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சமர்ப்பணம் 

 
வண. ஞானச்சதகாதரர் S. பிலிப் S.S.J. 

அவர்கள் திருவடிகளுக்கு. 
 



  

*அைசொங்கத்தொல், ஈழத்தில் சுயவமொழிக் வகொள்ரகத் திட்டம் அமுைொக்கப்பட்டதபொது சிறொரின் கல்வி மூைதம 
தமிழ்ச் சமூகத்ரத முன்தைற்ற முடியும் எை நிரைத்துத் தமது துறெற சரபயிைரைதய ஆங் கிைம், தமிழ் 
இரு வமொழிகளிலும் தமதொவிகைொக்கி ஆசிரியர் சமூகமொகதெ ஆக்கிவிட்டெர். 
*தனித் தமிழ் ஆசிரியரின் இழிநிரை கண்டு அெர் நிரை உயைக் கரடசிெரை பொடுபட்டு வெற்றியுங் கண்ட 
மொவபருஞ் வசயல்வீைர். 

எனது நல் ஆசான் 
வண. ஞானச்சதகாதரர் S. பிலிப் S.S.J. 

அவர்களைப்பற்றி .... 
 

29-04-1893ல் புனித ெைைொர் சரபத் துறவியொகி,  
1908ல் ஆங்கிைம், தமிழ் இரு வமொழிகளிலும் முதைொந்தை ஆசிரியைொகி,  
இைெொரை புனித வென்றியொர் கல்லூரி அதிபைொகி,  
கடல் கடந்து றங்கூன் வசன்று ஆங்கிைக் கல்லூரி ஒன்ரற நிறுவி,  
வகொழும்புத்துரற ஆசிரியர் கைொசொரையில் இருபது ெருடங்கள் தபொதைொ ஆசிரியைொகி,  
கணிதம், புவியியல், தெத உபததசம், இைங்ரகச் சரித்திைம் என்னும் நூல்கரை எழுதி.  
1926 வதொடங்கி 1932 ெரை புனித ெைைொர் துறெற சரபத் தரைரமச் சிதைஷ்டைொகி,  
வகொழும்பு கல்விச்சரபயில் ஆதைொசகைொகி,  
தமிழொசிரியரின் மொதொந்த தெதைத்ரத ரூபொ நொற்பதொக உயர்த்தி,  
1938ல் மட்டுநகரை ெந்தரடந்தொர்.  
தமிழ் ஆசிரியருக்வகைப் பை ஆங்கிை ெகுப்புக்கரை நடொத்திைொர். சிறப்பொக என்ரைத் ததர்ந்வதடுத்தொர்.  
பொடம் வசொல்லித்தை தநைமில்ரைதய என்ற பிைச்சிரைரயத் தன் மதிய உைரெத் தொன் படிப்பிக்கும் 
இடத்திற்குக் வகொண்டுெைச்வசய்து உைரெ அருந்திக்வகொண்தட அரதத் தீர்த்தொர்.  
1949ல் ஆங்கிை வமொழியில் எஸ்.எஸ்.ஸீ. பரீட்ரசயில் இைண்டொம் பிரிவில் சித்தியரடயச் வசய்தொர். 
வபொது தெரைகளில் ஈடுபடும்படியும், நூல்கரை எழுதும்படியும் தூண்டிைொர்.  
எைது 'விதெகப் பயிற்சி அப்பியொசங்கள்'' என்னும் நூரை ஐந்தொம் பதிப்பொக மதுரை டி வநொபிலி 
அச்சகத்தில் ஐயொயிைம் பிைதிகரை அச்சிட ெழிெகுத்தொர்.  
அெர்கைது தணியொத ஆெல் தமிழ் ஆசிரியர் நிரைரய உயர்த்ததெண்டும் என்பதத. இதற்கொகப் பை ெழி 
ெரககரையும் வசொல்லித்தந்தொர். இதைொல் எைக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புகரையும் தீர்க்கதரிசைமொகச் 
வசொல்லிரெத்தொர்.  
அெைது தொைக மந்திைம் ''நொம் வகஞ்சிைொல் தமைதிகொரிகள் மிஞ்சுெொர். நொம் மிஞ்சிைொல் அெர் வகஞ்சுெொர்" 
என்பது.  
எல்ைொம் அெர் எண்ைப்படி ஓைைவு நிரறதெறிற்று.  
29-04-1953ல் துறெற ெொழ்வில் ரெை விழொ (60) கண்டொர்.  
1953 - ஐப்பசித் திங்கள் 8ல் முடிவில்ைொத ெொழ்விற் பிறப்பதற்கொக இவ்ெொழ்ரெ முடித்துக்வகொண்டொர்.  



  

எனது நன்றிக் கண்ணீர்த் துளிகள்.  

 
 அறிமுக உளர  
 பிைபை ஆங்கிை அறிஞைொை எச். ஜி. வெல்ஸ் எழுதிய கொை யந்திைம்'' (TIME MACHINE) என்னும் கட்டுரையில், 
இன்ரறய மனிதன் கடந்த கொைத்துள்ளும் பயைஞ் வசய்தொல் எத்தரகய அனுபெங்கரைப் வபறுெொன் 
என்ற கற்பரைகள் விரிந்துள்ைை. இதத கற்பரையில் பல்தெறு வதொரைக்கொட்சிப் படங்களும் 
வெளிெந்துள்ைை.  
 இத்தரகய அனுபெத்ரதப் தபொன்றதத மிக அண்ரமக் கொைமொை நூறு ெருட, ஐம்பது ெருட சம்பெங்கரை 
அறிந்துவகொள்ெதும்.  
 மட்டக்கைப்ரபப் வபொறுத்தெரை ஒரு 100 ெருடத்துக்கு முந்திய நிரைப்பொடுகள். நிகழ்வுகள், கல்வி நிரை. 
சம்பிைதொயங்கள், பழக்கெழக்கங்கள் என்பை இன்ரறய தரை முரறயிைருக்கு விதநொதமொகவும், 
நம்பமுடியொதைெொகவும் ததொற்றுகின்றை.  
 அவ்ெைவு ஏன். ஒரு சிை ஆண்டுகளுக்கு முன் 5 சதத்துக்குப் பிதைன்டீயும், 10 சதத்துக்குப் பொல்டீயும், 50 
சதத்துக்குச் சொப்பொடும் கிரடத்தை என்றொல் இன்று யொர் நம்புெொர்கள்! ஒருசிை ெருடங்களுக்கு முந்திய 
நிரைதய இப்படிவயன்றொல் 100 ெருடங்களுக்கு முந்திய நிரை எப்படி இருந்திருக்கும்.  
 கண்டிப்பொக அரத அறியதெண்டும் என்ற ஆெல் எல்தைொர் மைதிலும் குமிழியிடும் என்பது நிச்சயம். 
இரெகரைச் வசொல்ைக்கூடியெர்கள், அறிந்தெர்கள், அனுபவித்தெர்கள் ஒரு சிைதை இன்று உயிர் 
ெொழ்கின்றைர். அவ்ெனுபெங்கரைத் வதளிெொகச் வசொல்ைக்கூடியெர்கள் அதிலும் குரறெொகதெ இருப்பர். 
அத்தரகயெர்களில் ஒருெதை ஆசிரியர் திைகமொகக் கருதக்கூடிய இரைப்பொறிய அதிபர் திரு. எஸ். 
பிரான்ஸிஸ் அெர்கள். அெருரடய ெொழ்க்ரக அனுபெங்கதை ஒரு நொெைொக அரமயும். அத்தரகயெர் 
வசன்ற ஆண்டு கத்ததொலிக்க திருச்சரபயின் திருமரை - மட்டுநகர் நூற்றொண்டு நிரறவின் தபொது பை 
அபூர்ெமொை சங்கதிகரைக் கூறிைொர். இெற்ரறக் தகட்ட நொன் இெற்ரறவயல்ைொம் ஒரு நூல் ெடிவில் 
எழுதிைொல் இன்ரறய தரைமுரறயிைருக்கு மிகவும் பயன்படுதம என்று கூறிதைன். அப்படிக் கூறியதுடன் 
நில்ைொது அெற்ரற எழுதிதய ஆகதெண்டும் என்ற நிர்ப்பந்தத்ரதயும் உண்டொக்கிதைன். எைது ஆக்கிரை 
வபொறுக்கமுடியொமல் சுகவீைமுற்றிருந்த நிரையிலும் அெர் எழுதத்வதொடங்கிைொர்.  
 100 ெருடத்துக்குள் மட்டக்கைப்பில் ஏற்பட்டுள்ை மொற்றங்கரைப் வபொதுெொகவும், அன்ரறய சமுதொய 
சூழலில் தைக்கு ஏற்பட்ட அனுபெங்கரைச் சிறப்பொகவும் அெர் எழுத்துக்களில் கொைைொம்.  
 கத்ததொலிக்க திருச்சரபயின் நூற்றொண்டு நிரறரெ ஒட்டி எழுதப்பட்டரெ என்பதொல், அச்சமய 
சம்பந்தமொை தகெல்கள் அதிகமொக இந்நூலில் இடம்வபறுெது தவிர்க்க முடியொததத. ஆைொல் இெற்ரறவிட 



  

அெருரடய வசொந்த அனுபெங்கள் சிை, தரைரமத்துெத்துக்கும், ஆளுரமக்கும், ஆற்றலுக்கும் சிறந்த 
எடுத்துக்கொட்டுகைொக அரமந்திருப்பரதயும் நொம் பொர்க்கிதறொம்.  
 இத்தகெல்களிலிருந்து இன்ரறய இைந்தரைமுரறயிைர் கற்றுக்வகொள்ைதெண்டிய பொடங்கள்' ஏைொைமொக 
உள்ைை. குறிப்பொக (அ) நிர்ெொகத்திறரம (ஆ) தற்றுணிபு (இ) சிக்கைொை சூழலில் சிறந்த முடிவெடுத்தல் (ஈ) 
பிைச்சிரைகளுக்குத் தீர்வுகொைல் (உ) கொரிய சொதரை (ஊ) வபொதுப்பணி ஈடுபொடு என்பை 
குறிப்பிடத்தக்கரெ.  
 மட்டக்கைப்பு கல்வித் திரைக்கைத்தில் பை ெருடங்கள் நொன் கடரமயொற்றியுள்தைன். 
அக்கொைப்பகுதியில், திரைக்கை ரீதியொகவும், பொடசொரை ரீதியொகவும், தனிப்பட்ட முரறயிலும் அெருடன் 
வநருங்கிப்பழகும் சந்தர்ப்பங்கள் பை ஏற்பட்டை. அப்தபொது நொன் அெதொனித்த சிை சம்பெங்கள் இெைது 
ஆற்றலுக்கும், ஆளுரமக்கும் சிறந்த உரைகற்கைொகும்.  
 1970ம் ஆண்டில் 'சியெச' என்னும் கல்வி நூற்றொண்டு விழொ நொவடங்கும் வகொண்டொடப்பட்டது. 
அத்வதொடர்பில் மட்டுநகர் ஏற்பொடுகளுக்வகை பல்தெறு குழுக்கள் (ெழக்கம் தபொல்) நிறுெப்பட்டை. நொட்கள் 
ஓடிை. கொரியங்கள் ஓட வில்ரை இந்நிரையில் திரு. எஸ். பிைொன்ஸிஸ் அெர்கள் சகை ஒழுங்குகரையும் 
மிகச் சிறப்பொகச் வசய்து, வெற்றிகைமொக அந்நிகழ்ச்சிகரைப் பூர்த்தி வசய்தொர். இத்திறரமரயக் கல்விப் 
பணிப்பொைர்கைொை திரு. வெ. சங்கைலிங்கம், ெைொப் ஏ. எம். மஜீத் ஆகிதயொர் மைம் திறந்து பொைொட்டவும் 
தெறவில்ரை . 
 'சியெச கண்கொட்சி. கண்கொட்சிரயப் பொர்க்கெரும் மொைெ மொைவியர்க்கொை உைவு ஏற்பொடு, நொள்ததொறும் 
கரை நிகழ்ச்சி எை மட்டக்கைப்பு வின்வசன்ட் மகளிர் கல்லூரியில் மூன்று நொட்கள் வதொடர்ந்து நரடவபற்ற 
இந்நிகழ்வுகரை ஒரு பிசிறும் இல்ைொமல் சிறப்பொக ஒழுங்கு வசய்து நிரறதெற்றிைொர் திரு. பிைொன்சிஸ்.  
 இவ்ெொதற 'சித்திைச் வசயற் கண்கொட்சி 'தமிழ்த்திைவிழொ'' முதலிய பொரிய நிகழ்வுகளில் ஆணிதெைொக 
நின்றொர். எங்கள் கரட நிறுவுதல், ஞொைசூரியம் விரையொட்டைங்கு, வெபர் விரையொட்டைங்கு, 
வீச்சுக்கல்முரை தொர் தறொட்டு, புதூர்ச்சந்தி புனித அன்ைம்மொள் தகொயிைடியில் நீர்க்குழொய்கள், பஸ் தசரெ 
தபொன்ற பல்தெறு சொதரைகரை மிகவும் சொதுரியமொக நிரறதெற்றிைொர். ெொய்ச் தசரெரய விடுத்து 
கொரியங்கரை நிரறதெற்றுெதில் குறியொக உள்ைெர் திரு. பிைொன்சிஸ்.  
 இெரிடமுள்ை சிறந்த குைொதிசயங்களுள் ஒன்ரறச் சிறப்பொகக் குறிப்பிடதெண்டும். அதிகொைத்தில் 
உள்ைெர்கள் வசய்யும் அநீதிகரைப் வபொறுக்கொது எதிர்க்குைல் வகொடுக்கும் பண்புதொன் அது. இவ்ெரகயில் 
பல்தெறு சந்தர்ப்பங்களில் இெைது வநஞ்சுைம் வெளிப்பட்டுள்ைது. இரத இெர் தைது ஆசிரியைொை 
அருட்சதகொதைர் S. பிலிப் அெர்களிடமிருந்து கற்றுக்வகொண்டதொகக் கூறுகிறொர். அெர் கற்ற பொடம் இது தொன். 
அதிகொைத்தில் உள்ைெர்கள் வகஞ்சிைொல் மிஞ்சுெர், மிஞ்சிைொல் வகஞ்சுெர்'' அதைொல் அதிகொைத்தில் 
உள்ைெர்கள் வசய்யும் அநீதிகளுக்குத் தரைெைங்கக்கூடொது. ரதரியமொக அெற்ரற எதிர்க்கதெண்டும்.  
 தைது குருநொதர் தபொதித்த இப்பொடத்ரத தெதெொக்கொகக்வகொண்டு ெொழ்நொள் முழுெதும் அரதக் 
கரடப்பிடித்ததைொல் அெர் அதநக கஷ்டங்கரையும். நஷ்டங்கரையும் அனுபவிக்கதெண்டியிருந்தது.  
 உதொைைமொக, இெர் தைது கல்வி அதிகொரிரய எதிர்த்துப்தபசியதொல் அெைது தசரெ நீடிப்பு மறுக்கப்பட்டது. 
55 ெயதில் இரைப்பொறிைொர். அதைொல் குரறெொை மொதொந்த ஓய்வூதியத்ரதப் பை ெருடங்கைொகப் வபற்று 
ெருகிறொர். அவ் ெரகயில் இவ்விழப்பு பை இைக்க ரூபொய்கைொகத் ததறும். 
 அததசமயம், தர்க்கரீதியொை ெொதத்ரத ஏற்றுக்வகொள்ளும் மைச்சொட்சியுள்ை தமைதிகொரிகள், இெர் 
கூற்றிலுள்ை நியொயத்ரதப் புரிந்து வகொண்டு இெருக்கு மதிப்புக்வகொடுத்த சம்பெங்களுமுை. இந்நூலில் 
இெர் குறிப்பிடும் அஸீஸ் துரை யிடம் அரிசி வகொண்டு தபொெதற்கொை அனுமதி வபற்ற முரற அத்தரகய 
சம்பெங்களுக்கு ஒரு உதொைைமொகும். அவ்ெொதற கல்விப் பணிப்பொைர்கைொை திரு. S. தணிகொசைம், திரு. V. 



  

சங்கைலிங்கம், ெைொப் மஜீத் தபொன்றெர்கைொலும், திரு. V. T. அைசன், திரு.K தசொமசுந்தைம் தபொன்ற ெட்டொை 
வித்தியொதரிசிகைொலும் தபொற்றப்பட்டெர் இெர்.  
 இெர் தைது ஆசிரிய தசரெக்கொைத்தில் எழுதி வெளியிட்ட சிை நூல்கள் மொைெர்களுக்குப் வபரிதும் 
பயன்பட்டை. ஒன்பதொம் ெகுப்புக்குரிய மொைெர் ரகந்நூல் (கிருஷ்ைன் தூதுச்சுருக்கம்), உைச்சொர்பு (5ம் 
ெகுப்புப் புைரமப்பரிசில் பரீட்ரசக்குரியது), தெத உபததசம் (4ம், 5ம், 6ம். 7ம் ெகுப்புகளுக்குரியது) முதலியை 
குறிப்பிடத்தக்கை. இெர் எழுதி வெளியிட்ட நூல்கள் ஏதகொபித்த ெைதெற்ரபப் வபற்றை. 5ம் ெகுப்பு 
உைச்சொர்பு நூலில் ஒரு பிைதிரயக் கடத் திச்வசன்று அதிலுள்ை விடயங்கரை எடுத்துத் தமது நூைொகச் சிைர் 
வெளியிட்ட சம்பெமும் நிகழ்ந்துள்ைது.  
 கற்பித்தலில் இெர் சிை விதசட உத்திகரைக் ரகயொளுெொர். அவ்ெரகயில் தமிழ்வமொழி, தமிழ் இைக்கைம், 
கணிதம் ஆகிய 3 பொடங்கரையும் கற்பித்தலில் விதசட திறரம வபற்றெர் இெர். இப்பொடங்களில் சித்தி 
எய்தொதெர்கள் இெரிடம் ெந்து சிை பயிற்சிகரைச் வசய்து அப்பொடங்களில் சித்தி எய்துெது ெழக்கம். 
இப்பொடங்களில் திறரம குரறந்தெர்களுக்குச் சிை நவீை உத்திகரைக் ரகயொண்டு அெர்கரைச் 
சித்திவபறச்வசய்யும் ஆற்றல் வகொண்டெர் இெர்.  
 ஆத்மீகத்தில் அரசக்கமுடியொத நம்பிக்ரக வகொண்டெர், புனித அந்ததொனியொரின் அருள் வபற்றெர். 
அெரைப் பற்றி இெர் எழுதிய ஒரு சிறிய நூல் அண்ரமயில் மிக விரைெொக விநிதயொகமொகியது 
குறிப்பிடத்தக்கது.  
 எண்பது ெயரத அண்மித்துக்வகொண்டிருக்கும் இெர் உள்ைத்தொல் இரைஞர் . கொல்கள் நடக்கமுடியொதபடி 
ெொதக்குைம் இருந்ததபொதும் சிறுெர்களுக்குப் பொடம் வசொல்லிக் வகொடுக்கும் பணிரயத் வதொடர்ந்தும் 
தமற்வகொள்கிறொர்; கட்டுரைகரை எழுதுகிறொர்; அரிய ஆதைொசரைகரைக் கூறுகி றொர்; அைசியல் 
பித்தைொட்டங்கரைப் புரியரெக்கிறொர்.  
 இந்நூரைப் படிப்பெர்கள். ஒரு நூறு ெருட கொைத்துள் மட்டுநகரில் ஏற்பட்டுள்ை மொற்றங்கரை அறிந்து 
வகொள்ெதுடன் மரறமொெட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ை ெைர்ச்சிப் தபொக்குகரையும் அறிந்து வகொள்ைைொம். 
அெற்றினூதட நூைொசிரியரின் சிை குைொதிசயங்கரையும் வதரிந்துவகொள்ைைொம். குறிப்பொக இெருரடய 
குருபக்தி ெொசகர்கரை வமய்சிலிர்க்கச் வசய்யும்  
 அருட்சதகொதைர் S. பிலிப் அெர்கள் மீது அெருக்குள்ை குருபக்தி அைெற்றது. அவ்ெொதற திருச்சரபயில் 
உள்ைெர்களிடம் அெருக்கிருக்கும் மதிப்பும் மரியொரதயும் குறிப்பிடத்தக்கரெ.  
 55 ெயதில் ஓய்வு வபற்றொலும் 37 ஆண்டுகள் ஆசிரியப்பணி புரிந்து, சமூகப் பணிகரை நிரறதெற்றி, 
வபொதுப்பணிகளில் முன்னின்று உரழத்து ஓய்வு வபற்றபின்னும் ஓயொது உரழத்துக்வகொண்டிருக்கும் இெர் 
கூறும் கருத்துக்கள் இன்ரறய இைம் தரைமுரறயிைருக்குப் புதிய தகெல்கரைத் தருெதுடன் ஆளுரம, 
ஆற்றல், தரைரமத்துெம் வதொடர்பொை எண்ை எழுச்சிகரையும் ஏற்படுத்தைொம்.  
 தரைமுரற இரடவெளி என்பது இன்று எல்ைொத் துரறகளிலும் துைொம்பைமொகத் வதரிகின்றது. இன்ரறய 
வசய்தி இது. அதற்கொை தூண்டுதரை ஒரு சிறிய அைவிதைனும் இந்நூல் தருகின்றது.  

 இரா. நாகலிங்கம் (அன்புமணி) 

 



  

   



  

என் உளர 
 திருமளல - மட்டுநகர் மரறமொெட்ட நூற்றொண்டு யுபிலி 1893 - 1993 ஆெணி 15 ெரை. ஏதொெது எழுத 
எண்ைம் ஏற்பட்டது. கற்பரைக் கடலில் மூழ்கி ஆகொயத் தில் தகொட்ரடரயக் கட்டுெரதவிட 
அனுபெரீதியொக எரதயும் எழுதுெது நைவமைப்பட்டது. எழுதிதைன். . . கொைதமொ நூறொண்டு. இடதமொ 
மட்டுநகர். நூறு ெருட மட்டுநகர் நிரைவுகள் எைத் தரையங்கம் உதித்தது. உடல் நிரை கொைைமொகக் 
கைடொ வசன்தறன்; இக்கரை மொட்டுக்கு அக்கரை பச்ரச' என்பரத எட்டு மொதத்தில் கண்தடன்; மீண்டு 
ெந்ததன்; தமதைொட்டமொக எழுதியரத அன்பர் அன்புமணியிடம் கொட்டிதைன். கண்தைொட்டம் விட்ட அெர். 
'இது: நூல்- உரு -வபற - தெண்டும்’ என்ற அஞ்சு வசொற்கரையும் அஞ்சுகம்தபொல் வசொன்ைது மட்டுமன்றி, 
விண்ணின்று. மண் ெைமுற, ெொரி ெழங்கும் மொரி தபொை திருமரை நின்று மட்டுநகரில் வசயற்படுத்தியும் 
விட்டொர்.  
 இவ்ளவந்து வசஞ்வசொற் கடரைக் கழிப்பது எப்படி என்தற திண்டொடுகின்தறன்.  
 ததடுெொைற்றுத் வதருவில் கிடந்த வமொக்குக்கட்ரடரய, ரகததர்ந்த சிற்பி ஒருெர் கண்வடடுத்து, வசதுக்கிச் 
வசப்பனிட்டு. அருரமயொை உருெம் ஒன்ரற அரமத்தொர் என்றொல், அதன் வபருரம வமொக்குக்கட்ரடக்கொ, 
சிற்பிக்கொ என்பரத ெொசகர் அறிெர்.  
 இதுமட்டுமொ ......  
 தமது அறிமுக உரையின் மூைம் என்ரைத் வதரிந்ததொகக் கொட்டிக் வகொள்ளும் அத்தரை தபருக்குதம 
என்னில் சந்ததகம் உருெொகும் அரிய சந்தர்ப்பத்ரதயும் உருெொக்கி விட்டொர்.  
 புனித ெைைொர் கத்ததொலிக்க அச்சக இயக்குநர் ெை. S. A. ஞொைப்பிைகொசம்  
S.S.J அெர்கள் இந்நூல் சிறந்த முரறயில் உருெொக பைெழிகளில் உறுதுரைபுரிந்து. தங்கள் முன்ைொள் 
சிதைஷ்ட தரைெர் இரறயடியரடந்த ெை.ஞொைச்சதகொதைர் S. பிலிப் S. S. J. அெர்கள் தங்களுக்குக் கொட்டிய 
ெழிெரககரைப் பிைமொணிக்கமொகக் கரடப்பிடிக்கின்தறொம் என்பரதப் பிைகடைப்படுத்திவிட்டொர்.  
 
5-10-74ல் நடந்ததறிய பொைொட்டு விழொவில் உரை ெழங்கிதயொரில் அமைத்துெமரடந்த திரு. K. V. M. 
சுப்பிைமணியம், திரு. P. ைொென் வசல்ெநொயகம் , திரு. D. S. K. ெைசிங்க மூெர்க்கும் என் துன்பக்கண்ணீர் 
அஞ்சவி.  
அெதி வதரிந்து உதவி புரிந்தொர் உதவித் தபொல் அதிபர் திரு. S. தெைொசொ அெர்கள்.  
சிைர் இரைமரற கொய்தபொல் நின்றும் உதவிகள் புரிந்தைர்.  
அச்சகப் பணியொைர்கைொை திரு. S. சிங்கைொசொ , திரு. R. குரூஸ் இருெரும் பணிவுடன் பணிபுரிந்தைர்.  
திரு. K. சைெைபெொன் தமது ஓவியத்திறரமயொலும். புரகப்பட உதவியொலும், பரழய மொைென் என்ற 
நிரைரயப் புதுப்பித்துக்வகொண்டொர்.  
யொெருக்கும் எைது இதயக்கமை அன்பின் ஊற்று. கற்றறிந்ததொர் இதிலுள்ை குரற நிரறகரைத் 
வதரிவிப்பொைொயின் அரெ வபரிதும் பயன்படும்.  
 அன்பன்  
 எஸ். பிரான்சிஸ்  
19. ஞொைசூரியம் சதுக்கம்.  
மட்டக்கைப்பு. 
 08-12-1994.  
 

வாசகர்களுக்கு ஒரு சிறிய தவண்டுதகாள். 



  

 நூரை ெொசிக்கத் வதொடங்குமுன். இதனுள் இருக்கும் படங்கரைப் பொர்த்து விைங்கிக்வகொண்டொல், உமல், 
கைப்பு அத்தொங்கு. ஒட்டிக்கூடு, தபொயொக்கட்ரட , ஆசந்தி, தூம்ரப, ஆடெர் ததொளிலும் கொ , இைநீர் ெொைம், 
குப்ரப அள்ளும் ெண்டில் தபொன்றரெகரை நன்கு விைங்கிக்வகொள்ைைொம்  

I. சுருக்க வரலாறு 
1. ஆரம்பகாலம் :  
 இைங்ரக, தபொர்த்துக்தகயர் கொைந்வதொடங்கி (கி. பி. 1505) அைசியல்ரீதியொக மூன்று ஐந்து எைப் பிரிக்கப்பட்டு, 
இன்று திரச அடிப்பரடயில் ஒன்பது மொகொைங்கைொகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.  
 கத்ததொலிக்க சமயரீதியில் அது. ஒன்று இைண்டு ஐந்து மொெட்டங்கைொகப் பிரிக்கப்பட்டு, இன்று நகை 
அடிப்பரடயில் வகொழும்பு, சிைொபம், குருநொகல், கொலி , கண்டி, பதுரை. அநுைொதபுைம், மன்ைொர், 
யொழ்ப்பொைம், திரிதகொைமரை என்னும் பத்து தமற்றிைொசைங்கைொகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ைது. ெந். 
இக்தைஷஸ் கிவைன்னி தச. ச. ஆயர் கொைத்தில் - 1965ல் திரிதகொைமரை தமற்றிைொசைம், திருமரை - 
மட்டுநகர் தமற்றிைொசைம் எை மொற்றமரடந்தது.  
தமற்றிராசனம் எனப் வபயர்வந்த காரணம் :  
 ஒரு தமற்றிைொணியொரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட இடம் தமற்றிைொசைம். அங்குள்ை சிறந்த ஆையம் 
ஆசைக்தகொவில் என்ற வபயரைப் வபற்றது. இக்தகொயிலில் தமற்றிைொணியொருக்வகைத் தனி ஆசைம் 
உண்டு. இவ்ெொசைத்தில் அமர்ந்தத விதசட சமயக் கிருத்தியங்கரைச் வசய்ெொர். (ஆசைக்தகொயில் என்பது 
தபைொையம் - Cathedral: தமற்றிைொணியொர் என்பெர் - ஆயர் - Bishop. தமற்றிைொசைம் என்பது மரறமொெட்டம் - 
Diocese).  
 திருமரை - மட்டுநகர் மரறமொெட்டம் கிழக்கு மொகொைம் முழுெரதயும் அடக்கியுள்ைது. மின்தைரி ..... சிை 
இடம் நீங்கைொக - ெட எல்ரையொக மொ ஓயொரெயும், வதன் எல்ரையொக கும்புக்கன் ஓயொரெயும் 
வகொள்ைைொம். கிழக்கு ஓைம் முழுெதும் ெங்கொை விரிகுடொக்கடல் நீைொல் அைசப்படுகிறது. தமற்கு எல்ரையொக 
ெடமத்திய, மத்திய, ஊெொ மொகொைங்களின் கிழக்குப்பகுதி ஓைங்கள் அரமகின்றை. இதன் நீைம் 
இைங்ரகயின் கிழக்குக்கரை வமொத்த நீைத்தில் சுமொர் நொன்கில் மூன்றொகும்.  
2. இயற்ளக அளமவு:  
 இைங்ரகயின் அதி நீைமொை மகொெலிகங்ரக (330 கி.மீ.), மதுறு ஓயொ, கல்தைொயொ ஆறு உட்படப் பதிைொன்கு 
(14) ஆறுகள் இதனூடொக ெங்கொைவிரிகுடொக்கடலில் விழுகின்றை. நீர்ப்பொசைம் அதிகம்; சற்று மரழ 
கூடிைொல் வெள்ைமும் அதிகம்; தசதமும் அதிகம்.  
 இப்பிைததசத்தின் சுமொர் பத்தில் ஒன்பது பொகம் பதிந்த கரைதயொைச்சமவெளி. எைதெ வநல்லுக்கும், 
வதன்ரைக்கும் நல்ை நிைம். கரைதயொைம் முழுெதும் கண்டதமரட உண்டு (கண்டதமரட என்பது மீன் 
பிடிபடும் இடம் ). உைகில் சிறந்த துரறமுகங்களுள் ஒன்றொை திருமரைத்துரறமுகம். அன்றும் இன்றும் 
ெல்ைைசுகரைக் கெர்ந்து வகொண்டிருக்கும் பொதுகொப்பொை இயற்ரகத் துரறமுகம். இது இப்பிைததசத்துக்கு 
மட்டுமல்ை, முழு இைங்ரகத் தீவுக்குதம சிகைமொகத் திகழ்கின்றது.  
 48 ரமல் (77 கி.மீ.) நீைமொை மட்டுநகர்க் கடல் நீர் ஏரியும். உல்ைொசப்பயணிகரைக் கெர்ந்திழுக்கும் 
பொசிக்குடொக் கடற்கரையும் உண்டு. மட்டுநகர் முகத்துெொைம் (Bar), கற்குடொ ஆகிய இரு துரறகளிலும், 
பருெப்வபயர்ச்சிக்கொற்றின் தொக்கத்தொல் ஆறொறு மொதம் மொறிமொறிக் கப்பல்கள் கரை தட்டிை. 1929 
பங்குனியில் மட்டுநகர்ப் புரகயிைதச் தசரெ ஆைம்பிக்கப்பட்டதொல் கப்பற்பயைம் நின்று விட்டது.  
 கிழக்கிைங்ரகயில் இரு முக்கிய நகைங்கள் புகழ்வபற்றரெ. ஒன்று திரு தகொைமரை, மற்றது மட்டுநகர்.  
 திருதகாணமளல அழகொை ஓர் இடம். இது துரறமுகத்ரதப் பொதுகொத்து முக்தகொை ெடிவில் மூன்று 
மரைகள் அரமந்திருப்பதொல் தமிழில் திரிதகொைமரை எைவும், ஆங்கிைத்தில் றிங்தகொமலி (Trincomalee) 
எைவும் வபயர் வபற்றது. மும்மரைகளில் ஒருமரை, ரசெப்பொடல் வபற்ற திருத்தைமொகிய 



  

தகொதைசர்மரை. இதன் புனிதத்தன்ரமரய விைக்கத் 'திரு' என்னும் அரடவமொழி தசர்த்துத் 
திருக்தகொதைசர் மரை என்றைர். நொைரடவில் திருக்தகொைமரை - திருமரை எை மருவிற்று. இதற்கு 
அைைொக ஒல்ைொந்தைொல் கட்டப்பட்ட தகொட்ரட அரமந்துள்ைது.  
 

கிழக்கிலங்ளக 

A, B விைக்கம் மறுபக்கம் 
 
 கிழக்கிலங்ளகப் பட விைக்கம் 
 A  

இயற்ரக அரமவில் கிழக்கிைங்ரக. 
அைசியல் அரமப்பில் கிழக்கு மொகொைம். 

கத்ததொலிக்க மரறமொெட்ட அைங்கில் 



  

திருதகொைமரை தமற்றிைொசைம் - 1893. 
திருமரை - மட்டுநகர் மரறமொெட்டம் - 1965. 

 B 
தமற்றிராசன பீடத்திலமர்ந்து  
வழிநடத்திய ஆயர்கள் :  
1895 - முனிசிதைஷ்டர் ப. ெங் றீத் (பரிபொைகர்) 
1898 - ெந் C. வெலிங். 
1924 ெந். 6. றறொபிசச 
1947 - ெந். 1. கிவைன்னி 
1967 - ெந். B. திதயொகுப்பிள்ரை 
1974 - ெந். L. R. அன்ைனி 
1979 - அதி. ெை. தநொதபட் A. ஒக்கஸ் (பரிபொைகர்) 
1983 - ெந். 1. K. சுெொம்பிள்ரை 

 மட்டுநகர் வாவியும், வதன்னஞ்தசாளலயும் 

 
மட்டக்கைப்பு என்னும் வபயருக்குக் காரணிகைாய், 

அந்த இடம் – 
கைப்பு நிலமும் பட்ளடகளும். 

இதில் தான் புளியந்தீவு அளமந்துள்ைது. 
 
 



  

மட்டுநகர் கடதலரியும், 
படுவான்களர வயல்வவளியும் 

 

 
கரைதயொை மக்களில் 90 வீதமொதைொர் ெொழ்வு வபறும் இடம். 

இறொல், நண்டு, மீன்கள் உண்டு. 
சிை கொைங்கள் கதிர் வெளிச்சமும் உண்டொகும். 

இரடயிரடதய முதரைகளும் உைொவும். 
 
 மட்டுநகர் கிழக்கு மொகொைத்தின் தரைநகைம் ஆகும். மட்டுநகர் ெொவியிலுள்ை புளியந்தீவில் கட்டப்பட்ட 
ஒல்ைொந்தர் ச ொட்ரையுமுண்டு. ெொவியின் நீைம் 48 ரமல். தமற்குக்  ரை ஓைம் (படுெொன்கரை) முழுெதும் 
ெயல் நிைம். கிழக்குக்கரை ஓைம் (எழுெொன்கரை) முழுெதும் வதன்ைந்ததொட்டம். ஏரி ஆழமற்ற கைப்புநிைம். 
ததங்கொய்களும், மட்ரடகளும் மண்டிக் கிடந்தை. மட்ரடயும் கைப்பும் தசர்ந்து மட்டக் கைப்பு ஆயிற்று. 
தசறும் கைப்பும் தசர்த்து (தசறு Mud- மட்) மட்டக்கைப்பு ஆைது எைவும், பொலும் ததனும் வபொழியும் 
இடமொதலின் மட்டுநகர் எை மொறிற்று எைவும் கூறுெர். படுெொன்கரையில் உள்ை தொன்ததொன்றீஸ்ெை 
ஆையம் புகழ் வபற்றது.  
3. மட்டுநகர் வாவி:  
 படுெொன் கரைப்பகுதியில் வநற்வசய்ரக, தசரைச் வசய்ரக, பசுமொடு, எருரமமொட்டுப்ப ட்டிகள் - ெொவியில் 
மீன், நண்டு, இறொல் ஏைொைம். கைப்பு, அத்தொங்கு வகொண்டு மட் றொல் பிடிப்பர். இது இன்ரறய ஏற்றுமதிப் 
வபொருட்களில் ஒன்று. இதைொல் மட்டுநகர்ெொசிகளுக்கு ' ' மட்றொல்' என்ற சிறப்புப்வபயர் உண்டொயிற்று - 
திருமரைெொசிகளுக்குச் "சூரடமீன்'' என்றது தபொல்,  



  

 மட்டுநகர் ெொவியில் எருரமத்தீவு, கொக்கொய்த்தீவு, கரையொக்கன்தீவு, மொந்தீவு எைப் பை தீவுகள் உள்ைை. 
மொந்தீவில் 1916ம் ஆண்டு வதொடங்கி, பிைொன்சிஸ்கன் சரபக் கன்னியர் வதொழுதநொய் ரெத்தியசொரைரயக் 
கட்டி, தநொயொளிகரைப் பைொமரித்து ெந்தைர். கொைஞ்வசன்ற பண்டொைநொயக்கொவின் ஆட்சியில் வெளி 
நொட்டொர் ெைத் தரடதயற்பட்டதும் அைசொங்கம் வபொறுப்தபற்றது. இரதச் சுற்றிய ெொவி ஆழங்கூடியதொல், 
ெள்ைத்தில் பயைஞ்வசய்த ஏழுதபர் இறந்தைர். இதைொல் 'ஏழு தொலி மறுத்த கடல்' எைப் வபயர் 
ெழங்குகிறது. எருரமதீவு ஒன்பது ரமல் சுற்றைவு - முழுெதும் நன்வசய் ெயல். இதைொல் வபரிய கைம் எை 
ெழங்கப்படுகிறது. இவ் ெொலி பன்குடொவெளி வதொடங்கி, கல்முரை கிட்டங்கித்துரற ெரை நீண்டு 
கிடக்கின்றது. இக்கிட்டங்கித்துரற ெழியொகதெ ெை. தயொதசெொஸ் அடிகைொர் மட்டுநகர் ெந்ததொகச் 
வசவிெழிக்கரத வசொல்கிறது.  
 மட்டுநகரில் இருந்து கல்முரை வசல்லும் பொரதயில் 20 கல் வதொரைவில் கல்ைொறு என்னுமிடம், கொல் 
நூற்றொண்டுக்குமுன் நன்கு கற்ற சிைர் இருந்ததொல் கல்வியொறு எைக் கூறிைர். இப்தபொது அப்வபயர் 
அருகிவிட்டது. இந்த இடமும் மட்டுநகர் ெொவிக்கரையில் தொன் அரமந்துள்ைது. 48 ரமல் நீைமொை ஏரியில் 
தெறு எங்கும் அகப்படொத ஒன்று இங்தக உண்டு. அதுதொன் கூனி. இரு வபண்கள் நின்று ஓட்ட 
நீரில் சீரைரய மறித்துப்பிடித்து ெடித்து எடுத்துக் கொயொெத்து விற்பர். மிகவும் உருசியொை சின்ைஞ்சிறிய 
இறொல். இதைொல் * "கல்ைொற்றுக்கூனி'' என்ற சிறப்புப் வபயர் உண்டொயிற்று - வசட்டிபொரையத்தில் 
''கொய்ச்சுப்பு'' என்பது தபொை.  
 சொரை தநைத்தில் இறொல் ததொணி, மீன் ததொணி எை நூற்றுக்கைக்கொை ததொணிகரை ெொவியில் 
கொைைொம். கூடு தபொட்டும் பிடிப்பர். இன்னும் நண்டுக்கூடு, ஒட்டிக்கூடு என் பை நரடமுரறயில் உண்டு. 
இெர்கள் ஆழ்கடல் மீன் பிடிரய அறியொதெர்கள். இைங்ரகயின் தமற்கு, வதற்குப் பகுதிகளில் 
பொடுகிரடக்கொதெர்கள் (பொடு என்பது ஆழ்கடல் மீைெர்க்குக் கடற்கரையில் ஒதுக்கிக்வகொடுக்கப்படும் இடம்) 
கிழக்குக்கரைதயொைம் ெந்து குடிதயறிைர். அப்படிக் குடிதயறிய நீர்வகொழும்புக் கத்ததொலிக்க மீைெர்கரை 
இன்றும் மொங்தகணியிற் கொைைொம்.  
 ஆைம்பகொைத்தில் பிைொஞ்சிய நொட்டில் இருந்து ெந்த ெை. டிைொதெ தச. ச. குருெொைெைொல் 
தெடர்களுக்வகைக் கட்டப்பட்ட ''சம்மைசுக்களின் இைொக்கினி' என்னும் ததெொையத்ரதத் 
தமதொக்கிக்வகொண்டைர். அங்கு ஒரு கன்னியர் மடமும் உண்டு  
 வபொதுெொக எல்ைொ மக்களும் தங்கள் நொைொந்த உைவில் எருரமப்பொல் தயிர் தசர்த்துக்வகொள்ெதொல் '' 
அைபிக் குதிரையொைொலும் பிறவிக்குைம் தபொகொது' " என்பதற்கரமய எருரமயின் மந்தபுத்தி 
உள்ைெைொயிைர் எைக் கூறுெர். (Batticaloneoris are buffaloes, without horns and roofs) "மட்டக்கைப்பொர் 
வகொம்பும் குைம்புமற்ற எருரமகள்'' என்ற வசொற்வறொடர் ெழங்கைொயிற்று. இப்படிச் வசொன்ைெர்கள் 
வெளிமொகொைங்களில் இருந்து உத்திதயொகத்திற்கொக இங்கு ெந்தெர்கதை. இப்படிச் வசொன்ைெர்கதை 
வகொஞ்சக்கொைத்தின்பின் "ெந்தொரை ெொழரெக்கும் மட்டக்கைப்பு'' எை ெொயொை ெொழ்த்தி, தசொடி ததடிக் 
குடிபதிகைொகிப் வபருஞ்வசல்ெந்தைொகவும் மொறிைர்.  
4. மக்கள் வாழ்க்ளக நிளல:  
 ஆைம்பத்தில் வசல்ெம், கல்வி, சமயம் இரெகளில் எதுவுதம அெர்கைது ெொழ்க்ரகக்குத் 
ததரெப்படவில்ரை. சொப்பொட்டுச் சொமொன் எரதயும் பைம் வகொடுத்து ெொங்கதெண்டிய நிரை 
இருக்கவில்ரை. அப்படி ஏற்பட்டொலும் சிறிய சில்ைரறதய தபொதும். அப்தபொது ெழக்கத்தில் புழங்கிய 
நொையங்கள் சல்லி (1/2சதம்), துட்டு (1 1/2 சதம்) - தபச்சுெழக்கில். கொசு (5 சதம்). பைம் 6 சதம். 10 சதம். 
சதத்ததொடு நொலுபைம் (25 சதம்) - கொல் ரூபொ. அரை ரூபொ (50 சதம்) - எட்டுப்பைம். முக்கொல் ரூபொரெ 
தபச்சுெழக்கில் இரறயொல், இரறசொல் என்றும் கூறிைர். ஒரு ரூபொக் குத்தி என்பை. தற்வசயைொக ஒருெர் 
இடறிவிழுந்தொல் ''புறக்கிய துட்டில் ஒரு சல்லிரயத் தொ'' என்று பகிடியொகக் தகட்பர். (சல்லிமுட்டி என்பது 



  

இன்னும் ெழக்கில் உள்ைது. சல்லிரயக் வகொடுத்தத குழம்புக்கறிக்குச் சைக்குச்சொமொன் ெொங்கிய கொைம். 
இப்தபொது பிச்ரசக்கொைர் கூட 25 சதத்துக்குக் குரறெொகக் வகொடுத்தொல் ெொங்கொத கொைம்).  

 
 



  

 
 
 சிைர் வபரும் தபொடியொைொகவும், ததொட்டக்கொைைொகவும் இருந்து பைத்தில் புைண்ட கொைம் அது. (உ+ம்) திரு. 
ரெத்திலிங்கம் என்பெருக்குக் தகொமொரியில் வதன்ைந்ததொட்டம் ஒன்று இருந்தது. இது நூற்றுக்கைக்கொை 
ஏக்கர் பைப்புரடயது. இதில் இருந்து உருெொை உெரமத்வதொடர் ´தகொமொரித் ததொட்டத்தில் ததங்கொய் ஆய்ெது 
தபொை' என்பது. இதன் விைக்கம்: ததொட்டத்தில் ததங்கொய் ஆய்ெதற்வகை அமர்த்தப்பட்ட குழு, 
வகொக்ரகத்துறட்டியொல் ஒரு வதொங்கலில் இருந்து ஒவ்வெொரு மைத்திலும் பழுத்த இவ்விரு குரைகைொக 
ஆய்ந்து வகொண்டுவசல்ெர். அடுத்த வதொங்கலுக்குப் தபொய்ச்தசை இரு மொதங்கள் வசல்லும். இதற்கிரடயில் 



  

முதலில் ஆய்ந்த மைத்தில் இரு குரைகள் ஆயக்கூடிய நிரைக்கு ெந்து விடும். எைதெ பரழய படி 
திரும்பிெந்து ஆய ஆைம்பிப்பர். படித்த பொடங்கரை மறந்து மறந்து. திரும்பியும் ஆைம்பத்திலிருந்து 
படிப்தபொருக்கு இந்த உெரம வபொருந்தும். இக்கொைம் தொன் வகொப்பறொ இந்தியொவுக்கு ஏற்றுமதி வசய்யப்பட்ட 
கொைம்.  
 ெயல்களில் அரிவி வெட்டி முடிந்தொல், கதிர் வபொறுக்குதெொருக்கும் பட்சிசொைங்களுக்கும் ஒதை மகிழ்ச்சி 
(வெட்டுக்கொைர், உப்பட்டி கட்டுதெொரின் தொைொை சிந்ரதயொல்). விரதவநல், படிவநல், சொப்பொட்டு வநல் 
என்பெற்ரற ரெத்துக்வகொண்டு, மீதிரய வியொபொரிகளுக்கு விற்பர். வியொபொரிகள் முஸ்லீம்களும், 
யொழ்ப்பொைத்தெரும். தபொடியொர் ெருடம் ஒருமுரற கடுக்கன், குரட, வகொண்ரட சகிதம் உடுபுரடரெ, 
சொைொயம் ெொங்க பட்டைம் ெருெொர். பின்ைொல் முல்ரைக்கொைன், கொெல்கொைன், இைசைம் எை ஒரு பட்டொைதம 
ெரும். இரடயிரடதய வதருவில் நின்று புதிைம் பொர்த்துக் வகொண்தட வசல்ெர். "பட்டிக்கொட்டொன் பட்டைம் 
பொர்த்தது தபொை" என்ற வதொடர் ெழக்கில் ெந்தது. இப்தபொது தொன் தபொடியொரிடம் 10 ரூபொ, 100 ரூபொ 
தநொட்டுக்கரை உமலுள் கொைைொம். (உமல் என்பது பொய் இரழக்கும் பன் என்னும் புல்ைொல் வசய்யப்பட்ட 
ரப.) 
5. கல்வி:  
 கல்விரயப்பற்றிக் கைவுகூடக் கொைொத கொைம் தமிழ் நன்றொகப் தபசுெர். சுெொமி விபுைொநந்த அடிகைொர் 
பொடியதுதபொை ஆடெர் ததொளிலும் கொ, அரிரெயர் நொவிலுங் கொ என்னும் அரச தசர்த்துப் வபண்கள் 
கரதப்பர். தகட்க இனிரமயொகத்தொன் இருக்கும். ஆண்கள் மொரையில் வபொழுது தபொக்கிற்கொகக் 
கூடியிருந்து கரதப்பர், சீட்டொடுெர், கூத்தும் ஆடுெர். அண்ைொவியொர் "மதை துைந்தை மன்ைன் தொதை" என்று 
வசொல்லிக்வகொடுத்தொல், வமதை துைந்தை வமன்ைன் தொதை'' எை அகைத்துக்குப் பதிைொக எகைம் தசர்த்துப் 
பொடுெர். 
 கி. பி. 1814ல் வமவதடிஸ்த பொதிரியொர் ெை. வில்லியம் ஒல்ற் மட்டுநகர் ெந்தொர். அெைது குறிக்தகொள் 
´சமயத்ரதப் பைப்புெதொயின் கல்விச்சொரைகள் அெசியம்' என்பது. ஐந்து மொைெர்களுடன் ஆங்கிைப் 
பொடசொரை ஒன்ரற ஆைம்பித்தொர். அது இன்று வமவதடிஸ்த மத்திய கல்லூரியொகத் திகழ்கின்றது. இெர் 
அடுத்த ஆண்டிதைதய, தநொய்ெொய்ப்பட்டு இரறபதமரடந்தொர். இெரின் ஞொபகொர்த்தமொக மட்டுநகர் 
ரெத்தியசொரை வீதியும், தபொல் நிரைய வீதியும் சந்திக்குமிடத்தில் அரமந்துள்ை ஓல்ற் மண்டபம் 
நிறுெப்பட்டது. இதற்கு 14 ஆண்டுகளின் பின்ைதை வமதடிஸ்த ததெொையம் கட்டப்பட்டது.  
 வபண்கள் கல்விக்கு வித்திடப்பட்டது. 1838ல் வீட்டுப் பொடசொரெயொக ஆைம்பிக்கப்பட்டு, பை எதிர்ப்புகளின் 
மத்தியில் 1849ல் மிஷன் பொடசொரையொகி, 1895ல் வின்சன்ட் வபண்கள் பொடசொரையொகியது. இன்று வின்சன்ட் 
மகளிர் உயர்தைக் கல்லூரியொக மிளிர்கின்றது.  
 1873ல் யொழ்ப்பொை கத்ததொலிக்க ஆயர் அெர்கள் பிைொன்சிஸ் தசவியர் என்னும் குருெொைெரை பொடசொரை 
கட்டும்படி மட்டு நகருக்கு அனுப்பிைொர் (அப்தபொது இம்தமற்றிைொசைம் யொழ். தமற்றிைொசைத்துடன் தசர்ந்து 
இருந்தது). ஐந்நூறு ரூபொவுடன் ெந்த குருெொைெர் தைது வபரும் முயற்சியொல், பஸ்தகொல் முதலியொரிடம் 
இைொமொகப் வபற்ற நிைத்தில் புனித மிக்தகல் ஆண்கள் ஆங்கிை பொடசொரைரயக் கட்டிைொர். 1875ல் 57 
மொைெர்களுடன் திரு. தெொசப் ஆபிைகொம் என்பெர் தரைரமப் பதவிதயற்றொர். அரைநூற்றொண்டு கொைம் 
சிறந்த தசரெயொற்றி 1925ல் தயசுசரபக் குருக்களிடம் ஒப்பரடத்தொர். இெைது சிறந்த தசரெரயப் பொைொட்டிய 
15ம் ஆசிர்ெொதப்பர் பொப்பைசர் 'PENE MERENTI" -* WELL DESERVED" என்னும் தரகரமப் பதக்கத்ரத 
அன்பளிப்புச் வசய்தொர்.  
 இக்கட்டிடம் எவ்ெைவு சிறந்தவதன்றொல், அரத இடித்து அழிக்க மைமில்ைொமல், புனித மரியன்ரை 
உபதபைொையத்தின் சக்கிறிஸ்தியொகச் தசர்த்து, இன்றும் நிரையொக நிற்கின்றது. (Sacristy of Sr. Mary's Co-
Cathedral, Batticaloa) சக்கிறிஸ்தி என்பது பூரசப்பலிக்கு ஆயத்தம் வசய்யுமிடம். அடிகைொர் நிறுவிய 



  

பொடசொரைகள் மூன்று: 2-ெது புனித மரியொள் ஆண்கள் தமிழ்ப்பொடசொரை, 3-ெது கொர் தமல் வபண்கள் 
தமிழ்ப்பொடசொரை. மூன்று கட்டிடங்களுக்கும், இரு பொடசொரை நிைத்துக்கு மொை வமொத்தச் வசைவு 
இைண்டொயிைம் ரூபொ மொத்திைதம.  

வகாக்வகாட்டிச்தசாளல 
தான்ததான்றீஸ்வரர் ஆலயம் 

 
குைக்தகொட்டன் கட்டியதொை கல்வெட்டு 
மட்டக்கைப்பில் ததர் இழுக்கும் 

ஒதைவயொரு ஆையம். 
பொர்ெதி பைமசிெனுக்குப் வபரிய ததர், 
விநொயகர் முருகனுக்குச் சிறிய ததர். 

 
நன்றி: மட். தமிழகம். 



  

 
மூன்று நூற்றொண்டு கண்ட அைசமைம். 

 அைசடி: மணிக்கூட்டுக் தகொபுைமொக மொறிற்று.  
ஆசிரிய கைொசொரை மூடப்பட்டதும்  



  

அைசடி என்னும் வபயர் மங்கியது.  
சொதைொ பொடசொரை ம ொஜனக்  ல்லூரியொனதும்  
அைசடி அடிதயொடு மரறந்தது. 
 

6. பாடசாலைகள்: 
 ஆங்கிை பொடசொரைகள் அன்தற ஆைம்பிக்கப்பட்ட தபொதிலும், ஆங்கிைச் வசொற்கள் மொைெர் நொவில் நடை 
மொட அதிக கொைம் வசன்றது. 1935ஆம் ஆண்டில் கூட புனித மிக்தகல் கல்லூரியில் ெகுப்பு தநைத்தில் தமிழில் 
கரதத்த குற்றத்திற்கொகப் பத்துப் பத்துச் சதம் தண்டப்பைம் கட்டியெர்கள் இன்றும் இருக்கிறொர்கள்.  
 அக்கொைம் ரசெப்பொடசொரை என்று வசொல்ைக்கூடியதொக இருந்தது, மட்டக்கைப்பில் 
ஆரைப்பந்திப்பிள்ரையொர் தகொவில் ெைவுக்குள், கொைஞ்வசன்ற கொ. அருைொசை ததசிகர் அெர்கள் 
படிப்பித்த ஒரு சிறிய பொடசொரை மொத்திைம் தொன். 1933இல் சுெொமி விபுைொைந்தர் அெர்கள் கல்ைடி உப்தபொரட 
சிெொநந்த வித்தியொைய அதிபைொக ெந்த பின்பு தொன் ஆங்கொங்கு பை இ.கி.மி. தமிழ்ப் பொடசொரைகள் --
ஆைம்பிக்கப்பட்டை. பொைொளுமன்ற நப்பிைரும், அரமச்சரு மொகிய திரு. V. நல்ரையொ தபொன்தறொரை 
உருெொக்கிய கொைைத்தொல் சிெொநந்தொ வித்தியொையமும் வீறுவகொண்டு எழுந்தது. தமிழ்மைமும் எங்கும் 
பைெத்வதொடங்கியது.  
 1880இல் அைசடி என்ற இடத்தில் வபரிய அைசமைம் ஒன்று இருந்தது (இன்று ஆஞ்சதநயைது 
மணிக்கூட்டுக்தகொபுைம் இங்கு உள்ைது). வமவதடிஸ்த சரபயிைைொல் ஆசிரியர் பயிற்சிக் கைொசொரை ஒன்று 
ஆைம்பிக்கப்பட்டு, தபொதக ஆசிரியர்கைொக தெதநொயகம் தபொதகரும், தம்பு மொஸ்ைரும் யொழ்நகரில் இருந்து 
ெைெரழக்கப்பட்டைர். பயிற்சி வபறுதெொரும் அங்கிருந்தத ெந்தைர். தகுதியுள்ை மொைெர்களும் இங்கு 
இருக்கவில்ரை.  
 இரு ஆண்டுப் பயிற்சி முடிந்ததும், நொட்டுப்புறப்பொடசொரைகளுக்குத் தமிழும், சமயமும் கற்பிக்க 
அனுப்பப்பட்டைர். இெர்கதை தமிழ்க்கல்விக்கு வித்திட்டெைொயிைர். நொைரடவில் நொட்டுப்புற 
மொைெர்களும் பயிற்சிக் கைொசொரையில் தசர்க்கப்பட்டைர். பயிற்சி முடிந்தொல் இெர்களுக்குரிய ஒதைவயொரு 
வதொழில் ஆசிரியத்வதொழில்தொன். சம்பைமும் நொரைந்து ரூபொவுக்கு தமல் இல்ரை. நொகரிகமும், பண்பொடும் 
குரறந்தெர்கள். எைதெ மக்கள் இெர்கரை மதிக்கவில்ரை. வெளிநொட்டு வித்தியொதரிசிகளும் இெர்கரை 
அடக்கி ஒடுக்கி ரெத்தைர். உபொத்தியொர், ஆசிரியர் என்ற வபயர்கள் மரறந்து 'ெொத்தி' எை ெழங்கைொயிற்று. 
இரத இழிெொை வதொழிைொகவும் கருதிைர்.  
 'வயித்துக்கில்லாதவன் வாத்தி', மூர்க்கக்குைம் பரடத்த தன் மகளுக்குத் தொதயொ தந்ரததயொ ஏசும்தபொது 
"இருந்து பொைடி உன்ரைத் தமிழ் ெொத்திக்குத்தொன் கட்டிக்குடுப்பன்டீ'' என்ற தபச்சுக்களும் 
நிைெத்வதொடங்கிை. இந்த நிரைரம 1931 இல் ரெகொசியில் சஞ்சூரசயப்பர் சரபத்துறவிகள் யொழ்நகரில் 
இருந்து இங்கு ெந்து புனித அகுஸ்தீைொர் ஆசிரியர் கைொசொரை, புனித மரியொள் பொடசொரை- விடுதிச்சொரை, 
அநொதர் சொரைகளுடன் - எை இரெகரைக் ரகதயற்றதும் வமல்ை வமல்ை மொறத்வதொடங்கியது. 
இெர்கரை யொழ்ப்பொைத்து விறதர்மொர், வகொழும்புத்துரற விறதர்மொர். படிப்பிக்கும் விறதர்மொர் எைப் பை 
வபயர்கைொல் அரழத்தைர்.  
7. கத்ததாலிக்கரின் கல்விப்பணி :  
 1907ம் ஆண்டு வதொடங்கிதய கத்ததொலிக்க ஆயரும். குருக்களும், விசுெொசிகளும் தசர்ந்து 
பயிற்சிக்கைொசொரை ஒன்ரற உருெொக்கப் பகீரதப்பிரயத்தனம்''பட்டும் நிரறதெறவில்ரை. கொைைம் 
படிப்தபொரும் இல்ரை, படிப்பிப்தபொரும் இல்ரை. விறதர்மொர் இங்கு ெருெதற்கு ெழிகொட்டியொகவும், 
மட்டுநகருக்கு விடிவெள்ளியொகவும் அரமந்தெர் கொைம் வசன்ற ெந். கொஷ்டன் வறொபிதஷ தச. ச. ஆண்டரக 
அெர்கள். யொழ்ப்பொைத்துக்கு விற்தர்மொரிடம் தூதுறசன்றவர், தொண்ைவன்றவளி பரி. வியொகுைமொதொ 



  

ஆையப்பங்குத்தந்ரதயொக இருந்த ெை. பற்றிக் அடிகைொர் ெசிப்பிடமொக ஆயர் அெர்கைொல் ஒழுங்கு 
வசய்யப்பட்டிருந்த ''வில் கொசிம்'' மண்டபத்ரத விரும்பொது, மொதொ தகொயிலின் அருகில் திரு. 
ெர்ைகுைசிங்கம் உபததசியொர் குடியிருந்த சிறிய வீட்ரடக் தகட்டுப் வபற்றுக்வகொண்டைர். (வில்கொசிம் 
மண்டபம் இப்தபொது சுபைொஜ் திசயட்ைைொ வும், சீச ொஆம் ரெத்தியசொரையொகவும், உபததசியொரின் வீடு. 
பங்குத்தந்ரதயின் மொடிவீடொகவும் அரமந்துள்ைை. விறதர்மொரிடம் கல்வித் திறரமயும், தபச்சுச் சொதுரியமும் 
இருந்ததொல் மக்கரை இைகுவில் கெர்ந்து வகொண்டைர். ெொசகர்களும் சுரெக்கும்படி இரு உதொைணங் ள்:  

(i) ெை. பிலிப் விறதர் ஒருநொள் நீதிமன்றத்தில் சொட்சி வசொல்லிக்வகொண்டிருந்ததபொது, ெக்கீல் 
தகட்ட தகள்விக்கு நீண்ட பதிரைச் வசொல்லியதொல் ெக்கீல் அெரைப் பொர்த்து ''நீங்கள் நொன் 
தகட்கும் தகள்விகளுக்கு ஆம் அல்ைது இல்ரை என்ற பதிரை மொத்திைம் 
வசொல்ைதெண்டும்'' எைக் கடுரமயொக ெக்கீலுக்குரிய ததொைரையில் கூறிவிட்டொர். உடதை 
விறதர் நீதிபதிரயப் பொர்த்து "தமதகு நீதிபதி அெர்கதை! இந்தக் கைெொனிடம் நொன் ஒரு 
தகள்வி தகட்கைொமொ (Your honour, May I ask a question from this gentleman)" எைக் தகட்டொர்.  
 
நீதிபதி. ''Yes. proceed'' எைச் சம்மதம் வதரிவித்தொர்.  

 விறதர் ெக்கீரைப் பொர்த்து "ஐயொ! நீங்கள் ஒவ்வெொருநொளும் குடித்துவிட்டுப்தபொய் மரைவிக்கு அடிக்கும் 
பழக்கத்ரத இப்தபொது விட்டுவிட்டீர்கைொ? ஆம், இல்ரை என்ற பதிரை மொத்திைம் கூறுங்கள்'' என்றொர். ெக்கீல் 
திண்டொடிைொர். தகொட்டொர் வகொல்வைன்று சிரித்தைர். நீதிபதி ெழக்ரக ஒத்திப்தபொட்டு விட்டு அரறக்குச் 
(chamber) வசன்றொர். இக்கரத ஊர் முழுெதும் பைவிற்று.  
 (ii) மற்வறொரு உதொைணம்; அன்று சுகொதொை ெொைக்வகொண்டொட்டக் கரடசிநொள். வில் கொசிம் ெைவில் 
வபொதுக்கூட்டம். நிருெொகிகள் டொக்டர் குருவில்ைொவும், S. M. R. ஆம்ஸ்தறொங் (ரமைர் தறொட் சுப்பி றீந்தர்) 
அெர்களும், கரடசிப்தபச்சொைைொக இன்ைொசி முத்து விறதர் அெர்கள் அரழக்கப்பட்டொர். தபச்சின் 
இறுதியில், "குருவில்ைொ வித்ரத பொழ். ஒரு அலுெரைத் திறம்படச்வசய்ெதொயின் பை பைமும், புெ பைமும் 
ததரெ. இரெகள் எல்ைொம் ஒருங்தக அரமயப்வபற்ற வடொக்டர் குருவில்ைொவும், பைமும், ரகப்பைனும் 
வகொண்ட ஆம்ஸ்தறொங் அெர்களும் தசர்ந்தொல் தகட்கெொ தெண்டும். எல்ைொம் ெொம்ெொம் என்று அரமந்தை", 
எைத் தைது கணீர் என்ற குைலில் தைது ததொளிலும் தட்டிப்தபசிைொர். இருெைது வபயர்கரைப் 
வபொருத்தியரதயும், தமிழ் ஆங்கிைம் இைண்ரடயும் வபொருத்திப் தபசியரதயும் மக்கள் வெகுெொகப் 
பொைொட்டிைர் - மதிப்புக் வகொடுக்கத்வதொடங்கிைர்.  
 சஞ்சூரசயப்பர் சரபத்துறவிகள் வகொழும்புத்துரற ஆசிரியர் பயிற்சிக் கைொசொரைரய அரை 
நூற்றொண்டுக்கு தமைொகத் திறம்பட நடொத்திய அனுபெம் உரடயெர்கள்; இங்கும் பொடவிதொைத்ரத 
விரிவுபடுத்திைர்; இருெருடம் பயிற்சி வபற்று வெளிதயறும் ஒவ்வெொருெரும் ஆசிரியர் 
தைொதைப்பத்திைத்துடன், பிைதெச பண்டிதம், பொைபண்டிதம், சித்திைம், சங்கீதம், ஆங்கிைம், ததகப்பயிற்சி, 
சமயம் (கத்ததொலிக்கர் மட்டும்) ஆகிய பொடங்களிலும் தனித்தனித் தரகரமப்பத்திைம் வபறப் 
வபருமுயற்சிவயடுத்தைர். கைபந்தொட்டத்திலும் வீைர்கைொக்கிைர். கைொசூரி மகொவித்துெொன் பிைொன்சிஸ் 
தசவியர் வசல்ரையொ நடைொசொ (F. X. C.) அெர்களும் இச் சொரை மொைெதை.  
 இக்கைொசொரையின் மதிப்புக் கூடத்வதொடங்கியதும் அைசடிக் கைொசொரையின் மதிப்புக் 
குரறயத்வதொடங்கியது.  
 பயிற்சி முடிந்த ஆசிரியர், தமிரழயும். சமயத்ரதயும் திறம்படக் கற்பிக்கத் வதொடங்கிைர். அப்தபொதிருந்த 
சமயப் பொடப்புத்தகம் யொழ். புனித ெைைொர் அச்சகத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்ட ´சின்ைக்குறிப்பிடம்', 'வபரிய 
குறிப்பிடம்´ என்னும் விைொ விரடப்புத்தகம் இைண்டும் தொன்.  



  

 கத்ததொலிக்க பொடசொரைகள் கத்ததொலிக்க முகொரமயில் இருந்ததொலும், அெர்கதை தெரைக்வகொருமுரற 
அைசொங்கத்திடமிருந்து பைம் வபற்று, மொத தெதைமொக ஆசிரியர்க்கு ெழங்கியதொலும், அடிக்கடி பரீட்சித்துப் 
பொர்த்ததொலும் கத்ததொலிக்க கல்விப்பணி துரித ெைர்ச்சிவபற்றது.  
 

 
-  II. வாழ்க்ளக வசதிகள்  

1. தபாக்குவரத்து :  
 திருமரை - மட்டுநகர் இரடத்தூைம் 86 ரமல் தொன் (138 கி.மீ ). ஏழு துரறகரைக் கடக்கதெண்டும். ஒவ்வெொரு 
துரறக்கும் மிதக்கும் படகு (Ferry) இருந்தது. 1922ல் ஓட்டமொெடிப்பொைம், 1973இல் திரு. K. W. ததெநொயகம் 
அெர்களின் முயற்சியொல் பனிச்சங்தகணிப்பொைங்கள் கட்டப்பட்ட பின்னும், மூதூருக்கும், 
திருமரைக்குமிரடயில் வகொட்டியொைக் கடலில் இயந்திை ெள்ைம் (Motor Launch) தசரெக்கு ெந்தபின்னும் 
பிையொைம் வகொஞ்சம் வகொஞ்சமொக இதைசொகியது. இந்திய பொதுகொப்புப்பரட இங்கிருந்ததபொது 
வெருகல்துரறக்கு இறப்பர் பொைம் அரமத்திருந்தைர். இப்தபொது அது இல்ரை. ஏழு துரறகரையும் 
ெொகைங்கள் மூைம் கடந்து வசல்லும் பிையொைம் 1912ல் ஆைம்பிக்கப்பட்டது. முஸ்லீம், தமிழ்க் 
கிைொமங்களுக்கூடொகச் வசன்றதொல் இரடயிரட முஸ்லீம், இந்து, கத்ததொலிக்க ெழிபொட்டுத் தைங்கரைச் 
சந்திக்கும் ெொய்ப்பு இருந்தது. சுமொர் 10 மணித்தியொைப் பயைம் 1950 ெரையில் ெபைரைச் சந்தியொல் 
திரும்பி ெரும் பிையொைம் சுமொர் 150 ரமல். எனினும் 6 மணித்தியொைத்தில் ெந்துவிடைொம். ஆைொல் 1956 
இைக்கைெைத்தின் பின் உயிரைப் பையம் ரெக்கதெண்டிய நிரைரமயும் ஏற்பட்டுவிட்டது.  
 மட்டுநகர்- கல்முளன இரடத்தூைம் 24 ரமல் தொன் (38 கி.மீ.). 1924இல் கல்ைடிப் பொைம் கட்டப்பட்டபின் 
ெொகைங்கள் மூைம் பிையொைம் இைகுெொகியது. எனினும் மொரிகொைத்தில் கல்ைொற்றில் இரு 
தொம்தபொதிகரைக் (Cause Ways) கடக்க தெண்டும். மொரிகொைத்தில் இரெகளுக்கு தமைொல் ஐந்து ஆறு அடி 
உயைத்தில் நீர் பொயும். ஓந்தொச்சிமடத்துக்கும், தகொட்ரடக்கல்ைொற்றுக்கும் இரடயில் ஒன்று, தகொட் 
ரடக்கல்ைொற்றுக்கும், வபரியகல்ைொற்றுக்கும் இரடயில் மற்றது. ஆற்று வெள்ைமும், கொட்டு வெள்ைமும். 
இங்கினியொக்கரைக் குைத்து வெள்ைமும் கடலுட் பொயக்கூடிய ெரகயில் பொைொளுமன்ற உறுப்பிைர் திரு. S. 
M. இைொசமொணிக்கம் அெர்கைது முயற்சியொல் 1958இல் இரு தொம்தபொதிகளும் கட்டப்பட்டை. மொரிகொைத்திலும் 
பிையொைம் தரடப்படவில்ரை. 
 1924இல் கல்லடிப்பாலம் கட்டப்படுமுன் கல்முரைப் பிையொைம் மிகமிகச் சங்கடமொை நிரையில் இருந்தது. 
மட்டுநகர்க்தகொட்ரட (கச்தசரியின் கிழக்குப்பகுதி ெொவிக்கரையில் ெொடரகத்ததொணிகள் இருக்கும். ஒரு 
சதம் வகொடுத்து மறுகரைக்குச் (கல்ைடிக்கரைக்கு வசல்ெர். விரும்பிைொல் இதத ஒருசதத்துடன் திரும்பியும் 
ெைைொம். இரடத்தூைம் சுமொர் 200 யொர்தொன் (180 மீ.). மொடுகள், மொட்டுெண்டிகள், துவிசக்கைங்கள் மறுகரை 
வசல்ெதொயின் மிதக்கும் படகு (Ferry) ஒன்று இருந்தது. ஆைொல், தபொதியைவு ெொகைம் தசரும்ெரை 
கொத்திருக்கதெண்டும்.  
 இக்கொைத்தில் யொழ்ெொசியொை திரு. மணியம் என்பெர் அரும்பொடுபட்டு, அைசொங்கத்தொல் புளியந்தீவுப்பொைம் 
வதொடங்கிக் கிட்டங்கித்துரறெரை, ெொவியில் ஆழங்குரறந்த நடுப்பகுதிரயத் ததொண்டுவித்து, 
ெழிப்பொட்ரடச் சரியொகக் கொட்ட இரடயிரடதய வகொங்கிறிற் தூண்கரை நடுவித்து (இத்தூண்கரைப் 
தபொயொக்கட்ரட என்பர். நீைொெரைப் பக்கத்தில் இப்தபொதும் கொைைொம்) இயந்திை ெள்ைச்தசரெரய 



  

ஆைம்பித்தொர். இது வதன்பகுதிெொழ் மக்களுக்குப் வபரியவதொரு ெைப்பிைசொதமொகியது. இந்த ெள்ைம் சிறிய 
கப்பரைப்தபொன்ற ததொற்றம், சுமொர் 50 அடி நீைம், 20 அடி அகைம். ஓடத்தின் உட்புற ஓைமொக ெரைத்துப் 
பயணிகளுக்கொை ஆசைம் ெொங்குதபொை - பைரகயிைொல் அரமக்கப்பட்டது. நடுவில் சொமொன்கள், வநல், 
அரிசிமூரடகள், வெற்றிரைத் தட்டிகள், பொய்க்கட்டுக்கள் ஏற்றப்படும். கொத்தொன்குடி, மண்முரை, 
வசட்டிபொரையம், கல்ைொறு முதலிய இடங்களில் தெொட் சற்றுத் தரித்து நின்று, ததொணிகள்மூைம் ெரும் 
பிையொணிகரையும் ஏற்றிச்வசல்லும். கொரை ஆறு மணிக்கு மட்டுநகர் வெற்றியில் இருந்து புறப்பட்டு 11 
மணிக்குக் கிட்டங்கித்துரறரய அரடயும். பி. ப. 1-00 மணிக்குக் கிட்டங்கித்துரறயில் இருந்து புறப்பட்டு 
மொரை 6 மணிக்கு மட்டக்கைப்ரப அரடயும். கொரையிலும், மொரையிலும் வெற்றி தமிழ்நொட்டுக் 
கொஞ்சித்துரறதபொைக் கைகைப்பொகக் கொட்சியளிக்கும்.  
2. அரிசி பபர்மிட்:  
இைண்டொம் உைக மகொயுத்த கொைத்தில் மணியத்தொர் தெொட் புளியந்தீவு மக்களின் பசிப்பிணிரயயும் ஓைைவு 
நீக்கியுள்ைது என்பரதயும் அறியைொம். ஆைொலும் யுத்த கொைத்தில் சிை சங்கடங்கள் ஏற்பட்டை. 
 

 சுபைொஜ் படமொளிரகயும்,  
சீதலா ஆம் தனியார் மருத்துவமலையும். 
 

 
 இளடக்காலம் இம்பீரியல் திதயட்டர் .  

20ம் நூற்றொண்டின் ஆைம்பத்தில் கட்டப்பட்டது. கரை, 
 சுகொதொை, வபொது நிகழ்ச்சிகள், உள்நொட்டு-வெளிநொட்டு 



  

 நொடகதமரட எல்ைொெற்றிற்கும் ஒதைதயொரு மண்டபம்  
 வில் கொசிம் மண்டபம். 

 மணியத்தார் வெற்றி எனச் சுவீகாரம் வபற்ற 
 சுங்கப்பகுதி வெற்றி 

 
  

ஆண்டாண்டு காலம் தகாடான தகாடி மக்கள்  
அறுசுளவயுடன் உண்ண உப்ளபக் குவித்த வெற்றி.  
கொரையும் மொரையும் வியொபொைத் த ம் தபொை, இைவில் 
  ொற்றொைல், சீட்ைொைல் இடம்தபொை, புழுக்க கொைங்களில்  
கரடச்சிப்பந்திகளின் படுக்ரக இடம் தபொன்ற வெற்றி. 

 
 புனித மரியாள் பொடசொரை ஆசிரியர் ஒருெர் கல்முரையில் உதவி அைசொங்க அதிபைொகக் கடரமயொற்றும் 
ஏ. எம் ஏ. அஸீஸ்துரை அெர்கள் ''ஒருெர் ஒருபுசல் அரிசி வகொண்டு தபொக அனுமதியுண்டு" எை 
அறிவித்தல் தபொட்டிருப்பரத அறிந்து, விடுதி மொைெர்கள் 24 தபரையும் கூட்டிக்வகொண்டு 13 
சொக்குகளுடன், ஒரு நொள் கொரை 6 மணிக்கு, தனித்தனி 25 சதம் வகொடுத்துப் பயைச்சீட்டுப் வபற்று 
தெொட்டில் ஏறிைொர். கல்முரைக்குச் வசன்று சந்ரதயில் ஒருபுசல் 10 ரூபொப்படி 25 புசல் அரிசி ெொங்கி 13 
சொக்குகளில் கட்டி (12X2+1=25) புசல் என்பது 24 வகொத்து அல்ைது 28 தசர் - 5 ரூபொ கூலி வகொடுத்து ெண்டில் 
ஒன்று பிடித்து 13 சொக்குகரையும் ஏற்றி, துரறயடிக்குக் வகொண்டுதபொகும் ெழியில் விதொரையொர் 



  

ெண்டிரய நிறுத்தி, தைது வீட்டிற்குக் வகொண்டுதபொய்ச் தசர்த்துவிட்டொர். அன்று பகிைங்க விடுமுரறநொள் 
ஆைதொல் அடுத்த நொள் நீதிமன்றம் வசன்றுதொன் இரதத் தீர்க்கைொம் என்றும் றசொல்லிவிட்ைொர். 
ஆசிரியர் , மணற்சசரனயில் அசீஸ்துரை இருந்த வீட் ரடக் கண்டுபிடித்து அெருடன் உரையொடுகின்றொர் `  
 ஆசிரியர் : ஐயொ, 25 புசல் அரிசி வகொண்டுெந்ததன். விதொரையொர் அரத  
 மறியைொக்கி அெைது வீட்டில் ரெத்திருக்கிறொர்  
அர. அதிபர் : இவ்வளவு அதிகம் வகொண்டுெந்தொல் பிடிப்பொர்கள் தொதை.  
ஆசிரியர் : அது தொன் ஐயொ எைக்கு விைங்கவில்ரை . உங்களிடம் தகட்டு  
 அறியைொம் என்று ெந்ததன்  
அர. அதிபர் : நீங்கள் வசொல்ெது எைக்கு விைங்கவில்ரைதய.  
ஆசிரியர் : ஒரு ஆள் ஒரு புசல் அரிசி வகொண்டு தபொகைொம் எை நீங்கதை  
 அறிவித்தல் தபொட்டிருக்கிறீர்கள், எைதெ 25 தபர் 25 புசல் வகொண்டு 
 தபொெது எப்படிக் குற்றமொகும்? 
 
 அர. அதிபர் : நீர் எங்தக இருந்து வருகிறீர் ? என்ை றசய்கிறீர் என்பெற்ரற எல்ைொம் விைக்கமொகச் 
வசொல்லும்படி தகட்க, ஆசிரியரும் நன்கு விைக்கி விடுதிச்சொரை மொைெரின் பட்டினிநிரைரயயும் 
விைக்கிைொர். உடதை அஸீஸ் துரையெர்கள் விதொரையொரிடம் '' நீர் துரறயடிக்குப் தபொய் நொன் 
வசொன்ைதொகச் வசொல்லி, தெொட்ரடக் வகொஞ்சம் தொமதித்து ரெத்துவிட்டு அரிசிச் சொக்குகரைக் வகொண்டு 
ஏற்றி அனுப்பிவிடும்'' எைச் வசொன்ைது மட்டுமல்ை, வெற்றியிலிருந்து வசன்தமரிஸ் பொடசொரைக்குக் 
வகொண்டுவசல்ை 25 புசல் அரிசிக்குப் வபர்மிற் (Permit) ஒன்றும் எழுதிக்வகொடுத்தொர்.  
 
இதிலிருந்து உயர்ந்த உத்திதயொகத்தின் பண்பொடு, தமிழ் முஸ்லீம்களின் ஒருரமப்பொடு விைங்குகின்றது. 
புைெர்மணி வபரியதம்பிப்பிள்ரை அெர்களின் வெண்பொக்களும் ஞொபகத்துக்கு ெருகின்றை.  

" இருதயத்தின் ஈரிதழ்தபால் இந்துமுசிலீம் யாம் 
ஒரு வயிற்றுப் பாலகர்தபாலுள்தைாம்." 

"புலத்துயர்ந்து வண்ளமப் புகழ்க்கதிர்கள்வீசி 
நிலத்ததிகாரஞ்வசய்துநின்று - பலத்தினிளற 
நல்லகைம் வபாலிந்து நாடு புரத்தலால் 
வநல்லும் அஸீஸ்துளரக்கு தநர்.'' 

3. வெற்றி (Jetty) இறங்குதுலற:  
 மட்டுநகர் மொநகை பகிைங்க ெொசிகசொரைக்கு அருகில், முன்தை உப்புக்குதம் (இப்தபொது தரைமட்டம்) இருந்த 
இடத்துக்கு எதிதை ெொவிக்கும் வதருவுக்கும் இரடயில், இரும்பிைொலும், தடித்த பைரககளிைொலும் 
அரமக்கப்பட்டுள்ைது. பழுரெத் தூக்கக்கூடிய கப்பி வபொருத்தப்பட்ட இயந்திைக் கருவி (Crane) இன்றும் 
பழுதரடயொமல் இருக்கின்றது. இந்தியொவில் இருந்து கலிக்கற்வகொழுக்கி ஓடும். ஆரையிறவு உப்பும் 
ஏற்றிெரும் உருக்களும், ெத்ரதகளும் இதில் கட்டப்பட்டு, சொமொன்கள் இறக்கப்பட்டதும் ெொவியின் தெறு 
இடங்களில் நங்கூைமிடும். மணியத்தொர் தெொட் மொத்திைம் இைவில் இதில் கட்டப்படும். கொரை 5:45-6:00 இற்கும் 
இரடப்பட்ட தநைத்தில் தெொட் ஊதும் சத்தம் தகட்கும் (Siren). இச்சத்தம் தகட்டதும் 6 மணியொயிற்று என்று 
மக்கள் பைபைப்பரடெர். மொதொ தகொயில், ஆரைப்பந்திப் பிள்ரையொர் தகொயில் மணிதயொரச தகட்டு பகல் 12 
மணி எைவும், குண்டு விழுந்தொல் 4 மணி 15 நிமி டம் எைவும் மக்கள் தநைத்ரதக் கணிப்பர். " நொதைகொல் 
குண்டு'' என்தற இரத அரழப்பர். அக்கொைம் மணிக்கூடு அருரமயொக ஒரு சிைரிடம் மொத்திைம் இருந்த 
கொைம்.  



  

4. நாதலகால் குண்டு விழும் விபரம் :  
 குண்டு தபொடுெதற்வகன்தற ஒருெர் மொதச் சம்பைத்தில் அமர்த்தப்பட்டிருந்தொர். அெர் பிற்பகல் 3 மணிக்குக் 
கச்தசரிக்குச் வசன்று அைொைம் (Alarm) அடிக்கும் தமரச மணிக்கூடு ஒன்ரற ெொங்கிக்வகொண்டு, 
முற்றவெளிக்கூடொக (இப்தபொது வெபர் விரையொட்டைங்கு) தபொற்கந்ததொர் அதிகொரியிடம் வகொடுப்பொர். அெர் 
சரியொக 4:15இற்கு அைொைம் அடிக்கக்கூடியதொக ஒழுங்குவசய்து வகொடுப்பொர்.  

நொதைகொல் குண்டுதபொட்ட பீைங்கி 

 
திரும்பிக் கச்தசரிக்குச் வசன்று சொமொன் வபொறுப்பதிகொரியிடம் (Store Keeper) வெடிமருந்து, பரழய கடதொசி, 
மண்வைண்வைய், வநருப்புப்வபட்டி, இரும்பு அச்சுைக்ரக, தட்டுக்கட்ரட முதலியெற்ரற 
ெொங்கிக்வகொண்டு, கச்தசரியின் தமற்குப்புற மதில் உச்சிக்கு ஏறுெொர். இச்சுெர் 8 அடிெரை அகைமொைது. 
அங்குள்ை வபரிய மைம் ஒன்றின்கீழ் இரெகரை ரெத்துவிட்டு, வகொஞ்சம் தள்ளி இைண்டு மூன்று 
விறகுகரை ரெத்து வநருப்ரப மூட்டுெொர். மைத்தின்கீழ் வெளிப்புறமொக அகழிரய தநொக்கியிருக்கும் 
பீைங்கியில் வெடிமருந்து, தக்ரக (பரழய கடதொசி) மொறிமொறிப் தபொட்டு அச்சுைக்ரகயொல் இடித்து முடிந்ததும், 
பீைங்கியின் எரிெொயிலிலும் வகொஞ்சம் வெடிமருந்ரத ரெத்துவிட்டு, வநருப்பு எரித்த இடத்துக்குச் வசன்று 
அைம்பல் ஒன்ரற (நீண்ட வமல்லிய கம்பு) எடுத்து மண்வைண்வையில் ததொய்த்து எரியும் விறகுகளுடன் 
ரெத்துவிட்டு, அைம்பரையும், அைொைத்ரதயும் பொர்த்துக்வகொண்தடயிருப்பொர். அைொைம் அடிக்கத் வதொடங்க 
அைம்பரை எடுத்து மைத்தில் மரறந்துநின்று திரிெொயில் உள்ை வெடிமருந்தில் ரெப்பொர். பீைங்கியில் 
இருந்து வெடிச்சத்தம் உண்டொகும். கச்தசரி, மற்றும் கந்ததொர்களில் தெரைவசய்யும் சிற்றூழியர்கள் (Peon - 
பியன்மொர்) யன்ைல்கரைப் பூட்டத்வதொடங்குெர். பீைங்கிக்குள் இருந்து தக்ரக வெளிப்பட்டு 
வெண்ணிறப்புறொக்கள்தபொை பறந்து அகழியுள் விழும். அகழியில் நின்ற வகொக்குகள் பயந்து தமதை 
எழுந்து பறக்கும். ரமதொைத்தில் விரையொடிக்வகொண்டிருக்கும் சிறுெர்கள் விரையொட்ரட விட்டு 
இக்கொட்சிரயக் கண்டுகளிப்பர்.  
 ஒருநொள் தநைத்துக்குக் குண்டு விழவில்ரை. அைசொங்க அதிபர் இததைொடு சம்பந்தப்பட்ட அத்தரை 
தபரையும் அரழத்து விசொைரைதய ரெத்துவிட்டொர். நொதைகொல் குண்டு மட்டக்கைப்ரப ஆட்டிப்பரடத்த 
கொைம். இப்பீைங்கி வெடிரயப் பின்பற்றிச் சிை கத்ததொலிக்க ததெொையங்களிலும் பீைங்கிகள் வசய்து 



  

திருவிழொக் கொைங்களில் சத்தவெடிகள் ரெக்கத்வதொடங்கிைர். பிைதொைமொகப் புளியந்தீவு மொதொதகொவில், 
மற்ற ஆையங்களுக்கும் இரத இைெல் வகொடுத்தைர். இப்தபொது தகட்பது ஆட்கரைச் சுடும் துெக்கு 
வெடிச்சத்தம். ஆகொயத்தில் இருந்து தபொடும் குண்டு வெடிக்கும் சத்தம், நிைத்தில் இருந்து தகட்கும் 
கண்ணிவெடிச் சத்தம் முதலிய ஆட்வகொல்லிச் சத்தங்கதை.  
 மட்டுநகர்க்தகாட்ளட  
 1682ல் ஒல்லாந்தர் கட்டியது (இன்ளறய கச்தசரி)  

 
  

 
  
கிழக்கு மொகொைத்தின் தரைநகர் மட்டக்கைப்பு எைக் 
கட்டியம் கூறுெது – 

ெங்கொைவிரிகுடொக்கடரை இதில் இருந்து கொெைர் பொர்க்கக்கூடியதொக 
சுெரின்தமல் ெடமூரையில் கூண்டு 
ஒன்றும் உள்ைது. 

 
 



  

 
 III. சனமும், சாகியமும் 

1. இந்து - முஸ்லீம் :  
 ஆைம்பத்தில் தமிழர், தசொைகர் எைச் சொதி இைண்தட இைண்டு. (தமிழரில் பள், பரற எைப் பதிவைட்டு 
வசொல்லிக்வகொண்டைர்.) முஸ்லீம்களில் சொதியும் ஒன்தற, சமயமும் ஒன்தற; ெயல் வதொழில், ஆற்றுத் 
வதொழில். இைண்டிலும் இருசொைொரும் சதகொதை பொன்ரமயொகதெ ஈடுபொடு வகொண்டைர். வியொபொைம் 
முஸ்லீம்களுக்கு மொத்திைம் ரகெந்த கரை. பைர்கூடி வநருக்கமொக இடத்துக்கிடம் ெொழ்ந்தைர். நொைரடவில் 
மசூதிகள், மதுைசொக்கரை ஆக்கிைர். ஒலிவபருக்கி பொெரைக்கு ெந்தபின் கொரை, மதியம், மொரைகளில் 
ெொங்கு வசொல்லுதல், வகொத்துெொ ஓதுதல் முதலிய சத்தங்கரைக் தகட்கமுடிந்தது.  
 மட்டக்கைப்புப்பகுதியில் தமிழர் பைெைொக ெொழ்ந்தெர். தகொயில்களும் அதிகம். கிைொமப்புறங்களிலும் 
ஆண்டுக்வகொருமுரற உற்செம் நடக்கும் சிறிய தகொயில்களும் உள்ைை. உற்செகொைங்களில் வெடி, பரற, 
உடுக்கு, சிந்து முதலிய ஒலிகரைக் தகட்கைொம். ஆைொல், முஸ்லிம்கள் மத்தியில் ைபொன் ஒலியும், குைரபக் 
குைலும் தொன். இருசொைொரும் தமக்கிரடதய சிற்றுண்டிகரைப் பரிமொறிக்வகொள்ெர். தமிழர் வீட்டுக்கு 
முஸ்லீம்கள் விருந்துண்ைப் தபொகமொட்டொர்கள். (தக்குப்பீர் பண்ைொத கொைைத்தொல் ) . சமய மொற்றம் 
நிகழ்ெது அருரமயிலும் அருரம. எனினும், கொதல்மைங்கள் ஏற்பட்டொல் மொத்திைம் ஆயிைத்தில் ஒருென் 
ஒருத்தி எை சமய மொற்றம் ஏற்பட்டதுமுண்டு. இெர்களின் சந்ததியில் இன்றும் ஒருசிைர் இருக்கின்றைர். 
தமிழர் எல்தைொருதம கிட்டத்தட்ட இந்துக்கள். சிைர் மது அருந்தும் பழக்கம் உரடயெர். முஸ்லீம்கள் மது 
அருந்துதல் இல்ரை. ஆைொல் ஒருசிைர் அபின், கஞ்சொ முதலிய தபொரதெஸ்துக்கரை உபதயொகிப்பர் 
(ெயது ெந்தெர்கள் மொத்திைம்). தமிழரில் ஆண்கள் தெட்டியும், முஸ்லீம்கள் சொறமும் உடுப்பர். உள்ளுடுப்பு, 
வெளியுடுப்பு இருசொைொரும் அணிெர். எல்ைொப் வபண்களும் தசரைதய உடுப்பர். தொம்பூைம் தரித்துச் 
வசொண்டுகரைச் சிெப்பொக்கிக்வகொள்ெர். தமிழ்ப்வபண்கள் வநற்றியில் வபொட்டு ரெக்க, முஸ்லீம் 
வபண்கள் ரககளில் மருததொன்றி பூசுெர். நொைம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பு என்னும் நொற்குைங்கரையும் 
கரடப்பிடிப்பர். ஆண்கரைக் கண்டொல் முக்கொட்ரட இழுத்துவிட்டுக்வகொள்ெர்.  
 

 புளியந்தீவுப் பள்ளிவாசல் 
20ம் நூற்றாண்டு முற்பகுதியில் ஆரம்பம் 

23-05-1964இல் புனருத்தாரணம், 



  

 
 வெளியூர் முஸ்லிம் அதிதிகளின் தங்குமிட ெசதியும்,  

 கிறிஸ்தெருக்கு ஞொயிறு, யூதருக்குச் சனிதபொை,  
 முஸ்லிம்களுக்கு வெள்ளி.  
 தநொன்புக்கஞ்சி விநிதயொகத்துக்கொகப் பை கிடொைங்கள் உள்ைை.  
 இரெ மற்ரறய தகொயில்களுக்கும்  
 பகிைங்க விழொக்களுக்கும் பயன்படும்; 

 
 மட் / முதிதயொர் இல்ைம் 

மண்ணுக்கும், விண்ணுக்கும் ஏணி, 



  

 
காலஞ்வசன்ற வந். இக்தனஷஸ் கிவைன்னி தச. ச. 

அவர்கைால் நிறுவப்பட்டு, 
14-12-54இல் 

ஏளழகளின் சிறிய சதகாதரிகளிடம் ஒப்பளடக்கப்பட்டது. 
இதுவளர விண்ணகம் ஏறிதயார் 500இற்கும் தமல். 

2. சிங்கைவர் :  
 அக்கொைம் சிங்கைெரைப் பொர்ப்பவதன்றொல் மிகவும் அரிது. தரையிற் சீப்பு, இரடயிற் கம்பொயம், 
வெள்ளிச்சங்கிலி, ஆரசயொை தமிழ் ஓரச. சில்ைரறக் கரட, ெவுளிக்கரட, மருந்துக்கரடகரை 
ரெத்துக்வகொண்டு, திருெொைர்கள் சர்ை லிஸ் டீ சில்ெொ அைசநிரை, ஆத்தர் டீ சில்ெொ, மத்தொதயஸ் டீ 
சில்ெொ, விக்கிைமசிங்க என்னும் ஐந்து தபர் மொத்திைம் மருந்துதபொை இருந்தைர். இெர்கள் தமிழருக்கும், 
முஸ்லீம்களுக்கும் பைெழிகளிலும் உதவிைர். திரு. அைச நிரை, மட்டு. திருமரை வீதியில் தற்தபொரதய பஸ் 
டிப்தபொவுக்கு எதிரில் கொரையடிெைவில் குடியிருந்தொர். புல்லுமரை, மகொஓயொப் பக்கமிருந்து சொமொன்கள் 
ஏற்றிெரும் இைட்ரடமொட்டு ெண்டிகள் இங்தகதய அவிழ்த்துவிடப்படும். இது கொரையடி ெைவு எைப்பட்டது. 
இப்தபொது அது ெதயொதிபர் மடம் இருக்கும் இடம். திரு. சர்ைலிஸ் டீ சில்ெொ முகத்துெொைத் வதருவில் வெயிலி 
வீதி சந்திக்குமிடத்தில் மொடிவீடு கட்டிக் குடியிருந்தொர். இெர்கள் இருெரும் தமிழ்ப் வபண்கரை விெொகம் 
முடித்துத் தமிழ்ப் பண்பொட்டுடன் ெொழ்ந்தைர். இெர்களின் சந்ததியொர் பைர் இன்றும் இங்கு ெொழ்கின்றைர்.  
 கொைஞ்வசன்ற S.W. R. D. பண்டொைநொயக்கொ அெர்கள் கொைத்தில் ஏற்பட்ட இைக்கைெைத்தின்தபொது தமிழர் 
படுவகொரை வசய்யப்பட்டரத அறிந்த இச்சிங்கைெர் கூறிய ஆறுதல் ெொர்த்ரதகள் இன்றும் பைர் மைத்தில் 
பசுமைத் தொணிதபொல் பதிந்து கிடக்கின்றை.  
3. இன ஒற்றுளம :  
 "தபான நூற்றாண்டில் வவள்ைக்காரன் ஆட்சியில், அப்ப சிங்கைம்-தசொனி சண்ரட. சிங்கைப் வபரிய 
ஆக்கைப்புடிச்சி மறியல்ை தபொட்டொன் வெள்ைக்கொற அைசொங்கம். சிங்கைெனுக்கு உதவிவசய்ய ஒருெரும் 



  

இல்ை. அப்ப தசர். வபொன்ைம்பைம் ைொமநொதன் வதொை கப்பல் ஏறி, கடல்ை இங்கிைன்ட் தபொய், தெொர்ஜ் ைொசொ 
நம் தெொஜ் அெதைொட கரதச்சி - அதுக்குப்புறகு இஞ்ச ஆக்கரை விட்டிட்டொங்க. பிறகு ைொமநொத வதொை 
கப்பைொை வகொழும்பு ெந்தொர். குதிைக்கைத்ரதயில் வெள்ைக்குதிரை பூட்டி, வெள்ைக் கயிறுகட்டி மறியல்ை 
இருந்து ெந்த வபரிய வபரிய ஆக்கள் எல்ைொம் கயிறு புடிச்சி இழுத்து, ைொமநொதன் வதொையக் கைத்ரதயில் 
இருப்பொட்டி, ஒவ்வெொரு தறொட்டுக்கும் வகொண்டுதபொய், இெருதொன் சிங்கைென்ட மரியொரதரய கொப்பொத்தித் 
தந்த தமிழ் வதொை. ைொமநொத வதொை எண்டு கும்பிட்டெனுகள்; இண்ரடக்குத் தமிழரை வெட்றொனுகள்; நன்றி 
இல்ைொத நொய் மொதிரி. நம்மளுக்குச் சரியொை மிச்சம் துக்கம். கடவுள் ஒருநொள் கொட்டுெொன்'',- இப்படிவயல்ைொம் 
அந்தச் சிங்கைெர்கள் அப்தபொது தமிழருக்கு ஆறுதல் கூறிைர்.  
4. தலாக்கல் தபாட் :  
 அப்தபொது மட்டக்கைப்புப் வபண்களின் ெொயில் அடிக்கடி ெரும் வசொல் தைொக்கல் தபொட்... என்ற வசொல். 
இதற்கொை கொைைங்கள் பை. இப்தபொது மொநகைசரபயொய் இருப்பது அப்தபொது கிைொமசரப. இரதத்தொன் 
தைொக்கல் தபொட் என்பது. அதில் 20 தபர் ெரை வதருக்கூட்டும் தெரையில் இருந்தைர். முகத்துெொை வீதியில் 
சீைொமுரைச் சந்தி, புளியந்தீவு. வபரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு அப்பொல் சொத்திரியொர் ெயல் சந்தி முதைொை பிைதொை 
10 சந்திகள்ெரை வதருவில் மண்வைண்வைய் விைக்கு ரெப்பர். இதற்குக் கூலியொட்கள் இருெர். 
கொரையில் 5 அடி நீைமொை ஏணியும், மண்வைண்வைய்த்தகைமும் வகொண்டுவசன்று ஒவ்வெொரு 
விைக்கொகக் கண்ைொடி துரடத்து, திரி சரிபொர்த்து. எண்வைய் ஊற்றி ஆயத்தம் வசய்ெர். பிற்பகல் 4 
மணியொைதும் தைொக்கல் தபொட்டில் நின்று புறப்பட்டுச் சீைொமுரைச் சந்திக்குச் வசன்று, ஒவ்வெொரு 
விைக்கொக வெளிச்சதமற்றி ெருெொர். இவ்வெளிச்சங்கள் நடுச்சொமம் ஒரு மணிெரை எரிந்து எண்வையும் 
முடிய அரைந்துவிடும். ெொவிக்கரையில் அத்தொங்கு கைப்புமூைம் மட்றொல் பிடிப்தபொர் தைொக்கல் தபொட் 
ைொம்பும் நூர்ந்து விட்டது எை தநைத்ரதக் கணிப்பர்.  
தைொக்கல் தபொட் தெரை எண்டொலும் மொதம் முடியப் பரச முறியொத தொைொகச் சம்பைம் என்று வபண்கள் 
தபசிக் வகொள்ெர். தைொக்கல் தபொட் தெரை என்பது இழிெொை தெரை என்ற எண்ைம் அப்தபொது 
இருந்தது.  
5. வதருவில் ஓடிய சாராயம்:  
 மட்டுநகர் வசன்றல் தறொட்டில் இப்தபொரதய M.C.M. கரடக்கு எதிரில் சொைொயக்குதம் இருந்தது (இப்தபொது இது 
கல்ைடியில்). அங்கு ஆயிைம் கைனுக்குதமல் வகொள்ைக்கூடிய வபரிய பீப்பொ ஒன்று இருந்தது . - வகொழும்பில் 
இருந்து கனிச்ரசகளில் சொைொயம் வகொண்டுெந்து இதனுள் ஊற்றுெர் (கனிச்ரச என்பது 15-20 கைன்ெரை 
வகொள்ைக்கூடிய சொடிகள்.) 1929இல் மட்டுநகர் புரகயிைத தசரெ ஆைம்பிக்குமுன் கப்பல் மூைம் 
கற்குடொத்துரறயில் அல்ைது முகத்துெொைத்தில் இரெ இறக்கப்பட்டு, ெண்டில்கள் மூைம் குதத்துக்கு ெரும். 
(இரும்பு ஏணி மூைம் ஏறிப் பீப்பொவுக்குள் ஊற்றுெர்.) ததரெப்படும் தபொது நீர் கைந்து, 
வெள்ரைப்தபொத்தல்களில் அரடத்து சிகப்புக் கஞ்சந்தொள் ஒட்டி விற்பரைக்கொகத் தெறரைகளுக்கு 
அனுப்புெர். "ஒரு ரூபொ நொற்பது சதத்துக்கு (1-40) ஒரு சிகப்புத் தைப்பொ'' என்று வசொல்ெர். நீர் கைக்குமுன் 
சொைொயம் வீறுவகொண்டதொக இருக்கும்.  
 ஒருநொள் பீப்பொவின் ஒரு பைரகரய உரடத்துக்வகொண்டு வெளிதயறிய சொைொயம் அரறயின் கதவு, 
யன்ைல் பைரககரையும் உரடத்துக்வகொண்டு வெளிதயெந்து வதருக் 'கொன்' (ெொய்க்கொல்) ெழிதய 
மிைொண்டொ (இப்தபொ வூட்ைன்ட்) கரடரயக் கடந்து கரடத்வதருக்கொன் ெழிதய ஓடி மட்டுநகர் ெொவியில் 
கைந்தது. கொன் ஆழமொக இருந்தபடியொல் தமற்பைப்பில் ஓடிய சொைொயம் துப்புைெொக இருந்தது. தபொைெர், 
ெந்தெர் எல்ைொரும் (மதுப்பிரியர்கள்) அகப்பட்ட பொத்திைத்தொல் அள்ளிக் குடித்தைர். சந்ரதக்குச் சொமொன் 
ெொங்கச்வசன்ற வபண்கள் சிைரும் இந்த நொடகத்தில் பங்வகடுத்தைர். வகொஞ்சதநைத்தில் அெர்களுக்கு 
நித்திரை வசய்ெதற்குக் கட்டிலும் வமத்ரதயும் பொயும் ததரெப்படவில்ரை, தரையரையும் 



  

ததரெப்படவில்ரை. நடுத்வதருவிலும், சந்ரதக்குள்ளும் நிம்மதியொகக் குறட்ரடவிட்டுத் 
தூங்கத்வதொடங்கிவிட்டைர். இரத அறிந்த தைொக்கல் தபொட் வசயர்மன் (தரைெர்) வதருக்களில் குப்ரப 
அள்ளும் ெண்டிகரை ஒரு மணி தநைத்தின் பின் அனுப்பிக் வகொஞ்சக் வகொஞ்சப் தபைொக ஏற்றி அெைெர் 
வீட்டுக்கு அனுப்பிைொர் முதலில் ஏற்றி அனுப்பப்பட்தடொர் வபண்கள். அன்று வதொடங்கி அப்வபண்களுக்கு ' 
தைொக்கல் தபொட்கொரிகள்' என்ற பட்டமும் ஏற்படைொயிற்று. இப்வபண்களுக்குள் சண்ரட வதொடங்கிைொல் இச் 
வசொல்ரைக் தகட்தட கொது புளித்துப்தபொய்விடும்.  
6. தேர்ேல்கள்:  
 அைசொங்கசரபத் ததர்தல், பொைொளுமன்றத் ததர்தல், பட்டிைசரப, நகைசரப, மொநகைசரப, எத்ததர்தல் 
ெந்தொலும் மக்கள் அக்கரற வகொள்ெது குரறவு. ஒரு சிை இைத்தெர்கரைத் தவிை. ஏரைதயொர் 'இைொமன் 
ஆண்டொவைன்ை, இைொெைன் ஆண்டொவைன்ை, கூட இருந்த குைங்கு ஆண்டொவைன்ை´ என்ற 
வகொள்ரகயுரடயெர்கைொயிருந்தைர். சிைர் எல்ைொப்பக்கமும் வசன்று குடித்துக்வகொண்டு திரிெர். 
வபண்கள்கூட தசரை, கொசு என்று எதிர்பொர்த்தொர்கள். படித்த ஒருசிைர் மொத்திைம் தசர். வபொன்ைம்பைம் 
இைொமநொதன் அைசொங்கசரபயில் தபசியது சரி எைக் கரதத்துக்வகொண்டைர். அெர்கள் தபசியது :  

 “கல்வித் தைொதைம் உள்ைெர்களுக்கு மொத்திைம் ெொக்குரிரம வகொடுக்கைொம் என்றும். 
சட்டத்ரத மொற்றி 21 ெயதுக்கு தமற்பட்ட ஆண்கள் வபண்கள் எல்தைொருக்கும் ெொக்குரிரம 
அளிக்க உரித்து உண்டு என்னும் விெொதம் நடக்கின்றது. ''பன்றிகளின் முன் முத்ரதப் 
தபொடொதீர்கள். முத்தின் வபறுமதி அரெகளுக்குத் வதரியொது. கொைொல் மிதித்து விடும். இது 
விவிலிய நூலிற் கூறப்பட்ட உண்ரம.'' இது தசர். இைொமநொதன் கூறியது. 

 சர்ெசை ெொக்குரிரம நரடமுரறக்கு ெந்த பின் இைம் இைத்ததொடு தசரும் என்னும் உண்ரமரய ெைொப் 
A. சின்ைவைவ்ரெ , திரு. R. B. கதிைொமர் இருெரும் பொைொளுமன்றத் ததர்தலில் தபொட்டியிட்டதபொது 
கண்கூடொகக் கொைக்கூடியதொக இருந்தது.  
7. பாராளுமன்ற உறுப்பிைர்கள்:  
 சிை பொைொளுமன்ற உறுப்பிைர்களின் வபயர்கரை, அெர்கைது சிறந்த வசயல்கரைக்வகொண்டு வபண்கள் 
கூட ஞொபகத்தில் ரெத்திருந்தைர். எடுத்துக்கட்டொகச் சிை வபயர்கள் : 

 (அ) திரு. E. R. தம்பிமுத்து - கல்ைடிப்பொைம் கட்டியது. இன்னுவமொன்று இெர் முதல் முதல் 
அைசொங்கசரபக் கூட்டத்துக்குச் வசன்றதபொது வபரும்பொன்ரம அங்கத்தெர் சிைர் தசர்ந்து கிழக்கில் 
இருந்து புது விைக்குமொறு ஒன்று ெந்திருக்கிறது'' என்று ரநயொண்டி பண்ணியதபொது இெைது பதில் 
'ஆமொம், உங்கள் மூரைகளிற் படிந்திருக்கும் தூசிரயத் தட்டுெதற்கொக ெந்த விைக்குமொறுதொன்'' 
எைக் கூறியது. 
(ஆ) திரு. S. M. இராசமாணிக்கம் - கல்ைொற்றுத் தொம்தபொதிகள் கட்டியது. தமிழர் உரிரமக்கொகப் 
தபொைொடியது. தமிழைசுக்கட்சித் தரைெைொயிருந்தது. 
(இ) கலாநிதி பதியுதீன் முகம்மது - முஸ்லீம் மொைவிகள் 8ம் ெகுப்பிற் சித்தியரடந்ததும் ஆசிரிய 
கைொசொரையில் தசை ெழிவசய்தெர். (இது முஸ்லீம்களுக்கு மொத்திைம் கிரடத்த நன்ரம) 
(ஈ) திரு. V. நல்ளலயா - கல்லூரிகள், ஆசிரியர் பயிற்சிக்   ொசொர  ள், தை ரெத்தியசொரை. 
ெந்தொறுமூரை மத்திய கல்லூரி. கொகித ஆரை முதலியெற்ரறப் வபற்றுத்தந்தெர். 
(உ ) திரு. ராென் வசல்வநாயகம் - சிறிைங்கொ சுதந்திைக்கட்சியில் தசர்ந்து ெரையிறவுப்பொைம் 
அரமத்தெர். மட்டுநகர் அமிர்தகழி மொமொங்தகஸ்ெைர் தீர்த்தக்தகணிக்குக் கட்டுக்கட்டிைொர். 
(ஊ) திரு. தக. டபிளியூ. ததவநாயகம் - பொைொளுமன்ற உறுப்பிைர் ெைொப் மொக்கொன் மரைக்கொர் 
தரைரமயில் கொத்தொன்குடியில் இருந்து மட்டுநகரில் உள்ை சத் தியொக்கிைகத் திடலுக்கு ெந்த 
ஊர்ெைம் வபொலிசொைொல் தரடவசய்யப்பட்டதபொது. உடைடியொக அங்கு வசன்று தரடரய நீக்கி. 



  

ஊர்ெைத்தில் தொனும் தசர்ந்து சத்தியொக்கிைத் திைலுக்கு ெந்தொர். கிழக்குப் பல்கரைக்கழகம் 
ததொன்றுெதற்குப் பொடுபட்டொர். 
(எ) திரு. வச. இராசதுளர - தமிழர் உரிரமப் தபொைொட்ட சத்தியொக்கிைகத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில் 
சமுகமளிக்கத் தெறிைொலும், பின்பு பிைததச அபிவிருத்தி அரமச்சைொகி, விபுைொநந்தர் இரச நடைக் 
கல்லூரிரயத் ததொற்றுவித்தொர். நகை நுரழெொயிலில் நீைை மகளிர் சிற்பத்துடன் அைங்கொை ெரைவு 
அரமத்தொர். 

8. பின்தங்கிய பகுதிகள் :  
 எத்தரனசயொ சபர் பொைொளுமன்ற உறுப்பிைைொகவும், அரமச்சைொகவும். பை ெருடங்கைொக (நூற்றொண்டுக்கு 
தமைொக) பதவி ெகித்ததபொதும். மட்டுநகரின் கன்ைங்குடொ, ஈச்சந்தீவு, ஆயித்தியமரை, மகிழ வெட்டுெொன் 
தபொன்ற எத்தரைதயொ குக்கிைொமங்கள் இன்றும் அப்படிதய இருப்பது தெதரை தரும் நிரைவூட்டைொகும்.  

 
 
 IV. கிறிஸ்தவ சமயம் 
1. கிறிஸ்தவர் வருலக:  
 கிறிஸ்தெ சமயம் பிற நொட்டொரின் சமயம். அந்நியச் சமயம் என்வறல்ைொம் குரற கூறுபெர்கள் சிைர். 
இெர்கள் இைங்ரகயில் ததொன்றிய சமயத்ரததய வதரியொதெர்கள் எைைொம். கிறிஸ்தெ சமயம் கப்பலில் 
ெந்து இறங்கியதொ என்று தகட்டொல் விைொவுக்கு ஆம் என்பதத விரட. ஆைொல் அது தனியொக, தொைொக 
பிையொைச் சீட்டு எடுத்து ெைவில்ரை . நல்ை புனிதர்களுரடய உடதைொடும், இைத்தத்ததொடும் தசர்ந்து இங்தக 
ெந்தது. கி.பி. 16ம் நூற்றொண்டு வதொடங்கி தபொர்த்துக்தகயர், ஒல்ைொந்தர். ஆங்கிதையர் ஆகிய மூன்று 
சொதியிைரும் குடிதயற்றம், வியொபொைம், சமயம் என்னும் மூன்று தநொக்கங்களுடன் இங்கு ெந்து இறங்கிைர்.  
(அ) குடிதயற்றம்:  

தபொத்துக்தகயர், ஒல்ைொந்தர், ஆங்கிதையர் ஆகிய மூவிைச் சந்ததியும் இங்கு உண்டு.  
 ஒல்ைொந்தரின் தகொட்ரடகள், சட்டம் (Dutch Law), 1948 மொசி 4 ெரை ஆங்கிதையர் ஆட்சி.  

(ஆ) வியாபாரம்:  
 தபொர்த்துக்தகயரைப் பறங்கியர் என்றும் வசொல்ெர். இந்தியொவிலுள்ை கலிக்கற் என்ற இடத்தில் 
நல்ை சொதி ெொரழமைங்கள் இருந்தை. கலிக்கற் என்ற வசொல் தகொழிக்கூடு எை மருவிற்று. 
அங்கிருந்து பறங்கியர் கப்பலில் ெொரழப்பழம். ெொரழமைம் முதலியை வகொண்டுெந்தைர். எைதெ 
இப்பழம் கப்பலில் ெந்ததொல் கப்பல் பழம் எைவும், பறங்கியர் வகொண்டுெந்ததொல் பறங்கிப் பழம் 
எைவும், தகொழிக்கூடு என்னு மிடத்தில் உற்பத்தியொைதொல் தகொழிக்கூட்டுப்பழம் எைவும் 
வபயர்வபற்றது. மூன்றும் ஒரு பழத்ரததய குறிக்கும். இது தபொர்த்துக்தகயரின் வியொபொைம்.  
1931இல் இைங்ரகக்கு வடொைொமூர்த் திட்டம் நரட முரறக்கு ெைமுன், இங்கிைொந்தில் ..What is Ceylon'' 
இைங்ரக என்றொல் என்ை? எைக் தகட்டொல் 'It´s a Tea Estate of Liptions' அது லிப்ற்ைனின் 
ததயிரைத்ததொட்டம் எை விரட வசொன்ை கொைம். இன்றும் லிப்ைன் ததயிரை விற்பரையில் உண்டு. 
இது ஆங்கிதையரின் வியொபொைம்.  

 
(இ) சமயம் :  

மூவிைத்தொரிைதும் மூெரக ஆையங்களும் இன்றும் இங்கு நரடமுரறயில் வசயல்படுகின்றை.  



  

குறிப்பு: இந்த மூன்று சொதியொரும் இைங்ரகக்கு ெைொமல் இருந்திருந்தொல் நிச்சயமொக இைங்ரக 
இவ்வித உன்ைத நிரைரய அரடந்திருக்கதெ முடியொது என்பதும் கெைத்தில் வகொள்ைத்தக்கது.  

 தறொமன் கத்ததொலிக்க சமயம் தபொர்த்துக்தகயைது சமயம். இெர்கள் இங்குெந்து யொழ்ப்பொைக் குடொநொடு, 
மன்ைொர், நீர்வகொழும்பு முதலிய பகுதிகளில் இச்சமயத்ரத விரதத்தைர். இவ்விரதப்பு இன்று ஒன்றுக்கு 
அறுபது, எண்பது எைப் பைன் வகொடுக்கின்றது. அக்கொைத்தில் இம்மரற மொெட்டத்தில் (திருமரை 
மொெட்டத்தில்) அங்வகொன்றும் இங்வகொன்றுமொக ெழியிலும், பொரறயிலும், முட்வசடிகளுள்ளும் விழுந்தரெ 
பைைளிக்கவில்ரை. நல்ை நிைத்தில் விழுந்த சிை விரதகள் கடுகுவிரததபொல் ெைர்ந்தை. எனினும் நிைம் 
மைட்டுத்தரையொக மொறியதொல் அடிமொந்திப்தபொயிை.  
 யுபிலி ஆண்டில் - 1893இன் பின் - படிப்படியொக நிைத்ரதப் பண்படுத்தி, நீரூற்றி, இைசொயைப்பசரைகளிட்டு 
ெருெதொல் ஒன்றுக்கு நொற்பது ஐம்பதொகப் பைைளிக்கத்வதொடங்கிை. எதிர்கொைத்தில் கூடிய பைரை 
எதிர்பொர்க்கைொம்.  
2. தயசுபிரான்:  
 தபொர்த்துக்தகயர் கத்ததொலிக்க சமயத்ரதயும், ஒல்ைொந்தர் வமதடிஸ்த சமயத்ரதயும், ஆங்கிதையர் 
அங்கிலிக்கன் சமயத்ரதயும் இைங்ரகக்குக் வகொைர்ந்தைர். ஆைொல், மூெருதம கிறிஸ்துநொததை 
இரறென் எை ஏற்றுக்வகொள்பெர்கள்.  
 உைகில் உள்ை எல்ைொச் சமயங்களுக்கும் பிறப்பிடம் ஆசியொக்கண்டதம. இதன் தமல்பொல் அரமந்துள்ை 
கலிதையொ நொட்டில் வபத்ைதகம் ஊரில் இற்ரறக்கு 1994 ஆண்டுகளுக்கு முன் மொர்கழி மொதம் 24ஆம் திகதி 
நல்ை நடுச்சொமத்திதை மொட்டுக்வகொட்டிலிதை தயசுநொதர் பிறந்தொர்.  
 ஆண்டு வெருசதைம் வகொல்வகொத்தொ என்னும் கல்ெொரி மரையில் வபரிய வெள்ளியன்று பிற்பகல் 3 
மணிக்கு ''ெந்த கொரியம் எல்ைொம் நிரறதெறிற்று. தந்தொய் உமது கைங்களில் என் ஆன்மொரெ 
ஒப்பரடக்கிதறன்'' என்று சுய அறிதெொடு வசொல்லி உயிர்விட்டொர் தயசுநொதர்.  
 இரெ இைண்ரடயும் பிறப்பு இறப்புச்சொன்றிதழ்கள் நிரூபிக்கின்றை. எைதெ இெைது ததொற்றம் 
கற்பரையொைதல்ை. தமலும், இறந்த மூன்றொம் நொள் உயிர்த்தொர் என்பரத “பரிெட்டத்துணி' நிரூபிக்கின்றது.  
 உயிர்த்த 40ஆம் நொள் வபத்தொனியொ என்னுமிடத்தில் ஒலிெந்ததொப்பு என்னும் மரையில் நின்று 
விண்ைகம் வசன்றொர் என்பரத கூட நின்று கண்ைொற் கண்ட 500 தபருக்குதமல் சொட்சி பகருகின்றொர்கள்.  
''பரிெட்டத் துணி'' (The Most Precious Relic. Holy Shroud). இது 132 அடி நீைமும், 31 அடி அகைமும் வகொண்ட 
வசங்கல் மங்கல் நிறமொை லிைன் துணி. 1578ஆம் ஆண்டு வதொடங்கி ஐதைொப்பொக் கண்டத்தின் இத்தொலி 
நொட்டில் ரியூறின் நகரில் புனித ஸ்நொபக அருைப்பர் தபைொையத்தில் ரெத்துப் பொதுகொக்கப்படுகிறது. முழு 
மனிதரை முன்னும் பின்னுமொக மூடிக்கட்டியிருந்ததொல் முன்பக்க, பின்பக்க உருெங்கள் ' Negative Pictures' 
பதிந்துள்ைை. இரதப் புரகப்படக்கருவியில் பதித்தொல் சுய உருெம் உண்டொகும். 1898ஆம் ஆண்டு ரெகொசி 
மொதம் 25ஆம் திகதி புரகப்பட நிபுைரும், சட்டெல்லுநருமொை 43 ெயதொை வசக்கண்தடொபியொ என்பெர் 
இத்தொலி நொட்டு அைசனிடம் உத்தைவு வபற்று முதன் முரறயொக இச்சீரைரயப் படம்பிடித்து ஆைொய்ச்சியில் 
ஈடுபட்டொர். வதொடர்ந்து பை தடரெகளில் 200 தபருக்கும் தமற்பட்ட விஞ்ஞொனிகள், நொஸ்திகர், உயிரியல், 
அங்கவியல் படப்பிடிப்பு நிபுைர்கள் குழுக்குழுெொக ஆைொய்ந்தைர். ஆைொய்ச்சியின் பைைொக, ஏகமுடிெொக 
வெளியிட்டரெகளில் ஒரு சிை குறிப்பு ள்:  
1) ஒரு மனித உடல் இறந்தவுடன் 24க்கும் 48க்கும் இரடயொை மணித்தியொைங்கள் இச்சீரையுடன் 

இரைந்திருக்கின்றது 



  

2) இச்சிரைரயக் கசங்கொது, பழுதரடயொது ஒருெர் மடித்து ரெத்திருக்க தெண்டும். 

3)  உடலில் ஏற்பட்ட அடி கொயங்களின் எண்ணிக்ரக ஜூலிதயொ றிச்சி என்பெரின் ஆைொய்ச்சிப்படி அடி 
கொயங்கள் 220ெரை. (உதைொமரின் சட்டப்படி கூடுதைொை அடிகள் (16) தரையில் உள்ை முள் அழுத்திய 
அரடயொைங்கள், ெைக்கன்ைம் உப்பியிருத்தல்  

4) ததொளில் ஏற்பட்ட கொயம்.  

5) இந்த மனிதனின் உயைம் 6 அடி 2 அங்.  

 இப்படிப் பைப்பை. 
 இதற்குரிய விைக்கங்கள் யொவும் Holy Shroud' என் னும் நூலில் விைக்கமொகக் கூறப்பட்டுள்ைது. மரித்த 
தயசுரெக் கல்ைரறயில் அடக்கம் வசய்த தநைம் வெள்ளிக்கிழரம பிற்பகல் சுமொர் 6 மணி. கல்ைரறயில் 
இருந்து உயிர்த்து வெளிதயறிய தநைம் 3ம் நொள் ஞொயிறு அதிகொரை 5 மணி இருக்கைொம் (35 மணித்தியொைம் 
ெரை).  
3. கிறிஸ்தவ சமயம் இலங்ளகயருக்கு  
 அந்நிய சமயமல்ல:  
  
இதற்குக் கொைைங்கள் பை உை. விரிெஞ்சி சிை உதொைைங்கள் மொத்திைம் தருசவொம்: 

 (அ) தமல் நொடு , கீழ்நொடு என்ற தபதமின்றி அகிை உைகில்  
ஒவ்வெொரு ததெொையத்திலும் தயசுவின் இைத்தம் ததொய்ந்த புனித சிலுரெயின் பகுதி, பரிசுத்த 
சின்ைமொகப் பொதுகொக்கப்பட்டு இரைப்புப்வபறுகிறது. 
 
 (ஆ) புனிதர்களும் கொைத்துக்குக் கொைம் உைகிற்குக் கொட்சிவகொடுத்து மக்கரை 
நல்ெழிப்படுத்துகின்றைர். (உ+ம்) தபொர்த்துக்கல் ததச பொத்திமொ பொதியில் ததெ தொயொர் லூசியொ 
என்னும் சிறுமிக்கு 1917 ரெகொசி, ஆனி, ஆடி, ஆெணி, புைட்டொதி, ஐப்பசி, ஆறு மொதங்களும் 
ஒவ்வெொரு 13ஆம் திகதியிலும் கொட்சிவகொடுத்து றஷியொவின் நொத்திகத்ரதப்பற்றிக் கூறியரெ 
இப்தபொது நிரறதெறுகிறது.  
 
(இ) கி. பி. 1231இல் தபொர்த்துக்கல் ததசத்தில் இரறபதமரடந்த புனித அந்ததொனியொரின் அழியொத 
நொவின் ஒரு பகுதி. வகொழும்பு வகொச்சிக்கரட புனித அந்ததொனியொர் ஆையத்தில் எமக்கொக ரெத்துப் 
பொதுகொக்கப்படுகிறது.  
 
(ஈ) கீரழத்ததசம், தமரைத்ததசம், ஏரழ. வசல்ெர் என்னும் தபதம் பொைொது ஒவ்வெொரு 
வசவ்ெொய்க்கிழரமயிலும் அப்பம் பகிர்ந்து எல்ைொரையும் ஒன்றொக்கிக் வகொண்டிருக்கிறொர் புனித 
அந்சதொனியொர்.  

4. முத். தயாதசவாஸ் அவர்களின் பணி :  



  

 21-4-1651 ல் இந்தியொவில் பிறந்து, 1686 ல் இைங்ரகப் பயைத்ரத தமற்வகொண்டு 87 சித்திரையில் 
யொழ்ப்பொைத்ரதயரடந்தொர் ஆசொைத்துக்குரிய தயாதசவ்ெொஸ் முனிெர் தபொர்த்துக்கீசரின் கத்ததொலிக்க 
சமயத்ரதப் பைப்புெதற்கொக,  
 ஒல்ைொந்தர் 1638 ல் மட்டக்கைப்ரபயும், 1639 ல் திருமரைரயயும், 1658 மொசியில் மன்ைொரையும், சித்திரையில் 
ஊர்கொெற்துரற, யொழ்ப்பொை இடங்கரையும் ரகப்பற்றிைர். இெர்கள் கல்வின் மதத்ரதப் 
பின்பற்றுபெர்கள். எைதெ கத்ததொலிக்கரையும் குருமொரையும் வகொரைவசய்தைர். பொடசொரைகரைத் 
தரைமட்டமொக்கிைர். முதலிப்பட்டம், அதிகொைப்பட்டம் வபறுெதற்கொகப் பைர் ஒல்ைொந்தரின் 
கூலிப்பரடயொகிக் கொட்டிக்வகொடுத்தைர். இதைொல் மொறுதெடத்துடன் கொல்நரடயில், வசருப்புமின்றி 
தநைத்துக்கு உைவுமின்றி 24 ஆண்டுகைொகப் புத்தைம், ென்னி, மொததொட்டம், கண்டி ஆகிய இடங்களில் 
தயசுவுக்கொகப் பணிபுரிந்தொர்; கண்டியிற் சிரறெொசம் அனுபவித்தொர்; 1710இல் மட்டக்கைப்பு 
தொண்டென்வெளி பரி. வியொகுைமொதொ தகொவில் ெைவில் சிறு ஓரைக்தகொயில் கட்டிப் பலி 
ஒப்புக்வகொடுக்கும்தபொது கொட்டிக் வகொடுக்கப்பட்டு ெம்மிமைத்தில் கட்டி அடிக்கப்பட்டொர்; 1711இல் 
இைங்ரகயிதைதய இரறெரையரடந்தொர்.  
 மூன்றரை நூற்றொண்டுகொை ஆைொய்ச்சியின் பின் 1995 ரத 20ஆம் திகதியில் புனித தபதுருெொைெரின் 
ெழிெந்த 264ஆெது பொப்பைசைொகிய 2ஆம் அருள் சின்ைப்பர் வகொழும்புக்கு ெருரக தந்து 
கொலிமுகத்திடலில் திருச்சடங்கின் தபொது எமக்வகை ஒரு சுத்த ஆத்மொரெத் தைவிருக்கிறொர். அெதை 
முத்திப் தபறுவபற்ற தயொதசெொஸ் முனீந்திைர் ஆெொர்.  
 எைதெ சிறிஸ்தெ சமயம் நமக்கு அத்தியமல்ை. அரதக் கரடப்பிடிக்கவும் பொதுகொக்கவும் , கடரமயும் 
உரிரமயுமுரடதயொம் நொம்.  
 முனிந்திைர் கட்டுண்ட ெம்மிமைம் 1913ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்ட யொரை மிதந்த வெள்ைத்தொல் அள்ளுண்டு 
தபொயிற்று. இம்மைம் இருந்த இடம், தொண்டெள்வெளி திருமரைவீதியில் திருக்குடும்பக்கன்னியர் 
ெசிப்பிடத்தின் பின்ைொல் உள்ை ெைவு.  
  
 
 

 
  



  

யார் இவர்... 
நம்மவர் என்று நாம் உரிளம பாராட்டும் 

ஓர் உத்ேமர். 
 

 
21-1-1995ல் முத்திப்தபறு வபற்ற 
தயாதசவாஸ் முனீந்திரர். 
காணிக்ளக மாதா தகாயில் 
வியாகுலமாதா தகாயில் 

(இரு வபயர்கள் ) 



  

 
-  

இந்த வைவில் தான் முத். தயாதசவாஸ் அடிகைார் 
தங்கியிருந்து அருட்சாதனங்கள் வழங்கினார். 

(மட்டு. தாண்டவன்வவளியில்) 
 அடிகைொர் நடமொடித் திரிந்த இடம் பரி. வியொகுைமொதொ ஆைய ெைவு. இவ் இடங்கரைப் புனிதப்படுத்தவும் 
நொம் கடரமப்பட்டுள்தைொம். சிறப்பொக, தொண்டென்வெளிப் பங்குமக்கள் என்பரத நிரைவூட்டுகின்தறொம்,  
5. விவிலிய நூல்:  
 கிறிஸ்தெர்களுக்குரிய ஒதைவயொரு தெதநூல் திருவிவிலியம் (பரிசுத்த தெதொகமம்). இது பரழய ஏற்பொடு, 
புதிய ஏற்பொடு எை இரு பகுதி. பரழய ஏற்பொட்டில் 46, புதிய ஏற்பொட்டில் 27 பகுதிகள்.  
 இந்நூல் ஆபிரிக்கொ 122. ஆசியொ 104. ஐதைொப்பொ 60. வபருங்கடல் நொடுகள் 38. அவமரிக்கொ 16. பிற 1. இந்தியொ 
தமிழ் உட்பட 46. வமொத்தம் 375 வமொழிகளில் எழுதப்பட்டுள்ைது. எட்டொம் ெகுப்புப் படித்த மொைெரும் 
விைங்கக்கூடிய எளிய நரட,  



  

 நூலுக்கு நூல் வித்தியொசத்ரதத் ததடிைொலும் கொைமுடியொது. தநொெொகொை சைப்பிைையம், தமொயீசன் 
தகொரை நீட்டச் வசங்கடல் பிரிந்தது, கன்னிதமரி தயசுரெப் வபற்றொர். தயசு சிலுரெயில் வதொங்கியதபொது 
´பிதொதெ இெர்கள் அறியொமற் வசய்கிறொர்கள் இெர்கரை மன்னித்தருளும்' என்றொர். 3ஆம் நொள் உயிர்த்தொர். 
40ஆம் நொள் விண்ைகம் ஏறிைொர். 50ஆம் நொள் தூய ஆவியொைெரை அனுப்பிைொர் (விண்ைகம் வசன்ற 
10ம் நொள்) இரெதபொன்றரெகரை 375 வமொழிகளிலுமுள்ை நூல்களிலும் கொைைொம்.  
 ஒரு வமொழியில் இந்நூரை அச்சிடும்தபொது இதற்வகை நியமிக்கப்பட்ட சங்கமும், ெத்திக்கொன் சங்கமும், 
அதிகொைம் ெழங்கிய அம்வமொழியில் பொண்டித்தியம் ெொய்ந்த கத்ததொலிக்க தபைொயர் அச்சிடைொம் எை 
ஒப்பமிட தெண்டும் IMPRIMATUR. இது கண்டிப்பொை கட்டரை.  
எைதெ இப்பரிசுத்த தெதொகம நூைொலும் தமல்நொடு, கீழ்நொடு எைப் பிரியொது ஒன்றொகின்தறொம் என்பதும் 
ஞொபகத்திற்வகொள்ைதெண்டிய ஒன்று. 
 

 
V. கத்ததாலிக்க சமயம் 

 
 ஒரு தமிழரைப் பொர்த்து. 'நீ தமிழொ? தெதமொ?'' என்று தகட்டொல் அென் 'தமிழ்'' எைச் வசொல்ெொன். ஆம் தமிழ்' 
என்றொல் ரசெம். 'தெதம்'' என்றொல் கிறிஸ்த ெம் என்றும் எல்தைொரும் விைங்கிக்வகொண்ட கொைம் அக்கொைம். 
முஸ்லீம்கள் இதற்கு விதிவிைக்கொைெர்கள்.  
 ஆைம்பகொைத்தில் கத்ததொலிக்க சமயத்ரதப் பின்பற் றியெர்கள் மிகமிக வசொற்பமொைெர்கதை. 
ததெொையங்கரை அண்டியிருந்த ஒருசிைர் ஞொயிறு பூரசக்குச் வசல்ெர். அதுவும் ஆண்டுக்வகொருமுரற, 
ஆெணிக்வகொருமுரறதொன். ததெொைய மணி அடிக்கும் சத்தம் தகட்டொல் மொத்திைம் வசல்ெர். குருக்கள் 
குரறெொக இருந்ததத இதற்குக் கொைைம். கத்ததொலிக்கர் நத்தொர். புதுெருடப் பிறப்புக் வகொண்டொடுெர். இந்த 
இரு நொட்கரையும் வகொண்டொடிைொல் கத்ததொலிக்கர் ஆகைொம் எைவும் நிரைத்தைர். மற்றெர் 
எல்தைொருக்கும் ரதயில் வபொங்கலும், சித்திரையில் ெருடப் பிறப்புந்தொன்.  
1. கத்ததாலிக்க சமய முன்தைாடிகள்:  
 1893 ஆெணிக்குமுன் இம்மொெட்டம் மொற்றொந்தொய்க் குழந்ரத தபொை கொலி , யொழ்ப்பொை ஆயர்களின் 
ஆதிக்கத்தில் இருந்தது. தபொக்குெைத்து ெசதியின்ரம கொைைமொகக் குரு ெொைெரைக் கொணுெதொயின் 
கைடியைொர் பிரற கண்டது தபொை” த்தொன். கொைஞ்வசன்ற ெந். சொள்ஸ் ைவீங் தச. ச. ஆயரின் பின், 
கொைஞ்வசன்ற ெந். கொஷ்டன் வறொபிதஷ தச.ச. ஆயர் ஆட்சிபீடம் ஏறிைொர். மட்டுநகரில் ஆயர் மொளிரக 
கட்டப்பட்டது. 1928ல் கல்முரையில் கொர்தமல் சரபக் கன் னியர் மடம் கட்டப்பட்டது. வபண்களுக்கும் 
சமயக்கல்வி புகட்டப்பட்டது. 1908ல் புனித மரியொள் பொடசொரை கல் முரை திரு இருதய நொதர் தகொவில் 
ெைவில் கட்டப்பட்டது. இதன் ெைர்ச்சி மந்தவகதியில் நடந்ததறிைொலும் இதில் கல்வி கற்ற வென்றி 
வபொன்ரையொ என்பெர் இப்பொடசொரை ஆசி ரியைொகி 1928ல் கண்டி ததசியக் குருமடத்தில் தசர்ந்தொர். 1984ல் 
இம்மரறமொெட்டத்தில் குருத்துெப்பணியில் வபொன்விழொக் கண்ட முதற்குரு என்னும் வபருரம வபற்றொர். 
இதத பொட சொரைரய 1938ல் சஞ்சூரசயப்பர் சரபத் துறவிகள் ரகதயற்றைர். 1950ல் பொத்திமொ மொதொ 
வசொரூபம் கல்முரைக்கு ெந்த தன் ஞொபகொர்த்தமொக பொத்திமொ பொடசொரை எைப் வபயர் மொற்றம் வபற்றது. 
1976 ரெகொசி 1ல் கொர்தமல் வபண்கள் பொடசொரையும், பொத்திமொ ஆண்கள் பொடசொரையும் ஒன்றி ரைந்து 



  

'கொர்தமல் பொத்திமொக் கல்லூரி' யொக இயங்கத் வதொடங்கியது. இன்று. இம்மரறமொெட்டத்திதைதய இரை 
யற்ற ஒன்றொகத் திகழ்கின்றது. இது நடந்தது ெந். லீதயொ இைொதெந்திைம் அன்ைனி ஆயர் கொைத்தில்.  
2. வந் . இக்தனஷஸ் கிவைன்னி, தச.ச.  
 1947ல் ெந். இக்தைஷஸ் கிவைன்னி தச.ச. திருமரை தமற்றிைொசை ஆட்சி பீடம் ஏறியதும் இம்மரறமொெட்டம் 
பை தகொைங்களிலும் மிளிைத்வதொடங்கியது. எதிர்கொைத்தில் சமயப்பணி சுததசக்குருக்களிடதம 
ஒப்பரடக்கப்படும் என்பரத உைர்ந்து, திருமரை உப்பு வெளியில் ஆைம்ப குருமரைரய ஆக்கிைொர். 
மட்டுநகரில் ஆயர் மொளிரகக்கருகில் பை குருக்கள் ெசிக்கக்கூடிய மொடி வீட்ரட உருெொக்கிைொர். ஆதைெற்ற 
ெதயொதிபர்கரை நிரைத்து 75 ஆண்களும், 75 வபண் களும் ெசிக்கக்கூடிய இரு கட்டிடங்கரையும், 
ததெொையம் ஒன்ரறயும், 15 கன்னியருக்கொை மொடிக்கட்டிடம் ஒன்ரறயும் திருமரை வீதியில் 25 ஏக்கர் 
நிைத்ரத ெொங்கி நிரைத்தரத நிரறதெற்றிைொர். ''ஏரழகளின் சிறிய சதகொதரிகள் ' என்ற சரபக் 
கன்னியர்கரை ெைெரழத்து 1954ம் ஆண்டு மொர்கழி மொதம் 14ந் திகதி அெர்களிடம் ஒப்பரடத்தொர். முதன் 
முதல் ெருரகதந்தெர் அமைத்துெமரடந்த மதர் ஆகத்தொ அெர்கள். இதுெரை இச்சதகொதரிகைொல் 
பொதுகொக்கப்பட்டு இறுதி யொத்திரை முடித்ததொர் சுமொர் 600 தபர். இன்னும் நூற்றுக் கும் தமற்பட்தடொர் 
இருக்கின்றைர். விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் இரைப்பு ஏணி எை இவ் இல்ைத்ரத அன்புடன் அரழப்பர். 
(இவ்ெதயொதிபர் சொரைக்கு நொைொந்தச் வசைவு ஆறொயிைம் ரூபொவுக்கு தமல். ஆைம்பத்தில் இக்கன்னியர் 
விடுவிடொகச் வசன்று ரகநீட்டிைர். இைக்கைெைத்தொல் நொடு அல்தைொை கல்தைொைப்பட்டதொல் இைக்கும் 
முயற்சிரய நிறுத்திைர். இப் தபொது மீண்டும் ஆைம்பித்துள்ைைர். எனினும் எப்படி நிரை ரமரயச் 
சமொளிக்கிறொர்கள் என்பது கடவுளுக்குத்தொன் வெளிச்சம்).  
 1960ல் அைசொங்கம் பொடசொரைகரைக் ரகதயற்றதொல் மரறக்கல்வி பொதிக்கப்படும் என்பரத உைர்ந்த 
ஆயர் கிவைன்னி அெர்கள், தமிழ்நொடு திண்டிெைம் மரறக்கல்வி நடுநிரையத்துக்கு இருெருடப் 
பயிற்சிக்கொக இரடயிரட இரைஞரை அனுப்பி 29 இல்ைறத் தூதுெரை உருெொக்கிைொர். மரறக்கல்வி 
நடுநிரையம் ஒன்ரறயும் இங்தக உருெொக்கிைொர். இயக்குைர்கைொக ெை. குருக்கள் வென்றி 
வபொன்ரையொ. பொர்தைட், சொமிநொதன். ததெதொசன் முதலிதயொர் பணி புரிந்து இப்தபொது தநொயல் 
இம்மொனுதெல் பணிபுரிகின்றொர். இெர்களுள் ெை. சொமிநொதன் அெர்கள் ஆற்றிய பணி மிக மிகச் 
சிறப்புரடயது. ஆைம்பக் குருமரை குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. (இரத இப்தபொது ெை. P. தயொதசப் வபொறுப்தபற் 
றுள்ைொர்.)  
 க. வபொ. த. பரீட்ரசயிற் சித்திவபற்ற இரைஞர் யுெதிகரைச் தசர்த்துக் கருத்தைங்குகள் மூைம் 
மரறயறிரெயூட்டிப் பங்குகள் ததொறும் அனுப்பிரெத்தொர் மரறபைப்ப. 1983 ரெகொசி 12ல் குழுெொழ்வுச் 
சதகொதரிகள்'' என்னும் சரபரய ஆைம்பித்தொர் ஆயித்தியமரையில். இது இைங்ரகயில் தெறு 
எங்குமில்ைொத பணி. மூன்று நொன்கு தபர் தசர்ந்த குழுெொக, பங்குகள் ததொறும் பணிபுரிகின்றைர். 
பொம்புக்கடியொல் மைைம் ஏற்படொமல் நூற்றுக்கு தமற்பட்தடொரைக் கொத்துள்ைைர். இைக்கைெைத்தொல் சிை 
சங்கடங்கள் ஏற்பட்ட தபொதிலும் இன்று ெந். கிங்ஸ்லி சுெொம்பிள்ரை அெர்களின் தொைொை சிந்ரதயொல் புனித 
அந்ததொனியொர் வீதியில் உள்ை ''அருள் ஒளி'' இல்ைத்தில் பயிற்சி வபறுகின்றைர். அமைர் வென்றி வபொன் 
ரையொ அடிகள் ஞொபகொத்தமொக வென்றி மண்டபமும் கட்டப்பட்டது. இதில் இல்ைறத்தூதுெர், 
மரறயொசிரியர். குழு ெொழ்வுச் சதகொதரிகளுக்கொை தியொைங்கள் நரடவபறுகின்றை.  
 ெந். இக்தைஷஸ் ஆயர் கொைத்தில் ெத்திக்கொன் சங்கம்” மக்கள் தம் வமொழியில் விைங்கிக் குருவுடன் 
தசர்ந்து பலி ஒப்புக்வகொடுக்கதெண்டும்'' எைப் பிைகடைம் வசய்தது. ெை தநொதபட் A. ஒக்கஸ் அடிகைொர் 
ஆயரின் அனுசைரையுடன் தமிழ் இைக்கியக்கழகத் தரைெர், தூத்துக்குடி ஆயர் அதி. ெந். ததொமொஸ் 
வபர்ைொண்தடொ அெர்களின் அனுமதி வபற்று 'மக்கள் திருப்பலி'' என்னும் நூரை, திருெருரகக் கொைம். 
தெக்கொைம், பொஸ்கொக் கொைம், வபொதுக்கொைம் எை நொன்கு பகுதிகைொகப் பதிப்பித்தொர். கண்டியில் நடந்த 



  

கருத்தைங்கின் தீர்மொைப்படி, பூரசப்பலி தநைத்தில் விசுெொசிகள் இரசயுடன் பொடுெதற்வகை 
ெருரகப்பொடல், தியொைப்பொடல், கொணிக் ரகப்பொடல், திருவிருந்துப் பொடல்கள் அரமந்த சிறு நூரையும் 
பதிப்பித்தொர். இந்நூலின் இைண்டொம் பதிப்பு, கொைஞ்வசன்ற ெை. பீற்றர் துரைவைட்ைம் அெர்கைொல் 
வெளியிடப்பட்டது.  
 தெதபொட நூல்கள் இல்ைொத குரறரயப் தபொக்க, கத் ததொலிக்க ஆசிரியர் சங்கச் வசயைொைைொல் 4, 5.6, 7ம் 
ஆண்டு மொைெர்க்கொை நொன்கு புத்தகங்கள் அச்சிடப்பட்டை. இந் நூல்களில் அதிக பிைதிகரை அப்தபொது 
தொழங்குடொப் பங்குத் தந்ரதயொக இருந்த ெை. கிைொக்சன் தச. ச. அடிகைொர் ெொங்கித் தமது பங்கிலுள்ை 
பிள்ரைகளுக்கு இைெசமொக ெழங்கிைொர்.  
3. வந். ஆயர் லீதயா இராதேந்திரம்:  
 1974 ல் ெந். கிவைன்னி ஆயர் ஓய்வு வபற்று வசொந்த இடமொகிய நியூ ஓர்லியன்ஸ் ததசம் வசல்லும் தபொது. 
இங்கு பதிைொறு ஆயிைமொக இருந்த கத்ததொலிக்கர் வதொரக முப்பத் தொறு ஆயிைமொக ெைர்ந்திருந்தது. 
துரை ஆயைொக இருந்த ெந். திதயொகுப்பிள்ரை அெர்களும் யொழ் ஆயைொக நியமைம் வபற்றுச் வசன்றொர். 
எைதெ அடுத்த துரை ஆயைொக இருந்த லீதயொ இைொதெந்திைம் அன்ைனி அெர்கள் இம்மரறமொெட்ட 
ஆயைொைொர். திறம்படப் பணியொற்றிெரும் தபொது 1978ல் வீசிய சூறொெளி இம்மொெட்டத்ரததய 
சுக்குநூறொக்கிவிட்டது. எனினும் SEDEC (Social and Economic Development Centre) என்னும் தொபைத்தின் 
உதவியுடன் எல்ைொம் புைைரமப்புச் வசய்யப்பட்டது. அைசொங்கம் ஒவ்வெொன்றொக நிரைத்து நிரைத்துச் 
வசய்யும் அத்தரையும் உடைடியொக ஆைம்பிக்கப் பட்டது. உதொைைமொக, கிைொம எழுச்சித்திட்டம், கட்டுமுறிவு, 
மியொங்கல் குைம், வீடரமப்பு . குழொய்க்கிைறு. யுெர் யுெதிகளுக்கொை தெரைெொய்ப்பு , ரதயல் 
இயந்திைங்கள். புல்லு மரையில் ஆைம்பித்த பட்டுப்பூச்சி ெைர்ப்புத்திட்டம் 'சீைத் துச் சிங்கொரி'' எைச் சிறப்புப் 
வபயர்வபற்றது. கூட்டுப்புழுக் கூடுகள் வகொழும்பு நொயக்கொகந்த கன்னியர் மடத்துக்கு அனுப் பப்பட்டு 
நூற்றுக்கைக்கொை யொர் சீரை வநசவு வசய்து இங்கு யொர் 100 ரூபொப்படி பட்டுச்சீைை விற்கப்பட்டது. ஆயர் 
அன்ைனி அெர்கள் தமது தநொய் கொைைமொக 1979ல் இம்மரற மொெட்டப் பரிபொைகைொக ெை. தநொபட் A. ஒக்கஸ் 
அெர்கரை நியமித்துவிட்டுத் தொன் ஓய்வெடுத்துக்வகொண்டொர். இப்தபொது திருமரை யிலுள்ை 
உெர்மரையில் ஆயர் இல்ைத்தில் ெசிக்கின்றொர். ெை. தநொபட் A. ஒக்கஸ் அெர்கள் கொைத்தில் சொதிசமய 
தபதம் பொைொது அழிந்த வீடுகள் புதுப்பிக்கப்பட்டை. ஏரழகள் அதிக உதவி வபற்றைர். வபொதுமக்களிரடதய 
குருக்களுக்கும் கத்ததொலிக்க சமயத்துக்கும் மதிப்புக் கூடிய கொைமிது.  
4. வந். ஆயர் கிங்ஸ்லி சுவாம்பிள்ளை :  
 1983 ஆனி 7ல் ெந். கிங்ஸ்லி தெொதசப் சுெொம்பிள்ரை அெர்கள் இம்மரறமொெட்டத்துக்கு ஆயைொகப் 
பதவிதயற்று SEDEC வசவடக் நிறுெைத்ரத EHED எவகட் Eastern Human and Economic Development 
கிழக்கிைங்ரக மனித வபொருைொ தொை அபிவிருத்தி நிரையம் எைப் வபயரை மொற்றி இைரமத் துடிப்புடன் 
வசயைொற்றுகின்றொர். அடிக்கடி திருமரை வசன்று இைண்டும் ஒதை மொெட்டம் என்பரத நிரைநொட்டுகின்றொர். 
சமய தெறுபொடு கொட்டொமல் வசயைொற்றுகின்றொர். இந்து இரைஞர் மன்றத் தரைெரிடதம பை இைட்சம் 
ரூபொய்கரைக் வகொடுக்கப்பண்ணி வீடு கட்டிக் வகொடுக்கச் வசய்தொர் . மட்டு நகர் விமொைத்தை வீதியிலுள்ை 
குருத்துெ மொைெர் இல்ைத்ரத இருமொடிக் கட்டிடமொக்கிைொர். வபொதுமக்களின் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கொகச் 
சொள்ஸ் மண்டபம் கட்டப்பட்டது. சத்திை சிகிச்ரசக்கொகக் வகொழும்பு வசன்று அனுபவிக்கும் 
உபத்திைெங்கரைக் குரறப்பதற்கொக, சீதைொ ஆம் ரெத்திய சொரைரயப் வபொறுப்தபற்றொர். இெர் 
பங்குபற்றொத வபொது நிகழ்ச்சிகளும், அைசொங்க நிகழ்ச்சிகளும் மிகச் சிைதெ.  
 மனிதொபிமொைமும், சமய சமைச தநொக்கும் வகொண்டு சகை சமய, சமூக, கரை, இைக்கிய நிகழ்ச்சிகளிலும் 
கைந்து வகொள்ெதுடன், எல்ைொ மக்களிைதும் அபிமொைத்ரதயும் வபற்றுள்ைொர்.  



  

 
 VI. கத்ததாலிக்க சமயம்பற்றிய 

வதளிவு 
 
  ொய்தல் உெத்தலின்றி - விருப்பு வெறுப்பற்ற மை நிரையில் ஆறுதைொக ெொசித்து, விைங்கிச் 
சிந்திக்கும்படி அன்புடன் தகட்டுக்வகொள்கின்தறன்.  
 
1. கத்ததாலிக்க தகாயில்களின் நலடமுலற:  

i. சாதிக் கட்டுப்பாடு இல்ளல . மட்டுநகர் புனித மரியன்ரை உப - தபைொைய தசெொ சங்கத் தரைெர் 
இதற்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டு. அெைது பணி அரைத்து மக்கைொலும் பொைொட்டப்படுகிறது. 
அனுட்டொைங்கள் யொவும் விைங்கக்கூடியதொக சுய வமொழியிதைதய நரடவபறும்.  

ii. முழந்தொட்படியிட்தட பிைதொை அனுட்டொைங்கள் நரடவபறும்.  
iii. உடைடிப் பதிவுத் திருமைம். கைப்புத் திருமைங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றை. இரெகள் பலிபீடத் 

தண்ரடதய இடம்வபறும். 
iv. இைக்கைெைம். அைசொங்கத் தொக்குதல்கள் ஏற்படுமிடத்து இை மத தபதம் பொைொது வபொதுமக்களுக்கொக 

மொதக்கைக்கில் ெசிப்பிடமொக மொறுெது கத் ததொலிக்க ததெொையங்கள் என்பதில் வபருரமப்பட 
தெண்டும்.  

v. தகொவில்களில் கிறிஸ்தெ சமயப் பொடல்கள் மொத் திைதம ஒலிபைப்பப்படுகின்றை. 

2. மரித்தவர்களுக்குக் கூடிய மரியாளத வசய்தல் (சடலம்):  
i. துறவிகள் இறந்தொல் அஞ்சலிக்கொக நொள் முழுெதும் தகொயிலில் ரெத்தல்.  

ii. ஒருெைது மைைத்ரத 1-2; 1-2 எை மணியடித்து மக்களுக்கு அறிவித்தல். இதைொல் வசைவு சுருங்கும்.  
iii. குருெொைெர் மைை வீட்டுக்கும். தசமக்கொரைக்கும் வசன்று சமயச் சடங்குகள் வசய்தல்.  
iv. தகொயிலில் பிதைதத்ரத ரெத்துப் பலி ஒப்புக்வகொடுத்தல்.  
v. பிதைதப் வபட்டிரய ரெத்துத் தூக்கிச் வசல்லும் தூம்ரபரய இைெசமொகக் வகொடுத்தல் (தூம்ரப - 

நொன்கு தபர் கொவிக் வகொண்டு தபொகக்கூடியதொக. பொரடதபொை மைத்தொல் வசய்யப்பட்டது). பிதைதம் 
கொவும் ெொகைம் (Bearse) நரடமுரறக்கு ெந்தபின் வசல்ெந்தர் தூம்ரபரயக் ரகவிட்டைர். 

vi. ெசதிகுரறந்ததொர் மரித்தொல் அதற்குரிய வசைவிைங்கரைச் சமொளிக்க ெசதி வசய்தல்.  
vii. தசமக்கொரையில் குழிவெட்ட தெரையொள் ஒழுங்கு வசய்தல் .  

viii. கல்ைரறரயக் கல்ைொற் கட்ட விரும்புதெொருக்கு இடம் ஒழுங்கு வசய்தல்.  
ix. ெருடந்ததொறும் கொர்த்திரக 2ம் திகதி, தசமக்கொரைத்திருநொள் (ஆன்மொக்கள் திருநொள்). 

தசமக்கொரையில் புரதயல் இடத்ரதத் துப்பைவு வசய்து. அந்த ஆன்மொ விண்ைகம் தசை வசபித்தல். 
குருெொைெர் வபொதுெொகப் பலி ஒப்புக்வகொடுத்து. தனித்தனிப்புரதயைண்ரட வசன்று ஆசீர் 
அளித்தல். 



  

 குறிப்பு : சிை இடங்களில் சிை தகொயில்கள் இருக்கும் வதருெொல்கூடப் பிதைத ஊர்ெைம் வசல்ெது தரட 
வசய்யப்படுெது மைம் ெருந்தற்குரியது.  
3. விருந்துபசாரம்:  

i. தகுதி, தரகரம பொைொது யொர் விருந்துக்கரழத்தொலும் குருெொைெர் வசல்ெர். 
ii. நொைொந்தம் ஒவ்வெொரு வீட்டில் இருந்தும் ெரும் சொப்பொட்ரட அருந்திதய கொைங்கழிப்பொர் (சிை 

இடங்களில் மொத்திைம்). 
iii. வசவ்ெொய்க்கிழரமகளில் புனித அந்ததொனியொர் ஆையத்தில் அப்பம். கஞ்சி வகொடுத்தல்.  
iv. திருவிழொ அன்று அன்ைதொைம் ெழங்குதல்.  
v. ெயற்கொணிகள் வசொந்தமொக உள்ை ஆையங்களில் அரிவி வெட்டியதும் புதிர் வகொடுத்தல்.  

vi. ரதப்வபொங்கைன்று, தனித்தனி வீடுகளில் இருந்து அரிசி முதலியெற்ரறக் தகொயிைடியிற் தசர்த்து 
எல் தைொரும் ஒன்றொகப் வபொங்கிப் பகிர்ந்துண்ைல் - அப்தபொஸ்தைர்கொை ஞொபகம். 

vii. சனிக்கிழரம கொரையில் வின்சன் டீ தபொல் சரபயொைொல் வதரிவு வசய்யப்பட்ட ஏரழகளுக்கு அரிசி. 
கொசு ெழங்குதல். ெருடவமொருமுரற உடுப்பும். விருந்தும் வகொடுத்தல் (நத்தொருக்கு முன்).  

viii. சிை இடங்களில் ஞொயிற்றுக்கிழரமகளில் ெசதியுள்தைொர் இைண்டு மூன்று உைவுப் 
வபொட்டைங்கரைக் குருெொைெரிடம் தசர்ப்பிப்பர். அெர் ததரெப்பட்தடொருக்கு விநிதயொகிப்பொர். 

ix. பிைசித்திவபற்ற ஆையங்களில் விழொக் கொைங்களில் யொத்திரிகர்களுக்வகைக் குடியிருப்பு 
ெசதிகரை ஏற்படுத்திக் வகொடுத்தல் (உைவு ெசதி, சுகொதொை ெசதிகள் உட்பட).  

4. குருவானவரின் அனுசரளணயுடன்  
கத்ததாலிக்கரின் ஈடுபாடு :  
 

i. பத்திச்சரபகள் தநொயொைரை வீடுகளிலும், ரெத் தியசொரைகளிலும் சந்தித்து தெண்டிய 
உதவிகரைச் வசய்தல்.  
 

ii. ரதமொதம் 6ந் திகதி மூெைசர் திருநொள் (திருக்கொட்சித் திருநொள்). 6 ந்திகதிக்கு அடுத்துெரும் ஞொயிறு 
பிற்பகல் 2 மணிக்குக் கீழ்த்திரச ஞொனிகள் மூெர் புளியடிக்குடொ. சின்ை உப்தபொரட, வபரிய உப் 
தபொரட மூன்றிடங்களிலிருந்தும். மட்டக்குதிரை. கழுரத தபொன்றெற்றில் ஏறி, புளியந்தீவுப் பொைத் 
தில் சந்தித்து ஏதைொதின் அைண்மரைக்குச் வசல்ெர். இது மிைொண்டொ மளிரகக் கரட (வூட்ைன்ஸ்) 
விறொந் ரதயில் அரமக்கப்பட்டிருக்கும். பின்பு புனித அந் ததொனியொர் ததெொையத்துக்குட் வசன்று 
ததெபொை கரைச் சந்தித்துப் வபொன். தூபம். வெள்ரைப் தபொைம் ஆகிய மூன்று 
கொணிக்ரககரையும் வசலுத்தி ெைங்கி நிற்பர்.  

a. நத்தொர்த் திருவிழொ , இரு ஆண்டு மொதொ தகொவிலிலும், மூன்றொம் ஆண்டு புனித 
அந்ததொனியொர் தகொவிலி லும் நரடவபறும். எைதெ இரு ஆண்டுகளின் பின் தொன் இது 
நரடவபறும். புனித அந்ததொனியொர் தகொவில் பங்ரகச் தசர்ந்த கத்ததொலிக்கர் குடிதயற் றங் 
கொைைமொகப் புளியடிக்குடொ. சின்ை உப் தபொரட. வபரிய உப்தபொரட ஆகிய மூன்று இடங் 
களிலும் வசன்று ெசிக்கின்றைர். உறவுமுரறகரைப் புதுப்பித்துப் புதுெருடத்ரதக் 
வகொண்டொடும் முக மொகவும் இச்சரித்திைக் கொட்சி (Pageant) தத்ரூபமொகக் கொட்டப்படும். புனித 
மத்ததயு நற்வசய்தி 2ம் அதி. 1- 12 ெசைங் களில் குறிப்பிடப்பட்ட ஞொனிகள் ெருரகச் சொதரை.  



  

 (இப்தபொது நரடமுரறயில் இல்ரை.) 
iii. பங்குக் தகொயில்களில் திருநொளுக்கு முந்திய நொள் சுற்றி இருக்கும் நொலு வதருக்கைொலும் வசொரூப 

ஊர்ெைம். 
iv. ெருடவமொருமுரற நற்கருரை நொதரின் ஊர்ெைம். புனித அந்ததொனியொர் தகொவில் ெைவில் 

முதைொெது ஆசீர்ெொதம். மொதொ தகொயில் ெைவில் இைண்டொெது. புனித மிக்தகல் கல்லூரி ெைவில் 
மூன்றொெது, புனித சூரசயப்பர் கன்னியர் மடத்து ெைவில் நொைொெது. புனித மரியொள் பொடசொரை 
ெைவில் ஐந்தொெது. புனித அந்ததொனியொர் ஆையத்துள் ஆறொெது. (இப்தபொது மூன்று இடங்களில் 
மொத்திைம்.)  

a. தசாடிளனகளைப் பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் :  
b. பேருக்கள்: அந்ததொனியொர் வீதி. வசன்றல் வீதி. மரிய நொயகி வீதி, மிக்தகல் வீதி ஆகிய 

நொன்கு வபரிய வீதிகளும், மரிய நொயகி வீதிச் சந்தியிலிருந்து புனித சூரசயப்பர் மடத்து 
ெொசல்ெரை. 1ம் குறுக்குத் வதரு .  

வளவுகள்: புனித அந்ததொனியொர் ஆைய ெைவு. புனித மரிய நொயகி ஆைய ெைவு. புனித மிக்தகல் 
கல்லூரி ெைவு. புனித சூரசயப்பர் மடத்து ெைவு, புனித மரியொள் பொடசொரை ெைவுகள்.  
ஒவ்வெொரு வீட்டு ெொசலிலும் இயல்புக்குத்தக்க தபொட்டி மைப்பொன்ரமயில் மின்குமிழ், சிறு 
வசொரூபங்கள். ெொசரைப் புரககள், வெடிகள். இருமருங் கும் வதன்ைங்குருத்துக்கள். தமல் 
விதொைம் முழு ெதும் வெள்ரைப் பட்டுத்தொள். நொன்கு சந்திகளி லும், பீடம் உள்ை ெைவுகளின் 
ெொயில்களிலும் அைங்கொை ெரைவுகள்.  
மிரண்டாச் சந்தி அைங்கொை ெரைதெ அதிகமொகச் சிறப்பொக இருக்கும். இெர்கள் நல்ை 
விசுெொசமுள்ை தூத்துக்குடிப் பைெர். இெர்கள் தொன் வபரிய வெள்ளி யன்று ஆண்டெருக்கு ஆசந்தி 
அனுப்புகிறெர்கள். (ஆசந்தி என்பது தயசுவின் மரித்த உடரைத் தூக் கிச்வசல்லும் பொரட). 
மிைண்டொச் சந்தியில் இருந்து மொதொ தகொயில் ெொசல் ெரையொை வசன்றல் வீதி புதுப் வபொலிவுடன் 
விைங்கும். ஏவைனில் ஆைம்ப கொைச் சிங்கைெருள் ஒருெைொை திரு. அைசநிரை 
கத்ததொலிக்கைொைதிைொல் மண்டுக்வகொத்தும், தொழங் கொயும் வகொண்டுெந்து ஒவ்வெொரு கம்பிலும் 
கட்டச் வசய்ெொர். பின்ைணி வமல்லிய குருத்துப்பச்ரச. ஒவ்வெொரு கம்பிலும் தசொைொல் வீைொைொக 
மண்டுக் வகொத்து கடும்பச்ரச. நடுவில் பை ெர்ைமுரடய தொழங்கொய். பை ஆண்டுகைொக இெதை 
இவ்வீதிச் தசொடிரைரய வமருகூட்டிரெத்தெர்.  

நிைபொெொரட விரிப்பதற்கு, மிைண்டொச் சந்தி வதொடங்கி, புனித மிக்தகல் வதருவில் அப்புக்கொத்தொ 
வீதி சந்திக்கும் இடம் ெரை மொதொ தகொவில் ஆட் களும். மீதி இரு வீதியும் அந்ததொனியொர் தகொயில் 
ஆட்களும் வபொறுப்பு. இதற்கொக ஆரட ஒலிப்தபொ ரிடம் மொத்து ெொங்கும் ெழக்கமில்ரை. இரு 
தகொயில் களிலும் 20 யொர் நீைமொை வெள்ரைச் சீரைகள் வசொந்தமொகதெ இருந்தை. 
ஆைம்பத்திதைதய விரித்துரெப்பர். கொற்று அைங்தகொைப்படுத்தொமல் பொர்ப்பதற்கு மொத்திைம் ஆட்கள் 
ஆங்கொங்தக நிற்பர்.  
வீச்சுக்கல்முரை. புளியந்தீவு. புளியடிக்குடொ, அமிர்தகழி , இருதயபுைம், தொண்டென்வெளிப் பங்கு 
களுக்குப் வபொதுெொை ஊர்ெைமொைதொல் வபருந் திைைொகச் சைங்கள் ெருெொர்கள். எல்தைொரும் 
வெள்ரை உடுப்பில். வபண்கள் தரையில் வெள்ரை வநற் கதிர்ப்பொத்திைத்துள் ரெக்கப்பட்ட நற் 
கருரைநொதரை ெந். ஆயர் அல்ைது குருமுதல்ெர் ரகயிதைந்தியபடி பட்டுவிதொைத்தின் கீழ் நிற்க 



  

. விதொைத்ரதக் தகொயில் மூப்பர் நொலுநொலு தபர் மொறி மொறித் தூக்கிச்வசல்ை. பின்ைொல் குருக்கள், 
துறவியர், கன்னியர். பூரசப்பரிசொைகர். பொடகர் எை நூற்றுக்கைக்கில் பின்வதொடை . முன்ைொல் தூபம் 
கொட்டுதெொரும், பூச்வசொரிதெொரும் வசல்ை . வமல்ை வமல்ை நிைபொெொரடயில் அன்ைநரடயிற் 
வசல்ெர். பத்திப்பரவசமான ஊர்வலம். 

v. ெருடந்ததொறும் பொடசொரைகளில் ஒளிவிழொ. 
vi. தகொயில்களிலும், வீடுகளிலும் பொைன்குடில், நத்தொர் மைம், கிறிஸ்மஸ் தொத்தொ பரிசு ெழங்குதல். – 
vii. புனித வததைசொள் கன்னியர் மடம் தபொன்ற இடங்களில் யுெதிகளுக்குத் ரதயல்தெரை. 

பூத்ரதத்தல், தறந்ரத பின்னுதல் தபொன்றெற்றின் மூைம் அெர்கைது ெொழ்க்ரகக்கு ெழிகொட்டுதல் 
viii. விடுதிச்சொரைகள், அநொதர் சொரைகரை ரெத்து அெர்கரை நல்வைொழுக்கத்தில் ெைர்த்தல். 
ix. குழுெொழ்வுச் சதகொதரிகள் வீடுவீடொகச் வசன்று மக்கரைச் சந்தித்தல். பொம்புக்கடிக்கு ரெத்தியம். 
x. பொதயொத்திரைகரை ஒழுங்கு பண்ணுதல் 

xi. சிை தகொயில்களில் வபருந்வதொரகப் பைம் வசைவு வசய்து தயசுவின் திருப்பொடுகளின் கொட்சி 
கொட்டுதல். (சிை தகொயில்களில் மைணிக்கும் கொட்சி மட்டும்.) இக்கொட்சிகள் ஆைம்பத்தில் 
வபொம்ரமகள் மூைம் கொட்டப்பட்டை. இப்தபொது மக்கள் நொடக பொத்திை தமற்று நடிக்கின்றைர். 
தயசுெொக நடிப்பெர் தபசுகொை நொற்பது நொளும் உபெொசம் இருப்பொர்.  

சிறப்பாகச் சிலவற்ளறக் குறிப்பிட்டால் : 
 (அ) அமரகாவியம் - கல்முளன :  
 வண. S. A. I . மத்தியூ. S.S. J.  
 புலவர் A. W. அரியநாயகம்.  
(ஆ) நீ எதிர்வகாண்டதகான் (நாட்டிய நாடகம்)  
 திருமளல - மட்டுநகர்:  
 வண. தொதசப்தமரி, S. J.  
 வசல்வி R. மதனாகரி.  
 (தற்தபாது திருமதி S. கந்தசாமி)  
(இ) பலிக்கைம் புளியடிக்குடா 
 வண. தபால் சற்குணநாயகம், S. I.  

 
வண. தநாதபட் A. ஒக்கஸ் அெர்கள் இன்னும் ஒரு படி தமதைறி ெசைங்கரை ஸ்ரீறிதயொவுடன் ஒலிப் பதிவு 
வசய்து இருதயபுைத்திலும், திருமரையிலும் கொண் பித்து, வீடுகளிலும் இருந்து பொர்க்கக்கூடியதொக வீடிதயொ 
நொடொக்களில் பதிப்பித்து (Vedio) ெழங்கிைொர்.  
பரிெட்டத் துணி'. 'உயிர்த்வதழுந்தொர் என் னும் ெொவைொலி நொடகங்கரை ெழங்கிைொர்.  
வபொதுமக்கள் விரும்பி இைவு முழுெதும் கண்விழித் துப் பொர்க்கக்கூடியதொக ''கடவுள் அெதொைம்'' என் னும் 
நொட்டுக்கூத்ரதப் பழக்கிப் பை இடங்களில் தமரடதயற்றிரெத்தொர் - பரிசுகரையும் வபற்றொர்.  
5. குருக்கள் - கன்னியர் - துறவிகள் பற்றியலவ:  

i. வசொந்தத் ததசம். ஊர். வபற்றொர். உற்றொர், ெசதியொை ஊண், உரட வீடு சகைெற்ரறயும் துறந்து 
குருமரைகளிலும், மடங்களிலும் ெசித்து. வகொடுப்பரதயும், கிரடப்பரதயும் உண்டு 
ெொழ்கின்றைர்.  

ii. இல்ைற சுகத்ரத அனுபவிக்கமொட்தடொம் எை ெொக்குறுதியளித்துள்ைைர்.  



  

iii. வசபம், தெம், ஒறுத்தல், உபெொசம் இரெகரைக் கரடப்பிடித்தல். ெருடத்துக்வகொருமுரற 5- 8 
நொட்கள் எெதைொடும் கரதக்கொமல் வமௌை விைதங் கொத்து இவ்ெருடத்தில் வசய்த பிரழகரைச் 
சிந்தித்து அடுத்த ெருடம் திருந்த ெழிகொணுதல் (ஞொதைொடுக்கம்).  

iv. குருக்கள் நொைொந்தம் ஒருமுரறயும். ததரெ ஏற்படின் பைமுரறயும் பலி ஒப்புக்வகொடுத்தல். 
v. வீடுகளிலுள்ை தநொயொைரை ெொைம் ஒருமுரறதயனும் சந்தித்து அருட்சொதைங்கள் ெழங்குதல். 

vi. மைைத்தருெொயில் ஒருெர் இருப்பதொக அறிந்தொல் நடுச்சொமத்திலும் வசன்று அருட்சொதைங்கரை 
ெழங்குதல். 

vii. வபரிய வியாழன் கால் கழுவுஞ் சடங்கு  

தயசு தொன் மைணிப்பதற்கு முதல் நொள் தமது பன் னிரு சீடர்களின் கொல்கரையும் கழுவி 
முத்தமிட்டொர். இரத ஞொபகப்படுத்தும் முகமொகப் பொப்பைசர் வதொடங்கி பங்குக் குருெொைெர் ெரை 
ஒவ்வெொருெரும் பன்னிரு ஏரழகளின் கொல்கரைப் பன்னிருமுரற முழந்தொளில் இருந்து 
கழுவித் துரடத்து முத்தமிட்டு தொழ்ச்சி என்னும் புண்ணியத்ரதப் புதுப்பிக்கிறொர்கள்.  

viii. வபரிய வெள்ளியன்று கொரை வபரிய சிலுரெப்பொரத. 14 இடங்களில் வபொதுமக்கதைொடு தசர்ந்து 
கல்லிலும் முள்ளிலும் முழந்தொட்படியிட்டுச் வசபித் தல். 

ix. உதவி தகட்டு ெருதெொர்க்கு மைம் தகொைொமல் ெச திப்படி உதவுெது. (இக்கொைம் இைொணுெத்தொல். 
வபொலிசொைொல், இயக்கத்தொல் பிடிக்கப்பட்தடொரை விடுதரை வசய்ய முயற்சித்தல்).  

x. வதொடர்ந்து உபெொசமிருந்து ஆசீர்ெதித்து. தபய்கரைத் துைத்துதல். இதைொல் ஏரழகளுக்குப் பைச் 
வசைவு இல்ரை .  

6. பிராஞ்சிய நாட்டில் இருந்து வந்த குருக்களைப் பற்றி:  
i. ெை. எவ்றொைட் தச. ச. மொட்டுெண்டியில் மட்டக்கைப்பிலிருந்து புல்லுமரை. பதியத்தைொரெ ெரை 

வசன்று கத்ததொலிக்கரை வநறிப்படுத்திைொர்.  
ii. ெை. டிைொதெ தச. ச. மொட்டுெண்டியில் மொங்தகணி, ெொகரை ெரை.  
iii. ெை. தெொப்தைொ தச . ச . நரடயில் தொழங்குடொ ெரை. 
iv. ெை. வபொைல் தச. ச . ஒவ்வெொரு சனிக்கிழரமகொரையிலும் துவிசக்கைத்தில் புறப்பட்டு புல்லுமரை 

யில் ஞொயிறுபூரச முடிந்ததும் பின்தைைம் மட்டக் கைப்ரப அரடெொர். மறுநொள் கொரை புனித மிக் 
தகல் கல்லூரியில் அதிபர் தெரை. 

v. ெை. வபொைல் தச.ச. 19330 புளியந்தீவுப் பங்கில் உதவித் தந்ரதயொயிருந்ததபொது தைது 72ம் ெய திலும் 
தயசுநொதர் சிலுரெ சுமந்து வசன்ற 19ம் நூற் றொண்டு ஞொபகொர்த்தமொக, கறுத்த அங்கியும் முள் முடியும் 
தரித்து, புளியந்தீவு மொதொ தகொயிலில் இருந்து தொண்டென்வெளி பரி. வியொகுைமொதொ தகொயில் ெரை 
சிலுரெ சுமந்து வசன்றொர். (இக்கொட் சியின் தபொது கண்கைங்கொதெதையில்ரை).  

vi. குருக்களுக்கு உதவியொக மூன்று விைதர்மொர் ெந்த ைர். அெர்களில் ஒருெர் இங்கிைொந்து ததசத்தெர். 
வபயர் தெொசப் ரறற் தச. ச. இெதை புனித மிக் தகல் கல்லூரி, ஆயர் மொளிரக, மரியன்ரை ததெொ 
ையங்களுக்கு மூரைக்கல்ைொக அரமந்தெர். சிறந்த வபொறியியைொைர் . பூதக்கண்ைொடி மூைம் 
மைரைச் தசொதித்து, ஓட்ரடகள் இருந்தொல் வகொங்கிறீற்றுக்கு , இல்ைொவிட்டொல் கட்டுதெரைக்கு எை 
ஒதுக்கிவிடு ெொர். வகொழும்பில் இருந்து கப்பலில் ெந்து கற் குடொத்துரறயில் அல்ைது 
முகத்துெொைத்துரறயில் இறக்கப்படும் கட்டிடச் சொமொன்கரைப் புளியந்தீவுக் குக் 



  

வகொண்டுெருெதற்வகை இரு மொடுகள் பூட்டக் கூடிய ெண்டிவயொன்ரறத் தொைொகதெ வசய்து பொெ 
ரைக்குலிட்டொர்.  

இைண்டொம் உைக மகொ யுத்தத்தின் தபொது பொடசொ ரைகளில் கடதொசித் தட்டுப்பொடு ஏற்பட்டதைொல் தைது 75ம் 
ெயதிலும் கடதொசி வசய்து அப்பியொசப் புத்தகங்கள் கட்டிக்வகொடுத்து கல்விக்கு உதவியெர்.  
7. அவமரிக்காவில் இருந்து வந்த குருக்கள்:  

i. ெை. ைொங் தச. ச. அடிகைொர் பைநொள் பூைரை கொைத்தில் கொத்திருந்து கண்விழித்து, 
கல்ைடிப்பொைத் தில் மீன் பொடுெரத நொடொவில் ஒலிப்பதிவு வசய்து அவமரிக்கொவுக்கு அனுப்பி 
மட்டுநகர் மீன் பொடும் ததன் நொடு என்பரத நிரூபித்தொர்.  

ii. ெை. ைொங் தச.ச. ெை. தமயர் தச. ச. இருெரும் வெள்ரைக்கொைக் கூலிகள் என்ற வபயவைடுத்துத் 
திருமரையில் புனித தயொதசப் கல்லூரி, குருமரை கரையும், மட்டுநகர் புளியடிக்குடொவில் மீன் 
தகொவில் எைப் வபயர்வபற்ற புனித வசபஸ்தியொர் ஆையத் ரதயும் கட்டி முடித்தைர். 

iii. அவமரிக்கதைொடு ெந்த ஒதைவயொரு தெர்மனியக் குரு ெை. குக் தச. ச . பை கஷ்டப் பிைததசங்களில் 
தெரை வசய்து கரடசியில் அலிகம்தப என்னுமிடத் தில் குறெதைொடு குறெைொக அெர்கைது 
உைரெ உண்டு இப்தபொ தள்ைொத ெயதில் தநொய்ெொய்ப் பட்டு இரைப்பொறியுள்ைொர். 

iv. 1947ல் அவமரிக்க நிதயொர்லியன்சில் இருந்து மட்டு நகர் ெந்து, அதன் நூறு ஆண்டுகளில் 47 ஐப் 
பகிர்ந்து வகொண்டு புனித மிக்தகல் கல்லூரியில் அதத அரற யில் தங்கி, வெளிநொட்டு 
உதவிவபற்று விரையொட்டு ரமதொைத்தில் சிறுெர் உடல் நைக் கல்விக்கொகப் பொடுபட்டு, 
வதொண்ரடயில் ஏற்பட்ட புற்றுதநொய் கொைைமொக இருமுரற சத்திைசிகிச்ரசக்குட்பட்டும். 30-07-1994ல் 
துறெற ெொழ்வில் வபொன் விழொக் கண் டும் 80 ெயரதப் பூர்த்தி வசய்த நிரையிலும் வெபர் 
விரையொட்டு அைங்கு' என்னும் வபயரை நிரை நொட்டி இம் மட்டுநகர் மண்ணுக்தக தன்னுடல் 
வசொந்தவமைக் கூறிப் பணிபுரிகின்றொர் ெை. H. J. வெபர் தயசுசரப அடிகைொர் .  

8. சிறப்புப் பணிகள்:  
1.பிரான்சிஸ்கன் அருட்சதகாேரிகள்:  

வபொதுமக்கைொல் அருெருத்துத் தள்ைப்படும் வதொழு தநொயொைரை மொந்தீவு என்னுமிடத்தில் 
1915ம் ஆண்டு வதொடங்கி கொைஞ்வசன்ற பண்டொைநொயக்கொ (பிைதமர்) கொைத்தில் அந்நியர் 
இங்கு ெைக்கூடொது என்ற சட்டம் ெரும் ெரை ரெத்தியசொரையில் ரெத்துப் பைொமரித்து 
ெந்தைர்.  
அவர்கைது தசளவயின் தன்ளமளய விைக்க அவமரிக்கா வில் நடந்த உண்ளமக்களத. 
இரைஞனும் யுெதியும் அன்னிதயொன்னியமொகப் பழகிெந்தைர். இரைஞனின் அன்பு 
கொதைொக மொறி யது. இென் கடற்பரட இைொணுெத்தில் தசர்ந்து கப்பற்பரடத் 
தைபதியொைொன். கடலிலும் இெரைதய கைவுகொைத் வதொடங்கிவிட்டொன். இெள் 
பிைொன்சிஸ்கன் சரபக் கன்னியர் மடத்தில் தசர்ந் தொள் . வதொழுதநொய் ரெத்தியசொரை 
ஒன்றில் பணி புரிய அனுப்பப்பட்டொள். வகொஞ்சக்கொைத்தின் பின் இரைஞன் 
விடுதரையில் வசொந்த ஊருக்கு ெந்தொன். இெரைப்பற்றி விசொரித்து இெள் தெரை 
வசய்யும் மடத்துக்குச் வசன்று. தரைரமத் தொயொரிடம் அனு மதி வபற்று. இெள் தெரை 
வசய்து வகொண்டிருந்த அரறக்தக தபொய்ச் தசர்ந்தொன். அெள் ஒரு தநொயொளி ரயக் கழுவிச் 
சுத்தப்படுத்திக்வகொண்டிருந்தொள். வகொஞ்சதநைம் கரதத்தபின் இரைஞன் தன் கொதரை 
வெளிப்படுத்திைொன். அந்த எண்ைத்ரததய விட்டு விடும்படி அெள் தகட்டுக் வகொண்டொள். 



  

மைம் உரடந்த இரைஞைொை தைபதி. இவ்ெைவு தூைம் கஷ்டப்பட்டு ெந்ததற்கொக அன்புடன் 
ஒரு முத்த மொெது தரும்படி வகஞ்சிைொன். உடதை அந்தக் கன்னியொஸ்திரி. தொன் 
கழுவித்துரடத்த தநொயொளி யின் புண் இருந்த கொரைத் தூக்கித் தன் மடியில் ரெத்து அரத 
முத்தமிட்டொள். தைபதிரயப் பொர்த்து உங்கரை முத்தமிடுெதில் நொன் எவ்வித இன்பத்ரதயும் 
அரடய மொட்தடன். இந்த தநொயொளி யின் கொல் புண்ரை முத்தி வசய்யும் தபொது, மரிய 
மததலன் தயசுவின் பாதங்களை முத்தி வசய்த இன் பத்ளத உணர்கிதறன்'' என்று கூறி நல்ை 
ஒரு யுெதி ரயத் வதரிந்து விெொகம் முடித்து இன்பமொக ெொழுங் கள் எை ெொழ்த்துக் 
கூறியதுடன் இனிதமல் தன் ரைப் பொர்க்கவும் ெைதெண்டொம் எைவும் வகஞ்சிக் 
தகட்டுக்வகொண்டொள்.  

(2) ஏளழகளின் சிறிய சதகாேரிகள்:  
இக்கன்னியர் 1954ம் ஆண்டு வதொடங்கி ஒவ்வெொரு நொளும் நூற்றுக்கு தமற்பட்ட ெதயொதிப 
ஆண்கரையும், வபண்கரையும் உைவூட்டி. குளிப்பொட்டி, அறரைப் தபச்சு, ஏச்சுக்கள் 
ெொங்கி மைம் தகொைொது முகமைர்ச்சியுடன் பைொமரித்து ெருகின்றைர். 60 ெய துக்கு 
தமற்பட்தடொர். ஏரழகள், ஆதைெற்தறொர்கரைதய இெர்கள் ஏற்றுக்வகொள்ெர்.  
இம் மளறமாவட்ட நூற்றாண்டு ஞாபகமாக, இவ்வாண்டு (1994) திருமளல லிங்கநகரில் 
அன்ளன வததரசாவின் வதயாதிபர் சாளலவயான்றும், கருளண நிவாசம் என்னும் 
வபயருடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ைது.  
நொம் நமது ெயது முதிர்ந்த வபற்தறொரைப் பொது கொப்பதற்கு எவ்ெைவு புறுபுறுப்பு. கறகறப்பு. 
தெண்டொவெறுப்புக் கொட்டுகிதறொம். 'மகன் தந்ரதக்குக் கஞ்சி வகொடுத்த ஓட்ரட (பொத்திைம்) 
மகனின் மகன் ஒளித்துரெத்த கரதரய நிரைவுபடுத்திப்பொருங் கள்.''  

(3) திருக்குடும்பக் கன்னியர் :  
சத்துருவகொண்டொன் என்னுமிடத்தில் அங்கவீைமொை பிள்ரைகரைப் பைொமரிக்கின்றைர். நொம் 
நமது வசொந்தப் பிள்ரைகரைதய நல்ை ெழியில் ெைர்க்க எவ்ெைவு வபருமூச்சு விடுகிதறொம்.  

9. இழப்புக்கள்:  
அருட்திரு. L..S. மரிய நொயகம் தச.ச. அடிகைொர், ஏரழகளின் ெொழ்க்ரகத்தைத்ரத உயர்த்தும் ஒதை 
தநொக்குடன், வெளிநொட்டு உதவிவபற்று 1974ல் சீைன்ெொடியில் 'கமெை மொனிட நைன் விருத்திச் 
சங்கம்' (Agro - Human Development Welfare Society) ஒன்ரற ஆைம்பித்துக் ரகத்வதொழில், 
கமத்வதொழில், மீன்பிடித் வதொழில்கரை விருத்தி வசய்த தபொது இைக்கைெைத்தில் அடிபட்டு 1983ல் 
மட்டுநகர் ெந்து புதுக்குடியிருப்பில் 25 ஏக்கர் சொணியும், கல்ைடியில் 8 ஏக்கர் கொணியும், மட்டுநகர் 
புரகயிைத வீதியில் ஒரு வீடும், மொெடிதெம்பு, உதயமூரை என்னுமிரு இடங் களிலும் இரு ஆைம்பப் 
பொடசொரைகரையும் ரெத்து நூற்றுக்கைக்கொதைொர்க்கு தெரைெொய்ப்பு. நூற்றுக்கைக்கொை 
ஏரழப் பிள்ரைகளுக்குக் கல்வி ெசதி எல்ைொம் வசய்து வகொண்டு ஏரழமக்களுக்கும், 
பிள்ரைகளுக்கும் ெொழ் ெளித்துக்வகொண்டிருந்தொர். 4-2-93ல் 24 பிள்ரைகரைக் கூட்டிக்வகொண்டு 
கடல் குளிப்புக்கொகச் வசன்ற தபொது அகொை மைைமரடந்தொர். எலும்புக்கூடு இரு நொட்களின் பின் 6-
2-93ல் கண்வடடுக்கப்பட்டது. ஏரழச் சிறுெருக்குப் வபரியததொர் இழப்பு.  
ெை. பீற்றர் துரைவைட்ைம் அடிகைொர் ெந். கிவைன்னி ஆயர் அெர்களின் வசயைொைைொக 
இருந்ததபொது உதைொமொபுரிப் பயைத்தில் தமொல்ற்றொ தீவில் இரறெைடி சசர்ந்தொர். 30-10-71ல். தொன் 
பிறந்து, வளர்ந்து, தெழ்ந்து , நடந்து, படித்து, குருெொகிப் பணிபுரிந்த வசொந்த மண்ணிதை பிதைத 
அடக்கம்கூட நரடவபறவில்ரை. எல்தைொரும் மைம் ெருந்திைர். 



  

 இைக்கைெைத்தின்தபொது ெை. G. அம்புதறொஸ் அடிகைொர் கொத்தொன்குடி என்னுமிடத்தில் 
அனுபவித்த உடல் பங்கம் இன்னும் தீர்ந்தபொடில்ரை. பூைை சுகமற்ற நிரையிதைதய இன்றும் 
சீவிக்கிறொர் - பணிபுரிகிறொர்.  

 புனித மரியன்ளன உபதபராையம் 
1807ல், பொஸ்கல் முதலியொைொல் 

 கட்டப்பட்டது. 
 

 
 
 
 -இவ்ெைவின் பிற்பகுதியில் புனித மிக்தகல் ஆங்கிை  
 ஆண்கள் பொடசொரை 1873ல் கட்டப்பட்டது.  
 சமொதொைத்தின் கொெைன் ெை. சந்திைொ வபர்ைொண்தடொ  

அெைது கல்ைரறயும் உண்டு. - 
பூதைொகம் : 9-8-1931 

பைதைொகம் : 6-6-1988 
கல்ைடிப்பொைம் 
 தலடி மனிங் விறிஜ் 



  

  
தசர். மனிங் ததசாதிபதி காலத்தில் 1924ல் கட்டப்பட்டது. 

இதில் இருந்து நகருக்குக் களரதயரமாகச் வசல்லும் பாளத 
தலடி மனிங் ட்ளறவ். 

 
வண... வாங் தச.ச. அடிகைால் ஒலிப்பதிவு வசய்யப்பட்டு மட்டுநகர் மீன் பாடும் ததனாடு என 
நிரூபிக்கப்பட்ட இடம். 
 
வண. S. வசல்வராொ அடிகைொர் கல்முரையில் இருந்து வசொறிக்கல்முரையில் இருந்த 
அகதிகளுக்கு உைெளிப்ப தற்கொை ஆயத்தங்களுடன் வசன்றெர் இன்னும் மீண்டு ெைவில்ரை. 

 
வண... J தேபியர் புளியந்தீவில் இருந்து ெொரழச்தசரைக் குப் புறப்பட்டெர் இன்னும் மீைவில்ரை. 
சுடப்பட்டொர் கைொ? வெட்டப்பட்டொர்கைொ? வதரியொது. 
 
வண. சந்திரா வபர்னாண்தடா அடிகைொர் 5-6-88ல் குண்டு பொய்ந்த உடலுடன் தன் அரறயில் 
பிதைதமொகக் கிடந் தொர். 
 
சற்றுச் சிந்திப்தபொம். ஏன் இவ்ெைவு கஷ்டம் அனுபவித் தொர்கள். உயிரையும் தியொகஞ் வசய்தொர்கள். 
இதில் ஏதும் சுயநைம் இடம் வபறுமொ?  
 
வண, சந்திரா வபர்னாண்தடா அெர்களின் பிதைத அடக்கம் புனித மரியன்ரை உப-தபைொைய 
ெைவில் சர்ெ மதத் தரைெர்கள் முன்னிரையில் நரடவபற்றது. இரதப் பற்றிய சிறிய குறிப்பு: 
 
மட்டுநகர் மொெட்டம் கண்டிைொத சைக்கூட்டம் மக்கள் முகெொட்டம் அஞ்சலிக் கண்ணீதைொட்டம். 

 
சர்ெமதத் தரைெர்களின் மொவபரும் வபொதுக்கூட்டம் 
சமொதொைக் கொெைன் என்றததொர் உயர்பட்டம் 
 

மூன்று நொள் இைவு பகல் ஓய்வின்றி ெஸ் ஓட்டம். 



  

ெொழ்தெ மொயவமன்று மைதினிதை தபொைொட்டம் 
 

ஆயர்க்கு மட்டுதம ஆையத்துள் அடக்கம் 
ஆைொல் இெர்க்கு மட்டும் ஏன் இந்த ெைெடக்கம் 

 
கத்ததொலிக்கர் அல்ைொததொர் ஒன்றொகிக் தகட்டதைொல் 
உத்தைதெ கிரடத்ததிந்த உத்தமைொர் உடம்புக்தக. 
 
ஈற்றில், கொத்தொன்குடி. அறபுக்கல்லூரிப் தபைொசிரியர் மதிப்புக்குரிய அலியொர் வமௌைவி அெர்களின் 
இைங்கல் உரை பின் இறுதி ெசைத்துடன் நிரறவு வபறுகிறது. 
 

''ஆறும் ஆறும் ஆறொத் துயர் தரும் ஆறுகள்' 
 
வி-ம் : அடிகைொரின் இறப்பு ஆறொம் மொதம், ஆறொந் திகதி. இரெ இைண்டு 6 என்னும் இைக்கங்களும் 
ஆறொத துயைம் தரும் இைக்கங்கள். (அடக்கம் எட்டொந்திகதி இடம்வபற்றது). 
 

 VII. பாதயாத்திளரகள்  
1. வபரிய புல்லுமளலப் பாத யாத்திலர:  
 இக்கொைம் யுத்தம், சமொதொைமொக முடியதெண்டும் எைவும் பொதயொத்திரை வசய்யும் கொைம். இந்தக்கொைத்தில் 
மொத் திைமல்ை பரழய ஏற்பொட்டுக் கொைத்திலும் யொத்திரைகள் இடம்வபற்றை. 1954 பங்குனி 19ல் 19 தபருடன் 
ஆைம்பிக்கப் பட்ட பொதயொத்திரைக்குழு, வெள்ளிக்கிழரம பிற்பகல் 3 மணி அைவில் மட்டக்கைப்பு 
தொண்டென்வெளி பரி . வியொகுைமொதொ ஆையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, ெை. தநொதபட் A. ஓக்கஸ் அெர்கள் 
தரைரமயில் 28 ரமல் வதொரைவிலுள்ை வபரிய புல்லுமரை புனித வசபமொரை மொதொ ஆையத்ரத 
தநொக்கி நடக்கத் வதொடங்கியது. (இவ்ெொையம் யொத்திரைத் தைமொகப் பிைகடைப்படுத்தப்பட்ட இடம்). அடுத்த 
ஆண்டு வதொடங்கி புளியந்தீவு புனித மரியன்ரை ஆையத்திலிருந்து ஆைம்பிக்கப் பட்டது. (இது. உப 
தபைொையமொக இருப்பதொலும், வீச்சுக் கல்முரை யொத்திரிகரும் தசர்ெதற்கொகவும் ). இரடயில் புளியடிக்குடொ, 
தொண்டென்வெளி , இருதயபுைம், தன்ைொமுரை யொத்திரிகரும் தசர்ந்து வகொள்ெர். 1979ல் ''பொெப்பரிகொை 
யொத்திரை' என்ற வபயருடன் வெள்ளிவிழொக் வகொண்டொ டியதபொது யொத்திரையில் கைந்துவகொண்தடொர் 
ஆறொயிைம் ெரையில். யொத்திரிகர்கரை ஊக்குவிக்கும் ெரகயில் தன்ைொ முரையில் வபொதுமக்கைொல் 
சவ்ெரிசிக்கஞ்சி அல்ைது பொயொ சம்; வகொடுெொமடுவில் சிை ெருடம் பகிைங்க தெரைப்பகுதி ஓெசியர் (P. W. 
D) திரு. வசல்ைத்துரை அெர்கைொல், சிை ெருடம் வசங்கைடிப் வபொதுமக்கைொல் இைொச்சொப்பொடு. பன் 
குடொவெளிச் சந்தி, கைடியைொற்றுச் சந்தி, இலுப்படிச்தசரை. தகொப்பொவெளி, கித்தூள் முதலிய இடங்களில் 
அவ்ெப்பகுதி மக்கைொல் தகொப்பி விநிதயொகிக்கப்படும். சனிக்கிழரம கொரை 10 மணி அைவில் 
ததெொையத்ரதச் வசன்றரடந்ததும் பூரசப் பலி ஒப்புக்வகொடுக்கப்படும். தெண்டுதல்களும் இடம்வபறும். 
மதிய தபொசைம் திரு. பொக்கியைொசொ வசல்ெம் அெர்கைொல் ெழங்கப்படும். (இைக்கைெைத்தொல் யொத்திரை 
தரடப்படும் ெரை இரெகள் வதொடர்ந்து நரடவபற்றை .) மறுநொட் கொரை பூரசயின் பின் ெொகைங்கள் 
மூைம் வீடு திரும்புெர். இதற்கு இைங்ரகப் தபொக்குெைத்துச் சரபயும் உதவியது குறிப்பிடத் தக்கது.  
2. ஆயித்தியமளலப் பாதயாத்திளர :  
 ஆயித்தியமரைத் திரு நொளுக்கு முந்திய நொள் சனிக் கிழரமக் கொரை 6 மணிக்குப் புளியந்தீவு மொதொ 
தகொயிலில் இருந்து புறப்பட்டு மொரை 6 மணியைவில் ஆயித்தியமரை மொதொ தகொயிரை அரடயும். 



  

இரடயில் அைசடிச்தசரையில் கடதொசி ஆரை ரெக்தகொல் தசமிப்பு நிரையத்தொைொல் குளிர் பொைம் 
ெழங்கப்படும். பைங்கன்றடிச் தசரையில் திரு. S. குரூஸ் அெர்களின் ெயல் ெொடியில் பூரசப்பலி 
ஒப்புக்வகொடுத்த பின். அெைொல் மதிய தபொசைம் ெழங்கப்படும்.  
 1974ல் ெரையிறவுப் பொைம் கட்டப்படமுன் இந்த யொத்திரை கெர்ச்சிகைமொகவும், உல்ைொசப்பயைம் 
தபொைவும் அரமந்திருந்தது. அைங்கரிக்கப்பட்ட உழவு இயந்திைப் வபட் டியில் மொதொ வசொரூபம் இக்கரையில் 
இருக்கும். மிதக்கும் படகு. ெள்ைங்கள், ததொணிகள் மூைம் யொத்திரிகர் அக்கரை வசல்ெர். நொரைந்து முரற 
இரெகள் ெந்து ெந்து தபொகும். கரடசியில் மொதொ வசொரூப ெண்டி படகில் ஏற்றப்படும். அக்கரை தசரும் 
ெரை ஆற்றுக் கொட்சி பொர்க்கக்கூடிய கொட்சியொக இருக்கும். கீதங்கள் ஒலித்தபடிதய இருக்கும். யொத்திரிகர் 
அக்கரையில் நின்று மொதொரெ ெைதெற்பர். ஊர்ெைம் ஆைம்பமொகும். சுமொர் 5 கி.மீ. தூைத்திலுள்ை திரு. பி. 
குரூஸ் அெர்களின் ெயல் ெொடிரய அரடந்ததும் யொத்திரையில் கைந்துவகொண்ட குருக்களும், 
ஆயித்தியமரையில் இருந்து இதற்வகை ெந்த குருக்களும் தசர்ந்து பலி ஒப்புக்வகொடுப்பர்.  
 குறிப்பு:பொதயொத்திரைகளின்தபொது தமது தநைத்ரதயும் சிை மத்ரதயும் வபொருரையும் பொைொது மைமுெந்து 
அன்ை பொைொதிகள் அளித்து யொத்திரிகரை ஊக்கப்படுத்திய அத்தரை தபருக்கும் இம் மரறமொெட்டம் 
நன்றிக்கடன் வசலுத்தக் கடரமப்பட்டுள்ைது. இரற அருளும் கிரடப்பதொக.  
 யொத்திரைக் குழுவிைர் இரடயிரடதய ெொகைங்கள் மூைமும், கினிதுரம, ெகக்தகொட்ரட. ததெத்ரத, 
பொரை யூற்று, மடுத்திருப்பதி, பொைக்குடொ முதலிய இடங்களுக்குச் வசல்ெர். ஒருமுரற ெழரமதபொை 1ம், 
2ம் ெகுப்புப் வபட்டி கரையும், 3ம் ெகுப்பில் மூன்று வபட்டிகரையும் தங்களுக் வகை ஒதுக்கிப் 
பிைத்திதயகம் (RESERVED) எை ஒட்டச் வசய்திருந்தைர். தசகுெைொ இயக்கம் தரை தூக்கிய கொைம். 
இயக்கக்கொைர் ஹிங்குறொக்வகொரட என்னுமிடத்தில் ெண்டிரய மறித்துத் தண்டெொைத்தில் 
படுத்துக்வகொண்டைர். புரகயிைத நிரைய அதிகொரி (Station Master) ெந்து ஒட்டப்பட்ட பிைத்திதயகம் என்ற 
கடதொசிரயக் கிழித்து எடுத்த பின்ைதை ெழி விட்டைர். இதைொல் கினிதுரமப் புரகயிைதப்பயைம் தரடப் 
பட்டது. எனினும் இரடயிரடதய பஸ்ெண்டி மூைம் நரட வபறுகிறது.  
 நொடு சீைொக இருந்த கொைத்தில் வகொழும்பு, நீர்வகொழும்பு, கல்முரைப் பகுதிகளில் இருந்தும் யொத்திரிகர் 
முதல் நொதை புளியந்தீவுக்கு ெந்து மறுநொள் பொதயொத்திரையில் கைந்து வகொண்டைர்.  
 இந்தக்கொைம் பகலிலும் சுதந்திைமொக நடமொட முடியொத கொைம். எனினும் பொதயொத்திரைரய மக்களுக்கு 
நிரைவூட் டும் ெரகயில், மரியொயின் ஆண்டொை 1988ல் ெை. L. பிலிப் அடிகைொர் தரைரமயில் 
நிைொவெளியில் இருந்து தபைொையத் துக்கு (திருமரை) பொதயொத்திரைரய தமற்வகொண்டைர்.  
3. பாதயாத்திளரயின் பைன்:  
 1992 ஐப்பசி 17ல் பொத்திமொ மொதொ கொட்சிதந்த 75ம் ஆண்டு ஞொபகொர்த்தமொக ெை. தெொசப்தமரி அடிகைொர் மட் 
புதூர் தெைொங்கண்ணி மொதொ ஆையத்திலிருந்து கல்ைடிக் கடற் கரைக்குப் பொதயொத்திரைரய 
தமற்வகொண்டொர். இதில் கைந்து வகொண்தடொர் ஏழொயிைம் ெரை.  
 பொதயொத்திரை என்பது உடரை ெருத்தி மைரத ஒரு ெழிப்படுத்தும் ஞொைகொரியங்களில் ஒன்று. 
பொதயொத்திரைரய தெடிக்ரகயொகப் பொர்க்கிறெர்களின் மைதிற்கூட, ஏன் இவ் ெைவு வதொரகயொக, 
இவ்ெைவு தூைத்துக்கு இைதெொடு இை ெொக யொரை, பூச்சிப்பட்ரட உள்ை வதருெழிதய வசல்கிறொர் கதை? 
அடுத்தமுரற நொனும் நடந்து பொர்த்தொவைன்ை என்ற எண்ைம் உண்டொகைொம். அப்படிதய தசர்ந்து சமய 
அனு சரையிலும் பங்கு வகொண்தடொர் பைர் . சிைைது தைர்ந்த விசு ெொசம் உறுதியரடகிறது. உதொைைமொக 
1992 ஐப்பசி 16ம் , 18ம் திகதிகளில் மட்டுநகர் கல்ைடி எங்கும் நல்ை மரழ. 17ந் திகதி விடிய விடிய கல்ைடிக் 
கடற்கரையில் வசபெழிபொடு. ஒருதுளி மரழகூட விழவில்ரை . எைதெ விசுெொசம் உறுதி வபறுமொ? தைருமொ?  



  

 
VIII. நிளனளவ விட்டு 

நீங்காத நிகழ்ச்சி 
 1950ம் ஆண்டு ஆனி மொதம் 17ந் திகதி பிற்பகல் 3 மணி வதொடங்கிதய தொண்டென்வெளி பரி. வியொகுைமொதொ 
ஆைய ெைவிலும். வதருவிலும் சைங்கள் கூடத்வதொடங்கிவிட்டை. கொைைம் பத்திமொ மொதொ வசொரூபம் 
பிபிரையில் இருந்து தமொட்டொர்ப் பெனியொக ெைப்தபொகிறது. மொதொரெ எதிர் பொர்த்த தநைம் பிற்பகல் 5 மணி.  
1. ததவதாயார்:  
 1917 ரெகொசி 13ந் திகதி வதொடங்கி ஐப்பசி 13 ெரை ஒவ்வெொரு 13ந் திகதியிலும் ஆறுமுரற தபொர்த்துக்கல் 
ததசத் துப் பொர்த்திமொ என்ற இடத்தில் ததெதொயொர் சிறுென் பிைொன்சிஸ்தகொ. சிறுமிகள் ஜசிந்தொ. லூசியொ 
மூெருக்கும் கொட்சி வகொடுத்தொர். அெர்கதைொடு கரதத்தொர். இப்தபொது லூசியொ மொத்திைம் கன்னியர் மடத்தில் 
அருட்சதகொதரியொகக் கடரம புரிகிறொர். இெர்.” இந்தச் வசொரூபத்தின் முகம் தொன் நொன் கண்டு கரதத்த 
ததெதொயொரின் முகம் தபொைக் கிட்டத்தட்ட இருக் கிறது'' எை ஏற்றுக் வகொண்டொர். இந்தக் கரத 
எல்தைொருக்கும் வதரிந்ததொல் மொதொவின் முகத்ரதப் பொர்க்கச் சைக்கூட் டம் நிைம்பி ெழிந்தது.  
 ெைதெற்பொைர் பங்குத்தந்ரத ெை. S. ைொசைஸ் அடிகைொர் . ெொசலில் அரமத்திருந்த அைங்கொைப் 
பந்தலின் கீழ் மொதொ ெந்துவிட்டொர். வெடிகள் அதிர்கின்றை. அடிகைொர் மொதொவின் முகத்ரததய 
பொர்த்துக்வகொண்டு நிற்கிறொர். கண்களில் இருந்து நீர். தொரை தொரையொக ெழிகிறது. ெை தெற்புரை 
ஆைம்பமொகிறது.  
 "நீங்கதை எங்ரகைத் ததடி ெந்திற்றீங்கைொ அம்மொ அஅஅஅ'' எைப் வபைத்த சத்தமொக அழுகிறொர். 
வதொடர்ந்து ஒரு வசொல்ைொெது அெர் ெொயில் நின்று ெைவில்ரை. எல்ைொர் முசுங்களிலும் கண்ணீர்த் 
தொைரக. ெைதெற்புரை முடிந்தது.  
2. மட்டுநகர் ஊர்வைம்:  
 மட்டுநகர் ரமதொைத்ரத தநொக்கி ஊர்ெைம் நகர்கிறது நகை ெைதெற்புக்கொக (Civic Reception). பி. ப. 7-00 
மணி யைவில் ரமதொைத்ரதயரடந்ததொம். மின்விைக்கு ஒன்ரறயுதம கொதைொம். ஆங்கொங்கு கம்புகள் 
நட்டு 8 அடி உயைத் தில் தசொைொல் வீைொைொகக் கயிறு கட்டி வமழுகுெர்த்தி வகொளுத்தப்பட்ட பைெர்ை 
வெளிச்சக்கூடுகள் ஐயொயிைம் ெரை வதொங்குகின்றை. ஆைொல் ஒருெர் முகம் மற்றெொருக்குத் 
வதரியவில்ரை. ரமம்மைொை வெளிச்சம். இரத ஒழுங்கு வசய்தெர் ெை. J. ைொங் தச. ச. அடி ளொர். 
அெரில் எல்தைொருக்கும் ஒருவித வெறுப்பு உண்டொகிறது. 20 அடி உய ைத்தில் நொன்கு கமுக மைம் நட்டு, 
நொன்கு அடிச் சதுைத்தில் ஒரு பைரக. பைரகரய மரறக்க இரு வகொக்வகொட்டிச் கந்துகள். இரு குருக்கள் 
வசொரூபத்ரதத் தூக்கிக்வகொண்டு படிக் கட்டு ெழிதய ஏறி ரெத்துவிட்டு இறங்கிவிட்டைர். இது கூடச் 
சரியொகத் றதரியவில்ர . திடீவைை ஒரு வெளிச்சம் மொதொவின் முகத்தில் விழுந்தது ஆயிைம் ெர்த்தி 
ெலுவுள்ை மின்குமிழ் ஒன்றின் ( Focus) பிைகொசம். பட்டப்பகலில் வதரி ெதுதபொை, வதட்டத்வதளிெொகத் 
வதரிந்தது மொதொவின் முகம். திறந்த கண்ணும் ெொயுமொக எல்தைொரும் தபச்சுமூச்சு இன்றி நிற்கின்தறொம்.  
 இந்த மொதொ வசொரூபத்துக்குப் வபொறுப்பொைைொக இருந்து 50ம் ஆண்டு ரெகொசி 22ந் திகதி வதொடங்கி ஆடி 
மொதம் 15ந் திகதிெரை 55 நொட்கைொக இைங்ரகயில் பை இடங்களுக்கும் வகொண்டு வசன்றெர்கள் 
இைங்ரகரய விட்டுப் தபொகும் தபொது கதலிக் கொடியன் (Catholic Guardian) பத்திரிரகயில் வெளியிட்ட 
வசய்தி:  
 “மட்டுநகர் ரமதொைத்தில் வதரிந்த மொதொவின் அழ கிய முகத்ததொற்றம் தபொை இைங்ரகயில் தெறு எந்த 
இடத்திலும் இருக்கவில்ரை '' என்பது.  



  

3. வதய்வீக அைங்காரம்:  
நகைபிதொவின் ெைதெற்பு உரை முடிந்ததும், ஊர்ெைம் புனித மரியன்ரை ஆையத்துக்கு நகர்ந்தது. 
வசொரூபம் மிைண்டொச் சந்திக்குச் (வூட்ைன்ட்) வசன்றதும் தகொயில் ெைவில் வெடிச்சத்தம் ஆைம்பமொயிற்று. 
வசொரூபம் தகொயிரை யரடய 20 நிமிடம் ெரை வசன்றது, வெடி ஓய்ந்தபொடில்ரை. ஊர்தி ஆைய 
ெைவுக்குள் நிறுத்தப்பட்டது. தகொயில் மு ப்பு. ெைவு. ெொசல் முழுெதும் மின்குமிழ்களும் குழல் 
விைக்களும்.  
வசொர்க்கதைொகதம உைகில் ெந்தது தபொை இருந்தது. ெொசலில் இருந்து மொதொரெ ரெக்க 
அரமக்கப்பட்டிருந்த தமரட ெரைக்கும் பக்கத்துக்கு ஐம்பதொக நூறு இைநீர் ெொைங்கள் (பூக்கரைச் 
வசொரியும் ெொைம்) இருபக்கமும் இவ்விைண்டொகக் வகொளுத்தப்படுகின்றை. ஒன்று எரிந்து கீதழ ெை மற்றது 
எழுந்து தமதை வசல்கின்றது. என்ை அழகு! கண்ைொற் கண்ட கொட்சிரய ெொயொல் றசொல் சவொ. எழுத்தில் 
ெடிக்கதெொ முடியொத நிரை. எரியும் பூெொைங்களும் தமரடரய வநருங்க வநருங்க ஊர்தியும் 
வநருங்கிக்வகொண்தட வசல்கின்றது வசொரூபம் தமரடயில் ரெக்கப்பட்டது. வெடியும் இல்ரை ெொை 
விரையொட்டும் இல்ரை. ஒதை நிம்மதி ஆயர் கிவைன்னி அெர்களும். பதிநொன்கு குருக்களும் வபொன்வைை 
மின்னும் பூரச உடுப்புக்கள் அணிந்து ெருகின்றைர். கொல்ெட்ட அரமப்பில் 15 பலிப்பீடங்கள். ஒவ்வெொரு 
பீடத்துக்கும் பின்ைணியொக 8 அடிச் சதுைச் சீரையில் 15 ததெ இைகசியங்கரையும் ெர்ை உருெங்கைொல் 
விைக்கிய பதொரககள். (ததெ இைகசியங்கள் 15. களிகூர்ந்த கொைணிக்கம் 5. வியொகுை கொைணிக்கம் 5. 
தமொட்சொைந்த கொைணிக்கம் 5). பீடங்கரை அைங்கரித்திருந்த பூக்கள் இந்த இடம் மட்டக்கைப்பு அல்ை 
நுெவைலியொ எைச் வசொல்லுெது தபொன்றிருந்தது. அப்தபொது கூட்டுப்பலி நரடமுரறயில் இல்ைொததொல் 
தனித்தனி பலி ஒப்புக்வகொடுக் கின்றைர். அன்று இைவு முழுெதும் வசபெழிபொட்டில் கழிகிறது.  
 அடுத்த நொள் புனித மிக்தகல் கல்லூரி, புனித சிசிலியொ பொடசொரைகரைத் தரிசித்து அடுத்த நொள் 
தமொட்டொர் பெனி கல்முரை தநொக்கிச் வசல்கின்றது.  
 தகொயில் ெைவு ெைதெற்புக்குப் வபொறுப்பொக இருந்தெர் கொைஞ்வசன்ற திரு. K. சந்தியொப்பிள்ரை 
அெர்கள். இெர் ஒரு வசல்ெந்தர். பிைமச்சொரி. மொதொவின் தமல் அரைகடந்த அன்பும், விசுெொசமும் 
வகொண்டெர். மட்டுநகர் நியூதெக்கரி உரிரமயொைர். திரு. J. வென்றியின் தொய் மொமனொர். எைது 
ஞொைத்தந்ரத.  
 மட்டுநகரில் இருந்து கல்முரைக்கும். கல்முரையில் இருந்து பிபிரைக்கும் வசல்லும்தபொது, ெொடரக 
தமொட்டொ ரில், மொதொதகொவில் உபததசியொைொக இருந்த திரு. வசல்ைத் துரை உரடயொரையும். என்ரையும் 
கூட்டிச் வசன்றொர். பிபிரையில் மொதொரெ ஒப்பரடத்துத் திரும்பி ெருரகயில் பைதும் பத்தும் 
கரதத்துக்வகொண்டு ெந்ததொம். இரடயில் நொன் அெரிடம் ''ஐயொ, நீங்கள் அந்த ெைரெப் பதிரை யொயிைம் 
ரூபொவுக்கு விற்றிருக்கதெண்டிய அெசியமில்ரை. இருந்த கொதசொடு சமொளித்திருக்கைொம்'' என்று 
வசொன்ைது தொன் தொமதம், ெந்துவிட்டதத தகொபம் சீறி விழுந்தொர் என்னில் ''அதட மரடயொ, என்ை அம்மொ, 
என்ை தகொயிலுக்கு ெைக்க. நொன் என்ை மொதிரி அெரெ ெைதெற்கிதறதைொ, அததமொதிரித் தொன் அெவும். 
நொன் தமொட்சத்துக்கு அெவிடம் தபொகும்தபொது என்ரை ெைதெற்பொ. இனிதமல் இப்படி மடத்தைமொகக் 
கரதக் கப்படொது'' என்றொர். என்ரை வீட்டில் இறக்கிவிடும் ெரை நொன் ஒன்றுதம தபசவில்ரை. 
இறங்கியதும் தபொயிற்று ெொறன்'' என்றரதத் தவிை. (விற்கப்பட்ட ெைவு. மட்டு / வைொயிட்ஸ் அவெனியூவில் 
ஒலிவ்தைன் சந்திக்கும் மூரையில் இருக்கிறது. கிைொண்ட் ஈஸ்ைன் வெொட்டைொக (Grand Eastern Hotel) 
இருந்து இன்று ெைர்மதி அச்சுக்கூடமொகவும் மொறிய நிரையிலுள்ைது).  
இந்நிகழ்ச்சியில் நிரைவில் நிற்கக்கூடியரெ சி :  

 1. ெை. S. ைொசைஸ் அடிகைொரின் ெைதெற்புரை.  
 2. ரமதொைக் கொட்சி.  



  

 3. தகொயில் ெைவு அைங்கொைமும், நிகழ்வுகளும். 
 4. ெொங்கிய ஏச்சு.  
 ஆைொல் ரமதொைத்தில் கண்ட மொதொவின் வசௌந்தரிய முகதம நிரைரெ விட்டு நீங்கொது இன்றும் 
நிைவுகிறது. ரமதொை அைங்கொை முரறயொல் வபொதுமக்கள் கற்ற பொடம். புதுமைத்தம்பதிகளின் 
மைெரறரய வெளிப்புறத்தத தீப அைங்கொைம் வசய்து உள்தை தம்பதிகரை இருத்திைொல் 
அெர்கைது முகதம வதரிெதில்ரை. இதைொல் அைங்கொை முரற  
மொற்றமரடந்தது 
 

 
இந்நூலாசிரியளரப்பற்றி 

 திரு. S. பிைொன்சிஸ் ஆசிரியர் அெர்கரைக் வகௌைவிக்கும் முகமொக 5-10-1974ல் மட்/புனித சிசிலியொ மகளிர் 
வித்தி யொையத்தில் ெைொப் A. M. மஜீத் (கல்விப்பணிப்பொைர்) அெர்கள் பிைதம விருந்திைைொகக் கைந்து 
வகொள்ை. மகொவித்துெொன் F.X. C. நடைொசொ அெர்கள் தரைரமயில் நடந்ததறிய பொைொட்டு விழொவின் தபொது 
குறிப்பிட்டரெகளிற் சிை:  
 தமிழ் ஆசிரியர் சங்கத்ரத மட்டுநகரில் முதன் முதல் தொபித்து. அதன் பிைதிநிதியொக ெட இைங்ரக வசன்று. 
கிழக் கிைங்ரக ஆசிரியர்களும் தனித்துச் வசயைொற்ற இயலும் எை நிரை நொட்டிய கொைைத்தொல், ஆசிரியர் 
சங்கத்தொல் வெளி யிடப்பட்ட ஆசிரியன்'' என்னும் மொத இதழில் இெைது உருெப்படத்ரத அட்ரடப்படமொக 
அச்சிட்டுக் வகௌைவித்தைர். நொன் அகிை இைங்ரகத் தமிழர் ஆசிரியர் சங்கத் தரைெைொெதற்கு ெழிதகொலித் 
தந்தெர். எைது குருெொகிய திரு. S. பிைொன்சிஸ் ஆசிரியர் அெர்கதை என்பரதப் பகிைங்கமொகக் கூறி எைது 
நன்றிக்கடரையும், குருெைக்கத்ரதயும் சமர்ப் பிக்கின்தறன்.  

 D. S. K. வணசிங்க.  
 தளலவர் . அ . இ . த . ஆ. சங்கம். 

•  * * 

  
 கிழக்குமொகொைத்தில் தரைசிறந்த ஆசிரியர்களில் ஒருெைொக 37 ஆண்டு தசரெயொற்றி, பொடசொரைகளில் 
பிைதெச பண்டித ெகுப்பு கிழக்கிைங்ரகச் சங்கீத சரபமூைம் சங்கீத ெகுப்பு. சித்திை ெகுப்புக்கள் நடொத்தி 
மட்டுநகரில் அருகிக் கிடந்த சித்திைம், சங்கீதம், இைக்கியக் கரைகளுக்குப் புத்துயிர் வகொடுத்தொர்.  
 1960ல் வீச்சுக்கல் முரை தறொ.க. பொடசொரை ஆசிரிய ைொகச் வசன்றதபொது. அவ்வூர் மக்கள் தபொக்குெைத்து 
ெசதியின்றியும், குடிநீரைக் கொசுக்கு ெொங்கதெண்டிய நிரையிலும் இருந்தைர். உரியெர்களுடன் வதொடர்பு 
வகொண்டு. சுரம தொங்கிச் சந்தியில் இருந்து திமிரைதீவு ெரை ஆற்தறொைமொகச் வசன்ற கிறெல் பொரதக்குத் 
தொர் தபொடுவித்து. இ.தபொ.ச. தபருந்து நொவைொன்றுக்குக் கொரையிலும் மொரையிலும் இரு முரற 
ஓடச்வசய்தொர். தசற்றுக்குடொச் சந்தியிலும், புனித அன்ைம்மொள் ஆையச் சந்தியிலும் இரு நீர்க் குழொய்கரை 
நிறுெச்வசய்தொர். இன்றும் கொரையிலும் மொரையிலும் வபண்கள் குடங்களுடன் பெனி ெருெரதப் 
பொர்க்கைொம்.  
 எைதெ முதைொெது பொைொளுமன்ற உறுப்பிைர் என்ற முரறயில் நன்றி கூறக் கடரமப்பட்டுள்தைன்.  



  

 - - வச. இராசதுளர.  
 * * *  
 என்ரை ஒரு தமரடப் தபச்சொைைொக ஆக்கியதுமன்றி, கொைஞ்வசன்ற எைது தந்ரத S. A. வசல்ெநொயகம் 
அெர்களுக்கு அைசியல் ஆதைொசகைொக இருந்து உறுதுரை புரிந்ததற்கவும் நன்றி கூறக் 
கடரமப்பட்டுள்தைன்.  

இராென் வசல்வநாயகம், 
2வது பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், 
மாவட்ட அரசியல் அதிகாரியும் 

  
 * * * 

 எைது ஆசொன் பிைொன்சிஸ் ஐயொ அெர்கள் தமது ஐந் தொெது பதிப்பொக வெளியிட்ட விதெசுப்பயிற்சி 
அப்பியொசங் கள் என்னும் நூலில் உள்ை விைொக்களில் அரைெொசிக்குதமல் வபொறுக்கி 24 ெருடங்களின் பின், 
வித்தியொ பகுதிதய புது முரறக் கல்வி எை அறிமுகப்படுத்தியது எனின் இெர் கல்வித் துரறயில் ஒரு 
முன்தைொடியொக இருந்தொர் எைப் பகிைங்க மொகக் கூறுெதில் என்ை பிரழ? எைது குருெைக்கத்ரதயும் 
வசலுத்துகின்தறன்.  

 -K. கந்தசாமி ''முகிலழகன்" '.  
 * * *  
கூட்டுறவு இயக்கத்ரத ஆைம்பித்து. 70ம் ஆண்டு ெை யொழ் நகரில் ஒன்றொக இயங்கிெந்த சமொெத்ரதப் 
பிரித்து மட்டு நகரில் இருந்து வசயைொற்ற ரெத்த வபருரம திரு. பிைொன்சிஸ் அெர்கரைதய சொரும்.  

த. சண்முகநாதன்,  
உதவிக் கூட்டுறவு ஆளணயாைர்,  

கிழக்குப் பிராந்தியம்.  
 19252 
 

* * 

மட்டு. அமிர்தகழி மாமாங்தகஸ்வரர் 
 தீர்த்தக்தகணி அளணக்கட்டு 

 



  

 
 திரு. P. இைொஜன் வசல்ெநொயகம் அெர்களுக்குப்  

புகழொைம் சூட்டிய அரைக்கட்டு. 
 குடிநீருக்குக் கியூவரிளச 

வீச்சுக்கல் முரை, தசற்றுக்குடொப் பகுதிகளில் 
1950ல் ஏற்பட்ட கியூ ெரிரச 
 

  
 

கொைொகொைமொக ஒரு குடம் குடி நீர் 10 சதத்துக்கு 
ெொங்கிய இடங்கள். 

அைசியல்ெொதிகளின் தூைதநொக்கில் 
இது சமீபத்தில் இருந்ததொல் 
வதரியொமல் இருந்த இடம் 

 
குருளவ மகிளமப்படுத்திய சீடர் இருவர் 

 



  

 
 அ. இ.த. ஆ சங் த்  

 தரைெைொக இருந்து  
என் பணிரயத் 
 வதொடர்ந்தொர்.  

 
வசய்த சிறந்த வபொதுச் தசரெக்கொக  
31-03-1989 பி, ப. 7 மணியைவில் ரகத்துப்பொக்கி ைரெரயப்  
பரிசொகப் வபற்று பொ உைகில் பிைதெசம்,  
 
 
அமரர் திரு. D. S. K. வணங்க  

 
 

யொவரும் சமம் என்ற  
ற ொள்ர ,  
 படுவொன் ரைரய  
எழுவொன் ரைசயொடு  
(வர யிறவுப் பொ ம்) 
கிறிஸ்தவைொ  இருந்தும் 
 ரசவப்பணி  
(அமிர்த ழித் தீர்த்தக்குளக் ட்டு)  
ம ர்வு: 28-03-1986 
 
 

 
அமைர் திரு. தக. வி. எம். கொசிநொதர் ெயித்தியலிங்கம் மொர்க்கண்டு சுப்பிைமணியம் என்றொல் விைங்கொது. K. 
V. M. என்றொல் வநொத்தொரிசு வதொடங்கி நீதிபதி ெரை, ஏரழ வதொடங்கி வசல்ெர் ெரை எல்தைொரும் அறிெர்.  
ரசெத்வதொண்டன் என்பதற்குச் சொன்று,  
மதுரையில் அமைத்துெம் அரடந்தது. -  
இெரிடம் உதவி தகட்டுச் வசன்ற எெரும்  



  

வெறுங்ரகயுடன் திரும்பிய கரததய இல்ரை.  
தைது மக்கள் கரடக்கு ெந்த 43 கைன்  
மண்வைண்வைய் - தபர்மிட்ரட'  
எங்கள் கரடக்குத் தந்த வகொரடெள்ைல்.  
 

26-02-190 03-03-19TS 
அெனியில் அரமதியில் 

சொந்தி . சொந்தி. சொந்தி 
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 திரு, பிைொன்சிஸ் அெர்கரைப்பற்றி எரதச் வசொல்லு ெது. எரதச் வசொல்ைொமல் விடுெது என்தற 
திண்டொடுகின் தறன். 'ஒருெர் உயிதைொடு இருக்கும் தபொது அெைது வபயரை ஒரு தொபைத்துக்குச் சூட்டுெது 
பிரழ' என்று மட்டுநகரில் பின் பற்றி ெந்த ெைட்டுக் வகொள்ரகரயத் தகர்த்து வவயர் அரங்கு', 
'ஞானசூரியம் ளமதானம்' என்னும் வபயர்கரை நிரைநொட்டிைொர்.  
 இைக்கைெைத்தின் தபொது தமிழருக்கு உதெவெை மத்திய ெகுப்பொர் தசர்ந்து ' மக்கள் கரட' ஒன்ரற ஆைம் 
பித்ததொம். இெர் சொதொைை மக்கரைச் தசர்த்து எங்கள் கரட ரயத் தொபித்துத் திறம்பட நடொத்தி 
ஏரழகளுக்கு உதவிைொர்.  
 நீதித்துரறயிலும் பின் நிற்கவில்ரை . மட்டுநகர் மறியற் கூட தமற்பொர்ரெயொைைொகப் பை ெருடங்கள் 
தசரெ வசய் தொர். யூரி தசரெயில் அமர்ந்து திருமரை பன்குைம் வகொரை ெழக்கில் 40 நொள் 
கடரமபுரிந்தொர்.  
 நடுத்தை ெகுப்பிைருக்கு ெசிப்பிட ெசதி வசய்ெதற்கொக திரு. V. T. ஞொை சூரியம் அெர்களுடன் இரைந்து 
கூட்டுறவு இயக்கம் மூைம் அைசொங்கத்திடம் 7 இைட்சம் ரூபொ சுடன் வபற்று 28 வீடுகரைக் கட்டிக் குடியமர்த்தி 
ஞொைசூரியம் சதுக்கம்' எைப் வபயரும் சூட்டிைொர்.  

 K.V.M. சுப்பிரமணியம் J. P. U. M.  
 Attornry- at- Law 

 Notary Public English and Tamil,  
 Member of Coconut Growing.  

 Trade Wages Board.  
 
இெைது நிருெொகத் திறரமரய தநரிதை கண்தடன். இெர் தரையிடொமல் இருந்திருந்தொல் 'சியெச' கல்வி 
நூற் றொண்டு கிழக்குப் பிைொந்தியத்தில் இவ்ெைவு சிறப்பொக நடந் திருக்கொது.  

A. M. மஜீத், B. Sc., Dip-in-Edu. கல்விப்பணிப்பாைர்,  
 கிழக்குப் பிராந்தியம்.  

 
 இெர் சமயபொடத்தில் டிப்தைொமொ வபற்று, பொட சொரைகளில் சமய பொட நூல்கள் இல்ைொத குரறரயப் 
தபொக்க "தெத உபததசம்'' என்னும் நூற்வதொகுதி நொன்ரகப் பதிப் பித்தொர். |  
 நொடகம் எழுதுெதிலும், நடிப்பதிலும் ரகததர்ந்தெர். இெர் எழுதிய " "ஆைொ வபண்ைொ அழகுரடயெர்'' 
என் னும் சிறு நொடகம் இைங்ரக ெொவைொலியிலும் ஒலிபைப்பொகியது.  
 இெர் எழுதி நடித்த ''மிலிற்றறிக் கலியொைம்'' என் னும் நரகச்சுரெ நொடகத்தில் மொப்பிள்ரையொக ெந்த 
ஐந்து அடி உயைமொை ஆசிரியரையும், வபண் தெடம் பூண்ட ஆறரை அடி ஆசிரியரையும் இன்று 
கண்டொலும் சிரிக்கொமல் இருக்க முடியவில்ரை என்பரதச் சிரித்துக்வகொண்தட கூறுகின்தறன்.  



  

 வன, தநாதபட் A. ஒக்கஸ்,  
 இயக்குநர்,  

 மட்/ கத்ததாலிக்க கலாசாரக் குழு.  
 ………….. 
 வபரிதயொர், சிறிதயொர் தபதமின்றி ஒதை மொதிரியொய்ப் பழகுபெர், தமது உதவி நொடுதெொர்க்கு, தம்மொலிய 
ைொவிடி னும் பிறருதவி நொடி அரத ஈடுவசய்யும் சிறந்த பண்பொைர்.  

 F. X. C. நடராசா.  

 
 

 ''தகுதி கண்டு மதிப்புக் வகாடுக்கத் தயங்காதத'' 
இது குருவாக்கு. 

 

 
மட்/பட்டிை ெட்டொைக் கல்வி அதிகொரி 

திரு. வி. ரி. அைசன் அெர்களுக்கு 
நொன், குரு ெொக்ரக நிரறதெற்றிய விழொவின் தபொது. 

 
  

நூைொசிரியர் 



  

 
 
* தரகரம - பயிற்றப் பட்ட 1ம் தை ஆசிரி யொர் (1936), பொை பண்டிதம் (1937), சங்கீத ஆசிரியர் சொன்றிதழ் (1935), 
ஆசிரி யர் சொன்றிதழ் (1950) சறொ. க. டிப்தபொமொ (1944}, சித்திை ஆசிரி யர் சொன்றிதழ் (19.311), உடற்பயிற்சி 
ஆசிரியர் சொன்றிதழ் (1936).  
 *வெளியிட்ட நூல்கள் - புத்திப் பரீட்ரச (5ம் ெகுப்பு). மொைெர் ரகநூல் (SSC), தெத உபததசம் (4 வதொடர் 
வெளியீடுகள்), தெக்கொைம், திருெருரகக்கொைம், புனித அந்ததொனியொர் நெ நொள்.  
*கரை இைக்கியப் பணி - நொடக ஆசிரியர், நடிகர், வநறியொைர், இைங்ரக ெொவைொலி நொடகங்கள், 
பொடசொரை நொடகங்கள் பை இதில் அடங்கும்.  
* கல்விப்பணி - சித்திைப் பயிற்சி ெகுப்புகள் (மட்டக்கைப்பு, கல்முரை, திருதகொைமரை, மூதூர். சியெச 
நூற்றொண்டுக் கண்கொட்சி, சித்திைக்கரைக் கண்கொட்சி, மட், சங்கீத சரப ஸ்தொபிதம், தெசு அகடமி 
(மட்டக்கைப்பு), அறிெகம் (திருதகொைமரை) நிறுவியரம, இைகு முரறயில் இைக்கைம், இைக்கியம், 
கணிதம் தபொதித்தல்,  
* சமூகப்பணி - வீச்சுக்கல் முரை வீதி அரமப்பு, நீர் விநி தயொகம், பஸ் சசரவ, ஞொைசூரியம் வீடரமப்புத் 
திட் டம், வெபர் ஸ்தைடியம் வபயர் வபொறிப்பு, “எங்கள் கரை '' ஸ்தொபிதம். மட், கூட்டுறவுச் சங்க ஸ்தொபிதம், 
மட், சிரற தமற்பொர்ரெக் குழு உறுப்பிைர், விதசட ஜுரி தசரெ உறுப்பிைர். யுத்தகொை ARP ெொர்டன். 
கிழக்கிைங்ரக ஆசிரியர் சங்கம் ஸ்தொபிதம், பொதயொத் திரைக் குழு. வசயைொைர் (25 ஆண்டுகள்), சுட்டு 
முறிவு குடிதயற்றம், ெரியிறுப்பொைர் சங்கம் ஸ்தொபிதம், சூறொ ெளி நிெொைை தெரை (SEDEC நிதியுடன்), 
வின்சன்ட் டீ தபொல் சங்கப் பிைொந்தியத் தரைெர் பணிகள்  

றசன். தெொசப் கத்ததொலிக்க அச்சகம், மட்டக்கைப்பு 
 
 


