காை கா னெத்  ியாகம் லசய் ாள் 

லசல்வே ி. சுந் ருடன் ல ற்மறார் நிச்சயித் த் 

 ிருேணம். காாில் அடி ட்டு சுந் ர் இறந்து 

விடுகிறான்.  ின்னும் அவள் இந் ச் சமூக 

லநருக்கடிகனை சோைிப்  ற்காகமவ சிாித்துக் 

லகாண்டிருக்கிறாள் என்று கன னய இறு ி 

லசய்கிறார். ல ண்ணாைவள்  ைியாக வாழ்வ ற்கு 

இச்சமூகம் வாய்ப் ைிப்  ில்னெ. ஆைாலும் அன  

எ ிர்லகாண்டு வாழ முடியும் என் ன மய 

இக்கன யின் நாயகியாை லசல்வே ியின் மூெம் 

சுட்டுகிறார் எைக் லகாள்ைொம். 

 

முடிவுனர 

இக்கன கைின் ல ண்  ாத் ிரங்கள் யாவும் 

குடும்  அனேப் ின் ேீ ாை கசப்புணர்னவக் 

லகாண்டவர்கள் ஆ ொல் ஏம னும் ஒரு 

வனகயில்  ம்னே அ ிலிருந்து விடுவித்துக் 

லகாள்கின்றைர். ேகைின்  வறாை நடத்ன , 

ோேியாாின் அ ிகாரம், குழந்ன யின்னேயிைால் 

ஏற் டும்  ற்லகானெ, கணவைின் இறப்பும் 

வாழ்விற்காை ம ாராட்டமும் எை குடும்  

அனேப் ிலிருந்து விடும் எண்ணத்ன  ஏம னும் 

ஒரு வனகயில்  ிர ி லிக்கிறார்கள்.  

 ன் குழந்ன னய  ாமை லகானெ லசய்யும் 

 ானயயும் காணமுடிகிறது. இவ்வாறு  

ல ண்  ன்ைினெயாைது  ன்னூக்கேிக்க ாக 

இருப்  ற்கு அவர்கள் சந் ிக்கும் 

லநருக்கடிகமை காரணோக அனேகின்றை 

எைக் லகாள்ைொம்.
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‘மைர்க்கூயை’யில் மு.தங்கரரசைின் எழுத்தரளுயம 

 

முனைவர் நா. இைங்மகாவன் 

பமைரள் தமிழ்த்துயைத் தயைவர், அரசு கயைக் கல்லூரி, பமலூர் 

 

மழயை கூறும் மூன்ைரம் அகயவயில் 

தேற்பைரருைன் மைரயர வந்து, வளர்ேருவம் 

எய்தி, ஆசிரியப்ேைி புரிந்து, சிை 

ஆண்டுகளுக்குப்ேின் சிங்கப்பூரில் ஆசிரியப் 

ேைியயத் ததரைர்ந்த மிகச் சிைந்த எழுத்தரளர் 

மு. தங்கரரசன். தமிழ் ஆசிரியப் ேைியில் 

உயர்ந்து, சிைந்து வரழ்நரள் நல்ைரசிரியர் 

விருது தேற்ை அவர் ேயைத்த சிறுகயதத் 

ததரகுப்பு நூல்களின் தேயர்கள் அயைத்தும் 

மையரத் தம்முள்தகரண்டு மைம் ேரப்புகின்ைை. 

பூச்தசண்டு, சிந்தயைப் பூக்கள், மைர்க்தகரத்து, 

மைர்க்கூயை, மைங்கமழும் பூக்கள், கற்ேயை 

மைர்கள், மைக்கும் மல்லியக என்ை அவரது 

சிறுகயத நூல்களுள் ‘மைர்க்கூயை’ நூல் இங்கு 

ஆய்விற்கு எடுத்துக்தகரள்ளப்ேடுகிைது. 

இந்நூலில் ஆயம புகுந்த வீடு, ததன்ைலும் 

புயலும், விடிதவள்ளி, வரயில்ைரப் பூச்சி, 

கரகிதப் பூக்கள், தர்மக்கைக்கு, இதுதரன் 

உைகம், தசஞ்பசரற்றுக் கைன், குருவிக்கூடு, 

தநஞ்சக்கைல் என்னும் ேத்துச் சிறுகயதகள் 

உள்ளை. சமுதரயத்திற்கு நல்ை கருத்துக்கயள 

அைிவுறுத்துவைவரக அயமந்துள்ள இக்கயதகளில் 

மு. தங்கரரசைின் எழுத்தரளுயமயய 

தவளிக்தகரைர்வதில் இைக்கியக் கருத்தரளல், 

ேழதமரழி மற்றும் உைக வழக்குத் ததரைர்கயள 

எடுத்தரளல், தியரப் டப்ேரைல் வரிகயள 

நியைவூட்ைல் ஆகியை தேரும்ேங்கு 

வகிக்கின்ைை. இவ்வுண்யமயய ஆரரயும் 

பநரக்கில் இக்கட்டுயர ததரைர்கின்ைது. 

 

 

இைக்கிய ஆளுயம  

தீரரத் தமிழ்ப்ேற்ைின் கரரைமரக மு. 

தங்கரரசன் தன் தநஞ்சில் நியைந்து நிற்கும் 

தமிழ் இைக்கியக் கருத்துக்கயளத் தம் 

கயதகளில் பதயவக்பகற்ேப் ேயன்ேடுத்தி 

யுள்ளரர்; வள்ளுவர், திருத்தக்கத் பதவர், 

தரயுமரைவர், ேரரதிதரசன் முதலிபயரரின் 

ேயைப்புக்களில் உள்ள கருத்துக்கயள 

முயையரகத் தம் நயையில் 

தகரண்டுவந்துள்ளரர். 

 

 ிருக்குறள் 

 ‘ஆயம புகுந்த வீடு’ கயதயில் வரும் 

அருளரைந்தரின் மயைவி அருளரம்ேியக. 

இவர் உத்தமரரை தன் கைவைின் நைத்யதயில் 

வீண் சந்பதகம் தகரள்கிைரர். கைவன் 

மயைவிக்கியைபய பேச்சு வரர்த்யத 

அற்றுப்பேரகிைது. ஆைரல் ஒருநரளும் 

தவளிக்கரட்டிக் தகரள்ளரதவரறு புன்முறுவலில் 

அயத மயைத்துக்தகரள்கிைரர் அருளரைந்தர். 

இக்கருத்யதச் தசரல்ைவரும் கயத ஆசிரியர்க்கு 

‘குைிப்ேைிதல்’ அதிகரரக் குைதளரன்று 

நியைவிற்கு வருகிைது. அதைரல் அவர் எழுத்து 

இப்ேடித் ததரைர்கிைது.. 

 “‘அகத்தின் அழகு முகத்தில் ததரியும்’ என்ை 

முதுதமரழியும், ‘அடுத்தது கரட்டும் 

ேளிங்குபேரல் தநஞ்சம் கடுத்ததும் கரட்டிவிடும் 

முகம்’ என்ை வள்ளுவமும் அருளரைந்தரின் 

புன்முறுவல் மரயயயில் அடிேட்டுப்பேரய் 

நின்ைை.’ (மைர்க்கூயை – ே.14, 15) 
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 ‘விடிதவள்ளி’ என்ை கயதயில், 

அன்ேரசைின் மயைவி ஆரம்ேத்தில் சிைந்த 

இல்ைரளரய் இருந்து ேின்ைரளில் அதிலிருந்து 

மரறுேடுகிைரள். ஒரு மைிதைின் வரழ்வில் 

இல்ைரள் நல்ைைத்தரளரய் இருந்தரல், அவன் 

வரழ்வில் இல்ைரத இன்ேம் ஏதுமில்யை. அவபள 

நல்ைைம் நீங்கிைரல், அவன் வரழ்வில் உள்ள 

இன்ேம் எதுவுமில்யை என்ேயத உைர்த்த 

வியழயும் ஆசிரியர், ‘இல்ைரள் அகத்திருக்க 

இல்ைரத ததரன்ைில்யை.. எத்தயைப் தேரிய 

தசரற் தசைிவு!’ என்று கூைி, 

‘இல்ைதுஎன் இல்ைவள் மரண்ேரைரல் 

உள்ளதுஎன் 

இல்ைவள் மரைரக் கயை’      (குைள் – 53) 

என்ை வரழ்க்யகத் துயைநைக் குையள 

நியைவுதகரள்ளச் தசய்கிைரர். 

 ‘குருவிக்கூடு’ கயதயில் வரும் 

அருளரைந்தரின் அன்பு மயைவி 

அகிைரண்பைஸ்வரி, கைவருக்கு எப்பேரதும் 

துன்ேத்யதபய தகரடுத்து வரர்த்யதகயளக் 

லகாண்டு தகரட்டிக் கரயப்ேடுத்துேவர். 

ஆைரல் அருளரைந்தபரர அயதப் 

தேரருட்ேடுத்தரது, 

‘இடுக்கண் வருங்கரல் நகுக அதயை 

அடுத்தூர்வது அஃததரப்ேது இல்’  

(குைள் - 621) 

என்ை குைள்வழிச் தசன்று, சிரிப்ேில் துன்ேம் 

மைந்து வரழ்கிைரர். இதயை ஆசிரியர், ‘ 

“இடுக்கண் வருங்கரல் நகுக” என்ைரபை 

வள்ளுவன், அந்த இைக்கைத்துக்கு 

உரியவர்தரன் அருளரைந்தர்! இல்ைைத்தில் 

ததரைர்ந்துதகரண்டிருக்கும் இதயத்தின் 

இரத்தக் கீைல்களுக்கு ஈடுதகரடுத்துக்தகரண்டு, 

எந்தவிதத் துன்ேமும் இல்ைரததுபேரல், சிரித்த 

முகத்துைன் எப்பேரதும் எல்பைரரிைமும் 

ேழகிக்தகரண்டு வரும் அருளரைந்தருக்கு..’ 

என்று கூைி வலியுறுத்துகிைரர். 

 ‘தநஞ்சக்கைல்’ கயதயில் இைம்தேறும் 

அருளரைந்தரின் மயைவி கைகரம்ேியக 

அம்யமயரர், கருத்து பவறுேரடுற்று, குடும்ேக் 

கையமகள் மைந்து பகரவிலுக்குச் தசல்வதில் 

ேட்டுமே தேரழுயதக் கழிக்கிைரர். 

சமுதரயத்தில் தைக்குள்ள மதிப்பு, 

மரியரயதயயக் கரத்துக்தகரள்வதற்கரக 

உைர்வுப் ேிழம்புகயள ஊயமக் கைவுகளரய் 

உருமரற்ைிக்தகரண்டு நயைப்ேிைமரக 

நைமரடிக்தகரண்டிருக்கிைரர் அருளரைந்தர். 

தன் மயைவியின் பேரக்குப் ேற்ைி 

நியைக்யகயில், குைள்வடிவில் வள்ளுவர் 

அவர்முன் நிற்கின்ைரர். 

“ததய்வம் ததரழரஅள் தகரழுநன் 

ததரழுததழுவரள் 

தேய்தயைப் தேய்யும் மயழ” (குைள் - 55) 

வரழ்க்யகத் துயைநைம் ேற்ைி வள்ளுவர் 

தசரன்ைதற்கு மரைரகத் தன் வரழ்க்யகத் 

துயை அயமந் ன லயண்ைி தைக்குத்தரபை 

குமுைிக்தகரள்கிைரர் அருளரைந்தர். 

 “ததய்வந் ததரழர தகரழுநன் 

ததரழுததழுவரள்” என்று தேண்களின் 

இயைவழிேரட்டுக்கு இைக்கைம் வகுத்துச் 

தசரன்ைரர் வள்ளுவர். எைக்குச் 

தசய்யபவண்டிய ேைிவியைகள் எல்ைரம், என் 

மயைவிக்குப் தேரிதரகத் பதரன்ைவில்யை. 

பகரவிலுக்குப் பேரகபவண்டும் என்ேதிபைபய 

குைியரய் இருக்கிைரள்..!’ (ே.110) என்ற 

கூற்றுவழி இது புெைாகும். 

 

சீவகசிந் ாேணி 

சிங்கப்பூர் ஒலிேரப்புக் கழகம் தமிழ்தமரழி 

நிகழ்ச்சிக்கு 1990-ஆம் ஆண்டின் ததரைக்கத்தில், 

பநர நீட்டிப்பு வழங்கிய தகவலுைன் ததரைங்கும் 

‘கரகிதப்பூக்கள்’ கயதயின் முக்கியக் கயதமரந்தர் 
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 ான் ஆசிரியர் அருள்மைி. தமல்லியசப் 

ேரைல்கள் ஒலித்துக்தகரண்டிருந்த இரவு 

பவயளயில் அவர் நரயளய ேரைத்துக்குரிய 

சிந்தயையில் ஈடுேடுகிைரர். ‘பூக்கள் அடுக்கும் 

பூங்கயை’ ேரைப்ேயிற்சி ேற்ைி அவர் 

சிந்தித்துக்தகரண்டிருக்கிைரர். வரதைரலி, 

‘பேரலிப் பூக்களின் தேரய்யமயில் மயங்கரபத’ 

என்னும் தேரருளயமவில் ேரைல் 

இயசத்துக்தகரண்டிருந்தது. சிந்தயையில் 

தியளத்த ஆசிரியர்க்கு சீவகசிந்தரமைி 

யகதகரடுக்கிைது. ‘யகவண்ைப் பூக்கயளயும் 

தமய்வண்ைப் பூக்கயளயும் தூரத்பத 

அடுக்கியவத்து, இயற்யகப் பூக்கள் 

எயவதயைச் சுட்டிக்கரட்டும் பதர்வு ஒன்று 

சீவகனுக்கு ஏற்ேட்ைது. நறுமைம் தூவப் 

தேற்ைிருந்தும் தேரய்யமப் பூக்களியை 

வண்டுகள் நரைவில்யை. எழில் மைம் 

மகரந்தம் இருக்கும் இயற்யகப் தேரய்யகப் 

பூக்கயளபய இன்ேஞ்பசர் வண்டுகள் 

நரடுகின்ைை.’ (ே.48 – 49). 

 தன் மயைவியின் ஆைவப் பேச்சரல் 

வரழ்க்யக தேரய்யமப் பூவரை ாக ஆகிவிட்டது 

எை எண்ைி அவர் வருந்துகிைரர். 

அருள்மைியும் அவர் மயைவி கைிதமரழியும் 

பேரலிப் பூக்களரய் வரழ்வயத நூைரசிரியர் 

இப்ேடிக் குைிப்ேிடுகிைரர்.. 

“தேரய்யகப் பூக்களரய்’ப் தேரலிந்து 

வரபவண்டியவர்கள் இன்று ‘பேரலிப் 

பூக்களரய்’ப் 

புைர்ந்துதகரண்டிருக்கிைரர்கள்” (ே.55)  

 

 ரா ரக்கண்ணி 

 ‘குருவிக்கூடு’ கயதயில் ேட்ைரளத்து 

வீரர்கயளப்பேரல், நிமிர்ந்து நிற்கும் இரு 

தேரிய மரங்களில், குருவிகள் அயைக்கைம் 

பதடுகின்ைை. தம் முயற்சியரல் குருவிகள் 

கூடுகட்டிக் குடும்ேமரய் வரழ்கின்ைை. தன் 

ேங்களர வீட்டுமுகப்ேின் முன் அமர்ந்து இந்தக் 

கரட்சியயத் திைமும் ேரர்த்துச் சிந்தயையில் 

தியளப்ேது அருளரைந்தரின் வழக்கம். அவர் 

மயைவியரர் அகிைரண்பைஸ்வரி 

அம்யமயரருக்கும் அவருக்கும் ஏற்ேட்ை 

மைமுைிவு அவயர அயமதியில் ஆழ்த்திவிட்ைது. 

தன்னுயிர்பேரல் ேிை உயிர்கயள பநசிக்கும் 

அவரின் வரழ்வில் மகிழ்ச்சி என்பைர 

முைங்கிவிட்ைது. குருவிகள் தமக்குள் கரட்டும் 

அன்ேியைப் ேரர்த்துப் ேழகும் 

அருளரைந்தரின் சிந்தயையய வரசகருக்கு 

தவளிப்ேடுத்த விரும்ேிய நூைரசிரியர்க்குத் 

தரயுமரைவ சுவரமிகளின் ேரரேரக்கண்ைியின் 

65-ஆவது ேரைல் நியைவிற்கு வருகின்ைது. 

“எவ்வுயிரும் என்னுயிர்பேரல் எண்ைி 

இரங்கவும் நின் 

ததய்வ அருட்கருயை தசய்யரய் 

ேரரேரபம.” 

என்ை தரயுமரைவ சுவரமிகளின் 

ேரைலுக்கிைங்க, தன்னுயிர்பேரல் மன்னுயியர 

பநசிக்கும் ததய்வரம்சச் சிந்தயையில் தியளத்து, 

அந்தக் குருவிக்கூட்யைப் ேரர்த்துக் 

தகரண்டிருக்கிைரரர? (ே.89) அவர். 

 

 ார ி ாசன் கவின கள் 

‘தர்மக்கைக்கு’ கயதயில் வரும் தத்துவப் 

பேரரசிரியர் அழகுமயை. இவர், ‘அளபவரடு 

தேற்று வளபமரடு வரழ முற்ேடுங்கள்’ என்ை 

உேபதசத்திற்கு ஏற்ே இரு ஆண்மக்கயளப் 

தேற்ை தேருமகைரர். இச்தசய்தியயச் தசரல்ை 

வரும் நூைரசிரியர் புரட்சிக்கவிஞர் 

ேரரதிதரசைின் ேரைல்வரியய பமற்பகரள் 

ஆக்குகின்ைரர். 

 ‘அைிவியல் நுட்ேம் தேருகி வரரரக் 

கரைக்கட்ைத்திபைபய “கரதலுக்குப் 

ேரயதயயமத்துக் கருப்ேரயத சரத்தக் 

கததவரன்று கண்ைைிபவரம்” என்று ேரடிய 

ேரபவந்தன் ேரரதிதரசயைத் தத்துவப் 
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பேரரசிரியர் எப்பேரதும் வியந்து 

ேரரரட்டுவதுண்டு..!’ (ே.59) 

“நரன் நல்ைவன்; என் மயைவி நைி நல்ைள் 

நரங்கள் என்றும் மைநைம் உயைபயரம் 

ஆதலிைரல் அன்பைர 

எம்மக்கள் நல்ைவர்கள்; எம்மக்கள் 

தகரண்ை 

தேரன்னுையவப் தேற்பைரரும் நல்ைர் 

நைிநல்ைர் 

தேரலியும் இைியும் குடும்ேம்” 

என்று, குடும்ே விளக்கில் முதிபயரர் கரதனெக் 

கூறும் ேரரதிதரசன், அதன் முன்னுயரயில் 

‘நல்ை குடும்ேம் ேல்கயைக்கழகம்’ என்றும் 

குைிப்ேிட்டுள்ளரர். 

 ‘குருவிக்கூடு’ கயதயில், தன் மயைவி 

அகிைரண்பைஸ்வரியய அருயமயரய்ப் 

பேரற்ைிவந்த அருளரைந்தரின் தேண்மகவும், 

ேட்ைம்தேற்று ேட்ைதரரி ஒருவனுக்குத் 

துயைவியரகி வீட்பைரடு இருக்கிைரள். 

இன்ேத்தியளப்ேில் அக்குடும்ேம் 

இயங்கிக்தகரண்டிருப்ேயத நூைரசிரியர் 

இப்ேடிக் குைிப்ேிடுகிைரர். 

 ‘“நல்ை குடும்ேம் ஒரு ேல்கயைக்கழகம்” 

என்று தசரன்ைரபர புரட்சிக்கவிஞர் ேரரதிதரசன். 

அவர்தம் வரய்க்குச் சர்க்கயர பேரைக்கூைரது; 

‘தகரம்புத்பதன்’ ஊற்ை பவண்டும்..!” தூரத்துப் 

ேச்யசயரகச் சமுதரயத்திற்குத் 

பதரற்ைமளித்துக்தகரண்டிருந்தது 

அருளரைந்தரின் குடும்ேம். (ே.94) 

(ஆ) முதுதமரழி ஆளுயம: மைிதர்களின் 

அன்ைரை வரழ்வின் புழக்கத்தில் தவளிப்ேடும் 

ேழதமரழிகள், அயவபேரன்பை உைகவழக்குத் 

ததரைர்கள் ஆகியவற்யைத் தம் கயதகளில் 

தேரிதும் எடுத்தரளுகின்ைரர் மு. தங்கரரசன். 

எடுத்தரளும் அயவ அயைத்துபம இைம்தேறும் 

இைத்தில் பதயவயரையவயரகபவ உள்ளை. 

கயத ஓட்ைத்திற்கு வலு பசர்க்கின்ைை. 

நூைரசிரியரின் தமரழிநயை உத்தியரகவும் 

ேயன்ேடுகின்ைை என்று உைர முடிகின்ைது. 

‘மைர்க்கூயை’ கயதகளில் இைம்தேறும் 

முதுதமரழிகள்: 

1. அகத்தின் அழகு முகத்தில் ததரியும் – ே.14 

2. ஆயம புகுந்த வீடும் அமீைர புகுந்த வீடும் 

ஒருபேரதும் உருப்ேைரது – ே.15 

3. தைக்கு ஒரு கண் பேரைரலும் 

ேரவரயில்யை; எதிரிக்கு இரண்டு 

கண்களும் பேரக  பவண்டும். – ே.6 

4. தகடுமதி கண்ணுக்குத் பதரைரது. – ே.17 

5. எல்ைரம் அவன் தசயல். – ே.26 

6. உயழப்தேல்ைரம் ஒரு சரண் வயிற்ைின் 

தேரருட்பை..! – ே.31 

7. கரலில் சக்கரத்யதப் பூட்டிப் 

ேயைத்துவிட்ைரன். – ே.39 

8. நன்ைரய் எரிகின்ை விளக்கரய் இருந்தரலும் 

தூண்டுபகரல் ஒன்று பவண்டும். – ே.52 

9. அவைன்ைி அணுவும் அயசயரது. – ே. 57, 

94 

10. ஊருக்குத்தரன் உேபதசம் என்று ஆகிவிை 

முடியுமர? – ே.59 

11. தேத்தமைம் ேித்து, ேிள்யள மைம் கல்லு. – 

ே.63 

12. தரய்க்குத் தயைமகன், தந்யதக்குக் 

கயைசிப் ேிள்யள. – ே.64 

13. ேிள்யளகள் எல்பைரரும் 

யககழுவிக்தகரள்ளும் நியையம. – ே.72 

14. ேிைப்தேன்ைரல் இைப்பு நிச்சயிக்கப்ேட்ை 

ஒன்றுதரன். – ே.73 

15. எலிவயள என்ைரலும் தைிவயள. – ே.90 

16. விரலுக்குத் தக்க வீக்கம்தரன் இருக்க 

பவண்டும். – ே.91 

17. தூரத்துப் ேச்யச (இக்கயரக்கு அக்கயர 

ேச்யச). – ே.94 
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18. வீட்டுக்கு வீடு வரயிற்ேடி. – ே.94 

19. எலியும் பூயையுமரக. – ே.103 

(இ) தியரப்ேரைல் ஆளுயம: இன்யைய 

வரழ்வில் நல்ை கருத்துக்கயளத் தரும் 

தியரப்ேரைல் வரிகயளத்  ம் இைக்கியப் 

ேயைப்புக்களில் எடுத்தரளும் ேரங்கும் 

இவாிடம் உண்டு. இப்ேரங்கியை இவாின் 

‘மைர்க்கூயை’ கயதகளிலும் கரை 

முடிகின்ைது. 

 ‘விளக்பகற்ைியவள்’ தியரப்ேைப் ேரைைரை 

“கத்தியயத் தீட்ைரபத உந்தன் புத்தியயத் தீட்டு

” ேரைலின் சரைத்தில் இைம்தேறும் 

“மன்ைிக்கத் ததரிந்த மைிதைின் உள்ளம் 

மரைிக்கக் பகரவிைப்ேர” என்ை வரியாைது 

குருவிக்கூடு கயதயில் (ே.18) 

இைம்தேறுகின்ைது. மன்ைித்தவரறு அயமதிப் 

ேைைத்தில் அருளரைந்தர் இயங்குவயதச் சுட்ை 

இவ்வரி எடுத்தரளப்ேட்டுள்ளது. 

 ‘வரயில்ைரப் பூச்சி’ கயதயில் கவியரசர் 

கண்ைதரசன் ‘மன்மதலீயை’ ேைத்திற்கரக 

எழுதிய “மயைவி அயமவததல்ைரம் இயைவன் 

தகரடுத்த வரம்..” என்னும் ேரைலும், ‘அவள் 

ஒரு ததரைர்கயத’ ேைத்திற்கரக எழுதிய 

“இன்ைரர்க்கு இன்ைரர் என்று 

எழுதியவத்தரபை பதவன் அன்று.. கைவுள் 

அயமத்து யவத்த பமயை..” ேரைலும், சிங்யக 

வரதைரலியில் ஒலிேரப்ேரகி, தங்கமைியின் 

சிந்யதயயக் கிளைி, தர்மேத்திைி திருமகளின் 

தசயல்ேரடுகயள நியைக்கச் தசய்கின்ைை 

(ே.38 – 39). “மயைவி அயமவததல்ைரம் 

இயைவன் தகரடுத்த வரம்..” என்ை கவிஞரின் 

தேரன்தமரழி குருவிக்கூடு கயதயிலும் (ே.94) 

எடுத்தரளப்ேடுகின்ைது. 

 ‘வரயில்ைரப் பூச்சி’ கயதயில் வரும் 

திருமகள் ஆரம்ேத்தில் அயமதியரய் இருந்த 

பவயளயில், கைவர் தங்கமைி தேண்ணுரியம 

வித்யத வியதக்க, அது ேின்ைரளில் 

ேரழ்ேட்டுப் ேதரரகிப் பேரகிைது. திருமகளின் 

ஆட்ைம் அளவின்ைிப் பேரகிைது. அப்பேரது 

அவர் இப்ேடி எண்ைத் ததரைங்குகிைரர்: 

‘ஆடும்வயர ஆைட்டும்! ஆடி அயமதியுற்று 

அைங்கட்டும்..! ஓடும்வயர ஓைட்டும், ஓடி 

ஓய்ந்தேின் ஒடுங்கட்டும்; அதுவயர 

தேரறுத்திருப்பேரம்.’ 

 இவ்தவண்ைம் ‘ேரதகரைிக்யக’ ேைத்தில் 

வரும் கண்ைதரசைின் “வீடுவயர உைவு 

(“ஆடிய ஆட்ைம் என்ை?”, “ஆடும்வயர 

ஆட்ைம்”) ேரைல்வரிகயளயும், நீர்க்குமிழி 

ேைத்தில் வரும் கவிஞர் சுரதரவின் “ஆடி 

அைங்கும் வரழ்க்யகயைர” ேரைல்வரியயயும் 

அவருள் தகரண்டு வருகின்ைது. 

 சிங்கப்பூாின் வரைரற்றுச் தசய்திகயள 

ஆங்கரங்பக ‘மைர்க்கூயை’க் கயதகளில் 

எடுத்தரளல்பேரல், இவர் தமிழா ஆசிரியர் 

என்ேதரல் கயதயின் கட்டுக்பகரப்புச் சிைிதும் 

சியதயரவண்ைம் இைக்கியக் கருத்துக்கயள  

மு. தங்கரரசன் அவ்வப்பேரது எடுத்தரளல் 

சுயவ ேயக்கிைது. நயைமுயை வரழ்க்யகயயப் 

ேிரதிேலித்தற் தேரருட்டு முதுதமரழிகளும் 

தமல்லியசப் ேரைல்களின் தியரப்ேரைல் 

வரிகளும்  ெவாறு எடுத்தரளப்ேட்டுள்ளை.
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மு. தங்கரரசைின் ‘மகரந்தம்’ தவளிப்ேைத்தும் சமூகச் சிந்தயைகள் 

 

முயைவர் த. இளவரசன்  

உ விப் ம ராசிாியர்,  சும்ல ான் ம வர்  ிருேகன் கல்லூாி, கமு ி 

 

முன்னுயர 

தமிழ் இைக்கியப் ேரப்ேில் சங்கக் 

கவியதகளுக்கு நிகரரை இைத்யத 

புதுக்கவியதகளும் ேிடித்துள்ளை. இைக்கியங்களில் 

புதுக்கவியதக்தகை தைிச்சிைப்பு உண்டு. 

இவற்ைில் கரதல், பசரகம், வீரம், நம்ேிக்யக 

பேரன்ைை தவளிப்ேட்ைரலும், இனவ சமூக 

மரற்ைத்திற்கரை சீர்திருத்தக் கருத்துக்கயள 

கரத்திரமரக தவளிப்ேடுத்திய வண்ைபம வந்து 

தகரண்டிருக்கின்ைை. அைிவியல் பூர்வமரக 

மைிதயை அல்ைது சமூகத்யத அணுகிச் 

தசல்லும் ஆற்ைலும், சமூகம் குைித்த 

சிந்தயைகளும் புதுக்கவியதயின் உயிர் 

நரடியரக அயமந்துள்ளை எைைரம். 

அயல்நரடுகளில் வசிக்கும் தமிழ்ப் ேயைப்ேரளர்களும் 

கூை, தமிழகப் ேயைப்ேரளர்களுக்கு நிகரரக தங்கள் 

ேனுவல்களின் வழி, சமூகச் சிந்தயைகயள 

தவளிப்ேடுத்தியுள்ளைர். சிங்கப்பூயரச் பசர்ந்த 

தமிழ் எழுத்தரளர் மு.தங்கரரசன் எழுதிய 

‘மகரந்தம்’ என்னும் கவியதத் ததரகுப்ேின் மூைம், 

தவளிப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள சமூகச் சிந்தயைகயள   

தவளிக் தகரைரும் வயகயில் இக்கட்டுயர 

அயமந்துள்ளது. 

 

தரைம் குைித்த சிந்தயை 

தற்கரை நவீை யுகத்தில் மிகப்தேரும் 

பதயவயரை உைல் உறுப்பு தரைம் தகரடுப்ேது 

குைித்து ஒரு கவியதயின் வழி ஆசிரியர் 

தவளிப்ேடுத்தியுளரர். 

“இல்ைரதரர் இருப்ேவயர எதிர்த்து 

பநரக்கும் 

இயல்புதரன் இரந்திடுதல் என்பைர 

தசரல்வரள் 

இல்ைரதரர் நியையைிந்து இருப்பேரர் 

ஆங்கு 

இயன்ைவயர ஈந்திடுதல் தரைம் என்பேரம் 

எல்பைரர்க்கும் உைகத்தில் இரக்க உள்ளம் 

இருந்திட்ைரல் தரைதமனும் இச்தசரல்பை 

இல்ைரமல் ஆகிவிடும் இதுதரன் விந்யத 

இரக்கமுளரர் பகளரமல் ஈவரர் அன்பைர”1 

எை உறுப்பு தரைம் தகரடுப்ேதன் அவசியத்யத 

வலியுறுத்தியுள்ளரர். பமலும், கண்தரைம், 

ரத்ததரைம், சிறுநீரக தரைம் எை உைல் 

உறுப்புகளின் தரைம் குைித்தும் 

ேதிவிட்டுள்ளரர். 

“இருதயமும் எழிலுயிரின் இன்ே நரடி 

என்னும் நிறுநீரகமும், இரத்ததரைம் 

உறு ேரர்யவ உறுப்ேதுவரம் கண்ணும் 

மற்ைம் 

உரிததரரு உைையமவுக் குயையயப் 

பேரக்க 

திருஉளத்திபைரையமயும் ததளிந்ததரைம் 

பதர்ந்துயையும் உைலுறுப்யேத் தியரகம் 

தசய்யும் 

மறுவில்ைர நியையிையம மறுத்தல் இல்ைர 

மதிப்ேிற்குள் மரையமயும் தரைம் 

பவண்டும்”2 

எை, தன் கவியத வழி உைல் உறுப்பு 

தரைத்தின் அவசியத்யதயும், அவற்ைின் 

சிைப்புகயளயும் மு.தங்கரரசன் தவளிப்ேடுத்தி 

யுள்ளரர். குைிப்ேரக, இன்று மருத்துவத் துயை 

உைலுறுப்பு மரற்று சிகிச்யசயில் மிகப்தேரும் 

வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. உைலுறுப்பு தரைத்தின் 

மூைம் ேை உயிர்கயளக் கரக்கும் ேைியய 

மருத்துவத் துயை பமற்தகரண்ைரலும், சமூகம் 

குைித்த புரிதல் மற்றும் சிந்தயைகயளக் 

தகரண்ைவர்களரல் மட்டுபம இத்தயக 

கருத்துக்கயள தம் கவியதவழி தவளிக்தகரைர 

முடியும் என்ேது மறுக்கவியைர உண்யமயரகும். 

 

சூழலியல் சிந்தயை 

சுற்றுச் சூழல் குைித்த புரிதல் என்ேது 

தற்பேரயதய உைகமயச் சூழலில் மிகவும் 
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அத்தியரவசியமரை ஒன்ைரக உள்ளது. 

தன்யைப் ேற்ைி மட்டுபம சிந்திக்கரமல் 

சமூகப்ேிரக்யஞ தகரண்ை மைிதர்களரல் 

மட்டுபம இது குைித்து தவகுவரகச்  சிந்திக்க 

இயலும். 

 இைக்கியம் மற்றும் சமூகம் என்பை 

இவற்ைின் உைவு நியையியைப் ேற்ைிக் 

குைிப்ேிட்டுள்ள வில்ேர்ஸ்ேரட், “சமூகக் 

கரரைிகளின் வியளவரக இைக்கியமும், 

இைக்கியக் கரரைிகளின் வியளவரகச் 

சமூகமும் அயமவது தவிர்க்க முடியரத 

ஒன்ைரகும்”3 என்கிைரர். இதன்வழி, 

சமூகத்யதக் குைித்த புரிதயை இைக்கியம் வழி 

தவளிப்ேடுத்துவது சமூகம் குைித்த உைர்யவ 

அயைவருக்கும் உருவரக்க வியழவபத ஆகும் 

என்ேது புைப்ேைைரகிைது. 

“விரிவயமவு தநடுஞ்சரயை வியரவு மிகும் 

சரயை 

விளங்குதமழில் மரங்களிைரல் 

வீதிதயைரம் சிைக்கும் 

தேரிதயமவு பமம்ேரைம் தேரும் சுரங்கப் 

ேரயத 

ேின்னுமுள்ள தேருங்கரப்பு விதிமுயைகள் 

பேரற்ைி 

சிைிதளவும் குயைவில்ைரச் சீர்யமதயைரம் 

தேற்றும் 

சிக்கல்கள் தீரவில்யை தசைவரகும் பநரம்”4 

 தற்பேரது நரன்கு வழிச்சரயை என்னும் 

தேயரரல் மரங்கள் அழிக்கப்ேட்டு, சரயை 

விரிவரக்கம் எைச் தசரல்ைப்ேட்டு, சரயை 

ஓரங்களில் ேை ஆண்டுகளரக வளர்ந்து 

ேயன்தகரடுத்துக் தகரண்டிருந்த அயைத்து 

மரங்களும் தவட்ைப்ேட்டு வருகின்ைை. 

சிங்கப்பூயரச் பசர்ந்த தங்கரரசைின்  

சிந்தயைகள் நம் தமிழகத்திற்கு மிகப் 

தேரருத்தமரக அயமந்துள்ளை. தேரதுவரக, 

மரங்கள் நம் வரழ்வின் அயைத்து 

நியைகளிலும் இரண்ைைக் கைந்தயவ. அயவ 

நமது ேண்ேரட்டின் ஆைி பவரரகத் 

திகழ்கின்ைை என்ைரல் அது மியகயரகரது. 

 “நம்யமச் சுற்ைியுள்ள சுற்றுச் சூழல்களும் 

சுற்ைியுள்ள மைிதர்களும் ஒத்தியசத்து வரழ 

நம்யமத் தயரர் தசய்யும் உத்திகள் மற்றும் 

ததரழில் துன்ேங்களின் ததரகுதிபய 

ேண்ேரடு”5 எை, ச.தமிழ்ச் தசல்வன் நம்யமச் 

சுற்ைிச் சூழ்ந்துள்ள அயைத்து ேண்ேரடு 

குைித்துப் ேதிவிட்டுள்ளரர். மரங்களும் நம் 

ேண்ேரட்டின் ேகுதிபய. சரயைபயரர மரங்கள் 

தவட்ைப்ேட்டு அதற்குப் ேதிைரக சிை 

இைங்களில் நைப்ேடும். மரங்களின் ேின் 

மிகப்தேரும் அரசியல் ஒளிந்துள்ளது. மரம் 

நடுங்கள் அது நிழல்தரும் என்னும் அரசின் 

வரசகத்தின் ேின் ேன்ைரட்டு முதைரளிகளின் 

தநருக்கடி மயைந்துள்ளது. மரங்கள் நிழல் 

மட்டும் தரர; அது கரய்களும் தரும்; கைிகளும் 

தரும் என்ேயத மயைக்கின்ைரர்கள். அத்தயகய 

கரய், கைி தரும் மரங்கள் சரயைபயரரங்களில் 

நைப்ேைக் கூைரது என்ேதில் அரசும், சிை 

தன்ைரர்வத் ததரண்டு நிறுவைங்களும் 

கவைமரக உள்ளை. கரய், கைிகள் இைவசமரக 

மக்கயளச் தசன்ையையக் கூைரது. 

பதயவப்ேட்ைரல் ேைம் தகரடுத்து வரங்கும் 

நியைக்கு மக்கயளத் தள்ள பவண்டும் என்ேதன் 

அரசியயை நரம் அயைவரும் புரிந்து தகரள்ள 

பவண்டும். சுற்றுச் சூழலுைன் கூடிய 

விழிப்புைர்வு நமக்க அவசியமரகிைது. 

 

சமூக வளர்ச்சி 

சிங்கப்பூரின் மக்கள் ததரயகப் தேருக்கம் 

குைித்த கவயையயயும் தன் கவியதகளின் 

மூைம் மு.தங்கரரசன் தவளிப்ேடுத்தியுள்ளரர். 

எந்ததவரரு சமூக மக்களும் தங்கள் வரழ்வில் 

சிை தநைிமுயைகயளத் தவைரமல் ேின்ேற்ை 

பவண்டும் என்கிைரர். இது, 

“எந்ததவரரு இயற்யக வளம் 

இல்ைரபேரழ்தும் 

எந்ததவரரு நரைதுவும் ஏங்கி நிற்கர 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

இன்யைக்கு இயளபயரரரய் இருப்பேரர் 

தம்மின் 

எண்ைிக்யக ஒருேரதி என்பை அங்கு 
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இன்யைக்குக் கன்ைியதன் இயல்பு கரட்டும் 

இதற்குப்ேின் என்ைரகும் எண்ைிப் ேரரீர்”6 

என்கிை வரிகளின் மூல்ம புைப்ேைைரகிைது. 

 சிங்கப்பூர் என்ேது இயற்யக வளம் 

குயைந்த ஒரு நரடு, அதன் மக்கள் ததரயக 

எண்ைிக்யக இன்னும் சிை ஆண்டுகளில் இரு 

மைங்கரக உயரக்கூடும். ஆதைரல், 

தற்பேரதிருந்பத அதற்கரை திட்ைமிைல்களும் 

ததரைங்கியுள்ளை. அவற்யைச் சிைந்த 

முயையில் தசயல்ேடுத்தி, அவற்றுைன் நம் 

தமிழ்ப்ேண்ேரட்டியை சிைந்த முயையில் 

பேைிக் கரக்க பவண்டும் என்று மு.தங்கரரசன் 

குைிப்ேிடுகிைரர். 

 “ேண்ேரடு இயற்யகயரகத் பதரன்ைரது, 

மக்களின் மதிக் கூர்யமயரலும் இன்யமத் 

தன்யமயரலும், நன்ைைத்யதயரலும், உள்ளத் 

தூய்யமயரலும் மைிதரேிமரைம் பேரக்கரலும் 

பதரன்ைி வளர்கின்ையவயரகும்”7 எைப் 

ேயைப்ேரளியரல் குைிப்ேிைப்ேடும் ேண்ேரடு 

என்ேது இயற்யகயரகத் பதரன்ைரமல் நம் 

ேழக்க வழக்கங்களிைரல் மட்டுபம அதயைச் 

சிைந்த முயையில் வளர்த்ததடுக்க முடியும் 

என்ேதரகப்ேடுகிைது. 

 

முடிவுயர 

தமிழிைக்கியச் சூழலில் சமூகம் குைித்த 

சிந்தயைகயளத் தம் ேயைப்புகளில் 

கரத்திரமரக தவளிப்ேடுத்தக் கூடிய கவிஞர்கள் 

ேைர் இருந்தரலும், தன் கவியத வழி தன் 

சமூகம் குைித்த புரிதயை மு.தங்கரரசன் தவளிக் 

கரட்டியுள்ளரர். உைல் உறுப்பு தரைம், 

சூழலியல் சிந்தயை, தற்சரர்பு, கல்வியின் 

பமன்யம, தேண் குைித்த உயர் ேரர்யவ மற்றும் 

சிங்கப்பூரின் வளர்ச்சிக்கரை உைர்ச்சி சரர் 

ேதிவு  எைப் ேை நியைகளிலிலும் சமூகச் 

சிந்தயை என்ேதன் உண்யம விளக்கத்யத 

அவரது ‘மகரந்தம்’ கவியதத் ததரகுப்ேின் 

மூைம் அைிந்து தகரள்ள முடிகிைது. சிங்கப்பூர் 

தமிழ்ப் ேயைப்ேரளர்களுள் தைித்துவம் 

தேற்ைது, சமூகம் குைித்த புரிதயை தேரிதும் 

உள்வரங்கி, அதயை தவளிப்ேடுத்துவதில் 

தைித்தும்வமும் தேற்று விளங்கிடும் 

மு.தங்கரரசன், தன்யைத் தம் ேயைப்புவழிக் 

கரத்திரமரக தவளிப்ேடுத்தியுள்ளயம என்ேது  

சிைப்ேிற்குரியது எைைரம். 

 

மேல்மகாள் விைக்கச் குறிப்புகள் 

மு. தங்கரரசன், மகரந்தம், ே.65 

பமைது., ே.68 

P. 126 Fire approaches of Literary Criticism – 
Willber Scott 

ே-140 ‘மகரந்தம்’, மு. தங்கரரசன் 

ச.தமிழ்தசல்வம், எது கைரச்சரரம்  ே.2, 

மு. தங்கரரசன் – மகரந்தம்,  ே.-94 

The meaning and process of culture – Govid 
chandrpande, P. 53

  



 

 
 

 

 51 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 1 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

 
K. jq;fuhrdpd; mKjj; jkpopy; Kw;Nghf;Fr; rpe;jidfs; 

 
Kidth; nr. vgNerh; 

cjtpg;Nguhrphpah;> jkpo; cauha;T ikak; 
muR fiyf;fy;Y}hp> NkY}h; 

 
 xU gilg;ghsp jhd; tho;e;j my;yJ thOk; 
rKjhaj;jpw;F vt;tifapNyDk; gaDilatdhf 
,Uf;f Ntz;Lk;. jhd; thOk; r%fj;jpw;F 
vt;tpjj;jpNyDk; jd; gilgg;pd; top gyd; ju 
Ntz;Lk;. ,Ugjhk; E}w;whz;L gilg;ghspfs; 
my;yJ etPd ,yf;fpag; gilg;ghspfs; Nky; 
nghj;jhk; nghJthfr; nrhy;yg;gLk; Fw;wk; 
,th;fs; vjph;kiwr; rpe;jidahsh;fs; my;yJ 
r%fj;jpd; kPJ mtek;gpf;if nfhz;lth;fs;. 
,th;fs; gilg;Gf;fspy; tpQ;rp epw;gJ r%f 
mtek;gpf;ifNa. Mdhy; kNyrpaj; jkpo; 
vOj;jhsh; K. jq;fuhrd; ,th;fspypUe;J 
khWgl;L epw;fpwhh;. r%fj;ij ek;gpf;ifNahL 
mLj;jj; jiyKiwf;Ff; fhl;Lfpwhh;. ,thpd; 
‘mKjj;jkpo;’ vDk; fl;Liuj; njhFg;G 
,isQh;fSf;F ek;gpf;ifA+l;Lk; Kw;Nghf;Fr; 
rpe;jidfspd; njhFg;G. ftpQh; K. jq;fuhrdpd; 
‘mKjj;jkpo;’ vDk; gilg;gpYs;s Kw;Nghf;Fr; 
rpe;jidfis tpsf;fpr; nry;Yk; Nehf;fpy; 
fl;Liu tpsf;FfpwJ. 
ehl;bd; Kd;Ndw;wk; 
ehl;bd; Kd;Ndw;wk; vd;gJ ahh;? nfhLj;Jk; 
ahUk; ngw;Wf;nfhs;tJ ,y;iy. ehl;bd; 
xt;nthU kf;fsplKk; cs;sj;jpy; ,ay;ghfNt 
gw;wpf;nfhz;bUf;f Ntz;ba xd;W. ,ijNa 
ehl;Lg;gw;W vd;gh;. fhw;wpy; gwe;J te;j tpij 
jhd; tPo;e;J fple;j ,lj;ij jdjhf;fpf;nfhz;L 
jd;idf; fPwpf;nfhs;fpwJ. gpd; me;j ,lj;jpd; 
kz;izf; fPwpf;nfhs;fpwJ. jd; Ntiug; gpd; 
kz;Zf;Fs; tpLfpwJ. gpd;dh; me;j tpijia 
me;j ,lj;jpd; kz;NzhL my;yJ gpLq;f 
KbahJ. kz; ,y;yhky; gpLq;fpdhy; mJ 
gl;Lg;NghfpwJ. m/wpizg; nghUSf;Nf ,e;jg; 
gpbkhdk; vd;why; cah;jpizg;nghUshd 
kdpjdplk; ,e;j czh;T vg;gb 
NkNyhq;fpapUf;f Ntz;Lk;. ,ijj;jhd; 
ehl;Lg;gw;W vd;fpNwhk;. ,jid Kd;dpWj;jpNa 
K. jq;fuhrd; mKjj; jkpopd; Kjw;gFjpia 
‘ehL’ vDk; nghJj;jiyg;gpy; gilj;Js;shh;. 
 mKjj;jkpo;> ehL> nkhop> rKjhak;> 
cz;ikfs;> czh;Tfs; vDk; Ie;J gFjpahfg; 
gFj;J 40 fl;Liufs; ,lk;ngWfpwJ. ,jd; 
Kjw;gFjpahd ‘ehL’ vDk; jiyg;gpy; mike;j 
fl;Liufis ikakpl;lNj ,f;fl;Liu. 
 
ehl;bd; Kd;Ndw;wk; 
xU ehl;bd; Kd;Ndw;wNk ekJ Kd;Ndw;wk; 
vDk; rpe;jid nfhz;l ftpQh; K. jq;fuhrd; 
kf;fis Mjp kdpjd; fhyj;jpypUe;J thoj; 
njhlq;fpa tho;f;ifiaf; Fwpj;J vz;zpj; 
njspT ngw Ntz;Lk; vd;fpwhh;. ftpQh;> 
tuyhw;wpy;> “Mjp kdpjd; tpyq;fida 

tho;f;if tho;e;jpUf;fpwhh;. Milapd;wpg; gpwe;j 
kdpjd; Mirapd;wpg; gpwf;ftpy;iy” 
(mKjj;jkpo;> g. 14). mjhtJ czh;Tfspy;yhky; 
gpwf;ftpy;iy. mt;Tzh;Tfspy; jiyahdJ grp. 
grpiag; Nghf;fpf;nfhs;s ,iuahf 
tpyq;Ffis Ntl;ilahb Ntl;ilr; r%fkhf 
khwpdhd;. gpd;dh; grpiag; Nghf;f gaph;j;njhopy; 
nra;J $b tho Kw;gl;l Ntshz;njhopy; 
nropj;jJ. ehNlhbaha; tho;e;jtd; Xhplj;jpy; 
$b tho Kw;gl;lNghJ kdpjhgpkhdk; - 
rk;gpujhak; - fl;Lf;Nfhg;G – xw;Wik – 
jiyikj;Jtk; vDk; mbg;gilapy; cUthf;fg; 
gl;l gFjpNa jd; tho;Tf;Fk;> cah;Tf;Fk; 
chpa gFjpahf khwp mJNt guk;giu 
guk;giuahf ehL vd cUthfpapUf;f Ntz;Lk;. 
 ehl;by; epiyj;J tho;e;jth;fs; G+h;tPff; 
FbfshfTk;> me;j epyj;jpw;Fr; 
nrhe;jq;fshfTk; fUjg;gl;ldh;. me;j 
epyg;gFjpapy; gpiog;Gj; Njb nghUsPl;l 
te;jth;fs; FbNaw;wf; fhuh;fshfTk; 
fUjg;gl;ldh;. “ehl;bd; tsh;r;rpiag; nghWj;Nj 
me;j ehl;L kf;fspd; tho;f;ifAk; Rgpl;rkhf 
mikAk;” (mKjj;jkpo;> g.15). me;ehL 
Kd;Ndw;wk; vd;gJ> 

“gpzpapd;ik nry;tk; tpistpd;gk; Vkk; 
mzpnad;g ehl;bw;fpt; ite;J” 

vDk; ts;Sth; fUj;jpw;Nfw;g Neha; 
nehbapd;ik. nghUshjhu tsk;> tpisr;ry; 
(my;yJ njhopy;tsk;) Jd;gkpy;yh tho;T> 
Nghjpa ghJfhg;G vDk; Ie;Jk; mikfpwJ. 
moF Nrh;g;gNj xU ehl;bd; Kd;Ndw;wj;jpw;Ff; 
fhuzkhf mikAk;. ehL Kd;Ndw;wkila 
ehkpUf;fpd;w ehL vJthapDk; nrhe;j ehlhf;fp> 
,dk;> nkhop> rKjhak;> gz;ghL Ngzp> 
flikiar; nra;J chpikiag; ngw;W tho 
Ntz;Lk; vd;gNj ftpQh; fUj;J. 
 “vdJ jhafk; ekJ ehL 

kdJ nrhy;Yk; jhuf ke;jpuk;! 
cdJ vdJ ekJ cs;sk; 
,zf;fk; Njhd;wpd; Vw;wk; fhzyhk;” (g.17) 

vDk; ftpij topm ehl;bd; Kd;Ndw;wj;jpw;F 
xw;WikNa jhuf ke;jpuk; vd;Wk; gjtpLfpwhh;. 
 
ehl;ilf; Fwpj;j fdT 
vjph;fhyj;jpy; jhd; vg;gbapUf;f Ntz;Lk;? jhd; 
thOfpd;w ehL vg;gbapUf;f Ntz;Lk;? vd;w 
Mty; my;yJ Vf;fk; xt;nthU FbkfdplKk; 
,Uf;f Ntz;Lk;. mg;gbapUe;jhy; mtd; 
tho;fpd;w tho;tpy; mh;j;jkpUf;Fk;. mtd; rhh;e;j 
ehLk; tsk; ngw;Wr; rpwf;Fk;. ,j;jifa MtNy 
ehl;Lg; gw;Wf;F mbj;jskhf mikfpwJ. 
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,f;fUj;ij ,isa jiyKiwapd; ,jaj;jpy; 
gjpf;Fk; tz;zk; ftpQh; vOjpa fl;Liu 
‘tUq;fhyj;jpy; ek; ehL - ,f;fl;Liuapy;> 
“New;wpUe;j epiyapy; epidg;Gk; ,d;nwd;d 
vd;gjpNy ,dpik fye;j rpe;jid 
,Ue;jhy;jhd;> ehis vd;d vd;gjpNy ehl;lk; 
gpwf;Fk;. fle;J te;j fhl;lhw;Wfisf; 
fzf;fpl;Lg; ghh;j;jhy;jhd; ele;J 
te;Jnfhz;bUf;Fk; espdkhd ghijiaf; 
fzpj;Jg; ghh;j;jhy;jhd; ehisa Kd;Ndhf;Fg; 
gPLeilf;F toptFj;Jf;nfhs;s KbAk;” 
(mKjj;jkpo;> g. 18) vd vjph;fhyj;ijf; Fwpj;j 
mirNt (fdNt) jhd; ve;j nraypYk; 
Fwpg;ghf ehl;L Kd;Ndw;wj;jpy; ek;gpf;ifA+l;Lk; 
nray; vDk; gjpT Fwg;gplj;jf;fJ. 
 kNyrpah> rpq;fg;G+h; ehLfspd; ,d;iwa 
epiy my;yJ tsj;ij Nehf;Fk;nghOJ 
ngUkpjk; nfhs;fpNwhk;. ve;j epiyapYk; ehL 
fle;Jte;j ghijia my;yJ tuyhw;iwj; 
jpUk;gpg; ghh;g;gJ jd;Kd;Ndw;wj;jpw;F 
ek;gpf;ifA+l;Lk; vd;gij mOj;jkhff; ftpQh; 
mLj;j jiyKiwf;Fg; gjpT nra;fpwhh;. 
“vjph;fhyj;jpy; ,d> nkhop> epw Ntw;Wikfs; 
,y;yhj rpq;fg;G+hpah; rKjhak; cUthFk; 
my;yJ ,se;jiyKiwapdiu ehk; cUthf;f 
Ntz;Lk;. Njrpa Nritapd; 
,d;wpaikahikia xg;Gf;nfhz;L cUthfp 
tUk; gilgyk; ehL fhf;Fk; Nguzpaha; 
tUq;fhyj;jpy; jpfOk;” (mKjj;jkpo;> g. 20) 

“rpq;ifj;jpUehnld;why; rpwe;j ehL 
gq;fkpy;yh ey;yhl;rp gjpAk; ehL 
nghq;Ftsk; G+hpf;Fk; GJik ehL 
jq;Ftsk; vd;nwd;Wk; jiof;Fk;ehL! 
jdpj;Jtj;jhy; rpwe;njhspUk; jifik ehL 
,dpj;Jtf;Fk; gz;Gfshy; ,iae;j ehL 
midj;Jyf ehLfl;Fk; md;G ehL 
mzpNruhf; nfhs;ifapid mzpe;j ehL!”  

(g.21) 
vd vjph;fhy ,isQh;fSf;Ff; ftpij top 
ek;gpf;ifA+l;Lfpwhh; ftpQh;. 
 
,yf;F Nehf;fpa gazk; 
ftpQh; jq;fuhrdpd; mKjj;jkpopy; cs;s 
%d;whtJ fl;Liu> kdpjd; tho;f;ifg; 
gazj;jpy; xU ,yf;if eph;zapj;J gazpf;f 
Ntz;baij ntspg;gLj;Jk; tpjj;jpy; 
mike;Js;sJ. Nkdhs; ,e;jpa FbauRj; 
jiytuhapUe;j ghuj uj;dh M.ng.n[. 
mg;Jy;fyhk; xt;nthU kdpjidAk; 
vjph;fhyj;ijf; Fwpj;jj; njhiyNehf;F 
cilatdha; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gij 
typAWj;jp> ‘fdT fhZq;fs;’ vd;whh;. 
 ftpQh; fl;Liuia vOJk; Mz;lhd 
1990f;Fg; gpe;jp tUfpd;w  2000-y; jhd; thOk; 
ehlhd rpq;fg;G+iuf; Fwpj;Jf; fz;l fdT 
ntspg;ghNl ‘,uz;lhapuj;jpy; rpq;fg;G+h;’ vd;w 
fl;Liuaha; ntspte;jJ. ,jidf; ftpQh;> 

‘New;wpUe;j epiyia epidj;Jg; ghh;j;J 
,d;wpUf;Fk; vOr;rpapid vz;zpg; ghh;j;J 
ehisa elg;gpy; ehl;lk; nfhs;s Ntz;Lk;’ vd 
ehl;L Kd;Ndw;wk; Fwpj;j jd; Vf;fj;ijg; 
gpujpgypj;jhh;. 
 fUj;njhUik Gyg;ghl;bd; fz;zpaj;jpy; 
fdpe;J te;J mike;jpl;l kf;fshl;rpj; jpUehL@ 
kd;dpa rPh;f;FbauR…! rpq;ifj; jpUehl;by; 
nrwpe;J te;j kq;fsg; Gfo; Kd;Ndw;wk;> 
kz;Zyf khe;juth; kq;fsg;Gfo; Kd;Ndw;wk; 
(g.24). “tho;thq;F itafj;jpy; tho;e;J Kbe;j 
fhyk; gw;wp tiuKiw gpwohJ 
njhpe;Jnfhz;lhy; #o;thq;F> Re;jug;G+ 
cyfpd;fz; tuy; + MW (tuyhW) mwpe;J 
topj;jlk; tud;Kiw newpgpwo; epw;Fk; 
ePh;ikapidj; jpl;lkpl;L tho;ejplyhk;…! ,dpj; 
njhlh;e;J vjph;fhyg; gj;jhz;Lfspy; ehk; 
vjph;j;jpLk; Vw;wk; Fwpj;J vz;zpg; gh;h;g;Nghk;” 
(g.24) vdj; jq;fuhrd; fle;j fhy epfo;Tfis 
vz;zpg; ghh;g;gNj vjph;fhy Kd;Ndw;wj;jpw;F 
toptFf;Fk; vd;fpwhh;. 
 ,yf;F Nehf;fpa Kd;Ndw;wg; ghijf;F 
mbj;jskhff; fhl;Lk; gz;Gfs; tsh;r;rp 
Nehf;fpa vy;yh ehLfSk; iff;nfhs;s 
Ntz;bad.  
mit> 
1. fle;J te;j ghijiaf; fUJjy; 
2. Ghpe;Jzh;T – rfpg;Gj;jd;ik – 

tpl;Lf;nfhLf;Fk; kdg;ghd;ik – 
xUikg;ghL - $l;nlhOq;F – gzptd;G 
Kjypa gz;Gfs; Xq;fp epw;wy;. 

3. thOk; kf;fs; midthpd; xUq;fpize;j 
cs;sg;gz;G 

4. kd;dd; kf;fs; ,zf;fk; 
5. cyf xd;wpg;G 
6. midj;Jyf tzpfj; njhlh;G 
7. kd;dd; Mizf;F kWg;gpd;wpf; fPo;g;gbjy; 
8. fy;yhjtd; ,y;yh epiy  
vDk; gz;Gfisf; filg;gpbj;J 
vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf vy;yhUk; md;ig 
ikakpl;l tho;T tho;e;jhy; kf;fs; tho;Tk; 
ehLk; tsk; ngw;Wr; rpwf;Fk; vd;gijNa 
,f;fl;Liu tpsf;fpr; nry;fpwJ. md;G kl;Lk; 
vy;yhtw;wpw;Fk; mbj;jskhfp tpl;lhy; 
midj;jpYk; rhjpf;fyhk; vd;gJ ftpQh; 
jq;fuhrdpd; kdj;jpz;zk;. 
 “mjpfhu gyj;jpdhy; Mztj;jhy; kw;Wk; 

rjpfhu #o;r;rpapdhy; rhfrj;jhy; rhjpf;f 
,ayhj nraYf;nfy;yhk; md;gpdhy; kl;Lk; 
Kad;WNk rhjpj;j rhjidfs; Vuhsk;”   
(g.27) 

 
jpUk;gpg; ghh;j;jy; Kd;Ndw;wj;jpw;F top 
kdpj tho;tpd; Kd;Ndw;wk; vd;gJ 
ehfhpfkpy;yhj fw;fhy kdpjdpypUe;J ,d;iwa 
fzpdpAf fhyk; tiuapyhd etehfhpf 
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kdpjhpd; tho;T tiu fle;J te;j ghijfisj; 
jpUk;gpg; ghh;j;jy; tsh;r;rpia Nehf;fpa 
Kd;Ndw;wk; kdpj ,dj;jpw;F mtrpakhfpwJ. 
Kd;Ndw;wk; fhz tpUk;Gk; ehl;bw;Fk; 
tsh;r;rpepiyapy; fle;J te;j fhl;lhw;Wg; 
gpur;rpidfs; Kjy; kq;fsfukhd tpohf;fhy 
kfpo;T tiuAs;s gy;NtW gpur;rpidfisAk; 
kPsTk; vz;zpg; ghh;j;J Kd;NdWk; topfis 
Muha Ntz;Lk; ,f;fUj;ij tpsf;f Ntz;bNa 
ftpQh; jq;fuhrd; ‘fle;j ,Ugj;ije;J 
Mz;Lfspy; ekJ ehl;bd; tsh;r;rp vDk; 
jiyg;gpy; rpq;fg;G+h; ehl;bd; tsh;r;rpiaf; 
Fwpj;J fl;Liu gilj;Js;shh;. 
 Mq;fpy Vfhjpgj;jpaj;jpw;Fs; mbikg;gl;Lf; 
fple;J> fhydpj;Jt ehLfspy; xd;whd gphpl;B]; 
ty;yurpd; nfhLikg;gpbapypUe;J tpyfp> 
‘jd;dhl;rp’ ngwg; Nghuhba mwpT topg; 
Nghuhl;lj;jpd; ntw;wp 1956. [{d; Kjy; Njjpapy; 
rhj;jpakhdJ> xU rpwpa jPthf ,Ue;j 
rpq;fg;G+hpd; tsh;r;rp kfj;jhdJ. 
 “ve;j tsj;ijAk; jd; nrhe;j tskhfg; 
ngw;wpuhj epiyapy; cs;s rpq;ifia 
tsg;gLj;jpahf Ntz;Lk;. mJ ek;khy; KbAk; 
vd;w ek;gpf;ifAk; cWjpAk; nfhz;L> jq;fsJ 
kNdhgyj;ij kl;Lk; mbg;gil 
%yjdkhff;nfhz;L murpay; jiyth;fs; 
ehl;bd; Kd;Ndw;wj;jpy; ehl;lk; nrYj;jyhapdh;” 
(g. 30) vd;W ehL tsh;r;rpailjypy; kf;fs; 
nfhz;bUe;j kNdhjplj;ijr; nrhy;yp 
,isNahUf;Ff; ftpQh; jq;fuhrd; 
ek;gpf;ifA+l;Lfpwhh;. 
 rpq;fg;G+h; cyf mstpy; rpwg;ghd 
Kd;Ndw;wkila> nghUshjhu tsk; ngwf; 
fhuzkhd nray;fisAk;> FiwTgLjypy; 
Nrhk;gpapUe;J tplhky; Cf;fKld; cioj;J 
Kd;Ndwpa nraiy ftpQh; jq;fuhrd; ,t;thW 
jpUk;gpg; ghh;g;gjpy; fhzyhk;. “,aw;ifad;id 
rpq;ifj; jpUehl;Lf;F mspj;j mhpaNjhh; 
tug;gpurhjk; jPh;itapy;yhj; JiwKfk; kl;LNk. 
Fiwe;j epyg;gug;G@ epiwe;j kf;fs; njhif@ 
Ntiyapy;yhj; jpz;lhl;lk;@ nghUshjhur; 
rpf;fy;@ Rfhjhu trjpaw;w FbapUg;Gf;fs;@ 
Nghjpa msTf;Ff; fy;tpf;$lq;fs; ,y;yhik 
Mfpad Nghd;w vj;jidnaj;jidNah 
gpur;rpidfis vjph;nfhs;s Ntz;bapUe;jJ. 
vz;zj; njhiyahg; gpur;rpidfSf;Fj; jPh;T 
fhZk; ,d;wpaikahik> ehl;L kf;fSf;Fk; 
murpay; nghWg;Ngw;wpUe;j Ml;rpj; 
jiyth;fSf;Fk; ,Ue;jJ jpUk;Gk; 
jpirnay;yhk; ,y;yhik – Nghjhik – 
gw;whf;Fiw vd;w epiyapy; 1980fspy; ehl;L 
kf;fs; eype;Jnfhz;bUe;jhh;fs;” (gf;.30-31). 
 “rpq;fg;G+hpy; fhl;Lg; gpuNjrkhfTk;> Nrw;Wg; 
gpuNjrkhfTk;> xJf;Fg;Gwkhf xLq;fpf; 
fple;jpUe;j gFjpfisnay;yhk; tpjph;g;Gw;W 
vOe;jJNghy tpaDyfha;f; fhl;rpaspf;fj; 
njhlq;fpd. Njhg;Gg; Gwq;fs; Nghy Njha;e;J 

fple;jpUe;j njhFjpfs; vy;yhk; 
njhopw;$lq;fshfTk;> njhopw;Ngl;ilfshfTk;> 
fg;gw;gl;liwfshfTk; cUthf;fg;gl;ld. 
Ntiyapy;yhj; jpz;lhl;lk; xopf;fg;gl;lJ. 
Ntiyapy;iy vd;wth;fs; tpah;j;J cly; 
mikjp ngw Ntisapy;iy vd;W 
mq;fyha;j;Jf;nf;hz;L ,uhg;gfyha; 
,ae;jpuj;NjhL ,ae;jpukha; ,aq;fyhapdh;. 
Mz;fSf;Fr; rhpepfuha;g; ngz;fSk; ngUk; 
gzpfs; fpilf;fg;ngw;W gzpGhpaj; 
njhlq;fpajhy; tUk;gbfs; mjpfkhfj; 
Jd;gq;fs; tWikfs; Jilj;njwpag;gl;ld” 
(gf;.31-32). 
 fhy; E}w;whz;by; xU Fl;b ehL jd; gok; 
milahsq;fisj; njhiyj;J GJ 
cj;Ntfj;Jld; vOe;J rhpj;jpuk; gilj;j 
rpq;fg;G+hpd; tsh;r;rp %f;fpd; Nky; tpuiy 
itf;fj;J}z;LfpwJ. fle;j fhy tuyhw;iwj; 
jpUg;gpg; ghh;g;gJ Gjpa tuyhW gilf;fj; Jiz 
nra;Ak; vDk; ftpQhpd; ek;gpf;if 
Gj;Jzh;r;rpA+l;Lk; vd;gijf; ‘fle;j 
,Ugj;ije;J Mz;Lfspy; ekJ ehl;bd; 
tsh;r;rp’ vDk; fl;Liutop vjph;fhyj; 
jiyKiwf;F gok; tuyhw;iw 
epidTgLj;Jfpwhh;. “1960fspy; mbj;jskpl;Lj; 
njlq;fpa murpay; - tho;Tg; Nghuhl;lk; 
1970fspy; rPuhdNjhh; epiyf;Fs;shfp 1980fspy; 
cr;rfl;lj;Jf;F cah;e;J nfhz;bUf;ff; 
fhz;fpNwhk;” (g. 34). 
 
ehl;L Kd;Ndw;wj;jpy; tPL 
xt;nthU ehLk; Kd;Ndw Ntz;Lnkdpy; mq;F 
thOk; kf;fSk; FLk;gkhf vy;yhtifapYk; 
Kd;Ndw Ntz;Lk;. ehl;bd; mq;fq;fshd 
FLk;gq;fshy; cUthf;fg;gLk; tPl;bw;Fk; 
ehl;Lah;tpy; gq;F cz;L. xsitg; gpuhl;bapd; 
ghlypy; ehl;by; thOk; Fbkf;fspd; 
tho;f;ifj;juk; cah;e;jhy; kl;LNk ehl;bd; 
Ml;rpAk; (kd;dDk;) cah;tilthd;. ,jid> 
‘FbAau NfhDaUk;’ vd;w ghlypy; 
Rl;bAs;sik Fwpg;gplj;jf;fJ. 
 “ehl;bd; xt;nthU FbkfDk; jd;Dila 
tPl;lstpy; tpsq;Fk; nghUshjhu 
Kd;Ndw;wj;jpy; rpwe;J jpfo;e;jhYk; ehl;bd; 
tWik – tQ;rfk; - td;kk; - Vo;ik – jho;ik 
- #J - #o;r;rp Nghd;w Jd;gr; RtLfs; 
Njhd;whnjhopAk;” (gf;. 36>37). ,q;F Gul;rpf;ftp 
ghujpapd; rpe;jid epidtpy; nfhs;s 
Ntz;bAs;sJ. “jdpnahUtDf;F 
cztpy;iynadpy; ,e;j n[fj;jpid 
mopj;jpLNthk;” vDk; fUj;J ehl;bd; 
vOr;rpf;Fk;> Vw;wj;jpw;Fk; jdp kdpj Kaw;rp 
mbj;jskhdJ. jdp kdpjh;fspd; tPLfspd; 
rpwg;Gk; nropg;GNk ehl;bd; tsh;r;rpf;F 
mbg;gilahFk;. xt;nthU ehl;bYk; cs;s 
Fbkf;fs; ciog;ghy; cah;e;J thof; 
fw;Wf;nfhz;lhy; xt;nthU tPLk; caUk;. 
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tPLfs; cah;e;jhy; ehLk; cah;epiyailAk;. 
,jidNa xsitg;gpuhl;b> 
 “tPLau ehLaUk;@ 
 ehLAu ehKah;Nthk;” 
vDk; thpfspy; ek;gpf;ifA+l;Lfpwhh;. 
,e;ek;gpf;ifia vjph;fhyj; Jsph;fSf;F> ‘tPLk; 
ehLk;’ vDk; jiyg;gpy; mike;j fl;Liu top 
ek;gpf;ifA+l;Lfpwhh; jq;fuhrd;. 
 
jha;ehl;Lg; gw;W 
rpq;fg;G+h; ehl;bd; Njrpaj; jpUehis Kd;dpl;L> 
me;ehl;bd; jkpo; ehspjo;> ‘jkpo; kyh;’ rhh;gpyhd 
Ngr;Rg; Nghl;bapy; Ngrpa jiyg;ghd ‘Fbik 
czh;T’ vd;gijnahl;b mike;jJ ,f;fl;Liu. 
‘ngw;w jhAk; gpwe;j nghd;dhLk; ew;wtthdpDk; 
ehdp rpwe;jdNt’ vDk; jkpo;f; $w;wpd; 
mbj;jsj;jpy; xt;nthU kdpjdplk; ,Uf;f 
Ntz;ba jha;ehl;Lzh;itj; J}f;fpg; gpbf;fpwJ 
,f;fl;Liu. 
 ehl;bd; xt;nthU Fbkfdplk; ,Uf;f 
Ntz;ba ehl;Lg;gw;iw> ‘ehL tho Ntz;Lk; 
mjd;top Fbkf;fSk; tho Ntz;Lk; vDk; 
,yf;F mikj;J tho;tNj tho;f;ifapd; rpwg;G 
vd;gij typAWj;Jk; tz;zk; jq;fuhrd; 
ehl;Lg;gw;iwg; gjptpLfpwhh;. “ehl;bd; rpwg;Ng 
ekJ rpwg;G – ekJ nropg;Ng ehl;bd; nropg;G…. 
vd;w czh;T nfhz;L ehl;bd; tho;Tf;Fk; 
tsh;r;rpf;fk; rpwg;Gf;Fk; nropg;Gf;Fk; ca;Tf;Fk; 
cah;Tf;Fk; cWJiz Ghpe;jpl Ntz;Lk;” (g. 
39) vd;gij typAWj;Jfpwhh;. 
 ve;j xU ehl;bYk; jdpj;jth;fs; ehl;by; 
ngUk; rhjid gilj;jpl KbahJ. khwhf 
$l;Lzh;T rhjidf;F toptFf;Fk; vd;w 
vz;zk; ftpQhplk; ehl;Lg;gw;iw 
typAWj;Jk;NghJ tpQ;rp epw;fpwJ. ,jidf; 
ftpQhpd; “jdpkuk; Njhg;ghfhJ: xw;iwf;fhk; 
XirnaOg;ghJ> ‘xd;Nw Fyk; xUtNd Njtd;’ 

vd;w cahpa gz;ghL Nghw;wp tho;e;jpl 
Ntz;Lk;. rPdh;> kyhah;> ,e;jpah; vd;w Ngjq;fs; 
,y;yhky; ‘rpq;fg;G+hpah;fs; ehq;fs;’ vd;w 
vz;zKk; vOr;rpAk; Vw;wKk; Njhw;wKk; 
ngw;wpyq;fp tho;thq;F itaj;jpd; tskhh; 
rpq;ifapy; tho;e;Ja;a Ntz;Lk;” (g. 39) vDk; 
thpfs; nka;g;gpj;Jf; fhl;Lfpd;wd. 
 ehl;Lg;gw;wpy; xw;Wikapd; Nehf;fj;ij 
typAWj;Jk; ftpQh;> ghujpapd; ‘xd;Wgl;lhy; 
cz;L tho;T. ek;kpy; xw;Wik ePq;fpby; 
midtUf;Fk; jho;Nt’ vd;Dk; fUj;ij 
kwe;jply; MfhJ vDk; vz;zj;ijg; 
gpujpgypf;fpwhh;. ,e;epiyapy;> midtUk md;G> 
gz;G> fdpT> gzpT> tsKk; eyKk; Nghw;wp 
midtUk; vy;yhr; #oiyAk; 
ew;#oyha;f;nfhz;L ek;gpf;ifAld; thof; 
fw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;fpwhh;. ,jw;F> 
“rpq;fg;G+h;f; Fbkf;fshfpa ehk; ,dk;> nkhop> 
kjk; Mfpa Ntw;Wikfis kwe;J xd;Wgl;L> 
ek; ehL kfpo;r;rp> tsk;> Kd;Ndw;wk; 
mfpatw;iw milAk;tz;zk; rkj;Jtj;ijAk; 
ePjpiaAk; mbg;gilahff;nfhz;l [dehaf 
rKjhaj;ij cUthf;f cWjp 
Nkw;nfhs;Nthkhf’ vDk; ek; ehl;bd; (rpq;fg;G+h;) 
Ntj thf;if ke;jpukhff; nfhs;s Ntz;Lk;” (g. 
40) vd typAWj;Jfpwhh;. 
 
epiwthf 
ey;y gilg;ghsp VNjh gpwe;Njhk;@ VNdh 
tho;e;Njhk; vd;wpy;yhky; jhd; gpwe;j 
rKjhaj;jpw;Fk; jhd; tho;e;j ehl;bw;Fk; 
gaDs;s kdpjdhf tho;e;jhy; tuyhW mtiu 
kwf;fhJ. khwhff; nfhz;lhLk;. mj;jifa 
jkpo;ehl;L kdpjh; ftpQh; K. jq;fuhrd; jhd; 
miu E}w;whz;L fhyk; Gyk;ngah;e;J 
rpq;fg;G+hpy; tho;e;J gzp nra;jhYk;> jhd; 
tho;e;j rpq;fg;G+h; kf;fisAk; tho;f;ifiaAk; 
fyhr;rhur; #oiyAk; kwf;fhJ 
gilg;gpyf;fpaq;fs; top tho;e;J nfhz;bUf;fpwhh;. 
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சிங்கப்பூர்த் தமிழைிஞர் மு. தங்கரரசைரரின் ேயைப்ேரக்கங்களில் 

கட்டுயர நூல்கள் வகிக்கும் இடம் 

 

கமணசுகுோர் ல ான்ைழகு 

தமிழரசிரியர், ஜூபரரங் பமற்கு, உயர்நியைப்ேள்ளி, சிங்கப்பூர் 

 

முன்னுயர 

மயைவளம் மிக்க இயற்யகதயழில் தகரஞ்சும் 

நரடு மபைசியர. ேசுயமவளம் மிக்க 

பூங்கரவுக்குள் நகர் என்ையழக்கப்ேடும் நரடு 

சிங்கப்பூர். இவ்விரு நரடுகளிலும் கி.ேி. 

1951ஆம் ஆண்டு முதல் கிேி 2001ஆம் ஆண்டு 

வயர ஐம்ேதரண்டு கரைம் தமிழரசிரியரரகப் 

ேைிபுரிந்து வந்தவர் திரு மு. தங்கரரசன் 

அவர்கள். இவர் தமிழ்நரட்டில் ேிைந்தரலும் 

மிகவும் இளம் வயதிபைபய அன்யைய 

கூட்ைரசரை மைரயவிற்கு வந்து, ேள்ளிப் 

ேடிப்யேயும் ஆசிரியப் ேயிற்சிப் ேடிப்யேயும் 

முடித்தரர். கிேி 1959ஆம் ஆண்டு முதல் கிேி 

2001ஆம் ஆண்டு வயர சிங்கப்பூரில் 

தமிழரசிரியரரகப் ேைியரற்ைிைரர். இவர் 

தமிழரசிரியர் மட்டுமல்ை. சிைந்த பமயைப் 

பேச்சரளர், கவிஞர், சிறுகயத எழுத்தரளர், 

நரைகக் கயதயரசிரியர், நடிகர், சமூகத் 

ததரண்ைர், தசம்ேவரங் தமிழர் சங்கத் தயைவர், 

தமிழபவள் நரைக மன்ை நிறுவைர் எைப் 

ேன்முகத் திைன் ேயைத்தவர். 

 மு. தங்கரரசன் கி.ேி. 1982ஆம் ஆண்டு 

முதல் 2020ஆம் ஆண்டு வயர கவியத 

நூல்கள்இ சிறுகயத நூல்கள், நரைக நூல்கள், 

கட்டுயர நூல்கள், நரட்டுப்புைப் ேரைல்கள் 

ேற்ைிய நூல் எை முப்ேத்திரண்டு நூல்களுக்கு 

பமல் ேயைத்துள்ளரர். அவற்ைில் இங்குள்ள 

ேள்ளி மரைவர்களுக்கரகத் ‘தமிழ் எங்கள் 

உயிர்’, ‘இன்ேத் தமிழ்’, ‘அமுதத் தமிழ்’ எை 

மூன்று கட்டுயர நூல்களும் அைங்கும். அந்த 

நூல்கயளப் ேற்ைியும் அயவ மரைவர்களுக்கு 

எவ்வயககளிதைல்ைரம் ேயனுள்ளைவரக 

உள்ளை என்ேயதப் ேற்ைியும் இக்கட்டுயரயில் 

கரண்பேரம். 

 

ேயைப்ேின் பநரக்கம் 

அயைத்து மரைவர்களிைமும் ேயைப்ேரற்ைல் 

தேரதிந்து இருக்கிைது என்ேயத ஆசிரியர்கள் 

உைர்ந்து, அப்ேயைப்ேரற்யையை தவளிக் 

தகரைர பவண்டும். கல்வி என்ேது 

இயற்யகயரக மைிதனுக்குள் புயதந்துள்ள 

ததய்வீகமரை பூரைத்யத தவளிக்தகரண்டு 

வருவதரகும் என்று சுவரமி விபவகரைந்தர் 

கூறுகிைரர். அதைரல், இன்யைய மரைவர்கள் 

ேல்பவறு வழிகளில் கல்வி அைியவப் 

தேறுகிைரர்கள். அதரவது வகுப்ேயைகளில் 

ஆசிரியர்களின் பேச்சுக்கயளயும் விளக்கங் 

கயளயும் பகட்டுக் கற்ைல் என்ேது ஒரு முயை. 

நூல்கயளப் ேடிப்ேதன்மூைம் அைியவப் 

தேறுவது என்ேது மற்தைரரு முயை. 

இம்முயைகள் மரைவர்களுயைய ேள்ளிப் 

ேடிப்ேிபை ததரைங்கிப் ேிற்கரை வரழ்விலும் 

ேின்ேற்ைப்ேடுகிைது. 

 கற்ைல் என்ேது ஆைந்தம் தரக்கூடியது 

என்ைரல், கற்ேித்தல் என்ேது பேரரைந்தம் 

தரக்கூடியதரக இருக்க பவண்டும். அதற்குப் 

ேரைப் புத்தகம் சக்தி வரய்ந்த கற்ேிக்கும் 

கருவியரக ஆசிரியர்களுக்குப் ேயன்ேடுகிைது. 

கற்ேிக்கும் கருவியரைது மரைவர்களிைமும் 

நைத்யத மரற்ைத்யத ஏற்ேடுத்த பவண்டும். 
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அதைரல், அவர்கள் ேடிக்கும் ேரைத்துைன் 

ததரைர்புயைய புத்தகங்கயள மட்டுமல்ை; 

அவர்களுக்குள் இருக்கும் பேச்சு மற்றும் எழுத்து 

பேரன்ை திைன்களுக்குத் ததரைர்புயைய 

புத்தகங்கயளயும் ஆசிரியர்கள் மரைவர்களுக்கு 

அைிமுகப்ேடுத்த பவண்டும். அவ்வயகயில் 

தரன் நம் தமிழைிஞர் மு. தங்கரரசைரர் 

அவர்களும் மரைவர்களுக்குத் ‘தமிழ் எங்கள் 

உயிர்’, ‘இன்ேத் தமிழ்’, ‘அமுதத் தமிழ்’ எை 

மூன்று கட்டுயர நூல்கயளப் ேயைத்து 

தவளியிட்டுள்ளரர். 

 

அைிமுகம் 

சிங்கப்பூர்க் கல்வி அயமச்சு இருதமரழிக் 

கல்விக் தகரள்யகயியைத் ததரைர்ந்து 

வலியுறுத்தியதரல், தமிழைிஞர் மு. தங்கரரசைரர் 

அவர்கள் 2005ஆம் ஆண்டு ‘தமிழ் எங்கள் 

உயிர்’, இன்ேத் தமிழ்’ ஆகிய இரண்டு கட்டுயர 

நூல்கயளத் தமிழ், ஆங்கிைம் எை இருதமரழிப் 

ேயைப்புகளரக தவளியிட்டுள்ளரர். இவற்ைின் 

மூைம் ஒபர தயைப்ேிைரை கட்டுயர 

தமிழ்தமரழியிலும் ஆங்கிைத்திலும் எவ்வரறு 

எழுதப்ேட்டுள்ளது என்ேயத  மரைவர்கள் 

அைிந்துதகரள்வர். அந்த அைிவுத்திைத்தரல் 

தமிழ்தமரழிவழி சிந்தித்து ஆங்கிைத்திலும் 

ஆங்கிைம் தமரழிவழி சிந்தித்துத் தமிழிலும் 

கட்டுயரகள் எழுதுகின்ை  ஆற்ையை அவர்கள் 

இயல்ேரகப் தேறுவரர்கள். இத்தயகய நல்ை 

பநரக்கத்துைன் இக்கட்டுயர நூல்கள் இரண்டு 

ததரகுப்பு நூல்களரக மைர்ந்துள்ளை. இந்த 

நூல்கள் உயர்நியை ஒன்று, இரண்டு 

நியைகளுக்கும் மூன்று, நரன்கு நியைகளுக்கும் 

தமியழத் தரய்தமரழியரகக் தகரண்டு ேடிக்கும் 

மரைவர்களுக்கு உரியைவரகும். இந்நூல்கள் 

‘ேதிப்புயர’, ‘இதய ஒலி’, ‘உருவும் கருவும்’, 

‘சமர்ப்ேைம்’, ‘ஆசிரியரின் ேிைநூல்கள்’, 

‘கட்டுயரகள்’ எைப் ேை ேிரிவுகளரகப் ேிரித்துத் 

ததரகுக்கப்ேட்டுள்ளை. 

 தமிழைிஞர் மு. தங்கரரசைரர் அவர்கள் 

2007ஆம் ஆண்டு கட்டுயரகயளத் ததரகுத்து 

தவளியிட்ை மற்தைரரு நூல் ‘அமுதத் தமிழ்’ 

என்ேதரகும். இந்நூல் உயர்நியைப்ேள்ளியில் 

தமிழ்ப் ேடிக்கும் மரைவர்களுக்கு என்று 

தேரதுவரக தவளியிைப்ேட்ை நூைரகும். இது 

தமிழ்தமரழியில் மட்டுபம அயமந்துள்ளது. 

 

நூல்களில் இைம்தேற்றுள்ள அைிமுக உயரகள்  

‘தமிழ் எங்கள் உயிர்’, இன்ேத் தமிழ்’ என்னும் 

தயைப்புகளில் உள்ள நூல்களின் 

ேதிப்புயரயில் இந்த நூல்கயளப் ேதிப்ேித்தவர், 

நூைரசிரியருைன் ஏற்ேடுத்திக்தகரண்ை 

ததரைர்பு ேற்ைியும், நூயைப் ேதிப்ேித்த 

விதத்யதப் ேற்ைியும் கூைியுள்ளரர். ‘இதய ஒலி’ 

என்னும் தயைப்ேில் நூைரசிரியர் 

இந்நூல்கயளப் ேற்ைியும், இயவ எவ்வரறு 

தவளிவர பவண்டுதமன்று எடுத்துக்தகரண்ை 

முயற்சிகள் ேற்ைியும் ேகிர்ந்துதகரண்டுள்ளரர். 

பமலும், இவர் ‘உருவும் கருவும்’ என்னும் 

தயைப்ேில் இக்கட்டுயர நூல்களில் 

இைம்தேற்றுள்ள கட்டுயரகள் எப்பேரது, 

எங்கு, யரருக்கரக எழுதப்ேட்ையவ என்ேை 

ேற்ைி விவரித்துள்ளரர். ‘சமர்ப்ேைம்’ என்னும் 

ேகுதியில் இந்நூல்கயளத் தமிழபவள்             

பகர.சரரங்கேரைி அவர்களுக்குச் சமர்ப்ேிப்ேதற்கரை 

கவியதகள் இைம்தேற்றுள்ளை. ‘ஆசிரியரின் 

ேிைநூல்கள்’ என்னும் ேகுதியில் 1982ஆம் 

ஆண்டு முதல் 2020ஆம் ஆண்டு வயர 

தவளியிட்டுள்ள நூல்களின் ேட்டியயைத் 

தந்துள்ளரர். 

 ‘அமுதத் தமிழ்’ என்னும் நூலில் 

அைிதசய்யுயர, வரழ்த்துக் கவியத, 

எண்ைங்களின் ேிரதிேலிப்பு ஆகியயவ 
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இைம்தேற்றுள்ளை. அைிதசய்யுயரயில் முயைவர் 

த. பகரைப்ேிள்யள அவர்களின் நூைரய்வும் 

வரழ்த்தும் இைம்தேற்றுள்ளை. ‘விஞ்சுபுகழ் 

இன்ேம் ஊட்டும்’ என்னும் தயைப்ேில் 

தங்கமைி என்ேவர் நூயையும் 

நூைரசிரியயரயும் வரழ்த்திக் கவியத 

ேரடியுள்ளரர். அடுத்ததரக, நூைரசிரியர் 

எண்ைங்களின் ேிரதிேலிப்ேில் இந்நூயைப் 

ேற்ைியும், இது எவ்வரறு வரபவண்டுதமன்று 

தரம் எடுத்துக்தகரண்ை முயற்சிகள் ேற்ைியும் 

ேகிர்ந்துதகரண்டுள்ளரர். 

 

நூல்களில் இைம்தேற்றுள்ள ேிரிவுகளும் 

தயைப்புகளும் 

‘தமிழ் எங்கள் உயிர்’, ‘இன்ேத்தமிழ்’, ‘அமுதத் 

தமிழ்’ ஆகிய மூன்று நூல்களில் நரடு, தமரழி, 

கல்வி, சமுதரயம், உைர்வுகள், உண்யமகள் 

பேரன்ை தயைப்புகயளக் தகரண்பைர, 

அவற்ைில் ஒன்று, இரண்டு தயைப்புகயளக் 

குயைத்பதர தேரும் ேிரிவுகள் 

ேிரிக்கப்ேட்டுள்ளை. ‘தமிழ் எங்கள் உயிர்’ 

என்னும் நூலில் இருேத்து மூன்று 

தயைப்புகளிைரை கட்டுயரகளும், ‘இன்ேத் 

தமிழ்’ என்னும் நூலில் ேத்ததரன்ேது 

தயைப்புகளிைரை கட்டுயரகளும், ‘அமுதத் 

தமிழ்’ என்னும் நூலில் நரற்ேது 

தயைப்புகளிைரை கட்டுயரகளும் 

இைம்தேற்றுள்ளை. இக்கட்டுயரகள் யரவும் 

தமிழைிஞர் மு. தங்கரரசைரர் அவர்கள் 

தமிழரசிரியரரகப் ேைிபுரிந்துவந்த கரைத்தில் 

மரைவர்களுக்குப் பேச்சுப் பேரட்டிகளுக்கரகப் 

ேயிற்சியளித்து அனுப்ேிய தசரற்தேரழிவுக் 

கட்டுயரகளரகும். 

 

1. ‘தமிழ் எங்கள் உயிர்’ 

‘தமிழ் எங்கள் உயிர்’ என்னும் நூலில் எங்கள் 

வளநரடு, ஒன்று ேட்ைரல் உண்டு வரழ்வு, 

நற்குடி மக்கயள உருவரக்குவதில் தேற்பைரரின் 

ேங்கு, இன்யைய இயளபயரர்தம் மைப்பேரக்கு, 

சிங்கப்பூரில் தமிழர்களின் நியை உயர, தமிழ் 

எங்கள் உயிர், தமிழ்தமரழியின் சிைப்பு, 

தமிழ்தமரழிப் ேற்று, ேன்தமரழி அைிவிைரல் 

வியளயும் நன்யமகள், தமிழரும் நீதி நூல்களும், 

கல்வியின் சிைப்பு, இருதமரழிக் கல்வியின் 

அவசியம், கல்வியில் முன்பைறுவதற்கு நம் 

மரைவர்களிைம் இருக்க பவண்டிய ேண்புகள், 

கல்விபய வரழ்க்யக முன்பைற்ைத்திற்கு 

அடிப்ேயை, புத்தகம் ேடிப்ேதன் அவசியம், 

தந்யத தரய்ப் பேண், தன்ைம்ேிக்யகபய 

தவற்ைிக்கு அடிப்ேயை, முன்பைற்ைத்திற்குத் 

தயை பேரதுதமன்ை மைபம!, வளரும் 

சமுதரயத்திற்கு மரைவர் ஆற்றும் ேைி, 

எைக்தகரரு வரம் பவண்டும், தசய்ந்நன்ைி 

மைவரயம, என் வரழ்க்யக இைட்சியம், நரன் 

அயைந்த ஓர் ஏமரற்ைம் ஆகிய இருேத்துமூன்று 

தயைப்புகளில் கட்டுயரகள்  அயமந்துள்ளை. 

 

2. ‘இன்ேத் தமிழ்’ 

‘இன்ேத் தமிழ்’ என்னும் நூலில் இன்ேத் 

திருநரடு, ததன்கிழக்கரசிய நரடுகளுக்கியைபய 

நமது சிங்யகக் குடியரசு, சிங்கப்பூரர்களும் 

பதசிய பசயவயும், குடிமகைின் உரியமயும் 

கையமயும், நற்குடி மக்கயள உருவரக்குவதில் 

தேற்பைரரின் ேங்கு, ஏன் பவண்டும் இன்ேத் 

தமிழ், தமிழரின் இன்யைய மைப்ேரன்யமபய 

தமிழ் வளர்ச்சிக்குப் தேரும் மிரட்ைல், ேை 

தமரழிகளுள் தமிழ்தமரழி, புதியபதரர் உைகம் 

தசய்பவரம், தேரருள் இல்ைரர்க்கு 

இவ்வுைகமில்யை, வள்ளுவர் கரட்டும் 

வரழ்க்யக தநைி, பசயவ தசய்வதில் ஆைந்தம், 

இது சிந்திக்கப்ேை பவண்டிய ஒன்று, உைக 
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அயமதிக்கு அன்பே வழிகரட்டி, எண்ைித் 

துைிக கருமம், அன்ேிைரல் ஆகரததும் 

உண்பைர?, நன்ைி மைப்ேது நன்ைன்று, கூைர 

நட்பு, உள்ளத்தயையது உயர்வு ஆகிய 

ேத்ததரன்ேது தயைப்புகளில் கட்டுயரகள் 

அயமந்துள்ளை. 

 

3. ‘அமுதத் தமிழ்’ 

‘அமுதத் தமிழ்’ என்னும் நூலில்  நமது நரட்டின் 

முன்பைற்ைம், வருங்கரைத்தில் நம்நரடு, 

இரண்ைரயிரத்தில் சிங்கப்பூர், கைந்த 

இருேத்யதந்து ஆண்டுகளில் நமது நரட்டின் 

வளர்ச்சி, வீடும் நரடும், குடியம உைர்வு, இை, 

சமய, தமரழிப் பேரரரட்ைங்கள் ஒரு நரட்டின் 

முன்பைற்ைத்திற்குப் தேருந்தயைகளரக 

உள்ளை, சிங்கப்பூரில் குற்ைச் தசயல்கயளக் 

குயைப்ேதில் குடிமக்கள் எவ்வரறு உதவைரம்?, 

ஒருவருக்குத் தரய்தமரழிப் ேற்று இருக்க 

பவண்டியதன் அவசியம், தமிழ் வளர்ச்சிக்குப் 

ேரடுேட்ை தயகபயரன், என் உள்ளங்கவர்ந்த 

தமிழ் இைக்கிய நூல், நரன் மைமரரப் பேரற்றும் 

ஒரு தமிழைிஞர், ேழங்கரை இைக்கியங்கயளப் 

ேடிப்ேதைரல் ேயனுண்ைர?, இைக்கியங்கள் 

மைிதகுை பமம்ேரட்டுக்கு எவ்வரறு துயை 

நிற்கின்ைை?, நமது பதசிய விழரக்கள், 

இன்யைய ேதின்ம வயதிைர்தம் மைப்பேரக்கு, 

இன்யைய இயளயர்தம் மைப்பேரக்குஇ 

சிங்யகயில் முதிபயரர் கல்வி, சமயக் கல்வி, 

நல்தைரழுக்க வளர்ச்சியில் சமயக் கல்வி, 

தமிழரும் தமிழ்ப் ேண்ேரடும், தற்கரை இயளய 

தமிழ்ச் சமுதரயத்தில் நரன் கரை விரும்பும் 

முன்பைற்ைம், என்யை உருவரக்கிய 

தசல்வரக்குகள், நல்வரழ்வுக்கரை நல்லுைர்வு, 

அைிவியலின் ஆக்கப்ேைிகள், உயழப்பே 

தவற்ைிக்கு வழி, உயழப்ேின் வரரர உறுதிகள் 

உளபவர?, தமிழ்க் கைரசரரம் என்றும் 

தேருயமக்குரியபத, நட்பு, நல்ை நூபை சிைந்த 

நண்ேன், ேிள்யளகள் தேற்பைரயரப் பேை 

பவண்டும் என்ை சட்ைம் இயற்ைப்ேை 

பவண்டும். அைதநைிக் கல்வி எவ்வரறு 

ஒருவயர நல்வழியில் நைத்திச் தசல்கிைது, 

ேண்புயையரர் ேட்டுண்டு உைகம், தகட்ைரலும் 

பமன்மக்கள் பமன்மக்கபள, நல்ை மரைவரின் 

கையமகள், கரைம் தவைரயம, நரன் பேரற்றும் 

ேரரதிதரசன், புரட்சிக்கவி, ேரபவந்தர் 

ேரரதிதரசைின் தைித்துவம், இந்திய 

சமூகத்தின் உயர்வுக்கு நரன் கூறும் 

ஆபைரசயைகள் ஆகிய நரற்ேது 

தயைப்புகளில் கட்டுயரகள் அயமந்துள்ளை. 

 பமற்கூைிய மூன்று நூல்களில் உள்ள 

கட்டுயரகள் யரவும் உயர்நியைப்ேள்ளியில் 

ேயிலும் மரைவர்களுக்கு ஏற்ைவரறும், 

அவர்களுக்கரை தமிழ்தமரழிப் ேரைத்திட்ைத்தின் 

அடிப்ேயையிலும் எழுதப்ேட்டுள்ளை. பமலும், 

பதர்வுக்குத் தங்கயளத் தயரர் 

தசய்துதகரள்ளும் அயமப்ேில் எழுதப் 

ேட்டிருப்ேதரல், கட்டுயரயின் அளவு 

இருநூற்யைம்ேது, முந்நூறு தசரற்களில் சிறு சிறு 

கட்டுயரகளரக அயமந்துள்ளை. இக்கட்டுயரகள் 

வகுப்புப் ேயிற்சிகளிலும் பதர்வுகளிலும் 

தகரடுக்கக்கூடிய அல்ைது எதிர்ேரர்க்கக்கூடிய 

தயைப்புகயள ஒட்டிபய அயமந்துள்ளை. 

 

கட்டுயரத் தயைப்புகளும் கருத்துகளும் 

இம்மூன்று நூல்களில் உள்ள கட்டுயரகள் 

அயைத்தும் தயைப்ேிற்கு ஏற்ை கருத்துகயளயும் 

நல்ை தசய்திகயளயும் தகரண்டுள்ளை. 

இவற்யைத் திரு. மு. தங்கரரசைரர் அவர்கள் 

அயைவரும் ேடிக்கும் வண்ைம் 

இைியமயரகவும் எளியமயரகவும் எழுதி 

யுள்ளரர். பமலும், இந்நூல்களில் உள்ள சிை 

கட்டுயரகளின் முடிவில் கட்டுயரத் 
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தயைப்புகளுக்குப் தேரருத்தமரை தம் 

கவியதகயளயும் இயைத்து தவளியிட்டுள்ளரர். 

 சிங்கப்பூரர்களுக்கரை தமிழ் உறுதி 

தமரழியய அயைத்துத் தமிழ் 

மரைவர்களிைத்திலும் தகரண்டு தசல்லும் 

விதமரக ‘எங்கள் வளநரடு’ என்னும் கட்டுயரயில் 

எழுதியுள்ளரர். நரட்டின் ஒற்றுயமயய 

வலியுறுத்த ‘ஒன்றுேட்ைரல் உண்டு வரழ்வு...’, 

‘என்புபதரல் பேரர்த்த உைம்பு’ பேரன்ை 

உயர்வரை பமற்பகரள்கயளச் சுட்டிக் 

கரட்டியுள்ளரர். 

 குடும்ேம், கல்விக்கூைம், சமுதரய அயமப்புகள், 

அரசியல், நூைகம் பேரன்ையவ மைிதயை 

நல்ைவைரகவும் வல்ைவைரகவும் வரர்த்ததடுக்கக் 

கூடியயவயரகும். ‘மரம் யவத்தவன் தண்ைீர் 

ஊற்றுவரன்’, ‘தட்டுங்கள் திைக்கப்ேடும்..’ 

‘நல்லுைர்வு நல்வரழ்வுக்பக...’ என்ேை பேரன்ை 

ேழதமரழிகயளயும் இைிய ததரைர்கயளயும் 

நயம்ேைக் கட்டுயரபயரடு ேடிக்கும்பேரது 

மரைவர்கள் எளியமயரகப் புரிந்துதகரள்கிைரர்கள். 

 ‘அைிவியல் உைகின் வளர்ச்சி’ என்னும் 

கட்டுயரயின்மூைம் ‘அைிந்தது பேரதரது; அைிய 

பவண்டுவை இன்னுமுண்டு’ எைக்கூைி, ஆரரயத் 

தூண்டுகின்ைரர். அபத பநரத்தில் ‘உயழப்பே 

தவற்ைிக்கு வழி’ என்னும் கட்டுயரயில் 

‘உயழத்துச் சம்ேரதித்தரல்தரன் ஒவ்தவரரு 

கரசின் அருயமயும் ததரியும். ேிைர் உயழப்ேில் 

வரழ்கின்ை திைமில்ைரதவர்கள், உயழப்ேின் 

தேருயமயியை உைர முடியரது’ எைக் கூைி 

தவற்ைிக்கு வழிகரட்டுகின்ைரர். 

 ‘எங்கள் வரழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்கரத 

தமிதழன்று சங்பக முழங்கு’ என்னும் 

ேரரதிதரசன் ேரைல், ‘தந்யத மகற்கரற்றும் 

நன்ைி அயவயத்து...’, ‘அைிவியை என்ே 

உளபவர கருவியரற்...’ ‘ததய்வத்தரன் 

ஆகரததைினும்...’ என்னுங்குைள்கள், ‘உயழப்ேின் 

வரரர உறுதிகள் உளபவர’ என்னும் 

ேட்டிைத்தரர் ேரைல், ‘ஈன்று புைந்தருதல் 

என்தயைக் கைன்...’ என்னும் புைநரனூற்றுப் 

ேரைல், பேரன்ை முன்பைரர்தம் இைக்கியச் 

சரன்றுகயள ஆசிரியர் தம் கட்டுயரகளில் 

ேயன்ேடுத்தியிருப்ேதன் மூைம் கருத்துச் 

தசைியவ பமம்ேடுத்தியுள்ளரர். 

 நம் நரட்டில் ‘மபைசியர், சீைர், தமிழர் 

இவர்கபளரடு ேல்லிைத்தவரும் வரழ்கின்ைைர். 

அவர்களிைத்தில் சிங்கப்பூரியர் என்னும் 

உைர்வு இருக்க பவண்டும்’; ‘ேைிவன்பு’ 

என்ேது ேழந்தமிழ் ேண்ேரடுகளில் 

முதன்யமயரைது என்று கூறுவதுைன் அந்தப் 

ேைிவும், அன்பும் தமிழர்க்பக உரிய 

ேரரம்ேரியச் தசரத்து’, என்றும் கட்டுயரகளில் 

வலியுறுத்துகின்ைரர். 

 இரண்டு யககள் பசர்ந்தரல்தரன் ஒலி 

எழுப்ே முடியும் என்ை கருத்யதக் கூைவந்த 

ஆசிரியர் ‘ஒற்யைக் கரம் ஒலிதயழுப்ேரது; 

மற்யைக் கரமும் பவண்டும்’, என்ை 

தசரற்தைரையரக் கட்டுயரயில் ேயன்ேடுத்தியுள்ளரர். 

உைக மக்கள் அயைவரின் வரழ்க்யகக்குரிய 

அைங்கயளப் ேற்ைிக் கூறுவதரபைபய 

திருக்குைள் உைகப் தேரது மயையரயிற்று,’ 

என்ை நல்ை கருத்துகயளயும் கூைியுள்ளரர். 

 ‘அமுதத் தமிழ்’ நூலுக்கு அைிதசய்யுயர 

வழங்கிய முயைவர் த. பகரைப்ேிள்யள அவர்கள் 

‘விருப்பும் தவறுப்பும், கசப்பும் கரழ்ப்பும், கரய்தலும் 

கைிதலும், உவத்தலும் உறுத்தலும் இல்ைரப் 

தேருவரழ்க்யக வரழ்வதற்குரிய ேண்ேரடுகயள 

உைர்த்திய தேருமிதக் கைரசரரம் தயகயம 

தேரருந்திய தமிழ்க் கரைரசரரபம ஆகும் 

என்ேை பேரன்ைவற்ைில் எதுயக, பமரயை 

தகரண்ை நயை சிைப்ேரக அயமகின்ைது. 

இன்னும் இயவபேரன்ை கருத்துக் கைிகளும் 

நயைச் சிைப்ேரம் பூ மைங்களும் சுயவயூட்டும் 
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நற்பசரயையரம் ‘அமுதத் தமிழ்’ என்று 

கூைியிருப்ேதன்மூைம் இந்நூலின் சிைப்யே 

உைரமுடிகிைது. 

 

நூலின் ேிை ேயன்ேரடுகள் 

இந்தத் ‘தமிழ் எங்கள் உயிர்’, ‘இன்ேத் தமிழ்’, 

‘அமுதத் தமிழ்’ ஆகிய மூன்று நூல்களில் உள்ள 

கட்டுயரகள் அயைத்தும் தசரற்தேரழிவு 

அயமப்ேிபைபய அயமந்துள்ளை. இதற்குக் 

கரரைம் அவற்யை மரைவர்கள் கட்டுயரயரகப் 

ேயன்ேடுத்துவபதரடு மட்டுமல்ைரமல் 

பேச்சுப்பேரட்டி, விவரதப் பேரட்டி, பமயைப் 

பேச்சு பேரன்ைவற்ைிற்கும் ேயன்ேடுத்திக் 

தகரள்ளைரம் என்று தமிழைிஞர் மு.தங்கரரசைரர் 

அவர்கள் எண்ைியிருக்கைரம். 

 ஒவ்தவரரு மரைவரும் தங்கள் ேள்ளி 

சரர்ேரகப் பேச்சுப் பேரட்டிகளுக்குச் 

தசல்லும்பேரது, தரங்கள் பேச பவண்டிய 

பேச்சுக்கயளத் தரங்கபள தயரர்ப்ேடுத்த 

இந்நூல் துயைபுரியும். பமலும், இந்நூலில் 

இைம்தேற்ைிருக்கும் தயைப்புகளில் ஒரு 

சிைவற்யை உைர்வு தேரங்கப் பேசிப் ேழகி 

மைைம் தசய்துதகரண்ைரல், அவற்ைிலுள்ள 

கருத்துகள் மரைவர்களின் மைத்தில் 

ஆழமரகப் ேதியும். இதைரல் அவர்களிைம் 

இைகுவரகவும் இயல்ேரகவும் நடிப்புத் திைன் 

பமபைரங்கும். 

 உயர்நியைப்ேள்ளி மரைவர்கள் கட்டுயர 

எழுதிப் ேழகுவதற்கு இந்நூல் மிகவும் 

ேயனுள்ளதரக இருக்கும். குைிப்ேரக, 

தயைப்யே ஒட்டிய விளக்கத்யதக் தகரண்டு 

முன்னுயரயய எப்ேடி எழுதுவது என்றும், 

கருத்துச் தசைிவுகளின் ததரகுப்புகயளச் சிறு 

சிறு ேத்திகளரகவும், ஒன்பைரதைரன்று 

ததரைர்புகள் விைரமலும் எழுதுவது எப்ேடி 

என்றும், கட்டுயரயின் முடிவியை எவ்வரறு 

முடிவுயரயரக முடித்து எழுதுவது என்றும் 

மரைவர்கள் அைிந்துதகரள்வரர்கள். 

 ேழதமரழிகள், உவயமகள், மரபுத் ததரைர்கள், 

இயைதமரழிகள், இைிய ததரைர்கள், 

இைக்கியச் சரன்றுகள் பேரன்ைவற்யைக் 

கட்டுயரகளில் எவ்வரறு ேயன்ேடுத்தப் 

ேட்டுள்ளை என்ேயத மரைவர்கள் ததரிந்து 

தகரள்வரர்கள். ேள்ளிகளில் மரைவர்களியைபய 

வரசிப்புப் ேழக்கத்யத ஊக்குவிப்ேதற்கரக 

ஏற்ேடுத்தப்ேட்டுள்ள பநரங்களில், தேரருள் 

புரிந்து ஏற்ை இைக்கத்துைன் வரசிக்கவும் 

அப்ேழக்கத்யதத் ததரைர்ந்து வளர்ப்ேதற்கும் 

இந்நூல்கள் ேயன்ேடும். 

 

முடிவுயர 

பமபை குைிப்ேிைப்ேட்டுள்ள ‘தமிழ் எங்கள் 

உயிர்’, ‘இன்ேத் தமிழ்’, ‘அமுதத் தமிழ்’ ஆகிய 

மூன்று நூல்களும் சிங்கப்பூர் 

மரைவர்களுக்கரக எழுதி தவளியைப்ேட்ை 

கட்டுயர நூல்களரைரலும், உைகில் உள்ள 

அயைத்துத் தமிழ்ப் ேள்ளி மரைவர்களுக்கும் 

தமிழரர்வெர்களுக்கும் ஏற்புயைய கருத்து 

கயளக்தகரண்ை சிைந்த நூல்களரகும்.  இந்த 

நூல்களில் உள்ள கட்டுயரகயள 

முப்ேதரண்டுகளுக்கு முன் தசரற்தேரழிவு 

களரகவும் சிற்றுயரகளரகவும் பமயைப் 

பேச்சுக்களரகவும் பேசி மகிழ்ந்த ேைர் இன்று 

மிக உயர்ந்த நியையில் உள்ளைர். 

 இதயை, ‘என்னுயைய மரைரக்கர்களில் 

தேரும்ேரபைரர் நல்ைரசிரியர்களரக, வழக்கைிஞர் 

களரக, பமயைப் பேச்சரளர்களரக, அயமப்புகளின் 

தயைவர்களரக, வரதைரலிப் ேயைப்ேரளர் 

களரக, ததரயைக்கரட்சிப் ேயைப்ேரளர்களரக, 

நரைக நடிகர்களரக, எழுத்தரளர்களரக, 

கவிஞர்களரக விளங்குகிைரர்கள் என்ேயதப் 

தேருமிதத்துைன் இங்குக் குைிப்ேிடுவதில் 

உள்ளேடிபய தேருமகிழ்வு தகரள்கிபைன்’ என்ை 

நூைரசிரியரின் கூற்ைிலிருந்து அைியைரம். 

கட்டுயரகளரக மரற்ைியயமக்கப்ேட்டுத் ததரகுக்கப் 

ேட்டுள்ள இச்சிைப்பு வரய்ந்த நூல்கயளப் 
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ேடிப்ேவர்கள் நல்ை, உயரியக் கருத்துகயள 

உய்த்துைர்ந்தும், உள்ளம் ததளிந்தும் ேரரரட்டி 

மகிழ்வர் என்ேதில் எள்ளளவும் ஐயமில்யை. 

 

கட்டுயரக்கு உதவிய நூல்கள் 

மு. தங்கரரசன், ‘தமிழ் எங்கள் உயிர்’, தவளியீடு 

தமிழபவள் நரைக மன்ைம், ஆண்டு 2005, 

சிங்கப்பூர் 760733. 

‘மு. தங்கரரசன், இன்ேத் தமிழ்’, தவளியீடு 

தமிழபவள் நரைக மன்ைம், ஆண்டு 2005, 

சிங்கப்பூர் 760733. 

மு. தங்கரரசன், ‘அமுதத் தமிழ்’, தவளியீடு 

தமிழபவள் நரைக மன்ைம், ஆண்டு 2007, 

சிங்கப்பூர் 760733. 

முயைவர். தசர. சுப்யேயர, ‘ஆய்வுக் பகரயவ’ 

முதல் ததரகுதி, கவிஞர் தங்கம் மூர்த்தி, 

தவளியீடு தசயைகம் உைகத் தமிழ்ப் 

ேண்ேரட்டு இயக்கம், ஆண்டு 2013, 

புதுக்பகரட்யை மரவட்ைம், தமிழ்நரடு. 
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கவிஞாூ்  ங்கராசைின் கவின கைில் வாழ்வியல் சிந் னைகள் 

 

முனைவாூ்  .கமணஷ்வடிமவல் 

உ விப் ம ராசிாியர் -  ேிழாய்வுத்துனற 

ஸ்ரீேத் ஆண்டவன் கனெ ேற்றும் அறிவியல் கல்லூாி ( ன்ைாட்சி) 

 ிருவானைக்மகாவில்,  ிருச்சிராப் ள்ைி 

 

ேைி  இைத் ின்  ாிணாேங்கனையும், 

வாழ்க்னகத்  த்துவங்கனையும், முன்மைார்கைின் 

வாய்லோழி கருத்துக்கள் அனைத்ன யும் ேரபுக் 

கவின கைாகத்  ிரட்டி, இந்நாணிெ ேக்கள் 

 யனுறும் வனகயில்  னடத் ைித்துள்ைார் கவிஞாூ் 

 ங்கராசன். இவாின் இெக்கிய  ாகோைது 

 ேிழ்லோழியின் ேீது ஆழோக 

ஊடுருவியுள்ைன  இவருனடய எழுத்துக்கமை 

லேய்ப் ிக்கின்றை. 

 கவிஞாூ்  ங்கராசன் கவின கள் அனைத்தும் 

 ாேர ேக்கைின் நாடித்துடிப்ன  அறிவம ாடு 

ேட்டுேின்றி, அவாூ்கைின் எண்ணச் 

சி றல்கைின் லவைிப் ாடாக அனேந்துள்ைை. 

ஒவ்லவாரு கவின யும் கருத் ாழம் ேிக்க 

வாக்கியங்கனையும், எண்ணங்கனை சீாூ் 

லசய்யும் ேந் ிர வார்த்ன கைாகவும் 

விைங்குகின்றை. நடப்பு நிகழ்வுகனைச் 

சுட்டிக்காட்டுவம ாடு ேட்டுேின்றி, அவற்னறக் 

கனைவ ற்காை வழினயயும் எடுத்துனரக்கின்றை. 

 ேக்கைின் வாழ்க்னகயில் எழும் சிக்கல்கனை 

னேயேிட்டு கவின கனைப்  னடத்துள்ைார் 

 னடப் ாைர். ேைி ன் லசய்யக்கூடிய  வறுகனை 

லவைிக்காட்டுவம ாடு, அவற்றிலிருந்து  ங்கனை 

ேீட்லடடுப்  ற்காை ஆமொசனைகனையும் 

வழங்குகின்றார். இவ்வாறு,  ல்மவறு 

கருத்துக்கனை வழங்கிய கவிஞாூ்  ங்கராசைின் 

கவின கைில் காணப் டும் வாழ்வியல் 

சிந் னைகனைப்  குத் ாராய்ந்து லவைிக் 

லகாணருவம  இக்கட்டுனரயின் மநாக்கோக 

அனேகிறது. 

 

நல்ெல ாரு குடும் ம் 

ஆணும், ல ண்ணும் இனணந்து வாழும் 

வாழ்க்னக அனேப்ம  குடும் ம் என்று 

அனழக்கப் டுகின்றது.  ிருேணலேன்னும் 

உறவில் கணவனும் ேனைவியும்  ைியாகக் 

குடித் ைம் நடத் ச் லசல்கின்றைாூ். இக் 

‘குடித் ைம்‘ என்னும் லசால் காெப்ம ாக்கில் 

ோறி  ‘குடுத் ைம்‘ என்றும் ‘குடும் ம்‘ என்று 

ேருவியன  இன்று நாம் காணமுடிகிறது. 

 குடும் ம் எல்ொச் சமூகங்கைிலும் உள்ை 

அடிப் னடயாை அனேப்பு குடும் த் ிைின்று 

உறவு ஏற் டுகிறது. சமூகத் ின்  ல்மவறு 

 ிாிவுகளுக்கும் குடும் மே அடிப் னடயாக 

அனேகிறது. இக்குடும் ம் சமூக வழக்காலும், 

சேயத் ாலும் கட்டுப் டுத் ப் டுகிறது என்று 

குடும் த்துக்கு விைக்கந் ருகிறது  ேிழ்க் 

கனெக்கைஞ்சியம். (அ.ஆறுமுகம், சங்க 

இெக்கியத் ில் குடும் ம், உனடனே, அரசு – -9) 

 குடும் ம்  ற்றித்  ிருவள்ளுவாூ் குறிப் ிடும் 

ல ாழுது, 
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“இடும்ன க்கு லகாள்கெம் லகால்மொ 

குடும் த்ன க் 

குற்றம் ேனறப் ான் உடம்பு”  

(குறள்- குடிலசயல்வனக - 1029) 

என்ற ஒரு குறைில் ேட்டும் குடும் ம் என்ற 

லசால்னெ  யன் டுத் ியுள்ைார். ேற்ற 

இடங்கைில் குடி என்மற  யன் டுத்துகிறார். 

இவற்னறப் ம ான்று கவிஞர்  ங்கராசன் 

அவாூ்கள் குடும் ம்  ற்றி குறிப் ிடும் ல ாழுது, 

“நல்ெல ாரு   குடும் ேதும்  நைிநால்   

கல்வி 

நயக்கும் ல்  கனெக்கழகப்   ான்னே  

நல்கும்             (ேகரந் ம் –  - 27) 

லவல்லுந் ிரு லகாள்னகயனே வினைந்  

நீாூ்னே 

விைங்குபுகழ்   “ ாமவந் ன்“  வினழந்து 

லசான்ை” 

என்ற கவின யில், நல்ெல ாரு குடும் ோைது 

சமூகத் ிற்கு  ெ நன்னே  யக்கும், கல்வினயத் 

 ரும்  ல்கனெக்கழகோக  ிகழும் என் ன ப் 

 ாமவந் ாூ்  ார ி ாசைின் கவின  வாிகனை 

அடிலயாற்றி  னடத்துள்ைார். 

 

குழந்ன  வைாூ்ப்பு 

குழந்ன  வைாூ்ப்பு என் து ஒரு ல ரும் 

கனெயாகும். அந் க் குழந்ன னய ஒரு நல்ெ 

ேைி ைாக வைாூ்க்கும் வனர அன்னையின் 

 ணி ேகத் ாை ஒன்றாகும்.  சிறு வயது மு மெ 

நல்லொழுக்கங்கனையும், மநாூ்னே.  ணிவு, 

உண்னே, நீ ி, நியாயம்,  ாூ்ேத்ன  

எடுத்துனரப் ம ாடு உனழப்பு.  ன்ைம் ிக்னக, 

விடாமுயற்சினயப் ம ா ித் ால் அந் க் 

குழந்ன  நாட்டின்  னெசிறந்  குடிேகைாகத் 

 ிகழ்வான் என் ன க் கவிஞாூ் அவாூ்கள், 

“ ால் ஊட்டும் ம ா ில் நல்ெ 

 ண்புகனைச் லசால்லிக் காட்டி 

கால் காட்டும் கூடா நட்பு 

கைித் றியும் வழிகள் கூறி   

(வானகப்பூக்கள் - 22) 

நூல் காட்டும் லநறிகள்  ம்னே 

நுட் ோய்ச் லசால்லும் அன்னை” 

என்று கூறுகிறார்.  ால் ஊட்டும் ல ாழுது 

அன்பு,  ாசத்ன  ேட்டும் ஊட்டாது 

நற் ண்புகனையும், கூடா நட் ால் வினையும் 

மகடுகனையும் எடுத்துனரப் ம ாடு, வாழ்வில் 

முன்மைறுவ ற்காை நல்ெறிவு நூல்கைின் 

கருத்துக்கனையும் நுட் ோய் எடுத்துக்கூறும் 

வி த் ில் அன்னை வைாூ்க்க மவண்டும் என்றும் 

ஆமொசனை வழங்குகிறார். 

 

கல்வி 

ேைி னை விெங்கு நினெயிலிருந்து இனற 

நினெக்கு உயாூ்த்துவது கல்வியாகும். ஒருவன் 

கல்வி கற்  ன் மூெம் அவனுனடய 

அடிப் னடக் குணங்களும்,  ண்புகளும் 

ோற்றம் ல றுவம ாடு, நற்சிந் னையும், 

ஆற்றலும், பு ிய கண்டு ிடிப்புகளும் 

உருவாகின்றை. இ னை  ிருமூொூ் 

“கற்றறிவாைாூ் கருத் ில் ஓாூ் கண் உண்டு” என்று 

கல்வியின் நினெனய எடுத்துனரக்கிறார். 

 கல்வி நெம் இழந்  ம ாது ேைி ைது 

நினெனேனயக் குறித்துக் கிாீஸ் ம சத்துத் 

 த்துவஞாைியாை  ிைாட்மடா (Plato) கூறும் 

ல ாழுது, ”கல்வி இல்னெயாைால் ேைி ன் 

இரண்டு காலுள்ை ேிருகம் (Man is a two-

Legged animal) என்கிறார். (கல்வி நினெ- -47) 

மேமெ கூறிய கருத்துக்கனை அடிலயாற்றி 
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கவிஞாூ்  ங்கராசன் அவாூ்கள் கல்வி  ற்றி 

குறிப் ிடும் ல ாழுது, 

“கற்றலிைால்  யலைன்ை கற்றன ப் 

ம ால் 

கவினுெகில் கற்ற  யன் காட்ட மவண்டும்” 

என்று எடுத்துனரக்கிறார். கவிஞாின் கவின க்கு 

வலுமசாூ்க்கும் வி ோக புறநானூற்றில் 

கல்வியின் ல ருனேனயப்  ற்றிக் குறிப் ிடும் 

ல ாழுது,” ஒரு வீட்டில்  ெ  ிள்னைகள் 

இருந் ாலும், கல்வி கற்ற  ிள்னையின் ேீது 

 ாயின் அன் ாைது லசல்லும். அது ம ால் 

அரசு ஏட்டுக் கல்வி கற்றவனைமய விரும் ி 

ஏற்கும். கீழாை சா ியிலுள்ைவன் ஏட்டுக்கல்வி 

 யின்ற ால், உயாூ்வாை சா ியிலுள்ைவனும் 

அவனை வணங்கும் நினெ உருவாைது” (புறம்-

183) என்று எடுத்துனரக்கிறது. 

 

 ண்ம  ஒழுக்கம் 

 ண்பு என்னும் லசால் நல்லியல்பு எைப் 

ல ாருள் டும்.  ண்பு என்னும் லசால்லிற்குப் 

 ிறாூ் இயல்ன  அறிந்து நடக்கும் நற்குணம் 

என்று லசன்னைப்  ல்கனெக்கழகப் ம ரகரா ி 

ல ாருள்  ருகிறது. “ ண்ல ைப்  டுவது 

 ாடறிந் ல ாழுகு ல்” (கலி-133-8) என்று 

கலித்ல ானக சான்றுனரக்கிறது. புறநானூறும் 

” ாடறிந் ல ாழுகும்  ண் ி ைாமர (புறம்-197-

14) எை விைம்புகிறது. இவற்றின் அடிப் னடயில் 

கவிஞாூ்  ண்ல ன்னும் ஒழுக்கத்ன க் கூறும் 

ல ாழுது, 

“ ண் றிந்து ஒழுகா ான்   டி யாவான் 

  ிவறிந்து  ழகா ான்  ாமழா ைாவான்”         

(ோதுைங்கைி- -59) 

என்று கவின யில், காற்று வீசிைால் எவ்வாறு 

  ாூ்  றந்து விடுமோ, அதும ால்  ண்பு 

இல்ொ வன் இச்சமூகத் ில் நினெத்து 

நிற்காேல் காணாேல் ம ாய் விடுவான் என்று 

 ண் ின் மேன்னேனய அழகுற எடுத்துனரக்கிறார். 

 

அச்சம்  விர் 

இன்னறய இனைய  னெமுனறயிைாூ் 

அனைவரும் எ ற்காகப்  யப் டுகின்றைாூ் 

என்று ல ாியாேல்  யந்து  யந்து  ங்கள் 

வாழ்க்னகனய வாழ்ந்து லகாண்டிருக்கின்றைாூ். 

 ங்களுனடய ஒவ்லவாரு லசயலிலும், 

 யத்ன யும்,   ற்றத்ன யும் லகாண்மட 

வாழ்ந்து வருகின்றைாூ்.  ேை ில் ம ான்றும் 

எண்ணங்கனை லவைிக்காட்ட 

அச்சப் டுகின்றைாூ். ஏலைைில்,  ங்கைின் 

வாழ்க்னகயாைது துன் த் ிலும் துயரத் ிலும் 

மூழ்கி விடுமோ என்ற அச்சம் அவாூ்கனை 

வாட்டி வன க்கிறது. இன   ான் கவிஞாூ் 

 ங்கராசு அவாூ்கள், 

“அஞ்சுவ ற்கு அஞ்லசன்றான் குறைின் 

ஆசான் 

அஃ ில்ொர் ம  னேயின் அனேவில் 

ஆழ்வார் 

அஞ்சானே எழும் நினறவில் அஞ்சி யஞ்சி 

அடினவப் ான் மகானழ லயன்று ஆகித் 

ம ாூ்வான்” 

என்ற வாிகைில், வள்ளுவாின் குறைாை 

“அஞ்சத் க்கன க் கண்டு அஞ்சா ிருப் து 

அறியானேயாகும். அஞ்சத் க்கன க் கண்டு 

அஞ்சுவம  அறிவுனடயாாின் ல ாழிொகும்” 

(குறள்-428) என்ற குறைின் கருத்ன  

முன்ைிருத் ி  னடத்துள்ைார். மேலும், அஞ்சி 

அஞ்சித்  ைது அடினய எடுத்து னவப் வன் 

மகானழயாகி விடுவான் எை, இன்னறய 
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இனைஞாூ்கைின் ேை நினெனயப் 

 ட்டவாூ்த் ோக லவைிப் டுத் ிக் காட்டுகிறார். 

 

இனைஞாூ்கைின் நினெ 

இன்னறய இனைய  னெமுனறயிைாூ் நானைய 

 ார  சமு ாயத் ின் தூண்கள் ஆவார்கள். 

ஆைால், இன்று அத்தூண்கள் எல்ொம் 

 ங்களுனடய உறு ி  ன்னேனய இழந்து, 

ம ான லயன்னும் காற்றுப் ட்டு துரு  ிடித்து 

சி ிெேனடந்து வருகிறது. இன த்  டுக்க 

மவண்டுலேன்றால் ல ற்மறார்கள்  ங்கள் 

 ிள்னைகைின் லசயல் ாடுகனை உற்று 

மநாக்குவம ாடு, அவாூ்கள்  டம் ோறிச் லசல்ெ 

வண்ணம் கண்காணிக்க மவண்டும். 

அப்ல ாழுது  ான் அவாூ்கனைப்  ாதுகாக்க 

முடியும் என் ன  கவிஞாூ் அவாூ்கள், 

“கடனேனய உணரா லநஞ்சம் 

கல்வியில் நாட்டம் இல்னெ 

 டம்   ிறழ்ந்  ம கும் ம ாழ் ில்                    

(வானகப்பூக்கள் - 25) 

 ன்ைினெ உணரப் ம ாழ் ில்” 

”ம ருந்து நினெயம்  ன்ைில் 

ல ருனேயாய்க் கும் ல் கும் ல் 

மசந் ன் சிறுனேக் கூட்டம் 

சில்ெனற விஷேப் ம ச்சு” 

எைச் சுட்டியிருக்கிறார். இவ்வாறு இன்னறய 

இனைஞாூ்கள் லசய்யும் லசயனெ அழகாகவும் 

 ைது கவின யில் வனரந்துள்ைார். 

 

ேைி  நினெ 

ேைி ாூ்கள்  ங்களுனடய வாழ்வில் ஒவ்லவாரு 

நாளும்  ல்மவறு க ா ாத் ிரங்கனை ஏற்று, 

மவடம்  ாித்து, ஒப் னைகைால் இவ்வுெனக 

வெம் வந்து லகாண்டிருக்கிறார்கள். காெ 

ேனழயில் நனையும்ல ாழுது அவாூ்களுனடய 

ஒப் னைகள் எல்ொம் கனைந்து, உண்னே 

முகத்ன  உெகுக்கு லவைிக்காட்டாது ஓடி 

ஒைிந்து லகாள்கின்றைாூ். அவ்வாறு ஓடி 

ஒைிந்து லகாள்கின்றவாூ்கள் நம்முனடனய 

உடன்  ிறப்புகைாகவும், உறவிைாூ்கைாகவும், 

நண் ாூ்கைாகவும் கூட இருக்கொம் என் ன  

கவிஞாூ், 

“நாடகத் ில் நடித் ிடுவார் நடிகாூ் சில்மொர் 

நாளுந் ான் நாணிெத் ில் நடிப் ார் 

 ல்மொர்” 

(நடிப்பும், நடப்பும் – ேகரந் ம் - 42) 

என்ற கவின யில் லவைிப் டுத்துகிறார். 

 

 ாைம் 

ல ாருள் இல்ொ வாூ்கனைத் ம டிச்லசன்று 

வழங்குவது  ாைோகும். வாழ்க்னகயில் 

முன்மைறுவ ற்காை வழியில்ொேல் 

 விப் வாூ்கைின் உண்னே நினெனய அறிந்து, 

அவாூ்களுக்காகத்  ன்ைால் இயன்ற உ விகனைச் 

லசய்வம   ாைோகும். ஆைால், இன்னறய 

 ாைங்கள் எல்ொம் விைம் ரத் ிற்காகவும், 

சுயநெத் ிற்காகவுமே, புகழுக்காகமவ அரங்மகற்றம் 

லசய்யப் டுகின்றை. இ னைக் கவிஞாூ் 

 ங்கராசன் அவாூ்கள், 

“ சிலயன்று வந்ம ார்க்கு  கிர்ந்து  ின்னும் 

 ண்  னைத்  ாைம் லசய்  ழக்கோகக் 

(ேகரந் ம் –  ாைம் - 66) 

கசிந்துருகிப் புசிலயன்று கைிப் ான் 

 ன்னைக் 

கைிந்துெகம்  ாராட்டிக் கைித்  துண்டா?” 

என்று சாடி, விைவுகிறார் கவிஞர். 
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நினறவுனர 

கவிஞாூ்  ங்கராசன் அவாூ்கள்  ல்மவறு 

 ைங்கைில்  யணம் மேற்லகாண்ட அனு வம் 

வாய்ந்  எழுத் ாைராகவும், கவிஞராகவும் 

 ிகழ்கிறார். ஆசிாியப் ணினயயும், எழுத்துப் 

 ணினயயும் இரு கண்கைாகப்  ாவித்து 

 ணியாற்றியுள்ைார். இவாின் கருத்துகள் 

அனைத்து சமு ாயம் சார்ந் னவயாக உள்ைை. 

இனவ  ைி ேைி  வாழ்க்னகயின் 

லசயல் ாடுகனையும், ஒழுக்கங்கனையும் 

அடிலயாற்றிமய ல ாிதும் அனேந்துள்ைை. 

இத்துடன், இவர்  ாேராூ்கைின்  ங்காைைாகப் 

 ாிணேிப் ம ாடு ேட்டுேின்றி, அவாூ்களுனடய 

உணாூ்வுகைின் உைறல்கனை உருக்குனெயாேல் 

 ைது கவின கைில் வடித்து, லவைியுெகு 

லவைிச்சம் ம ாட்டும் காட்டியுள்ைார்.  

கவின யில் சிங்கப்பூாின் நினெனயயும், 

ேக்கைின் ேைநினெனயயும் அழகாை கவின  

ஓவியோக வனரந்து காட்டியுள்ைார். இவாின் 

கவின யாைது ேைி  ேைங்கைில் 

ேண்டிக்கிடக்கும் விஷச் லசடிகனைக் கனையும் 

கருவியாக விைங்கும் என் து  ிண்ணம். 

 

துனணனே ஆ ாரங்கள் 

ல ாய்னகப் பூக்கள் – அன்னை சார ா 

  ிப் கம், லசன்னை. 

வானகப் பூக்கள் –  ேிழ் மவல் நாடக ேன்றம், 

சிங்கப்பூாூ். 

ோதுைங்கைி -    ேிழ் மவல் நாடக ேன்றம், 

சிங்கப்பூாூ். 

ேகரந் ம் – பூவழகி   ிப் கம், லசன்னை. 

அ.ஆறுமுகம், சங்க இெக்கியத் ில் குடும் ம், 

உனடனே, அரசு – 

மு.வர ராசைார் -  ிருக்குறள் - ேணிவாசகாூ் 

  ிப் கம். 

ஔனவ. சு.துனரசாேி  ிள்னை - கலித்ல ானக 

– கழக லவைியீடு. 

ஔனவ. சு.துனரசாேி  ிள்னை – புறநானூறு - 

கழக லவைியீடு.
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thifg; G+f;fspy; fy;tpr; rpe;jidfs; 

 
j. fUg;igah 

nfsut tphpTiuahsh; (jkpo;) 
muR fiyf;fy;Y}hp> NkY}h; 

 
kf;fspdk; vz;zj; njhpe;J mwpit tsh;j;Jf; 
fUj;J tifahy; Kd;Ndw;wk; fhzj; 
njhlq;fpa fhyj;jpy;; czh;r;rpj; Jbg;Gk;> 
fw;gid cs;sKk; fUj;J tsKk; tha;e;j 
ftpQh;fshy; ,yf;fpak; Nghw;wp tsh;f;fg; 
ngw;wJ. kf;fSila mwpTg; grpf;F 
tpUe;jspf;Fk; tifapy; rpe;jidiaj; J}z;Lk; 
fUj;Jf;fisAk;. ey; tho;f;iff;Fj; 
Njitahd mwnewpf; fUj;Jf;fisAk;> ftpQh; 
jk; cs;sj;J Cw;nwLf;Fk; czh;r;rpfNshL> 
jk; tho;f;if mDgtj;ijf; fye;J> fw;gid 
nkUfpl;L nkhopapd; thapyhfg; gilf;fg;gl;lNj 
ftpijahFk;. 
 
fy;tp gw;wp K. jq;fuhrd; 
fy;tp vd;gJ kdpjdpd; cs;sj;Js; Gije;J 
fplf;Fk; Mw;wy;fis czur; nra;tJk; 
tsh;f;fr; nra;tJk; fy;tpapd; nrayhff; 
nfhs;syhk;. fy;tp vd;gjd; Mjhur; nrhy;yhd 
‘fy;Yjy;’ vd;gJ ‘Njhz;Ljy;’ vd;w nghUis 
mspg;gjhf mike;Js;sJ. 
 vdNt kdpj kdq;fspy; Gije;J fplf;Fk; 
Mw;wy;fis ntspf;nfhzh;e;J kilkhw;wk; 
nra;J epiu jpUg;gty;yJ fy;tpahFk;. NkYk; 
mj;jpwk; KOikahf tsuTk; cjTfpd;wJ. 
xUth; ,e;j cyfpy; ngWfpd;w mwpT> 
mDgtk;> Mw;wy; Mfpatw;wpd; njhFg;Ng 
fy;tpahFk;. fy;tp tho;f;ifia tho;tjw;fhd 
fUtpahFk;. fy;tpahdJ jd;id mwpjYk; 
jd;id cUthf;FjYk; MFk;. kdpjidg; 
gz;Gs;stdhf khw;WtNj fy;tpahFk;. 
fy;tpahdJ fw;gtUf;F kfpo;r;rpiaAk; 
KOikahd ,ay;igAk; nfhLf;fpd;wJ. 
kdpjd; jdJ tho;f;if KOtJk; nra;a 
Ntz;ba xd;W cz;L vd;why; mJ fy;tp 
fw;gJ xd;Wjhd;. ,sik Kjy; ,wf;Fk; tiu 
,iltplhJ fw;whYk; xUtdhy; fy;tpapy; 
KOikaila KbahJ. fy;tpia xUtd; 
fw;fj; njhlq;Fk;NghJ Jd;gkhfj;jhd; 
Njhd;Wk;. Mdhy; Mh;tq;nfhz;L fw;fj; 
njhlq;fptpl;lhy; mJNt ,d;gkhf khwptpLk;. 
njhlq;Fk;NghJ Jd;gkhf ,Uf;fpd;w 
fy;tpahdJ vg;gb ,d;gkhf khWk; vd;why; 
ek;kplk; ,Uf;Fk; mwpahikiag; Nghf;fp> 
mwpitf; nfhLg;gjdhNyNa. 
 K. jq;fuhrdpd; ‘thifg;G+f;fs;’ vd;Dk; 
E}ypd; topahf gj;J tifahd ntt;NtW 
ngUe;jiyg;GfspYk;> jdpg;ghly; jiyg;GfspYk; 
vOgj;jpuz;L ftpijfis ,e;E}ypy; 
njhFj;Js;shh;. ftpijfs; ngUk;ghYk; 
nkhopg;gw;W> ehl;Lg;gw;W> ,d;gg;gw;W 
Mfpatw;iwj; jkpopdg; ngUkf;fSf;F 

czh;r;rpA+l;Ltdthf mikj;Js;sh;. mj;Jld; 
rpe;jidiaf; fpsh;e;njor; nra;J Cf;f 
%l;Ltjhf mit mike;Js;sd. ,e;E}ypy; 
fy;tp vDk; ngUe;jiyg;gpy; cs;s Ie;J 
jdpg;ghly;fs; Ma;Tg; gFjpahf mike;js;sd. 
 fy;tp vd;w nrhy;Yf;F tiuaiw mspg;gJ 
fbdkhf cs;sJ. Vnddpy; fy;tp vd;w 
nrhy;ypd; nghUs; kw;Wk; tiuaiwfs; 
fhyj;jpw;Nfw;g khwpf;nfhz;Nl te;Js;sd. 
fhyq;fs; khw khw fy;tpapd; epiyAk;> #oYk; 
khwpf;nfhz;Nl ,Uf;fpwJ. fy;tp cah;e;j 
tz;zNk cs;sJ. fy;tp ngw;w xUtdhy; 
kl;LNk ,e;j gpugQ;rj;jpy; epiyahf tho 
KbAk; vdTk;> mtdhy; kl;LNk ,e;j gpugQ;rk; 
rpwg;gilAk; vd;fpwhh;. 
 mjpf mstpy; E}y;fisf; fw;Wj; 
Njh;e;jth;fNs mwpTilath;fs; vdg; 
Nghw;wg;gLth;. mg;gbg;gl;l kpFe;j mwpTila 
rhd;Nwhh;fs; Gfo; ehd;F jpirf;Fk; nrd;W 
gutpapUf;Fk;> mth;fs; Gfo; guthj ehL 
vd;gNj ,y;yhj epiyf;F cah;thf 
Nghw;wg;gLth;. ,g;gb mth;fs; Gfo; vy;yh 
ehLfspYk; gutpapUg;gjw;F mth;fspd; 
nrhw;jpwDk;> fw;w fy;tpapd; rpwg;Gk; 
fhuzkhFk; vd;Wiuf;fpwhh;. ,jid> 

“ew;wpwj;jhy; nry;Yk; thL 
 ehw;wpir Mdhy; vd;d? 
nrhw;wpwj;jhy; ntd;W te;Nj 
 Nrhh;fpyh njhsph;th uk;kh!” (g. 7) 

vd;W Mrphpah; Fwpg;gpLfpwhh;. 
 NkYk; fy;tp fw;wjdhy; mwpT ngw;Wk;> 
fy;yhjth; gbg;gwpT ,y;yhjth; vd;w ,opT 
ciu jd;id tpl;L mfYk; tz;zk; vopy; 
kpFe;j ,t;Tyfk; Nghw;Wk;gb tho;th; vd;Wk;. 
fy;tp fw;gth; gbg;gbahff; fw;W Nkd;ik 
epiyia mile;J jk; rpwg;ig ,t;itafk; 
Nghw;Wk;gb tho;th; vd;Wiuf;fpwhh;. mjid> 
 “gbj;jjdhy; Qhdk; ngw;Nw 

 gbg;gwp ahjhh; vd;Wk; 
,bj;Jiu jd;dpy; ePq;fp 
 vopYyfk; Nghw;w tho;th;” (g. 7) 

vd;w ftpijapd; topahf Mrphpah; 
vLj;Jiuf;fpwhh;. 
 
fy;tpapy; Kd;NdWtjw;F 
flTsJ gilg;gfspNyNa kdpjd; jdpj;jd;ik 
kpf;f mwpthh;e;j caphpahf tpsq;Ffpwhd;. 
Ez;zwpT kw;Wk; Mw;wiyg; gad;gLj;jpj; 
jdJ Rw;Wr;#oiyf; fl;Lg;gLj;jTk; 
khw;wpaikf;fTk; ty;yik gilj;jtd;. gpd;dh;> 
fy;tpapd; %yk; mwpT> nraw;jpwd;fs;> 
gof;ftof;fq;fs;> gz;G eyd;fis tsh;j;Jf; 
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nfhz;L KO kdpjdhfpd;whd;. jhd; thOk; 
rKjhaj;jpd; newpKiwfisf; fw;wwpe;J rpwe;j 
Fbkfdhf cUthfpd;whd;. 
 ,t;thwhf fy;tp fw;wypd;NghJ 
Nrhjidfs; Vw;gLk;nghOJ mjidf; fz;L 
mr;rk; nfhs;shky; fy;tp fw;gJ xd;iwNa 
Fwpf;Nfhshff; nfhz;L Xa;tpy;yhky; fw;wypy; 
jk; Mw;wiyAk; tho;f;ifiaAk; rPuhff; 
nfhz;L nry;y Ntz;Lk;. 
 tho;f;if vd;why; Nrhjidfs; Vw;gLtJ 
,ay;G. ,jdhy; Nrhjidfisf; fz;L kdk; 
jsuhky; fy;tp xd;iwNa tukhfg; ngw;W 
mjd;%ykhf tho;f;ifiar; rpwg;gpf;f 
jtwptpl;lhy; tho;ehs; KOtJk; 
Ntjidfisf; fz;L kdk; tUj;Jk; #oy; 
Vw;gLk;. vdNt jd;dhy; KbAnkd;w 
ek;gpf;ifia Kjyhff; nfhz;L ntw;wp 
fpilf;Fk; tiu Xa;tpy;yhky; Mh;tj;Jld; 
fy;tp fw;Fk;nghOJ KbahJ vd;w ,y;yhik 
Kbr;R ePq;Fk;. KbAk; vd;why; tho;tpy; 
ey;ynjhU tpbay; Njhd;Wk; vd;gij> 

“KbAnkd;w ek;gpf;ifapy; Kad;why; 
KbAk;tiu Xa;e;jplhJ Kide;Nj fw;why; 
KbahJ vd;wpUe;j Kbr;R ePq;Fk; 
Kbe;Jthpd; tpbe;JtpLk; %Sk; ,d;gk;!”  

vDk; ftpij %yk; tpsf;Ffpwhh;. 
 fy;tpahsh;fs; jhq;fs; fy;tp fw;Fk;nghOJ 
Ntld;’ vt;thW tpy;ypy; ,Ue;J xU mk;ig 
va;jTld; kw;nwhU mk;ig tpy;ypy; Ve;jp 
epw;fpd;whNdh mt;thW fy;tp fw;gjpy; 
mLj;jLj;J gbepiyfis ,ilepy;yhJ 
fw;Wf;nfhz;Nl nry;Yk;NghJ tho;f;ifapy; 
vspjhf ntw;wpaile;J tplyhk;. NkYk; fy;tp 
fw;wypy; cs;s mbg;gilahd newpKiwfisg; 
gbg;gbahff; Fw;wkpy;yhky; fw;W tUk;nghOJ 
jhk; fw;w fy;tpapd; %ykhfj; jk;Kila 
gl;lwpitAk;> gbg;gwpitAk; ,t;itafk; 
Nghw;Wk; epiy Vw;gLk; vd;gij> 
 “mbg;gilfs; khwhky; mLj;J mLj;Jg; 

gbg;gbaha;g; gOjwNt gapd;W te;jhy; 
gbj;Jzh;e;j fy;tpNfs;tp gy;ff; fhz;Nghk; 
gbg;gwpitg; gl;lwpitg; ghNu Nghw;Wk;”  

(g. 8) 
vd;w ghlypy; mwpa KbfpwJ. 
 
,Unkhopf; fy;tp 
fw;wtDf;Fj; jdJ ehLk; CUNk my;yhky; 
ve;j ehLk; CUk; jd;Dila CuhFk;. ,g;gb 
fy;tpapdhy; fw;wtdpd; rpwg;G ,q;Ff; 
ifahsg;gLfpd;wJ. vLj;jhy; FiwtJ 
nry;tk;> nfhLj;jhy; tsh;tJ fy;tp vd;W 
fy;tpapd; rpwg;ig mwpQh; [Pntdhg; $Wfpd;whh;. 
ngw;w gps;is iftpl;lhYk; fw;w fy;tp 
iftplhJ vd \f;];yp $Wfpd;whh;. 
 xU nkhopia kl;Lk; fw;Wf;nfhs;tjhy; 
tho;f;ifapd; Nkd;ik epiyia milayhk; 
vd;W epy;yhky; ,Unkhopfis fw;Wzh;e;jhy; 
ehl;by; vq;F nrd;whYk; Nghw;wp tzq;Fk; 

epiy Vw;gLk;. tho;f;iff;Fj; Njitahd 
nkhopfs; vit vd;W Njb miyahky; 
fpilf;fpd;w tha;g;igg; gad;gLj;jpg; gy 
nkhopfisAk; fw;W cah;tile;jhy; 
,t;itafk; Nghw;Wk; tz;zk; tho;f;if 
cah;epiyia milayhk; vd;W Mrphpah; 
vLj;Jiuf;fpwhh;. 

“jpUnkhopfs; vitnad;W jpiff;f 
Ntz;lhk; 
tUk;tha;g;ig eyptpd;wp type;J nrd;Nw 
mUe;jpwd;fs; ngw;Wah;e;jhy; mtdp 
Nghw;Wk; 
tUk;gbfs; cah;e;jnjdpd; thDk; 
Nghw;Wk;!”       (g. 9) 

 nghJthf fy;tpapd; Kf;fpa Fwpf;Nfhs; 
jd;idj; jhNd czh;e;J Nkk;gLj;jpf; 
nfhs;SjyhFk;. kdpjd; jk; #o;epiyf;Nfw;g 
ngUj;jg;ghF nfhz;L Njitahd jpwd;fs; 
midj;ijAk; mspj;J tho;f;ifg; 
Nghuhl;lj;jpy; ntw;wp ngwr; nra;tNj> fy;tp 
vd;W $Wfpwhh;. fy;tpapd; ,Wjp Nehf;fq;fis 
Kd; $l;bNa eph;zapf;f KbahJ. jdJ 
tho;f;iff;F cjTk; tifapy; Gjpa 
kjpg;Gfis khztd; cUthf;fpf; nfsh;tNj 
fy;tpapd; Fwpf;Nfhs; vdyhk;. 
 vJifAk; NkhidAk; ,iae;J 
tUk;nghOJ ghf;fs; vt;thW rpwg;G ngw;W 
tpsq;Ffpd;wNth> mNj Nghy; ,U nkhopfis 
fw;Wj; Njh;thdth; gl;lwpT ngw;W fy;tpapy; 
Nkd;ik ngw;wtuhf xsph;fpd;wdh;. 
 
gd;nkhop mwpT 
nkhop Ma;Tf;F gd;nkhop mwpT kpfTk; 
mtrpak;. mg;NghJjhd; ek;nkhop gw;wpa 
njspitg; ngw KbAk;. ‘xU nkhopapd; 
,yf;fpaj;ijr; rpwe;jJ vdr; nrhy;y 
Ntz;Lkhdhy; gpwnkhop ,yf;fpaq;fs; Fwpj;j 
mwpTk;. rpwg;ngdf; Fwpg;gpLk; ,yf;fpaj;jpd; 
nkhopapy; Ez;khd; Eio GyKk; ngw;wpUf;f 
Ntz;Lk;. gpwtw;iw mwpahkNyh> jd;Dilaij 
KOikahf czuhkNyh Gjpa jlq;fisf; 
fhz KbahJ’ vd;W nj.ngh. kPdhl;rp Re;judhh; 
Fwpg;gpLfpwhh;. 
 cyfpy; gy nkhopfisg; NgRk; 
Mw;wyhdJ kpf Kf;fpakhd xd;whFk;. 
ehLfSf;fpilNaahd vy;iyfs; 
fy;tpahsh;fshy; ,g;NghJ jpwf;fg;gl;Ls;sd. 
ngUk;ghyhd kf;fs; NtW ehLfSf;Fr; nrd;W 
jha;nkhopiag; Nghy; Ntw;W nkhopfisAk; 
NgRtjdhy; NtiyapYk;> jdpg;gl;l tifapYk; 
re;jh;g;gq;fs; fpilf;fpd;wd vd;gij> 

“nkhopgy fw;Wj; Njh;e;jhy; nry;Yk; 
topnay;yhk; thapy; jpwe;J toptpLk; 
tpopgy ngw;Wg; ‘ghh;it’ kpFe;jhy; 
vopy;gy Njhd;Wk; Vw;wk; ngwyhk;” (g. 10) 

vd;w ghly; thpfs; %yk; mwpayhk;. 
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Gj;jfk; gbg;gjd; mtrpak; 
GJik + mfk; = Gj;jfk;> kdpjDf;Fg; Gjpa 
rpe;jidfisj; jUk; ty;yik gilj;jit 
Gj;jfq;fshFk;. ,it kdpjdpd; mwpTj; jpwd; 
kw;Wk; mDgtj;jpid Nkk;gLj;jf;$bait. 
xt;nthU Gj;jfKk; kdpjDf;F VNjDk; xU 
fUj;jpidahtJ mtd; kdjpy; tpijg;git. 
Gj;jfk; gbj;jy; vd;gJ El;gkhd fiy. gbg;gJ 
rpwg;ghd Ghpjiy Vw;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. 
Gj;jf thrpg;G epiyapy; Kjd;ikahdjhff; 
fUjg;gLtJ czh;e;J gbg;gjhFk;. 
Gj;jfj;jpid czh;e;J gbf;Fk; epiyapy; 
gbg;gthpd; kdk; nghWikAld; ,Uj;jy; 
Ntz;Lk;. 
 gy E}y;fisAk; fw;wy; Ntz;Lk;. jj;Jt 
E}y;fs; gytw;iw gbj;Jzh;jy; Ntz;Lk;. 
mwpthw;wy; vd;gJ ‘Nty;’ Nghd;W $h;ikahd 
mwpitAk;> mfd;w ghh;itAk; Mokhd 
fUj;Jf;fisAk; ngw;wjhf tpsq;f Ntz;Lk;. 
mNjNghy; mwpT El;gk; Mykuj;ijg; Nghd;W 
glh;e;Jk;> mUfk;Gy;iyg; Nghd;W Nth; 
Cd;wpAk; glh;e;j cWjpahd jd;ikAld; 
tpsq;f Ntz;Lk;. 
 gy Gj;jfq;fisAk; gbf;Fk;nghOJ 
kdkhdJ ghy; Nghd;W njspe;J> ngUfpl 
Ntz;Lk; vd;gjid K.jq;fuhrd; gpd;tUkhW 
Fwpg;gpLfpwhh;. 

 
“E}y;gy fw;wy; Ntz;Lk; 
 Ez;zpa jj;J tq;fs; 
‘Nty;’NghYk; mwpT El;gk; 
 tpsq;fpl Ntz;Lk; ngw;W 
My;NghYk; jioj;J NkYk; 
 mUFNghy; NtUk; Xb 
ghy;NghYk; njspe;j cs;sk; 
 gy;fplg; gbj;jy; Ntz;Lk;!” 

 
KbTiu 
K. jq;fuhrd; jkpofj;jpy; gpwe;Jk; kyhahtpy; 
FbNawp fy;tp gapd;W> gpd;dh; rpq;fg;G+h; 
fiykfs; jkpo;g; gs;spapy; Mrphpauhfg; 
gzpapidj; njhlq;fpath;. gy;NtW ftpij> 
fl;Liu> ehlfk;> rpWfij vd 
gilg;ghf;fq;fisj; je;jth;. gd;nkhopr; #oypy; 
jkpo; nkhopapd; ,dpik> ngUik> cah;T> 
rpwg;G vd;gijAk;> ,isNahhpd; fy;tpr; 
#oiyAk; Kd;itj;J thifg; G+f;fisg; 
gilj;Js;shh;. thifg;G+f;fs; jkpo; kdq;fspy; 
thif #Lk; vd;gjpy; Iakpy;iy. 
 
JizE}y;fs; 
K. jq;fuhrd;>  thifg;G+f;fs;> jkpo;Nts; ehlf 

kd;wk;> rpq;fg;G+h;. 2003 
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தமிழைிஞர் மு. தங்கரரசைின் ‘நரட்டுப்புைத்தில்’ புைம்தேயர் தமிழர் 

வரழ்வியல் 
 

டாக்டர் கு. க ிமரசன் 

தமிழ்த்துயைத் தயைவர், ஆதித்தைரர் கயை மற்றும் அைிவியல் கல்லூரி, திருச்தசந்தூர் 

 

ஆய்வுச்சுருக்கம் 

சிங்கப்பூர் தமிழைிஞர் - ேயைப்ேரளர் மு. தங்கரரசன் ஜீவபஜரதி ேதிப்ேகம் வரயிைரக 2020 ஆம் ஆண்டில் 

தவளியிட்டிருக்கும் “நரட்டுப்புைத்தில்” புைம் தேயர் தமிழர்களின் வரழ்வியயைப் ேைம் ேிடித்துக் கரட்டும் 

கரைக் கண்ைரடியரகத் திகழ்கிைது. கைல் கைந்து தசன்று கன்ைித் தமிழ் வளர்த்த புைம்தேயர் தமிழைிஞர் மு. 

தங்கரரசன் ேன்முக ஆளுயம தேற்ைவர். ேயைப்ேரளரரக, கயைஞரரக மட்டுமல்ைரது ஓர் ஆய்வரளரரகவும் 

திகழ்ந்த ேரன்யமயியை நரட்டுப்புைத்தில் எடுத்தியம்புகிைது. சிங்கப்பூர் தமிழர்களிைம் வழக்கிலிருந்த 

நரட்ைரர் ேரைல்கயளத் ததரகுத்து அவற்யை அப்ேடிபய தவளியிைரமல் ஆய்விற்கு உட்ேடுத்தி புைம்தேயர் 

தமிழர்களின் வரழ்வியயை எடுத்துயரக்கிைரர். தேரதுவரக ேயைப்ேரளியரகப் ேரிைமித்தவர்கள் 

ஆய்வரளர்களரகப் ேரிைமிப்ேது அரிது. ைரக்ைர் மு.வ. உள்ளிட்ை சிைபர இரு துயைகளிலும் தவற்ைி 

கண்ைவர்கள். அந்த வயகயில் மு. தங்கரரசன் தமிழரசிரியரரகப் ேைியரற்ைிக் தகரண்டு ேயைப்ேரளரரகவும் 

கயைஞரரகவும் சிைந்த ஆய்வரளரரகவும் ேரிைமித்திருக்கிைரர். இதயை நரட்டுப்புைத்தில் வழியரக 

விளக்கும் பநரக்கில் இக்கட்டுயர அயமகிைது. 

 

முன்னுனர 

தமிழைிஞர் மு. தங்கரரசன் தமிழரசிரியரரக, 

கவிஞரரக, சிறுகயத ஆசிரியரரக, 

ேயைப்ேரளரரக, நரைக ஆசிரியரரக, நரைக 

நடிகரரக, நரைக இயக்குநரரக, இைக்கிய 

ஆர்வைரரக, கயைஞரரக, சமூகநைப் 

ேைியரளரரக, ஆய்வரளரரகத் திகழ்ந்தயம 

அவயர தசரவதைி எை வியந்து ேரரரட்ைச் 

தசய்திருக்கிைது. 

 தமிழகத்தில் திருச்சிரரப்ேள்ளி மரவட்ைம் 

தளுயக ேரதல்பேட்யை கிரரமத்தில் 1935 ஆம் 

ஆண்டு இரர. முத்து சிரஞ்சீவி – 

தேரன்ைம்மரள் தம்ேதியருக்கு மகைரகப் 

ேிைந்த மு. தங்கரரசன் 1938 ஆம் ஆண்டு தம் 

மூன்ைரவது வயதில் தந்யதயரருைன் சிங்கப்பூர் 

வந்தரர். திரு. நல்லுசரமி என்னும் 

தமிழரசிரியரிைம் கல்வி ேயின்று தமிழ் 

இைக்கியங்கள் ேைவற்ைில் பதர்ச்சி தேற்ைரர். 

1951 ஆம் ஆண்டு மையரக் கூட்ைரசின் 

தஜரகூர் மரநிைத்தில் ேைியிைப் ேயிற்சி 

ஆசிரியரரகப் ேைியில் இயைந்தரர். 1955 

ஆம் ஆண்டு ஆசிரியரரகப் ேட்ைம் தேற்ைரர். 

திருமதி தசல்ைம்மரள் என்னும் தேண்யைக் 

கரம் ேிடித்தரர். ததரைர்ந்து தமிழ்முரசு நரளிதழ் 

விளம்ேரத்தின் மூைம் சிங்கப்பூர் கல்வி 

அயமச்சகத்தில் தமரழி ஆசிரியர் ேைிக்குத் 

பதர்வரைரர். திருமைம் முடித்த யகபயரடு 

புைம் தேயர்ந்து பவயை ேரர்ப்ேயதத் 

தந்யதயரர் விரும்ேரதயமயரல் 1959 ஆம் 

ஆண்டு சிங்கப்பூர் தமிழ்ப்ேள்ளி ஆசிரியரரகப் 

ேைியில் இயைந்தரர். இச்தசய்தி வரயிைரக 

தமிழகத்திலிருந்து புைம் தேயர்ந்து சிஙகப்பூர் 

தசன்ை மு. தங்கரரசைின் தந்யதயரருக்கு 

சிங்கப்பூருக்குள்பளபய ஒரு இைம் விட்டு ஒரு 

இைத்திற்குப் புைம் தேயர்வதற்கு 

விருப்ேமில்யை. கரரைம் திருமைம் முடித்து 

சிை மரதங்கபள ஆை இளம் தம்ேதியர் இல்ைை 

வரழ்விற்கு தயையரக அயமயும் எை 

கருதியிருக்கைரம். எைபவ புைம்தேயர்தல் 

என்ேது விருப்ேமற்ை தசயைரகபவ 

இருந்திருப்ேயதக் கரை முடிகிைது. ஆயினும் 

கைல் கைந்து புைம் தேயர்ந்த நியை என்ேது 
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வரழ்வரதரரப் ேிரச்சியையுைன் ததரைர்புயையதரக 

இருந்ததரல் அதயை சகித்துக்தகரள்ளும் 

அவைம் இருந்திருக்க பவண்டும். புைம் 

தேயர்தல் விருப்ேமற்ைதரயினும் வரழ்க்யகப் 

தேரருளரதரர அவசியத்திற்கரக ஏற்றுக் 

தகரள்ள பவண்டிய வரழ்வியல் சூழல் 

இருந்தயமயியை அவரது வரழ்க்யக 

நிகழ்வுகளிலிருந்து அைிந்து தகரள்ள முடிகிைது. 

 சிங்கப்பூர் கல்வி அயமச்சகத்தின் 

தமிழ்ப்ேரை நூைரக்கக் குழுவில் இயைந்து 

ேைியரற்ைிய நூைரசிரியர், தமிழ்க் கல்வி 

ேயின்று வந்த தமிழைிஞர்களில் குைிப்ேிைத் 

தக்கவர். கரரைம், இவர் தமிழரசிரியரரக 

மட்டுமன்ைி ேன்முகத் திையமயுைன் முத்தியர 

ேதித்த புைம் தேயர் தமிழ் ஆளுயம ஆகும். 

சிங்கப்பூரில் தமிழ் மரைரக்கர் 

உருவரக்கத்திலும் இைக்கிய வளர்ச்சிப் 

ேைியிலும் இவரது ேங்களிப்பு 

குைிப்ேிைத்தக்கது. இவரது ேயைப்ேரக்கக் 

கருத்துகளும் ஆய்வுச் சிந்தயைகளும் 

அங்குள்ள ததரயைக்கரட்சி, வரதைரலி, 

நரளிதழ்கள் வரயிைரக அரயசயும் மக்கயளயும் 

தசன்ையைந்தை. 

 1959 ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூருக்குப் 

புைம்தேயர்ந்த கரைம் ததரட்டு நல்ை தரமரை 

மரைவர்கயள உருவரக்கும் ஆசிரியர் 

ேைியுைன் இைம், தமரழி, சமூகப் 

ேைியியையும் பமற்தகரண்டு சிங்கப்பூர் தமிழ் 

இைக்கிய வரைரற்ைில் இைம்ேிடித்தரர். இயல், 

இயச, நரைகம் ஆகிய முத்தமிழிலும் முத்தியரப் 

ேதித்த அவயர சிங்கப்பூர் கல்வி வரைரறு, 

தமிழ்க்கல்வி, தமிழ் இைக்கிய வளர்ச்சி 

முதலியை ேற்ைி எழுதும் தேரழுது ேதிவிைரமல் 

இருக்க முடியரது. 

 இைக்கியப் ேயைப்ேரளரரை மு.தங்கரரசன் 

ஒரு கயைஞரரக இருந்தயமயரல் கயை 

ததரைர்ேரை ேை நூல்கயள எழுதிைரர். 

நரைகக் கயையில் அவருக்கு இருந்த 

ஈடுேரட்டின் கரரைமரக ேை நரைகங்கயள 

எழுதி இயக்கிைரர். ேை சேரக்கயள உருவரக்கி 

நரைகக் கயைக்கு அருந் ததரண்ைரற்ைிைரர். 

இந்தப் ேின்ைைியிபைபய நரட்டுப்புைப் 

ேரைல்கயளத் ததரகுத்து விவரித்து விளக்கி 

நூல் தவளியிடும் ேைியும் நயை தேற்ைிருக்க 

பவண்டும். 

 தசம்ேவரங் தமிழர் சங்கம், தசம்ேவரங் 

தமிழர் நைன் அேிவிருத்தி சயே, தமிழபவள் 

நரைக மன்ைம் முதலியவற்ைில் நிர்வரகப் 

தேரறுப்பேற்று ேதியைந்து ஆண்டுகளுக்கும் 

பமைரகப் ேைியரற்ைிைரர். ேை  

பமயை நரைகங்கயள அரங்பகற்ைிைரர். 

தமிழரர்வைர்களின் பவண்டுபகரயள ஏற்று 

தமிழர் தயைவர் தமிழபவள் பகர. 

சரரங்கேரைிக்குக் கரைிக்யக நூல் ஒன்யை 

தவளியிட்ை ேின் ததரைர்ந்து ேை நூல்கயள 

தவளியிட்ைரர். 1982 ஆம் ஆண்டிற்குப் ேின்பு 

பகரைரைம்பூர், சிரம்ேரன், ஈப்பேர, குளுவரக், 

தஜரகர்ேரடு முதலிய மபைசிய நகரங்களிலும் 

சிங்கப்பூரிலும் வரழும் புைம்தேயர் தமிழ் 

மக்களின் தமரழி, இைக்கியம், கயை, ேண்ேரடு 

ததர்ைர்ேரை விழுமியங்கயள விவரிக்கும் ேை 

நூல்கயள தவளியிட்டு அந்நரட்டுத் தமிழ் 

உைகில் மட்டுமல்ைரது தரய்த் தமிழ்நரட்டிலும் 

தைம் ேதித்தரர். 

 நரட்டுப்புைத்தில் தமிழைிஞர் மு. தங்கரரசைின் 

ேை தமிழ் நூல்களில் ஒன்று “நரட்டுப்புைத்தில்”. 

இதுபவ இறுதியரக தவளிவந்த நூைரகவும் 

இருக்கைரம். இந்நூல் சிங்கப்பூர் மபைசிய 

நரட்டில் வரழும் புைம்தேயர் தமிழர்களிைம் 

வழக்கிலிருந்த நரட்ைரர் ேரைல்களின் 

ததரகுப்ேரக அயமந்து ேல்பவறு நரட்ைரர் 

வழக்கரற்ைியல் ஆய்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும் 

சூழலில் நூைரசிரியர், நரட்ைரர் ேரைல்களுைன்  

ஆய்வு நூைரகவும் ேயைத்திருப்ேது கவைிக்கத் 

தக்கது. இந்நூல் புைம்தேயர் தமிழர்களின் 

கயை இைக்கியப் ேண்ேரட்டியை ஆய்வு 

தசய்யும் நூைரக அயமந்துள்ளது. இதன்மூைம் 

நூைரசிரியர் ஓர் ஆய்வரளர் என்ேயதயும் 

அைியமுடியும். 

 1988 ஆம் ஆண்டு தமிழ் முரசு 

ஆண்டுமைரில் நரட்டுப்புைத்தில் என்னும் 

தயைப்ேில் தவளியிட்ை சிைப்புக் கட்டுயரபய 

இந்நூலுக்கு அடிப்ேயையரக அயமந்தது. 
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ததரைர்ந்து நரட்டுப்புைத்தில் என்னும் 

தயைப்ேில் நூைரசிரியபர தைது நரட்டுப்புை 

அனுேவத்யத எழுதுகிைரர். அதில் 

இைம்தேற்ைிருந்த ேை தசய்திகள் ேை புதிய 

ஆய்வுச் சிந்தயைகயள உருவரக்கியது. 

 தமிழகத்தில் நரட்ைரர் வழக்கரற்ைியல் 

துயையிலும் ததரகுப்புப் ேைியிலும் ஆய்வுப் 

ேைியிலும் ஈடுேட்டிருக்கும் ேைருக்கு இன்னும் 

புரியரமலிருக்கும் ேை புதிர்கயள 

நூைரசிரியரின் கருத்துகள் விடுவிக்கும் என்ேது 

உண்யம. எடுத்துக்கரட்ைரக அவரது விடுகயத 

“விடு-கயத” விளக்கத்யதக் குைிப்ேிைைரம். 

 தமிழ் நரட்ைரர் வழக்கரற்ைியலில் 

ததரல்கரப்ேியர் குைிப்ேிடும் “ேிசி”பய விடுகயத 

எைவும் அதற்கு அழிப்ேரன் கயத, விடுகயத, 

புதிர் எைப் ேைதசரற்கயள எடுத்தரண்டு 

ததரகுத்தும் ஆய்வு தசய்தும் நூைரக்கியும் 

தவளியிட்டுள்ளைர். அவற்ைின் 

கட்ையமப்ேியை நூைரசிரியர் குைிப்ேிடும் விடு 

கயதயுைன் ஒப்ேிட்டுப் ேரர்த்தரல் இதுவயர 

புரியரமலிருந்த புதிர் புரியத் ததரைங்குகிைது. 

ஆயிரம் தச்சன் கூடி அயமந்ததரம் 

மண்ைேம் 

ஒருவன் கண்ேட்டு உயைந்ததரம் மண்ைேம் 

அது என்ை?       (கவிநயேரைர: 1.10.2021) 

எை ஒருவர் பகட்க மற்ைவர் ‘பதன்கூடு’ எை 

ேதில் தருவதும் 

ஒரு சீசரவிற்குள் இரண்டு யதைம் அது 

என்ை?             (கவிநயேரைர : 1.10.2021) 

எை ஒருவர் பகட்ைதும் ‘முட்யை’ எை ேதில் 

கூறுவதுமரை கட்ையமப்புைன் 

தமிழ்விடுகயதகள் இருப்ேதரகக் 

குைிப்ேிைப்ேட்டுள்ளது. ஆைரல் தமிழைிஞர் மு. 

தங்கரரசபைர இக்கட்ையமப்ேிலிருந்து 

பவறுேட்டு விடு-கயத என்னும் 

தசரல்லுக்பகற்ே ஒரு ேரையைச் சுட்டிக்கரட்டி 

இதுபவ விடு-கயத எை வயரயயை தசய்கிைரர். 

முத்தூைி தகரண்டு மூவிரண்ைரைப் பேரை 

தேரண்பை 

உன்முகம் பசரர்ந்த ததன்ைடி கண்பை 

 (ேக் :139) 

எை ஒருவன் ஒரு தேண்ைிைம் பகட்க, 

அவபளர 

வித்தரரமரை விகைகவி ஆைமுத்து நர 

மகரைியில் யதத்து 

எம்மரகரைியில் தநைி கட்டித் 

தயைக்பகைியதரல் என்முகம் 

பசரர்ந்தயதயர” 

எைப் ேதில் கூறுகிைரள். இவ்வரறு அயமவது 

தரன் விடுகயத எைக் குைிப்ேிடுகிைரர். 

இக்கருத்து தமிழ்நரட்ைரர் வழக்கரற்ைியல் 

ஆய்வரளர்களுக்குப் புதிய சிந்தயையய 

ஊட்ைவல்ைதரக அயமந்துள்ளது. பமற்குைித்த 

இரு வடிவங்களுக்கும் சிைிதளவு ஒற்றுயமக் 

கூறு இருப்ேினும் கட்ையமப்யேப் 

தேரறுத்தவயர தேருமளவு பவறுேரடுகள் 

புைப்ேடுவயதக் கரைைரம். தமிழ் 

நரட்டுப்புைவியல் துயையில் விைர பகட்டு 

வியை தருவபத விடுகயத என்னும் 

கருத்தரக்கம் மறு ஆய்விற்கு உட்ேடுத்தப்ேை 

பவண்டியதரகிைது. புதிர் கைக்கு 

பேரன்ைிருக்கும் இவ்வயகயியை விடுகயத 

எனும் ததரைரரல் குைிப்ேது ஆய்விற்குரியது. 

நூைரசிரியர் விடுகயதயரகக் குைித்திருப்ேயதத் 

தமிழ் நரட்ைரர் வழக்கரற்ைியல் அைிஞர்கள் 

நரட்ைரர் ேரைல்கள் வயகயில் அைக்கி 

யிருப்ேயதக் கரை முடிகிைது. ஒருவயக விைர 

வியைப் ேரைல்கயளபய ‘விடு – கயத’ எைக் 

குைிப்ேிட்டிருப்ேது புதிய ஆய்விற்கு வழி 

வகுக்கிைது. 

 பமலும் தமிழ் நரட்ைரர் வழக்கரற்ைி 

யைரளர்கள் முதுதசரல் எைப்ேடும் ேழதமரழியயயும் 

அதயைப் பேரன்பை அயமந்திருக்கும் 

தசரைவயையியையும் (தசரல் அயை) கைந்து 

ஒன்ைரகபவ விவரித்து வரும் மயக்கத்யதப் 

ேரவைரகக் கரைைரம். ேழதமரழி பவறு 

தசரைவயை பவறு. இரண்டும் ஒன்ைரகத் 

பதரன்றும். ஆைரல் ஒன்ைல்ை. தவவ்பவறு 

இயல்புயையை. இயவயும் இயவபேரன்ை ேிை 

நரட்ைரர் வழக்கரற்ைியல் கூறுகளும் 

கட்ையமப்பு ஆய்விற்கு உட்ேடுத்தப்ேடும் 

தேரழுது பமலும் ேை அரிய புதிய சிந்தயைகள் 

உருவரகும். 
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 நரட்டுப்புைத்தில் நூல் இறுதியில் தமிழ் 

முரசு ஆண்டு மைர் கட்டுயரயியை ஒளி அச்சு 

தசய்து ேதிவிட்டு வரசகர்கள் ேடித்துப் 

ேயன்தேறும் வயகயில் ததளிவரக அச்சிட்டும் 

தவளியிட்ைள்ளரர். ததரைர்ந்து நூைரசிரியர் மு. 

தங்கரரசைின் வரழ்க்யக வரைரற்றுக் 

கட்டுயரயியையும் இறுதியில் நூல் 

தவளியீட்டுப் ேட்டியயையும் தவளியிட்டுள்ளரர். 

நூலின் ேின் இயைக்கப்ேட்டுள்ள ேதிவுகளரல் 

நூைரசிரியரின் வரழ்க்யக, கயை இைக்கியத் 

துயைக்கு ஆற்ைிய ேங்களிப்பு, ேல்துயைத் 

திைன்கள் முதலியவற்யை அைிந்து தகரள்ள 

முடியும். 

 நரட்டுப்புைத்தில் என்னும் நூல், ேரைல் 

ததரகுப்பு நூைர ஆய்வு நூைர அல்ைது 

இரண்டின் கையவயர? எை விைவத் 

பதரன்றுகிைது. கரரைம் ஒவ்தவரரு ேரைலுக்கும் 

அவர் தரும் விளக்கம் ஆய்வு தநைியுைன் 

ேயைப்ேரக்க தநைி பமம்ேட்டு நிற்ேயதக் 

கரைைரம். நூைரசிரியர் ஆய்வரளர் என்ேயதக் 

கரட்டிலும் தமிழரசிரியர் மற்றும் 

ேயைப்ேிைக்கிய வரதி என்ேபத இதற்குக் 

கரரைமரகும். ஆய்வு நயை, ஆய்வு தநைிமுயைக் 

கூறுகளரை பமற்பகரள் துயைநூல் விவரம், 

அடிக்குைிப்புகள் முதலியை ேின்ேற்ைப் 

ேைவில்யை. பமலும் உைர்ச்சி வரக்கியங்கள் 

பமபைரங்கி பேச்சு நயையில் அயமந்துள்ளது. 

வட்ைரர வழக்குச் தசரற்கள் ேை 

எடுத்தரளப்ேட்டுள்ளை. எைபவ 

நூைரசிரியரிைம் ேயைப்பும் சிந்தயையும் 

பமயைத் தமிழ் இயல்பும் ேரவைரக இைம் 

தேற்ைிருப்ேயதக் கரைமுடிகிைது. 

 

வழி ாடு 

நரட்ைரர் ேரைல்கயள இயைவழிேரடு, தரைரட்டு, 

கரதல், ேல்சுயவ, உைவு, புைம்ேல், அழுயக, 

சிங்கப்பூர், மபைசியர என்னும் தயைப்புகளில் 

விளக்கத்துைன் கட்டுயரத்திருப்ேது அவரது 

மரறுேட்ை சிந்தயையயக் கரட்டுகிைது. 

நூைரசிரியர் ததரகுத்திருக்கும் ேரைல்கள் 

தேரும்ேரலும் தமிழக நரட்ைரர் ேரைல்களுைன் 

ஒத்திருப்ேைவரகபவ அயமந்துள்ளை. சிற்சிை 

ேரைல்களில் இயையியைபய சிற்சிை அடிகள் 

பவறுேட்டு நிற்ேயதக் கரை முடிகிைது. 

அவ்வரறு பவறுேட்ை ேகுதிகள் அந்தந்தப் ேகுதி 

மக்களின் வரழ்வியல் வழக்கரறுகயள 

தவளிப்ேடுத்துவைவரகபவ உள்ளை. எடுத்துக் 

கரட்ைரக சிைவற்யைக் குைிப்ேிைைரம். 

இயைவழிேரடு என்னும் தயைப்ேில் அயமந்த 

“முந்தி முந்தி விநரயகபர” எைத் ததரைங்கும் 

முதல்ேரைலில் இயையில் இைம்தேறும் 

நீருமுத்தும் பதங்கரயரம் நியைகுயையரய் 

வரயழப்ேழம் 

இத்தயையும் ஒப்ேதமரம் - எங்கள் 

சப்ேரைிப் ேிள்யளயரர்க்கு          (ேக் :27) 

எை வரும் இைத்தில் ‘ஒப்ேதம்’ என்னும் 

தசரல்லுக்கு ஒத்துக் தகரள்தல், ஒப்பீடு 

தகரள்ளுதல், விருப்ேம் தகரள்ளுதல் முதலிய 

தேரருயளக் தகரண்ைரல் தேரருத்தமரக 

இருக்கும். இயவ ேிள்யளயரர் விரும்ேத்தக்கயவ 

என்னும் தேரருளில் அயமந்திருக்கைரம். 

இதயை அவரது இைக்கிய நயப் புயைந்துயர 

வரயிைரக அைியைரம். 

மரட்டுக் தகரளப் ேயையில் மரவுருண்யை 

ஆயிரமரம் 

ஆட்டுக் தகரளப் ேயையில் அதிரசம் 

ஆயிரமரம்              (ேக்: 27) 

எை வரும் ேகுதியில் ‘தகரளப்ேயை’ என்ேது 

வட்ைரர வழக்குச் தசரல்ைரகும். எைபவ 

நூைரசிரியர் இதற்கு தகரட்ையக எை 

விளக்கமளித்திருக்கிைரர். 

எருதுக் தகரளப்ேயையில் எள்ளுருண்யை 

ஆயிரமரம் 

கன்று தகரளப்ேயையில் கைலுருண்யை 

ஆயிரமரம் 

குட்டிக் தகரளப்ேயையில் தகரழுக்கட்யை 

ஆயிரமரம் 

எை வரும் ேரைற்ேகுதி பமரயை நயத்துைன் 

நரட்ைரர் தரபம ேரைல் புயைந்திருக்கும் 

இயல்ேியை உய்த்துைர முடிகிைது. பமலும் 

நூைரசிரியர் ேரைலுக்கு இைக்கிய நயம் 

விளங்கத் பதரன்றும் வரியசயில் விவரித்துச் 

தசல்வது ஆய்வு நயையிலிருந்து விைகிச் 
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தசல்லும் அவரது தமரழி நயையியை 

அயையரளப்ேடுத்துகிைது. தன்யம இைத் 

ததரைர்கயள அதிகமரகப் ேயன்ேடுத்துவதரல் 

நூைரசிரியர் பநரடி ஆய்வரளரரக இல்ைரமல், 

இைக்கிய நயம் புயைந்துயரக்கும் இைக்கிய 

ஆர்வைரரகப் புைப்ேடுகிைது. 

 நம் நியைவயைகளில், நரம் 

பகட்டிருக்கைரம் (ேக்: 29) நீள் புவியில் நின்று 

நியைத்து நீடு புகழ்ப் தேருயமயுைன் ஓங்க 

மவண்டுமரய்ப்; பேரற்றுபவரம் (ேக் 53) தன் 

தந்யத இைந்த தசய்தி பகட்டுக் கதறும் 

குமுையைக் பகட்பைரம் (ேக்:114) ஓர் அழுயகப் 

ேரையையும் பகட்பேரம் (ேக்: 115) 

பமளதரளங்களுைன் ேவைி வரும் கரட்சியியை 

விவரிக்கும் ேரையையும் கரண்பேரம் (ேக்:91) 

ேரட்ைரகபவ பகட்பேரம் (ேக் :90) ேரைல்களில் 

ஒன்யைப் ேரர்ப்பேரம் (ேக்: 71) எை வரும் 

தசரற்தைரைர்கள் அவரது நயையய ஆய்வு 

நயையிலிருந்து பவறுேடுத்தி இைக்கிய நயம் 

புயைந்துயரக்கும் நயையரக அைியத் 

தருகிைது. 

 சிை தசரற்கள் தவைரயினும் பேச்சு 

வழக்கில் இருக்கும் வழக்கியை அவ்வரபை 

எடுத்தரண்டிருப்ேயதக் கரைைரம். இது 

இைக்கைப் பேரலி பேரன்று ஏற்றுக் 

தகரள்ளத்தக்க வயகயில் அயமந்திருப்ேயத 

அைிய முடிகிைது. எடுத்துக்கரட்ைரக ‘வரி’ 

என்னும் தசரல்யைக் குைிப்ேிைைரம். 

தேரதுவரக கவியதயில் அடி என்றும் 

உயரநயையில் வரி என்றும் குைிப்ேிடுவது 

சரியரை தசரல்ைரட்சியரகும். ஆைரல் 

கவியதயிலும் வரி எைக் குைிப்ேிடும் வழக்கு 

ேரவைரக இருந்து வருகிைது. இது தவைரக 

இருப்ேினும் சரியரை நயைமுயையரகபவ 

தகரள்ளப்ேடுவயத நூைரசிரியரும் ஏற்றுக் 

தகரள்கிைரர். 

 “வள்ளி பமல் என் கண்பை மயைபமல் 

ேைர்ந்த வள்ளி என்று ேரடிய வரிகள் தேரும் 

கவிஞர்கயளபய மிஞ்சிப் பேரகும் வரிகளரக 

இருப்ேயத நரம் தகரஞ்சம் ஆய்விற்கு எடுத்துக் 

தகரள்பவரம்” (ேக்: 50) எனும் ேகுதியில் 

ேரைலில் ‘அடி’ எனும் தசரல்லுக்குப் ேதிைரக 

‘வரி’ எைக் குைிப்ேயதயும் தன்யமத் ததரையர 

நயையரகக் தகரண்டிருப்ேயதயும் கரை 

முடிகிைது. ேை இைங்களில் பேச்சு வழக்கு 

உயரநயையய எடுத்தரண்டிருப்ேயதக் 

கரைைரம். உைர்ச்சி வரக்கியங்கயளயும் 

ேயன்ேடுத்துகிைரர். “கரைக் கண்பகரடி 

பவண்டும்;” என்று தசல்வரர்கபள; ஒரு பவயள 

இவயளப் ேரர்த்துதரன் அப்ேடிச் 

தசரன்ைரர்கபளர என்று எண்ணுகிைது. 

அவைது கரதல் தநஞ்சம் புகழ்ந்து தரபை 

கூறுவரன். தவற்றுப் புகழுயரயரக இல்யை. 

தேரன்ைரகப் புகழ்ந்து விட்ைரள்” (ேக்:58) எை 

வரும் ேகுதி பமற்குைித்த கருத்திற்கு வலு 

பசர்க்கிைது. 

 நரட்ைரர் ேரைல்களில் இைம் தேறும் 

கயைச் தசரற்களுக்கு ேடிப்ேவர் புரியும் 

வயகயில் அவரது ேரைியில் விளக்கம் தரும் 

மரயேயும் ேரவைரகக் கரை முடிகிைது. 

கரலுக்கு தமட்டியரபவன் யக வயளயல் 

தரைரபவன்” (ேக்: 59) என்னும் ேரைல் அடியில் 

இைம்தேறும் ‘தமட்டி’க்கு விளக்கம் 

தந்திருக்கும் ேரங்கு நூைரசிரியரின் 

புைப்ேரட்டுத் திைனுக்குச் சரன்ைரகும். “ கரலில் 

தேருவிரலுக்கு அடுத்த விரலில் அைிந்து 

தகரள்ளும் பமரதிரம் பேரன்ை ஒருவயக 

அைிதசய் தேரருளுக்கு தமட்டி என்று 

கூறுவது மரபு. கிரரமப்புரங்களில் தவள்ளியில் 

தசய்த ேரதசரம், ேரதக் தகரலுசு, கரப்பு தமட்டி 

பேரன்ை அைிகைன்கள் அைிந்து தகரள்ள 

பவண்டும். (ேக்:60) என்னும் ேகுதி பமற்குைித்த 

கருத்தியை விளக்குகிைது. 

 

வட்டார வழக்குகள் 

நரட்டுப்புைத்தில் நூலில் ேரவைரக வட்ைரர 

வழக்குச் தசரற்கயள எடுத்தரண்டிருக்கும் 

ேரங்கியை இைம் கரைைரம். ேட்சை 

வயககள் (ேக்:28) சப்ேரைிப்ேிள்யளயரம் 

(ேக்:28) கிண்ைல் (ேக்:47) தசப்தேரைர 
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இன்ேம் (ேக்:55) சிற்சிை சந்தர்ப்ேங்களில் (ேக்:55) 

உைர்ச்சிப் ேிரளயம் (ேக:79) கிண்ைல் ஒப்ேரரி 

(ேக் :83) நட்டு யவத்து (ேக்:92) கழத்திருப்பு 

பேரல் (ேக்:93) பகரடித்துைி (ேக்:99) மதயை 

(ேக்:99) சீக்கு (ேக்:100) யவத்தியன் (ேக்;:101) 

ஏசலும் பேசலும் (ேக்:102) கரைிக்யக (ேக்:107) 

மைம் பேதலித்த (ேக்:107) தசத்துப்பேரை 

தசந்தநல்லில் (ேக்:109) அழுயகப்ேரைல் (ேக்: 

114) முண்ைம், விதயவ, மூளி, கட்டுக் கழுத்தி, 

கம்மைரட்டி (ேக்:116) முதலிய தசரற்கள் 

நரட்டுப்புைத்தில் ேரவைரக இைம் 

தேற்ைிருப்ேயதக் கரைைரம். இயவ அவரது 

வட்ைரர வழக்கு தசரல்ைரட்சித் திைத்திற்குச் 

சரன்ைரகும். 

கற்பூரப் ேழம் சிைிது தகரண்டு வந்பதன் 

கற்புயைய மங்யகயர்க்குப் ேரதி ஈந்பதன் 

--------------------------------------------------------

------------ 

கற்பூரப் ேழம் ஐந்து யகதைில் மீதி 

கண்பைன் 

கைக்கைிந்பதரர் இயத ஒருவருைமதில் 

கைக்கிடுவீபர           (ேக்: 134) 

எை வரும் ேரைலுக்கு நூைரசிரியர் தரும் 

விளக்கம் சிங்கப்பூர் மபைசியத் தமிழர்களின் 

வரழ்யவப் ேைம் ேிடித்துக் கரட்டுகிைது. 

“என்னுயைய சிற்ைைிவுக்கு எட்டிய வயர 

சிந்தித்துப் ேரhர்த்ததில் இந்த இரண்டு 

கைக்கியல் ததரைர்ேரை கவியதகயள இதற்கு 

முன் பகட்ைதரகபவர ேரர்த்ததரகபவர 

நியைவுக்கு எட்ைவில்யை. வரய்தமரழி வரவு  

என்ேதரல் நரட்டுப்புைத்தில் இருக்கட்டுபம 

என்று இங்பக இைம்தேைச் தசய்திருக்கிபைன். 

தவைில்யைபயல் தயை தப்ேிைரன் 

தமிழரசிரியன் தங்கரரசன் (ேக்:134) எை 

எழுதுகிைரர் நூைரசிரியர். இது நரட்ைரர் 

ேரைல்கயளத் திரட்டித் ததரகுத்த அவரது 

ததளிந்த மைநியையயக் கரட்டுகிைது. 

 

 

கட்டனேப்பு 

நரட்ைரர் ேரைல்கள் ேை தரய்த் தமிழ் நரட்டுப் 

ேரைல்களின் கட்ையமப்ேில் தேரும்ேரலும் 

ஒத்திருப்ேைவரகபவ அயமகின்ைை. இயை 

யியைபய சிற்சிை ததரைர்கள் மட்டுபம மரைி 

வந்திருப்ேயதப் ேை ேரைல்களில் கரைைரம். 

தமிழக நரட்ைரர் ேரைல்களுைன் ஒப்ேிட்டு 

பநரக்கின் இதயைத் ததளிவரக விளங்கிக் 

தகரள்ள முடியும். 

சரஞ்சரைம்மர சரஞ்சரடு 

கயைக்குப் பேரகைரம் சரஞ்சரடு 

மிட்ைரய் வரங்கைரம் சரஞ்சரடு 

------------------------------------------------- 

அய்ஸ்கிரிம் வரங்கைரம் சரஞ்சரடு 

அயைவருக்கும் தகரடுக்கைரம் சரஞ்சரடு 

(ேக் :120) 

சிங்கப்பூர் மபைசியரவில் புைம் தேயர் 

தமிழர்கள் குடும்ேங்களில் இயல்ேரகப் 

ேரைப்ேடும் இப்ேரையை நூைரசிரியர் 

குைிப்ேிட்டு விளக்குகிைரர். இப்ேரைல், 

சரய்ந்தரைம்மர சரய்ந்தரடு 

சரயக்கிளிபய சரய்ந்தரடு 

------------------------------------------ 

குத்துவிளக்பக சரய்ந்தரடு 

சுந்தரமயிபை சரய்ந்தரடு  

(குழந்யத உைகம் :21) 

என்னும் ேரைலுைன் ததரைர்புேடுத்திப் 

ேரர்க்கத்தக்கதரகும். குழந்யதயிைம் ஓடி 

வியளயரை அயழக்கும் தரயின் மைத்யதக் 

கரட்டும் இப்ேரைலுைன் 

யக வீசம்மர யகவீசு 

கயைக்குப் பேரைரம் யகவீசு 

மிட்ைரய் வரங்கைரம் யகவீசு 

தமதுவரய்த் திங்கைரம் யகவீசு 

(கவிநயேரைர : 1.10.2021) 

என்னும் ேரையை இயைத்துப் ேரர்க்கைரம். 

புைம்தேயர் தமிழர்கள் ேரடி குழந்யதயுைன் 

வியளயரடும் வரழ்வியல் வழக்கரற்ைியை 

இதைரல் அைிய முடிகிைது. நரட்ைரர் ேரைல்கள் 

தநகிழ்வுத் தன்யம உயையைவரதைரல் 

இம்மக்கள் தம் பூர்வீக மண்ைின் மைத்துைன் 

ேரைல்களின் அடிகயள மரற்ைி அயமப்ேதுைன் 
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சிை ேரைல்கயள இயைத்துப்ேரடும் 

மரபுயையவர்களரக இருந்தைர். ேரடும் மை 

உைர்வுக்கும் வரழ்வியல் சூழலுக்கும் ஏற்ே 

இத்தயகய தநகிழ்வுத் தன்யமயியை 

உருவரக்கிப் ேயன்ேடுத்துவதும் அதயைச் 

சமூகம் ஏற்றுக் தகரள்வதுமரை மரபு 

நிைவுவயதக் கரை முடிகிைது. 

உச்சியிபை பேரட்ை முத்த உைபை இைக்கி 

விடு 

முகத்திபை பேரட்ை முத்த முதலில் 

இைக்கிவிடு 

கழுத்திபை பேரட்ை முத்த கரைரமல் 

ஆக்கிவிடு            (ேக்: 340) 

 அம்யம பநரயியை பதவி பேரட்ை 

முத்தரகக் கருதி அதயை நீக்கும் தேரருட்டு 

பவண்டுபகரள் விடுக்கும் புைம் தேயர் 

தமிழர்களின் இந்நரட்டுபுைப் ேரைல், 

சிரசிைில் முத்யதயம்மர தற்கரத்து 

நீயிைக்கும் 

முகத்திைில் முத்யதயம்மர முன்ைதர 

நீயிைக்கும் 

கழுத்திைில் முத்யதயம்மர கட்ைழகி 

நீயிைக்கும் :  

(ஏட்டில் எழுதர கவியதகள்:23) 

என்னும் தமிழர் நரட்ைரர் ேரைல்களிலிருந்து 

முகிழ்த்து, கைல்கைந்தும் தன் இயல்பு மரைரமல் 

தைக்பக உரிய தநகிழ்வுத் தன்யமயுைன் 

எளியமயரக தவளிப்ேடுவயதக் கரை 

முடிகிைது. 

தகரண்யைக்குப் பூவரபைன் தகரசுவத்தில் 

யேயரபவன் 

தநத்திக்குப் தேரட்ைரபவன் நீைவிழி 

யமயரபவன் 

கரலுக்கு தமட்டியரபவன் யகவயளயல் 

தரைரபவன்             (ேக்: 59) 

 கரதைன் கரதலியிைம் கரதல் உறுதிதமரழி 

தகரடுக்கும் இப்ேரைலில் ஓர் ஆைவைின் 

இயல்பு தவளிப்ேடுவதும் அதயை உண்யம 

எை நம்ேி அவைிைம் அன்பு ேரரரட்டுவதுமரை 

தமிழர் கரதல் வரழ்வின் இயல்பு 

தவளிப்ேடுவயதக் கரைைரம். இப்ேரைல் 

தமிழகத்தின் ததன் மரவட்ைங்களில் மிகுதியரக 

வளர்ந்திருக்கும் ேயை மரத்துைன் 

ததரைர்புயையதரக உள்ளது. ஒருவர், ேயை 

மரத்திைம் ‘ஏன் இவ்வரறு உயரமரக 

வளர்ந்திருக்கிைரய்’ எை விைவியதேரழுது 

ேயை மரம் ேதிலிருப்ேதரக அயமந்துள்ளது. 

ேயழய ேயைமரபம ஏன் வளர்ந்தரய் 

இத்தூரம் 

நரட்ைரர் அைிவரர் என்று நரன் 

வளர்ந்பதன் இத்தூரம் 

சின்ைக் தகரட்ைரன் நரைரபவன் வண்ைக் 

தகரட்ைரன் நரைரபவன் 

அழுகிை ேிள்யளகளுக்கு கிலுகிலுப்யேயும் 

நரைரபவன் 

(ததன்மரவட்ை நரட்டுப்புை நிகழ்த்துக் 

கயைகள்) 

 இவ்விரு ேரைல்களும் ஒபர 

கட்ையமப்புைன் திகழ்வயதக் கரைைரம். 

 

முடிவுனர 

நூைரசிரியர் தங்கரரசன் தமது நரட்டுப்புைத்தில் 

நூலில் விவரித்திருக்கும் கருத்துக்கயள 

ஆரரயும் தேரழுது அயவ சிங்கப்ேபூர் 

மபைசியரவில் வரழும் புைம்தேயர் 

தமிழர்களின் வரழ்வியல் வழக்கரறுகயள 

தவளிப்ேடுத்துவைவரக அயமந்திருப்ேயதக் 

கரை முடிகிைது. ஆயினும் அது அம் மக்களின் 

தரய்த்திரு நரட்டு மண்ைின் மைத்துைன் 

அவர்களின் வரழ்வியயையும் அவர்கள் 

அைியரமபை தவளிப்ேடுத்திக் தகரண்ை 

ேரங்கியை அைிய முடிகிைது. ேை நியைகளில் 

தநகிழ்வுத் தன்யம இருப்ேினும் ேரைல்களின் 

கட்ையமப்ேிபைர கருத்தரக்கத்திபைர 

வழக்கரற்று விழுமியங்களிபைர மரற்ைம் ஏதும் 

நிகழவில்யை. இதிலிருந்து தமிழர் ேண்ேரடு 

கைல் கைந்து ேரவினும் மயையரத நியைத்தப் 

ேரன்யமயுயையது என்ேயத அைியைரம். 

எைபவ தமிழர் ேண்ேரடு கரைத்தரல் மரைினும் 

மயையரத, மயைக்க முடியரத நியைத்த 

இயல்புயையயவ என்ேது உண்யம.
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 ங்கராசு காட்டுகின்ற  ாொட்டுப்  ாடல்கைில்  ேிழர்  ண் ாடு 

 

முயைவர் பகர.கருைரகரன் 

உதவிப்பேரரசிரியர், தமிழ்த்துயை 

மதுயரக்கல்லூரி (தன்ைரட்சி), மதுயர  

 

முன்னுயர 

தரைரட்டு உைங்கயவக்கும் ேரட்டு என்ைரலும் 

கிைங்க யவக்கும் ேரட்டும் ஆகும். தரயின் 

இயசயில் குழந்யத அைம் ேிடிக்கரமல் 

கண்ையரும். இத்தயகய வல்ையம தகரண்ை 

ேரைல்கள் இைக்கை இைக்கிய அயமதி 

அைியரத ஒரு கிரரமத்துத் தரயின் சிந்தயையில் 

தமிழரின் ேண்ேரடு எவ்வரதைல்ைரம் உயைந்து 

கிைக்கின்ைது என்ேதயை சிங்கப்பூர் 

தங்கராசன் அவர்கள் கரட்டுகின்ை தரைரட்டுப் 

ேரைல்கள் வழி ஆரரய்ந்து கண்ைைிவபத 

இவ்வரய்வின்  பநரக்கமரகும். 

 

 ாொட்டு  ைித்துவம் 

தமிழ் மண்ணுக்கு என்று தைிக் கைரச்சரரம் 

உண்டு. உைவுமுயை தகரண்ைரடுவதில், 

ேல்லுயிர் கரத்தலில், விருந்பதரம்ேலில், 

மண்யைப் பேரற்றுதலில், ஆயை 

அைிகைன்களில், வரழ்க்யகயில் எைத் 

தமிழரின் ேண்ேரடு விரிந்துதகரண்பை 

தசல்லும். இயவதயல்ைரம் தமிழ் மக்களின் 

கைரச்சரரப் ேதிவுகளில், குைிப்ேரகத் 

தரைரட்டுப்ேரைல்கள் வழி எவ்வரதைல்ைரம் 

தவளிப்ேடுகின்ைது என்ேயத கண்ைைிந்து 

விளக்குவதரக இப்ேகுதி அயமகிைது. “ 

தரைரட்டு என்ேது தமிழ் ேண்ேரட்டின் 

முதற்ேரட்டு” (பகரவி.கருைரகரன், 

“தரைரட்டுப் ேரைல்களில் தமிழர் ேண்ேரடு”, 

ே.தங்கரரசு, அரங்கேரரி (ேதி.ஆ), பவர்கயளத் 

பதடி, (நரட்டுப்புைவியல் கட்டுயரகள்), 

2004,ே.29.)  “தரயின் அன்யேயும் பசயயச் 

சுற்ைி எழும் கற்ேயையயயும் ேரைைரக 

வழங்கும் ேரட்டு உருவம் தரைரட்ைரகும்” 

(நர.வரைமரமயை, தமிழர் நரட்டுப் ேரைல்கள், 

2006, ே.81.) இத்தயகயத் தரைரட்டுப் 

ேரைல்கள் வழியரகத் தமிழர்கள் தமரழியயக் 

யகயரளுவதிலும், தேரருண்யமயய 

இயையிடுவதிலும் எவ்வளவு யகபதர்ந்தவர்கள் 

என்ேதயையும் அைியமுடியும். இப்ேரைல்களரல் 

தமரழி வளர்வதுைன் குழந்யதயும் 

வளர்வதயையும் ஒருபசர கரைமுடியும். 

 “குழந்யதகயளத் தூங்கச் தசய்யத் தரய், 

ேரட்டி, அத்யத பேரன்ை உைவிைர் ேரடும் 

ேரட்டுத் தரைரட்ைரகும். தரைரட்டு என்ை 

ததரையரத் தரல்+ஆட்டு என்று ேிரித்துத் ‘தரல்’ 

என்ைரல் நரக்கு, அதயை ஆட்டிப்ேரடுவபத 

தரைரட்டு என்று இைக்கியவரைர் 

குைிப்ேிடுவர். ரரரரட்டு, பரரரரட்டு, தரரரட்டு, 

என்றும் தரைரட்டு நரட்ைரரரல் குைிப்ேிைப் 

ேடுகிைது. தரைரட்டுப் ேரடுேவருக்கு 

தநடியததரரு ேரைல் ததரிந்திருப்ேினும் நீட்டிப் 

ேரடும் திைமிருப்ேினும் குழந்யத தூங்கத் 

ததரைங்கும் பநரத்யதப் தேரறுத்து அதன் நீட்சி 

அயமயும்”. (நரட்ைரர் வழக்கரற்ைியல் சிை 

அடிப்ேயைகள், 2000, ே.92) என்ை லூர்து 

அவர்களின் கருத்து அடிப்ேயையில் 

தரைரட்டுக்கரை தசரற்தேரருயளயும், 

அதற்கரை கரரை, கரரியத்யதயும் எளிதில் 

அைியமுடிகிைது. 

 இத்தயகய சிைப்புமிக்கத்  தரைரடுப் 

ேரைல்கயளச் சிங்யக தங்கரரசு அவர்கள் 

ேரைல்களுைன் விளக்கங்கயளயும் மிகத் 
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ததளிவரக எடுத்துயரத்துள்ளரர். அவர் 

கூைக்கூடிய எளியமயரை விளக்கம் உள்ளம் 

கவர்வைவரக உள்ளை. அப்ேரைல்கள் இைி 

ஆரரயப்ேடுகிைது. 

 

சுற்றுச்சூழலுைன் குழந்யதயய ஒப்ேிடுதல் 

மைிதயை மைிதைரக்கும் மழயைச் தசல்வம் 

தேைற்கரிய ஒரு தேரும் பேைரகும். தேைைரும் 

தேரும் பேற்ைியைப் பேைிக்கரக்கும் தேரும் 

தேரறுப்பு  தரய்மரர்கயள சரருகின்ைது. 

தங்களின் குழந்யதகயள ஈ எறும்பு தீண்ைரமல் 

இன்பைரரன்ை ேிை இன்ைல்கள் எதுவும் 

அண்ைரமல் கண்ணும் கருத்துமரகக் கவைித்து 

நரதளரரு பமைியும் தேரழுததரரு 

வண்ைமுமரக வளர்த்து வருகிைரர்கள்.  உன் 

கண்ைில் நீர் வடிந்தரல் என் தநஞ்சில் உதிரம் 

தகரட்டுதடி என்று ேரட்டுக்தகரரு புைவன் 

ேரரதி தசரன்ைது தரய்க்குைங்களின் சிைப்பு 

கருதிபய ஆகும். குழந்யதயயப் ேரலூட்டி, 

சீரரட்டி, தகரஞ்சி, குைரவி ஆரரபரர ேரடி, 

தூங்க யவத்த ேின்ைர் தரன் ஒரு தரய் ஆறுதல் 

அயைவரள்.  அப்ேடி தரைரட்டி தூங்க யவக்க 

ேரடும் பேரது அவர்களுக்கு அந்த கற்ேயையும் 

அடுக்கிச் தசரல்லும் அழகும், தமிழும் 

அதற்பகற்ை இயச நயமும், எங்கிருந்து தரன் 

வருபமர. ஒரு தரய் தன் குழந்யதயய உைங்கக் 

கூைி ேரடுகின்ை உயர்வு தேரிதரைது என்ேரர் 

தங்கரரசு (மு.தங்கரரசு, நரட்டுப்புைத்திபை, 

2020, ே.39.)அதற்கு எடுத்துக்கரட்ைரக, 

“கண்பை கண்ணுைங்கு கரைமயில் 

கண்ணுைங்கு 

என் கண்பை கண்ணுைங்கு பூமரத்து 

கண்ணுைங்கு 

உைங்கு உைங்கு கண்பை நீ உைங்கி விடு”  

(மு.தங்கரரசு,நரட்டுப்புைத்தில்,ே.15) 

என்று ஒரு தரய் ேரடுகிைரள்.  ஒரு குழந்யதயய 

இரு கண்களரகவும்,  பூமரத்து வண்டுக்கும் 

ஒப்ேிட்டுப் ேரைக் கூடிய நியையியை 

கரைமுடிகிைது. 

 

கண்ைனும் மரரியம்மரவும் 

“உைங்கரத கண்ணுக்கு ஊசி தகரண்டு 

யமதயழுதி 

தூங்கரத கண்ணுக்குத் தூசிதகரண்டு  

யமதயழுதி 

ததரட்டிகட்டி எங்க துயரக் கண்ையைப் 

பேரட்டுவிட்ைர: 

ததரட்டிலுக்கும் கீபழ துயையிருப்ேரள் 

மரரியம்மர” 

(மு.தங்கரரசு, நரட்டுப்புைத்தில், ே.15) 

இங்கு, ஆண் குழந்யதயயக் கண்ைன் என்றும், 

அவயை கிரரமத் பதவயதயரை மரரியம்மர 

துயையிருந்து கரப்ேரள் என்றும் கூறுவது 

சிந்திக்கத்தக்கது. நரட்டுப்புை வழிேரட்டில் 

தேண் ததய்வ வழிேரடு மிக முக்கியமரைது 

என்றும், அத்ததய்வந்தரன் மக்கள் துயயரப் 

பேரக்கும் என்று கூறுவதுைன், குைததய்வ 

வழிேரட்டியை மிகுதிப்ேடுத்த பவண்டும் என்ை 

ஆழமரை கருத்தும் இைம்தேற்று இருப்ேயத 

இதன்வழி உைர முடிகிைது. தரய் தன் 

குழந்யதக்கு இளம் ேருவத்திபைபய 

குைததய்வத்யதச் தசரல்லி வளர்ப்ேது கையம  

எைக் தகரள்ளுதல் பவண்டும் என்றும் 

அைியைரகிைது. ஆைரலும்  முல்யை 

நிைத்ததய்வமரைத் திருமரயைக் ’கண்ைன்’ 

என்று அயழப்ேதன்வழி, அன்பை மக்களின் 

ததய்வமரகக் கண்ைையை ஏற்று உள்ளைர் 

என்ேதும் ததரியைரகிைது. ஆண் குழந்யதயரக 

இருப்ேதரல் அவயை ‘கண்ைன்’ என்றும் 

‘துயர’என்றும் தரய் கூறுகிைரள். குழந்யத 

வருங்கரைத்தில் வளயமயுயையவைரகவும் 

அரசரளும் திைனுயையவைரகவும் வரபவண்டும் 

என்ேது ஒரு தரயின் எதிர்ேரர்ப்ேரகும். 

 ஆரரபரர ேரட்டின் உட்ேகுதியிபைபய, 

குழந்யதயய, 
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“கரட்டுக்குயில் என்றும் 

வரைரத பூ என்றும் 

பதைரத திரவியம் என்றும் 

பகரட்யை அதிகரரி என்றும்…. 

பகட்ைததல்ைரம் நரன் தகரடுப்பேன் 

கண்ணுைங்கு என்றும்” 

(மு.தங்கரரசு, நரட்டுப்புைத்தில், ேக்.15-16) 

 தரய் ேரடுகிைரள். இப்ேரட்டில் 

குழந்யதயயப் ேரர்த்துப் ேையவயரக, மைரரக, 

திரவியமரக, அதிகரரியரகப் புகழ்ந்து 

ேரடுகின்ைரள். ஆைரலும், நீ பகட்ேயத 

தயல்ைரம் நரன் தருபவன் என்று தரய் 

கூறுவதில், உன் உயழப்ேில் நீ எவ்வளவு 

தேரிய ஆளரக வந்தரலும், உன் வருமரைத்யத 

நரன் எதிர்ேரர்க்கமரட்பைன். ஆைரல் நீ 

பகட்ேயததயல்ைரம் நரன் தருபவன் என்று 

கூறுவது அவள் தன்மரைத்யதயும், 

சுயநம்ேிக்யகயியையும் எந்நியையிலும் விட்டுக் 

தகரடுக்கமரட்ைரள் என்றும் ததரிகிைது. 

ஆைரல் அந்தக் குழந்யத ஓர் உயர்வரை சமூக 

வரழ்வில் வரழ பவண்டுதமன்றும் 

எதிர்கரைத்தில் அவன் தேரிய அதிகரரியரக 

வரபவண்டும் என்றும் அவள் ஆயச தகரள்வது 

மிகத்ததளிவரகிைது.  தரய்க்கு நிகரரை தியரக 

மைப்ேரன்யமயுள்ள உயிர் இந்தத் தரைியில் 

பவறு இல்யை என்ேதயையும் நரம் இங்கு 

நியைத்துப் ேரர்க்கப்ேை பவண்டிய ஒன்ைரகும். 

“ஈன்ை தேரழுதின் தேரிதுவக்கும் 

தன்மகயைச் 

சரன்பைரன் எைக்பகட்ை தரய்” 

(திருக்குைள்,69.) 

என்ை திருக்குைள் இவண் நியைவிைற்ேரைது. 

 

கைியும் மைியும் 

குழந்யத அழரமல் இருக்க பவண்டும் என்று 

தரய் விரும்புவதும், அக்குழந்யதயய ஆறுதல் 

ேடுத்துவதும் தரயுயைய கையமயரக இருக்கிைது. 

தரன் ேிைந்த இைம் எந்நியையிலும் உயர்ந்தது 

என்றுதரன் தேண் நியைப்ேரள். 

“தகரம்புக் கைிபய பகரதுேைர மரங்கைிபய 

வம்புக்கு அழுதரபயர வரதயல்ைரம் ேரல் 

வடிய! 

கடுகு நிைத்தரபை- தம்ேி 

கரயரம்பூ பமைியபை 

மரபைரடும் வீதிதயல்ைரம் தம்ேி 

தரபைரை வந்தவபைர 

கண்ணுைங்கு மகபை கண்ணுைங்கு”  

(மு.தங்கரரசு,நரட்டுப்புைத்தில்,ேக்.16-17) 

என்னும் வரிகளில் ஒரு தரயினுயைய 

ஆயசயியை உைர்ந்து தகரள்ளைரம். 

தகரம்புக்கைி   என்றும், பகரதுேைர மரங்கைி 

என்றும், கைியில் மரங்கைி சிைந்தது என்றும், 

திகட்ைரதது என்றும், யரவரும் விரும்ேத் 

தக்கதும் என்றும் உைர்ந்த தரய் இவ்வரறு 

கூறுகிைரள். ஆைரலும் அம்மரங்கைியயவிைத் 

தன் குழந்யதத் திகட்ைரதது என்று 

கூறுவதில்தரன் இந்தத் தரய்க்கு விருப்ேம். 

ஏதைன்ைரல் குழந்யத மீது அளவற்ை கரதல் 

யவத்துள்ளரள் என்ேது ஒரு கரரைமரகும். 

“தவள்ளி தயை முழுகி விடிந்தரல் 

சைிமுழுகி 

சைிமுழுகிப் தேற்தைடுத்த - என் கண்பை 

நீ தங்கமைி தேரக்கிஷபமர தரைரள வந்த 

கண்பைர? 

எங்கள் குை மரைிக்கபமர -  என் கண்பை 

நீ 

ரரஜகுை மரைிக்கபமர..? 

அள்ளி அரித்த முத்பதர – அரிக்யகயிபை 

ததரித்து வந்த முத்பதர; ததரிந்ததடுத்த 

முத்பதர?” 

(மு.தங்கரரசு,நரட்டுப்புைத்தில்,ே.17) 

என்று தன் குழந்யதயய நவரத்திைங்களரகப் 

ேரவிக்கக் கூடியதயைப் ேரர்க்கைரம். 
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ேிைந்த வீபை ஒசத்தி 

அம்மரவின் தரைரட்யைக் பகட்கும் 

குழந்யதகள் தன்யை அைியரது கண்ையரும் 

என்றும் ேரைல்கள் விளக்குகின்ைை. 

“ஆரடிச்சர கண்ைழுவ; அடிச்சரயரச் 

தசரல்லியழு! 

மரமர அடிச்சரபரர மருக்தகரழுந்துப் 

பூவரபை 

தரத்தர அடிச்சரபரர தரழம்பூச் தசண்ைரபை 

அப்ேர அடிச்சரபரர அரளிப்பூச் 

தசண்ைரபை 

ேரட்டி அடிச்சரபரர ேரல் வளர்க்கும் 

சங்கரபை 

அம்மரஅடிச்பசைர அமுதூட்டும் யகயரபை 

ஆரடிச்சு கண்ைழுவ; அடித்தரயரச் 

தசரல்லியழு!” 

(மு.தங்கரரசு, நரட்டுப்புைத்தில்,ே.18) 

என்று கூைக்கூடிய இந்தப் ேரைலில் தன்  

ேிைந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உைவுகயள ஒரு 

வயகயிலும், தன் கைவன் வீட்ைரர் 

உைவுகயள இன்தைரரு வயகயிலும், 

ஏசுவதுபேரல் ேரைல் கட்டுவது அக்கரை 

நரட்டுப்புைப் ேரைல்களின் வழக்கமரகும். 

இதயை நரட்டுப்புை அங்கதம் எைைரம். இதில் 

அப்ேர அடிச்சரபரர அரளி பூச் தசண்ைரபை 

என்று தசரல்வது நஞ்சுச் தசடியரகக் 

குழந்யதயின் அப்ேரயவப் ேரர்க்கும் 

ேரர்யவயும், தன்னுைன் ேிைந்த அதரவது 

குழந்யதயின் தரய்மரமன் அடித்தது 

மருக்தகரழுந்து பூ  என்று தசரல்வதில் தரழ்வும் 

உயர்வும் ததரைித்திருப்ேயத உைரமுடியும். 

 ஆைரல்,  தரய்மரர்கள் எல்லீரும் 

தந்யதயயயும், கூைப்ேிைந்த சபகரதரயையும் 

சிைிதும் தரழ்வின்ைி உயர்த்துவயத மரேரகக் 

தகரண்டுள்ளைர். “இரு உைவிைர்களும் 

(தந்யத, மரமன்) அவர்கள் தகரண்டுவரும் 

ேரிசுகளும் (ேசு, சங்கு) உயர்வு தரழ்வு 

கற்ேிக்கப்ேைரமல் ஒரு சமநியையுைன் 

விவரிக்கப்ேட்டுள்ளைர். தந்யத மகரேரரதக் 

கயதப் ேரத்திரமரை தர்மருைன் ஒப்ேிட்ைரல், 

மரமன் வரனுயை இந்திரனுைன் 

ஒப்ேிைப்ேடுகிைரன். தந்யத தகரண்டுவந்த 

ேசுவின் அங்கங்கள் தேரன்ைிைத்தை என்று 

ேரரரட்ைப்ேட்ைரல், மரமன் ததரிந்ததடுத்த 

சங்கு யவரநிைத்தது என்று பேரற்ைப்ேடுகிைது. 

இத்தயகய சமநியை ேரட்டிற்குப் தேரருளரழம் 

தருகிைது” (பத.லூர்து,மு.நூ.,ே.97.) என்கிைரர் பத. 

லூர்து. இதைரல் ேிைந்த வீட்டு ஒசத்தி ஒரு 

தேண்ணுக்கு எவ்வரறு ஆழப்ேதிந்துள்ளது 

என்ேயதப் புரியமுடிகிைது. 

“எண்தைய் பதய்த்துத் தயைமுழுகி 

ஈர்க்கிபேரல் பசக்தகரதுக்கி 

இங்கிலீஷ்க்கரர் எடுத்து வரும் இளரரஜர் 

உன்மரமன்” 

(மு.தங்கரரசு,நரட்டுப்புைத்தில்,ே.19) 

இளவரசைரகத் தன் உைன் ேிைந்தவயை 

எண்ணுவதும்,  தன்னுயைய கைவயை 

அரளிப்பூ என்று தசரல்வதும் இங்பக 

ஒப்ேிட்டுப் ேரர்க்க பவண்டியதரகும். தன் 

சபகரதரன் தேரிய ேைசரலி என்றும் வீரம் 

தேரருந்தியவன் என்றும் அவள் ேரடுவதில் தன் 

ேரதுகரப்பு கருதிய ஒருவயக ேயதமைவும் 

ததரிகிைது. ‘பூயஜ மைம் கட்டியவத்த 

புண்ைியைரர் உன் மரமன்’ என்ேதில் தன் 

உைன் ேிைந்பதரன் வைிபயரருக்கு 

ஈகக்கூடியவன் என்ேயதயும் அத்தரய் 

ேதிவுதசய்கின்ைரள். 

“ேரல் சங்கு பேரட்ைரல் என் கண்பை உன் 

ேவளவரய் பநரகும் என்று 

தேரன்ைரபை சங்தகடுத்து 

பேரயிருக்கரர் உன்மரமன்”  

(மு.தங்கரரசு, நரட்டுப்புைத்தில், ே.19) 

என்று தசரல்ைக்கூடிய இந்த நியையில் தன் 

ேிைந்த வீடு அதிகமரை தசல்வங்கயளப் தேற்ை 

வீடு என்ேயதயும் இந்த ேரைல் மூைம் 

உைர்த்தப்ேடுகிைது. 
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“கயைக்குக் கயைக்கு ேரர்த்து - 

என்கண்பை 

கல்ைழுத்திச் சங்தகடுத்து 

சுத்தி சிவப்பு கட்டி சூழவரப் ேச்யசகட்டி 

வரய்க்கு யவரம் கட்டி வரங்கிவிடுவரர் 

உன் மரமன் 

மதுயரயிபைபய கூைரரம் மல்லியக பூ 

வியரேரரம் 

மல்லியகப்பூ வித்தவுைன்..”  

(மு.தங்கரரசு, நரட்டுப்புைத்தில், ே.20) 

என்ை ேரைலின் மூைம் தன் உைன்ேிைந்த 

சபகரதரன் வைிகத்திலும், ேிை ஊர்களுக்குச் 

தசன்று வருவதிலும் தகட்டிக்கரரன் 

என்ேதயையும் அைியைரம். 

 

இயற்யக புழங்குதேரருள்கள் 

“ததற்பக நிைதவரிக்க ததன்ைங்குயை 

பூச்தசரரிய 

தசல்வமகன் கண்ணுைங்க- என் கண்பை 

உைக்கு 

ததன்ைங்குயை விசிைிகளரம்..!”  

(மு.தங்கரரசு,நரட்டுப்புைத்தில்,ே.20) 

இயற்யகயரை வியளயரட்டுப் தேரருள்களும் 

புழங்குதேரருள்களும் அக்கரைத்தில் 

ேயன்ேடுத்தப்ேட்ையத இப்ேரைல் 

எடுத்துக்கரட்டுகிைது. 

 

தரைரட்டில் துன்ேியல் 

“அம்மரன் களதமன்று என் கண்பை நீ 

அவலுக்கு தநல்பகட்ைரய் 

தநல்லும் தகரடுக்கவில்யை 

நில்தைன்றும் தசரல்ைவில்யை 

தேரன்யைக் தகரடுத்துவிட்டு 

பேரதவன்பை தசரன்ைரர்கள் 

நீயழுத கண்ைீர் கயரபுரண்டு 

வந்தயதயர..! 

ஆைரகப் தேருகி வந்து ஆயையயக் 

குளிப்ேரட்டி 

குன்ைரய் தேருகி வந்து குதியரயயக் 

குளிப்ேரட்டி 

இஞ்சிக்கு ேரய்ந்து வந்து எலுமிச்யசக்கு 

பவரூன்ைி 

மஞ்சளுக்கும் ேரய்ந்ததய்யர; மகபை உன் 

கண்ைீரு” 

(மு.தங்கரரசு,நரட்டுப்புைத்தில்,ே.21) 

என்று இந்தத் தரய் தசரல்ைக் கூடிய 

நியையியை நரம் பவதைரரு ேரைலுைன் 

தேரருத்திப்  ேரர்க்கைரம். 

“நர அழுத கண்ைீர் ஆைரப் தேருகிஆயை 

குளிப்ேரட்டி 

குளமரப் தேருகி குதியரக் குளிப்ேரட்டி 

ஏரி தேருகி எருது குளிப்ேரட்டிகட்டி” 

என்ை, ஆக்கரட்டி ஆறுமுகத்தின் ேரையை 

ஒத்துள்ளது.  இதைரல் தரயின் கவயைகயளத் 

தரைரட்டுப்ேரைல்கள் வழியரகக் கைத்துவயதக் 

கரைைரம். 

தரைரட்டில் புரரைச் தசய்திகள் 

“ேிட்டுக்கு மண் சுமந்த- என் கண்பை 

தசரக்கர் ேிரம்ேரல் அடியும் ேட்டு 

மண் சுமந்த தசரக்கருக்கு- என் கண்பை 

மரசித் பதர் ஓடுதங்பக..!”   

(மு.தங்கரரசு,நரட்டுப்புைத்தில்,ே.22) 

என்றும், 

“தகரடிேைர்ந்த வள்ளிக்கு – என் கண்பை 

தசந்தில் பவைவரும் குைபவஷ மரைரபர..!” 

(மு.தங்கரரசு,நரட்டுப்புைத்தில்,ே.23) 

இவ்வடிகள் கல்வியைிவு அற்ை, ேரமரத்தரய் 

தசவிவழியரக அைிந்த புரரைக் கயதகயளத் 

தன் ேரட்டுத்திைத்தரல் தரைரட்ைரக 

தவளிப்ேடுத்துவயதக் கரைமுடிகிைது. இதைரல் 

இைக்கியங்கள் ஏட்டுவடிவம் தேருவதற்கு 

முன்பே ேை ஆண்டுகள் மக்கள் மத்தியில் 

நரட்ைரர் ேரைல்கள் வழியரகப் புழக்கத்தில் 

இருந்ததயையும் திருவியளயரைற்புரரைம், 

கந்தபுரரைம் இவற்ைில் தேரும்ேங்கு 

வகுத்தயையும் கரைைரகிைது. 
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முடிவுயர 

தரைரட்டுப் ேரைல்கள் கரட்டும் ேண்ேரடுகள் 

ஏரரளம். ததய்வ நம்ேிக்யக, நரட்டுவளம், 

சூழலியல், உைவின் ஆழமும் எதிர்வும், 

இயற்யக இயந்த வரழ்வு, இன்ேமும் துன்ேமும், 

வியளயரட்டுப் ேதிவுகள், இைக்கிய நயங்கள் 

எைப் ேை தரைரட்டின் ேரடுதேரருள்களரக 

உள்ளை. இப்ேரைல்கள் அயைத்தும் தேண்கள் 

கூற்ைரை ேரைல்களரகபவ இருப்ேது 

கருதத்தக்கது. ஆைரல் தேண்கள் மட்டுபம 

ேரடும் இப்ேரைல்கள் தேண் குழந்யதகயளப் 

ேரடுகின்ை ேரைல்களரக இல்யை. ஆண் 

குழந்யதகயளப் ேரடும் ேரைல்களரகபவ 

உள்ளை. தேண்ைரகப் ேிைந்து ேை 

இன்ைல்கயள அனுேவித்த ஒரு தரய் தன்பேரல் 

ேிைந்த தேண் குழந்யதயயப் ேரைரமல் 

விட்டிருப்ேரபளர என்று கருத முடிகிைது. 

எல்ைர உைவுகயளயும் சுட்டும் தரைரட்டில் ஒரு 

தரய் தன் உைன்ேிைந்த சபகரதரிகயளப் 

ேரைரத நியையும் புரியரத புதிரரக உள்ளது. 

இது பமலும் ஆரரய்தலுக்குரியது. 

 

துயைநூற்ேட்டியல் 

 ங்கராசு,  ., அரங்க  ாாி (  ி.ஆ.,), 

மவர்கனைத் ம டி,  ேிழியல் துனற, 

அண்ணாேனெப்  ல்கனெக்கழகம், 

சி ம் ரம், 2004. 

 ங்கராசு, மு., நாட்டுப்புறத் ில், காவ்யா 

  ிப் கம், மகாடம் ாக்கம், லசன்னை-

600024, 2021. 

வாைோேனெ, நா.,  ேிழர் நாட்டுப்  ாடல்கள், 

நியூ லசஞ்சுாி புக் ஹவுஸ் ( ி)லிட், 

லசன்னை-600098, ஆறாம்   ிப்பு, 2006. 

லூர்து, ம ., நாட்டார் வழக்காற்றியல்:சிெ 

அடிப் னடகள், தூய சமவாியார் 

( ன்ைாட்சி) கல்லூாி, 

 ானையங்மகாட்னட- 627002, 2000.
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“மு.தங்கரரசன் கவியதகளில் தமரழிப்ேற்றும் மற்றும் நரட்டுப்ேற்றும்” 

 

முயைவர் மர. கருைரகரன் 

தயைவர், ஐந்தமிழ் ஆய்வு மன்ைம், மதுயர 

 

ஒரு மைிதைின் மைதில் நிகழ்கரை 

அகநிகழ்வுகயளயும், மைித சமுதரயத்தின் 

எதிர்கரை வளர்ச்சி நியையயப் ேற்ைிய 

கைவுகயளயும் தகரண்டு ேயைக்கப்ேடுவது 

இைக்கியமரகும். ஓர் இைக்கியம் 

தவளிப்ேடுத்தும் இைட்சியங்கள் மைிதைது 

அடிப்ேயைத் பதயவகபளரடும் ஆர்வங் 

கபளரடும் இயைந்து மைிதைின் உள்ளத்தில் 

ஒருவித உைர்யவத் தூண்டி 

எழுச்சிதகரள்ளுமரறு அயமகிைது. இவ்வரறு 

அயமந்தரல்தரன் அது மைித மைங்கயள 

எளிதில் கவர்ந்து தமன்பமலும் அம்மைிதயைச் 

தசயல்திைன்மிக்கவைரக மரற்ைமயையச் 

தசய்யும். இக்கருத்தின் அடிப்ேயையிபைபய 

சிங்கப்பூர் கவியரை மு.தங்கரரசன் அவர்களது 

கவியதகள் பமற்தகரள்ளப்ேடுகின்ைை. 

 

புைம்தேயர் தமிழர்கள் 

தமிழில் சங்ககரைத்ததரட்பை 

புைம்தேயர்வரழ்வு என்ேது ஓதுதல் (கல்வி), 

ேயைக்குச் தசல்ைல், தேரருள்பசர்த்தல் என்ை 

நியைகளில் நிகழ்ந்துள்ளது. இயவ 

உள்நரட்டுக்குள்பள நைந்திருக்கும் அடுத்த 

நியையில் பசரழமன்ைர்களின் கிழக்கு 

நரடுகளின் மீது ததரடுக்கப்ேட்ை 

ேயைதயடுப்புக்களில் (ஈழம், கைரரம், சயரம்) 

புைம்தேயர் வரழ்வு நிகழ்ந்தது. இன்யைய 

புைம்தேயர்வரழ்வு என்ேதன் ததரைக்கம் 

கரைைி ஆட்சிக்கரைத்தில் ஏற்ேட்ைது எைைரம். 

எவ்வரதைைில் ஆங்கிபையரின் கிழக்கிந்திய 

கம்தேைியின் அரசரட்சி, தைது தேரருளரதரர 

நையை பமம்ேடுத்துவதற்கரக இைங்யக, 

மபைசியர, ேர்மர, ேிஜித்தவீுகள், ததன்ைரப்ேிரிக்கர 

முதலிய நரடுகளுக்கு அடியமத் ததரழில் 

தசய்வதற்கரக ஏமரற்ைி அயழத்துச் தசன்று 

கூலிகளரக நைத்தியது. இந்த புைம் தேயர்வு 

‘கூலி’ என்னும் தசரல் ஆங்கிை அகரரதியில் 

இைம்தேறும் நியைக்குத் தமிழர்களின் 

புைம்தேயர்வு நிகழ்ந்தது. எண்ைற்ை தமிழர்கள் 

பமற்சுட்டிய நரடுகளில் கடுங்குளிரிலும் தகரடிய 

மபைரியர மற்றும் கரைரர கரய்ச்சலிலும் 

மரண்டுபேரைரர்கள். இக்தகரடுயமகயளத் 

தரன் மகரகவி ேரரதியும் தம் கவியதகளில் 

சுட்டிக்கரட்டுவரர். நரளயைவில் தமிழர்கள் 

தைிமைித விருப்ேத்தின் பேரில் தேரருளரதரரக் 

கரரைங்களுக்கரக ேிைநரடுகளுக்கு உயரிய 

ேைிகளுக்குச் தசன்று குடிபயறும் நியையில் 

உள்ளைர். கரைமரற்ைத்தின் நியை அவர்களது 

சுயபதயவகயளப் தேரறுத்து இன்று 

புைம்தேயர்வு நிகழ்ந்து வருகிைது. இறுதியரக 

சுட்டிக்கரட்ைப்ேட்ை நியையில் தமிழகத் 

திலிருந்து சிங்கப்பூருக்குச் தசன்ை தமிழர்கள் 

கல்விப்ேைி, ஊைகப்ேைி, வியரேரரப்ேைி 

என்ை ேைிகள் நிமித்தமரகச் குடிபயைிைர். 

 

கவிஞர் மு.தங்கரரசன் 

தமிழகத்திலிருந்து சிங்கப்பூர் தசன்று கல்விப் 

ேைியயத் தமிழரசிரியரரகத் ததரைங்கியவர் 

மு.தங்கரரசன். விருத்தப்ேரவில் மிகுந்த ஈடுேரடு 

உயைய இவர் சூரியகரந்தி (2013) அைிகைன் 

(1985), உதயம் (1988), மகரந்தம் (1988), 

மரதுளங்கைி (1989), ேைித்துளிகள் (1992) 

உட்ேை 25 நூல்கயள எழுதியுள்ளரர். தவிர, 

தமிழபவள் சரரங்கேரைியயப் ேரரரட்டி 

எழுதிய ேை கவியதகயள ஒன்று திரட்டிக் 

‘கவிக்குைம் பேரற்றும் தமிழபவள்’ (1982) 

என்னும் ததரகுப்பு நூயையும் 

தவளியிட்டுள்ளரர். இவயரப் ேற்ைி 

சுே.திண்ைப்ேன், “தமிழரசிரியரரகப் ேைியரற்றும் 

மு.தங்கரரசன் ஒரு தயைப்யே ஒட்டி 

விளக்கமரகக் கவியத எழுதுவதில் சிைந்து 

நிற்ேவர். மரைவர்களுக்குக் கருத்துக்கயள 
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விளக்கமரகச் தசரல்லுவது பேரன்று இவரது 

கவியதகள் அயமயும் என்ேரர். 

 

தமரழி உைர்வு 

உைகிலுள்ள ஒவ்தவரரு நரட்டின் இயற்யக 

அயமப்ேிற்கு ஏற்ைவரபர தமரழி, 

ேழக்கவழக்கம், நரகரிகம் என்னும் ேண்ேரடு 

அயமகிைது. அந்த இயற்யகக்பகற்ைவரறு 

வரழ்வு நைத்துவபத மக்கள் கையமயரக 

ஒருகரைத்தில் தகரள்ளப்ேட்ைது. ஆைரல் 

இன்று ஓரளவு மரைத் ததரைங்கிவிட்ைது. தம் 

தமரழிமீதும் ேண்ேரட்டின் மீதும் கவயையற்ை 

நியைபய நரகரிகத்தின் தேயரில் அழியத் 

ததரைங்கிவிட்ைது. ஏதைைில் ஒரு நரட்டின் 

நைன் அந்நரட்டின் தமரழிப்ேற்ைில் தரன் 

திகழ்கிைது; தமரழிப்ேற்று இல்ைரத இைம் 

நரளயைவில் இன்ேமிழந்து பேரகும். இந்த 

உண்யமயய மகரத்மர கரந்தியடிகள் தமது 

வரழ்க்யகயில் நன்கு உைர்ந்தரர். எைபவதரன் 

தரய்தமரழி ேற்ைி ேை பநரங்களில் அக்கயை 

தகரண்டு ேை உயரகள் நிகழ்த்திைரர். 

 நரம் ேிைந்தது முதல் அைிந்து பேசிவிடும் 

தமரழியயத் தரய்தமரழி என்கிபைரம். அவரவர் 

தரய்தமரழி அவரவர்க்கு உயர்வரைதரகும். 

ஒருவர் ேைதமரழிகள் கற்ைரலும் அவரது 

சிந்தயை தரய்தமரழியில் அயமதபை சிைப்ேரகும். 

உைகின் தயைசிைந்த சிந்தயையரளர்கள் ேைரும் 

தம் தரய்தமரழியிபைபய தத்தம் கருத்துக்கயள 

நூல்களரகப் ேயைத்துள்ளைர். மு.தங்கரரசன் 

அவர்கள் தம் தரய்தமரழியரம் தமியழப்ேற்ைி, 

“முந்யதயர் தமிழர் வரழ்விைில் முகிழ்த்து 

எந்யதயும் தரயும் இைிபத பேரற்ைிய 

சிந்யததயைக் கவரும் தசம்தமரழி ஆகும் 

சந்தமும் பேரற்றும் தமிபழ வரழ்க”! 

எை வரழ்த்துகிைரர். கவியதவரிகளின் சரயல் 

மகரகவிேரரதியரரின் “எந்யதயும் தரயும் 

மகிழ்ந்து குைரவி” என்ை ேரையை 

நியைவூட்டுகின்ைது. ேரரதி ேரரதநரட்யைப் 

ேற்ைிப் ேரடியுள்ளரர். கவிஞபரர 

தரய்தமரழியரம் தமியழ வரழ்த்திப் 

ேரரரட்டியுள்ளரர். ஒரு நரடும் அதன் தமரழியும் 

இரு கண்கள் என்ேர். இவ்விரண்டின் மீதும் 

ேற்றுக்தகரள்ளரதவன் மைிதன் இல்யை 

எைைரம். ஒருதமரழி வரழ்ந்தரல் அம்தமரழி 

பேசும் இைம் வரழும் என்ேது ததளிவரகும். 

எைபவ ஒரு தமரழியய தநடிது வரழ்வரங்கு 

வரழச்தசய்வது அம்தமரழியயப் பேசும் 

ஒவ்தவரரு மைிதைது கையமயரகும் என்ை 

உைர்வு பமபைரங்க பவண்டும் என்கிைரர் 

கவிஞர் மு.தங்கரரசன். எடுத்துக்கரட்ைரக, 

“ஒவ்தவரரு நிமிைந் பதரறும் 

உள்ளத்தில் தமரழியின் ேற்று 

ஒவ்தவரரு மைிதர் தரமும் 

உயிருக்கு நிகரரய்க் தகரண்ைரல் 

………………….. 

ஒவ்தவரரு நரட்டில் என்றும் 

உயிர்ப்புைன் வரழ்ந்து பமவும்” 

என்கிைரர். பமலும் ஓர் இைத்தின் 

தரய்தமரழியரைது அவ்விைம் சரர்ந்த 

மைிதர்களது கண்கயளப் பேரன்ைது. 

கண்விழிகயள இயமகள் எவ்வரறு 

கரக்கின்ைைபவர அது பேரல் கரக்க 

பவண்டியது கையம என்கிைரர். அதுபவ, 

“விழிகயள இயமகள் கரக்கும் 

தேரறுப்ேியை விமைன் தந்தரன் 

விழிப்புைன் இருத்தல் பவண்டும் 

வியன் இயம கையமயன்பைர? 

என்றும் 

“திைந்திைம் பேரற்று கின்ை 

திகழ்ஒலி தமரழியரய் என்றும் 

முயைந்திடும் “மூச்சின்” மூைம் 

மும்முரம் தமரழியயக் கரப்பேரம்”! 

என்றும் ேயைத்துள்ளரர். தரன் ேிைந்து, 

வரழ்ந்து, வளர்ந்த நரட்டிலிருந்து மற்தைரரு 

இைத்திற்குச் தசன்று வரழும்தேரழுது தம்தரய் 

நரட்டின்மீது தரய்தமரழியின் மீதும் 

அளவிற்கதிகப் ேற்று பதரன்றும். மகரத்மர 

கரந்தி ததன்ைரப்ேிரிக்கரவில் சந்தித்த 

ேிரச்சியையும் இதுதரன். கரந்தியடிகளின் 

நியையயப்ேற்ைி திரு.வி.க.” ததன்ைரப் 

ேிரிக்கரவில் ேள்ளிக்கூைம் யவத்து இந்தியப் 

ேிள்யளகட்குக் கல்வியைிவூட்டியபேரதும் 

கரந்தியடிகள் தரய்தமரழியய மைந்தரதிரில்யை. 
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அப்ேள்ளியில் குழந்யதகட்குத் தமிழ், குஜரரத்தி 

முதலிய நரட்டு தமரழிகள் அைிவுறுத்தப் 

ேட்ைை. அவ்வந்நரட்ைரர் அவ்வந்நரட்டு 

தமரழியய முதலில் ேயிை பவண்டும் என்ேது 

கரந்தியடிகள் கருத்து. தரய்தமரழிவழி 

இயற்யக வரழ்யவ உைகில் நியை தேற்றுத் 

தரத் பதரன்ைிய தேரியரல்ைபரர நம் 

கரந்தியடிகள்” என்ேது இங்கு சுட்ைத்தக்கது. 

 

சிங்கப்பூர் நரட்டு வரைரறு 

தற்தேரழுதுள்ள சிங்கப்பூர் முன்தைரரு 

கரைத்தில் மபைசிய நரட்டுைன் 

இயைந்திருந்தது. 1819 இல் ஆங்கிபையக் 

கிழக்கிந்தியக் கம்தேைியயச் பசர்ந்த 

சர்.ஸ்ைரம்ஸ்பேரர்டு இரரஃேிள்ஸ் என்ேவர் 

வைிகம் தசய்யும் எண்ைத்துைன் வந்தரர். 

அப்தேரழுது சிங்கப்பூர் ஒரு சிறு 

மீன்ேிடித்துயைமுகமரக தஜரகூர் சுல்தரன் 

ஆதிக்கத்தில் இருந்தது. இத்துயைமுகத்யத 

ஒப்ேந்தத்தின் அடிப்ேயையில் இரரஃேிள்ஸ் 

தேற்றுக் தகரண்ைதன் மூைமரக சிங்கப்பூர் 

ஆங்கிபைய கிழக்கிந்திய கம்தேைியின் 

இன்ைியமயரத வைிகத்துயைமுகமரக மரைியது. 

இந்தியரயவத் தயையமயகமரகக் தகரண்ை 

கிழக்கிந்தியக் கம்தேைி இன்யைய 

மபைசியரவிலுள்ள ேிைரங்கு, மைரக்கர ஆகிய 

நகரங்களுைன் சிங்கப்பூயரயும் பசர்த்து 

ததரடுவரய்ப்ேகுதிக் குடிபயற்ைநரடுகள் எை 

அைிவித்தது. ேின் 1942ல் ஏற்ேட்ை இரண்ைரம் 

உைகப்பேரரின் ேின் சிங்கப்பூர் ேிரிட்டிஷ் 

அரசின் கீழ் இைங்கும் தைிக் குடிபயற்ை 

நரைரைது. நரளயைவில் 1958ல் 

ேிரிட்டிஷரருக்கு உட்ேட்ை முழு சுயரட்சி 

தேற்ை அரசயமக்கப்ேட்டு அதன் முதையமச்சர் 

ேிரதம மந்திரி எை அயழக்கப்ேட்ைரர். ேின்ைர் 

1959ல் நயைதேற்ை பதர்தலில் திரு.லீகுவரன் 

இயூ என்ேவர் சிங்கப்பூரின் முதல் ேிரமரரைரர். 

 சிங்கப்பூரின் ‘சரங்கி’ என்னும் துயைமுகபம 

அந்நரட்டின் மிகப்தேரிய தேரருளரதரர 

முன்பைற்ைத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் 

உறுதியையரய் நின்ைது. மண்ணுைக 

தசரர்க்கபுரி எைப் பேரற்ைப்ேடும் சிங்கப்பூரின் 

துயைமுகத்தின் பமன்யமயய, 

“கப்ேல்கட்டும் ேட்ையைகள் யரவும் - 

உன்ைன் 

களிப்ேரர்த்த தேட்ைகங்கள் 

பமவும்………… 

எப்தேரழுதும் இயங்குகின்ை சரங்கி – 

உன்ைன் 

எழில்முகத்யதக் கரட்டிடுபம தரங்கி….. 

எப்புைமும் கரணுந்ததரழில் பேட்யை – 

என்ைன் 

ஏற்ைத்திற்கு வழிவகுக்கும் 

ேரட்யை………..” 

என்று மு.தங்கரரசன் ேதிவுதசய்கிைரர். ேை 

நரடுகளிலிருந்து ேியழப்ேிற்கரகச் தசன்ை 

மக்கள் குைிப்ேரகத் தமிழர்கள் ஒருகரைத்தில் 

மிகக் கடுயமயரை வறுயமச் சூழயை 

எதிர்தகரண்ைைர் சிங்கப்பூரின் விடுதயைக் 

குப்ேின் அவர்களது வரழ்வு ஏற்ைம் கண்ைது. 

அதற்கரக அவர்கள் கடுயமயரக 

உயழத்தரர்கள். அரசும் அயத மதித்து ஏற்ைம் 

தேைச் தசய்தது என்ேயத கீழ்வருமரறு 

நன்ைியுைன் எடுத்துயரக்கின்ைரர். அதுபவ, 

“தன்ைரட்சி உரியமகளும் தைியரட்சிச் 

சுதந்திரமும் 

மன்ைரட்சிக் குடியரசும் மைர்ந்துவந்பத 

சிைந்தைபவ 

மன்னுைக தசரர்க்கபுரி எைச் சரன்பைரர் 

மகுைமிகும் 

தேரன்ைரட்சி என்றுைகம் பேரற்றுகின்ை 

நல்ைரட்சி 

…………………… 

ததரயகததரயகயரத் தமரழிற்கூைம் 

ஆங்கரங்பக பதரன்ைி 

வயகவயகயரய் பவயைகளும் 

வரய்ப்புகளும் கியைத்திடும் 

மியகமியகயரய் வரும்ேடிகள் மிகுந்துவந்த 

கரைங்கள் 

நயகநட்டும் நரையமும் நயந்து வந்த 

நன்ைரடு” 

என்ேதரகும். 
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மபைசியர நரட்டு வரைரறு 

1963 இல் மக்களின் விருப்ேத்திற்கு இைங்க 

சிங்கப்பூர் மைரயரவுைன் இயைந்தது. 

மபைசியர உருவரைது. மன்ையரத் தயைவரரகக் 

தகரண்ை மக்களரட்சி முயையயக் தகரண்ை 

நரைரக மபைசியர விளங்கியது. இது 

ஏைக்குயைய ஆங்கிபைய மக்களரட்சி 

முயையய அடிப்ேயையரகக் தகரண்ைது. 

ஆங்கிபையரிைமிருந்து சுதந்திரம் தேறுவதற்கு 

முன்ேிருந்பத மபைசியரவில் மரமன்ைர் 

கியையரது. இந்தியரவிலிருந்த மகரரரஜரக் 

கயளப் பேரல் ஒவ்தவரரு மரநிைத்திற்கும் 

சுல்தரன்கள் இருந்தரர்கள். சுதந்திரம் தேற்ை 

மக்களரட்சி முயைக்கு ஒரு தயைவர் 

பவண்டுதமன்ேதரல் மபைசியரவின் முதல் 

ேிரதமரரக ‘துங்கு அப்துல் இரகுோன்’ 

தேரறுப்பேற்று மபைசியரவின் ஆட்சியய 

வழிநைத்திைரர். இவருக்கு அடுத்து 

இரண்ைரவது ேிரதமரரக தேரறுப்பேற்ைவர் 

‘துன் அப்துல் ரசாக்’ ஆவரர். இவரது ஆட்சிக் 

கரைத்தில்தரன் மபைசியரவின் கிரரப்புைங்கள் 

துரித வளர்ச்சியயைந்தை. அடுத்து 

மூன்ைரவதரக துன் உபசரன் ஓன் என்ேவரும், 

நரன்கரவது ேிரதமரரக ‘துன் டாக்டர் ேகா ீர் 

முகம்ேது’ என்ேவரும் தேரறுப்பேற்று 

வழிநைத்திைர். இவரது ஆட்சியில் மபைசியர 

மிகப்தேரிய வளர்ச்சியயக் கண்ைது. இதுவயர 

கரைம் மபைசியரவுைன் இயைந்திருந்த 

சிங்கப்பூர் 1965 ஆம் ஆண்டு ேிரிந்து 

தன்னுரியம தேற்ை தைியரசரக உருப்தேற்று 

ஒரு குடியரசு நரைக மரைியது. இந்த 

வரைரற்யைத் தம் கவியதகளில் மு.தங்கரரசன் 

ேதிவு தசய்துள்ள ேரங்கு அழகுை 

அயமந்துள்ளது. அவ்வரிகள், 

“வந்பதைிகள் ஆண்டு வந்தரர்! 

வளம் நியைந்த மயைய கத்யத! 

இந்தநல் “மண்ைின் யமந்தர்” 

இயயந்துபம ஒன்ைரய்க் கூடி, 

வந்தைர் கரங்கள் பகரர்த்து 

வரதரடிக் பகட்டுப் தேற்றுத் 

தந்தைர் சுதந்தி ரத்யதத் 

தரகங்கள் தீர்ந்த தம்மர! 

ஒற்றுயமக்பகரர் எடுத்துக் கரட்ைரய் 

உயர்மூன்று இைங்கள் சரர்ந்பதரர் 

……………….. 

நற்ையையம ஆயை பகட்டு 

நயைேயின்று தவற்ைி கண்ைரர்! 

மரண்புமிகும் ‘துங்க அப்துல் 

மன்ைீயசீர் ரகுமரன்’ என்ேரர் 

மரண்உயர் மபைசி யத்தின் 

மன்னுபுகழ் ‘தந்யத’ யரைரர்! 

மரண்புமிகும் ‘துங்கு அப்துல் 

மதிப்புமிகு ரசரக்(கு)’ என்ேரர் 

கரண்ைகு அரசு வரைின் 

கண்ைியச் சுைபர யரைரர்!” 

என்ேதரகும். பமலும் மபைசியரயவப் ேற்ைி 

“இயற்யகயின் வளங்கள் யரவும் 

இயல்ேிைரன் சிைந்த பதசம் 

எழில்மயை நரடு’ என்னும் 

……………………….” 

மபைசியத் பதசம் வரழ்க! 

என்னும் ேதிவு தசய்துள்ளது சுட்டிக் 

கரட்ைத்தக்கதரகும். 

 

தமரழிக்தகரள்யக 

இன்யைய மூன்ைரம் உைகநரடுகளில் 

தமரழிக்தகரள்யக என்ேது நரடுகள் பதரறும் 

ேை தகரள்யககயளக் தகரண்டுள்ளை. 

தரய்தமரழியயக் கரப்ேதிலும் வளர்ப்ேதிலும் 

சீரிய முயற்சிகயள நயைமுயையில் 

தகரண்டுள்ளை. சிங்கப்பூரும் அதற்கு 

விதிவிைக்கல்ை. சுதந்திரம் அயைந்ததிலிருந்து 

அந்நரடு இருதமரழிக் தகரள்யகயயக் 

கயைப்ேிடித்து வருவயத வரைரற்றுவழி 

அைியைரம். 

 சிங்கப்பூரில் ஆங்கிைம் கிழக்கிந்தியக் 

கம்தேைிக்கு ஒரு வர்த்தக நியையத்யத 

ஏற்ேடுத்த வந்த சர்.ஸ்ைரம்ஃபேரர்டு 

இரரஃேிள்ஸ் உைன் வந்த இந்தியர்களில் ேைர் 

தமிழ்தமரழியயப் பேசிைரர்கள். சிங்கப்பூர் 

சுதந்திரத்திற்குப் ேின் இை, தமரழி 

அடிப்ேயையில் ேள்ளிகள் தைித்தைிபய 

அயமந்திருந்தை. ேரைங்கள் அயைத்தும் 

அவரவர்களுயைய தமரழிகளிபைபய நைத்தப்ேட்ைை. 
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1945இல் இரண்ைரம் உைகப்பேரர் முடிந்ததும் 

இரண்ைரம் தமரழிகள் அவசியம் உைரப் 

ேட்ைது. சிங்கப்பூர் மக்களின் ேண்ேரட்டுப் 

ேரரம்ேரியத்திற்கும் தமரழிகளுக்கும் பேரதிய 

ஆதரவு தரவில்யை எை ததரழிற்சங்கவரதிகள் 

குற்ைம் சரட்டிைர். எைபவ ஆங்கிை அரசு 

ஆங்கிைப்ேள்ளிகளில் மைரய், சீைம், தமிழ் 

ஆகிய தமரழிகயளக் கற்ேிக்க அந்தந்த தமரழி 

ஆசிரியர்கயள நியமித்தது. 

 1959 ஆம் ஆண்டில் ஏற்ேட்ை 

ஆட்சிமரற்ைத்தில் ‘மக்கள் தசயல் கட்சி’ 

என்னும் அயமப்பு அன்யைய சூழ்நியையயயும் 

எதிர்கரை வரய்ப்பு வளங்கயளயும் எண்ைி 

புதிய கல்விக்தகரள்யகயய உருவரக்கியது. 

இதில் இருதமரழிக் கல்வியின் பநரக்கம் 

வலியுறுத்தப்ேட்ைது. இதைடிப்ேயையிபைபய 

தமிழ்தமரழி அரசியல் முக்கியத்துவம் தேற்ைது. 

பமலும் உைகிபைபய தமியழ அதிகரரத்துவ 

தமரழியரகக் தகரண்ை ஒபர நரைரகச் 

சிங்கப்பூர் உள்ளது என்ேர். இதைரல் சிங்கப்பூர் 

நரைரளுமன்ைத்தில் தமிழில் பேசமுடியும். 

அவ்வரறு பேசும்தேரழுது அது உைனுக்குைன் 

மற்ைதமரழிகளில் தமரழிதேயர்க்கப்ேட்டுக் 

கூைப்ேடும். ஆங்கிைபமத அலுவைக 

தமரழியரக இருந்தரலும் அரசு 

அலுவைகங்களுக்குத் தமிழிலும் கடிதம் 

எழுதைரம் என்ேர். பமலும் இதன் அடிப்ேயை 

பநரக்கம் இருதமரழிக்தகரள்யக இருப்ேதரல் 

மரைவர்கள் ேரரம்ேரியப் ேண்ேரடுகயள 

அைியத் தரய்தமரழியயயும், ேை 

இைமக்களியைபய கருத்துப் ேரிமரற்ைம் 

தசய்ய ஆங்கிை தமரழியயயும் கற்க பவண்டும். 

 இக்கருத்யத 

“தரய்தமரழியும் ஆங்கிைமும் தயகயம 

பேரற்ைி 

ஆய்ந்திங்கு இருதமரழியில் ஆற்ைல் 

தேற்ைரல் 

ேரய்ந்துவரும் ேரன்யமதயைரம் உன்யை 

நரடித் 

பதரய்த்துவரும் தசல்வவளம் பதசம் 

பேரற்றும் 

எதுயகயும் பமரயையும் இயயந்து வந்தரல் 

தேரதுவரகச் சிைப்புற்று விளங்கும் ேரக்கள் 

அதுபேரல்தரன் இருதமரழிகள் கற்றுத் 

பதர்ந்தரல் 

தமதுவரகப் ேட்ைைிவு மிளர்ந்து பமவும்” 

என்று உளப்பூர்வமரகப் ேதிவு தசய்வது 

குைிப்ேிைத்தக்கது. 

 

உதவிய நூல்கள் 

தங்கரரசன் மு. சூரியகரந்தி சிங்கப்பூர் 

முயைவர் ஆைந்தகுமரர்.ேர, 

புைம்தேயர்ந்பதரர் இைக்கியம் 

ேனுவல்களும் மதிப்பீடுகளும், நியூ 

தசஞ்சரி புக்ஹவுஸ்(ேி) லிட். தசன்யை 

முயைவர் கருைரகரன். மர, ஈழத்தமிழர் 

பேரரரட்ைமும் புயைவிவைக்கியப் 

பேரக்குகளும், டிஸ்கவரி புக் பேைஸ், 

தசன்யை 

முயைவர் சிவத்தம்ேி. க, (ே.ஆ) உைகத் 

தமிழிைக்கிய வரைரறு, உைகத் 

தமிழரரரய்ச்சி நிறுவைம், தசன்யை 

முத்துக்குமரரசுவரமி.ே (ே.ஆ) பவர்கயளத் 

பதடும் விழுதுகள் அயைகத்தில்…….. 

கேிைன் ேதிப்ேகம், புதுச்பசரி 

கட்டுயரத் ததரகுப்பு, ேதிப்புத்துயை, மதுயர 

கரமரரசர் ேல்கயைக்கழகம், மதுயர 

முரசு தநடுமரைன், மபைசியத் தமிழரும் தமிழும், 

உைகத் தமிழரரரய்ச்சி நிறுவைம், 

தசன்யை 

முயைவர் விசயரரகவன். பகர. (ே.ஆ) 

அயல்நரட்டுத் தமிழ் இைக்கியங்கள் 

(ததரகுதி-1) உைகத் தமிழரரரய்ச்சி 

நிறுவைம் தசன்யை. 
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பூச்தசண்டு சிறுகயதத் ததரகுப்ேில் தேண்களின் நியை 

 

க.கவிதர 

 ேிழ்த்துனற உ விப்ம ராசிாியர்  

மசாைா கனெ ேற்றும் அறிவியல் கல்லூாி, மசெம் 

 

முன்னுயர 

பூச்தசண்டு எனும் சிறுகயதத் ததரகுப்ேில் 

ேத்துச் சிறுகயதகள் அைங்கியுள்ள நூைரகும். 

கைல் கைந்து வரழும் தமிழ் எழுத்தரளர்களின் 

சிறுகயதகயளப் ேடிக்கும் பேரதுதரன் 

அங்குள்ள மக்களின் வரழ்வரதரரத்தியையும், 

சூழல் அயமவு மற்றும் ததரழில்முயைகயளயும் 

அைிய முடிகின்ைது. அந்தவயகயில் கைல் 

கைந்து வரழும் தேண்களின் நியையரைது 

சூழல் அயமப்ேிற்பகற்ே சிறுகயத ஆசிரியர் 

கூைியுள்ள ேரங்கு சிைப்ேிற்குரியது. 

 

மு. ங்கராசன் நூொசிாியர் அறிமுகம் 

பூச்தசண்டு சிறுகயதத் ததரகுப்ேின் ஆசிரியர் 

மு. தங்கரரசன். தேரன்ைரசு, தேரன்ைி, 

தசல்வமைரளன் சிற்ேிதரசன், தரரசு ஆகிய 

புயை தேயர்களிலும் ேயைப்ேிைக்கியங்கயள 

எழுதி வந்துள்ளரர். சிங்யக மபைசிய 

நரளிதழ்கள், வரர மரத இதழ்கள் 

ஆகியவற்றுக்கும் வரதைரலி நியையங்களுக்கும் 

இைக்கியக் கட்டுயரகள், சிறுகயதகள், 

கவியதகள் எழுதியுள்ளரர். இவரது வரழ்க்யக 

ததரழில் தமிழரசிரியர் ேைியரகும். சிங்யகயில் 

பநவல்பேஸ் உயர்நியைப் ேள்ளியில் 

தமிழரசிரியரரகப் ேைி புரிந்து வந்தவர். 

எழுத்துத்துயை மற்றும் கயைத்துயை ஆகிய 

இரண்டிலும் தேரழுதுபேரக்கரகச்  பசயவ 

தசய்தவர். ேல்பவறு அயமப்புகளில் தயையம 

வகித்தவர். சிங்கப்பூர் முப்ேதின்மரின் 

கவியதகயளத் ததரகுத்து “கவிக்குைம் 

பேரற்றும்தமிழபவள்” என்னும் அரியநூயை 

தவளியிட்டுள்ளவர். பூச்தசண்டு, மைர்க்தகரத்து, 

சிந்தயைப் பூக்கள், மைக்கும் மல்லியக ஆகிய 

சிறுகயதத் ததரகுப்புகளும், அைிகைன், 

மகரந்தம், உதயம் ஆகிய கவியதத் 

ததரகுப்புகளும் தவளியிட்ை தேருயமக் 

குரியவர். 

 

பூச்தசண்டு ஓர்அைிமுகம் 

வியளயரட்டுப் தேரம்யம, புதுப்ேரைம், 

அன்யைக்குக் கரைிக்யக, மஞ்சள்கயிறு, 

அவள், ஆயச, வரரிசு, அந்த உண்யம, புைிதவதி, 

திைகவதி எனும் ேத்துத் தயைப்புகளில் 

அயமந்துள்ள சிறுகயதத் ததரகுப்புநூைரகும். 

 இந்த சிறுகயதத் ததரகுப்ேில் தேண்களின் 

நியை குைித்து விளக்கி ஆரரய்வபத ஆய்வுக் 

கட்டுயரயின் பநரக்கமரகும். 

 

வியளயரட்டுப் தேரம்யம 

‘வியளயரட்டுப் தேரம்யம' எனும் முதல் 

சிறுகயதயில் தேண்களின் வரழ்க்யகயயப் 

பூமியில் வியளயரடும் வியளயரட்டுப் 

தேரம்யமகளரகத் திகழ்கின்ைது என்ேயத 

எடுத்துயரக்கின்ைரர் ஆசிரியர். இச்சிறுகயதயில் 

பூவரயி, தேரன்ைி, தேரியகிரரைி 

ஆகிபயரரின் வரழ்வியல் நிகழ்வுகயளப்ேற்ைி 

எடுத்துயரக்கிைது. 

 தேரன்ைி ஐந்துவயதுயைய குழந்யத. 

தரயும் தந்யதயும் இழந்தவள். ேைக்கரர 

வீட்டுப் தேண்ைின் யகயில் இருந்த 

தேரம்யமக்கு ஆயசப்ேட்ைவள். வறுயம 

நியையில் இருக்கின்ை தேண்ைின் 

நியையியைச் சித்தரித்துக் கரட்டுகின்ைது. 

 “தசம்மண்ணும் சரயளக் கற்களுமரை 

அந்தச் தசங்குத்துபமட்டியை ஏைி முடித்த 

ஆயரசத்தில் பதரள்களில் ததரத்திக் தகரண்டு 

இருந்த தேரன்ைியய இைக்கிவிட்ைரன் 
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தேரன்ைன்” (மு.தங்கரரசன்,வியளயரட்டுப் 

தேரம்யம, ே.10). 

 “பூவரயி அதுதரன் தசல்ைப்ேைின் மயைவி 

புருஷைிைம் ஒருநரள் நரனும் பவயைக்குப் 

பேரகட்டுங்களர? என்று நடுக்கத்பதரடு பகட்டு 

யவத்தரள். தசல்ைப்ேைின் புருவங்கள் 

வில்ைரக வயளந்தை. பூவரயிக்கு குயை 

நடுக்கபம ஏற்ேட்ைது. (பமைது, ே.3). 

 பூவரயி கைவயை இழந்தவள். இரண்டு 

குழந்யதகயளப் ேரர்த்துக்தகரள்ேவள். 

இவளது விதயவ நியைச்சுட்டிக் கரட்ைப் 

ேட்டுள்ளது. 

 தேரியகிரரைி என்ை கதரப்ேரத்திரம் 

மற்ைவர்களின் ேைத்யதப் தேட்டியில்பூ ட்டி 

யவப்ேவளரகத் திகழ்கின்ைரள். 

 

புதுப்ேரைம் 

தேரருளரதரரத்தில் துன்ேப்ேடும் இரண்டு 

தேண்களின் நியைகள் கரட்ைப்ேட்டுள்ளது. 

 முதல் மயைவிக்கு மூன்று குழந்யதகள். 

இரண்ைரம் மயைவிக்கு ஒன்ேது குழந்யதகள். 

இவள் பேரர்த்துக்கீசிய தேண். இவள் 

“தவள்யளக்கரரங்க வீட்டில் எடுேிடி பவயை 

தசய்து ஏபதர தகரண்டு வருவரள்’’ 

(மு.தங்கரரசன், புதுப்ேரைம், ே.16). இந்த 

நியையில் கைவைின் இைப்பு ஏற்ேடுகிைது. 

 “தந்யதயற்ை மீதிப் ேிள்யளகள் ஏழு பேரும் 

தடுமரைிைர். எத்தயை தேரிய துன்ேச்சுயம 

தரங்கி துயரக் கைலில் ேயைம் புரிகின்ைரள்” 

இதன் மூைம் தேண்களின் வரழ்வதரரத்யதப் 

ேற்ைிக் குைிப்ேிட்டுள்ளரர். 

 

மஞ்சள்கயிறு 

திைகரவின் திருமைத்திற்கு ஏற்ேரடுகளும் 

தசய்யப்ேடுகின்ைது. நல்ைரன் திைகர 

இருவருக்கும் திருமைம் நயைதேற்ைது. 

”திைகரவின் கழுத்யத மஞ்சள் கயிறு 

அைங்கரித்தது” (மு.தங்கரரசன், மஞ்சள் கயிறு, 

ே.35). 

 திைகரவின் திருமை வரழ்க்யகயில் 

நல்ைரனுக்கு விேத்து ஏற்ேட்டு 

இைந்துவிடுகின்ைரன். தேண்ைின் ஒவ்தவரரு 

நிமிைமும் துன்ேமயமரக மரறுகிைது. இந்த 

கயதயில் மூைநம்ேிக்யக 

சித்தரிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

அவள் 

நல்லுச்சரமியின் தரய் இைந்துவிடுகின்ைரள். 

நல்லுசரமியின் வரழ்க்யக மரமன் யகயில் 

ஒப்ேயைக்கப்ேட்டுள்ளது. அவனுக்கு திருமை 

ஏற்ேரடு தசய்து கரயையில் திருமைம் 

நயைதேறுகிைது. அவைது மகிழ்ச்சியிைரல் 

இைப்ேியைச் சந்திக்கின்ைரன் என்ேயத இந்த 

சிறுகயத எடுத்து இயம்புகிைது. 

 திருமைத்திற்கு தயரரரக இருந்த மைப் 

தேண் நல்லுச்சரமியின் புயகப்ேைத்தியைத் 

ததரட்டுக் கும்ேிட்டு கழுத்தில் பேரட்டுக் 

தகரள்கின்ைரள் என்ேதிலிருந்து தேண்ைின் 

மைநியை புைைரகிைது. 

 

ஆயச 

இந்த சிறுகயதயில் ேிபரமர என்ை 

கதரப்ேரத்திரம் தசல்வச் தசழிப்புைன் 

விளங்கும் குடும்ேத்தில் ேிைந்தவள். 

அவள்ேரப்ேர என்று அயழக்கப்ேடுேவள். 

இவளுக்கு உைல் நைம்சரியில்யை.” கட்டுக்குள் 

அைங்கும்தேட்டி தேட்டிக்குள் அைங்கும் 

தேரருட்கள் இது தரன் உைக நியதி” 

(மு.தங்கரரசன், ஆயச, ே.70). 

 ேிபரமர இைந்த ேிைகுஅவளது தந்யதக்கு 

ததரழிலில் நஷ்ைம் ஏற்ேட்ைது. இந்த 

சிறுகயதயில் அவை நியை கரைப்ேடுகிைது. 

 “கரற்றும் மயழயும் மல்லியகப் ேந்தயைப் 

ேரித்துக் தகரண்டுஇருந்தது” (பமைது, ே.77)ே 

ேிபரமரவின் வரழ்க்யக நியையயச் சித்தரித்துக் 

கரட்டுகிைரர் ஆசிரியர். 
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வரரிசு 

இந்த சிறுகயதயில் தசல்ைம்மரள் கதரேரத்திரம் 

கரட்ைப்ேடுகிைது. 

 ஒப்ேந்த கூலிகளரக வருேவர்கள். 

தசல்ைம்மரளுக்கும் மரைிக்கத்துக்கும் கரதல் 

திருமைம் நயைதேற்று ஐந்துஆண்டுகள் 

நியைவயைந்தது. குழந்யத இல்யை. 

 “நரன் மைசைிஞ்சு ஒருத்தருக்கும் 

ஒருேரவமும் தசய்யலீங்க எைக்கு மட்டும் ஏன் 

இந்த கைவுளூ ஓரவஞ்சயை தசய்யணும்” இதன் 

மூைம் தேண்ைின் மைநியை ஒடுங்கிப் 

பேரவயதப் ேரர்க்க முடிகின்ைது. 

(மு.தங்கரரசன், வரரிசு, ே.94) 

 

அந்த உண்யம 

ரரஜபசகரைின் மயைவி மைர்விழி 

திருமைமரகி இரண்டு மரதங்களில் 

ரரஜபசகரன் இைந்துவிடுகிைரன். 

 அதன் வியளவரக ‘’மைர்விழியின் தரயரர் 

மருதரம்ேரள் கதைித் துடித்தரர்கள். தீர்க்க 

சுமங்கலியர வரபழரணும் என்று வரழ்த்தி 

மரதம் இரண்டு முடியவில்யைபய மரைரத 

துவக்க அவர்களுக்கு மரரயைப்யே உண்டு 

ேண்ைியது” (மு.தங்கரரசன், அந்த உண்யம, 

ே.106). 

 

 

 

 

புைிதவதி 

சரந்தி என்ை தேண்ைின் வரழ்க்யகயயச் 

சித்தரிகத்துக் கரட்ைப்ேட்டுள்ளது. 

 “வரதட்சயை என்ேது வரயழயடி 

வரயழயரக வழக்கத்தில் வந்துவிட்ை ேண்பு. 

அயத மரற்ைி அயமக்க நியைப்ேது மரபுக் 

தகை வழிவகுப்ேதரகும். (மு.தங்கரரசன், 

புைிதவதி, ே.131). 

 இதிலிருந்து வரதட்சயை தகரடுக்கரமல் 

திருமைம் தசய்துதகரள்ளும் நியை ஏற்ேட்டு 

வருவது கரைமரற்ைரகும். 

 

திைகவதி 

இந்த சிறுகயதயில் மூன்றுதேண் ேரத்திரங்கள் 

இைம்தேற்றுள்ளயத ஆசிரியர் கூைியுள்ளரர். 

அன்புக்கரசி, அைிவரைந்தி, அன்ைபூரைி 

மூவரின் மைநியை வித்தியரசமரகக் 

கரட்டுகிைரர். 

 

ததரகுப்புயர 

சிங்கப்பூர் எழுத்தரளரரை மு.தங்கரரசைின் 

சிறுகயதகள் அங்கு வரழுகின்ை தேண்களின் 

வரழ்வியல் பேரரரட்ைங்கயளக் கூைியுள்ளரர். 

தேண்களின் ேிரச்சியைகயள மூை 

நம்ேிக்யகயுைன் கரட்ைப்ேடுகிைது. விதயவப் 

தேண்களின் நியை அவைத்திற்குரியது. தந்யத 

இல்ைரமல் தரயின் அரவயைப்ேில் வரழும் 

குழந்யதகளின் எதிர்கரைம் பகள்விக் 

குரியதரகக் கரட்ைப்ேட்டுள்ளது.
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மு.தங்கரரசைின் ‘கற்ேயை மைர்களில்’ வரழ்வியல் சிந்தயைகள் 

 

முனைவர் ந. கவி ா 

உதவிப் பேரரசிரியர், தமிழ்த்துயை 

அதமரிக்கன் கல்லூரி, மதுயர 

 

முகவுயர 

உைக நரடுகள் ேைவற்ைிலும் 

தமிழ்தமரழியரைது ேயிற்று தமரழியரக 

இருந்தரலும் இைங்யக, சிங்கப்பூர் ஆகிய 

நரடுகளில் ஆட்சிதமரழியரகவும் திகழ்கிைது. 

தமரழிக் குடும்ேத்தில் மூத்த தமரழியரகத் 

திகழும் இத்தயகய தமியழ நன்கு கற்று, தமது 

ேயைப்புகளின் வழியாக, சிங்கப்பூர் வரழ் 

தமிழைிஞர்களுள் தைக்கரைததரரு தைி 

இைத்யதத் தக்க யவத்துக் தகரண்ைவர் 

மு.தங்கரரசன். அவருயைய இருேத்து மூன்று 

ேயைப்புகளுள் ‘கற்ேயை மைர்கள்’ எனும் 

சிறுகயதத் ததரகுப்பு  ைித்துவம் ேிக்க ாகப் 

 டுகிறது. இ னுள் இனழமயாடியுள்ை 

வரழ்வியல் சிந்தயைகனைக் கண்டறிந்து 

லவைிப் டுத்துவன   இக்கட்டுயர ஆய்வுக் 

களமரகக் தகரண்டுள்ளது. 

 

சிங்கப்பூர் ேின்ைைியில் ‘கற்ேயை மைர்கள்’ 

இந்தியரயவப் பேரன்பை சிங்கப்பூரிலும் கிரரம 

வரழ்க்யக முயையில் இந்தியர்கள், சீைர்கள், 

மைரய்மக்கள் என்ைவரறு ேைதரப்ேட்ை 

மக்களும் வரழ்ந்து வந்துள்ளைர். இதற்குக் 

‘கம்ேம்’ என்று தேயரிட்டு அயழக்கப்ேட்டு 

வந்துள்ளது. இக் கம்ேம் ேகுதியில் வரழ்ந்து 

வந்த மக்கள் மிகச் சரதரரை முயையில் 

வரழ்ந்துள்ளரர்கள். அடிப்ேயைத் பதயவகளரை 

உைவு, குடிநீர், கழிப்ேிை வசதிகள் அற்ை 

நியையிலும் ேின்ைரளில் தேரதுக் கழிப்ேிை 

வசதிகயளக் தகரண்டும் வரழ்ந்துள்ளரர்கள். 

இவர்களில் சிைர் அரசரங்க பவயைகயளப் 

தேற்றும், ேைர் பதரட்ை பவயைகள், கரடி 

கழுவுதல் பேரன்ை ேைிகயள தசய்தும் 

ஓரளவிற்பகனும் வரழ்வரதரரத் பதயவகயளப் 

பூர்த்தி தசய்தும் வந்துள்ளைர். எத்தயைப் 

பேரரரட்ைத்திற்குப் ேின்னும் கம்ேம் ேகுதி 

மக்கள் ஒருவருக்தகரருவர் இைக்கமரகவும், 

மதம் கைந்து மைிதபநயம் மிக்கவர்களரக 

வரழ்ந்துள்ளரர்கள். இவர்களது வீையமப்ேரை ில் 

மூன்ைடி உயரத்திற்குக் கற்சுவரும் அதன் 

பமற்ேகுதிகளில் ேையக அயமப்ேிலும் 

அயமக்கப்ேட்ை வீடுகபள(ேக்.9)அதிகம். 

 ஆகஸ்டு 8, 1965-இல் சிங்கப்பூர் 

சுதந்திரத்திற்குப் ேின் முதல் ேிரதமரரக இருந்த 

‘லீ குவரன் யூவரல்’ கம்ேம் வரழ்க்யகமுயை 

மரற்றப் ட்டு, குடியிருப்புப் பேட்யைகளரக 

உருமரைியது. சரதரரை மக்கயளயும் உயர்ந்த 

நியைக்கு உயர்த்திப் ேரர்த்த தேருயம ேிரதமர் 

லீ குவரன் யூவரல் நைந்பதைியது. இங்கு 

வரழ்ந்த மக்களுக்குத் தேரல் நியையங்கள், 

பேருந்து வசதிகள் உட்ேட்ை அயைத்து 

வசதிகயளயும் அன்யைய அரசு தசய்து 

தகரடுத்தது. கரைப்பேரக்கில் அடுக்குமரடிக் 

குடியிருப்புகள் அதிகம் உருவரயிை. கரரைம் 

சிங்கப்பூரின் ேரப்ேளவு சுமரர் 704 கி.மீ 

மட்டுபம. அதைரல், இைப் ேற்ைரக் குயையய 

நியைவு தசய்ய ேை அடுக்குமரடிக் 

குடியிருப்புகள் மிகுந்து கட்ைப்ேட்டுள்ளை. 

முதன் முதலில் பதரப்யேயர என்ை 

ேகுதியிபைபய இக்குடியிருப்புக் கட்ைைம் 
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உருவரகியுள்ளது. இத்தயகய சூழயை 

யமயமரகக் தகரண்மட ஆசிரியர் தம் கற்ேயை 

மைர்கள் எனும் சிறுகயதத் ததரகுப்ன  

எழுதியுள்ளதரகக் கருதைரம். 

 

நிர்வரகத்திைன் 

‘கற்ேயை மைர்கள்’ எனும் சிறுகயதத் 

ததரகுப்ேில் இைம் தேற்றுள்ள சிை 

சிறுகயதகளில், தேண்கள் நிர்வரகத் 

திைனுயையவர்களரக இருத்தல் அவசியம் 

என்ை கருத்யத முன் யவத்துக் கயதப் பேரக்கு 

அயமவதரகக் கருத இைமுள்ளது. 

 ஆண், இந்த சமூகத்தில் எத்தயகய உயர்ந்த 

தேரறுப்புகயளப் தேற்ைிருந்தரலும், 

தேண்ைகளரல் மட்டுபம ஒரு குடும்ேத்யத 

உயர்ந்த நியைக்குக் தகரண்டு வர முடியும் 

என்ேதயை வள்ளுவரின், 

“இல்ைததன் இல்ைவள் மரண்ேரைரல் 

உள்ளததன் 

இல்ைவள் மரைரக் கயை”     (குைள். 53) 

என்ை கருத்தியை அடிதயரற்றி, விடியல் 

சிறுகயத அயமந்துள்ளதரகக் கருதைரம். 

 ‘விடியல்’ சிறுகயதயில், ஒபர மரதிரியரை 

வரழ்க்யக நியையில் உள்ள இரு 

குடும்ேங்களின் நியைகயள தங்கரரசைரர் 

எடுத்துக் கரட்டுகிைரர். ஒரு தேண்ைின் 

கைவர் ேடிப்ேைிவியைப் தேற்று, அதன் மூைம் 

உயர்ந்த ேதவிதயரன்யையும் தேறுகிைரர். 

ஆைரல், அவருக்கு அயமந்த மயைவிபயர 

ஆைம்ேர வரழ்க்யகயயப் தேரிதும் விரும்ேக் 

கூடியவள். இதைரல் அக் குடும்ேத் தயைவன் 

எவ்வளவு தேரருளீட்டியும் ேற்ைரக்குயை 

மட்டுபம எஞ்சி நிற்கிைது. தேண்ைின் 

தேரருளரயச கரரைமரக அக் குடும்ேம் 

தேரருளரதரரத்தில் ேின்தங்கிச் தசல்கிைது. 

பேரதரக் குயைக்குக் கைன் சுயம மவறு மை 

அழுத்தத்யதத் தருகிைது. இல்வரழ்க்யகயின் 

தேருயம இல்ைரளின் யகயிபைமய உள்ளது 

என்ை கருத்து இக்கன  வலியுறுத் ப் டுகிறது. 

இது, 

“மயைமரட்சி இல்ைரள்கண் இல்ைரயின் 

வரழ்க்யக 

எயைமரட்சித் தரயினும் இல்” 

(குைள்.52)  

எனும் வள்ளுவரின் குைள் வழி 

ஒப்ேிைத்தக்கதரகும். 

 மற்தைரரு குடும்ேத் தயைவன், குயைந்த 

ேடிப்ேைிபவ உயையவன் என்ை 

கரரைத்திைரல் ஏபதர ஒரு சரதரரை 

பவயையயப் தேற்று வருகிைரன். அவனுக்கு 

அயமந்த மயைவிபயர தேரறுப்புயைய தேண் 

என்ேதரல், அக் குடும்ேம் சீரும் சிைப்புமரக 

முன்பைற்ைம் தேற்று வருகிைது. அங்குப் 

தேரருளரயச கியையரது. அதைரல் மை 

நிம்மதியுைன் வரழ்கிைரர்கள். அருகருகில் 

வரழக்கூடிய இரு குடும்ேங்களின் நியையியையும், 

இவர்களின் வரழ்க்யக மரற்ைத்திற்குக் கரரைம் 

ஒரு தேண் என்ைவரறு விடியல் சிறுகயதயய 

அயமத்துள்ளரர் இப் னடப் ாைி. 

 

சமய நம்ேிக்யக 

அடுக்குமரடிக் குடியிருப்ேில் அருகருபக வரழக் 

கூடியவர்கள் இைம், மதம் கைந்து 

நட்புயையவர்களரக வரழ்ந்துள்ளரர்கள் 

என்ேதற்குச் சரன்ைரக ‘நம்ேிக்யக’ என்ை 

சிறுகயத அயமந்துள்ளது. 

 இக்கயதயில் இந்தியக் குடும்ேம் ஒன்றும் 

சீைக் குடும்ேம் ஒன்றும் அருகரயமயில் 

வரழ்கிைரர்கள். நரளயைவில் இருவரும் 

நட்புயையவர்களரக மரறும் சூழல் 

ஏற்ேடுகிைது. இந்தியக் குடும்ேத்துப் தேண், 

தசம்ேரவரங் புைித மரம் ஸ்ரீ ேரை 

சுப்ேிரமைியர் ஆையத்திற்கு வரரம் இரு முயை 

வழிேரட்டிற்குச் தசல்ைக் கூடியவள். முருகைின் 
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அருள் கியைக்கப் தேற்ைதரல், தரம் 

கருவுற்ைதரகச் சீைக் குடும்ேத்துப் தேண்ணுக்குத் 

ததரியப்ேடுத்துகிைரள். மைமரகி ேை ஆண்டுகள் 

ஆை ேின்பும் தரய்யமப்பேையையரத சீைக் 

குடும்ேத்துப் தேண் தன்நியையய இந்தியப் 

தேண்ைிைம் எடுத்துக் கூை, அவளுக்கரகத் 

தரன் இயை வழிேரட்யைத் ததரைர்வதரகக் 

கூைி, முருகன் பகரவிலுக்கு அயழத்துச் 

தசல்கிைரள். 

 “இயைவர....! இந்த நல்ைவள் லியரவ் 

தமங்கிற்கு ஏன் இந்தச் பசரதயை? எைக் 

பகட்டு அவளுக்கு அருளுமரறு பவண்டிக் 

தகரள்வரள்.” (ேக்.143)   வழிேரட்டிற்குத் 

ததரைர்ந்து இருவரும் தசன்று தகரண்டிருக்கும் 

கரைகட்ைத்தில், சீைப்தேண் கருவுறுகிைரள். 

இ ைால், இருவரும் மகிழ்வின் உச்சத்திற்குச் 

தசல்வதரக ஆசிரியர் கயதயய 

அயமத்துள்ளரர். இதிலிருந்து சமயம் சரர்ந்த 

நம்ேிக்யக என்ேது இருவரிைமும் உண்யமயரக 

இருந்ததயை அைியைரம். 

 

முடிவுயர 

மு.தங்கரரசைரர் தரம் வரழ்ந்த நரடு 

சிங்கப்பூரரக இருந்தரலும் தமிழ் மீதும் 

தமிழர்கள் மீதும் மிகுந்த அக்கயை 

யுயையவரரக இருந்துள்ளரர். தமிழர்கள் எந் த் 

பதசத்தில் வரழ்ந்தரலும் இைக்கமரகவும், 

தமிழர்களின் ேண்ேரட்டியை மைீரதவர்களரகவும், 

சமயம் சரர்ந்த நம்ேிக்யக யுயையவர்களரகவும் 

வரழ்ந்துள்ளரர்கள் என்ேயதக் ‘கற்ேயை 

மைர்கள்’ என்னும் சிறுகயதத் ததரகுப்ேின் 

மூைம் அைியைரம். 

 

ேரர்யவ 

தங்கரரசன் மு., கற்ேயை மைர்கள்  

(சிறுகயதத் ததரகுப்பு), 1995. 

திருக்குைள், கழக தவளியீடு. 

ைரக்ைர் சுே. திண்ைப்ேன், சரர்புநியைப் 

பேரரசிரியர், சிங்கப்பூர் சமூக அைிவியல் 

ேல்கயைக்கழகம், பேட்டி (ததரயைபேசி) 

நரள்- 27.09.2021. 
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‘சிந்தயைப் பூக்களினூபை’ மகளிர் சித்திரிப்புகள் 

 

ரா. கவி ா 

முயைவர் ேட்ை ஆய்வரளர், தவ.ே.சு.தமிழியல் ஆய்வு யமயம் 

ம.தி.தர.இந்துக் கல்லூரி, பேட்யை, திருதநல்பவலி 

 

முன்னுயர 

சிங்கப்பூரில் சிறுகயத இைக்கியமரைது முதன் 

முதல் பதரன்ைிய கரைம் 1967 ஆம் ஆண்டு. 

மு.சு.குருசரமி என்ேவர் எழுதி தவளியரை 

‘வரைரத மைர்’ என்ை சிறுகயத நூல் 

சிங்கப்பூரின் சிறுகயத இைக்கியத்தின் 

ததரைக்கமரக இருந்தயத அைிய முடிகிைது. 

இந்த வரியசயில் மு.தங்கரரசைின் ஆக்கங்கள் 

சிறுகயத, கவியத, கட்டுயர என்ை ேை 

ேடிநியைகளில் பதரன்ைியயவ. இவற்றுள் 

1988 இல் தவளிவந்த ‘சிந்தயைப் பூக்கள்’ 

சிறுகயதத் ததரகுதி ஆய்வுப் தேரருண்யமயரக 

எடுத்துக் தகரள்ளப் ேடுகிைது. இத்ததரகுப்ேில் 

ேத்து சிறுகயதகள் இைம்தேற்றுள்ளை. இந்தச் 

சிறுகயதகள் அயைத்தும் தவவ்பவறு 

கரைகட்ைத்தில், தவவ்பவறு இதழ்களில் 

தவளியரையவ. 

 

சிந்தயைப் பூக்கள் : ஆய்வு பநரக்கு 

சிறுகயதகள் தேரதுவரக ேக்க வயரயயையும், 

ேரத்திர வயரயயையும் தகரண்டு ேயைக்கப் 

ேடுேயவ. சிறுகயத குைித்து, “கயதயரசிரியைின் 

சிந்தயையில் ேிைந்து, வரசகர்களின் சிந்தயையில் 

நியைவு தேறுவது சிறுகயதயரகும். சிறுகயதக்கு 

அது பேசக்கூடியப் தேரருளும் கரை எல்யையும் 

ஒருயமப்ேரடும் மிக முக்கியம். சிறுகயதயின் 

தேரருள் கரைத்திற்கு கரைம், எழுத்தரளருக்கு 

எழுத்தரளர் மரறுேைைரம். ஆைரலும், அயவ 

சமுதரயத்யத நுவல் தேரருளரகக் 

தகரண்ையவ என்று ஒருயமப்ேடுத்திவிை 

முடியும்”1 என்ை கருத்தின் ஊைரக, சிறுகயத 

அயமப்பு  குைித்தரைததரரு ததளிவுக்குள் 

வரமுடியும். இதுபேரன்ைதரை அயமப்யே 

ஆய்வுக்கு உட்ேடுத்தப் ேட்டுள்ள ‘சிந்தயைப் 

பூக்கள்’ சிறுகயதத் ததரகுப்பும் தகரண்டுள்ளது. 

அயைத்துச் சிறுகயத களிலும் சிந்தயை என்ை 

தசரல்லிற்;பகற்ே, எண்ை ஓட்ைங்களிபைபய 

ஆசிரியபர கயத தசரல்லியரகிைரர். அபதரடு, 

அவபர நரயகபைர என்று என்னும் வயகயில் 

ஒவ்தவரரு சிறுகயதயிலும் ேயைப்ேரளி 

வரழ்வது பேரன்ைததரரு ேிம்ேம் உருவரகிைது. 

இப்ேிம்ேம் தமய் என்று நம்பும் ேடியரக மகளிர் 

குைித்தரை ேதிவுகள் ஆய்வுப் ேரர்யவக்கு 

இட்டுச் தசல்கின்ைை. அப்ேதிவுகளிலிருந்து 

மகளிர் குைித்தக் கருத்துகயளப் தேற்று, 

அவற்யை ஆய்வதரக இக்கட்டுயர 

அயமகிைது. 

 

தேண்ைடியமத்தைம் 

‘தேண்கள் நரட்டின் கண்கள்’ என்று, 

தேண்யமக்கு முக்கியதுவம் தகரடுத்து 

இயற்ைப்ேட்ை இைக்கியங்களும் நவீை 

ேயைப்புகளும் ேை. ஆயினும், தசரல்லிற்பகற்ே 

அயைத்துச் சூழலிலும் மகளிர் கண்களரகப் 

பேரற்ைப்ேடுகிைரர்களர? என்ைக் பகள்விக்குப் 

ேதிைரக பகள்விபய விஞ்சுகிைது. சமகரை மகளிர் 

துயை பவறுேரடின்ைி அயைத்து துயைகளிலும் 

பகரபைரச்சும் நியையிலும், தேண் என்ேவள் 

ஏபதரதவரரு புள்ளியில் அடியமச் சங்கிலியில் 

கட்டுண்டு வரழ்வபத நிதர்சைம். 

“தேண்களுக்கு எதிரரை ஒடுக்குமுயை என்ேது 

நீண்ைகரை வரைரைரக அயமந்துள்ளது. நல்ை 

மகள், தயைவி, மருமகள், தரய் 

ஆகியவற்ைிற்கரை கட்ைரக்க இைக்கைத்திலிருந்து 

ஒரு தேண் சுய சிந்தயையுைன் தவளிவர 

முயலும் பேரது ேை சிக்கல்கயளச் சமூகத்தில் 
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எதிர்தகரள்ள பவண்டியுள்ளது”2 என்ை 

கருத்தியை ஆய்ந்தரல் ‘சிந்தயைப் பூக்கள்’ 

ததரகுப்ேின் ஊைரை மகளிர் குைித்த ேதிவுகள் 

தேண்ைடியமத்தைத்திற்கு சரியரைததரரு 

எடுத்துக்கரட்ைரகத் பதரன்றும். சரன்ைரக, 

“ேைிமயையில் பவயைச் தசய்துவிட்டு 

கயளத்து வரும்பேரது, வரபவற்று 

உேசரிக்கத்தரன் மயைவி…;”(ேக்கம் 144) 

என்றும், “உண்ை உைவும் உடுத்த உயையும் 

தந்து கரக்க முடியரத ஒருவனுக்கு ஒரு 

தேரண்ைரட்டி பதயவதரைர…?”(ேக்கம் 144) 

என்றும் அயமந்த ததரைர்கள் திருமைத்தின் 

மூைம் மகளிர் அடியமயரக்கப்ேடுவயத 

உைர்த்துகின்ைை. இவ்வரைரக ‘இதய தரகம்’ 

என்ை சிறுகயதயின் மூைமரக, திருமைமரை 

மகளிரின் இருப்யேப் ேட்ைவர்த்தைப் 

ேடுத்துகிைரர் ேயைப்ேரளி. 

 மகளிபர தங்கயளத் தரழ்த்திக் தகரள்வது 

பேரன்ை ேதிவுகளும் ஆக்கத்தில் ேதிவுப் 

தேறுகின்ைை. சரன்ைரக, “ ‘மயைநரட்டுப் 

தேண்கயள நம்ேக்கூைரது. நூற்றுக்கு 

ததரண்ணூறு பேர் பமரசமரை நரகரீகத்திற்கு 

அடிப்ேைிந்து ேண்புக் தகட்டுவிடுகிைரர்கள்…’ 

என்று அன்றுதைரரு நரள் நீங்கள் எைது 

வீட்ைரரிைம் பேசிக்தகரண்டிருந்தீர்கள். 

எஞ்சிய ேத்தில் ‘ஒருத்தி’ எை எண்ைி எைது 

எண்ைத்திற்கு ஆதரவுதருவீர்களர?”(ேக்கம் 

43) என்ை வரிகள் தன்யைப் பேரன்ை 

மகளியரக் தகட்ைவர்கள் என்று ஏற்றுக் 

தகரண்டு, தன்யை நியரயப்ேடுத்தும் தேண் 

ேரத்திரத்யதப் ேயைத்துக் கரட்டியுள்ளயமயய 

தேண்ைடியமத்தைத்தின் தவளிப்ேரைரகக் 

கரைமுடிகிைது. 

 தியரகத்தின் தவளிப்ேரைகவும் தேண் 

ேரத்திரத்யத ேயைத்துள்ளயமயயயும் 

ததரகுப்ேில் கரைமுடிகிைது. சரன்ைரக, 

‘கரயளப் ேருவத்தில் தன் மகயைக் கண்டு 

மகிழ்ந்துக் தகரண்டிருந்த ஒரு தரய்… 

தன்னுயைய மகன் ஒரு ‘பேரயதப் தேரருள் 

புழங்கியரக – வழங்கியரக இருக்கின்ைரன்’ 

என்று ததரிந்தவுைன் சற்றும் தயங்கரது 

பேரலீசுக்கு அைிவித்து அவயைக் கழுவில் 

ஏற்றும் கரட்சியய கைங்கரமல் 

தேருமிதத்பதரடு ேரர்த்து மீண்ைரள்…?’ (ேக்கம் 

27) என்ை வரிகயள அயமத்து, மகளியரத் 

தியரகத்தின் உருவமரக உருவகப்ேடுத்துகிைரர் 

ஆசிரியர். 

 

மகளிரின் கையம 

சமூகத்தில் ஆணும் தேண்ணும் சரிநிகர் 

சமரைம் என்று தேயரளவில் இருந்து, அது 

நயைமுயைக்கு ஒவ்வரததரகபவ ேரர்க்கப் ேடும் 

அவைத்தில்தரன் நரம் வரழ்ந்து 

தகரண்டிருக்கிபைரம். ஆண்-தேண் எைப் 

ேரலிைப் ேரகுேரடு ேரர்ப்ேது பேரைபவ 

அவரவர் கையமகளும் தைித்தைிபய 

வயரயறுக்கப்ேட்டு வட்ைத்துக்குள் வரழும் 

நியை மரைவில்யை. ஆணும் தேண்ணும் 

வருவரய் ஈட்டுவததரன்பை ஆைின் கையம 

என்றும், அதுபவ அவைது உயரிய நியைக்குக் 

கரரைம் என்றும், வருவரய் ஈட்டிைரலும் 

வீட்டுபவயைகயளச் தசய்தும் கைவனுக்குப் 

ேைிவியைகள் தசய்தும் வரழபவண்டியது 

தேண்ைின் கையம என்றும் வயரயறுத்து, 

அதயை எழுதப்ேைரதததரரு சட்ைம் பேரன்று 

கயைப்ேிடித்து வரும் சூழல் மரைவில்யை 

என்ேபத நிதர்சைம். 

“வியைபய ஆைவர்க்கு உயிபர – வரணுதல் 

மயையுயை மகளிர்க்கு ஆைவர் உயிபர”3 

  (குறுந் - 135) 

என்ை குறுந்ததரயக வரிகள் மூைமரக, ஆண் 

தேண் கையமகள் வயரயறுக்கப் 

ேட்டுள்ளயமயய இச்சிறுகயதத் ததரகுப்ேின் மூைம் 

ஒப்ேிட்டுப் ேரர்க்க முடிகிைது. 

 மகளிரின் கையம என்ை? என்ேதற்கு 

‘இதய தரகம்’ என்ை சிறுகயதயின் மூைம், 

அதிகரயையிபைபய ‘அயர்ன்’ பேரட்டு, 

கரப்ேியும் தகரடுத்து கரைைியின் 

கயிறுகயளக் கட்டி விடுவது வயர 

கையமகயளச் தசய்து, வரசல் வயர வந்து 
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புன்யையகபயரடு வழியனுப்ேி யவப்ேரள்..! 

உற்ைரர் உைவிைர்களின் - அக்கம் 

ேக்கத்தரரின் - அண்யை அயைரரின் 

யகயயயும் கரிசயையயயும் எதிர்ேரர்த்து 

கரப்ேி கைக்கிக் தகரடுக்க பவண்டிய நியையில் 

வரழ்யகப் பேரரரட்ைத்தில் உழன்று 

தகரண்டிருக்கும் தங்கம் வறுயமயின் சரயல் 

ேடியரமல் மைங்பகரைரமல் வழியனுப்ேி 

யவத்துவிட்டு…” (ேக்கம் 146,147) என்ேை 

பேரன்ை கையமகயள மகளிருக்கரையவ எை 

ஆசிரியர் வலியுறுத்துகிைரர். 

 பமைதிகமரக கையமகயள 

வயரயயைக்குட்ேடுத்துதல் என்ேது ஆண், 

தேண் பேதபம அன்ைி வசதி வரய்ப்புகள் இதில் 

யமயமில்யை. 

 

மகளிர் மீதரை சம்ேிரதரயப் ேதிவுகள் 

தமிழ்ச் சூழலில் மகளிர் எக்கரைத்திலும் 

சம்ேிரரதக் கட்டுக்குள் சிக்குண்டு வரழ்வயத 

நரம் அைிந்தும் ததரிந்தும் கைந்து தசன்று 

தகரண்டியிருக்கிபைரம். இத்தகு கட்டுகள் 

குழந்யதத் திருமைம் முதல் உைன்கட்யை 

ஏறுதல் வயர நீட்சி தேறுவயத 

முற்கரைப்ேதிவுகள் நமக்கு உைர்த்தும். 

எைினும் முற்கரைத்தில் மட்டும் இத்தகு நியை 

இருந்தது, தற்பேரது அது இல்யை என்ை 

மைநியைக்கு முழுயமயரக வர முடியவில்யை. 

குழந்யத மைமும், கல்வியில் சமநியையற்ை 

தன்யமயும் சமகரைச் சூழலில் 

மறுக்கமுடியரததரக உள்ளை. சரன்ைரக, 

“தேண்கள் குழந்யதமைம், ேரல்ய வயதில் 

விதயவயரதல், விதயவ மறுமை எதிர்ப்பு, 

தேண் கல்வி மறுப்பு பேரன்ை ேிரச்சயைகயள 

எதிர்தகரண்டிருந்தைர்”4 என்ை கருத்தரைது 

அயமகின்ைது. 

 இப்பேரக்கில் சிந்தயைப் பூக்களின் 

ேயைப்ேரளி, சிறுகயதயில் விதயவக்கு 

மறுமைம் தசய்யும் புதுயமப் ேதியவ 

ேயைத்து, தேண்கள் மறுமைம் தசய்வயத 

ஊக்குவித்து, மகளிர் ;குைித்து ேிை 

சிறுகயதகளில் ேதிவுச் தசய்த கருத்துகளுக்கு 

முரண்ேட்டு நிற்ேதரகபவ அயமகின்ைது. 

சரன்ைரக, “இதுவயர அவளின் குடும்ேத்யதக் 

கரத்தவருமரகிய மைியம் தன் நண்ேைின் 

இறுதி ஆயசயய பூர்த்தி தசய்தரர். விளங்கக் 

கூைிைரல் விதவர விவரகம் தசய்துக் 

தகரண்ைரர் ததய்வரயையய” (ேக். 52) என்ை 

வரிகள், சம்ேிரதரய கட்டுகயள மீறுவதரக 

அயமந்து மகளிர் குைித்துச் சமநியை 

எண்ைத்திற்கு மரைபவண்டிய அவசிய 

நியையய உைர்த்துகின்ைது. சம்ேிரதரயங் 

களுக்குக் கட்டுண்டு வரழும் சமூகத்தில் 

தேண்கள் மூைமரகபவ சம்ேிரதரய 

நயைமுயைகள் வளர்த்ததடுக்கப்ேடுகின்ைை. 

ஆண் அந்த நயைமுயையினுயைய 

சூத்திரதரரியரக விளங்குவரன். 

 ‘விட்டில் பூச்சி’ என்ை சிறுகயதயில், தரன் 

விரும்ேிய தேண்யை மற்தைரருவன் 

திருமைம் தசய்து வரழ்வயதத் தடுக்கும் 

முயற்சியரக, சம்ேிரதரயக் கட்டுக்குள் இருந்து 

தகரண்டு தகரயை தசய்யும் நியை 

ேதிவரகியுள்ளயம மகளிர் மீதரை சம்ேிரதரய 

நியைப்ேரட்யை உைர்த்துவதரக அயமகின்ைது. 

இதயை, “தேண்ணுக்கு தரய்மரமைரம் அவன். 

அந்தப் தேண்யை தரன் திருமைம் தசய்துக் 

தகரள்ள பகட்ை பேரது மறுத்துவிட்டு 

அழகிரிக்குக் தகரடுக்க முன் வந்தரர்களரம். 

அந்தப் தேண் வரழ்வயத நரன் ேரர்க்கிபைன் 

என்று வஞ்சிைம் உயரத்தரைரம். அவன் 

தசய்த ேடுதகரயைக்குச் சரத்திர 

சம்ேிரரதரயங்கயள கரரைம் கரட்டி 

மயைத்துவிட்ைரன்” (ேக்கம் 112) என்ை வரிகள் 

சுட்டிக்கரட்டுகின்ைை. 

மகளிர் மீதரை தேரதுப்ேரர்யவ 

“ேட்ைங்களரள்வதும் சட்ைங்கள் தசய்வதும் 

ேரரிைில் தேண்கள் நைத்த வந்பதரம்”  

(கும்மிப்ேரட்டு) 

என்ை ேரட்டுக்தகரரு புைவைின் வரிகளுக்கு 

ஏற்ே, மகளிர் கரல்ேதிக்கரத துயைகள் இல்யை 

என்ை நியை வந்தபேரதும், மகளிர் மீதரை 

தேரதுப்ேரர்யவ என்ேது இக்கரைத்திலும் 
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மரற்ைமயையவில்யை. ேரமர தேண்கள் முதல் 

உயர்ேதவிகளில் இருக்கும் மகளிர் வயரயும், 

ேிைந்து சிை மரதங்கபள ஆை சிசு முதல் 

அறுேது வயது கைந்த மூதரட்டி வயர ேரலியல் 

துன்புறுத்தலுக்கு ஆளரவதும் மகளிர் மீதரை 

வக்கிரப்பேரக்கிற்கு உதரரைமரகக் தகரள்ள 

முடியும். மகளியரச் சக உயிரரகக் கரணும் 

நியை வரும் வயர இத்தகுப் ேரர்யவக்கு 

முற்றுமுழுதரை முடிவு என்ேது வரப்பேரவது 

இல்யை என்ேபத நிதர்சைமரை உண்யம. 

 ‘சிந்தயைப்பூக்கள்’ சிறுகயதத் ததரகுப்ேில் 

இைம்தேற்றுள்ள ‘ேிள்யளபயர ேிள்யள’ என்ை 

கயதயில், தன் மைம் விரும்ேிய தேண், 

யரருைன் வரழ்ந்தரலும் அவள் தைக்கரை 

உயையம என்ேது பேரன்ை வக்கிரப்பேரக்கு 

ேதிவரகியுள்ளயம எக்கரைத்திலும் 

தேரருந்துவதரக அயமந்துள்ளது. இச்சூழலில், 

“ேஞ்சநரதர் திரண்டு கிைந்த பவட்யகயய 

தைித்துக் தகரள்ள, கண்ைம்மரளின் வீட்டிற்கு 

வந்தரர். இரவு கைவுகண்டு புரண்டுேடுத்த 

கண்ைம்மரள் மிரண்தைழுந்தரள். முரட்டுக் 

கரங்களின் குரங்குப் ேிடியில் கண்ைம்மரள் 

சிக்கிைரள்” (ேக் 99) என்ை வரிகள் அயமந்து, 

மகளிர் மீதரைப் ேரர்யவக்குச் சரன்ைரகின்ைை. 

இத்தகு ேதிவியைச் சமகரைச் தசய்திகபளரடு  

ஒப்ேிட்டு ேரர்க்க முடிகிைது. மகளிர் மீதரை 

வன்முயை நீட்சிதேற்று ஆசிட் வீச்சு, 

ேள்ளிக்குள் தகரயை, ரயில்நியையக் தகரயை, 

பதவரையத்திற்குள் தகரயை என்று அன்ைரைம் 

நரம் பகட்கும் தசய்திகள் இதபைரடு ஒப்புயமப் 

ேடுத்திப் ேரர்க்ககூடியவைவர அயமகின்ைை. 

இதற்கு மிகச் சமீேகரைச் சரன்ைரக, “கல்லூரி 

மரைவி ேட்ைப்ேகலில் கத்தியரல் குத்திக் 

தகரயைச் தசய்யப்ேட்ைரர்”5 என்ை நரளிதழ் 

தசய்தியரைது அயமந்து, மகளிர் மீதரை 

தேரதுப் ேரர்யவயய பமலும் குறுகிய 

வட்ைத்திற்குள் அயைத்துவிடுகின்ைது. 

இத்தரத்திைரை ேதிவுகள் மகளிர் மீதரை 

வக்கிரப் பேரக்கின் தவளிப்ேரைரகக் 

கரைமுடிகிைது. 

 கூடுதைரக, மு.தங்கரரசன் தைது சிறுகயத 

ஒன்ைிற்கு ‘ஓடுகரலி’ என்ை தசரல்யைத் 

தயைப்ேரக்கி, மகளிர் மீதரை தைிப்ேட்ை 

ேரர்யவக்குச் சரன்ைரகிைரர். மகளிரின் 

தியரகம், கரதல் குழந்யதப் பேற்ைின் மீதரை 

கற்ேிதங்கள் பேரன்ையவ மகளிருக்கரை 

இருப்யேப் புைப்ேடுத்தி நிற்கின்ைை. 

 

முடிவுயர 

‘சிந்தயைப்பூக்களிை’; மகளிர் குைித்தரை 

சிந்தயைகள், தியரக உருவமரக, அடியமக் 

பகரைமரக, ேண்ேரட்டுக்கு எதிரரக, 

தரய்யமயின் வடிவமரக, கரதல் மகளிரரக, 

ஏமரற்ைேவளரக, ஏமரற்ைமயைேவளரக என்று 

ேை ேரிமரைங்களில் ேதிவுதேற்றுள்ளயமயயக் 

கரைமுடிகிைது. கைல்கைந்து தசன்று, 

சிங்கப்பூரின் ேண்ேரட்டுப் ேின்ைைியிலிருந்து 

தகரண்டு எழுதப்ேட்ையமயரல், மகளிர் குைித்த 

ேதிவுக்குச் சிங்கப்பூரின் ேண்ேரட்டுத் தரக்கமும் 

கரரைமரக இருக்கக்கூடும். கூடுதைரக, 

கயதகள் எழுதப்ேட்ை கரைத்யதயும் முக்கியக் 

கரரைியரகக் தகரள்ளைரம். கரைம் கைந்து 

வந்த ேின்பும் மகளிருக்கரை தேரதுப் 

ேரர்யவயில் மரற்ைமில்யை என்ேபத கசப்ேரை 

உண்யமயரக உைரமுடிகிைது. 

 

அடிக்குைிப்புகள் 
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மு.தங்கரரசைின்  ‘ேைித்துளிகள் கவியதத் ததரகுப்பு உைர்த்தும் 

மரனுைவியல் 
 

முயைவர் ே. கற்ேகரரமன், எம்.ஏ., எம்.ஏ., எம்.ஏ., எம்ஃேில்., ேிஎச்.டி.,  

உதவிப் பேரரசிரியர், தமிழ்த்துயை 

பசரைர கயை மற்றும் அைிவியல் கல்லூரி, பசைம் 

 

அன்ேின் வழியது உயிர்நியை என்று 

சரன்பைரர்கள் கூறுவர். உைக உயிர்கள் 

அயைத்யதயும் அன்ேிைரல் மட்டுபம 

இயைக்க முடியும். ஐந்தைிவு 

உயிரிைங்களிலிருந்து வளர்ந்து, ஆைைிவு 

தேற்ை மைித இைம் ஏழரம் அைிவரகிய 

இயைநியையய அயையும் பநரக்கில் வளர 

பவண்டும். இத்தயகய வளர்ச்சிக்கு அன்பு 

ஒன்பை அடித்தளமரக அயமயும் என்ைரல் அது 

மியகயரகரது. ஆழ்மைதில் பதரன்றும் 

அன்ேியை எதயைக் தகரண்டும் மயைக்க 

இயைரது. எப்ேடிபயனும் அது 

தவளிப்ேட்டுவிடும்.  இயதத்தரன் திருவள்ளுவரும், 

“அன்ேிற்கும் உண்பைர அயைக்குந்தரழ் 

ஆர்வைர் 

புன்கைீர் பூசல் தரும்” 1 

என்ை குைளின் மூைம் உைரத்துகின்ைரர். 

 இத்தயகய அன்ேிைரல் மட்டுபம மரனுைம் 

சிைக்கும். தம்பமரடு வரழும் சக உயிர்களின் 

இன்ே துன்ேங்கயள நரமும் ேகிர்ந்துதகரண்டு, 

யரருக்கும் எவ்விதத் தீங்கும் தசய்யரமல், 

அயைவருக்கும் முடிந்தவயர நன்யமதசய்து 

வரழ்ந்து வந்தரபை மரனுைம் சிைக்கும். 

மரனுைம் என்ேது மைிதபநயபம. வரடிய 

ேயியரக் கண்ைபேரததல்ைரம் வரடும் உள்ளம் 

ேயைத்தவபர இவ்வுைகில் வைங்குவதற்குத் 

தகுதியுயையவர்களரக மதிக்கப்ேடுவர். 

 இவ்வரறு, தம்பமரடு ேயைிக்கக்கூடிய சக 

உயிர்களுக்கரக நரம் வரழ பவண்டுமரைரல், 

முதலில் நம்முயைய வரழ்க்யக முயையய நரம் 

முற்ைிலுமரக மரற்ைியயமக்க பவண்டும். 

துளியும் எதிர்மயையரை சிந்தயைகள் நம்முள் 

பதரன்ைக் கூைரது. நம்முயைய எண்ைம், 

தசரல், தசயல் மூன்ைிலும் தூய்யம பவண்டும். 

நரம் நம்யமத் தூய்யம தசய்துதகரண்ைரபை 

நம்மருகில் இருக்கும் ததய்வீகம் நமக்கு 

கரட்சிதரும். இத்தயகய தூய்யமயரை 

மரனுைத்யத மு. தங்கரரசன் அவர்களின் 

ேைித்துளிகள் என்னும் கவியதத் 

ததரகுப்ேின்வழி ஆரரய்வதரக இக்கட்டுயர 

அயமந்துள்ளது. 

 

மு.தங்கரரசன் 

ேைித்துளிகள் என்னும் கவியதத் ததரகுப்ேின் 

ஆசிரியர் இவர். சிங்யகயில் உள்ள 

பநவல்பேஸ் என்ை உயர்நியைப் ேள்ளியில் 

தமிழரசிரியரரகப் ேைிபுரிந்தவர். சிங்கப்பூர் 

முப்ேதின்மரின் கவியதகயளத் ததரகுத்து 

‘கவிக்குைம் பேரற்றும் தமிழ்பவள்’ என்ை 

நூைரக தவளியிட்டுள்ளரர். மபைசிய 

நரளிதழ்களில் ேல்பவறு தயைப்புகளில் 

கட்டுயர, கவியதகள் எழுதியுள்ளரர். பமலும், 

வரதைரலி நியையத்திற்கும் ேல்பவறு 

கவியதகள், கட்டுயரகள் எழுதியுள்ளரர். 

தேரன்ைரசு, தசல்வ மைரளன், தேரன்ைி, 

சிற்ேிதரசன், தரரசு ஆகிய 

புயைப்தேயர்களிலும் கவியத, கட்டுயர, 

சிறுகயத பேரன்ை ேல்பவறு ேயைப்புகயளப் 

ேயைத்துள்ளரர். 

 

ேைித்துளிகள் 

கைல் கைந்து தசன்று ேரர்த்தரலும் அங்கும் 

தமிழர்கள் நைமரக மட்டுமின்ைி, வளமரகவும், 

தமிழ் உைர்வுைனும் வரழ்கின்ைரர்கள் 
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என்ேதற்கு மு.தங்கரரசன் அவர்கபள 

உதரரைம். இவருயைய ‘ேைித்துளிகள்’ என்ை 

கவியதத் ததரகுப்பு மரனுைத்தின் 

தத்துவத்யதப் பேசுகின்ைது. ஒரு மைிதைின் 

ேல்பவறு ேரிைரமங்கயள ஆரரய்கின்ைது. ஒரு 

மைிதன் எவ்வரறு வரழபவண்டும் என்றும், 

எவ்வரறு வரழ்ந்தரல் அவன் வரனுயையும் 

ததய்வத்துள் யவத்துப் பேரற்ைப்ேடுவரன் 

என்றும் கற்றுக் தகரடுக்கின்ைது. ேிைப்பு முதல் 

இைப்பு வயர ஒவ்தவரரு சூழலிலும் மைிதன் 

தன்யை எவ்வரறு இந்தச் சமூகத்திற்கு 

தவளிக்கரட்ை பவண்டும் என்ேயத ஆரரய்ந்து 

அளிக்கின்ைது. 

 

ேழயமயும் புதுயமயும் 

நம்யமப் ேயைக்கும்பேரபத நமக்குத் 

பதயவயரை அயைத்யதயும் இயைவன் 

ேயைத்துவிட்ைரன். நரம்தரன் அதயை 

உைர்ந்துதகரள்ளரமல், இது என்னுயையது, 

இயத நரன்தரன் கண்டுேிடித்பதன், இது 

புதியது, இது ேயழயது என்று ேல்பவறு 

விதமரகப் பேசிக்தகரண்டிருக்கின்பைரம். 

புதுயம என்று நரம் மரர்தட்டிக் 

தகரள்வததல்ைரம் ேழயமயிலிருந்து வந்தபத 

என்ேயதத் தன் கவியத வரிகளில் 

மிகத்ததளிவரகப் ேைம்ேிடித்துக் கரட்டுகின்ைரர் 

ஆசிரியர். 

“புதுயமக்கு வித்திட்ை தேரதுயமதயல்ைரம் 

தேரலிவுமிகு ேழயமதயைப் புகழ ைரபம 

எதுபுதுயம! எண்ணுகின்ை பேரதில் 

என்றும் 

எழுந்துைவும் ேழயமயயதன் ேரங்கு பேசும் 

எதுபுதுயம? என்ேதல்ை ஆய்வு: இப்பேரது 

எழுந்துவரும் புதுயமதயல்ைரம் இயயந்து 

பநரக்கின் 

முதுபுதுயம ஆகிவரும் முயற்சி மரட்சி 

முன்பைற்ைப் ேடியுைர்த்தும் முகிழ்ப்பே 

யரகும்” 

(ேைித்துளிகள் - ேழயமயும் புதுயமயும்) 

 

 

 

உயழப்பே விடிதவள்ளி 

வரழ்க்யக சிைக்கபவண்டுமரயின் உயழத்து 

வரழபவண்டும். உயழப்பு ஒன்பை உையையும், 

மைத்யதயும் சிைக்கச் தசய்யும். உயழக்கரமல் 

வரும் ஊதியம், நற்தசயலுக்குப் ேயன்ேைரது. 

உயழப்பு ஒன்பை ஒருவருயைய வரழ்வில் 

விடிதவள்ளியரக திகழும் என்ேயத, 

“ஒவ்தவரரு துயையில் உள்பளரர் 

உயழத்துத்தரன் உயர்ந்து நிற்ேரர் 

அவ்தவரரு துயைகள் சரர்ந்பதரர் 

அைிமைி ‘விருது’ தேற்பைரர் 

இவ்விரு நியையின் ஆக்கம் 

இயயந்திடும் தசயல்கள் யரவும் 

திவ்வியம் வரழ்வில் பசறும் 

திகழ் “விடி தவள்ளி” கரைரர்” 

(ேைித்துளிகள் - விடிதவள்ளி) 

என்ை கவியதயயக் தகரண்டு சுட்டுகின்ைரர். 

 

நிம்மதி 

மைம் என்ேது என்றும் ததளிவரக இருக்க 

பவண்டும். ததளிந்த மைத்தரல் மட்டுபம 

உையக தவல்ைமுடியும். ததளிவற்ை மைம் 

நம்யமபய அழித்துவிடும். எைபவ, மைம் 

ததளிவயைவதற்கு நிம்மதி என்ேது மிக 

அவசியம். நரம் நம்யமத் ததளிவரக 

ஆரரய்ந்பதரமரைரல் நமக்கு நிம்மதியரைது 

கியைத்துவிடும். நம்யம தவளிப்ேடுத்த நரம் 

யரர் யரயரபயர பதடுவதரல் மட்டுபம 

நிம்மதியற்று அயழகின்பைரம். நிம்மதி எங்பக 

என்று தவளியில் பதடி அயழய பவண்ைரம். 

நம்முயைய அைியவ பநரக்கிைரபை நமக்கு 

நிம்மதி கியைத்துவிடும் என்கின்ைரர் ஆசிரியர். 

அன்பு இருக்கின்ை இைங்களில் நிம்மதி 

இருக்கும். அயைவரும் சமத்துவம் என்ை 

எண்ைத்தில் நிம்மதி பதரன்றும். 

இயந்திரமயமரை இன்யைய உைகில் நமக்குத் 

பதயவயில்ைரதவற்ைிதைல்ைரம் நரம் ஆயச 

தகரண்ைரல் நிம்மதி நம்யமவிட்டு நீங்கிவிடும். 

இதயை ஆசிரியரும், 

“இயற்யகயின் இயல்யே தவல்லும் 

இயந்திர யுகத்தின் பதரற்ைம் 
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தசயற்யகயின் நரக ரிகம் 

தசழிப்ேதில் சிரத்யத தகரண்பை 

முயற்சியில் முயைந்து நிற்ேரர் 

முழுமை அயமதி கரைரர் 

அயர்விைரக் தகரள்யக பேரற்ைி 

அயமந்திடும் பேரதில் பதரன்றும்” 

 (ேைித்துளிகள்-நிம்மதி) 

என்ை வரிகயளக் தகரண்டு சுட்டுகின்ைரர். 

 

அைிவு மயக்கம் 

நம்யமப் ேற்ைியும் நம்யமச் சரர்ந்தவர்கள் 

ேற்ைியும் நன்கு அைிந்துதகரள்வபத அைிவு 

எைப்ேடும். இத்தயகய அைிவில் நமக்கு 

மயக்கம் இருக்கக் கூைரது. அைிந்து 

தகரள்வதில், பதர்ந்ததடுப்ேதில் மயக்கம் 

ஏற்ேட்டுவிட்ைரல், அதயைத் ததளிந்து 

தகரள்வதில் ஐயம் பதரன்றும். எைபவ, 

மரனுைம் சிைக்கபவண்டுமரயின் அைிவில் 

ததளிவு பதயவ என்ேயத, 

“அைிவதில் ததளிவு இல்ைர 

அைிவியை ‘மயக்கம்’ என்ேரர் 

அைிஞரின் தமரழியில் அஃது 

அயமந்திடும் ‘அைிபய’ யரகும் 

ததரிவதில் ‘மயக்கம்’ என்ைரல் 

ததளிவதில் ஐயப் ேரபை! 

தசைிவதில் மயக்கம் இல்ைரச் 

தசழுயமகள் திகழ பவண்டும்” 

(ேைித்துளிகள் - அைிவு மயக்கம்) 

என்று சுட்டுகின்ைரர். 

 

மரைம் 

உைகில் ேிைந்த ஒவ்தவரரு உயிருக்கும் 

ேிைக்கும்பேரபத மரைம் என்ை ஒன்றும் 

குைிக்கப்ேட்டு விடுகின்ைது. ேிைப்புக்கும் 

இைப்புக்கும் இயைப்ேட்ை வரழ்வு என்ேது 

நம்முயைய ேரவ புண்ைிய வியைகயளத் 

தீர்த்துக்தகரள்ளும் நிகழ்பவ ஆகும். இதயை 

நன்கு உைர்ந்துதகரள்வபத ததளிந்த 

மரனுைம். இதயை அைியரத மைித உயிர்கள் 

இந்த இயைப்ேட்ை நிகழ்வில் ேல்பவறு 

ேரவங்கயளச் தசய்து, மீண்டும் மீண்டும் 

தம்முயைய ேிைவிகயளக் கூட்டிக்தகரண்பை 

தசல்கின்ைை. 

 ஒருவயர ஒருவர் சரர்ந்து வரழ்கின்ை இந்த 

சமுதரய வரழ்வியலில் ஒருவருயைய மரைம் 

மற்ைவயரப் ேரதிக்க பவண்டும். அந்த 

ேரதிப்ேரைது, இந்த உயிர் 

நிரந்தரமரைதில்யை என்ேயத நமக்கு 

உைர்த்த பவண்டும். இத்தயகய மரைம் 

குைித்த மரனுை உண்யமயய, 

“உைக்கபம இைப்பு பேரலும் 

உண்யமயயக் குைளரர் தசரல்வரர் 

உைங்கிய பேரதில் உன்ைன் 

உயிர்ேிரிந் பதகிப் பேர்ந்து 

“நிரந்தர மில்ைர வரழ்வு” 

என்ேயத நிைவி பைரர்க்கு 

உறுந்திைம் உைர்த்தி நின்ை 

உண்யமயய அைிந்பத ைம்மர”  

(ேைித்துளிகள் - அம்மரவுக்கு சமர்ப்ேைம்) 

என்ை கவியத வரிகளில் சுட்டுகின்ைரர். 

 

ததரகுப்புயர 

நமக்குள் இருக்கின்ை நற்தசயல்கயள நரம் 

இைம்கண்டு தகரண்ைரல் மட்டுபம 

இயைவயை இைம்கண்டுதகரள்ள இயலும். 

இதுபவ, நரம் மைிதைரகப் ேிைந்ததன் 

பநரக்கமரகும். இவ்வரறு நம்யம நரம் 

கண்டுதகரள்ள, நமக்குள் இருக்கின்ை 

மரனுைத்யத உயழப்பு, நிம்மதி, அைிவு, 

மரைம், ேழயம பேரன்ை ேல்பவறு 

நியைக்களன்கயளக் தகரண்டு நமக்கு 

உைர்த்தியுள்ள ஆசிரியரின் மரனுைவியல் 

ேரர்யவ கூர்ந்து பநரக்கத்தக்கது. 
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மு.  ங்கராசன் கவின கைில் லோழி உணர்வும் உெகியல் சிந் னையும் 

 

லச.ர. கார்த் ிக் குேரன்  

உ விப் ம ராசிாியர்,  ேிழ்த்துனற 

 ியாகராசர் கல்லூாி, ேதுனர  

 

ல ாடக்கோக… 

நவீைத்  ேிழிெக்கிய வடிவத் ில் ஒன்றாை 

புதுக்கவின யாைது,  ைக்லகை புதுவி ோை 

கருத் ாக்கங்கனை லவைிக்லகாண்டு வருவ ில் 

ல ரும் ங்காற்றியுள்ைது. மேற்கத் ிய நாடுகைில் 

ம ான்றிய இ னை  ேிழுக்கு மு ன்மு லில் 

ம ாற்றுவித் வர் ேகாகவி சுப்ரேணிய 

 ார ியார். அவர்  ன்னுனடய கவின கள் 

அனைத்துமே புதுக்கவின  என்மற  ன் 

கவின கைின் வழி எடுத்துனரக்கிறார். 

“சுனவ பு ிது, ல ாருள் பு ிது, வைம் பு ிது, 

லசாற்பு ிது,மசா ிேிக்க நவகவின ”1  

( ார ியாூ் கவின கள்  .262) 

என்ற வாிகைின் வாயிொக  ார ியார் 

புதுக்கவின  குறித்   ன் எண்ணத்ன யும் 

உணர்னவயும் வின க்கிறார். இருப் ினும், 

இவருனடய கவின கள் ல ாடக்கக் 

காெகட்டத் ில் ‘வசை கவின ’ என்மற 

அனழக்கப் ட்டது. இவர்  னடத்  ‘காட்சிகள்’ 

என்ற கவின யும் வசை கவின யாகச் 

லசால்ெப் டுகிறது. இக்கவின யும் 

யாப் ில்ொ முனறயில் ம ான்றிய சு ந் ிர 

உணர்வின் எழுத்துரு வடிவம் ல ற்ற 

 ன்னேயில் அனேக்கப்ல ற்ற ாகும். 

 வால்ட் விட்ேைால் (அலோிக்கா) 

இப்புதுக்கவின  ம ாற்றுவிக்கப் ட்டாலும் 

 ேிழில் இப்பு ிய முயற்சிக்கு ‘வசை கவின ’ 

எைப் ட்டது. வடிவம் ேற்றும் இ ன் 

ல ாருண்னேக்மகற்  இச்லசாற்லறாடராைது 

இது யாப் ில்ொக் கவின , இெகு கவின , 

கட்டிெடங்கா கவின  என்ற லசால் 

ோற்றங்களுடன் காெந்ம ாறும் இயங்கிக் 

லகாண்டிருந் து. நாைனடவில் 1960கைில் 

 ான் புதுக்கவின  என்ற   ம்  ேிழில் 

நினெல றத் ல ாடங்கிய ாக வல்லிக் 

கண்ணன் கூறுகிறார்.  ார ியானரத் ல ாடர்ந்து 

இப்புதுக்கவின யினை வைம்ல றச் லசய் வர் ந. 

 ிச்சமூர்த் ி. இவருனடய கவின கள் ேர ார்ந்  

கவின கைிலிருந்து ோற்றம்ல ற்று சேகாெ 

கருத்துக்கனை எடுத்துனரப் ம ாடு, பு ிய 

வடிவத்துடன் கூடிய ல ாருண்னேயில் 

 னடப்புக்கனைப்  னடத் ார்.  ேிழுக்கு 

இவருனடய  னடப்புக்கள்/எழுத்துக்கைின் 

வாயிொக  ிற  னடப் ாைர்கனையும் ஈர்க்கச் 

லசய் து. இவருக்கு அடுத்து கு. .ரா., 

புதுனேப் ித் ன், க.நா.சு., என்கிற வாினசயில் 

இ னை  ல்மவறு  ைங்கைில்  ல்வி  

உள்ைடக்கக் கருத் ாக்கங்களுடன் 

வைர்ச்சியனடந் து. 

 உெகைாவிய  ைத் ில் எைிய வடிவத் ால் 

இயங்கக்கூடிய ாக உள்ை ால் இது அனைத்து 

லோழி ம சும் ேக்கைினடமய,  ன் வாழ்வியல் 

சார்ந்  எண்ணங்கனையும் உணர்னவயும் 

லவைிப் டுத்  ஏதுவாகியுள்ைது. அந் வனகயில், 
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சிங்னகயில் வாழும் மு. ங்கராசன்  ன் 

கவின யின் வழி  ல்மவறு கருத்துநினெகனை 

லவைிப்  டுத் ியுள்ைார். இவர் கவின கள் 

ேட்டுேின்றி சிறுகன , நாடகம், கட்டுனர எை 

 ெ  ைங்கைில்  ன்  னடப்புக்கனைப் 

 னடத்துள்ைார். இவற்றில் ‘ல ாய்னகப் 

பூக்கள்’ என்ற கவின த் ல ாகுப் ிலுள்ை 

கவின கைில் லவைிப் டும் லோழி 

உணர்னவயும் உெகியல் சிந் னைனயயும் 

காணுவ ாக இக்கட்டுனர அனேயப் 

ல றுகிறது. 

 

லோழி உணர்வு 

லோழி ஒரு சமூக ஊடகோக இருப்  ால் இ ன் 

வழி  ன்னைச் சார்ந்  ேற்றும்  ைக்கு 

ஏற் டுகின்ற எண்ணங்கனை/உணர்வுகனை 

எைிய வடிவில் லவைிப் டுத்  கவின  வடிவம் 

ல ாிதும்  யன் டுகிறது. ஒவ்லவாரு 

லோழியிலும் ம ான்றியுள்ை இெக்கியங்கள் 

ஒவ்லவாரு காெத் ிற்மகற்ற வனகயில் 

 னடப் ாைர்கைால்  னடக்கப் டுகிறது. அது 

அவ்வக்காெ சமூக, வரொற்று நிகழ்வுகனைப் 

புெப் டுத்துகிறது. இப் னடப் ாைர்கள் 

லவவ்மவறு நிெத் ில் இருந் ாலும்  ன்னுனடய 

லோழி சார்ந்  சிந் னையினூடாக 

 னடப்புக்கனைப்  னடக்க  வறுவ ில்னெ.  

அந் வனகயில், மு. ங்கராசன் சிங்கப்பூாில் 

வாழ்ந் ாலும்  ன் லோழியில் கவின  (ேரபு) 

வடிவத் ில்  ெவி  கருத்துக்கனைப்   ிவு 

லசய்துள்ைார். இவற்றில் லோழி  ற்றிய 

உணர்னவயும் அழுத் ோகமவ லவைிப் 

 டுத் ியுள்ைார். சான்றாக, 

“ம ய்லோழி யாகா ல ன்றும் 

 ிகழ்ந் ிட மவண்டும் என்றால் 

வாய்லோழி யாகும் ம ாக்கில் 

வழங்கிடும் துெக்கம் மவண்டும் 

 ாய்லோழி என்னும்  ற்றுத் 

 னகத் ிட மவண்டும் வாழ்வில் 

ஆய்லோழி யாகச் லசான்ைார் 

“அரசியல் வாைின் மஜா ி!” 

ே ிப்புறு நாட்டில் உள்ை 

ேக்கைார் எல்மொ ருக்கும் 

ல ாதுப் னடக் கருத் ாய்ச் லசான்ைார் 

புகழ் ிரு மு ல்வர் “லீ”யும் 

து ித் ிடும் லோழியின்  ற்றுத் 

ல ாடர்ந் ிடும் லசயலின் ஊக்கம் 

உ ித் ிட மவண்டும் என்றன் 

உயர் ேிழ் நல்மொர் லநஞ்சில்!”2  

(ல ாய்னகப் பூக்கள். 47) 

என்ற வாிகைின் வாயிொக  ேிழ்லோழி 

என்லைன்னறக்கும் நினெத்து நிற்க வல்ெது 

என்றும் வாழ்வில் வைமூட்டக்கூடிய ாகவும் 

இம்லோழி  ிகழ்கிறது என்கிறார். இத்துடன், 

23-08-90ஆம் நாைன்று சிங்னகப்  ிர ேர் 

ோண்புேிகு ‘லீகுவான் யூ’ அவர்கள் ‘வீட்டில் 

 ாய்லோழினயப் ம சுக’ என்ற  னெப் ில் 

உனரயாற்றிைார். இ ற்கு அடுத் நாைில் (24-

08-90)  ிர ேர் உனரயினை மேற்மகாள் 

காட்டி, கவிஞர் இக்கவின யினை  ேிழ் முரசில் 

லவைியிட்டார். உெகில் உள்ை யாவரும்  ன் 

 ாய்லோழி ேீது அக்கனற லகாண்டிருக்க 

மவண்டுலேன்ற லோழி உணர்னவப் 

புெப் டுத்தும் வி ோக மேற்கண்ட   ிவு 

அனேந்துள்ைது. 

“ ேிழனரக் கண்டால் என்றும் 

 ேிழில் ான் ம ச மவண்டும் 

 ேிழ்லோழிப்  ற்றாம்  ாகம் 

 னகத் ிடப் ம சிப் ம சி 
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அேிழ் ிைில் மேொம் லவல்ெ 

அருனேயாம் சுனவனயப் ம ாற்றி 

இேிழ்கடல் ஞாெம் எங்கும் 

எழில் ேிழ் ஒலிக்கச் லசய்மவாம்! 

… ... ... ... ... 

உணர்லவொம்  ேிழால் ஒன்றி 

உனறந் ிட மவண்டும் என்றும் 

இணர்எழு இன் ம் ம ாற்றும் 

எழுந் ிடும் உற்சா கங்கள் 

 ிைந் ிைம் ம ாற்று கின்ற 

 ிகழ்ஒலி லோழியாய் என்றும் 

முனைந் ிடும் “மூச்சின்” மூெம் 

முத் ேிழ் லோழினயக் காப்ம ாம்!” 

(மேெது  .48) 

என்னும் வாிகளும் லோழிப் ற்று குறித்துச் 

லசால்வம ாடு,  ேிழ்லோழியாைது எங்கும் 

நினெத் ிட மவண்டுலேன்றும் லோழிகின்றார். 

மேலும், ஒவ்லவாருவரும்  ம்லோழியினை 

உயிர் மூச்சாகக்லகாண்டு, உணர்வில் ஒன்றாக 

கெந் ிடல் மவண்டு லேன்றும் குறிப் ிடுகின்றார். 

 லோழியின் வைனே ேற்றும் 

லசம்னேயாைது அ ன்  யன் ாட்டில் ான் 

இருக்கின்றது. காெத் ிற்மகற்  

ோறு ல்களுக்குட் ட்டு  ல்வி  இெக்கிய 

வடிவங்கனையும்  ைக்குள் உள்வாங்கிக் 

லகாண்டு, ல ாடர்ந்து இயங்கி வருகின்ற 

லோழி ான் காெத் ிற்கும் நினெத் ிருக்கும் 

என் ன  உணர்த்தும் வி ோக இக்கவின  

வாிகள் அனேயப்ல ற்றுள்ைை. அ ைால் ான் 

உெகம் முழுனேக்கும்  ேிழ்லோழியாைது, 

லசழுனேப் ல ற்றிருக்கிறது. 

“முத் ேிழின் சிறப்ல ல்ொம் முன்மைார் 

லசான்ைார் 

லோழிந்துனவத்  முன்மைற்றக் கருத்து 

ம ாற்றி 

இத் னரயின்  ேிழ்லோழி ான் என்றும் 

வாழ 

எழிலுணர்வு எந் ேிழர் எல்மொ ருக்கும் 

வித் கோய் விைங்கிவர மவண்டும் என்றும் 

வி ிர்ப் ார்ந்  மவள்விநெம் வி ிரல் 

மவண்டும் 

லகாத்துேைக் லகாள்னகவைர் குறிக்மகாள் 

லவற்றி 

லகாண்டிெங்கும்  ான்னேேைம் லகாழிக்க 

மவண்டும்!” 

(மேெது  .59) 

என்று முத் ேிழாைது  ண்னடய 

காெத் ிலிருந்து லசழுனேப் ல ற்றன யும் 

இ ில் கூறப் ட்டுள்ை கருத்துக்கள் 

எக்காெத் ிற்கும் ல ாருந்தும் டியாக இருப்  ால் 

 ான் லசம்லோழியாகத்  ிகழ்கிறது என் ன  

இ ன்வழி ல ைிவு டுத்துகிறார். இத்துடன் 

 ிறலோழிகைில் இல்ொ  இைினேயும் அழகும் 

 ேிழுக்கு உண்டு என்கிற காரணத் ிைால் ான் 

 ார ியார், 

“யாேறிந்  லோழிகைிமெ  ேிழ்லோழி 

ம ால் 

இைி ாவது எங்கும் காமணாம்” 

( ார ியாூ் கவின கள்  .50) 

என்று இயம்புகிறார். லோழி ேீது அக்கனறயும் 

 ற்றும் இருந் ாலொழிய அது 

வைர்ச்சியனடயாது என் ன  கவிஞர் 

 ன்னுனடய கவின யினூடாக   ிவு 

லசய்கிறார். மேலும், லோழி  ரும் ஆைந் த்ன  

உெகிலுள்ை அனைத்து  ரப் ிைரும் ல ற 

மவண்டும் என்ற மநாக்கத் ினூமட லோழி 
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உணர்னவ மு. ங்கராசன் சுய ிரனஞயுடன் 

 னடத்துள்ைார். 

 

உெகியல் சிந் னை 

இெக்கியப்  னடப்புக்கனைப்  னடக்கும் 

 னடப் ாைர்கள் ல ரும் ாலும் ஒற்னறத் 

 ன்னேயில்  னடப்புகனைப்  னடப்  ில்னெ. 

காெ ோற்றித் ிற்மகற் வும் சமூக, அரசியல், 

ல ாருைா ாரச் சூழலுக்மகற் வும்  னடப்பு 

கைின்  ன்னேகள் ோறு டுகின்றை. 

புறலவைியில் நிகழ்கின்ற நிகழ்வுகள் 

 னடப் ாைர்கைின் அகேை ில்  ம ான்றும் 

எண்ணத்ன ப் ல ாறுத்து  னடப்புகள் 

 னடக்கப் டுகின்றை. இத் ன்னேயில் ான் 

மு. ங்கராசன்  ன் கவின ப் னடப் ின் வழி 

 ன் சிந் னைனய எடுத்துனரக்கின்றார். 

இத்துடன், இது உெகியல் சார்ந்  

சிந் னையாக இருக்கும் ட்சத் ில் இப் னடப்பு 

 ைக்லகை ஒரு சிறந் ல ாரு இடத்ன யும் 

ல றுகிறது. 

“உெலகங்கும் அனே ியில்ொ உனைச்சல் 

ேிக்க 

உறுத் ல்ேிகு அரசியல் ாம் ஓங்கி நிற்க, 

உெலகங்கும்   ற்றநினெ; உறும்வாழ் 

ேக்கள் 

உயிருனடனேச் மச ங்கள் ஆற்றின் ஊற்று! 

உெலகங்கும் அனே ில ற உனழக்கும் 

நல்ெ 

“ஒன்றியலின் ேன்றத் ார்” உயிர்ப்புக் 

லகாள்னக 

உெலகங்கும் ஏற்றுக்லகாள் உள்ைம் 

லகாண்டால் 

உெகுய்யும் சாத் ியங்கள் ஒைிரக் 

காண்ம ாம்!” 

(மேெது  .19) 

 எை (உெக) அரசியொல் ேக்களுக்கு  

ஏற் டும் உனைச்சல்களும் உயிர்மச ங்களும் 

நிகழ்வன  இக்கவின  காட்சிப் டுத்துகிறது. 

ஒவ்லவாரு நாட்டிலும் அரசாள்கின்ற 

 னெவர்கள் குடிேக்கைின்/நாட்டின் வைர்ச்சி 

ேற்றும் நெத் ினைக் கருத் ில்லகாண்டு 

லசயல் டாேல்  ங்கைின் சுயநென்கைின் ேீம  

அக்கனறலகாண்டிருப் ன  இ ில் சுட்டிக் 

காட்டுகிறார். இத்துடன், உெகம் 

உய்யமவண்டுலேன்றால் அனைவரும் 

ஒன்று ட மவண்டுலேன்றும் மேற்கண்ட 

வாிகைின் மூெம் எடுத் ியம்புகிறார். 

“வினெம சும் அரசியொர் விாித்   ாமெ 

வீண்ல ருனே நினெநாட்டும் விருப் த் 

 ாமெ 

 னெயாய உணர்லவல்ொம்  னெமய 

இன்றி 

 னெேனறவு ஆகிவிட்ட  ன்னே ேிச்சம்! 

நினெயாய நல்ெரசு நினெக்கச் லசய்யும் 

மநர்னேேிகு உள்ைங்கள் நிேிர மவண்டும்!” 

(மேெது  .19) 

எை அரசியல்வா ிகைின் ம ர் ல் 

நடவடிக்னககனை விைக்குகிறார். மநர்னே 

ேிகுந்  ேக்கைால் ான்  நல்ெரசு 

ம ாற்றம்ல ற்று நினெத்து நிற்கும் 

என் ன யும்  கவித்துவோகச் சித் ிாிக்கிறார். 

சேகாெ நிகழ்வுகனைப் பு ிய இெக்கிய வடிவோை 

கவின கைினூடாக எடுத்துனரக்கும்ம ாது அது 

 ெ ரப் ட்ட வாசகர்கைால் லசன்றனடகிறது. 

இ னைத்  ான் மு. ங்கராசன்  ன் 

 னடப்புகைில்   ிவு லசய் ிருக்கிறார். 

“வாழ்வாங்கு நல்லுெகில் 

வைரனே ி மவண்டுலேைில் 

சூழ்வாங்குப்  ிரச்சினைகள் 
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சமூகத் ில்  ீரமவண்டும் 

ஆழ்ந் ாங்கு சிந் ித்து 

“அருனே”யினைப் ம ாற்றிவாின் 

வீழ்ந் ாங்கு நலிந்துனறயும் 

வினைநீக்கம் கண்டிடொம்! 

காெத் ால் அழியா  

கருத்துக்கள் அணிந்ல ாைிரும் 

சீெத் ான் லநறிமுனறகள் 

லசவ்னவலயைப் ம ாற்றியிவண் 

ஆைத் ான் அனேந்துவந்து 

அரமசாச்சும் நல்மொர்கள் 

ஆழத் ான் சிந் ித்து 

அனேந் ிட்டால் வாழ்வுண்டு!” 

(மேெது) 

என்ற கவின யின் வாயிொக உெகத் ின் 

 ிரச்சினைகள்  ீர மவண்டுலேைில் ஆழ்ந்  

சிந் னையுடன் லசயல் ட்டு, அனே ி 

நிெவும் டி லசய்ய மவண்டும் என் ன  கவிஞர் 

ல ைிவாக உணர்த்துகிறார். மேலும், 

ஒவ்லவாருவரும்  ன் சுயநெம் சார்ந்து 

லசயல் டாேல், லோழி உணர்வுடன் கூடிய 

உெகியல்  ன்னேயில் இயங்கமவண்டும் 

என் ன  மு. ங்கராசைின் கவின ப் 

 னடப் ின் வழி அறியமுடிகிறது. 

 

நினறவாக... 

 ேிழிெக்கியோைது காெந்ம ாறும் 

 ன்னுனடய வடிவத்ன  ோற்றிக்லகாண்டு, 

பு ிய பு ிய வடிவத் ில் உள்ைடக்கக் 

கருத் ாக்கங்கனை உருவாக்கியம ாடு, உெகம் 

 ழுவிய  னடப் ாைர்கனையும் வாசகர்கனையும் 

 ன்ைகத்ம  ஈர்த்துள்ைது.  ல்மவறு நாடுகைில் 

உள்ை  ெரும்  ன்  ாய்லோழி குறித்  

உணர்வும் சிந் னையும் லகாண்டு 

 னடப்புகனைப்  னடக்கிறார். இ னை 

நிரூ ிக்கும் வி ோகமவ மு. ங்கராசன் 

 ன்னுனடய கவின கைின் வாயிொக 

 ற்காெத் ிய நிகழ்வுகனை எடுத்துக் 

கூறியுள்ைார். இ ன் வழி  னடப் ாைர் 

கனையும் வாசகர்கனையும்  ன்வசப் 

 டுத் ியுள்ைார்.  
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மு.தங்கரரசைின் ‘நித்திைப் பூக்கள்’ கவியதத் ததரகுப்ேில் இயையுைர்வு 

 

முனைவர் லஜ. சா. ஜிஜி கிறிஸ்மடால ல் 

உ விப் ம ராசிாியர்,  ேிழ் உயராய்வு னேயம் 

அலோிக்கன் கல்லூாி, ேதுனர 

 

முன்னுயர 

உைதகங்கிலும் புைம்தேயர்ந்து வரழக்கூடிய 

தமிழர்கள் தங்களின் வரழ்வியயை 

இைக்கியங்களில் ேதிவு தசய்துள்ளைர். இவற்றுள் 

ஈழத்திலிருந்துப் புைம்தேயர்ந்து தசன்ை மக்களரல் 

ேயைக்கப்ேடும் இைக்கியங்கள் அயைத்தும் 

புைம்தேயர் வரழ்வியயை யமயமிட்டு 

அயமந்துள்ளை. அபதபவயளயில் தமிழகத்திலிருந்து 

புைம்தேயர்ந்து தசன்றுள்ள தமிழர்களின் 

ேயைப்புகள் மரபு இைக்கியம் சரர்ந்த 

தேரருண்யமகளரகபவ கரைப்ேடுகின்ைை 

என்ேது குைிப்ேிைத்தக்கதரகும். அதைடிப்ேயையில் 

அயமந்தபத மு. தங்கரரசைின் ேயைப்புகள் 

எைக் கூைின் அது மியகயரகரது. அதரவது 

தமிழகத்திலிருந்து புைம்தேயர்ந்து தசன்ைள்ள  

மு. தங்கரரசன் தைது ேயைப்புகளில் குடும்ேம், 

சமுதரயம், இயை நம்ேிக்யககள், ேண்ேரடு, 

அைதநைிகள் சரர்ந்பத கரைப்ேடுகின்ைை. 

அவற்றுள் ‘நித்திைப் பூக்கள்’ எனும் கவியதத் 

ததரகுப்ேரைது சமுதரயம், இயையம, வரழ்த்து  

மைல்கள், விழரக்கள் பேரன்ையவகயளப் 

தேரருண்யமகளரகக் தகரண்டு அயமயப் 

தேற்றுள்ளை. எைபவ இக்கட்டுயரயரைது மு. 

தங்கரரசைின் ‘நித்திைப் பூக்கள்’ எனும் 

கவியதத் ததரகுப்ேில் கரைைரகும் 

இயையுைர்வு குைித்தப் ேதிவுகயள 

ஆரரய்வதரக அயமயப் தேறுகின்ைது. 

 

மு. தங்கரரசைின் வரழ்க்யக வரைரறு 

சிங்கப்பூரில் தமிழரசிரியரரகப் ேைியரற்ைி 

வரும் தயகமிகு. மு. தங்கரரசன் அவர்கள், மூத்த 

எழுத்தரளரும் முதுதேருங் கவிஞரும் ஆவரர். 

இதுகரறும் ஆறு கவியதத் ததரகுப்பு 

நூல்கயளயும், சிறுகயதத் ததரகுப்பு 

நூல்கயளயும் தவளியிட்டுள்ளரர். தமிழகத்தில் 

திருச்சி மரவட்ைத்யதச் பசர்ந்த தளுயக 

ேரதர்பேட்யை என்னும் சிற்றூரில் திருமிகு 

இதர. முத்துவீரரசரமி நரயுடு, திருமதி 

தேரன்ைம்மரள் வரழ்வியையர்க்கு ஏக 

புதல்வைரகப் ேிைந்த இவர் தைது ேரல்ய 

வயதிபைபய மபைசியர நரட்டுக்குப் 

தேற்பைரருைன் தசன்று பசர்ந்தயமயரல் 

அங்பகபய கல்வி கற்று, ஆசிரியர் ேயிற்சியும் 

தேற்றுத்பதர்ந்து தமிழரசிரியரரகப் ேைி புரியத் 

ததரைங்கிைரர். மபைசியரவில் 1951 ஆம் 

ஆண்டில், தமது ேதிைரைரம் வயதில் 

ேைியியைப் ேயிற்சி ஆசிரியரரகச் பசர்ந்து, 

1954-ஆம் ஆண்டில் ேயிற்சி தேற்ை 

ஆசிரியரரகத் திகழ்ந்து 1958-ஆம் ஆண்டில் 

வயர வரழ்ந்து வந்தரர். சிங்கப்பூருக்கு 1959-

ஆம் ஆண்டில் இவர் ததரைர்ந்து ேை 

ேள்ளிகளில் ேைியரற்ைி வந்தரர். கல்வி 

அயமச்சு தமிழ்தமரழி ேரை நூைரக்கக் குழு 

‘எழுத்தரளரரக சிை ஆண்டுகள் 

ேைியரற்ைியுள்ளரர். 

 

சிங்கப்பூர் தமிழ் இைக்கிய வளர்ச்சியில்  

மு. தங்கரரசைின்  ேங்கு 

சிங்கப்பூர்த் தமிழிைக்கியம் என்ேது சிங்கப்பூர் 

மண்ைின் மைம் கமழும் வயகயில் சிங்கப்பூர்ப் 

ேின்ைைியயச் சித்திரிக்கும் வயகயில் 

சிங்கப்பூர் இைக்கியவரதிகளரல் ேயைக்கப் 

ேடுகின்ையவகள் என்று வயரயறுக்கைரம். 

சிங்கப்பூரின் ேின்ைைியயத் தவிர்த்து இங்குள்ள 

குடிமக்கபளர நிரந்தரவரசிகபளர இயற்யக, 

தமரழி, சரன்பைரர், முதலிய தேரதுநியைப் 
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தேரருள்கள் ேற்ைி எழுதப்ேடும் இைக்கிய 

வயககயளயும் சிங்கப்பூர் இைக்கியம் என்பை 

கூைைரம். 

 சிங்கப்பூர் அரசரைது மைரயரவிலிருந்து 

ேிரிந்து தைிக் குடியரசரை ேின்பு 

தமிழிைக்கியங்கள் தேரிதும் தவளிவந்தை. 

அயவகள் தேருமளவில் மரபுக் கவியதகளரகபவ 

கரைப்ேட்டுள்ளை. அந்தவயகயில் ஐ.உைகநரதன், 

முல்யை வரைன், சிங்யக முகிைன், 

முருகதரசன், ஜமீைர, கர. தேருமரள், 

இளமரைன், மைிவண்ைன், ேரர்வதி பூேரைன், 

சுதர்மன், ஆ. ேழைி, ஏ.ேி. சண்முகம் 

ஆகிபயரர்களின் வரியசயில் மு.தங்கரரசன் 

மிகவும் முக்கியமரை ேயைப்ேரளியரக அைியப் 

ேடுகிைரர். இவர் கவியத, சிறுகயத, நரைகம், 

கட்டுயர எைப் ேல்பவறு தளங்களில் ேங்கரற்ைி 

தைது ஆளுயமயின் மூைமரகச் சிங்கப்பூர் 

தமிழிைக்கியத்தின் வளர்ச்சிக்குப் தேரிதும் 

உதவியுள்ளரர். 

 

‘நித்திைப் பூக்கள்’ கவியதத் ததரகுப்ேின் 

யமயப் தேரருண்யமகள் 

மு. தங்கரரசன் கரை ஓட்ைத்திற்கு ஏற்ே 

ேல்பவறு யமயப் தேரருண்யமகளில் 

கவியதகயளப் ேயைத்துள்ளரர். அயவகளில் 

குடும்ேம், சமுதரயம், கரதல், தமிழ் தமரழி, 

தமிழர் ேண்புகள், இயையுைர்வு, விழரக்கள், 

தத்துவம், இயற்யக, அைிவுயர, மைிதபநயம், 

தன் வரழ்க்யக, ேிை நரடுகள், தமிழ்நரட்டு 

அரசியல், திரரவிைம் எனும் தேரருண்யமகளில் 

கவியதகயள அயமத்துள்ளரர். இவற்றுள், 

குைிப்ேிைத்தக்கதரக சிங்கப்பூரில் கரைப்ேடுகிை 

முைஸீ்வரர் எனும் சிறுததய்வ வழிேரடு 

ேற்ைியும் தைது கவியதகளில் ேரடியுள்ளரர். 
 

‘நித்திைப் பூக்கள்’ கவியதத் ததரகுப்ேில் 

இயையுைர்வு 

“சிங்கப்பூரில் வரழும் தமிழர்கள் இன்ைளவும் 

தங்களின் தரயகப் ேண்ேரடு, தமரழி, ேழக்க 

வழக்கங்கள், கைரச்சரரம், நம்ேிக்யககள் 

பேரன்ைவற்யை விட்டுவிைரமல் தன்ைகத்பத 

தகரண்டுப் ேின்ேற்ைி வருகின்ைைர். 

எைபவதரன், தேரங்கல் விழர, இயை சரர்ந்த 

விழரக்கள், சைங்குகள் பேரன்ையவகள் ஆண்டு 

பதரறும் நைத்தி வருகின்ைைர்”1 அவற்றுள், 

சிங்கப்பூர் மக்களும் ேங்பகற்று தகரள்கின்ைைர் 

என்ேது குைிப்ேிைத் தக்கதரகும். அந்தவயகயில் 

சிங்கப்பூர் மக்களியைபய சமய ஒற்றுயமயயப் 

பேரற்றும் விதமரகவும் அயைத்து மதங்களும் 

நம்ேிக்யககளும் பேரற்றுதற்குரியது என்ேயத 

விளக்கும் விதமரகவும் மு. தங்கரரசன் தைது 

‘நித்திைப் பூக்கள்’ என்ை கவியதத் ததரகுப்ேில் 

இந்து, இஸ்ைரம் மற்றும் கிைிஸ்தவம் ஆகிய 

மூன்று மதங்களின் சைங்கு முயைகயளயும் மத 

நம்ேிக்யககயளயும் எடுத்துயரத்துள்ளரர். 

 

இந்து மதம் 

சிங்கப்பூர்த் தமிழர்களியைபய இயையுைர்வு 

பமம்ேட்டு கரைப்ேடும் கூடியதரக உள்ளது. 

எைபவ முருகன், அம்மன், முைீஸ்வரர், 

விஷ்ணு, சிவன் பேரன்ை இந்துக் பகரவில்கள் 

ஏரரளமரக உள்ளை. அவற்ைில் 

ஆண்டுபதரறும் திருவிழரக்களும் எடுக்கப் 

ேடுகின்ைை. எைபவதரன் யதப்பூசம், தீ மிதி, 

அம்மன் தகரயை பேரன்ை சைங்குகள் நைந்து 

வருகின்ைை. இந்து ததய்வங்களில் மிகவும் 

ேிரசித்தி தேற்ை மற்றும் முதன்யமயரை 

கைவுளரக அம்மன் விளங்குகிைரர். இப்தேண் 

ததய்வபம உைக மக்கயளக் கரத்து 

அருள்புரிவதரகக் கருதிப் பேரற்ைப் 

ேடுகின்ைை. எைபவதரன் சிவன், விஷ்ணு, 

ேிரம்மன் ஆகிய மூன்று ததய்வங்கயளக் 

கரட்டிலும் சக்தி என்ை அம்மன் ததய்வமரைது 

முதன்யமக் கைவுளரக அயைவரரலும் 

ேரவிக்கப்ேடுகிைது. 

 இவ்வுைகிலுள்ள உயிரிைங்கள் அயைத்யதயும் 

நைமுைன் வரழச் தசய்ேவள் என்றும் மயழ 

தேரழியச் தசய்ேவள் மரரி என்ை 

நம்ேிக்யகயயத் தமிழர்கள் தகரண்டிருக் 
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கின்ைைர் என்ேயத ‘அருள்புரியும் அம்மன்’ என்கிை 

கவியதயில் மு. தங்கரரசன் ேின்வருமரறு 

விளக்குகிைரர். 

“அன்ேரர்ந்து வைங்கிவரும் ஆழ்ந்த ேக்தி 

அயமந்தரயர எதிர்தகரண்டு ஆத ரித்து 

ேண்ேரர்ந்து ேரர்மீது வரழ யவத்துப் 

ேரசத்யதப் ேகிர்ந்தளிக்கும் மரரி யம்மன்! 

கண்ேரர்க்கக் கைக்கற்ை விந்யத தன்யைக் 

கவிைரர்ந்த பேருைகில் கைியக் கரட்டி 

நன்மரரி தேரழிந்தைரல் தசழிக்கும் நல்ை 

நரைிரும்பேரல் அன்ேர்களும் நைம்தேைக் 

கரண்பேரம்”2 

 சிங்கப்பூரில் அம்மன், விஷ்ணு, விநரயகர், 

முருகன் பேரன்ை ததய்வங்கள் மட்டுமன்ைி 

முைீஸ்வரர் எைப்ேடும் நரட்டுப்புை 

ததய்வத்திற்கும் பகரவில் அயமத்து வழிேட்டு 

வருகின்ைைர் என்ேயதப் ‘ேரருையகக் 

கரத்தருள்வரய்’ என்கிை கவியதயில் 

எடுத்துயரக்கப் ேட்டுள்ளது. 

“எத்தருைம் ஆைரலும் எளிபயரர்க்கு 

நைமருளும் 

சித்திக்கும் சிந்தயையில் பசர்ந்துவரும் 

முைீஸ்வரபை: 

வித்தகமரய் வியைதீர்க்கும் வீங்குபுகழ் 

நல்பைரபை 

இத்தருைம் அயழக்கின்பைரம் 

எழுந்துவந்து கரட்சியளி”3 

 இவ்வரைரகச் சிங்கப்பூரில் வரழும் 

தமிழர்கள், இந்து மதக் கைவுளர்கயளயும் 

சைங்குகயளயும் தேரிதளவில் பேரற்றுகின்ைைர் 

என்ேயத மு. தங்கரரசைின் தைது 

கவியதகளில் புைப்ேடுத்துகின்ைரர். 

 

கிைிஸ்தவ மதம் 

உைதகங்கிலும் ேரவிக் கரைப்ேடுகின்ைை 

மதமரை கிைித்தவம் சிங்கப்பூரில் வரழும் 

தமிழர்களிைத்தும் அதிகம் கரைப்ேடுகிைது. 

இபயசு கிைிஸ்துவிைத்து உண்யமயரக 

இருந்து, ேிை உயிரிைங்களுக்கு எல்ைரம் 

நன்யம புரிவரய் என்கிை பநரக்கில் வைங்கும் 

அயைவயரயும் இபயசு இரட்சிப்ேரர் 

என்ேதயை ‘விண்ைப்ேம்’ எனும் கவியதயில், 

“துதிப்பேரர் தமக்குத் துயையரகித் 

துன்ேம் விைகிை அருள்புரித்து 

ேதிப்பேரர் தம்யமப் ேரதுகரத்து 

ேரிேர லிக்கும் ேரமேிதர! 

மதிப்பேரர் எவர்க்கும் மைங்கசிந்து 

மரண்ேருள் புரியும் கர்த்தர் இபயசுபவ”4 

இஸ்ைரம் 

 நேிகள் நரயகத்தின் கூற்ைின்வழி 

அனுதிைமும் இயைவயை நியைத்து, 

ததரழுயககள் பநரன்புகள் புரிேவர்களுக்கு 

இயைவன் அயைத்து வளங்கயளயும் 

அளிப்ேரர் என்றும் அபதரடு மட்டுமல்ைரது 

உைகிலுள்ள அயைத்து உயிர்களிைத்திலும் 

அன்ேரக இருக்கபவண்டும் என்று 

அைதநைிகயள எடுத்துயரக்கும் நேிகள் 

நரயகத்யத வைங்கிைரல் நன்யமகள் 

தேைைரம் என்ேயதச் ‘சீரிய தகரள்யக தந்த 

தசம்மல்’ என்கிை கவியதயில், 

“இருப்ேவர் இல்ைர ஏயழ 

என்ையம பேதம் இன்ைி 

உருக்கிடும் ேசியின் துன்ேம் 

ஒருங்கயம கரைம் தன்ைில் 

தேருக்கிை உைர்த்து பதரும் 

தேரிதயம பநரக்கத் பதரடு 

தருக்கிடும் புைன்கள் தம்யம 

தகித்திடும் பநரன்பு கண்ைரர்”5 

 எந்ததவரரு தேரருளரதரர ஏற்ைத் 

தரழ்வுமின்ைி பநரன்பு பமற்தகரள்ளும் 

அயைவயரயும் இயைவன் கரப்ேவர் என்ேயத 

இக்கவியத எடுத்துயரக்கிைது. 

 

முடிவுயர 

சிங்கப்பூரில் கரைங்கரைமரக வரழ்ந்துவரும் 

புைம்தேயர்த் தமிழர்கள் தங்களின் 

சமயங்களின்ேரற் தகரண்ை அதீத 

நம்ேிக்யககயள இன்ைளவும் ேின்ேற்ைி 

வருகின்ைைர் என்ேயத மு. தங்கரரசைின் 

கவியதகள் புைப்ேடுத்துகின்ைை. இதற்குச் 

சிங்கப்பூர் அரசு ஒத்துயழப்பு நல்குவது 
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குைிப்ேிைத்தக்கதரகும். எவ்வரதைைில்  

அயைத்து மத வழிேரடுகளின் பேரதும் அரசின் 

சரர்ேரக அயைத்து வித ஏற்ேரடுகளும் 

அளிக்கப்ேடுகின்ைை. பமலும், குைிப்ேரக 

முக்கியமரை வழிேரட்டு நரட்களுக்கு அரசு 

விடுமுயை அளிக்கிைது. இவ்வரைரக மூன்று 

மதங்கயளப் ேற்ைியும் தைது கவியதகளில் மு. 

தங்கரரசன் எடுத்துயரத்துள்ளது கவிஞரின் 

சமயச் சரர்ேின்யமயயப் புைப்ேடுத்துகிைது. 

 

 

பமற்பகரள் விள்க்கப் ேட்டியல் 
https://www.google.com/amp/s/www.hindutamil.i

n/amp/news/spirituals/16187-.html 

மு.தங்கரரசன், நித்திைப் பூக்கள், தமிழபவள் 

நரைக மன்ைம், சிங்கப்பூர், ே.38 

பமைது., ே.43 

பமைது., ே.44 

பமைது., ே.47 
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gd;Kfg;ghu;itapy; rpq;fg;G+u; K jq;fuhrdhupd; ehl;Lg;Gwj;jpy; 
 

Kidtu; nghd; rrpFkhu; 
jkpo;nkhop epiya xUq;fpizg;ghsu; 
njf;tha; cau;epiyg; gs;sp> rpq;fg;G+u; 

 
vOj;jhsu;> Mrpupau;> r%fj; njhz;lu; vd;W 
gd;Kfg; gupkhzk; nfhz;l K.jq;fuhrdhu; 
rpWfij> ehlfk;> ftpij> fl;Liu> 
ehl;Lg;Gwtpay; vdg; gy;NtW ,yf;fpa 
tifikfspy; jkJ gilg;Gfis ntspapl;Ls;shu;. 
K.jq;fuhrdhu; ehl;Lg;Gw kf;fspd; tho;itAk; 
tho;Tf; $WfisAk; glk; gpbj;Jf; fhl;Lk; 
ehl;Lg;Gwg; ghly;fisj; njhFj;J 
mg;ghly;fspd; gpz;zdpia tpsf;fpg; 
Gyk;ngau;e;J thOk; jkpou;fSf;Fk;  GupAk;gb 
vspa eilapy; jkJ vOj;Jfs; thapyhf 
ehl;Lg;Gwj;jpy; vd;Dk; E}ypidg; 
gilj;Js;shu;. ,e;E}y; epidtiyfs;> 
,iwtopghL> jhyhl;L> fhjy;> gy;Rit> cwT> 
Gyk;gy;> mOif> rpq;fg;G+u;-kNyrpah Mfpa 
cl;jiyg;Gfspy; ehl;Lg;Gwg;ghly;fis 
vt;thnwy;yhk; tifg;gLj;jpf; fhl;rpg;gLj;JfpwJ 
vd;gjidg; gd;Kf Nehf;fpy; Muha;e;J 
vLj;Jiug;gNj ,f;fl;Liuapd; Nehf;fk;. 
 ,iwtopghL kw;Wk; ,ir vd;gJ 
jkpou;fspd; tho;NthL ,iae;jJ. ,iriaAk; 
,iwtopghl;ilAk; gpupj;njLf;f Kbahj 
tifapy; R+oy;fisj; nja;tj;NjhL ,izj;J 
mjidg; ghly;fshf khw;Wk; ehl;Lg;Gw 
kugpid ,g;gpuptpy; fhz Kbfpd;wJ. 
ftpauq;fpy; ghLNthu; ‘fhg;G’ ghbtpl;Lj; 
njhlq;Ftijg; Nghy; fpuhkg;Gwq;fspy; 
cs;stu;fSk; nja;tq;fis tzq;fpg; 
ghLk;NghJ ‘jpUf;fhg;G’ vd;gijg; ghLthu;fs;. 
fpuhkg;Gw kf;fs; mjpYk; Fwpg;ghf cotu;fs; 
tpehafiug; ngupJk; tzq;Ftu;. 
,f;flTSf;Fupa topghl;L Kiwfs; gw;wpa 
ghly;fis E}yhrpupau; njhFj;J tpsf;Ffpd;whu;. 
“Kf;fz;zdhu; jd;kfNd..fe;jDf;F Kd;gpwe;jtNd” 
vd;Dk; ghly; tupfs; gps;isahu; rptdpd; kfd;> 
KUfdpd; mz;zd; vd;gij czu;j;Jfpd;wd. 
njhlu;e;J> “khTUz;il.. mjpurk;> 
nfhOf;fl;il” vd tpehafUf;Fg; gpbj;j 
czT tiffisAk; “Mid Kfj;NjhNd..ghd 
tapw;NwhNd.. rg;ghzp…” vd tpehafUila 
Njhw;wj;ijAk; tu;zpf;Fk; nrhw;nwhlu;fSk; 
gf;jpia Cl;LtdthfNt cs;sd.  
 tpehafiuaLj;J ehl;Lg;Gw kf;fshy; 
ngUkstpy; topglg;gLk; nja;tk; khupak;kd;. 
mk;ik Neha; NeupLk;NghJ fpuhkg;Gw kf;fs; 
kUj;Jtuplk; nrd;W kUe;J ngWtjpy;iy. 
Ntg;gpiyahy; tPl;il myq;fupj;J> mk;kidg; 
Gfo;e;J ghb (mk;kd; jhyhl;L) mtiu 
nka;rpypu;f;f itj;J> mtUf;Fg; gpbj;j 
czTfisg; gilj;J Nehia kf;fs; 
Fzg;gLj;Jtu;. mk;ik Nehia> Neha; vd;W 

nrhy;yhky;> “Kj;J Nghl;Ll;lhs;.. mk;ik 
,wq;fptpl;lJ” vdg; nghUj;jkhd 
nrhw;fisNa kf;fs; gad;gLj;Jfpd;wdu;. 
,t;tof;fk; rpq;fg;G+Uf;Fk; nghUe;jp tUk; 
xd;whfNt cs;sJ vd;fpwhu; E}yhrpupau;. 
NkYk; fy;tpf;Fupa nja;tkhfpa ru];tjp 
kw;Wk; ,yf;Fkpapd; ghly;fisAk; tptupf;fpwhu; 
E}yhrpupau;.  
 tpehafu; gw;wpa ghly;fspy; mtu; tpUk;gp 
cz;Zk; gl;rz tiffs;> mtuJ Njhw;wk; 
Nghd;w nra;jpfs; ,lk;ngWfpd;wd. khupak;kd; 
gw;wpa ghly;fspy; mj;nja;tj;jpd; tho;f;if 
tuyhW> mtupd; mzpnra; nghUl;fs; mit 
gpwe;j ,lq;fs; Nghd;w jfty;fs; 
,lk;ngWfpd;wd. vdNt> ,j;jifa 
ghly;fisg; gpw ,dj;ijr; rhu;e;jtu;fs; 
Nfl;Fk;NghJ ,e;Jf;fspd; ,iwtopghL 
njhlu;ghd gy Gjpa nra;jpfis vspjpy; ghly; 
tbtpy; Nfl;L mwpe;Jnfhs;s Kbfpd;wJ. 
,e;Jf;fspd; ,iwtopghl;Lg; ghly;fis kl;Lk; 
Fwpg;gplhky; fpwpj;jtu;fspd; ,iwtopghl;Lg; 
ghly;fisAk; ,izj;Jr; rka 
ey;ypzf;fj;ij epiyehl;ba E}yhrpupaupd; 
Kaw;rp ghuhl;lj;jf;fJ.   
 jhy; vd;gJ ehf;iff; Fwpg;gjhFk;. vdNt> 
jhyhl;L vd;gJ ehtpid Ml;b vOk; xypiaf; 
Fwpg;gjhFk;. ,J Foe;ijfis kfpo;r;rpg; 
gLj;jNth> mOifia epWj;jNth> J}q;f 
itf;fNth my;yJ Nkw;$wg;gl;l midj;Jj; 
NjitfisAk; xNu Ntisapy; G+u;j;jp 
nra;aNth cjTk; Mw;wy; tha;e;j fUtpahFk;. 
“fhf;iff;Fk; jd; FQ;R nghd; FQ;R” vd;gu;. 
mjw;Nfw;gj; jha;khu;fs; midtUNk jq;fspd; 
gps;isfis vg;nghOJk; cau;thfNt 
fUJtu;. fUikahd NkdpNahL Foe;ij 
gpwe;jhYk; mijAk; cau;thff; fUJk; jha; 
“fhahk;G+ Nkdp” vdg; ngUikahfg; ghLtij 
vLj;Jf;fhl;Lfpwhu; K jq;fuhrdhu;. Foe;ijapd; 
moF> cwT Kiwfs; vd;gdtw;iwj; jha; 
jhyhl;Lg;ghly;fspy; GFj;Jthu;. cjhuzj;jpw;F> 
“mg;gh mbr;rhuh.. mk;kh mbr;Nrdh..” vd 
Nfl;Fk; jha;> “khkh mbr;rhuh kUf;nfhOe;J 
G+thNy” vdf; Nfl;L khkhtpd; 
Kf;fpaj;Jtj;ijf; fhl;Lfpwhu; mj;jha;. 
jha;khkd; cwT kpf Kf;fpakhff; 
fUjg;gLtjhFk;. mtNu Foe;ijf;F vy;yh 
tpjq;fspYk; cWJizaha; ,Ug;gtu;. 
Foe;ijia vd;Wk; cldpUe;J ghJfhg;gtUk; 
$l vdyhk;. rq;fhYk; ifahYk; gpwu; 
mbj;jhu;fsh vdf; Nfl;Ltpl;L> khkd; kl;Lk; 
G+tpdhy; mbj;jhuh vdf; Nfl;fpwhu;. 
kUf;nfhOe;Jg; G+tpdhy; mbj;jhy; typf;fhJ. 
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vdNt jha;khkd; mbj;jhy;$l typia 
cz;lhf;f khl;lhd;; vd;Wk; cd;idg; 
ghJfhg;ghd; vd;Dk; fUj;ijAk; khkdpd; 
kw;wr; rpwg;GfisAk; E}yhrpupau; kpf mofhf 
ntspg;gLj;Jfpwhu;. 
 jhyhl;Lg;ghly;fspy; fw;gidfs; mjpfkhf 
ntspg;gLtij K jq;fuhrdhupd; rhd;Wfspd; 
top ehk; mwpayhk;. Foe;ij njhlu;e;J 
mOtijf; fhZk; jha;> mijg; 
nghWj;Jf;nfhs;s Kbahky; fz;zPupd; msit 
tu;zpf;fpwhu;. ahid Fspj;J> Fjpiu Fspj;J> 
epyj;jpw;Fk; ePu; gha;r;Rk; mstpw;F MWNghd;W 
mf;Foe;ijapd; fz;zPu; msT ,Ug;gjhfg; 
ghLfpwhu;. ,J rhj;jpaky;y vd;gij ehk; 
mwpe;jhYk; ghlYf;Fr; RitNru;f;Fk; tz;zk; 
mike;Js;sJ vdyhk;. jha; jk; Foe;ijapd; 
mOifia epWj;Jtjw;fhfg; ghLk; jhyhl;Lg; 
ghly;fspy; vtw;iwnay;yhk; ,izf;fpwhs; 
vd;gjw;Fj; jpU K. jq;fuhrdhu; gy 
rhd;Wfis mspj;jpUf;fpwhu;. jha; ghLk; 
jhyhl;Lg; ghly;fs; Foe;ijapd; mOifia 
kl;Lk; epWj;jhky; Foe;ijapd; mwpTf;F 
tpUe;Jk; mspf;fpd;wd. cwTfspd; ngau;fs;> 
G+f;fspd; ngau;fs;> jkpo; khjq;fspd; ngau;fs;> 
Guhzr; nra;jpfs;> gf;jpr; nra;jpfs;> fijfs;> 
fpuhkr; R+oy; my;yJ ,aw;ifr; R+oy; gw;wpa 
jfty;fs; vdg; gy;tifahd fUj;Jfs; 
nghjpe;j ghly;fisNa jha;khu;fs; jhyhl;Lg; 
ghly;fshfg; ghLfpd;wdu;. cjhuzj;jpw;F> 
E}yhrpupau; Fwpg;gpl;l ‘Mubr;rh fz;zOt 
mbr;rhiur; nrhy;ypaO’ vd;Dk; ghlypy; khkh> 
jhj;jh> ghl;b> mg;gh> mk;kh Mfpa cwTKiwg; 
ngau;fs; Nru;f;fg;gl;Ls;sd. vdNt> 
mOJnfhz;bUf;Fk; Foe;ij jd;id 
mwpahkNyNa ,j;jifa nra;jpfisj; 
jhaplkpUe;J fw;Wf;nfhs;fpwJ.  
 E}yhrpupau; gl;baypl;l jhyhl;Lg; 
ghly;fspypUe;J rpy ,d;wpaikahj $Wfisf; 
ftdpf;fyhk;. jhyhl;Lg; ghly;fspy; ctikfs; 
Fiwtpy;yhky; cs;sd vd;gJ ahuhYk; kWf;f 
,ayhJ. jk; gps;isapd; fupa epwj;ijf; 
Fwpf;f fhahk;G+ kyiuAk; fLifAk; jha; 
gad;gLj;Jfpd;whs;. Foe;ijapd; cly; 
cWg;Gfis ntt;NtW G+f;fSld; xg;gpl;Lg; 
ghLfpwhs;. mJkl;Lkpy;yhky;> jhyhl;Lg; 
ghly;fspy; vJif NkhidAk; mjpfstpy; 
tPw;wpUf;fpd;wd. cjhuzj;jpw;F> ‘fhnly;yhk; 
gpr;rpg;G+… ehnly;yhk; G+ kzf;Fk;’> ‘%Nte;ju; 
Kf;fdpNa… ghu;Nte;ju; ghf;fpaNk’> ‘cwq;fhj 
fz;Zf;F… J}q;fhj fz;Zf;F’ vdg; gy 
,lq;fspy; jha;khu;fs; nrhw;fNshL 
tpisahLtijg; ghu;f;fKbfpwJ.  
 jiytd; jiytpapd; moif tu;zpj;jy;> 
jiytpapd; thapypUe;J xU nrhy;yhtJ 
jiytd; Nfl;f tpUk;Gjy;> jiytd; 
jiytpf;F mLf;fLf;fhf cWjpnkhopfs; 
nfhLj;jy; Nghd;w gy;NtW rpwg;Gf; $Wfs; 
nfhz;l ,yf;fpaf; fhjy; ghly;fs; Nghd;Nw 

ehl;Lg;Gwf; fhjy; ghly;fSk; mike;jpUg;gij 
E}yhrpupau; mUikahd rhd;Wfs; topahff; 
fhl;rpg;gLj;Jfpwhu;. ‘vz;nza; kpDf;ff; 
$e;jy;’> ‘Kj;Jg; Nghd;w gw;fs;’> ‘vOjhj 
Xtpak;’> ‘mopj;njOjhr; rpj;jpuk;’> ‘NgRk; ey; 
nghw;rpiy’ vd;W tpjtpjkhfj; jiytpiaj; 
jiytd; tu;zpf;Fk; mofpid ehl;Lg;Gwg; 
ghly;fs; vLj;jpak;Gfpd;wd vd;gij 
E}ypypUe;J mwpe;Jnfhs;syhk;.  
 kuGrhu; nra;jpfSk; fhjy; ghly;fspy; 
mjpfstpy; Ngrg;gLtijf; fhzyhk;. 
“nej;jpf;Fg; nghl;lhNtd;…fhYf;F nkl;bahNtd; 
iftisay; jhdhNtd;…” Mfpa tupfspy; if 
tisay; Nghl;Lf; nfhs;tJ> nkl;b mzptJ> 
nghl;L ,l;Lf;nfhs;tJ Nghd;w jkpou; ghuk;gupa 
gof;ftof;fq;fs; ntspg;gLfpd;wd. Mz; 
kl;Lky;y; ngz;Zk; jd; fhjy; czu;itg; 
ghlypd; %yk; ntspg;gLj;Jths; vd;gjid> 
“XLfpd;w jz;zpapNy xur;rptpl;Nld; 
re;jdj;ij… xl;Lr;Nrh xl;liyNah 
cq;fNshl iffspNy!” vd;Dk; ghly;top 
vLj;Jiuf;fpwhu; E}yhrpupau;.  
 ehfupfk;> nrhw;nrl;L> fUj;J> fw;gid> 
ctik> tuyhw;Wr; nra;jpfs; Kjypa gy 
mk;rq;fis cs;slf;fpa ehl;Lg;Gwg; ghly;fs; 
gy;Rit nfhz;litahfTk; tpsq;Ffpd;wd. 
E}yhrpupau; ,iw tzf;fg; ghly;fs;> jhyhl;Lg; 
ghly;fs;> fhJ Fj;Jjy; Nghd;w epfo;Tfs; 
njhlu;ghd ghly;fs;> Nfypg; ghly;fs;> 
Nfypahfg; ghlg;gLk; xg;ghupg; ghly;fs; vdg; 
gy tifg;gl;l ghly;fis ek;Kld; 
gfpu;e;Js;shu;. mtu; nfhLj;j rhd;WfspypUe;J 
ehl;Lg;Gwg; ghly;fspy; jkpo;nkhop vj;jF 
nefpo;Tj;jd;ikiag; ngw;wpUf;fpd;wJ vd;gijg; 
Gupe;Jnfhs;s Kbfpd;wJ.  
 cwTfis ikag;gLj;jp mike;j 
ghly;fis cwT vd;Dk; gFjpapy; E}yhrpupau; 
tpsf;Ffpwhu;. FLk;gj;jpd; xg;Gjypd;wp 
jdf;Fupa fztidj; Nju;e;njLj;Jtpl;l 
jk;Kila jkf;if Fwpj;J ,iykiw fhahfg; 
ghLk; ghly; vLj;Jiuf;fgl;Ls;sJ. kzkfd; 
tPl;lhu; Kd;dwptpg;Gr; nra;Jtpl;L te;jhYk; 
ngz; tPl;lhu; mtu;fsplk; vjw;fhf te;jhu;fs; 
vdf; Nfl;gJ kuG. ,UtPl;lhUk; jq;fspd; 
rk;kjj;ijj; njuptpj;j gpwNf jpUkz 
Vw;ghLfs; eilngWk;. vdNt> mijnahl;bAk; 
ghly; ,lk;ngw;Ws;sJ. jiytd; jiytpapd; 
tPl;Lf;Fg; ngz; Nfl;f tUjy;> ngw;Nwhu; 
KjyhNdhu; mjw;F ,irT jUjy;> GNuhfpju; 
tutiof;fg;gl;L [hjfg; nghUj;jk; ghu;j;jy;> 
K$u;j;j ehs; Nju;e;njLj;jy;> khg;gps;is 
tPl;lhu; rPu;tupirAld; tUjy;> jpUkzk; 
ele;NjWjy;> kzkf;fis tho;j;Jjy;> 
ngz;Zf;Fr; rPjdq;fs; mspf;fg;gl;Lg; GFe;j 
tPl;bw;F mDg;Gjy;> kzkf;fis kztiwapy; 
kq;fsfukhf kidawk; Nkw;nfhs;s 



 

 
 

 

 112 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 1 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

 

 

tho;j;Jjy; vd midj;J epiyfs; Fwpj;Jk; 
ghly;fspy; tpsf;fg;ngw;Ws;sd.  
 jpUkzj;jpw;Fg; gpd;du; ngz;tPl;lhu; 
ngz;Zf;Fr; rPjdk; nfhLg;gJ njhlu;ghf 
Mrpupau; ekf;F toq;fpapUf;Fk; ghliyg; 
ghu;j;Njhnkd;why; ,e;j tof;F md;Wk; ,d;Wk; 
vt;thW khw;wk; ngw;wpUf;fpd;wJ vd;gJ 
Gydhfpd;wJ. Kd;ngy;yhk; rPjdkhfg; 
ngz;Zf;Fg; ghy; jUk; gR khL> vUik khL> 
FwpahL> Nkhu; filAk; Kf;fhyp> rha; kid> 
,rpf; fapW> nghk;ikfs; Kjypadit 
jug;gl;ld vd;gjw;F ,g;ghly; rhd;whf 
mikfpd;wJ. ,f;fhyj;jpy; njhiyf;fhl;rp> 
thfdk;> Mguzq;fs; Nghd;w gy 
mj;jpahtrpak; ,y;yhj Mlk;gug; nghUs;fis 
Mz;tPl;lhu; Nfl;Lg; ngz;tPl;lhu; nfhLg;gJ 
Nghy; mf;fhyj;jpy; gpd;gw;wg;gltpy;iy. ,q;Fg; 
gl;baypl;l nghUs;fisf; ftdpf;Fk;NghJ> 
FLk;gj;ij ,d;dy; ,d;wp rkhspf;fj; 
Njitahd nghUs;fNs ,lk;ngw;wpUf;fpd;wd. 
gR khL> vUik khL Mfpadtw;iwj; 
jUk;NghJ mtw;wpidf;nfhz;L ngz;Zk; 
mtd; fztDk; cioj;Jg; gpiog;Gf;Ff; 
f\;lg;glhky; ruhrupahff; FLk;gk; elj;j KbAk;. 
mJNt ,j;jifa nghUs;fis toq;fpa ekJ 
rhd;Nwhu;fspd; vz;zkhfTk; ,Ue;jpUf;Fk;. 
Mdhy; ,d;W ,g;gof;fk; tujl;riz vd;Dk; 
ngaupy; ngz;fisg; ngw;wtu;fSf;F 
Ml;nfhy;ypahf ,Ue;J tUfpwJ vd;w jkJ 
Mjq;fj;ijAk; ntspg;gLj;Jfpwhu;.  
 Gyk;gy; vd;gJ Nrhfj;ij Vw;Wf; 
nfhs;sKbahj epiyapd; gpujpgypg;G. ,jpy; 
rpf;fpj; jtpg;gtu;fs; jq;fspd; Mjq;fj;ij 
ntspg;gLj;JtNj ,t;tifahd ghly;fs;. 
Foe;ijapy;yhj; jk;gjpapdu; ,iwtid 
Ntz;bg; gy;NtW topghLfs; nra;J> 
,iwaUshy; gps;isiag; ngw;W mijf; 
fz;Zq;fUj;Jkhf tsu;j;J tUfpd;wdu;. 
mt;Ntisapy; jpBnud mf;Foe;ij cly;eyf; 
Fiwthy; ,we;JtpLfpwJ. ,t;Ntjidapidj; 
jhapdhy; Vw;Wf;nfhs;sKbatpy;iy. 
Foe;ijiaf; f\;lg;gl;L ,iwtdplk; Ntz;b 
ngw;wJ> mf;Foe;ijia tsu;j;jtpjk;> mjd; 
mofpa Nkdp vd midj;ijAk; jha; 
ghLfpwhs;. Nghu;it Nghu;j;jp mutizj;j 
gps;isf;F “Kf;fhL Nghl;ljhf” mts; ghbaJ 
Nfl;Nghupd; neQ;rq;fis cUf;Ftjhf 
mikfpwJ. gy;NtW itj;jpau;fs; Kaw;rpj;Jk; 
Foe;ijiaf; fhg;ghw;w Kbatpy;iy vd;Wk; 
“ntapy;gl tplkhl;Nlhy; NtyDf;Nf 
rk;kjpj;Njhk;” vd;Wk; ghu;j;Jg;ghu;j;J tsu;j;j 
Foe;ijia NtW topapd;wpg; gpupe;Jtpl;ljhf 
Mjq;fg;gLfpwhs; jha;. ,jpYk; nrhy;yLf;Ffs; 
kpFjpahff; fhzg;gLfpd;wd. “moiff; 
nfhLj;j flTs; - cdf;F MAirf; 
nfhLf;ftpy;iy” vd;gJ cs;sj;jpypUe;J 

nehbapy; vOe;j fUj;jhfpDk; mjpy; 
nrhy;yLf;F ,Ug;gJ jha;khu;fSf;F 
,aw;ifapNyNa ey;y nkhop tsk; 
mike;jijf; fhl;LfpwJ. Gyk;gy; njhlu;ghd 
ehl;Lg;Gwg; ghly;fspy; cs;Siw ctikAk; 
nrhy;yLf;FfSk; mjpfk; fhzg;gLfpd;wd. 
,we;JNghd gps;isapd; fz;tpopfisf; 
Nfhytpop> ePytpop> kapiytpop vd;W gy;NtW 
nrhw;fisf; nfhz;L tu;zpf;fpwhs; jha;. 
gbg;gwpT mjpfk; ,y;yhj ghkuu;fs; jkpopy; 
,t;tsT nrhy;tsk; kpf;ftu;fshf ,Ue;jhu;fs; 
vd;W mwpAk;NghJ ngUkpjkhf cs;sJ. xd;W 
Nghd gpd;G jhd; mjd; KO mUik njupAk; 
vd;Dk; fUj;J> jd;Dapu; je;J jk; gps;isapd; 
capiu kPl;f KbAk; vd;why; mjw;Fk; 
jahuhFk; jhapd; kdg;Nghf;F> elf;f Kbahj 
xd;W elf;f KbAkh vd;W Jauj;jpd;NghJ 
cjpf;Fk; rpe;jid> neUq;fpatu;fspd; capiuf; 
fhg;ghw;w Neu;e;J nfhs;Sjy; Nghd;w gy 
tifahd fUj;JfisAk; Gyk;gy; njhlu;ghd 
ghly;fspypd;top E}yhrpupau; tpsf;fpf; 
$Wfpwhu;.  
 mOifg; ghly;fs; vOjp itj;J kddk; 
nra;J ghLtjy;y; mit epidj;j 
mf;fzg;nghOjpy; ,we;Njhiu vz;zpg; ghLk; 
ghly;fshFk; vd;gJ K. jq;fuhrdhupd; fUj;J. 
jha; je;ijau;> fztd;> cld;gpwg;Gfs;> 
cw;whu; cwtpdu;fs; MfpNahUf;Fj; 
jdpj;jdpNa mOifg; ghly;fs; 
mike;jpUf;fpd;wd vd E}yhrpupau; 
Fwpg;gpl;Ls;shu;. ghly; ghLNthu; ,we;jtu; 
,y;yhky; ,dp> jkJ epiyik vt;thW 
,Uf;fg; Nghfpd;wJ vd;gJ Fwpj;Jk; ,we;jtu; 
kPJ jhk; nfhz;Ls;s rpy tUj;jq;fs;> 
,we;jtupd; gz;Geyd;fs;> mtu; Mw;wpa 
ew;nray;fs; Nghd;w gy;NtW vz;zq;fs; 
gw;wpAk; mOifg; ghly;fspd;top 
ntspg;gLj;Jfpwhu; K jq;fuhrdhu;.  
 ehl;Lg;Gwg; ghly;fspd; jhf;fk; jkpofj;jpy; 
kl;Lk; my;yhJ rpq;fg;G+u;> kNyrpah Nghd;w 
njd;fpof;fhrpa ehLfspYk;$l ,Ue;J 
tUfpd;wJ vd;gjw;F ,e;E}y; jf;f rhd;whf 
tpsq;Ffpd;wJ. md;iwa fhyf;fl;lj;jpy; 
rpq;fg;G+u;> kNyrpahTf;F te;J ug;gu;j; Njhl;lk;> 
rhiy NghLjy; Nghd;w cly; ciog;Grhu; 
njhopy;fspy; <Lgl;Lf; fLikahf cioj;j 
ciog;ghspfs; ehl;Lg;Gwg; ghly;fisg; ghbj; 
jq;fs; Xa;T Neuj;ij kfpo;r;rpahff; fopj;jdu; 
vd;w nra;jpiaAk; E}yhrpupau; Rl;Lfpwhu;. mtu; 
ehl;Lg;Gwg; ghly;fisg; gw;wp kl;Lk; tpsf;fhky; 
xsitahu;> fk;gu;> ghujp> fz;zjhrd; kw;Wk; 
thyp Nghd;Nwhupd; ghly; tupfisj; 
Njitf;Nfw;gj; jkJ E}ypy; Nkw;Nfs;fshf 
vLj;Jiuj;jJld; njhlu;GgLj;jpAk; $wpapUg;gJ 
ghuhl;lf;FupajhFk;.  
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‘வரயகப் பூக்கைில்’ மைம் வீசும் சமுதரயச் சிந்தயைகள் 

 

முனைவர் லஜ. மகாகிொ 

உதவிப் பேரரசிரியர், தமிழ் உயரரய்வு யமயம்  

தசந்தமிழ்க் கல்லூரி, மதுயர  

 

முன்னுயர 

இைக்கியம் என்ேது அது சரர்ந்துள்ள சமுதரய 

அயமப்பு, அதன் மரற்ைம், வளர்ச்சி 

பேரன்ைவற்யைப் ேைம்ேிடித்துக் கரட்டும் 

கரைத்தின் கண்ைரடி. அவ்வயகயில் 

தமிழபவள் மு.தங்கரரசன் ஐயர அவர்கள் 

இயல், இயச, நரைகம் என்று முத்தமிழிலும் 

முத்தியரப் ேதித்தவர். இவர் சிைந்த பேச்சரளர், 

சமுதரயப் ேைியரளர், கவியத ஆற்ைல் 

மிக்கவர், நடிகர், நரைக இயக்குநர் எைப் 

ேன்முகப் ேரிமரைங்கயளயும் தேற்ைவர். 

 இவரது ‘வரயகப்பூக்கள்’ என்னும் கவியத 

நூலில், ேத்து தயைப்புகளில், எழுேத்திரண்டு 

கவியதகயளப் ேயைத்துள்ளரர். இப்ேகுதியில் 

இைம் தேற்றுள்ள கவியதகள் அயைத்தும் 

தமரழிப்ேற்று, நரட்டுப்ேற்று, இைப்ேற்று 

மிக்கயவ. இயவ தமிழ் மக்களுக்குச் சிந்தயையயத் 

தூண்டும் வயகயில் அயமந்துள்ளை என்ேது 

குைித்து இங்கு ஆரரயப்ேட்டுள்ளது. 

 

தமரழிப்ேற்று 

தமிழ் தமரழியின் மீதுள்ள ேற்ைின் கரரைமரக 

இவரது கவியதத் ததரகுப்ேில் முதலில் தமரழி 

சரர்ந்த 5 கவியதகயள ஆசிரியர் 

ேயைத்துள்ளரர். தரய்தமரழியரம் தமிழ் 

தமரழியின் சிைப்ேியை எடுத்துக் கூறும் 

வயகயில் இக்கவியதகளுக்கு ஆசிரியர், 

இன்ேத் தமிழ் வரழ்கபவ, அன்யைத் தமிபழ 

வரழ்க, தமிழ் வரழ்த்து, தரய்தமரழிப் ேற்று, ேை 

தமரழிகளுள் தமிழ் தமரழி என்று தேயர்கயள 

சூட்டியுள்ளதன் மூைம், ஆசிரியருக்கு 

தரய்தமரழியரம் தமிழ்தமரழி மீதுள்ள 

ேற்ைியை அைிந்து தகரள்ள முடிகின்ைது. 

 நரட்டினுயைய வளர்ச்சிக்கும், ஒரு 

சமுதரயம் எத்தயகய தயையும் இன்ைி 

சிைப்ேயைவதற்கும் தமரழி இன்ைியயமயரத 

ஒன்று. நரட்டின் வளர்ச்சியயப் ேற்ைி 

எடுத்துயரப்ேதற்கு தமரழி அவசியம். 

“தமிழுக்கு அமுததன்று பேர் – அந்தத் 

தமிழ்இன்ேத் தமிழ்எங்கள் உயிருக்குபநர் 

தமிழுக்கு நிைதவன்று பேர் – இன்ேத் 

தமிழ்எங்கள் சமூகத்தின் வியளவுக்கு நீர்” 

- (ேரரதிதரசன் கவியதகள்-இன்ேத்தமிழ்) 

என்று ேரரதிதரசன் தமிழின் சிைப்ேியை 

எடுத்துயரத்திருப்ேது பேரல், தங்கரரசு ஐயர 

அவர்கள் தமது இன்ேத் தமிழ் வரழ்கபவ 

என்னும் கவியதயில், 

“ேயிரரகி வியளகின்ை ேரன்யமதரன் 

ஆகியிவண் 

அயரரது உயழக்கும்நல் ஆண்யமயதும் 

தந்தருளி 

உயிரரகி உைைரகி உைர்வுகளு 

மரைதுைன் 

துயிைரது வியையூக்கும் தரய்த்தமிபழ 

வரழ்கநீடு” 

என்று குைிப்ேிடுகிைரர். இதன் வரயிைரக, 

சமுதரயத்தின் முன்பைற்ைத்திற்கு தமரழி 

எவ்வளவு இன்ைியயமயரதது என்ேதயை 

அைிந்து தகரள்ள முடிகிைது. உயிரரகவும், 

உைைரகவும், உைர்வுகளுமரக இருந்து, 

நம்யமச் பசரர்வயையச் தசய்யரது தசயைரற்ை 

யவக்கும் சிைப்பு தரய்தமரழிக்கு உண்டு 

என்ேதயையும் இதன் வரயிைரக அைிந்து 

தகரள்ளமுடிகிைது. 

 ேரரதியரர் தமது கவியதயில் தமிழ் 

தமரழியியை வரழ்த்திப் ேரடும்பேரது, 

“ஏழ்கைல் யவப்ேினும் தன்மைம் வீசி 

மியசதகரண்டு வரழியபவ! 

எங்கள் தமிழ்தமரழி எங்கள் தமிழ்தமரழி 
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என்தைன்றும் வரழியபவ!” 

- (ேரரதியரர் – தமிழ்தமரழி வரழ்த்து) 

என்று ேரடுகின்ைரர். அயதப் பேரன்பை 

தங்கரரசன் ஐயர அவர்களும் தமிழ் வரழ்த்து 

என்னும் தமது கவியதயில், 

“தேரங்குமின்ேம் தங்குத்தமிழ் புகழ்மைக்க 

வரழ்கபவ 

வங்கம்முதல் குமரியியை வளர்ந்ததமிழ் 

வரழ்கபவ” 

என்று குைிப்ேிடுகின்ைரர். பமலும், சமுதரயம் 

உயிர்ப்புைன் திகழபவண்டும் எைில் 

தரய்தமரழிப் ேற்று அவசியம் என்ேதயை, 

“ஒவ்தவரரு நிமிைந் பதரறும் 

உள்ளத்தில் தமரழியின் ேற்று 

.............................................................. 

ஒவ்தவரரு சமுதரய த்தரர் 

உறுதிதமரழி எல்ைரம் ஓங்கும் 

ஒவ்தவரரு நரட்டில் என்றும் 

உயிர்ப்புைன் வரழ்ந்து பமவும்” 

என்ை கவியதயில் கரைைரம். சமுதரயத்தில் 

உள்ளவர்கள் உள்ளத்தில் தமரழிப்ேற்றும், 

தைது சமுதரயம் சிைக்க பவண்டும் என்ை 

உறுதிதமரழியுைனும் தசயல்ேைபவண்டும் 

என்று கருதுகிைரர். திைம் திைம் பேரற்றுகின்ை 

தமரழியரக, நமது ‘மூச்சரக’ தமிழ்தமரழி 

இருக்க பவண்டும். எைபவ தமியழக் 

கரப்பேரம்; தமிழ் கரக்கப்ேட்ைரல் நரடும், 

சமுதரயமும் சிைப்ேயையும் என்று தைது 

கருத்யத முன்யவத்துள்ளரர். 

“முயைந்திடும் ‘மூச்சின்’ மூைம் 

மும்முரம் தமரழியயக் கரப்பேரம்” 

என்கிற இதன் மூைம் இவருக்கிருந்த 

தமரழிப்ேற்ைியை அைிந்துதகரள்ள முடிகின்ைது. 

 

கல்விச் சிந்தயை 

மற்ை எல்ைரச் தசல்வங்கயளயும் விை 

உயர்ந்தது; ேிைரரல் அழிக்க முடியரத ஒபர 

தசல்வம் கல்வி ஒன்பை. அத்தயகய கல்வியின் 

சிைப்புக் குைித்தும் தமது கவியதயில் 

குைிப்ேிட்டுள்ளது உற்று பநரக்கத்தக்கது. 

“மன்ைனும் மரசைக் கற்பைரனும் 

சீர்தூக்கில் 

மன்ைைில் கற்பைரன் சிைப்புயையன் – 

மன்ைர்க்குத் 

தன்பதச மல்ைரல் சிைப்ேில்யை 

கற்பைரர்க்குச் தசன்ை இைதமல்ைரம் 

சிைப்பு”          - (மூதுயர) 

என்ைரர் அவ்யவ. அதுபேரை, தங்கரரசன் ஐயர 

அவர்கள் தமது கல்வியின் சிைப்பு என்னும் 

கவியதயில், 

“கற்ைைிந்பதரர் சரன்பைரர் ஆவரர் 

கைிதமரழிகள் உதிர்க்கும் ஆற்ைல் 

தேற்ைைிந்தரர் ஆகித் பதர்ந்து 

தேற்ைியமயரய் உைகம் பேரற்ை 

நற்ைைிந்தரல் தசல்லும் நரடு 

நரற்ைியச ஆைரல் என்ை? 

தசரற்ைிைந்தரல் தவன்று வந்பத 

பசரர்விைர ததரளிர்வர ரம்மர!” 

என்று சுட்டி கல்வியில் பமன்யமயுற்ைவர்கள் 

தமது தசரல்வன்யமயரல் உையகபய ஆளைரம் 

என்று கூறுகிைரர். 

 வரழ்வில் எவ்வளவு பசரதயைகள் 

வந்தரலும், மைம் தளரரது கல்வி கற்ைரல் 

தவற்ைி அயையரைம்; இல்யை எைில் 

வரழ்க்யக பவதயை உயையதரக மரைிவிடும் 

என்றும் அைிவுறுத்துகிைரர். 

 தரய்தமரழி மட்டுமன்ைி ேன்தமரழி 

அைிவுைனும் திகழ பவண்டும் என்றும் 

கூறுகிைரர். ஒருவன் ேன்தமரழி அைிவுைன் 

திகழ்ந்தரன் என்ைரல், தசல்லும் 

ேரயததயல்ைரம் வரயில் திைந்து வழிவிடும். 

அைிவுக் கண் திைந்து ‘ேரர்யவ’ சிைந்து, 

வரழ்வில் ஏற்ைம் அயையைரம் என்றும் 

கூறுகிைரர். இதயை, 

“தமரழிேை கற்றுத் பதர்ந்தரல் தசல்லும் 

வழிதயைரம் வரயில் திைந்து வழிவிடும் 

விழிேை தேற்றுப் ‘ேரர்யவ’ மிகுந்தரல் 

எழில்ேை பதரன்றும் ஏற்ைம் தேைைரம்” 

என்னும் கவியதயின் வரயிைரக அைியைரம். 

“நூல் ேை கல்”     (ஆத்திசூடி), 

“கண்ைது கற்கப் ேண்டிதன் ஆவரன்” 

(ேழதமரழி), 
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“ஓதுவது ஒழிபயல்”                   (ஆத்திசூடி) 

என்ைப் ேரைல்களின் வரயிைரக, ஒருவன் 

இயைவிைரது ேைநூல்கயளப் ேயின்ைரல் 

அைிவில் சிைந்த சரன்பைரன் ஆகைரம் என்ேன  

அைியமுடிகிைது. இதயைப் பேரன்பை 

தங்கரரசன் ஐயர அவர்களும் தமது 

கவியதயில், 

“நூல்ேை கற்ைல் பவண்டும் 

நுண்ைிய தத்துவங்கள் 

‘பவல்’ பேரலும் அைிவு நுட்ேம் 

விளங்கிை பவண்டும் தேற்று 

ஆல்பேரலும் தயழத்து பமலும் 

அருகுபேரல் பவரும் ஓடி 

ேரல்பேரலும் ததளிந்த உள்ளம் 

ேல்கிைப் ேடித்தல் பவண்டும்” 

என்று கூறுவதன் வரயிைரக, ேைநூல்கயளக் 

கற்ேதரல் பவல் பேரன்ை கூர்யமயரை 

அைிவியைப் தேற்று, ஆைம் விழுதுபேரல் 

தயழத்து, வரழ்வில் தவன்ைிைைரம் என்ைச் 

சிந்தயைக் கருத்யதப் ேதியயவத்துள்ளரர். 

 

நரட்டுப்ேற்று 

நரட்டுப்ேற்று மிக்க கவியதகயளயும் 

ேயைத்திட்ை தேருயமக்குரியவர் தங்கரரசன் 

ஐயர அவர்கள். அவர் நரட்யைப் ேற்ைிக் 

குைிப்ேிடும் தேரழுது நரைரைது நன்கு வளம் 

தேற்றுத் திகழபவண்டும் என்ைரல், ஒவ்தவரரு 

மைிதைின் உள்ளமும் வளமுைன் இருக்க 

பவண்டும். நரன் என்ை பேதம் இன்மற நீங்கி, 

நமது என்ை தகரள்யகபயரடு தசயல்ேை 

பவண்டும் என்ைரர். இதயைபய ேரரதி, 

“ஒன்றுேட்ைரல் உண்டு வரழ்வு நம்மில் 

ஒற்றுயம நீங்கில் அயைவர்க்கும் தரழ்பவ”           

- (ேரரதியரர் ேரைல்கள்) 

என்ைரர். அதயைப் பேரன்பை கவிஞர் 

அவர்களும் ஒற்றுயமயுைர்யவ மிகுவிக்கும் 

வயகயில், 

“இைம் மதம் பேதம் இல்ைர 

இைக்கம் தகரண்பை இயங்கும் நரடு 

உைக்கு எைக்கு உரியம என்ேதில் 

ேிைக்பக இன்ைிப் தேரிதயம நரடு” 

என்று குைிப்ேிட்டுள்ளரர். பேரரரடிப் தேற்ைச் 

சுதந்திரத்யதப் பேரற்ைிப் ேரதுகரத்திை 

பவண்டும்; அவ்வரறு ேரதுகரப்ேதன் வரயிைரக 

நல்ை தயைவர்கயளயும், நல்ை 

சமுதரயத்யதயும் தேற்ைிைைரம் என்கிைரர். 

இதயை, 

“தேற்ைநல் சுதந்திர த்யதப் 

தேரிதுவந்து பேைிக் கரத்துக் 

கற்றுைர்ந்து ததளிந்து பதர்ந்த 

கண்ைியர்கள் முயைந்து வந்பத 

தேற்றுைர்ந்த நரட்டுப் ேற்று 

தேருங்குரைரய் ஒலித்த தரபை 

நற்ையைவர் சமுதர யந்தரன் 

நரட்தேரழுதில் உருவர யிற்பை” 

என்று குைிப்ேிடுகிைரர். ஒவ்தவரரு மைிதனும் 

சமுதரயப் ேற்றும், நரட்டுப் ேற்றும் 

மிக்கவைரகத் திகழ பவண்டும் என்று 

அைிவுறுத்துகிைரர். 

 

முடிவுயர 

மு.தங்கரரசன் ஐயர அவர்களின் ‘வரயகப் 

பூக்கள்’ என்னும் கவியதத் ததரகுதிகளில் இைம் 

தேற்றுள்ள கவியதகள் அயைத்தும் தவற்ைி 

மைம் வீசக் கூடியதரகத் திகழ்கின்றை. 

“எண்தைன்ே ஏயை எழுத்ததன்ே 

இவ்விரண்டும் 

கண்தைன்ே வரழும் உயிர்க்கு” 

என்ை வள்ளுவரின் வரக்குப்ேடி, எண்ணும், 

எழுத்தும் எவ்வரறு வரழும் உயிர்க்கு 

கண்களரகத் திகழ்கின்ைபதர அவற்னறப் 

பேரன்று, ஒவ்தவரரு மைிதனுக்கும் 

தமரழிப்ேற்றும், நரட்டுப்ேற்றும் இரண்டு 

கண்கள். அக்கண்கள் திைக்க கல்வி மிக 

அவசியம் என்ேதயை இவரது ேயைப்புகளின் 

வரயிைரக அைிய முடிகின்ைது. 

 

துயை நூல்கள் 

மு.தங்கரரசன், வரயகப்பூக்கள். 

ேரரதியரர் கவியதகள் 

ேரரதிதரசன் கவியதகள் 

திருக்குைள் 

ஆத்திசூடி 
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மு. ங்கராசு  னடப்புகைில் ல ண்ணியப்   ிவுகள் 

 

முனைவர் ந.சங்கரநாராயணன் 

 ேிழ்த்துனற, காந் ிகிராே கிராேிய நிகர்நினெப்  ல்கனெக்கழகம் 

காந் ிகிராேம் 

 

 ன்லைடுங்காெோக ஒரு சமூகம்  ன்னுனடய 

ஆனசகனையும் உணர்வுகனையும் அடக்கிய 

நினெயில் வாழ்ந்து வருகின்றது என்றால் அது 

ல ண் சமூகமே.  ைது உள்ைக்கிடக்னககனை 

அவர்கள்  ாைாக அடக்கவில்னெ. ஆண் 

சமூகத் ின் வற்புறுத் ொலும் ல ண்ணின் ேீது 

அவர்கள்  ைது அடக்குமுனறகனைக் 

கட்டவிழ்த்து விட்ட ாலுமே அவள்  ைது 

உள்ைத்து உணர்வுகனை அடக்கி வாழும் 

நினெக்குத்  ள்ைப் ட்டுள்ைாள் என் து 

நி ர்சைம். குடும் ம் என்ற அனேப்பு அவைது 

சுயத்ன  லவைிக்காட்டவிடாேல் முடக்கி, ஒரு 

மூனெயில் அவனை அேர்த் ி விட்டது. அவள் 

 ைது ேைமவ னைகனைக் கூட 

லவைிப் டுத் ாேல் (லவைிப் டுத்  விடாேல்) 

 ைக்குள்மை  ல்ொயிரம் ஆண்டுகைாகப் 

புழுங்கி அழு  குரல்  ற்ம ாது ம லராலியாக 

லவைிப் டத் ல ாடங்கிவிட்டது. இது எவ்வாறு 

சாத் ியோைது என்றால் உெகரங்கில் 

 ல்மவறு ல ண்ணியவா ிகள் எழுப் ிய 

ஒருேித்  குரொலும் அவர்கைது 

 னடப்புகைாலுமே எைொம். அவ்வனகயில் 

சிங்கப்பூர் எழுத் ாைராை மு. ங்கராசுவின் 

 னடப்புகள் அவனர ஒரு ல ண்ணியவா ியாக 

அனடயாைப் டுத்துகின்றது. அவர் காெத்துப் 

(1980-90) ல ண்கைின் குரொக அவரது 

 னடப்புகள் ஒலிக்கின்றை. இக்கட்டுனர 

அவரது  னடப்புகைில் ஒன்றாை “சித் னைப் 

பூக்கள்” எனும் சிறுகன த் ல ாகுப் ில் 

இடம்ல றும் க ாப் ாத் ிரங்கைின் ஊடாக, 

அவர் லவைிப் டுத்தும் அவர்காெத்துப் ல ண் 

ஒடுக்குமுனறகனையும், ல ண் லவறும் 

உடொக ேட்டும்  ார்க்கப் ட்டு, அவள் ேைம் 

புறக்கணிக்கப் ட்டு வந்  சூழனெயும் ஆராயும் 

முகோக அனேகின்றது. 

 

கூடாநட்பு (ல ண் x ஆண்) 

ல ண் குழந்ன கள்  ிறப் ன மய ல ரும் 

அவோைோகக் கருதும் ஒரு சமூகத் ில் நாம் 

வாழ்ந்ம ாம், வாழ்ந்து வருகின்மறாம். ல ண் 

 ிள்னைகள்  ிறந் ால் அக்குடும் த் ின் 

சுனேகள்  ெேடங்கு ஏறிவிட்ட ாகவும், 

அக்குழந்ன னயப்  ாதுகாக்கிமறாம் எனும் 

மநாக்கத் ில் அவனை இச்சமூகத்ன  விட்டு 

ஒதுக்கியும் வீட்னட விட்டு லவைிமயற 

விடாேல் முடக்கியும் வைர்த்  ஒரு காெகட்டம் 

மு. ங்கராசு அவர்கைின் எழுத்துகள் 

லவைிவந்  காெம். இன்று சிெ ோற்றங்கள் 

ல ண்ணியத் ிற்கு ஆ ரவாக ஆணா ிக்க 

ேமைா ாவத் ில் எழுந்துள்ைை என்றால் அது 

மு. ங்கராசு ம ான்ற எழுத் ாைர்கள், 

அக்காெகட்டத் ில் அன த்  ங்கைது 

எழுத்துகைில் சுட்டிக்காட்டிய ன் வினைவு 

எைொம். ஆைால், ோற்றம் என் து 
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ல ாியைவில் நிகழவில்னெ. அ ற்குச் சான்றாக 

‘எண்ணிப் ார்’ எனும் சிறுகன யில், 

“ல ாதுவாகத் ல ானெம சியில் 

நியூலசன்ஸ்கால் வருகிறது என்றால் அது 

இைம் வயதுப்ல ண் ிள்னைகள் இருக்கின்ற 

வீடாக இருக்க மவண்டும்..!” ( க்.10-11) 

 எை வரும் வாிகள், ஏம னும்  வறாை 

ல ானெம சி அனழப்பு வந் ாலும், அ ற்கும் 

 ழிசுேப் து அக்குடும் த் ில் உள்ை 

இைம்ல ண்  ிள்னைகமை. மு. ங்கராசு 

அவர்கைின் கன க்கைம் ல ரும் ாலும் அவர் 

வாழ்ந்  சிங்கப்பூனர னேயேிட்ட ாகமவ 

அனேகின்றது.  ல்மவறு வி ோை கொச்சாரச் 

சூழனெத்  ன்ைகத்ம  லகாண்ட ஒரு நகரம் 

சிங்கப்பூர். எழுத் ாைரது காெத் ில் ஆண் 

ல ண்ணுடன் இயல் ாக லநருங்கிப்  ழகும் 

 ழக்கம் இல்னெலயைினும் ஆண்-ல ண் நட்பு 

என் து இயல் ாகத் ல ானெம சியில் 

உனரயாடும் வழக்கம் உள்ை ஒரு காெம் 

(சிங்கப்பூர்). ஆைால், அங்கு வாழ்ந்   ேிழர்கள் 

நேது  ேிழ்ச்சமூகத் ில் புனரமயாடிப்ம ாை 

ஆண், ல ண் உறவு என் ம   வறு. ‘ ஞ்சும் 

லநருப்பும்  க்கத் ில் இருந் ால் 

 ற்றிக்லகாள்ளும்’ எனும் லசாெவனடகனைத் 

 ாங்கிப் ிடித்துக்லகாண்டு வாழ்ந்து வந்துள்ைைர் 

என் ன  மு. ங்கராசு அவர்கள் அழகாகப் 

 டம் ிடித்துக் காட்டுகிறார். இன்றும் 

ம சும்கருவி ோறிவிட்டது என்றாலும் நேது 

சமூகத் ில் ஆண், ல ண் நட்பு என் து  வறாை 

ஒரு விடயோகமவ மநாக்கப்  டுகின்றது. 

அனெம சியில் ஒரு  வறாை அனழப் ில் 

ஆண்குரல் மகட்டால், அந்  வீட்டில் உள்ை 

ல ண் ிள்னையின் ேீது அக்குடும் த் ாாின் 

நிழல்  டிகின்ற ஒரு சூழமெ நிெவுகின்றது. 

மேலும், அக்கன யில் வரும் ேமகந் ிரைார் 

வீட்டில் இருப் ம ா இரண்டு 

ஆண் ிள்னைகள். எைமவ, அவரது எண்ண 

ஓட்டம் குறித்துக் குறிப் ிடும் க ாசிாியர், 

 “அறிவழகன் - அன் ாைந் ன் என்றஆண் 

ேக்கள் ேட்டுமே இருக்கின்ற இந்  வீட்டுக்குப் 

  ில் கூறா  ல ானெம சித் ல ாடர்பு ஏன்…? 

ஒருமவனை அவர்கைது கா லியர் ல ாடர்பு 

லகாள்ை நினைத்து குரல் ோற்றம் கண்டு 

ல ாடர்புக்கு முற்று னவத்து விட்டைமரா?” 

( க்.10-11) 

 எைச் சுட்டுவ ன் மூெம், ல ண் ிள்னை 

என்றால் அது  ைது ஆண் ிள்னையின் 

கா லியாகத் ான் இருக்க மவண்டும் என்ற 

எண்ணத்ன  அக்காெச் சமூகம் லகாண்டுள்ைது. 

ல ண், ஆண் நட்பு என்ற ஒன்று 

இருப்  ில்னெ. இருந் ால் அது கூடாநட்பு 

என்ற நினெ ாடுனடயவர்கைாகத்  ேிழர்கள் 

வாழ்ந்து வந்துள்ைைர் என் ன  

மு. ங்கராசுவின் வாிகள் புெப் டுத்துகின்றை. 

‘ல ண்  ிள்னயனயப் ல ற்று விட்டால் 

அடிவயிற்றில் லநருப்ன க் கட்டிக் 

லகாண்டிருக்கிமறாம்’ எனும்  ிற்ம ாக்குத் 

 ைோை ஒரு  ி ற்றனெ இன்னறய சமூகமும் 

லசால்லிக் லகாண்டு  ான் இருக்கின்றது. 

 

சுனே ாங்கிக் கற்கள் 

குடும் த்ன  நடத்துவ ில் ஆணுக்கு எவ்வைவு 

 ங்குள்ைம ா ல ண்ணுக்கும் அவ்வைவு 

 ங்குள்ைது. ஆைால், ல ாதுவாக இந் ியச் 

சமூகத் ில் ஆண் மவனெக்குச் லசன்று 

ல ாருைீட்டு வைாகவும், ல ண் குடும் த்ன ப் 

 ராோிக்கும் ஒருவைாகவும் வாழ்ந்து வருகின்ற 

ம ாக்மக நிெவுகின்றது. ஓர் ஆணுக்கு ஒரு 
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ல ண்னணத்  ிருேணம் லசய்து னவத் ால் 

அவனுக்குப்  ணிவினடகள் லசய்யும் ல ாறுப்பு 

ல ற்ற  ாயிடேிருந்து  ிருேணோை 

அப்ல ண்ணுக்குக் னகோற்றப் டுகின்றது. 

மு. ங்கராசுவின் ‘எண்ணிப் ார்’ சிறுகன யில் 

 ன் ேனைவினய இழந்து இரு  ிள்னைகளுடன் 

வாழும் ேமகந் ிரைார், 

 “இரு வனரயும் ோனெயும் கழுத்துோகப் 

 ார்த்துவிட்டால் என் கடனே முடிந்துவிடும்…! 

அ ற்கப்புறம் அவர்களுக்காக நான் காத் ிருக்க 

மவண்டிய அவசியம் ஏற் டாது அல்ெவா..?” 

( .12) 

 எை எண்ணுவ ாகக் குறிப் ிடுகின்றார். ஓர் 

ஆண் மவனெக்குச் லசன்று வீடு  ிரும்பும் வனர 

அவனுக்காக வாசலில் காத் ிருந்து, அவன் 

வரும்வனர இரவு உணவு உண்ணாேல் 

இருப் து குடும் ப் ல ண்ணுக்குாிய ஒழுக்க 

வனரயனறகைாக வலியுறுத் ப் ட்டு 

வந்துள்ைை என் ன  மேற்கண்ட வாிகள் 

நேக்கு உணர்த் ி நிற்கின்றை. அவளுக்காை 

உணவு, உறக்கம் என் து கூட ஆனண 

னேயேிட்ட நினெயில்,  ேிழ்ச்சமூகத் ில் 

நினெவி வருகின்றது. இன்று ல ண்கள்  ெர் 

மவனெக்குச் லசன்றாலும் அவர்கைது 

குடும் த்ன ப்  ராோிக்கும்  ணி என் து 

இன்னும் ஆணுக்குப்  குத்துத் ரப் டவில்னெ. 

மேலும், அவனுக்காை காத் ிருப்பு என் து 

குடும் ப் ல ண்கைின் வாழ்வில் இன்றும் 

நீண்டு லசல்கின்றது. காத்து ‘இருத் லும் 

இருத் ல் நிேித் மும்’ எனும் நினெயில் 

அவர்கைின் இரவுகள் காணாேல் ம ாகின்றை. 

 மேலும், ல ண்னண லவைிமய விடாேல், 

வீட்டிற்குள் னவத்துக் லகாண்டு அவர்களுக்குப் 

புத் ிேட்டு எை இச்சமூகம் குறிப் ிடுகின்றது. 

வீட்டின் முன்ைாள் கூட அவர்கனை 

நிற்கவிடாேல்  ைக்குப்  ின் அவர்கனை 

நிறுத் ிக்லகாண்டு ‘ல ண் புத் ி  ின் புத் ி’ 

எைக் குறிப் ிடுவ ன் வழியாக, ஒருவி  

ேகிழ்னவ ஆண்சமூகம் ம டிக்லகாண்டது 

என்மற குறிப் ிடொம். அவர்கள் லவைியில் 

வந் ால்  ன்னைவிட அறிவிலும் ஆற்றலிலும் 

முன்மைறி விடுவாமைா? என்ற 

ஆண்சமூகத் ின் ஒரு வி  அச்சவுணர்வு; 

அவர்கனை அடும் ங்கனரயில் முடக்கி 

விட்டது. ‘கா ல் மூலினக’ எனும் சிறுகன யில், 

ஒரு வய ாை ல ண்ேணி  ேிழகத் ிலிருந்து 

சிங்னகக்கு வந்து;  ைது வீட்டில் மவனெ 

லசய்யும் ஒருவைிடம் கீழ்க்கண்டவாறு 

குறிப் ிடுகின்றாள். 

“ஒண்ண’கட்டிப்ம ாட்டுடப் ா...!கஞ்சி 

 ண்ணினயக்       காச்சிஊத்துேில்ெ !’ 

அனு வம் அெறியது”.   ( .40) 

  ிருேணம் என்ற ல யாில் ஒரு 

சனேயல்காாினய நாம் வாங்குகின்மறாம். 

சனேயல் என் து ல ண்ணுக்மக உாிய 

குெத்ல ாழில் என்ற கற் ி த்ன  இங்கு 

வின த்துள்ைைர். வின த் ம ாடு ேட்டுேல்ொேல் 

அவனையும் சனேப் து நேது கடனே என்று 

கிரகிக்க னவத்து அடினேயாக்கி னவத்துள்ைைர் 

என் ன  மு. ங்கராசு ‘அனு வம் அெறியது’ என்ற 

வாியில் லவைிப் டுத்துகின்றார். “ேர ார்ந்  

ஆணா ிக்கம் ல ாருைா ார உற் த் ியில் 

ல ண்ணின் உனழப்ன  அங்கீகாிக்கின்ற 

ம ா ிலும், அ ிகோக வீட்டுப் ணியில் 

ஈடு டுவன மய சமூக நிய ியாக்கியிருக்கிறது. 

ல ண்ணின் உனழப்பு ஆணா ிக்கச் 

சமு ாயத்ன ச் சார்ந் து.” (அரங்க ேல்லிகா, 

 .10) என்று அரங்க ேல்லிகா குறிப் ிடுவது 



 

 
 

 

 119 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 1 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

 

 
இங்கு மநாக்கத் க்கது. இன்றைவும்  ிருேணம் 

என் து இந் ியச் சமூகத் ில் ஓர் ஆணுக்குச் 

சுகம். அம  மவனையில் ல ண்ணுக்கு அது 

சுனே. இன்று நினறயப் ல ண்கள் மவனெக்குச் 

லசன்று, குடும் த் ின் ல ாருைா ாரச் 

சுனேனயப்  கிர்ந்துலகாள்கின்றைர் எைினும், 

அவர்கைது அடும் ங்கனர மவனெலயன் து 

இன்னும்  கிர்ந்துலகாள்ைப் டா  ஒன்றாகமவ 

இருந்துவருகின்றது. மவனெக்குச் லசல்வ ால் 

அவர்கள் சுனேகள் மேலும் அ ிகாிக்கின்றம  

அன்றி குனறந்  ாடில்னெ என் து 

ல ண்ணியவா ிகைின் கருத் ாக அனேவது 

இங்குக் குறிப் ிடத் க்கது. 

 

முடிவுனர 

 ல ண்  ைது சுயத்ன ச் சமு ாயத் ில் 

ேட்டுேல்ெ;  ைது வீட்டிலும் 

லவைிப் டுத்  முடியா  நினெயில் 

உள்ைாள் என் ன  மு. ங்கராசு அவர்கள் 

 ைது சிறுகன கைில் ல ைிவாக 

எடுத்துனரக்கின்றார். 

 ஓர் ஆணுக்குத்  ிருேணம் என் து 

சுகோகவும் ஒரு ல ண்ணுக்குத்  ிருேணம் 

வலியாகவும் அனேவன  அவரது 

 னடப்புகள் உணர்த்துகின்றை. 

 குடும் த் ில் அனைத்து மவனெகனையும் 

ல ண்  கிர்ந்து லகாண்டாலும் 

அவளுனடய சனேயெனற 

மவனெலயன் து இன்னும்  கிரப் டா  

ஒன்றாக, அவர்களுக்மக உாிய  ணியாக 

ஆண்சமு ாயம் கட்டனேத்துள்ைது 

என் ன  அவரது  னடப்புகள் நேக்கு 

எடுத்துனரக்கின்றை.  

 

மேற்மகாள் விைக்கக் குறிப்புகள் 

 ங்கராசன்.மு., சிந் னைப் பூக்கள் (சிறுகன த் 

ல ாகுப்பு), விஜயா ச ாி   ிப் கம், 

லசன்னை, 1998 

அரங்கேல்லிகா.,  ேிழ் இெக்கியமும் 

ல ண்ணியமும், நியூ லசஞ்சுாி புக் ஹவுஸ், 

லசன்னை, 2002  
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கவிஞர்  ங்கராசைின் ‘ ைித்துைி’ கவின த் ல ாகுப் ில்  

சமு ாயப்  ார்னவ 

 

ோ. சந் ைப் ிாியா 

 ேிழ்த்துனற, உ விப் ம ராசிாியர், இ.ோ.மகா.யா வர் 

 ேகைிர் கல்லூாி, ேதுனர 

 

முன்னுனர 

ேக்கள் கூடி வாழும் அனேப்பு சமு ாயம் ஆகும். 

சமு ாயம் என்ற லசால் ம ாழனே (Socious) 

என்னும் ல ாருள் லகாண்ட இெத் ீன் 

லசால்லிருந்து  ிறந் து என்று கூறுவர். சமூக 

அனேப் ின் அடிப் னட ேைி ன் ஆவான். 

சமூகத் ின் அங்கோகத்  ிகழும் ேைி க்குழுக்கைின் 

லசயல் ாட்டினை இெக்கியப்  னடப்புகைின் 

வாயிொகப்  னடப் ாைிகள் புனையொயிைர். 

இப் னடப் ாைிகைின் வாினசயில் சிங்கப்பூர் வாழ் 

 ேிழராை மு. ங்கராசன் என் வரும் ஒருவராவர். 

சமூக எழுச்சிேிக்க சிந் னைகனைத்  ம் 

 னடப்புகைின் வாயிொக உருவாக்கியுள்ைார். 

கவின , கட்டுனர, சிறுகன  எைப்  ல்மவறு 

 ைங்கைில்  டம்  ித்துள்ைார். இப் னடப் 

 ாைியின் ‘ ைித்துைி’ என்னும் கவின த் 

ல ாகுப் ில் காணொகும் சமூக சிந் னைகனை 

ஆராய்வது இக்கட்டுனரயின் மநாக்கோகும். 

 

சமு ாயம் விைக்கம் 

 ண்னடய காெத் ில் நாமடாடியாக வாழ்ந்  

ேைி ன்  ம் இைத்ன ப்  ாதுகாக்கும் 

ல ாருட்டு உருவாக்கிய அனேப்பு சமு ாய 

ஆகும்.  ைி ேைி னைச் சமு ாய ேைி ைாக 

ோற்றுவது சமு ாயப்  ண் ாட்டின் சிறப் ாகும். 

 ன்ைைவில் ஒருங்கினணனவயும் லநறியினையும் 

லகாண்டுள்ை  ண் ாட்ட்னட சமு ாயம் 

மேம் ாடு அனடகின்றது. 

 ேக்கைினடமய ஏற் டும் உறவுமுனறகள் 

சமூகத்ன  உருவாக்குகின்றை. ேக்கள் கூட்டம் 

கூட்டோக வாழ்வன ச் சமு ாயம் எைக் 

குறிப் ிடொம். ஒரு குறிப் ிட்ட நிெப் கு ியில் 

 ன்லைடுங்காெோக ஒன்று மசர்ந்து 

வாழ்வ ற்காக ேக்கள் ஏற் டுத் ிக் லகாள்ளும் 

அனேப்பு சமூகம் எைப் டுகிறது. ேக்கைின் 

 ழக்க வழக்கம்,  ண் ாடு ம ான்றனவ 

அவர்கள் வாழும் ல ாருைா ார அனேப்ன யும் 

சூழ்நினெனயயும் நிெ அனேப்ன யும் 

ல ாறுத்து அனேகின்றை. அவ்வாமற கவிஞர் 

 ங்கராசன்  ாம் வாழ்ந்  காெச்சூழல் 

அடிப் னடயில்  ேது  ைித்துைி கவின த் 

ல ாகுப்ன ப்  னடத்துள்ைார். 

 

கல்வி 

ேைி ைின் ோண்புகனை வைர்த்ல டுப்  ில் 

கல்வி முக்கியப் ங்கு வகிக்கின்றது. கல்வி 

கற்றால் வீடு ேட்டுேல்ெ நாமட வைர்ச்சி 

ல றும். இக்கல்வியின் முக்கியத்துவத்ன  

உணர்ந்  சங்கத் ேிழர் அன்மற, 

“உற்றுழி உ வியும், உறுல ாருள் 

லகாடுத்தும் 

 ிற்னற நினெ முைியாது கற்றல் நன்மற” 1 
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என்று கல்வியின் சிறப்ன  எடுத்துனரக் 

கின்றைர்.  ங்கராசன் அவர்கள் ஒரு நாட்டின் 

உயர்வாைது கல்வியால் ஓங்கும் என்று 

குறிப் ிடுகின்றார். அ ிக ஆ ிக்கம் லசலுத்தும் 

ஆங்கிெ கல்வியும் கற்கமவண்டும் என்றும், 

அம  சேயத் ில்  ாய்லோழியும் அழிந்து 

விடா து அ னையும் கற்க மவண்டுலேன்றும் 

குறிப் ிடுகின்றார். இ னை, 

“ஆங்கிெந் ான் அனைத்துெகத் ல ாடர்பு 

கூட்டும் 

ஆ ிக்கம் இருப்  ைால் அ னைக் 

கற்ம ாம் 

ம ங்கிநின்று ம ாய்ந் ழிந்து விடா வாறு 

 ிருவாை  ாய்லோழிக்கும் இடம் 

லகாடுத்ம ாம்”2 

 வைர்க்கல்வித் துனறயின் ஏற்றம் என்ற 

கவின  வாிகைின் வாயிொக அறிய 

முடிகின்றது. கல்வியாைது அனைத்து 

நாடுகளுக்கும் லசல்வ ற்கு ஆங்கிெ அறிவு னவ 

வழங்குகிறது. இ ன்வழிப்  னடப் ாைியின் 

எண்ணத்ன யும்,  ாய்லோழி ேீ ாை 

 ற்றினையும் அறிய முடிகின்றது. 

 

ல ண்ணியச் சிந் னை 

“ல ண்கைிடம் உள்ை நல்ெ ண்பு 

அவர்களுக்குப்  ாராட்னட உண்டு 

 ண்ணுகிறது. ஆைால், அவர்கைின் நல்ெ 

நடத்ன  அவர்கனைத் ல ய்வங்கைாக்குகிறது”3 

என்று வில்லியம் மசக்சு ியர் 

குறிப் ிடுகின்றார். அவ்வனகயில், ல ண் 

லசயல் ாடு அனேய மவண்டிய வி ம்  ற்றிக் 

கவிஞர் குறிப் ிடுனகயில், ேனைவி என் வள் 

இல்ெற அறத்ன  வைர்ப் வைாக 

இருக்கமவண்டும் என்றும், அதுமவ 

குடும் த் ிற்கு அனே ி  ரும் என்றும் 

கூறுகின்றார். இ னை, 

“ோண்ல ைத் ம ான்றும் வாழ்வின் 

ேகத்துவம் ேனையில் ம ங்கும் 

ோண்புனட ேனைவி யாவாள் 

ேனையறம் ம ாற்றா நிற் ின் 

காண் ேை அனே ி நீங்கும்”4 

என்ற கவின  வாிகைில் அறிய முடிகின்றை. 

மேசம் இவர், ேகத்துவோை இல்ெறத்ன  

வைர்ப் வள் ோண்புனடய ல ண் என்று 

குறிப் ிடுவன யும் உணர முடிகின்றை. 

குடும் ம் அனே ியுற்றால் நாடு அனே ியுறும். 

இவ்வனே ினய உருவாக்கு வள் ல ண் என்ற 

கவிஞர் எண்ணத்ன  இக்கவின  வாயிொகத் 

ல ாிந்து லகாள்ை முடிகின்றை. 

 ல ண்கைின் ேீ ாை சமூகச் சாடல்கள் 

 ற்றிக் கவிஞர் குறிப் ிடுனகயில், குழந்ன ப் 

ம ற்னற அனடயா  ல ண்கனை இச்சமூகம் 

ம ாஷி என்று ஒதுக்குகின்ற நினெயினையும், 

ேெடி எை ஊரார் ேற்றும் சுற்றத் ிைர்  ழி 

தூற்றுகின்ற சமூக அவெத்ன யும்  ம் 

கவின வாயிொக இவர் லவைிப் 

 டுத்துகின்றார். 

“ ிள்னைனயச் சுேக்கும் ம று 

ல ற்றிடாப் ல ண்னண இந் த் 

ல ால்னெயன் சமு ா யத் ார் 

'ம ாஷியாம் இவனை' என் ார் 

ேெலடைச் சுற்றம் ஊரார் 

ே ித் ிடும் வாழ்க்னக மவண்டாம்”5 

என்ற கவின  வாிகைின் வாயிொக, ம ாஷி, 

ேெடி என்ற ல யர் எப்ல ாழுதும் ல ண்களுக்கு 

ஏற் டக்கூடால ன்று நினைத்துள்ை ல ண்கள் 

ேீது கவிஞர் லகாண்ட இரக்கநினெப் 
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 ாட்டினையும், சமூகத் ின் ேீ ாை சாடனெயும் 

அறியமுடிகின்றை. 

 

அரசியல் நினெ 

சிறந்  சமு ாயத்ன  உருவாக்குவ ில் 

இன்றியனேயா  ங்கு வகிப் து அரசியல் 

ஆகும். அரசியல் துனறனய வழி நடத்துகின்ற 

அரசன் குறித்து, 

“அறன் இழுப் ாது அல்ெனவ நீக்கி 

ேறன்இழுக்கா 

ோைம் உனடயது அரசு”6 

என்று குறட் ாவின் வாயிொக வள்ளுவர் 

குறிப் ிடுகிறார். ஆட்சி முனறயில் அறம் 

 வறாேல், நீ ி இல்ொ  கருத்துகனை நீக்கி, 

வீரம் குனறயாது அரசு லசலுத்து வமை சிறந்  

அரசன் என்று குறிப் ிடுகின்றைர். 

இச்சிந் னைகள் கவிஞாின் கவின கைில் 

இனழமயாடிக் காணப் டுகின்றை.  ற்காெ 

அரசியலில் உண்னே இல்னெ என்ற 

கருத் ினையும் ல ைிவுறுத்துகின்றார். 

“அரசியல் முனறனே  ன்ைில் 

அணிந் ிட மவண்டும் தூய்னே 

முரசியல்  ண் ின் ஆர்க்கும் 

முழுனேயின் ேைி  வாழ்க்னக 

உரசியல் இல்ொத் தூய்னே 

உன்ை  உள்ைத் தூய்னே”7 

என்ற கவின  வாிகைின் வாயிொக, ஆட்சி 

முனற லசய்கின்ற அரசியலில் தூய்னே 

மவண்டும். அரசியலில் நிெவுகின்ற முரணாை 

 ண்புகள் ேைி  வாழ்க்னகயில் 

நினறந் ிருப்  ாகவும். இ ைால் அரசியலில் 

 ிரச்சினைகள் நிெவுவ ாகவும், இத் ன்னே 

இல்ொ  அரசியல்நினெ உள்ைத் தூய்னேயால் 

உருவாகும் என்றும் குறிப் ிடுகின்றார். 

  விக்காகப் ம ாராடுகின்ற இன்னறய அரசியல் 

 னெவர்கைின் ம ாக்கினை, 

“  விகட்குப் ம ாட்டியிடும்  ான்னே 

என்றும் 

 ாமராாின் ல ாதுவாை  ண்ம  யாகும் 

  வியது கிட்டாது ம ாகக் காணின் 

 ா கங்கள் வினைந்துவரும் ல ாறானே”8 

என்ற வாிகள் வாயிொக அறிய முடிகின்றது. 

  விக்காக ம ாட்டியிடுவது இன்னறய 

அரசியல் னெவர்கைின் ல ாதுவாை 

 ண் ாகும் என்றும் அப்  வி கினடக்காவிடில் 

 ா கம் லசய்கின்ற ல ாறானே குணம் 

உனடயவராக அரசியல்வா ிகள்  ிகழ்கின்ற 

நினெப்  ாட்டினையும் கூறுகின்றார். 

 

சமூகச் சீர்மகடுகள் 

ேைி  இைத் ின்  வறாை லசயல் ாடுகள், 

சிந் னைகள் சமூகச் சீர்மகட்டிற்கு 

வித் ிடுகின்றை. நாகாிக ோற்றத் ால் 

சமு ாயத் ில்  ல்மவறு ோற்றங்கள் 

நிகழ்கின்றை. கவிஞர்  ம் கவின  வாிகைில் 

சமு ாயச் சீர்மகடாக  ின்வருவைவற்னற 

குறிப் ிடுகின்றார். 

“கா லித்து னகவிட்டு ஓடிப்ம ாகும் 

கைிவண்டு ேைங்லகாண்டார் 

உெகுமவண்டாம் 

........................................ 

சந்ம கப் ம ய்கள்சூழ் சாிவிைாக்கம் 

சஞ்செங்கள் சூழ்ந்துவரும் சாத் ிரங்கள்”9 

இன்னறய சமு ாயத் ில் ஒருவனரக் 

கா லித்துக் னகவிடுகின்ற கொச்சார சீர்மகடு 

நிகழ்கின்றை என் ன யும், 

அன்புக்குாியவர்கள் ேீது சந்ம கம் லகாள்வது 

சமு ாயத் ில் சாிவினை உண்டாகும் என்ற 
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சமு ாய ோந் ர்கைின் நினெப் ாட்டினைப்   ிவு 

லசய்துள்ைனேனய அறியமுடிகின்றை. 

 

 ன்ைம் ிக்னக சிந் னைகள் 

‘ ைித்துைி’ கவின  ல ாகுப் ில் 

இடம்ல றுகின்ற  ல்மவறு கவின கள் சமூக 

ோந் ர்களுக்கு  ன்ைம் ிக்னக ஊட்டும் 

வனகயில் அனேந்துள்ைை.  ன்ைம் ிக்னக 

உனடய ேைி ைால் ேட்டுமே  னடகனைத் 

 ாண்டி சா னை  னடக்க இயலும் என்ற 

கருத்ன , 

“எந் மவார் லசய்வா ைாலும் 

என்றைால் முடியும் என்மற 

முந்துவார் ேைத் ின் ஊக்கம் 

லவற்றிக்கு மூெ ோகும்”10 

என்ற கவின  வாிகைில் லவைிப் 

 டுத்துகின்றார். நாம் மேற்லகாள்கின்ற லசயல் 

என்ைால் சிறப் ாக முடிக்க இயலும் என்ற 

ஊக்கம்  ன்ைம் ிக்னக எைக் கூறுகின்றார். 

இத் ன்ைம் ிக்னக லவற்றிக்கு மூெ ஆ ாரம் 

என்றும் கூறுவ னை அறிய முடிகின்றது. 

 

இயற்னகச் சீர்மகடு 

அன்றாட வாழ்க்னகயில் அனு ிைமும் இயந் ிர 

ல ாருள்கைின் உ மயாகம் அ ிகாித்து 

வருவ ால் ேக்கைின் உடல் உனழப்பு குனறந்து 

காணப் டுகின்றது. அறிவியல் வைர்ச்சியின் 

வினைவால் உருவாகின்ற ல ாருட்கள் 

அனைத்தும் இயற்னகனய அழிப் ைவாகமவ 

உள்ைை கவிஞர் கூறுகின்றார். 

“இெங்குேீன் கருவித் ம ாற்றம் 

வித் கப் ல ாருட்க ைாக 

விைங்கிமய ஏற்றம் காட்டும் 

அத் னை அறிவின் ஆக்கம் 

ஆைனே இயற்னக லகால்லும்”11 

என்ற கவின  வாிகைின் வாயிொக, இயந் ிர 

யுகத் ில் இயற்னக வாழ்வு அழிந்து ம ாகின்ற 

நினெப் ாட்டினை உணர்த் ி யுள்ைார் என் து 

புெைாகின்றது. 

 

சே ர்ேக் மகாட் ாடு 

“யாதும் ஊமர யாவரும் மகைிர்”12 என்ற  ாடல் 

அடிகள் ம சிய ஒருனேப் ாட்டுச் சிந் னைனய 

உணர்த்துகின்றை. இக்கருத் ினை 

லேய்ப் ிக்கின்ற வனகயில் சே ர்ேச் 

சிந் னைனயக் கவிஞர்  ம் கவின  வாயிொக 

லவைிப் டுத்துகின்றார். 

“ச ோர்ந்  புைி ங்கள் சார்ந்து நின்று 

சே ருே வாழ்வுல றும் சால்பு மவண்டும் 

ே ங்கள் எல்ொம் இவற்னறத் ான் 

ே ித்துக் கூறும் 

ேகத்துவத்ன  உய்த்துணர்ந் ால் ோண்பு 

ம ான்றும்”13 

என்ற கவின  வாிகள், ேக்கள் அனைவரும் 

ஒன்லறை எண்ணுகின்ற நினெ எய் ிைால் 

ேைி வாழ்வியல் ேகத்துவோகிய ோண் ினை 

அனடயும் என்ற சே ர்ே  த்துவத்ன  

லவைிப் டுத் ியுள்ைா  இருக்கிறது. 

 

முடிவுனர 

' ைித்துைி' என்ற கவின த் ல ாகுப் ின் 

வாயிொக, சமூக முன்மைற்றத் ிற்குக் கல்விப் 

புெனேயும் ல ண்கள்  ற்றிய 

நல்கருத் ாக்கங்களும்  ீர்வாக அனேயும் 

என் து கவிஞாின் எண்ணப் ாடாகும். நல்ெ 

 னெனேப்  ண்பு உனடய அரசியல் சிறந்  

சமு ாயத்ன  உருவாக்கும் என்றும், சமு ாயச் 

சீர்மகடுகள் ேைி  குெத்ன  சாிவுப் ான க்கு 
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இட்டுச்லசல்லும் என்றும் எச்சாிக்கின்றார். 

லவற்றினய மநாக்கிப்  யணிக்கத் 

 ன்ைம் ிக்னகமயாடு லசயல் ட மவண்டும். 

மேலும் ோறி வரும் இயந் ிரேயோக்கம் 

இயற்னகனய அழிக்கின்றது. ேைி  இைம் 

ேகத்துவம் காண சா ி ே ம  ேின்றி 

ஒற்றுனேயாக வாழமவண்டும் என் ை ம ான்ற 

சமூக சிந் னைகனை முன் னவத்து, 

அவற்றிற்காை  ீர்வு குறித்தும் 

குறிப் ிடுகின்றார். கவிஞாின் சமூகச் சிந் னை  

சமு ாய சீர் ிருத்  ிற்கு உ வுவ ாகி, சமு ாய 

முன்மைற்றத் ிற்கு அடித் ைம் அனேக்கும் 

வனகயில் அனேந்துள்ைது என் ன  

இக்கட்டுனர வாயிொக உணர முடிகின்றது. 

 

 

 

அடிக்குறிப்புகள் 

புறம்.,  ா.எ. 183. 

மு. ங்கராசன்,  ைித்துைி கவின த்ல ாகுப்பு, 

 . 103. 
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மு. ங்கராசன், மு.நூ.,  .18. 

மேெது,  . 44. 

நாக சண்முகம்,  ிருக்குறள் (உ.ஆ.), கு.எ. 384. 

மு.  ங்கராசன், மு.நூ.,  . 67. 

மேெது,  .73. 
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புறம்.,  ா.எ. 192. 
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நரட்டுப் புைப்ேரைல்களில் ‘அழுயக’ 

 

முயைவர் வ. சந்திரபசகர் 

தகௌரவ விரிவுயரயரளர், அரசு கயைக் கல்லூரி 

ேரமக்குடி, இரரமநரதபுரம் மரவட்ைம் 

 

முன்னுயர 

உள்ளத்து உைர்ச்சிகயள உற்று பநரக்கியும், 

உைர்ந்து ேரர்த்தும் கண்டுேிடிக்கும் 

தமிழர்களின் அைிவுக் கூர்யமயும் மைநுட்ேமும் 

நம்யம வியக்கச் தசய்கின்ைை. இத்தயகய 

நுட்ேமரை உைர்வுகள் இயற்யகயிபைபய 

மைிதைிைம் அயமயப் தேற்றுள்ளை. 

உள்ளத்தில் ஏற்ேடும் உைர்வுகள் தவளிப்ேடும் 

விதபம தமய்ப்ேரடு. இது எட்டு வயகப்ேடும் 

எை தமிழர்கள் கண்ைைர். இதயைத் 

ததரல்கரப்ேியம் ததளிவுை விளக்குகின்ைது. 

ேின்ைரளில் இபத தமய்ப்ேரட்யை வை 

நரட்ைவர் ஒன்ேதரக்கிக் தகரண்ைைர். அதயை 

அவர்கள் நவரசம் எை தேயரிட்டு அயழத்தைர். 

ததரல்கரப்ேியர் கூைிய எண்வயக 

தமய்ப்ேரடுகளில் ஒன்ைரை ‘அழுயக’ என்ேது 

நரட்டுப்புைப் ேரைல்களில் ேயின்று 

வந்துள்ளயத இக்கட்டுயரயின் வரயிைரகக் 

கரைைரம். 

 

தமய்ப்ேரடு 

தமய்யில் ேடுவது தமய்ப்ேரடு. அதரவது, 

உள்ளத்து உைர்ச்சிகள் உைலில் ததன்ேடுவது 

தமய்ப்ேரடு ததரல்கரப்ேியப் தேரருளதிகரரத்தில் 

உள்ள ஒன்ேது இயல்களில் ஒன்று 

தமய்ப்ேரட்டியல். தமய்ப்ேரடுகள் பதரன்றும் 

இைங்கள் என்று ததரல்கரப்ேியர் 

ேகுத்துள்ளயத, 

“நயகபய அழுயக இளிவிரல் மருட்யக 

அச்சம் தேருமிதம் தவகுளி உவயக என்று 

அப்ேரல் எட்பை தமய்ப்ேரடு என்ே”1 

(ததரல். தமய். நூ. 1197) 

என்ை ததரல்கரப்ேிய நூற்ேர வரயிைரக அைிய 

முடிகிைது. உைலில் தமய்ச்சுயவகள் அதரவது, 

தமய்யுைர்வுகள் இயவ அயைத்தும் 

புைப்தேரருள்களிலிருந்து பதரன்றுகின்ைை. 

 

அழுயக 

அழுயக என்ேது கண்களிலிருந்து நீயரச்சிந்தும் 

உைர்ச்சி வசப்ேட்ை மைிதைின் ஒரு நியை, 

அழுயக எனும் தமய்ப்ேரடு தன் மரட்டும், ேிைர் 

மரட்டும் ேிைக்கும் எைக் கூறுவர். அழுயக 

என்ேது இழிவு, இழவு, அயசவு, வறுயம ஆகிய 

நரன்கு கரரைங்களரல் ஏற்ேடும் என்ேயத, 

“இளிபவ இழபவ அயசபவ வறுயமஎை 

விளிவில் தகரள்யக அழுயக நரன்பக”2 

(ததரல். தமய். நூ. 1199) 

என்று ததரல்கரப்ேியர் சுட்டுகின்ைரர். 

 

அழுயகப் ேரைல் 

அழுயகப் ேரைல் ேரடி, அழத் 

ததரியரதவர்கயளக் பகலி தசய்வரர்கள். 

பகலிக்கும் கிண்ைலுக்கும் ேயந்து தகரண்பை 

மற்ைவர்கயளப் பேரல் அழுயகப் ேரைல் ேரடி 

அழுவரர்கள். எழுதி யவத்து மைைம் தசய்து 

ேரடுவதல்ை அழுயகப் ேரைல். நியைத்த 

மரத்திரத்தில் நியைத்துப் ேரடுவது. 

அப்ேடிப்ேரடும் அழுயகப் ேரைல்களில் 

உள்ளத்யத ஈர்த்து உலுக்க வல்ைதரகக் 

கருத்தயமந்த சிை ேரைல்களும் இருக்கத் தரன் 

தசய்கின்ைை. 

 

தந்யதயின் தேருயமயயக் கூைி அழுதல் 

அயலூர் தசன்று வரழ்க்யக நைத்தும் மகள் தன் 

தந்யத இைந்த தசய்தி பகட்டுக் கதைி அழும் 

குமுையை, 

“சங்கஞ் தசடிக்தகல்ைரம் தங்க நிழலு 

வச்பச 
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தங்க நிழலுவச்பச – என் 

தருமதுயர ஐயரபவ – நரன் 

தங்க இைமில்ைரபம தைிக்கைபை 

பேரயிருந்பதன்! 

எருக்கஞ் தசடிக்தகல்ைரம் இருக்க 

நிழலுவச்பச 

இருக்க நிழலுவச்பச –என் 

தரு மதுயர ஐயரபவ – நரன் 

இருக்க இைமில்ைரபம இளங்கைபை 

பேரயிருந்பதன்”3     (நரட்டுப்புைத்தில், ே.115) 

எனும் இப்ேரைலில் கரைைரம் சங்கஞ் 

தசடிக்தகல்ைரம், எருக்கஞ் தசடிக்தகல்ைரம் 

இருக்க நிழல் யவத்தரய் என்னும் 

தசரற்தைரைர்கள், அவள்தம் நரத்தூன் 

நங்யககயளப் ேற்ைி கூறுவதரகும். 

எங்கிருந்பதர வந்த இயளயரள்களுக்தகல்ைரம் 

இைம் தகரடுத்தரய், இருக்க இைமில்ைரமல் 

இளங்கைலும் தைிக் கைலும் தரண்டிச் 

தசன்பைன் என்று அழுகின்ைரள். 

வந்தவர்களுக்கு முதலிைமும் வரரிசுகளுக்கு 

அடுத்த இைமும் வழங்கிய வள்ளதைன்று 

அப்ேரயவப் புகழ்ந்து ேரடுகிைரள், அம்மங்யக 

என்று தேரருள் தகரண்ைரல் ேரட்டின் 

தேரருட்சுயவ நம் உள்ளமீர்த்து உலுக்கும். 

இதயைக் குைிக்கத் தரன் தருமதுயர ஐயரபவ 

என்கிைரள். ஒபர வரர்த்யதயில் இரண்டு 

தேரருள் உள்ளைக்கம். தரும துயர என்ேதில் 

தருமம் தசய்த துயரதயைவும் தேரறுயமயிலும் 

தருமர் எைவும் தேரருள் தகரள்ளைரம். இங்கு 

அழுயகப்ேரைல் எவ்வளவு கருத்தரழத்யதத் 

தன்ைகத்பத தகரண்டு விளங்குகின்ைது. 

என்ேது புைப்ேைைரகிைது. 

 

மகள் தன்நியையயக் கூைி அழுதல் 

மிகவும் சிரமப்ேட்டுச் தசல்வரக்குைன் வளர்ந்த 

தன்யை வசதி குயைந்த இல்ைத்தில் கட்டிக் 

தகரடுத்து விட்டீர்கள் என்று கூைி, தன் 

தந்யதயின் இைப்ேில் அழுகின்ைரள். இதயை, 

“மயையயச் சுத்திக் கல்தேரறுக்கி – என் 

மரட்ைலுக்குக் கல் ேதிச்சி – என்யை 

மதிக்க இைமில்ைரபம மடுவிபை 

தள்ளுைீங்பகர - இந்த 

மடுயவ விட்டுத் தரண்டி வர – எைக்கு 

மரமரங்கம் தசல்லுமப்ேர”4 

(நரட்டுப் புைத்தில், ே.116) 

என்கிற வாிகள் லவைிப் டுத்துகின்றை. 

 இப்ேரைலில் அந்தஸ்து இல்ைரத இைத்தில் 

கட்டிக் தகரடுத்து விட்டீர்கள் என்ேயதச் 

தசரல்லி அழுது, நம் இதயத்யத தநருக்கிப் 

ேிழிகின்ைரள் மகள் டு மடு தவன்றும் 

தகரள்ளிை தமன்றும் உவயம தசரல்லி அழுது, 

மைத்தின் ஆழத்தில் அழுந்தும் வண்ைம் 

உங்கயளப் ேரர்க்க மரமரங்கம் பகரடி நரள் 

தசல்லுமப்ேர என்று எதுயக பமரயைபயரடு 

இயம்பும் மகளின் அழுயகயயக் கரை 

முடிகின்ைது. 

 

கைவயை இழந்த தேண்ைின் நியை 

கைவயை இழந்த தேண்கயள முண்ைம் 

என்றும் விதயவ என்றும் மூளி என்றும், தகரல் 

என்னும் முள்ளரல் குத்திக் கிளரும் பவதயை 

தகரஞ்சம் மல்ை. கல்ைரைரலும் கைவன் 

புல்ைரைரலும் புருஷன் என்ேது தமிழில் ஒரு 

தசரல்வம். தநரண்டிபயர முைபமர ஆைரலும் 

கைவன் இருந்தரல் அந்தப் தேண்களுக்குச் 

சமுதரயம் கட்டுக் குழுத்தி என்று 

சிைப்ேளிக்கின்ைது. இல்யைதயன்ைரல் கம்மைரட்டி 

என்று இழித்து இடித்துயரக்கின்ைது. 

 தேரும்பேறு என்று தசரல்ைப்ேடுகின்ை 

தேற்ைிநியைச் தசல்வங்கள் எது 

இல்ைரவிட்ைரலும் கவயைப் ேைமரட்ைரர்கள். 

பூபவரடும் தேரட்பைரடும் இருக்கபவ 

விரும்புவரர்கள். தீர்க்கரயுசர வரழ்வரயம்மர 

என்ை வரழ்த்யதவிை, தீர்க்க சுமங்கலியரக 

வரழ்வரயம்மர என்று வரழ்த்துவயதத் தரன் 

மைமகிழ்ச்சியுைன் விரும்புவரர்கள். 

 கைவன் இல்யைதயன்ைரல் சமுதரயத்தில் 

அவர்கள்ேடும் இன்ையைப் ேின்வருமரறு 

கரை முடிகின்ைது. 

“நம்ேிபைன் உங்கயள நல்ை ேைர மரத்யத 

நரருத்தம் பூ மரத்யத 

நல்ை ேைர அழிந்து நரருத்தம் பூ அழிந்து 

நம்ேிைவள் வீைரபைை”5          

(நரட்டுப் புைத்தில், ே.118) 
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 கைவன் இல்ைரத யகம்தேண் ஒருவர், 

தன்கைவயர நல்ை ேைர, நரருத்தம், 

எலுமிச்யச ஆகியவற்பயரடு ஒப்புபநரக்கிக் 

கூைி, இப்பேரது தன் கைவர் தன்பைரடு 

இல்ைரததரல், விதயவ என்று தேயர் தரங்கி 

பவதயையுைன் வரழ்ந்து வருவயத வருந்திக் 

கூறுகிைரள். 

“சங்கிலிபூட்டிதயிறுகயையயயிபை 

மரங்கல்யம் தகரக்கி விட்டு மடியில் 

விழக்கரரியபமர 

மிளகு சிறு தரலி முகப்பு வச்ச அட்டியலு 

முகப்பு வச்ச அட்டியயை முடிஞ்சியவக்க 

நரளரச்பச 

கடுகு சிறுதரலி கல் ேதிச்ச அட்டியலு 

கல்ேதிச்ச அட்டியயைக் கழற்ைி யவக்க 

நரளரச்பசர”6 

(நரட்டுப் புைத்தில், ே.118) 

என்ை இப்ேரைலில், கைவயை இழந்து 

வருந்திக் தகரண்டிருக்கும் யகம்தேண் ஒருவர், 

வீட்டு பவயைகயளச் தசய்து தகரண்டிருக்கும் 

பேரது தம்முயைய கழுத்தில் இருந்த 

தரலிக்தகரடி மரங்கல்யம் ஆைது, பகரக்கி 

விட்டுக் கீபழவிழுந்து விட்ைது என்று தசரல்லி, 

தரம் விதயவயரகி விட்ை பவதயையயக் 

கூறுகின்ைரள். கைவயை இழந்தவர்கள் நயக, 

பூ, தேரட்டு ஆகிய மங்களப் தேரருட்கயள 

எண்ைிப் ேரர்க்கக் கூைரது. சமுதரயத்தில் 

உள்ள சம்ேிரதரயங்கயள வருந்திக் 

கூைிபவதயைப் ேடுகின்ைரள். 

 இளம் ேருவத்திபைபய கைவயை இழந்து 

தவிக்கும் ஒரு தேண் அருவங்தகரடி பகரவக் 

தகரடிப்ேந்தலிட்டு, அருயம மகள் குழந்யத 

மகள் தரலி வரங்க வழிக்கும் தகரடி வழிக்கும் 

சம்மதபமர? எைக் கதறுகின்ைரள். இது ேந்தல் 

பேரட்டுத் தரலிவரங்கும் சம்ேிரதரயம். 

 தரலியறுத்த தேண்யைப் ேரர்ப்ேபத 

சகுைதயை என்று சமுதரயபம அவர்களுக்குத் 

தைிதயரரு இழியவ ஏற்ேடுத்தி 

ஒதுக்கியவப்ேபதரடு வண்ைப் புையவக்குத் 

தயை, பூயவக்கத்தயை, சிரித்துப் பேசக்கூை 

அவர்களுக்குத் தயை; இப்ேடி அவர்கள் 

நல்வரழக் கூைரதவர்களரக எண்ைி ஒதுக்கி 

யவத்து விடுவரர்கள். 

 கைவன் இருக்கும்பேரபத இைந்து விடும் 

தேண்கயளப் புண்ைியவதி, மஞ்சள் குங்கும 

மங்களத்பதரடு பேரய்ச் பசர்ந்து விட்ைரள் 

என்று சிைப்புயர வழங்குவரர்கள். கைவர் 

இைந்தும் உயிபரரடு வரழ்ந்தரல் அவர்கயளப் 

ேரவி என்று ேட்ைம் சூட்டி ஒதுக்கி யவத்து 

விடுவரர்கள். 

 

 ாய் இறப்பு 

தரயரர் இைந்து பேரைதற்கரகப் ேரடும் 

அழுயகப் ேரைல் ேைவற்யைக் 

பகட்டிருக்கிபைன். தநஞ்சம் கயரந்துருகச் 

தசய்யும் கருத்தரழ மிக்க ேரட்ைரகக் கருதிடும் 

வண்ைம் அயமந்த இப்ேரைலில், 

“வைக்பக மயழபேஞ்சு நம்ம வயதைல்ைரம் 

தண்ைீர் வர 

வளமரர் தசடி முயளத்து வண்ை மல்லிப்பூ 

பூக்கும் 

வண்ை மல்லிப்பூ தவடுத்தரல் உங்கள் 

வளம் வரழ வந்த தேரண்ணு”7 

(நரட்டுப் புைத்தில், ே.123) 

 தரயற்ை பேரபத சீரற்றுப் பேரகும். சீரற்ை 

நியையயச் சிங்கரரத் தமிழில் தசந்தமிழரசி 

ேரடிக் கதறும் ேரங்கியை எதற்குவயம இட்டுச் 

தசரல்வது. சிந்யததயல்ைரம் தநரந்து சிந்தும் 

கண்ைீயரத் தன் தரயின் ேரதங்களிபை 

ஓைவிட்டு அண்ைியரின் தகரடுயமகயள 

ஆரரத்துயரத்துைன் தசரல்லும் அந்த வரிகயள 

நியைத்தரல் நம்தநஞ்சு தநகிழரமலிருக்கு மர 

தரயய இழந்து தவிப்புறும் தேண், சீரிழப்யேச் 

சிந்யத தநரந்து ேரடுகின்ைரள். தரய் இல்ைரத 

கரரைத்தரல் தன்யையும் தன் குழந்யதயும் 

வரபவற்க யரரும் வர மரட்ைரர்கள். 

குழந்யதயின் ேசியரற்ை ஒரு பவயள 

உைவும்கூைக் கியைக்கரது என்று கூைி, 

இதயத்யத தநக்குருகச் தசய்து விடுகின்ைரள். 

 

முடிவுயர 

தந்யத, கைவன், தரய் ஆகிபயரர் இயற்யக 

எய்தி விட்ைரல், தசரல்லியழும் அவர்களின் 

சுற்ைத்தரர்கள்ேடும் மைபவதயையய அழுயகப் 

ேரைல் மூைம் தவளிப்ேடுத்துவயதக் 

இக்கட்டுயரயில் கரை முடிகின்ைது. 
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மு. ங்கராசன்  னடப் ில் உணர்வுகள் 

 

முனைவர் லஜ.ம ா. சாந் ிம வி 

உ விப் ம ராசிாியர்,  ேிழ் உயராய்வு னேயம்  

லசந் ேிழ்க் கல்லூாி, ேதுனர 

 

உைர்வு நம்மில் ஐம்புைன்களரல் 

வழக்கம்தேறும் தேருயம, தவட்கம், பகரேம், 

மகிழ்ச்சி பேரன்ை உைர்வுகளும், மூயளயில் 

தேரங்கி வழியும் சிந்தயைகளும் வழக்கமரக 

இைட்சிய, ஆன்மீகப் புைப்ேரடுகள் அல்ைது 

உைர்வுக்குரிய புைப்ேரடுகள், மைிதர் 

உைரும் சிந்தயை அல்ைது மைம் சரர்ந்த 

அல்ைது உைல் சரர்ந்த நியைகயள உைர்ச்சி 

(Emotion) எைைரம். 

 நமக்கு பதயவயரை உைர்ச்சியய அைிவுப் 

பூர்வமரகச் சிந்தயை தசய்து, நமக்கு பவண்டும் 

எை எதற்கும் திையை உைர்வு என்பேரம். 

அைிவியல் எண்ைப் ேரிமரைல்கள் மற்றும் 

அைசல்கள் ததரல்கரப்ேியரும் இவ் 

உைர்வியை தமய்ப்ேரடு என்கிைரர். 

வைநூைரர் உைர்வியை தசக்பகரட்ேரடு 

என்கின்ைைர். ததரல்கரப்ேிய உைர்வியை 

எட்டு வயக தமய்ப்ேரடுகள் என்று சுட்டுகிைரர். 

“நயகபய அழுயக இளிவரல் மருட்யக 

அச்சம் தேருமிதம் தவகுளி உவயகதயன்ை 

அப்ேரல் எட்பை தமய்ப்ேரடு என்ே” 

என்ேர் ததரல்கரப்ேியர். 

 

எைக்தகரரு வரம் பவண்டும் 

மு.தங்கரரசன் அவர்கள் எைக்தகரரு வரம் 

பவண்டும் எை இயைவைிைம் பகட்கிைரர். 

என்ை வரம்? ஏன் வரம்? எை ேை பகள்விகள் 

பதரன்ைத்தரன் தசய்யும். 1981-ஆம் ஆண்டு 

ேிப்ரவரித் திங்கள் 16-ஆம் நரள் ஐயர 

அவர்களின் ேள்ளியில், ேயின்ை மரைவி 

மைிமரைர உைல்நைக் குயைவரல் விடுமுயை 

தேற்றுக் தகரண்டு, மரயை நரன்கு மைிக்கு, 

ேள்ளியய விட்டுச் தசல்லும்பேரது 

கைத்திச்தசன்று, சித்திரவயத தசய்து தகரயை 

தசய்தைர். இச்சம்ேவத்திற்கும், அவரின் வரம் 

பவண்டுதலுக்கும் என்ை சம்ேந்தம் எை 

பயரசித்தரல், எைக்தகரரு வரம் பவண்டும் 

என்று கத்திக் கதை பவண்டும் என்ை நியையவ 

ஏற்ேடுத்தியபத இச் சம்ேவம் என்கிைரர். 

 மைிமரைரவின் இறுதிப் ேயைத்தின் 

பேரது, திரண்டு இருந்த ஐயரயிரத்துக்கும் 

பமற்ேட்பைரர் அழுது புைம்ேிய துன்ே 

உைர்வும், தரய்க்குைங்கள் சேித்திட்ை சரே 

வரர்த்யதகளும்  (பகரே உைர்வு), ேள்ளி 

மரைவர்கள் ‘பகர’தவை அழுது துடித்திட்ை 

அவை உைர்வும், எடுத்துக் கூைிைரலும் அைிய 

முடியரத துன்ே உைர்களரவரகும். ேரல்மைம் 

மரைரப் ேச்சிளங்கிளி மைிமரைரவுக்கு 

ஏற்ேட்ை ேரதகச் தசயயைக் கண்டு இயைவர, 

தமன்யமக் கரங்களுக்கு வன்யம தகரடு. 

பூப்பேரன்ை ேற்கயளப்  பகரரப் ேற்களரக்கு. 

அந்த ேஞ்சமரேரதகரின் குைல் ேிடுங்கி, மரயை 

அைிந்து பகரரத்தரண்ைவம் ஆடும் 

தகரடூரத்யத எைக்கு தகரடு என்ேபத அவர் 

இயைவைிைம் பகட்கும் வரம். பமலும், 

“எல்பைரரும் வரழ பவண்டும் – உயிர்கள் 

இன்புற்ைிருக்க பவண்டும்.........” 

என்று நரன் வரம் பகட்ைரல், அந்த வரம் அந்த 

தேரல்ைரக் கயவருக்கும் பசர்ந்து விடும். 

எைபவ, அவ்வரம் பவண்ைரம் எைக்கூைி, 

“நல்பைரர்கள் நரைிைத்தில் உய்யப் 

தேரல்ைரதரர் பூச்சுமந்துப் பேரகட்டும்” 

என்று இயைவயைக் கண்டு வரம் பகட்கிைரர் 

மு.தங்கரரசன் ஐயர அவர்கள். 

 

தசய்நன்ைி மைவரயம 

மைித உைர்வுகளிபை உயரிய உைர்வு நன்ைி 

உைர்வு. நன்ைியியைச் தசலுத்துகின்ைபேரது, 

அது அன்ேரக, பேரின்ேமரக, அயமதியின் 

வடிவமரகப் ேரிைமிக்கப்ேடுகிைது. நன்ைி ஓர் 
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அழகிய வரர்த்யத. இதயைப் புன்முறுவபைரடு 

தசரல்கின்ை தேரழுது மட்டுபம உள்ளம் 

பூப்பூக்கும் அது மைிதைின் குயைேரடு. நன்ைி 

அளவரய்ச் தசரன்ைரல் அனுசரிக்கப்ேடுவர். 

அதிகமரய் நன்ைி தசரல்ேவரது வரழ்க்யக 

அைங்கரிக்கப்ேடும். 

 மு.தங்கரரசன் அவர்கள் ததரைக்கப் 

ேள்ளியில் ேடித்துக் தகரண்டிருந்த தேரழுது, 

ஏடு பேருந்தில் ேயைம் தசய்து தகரண்டு 

இருக்கிைரர். அருகில் அவரது ேள்ளித் 

பதரழர்களும் இருந்தைர். ஒரு பேருந்து 

நிறுத்தத்தில் ஆங்கிபையர் ஒருவர் ஏறுகிைரர். 

சில்ையைக் கரசுகயளப் தேட்டிக்குள் 

பேரட்ைரர். கட்ைைச் சீட்டு வந்தது. “பதங்க்ஸ்” 

என்று நன்ைி கூைி, இருக்யகயயத் பதடி 

அமர்கின்ைரர். அவரின் அச் தசய்யகயயக் 

கண்டு, அவரும், அவருயைய ேள்ளித் 

பதரழர்களும் சிரிக்கின்ைைர். பேருந்து 

சிைவற்ைில் ‘கண்ைக்ைர்கள்’ இருப்ேரர்கள். அம் 

மைிதனுக்கு நன்ைி கூைைரம். உயிர் இல்ைர 

தேரைியினுக்கு ‘நன்ைி’ தசரல்ைத்தரன் 

பவண்டுமர! அதற்பக அச் சிரிப்பு. இப்ேடி 

எதற்தகடுத்தரலும் நன்ைி கூறுவது 

இங்கிைரந்து பதசித்திைருக்கு இயல்ேரய் 

அயமத்த ேண்ேரடும் உதட்ைரல் கூறுவது 

நன்ைி அன்று, உள்ளத்தரல் உயரப்ேபத நன்று. 

 ஒருவருக்தகரருவர் சுமுக நியையில் 

உதவிக் தகரள்வதும், நன்ைி உைர்ச்சியரகும். 

தந்யத மகனுக்குச் தசய்யும் உதவி நன்ைி, மகன் 

தந்யதக்கு தசய்யும் உதவி நன்ைி என்ேது 

ேற்ைிதயல்ைரம் கூைிய வள்ளுவர். 

“எந்நன்ைி தகரன்ைரர்க்கும் உய்வுண்ைரம் 

உய்வில்யை 

தசய்நன்ைி தகரன்ை மகற்கு” 

என்று தசய்நன்ைி மைவரயமத்து ேண்புக்கு 

இைக்கைம் வகுத்தரர். 

 தசய்நன்ைி என்ேதற்கு மு.தங்கரரசன் 

அவர்கள் கரைமைிந்து, இைமைிந்து, 

அைிவைிந்து, அன்ேைிந்து, துன்ேமைித்து, 

பதயவயைிந்து, அயழயரமல் தசன்று யக 

தகரடுத்துக் கருயை பேரற்ைி, பதரள் 

தகரடுத்துத் துயையரய் நின்று உதவுவபத 

‘தசய்நன்ைி’ ஆகும் என்கிைரர். 

 

நரன் அயைந்த ஓர் ஏமரற்ைம் 

மைித வரழ்க்யகயில் ஏமரற்ைம் என்ேது, நரம் 

ஒன்யைப் தேறும் ஆவலுைன் எதிர்ேரர்த்து, 

அது நயைதேைரமல் பேரவபதயரம். 

இதயைபய ஔயவயரர், 

“என்யை நியைக்கின் அதுதவரழிந்திட்டு 

ஒன்ைரகும் 

அன்ைி அதுவரினும் வந்ததய்தும் – ஒன்யை 

நியையரத முன்வந்து நிற்ேினும் நிற்கும் 

எயையரளும் ஈசன் தசயல்.......” 

என்கிைரர். இதயைபய “பமன் ேிரப்பேரசஸ் 

பகரட் டிஸ்பேரசஸ்” என்ேரர்கள் பமல் 

நரட்ைரர். 

 1978-ஆம் ஆண்டு அக்பைரேர் மரதம் 12-

ஆம் நரள், தீேரவளி திருநரள் தநருக்கத்தில், 

ஜீபரரஸ் கப்ேற் ேட்ையையில் ஸ்யேபரரவ்ஸ் 

எண்தைய்க் கப்ேல் தவடித்து, பகரரத் தீ 

விேத்து நைந்தது. இவ் விேத்து சிங்கப்பூயரபய 

கைங்க யவத்தது. ேிள்யளகயள இழந்த 

தேற்பைரர் – தேற்பைரயர இழந்த ேிள்யளகள், 

கைவயை இழந்த மயைவி – உயிர் இழந்பதரர் 

– ஊைமுற்பைரர் – நியைவிழந்பதரர் எைத் 

துன்ேக் கைல் தேருகியது. தீேரவளியய தீே 

ஒளி ஏற்ைிக் தகரண்ைரை நியைத்பதரர், ஒளி 

இழந்து, இருட்ையைச் தசன்ைது இயைவைின் 

தீர்ப்பு. 

 அத்தீேரவளியில் மு.தங்கரரசன் வருந்த 

வில்யை. மகிழ்ச்சியரக தீேரவளி தகரண்ைரடிைர். 

ஆைரல், இரண்டு வருைங்களுக்குப் ேிைகு வந்த 

தீேரவளியின் பேரது, நண்ேர்கயள அயழத்து 

மிகச் சிைப்ேரக தீேரவளி ேண்டியகயய 

தகரண்ைரை திட்ைமிட்டு இருந்தரர். அப்தேரழுது 

அவருயைய தந்யத வழித் தரத்தர இைந்து 

விட்ைதரகத் தகவல் வந்தது. தீ 

விேத்துக்குள்ளரபைரர் குடும்ேங்கள் அப்பேரது 

அயைந்த அபத துன்ேம். ஏமரற்ைம் தைக்கு 

ஏற்ேட்ைதரகக் கூறுகிைரர் ஆசிரியர். பமலும், 

ஆசிரியர் தைக்கு ஏற்ேட்ை ஏமரற்ைத்திைரல், 

மைிதர்கள் நியைப்ேது பேரல் எதுவும் 

நைப்ேதில்யை. இயைவைின் நியைவுகள் தரம் 

உைகில் தசயல்ேடுகின்ைை. எைபவ, மக்கள் 



 

 
 

 

 130 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 1 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

 
எயதயும் தரங்கும் இதயம் தேை பவண்டும் 

என்கிைரர். 

 

என் வரழ்க்யக இைட்சியம் 

“அரிது, அரிது மரைிைரரய் ேிைத்தல் அரிது 

என்ேர் ஔயவயரர். அத்தயகய அரிய 

மரைிைம் ேிைப்யே எய்தி அரிதினும், அரிதரய் 

அருஞ்தசயல் ேை புரிந்து அவைிபயரர் 

பேரற்றும் வண்ைம், நியைதேறு பூவுைகில் 

நின்று, இைந்தும், இைவரத மயைந்தும் 

மயையரத இைவரத் தன்யமயுயைய, 

எழிைரர்ந்த இன்ேப் பேறு தேை பவண்டும் 

என்ேது என் இைட்சியம்” என்கிைரர் 

மு.தங்கரரசன். 

 பமலும், என்னுயைய இன்ேத்திருக் 

தகரள்யக “இந்தியர் சமுதரய முதிபயரர் 

வரழ்வில்ைம்” என்ேபதரர் அைக்கரவல் 

நிறுவைம் அயமத்து, ஆதரவற்பைரர்க்குப் 

புகலிைம் அளிப்ேது என் இைட்சியம் என்றும் 

கூறுகிைரர். 

 நல்பைரர் வரழட்டும் தீபயரர் அழியட்டும் 

என்றும், தசய்நன்ைி மைந்தவர்களுக்கு 

இவ்வுைகில் உய்பவ இல்யை; உயர்பவ 

இல்யை என்றும், இவ்வுைகில் எதுவும் நியை 

இல்யை. எைபவ, எயதயும் தரங்கும் இதயம் 

தேறுவீர் என்றும், என்பும் ‘ேிைர்க்குரியவரரய்’ 

வரழ்ந்து, இைவரப் புகழ் அயைய பவண்டும் 

என்றுமரகப் உைர்வு ேன்முக சித்தரிப்புகயளச் 

மு.தங்கரரசைின் ேயைப்புகளில் இருந்து அைிய 

முடிகிைது. 
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மு. ங்கராசன் கவின கைில் சிந் னைக்கூறுகள் 

 

லெ. சாமுண்டீஸ்வாி 

உ விப்ம ராசிாினய, ேதுனரக் கல்லூாி, ேதுனர 

 

முன்னுனர 

இைினேயாைத்  ேிழ்லோழியிமெ  னடப்பு 

வனகக்கூறுகள்  ல்மவறாைனவ இருப் ினும் 

சிந் னை ாீ ியாை வனககைில் எடுத் ாளும் 

கவின ப் னடப்புகள் ேிகு ியாக உள்ைை. 

அவற்றில் சமு ாயத் ின் முரண்கனையும், 

சுவடுகள் ம ான்று அனேந்  நிகழ்வுகனையும் 

லவைிக்லகாணரும்  னடப் ாைர்கைில் ஒருவர் 

கவிஞர்  ங்கராசன் ஆவார். அவரது  

கவின த்ல ாகுப்புகைில் உள்ை  ண் ாடுசார் 

ோற்றங்கனையும் .ேைி ைின் இயல் ாை 

உணர்வுகள்  ற்றியும் உள்ை கவின கனை 

ேரபுக்கவிஞர்கைின் கவின களுடன்  

ஒப் ாய்வாகக் காணொம். 

 

ோதுைங்கைி – சிறப்பும் ேரபுக்கூறும் 

ல ாதுவாக கவின கைின் ேரபுத் ன்னேகனையும் 

சமூகத் ின் சிந் னைகனை எடுத் ியம்பும் 

ேரபுக்கவின கள் ல ாிதும் துனணபுாிகின்றை. 

அவ்வனகயில் மு. ங்கராசன் கவின த் ல ாகுப் ாை 

‘ோதுைங்கைி’ என்ற நூலில் சமூகத் ின் 

அவெங்கள் ேற்றும் ஆக்கங்கள்  ற்றிய 

சிந் னைச்சிறப்பு ேிகு ியாக உள்ைது. 

மூத்ம ாாின் லசால் மகட்டு நடக்கும் எத் னகய 

குடும் மும் உயர்வாை நினெ எய்தும் என்  ில் 

ஐயம் இல்னெ. அவ்வாறு “சீெத் ால் 

உயர்வனடந்  லசம்னேயாைர். சீரடிகள் 

ல ாழும் வீமட சிறந்  வீடாம்” என்ற கவிஞாின் 

வழிகைில் லசம்னேயாைராக முன்மைார்கனைக் 

கூறியும் “லசகம் ம ாற்றும்  ம்நாட்னடச் 

சீர்னேயாக்கும்”1 என்றும்; நாட்னடச் சீராக்கும் 

முன்மைாாின் அறிவுசார்  ண் ினைப்  ற்றிக் 

கூறியுள்ைார். மேலும்  ார ி ாசன் 

“மு ிர்ந் ிடும்  ருவம்  ன்ைில் ேக்கட்கு 

முடினயச் சூட்டி எ ிர்ந் ிடும் துன் மேதும் 

இல்ொேல் ேக்கள் வாழ”2 என்றும் ோசற்ற 

ல ாண்டினழத்து சமு ாயச்சீர் ேறுேெர்ச்சி 

கண்டல ை முழக்கஞ்லசய்வீர் என்று 

லசாற்கைில் ோறு ாடு இருப் ினும் 

ேரபுக்கூறுகள் ோறா க் கவின  அனேப் ினை 

அறிய முடிகிறது.நாடு முன்மைற ….வீடு 

முன்மைற மவண்டும் என்ற கவிநயத் ினை 

ஆசிாியர் அறியனவத் னே புெப் டுகிறது. 

 ார ியார்  ைது கவின கைில் “ஒற்னறக் 

குடும் ந் ன்ைில்-ல ாருள் ஓங்க வைர்ப் வன் 

 ந்ன , ேற்னறக் கருேங்கள் லசய்ம -ேனை 

வாழ்ந் ிடச் லசய் வைன்னை….”3 என்று 

மூத்ம ாராை  ாய்,  ந்ன ப்  ற்றியும் 

“எந்ன யும்  ாயும்” என்ற கவின யில் 

‘சிந்ன யிொயிரம் எண்ணம் வைர்ந்து 

சிறந் தும் இந்நாமட’என்ற கருத் ின் 

ஆளுனேனயப்   ற்றிக் கூறியுள்ைார். 

 

மநர்னேயும் சமூகமும் 

அறம் ோறு ாடு லகாண்ட வாழ்வில் 

இன்ைல்கள் ேட்டுமே வரும். இ னை 
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 ிருவள்ளுவர் “லசாற்மகாட்டம் இல்ெது 

லசப் ம் ஒரு னெயா, உட்மகாட்டம் இன்னே 

ல றின்”4 என்று  ேது ல ாய்யாேனறயில் 

கூறியுள்ைது ம ாெமவ, “ ீட்டீய நல் 

ஒவியத் ின்  ிகழ்வண்ணம் ம ாெத்  ினைந்து 

வரும். வாழ்க்னக நெம்  ிறோர்க்கும் மநர்னே, 

ல ருனேேிகும் நல்லுெகில்  ிறழ்ந்து வரும் 

மநர்னே”5 எைப்  ல்மவறாைக் 

கவின வாிகைில் மநர்னேயின் மேன்னேனயக் 

கவிஞர் கூறியுள்ைார். இ னைப்  ார ி ாசன் 

‘நித் ம்  ிருத் ிய மநர்னேயிைால் ேட்டுமே 

உண்ண உணவும், உயிர்வாழ அனைத்தும் 

 ரமுடியும் மநர்னேயின் சிறப்ம  விடாமுயற்சி, 

குறிக்மகாள் என்  ன் ேறுவடிவோகமவ 

லகாள்ைொம். இ னை  ார ி ாசன் ‘ஏதும் 

 னட வந்  ம ாதும் அஞ்சற்க! … ங்கனை 

எண்ணுக …. ேங்காது நல்ெறிவு ல ைிவு 

வரும்.’6 என்று கூறுவ ில் புெப் டும் மநர்னே 

சமூகத் ின் அங்கோைால் ேட்டுமே உெகம் 

உயர்வு ல றும்.  ன்ைெேில்ொ  

வாழ்வ ைி;ல் மநர்னே என் து ஓர் வரோகும். 

மநர்னேயாை ேைி ன் உண்னேயின் 

 ிர ி லிப் ாக இருப் ான். என் து 

புெப் டுகிறது. 

 

புத்துெகும் பு ிய உெகும் 

பு ிய, புதுசு, புதுனே என்ற லசாற்கள் உைம் 

ாீ ியாக இன் ம் மசர்ப் னவ இச்லசாற்கனைக் 

லகாண்மட  னடக்கப் ட்ட உெகம்  ற்றிய 

கவின யின் சிந் னைனயக் கவிஞாின் வழி, 

‘பு ியது வாய் பு ியது வாய் புெர்ந்து ம ான்றிப் 

புவைங்கள் கண்டுவரும் புதுனே மோகம்’ என்ற 

கவின  வாிகைின் மூெம் உைம் சார்ந்  உெகம் 

புதுனேனய ேட்டுமே விரும்பும். மேலும் 

‘ ண்புேிைிர் புத்துெனகப்  னடப்ம ாம் 

என்றும்’7 ஆசிாியர் கூறுவ ில் ேரபுசார் 

 ண்புகள் ேட்டுமே என்றும் முன்மைற்றம் 

 ரும். அத் னகயப்  ண் ினைக் 

கலித்ல ானகயில் ‘ ண்ல ைப் டுவது 

 ாடறிந்ல ாழுகல்’8 என்று கூறப் ட்டுள்ைதும் 

குறிப் ிடொம். 

  ார ி ாசன் இ னை, “உணர்லவனும் 

கைலினட அயர்வினை எாிப்ம ாம். 

‘ஒருல ாருள்  ைி’ எனும் ேைி னரச் 

சிாிப்ம ாம்” எனும் கவின  வாிகைில் 

உணர்விற்காை ே ிப்பும் சிறப்பும் கூறப் டு ல் 

அறியமுடிகிறது. 

 மேலும் லசயற்காிய லசயொக “புவிலயொம் 

ம ாற்றும் வண்ணம் ல ாற்லசயல் புாிந்ம  

வந் ார்” புவிநெம் ம ாற்றிக் காக்க 

ல ான்ேைம் லகாண்மட நன்னே, குவிந் ிடாய் 

காெந்ம ாறும் குனறவறச் லசயமெ லசய்வார்”9 

என்ற கவின யின் சிறப் ாய் லசயற்கு அாி ாக 

உள்ை லசயொக உள்ைவற்னறச் லசய்து 

உெகினை உருவாக்கி நெேனடயச் லசய்யும் 

ல ாழிொைர்கள் லசயல்கைாகவும் 

அறிந்துக்லகாள்ைொம்.  ார ியார் 

‘ஆக்கத் ிமெ ல ாழிலுக்கத் ிமெ –புய 

வீக்கத் ிமெ உயர் மநாக்கத் ிமெ 

…கடலிைிமெ உயர் நாடு’ என்றும் 

‘வாழ்வுக்லகாவ்வா  - இந்  னவயத்ன  

இந்நினெ எய் ப் புாிந்ம ாம்.’10  என்று 

 ங்கைால் உருவாக்கப் ட்ட உெகின் 

சிறப் ினைச் லசய்வ ற்காி ாை லசயொக்கம் 

என்மற லசால்ெொம். சேத்துவத்ன க் கூறும் 

 ரந்  உெகம் ேக்கள் வாழ்வியலுக்கு வழி 

வகுத்  வறுனேயில் உழன்ற ேக்கனைப் ற்றி 

 ிருவள்ளுவர், ‘இரந்தும் உயிர்வாழ் ல் 
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மவண்டின்  ரந்து லகடுக உெகியற்றியான்’11 

என்று உெகப் ல ாதுேனறமய கூறியும் 

ல ாழிொைர்கள் லசய்யும்  ணிக்காக  ென் 

அனடவல ன் து இன்றும் இயொ  ாகமவ 

உள்ைது. 

 

அச்சமும் அஞ்சானேயும் 

அச்சம் என் து வரவிருக்கும் அ ாயம் ேற்றும் 

அவப்ல யர் குறித்து ஏற் டும் ேை நடுக்கம் 

எைப் ல ாருள் டும்.  ய உணர்வு என்று 

கரு ப் டும். அச்சம்  ற்றி ோதுைங்கைி நூலில் 

கூறப் ட்டுள்ை “ேடங்லகாண்ட ம  னேயால் 

ேைத்துள் அச்சம், ோண்பு லநடு நாணயத்ன  

ோய்த்துக்லகாண்டு என்று கவின யின் 

அடிகைில் ேைி ைின் குணம் அறிய 

உ வுகிறது. அச்சேில்ொ  ேைி ன் வாழ்வின் 

நினெயினை “அஞ்சா  ேைம் லகாண்டார் 

அகிெம் ம ாற்றும் ஆண்னேநினற 

சான்மறாராய் அணிந்  நிற் ார்”12 உெகம் 

ம ாற்ற ஒழுக்கவாழ்வு மேற்லகாண்டச் சிறப்பும் 

இக்கவின  வாிகைில் புெப் டுகிறது. 

அ னைப்  ார ி ாசன் ‘இன் ம் வந்து 

லநருங்கிடு மநரத் ில் ஈைர் அஞ்ச 

வஞ்சக்கள்வன் ோய்த் ிட்டாமைா!;13 என்றும் 

ஒன் து சுனவகைில் ஒன்றாக புெப் ட்ட அச்சம் 

 ற்றி கவிகைின் கருத் ில் உணர்வாயினும் 

வசப் டக்கூடா  ஒன்று அஞ்சு ல் ஆகும். 

 

குடும் மும் சிந் னைகளும் 

இைனேயில் ஒருவன் நல்ெ முனறயில் ல ாருள் 

ஈட்ட மவண்டும். அப்ல ாருனை அறவழிக்குப் 

 யன் டுத்  மவண்டும். இது இைனே 

வாழ்க்னக. 

 முதுனேயில் ஒருவன்  ைது குடும் ப் 

ல ாறுப்புகனை எல்ொம்  ைது ேக்கைிடம் 

 கிர்ந்து லகாடுத் ிட மவண்டும். இது முதுனே 

வாழ்க்னக என்  னை “ஆண்டனேந்  

மு ிமயாாின் அறிவு மகட்டு அடிப் னடயில் 

 ிறழா  அன்பு லநஞ்சம், தூண்டா  ேணி 

விைக்காய்த் துெங்கி நின்றால் 

ல ாடர்ந்ல ாியும் விைக்க ைின் தூய்னே 

காண்ம ாம்”14 கவிஞர் கூறிய ன் மூெம் 

அறியமுடிகிறது. நல்ெ குடும் ம்  ல்கனெக் 

கழகம்’ என்னும் கருத்ன ப்  ார ி ாசன் 

கூறியம ாடு நில்ொேல் குடும் விைக்கில் 

“அறிவுக்மகார்  ிருவிைக்காம் உருவிைக்கிட 

வீட்டுக்குள் ஒைி விைக்கனைத்தும் ஏற்றி ஒரு 

ல ருங்கெயத்துள்மை உயர்நறும் புனக 

எழுப் ிப் ல ாிமயாாின் உள்ைம் எங்கும் ல ருக 

லசய் ாள்”15 நம் முன்மைார், வாழ்க்னகயின் 

 யைாக அறம், ல ாருள், இன் ம், வீடு 

என்னும் நான்னகயும் குறிப் ிட்டுள்ைார்கள் 

உெகப்  ற்னறத் துறந் ாலும் குடும் த்ம ாடு 

மசர்ந்து ான் வாழமவண்டும் என்று 

 ார ி ாசன் குறிப் ிட்டுள்ைார். 

 

இயற்னகயும் காட்சி இன் மும் 

இயற்னகனய ஞாெக்கூறு உவந் ம று 

வியப் ாை  ிண்ணம் எைப் ல்மவறு 

ல யர்க்லகாண்டு அனழக்கக்கூடிய 

ல ான்ைாைப் ம ாின் ம். இ னை ஆசிாியர் 

வந்ல ாைிரும் மேற்றினசயின் வான்ே ியின் 

ல ாலிலவல்ொம் அந்  இந் ிரைார் காணா  

இன் ந் ரும் ம ரழகு என்று ேயக்கும் 

லசாற்கைால் கூறியுள்ைார். இ னைப் 

 ார ி ாசன் ‘உயர்ேனெகள் மசானெகள் 

ந ிகள் இயற்னகலயழில்கள்  ார், 
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கைிலசய் ான் ல ருேக்கள் உள்ைத் ில் என்றும் 

ஒைினயக்கண்மடன். கடல்மேல் – 

நல்உணர்னவக்கண்மடன்’16 என்றும் 

இனறவன் அைித்  இயற்னகனயப்  ற்றிப் 

ல ாக்கிஷோகக் கூறியன  அறியமுடிகிறது. 

 

முடிவுனர 

ல ான்று ல ாட்டு வரும் வழக்கங்கைில் 

சிறப் ம்சங்கனை இன்றுவனர  யன் ாட்டில் 

எடுத்துக்லகாள்வன  ேரபுகள் என்று கூறொம். 

அத் னகய ேரபுகனைக் லகாண்டு 

உருவாக்கப் ட்ட கவின த்ல ாகுப் ாை 

ோதுைங்கைியில் சமூகத் ின் அனைத்து 

 குப்புகளும் வாிகைாக விைக்கப் ட்டுள்ைது  

வீடும் நாடும் என்ற கவின  மு ல் இயற்னக 

எழில்  என்ற  கவின கைில் சிந் னைக்கூறுகள் 

லசறிந்து காணப் டுகின்றை. கவிஞாின் 

சிந் னைச்லசாற்கள் அனைத் ிலும் இெக்கண 

இெக்கிய நயங்கள் நினறவாக உள்ைை. 

ேரபுக்கவின களுக்மக உாிய எதுனக மோனை 

நயம் ேற்றும்  ாநயங்கள் அணியிெக்கணம் 

என் ை ல ற்று  ிகழும் கவிஅனேப்பு உள்ைது. 

ேரபுக்கவிஞர்கள் கவின கைில் உள்ை 

ல ாருள்நயத்துடன் ஒப் ாய்வு லசய்யத் க்க 

வனகயில் சிந் னைக்கைம் 

அனேயப்ல ற்றுள்ைது. நல்வரவாை 

வாழ்வியல் மு ல் இயற்னக ல ரும்ம று வனர 

கைியின் இைினே ம ான்று இம்ோதுைங்கைி 

அனேந்துள்ைது 

 

துனணநூற் ட்டியல் 

ோதுைங்கைி (டிசம் ர் 1989) மு. ங்கராசன் 

பூவழகி   ிப் கம், லசன்னை-14 

 ார ி ாசன் கவின கள்  (டிசம் ர் 1992) 

 யாாிப்பு- இராேநா ன் ஸ்ரீஇந்து 

  ிப் கம். லசன்னை-35 

 ார ியார் கவின கள்  (டிசம் ர் 2007) 

ஸ்ரீஇந்து   ிப் கம் லசன்னை-35 
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மு.  ங்கராசைின் இனைமயார் நெச் சிந் னைகள் 

 

முனைவர்  ா. சிங்காரமவென் 

உ விப் ம ராசிாியர்,  ேிழ் உயராய்வுனேயம் 

அரசு கனெக் கல்லூாி, மேலூர் 

 

 ேிழகத் ில்  ிறந்து  ாயின் ேனறவுக்குப் ின் 

 ந்ன யின் கரம்  ற்றி ேமெசியாவில் 

குடிமயறியவர் மு. ங்கராசன். அங்கு நல்ெசாேி 

என்ற நல்ொசிாியாிடம்  ேிழ்  யின்று 

 ணியினடப்  யிற்சி ஆசிாியராகவும்,  யிற்சி 

ல ற்ற ஆசிாியராகவும் 1959ஆம் ஆண்டுமு ல் 

சிங்கப்பூாில்  ேிழாசிாியராகவும்  ம் ணியினைத் 

ல ாடங்கிைார்.  ின்ைர்  னெனேயாசிாியர், 

 ாட நூொக்கக் குழு உறுப் ிைர் என்ற 

  விகனைப் ல ற்றார்.  ாய்த் ேிழ் ேீதும்  ேிழ் 

இெக்கியச் லசழுனேயின் ேீதும் லகாண்ட 

 ீராக் கா லிைாலும் ோணவர்களுக்குக் 

கற் ிக்க மவண்டுலேன்ற மவட்னக 

ேிகு ியிைாலும்  ற் ெ  னடப்புகனை 

உருவாக்கத் ல ாடங்கிைார். எழுத் ாைர், 

கவிஞர், கட்டுனரயாைர், நாடக ஆசிாியர் 

என்ற ன் முக ஆளுனேத் ிறனை 

மு. ங்கராசன் ல ற்றவர். இவர் இயற்றிய 

‘ ேிழ் எங்கள் உயிர்’ என்னும் கட்டுனர நூனெ 

முன் னவத்து இவ்வாய்வுக் கட்டுனர 

அனேகிறது. 

 

கட்டுனர  இெக்கியம் 

கட்டுனர என் து  குப் ாய்வுக்காை ஒரு 

வடிவம் என்றும், விவா ித்து விவாிப் ம  

அ ன்  ண்பு என்றும் கா.சிவத் ம் ி. ஒரு 

ல ாருள்  ற்றிச் சிந் ித்து, சிந் ித் வற்னற 

ஒழுங்கு டுத் ி எழுதுவம  கட்டுனர என்கிறார் 

க.லசாக்கலிங்கம். இப் டி, லசய்யுள் ேரன த் 

 ாண்டி, உனர நனடயில் எழு ப் டுகின்ற 

கட்டுனரகனை ஆராய்ச்சியாைர்கள்  ின்வருோறு 

வனகப் டுத்துகின்றைர். 

  ர்க்கக் கட்டுனர, லசய் ிக் கட்டுனர, 

விவரணக் கட்டுனர,  குப் ாய்வுக் கட்டுனர, 

லசயல்முனற விைக்கக் கட்டுனர, 

எடுத்துனரத் ல் கட்டுனர, வனகப் டுத் ல் 

கட்டுனர, புனைவுக் கட்டுனர என்ற 

வனகப் ாடுகள் இருப் ன  இனணய ைம் 

வழியாக அறிய முடிகிறது. இனவ  விர சேயக் 

கட்டுனர, வரொற்றுக் கட்டுனர,  யணக் 

கட்டுனர, இெக்கியக் கட்டுனர,  ிறைாய்வுக் 

கட்டுனர, அறிவியல் கட்டுனர, நாட்டுப் 

புறவியல் கட்டுனர என்ற வனகப் ாடுகளும் 

உள்ைை.  ள்ைி ோணவர்களுக்கு 

அறிமுகப் டுத்தும் ம ாது எைிய முனறயில் 

ஆறு, ேனழ, கடல், ேரம்  ன் வரொறு 

கூறுவன ப் ம ாலும்,  ிருவிழாக்கள் ேற்றும் 

ே ம் சார்ந்   ண்டினககள் குறித்  

கட்டுனரகனைத் ல ாகுத்தும் நூல் வடிவில் 

 ருவர். அனவ ோணவர்களுக்கு எழு வும் 

ம சவும் கற்றுத்  ரும் கருவியாக இருப் ன க் 

காணொம். 
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 ேிழ் எங்கள் உயிர் 

சிங்கப்பூாில்  ேிழ்  யிலும்  ள்ைி 

ோணவர்கனைக் கருத் ில் லகாண்டும் 

 ேிழ்லோழிப்  ாடத் ிட்டத் ின் அடிப் னடயில் 

 யிற்சிகளுக்கும் ம ர்வுகளுக்கும் லகாடுக்கப் டும் 

 னெப்புகனை அடிலயாற்றியும் ‘ ேிழ் எங்கள் 

உயிர்’ எனும் கட்டுனர நூனெ உருவாக்கியுள்ைார் 

மு.  ங்கராசன். இந்நூலில் நாடு, லோழி, கல்வி, 

சமு ாயம், உணர்வுகள், சிந் னைகள் என்னும் 

னேய  னெப்புகைில் இரு த்து மூன்று 

கட்டுனரகள் இடம் ல ற்றுள்ைை.  ேிழ் ஆட்சி 

லோழியாக உள்ை அயல் நாடுகைில் ஒன்று 

சிங்கப்பூர். இரு லோழிக் கல்விக் 

லகாள்னகயினை எப்ம ாதும் வலியுறுத் ிக் 

லகாண்டிருக்கும் சிங்கப்பூாில், இக்கட்டுனரத் 

ல ாகுப்பு இரு லோழியில் ( ேிழ், ஆங்கிெம்) 

இடம் ல ற்றுள்ைது. “ ேினழத்  ாய் 

லோழியாகக் லகாண்ட ோணவர்கள் எடுத்  

 னெப் ினைத்  ிறன் ட எழுதுவ ற்கும் 

ம சுவ ற்கும் ஒரு  னடப் ாக்கோகவும், 

 ேிழாசிாியப் ல ரு ேக்களுக்குத்  க்கம ார் 

துனணபுாியும்” எை நூலின் முன்னுனரயாகக் 

குறிப் ிட்டுள்ைார். 

 

சிங்கப்பூர் 

உெகவனர  டத் ில் ஒரு முற்றுப்புள்ைி அைவு 

 ான் சிங்கப்பூர்  ிருநாடு. ஏறத் ாழ இருநூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருப் த் ிரண்டு 

குடினசகனைக் லகாண்ட ேீைவர் குப் ோக 

இருந்  சிங்கப்பூர், இன்று உெகத் ில் 

நான்காவது துனறமுகப்  ட்டிைோகத்  ிகழ்கிறது. 

நாலைாரு புதுனேகளும் ல ாழுல ாரு 

ோற்றங்களும் லசய்து,  ழனேயின் 

அடிச்சுவடுகமை இல்ொ வாறு ோற்றியனேத்து, 

வலினேயும் வைப் மும் சிறப்பும் லசழுனேயும் 

கைிவும்  ணிவும் உருக்லகாண்ட நன்ைாடாகச் 

சிங்கப்பூர் விைங்குவன க் கண்ணாரக் கண்டவர் 

மு. ங்கராசன். இவர், ஒருங்கினணந்  ேமெசியா 

சிங்கப்பூாில் குடிமயறியவர். ஒவ்லவாரு 

நாைிலும் ஆண்டிலும் ஏற் ட்ட வைர்ச்சினயப்  

 ார்த் வர். எைமவ, 

 “சிங்னகத்  ிருநாலடன்றால் சிறந்  நாடு 

 ங்கேிொ நல்ொட்சி   ியும் நாடு 

ல ாங்குவைம் பூாிக்கும் புதுனே நாடு 

 ங்கு வைம் என்லறன்றும்  னழக்கும் 

நாடு!”   ( .எ.உ. .3) 

என்று  ங்கராசன் கவின யாகப்   ிவு 

லசய்துள்ைார். 

 ேைி  இைவரொறு கல்ம ான்றி ேண் 

ம ான்றாக் காெத்ம  முன்ம ான்றிய மூத்  குடி 

 ேிழ்க்குடி என் ர்  ேிழறிஞர்கள். இ னைக் 

கண்ண ாசன், 

“க ிர்  லவடித்துப்  ிழம்பு வீழக் 

கடல்  லகா ித்துச்  சூடாற்ற 

முதுனே ேிகும் நிெப் ரப் ில் 

முன்ம ான்றி மூத் குெம்”  

                                  (மேெது.,  .35) 

என்று, ேைி குெம் ம ான்றிய வரொற்னற 

நூொசிாியர்   ிவு லசய்கிறார். ேைி ர்கள் 

விெங்கனையராய் வாழ்ந்  காெத் ில் உணவு, 

உனட, உனறயுள் ம ான்ற அன்றாடத் 

ம னவகைின் ல ாருட்டு கும் ல் கும் ொகவும், 

குழுக்கள் குழுக்கைாகவும், கூட்டங் 

கூட்டோகவும் ஒன்றித்து, ஒன்று  ட்டு 

நினெயூன்றி வாழத்  னெப் ட்டு விட்டார்கள் 

என் து ேைி  குெவரொறு ஆகும். இ னைக் 

கட்டுனரகைின்  ெ இடங்கைில் ேைி குெ 
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 ாிணாே வைர்ச்சினயயும்,  ேிழ் இைத் ின் 

ல ான்னேனயயும்   ிவு லசய்துள்ைார். 

 

லோழி 

லோழி என் து கருத்துப்  ாிோற்ற 

ஊடகோகும். ேைி ன்  ன் மவட்னகயினை, 

வினழவினை, கருத் ினைப் புெப் டுத்துவ ற்கும், 

புாிந்து லகாள்ைச் லசய்வ ற்கும் லோழி 

ம னவப் டுகிறது. இம்லோழி ல ாடக்கத் ில் ஒலி 

ேற்றும் வாி வடிவம் ல ற்று, எழுத் ாகி 

லசால்ொகி லசாற்லறாடராகி லோழியாகி 

ேெர்ந்து ேணம்  ருகிறது. இங்ஙைம் ம ான்றிய 

உெகின்  ழனே வாய்ந்  லோழிகளுள் 

ன ந் ேிழாம்  ழகு  ேிழும் ஒன்று (மேெது., 

 .35) என்று  ேிழ் லோழியின் ல ான்னேனயத் 

 ங்கராசன் சிறப் ிக்கின்றார். 

 ஓர் இைம் ல ருனேக்குாிய ாகக் கரு ப் ட 

மவண்டுலேைில், அந்  இைத்துக்மக உாிய லோழி 

ல ருனேக்கும் ல ருேி த்துக்கும் உாிய ாகச் 

சிறந்து விைங்க மவண்டும். லோழி சின ந் ால் 

அந்  இைம்  ண் ாட்டு அனடயாைங்கனை  

இழக்கும் என் ன ப்  ாமவந் ர்  ார ி ாசன், 

“லசந் ேிமழ! உயிமர! நறுந்ம மை! 

லசயலினை மூச்சினை உைக்கைித்ம மை! 

னநந் ாலயைில் னநந்தும ாகும் என் 

வாழ்வு 

நன்ைினெ உைக்லகைில் எைக்கும் 

 ாமை!”   (மேெது, . 29) 

என்று  ாடுகின்றார். லோழி வாழ்ந் ால் இைம் 

வாழும். இைம் வாழ்ந் ால் லோழி வாழும் என்ற 

கருத்ன த்  ங்கராசனும்  ம் கட்டுனரகைில் 

  ிவு லசய்துள்ைார். மேலும், சிங்கப்பூாில்  ம் 

லோழினய அகற்றி, சேஸ்கிரு த்ன  ேொய் 

 ல்கனெக் கழகத் ில்  ிணிக்க முயற்சித்  

நீெகண்ட சாஸ் ிாியாாின் எண்ணத்ன த்  ேிழ் 

முரசு நாைி ழ் ஆசிாியர்  ேிழ்மவள் அவர்கள் 

ம ாராடித்  ேிழுக்குாிய இடத்ன ப் ல ற்றுத் 

 ந் ார் என்ற வரொற்னற ோணவர் ேணம் 

லகாள்ளுோறு  ன் கட்டுனரயில் எழு ியிருப் ன க் 

காணமுடிகிறது. 

 

லோழிப் ற்று 

சிங்கப்பூாில் சீைம், ேொய்,  ேிழ், ஆங்கிெம் 

ம ான்ற  ன்லோழி ம சுமவார் நினறந்  நாடு. 

எைமவ, ேக்கைின் எழுத் ில் ம ச்சில்  ெ 

லோழிக் கெப்புகள் நினறந் ிருக்கும். இ னை, 

இெக்கிய உெகில் ‘ேணிப் ிரவாை நனட’ 

என்று குறிப் ிடுவர். இ னை விடுத்து ேக்கள் 

அவரவர்  ாய் லோழியில் ம சு ல் 

மவண்டுலேை சிங்கப்பூர் மூத்  அனேச்சர், 

 ிர ேர் லீகுவான்யூ குறிப் ிட்டுள்ைார். 

“யாேறிந்  லோழிகைிமெ  ேிழ்லோழி 

ம ால் 

இைி ாவ ல ங்கும் காமணாம் 

……………………………………… 

மசேமுற மவண்டுலேைில் ல ருலவல்ொம் 

 ேிழ் முழக்கம் லசய் ல் மவண்டும்”

                       (மேெது.,  .41) 

 லோழினயக் காப் ாற்றுவது ேக்கைின் 

கடனே என்று  ார ி கூறுகிறார். இக்கருத்ன த் 

 ங்கராசைார் ோணவாின் ேை ில்   ியும் டி 

  ிவிட்டுள்ைார். மேலும்,  ேிழ்லோழியாகிய 

நம்  ாய்லோழி வாழும் லோழியாக, வைரும் 

லோழியாக நினெக்க மவண்டும் நீடிக்க 

மவண்டுலேன்றால், ல ருேக்கமை…  யவு 

லசய்து இன்று மு ல் “ ேிழனரக் கண்டால் 

 ேிழில் ம சு –  ேிழனரக் கண்டால்  ேிழில் 
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ம சு” என்கிற  ாரக ேந் ிரத்ன  உச்சாித்துக் 

லகாள்ளுங்கள் என்கிறார். 

 

 ன்லோழி அறிவிைால் வினையும் நன்னேகள் 

ோந் ாிைம் நாகாிக வைர்ச்சியும் மு ிர்ச்சியும் 

ல ற்று வாழத் ல ாடங்கிய காெ கட்டத் ில், 

வாணி  மநாக்குடன் ஊர்விட்டு ஊர், நாடு 

விட்டு நாடு, கண்டம் விட்டுக் கண்டம் லசன்று 

வந் வர்கள், ல ாருைா ார இடர்ப் ாடுகள் 

சிெவற்றால் புெம் ல யர்ந்  இடங்கைில் வாழத் 

ல ாடங்கி விட்டார்கள்.  ெ இை சமு ாயக் 

கெப்பு நினறந்ல ாைிரும் நாடுகைில் 

வாழ்மவார்  ன்லோழி அறிவு ல று ல் 

இயல் ாை ஒன்றாகும். சங்க காெம் ல ாட்டுச் 

சே காெம் வனர  ேிழர்கள்  ல்மவறு நாடுகைில் 

குடிமயறிய வரொற்று நிகழ்னவப்  ார ி, 

“ல ன்முனறயடுத்   ீவுகள்  ெவினும் 

பூப் ந் ின் கீழ்ப்புறத் துள்ை 

 ற் ெ  ீவினும்  ரவியிவ் லவைிய 

 ேிழ்ச் சா ி”   

            ( ார ியார் கவின கள்,  .47) 

என்கிறார். அவ்வாறு குடிமயறும் ேக்கள் 

அந்நாட்டு நனட, உனட, கனெ, கொச்சாரம், 

நாகாிகம்,  ண் ாட்டு வைர்ச்சி  ற்றி அறிந்து 

லகாள்ளுவ ற்கும்,  ன்லோழி அறிவு 

ல றுவ ற்காை கட்டாயச் சூழலில் ேக்கள் 

அயெக லோழி அறினவ வைர்த்துக் 

லகாள்வார்கள். இ னைத்  ங்கராசன், 

“லோழி  ெ கற்றுத் ம ர்ந் ால் லசல்லும் 

வழிலயல்ொம் வாயிற்  ிறந்து வழி விடும் 

விழி  ெ ல ற்றுப்  ார்னவ ேிகுந் ால் 

எழில்  ெ ம ான்றும் ஏற்றும் ல றொம்” 

(மேெது,  .48) 

என்றவாறாகச் சுட்டித்  ன் சிந் னைனய முன் 

னவக்கின்றார். மேலும்,  ெ இை சமு ாயக் 

கெப்புள்ை நாட்டில் வாழும் நாம் 

அனைவமராடும் கெந்து, “யாதும் ஊமர 

யாவரும் மகைிர்” என்ற  ரந்  

ேைப் ான்னேயில்  ழகவும், உறவாடவும், 

ஒன்மற குெம், ஒருவமை ம வன் என்ற விாிந்  

உள்ைப் ம ாக்கில் வினையாடி ேகிழவும், 

சகிப்புத் ன்னே, புாிந்துணர்வு, விட்டுக் 

லகாடுக்கும் ேைப் ான்னே,  ாைாண்னே 

(ஊக்கம் விடாமுயற்சி),  ணிவுனடனே 

ம ான்ற உள்ைத்து உணர்வுகளுடன் உரேைித்து 

வாழ்ந் ிடுமவாம் என்கிறார். மேலும் உெக 

அரசியல், வணிகத் ல ாடர்பு லோழியாை 

ஆங்கிெம் கற்ம ாம், அம  சேயத் ில் அறிவுப் 

 ாலூட்டிய  ாய்லோழியினை ேறவாது 

காப்ம ாம் என் ன , 

“ஒரு லோழினயக் கற்ற ைால் உன்ை ம் 

ல றொம் 

இருலோழினயப்  டித்துணர்ந் ால் 

இந் நாமட 

இருகரங்கள் குவித்துன்னை வணங்கி 

ஏற்கும் 

உறு கரங்கள்  ட்டுலோலி நயங்கள் 

ஓங்கும் ”              (மேெது.,  .67) 

எைக் கவின யாகப்  ாடியுள்ைார். 

 

கல்வியின்  சிறப்பு 

லசல்வங்கைில் சிறந் து கல்விச் லசல்வம். உடல் 

உள்ைம் ஆன்ோனவ வலினேப் டுத்தும் என் ார் 

விமவகாைந் ர். அறிவுச் லசல்வம் 

ல ற்றவர்கள் உெகில் உள்ை அனைத்துச் 

லசல்வங்கனையும் ‘கண்ணுனடயார் என்ம ார் 

கற்மறார்’ ( ிருக்குறள்) என்றும், 
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“எக்குடிப்  ிறப் ினும் யாவமர ஆயினும் 

அக்குடியிற் கற்மறானர மேல்வரு லகன் ர்” 

(நறுந்ல ானக) 

என்றும், 

“மவற்றுனே ல ாிந்  நாற் ாலுள்ளும் 

கீழ்ப் ாலொருவன் கற் ின் 

மேற் ாலொருவனும் அவன் கண் 

 டுமே”                            (புறநானூறு) 

என்றும், 

“கற்மறானுக்குச்  லசன்ற விடம் எல்ொம் 

சிறப்பு”           (ஒைனவ) 

என்றும், 

 எண்ணற்ற இெக்கியச் சான்றுகளுடன் 

கல்வியின் சிறப்ன த்  ங்கராசைாாின் 

கட்டுனரயில் காணமுடிகிறது. 

“ டித்  ைால் ஞாைம் ல ற்மற 

 டிப் றியா ார் என்னும் 

இடித்துனரயில் இருந்து நீங்கி 

எழிலுெகம் ம ாற்ற வாழ்வார்” 

                       (மேெது.,  .60) 

“இைனேயிற் கல்வி சினெயில் எழுத்து 

அன்னையும்  ி ாவும் முன்லைறி ல ய்வம் 

 ாயிற்சிறந்  மகாவிலும் இல்னெ 

 ந்ன  லசால் ேிக்க ேந் ிரம் இல்னெ” 

என்  ாை அறலநறிகள்  ேிழிெக்கியத் ில் 

ேிகு ியாக இருப் ன த்  னெப்புகளுக்குப் 

ல ாருந்துேிடங்கைில் உாிய மேற்மகாள்கைாகப் 

 யன் டுத் ி உள்ைார். மேலும், அறிவில் 

சீர்னே, அன் ின் ோட்சி, ஒழுக்கத் ின் உயர்வு, 

நன்றி ேறவானே, நட் ில் ல ருனே, 

ேைத்தூய்னே, ஊக்கம், முயற்சி, அஞ்சானே, 

துணிவு ம ான்ற ேைி  ேைத் ின் 

உள்ளுணர்னவப் புைி ப் டுத் ி, ேைி ன் 

ேைி ைாக வாழ வழிவனக லசய்கின்றை 

என் ன க் கட்டுனரயில் காணமுடிகிறது. 

 

கற்றலில் ோணவர்கைின்  ங்கு 

“ ீட்டத்  ீட்டத் ான் கத் ிக்குக் கூர்னே 

 டிக்கப்  டிக்கத் ான் புத் ிக்கும் கூர்னே”  

              ( . 79) 

 புத் கம்  டிப் ன  வாழ்வியல்  ழக்கோகக் 

லகாள்ை மவண்டும் என் ன  வலியுறுத் ி 

சிங்கப்பூாில் ம சிய நூெகத் ார் இயக்கம் 

நடத் ிைர். புத் கங்கள்  த் ிாினககள்  டிக்கும் 

ம ாது இயல் ாக ஏற் டும் எழுத்து இெக்கண 

லசாற்லறாடர்  ினழகள் நீங்கும். வழு, 

வழுவனே ி, ேரபு, ேரபு வழுவானே, 

லசாற்லறாடர் ஆக்கம் ஆகிய லோழித் ிறன் 

ல ற்று விைங்க முடியும். இ னை, 

“நூல்  ெ கற்றல் மவண்டும் 

நுண்ணிய  த்துவங்கள் 

மவல் ம ாலும் அறிவு நுட் ம் 

விைங்கிட மவண்டும்” (மேெது.,  .82) 

என்கிறார். இன்னறய இனைமயார், 

 ினரப் டங்கனை வாழ்க்னகப்  ாடோகக் 

லகாண்டு, ல ாய்ோனைத் ம டிக் குறிக்மகாள் 

அற்றவர்கைாக வாழ்கின்றைர். இந்நினெ ோற 

மவண்டும்.  ீய  ழக்க வழக்கங்கைில் இருந்து 

விடு ட மவண்டும். அன் ின் லநகிழ்வு, 

அறிவில் ல ைிவு, ஆக்கத் ில் ஊக்கம், 

வாழ்வில் எைினே, உண்னேயில் உயிர்ப்பு, 

உனழப் ில் ஓய்வின்னே, லகாள்னகயில் 

உறு ி,  ண் ில் சால்பு, அறத் ில் நம் ிக்னக 

ஆகிய நற் ண்புகனைக் லகாண்ட ோணவன் 

 ான் கல்வியில் சிறந்து விைங்க முடியும் 

(மேெது.,  .71) எை மு. ங்கராசைார் 

குறிப் ிடுகிறார். 
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 ன்ைம் ிக்னக 

ேைி ர்கைின் மூன்றாம் னக நம் ிக்னக. 

நம் ிைார் லகடுவ ில்னெ. இது நான்கு 

ேனற ீர்ப்பு என் ர் அருைாைர்கள்.  ன்ைில் 

 ான் நம் ிக்னக லகாண்டார்  ாரணியில் 

ம ால்வியுறுவ  ில்னெ. “முடியாது என்லறாரு 

லசய்னக இருக்குோைால் அந்  முட்டாள் 

 ைோை வார்த்ன னய என்ைிடம் லசால்ொம ” 

(மேெது,  .94) என்று முழங்கிைார். ஆங்கிெப் 

ம ரறிஞர் ொங்ல ல்ொ. வகுப் ில் கனடசி 

நாற்காணினயத் ம டிச் லசல்லும் ோணவன், 

வாழ்க்னகயில் மு ல் நாற்காலிக்கு வருவ ில்னெ 

என்கிறார். மேலும், ம னவகனைப் ல ருக்கிக் 

லகாள்ளும் ேைி  குெத் ின்  வீிர முனைப் ால் 

ஏற் ட்டது  ான் எண்ணிப்  ார்க்கவியொ 

அறிவியல் ஏற்றோகும் என் ார் காரல் ோர்க்ஸ். 

ேைி ன்  ன்ைம் ிக்னகமயாடு முயன்றால் 

ேட்டுமே லவற்றினயப் ல ற முடியும். ம ாதும் 

என்ற ேைன க் கடந்து பு ியை காணும் 

ஆர்வத்துடன், ல ாடர் முயற்சியில் இறங்கிட 

மவண்டும். “முயனெ மவட்னடயாடிைால் 

ம ாதும் என்ற ேைம் லகாள்ைாம , யானைனய 

வீழ்ந்  மவண்டும் என்று எழுச்சி லகாண்டு 

ம ாராடு, லசயல் டு” ( .99) என் துடன், 

எ ிர்ேனற எண்ணங்கனை விடுத்து, மநர்ேனறச் 

சிந் னைகைாக வைர்த்துக் லகாண்டால் 

வாழ்வில் உயரொம் என்று, இனைமயாருக்கு 

வழி காட்டுகிறார் மு. ங்கராசன். 

 

உறவுகள் 

இரனவப்  கொக்கி, கண்கனை அகல் 

விைக்காக்கி, இரத் த்ன ப்  ாொக்கி, ேடினயத் 

ல ாட்டிொக்கி, ஒரு தூசு துரும்பு விழச் 

சம்ே ியாேல்  ியாகத்  ிருவுருவாகி. 

வைர்க்கின்றாள்  ாய். மசய் ல ற்ற மநாய்க்குத் 

 ாய் ேருந்துண் ாள் என் ர் ஆன்மறார். 

இப் டி, ம ணிப்  ாதுகாத்து வைர்க்கப் ட்ட 

 ிள்னைகள்,  ின்ைாைில் ல ற்மறானர 

அைான கைாய், ஆ ரவற்றவர்கைாய் ஆகும் 

அவெநினெ ோற மவண்டும். இனைமயாரும் 

ஒருநாள் மு ியவராய் ோறுவர். அன்னறக்கு 

நீங்கள் உங்கள் ல ற்மறானர நிராகாித் ன ப் 

ம ால், உங்கனை உங்கள்  ிள்னைகள் 

நிராகாிப் ர். இ னைப்  ழலோழி வாயிொக 

விைக்குகிறார். “காமவானெ வீழக் 

குருத்ம ானெ சிாிக்குோம்” என் து  ழலோழி. 

அந் க் குருத்ம ானெயும் ஒருநாள் 

காமவானெயாகும் விசித் ிரம் ல ாடர்ந் ிடும். 

எைமவ, ல ற்ற  ாய்  ந்ன யனரக் காப் து 

நன்ேக்கைின் கடனேயாகும். 

 

சமு ாய நென் 

சிங்னகக் குடியரசில் ேக்கள் இை, ே ,  

நிற, லோழி மவறு ாடுகனையும், முரண் ாடு 

கனையும், கொச்சார ம  ங்கனையும் கடந்து, 

அனைவரும் சிங்கப்பூனரப் மசர்ந் வர்கள் என்ற 

ேைநினெமயாடு, ோணவர்கள் ஒன்று ட்டு,  ம் 

கடனேகனைச் லசம்னேயுறச் லசய்து ேகிழ 

மவண்டும். வினையாட்டு,  ாட்டு, இனச, 

நடைம் என்ற துனறகைில் விருப்புனடமயார், 

அவரவர் துனறயில் இனடயறாது  யின்று, 

எழுச்சி ேிக்க சமு ாயம் உருவாகப்  ாடு ட 

மவண்டுலேன்ற கருத்ன  முன்னவக்கிறார். 

அயெகப்  ண் ாட்டுச் சூழனெ உள்வாங்கிக் 

லகாண்டு, நேக்காை  ண் ாட்னடத்  க்க 

னவக்கும் வி ோக ோணவர்கள் நடந்து 

லகாள்ை மவண்டும். ேைி ர்கள் நினைப் து 
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ம ால் எதுவும் நடப்  ில்னெ. இனறவைின் 

நினைவுகள்  ாம் உெகில் லசயல் டுகின்றை. 

ஆகமவ, என யும்  ாங்கும் இ யம் ல ற்று, சமு ாய 

நென் ம ாற்றி, வாழ்வன  இெட்சியோகக் லகாள்ை 

மவண்டும் எை,  ேிழ் ேக்களுக்கு நூொசிாியர் 

அறிவுறுத்துகிறார். 

 

நினறவுனர 

 ேிழகத் ிலிருந்து ல ாருள் வைம் கரு ிப் புெம் 

ல யர்ந்ம ார்கைில் மு. ங்கராசைாாின் 

குடும் மும் ஒன்று. அயெகங்கைில் கினடத்  

மவனெனயச் லசய்து உணவு, உனட, 

இருப் ிடத்ன த்  க்க னவத்துக் 

லகாள்வ ற்காை ம ாராட்டங்களுக்கு இனடமய, 

 ாய்லோழினயக் கற் தும் கற் ிப் தும் 

கடிைோை இெக்காகும். ஆைால், 

 ங்கராசைாாின்  ந்ன   ேிழ்லோழினயக் 

கற் ித்  ின் வினைவு இன்று நாடும ாற்றும் 

 ேிழராய் வெம் வருகிறார். ஒருங்கினணந்  

ேமெசியா சிங்கப்பூனரயும்,  ைித் ைி நாடாை  ின் 

ல ற்றநாட்டின் வைர் நினெயினையும் 

ேக்கனை ஒருங்கினணக்க இயற்றப் ட்ட 

சட்டங்கனையும் மநரடியாகக் கண்டவர். 

எைமவ,  ன்லோழிச் சூழலில் வாழும்  ேிழர் 

 ம் அனடயாைத்ன  எங்ஙைம்  க்கனவத்துக் 

லகாள்ை மவண்டும்.  ேிழ் லோழி இைம் 

 ண் ாட்டு அனடயாைங்கள் எனவ என் ன ச் 

சிங்கப்பூர்  ள்ைியில்  யிலும் ோணவர்கள் 

அறிந்து லகாள்ளும் வி ோகத் ‘ ேிழ் எங்கள் 

உயிர்’ எனும் கட்டுனரத் ல ாகுப்ன  

இருலோழியில் உருவாக்கியுள்ைார். கட்டுனர 

இெக்கியத் ிற்காை இெக்கண முனற ோறாேல் 

முன்னுனர, அனவயடக்கம், கருத்துச்லசறிவு, 

 ழலோழிகள், லசய்யுள்கள் என்ற 

 ன்னேகளுடன் இந்நூல் சிறந்து 

விைங்குகிறது. ோணவர்கள் கட்டுனரகைாக 

எழுதுவ ற்கு ேட்டுேல்ெ; கருத் ாழத்துடன் 

ம சுவ ற்கும் இனைமயாருக்கு நல் 

வழிகாட்டும் நூொகவும் விைங்குகிறது. ‘ ேிழ்’ 

எங்கள் உயிர்’ எல்மொருனடய 

உள்ைங்கைிலும் இல்ெங்கைிலும் இருக்க 

மவண்டிய நூல்.  ேிழகத் ில்  ிறந்து 

அயெகத் ில் வைர்ந்து, கல்விப் 

 ணியாற்றியதுடன்,  னடப்புகைில்  ன்முக 

ஆளுனேயுடன்  ிகழ்ந்  மு. ங்கராசன் 

ம ாற்று லுக்குாியவர். 

 

துனண நூற்கள் 

மு. ங்கராசன்,  ேிழ் எங்கள் உயிர்,  ேிழ்மவள் 

நாடகேன்ற லவைியீடு, சிங்கப்பூர், டிசம் ர் 

(2004). 

 ார ியார் கவின கள், வாை ி   ிப் கம், 

லசன்னை. (1990)
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ேணக்கும் ேல்லினகயின்வழி “தூைியும் ல ாட்டிலும்” உணர்த்தும் 

உயிரூட்டமும் உணர்வாளுனேயும் 

 

 முனைவாூ் ே. சித்ரகொ 

உ விப்ம ராசிாியாூ்,  ேிழ்த்துனற  

ந.க.ே. கல்லூாி, ல ாள்ைாச்சி 

குழந்ன  நெமை சமு ாய நென். குழந்ன னயப் 

ம ணி காக்கும் நாடு நெம் ல றும். ஆைால் 

இன்னறய சமு ாயம் இயந் ிரேயோக ோறி 

விட்டது. குழந்ன க்குத்  ாய்ப் ால் லகாடுக்கக் 

கூட மநரம் இல்ொேல் ல ாருள் ம ட ஓட 

மவண்டியுள்ைது. ஓடி ல ாருள் மசர்க்கொம். 

குழந்ன யின் ஆமராக்கியத்ன ப் ல ற 

முடியுோ...? குழந்ன   ாயின்  ாிசணர்வுக்கு 

ஏங்கும் ஏக்கத்ன ப் பூர்த் ி லசய்ய முடியுோ?  

முடியாது. அவ்வனகயில் குழந்ன யின் 

உடலுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் ே ிப்புக் 

லகாடுக்கும் மு.  ங்கராசன் அவர்கைின் 

‘ேணக்கும் ேல்லினக’ என்னும் 

சிறுகன த்ல ாகுப் ில் உள்ை “தூைியும் 

ல ாட்டிலும்” என்ற கன னய ஆராய்வம  

இக்கட்டுனரயின் மநாக்கோகும். 

 

தூைியும் ல ாட்டிலும் கன ச்சுருக்கம் 

“தூைியும் ல ாட்டிலும்” உணர்வுகனைச் சுண்டி 

யிலுக்கும் ஓர் அற்பு ோை கன .  ாய்ப் ால் 

ஊட்டுவ ன் அவசியத்ன  உணர்ச்சிப் 

பூர்வோக உணர்த்தும் கன . சிங்கப்பூாில் 

வசிக்கும் அன்புேணியின் ேனைவி 

கைகாம் ினக. இவர்கைது ேகன் லசல்வநா ன். 

இவாின் ேனைவி அன் ழகி. லசல்வநா னுக்கு 

முகுந் ன் என்ற ேகன் இருந் ம ாடு 

இரண்டாவ ாக குழந்ன   ிறக்கும் நினெயில் 

இருந் ாள் இவரது ேனைவி. ஆக, 

வீட்டுமவனெனயச் லசய்யவும் குழந்ன னயப் 

 ார்த்துக் லகாள்ைவும், முகுந் னைப் 

 ள்ைிக்குக் லகாண்டுவிடவும் ஒரு 

 ணிப்ல ண்னண ஆறுோ காெம் மவனெக்கு 

அேர்த் ொம் எைக் குடும் த் ார் முடிவு 

லசய் ைர். லசல்வநா ன் முகவாிடம் ஆறுோ  

காெத் ிற்குப்  ணிப்ல ண் மவண்டும் என்று 

ல ாிவித் ிருந் ார். 

  ேிழ்நாட்டில் நடுத் ரக்குடும் த் ில்  ிறந் வர் 

அழகம்ோள் என் வர். நல்ெ  ண்பும் 

ஒழுக்கமும் உனடயவராக வைர்ந்துள்ைவள். 

இவருனடய  ந்ன யார் கிைர்க்காக மவனெ 

லசய்து வருகிறார். குடும் ச் சூழலின் 

காரணோக அழகம்ோள்  த் ாம் வகுப்புவனர 

 டித்துவிட்டு அக்கம்  க்கத் ில் கினடத்  

மவனெக்குச்  லசன்று லகாண்டிருந் ார்.  அந்  

மவனெயில் வரும் வருோைத்ன   ைக்குத் 

ம னவயாை ல ாருள்கனை வாங்கிக் 

லகாண்டம ாடு  ண்டினக நாட்கைில் 

ல ற்மறார்களுக்கும் ஆனட வாங்கிக் 

லகாடுப் ார். ஒருமுனற அழகம்ோள் மவனெ 

லசய்யும் ஒரு வீட்டுக்குச் சிங்கப்புனரச் மசர்ந்  

முகவர் ஒருவர் வந் ார். இவர்  ணிப்ல ண்கள் 

ம னவப் டும் குடும் ங்களுக்குப்  ணிப் 
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ல ண்கனை லவைி நாடுகளுக்கு விநிமயாகிக்கும் 

லசன்னைனயச் மசர்ந்  முகவர். இந்  லசய் ி 

ல ாிந் வுடன் அழகம்ோள்  ானும் 

சிங்கப்பூருக்குப்  ணிப் ல ண்ணாக வர 

விருப் ம் எைத் ல ாிவித் ாள். உடமை அவர் 

 ன்னுனடய முகவாினயக் லகாடுத் ம ாடு, 

லவைி நாடுகைில்  ணி லசய்ய  இந் ிய 

 ாஸ்ம ாட்டு எடுக்க மவண்டும் என்றும், 

எைக்கு நாற்  ாயிரம் லகாடுக்க மவண்டும் 

என்றும், மூன்று ஆண்டுகள் மவனெ லசய் ால் 

ம ாதும் இெட்சா ி   ியாகி விடொம் என்றும் 

கூறிைார்.  அழகம்ோைின் சிந் னை சிறகடிக்க 

ல ற்மறாாிடம் லசய் ினயச் லசால்ெ, அப் ா 

 ைது சிறிய நிெத்ன க் லகாடுத்து  ணம் 

ல ற்று  ன் ேகனைச் சிங்கப்பூர் அனுப் ி 

னவக்க முடிவு லசய்கிறார். அது நடக்காேல் 

ம ாைது. இவரது மவனெ  ார்க்கும் 

கம்ல ைியும் ோற்றொகி விட்ட ால் 

மவனெயில்ொேல்  மநாய் வாய் ட்டார். 

அச்சேயத் ில் மவனெக்குப்  ணிப்ல ண் 

ம னவப் டுவ ாக முகவர் மூெம் 

அழகம்ோளுக்கு அனழப்பு வந் து.  ஆைால், 

அழகம்ோள் குடும் நினெனயச் லசால்லி 

ேறுத்து விட்டம ாடு அடுத் முனற வாய்ப்பு 

வந் ால் கூறுங்கள் என்றும் இப்ம ாது உள்ை 

வாய்ப்ன  யாருக்காது லகாடுத்துவிடுங்கள்  

என்றும் கூறுகிறாள். 

  ந்ன  மநாய் வாய் ட்ட ால் 

அழகம்ோளுக்குத்  ிருேணத்ன  லவகு 

வினரவாக லசய்ய மவண்டும் எை முடிவு 

லசய்கின்றைர். தூரத்து லசாந் க்கார 

ன யனைத்  ிருேணம் லசய்து னவக்கின்றைர். 

அழகம்ோள் கருவுருகிறாள். அப்ம ாது 

ேீண்டும் சிங்கப்பூர்  ணி வாய்ப்பு வருகிறது. 

அவைால் இப்ம ாது லசல்ெ முடியா  நினெ 

எை வருத் த்துடன் இருந் ாள். 

 மேலும், அழகம்ோள் இரண்டு அனர ோ க் 

னகக்குழந்ன யுடன் இருக்கும் மவனெயில் 

ேீண்டும் சிங்கப்பூர்  ணி வாய்ப்பு வருகிறது. 

அங்கம்ோள் இந் முனற கண்டிப் ாக 

ம ாய்விட மவண்டும் எை எண்ணி 

குழந்ன னயப் ல ற்மறார்கைின் ல ாறுப் ிலும் 

கணவைின் ல ாறுப் ிலும் விட்டுவிட்டு 

லசல்கிறாள். முகவருக்கு லகாடுக்க மவண்டிய 

ல ானகனயச் சிங்கப்பூர் முகவாின் 

லசாந் க்காரர் லசலுத்துகிறார்கள்.  இவள் 

மவனெக்குச் லசன்று சிறிது சிறி ாகத் 

ல ானகனய அனடத்துக்லகாள்ை மவண்டும். 

 சிங்கப்பூாில் அன்புேணியின் வீட்டிற்கு 

அழகம்ோள் மவனெக்கு வருகிறாள். என்ை 

மவனெ லசய்ய மவண்டும் என்று சுறுசுறுப் ாக 

அனைத்து மவனெகனையும் லசய்கிறாள்.  

சனேயெனறயில் அன் ழகி  ன் இரண்டாவது 

குழந்ன க்குப்  வுடர்  ானெக் கெக்கி 

லகாண்டிருப் ன ப்  ார்த்து  ினகத் ாள். 

 ிறகு குழந்ன னய அவள் எடுத்துக்லகாண்டு 

 ைக்காக ஒதுக்கப் ட்ட அனறக்குச் லசன்று 

 ைது ோர்ம ாடு அனணத்துப்  ாலூட்டிைாள். 

இன த் ல ாடந்து லசய்து லகாண்டிருந் ாள். 

இச்லசயல் அவ்வீட்டில் உள்ை யாருக்கும் 

ல ாியாது. ஒருமுனற இன  அவ்வீட்டின் 

 னெவி கைகாம் ினக அம்ோள்  ார்த்து 

விடுகிறாள். ல ருேி ம் லகாள்கிறாள். இது 

ம ாற்று ற்குாியது எைக் கூறி அழகம்ோனைப் 

 ாசோகப்  ார்த்துக் லகாள்கிறாள்.  

 ணிக்காை உத் ரவா ோை ஆறுோ  காெம் 

நினறவனடகிறது.  அழகம்ோள் மவறு இடம் 

மவனெக்குச் லசன்று விடுகிறாள்.  ஆைால், 
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குழந்ன  அழுதுலகாண்மட இருக்கிறது. 

குழந்ன க்கு உடல் நினெ சாியில்ொேல் 

ம ாைம ாடு குழந்ன   ால் குடிக்கவும் ேறுத்து 

அழுதுலகாண்மட இருக்கிறது. குழந்ன னயப்  ெ 

ேருத்துவாிடம் அனழத்துச் லசன்றும் மநாய் 

சாியாகவில்னெ. கனடசியாக குழந்ன  நெ 

ேருத்துவ நிபுணாிடம் லசல்கின்றைர்.  

அப்ம ாது நிபுணர் ஒவ்லவாருவனரயும் 

 ைித் ைியாக அனழத்து வீட்டு 

நிெவரங்கனைக் மகட்கிறார்.  கனடசியாகக் 

கைகாம் ினக அம்ோள் குழந்ன  

அழகம்ோைிடம்  ால் அருந்துவன யும் 

அவைிடமே அ ிகம் இருப் ன யும் கூறுகிறார். 

நினெனயப் புாிந்  நிபுணர் குழந்ன க்கு ேருந்து 

அந்   ணிப்ல ண் ான். குழந்ன  ஸ் ாிச 

உணர்னவத் ம டுகிறது எைக் கூறி உடமை 

அப்ல ண்னண அனழத்துவந் ால் ேட்டுமே 

குழந்ன  குணோவான் எை கூறுகிறார். 

குழந்ன யின்  ாயாை அன் ழகியும்  

ல ருனேயுற்று அப்ல ண்னண முகவாிடம் 

மகட்டு ேீண்டும் மவனெக்கு அேர்த்துகின்றைர். 

குழந்ன  குணோகிறான். வீடு 

குதூகெோகின்றது. 

 

முகவர்கைின் ஆளுனே 

எந்  ல ாழில் லசய் ாலும் அத்ல ாழிலின் முழு 

ஈடு ாடும் அத்ல ாழில்  ற்றிய கூர்னேயாை 

அறிவும், ஆளுனேயும் மவண்டும். 

அம மநரத் ில் நாம் லசால்லும் லசால்  ிறாின் 

நம் ிக்னகக்கு உாிய ாகவும்  ா கேற்ற ாகவும் 

இருந் ால்  ான் ஒரு ல ாழினெத்  ிறம் டச் 

லசய்யமுடியும் என் ன   ிருவள்ளுவர், 

மகட்டார்ப்  ிணிக்கும்  னகயவாய்க் 

மகைாரும் 

மவட்  லோழிவ ாம் லசால்  (குறள். 643) 

என்கிறார். தூைியும் ல ாட்டிலும் சிறுகன யில் வரும் 

முகவர் லசால்வன்னே ேிக்கவர். இவர் 

லவைிநாடுகளுக்குப்  ணிப்ல ண்கனை 

அனுப்பும் முகவராக இருக்கிறார். அவர் 

நம் ிக்னக வார்த்ன மயாடு முன்மைற்றமுனடய 

ஆனச வார்த்ன கனையும் கூறுவன , 

“சிங்கப்பூருக்குப்  ணிப்ல ண்ணாக வந்து 

இரண்டு அல்ெது மூன்று ஆண்டுகள் மவனெ 

லசய் ால் லசெவு லசய்  ல ானக 

நாற்  ாயிரத்ன யும் ேீட்டுக் லகாண்டு 

விடொம்.  மேற்லகாண்டு ஒரு ெட்சா ி  ியாக 

வீடு  ிரும் ொம்” (ே.ே. - தூ.ல ா.  . 65) எை 

முகவர் ஆர்வமூட்டுவராக உள்ைார். 

 

 ாய்னேயின் மேன்னே 

ல ண்னேயின் வரம்  ாய்னே.  ேைி  சமு ாயம் 

உறவுகைால்  ின்ைிப் ினணந்து இருந் ாலும் 

அவ்வுறவுகைில் சிறப்புப் ல ற்ற ாகவும் 

 ைிச்சிறப்பு உனடய ாகவும் கரு ப் டுவது 

 ாய்னே. ஆகமவ  ான் ‘அன்னையும்  ி ாவும் 

முன்லைறி ல ய்வம்’ என்றும் ‘ ாயிற் சிறந்  

மகாவிலுேில்னெ” என்றும்  ாய்னேனயச் 

சிறப் ித்து வருகிமறாம். இெக்கியங்கைில் 

மு ன்னேயாகக் கரு ப் டும் சங்க 

இெக்கியத் ில் ஆய், ஞாய், அன்னை, நற்றாய், 

ஈன்றாள் என்ற ல யாில்  ாய் 

அனழக்கப் ட்டிருக்கிறாள். 

 மேலும்  ாய்ப் ால் ான்  குழந்ன யின் 

மு ன்னேயாை உணவு. குழந்ன  உடல் 

அைவிலும் ேை அைவிலும் சிறப் ாைல ாரு 

வைர்ச்சினய அனடய மூெகாரணோக 

இருப் து  ாய்ப் ாமெ.   ாய்ப் ால் இல்ொ  

குழந்ன க்கு எ ிர்ப்பு சக் ி இல்ொேல் 
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மநாய்வாய்ப் டும் எை ஆய்வுகள் 

ல ாிவிக்கின்றை.  எவ்வைவு லசல்வந் ராக 

இருந் ாலும் அவர்கைின் குழந்ன க்கு 

 ாய்ப் ால் கினடக்கவில்னெ என்றால் அது 

வறுனேமய என் ன , 

“……… வயிறாத்  ாய்முனெ யுண்ணாக் 

குழவியும் 

நல்குரவு மசர ட்டார்”    ( ிாி. 84: 1- 2) 

என்ற  ாடல்வாி எடுத் ியம்புகின்றது.  மேலும் 

 ாய்னேயின் மேன்னே என் து குழந்ன க்குப் 

 ாலூட்டிச் சீராட்டி வைர்ப்  ில் நினறந்துள்ைது 

என் ன யும்  ால் லகாடுப் து ஒரு  ாயின் 

கடனே என் ன யும், 

“ேனெத் ழு துண்ணாக் குழவினயத்  ாயர் 

அனெத்துப் ால் ல ய்து விடல்”    

                                              ( ழ. 212) 

என்னும் வாிகள் உணர்த் ி நிற்கின்றை. 

மேலும் இக்கருத்ன  

“உண்ண உண்ண ல விட்டாம  – அம்னே 

உயிலரனும்  முனெயிைில் உணர்லவனும் 

 ால்” 

என்ற  ார ியாாின்  ாடல் வாி 

உறு ிலசய்கிறது. இவ்வாறு சிறப் ிக்கப் டும் 

 ாய்ப் ானெ, இக்கன யில் வரும் குழந்ன யின் 

 ாயாை அன் ழகி லகாடுக்காேல் “என் 

மவனெக்காாியாை லவந்நீாில்  வுடர்  ானெப் 

ம ாட்டு கெக்கிக் லகாண்டிருந் ன ப்  ார்த்  

அழகம்ோளுக்குப் வியப்பு ஒரு  க்கம், விைா 

ஒரு க்கம்,….!  ச்னசக் குழந்ன க்குப்  வுடர் 

 ாொ..? ஏன், ஏன் ?” (ே.ே. - தூ.ல ா.  . 70)  

எை அழகம்ோளுக்குத்  னெமய 

லவடித்துவிடும் ம ால் இருந் து. சிறிது மநரம் 

கழித்துக் குழந்ன னய அழகம்ோைிடம் 

லகாடுத் ாள் அவ்வீட்டுக் குடும் த் னெவி, 

அழகம்ோள்  ேிழ்நாட்டு ேணம்வீசும் 

கிராேத்துப்ல ண்.  ாய்னேயின் புல்ொிப்பும் 

 ாி விப்ன யும் உனடயவள்.  ாய்ப் சு  ன் 

கன்னற நினைத்து சுரந்துவரும்  ானெப்ம ாெ 

அழகம்ோள் குழந்ன னயமய  ார்த்துக் 

லகாண்டிருக்கிறாள், “ ாய்ப் ால் குடிக்கும் 

ம று ல றா  ஒரு குழந்ன   ாவம்….! என்று 

சிந் ித்துக் லகாண்டாமைா என்ைமவா,  ைக்கு 

ஒதுக்கப் ட்டுள்ை அனறக்குள் லசன்றாள். 

குழந்ன க்குப்  ால் லகாடுத் ாள்.  குழந்ன  

ஆவல்  ீரக் குடித்துக் லகாண்டிருந் து.  

அவளும் ஆனச  ீரக் லகாடுத்துக் 

லகாண்டிருந் ாள்…..! ஆ ங்கம்  ீர்ந் து, 

ஆசுவாசம் என் து அவளுக்கு ேட்டும் ாைா? 

குழந்ன க்கும் ான்…..!” (மேெது.  .71) 

என் து குழந்ன  ஆவமொடு  ால் 

குடித்  ிலிருந்து அ ன் ஏக்கத்ன  

உணர்ந்துலகாள்ை முடிகின்றது. மேலும் 

மவனெக்காரப் ல ண்ணாை அழகம்ோைின் 

 ாய்னே உணர்வு அவனை இங்கு  ாயாகமவ 

ோற்றியம ாடு மசயின்  சினயயும் ஆற்றியது. 

அழகம்ோைின்  ாய்னேயின் மேன்னே 

ம ாற்று லுக்குாியது. 

 

நன்றியுணர்வும்,  ண் ாளுனே 

நன்று என்ற லசால்லிலிருந்து நன்றி என்ற 

லசால்  ிறக்கிறது.  நல்ெது என்ற லசால்லும் 

‘நன்றி’ என்ற லசால்லிற்குாியம  ஆகும்.  

ஒருவர், ஒருவருக்குச் லசய்  நல்ென  ேறத் ல் 

கூடாது என் ன , 

“நிெம்புனட ல யர்வ ாயினும் ஒருவன் 

லசய் ி லகான்மறார்க் குய் ி இல்லெை 

அறம் ாடிற்மற”          (புறம். 34. 5- 7) 
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எை நிெம் கீழ்மேெ ாக ஆவ ாயிருந் ாலும் 

ஒருவன் லசய்  நன்றினய ேறக்கக் கூடாது 

என்னும் வாிகள் உணர்த் ி நிற்கின்றது. 

இ னைத்  ிருவள்ளுவர் “நன்றி ேறப் து 

நன்றன்று” என்று விைம்புகிறார். நன்றி 

லசால்லும் ேைம் நேக்கு இருந் ால் ேட்டுமே 

நம் உறவுகைின்  ெம் மேம் டும். இங்கு 

கைகாம் ினக அடுக்கனையில் இருக்க குழந்ன  

அன் ாைந் ன் அழத் ல ாடங்குகிறான். 

அழகம்ோள் அன் ாந் னைத் தூக்கிக் லகாண்டு 

 ன் அனறக்குச் லசன்று “ோர்ம ாடு 

அரவனணத்துக் லகாண்டிருந் ாள் சற்றும் 

எ ிர் ாரா  நினெயில் அனறக்குள் நுனழந்  

கைகாம் ினகனயப்  ார்த் தும் அழகம்ோள் 

அப் டிமய ஒரு கணம் நினெ குத் ிப் ம ாைாள். 

அன் ாைந் ைின் இ ழ்க் கனடமயாரங்கைில் 

 ால் துைிகள் இருந் ை.” (மேெது.  .73) 

அழகம்ோளுக்கு  யம் என்னை ேன்ைித்து 

விடுங்கள் என்று காலில் விழச் லசல்ெ, 

கைகாம் ினகமயா, “ஏன் எ ற்கு ேன்ைிப்பு 

மகட்கிறாய்? நாங்கள் இ ற்குக் லகாடுத்து 

னவத் ிருக்க மவண்டுமே…! ஒரு  ிள்னைக்குத் 

 ாய்ப் ால் கினடப் ல ன்றால் அது 

கினடப்  ற்கு அருனேயாை ல ாிய  ாக்கியம் 

ஆயிற்மற! அ ற்கு நாங்கள் அல்ெவா உைக்கு 

நன்றி லசால்ெ மவண்டும்” (மேெது.  .73) 

என்ற நற் ண்புனடயவாைாகக் கைகாம் ினகத் 

 ிகழ்ந் ாள். 

 மேலும்,  ாய்ப் ால் லகாடுக்கும் 

அழகம்ோளுக்காக கைகாம் ினக, “ ால் 

சுறாேீன் குழம்பு,  ால் சுறா கருவாட்டுக் குழம்பு 

மகாழிரசம் என்லறல்ொம் ேருத்துவப் 

ல ாருட்கள் கெந்  ேசானெக் கறி” (மேெது. 

 .75) சனேத்துக்  ைிச்சனேயொகக் 

லகாடுக்கப் ட்டது. கறனவ ோடு 

மேய்ச்சலுக்குச் லசன்றால்  ாமை  ால் 

லகாடுக்கும் என்ற  ாய்ப் ாலில் அருனே 

அறிந்து,  ால் நன்கு ஊறும்  ாரம் ாியோை 

ேருத்துவத் ன்னேயுனடய உணவுகனை 

அழகம்ோளுக்குக் லகாடுத்துப்  ாதுகாத்து 

வந் ாள் கைகாம் ினக அம்ோள். இச்லசயல்கள் 

கைம்காம் ினகயின்  ண் ாட்னடயும் 

நன்றியுணர்னவயும் காட்டி நிற்கின்றை. 

 குழந்ன யின்  ாயாை அன் ழகி  ான் 

குழந்ன க்குத்  ாய்ப் ால் புகட்டா து  ன் 

 வறு என்றும் “அன் ாைந் னுக்குத்  ாய்ப் ால் 

லகாடுத்து ஆமராக்கியோக வைர்த் ிருக்கும் 

அழகம்ோளுக்குத்  ான் ஆயிரோயிரம் நன்றி 

லசால்ெக் கடனேப் ட்டவள்” (மேெது.  .79) 

எை எண்ணு மெ நன்றிக்குாியது எைொம். 

  

 ாயின் உயிரூட்டம் 

 ாய்  ந்ன யின் உயிரணுவில் ஒரு குழந்ன  

உயிர் ல ற்று குழந்ன யாகப்  ிறக்கிறது. ஆக, 

குழந்ன க்கு உடலும் உயிரும் லகாடுத் வர்கள் 

ல ற்மறார்கள் எைொம். ஆைால், 

அக்குழந்ன னயப் ல றாேமெமய மவனெக்காரப் 

ல ண்ணாை அழகம்ோள் இக்குழந்ன  

புட்டிப் ால் குடிக்கக்கூடாது எைக் குழந்ன  

நெைின் அக்கனற லகாண்டாள். அம ாடு 

“எப்ம ால ல்ொம் இயலுமோ அப்ம ால ல்ொம் 

அழகம்ோள் அந் க் குழந்ன க்குப்  ால் 

லகாடுத்துக் லகாண்டிருந் ாள்,  ிருட்டுத் 

 ைோகத் ான்…!” (மேெது.  .71)  னசகைின் 

ஸ் ாிசத்துக்கு ஃபீடிங்  ாட்டில் ரப் ர் 

ஈடாகுோ? என் ன  உணர்வுப்பூர்வோக  

உணர்த் ியுள்ைார் ஆசிாியர். 
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 இந்நினெயில் மவனெக்காரப் ல ண்ணுக்கு 

மவனெக்காை உத் ரவா க் லகடு முடிந்து 

அப்ல ண் மவனெனய விட்டுச் லசல்கிறாள். 

ஆைால், குழந்ன க்கு அவ்மவனெக்காரத் 

 ாயின் அன் ாை அரவனணப்பும்,  ாய்ப் ாலும், 

ஸ் ாிச உணர்வும் கினடக்காேல்  ால் அருந்  

ேறுக்கிறது அழுகிறது. உடல்ாீ ியாகவும், 

உைவியல் ாீ ியாகவும் குழந்ன   ா ிப் 

 னடகிறது. குழந்ன னயப்  ெ ேருத்துவாிடம் 

அனழத்துச் லசன்றும்  ென் இல்னெ. ேீண்டும் 

குழந்ன  நெ ேருத்துவ நிபுணாிடம் லசன்றைர். 

அவர் குழந்ன னயச் மசா ித்து விட்டு அவர் 

உடெைவில் குனற ஏதுவும் இல்னெ என்று கூறி 

ேை ைவில் ஏம ா  ா ிக்கப்  ட்டிருக்கிறான் 

என்றார். குழந்ன யின் அன்றாட  ராோிப்ன  

அறிய குடும் த் ில் உள்ைவர்கனைத் 

 ைித் ைியாக விசாாித்  ில் மவனெக்காரப் 

ல ண்ணின் அரவனணப் ில் வைர்ந்  

உண்னே ல ாியமவ ேருத்துவ நிபுணர் 

“குழந்ன  அன் ாைந் ன் லகாடுத்து 

னவத் வன்.  உங்கள் வீட்டுக்குப் 

 ணிப்ல ண்ணாக வந்  அழகம்ோள் 

அன் ாைந் ைின் லசவிலித்  ாயாகமவ ோறி 

அவனுக்குத்  ாைோகத்  ாய்ப் ால் 

ஊட்டியிருக்கின்றாள். குழந்ன  ேீண்டும் 

கெகெப் ாக இருக்க மவண்டு லேன்றால் அம  

அந்  மவனெக்காரப் ல ண் அழகம்ோள் 

ேீண்டும் உங்கள் வீட்டுக்குப்  ணிப் 

ல ண்ணாக வந்து முன்பு ம ாெமவ 

அவனுக்குப்  ணிவினட லசய்ய மவண்டும். 

ேமைா த்துவ முனறப் டி இந்   ிரச்சனைக்கு 

இது ான்  ீர்வு...! இது உடைடியாக 

நனடமுனறப்  டுத் ப் ட மவண்டும்.   காெ 

 ாே ம் ஏற் டுோைால் குழந்ன யின் ஏக்கம் 

அ ிகாித்துப்  ின் உடல்நெமும் ேைநெமும் 

 ா ிப்  ற்கு இடமுண்டு” (மேெது.  . 78) எை 

ேருத்துவ நிபுணர் கூறிைார். கருவில் 

குழந்ன னயச் சுேந்து ல ற்ற  ானயக் 

காட்டிலும்  ாய்ப் ால் ஊட்டி அரவனணத்  

லசவிலிமய அக்குழந்ன க்கு உயிரூட்டியவள் 

என் து  ிண்ணம். ல ற்ற  ானயக் காட்டிலும், 

 ாலூட்டிய லசவிலித் ாய் இல்னெமயல் 

குழந்ன யின் நினெ  ாி ா த் ிற்குாிய ாகிவிடும். 

ஆக, இங்கு லசவிலித் ாமய குழந்ன க்கு 

உயிரூட்டத்ன யும், உணர்வுட்டத்ன யும் 

லகாடுத்  லகானடயாைியாகிறாள். 

 

 ாய்ப் ாலின் இன்றியனேயானே 

 ாய், மசய் இருவாின் உைநென் காக்கும் 

ஒப் ற்ற உணவு  ாய்ப் ால்.  ாய்ப் ால் ேற்ற 

உணவுகனைவிட ஒரு உன்ை ோை சத்துணவு 

ஆகும்.  ாய்ப் ால் லகாடுப்  ன் மூெம் 

குழந்ன களுக்கு ஊட்டச்சத்து, உயிர்ச்சத்து, 

புர ச்சத்து ம ான்ற சத்துக்கள் கினடப் ம ாடு 

 ெவி ோை மநாய்கள் வராேல் காப் து 

ேட்டுேல்ொேல் குழந்ன க்கு மநாய் எ ிர்ப்புச் 

சக் ினயயும் லகாடுக்கிறது. குழந்ன   ிறந்து 

இரண்டு ஆண்டுகள் உடல், ேை, மூனை 

வைாச்சி அ ிமவகோக நனடல றும். 

இப் ருவத் ில் கட்டாயம் குழந்ன க்குத் 

 ாய்ப் ால் இன்றியனேயா  ாக அனேவம ாடு  ாய் 

 ன் ோர்ம ாடு அனணத்துப்  ாலூட்டுனகயில் 

ஒரு  ாசப் ினணப்பு உடல் ாீ ியாக ஒரு 

ஈர்ப்பும் ஏற் டும்.  இப் டி 

 ாசப் ினணப்ம ாடு வைரும் குழந்ன கள் 

 ான் நல்ெ  ண்புள்ை குழந்ன கைாக வைர 

முடியும்.  ாய்ப் ால் லகாடுப்  ால் 

 ாய்ோர்கள் ோர் கப்புற்று மநாய் ம ான்ற 
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 ெவி ோை மநாயிலிருந்து காக்கப் 

 டுகின்றைர்.  இ னை உணராது  ெ  ாய்ோர்கள் 

 ன் அழகு  ா ிக்கப் டும் எைவும், மவனெக்குச் 

லசல்ெ  னட ஏற் டும் எைவும்  ாய்ப் ால் 

லகாடுப் து இல்னெ.  ஒரு சிெ  ாய்ோர்கள் 

 ாரம் ாிய உணவு வனககனை விடுத்து 

நாகாிகோை  ாஸ்ட்புட் உணவுகனை 

உண்  ால்  ாய்ப் ால் சுரக்கா  நினெயும் 

உள்ைது. இந்நினெ உணர்ந்  அரசு 

 ாய்ப் ாலின் முக்கியத்துவத்ன  வலியுறுத் வும் 

உெகைாவிய விழிப்புணர்னவ ஏற் டுத் வும் 

ஆகஸ்ட் மு ல் நாள்  ாய்ப் ால்  ிைோக 

கனடப் ிடிக்கப் டுவம ாடு  ாய்ப் ால் 

வங்கிகனையும் ஏற் டுத் ி குழந்ன கள் 

நெனைக் காக்கின்றது.  இ னை உணர்ந்  

“சிங்கப்பூாில்  ாய்மசய் ேருத்துவத் 

துனறப் ிாிவிைர் ஒரு காெக்கட்டத் ில் 

 ாய்ப் ால் லகாடுக்க மவண்டுவ ன் 

முக்கியத்துவத்ன   ற்றியும்  ாய்ப் ால் 

லகாடுப்  ைால்  ங்கைின் அழகும் ல ாலிவும் 

 ா ிப்புறும் என்னும் அறியானேயும்  ற்றி 

விைக்கிக் கூறி ஓர் இயக்கமே நடத் ியது.  அம  

சேயத் ில்  ாய்ப் ால் வங்கியும் ல ாடங்கியது. 

அனவயாவும் விழலுக்கு இனறத்  நீராகமவ 

முடிந் து.   ாய்ப் ால் லகாடுக்கும்  ழக்கம் 

சிங்கப்பூாில்  னெதூக்கமவ இல்னெ.  

 ாய்ப் ால் வங்கிக்கு வருவாரும் இல்னெ.   

 ால்  ருவாரும் இல்னெ.” (மேெது.  .78) எை 

ேருத்துவ நிபுணர் சிங்கப்பூாின் நினெ குறித்து 

வருத் முற்ற  ன் வழி  ாய்ப் ாலின் 

இன்றியனேயானேத்  ன்னேனய இக்காெகட்டத் 

 ாய்ோர்கள் உணரவில்னெ என் து 

புெைாகின்றது. 

 

 ழலோழி 

 ழலோழிகள் ஒருசமு ாயத் ின் சிந் னைகளுக்கும் 

அனு வங்களுக்கும் கைஞ்சியோக இருப் னவ.  

 ழலோழிகனை அறிவுப்பூர்வோகத்  குந்  

இடத் ில் னகயாளும்  ாங்கும் அறிவு 

மு ிர்ச்சியும் நீண்ட காெோகப் புழக்கத் ில் 

வாய்லோழியாக இருந்து வரும் ஒரு வழக்காறு 

ஆகும்.  இ னை, ஆசிாியர்  ைது கன யில் 

 குந்  இடத் ில்  கு ியாை  ழலோழிகனை 

இட்டிருப் து குறிப் ிடத் க்கது. இ னை 

லேய் ிக்கும் வனகயில் என்ை ான் நாம் 

முயற்சி லசய் ாலும் நேக்கு எது கினடக்குமோ 

எவ்வைவு கினடக்குமோ அது ான் கினடக்கும் 

என் ன  “ஒடம்பு லநனறயா எண்லணனயத் 

ம ய்ச்சுக்கிட்டு ேணலில் கிடந்து புரண்டாலும் 

ஒட்றது ான் ஒட்டும்” என்றும், மவனெனய 

லசால்வ ற்கு முன்ம  சிறப் ாக 

லசய்வன ,“எள் என்றால் எண்லணயாகி 

நின்றாள்” என்றும்,  ிறர் குழந்ன னய 

நல்முனறயில்  ார்த்துக் லகாண்டால்  ன் 

குழந்ன   ாைாக நல்ெ டியாக வைரும் 

என் ன , “ஊரார்  ிள்னைனயத் ஊட்டி 

வைர்த் ால்  ன்  ிள்னை  ாைாகமவ வைரும்” 

என்றும் ஆசிாியர் நாட்டுப்புற வழக்காறு 

கனைக் னகயாண்டுள்ைார். 

 மேலும் சிெ மநரங்கைின் இன்றியனேயா  

லசயல் ாடுகள் ஏம னும் வரும்ம ாது அ ில் 

எச்லசயனெ மு ன்னேப் டுத்துவது என்ற 

சிக்கல் வரும்ம ாது நாட்டுப்புறங்கைில் 

“இரு னெக் லகாள்ைி எறும் ாக”  விக்கின்றைர் 

என் ன யும் உெக நிய ிகள் “வானழயடி 

வானழயாகப்”  ின் ற்றப் டுவன யும், நினைப்  

ல ல்ொம் நடந்து விட்டால் ல ய்வம் என்று 

நாட்டுப்புறங்கைில் கூறுவன யும் அழகாக  ன் 
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கன யில் னகயாண்டுள்ைார்.  அம ாடு 

ேட்டுேல்ொேல் நாம் என்ை நினைத் ாலும் 

அது நடத்து வன் இனறவன் என் ன , 

“நினைப் து நாம் முடிப் து அவன்” என்றும் 

குழந்ன  இருக்கும் இடத் ில் ல ய்வம் 

குடியிருக்கும் என் ன , “குழந்ன யும் 

ல ய்வமும் லகாண்டாடும் இடத் ில்” என்றும், 

சிெமநரங்கைில் நல்ெது நடக்க மவண்டும் எை 

விழிப்புணர்வு ஏற் டுத் ிைாலும் அது நடக்காேல் 

ம ாவன , “விழலுக்கு இனறத்  நீராகமவ 

முடிகிறது” என்றும் கூறுகிறார். ஆசிாியர் மு. 

 ங்கராசன் அவர்கள்  ன்னுனடய சிறுகன யில் 

 ழலோழிகனைப்  யன் டுத் ிய வி த்ன  

உற்று மநாக்கும்ம ாது அவாின் நாட்டுப்புற 

அனு வத்ன யும் ஆளுனேத் ிறனையும் 

அறிந்துலகாள்ை முடிகிறது. 

 

ல ாகுப்புனர 

“தூைியும் ல ாட்டிலும்” குழந்ன க்குத் 

 ாய்ப் ால் லகாடுப்  ன் அவசியத்ன  

உணர்த்துகின்றது. அம ாடு வினெயுயர்ந்  

ல ாட்டினெக் காட்டிலும், உணர்வுேிக்க 

தூைிமய (மசனெத் ல ாட்டிமெ) சிறப்புப் 

ல ற்றது என்றும் குழந்ன   ாயின்  ாிச 

உணர்வுகனைப் புாிந்து லகாள்வ ால் 

குழந்ன க்கு உைாீ ியாக  ாயின் அரவனணப்பு 

இன்றியனேயா து என்றும் அதுமவ 

குழந்ன னய மநாயின்றி, ேைநெத்துடனும், 

உடல் நெத்துடனும் வைர்க்கும் என்றும் 

இக்கன  வழி அறிய முடிந் து. மவனெக்காரப் 

ல ண்ணாக இருந் ாலும்  ன் ம ரக் 

குழந்ன க்குத்  ாய்ப் ால் லகாடுத்   ாய்  

எை ே ிப்புக்லகாடுத்து அப்ல ண்ணிடம் 

நன்றியுணர்வுடன் நடந்து லகாண்ட 

ல ாிமயார்கைின்  ாங்கு  ாரம் ாிய 

 ண் ாட்னட உெகுக்கு எடுத்துக்காட்டும் 

காெக்கண்ணாடியாக விைங்குகிறது 

 

. 
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‘வானகப்பூக்கள்’ கவின யில் சமூகம் 

 

முனைவர் ோ. சித்ரா 

உ விப் ம ராசிாியர்,  ேிழ்த்துனற  

இ.ோ.மகா.யா வர் ேகைிர் கல்லூாி  ிருப் ானெ, ேதுனர 

 

முன்னுனர 

'வானகப்பூக்கள்' என்ற புதுக்கவின  நூல் 

மு. ங்கராசைால் 2003-ஆம் ஆண்டில் 

இெக்கிய ஆர்வொூ்களுக்காக லவைியிடப் 

 ட்டது. இெக்கியம் என் து காெத் ின் 

கண்ணாடி என் ர்.  னடப் ாைி  ான் 

நிகழ்ச்சிகனைப்  ாக்கைாக எழுதுவான். 

கவிஞாூ். மு. ங்கராசன் அவர்கள்,  ான் வாழும் 

சமூகத் ில் நிகழும் நிகழ்வுகனைக் 

காட்சிப் டுத் ி, உணாூ்ச்சி  ிறழாேல் 

லசாற்கைின் மூெம் வடிவம் லகாடுத்துள்ைார். 

சமூகத் ிலிருந்து  னடக்கப் ட்ட இக்கவின  

சமூகத் ிற்குப்  யன் அைிப்  ாக அனேகிறது. 

 “ஈன்ற ல ாழு ிற் ல ாிதுவக்கும்  ன் 

ேகனைச் சான்மறான் எைக் மகட்ட  ாய்” -1 

என்ற குறளுக்மகற் , கவிஞர் கவின   னடத்து 

- வருகிறார். வானகப்பூக்கள் காட்டும் சமூகம் 

 ற்றி இக்கட்டுனர ஆராய்கிறது. 

 

கவின  நால் காட்டும் சமூகம் 

சமு ாய அனேப் ில் ேக்கமை முக்கிய 

இடத்ன ப் ல றுகின்றைர்.  ேிழ்ப் ம ரகரா ி 

சமு ாயம் என்ற லசால்லுக்கு “ேக்கைின்  ிரள்' 

எைப் ல ாருள்  ருகின்றது. “ேைி ைின் 

லசயல் ாட்டால் வினைந் ம  சமு ாயம்” எை 

அாிஸ்டாட்டில் குறிப் ிடுகின்றார். ேைி ன் 

என்றாமெ சமு ாயச் சார்புனடயவன் இவன் 

 ிறருடன் ஒட்டி வாழ் மெ சிறந்  வாழ்க்னக 

லநறியாகும். இ னை வள்ளுவப் ல ருந் னக 

 ேது நூொை  ிருக்குறைில்  ல்மவறு 

குறட் ாக்கில் குறிப் ிட்டுள்ைார். 

“உெகத்ம ாடு ஒட்ட ஒழுகல்  ெகற்றும் 

கல்ொர் அறிவிொ  ார்” 2 

 மேற்கண்ட குறள் ேைி ன் சமூகச் 

சார்புனடயவன் என் ன  உணாூ்த்துகின்றது. 

 ‘இனைமயார்  ம் ேைப்ம ாக்கு’ என்ற 

கவின யில், இன்னறய ோணவர் சமூகம் 

சீர்லகட்டு ஒழுகும் ம ாக்னக லவைிப் னடயாக 

கவிஞாூ் லசால்லும் வி ம் மநர்த் ியாக உள்ைது. 

“கடனேனய உணரா லநஞ்சம் 

கல்வியில் நாட்டம் இல்னெ! 

ேடனேனய ே ித்துப் ம ாற்றி 

ே ிகர்னே இழந்து நின்மற 

 டம் ிறழ்ன் ம கும் ம ாழ் ில் 

 ன்ைினெ உணரப் ம ாமோ? 

விடனெயாய்ச் சுற்றித் ம ய்ந்து 

வி ிலயைச் லசால்லிக் லகாள்வார்!” 3 

என்று ோணவர்கைின் ம ாக்னகக் கூறி, 

நல்ெல ாரு சமு ாயோக ோற கவின  வழிச் 

சாடுகிறார் கவிஞர். 

 

கவிஞாின்  ாய்லோழிப் ற்று 

நம் அன்னை லோழியாம் அழகுத்  ேிழுக்குத் 

ல ாண்டாற்றிய அறிஞர்கள் ம ான்றிய ம சம் 
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இது. கவிஞரும்  ாம் லகாண்ட 

 ாய்லோழிப் ற்னற இக்கவின  மூெம் 

லவைிப் டுத்துகிறார். 

“ஒவ்லவாரு நிேிடந் ம ாறும் 

உள்ைத் ில் லோழியின்  ற்று 

ஒவ்லவாரு ேைி ர்  ாமும் 

உயிருக்கு நிகராய்க் லகாண்டால்” 4 

என்று கவிஞாூ்  ன் உயிருக்கு இனணயாக, 

 ாய்லோழியின் ேீது லகாண்ட  ற்னற 

உணரமுடிகிறது. மேலும், உெகில்  ெ 

லோழிகள் ம ான்றிைாலும் கவிஞாூ் ‘ ெ 

லோழிகளுள்  ேிழ்லோழி’ எனும் கவின யில் 

“எம்லோழியும் எம்லோழிம ால் 

இைி ாவ ில்னெ!” 

 ம் லோழினயப் புகழ்ந்துனரக்கும் 

 ார்ேீகங் காண்ம ாம்!” 5 

“யாேறிந்  லோழிகைிமெ  ேிழ் லோழி 

ம ால் இைி ாவது எங்கும் 

காமணாம்...” 6  

என்ற  ார ியின் வாிகைில் என் உயிர்  ேிழ் 

ேணத்துச் சாக மவண்டும்... என் உடல்  ேிழ் 

ேணத்து மவக மவண்டும்” என்ற  ேிழ்ப் 

 ற்றாைாின் வார்த்ன கள்  ான் என் 

நினைவில் வருகின்றை. ஒரு  ானைச் 

மசாற்றிற்கு ஒரு மசாறு   ம் என்ற 

 ழலோழிக்மகற்  கவிஞாின் எல்ொ 

கவின களும் அருனே. மேலும்,  ைக்குத்  ேிழ் 

ேீதுள்ை  ற்றினை கவிஞாூ் மு. ங்கராசன் 

அவர்கள் கவின  மூெம் துல்லியோகவும், 

ல ள்ைத்ல ைிவாகவும் லவைிப் டுத்துகிறார். 

 

கல்வியின் சிறப்பு  

ேைி னை மேம் டுத் வும் நன்லைறியில் 

லசல்லுவ ற்கும் சிறந்  லசல்வோகத்  ிகழ்வது 

கல்விமய. கல்வினயச் சிறந்  முனறயில் கற்று 

அறிந் வர்கள் சான்மறார்கள்.  டிப் றிவின்னே 

என்ற துன் த் ிலிருந்து நீங்கி, உெகம் ம ாற்ற 

உ வுவதும் கல்விமய என்ற கவிவாிகள், 

“கற்றறிந்ம ார் சான்மறார் ஆவார் 

 டித்  ைால் ஞாைம் ல ற்மற 

 டிப் றி யா ார் என்றும் 

இடித்துனர  ன்ைில் நீங்கி 

எழிலுெகம் ம ாற்ற வாழ்வார்” 7 

என்ற கவிஞாின் கூற்றுக்கு இணங்க 

ஆசிாியருக்குத் துன் ம் வந்  ம ாது உ வியும், 

மவண்டிய ல ாருள் லகாடுத்தும் வழி ாட்டு 

நினெனய லவறுக்காது கற் து நன்று 

எைக்கூறும்  ாண்டியன். ஆாியப் னடக் கடந்  

லநடுஞ்லசழியன், 

“ஒரு குடிப் ிறந்   ல்மொருள்ளும் 

மூத்ம ான் வருக என்ைாது அவருள் 

அறிவுனடமயான் ஆறு அரசும் லசல்லும் 

மவற்றுனே ல ாிந்  நற் ாலுள்ளும் 

கீழ்ப் ால் ஒருவன் கற் ின் 

மேற் ால் ஒருவனும் அவன் கண் டுமே”8 

என்று உெகியலில் கல்வியின் சிறப்ன  

எடுத்துக் காட்டுகின்றார். கல்வி உயர்வு 

 ாழ்வினை நீக்குகிறது என்று கல்வியின் 

சிறப்ன  அழகுற வலியுறுத்துகிறார் ஆசிாியர். 

 

 ாய் நாட்டின் ல ருனே 

சமூகம் உயர்ந்து விைங்க மவண்டும் என்றால், 

 ாய்நாட்டின் ல ருனேனய உயர்த்  மவண்டும். 

அ ற்குத்  ன்ைம் ிக்னக கெந்  விடாமுயற்சி 

மவண்டும் என்கிறார் கவிஞாூ். மு. ங்கராசன். 

“ ன்ைம் ிக்னக லகாண்டிெங்கித் 

 னகந்  நாடு 

நன்ைாலடை நாைிெமே ம ாற்றும் நாடு” 9 
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இந்நாடு  ன்ைம் ிக்னகயில் உயர்ந்  நாடு  ார் 

ம ாற்றும் நாடு. காரணம் ம சத் ியாகமும், 

 ேிழ் ற்றுமே. இவாின் கவிக்கிணங்க 

 ார ியும் நாட்டின் ல ருனேனய, 

“ஞாைத் ி மெ ர மோைத் ிமெ - உயர் 

ோைத் ி மெஅன்ை  ாைத் ிமெ 

காைத் ி மெஅமு  ாக நினறந்  

கவின  யிமெ உயார்நாடு” 10 

என்றிருக்கிறார். இ ன் மூெம்  ார  நாட்டின் 

ல ருனேனயப்  ற்றி உணர முடிகின்றது. 

 

 ாய்  ந்ன யர் சிறப்பு 

சமூகத் ில் ல ற்மறாாின்  ங்கு ேிக 

முக்கியோை ஒன்று. கவிஞர் அவர்கள் உெகில் 

உள்ை ஒவ்லவாருவருக்கும்  ாய்,  ந்ன யர் 

சிறப் ாக கினடக்கப்ல ற்றால் அதுமவ 

 வப்ம று என்றும், இருவாின் உறவு, இன் ம், 

துன் ம் கெந்  ஆறு ல்  ரும் என்று 

கவின யில் வலியுறுத்துகிறார். 

“அவைியில் அம்ோ அப் ா 

அருனேயாய் வாய்த் ல் என்றால் 

 வப்ம று என்மற ஆகும். 

 ந்ன  ாய் உறவு என்றும் 

உவந் ிடும் இன்  ோகும்.” 

என்று எைிய முனறயில் விைக்கியுள்ைார். 

 

அன்பு 

ேைி ன் ேைத் ால் இயங்கு வன். அந்  ேைம் 

அன் ால் இயங்குகிறது. அன்பு எைப் டுவது 

' ன்கினை லசறாஅனே' என்று கலித்ல ானக 

இெக்கணம் கூறுகிறது. கினை என் து சுற்றம் 

என் துடன் ேட்டும் நில்ொேல், ஒருவன் 

சார்ந்துள்ை சமூகம், உெகம் என்று ல ாருள் 

லகாண்டு, அச்சமூகத் ிடன் மகா ம் 

லகாள்ைா ிருத் ல் என்று விாிவாகப் ல ாருள் 

கூறும் ம ாது  ான், அன் ின் உெகைாவிய 

 ன்னே நன்கு லவைிப் டுகிறது.  ிறருக்காக 

வாழும் வாழ்மவ அன்பு வாழ்வாகும். அன்பு 

எலும்ன யும் லநகிழச் லசய்யும் ஆற்றல் 

உனடயல ன்று அகநானூறு கூறுகிறது. 

வள்ளுவரும் “அன்புனடயார் என்பும் உாியர் 

 ிறாக்கு' என்று கூறுகிறார். அன்பு ேைம் 

லகாண்டனேயால்  ான் ல ாருள் ல ற்மறார் 

வறியவர்களுக்கு ஈந்து ேகிழ்ந் ைர். 

“ேடவர் லேல்லியா லசலினும் 

கடவன்  ாாினக வன்னேமய” 11 

 ாாியின் இத் னகய வள்ைன்னேக்கு 

ஈரலநஞ்சமே காரணோகும். அன் ின் வழி 

நிற்றமெ உயிர் ல ற்ற ன் மநாக்கோகும். 

ல ற்ற உயிாின் ே ிப் ாகவும் ம ாற்றப் 

 டுவன  கவிஞர் கவின  வழி உணரப் டுகிறது. 

“அகிெத் ின் உயர்வுக்கு அன்பு ான் 

வழிகாட்டி 

 கிர்ந்துண்ணும்  ண்புக்குக் கருனண ான் 

னககாட்டி 

ேகிழ்ச்சியுடன் உெவுவ ற்கும் ேறுேொூ்ச்சி 

வாழ்வுக்கும் 

முகிழ்த்துவரும் அன்புள்ைம் முனைந்து 

வரும்  ினசகாட்டி” 12 

 அகிெ உயிர்கள் அனைத்துமே உயர்வு 

ல ற ஒமர வழி ‘அன்பு’ ேட்டும்  ான் என்று 

கவிஞர். மு. ங்கராசன் அறவழியில் அன் ின் 

 ண் ினைப்  காகிறார். 

ஒற்றுனேமய வலினே 

“ஒற்றுனே உெனக லவல்லும் 

உணர்ந்  ால்  ேிழ மவளும் 

ஒற்றுனேத்  ிருநாள் கண்டார்”13 
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 ‘ஒற்றுனே ான் இப்புவினய லவல்ெக் 

கூடிய  ாரக ேந் ிரம்’ என்று நல்சான்மறார் 

கூறியன க் கவிஞரும் முன் லோழிகிறார். 

 ‘ஒற்றுனே இல்ெனயலயன்றால் ஒன்றுமே 

நினெக்காது. மேலும் ‘ஒன்று ட்டால் உண்டு 

வாழ்வு’ புவியில் வாழ் வர்க்லகல்ொம் 

 ற்றுடன் இனணந்து வாழ்ந் ால்  ண்புெகம் 

லசழிக்கும் என்றும் கூறுகிறார். 

“உற்றவர் எல்மொருந் ான் 

ஓர்குெம் என்ற ேைப்ம ாக்கிருந் ால்” 

இந்  உெகமே வியக்கும் வண்ணம் வாழ 

முடியும்! என்ற கருத்ன யும் முன்னவக்கிறார் 

கவிஞர். 

 

விழாக்கள் 

நேது  ண் ாட்டுக் கூறுகைில் குறிப் ிடத் க்க 

ஒன்று விழாக்கள் ஒவ்லவாரு நாட்டிலும் 

லவவ்மவறு வனகயாை விழாக்கள் 

லகாண்டாடப் டுவ ற்கு அந் ந்  நாடுகைின் 

கொச்சார,  ண் ாட்டு மவறு ாடுகமை 

காரணோகின்றை. விழாக்கள் காெலேல்ொம் 

உனழக்கும் ேக்கள் ேகிழ்ச்சியும் எழுச்சியும் 

ல றவும் உற்றார் உறவிைமராடு கூடி அன்ன ப் 

 கிர்ந்து லகாள்ைவும் வழிவகுக்கின்றை. 

 உெக ேக்கள், ல ாதுவாக  ேிழர்கள் 

‘ ேிழா  ிருநானை’ ல ாிதும் ம ாற்றி 

லகாண்டாடி வருகின்றைர். அந்  வனகயில் 

ல ாங்கல்  ிருநாள் வினைச்சனெப் ம ாற்றும், 

வியானவயின் நன்ைாைாம். ‘ னழயை 

கழி லும், பு ியை புகு லும்’ ல ாங்கல் நாைின் 

லவைிப் ாடாகும். 

“ னழயை கழி ல் நீக்கி 

 ான்னேயாய்ப் பு ிது ஆக்கி 

வினழவினை ேைத்துள் ம க்கி 

விருப்புடன் புைி ம் ம ாற்றி 

உனழப் ினை ே ித்துப் ம ாற்றும் 

உள்ை த்  ிருநாள் ல ாங்கல்” 14 

என்று, ல ாங்கல்  ிருநாள்  னழக்கவும் 

ேங்கைம் உண்டாகவும் ோாியம்ேனை வாழ்த்  

மவண்டும் என்று கவிஞாூ் கூறுவ ிலிருந்து 

அறிய முடிகின்றது. 

 

 ன்ைம் ிக்னக 

இரு னககனை இழந்  ேைி ர்கள் 

 ன்ைம் ிக்னகக் லகாண்டு,  ம் வாழ்வில் 

முன்மைாடி முயற்சிப் ன  இவ்வுெகில் 

காணொம். ஆைால்,  ன்ைம் ிக்னக 

இல்ொேல் இருந் ால் இரு னககள் இருந்தும் 

 யைில்னெ; ேைி ன் மு லில்  ன் ேீது 

நம் ிக்னக லகாள்வது ேிகவும் அவசியம். 

கவிஞர்.மு. ங்கராசன் அவர்கள்  ைக்குள் 

 ாமை லகாள்ளும் நம் ிக்னகமய முழு 

லவற்றிக்லகாண்டு உெகம் ம ாற்றும் என்றும், 

 ன்னைத்  ாமை நம் ானே, ல ற்ற  ானயயும், 

அயொனரயும் நம் ா   ன்னேனயத்  ரும் 

என்றும் கூறுகிறார் 

“என்னைந் நாமை நம்பும் 

இயல்புகள் இல்ொ விட்டால் 

அன்னை னை ேற்றும் அண்னட 

அயொனர நம் ப் ம ாமோ? 

ேண்னணயும் விண்னண நம்பும் 

ே ிப்புகள் ம ான்ற மவண்டின் 

 ன்னைத் ான்  ாமை நம்பும் 

 னகனேகள் ல ருக மவண்டும்!”15 

என்கிறார். இக்கவின  மூெம்  ன்னுள் 

ம ான்றும் நம் ிக்னகமய உயர்ந் து என்னும் 

கருத்ன   ன்ைம் ிக்னகயாக வின த்துள்ைார் 

கவிஞர். 
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புத் கம்  டிப்  ன் அவசியம் 

ேைி ச் சமூகத் ில் இனைய சந்  ியிைர் 

மேன்னேயுற மவண்டுலேைில், ோணவர்கள் 

அனைவரும் புத் கம்  டிக்கும் அவசியத்ன த் 

 ிைந்ம ாறும்  வறாது கனடப் ிடிக்க 

மவண்டும்.  ங்கு  னடயற்ற லோழி 

வைர்ச்சினயப் ல றமவண்டுோைால், “வாசிப்புப் 

 ழக்கத்ன  மநசிக்க மவண்டும்.”  ால் ம ால் 

ல ைிந்  ேைம் உருவாக  ெ நூற்கனைக் கற்க 

மவண்டும் என்று கற்றலின்  ன்னேனய, 

“ஆல்ம ாலும்  னழத்து மேலும் 

அருகும ால் மவரும் ஓடி 

 ால்ம ாலும் ல ைிந்  உள்ைம் 

 ல்கிடப்  டித் ல் மவண்டும்.16 

என்று கவிஞர் சுட்டுகிறார். இவ்வாறாக, 

 டிப் ின் மேன்னேனய உயாரத் ிைால் சமூகம் 

சிறப் னடயும் என்  னை  ாங்குற 

உணாத்துகிறார். 

 

ஆய்வு நினறவுனர 

கவிஞாூ் ‘வானகப்பூக்கள்’ என்ற கவின  

ல ாகுப் ில் எல்ொத்  னெப்புகைிலும் 

கிட்டத் ட்ட 72  னெப்புகைில் சமூகத் ிற்குத் 

ம னவயாை கவின கனை வழங்கியுள்ைார். 

இந்நூலில் லோழி, கல்வி, நாடு, சமு ாயம், 

உணர்வுகள், சிந் னை, உனரவீச்சு 

ம ான்றவற்னற வலியுறுத் ிப்  ாடியிருப் து 

மூெம் இந்நூல் சமூக மேம் ாட்டிற்கு 

அடித் ைோக அனேயும் என் ன  இக்கட்டுனர 

வழி அறிய முடிகின்றை. 

 

அடிக்குறிப்புகள் 

குறள்: 69 

குறள்: 140 

வானகப்பூக்கள். கவின த் ல ாகுப்பு.  .8 

மேெது.,  .4 

மேெது.,  .6 

 ார ியார் கவின  -  ார நாடு.  .52 

வானகப்பூக்கள். (கவின த் ல ாகுப்பு).  .7 

புறம் - 183 

வானகப்பூக்கள். (கவின த் ல ாகுப்பு).  .12 

மேெது - .43 

புறம்.  ா.106 

வானகப்பூக்கள். (கவின த் ல ாகுப்பு).  .32 

மேெது.,  .64 

மேெது.,  .77 

மேெது.,  .35 

மேெது.,  .11
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மு. தங்கரரசைின் ‘எதிதரரலி’ நரைகத்தில் தமரழி நயை 

 

முயைவர் மு. சுகந்தி 

தமிழ் உதவிப் பேரரசிரியர்  

என். ஜி. எம். கல்லூரி, தேரள்ளரச்சி 

 

மக்கள்,  ம் பதயவக்கரக உருவரக்கிக் 

தகரண்ைபத தமரழி. மக்களின்  உைர்வும் 

சிந்தயையும்  தமரழி     உருவரக்கத்தின்   

அடிப்ேயைகள்  ஆயிை. ஆகபவ தமரழி 

முதலில் பேச்சு வழக்கில் பதரற்ைம் தேற்று 

இருக்கைரம். ஏன்  என்ைரல் ஆரம்ே கரைத்தில் 

மைிதர்கள் ஒலிகயள எழுப்ேி, கருத்துக்கயளப் 

ேரிமரைிக் தகரண்ைைர். இதன் 

ததரைர்ச்சியரகப் பேச்சுதமரழி பதரன்ைியது.  

மைிதர் தம் அைிவரர்ந்த சிந்தயையய,  

அனுேவங்கயள   இம்தமரழி தகரண்டு 

தவளிப்ேடுத்திைர். அத்தகு நியையில் 

நரட்டுப்புை இைக்கியங்கள் பதரற்ைம் தேற்ைை. 

ேின்பு மைித எண்ைத்தின் தவளிப்ேரட்டுக் 

கருவியரை  தமரழியின் வரிவடிவம்    எழுத்து, 

தசரல், ததரைர்  என்று    ேடிப்ேடியரகத் 

பதரற்ைம் தேற்ைது.  இதன் ததரைர்ச்சியரக 

ஓயைச்  சுவடியில் வரிவடிவ இைக்கியம் 

ேரிைமித்தது.  அத்தகு இைக்கியத்திலிருந்து 

எழுத்து,  தசரல், தேரருள், யரப்பு, அைி 

முதலியரையவக்கு  இைக்கைஆசிரியர்கள் 

இைக்கைம் வகுத்தைர். 

 இவ்விைக்கைத்தின்  அடிப்ேயையிலும்  

எழுத்து வடிவ இைக்கியம் பதரன்ைிய 

கரைத்திலும் தசய்யுள் (கவியத) நயைபய 

முதலில் பதரன்ைியது. பமயை  நரட்டின்  

வரவுகளரை  கவியத, சிறுகயத, புதிைம், 

நரைகம்  பேரன்ை இைக்கியங்களின்  ஊபை   

உயரநயை வடிவமும்  பதரற்ைம்தேற்ைது. 

 இவ்விைக்கியங்கள்    அயைத்தும்    தமக்பக   

உரிய தைித்துவ தமரழி நயையயக் தகரண்டு  

இைங்குேயவ. இவ்விைக்கியங்களில் ஒன்ைரை 

நரைகத்தின்  தமரழி நயை  என்ேது, 

தேரதுத்தன்யமயரகப் ேரர்த்தரல் உயரயரைல். 

ஆைரல் சிைப்புத் தன்யம அடிப்ேயையில் 

ேரர்த்தரல் நரைகம் ேயைக்கும் ஆசிரியயரப்  

தேரறுத்து  தமரழி நயை மரறுேடுகிைது. பமலும் 

நரைகத்தினுயைய கருத்தின் அடிப்ேயையிலும்  

தமரழி நயை மரறுேடுகிைது. 

 

நயை தசரற் தேரருள் விளக்கம் 

நயை  என்ை  தசரல் இைத்திற்கு ஏற்ே 

தேரருள்தகரள்ளும் வயகயில் அயமகிைது. 

அவ்வயகயில் நயை என்ேதற்கு “நயை: 

கரைரற்தசல்லுயக; ேயைம்; அடியவக்குங்கதி; 

வரசல்; இயைகழி; ஒழுக்கம்; வழக்கம்; 

நீண்ைநரள்; நயைகூைம்; இயல்பு; அடி; கூத்து; 

ததரழில்; தசல்வம்; ஒழுக்கநூல்; நித்தியபூயச; 

பகரயில்; பகரள் முதலியவற்ைின் கதி; கப்ேல் ஏறும் 

வழி; தமரழியின்  பேரக்கு வரசிப்ேின் பநரட்ைம்; 

தையவ" (https://geotamil.com) என்று ேை 

தேரருள்கள் உண்டு என்ேயத அைிந்துதகரள்ள 

முடிகிைது. இவற்ைில் 'தமரழியின் பேரக்கு” 

என்ேபத ேயைப்ேின் தமரழி நயைக்கரை 

தேரருளரக அயமகிைது. 

 “நயை என்ேதற்கு எழுத்தில் ஒருவர் 

தமக்தகன்று ஏற்ேடுத்திக் தகரண்ை ேரைி 

என்ேது எல்பைரரும் அைிந்த தேரருள். இயத 

ஒருவருயைய நயைப் ேரங்கு என்னும் தைிநேர் 

சரர்ந்த தேரருளில் தகரள்ளைரம். ஆைரல், 

நயை என்ேதற்கு ஒரு தேரதுவரை தேரருளும் 

உண்டு. ஒழுங்கரை அயமப்ேில் 

எழுதுவதற்கரை தநைிமுயை என்ேபத 

இப்தேரதுவரை தேரருள்" (https://agarathi.com) 

என்ேதன் மூைம் இருபவறுேட்ை நயையய 

அைியமுடிகிைது. 

 “நயை என்ேது அந்தந்த ஆசிரியரின் தைித் 

தன்யமயய தவளிப்ேடுத்த வல்ைதரகும். 

அவயர இைங்கண்டு தகரள்ளும் வயகயில் 
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அவரவருக்பக  உரியதரக இருக்கும் 

தவளிப்ேரட்டின் தமரழிப்ேரங்பக அது. 

இைக்கியத்தில் அதுபவ மிகப் தேரிய 

சரதயையரகும் என்று மர.இ.ரரமலிங்கம் 

தமரழிநயைக்கு விளக்கம் தருகிைரர்  என்று 

அ..ச. ஞரைசம்ேந்தன் நயையயப் ேற்ைி 

விளக்குகிைரர். இவ்வரறு தமரழிநயை இைக்கிய 

ேயைப்புகயளயும் ேயைப்ேரளயையும் இைங் 

கண்டு தகரள்ளத் பதயவப்ேடுகிைது" 

(https://geotamil.com) என்று முயைவர் துயர. 

மைிகண்ைன்  கூைியுள்ளதன் மூைம், 

ேயைப்ேரளயை அயையரளம் கரட்டும் 

கண்ைரடி ேயைப்ேின் தமரழி நயை என்ேயத 

அைிய முடிகிைது. 

 ஒவ்தவரரு  தமரழியும் அம்தமரழி பேசும் 

மக்களரல் பவறுேட்ை பேச்சு வழக்யகயும் 

எழுத்து வடிவத்யதயும் தேறுகின்ைை. 

அவ்வயகயில்  தமிழ் தமரழியும் அத்தன்யம 

உயையபத. ேயைப்புகளிலும் இவ்வழக்குகள் 

தவளிப்ேடுகின்ைை. இக்கட்டுயர ‘எதிதரரலி’ 

நரைகத்தில் இைம் தேற்றுள்ள தமரழி நயைக் 

கூறுகள் ேற்ைி ஆரரய்வதரக  அயமகிைது.  

இந்த  நரைகம்  அரங்க அயமப்பும்  

ததருக்கரட்சியும் தகரண்டு எழுதப்ேட்டுள்ளது. 

ஆகபவ, இந்நரைகப் ேயைப்பு பமயை  

நரைகத்திற்கரைதரக  உள்ளயத  அைிய 

முடிகிைது.  இளம்   ேருவத்திையர  

அடிப்ேயையரகக் தகரண்ைதரல், அைிவரர்ந்த 

சிந்தயையும் உைர்ச்சிப் பேரரரட்ைங்களும் 

இைம்தேற்றுள்ளை. பமலும்,  இவற்ைிற்கு  ஏற்ை 

தமரழி  நயையயயும் கரைமுடிகிைது. 

 

ஆசிரியர் அைிமுகம் 

எதிதரரலி  நரைக  ஆசிரியர் மு. தங்கரரசன் 

அவர்கள்  எழுத்தரளர், கவிஞர் மற்றும் 

சிறுகயத ஆசிரியரும் ஆவரர். பமலும் நரைகம், 

இைக்கியப் பேச்சு, கவியரங்கம் ஆகியவற்றுக்கு 

எழுதியும், ேங்பகற்றும் வந்ததுைன் ேை நூல்கள் 

எழுதி தவளியிட்ைவர். தமிழ்நரட்டில்  ேிைந்து, 

மைரயரக் கூட்ைரசிலும் சிங்கப்பூரிலும் 

தமிழரசிரியரரகப் ேைி புரிந்து வருேவர். 

நரைகங்கள் எழுதிப் ேள்ளி மரைவர்களுக்கு 

ேயிற்சியளிப்ேவர். 'தமிழபவள் நரைக மன்ைம்' 

என்ை அயமப்யே நிறுவி, அதில் ேை 

நரைகங்கயள எழுதி, இயக்கி, நடித்து வந்தவர். 

சிங்கப்பூர் வரதைரலி,  ததரயைக்கரட்சி 

நரைகங்களில் நடித்து வந்தவர். இத்தகு 

ேன்முகத் தன்யம தகரண்ைவர் ேற்ைி 

வீ.சதரைந்தன் சிங்கப்பூர் தமிழபவள் நரைக 

மன்ைத்யதச் பசர்த்தவர் கூைியுள்ளதன் மூைம் 

அைியமுடிகிைது. 

 

'தரழம்பூ' நூல் தேயர்க் கரரைம் 

‘தரழம்பூ’ என்ை நரைகத் ததரகுப்ேின் தேயர் 

யவப்பு ேற்ைி, “தரழம்பூ” மைர்ந்தவுைன் 

தருகின்ை மைத்யத விை, கரைம் தரழ்ந்து 

கரய்ந்து சருகரகும். இது நரளயைவில் 

தகரடுக்கின்ை மைம் தகரள்யள இன்ேம் 

தகரடுப்ேதரக இருக்கும் என்று ஆன்ைவிந் 

தைங்கிய சரன்பைரர்கள் கூறுவதுண்டு. இந்த 

நறுமைமும் சிற்சிை பநரய்கயளத்  தீர்க்கும்   

அருமருந்தரக  அயமவதும் உண்டு. இத்தயகய 

சிைப்புக்கும் சீர்யமக்கும் உரிய ‘தரழம்பூ’ என்ை 

தேயயர என்னுயைய நரைகத் ததரகுப்பு 

நூலுக்குச் சூட்டி மகிழ்கின்பைன்"(ே.12)  என்று 

மு. தங்கரரசன்  ேதிவு தசய்துள்ளரர். 

 எதிதரரலி, தியரகச்சுைர், அத்யதமகன் 

ஆகிய மூன்று நரைகங்களின் ததரகுப்ேரக 

“தரழம்பூ நரைகத் ததரகுப்பு" அயமத்துள்ளது. 

பமலும்  இத்ததரகுப்பு  ஆசிரியரின்  

இருேதரவது  ேயைப்பு   என்ேயதயும் 

அைியமுடிகிைது. 

 

‘எதிதரரலி’  நரைகத்தின்  கயதச்சுருக்கம் 

“வளமரர்ந்த நியையில் வரழ்ந்து வரும் 

கல்யரை சுந்தரம் - மீைரட்சி 

வரழ்வியையர்க்கு ஓர் ஆண் மரதவன்; ஒரு 

தேண் சரரதர. வறுயமயிற்  தசம்யம  கரத்து  

வரழும்  வரழ்வியையர் கந்தசரமி - 

கன்ைியம்மரள். அவர்களுக்கு ஒபர ஆண் 

ேிள்யள ஞரைபசகரன். மரதவன், சரரதர, 

ஞரைபசகரன் ஆகிபயரர் மூவரும் ஒபர 
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ேள்ளியில் ேயில்கின்ைைர். மரதவன்  

ஞரைபசகரன் ேல்கயைக் கழகப் புகுமுக 

வகுப்புகளிலும் சரரதர உயர்நியை நரன்கரம் 

ேடிவத்திலும் ேடித்துக் தகரண்டு, இயை 

ேிரியரத பதரழர்களரகப் ேழகிக் 

தகரண்டிருக்கிைரர்கள். வரழ்வு நியைகளின் 

எதிதரரலி தயைகரட்ைரத குடும்ே 

நண்ேர்களரகக் குதூகலித்துக் தகரண்டி 

ருக்கின்ைரர்கள். ஞரைபசகரன் தேயருக் 

பகற்ைரற்பேரல் ஞரைச் சுைரரக 

விளங்குகின்ைரன். பதசிய ரீதியில் ேள்ளி 

மரைவர்களுக்கரக நைத்தப் தேற்ை கவியத,  

கட்டுயரப் பேரட்டிகள் இரண்டிலும் முதற் 

ேரிசுகயளப் தேற்றுப் ேள்ளிக்கும், 

குடும்ேத்திற்கும்  தேருயம பசர்க்கிைரன். ேள்ளி 

முதல்வர் உள்ளிட்ை எல்பைரரும் புகழ்ந்து 

ேரரரட்டுகின்ைைர். 

 இந்த மகிழ்ச்சிப் தேருக்கில் இருக்கும்பேரது 

இடிவிழுந்தரற்  பேரன்ைததரரு விதிவசம் 

ஞரைபசகரன் வரழ்க்யகயில் வந்து பநர்கின்ைது. 

ஆம்; அவன் தந்யதக்கு மின்தரக்குதல் பேரல் 

எதிதரரலித்த ேக்கவரதம்; ஒரு கரல் ஒரு யக 

விளங்கரத நியை ஏற்ேடுகின்ைது.  அைிவுச் 

சுைரரக விளங்கி, அந்தப் ேள்ளிக்பக தேருயம 

பசர்த்துக் தகரண்டிருந்த ஞரைபசகரன்  அன்று 

வயர பவயைக்குப்  பேரயைியரத  தன்  

தரயரயர  பவயைக்கனுப்ேி  வரழ்க்யகயயயும்  

தன்  கல்வியயயும்  ததரைர்ந்திை உைன்ேைர  

மை நியைபயரடு தத்தளித்து, இறுதியில் 

ேள்ளிப் ேடிப்புக்கு முத்தரய்ப்பு இட்டு விைக் 

கருதுகின்ைரன்; எல்பைரரும் வருந்துகின்ைைர்; 

உதவி தசய்யத் துடிக்கின்ைைர். ேிைரின் உதவி 

தேற்று வரழ விரும்ேரத ஞரைபசகரன், தைக்கு 

இயைவைரல் ஏற்ேடுத்தப்ேட்ை ஊழ்வியைப் 

ேயைின் எதிதரரலியரை வரழ்க்யகச் 

பசரதயையயத் தைக்கு ஏற்ேட்ை ஒரு சவரைரக 

ஏற்றுக் தகரண்டு, “ேசி பநரக்கரர்கண் துஞ்சரர் 

கருமபம கண்ைரயிைரர்" என்னும் ேழந்தமிழ்ப் 

ேரைல் தநைியயப் ேின்ேற்ைி இரவு ேகல் 

ேரரரது பவயையும் தசய்து தகரண்டு, 

கல்வியயயும் ததரைர்ந்து," கருவிபை தேற்ை 

திரு" என்னும் வரப்ேிரசரதத் திைன் மூைம் 

சிைப்ேரை முயையில் பதர்வில் பதர்ச்சி 

தேறுகின்ைரன். ஈன்ை தேரழுதினும் 

தேரிதுவந்து களித்த தேற்பைரர் இைட்சியம் 

நியைபவற்ை முடியவில்யைபய என்று எண்ைி 

ஏங்கிக் கைங்குகின்ைைர். தேற்பைரர்க்கு 

ஆறுதல் ேகர்ந்து, அவர்களின் ஆத்மரர்த்த 

இைட்சியத்யத நியைபவற்றும் மபைரதிைம் 

தைக்கிருக்கிைது என்றும்; அதற்கு அரசியைரரின் 

ஆதரவுக் தகரள்யகயும் இருப்ேயத விளக்கிக் 

கூைி, ஆசிரியர் ேயிற்சிக் கல்லூரியில் பசர்ந்து 

ேடிக்கவும் ததரைங்குகின்ைரன். 

 ஞரைபசகரயைப் பேரன்று சிைப்புத் 

பதர்ச்சி தேைரவிடினும் ேல்கயைக்கழகம் 

தசல்லும் அளவுக்குத் பதர்ச்சி தேற்ை மரதவன், 

தேற்பைரரின் விருப்ேத்திற்பகற்ேப் ேல்கயைக் 

கழகம் தசல்ை ஒப்புக் தகரள்கின்ைரன். 

மரதவைின் தங்யக சரரதர ேல்கயைக்கழகப் 

புகு முக வகுப்ேில் ேயிைச் தசல்லும் அளவுக்குச் 

சிைப்புத் தகுதி தேற்ை நியையிலும், 

பமற்ேடிப்யேத் ததரைரரமல் தரனும் ஆசிரியர் 

ேயிற்சிக் கல்லூரி தசல்ைத் துடிக்கின்ைரள். 

தேற்பைரர் ேிள்யளயின் விருப்ேத்துக்கு விட்டு 

விடுகின்ைைர். சிைப்புத் தகுதியில் தவற்ைி 

தேற்றும், பமற்தகரண்டு ேடிக்க யவக்கும் 

வசதியும்வரய்ப்பும் நியைந்த தேற்பைரரின் 

ஊக்குவிப்பு இருந்தும் ஒபர ேிடிவரதமரகச் 

சரரதர, ஏன்? ஆசிரியர் ேயிற்சிக் கல்லூரிக்குப் 

பேரகத் துடிக்கின்ைரள்...? இளம் தேண் 

மைத்தின் "எதிதரரலி உங்களுக்குப் 

புரிகின்ைதர...? எஞ்சியுள்ள "எதிதரரலியய" 

வண்ைத் தியர அரங்பகற்ைம்  வழங்கும்....?" 

(ேக் .3) என்று மு. தங்கரரசன்  எதிதரரலி  

நரைகத்தின்  கயதச்சுருக்கத்யதக் கூைியுள்ளரர். 

 

எதிதரரலி  நரைகத்தில் இைம் தேற்றுள்ள 

தமரழி நயைக் கூறுகள் 

“கயத அல்ைது கட்டுயர எழுதுபவரர் தம் 

கருத்யதக் கற்பேரர் விரும்பும் முயையில் 

எழுதும் முயையய அல்ைது எழுதும் ேரங்கியை 

தமரழி நயை என்ேரர்கள்". 
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(https://www.srmist.edu.in/tamilperayam/tamilper
ayam/diploa-dtt/Lesso ns/I_Year/dipl02/ html/ 

dip02004eap9.htm) என்ேதரல் ேயைப்யே யரர்? 

வரசிப்ேரர்கள் என்யேயதக் கருத்தில் தகரண்டு 

ேயைப்ேரளர் தமரழி நயையயத்   பதர்வு 

தசய்வரர் என்ேயத அைிய முடிகிைது. 

 “தமரழி நயை வயககள் ேற்ைிக் கூறும் 

பேரது, "அம் தமரழிநயைகள் ேை வயகப்ேடும். 

அயவ, தைித்தமிழ் நயை, அடுக்குதமரழி நயை, 

எளிய நயை, இைிய நயை,  விைரவியை நயை, 

மைிப்ேிரவரள நயை, கைப்பு தமரழி நயை 

எைப் ேைவரகும்".  

 பவறுேட்ை நயை வயககள் ேயைப்புகளில் 

இைம்தேறுவயதயும் அைியமுடிகிைது. 

  

வட்ைரர வழக்கு  தமரழி நயை 

தமரழி இைம் தேயரும் தன்யம உயையது. 

ஆகபவ தரன் இைத்திற்கு ஏற்ே, மரற்ைங்யகயும் 

ஏற்றுக் தகரள்கிைது. மரற்ைத்திற்கு ஏற்ே 

பவறுேட்ை வழக்யகயும் தேறுகிைது. 

மரற்ைங்கயள ஏற்கும் பேரது ேைர் அைிந்த 

தமரழியரகிைது. வரழும் தமரழியரகவும் 

வளரும் தமரழியரகவும் ஆகிைது.   தமிழ் 

தமரழியும் பேச்சு வழக்கில் இைம், சமூகம், 

ததரழில், ேண்ேரடு சரர்ந்து பவறுேட்ை 

வழங்கயளப் தேறுகிைது.  இவ்வழக்குகள் 

வட்ைரர வழக்குகள் ஆகும். 

 

பேச்சு வழக்கு தமரழி நயை 

உயர நயை வழக்கு, பேச்சு வழக்கு ஆகிய இரு 

வழக்குகள் பதரன்ைிை. மக்கள் பேச்சு வழக்கில், 

உயரநயை வழக்கில் உள்ள தசரல்லின் சிை 

எழுத்துக்கயள மட்டும் மரற்ைிப் பேசும் 

முயையும்  தசரல்யைபய மரற்ைிப் பேசும் 

முயையும் பதரன்ைிை. இதயை, 

“சரயந்திரம் பவயைக்குப் பேரயிட்ைரங்க.." 

ே.12 

“ேள்ளிக்கூைத்துக்குச் பசர பவண்டும்" ே.13 

“மரத: ஞரைபசகரர... உன்யை 

நண்ேைரகப் தேற்ைதுக்கு நரன் தரரம்ே 

மகிழ்ச்சியும் தேருயமயும் அயையுபைன்..." 

ே.145.. 

“இப்ே அத்துக்கூலி பவயை தசஞ்சரலும் 

ஆைந்தமர இருக்கிபைரம்..."  

ே.18 

 இவ்வரறு நரைகத்தில் மரயை பநரம், 

ேள்ளி, மிகவும், அன்யைய கூலி 

பேரன்ைவற்ைிற்கரை பேச்சுவழக்குச் 

தசரற்களரக முயைபய சரயந்திரம், ேள்ளிக் 

கூைத்துக்கு, தரரம்ே,  அத்துக்கூலிக்கு  பேரன்ை 

பேச்சுவழக்குச்  தசரற்கள்  இைம் 

தேற்றுள்ளயத கரைமுடிகிைது. பமலும் 

அயைகிபைன், தசய்தரலும் ஆகிய தசரற்களின் 

சிை எழுத்துக்கள் மட்டும் பேச்சு வழக்கில்  

மரற்ைம்  தேற்று   அயையுபைன், தசஞ்சரலும் 

என்று மருவியுள்ளது. 

 

தகரங்கு வட்ைரர வழக்கு 

இந்நரைகத்தில் தகரங்கு வட்ைரர வழக்கு இைம் 

தேற்றுள்ளது. இதயை, 

“பசக: ேரவரயில்லீங்கம்மர..."   ே.5 

“ஏங்க் உங்களுக்கும் பநரமரகுதுல் ை...? 

புைப்ேடுங்க...!"    ே.7 

“பசகர்: ஆமரங்கம்மர.."    ே.13 

 இத்தகு ேரத்திரங்களின் உயரயரைலின் 

வழி “ங்க" என்ை  வட்ைரரவழக்கு இைம் 

தேற்றுள்ளயதக் தகரண்டு அைிய முடிகிைது. 

 

தசன்யை வட்ைரர வழக்கு 

இந்நரைகத்தில் “நரம் இப்ேடிபய ேசரருக்குப் 

பேரயி ஏதரவது கரய்கைி வரங்கிக்கிட்டுப் 

பேரகைரம்..."ே.31 என்று, தசன்யை வட்ைரர 

வழக்கு  இைம் தேற்றுள்ளயதக் கரை 

முடிகிைது. “ேஜரர்  இந்துஸ்தரைி மிட்ைர மிரரசு 

(நிைக்கிழரர்) தசரல் என்று கவிக்பகர ஞரைச் 

தசல்வன், திைமைிக்கதிர் .6 மரர்ச் 2011" இல் 

கூைியுள்ளதன் மூைம் இச்தசரல்  ேிை தமரழிக் 

கைப்புப் தேற்றுச் தசன்யை வட்ைரர வழக்கில் 

உள்ளயத அைியமுடிகிைது. 

https://www.srmist.edu.in/tamilperayam/tamilperayam/diploa-dtt/
https://www.srmist.edu.in/tamilperayam/tamilperayam/diploa-dtt/
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வைதமரழிக் கைப்பு 

வைதமரழி எைப்ேடும் சமஸ்கிருத தமரழியயத் 

தமிழ் தமரழியில்  தமரழிதேயர்க்கும் பேரது, 

அம்தமரழியின் ஒலியயயும் தமிழ் தமரழியில் 

தகரண்டு வர உருவரக்கப்ேட்ைபத கிரந்த 

எழுத்துகள் (ஷ, ஸ, ஜ, ஹ, க்ஷ, ஶ்ா்ரீ).  ஆைரல் 

தமிழ் ேயைப்புகளிலும் பேச்சுவழக்கிலும் 

சமஸ்கிருத தமரழிச் தசரற்கள் கைந்தை. 

“அதுக்குப் ேரவம் நீ என்ைர தசய்பவ... 

புரியரத ஜைங்கப்ேர....” ே.17 

 இதன் மூைம் கிரந்த வடிவமும் சமஸ்கிருத 

தமரழியும் தமிழ் மக்களின் பேச்சு வழக்கில் 

கைந்துள்ளயத அைியமுடிகிைது. 

 

ஆங்கிை தமரழிக் கைப்பு 

இன்று ஆங்கிைம் உைகதமரழியரக மரற்ைம் 

தேற்றுள்ளது என்றும் கூைைரம். அவரவர்கள் 

அைிந்த அளவில் கல்ைரதரர்,  கற்பைரர் எை 

அயைவரும் பேசும் தமரழியரக உள்ளது. 

பமலும் மக்கள் ஆங்கிைம் பேசிைரல் மரியரயத 

உயரும் என்று சிந்திக்கக் கூடியவர்களரகவும் 

உள்ளைர். இதைரல் மக்களின் அன்ைரை 

உயரயரைல்களிலும் அம்தமரழி 

கைந்துவிட்ைது. இதயை தவளிப்ேடுத்தும் 

விதமரக எதிதரரலி நரைகத்தில் ேரத்திரங்கள் 

இயைபயயரை உயரயரைல்களில் ஆங்கிை 

தமரழிப் ேயன்ேரடு இைம் தேற்றுள்ளயதக் 

கரைமுடிகிைது. 

“மரத : பசகரன்... பீளீஸ்... அந்தப் ேரிசுக் 

பகையங்களுைன் நில்; ேைம் ேிடிக்கப் 

பேரகிபைன்...!"    ே.15 

“அப்ேடிபய ஜரலியர இருக்கணும்.... 

அப்ேடீன்னு தநயைக்கிைவங்க..."  ே.17 

“கல்யர என்ை ஒரு கரப்ேி எக்ஸ்ட்ரரவர 

வந்திருக்கு. எைக்கு ைபுளர..?”  ே.19 

“சரரதர யைம் கீப் அப் ேண்ைதுை அவுங்க 

ஒரு தேரிய முன்மரதிரி, ஓர் எடுத்துக்கரட்டு 

அப்ேடீன்னு தசரல்ைைரம்....” ே.19 

“ஒரு பவயள அசந்து தூங்கி யிருக்கைரம்... 

அதரன் பைட்.”    ே.19 

 இவற்ைில் பீளீஸ், ஜரலியர, கரப்ேி 

எக்ஸ்ட்ரரவர, யைம் கீப் அப், பைட் பேரன்ை 

ேல்பவறு ஆங்கிைச் தசரற்கள் 

இைம்தேற்றுள்ளை. 

 

ேழதமரழிப் ேயன்ேரடு 

நரட்டுப்புை மக்களின் அனுேவத்தில் 

பதரன்ைியபத ேழதமரழி. ேிற்கரைத்தில் 

தைிபயரர் இைக்கிய வயகயரகத் பதரற்ைம் 

தேற்ைது.         இந்நரைகத்தில் ேரத்திரங்களின் 

ேண்யேயும் கருத்யத வலியுறுத்தவும் 

நயகச்சுயவக்கரகவும் அைிவுயர கூறும் 

பேரதும் ேழதமரழிகள் ேயன்ேடுத்தப் 

ேட்டுள்ளயதக் கரைமுடிகிைது. 

 “சித்திரமும் யகப்ேழக்கம்; தசந்தமிழும். 

நரப்ேழக்கம் - மற்ைததல்ைரம் யவத்தததரரு 

மைப்ேழக்கம்...!" ே.7 தமிழர்கள் நமக்குள் 

பேசும் பேரது தமிழில் பேசிப்ேழக  பவண்டும்  

என்ை கருத்யத வலியுறுத்தும் பேரது 

இப்ேழதமரழி ேயன்ேடுத்தப் ேட்டுள்ளது. 

 “தயைக்கு வந்தது தயைப்ேரயகபயரடு 

பேரச்சின்னு" – அந்த மரதிரி ஞரைபசகரன் 

அப்ேர கந்தசரமிக்குக் யக கரல் விளங்கரமப் 

பேரயி இந்த இரு மரதங்களிபை எழுந்து 

நைமரடும் அளவுக்குக் குைமயைந்து 

விட்ைரருங்க...! (ே.30) இவற்ைில் ேழதமரழியும் 

அதற்கரை விளக்கமும் இைம் தேற்றுள்ளயதக்  

கரைமுடிகிைது. 

 “சரரதர: "துஷ்ையைக் கண்ைர தூர விைகு" 

– எத்தயை அர்த்தம் நியைந்த ேழதமரழி...! ே.41 

தீயவர்கயளக் கண்ைரல் நமக்கு எந்தச் சிக்கலும் 

ஏற்ேைரதவரறு, அவர்களிைமிருந்து விைகிச் 

தசன்றுவிை பவண்டும் என்று அண்ைன், 

தங்யகக்கு அைிவுயர கூறும் பேரது 

இப்ேழதமரழி   ேயன்ேடுத்தியுள்ளயதக்  

கரைமுடிகிைது.. 

 “மரதர: இன்யைக்கு முதல் உங்கயள 

எல்ைரம் அவுத்து விட்ைரச்சி... இைி; 
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புஸ்தகத்யதத் ததரை மரட்டீங்கபள. சரரதர: 

ஆமரண்ைர... ேரம்ேிங்கரல் ேரம்ேைியும்" ேி.38 

என்று அண்ைனும் முன்பு அவ்வரறு 

தசய்ததரல்தரன் தரனும் அவ்வரறு தசய்பவன் 

எை அைியமுடிகிைது என்று நயகச்சுயவக்கரகச் 

சரரதர இப்ேழதமரழியயப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளரள். 

 “மதர: அம்மர. அய்யர. நரங்களும் நல்ை 

ேடியரகபவ பதைியிருக்கிபைரம். பூபவரை 

பசர்ந்த நரரும் மைம் தேறுமரபம அப்ேடி… 

(ஞரைபசகரயைப் ேரர்த்துச் சிரித்துக் 

தகரண்பை) ஏண்ைர சரிதரபை"  ே.49 என்ேதில்  

ஞரைபசகரயைப் பேரை  நரனும்  சரரதரவும் 

பதர்ச்சி தேற்றுள்ளதரகக் கூறும் பேரது, 

இப்ேழதமரழி ேயன்ேடுத்தப் ேட்டுள்ளயதக்  

கரைமுடிகிைது. 

 

இைக்கிய நயை 

இந்நரைகத்தில், தமிழ் இைக்கியங்களில் இைம் 

தேற்றுள்ள ததரைர்கள், மரைவர்கள் 

உயரயரைலின் பேரதும், ஆசிரியர் மரைவரிைம் 

உயரயரடும் பேரதும் ேயன்ேடுத்தப் 

ேட்டுள்ளயதக் கரைமுடிகிைது. இதயை, 

 “ஆசிரியர்: (வந்து தகரண்பை) 

ஞரைபசகரர... உைக்கு அன்ேரர்ந்த 

வரழ்த்துகள்...... தமிழ்தமரழியில் இத்துயை 

ஆர்வமரக இருந்து, அயைத்துச் சிங்கப்பூர் நரடு 

தழுவிய நரன்கு தமரழிப் ேிரிவு கவியத,  

கட்டுயரப் பேரட்டிகளில் முதல் ேரிசுகயள 

ஒருங்பக தேற்ைது உன் தேற்பைரர்களுக்கு 

மட்டும் தேருயமயல்ல் எைக்கும் தேருயம 

தருவதரகும். ஈன்ை தேரழுதிற் தேரிதுவக்கும் 

தரய்...! என்று தசரன்ைரபை வள்ளுவன்; அந்த 

அரிய கரட்சியய இப்பேரது கண்குளிரக் 

கண்பைன்..! என்னுயைய நல்வரழ்த்துகள். நீ 

ததரைர்ந்து ேை தவற்ைிகயளக் 

 குவிப்ேரயரக" ே.13ஆசிரியர : “நல்ை 

குடும்ேம் ஒரு ேல்கயைக்கழகம்" 

 ேரபவந்தன் ேரரதிதரசன் எவ்வளவு 

நுட்ேமரகக் கருத்தைிந்து தசரன்ைரன்.(ே.1) 

“ஆசிரி:உன்னுயைய அேிைரயசகளுக்கு 

இயைவன் வழிகரட்டுவரன். 

“துன்ேம் உைவரினும் துைிக தசயைரற்ைி" 

என்ை   ேரைத்யத இப்பேரது 

உைக்குச் தசரல்லுகின்பைன்...!       (ே.24) 

 “வரசு: பசரமு... நரன் தசரல்ை வந்தயதபய 

நீயும் தசரல்லீட்பை.... “தீயரயரக் கரண்ேதுவும் 

தீபத திருவற்ை தீயரர்தசரற் பகட்ேதும் தீபத – 

தீயரர் குைங்கள் உயரப்ேதுவும் தீபத 

அவபரரடு இைங்கி இருப்ேதுவும் தீபத....! 

ஒளயவயரர் இந்தச் தசய்யுயள எத்தயை முயை 

நரம் ேடித்திருக்கிபைரம். அப்ேடியிருந்தும். தீ 

தநைியரளர்களின் வயையில் 

வீழ்ந்துவிட்பைரம். ேரர்த்தரயர..? "(ே.45) 

“பசக:"தந்யத தரய்ப் பேண்" - ஒளயவ 

தசரல்லியிருக்கரங்கபள சரர்....         (ே.26) 

“திையமயில் மரறுேரடுகள் அயமவது 

இயற்யக; அது தவிர்க்க முடியரது. 

“கருவிபை திரு” என்று சரன்பைரர்கள் 

தசரல்லுவது இந்தத் திையமயயத்தரன்..! "  

(ே.8) 

இந்நரைக வரிகள் மூைம் அைியமுடிகிைது. 

 

உவயம நயை 

அைிகளில் ஒன்ைரை உவயமப் 

ேயன்ேரட்யை, “ஆதவயைக் கண்ை ேைிபேரல் 

உங்கள் துன்ேம் அத்தயையும் நீங்கும்......" 

ே.27 என்ை கூற்ைில் கரைைரகிைது. 

 

அைிவியல்  சிந்தயை நயை 

தற்கரைத்தில் மக்கள் எந்தச் தசய்தியய அைிந்து 

தகரள்வதரைரலும் அதன் உண்யம 

தன்யமயய அைிந்து தகரள்ளவும் 

எண்ணுகின்ைைர். இதைரல்தரன் ேயைப்ேரளர் 

களும் தரம் கூறும் தசய்திகளின் உண்யமத் 

தன்யமயயத் தரங்கபள சரன்றுகளுைன் 

ேயைப்புகளில் சுட்டிக் கரட்டுேவர்களரக 

உள்ளைர். இதன் வியளவரக அத்தகு 

தசய்திகள் ேைர் மைதில் ஆழமரகப் ேதிந்து, 

தசய்தியின் நம்ேகத்தன்யம அடிப்ேயையில் 
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வரழ்க்யகயிலும் அவற்யைப் ேின்ேற்றுவர். 

எதிதரரலி நரைகத்திலும் அைிவியல்  நயை 

இைம் தேற்றுள்ளயதக் கரைமுடிகிைது. 

இதயை, "பசரமு: நீ... தப்ேர தநைச்சிக் 

கிட்டிருக்கிபை...? இயைவன் எல்பைரருக்கும் 

ஒபர அளவிைரை மூயளதரன் 

தகரடுத்திருக்கிைரன். ஒரு மைிதனுக்கு மூயள 

அளவு நரற்ேத்யதந்து அவுன்சுதரன். அதில் 

மரற்ைபம இல்யை." (ே.9) என்றும்  “மூயளயில் 

சிந்தயை மடிப்புகள் ஆயிரக்கைக்கில் 

இருக்கின்ைை. ேடிப்ேது ேடியுந்பதரறும் 

மூயளயின் மடிப்புகளில் ேதிவரகும். இந்த 

அபூர்வ நிகழ்ச்சி சிந்தயை ஆற்ைல் 

உள்ளவர்களுக்பக அயமயும்...! சிந்தயைக் 

கீைல்களின் சுருக்கங்கபள மூயளயின் 

மடிப்புகள்...!" (ே.10)  என்றும், 3. வரசு : 

உண்யம தரன் பசரமு.... ஒன்யைப் ேடிக்கும் 

பேரது அதைில் கருத்தூன்ைிப் ேடிக்க 

முடியரமல் இயைபய குறுக்கிடும் பவறுேை 

எண்ைங்கள் - சிந்தயைகள், நரன் அயத 

ஒப்புக் தகரள்கிபைன். பசரமு : இந்த அைிவியல் 

உண்யம எைக்கும் புரிகிைது. ஆைரல், இந்த 

ஆற்ையைப் தேறுவதற்கு என்ை தசய்ய 

பவண்டும் என்ேதுதரன் எைக்குப் 

புரியவில்யை.(ே. 10) என்றும் வரசு: 

முயையரை ேயிற்சியும் முயற்சியும் இருந்தரல் 

அந்தத் திையமயயப் தேைமுடியும் என்று 

நியைக்கிபைன்...? (ே.11) என்றும், ஆசிரியர் 

கதரப்ேரத்திரங்களரை பசரமு மற்றும் வரசு 

உயரயரைலின் வழி மரைவர்களுக்குத் 

பதயவயரை நியைவரற்ைல் திையை 

வளர்ப்ேதற்க்கரை வழியயக் கூைியுள்ளரர். 

அப்தேரழுது அைிவியல் உண்யமயும்        

ேயன்ேடுத்தப் ேட்டுள்ளயதக் கரைமுடிகிைது. 

ஆகபவ, ஆசிரியர் கருத்திற்கு ஏற்ை அைிவியல் 

நயையயப் ேயன்ேடுத்தியுள்ளயதக் கரை 

முடிகிைது. 

 

ததரகுப்புயர 

எதிதரரலி நரைகத்தில் ஆசிரியர் மு. தங்கரரசன் 

அவர்கள் ேயன்ேடுத்தியுள்ள  கைப்பு 

தமரழிநயைக் கூறுகயள ஆரரய்ந்ததரக  

இக்கட்டுயர அயமந்துள்ளது.  ததரல்கரப்ேியர் 

கரைத்திபைபய ேிைதமரழிப் ேயன்ேரடு 

இருந்துள்ளயத அைியமுடிகிைது.  ேிற்கரைங்களில் 

தமிழ்நரட்டிற்கு ேிை தமரழி பேசும் மக்கள் 

வரைிகம் மற்றும் ேிை பதயவக்கரக வந்தைர்.  

இச்சூழலில் அவர்களுயைய தமரழியும் தமிழ் 

மக்களின் பேச்சு வழக்கில் கைந்தது. 

இவற்பைரடு சிை தமிழ்ப் ேற்ைரளர்கள் தவிர 

தேரும் ேரைரைவர்கள் தமிழ் தமரழிச் 

தசரற்களுைன் ேிைதமரழிச் தசரற்கயளயும் 

கைந்து, ேயைப்புகளில் ேயன்ேடுத்தும் சூழல் 

உருவரகிவிட்ைது. பமலும், பேச்சு வழக்யக 

அடிப்ேயையரகக் தகரண்டு ேயைக்கும் 

இைக்கியங்களில் மக்களின் பேச்சு வழக்யக 

அவ்வரபை தவளிப்ேடுத்த பவண்டும் என்றும், 

கைப்புதமரழி நயையய ேயன்ேடுத்துவதரகவும் 

கூைைரம். ஆைரல் இக்கைப்பு தமரழிநயை 

தசய்யுள் மற்றும்  உயரநயை வடிவங்களில்  

உருவரக்கப்ேடும் அயைத்துப் ேயைப்பு 

களிலும் ேயன்ேடுத்தப் ேட்டுள்ளயதக் 

கரைமுடிகிைது. 

 ஆைரல், எதிதரரலி நரைகப் ேயைப்ேரக 

உள்ள நியையில் மக்களின் உயரயரையை 

அடிப்ேயையரகக் தகரண்டு ேயைக்கப் 

ேட்டுள்ளது. ஆகபவ தரன் மக்களின் கைப்பு 

நயைப் ேயன்ேரடு இைம் தேற்றுள்ளது என்று 

கூைைரம். பமலும் இைக்கியம் கற்பைரர் 

மட்டுமல்ைரமல் சரதரரை மைிதர்களும் 

ேடித்துப் ேயன்தேை பவண்டும்  

என்ேதற்கரகவும் கைப்பு நயையில் 

எழுதப்ேடுகிைது. அதனுைன், பமயை 

நரைகமரக மரற்றும் நியையில் மக்களின் 

வரழ்பவரடு கைந்துள்ள தமரழி நயைபய 

அவர்கயள  எளிதரகச் தசன்ையையும். இதன் 

கரரைமரகவும் மக்களின் கைப்பு தமரழி 

நரைகப் ேயைப்ேில் இைம்தேறுகின்ைது. 

இந்நரைக ஆசிரியரின் நயையில் கைப்பு 

நயையும், சமுதரய அக்கயையும் 

தவளிப்ேடுகிைை. 

 

துயை நூல்  

மு.தங்கரரசன், தரழம்பூ நரைகத் ததரகுப்பு 
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‘சிந்தயைப்பூக்கள்’ என்னும் சிறுகயதத் ததரகுப்பு -  

ஒரு ேன்முகப்ேரர்யவ 
 

முனைவர் மு. சு ா 

 ேிழ்த்துனற  

காந் ிகிராே கிராேிய நிகர்நினெப்  ல்கனெக்கழகம், காந் ிகிராேம் 

 

புயைவரைது நம்யமச் சுற்ைி நைக்கும் 

நிகழ்வுகளின் மூைம் கியைக்கும் கருவின் 

அடிப்ேயையில் உருவரகின்ைது. சிங்கப்பூரில் 

வசிப்ேவர்களின் வரழ்வில் அன்ைரைம் நைக்கும் 

சிறு சிறு நிகழ்வுகயள யமயமிட்டு தங்கரரசன் 

அவர்கள் சிறுகயதகயள புயைந்துள்ளரர். 

இவரது ‘சிந்தயைப்பூக்கள்’ என்னும் சிறுகயதத் 

ததரகுப்ேில் இைம் தேறுகின்ை தைிமைிதைின் 

தசயைரைது குடும்ேத்யதயும் சமூகத்யதயும் 

சரர்ந்பத இருப்ேயதயும், அச்தசயலில் 

வியைப்ேயன் ஆைது தரும் மதிப்புகயளயும் 

யதரர்த்த நயையில் ேதிவு தசய்யப்ேட்டுள்ளது 

உய்த்துைர முடிகின்ைது. 

 

சிந் னைப்பூக்கள் – சிறுகன த் ல ாகுப்பு 

மு. தங்கரரசன் எழுதிய சிந்தயைப்பூக்கள் 

என்னும் ததரகுப்ேில் ேத்து சிறுகயதகள் 

உள்ளை. இத்ததரகுப்பு 1988ஆம் ஆண்டு 

தவளிவந்துள்ளது. தயைப்ேிற்கு ஏற்ேப் ேத்து 

சிறுகயதகளும் ேத்து சிந்தயைகளின் 

ததரகுப்ேரகபவ ஒவ்தவரரு தயைப்ேின் 

வழிபய அக்கயதயின் கருவரைது 

தவளிப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது. எளிய நயையில், 

ேிைதமரழிக் கைப்ேின்ைி, ேடிப்ேவரின் மைதில் 

ேசுமரத்து ஆைி பேரை தைது கருத்தியை ேதிய 

யவத்துள்ளரர் ேயைப்ேரளர். அவ்வயகயில், 

இக்கட்டுயரயின் உட்தயைப்புகள் ேின்  

வருமரறு ேகுக்கப்ேட்டுள்ளை. அயவ, தந்யத 

ஆற்றும் கையம, தேண்ைின் தரௌவுத்திரம், 

தேண் ேிைத்யதத் தின்னும் ஆைவன், 

ததரைரும் தன்வியை, ஆைவைின் ஆழ்மைம். 

தந்யத ஆற்றும் கையம 

மைிதைின் வரழ்வு நியைவயைவது என்ேது 

அவைது குழந்யதயின் தவற்ைியயக் கரண்ேபத 

ஆகும். அவ்தவற்ைியரைது பநர்வழியில் தசன்று 

ஈட்டியதரக இருத்தல் பவண்டும். குழந்யத 

தவைரை வழியில் தசல்கிைது என்ேயத 

அைிந்தவுைன் அதயை நல்வழிப்ேடுத்தும் 

கையம தந்யதக்கு உரியதரகும். எைபவதரன் 

சரன்பைரன் ஆக்குதல் தந்யதக்குக் கைபை 

என்று கூைியுள்ளைர். ‘எண்ைிப்ேரர்’ எனும் 

சிறுகயதயில் மபகந்திரரைரருக்கு இரு 

மகன்கள். தரயுமரைவன் ஆக இருந்த 

அைிவழகன், அன்ேரைந்தன் ஆகிய 

இருவயரயும் உளவுத்துயையில் உயர் 

அதிகரரியரக இருந்து ஓய்வு. இவரது வழியில் 

தசன்ை அைிவழகன் சிங்கப்பூரில் ஊர்க்கரவல் 

ேயையில் உயர் அதிகரரியரக ேைிபுரிகிைரன். 

கயைக்குட்டியரை அன்ேரைந்தன் சுய ததரழில் 

தசய்கிைரன். இருவருக்கும் மைமுடித்து 

யவத்துப் ேரர்க்க பவண்டும் என்று 

எண்ணுகிைரர். இருவரின் வருமரைத்யதயும் 

தைித்தைியரக வங்கிக் கைக்கில் பசர்த்து 

யவக்கிைரர். இதில் அன்ேரைந்தைின் 

வருமரைத்தில் ஐயம். அவைது ததரழிைரைது 

பேரயதப்தேரருள் கைத்தல் என்ேயத 

அைிந்தவுைன் மபகந்திரன் ஆர் 

கரவல்துயையிைரிைம் அன்ேரைந்தயை 

ஒப்ேயைக்கிைரர். சிங்கப்பூரின் சட்ைத்தின்ேடி 

பேரயதப் தேரருள் புழங்குவதும் வழங்குவதும் 

மரை தண்ையைக்கு உரிய தசயல்களரகும் 

இயத அைிந்த மபகந்திரைரர் சிைிதும் தன்ைைம் 
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ேரரரமல் தேரதுநைம் தகரண்டு, தன் மகயை 

நீதி பதவைின் முன் நிறுத்துகிைரர். 

“ஒரு மகயைப் ேைி தகரடுப்ேதரல் ஓர் 

இைக்கம் உயிர் இயளய 

தயைமுயையிையரத் தீய வழியின்றும் 

திருத்தக்கூடும் என்ைரல், உண்யமக் 

குடிமகபை… உன்மகயைக் 

கூற்றுவனுக்குத் தரயரவரர்க்கத் 

தயங்கரபத…”. 

 மபகந்திரைரரின் தநஞ்ச நீதிமன்ைத்தின் 

கண் முன் நிழைரடிய மை நிழல்களின் 

வழக்கரைலில் இவர் தவற்ைி தேற்ை -மபகந்திர 

தீர்ப்பு”(ேை.27) வராகிறார். 

 மகைின் உயியர விை நரட்டின் நைத்யதக் 

கருத்தில் தகரண்டு தசயல்ேட்ை, தன்ைைமற்ை 

தந்யதயரக இருந்துள்ளரர் மபகந்திரைரர. 

சரன்பைரன் ஆக்குதல் மட்டும் ஒரு தந்யதயின் 

கையமயன்று. தவறு தசய்தரல் தண்டிக்கும் 

உரியமயும் தந்யதக்பக உரியதரகும் என்ேயத 

இக்கயதயின் வழி கண்ைைியும் முடிகின்ைது. 

“தந்யத மகற்கு ஆற்றும் நன்ைி அயவயத்து 

முந்தி இருப்ேச் தசயல்”            (குைள்-67) 

 இக்குைளின் தேரருயளப் பேரைபவ 

மபகந்திரைரரும் தைது கையமயயச் 

தசய்கிைரர். சரன்பைரர் இருக்கும் கூட்ைத்தில் 

மகயை அைிவுயையவைரக முன்பை 

நிறுத்துவது மட்டுமன்று தவறு புரிந்தரல் 

தண்ையை தேற்றுத் தருவதிலும் கையமயய 

நியைபவற்ை பவண்டும் என்ேயத 

இப்ேயைப்ேரளர் உைர்த்துகிைரர். 

 

தேண் தரௌத்திரம் 

தேண்யை ஒரு பேரகப் தேரருளரகவும், 

இரண்ைரம் தர நேரரகவும், திைைற்ைவரரகவும் 

ஆண் எயைபேரடும் தருைத்தில், அவளது சக்தி 

பகரேமரக தவளிப்ேடுகிைது. அக் பகரேத்தின் 

தவளிப்ேரடு அது மிகப்தேரும் வியளயவ 

ஏற்ேடுத்துகிைது. இதற்கு உதரரைமரக கூைி, 

ேரஞ்சரலி, கண்ைகி ஆகிபயரரின் 

பகரேத்யதக் கூைைரம். அவர்களின் வழியில் 

ேிள்யளபயர ேிள்யள சிறுகயதயில் வரும் 

கண்ைம்மரயவயும் கூைைரம். 

 ‘ேிள்யளபயர ேிள்யள’ எனும் சிறுகயதயில் 

ேஞ்சநரதன் என்ேவன் 45 வயதரகும் தைவரன். 

இவன் ேை இளம்தேண்களின் வரழ்க்யகயயச் 

சீர் அழித்துள்ளரன். பமலும் கண்ைம்மரளின் 

மீது பமரகம் தகரண்டு அவயள ஒரு நரள் 

மட்டும் சுகிக்கத் துடிக்கிைரன். கண்ைம்மரளின் 

கைவயைத் திட்ைமிட்டு சியையில் 

அயைக்கிைரன். அப்தேரழுது கண்ைம்மர 

கருவுற்று இருக்கிைரள். அவளுக்கு குழந்யத 

ேிைந்து இரண்டு மரதம் கழிகிைது. ஒருநரள் 

இரவில் அவயளப் ேஞ்சநரதன் வன்புைர்ச்சி 

தசய்கிைரன். இதன் கரரைமரக அவள் 

குழந்யதயுைன் ஊயர விட்டுச் தசல்கிைரள். 

ேஞ்சநரதனுக்கு திருமைம் முடிந்து, குழந்யத 

ேிைந்து இரண்டு மரதங்கள் ஆகிைது. இதற்கு 

இயையில் கண்ைம்மரளின் குழந்யத 

இைந்துவிடுகிைது. அவள் ேஞ்சநரதைின் 

குழந்யதயயத் திருடிக் தகரண்டு வந்து 

ததருவில் ேிள்யளபயர ேிள்யள என்று 

கூவுகிைரள். அங்கு கரவல்துயையிைருைன் 

வரும் ேஞ்சநரதயைக் கரணும் கண்ைம்மர, 

அக்குழந்யதயய தயரயில் அடித்துக் தகரன்று 

அதன் உதிரத்யதக் குடிக்கிைரள். இயதக்கண்ை 

ேஞ்சநரதனுக்குப் யேத்தியம் ேிடிக்கின்ைது. 

கண்ைம்மரவும் அவளது கைவனும் 

யேத்தியம் ேிடித்து அயைவதரகக் கயத 

முடிகின்ைது. 

 “இந்தப் ேயங்கர முடிவுக்கரகத் தரன் அவள் 

குழந்யதயயத் தூக்கி வந்தரள். அவன் தசய்த 

அட்ைகரசத்துக்குக் குழந்யத என்ை தசய்யும்? 

ஆைரல், அவன் துடிதுடித்துச் சரக 

பவண்டும்…. 

 ேஞ்சயைந்த கண்கள்-கந்தல் துைி-

தவைிேிடித்த கண்ைம்மரள் சிைிதும் 

தரமதிக்கரமல் யகயிலிருந்த ேிள்யளயயப் 
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ேைம் தகரண்ை மட்டும் ஓங்கி தயரயில் 

அடித்தரள்…..!வீல்…!”(ேக்கம்-102) 

 தேண்ைரல் ஆக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் 

முடியும் என்ேதற்கு இைங்க, அவளது 

வரழ்க்யகயயச் சீரழித்த ேஞ்சநரதன்க் 

கரத்திருந்து ேழி வரங்குகிைரள். தேண் நின்று 

தகரல்லும் சக்தி உயையவளரக 

கரட்சியளிக்கிைரள். தைக்கரை கரைம் கைிந்து 

வரும்வயர கரத்திருந்து ேழிவரங்குகிைரள் 

கண்ைம்மர. இதன்வழி,” தேண்ணுக்கு 

ஆைின் தகரடுயமகயள எதிர்த்து தவளிவரும் 

உரியம உண்டு என்ைரலும், அவள் அயதக் 

கயைசி ஆயுதமரகத் தரன் ேயன்ேடுத்திக் 

தகரள்ள பவண்டும் என்ை கருத்தியை”(தேண் 

மரேிலும் இைக்கியத்திலும் ேக்கம்-78,  

இரர. ேிபரமர) ேயைப்ேரளர் வரசகரிைத்து 

முன்யவக்கிைரர். 

 

தேண்ைின் ேிைம் தின்னும் ஆைவன் 

‘இதயத்துடிப்பு’ எனும் சிறுகயதயில், 

வழிப்பேரக்கன் ஒருவன், மயழ பநரத்தில், 

மயழயிலிருந்து தன்யைக் கரத்துக் தகரள்ளும் 

தேரருட்டு, ஒரு கரப்ேிக் கயைக்குள் 

அயைக்கைம் ஆகிைரன். அங்குத் தன் எதிரில் 

வந்து அமர்ந்த அருவருப்ேரக இருக்கும் 

ஒருவைிைம் பேச்சுக் தகரடுக்கிைரன். 

அந்பநரயரளி, தரன் பநரயுற்ை கயதயயக் 

கூறுகிைரன். அக்கயத ஆைது, இயளஞன் 

ஒருவன் ஒருத்தியய ஒருதயையரக 

கரதலிக்கிைரன். அப்தேண்ைின் தேற்பைரர், 

பவயையில் இருப்ேவனுக்குத் தரன் தம் 

தேண்யைத் தருபவன் என்கின்ைைர். 

அவனுக்கு அரசு மருத்துவமயையில் ேிைவயைக் 

கரவைைரக பவயை கியைக்கின்ைது. அவன் 

கரதலித்த தேண்ைிைம் பவயை கியைத்த 

தசய்தியயக் கூைி திருமைம் 

தசய்துதகரள்பவரம் என்று கூறுகிைரன். அவள் 

தரன் அவயளக் கரதலிக்கவில்யை என்று 

கூறுமிைத்து, அவள்மீது இவன் ேழிதவைி 

தகரள்கிைரன். அவள் இைப்ேதற்குள் 

அவளுைன் உைவு யவத்துக்தகரள்ள பவண்டும் 

என்று முடிதவடுக்கிைரன். இதற்கு இயையில் 

ஒரு நரள் விஷக்கரய்ச்சல் கண்டு அவன் 

பவயை ேரர்க்கும் அரசு மருத்துவமயையில் 

அவள் பசர்க்கப்ேட்டு இைந்து விடுகிைரள். ேிை 

அயையில் கரவலில் இருக்கும் இவபைர 

ேல்பவறு முயை அவள் ேிைத்துைன் உைவு 

யவத்துக் தகரள்கிைரன். பமலும், ேின் 

அயைக்கு வரும் அயைத்துப் தேண் 

சைைங்களுைன் உைவு தகரள்வயத 

வரடிக்யகயரக்கிக் தகரள்கிைரன். இதன் 

கரரைமரக, உைல் முழுவதும் விஷம் ேரவி, 

தீரரத பநரய்க்கும் ஆளரகிைரன். 

 “மரம் தரபை விழுந்துவிட்ைது. 

தகரம்புத்பதன் தகரட்டிக் கிைக்கிைது. 

யவரரக்கியத்யதத் தீர்த்துக் தகரள்ள வழி 

ேிைந்து விட்ைது; ேிைக் தகரட்ையகயய 

பநரக்கி நைந்பதன்…”(ேக்கம்-134) 

 ேழகிப்பேரை ேிைகு, மைக்குமுைல்கயளத் 

துச்சமரக மதிக்கிைரன். மரக்கட்யையும் 

ஆகிவிடுகிைரன்…சர்வ சரதரரைமரகி 

விடும்பேரது இயந்திரமரக இயங்கத் ததரைங்கி 

விடுகிைரன்.”(ேக்கம்-136) 

 இக்கயதயின் வழி தேண்ைின் உையை 

மட்டுபம ஆள நியைக்கும் ஆண்யமயயக் 

கண்ைைிய முடிகின்ைது. பமலும், ஒருதயைக் 

கரதலில் பதரற்ை ஆைவன், தேண்ைின் 

மைதில் இைம் ேிடிக்க முயைரமல், அவளது 

உையைப் புைர்வபத தவற்ைி என்று 

உைர்கிைரன். ஆண்யம என்ேது 

தேண்ணுையை ஆள்வது என்ை எண்ைம் 

அவன் ஆழ்மைதில் புயதந்து உள்ளது. 

வரய்ப்புக் கியைக்கும் இைத்யதப் 

தேண்ணுையை அயைவபத தவற்ைி என்ை 

ஆைின் ஆழ்மைம் தவளிப்ேடுத்தப் 

ேட்டுள்ளயதக் கரைைரம். 

 “ஆதி உண்யம இது. எப்பேரதும் ஆண் 

பவறு தேண் பவறு. அவர்களின் உைல், மைம் 
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எல்ைரம் பவறு. ஒபர ஒற்றுயம… இருவரும் 

மைித இைம் அவ்வளவுதரன். ஆண்களுக்கு 

பவட்யை குைமுண்டு. இயர கியைக்கும் வயர 

அந்த இயரயயத் துரத்திப் ேிடிப்ேது இயற்யக. 

சிை சமயம் அந்த இயையரக தேண்கயளக் 

கருதிவிடுவது நைக்கும்.” (கரதயையும் 

கரமத்யதயும் ஆண் மைம் குழப்ேிக் தகரள்வது 

ஏன்? (விகைன் (22.10.2016) என்ை கூற்று 

இங்கு ஒப்பு பநரக்கத்தக்கதரகும். 

 

ததரைரும் தன்வியை 

‘விட்டில் பூச்சி’ எனும் கயதயில் இைம்தேறும் 

அழகிரிக்கு என்ேவனுக்கு திருமைம் 

நைக்கின்ைது அவைது திருமைச் சைங்கின் 

பேரது மண் ேரயை உயைந்து விடுகிைது. 

திருமைமரை மூன்று நரட்களில் அவன் ைரரி 

விேத்ததரன்ைில் மரைிக்கிைரன். இதற்குக் 

கரரைம் தேண்ைின் தரய்மரமன் என்ை 

விஷயம் ததரிய வருகின்ைது. ஒரு நரள் 

அவனும் அயத ஓட்டிச் தசல்லும் இைத்து 

இைந்துவிடுகிைரன். 

“அவன் தசய்த ேடுதகரயைக்கு 

சம்ேிரதரயங்கயளக் கரரைம் கரட்டி 

மயைத்து விட்ைரன். யரரிைமும் தகரண்ை 

தவைித்தைத்யத அழகிரி ேலியரகி 

விட்ைரபை. (ேக்கம்-112) 

 அபத அந்த மரைரரி ஒரு தேரிய ேடு 

ேரதரளத்துக்குள் விழுந்து, அந்த இயளஞன் 

உருக்குயைந்து பேரைரன். (ேக்கம்-113)” 

 தரன் விரும்ேிய தேண் தைக்குக் 

கியைக்கரத நியையில், அவயளத் திருமைம் 

தசய்த அழகிரியய அழிக்கும் தரய்மரமன், தன் 

வியை தன்யைச் சுடும் என்ேதற்கு இைங்க 

அவன் தசய்த வியைபய அவயைத் 

தரக்குகிைது. அழகிரிக்கு அவன் எவ்வரறு 

விேத்யத உண்ைரக்கிைரபைர அபத பேரை 

அவனும் இைந்து விடுகிைரன். 

 

 

 

ஆைவைின் ஆழ்மைம் 

‘இதய தரகம்’ கயதயில் வரும் கயதத் 

தயைவன், தன் மயைவியிைம் சிை அன்புச் 

தசயல்கயள எதிர்ேரர்க்கிைரன். அவபளர 

வீட்டு பவயை தசய்வது, குழந்யதகயளப் 

ேரரமரிப்ேது என்று மட்டும் இருக்கிைரள். 

கைவனுைன் தசல்வது அவனுைன் அமர்ந்து 

அவன் விரும்ேியவரறு உயரயரடுவது 

கியையரது. அவளது உைகம், வீட்டுபவயை, 

குழந்யதகயளக் கவைித்தல் என்று 

இருக்கின்ைது. இதைரல் கயதத் தயைவன் 

மிகவும் மைதளவில் தைியமயய உைர்கிைரன். 

மயைவியின் தசய்யகயரல் அன்புப் 

ேரிமரற்ைம் இல்ைரமல், இயந்திரத்தைமரக 

வரழ்வதரகக் கருதுகிைரன். ஒருநரள் அவனுக்கு 

உைல் நியை சரியில்ைரமல் பேரை பநரத்தில், 

அவள் அருகில் இருந்து ேைிவியை தசய்யும் 

இைத்து அவளது அன்பு கியைத்ததரக 

உைர்கிைரன். 

 “ேைிமயையில் பவயை தசய்துவிட்டுக் 

கயைத்து வரும்பேரது, வரபவற்று உேசரிக்கத் 

தரன் மயைவி..”(ேக்கம் 144) என்று 

தேண்ைின் கையவக் குைித்துக் கூறுகிைரர் 

கயதத் தயைவைின் தந்யத. 

 “தேண் என்ேவள் அவளுக்தகன்று 

விதிக்கப்ேட்ை மரபுப் ேழக்கவழக்கங்கயள, 

நைத்யத வழிேரட்டு முயைகயளப் ேின்ேற்ைி, 

அைங்கி ஒடுங்கி வரழபவண்டும் என்ேயத 

வலியுறுத்துகின்ைது.” (தேண் - மரேிலும் 

இைக்கியத்திலும் ேக்க எண் 9 இரர. ேிபரமர) 

 பமலும், அவன் தைது விருப்ேங்கயள 

தவளியிைரமல், அவளது விருப்பு தவறுப்பு 

எதுதவன்று புரிந்துதகரள்ள முயைரமல், 

அவயள அன்ேில்ைரதவர் என்று 

நியைக்கின்ைரன். அவளுைன் இயைந்து ேழக 

முயற்சி எடுக்கரமல், அவள் மீது குற்ைம் சுமத்தி, 

தன்யை நியரய வரதியரகக் கரட்டிக் 

தகரள்கிைரன். 
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 “ஒரு தேண், குடும்ே வரழ்வில் அவன் 

விருப்பு தவறுப்புக்கு ஏற்ே, அவன் விரும்பும் 

விதத்தில் அவள் தன்யை அதில் ஈடுேடுத்திக் 

தகரள்ள பவண்டும்” (பமைது., ேக்கம்-127) 

என்ை ஆைரதிக்க மைப்ேரன்யம இங்கு 

தவளிப்ேடுகிைது. 

 

முடிவுகள் 

 அயைகத் தமிழ் எழுத்தரளர்களில் 

இன்ைியயமயரத ஒருவரரக மு. தங்கரரசன் 

உள்ளரர். 

 இவரது சிறுகயதகள் அயைத்தும் 

எண்ேதுகளில் உள்ள சமூக மதிப்பீடுகயள 

யமயமிட்டு எழுதப்ேட்டுள்ளை. 

கயதகூைல் முயையில் தமிழ் அைிஞரின் 

கருத்துக்கள் எடுத்தரளப்ேட்டுள்ளை. 

 வரர இதழ்களில் இைம்தேறும் கயதகயளப் 

பேரைபவ நீதி தநைியய வலியுறுத்தும் 

தன்யமயிைதரகக் கயதகள் 

கட்ையமக்கப்ேட்டுள்ளை. 

 இதன்வழி, நரடு கைந்து வரழ்ந்தரலும் 

தமிழர்களியைபய சுய ஒழுக்கம் மிக 

இன்ைியயமயரததரக கருதப்ேட்டு, 

கயைப்ேிடிக்கப்ேட்டு வருவயத அைிய 

முடிகின்ைது. அவளுக்கும் மீைப்ேடும் 

இைத்தில் தண்ையை கியைப்ேது இயல்பே 

என்று, எக்கரைத்திற்கும் தேரருந்தக்கூடிய 

சமூக மதிப்யேப் ேயைப்ேரளர் தைது 

கயதகளின் வழிப் ேயைத்துக் 

கரட்டியுள்ளரர். 

 

மு ன்னே நூல் 

மு. தங்கரரசு, சிந்தயைப்பூக்கள் 

துனணனேச் சான்றா ாரம் நூல்கள் 

திருவள்ளுவர் - திருக்குைள் 

இரர.ேிபரமர, தேண் மரேிலும் 

இைக்கியத்திலும்,  தமிழ்ப் புத்தகரையம், 

மு.ே.டிசம்ேர்-2001, தசன்யை. 

விகைன்-கரதயையும் கரமத்யதயும் ஆண் மைம் 

குழப்ேிக் தகரள்வது ஏன்? 

இயையப் ேதிப்பு , 22.10.2016. 
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 ேிழ் எங்கள் உயிர் காட்டும் ோணவர்கைின்  னடப் ாக்கத் ிறன் 

 

முனைவர் மகா. சுப்புலெட்சுேி 

உ விப் ம ராசிாியர்ர, துனணமு ல்வர்  

லசந் ேிழ்க் கல்லூாி, ேதுனர 

  

முன்னுனர 

 ேிழாசிாியர் மு. ங்கராசன் ேமெசியாவில் 

கல்வி  யின்றவர். ேமெசியாவிலும், 

சிங்கப்பூாிலும்  ேிழ் ஆசிாியராகப்  ெகாெம் 

 ணியாற்றியவர். ஆசிாியர்  ணியில்  ாடம் 

நடத்துவது ேட்டுமே  ன் கடனே 

என்றில்ொேல் ோணவர்கைின்  ிறன்கனை 

வைர்த்ல டுப்  ில் முன் நின்றார். ோணவர்கள் 

ம ச்சு, கட்டுனரப் ம ாட்டிகைில் கெந்து லகாள்ை 

இவர் எழு ிக் லகாடுத்  லசய் ிகனையும் 

 கவல்கனையும் நூொக்கம் லசய்து  ெருக்கும் 

 யைைிக்க லவைியிட்டுள்ைார்.  ேிழ் எங்கள் 

உயிர் என்ற இந்நூல்  ேிழ், ஆங்கிெம் ஆகிய 

இரு லோழிகைிலும் கட்டுனரயாக அனேந் ிருப் து 

கூடு ல் சிறப் ாகும். இந்  நூலில் 

ோணவர்கைின்  னடப் ாக்கத் ிறன் ல ருக 

 ல்மவறு ல ாருட்கைில் கட்டுனர 

 னடத்துள்ைார். அவற்றுள் சிெவற்னற எடுத்துக் 

காட்டுவம  கட்டுனரயின் மநாக்கோக 

அனேந்துள்ைது. 

 

 ன்லோழி அறிவு 

நாகாிகம்,  ண் ாடு இவற்றிைால் வைர்ந்து 

விட்ட ேைி  இைம்  ண்டோற்று வாணிகத் 

ல ாடர்பு காரணோக ஊர் விட்டு ஊர், நாடு 

விட்டு நாடு, கண்டம் விட்டு கண்டம் லசன்று 

வந் வர்கள் இருப்  ால் உெகலேங்கும்  ெ 

இைக் கெப்புள்ை நினெமய விைங்குகிறது. 

இ ைால் அனைத்து ேைி ர்களும்  ன்லோழி 

அறிவு ல றமவண்டியது அவசியோகிறது. 

 ன்லோழி ஆற்றல் ல று வர்  ிற 

லோழிகமைாடு ஒப் ாய்வு லசய்து  ன் 

லோழியின்  ரம் கூற முடியும். நனட, உனட, 

கனெ, கொச்சார மேம் ாடுகள் அனடய 

முடியும். சமு ாய ஒற்றுனே, ம சிய 

ஒருனேப் ாடு மேமொங்கும் என்றும்  ெ 

லோழி அறிவு ல றுவ ைால் ஏற் டும் 

நன்னேகள் குறித்து ஆசிாியர்  ங்கராசைார் 

எடுத்துக் கூறுகிறார். 

 

கல்வியில் உயர ோணவர்கைிடம் இருக்க 

மவண்டிய  ண்புகள் 

கல்வியில் உயர்வு ல ற ஒழுக்கமே அடிப் னட. 

 ினரப் டம் என்ற ோய உெகத் ில் 

மூழ்கிவிடக் கூடாது. ன ாியம்,  ன்ைம் ிக்னக, 

ம ாட்டி ேைப் ான்னே, ேைவுறு ி ஆகிய 

நான்கு குணங்கள் லவற்றி ம டித்  ரும். 

புனக ிடித் ல்,  னசநுகர் ல் ம ான்ற  ீய 

 ழக்கங்கள் இருக்கக் கூடாது. அன் ில் 

லநகிழ்வு, அறிவில் ல ைிவு, எைினே, உண்னே, 

உனழப்பு, லகாள்னக ம ான்ற நற் ண்புகமை 

ோணவர்கனைக் கல்வியில் உயர்வனடய 

னவக்கும் என்று ஆசிாியர் கருதுகிறார். 

 

புத் கம் வாசிப்பு 

எந்  அைவிற்கு நூல்கள் வாசிக்கின்மறாமோ 

அந்  அைவிற்கு அறிவியல் நுட் மும், 

 ிட் மும் ல ற முடியும். புத் கம்  டிப் ன ச் 
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சமு ாயத் ிைர் வாழ்வியல்  ழக்கோகக் 

லகாள்ை மவண்டும். எந்  அைவிற்கு கருத்துச் 

லசறிவார்ந்  நூல்கனைக் கற்கின்மறாமோ 

அந்  அைவுக்கு அறிவார்ந்  நுட் த் ிறன் 

உயர்ந்து நிற்கும். புத் கங்கள்,  த் ிாினககள் 

 டிக்கும்  ழக்கத்ன  அன்றாட  ழக்கோகக் 

லகாண்டால் இயல் ாக ஏற் டுகின்ற எழுத்து, 

இெக்கண லசாற்லறாடர், லசாற்லறாடர் ஆக்கம் 

ஆகிய லோழித் ிறன்கள் ல றொம். எைமவ 

நூல்கள் வாசிப் ன  கட்டாயோக்க மவண்டும். 

அது வாழ்வில் உயர்னவத்  ரும். 

 

 ன்ைம் ிக்னக லகாள்ளு ல் 

 ன்ைம் ிக்னகமய லவற்றிக்கு அடிப் னட. 

 ன்ைம் ிக்னகமயாடு கூடிய ேைி  முயற்சிமய 

வாழ்வில் லவற்றிகனைக் குவிக்கும். ேைத் ிட் ம் 

என்ற  ன்ைம் ிக்னகமயாடு முயன்றால் எல்ொ 

 ிறமும் னகவரப்ல ற்று லசயலூக்கம் லவற்றி 

ல றக் காணொம். எைமவ  ன்  ிறனேமேல் 

நம் ிக்னக லகாண்டு உனழத் ால் உயரொம். 

 

ோணவர்கைின் சமூகப் ணி 

ோணவ சமு ாயத் ிைர் சமூக நினெயங்கமைாடு 

 ங்கனை இனணத்துக் லகாள்ை மவண்டும். 

மூத்   னெமுனறயிைமராடு இனணந்து 

 ட்டறிவு ல ற ோணாக்கர்  ம் ல ாகு ிவாழ் 

குடியிருப்ம ார் சங்கத் ின் ஆக்கப் ணிக்கு 

உ வொம். லசஞ்சிலுனவச் சங்கம், லசன்ட் 

ஜான் ஆம்புென்ஸ் நிறுவைம், சாரணர் இயக்கம், 

ம சியோணவர் ஊர்க்காவல்  னட, 

ம சியோணவர் இராணுவப்  னட ம ான்ற 

சீரூனட இயக்கங்கைில்  ங்கனை 

உறுப் ிைராக்கிக் லகாள்ைொம். உண்டியல் 

 ிைம், லகாடி விற் னை, அைான  இல்ெங்கள், 

மு ிமயார் இல்ெங்கள், அற நிறுவைங்கள், 

உடற்குனறயாைர்கள் சங்கங்கள், நி ி ிரட்டும் 

அறப் ணிகளுக்கு உ வொம். சமு ாயத்துக்கு 

உனழத் வர்கமை வரொற்று ஏடுகைில் இடம் 

ல றமுடியும். எைமவ ோணவர்கள் சமு ாயத் 

ல ாண்டாற்றிட முன்வர மவண்டும். 

ோணவர்களுக்காை நல் உணர்வுகள் 

'எல்மொரும் வாழமவண்டும் - உயிர்கள் 

இன்புற்றிருக்கமவண்டும்' 

என்று ோணவர்கள் இனறவைிடம் மகட்க 

மவண்டும். ஆைால் அ ில்  ீயவர்களும் இடம் 

ல றுவார்கள். எைமவ, 

'நல்மொர்கள் நாைிெத் ில் உய்யப் 

ல ால்ொ ார் பூச்சுேந்துப் ம ாகட்டும்' 

என்று ோணவர்கள் வரம் மகட்கொம். 

காெேறிந்து, இடேறிந்து, அறிவறிந்து, 

அன் றிந்து, துன் ேறிந்து, ம னவயறிந்து 

அனழயாேல் லசன்று னக லகாடுத்துத் 

துனணயாய் நின்று உ வும் லசய்ந்நன்றி 

ேறவாேல் இருக்க மவண்டும். அருள்லநறி 

ஆன்ேீக விண்ேீன் விமவகாைந் ர் 

அனைத்துெகும் ம ாற்றுகின்ற அன்னை 

ல ரசா ம ான்மறாாின் ஆன்ேீக லநறி  ிறருக்கு 

மசனவ லசய்வம  இெட்சியோகக் லகாள்ை 

மவண்டும். 

 

நினறவுனர 

கல்வி  யில்கின்ற ோணவப்  ருவம் ேைி  

வாழ்வின் ேிகச் சிறந்   ருவம். அந்  வய ில் 

கல்வி கற்  ில் ேட்டும் அல்ொது கவின , 

ம ச்சு, கட்டுனர ம ான்ற  ெ கனெகளும் 

கற்றுத் ம றமவண்டும். நல்ெ ோனுடப் 

 ண்புகள் நினறந் வர்கைாக இருக்க மவண்டும். 

சமூக மசனவயில் ஈடு டும் ேைி மநயம் 

உள்ைவர்கைாக இருத் ல் மவண்டும் ம ான்ற  ெ 

சிறந்  கருத்துக்கனைத்  ேிழ் எங்கள் உயிர் 

நூலில் ஆசிாியர் மு. ங்கராசன் 

குறிப் ிட்டுள்ைார். 
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மு. ங்கராசன் கவின கைில் சமூகச் சிந் னைகள் 

 

லசௌ. சுரு ி 

உ விப் ம ரசிாியர்,  ேிழ்த்துனற 

ேங்னகயர்க்கரசி கனெ ேற்றும் அறிவியல் கல்லூாி,  ரனவ, ேதுனர 

 

கவிஞர்கள்  ன் அனு வத் ால் கவின னயப் 

 னடக்கின்றைர். இக்கவின க்காை  ாடு 

ல ாருள்கனை வாழ்க்னகயிலிருந்து  ான் 

ம ர்வு லசய்கின்றைர்.  ைிேைி  வாழ்க்னக 

அனு வங்கைின் ஊடாகவும் ேற்றும் அவர்கள் 

காணும் அனைத்து வாழ்க்னகக் கூறுகளும் 

 ாடுல ாருள்கைாக ோற்றம் ல றுகின்றை. 

மு. ங்கராசன் ேற்றும் கண்ண ாசன் கவின கைில் 

ேைி  வாழ்க்னக மேம் டுவ ற்காை சிந் னைகள் 

ேிகு ியாகக் காணக் கினடக்கின்றை. 

ேைி ைால் சமூகத்ம ாடு ஒட்டியன்றி, 

 ாைாகத்  ைித்து வாழ முடியாது. ேைி ைின் 

வாழ்வு சமூக வாழ்வியமொடு  ின்ைிப் 

 ினணந்து காணப் டுகிறது. இ னை 

மு. ங்கராசனும் கண்ண ாசனும்  ங்கைின் 

கவின கைில் அ ிகோகப்   ிவு 

லசய்துள்ைார்கள். இவ்வனகயில் மு. ங்கராசனும் 

கண்ண ாசைினும்  ம் கவின கைில் சமூகச் 

சிந் னைகனைப்  னடத்துள்ை ன் வழி இவ் 

ஆய்வு இடம் ல றுகிறது. 

 

சமூகம் 

சமூகம் ேைி னுனடய வாழ்க்னக லநறினயயும் 

 ண் ாட்னடயும் வைர்ப்  ில் ல ரும்  ங்கு 

ல றுகிறது. இது  ைிேைி ர்  ொின் 

கூட்டனேப் ாகும். மேலும் அது  ைிேைி ச் 

சமூகப்  ண் ாட்னட வைர்க்கும் கைோகவும் 

அனேகிறது. எந்  ேைி னும் ஏம ா ஒரு சமூக 

அனேப் ில் உறுப் ிைராக இருந் ாக மவண்டும். 

ேைி ன் சமூக இயல்பு, குடும் ம், அரசு, ஊர், 

சா ி, குெம், ல ாழில் ம ான்ற சிெவற்மறாடு 

 ினணக்கப் ட்டு இருக்கின்றான். 'ஒவ்லவாரு 

ேைி னுக்குள்ளும் ஓர் உெகம் இருக்கிறது. 

கைவுகள், கற் னைகள், இன் ங்கள், 

துன் ங்கள்,  ெங்கள்,  ெவீைங்கள், 

ஆனசகள், இழப்புகள் என்று  ல்மவறு 

உயர்நினெத் ல ாகு ிகனைக் லகாண்டு 

ேைி னைப்  னடக்கிறான் இனறவன். 

இதும ான்று உணர்வுநினெத் ல ாகு ியாக 

வாழும்  ிற ேைி ர்கைின் கூட்டத்துடன் 

ஒவ்லவாரு ேைி னும் உறவு லகாள்கிறான். 

இந்  உறவு  ரும் உணர்வுகள் அ ன் 

வினைவுகள் ஆகியவற்றின் இயக்கம் ான் 

வாழ்க்னக. எைமவ,  ான் கவிஞர்கைின் கருத்து 

அல்ெது அவன் லவைியிடும் அனு வம் 

உணர்ச்சி  ிரைாகமவ அனேகிறது. ஆகமவ, 

 ான் கவின யில் வாழ்க்னக இடம்ல றுகிறது 

என்று லசால்கிமறாம்'1 என்ற கருத்து 

கவின யின் உள்ைடக்கத்ன  லவைிப் டுத்தும். 

 

ேை ில் உறு ி மவண்டும் 

சமூகத் ில் நாம் வாழ்வ ற்கு உணவு, உனட, 

இருப் ிடம் இவற்றுடன் துணிவும், ல ைிவாை 

சிந் னையும் ல ற்றிருக்க மவண்டும். ஒருவரது 
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துணிவும் ல ைிவுமே அவரது நம் 

வாழ்க்னகனயச் சிறப் ாை  இடத் ிற்குச் லசல்ெ 

வழிவகுக்கும். 

‘‘ேை ில் உறு ி மவண்டும் 

வாக்கிைிமெ இைினே மவண்டும்’’2 

என்கின்றான்  ார ி. 

‘‘அஞ்சிமய அன்றா டந் ான் 

அனேந் ிடும் ேை ின் பூசல் 

எஞ்சிமய இருக்கும் துன்  

எேைவன் ேிரட்டல் வீங்கும்’’3 

 அச்சத்துடன் வாழ்ந் ால் ஒவ்லவாரு நாளும் 

ேை ில் குழப் ங்கள் நினறந்து இருக்கும். 

அனே ி இல்ொ  ேை ால் ேகிழ்வாை வாழ்வும் 

உயர்வும் அனேயாது. ஆ ொல்; 

‘‘அழுத் ோய்த் துணிந்து நின்று 

எவ்வனக யானும் அச்சம் 

எழுந் ிடா அனேவில் துச்சம் 

லசவ்னவயாய்ச் லசறிந்து சிந்ன  

சீர்த் ிட அனே ி ம ான்றும்’’4  

என்கிறார் மு. ங்கராசன். 

  ின்வருோறு கவிஞர் கண்ண ாசன் 

துணிவுடன் வாழ மவண்டும் என்ற கருத்ன  

வலியுறுத்துகிறார். 

‘‘அடினேயின் உடம் ில் ரத் ம் எ ற்கு 

 ிைம் அச்சப் ட்ட மகானழக்கு இல்ெம் 

எ ற்கு? 

லகாடுனேனயக் கண்டு கண்டு  யம் 

எ ற்கு? 

நீ லகாண்டு வந் து என்ைடா ேீனச 

முறுக்கு.....’’ 5 

என்று, ல ைிவுடனும் துணிவுடனும் வாழ்ந் ால் 

 ணத் ிற்கும்   விக்கும் அஞ்சாேல் வாழ 

முடியும் என் ன த்  ன் கவின  வழியாக 

லவைிப் டுத் ியுள்ைார். 

‘‘ஆக்கம் அ ர்விைாய்ச் லசல்லும் 

அனசவிொ 

ஊக்க முனடயா னுனழ’’ 

என்ற குறைில், வள்ளுவரும் ேை ில்  ைரா  

ஊக்கமும் உறு ியும் இருப் ின் எண்ணியன ச் 

சா ிக்கொம் என்கிறார். 

 

குடும்  அனேப்பு 

நல்ெ ஒரு சமூகத்ன  உருவாக்க மவண்டும் 

என்ற வின  குடும் த் ில் வின க்கப் டுகிறது. 

இல்ெறம் எப்ல ாழுதும் நல்ெறத்துடன் 

னகமகார்த்து உண்னேயாை அன் ில் 

நினெத் ிருக்க மவண்டும். இல்ெறத் ின் 

சிறப்ன , 

‘‘அன்பும் அறனும் உனடத் ாயின் 

இல்வாழ்க்னக 

 ண்பும்  யனும் அது’’ 

என்று வள்ளுவர்  ம்குறள் வழி 

உணர்த்துகிறார். 

 ல ற்மறார்கைிடேிருந்து குழந்ன கள் 

ம சக் கற்றுக்லகாண்டு அடிப் னட லோழித் 

 ிறனையும் உருவாக்கிக் லகாள்கின்றைர். 

மேலும் அவர்கள், லவவ்மவறு வயதுனடமயாாிடமும் 

இரு  ாலிைத் வாிடமும் எவ்வாறு நடந்து 

லகாள்ை மவண்டும் என் ன யும் குடும் த் ில் 

இருந்து ான் கற்றுக் லகாள்கின்றைர். அடுத்  

 னெமுனறயிைர் அன்பு, ஒத்துனழப்பு, 

அ ிகாரத் ில் உள்மைாாிடம் ே ிப்பும், 

ோியான யும் லகாண்டிருத் ல்  ாசம்,  ாிவு, 

சகிப்புத் ன்னே,  ன்ைெத்ன  விட்டுக் 

லகாடுத் ல் ம ான்ற வாழ்வியல் 

விழுேியங்கனைக் லகாடுப் து ஒவ்லவாரு 

குடும் த் ின் கடனே என் ன  மு. ங்கராசன் 

அவர்கள், 
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'லகாஞ்சிக் குொவும் நல்ெ 

குடும் த் ில் அனே ி நீளும்'6.... என்கிறார்.  

 குடும் த் ின் முக்கியத்துவத் ினை 

குடும் ம் ஒரு விைக்கு என்ற ேற்லறாரு 

கவின யில் உணர்த்துகிறார். அவாின் 

கவின கைில் இருந்து சிெ வாிகள், 

‘மவண்டா  மவற்றுனேகள் சூழா வண்ணம் 

விரும் ா   ீவினைகள் விெக்கி ஈங்கு 

 ீண்டானேயும் லநடும் புவியில் நினெத்  

வாழ்க்னக 

நின்லறாியும் சுடர் விைக்காய் நினெக்க 

மவண்டும்'7.... 

 ஒவ்லவாரு குடும் த் ின் வைர்ச்சி என் து 

குழந்ன கைின் ஆமராக்கியோை வைர்ச்சினயச் 

சார்ந்து உள்ைது எைொம்; குழந்ன  

வைர்ச்சியில் ேிகப் ல ாிய  ாக்கத்ன  

ஏற் டுத்துவது  ாய்,  ந்ன , உடன்  ிறந்ம ார்; 

 ாத் ா,  ாட்டி, ோோ, அத்ன  ஆகிமயார் 

ஆவார். அவர்கைின் அன் ில் வழிகாட்டு மெ 

சமூகத் ிற்கு ஒரு நல்ெ ேைி னை உருவாக்கித் 

 ருகிறது எைொம். இன்னறய காெச் சூழலில் 

கணவன் ேனைவிக்கினடமய சகிப்புத் 

 ன்னேயும் விட்டுக்லகாடுக்கும்  ன்னேயும் 

குனறந்து ம ாகின்றை. இ ன் வினைவாகக் 

குழந்ன கைின் ேைநினெ  ா ிக்கப் டுகிறது. 

அ னை, கவிஞர் கண்ண ாசன் 

'மகாழி ஒரு கூட்டிமெ மசவல் ஒரு கூட்டிமெ 

மகாழி குஞ்சு லரண்டும் இப்ம ா 

அன் ில்ொ  காட்டிமெ'8.... 

என்ற வாிகைின் மூெம் உணர்த்துகிறார். 

மேலும், கண்ண ாசன் இ னைச் சுட்டிட, 

ஒற்றுனேயில்ொ   ாய்,  ந்ன யினைக் 

காட்டிட 'குழந்ன யும் ல ய்வமும்' எனும்  ாடல் 

மூெம் முயற்சித்துள்ைார். 

'அன்னை என்னும் கடல்  ந் து 

 ந்ன  என்னும் நிழல் லகாண்டது 

நன்றி என்னும் குணம் லகாண்டது 

நன்னே லசய்யும் ேைம் லகாண்டது'9.... 

என்ற வாிகைின் மூெமும் குடும் த் ின் 

அனேப்பு முனறயினைக் கூறுகிறார் கவியரசர். 

 

அழியாச் லசல்வம் 

'கற்றவருக்குச் லசன்ற இடலேல்ொம் சிறப்பு' 

என்று லசால்வழக்கு சமு ாயத் ிற்கு ஒைி 

லகாடுப்  ாகத்  ிகழ்கிறது. மேலும், ஆ ி 

காெம் மு ல் இக்காெம் வனரயிலும் கல்வியின் 

சிறப்ன ப் ம ாற்றியும் வலியுறுத் ியும் 

வருகின்மறாம். கல்வியால் ேட்டுமே சமூகத் ில் 

நிெவும் ஏற்றத்  ாழ்வுகனைப் ம ாக்கிச் 

சமு ாயத்ன  முன்மைற்றப்  ான யில் 

லகாண்டு லசல்ெ இயலும். சமு ாயத்ன  

உருவாக்குவ ிலும், மவற்றுனே எண்ணங்கனை 

மவர் அறுப்  ிலும் கல்வியின்  ங்கு 

இன்றியனேயா து என் ன , 

'வாழி கல்வி லசல்வம் எய் ி ேைம் ேகிழ்ந்து 

கூடிமய 

ேைி ர் யாரும் ஒருநிகர் சோைோக 

வாழ்வமே'10 

என்ற  ாடலில் ேகாகவி  ார ியார் 

லவைிப் டுத் ியுள்ைார். 'எண்ணும் எழுத்தும் 

கண்லணத் கும்' எனும் ஆத் ிசூடினய கருத் ில் 

லகாண்டு  டிப் றினவயும், அனு வ 

அறினவயும் ேைி ர்கள் ல ற்றால் அது 

அவர்களுக்கு நல்ெ  ெனைத்  ரும். 

'அறிவ ில் ல ாழில் இல்ொ அறிவினை 

'ேயக்கம்' என் ர் 

அறிஞாின் லோழியில் அஃது அனேந் ிடும் 

அணிமய யாகும்!'11... 
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என்கிறார் மு. ங்கராசன். கற் ன  அச்சேின்றி 

கற்கமவண்டும். ல ைிவற்றுக் கல்வி கற் து 

 யைில்னெ என் ன   ம் கவின கைில் 

ல ைிவு டுத் ியுள்ைார். ேற்லறாரு கவின யில், 

'நல்ெறம்  ற்றிப் ம சும் 

நற்றேிழ் அறிஞர் கூற்றச் 

லசால்ொகும் எண்ணிப் ார்த் ால் 

சுந் ர குழந்ன  யாகும்'12.....  

என்கிறார் மு. ங்கராசன் 

 கண்ண ாசைின்  ாடல் ஒன்னற, ஒரு குரு 

 ன் ோணவர்களுக்கு உயர்ந்  கருத்துக்கனை 

லசால்லிப்  ாடம் நடத்துவது அனேத்துள்ைார். 

இது 

'அ என் து உயிலரழுத்து அம்ோ அப் ா 

அன்பு அறிவு 

அனைத்துக்கும் அதுமவ மு லெழுத்து'13... 

என்றவாறு ல ாடங்குகிறது. 

உயிர்லேய்லயழுத்துக்கைால்  ேிழ் 

எழுத்துக்கனை லசால்லித்  ருகிறார். மேலும், 

உயிலரழுத்துக்கள், லேய்லயழுத்துக்கள், 

உயிர்லேய் எழுத்துகளுக்கு உாிய 

ல ாகு ிகனையும்  ந்து லசன்றுள்ைார். 

ஆங்கிெத் ில் எத் னை எழுத்துக்கள் உள்ைை. 

அனவ யானவ? என்று மகட்டால் உடமை 

  ில் லசால்ெக்கூடிய நம் இனைஞர்களுக்குத் 

 ாய்லோழி  ற்றிக் மகட்டால்   ில் லசால்ெத் 

ல ாியா  நினெ ான் இன்றும் உள்ைது. கல்வி 

என் து வாழக் கற்றுக் லகாடுக்க மவண்டும். 

 ணம் ம டுவ ற்கு ேட்டும் கற்றுக் லகாடுக்கும் 

கல்வி, வாழ்க்னகனயத் ல ானெக்க 

காரணோகிவிடும். அறினவத்  ருவது கணக்கு, 

 ான னயச் லசால்வது பூமகாைம், முன்மைார் 

கன னயப்  ாடம் லசால்வது சாித் ிரம் எைக் 

கல்விப்  ிாிவுகைின்  யன்கனையும் 

 ட்டியலிடுகிறார் கவிஞர் கண்ண ாசன். 

 

நற்சிந் னைகள் 

நற்சிந் னைகளுக்காை இன்லசால் ம சல், 

ல ாறுனே, சிைம் லகாள்ைானே, 

புறங்கூறானே, அடுத் வர் ல ாருைின் மேல் 

ஆனச லகாள்ைானே, உ வி லசய் ல் ம ான்ற 

கருத்துக்கள் கண்ண ாசைின்  ினரயினசப் 

 ாடலில் நினறயமவ இடம் ல றுவன க் 

காணமுடிகிறது. 

 ேைி ன் ம சும் இன்லசால் அவனை 

ேட்டுேல்ெ; அவனைச் சார்ந்ம ானரயும் 

இன்புறச் லசய்கிறது. அன த்  விர்த்து 

கடுஞ்லசால் அவனை ேட்டுேின்றி 

ேற்றவர்கனையும் வருத்தும் ஆகமவ  ான் 

வள்ளுவர் 

‘‘இைிய உைவாக இன்ைா  கூறல் 

கைியிருப் க் காய் கவர்ந் ற்று’’ 

‘‘வாய்னே எைப் டுவது யால ைின் 

யால ான்றும் 

 ீனே இொ  லசாெல்’’  

என்று சுட்டியிருக்கிறார். இந்  இரு குறள் 

கருத் ினை மு. ங்கராசன் அவர்களும் 

 ன்னுனடய கவின யில், 

'லசான்ை லசால் உறு ி காக்கும் 

மசார்விொ உள்ைத் தூய்னே 

கண்ணியம் என்  யாவும் 

காத் ிடும் உள்ைத் தூய்னே'14.... 

என்ற வாிகள் லகாண்டு விைக்குகிறார. மேலும், 

‘‘லநஞ்சகத்து தூய்னே என்ைல் 

லநகிழ்ந் ிடும் நடிப் ால் அல்ெ 

வஞ்சகம் இல்ொத்  ன்னே 

வாய்த் ிடல் உள்ைத் தூய்னே!’’15... 
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 உள்ைத் தூய்னேமய ேைி  வாழ்க்னகக்கும், 

ேை அனே ிக்கும் இன்றியனேயா து 

என்கிறார். கவியரசரும் நல்ெ சிந் னைகனை 

வின க்குேிடத்து, 

‘‘உண்னே நன்னே மநர்னே கண்டால் 

லநஞ்சில் னவயுங்கள் 

உயர்ந்து வந் ால் உெகம் உன்னகயில்...’’16 

என்று சுட்டிச் லசல்வ னைக் காணமுடிகிறது. 

 ிறருக்கு நன்னே லசய்யும் நற் ண்பு 

ேைி னுக்கு இருப் து அவசியம் நாம் 

எப்ம ாதும் நல்ெவர்களுடன் லகாள்ளும் நட்பு 

சிறந்  ாக இருக்கும் என் ன  இப் ாடலின் 

மூெம் விைக்குகின்றார். 

 

ல ாகுப்புனர 

கவிஞைின் கற் னைக்கு ஏற்  அனேக்கப் டும் 

 ெ லசாற்கள் ஒன்றன் ின் ஒன்றாக, அழகுறத் 

ல ாடர்ந்து அனேயும்ம ாதும், முன்னும் 

 ின்னும் உடைிருக்கும் லசாற்கைாலும், 

அச்லசாற்கைின் இயல் ாை ஆற்றமொடும் 

பு ியம ார் ஆற்றனெ ல றுவ ன் 

அடிப் னடயிலும், இெக்கியங்கைில் கற் னை 

 னடப் ாைர்கைால்  யன் டுத் ப் ட்டு 

வருகின்றை. கவிஞர்கள் இைிய லசாற்கனைத் 

 ங்கைின்  னடப்புகைில் இனணந்து ேக்கைின் 

ேைங்கனைக் கட்டி இழுக்கும்  ான்னேனயக் 

கற் னை குறித்து கூறும் இப் கு ி 

புெப்டுத் ப் டுகிறது. நல்ெ உெனகயும், சிறந்  

சமு ாயத்ன யும் ேைக்கண்ணில் காணும் 

கவிஞர்கள்,  ம் கவின கைில் 

அக்கற் னைனயயும் ல ாருத் ிப்  ார்க்க 

விரும்புகிறார்கள். இவர்கள் சமு ாயத் ிற்கு 

விழிப்புணர்னவ  ருேிடத்தும்  ங்கைின் 

கற் னைத்  ிறனை லவைிப் டுத் ியிருப் ன  உணர 

முடிகிறது. 

 

அடிக்குறிப்புகள் 

ச.மவ.சு., கம் ன் இெக்கிய உத் ிகள்,  .23 

 ார ியார்,  ார ியார் கவின கள்,  .150 

மு. ங்கராசன்,  ைித்துைி,  .20 

மேெது.,  .20 

கண்ண ாசன்,  ினரயினசப் ாடல்கள் ல ாகு ி 

-3,  .332 

மு. ங்கராசன்,  ைித்துைி,  . 163. 

மு. ங்கராசன், ோதுைங்கைி,  .87 

கண்ண ாசன்,  ினரயினசப் ாடல்கள் ல ாகு ி 

-1,  .284 

கண்ண ாசன்,  ினரயினசப் ாடல்கள் ல ாகு ி 

-4,  .296 

 ார ியார்,  ார ியார் கவின கள்,  .134 

மு. ங்கராசன்,  ைித்துைி,  .23 

மேெது.,  .44 

கண்ண ாசன்,  ினரயினசப் ாடல்கள் ல ாகு ி 

-1,  .113 

மு. ங்கராசன்,  ைித்துைி,  .69 

மேெது.,  .68 

கண்ண ாசன்,  ினரயினசப் ாடல்கள் 

ல ாகு ி-4,  .442 
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மு.தங்கரரசைின் ‘ேைித்துளி’ கவியதயில் புதியபதரர் உைகம் 

 

நா. லசந் ில்குோர் 

உதவிப் பேரரசிரியர், தமிழ்த்துயை  

ரரஜர கயை மற்றும் அைிவியல் கல்லூரி, பவதரயள, இரரமநரதபுரம் 

 

முன்னுயர 

கைல் கைந்த உைகநரடுகளில் சிங்கப்பூரும் 

ஒன்று ஆகும். அந்நரட்யை அைங்கரிக்க 

அவதரரம் எடுத்தவர் தேரியவர் மு.தங்கரரசன் 

என்மற கூறொம். சமுதரய மறுமைர்ச்சிக் 

கவியதகயள எழுதி, தமிழன்யைக்கு ேைி 

தசய்த திருக்பகரைத்ன  இங்கு விளக்கமரகக் 

கரணுயகயில், தமிழர்கள் ேைித்துளியரக 

இல்ைரமல், கரய் கதிர் தசல்வயைக்கண்டு 

உருகரமல், தயை நிமிரபவண்டும் என்று 

உைர்ச்சி தேரங்கும் கவியதயில் 

வடித்துள்ைார். புதியபதரர் சமுதரயம் என்ை 

கருத்துக்கயள இவாின்  னடப்புவழி 

ஆரரய்வபத இக்கட்டுயரயின் பநரக்கமரகும். 

 

விடிதவள்ளி 

மைிதர்களின் வளர்ச்சி தவறும் உைர்ச்சி 

மட்டும் தேரங்குதல் எனும் நியை வரரமல், 

உைர்ச்சியய ஆய்தமரக்கி பேரரரட்ை குைம் 

நியைந்தவரரகக் கரட்சியளிக்க பவண்டும். 

இவரின் கவியதகைில் நரட்டுப்ேற்று, சமுதரய 

முன்பைற்ைம், ேழயமயில் புதுயம ஆகிய 

தகவல்கள் அதிகமரகபவ கரைப் ேடுகின்ைை. 

மக்கள் மைதில் வீரமும், ஆக்கமும், ஊக்கமும், 

ததரழில், உயிர் பநரக்கம் பேரன்ை சிந்தயைகள் 

வளர்வதற்கு ஏற்ை உறுதுயையய ஏற்ேடுத்த 

பவண்டும். இவரின் கவியதகள் மகர கவி 

ேரரதியரர் கவியதகள் பேரன்பை மக்கயள 

எழுச்சியூட்டுகின்ைை. 

“தேரருப்ேிபை ேிைந்து ததன்ைன் 

புகழிபை கிைந்து சங்கத்து 

இருப்ேிபை இருந்து யவயய 

ஏட்டிபை தவழ்ந்து பேயத 

தநருப்ேிபை நின்று கற்பைரர் 

நியைவிபை நைந்து ஓர் எை”    

(சுப்ேிரமைிய ேரரதியரர் ஒரு 

கண்பைரட்ைம்.ே.23) 

எை, ேரரதியரரின் சிந்தயைகள் பேரன்று 

மு.தங்கரரசன் தமரழிப்ேற்று, நரட்டுப்ேற்றுப் 

ேற்ைியும் கூறுவரதரக இங்கு அயமகிைது. 

 

கவிச் சிந்தயையரளர் மு.தங்கரரசன் 

தேரதுமக்கள் கைவுயள வழிேடுவதற்குத் 

திருக்பகரயில்கள் இன்ைியயமயரதயவ. 

வழிேரட்டிற்குக் பகரயில்கள் இன்ைியயமயரத 

நல்ை சூழ்நியையும் தூய்யமயும் பேரற்ைிக் 

கரப்ேயவ. அது பேரைபவ தேரதுமக்கள் தம் 

குழந்யதகள், தம் ேிள்யளகள் வளர்ந்தவர்கள் 

இவர்கள் ேயிற்சி தேறுவதற்கு எல்ைர 

நியைகளிலும் ேள்ளிகள், கல்லூரிகள் 

ஏற்ேடுத்தி மரதேரும் சிந்தயையரளர்களரக 

உயர்த்த பவண்டும் என்ேபத குைிக்பகரளரக 

அயமகின்ைது. 

“அழுக்கர ைவரதவகுளி இன்ைரச்தசரல் 

நரன்கும் 

இழுக்கர் இயன்ை தைம்”              (திருக்.35) 

என்று, மைதில் நல்ை சிந்தயை வளம் 

தசரன்ைவர்கள், வரழ்வில் இன்புறுவர் என்றும் 

கூைப்ேடுகிைது 
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“மைத்துக்கண் மரசிைன் ஆதல் அயைத்து 

அைன் ஆகுை நீரேிை”        (திருக்.34) 

 மைிதைின் மைம் ேற்ைியும் திருக்குைள் 

விளக்குகின்ைது. 

 

ததரழில்கல்வி 

ததரழில் வளம் தேருகிைரல்தரன் நரட்டுவளம் 

என்ேது இக்கரை தேரருளியல் கரட்டும் 

உண்யம. ஜப்ேரன் பேரன்ை சிறு சிறு 

நரடுகளில் தசல்வம் தகரழிப்ேயத இன்று நரம் 

கரைரமல் இல்யை. ேின்தங்கிய நரடுகளின் 

வளர்ச்சிக்கு இத்தயகய சிறுநரடுகளும் உதவி 

வருவது நமக்கு வியப்ேியை உண்ைரக்கின்ைை 

என்று மு.தங்கரரசு வியக்கிைரர். 

 ேல்பவறு ததரழிகள் மூைம் ேல்பவறு 

ேண்ைங்களின் உற்ேத்தி தேருக 

பவண்டுமரைரல் எல்ைர மட்ைங்களிலும் 

ததரழிற்கல்வி தேருக பவண்டும். சிைியைவும், 

தேரியைவுமரை ததரழிற்சரயைகள் தேருக 

பவண்டும். ேண்ைங்கயள பவற்று நரடுகளுக்கு 

ஏற்றுமதி தசய்து அந்நியச் தசைவரைியயப் 

தேருக்குதல் பவண்டும் என்று இவ்வரதைல்ைரம் 

மு.தங்கரரசன் கைவு கரணுகின்ைரர். இங்பக 

ேரரதியரரும் தம்கவியதயில், 

“ஆய்தம் தசய்பவரம் நல்ை கரகிதம் 

தசய்பவரம் 

ஆயைகள் யவப்பேரம் கல்விச் சரயைகள் 

யவப்பேரம்” என்றுள்ைனே  

( ார ி கவின கள். ார ம சம்.5) 

எடுத்துக்கரட்ைரக அயமகின்ைது. 

 

தேண்கல்வி 

ஆறு, தசல்வம், கயை, உருக்கள் இவற்யை 

தயல்ைரம் தேண் ததய்வமரகப் ேரவிக்கும் நம் 

நரட்டில், மு.தங்கரரசன் இக்கரை சமூகம் தேண் 

இைத்திற்கு மதிப்பு தரரத இழிநியையய நியைத்துப் 

ேரர்க்கின்ைரர். ஞரைம் ததரிந்த தேண்களரகப் 

ேரர்க்க பவண்டும் என்றும் கவிஞர் 

கூறுகின்ைரர். 

“மயைக்கு விளக்கம் மைவரள்-மைவரன் 

தைக்கு தயகசரல் புதல்வர்-மைக்குஇைிய 

கரதல் புதல்வர்க்குக் கல்விபய கல்விக்கும் 

ஓதின், புகழ் சரல் உைர்வு”  

 (நரன்மைிக்கடியக.111) 

 தேண்ணுக்கு அயைத்யதயும் விைக் 

கல்விபய அழகு என்று நரன்மைிக்கடியக 

விளக்குகின்ைது. ஒரு குடும்ேத்தில் தயைவி 

கற்ைவளரக இருந்தரல், அவள் வழித்பதரன்ைல் 

யரவரும் நல்ை சூழ்நியையில் கல்வி தேறுவதற்கு 

அடிப்ேயை அயமத்துத் தருவரள் என்ேது 

மு.தங்கரரசைின் கருத்தரக அயமகின்ைது. 

 

தேரறுயமபய மரனுைனுக்கு அழகு 

தேரறுயம என்ேது புைிதம் கரக்க என்ை 

உண்யம உைகம் அைிந்த தகவல். 

தேரறுயமயரைவர்களுக்கு அயைத்தும் 

கியைக்கும். ஆறுதல் தசரல்ை அயைவரும் 

வருவரர்கள். தேரறுயம என்ை ஒன்யைக் 

கயைப்ேிடித்தரல் அைம் தயழக்கும் என்ை 

தசய்தியய வியதயரய் தூவியவர் மு.தங்கரரசன் 

ஆவரர். அவாின் தேரறுயம ேற்ைிய 

கவியதயில், 

“தேரறுயமபய புைிதம் கரக்கும் 

புவைபம அைிந்த உண்யம 

தேரறுயமபய பூமித் தரயின் 

தேரன்ைிைர தவற்ைியரகும் 

தேரறுயமயின் வயத்தரரகி 

அருயமயரன் தசயலின் தவற்ைி 

அயைத்யதயும் இழந்து நிற்ேரன்!” 

(ேைித்துளி.தேரறுயம.ே.16) 

என்று தேரறுயமயின் தன்யம ேற்ைி கவிஞர் 

கூறுவது தேரும் வியப்புக்குரியது. 
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புதுப்புதுச் சிந்தயைகள் 

எப்பேரதும் ஏற்ேட்டுக் தகரண்டிருப்ேது 

எண்ைங்கள், எப்பேரதரவது பதரன்றுவது 

தரன் சிந்தயை. எண்ைங்கள் சைைமரய்த் 

பதரன்ைி சைைமரய் அயைந்து சந்பதரசத்துக்கும், 

சந்திக்கும் இயையிபை நின்று சைசைப்புக்குக் 

கரட்டி ஓய்ந்து பேரய்விடும். 

 கவிஞர் எழு ிய கவியதயில் புதுப்புதுச் 

சிந்தயைகள் ேற்ைிய தசரல்வளம் ஆைரய் 

தேருக்தகடுத்து ஓடுயகயில், தேரும் 

சிைப்புக்குரியதரக அயமகின்ைது. கவிஞர் 

கூறுயகயில் உைலுக்கு உற்சரகம் 

தகரடுப்ேயவ எயவதயன்று மக்களுக்குத் 

ததரியும். அந்த உற்சரக வரர்த்யதகளில் 

கிளர்ச்சி உண்ைரக்கக் கூடியயவ எயவ 

என்றும் மக்களுக்குத் ததரியும். அந்தக் 

கிளர்ச்சியயயும் ஏற்ேடுத்தி தளர்ச்சியய உண்டு 

ேண்ைக்கூடிய அர்த்த புஷ்ட்டியுள்ள 

சமரச்சரரங்களும் ததரியும். அயவதயல்ைரம் 

புதுச்சிந்தயைகள் அல்ை; தேரதுச் 

சிந்தயையயயும் அல்ை. அயவ மையதக் 

கிைங்க அடிக்கும் மதுச் சிந்தயைகள். 

மைச்சிந்தயையின் உயிபரரட்ைத்யதக் 

தகரடுக்கும் வீழ்வுச்சிந்தயை என்றும் கவிஞர் 

கூறுகின்ைரர். ஆகபவ, இந்நூயைப் ேடிக்கும் 

பேரது மைிதர்களுக்குக் கருத்துக்கள் பமலும் ேை 

புதுச்சிந்தயைகயள உருவரக்குபமயரைரல், நரன் 

மிகவும் மகிழ்ச்சி தகரண்ைவன் என்ேது 

மு.தங்கரரசைின் ேயைப்ேரக நரம் அைிய 

முடிகிைது. 

 

முடிவுயர 

ஒவ்தவரரு மைிதனும் தன் குைத்தரல் 

அைியப்ேடுகின்ைரன்; நைத்யதயரல் 

ததரியப்ேடுகின்ைரன். நல்ைவர்கள் பேரை 

நடிப்ேது கூைக் தகரஞ்ச நரயளக்குத்தரன். 

அதன்ேிைகு சரயம் பூசிக்தகரண்டு நரி என்று 

நடித்துக்கரட்டும் மரனுைவியல் உைகிற்கு 

மு.தங்கரரசன் தன் கவியத மூைமரகவும் 

கருத்துக்கயள வியதயரய் வியதத்துள்ளரர். 

இவரின் கவியதகயள வரசிக்கும் தருைத்தில் 

ேரரதியரரின் வசைமும், வீர எழுச்சியும், மை 

உறுதியும் கரைப்ேடுவதரக இக்கட்டுயரவழி 

கண்டறிய முடிகிைது. 

 

துயைநூற்ேட்டியல் 

ேரரதியரர் கவியதகள், முதல் ேதிப்பு – ஜுயை - 

2008, உமரேதிப்ேகம், தசன்யை - 600 001. 

முயைவர்.பவ.மரதவன், நரன்மைிக்கடியக 

(மூைமும் உயரயும்), முதற்ேதிப்பு, தமிழ்ப் 

ேல்கயைக்கழக தவளியீடு, தஞ்யச. 

திருக்குைள், ேரிபமைழகர் உயர, 
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மு. ங்கராசைின் “ ைித்துைிகள்” கவித்ல ாகுப் ில் லவைிப் டும் 

 ன்முகச் சிந் னைகள் 

 

முனைவர் மு. லசந் ில்குோர்  

உ விப் ம ராசிாியர், லசந் ேிழ்க்கல்லூாி, ேதுனர 

 

முன்னுனர 

 ேிழ்நாட்டில்  ிருச்சினயப் பூாூ்வீகோகக் 

லகாண்டு, 3 வய ிமெமய ேமெயாவிற்குப் 

புெம்ல யாூ்ந்து, இறு ியாக சிங்கப்பூாில் 

ஆசிாியப்  ணியாற்றியவாூ் மு. ங்கராசன். 

எழுத் ாைாூ், சமூகத்ல ாண்டர், சிங்கப்பூர் 

கல்வி அனேச்சகத் ின்  ாடத் ிட்டக்குழு 

உறுப் ிைாூ் ேற்றும்  ேிழ்மவள் நாடக 

ேன்றத் ின் நிறுவைத்  னெவராயிருந்து 

சிறப்புறப்  ணியாற்றியவாூ். கன , கவின , 

நாடகம், கட்டுனர எைப்  ன்முகத் 

 ிறனுனடயவராயிருந் வர். சிங்கப்பூாூ் அரசும், 

 ல்மவறு அனேப்புகளும் இனணந்து இவருக்கு 

“வாழ்நாள் நல்ொசிாியாூ் விருது” வழங்கிச் 

சிறப் ித்துள்ைது. 

 அணிகென், உ யம், ேகரந் ம், ோதுைங்கைி 

என்னும் கவித் ல ாகுப்புகனையும், சிங்கப்பூர்க் 

கவிஞாூ்கள் முப்  ின்ோூ் கவின கனைத் 

ல ாகுத்து ‘கவிக்குெம் ம ாற்றும்  ேிழமவள்’ 

என்னும்  ாத்ல ாகுப்பு நூனெயும்  

லவைியிட்டுள்ைார். ‘ ைித்துைிகள்’ என்னும் 

இவாின் ஐந் ாவது கவின த் ல ாகுப் ில் 

லவைிப் டும்  ன்முகச் சிந் னைகனை 

எடுத்துக்காட்டுவது இக்கட்டுனரயின் 

மநாக்கோகும். 

ம சியச் சிந் னைகள் 

“யாதும் ஊமர யாவரும் மகைிர்” 

  (புறநானூறு 192), 

“ல ாிம  உெகம்; ம ணுநாூ்  ெமர” 

 (புறநானூறு 207) 

 உெகம் அனைவருக்கும் லசாந் ோைது; 

உெகில் வசிக்கும் அனைவரும் 

ஒருவருக்லகாருவர் உறவிைாூ் – நண் ர்;  

உெகம் ல ாியது, இங்கு வாழ் வாூ் 

 ெ ரப் ட்டவாூ் என்று புறநானூறு  ெ 

ஆண்டுகளுக்கு முன் ாகமவ உெகைாவிய 

சிந் னைகனை வின த்துள்ைது. சா ி, ே ம், 

லோழியால் மவறு ட்ட ேக்கள் அனைத்து 

நாடுகைிலும் வாழ்கின்றைாூ். சிங்கப்பூாில் 

ஆங்கிெம், சீைம், ேொய்,  ேிழ் எை நான்கு 

லோழிகள் ஆட்சி லோழிகைாக உள்ைை. 

ஒவ்லவாரு லோழி ம சும் ேக்களுக்குள்ளும்  ெ 

உட் ிாிவுகள் உள்ைை.  ெ நாடுகைிலிருந்து 

புெம்ல யர்ந்  ேக்கள் வாழ்ந் ாலும்,  ங்கள் 

நாட்டின்ேீது ஒருவி  ஈாூ்ப்பு இருப் து இயல்பு. 

இருப் ினும், எந்நாட்டில் வாழ்கின்மறாமோ 

அந்நாட்டின் ேீது  ற்றும் ம சிய உணர்வும் 

இருக்க மவண்டும். இ னைக் கருத் ில் 

லகாண்ட கவிஞர். மு. ங்கராசன் 

எந்நாட்டவருக்கும் ஏற்புனடய ாை ம சிய 

சிந் னைகனைத்  ருகிறார். 

“காெத்துக் மகற்றல ாரு கைிவு மவண்டும். 

கண்ணியங்கள் ோறா  புதுனேக் காய்ப்புச் 

சீெத்துக்மகற்றல ாரு லசழுனே மவண்டும் 
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லசறிவுெகின் நற்சான்மறார் சீாூ்த் ல் 

மவண்டும்.”                    ( ைித்துைிகள் – .11) 

 எந்நாட்டவராயினும் காெத் ிற்மகற்ற 

ோற்றத்ன  ஏற்றுக்லகாள்ைமவண்டும். அம  

மநரத் ில்  ழனேயினை முற்றிலும் ஒதுக்கித் 

 ள்ைா , புதுனேகனை உெகின் வைனேக்குப் 

 யனுள்ை ாக்க மவண்டும். ேைி  சமூக 

வைாூ்ச்சிக்கு சான்மறார்கனைப் ம ாற்றி 

அவாூ்கனைப் ம ணு ல் மவண்டும் என் ன  

வலியுறுத்துகிறார். 

“நாடறிந்து லசயலூக்கம்  நடக்க மவண்டும் 

நலிலவல்ொம் ம ாக்கும்நல் நாட்டம் 

மவண்டும் 

ம டறிந்து லசயலூக்கம்  ினையப் ல ற்றால் 

 ிகழ்நாட்டின் ேறுேொூ்ச்சி ல ைியக் 

காண்ம ாம்.”      ( ைித்துைிகள் – .50) 

முனறலசய்து காப் ாற்றும் ேன்ைவன் ேக்கட்கு 

இனற என்று னவக்கப் டும்.   (குறள் – 388) 

என்று ஆட்சியாைாூ்கைின் கடனேனய 

வள்ளுவர் அறிவுறுத்துவார். 

 ஆட்சியாைாூ்கள் நாட்டு ேக்கைின் 

ம னவயறிந்து  ிறன் டச் லசயொற்ற 

மவண்டும். நலிவுற்ற ேக்கைின் வாழ்வா ாரத்ன  

மேம் டுத்துவ ற்காை  ிட்டங்கனை 

விருப் த்துடன் லசயல் டுத்  மவண்டும். 

நாட்டின் வைாூ்ச்சிக்காை காரணிகனைக் 

கண்டறிந்து லசயல் டத் ல ாவங்கிவிட்டால் 

ேறுேெர்ச்சி வினைவது நிச்சயம் எை 

சூளுனரக்கிறார். 

“ ல்மவறு இைத் வாூ்கள்   ிந் ி ருக்கும் 

 ாங்லகாைிரும் நாட ைில்  ண்பு காத்து 

 ல்மவறு  ிறத் னேந்   ைிங்குக் லகாள்னக 

 ாங்காகச் சீாூ்தூக்கிப்  ைித்துப்  ார்த்து 

லசால்மவறு லசயல்மவறு என்றி ராேல் 

லசான்ை டி வாழ்ந் ிட்டால் லசார்க்கம் 

காண்ம ாம்.”           ( ைித்துைிகள் –  .81) 

  ல்மவறு இைத் வாூ்கள் வாழ்ந் ிடும் 

நாட்டில் வாழ்வ ற்காை சூழல் ஏற் ட்டால், 

அந்நாட்டின் ல ாதுப் ண்புகனையும், லகாள்னக 

கனையும் உைப்பூர்வோக ஏற்று 

நனடமுனறப் டுத் ிட மவண்டும். வாயைவில் 

ம சி, எழுத் ைவில் எழுதுவம ாடு நின்று 

விடாேல், உண்னேயாய் லசயலூக்கம் 

ல ற்றுவிட்டால் ம சம் லசார்க்கோகும் என்று 

அறிவுறுத்துகிறார். 

 

 ன்ைம் ிக்னக 

“ டிப் டியாய்ப்   ிந்துவந்  அடித் ைங்கள் 

 ைித்துவந்து லவற்றிகனைப்   ித்து நிற்கும் 

அடிப் னடயில் குனறநிகழா அடித் ைங்கள் 

அடித்துவரும்  சுேரத்து ஆணி ம ான்று 

 ிடிப்புனடய ம ரூக்கம் ஆகித் ம ான்றும்.” 

( ைித்துைிகள் – .25) 

 எந் லவாரு கைியும் மநரடியாகக் 

கைியாவ ில்னெ. அரும்பு, லோட்டு, காய் எைப் 

 ெ நினெகனைக் கடந்ம  கைியாகிறது. அ னைப் 

ம ான்று ான் மநரடியாக லவற்றி 

கினடப்  ில்னெ. ம ால்விகள், மேடுகள், 

 ள்ைங்கனைத்  ாண்டிமய லவற்றி கினடக்கிறது. 

ல ாடாூ் ம ால்விகனைப்  ாடோகக் லகாண்டு, 

 ச்னசேரத் ில் எைி ில் இறங்கும் ஆணினயப் 

ம ான்று உள்ைத் ில் நிறுத் ி லசயல் ட்டால் 

வாழ்வு ஏற்றேைிக்கும் என்கிறார். 

“ த் ாவது  டனவயாக விழுந் வனுக்கு 

முத் ேிட்டுச் லசான்ைது பூேி 

ஒன் துமுனற எழுந் வைல்ெவா நீ.” 

( ேிழ் னஹகூ ஆயிரம் –  ேிழன் ன் – .25) 
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என்னும் துைிப் ாக் கவின  மேற்கண்ட 

ேரபுக்கவின மயாடு இனணந்து  யைிக்கிறது. 

 ேைி  வாழ்வின் லவற்றிக்கு மூொ ாரோக 

இருப் து ேைம். ேைத் ில்  ிறக்கும் எண்ணம், 

எண்ணத் ால்  ிறக்கும் லசயல், லசயொல் 

வினையும் லவற்றி, ம ால்வி வாழ்னவ 

வைப் டுத்தும். இ னை அகத் ியாூ், 

“ேைேது லசம்னேயாைால் ேந் ிரம் 

லச ிக்க மவண்டா 

ேைேது லசம்னேயாைால் வாயுனவ 

உயாூ்த்  மவண்டா 

ேைேது லசம்னேயாைால் வாசினய 

நிறுத்   மவண்டா 

ேைேது லசம்னேயாைால் ேந் ிரம் 

லசம்னேயாமே.”   

(அகத் ியாூ் – ஞாைம் -2) 

என் ார். அகத் ியாின் ஞாைப் ாடனெ ஏற்றுக் 

லகாண்டன ப் ம ான்று மு. ங்கராசைின் 

ேரபுக் கவின யாைது சிந் னையின் வலினேனய 

எடுத் ியம்புகிறது. 

“லசயலெல்ொம் சிந் னையின் வடிவோகும் 

சிந் ித்துச் லசயல் ட்டால் லவற்றியாகும் 

லசயலெல்ொம் ஊக்கத் ின் சீாூ்த் ியாகும் 

லசறிந்து வரும் உள்ைத் ின் லசழுனேயாகும்.” 

( ைித்துைிகள் –  .49) 

 எ ிர்ேனறச் சிந் னைகள் ேைி ைின் 

அடித் ைத்ன  அனசத்துவிடும். மநாூ்ேனறச் 

சிந் னைகள் ேட்டுமே ேைி னை என்னறக்கும் 

லவற்றிப் ான க்கு அனழத்துச் லசல்லும். 

இ னை இவர்  ன் கவின யில் 

காட்சிப் டுத்துகிறார். 

“முடியுோ நம்ோல் என்று 

மு ெடி சிந் ிக் காேல் 

முடியுமே முயன்றால் என்ற 

முனைப்புடன் இறங்கி விட்டால் 

முடிந் ிடாச் லசயல்கள் இந்  

மு ிர்னவயந்  ன்ைில் இல்னெ 

விடிந் ிடச் லசய்யும் எல்ொம் 

வியன் ிரு சா  னையாம்.” 

( ைித்துைிகள்-  .96) 

 

ஆன்ேீகச் சிந் னைகள் 

இயந் ிரேயோை உெகியல் வாழும் ேைி ர்கள் 

 ல்மவறு ட்ட நிகழ்வுகனை எ ிர் 

லகாள்கின்றைாூ். ேை அழுத் த் ிற்கும் 

ஆைாகின்றைாூ். இ ிலிருந்து விடு ட மயாகா, 

 ியாை வகுப்புகள் கட்டணத்துடன் 

நடத் ப் டுகின்றை. மயாகா,  ியாைத் ிற்கு 

அடிப் னடயாக ஆன்ேீகம் அனேகிறது. இந்து, 

இஸ்ொேியாூ், கிறித் வாூ் எம்ே த் வராக 

இருப் ினும் ஆன்ேீகத் ில் நாட்டமுனயடவராக 

இருந் ால் ஓரைவு ேை இறுக்கத் ிலிருந்து 

விடு ட முடியும் என்  னை ஆய்வு முடிவுகள் 

அறிவிக்கின்றை. இ னை உணர்த்தும் 

வி ோக கவிஞாூ். மு. ங்கராசு, 

“அருைியல் ஆன்ேீ கத் ில் 

அனேந் ிடும் முன்மைற் றங்கள் 

இருைியல் ம ாக்கும் நல்ெ 

எழில் ிரு விைக்கு ம ான்று” 

( ைித்துைிகள் – .97) 

 ஆன்ேீகத் ின் வாயிொக ேைம் சாந் ேனடயும். 

இருனை அகற்றுகின்ற விைக்கு ம ான்று 

ேை ில் அனட ட்டுக்கிடக்கிற இருள் நீங்கி 

லவைிச்சோகும் என்கிறார். 

“இனேக்கும் ஒைிச்சுடாூ் னவரேல்ெ – அவன் 

எல்மொரும் ம டும் எைிய உப்பு 

அமு மோ ம மைா ேதுமவா அல்ெ – அவன் 
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அன்றாடம் ம னவப்  டுகின்ற நீாூ்.” 

(மநயாூ் விருப் ம் –  .41) 

என்ற அப்துல்ரகுோைின் கவின  

இனறயுணர்னவத் தூண்டுகிறது. எைிய, 

அன்றாடத் ம னவயாை உப் ாகவும், 

நீராகவும் அனேகிறவன் இனறவன். 

“இனறவழி  ாட்டில் என்றும் 

எழிெனே யாகத் ம ாய்ந்து 

முனறவழி  வறா ம ாங்கும் 

முனைப் வர் உள்ைத் தூய்னே 

நினறவழி வாழ்க்னகப்  ண் ாய் 

நின்றிவண் ஒைிரக் காண்ம ாம்.”  

( ைித்துைிகள் –  .64) 

 ஆடம் ரம், ஆாூ்ப் ாட்டேில்ொேல் நாள்ம ாறும் 

முனறயாை இனறவழி ாட்டினை மேற் 

லகாண்டால் உள்ைம் தூய்னேயாகும். வாழ்க்னக 

 ண் ாடு சின யாேல் நினறவு ல றும் எை 

ஆன்ேீகச் சிந் னைனய முன்ைிறுத்துகிறார். 

 

வாழ்வியல் சிந் னைகள் 

வாழ்க்னகப்  யணத்ன  மநாூ்த் ியாய் நினறவு 

லசய்ய சிெ வாழ்வியல் முனறகனைப்  ின் ற்ற 

மு. ங்கராசன் அறிவுறுத்துகிறார். 

“ல ாறுனேயில் நி ாைம் ம ான்றும் 

ல ாங்கலில் மூாூ்க்கம் காட்டும் 

ல ாறுனேயாய்ச் சிந் ித் ம ாமர 

புவைத் ில் சிறந்து வாழ்ந் ார்!”  

( ைித்துைிகள் – .76) 

 ‘ஆத் ிரக்காரனுக்கு புத் ி ேட்டு’; ‘  றிய 

காாியம் சி றும்’ என்ற  ழலோழிகள் வலியுறுத் ிச் 

லசால்வது ‘ல ாறுத் வாூ் பூேியாள்வார்’ 

என் ன த் ான். இ னைமய, ல ாறுனேயால் 

வாழ்வில் நி ாைம் ம ான்றும். நி ாைத் ால் 

எடுத்துக்லகாண்ட லசயனெ முனைப்புடன் 

லவற்றிகரோய் லசய்துமுடிக்க முடியும். 

ல ாறுனேனயக் னகக்லகாண்டவமர உெகியல் 

வாழ்வில் சிறந்து வாழ முடியும் என் ன  நினெ 

நிறுத்துகிறார். 

“எ ிர் ார்ப்பு என்லறான்று இருப்   ால் 

 ான் 

ஏோற்றம் என் துவும் இங்குண் டாச்சு 

எ ிர் ார்ப்பு இல்னெலயைக் லகாண்டா 

லீங்கு 

ஏோற்றம் என்  ற்கும் இடமே யில்னெ!” 

( ைித்துைிகள் –  .33) 

ேைி ர்கள்  ெரும் ம னவயற்ற எ ிர் ார்ப்பு 

என்னும் வனெயில் சிக்கி, ஆழ்கடலுள் மூழ்கிக் 

கிடப்  ால் ான் ல ாடர்ச்சியாை ஏோற்றத்ன   

எ ிர்லகாள்கின்றைாூ். ல ாடர் ஏோற்றம் 

வாழ்வில் சின வுகனை ஏற் டுத் ிவிடும். எைமவ, 

எ ிர் ார்ப்புகனைக் குனறத்துக் லகாள்ளுங்கள். 

வாழ்வுப்  யணத்ன  நினறவாய் நினறவு 

லசய்யுங்கள் எை வழிகாட்டுகிறார். 

 

முடிவுனர 

“ ைித்துைிகள்” கவித்ல ாகுப்பு முழுவ ிலும் 

 ல்மவறு சிந் னைகள் விரவிக் கிடக்கின்றை. 

 ேிழராய்ப்  ிறந்து, சிங்கப்பூாில் வாழ்னவ 

நினறவு லசய்   ன்முகத் ிறைாைாூ் மு. ங்கராசன். 

எவ்விடத் ிலும்  ேிழ்நாடு,  ேிழர், இந் ியர் 

என்னும் வார்த்ன னயச் சுட்டவில்னெ. 

எ ிர்ேனறக் கருத்துக்கள் எவ்விடத் ிலும் 

இல்னெ. இவாின் கவின கள் முழுவதுமே 

உெக ேக்களுக்காை நற்சிந் னைகள் 

நிரம் ியிருப் து சிறப் ாகும். 
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மூெநூல் 

 ைித்துைிகள்  - மு. ங்கராசன் 

(கவின கள்), பூவழகி   ிப் கம், லசன்னை 

– 14. 

 

துனணநூல்கள் 

கு. லவ.  ாெசுப் ிரேணியன் - புறநானூறு 

மூெ உனர, NCBH லவைியீடு, லசன்னை. 

புலியூாூ்க்மகசிகன் -  ிருக்குறள் உனர பூம்புகார் 

  ிப் கம், லசன்னை – 08. 

இரா.மோகன், -  ேிழ்னஹக்கூ ஆயிரம் 

சாகித் ிய அகால ேி – புது ில்லி – 001. 

அப்துல்ரகுோன் - மநயாூ் விருப் ம் மநசைல் 

 ப்ைிசாூ்ஸ், லசன்னை – 17. 

இரா.மோகன் - இெக்கியக்மகாெங்கள் 

ேணிவாசகர்   ிப் கம், லசன்னை – 08. 
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‘ோதுைங்கைி’ கவின யில் மு. ங்கராசைின் சமூகப்  ார்னவ 

 

முனைவர் ே. லசய்யத்காசிம் 

உ விப் ம ராசிாியர்,  ேிழ்த்துனற  

லகௌசாைல் கனெ ேற்றும் அறிவியல் கல்லூாி முத்துப்ம ட்னட, இராேநா புரம் 

 

முன்னுனர 

அருந் ேிழ் அன்னையின்  னடப் ில் 

மு. ங்கராசன் அவர்கள் சமு ாயத் ின் அவெ 

நினெயினை எடுத்துனரக்கும் ம ாது, 

ோனுடர்கைின்  ழக்க வழக்கங்கைில் ஏற் டும் 

ோற்றங்கள் குறித்தும், வாழ்வில் உண்டாகும் 

விடாமுயற்சி, மநர்னே, துணிச்சல், எ ிர் ார்ப்பு, 

ஒற்றுனே, மவற்றுனே, குடும்  நிகழ்வு ம ான்ற 

நினெகள் எவ்வாறு இருக்க மவண்டும் என்றும் 

அவாின் ‘ோதுைங்கைி’ கவின யின் 

வாயிொகப்  னடத்துள்ைார். அவற்றின் 

கை ாிோணங்கனை அறிவம  இக்கட்டுனரயின் 

மநாக்கோக அனேகிறது. 

 

இல்ெறத் ின் இைினே 

ேைி வாழ்வில் இல்ெறத் ின் நற் ண்புகள் 

சார்ந்ம  வாழ் ல் வனக லசய்யும் எை 

மு. ங்கராசன் லசால்லும் லசய் ிகனை ேறுக்க 

முடியாது. ேைி ன் என் வன் ேனைவி, 

ேக்களுடன் இனயந்ம  வாழ் ல் நன்றாகும். 

இல்ெறம் மகாவிொக காட்சியைிக்க மவண்டும். 

ஆடம் ரம் இல்ொது அனே ியாை வாழ்மவ 

என்றும் ேைி னுக்கு இன்றியனேயா து. ஓர் 

ஆண்ேகன் ல ண்ணிற்குத் துனணயாக 

அனைத்து ம னவகனையும் நினறமவற்றம் 

லசய்து, மசா னைகனைத்  ாங்கும் ேைம் 

 னடத் வராக  ிகழமவண்டும். அனைத்துக் 

காெங்கைிலும் வாழ்மவ இைிம  எடுத்துச் 

லசால் வராகவும், ஒற்றுனேமய சிறந்  நல்வழி 

எைவும், இல்ெறத் ின் இைினே  ற்றி கூறுகிற 

ம ாது வள்ளுவாின் கருத்துக்கு ஒப் ாகக் 

காட்சியைிப் ன யும் காணமுடிகிறது. 

“இல்வாழ்வான் என் ான் இயல்புனடய 

மூவர்க்கும் 

நல்ொற்றின் நின்ற துனண”          (குறள்:41) 

என்னும் வள்ளுவம் இல்ெறத் ின் இெக்கணம் 

கூறுவன  இ னுடன் ஒத்துப்  ார்க்கொம். 

 

குறிக்மகாள் 

ேைி ைின் வாழ்க்னக முனறயாைன  அவன் 

லசய்  கர்ோக்கனை னவத்ம  அறிய முடிகிறது. 

வாழும் ேைி ன் எந் லவாரு குறிக்மகாளும் 

இல்ொது இருத் ல் கூடாது என்  ில் ல ைிவாகக் 

கவிஞர் கூறுகிறார். ேைி ன் எப் டிமயா 

வாழ்ந் ால் ம ாதும். எண்ணற்ற  ாவங்கனைச் 

லசய் ால் ம ாதும்; வாழும் வாழ்னகக்கு 

இதுமவ உ யம் என்று எண்ணு வன், இது 

ேைி  ஆற்றலுக்கு எ ிராைது. அடுத்  

ேைி னுனடய வாழ்னவப் புாிந்து லகாள் வைாை 

இருத் ல் மவண்டும்.  ைிேைி  மவற்றுனே 

வாழ்னவ உயர்த் ாது. நன்னேக்கும் நன்னே 

லசய்யாவிடினும்  ீனேக்குத்  ீனே லசய்யாேல் 

இருப் ம  சிறந்  வழி என் ன யும் கூறுகின்றார். 

மேலும், ேைி ப்  ிறவி, குறிக்மகாள் இல்ொேல் 
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இருப் ின் வாழ்வில்  ாழ் ட்டு ம ாகும் என் து 

இவாின் கருத் ாக அனேகிறது. நல்ெ 

எண்ணங்கனைக் குறிக்மகாைாக னவத்ம  ஆக 

மவண்டும் என் து இவாின் விருப் ம் என்று 

ல ாிகிறது. 

 குறிக்மகாள்  ற்றி கூறவருகிறது  ழலோழி 

நானூறு: 

“இைியாரும் இல்ொ ார் எம்ேிற்  ிறர்யார் 

 ைிமயம் யாம் என்லறாருவர்  ாேடியல் 

மவண்டா 

முைிவிொராகி முயல்க முைிவில்ொர் 

முன்ைிய லசய் ானே இல்” 

                                      ( .நானூறு: 364) 

 முயற்சி, குறிக்மகாள் இரண்டினையும் 

 ழலோழி நானூறு விைக்கியுள்ைது. 

 வாழ்க்னகயின் உயரத் ிற்குச் அனழத்துச் 

லசல்ெ ேைி னுக்கு இெட்சியம் அவசியோகிறது. 

எத் னை  னடகள் வந் ாலும் அத் னை 

 னடகனையும் எ ிர் லகாள்ளும் அைவிற்கு 

எண்ணங்கனையும்,  ன்ைம் ிக்னககனையும் 

வழவனழத்துக் லகாள்ளு ல் மவண்டும் என்ற 

கருத்ன  கவிஞர் முன்லோழிகிறார். 

 ன்ைினறவு ல ற்ற ேைி ைாகக் காட்சியைிக்க 

மவண்டும்,  ன்ைினறவு இல்ொது வாழ்னவ 

லசம்னேயாக்காது என்ற லசய் ினயயும் கவிஞர் 

கூறுகிறார். இ ற்லகல்ொம் காரணம் 

இனறவன். அவனுனடய துனணயில்ொேல் 

நேது காாியங்கனைச் சா ிப் து, உயர்த்துவது 

நனடல றாது என்ற கருத்துக்கனையும் 

கூறுகின்றார். 

“குறினவத் ல் இல்ொேல்  ைிக்கூர் 

அம்ன ப் 

குெத்ல ாழிொய் மவட்டுவன க் லகாண்ட 

வீரன் 

 றிலகாடுத்து விடுவாமைா?  ாாின் ேக்கள் 

 ண்  ார்ந்  இெக்க னைப் 

ம ாற்றாநின்று”        (ோதுைங்கைி. ) 

என்ற கருத் ினை  ேது கவின யின் மூெம் 

 ங்கராசன் கூறுகின்றார். 

 

மநர்னே 

ேைி ன்  ன் ேைத்துக்கு விமரா ம் இல்ொேல், 

சான்மறார்கள் நின்ற அனவயில் ே ித்து 

நடத்து ல் மவண்டும். இந்  நிெவுெகில் 

மசார்வில்ொ  வாழ்க்னகனய வாழ் ல் 

மவண்டும்; லசால்லுறு ி  னடத் ல் மவண்டும். 

லநஞ்சுறு ி  னடத்  ேைி ைாக வைம் வரு ல் 

மவண்டும். ேைி னுக்கு லநஞ்சுறு ி வைம் 

ல ரு ல் மவண்டும்.  யம் இல்ொ  வாழ்னவ 

வாழக் கற்றுக் லகாள்ை மவண்டும். மேலும், 

 ிறர் உனழப் ால் வாழ்ந் ிடா  ம டல் 

வாழ்வின் நினெனயச் லசம்னேயாக்கி 

சிறப் னடயச் லசய்யும். 

 துன் ம் லகாடுக்கா  உறவுகனை அனுக 

மவண்டும் உறக்கம் இல்ொ  வாழ்வுக்கும் 

அறிவுக்கும், ஆற்றல் மசர்க்கும் மநர்னேயினை 

வாழ் ல் மவண்டும் என்றும் மு. ங்கராசன் 

மநர்னேனய கூறுகின்றார். மேலும் மநர்னே 

 ற்றி கூறவரும் ஆசாரக்மகானவ, 

“உயர்ந் ன் மேலிரார் உள்ைழிவு லசய்யார் 

இறந் ின்ைா லசய் க் கனடத்தும் குரவுர் 

இறங்கீனைஞர் உண்ணு ேிடத்து 

அச்சம் உனடயார்க்கு அரண் இல்னெ”  

           (ஆசாரக்மகானவ. 44) 

என்கிறது. அச்சம்  ற்றி மு. ங்கராசன் 

கூறுனகயில் அச்சம் உள்ை ேைி னுக்கு 

ஆண்னே இல்னெ என்று கூறுகிறார். அச்ச 

உணர்னவ அடோைம் னவத் ால் ஆண்ேகனுக்கு 
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அனடயாைம் இல்னெ. அச்சம் உள்ைவன் 

அனைத்ன யும் விற்று விடுவர். அனே ியின்றி 

லசயல் டுவர். ஆ ொல், அஞ்சாேல் 

வாழ் வன் ஆளும் ஆசைாவான் என்று வீர 

முழக்கேிடுகின்றார். 

 ஆளுனே நினறந் வர்கள் சான்மறார்கைாக 

வீற்றிருப் ார்கள். உனழத்தும் வாழ் ல் மவண்டி, 

ஆ த்து வரும் மவனெ அ னை விரட்டியடிக்கும் 

நற் ண்புகள் நினறந் வராக காட்சியைிக்க 

மவண்டும் என்றும் கூறுகிறார். ஆ த்துக்கு 

உ வும் ேைப் ான்னேனய வைர்க்க மவண்டும். 

  விலயனும் ம ய்க்கு ஆட்லகாள்ைாேல் 

அன்ன க் லகாணர வழிவனக லசய்ய 

மவண்டும் எைவும் கூறுகின்றார். 

“கடன்  ட்ட லநஞ்சத் ார் கடனைத்  ீர்க்கும் 

கருேவழி ம ான்றா  காரணத் ால் 

ல ைிவற்ற லசயல் மூழ்கித் ிாிவார் அம்ோ! 

ேடங்லகாண்ட ம  னேயால் ேைத்துள் 

அச்சம் அச்சம்”         (ோதுைங்கைி. .48) 

என்றும் அச்சம்  ற்றிய கருத் ினைக் கவின  

வாயிொகப்   ிவு லசய்கின்றார். 

 

சமு ாயச் சிற் ி 

 ேிழ்வைர்ச்சிக் கழகத் ில் ோல ரும்  ங்காற்றி, 

 ேிழுக்குச் சிறப்பு மசர்த் து ேிகவும் சிறப்பு. 

 ெருனடய கைவுகள் ஓரைவு நைவாக ேெரும் 

 ாக்கியம் ல ற்றார்கள். அ ில் இவருனடய 

கவின கள் சமு ாய சிந் னைகை ேிக்க 

வனகயில் அனேகின்றை. 

 பு ிய பு ிய கவின கனை ேக்கள் 

உள்ைத் ில்  ாய்ச்சி,  ேிழுக்குப் ல ருனே 

மசர்த் வர். இெக்கியத் ிமெ  ேிழுக்கும்  ேிழ் 

எழுத் ாைர்களுக்கும் வழிகாட்டியாக அனேந் ார் 

என்மற லசால்ெொம். இவர் கண்ட கைலவல்ொம் 

 ேிழகத்ன  ேட்டும் ான்,  ேிழகம் எந்  

துனறயில் முன்மைற மவண்டும், ேக்கள் 

எ னைப் ற்றிய சிந் னைனய முன்னவக்க 

மவண்டும் எை விரும் ியவர். சா ி, ே  

மோ ல்கனை விரும் ா  ோல ரும் 

கவிஞராகவும்,  ன்ைெேற்ற கவிஞராகவும் 

 ிகழ்ந் வர். இவர் எழு ிய கவின கள் 

அனைத்தும் ேக்களுக்கு ேட்டுேல்ெ ேற்ற 

நாடுகைில் உள்ை ேக்கைின் உணர்ச்சியினையும் 

 டவிச் லசல்கின்றை. ோதுைங்கைி கவின கள் 

சுனவக்கச் சுனவக்கப் ம ாின் த்ன  

ஏற் டுத்துகின்றை. 

“உெகத் ின் உய்வுக்கு அனேந்  ல ல்ொம் 

உயர்வாை உைப் ாங்மக என்றா ெஃன  

உெகம் எனும் சான்மறார்கள் ஒப்புக் லகாள்வர் 

ஒருங்கனேயும் ேைி குெ உயர்வின் ஆக்கம் 

உெகத் ார் நன்ேைத்துள் உனறத்துமேவும்”              

(ோதுைங்கைி. .76) 

என்று  ேிழகத் ின் வைோை வாழ்விற்குச் 

சமு ாய கருத்துகனைக் கூறியிருப் ன  

ேறுக்கொகது. 

 

குடும் ம் ஒரு விைக்கு 

குடும் ம் என் து ஒரு ோனெ ம ான்று 

ல ாடுக்கப் ல ற்று, இனறவனுக்கு 

 னடக்கப் டுவது ம ான்று இருக்க மவண்டும். 

 ாட்டிற்கு இனச எவ்வைவு முக்கியமோ 

அதும ான்று குடும் த் ில் ஒவ்லவாருவரும் 

அன் ாகவும் அரவனணப் ாகவும் இருத் ல் 

மவண்டும். ேைி ன்  ைிேரோகக் 

கட்சியைித் ால் அது வாழ்விற்கு ஒைியாகது. 

இ ற்கு முக்கியக் காரணியாக இருப் து 

ேங்னக இவள் கணவருக்கு நல்ெ ேனைவியாக 

ேட்டுமே இருத் ல் கூடாது, வீட்டிற்கு 
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ஒைிவிைக்காகவும் இருக்க மவண்டும். ேங்கா  

வாழ்னவ லசழுனேயாக்க மவண்டும். 

 நினெயாை, உயர்வாை எண்ணங்கனைக் 

னகயாை மவண்டும். ேின்சார விைக்கு 

எப்ம ாதும் குடும் த்ன த்  ாங்கிக்லகாள்ை 

முடியாது. ேனைவி என்ற சக் ி ான் 

குடும் த்ன த்  ாங்கும். ல ண் இல்னெமயல் 

இந்  நாடு வைம் காணொகாது என்றும், 

குடும் த் ிற்குப் ல ண்ணின் துனண 

எப்ம ாதும் ம னவ என்றும் கூறுகிறார். 

“ ற்காத்துத்  ற்லகாண்டாற் ம ணித் 

 னகசான்ற 

லசாற்காத்துச் மசார்விொள் ல ண்”   

                 (குறள்:56)  

என்று  ிருக்குறளும், 

“நாொறும் ஆறாய் நைி சிறி ாய் 

எப்புறனும் 

மேொறு மேலுனற மசாாினும்-மேொய 

வல்ெைாய் வாழும்ஊர்  ற்புகழு ோண்கற் ின் 

இல்ொள் அேர்ந் ம  இல்” 

                      (நாெடியார்.383) 

எை நாெடியார் கூறுவது ஒப்பு மநாக்கத் க் 

கைவாம். 

 

 

முடிவுனர 

ேைி  வாழ்க்னகயின்  ல்மவறு நினெகனை 

உணர்த்தும் கவின கனைத்  ன்ைகத்ம  

லகாண்டுள்ை நூல் ேிதுைங்கைி. கவிஞர் 

மு. ஙகராசன் இெக்கியவா ியாக ேட்டுேல்ொது 

சமூகச் சீர் ிருத்  வழியாகவும் காட்சியைிக்கின்றார். 

 ார ியாாின் ோனுட விழிப்புணர்வு ம ான்மற 

 ார  ேக்கைிடத் ில் சமூகச் சிந் னையுள்ை 

கருத்துக்கனைப்  ரப்புவ ில் னகம ர்ந் வராக 

காட்சியைிக்கின்றார் இவர் என் ம  

இக்கட்டுனரயின் வாயிொக நாம் கண்டறிந்  

லசய் ிகைாகின்றை. 

 

துனண நூற் ட்டியல் 

லகௌோாீஸ்வாி (உ.ஆ),  ிருக்குறள், 

 ாிமேெழகர் உனர, 17ஆம்   ிப்பு, சார ா 

  ிப் கம், லசன்னை-600 014. 

ச.லேய்யப் ைார், ஆசாரக்மகானவ ல ைிவுனர,  

ேணிவாசகர்   ிப் கம் 31, சிங்கர்முனை 

ல ரு,  ாாிமுனை, லசன்னை-600108 

மு ல்  ிப்பு-ஆகஸ்ட்-2009. 

ஞா.ோணிக்கவாசகன் நாெடியார், ல ைிவுனர, 

உோ  ிப் கம் 37,  வைக்கார ல ரு, 

ேண்ணடி, லசன்னை-01 

நான்காம்   ிப்பு-ஜைவாி-2003. 

 

 

 

  



 

 
 

 

 186 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 1 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

 

மு.தங்கரரஜைின் ‘உதயம்’ கவியதயில்  ன்முக உைர்வுச் சித் ிாிப்புகள் 

 

முனைவர் ோ. லசல்வத் ரசி 

உதவிப் பேரரசிரியர், தமிழ் உயரரய்வு யமயம் 

தசந்தமிழ்க் கல்லூரி, மதுயர 

 

முன்னுயர 

மைித வரழ்வின் ஒவ்தவரரு ேடிநியையிலும் 

மைிதரின் உைர்வுகள் என் ை எழுந்த வண்ைமே 

உள்ளை. புைநியைத் தூண்டுதல்களரல் 

எழக்கூடிய ஒவ்தவரரு தசயலும் உைர்ச்சியரல் 

தவளிப்ேடுகின்ைது. உைர்ச்சிகள் எழுகின்ை 

சூழலில் ஐம்தேரைிகயளத் தைது கட்டுக்குள் 

தகரண்டு வருகின்ை பேரதுதரன் மைித வரழ்வு 

தவற்ைி தேறுகின்ைது. மைதரலும் 

சிந்தயையரலும் புைச் தசயல்களரலும், கரை 

மரற்ைங்களரலும் எழும் எழுச்சிகயள 

அடிப்ேயையரகக் தகரண்ைது ‘உதயம்’ என்ை 

கவியத. இக் கவியதயில் ‘உைர்வுகள்’ என்ை 

ேகுதியில் மு.தங்கரரசன் மரைிை உைகிற்கு 

எடுத்துயரக்கும் கருத்துகயள முன்யவப்ேதரக 

இக்கட்டுயர அயமகிைது. 

 

உைர்வுகள் 

புைத் தூண்டுதல்களரல் மைித மைங்களில் 

எழக்கூடியயத உைர்வுகள் என்கிபைரம். 

இங்கு உைர்தைரல் எழும் தவளிப்ேரடுகள் 

உைர்வுகளரக் தகரள்ளப்ேடுகின்ைை. 

ஐம்புைன்களரல் வழங்கப்தேறும் தேருயம, 

தவட்கம், பகரேம், மகிழ்ச்சி பேரன்ை 

உைர்வுகளும், மூயளயில் தேரங்கி வழியும் 

சிந்தயைகனை மைம் அல்ைது உைல் 

நியைகயள உைர்ச்சி என்கிபைரம். அத்தயகய 

உைர்வுகள் குைித்து ஆசிரியர் குைிப்ேிடுவை 

இங்கு எடுத்துயரக்கப்ேடுகிைது. 

 

கல்விபய உண்யமயரை அழகு 

தமிழ் தமரழியில் அழகு என்ேதற்கு வடிவு, 

எழில், தேரழில், பகரைம், சிங்கரரம் என்று ேை 

தேரருள் கரைப்ேடுகின்ைை. அத்தயகய 

அழகியை தங்கரரசன் இயற்யக அழயக 

இரசிக்கத் ததரியரதவர்கள் தசயற்யக அழகு 

என்ை மரயயயில் சிக்கித் தவிக்கின்ைைர் 

என்கிைரர். 

 தேண்களின் அழயகக் குைிப்ேிடும் அவர், 

தேண்களுக்கு ஆேரைங்களும் அழகுச் 

சரதைங்களும் இயல்ேரை அழயக பமலும் 

கூட்டும். அத்தயகய அைிகைன்கள் சிை பநரம் 

ஆேத்யத வியளவிக்கும். எைபவ, தேரன்ையக 

புைப்தேரலியவயும் புன்ையக 

அகப்தேரலியவயும் கரட்டும் என்கிைரர். 

தகரஞ்சும் தமரழி பேசும் ேரயவயருக்குக் 

கூந்தல் நீண்டு இருந்தரல் பேரழகரகும். மஞ்சள் 

பூசி, தநற்ைியிபை குங்குமம் இட்டு அன்ைம் 

பேரல் அயசந்து நைந்து வருவது அழகரகும். 

மீதம் உள்ள அழகு இதயத் தூய்யமயில் 

இருப்ேதரகும். வறுயமயில் தசம்யமயரை 

வரழ்வு வரழ்வது மற்ைவற்யைவிை 

அழகரைதரகும். 

 அரசியல் அழகு என்ேது ததரயை 

பநரக்குைன் தூய்யமயரை துன்ேம் இல்ைர 

அரசியல் ததரைர மதிநுட்ேத்துைன் தசயல்ேடுதல் 

ஆகும். ஒரு வழக்கியைத் தீர்த்து யவத்தல் 

என்ேது இயல்ேரகும். அதயைச் சமன்தூக்கிப் 

ேரர்த்து, சரன்பைரருக்குத் தருவது உயர்ந்த 

ேண்ேரகும். ஒருநரட்டின் குயைவற்ை தசல்வக் 

குடிமக்கள் நயக்கும் தசல்வபம சிைந்தது. 

நன்யம, இன்ேம், வியளச்சல், நல்ை ேரதுகரப்பு 

இவற்ைின் கீழ் வரழ்வரங்கு வரழ்வது 

சிைப்ேரகும். 

 உைக வழக்கில் எத்தயைபயர 

அழகுகயளக் குைிப்ேிடினும் உண்யமயரை 

அழகு என்ேது கல்வியில் மட்டுபம உள்ளது. 

கற்க பவண்டியது புவியின் அளயவவிைப் 

தேரிதரகும். கற்ைவர்கள் அைிவியைப் 

தேரிததைக் கருதமரட்ைரர்கள். கற்றுைர்ந்து 

அைங்கி நைப்ேது கற்பைரருக்குப் பேரழகரம். 

கல்வியரல் ஒளிரும் அழபக அழகரகும் என்று 

குைிப்ேிடுகிைரர். 
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அைக்கத்தின் பமன்யம 

அைக்கம் என்ேது ேை வயகயரகும் என்று 

ஆன்பைரர்கள் கூறுகின்ைைர். அவற்றுள் 

முக்கியமரைது அயவயைக்கம். ஆன்பைரர் 

கூட்ைத்தில் அவர்கள் பேசுவதயைக் பகட்டு, 

அச்தசரல்யை அைிந்து, அதற்கு ஏற்ே 

உயரத்தல் அயவயைக்கம் ஆகும். அவ்வரறு 

நைப்ேவர்கயள அகிைமும் அருங்குைத்தரன் 

என்று பேரற்றும். இைிய தசரல் என்றும் 

இைியமயயத்தரும். இைியமயில்ைரத தசரல் 

என்றும் இதயத்யதச் சுடும். வழுச் (குற்ைம்) 

தசரற்கயள உதிர்க்கரமல் மையதக் கரக்கும் 

மைிக்கதவம் நரக்கரகும். நரவியைக் 

கட்டுக்குள் யவத்தல் மைித அைக்கத்துள் மிக 

உயர்யவப் தேற்றுத் தரும். 

மைிதர்கள் ஐம்தேரைிகளரை கண், கரது, 

மூக்கு, நரக்கு, தமய் இவற்ைரைரகிய 

புைன்களரை ஒளி, ஓயச, நறுமைம், சுயவ, 

ஊறு பேரன்ைவற்யை தம் கட்டுக்குள் 

யவத்திருக்க பவண்டும்.  தவள்ளத்யதப் 

ேளிங்கயையயக் கட்டித் தடுப்ேதுபேரல் 

ஐம்தேரைிகயளக் கட்டுக்குள் யவத்தரல் 

உைகில் குற்ைங்கள் குயைவுேடும்; பூவுைக 

மரந்தரின் தேரலிவும் கூடும் என்கிைரர். 

 அைக்கத்யத வரழ்வில் கயைப்ேிடித்தரல் 

ேியைமதிபேரை நியைந்து, வரபைரர் பேரற்றும் 

தரழ்வில்ைரத உயர்வியை அயைந்து 

தரைியில் பேரற்ைப்ேடுவர். மங்யகயருக்கும் 

மதிப்புயைய அைக்கம் மரண்ேியைத் தரும். 

நல்ை குடும்ேத்தில் உள்ள தேண்யை 

அயையும் ஆண்மகனுக்கு நற்பேரும் புகழும் 

கிட்டும். தரயவளின் வளர்ப்பு முயையும் 

அைக்கத்துள் அைங்கும் என்கிைரர். 

அைக்கத்தின் தசழுயமயியை அைியரத 

பேயதயரும் அைிந்து தசயல்ேடும் பேரது நரடும் 

அவர்கயளப் பேரற்றும். இது எப்ேடிப்ேட்ைது 

என்ைரல், ேட்டுக்குள் நூலியழ பேரல் 

அைங்கும். இவ் அைக்கம் கட்டுக்குள் 

வரும்பேரதும் கண்ைியங்கள் தயைதூக்கும். 

அதைரல் களிப்பு மிஞ்சும். மட்டுக்கு 

உட்ேடுவதைரல் மதிப்புக் கிட்டும். மரியரயத 

தகரடுக்கக் கற்றுக் தகரண்ைரல் மரண்பு 

தைதரக வந்து பசரும். தமட்டுக்குள் ஏழியச 

அைங்குவதரல் இயச பமன்யம தேறுகிைது. 

அைக்கம் மைிதருக்கு பமன்யமயியைப் 

தேற்றுத்தரும் என்ேது உைரப்ேடுகிைது. 

 

ஆயசபய அழிவிற்குக் கரரைம் 

ஆயச என்ேது ல ாதுவாக அயைவரிைமும் 

கரைப்ேடும் ஒன்று ான். ஒன்ைன் மீது 

தகரள்ளும் ேற்றுதனெமய ஆயச எைைரம். 

ஆயச என்ேது கட்ைரயம் பவண்டும் ான். 

ஆைால் அவ் ஆயச அதிகமரகின்ை பேரது 

அழியவத் தருகிைது. உள்ளத்தின் 

அடித்தளத்தில் ஊைிச் சுரக்கின்ை 

உைர்வுகளின் ேிரதிேலிப்பு மைித மைத்தின் 

அங்கீகரரம் என்கிைரர். 

 ஆயசகளின் வடிவங்கயள மூன்று 

வயகயரகக் தகரள்ளைரம். 1.மண்ைரயச, 2. 

தேண்ைரயச, 3. தேரன்ைரயச. இம் மூன்று 

ஆயசகளரல் எழும் துன்ேங்கள் எண்ைிலும் 

தசரல்லிலும் அைங்கரது. 

 நிைைரயச என்ேது நிைத்யதப் தேருக்கிை 

நியைப்ேது. நீண்ை நிைத்தில் நியையரை அரசு 

அயமத்திை நியைப்ேது மற்தைரரு ஆயச. 

நரட்டின் எல்யையய விரிவுேடுத்த நியைத்து, 

அயமதியியை இழக்கும் பேரரியை நைத்திை 

தேறும் ஆயச. ஆகபவ, மண்ைரயசயரல் 

தநஞ்சம் பவகும் என்ேது ததரியவருகிைது. 

 மன்ேயதயின் ஆயசகளில் மற்தைரரு 

ஆயச மயக்கம் தரும் தேண்ைரயச ஆகும். 

மரைத்யத எண்ைரது, ேின்வியளயவக் 

கருதரது மரய்க்கக் கூடியது. தசழுயமயரை 

புகயழ அழிக்க இவ்வாயச சியையரய் நிற்கும்.

 தேரன்ைரயச மீது நலிந்த மக்கள் 

மட்டுமல்ை; தசல்வச் சீமரன்களும் ஆயச 

தகரள்வர். தேரன்ைரயச தகரள்பவரர் இழி 

தசயல்கயளப் புரிவதற்குத் 

தயங்கமரட்ைரர்கள். 

 பேரரயச தகரண்ைவர்கள் ேின் 

வியளவுகயளப் ேற்ைிச் சிந்திப்ேதில்யை. 

பேரதும் என்ை மைம் இவர்களிைம் கரண்ேது 

அரிதரகும். தரம்தேற்ை பேரியை இழந்து 

தேருநட்ைத்தியை அயைந்து நிற்ேர். 

நியைக்கின்ை ஆயசகள் எல்ைரம் நைந்து 
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விடுவதில்யை. தநைியரை நியைவுகள் நரளும் 

இருந்திட்ைரல் பேரின்ேம் கிைக்கப் தேறுவர். 

நியைவுகளில் ேரவங்கள் கைந்திருப்ேின் 

தநருப்புப் ேட்ை மைர்பேரல் வரழ்வரைது 

ஆகிவிடும். நல்ையவ நைக்க பவண்டுமரைரல் 

தநடிபயரைின் (திருமரலின்) துயை பவண்டும் 

என்கிைரர். இயற்யகக்கு அப்ேரற்ேட்ை, 

தசயற்யகயரை ஆயசகயள அயைவதற்கு 

முயலுவயத இயைவன் சிரித்துக் தகரண்பை 

ேரர்ப்ேரன். இயைவைின் மூர்க்கத் தன்யம 

உையகபய அழித்துவிடும். ஆகபவ, 

பதயவகயள விரிவரக்க நியையரமல் 

ல ாைியைக்கத்யதக் கயைப்ேிடித்தரல் 

தீயமகள் இன்ைி, புகயழப் தேற்றுப் பூமியில் 

சிைந்து வரழைரம் என்கிைரர். 

தேரற்கரைம் 

வரழ்வில் இன்ே துன்ேங்கள் நீங்கிய இைந்த 

கரைத்யதக் கைந்து, எதிர்\வரும் கரைபம 

வரழ்வில் தேரற்கரைம் எைைரம். இைக்கை 

முயைப்ேடி கரைம் மூன்று வயகப்ேடும். அயவ 

இைந்தகரைம், நிகழ்கரைம், எதிர்கரைம் ஆகும். 

 வரழ்வில் பநற்றுவயர நைந்தததல்ைரம் 

நியைத்துப் ேரர்த்து, நிகழ இருக்கின்ை 

நியைவுகயளக் கூர்ந்து பநரக்கி, கரரை 

கரரியத்துைன் நிகழ உள்ளது எதிர்கரைம். நல்ை 

மைதுைன் வரழ்வில் ஏற்ைங்கயளப் தேைவும், 

அதிர்ஷ்ைம் நியைந்ததரக முன்ைிற்கும் கரைம். 

எதிர்கரைம் நன்ைரய் அயமந்திை முயற்சிகயள 

நரடிச் தசல்வர். இயவ சிைந்திை இயையருள் 

பவண்டும். முன்பு தசய்த வியையரல் பதரல்வி 

கண்ைவர் தன் வியையயத் தரபை எண்ைி 

மரற்ை முயற்சி தசய்து முன்தைடுக்கும் 

வியைகைில் தவற்ைி தேற்றுச் சிைப்ேயைவர். 

 வைிகத்தில் நட்ைமும், கயைேயில்ேவர் 

கரத்து நிற்ேதும் எதிர்கரைம் தரன். 

வியளயரட்டில் கியைக்கரத தவற்ைி விதி எை 

நியைத்து வருந்தரது ேயிற்சி தேறும் உள்ளபம 

உயர்ந்த உள்ளம். நிகழ்கரைத் பதரல்வியய 

எண்ைரது, இருக்கின்ை கரைத்தில் முயற்சி 

தசய்தரல் எதிர்கரைம் தவற்ைி நியைந்ததரக 

அயமயும். பகரள்கள் இைமரைிைரல் 

நல்ைவியளச்சல் உண்ைரகும். ஆருைம் 

கைித்துச் தசரல்வதிைரல் அயவ நிற்ேதில்யை. 

பேரிைர் நீங்கி எதிர்கரைம் ேியழத்ததழும் 

என்று முன்பைரர்கள் கூைிைர், ‘அன்று மைர்ந்த 

மைரின் அழகு முக்கரைத்தில் முகிழ்க்கும் 

முன்பைற்ைப் ேடியரகும். எக்கரைமரைரலும் 

இயல்புக்கு ஒப்புயம உயையதரய் உைகத்தரர் 

எண்ைி ஏங்கும் கரைம் எதிர்கரைம் ஆகும். 

 

சிைதமனும் தீ 

தநஞ்சுக்குள் எழும் பகரேம் சிைமரக 

மூண்தைழும். சிைம் எழக் கரரைம் ஆயச 

எைைரம். சிைம் தநருப்புப் பேரன்ைது. 

எதிர்ப்ேட்ை அயைத்யதயும் எரித்துவிடும். 

சிைத்யத அைக்கி வரழ்வபத குைங்களில் 

உயர்ந்த குைமரகும். பகரேப்ேடும் ஒவ்தவரரு 

முயையும் நம் உைலில் மூன்று துளி இரத்தம் 

குயைகிைது என்று அைிஞர் தேருமக்கள் 

கூறுகின்ைைர். சிைம் மைிதரேிமரைத்யத 

மரய்த்துவிடும். சிைத்யதக் கரத்துக் தகரள்ளும் 

இயல்பு உள்பளரர் வரழ்வில் ஏற்ைம் தேறுவர். 

“ஆறுவது சிைதமன்று அருந்தமிழ்ப் ேரட்டி 

ஆழமரக உைபகரர்க்கு அைிவுறுத்த ைரகக் 

கூறுவது 

தமிபழ........................................................

......” 

என்று ஔயவயரர் தமிழரல் குைம் கரைச் 

தசரன்ைரர். மைதில் உறுதி இருந்தரல் தரன் 

மரவீரன் ஆக முடியும். ஆத்திரம் அைிவுக்குப் 

ேயகயரகும் என்று ஆன்பைரர் கூைியுள்ளைர். 

சிைத்தரல் நல்ை மரண்பு அழிந்துவிடும், நைம் 

அழிந்துவிடும். இதிகரச அருங்கயதகள் 

எல்ைரம் ேரசத்யத அறுக்கும். சின்ைச்சின்ை 

தசயல்களரலும் பதரன்றும் சிைத்தரல் வன்மம் 

தேருகிடும். நல்ை நைன்கள் அயைத்தும் 

ேரதிக்கும். “தேரறுயமக்கு அழிவில்யை” 

என்னும் தேரன்தமரழியயப் பேற்ைிைரல் 

தேருயம எனும் பேரரண்யமயய அயைவர். 

இம்யம, மறுயம இரண்டிலும் மரண்பு 

தேைைரம். 

 

புதுயமகள் 

கரை வளர்ச்சியில் ேகுத்தைிவின் சரதயைகள் 

ேைவரகும். சரதயைகள் புதுயமயரையவ. 

ஆக்கப்ேைிகள் என்ேதும் புதுயமயரையவ. 

தற்கரை அைிவியலின் ஆக்கத்தரல் புதுயமகள் 
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ேிைந்த வண்ைம் உள்ளை. தமரழியின் புதுயம 

கற்ை புைவர்களின் இைக்கியப் பேயழகளும், 

கயை நுட்ேங்களும், கைரச்சரரங்களும், 

ேண்ேரடுகளும் கயைத் துயைகளில் நரளும் 

புதுயமகள் ேரிைமித்துக் தகரண்பை 

இருக்கின்ைை. 

 இருள் நியைந்த உைகத்யத கதிரவன் 

தவன்று, ஒளிரும் பூமியரக்கி புதுயம 

ேயைக்கிைரன். உைகப் புதுயமயில் மரயயகள் 

உண்டு, அவற்யைக் கண்டு மயங்கிைரது கைக்க 

பவண்டும். தமதுவரகப் புகுந்த பமல்நரட்டு 

கீழ்நரட்டு ேதிவுகளரய் வரழ்வில் ேடிந்தயவ 

எல்ைரம் புதுயமகளரகும். சிற்ேி தசதுக்கும் 

சியை கூை புதுயமயரகும்.  மீைவக் குப்ேமரய் 

இருந்த சிங்கப்பூர், அரசரட்சி அழகரக 

அயமந்ததரல் வரைவர்கள் பேரற்றும் 

வளர்ச்சியுயைய நரைரகப் புதுயம கண்ைது 

என்று சிங்கப்பூரின் தேருயமயயப் ேதிவு 

தசய்திருக்கிைரர். 

 

தேருயமதயனும் இயல்பு 

மைிதர்களின் இயல்ேரை வரழ்வில் கிட்டுவது 

தேருயம. தேருயம என்ேது மட்டுபம மைித 

வரழ்வில் எஞ்சி நிற்கும். எத்தயை தவங்கள் 

தசய்தரலும் இைப்ேது உறுதி. முன்யை நைம் 

கரத்து, மூச்சைக்கிப் பேரவதுதரன் தேருயம. 

தீயது எது, நல்ைது எது என்று ேகுத்தைியும் 

ஆற்ைல் இயைவைரல் மைிதனுக்கு 

அளிக்கப்ேட்ைது. 

ஒரு நரட்டில் நல்ைரசின் தசங்பகரன்யம, 

நற்குடிப் ேிைப்பு இயவ எல்ைரம் நரட்டிற்பக 

வந்து பசரும். ேர மைக்கும் இைக்கியங்கயளப் 

ேயைத்தளித்த ேரவைருக்குப் தேருயம, புகழ் 

மைக்கும் அைம் புரிந்தரருக்குப் தேருயம, 

கயைதயழு வள்ளல்களின் ேைிவன்பு 

தேருயம. தேண்ைிற்கு அச்சம், மைம், நரைம், 

ேயிர்ப்பு என்ை அைிகைன்கைால் தேருயம 

என்று தேருயமயின் இைக்கைத்யதப் 

தேரதிந்துள்ளரர். 

 இத்தயகய புதுயமகளரல் உைகம் நியை 

தேற்ை தேருயமயியை அயைந்துள்ளது. 

விண்ணுக்குப் தேருயம கதிரவன் தன் கதியர 

எல்யைவயர ேரப்புவது. கண்ணுக்குப் தேருயம 

கயரயில்ைரத கண்கரட்சி. மண்ணுக்குப் தேருயம 

எதிலும் தரயுள்ளத்துைன் இருப்ேது. யகமரறு 

கருதரமல் அைம் தசய்தல் பேரன்ையவ இன்றும் 

வரும் தேருயமகைாகும். 

 உைகப் தேரருள்கள் ஒவ்தவரன்ைிலும் 

தேருயம என்ேது நியைந்து கிைக்கிைது 

என்கிைரர். அதரவது, ேசும்ேரயை நன்குக் 

கரய்ச்சிைரல் சுயவகியைக்கும். தேரன்யை 

தநருப்ேில் புைம்பேரைப் பேரை தங்கம் 

அழகரைதரக் கிைக்கும். அகிலின் 

ேசுந்தயழயய அயரத்தரலும் அதன் மைம் 

மரைரது. ஒவ்தவரரு தேரருளும் தன் குைத்தரல் 

தேருயம உயையது என்கிைரர். 

 இயற்யக நரளும் தேருயம தரும். இது 

அழியரதது. தசயற்யக நரளயைவில் அழிந்து 

பேரகும் என்றும், ஆடும்வயர ஆைவிட்டும், 

ஓடும்வயர ஓைவிட்டும், பதடும்வயர 

பதைவிட்டும் ததளிந்து உைர்ந்து தயைநரடி 

நரடும்வயர கரத்திருக்கும் நற்தேருயம 

இயைவனுக்பக ஆகும் என்கிைரர். 

 

முடிவுயர 

மு.தங்கரரசன் ‘உதயம்’ கவியதயில் 

‘உைர்வுகள்’ என்ை தயைப்ேில் அழகு முதல் 

வீரம் வயர தன் எண்ைப் புைன்கயளப் ேதிவு 

தசய்துள்ளரர். அவற்ைில் ஒழுக்கம், ஆயச, 

அைக்கம், சிைம் பேரன்ைவற்யைக் யகயரளும் 

விதம்  ற்றிக் குைிப்ேிடுகிைரர். உைகில் எதிர் 

கரைபம ஏற்ைம்மிகு கரைம் என்றும், தேருயம 

ஒன்பை நியையரைது என்றும், 

இவற்ைிற்தகல்ைரம் அடிப்ேயையரைவன் 

இயைவன் என்றும், அவன் அருள்புரிந்தரல் 

மட்டுபம எண்ைங்கள் வண்ைங்களரகும் 

என்றும், இயைச் சிந்தயையின் பதயவயயப் 

தேரதிந்துள்ளரர். தேண்ணுக்கு உரிய 

அைிகைன்களரை அச்சம், மைம், நரைம், 

ேயிர்ப்பு என்று தேண்யமயின் குைங்கயளப் 

ேரரில் வயரயறுத்துள்ளரர். தமிழ்தமரழியின் 

எழில்மிகு ஏற்ைம்தயை உயர்த்திக் கரட்டுவதில் 

இவ் வாசிரியர் உயர்ந்து விளங்குகிைரர். 
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மு.தங்கரரசைின் ‘மைர்க்தகரத்து’ சிறுகயதத் ததரகுப்ேில்  

தேண்கள் நியை 
 

முனைவர்  . சு. லசல்வேீைா 

உதவிப் பேரரசிரியர், தமிழ் உயரரய்வு யமயம் 

அழகப்ேர அரசு கயைக் கல்லூரி, கரயரக்குடி 

 

முன்னுயர 

இக்கரை இைக்கிய வயககளுள் சிறுகயதயும் 

ஒன்று. சிறுகயத மக்களின் கயதபகட்கும் 

ஆர்வத்தரல் தேரழுது பேரக்கிற்கு 

இைமளிக்கும் அளவில் பதரன்ைியதரகும். 

சிறுகயதகள் சமுதரயத்தில் ேைரும் விரும்ேிப் 

ேடித்துப் ேயன்தகரள்ளத் தக்க வயகயில் 

இைக்கியங்களரக மைர்ந்து விட்ைை. சிறுகயதகள் 

மக்களின் அன்ைரை வரழ்க்யகயய 

தயரட்டியயவயரய் உள்ளயமயரல் அவற்ைின் 

கண் மக்கள்தம் உள்ளங்கள் தேரிதும் 

ஈர்க்கப்ேடுகின்ைை. அவ்வயகயில் சிங்கப்பூர் 

தமிழ் ேயைப்ேரசிரியரும் தமிழரசிரியருமரகிய 

தங்கரரசைரர்தம் ேயைப்புச் பசரயையில் 

அைர்ந்த ‘மைர்க்தகரத்து’ சிறுகயதத் 

ததரகுப்ேில் இைம்தேற்றுள்ள தேண்கள் நியை 

குைித்த ேதிவுகயள விளக்குவபத 

இக்கட்டுயரயின் பநரக்கமரக அயமகின்ைது. 

 

ேயைப்ேரசிரியர் அைிமுகம் 

சிங்கப்பூர்த் தமிழைிஞர் மு.தங்கரரசன் 

தைக்தகன்று ஒரு தைி இைம் தேற்ைவர். இவர் 

சிங்யகயில் உள்ள பநவல்பேஸ் உயர்நியைப் 

ேள்ளியில் தமிழரசிரியரரகப் ேைியரற்ைியவர். 

மு.தங்கரரசன் என்னும் இயற்தேயர் தகரண்ை 

இவர் தேரன்ைரசு, தேரன்ைி, தசல்வமைரளன், 

சிற்ேிதரசன், தரரசு ஆகிய புயைப் 

தேயர்கயளக் தகரண்ைவர். இவர் சிங்யக - 

மபைசிய நரளிதழ்கள் - வரர, மரத இதழ்கள் 

மற்றும் வரதைரலி நியையங்கள் 

முதலியவற்ைிற்கு இைக்கியக் கட்டுயரகள் 

எழுதியவர். எழுத்துைகில் சிறுகயத, கட்டுயர, 

கவியத, பமயை நரைகம், வரதைரலி நரைகம், 

இயசப்ேரைல்கள் எைப் ேை ேரிமரைங்களில் 

முத்தியர ேதித்துள்ளரர். 

 

ேயைப்புகள் 

தங்கரரசன் கவியத, சிறுகயத, கட்டுயர, 

நரைகம் எைப் ேை துயைகளில் தைி 

முத்தியரயயப் ேதித்தவர். இவருயைய 

ேயைப்புகளரைனவ, கவியதத் ததரகுப்புகள் - 

8, கவியதகள் - 2, சிறுகயதத் ததரகுப்புகள் - 5, 

கட்டுயரத் ல ாகுப்புகள் - 2, நரைகத் ததரகுப்பு 

- 3, நரட்டுப்புைப் ேரைல்கள் ததரகுப்பு - 1 

என்ேை. 

 

தேரறுப்புகள் 

தங்கரரசன் சிங்யக, தசம்ேவரங் தமிழர் சங்கம் 

அயமப்ேில் (1961-1976) ேதியைந்து 

ஆண்டுகரைம் தேரதுச் தசயைரளர் தேரறுப்பு 

வகித்தவர். ‘தமிழபவள் நரைக மன்ைம்’ என்னும் 

இயக்கத்தில் (1962-1988) இருேத்தரறு 

ஆண்டுகள் தேரதுச் தசயைரளர் ேைியரற்ைியவர். 

தசம்ேவரங் மரைநிதித் தமிழர் சயே, புைித 

மரம் ஸ்ரீ ேரைசுப்ேிரமைியர் ஆையம், மரதவி 

இைக்கிய மன்ைம், சிங்கப்பூர் எழுத்தரளர் 

கழகம், சிங்கப்பூர் தமிழரசிரியர் சங்கம் பேரன்ை 
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அயமப்புகளுக்குப் தேரறுப்பு ஏற்று, 

தன்ைரர்வச் பசயவயியைச் தசய்துவந்தவர். 

தங்கரரசைின் ‘மைர்க்தகரத்து’ என்னும் 

சிறுகயதத் ததரகுப்ேில் ேத்துச் சிறுகயதகள் 

உள்ளை. அவற்றுள் ஆய்தவல்யை கருதி, 

1. அன்னையின் குமுறல் 

2. ேெடி 

3. சிாித் வள் 

4.  ைிேரம் 

5. முறிந்  ால் 

என்னும் ஐந்து சிறுகயதகளின் வழி, தேண்கள் 

ேற்ைிய லசய் ிப்   ிவுகள் ஆரரயப் தேை 

உள்ளை. 

 

தேண்கள் குைித்த ேதிவுகள் 

‘மங்யகயரரகப் ேிைப்ேதற்பக நல்ை மரதவம் 

தசய்திை பவண்டுமம்மர’ என்கிைரர் கவிமைி. 

தேண்கள் இந்நரட்டின் கண்கள். தேண்குைம் 

உயர்வு தேற்ைரல்தரன் உைகம் உய்யும். 

தேண்யம- தரய்யம - இயையம என்று 

தேண்ைின் தேருயமகயளப் பேரற்ைியவர் 

திரு.வி.க.. அவ்வயகயில் சிங்யகத் தமிழ்ப் 

ேயைப்ேரளரரை தங்கரரசன் அவர்கள் 

தன்னுயைய சிறுகயதகளில் தேண்களின் 

நியை குைித்த ேதிவுகயளத் திைம்ேை 

தவளிப்ேடுத்தியுள்ளரர். அயவ, 

1. ோேியார் ேருேகள் உறவு 

2. ோேியாாின் வனசச் லசால் 

3. ேெடிலயன்ற ால் ேரணிக்கும் ல ண் 

4.  ாலியல் வக்கிரம் 

5. இனற நம் ிக்னக 

6. மூட நம் ிக்னககள் 

என்ேை. 

 

 

 

மரமியரர் மருமகள் உைவு 

கைவைின் தரய், மகைின் மயைவி என்ை 

முயையிபைபய மரமியரர் - மருமகள் 

உைவுமுயை அயமகின்ைது. திருமைம் முடிந்து 

புகுந்த வீட்டிற்கு வரும் தேண், அங்குள்ள புதிய 

உைவுகளுைன் இைங்கிச் தசல்வதற்குத் 

தன்யைப் ேக்குவப்ேடுத்திக் தகரள்ள 

பவண்டும். மருமகள் தன்னுயைய தரய்பேரல் 

கைவைின் தரயரயரக் கருத பவண்டும். இது 

பேரன்ை இைக்கமரை சூழல் இல்ைரத 

நியையிபை இவ்விரு உைவுகளும் ேை 

முரண்ேரட்டியைச் சந்திக்கின்ைை. 

 “மரமியரரும் மருமகளும் இயற்யகப் 

ேயகவர்கள்” (They are Natural Enemies) என்ேர். 

‘அன்யையின் குமுைல்’ என்னும் சிறுகயதயில் 

புதிதரக வீட்டிற்கு வந்த மருமகள் மரமியரயர 

அவமரியரயத தசய்வயதயும், மதிக்கரமல் 

நைப்ேதயையும் காணமுடிகின்றது. “மரமிக்கும் 

மருமகளுக்கும் சமரதரைமில்யை என்று 

தசரல்ைத் பதயவயில்ைரத தங்கமரமியிைம் 

தருக்கி நைக்கைரைரள். அதிகரரம் 

தசலுத்திைரள். ‘தன் மகைின் இன்ே வரழ்பவ 

தன் நியைப்ேில் மூப்பு’ என்தைண்ைிய அந்த 

அன்யையிைம் ரரஜன் தன் மயைவிக்கரகப் 

ேரிந்து பேசிைரன். ேங்கரளிக்குள் ேரகப் 

ேிரிவியை ஏற்ேடுவதுபேரல் குடும்ேம் ேிரிந்தது

”1 என்னும் வரிகள் இ னைச் சுட்டுகின்ைை. 

இன்யைய சூழலில் மரமியரர் - மருமகள் உைவு 

என்ேது தரமயர இயையில் ேைித்துளிபேரல் 

கரட்சியளிக்கிைது. குடும்ேத்திற்குள் புதிதரய் 

வரும் மருமகள் என்னும் உைவரைது 

விட்டுக்தகரடுத்து வரழும் ேண்யேயும் 

தேரிபயரர்களுக்குப் ேைிந்து நைக்கும் 

ேண்யேயும் கயைப்ேிடித்து இல்ைைம் 

நைந்தரல், என்றும் நல்ைைம் சிைக்கும் 
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என்ேயதத் தங்கரரசன் தம் கயதயின் வழியரக 

தவளிப்ேடுத்தி இருக்கிைரர். 

 

மரமியரரின் வயசச் தசரல் 

திருமைப் ேந்தத்தில் முழுயம அயையும் 

நியைபய தரய்யம ஆகும். ஒரு தேண் தரய்யம 

அயையும் பேரபத முழுயம தேறுகிைரள். 

குழந்யதச் தசல்வம் இல்ைை வரழ்வின் 

அம்சமரகக் கருதப்ேடுகிைது. 

“குழல் இைிது யரழ்இைிது என்ேதம் மக்கள் 

மழயைச்தசரல் பகளர தவர்”2 

என்கிைரர் வள்ளுவர். மழயைச் தசல்வத்தின் 

சிைப்ேியை, ‘மைடி’ என்னும் சிறுகயதயில் 

சித் ிாித்துள்ைார்  னடப் ாைி. இ ில் இடம் 

ல றுகிற வள்ளியம்மரளுக்குக் குழந்யதப் பேறு 

கிட்ைரத நியையில் வள்ளியம்மரளின் மரமியரர் 

அவயள மைடி என்று கூைி வஞ்சிப்ேதயை, 

“மைடிக்கு மசக்யகயும் வந்துவிட்ைதர?”3 

என்னும் வரி சுட்டுகிைது. 

 குழந்யத இல்ைரப் தேண்களுக்குப் ேரழும் 

சமூகம் வழங்கும் தேயர்தரன் மைடி. தேண் 

மட்டுபம குழந்யதயின்யமக்குக் கரரைமல்ை; 

குழந்யத ஆண் தேண் இருவர் வழிப்ேட்ைபத. 

இயதச் சற்றும் நியையரத வஞ்சகச் சமூகம் 

தேண்கயள மட்டுபம சரடுகின்ைது. 

 

மைடிதயன்ைதரல் மரைிக்கும் தேண் 

‘மைடி’ என்னும் சிறுகயதயில் வரும் 

வள்ளியம்மரள் குழந்யதப்பேறு இன்யமயரல் 

மைம் தநரந்தும், ேிள்யளப் ேரக்கியம் 

இல்ைரதயத ஊரரரும் உற்ைரரும் தூற்றுவது 

கண்டு தவம்ேியும், மைடி என்னும் ேட்ைத்துைன் 

வரழப் ேிடிக்கரமல் தன்யைபய 

மரய்த்துக்தகரள்வதயைக் காணமுடிகிறது. 

“மைடி! மைடி! களங்கமரை இப்ேட்ைம் தைக்குச் 

சூட்ைப்ேைக் கூைரததன்று “காைங்காைமரய்க்” 

கண்ைீர் வடித்துக் கைவுயளக் 

குளிப்ேரட்டியிருக்கின்ைரள்! எழுந்தரள் வள்ளி! 

விழுந்தரள் தன் கைவன் புயகப்ேைம் பநரக்கி. 

ேின்னும் எழுந்தரள். தன் இதயத்யத அழுத்திப் 

ேிடித்தவரறு ஓடிைரள்…! ஓடிைரள்…! 

இைப்ேின் இச்யச தீர்ந்த நியையில் 

இளங்தகரடியரள் வள்ளி ஊர்ப்புைத்து 

ஊருைியில் மிதந்து கிைந்தரள்”4 என்னும் ேகுதி 

இ னைச் சுட்டுகின்ைது. 

 தரய்யம என்ேது ஒரு வரபம. இதில் ஆண், 

தேண் இருவருக்கும் சம ேங்கு உண்டு. 

ஆைரல், கருயவச் சுமக்கின்ை தன்யம 

தேண்ைிைத்திற்கு மட்டுபம இருப்ேதரல் 

அயதபய கரரைமரக யவத்து மைட்டுத் 

தன்யம தேண்ணுக்குரியது என்று தசரல்வது 

ஆைரதிக்கபமயரகும். இன்யைய அைிவியல் 

உைகில் குழந்யதப் பேற்ைிற்குப் புதுப்புது 

மருத்துவ வழிமுயைகள் வந்துவிட்ைை. 

குழந்யதயின்யமக்குத் தற்தகரயை மட்டுபம 

தீர்வரகிவிைரது என்ேயத ஒவ்தவரரு 

தேண்ணும் உைர்ந்து தகரள்ள பவண்டும். 

 

ேரலியல் வக்கிரம் 

“ேரலியல் விேத்து என்ேது முழுவதும் 

தேண்ணுக்பக தேரருந்தும். தேண்ைின் 

புழங்குதளம் குடும்ேத்யத விட்டு 

தவளியுைகிலும் விரிவயைந்துள்ளது. அதற்குக் 

கல்வி, பவயைவரய்ப்பு, குடும்ேத்திற்குத் 

பதயவயரை தேரருட்கயள வரங்கிவர, 

உைவிைர் வீட்டுக்குச் தசன்றுவர எைப் ேை 

கரரைங்களிைரல் தேண் புைவுைபகரடு 

ததரைர்பு தகரள்கின்ைரள்.”5 

 தேண்ைின் உைபை அவளுக்கு ஆேத்யதத் 

பதடித் தருகின்ை நியையும் உண்டு. தேண் 

ஆண்களரல் கவரப்ேட்டு அவர்களுயைய 

ேரலியல் வன்முயைக்கு உள்ளரகின்ைரள். 

‘சிரித்தவள்’ என்னும் சிறுகயதயில் வரும் 
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தசல்வமதி கைவயை இழந்த நியையில் 

வரழ்வரதரரத்திற்கரகப் ேைிபுரிகிைரள். 

ேைிநியையில் அவள் ேை ேரலியல் 

சீண்ைல்கயளச் சந்திப்ேதயை, “எைக்கு 

கருயை கரட்டிைர் சிை கரயளயர். ஆைரல் 

அதற்குக் யகமரைரக ஒருநரள்… என்ைைர்”6 

என்னும் வரிகள் சுட்டுகின்ைை. 

 சமுதரயத்தில் கைவயை இழந்த ஒரு 

தேண் தைியரக வரழ முடியரத சூழல் 

இருப்ேதயை இச்சிறுகயத ததளிவரகச் 

சுட்டுகிைது. ஆணுைன் பசர்ந்து வரழும் 

வரழ்க்யகபய தேண்ைிற்கு முழுயமயரை, 

ேரதுகரப்ேரை வரழ்வரக அயமய முடியும் 

என்ேது இச்சிறுகயத வரயிைரக 

உயரக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 

இயை நம்ேிக்யக 

குழந்யதச் தசல்வம் ேற்ைி வள்ளுவப் 

தேருந்தயக, 

“தேறுமவற்றுள் யரமைிவது இல்யை 

அைிவைிந்த 

மக்கட்பேறு அல்ை ேிை”7 

என்கிைரர். 

 “மைத்தின் வியளவரல் ஏற்ேடும் குழந்யதப் 

பேறு இைப்தேருக்கத்திற்கும், குடும்ேம் என்ை 

நிறுவைம் முழுயம தேறுவதற்கும் கரரைமரக 

அயமகின்ைது.”8 புைநரனூறு தேண்ைின் 

கையம குழந்யத தேற்றுத் தருவததன்றும், 

குறள் மக்கள் பேற்யைவிைச் சிைந்தது 

ஏதுமில்யை என்றும் சுட்டுகின்ைை. ‘குழந்யத 

இல்ைரத வீடு சுடுகரடு’; ‘குழந்யத உள்ள வீடு 

பகரயில்’ ஆகியை மக்கள் வழக்கரற்ைிலுள்ள 

ேழதமரழிகளரகும். இயவயயைத்தும் 

குழந்யதப் பேற்ைின் சிைப்யேயும் 

இன்ைியயமயரயமயும் வலியுறுத்துவைவரக 

அயமகின்ைை. 

 ‘மைடி’ என்னும் சிறுகயதயில் வரும் 

வள்ளியம்மரள் குழந்யதப்பேறு இல்ைரத 

நியையில், குழந்யத பவண்டுதமை 

இயைவைிைம் பவண்டுகிறாள். இதயை, 

“குண்ைைம் தங்கத்தரல் உைக்கடித்துப் 

பேரடுகிபைன் எைக் கூைி மண்டியிட்டு 

மகரபதவியிைம் தசரன்ைரள்!”9 என்னும் 

வரிகள் சுட்டுகின்ைை. 

 இன்றும் ேை குடும்ேங்களில் தேண்கள் 

சந்திக்கும் இன்ைல்களுள் இதுவும் ஒன்று. 

திக்கற்ைவர்களுக்குத் ததய்வபம துயை என்று, 

தேண்கள் இயைவன் மீது ேட்டுமே நம்ேிக்யக 

தகரண்டிருப்ேயதயும் அைிய முடிகிைது. 

 

மூை நம்ேிக்யககள் 

இன்ைளவும் மக்களியைபய மரற்ை முடியரத ஒரு 

நம்ேிக்யகயரக இருந்து வருவது மூை 

நம்ேிக்யகயரகும். சகுைம் ேரர்த்தல், பஜரசியம் 

ேரர்த்தல் பேரன்ையவ மக்களியைபய உள்ள 

மூைப் ேழக்கங்களரகும். கைவுள் நம்ேிக்யக 

ஒவ்தவரரு மைிதனுக்கும் பதயவயரை 

ஒன்ைரகும். அபத சமயம் அைியவ முைமரக்கும் மூை 

நம்ேிக்யககயளப் ேின்ேற்ைக்கூைரது. “கரரை 

கரரியத் ததரைர்பு அற்ைிருக்கும் பேரது 

ேகுத்தைிவுக்குப் புைம்ேரையவகளரய் ஒரு 

நைவடிக்யக உதவும் என்ை தன்யமபய மூை 

நம்ேிக்யக ஆகும்”10 என்ேரர் சக்திபவல். 

 

மூைநம்ேிக்யகயரல் குழந்யதயய இழத்தல் 

மைிதன் துன்ேப்ேடும் கரைங்களில் இயை 

நம்ேிக்யகபய அவனுக்கு ஆறுதல் தரக்கூடிய 

ஒன்ைரகும். ேைர் மக்களின் இந்த இயை 

நம்ேிக்யகயயத் தவைரகவும் சுய 

நைத்திற்கரகவும் ஜரதகம் என்ை தேயரில் 

ஆட் டுத் ி, மக்கயள அைியரயமக்குழியில் 

தள்ளிவிடுகின்ைைர். ஜரதகம் கைிப்ேவன் ஒரு 

தேண்ைிைம், உன் கைவன் அல்ைது உன் 

மகன் இருவரில் ஒருவர் மட்டுபம ேியழப்ேர் 
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என்று கூைியதரல், ேத்துமரதம் தவமிருந்து 

தேற்ை ேிள்யளயயக் தகரல்ை ஒரு தேண் 

துைிவதயை, ‘தைிமரம்’ என்னும் 

சிறுகயதயில் காண முடிகிறது. இக்கன யில் 

வரும் சிந்தரமைி, தன் குழந்யதயிைம் “அபதர 

ததரியுதுல்ை… அந்தக் கம்ேியயத் ததரட்டுட்டு 

ஓடியரைணும்… தசரன்ைரள் அவள்…! 

வரபவண்டும் என்று பேச்சுக்கரகச் 

தசரன்ைரபள தவிர ததரட்ைரல் ‘ஒட்டிக் 

தகரள்ளும்’ என்ேது அவளுக்குத் 

ததரியரமலில்யை. முத்தழகு யகயில் 

மிட்ைரயய வரங்கிக் தகரண்டு ‘குடுகுடு’ என்று 

ஓடிைரன் ஐபயர…! ‘பகர’ தவன்று கத்திக் 

தகரண்டு தயைவிரி பகரைமரக வீட்டுக்கு ஓடி 

வந்துவிட்ைரள்”11 என்னும் வரிகள் இ னைச் 

சுட்டுகின்ைை. 

 இது பேரன்ை கண்மூடித்தைமரை 

மூைநம்ேிக்யகயரல் உயிர்ேலி ஏற்ேடுவது 

வருந்தத்தக்கது. வரழ்க்யகக்கு உதவரத மூை 

நம்ேிக்யககயளக் குழிபதரண்டிப் புயதத்தரல் 

மட்டுபம சமூகத்யத முன்பைற்ைப் ேரயத 

பநரக்கி தசல்ை முடியும். ஓர் உயியர இழந்து 

இன்பைரர் உயியரப் தேறுதலிைரல் யரததரரு 

ேயனுமில்யை என்ேதயைச் சமூகம் உைர்ந்து 

தகரள்ள பவண்டும். மகன் உயியரப் ேையம் 

யவத்துக் கைவன் உயியரக் கரப்ேரற்ைத் 

துடிக்கும் தேண்ைின் ேரிதரே நியையமயய, 

இயைரயமயய இச்சிறுகயத சுட்டுகிைது. 

 

தசவ்வரய்பதரசம் 

மக்கள் மைத்தில் புயரபயரடிக் கிைக்கும் 

மூைநம்ேிக்யககளுள் தசவ்வரய் பதரசம் 

ேரர்த்தலும் ஒன்ைரகும். இதைரல் சமூகத்தில் 

ேை தேண்களின் திருமை வரழ்வு கரைல் 

நீரரகிவிடுகிைது. ‘முைிந்த ேரல்’ என்னும் 

சிறுகயதயில் வரும் பமரகைர, திருத்திவரசன் 

கரதல் வரழ்யவக் கைந்து, திருமை வரசல் 

வந்தபேரது, திருத்திவரசைின் தரயரர், 

பமரகைரவிற்குச் தசவ்வரய் பதரசம் 

இருப்ேயதக் கரரைம் கரட்டி திருமைத்திற்கு 

மறுப்ேதயைக் காணமுடிகிறது. “பமரகைர 

தசவ்வரய் பதரசத்தில் தேரியவளரைரள். 

நரற்ேது நரட்களுக்குள் அறுத்து விடுவரள்… 

என்று அவள் சரத்திரம் தசரல்லுதுைர…”12 

என்னும் வரிகள் சுட்டுகின்ைை. இது ம ான்று, 

தசவ்வரய் பதரசத்யதக் கரரைம் சுட்டி, 

எத்தயைபயர தேண்கள் சமூகத்தில் 

முதிர்கன்ைிகளரக வியளந்து நிற்கின்ைைர். 

இது பேரன்ை மூைத்தைமரை நம்ேிக்யககயளக் 

கயளவதரல் நங்யகயர்களுக்கு நல்வரழ்வு 

அளித்திை முடியும் என்ேயத உைர்த்திைபவ 

தங்கரரசன் இக்கயதயியைப் ேயைத்துள்ளரர். 

 

ததரகுப்புயர 

சிங்கப்பூர்த் தமிழைிஞர் மு.தங்கரரசன், 

சிங்யகயில் உள்ள பநவல் பேஸ் 

உயர்நியைப்ேள்ளியில் தமிழரசிரியரரகப் 

ேைியரற்ைியவர். தேரன்ைரசு, தேரன்ைி, 

தசல்வமைரளன், சிற்ேிதரசன், தரரசு என்னும் ேை 

புயைப்தேயர்கயளக் தகரண்ைவர். சிறுகயத, 

கவியத, நரைகம், கட்டுயர எை ேை 

ேரிமரைங்களில் தைம் ேதித்தவர். 

மு.தங்கரரசைின் ‘மைர்க்தகரத்து’ சிறுகயதத் 

ததரகுப்ேில் தேண்கள் நியை என்னும் ஆய்வுக் 

கட்டுயரயின் வழி, 

 வீட்டிற்கு வந்த மருமகள் மரமியரரிைம் 

நயவஞ்சகத்துைன் நைந்துதகரள்வது 

(அன்யையின் குமுைல்), குழந்யதப்பேறு 

இல்ைரத மருமகயள மைடிதயன்று கூைித் 

தற்தகரயைக்கு ஆளரக்கும் மரமியரரின் 

தகரடுயம ‘மைடி’. 

 கைவயை இழந்து தைியமயில் வரழும் 

தேண் ஆைவர்களரல் உைல் இச்யசக்கு 

ஆளரக்கப்ேடுவது (சிரித்தவள்), 
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 குழந்யதப்பேறு பவண்டி இயைவனுக்குக் 

கரைிக்யகச் தசலுத்துவது (மைடி) 

 மூைநம்ேிக்யகயிைரல் கைவயைக் 

கரப்ேரற்ைத் தரன் தேற்ை குழந்யதயயக் 

தகரன்று, கைவயையும் இழந்து நிற்கும் 

அேயைப் தேண்ைின் நியை (தைிமரம்), 

 தசவ்வரய் பதரசத்திைரல் 

மைவரழ்க்யகயய இழந்து தவிக்கும் 

தேண்ைின் மைச்சியதவு (முைிந்த ேரல்) 

ஆகியயவ தேைப்ேடுகின்ைை. 

 

சரன்தைண் விளக்கம் 

மு.தங்கரரசன், மைர்க்தகரத்து, ே.23. குைள்.66. 

மு.தங்கரரசன், மைர்க்தகரத்து, ே.28. பமைது., 

ே.28. 

முயைவர் அ.குைபசகரன், தமிழ் நரவல்களில் 

குடும்ேச் சிக்கல்கள், ே.113. 

மு.தங்கரரசன், மைர்க்தகரத்து, ே.35. குைள்.,61. 

ஆ.திருநரகலிங்கம், புதுச்பசரி வட்ைரர 

நரட்டுப்புைக் கயதகள் கரட்டும் சமுதரயம், 

ேக்.40-41. 

மு.தங்கரரசன், மைர்க்தகரத்து, ே.26. 

சு.சக்திபவல், நரட்டுப்புைவியல் ஆய்வு, ே.53. 

மு.தங்கரரசன், மைர்க்தகரத்து, ே.45. பமைது., 

ே.60. 
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‘கற் னை ேெர்கள்’ சிறுகன  ல ாகுப் ில் சமு ாயப் ார்னவ 

 

லச. லசல்வி 

லகௌரவ விாிவுனரயாைர் ( ேிழ்) 

அரசு கனெக்கல்லூாி, மேலூர் 

 

முன்னுனர 

ஒரு  னடப் ினை  னடக்கும்  னடப் ாைிக்கு 

அ ிகோக புத் கங்கனை  டித் ல்,  னழய 

இெக்கியங்கனைப்  டித் ல், கவின , நாடகம், 

சிறுகன  ம ான்ற  ிற  னடப் ாைிகைின் 

 னடப்புக்கனைப்  டிப்  ிலுள்ை ஆர்வம் 

இயற்னகயின் ேீதுள்ை ரசனை,  ைிேைி  

 ிரச்சினைகள், ல ாதுவாை சமூக நெைில் 

அக்கனற ம ான்றனவ எல்ொம் இருக்க 

மவண்டியது அவசியோகின்றது. இெக்கிய 

வடிவங்கைில் நாவல், சிறுகன , கவின கள் 

ம ான்றனவ முக்கியத்துவம் ல ற்ற ாக 

விைங்குகின்றை. இந்  வடிவங்கைில் சிறுகன  

என்ற வடிவம் லசால்ெவந்  கருத் ினை 

ஆழோகவும், கூர்னேயாகவும், மநர 

மேொண்னேமயாடும் எடுத் ியம் க்கூடிய, 

சிறந் ல ாரு வடிவோக விைங்குகின்றது. இந்  

வனகயில் மு.  ங்கராசன் எழு ிய ‘கற் னை 

ேெர்கள்’ என்ற சிறுகன த் ல ாகுப் ில் 

இடம்ல றக் கூடிய சிறுகன கள் குறித்து இந் க் 

கட்டுனரயில் ஆராயப் டுகிறது. 

ஆசிாியர் மு.  ங்கராசன் எழு ிய ‘கற் னை 

ேெர்கள்’ சிறுகன த் ல ாகுப் ில் ஆறு 

சிறுகன கள் இடம்ல றுகின்றை. 

  ிருவிைக்கும் ல ருவிைக்கும் 

 அபூர்வ நண் ர்கள் 

 ஆத்ோர்த் ங்கள் அழிவ ில்னெ 

 விடியல் 

 தூரத்துப்  ார்னவயில் 

 நம் ிக்னக 

ஆகிய சிறுகன கைில் சமு ாயப்  ிரச்சினைகள் 

அ ிகோக இடம்ல றுகின்றை. 

 

சமு ாயப் ார்னவ 

சமு ாயத் ில் வாழ்ந்து வரும் ேைி ன் 

சமு ாயத் ிற்காக உருவாக்கும் ஒரு கனெமயா, 

 னடப்ம ா இெக்கியோகும். இவ்வாறு 

 னடக்கப் ட்ட இெக்கியத் ில் சமு ாயப் 

 ார்னவனய ஆராய, சமு ாயச் சிக்கல் 

அவசியோகிறது. எந் மவார் இெக்கியோக 

இருந் ாலும் அவற்றில் சமு ாயத் ின்  ாக்கம் 

 விர்க்க முடியா து ஆகிறது. இந்  வனகயில் மு. 

 ங்கராசைின் சமு ாயப்  ார்னவ  ற்றி 

இக்கட்டுனரயில் ஆராயப் டுகிறது. 

 

சமு ாயம் 

ேைி ன்  ைித்து வழ் வன் அல்ெ. அவைின் 

 ழக்க வழக்கங்கைில்,  ெ வழிகைில் குழுவுடன் 

இனணந்து வாழ்கிறான். ஆைால் 

உெகத் ிலுள்ை அனைத்துக் குழுக்கைிலும் 

அவன் உறுப் ிைராக வாழ இயொது. 

வனரயறுக்கப் ட்ட ஒரு எல்னெப்  கு ியில் 

அவனுக்கு அருகில் வாழ்கின்ற ேக்களுடன் 

ேட்டுமே உறவுகனை னவத்துக்லகாள்ை 
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இயலும். அ ாவது, “ஒரு குறிப் ிட்ட 

நிெப் கு ியில் நீண்ட காெோக ஒன்று மசர்ந்து 

வழ்வ ற்காக ேக்கள் கூட்டம் ஏற் டுத் ிக் 

லகாள்ளும் அனேப்ம  சமூகம்”1. 

“ஒரு சிறிய நிெப் ரப் ில் ஒரு ல ாது வாழ்க்னக 

வழினயப்  ின் ற்றிக் கூட்டோக வாழும் 

ேக்கள் ல ாகு ிமய சமு ாயம்”2 எைப் டும். 

 சமு ாயம் என் து  ல்மவறு லநறிகைின் 

கட்டனேப்ம  ஆகும். சமூகம் என் து  ெ 

குடும் ங்கைின் கூட்டுறமவ. காெங்கைின் 

ோறு லுக்கு ஏற்  சமு ாய ே ிப்புக்கள் 

ோறுகின்றை என்று டி.எஸ். எலியட் 

கூறுகிறார். சமு ாய இெக்கிய உெகில்  ெ 

 ிரச்சினைகள்  ா ிப்புகனை ஏற் டுத்துகின்றை. 

இந்  சமு ாய  ிரச்சினைகளுக்கு இெக்கியம் 

 ீர்வு காண்கிறது. 

 சமு ாயம் என்ற லசால் ஆறறிவு  னடத்  

ேக்கள் இைத்ம ாடு  ினணந்து நிற்கும் ஒன்று. 

“ஆறறிவு  னடத்  ேக்கள் இைத்துள்ைளும் 

உணர்வுற்ற அடிப் னட உணர்வுஇல்ொ  

ேக்கள் கூட்டம் சமு ாயம் என்னும் லசால்லுக்கு 

இெக்காகாது”3 என் ார் அ.மு.  ரே சிவாைந் ம். 

 

இெக்கியமும் சமு ாயமும் 

இெக்கியம் ஒரு சமு ாய நிறுவைம் என் ர். 

அந்  இெக்கியத் ிற்கு அடிப் னடயாக 

அனேந் ிருக்கின்ற லோழியும் ேைி ச் சமு ாயம் 

 னடத்துக் லகாடுத்  ஒன்மறயாகும். மேலும், 

சமு ாயம் என்ற அனேப் ில் ான் 

இெக்கியத் ிற்கு மவண்டிய ேரபுகளும் 

ம னவயாை முன் ோ ிாிகளும் அனேய 

இயலும். “ஒரு சமு ாயம் வாழ்ந்  வாழ்வினைக் 

காணவும் மேற்லகாண்ட இெட்சியத்ன  

அறியவும்  ழகிவந்   ண் ாட்னடயும் 

நாகாிகத்ன யும் ல ைியவும் அவர்கைினடமய 

லநடுங்காெோக வைர்ந்துள்ை இெக்கியமும் 

கனெகளுமே ல ாிதும் துனணயாவை”4 என்ற 

அன் ழகைின் கருத் ினை மவ. கைகசுந் ரம் 

 ைது நூலில்  யன் டுத் ியுள்ைார். 

 “ேைி னுனடய விருப் ங்கனையும் 

நம் ிக்னககனையும் இெக்கியம் எ ிலராலிக்கிறது. 

இவ்வியல்புகனைக் கருத் ிற்லகாண்டு சமூக 

சக் ிகைின்  ாக்கத் ால் ேைி ன் எவ்வாறு 

லசயல் டுகிறான் என் ன க் கண்டறிய 

உ வும் சமு ாய அைவுமகால்”5 என்று 

இெக்கியத்ன ப் ம ாற்று ல் கூறப் டுகிறது. 

 

குடும் ம் 

குடும் ம் என் து ஒருங்கினணந்  வழிகனைக் 

லகாண்ட ஒரு நிறுவைோகும். சமு ாயம் 

முற்றிலும் வைர்ச்சியனடய குடும் ம் ஒரு 

அடிப் னடயாக உள்ைது. குடும் ம் 

சமு ாயத் ின் அடித் ைோகக் கரு ப் டுகிறது. அது 

 ன் லசயல்கனை ேற்ற நிறுவைங்களுடன் 

ஒத்துனழத்து நினறமவற்றுகின்றது. 

 “ேைி ைின் ல ாதுநெ வாழ்க்னகனயப் 

புாிந்து லகாள்ை குடும் ம், சமு ாயம், 

ல ாருைா ாரம், நி ி, ஒழுக்கம்,  ண் ாடு, 

சமூகம், கல்வி நிறுவைங்கனை ஆராய்ந்து 

அறிய மவண்டும்”6. 

 மு.  ங்கராசைின் ‘அபூர்வ நண் ர்கள்’ 

என்ற சிறுகன யில் குடும் ம் அனேந்  

 ாங்கினை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார். 

 ‘இல்ெ ன் இல்ெவள் ோண் ாைால்’ 

என்னும் உெகப் ல ாதுேனற கூறும் 

 த்துவத் ின்  ார்ேீகங்கைாய் இயங்கி நின்ற 

குடும் த் னெவியாின் சோர்த் ியத் ாலும் 

குடும் ங்கள்  னழத்து நின்றை என்று 



 

 
 

 

 198 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 1 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

 
குறிப் ிட்டுள்ைார். இந்  மூவர் ம் குடும்  

வாழ்க்னகயில் சுக துக்கங்கள் எல்ொம் 

ம ாராட்டத் ில் ேெர்ந்  லவற்றிகைாய் 

ல ாலிந் ை. மூன்று நண் ர்கைின் 

ேனைவிோர்களும் வயிற்னறக் கட்டி 

வானயக்கட்டி வாழ்வது என் து ாமை . அந்  

வனகயில் கட்டாகவும், லசட்டாகவும் 

வாழ்வ ில் னகம ர்ந் வர்கைாய் வாழ்ந்து 

காட்டிைார்கள் என்று குறிப் ிடுகிறார். 

 “இல்ொள் அகத் ிருக்க இல்ொ  

ல ான்றில்னெ”7 என்ற ஆன்மறாாின் 

அமு வாக்குக்மகற் , கணவன்ோர்கள் உனழத்து 

வரும்  ணத்ன க் லகாண்டு  ிள்னைகனைப் 

 டிக்க னவப் து. ோேன், ோேியானர முகம் 

மகாணாேல் கவைிப் து மு ற்லகாண்டு 

முகேெர்ச்சியுடன்  ணி லசய்து, குடும் த்ன  

ோட்சியுற நடத் ிைார்கள் என்று குடும் ப் 

 ாங்கு அனேந்  நிகழ்னவ ஆசிாியர் 

சுட்டிக்காட்டியுள்ைார். 

 

 ிருேணம் 

 ிருேணம் என் து, ஒரு சமூகச் சட்ட 

உறவுமுனற அனேப்பு ஆகும். குடும் ம், 

 ாலுறவு, இைப்ல ருக்கம், ல ாருைா ாரம் 

ம ான்ற  ெ காரணங்களுக்காகத்  ிருேணம் 

லசய்யப் டுகிறது. ஆண், ல ண் இனணந்து 

இல்ெறம் நடத்  மேற்லகாள்ை நடத் ப் ல றும் 

ஒரு வாழ்க்னக ஒப் ந் ம்  ான் இது. ேைி  

சமு ாயத் ின் நென் கரு ி  னடத்துக் 

லகாள்ைப் ட்டம ார் ஒழுக்கமுனற 

 ிருேணோகும். 

 ‘வீட்னடக் கட்டிப் ார் கல்யாணம் 

 ண்ணிப் ார்’ என்லறாரு ல ாடர்லோழி 

லசால்வார்கள். அ ற்மகற்  ஆசிாியர், தூரத்துப் 

 ார்னவயில்’ என்ற சிறுகன யில்  ிருேண 

நிகழ்னவச் சுட்டிக்காட்டியுள்ைார். 

 ைராஜ்பூ  ிக்கு மூன்று குழந்ன கள். இரண்டு 

ல ண் குழந்ன கள் ஒரு ேகன். இவர்களுக்கு 

 ிருேணம் லசய்யும் ல ாறுப்பு ேட்டும் இவருக்கு 

இருந்  ில்னெ; ேனைவியின் உடன் 

 ிறப்புகள் ஒன் தும ருக்கும்  ிருேணம் 

லசய்யும் கடனேயும் இவருக்மக இருந் து. 

அ ைால் ஒன் து கல்யாணங்கைின் ஒட்டு 

லோத் ோை ஆரவாரங்களுக்கும் 

 ைராஜ்பூ  ியின்  னெமய உருண்டது என்று 

ஆசிாியர் கூறியிருப் து,  ிருேண நிகழ்னவ 

நடத்துவது என் து எைி ாைது அல்ெ என்று 

எடுத்துக்காட்டியுள்ைார். 

 

கா ல் 

கா னெப் ற்றிக் கூறா  இெக்கியமே இல்னெ 

எைொம். சங்க காெந்ல ாட்டு இன்று வனர 

கா ல் இெக்கியப் ல ாருைாக இடம்ல று 

கின்றது. “ேைி  வாழ்க்னகயின் சாித் ிரத்ன  

ஆராய்ந்து  ார்த் ால் அது ஒரு கா ல் கன ”8 

என்று கூறியுள்ைார் ஸ்டான்லி என்ற 

ஆராய்ச்சியாைர். “கா ல் என்ற  ல ாருள் இந்  

உெகத்ன  நினறந்து நிற்கவில்னெ என்றால், 

எவரால் ஓர் இனேப்ல ாழுது சுவாசித் ிருக்க 

முடியும்”9 என்று கூறுகிறார் விமவகாைந் ர். 

 ஆசிாியர் மு.  ங்கராசன்  ேது 

சிறுகன யிமெமய கா ல்நினெ  ற்றிச் சிெ 

கன கைில் ேட்டும்  ான் ம சியிருக்கிறார். 

 ‘ஆத்ோர்த் ங்கள் அழிவ ில்னெ’ என்ற 

சிறுகன  இ ற்கு உ ாரணம். இ ில் ேமகந் ிரன் 

என் வன்’ உயர்நினெப்  ள்ைியில்  டிக்கும் 

ம ாம  கா லித்து வந் ாலும், உடன்  டிக்கும் 

வகுப்புத் ம ாழி என்றும், ஆைால் குடும்  
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சூழ்நினெ காரணோக ல ற்மறார்கள் சம்ே ிக்க 

ேறுத்  காரணத் ிற்காகவும் எந்  ஒரு 

செைங்களுக்கும் இடம் லகாடுக்கா  ிைால், 

இ ில் ேைி த் ன்னே புைி த் ன்னேயாக 

ோறிய ாக இவரது  னடப்புக்கள் மூெம் அறிய 

முடிகிறது. 

 ‘அபூர்வ நண் ர்கள்’ என்ற சிறுகன யில் 

அவர்கைின்  ிள்னைகள்  ைக்குப்  ிடித்  

வரன்கனை அவர்கமை ம டிக் லகாண்டார்கள். 

அந்  வாாிசுகைின் சு ந் ிரத் ிற்குப்  ச்னசக் 

லகாடி காட்டி விட்டார்கள் என்று கூறியிருப்  ன் 

மூெம் கா லுக்கு ேறுப்புச் லசால்ொேல் சம்ே ித்  

கா ல் நினெயினையும் கா லுக்கு 

முக்கியத்துவம் லகாடுத்  நிகழ்வினையும் 

ஆசிாியர் எடுத்துக் கூறியிருக்கிறார். 

 

ேைி மநயம் 

ேைி மநயம் என் து ேக்கள் அனைவருக்கும் 

ம னவயாைது. எழுத் ாைன்  ான் வாழும் 

உெகில் காணும் ேைி ர்கனையும் 

நிகழ்ச்சிகனையும் கண்டு, அவற்னறத்  ம் 

ேை ில் னவத்துக் லகாள்கிறான்.  ின்ைர் 

 ன்னை ேிகு ியாகப்  ா ிப் னவகனைத் 

 ன்னுனடய சிந் னையுடன் மசர்த்து கனெ 

வடிவோக ஆக்கிப்  னடக்கிறான். 

 னடப் ாைன்  ன் வாழ்விமொ  ிற ேக்கைின் 

வாழ்விமொ ஏற் டுவைவற்னறக் கண்டு,  ன் 

அனு வத்துடன்’ கெந்து சிறுகன யாகமவா, 

நாவொகமவா  னடக்கிறான். 

 ‘ ிருவிைக்கும் ல ருவிைக்கும்’ என்ற 

சிறுகன யில் நல்ெசிவம் என்ற க ா ாத் ிரம் 

மூெம் ேைி த் ன்னே எவ்வாறு அனேய 

மவண்டும் என்று  னடப் ாைி 

உணர்த் ியிருக்கிறார். 

“ ைக்குத்  ைக்லகன்று வாழும் 

சுயநெேிகைாய் 

 ன்ைெவா ிகைாய் வாழ்வன த்  விர்த்து 

– நாடு 

சமு ாயம் - லோழி ஆகியவற்றின் 

முன்மைற்றுத்துக்காக 

 ன்  ங்னகச் லசலுத்  ஒவ்லவாருவரும் 

முன்வர மவண்டும்”10 

என்று கூறியிருப்  ன் மூெம்,  ான் வாழும் 

சமு ாயத்ன  ேைி மநயச் சமு ாய ேக்கைாகமவ 

 னடத்துச் லசல்கிறார்  னடப் ாைி. 

 ேற்லறாரு சிறுகன த் ல ாகுப் ாை 

‘அபூர்வ நண் ர்கள்’ என்ற கன யில், 

நண் ர்கைின் உ வி  ாிோற்றத்ன  ேைி  

மநயத்ம ாடு எடுத்துக் கூறியிருக்கிறார் 

ஆசிாியர். சா ாரண கூலித்ல ாழிொைியாக 

மவனெ  ார்க்கும் இவர்கள் இ ில் மவடிக்னக 

என்ைலவன்றால், ‘எடுப் து  ிச்னச லகாடுப் து 

 ருேம்’ என்  ற்மகற்  இவர்கள் வட்டிக்கு வாங்கி 

வந்  கடைில் மவனெ இழந்  நண் ர்களுக்குக் 

னகோத்து லகாடுத்து உ வுவார்கள் என்று 

கூறியிருப்  ன் மூெம், ேைி த் ன்னேனய 

இக்கன யிலும் லவைிப் டுத் ியிருக்கிறார். 

 

முடிவுனர 

மு.  ங்கரசாைின் ‘கறுப்பு ேெர்கள்’ என்ற 

சிறுகன த் ல ாகுப் ில் உள்ை சிறுகன கள் 

எல்ொம் நேக்கு ஓர் உத்மவகத்ன  

அைிக்கக்கூடிய  னெப் ாகத் ான் இருக்கிறது. 

 ஆசிாியர் மு.  ங்கராசைின் சமு ாயச் 

சிந் னைகள்  ெவற்றின்  ிர ி லிப் ாகமவ 

இந் ச் சிறுகன  அனேந்துள்ைது. இன்னறய 

சமு ாயத் ில் காணப் டும் குடும்  நினெகனையும் 
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எவ்வாறு குடும் ப் ாங்கு அனேகிறது 

என் ன யும் இ ில் விைக்கியுள்ைார். 

 சமு ாயத் ில் காணப்ல றும்  ிருேண 

வாழ்க்னக, கா ல் நினெ  ற்றிய லசய் ிகனையும் 

 ேது சிறுகன யில் சுட்டிக்காட்டியுள்ைார். 

ஆசிாியாின் சமூகப்  ார்னவயினையும் இ ில் 

லவைிப் டுத் ியிருக்கிறார். 

 சமு ாயத் ிற்கு ேிகவும் உத்மவகத்ன  

அைிக்கக்கூடிய ேைி மநயச் சிந் னைகனைப் 

 ல்மவறு நினெகைில் ல ாதுவுனடனே 

சிந் னையின் அடிப் னடயில் இவர் விைக்கிக் 

கூறியிருக்கிறார். 

 ஆசிாியர்  ேது சிறுகன த் ல ாகுப் ில் 

சமு ாயத் ில் நிகழக்கூடிய அனைத்துக் 

கருத்துக்கனையும் கூறிச் லசன்றிருக்கிறார். 

சமு ாயத் ில் சந் ிக்கக் கூடிய அன்றாடப் 

 ிரச்சினைகள். அ ற்காை  ீர்வுகனைத்  ேது 

சிறுகன யில் லவைிப் டுத் ியிருக்கிறார். 

ஆசிாியாின் சிறுகன  ஆளுனேத் ிறன் 

லவற்றிக்கு அவர் னகயாளும் உத் ிகமை 

காரணோகும். 

 

அடிக்குறிப்புகள் 

  ி.ஆ., கனெக்கைஞ்சியம், ல ாகு ி 4,  . 477. 

நா.  ாலுச்சாேி, வாழ்வியல் கைஞ்சியம், 

ல ாகு ி 8,  . 469. 

அ.மு.  ரேசிவாைந் ம், சமு ாயமும் 

 ண் ாடும்,  . 24. 

லவ. கைகசுந் ரம், லஜகசிற் ியாைி 

பு ிைங்கள்,  . 12. 

மேெது.,  . 125. 

இரா. கற் கம், சமூகவியல்,  . 47. 

மு.  ங்கராசன், கற் னை ேெர்கள் சிறுகன த் 

ல ாகுப்பு,  . 22. 

சு. மவங்கடராேன், அகிென் சிறுகன கள் ஓர் 

 ிறைாய்வு,  . 108. 

சு. சமுத் ிரம்  னடப்புகைில் ல ண்னே,  . 76. 

மு.  ங்கராசன், கற் னை ேெர்கள் - சிறுகன த் 

ல ாகுப்பு,  . 7. 
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மு. தங்கரரசைரரின்  ‘பூச்தசண்டு’ சிறுகயதத் ததரகுப்ேில்  

சமுதரயச் சிந்தயைகள் 
 

முயைவர் ம. பைைியல் 

உ விப் ம ராசிாியர்,   ேிழ்த் துனற  

அலோிக்கன் கல்லூாி, ேதுனர 

  

முன்னுயர 

இைக்கியம் என்ேது  சமுதரயத்தின் பேரக்கு, 

இைட்சியம், மைித வரழ்க்யகயியை எடுத்துக் 

கரட்டும் கரைக் கண்ைரடியரகும். ஆசிரியர் மு. 

தங்கரரசைரர் சிங்கப்பூர், மபைசியர நரடுகளில் 

நிைவும் வரழ்க்யகயயயும் அவற்ைில் தரன் 

கண்ை மக்களின் வரழ்க்யகச் சிக்கல்கயளயும்  

தன் ேயைப்புகளில் ஓர் ஓவியமரகத் தீட்டிக் 

கரட்டுகின்ைரர். அதைரல் தரன் இைக்கியம் 

சமுதரயத்யததயரட்டி இயங்குகிை தேரிய 

கற்ைைரகக் கருதப்ேடுகிைது. இவருயைய 

‘பூச்தசண்டு’ சிறுகயதத் ததரகுப்ேில் ேத்து 

கயதகள் அைங்கியுள்ளை. அவற்ைில், தரன் 

கண்ை மைித இைத்தின் நிகழ்வுகயளத் 

தன்னுயைய ேயைப்ேிற்குக் கருவரக 

பமற்தகரள்கிைரர். அவ்வரறு பமற் தகரள்ளும் 

தேரழுது தன் சிந்தயையயயும், முழு 

ேட்ைைியவயும் பசர்த்து உயர்க்கயை 

வடிவமரக்கியிருக்கிைரர்.  சிங்கப்பூர்,  

மபைசிய மக்களின் நியை குயைகயள 

குைிப்ேரகபவர, தவளிப்ேயையரகபவர 

தவளிப்ேடுத்தியிருக்கிைரர். அத்துைன் 

அச்சிக்களுக்கு தீர்வு கரைவும் 

வியழந்திருக்கிைரர். சரதியம், முதைரளித்துவம் 

குழந்யத ததரழிைரளர்கள், மக்கட்பேறு, 

மூைநம்ேிக்யக, திருமை உைவுகள்,  

விழிப்புைர்வுப் ேதிவுகள் ஆகியை ேற்ைி 

இக்கட்டுயரயில் ேதிவு தசய்யப்ேட்டுள்ளை. 

 

 

சமுதரயம் 

சமுதரயம் என்ேது மைிதர்கள் 

ஒருவயரதயரருவர் சரர்ந்து வரழும் மக்கள் 

ததரகுப்யே குைிக்கும். மைித வரழ்வுக்கு 

இன்ைியயமயரத பதயவயரக சமுதரயம் 

விளங்குகிைது. சமுதரயம் மைிதயை அயைத்து 

நியைகளிலும் கட்டுப் ேடுத்துகிைது. ஆதி 

மைிதர்கள் கரடுபமடுகளில் தைியரக 

ஆதரவற்று விைங்குகளுைன் தரமும் ஒரு 

விைங்கரக இருந்த நியை மரைி, அவர்கள் 

கூட்ைம் கூட்ைமரக ஓரிைத்தில் தங்கி, வரழத் 

தயைப்ேட்ை பேரபத சமுதரயம் உருவரயிற்று. 

இவ்வரறு உருப்தேற்ை சமுதரயம் மைித 

வரழ்வில் ேிைப்யே முதைரகக் தகரண்டு 

ததரைர்கின்ைது. அவ்வரறு  நமது வரழ்க்யகயில்  

ஏற்ேடும் இன்ே துன்ேம் கைந்த ேை  

நிகழ்வுகயள பநரடியரகபவர அல்ைது 

மயைமுகமரகபவர தவளிப்ேடுத்தும் களமரக 

இைக்கியங்கள் விளங்குகின்ைை. 

 

கல்வி 

மக்கள் யவயத்து வரழ்வரங்கு வரழ்வதற்குக் 

கல்வி கற்க பவண்டியது அவசியமரகும். 

இதயை வள்ளுவப்தேருந்தயக 

“கற்க கசைை கற்ேயவ கற்ைேின் 

நிற்க அதற்கு தக”.     

(கு. எண். 391) 

என்று கூைியிருப்ேது பேரை 'திைகவதி' என்னும் 

சிறுகயதயில்  னடப் ாைி கூறியிருக்கிறார். 

இ ில் "உமறுப்புைவர் தமிழ் உயர்நியைப் 

ேள்ளியில் நல்லுசரமி தைது மூன்று தேண் 
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ேிள்யளகயளயும் ேடிக்க யவத்தரர். தமிழ் 

தமரழி கல்வி ேயிற்றுவிக்கும் ேள்ளியில் 

ேடித்தரல்தரன் ேண்ேரடுகள் ேிைழர நியையில் 

ேடிப்ேரர்கள், ேண்ேடுவரர்கள் என்ை உயர்ந்த 

நம்ேிக்யக நல்லுசரமி தம்ேதியருக்கு இருந்து 

வந்தது".ே. 153 

 இதன் மூைம், ஆசிரியர் தேண் கல்விக்கு 

முக்கியத்துவம் தகரடுத்துள்ளரர். 'புைிதவதி' 

என்னும் சிறுகயதயில் இரரசம்மரள் என்னும் 

கதரேரத்திரம்" "உண்டியல் ஏந்திய வண்ைம் 

வீடு வீைரக தசன்று ேைம் பசகரித்து 

தகரண்டிருக்கிைரர். கரரைம் அைரயத 

சிறுவர்கயள ேடிக்க யவப்ேதற்கரை ஆண்டு 

பதரறும் நயைதேறுகின்ை வசூல். ஆதைரல் 

எைக்கு தசய்ய நியைக்கின்ை எல்ைரம்  பசர்த்து 

இதில் யகநியைய பேரடு என்று கைிவுைன் 

அவள் கூறுவதன் மூைமரக ஆதரவற்ை 

ேிள்யளகளும் ேடிக்க பவண்டும் என்ை ஒரு 

நல்தைண்ைம் இருந்தயத உைர்த்துகிைரர்". 

(ே. 114) அபத புைிதவதி சிறுகயதயில்" 

அண்யை அயைகங்களில் ஆரம்ே ேள்ளி 

முடித்துவிட்டு அதற்கப்ேரல் பேரக  

அருகயதயில்ைரமல் தவிக்கும் எதிர்கரை 

தயைவர்கயள உயர்கல்வி கற்க உதவிகள் 

தசய்யும் இரரசம்மரளிைம் உங்க 

புண்ைியத்துை எங்க மகன் ேடிச்சு ேரஸ் 

ேண்ைிட்ைரங்க உங்களுக்கு பகரடி 

புண்ைியம் உண்டுங்க," என்று தேற்ைவர்கள் 

கண்ைீர் தேருக்பகரடு தேருமகிழ்வு கண்டு, 

நன்ைி தசலுத்தும் தேரழுது ேள்ளிப்ேடிப்யே 

ஏழ்யம நியையில் ேடிக்க முடியரதவர்கயளப் 

ேடிக்க யவக்கும் குைத்யத ஆசிரியர் 

உைர்த்துகிைரர். 

 

குழந்யதத் ததரழிைரளர்கள் 

குழந்யதத் ததரழிைரளர்களுக்கு இச்சமூகத்தில் 

இைமில்யை. இது குழந்யதகளின் எதிர் 

கரைத்யத தகரள்யளயடிக்கிைது. மற்றும் 

குடும்ேங்கயளத் ததரைர்ந்து வறுயமயில் 

யவத்திருக்கிைது. "குழந்யதகள் திைங்கயள 

விட்டு விட்டுக் குழந்யதகயள எப்பேரது 

தகரண்ைரைப் பேரகிைீர்கள்?” என்ைரர் 

கவிக்பகர அப்துல் ரகுமரன்.  "வியளயரட்டு 

தேரம்யம" என்னும் சிறுகயதயில் தன் 

தந்யதயும், தரயயயும் இழந்துவிட்ை சூழலில் 

ேள்ளிக்குச் தசல்ைக்கூடிய தேரன்ைன் என்னும் 

சிறுவன், அவனுயைய தேற்பைரர்கள் பவயை 

ேரர்த்த முதைரளியிைபம குழந்யதத் 

ததரழிைரளியரக பவயையில் அமர்த்தப்ேடும் 

சூழ்நியைக்கு தள்ளப்ேடுகிைரன்." நரயளயிலிருந்து 

நீ ேள்ளிக்கூைம் பேரக பவண்ைரம். ேின்ைரல் 

பதரட்ைத்யதக் தகரத்திக் கரய்கைி பேரடு பேர 

என்று இரக்கமில்ைரமல் முதைரளிப் தேண் 

இயரந்தரள் தேரன்ைன் சரி என்று 

தசரல்வயதத் தவிர பவறு வழி இல்ைரமல் 

தவித்தரன்" (ே.9) ேின்ைர், ஒரு குைிப்ேிட்ை 

நரட்களுக்கு பமல் அங்கிருந்து தப்ேிச்தசன்ை 

தேரன்ைனும் தங்யக தேரன்ைியும் நீண்ை 

தூரம் ஓடிய கயளப்ேில் கரட்டுக்குள் 

மரம்தவட்டிக் தகரண்டிருந்த தேரியவரிைம் 

தண்ைீர் பகட்க அவர் அவர்களுக்கு 

வரக்பகரப்ேியயக் தகரடுத்து, கைவுபள 

ேரர்த்து தரன் இந்த தசல்வங்கயள அனுப்ேி 

யவத்திருப்ேதரக கருதிக் தகரண்ைரர். இந்தக் 

தகரடிகள் ேற்ைிப் ேைர தகரழுக்தகரம்பு 

கியைத்துவிட்ைது. (ே.12) என்ை வரிகள் மூைம், 

ஆதரவற்ை அக்குழந்யதகள் இருவரும் 

ேடிப்ேதற்கும் வளர்வதற்கும் ஒருவர் கியைத்து 

விட்ைரர் என்ேதன் மூைம், அச்சிக்கல்களுக்குத் 

தரீ்யவயும் தகரடுத்துள்ளரர். 

 

சரதிய ஏற்ைத்தரழ்வுகள் 

சரதி என்ை தசரல்லுக்கு தமிழ் அகரரதி குைம் 

என்று தேரருள் கூறுகிைது. குைம் என்ேதற்கு 

இைம் என்று தேரருள் கூறுகிைது. சரதி 

என்ேதற்குத் தற்கரை தமிழ்ச்தசரல் அகரரதிகள் 

துயையரக பசரும் கூட்ைம் சம்ேந்தம், சுற்ைம் 

எை தேரருள் கூறுகின்ைை. இவற்யைதயல்ைரம் 
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ேரர்க்கும் தேரழுது மு. தங்கரரசைரரின்  

சிறுகயதத் ததரகுப்ேில், ‘அவள்’ என்னும் 

சிறுகயதயில் சிங்கப்பூர் 'தசம்ேவரங்க்' 

ேகுதியில் "நீண்ைகரைமரக வசித்து வரக்கூடிய 

பகரேரைன், சரதியில் விட்டுக்தகரடுக்கரமல் 

உறுதியரக இருக்கக் கூடிய அவர், தன் 

அக்கரள் மகன் நல்லுசரமி வளர்த்து ஆளரக்கிய 

ேிைகு ஒரு குைிப்ேிட்ை ேருவத்யதயும் 

தரண்டியும் திருமைம் ஆகரத நியையில், எந்தக் 

கழுயதயயபயர, குதியரயயபயர கல்யரைம் 

நைந்பத ஆகணும் என்ை நியையமக்கு வந்து 

விட்ைரர்". ே. 50  சரதியம் குைித்த  உறுதியரை 

சிந்தயையிலிருந்து விடுேட்டு, அதற்கரை 

தீர்யவயும் ஆசிரியர் ேதிவு தசய்துள்ளரர். 

 

மூைநம்ேிக்யக 

மூைநம்ேிக்யக என்ேது ஒரு விையத்யத 

அல்ைது தேரருயள, அதன் உண்யமத் 

தன்யமக்கு எதிரரகச் சரி என்பைர அல்ைது 

ேைன்களுக்கு எதிரரகப் ேைன் தரும் என்பைர 

நம்புதல் ஆகும். ேிையரபயர, சமூகத்யதபயர, 

நம்புவயரபயர மூைநம்ேிக்யக தகடுதல் தரும் 

முயையில் ேரதிக்குமரைரல் அந்த 

மூைநம்ேிக்யகயய விழிப்புைர்வு தகரண்டு 

தவிர்த்தல் அல்ைது தயைதசய்தல் அவசியம். 

இந்த நியையய 'மஞ்சள் கயிறு' என்னும் 

சிறுகயதயில் சித் ிாித் ிருக்கிறார். இ ில் 

திைகரவுக்கு நரகேரசம்…தசவ்வரய் பதரஷம் 

இருக்கிைது. 40 நரட்களில் கைவன் இைந்து 

விடுவரன் என்று ஊரில் உள்ளவர்கள் 

மூைநம்ேிக்யகயில் முணுமுணுத்துக் தகரண்டு 

இருந்தயத அைிந்த நரகரரஜன், தன் 

சுயநைத்திற்கரக தன் தங்யகயின் கைவர் 

நல்ைரயை தகரல்ைத் திட்ைமிைபவ நல்ைரன் 

தசத்து விடுகிைரன் என்று ஊர் மக்கள் 

நியைக்க ைரக்ைர் மூைமரக உயிபரரடு மீண்டும் 

ஊரரரின் முன்ைியையில் நல்ைரயை நிறுத்தி 

மூைநம்ேிக்யகயயக் கயளகிைரர். இதயை, 

"திைகரவின் தேற்பைரர்கள் மகளின் வரழ்வு 

மைர்ந்து விட்ைது என்தைண்ைி பூரிப்பு 

தகரண்ைைர் பேய், ேிசரசு நம்ேிக்யக 

உயையவர்கள், ேித்தம் ததளிந்தைர். ைரக்ைர் 

வியை தேற்றுக் தகரண்ைரர். அறுக்கப்ேட்ை 

மஞ்சள்கயிறு மீண்டும் திைகரவின் கழுத்தில் 

மின்ைியது.ே. 42 

 

வரதட்சயை 

ஆைரதிக்கத்தின் தவளிப்ேரட்ைரல் தேண்களுக்கு 

ஏற்ேடும் அநீதிகளுள் ஒன்று வரதட்சயையரகும். 

வரதட்சயை என்ேது இன்யைய திருமை 

உைகில் தேண் வீட்ைரயர வரட்டிவயதக்கும் 

ஒரு தகரடிய பநரய். இன்று தேண் வீட்ைரரிைம் 

தகுதிக்கு ஏற்ைவரறு வரதட்சயை பகட்டுக் 

தகரண்டுதரன் இருக்கிைரர்கள். இது பேரன்ை 

நிகழ்வியைத் தவிர்க்க இயைவில்யை என்ை 

சமுதரயக் கருத்தியை ேல்பவறு 

இைக்கியவரதிகள் முன்ைிருத்திக் தகரண்டு 

தரன் இருக்கின்ைைர். மைித வரழ்க்யகயின் ஓர் 

அங்கமரகத் நிகழ்வது திருமை நிகழ்ச்சி ஆகும். 

இரு மைங்கள் இயைந்து வரழ்வது திருமைம் 

என்ை நியைமரைி, தேரும் தேரருட்கயளப் 

தேற்று நிகழ்வது திருமைம் என்ைரகிவிட்ைது. 

'தட்சயை' என்ேது வை தசரல்ைரகும். 'வரன்' 

என்ை வை தசரல்யையும் இயைத்து 

வரதட்சயை என்ை தசரல் அயமந்தது. இது 

இன்று சமூகப் ேிரச்சியையரக உருவரகியுள்ளது. 

தேற்பைரர் தம் ேிள்யளகளுக்கு அன்ேளிப்ேரக 

வழங்கிய நியைமரைி, கட்ைரய நியைக்கு இது 

வந்துவிட்ைது ேரர்ப்ேைியக் குடும்ேங்களில் 

மட்டுபம வழக்கமரக இருந்த இந்நியை, 

ததரற்றுபநரய் பேரல் எல்ைரரிைமும் ேரவி 

நிற்கிைது. இதன் வியளவரக திருமைம் ஆகரத 

தேண்களின் எண்ைிக்யக அதிகமரயிற்று. 

ததரல்கரப்ேியத்தில் ஆரிய மைமுயைகள் 

எட்டியை கூறும்தேரழுது 'ேிரம்மம்' என்ேது 

கன்ைியய அைிகைன் அைிந்து  

தரைமரகக் தகரடுப்ேது என்னும் தசய்தி  
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ேதிவு தசய்யப்ேட்டுள்ளது. அபத பேரை 

ஐம்தேருங்கரப்ேியங்களுள் ஒன்ைரை 

சிைப்ேதிகரரத்திலும் கண்ைகி திருமைம் 

முடிந்து இல்ைை வரழ்க்யகயில் ஈடுேடுத்தும் 

பேரது, அவளின் தேற்பைரர்கள் மிகுந்த 

தேரருட்கயளக் தகரடுத்ததரக கூறுவர். 

வரதட்சயை ேற்ைி  இந்திய வரைரற்ைரசியர் 

பக. பக. ேிள்யள அவர்கள் கூறுவதரவது" 

தேண் வீட்ைரர் மைமகனுக்கு வரதட்சயை 

வழங்குதல் மரபு அன்று வரதட்சயை என்ேது 

தமிழர் மரபு இல்யை என்றும் அது 

ேிற்கரைத்தில் பதரன்ைியது” என்றும் 

கூறுகிைரர்3 மு தங்கரரசைரர் 'பூச்தசண்டு 

சிறுகயதத் ததரகுப்ேில் வரதட்சயை 

ததரைர்ேரை கருத்துக்கயளப் ேதிவு 

தசய்துள்ளரர். இதயை' புைிதவதி' என்னும் 

சிறுகயதயில் கரதல் திருமைம் தசய்ய 

நியைக்கும் அம்ேைவரைர் தன் அண்ைன் 

அருள்நரதரிைம் தரன் யமயல் தகரண்டுள்ள 

தேண் வீட்ைரரிைம் சம்ேந்தம் பேச  பவண்டும் 

எைத் தயங்கித் தயங்கிக் கூறுகிைரர். ேின்ைர், 

அருள்நரதர் தேண் வீட்ைரரிைம் 

சம்ேிரதரயப்ேடி வரதட்சயை, சீர்வரியச 

விேரங்கயளக் பகட்டு முடித்தரர், கரும்பு 

இைிக்கிைது என்ைரல், கட்பைரடு ேைிக்க 

பவண்டும் என்ைர இருக்கிைது? வரதட்சயை 

வயகயில் தகரஞ்சம் மியகயரகபவ இருந்தரர். 

தேரிய இைத்துப் ேிள்யள அல்ைவர? ேயச 

விஷயத்தில் ேிடி தளரரமல் இருந்தரர் 

அருள்நரதர். (ே. 128) வரதட்சயைக் 

தகரடுயமயய அருள் நரதர் என்னும் 

கதரேரத்திரம் மூைமரக ஆசிரியர் விளக்கிச் 

தசல்கிைரர். ேின்ைர் அம்ேைவரைர் தைது, 

"அண்ைது பேச்யச மீைி தேண் வீட்ைரரிைம் 

தசன்று வரதட்சயையரகபவர- வரழ்க்யக 

ேரிசரகவுபவர எயதயும் எதிர் ேரர்க்கரமல் 

உங்கள் தேண்யை மட்டும் பகட்கின்பைன். 

கல்யரைச் தசைவு கூை கரல் கரசு  

உங்களுயையதரக இருக்கக் கூைரது. என்று 

முடிவு தசய்துவிட்பைன் என்ை 

தசரல்லுகிைீர்கள்? தவட்டு ஒன்று துண்டு 

இரண்ைரக கயைசி தீர்மரைத்துக்கு வந்து 

விட்ைரர் அம்ேைவரைர்" ே. 130. இதன்  

மூைமரக, வரதட்சயை எனும் தகரடுயமக்கு 

ஆசிரியர் தீர்வு கரண்கிைரர். 

 

மக்கட்பேறு 

இந்த உைகில் ேல்பவறு பேறுகள் உள்ளை. 

அவற்றுள் சிை தேரன், தேரருள், பேரகம், புகழ், 

மக்கட்பேறு முதலியை. இயவ யரவற்றுள்ளும் 

சிைந்தது மக்கட்பேறு. இதயைபய திருக்குைள், 

"தேறுமவற்றுள் யரமைிவ தில்யை 

அைிவைிந்த 

மக்கட்பேறு அல்ை ேிை" 

என்று எடுத்துக்கூைி விளக்குகிைது. ‘அைிவைிந்த 

மக்கட்பேைல்ை ேிை’ என்ை ேகுதி, கவைமரகப் 

ேடிக்க பவண்டிய ேகுதி. இந்தப் ேகுதிக்கு 

உயரயரசிரியர்கள் எழுதியுள்ள உயரகள் 

அைிவுக்கு இயசந்தைவரக இல்யை. 

‘அைிவைிந்த’ என்ைதைரல் இைந்த 

கரைமரகிைது. எப்ேடி ஒரு மகன் அல்ைது மகள் 

ேிைக்கும் தேரழுபத அைிவு அைிந்த 

குழந்யதயரக இருக்க இயலும்? முடியும்? 

அப்ேடியரைரல் ‘அைிவைிந்த’ என்ை தசரல்யை 

யரருக்கு அயையரகச் பசர்ப்ேது? அைிவைிந்த 

தேற்பைரர்களர? அைிவைிந்த மக்களர? 

தேற்பைரர்களுக்குத்தரன் ‘அைிவைிந்த’ என்ை 

தசரல்யை அயையரக்க பவண்டும். அைிவைிந்த 

தேற்பைரர்களுக்கு அைிவைிந்த மக்கள் 

கியைப்ேரர்கள் என்ை நம்ேிக்யக. 

அவ்வயகயில்,  'அன்யைக்குக் கரைிக்யக' 

என்னும் சிறுகயதயில் "அருளரைந்தர் என்னும் 

கதரேரத்திரத்திற்கு கல்யரைமரகி ஐந்து 

வருைங்கள் ஆகியும் குழந்யதபய இல்ைரமல் 

இருந்தது." (ே. 25) ேின்ைர், ஐந்து வருைம் 

கழித்து கண்ைன் என்னும் குழந்யத 



 

 
 

 

 205 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 1 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

 
ேிைக்கிைரன். ேிைந்தவுைன் தரய் இைந்து 

விடுகிைரள் தரயின் முகம் கரைரத 

குழந்யதயரய் கண்ைன் வளர்ந்து வருகிைரன் 

கண்ைன் என்ை அனுதரேச் தசரற்கள் அவன் 

பமல் விழுந்தை. ேின்ைர் அைிவரர்ந்த 

ேிள்யளயரக வளர்ந்து ேைிக்குச் தசன்று தன் 

தன் தரயின் நியைவிைத்திற்கு பூவயளயம் சூை 

எடுத்துக்தகரண்டு வந்தவன் வழியில் 

விேத்துக்குள்ளரகி இைக்கிைரன். (ே.31) 'வரரிசு' 

என்னும் சிறுகயதயின் மூைமரக, "கல்யரைம் 

ேண்ைி வச்சு அஞ்சு தீவரளி வந்து பேரயிடுச்சு 

கருவர? உருவர? ம்… ஒன்யையும் கரபைரம். 

பநத்து கல்யரைம் ேண்ைிக்கிட்ை நீைரவதி 

கூை முழுகரமல் இருக்கரளரம். பேரை வருஷம் 

கல்யரைம் ேண்ைிக்கிட்ை பூவரயி 

தரயரயிட்ைர… நரன் என்ை வருஷம் ஒன்ைர 

தேத்துக்க தசரல்பைன். ஆயசக்கு ஒன்னு 

பவைரம்….? பேரு தசரல்ைதுக்கு ஒரு 

பேரப்ேிள்யள…?" (ே. 93) 'புைிதவதி' என்னும் 

சிறுகயதயில், மகப்பேறுக்கு ஆயசப்ேடும் 

அம்ேைவரைர் தம்ேதியருக்கு குழந்யத 

இைந்பத ேிைந்தது, அதைரல்" மிஸ்ைர் 

அம்ேைவரைர் இைி நீங்கள் குழந்யத 

இன்ேத்திற்கு ஆயசப்ேைபவ கூைரது எை 

ைரக்ைர் தசரல்லுகிைரர்". (ே. 138) திைகவதி 

என்னும் சிறுகயதயில் எங்களுக்கு ஒரு வரரிசு 

பவண்டும் அதுபவ என் தரயரருக்கு ஒரு 

ேற்றுக்பகரடு ஆகும். அதற்கு தரங்கள் தரன் 

அருள் தசய்ய பவண்டும் எை அம்மரவின் ஆத்ம 

திருப்திக்கரக மதியழகன் மருத்துவத் துயை 

நிபுையர சந்திக்கிைரன். (ே. 161) 

 "இன்யைய நவீை யுகத்தில் ேரவி 

கிைக்கக்கூடிய பசரதயைக்குழரய் மூைம் 

சிசுக்கயள உருவரக்கும் மருத்துவமயை 

ஒன்ைில் தன் கைவரின் சூழ்ச்சியரல் 

தன்யையைியரமபைபய பசரதயைக்குழரய் 

மூைம் பவறு ஒரு கருயவ சுமந்து தரயரகிைரள் 

அதன் மூைமரக ேல்பவறு ேிரச்சியைகயளயும் 

சந்திக்கிைரள். (ே. 168) 

 எைபவ, இச்சமூகத்தில் குழந்யதப்பேறு 

தரமதமரவதரல், புகுந்த வீடுகளில் மகளிர் 

ேல்பவறு ேிரச்சியைகயளச் சந்திக்க பநரிடுகிைது. 

பமலும், இப்ேிரச்சியை விவரகரத்து வயர 

தகரண்டு தசல்லுகின்ைது. இதயை ஆசிரியர் 

இன்யைய நவீை மருத்துவங்களில் 

நிகழக்கூடிய பசரதயைக் குழரய் மூைம் 

குழந்யதயய ேிைக்கச் தசய்து 

ேிரச்சியைகளுக்கு தீர்வு கரண்கிைரர். 

 

முடிவுயர 

மு. தங்கரரசைரரின் ேயைப்ேரை ‘பூச்தசண்டு’ 

சிறுகயதத் ததரகுப்ேிலுள்ள அயைத்துச் 

சிறுகயதகளும் சமுதரய உைர்வுைனும், சமூக 

அக்கயை தகரண்டும் விளங்குகின்ைை. கல்வி, 

குழந்யதத் ததரழிைரளர்கள், சரதிய ஏற்ைத் 

தரழ்வுகள், மூைநம்ேிக்யக, வரதட்சயை, 

தேண்ைின் தேருயம, மறுமைம், ஒழுக்கம், 

விழிப்புைர்வு, விருந்பதரம்ேல், இல்ைை 

வரழ்வு, உதவும் மைப்ேரன்யம எைச்  ன்முகச் 

சமூகச் சிந்தயைகயளப் ேதிவு தசய்தபதரடு, 

அச்சமூகத்தில் நைக்கக்கூடிய அவை 

நியைகயளயும் சுட்டிக்கரட்டி, அவற்ைிற்குத் 

தீர்வுகயளயும் நல்கியிருப்ேதரக  இவாின் 

சிறுகன கள் அயமந்திருப்ேது சரைச் 

சிைந்ததரக விளங்குகின்ைது. 

 

சரன்தைண் விளக்கம் 

திருக்குைள், 391. 

பூச்தசண்டு சிறுகயதத்ததரகுப்பு, ே.153. 

கவிக்பகர அப்துல் ரகுமரன் கவியதப் 

ேயைப்புகள்,67. 

பக. பக. ேிள்யள, தமிழக வரைரறும் மக்கள் 

ேண்ேரடும், ே. 130 

பமைது., ே. 114 

பமைது., ே. 12 

பமைது., ே.50 

பமைது., ே. 42 

பமைது., ே. 138 
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மு.  ங்கராசைின் ‘ேகரந் ம்’ கவின கைில்  ைிேைி  வாழ்வியல் 

 

முனைவர் சு.  ேிழரசி 

உ விப் ம ராசிாியர்,  ேிழ் உயராய்வு னேயம்  

அரசு கனெக்கல்லூாி, மேலூர் 

 

முன்னுனர 

‘ேைி னைக் கூடி வாழும் சமூக  விெங்கு’ 

என் ார்கள்.  ைிேைி  வாழ்வு நாட்டின் 

வைத் ிற்கு வித் ிடுகிறது. எப் டியும் வாழொம் 

என் ன  விடுத்து இப் டித் ான் வாழ 

மவண்டும் என்ற ஒழுக்க லநறி முனறமயாடு 

வாழ்வது ான் வாழ்வு. நம் முன்மைார்கள் 

 ேக்லகன்று  ண் ாடு, கொச்சாரம் என்று 

வகுத்து, அந்  லநறிப் டிமய வாழ்ந்து 

வந்துள்ைார்கள். மு.  ங்கராசன்  ைது 

‘ேகரந் ம்’ என்ற கவின த் ல ாகுப் ில் 

 ைிேைி  வாழ்வியலின் முக்கியத்துவத்ன  

உணர்த் ியுள்ைார். 

 

எண்ணம் 

‘எண்ணமே வாழ்க்னகக்கு வித்து’ , ‘எண்ணிய 

முடி ல் மவண்டும்’ என்ற  ார ியின் வாக்கிற் 

கிணங்க ேற்றவாின் ேைேறிந்து வாழ் ல் 

மவண்டும். ோந் ர்கள் சிாித்  முகத்ம ாடு 

இருக்க மவண்டும். ல ாதுப் ணியில் ஈடு ட 

மவண்டும் என்று கூறுகிறார் கவிஞர் மு. 

 ங்கராசன். இது  ார ி ாசைின், ‘ ன்ல ண்டு 

 ன் ிள்னை மசாறுவீடு’ என்ற கவின யில், 

‘ல ான்னையுள்ைம் ஒன்று உண்டு’ 

கூறியிருப் ார். இந்  வாிகனைக் கவிஞாின் 

வாிகள் நினைவூட்டுவ ாக உள்ை ை. 

 

நிம்ே ி, விரக் ி 

இருப் ன  னவத்து நினறவு கண்டாமெ நிம்ே ி 

 ிறக்கும் என்கிறார் கவிஞர். ‘கடன்’ என்ற 

லசால்னெமய நினைத்துப்  ார்க்கக் கூடாது 

என்றும், உருக்கத்ம ாடு உனழக்கின்ற 

நல்மொருக்கு ‘நிம்ே ி’ கிட்டும் என்றும் 

கூறுகிறார். 

 அம சேயம் யாலரல்ொம் ‘விரக் ி’ 

அனடவார்கள் என்றும் கூறுகிறார் கவிஞர். 

எ ிர் ார்ப்பு ஏோற்றம் ஆகும்ம ாது விரக் ி 

கிட்டும். நட் ில் கீறல்  ஏற் ட்டால் விரக் ி 

அனடவார்கள். ல ற்ற  ிள்னைகனை நன்கு 

கற்க னவத்து, ல ருனே மசர்த்   ின்பு அந் ப் 

 ிள்னைகள் அவர்கனைப் புறக்கணிக்கும் 

ம ாது விரக் ி கிட்டும். லசாந் ங்கள் 

நன்றியில்ொது ம ாகும்ம ாது விரக் ி கிட்டும். 

 ைக்கு வாய்த்  துனணவிமயாடு இணக்கம் 

இல்ொேல் ம ாகும்ம ாது விரக் ி கிட்டும். 

இறு ியாகப் ல ண்ணுக்குத் ம ான்றுகின்ற 

விரக் ி ‘ல ண்ணுாினே’  ற்றிய ாக இருக்கும் 

என்கிறார். 

குடும் ம் 

‘குடும் ம்’ என்  ற்கு கவிஞர்  ரும் 

விைக்கம் இது; 

‘ ாய்,  ந்ன ,  ிள்னைகள் 

 னழத்து மேவும்  ார்ேீகத்  த்துவம்’ 
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அன்னைனய ‘ஆய்’ என்றும்,  ந்ன னய 

‘அப் ன்’  

என்றும் குறிப் ிடுகின்றார். 

‘நல்ெல ாரு குடும் ம் நணிசால் கல்வி 

நயக்கும் ல் கனெக்கழகப்  ான்னே நல்கும்’ 

என்று நல்ெல ாரு குடும் ம்  ற்றிக் 

குறிப் ிடுகிறார். வரவறிந்து வாழ் ல் 

மவண்டும்.  ரேறிந்து  ழகல் மவண்டும். ‘ ான்’ 

என்ற கர்வத்ன த்  கர்க்க மவண்டும் என்றும் 

கூறுகிறார். 

 

 ாைம் 

‘அன்பும் அறனும் உனடத் ாயின் 

இல்வாழ்க்னக 

 ண்பும்  யனும் அது’ 

என்கிறார் வள்ளுவர். இல்வாழ்க்னகயின் 

மநாக்கமே ‘அறன்’ என்றார். கவிஞர் இ னைத் 

‘ ாைம்’ என்ற  னெப் ில் எழுதுகிறார்.  ாைம் 

என்  ற்கு, 

‘இல்ொ ார் இருப் வனர எ ிர்த்து 

மநாக்கும் 

இயல்  னை இரந் ிடு ல் என்மற 

லசால்ொர்’ 

என்று விைக்கம்  ருகிறார். 

 எல்மொருக்கும் இரக்க உள்ைம் இருந்து 

விட்டால் ‘ ாைம்’ என்ற லசால்ொல் இல்ொேல் 

ஆகிவிடும் என்றும் கூறுகிறார். இது 

 ார ி ாசைின், 

‘எல்மொரும் எல்ொமும் ல றமவண்டும் 

இங்கு இல்ொனே இல்ொ  நினெ 

மவண்டும்’ 

என்ற கம்யூைிசக் கருத் ினை 

நினைவூட்டுவ ாக உள்ைது. 

 மேலும், கவிஞர் கனடமயழு வள்ைல்கள், 

புெவர்கைின் லகானட, அறம்  ற்றிய 

லசய் ிகனைக் குறிப் ிடுகிறார். லசத்   ின்பு 

லகானடயைித்  சீ க்கா ி  ற்றியும், நாம் 

லசய்கின்ற  ாைம் ‘நேக்மக’ என்று 

நினைக்காேல் ‘நம்ேவர்க்மக’ என்று நினைக்க 

மவண்டும் என் ன யும் குறிப் ிடுகிறார். 

 

ோற்றம் 

‘ோற்றம் ஒன்மற ோறா து’, ‘ோற்றம்’ 

என்  ற்கு கவிஞர் கூறும் விைக்கம் இது. 

‘மநற்றனேந்  நிகழ்லவல்ொம் இன்று 

ோற்றம் 

நிகழ்ந் ிடு ல் நீலரெகின் இயல்  ாமே’ 

 ல ாறுனேயுனடமயார், ேைந் ிருந் ி வந் ார். 

லகாள்னககைில் ோற்றம் லகாண்மடார் 

இவர்களுக்குள் வரும் ோற்றத் ினை ஏற்றிட 

மவண்டும் என்கிறார் கவிஞர். இவ்வுெகு 

ோறும் காெம் வரும் என்கிறார். இங்கு, 

‘ னழயை கழி லும் பு ியை புகு லும் 

வழுவெ காெ வனகயிைாமை’ 

என்ற நன்னூொாின் வாிகள் நினைவு 

கூறத் க்கை. இவற்னற அடிலயாற்றிமய 

கவிஞரும், 

‘புத் கத் ின் ஒரு க்கம் புன ந் ாற்ம ாெ 

ல ா ிவில்ொ ோற்றேதும் புனைந்து 

ம ான்றும்’ என்கிறார். 

ேக்கட்ம று 

‘ல றுேவற்றுள் யாேறிவது இல்னெ 

அறிவறிந்  

ேக்கட்ம று அல்ெ  ிற’ 

என்று ேக்கட்ம று  ற்றிய வள்ளுவாின் கருத்து 

மநாக்கத்  க்கது. வள்ளுவர் எப் டி லசவிச் 

லசல்வத்ன த்  னெனேயாைது என்று 
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குறிப் ிடுகிறாமரா, அது ம ான்று கவிஞர், 

‘லசல்வத்துள்  னெச்லசல்வம் ேக்கட்லசல்வம்’ 

என்கிறார். 

 

ஊழ்வினை 

முற் ிறப் ின் உறுத் ல் ‘ஊழ்’ என்று விைக்கம் 

 ருகிறார் கவிஞர். இப் ிறப் ில் வரும் இன்  

துன் ங்கள் இ ற்கு முற் ிறப் ின் காரணம் 

என்கிறார் கவிஞர். கவிஞர் வள்ளுவனரயும், 

இைங்மகானவயும் நினைவு கூர்கிறார். 

 

இைனே – முதுனே 

புதுனேனய நாடும்  ருவம் இைனேப் ருவம். 

மேய்ந் ிடத் துடிக்கும் காெம். துணிச்சல், 

லவற்றி மநாக்கு,  ிடுக்கிடும் லசயல்கள் 

லசய்வதும் இைனேக்காெம். அ னையும் 

ஆழ்ந்து மநாக்காது, துச்சோக எ னையும் 

நம் ித் ம ாற்கும் காெம் இைனேக்காெம் 

என்றும் விைக்கம்  ருகிறார். ஆைால், 

எ னையும் ஆழ்ந்து மநாக்கும், அனே ி 

காக்கும், ல ாறுப்ம ாடு லசயல் டுவது 

முதுனேக்காெம் என்று இைனே, முதுனேக்கு 

விைக்கம்  ருகிறார் கவிஞர். 

 

கயனே 

‘ேக்கமை ம ால்வர் கயவர் அவரன்ை 

ஒப் ார் யாங்கண்டது இல்’ 

என்று ‘கயனே’ என்  ற்கு அருனேயாை 

விைக்கம்  ருகிறார் வள்ளுப் ல ருந் னக. 

 கவிஞர் ‘கயனே’ என்னும்  னெப் ில்,  ிறர் 

ல ாருளுக்கு ஆனசப் டக் கூடியவர்கனை கயவர் 

என்றும், அந் ச் லசயனெமய கயனே என்றும் 

கூறுகிறார். ‘நடிப்பு’ அவர்கைின் மூெ ைோக 

இருக்கும் என்றும், ல ாறானே, மகா ம், 

ோைேிழத் ல் அவர்கைின் குணோக இருக்கும் 

என்கிறார். 

‘லசால்லு ல் யார்க்கும் எைிய அாியவாம் 

லசால்லிய வண்ணம் லசயல்’ 

என்ற வள்ளுவாின் வாிகனை அடிலயாற்றி, 

‘லசால்லிய வண்ணம் லசய்யாச் 

மசார்வதும் ல ாய்னே யாம்’ 

என்ற வாிகைின் மூெம் ‘கயனே’  ற்றி விைக்கம் 

 ருகிறார். 

 

நாடும் நடப்பும் 

நாடு எைக்கு என்ை லசய் து? என்று 

மகட் ன  விட நாட்டுக்காக நான் என்ை 

லசய்ம ன்? என்று ஒவ்லவாரு  ைிேைி னும் 

மகட்டுக்லகாள்ை மவண்டிய நினெயில் 

உள்மைாம்.  ைிேைி ன்  ெர் மசர்ந்து 

‘குடும் ம்’ என்ற அனேப்பு உருவாகிறது. 

குடும் ம்  ெ மசர்ந்து ‘நாடு’ என்ற அனேப்பு 

உருவாகிறது. 

‘நாடு அன  நாடு அன  நாடாவிட்டால் 

ஏது வீடு’ 

என்ற  ினர இனசப்  ாடலில் ‘நாடு’  ற்றிக் 

கூறப் ட்டுள்ைது. 

‘நன்றனேயும் நற்காெம் நாடித் ம ர்ந்து 

நடக்குலேழில் ல ாற்காெம் 

நண்ணித்ம ாய்ந்து 

நின்றனேயும் வருங்காெ முயற்சிலயல்ொம் 

நயந்து ம ர்மவாம் 

நிகழ்ந்ம ற இனறயருைின் நீர்னே 

மவண்டும்’ 

என்று ‘நாடு’ என்ற  னெப் ில் கவிஞர் 

கூறுகிறார். 
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  ைது ஊராை சிங்னகயின் ல ருனேனய 

‘நெலேல்ொம் நம் னகயில்’ என்ற  னெப் ில் 

குறிப் ிடுகிறார். 

‘ ாரணியில்  ாரனகயில்  னகத்ல ாைிரும் 

சிங்னக!’ 

 குடியரசுக் கட்சி, வனைந்  அடுக்குோடி 

வீடுகள், கல்ொ வர்கள் இல்னெ என்று 

லசால்லும்  டியாக கல்விக்கூடங்கள், 

சார் ில்ொத்  ன்னே, எங்கு காணினும் ேக்கள் 

கூட்டம், லநடுஞ்சானெகள், எழில் சார்ந்  

ேரங்கள், வீ ிலயங்கும் மேம்  ாெங்கள் என்று 

 ன் ஊராை சிங்கப்பூாின் ல ருனேனய 

இத் னெப் ில் குறிப் ிடுகிறார் ஆசிாியர். 

 ணிவன்ம  வாழ்க்னக லநறி 

‘ ணியுோம் என்றும் ல ருனே சிறுனே 

அணியுோம்  ன்னை வியந்து’ 

என்கிறார்  ிருவள்ளுவர். 

‘வணக்கலேைக் னககூப் ி வணங்கி 

நின்றால் 

விைங்குலோைிர்  ணிவன்பு வினரந்து 

ம ான்றும்’ 

என்றும், 

‘வீட்டிலும் நற் ழக்கம் வழக்கம் ஆகி 

விைங்குலோைிர்  ணிவன் ாய் வினரந்து 

நன்மற’ 

என்றும் கவிஞர்  ணிவு  ற்றி குறிப் ிடுகிறார். 

 

 

 

கடனே 

ஒவ்லவாருவர் வாழ்விலும் கடனே  ெவாக 

இருக்கும். சங்க இெக்கியத் ில் ல ான் முடியார் 

என்ற ல ண் ாற்புெவர் ‘ஈன்று புறந் ரு ல் 

என்  னெக்கடமை..’ என்று  ாடியிருப் ார். 

இங்கு கவிஞர் ‘கடனே’ என்ற  னெப் ில், 

‘ ந்ன க்கு முரண் ாடு  னகனே இல்ொ 

 வப்ம று ேகைாகத்  ிகழ் ல் மவண்டும் 

அறமவார்க்கு அன்ல ாைிருங் கடனேயாகும்’ 

என்று ஒவ்லவாருவருனடய கடனே என்ை? 

என் ன த் ல ைிவாகக் கூறியுள்ைார். 

இறு ியாக 

‘லசம்லோழியாம் சிறப் ார்ந்  புகழும் 

ல ற்மற 

சிந்ன குைிர் சீர்னே ல றல் கடனேயாகும்’ 

என்று முடித்துள்ைார் கவிஞர். 

 

முடிவுனர 

மு.  ங்கராசன்  ன் ‘ேகரந் ம்’ கவின த் 

ல ாகுப் ில்  ைி ேைி ன், சமு ாயம் 

இரண்டினைப்  ற்றிமய ல ாிதும் ம சி புாி ல் 

ஏற் டுத் ியுள்ைார். ‘ ைிேரம் ம ர்ப் ாகாது’ 

என்  ற்கிணங்க ஒவ்லவாரு  ைிேைி னும் 

சமூக அக்கனறயுடன் ஒன்று மசர்ந்து 

லசயல் டும்ம ாது, சமு ாயத் ின் ஆக்கம், 

ம னவ நினறமவற்றப் டும் என் து 

கவிஞருனடய ஆவொகவும், ஆனசயாகவும் 

உள்ை ை என் ன  ‘ேகரந் ம்’ கவின த் 

ல ாகுப் ின் வழி உணர முடிகிறது. 
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மு.தங்கரரசைின் ‘நரட்டுப்புைத்தில்’ நூல் -  ஒரு ேரர்யவ 

 

டாக்டர் சு .  ிண்ணப் ன் 

சார்புநினெப் ம ராசிாியர்  

சிங்கப்பூர் சமுக அறிவியல்  ல்கனெக்கழகம், சிங்கப்பூர் 

 

உைகிலுள்ள எல்ைர தமரழிகளிலும் 

ஏட்டிைக்கியத்திற்கு முந்தியது நரட்டுப்புை 

இைக்கியமரகும் என்ேது அைிஞர் ேைரின் 

கருத்து. இது எழுதர இைக்கியம் / வரய்தமரழி 

இைக்கியம் எைப்ேடும். இது ேரைல்கள், 

கயதகள், ேழதமரழிகள், விடுகயதகள் எைப் 

ேைவயகப்ேடும். இவற்ைில் தமிழர்கள் தங்கள் 

ேிைப்பு முதல் இைப்புவயர ேரைைகளுக்பக 

இன்ைியயமயரத இைம் தகரடுத்து வரழ்ந்தைர். 

கல்ைரதரர் ேரடும் இப்ேரைல்களில் கருத்து, 

உைர்ச்சி, கற்ேயை, உவயம, ஓயச 

நயம், வடிவம், நயை முதலிய இைக்கியச் 

சிைப்புகள் இைம் தேற்ைிருப்ேது 

வியப்ேிற்குரியதரகும். 

 இத்தயகய நரட்டுப்புைப்ேரைல்கயளத் 

ததரகுப்ேபத அரிய தசயல், ததரகுத்த 

ேரைல்கயளப் ேகுத்தும் ேடித்துப் ேரர்த்தும் 

அவற்ைில் அயமந்துள்ள இைக்கிய நயத்யத 

எடுத்துயரப்ேதும் அதைினும் அரிய தசயல். 

இந்த அரிய தசயயை அறுேது ஆண்டுகளரகத் 

ததரைர்ந்து தசய்த முயற்சியய ஓர் அழகிய 

நூைரக்கி “நரட்டுப்புைத்தில்’ எைத் தயைப்ேிட்டுச் 

சிங்கப்பூரின் மூத்த தமிழரசிரியர் மு.தங்கரரசன் 

இப்பேரது தவளியிட்டுள்ளரர். இம் 

முயற்சிக்குத் தூண்டு பகரைரகவும், சிங்கப்பூரில் 

தசந்தமிழ் வளர்ச்சிக்கு ஊன்றுபகரைரகவும் 

திகழந்த தமிழ்பவள் பகர.சரரங்கேரைி – தமிழ் 

முரசு என்னும் நரளிதழ் நிறுவுைர் பகர. 

சரரங்கேரைி - தமிழ் முரசின் ததரைக்க கரை 

ஆசிரியரரக இருந்த முத்தமிழ் வித்தகர் முருகு 

சுப்ேிரமைியைரர். சிங்யகத் தமிழ் இைக்கிய 

வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ை சிங்யக வரதைரலி 

நியையத்திைர் ஆகிபயரர் இருந்தயத 

நூைரசிரியர் தம் முன்னுயரயில் நியைவு 

கூர்ந்து நன்ைி ேரரரட்டுகிைரர். 1950களில் 

ததரைங்கித் தமிழகக் தசன்று வந்த தம் தங்யக 

முதைரக எதிர்ப்ேட்ை எல்பைரரிைமும் பகட்டுக் 

பகட்டுத் ததரகுத்த நரட்டுப் புைப்ேரைல்கயளப் 

ேகுத்து 

 இயைவழிேரடு, தரைரட்டு, கரதல்,  

ேல்சுயவ, உைவு, புைம்ேல், அழுயக, சிங்கப்பூர் 

மபைசியர எை எட்டுத் தயைப்புகளில் 

ேரைல்களில் அயமந்த ேரநைத்யதப் ேரரரட்டி 

இந்நூலில் ஆசிரியர் மு.தங்கரரசன் 

எழுதியுள்ளரர். இந்நூயைப் ேடித்துப் 

ேரர்த்பதன். நூைரசிரியரின் தமிழைிவும், இைக்கியப் 

புையமயும், கவியதயில் கூறுகளரகிய 

உைர்ச்சி, கற்ேயை, வடிவம்,  

ஓயச நயம், கருத்து உைர்த்தும் 

முயை, தசரல்ைரட்சி, உவயம, உருவகம் 

முதலியவற்யை எடுத்தியம்பும் எழில் 

திையையும் கண்டு அகமகிழ்வு மிகக் 

தகரண்பைன். நூைரசிரியபர கவியத சிறுகயத 

- நரைகம் கட்டுயர முதலிய இைக்கிய வயககள் 

ேைவற்யைப் ேயைத்து நூல்கள் ேை எழுதி 

தவளியிட்டுள்ள ேட்ைைிவு மிக்கவர் என்ேதரல் 

ேரநைம் ேரரரட்டும் ேண்பு இவருக்கு யகவந்த 

கயையரக இருப்ேயத உைர்ந்பதன். 

 இந்நூலில் இறுதிப் ேகுதியரக 1958 ஆம் 

ஆண்டு தமிழ் முரசு நரளிதழின் சிைப்பு ஆண்டு 

மைரில் தவளியிைப்ேட்ை “நரட்டுப்புைத்தில்” 

என்னும் தயைப்ேியைக் தகரண்ை 

நூைரசிரியரின் இைக்கியக் கட்டுயரயின் 

மறுேதிப்பு வடிவம் இயைக்கப் ேட்டுள்ளது. 

அதுதரன் ஆைமரமரகி வளர்ந்த நூலுக்கு இட்ை 

வித்து என்ேயத நூைரசிரியர் எடுத்துக் 
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கரட்டியுள்ளரர். அந்தக் கட்டுயரயில் 

நரட்டுப்புை இைக்கியக் கயை வயககளில் 

ஒன்ைரகிய விடுகயதயயப் ேற்ைியும் மற்ை 

கவியத நைங்களுைன் பேசியுள்ள பேரக்கு 

பேரற்ைத்தக்கது. ஏதைைில் விடுகயதகளில் 

கயதக்கூறும், கவியதத் தன்யமக்கும் 

இயைந்து நின்று பகட்பேரரின் சிந்தயையயத் 

தூண்டும் சிைப்பு பமபைரங்கி இருப்ேயத நரம் 

உைரமுடியும். 

 இந்நூலின் கட்டுயரகள் இயை 

வழிேரட்டில் ததரைங்கி அழுயகயில் முடிகிைது. 

மங்கைத் ததரைக்கத்யத இது உைர்த்துகிைது. 

பமலும் ேிைப்பும் இைப்பும் இயைவன் தரும் 

பேறுகள் என்ேயதயும் பேசுகிைது. அதனுைன் 

“வியைபயை அழுதரல் உயைப் தேைைரபம” 

என்னும் திருவரசகத் ததரையர நியைவூட்டி 

நிற்ேயதயும் கரைமுடிகிைது. அன்ேின் 

தவளிப்ேரைரகிய அழுயக தரபை இயைவயை 

அயைவதற்குரிய எளிய வழி என்ேயதயும் 

உைர்த்தி நிற்கிைது. கட்டுயரகளின் யவப்பு 

முயையிலும் ஓர் ஒழுங்கும் சிைப்பும் 

இருப்ேயதயும் நம்மரல் உைர முடிகிைது. 

இயையருளரல் ேிைப்பு, ேின் வளர்ப்பு முயையில் 

தரைரட்டு, இளயமயில் பதரன்றும் கரதல் ேிைகு 

ேரைல்கள் தரும் ேை சுயவகயளச் சுயவ தரும் 

ேட்ைைிவு, வரழக்யகயில் ேின்ைிப் ேியையும் 

உைவு, ேிைகு ேிரிவரல் ஏற்ேடும் 

புைம்ேல், அழுயக எை வரழ்க்யகயின் 

ததரைர்ச்சியயப் ேைம் ேிடித்துக் கரட்டும் 

ேகுப்புமுயை ேரரரட்ைதக்கது. 

 தமிழக நரட்டுப்புைங்களில் நயம் கண்ை 

நூைரசிரியர் சிங்யக, 

மபைசியர, நரட்டுப்புைப்ேரைல்களில் உள்ள 

இைக்கிய நைத்யதத் தம் வரழ்க்யக 

அனுேவத்துைன் ததரைர்புப்ேடுத்தி 

விளக்கியுள்ள ேரங்கும் பேரற்ைத்தக்கரது 

கைக்கியல் ததரைர்ேரை தசய்திகள் சிை 

இங்குள்ளை. ேதிதைண் கீழக்கைக்கு, ேதிதைண் 

பமற்கைக்கு எைப் ேழந்தமிழ் 

இைக்கியங்கயளப் ேகுத்துக் கைக்கு எை 

இைக்கியத்திற்குப் தேயரிட்ை நம் 

தமிழ்ச்சரன்பைரர்கள் புையமத்திைத்தின் 

சிைப்ேியை உைர இது வழிவகுக்கின்ைது. 

சிங்கப்பூர் நரைரகவும் நகரரகவும் உள்ள ஒரு 

நகர நரடு. (City State) இங்கு வரழும் தமிழ் 

மக்கள் நரட்டுப்புைப் ேரைல்களில் உள்ள 

ேண்ேரடு, ேழக்க வழக்கங்கள் உள்ளிட்ை 

இைக்கியச் சிைப்புகயள அைிந்து பேரற்ை 

பவண்டும் எை நூைரசிரிய வலியுறுத்தியுள்ளது 

அயையரளம் பேை வழி வகுக்கிைது. 

 ஒவ்பவரர் தயைப்ேின் ததரைக்கத்திலும் 

அத்தயைப்புப் ேற்ைிய விளக்கம் நரட்டுப்புை 

இைக்கியத்திப் அதற்குரிய ததரைர்பு ேற்ைிய 

கருத்துகள் முன்னுயரகளரக அயமந்துள்ளை. 

ேிைகு அத்தயைப்ேிலுள்ள ேரைல்கள் ேைவற்யை 

எடுத்துக்கரட்டி, அவற்ைில் ேர 

நைம், ேண்ேரடு, ேழக்க வழக்கங்கள் 

என்ேைவற்யை முயையரகப் பேசித் தக்க 

பமற்பகரள்களும் தந்து எளிய தமிழ் நளமயில் 

இைக்கை மரபு மரைரத வயகயில் 

புைப்ேடுத்தும் இயல்பு நூைரசிரியரின் 

கட்டுயரக்குக் கவின் ஊட்டுகிைது. ஒவ்தவரரு 

தயைப்ேின் முடிவுயரயும் எதிர்கரை இைக்கிய 

வளர்ச்சிக்குரிய வழிவயககயளப் 

பேசுவயதயும் நரம் கரைமுடிகிைது. ஒவ்தவரரு 

தயைப்ேின் கீழுள்ள கருத்துகயளயும் 

நயத்யதயும் நரன் சுயவத்த இயல்புகயள 

எடுத்துயரக்க முயன்ைரல் இந்தக் கட்டுயர ஒரு 

தேரிய கட்டுயரயரக மரறும் என்ேயதக் 

எண்ைி இதனுைன் நியைவுவு 

தசய்யமுயல்கிபைன். இந்த நூயை ேடித்தபேரது 

நரன் சுயவத்த ேகுதிகள் ேைவற்யை 

அடிக்பகரடிட்டு யவத்பதன் அவற்யை எல்ைரம் 

இங்கு எழுதிைரல் அதுபவ தேரு நூைரக 

விரியும் எை அஞ்சுகிபைன். 

 தேரதுவரக இந்நூல் ேரட்டியைப்பேரல் 

ஆச்சரியம் ேரரின் மியச இல்யையைர” 

என்னும் ேரரதியின் கூற்றுக்குப் ேைவயகச் 

சரன்றுகயள நரட்டுப்புைப்ேரைல்கயளப் 

வழியரகச் கரட்டும் நன்னூைரக உள்ளது. 

ேரட்டுப் ேற்ைிய திைைரய்வில் ேரநைம் 

ேரரரட்டுதல் ஒரு கூறு இந்தக் கூறுேற்ைிய 

ேைவயககயள மரைவர்களும் இைக்கிய 

இன்ேம் துய்ப்ேரரும் உைர  இந்நூல் வழி 
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வகுக்கின்ைது. பமலும் புைவர் ேரைல்கள், சித்தர் 

ேரைல்கள் இவற்ைிற்கு இயைப்ேட்டு நின்று 

எல்ைர வயகயிலும் நரட்டுப்புைப்ேரைல்கள் 

அவற்ைிற்கு ஈடு தகரடுக்கும் இயல்ேிை 

என்ேயத நூைரசிரியர் தம் புையமத் 

திைத்தரலும் ேயைப்ேரற்ைைரலும் நன்கு 

விளக்கியுள்ளரர் என்ேயதப் ேடிப்பேரர் 

எளிதில் உைர முடியும். “என்னுயைய 

இைக்கியப் ேயைப்புகளில் இைட்சியப் 

ேயைப்ேரக” நூல் வடிவம் தேைச் 

தசய்திருக்கிபைன் என்று நூைரசிரியர் நியை 

வயைகயள அவர்களின் இறுதியில் 

குைிப்ேிட்டுள்ளயத நரன் நூைரசிரியரின் 

ேயைப்புகள் ேைவற்யைப் ேடித்தவன் என்ை 

முயையிலும் அவரது எழுத்தரற்ையை நன்கு 

அைிந்தவன் என்ை முயையிலும் உறுதி தசய்ய 

வியழகிபைன். 

 ேைவயக இைக்கியம் ேயைத்தும்,   

இைக்கியம் தவளியிடும் ேைருக்குத் 

துயைநின்று வழிகரட்டியும் ேை 

அயமப்புகயள  நிறுவி நன்கு நைத்தியும் 

தமிழ்தமரழி இைக்கிய வளர்ச்சிக்குப் 

ேல்ைரற்ைரனும் ேைியரற்ைிய மூத்த 

தமிழரசிரியர் மு.தங்கரரசன் தரம் 

இல்ைத்திபைபய தங்கி இருக்கும் அந்த 

நியையிலும் நூல் தவளியிடும் முயற்சியில் 

முன்ைிற்ேது நியைத்து நியைத்துப் 

பேரற்ைத்தக்கது அவர் நல்ை உைல் நைத்துைன் 

இருந்து நரட்டுக்கும் தமரழிக்கும் 

நற்ேைியரற்ை வழி கரட்ை இயைவயை 

வைங்குகிபைன்.    

‘நரட்டுப் புைத்தில் நைமரடும் ேரைல்கயள 

ஏட்டுப் புத்தகமரய் தகரைர்ந்த ஏந்தல்  

(மு.த) 

கரட்டும் கவியத நைன்கயளக் கரண்க 

ேரட்டுத் திைைரய் ேரரரட்டிச் சுயவக்கபவ’ 
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‘ேெர்க்கூனட’ சிறுகன த் ல ாகுப் ில் சமு ாயப்  ின்புெங்கள் 

 

நா.  ிஷா 

 ேிழ் ஆசிாினய  

சிவாைி வித்யா ேந் ிர் சி. ி.எஸ்.இ. ள்ைி, அறந் ாங்கி 

 

முன்னுனர 

‘முப் து மகாடி ஜைங்கைில் சங்கம் 

முழுனேக்கும் ல ாது உனடனே, ஒப் ில்ொ  

சமு ாயம் உெகுக்மகார் புதுனே’ என்று 

ேகாகவி  ார ி இந் ிய நாடு சேத்துவ நாடக 

விைங்க மவண்டும் என்ற மவட்னகயில்  

 ாடியுள்ைார்.  ார ியின் மவட்னகனய 

மு. ங்கராசு அவர்கள்  ன் ‘ேெர்க்கூனட’ 

என்னும் சிறுகன த் ல ாகுப் ில் 

வின த்துள்ைார். ேைி ன் கூடி வாழ ஆரம் ித்  

 ிறமக சமு ாயம் உருவாைது.  ான்,  ைக்கு 

என்ற நினெ ோறி,  ானும்  ன்னைச் 

சார்ந்ம ாரும் என்ற நினெயாக ோறியது. ேைி  

இைம் முழுவன யுமே உள்ைடக்கும் ேிக ல ாிய 

கூட்டம் சமு ாயம். சா ி, ே ம், நாடு, இைம் 

கடந்  ேைி க் கூட்டம் உருவாக்கு னவமய 

சமு ாயப்  ின்புெங்கள். மு. ங்கராசு 

அவர்கைின்  னடப் ில் உள்ை சமு ாய 

 ின்புெங்கனைக் கீழ் வரக் காண்ம ாம். 

 

சமு ாயம் 

சமு ாயம் என்  ற்கு ேக்கள் ல ாகு ி என்று 

ல ாருள்.  ைிேைி ன் குடும் ோகிறான்.  ெ 

குடும் ம் ஊர்கள் ஆகின்றை.  ெ ஊர்கள் 

இனணந்து நகரம் எை ல யர் ல றுகின்றை. 

 ெ நகரங்கள் இனணந்து நாடாக 

உருவாகின்றை. நாட்டில் இருந்ம  சமு ாயம் 

 ிறக்கின்றது. சேத்துவத் ின் வாயிொகச் 

சமு ாயம் நினெ ல றுகின்றது. 

ல ாதுவுனடனே என் து உயர்ந் வர் 

 ாழ்ந் வர் என்ற மவறு ாடுகள் இன்றி, அந் ச் 

சமு ாயத் ில் அனைவருக்கும் அனைத்து 

ல ாருள்களும் கினடக்க லசய்வது ஆகும். 

உெகில் ேக்கள்  அனைவரும் சேம் என்றும், 

ேக்களுக்கு சே வாய்ப்புகள் கினடக்க மவண்டும் 

என்றும் கூறும் லகாள்னக சேத்துவம் 

எைப் டும். 

 

சமு ாயப்  ின்புெம் 

ேைி ன் மசர்ந்து வாழும்ம ாது விட்டுக் 

லகாடுத் ல், உ வி லசய் ல், ல ாறுத்துக் 

லகாள்ளு ல், அன்பு லசழுத்து ல்,  ிறனர 

ே ித் ல்  ிறர் துன் ம் கண்டு வருந்து ல், 

 ைக்காகவும்  ன்னைச் சார்ந் வர்களுக்காகவும் 

உனழத் ல், இயற்னகனய இரசித் ல், 

இயற்னகச் சீற்றத் ிலிருந்து காத்துக் 

லகாள்ளு ல், வாழ்க்னக அனு வத் ிலிருந்து 

அறினவ ல று ல், அறினவ வைர்க்க மேலும் 

கல்விகற்றல்,  ாம் கற்றன ப்  ிறருக்கு 

எடுத்துனரத் ல் அடுத்   னெமுனறக்கு நூொக 

எழு ி னவத் ல், ஆட்சி அனேப்பு, நிர்வாகம் 

மு லியனவ நிகழ்கின்றை. மேற் 

கண்டனவகமை சமு ாயத் ின்  ின் புெங்கைாக 

அனேகின்றை. 
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வாழ்க்னக நினெயானே 

“கூத் ாட்டு அனவக்குழாத்  ற்மற 

ல ருஞ்லசல்வம் 

ம ாக்கும் அதுவிைிந்  ற்று” 

 மசர்த்து னவத்   ணமும், லசாத்தும் 

ஒருவனர விட்டு ம ாவது. இது கூத்து 

முடிந் தும் ேக்கள் அரங்கத்ன  விட்டுக் 

கனெந்து லசல்வன ப் ம ான்ற ாகும் என்ற 

வள்ளுவன் வாக்கு ல ன்றலும் புயலும் 

சிறுகன யில் வின க்கப் ட்டு உள்ைது. 

நினெயானே என் து, ேைி  வாழ்க்னகயில் 

எதுவும் நினெ இல்னெ என்  னை 

உணர்த்துவது.  ழந் ேிழ் நூல்கைில் 

நினெயானேனய, 

1. யாக்னக நினெயானே, 

2. இைனே நினெயானே, 

3. லசல்வம் நினெயானே 

எை மூன்று ல ரும்  ிாிவுகைாக ேைி  

வாழ்க்னகனய அடிப் னடயாக லகாண்டு 

 ிாித்துள்ைைர். கைக சுந் ரத் ின் வாழ்க்னகயில் 

 ணிஓய்வு ல றும் ல ாழுது ான் வாழ்க்னக 

ஒரு நினெயானே என்  னை உணர்ந் ார். 

அக்கணமே அவனரக் கவனெகள் சூழ்ந்து 

லகாள்கின்றை. ேைி  வாழ்க்னகயில்  ீதும் 

நன்றும் காெசக்கரத் ில் சிக்குண்டு ோறி ோறி  

நினெக்லகாள்ளு ல் இயற்னகயின் இயல்பு. 

நினெயானே என் து உெகில் எதுவும் நினெ 

இல்ொ து என் ன க் குறிக்கும் ஒரு   ம் 

ஆகும். ேைி ன் வாழ்க்னகயில்  எதுவும் 

நினெயற்றனவ என்  னை உணரும் ல ாழுது 

சமு ாயத் ில்  ல்மவறு சமூக்க் மகடுகள் 

 னடப் ட்டுப் ம ாகின்றை. 

 

 

இயற்னக புகட்டிய வாழ்வியல் 

அன்றாட ேைி  வாழ்க்னகயில் இயற்னக 

ேைி னுக்கு வாழ்வியல்  ாடங்கனை ஏம ா 

ஒருவனகயில் புகட்டிக் லகாண்மட ான் 

இருக்கின்றது. அப் டி ான், குருவிக்கூடு 

என்னும் சிறுகன யில் அருைாைந் ர்க்கு கூட்டு 

முயற்சியுடன் கூடுகட்டி வாழ்ந்  இரண்டு 

குருவிகள் ஒற்றுனேயின் வினைவால் வினைந்  

நல்லுறனவ  னரசாற்றுகின்றை. ‘ேனைவி 

அனேவல ல்ொம் இனறவன் லகாடுத்  வரம்’. 

அருைாைந் ர்க்மகா இனறவன் வரம் லகாடுக்க 

ேறந்து விட்டார். ஒற்றுனேமயாடு 

வாழமவண்டிய கணவனும், ேனைவியும் 

சண்னடயிட்டுக் லகாண்மட வாழ்க்னகனய 

கழித் ைர். ேைி  வாழ்க்னகயில் ஒற்றுனேயின் 

 ெத்ன  இயற்னக, குருவிகள் ம ான்ற ஏம ா 

ஒன்றின் மூெம் ேைி னுக்கு உணர்த் ிக் 

லகாண்டு ான் இருக்கின்றது. ேைி ைின் 

வாழ்க்னக லசம்னே ட உற்று மநாக்கிைாமெ 

ம ாதும். இயற்னகமயாடு இனணந்  வாழ்மவ 

இன்  வாழ்வு என்ற கருத்ன  இக்கன த் 

 ிறம் ட எடுத்துனரக்கின்றது. 

 வாழ்க்னகயின் இைினே இைிய குணத் ில் 

உள்ைது 

“முகத் ான் அேர்ந்து இைிதுமநாக்கி 

அகந் ாைாம் 

இன்லசால் லிைம  அறம்” 

  ல்ொயிரக்கணக்காை உயிர்கள் வாழும் 

இந்  உெகில் ேிகச் சிறந்  அறம், முகம் 

ேெர்ந்து உள்ைம் ேகிழும் டி உ ிர்க்கும் இைிய 

லசாற்கமை என்ற வள்ளுவன் கூற்று  டி, 

லநஞ்சுக் கைல் சிறுகன யில் கருணாைந் ாின் 

ேெர்ந்  முகம்,  ணிவன்பு என்னும் 

மேன்னேயுற்ற குணங்கனை, கன யில் இவனர 
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மேன்னேயனடய லசய்துள்ைை. இன்னறய 

காெகட்டத் ில் இயந் ிரங்களுக்கு இனடமய 

இயங்கிவரும் ேைி ர்கைினடமய 

வாழ்க்னகயில்  ட டப்பு, மகா ம், லவறுப்பு, 

 ைினே இனவ எல்ொம் ஓர் அங்கோகி 

விட்டை. இனவ அனைத்ன யும் புரட்டிப் 

ம ாடும் சக் ி இன்லசால்லிற்கும் இைிய 

குணத் ிற்கும் ேட்டுமே உண்டு. இ னை நம் 

ேை ில் நினெ ல றச் லசய்கின்றது லநஞ்சுக் 

கைல் சிறுகன . 

 

உ வும் ேைப் ான்னே 

உ வி என்னும் உன்ை  எண்ணம் உள்ைத் ில் 

உ ித் ால் ேக்கைினடமய துன் ம் என்னும் 

சா ம் ஒழிந்ம  ம ாகும். 

“உ வி வனரத் ன்று உ வி உ வி 

லசயப் ட்டார் சால் ின் வனரத்து” 

 ம் வாழ்க்னக  ிறருக்கு உ வுவ ற்மக 

என் ன  அறிந்து நாம் வாழ மவண்டும். 

ேைி ைாகப்  ிறந்  ஒவ்லவாருவருக்கும் 

யாராவது ஒருவாின் உ வி எப்ம ாதும் 

ம னவப் டுகின்றது. மூப்பு எய் ிய மு ிமயார் 

இல்ெத் ில், மகட் ார் அற்று வாழும் 

மு ியவர்களுக்கு  ன்ைால் இயன்ற 

உ வினயச் லசய்து அருைாைந் ர் ஆனே 

புகுந்  வீடு சிறுகன  மூெம் ேைி ப்  ிறவிக்கு 

அர்த் ம் ம ா ித்துள்ைார். 

 

வாழ்வியலில் முற்ம ாக்கு சிந் னை 

 ர்ேக் கணக்கு கன யில் முற்ம ாக்குச் 

சிந் னையாைராக வைம் வரும் அழகுேணி,  ன் 

எ ிர்காெ வாழ்க்னகக்கு ம னவயாை 

அனைத்ன யும்  ிட்டேிட்டு லசய் து  ேட்டும் 

அல்ொேல்,  ைக்குப்  ின் சமு ாயத் ில் 

நழிவுற்மறார்கள் நென் கரு ியும் வாழ்ந்துக் 

காட்டி உள்ைார்.  ைது லசாந்  மூனையில் 

உ ிக்க மவண்டும்,  ைக்கு ேட்டுேன்றி 

ஒட்டுலோத் ச் சமு ாயத் ில் பு ிய 

கண்மணாட்டம், பு ிய முடிவுகள், பு ிய 

வாழ்க்னக லநாறிகனை ம ா ிக்க மவண்டும். 

இத் கு வாழ்க்னக வாழ்ந்து, வைம்  வந் வமர 

அழகுேணி. 

 

ேைி  வாழ்க்னகயில் நாகாிகத் ின் சா கமும் 

 ா கமும் 

நாகாிகம் என்றால்  ிருந் ிய வாழ்க்னக முனற 

அ ாவது நகரங்கைில்  ின் ற்றப் ட்ட 

 ழக்கவழக்கங்கமை நாகாிகம். வாழ்க்னகத் 

 ரத் ில் ோற்றம்,  ிருத் ம், மேம் ட்ட 

 ண் ாடு ம ான்றனவ நகரத் ில் 

ம ான்றிய ாைாமெமய நாகாிகம் எனும் ல யர் 

ம ான்றியது. நாகாிகம் உடுக்கும் உனட, 

 ழக்க வழக்கம், ம சும் முனற இனவகனை 

உள்ைடக்கியது. ஆண், ல ண் இருவாின் 

நினெனய உயர்த் ிக் காட்டக் கூடிய முக்கிய 

 ங்கு நாகாிகத் ில் உள்ைது. ல ண் என் வள் 

நாகாிகப் ம ார்னவனய ம ார்த் ிக் 

லகாள்ளும்ம ாது அது அவைின் இயற்னகக் 

குணங்கனை ோற்றி அனேக்கும் வண்ணம் 

அனேந்து விடக்கூடாது. வாயில்ொப் பூச்சி, 

காகி ப்பூக்கள் இந்  இரண்டு கன கைிலும் 

இடம்ல றும் ல ண் க ாப் ாத் ிரங்கள் 

விடாமுயற்சி, நற்குணம் என்னும் இரண்டு 

உயர்ந்  நினெயில் இருந் ாலும் நாகாிகத்ன  

மவறு மகாணத் ில் னகயாண்டு,  ம் நினெயில் 

இருந்து ோறி, குடும்  நிம்ே ினயக் கனெக்கும் 

வண்ணம் அனேந்துவிடுகின்றை. நாகாிகம் 

 ன்னை அனடயாைப் டுத் ிக் லகாள்வ ற்காை 
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துருப்பு சீட்மட,  விர  ைது அனடயாைோக 

விடக்கூடது. 

 

இணக்கோை வாழ்க்னக முனற 

குடும் த் ில்  ன்ைெம் அற்ற உறவுகள் 

இருப்  ைாமெமய குடும் ம் சமு ாயத் ின் ஓர் 

அங்கோகத்  ிகழ்கின்றது. கணவன், ேனைவி 

 ிருேண வாழ்க்னகயில் இருவாில் யாமரா 

ஒருவர்  ன் ம னவகனை  ியாகம் 

லசய்கின்றார்.  ியாகத் ின் ேடியில் 

இருந்து ான் குழப் ம் அற்ற குடும்  சூழல் 

 ிறக்கின்றது. விடிலவள்ைி கன யில் 

அன் ரசன் சண்னட ம ாடும்  ன் 

ேனைவியிடம் மகா த்ன த்  ீயாகம் 

லசய்  ால் ான் இணக்கோை ஒரு சூழ்நினெ 

உருவாகிறது. ம ராசிாியர் ேீைாட்சி 

சுந் ரனரக் காைிங்கராயர் ஒரு வடிகாொக 

எண்ணி,  ன் ேைக்குமுறல்கனைக்  லகாட்டித் 

 ீர்த்துக் லகாள்கிறார். இவ்வுெகில் 

இருக்கோை ேை நினெயாைர்கனை இெ 

குவாக்குவது இைினேயாை வார்த்ன கள் 

 ான். இது ம ான்ற இணக்கோை நிகழ்வுகள் 

 ான் சமு ாயத் ில் உறவுகள் நினெல ற வழி 

லசய்கின்றை. 

 

முடிவுனர 

மு.  ங்கராசு அவர்கைின்  னடப்புகைில் 

இயற்னக புகட்டிய வாழ்வியல், வாழ்க்னகயின் 

இைினே இைிய குணத் ில், உ வும் 

ேைப் ான்னே, வாழ்க்னக நினெயானே, 

முற்ம ாக்குச் சிந் னை, ேைி வாழ்க்னகயில் 

நாகாிகத் ின் சா கமும்  ா கமும், 

இணக்கோை வாழ்க்னகமுனற எை ஏராைாேை 

சமூகப்  ின்புெங்கள் உள்ைை. அவற்னறக் 

குறித்து இக்கட்டுனரயில் விவாிக்கப் ட்டுள்ைை. 
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மு. ங்கராசைின் ோதுைங்கைி கவின த் ல ாகுப்பு உணர்த்தும் 

 ைிேைி  வாழ்வியல் 

 

முனைவர் ல .  ீ ா 

துனறத் னெவர்,  ேிழ்த்துனற 

னவஸ்யா கல்லூாி, மசெம்  

 

ேைி ைிடம் காசு,  ணம் எவ்வைவு ான் 

இருந் ாலும்  ைிேைி  ஒழுக்கம் என் து 

கட்டாயம் ம னவயாை ஒன்றாகும்.  ீயல யனர 

ஒருலநாடியில் சம் ா ித்துவிடொம். ஆைால் 

நல்ெப் ல யனரச் சம் ா ிப் து ான் ல ரும் 

சிரேம்.  ைிேைி ன்  ன்னுனடய 

வாழ்க்னகயில் எல்ொ நினெகைிலும் ஒழுக்கக் 

கூறுகனைக் கனட ிடித் ால் ேட்டுமே அவைால் 

சிறந்துவிைங்க இயலும்.  ைிேைி னுக்குத் 

ம னவயாை இத் னகய ஒழுக்கக் கூறுகனை 

மு.  ங்கராசன் அவர்களுனடய ோதுைங்கைி 

என்னும் கவின  நூல் லகாண்டு ஆராய்வ ாக 

இவ்வாய்வு அனேந்துள்ைது. 

 

மு. ங்கராசன் 

மு. ங்கராசன் அவர்கள்  ெ ஆண்டுகள் 

லசம் வாங் வட்டாரத் ில் வாழ்ந்து, அங்குள்ை 

 ேிழ்ச் சமு ாய இன்  துன் ங்கைில் மநரடியாகப் 

 ங்மகற்றவர். லசம் வாங்  ேிழ்ச் சங்கத்  ேிழ்ப் 

 ள்ைியில்  னெனேயாசிாியராகப் 

 ன்ைிலரண்டு ஆண்டுகாெம்  ணியாற்றி 

 ேிழுக்கும் அச்சங்கத் ிற்கும் 

ல ாண்டாற்றியுள்ைார். அ ன் ின் 

உேறுப்புெவர்  ேிழ் உயர்நினெப்  ள்ைியில் 

 ன்ைிரண்டு ஆண்டு காெம் 

 ணியாற்றியுள்ைார். மேலும் கனெத் 

துனறயிலும் ேிகுந்  ஆர்வம் லகாண்டவராக 

வாழ்ந்துள்ைார். ‘ ேிழ் மவல் நாடகேன்றம்’ 

என்ற அனேப் ின் வாயிொக மேனட 

நாடகங்கள் வைரப்  ாடு ட்டுள்ைார். 

லசம் வாங் வட்டாரக் மகாயில் 

 ிருப் ணிகைிலும் ஈடு ட்டு முனைப்புடன் 

லசயல் ட்டு வருகின்றார். 

 

ோதுைங்கைி 

ோதுைங்கைினய முப் த்ன ந்து  னெப்புகைில் 

அனேந்  கவின த் ல ாகுப் ாகப்  னடத்துள்ைார் 

ஆசிாியர். ஒவ்லவாரு கவின யும் ஒவ்லவாரு 

சிந் னைனயப்  டம் ிடித்துக் காட்டுவ ாக 

அனேந்துள்ைது. ேைி  வாழ்க்னகனய 

உய்த்துணரும் முனைப் ில் ஊன்றியுள்ைது. 

இன்னறய ேைி  வாழ்க்னகயின் அடிப் னடக் 

கூறுகைாை  ைிேைி ன், குடும் ம், சமு ாயம், 

நாடு, உெகம்,  ரம்ல ாருள் ஆகியனவ  ற்றி 

ேிக ஆழோக இந்நூல் ம சுகின்றது. 

 

ொ ம் நட்டம் 

ொ ம் நட்டம் என் து வாணி த் ில் ேட்டும் 

ஏற் டாது. வாழ்க்னகயிலும் ஏற் டும். ஒரு 

சிெருக்கு அனைத் ிலும் லவற்றி கினடத்து 

ொ ம் ேட்டுமே அனடந்து லகாண்டிருப் ர். ஒரு 

சிெருக்கு ம ால்வி ேட்டுமே கிட்டும். இனவ 
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அனைத்தும் இனறவைால்  னடக்கப் 

 ட்டனவ. இவற்னறநாம் ஏற்றுக்லகாண்டு 

 ான் ஆகமவண்டும் என்கிறார் ஆசிாியர். 

குடும் த் ில் லசாந்   ந் ங்களுக்கு இனடயில் கூட 

இந்  ொ நட்டம் ஏற் டும். எல்மொரும் 

ொ த்ன  ேட்டுமே விரும் ிைாலும் நட்டமும் 

நம்னே வந் னடயத் ான் லசய்கின்றது. 

அன யும் நாம் ஏற்றுக்லகாண்டு ான் ஆக 

மவண்டும் என் ன , 

“எல்மொரும் விரும்புவது இொ ம் ஆகும் 

எப்ம ாதும் இொ ங்கள் இனயவதுண்மட 

எல்மொாின் விருப் ம்ம ால் இொ ம் ேட்டும் 

இருந்து வந் ால் எ ிலுந் ான் ம ால்வி 

இல்னெ 

எல்மொரும் எண்ணுவது இயல்ம யாகும் 

என்றாலும் “எழுதுவது” இனறவன் 

அன்மறா 

நல்மொரும் நட்டங்கள் எ ிர்வதுண்டு 

நல்லினறவன்  ீர்ப்ன யார் ோற்றவல்ொர்” 

(ோதுெங்கைி–ொ நட்டம்) 

என்ற வாிகைில்   ிவு லசய்கின்றார். 

 

  வி 

ேைி ன்   விலவறிப்  ிடித் வன் என் து 

உண்னே.   வி இல்னெ என்றால் ஒருலநாடி 

கூட உயிர் வாழ இயொது என்ற நினெயில் 

உள்ைான். ஒருகவிஞர் அழகாகச் லசால்லுவார், 

‘எவ்வைவு   வி லவறி இந்  ேைி ர்களுக்கு, 

லசத் ாலும் அன ச் சிவமொகப்   வி 

என்கிறார்கமை’ என்று.   வி கினடக்கின்றது 

என்றால் ேரணிக்கவும்  யார் என்ற நினெயில் 

வாழ்கிறார்கள். இத் னகய   வியின் 

ஆனசனய, 

“  விமயதும் இல்னெலயைில் 

 ழகுவீட்டின் 

  ிக வுஅனடந் ிடுோல்  ாியம் எண்ணி 

  வியினைக் காத்துக்லகாள் ‘  ியம்’

ம ாற்றிப் 

 ண்புகனைக் லகான்றிடுவார் லசல்ொக் 

காமச 

  விக்குப் ல ரும் ாடு  ிந்துநின்ற 

 ான்னேேிகு லகாள்னகயினைப்  னணயம் 

னவத்ம  

உ விக்கு ஒருமசனெ ஓட்டிக்லகாண்டு 

உன்ேத் ம் உனறந் ிடுவார் லசல்ொக் 

காமச” 

(ோதுைங்கைி - லசல்ொக்காசு) 

என்ற கவின  வாிகைில் சுட்டுகின்றார். 

 

மநர்னே 

 ைி ேைி  வாழ்வியலுக்கு ேிகவும் அவசியோைது 

மநர்னே. இந்  மநர்னேமய நம்னே 

உயர்வனடயச் லசய்யும்.  ிறருனடய 

உனழப் ில் ேட்டுமே வாழா  ன்னே, 

 ிறருனடய வாழ்க்னகனய அ காிக்கா  

 ினழயற்றவாழ்வு,  ிறருக்குத் துன் ம் 

வினைவிக்கா  குணம், முடிந் வனர  ிறருக்கு 

நன்னே லசய்துவாழும் வாழ்க்னக முனற, 

லசாந் ங்கைின் துன் ங்கனை நீக்கி, 

உறவுக்குக் னகலகாடுத்து வாழும் வாழ்க்னக 

முனற, ேை ில் யார் மேலும்  யேில்ொ  

 ன்னே ஆகியனவமய மநர்னேயின்  ன்னேகள் 

என் ன , 

“ ிறர் உனழப் ில் வாழ்ந் ிடா  

ம ராண்னேேற்றும் 

 ிறர் லசாத்ன அ காிக்காப்  ினழயில்ொ 

வாழ்வு 
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 ிறருக்குத் துன் ங்கள் வினைவிக்கா  

லவற்றி 

 ிறர்நெத்ன ப் ம ாற்றிேகிழ் பீடுனேமய 

லகாள்ைல் 

உறவுக்குக் னகலகாடுத்து உறுந்துன் ம் 

நீக்கல் 

ஒருசிறிதும்  னகனேயிொ உணர்வூக்கம் 

ல ற்றுக் 

கறவுக்கு இடம் ாராக் கைிவுேைம் 

லகாள்ைல் 

கண்ணியத் ின் நிழொகிக் கசிந்துவரும் 

மநர்னே”               (ோதுைங்கைி–மநர்னே) 

என்ற கவின  வாிகைில்  டம் ிடித்துக் 

காட்டுகின்றார். மேலும்  ிறர் ேனைவினய 

விரும் ா  நினெயும்,  ிருக்குறள் வகுத்துக் 

லகாடுத்  வாழ்க்னக முனறனய வாழ்வதும், 

லசய்கின்ற ல ாழிலில் மவற்றுனே காணாேல் 

ஒற்றுனேயுடன் லசய்வதும், எந் வனகயாை 

ெஞ்சங்கனையும் வாங்காேல் வாழும் 

வாழ்வியலும் மநர்னேயாை வாழ்வியல் ான் 

என் ன , 

“ ிறர்ேனைனய மநாக்கா  ம ாராண்னே 

காத் ல் 

ல ாிதுவக்கும் மநர்னேஎை நாம் ல ாிதும் 

ம ாற்றும் 

குறள் வடித்துக் லகாடுத் ிட்ட 

வள்ளுவைார் நன்மற 

குறித்துனரத் ார் லகாள்னகவழி 

மநர்னேய ன்கூறு 

சிறப்ல ாக்கும் லசய்ல ாழிலில் 

மவற்றுனேiயும் காணாச் 

சீர்சால்பும் லசறிந்துவாின் 

மநர்னேலயைவாகும் 

‘கறப்பூக்கம்’ இல்ொ  னகசுத் ம் ம ாற்றும் 

கண்ணியங்கள் மநர்னேலயை கவினுெகம் 

ம ாற்றும்”  

(ோதுைங்கைி–மநர்னே) 

என்று குறிப் ிடுகின்றார். 

 

ல ருனேயும் சிறுனேயும் 

நம்முனடய எண்ணங்கமை நம் லசயனெத் 

 ீர்ோைிக்கின்றை. நம் லசயமெநம்னே 

அறிமுகம் லசய்கின்றது. நாம் லசய்கின்ற 

லசயல்கைிைாமெ நேக்குப் ல ருனேயும் 

ஏற் டும், சிறுனேயும் ஏற் டும். எைமவ 

நம்முனடய லசயல் தூய்னேயாை ாக 

இருக்கமவண்டும். 

 சான்மறார்கள் வகுத்துக் லகாடுத்  

அறங்கனை ேீறாேல் வாழ்ந்து வரு லும், 

இல்ெத் ில் அனைவருக்கும் என்றும் நன்னே 

லசய்து வாழ்வதும், சான்மறார்கைின் 

சன்ோர்க்க லநறியினைச் சார்ந்து நின்று 

வாழ்ந்தும், அனைத்து நல்ெறங்கனையும் 

 வறாேல் லசய்தும் வாழ்ந்து வந் ால் என்றும் 

ல ருனேகினடக்கும் என் ன , 

 ஆன்மறார்கள் வகுத்துiனரத் அறங்கள் 

ம ாற்றின் 

அன்றாடல் இல்ெத் ில் ஆர்க்கும் நன்னே 

சான்மறார்கள் ம ாற்றுகின்ற சாத் ிரங்கள் 

சன்ோர்க்க லநறிகைினைச் சார்ந்துநின்று 

ம ான்றுகின்ற நல்ெறங்கள் ம ாய்ந் னேந்து 

தூயலநறி குடும் ங்கள் மசர்க்கும் தூய்னே 

ம ான்றியவண் ல ாடர்ந்துவந்து ஒைிரும் 

 ண்பு 

துைிர்ந்துவரப் புகழ் ‘ல ருனே’

துெங்கிமயாங்கும் 

(ோதுைங்கைி–ல ருனேயும் சிறுனேயும்) 

என்ற கவின  வாிகைில் விைக்குகின்றார். 
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  ண் றிந்து ஒழுகா  வாழ்க்னகயும், 

 ழகு வைின் குணம் அறிந்து  ழகா நட்பும், 

சான்மறார்கனைப் ம ாற்றா   ன்னேயும் 

கண்ல ாிந்தும்  டுகுழியில் கவிழ்ந்து 

விழுவ ற்குச் சேம் என்கின்றார். இவர்கனைக் 

கடவுளும் காப் ாற்றோட்டார் என்று 

சிறுனேக்காை குணங்கனை, 

“ ண் றிந்துஒழுகா ான்   டியாவான் 

  ிவறிந்துப்  ழகா ான்  ாமழாைாவான் 

கண் ல ாிந்தும்  டுகுழியில் கவிழ்ந்து வீழ்வான் 

கடவுைரும் கழிவிரங்காப்  ாவியாவான் 

‘ல ான்’அறிந்து ம ாற்றா  புன்னேயாைன் 

ல ான்னுெகச் சுனேயாவான் புாியாப் 

ம ன  

‘ேண்’விாிந்தும ாற்றுலேழில் 

ேகத்துவங்கள் 

ேைங்லகாள்ைா ேடனேயிைால் 

சிறுனேமசறும்” 

(ோதுைங்கைி–ல ருனேயும் சிறுனேயும்) 

என்ற கவின  வாிகனைக் லகாண்டு விைக்கிக் 

கூறுகின்றார். 

 வாழ்வியல் என் து நாம் வாழும்ம ாது 

வாழ்வம ாடு முடிந்து விடுவ ில்னெ. நாம் 

வாழ்ந்   ிறகும் நம்னேப்  ற்றி ம சக் கூடியது. 

 ல்மவறு ஆண்டுகள் லசன்றாலும் நம்னே 

அனடயாைம் காட்டக்கூடியது. இத் னகய 

வாழ்வியலுக்குத் ம னவயாை ொ நட்டம், 

  வி, மநர்னே, ல ருனேயும் சிறுனேயும் 

ம ான்ற  ல்மவறு உயாியக் கூறுகனைத் 

 ம்முனடய கவின த் ல ாகுப் ில் 

 டம் ிடித்துக் காட்டுகின்ற ஆசிாியாின்  ாங்கு 

கூர்ந்து மநாக்கத் க்கது. 
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மு.  ங்கராசன் சிறுகன கைில்   ிவாக்கம் ல ற்றுள்ை வரொற்று 

நிகழ்வுகளும் - புெம்ல யர்ந்ம ார் வாழ்வின் ோற்றங்களும் 

 

முனைவர் லச. துைசி 

உ விப்ம ராசிாியர்,  ேிழ்த்துனற 

இ.ோ.மகா.யா வர் ேகைிர் கல்லூாி, ேதுனர 

 

முன்னுனர 

ல ாடக்க காெகட்டத் ில்  ேிழ்லோழி என் து 

 ேிழகம் ேற்றும் ஈழப் கு ிக்குாிய ாக ேட்டுமே 

இருந்து வந்நது.  ேிழகத் ில் முகிழ்த்  

இெக்கியங்கள் சங்ககாெம் ல ாடங்கி  ற்காெம் 

வனரக்கும் வட்டாரம், இைவனரவியல் என்று 

 ைக்காை  ான னயக் கூர்னேப் டுத் ிமய 

வந்துள்ைை என் ன  ேறுப்  ற்கில்னெ. 

 ேிழ்லோழியாைது  ேிழகம் ேட்டுேின்றி, 

இந் ியானவக் கடந்து, ஆசியாக்கண்டத் ில் 

இெங்னக, ேமெசியா, சிங்கப்பூர் என்று மவர் 

ஊன்றி இன்று ஆசியானவக் கடந்து 

ஐமராப் ா, ஆஸ் ிமரலியா, கைடா, வட 

அலோிக்கா  எைப்  ல்மவறு கண்டங்கைில்,  

நாடுகைில்,  ல்மவறு லோழி,  ண் ாடு, 

கொச்சாரம் எைப்  ன்முகப்  ாிோணங்கனை 

லகாண்ட ாக வைர்ச்சி நினெயினைக் 

கண்டுள்ைது. இந் ிய லோழிகள் எ ற்கும் 

கினடக்கா  இந்   ன்முகக் ன்னேயாைது 

 ேிழுக்கு ேட்டுமே கினடத்துள்ைது  ைிச்சிறப்பு. 

 ல்மவறு நாடுகைில் வாழும் 

புெம்ல யர்ந்ம ாாின் விாிவாக்க முயற்சிகைால் 

ஏற் ட்டம  இவ்வனக வைர்ச்சி என்றால் அது 

ேினகயில்னெ. அவ்வனகயில் சிங்கப்பூாில் 

வாழ்ந்து கவின , சிறுகன , கட்டுனர எைப் 

 ன்முகத் ிறம் லகாண்ட  னடப் ாைியாக 

வெம்வந்  மு. ங்கராசைின் சிறுகன கைில் 

காணொகும் வரொற்று நிகழ்வுகளும் அவற்றின் 

வழியாக புெம்ல யர்ந்ம ாாின் வாழ்வில் 

ஏற் ட்ட ோற்றங்கனையும்  எடுத்துனரப் ம  

இவ்வாய்வின் மநாக்கோக அனேயப் 

ல றுகிறது. 

 

புெம்ல யர்ந்ம ார் இெக்கியம் 

இெக்கியங்கள் காெத்ன  காட்டுகின்ற 

கண்ணாடி என்கிற ஒரு கருத்து நினெப் 

 ாடாைது ம ாகிற ம ாக்கில் உருவாைது 

அன்று. ஒரு காெகட்டத் ில், ஒரு குறிப் ிட்ட 

லோழியில், ஒரு குறிப் ிட்ட இடத் ில், ஒரு 

 கு ியில், ஒரு நாட்டில் அரசியல், 

ல ாருைா ாரம், சமூகம் என்கின்ற 

காரணிகைிைால் ஏற் டுகின்ற  ாக்கத் ினைப் 

 ிர ி லிக்கின்ற ஒரு வரொற்றுப் 

ல ட்டகோகமவ  ிகழ்ந்து வருகின்றது என்மற 

கூறொம். அவ்வனகயில்,  ாம்  ிறந்து, 

வைர்ந்து வாழ்ந்து வருகின்ற சூழொக 

அல்ொேல்  ான் வாழ்க்னக மேம் 

 ாட்டிற்காகவும்,  ான் ேற்றும்  ன்னைச் 

சார்ந் வர்கைின் நெனுக்காகவும்,  ான் உயிர் 

 ினழத்து வாழும் நினெனேக்காகத்  ன் 

உனடனேகள் முழுனேனயயும் துறந்து 

அக ிகைாக, ஒப் ந்  அடிப் னடயில்  ணி 
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புாிகின்ற ல ாழிொைிகைாக வாழ்கின்ற 

 ாி ா கரோை சூழலில், அவ்விடத் ில் உள்ை 

அரசியல் அ ிகார அனேப் ிைால் ஏற் டுகின்ற 

சட்ட ோறு ல்கள் அல்ெது சட்டத் 

 ிருத் ங்கைாலும், இயற்னக ம ாிடர்கள், 

எ ிர் ாராேல் மநாிடுகின்ற வி த்துக்கைாலும் 

ஏற் டுகின்ற அசா ாரண நினெயினை 

அந்நாட்டின் குடியுாினே ல ற்ற ேக்கைால் கூட 

சோைிக்க இயொ  நினெயில், புெம்ல யர்ந்து 

வாழ்கின்ற ேக்கைால் எவ்வனகயில் சோைிக்க 

இயலும் என் து மகள்விக்குறிமய. அம்ேக்கள் 

 ங்கள் உள்ைத்து எழுகின்ற மவ னைகள், 

மசாகங்கள், ேகிழ்ச்சிகள், இழப்புகள் 

ம ான்றவற்றினை அவர்கள்  ம் 

 னடப்புகைின் வழிமய லவைிப் டுத்துகின்ற 

ம ாக்கிைால்  அறிய முடிகிறது. 

 

மு. ங்கராசன் சிறுகன கைில்   ிவாக்கம் 

ல ற்றுள்ை வரொற்று நிகழ்வுகள் 

'லசஞ்லசாற்றுக்கடன்' சிறுகன யில் 

சிங்கப்பூனரச் மசர்ந்  'கம்ம ாங்'  ம ான்ற 

கிராே புறங்கனை நகர்ேயோக்கும்  ிட்டத் ின் கீழ்  

- ' ிர ேர்  ிரு. வீ. குவான் யூ அவர்கைின் 

லகாள்னக அறிக்னக சிங்னகக் குடியரசால்  

நனடமுனறப் டுத் ப் ட்டது. கி. ி 1990 ஆம் 

ஆண்டுக்குள் குடினசகள் இல்ொேல் இருக்கும்  

என்கிற அடிப் னடயில் 'கிராேப்புற துனடத் 

ல ாழிப்புப்  ணி' ல ாடங்கப் ட்டு 1981 ஆம் 

ஆண்டு மு ல் லசம் வாங்  கு ியில் மநாட்டீஸ் 

லகாடுக்கத் ல ாடங்கிய ால் துனண 

நகரங்கைில் ேக்கள் அனடக்கெம் ஆைர்'1 என்ற 

 கவலினை   ிவு லசய்துள்ைார். 

 இம  லசய் ியினை ‘நகரேயோக்கல் 

லகாள்னகக்கு இெக்காகி வந்  காெகட்டம் 

வீடனேப்பு வைர்ச்சிக் கழகத் ின் 

நிெப் ற்றுோைம் ல ாடர்ந் து'2. என்ற 

வாிகைின் வாயிொக  ர்ேக்கணக்கு 

சிறுகன யிலும் எடுத் ியம் ியுள்ை  ன் வழி 

அறியமுடிகிறது. 

 மேலும், சிங்கப்பூர் அரசாைது ேன்ைராட்சி 

முடிந்து ேக்கைாட்சியாக அரும் ிய  கவனெ,  

‘வாயில்ொப்பூச்சி’ சிறுகன யில், 'சிங்கப்பூர் 

ேன்ைராட்சி ேகத்துவத்ன  எ ிர்த்துத்  ைி 

நாடாகப்  ிரகடைப் டுத் ப் ட்ட  காெக்கட்டம்'3 

என்ற குறிப் ின் மூெோகவும், சிங்கப்பூர் 

ஆங்கிமெய ஆ ிக்கத் ிடேிருந்து  ன்ைாட்சி 

ல ற்றுத்  ன்ைாட்சி நடத் ி வந்து 'ேமெசியத் ில் 

இனணந்து ேறுேெர்ச்சி சு ந் ிரம் ல ற்று,  

ேமெசியப் ம ரரசிலிருந்து விடுவித்துக் லகாண்டு 

 ன்ைாட்சிக் குடியரசாய்த்  னழத்துவந்  

மநரத் ில், அனே ிவழி அரசியல் ஒப் ந் த் ின்  டி  

ஆங்கிெ ஏகா ி த் ியம் நேது குடியரனச 

விட்டுப்  டிப் டியாக அகன்று லகாண்டிருந்  

காெகட்டத் ில் அரும் ிப்  ாிணேித் து ான் 

'லசம் வாங் ஷிப்யார்ட் என்னும் கப் ற் 

 ட்டனற'4 என்ற  கவனெ ‘உயிர் நண் ன்’ 

சிறுகன யிலும்   ிவு டுத் ியுள்ைார். 

‘லசம் வாங் ஷிப்யார்ட் என்ற கப் ற்  ட்டனற 

1968 ஆம் ஆண்டு ல ாடங்கப் ட்டது'5 என்ற 

லசய் ிமயாடு 'இனறவன் சாட்சி' சிறுகன யிலும் 

முனறயாக   ிவு லசய்துள்ைனே 

குறிப் ிடத் க்கது. 

 சிங்கப்பூர் கல்வியனேச்சகத் ால் 

வழங்கப் டுகின்ற சலுனக விவரோக, “ஆசிாியர் 

 யிற்சிக் கல்லூாி ம ர்வுக்குப் ின் ஐந் ாண்டுகள் 

ஆசிாியர்  ணிபுாிந்   ின்ைர் ம ா ிய கல்வித் 

 கு ிகள் இருக்குோயின்,  அத் னகய 

ஆசிாியர்கள் ' ட்டப்  டிப்பு'க்கு 
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விண்ணப் ிக்கொம். கல்வி உ காரச்சம் ைம், 

கல்வி கற்  ற்றுக் குனறந்   ட்ச வட்டி 

அடிப் னடயில் ஒப் ந்  கடனு வி -   வித் 

துண்டிப்புப் ல றா   ணியினடப்  யிற்சி – 

ஒப் ந்  விடுமுனறக் காெம் ஆகிய 

சலுனககனைச் சிங்னகக் குடியரசு 

கல்வியனேச்சு வழங்கி வருகின்றது”6 

என்  னை 'காகி ப்பூக்கள்' சிறுகன யின் வழி 

எடுத்துனரத்துள்ைார். 

 மேலும், கப் ற்கட்டனறயில் ஏற் ட்ட 

ேிகப்ல ாிய லவடி வி த் ிைால் ஏற் ட்ட  ீ 

வி த்துக் குறித் ாை  கவல்கனையும் 

‘இனறவன் சாட்சி’ சிறுகன யில் காட்சிப் 

 டுத் ியுள்ைார். இச்லசய் ியினை “1978 ஆம் 

ஆண்டு அக்மடா ர் ோ ம் 17 ஆம் நாள். 

வியாழக்கிழனேயன்று ல ரும் லவடி வி த்து. 

ஜீமராங் ஷிப்யார்ட்டில் 'ஸ்ன மராவ்ஸ்' என்ற 

கிமரக்க எண்லணய்க் கப் ல் லவடி 

வி த்துக்குட் ட்ட ால் 74 ம ர் உயிாிழந் ைர். 

30க்கும் மேற் ட்மடார்  டுகாயங்களுடன் 

ேருத்துவேனையில் மசர்க்கப் ட்டைர். 

அனடயாைம் ல ாியா  நினெயில் கருகி 

இறந் வர்கை 74 ம ர்” 7 என்ற    கவலின் 

வாயிொக அறியமுடிகிறது. 

 குடினசகள் இல்ொ  நகரம், கல்விச் 

சலுனககள் ேற்றும் வி த்துக்கள் எை சிங்னக 

அரசில் குறிப் ிட்ட காெங்கைில் ஏற் ட்ட 

ோற்றங்கனை   ிவு லசய்துள்ை ஆசிாியர், 

அவற்றின் வாயிொக ேக்கைின் வாழ்க்னகயில் 

ஏற் ட்ட  ாக்கங்கனையும்   ிவு லசய்யா 

ேலில்னெ என் து கவைித் ிற் லகாள்ைத் க்கது. 

 

 

 

வாழ்வியல் ோற்றங்கள் 

காெங் காெோகமவா அல்ெது  ங்கள் 

காெத் ிமெமயா  ங்கள் லசாந்  நாட்டினை 

விடுத்து, உறவுகனை ேறந்து வந்   ங்களுக்கு, 

மவனெனய வழங்கி  ான்  ங்குவ ற்கு 

இருப் ிடமும், உணவும்  ந்  புெம்ல யர் 

நாட்டின் சட்டத்  ிட்டங்களுக்கு அம்ேக்கைாமைார் 

கட்டுப் ட்டவர்கள் ஆகின்றைர்.  ான் 

புகலிடோக வந்  அந்  இடத் ில்  ங்களுக்கு 

மவனெயின் நிேித் ோகமவா அல்ெது  ன் 

லசாந்  ேண்ணிலிருந்து  ன்னைப்ம ாெமவ 

இங்கு வந்து  ங்கியவர்கைின் மூெோகமவா 

ஒமர இடத் ில் வசிக்கும் வாய்ப் ினை 

ஏற் டுத் ிக் லகாள்கின்றைர். 

 இவ்வனகயில்,  ைது நாடு, இைம், லோழி, 

உறவு என்னும் வனககனைத்  ாண்டி, ஒன்றாை 

உறவுகைாக, உடன் ிறப்புகைாக  ழகிவந்  

ேக்கனை 'கிராேப்புறத் துனடத் ல ாழிப்புப் 

 ணி' என்ற லகாள்னகயின் வழி  ிாித் ாளும் 

சூழ்ச்சியாகமவ இந்நிகழ்வாைது  ார்க்கப் 

 டுகிறது. புெம் ல யர்ந்  ேக்கைாமைார் ஒமர 

இடத் ில் ஒன்றாக வசிக்கும் சூழ்நினெயாைது 

ல ாடரும்  ட்சத் ில்  ங்கைின் அரசியல் 

சட்டத்  ிட்டங்களுக்கு எந் வி ோை 

 ா ிப்புகளும் ஏற் ட்டுவிடக்கூடாது என்ற 

அச்ச உணர்வின் லவைிப் ாடாக அவர்கைின் 

இடங்கள்  றிக்கப் ட்ட சூழொைது 

கருது ற்கிடோகிறது. 

 ஏற்கைமவ  ங்கள் ேைங்கைின் ஆறா  

வடுக்கமைாடு  ிாிவுத்துயாில் அக ிகைாக 

வாழும் சூழலில், மேலும் அவர்கள் 

ஒமராமவாாிடத் ிற்கு அனுப் ப் டுவது வலி 

சார்ந்  அனு வத்ன  உண்டு  ண்ணுவ ாகமவ 

அனேகின்றது. ஏகா ி த் ிய அனேப் ிலிருந்து 
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விடு டும் ஒரு அரசாைது,  ங்கைின் 

ல ாருைா ார இழப்பீடுகனை ேடீ்லடடுப்  ற்கும், 

 ங்கள் சு ந் ிர நினெனேக்காக  ங்கள் கண்ட கைவு 

எண்ணங்கனைச் லசயல்  டுத்துவ ற்காகவும் 

முன்லைடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு அடிக்கற்கைாகச் 

சிெரது வாழ்வு நசிவுகள் அனேகின்றை. வாழ்வு 

நசிவுகைின் வடுக்களுக்கு இடும் 

ேருந்துகைாகமவ  றிக்கப் ட்ட இடங்களுக்கு 

வழங்கப் டும் இழப்பீட்டு நி ிகள் என்று 

ே ிப் ிடொம் என் ன  சிறுகன கைின் 

வாயிொக அறிய முடிகிறது. 

 லசம் வாங் ஷிப்யார்ட் என்ற 

கப் ற் ட்டனற ல ாடங்கப் ட்டது மு ல் 

அக்கப் ற்  னடத் ைத் ில்  கு ியின் 

அடிப் னடயில் ம ர்வுகள் னவத்தும், ஓய்வு 

ல றும் வயது வனரயிலும் அவர்கனை 

ோியான யுடன் நடத் ியும், அவர்களுக்காை 

ஓய்வுப் ென்கனை வழங்குவ ில் எவ்வி  

இனடயூறுகள் இன்றியும் லசயற் டுத் ிய 

லசய் ிகைின் வழி  ல ாழிொைர்கள் 

உனழப் ிற்காை கூலிப் ாகு ாடுகள் இன்றி 

அனைவனரயும் ஒன்றாகமவ நடத் ப் 

 ட்டனேனயக் காணமுடிகிறது. 

 இனவ ேட்டுேல்ொது கல்விச்சட்டங்கள் 

என் து ஒட்டு லோத் ோக அனைவருக்கும் 

ல ாதுவாக அனேவது என் து 

 ாராட்டுவ ற்குாிய லசயொக அனேகின்றது. கூலித் 

ல ாழிொைிகைாக வெம் வரு வர்கைின் 

குழந்ன கள்  ங்கள் எ ிர்காெ வாழ்வின் 

நினெக்கைைாக கல்வினய ேட்டுமே நம் ிடும் 

நினெயில், அக்கல்வியாைது  ங்கள் நாட்டு 

ேக்களுக்கு ேட்டுேின்றி புெம் ல யர்ந்  ேக்கைின் 

வாழ்வியலுக்கும் அடித் ைோக அனேயட்டும் 

என்  ற்காை ஒரு ல ாடக்கப் புள்ைியாக  

ஆசிாியர்  யிற்சிப்  டிப்ன  முடித்  ின் 

 ட்டப் டிப் ிற்காை சலுனககள், கல்விக்கடன், 

ஊக்கத்ல ானக, விடுப்புக் ல றா  

 ணியினடப் யிற்சி, ஒப் ந்  அடிப் னடயிொை 

விடுப்பு  அனேவன க் கண்கூடாக  னடப் ின் 

வழி ல ாியொகிறது. 

 ஜீமராங் ஷிப்யார்ட்டில் 'ஸ்ன மராவ்ஸ்' 

என்ற கிமரக்க எண்லணய்க் கப் ல் லவடி 

வி த்துக்குட் ட்ட ால்,  லியாை குடும் ங்கைின் 

நினெனயக் கண்முன்மை காட்சிப் டுத் ியுள்ைார். 

ல ற்மறானர இழந்  குழந்ன கள்,  ிள்னைனய 

இழந்  ல ற்மறார், கணவர்கனை இழந்  

ேனைவிகள் எைப்  ெவி ோை துயர 

சம் வங்கள் நிகழ்ந் ம றியனே ல ைிவு டுத் ப் 

 ட்டுள்ைது. குழந்ன  இன்னேக்காரணோக 

 ெவி   ாிகாரங்கனை லசய்து வருகின்ற 

ஒருல ண்  ன் கணவனை வி த் ில் 

 றிலகாடுத்  சூழலில் அப்ல ண்ணின்  

கற்ன மய சந்ம கிக்கும் சூழல் அரங்மகற்றம் 

ல றுவன க் காணமுடிகிறது. இம  ம ான்ற 

 ல்மவறு இழப்புகள், அனடயாைம் ல ாியா  

சடெங்கள் எை இந்  வி த் ின் மகாரத் 

 ாண்டவத் ின் முகத் ினை  னடப் ாைியின் 

 னடப் ாைது எடுத் ியம்புகிறது. 

 

முடிவுனர 

புெம்ல யர் இெக்கியங்கைில் புகலிட 

அனு வங்கள்,  ாயக நினைவுகள்,  யண 

இடர் ாடுகள் குறித்   கவல்கமை ல ரும் 

 ாலும் முக்கியத்துவம் ல ற்றுள்ைை. 

அவ்வனகயில்,  ாயக நினைவு,  யண 

இடர் ாடுகள் ம ான்றவற்னறக் கடந்து 

வாழ்கின்ற இரண்டாம்  னெமுனறயிைர் என்ற 

காெநினெ வைர்ச்சியின் விாிவு  டுத் ப் ட்ட 



 

 
 

 

 225 Bodhi International Journal of Research in Humanities, Arts and Science 

 

Vol. 6                       Special Issue 1 November 2021            E-ISSN: 2456-5571 

 
  ிவுகைாக புகலிடத் ின் அனு வங்காகமவ, 

மு. ங்கராசைின் சிறுகன கைாைனவ 

 னடப்புருவம் ல ற்றுள்ைது. அம ாடு 

ேட்டுேில்ொேல் சிங்னக அரசின் வரொற்று 

நிகழ்வுகமைாடு, அவற்றால் அங்கு வாழ்ந்  

புெம்ல யர்வு ேக்கைின் வாழ்வியல் 

ோற்றங்கனையும்  ம் சிறுகன கைின் வழி 

  ிவும்லசய்துள்ைார். ேற்ற புெம்ல யர்வு 

நாடுகைில் வாழும் ேக்கைின் 

நினெப் ாடுகனைக் காட்டிலும், சிங்னக 

ேக்கைின் வாழ்க்னக நினெயாைது கல்வி, 

ல ாழில் ம ான்ற அனைத்து நினெகைிலும் ஒரு 

மேம் ட்ட வாழ்க்னக வாழும் நினெயினை மு. 

 ங்கராசின் சிறுகன கைின் வழி 

காணமுடிகிறது. 

 

 

 

 

 

சான்லறண் விைக்கக் குறிப்புகள் 

மு. ங்கராசன் (கன .ஆ), ேெர்க்கூனட, 

‘லசஞ்சற்றுக்கடன்’, (கன . னெ.,), பூவழகி 

  ிப் கம், மு ற்  ிப்பு – 1993,  க்.80 - 81. 

மு. ங்கராசன் (கன .ஆ) , ேெர்க்கூனட, 

‘ ர்ேக்கணக்கு’ (கன . னெ.,), பூவழகி 

  ிப் கம், மு ற்  ிப்பு – 1993,  .65. 

மு. ங்கராசன் (கன .ஆ) , ேெர்க்கூனட, 

‘காகி ப்பூக்கள்’, (கன . னெ. ,) , பூவழகி 

  ிப் கம், மு ற்  ிப்பு – 1993,  .51-52. 

மு. ங்கராசன் (கன .ஆ) , ேெர்க்கூனட, 

‘வாயில்ொப்பூச்சி’, (கன . னெ,), பூவழகி 

  ிப் கம், மு ற்  ிப்பு – 1993,  - 42. 

மு. ங்கராசன் (கன .ஆ) , ேெர்க்லகாத்து, 

‘உயிர் நண் ன்’ (கன . னெ.,) , பூவழகி 

  ிப் கம், மு ற்  ிப்பு – 1988,  க்.8 – 9. 

மு. ங்கராசன் (கன .ஆ) , ேெர்க்லகாத்து, 

‘இனறவன் சாட்சி’ (கன . னெ.,), பூவழகி 

  ிப் கம், மு ற்  ிப்பு – 1988,  .26. 

மேெது.,  . 98. 
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கவிஞர்  ங்கராசைின்  னடப் ில்  ேிழ் உணர்வுகள் 

 

 ி. ம வ ாஸ் 

 கு ி மநர முனைவர்  ட்ட ஆய்வாைர் 

ேதுனர காேராசர்  ல்கனெக்கழகம், ேதுனர 

 

முன்னுனர 

‘ ினரகடல் ஓடியும்  ிரவியம் ம டு’ என் து 

 ேிழ் ேர ின் ோண் ினைப் புெப் டுத்தும் 

ல ான்லோழி. ல ாருள் ேட்டுேல்ொது 

 ினரகடல் ஓடியும்  ேிழ் லோழி உணர்னவப் 

புெப் டுத் ிய ல ருனேக்குாியவர் கவிஞர் 

 ங்கராசன். 

 சிங்னகத்  ிருநாட்டிற்கு 1959ஆம் ஆண்டு 

வந்து,  ேிழ்ப்  ள்ைிகைில் ஆசிாியராகப் 

 ணியாற்றிய ல ருனேயுனடயவர். எழுத் ாைராக 

உருலவடுத்  கவிஞர், கல்வி சார்ந்  

கட்டுனரகனையும்,  ேிழ் லோழிப்  ற்று ேிக்க 

கவின கனையும் ஆக்கியைித்துள்ைார். இவரது 

எண்ணற்ற  னடப்புக்கைில் கவின  நூல்கள் 

கட்டுனர நூல்கள் என் ை  ெ. சீாிய முனறயில் 

சிறந்  கருத்துக்கனைக் லகாண்ட ‘அமு த் ேிழ்’ 

என்னும்  னடப் ில்  ேிழ் உணர்வு ேிக்க 

ஆக்கங்கனைத்  ந்துள்ைவற்னறயும் அ ன்வழி 

அவரது  ேிழ் உணர்வுகனையும் 

விைக்கப் டுகின்றது. 

 

உள்ைங்கவர்ந்   ேிழ் 

‘என் உள்ைங்கவர்ந்   ேிழ் இெக்கிய நூல்’ 

என்னும்  னெப் ில் கவிஞர் எழு ிய கட்டுனரப் 

 கு ியில் உணர்ச்சி ேிக்க  ேிழ் உணர்வுகனை 

லவைிப் டுத்துகிறார்.  “என் உள்ைங்கவர்ந்  

 ேிழ் இெக்கிய நூல் என்னும்  னெப் ில் 

நைிசான்ற நல்ெறிஞர் முன்ைினெயில் 

நாவாடத் துணிந்ம ன் நயந்து!”1 என்று 

ல ாடங்கும் ல ாடக்கம் அவரது இெக்கிய 

ஆய்வு நினெனயத் தூண்டுகிறது. 

 “ல ாடக்கப்  ள்ைியில் ஆத் ிசூடி, லகான்னற 

மவந் ன், உெகநீ ி, வாக்குண்டாம், நல்வழி 

என் ை ம ான்ற நன்லைறி இெக்கிய 

நூல்கனைப்  டித்துள்மைன். அவற்றிமைாடு 

 ார ியாாின் கவின கனையும்,  ள்ைியிலும் 

வீட்டிலும் அவ்வப்ம ாது  யின்று வந்துள்மைன்”2 

என்று இெக்கியம்  டித்  ன் ஆர்வ நினெனய 

உணர்த்துகிறார். 

 

 ார ியார்  னடப் ில் ஆர்வம் 

 ார ியின் கவின கைில்  ைிப்ல ரும் நாட்டம் 

உனடயவராகத்  ிகழ்கிறார். கட்டுனர ஆக்கங்கைில் 

ேிகுவாக  ார ியின் கவின யடிகனைமய 

ேிகு ியாகக் னகயாளுகிறார். இரு  ாம் 

நூற்றாண்டில் இனணயற்றுத்  ிகழ்ந்   த்து 

லோழி கற்ற முத்துநிகர்ப்  ாவெர்  ாட்டுக்லகாரு 

புெவர்  ார ியாாின்  னடப் ிெக்கிய நூொை 

‘ ார ியார் கவின கள்’ என் ம  என் 

உள்ைங்கவர்ந்  இன் த் ேிழ் இெக்கிய 

நூொகும். 

ல ற்ற  ாயும்  ிறந்  ல ான்ைாடும் 

நற்றவ வாைினும் நைி சிறந் ைமவ! 
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 இப் ாடல் அடிகனைப்  டிக்கும் ஒவ்மவார் 

இ யத் ிலும் நாற்றுப்  ற்று இயல் ாகமவ 

ஏற் டும் என்று எடுத்துச் லசால்ெவும் 

மவண்டுமோ? 

‘லசந் ேிழ் நாலடனும் ம ா ிைிமெ இன் த் 

ம ன் வந்து  ாயுல ன் கா ிைிமெ – எங்கள் 

 ந்ன யர் நாலடன்ற ம ச்சிைிமெ – ஒரு 

சக் ி  ிறக்குல ன் மூச்சிைிமெ’ 

 இந் ப்  ாடல் அடிகனைப்  டிக்கும்ம ாது 

‘லசந் ேிழ்’ என்ற ஒரு லசால்னெ ேட்டும் 

நீக்கிவிட்டு, ‘சிங்னகத் ிரு’ என்ற ஒரு 

லசால்னெப் ம ாட்டுப்  ாடிைால் என்ை என்று 

நான் அடிக்கடி எண்ணுவ ண்டு. ம ச க் ி 

என்னும் நாட்டுப் ற்று ல ௌூ்ைத் ல ைிந்  

ம ான்றும் நைிைம் ேிைிர்வன த் 

ல ாிந் லகாள்ைொம்’3 என்று  ார ியார் 

 னடப்  ிெக்கியத் ிற்குள்ைாை ஈடு ாட்டினை 

உணர்த்துகிறார்.  ார ியின் உணர்னவ 

எடுத் ாைல் 

“ல ாடக்கப்  ள்ைியில் நான்  ாடி ேகிழ்ந்  

 ாட்டு, 

‘ஓடி வினையாடு  ாப் ா - நீ 

ஓய்ந் ிருக்க ொகாது  ாப் ா 

குழந்ன னய னவயாம   ாப் ா! 

நீ ி உயர்ந் ே ிகல்வி – அன்பு 

நினறய உனடயவர்கள் மேமெர் 

சா ிகள் இல்னெயடி  ாப் ா – குெத் 

 ாழ்ச்சி உயர்ச்சி லசால்ெல்  ாவம்’ 

 இந் ப்  ாடல் வாினசயில் ‘சா ிகள் 

இல்னெயடி  ாப் ா’ என்ற வாிகைில் சமு ாயச் 

சீர் ிருத் க் லகாள்னகனய வலியுறுத்தும் 

அவர் ம் சேரச சன்ோர்க்க லநறினயக் கண்மடன் 

என்று  ார ியின் உணர்னவ லேருமகற்றிக் 

கூறுகின்றார். மேலும், வாைமே இடிந்து 

வீழ்ந் ாலும் அஞ்சக்கூடாது என்று நேக்கு 

அஞ்சானேனய வலியுறுத்தும் வீர வாிகனை 

நான் என்றும்  ாடிப்  ாடி ேகிழ்மவன்”4 என்று 

உணர்த்துகிறார். 

 

 ழங்காெ இெக்கியங்கைின்  யன் 

 ழந் ேிழ் இெக்கியங்கைிைால் உண்டாகும் 

 யன் குறித்துக் கூறுகின்ற விைக்கம் 

 ங்கராசைின் இெக்கிய உணர்வுக்குாிய 

 டங்கனைக் காண முடிகின்றது. “இெக்கியம் 

என் து ேைி  வாழ்க்னகயின் விைக்கங்கள் - 

 ண் ாடுகைின் துெக்கங்கள் என்று ஆகும். 

அறலநறி நூல்களும், காப் ியங்களும். 

இ ிகாசங்களும்  ைிப் ாடல்களும் இெக்கியங்கள் 

ஆகின்றை. ேைி ன் ேைி ைாக வாழ மவண்டும். 

அவன் புைி ைாக வாழ மவண்டும் என்ற 

ேகத் ாைல ாரு மநாக்கத் ின் அடிப் னடயில் ான் 

இெக்கியங்கள் ம ான்றிை. ம ான்றிடச் 

லசய் ார்கள் நேது முன்மைார்கள் என் து 

இெக்கிய நூல் வல்ொர் லகாண்டிருக்கும் 

முடிந்  முடிவாகும். 

 ேைி  வாழ்க்னகக்குப்  யன் டா  கருத்து 

எதுவும் அல்ெது வாழ்க்னகயில் முனறயாய்ப் 

 ின் ற்ற முடியா  முன்னுக்குப்  ின் 

முரண் ாடாை கருத்து எதுவும் இெக்கியங்கைில் 

இருக்க முடியாது. ஓர் இைத் ாாின்  ண் ாட்டுப் 

ல ருேி ங்கனையும் கொச்சார மேம் ாடுகனையும், 

நாகாிக வைர்ச்சிகனையும் லோழியின் 

சிறப்புக்கனையும் உணர்த் வல்ெை 

இெக்கியங்கள். இெக்கியங்கமை 

வரொறுகைாகவும் இருக்கின்றை. குறிப் ாகக் 

கூறிைால், “கல் ம ான்றி ேண் ம ான்றாக் 

காெத்ம  முன் ம ான்றிய மூத்  குடியிைர்” 

எைக் கூறப் டும்  ழந் ேிழர்கள்  ம் வாழ்க்னக 
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வைத் ினைச் சித் ிாிக்கும் வரொற்று வடிவ 

நூல்கள் எதுவும்  ேிழ் லோழியில் இருந்  ில்னெ”5 

என்று  ழந் ேிழ் இெக்கியத் ின்  ண் ினைப் 

ம ாற்றுகின்றார். 

 

ேைி  குெ மேம் ாட்டு இெக்கியம் 

 ழந் ேிழ் இெக்கியங்கள் உணர்த்தும் கருத்துக்கள் 

ேைி  குெ ோண்புகனை எடுத்துனரக்கும் 

வைமுனடயது என்  ற்கு புறநானூற்று 

வாிகனைக் னகயாளுகிறார். ‘யாதும் ஊமர 

யாவரும் மகைிர்’ என்ற கணியன் 

பூங்குன்றைாாின் உெகைாவிய ேைி  நெமும், 

‘ஒன்மற குெம் ஒருவமை ம வன்’ என்ற 

 ிருமூொின் சேய நல்லிணக்கமும் ‘ ீதும் 

நன்றும்  ிறர் ர வாரா’ என்னும் புறநானூற்றுப் 

புெவாின் மநாக்கும் ம ாக்கும் ேைி  குெ 

மேம் ாட்டுக்குப் ல ாிதும் துனண நிற்கின்றை”

6 என்கிறார். 

 இந்  உெகத் ில் வாழும் ேைி ர்கைின் 

உள்ைங்கைில் நல்ெல ாரு இணக்கம் 

ஏற் டுகின்றம ாது ேைி மநய ேிக்க வாழ்க்’

னகமயாடு ேைி  இைம் ோண்புறும் என் து 

கருத் ாகும். 

 

 ண் ாட்டுப் ல ருனேயில்  ேிழ் உணர்வு 

 னக ேறக்கும்  ண் ிற்கும், எ ற்கும் அஞ்மசாம் 

என்ற  ிண்னேக்கும்  ேிழர்க்மக உாிய சிறந்  

ோண்புகள் அனேந் ிருக்கின்றை என் ன  

உணர்த்   ேிழ் வாிகனை எடுத்துனரக்கின்றார். 

“ோைம் வாின், ‘உச்சி ேீது வாைிடிந்து 

வீழ்ந் ம ாதும் அச்சேில்னெ அச்சேில்னெ 

அச்சலேன்  ில்னெமய’ என்று ம ார்ப் 

 ரணி ாடி நாேர்க்கும் குடியல்மொம் 

நேனையஞ்மசாம்’ என்று குரல் லகாடுத் வர். 

 ிண்ம ாள்  ட்டி விண்  றக்கச் லசய்யும்  ிறன் 

ேறவமும்  ேிழர்க்மக உாிய  ண் ாட்டுப் 

ல ருேி ங்கைாகும்”7 என்று வீர ீர சமூக 

உணர்வுக்கு  க் ி இெக்கியங்கனைக் 

னகயாளுகிறார். 

 

 ன்முன்மைற்றச் சிந் னை 

 ன்னுனடய  ிறப்பு,  ன்  ந்ன யின் ோண்பு, 

 ன்னுனடய  ிறன் வைர்ச்சிந் னைகள் 

ம ான்றவற்றின்  ைித் ிறன்கனை 

எடுத்துனரக்கும்ம ாது  ழந் ேிழ்ச் 

சிந் னைகனைக் கூறுகின்றார். இ னை, “இன்று 

புறந் ரு ல் என்  னெக்கடன் சான்மறாைாக்கு ல் 

 ந்ன க்கு கடன்; மவல் வடித்துக் லகாடுத் ல் 

லகால்ெர்க்கு கடன்; லவற்றிலகாண்டு வரு ல் நின் 

 னெக்கடன்’ என்ற  ழந் ேிழன்னையின் 

சூளுனரக்மகற் ,  ம் கடன் உணர்ந்து 

லசயொற்றும் ல ற்மறார்க்குப்  ிள்னையாய்ப் 

 ிறந்ம ன் எைவும், ‘நல்ெ குடும் ம் ஒரு 

 ல்கனெக்கழகம்’ என்றார்த்  ன ந் ேிழ்க் 

கவிஞன்  ாமவந் ன்  ார ி ாசைின் 

நல்லுனரகளுக்கு ஏற் , அனேந் ிட்ட என் 

குடும் த் ின்  ழக்கவழக்கங்கைின் லசம்னேயிைால் 

 ாிணாே வைர்ச்சி ல ற்மறன்”8 எைவும் 

கருத்துக் கூறுகின்ற ம ாது அவரது  ேிழ் 

உணர்வுகள் புெப் டுத்துகின்றது. 

 

முடிவுனர 

உள்ைங்கவர்ந்   ேிழ் என்று அவரது ம ச்சு 

நனடயில்  ேிழின் ல ான்னே உணர்வுகள் 

லவைிப் டுகின்றது. ேகாகவி  ார ியின் 

 னடப் ினை உணர்த்துகின்றம ாது, அவாின் சமூக 

உணர்வுகனை விைக்கும்ம ாது  ார ியின்  ேிழ் 

வாிகனைப் புெப் டுத்துகிறார். 
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  ழந் ேிழ் இெக்கியங்கனைக் கற்கின்ற ைால் 

உண்டாகும்  யன்  ற்றி உனரக்கும்ம ாது 

 ேிழின் வைேிகு சிந் னைகனை 

லவைிப் டுத்துகின்றார். 

 ேைி  குெத் ின் ோண்புகனைப் 

ல ருனேப் டுத்தும் இெக்கியங்கனைச் 

சுட்டிக்காட்டி விைக்கும்ம ாது அவரது சமூக 

உணர்வுகமைாடு  ேிழ் உணர்வு ேிைிர்கின்றது. 

 

மேற்மகாள்கள் 

அமு த் ேிழ்,  . 65. 

மேெது.,  . 66. 

மேெது.,  . 66. 

மேெது.,  . 71. 

மேெது.,  . 74. 

மேெது.,  . 79. 

மேெது.,  . 107. 

மேெது.,  . 113. 
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மு. ங்கராசைின்   ைித்துைிகள் உணர்த்தும்   த்துவச் சிந் னைகள் 

 

முனைவர் ஜ. ம வர்ல ாம்ேிநாயக்கர் 

உதவிப்பேரரசிரியர், தமிழ்த்துயை 

ஏைவிவசரயிகள் சங்கக் கல்லூரி, பேரடிநரயக்கனூர் 

 

 ஞரைத்தின் அன்யே அல்ைது உண்யமயய 

அைிவபத தத்துவம் எைப்ேடும். ஆன்மரக்கள் 

அனுேவிக்கின்ை இன்ைல்கயளக் கண்டு, அதன் 

கரரைங்கயள அைிந்து, அவ்வின்ைல்கயள 

நகீ்கும் எண்ைத்பதரடு உதயமரவது தத்துவம் 

ஆகும். மைித வரழ்வு ேண்ேை மைிதைரல் 

பதரற்றுவிக்கப்ேட்ை சமூகம், சமயம், அரசியல், 

தேரருளரதரரம் என்ேை தத்துவத்தின்  

அடிப்ேயைக் கூறுகள் ஆகும்.  இதுபேரன்ை 

தத்துவச் சிந்தயைக் கருத்துக்கயளத்  தன்னுயைய 

கவியதகளின் வழி கவிஞர் மு.தங்கரரசன்  

எங்ஙைம் தவளிப்ேடுத்துகிைரர் என்ேதயை 

இக்கட்டுயரயில் கரைைரம். 

 

நிம்ே ி 

மைிதன் தன் வரழ்க்யகயில் பவட்யக, எதிர்ேரர்ப்பு, 

பேரரயச, பகரேம், ஆகியவற்யை நீக்கிைரல் 

நிம்மதி தரைரய் கியைக்கும். மைதில் 

உண்ைரகும் பேரயமதிபய  நிம்மதி எைப்ேடும். 

மைித வரழ்வில் ஒவ்தவரருவரும்  இருப்ேயதக் 

தகரண்டு மை நியைவுைன் வரழ்ந்தரபை 

வரழ்க்யகயில் நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் 

கியைக்கும். அதயை விடுத்து இல்ைரதயதயும் 

கியைக்கரதயதயும் எண்ைி ஏங்கிைரல் மைம் 

சஞ்சைம் அயையும். அபதபேரல் 

நிகழ்கரைத்யத வீைடித்துவிட்டு இைந்த 

கரைத்யதயும், எதிர்கரைத்யதயும் ேற்ைி 

சிந்தித்துக் தகரண்பை இருப்ேதைரல் நிம்மதி 

இழக்;கக் கூடும்.  ஆகபவ மைம் அயமதி தேை 

நல்ை சிந்தயைகயள எண்ை பவண்டும் 

என்ேதயை 

“நிம்மதி இல்ைர தநஞ்சம் 

பநர்ந்திைப் தேற்ைரர் பகரடி 

நிம்மதி எங்பக என்று 

நிர்மை உைகம் பதடிச் 

சம்மதி அயமதி தநஞ்சச் 

சங்கமம் நரடும் மரந்தர் 

தம்மதி  நியைவரல் ஈண்டு 

தக்கை தகரண்ைரல் வரழ்வரர்!”  

(மு.தங்கரரசன், ேைித்துளிகள், ே.19) 

 இங்ஙைம் மு. தங்கரரசைின் கவியத 

வரிகள் உைர்த்துகின்ைை. 

 

அறிவு ேயக்கம் 

மைித சமுதரயம் அைியரயம இருளில் 

அகப்ேட்டுத் தத்தளிக்கும் நியையியைபய 

அைிவு மயக்கம் என்று கூைைரம். இதயைபய 

வள்ளுவப் தேருந்தயக 

‘இருள்நீங்கி இன்ேம் ேயக்கும் மருள்நீக்கி 

மரசறு கரட்சி யவர்க்கு”       (குைள் -352) 

 அைிவு மிக்க சரன்பைரர் ேழக்கமும், 

கருத்துச் தசைிவு மிக்க நூல்கயளப் 

ேடிப்ேதரலும் அைிவு மயக்கத்யதப் பேரக்கிை 

முடியும் என்ேதயை 

“அைிவிைில் மயக்கம் பதரன்ைர 

ஆண்யமயயப் தேறுதல் பவண்டும் 

தசைிவிைில் மயக்கம் இல்ைரச் 

சீர்யமயில் தசழுயம பவண்டும் 

தநைியிைில் மயக்கம் பநரர 

நீர்யமகள் ஒளிர பவண்டும் 

“தேரைியிைில் அைக்கம் கரண்பேரர் 

பேரதவிழ் மைரின் பேரல்வரர்” 

(மேெது, ே.32) 

 இவ்வரறு மு. தங்கரரசன் தம் கவியத 

வரிகளின்   மூைம் அைிவு மயக்கத்யதப் 

பேரக்கிடும் விதிமுயையியை 

எடுத்துயரக்கின்ைரர். 
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ஏோற்றம் 

ஒருவரின் நம்ேிக்யக அல்ைது எதிர்ேரர்ப்பு 

நியைபவைரததரல் ஏற்ேடும் அதிருப்தி 

உைர்வும், நியைத்தது நைக்கவில்யைபய 

என்ை வருத்தமும் ஏமரற்ைம் 

என்ையழக்கப்ேடுகிைது. வண்டிைம் 

கரகிதப்பூக்களில் பதயைத்பதடுவது பேரன்று 

கியைக்கரது என்று ததரிந்தும் இைவம் கரத்த 

கிளிபேரன்று எதிர்  ேரர்ப்புக்கயள வளர்த்துக் 

தகரள்வதரகும். பமலும் நம்ேிக்யகயின் 

கைவுகயள உயைத் ததைிந்து 

எதிர்ேரர்ப்புக்கயளச் சியதத்தரல் இதயத்தில் 

உண்ைரகும் ரைபவதயை உைர்வியை 

“பவடுவன்தரன் குைியவப்ேரன் 

விைகிப்பேரைரல் 

வியளந்து வரும் “ஏமரற்ைம்” வீைில் அம்பு! 

பகரடுயர்த்திக் குைியயமக்கும் மைீவன்தன் 

குயைவரவில் குயமந்திடுவரன் 

இயற்யகயரகும்! 

ேரடுேடும் ததரழிைரளி “ ேரர்த்து ஏங்கப் 

ேைமுதயை சியத;ததுவிைப் ேயதத்துப் 

பேரவரன்! 

பதடுதேரருள் துல்லியமரய்த் திரளர விட்ைரல் 

திைமுயற்சி அத்தயையும் ததைித்துப் 

பேரகும்!”   (மேெது, ே.34) 

 இவ்வரறு கவிஞர் மு.தங்கரரசன் தன் 

கவியத வரிகளின் வழி விளக்குகிைரர் ஏக்கம் 

நியைபவைரத ஆயச, விரும்ேியது கியைக்கரத 

துக்கம், ததரயைதூரத்தன்யம, அன்ேிற்குரியவர் 

அருகில் இல்ைரததது உயையம இழப்பு, 

இைந்த கரைத்தில் ஏற்ேடுகிை பசரகம், கவயை, 

மைஅழுத்தம் என்கின்ை மை உைர்வுகபள  

ஏக்கம் ஆகும். கைந்த கரைத்திற்கும், 

நிகழ்கரைத்திற்கும் இயையிைரை ததரைர்புகயள 

வயகப்ேடுத்துவதரகும். 

 மைித வரழ்க்யகயில் சிறு பதயவகயளயும் 

நியைபவைரமல் பேரைரல் அது வரழ்நரள் 

ஏக்கமரக மரறுகிைது. அன்ைரை வரழ்வில் 

அடிப்ேயைத் பதயவகள்கூை கியைக்கரமல் 

ஏங்கும் ேரமர மக்களின் குரைரக 

“எப்ேடி நைக்க பவண்டும் 

என்ைிடும் விதியின் கூர்யம! 

அப்ேடியரகத் தரபை 

அகிைபம இயங்கும் பேரழ்தில் 

“தசப்ேடி வித்யத” என்னும் 

தசழுயமயரய் மரைப் பேரபமர? 

தப்ேடி கரணும் பேரதில் 

தகித்திடும் ஏக்கம் தநஞ்சம்”  

(மேெது, ே.41) 

என்கிை இக்கவியத வரிகளின் மூைம் மக்களின் 

வரழ்வியல் ஏக்கத்தியை ேதிவு தசய்கிைரர். மு. 

தங்கரரசன். 

 

ல ாறானே 

ஒருவரின் தவற்ைி, வளர்ச்சி, தேருஞ்தசல்வம் 

ஆகியவற்யைக் கண்டு தரங்கமுடியரத 

வயிற்தைரிச்சலுைன் கூடிய ஆற்ைரயமபய 

தேரைரயம எைப்ேடும். இதயை வள்ளுவர் 

“அைன் ஆக்கம் பவண்ைரதரன் என்ேரன் 

ேிைைரக்கம் 

பேைரது அழுக்கறுப் ேரன்”(குைள் 163) 

 ஒருவரின் மிகச்சிைந்த நைத்யத சரதயை 

அல்ைது உயையமகயள தேை முடீயரத பேரது 

ஏற்ேடும் ஒருவித உைர்ச்சிபய தேரைரயம 

ஆகும். 

 தைித்திையை பமம்ேடுத்திக் தகரண்ைரல் 

வரழ்வில் புகழும் தவற்ைியும் தேறுவர். ஆைரல் 

தேரைரயம குைத்யத வளர்த்துக் தகரண்ைரல் 

மைக் குழப்ேமும், அயமதியின்யமயும் தேற்று, 

சிறுயம அயைவர் என்ேதயை 

“ேிைர் வரழப் தேரறுக்கரது ‘ேியழத்து’ 

வரழும் 

ேிசகுமைம் தகரண்பைரபர 

தேரைரயமயரளர் 

திைம் தன்ைில் வளர்த்துக்தகரள் ததளிவு 

பநர்யம 

திைந்தன்யைப் தேற்றுக்தகரள்திகழ் 

இல்ைரத் 

தரங்தகட்ைத் தகுதியிைர் இயல்பே யரகும் 
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தைங்தகரண்ை தேரைரயமயதன் தரக்கம் 

தரனும் 

உரம் இல்ைர தநஞ்சதைில் உயைவு 

தேற்ைரர். 

உவந்துயையும் தேரச்சரப்பு உள்ளம் 

ஆகும்!” 

(மு.தங்கரரசன், ேைித்துளிகள், ே.71) 

 தைது கவியத  வரிகளின் மூைம் தேரைரயம 

குைத்திைரல்  ஏற்ேடும் சிக்கல்கயள விளக்குகிைரர் 

கவிஞர் மு.தங்கரரசன் 

 

ல ாறுனே 

தேரறுயம என்ேது  துன்ேம் பநரும் பேரது 

உைர்ச்சிகயள உள்ளைக்கிக் தகரள்ளுதலும், 

பகரேத்யத தவளிக்கரட்ைரமல் இருக்கும் 

மைநியை ஆகும். ேிைர் தம்யம இகழும் பநரம், 

நீண்ை தரமதங்கள் உண்ைரக்கும் சூழ்நியைத் 

ததரைரந்து வரும் இன்ைல்களின் பேரதும் 

அயமதியரக இருக்கும் நல்ை குைபம 

தேரறுயம எைப்ேடும் 

“அகழ்வரயரத் தரங்கும் நிைம்பேரைத் 

தம்யம 

இகழ்வரயரப் தேரறுத்தல் தயை”  

(குைள்-151) 

என்கிை வள்ளுவரின் குைள் ஒப்பு 

பநரக்கத்தக்கதரகும். 

 தேரறுயமயியை பமற் தகரள்ளும் 

குைத்திைரல் மை வலியமயும், தவற்ைியும், 

பேரின்ேமும் கிட்டும் என்ேதயைப் 

“தேரறுயமபய புைிதங் கரக்கும் 

புவைபம அைிந்த உண்யம 

தேரறுயமபய பூமித் தரயின் 

தேரன்ைிைர தவற்ைியரகும்.! 

தேரறுயமயய இழந்து நின்ைரர் 

“தேரைரயம” யின் வயத்தரரரகி 

அருயமயின் தசயலின் தவற்ைி 

அயைத்யதயும் இழந்து நிற்ேரர்!”  

(மு. ங்கராசன்,  ைித்துைிகள்,  .75) 

என்ை கவிஞர் மு. தங்கரரசைின் கவியத 

வரிகளின் மூைம் தேரறுயமயின் அவசியத்தியை 

உைர்ந்து தகரள்ளைரம். 

 

நினறவுனர 

தற்கரைச் சமுதரயத்தில் நிம்மதியின்யம, அைிவு 

மயக்கம், ஏமரற்ைம், தேரைரயம குைம், ஏக்கங்கள், 

தேரறுயமயின்யம என்ேை நயைமுயைச் 

சிக்கல்களரக அயமகின்ைை. 

அச்சிக்கல்களுக்கு நல்ை தத்துவச் 

சிந்தயைகயள கவிஞர் மு.தங்கரரசன் தைது 

ேைித்துளிகள் என்னும் கவியதத் ததரகுப்ேின் 

மூைமரக இச்சமுதரயத்திற்கு நற்சிந்தயைகயள 

நல்கி இருப்ேயத நூலின் வழி அைியமுடிகிைது. 
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லசயலூக்கக் கவிஞர் மு.  ங்கராசன் 

 

சு. ல ாண்டியம்ோள் 

லகௌரவ விாிவுனரயாைர்,  ேிழ்த்துனற 

அரசு கனெ ேற்றும் அறிவியல் கல்லூாி,  ிருவாடானை 

 

சிங்கப்பூர்  ேிழ்க் கவிஞர் மு.  ங்கராசன். 

சிறப் ாை கவின  ஆக்கங்கள்  ெவற்னற 

 ேிழுெகிற்கு வழங்கிப் ல ருனே மசர்த் வர். 

சிறுகன கள், நாடகங்கள், கட்டுனரகள் எைப் 

 ெ உனரநனட வடிவங்கனை அவர் 

எழு ியிருந் ாலும் அவருக்குக் கவின  

மேலுள்ை ஆர்வம் அ ிகோக இருந்துள்ைது. 

ேைி ன்  ிறந் து மு ல் இறப் து வனர  ாடமெ 

அவனுக்குத் துனணயாக இருப்  ாக அவர் 

கருதுகிறார். 

 கவின  குறித்  அவாின்  கவின  

 ின்வருோறு. 

விாிந் ல ாரு கருத்  னைச் சுருக்கோக 

விைக்கங்கள் உள்ைடக்கி விைம்பும் 

நன்றாம் 

லசறிந் ல ாரு இெக்கியத் ின் வடிவோகச் 

லசழித் ிங்கு உெமகானரக் கவர்ந்  ம்ோ 

லநாிந் ல ாரு கருத் னேவாய் நினறந்து 

ம ான்றும் 

லநடும்புவியின் ோந் ரவர் நினைவு கூர்ந்து 

ல ாிந் ல ாரு  ீர்க்கோய்த்  ிைமும்  ாடும் 

 ிறோர்ந்  லோழியுருவம் கவின யாகும். 

( ைிேனழ- புவியாளும் கவின  –  .110) 

என்று கவின  வடிவத் ின் அழகினையும், 

அ ன் சக் ினயயும் அைவிடுகிறார். கவின  

என் து உெமகார் விரும்பும் வடிவிைது, 

மேலும் அது  ிறோர்ந்  லோழியின் உருவம், 

லசறிந்  இெக்கிய வடிவம் என்று கவின க்காை 

மகாட் ாடுகனைக் கவிூ்ன யிமெ வனரயறுத்துத் 

 ந்துள்ைார் மு.  ங்கராசன். 

 கவின  வடிவம் ஊக்கம்  ரும் வடிவம் 

என்றும் மு.  ங்கராசன் கருதுகிறார். 

நல்ொற்று  டுத்துகின்ற நன்னே மநர்வாய் 

நறுக்கதுவும் ல றித் ாற் ம ால் நாசூக்காகச் 

லசால்ொக்கச் சுந் ரத் ின் லசாரூ ோகும் 

லசான்ோாித்  ிறனூற்மற கவின யாகும் 

உள்ைாக்கம் புாிமவார்க்கு உகந்  ல ான்றாய் 

உருவாக்கம் உறுமநாக்கம் உெகம் ஏற்க 

நல்லூக்கம்  ரும் முயற்சி நயந்து ம ான்ற 

நாைிெத் ில் நற்கவின   னழத்  ல ன்மகா” 

(மேெது) 

என்று கவின  லசால்ேனழத்  ிறைாகக் 

காண்கிறார் மு.  ங்கராசன். மேலும் கவின  

என் து நல்லூக்கம்  ரும் முயற்சி என்றும் அவர் 

குறிப் ிடுகிறார். இவ்வைவில் மு.  ங்கராசன் 

அடிப் னடயில் ஒரு கவிஞராகவும், 

அத்துனறயிமெமய விருப் த்துடன் லசயல் ட்ட 

வராகவும் விைங்கியுள்ைார் என் து ல ாிய 

வருகிறது. 

 இெக்கண இெக்கியங்கள் ஒரு நாட்டின் 

ேர ினை, லசழுனேயினை,  ண் ாட்டினை 

நாகாீகத் ினை லவைிப் டுத்துவை. இ னை 

இக்கவிஞர், 

‘‘வழக்கியல் வாழ்க்னகப்  ண்பு 
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வைர்புவி ேக்கள் ம ாற்ற 

சழக்குகள் ம ான்றா வாறு 

சமூகமும் இயங்கு ற்காய் 

இெக்கண இெக்கியங்கள் 

என் ை மு ொய்க்லகாண்டு 

நினெக்கை லநறிகள் னவத் ார் 

நீள்புவி என்றும் ம ாற்றும்”  

(நித் ிெப்பூக்கள் –  . 35) 

என்று ஒரு லோழியின் லசழுனேக்குக் காரணோக 

இெக்கியச் லசாத்துகள் அனேகின்ற முனறனயக் 

காட்டுகிறார் மு.  ங்கராசன். 

 கவின கள் லசயலூக்கம்  ருவை என் ன  

அவாின் லநடுங்கவின  ஒன்மற எடுத்துனரக் 

கின்றது. 

லசயலெல்ொம் சிந் னையின் வடிவ ோகும் 

சிந் ித்துச் லசயல் ட்டால் லவற்றி யாகும் 

லசயலெல்ொம் ஊக்கத் ின் சீர்த் ி யாகும் 

லசறிந்து வரும் உள்ைத் ின் லசழுனே யாகும் 

லசயலூக்க முனைப்ல ல்ொம் சீர்னே யாகும் 

சிறந்து வரும் ஆக்கலேல்ொம் சிலிர்ப்ம  ஆகும் 

லசயொக்கம் எல்ொமும் சீர்ப்ம  யாகும் 

சிந் னையின் ேெர்ச்சிக்குச் சிறப்ம  யாகும்.  

( ைித்துைிகள், லசயலூக்கமும், 

லசயொக்கமும்,  . 49) 

என்ற நினெயில் கவின யின் லசயலூக்கம் 

 ரும்  ண் ினை எடுத்துனரக்கிறார் மு. 

 ங்கராசன். 

 சிந் னையின் வடிவம் லசயல் ஆகின்றது. 

அ னைமய லவற்றி ல றும் வனகயில் 

சிந் ித்துச் லசயல் ட்டால் லவற்றியாகும். 

லசயல்கள் நனடல ற  ைரா ஊக்கமே 

காரணோகும். உள்ைத் ின் லசழுனேமய 

லசயல்கைின் ஆக்கோகின்றது. சிந் னையின் 

ேெர்ச்சி சிறப்ன த்  ரும் என்று கவின யின் 

வழியாக லசயலூக்கம் ல ற வழி லசய்கிறார் மு. 

 ங்கராசன். 

அறேறிந்து லசயல் டு ல் ஆண்னே யாகும் 

அைவறிந்து லசயல் டு ல் அனேமவ யாகும் 

லசறிவறிந்து லசயல் டு ல் சீர்னே யாகும். 

சிறப் றிந்து லசயல் டு ல்  ீர்க்க ோகும் 

லநறியறிந்து லசயல் டு ல் மநர்னே யாகும் 

நின்லறறியும் விைக்க ைின் நீர்னே யாகும். 

குறியறிந்து லசயல் டு ல் கூர்னே யாகும் 

லகாள்னகவழி நின்றிடு ல் மகண்னே யாகும். 

(மேெது  . 50) 

என்ற  ாடலில் இரு இனணகனை 

மு. ங்கராசன் காட்டுகிறார். 

அறம் – ஆண்னே 

அைவு –அனேவு 

லசறிவு- சீர்னே 

சிறப்பு –  ீர்க்கம் 

லநறி – மநர்னே 

குறிப் றி ல் – கூர்னே 

லகாள்னக – மகண்னே 

என்ற இரு இனணகனைப்  யன் டுத் ிச் 

லசயலூக்கத் ின் சிறப் ினைக் காட்டுகிறார் 

 ங்கராசன். 

 இ னைத் ல ாடர்ந்து எச்லசயல்கள் 

லசய்யமவண்டும் என்று  ட்டியல்  ருகிறார் மு. 

 ங்கராசன். 

நாடறிந்து லசயலூக்கம் நடக்க மவண்டும் 

நலிலவல்ொம் ம ாக்கும் நல் நாட்டம் 

மவண்டும் 

 ாடறிந்து  ண் ிலைாைிக் காாியங்கள் 

 ாிணேிக்கும் நினெல ற்றால்  ாமர ம ாற்றும் 

நீடறிந்து ல ானெமநாக்கு நீட்சியாகும் 

நினெப் ாடு லசயொக்கம் லநகிழ்மவ யாகும் 

ம டறிந்து லசயலூக்கம் நினெயப் ல ற்றால் 
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 ிகழ்நாட்டில் ேறுேெர்ச்சி ல ைியக் 

காண்ம ாம்              (மேெது) 

என்று எச்லசயல்கள் நனடல ற்றால் நாட்டிற்கு 

நல்ெது என்று  ாடலில் காட்டுகிறார்  

மு.  ங்கராசன். 

 நலிவு ம ாக்கமவண்டும்,  ண் ாை 

காாியங்கள் நடக்க மவண்டும், ல ானெ 

மநாக்குப்  ார்னவயுடன்  ிட்டேிட மவண்டும். 

இதுமவ ேறுேெர்ச்சியாக நாட்டிற்கு அனேயும். 

கவிஞர் மு.  ங்கராசன் சிங்கப்பூர் ேமெசியாவுடன் 

இனணந் ிருந்  காெத்ன யும் கண்டவர். 

சிங்கப்பூர்  ிாிந்து  ைிநாடாக ஆைல ாழுன யும் 

கண்டவர். எைமவ இரு ல ாழுதுகனையும் 

கண்ட நினெயில் சிங்கப்பூர் நாடு உயர்வு ல ற 

மவண்டும் என்ற எண்ணத் ில் ஏக்கத் ில் அவர் 

கவின கனைச் லசயலூக்கம்  ருோறு 

 னடத்துள்ைார். 

 இவ்வாறு கவின  என் ன  லசயலூக்கம் 

கூட்டும் கருவியாகக் கண்டுள்ைார் மு. 

 ங்கராசன். 

 எவ்லவற்னறச் லசய்யக் கூடாது என்றும் மு.  

 ங்கராசன் குறிப் ிடுகிறார். 

 

 

‘‘இயொேல் இருப் வர்க்கு உ வி லசய் ல் 

இ யத்துக்கு இ ேைிக்கும் இன் ம் நல்கும் 

அயொனர அணுகிநி ம் னககள் ஏந்தும் 

ஆண்னேயிொர்க்கு உ வு ல் அறமே அல்ெ 

முயொேல் முன்மைற்றப்  டிமய இன்றி 

முறுவலித்து ஏோற்றும் முனைப்பு லகாண்ட 

லசயலூக்கம் இல்ொ ார்க்கு உ வி லசய்வது 

சிந்ன ேிக லநாந் ிடு ல் சீர்னே அல்ெ 

 (நித் ிெப் பூக்கள் . .27) 

என்று எவர்க்கு உ வு ல் கூடாது என் ன யும் 

காட்டுகிறார் மு.  ங்கராசன். 

 முயற்சி லசய்யாேல் முறுவலித்து ஏோற்றும் 

 ன்னேயுனடமயார்க்கு உ வு ல் மவண்டாம்,  ிச்னச 

எடுக்கும் நினெயில் ேற்றவர் ல ாருைில் 

வாழ்மவார்க்கும் உ வு ல் மவண்டாம் என்று 

மு. ங்கராசன் குறிக்கிறார். இ ன் காரணோக சமு ாய 

உணர்வுடன் கவின கனைப்  னடப் வர் மு. 

 ங்கராசன் என் து ல ாிய வருகிறது. 

 இவாின் லசயலூக்கத் ிைால்  ேிழும், 

சிங்கப்பூரும், இவாின் ோணவர்களும் 

உயர்ந்துள்ைார்கள்.  ான் லசால்லிய வண்ணம் 

வாழ்ந் வராக, எழு ியவண்ணம் வாழ்ந் வராக மு. 

 ங்கராசன் விைங்குகிறார். 
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மு.  ங்கராசைின் கவின க்கைம் - சிெ சிந் னைகள்: ‘உ யம்’ கவின த் 

ல ாகுப்ன  முன்னவத்து... 

 

முனைவர் நா. நாகலிங்கம் 

மேைாள்  ேிழ் உ விப் ம ராசிாியர் 

 ேிழ் உயராய்வு னேயம், அரசு கனெக் கல்லூாி, மேலூர் 

 

முன்னுனர 

மு.  ங்கராசன் சிங்கப்பூாில்  ேிழாசிாியப் 

 ணியாற்றியம ாடு கவின , சிறுகன , 

நாடகம், கட்டுனர ஆகிய  னடப்புக்கைில்  ேது 

ஆளுனேனயப்   ிவு லசய் வர். அயெக 

நாட்டில் அவரது  ேிழ்ப்  ணியும்  ேிழ்த் 

ல ாண்டும் ம ாற்று லுக்குாியை. அவருனடய 

சீாிய  ேிழ்ச் சிந் னைகள் இக்கட்டுனரயில் 

விைக்கப்ல ற்றுள்ைை. 

 

 னடப் ாைி அறிமுகம் 

மு.  ங்கராசன் அவர்கள்,  ேிழ்நாட்டிலிருந்து 

புெம்ல யர்ந்து லசன்று மு லில் 

ேமெசியாவிலும்,  ின்ைர் சிங்கப்பூாிலும் 

வாழ்ந்து,  ேிழின்,  ேிழைின் 

அனடயாைங்கனைப்   ிவு லசய்து  ேிழ்ப் 

 ணியாற்றிவரும் ல ருனேக்குாியவர் ஆவார். 

இவர்  ேிழ்நாட்டில்  ிருச்சி ோவட்டம், முசிறி 

வட்டம், முருங்கப் ட்டி ஒன்றியத்ன ச் மசர்ந் , 

 ளுனக ா ர்ம ட்னட என்னும் கிராேத் ில் 

இலர. முத்துவீராசாேி நாயுடு – ல ான்ைம்ோள் 

 ம்  ியிைருக்கு 22.05.1935இல் ேகைாகப் 

 ிறந் வர்.  ம் இரண்டாம் வய ிமெமய  ானய 

இழந்  இவர் ம்  ந்ன யுடன் ேமெசியா 

லசன்றார். அங்குத்  ிைக்கூலியாகப்  ணியாற்றிய 

 ம்  ந்ன யின் அாிய முயற்சியால், 

 ேிழாசிாியர்  யிற்சி ல ற்ற மு.  ங்கராசன் 

 ேிழாசிாியர் ஆைார். 20.08.1957இல் மு. 

 ங்கராசன் லசல்ெம்ோள் என்னும் 

குணவ ினயத்  ிருேணம் லசய்து லகாண்டார். 

 1960கைின் இறு ியில் சிங்கப்பூாில் 

குடிமயறிய மு.  ங்கராசன் அங்கு கனெேகள் 

 ேிழ்ப்  ள்ைியில்  ற்காலிகத்  ேிழாசிாியர் 

ஆைார். 1962 மு ல்  ன்ைிலரண்டு ஆண்டுகள் 

லசம் வாங்  ேிழர் சங்கத்  ேிழ்ப் ள்ைியில் 

மு ல்வராகப்  ணியாற்றிைார். லசம் வாங் 

 ேிழ்ச் சங்கத் ின் லகௌரவ ல ாதுச் லசயொைர், 

 ேிழ்மவள் நாடகேன்றச் லசயொைர் ல ாறுப்புக்கைில் 

 ணியாற்றிய மு.  ங்கராசன் எழுத்துத் 

துனறயிலும்  ம்  ேிழ்ப்  ணினயத் 

ல ாடர்ந் ார். 

  ின்ைர் மு.  ங்கராசன் ல ாடக்கப் 

 ள்ைியிலிருந்து விெகி, சிங்கப்பூர் உேறுப் 

புெவர் உயர்நினெப்  ள்ைியில்  ேிழாசிாியர் 

ஆைார். 1983ஆம் ஆண்டில் சிங்னக நாட்டில் 

 ேிழ் இரண்டாம் லோழியாகப்  யிற்று 

விக்கப் டும் நினெ ம ான்றியது. மு. 

 ங்கராசன் கவின , சிறுகன , நாடகம், 

கட்டுனர ஆகிய  னடப் ிெக்கியத் துனறகைில்  டம் 

  ித் வர் ஆவார். இவலரழு ிய கவின கைில் 

 ெ, சிங்கப்பூர் வாலைாலி நினெயத் ின் 

‘கவிஇன் ம்’ நிகழ்ச்சியில் ஒலி ரப் ாைனவ. 
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 நூலினை லவைியிட்டு எழுத் ாைராகத் 

 ன்னை லவைிப் டுத்  விரும் ிய மு. 

 ங்கராசன், 1985 – 1986கைில் ‘அணிகென்’ 

என்னும் கவின த் ல ாகுப்பு நூலினையும், 

‘பூச்லசண்டு’ என்னும் சிறுகன த் ல ாகுப்பு 

நூலினையும் எழு ிைார். 1987-1988கைில் 

‘உ யம்’ என்னும் கவின த் ல ாகுப்பு 

நூலினையும், ‘சிந் னைப்பூக்கள்’ என்னும் 

சிறுகன த் ல ாகுப்பு நூலினையும் 

லவைியிட்டுள்ைார். சிங்னக, ேமெசியா 

நாடுகைின் எழுத்துத் துனறயில் மு. ங்கராசைின் 

முயற்சியால் லவைிவந்   ேிழமவள் அவர்கைின் 

வாழ்க்னக வரொற்று நூொை ‘கவிக்குெம் 

ம ாற்றும்  ேிழமவள்’ என்னும் நூல் 

அவருக்குப் ல ரும்புகனழத் ம டித்  ந் து 

 

‘உ யம்’ கவின த் ல ாகுப்பு – அனேப்பும் 

 குப்பும் 

 ேிழ் இெக்கிய ேர ில் ‘உ யம்’ என்னும் கவி  

நூலின்  னெப்பு, ேரு நிெத் ின் விடிந்தும் 

விடியாேல் சூாியன் உ ிப்  ற்கு முன்புள்ை 

‘னவகனறப் ல ாழுது’ என்னும் காெத்ன க் 

குறிக்கும். அப்ல ாழு ில் விழித்ல ழும் 

ோந் ர்கைின் கடனேகள் நல்ெவண்ணம் 

அனேயமவண்டும். 

 மு.  ங்கராசைின் ‘உ யம்’ என்னும் 

இக்கவின  நூலில் முப் து கவின கள் 

உள்ைை.  அவற்னற னவப்பு முனறயில் 

முனறப் டுத் ிக் கவிஞர் உண்னேகள், 

உணர்வுகள், நாடு, விழாக்கள், உருவகங்கள் 

என்னும் ஐந்து ல ரும் ிாிவுகைில் னவத்துள்ைார்.  

‘உண்னேகள்’ என்னும்  குப் ில் அனே ி, 

அைவு, இங்கி ம், இனண, உ யம், காவல், 

காருண்யம், துனண, லநறிநின்றார் என்னும் 

ஒன் து கவின களும், ‘உணர்வுகள்’ என்னும் 

 குப் ில் அழகு, அடக்கம், ஆனச, எ ிர்காெம், 

சிைம், புதுனே, ல ருனே, வீரம், நினறவு 

என்னும் ஒன் து கவின களும், ‘நாடு’ என்னும் 

 னெப் ில் எழுச்சியும் ஏற்றமும், குடினே, 

ஒருனேப் ாடு, உள்ைதும் உருவாவதும் 

என்னும் நான்கு கவின களும் ‘விழாக்கள்’ 

என்னும்  குப் ில் புத் ாண்டு வினழவு, 

ல ாங்கல்,  ீ ம் காண்ம ாம்,  ஒைிச்சுடர் 

காண்ம ாம் என்னும் நான்கு கவின களும், 

‘உருவகங்கள்’ என்னும்  குப் ில் எழுத்து, 

கடவுளும் ேைி னும், கூண்டுக்கிைி, நிொ 

என்னும் நான்கு கவின கள் இடம் 

ல ற்றுள்ைை. 

 

சிந் னை லவைிப் ாடுகள் 

ேைி ன் இயற்னகயில் அனே ி காண 

மவண்டும் என் ம  கவிஞர் மு.  ங்கராசைின் 

விருப் ோகும். 

“இயற்னகயில்  டிந்து லநஞ்சம் 

இனணந் ிடம் இயல்ன க் லகாண்டால் 

வயப் டும் அனே ி சூழும் 

வழுவிொ ேைத்ன க் காண்ம ாம்” 

(மு.  ங்கராசன், உ யம், ‘அனே ி’,  .26) 

“கனற டி  டியாேல் உள்ைம் 

கைிந் ி ின் அனே ி காணும்! 

நினறேைம் இருக்கப் ல ற்றால் 

நினெல ற அனே ி நீளும்! 

முனறலநறியப்  ண்பும் ம ாற்ற 

இனறவழி  ாட்டின் மூெம் 

இனயந் ிடும் அனே ி காண்ம ாம்” 

  (மு.  ங்கராசன், மு.நூ,  . 26) 

என் து மு.  ங்கராசைின் கவின க் 

லகாள்னகயாகும்.  அவரது இக்லகாள்னக 
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சமூக, அறலநறி வழிப் ட்ட ாகும்.  கவிஞர் 

இனறலநறியாைர் என் ன யும் இ ைால் 

அறிகின்மறாம். 

 ‘அைவுக்கு ேிஞ்சிைால் அமு மும் நஞ்சு’ 

என்னும் ல ான்லோழினயப் ம ாற்றிக் கவிஞர் 

‘அைவு’ என்னும் கவின னயப்  னடத்துள்ைார்.  

அன்பு லசலுத் ல்,  ண்புக் குனறநினற ஆய் ல், 

நட்பு, ஆனச, ல ாருள்ம டல், விறுப்பு, லவறுப்பு, 

ஒறுப்பு, நிறுப்பு ஆகிய அனைத் ிலும் ேைி ன் 

வாழ்க்னகயில் அைவினைப்  ின் ற்ற 

லவண்டுலேைக் கூறும் மு.  ங்கராசன், 

“ம ச்சிலும் அைவு மவண்டும் 

ல ாி னே  ண்ம  யாகும் 

ஏச்சிலும் அைவு மவண்டும் 

இங்கி ம் அதுமவ யாகும் 

‘ ாய்ச்சலில்’ அைவுத்  ீண்டல் 

 னகலயை வைநாத் தூண்டல் 

‘நீச்சலில்’ அைவுக் மகாடாம் 

நினெேறவா  நீர்னே”   

(உ யம், அைவு,  . 35) 

எை அைமவாடு ம ச மவண்டும். அைவுக்கு ேீறிப் 

ம சிைால்  னகனே ஏற் டும் என்கின்றார். 

 ிறர் ம் ேை உணர்வுகனை ே ித்து, அவர்கள் 

ேைம் புண் டாேல் இைினேயாகப் ம சுவம  

இங்கி ோகும். ேைி ன்  ன் வாழ்க்னகயில் 

லசல்வ வைத் ிலும் வறுனேயிலும் சிைம் 

லகாள்ைாேல், மநர்னேயாக இங்கி ோக வாழ 

மவண்டும் என்கிறார் கவிஞர். 

“வாழ்க்னகயில் வைமும் லசல்வம் 

வரலவைப் ல ற்ற ம ாதும் 

 ாழ்க்னகயில் உழன்று மவகும் 

 ாித் ிரச் சுனேயின் ம ாதும் 

ஆழ்த் ிடும் இன் ம் துன் ம் 

அனேவ ன் ஆர்ப் ில் ம ாய்ந்து 

காழ்ப்புறா மநர்னேக் குன்றாய்க் 

காண்நிேிர் இ மே மவண்டும்!” 

(மு.  ங்கராசன், உ யம், ‘இங்கி ம்’,  . 40) 

மு.  ங்கராசன் ‘இனண’ என்னும் கவின யில் 

கணவனும் ேனைவியும் இனணந்து ேைலோன்றி 

வாழும்ம ாது ான் இல்ெற வாழ்க்னக நல்ெற 

வாழ்க்னகயாகும் என் ன , 

“இல்ெற ோண் ில் என்றும் 

இனணலயைத்  ிகழும் நல்ெ 

நல்ெற வாழ்வு நம் ி 

நங்னகயும் இனணந்து தூய 

லவல்ெற இன்  வாழ்க்னக 

இனணந் ிவன் வாழ்வ ராயின் 

இல்ெறம் இைில  ஓங்கும் 

என்றுமே இன் ம் ம ங்கும்” 

(மு.  ங்கராசன், உ யம், ‘இனண’,  . 43) 

எை வலியுறுத் ிக் கூறுகின்றார். கவிஞர்  

மு.  ங்கராசன் இனறலநறிக் லகாள்னகயராக 

இருந்தும்,  குத் றிவு உ யத் ால் சமூகம் 

ல ற்ற நன்னேகனை, 

“ குத் றிவின் உ யத் ால்  லித்  ஏற்றம் 

 ரம் னரயாய்ப்  ழங்கன யால் இருந்து வந்  

 குத்துணர்மவ இல்ொ   ழக்கக் லகாள்னக 

 குத்துணர்ந்து  ாழறிந்து   வின் நீக்கம் 

ல ாகுத் ிட்ட தூயறிவு துெக்கம்  ான  

ல ாடர்ந் ிட்ட அவெங்கள் ல ானெத்  

ம ாதும் 

வகுத் ிட்ட வைர்ே ியின் உ யந்  ாமை 

வைர் ினறயின் ம ாொக்கம் வினைந்  

லவற்றி” 

(மு.  ங்கராசன், மு.நூ.,  . 50) 

எைப் ம சுவது சிந் னைக்குறிய ாகும். 
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 ழந் ேிழ்ப்  ண் ாடு ம ாற்றல் 

மு.  ங்கராசன் ‘காவல்’ என்னும் கவின யில் 

‘யாதும் ஊமர; யாவரும் மகைிர்’ என்னுே 

புறநானூற்றுப்  ண் ாட்னடயும், ‘யாோர்க்கும் 

குடியல்மொம் யேனை யஞ்மசாம்’ என்னும் 

 ிருநாவுக்கரசாின் ம வாரப்  ண் ாட்னடயும் 

ஏற்றுப் ம ாற்றியுள்ைார். 

“யாருக்கு யார்காவல் “யாதும் ஊமர”! 

‘யாோர்க்கும் குடியல்மொம் யேனை 

யஞ்மசாம்!’ 

ஊருக்குள் ம  ங்கள் ஒன்றும் இல்ொ 

உறுநினெயாம் உவந்ம த்தூம் காவ ொகும்” 

(மு.  ங்கராசன், உ யம், காவல்,  . 53) 

என் து அப் ாடெடிகைாகும். 

 

இனறவனைத் துனணயாகக்லகாள் 

ேைி ர்கள்  ம் லசயல்கைில் லவற்றி ல ற 

இனறவனைத் துனணயாகக் லகாள்ை 

மவண்டுலேன்கிறார் மு.  ங்கராசன். 

“இனறவனைத் துனணயாக என்றும் 

ம ாற்றி 

எழுச்சியுறும் எச்லசயலும் இைிதும றும் 

முனறயவனைத் ல ாழுகின்ற மூர்த் ி 

நன்றால் 

முழுனேயவன் துனணநேக்கு மூளுந்  ாமை” 

(மு.  ங்கராசன், உ யம், துனண,  . 64) 

 மு.  ங்கராசன் கோிப் ல ாறுனேயரால் 

‘லநறி நின்றார்’ என்ற கவின யில் அண்ணல் 

ந ிகள் நாயகத் ின் ஐமவனைத் ல ாழுனகக் 

லகாள்னகனய ேக்கள்  ின் ற்ற 

மவண்டுலேன்கின்றார். 

“முனறப் டி ல ாறிகள் ஐந்தும் 

முனைத் ிடும் காெப் ம ாழ் ில் 

குனறத் ிவண் கட்டுப்  ாட்டில் 

லகாணர்ந் ிடத் ல ாழுனக ஒன்மற 

வனரமுனறப்  டுத்தும் என்மற 

வனகயுடன் வாழ்ந்து காட்டி 

இனறவனை ஐந்து மவனை 

எண்ணிமய து ிக்கச் லசான்ைார்”  

(மு.  ங்கராசன், மு.நூ.,  . 65) 

 மேலும் அவர், ‘ஒைிச்சுடர் காண்ம ாம்’ 

என்னும் கவின யில் ம வைின் ேகைாகப் 

 ிறந்து,  ாவச் லசயல்கள் நீங்கி ேக்கள் 

நெம்ல ற ம வைின்  ிருவாக்காகப் ன  ிள் 

என்னும் புைி  நூலினை அருைிய இமயசுநா ர் 

வழியில் ேக்கள் வாழ மவண்டும் என்கிறார். 

“லஜருசமெம் நகவில் ம ான்றி 

லஜகலேொம் ம ாற்ற வாழ்ந்து 

அருநினற சிலுனவ சாய்த்து 

அகும்ல றல் உயிரும் நீத் ாய் 

 ருமுனற  ருேம் ஓங்கித் 

 னழத் ிடத்  ரணி ம ாற்றும் 

ேருவிவிொ ோண்பு மவ ம் 

ேைங்கவர் ‘ன  ிள்’  ந் ாய்”   

(மு.  ங்கராசன், உ யம்,  . 159) 

 இ ிலிருந்து மு.  ங்கராசன் இன்று உெகம் 

விரும் ி வினழயும் ே ச்சார் ற்ற நினெனய 

உருவாக்க மவண்டுலேை விரும்புவன க் 

காணொம். 

 

வள்ளுவ லநறியின்  ாக்கம் 

மு.  ங்கராசைின் ‘உ யம்’ என்றும் கவின த் 

ல ாகுப்பு நூலில் வள்ளுவச் சிந் னைகைின் 

 ாக்கம்  ரவொகக் காணப் டுகின்றை. 

இ ற்குச் சான்றாக அவரது 

‘அடக்கம்’ என்னும் கவின னயக் 

குறிப் ிடொம். 
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“ஒருனேயுள் ஆனேம ால் ஐந் டக்க 

ொற்றின் 

எழுனேயும் ஏோப் புனடத்து”   

(குறள். 126) 

என்கிறார் வள்ளுவர். இக்குறளுக்கு 

விைக்கோக மு.  ங்கராசன், 

“ஐம்புென்கள் அடக்கேன  அருனே யாக 

ஆன்றவிந்  குறைாசான் அனேத்துச் 

லசான்ைர்ர் 

எம் ியழும் உணர்வுகனை எப்ம ா துந் ான் 

எ ிர்லகாண்டு உழல் கின்மறாம்; ஏமைா? 

நாளும் 

ன ம்புைனெத்  டுத் ாளும்  ாங்காய் நாமும் 

 ைிங்கன னய அனேத் ல்ம ால்  ண்பு 

காத்து 

ஐம்புென்கள் ஒடுக்க மவண்டா; அடக்கம் 

லசய் ால் 

அவைியிமெ குற்றங்கள் அமகக் 

காண்ம ாம்” 

(மு.  ங்கராசன், மு.நூ.,  . 73) 

ேைி ன் ஐம்புென்கனை அடக்கம் லசய் ால் 

உெகத் ில் குற்றங்கள் குனறயும் என் து  

மு.  ங்கராசைின் சிந் னையாகும். 

 

காெக்கணிப்பு 

மு.  ங்கராசன் ேக்களுக்கு வாழ்க்னகயில் 

நம் ிக்னகயூட்டும் வனகயில், ம ால்வியுற்றுத் 

துவண்ட ஒவ்லவாருவருக்கும் நல்ெ எ ிர்காெம் 

உண்லடை வலியுறுத்துகின்றார். இ ற்குச் 

சான்றாக அவரது எ ிர்காெம் என்னும் 

கவின யில் வரும்  ின்வரும்  ாடெடிகனைக் 

குறிப் ிடொம். 

“இன்னுந் ான் நேக்குள்ை இைிய வாய்ப்பு 

எ ிர்காெம் உண்லடன்று இைிம  என்றும் 

எண்ணுவது ோந் ாியல் ல ன்மறயாகும் 

எண்ணுலே ிர் காெேதும் எழுந் ால் 

நன்றாம்” 

(மு.  ங்கராசன், உ யம், எ ிர்காெம்,  . 85) 

மேலும் அவர், ‘புதுனே’ என்னும் 

கவின யில், 

“காெத் ாெ கடிதுவந்  

கவிைாகும் புதுனேலயொம் 

ஞாைத் ின் உயர்வுக்மக 

நாளும்வழி வருத் ல ன்மகா! 

சீெங்கள் அழி ிடாது 

லசறிந் ிடு ல் புதுனேயாகும் 

காெங்கள் ம ாறுேிங்கு 

கைிந் ிடு ல் மவைண்டுேம்ோ” 

(மு.  ங்கராசன், உ யம், புதுனே,  . 95) 

எை வலியுறுத் ிக் கூறுவதும் சிந் னைனயத் 

தூண்டுவ ாகும். 

 

நினறவுனர 

‘மு.  ங்கராசன் கவின க்கைம் - சிெ சிந் னைகள்’ 

என்னும் இவ்வாய்வுக் கட்டுனரயில் மு. 

 ங்கராசைின் கவின க் கைங்களும், அவரது 

கவின கைில் காணொகும் சிெ சீாிய 

சிந் னைகளும் ஆய்வு லசய்யப்ல ற்றுள்ைை. 

அவர்  ழந் ேிழ் இெக்கியங்கைில், குறிப் ாகச் சங்க 

இெக்கியம்,   ிலைண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கைின் 

அறச்சிந் னை ேீட்டுருவாக்கம் லசய்து,  ம் 

கவின கனைப்  னடத்துள்ைார். அத்துடன் 

யாப் ிெக்கண ேரபு ோறாேல் ேரபுக் 

கவின கனைப்  னடத்து,  ம்  னடப் ாற்றல் 

 ிறனையும் லவைியிட்டுள்ைார். அவரது 

கவின யாக்க முயற்சி ம ாற்று லுக்குாியது. 
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மு. தங்கரரசைின் நரட்டுப்புைப் ேரைல்கள் (நரட்டுப்புைவியல்)  

ததரகுப்பு – ஒரு ேரர்யவ 

 

முனைவர் நா. நாகலிங்கம் 

பமைரள் தமிழ் உதவிப் பேரரசிரியர், தமிழ் உயரரய்வு யமயம் 

அரசு கயைக் கல்லூரி, பமலூர் 

 

முன்னுயர 

சிங்கப்பூர் தமிழரசிரியர் மு. தங்கரரசைின் 

‘நரட்டுப்புைத்தில்’ என்னும் நரட்டுப்புைப் 

ேரைல்கள் ததரகுப்பு நூலியை தசன்யை 

கரவ்யர ேதிப்ேகம் 2021-இல் ேதிப்ேித்து 

தவளியிட்டுள்ளது. இந்நூலில் ததரகுக்கப்ேட்டுள்ள 

நரட்டுப்புைப் ேரைல்களின் தேரருண்யமகயளப் 

ேகுத்து மதிப்பீடு தசய்வது இத்திைைரய்வுக் 

கட்டுயரயின் பநரக்கும் பேரக்குமரகும். 

 

நூல் எழுதப்ேட்ை ேின்புைம் 

1957ஆம் ஆண்டு ஜூன் மரதம், ேள்ளி 

விடுமுயையின் பேரது கவிஞர். ஐ. உைகநரதன், 

கவிஞர் சி. கரபவரிநரதன், மு. தங்கரரசன் 

ஆகிய மூவரும், சிங்கப்பூர் ‘தமிழ் முரசு’ 

நரளிதழின் 1958ஆம் ஆண்டிற்கரை சிைப்பு 

மைர் உருவரக்கப் ேயைப்புக்கள் குைித்து 

விவரதித்தைர்.  அவர்கள் சிங்கப்பூர், மைரயர 

தமிழ் எழுத்தரளர் ேயைப்புக்கயளயும் மைரில் 

தவளியிை பவண்டுதமை அய்யர் தமிழபவள் 

அவர்களிைம் முயையிட்ைைர்.  மைருக்கரை 

கவியதகயள ஐ.உைகநரதனும் சிறுகயதகயள  

சி. கரபவரிநரதனும், கட்டுயரகயள மு.தங்கரரசனும் 

எழுதுவது என்று முடிவரயிற்று.  அதன்ேடி 

‘நரட்டுப் புைத்தில்’ என்னும் தயைப்ேில் ‘தமிழ் 

முரசு’ ஆசிரியர் குழுத்தயைவர் முருகு 

சுப்ேிரமைியம் தந்த ஊக்கத்தரல், நரட்டுப் 

புைப் ேரைல்கயளத் ததரகுத்து மு. தங்கரரசன் 

எழுதிய விமாிசைக் கட்டுயரகபள இந்நூைரகும்.  

இந்நூலின் தசய்திகள் சிங்கப்பூர் வரதைரலியில் 

‘இைக்கியப் பேச்சு’ என்னும் தயைப்ேில் 

ததரைர்ந்து இைம்தேற்ைனே 

குைிப்ேிைத்தக்கதரகும். 

 

நூலின் நுவல்தேரருள் 

மு. தங்கரரசன் ‘நரட்டுப்புைத்தில்’ என்னும் 

இந்நூலில் சிங்கப்பூர்வரழ் தமிழர்களிைமிருந்து 

ததரகுத்த ேரைல்கயள இயைவழிேரட்டுப் 

ேரைல்கள், தரைரட்டுப் ேரைல்கள், கரதல் 

ேரைல்கள், ேல்சுயவப் ேரைல்கள், உைவுப் 

ேரைல்கள், புைம்ேல் ேரைல்கள், அழுயகப் 

ேரைல்கள், சிங்கப்பூர், மபைசியப் ேரைல்கள், 

நரட்டுப்புைத்தில் என்னும் ஒன்ேது 

தயைப்புக்களில் ஏைத்தரழ நூற்ைி நரன்கு 

ேக்கங்களில் தவளியிட்டுள்ளரர். 

 

இயை வழிேரட்டுப் ேரைல்கள் 

இயசயுைன் கூடிய இயை வழிேரட்டுப் 

ேரைல்கள் கிரரமப்புை மக்களின் வரய்தமரழிப் 

ேரைல்களரக மிகுதியரகக் கியைக்கின்ைை.  

இயை வழிேரட்டில் ஈடுேடும் உழவர்கள் 

விநரயகரரகிய ேிள்யளயரயரபய தேரிதும் 

கவைத்தில் தகரள்கின்ைைர்.  ‘தங்கள் 

நிைங்கயளச் தசப்ேைிட்டு உழுது ேயிரிை 

முயையும் முன்ைர், மஞ்சள் அயரத்துப் 

ேிள்யளயரர் ேிடித்து அருகம்புல்யைச் தசருகி 

யவத்து ஆரரதயை தசய்து வைங்குவது மரபு’ 
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(மு. தங்கரரசன், நரட்டுப்புைத்தில், ே. 3) 

அம்மரேில் நூைரசிரியர், 

“முந்திமுந்தி விநரயகபர முக்கண்ைைரர் 

தன்மகபை 

கந்தருக்கு முன்ேிைந்த கைேதிபய 

முன்ையைவரய் 

பவைருக்கு முன்ேிைந்த விநரயகபர 

முன்ையைவரய் 

நரீுமுத்தும் பதங்கரயரம் நியைஇயையரய் 

வரயழப்ேழம் 

இத்தயையும் ஒன்ேதரம் - எங்கள் 

சப்ேரைிப் ேிள்யளயரருக்கு”  

(மு. தங்கரரசன், மு.நூ., ேக். 3-4) 

எை விநரயகர் வைக்கப் ேரையைக் 

குைிப்ேிடுகின்ைரர்.  ேிள்யளயரரின் சப்ேரைி 

உருவ அயமப்பு, முட்யைக் கரல்களும் தேருத்த 

வயிறுமரக இப்ேரைலில் கரட்சிப்ேடுத்தப் 

தேற்றுள்ளது.  பமலும் நூைரசிரியர் 

மரங்கல்யக்கரரி எைப் பேரற்ைப்ேடும் 

கிரரமப்புை மக்களின் மரரியம்மன் வழிேரட்டுப் 

ேரைைரை, 

“ஆயி மகமரயி ஆயிரம் கண்ணுயையரள் 

நீலி திரிசூலி நீங்கரத தேரட்டுயையரள் 

மரயி மகமரயி மைிமந்திர பசகரிபய 

ஆயி உயமயரைவபள ஆஸ்தரை 

மரரிமுத்பத 

நையைச் சுையையம்மர நடுச்சுையைத் 

தில்யைவைம் 

தில்யைவைத்து எல்யைவிட்டு 

திரும்புமம்மர இந்தமுகம்”  

(பமைது., ே.7) 

என்னும் ேரையையும் எடுத்துக் கரட்டுகின்ைரர். 

மரரியம்மன் ேரர்வதியின் வடிவதமன்ேயத 

இப்ேரைைரல் அைியைரம். இப்ேரைல் தியரப்ேைப் 

ேரைைரகியுள்ளது.  நூைரசிரியர் அரிதின் 

முயன்று கிைித்தவர்களின் இயை வழிேரட்டுப் 

ேரைல்களில் ஒன்யை மட்டும் பதடித் 

தந்துள்ளரர்.  அப்ேரைல்  ின் வருமரறு: 

“மரிபயஉன் கரவலுை மைதிரக்கம் 

யவப்ேரபய 

கரப்ேரத்த பவணுமம்மர கன்ைிபமரி 

மரதரபவ 

ேரவிக் கிரங்கும் ேரிசுத்த மரதரபவ 

மரதரபவ என்ைரல் மயையும் இளகுமம்மர 

கர்த்தபர என்ைரல் கல்லும் கயரயுமம்மர! 

ஆயளதயண்ைிப் ேடிபேரடு ஆபரரக்கிய 

மரதரபவ 

சிலுயவ வயரஞ்சுக்கிட்பைன் திருப்ேரதம் 

ததண்ைைிட்பைன் 

கன்ைிபமரி மரதரபவ கர்த்தரபவ கரத்தருளும்”  

(மு. தங்கரரசன், மு.நூ, ே. 12) 

இது கன்ைிபமரி மரதரயவப் ேற்ைிய 

வழிேரட்டுப் ேரைைரகும்.  இதுபேரன்ை 

ேரைல்கயளச் பசகரிப்ேது கிைித்தவ 

இைக்கியத்திற்குத் ததரண்டு தசய்வதரகும். 

 

தரைரட்டுப் ேரைல்கள் 

தரைரட்டுப் ேரைல்கள் நரட்டுப்புைத் 

தரய்மரர்களின் தன்னுைர்வு தவளிப்ேரட்டுப் 

ேரைல்களரகும்.  நர. வரைமரமயை, ‘தரயின் 

அன்யேயும் பசயயச்சுற்ைி எழும் 

கற்ேயையயயும் ேரைைரக வழங்கும் 

ேரட்டுருவம் தரைரட்ைரகும்.  ேைக்கரரர் 

வீட்டிலும் தரய் குழந்யதயயத் 

தரைரட்டுகிைரள்;  ஏயழ எளியவரரை மீன் 

ேிடிப்ேவரும் உழவரும் ேண்ைரரமும் தட்ைரரும் 

கருமரரும் தக்கரும் தகரத்தரும் தங்கள் 

இல்ைங்களில் ேிைந்த குழந்யதகளுக்குத் 

தமிழியசயரல் அமுதூட்டித் தரைரட்டுகிைரர்கள்.  

கரட்டு தவள்ளம் பேரல் வரும் தரயின் 

மைதவழுச்சியயத் தரைரட்டில் கண்ை 

ஆழ்வரர்கள், ேிற்கரைக் கவிஞர் ஆகிபயரர் 

இப்ேரைல் வயகயய தமருபகற்ைிப் ேிள்யளத் 

தமிழரகவும், பதவன் பதவியர் தரைரட்டுகளரகவும் 

யரப்ேில் ேரடியுள்ளைர்.  இத்ததய்வ தரைரட்டுக்கு 

வியளநிைம் நரட்டுப்புை மக்கைின் 

தரைரட்டுக்கபள’ (நர.வரைமரமயை, தமிழர் 
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நரட்டுப்ேரைல்கள், ே. 1) என்ேரர்.  ‘ஆரரபரர 

ஆரிரபரர’ எைத் ததரைங்கும் தரைரட்டுப் 

ேரைலில் மு. தங்கரரசன், தரயின் மைக் 

குயையய, அதரவது ‘மைடி’ என்று ேிைர் 

தூற்றுவயத நீக்குவதற்கரகக் குழந்யத 

ேிைந்ததரல் தரயின் தேருமித உைர்யவ 

எடுத்துக் கரட்டுகின்ைரர்.  அப்ேரைல் வருமரறு: 

“மைடி மைடிதயன்று யவயகத்தரர் ஏகரமல் 

மைடி என்ை தசரல்யை மரற்ைப் ேிைந்த 

கண்பைர 

எங்கள்குைம் மங்கரமல் எதிர்த்தகுைம் 

ஏகரமல் 

தங்கமைிப் தேரக்கிஷத்யதத் தரைரளவந்த 

கண்பைர” 

(மு. தங்கரசரன், நரட்டுப்புைத்தில், ே.16) 

 

கரதல் ேரைல்கள் 

மு. தங்கரரசன் தமிழ்ப் ேண்ேரட்டுச் சிந்தயை 

வயப்ேட்டும், களவு-கற்பு என்னும் அகத்தியை 

மரேியை உட்தகரண்டும் நரட்டுப்புைக் 

கரதைர்களின் தூய கரதல் ேரைல்கயளத் 

ததரகுத்துத் தந்துள்ளரர்.  கரதைன் கரதலியய 

வயல்தவளியில் கண்டு, 

“இடுப்புச் சிறுத்தவபள என்குைத்திற் 

பகற்ைவபள 

நயைமிடுக் குயையவபள நரன்வரபரன் 

உயைத்பதடி 

கரயைக் கருக்கலிபை கயளதயடுக்கும் 

தேரன்மயிபை 

நீைக் கருங்குயிபை நிற்கட்டுமர பேரகட்டுமர?” 

(மு.தங்கரரசன், மு.நூ. ே.30) 

என்கின்ைரன்.  கரதலி வியை தரரததரல், 

“தகரண்யைக்குப் பூவரபவன் தகரசுவத்திற் 

யேயரபவன் 

தநத்திக்குப் தேரட்ைரபவன் நைீவிழி 

யமயரபவன் 

முந்தரைித் ததரங்களிபை முள்ளரகி ஒட்டுபவன் 

நரன் 

கரலுக்கு தமட்டியரபவன் யகவயளயல் 

தரைரதவன் 

ேஞ்சயை தமத்யதயிபை ேடுக்யக 

மைரரபவன்” 

(மு. தங்கரரசன், மு.நூ., ேக். 31-32) 

எைக் கரதலின் ஆழத்யத அவள் நம்புமரறு 

கூறுகின்ைரன். இதயைக் பகட்ை கரதலி, 

“திரட்ைடிக் தகைத்திபை தசவைக்கரயள 

தரண்டுபூட்டி 

கமயையடிக்கம் மச்சரன் - உன் 

கரததைன்ை ஆச்சு மச்சரன்?”  

(பமைது., ே. 36) 

எைத் தன் விருப்ேத்யதக் கூறுகின்ைரள்.  

அவன், 

“உைக்கம் ேிடிக்கயைபய உன்மயக்கம் 

தீரயைபய 

ேஞ்சுதமத்யத குத்துதடி ேரலும் புளிக்குதடி 

ேரயகமும் கசக்குதடி”   

(பமைது., ே.36) 

எைத் தன் கரதல் ஏக்கத்யதக் கூறுகின்ைரன்.  

இதயைக்பகட்ை அவள் 

“சித்தியர மரசத்திபை தசவப்புச்பசயை 

ஒண்தைடுத்து 

கருப்ேசரமி பகரயிலிபை கல்யரைம் 

ேண்ைிக்குபவரம்” 

(பமைது., ே. 36) 

என்கின்ைரள். இனவ பேரன்ை 

நரட்டுப்ேரைல்கள் தமிழிைக்கியச்சுயவயய 

மிகுவிக்கின்ைை எைைரம். 

 

ேல்சுயவப் ேரைல்கள் 

மு. தங்கரரசன் ேல்சுயவப்ேரைல்கள் என்னும் 

ேகுதியில் கிரரமப்புை மக்களிைம் கரைப் 

தேறும் உதிரியரை இயை வழிேரட்டுப் 

ேரைல்கள், தரைரட்டுப் ேரைல்கள், கரது குத்துப் 

ேரைல்கள், வியளயரட்டுப் ேரைல்கள், கும்மிப் 

ேரைல்கள், பகரைரட்ைப் ேரைல்கள், 
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ஏற்ைப்ேரட்டு, எதிர்ப்ேரட்டு, தேண்களின் 

பகலிப்ேரட்டு, கிண்ைல் ேரட்டு முதைரை 

ேல்சுயவ நரட்டுப்புைப் ேரைல்களின் 

தன்யமகயளக் பகரடிட்டுக் கரட்டியுள்ளரர். 

 

உைவுப்ேரைல்கள் 

உைவுகளில் மிகவும் உயரியது திருமை 

உைவரகும்.  திருமைம் தசய்து தகரண்ை 

கைவனுைன், புகுந்த வீட்டிற்குச் தசல்லும் 

தேண்ைிற்கு தேண் வீட்ைரரும் உைவிைர்களும் 

ேைவயகயரை சீதைப் தேரருட்கயளக் 

தகரடுத்தனுப்புவர்.  இதயை மு. தங்கரரசன், 

“என்ை சீதைங்கள் தேற்ைரள் 

இளங்தகரடியரள் 

ேட்டி நியைஞ்சிருக்கும் ேரல்மரடு 

சீதைங்கள் 

ஏரி நியைஞ்சிருக்கும் எருயமமரடு 

சீதைங்கள் 

குட்யை நியைஞ்சிருக்கும் குைியரடு 

சீதைங்கள் 

உக்கரத்து பமரர்கயையும் முக்கரலி 

தேரன்ைரபை 

சரய்ந்து பமரர்கயையும் கரய்மயையும் 

தேரன்ைரபை 

ேிள்யளங்க வியளயரை தேரம்யமகளும் 

தேரன்ைரபை 

இழுத்து பமரர்கயையும் இசிக்கயிறும் 

தேரன்ைரபை 

இத்தயையும் தேற்ைரளரம் 

இளங்தகரடியரள் தரங்கரளரம்” 

(மு. தங்கரரசன், மு.நூ., ே.59) 

 யதரர்த்தமும் கற்ேயையும் கைந்த 

நரட்டுப்புைப் ேரைைரல் விளக்கிக் 

கூைியுள்ளரர். 

 

புைம்ேல் ேரைல்கள் 

இயற்யகயரகப் ேிைப்ேதரல்தரன் நரட்டுப் 

புைப்ேரைல்கள் மக்கள் உள்ளத்யத ஈர்க்கின்ைை. மு. 

தங்கரரசன் இைந்பதரர்க்கரகப் ேரைப் தேறும் 

ஒப்ேரரிப் ேரைல்கயளபய ‘புைம்ேல் ேரைல்’ 

என்கின்ைரர்.  நீண்ை கரைம் குழந்யதயின்ைி 

இருந்தவர்களுக்கு ஒரு குழந்யத ேிைந்து, 

அக்குழந்யதயும் பநரயில் இைக்கின்ைது.  

அக்குழந்யதயின் தரயும் தந்யதயும் ேிை 

உைவிைர்களும், 

“எலும்பூர விைமரட்பைரம் எமனுக்குப் 

ேைிதகரடுத்பதரம் 

துரும்ேை விைமரட்பைரம் தூதனுக்குப் 

ேைிதகரடுத்பதரம் 

கரற்ைடிக்க விைமரட்பைரம் கரைனுக்பக 

சம்மதித்பதரம்” 

(மு.தங்கரரசன், மு.நூ, ே. 63) 

எைவும், 

“மயையரள யவத்தியயை மடிவசமரய் 

கூட்டிவந்பதரம் 

மயையரள யவத்தியனும் மருந்தைிய 

மரட்ையைபய 

சீயம யவத்தியயைச் சீக்கிரமரய் 

கூட்டிவந்பதரம் 

சீயம யவத்தியனும் சீக்கைிய 

மரட்ையைபய”’ 

(பமைது., ே.64) 

எைவும், 

“சீக்கு அதிகமுன்னு தசஞ்சிக்கு 

அனுப்ேிவச்பசரம் 

தசஞ்சி யவத்தியனும் சகீ்கு அதிமுன்ைரன் 

சிவபைரகம் சிட்யையின்ைரன்”  

(பமைது., ே.65) 

எை, ஒப்ேரரி யவத்து அழுது புைம்புகின்ைைர். 

 

அழுயகப் ேரைல்கள் 

நரட்டுப்புைங்களில் அழுயகப்ேரைல் ேரடி, 

அழத்ததரியரதவர்கயள மற்ைவர்கள் பகலியும் 

கிண்ைலும் தசய்வரர்கள். ஓர் அழகிய தேண்யை 

சிரமப்ேட்டுச் தசல்வரக்பகரடு வளர்த்த தந்யத, 

அப்தேண்யை ஒரு வைியவனுக்கு மைம் 

தசய்து யவத்துவிட்டு இைந்துவிட்ைரர்.  
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தந்யதயின் இைப்ேிற்கு அப்தேண் ேின் 

வருமரறு அழுகின்ைரள்: 

“மயையயச் சுத்திக் கல்தேரறுக்கி, என் 

மரட்ைலுக்குக் கல்ேதிச்சி, என்யை 

மதிக்க இைமில்ைரபம மடுவிபை 

தள்ளுைீங்பகர, இந்த 

மடுயவவிட்டுத் தரண்டிவர, எைக்கு 

மரமரங்கம் தசரல்லுமப்ேர 

பகரட்யை சுத்திக் கல்தேரறுக்கி, என் 

தகரப்புக் கல்லியழச்சி, என்யைக் 

தகரப்புக்குக் கல்லியழச்சி, என்யைக் 

தகரடுக்க இைமில்ைரபம 

தகரள்ளிைத்தில் தள்ளுைீங்பகர, இந்தக் 

தகரள்ளிைத்யத நீந்திவர, எைக்குக் 

பகரடி நரள் தசல்துமப்ேர”  

(பமைது., ேக்.77) 

 மிகவும் இல்ைரத இைத்தில் வரழ்க்யகப்ேட்ை 

அவள், தன் இதயத்யதப் ேிழிந்து அழுகின்ைரள். 

மடுதவன்றும், தகரள்ளிைதமன்றும் உவயம 

தசரல்லி அழுகின்ைரள்.  எதுயக, பமரயையும் இந்த 

அழுயகப்ேரைலில் இயல்ேரகப் ேயின்று 

வந்துள்ளை. 

 

சிங்கப்பூர், மபைசியர ேரைல்கள் 

மு.தங்கரரசன் சிங்கப்பூர், மபைசியர நரட்டுப் 

புைப் ேரைல்கயளக் குைிப்ேிடும்பேரது, 

அந்நரட்டு உயழக்கும் மக்கயள நியைத்துப் 

ேரர்க்கின்ைரர்.  இந்நரடுகளில் வந்பதைிகளரக 

வந்தவர்கபள இந்நரடுகயள உருவரக்கிைர்.  

தேரும்ேரைரை மக்கள் ரப்ேர், தசம்ேயை, 

பதரட்ைத்ததரழில், உபைரகத் ததரழில் 

ததரழிைரளர்களரகபவ உயழத்தைர்.  வருமரைம் 

குயைவு.  உயழப்புக் மசார்யவப் பேரக்க ஆண்கள் 

கள் குடித்தைர்;  அரசரங்கம் கள்ளுக் கயையயத் 

திைந்துவிட்ைது.  மு. தங்கரரசன் இது குைித்த 

ஒரு நரட்டுப்புைப் ேரையைத் தருகின்ைரர். 

“கள்ளுக்கயை ஓரத்திபை இச்சரன்கயை 

நம்மகயை 

கச்சரன் வரங்க வந்த குட்டி நம்மகுட்டி 

கள்ளுக்கயை ேக்கத்திபை ஓட்டுக்கயைந 

ம்மகயை 

சீப்பு வரங்க வந்தகுட்டி தசவத்த குட்டி 

நம்மகுட்டி! 

இரரமசரமிக் கூட்ைம் நண்டுதிங்க 

மரட்பைரம் 

நண்டு வரங்க வந்தகுட்டி நல்ைகுட்டி 

நம்மகுட்டி” 

(பமைது., ே.90) 

என்ேது அப்ேரைைரகும். 

 

நியைவுயர 

இவ்வரறு, மு. தங்கரரசன் அரிதின் முயன்று ேை 

அரிய நரட்டுப்புைப் ேரைல்கயளத் ததரகுத்துத் 

திைைரய்ந்து எழுதியுள்ளரர்.  மயைந்துவரும் 

நரட்டுப்புைப் ேண்ேரட்டு மரபுகயளப் 

புதுப்ேிக்க இப்ேரைல்கள் துயைதசய்யும் 

எைைரம். 

 

ேயன்ேட்ை நூல்கள் 

தங்கரரசன், மு., நரட்டுப்புைத்தில், கரவ்யர, 

தசன்யை, 2021. 

வரைமரமயை, நர., தமிழர் நரட்டுப் ேரைல்கள், 

ததன்யக ஆய்வுயமயம், தசன்யை, 2010. 

சக்திபவல், சு., நரட்டுப்புை இயல் ஆய்வு, 

மைிவரசகர் ேதிப்ேகம், தசன்யை, 2007. 
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 ேிழறிஞர் மு.  ங்கராசைின் கவின கைில்  யாகோம்  சிங்கப்பூர் 

 

முனைவர் மு.  ழைியப் ன் 

 ேிழ்த் துனறத்  னெவர்  

அரசு கனெ ேற்றும் அறிவியல் கல்லூாி,  ிருவாடானை 

 

ஒரு  னடப் ாைன்  ான் சார்ந்  இைம், லோழி, 

நாடு ஆகியவற்றின்  ின் புெத் ிமெமய  ன் 

 னடப்புகனை லவைிப் டுத்துகிறான். 

 னடப் ாைைின்  னடப்புகைில் அவனை 

அறியாேமெமய  ான் சார்ந்  இைத் ின் 

 ற்றனறயும்,  ான் சார்ந்  லோழியின் 

 ற்னறயும்,  ான் சார்ந்  நாட்டின்  ற்னறயும் 

 ாடுல ாருள்கைாக அனேத்துவிடுகின்றான்.  

இ ன் காரணோக ஒரு  னடப் ாைைின் 

 னடப்புகள் வழியாக அவன் சார்ந்  நாட்டின், 

லோழியின், இைத் ின்  ண்புகனைத் ல ைிவு ட 

உணர்ந்து லகாள்ை முடிகின்றது. 

 சிங்கப்பூர் என்ற நாட்டிற்குத்  ேிழர்கள் 

உனழக்கும் ேக்கைாகச் லசன்று, அந்நாட்டின் 

ல ருவைர்ச்சிக்குப்  ாடு ட்டைர். இந்நாட்டில் 

 ேிழர்கள் குடியுாினே ல ற்று, வைத்ம ாடு, 

காெம் காெோக,  ரம் னர  ரம் னரயாக 

வாழ்ந்து வருகின்றைர். இவர்களுக்குள் 

இந் ியத்  ாய்நாட்டின்,  ேிழ் லோழியின், 

 ேிழ் இைத் ின் ல ாடர்பு லநகிழ்ந்து 

ம ாை ற்காை அனடயாைங்கள், ஏக்கங்கள் 

அவர்கைின் உள்ைங்களுக்குள் நின்று நிெவி 

வருகின்றை. சிங்கப்பூர்  ேிழர்கள் சிங்கப்பூாில் 

வாழ்ந் ாலும்  ேிழகத் ின் எழுச்சிகள், 

இயக்கங்கள் ம ான்றவற்றின் சாயனெ 

உடமை ல ற்றுவிடுகிற நினெயில், 

 ேிழகத் ின் சார் ில் வாழ்ந்து வந்துள்ைைர். 

வாழ்ந்தும் வருகின்றைர். 

 குறிப் ாக, சிங்கப்பூர் சார்ந்   ேிழ்ப் 

 னடப் ாைிகைிடத் ில்  ேிழகத் ின் ேீ ாை 

ே ிப்பும்,  ேிழகத் ின் சார்பும்  ாக்கமும், 

 ேிழ்கப்  னடப் ாைர்கள் ேீ ாை ே ிப்பும், 

என்றுமே உயர் அைவில் நிெவி வந்துள்ைை. 

 ேிழகத்துப்  னடப் ாைர்கனைச் சிங்கப்பூருக்கு 

அனழப் தும், அவர்கனை அங்குக் லகௌரவிப் தும் 

ல ாடர்ந்து நனடல ற்று வந்துள்ைை. அனவ 

ம ான்று சிங்கப்பூர்  னடப் ாைர்கள் 

 ேிழகத் ிற்கு வருனக  ந்து,  ங்கள் 

 னடப் னு வத்ன   ேிழகத் ில்  கிர்ந்து 

லகாள்ைவும் முடிகின்றது. இ ற்குக் காரணம் 

சிங்கப்பூர்  ேிழகத் ின் இட அைவிலும் 

 ண் ாட்டு அைவிலும் ேிக லநருக்கோக 

இருப் ம  ஆகும். இரவில்  ேிழகத் ில் இருந்து 

கிைம் ி கானெயில் சிங்கப்பூர் லசன்று விட 

முடிகிற தூரம்  ேிழகத்ன யும் சிங்கப்பூனரயும் 

இனணத்து நிற்கின்றது. இவ்வனகயில், 

 ேிழகமே சிங்கப்பூராவும், சிங்கப்பூமர 

 ேிழகோகவும்  ண் ாட்டால், இெக்கியத் ால் 

,லோழியால் ஒன்று  ட்டு லநருங்கி இனணந்து 

வைர்ந்துவருகின்றை. 

 சிங்கப்பூர்க்  கவிஞர்கைில் குறிக்கத் க்கவர் மு. 

 ங்கராசன் ஆவார். இவர் எழுச்சி லகாண்டு 

 ிறம் ேிக்கத்  ேிழாசிாியராக விைங்கியவர். 
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இவர் சமு ாயத்ல ாண்டர், கவிஞர் என்ற  ெ  

நினெகைிலும் வாழ்ந் வர். இவர் முப்  ிற்கும் 

மேற் ட்ட  னடப்புகனைப்  னடத் ைித்துள்ைார். 

இவாின்  னடப்புகளுள் ஒன்று ‘நித் ிெப் 

பூக்கள்’ என்  ாகும். இது இவாின் ஏழாவது 

 னடப் ாக விைங்குகிறது. 

 சிெப்  ிகாரத் ினைப்  டித்துச் சுனவத்  

மு.  ங்கராசன்  ைது ேரபு சார்ந்  

கவின த்ல ாகுப் ிற்கு நித் ிெப் பூப் ந் ாின் 

கீழ் என்ற சிெப்  ிகார அடினய எண்ணி 

இம்ேரபுக் கவின த் ல ாகுப் ிற்கு நித் ிெப் 

பூக்கள் என்று ல யர் னவத்துள்ைார். இ னுள் 

சமு ாயம், விழாக்கள், சான்மறார்கள்  ற்றிய 

 ெ ேரபுக்கவின கள் இடம்ல ற்றுள்ைை.  

இவாின் கவின கைில் அடிநா ோக விைங்குவது 

சிங்கப்பூர் என்ற நாட்டின் சிறப்பும், அ ன் 

அனே ித் ன்னேயுமே ஆகும். இ னை 

இவரறியாேல்  ெ கவின கைில் 

லவைிப் டுத் ியுள்ைார். 

 இத்ல ாகுப் ில் மு.  ங்கராசன்  ைது 

சிங்கப்பூர் வாழ்க்னகயின்  ிர ி  லிப்புகனையும், 

சிங்கப்பூர் ேண்ணின் ல ருனேகனைப் ல ாிதும் 

லவைிப் டுத் ியுள்ைார். வாழ்வது சிங்கப்பூர் 

என்றாலும் சிங்கப்பூனரத்  ேிழகோக,  ேிழ் 

வைர்ச்சி உனடய நாடாக அனேக்கமவண்டும் 

என் து மு.  ங்கராசைின் ம ராவொக 

விைங்கியுள்ைன  இவாின்  னடப்புகள் 

லவைிப் டுத் ி நிற்கின்றை. 

 

 ாயகோம் சிங்கப்பூர் 

கடந்  மூன்று நூற்றாண்டு காெங்கைில் 

 ல்மவறு நாடுகைில்  ிாித் ாைிய அரசால் 

 ேிழர்கள் குடிமயற்றம் லசய்யப்ல ற்றைர். 

இவ்வனகயில் இெங்னக, சிங்கப்பூர், லரங்கூன், 

லோாிஷியஸ் ம ான்ற நாடுகைில்  ேிழர்கள் 

ம ாட்டத்ல ாழில், ேற்றும் நாட்டு வைர்ச்சி 

 ணிகள் லசய்ய குடியேர்த் ப்ல ற்றைர்.  

அவ்வாறு குடிமயறிய காெத் ில் இட்ட 

மவனெகனைச் லசய்யும்  ணியாைர்கைாக, 

ஏறக்குனறய அடினேகைாக அவர்கள் அயல் 

நாடுகைின் வைர்ச்சிக்குத்  ங்கனை 

அர்ப் ணித் ைர்.   ற்ம ாது அவ்வாறு குடிமயறிய 

 ேிழர்கள் ல ாருைா ார நினெயிலும், உணர்வு 

நினெயிலும் சற்று மேம் ாடு அனடந்துள்ைைர் 

என் து ேகிழ்ச்சியாை லசய் ியாகும். 

 சிங்கப்பூர்  ஆங்கிெ ஆட்சியிலும், 

ஜப் ாைிய ஆ ிக்கத் ிலும், ேமெசியாவின் ஒரு 

 ிாிவாகவும் விைங்கித்  ைி நாடாக  ன்னை 

ஆக்கிக் லகாள்ை மவண்டிய கட்டாயத் ிற்கு 

ஆைாை நாடாகும். எைினும் கடிைோை 

உனழப்பு,  ிட்டேிடல் இ ன் காரணோக 

அடிப் னட வச ிகள்  ெ ல ற்று, இன்று 

உெகப்  ணக்காரர்கள் நாடுகைில் ஒன்றாக 

விைங்குகிறது. இ ன் வைர்ச்சிக்கு முக்கியப் 

 ணியாற்றியவர்கள்;  ணியாற்றி வரு வர்கள் 

 ேிழர்கள். இத் ேிழர்களுக்கு நன்றிக் கடனைச் 

சிங்கப்பூர் அரசு ல ாிதும் லசய்துவருகிறது. 

 ேிழர்களும் சிங்கப்பூாின் வைர்ச்சிக்கு 

இன்ைமும் உனழத்து வருகின்றைர். 

 அவ்வனகயில் சிங்கப்பூர் அயராது 

உனழக்கும் உன்ை  நாடாக விைங்குகிறது. 

அங்கு வாழும் ேக்கள் நிம்ே ியாக,  ம் இை 

அனடயாைங்களுடன் வாழ்ந்து வருகின்றைர். 

”அனே ிக்மகார் அணிகெைாய் விைங்கும் நல்ெ 

நாடு 

அனைத்துெகும் ம ாற்றுகின்ற அருனே 

நாடு 
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இனேப்ம ாதும் மசாராேல் இயங்கும் 

எங்கள் 

எழில் ேிகுந்   ாயகோம் இன் ச் சிங்னக 

சுனே ாங்கி ம ாலொைிர்ந்து சுழன்று வந்  

சூழும் ீ வினைகலைல்ொம் சுளுவில் 

 ீர்த்து 

எனேக் காத்து வருகின்ற இயல்பு நல்ொர் 

ஏற்றிருக்கும் நல்ெரசு இைிது ஓங்கும்”  

( . 23) 

என்னும்  ாடலில், சிங்கப்பூர்  ான்  ைது 

 ாயகம் என்று சிங்கப்பூாின்  ேிழர்   

மு.  ங்கராசன் உரத்துச் லசால்கிறார். அந்  

அைவிற்குச் சிங்கப்பூனர மநசிக்கிறவராக  

மு.  ங்கராசன் என்ற  ேிழர் வாழ்ந்துள்ைார். 

சுறுசுறுப் ாை நாடாக, அனே ிக்கு 

இருப் ிடோக விைங்கும் நாடாகச் சிங்கப்பூர் 

உெக அரங்கில்  ிகழ்வன  எண்ணி  

மு.  ங்கராசன் ேகிழ்கிறார்.  இ ற்கு 

அடிப் னட காரணம்  ேிழர் ம் உனழப்பு 

என் து ேனறக்கமுடியா  உண்னேயாகும். 

‘‘நல்ெரசு நைிசிறந்து ஆட்சிக் லகாள்னக 

நயந்துவரும் எம் சிங்னக நாைிெத் ின் 

வல்ெரசு நாடுகமை  வாழ்த்துனரத்து 

வழங்கு ோியான கனை வணங்கி ஏற்று 

நல்ொட்சி முன்மைற்றம் நாளும் ம ான்ற 

நெலேல்ொம் நம் வாழ்வில் என்றும் ம ங்க 

லவல்லுந் ர வாக்குறு ி வினைந்து சூழும் 

விமவகங்கள் அரசியலில் வி ிர்த்து மேவும் 

 ( . 240) 

என்று சிங்கப்பூர் அரசின் அரசியல் 

லசம்னேனயப்  ாடுகிறார் மு.  ங்கராசன். 

ேமெசியாவின் ஒரு ோநிெோக இருந்  

சிங்கப்பூர், ேமெசியாவால் னகவிடப்ல ற்ற 

நினெயில்,  ைித்து நின்று முன்மைற்றத் ில் 

 யக்கம் லகாண்டாலும், அரசியல், ல ாருைியல், 

அனேப் ியல் சார்ந்து முன்மைற்றங்கனைப் 

ல ற்றுத்  ற்ம ாது வல்ெரசு நாடுகள்  ெவும் 

ம ாற்றும் நினெனயப் ல ற்றுள்ைது. இ ற்குச் 

சிங்கப்பூர் ேக்கைின் உனழப்பும், உண்னேயும், 

உணர்வும் முக்கியக் காரணங்கள் ஆகும். 

இ னைமய மேற்கவின  சிங்கப்பூாின் 

அரசியல் நினெப் ாடாக உணர்த் ி நிற்கிறது. 

 சிங்கப்பூாில்  ெ  ரப் ட்ட ேக்களும் 

 ங்கள் நாகாீகம், கொச்சாரம்,  ண் ாடு 

சார்ந்து வாழ்ந்து வருகின்றைர். சீைர்கள், 

இந் ியர்கள், குறிப் ாக  ேிழர்கள்,  ேொயர்கள் 

ம ான்ற  ெ இைத் வர்கள் சிங்கப்பூாில் 

வாழ்ந்து வருகின்றைர். எைினும், 

இவர்களுக்குள்  ண் ாடு, நாகாீக 

அடிப் னடயில் எவ்வி  ோறு ாடுகளும் 

இல்ொேல் அவரவர்  ான யில் அவரவர் 

லசல்லும்  ன்னே காணப் டுகிறது. 

“ஒற்றுனேக்மகார் உ ாரணோக விைங்கும் நாடு 

ஒருனேப் ாடு ஓங்கு ற்கும் எடுத்துக்காட்டு 

ேற்றுமுள்ை கட்லடாழுங்கு ோற்றார்  ம்னே 

ே ிக்கின்ற நற் ண்பு ோண்பு ேிக்க 

சுற்றுப் புறச் சூழல்கைில் கட்டுப் ாடு 

மசார்ந்து விடாச் சுறுசுறுப் ின் சுந் ரங்கள் 

இற்றுவிழாச் சமு ாய நல்லிணக்கம் 

எல்மொருக்கும் நல்மொராய் இயங்கும் 

சிங்னக”     ( . 22) 

என்று ஒருனேப் ாட்டிற்கும், சமு ாய 

நல்லிணக்கத் ிற்கும் இெக்கணோயத்  ிகழும் நாடு 

சிங்கப்பூர் என்று கவிஞர்  ங்கராசன் 

ம ாற்றுகின்றார். 

“இைப்பூசல் ே ம  ம் எதுவும் இங்மக 

எப்ம ாது  னெகாட்ட இடங்லகாடுக்கா 

ேைங்லகாண்ட ேன்ைிய சீர் ோந் ராமெ 
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ே ிநுட் ம் ேைநினறவு என்றும் ம ாற்றி 

ேணக்கவரும் பூங்காடாய் ேைி  மநயம் 

ோனுடத் ின் ேணிக்கவசம் ே ித்துக் காத்து 

குணக்குன்றாம் மகாபுரம்மேல் லகாழிக்கும் 

சிங்னக 

லகாள்னகயுைார் குடிமயற்றக் 

மகாட்னடயாகும்”    ( . 22) 

என்று குடிமயற்றம் ேிக்க நாடாகவும், 

ேைி மநயம் ேிக்க நாடாகவும், ம  ேற்ற 

நாடாகவும் சிங்கப்பூர் விைங்குவன த் 

 ங்கராசன்  ன் கவின க்குள் 

எடுத்துனரக்கின்றார். 

 இவ்வனகயில், சிங்கப்பூர் என்ற,  ான் 

குடிமயறிய நாட்டினைத்  ன்  ாயகோக ஏற்றுப் 

ம ாற்றி, அ ன் ல ருனேகனைத்  ன் 

இைலோழியாை  ேிழில் காட்டி, சிங்கப்பூர் 

 ற்றிய உண்னேக் லகாள்னக, அரசியல் 

 கவல்கனைத்  ேிழக ேக்கள் அறிந்து 

லகாள்ைவும், உெக ேக்கள் அறிந்து லகாள்ைவும் 

கவின கைாகப்  னடத் ைித்துள்ைார் மு. 

 ங்கராசன். இவாின்  ேிழ்ப்  ற்று சிங்கப்பூர் 

 ாயகப்  ற்றாக விைங்கியுள்ைது. 

 சிங்கப்பூாில் வாழும்  ேிழர்கள் நினெ 

 ற்றியும் கவின  வடித்துள்ைார் மு.  ங்கராசன். 

“சிங்னகயில் வசிப்ம ார் நாங்கள் 

சீர்னேயில் குனறமவ இன்றி 

 ங்குநல் வைங்கள் யாவும் 

 னகத் ிட அருள்வம ாடு 

ல ாங்குநல் இைிய வாழ்வும் 

ல ான்றிடா வண்ணம் காத்து 

எங்குமே இன் ம் சூழ 

எேக்கருள் புாிவாயம்ோ”   ( . 17) 

என்று சித் ினரத்  ாயிடம் சிங்கப்பூர்  ேிழர்கள் 

வைோக வாழும் நினெனய இன் ோக வாழும் 

நினெனய நினெயாகத்  ர மவண்டுகிறார் மு. 

 ங்கராசன். 

 இவ்வனகயில் சிங்கப்பூர் என்ற அயெகத்து 

ேண்னணத்  ன்  ாயகோக ஏற்றுக்லகாண்ட 

 ேிழர் மு.  ங்கராசன்  ன்  னடப்புகனைத் 

 ேிழ் லோழியில் உணர்ச்சி  ட 

லவைிப் டுத் ியுள்ைார். இ ன் காரணோக 

சிங்கப்பூர் என்ற அயெக ேண்  ேிழ் லோழி 

வழியாக அறியப்ல றும் நினெயில் 

அம்ேண்ணின்  காணப்ல றும்  ேிழ் ஏற்புத் 

 ன்னேயும், அந்நாடு  ேிழர்கள் ம்  வாழ்வில் 

லகாண்டுள்ை அக்கனறயும்  நன்றியும் 

ல ாியவருகின்றை. 
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மு.தங்கரரசன் அவர்களின் வரயகப் பூக்கள் உைர்த்தும்  

சமுதரயச் சிந்தயைகள் 

 

 ிரு. மகா.  ாக்கியராஜூ 

உதவிப் பேரரசிரியர், தமிழ்த்துயை 

பசரைர கயை மற்றும் அைிவியல் கல்லூரி, பசைம் 

 

மைிதன் என்ேவன் ஒருவபரரடு ஒருவரரக 

இயைந்து கூட்டு வரழ்க்யக முயையய வரழக் 

கூடியவன். தன்யைச் சரர்ந்தவர்கபளரடு 

இயைந்து ஒரு சமுதரயமரக வரழக் கூடியவன். 

அவன் வரழக்கூடிய சமுதரயமும் அவ்வரபை 

கட்ையமக்கப்ேட்டுள்ளது. இத்தயகய சமுதரய 

சூழலில் மற்ைவர்களுக்கரகவும் நரம் 

வரழபவண்டும். நம்பமரடு இயைந்துப் 

ேயைிப்ேவர்களுயைய இன்ே துன்ேங்களில் 

ேங்தகடுப்ேது முதல் அயைத்து தசயல்களிலும் 

சமுதரயத்பதரடு இயைந்பத ேயைிக்க 

பவண்டும். இவ்வரறு சமுதரயமரக இயைந்து 

வரழ்வதற்குத் பதயவயரை ேல்பவறு சமுதரயச் 

சிந்தயைகயள மு.தங்கரரசன் அவர்கள் எழுதிய 

வரயகப்பூக்கள் தன்ைகத்பத தகரண்டுள்ளது. 

அவற்யை ஆரரய்வதரக இக்கட்டுயர 

அயமந்துள்ளது. 

 

மு. தங்கரரசன் 

மு. தங்கரரசன் அவர்கள் சிைந்த பேச்சரளர். 

சீரிய சமுதரயப்; ேைியரளர். நல்ை 

கவியதயரற்ைல் மிக்கவர். நடிகர், நரைக 

இயக்குநர் என்று ேன்முக ேரிைரமங்கயளக் 

தகரண்ைவர். தன்னுயைய ஆசிரியர் 

ததரழிபைரடு இைம், தமரழி, சமுதரயம் 

ஆகியவற்ைின் மீதும் ேற்று தகரண்டு 

வரழ்ேவர். ேல்பவறு தமிழ் அயமப்புகளில் 

தேரறுப்பேற்று தேரதுப் ேைிகள் ேல்பவறு 

தசய்தவர். வரதைரலி, ததரயைக்கரட்சி 

பேரன்ைவற்ைில் ேல்பவறு நிகழ்வுகயள 

நிகழ்த்தியவர். ேள்ளி மரைவர்கபளரடு 

ேல்பவறு களப் ேைியயயும் பமற் தகரண்ைவர். 

தசம்ேவரங் தமிழர் சங்கம், தசம்ேவரங் தமிழர் 

நைைேிவிருத்தி சயே, தமிழ்பவள் நரைக 

மன்ைம் பேரன்ைவற்ைில் நிர்வரகப் 

தேரறுப்பேற்றுப் ேல்பவறு தேரதுப் 

ேைியரற்ைியவர். 

 

வரயகப் பூக்கள் 

வரயகப் பூக்கள் என்னும் தன்னுயைய நூலில் 

ேத்து வயகயரை தவவ்பவறு தயைப்புகளில் 

எழுேத்திரண்டு கவியதகயள இயற்ைியுள்ளரர். 

இக்கவியதகள் அயைத்தும் இைப்ேற்று, 

தமரழிப்ேற்று, நரட்டுப்ேற்று ஆகியவற்யைத் 

தமிழ் மக்களுக்கு ஊட்டுவைவரக 

அயமந்துள்ளை. 

 

தமரழி 

மைிதன் ேயைத்துக் கரக்கும் அரிய கயை 

தமரழி என்று மு.வ குைிப்ேிடுவரர். தன்னுயைய 

கருத்துக்கயள மற்ைவர்களுக்குத் ததரிவிக்கபவ 

தமரழியய முதன்முதலில் மைிதன் 

ேயன்ேடுத்திைரன். அவன் ஆரம்ேத்தில் 

ேயன்ேடுத்திய தமரழி தவறும் ஓயசயரகபவ 

அயமந்திருந்தது. அைிவு வளர வளரபவ 

ேல்பவறு இைக்கை இைக்கியங்கயளக் கற்று, 

தன்னுயைய தமரழியரற்ையைச் தசம்யமயரக்கிக் 

தகரண்ைரன். இத்தயகய தமரழி சமுதரய 

வரழ்க்யகக்கு மிகவும் இன்ைியயமயரததரக 

அயமகின்ைது. தமரழி என்ை ஒன்று 

இல்யைதயன்ைரல் மைிதன் ஒருவபைரடு 

ஒருவன் இயைந்து வரழ்வதற்கரை சூழல் 

துளியும் இல்ைரமல் இருந்திருக்கும். இத்தயகய 

தமரழிபய ஒருவனுக்கு உயிரரகவும், உைைரகவும், 

உைர்வரகவும் உள்ளது என்ேயத ஆசிரியர், 
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“பயிராகி விளைகின்ற பான்ளை யாகி 

அயராது உளைக்கும்நல் ஆண்ளைதந்து 

உயிராகி உடலாகி உணர்வுைாகி 

துயிலாது எளையூக்கும் தைிழை வாழ்க” 

(வாளகப் பூக்கள் - அன்ளைத் தைிழை வாழ்க) 

என்ற கவிளத வாிகைில் சுட்டுகின்றார். 

ஒவ்வவாரு ைைிதனும் தன்னுளடய தாய் 

வைாைிளயத் தன் உயிருக்கு நிகராகக் வகாண்டு 

வைர்த்தால் சமுதாயம் வைர்வழதாடு இந்த 

நாடும் ழசர்ந்து வைரும் என்பளத, 

“ஒவ்வவாரு நிைிடந் ழதாறும் 

உள்ைத்தின் வைாைியின் பற்று 

ஒவ்வவாரு ைைிதர் தாமும் 

உயிருக்கு நிகராய்க் வகாண்டால் 

ஒவ்வவாரு சமுதாயத் தார் 

உறுவைாைி எல்லாம் ஓங்கும் 

ஒவ்வவாரு நாட்டில் என்றும் 

உயிர்ப்புடன் வாழ்ந்து ழைவும்” 

(வாளகப்பூக்கள் - தாய்வைாைிப் பற்று) 

என்ற வாிகைில் படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றார். 

 

கல்வி 

ஒவ்வவாரு ைைிதைின் உள்ளும் இருக்கின்ற 

தைித்துவத்ளத வவைியில் வகாண்டுவருவழத 

கல்வி. வவைியிலிருந்து எளதழயா ஊட்டுவது 

கல்வி அல்ல. தைக்குள் இருக்கின்ற 

தைித்துவத்தின் மூலம் தன்னுளடய வசாந்தக் 

காலில் நிற்கச் வசய்வதும், இன்ப துன்பங்கைில் 

துவண்டு விடாைல் ைைநிளலளய ஒழர 

ைாதிாியாக ளவத்திருக்கும்படி வசய்வதும் 

எதுழவா அதுழவ கல்வியாகும். இத்தளகய 

கல்வி ைைிதன் இளணந்து வாைக்கூடிய 

சமுதாய வாழ்க்ளகக்கு ைிகவும் 

இன்றியளையாதது. இக்கல்வியின் சிறப்புகளைத் 

தன்னுளடய கவிளதத் வதாகுப்பில் பல்ழவறு 

இடங்கைில் பதிவு வசய்துள்ைார் ஆசிாியர். 

 கற்றறிந்தவழர சான்ழறாராவார். 

அவர்களுக்கு எல்லா நாடுகளும் தளல 

வணங்கும். எல்லாவிதைாை வவற்றிகளும் 

கற்றறிந்தவளர வந்தளடயும் என்று கல்வியின் 

அவசியத்ளத, 

“கற்றறிந்ழதார் சான்ழறார் அவார் 

கைிவைாைிகள் உதிக்கும் ஆற்றல் 

வபற்றறிந்தார் ஆகித் ழதர்ந்து 

வபற்றிளையாய் உலகம் ழபாற்ற 

நற்றிறத்தால் வசல்லும் நாடு 

நாற்திளச ஆைால் என்ை? 

வசாற்றிறத்தால் வவன்று வந்ழத 

ழசார்விலா வதாைிர்வா ரம்ைா” 

(வாளகப்பூக்கள் - கல்வியின் சிறப்பு) 

என்ற கவிளத வாிகைில் சுட்டுகின்றார். 

ஒருவைாைி அறிழவாடு இருவைாைி அறிவும் 

நிச்சயம் ழவண்டும் என்கிறார் ஆசிாியர். 

இருவைாைி கற்றவளை நாடு இரண்டு கரம் 

வகாண்டு வணங்கும் என்கின்றார். இரு 

வைாைிப் புலளை வபற்றவளைழய அளைத்துச் 

வசல்வங்களும் ழதடி வரும் என்கின்றார். 

பல்ழவறு ைலர்கைால் ஆை ைாளலக்கு 

எவ்வைவு ைதிப்ழபா அளதப் ழபாலழவ ஒன்றுக்கு 

ழைற்பட்ட வைாைிகளைப் ழபசுழவாருக்கும் 

ைதிப்புண்டு என்பளத, 

“பன்ைிற ைலர்கள் பதியச் வசய்ழத 

நன்ைிற ைாளல நயம்படத் வதாகுத்தால் 

வபான்ைிறம் பூத்துப் புகழ்ைணங் கைழும் 

பன்வைாைி அறிவும் அத்தளகப் பாங்ழக” 

(வாளகப்பூக்கள் - பன்வைாைி அறிவு) 

என்ற கவிளத வாிகளைக் வகாண்டு 

உணர்த்துகின்றார். 

 

தந்ளத 

ஒவ்வவாரு குைந்ளதக்கும் முதல் கதாநாயகன் 

அக்குைந்ளதயுளடய தந்ளதழய. குைந்ளதளயப் 

வபற்வறடுப்பது தாயின் கடளை என்றால் 

அக்குைந்ளதளய நன்வைியில் உருவாக்குவது 

தந்ளதயின் கடளை. சமுதாயத்தில் 

அக்குைந்ளதளய ஒரு சான்ழறாைாக 

உருவாக்குவது தந்ளதயின் கடளை. ழசாதளைகள் 

வரும்ழபாவதல்லாம் சுதாாிக்கக் கற்றுக் 

வகாடுப்பவர் தந்ளத. தன்னுளடய 

ழவதளைளயத் துைியும் வவைிக்காட்டா 

வண்ணம், அன்ளப ைட்டுழை வவைிக்காட்டி, 
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முழுதும் வாழ்பவர் தந்ளத என்பளத ஆசிாியர், 

“ஆதாித்துப் ழபாற்றிக் காத்து 

அரவளணத்துப் ழபாகும் தந்ளத 

ழசாதளைகள் ழதான்றும் ழபாழ்தில் 

சுதாாிக்கக் கற்றுக் வகாண்டு 

ழவதளைகள் சிறிதும் ஆங்ழக 

வவைிக்காட்டா வண்ணம் காத்து 

ழபாதளைகள் வசய்ழத அன்பின் 

வபாலிவுகள் ழபாற்ற ழவண்டும்” 

(வாளகப்பூக்கள் - பன்வைாைி அறிவு) 

என்ற கவிளத வாிகளைக் வகாண்டு 

விைக்குகின்றார். 

 

ைானுடம் 

ைைிதர்கள் வாைக்கூடிய வாழ்க்ளக 

நிளலயில்லாதது. நிளலயில்லாத இந்த 

வாழ்க்ளகயில் பல்ழவறு காரணங்களுக்காக 

சண்ளடயிட்டுக் வகாள்வளத ஆசிாியர் 

சாடுகின்றார். ழநற்று இருந்தவன் இன்று 

இல்ளல என்பழத உலக உண்ளை. இந்த 

உண்ளைளய உணர்ந்து வகாண்டால் 

பிாிவிளை என்பழதா, ஏற்றத்தாழ்வுகழைா 

எங்கும் ழதான்றாது என்கின்றார். காற்று கூட 

புக முடியாத இடத்தலும் யைன் புகுந்து 

விடுவான் என்பளத உணர்ந்து வசயல்பட 

ழவண்டும் என்கிறார். உறவுகள் யாவும் 

இறுதிவளர கூடழவ வருவதில்ளல 

என்பளதயும் உணர்ந்து வசயல்பட ழவண்டும் 

என்கின்றார். நாம் வசய்யும் நற்வசயல்கள் 

ைட்டும் விதிவைிழய நம்ளை வந்தளடயும் 

என்பது ழபான்ற ைானுட தத்துவங்களை, 

“ழநற்றிருந்தார் இன்று இல்ளல 

நிளலயாளை ழபழற யாகும் 

காற்றுப்ழபால் நுளையும் காலன் 

கணக்கிளை முடித்து ளவப்பான் 

ழதாற்றுப்ழபாம் ைாந்தர் திட்டம் 

வதாய்வுகள் அளையக் காண்ழபாம் 

ழநாற்றிருந்த ழநான்பு யாவும் 

வநய்ளையுற்று ழபாை தம்ைா” 

(வாளகப்பூக்கள் - நிளலவபறும் புவியும் 

நிளலயாத ைானுடமும்) 

என்ற கவிளத வாிகைில் குறிப்பிடுகின்றார். 

 ஒருவழராடு ஒருவராக இளணந்து கூட்டாை 

வாழ்க்ளகளயச் சமுதாயத்தில் வாழ்வதற்குத் 

ழதளவயாை வைாைியறிவு, கல்வியின் வபருளை, 

தந்ளதயின் வசயல், ைானுடவியல் ழபான்ற 

பல்ழவறு வசயல்களைத் தன் பளடப்பின் மூலம் 

பளடத்துக் காட்டி, சழுதாயத்தில் இப்படித்தான் வாை 

ழவண்டுவைன்று ஒவ்வவாரு ைைிதனுக்குள்ளும் 

சமுதாயச் சிந்தளைளய விளதத்துள்ைார் 

ஆசிாியர். 
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