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vd; mk;gpj; jk;gpf;F mfit 90 tho;j;Jfs; 
 

m. ,uFehjd; 
”jkpohs; $j;jit” 

 
Ntjhsk; nrhd;d mk;gp 

 
1970fspd; Muk;g fhyk; 
 

thndhyp khkh mur ghlE}y; gjpg;gfg; nghWg;ghsu;> ftpQu;> Nguhrpupau;> (kw;Wk; gy gy gs 

go ) mk;gp mtu;fSld; NgRk;> goFk; tha;g;Gfs; 25> grry; Nyd; nfhOk;gpy; trpj;j 

vdf;Fk;> kdpq; gpNsrpy; trpj;j mk;gpf;Fk; fiy epfo;r;rpfs;> ehlfq;fs;> thndhyp 

epfo;r;rpfs; vd neUf;fkhfg; goFk; tha;g;G mike;jJ. 

 

ftpQu; kfhftp vOjpa “Nfhil” ehlfk; <oj;jpd; Kg;ngUk; ehlf ,af;Feu;fs; vd> 

mf;fhyj;jpy; ghuhl;lg; ngw;w jhrPrpa]; – RN`u; `kPl; – Re;juypq;fk; %tupy; xUtuhfpa 

jhrPrparpd; newpahs;ifapy; muq;NfwpaJ.  “Nfhil”  ftpij ehlfk; ghu;j;Jg; gutrkhfpa 
ehs; Kjy; mijg; gw;wpNa Ngrp> ehq;fSk; xU ehlfk; mg;gbr; nra;a Ntz;Lk; vd;W> 

ngUk;ghd;ikahd vd; ehlq;fis newpg;gLj;jpa RN`u; `kPl;Lk; ehDk; vz;zpNdhk;.  vd; 

kidtp CUf;Fr; nrd;w rkak; vd;  tPl;by; aho;g;ghzf; $o; fha;r;rp rhg;gplj; jpl;lkpl;Nlhk;.  

$o; fha;r;Rtjpy; mDgtk; tha;e;j ehd;jhd; rikay;fhud;. mLg;gpy; $o; 

nfhjpj;Jf;nfhz;bUe;jJ.  ehlfj;ij ahu; vOJtJ vd;W Nfs;tp te;jJ.  mk;gp ,ijr; 

nra;jhy; vd;d vd;W xUtu; Kd; nkhopa> RN`u; `kPl; topnkhopa> jahupg;ghsuhd ehd; 

ngU kfpo;Tld; Vw;Wf;nfhz;Nld;.  me;jf; $o; Fbj;j fspg;Gld;> F~papy;> cw;rhfkhf tPL 

jpUk;gpa mk;gp jd; kidtpaplk; vd; $opd; ngUikiag; Gyk;g> mtu; tha; rpyk;ghbaJ…; 
mJ xU jdpf; fij. 

 

mbf;fb re;jpj;Njhk;. Ntjhsk; nrhd;d fij vd;w ehlfg; gpujp jahuhfpaJ. gk;gyg;gpl;b 

ru];tjp kz;lgj;jpy; muq;Nfw;wk;.  <oj;ijr; Nru;e;j  gy gFjp ebfu;fis xd;wpizj;J> 

Fwpg;ghf aho;g;ghzk; gpuhd;]p]; [dk; Ntjhskhf kf;fs; Fuy; Gdpjypq;fk; 

tpf;fpukhjpj;jdhf> KdptuhfTk; GytuhfTk; ,ul;il Ntlj;jpy; ehd;> ngz; Ngahf <oj;jpd; 

khngUk; fiyQuhfpa yB]; tPukzpAk;> ,sturdhf Nf. V. [thfUk;> Viog; gpuhkzdhf 

fz;b tp];tehjuh[hTk;> ,sturpahf nry;tp n[ae;jpAk;; gpuhkzg; igadhf n[aNjtDk; 

ebf;f – <oj;jpd; kpfg; ngUk; ,ir ty;Ydu;fspy; xUtuhfpa jpyfehafk; Nghy; 

,iraikf;f> xg;gidf;F Rg;GTk; xd;W Nru;e;J me;j ehlfj;ij muq;Nfw;wpNdhk;. 

 

aho;g;ghzj;jpy; ele;j jkpo; Muha;r;rp khehl;bYk;; fz;b> khj;jis> nfhOk;G vd gy 

efuq;fspYk; muq;Nfw;wg;gl;L ngUk; ghuhl;ilg; ngw;w ,e;j ehlfk; nfhOk;G ru];tjp 

kz;lgj;jpy; muq;Nfwpa NghJ “Nfhil” ehlfj;ij vOjpa kfhftp cUj;jpu%u;j;jpAk; 

te;jpUe;jhu;.  thrypy; vq;fSf;fhff; fhj;jpUe;j cUj;jpu%u;j;jp vd; iffisg; gw;wpagbNa> 

“uF! vd;Dila ehlfnkhd;iwAk; ePq;fs; muq;Nfw;w Ntz;Lk;” vd;W Nfl;Lf;nfhz;lhu;.  

kdk; kfpo;e;J nefpo;e;J Nghd ehd; mtu; iffis vLj;J fz;fspy; xw;wpf;nfhz;Nld;.  vd; 
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Jujp];lk;> mLj;j thuk; kfhftp ,ja Nehapdhy; fhykhfptpl;lhu;.  mkuuhfptpl;l mg;ngUk; 

fiyQUf;fhf kdk; Ntjidapy; nefpo;e;jhYk;> me;j kfhftp vq;fSf;Fj; je;j ghuhl;Lfs; 

,d;Dk; gRikahf ,Uf;fpwJ.  

 

me;j ehlfj;ijg; gpd;du; thndhypapYk; xypgug;gpNdhk;.  mijj; njhlu;e;J Gytu; 

jl;rzh%u;j;jpapd; rk;G+u;z uhkhazk; ehlfj;ij uFgjp uhft uh[huhk; vd;w ngaupy; 

nfhOk;gpYk; aho;g;ghzj;jpYk; muq;Nfw;wpNdhk;.   

 

ngUk; fhg;gpakhd fk;guhkhazj;ijf; FWfj; njhFg;gjw;fhf jq;fr; rq;fpyp Nghy; mWgJ 

ghly;fshf mikj;jpUe;Njhk;.   me;jg; ghly;fis vOJtjw;F ehDk; mk;gpAk; RN`u; 

`kPl;Lk; nfhOk;gpy; ,Ue;J aho;g;ghzk; nry;Yk; ruf;F tz;bapy; (Fl;]; nwapd;) Vwp 

aho;g;ghzk; Nehf;fpg; Nghtjhfj; jpl;lk;.  mjpfhiyapy; vOe;J gof;fkpy;yhj RN`u; `kPl; 

Neuj;Jf;F tuj; jtwptpl;lhu;. ehDk; mk;gpAk; tz;bapy; Vwpf;nfhz;Nlhk;.  ghly; tUk; 

,lj;ij ehd; thrpf;f mk;gp ghly; vOj Muk;gpj;jhu;.  cyfj;jpy; vtUf;FNk ,y;yhj 

ghf;fpak; vdf;F cz;L. ,uz;L epkpl Neuj;jpNyNa ve;j ,lj;jpYk; ve;j Neuj;jpYk; clNd 

epj;jpiuahfptpLNtd;.  mg;gbNa ghlYk;> epj;jpiuAk; ftpijAk; mWgJ vz;fisj; 

njhl;Ltpl mEuhjGuk; te;Jtpl;lJ. 

 

gazj;jpl;lj;jpy; xU rpW khw;wk;.  tTdpah kfh tpj;jpahyaj;jpy; gzpapy; ,Ue;j 

,irf;fiyQu; jpyfehafk; Nghyplk; me;jf; ftpijfisf; nfhLj;Jtpl;L ehd; nfhOk;Gf;Fj; 

jpUk;GtjhfTk;. mk;gp aho;g;ghzj;Jf;Fg; NghtjhfTk; jpl;lk;.  mg;gbNa eilngw ehd; 

nfhOk;G jpUk;Gk; tz;bapy; Vwpf;nfhz;Nld;.   

 

mk;gpapd; ftpj;Jtj;ijAk;> nrOikiaAk;> GyikiaAk; mtu; Ngdhtpd; Gdpjj;ijAk; 

vz;zp gpukpj;jgbNa mtu; Ntjhsk; nrhd;d fijapy; vOjpa neQ;ir cUf;Fk; xU 

ftpijeil trdj;ijr; nrhy;ypg; ghu;j;Jf;nfhz;Nld;. 

 

Viog;gpuhkzj;jp: “ iff;Foe;ij ghyd; frf;fpg; gpope;J vLj;Jk;> ef;fp cwpQ;rpAk;>  

eh tuz;Lk;> Xu; jdj;jpy; $l xU JspAk; Cwtpy;iy” 

 

gpw;ghL uFgjp uhft uh[huhk; ehlfj;jpy; Fj;Jtpsf;F Mde;jd; uhkuhf> ehd; uhtzdhf> 

,khDty; ngQ;rkpd; Fk;gfu;zdhf> Nf. v];. ghyr;re;jpud; gujdhf – ju;kypq;fk; kh];lu; 

tpgPl\zdhf> jkpgpuhrh kh];lu; mDkuhf> yB]; tPukzp jrujdhf> gpuhd;rp]; [dk; 

ifNfapahf <oj;jpy; kpfr;rpwe;j ebfu;fs; ,ize;J ebj;jhu;fs;.   

 

1977 – ml;ld; nghd;Dr;rhkp jahupg;gpy; <oj;jpy; jahuhfpa xNu rpdpkh];Nfhg; glk; “nja;tk; 

je;j tPL” vd;w ngaupy; glkhfpaJ. vk;.V. fG+u; xspg;gjpT nra;J mgpkhd; vbl;bq; nra;a 

<oj;jpd; ,irty;Y}du;fshfpa aho;g;ghzj;J fz;zd;> Nerd;> nfhOk;G nuq;frhkp ,ize;J 

,iraikj;j ghlYf;Fk; mk;gp vOjpa ghly; gjpthfpaJ. ”kzNkilapy; xU ehlfk; 

cUthdNj muq;NfWkh tho;tpNy” vd;W fyhtjp rpd;dr;rhkp ghba ,e;jg;ghly; mUikahf 

mike;jpUe;jJ.  ,g;gbg; gyg;gy gs> go 
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mikahd Ngr;R> rpupj;j Kfk;> mwptpay; rhu;e;j thu;j;ijfs;> ahUlDk; NerkhfTk;> 

md;ghfTk;> gz;ghfTk; ele;Jnfhs;Sk; mk;gp xU rpwe;j ftpQu; – rpwe;j kdpju; -rpwe;j 

Nguhrpupau; – rpwe;j gz;ghsu;. ,d;Dk; me;jr; rpupj;j Kfk; fz; Kd; njupfpwJ. 

 

ePz;l ,ilntsp.  vl;L tUlq;fSf;F Kd; <od; ,sq;Nfhtpd; ”,dpatNs fhj;jpUg;Ngd;” 
glj;Jf;fhf mT];jpNuypah nrd;wpUe;j NghJ vd; md;G ez;gu; elhtpd; %j;j kfd; 

fUzhtpd; cjtpAld; kPz;Lk; mk;gpiar; re;jpj;Njd;.  mtiu elf;fKbahj Nfhyj;jpy; 

ghu;j;Njd;.   

 

ghu;j;Njhk; – kfpo;e;Njhk; – NgrpNdhk; – ,iukPl;Nlhk; – rpwpJ Neuk; ghu;j;J NgrhkYk; 

,Ue;Njhk;.  ,d;W mtUf;F 90 taJ.  mtiu tho;j;jp vOj vd; iffshy; Kbatpy;iy.  

vd; kidtp re;jpuhNjtp Jiznfhz;Ljhd; ,ij vOJfpd;Nwd;. ehd; fzpjj;jpy; nfhQ;rk; 

rf;fl;il.    ehd; 1935Mk; Mz;L Nk khjk; 5Mk; jpfjp kNyrpahtpy; gpwe;jtd;.  vdf;F 

vdf;F ,g;Ngh taJ 84.  “ehd; capUld; ,Ue;jhy; vd; md;Gf; ftpQu;> ez;gu;> Nguhrpupau; 

mk;gpifghfd; mtu;fspd; E}w;whz;L tpohtpYk; fye;Jnfhz;L mtupd; rpwg;Gfisg; 

NgRNtd;” vd;W cq;fs; Kd; cWjp vLj;Jf;nfhz;L “tho;f mk;gp” vd;W neQ;rhu tho;j;jp 

mtiu tzq;FfpNwd;. 

 

tho;f tsKld; 

 

vd;Wk; md;gd; 

fiy Mu;tyd; mg;Gj;Jiu uFehjd; 

 
 

4 Quarter 

Rue de la Solidarite 

75019 Paris, France 

 

கைபேசி: 003306067653 

த ொகைபேசி: 0033950986401 
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அம்பியுடன் ததொடர்ந்த பயணம் 

முருகபூபதி 

 

வொழ்ை்கைே்ேயண ்திை்  நொம் சந்திே்ேவரை்ள் அகைவரும் த ொடரந்்து எம்முடை் இகணந்து 

வருவதிை்கை. எந் தவொரு விை்கிைமுமிை்ைொமை் எம்முடை் சிைரும் சிைருடை் நொமும் 

த ொடரந்்து இகணந்து ேயணிே்பேொம். 

அவ்வொறு  ைடந்  நொை்கு  சொே் ங்ைளுை்கும் பமைொை அை்பிைொை் அரவகண ்து, ஆ ரி ்து 

நண்ேரொை – மூ ்  சபைொ ரரொை – இைிய குடும்ே நண்ேரொை இகணந்து 

ேயணி ்திருே்ேவர ்ொை் அம்பி. 

அ ைொை் இவகர அன்புக்ககொர் அம்பி எை்றும் நொை் அகழே்ேதுண்டு.  

1972 ஆம் ஆண்டு நொை்  இைை்கியே்பிரபவசம் தசய்  ைொைே்ேகுதியிை் ஒருநொள் நண்ேர ்
மை்லிகை ஜீவொ,  இவகர எைை்கு தைொழும்பிை் அறிமுைே்ேடு ்திைொர.் மு ை் மு லிை் 

எை்கைை்ைண்டவுடபை, அம்பி எைை்கு ்   ந்  ேரிசு, அவர ்எழுதிய கிறீனின் அடிசச்ுவட்டில் 

எை்ற அவரது நூை் ொை். 

சிறுைக ைளும் நொவை்ைளும் த ொடர ் நவீைங்ைளும் ேடி ்துை்தைொண்டிருந்  எைை்கு,  அந்  

நூை் புதிய தவளிசச்ங்ைகள அை்பற ைொண்பி ் து. 

எங்பைொ ஒரு ப ச ்திலிருந்து வருகை  ந்  ஒரு ேொதிரியொர ்வட இைங்கையிை் மொைிே்ேொயிை் 

மரு ்துவமகை அகம ்து, மை்ைளுை்கு சிகிசக்சயும் அளி ்து, ஆங்கிை  மரு ்துவ சிகிசக்ச 

முகறைகள  மிழுை்கு ்  ந்திருை்கிறொர ் எை்ற அரிய தசய்திகய அந்  நூலிலிருந்து 

அறியமுடிந் து. 

ஈழத்து இலக்கிய வளரச்ச்ி எழுதிய நடமொடும் நூைைம் எை பேொற்றே்ேட்ட இரசிைமணி 
ைைைதசந்திநொ ை் அவரை்ள் ொை்,  மிழிை் மரு ்துவமுை்பைொடியொை விளங்கிய அந்  

ேொதிரியொர ்கிறீைிை் வொழ்கவயும் ேணிைகளயும் அம்பிை்கு அறிமுைே்ேடு ்தியவர.் 

மை்லிகை ஜீவொ அவரை்ளொை் எைை்கு அறிமுைே்ேடு ் ே்ேட்ட  அம்பி அவரை்களே்ேற்றி  

பிை்ைொளிை் 2003 ஆம் ஆண்டு அம்பி வொழ்வும் பணியும் எை்ற நூகை நொை் எழுதி அம்பியிை் 

ேவளவிழொை்ைொை ்திை் சமரே்்பி ்ப ை். 

1972 ஆம் ஆண்டு மு ை் எைை்கும் அம்பிை்கும் இகடபய உருவொகிய  நட்புறவு ஆபரொை்கியமொை  

வளரந்்து,  இை்று அவரது 90 ஆவது அைகவ வகரயிை்  ங்கு  கடைளிை்றி  நீடிை்கிறது. 

த ொடை்ை ைொை ்திை் அம்பிகய தைொழும்பு ைை்வி தவளியீடட்ு ்திகணை்ைள ்திை் அடிை்ைடி 

சந்திே்பேை். அவரும் எங்ைள் நீரத்ைொழும்பூரிை் நடை்கும்  மிழ்விழொ மற்றும் ைகைமைள் 

விழொை்ைளுை்ைொை நட ் ே்ேடும் நொவை்கமே்பேொட்டிைளுை்கு நடுவரொை வருவதுடை்,  இரவிை் 

நடை்கும் நிைழ்சச்ிைளிலும் ேங்பைற்று உகரயொற்றிவிடட்ு புறே்ேடுவொர.் அந்  இரவு 

பவகளைளிை் அம்பிகய ேஸ்நிகையம் வகரயிை் அகழ ்துவந்து விகடதைொடுே்பேை். 

எங்ைள் ஊர ் வி ்தியொைய ்திை் ஆசிரியரை்ளுை்ைொை  நட ் ே்ேடும் ைரு ் ரங்குைளிலும் 

உகரயொற்றுவ ற்கு அம்பி வருவொர.் 

அம்பி ைற்பி ்  மொணவரை்ளும் ஆசிரியரை்ளும் பூமிே்ேந்த ங்கும் வொழ்கிை்றொரை்ள். 

த ை்லிே்ேகள யூைியை் ைை்லூரியிை் அம்பி ேணியொற்றிய ைொை ்திை் இயற்றி வழங்கிய 

ைை்லூரிை்கீ ம் ொை் இற்கற வகரயிை் அங்கும் அை்ைை்லூரியிை் ேகழய மொணவர ்சங்ைங்ைள் 

உைதைங்கும் நட ்திவரும் நிைழ்வுைளிலும் ேொடே்ேடுகிறது. 
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அம்பி சுவொரசியமொை மைி ர.் அங்ை சச்ுகவயுடை் பேசவை்ைவர.் அவருடை் ேயணி ்  

தேொழுதுைளிை் அவர ்உதிர ்்  தசய்திைள், ைக ைளிலும் நகைசச்ுகவ இகழபயொடும். அது 

ேற்றிபய ஒரு  ைிை்ைடட்ுகர எழு வும் முடியும். 

அம்பிகய ைொணும் மொணவரை்ள் மற்றும் இளம் கைமுகறயிைர,்  “கசர் என்னன 

ஆசிரவ்தியுங்கள்  “ எைசத்சொை்ைொை்,  “ ஆசி உமக்கு வொதம் எனக்கு  “ எை்ேொர.் 

தமை்ேைிை் நடந்  ஒரு  மிழ் மொநொட்டிை் அம்பி பேசிை்தைொண்டிருந் பேொது, அந்  

நிைழ்சச்ிகய  ொம மொை த ொடங்கிய ஏற்ேொட்டொளரை்ளிை் ஒருவர,் ஒரு சிறிய துண்டிை்    ” 
கநரம் கபொகிறது”  எை எழுதி அம்பியிடம் நீட்டிைொர.் உடபை அ கைே்ேொர ்்  அம்பி,   

“கநரம் கபொகும்தொகன…! “ எை்றொர.் மண்டே ்திை் ைரபைொஷமும் சிரிே்தேொலியும் 

அடங்குவ ற்கு சிை நிமிடங்ைளொகியது. 

தமை்ேனுை்கு வரும் சமயங்ைளிை் அம்பி எமது இை்ை ்திை்  ங்குவது ொை் வழை்ைம். ஒரு 

 டகவ உணவுை்குபிை்ைர ் எடுை்கும் மருந்து மொ ்திகரைகள எடு ்துவருவ ற்கு 

மறந்துவிட்டொர.் நொனும் அவகரே்பேொை்று நீரிழிவு உேொக யிை் இருே்ே ைொை், 

எை்ைிடமிருந்  மருந்து மொ ்திகரைகள அவருை்கு தைொடு ்ப ை். 

மீண்டும் ஒரு  டகவ அவர ் சிடை்ியிலிருந்து புறே்ேடட்ு தமை்ேை் வரும்  ருண ்திை், “ 
மறை்ைொமை் உணவுை்குே்பிை்ைர ் எடுை்கும் மருந்து மொ ்திகரைளுடை் வொருங்ைள்  “ எை்று  

நிைவுேடு ்திபைை். 

மறுைணம் அவர,்  “நொன் உணவுக்குப்பின்னர் எடுக்கும் மருந்துகளுடன் வருகின்கறன். 

நீவிர் உணவுக்கு முன்னர் எடுக்கும் மருந்னத வொங்கி னவயும்  “ எை்றொர.்  

இ கைே்ேடிே்ேவரள்ுை்கு அந் ே்ேதிலிை் அர ்் ம் புரியும். 

ஒரு சி ்திகரே்புதுவருட திை ்திை் எமது இை்ை ்திை் அம்பி  ங்கியிருந் பேொது, அவரது 

மகைவி ேொே்புவொ நியுகிைியிலிருந்து த ொகைபேசியிை் அகழ ்து வொழ் ்து 

த ரிவிை்கும்பேொது,  “எை்ைே்ேொ, இை்கறை்கு நீங்ைள் எைை்கு கைவிபசசம்  ரவிை்கைபய…?  
“எை்றதும், அம்பி,  “உமது கைபய விபசசம் ொபை..? “எை்றொர.் 

ஒருநொள் அம்பியுடை் சிடை்ி முருைை் ஆைய ்திற்கு தசை்பறை். அங்பை அவகரசச்ந்தி ்  

ஒருவர ்,  “பசர ்வணை்ைம். எை்கை ் த ரிகிற ொ..?  “எைை்பைட்டொர.் அம்பியொை் அவகர மட்டிட 

முடியவிை்கை. அந்  அை்ேர,்  “ பசர ் ஞொேைம் இை்கையொ..? நொை் உங்ைளிடம் 

ேடி ்திருை்கிை்பறை் “எை நிைவுேடு ்திைொர.் 

உடபை அந் ை்ைொைம் அம்பிை்கு நிகைவுை்கு வந்துவிட்டதுபேொலும். எை்கைே்ேொர ்்து அம்பி 

தசொை்ைொர,், “இவனர படிப்பிக்கப்பொரத்்கதன்.. “ 

இவ்வொறு  ொை் இருை்கும் இடங்ைள்ப ொறும் ைைைைே்ேொை பேசும் இயை்புள்ளவர ்அம்பி. 

1997 ஆம் ஆண்டு எைது இைை்கியே்பிரபவச தவள்ளிவிழொை்ைொை ்க  ஒரு இைை்கிய 

நிைழ்வொை சிடை்ி இைை்கிய நண்ேர ்பேரொசிரியர ்ஆசி. ைந் ரொஜொ அவரை்ளிை்  கைகமயிை் 

தமை்ேைிை் நட ்தியபேொது மூ ் வரை்ள் எஸ்.தேொ, அண்ணொவியொர ் இகளயே ்மநொ ை், 

ஓவியர ் (அமரர)் பை.ரி. தசை்வ ்துகர அய்யொ ஆகிபயொருடை் அம்பிகயயும் ேொரொட்டி 

தைௌரவி ்ப ை். 

அந்  நிைழ்சச்ிை்ைொை அம்பி தம  ேை் வருகை  ந்  சமயமும் எம்முடை்  ங்கியிருந் ொர.் 
இவ்வொறு அவருடை் தநருை்ைமொை உறவொடியகமயொை் ொை் பநரடி பநரை்ொணை்ைளிை் மூைம் 

2003 ஆம் ஆண்டு அம்பி வொழ்வும் ேணியும் நூகை எை்ைொை் எழு முடிந் து. 

இே்ேடி ஒரு நூகை நொை் எழுதுபவை் எை்று அம்பி எதிரே்ொரை்்ைவிை்கை. எமது முை்றொவது 

 மிழ் எழு ் ொளர ் விழொ ைை்ேரொவிை் 2003 ஆம் ஆண்டு நடந் பவகளயிை் (அம்பியிை்  

ேவளவிழொை்ைொை ்திை் ) தவளியிட்படொம்.  
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அை்ைொைே்ேகுதியிை் தமை்ேைிை் யூைியை் ைை்லூரி ேகழய மணவர ்சங்ை ்திைரும் அம்பிகய 

ேொரொட்டி விழொ நட ்திைர.் அ ்துடை் அை்ைொைே்ேகுதியிை் தவளியொை உ யம் ே ்திரிகையிை் 

விழொவிலும் அம்பியிை் இைை்கியே்ேணிகய ேொரொட்டி விருது வழங்கிபைொம். சிடை்ியிலும் 

அம்பி ேை அகமே்புைளிை் ேொரொடட்ு விருதுைகளே்தேற்றவர.் 

இவ்வொறு வொழும் ைொை ்திபைபய ேொரொட்டி தைௌரவிை்ைே்ேட்ட அம்பி அவரை்ள், இைங்கையிை் 

 மிழ் மரு ்துவ முை்பைொடியொை பேொற்றே்ேட்ட கிறீை் அவரை்ளுை்ைொை  ேொை் மு ்திகர 
தவளியிடுவ ற்கும் ஆவைதசய் வர.் அ ற்ைொை தைொழும்பிலிருை்கும் அதமரிை்ை 

தூதுவரொையம் அம்பிகய அகழ ்து ேொரொடட்ுேசொரமும் நட ்தியிருை்கிறது. 

ஈழ ்திை் ைவிக சத்சழுகமை்கும்  குழந்க ைள் இைை்கிய ்திற்கும் அவுஸ்திபரலியொவிை் 

 மிழ்ை்ைை்வி வளரச்ச்ிை்கும் தேரும் ேங்ைொற்றியிருை்கும் அம்பி அவரை்ளுை்ைொைவும் 

எதிரை்ொை ்திை் மு ்திகர தவளியிடபவண்டும்.  

அம்பி எழுதிய  “ ஓடிடும் தமிழொ “ ைவிக  அர ்் ம் தேொதிந் து. புைலிட ்  மிழர ்
இை்ைங்ைளிை் ஒலிை்ைே்ேடபவண்டியது. ேை  டகவ மறுபிரசுரம் ைண்டுள்ளது. 

அம்பியிை் ேொடை்ைள் இகசயகமை்ைே்ேடட்ு ேொடே்ேடட்ுள்ளை. அம்பி எழுதிய கவளம்மொ 

எை்ற ேொடலுை்கு அபிநயம் பிடி ்து  ைை்ேரொவிை் சிை குழந்க ைள் நடைம் ஆடியுள்ளைர.் 

இைங்கை ரூேவொகிைி த ொகைை்ைொட்சியிலும் அம்பியுடை் ஒரு பநரை்ொணை் நிைழ்சச்ியிை்  

ேங்பைற்றுள்பளை்.  இவ்வொறு ைடந்  நொை்கு  சொே் ங்ைளுை்கும் பமைொை ( 1972 – 2019) 

அம்பியுடை் த ொடரும் நட்புறவிை் ஒரு எை்கையிை் அம்பியிை் 90 ஆவது அைகவயிை் வந்து 

நிற்ேது தேருமி மொைது.  

அம்பி ப டிய தசொ ்து அவரது குடும்ேமும் இைை்கிய நண்ேரை்ளும் ொை். அந்  தசொ ்திை் 

மகிகமகய அவரது அருகிருந்து ேொர ்்து வந்துள்பளை்.  

எங்ைள் அை்புை்பைொர ்அம்பிை்கு எமது மைமொரந்்  வொழ் ்துை்ைள். 
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vq;fs; jq;ff; ftpQu; 
 

jpU v];. jpUr;nry;tk; 
Kjd;ik Mrpupau; - jkpou; jfty;> fdlh 

 
 
'tpjpNa tpjpNa jkpo;r; rhjpia  
vd;nra epidj;jha; vdf;Fiu ahNah" 
vd;w kfhftp ghujpapd; ghly; tupfisg; gbf;Fk;NghJk; Nfl;Fk;NghJk; vd; epidtiyapy; 
NkhJgtu; ftpQu; mk;gp (,. mk;gpifghfu;) mtu;fs;.  
 
jkpopdj;jpd; fle;j tuyhw;wpd; Clhf epfo;fhyj;ijj; juprpj;J> tUq;fhyj;ij epidj;J vOk; 
Nfs;tpfSf;F tpilfhzj; Jbf;Fk; ftpQu; mk;gpapd; mq;fyha;g;ig ,t;tupfspDhlhfg; 
ghu;f;fyhk;. 
 
Gyk;ngau;e;j tho;f;ifapYk;> ,dk;rhu; Gyd;ngauhj xUtuhf ftpQu; mk;gp vk;kj;jpapy; 
tho;fpwhu; (trpf;fpwhu; my;y) vd;gijNa ghujpahu; tupfspd; thapyhf ,tiu milahsk; 
fhz;fpNwhk;. 
 
vdf;Fj; njupe;jstpy; ve;jnthU epfo;tpYk; ciuahw;w Muk;gpf;ifapy; jkJ fzPnud;w 
Fuyhy; ftpQu; ,g;ghly; tupfis vLj;jpak;Gthu;.  
 

*   *   * 

 
ftpQu; mtu;fSf;Fk; vdf;Fkpilapyhd Neub mwpKfk; Muk;gkhfp Ik;gjhz;L MfpwJ 
vd;gij ,q;F Fwpg;gpl;Nlahf Ntz;Lk;.  
 
1969y; ,yq;iff; fy;tp mikr;rpd; fPohd ghltpjhd ntspaPl;Lj; jpizf;fsj;jpy; tpQ;Qhd - 
fzpj ghlEhy; Mrpupau;fspy; xUtuhf ,tu; gjtpNaw;whu;. nfhOk;G jpdfud; gj;jpupifapy; 
ehd; gjtpNaw;w Mz;Lk; mJNt. ,jdhy; gy jlit mtuJ gzpafk; nry;y Ntz;ba 
Njit ,Ue;jJ. mq;F nrd;w Ntisfspy; ntWk; Mrpupau; $l;lj;ij ehd; ghu;f;ftpy;iy. 
ngUk; vOj;jhsu; tl;lnkhd;iwNa mq;F fz;Nld;. mwpQu;fs;; f.rp.Fyuj;jpdk;> 
nr.NtyhAjgps;is> R. NtYg;gps;is> ,. ,uj;jpdk; Nghd;w %j;j vOj;jhsu; gl;lhsk; xd;iw 
mq;F fz;L tpag;Gw;Nwd;.  
 
ghlg; Gj;jfk; vOJk; ,g;gpupT rpyrkak; ,yf;fpa muq;fhfNt fhzg;gLk;. kjpa 
,ilNtisapy; \ef;fPuu; ju;f;fk;| ,q;F ,lk;ngWtJz;L. ,Jgw;wpf; ftpQu; mk;gp mtu;fs; 
vd;dplk; fUj;Jiuf;ifapy;> ',q;F ghlrhiyapy; fw;gpg;gJ Nghd;W neUf;Fthuk; ,y;iy. 
rpy Ntisfspy; \I];| mbf;fpNwhk; vd;Wk; nrhy;yyhk;. thrpf;fTk; vOjTk;> tpku;rpf;fTk;> 
$bf;fye;JiuahlTk; mtu;fs; (murhq;fk;) rk;gsk; jUfpwhu;fs;" vd;W mu;j;jKs;s 
eifr;Ritahfr; nrhd;dJ ed;F Qhgfj;jpy; cs;sJ.  
 
XupU jlitfs; nts;stj;ijapy; mtuJ tPl;by; re;jpj;Jk; ciuahbAs;Nsd;. ,g;gbahd xU 
re;jpg;Ng jpdfudpy; mtu; rk;ge;jkhd nrt;tpf; fl;Liunahd;iw vOj topje;jJ.  
 
 

*   *   * 

 
ngUk;ghyhd vOj;jhsu;fs; Muk;gj;jpy; ftpijfis vOjp> gpd;du; rpWfij - ehty; vd 
vOjpg; ngau; ngw;wtu;fs;. Mdhy; mk;gp mtu;fs; mjw;F vjpu;khwhdtu;. rpWfijfisAk; 
fl;LiufisAk; Muk;gj;jpy; mRu Ntfj;jpy; vOjpa gpd;dNu ftpijg; gzpia Muk;gpj;jtu;. 
,jdhy; ftpQu; mk;gp vd;Nw jkJ ngaiu ,d;Wtiu epiyehl;bAs;shu;.  
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aho;g;ghzj;jpYk;> nfhOk;gpYk; kl;Lkd;wp ,yq;if KOtJk; xUfhyj;jpy; (1981y; 
Gyk;ngau;tjw;F Kd;du;) Nkilf;ftpauq;Ffis jkJ nrhy;yhlyhYk;> RitahlyhYk; 
fyf;fpatu;. ehtw;FopA+u; eluh[d; (,yq;if thndhypapd; jkpo; epfo;r;rp mjpfhupahftpUe;j 
Nf.v];. eluh[h mtu;fs;) gz;bju; R.Nt. (R. NtYg;gps;is)> g. jpahfuh[h Nghd;NwhUld; 
,tUf;fpUe;j el;GwT ,yf;fpa muq;Ffis Nkd;ikg;gLj;jpaJ. ,yq;if thndhyp jkpo;r; 
Nritapy; xU jrhg;jj;Jf;Fk; Nkyhf NfhNyhr;rpatu; ,tu;. ,tuJ ciufSk; 
ciuahly;fSk; ftpauq;FfSk; mt;Ntis gyuhYk; tpUk;gpf; Nfl;fg;gl;lNjhL 
gj;jpupiffspYk; MNuhf;fpakhf tpku;rpf;fg;gl;ld. thndhypf; ftpauq;Ffspy; M];jhd 
ftpQuhfNt mk;gp mtu;fs; kpspu;e;j fhykJ.  
 
nfhOk;G jkpo;r; rq;fj;jpd; Muk;gfhy cWg;gpdu;fspy; xUtuhf ,Ue;jtu; vd;gjhy; mq;F 
,lk;ngWk; ngUk;ghyhd mku;Tfspy; ,tuJ eifr;RitAk; nghUl;RitAk; epiwe;j \fz; 
rpkpl;Lk;| ciufisf; Nfl;fyhk;> 
 

*   *   * 

 
1989y; ehd; fdlh te;jgpd;du; vq;fSf;fpilNaahd Kd;ida cwT kPz;Lk; kyu;e;jJ. 
fdlhtpypUe;J vd;id Mrpupauhff; nfhz;L tUk; jkpou; jfty; rQ;rpifapy; gy 
Mf;fq;fis vOjpAs;shu;. 1998Mk; Mz;L ngg;utup khjk; jkpou; jftypd; VohtJ 
Mz;Ltpohtpy; ,yf;fpaj; Jiwf;fhd tpUij Neubahfg; ngWtjw;fhf M];jpNuypahtpypUe;J 
fdlh te;jpUe;jhu;.  
 
nuhwd;Nuh efurig mq;fj;jtu; rgh gPlj;jpy; eilngw;w ,t;tpohtpy; tpUJk; jq;fg;gjf;fKk; 
ngw;w gpd;du; ftpQu; mk;gp mtu;fs; toq;fpa Vw;Giu> 'tpjpNa tpjpNa jkpo;r; rhjpia..." vd;w 
tupfSld; Muk;gkhdJ. kpfr;RUf;fkhf ,tuJ ciu mike;jjhapDk;> jkpoupd; vjpu;fhyk; 
gw;wpa mf;fiwapd; Moj;ij ed;F Gyg;gLj;jpaJ.  
 
,jd; njhlu;r;rpahf jk;khy; vOjg;ngw;W ifg;gpujpahftpUe;j \cyfshtpa jkpou;| vd;w 
fl;Liuia Ehyhf;fntd ehd; tpUk;gpf; Nfl;lNghJ mjid vd;dplk; xg;gilj;jhu;. 136 
gf;fq;fisf; nfhz;l ,e;Ehy; jkpou; jftiyg; gpuRupf;Fk; \mfpyd; mNrh~pNaw;];| 
ntspaPlhf 1999 Nk khjj;jpy; ntspahdJ.  
 
gioa jiyKiwapdUf;Fk; Gyk;ngau;e;j Gjpa jiyKiwapdUf;FkpilNaahd  
kdg;Nghf;if tpgupf;Fk; tifapy; Ehypy; \vd; Kfk;| vd;w gFjpapy; mtu; vOjpa Fwpg;gpd; 
,Wjptupfis ,q;F Fwpg;gpLtJ fhyj;jpd; NjitahfTs;sJ:  
 
'vd;Nghd;w gioa jiyKiwapdUf;F> Gyk;ngau;f;fg;gl;l <oj;jkpoupd; gpur;ridfs; xUtpj 
kdr;Rikahf cs;sd vd;gNj cz;ik epiy. mtu;fspd; vjpu;fhyr; re;jjpapdu; gw;wpa 
mf;fiw neQ;rpy; miyfshf NkhJfpd;wJ. vjpu;fhyr; re;jjpapdu; jkpou; vd;w jdpj;Jt 
milahsj;Jld; tho Ntz;Lnkd;w mq;fyha;g;Ng neQ;ir myRfpd;wJ. ,jd; ntspg;ghNl 
,e;Ehy;" vd;W jdJ kdk; jpwe;J ,q;F $wpAs;shu;.  
 

*   *   * 

 
ftpQu; mk;gp mtu;fs; vq;fs; KJnrhk;. mtu; fhyj;jpy; ehk; tho;tJ vd;gJk;> mtNuhL 
neUq;fpg; goFtJ vd;gJk; vq;fSf;Fg; ngUik fye;j kfpo;r;rp jUtJ.  
 
fhyq;fis ntd;w> fhyj;jhy; mopf;f Kbahj vq;fs; jq;ff; ftpQu; mtu;fs; jhk; tpUk;Gk; 
fhyk;tiu tho;e;J jkpo;g;gzpAk;> ,yf;fpag; gzpAk; Mw;wpl ,iwtid ,iwQ;RNthkhf! 
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‘அம்பியும் தமிழும்’ 
பபராசிாியர் ஆசி கந்தராஜா 

ஈழத்து கவிஞர்களுள் மிக முக்கியமானவராகக் கருதப்படும் அம்பி, சம்புகுண்டம். நான் கரதண்டம். 
அதாவது இருவரும் அயல் கிராமங்களான நாவற்குழியயயும் யகதடியயயும் பசர்ந்தவர்கள். சுற்றி 
வயளத்துப் பார்த்தால் உறவினர்களும்கூட. இருந்தாலும் நாங்கள் சந்தித்துக் ககாண்டது 8725 கிப ா 
மீட்டர்களுக்கு அப்பால், அதுவும் சிட்னியில், 2002ம் ஆண்டு.  

கவிஞர் அம்பியின் இயற்கபயர் இராமலிங்கம் அம்பியகபாகர். இவர் தனது ஆரம்பக் கல்வியய 
நாவற்குழி, கிறீஸ்தவ மிசன் பாடசாய யிலும் பின்னர் உயர் கல்வியய யாழ்.பாிபயாவான் 
கல்லூாியிலும் கதாடர்ந்தவர். அறிவியல் மற்றும் கணித ஆசிாியராக கதல்லிப்பயழ யூனியன் 
கல்லூாியில் நீண்ட கா ம் பணியாற்றியவர். 1981ல் பாப்புவா நியூகினி நாட்டிற்கு பணிநிமித்தம் 
கசன்றவர் 1992ஆம் ஆண்டு அவுஸ்திபரலியாவுக்கு பு ம்கபயர்ந்து இப்கபாழுது நிரந்தரமாக சிட்னியில், 

தனது குடும்பத்துடன் வாழ்கிறார். 

பூமிப் பந்கதங்கும் தமிழர்கள் பல்பவறு நிர்ப்பந்த காரணிகளால் பு ம் கபயரந்தபபாது, 

அவுஸ்திபரலியாவுக்கும் ப ர் குடி புகுந்தார்கள். இவர்களுள் கபரும்பா ாபனார் ககாழும்பிலுள்ள 
அவுஸ்திபரலிய ஹககாமிஷன் அதிகாாிகளால் வடிகட்டி அனுப்பப்பட்டவர்கள், ஒரளவு கல்விப் 
பின்பு ம் ககாண்டவர்கள். சி ர் ஆப்பிாிக்க ஐபராப்பிய நாடுகளில் திரவியம் பதடிய பின், 

அவுஸ்திபரலியாவுக்கு குடிபுகுந்தவர்கள். இன்னும் சி ர் படகு மூ ம் அகதிகளாக வந்தவர்கள். 
இந்தவயகயில் மாறுபட்ட சூழலில் வாழ்ந்த தமிழர்கள், திடீகரன பு ம் கபயர்ந்தபபாது அவர்களின் 
மனங்கயள வருத்திய விஷயங்கள் ப . அவற்றுள் மிக முக்கியமானது அந்நிய கமாழிச்சூழலில் வளரும் 
தமது பிள்யளகளின் தமிழ் கமாழியறிவும் தமிழக் க ாசாரமுபம.  

அவுஸ்திபரலியாவில் சங்கமித்த தமிழ்க் குழந்யதகள் மூன்று வயகயினர். 

1. தமிழ்ச் சூழலில் பிறந்து சி கா ம் தமிழ் கற்றவர்கள், 

2. தமிழ் சூழல் அல் ாத பவறு நாடுகளில் வாழ்ந்த தமிழ்ப் கபற்பறார்களுக்குப் பிறந்தவர்கள், 

3. அவுஸ்திபரலியாவில் வாழும் தமிழ்ப் கபற்பறார்களுக்குப் பிறந்தவர்கள். 

இவ்வாறு பவறுபட்ட வயகயிலும் மாறுபட்ட பின்னணியிலும் வாழ்ந்த தமிழ்க் குழந்யதகயள ஒன்று 
படுத்தி, தமிழ் கமாழி கற்க ஆரம்பிப்பவர்களுக்கும் முன்யனய தமிழ் அறியவ விருத்தி கசய்ய 
முயனபவர்களுக்கும் அந்நிய சூழலில் தமிழ் கற்பிப்பது கபரும் சவா ாக அயமந்தது. இதனால் 
பு ம்கபயர் சூழலுக்கு ஏற்றவயகயில் பாடத்திட்டமும் பாடநூல்களும் எழுதபவண்டிய பதயவ 
உணரப்பட்டது. இதற்கு முற்றிலும் தகுதியானவராக அப்பபாது இனம் காணப்பட்டவர் அம்பி அவர்கள். 
இவர் தனது ஆசிாியப்பணி கா த்திப பய குழந்யத இ க்கியம் பயடத்தவர். இ ங்யக கல்வித் 
தியணக்கழகத் தமிழ் கமாழி பாடநூ ாக்கக் குழுவில் அங்கம் வகித்தவர். அந்த வயகயில் 
நியூசவுத்பவல்ஸ் தமிழ்ப் பாடசாய கள் கூட்டயமப்பின் சார்பில் பாடநூ ாக்கம் கருதி 2002ம் ஆண்டு 
அவயரச் சந்தித்பதன்.  

அவுஸ்திபரலியாவில் வாழும் பிள்யளகள் ஆங்கி  கமாழிச் சூழலுக்குள் அமிழ்ந்திருக்கின்றார்கள். 
பபாகுமிடகமல் ாம் ஆங்கி ம். படிப்பது ஆங்கி த்தில். வீட்டிப , கதாய க்காட்சியிப  ஆங்கி ம். 
தங்கள் கசாந்த சமூகத்துப் பிள்யளகபளாடு வியழயாடும் பபாதும் கயதக்கும் பபாதும் ஆங்கி ம். 
ஆங்கி த்தில் பபசுவதும் சிந்திப்பதும் பிள்யளகளுக்கு வசதியானதாகவும் இயல்பாகவும் இருக்கிறது. 
கருத்துப் பாிமாற்றத்திற்காக கபற்பறார்கள் ப ரும் பிள்யளகளுடன் ஆங்கி த்தில் 
உயரயாடும்படியாகிறது. இந்த நிய யில் தமிழ் கற்பித்தல் அவுஸ்திபரலியாவில் கவற்றிகரமாக 
அயமயுமா? என அம்பி அவர்களிடம் பகட்படன். 
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எந்த மனிதனுக்கும் நான் யார் என்ற பகள்வி உளவியல் ாீதியாக மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தது. 
அயடயாளம் கதாியாதவர்களாக எமது பிள்யளகள் பு ம்கபயர் சூழலில் வாழ்வது சஞ்ச மானது. 
‘எனது’ என்ற அயடயாளத்யத எங்கள் பிள்யளகளுக்கு ககாடுக்கக்கூடியது தமிழ். இதனால்தான் தமிழ் 
அறியாது, தமிழ்க் க ாசாரம் அறியாது வாழும் நமது பிள்யளகள் பல்பவறு வரழ்க்யகச் சிக்கல்களில் 
மாட்டிக் ககாள்ளுகிறார்கள். கபரும்பான்யமயாக வாழும் கவள்யளயர்களுடன் நாம் இரண்டறக் 
க ந்துவிட ாம் என்ற எண்ணம் சாத்தியமானதல் , என்றார் அம்பி. 

பு ம் கபயர் சூழலில் பதின் பருவத்துச் சிறார்களின் உ கம் பவறுபட்டது. அவர்கள் கபரும்பாலும் எமது 
கமாழி, நமது அயடயாளம் என்பனவற்யற ஏற்றுக் ககாள்வதில்ய . இந்நிய யில் தமிழ், எமது கமாழி 
என்பதற்கு அப்பால் தமிழ் கமாழியயக் கற்பதற்கு பவறு ஏதாவது நியாயம் உண்டா? என்ற என் 
ஐயப்பாட்யட அவர் முன் யவத்பதன். 

தாயகத்தில் நாம் ஆங்கி  கமாழியயக் கற்றதன் காரணம், அது கதாடர்பு கமாழியாகவும் கதாழிற்பாட்டு 
கமாழியாகவும் இருந்த காரணத்தால். அவுஸ்திபரலியாவில் உள்ள சீன, ககாாிய நிறுவனங்கள் ப  
தங்கள் கமாழியயபய அங்கு அலுவ க கமாழியாக யவத்திருக்கிறார்கள். இபத பவயள 
வாடிக்யகயாளர்களுடன் ஆங்கி த்தில் பபசிக் ககாள்கிறார்கள். ப  இனங்கள் வாழும் 
அவுஸ்திபரலியாவில், இனங்களின் க ாசார இயல்புகயள மதிக்கவும் அவற்யற கவளிப்படுத்தவும் அரசு 
மானியம் வழங்கி ஊக்கப்படுத்துகிறது. எனபவ தமிழர்களாகிய நாங்கள் பு ம்கபயர் சூழலில் 
தமிழ்கமாழியின் பதயவயய ஏற்படுத்த பவண்டும். அதன் அவசியத்யத உணரச்கசய்ய பவண்டும், என 
விளக்கம் தந்தார்.  

அம்பி அவர்கள் பபச்பசாடு நிற்பவரல் . அடுத்த வாரபம அந்நிய கமாழிச் சூழலில் வாழும் தமிழ்க் 
குழந்யதகளின் அறிவுவிருத்தி, கசயல்திறன் விருத்தி, மனப்பாங்கு விருத்தி ஆகியனவற்யறக் கருத்தில் 
ககாண்டு விாிவான பாடவிதானத்யத எழுதித்தந்தார். இதயன அடிப்பயடயாக யவத்து அவாின் கபரும் 
பங்களிப்புடன் தமிழ்ப் பாடநூல்களும் பயிற்ச்சி நூல்களும் எழுதப்பட்டன. அயவ மிகுந்த வரபவற்யபப் 
கபற்றன. இந்த முயற்சில் அவருடன் இயணந்து ப  ஆண்டுகள் பணியாற்றியயதப் கபரும் வாய்ப்பாகக் 
கருதுகிபறன்.  

கவிஞர் அம்பி அவர்கள் தமிழ் நாட்டில் அண்ணாதுயர முத யமச்சராகவிருந்த கா ப்பகுதியில் 
அயனத்து க தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டியன முன்னிட்டு நடாத்தப்பட்ட கவியதப் பபாட்டிகளில் தங்கப் 
பதக்கம் கவன்றவர். ஈழத்தின் பதசிக விநாயகம்பிள்யளயாக, சுபமங்களா இதழால் வர்ணிக்கப்பட்டவர். 
இ ங்யக சாகித்திய விருது உட்பட உ களாவிய ாீதியில் ப  விருதுகள் கபற்றவர். அம்பி பாடல், 
பவதாளம் கசான்ன கயத, ககாஞ்சும் தமிழ் சிறுவர் பாடல்கள், அந்தச் சிாிப்பு, யாதும் ஊபர…! ஒரு 
யாத்தியர, அம்பி கவியதகள், மருத்துவத் தமிழ் முன்பனாடி, பா ர் யபந்தமிழ், கிறீனின் அடிச்சுவடு 
ஆகியயவ அவரால் எழுதப்பட்ட நூல்களுள் சி .  

இவர் தமிழுக்குச் கசய்த அரும்பணிகளில் இன்னுகமான்று மருத்துவத் தமிழ் முன்பனாடி, டாக்டர் 
சாமுபவல் கிறீயன தமிழ் உ குக்கு அறிமுகப்படுத்தியதுடன் கிறீனுக்கு இ ங்யக அரசு முத்தியர 
கவளியிடுவதற்கு ஆக்கபூர்வமாக உயழத்தது. 

டாக்டர் கிறீயன நீங்கள் முன்னிய ப் படுத்தியதன் காரணம் என்ன? என அம்பியிடம் பிறிகதாரு 
சந்தர்ப்பத்தில் பகட்படன். 

சாமுபவல் கிறீன் என்பவர் அகமாிக்க யவத்தியரும் கிறிஸ்தவ மத ஊழியருமாவார். இவர் 1847ஆம் 
ஆண்டிற்கும் 1872ஆம் ஆண்டிற்கும் இடப்பட்ட கா த்திப , பமனாட்டு மருத்துவக்கய , அகமாிக்க 
மிஷன் உதவியுடன் யாழ்ப்பாணத்திப  தமிழில் வளர்க்கப்படுவதற்கு அச்சாணியாக இருந்தவர் எனச் 
கசால்லி நிறுத்தியவாிடம், சாமுபவல் கிறீன் ஏன் யாழ்ப்பாணத்யதத் பதர்ந்கதடுத்தார்? எனக்பகட்டு 
உயரயாடய த் கதாடரயவத்பதன். 
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யாழ்ப்பாணத்திப  தமது மிஷனாிச் பசயவயய ஸ்திரப்படித்திய அகமாிக்க மிஷன், மருத்துவ 
பசயவயயயும் துவங்குவகதன தீர்மானித்தது. இதற்காக 1848இப  மானிப்பாயில் ஒரு மருத்துவ 
நிய யத்யத நிறுவினார்கள். இம்மருத்துவ மயன இன்று மானிப்பாய் கிறீன் ஞாபகார்த்த 
மருத்துவமயன என அயழக்கப்படுகின்றது. அங்கு பணியாற்ற வந்தவர்தான், நியூ பயார்க் மருத்துவக் 
கல்லூாியில் மருத்துவம் படித்த, சாமுபவல் கிறீன். இவர், யவத்தியர்கள் தமது கசாந்தக் கிராமங்களிப  
பசயவயாற்றல் பவண்டும், தமது கிராமங்களிப  கசாந்த கமாழி பபசி வாழ்ந்து மக்கட்பணியாற்ற 
பவண்டும், என்ற எண்ணம் ககாண்டவர். இதனால் மருத்துவ மயன அருபக மருத்துவக் கல்லூாி ஒன்யற 
ஆரம்பித்து தமிழில் மருத்துவம் கற்பித்தார்.  

ஓபஹா! 

தமிழ்கமாழி மூ ம் 33 யவத்தியர்கயளர்கயள உருவாக்கியபின்பப, கிறீன் அகமாிக்கா திரும்பினார். 
அங்கிருந்தும் அவர் ப  தமிழ் நூல்கயள கவளியிடும் பணியயத் கதாடர்ந்தார், என நான் அறிந்திராத 
ப  விஷயங்கயளச் கசான்ன கவிஞர் அம்பி, சாமுபவல் கிறீனிடம் 1850களில் தமிழ் மூ ம் மருத்துவம் 
கற்றவர்களின் விபரம் கதாியவில்ய  என வருத்தப்பட்டார். 

மனித வாழ்வில் கதாண்ணூறு வயது முதுயம என்பது சற்று சிரமமானது. அனாலும் அவர் 
ஆண்டவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அதிர்ஸ்டசாலி என்பற கசால்  பவண்டும். அதற்கு காரணம் அவரது 
ஒபர மகன் திருக்குமார். தனது தந்யதயய இன்றுவயர அவர் தன்னுடன் யவத்து, சக  
பணிவியடகயளயும் சிறப்பாகச் கசய்து பராமாிக்கின்றார். இக்கா த்தில் இது மிக அாிது. கதாடர்ந்தும் 
அவர் சுகபம வாழ வாழ்த்துக்கள். 
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என் நியனவுகளில் அம்பி 
பபராசிாியர் எம். ஏ. நுஃமான் 

அம்பி தனது கதாண்ணூறு வயயத எட்டியயத அவரது நண்பர்கள் ககாண்டாடும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
நானும் அதில் க ந்துககாள்வது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியயத் தருகிறது. கதாண்ணூயறத் தாண்டினாலும் 
அம்பி வயதுக்பகற்ற ஆபராக்கியத்துடன் இருக்கிறார் என்று நியனக்கிபறன். சமீபத்தில் அவருயடய 
பபட்டி ஒன்யற இயணயத்தில் பகட்படன். அம்பியின் கம்பிரமான குரல் ககாஞ்சம் தளர்ந்திருந்தாலும், 

அவருயடய சிந்தயனத் கதளிவும், கூர்யமயும், சரளமான கமாழி ஆளுயமயும் வியப்பூட்டும் வயகயில் 
முதுயமயின் கயறபடியாதிருப்பயதக் பகட்டு மகிழ்ந்பதன். 

அம்பியய 1970களின் கதாடக்கத்தில் நான் முதலில் சந்தித்பதன் என்று நியனக்கிபறன். அப்பபாது நான் 
ககாழும்பில் ககாள்ளுப்பிட்டியில் இருந்பதன். அம்பி கவள்ளவத்யத கமன்னிங் பிபளசில் இருந்ததாக 
ஞாபகம். நாங்கள் அடிக்கடி இல் ாவிட்டாலும் இயடக்கியட சந்திக்கும் வாய்ப்புக் கியடத்தது. 
எனக்கும் அம்பிக்கும் இயடபய பதிபனழு வயது இயடகவளி உண்டு. ஆயினும், அம்பி 
இயளஞர்களுடனும் சக பதாழயனப்பபால் பழகும் இயல்புயடயவர். அவருடன் பழகும்பபாது வயது 
இயடகவளி எனக்குத் பதான்றியபத இல்ய . அவருயடய கர்வம் அற்ற கனிவும், மனங்கவரும் சிாிப்பும், 

நயகச்சுயவயுடனான உயரயாடலும் யாயரயும் அவருடன் எளிதில் ஈர்த்துக்ககாள்ளும் அவரது இனிய 
குணாம்சங்கள் என ாம். 

ஈழத்தின் முக்கியமான கவிஞர்களுள் அம்பியும் ஒருவர். பிசிற ற்ற, சரளமான கசய்யுளாற்றல் மிக்கவர் 
அவர். மஹாகவி, முருயகயன், நீ ாவணன், சில்ய யூர் கசல்வராசன் உட்பட அவர் கா த்து ஈழத்துக் 
கவிஞர்கள் எல்ப ாரும் கசய்யுயளபய கவியத ஊடகமாகப் பயன்படுத்தினர். அவர்கள் வளப்படுத்திய 
கசய்யுயளபய அவர்களுக்குப் பின்வந்த எனது தய முயறயயச் பசர்ந்த கவிஞர்களும் பயன்படுத்தினர். 
அவர்கள் பயன்படுத்திய கசய்யுள் பத்தாம் பசலித்தனமான மரபுவழிச் கசய்யுளல் . இவர்கள் தம் 
கவியதயில் கவளிப்படுத்த முயன்ற நவீன சிந்தயனக்பகற்ற நவீனப்படுத்திய கசய்யுள் அது. 
அவ்வயகயிப பய அம்பியும் ஈழத்து நவீன கவியதப் பாரம்பாியத்தின் முக்கியமான ஒரு 
ஆளுயமயாகிறார். 

நீ ாவணன், மஹாகவி, முருயகயன் பபால் பநரடியாகபவா, மயறமுகமாகபவா அம்பி என்மீது 
கசல்வாக்குச் கசலுத்தாவிடினும், அம்பியய எனது முன்பனாடிகளுள் ஒருவர் என்று ககாண்டாடுவதில் 
எனக்கு எவ்வித சங்கடமும் இல்ய . அவர்கள் கசம்யமப்படுத்திய பாயதயிப பய நானும் என் 
பயணத்யதத் கதாடர்ந்பதன். அம்பி ஈழத்தின் முக்கியமான கவிஞர்களுள் ஒருவர் எனினும் தன் 
குழந்யதக் கவியதகளுக்காகபவ அவர் அதிகம் புகழப்பட்டிருக்கிறார். அவரது கவியதகள் 
நீண்டகா மாகத் கதாகுக்கப்படாதிருந்தயம அதற்கு ஒரு காரணமாக ாம். மிகவும் கா ம் தாழ்த்தி 
தமிழகத்தில் கவளிவந்த அம்பி கவியதகள் (1994) இ ங்யகயில் பரவ ாகக் கியடக்கவும் இல்ய . 
சிறுவர் இ க்கியத்துக்காக அவர் கபற்ற புகழ் நியாயமானபத. 1969ல் கவளிவந்த அம்பி பாடல்கள் ஒரு 
முக்கியமான கதாகுப்பு. அயதத் கதாடர்ந்து ககாஞ்சும் தமிழ் (1992)  பா ர் யபந்தமிழ் ஆகிய 
நூல்கயளயும் அவர் கவளியிட்டிருக்கிறார். 

1960களின் இறுதியிலிருந்து 1970கள் வயர ககாழும்யப யமயமாகக் ககாண்டு நவீன தமிழ் நாடக 
இயக்கம் ஒன்று கசயற்படத் கதாடங்கியது. சுயஹர் ஹமீட், தாசீசியஸ், நா. சுந்தரலிங்கம், இயளய 
பத்மநாதன், க. பாப ந்திரா ஆகிபயார் இதில் முக்கியமானவர்கள். இவர்கள் புதிய நாடகப் பிரதிகயள 
பவண்டி நின்றனர். இப்பின்னணியில்தான் மஹாகவி, முருயகயன், அம்பி முதலிபயார் கவியத 
நாடகத்தின்பால் ஈர்க்கப்பட்டனர். மஹாகவியின் பகாயட, புதியகதாரு வீடு, முற்றிற்று, முருயகயனின் 
கடூழியம், அப்பரும் சுப்பரும் பபான்ற நாடகங்கள் இப்பின்னணியில்தான் எழுதப்பட்டன. ஈழத்து நவீன 
தமிழ் நாடக இயக்கத்தக்கு அம்பியின் பங்களிப்புத்தான் அவரது பவதாளம் கசான்ன கயத (1970).  இது 
தாசீசிஸால் கநறியாள்யக கசய்யப்பட்டு ககாழும்பில் சிறப்பாக பமயடபயற்றப்பட்டது. 
அவுஸ்திபரலியாவிலும் அவரது நாடகம் ஒன்று பமயடபயறியதாக அறிகிபறன். 

அம்பி விஞ்ஞான, கணித ஆசிாியராக ப  ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர். பாட நூல் உருவாக்கம், 

பாடவிதான அபிவிருத்திப் பணிகளிலும் ஈடுபட்டவர். இப்பின்னணியிப பய இவரது அறிவியல் கல்வி, 
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அறிவியல் தமிழ் கதாடர்பான அக்கயறயயயும் பநாக்க பவண்டும். இவ்வயகயில் பமய த்பதய 
மருத்துவத்யதத் தமிழில் கற்பித்த முன்பனாடி சாமுகவல் ஃபிஸ்க் கிறீன் பற்றிய இவரது மீள் 
கண்டுபிடிப்பு மிகமுக்கியமானது. இவயரப் பற்றி கிறீனின் அடிச்சுவடு என்ற அம்பியின் முதல் நூல் 
1967ல் யாழ்ப்பாணத்தில் கவளிவந்தது. தமிழில் கய ச்கசால் உருவாக்கம் பற்றிய கிறீனின் 
ககாள்யகயயயும் அதில் அவர் விளக்கி இருப்பார். அத்துடன் நின்றுவிடாமல் அந்த ஆய்யவத் 
கதாடர்ந்து Scientific Tamil Memories: Dr. Samuel Fisk Green என்ற ஆங்கி  நூய  1998ல் 
கவளியிட்டார். அறிவியல் தமிழ் கதாடர்பான ஆய்வில் அம்பியின் முக்கியமான பங்களிப்பு இது 
என்பதில் தவறில்ய . 

அம்பி தமிழ் உணர்வும் பற்றும் மிக்கவர். ஈழத் தமிழர்கள், தான் உட்பட, கநல்லிக்காய் மூட்யடயய 
அவிழ்த்து விட்துபபால் உ ககங்கும் சிதற பநர்ந்தயம அவருக்கு மகிழ்ச்சியானதல் . புகலிட நாடுகளில் 
குறிப்பாக இளம் தய முயறயினாிடத்து தங்கள் தமிழ் அயடயாளம் அழிந்துககாண்டிருப்பயத இட்டு 
அவர் மிகுந்த கவய  அயடந்தார். தான் அவுஸ்திபரலியாவுக்குப் பு ம்கபயர்ந்த பின்னர் அங்குள்ள 
தமிழ்க் குழந்யதகளுக்குத் தமியழக் கற்பிப்பதில் அவர் பமற்ககாண்ட முயற்சிகளும் பங்களிப்பும் இந்தக் 
கவய யின் கவளிப்பாடுதான். 'வீட்டிப  தமியழப் பபசும் விதிகசயல் கடயம' என்று அவர் எழுதினார். 
இது அவரது தமிழ் கநஞ்சின் ஆயச. பு ம் கபயர்ந்த பிறகமாழிச் சூழல் அவரது ஆயச நியறபவற 
இடமளிக்குமா என்பயதப் கபாறுத்திருந்துதான் பார்க்கபவண்டும்.  

தழிழுக்குத் கதாண்டுகசய்து கதாண்ணூயற எட்டியுள்ள அம்பிக்கு விழா எடுத்து, ம ர் கவளியிட்டு 
அவயரக் ககௌரவப்படுத்துகின்பறாம். அத்பதாடு அயமயாது அவருயடய நூல்கயளகயல் ாம் 
மீள்பதிப்புச் கசய்து தமிழ்மக்கள் மத்தியில் அவற்யறப் பரவ ாக்குவது அவருக்கு நாம் வழங்கும் 
நிய யான காணிக்யகயாக அயமயும். அவுஸ்திபரலியத் தமிழ்ச் சமூகம் இதயனச்  கசய்யும் என்று 
நம்புகிபறன். 
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அம்பியும் நொனும் 

தி. திருநந்தகுமொர ்
ஆசிரியர,் ப ொம்புஸ்  மிழ்ை் ைை்வி நிகையம் 

 

 

அது 1998ஆம் ஆண்டு. நொை் குடும்ே ்துடை் நியூசிைொந்திை் ஆை்ைொந்து நைரிை் 

வசி ்துை்தைொண்டிருந்  ைொைம். மண்கணே் பிரிந்  துயர ் வரு ்திய ைொை் ைகடே்பிடி ்  

அஞ்ஞொ  வொச ்க  முடி ்துை்தைொண்டு தமை்ை தமை்ை  மிழிை் மீது எை் ைவைம் திரும்பிய 

ைொைம் அது. தவண்ணிைவு எனும் சஞ்சிகை ஒை்கற அங்கிருந்து தவளிை்தைொணரந்்ப ை். 

தசைவுை்குை் ைடட்ுேடியொைவிை்கை. மூை்று வருடங்ைளிை் மூை்று இ ழ்ைகள மடட்ுபம 

தவளிை்தைொணர முடிந் து.  அே்ேடி தவளிவந்  ஓரி ழிை் சிை பிரதிைள் ஒரு இைை்கிய 

இரசிைரிை் முயற்சியொை் அவுஸ்திபரலியொவிை் சிடை்ி, தமை்பேரண்் நைரங்ைகளயும் 

எட்டிே்ேொர ்் து.  

ைவிஞர ் அம்பி ஐயொ அவரை்ள் அே்பேொது ேே்புவொ நியூகிைிை்கும் சிடை்ிை்கும் இகடயிை் 

அடிை்ைடி ேயணம் பமற்தைொள்ேவரொை இருந்திருை்ைபவண்டும்.  ஒரு திருமண நிைழ்வுை்ைொை 

ஆைைொந்து வந்திருந்  அம்பி ஐயொ அங்கு எை்கை விசொரி ்திருை்கிறொர.் அந்நிைழ்வுை்குச ்

தசை்றிருந்  எை் கம ்துைகர அம்பி ஐயொவுை்கு திருமண வீட்டொர ் அறிமுைம் 

தசய்துகவ ்துள்ளைர.்  எைது கம ்துைர ்வீடு வந் தும் அம்பிகைேொைை் மொஸ்டர ்உங்ைகள 

விசொரி ் ொர ்எை்று தசொை்ைதும் அவருடை் அடு ்  நொள் த ொகைபேசியிை் உகரயொடிபைை். 

மறுநொள் மொகை எை் இை்ை ்திற்கு அவகர வரும்ேடி வலிந்து பவண்டிை்தைொண்படை்.  

அம்பி ஐயொ எை் வீடட்ுை்கு வரும்பேொது எைது அ ் ொை் ஜைநொயைம், நண்ேர ்ேொபு, இைை்கிய 

ஆரவ்ைர ்அமரர ்திருநொவுை்ைரசு மற்றும் சிை நண்ேரை்கள அகழ ்திருந்ப ை். அந் ச ்சந்திே்பு 

அம்பி ஐயொவிை் அனுேவங்ைகள நொம் பைடக்ும் நை்ைப ொர ்இைை்கியச ்சந்திே்ேொை நடந் து. 

அம்பி ஐயொ நியூசிைொந்து வருவ ொை அறிந்  பேொது தவண்ணிைவு இ ழ் ேற்றியும் அ கை 

தவளியிடுேவர ்ேற்றியும் விசொரி ்து வரும்ேடி எழு ் ொளர ்முருைபூேதி அவரை்ள் அம்பியிடம் 

பைட்டிருந் ொரொம்.  திருமண கவேவ ்திை் தவண்ணிைவு சஞ்சிகை ேற்றியும் எை்கைே் 

ேற்றியும் விசொரி ்திருை்கிறொர ் அம்பி ஐயொ. இக  எை் வீடட்ுை்கு வந் பேொது அம்பி ஐயொ 
குறிே்பிட்டொர.்  இை்று வகர த ொடரும் அந்  உறகவ எைை்கு ்  மிழ்  ந் து.  

பு ் ொயிர ்ப ொடு நொை் அவுஸ்திபரலியொவுை்குே் குடிதேயரந்்ப ை். சிடை்ியிை் 2002ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து ப ொம்புஸ்  மிழ்ே் ேொடசொகையிை் ஆசிரியரொை ேணியொற்ற ் 
த ொடங்கிபைை்  சிடை்ிை்கு வந்  ைொை ்திை் அம்பி ஐயொகவ ் த ொடரப்ுதைொள்ள சிை 

 டகவைள் முயை்றிருை்கிபறை். அே்பேொது ஐயொ மீண்டும் ேே்புவொ நியூகிைிை்குச ்

தசை்றிருை்ைபவண்டும். அை்ைது உைைம் சுற்றே் பேொயிருை்ைபவண்டும்.  அ ைொை் அவரிை் 

த ொடரப்ு கிகடை்ைவிை்கை.  

2003ஆம் ஆண்டிை் ஒரு நொள் ஐயே்ேை் ஆைய நிரவ்ொை ்திை் அே்பேொதிருந்  நண்ேர ்வைப வொ 
ஐயே்ேை் பைொவிை் நிதி பசைரிே்பு நிைழ்சச்ி ஒை்றிற்ைொை ேட்டி மண்டேம் ஒை்கற ஏற்ேொடு 

தசய்திருந் ொர.்  பேரொசிரியர ்தேொை் பூபைொைசிங்ைம் அவரை்ளிை்  கைகமயிை் நகடதேற்ற 

அே்ேட்டிமண்டே ்திை் அமரர ் பவந் ைொர ் இளங்பைொவும் நொனும் ஒவ்பவொர ் அணியிை் 

பேசிபைொம். அந்  விழொ நிைழ்சச்ிைள், ேட்டிமண்டே ்திை் பேசுபவொர ் பேொை்ற விடயங்ைள் 

இை்ே ் மிழ் வொதைொலியிை் விளம்ேரமொை ஒலிேரே்ேொகியது.  அந் ே் 

ேட்டிமண்டே ்துை்தைை லிடை்ம் உை்பரைியை் மண்டே ்திற்கு நொை் தசை்ற சிை 

நிமிடங்ைளிை் அம்பி ஐயொவும் அங்கு வந்துவிட்டொர.்  வொதைொலி அறிவி ் லிை் எைது 

தேயகரை் பைட்ட ொைவும் எை்கைச ்சந்திை்ை விரும்பிய ொை் அங்கு வந்  ொைவும் அம்பி ஐயொ 
கூறியக ை் பைட்டதும் எை்கை மறந்து பேொபைை். இரண்டொவது  டகவயொைவும் அம்பி ஐயொ 
எை்கை ் ப டி வந் கம எைை்கு இை்ே அதிரச்ச்ியொை இருந் து.  

அந்  வருடம் எை்கையும் நண்ேர ்குைசிங்ை ்க யும் ப ொம்புஸ்  மிழ்ே் ேள்ளியிை் சந்திை்ை 

வந்திருந் ொர ்அம்பி ஐயொ. அே்பேொது அவர ் மிழ்ே் ேொடசொகைைள் கூட்டகமே்பிை் ேொடநூை் 
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குழுவிை் பிர ம ஆபைொசைரொை இருந் ொர.்  எை்கைே் ேொடநூை் குழுவிை்  ை்பைொடு 

இகணந்து தசயற்ேடும்ேடி அகழ ் ொர.்   பமலும் அமரர ் இளங்பைொவிடம் தசொை்லி 

எை்கையும் ேொட ்திட்டச ் தசயற்ேொடுைளிை் ேங்குேற்ற அகழ ் ொர.்  அம்பி ஐயொ அை்று 

எை்கை ஆடத்ைொண்டு எை் ேொக கய வகு ்திருந் ொர ் எை்பற கூறபவண்டு. அை்றிலிருந்து 

ேொடநூை் தசயற்ேொடுைளிை் த ொடரச்ச்ியொை ஈடுேடட்ு வந்ப ை்.  

பவகைே்ேளு, ஏகைய சுகமைள் எை நொை் அம்பி ஐயொவுடை் ேை  டகவைள் நீண்டைொைம் 

த ொடரப்ுதைொள்ளொது இருந்திருை்கிபறை். அே்பேொத ை்ைொம் த ொகைபேசியிை் 

த ொடரப்ுதைொண்டு நைம் விசொரிே்ேொர ் அம்பி ஐயொ.  பேரசிரியர ் ைந் ரொஜொ, நண்ேர ்
குைசிங்ைம் ஆகிபயொர ் ேற்றி எை்பைொடு பேசும்பேொது விசொரிே்ேொர.்  நொை் அவகர  ்

த ொடரப்ுதைொள்ளும்பேொத ை்ைொம் “வணை்ைம் ஐயொ” எை்று அவகர விழிே்பேை்.  

”வணங்கிபைை், தசொை்லுங்ைள்” எை்ேொர.்  

ே ்து ேை்ைிரண்டு ஆண்டுைளுை்கு முை்ைர ் ேை  டகவைள் அம்பி ஐயொகவ ் த ொடரப்ு 

தைொள்ள முயற்சி ்ப ை்.  ைகடசிவகர த ொடரப்ு கிகடை்ைவிை்கை. ஒரு நொள் எை் வீடட்ுை்கு 

ஒரு அகழே்பு வந் து. ைரைர ்  குரை். எதுவும் விளங்ைவிை்கை. சிை நிமிட பநர ்திை் மீண்டும் 

அகழே்பு வந் து. மறுமுகையிை் அம்பி ஐயொவிை் அருகமே் பு ை்வர ்திருை்குமொர ்பேசிைொர.் “ 
அே்ேொவுை்கு இ ய ்திை் ச ்திரசிகிசக்ச தசய்து இே்பேொது மரு ்துவமகையிை் இருை்கிறொர ்
எை்றொர ்அவர.்  அை்று நொனும் மகைவியும் விழுந் டி ்துை்தைொண்டு அை்று பிற்ேைை் சிடை்ி 
நைருை்கு அண்கமயிலுள்ள பறொயை் பிரிை்ஸ் அை்பிரட்  மரு ்துவமகைை்கு விகரந்ப ொம்.  

ஐயொ, ைட்டிலிை் சொய்ந் ேடி இருந் ொர.்  அவகரச ் சுற்றிலும் மரு ்துவ உேைரணங்ைளும் 

குழொய்ைளுமொை இருந் து. 

த ொண்கடை்குழியூடு குழொய் கவ ்திருந் ைரொம்.  அம்பி ஐயொ வழை்ைம்பேொை 

மகிழ்சச்ிபயொடு எதுவி  ே ற்றமுமிை்றி இருந் ொர.்  தமதுவொைே் பேசச்ுை்தைொடு ்ப ை். அவர ்
குரை் ைரைர எை்றிருந் து.  இை்று வகர அந் ை் ைரைர குரலிபைபய பேசுகிறொர.்  ஐயொவுை்கு 

இர ் ை்குழொயிை் ஏற்ேட்ட அகடே்புை்ைொை பைொகிரொவிை் உள்ள தசை். பஜொரஜ்் 

மரு ்துவமகையிை் அறுகவச ் சிகிசக்ச நகடதேற்றிருை்கிறது.  அறுகவச ் சிகிசக்சை்குே் 

பிந்திய மரு ்துவை் ைவைிே்பு அவ்வளவு திருே்திைரமொை இருை்ைவிை்கையொம். ஐயொவிை் 

நிகை பமொசமொகிை்தைொண்டிருை்கையிை் ஐயொகவ அதி தீவிர சிகிசக்சே் பிரிவுை்கு 

மொற்றியுள்ளைர.் உயிரை்ொே்புச ் சொ ைங்ைளுடை் ஐயொகவ தீவிர சிகைசக்சே் பிரிவிை் 

கவ ்துள்ளைர.்  மரு ்துவ நிபுணரிை் ஆபைொசகையிை்ேடி ஐயொகவ நைரிலுள்ள பிரிை்ஸ் 

அை்பிரட் மரு ்துவமகைை்கு மொற்ற விரும்பிய பேொதிலும், அதி தீவிர சிகிசக்சே் பிரிவிை் 

உள்ளவரை்கள பவறு இட ்துை்கு மொற்ற மறு ்துவிட்டைர.்   அம்பி ஐயொவிை் மைை் அந்  

மரு ்துவமகையிை்  ைவை் த ொழிை்நுட்ேே் பிரிவிை் நீண்டைொைம் ைடகமயொற்றியவர.் 
ஐயொவிை் மூ ்  மைள் ேே்புவொ நியூகிைியிை் மரு ்துவ சிகிசக்ச நிபுணர.் இருவரும் முயை்று 

இரு கவ ்தியசொகைைளிை்  நிரவ்ொை ்துடனும், சிகிசக்ச நிபுணரை்ளுடனும் பேசி ஐயொகவ 

இடம்மொற்றும் ஏற்ேொடக்டச ் தசய் ைர.்  இ ற்கிகடயிை் ஒரு ைட்ட ்திை் ஐயொவிை் 

உயிரை்ொே்புச ் சொ ை ்க ை் ைழற்றிவிட முை்கைய மரு ்துவமகை தீரம்ொைி ்துவிட்டது. 

அ கைச ்தசய்வ ற்கிகடயிை் அம்பி ஐயொவிை் பிள்களைள் ஏற்ேொடு தசய்துவிட்டைர.் புதிய 

மரு ்துவமகையிை் சிகிசக்ச நிபுணரை்கள அகழே்பி ்து மரு ்துவம் 

தசய்வி ்திருை்கிை்றைர ் பிள்களைள். அங்கு வந்  புதிதிை்  ொை் அம்பி ஐயொ எை்கை 

அகழ ்திருை்கிறொர.் இந் ச ்தசய்திகய அம்பி ஐயொ தசொை்லி ் த ரிந்துதைொண்படை்.  

அம்பி ஐயொ 1974இை் 15 வொரைொை புைகமே் ேரிசிை் தேற்று குடி த் ொகைை் ைை்வி (Population 

Studies) தேறுவ ற்ைொை அதமரிை்ைொவிை் ைதைை்ரிை்ைட் மொநிைே் ேை்ைகைை்ைழை ்திற்குச ்

தசை்றொர.்  அங்கு மை் ஓடர ் எை்ற விரிவுகரயொளரிை் நட்புை் கிகட ் து. இருவரும் ைை்வி 

நிைழ்சச்ி ் திட்ட ்திற்கு அே்ேொை் ேைதும் ே ்தும் பேசிவந் ைர.் அே்பேொது மரு ்துவர ்
சொமுபவை் கிறீை் அவரை்ள் ேற்றிய பேசச்ு வந் து.  அ ை் த ொடரச்ச்ியொை அங்குள்ள உள்ளூர ்
வொரே்ே ்திரிகை ஒை்றிை் நிருேருடை் ஐயொவுை்கு த ொடரக்ே ஏற்ேடு ்திை் தைொடு ் ொர ்மை் 

ஓடர.்  அந்  அம்கமயொர ்ஐயொகவ  ைது இை்ை ்துை்கு அகழ ்து சொமுபவை் கிறீை் ேற்றிய 

தசய்திைகள ஐயொ தசொை்ை ஒலிே்ேதிவு தசய்திருந் ொர.்  அ கை அடிே்ேகடயொை கவ ்து 

சொமுபவை் கிறீை் ேற்றி ஒரு ைடட்ுகர அந்  உள்ளூர ்வொரே்ே ்திரிகையிை் வந்திருந் து. 
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அ ை்பிை் ஒரு நொள் அம்பி ஐயொ வகுே்பிை் இருந் பேொது ஒரு த ொகைபேசி அகழே்பு 

வந்  ொம்.  மறுமுகையிை் இருந் வர ்”I am Thomas Green, grand son of Dr Samuel Fisk Green’ எை்று 

அறிமுைச ்தசய்திருை்கிறொர.்  அம்பி ஐயொவிை் உள்ளம் துள்ளிை்குதி ்திருை்கும். உங்ைகள நொை் 

வந்து சந்திை்ை விரும்புகிபறை் எை ஐயொ தசொை்ைதும், “ இை்கை, நீங்ைள் வரபவண்டொம், 

இைங்கையிை் இருந்து நீங்ைள் இங்கு வந்துள்ளீரை்ள். உங்ைகள நொங்ைள் வந்து ேொரே்்ேது ொை் 

சரியொை இருை்கும்” அவர ்கூறி வந்து ஐயொகவச ் சந்தி ் ப ொடு அவகர  ம் இை்ை ்துை்கும் 

அகழ ்துச ்தசை்றிருை்கிறொர.்  அந்  இை்ை ்திை் மரு ்துவர ்சொமுதவை் கிறீை் இைங்கையிை் 

இருந்து  ை்நொடு திரும்புகையிை் தைொண்டுதசை்ற அ ் கை தேொருடை்களயும் 

நூை்ைகளயும் ஒரு அகறயிை் ே ்திரே்ேடு ்க  கவ ்திருை்கிறொர ் பேரை் த ொமஸ் கிறீை்.  

ஏை் இந் ே் தேொருடை்கள நீங்ைள் ேொதுைொ ்து வருகிறீரை்ள் எை ஐயொ பைட்ை, அக  ்  ொை் 

நொனும் இதுநொள் வகர பைடட்ுை்தைொண்டிருை்கிபறை் எை்றொரொம் அவர ்மகைவி.  த ொடரந்்து,  

இே்பேொது  ொை் அ ை் ைொரண ்க  நொை் உணரந்்துதைொண்படை்.  உங்ைள் வருகைை்ைொை ் 
 ொை் நொங்ைள் ைொ ்திருந் து பேொை் ஆகிவிட்டது எை்று த ொமஸ் கிறீைிை் மகைவி 

கூறியிருந் கமகய ஐயொ அடிை்ைடி தசொை்லி தநகிழ்ந்துபேொவொர.்   

அம்பி ஐயொ ேை்பவறு ஆளுகமைள் தைொண்ட ஒருவர.்  அவகரை் குழந்க ை் ைவிஞரொைே் 

ேொரே்்ேவரை்பள அதிைம்.  அவர ்எழுதிய ேொடநூை்ைகள சிைபர அறிந்திருை்கிை்றைர.்  அதிலும் 

அவரிை் புைகமகய, அவரிை் ைை்விச ்சிந் கைகய, தமொழிை்ைை்வி ஞொை ்க  ஒரு சிைபர 
அறிந்திருை்கிை்றைர ்எை்ேது  ொை் உண்கம.  குழந்க ைளுை்கு பவண்டிய தமொழி ஆற்றகை 

எந்  வகையிை் எந்  நிகையிை் தைொடுை்ைபவண்டும் எை்ேக  அவரிை்  மிழ் ஒை்று மு ை் 

 மிழ் நொை்கு வகரயொை ேொடநூை்ைகளை் ைரிசகைபயொடு ைொய் ை் உவ ் ை் இை்றி 

அணுகியவரை்ளுை்கு ் த ரியும்.  இே்பேொத ை்ைொம் சிை பம ொவிைள் அம்பி ஐயொ எழுதிய 

ேொடங்ைகள ்  திரு ் பவண்டும் எை்று புறே்ேடுகிறொரை்ள்.  ேொடநூை் த ொடரே்ொை அம்பி ஐயொ 
அவரை்ள் அடிை்ைடி தசொை்லும் வொை்கியம் ஒை்றுண்டு.  A lesson is not written. It is REWRITEN 

எை்ேொர.்  ேொடநூை் திரும்ே திரும்ே மீள எழு ே்ேடபவண்டும் எை்ேதிை் அம்பி ஐயொ எை்றும் 

நம்பிை்கை தைொண்டிருந் ொர.்  ஆயினும் அது மூைே்பிரதி உயிரே்்புடை் இருை்ைபவண்டும் 

எை்ேது அடிே்ேகடயை்பறொ.  இை்னும் சிைபரொ  ொம் எழுதியதிை் ஒரு வரிகய 

மொற்றுவ ொைொலும்  மது அனுமதி தேறபவண்டும் எை்று வலியுறு ்தும் இை்ைொை ்திை் அம்பி 

ஐயொவிை் இே்பேொை்கு அவரிை் ேணிவுள்ள ்க ை் ைொடட்ுகிறது.  

அம்பி ஐயொவிை் இைை்கியை் ைை்விே் ேணிைகளே் ேொரொட்டி அவரது 75ஆவது அைகவயிை் 

மிைே்தேரும் விழொ ஒை்கற இைை்கியே் பி ொமைர ் அமரர ் எஸ்.பேொ அவரை்ள் சிடை்ியிை் 

ப ொம்புஷ் ஆண்ைள் உயர ்ரே் ேொடசொகையிை் ஏற்ேொடு தசய்திருந் ொர.்  அங்கு ேை 

நூை்ைளும் தவளியிடே்ேட்டை.  அதிை் அம்பி ஐயொவிை் “ அந் ச ்சிரிே்பு” எனும் ைவிக  நூலும் 

தவளியிடே்ேட்டது. 

அந்  விழொவுை்கு ஒரு வொர ்திற்கு முை்ை ொை அமரர ் எஸ்.பேொ அவரை்ள் எை்கை 

த ொகைபேசியிை் அகழ ்து அம்பி ஐயொவிை் 75ஆவது பிறந் நொள் விழொவிை் அம்பி ஐயொ 
ேற்றிச ்பேசபவண்டும் எை்று பைட்டிருந் ொர.்  அந்  விழொவிை் எைை்குே் பேசை்கிகட ் து எை் 

வொழ்விை் முை்கிய  ருணமொை இை்ைமும் ைருதுகிபறை். இை்று அம்பி ஐயொவுை்கு அைகவ 90 

எை்ேது எ ்துகண மகிழ்சச்ியொை  ருணம். இது எ ் கை பேருை்கு கிகடை்கும். நை்ைொகரை் 

ைொண்ேதுவும் நை்பற. நை்ைொருடை் இணங்கி இருே்ேதுவும் நை்பற. நை்ைொர ் குணங்ைள் 

உகரே்ேதுவும் நை்பற.  அம்பி ஐயொவிை் வொழ் ்து எம்கம வொழகவை்கும்.  அம்பி ஐயொ ேற்றி 

எை்பைொரும் பேசுகிபறொம்.  எை்ைொவற்கறயும் பேச முகைகிபறொம்.  மிழ் எழு ்துைகிற்கு 

அவரிை் ேங்ைளிே்கே முழுகமயொை ஆய்வு தசய்ய முகையும் ஒருமொணவைொை் மடட்ுபம 

அவர ்  மிழுை்ைளி ்  அரே்்ேணிே்புடை் கூடிய இைை்கியச ் தசை்வங்ைளிை் ஆழ அைை ்க  

தவளிை்தைொணர முடியும். அே்ேடி ஒரு மொணவகைை் ைொணை் ைொ ்திருே்பேொரிை் நொனும் 

ஒருவை்.  

வொழி அம்பி ஐயொ. 
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மனித பநய இ க்கியவாதி கவிஞர் அம்பி 
மாத்தயள பசாமு 

 

கவிஞர் அம்பி அவர்கயள முதன்முதலில் சந்தித்தது சிட்னியில்தான். சிட்னியின் கதன்பகுதியில் 

ALLAWAH என்ற இடத்தில் குடியிருந்தபபாது, அதன் பக்கத்தில் இருந்த HURSTVILLE என்ற 

இடத்தில் கவிஞர் அம்பி இருந்தார்.   அப்பபாது அடிக்கடி அவயரச் சந்திக்க முடிந்தது.  

அப்பபாது ஈழத்து பபார்,  இ க்கியம், பு ம் கபயர்ந்த தமிழர்களின் எதிர்கா  சந்ததியாின்  தாய் 

கமாழி குறித்தும்    நியறய பபசிபனாம். எப்பபாதும் மனிதர்கயள காயப்படுத்தும் 

வார்த்யதகயள அவர் பபசியதில்ய .தன் கருத்துக்களுக்கு  மாறுபட்ட கருத்துயடயவருக்கு 

எதிராக வார்த்யதகயள காட்டியதில்ய .ஒவ்கவாருவருக்கும் ஜனநாயக உாியம உண்டு என்று  

நியனத்தவர். தமிழர் பு ம் கபயர்ந்த நாடுகளில் அடுத்த தய முயறபயா தமியழ  வி கி 
விடுபமா என்ற அச்சம் எப்பபாதும்அவருக்கு   இருந்தது. அந்த அச்சத்யத     அவர் தம் 

கவியதகளில் அற்புதமாய் கவளிப்படுத்தியவர்.   

கவிஞர் அம்பி  கவிஞருக்கு பம ாக ஒரு நல்  சிந்தயனவாதி, மானுட பநயர். எனது 

அனுபவத்தில் சி  இ க்கியவாதிகளிடம் மானுட பநயத்யதக் காண முடியாமல்இருந்தது  

ஆனல், கவிஞர் அம்பி அவர்களில் மாறுபட்டவர்.;மனித பநயம்  குறித்து எழுதுவபதாடு  

அதயன வாழ்வில் கயடப்பிடித்தவர்.   

'ககாஞ்சு தமிழ்' என்ற நூலில் குழந்யதகளுக்கான கவியதகள் ககாஞ்சுகின்றன. அந்த நூலுக்குக் 

கண்பணாட்டம் எழுதிய க. சச்சிதானந்தன் 'கவியதகளில் அயமத்த  கமாழி பிள்யளப் 

பருவத்தில் ஏழு வயதுள்ள சிறாாின்கசாற்க் களஞ்சியத்யதயும், கமாழி அயமப்யபயும் 

ககாண்டது வியக்கத்தக்கதாகும். அடி பதாறும் கருத்து முற்றுவது பிள்யளகளின் இயல்புக்கு 

மிகப் கபாருத்தமானது' என்று குறிப்பிட்டது முக்கியமானதாகும். 

சிறுகயதகள் மூ ம் எழுத்து கில் கால் யவத்த அம்பி, கவியதகயள எழுதத் கதாடங்கியதால் 

ஈழத்து இ க்கிய உ கம் சுஜாதா பபான்ற விஞ்ஞானச் சிறுகயத எழுதும் ஒருவயர அயடய 

முடியவில்ய . 

.தமிழ் பபசும் நல்லு ககமல் ாம் விஞ்ஞானச் கசாற்கள் ஒபர விதமாக இருத்தல் பவண்டும் 

என்ற பகாாிக்யகயய 1959&ஆம் ஆண்டிப பய முன்யவத்த இவர், இ ங்யக வாகனாலிக் 

கல்வி ஒலிபரப்பிலும், கிராம சஞ்சியககளிலும் விஞ்ஞான நிகழ்ச்சிகயளப் ப  ஆண்டுகளாகத் 

தமிழிப  திறம்பட நடத்தியவர். என்று இரசிகமணி கனக கசந்திநாதன் கூறியிருப்பது நூற்றுக்கு 

நூறு சாியானது. 

1981ஆம் ஆண்டு முத ாவது, பப்புவா நியூகினி நாட்டின் கதாய க்கல்விக் கல்லூாியில் கயத 

விஞ்ஞானப் பாட அதிகாாியாகப் பணிபுாிந்தார். பிறகு இ ங்யக இனப்பிரச்சயனயின் 

காரணமாக அவுஸ்திபரலியாவிற்குப் பு ம் கபயர்ந்தார். பு ம் கபயர்ந்து ஒதுங்கவில்ய . 
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கவிஞர் அம்பி. ப  நூல்கயளத் தமிழுக்குத் தந்தார். அவற்றில் பு ம் கபயர்ந்த தமிழர்களின் 

வர ாற்று ஆவணமாக இருப்பது "உ களாவிய தமிழர்" எனும் நூல். அது கனடா, 
கறாறான்பரா எஸ்.தி. அகி ன் நியனவாக கவளியிடப்பட்டது. அந்நூப  இனி வரப்பபாகும் 

பு ம் கபயர்ந்த தமிழர் வர ாற்று நூல்களுக்கு அடித்தளமாகும்.அவருயடய இ க்கியப் 

பயடப்புகள் அவயரத் தய சிறந்த இ க்கியவாதியாக ஈழத்திலும், பு ம்கபயர் தமிழர் 
மத்தியிலும் அயடயாளம் காட்டியுள்ளன.அவாின் பயடப்புகள் யாவுபமபட்டப்படிப்பிற்கு 

உாியனவாகும் .  

சிட்னியில் நடந்த நூல் கவளியீடுகளுக்கும், இ க்கிய விழாவிற்கும் சக்கர நாற்காலியில் 

இருந்தபபாதும் வந்தார். அவயர மனம் பகாணாது அயழத்து வரும் மகன் திரு 

பாராட்டுக்குாியவர். 'தமிழ் ஓயச' சி ப்பதிகார விழாவில் தமிழ்நாட்டின் மூத்த தமிழ் அறிஞர் 
சி ம்கபாலி கசல் ப்பனால் கவிஞர் அம்பி பாராட்டப்பட்டயத நியனத்துப் பார்க்கிபறன். அது 

சிட்னியில் கவளிவரும் தமிழ் இதழின் பாராட்டு. அது மட்டும் பபாதாது, இ ங்யகப் 

பல்கய க்கழகங்களும், பு ம் கபயர்ந்த தமிழ் அயமப்புகளும்அவயரப் பபாற்ற பவண்டும். 

அவாின் பயடப்புகயளப் பரவும் வயக கசய்தல் பவண்டும். அதுதான் 90 வயயத 

எட்டிப்பிடிக்கும் கவிஞர் அம்பியய வாழ்த்துவதற்கு ஒப்பாகும். 
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அம்பி ஐயொ பல்லொண்டு வொழ்க 
 

குலசிங்கம் சண்முகம் 

சிடை்ி 
 

அது 2017ஆம் ஆண்டு ே ் ொம் மொ ம்.  ேே்புவொ நியூகிைியிை் தசய்துதைொண்டிருந்  

பவகையிை் இருந்து விைகி, சிடை்ிை்கு திரும்ே இருந்  ைொைம்.  அந் நொட்டிை்  கைநைர ்
பேொரட்் பமொஸ்லியிலிருந்து ஒரு த ொகைபேசி அகழே்பு. இதுவகர அறிந்திரொ  புதிய 

இைை்ைமொை இருந் கமயொை் யொர ் பேசுகிறீரை்ள் எை்று பைட்படை். “ நொை் சுே்பிரமணி 
பேசுகிபறை்”  “ உங்ைகள எைை்கு ் த ரியொப , யொர ்சுே்பிரமணி?” எை்கை பமலும் பசொதிை்ை 

விரும்ேொமை், ”நொை் அம்பி” எை்றொர.் ஐபயொ, ஐயொ, நீங்ைள் இங்பை எே்ேடி? எை்று பேச ் 
த ொடங்கிபைை்.  ”சிடை்ிை்குே் பேொகும் வழியிை் இங்பை ஒரு ரம் வந்து பேொம்” எை்று 

பைடட்ுை்தைொண்டொர.்  இருேது வருடங்ைளுை்கு முை் அம்பி ஐயொகவச ்சந்தி ்  அப  வீட்டிை் 

மீண்டும் அவகரை் ைண்படை் 

அம்பி ஐயொகவயும் அவரது குடும்ே ்திைகரயும் 1996இை் மு ை்மு ைொை ேே்புவொ நியூகிைி 
எை்ற நொட்டிை் சந்தி ்ப ை். அம்பி ஐயொவிை் மைள் கவ ்திய ைைொநிதி உமொ அவரை்ள் 

 ற்பேொது குடும்ே ்துடை் இந்  வீட்டிை் வசிை்கிறொர.்  கிழை்குே் ேை்ைகைை்ைழை ்திை் இருந்து 

அங்கு தசை்றபேொப , பேரொசிரியர ் தமௌைகுரு அவரை்ளும், எைது குருவொை பேரொசிரியர ்
சி ்திரபைைொ தமௌைகுரு அம்கமயொரும், “அம்பி எங்ைள் தநருங்கிய நண்ேர.் அவர ்ேே்புவொ 
நியூகிைி நொட்டிை் ைை்வி ் திகணை்ைள ்திை் ஆபைொசரைரொைே் ேணி புரிந்து வருகிறொர.்  
முடிந் ொை் அவகரச ்சந்தி ்து நொங்ைள் சுைம் பைட்ட ொைச ்தசொை்லுங்ைள்” எை்றைர.்  

அந்  நொடட்ுை்குச ் தசை்றதும், அம்பி அவரை்கள எே்ேடிச ் சந்திை்ைைொம் எை்று 

எண்ணிை்தைொண்டிருந்ப ை்.  அங்கு ேணிபுரியும்  மிழரை்ளிை் குடும்ேங்ைள் வொர இறுதியிை் 

கூடட்ுே்பிரொர ்் கை நிைழ்சச்ிை்ைொைை் கூடுயிருந் ைர.் பிரொர ்் கை முடிந்  பிை் ஒருவர ்
பேசிைொர ்  முை்வரிகசயிை் இருந்து ைகடசி வரிகசயிை் உள்ளவரை்ள் அ ் கை பேகரயும் 

ைவரந்்திழுை்கும் ைசச்ி மொை பேசச்ு – ைைைைே்ேொை, ைக  தசொை்லும் ேொங்கிை் இரசிை்கும் 

வண்ணம் பேசிைொர.்  பேசச்ு முடிந் தும் அவகர தநருங்கிச ் தசை்று ேொரொட்டிை் 

கைதைொடு ்ப ை். எை்கை அறிமுைே்ேடு ்திபைை்.  அவர,்  ொை் அம்பி எை்றொர.் ஐயொ, நீங்ைள் 

 ொை் அந்  அம்பி? எை்று த ொடரந்்து அவருடை் தமௌைகுரு சி ்திரபைைொ  ம்ேதியரிை் 

தசய்திகயச ்தசொை்லி பேசிை்தைொண்டிருந்ப ை்.   

எை்னுடை் புதி ொை அந்  நொட்டிற்கு வந் வரை்கள  ை் வீட்டிற்கு அகழ ்து நை்ை விருந்து 

ேகட ்து உேசரிே்ேொர.் நொங்ைள் பேொைபேொது கூட,  ட்டசச்ிை் ஏப ொ அடி ்துை்தைொண்டிருந் து 

எைை்கு இை்ைமும் ஞொேைமொை உள்ளது  1999இை் எை் குடுே்ே ்துடை் நொை் ேே்புவொ 
நியூகிைியிை் இருந்து சிடை்ிை்குை் வந்துவிட்படை்.  2000 ஆண்டிை் அமரர ் பவந் ைொர ்
இளங்பைொவிற்கு அம்பி ஐயொ எை்கை சிேொரச்ு தசய்  ொை அறிந்ப ை்.  “குை ்க யும்  மிழ்ை் 

ைை்வி நிகைய ்திை்  மிழ் ைற்பிை்ைச ் தசொை்லிே்ேொருங்பைொ” எை்று அவர ் கூறிய ொைை் 

பைள்விே்ேட்படை்.   

2012-13ஆம் ஆண்டுைளிை் அம்பி ஐயொ அவரை்ள் வசிை்கும் ப ஸ்ற்விை் Hurstville இை் 

அகமந்திருை்கும் அவுஸ்திபரலிய இகறவரி ் திகணை்ைள ்திை் நூைைரொை ் த ொழிை் புரியும் 

வொய்ே்புை் கிகட ் து.  பவகை முடிய அவரது வீடட்ுை்குச ் தசை்று ேைதும் ேற்றி இருவரும் 

உகரயொடுபவொம்.  ஐயொவுடை் ேழகிய நொட்ைளிை் அவகர ஓர ்அரிய நண்ேைொை, ைவிஞரொை, 

ஆபைொசைரொை,  மிழறிஞரொைை் ைண்டிருை்கிபறை்.  நண்ேர ் திருநந் குமொர,் பேரொசிரியர ்
ஆ.சி.ைந் ரொஜொ ஆகிபயொர ்அம்பி ஐயொவுடை் எைை்கு இருந்  நட்பிகையும் த ொடரப்ிகையும் 

பேண உ வியவரை்ள். 

உமொ,  யொ, திரு ஆகிபயொர,் மைி  பநய ்க யும் அை்கேயும், ேண்கேயும் இயை்ேொைபவ 

தைொண்டிருை்கும் அம்பி ஐயொவிை் அற்பு மொை பிள்களைள். அம்பி ஐயொவிை் மகைவி, அவரது 

பேரே்பிள்களைள்  எமது நை்றிை்கும் வொழ் ்துை்கும் எை்றும் உரியவரை்ள்.  

அம்பி ஐயொ அவரை்ள் ேை்ைொண்டு வொழ்ை எை அவரிை் த ொண்ணூறு வயதிை் வொழ் ்துகிபறை். 
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தமிழ் மருத்துவ முன்கனொடி கிறீன் பற்றிய கவிஞர் 
அம்பியின் எழுத்தும் ஓர் அவுஸ்திகரலியத் தமிழ் 

இனளஞியின் பொரன்வயும் 
திருமதி நிகேவிதொ அே்வின் பொலசுப்பிரமணியன் 

அம்பி ஐயொவிற்கு த ொண்ணூறொவது பிறந்  நொள்  விழொ தைொண்டொடே் பேொகிறொரை்ள் எை்று 

அறிந் தும் அவருகடய பு ் ைங்ைகள எை்ைொம்  ப டிே் ேடிை்ை ஆரம்பி ்ப ை். அவற்றுள் 

எை்கை மிைவும் ைவரந்் து மரு ்துவ முை்பைொடி டொை்டர ்சொமுவை் கிறீை் ேற்றி அவர ்எழுதிய 

நூை்.  இந் ே் பு ் ை ்க  ஆங்கிை ்திலும்  மிழிலும் மிைவும் அழைொை எழுதியிருை்கிை்றொர.் 

இரண்டு பு ் ைங்ைகளயும் வொசி ்து மகிழ்ந்ப ை். இந்  பு ் ைங்ைகளே் ேடி ் தும், எைை்கு 

ஏற்ேட்ட வியே்பிற்கும் ஆசச்ரிய ்திற்கும் அளபவ இை்கை.  

“யொமறிந்  தமொழிைளிபை  மிழ்தமொழி பேொை் இைி ொவது எங்கும் ைொபணொம்” எை்ற 

ேொரதியிை் வொை்கை உண்கமே்ேடு ்துவது பேொை ஒரு அதமரிை்ைர ் மிழ் தமொழிகயை் ைற்று, 

 மிழரை்பளொடு வொழ்ந்து,  மிழிபை  மிழரை்ளுை்கு ஒரு புதிய துகறகயை் ைற்பி ்து,  மிழிபை 

எண்ணற்ற அறிவியை் விஞ்ஞொை நூை்ைகள தமொழிதேயர ்்து,  மிழிபை அைரொதிைகள 

உருவொை்கி,  மிழிபை வரைொறு ேகட ்  ைக   ொை் இது. 

1880 ைளிை்  இைங்கை ஆங்கிபையரிை்  குடிபயற்ற  நொடொை  இருந்  ைொை ்திை் கிறிஸ் வ 

ம  ்க யும்  கவ ்திய ்க யும் பேொதிே்ே ற்ைொைே் ேை அதமரிை்ை மிஷை் ஊழியரை்ள் 

இைங்கைை்கு வந் ொரை்ள். அவரை்ளிை்  ஒருவரொை வந் வர ்  ொை் டொை்டர ்கிறீை்.  ை்ைைம் 

ைரு ொது பசகவயொற்றிய ஒரு உை்ை மொை மைி ர.் இதிபை ஆசச்ரியம் எை்ைதவை்றொை், 

 ொை் எந்  மை்ைளுை்குச ் பசகவ  தசய்ய வந் ொபரொ அந்  மை்ைளிை் தமொழிகயை் ைற்ற 

பிை்ைர ்ொை்  அந்  மண்ணிை் ைொைடி எடு ்து கவ ் ொர.் அவரை்ளுகடய தமொழிகயே் 

பேசுவ ை் மூைம் அவரை்கள நை்கு புரிந்துதைொண்டு உணரவ்ு  பூரவ்மொைச ்பசகவ ஆற்றைொம் 

எை்தறண்ணிைொர.் 

இரண்டை்ை  மூை்றை்ை இருேது ஆண்டுைள்  மிழ் மை்ைளுடை், மரு ்துவரொைச ்பசகவயொற்றி 

வொழ்ந் து மடட்ும் அை்றி மரு ்துவ ்க  ்  மிழ் மொணவரை்ளுை்குை் ைற்பி ் ொர.் அதிலும் 

அவர ் தசய்  வியே்பிற்குரிய விடயம் எை்ைதவை்றொை், பமைொடட்ு கவ ்திய ்க  ் 

 மிழரை்ளுை்கு ்  மிழிபை ைற்றுை் தைொடுை்கிை்ற  ஒரு துணிசச்ைொை ைொரிய ்க   ஆரம்பி ்து 

அக  நகட முகறே்ேடு ்திை் ைொட்டியது ொை்.  ைது  மிழ் தமொழிே் புைகமகய ் த ொடரந்்து 

வளர ்்துை் தைொண்டு முகறயொை ேொட ்திட்டங்ைகள வகு ் ொர.் ேை மரு ்துவ விஞ்ஞொைே் 

பு ் ைங்ைகள எை்ைொம் ஆங்கிை ்திை் இருந்து  மிழிை் தமொழி தேயர ்் ப ொடு,  ொை் 

ஆங்கிை ்திை் ேயிற்றுவி ்  மொணவரை்கள அவரை்ள் ைற்ற விடயங்ைகள ்  மிழிபை 

தமொழிதேயரை்்குமொறு ஊை்குவி ் ொர.் இக  ் ொை்  ேொரதி  ேொடிைொை் “பிறநொடட்ு நை்ைறிஞர ்
சொ ்திரங்ைள்  மிழ்தமொழியிற் தேயர ்் ை் பவண்டும்“ எை்று. அக  நைவொை்கிை் ைொட்டிைொர ்
டொை்டர ்கிறீை் அவரை்ள்.   

இவ்வொறு அவர ் ேை நூை்ைகள தமொழிதேயரை்்கும்பேொது அவருை்கு ஒரு தேரிய சவொை் 

ஏற்ேட்டது. ேைமரு ்துவச ்  தசொற்ைளுை்கு இகணயொை ைகைசத்சொற்ைள்  மிழிை் 

இருை்ைவிை்கை.  

 ளரந்்து விடவிை்கை டொை்டர ்கிறீை். நீங்ைள் தசொை்ைொை் நம்ே மொட்டீரை்ள் டொை்டர ்கிறீை் 

அவரை்ள்  மிழிை் விஞ்ஞொைை்ைகைச ் தசொற்ைகள ்  ொபை உருவொை்கிைொர.் கவ ்தியை் 

ைை்விை்கு ்  ப கவயொை ைகைசத்சொை் அைரொதி ஒை்றும் ஆங்கிை ்  மிழ் அைரொதி ஒை்றும் 

 யொரி ் ொர.் அே்ேடி உருவொை்கிய ைகைச ் தசொற்ைள் எை்ைொ ்  மிழ் மை்ைளுை்கும்  

தேொதுவொை ொை இருை்ை பவண்டும் எை்று ேைருடை் த ொடரப்ு தைொண்டு அக  நிரூேணம் 
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தசய் ொர.் இவ்வொறு மிைை் ைவைமொை எமது சமூை ்திை் நை்கம ைருதி டொை்டர ்கிறீை் தசய்  

வரைொற்று முை்கிய ்துவம் வொய்ந்   விஷயங்ைகள ேை சிரமங்ைளுை்கு ம ்தியிை் ப டி ் 
த ொகு ்து எங்ைள்  மிழ் உைை ்திற்ைொை ்  ந்திருை்கிறொர ்அம்பி ஐயொ அவரை்ள்.  

இந் ே் பு ் ை ்க ே் ேடி ்து முடி ் பிை் எை்னுள் ேைவகையொை உணரவ்ுைள் எழுந் ை. 

வியே்பு, ைவகை, ஆசச்ரியம், நொங்ைள்  மிழரை்ளொை எை்ை தசய்து தைொண்டிருை்கிபறொம் எை்ற 

 கை குைிவு, நம் தமொழிை்கும் நம்  ொய் மண்ணிற்கும் ஏ ொவது தசய்ய பவண்டும் எை்ற 

எழுசச்ி, இே்ேடிே் ேை உணரவ்ுைள் பமபைொங்கிை. இந்நூலிை் ேை இடங்ைளிை்  அம்பி ஐயொ 
தசொை்லும்  தசய்திைள் எம்கம ்  ட்டி எழுே்புகிை்றை. 

முை்கியமொை, ஒரு  அந்நியரொகிய  கிறீை் அவரை்ள் எங்ைள் தமொழி மீது எவ்வளவு நம்பிை்கை 

கவ ்திருந் ொர,் அந்  நம்பிை்கைகயயும்,  மிழ்ச ்சமூை ்திை் பமை் இருந்  ேற்கறயும் புைம் 

தேயரந்்   மிழரை்ள் ஆகிய நொங்ைள்  எங்ைள் மைதிை் ஆழே் ேதிய கவே்ேது முை்கியம் எை்று 

இந்  பு ் ைம் எடு ்துை் ைொட்டியது. 

புைம் தேயரந்்   மிழரை்ளொகிய நொங்ைள் இை்னும் எவ்வளபவொ தசய்ய பவண்டும் எை்ற ஒரு 

தூண்டு கையும் இந்  பு ் ைம் எைை்கு ்  ந் து. எங்ைள் வரைொற்கறே் ேற்றி அறியபவண்டும், 

இவகரே் பேொை்று  மிழிற்கு ் த ொண்டு தசய்ப ொகரே் ேற்றி ஆரொய்சச்ி தசய்ய பவண்டும், 

அடு ்   கைமுகறயிைரிற்கும் இக  எடு ்துச ்தசை்ை பவண்டும் எை்ற ஊை்ை ்க யும் இந்  

பு ் ைம் எைை்கு ்  ந் து. 

பமலும் இந் ே் பு ் ை ்திை் நொை் மிைவும் ரசி ் து, அம்பி ஐயொ அவரை்ள் ஒவ்தவொரு 

அதிைொர ்திலும் ஒரு தேொரு ் மொை திருை்குறகள எடு ்து, அக  கிறீை் அவரை்ள் தசய்  

த ொண்டிற்கு த ொடரப்ு ேடு ்தி எழுதியிருே்ேது  ொை். எமது தேொய்யொ தமொழிே் புைவர ்
தசொை்ைது பேொை், கிறீை் அவரை்ள் எவ்வொறு ஓர ்உயரந்்  முகறயிை் வொழ்ந்திருை்கிறொர ்எை்று 

அம்பி ஐயொ அவரை்ள் எடு ்துை் ைொட்டியிருை்கிை்றொர.் இ ் கைய உயரந்்  ேண்புைள் தைொண்ட 

கிறீகை,  மிழ் உைைம் எை்தறை்றும் நை்றிபயொடு நிகை ்துே் ேொரை்்ை பவண்டும். அக  விட, 

கிறீகைே் ேற்றிய  ைவை்ைகள ் ப டி ஆரொய்ந்து எழுதிய அம்பி ஐயொ அவரை்ள் அ ற்கும் 

பமைொைே் ேொரொட்டே்ேட பவண்டியவர.் இந்  நூலிை் மூைம் அம்பி ஐயொ அவரை்ள்  மிழிற்கும் 

 மிழரை்ளுை்கும் தசய்  தேரும் ேணிகயே் ேொரொடட்ுவ ற்கு எைை்கு வொர ்்க ைபள இை்கை, 

வயதும் இை்கை, வணங்ை ் ொை் முடியும். அம்பி  ஐயொவிை்  ேொ ைமைங்ைளுை்கு  எைது  

வணை்ை ்க ச ் சமரே்்பிை்கிபறை். 

இந்  விழொகவ ஒழுங்குேடு ்தியவரை்ளுை்கும் நொை் ைடகமே்ேடட்ு இருை்கிை்பறை். இந்  

விழொகவ கவை்ைவிை்கை எை்றொை் எைை்கு கிறீை் அவரை்களே் ேற்றி ் த ரியொமபை 

பேொயிருை்கும். இ ற்கு முை், ேொரொடட்ு விழொை்ைளிை் முை்கிய ்துவ ்க  நொை் முழு ொை 

அறியவிை்கை. அது  மிழரை்ளிை் மிைச ் சிறந்  ஒரு ேண்ேொடு. சமு ொய ்திற்கு பசகவ 

தசய்ப ொகர இைம் ைண்டு, அவரை்ள் வொழும் ைொை ்திலிபைபய அவரை்ளிற்கு நை்றி தசொை்லி 

தைௌரவிே்ேது எங்ைள் ைைொசொர ்திை் ஒரு முை்கிய அம்சமொகும். அந்  வகையிை் அம்பி 

ஐயொவிற்கு விழொ எடுை்கிை்ற ஒழுங்ைகமே்ேொளரை்ள் மிைவும் ேொரொட்டிற்குரியவரை்ள். இந் ே் 

ேொரொடட்ு விழொவிை் தவளியிடே்ேடுகிை்ற விழொ மைரிை் எை் ைடட்ுகரயும் 

அகமயே்தேறுகிை்றது எை்ேதிை் மட்டற்ற மகிழ்சச்ி. 
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ftpQu; mk;gp 

 

v];. tp];tehjd; 
rpNu\;l Clftpayhsu; 

,yq;if &gth`pdpf; $l;Lj;jhgd jkpo; epfo;r;rpfs; Kd;dhs; gzpg;ghsu; 

 

,yq;ifapy; 1960k; 70k; kw;Wk; 80k; Mz;Lfspd; njhlf;fq;fspy; fy;tpj;JiwapYk; jkpo; 

Clfj;JiwapYk; kpfTk; gpurpj;jp ngw;w ngau;fSs; xd;W ftpQu; mk;gp vd;w ngauhFk;. 

jkpo; nkhopapy; kl;Lk; my;yhky; Mq;fpyj;jpYk; gzpahw;wf;$ba ,tuJ Gyik gyuhYk; 

Nghw;wg;gl;ljhFk;. ,tuJ ftpj;Jkhd gy gilg;Gf;fis ,d;iwa fhyfl;lj;jpy; cs;s 

cynfq;Fk; thOk; jkpoupd; ,sk; jiyKiwapdUk; fw;W  mwpT+l;lk; ngw;W gadile;J 

tUtij ehk; fz;$lhff; fz;L ngUikg;gLfpd;Nwhk;. mk;gpg; ghly; vd;w E}y; njhlf;fk; 

,d;Dk; gy vz;zpf;ifapy; Foe;ifSf;fhd kw;Wk; rpWtu;fSf;fhd gilg;Gf;fis ,tu; 

cUthf;fpj; je;Js;shu;. fy;tp mikr;rpd; fy;tpg; ghlj;jpl;l jpizf;fsj;jpy; ,tu; 

gzpahw;wpa fhyg;gFjpapy; Kiwrhu; fy;tpf;F ,tu; toq;fpa gq;fspg;G msg;gupajhFk;. 

,tuJ ,yf;fpak; rhu;e;j gilg;Gf;fs; Vuhskhdit. ,yq;ifapd; gpujhd gj;jpupiffs; kw;Wk; 

rQ;rpiffspy; ,it njhlu;r;rpahf ntspte;Js;sd. tpQ;Qhdj;JiwapYk; ,tuJ Mf;fq;fs; 

gy ntspte;Js;sd. Fwpg;ghf ,tu; ,yq;if thndhypapd; jkpo;r;Nritapy; thue;NjhWk; 

elj;jpte;j mfy;tpsf;F vd;w tpQ;Qhd rQ;rpif epfo;r;rpahdJ kpfTk; gad;kpf;fjhfTk; 

gpugy;akhfTk; tpsq;fpaij thndhyp Neau;fs; kwe;jpUf;f khl;lhu;fs;. ,uhkypq;fk; 

mk;gpifghfd; vd;w ,aw; ngau; nfhz;l ftpQu; mk;gpapd; gy;Jiw Mw;wy; gyiuAk; tpaf;f 

itj;jJ. xU tpQ;Qhd> fzpjghl Mrpupauhf> ftpauq;fq;fspy; ftpghLk; Gytuhf> ehlf 

Nkilfspy; ehlf Mrhdhf> fiyauq;fq;fspy; Mly; ghly; epfo;r;rpfis cUthf;fpj;jUk; 

ghlyhrpupauhf> gpujp vOj;jhsuhf> thndhyp kw;Wk; njhiyf;fhl;rpfspy; xU jiyrpwe;j 

Clftpayhsuhf> gj;jpupifahsuhf gy gupkhzq;fspy; ftpQu; mk;gpiaf; fz;L ehk; 

tpae;Js;Nshk;. cz;ik> jpwik> Neu;ik> fLk; ciog;G> mu;g;gzpg;G ,tw;Wf;nfy;yhk; 

cjhuzkhj; jpfo;gtu; ftpQu; mk;gp. vf;fhyj;jpYk; jdJ jdpg;gl;l eyd; fUjpNah my;yJ 

nghUsPl;Lk; Nehf;fj;JlNdh mtu; nraw;gl;lJ fpilahJ. Gjpatu;fs; gyiu mtu; 

fiyj;JiwapYk; Clfj;JiwapYk; tha;g;Gf;fs; gy toq;fp mwpKfg;gLj;jpAs;shu;. ,iwtd; 

mtUf;F rfy nry;tq;fisAk; toq;fpapUg;gijf; fz;L ehk; G+upg;gilfpNwhk;. 1980k; 

Mz;Lfspd; Muk;g fhyj;jpy; mtu; Gyk; ngau;e;J> jw;NghJ mT];jpNuypahtpy; trpj;J 

tUfpwhu;. mq;Fk; mtuJ fiy ,yf;fpag; gzp njhlu;e;jJ. rkPgj;jpy; mtu; jdJ 90tJ 

mfitiag; G+u;j;jp nra;J tpohf;fz;Ls;shu;. ,d;Dk; gy;yhz;Lfs; mtuJ NritahdJ jkpo; 

$Wk; ey;Yyfpw;Ff; fpilj;jpl vy;yhk; ty;y ,iwtd; mtUf;F ey;yhNuhf;fpak;> ePz;l 

MAis ey;fpl Ntz;Lk; vd ehd; gpuhu;j;jpf;fpd;Nwd;.  

tzf;fk; 
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கவிஞர் அம்பி அவர்கள் யாத்த, 

யூனியன் கல்லூாிக் கீதம் 

 

நாகரட்ணம் சுகிர்தன் 
தய வர், யூனியன் கல்லூாி பயழய மாணவர் சங்கம், சிட்னி. 

 

கவிஞர் அம்பி என்று எல்ப ாரலும் அன்புடன் அயழக்கப்படும் இராமலிங்கம் அம்பியகபாகர் 
அவர்களின் மரகதவிழா ம ருக்கு, வாழ்த்துயர எழுத வாய்ப்புக் கியடத்தயத எண்ணி, நான் 

கபருமகிழ்ச்சி அயடகிபறன். அம்பி அவர்கள் பதிகனட்டு ஆண்டுகள் யாழ்-கதல்லிப்பயழ யூனியன் 

கல்லூாியில் விஞ்ஞான கணித ஆசானாகப் கபரும் பணியாற்றியவர். இக் கா த்திப தான் அவர் எமது 

கல்லூாியின் பதயவ கருதி, கல்லூாிக் கீதத்யத திறம்பட இயற்றி எமது கல்லூாிக்கு கபருயம பசர்த்தார். 

கசந்தமிழில் இவர் யாத்த, கபாருள் கபாதிந்த கல்லூாிக் கீதம் இன்றும் ப ராலும் விதந்து 

பபசப்படுகிறது. அம்பி அவர்களின் கல்லூாிக் கீதத்துக்கு திறம்பட இயசயயமத்த கபருயம, எங்கள் 

ஆசிாியர் உயர்திரு கதாம்யமக்குட்டி அவர்கயளச் சாரும்.  

 

அம்பியின் கல்லூாிக் கீதத்யத இன்றுவயர பல் ாயிரக் கணக்கான மாணாக்கர்கள் தினமும் பாடசாய  

நாட்களில் பாடி உயிர் ககாடுத்துக் ககாண்டு இருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமன்றி உ ககமங்கும் பரந்து 

வாழும் யூனியன் கல்லூாி பயழய மாணவர்களும் தங்களது வருடாந்த நிகழ்வுகளில் இவரது யூனியன் 

கல்லூாிக் கீதத்யதப் பாடி கமன்பமலும் சிறப்யபயும் கபருயமயயயும் பதடித் தருகிறார்கள். கவிஞர் 

அம்பி அவர்கள் பு ம்கபயர்ந்து வாழ்ந்தாலும் இன்றுவயர யூனியன் கல்லூாியுடன் ஏபதா ஒரு வயகயில் 

கதாடர்புடபனபய இருந்து வருகிறார். அந்தவயகயில் யூனியன் கல்லூாி பயழயமாணவர் சங்க, சிட்னி 

கியள ஏற்பாடு கசய்த வருடாந்த இராப் பபாசன நிகழ்கவான்றில் பிரதம விருந்தினராகவும் க ந்து 

சிறப்பித்தார். அதன் பின்னர் சிட்னியில் நயடகபற்ற யூனியன் கல்லூாியின் 200 ஆண்டுகள் நியறவு 

விழாவின் பபாது, சக்கர நாட்காலியில் வருயக தந்து, விழா நியறவு கபறும்வயர இருந்து அந்த 

நிகழ்யவ சிறப்பயடயச் கசய்தயம இன்றும் எமது மனங்களில் அழியாத சித்திரமாக அமர்ந்திருக்கிறது. 

கவியத, நாடகம், சிறுகயத, கட்டுயர, விமர்சனம், ஆய்வு என ப  நூல்கயள எழுதியிருக்கும் கவிஞர் 

அம்பி ஐயா அவர்கள், தமிழ் கமாழி வளர கதாடர்ந்து கதாண்டாற்றி உ களாவிய ாீதியில் எண்ணற்ற 

ப  உயர் விருதுகயளயும் பதக்கங்கயளயும் கபற்றுக் ககாண்டவர். எமது கல்லூாிக் கீதத்தில் வரும் 

'வாழ்வுக் கி க்கியமாய் வளர்ச்சிக் கி க்கணமாய்...' என்ற அவரது கவியத வாிகள் பபான்று இன்றும் 

வாழ்வாங்கு வாழ்பவர். அவரது பசயவ கதாடர்ந்தும் தமிழுக்குப் பல் ாண்டு கா ம் கியடக்க பவண்டும் 

என எல் ாம் வல்  இயறவயன வணங்கி, யூனியன் கல்லூாி பயழய மாணவர் சங்கம் சிட்னி சார்பாக 

வாழ்த்துகிபறன். 
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'md;Gg; ghyu; thUq;fs; 
mk;gpg; ghly; ghUq;fs;" 

 
vd;W ,yF jkpopy; nfhQ;Rk; nkhopapy; Foe;ijfis  

mutizj;j ftpQu; mk;gp vkJ Mrpupau;fSf;Fk;  
gy Mz;Lfshfg; gl;liwfs; elhj;jp gaDw topfhl;batu;. 

njhz;Z}whtJ mfitapy; ftpQu; mk;gp mtu;fSf;F  
rpl;dp tho; jkpou;fs; elhj;Jk; ghuhl;L tpohtpy;  

ehKk; md;Gld; tho;j;jp kfpo;fpNwhk;. 

 

- jkpo;f; fy;tp epiyak;> N`hk;G\; 
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Honour where Honour is due  

V.Gunaratnam 

Retd. Deputy principal, Union College 

 

vdJ ez;gDk; rf MrpupaUkhfpa ftpQd; mk;gpapd; 90MtJ mfitia epidT$He;J 
nfsutpf;Fk; itgtj;jpy; fye;J nfhs;s ,ayhikf;F ngupJk; tUe;JfpNwd;.  
 
tho;f;if tho;tjw;Nf. vg;gb tho;e;Njhk; vd;gjy;y. vjidr; rhjpj;Njhk; vd;gNj 
Ntz;lw;ghyJ. mk;gp mtHfs; jdJ ePz;l tho;tpy;; fy;tpf;fhw;wpa Nrit vz;zpy; mlq;fh. 
ftpQupd; mwpT Mw;wy; ,tw;iwf; fUj;jpy; nfhs;Sk;NghJ ‘fw;whiu Nehf;fpf; fUj;jopf 

fw;wnjy;yhk; vw;Nw ,tHf;F ehk;’ vd;w Fws; kdjpy; vOfpd;wJ. gj;JtaJ ghy;ak;. 
,UgJtaJ thypgk;. Kg;gJtaJ %Hf;fk;. ehw;gJtaJ ehl;lk;. [k;gJtaJ majp. 
mWgJtaJ Ml;lk;. vOgJtaJ Xl;lk;. ,jw;F Nkyhd xt;nthU taJk; Mz;ltd; 
mspf;Fk; md;gspg;G vd;Nw fUjNtz;Lk;. gupRj;j Ntjk; $WfpwJ “cd; MAR ehl;fs; 
vOgJtUlk.; gyj;jpd; kpFjpahy; vz;gJtUlk; tho;e;jhYk; mtw;wpd; Nkd;ikahdit 
tUj;jKk; rQ;ryKNk” mk;gp mtHfs; jk; ePz;l tho;ehspy; tUj;jk; mile;jpUf;fyhk;. 
Mdhy; mtH rQ;ryk; milatpy;iy. kidtp gps;isfs; mtiuf; fz;Zk; fUj;Jkha; 
ghJfhj;Js;shHfs;. mtUk; fz;zpak;kpf;f fztuhfTk; ghrKs;s je;ijAkhf tho;e;J 
tUfpd;whH vd;gJ ntspg;gil. 
 
gpugy vOj;jhsdhd mk;gpapd; Mf;fq;fs; gy. mtw;wpy; ,uz;ilf; Fwpg;gpLfpNwd;;. khdpg;gha; 
M];gj;jpupapd; ];jhgfH Dr.Samuel Fisk Green  mtHfspd; mUk;gzpfs;. ,ij jkpopYk; 
Mq;fpyj;jpYk; vOjp ntspapl;lhH. mj;Jld; mnkupf;fh nrd;W Dr.Green mtHfspd; 
rkhjpiaj;juprpj;J mQ;rypAk; nrYj;jp te;jhH. vt;tsT ghuhl;lj; jf;f tp\ak;. A+dpad; 
fy;Yhupf; fPjj;ij Mf;fpa ngUik mtiuNa rhUk;. me;jf;;fPj;jpd; gpd;tUk; mbfs; vd; 
,jaj;jpy; Mokhfg;gjpe;jd. 
 
“tho;Tf;fpyf;fpakha; tsHr;rpf;fpyf;fzkha; Mo;flYf;Fapiu mHg;gzpj;jpq;FapHj;Nj #opUs; 

nfha;Njad;W Rlnuhsp Vw;wte;j CopaH cs;snkd caHe;jpyq;Fkhyaq;fs;” ftpQH 
mk;gpia miu Ehw;whz;Lf;F Nkyhf mwpNtd;. mtH je;ijahupd; ,Wjpr;rlq;fpy; 
KOikahfg; gq;Fgw;Wk; ghf;fpak; vdf;Ff; fpilj;jJ. vq;fs; ,Utupd; tho;f;ifapy; Vw;gl;l 
Rthu];akhd xU epfo;r;rpiaf; Fwpg;gpl tpUk;GfpNwd;.  
 
61Mz;LfSf;F Kd;G GJkzj;jk;gjpfshf ehDk; vdJ kidtpAk; ftpQu; mk;gptPl;Lf;F 
tpUe;jhsuhfr; nrd;Nwhk;. jtWjyhf mLj;j tPl;Lf;F nrd;Wtpl;Nlhk;. mq;Nf xU kdeyk; 
Fiwe;j mk;ikahH te;jhH. vq;fspUtiuAk; CLUtpg;ghHj;jhH. epyikia czHe;J ,uz;lb 
gpd;thq;fpNdhk;. mt $wpdh “ePq;fs; ahuhf ,Ue;jhYk;rup Nfhg;gpiaf; FbAq;fs;” ehq;fs; 
rPf;fpukhf tpyfp mk;gp tPl;Lf;Fr; nrd;Nwhk;. mk;gp nrhd;dhH ey;yfhyk; cq;fSf;F. NkYk; 
Ie;J epkplq;fs; mq;F epd;wpUg;gPHfshdhy; epyik tpguPjkhf Kbe;jpUf;Fk;. nja;thjPdkhfj; 
jg;gptpl;BHfs;. ,J vq;fs; tho;f;ifapy; kwf;fKbahj rk;gtk;.  
 
ftpQH mk;gp rf;fu ehw;fhypapy; ,Ue;jhYk; gy;yhz;L tho;e;J jkJ fiyg;gzpiaj; njhlu 
Ntz;Lnkd;W vy;yhk; ty;y ,iwtid Ntz;LfpNwd;;.  
 
vd;Wk; vd; ey;yhrpfs; mtNuhbUg;gjhf.   
 

“Lives of Great men all remind us we can make our life sublime  
Still departing leave behind us, Footprints on the sands of time” 
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mk;gpapd; gilg;Gfspy; ‘OZ jkpo;’ milahsq;fs; 
 

aNrhjh gj;kehjd; 
 
1980fspy; mT];jpNuypahTf;F Gyk;ngau;e;jtu; mk;gp. 
 
'fl;ltpoe;j vYkpr;ir %il Nghy; <oj;jkpopdk; cyfpy; gutpr; rpjwp tpl;lJ. mt;thW rpjwp 
tpl;l vkJ r%fj;jpd; tho;f;iff; Nfhyq;fis gjpd;dhd;fhz;Lfs; Gyk;ngau;tho;thy;  
NeUf;F Neu; fz;lwpe;j ‘jputepiyr; rupjk’; vd; ftpijfs;' vdj; jd; ftpijfisf; 
Fwpg;gpLk; ftpQu; mk;gp (mk;gp ftpijfs;> vd;Diu> gf; 18 - 19 kpj;uh ntspaPL> 1994) 
<oj;jpd; 'Njrpftpehafk;gps;is’ vdg; Nghw;wg;gLgtu;.  
 
,t;tUlk; jd; 90tJ mfitiaf; nfhz;lhLk; mk;gp mtu;fs;> mT];jpNuypaj; jkpo; 
r%fj;jpd; nrhj;njdpy; kpifapy;iy. mtiu rpl;dp jkpo; r%fk; nfhz;lhLk; ,e;ehspy; mtu; 
Gyk;ngau;e;j ek;Kla milahs khw;wq;fs; Fwpj;Jj; jd; ftpijfspy; Fwpj;J itj;Js;s 
tplaq;fisj; jdpahf Nehf;Fjy; nghUj;jKlajhFk;. 
 
Foe;ij xd;iwf; fhz;fpwhu; ftpQu;. mf;Foe;ij jd; jha;nkhop tpl;L te;j ehl;L nkhopiag; 
NgRtij Nfl;f NeupLfpwJ. mJ ,ay;Ng vdpDk; jkpo; Foe;ijapd; ehtpy; jkpo; 
tutpy;iyNa vd ftpjhneQ;R gjWfpwJ. mJ Rae;jpupgilAk; xd;whfj; njupfpwJ. mtu; 
ftpijapy; mJ ,t;thwhf cUg;ngWfpwJ. 
 

vd;dUfhw; nrd;w gps;is - Mkhk; 
vq;fs; jkpo;Fy fps;is 
jd; mUe; jha; Kfk; ghu;j;J - 
kk;kp 
\hy; tP Nfh et; vd epd;whs;! 
 
rpd;dts; nrhy;yiyj; jl;b – vd; 
rpe;ij capu;f;fpd;w Ntis 
md;idmg; ghy; Kfk;ghu;j;J  - 
lhypq; 
M];f; lb vd;W Kd; nrd;whs;! 

 
nrd;wds; mk;kzp Kd;Nd - rpd;dd; 
Nru;e;J ele;jJ gpd;Nd 
epd;wjf; fhl;rp vd; neQ;rpy; - Rw;wp 
epj;jk; Roy;tJk; vd;Nd! 
 
Mq;fpyk; kl;Lkh ,y;iy - nkhop 
Mwy;y E}iwAk; fw;Nghk; 
ehq;fSk; ehq;fsha; tho - jkpo; 
ehtpy; tsu Ntz;lhNkh? 

 
...................vdj; njhlu;fpwJ mf;ftpij. (- R+oYk; RaKk; gf;.137> ahJk; CNu xU ahj;jpiu> 
kpj;uh ntspaPL> 2002) khw;wq;fs; ,ay;Ng vdpDk; nkhoptop tUk; ‘Raj;ij’ mJ ,oe;J 
tpLjy; $lhJ vd;gJ ftpQupd; thjk;. ,jdhy; NghYk;> ,e;jj; jkpo; milahsk; Fwpj;J 
jPtpukhfr; rpe;jpj;j mk;gp jd; ftpij topahff; Foe;ijfis Neubahfr; nrd;wilfpwhu;. 
 
NkYk; mk;gpapd; ftpijfs; milahsr; rpf;fy;fspd; gy gupehkq;fisj; njhl;Lf; fhl;LfpwJ. 
ghuk;gupa msTNfhy;fspd; khWghL> ngupNahiug; ngau; nrhy;yp mioj;jy;> fl;Lg;ghlw;w 
ghypay;> (Dating)> czTUrp khWghL> KjpNahu; jdpik> Mil khw;wk;> Mu;t NtWghLfs;> 
jPu;khdk; vLf;Fk; cupik kPjhd mj;JkPwy;fs; vd mit gy;NtW jsq;fspy; gythwhfg; 
gupdkpf;fpd;wd. ,itfis mtu; milahsk; fhZfpd;w NghJk;> vkJ milahsk; jkpo;; 
mjid Cl;btpl kwf;fhNj vd;w cupikf; Nfh\k; mjd; mbehjkhf vq;Fk; vjpnuhypf;ff; 
fhzyhk;. 
 

Foe;ijfis cd;dpg;ghff; ftdpj;J 
 

*ehDf;F  
ehY rpWRfs; Kd; 
ek; jkpopy; Ngr vz;zpf; 
Nfhyf; fpspfs; Kfk; ghu;j;J - 
ghyuplk; 
ahUf;F Ntz;Lk; 

,J vd;whu; ifapdpNy 
Xu; mg;gps; J}f;fp cWghl;ld;. 
Nguu;> ,]; 
ehDf;F ehDf;F 
ehDf;Fj; jh vd;W 
jhd; rpe;jp dhd; jd; jkpo;.  
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*Vkhw;wk; 
gpMu; fpilj;Jg; 
ngUk; Mu;tk; nghq;fp tu 
MWKfj;jhu; mUiknad 
tha; CWk; 
ghzpg;gdhl;Lk; 
gdq;fl;bf; Fl;lhDk; 
Ngzpf; nfhzu;e;jhu; jk; NguUf;F - 
thzp vd;W 
ehb mtu; nfhQ;r 
eg; vd;whs; thapy; mijg; 
NghLifapy; af; vd;whs; ngz;! 

 
 

 

*xU nrhw;NfsPu; 
Kg;gJ nts;isg; gps;isfspilNa 
%d;W jkpo; gps;is 
mg;GJr; R+oiy Ma;e;jjpy; ,zq;fy; 
mtu;fspd; Kjy; njhy;iy 
nrg;gpL nkhopAk; nray;gL KiwAk; 
Nju;e;jply; xU njhy;iy 
Kg;gJ nts;isg; gps;isia nty;nyd 
%j;jtu; ngUe; njhy;iy. 

 
 

*nyw; kP birl; 
,d;W Fspu;ehs; 
vJ ey;y Gs;Xtu; 
vd;W Ma;e;j gj;J tajpdis 
nrd;W mize;J 
md;id jdJ md;ghy; 
M\h... ,ijg; NghNld; 
vd;W nrhd;d nrhy;iyr; rfpahky;- 

     rpd;dtNsh 
yPt;kP vNyhd; kk;kp... 
nyw;kP birl;... vd;whs; 
rw;Nw kaq;fpdhs; jha;! 
 

*kk;kp> kw 
fy;ahzk; Ngrp 
fdlhthy; te;jtu; Kd; 
epy;fOj;ij ePl;nld;why; ePjpNah- 
,y;iy kk;kp 
Nlw;gz;zy;... tho;tpy; 
bgf;Nuhf;fs;... Vjwptha;? 
Vw;Fk; epiyapy; ,y;iy vd; kdR - 
<w;wpdpNy 
vk;kdJf;Nfw;w 
vtDk; tUk; tiuAk; 
kk;kp mijeP  kw!  

( - mk;gp ftpijfs;> kpj;uh ntspaPL 1994) 
 
,t;thwhf Foe;ijfsplk; fhZk; khWjy;fisj; njspthf milahsk; fhl;Lk; mk;gp 
tpliyg; gps;isfsplk; fhzg;gLk; khWjy;fis> ‘khwptUk; Nfhyq;fs;’ vd;w jiyg;gpy; 
cjak; gj;jpupifapy; khit epj;jpahde;jd; ,aw;wpa ,f; ftpijiaj; jd;>  'ahJk; CNu xU 

ahj;jpiu' vd;w E}ypy; Nfhbl;Lf; fhl;b r%f ,ay;ig NkYk; xU milahs ,og;ig ek;  
fz;Kd;Nd  nfhz;Lte;J epWj;Jfpwhu;. 
 

'fhjpNy xU fLf;fz; G+l;bdhd; 
fOj;jpNy fUq; fy;ypid khl;bdhd; 
ghjp kapupy; rptg;Gj; jPl;bdhd; 
kPjpia mbNahL ntl;bdhd; 
NfhjpNa xU FLkpAk; fl;bdhd;' 

 
,sk; ngz;fspd; Nfhyj;ij khit epj;jp fhl;Lk; Mw;iwg; gpd; tUk; ,e;jf; ftpijahy; 
mk;gp Rl;Lfpwhu; 

‘tpopfspy; xU ke;jpuk; Vw;wpdhs; 
,isQupy; tpirg; gk;guk; Rw;wpdhs; 
Milapy; gy tz;zk; ,aw;wpdhs; 
Nfhilapy; mjpy; rpf;fdk; fhl;bdhs; 
thypgu; mts; fhyb Nghw;wpl 
ehSk; GJ el;gpidj; Njhw;wpdhs;.' 

 
NkYk; mjpy; mtu; Fwpg;gpLk; NghJ> 

'te;jtu;fspd; tul;L tho;f;ifAk; 
je;ij fhl;ba Nghyp tho;f;ifAk; 
gps;is kdq;fisg; gpa;j;njwpe;jd 
gs;spfs; GJg;ghij jpwe;jd 
tPl;bNy gz; ghL kwe;jjhy; 
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ehl;bNy mijj; Njly; Mapdu;’ 
vd;gijAk; mjpy; Fwpg;gplj; jtwtpy;iy. 
 
'xU nrhw; NfsPu;' vd;w jiyg;gpy; mk;gp> rpl;dpapy; 1992y; ele;j 5tJ cyfj;jkpo; gz;ghl;L 
khehl;L ftpauq;fpw;F jiyik jhq;fpa NghJ> ghba ,g;ghly; gbj;jtu;fs; kw;Wk; 
tsu;e;jtu;fshfpa jkpou;fs; te;j ehl;bd; trjpfSf;Nfw;g jk; milahsq;fis ,oe;J GJ 
milahsq;fisg; ngw;Wf; nfhs;tijAk; mLj;j re;jjp jkpio kwg;gijAk; ,t;thW 
Rl;Lfpwhu;. 

rpj;jq;Nfzpr; rpd;dj;Jiuau; 
rpl;dpf;F tUfpwhu; 
rj;jpaQ;nra;J FLk;gj; Jldtu; 
jkpo;kz; Jwf;fpwhu; 
vj;jid ,d;dy; vtnutu; jiyik 
vy;yhk; ntWj;jjdhy; 
Gj;jp[Ptpjhd; vDk;kd czu;tpy; 
Gyk;ngau;e;NjhLfpwhu;! 
Gyk;ngau;e;Njhba Jiuau; tpiutpy; 
nlhiwnad thOfpwhu; 
eyd;tUk; nlhiwnaDk; ngauhy; vdNt 
ehSk; NjWfpwhu;! 
gytplu; njhlug; gofpa jkpiog; 
ghyUk; ntWf;fpd;whu; 
fyfyntdj; jkpo; Ngrpa rpWtu; 
fzpj;jkpo; kwf;fpd;whu; 

 
 NkYk; nkhopf; Fog;gq;fis nrhy;Yk; fPo; tUk; ftpij jkpo; nghUis mq;fjr; RitNahL 
gjpT nra;fpwJ. 

FNl 
mq;if nfhOk;gpy; 
mbr;R kionga;a 
vq;fs; njUnty;yhk; vj;jid Ngu; - 
jq;fsJ 
Njhspy; Filfs; 
Rke;J FNl vd;W 
thoepidj;J tyk;tUtu; - 
,q;Nfh 
eilghijNahuk; 
elf;Fk; fpoKk; 
FNl vd;gJ vd;d nfhil! 

 
$lNt kfhftpapy; FWk;ghtpd; tpflKk; vs;sYk; rhaYk; Nru;e;J tUk; vspa ftp tbtpy; 
Gjpa ehl;by; ek;ktu; ,ay;Gfisg; gpd;tUkhW $wpr; nry;fpwhu; mk;gp. 
 

vl;b el 
Nlhy; vLj;j njk;gpy; 
nlhiwau; kfSlNd 
yhfpq;fk; vd;W ele;J tu 
ghy;ntwpapy; 
fl;bg; gpbj;Jj; jk; 
fhjy; Ritj;j gb 
el;l eLtopapy; epd;wtiu- 
fpl;baJk; 
gl;lg;gfy;ntapypy;... 
gz;gpy;yhr; rhjpapJ!.. 
vl;bel vd;whu; vupe;J! 
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,uz;lftho;Tk; gz;ghl;Lr; rpf;fYk; fye;J epw;Fk; ,f;ftpij NtnwhU tpjkhf 
,uz;lftho;tpd; cstpaiy nrhy;fpwJ. (ahJk; CNu; xU ahj;jpiu>). 
 
jhafj;jpy; jhk; Ritj;J kfpo;e;j jha;ehl;Lj; jpd;gz;lq;fs;> czTfs; ,q;F fpilf;fhj 
NghJ mjidr; Ritj;J kfpo;e;j ehf;F mjw;F Vq;fp epw;wy; ,ay;G jhNd! ,d;W Nghy 
80fspy; mitfs; fpilg;gjw;fhd rhj;jpaq;fs; kpf mupjhf ,Ue;j Ntis jha;yhe;jpy; 
,Ue;J te;j gotu;f;fq;fisr; Ritj;j ftpQu; jha;yhe;ijg; Nghw;Wfpwhu; (mk;gp ftpijfs;>)  
mjidr; nrhy;Yk; NghJ> ‘fw;gfj;ij’ mioj;J cd; Eq;if Fbj;Njd; fs;isf; Fbj;Njd; 
Mdhy; jfuj;jpy; milj;J cyFf;F mDg;Gk; khu;f;fk; mwpe;jpyNd vd;W Ra gr;rhjhgj;jpy; 
%o;fp> 

‘.......tsk;Nju;e;j El;g kjpNahu; 
jfuj;J milj;J mDg;g 
Ritj;Njd;; kfpo;e;Njd; 
jha;yhe;ijg; Nghw;wb 
vd; fw;gfNk' 

 
vd;fpwhu;. ,e;jr; Rit khWghLs;s ,uz;Lyif guk;giu ,ilntsp; ehl;L ,ilntsp vy;yhk; 
vg;gb Urpfspy; khWghLfis Vw;gLj;jp tpLfpwJ vd;gij ghzpg;gdhl;Lk; gdq;fl;bf; 
Fl;lhDk; $l  xU ftpijapy; nrhy;yp epd;wJ epidT+l;lw;ghyJ. 
 

'nts;is kf;fspd; rKj;jpuj;jpy; ,U 
Gs;sp NghyNt te;J tpOe;j gpd; 
jpf;fpid mwpahJ thbNa 
Kf;Fopj;j gps;isfs; ,UtUk; 
%d;Wkhjk; flf;f Kd;dNu 
,e;j ehL nrhe;jnkd;wdu; 
kf;nlhdhl;y;]{k; epd;[h Turtle k; 
gw;gytha; ftu;r;rpg; nghUl;fSk; 
nrhu;f;fthapiyj; jpwe;J fhl;bd 
Rf;FE}wha; NghdJ nrhe;j Cu; ’ 
 

vd;w nky;Nghu;d; ftpQu; khit. epj;jpAk; UrpkhWghl;il Fwpj;J itg;gij mk;gp vLj;Jf; 
fhl;l kwf;ftpy;iy. 
 

NkYk;> mtu; ,e;j milahs ,og;GfisAk; khw;wq;fisAk; rpf;fy;fisAk; cyfj; jkpo; 
ftpQu;fspd; ftpijf; Nfhyq;fShlhfTk; vLj;Jf; fhl;b ,J ekf;F kl;Lk; nrhe;jkhd 
xd;wy;y vd;W nrhy;tJk; mtjhdpf;fj; jf;fJ. cjhuzkhf fdlhtpy; ,U cgfhur; rk;gsk; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tpthfuj;Jr; nra;J nfhs;Sk; jk;gjpiaAk; epA+rpyhe;J ehl;by; 
 

‘fhu;Foiyf; fj;jupj;j fhupifiaf; fhZk; – ,U 
fhJFj;jp NjhL itj;j fhisaiuf; fhZk; 
G+thil fhzhj G+itaupd; $e;jy; - mjpy; 
Gjpagy tz;zj;jpy; G+r;Rf;fisf; fhZk; 
...............’ vd epA+rpyhe;J `kpy;ld; ftpQu; n[arpq;fk; ‘ntz;zpyT’  
 

rQ;rpiff;F vOjpa ghliyf; fhl;b MWjy; nfhs;fpwhu;. 
 
mt;thNw ngupNahiuf; fzk; gz;zhj ,isNahiuf; fhZkplj;Jk;> mtu;fisg; ngau; 
nrhy;yp ,isNahu; mioj;jiyf; fhZkplj;Jk; kdk; nehe;J Nghfpwhu; ftpQu;. ( ahJk; 
CNu: xU ahj;jpiu> gf; 143 - 145) 
 

,uz;Lyfk; vd;w FWq;fhtpag; ghtpNy xU tNahjpgj; je;ijf;Fk; Ntiyf;Fr; nry;Yk; 
kfspdJk; ciuahlyhf ,g;ghly; ,t;thW gjpthfpwJ. 
 
 

'............VOkzpahfpwNj 
vl;Lf;F Ntiyag;gh 
ePsg; gazkpdp 

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



ftpQu; mk;gp                                                                                                               mfit 90 

  

                                                                                                                                                                                                   49 

epw;gjw;Nfh Ntisapy;iy 
 

Nfhg;gpajpy; rPdpapjpy; 
Fspu;ghy; gpwpl;[pnyd; 
%g;gpsik vz;zhNjhu; 
%r;rpnyy;yhk; nrhy;yp epd;whs; ’ 
 

vd;W nrhy;fpwtu; jd; fle;jfhy jhaf tho;itAk; vLj;Jf; fhl;lj; jtwtpy;iy. mijr; 
nrhy;Yk; NghJ> 

‘fhiyf; fLq; Nfhg;gpAld; 
fl;bypNy tPw;wpUe;J 
Nrhiyf; Fapypirapy; 
nrhg;gdq;fs; fz;ltd; ehd;' 

vd;fpwhu;. 
 

NkYk;> ghijapNy fhZk; ek;ktNuhL fijNgrp mtu; tPl;Lf;F tpUe;jhspahfg; NghFkptuplk; 
kw;wtu; jd; fijia ,t;thwhfr; nrhy;y mk;gp mij ,t;thwhff; fhl;rpg;gLj;Jfpwhu;. 

'....... 
ehYKo Ntl;bAld; Nwhl;by; - ehd; 
elkhl topapy;iy tho;tpe;jf; $l;by;! 
fhiyapy; ‘Nthu;f;Ff;Fg;’ Nghfpy; - eP 
fsprhid khl;nld;w tpjpape;j tPl;by; ’ 

 

vdr; nrhy;fpwhu;. ,t;thW nrhd;dtiu jhafj;jpy; ghu;j;j epidTfs; ftpQUf;F  ,t;thW 
ePs;fpd;wd. 

‘ePW jpfo; new;wpapNy epiwT jUk; nghl;Lk; 
jpkpu; Njhspy; vwprhy;it tpOfpd;w nrl;Lk; 
khWfiu fju;Ntl;b kdq; nfhs;Sk; fl;Lk; 
kunghd;W jdnjd;W tho;e;jtiuf; fz;Nld;;’ 
 

vd mtu; rhy;ig ciuf;fpd;whu;. gpd; mtu; rikj;j czit ,q;fpjkha; cz;Zk; Nghjpy; 
,we;j kidtpAk; jdpikAk; Ngr;rpy; te;J Nghf Ngug;gps;isapd; Ngr;R ,ilapNy tUfpwJ. 
 

‘,q;F ehd; vd;d nra;Ntd; 
,dpavd; Ngud; vd;W 
rq;fiu mizj;Jg; Ngry; 
rq;flk; jkpiof; fw;f 
vq;FNk mDg;ghu; Nfl;lhy; 
rq;fup]; nehl; fPd; vd;ghu; 
rq;fuh.. vd;wthNw 
jk;kpiy kbj;jhu; kh];uu;’ vd;W Kbf;fpwhu;. 

 

NkYk; md;dpa Njrj;J tho;itAk; ek;ktu; tho;itAk; nrhy;Yk; ,f; FWq;fhtpag;ghly; 
Kjpatu;fspd; jdpikapd; ntWikia ,g;gbr; nrhy;fpwJ 
 

‘gps;isia ek;gp ehd; ,q;F te;Njd; mJ 
NgrTk; Neukpyhj epiy 
cs;se; jpwe;njJTk; nrhy;Yjw;Fkts; 
cw;wts; vd;Wwtpy;yhj epiy’ 
 

vd;W r%f epiyiar; rpj;jupf;fpwhu;. (mk;gp ftpijfs;) 
 

mk;gpifghfu; vd;w ,aw;ngau; nfhz;l mk;gp lhf;lu; fpwPd; vd;w mnkupf;f itj;jpaiuAk; 
mtuJ rhy;igAk; ,yq;ifj; jkpo; tuyhw;Wf;F mwpaj; je;jtu; khj;jpuky;y  <o 
mT];jpNuypaj; jkpo; Foe;ijfisAk; jkpioAk; kioNghd;w Fspu;r;rpahd jd; ftpijfshy; 
gjpT nra;jNjhL ek; OZ jkpo; milahsj; jhu;g;gupaq;fisAk; jd; gilg;GfShNl gjpe;J  
mT];jpNuypaj; jkpo; r%fj;jpd; Muk;gfhy tuyhw;Wf;Fk; gq;fspg;Gr; nra;jtuhthu;. 
 

 
mtUf;F vq;fs; gpwe;j ehs; ey;tho;j;Jf;fs;. 

20.3.2019. 
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அக             எ  க   அ    

                                          

 

 

 

 

 

 

 

"இனிய இவ்வுலகில் இரவும் பகலும்  

ததொடரவ்தும் இயற்னக விதி - ஆம் 

மனிதனின் வொழ்விகல இன்பமும் துன்பமும் 

ததொடரவ்தும் இயற்னக விதி" 

                                                                           கவிஞர ்அம்பி 
 

இலங்னக வடபுலத்தில் நொவற்குழியில் பிறந்து, நொதடங்கும் 

தமிழ்ப்பணியொற்றி, ஈற்றில் கங்கொரு கதசமதில் புகலிடம்தபற்று 

தரணிதயங்கும் தன் பணி ததொடர்ந்து அயரொது உனழத்த எங்கள் மூத்த 

பனடப்பொளி , எமது சங்கத்தின் மூத்த உறுப்பினர் கவிஞர் அம்பியின் 

ததொன்னூறு அகனவ விழொவுக்கு எமது மனமொர்ந்த வொழ்த்துக்கள். 

 

 " கதடியததல்லொம் விடட்ுத்தினசபல தசல்லும் கவனள 

      பொடிய தமினழ மடட்ும் பொனதயில் விடட்ிடொகத! " 

இந்த அனறகூவனல ஒலித்துவரும் எங்கள் அம்பினய வொழ்த்தி 
மகிழ்கின்கறொம் 

 

அவுஸ்திகரலியத் தமிழ் இலக்கிய கனலசச்ங்கம் 

Australian Tamil Literary & Arts Society ( Inc) 

atlas25012016@gmail.com     www.atlasonline.org 
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MY AMAPPA 

Ashvini Samji 
 

In 1950 my Amappa commenced his career as a teacher of mathematics at Union College Tellipalai, Sri 

Lanka. Eighteen years later he joined the educational publication department as a writer of 

mathematics books. Soon after he was transferred to the curriculum development centre of the 

education department.  

My Amappa did what any parent would do. In 1981 he took a leap of faith and left Sri Lanka, with his 

three young children and beloved wife, to a relatively unknown island country - Papua New Guinea. 

The family’s departure was during a time of political upheaval in Sri Lanka. However, his sole purpose 

of leaving Sri Lanka was to find a new home to provide education opportunities for his children. Papua 

New Guinea was a paradise that afforded his family stability and opportunities. My Amappa and his 

family immersed themselves in a foreign culture and acclimated immediately.  

Fast forward a few decades later, my Amappa had contributed greatly to the Papua New Guinean 

College of Distance Education and published a famous poetry book, Lingering Memories, that greatly 

celebrated the culture and history of Papua New Guinea – a country that had given his family so 

much.  In 1992 my amappa had to leave Papua New Guinea due to his age and working requirements. 

My amappa adores Papua New Guinea. As like in his poem ‘Adieu!’ from his book Lingering Memories 

he describes Papua New Guinea: 

[…] 

Like a candle flame 

in my deep heart, 

you’ll kindle my thoughts 

when we are apart! 

[…] 

Simultaneously, my amappa never ceased to contribute to the wider literary world through Tamil 

education texts that served to sharing the story of the great scientific pioneer, Dr Samuel Fisk Green. 

It makes me immensely proud to know that my Amappa, over numerous years has had a huge impact 

on nourishing and cultivating the Tamillian culture through his writing and contributions. 

Personally, I did not grow up in the most conventional way. I was raised by my mama in a small flat in 

the southern Sydney suburb of Hurstville. My maternal grandparents took on a significant role in my 

upbringing too. 

I think I was about 9 years old sitting with my Amappa in our Hurstville flat, watching on as he 

carefully cleaned his old brown wooden pipe. The nostalgic smell of tobacco would waft through the 

living room as I started to flick through some of his books stacked by his side. I remember looking at 

all the funny curly fonts and wondered what they meant. I asked Amappa: 
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“Are you ashamed that I can’t write or speak Tamil?” 

Amappa looked at me and said words to the effect of: 

“It’s not your fault. This seems to be an issue with most Australian born Tamil children who are not 
taught their mother tongue from a young age. It will be a sad time when generations may lose their 

mother tongue.” 

It was only during my early years I attained an understanding of Amappa’s role in the Tamil writing 
community, locally and internationally. He wasn’t just my Amapppa that walked me to my primary 
school, tutored me, listened to my stories and taught me to cook. I realised Amappa is one of the 

greatest and well accomplished Tamil writers of this century.  

Over 20 years on from this realisation and at the ripe age of 90, my Amappa has continued to 

accomplish so much more for the young Tamil generations and the cultural literary community at 

large.  

As quoted by Marcus Garvey “A people without the knowledge of their past history, origin and culture 
is like a tree without roots.” 

Happy 90th Birthday Amappa! Today we celebrate your many achievements and the amazing legacy 

you have cultivated over decades.  
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யூனியன் கல்லூரியில் அம்பி அவரக்ளின் அடிசச்ுவடுகள் 

Dr. S. Gnanarajan 
ேகழய மொணவை், யூைியை் ைை்லூரி த ை்லிே்ேகழ. 

 

உயரத்ிரு அம்பிகைேொைர ்அவரை்ள் யூைியை் ைை்லூரியிை் ஆசிரியரொை இருந் தேொழுது நொை் 

அங்கு ைை்வி ைற்றிருந்ப ை். அந்  பநர ்திை் அவரிை் துகைவியொரும் ஆசிரிகயயொை 

ைடகமயொற்றி எைை்கு தேொது விஞ்ஞொைம் ேடிே்பி ் ொர.் அே்பேொது அம்பிகைேொைர ்
அவரை்ள் உயர ்வகுே்பு மொணவரை்ளுை்குே் ேடிே்பி ் ொர,் ஆைொை் நொை் உயர ் வகுே்புைளிை் 

ேடி ் பேொது அவர ் யூைியை் ைை்லூரியிை் இருந்து மொற்றைொகி பவறு ேொடசொகைை்கு 

பேொய்விட்டொர.் அ ைொை் அவரிடம் ேடிை்கும் அரிய வொய்ே்பு எைை்கு கிட்டவிை்கை. 

அந் ை்ைொை ்திை் அம்பி ஐயொ அவரை்ள் மொணவரை்ளிை் நை்மதிே்கேே் தேற்ற ஆசிரியரொை 

திைழ்ந் ொர.் எைது தேற்பறொர ்ஆசிரியரை்ளொை இருந் ேடியொை் அவரை்ள் அம்பி அவரை்கள 

நை்கு அறிந்திருந் ொரை்ள். அவருகடய ைவி ்திறகமகயே் ேற்றி மு ை்மு லிை் ஈழநொடு 

ே ்திரிகையிை் " மிழ் நொட்டிை் அம்பிை்கும் ேரிசு" எை்ற  கைே்பு தசய்தி மூைம் அறிந்து 

தைொண்படை். நொை் உயர ் வகுே்புைளிை் ேடி ் பேொது எமது ைை்லூரி கீ ம் அம்பிகைேொைர ்
அவரை்ளொை் எழு ே்ேட்ட ொை அறிந்து தைொண்படை்.  அே்ேொடலிை் அவர ்எழுதிய வரிைளிை்,  

"வொழ்வுக் கிலக்கியமொய் வளரச்ச்ிக் கிலக்கணமொய் 

ஆழ்கட லுக்குயினர அர்ப்பணித் திங்குயிரத்்கத 

சூழிருள் தகொய்கதயன்று சுடதரொளி ஏற்ற வந்த " 

 

எை்ற வரிைளிை் ஆழமொை அர ்் ம், உயிகரே் ேணயம் கவ ்து அங்கு வந்து 

ைை்லூரிகய ஸ் ொபி ்  அதமரிை்ைை் மிஷைரிமொகரே் ேற்றியத ை்ேக  ேை ஆண்டுைளிை் 

பிை்பு அறிந்து தைொண்படை். 

 

அம்பிகைேொைர ்அவரை்கள சந்திை்கும் சந் ரே்்ேம் அவருகடய "Scientific Tamil Pioneer, Dr Samuel 

Fisk Green” பு ் ை தவளியீட்டிை் கிகட ் து. இந் ே் பு ் ைம் அவர ்1967 இை் எழுதிய “கிரீைிை் 

அடிசச்ுவடு” எை்ற  மிழ் பு ் ை ்திை் ஆங்கிை தமொழி தேயரே்்பு. 1960ம் 

ஆண்டிலிருந்து யூைியை் ைை்லூரி அதிேர ்I.P. Thurairatnam அவரை்ளிை் வழி 

நட ்து லிலும் யொழ்ே்ேொணை் ைை்லூரி அதிேர ்K. S. Selliah அவரை்ளிை் உ வியுடனும் 

ஆரொய்சச்ி தசய்து எழுதிய ொை குறிே்பிடட்ுள்ளொர.் அே்பு ் ை தவளியீட்டிை் அவர ்ஆற்றிய 

உகரயிை் அவர ்கூறியகவ Dr. Green ேற்றி பமலும் அறிய பவண்டும் எை்ற ஆவகை எைை்குை் 

தைொடு ் து. அம்பி அவரை்ள் அதமரிை்ைொவிை் இருந் தேொழுது Dr. Green இை் ைை்ைகறகயே் 

ேற்றி பைள்விே்ேடட்ு அக  தசை்று ேொரக்வயிட்ட தேொழுது அதிை் எழு ே்ேட்டிருந்  “Samuel 
Fisk Green, 1822-1884, Medical Evangelist to Tamils, Jesus my all” எை்ற வொசைங்ைள் அவர ்மைக  ் 
த ொட்ட ொைை் கூறிைொர.் அம்பி அவரை்ள்  ைது பு ் ை ்திை் த ொடரச்ச்ியொை, திரு ஆறுமுைம் 

எை்ேவர ்“Nineteenth century American Medical Missionaries in Jaffna, Ceylon” எை்ற பு ் ை ்க  

எழுதுவ ொைை் கூறியிருந் ொர.் அே்பு ் ை ்க யும் பிை்பு வொசிை்கும் சந் ரே்்ேம் எைை்கு 

கிகட ் து. 

 

அம்பி அவரை்ள்  ைது பு ் ை ்திை் முை்னுகரயிை் Dr. Green ஐே் ேற்றி எழுதிய வரிைள் அம்பி 

ஐயொ அவரை்ளுை்கும் தேொருந்தும்: 

“Lives of great men all remind us 
We can make our life sublime 

And departing leave behind us 
Footprints in the sands of time…” 
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“epidtiyfspy; mk;gp Iah” 
 

- eluhrh fUzhfud; 

 

mfit 90 fhZk; ‘mk;gp kh];lu;’ vd;W midtuhYk; md;ghf miof;fg;Lk; jpU 

mk;gpifghfd; mtu;fSf;F mT];jpNuypa rpl;dp khefupy; xU tpoh vLf;fg;gLfpd;wJ. 

<oj; jkpou;fs; vy;yhk; ngUik nfhs;sf;$ba xU ngupahUf;F thOk; NghNj tpoh vLg;gJ 

kpfTk; nghUj;jkhdJ.  mjidr; rhj;jpakhf;fpatu;fSf;F Kjypy; ghuhl;Lk; ed;wpAk; nrhy;y 

Ntz;Lk;.   

mk;gp kh];lu; mtu;fs; ehd; gpwe;j kz;zhd <oj;jpd; njd;kuhl;rpf;Fr; nrhe;jf;fhuhf 

,Ue;jhYk; - mtiu rpl;dpf;F te;j gpd;du; jhd; mwpKfKk;> njhlu;GfSk; fpilj;jd.  mtu; 

vdJ je;ijahupd; kpf neUf;fkhd ez;gu; vd;gJk; ,q;F te;j gpd; jhd; mwpe;J nfhz;Nld;. 

ehd; N`hk;G~; jkpo;g; ghlrhiy epu;thf mYty;fNshL ,ize;jpUe;j fhyq;fspy; jkpo; 

ghlj;jpl;lq;fis tFg;gjpYk; topfhl;b Ehy;fs; jahupg;gjpYk; mk;gp kh];lupd; gq;fspg;Gfs; 

gw;wp mjpfk; mwpAk; tha;g;Gf;fs; fpilj;jpUe;jd. 

mT];jpNuypa kz;zpNy ‘vOj;jhsu; tpoh’ vd;W xU jdpj;Jtkhd tpohit jpU KUfG+gjp 

mtu;fSk; mtuJ ez;gu;fSk; ,ize;J xt;nthU tUlKk; ntw;wpfukhf elhj;Jthu;fs;.  

me;j tpohtpd;; Muk;g fhyq;fspy; ftpauq;F xd;iw xbay; $Old; ,uz;lhtJ ehspy; 

elhj;Jthu;fs;.  mk;gp kh];lu; jiyikapy; elf;Fk; me;j ftpjh epfo;r;rpapy; $opd; UrpAld; 

,d;DnkhU gb Nky; Ngha; midj;Jk; kpfg; gpukhjkhf ,Uf;Fk;.  mtw;wpy; fye;J nfhz;l 

epidTfs; ,d;Wk; Ritahf cs;sJ. 

mk;gp kh];lu; mtu;fis ‘rpfuk;’ jkpo; njhiyf;fhl;rpf;fhf xU Neu;fhzy; nra;Ak; tha;g;G 

vdf;Ff; fpilj;jij tho;f;ifapy; xU ghf;fpakhfNt fUJfpNwd;. mtiug; gw;wpa gy 

nra;jpfis ehd; kl;Lky;y gy njhiyf;fhl;rp Neau;fSk; mwpe;J gpukpj;Jg; NghapUe;jhu;fs;. 

mtuJ gq;fspg;Gf;fs mt;tsJ fhjjpukhditahf gyUf;Fk; njupa ,J xU ey;y 

tha;g;ghfTk; mike;jpUe;jJ.  ,tw;iwf;fUjjpw; nfhz;Lk; mk;gp kh];lupd; ftpijj; 

jpwd;fspd; Mw;wiyg; Gupe;J nfhz;L mtUf;F nfsutkhf xU tpUijf; nfhLf;f vz;zp 

‘ftpauR’ vd;w gl;lj;ij fd;guhtpy; eilngw;w vOj;jhsu; tpohtpNy rpfuk; epWtdjjpdu; 

toq;fpapUe;jhu;fs;. 

mjidAk;tpl mtuhy; vOjg;gl;l ‘aho;ghb’ vd;w ftpij ehlfj;ij mz;zhtpahu; ,isa 

gj;kehjd; (gj;jz;zh) mtu;fs; $j;JtbtpNy muq;fhw;wp nky;Ngu;z;> rpl;dp> fd;guh> 

gpup];Ngd; Nghd;w ,lq;fspy; NkilNaw;wpdhu;fs;.  mjpy; ehDk; gq;Fgw;wp Kf;fpa 

ghj;jpuj;jpy; ebf;ff; fpilj;jJk; xU ngUk; ghf;fpakhfNt fUfpd;Nwd;.   

<oj;jpd; ,d;DnkhU KJngUk; fiyQuhd jpU. ,uFehjd; mtu;fs; ghup]; khefupy; ,Ue;J 

rpl;dpf;F jpiug;glk; xd;W vLf;f te;j rkaj;jpy; - mtUila ez;guhd mk;gp kh];lupd; 

tPl;bw;F nrd;wJk;> mtupd; FLk;gjjpdUld; gofpaJk; ,d;DnkhU kwf;fKbahj 

epidTfshfTs;sd.   

mk;gp kh];lu; mtu;fs; vtiuAk; trPfupf;fj;jf;ftuhf goFthu;.  ahiuAk; Nehfbf;fj; jf;f 

thu;j;ijfis xUNghJk; ghtpf;f khl;lhu;.  jdJ ftpijj; jpwid ve;j ,lq;fspYk; kpfTk; 

yhtfkhf ntspg;gLj;jp midtiuAk; ftu;e;jpLthu;.  mtNuhL goff;fpilj;j ehl;fSk; mtu; 

thOk; fhyjjpy; ehKk; tho;fpd;Nwhk; vd;w ngUikAk; vd;Wk; ,dpait. mit njhlu - 

mtu; ,d;Dk; gy Mz;Lfs; eP^sp Rfj;JlDk;> gyj;JlDk; tho ,iwahrp Ntz;b 

epw;fpd;Nwd;. 
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ஊடகங்களுடன் இயணந்து நின்ற கபாியார் அம்பி 
எஸ். எம் வரதராஜன் 

ஒளிபரப்பாளர் ,ஊடகவிய ாளர் 

நியூசீ ாந்து 

 

 

ஒலி ஒளிபரப்புத் துயறயினாின் மதிப்புமிக்க கவிஞரும் தமிழறிஞருமான  அம்பி மாஸ்டயர சிட்னியில் 
சந்தித்பதன். 
 கதாய பபசியில் ' நான் வரதராஜன் அம்பி மாஸ்டயரச் சந்திக்க பவண்டும்' என்பறன். 
மறுமுயனயில் நின்ற கபண்மணி ' ககாஞ்சம் கபாறுங்கள்' என்றார். 
'ஹப ா" 
' பசர் நான் வரதராஜன்' 

' எங்கு நிற்கிறீர்' (இது மட்டும் கதளிவாகக் பகட்டது).  
' சிட்னியில் தான் .. ' 
' (ஏபதா கசால்கிறார்) ' 
நானும் கயதக்கிபறன். அவரும் பபசுகிறார். 
 

சி ருக்குத் கதாய பபசி எடுத்தால் வீட்டிலுள்ள குழந்யதகள் தான் முதலில் பபசுவது வழக்கம். 
வீடுக்காரரும் பிள்யளகளிடம் கதாய பபசியய விட்டுவிட்டு இருப்பதுண்டு. 
 

'அம்மாவிடம் பபாயனக்  ககாடுங்கள்.. அப்பாவிடம் ககாடுங்கள்..' என்றாலும் பிள்யளகள் தமது 
கமாழியில் எயதபயா கசால்லிக் ககாண்டிருப்பர். 
 

கயடசியில் நாமாகபவ கதாய பபசியயத் துண்டிப்பதுபவ தவிர்க்க முடியாத நல்  முடிவாக 
அயமவதுண்டு.  
 

அம்பி மாஸ்டர் மறுமுயனயில் குழந்யதபபா ானார். எனினும் நான் துண்டிக்காமல் பபச.. அவர் அப் 
கபண்மணியிடம் கதாய பபசியய க் ககாடுத்து  எனக்குதவ  நான் உடன் வருவதாக அந்தப் 
கபண்ணிடம் கசான்பனன். 
 

'வரச் கசால்கிறார்' என்றார். 
 

நானும் எனது சிட்னி.. ஊர் (கரகவட்டி) நண்பருமான பாபுவும் பபாபனாம். பாபு சிட்னியில் ஒரு 
தமிழ்ச்கசயற்பாட்டாளர். சமூகச் கசயற்பாடுகளில் ஆர்வம் மிக்கவர். இச் சந்திப்பிற்கு உதவிய அவருக்கு 
என் நன்றி.  
 

அம்பி மாஸ்டர் தான் எனது (நான் தயாாித்த) முதல்  சிறுவர் நிகழ்ச்சியான 'கயத ம ாில்' சிறுவர்களுக்கு 
கயத கசான்னவர். நான் அதயனத் தயாாிக்கும்பபாது எனது பதவி தயாாிப்பு உதவியாளர். எனக்கு 
அம்பி மாஸ்டயர பநரடியாக அறிமுகம் கசய்தவர் எனது தயாாிப்பாளரான சிவசுப்பிரமணியம்.அவர் 
இப்பபாது கனடாவிலிருக்கிறார்.  
 

ஆனால் அம்பி மாஸ்டர் எனது நல்  நண்பரானார்; குடும்ப நண்பரானார். 
 

பப்புவா நியூகினியில் கல்வி ஆப ாசகராக இருந்த கா த்தில் விடுமுயறக்கு வரும்கபாழுது ப  
நிகழ்ச்சிகயள கசய்ய உதவுவார். 
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தமிழ் நிகழ்ச்சிப் பிாிவில் பாரதியார் நியனவாக 'கய யரங்கத்திற்காக' ஒரு கமல்லியச நிகழ்ச்சியய 
நான் தயாாித்திருந்பதன். ஈழத்தின் மூத்த இயசயயமப்பாளர் எஸ். கபணஷ்ராஜ் இயசயில் அயமந்து 
உள்நாட்டுப் பிரப  பாடகர்கள் பாடிய அந் நிகழ்ச்சியில் அம்பி மாஸ்டயர அதயனக் கவியத நயடயில் 
கதாகுக்க்பகட்படன். 
 

பாரதி கமாழி நயடயில் பவண்டுபமா அம்பி யின் கமாழி நயடயில் பவண்டுபமா என உடனும் 
பகட்டார். 
 

நான் அம்பியின் நயடயில் என்று உடனும் கசால் .. 'அம்பியின் கவியத நயடயில் பாரதியின் கமாழி 
நயடயில் தருகிபறன்' என்றார். 
 

அம்பி மாஸ்டாிடம் நானும் பாபுவும் பபானபபாது அவர் தமது அயற வாசலில் யவத்பத என்யன 
அயடயாளம் கண்டுவிட்டார்.  
 

'மூன்று வரதராஜயன நான் நியனத்பதன். ஒருவன் வரமாட்டான். மற்றவர் வரதர் அவரும் வரமாட்டார்.' 
இவன்- யபயனாகத்தான்' இருக்கபவண்டும்' - என நியனத்பதன்'  என்று மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் 
கசான்னார். அவயர அயணத்து தய யில் முத்தமிட்டபடிபய சி  நிமிடங்கள்.. இருவருக்கும் கண்கள் 
க ங்கின. அம்பி மாஸ்டர் அழுவயத அன்றுதான் கண்படன். 
அது சாதாரண கண்ணீரல்  ; ப  யமல்களுக்கப்பாலிருந்து தம்யமத் பதடி வந்தான் ஒருவன் என்ற 
மகிழ்ச்சி அவருக்கு சிறு  கநல்லிக்கனியாக இருந்திருக்கும்  என்ற கபருமகிழ்ச்சி எனக்கு. 
பத்துவருடம் படுக்யகயில் இருக்கிபறன். வந்துவிட்டாய். ..நியூசீ ாந்தில் என்று பகள்விப்பட்படன். 
வந்தால் வருவாய், என்யனப் பார்ப்பாய் ..என்று இருந்பதண்டா. " என்கிறார் அயணத்தபடி.  
 

சி  வினாடிகள் நிமிடங்களாக அயமதியில் இருந்பதாம்.  
 

அம்பி மாஸ்டாின் கயத நிகழ்ச்சிகயள கசய்தது மட்டுமல்  , அவயர யவத்து கய யரங்கம் நிகழ்ச்சிக்கு 
பாரதியார் நியனவு இயச நிகழ்ச்சி ஒன்யற நான் கநறிப்படுத்திபனன். ஈழத்தின் பிரப  
கமல்லியசப்பாடகர்களாக அன்று திகழ்ந்த மகிந்தகுமார் , இயசயயமப்பாளரும் பாடகருமான எஸ் 
கபணசராஜ் , பராகினி பரமானந்தம் ,அருட்கசல்வி அமிர்தானந்தர் , ஆகிபயா பாரதியின் பாடல்கயள 
பாட அவற்றுக்கு கபணஷ்ராயஜக்  ககாண்டு இயசயயமத்து இதயனத் யாாித்பதன்,  இவற்யற  
அம்பிமாஸ்டயரக் ககாண்டு வித்தியாசமானது கதாகுக்க எனது விருப்பத்யதத் கதாிவித்பதன்.  
 

"எப்படித்கதாகுப்பது ; கவியத நயடயி ா, வசன நயடயி ா , அம்பியின் கமாழி நயடயினி ா, அல் து 
பாரதியின் கமாழி நயடயினி ா ? " என்று  பகட்டார் அம்பி.  
 

"பசர் , நீங்கள் தமிழ் கதாிந்தவர், பாரதியயத் கதாிந்தவர், பாரதியின் கமாழி நயட கதாிந்தவர் , 

பாரதியின் கவியத நயட கதாிந்தவர் .அதனால் தாபன உங்களிடம் பகட்படன் " என்பறன். 
 

ரூபவாஹினி யில் நான் பணியாற்றிய கா த்தில் அவர் விடுமுயறக்கு வரும் கா த்தில் என்யன 
அயழத்துக்ககாண்டு "வா எங்காவது குந்தியிருப்பபாம்" என்று அயழத்துச்கசல்வார். 
 

அப்பபாது அவர் பாரதி பற்றி அடிக்கடி கசால்வார். பாரதி தமியழ எப்படி எப்படி கா ம் மாற மாற 
அதனுடன் தானும் மாறி பநசித்தான் என்பயத தமிழ் கமாழிச் சீர் திருத்தம் பற்றிய கயத வந்தபபாது  
அம்பி மாஸ்டர்    கசான்னது எனக்கு எனது தமிழ் கமாழி பற்றிய சிந்தயனயில் ஒரு பதிவாகப் பதிந்தது. 
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"பாரதி பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சி அழகியற் கல்வியாகச் கசய் "என்று அவர் நான் கல்வி நிகழ்ச்சிப் பிாிவில் 
பணியாற்றிய கா த்தில் கசால்லியுள்ளார். "பவண்டுகமன்றால் நான் பிரதி எழுதித் தருபவன் ; உயர, 

கவியத, பாட்டு ,நடனம் என எல் ாம் வரும் வயகயில் பிள்யளகளுக்குச் கசய்ய ாம் " என்பார்.  
 

ஆனால் பாரதியாாின் பாடல்கயள யவத்து ஒரு கய யரங்கம் நிகழ்ச்சியயத் தயாாிக்க நான் 
ரூபவாஹினியின் தமிழ்ப்பிாிவுக்கு வந்த பின்னபர முடிந்தது. அதுபவ அந்த இயச நிகழ்ச்சியாகும்.  
 

அம்பி மாஸ்டர் ஒவ்கவாரு பாடய யும் பாரதியின் கவிநயடயிப பய கதாகுத்தார்.நல் பதார் வீயண, 

சுட்டும் விழிச்சுடர், மங்கியபதார் நி வினிப , மயழப்பாட்டு  என்பயவ அயவ. ஒவ்கவாரு பாடலின் 
முதுயக பமாயன படிமங்கயள ஏற்ப அம்பி மாஸ்டாின் ஒவ்கவாரு பாடற் கதாகுப்பும் அழகாய் 
அயமந்தயத இந்த நிகழ்ச்சியயப் பார்த்த தான்பதான்றிக் கவிராயரும் பல்கய  பவந்தனுமாகிய அமரர் 
சில்ய யூர் கசல்வராசன் " அம்பி ஒருவருக்குத்தான் அதயன அப்படித் கதாகுக்க முடியும் ' ஏகனனில் 
அவர்  ஆசிாியருமல் வா" என்று பாராட்டினார்.  
 

நிகழ்சசித் கதாகுப்பாளர் கவறும் கதாகுப்பாளராக மட்டுமல்  ஒரு தகவல் வழங்கும் ஆசிாியர் பபா வும் 
இருத்தல் பவண்டும் என்று ஒளிபரப்பியலில் கசால் ப்படுவதுண்டு. அம்பி மாஸ்டர் அந்தக் கடயமயய 
தமது கல்வி சார் நிகழ்ச்சிகளில் மட்டுமன்றி முயற சாரா கல்வி நிகழ்ச்சிகளிலும் கபாதுவான 
சுயவஞருக்கான நிகழ்ச்சிகளிலும்  தம் நிய  மாறாமல் தக்கதாய்ச்கசய்தார். இது அவருக்குாிய 
சிறப்பியல்பு.   
 

அவருயடய அவர் எழுதிய Scientific Tamil Pioneer Dr. Samuel Fisk Green  

என்ற நூலின் கவளியீட்டுவிழாயவயும் அதனுடன் பசர்ந்த அவரது பநர்காணய யும் இயணந்த 
கதாகுப்பு ஒன்யற நான் தயாாித்திருந்பதன். அவர் அதயன மனதில் நீக்கமற யவத்திருந்தார். அந்த 
நூ ாக்கத்தில் அவர் மிகுந்த ஈடுபாடு காட்டியயத அவருடன் பழகியவர்கள் அறிவார்கள்.  
 

நான் பாபுவுடன் அவரது அயறயினுள் புகுந்தவுடன் அவயர அயணத்து முத்தமிட எனது கண்களும் 
அவரது கண்களும் ஒன்றாய்க்க ந்து கண்ணீர் மல்கின. அப்படிபய ஒரு படத்யத பாபு  எடுத்தார்.  
 

அவரது உயரயாடல் அந்த கிாீனின் புத்தகம் பற்றிய நிகழ்ச்சியிப பய கதாடங்கியது. "அந்த 
நிகழ்ச்சியின் ஒளிப்பதிவு நாடா  இப்பபா எடுக்க ாபமா கதாியாது என்ன? என்று கசால்லிய படிபய 
பாபுவிடம் அந்த நிகழ்ச்சியயப்பற்றி கபருமிதமாகச் கசான்னார். கி ாீன் கூட இ ப்படி    
மகிழ்ந்திருப்பாபரா கதாியாது.".என்று பாபு விடம் கசான்பனன்.  
 

 "அந்தப் புத்தகம் அதுதான் " என தம்மருகில் யவத்திருந்த அவர் எழுதிய அந்த நூய க் காட்டினார். 
"அயதயும் ஒரு படம் எடு ங்பகா"   
 தமது விருதுகள் ப  அடுக்கியவத்திருந்த கண்ணாடித்  தாங்கியயக் காட்டி "அயதயும் ஒரு படம் எடு " 
என்றார். 
 

என்யனக் கண்டதும் எனது கதாழில் கதாடர்பான விடயமாக அவற்யறப் பாவிப்பபன் என்ற உற்சாகம் 
அவாிடம் இருந்தது என்பபன். ஏகனனில் " பசர் , நீங்கள் தான் கதல்லிப்பயள யூனியன் கல்லூாி யின் 
கல்லூாிக் கீதத்யத இயற்றியதாக பநற்றுத்தான் பகள்விப்பட்படன் ' என்று நான் கசால் , உடபன 
தமக்கு அருகிலிருந்த மற்கறாரு ரு சிறிய பமயசயில் புத்தகங்களுக்கியடயிலிருந்த கபாிய புத்தகம் 
ஒன்யற கவளிபய எடுக்கும்படி கசான்னார். அது கதல்லிப்பயள யூனியன் கல்லூாியின் ம ர் ஆகும். 
அதில் ஒரு பக்க இ க்கத்யத மறக்காமல் கசால்லி அதயனத் திறக்கச் கசான்னார். அதில் அவர் எழுதிய 
கல்லூாிக் கீதம் இருந்தது.  
 

"இயதயும் படம் எடு"  
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நான் புத்தகம் , அந்தப் பக்கம் என்பவற்யற எடுத்பதன், எங்கு பபாடு என்று எல் ாம் அவர் 
கசால் வில்ய . பிள்யள எங்காவது பபாடுவான் .எதற்பகா பாவிப்பான் என்ற நம்பிக்யக அவாிடத்தில் 
இருந்தது.  
 

அவயர, அவரது மகிழ்ச்சியுடன் ஆச்சாியத்யத ஏற்படுத்தபவண்டும் என்கறண்ணி   அவருயடய 
நண்பரான , குடும்ப நண்பரான விஸ்வநாதனுக்கு அயழப்கபடுத்து "விஸ்வநாதனுடன் பபசுங் கள் 
என்று அய பபசியயக் ககாடுத்பதன். இருவருக்கும் மகிழ்ச்சி. இவர் கயதப்பவற்யற நான் விஸ் 
வாவுக்கு "கயத கபயர்ப்புச் "கசய்பதன் . " நான் பத்து வருடம் படுக்யக" என்று விஸ்வநாதனுக்கு கசால் 
என்றார். விஸ்வநாதன் தனது மறக்க முடியாத அனுபவங்கயள ஒவ்கவான்றாக  அம்பி மாஸ்டருக்கு 
நன்றியுடன் பகிர்ந்தார்.  "இன்று நாம் ஊடகங்களில் தமியழ வளர்ப்பதற்கு  கா ரணமானவர்களில்  
முக்கியமானவர் அம்பி மாஸ்டர் வரதா. அவயரப்பபா  கபருயமயில் ாத கபாிய மனிதர்கயளக் 
காண்பது இன்று அாிது .அவருயடய தமிழும் அன்பும் பண்பும் இன்றும் எங்கயள வழிநடத்துகின்றன 
என்று அவருக்குச் கசால்லுங்கள்..இன்று அவருடன் உயரயாடக் கியடத்தயம மிக்க மகிழ்ச்சி " என்று 
விஸ்வநாதன் கசால்  அம்பி மாஸ்டர் புன்னயகத்தபடி பகட்டுக்ககாண்டிருந்தார்.  அம்பி மாஸ்டயர 
சந்தித்ததுடன் அவயர சி  கணங்கள் இப்படி மகிழ்வித்தது எனக்கு மிகுந்த நியறயவத்த தந்தது. இந்த 
வயகயில் அவயரச் சந்திக்க எனக்கு உதவிய நண்பர் பாபுவுக்கு  நான் இக்கணத்தில் நன்றி கசால்தல் 
பவண்டும்.  
 

அம்பி மாஸ்டர் எழுதிய நூல்களில் யாதும் ஊபர : யாத்தியர என்ற நூலின் சி  அத்தியாயங்கள் 
பு ம்கபயர் தமிழ் மாணவாின் நூல்களில் பசர்க்கப்படபவண்டும் .புறத்திலிருந்து எழுதப்பட்ட அவரது 
பார்யவயும் அனுபவமும் தமிழில் இவர்களது பாட நூல்களில் பசர்க்கப்படுவதுடன் அந்த நூய  
ஆங்கி த்தில் கமாழிகபயர்த்தல் கா த்தின் பதயவயாகும்.  
 

எளிய நயடயில் ஈழத்தமிழாின் அரசியல் சமூக வர ாற்றுப் பின்னணியய  அவர் தமிழில் எழுதியுள்ளார். 
அவர் வாழும் கா த்திப பய அதயன ஆங்கி  கமாழியில் கமாழிகபயர்த்து அவாிககாண்பட 
பமற்பார்யவ கசய்வது அவர்க்குச்  கசய்யும் மிகச் சிறந்த நன்றிப்பணியாக அயமயும் என்பது எனது 
பணிவான கருத்தாகும். 
 

அவரது  பயடப்புக்கள் பின்வருவன :- 
 

கிறீனின் அடிச்சுவடு (யாழ்ப்பாணம், 1967) 

*அம்பி பாடல் (சிறுவர் பாடல்கள், சுண்ணாகம், 1969) 

*பவதாளம் கசான்ன கயத (பமயட நாடகம், ககாழும்பு, 1970) 

*ககாஞ்சும் தமிழ் (சிறுவர் பாடல்கள், ககாழும்பு, 1992) 

*அந்தச் சிாிப்பு 

*யாதும் ஊபர; ஒரு யாத்தியர 

*அம்பி கவியதகள் (கசன்யன, 1994) 

*மருத்துவத் தமிழ் முன்பனாடி (கசன்யன, 1995) 

*Ambi’s Lingering Memories (Poetry, பப்புவா நியூ கினி, 1993, 1996) 

*Scientific Tamil Pioneer Dr Samuel Fisk Green (ககாழும்பு, 1998) 

*உ களாவிய தமிழர் 1999 

*A String of Pearls 

*பா ர் யபந்தமிழ்   
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இவற்றில் பா ர் யபந்தமிழ் ,ககாஞ்சும் தமிழ் ,அம்பி பாடல்  பபான்றவற்யற சக்தி  எப் எம் 
வாகனாலியில் ஒலி பரப்பான "அரும்புகள்" சிறுவர் நிகழ்ச்சியில் சிறுவர் அறிவிப்பாளராக எனது மகன் 
பங்குபற்றியபவயள எனது மயனவியார் பயன்படுத்தி அவனுக்குப் பழக்கிவிடுவார்.  
 

பூயனயில் ா  வீட்டில் எலிகயான்றின் கூத்தியன அவர் எழுதியிருந்தார். அப்படி ஒவ்கவாரு 
பாடல்களும் சிறு சம்பவங்கயளக் ககாண்டயவயாக இயல்பான கசாற்களுடன் எழுதப்பட்டிருந்தன. ஒலி  
ஒளி ஊடகங்களுக்கு ஏற்ற பாடல்களாக அயவ அயமந்திருந்தன.  
 

 எளியமயான கசாற்கள் ககாண்ட குழங்யதகளுக்பகற்ற பாடல்களாக அயவ அவரால் எழுதப்பட்டயத 
எனக்கு அப்பபாதுதான் உணர முடிந்தது.    ரூபவாஹினி ,இ ங்யக வாகனாலி முதல் சக்தி வயர 
ஒளிபரப்பு ஊடகங்களுடன்  அம்பி மாஸ்டர் இயணந்து நின்றார்.  
 

அம்பி மாஸ்டருக்கு எனது சார்பிலும் எனது குடும்பத்தின் சார்பிலும் வாழ்த்துகள் . உாித்த்தாகுக,  

 

 

எஸ். எம் வரதராஜன்  
முன்னாள்  சக்தி ாீ வீ  முகாயமயாளர் 

ஐ ாி என் தமிழ் நிகழ்ச்சி அதிகாாி  
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தகொஞ்சும் தமிழ் தந்து  தநஞ்சம் கவர்ந்த கவிஞர் 
 

ப்ரணிதொ பொலசுப்பிரமணியன் 

 

 

குழந்க  மைம் எை்ேது ஒரு  ைி உைைம்.  மகிழ்சச்ி சிறைடி ்து ேறை்கும் அந்  உைகிை் 

குழந்க ைளிை் மைக  நை்குபுரிந்து தைொண்டவரை்ள் மடட்ுபம  குழந்க பயொடு 

குழந்க யொை மொறி சிறுவர ் இைை்கிய ்க ே் ேகடை்ை முடியும். இந்  அரிய ைகையிை் 

கைப ரந்் வர ்ொை் அம்பி ஐயொ  அவரை்ள். அவருகடய  சிறந்  இைை்கியே் ேகடே்புைளிை் " 

தைொஞ்சும்   மிழ் " எை்ற பு ் ைம் குழந்க ைகள விஞ்சும்  மிழ். புைம்தேரந்்  ்  மிழ் 

குழந்க ைளுை்ைொை எழு ே்ேட்ட இந்  நூை், குழந்க  ைவிக ைளுை்கு அவசியமொை ேை 

அம்சங்ைகளை் தைொண்டு மிளிரக்ிை்றது.  

 

குழந்க ைளிை் உளவியகை நை்கு புரிந் வரை்ள், குழந்க ைளுை்கு விருே்ேமொை 

விடயங்ைகளபய ைருே் தேொருளொை கவ ்து ைவிக கய இயற்றுவொரை்ள். அம்பி ஐயொ பேொை்ற 

சிறே்ேொை எழு ் ொளரை்ள், இக  ்  ொண்டி இை்னுதமொரு ேடி பமபை தசை்று, குழந்க ைளிை் 

 சுற்றொடை்,  

சமூை சூழ்நிகை எை்ேைேற்றியும் ஆபைொசி ்து, குழந்க ைளுை்கு ேை சுவொரஸ்யமொை 

ைவிக ைகள உருவொை்குவொரை்ள். இவ்வொறு, அவுஸ்திபரலிய சமு ொய ்திை் வொழும் 

புைம்தேரந்்   மிழ் குழந்க ைளுை்பைற்ே, மிருைங்ைள், ேறகவைள், தைொண்டொட்டங்ைள், 

மைக ை்ைவரும் தேொருடை்ள் ஆகிய அகை ்து விகடயங்ைகளே் ேற்றிய ைவிக ைகளயும் 

ஐயொவிை் “தைொஞ்சும்  மிழ்” நூலிை் ைொணைொம். குறிே்ேொைே் ேொர ்் ொை், 

அவுஸ்திபரலியொவிற்கு ்  ைிச ் சிறே்கே ்  ருகிை்ற ைங்ைொரூ மற்றும் குவொைொ மிருைங்ைளிை்  

இருந்து, குழந்க  மைதுை்குே் பிடி ்   வண்ண ்திே் பூசச்ி, ேந்து, ஊஞ்சை், ஓடம், ைடற்ைகர, 
வொைவிை், நொய், பூகை, அணிை், சீடட்ு, தேொங்ைை், அம்மொ, மொம்ேழம் பேொை்ற விகடயங்ைள் 

வகர ேை இைிகமயொை  கைே்புைளிை் எழுதியிருை்கிை்றொர.் 
 

பமலும்  இை்னுதமொரு  உை்ை மொை  விஷயம் எை்ைதவை்றொை்   

புைம்தேயரந்்து வொழும்  குழந்க ைளுை்கு  " ைற்ேை ரு"  “மொடட்ுவண்டி”, “தேொங்ைை்” எை்ற 

ேொடை்ைளிை்  மூைம்   ொய் நொடட்ு  உணரக்வயும்  ஊடட்ுகிறொர ் அம்பி ஐயொ. அ ்துடை் 

"நொை் யொர?்", "எவர ்  த ரியுமொ?", "நொகள  எை்ை"  பேொை்ற    கைே்புைளிை்  வரும்  ேொடை்ைள் 

சிறுவரை்ளிை்  சிந் கை ் திறகை  வளரை்்கும்  ேொடை்ைளொை  அகமந்திருை்கிை்றை.  

உ ொரணமொை,  

“எடட்ு  தமை்லிய  

ைொை்ைள் ஊை்றி  

எங்கும்  ொவிச ்தசை்ேவர ் 
ேடட்ு நூலிை்   

வகைகயே்  பிை்ைி  
தவட்ட தவளியிை்   விரிே்ேவர ்
 

வகையிை்  விழுந்    

பூசச்ி  வகைகய  

வரிந்து  ைட்டி  கவே்ேவர ் 
ைவகை இை்றிே்    

ேசிை்கும்  பவகள 
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ைடக்டே் பிரி ்து ் திை்ேவர ் 
 

எவர ்த ரியுமொ?   

அவர ் தேயர ் த ரியுமொ?” 

 

இவ்வொறொை  ேொடை்ைள்   சிறுவரை்கள  சிந்திை்ை கவே்ேதுடை் அவரை்ளுகடய ஈடுேொடக்டயும் 

அறிகவயும்  வளரை்்கிை்றது. 

 

இதிபை  உள்ள  சவொை் எை்ைதவை்றொை், தேரியவரை்ளுை்கு  ைற்ேகையிை் ேொடிவிடைொம்  

ஆைொை் சிறுவரை்ளுை்குே்  ேொடை்  இயற்றும் பேொது இைகுவொை இருே்ேதுடை் உண்கமயொைவும் 

ேொட பவண்டும். உ ொரணமொை ஆகமகயே்ேற்றி ேொடிைொை் அ ை் ஓடு  ைடிைமொை இருை்கும், 

தமதுவொைச ் தசை்லும், த ொட்டொை்  கைகய  உள்ளபய இழு ்துை் தைொள்ளும் எை்ற அ ை் 

இயை்புைள் மொறொமை் எழு  பவண்டும். இகவ குழந்க ைளிை் உள்ள ்திை்  

ேசுமர ் ொணிபேொை் ேதிந்துவிடும். அதிலும்  தவற்றி ைண்டிருை்கிறொர ் அம்பி ஐயொ  அவரை்ள். 

 

பமலும் குழந்க ை் ைவிக ைகள இயற்றும் பேொது, அக  எளிகமயொை தமொழியுடனும், 

இைிகமயொை  ஓகச நய ்துடனும் உருவொை்குவது ஒருமுை்கிய அம்சமொகும். ஓகச நயம் 

எை்ேது  இயை்ேொைபவ குழந்க ைளுை்கு பிடி ்  விஷயம். இவ்வொறு குழந்க ைளிை் தமொழி 

வளரச்ச்ிை்பைட்ே, இைகுவொை தசொற்ைகள ேயை்ேடு ்தி, ைவிக யிை் ைரு தேொருகள 

அழைொை முகறயிை் தவளிை்ைொட்ட ஓகச நய ்க ே் ேயை்ேடு ்தியவர ்  ொை் அம்பி ஐயொ 
அவரை்ள்.  உ ொரண ்துை்கு 'சிடட்ு' எை்கிற ைவிக , நொை்கு நொை்கு அடிைளொை எதுகை 

பமொகையுடை் அகமந்திருை்கிறது. உ ொரணமொை, 

 

“சிை்ைச ்சிை்ைை் குஞ்சு  

சிடட்ுை் குருவிை்கு குஞ்சு  

எை்கை எை்கை ேொரை்்கும்  

ஏப ொ தசொை்லி ்  ொவும்” 
 

இக ே் பேொை்று ஐயொவிை் அகை ்து ைவிக ைளும் அகமந்திருே்ே ொை், குழந்க ைளுை்கு 

அக  மைே் ேொடம் தசய்ய மிைவும் இைகுவொை இருை்கிை்றது. எதுகை பமொகை, ஒபர ஓகச 

இருை்கும் தசொற்ைகள ஞொேை ்திை் கவை்ை உ வுகிை்றது. இ ை் மூைம், குழந்க ைளிை் 

தசொை் வளம் வளரக்ிை்றது.பமலும் ைவிக ைளிை் இைகுவொை தமடட்ுை்ைளுடை் வருகிை்ற 

சிறிய தசொற்ைள் ஆடிே் ேொடி மகிழ்வ ற்கு உ வுகிை்றது. இகவதயை்ைொம் குழந்க ைளுை்கு 

அழகியை்  உணரக்வ  வளரே்்ேதுடை், தமொழிகயயும், உைை ்க யும் ைற்றுை் தைொள்ள 

வழிவகுை்கிை்றது. 

 

இவ்வொறு இந்  நூை் குழந்க ை் ைவிக ைளுை்கு ப கவயொை அகை ்து அம்சங்ைகளயும் 

இகண ்திருை்கிை்றது. சுகவயொை மிைவும்  ைரிசகையுடை் இந்நூகைே் ேகட ்  அம்பி 

ஐயொவிற்கு  நொங்ைள் எை்பைொரும் நை்றியுகடயவரை்ளொை இருை்ை பவண்டும். அக  நொம் 

எவ்வொறு தசய்யைொம் எை்றொை் இந் ே்  ேொடை்ைகள வீடுைளிை் சிறுவரை்ள் ேடிை்ை பவண்டும்.  

எை்ைொ ்  மிழ்  ேொடசொகைைளிலும் சிறுவரை்ளுை்கு ேொட நூைொைச ் பசரை்்ை பவண்டும். 

குழந்க ைளிை் நொவிை்  இே்ேொடை்ைள்   விகளயொட  பவண்டும்  இது  ொை் நொம் அவ்ருை்குச ்

தசய்யும் கைமொறொகும். 
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கவிஞர் அம்பியகபாகன்  அவர்களுக்கு  எனது பிறந்தநாள் 
வாழ்த்துக்கள் 

 

ஆ.  ந.  இராபசந்திரன் 

தய வர் , பயன அபிவிருத்திச் சயப 

 
திருவாளர் இ.அம்பியகபாகன் அவர்கள் அகயவ கதாண்ணுயற எட்டிப்பிடிக்கும் கசய்தி தம்பி 
திரு.நடராசா கருணாகரன் அவர்களின் முகநூல் பக்கத்தின் வாயி ாக அறிந்து மிக 
மகிழ்ச்சியயடந்பதன். 

அவருடன் அறுபது, எழுபதுகளில் பழகி மகிழ்ந்த நாட்கயள நியனவு கூர்வது சா ச் 
சிறந்ததாகும். கதல்லிப்பயள யூனியன் கல்லூாியின் விஞ்ஞான ஆசிாியராக அவர்கயள 
முதலில் அறிந்து ககாண்படன்.நான் கய ப்பிாிவு மாணவனாக இருந்த காரணத்தினால் 
அவாிடம் கல்வி கற்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கியடக்கவில்ய .ஆனால் 1966 இல் 
பகா ா ம்பூாில் நயடகபற்ற உ கத் தமிழாராச்சி மகாநாட்டில் தமிழ் கமாழி மூ ம் மருத்துவக் 
கல்வி என்ற தய ப்பில் ஆராய்ச்சிக்கட்டுயரயய சமர்ப்பித்த கா த்திலிருந்து அவர்களின் 

ரசிகனாக மாறிவிட்படன். 

அவர் எழுதிய கிறீனின் அடிச்சுவடு என்னும் நூல் மானிப்பாயில் அயமத்திருந்த கிறீன் 
யவத்தியசாய யில் அகமாிக்க மிசனாிமாரால் தமிழ் கமாழி மூ ம் மருத்துவம் கற்பித்த 
சாித்திரத்யத சித்தாித்தது.அதன் கவளியீட்டு விழாவில் ஓடியாடி ஒத்தாயச புாிந்தயத நினவு 
கூருகிபறன் 

1968 ஆம் ஆண்டு கசன்யனயில் நயடகபற்ற இரண்டாவது உ கதமிழ்ழாராச்சி மகாநாடுக்கு 
நடத்தப்பட்ட கவியதப் பபாட்டியில் பல்பவறு நாடுகயளயும் பசர்ந்த கவிஞர்களுடன் 
பங்குபற்றி பத்து ஆறுதல் பாிசுகளில் ஒன்யறப் கபற்று ககாண்ட கா த்திலிருந்து அவரது 
அன்புக்குாிய மாணவர் வட்டத்தில் ஒருவனாகியயத எண்ணிப் கபருயமப்படுகிபறன். 

அக்கா ம் ப ாலி விமானநிய யத்திலிருந்து கசன்யனக்கும் திருச்சிக்கும் இ ங்யக விமான 
பசயவ (Air Ceylon) விமானங்கள் பறந்த கா ம். கசன்யனயில் கவியதக்கு பாிசு கபற்ற 
அம்பியகபாகன் அவர்கள் ப ாலி விமான நிய யத்தில் வந்திறங்கிய கபாது பமளதாளத்துடன், 
மாய மாியாயதகளுடன் வரபவற்று கல்லூாிக்கு அயழத்துச் கசன்று பாராட்டிய பசுயமயான 
நியனவுகயள மீட்டுப் பார்க்கிபறன். 

திருவாளர் அம்பியகபா ன் அவர்கள் ப ாலி ஆசிாியர் க ாசாய யில் விாிவுயரயாளராகி பின் 
கல்வி கவளியீட்டுத் தியணக்களத்தில் விஞ்ஞானப் பாடப் புத்தகங்கயள எழுதுவதிலும் 
கமாழிகபயர்ப்பதிலும் பணியாற்றினார். 

ஆசிாியராக, விாிவுயரயாளராக, நூ ாசிாியராக, கவிஞராக பல்துயற விற்பன்னராகிய 
விளங்குகின்ற எமது அம்பி அவர்கள் ப ாண்டுகா ம் வாழ எனது இதயம் நியறந்த 
வாழ்த்துக்கள். 
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