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யாழ்ப்பாண பபச்சு வழக்கு என்பது இங்குள்ள மக்களால் அன்றாடம் 
பாவிக்கப்படும் ச ாற்பிரபயாகங்கபள. 

மெய்யய! 

இச் ச ால் யாழ்ப்பாணப் பபச்சு வழக்கில் பலவிதமாகப் பயின்று 
வந்திருக்கிறது. உண்மமயா? என்பது அதன் பேரடிக் கருத்தாக 
இருந்தாலும் ஒரு விடயத்மதச் ச ால்ல ஆரம்பிப்பதற்கு இச் ச ால் 
ஒரு சதாடக்கமாக அமமயப் சபறுதல் ஒரு யாழ்ப்பாண பபச்சு வழக்கு 
விபேேம். 

கணவன்மாமர மமைவிமார் சபயர் ச ால்லி அமழக்காத பண்பாடு 
ேிலவிய (2  ந்ததிக் காலத்துக்கு முன்ைர் என்று ச ால்லலாபமா?) 

காலத்தில் கணவர்மாமர அமழப்பதற்கும் பபச்சுவார்த்மத ஒன்மற 
ஆரம்பிப்பதற்கும் சமய்பய? / பகட்டீபர? என்ற இவ் விழிப்புச் ச ாற்கள் 
பயன்பாட்டில் இருந்தை. இன்றும் கூட கிராமங்களில் இது 
பாவமையில் உள்ளது. 

இவர்கள் காணவர்மாமர இஞ் ரும்! இஞ் ருங்பகா! என்று அமழக்கும் 
வழக்கமும் இருந்து வந்திருக்கிறது. குழந்மதகள் பிறந்ததும் இஞ் ரும் 
அப்பா! இஞ் ருங்பகா அப்பா எை அது பதவிப் சபயர் 
சகாண்டமழக்கப்படும் வழக்கு இன்றும் இருக்கிறது.(இஞ் ருங்பகா, 

இஞ் ருங்பகா…. என்று ஒரு பாடலும் உள்ளது உங்களுக்கு ேிமைவுக்கு 
வரலாம்.) 

அதற்கு, என்ை  ங்கதி? என்றவாறு கணவர்மாரின் பதில் பகள்வி 
ஆரம்பமாக இப்படியாகச் அவர்களின்  ம்பாேமைகள் சதாடரும். 
ஆைாலும் கணவர்மார் மமைவிமாரின் சபயமரச் ச ால்லிபயா 
அன்பறல் அவர்களின் ச ல்லப்சபயர் / வடீ்டுப் சபயர்கமளச் 
ச ால்லிபயா (சபாதுவாக கிளி, ரா ாத்தி, ச ல்லம், குட்டி, …இப்படியாகச் 
ச ல்லப் சபயர்கள் இருக்கும்)அமழக்கும் வழக்கு இருக்கிறது. 

என்றாலும் இந்த சமய்பய என்ற ச ால் வசீ்சு ேல்ல அர்த்தம் ேயம் 
பதாய்ந்த ஒன்றாகக் காணப்படுகிறது. சமய் என்பதற்கு உடல் என்சறாரு 
அர்த்தமும் உண்டு. கணவன்மாமர மமைவிமார் சமய்பய! சமய்பய!! 
(உண்மமபய! உண்மமபய!)என்று கூப்பிட்டதைால் பபாலும் ேீங்களும் 
ோங்களும் பிறந்திருக்கிபறாம்!! 
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பறை 

பமற எனும் ச ால் ஒரு தூய தமிழ் ச ால்லாகும். இச்ச ால் “பறை” 
எனும் சபயரில் ஒரு இம க் கருவிக்காை சபயர்ச்ச ால்லாக 
பயன்பட்டாலும், விமைச்ச ால்லின் பயன்பாடுகளும் உள்ளை. குறிப்பாக 
இச்ச ால்லிைதும், இச்ச ால் சதாடர்பாை ச ாற்பிரபயாகங்களும் 
யாழ்ப்பாணத் தமிழர் பபச்சு வழக்கில் இன்றும் உள்ளைமவகளாகும். 

பழங்காலத் தமிழர் வாழ்வியலில் ச ய்தியூடகம் என்று ஒன்று 
இல்லாதக் காலக்கட்டத்தில், ஒரு ோட்டில் ேடக்கும் ேிகழ்வுகமள, 

அறிவித்தல்கமள, அர க் கட்டமளகமள ஊர் ஊராகச் ச ன்று 
ச ால்லுதல் “பறைதல்” என்றும், அவ்வாறு ஊர் ஊராகச் ச ன்று 
ச ால்பவர் “பறையர்” என்பதும் காரணப்சபயர்களாகும். காலப்பபாக்கில் 
தமிழர் வாழ்வியலின்  ாதிய பவறுப்பாடுகளின் அடிப்பமடயில் பமற, 

பமறயர் எனும் ச ாற்கள் சதாழில் ேிமலப் சபயராக ேிமலத்துவிட்டை 
அல்லது மாற்றம் சபற்றுவிட்டை. 

அபதபவமள ஊரூராகச் ச ன்று ச ய்திகள், அறிவித்தல்கள், அர  
மற்றும் ேிர்வாகக் கட்டமளகள் பபான்றவற்மற பமறபவர் (ச ால்பவர்), 
தற்பபாமதய தற்கால ஒலிப்சபருக்கி பபான்ற  ாதைங்கள் இல்லாத 
ேிமலயில் பலத்தக் குரலில்  த்தமிட்பட பமறய பவண்டியக் கட்டாயச் 
சூழல் இருந்திருக்கும் என்பமத இன்மறயச் சூழ்ேிமலயில் எளிதாகப் 
புரிந்துக்சகாள்ளலாம். அத்துடன் பலத்தக் குரலில்  த்தமாகப் பமறபவர் 
மக்களின் கவைத்மத ஈர்ப்பதற்காக ஒரு கருவியின் துமணக்சகாண்டு, 

அதமை ஓங்கி அடித்து ஒலிசயழுப்பி, தான் சகாண்டு வந்த ச ய்திமய, 

அல்லது அறிவித்தமல மக்களுக்குப் பமறவார். 

இதைால் காலப்பபாக்கில் “பமற” எனும் விமைச்ச ால், பமறயும் 
சபாழுதும் மக்கமள ஈர்ப்பதற்கு பயன்படுத்திய ஒலிசயழுப்பிய 
கருவிக்காை சபயர் ச ால்லாக ேிமலத்துவிட்டது. 

அத்துடன் தற்பபாமதய தற்கால ஒலிப்சபருக்கி பபான்ற  ாதைங்கள் 
இல்லாத ேிமலயில், பலத்தக் குரலில்  த்தமிடுவதால் அல்லது 
 த்தமிட்டு பமறயும் சதாழிமல சகாண்டிருப்பவர் என்பதால், பமறபவர் 
ஏமைய தமிழ்  முதாயக் கட்டமமப்பின் படி ஒரு தரக்குமறவாை 
சதாழில் ேிமலயாகத் பதாற்றம் சபற்றது எைலாம். ஆமகயால் இந்த 
பமற எனும் ச ால் ஒரு இம க்கருவிக்காை சபயராகவும், ஒரு  ாதிய 
சபயராகவும் மட்டுபம சபரும்பாலும் ேிமலத்துவிட்டை; குறிப்பாக 
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சதன்ைிந்தியாவில். அபதபவமள பழந்தமிழ் சதாட்டு இன்றுவமர பமற 
எனும் பவர்ச்ச ால்லுடன் சதாடர்புமடய பலச ாற்கள் அல்லது 
பலச்ச ால்லாடகள் இன்றும் யாழப்பாணத்தவர் பபச்சு வழக்கில் 
அழியாமல் இருப்பது யாழ்ப்பாணப் பபச்சு தமிழின் தைிச்  ிறப்பாகும். 

அவற்றில்  ில… 

“பமற” எனும் ச ால்லின் விமைப் பயன்பாடுகள் 

பமற = ச ால் 

பமறதல் = ச ால்லுதல் 

பமறஞ் ன் = ச ான்பைன் 

பமறஞ் வன் = ச ான்ைவன் (ச ான்ைான்) 
பமறயாபத = ச ால்லாபத , பப ாபத 

பமறயிறான் = ச ால்கிறான் 

சபாய் பமறயாபத = சபாய் ச ால்லாபத 

அவன் என்ை பறஞ் வன்? = அவன் என்ை ச ான்ைான்? 

அவைிட்ட பமறயாபத = அவைிடம் ச ால்லாபத 

“பறைசாற்றுதல்” எனும் ச ால்லும் “பமற” எனும் விமைமய 
ஒட்டிசயழுந்தப் பயன்பாபட ஆகும். 

இவ்வாறு பமற எனும் பவர்ச்ச ால்லுடன் சதாடர்புமடய பலச ாற்கள் 
அல்லது பல ச ால்லாடல்கள் உள்ளை. இமவ இன்றும் 
யாழ்ப்பாணத்தவர் பபச்சு வழக்கில் அழியாமல் இருப்பது யாழ்ப்பாணப் 
பபச்சு தமிழின் தைிச்  ிறப்பாகும். அபதபபான்று கிட்டத்தட்ட  ில 
நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் தமிழில் இருந்து கிமளத்த சமாழியாை 
மமலயாளத்திலும் இந்த “பமற” எனும் ச ால்லின் விமைப் 
பயன்பாடுகள் இன்றும் புழக்கத்தில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஒரு ச ய்திமய அல்லது ஒரு தகவமல ஒருவரிடம் கூறிைால், அவர் 
அதமை இரக ியமாகப் பபணாமல் எல்லா இடங்களிலும் ச ால்லித் 
திரிபவராகக் கருதப்பட்டால், அவமர “பமறயன்”, “பமறயன் பபான்று” 
எனும் அமடசமாழிகளுடன் பபசுவதும் பமற்குறித்த பமற எனும் 
விமைச்ச ால்லின் பயன்பாட்டின் பின்ைைிபய அடிப்பமடக் 
காரணங்கள் எைலாம். 
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இலங்றை சிங்ைளவர ்ெத்தியில் 

தமிழர் பபச்சு வழக்கில் புழக்கத்தில் உள்ள இந்த “பமற” எனும் 
ச ால்லின் பயன்பாடு இலங்மக  ிங்களவர் மத்தியிலும்  ாதியப் 
சபயராகவும், இரக ியம் பபணாதவமர இடித்துமரக்கும் ச ால்லாகவும் 
பயன்படுகிறது. 

எடுத்துக்காட்டாக: 

தமிழ் >  ிங்களம் 

பமறயன் > பமறயா 

பமறயர் > பமறபயா 

பமறயன் பபான்று > பமறயா வபக 

பமற > பமற > சபற (Bera) 

இவ்வாறு இன்மறய தமிழர் மத்தியில் தற்பபாது பயன்படும் 
இச்ச ால்லின் சபயர்ச்ச ால் பயன்பாடுகள் அமைத்தும், இலங்மக, 

 ிங்களவர் மத்தியில் பயன்பாட்டில் இருப்பது கவைிக்கத் தக்கது. 
குறிப்பாக தமிழர் பயன்பாட்டில் காணப்படும் பமற  சதாடர்பாை 
அத்தமை இழிச்ச ால் பயன்பாடுகளும் அபத சபாருளில்  ிங்களவர் 
பயன்பாட்டிலும் உள்ளை. 

இங்பக “வபக” எனும் ச ால்லும், தமிழரின் பபச்சு வழக்கில் புழங்கும் 
“வமக” எனும் ச ால்லுடன் சதாடர்புமடயது. இமவ மருவல் 
என்பதமை உணர்த்துகின்றை. 

சிங்ைள ெருவல் பயன்பாடுைள் 

அபதபவமள “பமற” எனும் இம க்கருவியின் சபயர் பமற >சபமற 
>சபற” என்று மருவியுள்ளது. அபதபபான்பற  ாதியப் சபயராை 
“பமறயர்” எனும் தமிழ் ச ால்,  ிங்களத்தில் “பபைவா” என்று 
அமழக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் இந்த “பபறை” இம க்கருவிமய 
அடிப்பவர்கமள “பபைக்காரயா” என்று அமழக்கின்றைர். 

தமிழ் >  ிங்களம் 

பமற > பமற > சபமற > சபற 

பமறயர் > பமறபயா > சபறவா 

பமற அடிப்பவர் > சபறக்காரயா 
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தமிழ் பபச்சு வழக்கில் உள்ள ச ாற்கள்  ிங்களப் பபச்சு வழக்கில் 
மருவி பயன்படுபமவகளில் இந்த “பமற” எனும் பவர்ச்ச ால்லும் 
அதனுடன் சதாடர்புமடயச் ச ாற்களும் அடங்கும். 

அத்துடன்  ிங்களப் பபச்சு வழக்கில் “சபறக்காரயா” என்பதில் உள்ள 
“காரயா” எனும் பின்சைாட்டும் தமிழர் வழக்கில் உள்ள “காரன்” எனும் 
பின்சைாட்டின் மருவபல ஆகும். 

குறிப்பு: பழந்தமிழில் விமையாகப் பயன்பட்ட “பமற” எனும் ச ால் 
இன்று ஒரு சபயர்ச்ச ால்லாக உலசகங்கும் பல சமாழிகளில் 
பயன்படுகிறது. ஆங்கிலம் தமிழில் இருந்து உள்வாங்கிக்சகாண்ட 
(கடைாகப் சபற்ற) ச ாற்களில் இந்த “Pariah” வும் ஒன்று என்பது 
குறிப்பிடத்தக்கது. 

குஞ்சு 

குஞ்சு என்றால் “ ிறிய” அல்லது “ ிறியது” என்பதற்கு இமணயாை 
ச ால்லாகும். பறமவகளின் குழந்மதப் பருவத்மத “குஞ்சு” என்பதன் 
சபாருளும்  ிறியது அல்லது  ிறிய பருவத்மதக் சகாண்டது என்பபத 
ஆகும். 

“குஞ்சு குருமன்கள்” என்பதும் “சின்னஞ் சிைிசுகள்” அல்லது “ ின்ைஞ் 
 ிறியவர்கள்” எைப் சபாருள் படுவதமையும் பார்க்கலாம். 

யாழ்ப்பாணப் யபசச்ு வழை்கில் 

யாழ்ப்பாணத்தில் பபச்சு வழக்கில் “என்ட பசல்லம்“, “என்ட குஞ்சு” எை 
சபரியர்வர்கள்  ிறியக் குழந்மதகமள அன்பாகவும் ச ல்லமாகவும் 
அமழப்பதமைக் காணலாம். அத்துடன் இச்ச ால் 
உறவுமுமறச்ச ாற்களாகவும் பயன்படுகின்றது. 

உைவுமுறைச ்மசாை்ைள் 

யாழ்ப்பாணத் தமிழரிமடபய “குஞ்சு” என்றச்ச ால் பல்பவறு 
உறவுமுமறச் ச ாற்களாகப் பயன்படுகின்றது. தகப்பமை ஐயா என்று 
அமழப்பதமைப் பபான்பற, தகப்பைின் தம்பிமய “குஞ்றசயா“, 
“குஞ்சியப்பு“, “குஞ்றசயர்” பபான்ற ச ாற்களால் அமழக்கும் வழக்கு 
அன்மமகாலம் வமர இருந்தது. 

 ிறிய தகப்பன் = குஞ்ம யா, குஞ் ியப்பு, குஞ்ம யர் 
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தாயின் தங்மகமய, அதாவது  ிறிய தாமய; “குஞ் ம்மா”, “குஞ் ாச் ி” 
என்றும் அமழக்கும் வழக்கு அன்மம காலம் வமர இருந்தது. 

 ிறிய தாய் = குஞ் ம்மா, குஞ் ியாச் ி 

 பகாதரிமடபய இமளயவமர, அதாவது வயதில்  ிறிய தம்பிமய; 

“குஞ் ித்தம்பி”, “ ின்ைக்குஞ்சு” எை அமழக்கும் வழக்கும் உள்ளது. 

 ிறிய தம்பி = குஞ் ித்தம்பி,  ின்ைக்குஞ்சு 

பமபல ச ால்லப்பட்ட யாழ்ப்பாணத் தமிழரிமடபய பயன்படும் 
உறவுமுமற குறித்த ச ாற்களிலும் “குஞ்சு” எனும் ச ாற்பதம் “ ிறிய” 
எனும் சபாருமளபய தருவதமைக் காணலாம். 

துறலை்யைா, ைனை்ை, வயை்மைடட்ுப் யபானியள்! 

* ”அண்மண! துமலக்பகா பபாறியள்?”, “துமலக்பகா பபாட்டு வாறியள்”, 
இதில ‘துமல’ என்பது ‘சதாமல தூரம்’ எண்டதில இருந்து வந்திருக்கும் 
எை ேிமைக்கிபறன். 

* “கண்டு கனகாலம்”. இதுல ‘கைகாலம்’ என்பது அதிக காலம் 
என்பமதக் கூறிக்குது. ‘கைக்க’ ேிமறய/அதிக என்றாகிறது. “இமதயும் 
சகாண்டு பபாங்பகா. இங்க கைக்கக் கிடக்கு”. ‘கைக்க’ என்பது 
‘கைதியாை’ எண்டதில இருந்து வந்திருக்குபமா? 

* ”எப்ப சகாழும்பாமல வந்தைஙீ்கள்? ேல்லா வயக்சகட்டுப் பபாைியள்”. 
இதுல வயக்சகட்டு எண்டது, ‘சமலிந்து’ எண்டமதக் குறிக்குது. 
‘வயக்சகட்டு’ எண்டது ‘வயசு சகட்டு’ எண்ட அர்த்ததில் வருபமா? வயசு 
பபாைால் சமலிந்து ப ார்வது இயல்புதாபை என்பதால் இருக்கலாம். 

இளந்தாரிப் மபடியள், குெரப்் மபடற்டயள் 

“ஊரில் ஒரு குமர் தைியைாப் பபாக வழியில்மல,  ந்தியிமல ேிண்டு 
இளந்தாரிப் சபடியள் அவளமவமய ம ற் அடிக்கிறாங்கள்” 

ஈழத்து ஊர்களில் பமற்கண்ட  ம்பாேமணமய ஊர்ப் சபரியவர்கள் 
வாயிலிருந்து விழக் பகட்கலாம். அந்த வாக்கியத்தில் வந்த இளந்தாரி 
என்பது கட்டிளம் காமள என்ற ச ாற்பதத்திற்கு ேிகராைது. காதல் 
வயப்படுகின்ற பருவம் என்பது இன்னும் சேருக்கமாை அர்த்தம் 
சகாள்ளத்தக்கதாக அமமயும். சபடியள் என்பது தமிழகத்தில் சபாடியன் 
என்று புழங்கும் ச ால்லுக்கு ேிகராை அர்த்தம் சகாண்டு அமமயும். 



7 
 

இளவட்டப் சபாண்ணு, குமரிப் சபண் என்று அர்த்தம் சகாள்ளும் 
ச ாற்பதபம ஈழத்துப் பபச்சு வழக்கில் அர்த்தப்படும் “குமர்ப்பபட்றட“. 
பருவமமடந்த சபண்கமள இங்பக அர்த்தப்படுத்தி அமழப்பதுண்டு. 
முன் ச ான்ை இளந்தாரிக்கு சபண் பால் அர்த்தமாகவும் இது 
அமமயும். 

ஆை்கிறன விழுந்த யவறல 

ஒரு பவமலமய சும்மா முடிக்கபவ ஏலாது பாருங்பகா, அமதவிட 
அமத எல்பலாரும் ஏற்றுக்சகாள்ளும் விதமாகவும் முடிக்க முடியாது 
எண்டால் அதிமல உண்மம இருக்குது பாருங்பகா, என்ைதான் சபரிய 
திட்டம் பபாட்டு ச ய்தாலும் அதற்கு எதிராை கருத்துமடயவர்கள் 
உருவாகுவது தவிர்க்க முடியாத விடயம். ேிகழ்வுகள் முடிந்த பின் 
அப்படியாக ேிகழ்வுகள்  ம்பந்தமாக அமத ேிராகரித்து 
கருத்துமரப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள், அபதபபால ஆபமாதித்து 
கருத்துமரபவர்களும் இருக்கிறார்கள், அமவசயல்லாம் ேிகழ்வு 
அமமப்பாளர்களுக்கு ஒரு  ிறந்த அனுபவத்மத சகாடுக்கும் என்பபதாடு 
எதிர்காலத்தில்  ிறந்த முமறயில் ஒழுங்கமமக்க உறுதுமணயாக 
இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்மல, 

இப்படியாக ேிகழ்விைால் வரும் எதிர்பார்க்கமுடியாத கஷ்டங்களாலும் 
தடங்கல்களாலும்  ிலர் ேிகழ்விமை ஒழுங்கமமத்துக் சகாண்டிருக்கும் 
பபாது ”என்ை ஆக்கிமை பிடிச்  பவமலயில் தமல குடுத்பதபைா” 
என்று மைம் க ந்து சகாள்வார்கள்  ிலர். 

அதுமட்டுமில்லாமல் எந்த ஒரு ச யற்பாட்டுக்கும் சவற்றியும் உண்டு, 

பதால்வியும் உண்டு பாருங்பகா, சவற்றிசபற்றால் ”ஆபகா ஓபகா எண்டு 
பவமல பபாகுது” எண்டு ச ால்லும் எங்கமட  ைம், பதால்வியிமல 
பபாைால் “ஐபயா ஆக்கிமை பிடிச்  பவமலயிமல தமல மவச்சு 
படுக்கிறபதயில்மல எண்டு தமலயிமல மக மவப்பிைம், 

இப்படியாக “ஆக்கிறன” என்பது ”கஷ்டம் பகாடுத்தல்” என்பதாகவும் 
அதனுடன் ப ர்ந்து வரும் ”விழுந்த பவமல” என்பதற்கு தைியாக 
கருத்துக்சகாடுக்காமல் ஆக்கிமையில் அதாவது கஷ்டம் சகாடுக்கும் 
பவமலயில் பங்சகடுத்துவிடல் அல்லது முற்றுமுழுதாக 
ஈடுபட்டுவிடல்” என்றவாறாக கருத்துக்சகாடுக்க முடியும், அமத  ிலர் 
“ஆக்கிமை விழுந்த பவமல” என்பமத “ஆக்கிமை பிடிச்  பவமல” 
என்றும் ச ால்லிக்சகாள்வர். 
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 ிலருக்கு  ிலர் எப்பபாதும் கஷ்டம் சகாடுத்தபடிபய இருப்பதாக அந்தச் 
 ிலர் உணர்வார்கள்,அந்த பவமளகளிலும் கூட ”இவன் எப்பவும் ஒபர 
ஆக்கிமை தான்”அல்லது ”ஒபர ஆக்கிமை பிடிச் வன்” எண்டு 
மைபதாடு திட்டுவதும் உண்டு. எங்கமட  ைம். 
அமதவிட அற்புதமாக ”ஆக்கிறன விழுவானன” எண்டு முதியவர்கள் 
 ிலர் பகாவத்திலும்  ிலர் ேட்பிலும் மற்றவர்கமள ஏசுவதுமுண்டு. 

இப்படியாக ”ஆக்கிமை” என்பது ஈழத்து வழக்பகாடு ஒட்டிவிட்ட ச ால். 
இது வயது வந்த எம் முதிபயார்களால் இப்பபாதும் அடிக்கடி 
பகட்ககூடியதாக இருக்கும். 
என்றாலும் ேடுத்தர வயதாைவர்களாலும் இமளபயார்களலும் 
இமடயிமடபய இக்காலங்களில் ச ால்லப்பட்டாலும்  ிறியவர்களால் 
அது ச ால்வது மிகக்குமறவு என்று ச ால்லலாம். என்றாலும் இந்த 
ச ால் வழக்சகாழியும் மற்மறய ச ாற்கமளப்பபால அல்லாமல் 
 ிலகாலம் எம்மவர்கள் வாயில் ேின்று ேிமலக்கலாம் என்று 
எண்ணத்பதான்றுகிறது, இது  ம்மந்தமாை உங்கள் கருத்மதயும் 
பகிர்ந்துசகாள்ளுங்பகாவன். 

குடுனதனனா– சகாடுத்பதபைா எங்கறட– எங்களுமடய 

நிறனவுவனரக்றக– ேிமைவு வரும்சபாழுது 

தீர அயத்துப்யபானன் 

சபாதுவாக அயத்துப்பபாைன் எண்டு இப்பபாதும்  ில வயது 
வந்தவர்களால் தான் ச ால்லப்படுவமத இன்மறய காலங்களில் 
அவதாைிக்கமுடியும், 

“என்ைமண அம்மா பேற்று உங்கமள சரலிபபான் (சதாமலபப ி) 
கமதக்க வரச்ச ான்ைைான் எல்பலா ஏசைமண வர இல்மல?” எண்டு 
அடிக்கடி தன் தாயின் மீது அக்கமறயாக சவளி ோட்டிமல இருந்து 
கமதக்கும் மகன் பகட்க 

”அட ஒம் தம்பி ோன் உன்ணாமண தீர அயத்துப்பபாைசைடா, என்ைடா 
இங்மக வடீ்டுபவமலயும் முத்தம் வா ல் கூட்டி ஆட்டுக்கு குமழயும் 
சவட்டிபபாட்டு அந்த இந்த பவமலசயல்லாம் 
பாத்துக்சகாண்டிருந்ததாமல தீர அயத்துப்பபாைசைடா தம்பி” எண்டு 
அந்த வயது வந்த அம்மா ச ால்கிறார், 
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இந்த உமரயாடல் மூலம் இப்பபாது அந்த “தரீ அயத்துப்னபாதல்” 
என்பதன் அர்த்தம் 

புரியாதவர்களுக்கு புரிந்திருக்கும். ”தீர” எைபது ”முழுவதும்” 
என்பதாகவும் ”அயத்துப்பபாதல்” என்பது ”மறந்துவிடுதல்” என்று 
சபாருள் சகாடுக்க முடியும், இமத சபாதுவாக இந்தக்காலங்களில் 
பபச்சுவழக்கில் ”முழுக்க மைந்துனபாச்சு” என்று ச ால்லுவிைம். 

சபாதுவாக இந்த காலத்து இளம்பாரயம் மட்டுமல்ல அமதவிட 
சகாஞ் ம் வயது கூடிய மட்டங்கள் கூட ”அயத்துப்னபானன்” என்ற 
ச ால்மல பாவிப்பபத இல்மல என்றுதான் ச ால்லலாம். 
அப்படியிருக்கும்பபாது அது எப்படி அடுத்த பராயத்துக்கு 
எடுத்துச்ச ல்லப்படும் என்பது பகள்விதான், காலப்பபாக்கில் இந்த 
ச ால்மல அயத்துப்பபாவார்கபளா என்ற ஏக்கமும் இருக்கு, 

இங்கு முத்தம்– முற்றம், உன்ணாறண-பபாதுவாக சத்தியம் பசய்யும் 
முறைகளில் இதுவும் ஒன்று, 

ஒரு நாள் மபாழுது 

எபணய் அம்மா, இவன் தம்பி இன்னும் ேித்திமரயாமல எழும்பபமல.. 
பக்கத்து வடீ்டில சபாங்கும் பூம்புைல் பகட்குது… பள்ளிக்கூடத்துக்கு 
பேரம் பபாகுதமண… 

ோன் வாறன் இப்ப.. உவனுக்கு பமாமை சகாஞ் ம் தண்ணி, 
வாளிபயாமட சகாண்பட ஊத்திைசைண்டா எல்லா ேித்திமரயும் இப்ப 
பபாகும்..  ரி பமாமை சகாப்பர் எங்பக பபாட்டார்? 

அப்பு ஆலங்குச் ி எடுக்கசவண்டு  ந்திக்குப் பபாைவர்.. இன்னும் 
காபணமல… 

இண்மடக்கு பல்லு விளக்கிை மாதிரித்தான். உந்த மைி னுக்க கமத 
கண்ட இடம் கயிலாயம் தான்… அங்மக ஆரும் ஓ ியிமல பபப்பர் 
பாக்க வந்திருப்பிைம், பின்மை  மா மவக்கிைமாக்கும் என்று 
புறுபுறுத்தாள்.. 

தம்பி அப்பத்தான் ேித்திமரயால எழும்பி வாறான்.. எட தம்பி சகாப்பர் 
ஆலங்குச் ி எடுக்க பபாைவர்.  ீமான் வரக் காபணமல. ஒருக்கா உந்த 
 ின்ைக் காலாமல ஓடிப்பபாய் குச் ிமய சகாப்பரிட்மட வாங்கி 
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பல்மல மிைிக்கிக் சகாண்டு பதாட்டத்திமல மிஸின் மறக்குது. 
அதிமல குளிச் ிட்டுவா பவுண். 

வந்த மணியிடம், சகாப்பருக்கு சகாஞ் ம் பழஞ்ப ாறு கிடக்கு… உைக்கு 
சகாஞ் ம் ஒடியல் புட்டு அவிச் ைான் .. மாங்காயும், பேற்று அவிச்சு 
மவச்  சேத்தலி மீனும் பபாட்டைான். சகதிபண்ணி  ாப்பிட்டுட்டு 
பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஓடு பமாமை. உன்மர கூட்டாளி ேீ குளிக்கப் 
பபாைாப்பபாமல வந்தவன். மிமைக்சகட்டால் வாத்தியிட்மட 
இண்மடக்கு பூம  தான் எண்டிட்டு பபாட்டான். 

அம்மா ோலுறூள் சகாப்பி பவண்டி வரச் ச ால்லி ஆங்கிலப்பாட 
வாத்தி ச ான்ைவர். காசு தாவசணமண. அடுப்படி மட்மட 
வரிக்கடிலிமல ஒரு தகரப்பபணி கிடக்கு.. அதுக்மக  ின்ை 
மடிபலங் ிக்மக  ீட்டுக்காசு கிடக்கு.. அதிமல 2ருபாமய எடன் 
முருங்மகயில சகாஞ்  காய் ஆயலாம் . பத ிக்காயும் கிடக்கு… 
 ந்மதயிமல குடுத்திட்டு எடுத்த காம  மவப்பம். 

பள்ளிை்கூடத்தில் 

படய் மணி பேற்று தந்த வடீ்டுப்பாடம் ச ய்து பபாட்டிபய? 

இல்லயடா.. பேற்று ரா பதாட்டசவளியில அரிச் ந்திரன் கூத்து 
ஆடிைவங்கள் அதுதான் பார்க்கப் பபாைன். அயத்துப்பபாைைடா. 

 ரியடா ோன் ச ய்தைான். சகதியா பார்த்து எழுது. 

வாத்தியார் வாரார். வணக்கம் ஐயா. எல்லாரும் இருங்பகா. ஏன் 
வகுப்புக் கூட்படமல. கூட்டு முமறயாள் வபரமல ஐயா. ேல்ல  ாட்டு.. 
 ரி எல்லாரும் முழங்காலிமல சவளியிமல ேில்லுங்பகா. இண்மடக்கு 
இந்தப்பாடம் ேடத்பதலாது. 

சவளில வந்த அதிபர், ஏன் சவளியிமல ேிக்கிறியள் என்று பகட்க 
கணக்கு வாத்தியார் ேிப்பாட்டிப் பபாட்டார் ஐயா.. வகுப்புக் கூட்படல 
எண்டு.. 

 ரி..  ரி.. வகுப்மபக் கூட்டிப்பபாட்டு இருங்பகா. இைிபமல் உப்பிடிச் 
ச ய்யக்கூடாது. 

மூன்றமர மணியளவில்… பள்ளிக்கூட மணி அடிக்க பதவாரம் பாடி 
முடிச்சு சபாடியள் சவளிபய வருகிைம். மணி இண்மடக்கு பதாட்ட 
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பவலிக்கு கதியால் பபாடபவணும். வடீ்மட வாறிபய?. பபாடா ோன் 
எங்கமட பதாட்டத்துக்கு சவருளி கட்டபவணும். கிளியள் எல்லாம் 
பதாட்டத்திமல காய்கமள எல்லாம்  ிதிலப்படுத்துதுகள். 

வடீ்மட வந்தான் மணி.. 

தம்பி படய்.. இதிமல பு ல்மா மவச் ைான் கண்டைிபய? என்ற 
அக்காவிடம் எைக்குத் சதரியா.. ோன் என்ை சபட்மடபய? அவவின்மர 
பகள்விசயண்டால்… 

 ரி  ரி..  ாப்பாட்மட பபாட்டுத் தா சகதியா.. விமளயாடப் பபாக 
பவணும்… 

ேீபய பபாட்டுச்  ாப்பிடு… அம்மா வரட்டும். அவாட்மட ரண்டு வக்கமண 
பவண்டித் தாரன். அப்ப  ரிவரும் உன்ர வாய்க்கு,. 

கண்ணன் வாறான். படய் மணி.. ோமளக்க திருவிழாவிமல 
சபாம்மலாட்டம் வருகுதாம். ோன் பபாகப்பபாறன். 

ஏன்டா  ின்ை பமளம் இல்மலபய? 

 ின்ை பமளம் வர 3மணியாய் பபாம். வாணசவடியும் அப்பத்தாபை 
பபாடுவங்கள். 3மணிக்குப் பிறகு  ின்ைண்ணபணாமடயும், 

சபடியபளாமடயும் பபாவம். 

அப்பத்தான் அங்க வந்த அம்மா.. கண்ணமைக் கண்டிட்டு, மருபமன் 
ஒருக்கா மறக்காமல் சகாப்பரட்மடச் ச ால்லு வடீ்மட வரட்டாம் 
எண்டு. கைக்க கமதகிடக்கு. 

 ரி மாமி… ச ால்லி விடுறன்.. ோங்கள் திருவிழாக்கு பபாட்டு வாறம்… 

மபாருள் விளை்ைெ்: 

எனணய் – வயது கூடியவர்கமள மரியாமதயாக (சபரும்பாலும் 
ஒருவித  லிப்புடன்) அமழப்பது 

னமாறன – வயதாைவர்கள்  ிறியவர்கமள , பிள்மளகமள அமழப்பது 

பகாப்பர் -முன்ைால் ேிற்பவரின் தகப்பமை அமழப்பது 

சமா – ேிமறய ேபர்கள் ப ர்ந்து கமதப்பது 
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புறுபுறுத்தல் – வாய்க்குள்  த்தம் வராமல் தாபை ஏசுவது. 

சமீான் – மரியாமதக்கும், ேக்கலுக்குத் அமத ச ால்வார்கள். ச ல்வந்தர் 
என்பது சபாருள். 

மிறனக்பகட்டால் – பேரத்மத விரயம் ச ய்தால் 

பூறச – அடிப்பது 

மடினலஞ்சி – பணம் மவக்கும்  ிறிய மக மப(Purse) 

ரா -இரவு 

அயத்துப்னபானனடா – மறந்துபபாதல் 

பகதியா – விமரவாக 

பபாடியள் -பிள்மளகள். 

கதியால் – மரத்தில் இருந்து சவட்டிய கிமளகள் 

சிதிலப்படுத்துதுகள். – பழுதுபடுத்துவது. 

புசல்மா – முகத்திற்கு பபாடும் பவுடர். குட்டிகுபராப் அப்பபாது 
பிரபலமாைது. 

சின்ன னமளம் – பகாவிலில் குழுவாக ேடைமாடும் சபண்கள்.  ிைிமா 
பாட்டுக்கு ஆடுவார்கள். 

கனக்க – ேிமறய 

பசட்டாக – பேர்த்தியாக, ச் ிதமாக,அழகு இறுக்கம் ச றிவு சகாண்ட 

சாம்பிராணி – அகில் 

பபாறுக்கி – மககளால் ஒன்சறான்றாக எடுத்தல் 

அம்மான் – மாமா 

பபாடியன் – மபயன், அதன் சபண்பால் சபாடிச் ி/சபட்மட 

பசால் வழி – புத்திமதி 
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னகளான் – பகட்க மாட்டான் 

பசாச்சமாக – கிட்டத்தட்ட 

பகாட்டுண்டு –  ிந்துப் பட்டு 

ஆய்ந்து – பிடுங்கி 

காணன் – காணவில்மல 

வபீூதி – திருேீறு 

பள்ளி – பாட  ாமல 

சர்வகலாசாறல – பல்கமலக் கழகம் 

குருத்துகள் – இளம் பிள்மளகள் 

புலவு – பதாட்டம் 

முதுசம் – பாரம்பரியமாக மக மாறப் பட்டு வரும் ச ாத்து 

சங்கதி – புதிைம், ச ய்தி,விடயம் 

அசண்றடயீனம் – கவமலயைீம் 

கதியால் – பவலி 

காம்புக் சத்தகம் – ஓமல வார, வார்ந்த ஓமலமய சபட்டி இமழக்கும் 
பபாது  

காம்புக் சத்தகம் – ஓமல வார, வார்ந்த ஓமலமய சபட்டி இமழக்கும் 
பபாது பின்ைலுக்குள் ச ாருக உதவும் கூர்மமயாை ேீண்ட 
பின்புறத்மதக் சகாண்ட மிகச்  ிறிய வமளந்த கத்தி. 

உழவாரம் – குந்தியிருந்து மககளால் புற்கமளச் ச ருக்க உதவும் 
மண்சவட்டிமயப் பபான்றதாை ஒரு  ிறு கருவி 

அலுவாங்கு – ஈட்டி பபால ேீளமாகவும் நுைிப் பக்கம் தட்மடயாகவும் 
கூர்மமயாகவும் இருக்கும் 

பிரயாறச – முயற் ி 
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புளுக்பகாடியல் – பைங் கிழங்மகக் அவித்துக் காய மவத்து ப கரித்து 
மவத்துக் சகாள்வார்கள்.பதங்காய்ச் ச ாட்படாடு  ாப்பிடச் சுமவயாக 
இருக்கும் 

பாக்கு பவட்டி – பாக்கு சவட்ட உதவும்  ிறு 
உபகரணம்.கமலத்துவமாை வடிவங்களில் கிமடக்கும் 

பவத்திறலத் தட்டம் – சவத்திமலகள் மவப்பதற்சகன்று இருக்கின்ற 
தட்டம்.படீத்பதாடு கூடியது. 

பாக்குரல், சாவி – பல் இல்லாதவர்கள் பாக்கு இடித்து உண்ண உதவும் 
 ிறு உரலும் உலக்மகயும் 

பிலாக்கணம் – புறுபுறுத்தல் 

பூராடம் – விடுப்பு,விண்ணாணம் 

னகாடி – சகால்மலப் புறம் 

பபாட்டு – பவலிக்கிமடயிலாை  ிறு  ந்து 

உண்ணாறண – உன் மீது ஆமணயாக 

எப்பன் – சகாஞ் ம் 

வளவு – காணி 

சவர் – உப்பு 

எல்னல – அல்லவா 

ஏலாது – முடியாது 

னம(னமா)ள் – மகள் 

பாவாறட – முழங்கால் அளவுக்குத் மதக்கப் படும் சபண்களுக்காை 
கீழ் பாதி ஆமட 

எக்கணம் – இக்கணம், இப்ப 

துள்ளப் னபாைாள்/குதிக்கப் னபாைாள் – பகாவிக்கப் பபாகிறாள் 

னபானகக்க – பபாகும் பபாது 
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களு நீர் – ப ாறு வடித்த கஞ் ி,மரக்கறித் தண்டுகள்,மாட்டுணவு, 

தண்ணரீ் எல்லாம் பபாட்டுக் கக்கிய கலமவ(கால் ேமடகளுக்குரியமவ) 

மாத்திக் கட்டுதல் – பவசறாரு பமச் ல் ேிலத்திற்கு மாற்றுதல் 

சருவம் -அகன்ற பாத்திரம் 

மூக்குப் னபணி – பித்தமளயில் ச ய்யப் பட்ட ஒரு முமை சவளிப் 
புறம் கூராக ேீண்டிருக்கும் பதேீர் குடிக்கும் பாத்திரம் (குவமள) 

அண்ணாந்து – பமபல பார்த்தவாறு வாயில் படாமல் வாய்க்குள் 
ஊற்றுவது. 

ஆரவாரம் – ஆர்ப்பரிப்பு 

மணிக்காய் – குணத்தில் ேல்ல சபடியைாக இருந்தால், ேல்லவைாக 
இருந்தால் “அவன் மணிக்காய் மச் ான்” என்று கூறுபவாம். 

னபய்க்காய் – கடுங்சகட்டிக்காரைாக இருந்தால் “அவன் பபய்க்காய்” 
என்றும் கூறுபவாம். அட உந்தக் கடுங்சகட்டிக்காரன் என்பதும் எமது 
பபச்சுவழக்கல்பல! 

கடுங்பகட்டிக்காரன் – மறந்பத பபாைன், திறமம ாலி என்பதற்கு 
வழக்கில் இருக்கும் ச ால் கடுங்சகட்டிக்காரன். இச் ச ால் சபாதுவாக 
எல்பலாரிடமும் பயன்படும் ச ால். 

உந்த –இஞ் ப்பாரடப்பா! உந்தப் பபச்ச ல்லாம் என்ைிட்ட 
வச்சுக்காபதயும். இதில் உந்த என்பது “அந்த” என்பதற்கு இமணயாைச் 
ச ால். 

அப்பு – “அப்பு” எனும் ச ால் குறிப்பாக வயதில் முதிர்ந்தவர்கமள பபச்சு 
வழக்கில் அமழக்கப் பயன்படுகின்றது. இது தாத்தா என்பதற்கு 
இமணயாைச் ச ால். பாட்டி என்பதற்கு இமணயாைச் ச ால்லாக 
“ஆச் ி” பயன்படுகின்றது. 

எண்மரயப்பு, என்மர ச ல்மலயப்பு என்று தமது குழந்மதகமள 
சகாஞ்சுவதற்காை ச ால்லாகவும், வயதில் குமறந்பதாமர சபரிபயார் 
அமழக்கும் ச ால்லாகவும் இந்த “அப்பு” எனும் ச ால் வழக்கில் 
உள்ளது. 
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1. இல்லுனபாறல/ எல்லுனபாறல: இதிமல எது  ரியாை 
உச் ரிப்சபண்டு எைக்குசதரியா 

இந்த ச ால்லு சகாஞ் ம்,  ிறிதளவு எனும் ச ாற்களுக்கு  மைா ஆச் ி 
பாவிப்பா. ஒரு எல்லுபபாமல குழம்பு விட்ட காணும். 

2. எப்பன், ஒபரப்பன் :  ிறிதளவு – இந்தச ால்லு இப்பவும்  ிலபவமள 
பாவிக்கிறைாங்கள் எண்டு ேிமைக்கிறன். உ+ம், எப்பன் இடம் குடுத்தா 
காணும் தமலயிமல ஏறியிருந்திடுவாங்கள். 

3. பறையிை: கமதக்கிற, சபசுகிற ( பபசுதல் எனும் ச ால் ஈழத்மத 
சபாறுத்தவமர மவதல் எனும் கருத்தில் தான் அதிகம் பாவிக்கபடுகிரது 
எை ேிமைக்கிபறன்) 

4. தயீ சட்டி: சபாதுவா இது மச் ம்  ாப்பிடுற ஆக்கள் வடீுகளிமல 
புழக்கத்தில் இருக்கிற ச ால். சபாதுவா மச் ம்  ாப்பிடுற ஆக்கள் 
வடீ்டிமல இரண்டு சதாகுதி  மமயல் பாத்திரங்கள் இருக்கும் ஒண்டு 
ோளாந்தம்  மமக்க, அதிமல அம வ உணவுகள் எல்லாம்  மமப்பிைம். 
இன்னும் ஒரு சதாகுதி  மமயல் பாத்திரங்கள் இருக்கும் அதில் 
மரக்கறி மட்டும்  மமப்பிைம். குறிப்பா விரத காலங்களிமல, திவ  
ோட்களிமல  மமக்க பாவிப்பிைம். 

5. மச்சம்: மச் ம் எண்டிற ச ால்லு மீமை குறிச் ாலும், பபச்சு வழக்கில் 
அம வ உணவுகள் அமைத்மதயும் குறிக்கும். உ + ம்: இண்மடக்கு 
சவள்ளி கிழமம ோன் மச் ம்  ாப்பிடுபறல்மல. 

6. அரக்கி (விறன பசால்லாய்??): ஒரு சபாருமள  ிறிது இடம்மாற்றி 
மவக்க/ ஒருவர் இருக்கும் பபாது புதிதாக வந்தவர் இருக்க (உட்கார) 
 ிறிது இடம் பதமவப்படும் பபாது, 

அந்த பமம மய சகாஞ் ம் அரக்கி மவக்க பவணும். படய் சகாஞ் ம் 
அரக்கி இரு. 

7. இயத்து:  மமயல் பாத்திரங்கள் 

8. ஏதனம்:  மமயல் பாத்திரங்கள் 

 


