6.1 மமாஙங்க னன
கலங்லகங்குடிபங் பபமாரமாடங்டமங் கமாரணமமாகதங் தனருசங்சன மதங்தனய சனறறையனலங் இருநங்தபபமாத, (1954இலங்) மமாஙங்க னன எழுபங்படங்டத. வரலமாறைங்று நனகழங்வுகறளை அடிபங்பறடயமாககங் ககமாணங்டு எழுதபங்படங்ட ஒரு குறுஙங்கமாவனய நமாடகமங்
பபமானங்றைத தமானங் மமாஙங்க னன. கவனஞரங் எழுதனய கமாவனயஙங்களைனலங் மமாகபருமங் பமாரமாடங்டுபங்கபறைங்றைத இதகவனலமாமங்.
பமமாரனய மனங்னனங் அறுறகபயமாடு பமமாகூரங்கங் குறுநனல மனங்னனங் பமாணங்டியனங் பறழயனங் எனங்பவனங் பறகறம
ககமாணங்டதமாகவுமங், அறுறககங்கு உதவனயமாகசங் பசரனங் கசஙங்குடங்டுவனங் பறழயனங் மமீத பபமாரங் கதமாடுதங்ததமாகவுமங் கமாணபங்படங்ட
ஒரு குறைனபங்றப றவதங்த மமாஙங்க னனறயபங் புறனநங்ததமாககங் கவனஞரங் கணங்ணதமாசனங் தமங் நூலனனங் முனங்னுறரயனலங்
குறைனபங்பனடுகனறைமாரங். பமலுமங் இகங்கமாவனயதங்தனலங் அறமசங்சரமாக வருமங் அழுமங்பனலங் பவளுகங்கு ஒரு மகனங் இருநங்ததமாக வரலமாறைங்றைனலங்
குறைனகங்கபங்படவனலங்றல; ஆனமாலங், கவனஞரங் பறடதங்தளைங்ளைமாரங். அபதபபமால, பசரனங் கசஙங்குடங்டுவனங் பறடகயடுதங்தசங் கசலங்லுமங்
இடஙங்களுகங்ககலங்லமாமங் கணனறகயரங் சனலருமங் அறழதங்தசங் கசலங்லபங்படுவதணங்டு எனுமங் வரலமாறைங்றுகங் குறைனபங்பனறனகங்
ககமாணங்டு, அதனபல ஒருதங்தனயமாககங் கவனஞரனனங் கறைங்பறனயனலங் பனறைநங்தவளைங் தமானங் இகங்கமாவனய நமாயகன மமாஙங்கனன.
கதனங்னரசன, கபமானங்னரசன கவனஞரங் பறடதங்த கறைங்பறனபங் பமாதங்தனரஙங்களைங்; கமாதலங் சமங்பவஙங்கறளை, கமாவனயதங்றதசங்
சுறவயமாக அறமகங்கபங் பயனங்படுதங்தனயனருபங்பதமாகதங் கதரனகனறைத.
மமாஙங்க னனயனலங் அகபங்கபமாருளைங், புறைபங்கபமாருளைங் எனுமங் இரணங்டு கபமாருளைங்களைங் பறைங்றைனயுமங் கவனறத புறனநங்தனருபங்பறதகங்
கமாணலமாமங்.
இலகங்கண வரமங்றப மமீறைன உணரங்சங்சன நனரமங்பனய நறடயுடனங் எழுதபங்படங்டுளைங்ளை இநங்தகங் கமாவனயதங்தனனங் ஒரு பகுதன, கவனஞரங்
நடதங்தனய கதனங்றை லங் எனுமங் பதங்தனரனறகயனலங் கவளைனயனடபங்படங்டுளைங்ளைத. பனனங்னரங் முழுறமயமாக நூலங்வடிவமங் கபறைங்றைத.
‘கணங்ணதமாசனங் கவனறதகளைங்’ முதலங் கதமாகுதனயனலங் ‘மமாஙங்கனன’ இடமங் கபறைங்றுளைங்ளைத குறைனபங்பனடதங்தகங்கதமாகுமங் .

கணங்ணதமாசனனனங் மமாஙங்கனன
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இபங்பகுதன எனங்ன கசமாலங்கனறைத?
இறதபங் படிபங்பதமாலங் எனங்ன பயனங் கபறைலமாமங்?
முனங்னுறர
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கறதசங் சுருகங்கமங்
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அடபலறைங்றைனனங் கமாதலங்
அடபலறைங்றைனனங் பறடகயடுபங்பு
பபமாரங் கவறைங்றைன
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கமாதலங்
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கமாபங்பனயசங் சனறைபங்பு
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அடபலறு
மமாஙங்கனன

தமாயனனங் வறைங்புறுதங்தலுமங் மகளைனனங் மறுபங்புமங்
கமாதலுமங் கணங்டிபங்புமங்
பபமாரமாடங்டமுமங் முடிவுமங்
இலங்வமாழங்கங்றக கநறைன
i.
ii.

.

அடபலறைங்றைனனங் கசயலங்களைங்
அடபலறைங்றைனனங் பறகயுமங் தனங்பமுமங்
அடபலறைங்றைனனங் தனருமணமங்
மமாஙங்கனனயனனங் வருறக
தனங்பமுடிவு

உவறமகளைங்
இலகங்கனயதங் தமாகங்கமங்
தமனழங் கமமாழனயனனங் கபருறம

கதமாகுபங்புறர
பகளைங்வன பதனலங்களைங்

இபங்பகுதன எனங்ன கசமாலங்கனறைத?
இபங்பகுதன ஒரு வரலமாறைங்றுசங் சமானங்று ககமாணங்ட பகுதனறய எடுதங்தபங் புதவனதமமாகபங் பமாடியனருபங்பறதகங் குறைனபங்பனடுகனறைத.
சனறறையனலங் பூதங்த நமாடககங் குறுஙங்கமாவனயமங் மமாஙங்கனன. கறைங்பறன கலநங்த கமாதலங் சமங்பவஙங்கறளைபங் பறைங்றைனகங் கூறுகனறைத.
கமாதலங் வமாழங்வனலங் ஏறைங்படுமங் பனரனவுதங் தனங்பதங்றதயுமங், கமாதலங் றககூடமாமலங் இருகங்குமங் பநரதங்தனலங் ஏறைங்படுமங் மன
உணரங்வுகளைனனங் கவளைனபங்பமாடங்டிறனயுமங் எடுதங்தசங் கசமாலங்கனறைத.
இலகங்கண வரமங்பனறன மமீறைனய கவனறதபங் புறனவமான மமாஙங்கனன ஆடவரங் , கபணங்டிரங் ஆகனபயமாரனனங் அழகு நனறலகறளைபங்
பறைங்றைன எடுதங்தறரகங்கனறைத.
தமனழங் பவநங்தரங்களைங் மூவரனனங் வமீரமங் கசறைனநங்த கபருறமகறளையுமங் தமனழங்பங் கபணங்களைனனங் கறைங்பனனங் மமாணங்பனறனயுமங் பறைங்றைன
எடுதங்தசங் கசமாலங்கனனங்றைத.
கவனயரசு கணங்ணதமாசனங் தமானங் கறைங்றை இலகங்கனயதங்றதயுமங் தனங்னுறடய அனுபவஙங்கறளையுமங் மமாஙங்கனன கமாவனயதங்தனலங்
பதனவு கசயங்தனருபங்பறதயுமங் வனளைகங்குகனறைத.

இறதபங் படிபங்பதமாலங் எனங்ன பயனங் கபறைலமாமங்?
இறத நமீஙங்களைங் படிதங்த, இதனலங் வருமங் கவனதங்தவ அழகனலங் ஈடுபடங்டமாலங், கமீழங்கங்கமாணுமங் பயனங்கறளையுமங் தனறைனங்கறளையுமங்
கபறுவமீரங்களைங்.
* மமானுடசங் சமாதனயனனங் மகதங்தவதங்தனலங் 'கமாதலங்' எனங்பத மமாணங்பனறைங்குரனயத; கமாதலனனங் வளைரங்நனறலயனறன இலங்லறை
மமாணங்பனனுகங்குடங்படுதங்தபல 'அறைவமாழங்வு' எனங்பறத வனளைகங்கனகங் கூறைலமாமங்.
* மனனதனங், இனங்பஙங்கறளை நுகரங்தலனலுமங் நனறலயமாறம தமானங் உணங்டு எனங்பறத உணரலமாமங்.
* இறச, நடனமங், கறல, அழகனயலங் தனங்றமகறளைபங் பறைங்றைனய கவனஞரனனங் கருதங்தனறன அறைனயலமாமங்.
* கமாவனய மமாநங்தரங்களைனனங் பணங்பு நலனங்கறளை வனளைகங்க , பலங்பவறு வறகயமான உவறமகறளைகங் றகயமாளுமங் தனறைறம
கபறைலமாமங்.
* தமனழக வரலமாறைங்று நனகழங்வுகளைனனங் பனனங்னணனறய அறைனயலமாமங், மூபவநங்தரங்களைனனங் புகழங், கவறைங்றைன, பறடசங்சனறைபங்புகறளை
வனளைகங்கலமாமங்.
* மமாஙங்கனன எனுமங் பரதங்றதயரங் குலபங் கபணங்றணபங் பறைங்றைன உயரங்தங்தனசங் கசமாலங்லனயனருபங்பறத அறைனயலமாமங்.
* தமனழங்கங் கமாபங்பனயஙங்களைனனங் சமாயலுமங் சஙங்கபங்பமாடலங்களைனனங் தமாகங்கமுமங் ககமாணங்டதமாக மமாஙங்கனன கமாவனயதங்றத ஒபங்பனடங்டுபங்
பமாரங்தங்த மகனழலமாமங்.

முனங்னுறர
இருபதமாமங் நூறைங்றைமாணங்டினங் இறணயறைங்றை கவனஞரங்களுளைங் பமாரதன - பமாரதனதமாசனுகங்குபங் பனறைகு, உணங்றமயனபலபய
கவனயரசரமாகதங் தனகழங்நங்த, ஒபங்பமாருமங் மனகங்கமாருமறைங்றைவரமாக வமாழங்நங்தவரங் கணங்ணதமாசனங். கவனயரசு கணங்ணதமாசனனடமங்
இளைறமயனபலபய கவனறத பமாடுமங் ஆறைங்றைலங் இருநங்தத. கறைங்பறன உரமுமங், கமாணுமங் இடதங்தனபலபய கவனறத புறனயுமங்
ஆறைங்றைலுமங் இருநங்தறமயமாலங் அவருறடய கவனறதகளைங் சமாகமாவரமுறடயன ஆயனன. இவரங்தமங் அரசனயலங் வமாழங்வனனங்
கதமாடகங்கதங்தனலங் சனறறையனலங் பனறைநங்த கமாவனயமங்தமானங் மமாஙங்கனன. இத 1954-இலங் கவளைனவநங்தத. கமாவனயதங்தனனங் கறதகங்
கருவனறைங்கு வரலமாறைங்றுசங் சமானங்றைனறன ஆதமாரமமாககங் ககமாணங்டு எழுதனயுளைங்ளைமாரங்.
பறழய தமனறழபங் புததங்தமனழனலங் பமாடியனருபங்பத பபமால இத அறமநங்தளைங்ளைத. பழஙங்கறதகறளைதங் தறைங்கமாலசங் சூழலுகங்கு
ஏறைங்ப, கறைங்பறனதங் தனறைதங்தடனங் பறடகங்கபங்படங்டுளைங்ளைத. கவனஞரனனங் இலகங்கனயபங் புலறமறய கவளைனயனடுவதபபமால
இகங்கமாவனயமங் அறமநங்தளைங்ளைத. சனலபங்பதனகமாரமங், மணனபமகறல யனனங் இறணநங்த வடிவமமாகவுமங் கமாணபங்படுகனறைத.
"கசநங்தமனழனனங் நவமணனகறளை அளைங்ளைனதங் கதளைனதங்ததங் தஙங்கதங் தமனழங்பங் பமாவனலங் இறழநங்பதமாடவனடங்ட அழகனய நமாடககங்
கமாபங்பனயமங்" எனங்று பனங்கமமாழனபங் புலவரங் கமா.அபங்பமாதங்தறர இதறனபங் பமாரமாடங்டியனருகங்கனறைமாரங். மமாஙங்கனன தமனழங்வமாழங்தங்தனலங்
ஆரமங்பனதங்த, வஞங்சனயலங் வனழமாவனலங் ஆரங்பங்பரனதங்த - புதங்தரங் வழனயனலங் கபமானங்னரசன எனங்று முடிதங்த , 40 தறலபங்புகளைனலங்
இகங்கவனறதகங் கமாவனயதங்றத நனறறைவு கசயங்தளைங்ளைமாரங், கவனஞரங்.
பணங்றடய இலகங்கனயஙங்களைனலங் பமாதங்தனரபங் பறடபங்புகறளைகங் கமாபங்பனயகங் கவனஞபர அறைனமுகபங்படுதங்தமங் மரபு இருநங்த
வநங்தளைங்ளைத. அதபபமாலபவ, மமாஙங்கனனயனலுமங் கவனஞரங் பமாதங்தனரபங் பறடபங்புகளைங் அறனதங்றதயுமங் தமாபம அறைனமுகமங்
கசயங்கனறைமாரங். நமாடு, நகரங் பபமானங்றை அறைனமுககங் கமாடங்சனகறளையுமங் பறடதங்தளைங்ளைமாரங். கமாபங்பனயதங் தறலவன மமாஙங்கனன

ஆரவமாரதங்தனலங் கதமாடஙங்கன கமாதலங் சுறவயனலங் நனறறைநங்த , பனரனவனனங் ஏகங்கதங்தனலங் உழனங்று, அறமதனயனலங் முடிவறதகங்
கமாணமுடிகனனங்றைத. ஏறைகங்குறறைய கமாவனயதங் தறலவனங் அடபலறுவுமங் இபத நனறலயனலங் தமானங் பறடகங்கபங்படங்டுளைங்ளைமானங் .
கமாதலங் சமங்பவஙங்களைங் கறைங்பறன எனங்றைமாலுமங், வமாழங்வனலங் றககூடமாத கமாதலங் நனறலயனறன, இருவறரயுமங் மரணதங்தனலங்
ஒனங்று பசரங்தத
ங் , கமாவனயதங்றத முடிதங்தளைங்ளைமாரங்.

மமாஙங்கனன
கலங்லகங்குடிபங் பபமாரமாடங்டமங் கமாரணமமாகதங் தனருசங்சன மதங்தனய சனறறையனலங் இருநங்தபபமாத, (1954-இலங்) மமாஙங்கனன
எழுபங்படங்டத. வரலமாறைங்று நனகழங்வுகறளை அடிபங்பறடயமாககங் ககமாணங்டு எழுதபங்படங்ட ஒரு குறுஙங்கமாவனய நமாடகமங் பபமானங்றைத
தமானங் மமாஙங்கனன. கவனஞரங் எழுதனய கமாவனயஙங்களைனலங் மமாகபருமங் பமாரமாடங்டுபங்கபறைங்றைத இதகவனலமாமங்.
பமமாரனய மனங்னனங் அறுறகபயமாடு பமமாகூரங்கங் குறுநனல மனங்னனங் பமாணங்டியனங் பறழயனங் எனங்பவனங் பறகறம
ககமாணங்டதமாகவுமங், அறுறககங்கு உதவனயமாகசங் பசரனங் கசஙங்குடங்டுவனங் பறழயனங் மமீத பபமாரங் கதமாடுதங்ததமாகவுமங்
கமாணபங்படங்ட ஒரு குறைனபங்றப றவதங்த மமாஙங்கனனறயபங் புறனநங்ததமாககங் கவனஞரங் கணங்ணதமாசனங் தமங் நூலனனங்
முனங்னுறரயனலங் குறைனபங்பனடுகனறைமாரங். பமலுமங் இகங்கமாவனயதங்தனலங் அறமசங்சரமாக வருமங் அழுமங்பனலங் பவளுகங்கு ஒரு மகனங்
இருநங்ததமாக

வரலமாறைங்றைனலங்

கசஙங்குடங்டுவனங்

குறைனகங்கபங்படவனலங்றல;

பறடகயடுதங்தசங்

கசலங்லுமங்

ஆனமாலங்,

கவனஞரங்

இடஙங்களுகங்ககலங்லமாமங்

பறடதங்தளைங்ளைமாரங்.
கணனறகயரங்

அபதபபமால,
சனலருமங்

பசரனங்

அறழதங்தசங்

கசலங்லபங்படுவதணங்டு எனுமங் வரலமாறைங்றுகங் குறைனபங்பனறனகங் ககமாணங்டு , அதனபல ஒருதங்தனயமாககங் கவனஞரனனங் கறைங்பறனயனலங்
பனறைநங்தவளைங் தமானங் இகங்கமாவனய நமாயகன மமாஙங்கனன.
கதனங்னரசன, கபமானங்னரசன கவனஞரங் பறடதங்த கறைங்பறனபங் பமாதங்தனரஙங்களைங், கமாதலங் சமங்பவஙங்கறளை, கமாவனயதங்றதசங்
சுறவயமாக அறமகங்கபங் பயனங்படுதங்தனயனருபங்பதமாகதங் கதரனகனறைத. மமாஙங்கனனயனலங் அகபங்கபமாருளைங், புறைபங்கபமாருளைங் எனுமங்
இரணங்டு கபமாருளைங்களைங் பறைங்றைனயுமங் கவனறத புறனநங்தனருபங்பறதகங் கமாணலமாமங். இலகங்கண வரமங்றப மமீறைன உணரங்சங்சன நனரமங்பனய
நறடயுடனங் எழுதபங்படங்டுளைங்ளை இநங்தகங் கமாவனயதங்தனனங் ஒரு பகுதன, கவனஞரங் நடதங்தனய கதனங்றைலங் எனுமங் பதங்தனரனறகயனலங்
கவளைனயனடபங்படங்டுளைங்ளைத. பனனங்னரங் முழுறமயமாக நூலங்வடிவமங் கபறைங்றைத. 'கணங்ணதமாசனங் கவனறதகளைங்' முதலங்
கதமாகுதனயனலங் மமாஙங்கனன' இடமங் கபறைங்றுளைங்ளைத குறைனபங்பனடதங்தகங்கதமாகுமங்.

ஆசனரனயரங் - கணங்ணதமாசனங்
இருபதமாமங் நூறைங்றைமாணங்டினங் தறலசனறைநங்த கவனஞரங்களைனலங் ஒருவரமான கவனயரசு கணங்ணதமாசனங் , 24-06-1927-இலங்
சனறுகூடலங்படங்டியனலங் பனறைநங்தமாரங். தநங்றத சமாதங்தபங்பனங், தமாயங் வனசமாலமாடங்சன எனங்பவரங். கணங்ணதமாசனங் இளைறமயனபலபய
கவனபுறனயுமங் ஆறைங்றைலங் கபறைங்றைவரங். 1944-இலங் ஏபங்ரலங் 14-இலங் இவரத முதலங் கவனறத அசங்சமாகனயத. 1948 இலங் பசலமங்
மமாடரங்னங் தனபயடங்டரனலங் பணன கசயங்தமாரங் . அறைனஞரங் அணங்ணமாவனனங் பபசங்சுகளைமாலங் கவரபங்படங்டு 1949-இலங் தன.மு.க-வனலங்
நுறழநங்தமாரங். சுமமாரங் பதங்த ஆணங்டுகளைங் தன.மு.க-வனனங் கருதங்தகறளைதங் தமங் எழுதங்தகளைனலங் வடிதங்தமாரங் . பனனங்னரங்தங்
தமனழங்தங் பதசனயகங் கடங்சனயனனங் மூலமமாக இநங்தனயதங் பதசனயகங் கமாஙங்கனரசனலங் நுறழநங்த , அதனங் ககமாளைங்றககறளைதங் தமத
கவனறதகளைனலங் கவளைனயனடங்டமாரங். தமத 17-ஆமங் வயதனலங் 'தனருமகளைங்' இதழனனங் ஆசனரனயரங் கபமாறுபங்றப ஏறைங்று நடதங்தனனமாரங்.

கதனங்றைலங், தனறர ஒளைன, பமதமாவன, கணங்ணதமாசனங், சணங்டமமாருதமங், கடிதமங் முதலமான இதழங்களைனலங் எழுதன வநங்தமாரங் .
பமாரதனயமாரங், பமாரதனதமாசனங் ஆகனயவரங்கறளைபங் பனனங்பறைங்றைன எழுதனயவரங்; அபத பபமால, அருணகனரனநமாதரங், படங்டினதங்தமாரங்
முதலனயவரங்களைனனங் பகங்தனபங் பமாறதறயயுமங் பனனங்பறைங்றைன எழுதனயவரங் . 1970 இலங் அறனதங்தனநங்தனய சனறைநங்த கவனஞரங் படங்டமங்
கபறைங்றைவரங். 1977 இலங் அரசறவகங் கவனஞரமாகதங் தனகழங்நங்தவரங். இவங்வமாறு பகங்தனகங் கவனஞரங்கறளைபங் பபமாலவுமங் சமூககங்
கவனஞரங்கறளைபங் பபமாலவுமங் சனதங்தரங்கறளைபங் பபமாலவுமங் தமங் கவனறதகளைனலங் கருதங்தகறளை கவளைனபங்படுதங்தனயவரங்
கணங்ணதமாசனங்.
கணங்ணதமாசனங் கவனறதகளைங் (இரணங்டு கதமாகுதனகளைங்) மனமங் பபமாலங் வமாழங்வு, வனவமாசமங், அறதவனட ரகசனயமங், கதயங்வ
தரனசனமங், இலகங்கனயதங்தனலங் கமாதலங், அரங்தங்தமுளைங்ளை இநங்த மதமங், ஆடங்டனதங்தன ஆதனமநங்தன, ஞமானமமாலனகமா, ரமாகமமாலனகமா,
இபயசுகமாவனயமங், மமாஙங்கனன, றதபங்பமாறவ, பவலமாஙங்குடிதங் தனருவனழமா என இவரத பறடபங்புகளைங் நமீணங்டு ககமாணங்பட
கசலங்லுமங். இத தவனர, 'முதங்றதயமா' எனுமங் இயறைங்கபயரனலங் பல கடிதஙங்கறளையுமங் எழுதனயுளைங்ளைமாரங். இவங்வமாறு, தனரமாவனட
இயகங்ககங் கவனஞரமாக அறைனமுகமமாகன, தனறர இறசகங் கவனஞரமாக உலமா வநங்த, பனனங்னரங், மதநமங்பனகங்றகயமாளைரமாக மமாறைன,
மமானுடசங் சமாதனயனனங் மகதங்தவதங்றத உலகறைனயசங் கசயங்த ஒபங்பறைங்றை கவனஞரமாகதங் தனகழங்நங்தவரங் தமானங் கவனயரசு
கணங்ணதமாசனங். 1981-அகங்படமாபரங் 17-இலங் கவனஞரங் அமரரமானமாரங். ஆனமாலுமங், அவரத கவனறதகளைங் நமங் இதயஙங்களைனலங்
நமீஙங்கமா இடமங் கபறைங்றை கவனறதகளைமாக உலமா வருகனனங்றைன எனங்பபத உணங்றம .

கறதசங் சுருகங்கமங்
பசரனங் கசஙங்குடங்டுவனங் வடகங்பக கனக வனசயரங்கறளை கவனங்று , அவரங்களைங் தறலயனலங் கணங்ணகனகங்குகங் கலங்ககமாணங்டு
வநங்த வஞங்சனமமாநகரனலங் வனழமா எடுகங்கனறைமானங்.

அடபலறைங்றைனனங் கமாதலங்
அநங்த பவறளையனலங் பசரனங் அறவயனலங் மமாஙங்கனன எனங்றை கணனறக குலபங்கபணங் யமாவறரயுமங் கவருமங் வனததங்தனலங்
நடனமமாடினமாளைங். அபங்பபமாத, அஙங்கனருநங்த அறமசங்சரங் அழுமங்பனலங்பவளைங் மகனங் அடபலறு, அவளைங் அழறககங் கணங்டு
மயஙங்கனகங் கமாதலங் ககமாளைங்கனறைமானங். தனங் மமாளைனறகயனலங் மமாஙங்கனனறய நனறனதங்தவமாபறை உடங்கமாரங்நங்தனருநங்த அடபலறுவனடமங் ,
பமமாகூரங் மனங்னனங் பறழயனுகங்கு எதனரமாகபங் பபமாரங்கதமாடுகங்குமங் கசயங்தனறயசங் கசமாலங்கனறைமானங் . அறமசங்சருமங் அவனங்
தநங்றதயுமமான அழுமங்பனலங்பவளைங், பபமாருகங்குசங் கசலங்லுமங் எணங்ணமங் ஒரு பகங்கமனருநங்தமாலுமங், அநங்த இரவனலங் தனனயமாக
இருகங்குமங் மமாஙங்கனனயனடமங் தனங் கமாதறல கவளைனபங்படுதங்தகனறைமானங் அடபலறு. மமாஙங்கனன அவறனதங் தனடங்டியுமங் பழனதங்தமங்
பபசன மறுதங்தவனடுகனறைமாளைங். ஆனமாலுமங், அடபலறைங்றைனனங் பணங்பனறனயுமங் கபருநங்தனங்றமறயயுமங் நனறனதங்த அவனனடமங்
மனதங்றதபங் பறைனககமாடுதங்தவளைமாகபவ கமாணபங்படுகனறைமாளைங்.

அடபலறைங்றைனனங் பறடகயடுபங்பு
அடபலறைங்றைனனங் தறலறமயனலங் பசரரங் பறட பமமாகூருகங்குசங் கசலங்கனறைத. ஆடலங், பமாடலங்களுகங்கமாக மமாஙங்கனனயுமங்
அவளுடனங் ஐநங்த கபணங்களுமங் கசலங்கனனங்றைனரங். பமமாகூரனனங் வடகங்குபங் பகுதனயனலங் தனனதங்தனனயமாககங் கூடமங் அறமதங்ததங்
தஙங்குகனனங்றைனரங்.

அனங்று

நளைங்ளைனரவனலங்

அடபலறு

மமாஙங்கனனறயசங்

சநங்தனதங்தபங்

பபசனதங்

தனத

கூடமாரதங்றத

அறடகனனங்றைமானங். அவங்பவறளையனலங் பமமாகூரங் மனங்னனங் தனங் பறடதங்தறலவனமான மறலபமனனறய உளைவறைனநங்தமமாறு
அனுபங்புகனறைமானங். மறலபமனன பசரரங் பறடகறளைபங் பமாரங்கங்கனறைமானங். அதனருகனலங் மமாஙங்கனனறயயுமங் மறைங்றை கபணங்கறளையுமங்
பமாரங்கங்கனறைமானங். பமாரங்தங்த மமாதங்தனரதங்தனபல மமாஙங்கனனறயயுமங் மறைங்றை கபணங்கறளையுமங் மறலபமனனயனனங் ஆடங்களைங் கமாடங்டிறைங்குதங்
தூகங்கனசங் கசனங்று வனடுகனறைமாரங்களைங்.

பபமாரங் கவறைங்றைன
பசரரங் பறட வமீரரங்களைங் பல பறடகறளைகங் கடநங்த பறகவரங்கறளை அழனதங்த, பமமாகூருகங்குளைங் நுறழநங்த, கவறைங்றைன கபறைங்றுபங்
கபருமகனழங்சங்சனபயமாடு அரணங்மறனகங்குளைங் நுறழய, நமானங் சரணமங்' எனகங்கூறைனபங் பறழயனங் பணனநங்தமானங். அவனங் கபணங்
மகங்களைங் இருவருமங் கணங்களைனலங் நமீரங் கசமாரனய ஆஙங்பக வநங்த நனனங்றைனரங் . மூவறரயுமங் பறடதங்தறலவனங் தளைனபவலங்
சனறறைபங்படுதங்தனனமானங்.

அடபலறைங்றைனனங் கசயலங்களைங்
பமமாகூரங் நமாடங்றடகங் றகபங்பறைங்றைனய கபருமனததங்தடனங் அநங்த நகறர வலமங் வநங்தமானங் அடபலறு. அபங்பபமாத கடங்டுபங்பமாடறைங்றை
சனல பசர வமீரரங்களைங் அகங்கனரமசங் கசயலங்களைங் கசயங்வறதபங் பமாரங்தங்தகங் கணங்டிதங்தமானங் அடபலறு. தளைனபவலங் எனங்பவனங்
பறழயனங் மகளைங் கபமானங்னரசனயனனங் கூநங்தறல அறுதங்தவனடுகனறைமானங் . கதனங்னரசன மடங்டுமங் அவறன எதனரங்தங்த நனனங்றைமாளைங் .
அநங்த பநரதங்தனலங் அஙங்கு வநங்த அடபலறு, தளைனபவறலகங் கணங்டிதங்த, அவனத வமீரபங்பதகங்கஙங்கறளைபங் பறைனதங்தமானங்.
பனனங்னரங், பறழயனங் மறைங்றுமங் மகங்களைங் இருவறரயுமங் வனடுவனதங்த அவரங்கறளைதங் பதறைங்றுகனறைமானங் . உடபன, பறழயனங்
அடபலறைங்றறை வனருநங்தனறைங்கு அறழகங்கனறைமானங். அடபலறு அவங்வனருநங்தனலங் கலநங்த ககமாளைங்கனறைமானங். அபங்பபமாத பறழயனங்
மகளைனரங் முகங்கனனறயகங் ககமாணங்டு வநங்த பறடகங்குமங் பநரதங்தனலங் , மமாஙங்கனனறயதங் கதமாடங்டு எடுகங்குமங் பநரதங்தனலங், கமாடங்டு
கவளைனயனலங் தஙங்கறவதங்தவனடங்டு வநங்த தனங் கமாதலன மமாஙங்கனன நனறனவுகங்கு வர வனறரவமாகபங் புறைபங்படங்டுபங்
பபமாயங்வனடுகனறைமானங். அவனத கசயறல நனறனதங்தபங் பறழயனுமங் அவனத மகளைனருமங் மனகவுமங் வருதங்தமுறுகனறைமாரங்களைங்.

அடபலறைங்றைனனங் பறகயுமங் தனங்பமுமங்
மமாஙங்கனனறயகங் கமாணமாதவனமாக அடபலறு மனகவுமங் அழுத புலமங்புகனறைமானங் . ஒனங்றுமங் கசயங்வதறைனயமாத தனறகபங்புறைங்று
நனறைங்கனறைமானங். இநங்நனறலயனலங் 'தளைனபவலங்' அடபலறுவனறைங்குபங் பறகவனமாக மமாறைனவனடுகனறைமானங் . மமாஙங்கனனறய, சூரபதனங்
எனங்பவனுகங்கு

வனறைங்றுவனடுகனறைமானங்.

மமாஙங்கனனறயசங்

சூரபதனங்

கமாவலுகங்குடங்படுதங்தனகங்

ககமாடுறமகளைங்

பல

நனகழங்தத
ங் கனறைமானங். இசங்சூழங்நனறலயனலங், கவறைங்றைனபங் கபருமனதமங் ஒருபகங்கமங் இருநங்தமாலுமங், தனங் கமாதலனறயதங் கதமாறலதங்த
பசமாகதங்தடனங் அடபலறு பசரநமாடு தனருமங்புகனறைமானங்.

அடபலறைங்றைனனங் தனருமணமங்
சனல நமாளைங்களைங் கழனதங்த, பறழயனனடமனருநங்த தனங் மகளைங் கதனங்னரசனறயதங் தனருமணமங் கசயங்த ககமாளைங்ளுமமாறு பவணங்டி
ஓறல வருகனனங்றைத. மனங்னனங் வனருபங்பபங்படியுமங் தனங் தநங்றதயனனங் கடங்டறளையனனங் பபரனலுமங் தனருமணதங்தனறைங்குசங்
சமங்மதனதங்த அடபலறு மணமங் புரனகனறைமானங்.

மமாஙங்கனனயனனங் வருறக
பல இனங்னலங்களைனறடபயயுமங் தனங் கமாதலறன மனதங்தனலங் நனறுதங்தன நமாடி வருகனறைமாளைங் மமாஙங்கனன. பசர நமாடு
வநங்தறடகனறைமாளைங். அடபலறுவனறைங்குதங் தனருமணமங் நடநங்த முடிநங்தவனடுகனறைத. பகளைங்வனபங்படுகனறைமாளைங். ஆறைமாதங்தயரனலங்
மூழங்குகனறைமாளைங். கதனங்னரசனயுமங் அடபலறுவுமங் இருகங்குமங் அறறையனனங் அருகனலங் கசலங்கனனங்றைமாளைங் . அஙங்கு இருவருமங்
ஒனங்றைனபங்பபமாயங் பபசன மகனழங்வறதபங் பமாரங்தங்த, 'அதங்தமானங்' எனங்றைமாளைங் மமாஙங்கனன. அநங்தகங் குரறலகங் பகடங்ட அடபலறு
மமாஙங்கனன! மமாஙங்கனன! எனங்று கவளைனபய ஓடிவருகனறைமானங்.

தனங்பமுடிவு
மமாஙங்கனன அஙங்கு நனறைங்கமாமலங் தயரதங்பதமாடு ஓடி, சுழனங்று வருமங் ஆறைங்றைனலங் வனழுகனறைமாளைங். அவறளைகங் கமாபங்பமாறைங்றை அடபலறுமங்
வனழ, அவங்வனருவறரயுமங் கமாபங்பதறைங்கமாகதங் கதனங்னரசனயுமங் வனழுநங்த வனடுகனறைமாளைங். இபங்படி மூவருமங் ஆறைங்றைனலங் மூழங்கன
இறைநங்த வனடுகனனங்றைனரங். இகங்கறதபய மமாஙங்கனன கமாபங்பனயமங்.

கறதமமாநங்தரங்
மமாஙங்கனன கமாபங்பனயதங்தனனங் தறலறம மமாநங்தரங்களைமாககங் கமாணபங்படுபவரங்களைங் அடபலறுவுமங் மமாஙங்கனனயுமங் . அவரங்களைங்
இருவரனனங் கமாதலங் உணரங்றவ இகங்கமாபங்பனயமங் கவளைனபங்படுதங்தகனறைத.

அடபலறு
மமாஙங்கனன கமாவனயதங்தனனங் தறலவனமாக 'அடபலறு' பறடகங்கபங்படங்டிருகங்கனனங்றைமானங். தனங்பனரனலங்லமாதங் தறலவனமாகபவ
கமாணபங்படுகனறைமானங். கமாவனயதங்தனனங் கபருமங்பகுதன கமாதலங் வயபங்படங்ட ஒரு குணமாதனசயபங் பறடபங்பமாகபவ அடபலறு
கமாணபங்படுகனறைமானங். ஆடலங் அழகன மமாஙங்கனனறயபங் பமாரங்தங்த, அடபலறு அறடநங்த நனறலயனறன,
கசழுஙங்ககமாடிறயகங்கணங்வமாஙங்கனமனதங்தடங்பபமாடங்டுசமீரணனகங்கமுடியமாமலங்நனனங்றைமானங் ஆஙங்பக!எனங்று எழுதகனறைமாரங் கவனஞரங்
கணங்ணதமாசனங்.

அடபலறுவனனங் கமாதலங்
மமாஙங்கனன வநங்த அறவயனலங் ஆடறைங்கறல நனகழங்தங்தனவனடங்டுசங் கசலங்கனறைமாளைங் . அபங்படிசங் கசலங்பவளைனனங் பனனங்னமாபல
பபமாகனறைமானங் அடபலறு. மமாஙங்கனன கசனங்று மறறைகனறைமாளைங்; ஆனமாலுமங் அவளைங் கசனங்றை இடதங்றதபய பமாரங்தங்தபங் பமாரங்தங்த
ஏகங்கமங் ககமாணங்டவனமாக, அவளைத பமாததங்தனனங் தடயதங்றதபங் பமாரங்தங்த மகனழங்பவனமாககங் கமாணபங்படுகனறைமானங் அடபலறு:
பபமானவளைனனங்பனனங்னமாபலகமலங்லபங்பபமானமானங்!புதமனதனனங்
கணங்டுசனதங்தனரதங்தமாளைங்அடிசங்சுவடங்றடதங்பதடிபங்பமாரங்தங்தமானங்கதனங்றைலத

முதலங்

கூசங்சமங்
பபமானதறைங்குசங்

இழுகங்ககங்
சுவடு

ஏத?

றகதங்தனறைதங்தமாலங்தறரதடவனபங்பமாரங்தங்தஅனங்னமாளைங்கமாலங்படங்ட இடதங்தனலங் இளைஞங் சூடு கணங்டமானங் !எனங்று அடபலறுவனனங்
கமாதலங்

கசயலங்பமாடங்டிறன

அழகுபட

கவனஞரங்.பனதங்தமனமங்நனறலயழனயபங்கபருமூசங்பசமாடுபபரரறசதங்பதமாறைங்கடிதங்தவமாறளைபங்

எடுதங்தறரகங்கனறைமாரங்
பமாரங்தங்தமானங்!

குதங்தனடுபவலங்வமாகளைலங்லமாமங்களைதங்தனபலதமானங்;பகமாறதயரங்பமாலங் தருமங்பபதமானங்எனங்று தனங்னுறடய வமாளைங்வமீரதங்றதயுமங்
பதமாளைங்வமீரதங்றதயுமங் கமாதலங் பபமாரங்கங்களைதங்தனலங் பதமாறைங்றுவனடுவனவமாகபங் பபசுவறதகங் கமாணங்கனபறைமாமங்.
வனழனயனருகங்குமங்ஒளைனயனனங்றைன,வனரனநங்தகநஞங்சுகவளைனயனருகங்குமங்

நனறனவனனங்றைன,

வடிதங்தகமமாழனபனறைகங்குமங்கதமாடரங்பனனங்றைனகங்கமாதலங்ஒனங்பறைமூணங்டிருகங்குமங்

உருவமானமானங்

வமாயங்

அறமசங்சனங்

றமநங்தனங் !எனங்று

பசமாறல

புகங்கமானங் !

கமாதலங்வயபங்படங்டவனனனங் நனறலயனறனபங் பபசுகனறைமாரங் கவனஞரங் .
மரமங்பழமாதபழநங்தனனங்னுமங்நனறனவமானஅடபலறைஙங்பகபசனயமாறை

முடியமாமலங்

மரதங்பதமாடுமரமமாகநனனங்றைமானங்;தநங்றதவலுபவமாடுஅறழதங்தனடங்டகுரலுஙங்கபளைமானங்;
சனரதங்தூடுமலரங்படங்டுசங்'சனலங்'கலனங்பறைறைனசனறலயமாகங்க, மூசங்சனனங்றைன நனனங்றைமானங் றமநங்தனங்!
எனங்று,

தனங்

சனநங்தறனயனலங்

மமாஙங்கனனறயதங்

தவனர,

மறைங்றை

கசயலங்பமாடுகறளைகயலங்லமாமங்

மறைநங்தவனமாககங்

கமாடங்சனயளைனகங்கனறைமானங்.

பகமாபமுமங் பணங்பு மங்
நளைங்ளைனரவு பநரதங்தனலங் மமாஙங்கனனறயசங் சநங்தனதங்ததங் தனத கமாதறல கவளைனபங்படுதங்த நனறனதங்தசங் கசலங்கனறைமானங் . ஆனமாலங்,
அறதபங் புரனநங்த ககமாளைங்ளைமாத மமாஙங்கனன அவறனகங் பகமாபதங்தடனங் தனடங்டி வனடுகனறைமாளைங் . அடபலறு அபங்பபமாதமங் அவளைனடமங்
பகமாபமங் ககமாளைங்ளைமாமலங், மனங்னனபங்புகங் பகடங்குமங் ஒரு மமாணங்பமாளைனமாககங் கமாணபங்படுகனறைமானங்.
மமாஙங்கனனகங்குதங்

தனங்

பமலங்

பகமாபமங்

வரவறழதங்தவனடங்படபன

எனங்று

ஏகங்கதங்தடனங்

தனங்னுறடயபடுகங்றகஅறறைகங்குளைங்கசனங்றைகசயலனறன,பமாறறைகங்கலங்பளைங்ளைதங்தனலங்வனழுநங்தமாறைங்பபமாலபங்படுகங்றகயனலங்
அடபலறு வநங்த வமீழந
ங் ங்தமானங்எனங்று அடபலறுவனனங் நனறல பபசபங்படங்டுளைங்ளைத.
கமாதலனயனனங் மூலமமாகபவ கமாதலனனனங் பணங்பு நலனங்களைங் பறைங்றைனபங் பபசறவபங்பதனலங் கவனயரசு கணங்ணதமாசனங்
றகபதரங்நங்தவரங்.
ஆணழகனங்!

சனஙங்கமாரனங்!அவனனகயலங்லமாமங்அடகங்கனறவதங்த

பதனங்கபமாழனயுமங்கருறணமனமங்!வடபகமாடனங்னதங்தனரணங்டிருகங்குமங்

மமாவமீரனங்!

அறைனவுதங்பதமாடங்டமங்!

உயரங்பதமாளைனங்!அழனயமாசங்கசலங்வமங்மமானமனகுமங்

மறைகங்குலதங்தமானங் எனங்றைமாளைங்!
எனங்று ஒரு தமனழங் மனங்னனனனங் கபருறமகறளைபங் பபசுவறதபங் பபமால அடபலறுவனனங் பணங்பு நலனங்கறளைகங்
குறைனபங்பனடுகனறைமாரங் கவனஞரங்.அடஙங்கமாத கபமாலனகமாறளை உருவமங் பபமாலுமங்அடபலறு கசலங்கனனங்றைமானங் தறலறம தமாஙங்கன எனங்று
வமீரமங் கசறைனநங்த ஒரு கமாவனயதங் தறலவனமாககங் கமாணபங்படுகனறைமானங் . பமலுமங், கபணங்கறளைகங் ககமாடுறமபங்படுதங்தமங் தனங்
நமாடங்டு வமீரரங்கறளைகங் கணங்டிபங்பவனமாகவுமங் மமாஙங்கனனறயகங் கமாணமாதவனமாக அழுத தடிதங்தபங் புலமங்புபவனமாகவுமங்
அடபலறு வனளைஙங்குகனறைமானங்.
ஒளைனயனழநங்தவமானதங்தனனங்பமனனபபமாலதூகங்கதங்தனலங் நடபங்பத பபமாலவுமங் -நடநங்த கசலங்கனறைமானங் மமாஙங்கனனறயகங் கமாணமாத
அடபலறுவனனங் நனறலயனறனகங் கவனயரசு இவங்வமாறு பபசுகனறைமாரங் . இறுதனவறர, கமாதலுகங்கமாகபவ வமாழங்நங்த தனத
இனங்னுயனறரதங் தனயமாகமங் கசயங்பவனமாகபவ கமாவனயதங்தனலங் அடபலறு பறடகங்கபங்படங்டிருகங்கனறைமானங் .

மமாஙங்கனன

தனங்பனரனலங்லமாத தறலவனங் பபமாலபவ இளைறமயுமங் , அழகுமங் நமாணுமங் கபமாறைங்புமங் கபறைங்றை தறலவன கமாவனய நமாயகன
மமாஙங்கனன. ஆடலங், பமாடலங், அழகு சனறைநங்த கறல மடநங்றத.மனனங்கவடங்டுகங்கணங்கடங்டபமவனனமாறைங்பபமாலங்கமனங்படங்டுபங்
பூஙங்குழலனபூமனகதமாடங்டுபங்கபமானங்கடங்டிசங் சனறலபபமால ஊரங்நங்த வநங்தமாளைங்.
எனங்று மமாஙங்கனனறயகங் கவனஞரங் அறைனமுகமங் கசயங்கனறைமாரங்.

மமாஙங்க னனயனனங் அழகு
கவனயரசரனனங் கறைங்பறனயனலங் பனறைநங்த பரதங்றதயரங் குலபங் கபணங்தமானங் மமாஙங்கனன. உயரங்நங்த ஒழுகங்கமங் ககமாணங்ட, ஆடலங்
அழகு வமாயங்நங்த கபணங்ணமாகபங் பறடகங்கபங்படங்டிருகங்கனறைமாளைங்.
ககமாறலவமாளுகங்குஉறறைபபமாலவனழனவமாளுகங்குஇறமசனறலபயமாடுமங்சமமமாகவனறளையமாடுமங்புருவமங்சனறுவமானபங்

பனறறைமமீத

அறலபமமாதமங் அழகு எனங்று பசரமனங்னனனனங் அறவகங்களைபங் புலவனங் மூலமமாக மமாஙங்கனனயனனங் அழகு பபசபங்படுகனறைத.
வனரனகங்கமாதபதமாறகமயனலங்!வணங்டுவநங்தமடகங்கமாத

கவளைங்றளைமலரங்!

நனலவு

கணங்டு

சனரனகங்கமாதஅலங்லனமுகமங்!கசகதங்தனலங்யமாருமங்தமீணங்டமாத இளைறம நலமங்; பருவஞமானமங்!
எனங்று பசரமனங்னனங் மமாஙங்கனனறயபங் பறைங்றைனயுமங் அவளைத இளைறம அழறகயுமங் பறைங்றைனபங் பபசுவதமாககங் கமாணமுடிகனறைத.
இவங்வமாறு அறனவரமாலுமங் மமாஙங்கனனயனனங் அழகு நலனங்களைங் பபசபங்படுவறதகங் கமாணலமாமங்.

தமாயனனங் வறைங்புறுதங்தலுமங் மகளைனனங் மறுபங்புமங்
மமாஙங்கனன தனங்றனபங்பபமாலபவ நடனமமாதமாக இருநங்தவனடகங் கூடமாத எனங்பதமாலங் , தனங்குலதங்த ஆடவனங் ஒருவறன
மணகங்க வறைங்புறுதங்தகனறைமாளைங் அவளைங் தமாயங் . ஆனமாலங், தனகங்குபங் பனடிகங்கமாத ஒருவறன எபங்படி மணபங்பத எனங்று மமாஙங்கனன
தனங் தமாறயபங் பமாரங்தங்தகங் பகடங்கனறைமாளைங்.
கறைங்சனறலபயமாஅமங்மமாநமானங்;கயவனங்அநங்தகங்கமாமுகனுகங்ககனங்

கநஞங்சதங்றததங்

ததங்தமங்

கசயங்ய?

கபமாறைங்கனளைனறயவமானரதங்தனனங்மடியனலங்பபமாடபங் கபமாருநங்தனயபதமா உனங்னுளைங்ளைமங் பபமாதமங் பபமாதமங் எனங்று, தமானங் வனருமங்பமாத
ஆடவறன வறைங்புறுதங்தன மணகங்கசங் கசயங்யுமங் பபமாகங்கனறனகங் கணங்டிபங்பறத, மமாஙங்கனன மூலமங் கவளைனபங்படுதங்தகனறைமாரங்
கணங்ணதமாசனங்.

கமாதலுமங் கணங்டிபங்புமங்
தனங்பமலங் கமாதலங் ககமாணங்ட அடபலறு, இரவனலங் தனனயமாக இருகங்குமங் தனங்னனடமங் வநங்த கமாதறலதங் கதரனவனகங்க வருமங்
பநரதங்தனலங், அவறனபங் பமாரங்தங்த
தனறைநங்தனருநங்தவமீடங்டிறைங்குளைங்ஓறசயனனங்றைனதங்தனருடறனபங்பபமாலங்நுறழநங்தமீபர!கதனங்னரங்தமானமா?
மமானதங்றத இகங் பகமாறத மறைவமாளைங்! பபமாமங்!பபமாமங்!எனங்று, உளைங்மனதங்தனலங் அவறனகங் கமாதலனதங்தமாலுமங், தனடங்டிபங் பழனதங்தபங்
பபசன அனுபங்பனவனடுபவளைமாககங் கமாணபங்படுகனறைமாளைங்.
நளைங்ளைனரவு!தமாசனமறன!இளைமங்கபணங்தூஙங்குமங்நறுமலரங்பங்பஞங்சறணயருபகமாரங்
கமலங்லமுகநங்கதமாடுவததமானங்உஙங்களைங்ஏடங்டிலங்வமீரரங்களைங் கபணங்பகடங்க வருமங் கசயங்தனயமா?

கமாறளைவநங்த

எனங்று, தமானங் தனருமணமங் கசயங்த ககமாளைங்ளுமங் கபமாருடங்டுபங் கபணங் பகடங்கபவ வநங்பதனங் எனங்று கசமானங்ன அடபலறுறவபங்
பமாரங்தங்தகங் பகமாபபங்படுகனறைமாளைங். "களைங்ளைமனதங்பதமாடு எமங்குலமகங்களைங் வமாழங்நங்தத பறழயகமாலமங் இபங்பபமாதனலங்றல எனங்பறத
மறைநங்தவனடங்டீரங்களைமா?"

எனங்று

குடுமங்ப,

தனங்

குலதங்கதமாழனலனனங்

இழனநனறலறய

உறடதங்

கதறைனபவளைமாககங்

கமாணபங்படுகனறைமாளைங் மமாஙங்கனன. அபத பநரதங்தனலங் அடபலறு நடநங்த ககமாணங்ட கபருநங்தனங்றமயனறன நனறனதங்த அவனங்
மமீத கமாதலங் ககமாளைங்பவளைமாகவுமங் இருகங்கனறைமாளைங்.

பபமாரமாடங்டமுமங் முடிவுமங்
மறலபமனன எனுமங் ககமாடூரனங் தனங்றன மமானபஙங்கமங் கசயங்ய முயறைங்சன கசயங்த பபமாத, அவறன எதனரங்தங்த, பபமாரமாடி,
வமீழங்தங்தனதங் தபங்பனதங்த ஓடிவருமங் கபணங்ணமாககங் கமாடங்சனயளைனகங்கனறைமாளைங் . கபணங்குலபம கமாணமாத தனங்பதங்றதகங்
கமாதலுகங்கமாகபங் படுபவளைமாக மமாஙங்கனன பறடகங்கபங்படங்டிருகங்கனறைமாளைங். தனங் கமாதலனங் இனங்கனமாரு கபணங்றணதங்
தனருமணமங் கசயங்த ககமாணங்டமானங் எனங்பறத அறைனநங்த மமாஙங்கனன, தனனறமகங்குளைங் உடலங்பவக நனறைங்கனறைமாளைங் . தனங் உயனறர
மமாயங்தத
ங் கங் ககமாளைங்ளை பவகமமாக ஓடி மறறையுமங் தனங்பபங் பமாதங்தனரபங்பறடபங்பமாக இறுதனயனலங் பறடகங்கபங்படங்டிருகங்கனறைமாளைங் .
இவங்வமாறு ஆடங்டதங்தனலங் கதமாடஙங்கன அறமதனயனலங் முடியுமங் மமாஙங்கனனயனனங் கறத, இறணயனலங்லமாசங் பசரநமாடங்டுகங் கமாதலங்
கறத எனங்பறத நனறனவுறுதங்தகனனங்றைத.

இலங்வமாழங்கங்றக கநறைன
இலங்வமாழங்கங்றககங்குரனய

கநறைனகளுளைங்

கறைங்பனனங்

சனறைபங்பனறனயுமங்,

கமாதலனனங்

உயரங்வனறனயுமங்

எடுதங்தறரகங்கனறைமாரங்

கணங்ணதமாசனங்.

கமாதலங்
மனனத வமாழங்வனலங் பதமானங்றுமங் உணரங்வுகளைனலங் கமாதலங் உணரங்வு மனகவுமங் குறைனபங்பனடதங்தகங்க ஒனங்று . அழகனனமாலங்
கவரங்சங்சனயனனமாலங் கதமாடஙங்குமங் கமாதலமானத உளைங்ளைதங்தமாலங் வலுவறடகனறைத. கமாதலங் உளைங்ளைதங்றதபங் கபமாறுதங்த
அறமகனறைத. கமாதலங் இலங்லமாமலங் இவங்வுலகதங்தனலங் இனங்பமங் நனலவமாத. ஆணங்-கபணங் பறடபங்பனனங் தமீரங்பவ கமாதலமாகனறைத
எனங்பறததங் தமத கவனறத வரனகளைனலங் நனரூபனதங்தகங் கமாடங்டியவரங் கவனயரசரங் கணங்ணதமாசனங்.

கமாதலனனங் உயரங்வு
'கமாதலங் கசயுமங் மறனவனபய சகங்தன கணங்டீரங் ' எனங்றுமங், 'கமாதலங் பபமாயனனங் சமாதலங்' எனங்றுமங் பமாரதனயமாரங் கமாதலனனங் உயரங்றவ
வலனயுறுதங்தனபங் பமாடினமாரங். 'கமாதலங் அறடதலங் உயனரனயறைங்றக' எனபங் பமாபவநங்தரங் பமாரதனதமாசனமாருமங் பமாடினமாரங் . இவரங்கறளைபங்
பனனங்பறைங்றைனபய ஆலஙங்குடி பசமாமுவுமங் "கமாதலங் எனங்பத பதனங்கூடு அறதகங் கடங்டுவகதனங்றைமாலங் கபருமங்பமாடு” எனதங்
தனறரபங்படபங் பமாடலனலங் கவளைனபங்படுதங்தனனமாரங்.

மமாஙங்க னனயனலங் கமாதலங் உணரங்வு
தமாமங்

பறடதங்த

மமாஙங்கனன

குறுஙங்கமாவனயமங்

உணரங்தங்தனயுளைங்ளைமாரங், கணங்ணதமாசனங்.

முழுவதனலுமங்

கமாதலனனங்

கவளைனபங்பமாடுகறளைபங்

பல

நனறலகளைனலங்

சமாறலதனனலங்,

தறலயனருகங்குமங்பமாரதங்றதஇறைகங்கனறவகங்கவழனயனருகங்குஞங்
கமாதலங்குறலயனருகங்குமங்கநஞங்சதங்தனனங்பமாரகமமானங்றுமங்குறறையமா

கதனங்று!

ஆனமாலங்

அரறைங்றைனனமானங்

ககமாறைங்றைவமீரனங்எனங்று,

மமாஙங்கனனயனனங் கணங் சுழறைங்சனயமாலங் அகபங்படங்ட அடபலறுவனனங் கமாதலங் நனறலயனறனபங் பபசுகனறைமாரங் கவனஞரங் . கமாதலங்
வளைரங்நங்த, தனனறமயனலங் முதனங்முதலனலங் சநங்தனகங்க முயலங்கனனங்றைனரங்.
'மமாஙங்கனனஎனங்றைமானங்வமீரனங்;மமாஙங்கனனகமாதலங்மமீறைனதங்'தமாஙங்குவமீரங்'எனங்றைமாளைங்!
தமாஙங்க,தளைனரங்கங்ககமாடிசுறைங்றைனகங்ககமாணங்டமாளைங்,'நமீஙங்கனபடனங்'

எனங்றைமானங்

கமளைங்ளைஎனங்று

கமாதலனலங்

அகபங்படங்டவரங்களைனனங்

சநங்தனபங்புபங் பறைங்றைனபங் பபசுகனறைமாரங் கவனஞரங் கணங்ணதமாசனங். பமலுமங், கமாதலங் கவளைங்ளைதங்தனலங் சனகங்கனசங் சனதறுணங்டு ததங்தளைனதங்த
அடபலறுவனனங் மனதங்றத,
பமாறறைகங்கலங்பளைங்ளைதங்தனலங்வனழுநங்தமாறைங்பபமாலபங்படுகங்றகயனலங்

அடபலறு

வநங்த

வமீழங்நங்தமானங்

சனரதங்தூடுமலரங்படங்டுசங்'சனலங்'கலனங்பறைறைனசனறலயமாக மூசங்சனனங்றைன நனனங்றைமானங் றமநங்தனங்!
எனங்று கமாதலங் வயபங்படங்ட மனதங்றத நமங் கணங்முனங் நனறுதங்தகனறைமாரங் கவனஞரங்.

கமாதலனலங் பனரனவு
கமாதலரங்களைங் இருவருமங் பபச ஆரமங்பனதங்தவனடங்டமாலங், பநரமங் ஆனறதபங் பறைங்றைனகங் கவறலபய படமமாடங்டமாரங்களைங். அபத
பநரதங்தனலங் பனரனய பவணங்டிய கடங்டமாயமமான பகலங் பநரமங் அருமங்புகனறைத. பனரனய மனமனலங்லமாதவரங்களைமாயங் இருகங்கனனங்றைனரங்.
அடுதங்தமாரங்குடிதங்தமாரங்அகனங்றுவனடமனமனனங்றைனஅடுதங்தமாரங்

குடிதங்தமாரங்

அலங்லுமங்

கமல

அகனங்றுவனடியுமங்வறரகங்குமங்வனலகவனறல,தஙங்களைனரு கமயங்யுமங் தயனல வனறல!
எனங்று மமாஙங்கனன - அடபலறு பனரனவனனங் தனங்பதங்றதபங் பறைங்றைனபங் பபசுகனறைத கமாவனயமங்.
மமாஙங்கனனறய வனடங்டு இறுதனயமாகபங் பனரனயபங் பபமாகுமங் அடபலறுவனனங் நனறலறயபங் பறைங்றைனபங் பபச நனறனதங்த கவனஞரங் ,
பபசங்சனறனமுடிகங்குமுனங்பனபனறைனகதமாரு முதங்தமங்றவதங்தபங்கபருஞங்சுறவஎடுதங்தகங் ககமாணங்டமானங்எனங்று, 'இனன இதபபமாலங்
சுகமங் கபறுதலங் முடியமாத' எனங்பறத இகங்கவனறத வரனகளைனலங் நமகங்கு முனங்னதமாகபவ உணரங்தங்தகனறைமாரங் . இவங்வமாறு,
கவனஞரங் கணங்ணதமாசனங் மமாஙங்கனன கமாவனயமங் முழுவதனலுமங் கமாதலங் உணரங்றவ மனகவுமங் சனறைபங்பமாககங் கவனறதபங்
படுதங்தனயனருகங்கனறைமாரங்.

கறைங்பு
மனனத வமாழங்வனலங் பதமானங்றுமங் உணரங்வுகளைனலங் கமாதலங் உணரங்வுமங் குறைனபங்பனடதங்தகங்கத. இரு மனஙங்களுகங்கனறடபய
பவரங்வனடங்டு, கனறளைவனடங்டு, பூதங்தகங்குலுஙங்கனபங் பரனபூரண இலங்லறை வமாழங்றவதங் பதடி அறழதங்தசங் கசலங்லுமங் அறைபங்பயணமங் .
அநங்த மமாணங்பறமநங்த இலங்லறை வமாழங்வனறைங்குகங் 'கறைங்பப' இருவருமங் பபமாறைங்றைனபங் பமாதகமாகங்குமங் அணனகலனமாகுமங். இநங்த
அருஙங்குணதங்பதமாடு ஆணுமங், கபணங்ணுமங் இலங்லறை வமாழங்வனலங் இனனபத புகுநங்தமாலங் இனங்பமங் நலங்குமங்.
மமாளைனறககசலங்வமங்வமாகனசுகஙங்களைங்மறைங்றைறவகூடினுமங்மறனயறைமங்இனங்பறைலங்கபணங்ணனனங் பனறைபங்பப பபதறமயமாகுமங்எனங்று
கபணங்ணனறைங்குமங்,ஆயனரமங் கலங்வன அறைனகவனதங் பதறைனனுமங்ஆடவனங்வமாழங்வுமங்அனங்புறடமறனவன இலங்லமாதமாயனனங் இலங்லமா
தமாகுமங்
என ஆடவரங்கங்குமங் இலங்லறை வமாழங்வனனங் பமனங்றமறயபங் பபமாறைங்றைனதங் தமத பமாடலங்களைனலங் பபமாதனதங்தவரங் கவனஞரங்
கணங்ணதமாசனங்.

மமாஙங்கனன

கமாவனயதங்தனலுமங்

'கறைங்பு'

பறைங்றைனய

சனநங்தறனகறளைபங்

பல

இடஙங்களைனலங்

பரவ

வனறததங்தனருகங்கனறைமாரங்.மணங்ணமானதமாசனகுலமங்பனறைபங்பமாலனங்றைனமடிகதமாடரங்நங்த வருமங் எனங்று நனறனகங்கலமாபமமா?எனங்று,
தனகங்குபங் பனடிகங்கமாத ஒருவறன மணகங்க வறைங்புறுதங்தனய தமாயனனங் வறைங்புறுதங்தறல எதனரங்தங்தபங் பபசுகனறைமாளைங் மமாஙங்கனன.

மமாஙங்க னனயனனங் கறைங்பு
'தமாசனகுலமங்' எனங்பத கதமாடரங்நங்த அனுபவனதங்தவருமங் ககமாடுறமயமாக இலங்லமாமலங் , மமாறைங்றைனகங் கமாடங்டுபவமாமங் எனங்று
பபமாரமாடதங் தடிகங்குமங் ஒரு கபணங்ணனனங் மனபவதறனயனலங் , கறைங்கபமாழுகங்கதங்தடனங் மமாஙங்கனனறயபங் பறடகங்க
நனறனதங்தளைங்ளைமாரங் கவனஞரங் கணங்ணதமாசனங். மமாஙங்கனனயனனங் மமீத கமாதலங் ககமாணங்ட அடபலறு நளைங்ளைனரவனலங் வமீடு பதடி
வருகனறைமானங். அநங்த பநரதங்தனலங் அவறன எதனரங்பமாரங்கங்கமாத மமாஙங்கனன,
தமீஙங்குநனறனவுறைங்றைமீபரமாஅறமசங்சரங்பனளைங்றளை,பதவடியமாளைங் குலநங்தமானங்நமானங்; குணதங்தனலங் அலங்ல!எனங்று பபசுவதனங்மூலமங்,
கறைங்பனனங் சனநங்தறனறய மமாஙங்கனனயனனங் பகமாபதங்தனலுமங் அதறனபங் பறைங்றைனசங் சனநங்தனகங்கசங் கசயங்கனறைமாரங் கவனஞரங் .தமாசனமறன
எனங்று நனறனதங்த, எநங்த பநரதங்தனலுமங் கசனங்று பபசலமாமங் எனங்று வருவத வமீரரங்களுகங்கு அழகமா? எனங்று அடபலறுறவபங்
பமாரங்தங்தகங் பகமாபமமாககங் பகடங்கனறைமாளைங் மமாஙங்கனன.
களைங்ளைமனமங்எமங்குலதங்தனலங்பறழயகசமாதங்தகமாறளையறதகங் ககமாணங்டுவரலங் நனங்பறையலங்ல!
எனங்று, தமானங் கபணங் பகடங்கபவ வநங்பதனங் எனங்று கசமானங்ன அடபலறுறவபங் பமாரங்தங்தபங் பபசுபவளைமாகவுமங் மமாஙங்கனன
உருவமாகங்கபங்படங்டிருகங்கனறைமாளைங்.
அபத பநரதங்தனலங், அறமசங்சரங் மகனங் படமங் எடுகங்குமங் நமாகமங் பபமாலங் வநங்தனருநங்த தனங்றனகங் ககடுதங்தவனடங்டிருநங்தமாலங்
எனங்ன கசயங்தனருகங்க முடியுமங்? நமீதன கனறடதங்தனருகங்குமங். ஆனமாலங், அழனநங்தவனடுமங் கறைங்பனறன யமாரங் தருவமாரங் ? எனங்றை
சனநங்தறன வரனகளைனலங் தமனழங்நமாடங்டு வமீரரங்களைங் கறைங்பனனங் பமனங்றமறய உணரங்நங்தவரங்களைங் எனங்பறதயுமங் , கபணங்றமறயபங்
பபமாறைங்றுபவரங்களைங் எனங்பறதயுமங் கவனஞரனனங் கவனறதகளைங் மூலமங் நமங்மமாலங் உணர முடிகனறைத. பமமாகூரங் நமாடங்டினங் மமீத பபமாரங்
கதமாடுதங்தசங் கசனங்றை அடபலறுவுமங் மமாஙங்கனனயுமங், அநங்நகரனனங் எலங்றலயனலங் தனனதங்தனனபய கூடமாரமங் அறமதங்ததங்
தஙங்குகனனங்றைனரங்.

நளைங்ளைனரவனலங்

மமாஙங்கனனயுமங்

அடபலறுவுமங்

ககமாளைங்றளைபங்

கபருமயகங்கதங்தனலங்

குடமதறவகங்

கனணங்ணதங்தனலங் ககமாடங்டிகங் குடிபங்பதபபமால, பனரனய மனமனலங்லமாமலங் பபசனகங் ககமாணங்டிருநங்தனரங். கபமாழுத வனடிகனறைத.
இதறனபங் பறைங்றைனசங் கசமாலங்கனனங்றை கவனறத வரனகளைனலங்,
அடுதங்தமாரங்குடிதங்தமாரங்அலங்லுமங்கமலஅகனங்றுவனடியுமங்வறரகங்குமங்வனலகவனறல

தஙங்களைனரு

கமயங்யுமங்தயனலவனறல!ஆனமாலுமங்அவங்வனரவுகளைஙங்கபங் படவுமனறல! கடங்டழகரங் கதனங்னரனங்பறைமா !எனங்று கமாதலனருவருமங்
கறைங்புடனங் இருநங்தனரங் எனங்பறதகங் கவனஞரங் அழகமாக எடுதங்தனயமங்புவறதகங் கமாணலமாமங் . மமாஙங்கனனயுமங் அடபலறுமங்
மகனழங்நங்த

பனரனகனனங்றைனரங்.

அநங்தபங்

பனரனறவ,அறடநங்த

நனங்

மமாரங்றப

வனடங்டுகங்

களைங்ளைனயனனங்நறடயனலங்அநங்தகங்களைஙங்கமனலங் கனங்னன கசனங்றைமாளைங்!எனங்று மமாஙங்கனனயனனங் கறைங்பனனங் சனறைபங்புபங் பபசபங்படுகனறைத.

கறைங்ப னனங் கனலங்
பசரரங் பறட பமமாகூறர வறளைதங்த வனடுகனறை சூழலனலங், கடங்டுபங்பமாடறைங்றை சனல பசர வமீரரங்களைங் கணங்டவறரகங் றககதமாடங்டு
இழுதங்த, அகங்கனரமசங் கசயலங்களைனலங் ஈடுபடுகனனங்றைனரங். அபங்கபமாழுத, பமாணங்டிய நமாடங்டுபங் கபணங்களைங் சனலரங் அநங்த
வமீரரங்களைங் சனலறர கவடங்டுகனனங்றைனரங். இதறனபங் பறைங்றைனசங் கசமாலங்ல நனறனதங்த, கவனயரசரங்,
தடங்டுபங்பமாடமானமாலுமங்கறைங்றபவனறைங்கசங் சமங்மதனயமாரங் நறைங்குலதங்தனறைங் பனறைநங்த மகங்களைங்!
எனங்று பமாணங்டிய நமாடங்டுபங் கபணங்களைனனங் கறைங்பனனங் சனறைபங்பனறனகங் குறைனபங்பனடுகனறைமாரங்.

பசரரங் பறட பமாணங்டியனனனங் பமமாகூரங் எலங்றலயனலங் தஙங்குகனறைத. அநங்தபங் பறடகளைனனங் எணங்ணனகங்றகறயபங் பறைங்றைன உளைவறைனய
வருகனனங்றைமானங் பறழயனனனங் பறடதங்தறலவனங் மறலபமனன எனங்பவனங் . அபங்கபமாழுத, ஆஙங்கனருநங்த மமாஙங்கனன மறைங்றுமங் பனறை
மகளைனறரபங் பமாரங்தங்தவுடனங் அடங்டூழனயஙங்கறளைசங் கசயங்கனறைமானங். பல கபணங்களைங் மயஙங்கன வமீழங்கனனங்றைனரங். மமாஙங்கனனறயதங்
கதமாடங்டு இழுகங்க வநங்த மறலபமனனயனனங் தறலயனலங் ஒரு பலறகயமாலங் அடிதங்த அவறனசங் கசயலங் இழகங்கசங்
கசயங்கனறைமாளைங்.
சறுகங்கமாதபமாததங்தமாளைங்உயனபரயனங்றைனதங்தடஙங்கறைங்றபபங் பலனககமாளைங்ளை இறசயமா ளைமானமாளைங்
எனங்று மமாஙங்கனனயனனங் கறைங்புதங்தனறைமங் கவனஞரமாலங் பபசபங்படுகனறைத.

கறைங்ப னனங் கசலங்வ ன
மறலபமனனறய வமீழங்தங்தனவனடங்டுபங் பபமாரமாடிபங் பனறைகு தபங்பனதங்தசங் கசலங்கனறைமாளைங் மமாஙங்கனன. பபமாரமாடி ஓடுமங்பபமாத
பளைங்ளைகமமானங்றைனலங் வனழுநங்த வனடுகனனங்றைமாளைங். கநறைங்றைன பனளைநங்த பபமாகுமளைவனறைங்குகங் கமாயமுறுகனறைமாளைங் . ஆனமாலுமங் கறைங்றப
இழகங்கமாதவளைமாகபங் கபருமனதமங் ககமாளைங்கனறைமாளைங். இதறன,
தமாசன

மகளைங்

எனங்றைமாலுமங்

கறைங்புகங்

கமாகங்குமங்

தமனழங்மகளைங் பசரமகளைங் மூரங்சங்றசயமாக
எனங்று கவனஞரங் தமனழங்பங் கபணங்களைனனங் கறைங்பனனங் பமனங்றமறய உயரங்வமாகசங் சுடங்டுகனறைமாரங்.
மமாஙங்கனனறயயுமங் மறைங்றுமங் நமானங்கு கபணங்கறளையுமங் மறலபமனன ஆடங்களைங் சனறறையனலனடங்டுளைங்ளைனரங் . நனறனவு தனருமங்பனய
மமாஙங்கனன, மறைங்றை நமாலங்வறரயுமங் பமாரங்கங்கனறைமாளைங்.
கபணங்ணமுத

கணங்டமாளைங்;

நமாலங்வறரயுஙங்

வமாயனறைங்

பபசங்சனனங்றைன முகமங்பமாரங்தங்தமாளைங் கறைங்பனனங் கசலங்வன
எனங்று

பபசங்சனழநங்த

நனறலயனலுமங்

தனங்றனசங்

சமாரங்நங்தவரங்கறளைபங்

பமாரங்தங்த

ஆறுதலங்படுமங்

மமாஙங்கனனயமாகபங்

பறடதங்தனருபங்பறத அறைனயமுடிகனறைத.
மறலபமனன எனுமங் மனருகதங்தனடமனருநங்த மமீடங்டுதங் தளைனபவலனங் எனங்னுமங் பசரநமாடங்டு வமீரனனடமங் அகபங்படுகனறைமாளைங் மமாஙங்கனன.
தளைனபவலனுமங் மமாஙங்கனனறய றவதங்தபங் கபமானங்றனபங் கபறைங்றுவனட வனருமங்பன, 'சூரபதனங்' எனங்பவனனடமங் வனறைங்று
வனடுகனறைமானங். ககமாறலகமாரசங் சூரபதனங், 'எனங்ன ககமாடுறம கசயங்வமாபனமா?' எனங்று மமாஙங்கனனயுமங் ஏஙங்கன இருகங்கனறைமாளைங்.
இதறன கவளைனபங்படுதங்த வனருமங்பனய கவனயரசு கணங்ணதமாசனங்,
வனறலமமாத

வனறலயமானமாளைங்;

பவஙங்றகவமாயனலங்

கறலமமானமாயங் அறடபடங்டமாளைங்; கறைங்புமங் இநங்நமாளைங்;
எனங்று, மமாஙங்கனனயனனங் பமாதங்தனரபங் பறடபங்றபபங் பபச நனறனகங்குமங் பபமாகதலங்லமாமங் , கறைங்பனனங் தனறைதங்றதபங் பறைங்றைனபங் பபசுவறதகங்
கமாணலமாமங். இவங்வமாறு மமாஙங்கனனயனலங் மகளைனரனனங் கறைங்பு பறைங்றைனய சனநங்தறனகறளைகங் கவனயரசு கணங்ணதமாசனங் உரகங்க
கவளைனபங்படுதங்தனசங் கசலங்வறதகங் கமாணமுடிகனறைத.

கமாபங்பனயசங் சனறைபங்பு

மமாஙங்கனனயனலங் பல சனறைபங்பு வமாயங்நங்த உவறமகளைங் றகயமாளைபங்படங்டுளைங்ளைன. பழநங்தமனழங் இலகங்கனயஙங்களைனனங் தமாகங்கமுமங்
கமாணபங்படுகனனங்றைத. தமனழங்கமமாழனயனனங் சனறைபங்புகங் கூறுகளுமங் கூறைபங்படங்டுளைங்ளைன. இறவ கமாபங்பனயதங்தனனங் சனறைபங்பனறன
எடுதங்தறரகங்கனனங்றைன.

உவறமகளைங்
உவறம எனபங்படுவத கவனஞனங் தமானங் கூறைகங் கருதனய கபமாருறளைதங் தகங்க ஒபங்புறம ககமாணங்டு உணரசங் கசயங்யகங்
றகயமாளுமங் உதங்தனயமாகுமங். உயரங்நங்த எணங்ணஙங்கறளைகங் ககமாணங்டவனங் உயரங்நங்தவனமாகனனங்றைமானங் எனங்பறதபங்பபமால உயரங்நங்த
உவறமகளைங் சனறைநங்த பறடபங்புகளுகங்குகங் கமாரணமமாகனறைத.
மமாஙங்கனன கமாவனயமங் முழுவதனலுமங் 108 உவறமகறளைகங் றகயமாணங்டுளைங்ளைமாரங். ஒரு கபமாருளைனனங் தனங்றமறயபங்
பறறைசமாறைங்றைவுமங், ஆடவரங், கபணங்டிரனனங் அழகனறனபங் பறைங்றைன வனளைகங்கனடவுமங், கறத மமாநங்தரங் சனலரனனங் இனங்ப, தனங்பஙங்கறளை
கவளைனபங்படுதங்தவுமங், இயறைங்றக எழனறல கவளைனகங் ககமாணரவுமங் என உவறமகளைங் மமாஙங்கனனயனலங் மனளைனரங்கனனங்றைன.
கமாறைங்றுகங்கு

முருஙங்றக

மரமங்

கடலுகங்குளைங்

இயறைங்றகமடி

அறசதங்தலங்

பபமாலுமங்

நடிதங்தலங்

பபமாலுமங்

நமாறைங்றுகங்குளைங்

இளைஙங்கமாறைங்று

ஆடலங்பபமாலுமங்

நலங்பலமாரங்தமங் அறவகங்கணங்பண நடனமனடங்டமாளைங்
என மமாஙங்கனனயனனங் நடனசங் சனறைபங்பனறன உவறமகளைங் மூலமங் வனளைகங்குகனறைமாரங் கவனயரசு கணங்ணதமாசனங் . வனரலுகங்குசங்
கசஙங்கமாநங்தளுமங், அவளைத வடிவ அழகனறைங்குபங் கபமானங்கடங்டிசங் சனறலயுமங், சனரனபங்புகங்கு முலங்றலபங்பூவுமங் உவறமயமாக,
கபணங்களைங் நடநங்த கசலங்வறதபங் பசுகங்கூடங்டஙங்களைங் நடபங்பத பபமால, என உவறமகறளை நனரபங்பன மமாஙங்கனனறயபங்
பறடதங்தனருகங்கனறைமாரங் கவனஞரங்.
ஆடவறரபங்

பறைங்றைனகங்

குறைனபங்பனடுமங்

பபமாத,

நறடயனனனபல ஆடவரங் சனமங்மமங் பபமாலுமங்
எனங்றுமங், உறுதனவமாயங்நங்த உடமங்பனறைங்கு 'மறல'றய உவறமயமாகவுமங், மறலபமனன வமீரகரலங்லமாமங் தனரணங்டு வநங்த எனங்றுமங்
மமாஙங்கனனயனலங் பயனங்படுதங்தனயனருபங்பத புலனமாகனறைத.
இழனவமான கசயலங்கறளைசங் கசயங்பவரங்கறளை நமாயங்கங்கு ஒபங்பனடங்டுபங் பபசுவறதகங் கமாணலமாமங்.
கதருவனலுறன நமாயங்பபமாலங் இழுகங்கசங் கசயங்பவனங் எனங்று கபணங்கறளை அவமமானபங் படுதங்தமங் சனல வமீரரங்கறளைசங்
சமாடுகனறைமாரங்.

பபமாரங்கங்கமாலஙங்களைனலங் நடனமமாடுவதறைங்குமங்,

பமாடங்டுபங்

பமாடுவதறைங்குமங் மஙங்றகறய

அறழதங்தவருமங்

வமீரனுகங்குபங் பறைறவறய உவறமபங்படுதங்தன, அபங்படிபங்படங்ட கபணங்களைங் பவணங்டமாமங் எனங்று கசமாலங்வத பபமால,
நறடயனபல

பபமாலுமங்,

வமாதங்தபங்

நயகங்குரலங் கமாகமங் பபமாலுமங்
எனுமங் கவனறத வரனகளைனலங் உவறமகறளைபங் பயனங்படுதங்தனயனருபங்பறத அறைனயலமாமங்.
அடபலறுமங் மமாஙங்கனனயுமங் ஒனங்றைனபங் பபமாயங் கமாதலங் கமமாழன பபசன மகனழங்கனனங்றைனரங். இதறன
மறுகவமானங்றுமங்

இலங்லமாத

றவரதங்தபங் புறதநங்தளைங்ளை தனங்றம பபமாலுமங்

தநங்தபங்

பபறழ

எனங்று உவறமயனனங் மூலமங் ஒருவபரமாடு ஒருவரங் ககமாஞங்சன மகனழுமங் தனங்றமறய வனளைகங்குகனறைமாரங் கவனஞரங் .
மமாஙங்கனனறயபங் பனரனநங்த வநங்த ஏகங்கதங்தனபலபய அடபலறு தனங் அறறையனலங் உளைங்ளை கடங்டிலனனங் மமீத வனழுகனறைமானங் . இத
பமாறறைகங்கலங்

பளைங்ளைதங்தனலங்

வனழுநங்தமாறைங்பபமாலபங்

படுகங்றகயனபல அடபலறு வமீழந
ங் ங்தமானங்
எனங்று உவமனகங்கபங்படங்டுளைங்ளைத.
ககமாறலகமாரகங் ககமாடு மனதறடயவனமான பமாதகனங் மறலபமனன மஙங்றகயறர அறடயசங் கசலங்கனனங்றை தனங்றம
'புறைமாபங்பனடிகங்கபங் பபமாவமானங் பபமாலவுமங்' எனங்று உவமனகங்கபங்படுகனறைத.
மமாஙங்கனனயனனங் நடன அழகனலங் மயஙங்கன மனதங்றதபங் பறைனககமாடுதங்த நனறைங்கனறைமானங் அடபலறு. இநங்நனறல,'அபங்கபமாழுபத
பனறைநங்தவனங் பபமாலங் வனழனதங்தமானங்' எனங்று உவமனகங்கபங்படங்டுளைங்ளைத. இதபபமால, கமாபங்பனயமங் முழுறமயனலுமங் கறைங்பனறைங்கு,
கறலகங்கு, அழகுகங்கு என உவறமகளைனனங் அணனவகுபங்பு நடதங்தன மமானுடசங் சமாதனயனனங் மகதங்தவதங்றதகங் கமாபங்பனய
நனறலயனலங் அறமதங்தளைங்ளைமாரங் கவனயரசு கணங்ணதமாசனங்.

இலகங்கனயதங் தமாகங்கமங்
பணங்றடதங் தமனழரங்களைனனங் வமாழங்வனயலங் கசயங்தனகறளைபங் பறைங்றைன அறைனநங்த ககமாளைங்ளைதங் தறணயமாக இருபங்பறவ
கமாபங்பனயஙங்களுமங் சஙங்கபங் பமாடலங்களுமமாகுமங். குறைனபங்பமாக, அகபங்கபமாருளைங் நூலங்களைமான நறைங்றைனறண, குறுநங்கதமாறக,
ஐஙங்குறுநூறு, கலனதங்கதமாறக, அகநமானூறு ஆகனய நூலங்களைங் குறைனபங்பனடங்டுசங் கசமாலங்லுமங் கமாதலங் பறைங்றைனய கசயங்தனகறளைகங்
கவனஞரங் தமங்முறடய கவனறத வரனகளைனலங் பல இடஙங்களைனலங் எடுதங்தமாணங்டிருபங்பறத அறைனய முடிகனறைத. அதபபமாலபவ
கமாபங்பனயஙங்களைனனங் தமாகங்கமுமங் மமாஙங்கனனயனலங் இடமங்கபறைங்றைனருபங்பறத அறைனயலமாமங்.

சனலமங்பு மங் பமகறலயுமங்
சனலபங்பதனகமாரமுமங்

மணனபமகறலயுமங்

இறணநங்த

வடிவமமாக

மமாஙங்கனனறய

அறமதங்தளைங்ளைமாரங்

கவனஞரங் .

சனலபங்பதனகமாரதங்தனலங் வருமங் மமாதவனறயபங் பபமாலபவ இளைறம, அழகு, நமாணங், கபமாறைங்பு கபறைங்றை தறலவனயமாகவுமங், ஆடலங்,
பமாடலங் அழகு சனறைநங்த கறலமடநங்றதயமாகவுமங் மமாஙங்கனன கமாணபங்படுகனறைமாளைங் . மணனபமகறலயனனங் தறைவறைதங்றதகங் கமாடங்ட
நனறனதங்த கவனஞரங் கணங்ணதமாசனங். கபமானங்னரசனறயபங் பறடதங்த மகனழங்வுறுகனறைமாரங். மனனத வமாழங்வு பனறைபங்பனலங் கதமாடஙங்கன
உலக இனங்பஙங்களைனலங் உழனங்று, இறைபங்பனலங் முடியுமங் கபருமங்பயணமமாகன வனடுகனறைத. சனலரங் வனருமங்பனயறதபங் கபறுகனனங்றைனரங்.
சனலரங் வனருமங்பனயத நனறறைபவறைமாத மமாயங்நங்த வனடுகனனங்றைனரங் . சனலருகங்குதங் பதமாலங்வனயமான வமாழங்வு அறமநங்தமாலுமங் அறததங்
தமங் அருஙங்குணதங்தமாலங் கவறைங்றைனயமாகங்குகனனங்றைனரங். மமாஙங்கனனயனலங் வருமங் கபமானங்னரசனயனனங் வமாழங்வு அவங்வமாறு அறமநங்த
வமாழங்வமாகனனங்றைத. கமாதலனலங் வளைரங்நங்த, கறைங்பனனனலங் சனறைநங்த, பனரனவனனனலங் தளைரங்நங்த கபமாறுறமயனலங் நனறறைகனறைமாளைங்.
கமாதலனபல பதமாலங்வனறயதங் தழுவனனமாலுமங் கறைங்பனனனலங் வழுவமாத; இலங்லறை வமாழங்றவ இழநங்தமாலுமங் தறைவறை வமாழங்வனலங்
தனங்றனபங் புனனதபங் படுதங்தனகங் ககமாணங்டவளைமாகபங் கபமானங்னரசன கமாணபங்படுகனறைமாளைங்,
மூபவநங்தரனனங் நமாடுகறளை இறணதங்தபங் பபசனய சனலபங்பதனகமாரமங் பபமால மமாஙங்கனனயனலுமங் பபசபங்படங்டுளைங்ளைத.
நமாமங்
நமாடங்டினங்

மூவரங்
பவறைமானமாலுமங்

ஆனமாலுமங்

ஒருமனதங்தமாரங்
ஓரங்

இனதங்தமாரங்

பதனங்பமாயங்நங்த

கசநங்தமனபழ

பசரங்

குணதங்தமாரங்

தனறசயனனனலங் உலகனறைங்குதங் கதனங் புலதங்தமாரங்
எனங்று பசரமனங்னனனனங் மூலமங் கவனஞரங் தமனழங் நமாடங்டினங் ஒறைங்றுறமறய கவளைனபங்படுதங்தகனறைமாரங் .
மணனபமகறல புதங்த மததங்றதபங் பபமாறைங்றைனடுமங் கமாபங்பனயமங் . மமாஙங்கனன கமாவனயதங்தனலுமங் புதங்த மததங்தனறைங்குசங் சனறைபங்பனடமங்
அளைனகங்கபங்படங்டுளைங்ளைத. கமாவனய முடிவனலங் கபமானங்னரசன புதங்த மததங்றததங் தழுவனயவளைமாக அறமகங்கபங்படங்டிருபங்பத
குறைனபங்பனடதங்தகங்கத.

குறுநங்க தமாறக
அதபபமாலபவ குறுநங்கதமாறகபங் பமாடலங் ஒனங்றைனறனயுமங் கமாதலரங்களைனனங் பனறணபங்றபபங் பறைங்றைனசங் கசமாலங்வதறைங்குகங் கவனஞரங்
கணங்ணதமாசனங் எடுதங்தமாணங்டுளைங்ளைமாரங்.
குகங்கூ

கவனங்றைத

தடங்ககனங்றைனங்று

எனங்

பதமாளைங்

பகமாழனயதகனதனரங்
தூஉ

கநஞங்சமங்

பநமாயங்

கமாதலரங்பங்பனரனகங்குமங்

வமாளைங் பபமாலங் றவகறறை வநங்தனங்றைமாலங் எனபவ
(குறுநங்கதமாறக: 157).
எனுமங் குறுநங்கதமாறகபங் பமாடறல அடிகயமாறைங்றைனபய,
வனடிநங்தத

கணங்பண

வனழனதங்தவளைங்

எனங்றைமானங்

அடபலறு

கமாதனலங்

அசங்கசமாலங்

ஒடிநங்தத வமீறண எனங்று ஒலனதங்தத.
எனங்பதமாக அறமதங்தளைங்ளைமாரங் கணங்ணதமாசனங். இவங்வமாறைமாககங் கவனஞரங் கணங்ணதமாசனங் தமத மமாஙங்கனன கமாவனயதங்தனலங் ,
தமாமங் கறைங்றை பழநங்தமனழங் இலகங்கனயஙங்களைனனங் பகுதனறயபங் பல இடஙங்களைனலங் எடுதங்தமாணங்டு , சுறவபடவுமங் கபமாருளைங்படவுமங்
பறடதங்தளைங்ளைமாரங் எனங்பத புலனமாகனறைத.

தமனழங் கமமாழனயனனங் கபருறம
இநங்தனயமா வனடுதறல கபறைங்றைதமங் கமமாழன, இனமங், வனடுதறலயறடய பவணங்டுமங் எனங்றை பநமாகங்கனலங் தமனழங்கங் கவனஞரங்களைங் ,
தமனழரங்களைனறடபய கமமாழனயுணரங்றவதங் பதமாறைங்றுவனகங்க, அதறனதங் தமத கவனறதகளைனலங் பறடதங்தனரங்.
கசநங்தமனழங்தங்

பதனங்

கமமாழனயமாளைங்

-

நனலமாகவனசங்

சனரனகங்குமங் மலரங்கங்ககமாடியமாளைங்
எனதங் தனறர இறசபங் பமாடலங்களைனலுமங் தமனழங்கமமாழனயனனங் சனறைபங்பனறனபங் புகழங்நங்த கவனயரசு கணங்ணதமாசனங் தமாமங் பறடதங்த
கமாவனயஙங்களைனலுமங் ககமாஞங்சன வனறளையமாடுமங் கனங்னனதங் தமனறழகங் கமாணமுடிகனறைத. 20 ஆமங் நூறைங்றைமாணங்டுகங்
கவனஞரங்களைனலங் முதங்தமனழுகங்குமங் கதமாணங்டமாறைங்றைனபங் புகழங் கபறைங்றைவரங் இவரங்.
கதனங்சநங்தபங்பமாபங்பமாடிநடனமங்ஆடு,பதனங்கமமாழனபய, தமனழங்நமாடங்டமாரங் மகனழங்வு கமாண!
எனதங் பதனங்பபமானங்றை தமாயங்கமமாழன பபசுபவளைமாக மமாஙங்கனனறய அறழதங்த அறைனமுகமங் கசயங்வறதகங் கமாணலமாமங்.

இனங்ப தங் தமனழங்

மமாஙங்கனன, இரவு பநரதங்தனலங் இனனறமயமான ஒரு கமீததங்றதபங் பமாடுகனறைமாளைங் . அநங்தகங் கமீததங்தனனங் இனனறமறயசங் கசமாலங்ல
நனறனதங்த கவனயரசரங் கணங்ணதமாசனங்,
எனங்னசுகமங்!

ஆகமா

எனங்னசுகமங்

மமாறைமாஇளைறமதங்

தமனழங்சங்

எனங்னசுகமங் ?..

சனரனபங்பனலங்

கதனங்னமுதமாமங்தமனழங் இனங்னமுறத நனறனதங்தமாலங்எனங்னசுகமங்ஆகமா....எனங்று தமனழங்கமமாழனயமாலங் பமாடபங்படுமங் பமாடலனனங்
இனங்பதங்றத உயரங்தங்தனபங் பபசுவறத அறைனயலமாமங்.

தமனழனனங் சனறைபங்பு
பமமாகூரனனங் மமீத பறடகயடுதங்தசங் கசனங்று அநங்நமாடங்டினங் எலங்றலயனலங் பறடகளைங் தஙங்கனன. அனங்று இரவனலங் மமாஙங்கனனயுமங்
அடபலறுவுமங் தனனறமயனலங் சநங்தனதங்தபங் பபசுகனனங்றைனரங்.
தமனழபர!உயனபர! உளைங்ளைநங்தமாஙங் ககமாணமாகங்கமாதபலமாடு உமதருதங் பதடி வநங்பதனங்
எனங்று மமாஙங்கனனறயகங் கமாணமாதவனமாக அடபலறு, தனங்னுறடய ஏகங்கதங்தனறன கவளைனபங்படுதங்தனய பபசங்சனலுமங் கூடதங்
தமனழனனங் சனறைபங்றபபங் புலபங்படுதங்தனயனருபங்பறதகங் கமாணமுடிகனறைத.

தமனழங்ப ங் கபணங்க ளைங் வமீர மங்
பமாணங்டிய

மனங்னனமான

பறழயனங்

மகளைங்

கதனங்னரசன.

கதனங்னரசனறய

அறைனமுகபங்படுதங்தமங்

கவனஞரங்

கதனங்னரசனகறலசங்கசலங்வன ,தமனழரங் கலங்வன பதரங்நங்தமகளைங்; வமீரதங்தனலங் சனறுதங்றதயனங்னமாளைங்! எனங்று தமனழங்பங்கபணங்களைங்
வமீரமங்

கசறைனநங்தவரங்களைங்

எனங்று

எடுதங்தகங்கமாடங்டியனருபங்பதபுலபங்படுகனனங்றைத.தமாசனமகளைங்எனங்றைமாலுமங்

கறைங்புகங்கமாகங்குமங்

தமனழங்மகளைங் பசரமகளைங் எனங்று மமாஙங்கனன பல இடஙங்களைனலங் பபசபங்படங்டிருகங்கனறைமாளைங் . தமனழங், தமனழரங், தமனழங்நமாடு எனுமங்
கருதங்தறமநங்த

வடிவஙங்களைனலங்

மமாஙங்கனன

கமாவனயதங்றத

நமகங்ககலங்லமாமங்

கசமாநங்தமமாகங்கனயுளைங்ளைமாரங்

எனங்பறத

உணரமுடிகனறைத.

கதமாகுபங்புறர
கவனயரசு கணங்ணதமாசனங் பல வரலமாறைங்றுகங் , குறைனபங்புகறளைகங் ககமாணங்டு, 1954-இலங் தனருசங்சனசங் சனறறைசங்சமாறலயனலங்
பறடதங்த ஒரு குறுஙங்கமாவனயமங் மமாஙங்கனன. பல தறல முறறைகளுகங்கு முனங்னமாலங் இருநங்த மகங்களைனனங் உளைங்ளைஙங்களைனலங்
பதனநங்த வரலமாறைங்று நனகழங்வுகறளைகங் கவனஞரங் தமங்முறடய பறடபங்புகங்கு ஆதமாரமமாகங்கனயுளைங்ளைமாரங் . அநங்த நனகழங்சங்சன கமாதலனனங்
மமாணங்பனறன

வனளைகங்குமங்

கறதயமாகனவனடங்டதமாலங்

சனறைநங்த

வனளைஙங்குகனனங்றைத.

கவனறதகளைங்

கவறுமங்

கபமாழுத

பபமாகங்கனறைங்கமாக அறமயமாமலங் வமாழங்கங்றகறயசங் கசமங்றமபங்படுதங்தபவ எனங்று மமாஙங்கனன உணரங்தங்தகனறைத. பழநங்தமனழங்கங்
கமாவனயஙங்களைனலங் உளைங்ளை கதமாபமாதங்தனரஙங்கறளை இனங்றறைய சமுதமாயதங் பதறவகங்கு ஏறைங்றைவமாறு பறடதங்தளைங்ளைமாரங் கவனஞரங்
கணங்ணதமாசனங். தமனழங்கமமாழனயனனங் பமனங்றமறயசங் கசமாலங்லலங், அழகனயலங் உணரங்வுகளைனனங் கவளைனபங்பமாடு, கமாதலங், கறைங்பு
இவறைங்றறைபங் பறைங்றைனய உயரங்வு. நமாடங்டுபங்புறைபங் பமாடலங்களைனனங் கசலங்வமாகங்கு என மமாஙங்கனன பல பரனமமாணஙங்கறளைகங்
ககமாணங்டதமாகபங் புறனயபங்படங்டுளைங்ளைத.

பகளைங்வன பதனலங்களைங்
1. மமாஙங்கனன கமாவனயமங் பதமானங்றைனய சூழலங் யமாத?

வனறட : 1954-ஆமங் ஆணங்டு மமாரங்சங் மமாதமங் கலங்லகங்குடிபங் பபமாரமாடங்ட வழகங்கனலங் தணங்டிகங்கபங்படங்டுதங் தனருசங்சனசங் சனறறையனலங்
அறடகங்கபங்படங்டிருநங்தபபமாத எழுதபங்படங்ட கமாவனயபம மமாஙங்கனன.
2. மமாஙங்கனன கமாவனயகங் கருவனறைங்குசங் சமானங்றைமாககங் கவனயரசு கணங்ணதமாசனங் குறைனபங்பனடுவத யமாத?
வனறட : பமமாரனய மனங்னனங் அறுறகபயமாடு பமமாகூரங்கங் குறுநனல மனங்னனங் பறழயனங் எனங்பமானங் பறகறம
பமாரமாடங்டியதமாகவுமங் அறுறககங்கு உதவனயமாகசங் பசரனங் கசஙங்குடங்டுவனங் பறழயனங் மமீத பபமாரங் கதமாடுதங்ததமாகவுமங்
கமாணபங்படங்ட ஒரு குறைனபங்றப றவதங்த இகங்கமாவனயமங் புறனநங்ததமாககங் கணங்ணதமாசனங் குறைனபங்பனடுகனறைமாரங்.
3. கவனயரசு கணங்ணதமாசனனனங் பனறை பறடபங்புகளைங் பறைங்றைனகங் குறைனபங்பனடுக.
வனறட : கணங்ணதமாசனங் கவனறதகளைங் (இரணங்டு கதமாகுதனகளைங்) மனமங்பபமாலங் வமாழங்வு, வனவமாசமங், இலகங்கனயதங்தனலங்
கமாதலங், அரங்தங்தமுளைங்ளை இநங்தமதமங், றதபங்பமாறவ, ஆடங்டனதங்தன ஆதனமநங்தன, இபயசுகமாவனயமங் எனபங் பல நூலங்கறளையுமங்
தனறரபங்படபங் பமாடலங்களைங் பலவுமங் இயறைங்றைனயுளைங்ளைமாரங்.
4. மமாஙங்கனனயனனங் கமாதலனங் யமாரங்?
வனறட : பசரனங் கசஙங்குடங்டுவனனனங் அறமசங்சனமான அழுமங்பனலங்பவளைங் மகனமான 'அடபலறு' எனங்பவனங்தமானங்
மமாஙங்கனனயனனங் கமாதலனங்.
5. மமாஙங்கனனயனனங் அழகனறனகங் கணங்ணதமாசனங் எவங்வமாறு அறைனமுகமங் கசயங்கனறைமாரங்?
வனறட

:

மனனங்கவடங்டுகங்

கணங்கடங்ட

கமனங்படங்டுபங்

பமவனனமாலங்

பூஙங்குழலன

பபமாலங்
பூமனகதமாடங்டுபங்

கபமானங்கடங்டிசங் சனறலபபமால ஊரங்நங்தவநங்தமாளைங்;
எனங்றுமங், அறவயனலனருநங்தவரங்களைனனங் பமாரங்றவயுமங் அறைனவுமங் மமாஙங்கனனயனனங் பமபல வனழுநங்தத எனங்றுமங் கணங்ணதமாசனங்
அறைனமுகபங்படுதங்தகனறைமாரங்.
6. மமாஙங்கனனறயகங் கணங்ட அடபலறுவனனங் நனறலறயகங் கவனயரசு கணங்ணதமாசனங் எவங்வமாறு குறைனபங்பனடுகனறைமாரங்?
வனறட : மமாஙங்கனனயனனங் ஆடலங், பமாடலங், அழகனலங் மயஙங்கனய அடபலறு, ஒளைனயனலங்லமாத வனழனகறளைகங் ககமாணங்டவனமாகவுமங்
கநஞங்சமங் மடங்டுமங் இஙங்கனருகங்க, நனறனகவலங்லமாமங் கவளைனயனலுமமாகசங் சமங்பநங்தமனலங்லமாத பபசங்சுகறளைபங் பபசுபவனமாகவுமங் ,
கமாதலங் ஒனங்பறை உளைங்ளைதங்தனலங் மூணங்டிருகங்குமங் வமாலனபனமாகவுமங் அடபலறு கமாணபங்படங்டமானங் எனங்று குறைனபங்பனடுகனறைமாரங் .
7. மமாஙங்கனனயனனங் ஆடலங் அழகனறனகங் கவனஞரங் எவங்வமாறு கவளைனபங்படுதங்தகனறைமாரங்?
வனறட :
கமாறைங்றுகங்குளைங்
இயறைங்றக
இளைஙங்கமாறைங்று

முருஙங்றகமரமங்
மடி

ஆடலங்
அறசதங்தலங்

நடிதங்தலங்

பபமாலுமங்

பபமாலுமங்
பபமாலுமங்
நலங்பலமாரங்தமங்

கடலுகங்குளைங்
நமாறைங்றுகங்குளைங்
அறவகங்

கணங்பண நடனமனடங்டமாளைங்
எனங்று மமாஙங்கனனயனனங் ஆடலங் அழகு பபசபங்படுகனறைத.
8. கமாதலங் பறைங்றைனய கவனஞரங் கணங்ணதமாசனனனங் கருதங்தகளுகங்குசங் சமானங்று தருக.
வனறட : மமாஙங்கனனயனனங் கணங் சுழறைங்சனயனலங் அகபங்படங்ட தறலவனங் . கமாதலங் சுறமறய இறைகங்கன றவகங்க இயலமாமலங்
கநஞங்சமங் பசமாரங்நங்ததமாக,

தறலயனருகங்குமங்

பமாரதங்றத

இறைகங்கனறவகங்க

சமாறலதனனலங்;

வழனயனருகங்குமங்
குறலயனருகங்குமங்

ஆனமாலங்

கமாதலங்

கநஞங்சதங்தனனங்

குறறையமாகதனங்று

பமாரகமமானங்றுமங்

அரறைங்றைனனமானங்

ககமாறைங்றை

வமீரனங்

எனங்றுமங்,
மமாஙங்கனன

வமீரனங்;

எனங்றைமானங்

'தமாஙங்குவமீரங்'

எனங்றைமாளைங்!

மமாஙங்கனன
தமாஙங்க,

கமாதலங்

மமீறைனதங்

தளைனரங்கங்ககமாடி

சுறைங்றைனகங்

ககமாணங்டமாளைங்'
எனங்றுமங் கமாதலங் பறைங்றைனய நனகழங்வுகளைங் குறைனபங்பனடபங்படங்டுளைங்ளைன.
9. தமனழங்பங் கபணங்களைனனங் கறைங்பனனங் சனறைபங்பனறன மமாஙங்கனன மூலமமாக எவங்வமாறு கவனஞரங் பபமாறைங்றைனயுளைங்ளைமாரங் ?
வனறட

:

நளைங்ளைனரவு

பநரதங்தனலங்

தமீஙங்கு

மமாஙங்கனனறயதங்

பதடி

வநங்த

நனறனவுறைங்றைமீபரமா

அடபலறுறவபங்
அறமசங்சரங்

பமாரங்தங்தகங்

பகமாபமுடனங் ,
பனளைங்றளை,

பதவடியமாளைங் குலநங்தமானங் நமானங்; குணதங்தனலங் அலங்ல,
எனங்று, மமாஙங்கனனயனனங் மூலமங் கவளைனபங்படுதங்தகனறைமாரங். அபதபபமால, மமாஙங்கனனயுமங் அடபலறுவுமங் இரவு முழுவதமமாககங்
ககமாஞங்சனபங் பபசன மகனழங்கனனங்றைனரங். இதறன,
வனடியுமங்

வறரகங்குமங்

கமயங்யுமங்

;

வனலகவனலங்றல

தயனலவனலங்றல!

ஆனமாலுமங்

தஙங்களைனரு
அவங்வனரவு

களைஙங்கபங்படவுமனலங்றல .
எனங்று கறைங்பனனங் உறுதனபங் பமாடங்டிறனகங் கவனஞரங் கவளைனபங்படுதங்தவறத உணர முடிகனனங்றைத.
10. கவனயரசு கணங்ணதமாசனனனங் கமமாழனபங் பறைங்றுகங்குசங் சமானங்று தருக.
வனறட :
கதனங்

சநங்தபங்

பமாபங்பமாடி

நடனமங்

ஆடு,

பதனங்கமமாழனபய, தமனழங்நமாடங்டமாரங் மகனழங்வுகமாண!
எனதங் பதனங்பபமானங்றை தமனழங்கமமாழனறயபங் பபசுபவளைமாக மமாஙங்கனனறய நமகங்கு அறைனமுகமங் கசயங்கனறைமாரங் கவனயரசரங் .
11. மமாஙங்கனனயனலங் பயனலுமங் உவறமகளுளைங் சனலவறைங்றறை எடுதங்தகங் கமாடங்டுக.
வனறட : மமாஙங்கனன கமாவனயதங்தனலங் உவறமகளுகங்குபங் பஞங்சமனலங்றல. ஆணங், கபணங் அழகு பல இடஙங்களைனலங் உவறமகளைங்
மூலமங் வனளைகங்கபங்படங்டுளைங்ளைன.
கபணங்களைனனங் வனரலுகங்குசங் கசஙங்கமாநங்தளுமங், அவளைத வடிவ அழகனறைங்குபங் கபமானங்கடங்டிசங் சனறலயுமங், சனரனபங்புகங்கு முலங்றலபங்
பூவுமங் உவறமபங்படுதங்தபங்படங்டுளைங்ளைன. ஆடவரனனங் அழகனறனபங் பறைங்றைன, 'நறடயனபல ஆடவரங் சனமங்மமங் பபமாலுமங்' எனங்பத
பபமானங்றை உவறமகளுமங் றகயமாளைபங்படங்டுளைங்ளைன.
12. மமாஙங்கனனயனலங் கமாணலமாகுமங் கமாபங்பனயதங் தமாகங்கதங்தனறனபங் புலபங்படுதங்தக.
வனறட : சனலபங்பதனகமாரமுமங் மணனபமகறலயுமங் இறணநங்த வடிவமமாக மமாஙங்கனன அறமகங்கபங்படங்டிருகங்கனனங்றைத. சனலமங்பனலங்
வருமங் மமாதவனறயபங் பபமால, - மமாஙங்கனனயுமங், மணனபமகறலயனலங் வருமங் கமாவனயதங்தறலவன மணனபமகறல பபமாலபங்
கபமானங்னரசனயுமங் பறடகங்கபங்படங்டிருகங்கனறைமாரங்களைங்.

இநங்த இரணங்டு முகங்கனயபங் பமாதங்தனரபங் பறடபங்புகளைனனங் மூலமங் கமாபங்பனய நனகழங்வுகறளை நமகங்கு அறைனவுறுதங்தகனறைமாரங் கவனயரசு
கணங்ணதமாசனங். அபதபபமால, சஙங்க இலகங்கனய அகபங் பமாடலங்களைனலங் வருமங் கமாதலங் பறைங்றைனய நனகழங்வுகளுமங் மமாஙங்கனனயனலங்
பபசபங்படுகனனங்றைன எனங்பறதயுமங் அறைனயமுடிகனறைத.
ஆசனரனயரங் கபயரங் : பகமா. கனருஷங்ணனங்
ஆதமாரமங் - தமனழங் இறணயகங் கலங்வனகங்கழகமங், தமனழங்நமாடு அரசு

