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ஏம் 

‚இந்ி‚ பொது பஜொிொ? 

1. ‚இந்ி‚ பொது பஜொிொ? 

 இவ் ணிந்ி ஙொட்டின் ணக்க  ஊர்ிற் ணக 

ஜொறுல்லன் கஓப்டும் ‚இந்ி‚ பஜொிக, இவ்ணிந்ி ஙொடு 

னலதுனள் ஜக்ள் ல்ொரும் ின்று, அகசக 

பொதுபஜொிொ ணங்ிணஞ கணண்டுபஜன்று, இந்ஙொட்டின் 

ஙன்கஜக்ொ உகக்கும் ண ஙொட்டிகர் ருந் பன்சொட்டிகர் 

ஓிரும் கஓினேம் லினேம் ணருணதுன், ஆங்ொங்கு இந்ி பஜொிப் 

ள்ிக்கூங்லந் ிடப்ித்து ஙத்ி ணருின்டொர்ள். எரு 

ஙொட்டிலுள்ொர் ஙன்கஜக்பன்று பஓய் டுத் எரு பஓல், 

அந்ஙொட்டிலுள்ொர்க்கு ஙன்கஜ பஓய்த்க் ஙனும் ஆற்டலும் 

உகதுொசொ? அந் ஙொட்ணர் த்க ஙிககஜில் 

இருக்ின்டசர்? அஃது அணர்க்கு வ்ணகொச ஙன்கஜகச் பஓய்னேம்? 

ச னில் ஆஞொய்ந்துொர்த்துப் ின்சர் அகசச்பஓய்க, 

உண்கஜொச அடிவும் உண்கஜொச கத்பொண்டும் ணொய்ந்ொர்க்கு 

இன்டிகஜொ கஜொகும். ஆகொல், இந்ிபஜொி ஙம் 

ஙொட்ணர்க்கு ஙன்கஜ பஓய்த்க் ஙனும் ஆற்டலும் உகதுொசொ 

ன்கச னற்ண் ஆஞொய்ணொம்.  
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2.க ஙொரி பஜொிள் 

 ஜக்லள் எருணர் ஜது ருத்கப் ிடர் எருணர்க்கு 

இர்ப்ொது பரிணித்துக்பொள்லற்குக் ருணிொவுக எரு 

பஜொிின் னற்சொகும். இந்ஙி வுத்ின்  ிரிவுில் 

உள் ல்ணக ஜக்ட் குப்ிசருந் ொந்ொங் ருிகணகத் 

ம்பஜொடு பொர்னகொர்க்கு அடிணித்ற்பொருட்டு ணங்ிணரும் 

பஜொிள் பொள்ொிஞத்துத் பொண்ணுற்படொன்ஃது ன்று 

பஜொிொஞொய்ச்ஓிணல் அடிகர்ள் க்படுத்ிருக்ின்டொர்ள். 

இங்ஒசம் என்று குகடத் கொன்டி ஆிஞ பஜொிிற், ஓிற்ஓிகண 

கஓவும் லவும் டுணச; அணற்றுள்லம் எருஓிகண இக் 

இக்ி தல்ள் உகச; அணற்றுள்லம் ஜிச்ஓிகண ஜிப்க 

பஜொிொய் உள்ச. இம்னெணக ஙங்லம் ணொய்ந்கண: ஜிழ் 

குிம், ஓொடிம், ஈனரு, ஓீசம், பஜகுஓிம், ஆரிம், ிகஞக்ம், 

இத்ீன், அஞொி னி ஓிற்ஓி பஜொிகொகும். இகண 

ண்டிருந் ஙொரி ஜக்ொற் கஓவும் லவும் ட்துன், ஓிடந் 

 இக் இக்ி தல்லம் ணொய்ந்சணொய், க்ொத்துந் 

ம்கஜப் ில்ணொர்க்கு அடிகணனேம் இன்த்கனேம் கஜன்கஜற் 

பருக்கும் பரும் னும் ணொய்ந் ணிலஜி பஜொிொகும். 

ன்டொலும், இம்ஜிப் ி பஜொிில் ஜிழ் என்கடத் ணிஞ, 

ஜற்கட பணல்ொம் இஞ்கொன்றுள் ந் ஜக்ட்குலணிசொஞொலும் 
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கஓப்ொஜல் இடந்க கொய்ணிட்ச. ஆகண, இடந் அப்ண்க 

பஜொிகப் ில்ணது, அணற்டின்ட் ண்கஜ ஆஓிரிர்ள் 

இற்டிகணத் அரி தல்கக் ற்றுப்  ம்பொருள்கனேம் 

 தண் பொருள்கனேம் அடிந்து அடிவுபறுற் குணி 

பஓய்னேபஜல்ொஜல், இஞ்கொன்றுள் ந் ஜக்ட் கூட்த்துனுங் 

ந்துகஓி உடணொடி ணொழ்க்க பஓலுத்துற்கு அது ஓிடிதும் உணி 

பஓய்ொது.  

 

3.ஜிலம் னதுபஜொிலம் 

 ஆசொல், ஙஜருகஜச் பஓந்ஜிழ் பஜொிகொ ஜிப்க 

ொத்கிருந்து இன்றுொறும் இசி ணருங்ொத்தும் கொடி 

ஜக்ொல் இந்ிொ, இங்க, ர்ஜொ, ஜொய்ஙொடு, பன்சொப்ிரிக்ொ 

னொச ற் ஙொடுிலும் கஓவும் லவும் ட்டு ணங்ிணருந் 

சிப்பரும் ண்க உிருகபஜொி என்கடொய் ணிங்ி 

ஙிவுணது; இக் தல்ள், எலக் தல்ள், அட தல்ள், பொருள் 

தல்ள், ொணி தல்ள், க தல்ள், உகஞ தல்ள், அடிவு 

தல்ள், வுள் தல்ள், னொச ஜக்ின் இம்கஜ ஜறுகஜ 

ணொழ்க்கத்துகடள் ல்ொணற்கடனேம் ஙன்கு ணிக்கும் 

ல்ொணகொச தல்லம் னன்னும் ின்னும் இருந் ஓொன்கடொஞொல் 

ஙிஞம் லப்பற்ட பரும்ணம் ணொய்ந்த்ொனேம் இன்னும் 

ணருங்ொத்ில் அவ்ணம் கஜன்கஜற் பருப் பறுணொனேந் 
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துங்குணது; இப்கொது உம் ங்சணும் ணங்ப் பறும் ஜற்கட 

ல்ொ பஜொிலகஜொ ஜிலக்கு ஜிஜிப் ிற்ட் ொத்க 

அொணது இற்கடக்கு தறு அல்து அறுதறு ஆண்டுலக்குள்ொகண 

கொன்டி, அணற்றுள்லஞ் ஓிகண இருதறு னந்தறு ஆண்டுொ 

இற்டப்ட்டுணரும் இக் இக்ிக் கதல்க 

உகசணொய் உவுின்டச. அசொல், இப்னதுபஜொிின் னதுச் 

ஓிடப்னத் ஜிழ்பஜொிின் ஞ்ஓிடப்னக்கு ட்டுகனேம் 

எவ்ணொொிருக்ின்டது. ஆொல், ஜது ம்பருஞ் ஓிடப்ிகசச் 

ஓிடிதும் உர்ந்து ொஞொது, அணஞது னதுச்ஓிடப்ிகசக் ண்டு 

ஜங்ி அணர் ணிப்டுணில் கொல் பரிொஜற் டடுஜொடி ஙிற்கும் 

ஙம் இஞ்கொன்கடத் ஜிழ்ஜக்ள் ஜது ொய்பஜொிொி ஜிலக்குப் 

ண்டுபொட்டுள் ற்டத்க ஆய்ந்கொய்ந்து ொர்த்துத் க்துபஓய்க் 

ணஞொ!  

 

4.இந்ிர் ொய்பஜொி ல்ொணர் 

 னன்சகஜ ொட்டிடி இத்பன்சொடு ங்ணுந் ஜிழ்பஜொி 

கசும் ஜொந்ர்க பரும்ொலும் ஙிஞம்ிிருக்ின்டசர். இணர்ள் 

ல்ொருந் ொம் ிடந்ஙொள் பொட்டுத் ஜிகப்கஓித் ஜிிகக 

ணொழ்க்க பஓலுத்துின்டணர்ொய் இருந்ொலும், ஜிகப் 

ிகின்டி லகணொ, ஜிிலுள் அணற்ட தல்ிற் 

ஓிணற்கடொணது ற்றுத் பிகணொ பரிொணர்ள்; ஜது 
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ொய்பஜொிொிற்கட ச ஙிகசந்து அன் பொருட்ொணொணது 

அகசக் ற்கும் ணிருப்கஜனும் அணர்க்கு உகொபணன்டொல் 

இதுொனுந் ிகசவும் இல்க. கொடிக்க்ொச இத்ஜிழ் 

ஜக்லள் ஆிஞணரில் எருணர்க்குக்கூத் ஜது பகஞ லிக் 

கபலத்துச் பஓய்த் பரிொபன்டொற், ல்ணிடிணில்ொ 

இவ்கணக ஜக்ின் இஞங்த்க் இன்சொ ஙிககப்ற்டி கணறு 

பஓொல் கணண்டுணது ொது உது? 

 ஆங்ி அஞசு இந்ஙொட்டுக்கு ணந்ின், ஆங்ி பஜொி 

ற்ிக்கும் ள்ிக்கூங்லங் ல்லூரிலம் இத்பன்சொடு ணஙொடு 

ங்ணும் ஆிஞக்க்ொத் ிடப்ிக்ப்ட்டு, ஆங்ினம் 

அனுன் கஓர்த்துத் ஜிழ் னொச அவ்ணத்க பஜொிலம் ஙம் 

இந்துஜக்ட்குக் ற்ிக்ப்ட்டு ணருின்டச. ஆினும், பொருள் 

ணருணொய்க்குந் ற்பருகஜ ணொழ்க்கக்குங் ருணிொய் இருத்ல் 

ற்டி, ஆங்ிபஜொிகப் பருந்பொக ிசஞொச ஙம் ஜக்ள் 

பரும்பொருட் பஓவு பஓய்து ணிரும்ிக்க்டப்து கொ, 

ஆங்ித்துன் கஓர்த்து எருஙொில் எரு ஓிடிது கஙஞகஜ ற்ிக்க்டுந் 

ஜிழ் னொச ஙொட்டுபஜொிக ணிரும்ிக்ற்ொர் எரு 

ஓிகஞகனும் ங்குங்ொண்ிகொம். அசொல், ஆங்ிப் 

ள்ிக்கூங்ள் ல்லூரிிற் ற்றுத் கடிணரும் ஜொொக்ர்ள் 

ஜிழ் னொச ஙொட்டுபஜொிிற் ிகின்டி லவும் கஓவும் 

ணன்கஜில்ொ ணர்ொவும், ஙொட்டுபஜொிில் உள் தல்ிற் 

ஓிடந் ிற்ஓிில்ொணர்ொவும், அசொல், ொம் ஆங்ித்ிற் 
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ற்டடிந் அரி தற்பொருள்க ஆங்ிந்பரிொ ம் 

இசத்ொர்க்குந் ம் ஙொட்ொர்க்கும் டுத்துச் 

பஓொல்ஜொட்ொணர்ொவுந் ம் ணிறு லவும் பணற்றுிர் 

ணொழ்க்கிகக ணொொட் ித்து ணருின்டசர். ஆகண, ஆங்ிக் 

ல்ணிக்ங்ிற் ல்ணிின்று ஆகண ஆங்ிக் 

ல்ணிக்ங்ிற் ல்ணிின்று பணிணரும் ஙம் இந்ிஜக்ிற் 

பரும்ொொர் பொருள் ணருணொய்க்கு கணண்டுஜவு ஓிடிது ஆங்ிம் 

ின்டணஞொனேம், அபசொடு கஓர்த்துச் ஓிடிக ற்ிக்ப்ட் ஜிழ் 

னொச பஜொிகத் ப்னந் ணறுஜொய்ப் கஓ லத் 

பரிந்ணஞொனேம் பணறும் கொி ணொழ்க்கிற் ஓில்ொண்டுக 

உிர்ணொழ்ந் பொிொல், இந்ஙொட்டின் ட்பருந்பொகிசஞொய் 

பணற்றுிர் ணொழ்க்க பஓலுத்துங் ல்ொ ஜொந்ர்க்குந் ஜிழ் னொச 

ஙொட்டுபஜொிக ணருந்ிக்ற்றும் ணடிஞொய்க் ொர்த்ிகப் 

ிகடகொல் ஆங்ொங்குச்ஓிடிச் ஓிற்ஓிஞொய் ொங்ிக்குந் 

ொய்பஜொி ற்ட ஜொந்ர்க்கும் ஆங்ிங் ற்டணஞொல் ஜிகுிொச 

ன் தும் ணிகின்டது. இங்ஒசஜொத், ஜிழ் னி 

ொய்பஜொிப் ிற்ஓிக்பன்று சிப்ள்ிக்கூங்லந் 

சிக்ல்லூரிலம் இல்ொகஜொற், பொருள்ணருணொய் என்டகசக 

ருி ஙொபங்குனள் ஆங்ிக் ல்ணிக் ங்ில் 

ஆங்ித்கக ணிரும்ிக்ற்று, அனுன் கஓர்த்துப் ின்ட 

ொய்பஜொிப் ிற்ஓிில் ணிருப்னந் கர்ச்ஓினேம் இல்ொஜல் 

அகணில்ொகஜொல் ம் ஙொட்ணகஞக் ல்ணிடிணில் கஜகற்றும் 
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ண்னஞ் ஓிடிதுகஜ ில்ொொர் பொகக பருிணரும் 

இந்ஙொில், இத் ஜிழ்ஙொட்டிலும், ிடபஜொி கசும் ிடஙொடுிலும்  

அல்பஜொிொச இந்ிபஜொிப் ிற்ஓிக தகத்ொல் அசொற் 

ன் ணிகனேகஜொ ன்கச அடிகர்ள் ஆழ்ந்ொஞொய்ந்து 

ொர்த்ல்கணண்டும்.  

 

5.ஆங்ிம் கொல் இந்ினேம் அல்பஜொிக 

 இப்கொது, அல்பஜொிொச ஆங்ித்கக் ற்டொர் பொக 

இந்ஙொட்டில் ஜிகுிொிருந்தும், அணஞொல் இந்ஙொட்டுக் 

ல்ொஜொந்ர்க்குந் ொய்பஜொி ற்டொல் ஓிர்க்கும் பொரு பரும் 

னும் ணிகொிருக், ஆங்ித்கபொப்கண அல் பஜொிொச 

இந்ிக ஜட்டும் இசி ஙம்ஜணரிற்ஓிர் ற்றுணந்ொற் பருங் 

கூட்த்ிசஞொச ஙம் க ஜக்ட்கு அணஞொல் ஙன்கஜ 

உண்ொிணிடுகஜொ? ஆங்ிங்ற்டணர் அம்பஜொிகப் கஓிசொல் 

அன் பொருக டிொஜல் ஙம் க ஜக்ள் ிகத்து 

ணிிப்துகொகண, இந்ி பஜொிகக் ற்டணர் ஙம் ஜக்ிகக 

இந்ிிற் கஓிசொல் அணர் அன் பொருகடிொஜல் ிகத்து 

ணிிப்பஞன்க ஙொஞ் பஓொல்லுலும் கணண்டுகஜொ? ஆகண, 

இவ்ணிந்ி கத்ிற்  ஙொடுிற் கணறு பஜொிகப் 

கசுணொஞொச கணறு ஜக்ட் குலணிசர்க்கும் உண்கஜொகண 

ஙன்கஜ பஓய்னேம் ண்னம் ஙன் னற்ஓினேம் உக பொண்ர்ள் 
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இருந்ொல், அணர் அவ்ணந் ஙொட்டிசருந் ொந்ொம் கசுந் 

ொய்பஜொிகக ஙன்கு ின்று அன் ணொிொ இம்கஜ ஜறுகஜ 

ணொழ்க்கக் குரி  துகடிலும் ஙல்டிவு பற்று னன்கசற்டம் 

அகனேம்டி, உணி பஓய்ல்கணண்டும். இங்ஒஞ் பஓய்ணகணிட்டுத் 

ந் ொய்பஜொிகக ல்ொ ககொய் ணறுகஜில் ணருந்ிக் 

ொங்ிக்கும் ஙம் ி ஜக்லக்கு, அணர் ஓிடிதும் அடிொ இந்ி 

பஜொிகக் ட்ொப் ிற்ஓிொ கணக்ப் பரிது னல்ணது, 

உஜிக்குற்டிக் கஓிப்ொய் னடினேகஜல்ொது, அசொல் எரு 

ஓிறுன்டொனும் ணிகஜொட்ொது.  

 அற்டன்று, இவ்ணிந்ிகத்ின் ற் ஙொடுிலும் உிர் 

ணொலம் ஜொந்ர்ள் ற் பஜொிகப் கசுணொஞொய் இருத்ின், 

இந்ஙொட்ணபஞல்ொரும் எரு பொதுஙன்கஜின் பொருட்டு எருங்கு 

கூடிப் கஓகணண்டி ொங்ில் இந்ிக அணபஞல்ொரும் 

பொதுபஜொிொய்க் கொலக ஙன்று; பசன்டொல், 

இத்பன்சொட்ொகஞ ணி ணஙொட்ணர் பொகக ஜிகுிொனேள்து; 

அவ்ணொறு ஜிகுிொனேள் ண ஙொட்ணரிற் பரும்ொொர் இந்ி 

பஜொிகக கசுின், அணபஞொபொப்த் பன்சொட்ணஞகச ணரும் 

இந்ி பஜொிகக் ற்றுப் கசுக ஙன்கஜக்ிஜொகுபஜன்று 

கத்பொண்ர் ஓிர் கூறுின்டசர். இணஞது கூற்றுப் 

பொருந்ொபன்து ொட்டுணொம்.  
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6.இந்ி பொது பஜொின்று 

இந்ி பஜொிொசது ணஙொட்ணபஞல்ொஞொலும் பொது பஜொிொ 

கணத்துப் கஓப்டுின்டபன்து உண்கஜொொது. பசன்டொல், அது 

ணக்க ற் ஙொடுிற் ற் ஜொறுல்கொடு கஓப்டுின்டக 

ல்ொஜல், அஃபங்கும் எகஞ ணகொப் கஓப்ணில்க. அங்க 

எரு ஙொட்ணர் கசும் இந்ிக, அற்டுத் ஙொட்டிலுள்ொர் பரிந்து 

பொள் ஜொட்ொணொஞிருக்ின்டசர். இங்ஒசம் ணக 

ஜொறுல்லன் கஓப்டும் இந்ி பஜொிக ஆஞொய்ச்ஓி பஓய் 

ஆஓிரிர்ள் அகச ‘கஜல்ஙொட்டு இந்ி‘, ‘ீழ்ஙொட்டு இந்ி‘ ‘ிொரி‘ 

ன்னும் னென்று பரும் ிரிவுொவும், அப்பரும் ிரிவுினுள்க 

இன்னும்  ஓிறு ிரிவுொவும் குத்ிருக்ின்டசர். ங்க 

ொற்றுக்கு கஜற்க ஞ்ஓொப்ின் பன்ிக்ில் கஜட்டுப் ொங்ொச 

ஊர்ிற் கஓப்டுணது ‘ங்ொரு‘ சவும், ண ஜதுகஞிலும் 

அகசச் சூழ்ந் இங்ிலும் கஓப்டுணது ‘ிஞஜ் ொதொ‘ சவும், 

ங்கக்கும் னகச ொற்றுக்கும் இககனேள் ஙொடுின் 

பற்ிற் கஓப்டுணது ‘கசொஜ்‘ சவும், ந்ல் ண்டிலும் 

ஙருஜகொற்கடடுத் இங்ிலும் கஓப்டுணது ‘ந்கி‘ 

சவும், ில்ி ஙஞத்ிலும் அகசச் சூழ்ந்  ஊர்ிலும் 

கஓப்டுணது ‘உருது‘ சவும்  ணங்ப் டுின்டச. இவ்ணொறு 
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இந்ிொணின் ணகஜற் குிிற் கஓப்டும் இவ்கணந்து 

பஜொிலம் ‘கஜல்ஙொட்டு இந்ி‘ ன்னும் பரும் ிரிணில் 

அங்குணசணொகும்.  

 இசி, ‘ீழ்ஙொட்டு இந்ி‘ ன்னும் பரும் ிரிணில் அங்குணச; 

‘கஜிி‘, கொஜ்னரி‘, ‘ஜி‘, ன்னும் பஜொிொகும். இம் னென்டனுள் 

னன்கஜ ணொய்ந்து, ங்கொற்டின் ணக்க ஜிிக ஙொட்டில் 

ணங்கும் ‘கஜிி‘ ன்னும் பஜொிகொகும். இப்கொது இந்ி பஜொி 

தல்பச ணங்ப்டுணசபணல்ொம் இந் கஜிி பஜொிிக 

ொன் லப்ட்டிருக்ின்டச. இன்னும் இந்ி பஜொிின் ிரிவுொ 

ஆங்ொங்கு ணஙொட்டின்ட் கஓப்டுஞ் ஓிறு ஓிறு பஜொிள் கஜலும் 

ற் உ. இவ்ணொறு இந்ி பஜொிின்  ிரிவுொ ணங்கும் 

ற் பஜொிகப் கசும் ற் ஙொடுில் உள்ொரும், எரு 

ஙொட்ணர் பஜொிக ஜற்ட ஙொட்ணர் அடிொஞொய் உிர் ணொழ்ந்து 

ணருின், இந்ி அவ்பஞல்ொர்க்குந் பரிந் பொது பஜொி ன்றுகஞப் 

ொருகஞ ங்ஒசம் பொருந்தும்? ங்ஒசம் உண்கஜொகும்? இங்ஒசம் 

ற் ற் ஙொடுில் ற் ஜொறுல்லன் ணங்கும் கணறு 

இந்ி பஜொிில் கச இத்பன்சொட்ணர் ற்றுத் கர்ணது? 

கச இணர் ற்டொலும் அனுணி பொண்டு இணர் 

ணஙொட்ணபஞல்ொகஞொடும் கசுல் இலுஜொ? இொக. கஜற்குடித் 

இந்ி பஜொிகன்டிச், ‘ஓிந்ி‘, ‘ந்ி‘, ‘ஞ்ஓொி‘, ‘குஔஞொத்‘, 

‘ஞொஔனொசி‘, ‘குகஜொசி‘, ‘டுணொி‘, ‘கஙொி‘, ‘உரிொ‘, ‘ங்ொி‘, 
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‘ஜஞொட்டி‘, ‘ஓிொ‘, ‘ொஸ்ஜீரி‘, ‘ணர்டி‘, னொச இன்னும் 

த்கசகொ  பஜொிொலும் ணக்க ற் ஙொட்டின்ணுள் 

ற் ஜொந்ர்ொலும் கஓப்ட்டு ணருின்டச. இம் ஜக்ட் 

பருங்கூட்த்துபசல்ொம், இந்ி பஜொிில் என்கட ஜட்டுந் 

பரிந் பன்சொட்ணர் உகஞொடி அணொவுல் கூடுகஜொ? ஓிடிதுங் 

கூொக. ணஙொட்ணரிகக இந்ி பஜொிக அடிொஜற் 

ிடப்ட் ன்பஜொிக ணங்கும் ஜக்ட் கூட்ம் 

ணொிருக், இத்பன்சொட்ணர் ஜட்டும் இந்ி பஜொிகக் ற்றுப் 

கசுொல் ொது ன் ணிகந்ிக் கூடும்? இவ் ணில்னக 

பல்ொம் ஙடுஙின்று ண்ிப் ொர்க்ணல் அடிகர்க்கு, இத் 

பன்சொட்ணர்ள் ஜக்கு வ்ணகிலும் ன்ொத்துந் 

பரிொதுஜொச இந்ி பஜொிில் என்கட ணருந்ிக் ற்டொல் 

ணணீ் ொக் ிவும் ணணீ் உகப்னம் ணணீ் பஓவும் உண்ொகுகஜ 

ல்ொஜல் கணகடபொரு ஙன்கஜனேம் உண்ொபன்து ஙன்கு 

ணிங்கும். இசி இத்பன்சொடு னலதும், இங்க, ர்ஜொ, 

ஜொய்ஙொடு, பன்சொப்ிரிக்ொ னொச அல் ஙொடுிலும் 

பருந்பொகிசஞொய் இருக்குந் ஜிழ் ஜக்ள் ல்ொரும் கசுந் 

ஜிழ் பஜொி எகஞ ன்கஜிசொய், இந்ஙொட்ணபஞல்ொரும் 

எருணகஞொபொருணர் உகஞொடி அவுொவுற் ிகஓந் எகஞ 

ஙிகிசொய் ணங்ொ ஙிற், ணஙொட்டின்ட் கஓப்டும் இந்ி, 

உருது னொச பஜொிலம் அணற்டின் உட்ிரிணொச  ஓிறு ஓிறு 

பஜொிலம் ப் ஜொறுல் ணொய்ந்சணொய், எருணர் கசுணது 
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ஜற்படொருணர்க்குப் னசொடி ிரினற்றுக் ிப்து பசன்டொல், 

அவ்ணிருகணடில்னகனேஞ் ஓிடிது ணிக்குணொம்.  

 ஜிழ் பஜொி கசுந் ஜிழ் ஜக்ள் ணிந்ி ஜகக்குத் 

பற்கனேள் இத்பன்சொட்டில், இற்குத் பற்கிருந்து ல்ொிஞ 

ஆண்டுலக்கு னன்கச லுள் அஜிழ்ந்ிப்கொச குஜரிஙொட்டிலும் 

ஙொரித்ிற் ஓிடந்கொங்ி ணொழ்க்கில் இருந்ணர்ள். இற்கடக்கு 

ொிஞ ஆண்டுலக்கு னன்கச பொட்டுத் ஜிழ் பஜொிக ஙன்கு 

ற்ட ஆஓிரிர்ள்: னதுகுருகு, னதுஙொகஞ, ரிொணிகஞ, பரும் 

ரிொல்இ பொல்ொப்ிம், பருங்ித் பொக, குருகு, 

பணண்ொி, ணிொஜொக, னத்பொள்ொிஞம், ஙற்டிக, 

பஙடுந்பொக, அஙொனூறு, னடஙொனூறு, ங்குறுதறு, குறுந்பொக, 

ஓிற்டிகஓ, கரிகஓ, ிற்றுப்த்து, லதுரிொல், குறுங்ி, 

ிருக்குடள், ஓிப்ிொஞம், ஜிகஜக, ிருணொஓம், 

ிருக்கொகணொர், ஓீணஓிந்ொஜ, ிருத்பொண்ர் னஞொம், 

ஓிணகொசகொம் னொச அரும்பருந் ஜிழ் இக் இக்ி 

ணடீ்டு தல்லம், அகண ஜக்குச் பஓொற்பொருள் தட்னஞ் சுகணனேம் 

ஜிந் ஓிற்றுகஞ கருகஞலம் இற்டி, ஜிழ் ஜொடொ ஙொரி இகஜ 

ணத்ில் இன்றுொறும் இசிது ணங்ச் பஓய்து ணருொல், அகச 

ணங்குந் ஜிழ் ஜக்பல்ொரும் எருணர் எருணர்க்கு 

பஙடுந்பொகணில் இருப்ினும் இசொற் கஓினேம் லினேம் 
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அணொணி ஏரித்ிலுள் எகஞ ஜக்ிசம்கொல் உிர் ணொழ்ந்து 

ணருின்டசர்.  

 

 

7.இந்ி பஜொி ணஞொறு 

 ஜற்று, இந்ி, உருது னொச ணஙொட்டு பஜொிகொ 

ஜிகப்கொற் கஜொசகணள் அல்; ஜஜி ஜத்ணஞொச 

பஜொொ அஞஓர்ள் ண ஙொட்டின்கஜற் கபடுத்துப் கொந்து, 

‘ில்ிப்‘ ட்டிசத்கத் கஙஞொக்  கக்பொண்டு, அன் ண், 

அஞசு ணறீ்டிருக்த் துணங்ி ின்சகஞ அம்பஜொிள் 

கொன்டிசணொகும். ‘ஜஜது கொரி‘ ன்னுந் துலுக் ஜன்சன் 

ணஙொட்டின் கஜற் கபடுத்துப் கொந்து இந்ி அஞஓர்க 

பணன்று அகசக் கக்பொண்து ி.ி. 1175 – ஆம் ஆண்டின் 

ண்ொகும்; அொணது இற்கடக்கு773 ஆண்டுட்கு னன்சொகும். 

அதுனல் துலுக் ஜன்சஞது ஆட்ஓிொசது ஙொலக்கு ஙொள் கணரூன்டி 

ணஞொிற்று. கஓிொ ‘ஜஜது ின் துக்க்‘ ன்னும் ஜன்சசொல் 

ி.ி. 1340 – ஆம் ஆண்டில் துலுக் அஞசு ில்ி ஙரில் ஙிகபற்டது.  

அக்ொத்ில் ில்ி ஙரிலும், அகசச் சூழ்ந் இங்ிலும் 

ிஞொிருச் ஓிகணொச எரு பஜொி ணங்ிக் பொண்டிருந்து. 

அப்கொது அது பணறும் கச்சு ணக்ில் ஜட்டும் இருந்த்ல்ொஜல், 

தல் ணக்ிற் ஓிடிதும் இல்க. பசன்டொல், அது ஙொரிஜில்ொ 
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ஜக்ொற் கஓப்ட்டுப் ப் ஜொறுல்ள் அகந் ணண்ஜொய் 

ஙகபற்று ணந்சொலும், அடிவுககொர் கொன்டி அம்பஜொிகச் 

ஓீர்ிருத்ி இக் இக்ி தல்ிற்டி லத்து ணடிணில் 

அகச ஙிகப்டுத்ி கணொத்சொலும் அற்கு அந்ஙொில் 

தல்ணக்கு இொிற்று. ில்ிில் துலுக்ஞசு ஙிகபற்டின், 

அணர் பொர்ந் அஞொிபஜொி ொஞஓி பஜொிச் பஓொற்ள் 

அம்பஜொிின் ண் ஞொஜொய்க் க்ப் பற்று, அணஞொல் அஃது 

‘உருது‘ சவும் பர் படொிற்று. ‘உருது‘ ன்னுஞ் பஓொல்லுக்குப் 

பொருள் ொஓகட, ொடி அல்து கணடீு ன்கொகும். சகண, 

துலுக்ஜன்சர் ொங்கக் பொண் ஙகஞடுத்து னன்சகஜ 

கஓப்ட்டு ணந் ிஞொிருச் ஓிகணொச எரு பஜொிில், ொங் 

பொர்ந் அஞொிச் பஓொற்ள் ொஞஓிச் பஓொற்கனேம் ஜிக் ந்து 

ஜது ொஓகடிருப்ின்ட் கஓி கண பஜொிக அணஞது 

ொஙபொட்டு ‘உருது‘ பஜொிபசப் பர் பற்று ஙகபடொிற்று. 

இசொல் ‘உருது‘ ன்து துலுக் ஜன்சஞது கணடீ்டு பஜொிொய் 

னன் னற் கடொன்டி ஙகபற்ட ணஞொறு ஙன்கு ணிங்ொ ஙிற்கும்.  

 அன் ின், தல் ணக்குகொய் இஞ்கொன்று ணங்கும் இந்ி 

பஜொிொசது ‘ல்ல்லு ஔிொல்‘ ன்ணஞொல் உருது பஜொிிசின்றும் 

ிரித்துச் ஓீர் ிருத்ஞ் பஓய்ப்ட்பொன்டொகும். இற்கு னன் 

உள்ொச ிஞொிருஞ் ஓிகவு பஜொிிற் ந் ொஞஓி அஞொிச் 

பஓொற்க அடகணபொித்து; ஓஜஸ்ிரு பஜொிச் பஓொற்க 
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ஜிகுிொய் டுத்துச் கஓர்த்து அணர் இந்ி பஜொிகப் னிொய் 

உண்ொக்ிசொர். இங்ஒசம் அணஞொல் ஆக்ப்ட் இந்ி பஜொிக்கும், 

இற்கு னன்கச பொட்டு ஙொரிஜில்ொ ணஙொட்டு ஜக்ொல் 

ஆங்ொங்குப் கஓப்டும் ிஞொிருச் ஓிகணொச இந்ி பஜொிக்கும் 

கணறுொடு ஜிகுிொய் இருக்ின்டது; அற்குக் ொஞம் ன்பசன்டொல் 

னன்கசது ணபஓொற்ப்ன ஙிஞம் உகொிருத்லும், 

ின்கசது அஃின்டிப் ிஞொிரு பஜொிின் ஓிகணொிருத்லுகஜ 

ொபஜன்கச ஙன்கு ஙிகசணிற் ித்ல் கணண்டும். ஆகண, 

ணபஓொற் ப்ிசொல் ஆக்ப்ட்டுச் ஓிடிது ொஜொ இப்கொது தல் 

ணக்ிற் பொஞப் ட்டிருக்கும் இந்ி பஜொிக ஙம் பன்சொட்ணர் 

ற்றுத் பரிந்து பொள்ணசொல், இணர்ள் ணஙொட்ணபஞல்ொருனும் 

கஓி அணொணிணிக்கூடும் ன்று ஓிர் ஜடிட்டி ஙின்று கூறுணது 

ஙம்ஜகசொகஞ ஜொற்றும் பொய்னேகஞகொம்.  

 

8.இந்ி பஜொி தல்ள் 

 இசி, கஜற்ொட்டி கணப் னதுபஜொிொச இந்ிில் தல்ள் 

உண்ொச ணஞொற்கடச் ஓிடிது ணிக்குணொம். ி.ி. 1400- ஆம் ஆண்டு 

னல் 1470 – ஆம் ஆண்டு ணகஞில், அொணது இற்கடக்கு 478 

ஆண்டுலக்கு னன்சிருந் ‘இஞொஜசந்ர்‘ சப்பரி எரு துடணி 

இஞொஜகசக னலனற் வுொ கணத்து ணில் கணண்டுபஜச 

ணற்னறுத்ிச் பஓொல்ி ணஙொட்டின்ட்  இங்ிலும் இஞொஜ 
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ணக்த்கப் ஞணச்பஓய்து ணந்ொர். ல்ணிடிணில்ொ ணஙொட்டுப் 

பொது ஜக்ட்கு, இஞொஜன் ன் ந்கின் ட்கொல் அஞசு துடந்து 

ொசம் ி, அங்குந் ன் ஜகசொகப் டிபொடுத்து அகந் 

துஞக் க ஜிக்பொரு ஜசவுருக்த்க னேண்ொக்ி, 

அணகஞபல்ொம் ிிக இஞொஜ ணக்த்ின் ொற்டுப்ித்து. 

இஞொஜசந்ர் இஞொஜன் கஜற் ொடி ொல்ள்ொம் னன் னல் இந்ி 

பஜொிில் உண்ொசகண; அசொல் அணருக ொல்ள் அங்ி 

இந்ிபஜொி தல் ‘ஆிிஞந்ம்‘ ச ணங்ப்டுின்டது.  

 இசி, இஞொஜசந்ர்க்குப்ின், அணர்ம் ஜொொக்ருள் எருணஞொச 

‘ரீ்ொஓர்‘ ன்ணர் இற்கடக்கு 441 ஆண்டுலக்குனன் ொஓிஙரில் 

கொன்டிசொர். பஙஓவு பொில் பஓய்னேம் எருஜஜி குடும்த்ில் 

இணர் ிடந்ணபஞச எரு ஓொஞரும். எருொர்ப்சக் கம் பண்ணுக்கு 

இணர் ிள்கொய்ப் ிடந்து அணடொற் கணிப்ட்டுப் ிடகு ‘ஙீரு‘ 

சப் பரி எரு ஜி பஙஓவுொஞஞொல் இணர் டுத்து 

ணர்க்ப்ட்சபஞச ஜற்படொரு ஓொஞருங் கூறுின்டசர். இணருங், 

வுக இஞொஜன், அரி, கொணிந்ன், அல்ொ ன்னும் பர்ொற் 

ொடி ணலத்ிசர். ஆசொலும், வுள் ிடணிள் (அணொஞங்ள்) 

டுத்ொபஞசக் கூறுணது அொபன்றும், இகடணகசக் ல், பஓம்ன, 

ட்கணடிணில் கணத்து ணங்குல் பருங்குற்டஜொகுபஜன்றும், 

இந்து ஓஜக் ிரிகலஞ் ஓங்குலம் பொருற்ட னன் 

பஓல்ொகுபஜன்றும் இணர் ம்னக ொல்ில் ஜிவும் 
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டுகஜொ ஜறுத்துப் ொடிிருக்ின்டொர். இந்ி பஜொிின் எரு 

ிரிணொச ‘அணி‘ பஜொிில் இணருக ொல்ள் 

ொப்ட்டிருக்ின்டச. இந்ிின் ஜற்படொரு ிரிணொச ‘கஜிி‘ 

பஜொிகக் ற்ணர்ள், ‘அணி‘ பஜொிிிருக்குங் ரீ்ொஓரின் 

ொல்க ிிக அடிந்து பொள்ல் இொது. ொம் இற்டி 

‘ணிப்ஞஜீஓி‘ ன்னுஞ் பஓய்னேள் திற் ரீ்ொஓர் ொர்ப்சருக 

பொள்கக ஜிகுடுகஜனேன் ொக்ிஜறுத்ிருக்ின்டொர். ரீ்ொஓர் 

இந்ி பஜொிில் இற்டி பஓய்னேள் தல்ள் ற். இணர் 

இடந்ின், இணர்ம் ஜொொக்ர் இற்டி தல்லம் இணஞது 

பஞொல் ணங்ப் டுின்டச. ரீ்ொஓருக ொல்ள் இந்ி 

பஜொிில் உண்ொச ிடகுொன், அொணது பஓன்ட ஙொனூறு 

ஆண்டுொத்ொம் இந்ிபஜொிின் எருிரிவுக்கு ஏர் ற்ட 

னண்ொிற்று.  

 இசிக், ரீ்ொஓருக்குப்ின், அணர்ம் ஜொொக்ஞொச ‘ஙொசக்‘ 

ன்ணர் ‘ஓீக்ி ஜத்த்கப்‘ ஞ்ஓொன கத்ில் உண்ொக்ிசொர். 

இணருக ொல்ள், ஞ்ஓொினேம் இந்ினேங் ந் எரு ப்ன 

பஜொிிற் ொப்ட்டிருத்ொல், இந்ிகப் ிலும் ஙம் ஙொட்ணர் 

இணருக ொல்கனேம் ிிக அடிந்து பொள்ல் இொது. 

 இசி, இற்கடக்கு 491 ஆண்டுலக்கு னன், ர்ங்ொ 

ஜொொத்ின் ண்ொச ‘ிஓி‘ ன்னும் ஊரில், ‘ணித்ொி ொகூர்‘ 

ன்னும் பர் னண் கணணர் எருணர் கொன்டிக், ிருஷ் 

ஜத்த்க உண்ொக்ி, அகச ணீழ் ஙொடுில் ஜிவும் ஞணச் 
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பஓய்சர். இந்ி பஜொிின் ஜற்படொரு ிரிணொச ‘கஜிி‘ பஜொிில் 

இணர், ண்னுக்கும் அணன் ொி இஞொகக்கும் இகக ஙிழ்ந் 

ொல் ஙிழ்ச்ஓிக ணிரித்துப்  ொல்கப் ொடிிருக்ின்டசர். 

இப்ொல்கக ின்சர்ப் ‘ங்ொி‘ பஜொிிற் ‘கஓன்ொ‘ ன்ொர் 

பஜொி பர்த்து, அணற்கட ணங்ொ கபஜங்கும் ஞவ்கணத்சர். 

இதுபொண்டு, இந்ிபஜொி ணங்ொ கத்ிலுள்ொர்க்குள் 

ணங்ொகஜ அடிப் டுின்டன்கடொ? ணஙொட்டிற் 

பரும்ஞப்ிசொச ணங்ொ கத்ொர்க்க பரிொொச இந்ி 

பஜொிகத் பன்சொட்டிலுள்ணர்ள் ின்டொலும், இணர்ள் ணங்ொ 

ஜக்லன் அிற்கஓி உடணொ னடிொன்கடொ?  

 இன்னும் இங்ஒசகஜ ரீ்ொஓர் ொம்னல், அொணது பஓன்ட 

500 ஆண்டுொ ணஙொட்டின் ட்கொன்டி ஓி பஜொிில் 

உர்த்துப்ொடி அணற்கட ணஙொடுிற் ஞணச் பஓய் இந்ிபஜொிப் 

னணர்ின் ணஞொறுகபல்ொம் டுத்துகஞக்ப் னகுந்ொல் 

இக்ட்டுகஞ ஜி ணிரினேம். ஆொல், இதுணகஞிற் கூடிது பொண்டு, 

இந்ிபஜொிொசது 500 ஆண்டுலக்கு னன் தல்ணக்ில்ொஜற், 

ல்ணிடிணில்ொ ணஙொட்டு ஜக்ொல் அந்ஙொட்டின்  குிிலும் 

ணொறு ிரித்துப் கஓப்ட்டு, எரு ொொர் கசும் பஜொி ஜற்படொரு 

ொர்க்குத் பரிொ ணண்ம் ணங்ிசகஜொல், அஃது 

இஞ்கொன்றுங்கூப் ற் பஜொிொகண 

ிரிந்துணங்குன்டபன்தும், அசொல் இந்ிக ண ஙொட்ணர் 

ல்ொர்க்கும் பொது பஜொிபசக் கூறுணொருகஞ பஜய்ொபன்தும், 
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ஆகண இத்பன்சொட்ணர் இந்ிகப் ிலுொல் அனுணி 

பொண்டு ணஙொட்ணபஞல்ொகஞொடும் உகஞொடி உடணொல் 

இொபன்தும் ஙன்கு ணிங்ொ ஙிற்கும்.  

 அஃதுண்கஜக ொினுங், ரீ்ொஓர் னொச னணர்ள் 

ொடிிருக்கும் ொல்கப் டித்து இன்னறுற்ொணது, இந்ிபஜொிப் 

ிற்ஓி உணி பஓய்னேஜன்கடொ பணசின்; ஜிழ்பஜொிிலுள் க 

இக்ிங்கப் ிசடடிொொர்க்கு இந்ி பஜொிப் னணர்ள் 

ொடி ொட்டுள் இசிகுகஜனுங், ித்பொக, ிருக்குடள், 

ஓிப்ிொஞம், ஜிகஜக, ிருணொஓம், ிருக்கொகணொர், 

கணொஞம், பரினஞொம், ஓிணகொசகொம் னி எப்னர்ணில்ொ 

தல்கப் ின்று அணற்டின் அஜிழ்ன்ச சுகணில் ஊடப்பற்ட 

பஜய்டிணிசொர்க்கு, அவ்ணிந்ி பஜொிப்ொட்டுள் இசிொ. கஜலும், 

ணஙொட்டு இந்ி னொச பஜொிின் ொல்ிற் பரும்ொச, 

ஙம் கொற்  ிடணிள் டுத்துன்று இடந்து கொச ஓிற்டஞஓர்ொச 

இஞொஜன், ிருஷ்ன், ஞொஜன், ணசுகணன் னொசணர்கக் 

வுொகணத்து உர்த்துப்ொடிிருத்ொல், அகண ிடப்ன இடப்ன 

இல்ொ னலனற் வுொி ல்ொம் ணல் ஓிணத்க ஜக்ள் 

அடிந்து ணிட்டுத் ஜது ிடணிகத் தூய்கஜ பஓய்து உய்ற்குணி 

பஓய்ொகஜகொடு, அகண உண்கஜச் ஓிண ணிொட்க அணர் அக 

பணொட்ொஜலுந் க பஓய்து ஜக்ட் ிடணிகப் ொொக்குின்டச. 

ஜற்று, கஜற்ொட்டி ஜிழ் தல்கொ பஜய்ொச எரு பய்ணம் 
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ஓிணகஜொக ணிங்த் பருட்டி ஜக்லக்கு பஜய்டிகணனேம் 

பஜய்ன்கனேம் ஊட்டி, அணர் இம்கஜிலும் ஜறுகஜிலும் 

அிொப்கரின்த்ிற் டிகத்ிருக்குஜொறு பஓய்து, அணஞது 

ிடணிகப் னசிஜொக்குத் ிடத்ச. அதுணல்ொஜலும், இந்ி 

னொச ணஙொட்டு பஜொிள், ஜிகப்கொற் கச 

அல்ொகஜொலும்; அணற்கட ணங்கும் ஜக்ள், கஜ பொட்டு 

ஙொரி ணொழ்க்கில் ணொழ்ந் ஜிழ் ஜக்கப்கொல், ஙொரி 

ணொழ்வு ணொொணர்ொகொலும்; பஓன்ட 400 அல்து 500 

ஆண்டுொத் கொன்டி ணஙொட்டுப் னணர்ள் ரும், 

ண்டுபொட்டுத் சித் கஞடிவுணொய்ந் ஜிழ்ப் பரும் னணர் 

கொொது, ஓஜஸ்ிரு னஞொப் பொக்கக ஙம்ி அணற்டின் 

ணிச்பஓன்ட ஜக் ணடிணசஞொகொலும்; உிர்க்பொக, ஊன் 

உவு, ட்குடி,  ஓிறுபய்ண ணக்ம், ஓொி கணற்றுகஜ 

னொச பொல்ொ எலக்ங்க அத்க்ி ஆரி 

தஹல்பஙடிகத் லணி ணணர், அணற்கட ணிக்ி 

அருபொலக்த்கனேம் எகஞ னலனற்வுள் ணக்த்கனேம் 

ணற்னறுத்தும் அருந்ஜிழ் தல்பஙடிகத் லணொகஜொலும்; 

அணருக பஜொிகனேம் அணற்டின்ட் னிது கொன்டி 

தல்கனேம் ஙந்ஜிழ்ஜக்ள் ிலுொல், இணர்ள் பொருஙனும் 

ய்ொர் ன்து ிண்ம். 
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 இசி, இந்ிபஜொிள் ஙொலுகொடி ஜக்ொற் கஓப்டுொி 

பொக ஜிகுிக ணற்னறுத்ிக் ொட்டுணொர்க்கு ணங்ொ பஜொி ந்து 

கொடி ஜக்ொலுந், ஜிலந் ஜிகொடிசஜொச பஜொிலம் ஆறுகொடி 

ஜக்ொலும், கஓப்டும் பருந்பொக டுத்துக் ொட்ப்டும். 

இந்ிகப் பொதுபஜொிொக்ல் கணண்டுபஜன்று எரு ஓொஞொர் 

கூறுணகஞல், அசினும் பருந்பொகசிஞொச ஜக்ொற் கஓப்டும் 

‘ணங்ொபஜொி‘ கப் பொதுபஜொிொக்ல் கணண்டுபஜன்று 

ணங்ொரும் இவ்ணிந்ி ஙொட்டின் ஙொல் ல்க ணகஞிலும் 

ஞணிிருக்குந் ிஞொணி ஜக்ள் ல்கொர்க்கும் னன் பஜொிொணதும், 

இந்ிொணில் ஜட்டுகஜன்டி இங்க, ர்ஜொ, ஜொய், பன் 

ஆப்ிரிக்ொ னொச ஙொடுிற் குடிகடி ணொி ணொழ்க்கிற் 

ஓிடந்ொஞொிருக்குந் ஜிழ் ஜக்ள் அகசணஞொலும் ணங்ப்டுணதும் 

ஆச ஜிகக பொதுபஜொிொப் ில்ல் கணண்டுபஜச ஙந்ஜிழ் 

ஜக்லம் ணினேறுத்துணஞல்கஞொ?  

 

9.ஜிழ்க பொதுபஜொிொக்குின் ஙன்கஜ 

 இசி, இவ்ணிந்ி ஙொட்டுக்கு ஜிப்க பஜொிொய், அொணது 

இற்கடக்கு 5000 ஆண்டுலக்கு னன்கச பொட்டு ிப்டுஞ் ஓிடந் 

ஙொரி பஜொிொய்த் ிழ்ணச ிஜிலஞ் ஓஜஸ்ிரும் பொது 

ஜக்ொற் கஓப்ொஜற் ல்ொிஞ ஆண்டுட்கு னன்சகஞ 

இடந்துகொிற்று. ஜற்றுத், ஜிழ் பஜொிகொ ொிஞ ஆண்டுலக்கு 
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னன்கச பொட்டு இல் இகஓ ஙொ இக்ங்லம், ஜக்ள் 

ணொழ்க்கின்  துகடிலும் அடிகண ணிக்ி இன்த்க 

ஊட்டும் அரிபரி இற்டஜிழ் இக்ி தல்லம் 

ஆிஞக்க்ொ உகொய், இன்றுொறும்  கொடிஜக்ொற் 

கஓவும் லவும் ிற்ஓி பஓய்வும் டும் உிருக ஙன் 

பஜொிொய் உணிணருின்டது. ஜிிலுள் க தல்பல்ொம் 

அருபொலக்த்கனேம் எகஞ னலனற் வுள் ணக்த்கனேம் 

அடிவுறுத்ி உிர்க்பொக ஊனுவு ட்குடி ஓிறு பய்ண 

ணக்ம் ஓொி கணற்றுகஜ னொச ீபணொலக்ங்கக் 

டிந்து ணிக்குின்டச. இத்ீ ணிகசகச் பஓய்னேஜொறு ணிப் 

பொய்னேம் னலகும் னலும் ஆரி தல்கப்கொல்ணச ந்ஜிில் 

என்றுொனும் இல்க; ிடந்து துன்னற்று இடந்பொிந் ஜக்க 

பல்ொங் வுொக்ி, அணர் பஓய்ணற்கடச் பஓய்சணொப் 

னகசந்து ட்டிப் பொய்ொய் உகஞக்கும் ணபஜொிப் னஞொ 

ககப் கொல்ணச ந்ஜிில் என்றுொனும் இல்க. 

ந்ஜிிலுள் தல் பல்ொம் உள்ணற்கட உள்ணொகட 

தணல்ணச; ஜக்ள் ம் ஜசபஜொி பஜய்ொல் ஙிகசப்சவுஞ் பஓொல் 

ணசவுஞ் பஓய்ணசவுபஜல்ொந் தூசணொய் இருக் கணண்டுபஜன்று 

ணற்னறுத்துணச; ஜக்ள் ணொழ்க்கொசது அன்கனேம் அடத்கனேம் 

இஞண்டு ண்ொக்பொண்டு, எரு பய்ண ணிொொி உிருன் 

கூடி உண கணண்டுபஜச உர்த்துக்கூறுணச. ிற் ொத்ில் 
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ணபஓொற்ப்னம் ணதற் பொய் பொள்கலங் கலம் ணிஞணி 

பஜொிபர்ப்ன தல்ள் ஜிில் அணின்டிப் பருித் ஜிழ்ஜக்க 

அடிொகஜிலும் பொய்ிலும்  ீணிகசிலும் 

டுப்ித்ிருந்ொலும், ணிலஜி ண்கத் ஜிழ் தற்ிற்ஓினேஞ் 

கஓணஓித்ொந் பஜய்னேர்வுந் ிரும்ப் ஞணத்துணங்ி ின், ஆரிப் 

பொய்ந்தல் ணிகய்ந்துணருின்டது. அனுன் கஜல் ஙொட்டு 

பணள்கக்ொஞ பஜய்டிணிசரின் அரிபரி ஆஞொய்ச்ஓிலம் 

ஆங்ி பஜொிப்ிற்ஓிின் ணொிொ இவ்ணிந்ி ஙொபங்கும் 

ஞணிணருணதும், ஆரி தற்பொய்ம்கஜ ணிகஞந்து கய்ற்குப் பரிதுந் 

துக பஓய்து ணருின்டது. இகணகபல்ொம் ஙடுஙின்று 

கஙொக்ணல் உண்கஜத் கத் பொண்ர்ள் உஞொின், இவ்ணிந்ி 

ஙொட்டுக்கு ஜிப்க பஜொிொய் இருப்துன், இன்றுொறும்  

கொடி ஜக்ொற் கஓப்ட்டுணரும் உிருக பஜொிொனேம், இவ் 

ணிந்ி ஜக்க ல்ொத் துகடிலும் கஜகற்டத்க்  ஓீரி 

தல்க உகொனேம் உள் ஜிழ்பஜொிகக இவ்ணிந்ி 

கம் னலகஜக்கும் பொதுபஜொிொக் அணர் னன்ணந்து னல்ல் 

கணண்டும். கஜலும் ஜிழ் பஜொி ணங்குந் ஜிழ்ஜக்ள் 

இத்பன்சொட்டில் ஜட்டுகஜன்டி ஙடுஙொட்டின்ட் பங்லர், கஜசூர், 

ஓிந்ஞொொக்ம் னிணற்டிலும், கஜற்க னசொ, ம்ொய் னி 

இங்ிலும், ணக்க ல்த்ொ, ொஓி னொச ஙர்ிலும், 

ிக்க ொக்ிஙொொ, பஙல்லூர் னொச ஊர்ிலும் பருந் 

பொகிசஞொய்க் குடிகடிிருந்து ணொிணொழ்க்கிற் ஓிடந்து 
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ணொழ்ின்டசர். ஜிழ்ஜக்ள் இவ்ணிந்ி கத்ின் ஜட்டுகஜன்டி, 

இற்கு அப்ொலுள் ல்ொத் கங்ிலும் கொய் கணி ணொழ்ந்து 

ணருணதும் னன்சகஜொட்டிசொம். இங்ஒசம் ல்ொணகொலுஞ் 

ஓிடந் ஜிழ்பஜொி இவ்ணிந்ிஙொடு னலகஜக்கும் 

பொதுபஜொிொற்குரி ஙங்ள் ல்ொம் ணொய்ந் ொிருந்தும், 

அகசப் பொதுபஜொிொக் னொஜல், ஙொனூறு ந்தறு 

ஆண்டுொகண கொன்டிப் க ஓிடந் தற்பஓல்ணஜின்டி 

ணடிசணொய்ப் ணகக் குகடொடுள் உகசணொய்ப் 

பரும்ொலும் ஙொரி ஜில்ொ ணணர்ொற் கஓப்டும் ‘இந்ி‘ 

னொச ஓிகவுக் ப்னபஜொிக இத்கத்ிற்குப் பொது 

பஜொிொக் கணண்டுபஜன்று கூக்குஞிட்டு னல்கணொர் 

உண்கஜொச பொண்ர்ொணஞொ பணன்கச அடிவுககொர் 

ஆழ்ந்து ஙிகசத்துப் ொர்த்ல் கணண்டும்.  

 

10.ஜிழ் அல்ொ பஜொிள் ணடிச னிச 

 இசித், ஜிழ் அல்ொ ஜற்கடபஜொிள், ஜிலக்கு ஜிப் 

ிற்ட் ொத்க கொன்டித் ஜக்பச இக் இக்ி தல்ள் 

இல்ொஜல், ொஞஓிம், அஞொி, ஓஜஸ்ிரும் னொச க 

பஜொிிலுள் னஞொங்ள், ொணிங்ள் அணற்டின் ககக 

பஜொி பர்த்துகஞப்சவுந் லணிவுகஞப்சவு ஜொகச் ஓிடிது 

ணிக்குணொம். இந்ிின் உட்ிரிணொச ஓிபஜொிிற் கடொன்டி 
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தல்ள் இற்கடக்கு 511 – ஆண்டுலக்குள் இற்டப்ட்சணொக 

கஜக ணிக்ிக் ொட்டிகசொம்; அந்தற்ிற் ஓிற்ஙசணொ ணணொற் 

பொள்ப்டுணச ரீ்ொஓர், இஞொஜன் கஜற்ொடி ொல்லம், 

இற்கடக்கு 325 – ஆண்டுலக்கு னன்சிருந் ‘துஓிொஓர்‘ இற்டி 

‘இஞொஜஓரிஜொசஓம்‘ ன்துஜொகும்.  

 இசி, ‘உருது‘ பஜொிபன்து ஓஜஸ்ிருக் ப்ின்டி, 

கஜற்கனேள் ொஞஓி, அஞொி பஜொிச் பஓொற்ள் பஓொற்படொர்ள் 

ஜிகுினேம் க்ப் பற்டொய், அம்பஜொிப் னணர்ின் கொக்கப் 

ின் ற்டி ஙகபறுணொகும். இற்கடக்கு 168 ஆண்டுலக்கு னன் 

‘ஐஞங்ொத்‘ிிருந் ‘பஓௌொ‘ ன்னும் னணகஞ னன் னில் 

உருது பஜொிில் பஓய்னேள் தற் இற்டி, அகசப் ரும் 

ிலும்டி பஓய்ணஞொணர். இணர் ொடி பஓய்னேட்ிற்  ‘ஙணொன‘ , 

ஜன்சர்கப் னழ்ந்து ொடுணசணொனேம், கணறு ஜம்ஜது 

னசிணகஞனேம் அணர்ம் உடணிசகஞனேஞ் ஓிடப்ித்துகஞப்சணொனேம், 

ஜற்றும்  ம்ஜொல் உணர்க்ப்ட்கணகப் ித்துக் 

கூறுணசணொனேம் இருக்ின்டச. இப்னணர் ொம் னற்பொண்க, 

அொணது இற்கடக்கு 191-ஆண்டு ொகண உருது பஜொி 

தஹல்ணக்குகொி ஙகபறும் ணக ஙிகசவு கூஞற்ொொகும்.  

 இசி, ணக்க ணங்ொத்ிற் பருந்பொகுி ிசஞொச ஜக்ொற் 

கஓப்டுணதுஞ், ஓஜஸ்ிருச் ஓிகவுொச பஓொற்ள் ஜிக் 

க்ப்பற்டதுஜொச ‘ணங்ொ‘ பஜொி, தல்ணக்குகொத் 
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துணங்ிது. இற்கடக்கு 411- ஆண்டுலக்கு னன்சிருந் ‘ொஓீஞொம்‘ 

ன்னும் னணர் ணபஜொிிலுள் ஜொொஞத்க 

ணங்ொபஜொிில் பஜொிபர்த்துச் பஓய் ொந்பொட்கொம். 

அணர்க்கு பஙடுங்ொம் ின்கச கொன்டி ‘ஞொஔொஞொம் கஜொன்ஞொய்‘ 

ன்னும் அடிகர் ணங்ொ பஜொி னேகஞஙகிற்  ஓிடந் 

ஆஞொய்ச்ஓி தல்லஞ் ஓீர்ிருத் தல்லம் ணகஞந்து பணிப்டுத்ி 

ின்கசொன் ணங்ொபஜொி பருஞ்ஓிடப்கொிற்று. ஆகண, 

பஓன்ட 161 – ஆண்டுொத் ொம் ணங்ொபஜொி ஓீர்ிருத்னற்றுச் 

ஓிடக்ொிற் படன்க உர்ல் கணண்டும்.  

 

 இன்னும் ஜஞொட்டி குஔஞொத்ி னொச பஜொிள், ொச் 

ஓிகவுஞ் ஓஜஸ்ிருச் ஓிகவுஜொச பஓொற்ள், பஓொற்படொர்ள் 

ஙிஞம்க் க்ப்பற்றுச் ஓிறுபொக ிசஞொச ஜக்ொற் கஓப்ட்டு 

ணருின்டச. ி.ி. 13-ஆம் தற்டொண்டிிருந் ‘ஙொஜகவ்‘ ன்ணர் ொம் 

னன் னல் ஜஞொட்டி பஜொிிற் ஓி ிங்ள் இற்டிசணர். அணர் 

ொத்தும் அணர்க்குப் ிற்ொத்தும் ணந் ‘த்ந்கஙொொ‘, ‘ஙொத்‘, 

‘ஞொம்ொஸ்‘, ‘ஜீி‘ னி னணர்ள் ணபஜொிிலுள் 

‘ணத்ீக‘, ‘ணிஷ்ப்னஞொக்க‘, ‘இஞொஜன் க‘, ‘ஓஜக்ிரிக‘, 

‘க் ணிஔம்‘ னொசகணகத் லணி தல்லம், ொட்டுலம் 

ஜஞொட்டி கணந்சொச ‘ஓிணொஔி‘ ொ னற்பொண்டுொன், அொணது 
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பஓன்ட 300 – ஆண்டுொத்ொம் ஜஞொட்டி பஜொி தல் 

ணக்குகொி ஙகபறுின்டபன்து உஞற்ொற்று.  

 குஔஞொத்ி பஜொிில் னற் ஓி ொல்கப் ொடிசணர் 

இற்கடக்கு 461- ஆண்டுலக்கு னன்சிருந் ‘ஙஞஓிங்கஜொ‘ 

ன்ணகஞொணர். ஆசொலும், ி.ி. 1681 – ஆம் ஆண்டில் அொணது 

இற்கடக்கு 267 ஆண்டுலக்கு னன்சிருந் ‘ப்கஞஜொசந்ட்‘, 

ன்ணரும், ‘கஞணிஓங்ர்‘, ன்ணரும் ‘ஙஞஓிங்கஜகொத‘ ன்னும் 

தகனேம் ‘ஜொொஞத்த்கனேம் இற்டி ின்சர்ொன் குஔஞொத்ி 

பஜொி தல்ணக்குகொிற்று.  

 இசி, இவ்ணிந்ி ஙொட்டின் பற்க ணங்கும் பஜொிள் 

அத்கசனேந் ஜிகொடு இசனக கணொகும். அசொல், 

‘ிஞொணிபஜொிள்‘  ன்று ணங்ப்டுின்டச. அந் பஜொிள் 

ல்ொணற்றுள்லம் ஙந் ஜிழ் என்கட ஓிடிகடக்குகடப் த்ொிஞ 

ஆண்டுொச் ஓீர்ிருத்னற்று. தண்டிவுஜிக் ஓொன்கடொர்ொல் 

இற்டப்ட் இல் இகஓ ஙொ இக்ங்லம் ஆிஞக்க்ொச 

 கணறு இக்ிங்லம் உகொய், தல்ணக்கும் உ 

ணக்கும் ணொய்ந்து ஙகபறுணபன்க னன்சகஞ ணிக்ிக் 

ொட்டிகசொம்.  

 இசி, கசத் ிஞொணிபஜொிலள் ஜிகொபொத் கஜனேஞ் 

ஓிடப்னந் சித்ிங்கும் ஆற்டலும் க சி இக் இக்ி 

தல்ணனும் உகது துகஜில்க. ன்டொலுந், 

ஜில்ொஜற்கடத் ிஞொணி பஜொிக கஙொக்க் ‘ன்சபஜொி‘ 
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என்கட ஓிடிகடக் குகட ஆிஞம் ஆண்டுொச் ஓீர்ிருத்ம் ய்ி 

தல் ணக்குகொய் ணங்ொஙிற்து. இகச னிற் ஓீர்ிருத்ி 

ணங்ிணர்ள் ஓஜ ஓஜத்ிசரும் அணகஞடுத்து அன்ண் 

தல்ள் இற்டிணர்ள் ணஞீகஓணஓஜத்ிசரும் ஆணர். ன்ச 

பஜொிில் னன் னல் தல் இற்டிசணர் இற்கடக்கு 1071 – 

ஆண்டுலக்கு னன் 63 – ஆண்டுள் அஞசுனரிந் ‘ஞொஷ்ட்ஞகூட்‘ 

ஜன்சசொச ஙிருதுங்சது  அகணக்த்ிருந் ‘ஸ்ரீ ணிஔர்‘ ன்னும் 

னணகஞொணர்; இணர் இற்டிதல் ‘ணிஞொஔஜொர்க்ம்‘ ன்னும் 

பருகது. ஓணகஞத் கணஞொய்க்பொண் ணஞீகஓண 

ஆரிஓர்ொற் ‘ஓணனஞொம்‘ ன்து ி.ி. 1369-ஆம் ஆண்டிலும், 

ஆக்ப்ட்ச. இவ்ணிரு ஓஜத்ணர்க்ிகக கொன்டி 

கணணஓஜ ஆஓிரிர்ொற் ‘ொஞம்‘ ‘இஞொஜ, ‘ொணம்‘ 

னொச தல்ள் ஓஜஸ்ிருத்ிிருந்து பஜொி பர்த்துச் 

பஓய்ப்ட்ச. ஆிஞம் ஆண்டுலக்கு னன்கச ணங்ி ன்ச 

பஜொி சித்ஜிொிருக், அற்குப் ின்கச கஓச ணஞீகஓண 

கணணப்னணர்ொற் கொப்ட் ன்சகஜொ ணபஜொிச் 

பஓொற்ள் கொப்ட் ன்சகஜொ ணபஜொிச் பஓொற்ள் 

பஓொற்படொர்ள் கள் ஙிஞம்க் க்ப் பற்றுத் 

சற்ன்கஜிந்து ணங்குணொிருக்ின்டது. ஆசொல், க 

சிக்ன்சத்ில் இற்டப்ட் தல் என்றுொனும் இஞ்கொன்று 

ிகத்ிது.  
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 இசி, ன்சத்ிற்கு அடுத்டிிற் கஜனேகொக்க் 

ருற்குரிது பலுங்கு பஜொிகொகும். இம்பஜொிக 

ணங்ிசணர்ள் ‘ஆந்ிர்ர்‘ சப் க இந்துக ணஞொற்டின்ட் 

பஓொல்ப்டுின்டசர். ‘ஓொணொசர்க்‘குரி ஆந்ிஞகுஜொசது ி.ன. 

180 – ஆண்டிகக, அொணது இற்கடக்கு 2138 – ஆண்டுலக்கு 

னன்சகஞக ணிகஜிற் ஓிடந் அஞஓர்கனேகொிருந்து. 

அன் அஞஓர்ள் ‘ிருஷ்‘ ஆற்டங்கஞில் உள் ‘ொன்ம்‘ 

அல்து ‘அஜஞொணி‘ ன்னும் ஙரில் ஙிகொிருந்து அஞசு 

னரிந்சர்பன்தும், இணர்து அஞசு ி.ி. ந்ொம் தற்டொண்டில் 

னடிணகந்து கொிற்படன்தும், இத்கணஞொற்று தல்ொல் 

அடிக் ிக்ின்டச. அத்துகச் ஓிடந் அவ்ணஞஓர்ள் அக் ொத்க 

பலுங்கு பஜொிக ணங்ிிருந்சஞொின், அன்ட்  தல்ள் 

லப்ட்டிருக்கணண்டும். அன்ட்  தல்ள் 

லப்ட்டிருக்கணண்டும். ஆசொல், அத்க க தல்ள் 

கணனேந் பலுங்கு பஜொிிற் ொப்ொகஜொல், அவ்ணொந்ிஞ 

அஞஓர் ொத்க பலுங்குபஜொி ணங்ணில்கபன்க 

கற்டஜொம். அப்க ொத்க அணர் ணங்ி பஜொி ஜிக 

ன்து க ஜிழ்தல் ஆஞொய்ச்ஓிொற் னசொின்டது. ஆய் 

ன்னுந் ஜிழ்ணள்ல் கணிர்குடிக்குரி சொல்ற்டி கணள்ஆய் 

சவும், அண்டிஞ ஙொட்டின்சொல் ற்டி ‚ணொய்ணொள் அண்டிஞன்‚ சவும் 

னடஙொனூற்றுச் பஓய்னேட்ள் )133. 134) தணல்ின்டச. ‘அண்டிஞம்‘ 

ன்னுஞ் பஓொல் ’ஆந்ிஞம்‘, சத் ிரிந்த்கொ, அல்து ஆந்ிஞகஜ 
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அண்டிஞம் சத்ிரிந்த்கொ, இதுொன் உண்கஜபன்து இப்கொது 

ொட்ல் இணில்க. அஃபங்ஒசஜொினும் க ஆந்ிஞ 

அஞஓர்ள் ணங்ிதும் கொற்டி ணர்த்த்துந் ஜிழ்பஜொிக பன்து 

ஜட்டும் க ஜிழ் தொஞொய்ச்ஓிொல் ஙன்கு னசொின்டது. 

 இசி, இத்பன்டஜிழ் ஙொட்டிகக ிடந்து ணர்ந்து, ஙொரித்ில் 

ஜிச்ஓிடந்து, ஜது ஜிழ்பஜொிக இக் இக்ி ணன் 

உகொக்ி, அகச ஙிஞம்வுந் ிருத்ஜொ ணங்ி க 

ஜிர்க்கும் இகக கொக்குணஞவு ஙிொகஜொல் ணக்க பஓன்று 

கணிணர் ஙொரிம் இல்ொணஞொ, அணர் ணங்ி ஜிலம் தல் 

ணக்ில்ொய்ச் பஓொற்டரின ஜி வுகொி, அசொற் ிடிபொரு 

பஜொிகொல் ‘பலுங்கு‘ சப் ிற்ொத்க ிடிபொரு பர்பற்ட 

ஙகபடொிற்று. இற்கடக்கு 811 ஆண்டுலக்குனன், அொணது 

ி.ி. ிகசொஞொணது தற்டொண்டுக்குனன், இற்டப்ட் எரு பலுங்கு 

தொணது, ஆந்ிஞ அஞஓர்ொற் பொடிப்ிக்ப்ட் எரு 

ல்பணட்ொணது, வ்ணகணொ ஙம் ஆங்ி அஞஓிசர் கடிப்ொர்த்தும், 

இதுொறும் அப்ணில்க. அசொல், 811 ஆண்டுலக்கு னன் 

பலுங்குபஜொி ஓீர்ிருத்ம் ய்ி ஙகபடணில்கபன்து 

ிண்ஜொய்ப் படப்டுின்டது. ி.ி. ிகசொஞொம் 

தற்டொண்டிற்கடொன்டி ‘ஙன்ச ட்ர்‘ ன்ொர். ி.ி. 1022 னல் 1063 

ணகஞில் அஞசுனரிந் ஓொலக்ி ஜன்சசொச ‘ஞொஔஞொஔஙகஞந்ிஞன்‘ 

‘ஜொொஞத்‘க ஆஞிருணம் ணகஞிலுந் பலுங்ில் 

பஜொிபர்த்ிற்டி ொந்பொட்க பலுங்குபஜொி தல் 
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ணக்குகொிற்று. ஙன்சர் இற்டி ஜொொஞ பலுங்கு 

பஜொிபர்ப்ில் ணபஓொற்ள் இஞண்டு ங்குத் பலுங்குபஓொற்ள் 

எரு ங்குகஜ ொப்டுொல், பலுங்குபஜொி அந்ஙொிகக 

ணபஜொிின் உணிின்டித் சித்ிங்கும் ஆற்டல் இல்ொ 

பொன்டொய் ஙகபற்டகஜ பற்படச ணிங்ொஙிற்கும்.  

 இசித், ஜிழ்ஙொட்க டுத்துள் கஜல்ஙொடுில் இப்கொது 

ணங்கும் ஜகொபஜொி, இற்கடக்கு னன்னூற்றுப் 

ிகசொடொண்டுலக்கு னன் னலதுந் ஜிொகணிருந்து. ஆசொல், 

அத்ஜிழ், இத்ஜிழ் ஙொட்டில் ணங்குஞ் பஓந்ஜிழ்பஜொிின் பஓொற்ள் 

ிரிந் பொச்கஓத் ஜிொகும் ன்டொலும், அத்ிரினக ஙீக்ிப் 

ொர்த்ொல் ஜகொம் னற்றுந் ஜிழ்பஜொிொகண 

ொப்டுின்டது. ஜகொ பஜொிில் னன்னல் 

இஞொஜொத்க பஜொிபர்த்துப் ொடிணர் ‘ன்சஓ ிக்ர்‘ 

ன்ணகஞொணொர்; இணர் இற்கடக்கு 598 ஆண்டுலக்கு னன், அொணது 

ி.ி. 1350 – ஆம் ஆண்டில் இருந்ணர். இணர் இற்டி இஞொஜ 

பஜொி பர்ப்ில், ணபஓொற்ள் ஓிற்ஓி ஜி அருி ஆங்ொங்குக் 

ொப்டுின்டச. இணர்க்குப்ின் ஜகொ பஜொிில் தல் 

இற்டிணர் ி.ி. 1550 – ஆம் ஆண்டில் இருந் ‘பஓருச்கஓரி ஙம்னரி‘ 

ன்ணகஞொணர். இணர் ொர்ப்சச் ஓொிிசஞொிருந்தும், இணர் ொம் 

இற்டி ‘ிருஷ்ொ‘ ன்னும் தகப் பரும்ொலும் ணபஓொற் 

ணொத் சி ஜகொ பஜொிில் ஆக்ிிருப்து ஜிவும் 
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ொஞொட்ப் ொொிருக்ின்டது. இணர்க்குப்ின் ி.ி. 1650 – ஆம் 

ஆண்டிிருந் ‘லத்ச்ஓன்‘ ன்ொகஞ ணபஜொிிிருந்து ொம் 

பஜொிபர்த்ிற்டி ‘ஜொொஞத்‘ிலும் கணறு ஓி னஞொங்ிலுந் 

பொகுி பொகுிொ ணபஓொற்ள் பஓொற்படொர்க அணின்டிப் 

னகுத்ி ஜகொ பஜொிகப் ொொக்ிசணஞொணர். 

ஈண்டுொட்டிணொற்டொல். ஜகொ பஜொி ணபஜொிக் ப்ொல் 

ஜிின் கணடொப்ிரிந்து கணபடொரு பஜொிகொல் ணங்ொசது 

இற்கடக்குச் ஓிடிகடக்குகட னந்தற்றுப் ிகசொடொண்டுொத் 

ொம் ன்து பற்படச ணிங்ொஙிற்கும்.  

 ன்டிதுொறும் டுத்து ணிக்ிணற்டொல், இப்கொது இவ்ணிந்ி 

கத்ின் ணக்க ணங்கும் ‘உருது‘, ‘இந்ி‘, ‘ணங்ொி‘ னொச 

பஜொிிலும் கஜற்க ணங்கும் ‘ஜஞொட்டி‘, ‘குஔஞொத்ி‘ னொச 

பஜொிிலும் ிக்க பற்க ஙடுகண ணங்குந் ‘பலுங்கு‘, ‘ஜிழ்‘, 

‘ன்சம்‘, ‘ஜகொம்‘ னொச பஜொிிலும், ஜிகத்ணிஞ, 

ஜற்கடபணல்ொம் கச அல்ணொய், ஆிஞ 

ஆண்டுலக்குள்ொகண கொன்டித் ஜக்பசச் ஓிடந் இக் 

இக்ி தல்ள் இல்ொஜற், ஓஜஸ்ிருத்த்ிலுள் ஜொொஞம், 

இஞொஜம், ொணம் னொச ட்டுக்க தல்க 

பஜொிபர்த்துகஞப்சணொய்த் ொகஜ சித்ிங் ஜொட்ொஜல் 

ணபஜொிச்பஓொற்ள் பஓொற்படொர்ின் உணிகக பரிதுகணண்டி 

ஙிற்சணொய் உள் ஓிறுகஜனேம் ணறுகஜனேம் ணொய்ந்சணொகும்.  
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 ஜற்றுத், ஜிழ்பஜொிகொ, கஜற்ொட்டி பஜொிள் ல்ொந் 

கொன்றுற்குப் த்ொிஞம் ஆண்டுலக்கு னன்சகஜ ணங்ி 

னதுபஜொிொபொடு ன்கசொபொத் கஜனேக ஆரிம். 

பஓண்டு, ஈனரு, ிகஞக்ம், இத்ீன் னொச பஜொிபல்ொம் 

உணக்ில் இன்டி இடந்பொிவும், ொன் இன்றுொறும் ஞணி 

ணங்குந் சிப்பருஞ்ஓிடப்ன உகொனேந் ிொ ஙிற்ின்டது. பஓன்ட 

அறுதறு லதறு ஆண்டுலக்குள்ொ ணபஜொிிிருந்து பஜொி 

பர்த்து இற்டப்ட் ‘ம்ஞொஜொம்‘, ஙபணண்ொ‘, ‘கஙம்‘, 

‘ணில்ிப்னத்தூர்‘ ொஞம்‘, ‘ொஓிண்ம்‘, ‘கூர்ஜனஞொம்‘, ‘ணொனேனஞொம்‘, 

‘னஞொங்ள்‘, னிச ணிஞ, லதடொண்டுலக்கு னன்சிருந் 

பஓந்ஙொப் னணர்ொல் ஆக்ப்ட் அரும்பருந் ஜிழ் 

தல்பல்ொனந் ஜிழ் பஜொிக்க உரி ஓிடப்னகசணொகும்; 

இன்னும் இற்கடக்கு ஆிஞத்பலதறு ஆண்டுட்கு னன் 

இற்டப்ட் பஓந்ஜிழ் தல்கொ ணபஓொற்லம் ணதற் 

பொய்லஞ் ஓிடிதும் ணிஞணொ சிப்பருஞ் ஓிடப்னகசணொகும். 

கஜலும், தற்டொண்டுலக்கு னன்சர்த், ஜிழ் பஜொிபொன்கட 

இவ்ணிந்ிகம் ங்கும் கஓப்ட்டு ணந் பொதுபஜொிொகும். 

இப்கொது இவ்ணிந்ி ஙடு ஙொடுிற் ‘கொண்ர்‘ சப்டும் ஜொந்ர் 

கசும் பஜொினேம், எரிஓொ ஙொட்கடுத் ஜகஙொடுிற் ‘பொண்ர்‘ 

னும் ஜக்ள் கசும் பஜொினேம், ணங்ொ கத்ின் ஞொஔஜொல் 

ஜகில் உகடனேம் ‘ஜொர்‘ ன்னும் ஜக்ட்குணிசர் ணங்கும் 



34 
 

பஜொினேம், சூடிொ ஙொனஞத்ிலும் அகசடுத் ஙொடுிலும் 

இருக்கும் ‘எஞொஎசர்‘ ன்னும் ஜொந்ர் கூட்ம் சும் பஜொினேம், 

இவ்ணிந்ி கத்ின் ணகஜற்கனேள் பலுஓிொசத்ில் 

உிர்ணொலம் ிஞொகுணிர் ன்ொர் ணங்கும் பஜொினேம், இன்னும் 

இங்ஒசகஜ இஜஜகச் ஓொஞிலும் ிட ணஙொடுிலும் ணங்கும் 

கணறு பஜொிலம் ண்கத் ஜிழ் பஜொிின் ிரினொய் 

இருத்க ஙடுஙின்று ஙன்ொஞொய்ந்துண் ொல்டுபணல் னொச 

கஜல் ஙொட்ொஓிரிர்ள், ஜிப் க ொத்க இவ்ணிந்ி கம் 

னலதும் ஞணிிருந்ணர்ள் ஜிழ் ஜக்க ொணபஞன்றும், அணர் 

ணங்ிகண ஜிலந் ஜிின் ிரிொச பஜொிலகஜொகுபஜன்று 

னடித்துச் பஓொல்ிிருக்ின்டொர்ள். இஞ்கொன்று இவ்ணிந்ிகம் 

ங்ணும் கணி உிர்ணொலந் ஜிருந் ஜிகஞொடு இசஜொச 

ஜக்லம் ஆடகஞக் கொடிக்கு கஜற்ட்ணஞொணர் ன்தும் அணஞொற் 

க்ிப் ட்டிருக்ின்டது. இவ்ணிந்ிகம் னலதுனள் 

ஜக்ின் பொக னப்து கொடிொகும்.  

 

11.ஜிழ் பொதுபஜொிொ ொஞஜ 

இங்ஒசந் ஜிழ் பஜொிொசது, ஆடகஞக் கொடி இந்து ஜக்ட்குப் 

பொது பஜொிொனேம், த்ொிஞம் ஆண்டுலக்கு னன்கச பொட்டு 

இன்று ொறும் ணங்குந் சிப்பருஞ் ஓிடப்ன ணொய்ந் சித்ககஜ 

பஜொி ொனேம், கணபடந் பஜொிிலுங் ொப்ொ 
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பொல்ொப்ிம், ிருக்குடள், ிருணொஓம், ஓிணகொசகொம், 

ிருத்பொண்ர் னஞொம் னொச எப்னர்ணில்ொ இக் 

இக்ி தற்பொருஞ் பஓல்ணம் ணொய்ந் பஜொிொனேம் 

ணிங்குணொிருந்தும், இஃது இவ்ணிந்ி கத்ிற்குப் பொது 

பஜொிொொஜல் ஙிற்து பரி பொரு னதுகஜொிருக்ிசற்ன்கடொ? 

இற்குக் ொஞந்ொன் ன்சபன்கச் ஓிடிொஞொய்ந்து ொர்ப்கொம்.  

 இப்கொது உம் ங்ணும் ஞணி ணங்கும் ஆங்ி 

பஜொிின்டன்கஜிகச ஆஞொய்ந்து ொர்ஜின்ள்! ஆங்ி பஜொிக்க 

உரி பணள்கக்ொஞ ஙன்ஜக்ள் இங்ிொந்து, அர்ொந்து, 

ஸ்ொட்ொந்து ன்னும் னென்று ீவுில் உகடணர் ஆணர். 

இணர்ின் பொக ஓிடிகடக்குகட ஙொகடொற் கொடிொகும். 

இங்ஒசம் ஙொகொற் கொடி ஜக்ட்குரி ஆங்ிபஜொி ொசது 

இப்கொது இத் ஙிவுபஜங்கும் ின் னென்டகஞக்கொடி ஜக்ொற் 

கஓப்ட்டு ணருின்டது. னன்பசொரு ொத்ில் லகொடி ஜக்ொற் 

கஓப்ட்டு ணந் ஜிழ்பஜொி இப்கொது இஞண்டு கொடிக்குங் 

குகடணொச ஜொந்ர் கூட்த்ொற் கஓப்ட்டு ணருின்டது. இவ்ணொடொத் 

ஜிழ்பஜொி கசுணொர் பொக த்ொிஞம் ஆண்டுொ ணஞணஞச் 

சுருங்ி ணருகனேம், ஆங்ி பஜொி கசுணொர் பொக 

இருதடொண்டுலக்குள்ொ உம் ங்ணும் அணின்டிப் 

பருிணருகனேம் உற்றுர்ந்து கஙொக்குங்ொல், ஜிழ்பஜொி 

சுருங்குற்குக் ொஞந் ஜிரிற் ல்ணிடிவுகணருங் ல்ணி 
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னற்ஓி னேகணரும் ணஞணஞக் குகடந்து கொலும், ஆங்ிபஜொி 

பருகுற்குக் ொஞம் ஆங்ிரிற் ல்ணிடிவுகணருங் ல்ணி 

னற்ஓினேகணரும் ஙொலக்கு ஙொள் ஜிகுந்து ஏங்குலுகஜ பன்து 

பற்படச ணிங்குின்டது.  

 இசி, அங்ஒசந் ஜிரிற் ற்டொர்பொக அருகுலும் 

ஆங்ிரில் அணர் பொக பருகுலுந்ொம் சொபசின்; ஜிரிற் 

பஓல்ணம் உகணர்பல்ொரும், இஞ்கொன்று ஜிழ்க் 

ல்ணிடிணில்ொணர்ொய் ணிட்ொர்ள்;   அசொல் அணர், ம்கஜப் 

கொகண ஜது ஙொட்டிற் ிடந்ணர்பல்ொருஞ் பஓல்ண 

ணொழ்க்கிற் ஓிடந்து ணொல் கணண்டுபஜன்னும் உர்ந் கஙொக்ந் 

ிகசத்கசனேம் இல்ொணஞொிருக்ின்டசர்!  க ி ஜக்ள் 

ஙொள் னலணம் பணிிற் ொய்ந்தும் ஜகில் ஙகசந்தும் அரும் 

ொடுட்டு உவு பொிகச் பஓய்தும் ல்ணகக் 

கத்பொில்கப் னரிந்தும் பருணருணொிகசனேம் தர்ச்ஓிப் 

பொருள்கனேம் ணிகத்துக் பொடுக்ச் பஓல்ணஞொி ொம் உல் 

ணருந்ொஜல் னெகடனேகப்ில்ொஜற் ஓிடந் இல்ங்ிற் 

பஓருக்குசிருந்து ணிொப்னகக் உல் பொலக்த்ின்று 

ஞ்ஓகசகஜற் றுின்று ல்ணகச் ஓிற்டின்ங்க தர்ந்தும், 

ம்கஜ இங்ஒசம் இன்ணொழ்க்கில் கணத்துள் 

அவ்கணகபிணர்ின் உல்ங ஜசஙங்கச் ஓிடிகனும் 

ஙன்டினேன் ருிப்ொர்க்ின்டொர்ொ? இல்க, இல்க. அவ்கணக 
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ஜக்ட்கு இப்ொலஞ் பஓல்ணர்ள் அகஞணிற்றுக் ஞ்ஓி ொனும் 

ணொர்ப்ில்க!  அகஞிலுடுக் ஙொன்கு னத் துண்டுொனுங் 

பொடுப்ில்க!     பணிலுக்கும் ஜகக்கும் ஙச்சுிர்லம் 

எதுங்ி இசிது உகட ஙல் எருஓிறு இல்ந்ொனும் அகஜத்துத் 

ருணில்க! இத்துன்ஙிகில் அணர்ள் கஙொய்பொண்டு 

ணருந்ிசொல் அது ீர்ப்ற்கு ஜருந்ினுணினேஞ் பஓய்ணில்க! அணர் 

இவ்ணிடும்கிற் பற்ட!  கப்ிள்கட்கு உகணொ ல்ணிகொ 

ஓிடிதும் ஈணகில்க! அணர்க அணர் ண்கபடடுத்துப் 

ொர்ப்துஜில்க!  இகணஜட்டுஜொ! இவ்கணகக் குடிொசணர் 

ம்ணிற்றுக்ில்ொகஜ ிசொக உல்ணி குன்டிசகஜிசொகொ, 

ஓிற்ஓி ஙொட்ில், இச்பஓல்ணரின் ணல்ிலும் க்கிலும் 

ஜொட்டுக் பொட்டில்ிலும் ணி ிபஓய்த் ணடிசொல், 

அணர்க ஜஞத்துன் கஓர்த்துப்ிித்து, அணஞது னதுில் இஞத்ஞ் 

பஓொட்ச் பஓொட்ப் னிணொரிசொற் ஓிடிதும் பஙஞ்ஓிஞக்ஜின்டி 

அடித்துக் பொல்ின்டொர்ள்! இங்சந் ஜிழ்ச்பஓல்ணர்ள் ங்ீழ் 

ணொழ்ணொகஞ ஏணொது துன்னறுத்ி ணருகில், ஙந்ஜிழ் ஜக்ள் 

உல்ங ஜசஙங்ள் ணொய்ந்து ஜிழ்க் ல்ணிிற் ஓிடப்பங்ஒசம்?  

 இசி, ங்ீழ் ணொழ்ணரும் பருந்பொகிசஞொச கத் 

ஜிழ்ஜக்க அங்ஒசம் கஜகடபணொட்ொஜல் ஜிழ்ச் பஓல்ணர்ள் 

ணன்ண்கஜ பஓய்ினுந், ம்பஜொடு பொர்ின்டிணொலம் ஜற்கடக் 
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குடிஜக்ட்ொணது ந்ணகிொினும் கனும் 

உணிபஓய்ின்டொர்ொ? அதுவும் இல்கக. இந் ஙிககஜில் 

ஜிழ்ப்ிற்ஓி ஞவுண பங்ஒசம்!  

 இசி, அச்பஓல்ணர்ள், அத்ி னத்ொற்கொல் அங்பொருணர் 

இங்பொருணஞொ அருிக் ொப்டுந் ஜிழ் ற்டொர்க்ொணது, 

அக்ற்டொர் ஜது ஜிடிகணப் ர்க்கும் ன்டுத்துணற்ொணது, 

அல்து அணர் இற்றும் தல் ட்ொணது ந் ணிிகனும் 

ட்டுகனேணிொணது பஓய்ின்டொர்ொ? அதுவும் இல்கக. 

இத்க சில் பஓல்ணர்ள் உள் இந்ஙொட்டில் ஜிழ்க் ல்ணி 

ஞணொது எரு னதுகஜொ? 

 இசி, ஆங்ிரின் ஓீரிஙிககச் ஓிடிது கர்ந்து ொர்ஜின்ள்! 

ஆங்ிரிற் பஓல்ணஞொிருப்ொபஞல்ொருந் ஜது ொய்பஜொிக ஙன்கு 

ற்டணர்ள்; அசொல் அணர்ள் ல்ணிின் அருகஜ பருகஜனேம் 

அகசப் பற்டணர் பறும் பரும் னும் ஙன்குர்ந்ணர்ள். 

 ‘பற்டணட்க பரினேம் அந் ணருத்ம் ிள்க 

  படொப் கக அடிணொகொ கஞொசந்ம் 

 உற்டணர்க்க ண்ரீ் ம்க உண்ொகும் 

  உடொணகஞொ ன்பசஞ்ஓம் உகஞணர்‚.  

 

ன்று ொனேஜொச அடிள் அருிச் பஓய்டி ல்ணிக ணருந்ிப் 

பற்கடொர்க்க ல்ணிின் அருகஜ பரினேம்; ல்ணிடவுபடொ 
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ஓர் அன் ஓிடப்னம் னும் ொங்ஒசம் அடிணர்? ஆங்ிரில் 

அஞஓர்க்ஞஓஞொய்த் ிலம் ஜொகணந்ர் ந் ொய் பஜொிொி 

ஆங்ித்ில் ஜிகுந் னகஜனேகஞொலுன், இத்ீன், ீரிக்கு, 

ிஞஞ்சு, பஓர்ஜன் னொச அல் பஜொிிலும் னகஜ ணொய்ந்ணர். 

அம் ஜொகணந்ரின் ீழ் ஜன்சர்ொய் உள்ணர்லம், அணர்க்கு 

அகஜச்ஓர், கத்கணர், அஞஓிற்ி னரிணொஞொனேள்ணர்லம், 

அணஞது ஙொட்டிற் பருஞ் பஓல்ணர்ொய் உள்ணர்லம், ணொி 

ணொழ்க்கில் ணொழ்ணர்லம், ல்ொந் ஜொங்ி பஜொிகப் 

ின்று கர்ச்ஓி படற்ணர்ொணர். இங்ஒசம் னடிகணந்ர் னல் 

ணிர் ஈடொச பருஞ் பஓல்ணர்கணருந் ந் ொய்பஜொிொி 

ஆங்ித்க ஙன்கு ின்டணர்ொய் இருத்ொல்,  

 ‚கடில்ணிலச்பஓல்ணங் ல்ணி பொருணர்க்கு 

 ஜொஜல் ஜற்கடகண‚ 

ன்னுந் பய்ணப்னகஜத் ிருணள்லணர்ம் அருண்பஜொிப்டி 

ஜக்ட்கு அிொச்பஓல்ணஜொசது ல்ணிக பன்று அணர்ள் 

கப்ிடிொய் உர்ந்து, ங்ள் பஓல்ணத்கபல்ொங் ல்ணி 

ணிக்த்ிற்பன்கட பஓணித்து ணருின்டொர்ள். ொருங்ள்! ஙந் 

ஜிழ் ஙொட்டில் ஜிழ் ற்ித்ற்பன்று இஞண்டு னென்று  உர்ந் 

ொண்து ொனும் அரிொிருக், ஆங்ிங் ற்ித்ற்கொ த்கச 

ஆிஞக்க்ொச ள்ிக்கூங்லம், உர்ந் ல்லூரிலம், 

இகணம்கஜ அத்க்ி ல்கக்ங்லம் இருக்ின்டச! 
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இகணட்பல்ொம் த்கச கொடிக்க்ொச பொருள் ஆங்ி 

அஞஓிசஞொலுங் ிடித்துண குருஜொர்ொலும் அணின்டிச் பஓவு 

பஓய்ப்ட்டு ணருின்டச! இவ்ணொறு இத்ஜிழ்ஙொட்டிலும், இந்ி 

கத்ின் ிட ஙொடுிலும் ஆங்ி பஜொிப்பர்ச்ஓிக்பன்று 

ஆங்ிஞொற் பஓன்ட எரு தற்டொண்ொச் பஓவு பஓய்ப்ட்டு 

ணருந்பொகக க்படுக்ப் னகுந்ொல் அது க்ில் 

அங்குணொில்க. இங்ஒசபஜல்ொம் ஆங்ிர் ஜது 

பஜொிப்ிற்ஓிிகச இவ்ணிந்ி க பஜங்கும் ஞண கணத்து 

ணருகப் ொர்த்ொினும், இங்குள் பஓல்ணர்லக்குத் ஜிழ்ப் 

ிற்ஓிகப் ஞண கணக் கணண்டுபஜன்னும் உர்ச்ஓினேம், 

னற்ஓினேம் உண்ொின்டணொ? ஓிடிதும் இல்கக. ங்கொ எரு 

பஓல்ணர், ங்கொ எரு குறுஙி ஜன்சர், ங்கொ எரு ஜத்கணர் 

ள்ிக்கூம் கணத்து ஙட்த் ண்ங்பொண்ொல், அணரும் ஆங்ிப் 

ள்ிக்கூம் கணத்து ஙத்துின்டசகஞன்டித், சிப்த் 

ஜிலக்பன்படொரு ள்ிக்கூம் கணத்து அணர் ஙத்துக 

ொண்டுங் ண்டிகம்! ஆங்ிர் ஙொத்தும் ள்ிக்கூங்ிொணது 

ஜிொஓிரிர்க்குத் க் ஓம்ம் ிகக்ின்டது, ஙன்கு 

ஜிப்ிருக்ின்டது. ஜிழ்ச்பஓல்ணர்ள் ங்கொ அருகஜொய் கணத்து 

ஙத்தும் ஆங்ிப் ள்ிக்கூங்ிகொ ஜிொஓிரிர்க்கு ஜிக் 

குகடந் ஓம்ந்ொன் ிகக்ின்டது! அதுணல்ொஜலும், 

அப்ள்ிில் ஜிழ் ற்ிக்கும் ஆஓிரிர்க்கு ஙன்கு ஜிப்னஜில்க. 
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அசொல், ஆங்ிக் ல்ணிக் ங்ிற் ிலும் ஜொணர் ஜிக 

ஊன்டித் ிருத்ஜொப் ின்று னகஜகணதுஜில்க;  

ொம்ிலும் ஆங்ித்கக ருத்ொய்ப் ின்று, அிற் ட்ம் 

பறுற்கு எரு ஓிறு துகொகண ஜிகத் ப்னந் ணறுஜொய்ச் 

கஓர்த்துப் ின்று பொகத்துணிடுின்டொர்ள்! இங்ஒசஜொ 

இத்ஜிழ்ஙொட்டிலும் ிட ஙொடுிலும் ஆங்ிர் ம்னக 

பருனற்ஓிொலும் பரும் பொருட் பஓணொனும் ஙொத்ி ணரும் 

ல்ொிஞக்க்ொச ஆங்ிக் ல்லூரிிற் ின்று ட்ம் 

பற்று ணரும் ல்ொிஞக்க்ொச ஙம் இந்து க ஜொணர்ள் 

ஆங்ி பஜொிிற்டொன் ணல்ணர்கல்ொஜல்,  ஜிழ் னொச 

ொய் பஜொிிற் ஓிடிதும் ணல்ணர்ல்ர். இத் கஜங்கும் 

இவ்ணொறு ஆங்ி பஜொிக் ல்ணி ஓிடந்து ஞணிணருணற்கும், ஜிழ் 

னொச ொய்பஜொிக் ல்ணி ஓிடந்து ஞணொகஜக்கும், ஆங்ிரின் 

ஙன்னற்ஓினேம், இந் ஙொட்ணரின் னற்ஓிின்கஜனேகஜ னகடக 

ொஞஜொல் பற்படச ணிங்ொஙிற்கும்.  

 இசி, ஆங்ிர் ொங் கற்டிச் பஓங்கொகொச்சும் இவ்ணிந்ி 

ஙொட்டிகக ஜது ொய்பஜொி ொி ஆங்ித்கனேம், ஞண 

கணத்ற்கு இத்துகப் பருனற்ஓினேம் இத்துகப் பரும் 

பொருட்பஓவுஞ் பஓய்து ணருின்டசபஞன்டொல், ஜது ொய்ஙொொி 

ிரித்ொசிொணிலும், ம்ஜணர் குடிகடிகணகும் ண அபஜரிக்ொ 

பன்சபஜரிக்ொ ஆஸ்ிரிகொ பன்சொப்ிரிக்ொ னொச 
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பரும்பரு ஙிப் குிிலுபஜல்ொம் அணர்ள் இன்னும் த்துக 

னற்ஓினேம் த்துக கொடிக்க்ொச பொன்னுஞ் பஓவு பஓய்து 

ஜது ஆங்ி பஜொிகப் ஞணச்பஓய்ணஞொல் கணண்டும்!  

அசொகொன் இவ்வு பஜங்ணும் ஆங்ிபஜொி ிருத்ஜொப் 

ிவும் கஓவும் லவும்ட்டு ணருின்டது. ஆங்ிம் ஙன்கு 

ின்று அில்  தல் லதுஜ ஆஓிரிர் பொகனேம் அணர் லி 

தற்படொகனேகஜ க்படுத்ல் இொபன்டொல், ஆங்ிப் 

ிற்ஓிஜட்டுஞ் பஓய்ணொர் பொககக் க்படுத்ல் இலுகஜொ! 

இவ்ணில் ிகச உற்று கஙொக்குங்ொல், ஆங்ித்ின்னன் கணபடந் 

பஜொினேந் கதூக்ி ஙில்ொபன்து கற்டகஜொம். 

 

12.ஆங்ிகஜ பொதுபஜொிொற் குடித்து 

 இங்ஒசம் இவ் ணிந்ிகத்ின் ஜட்டுகஜன்டி இவ்வும் 

ங்ணும் அலந்ிப் ிவும், கஓவும், ணங்வும் ட்டுணரும் 

ஆங்ிபஜொிபொன்கட உ னலகஜக்கும் பொது பஜொிொய்ப் 

ஞணிணருொல், அது ன்கசக ஙம் இந்து ஜக்ள் அகசணரும் 

பொது பஜொிொய்க் பொண்டு ிலுலும் ணங்குலும் அணர்ட்கு 

ல்ொ ணகொச ஙங்கனேம் ருணொகும். னில் உில் 

ணொழ்க்கக்கு இன்டிகஜொ பொருள் கக்கூட்டுற்கு 

த்பொிகச் பஓய்ணொிருந்ொலும், அத் பொில் தட்ங்க 

ஙன்டிந்து பஓய்ற்குணி பஓய்னேம் ல்ொிஞக் க்ொச 
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பொிடிவு தல்ள் ஆங்ி பஜொிின்டி கணபடிகனும் 

இருக்ின்டசணொ? ல்ணகக் கத் பொில்கப் னரினேங்ொல், 

அணற்டிற்கு கணண்டும் ல்ணகப் ண்ங்கப்  ஙொடுிிருந்து 

ணருணித்ற்கும். அணற்டொல் ொஞ் பஓய்துனடித் ண்ங்கப்  

ஙொடுிலும் உய்த்து ணிகபஓய்து ஊிம் பறுற்கும் ஆங்ி 

பஜொிகன்டி கணகடதுந் துக பஓய்னேகஜொ? பஓய்ொக. இன்னும் 

உபஜங்ணும் ஙகபறும் ணொிபஜல்ொம் ஆங்ி பஜொிின் 

உணி பொண்க ஙன்கு ஙகபறுக அடிந்துகணத்தும், அகசப் 

பொது பஜொிொ ணங்ொஜல், ணிரிந் ணொி ணொழ்க்கக்கு 

எருஓிடிதும் ன்ொ இந்ிகப் பொதுபஜொிொக் னல்கணொர் 

ஙம்ஜகசொர்க்கு உண்கஜில் உணிபஓய்ணர் ஆணகஞொ? கூர்ந்து 

ொர்ஜின்ள்!  

 இசி, அஞஓிற்றுகடில் ஙம் இந்துக்க னன்கசற்டி 

ணருணதும், ம்னரிகஜகக் ண்டு கட் அணர்ட்குக் 

ண்ிடப்ித்தும், இவ்ணிந்ி ஙொபங்க்ணும் பரும் 

பொருட்பஓணொற்  கொடிஜக்ொற் ிப்ட் இற்கக 

பொது பஜொிொய்ப் ஞணி ணருணதும், இக் இக்ித் 

துகடிலும் ஙடுஙிக குன்டொ உண்கஜொண் ணகிலும் 

ன்னூடொிஞக் க்ொச தல்ள் னி னிணொய்ப் பருகும் 

அடிவுப் பருஞ்பஓல்ணம் ணஞப்பறுணதுஜொச ஆங்ி பஜொிக, 

ல்ொ பஜொிிலும் உள் ல்ொச் ஓிடந் தல்கனேந் ன்ண் 
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பஜொிபர்த்து கணத்து அணற்டின் பொருக அகண கணண்டுணொர்க்கு 

ிின் ஊட்டுந் சிப் பருஞ் ஓிடப்ன ணொய்ந் ஆங்ிபஜொிக, 

ஙம்ஜகசொர்க்குப் பொதுபஜொிொக்ொஜல், இந்ஙங்ில் எரு 

டுவுொனும் இல்ொ இந்ிபஜொிகப் பொதுபஜொிொக் 

னல் அடிவுகொர் பஓொகுஜொ? ஆொக. ஆொல், 

ந்ந்ஜிழ்ஙொட்ணர் ஆங்ித்கனேந் ஜிகனேகஜ ஙன்கு ின்று ஙம் 

பறுணொஞொ!                                     


