


முகவுரை

துணைத்தணைவர்
மலைசியத ்தமிழ்மொழிக் கொப்பகம்

நம் மலேசியத் திருநாட்டில் தமிழ்மாழியின் லமன்்மக்கும் அதன் 
வளர்ச்சிக்கும் து்ைபுரியும் ்ெரும் லநாக்கில் மலேசியத் தமிழ்மாழிக் 
காபெகம்   கல்விய்மச்சின் கீழ உருவாக்கபெட்டுச் ் ெயல்ெட்டு வருகின்்றது. 
தமிழ்மாழியின் லமன்்மக்குப ொடாற்றும் அலத லவ்ளயில், மலேசிய 
மக்களி்டலய ெணொட்டுப புரிந்துைர்்வ ஏற்ெடுத்தும் ் ெயல்ொங்கி்ையும் 
காபெகம் லநாக்கமாகக் ் காணடு ் ெயல்ெட்டு வருகின்்றது. அவவ்கயில், 
இந்நாட்டில் தமிழர்கள் மட்டுமின்றி மற்்ற இைத்திைரும் லொற்றிக் 
்காணடாடி வரும் ்ொங்கல் திருநாளி்ைப ெற்றிய இந்த விளக்கக் 
்கலயட்டி்ை ்வளியிடுவதில் ்ெருமகிழ்வய்துகின்ல்றாம்.  

இந்த முன்்ைடுபபின் வழி, ென்முகப ெணொட்டுத் தன்்மகளுடன் 
விளங்கும் மலேசியச் ெமூகத்தில் ்ொங்கல் ்ெருநா்ளப ெற்றிய 
புரித்ேயும் விழிபபுைர்்வயும் உருவாக்க முடியும் எைக் காபெகம் 
்ெரிதும் நம்புகின்்றது. இதன்வழி, இந்நாட்டின் இைநல்லிைக்கத்்தயும் 
புரிந்துைர்்வயும் லமலும் வலுபெடுத்த முடியும் எை எதிர்பொர்கின்ல்றாம்.  

்ொங்கல் விழா  தமிழரின் வாழவில் தனிப்ெரும் திருநாளாக 
விளங்கி வருகின்்றது. இவவிழா்வப ெணொட்டுப ்ெருவிழாவாகத் 
தமிழர்கள் ென்்ைடுங்காேமாகக் ்காணடாடி வருகின்்றைர். உழவர் 
்ெருங்குடியிைரிைராய் விளங்கிய தமிழரின் ெணொட்டில் ஊறி நிற்கும் 
்ொது்ம உைர்்வயும் இயற்்க லநயத்்தயும் ்வளிபெடுத்தும் 
விழாவாக அ்மவலத ்ொங்கல் திருநாள். உ்ழபபின் ெயைால் வயல், 
்ெரும் வி்ளச்ெ்ேத் தரும்லொது, அதற்குத் து்ைநின்்ற இயற்்க்ய 
நன்றியுைர்லவாடு  உள்ளத்தால் லொற்றும்  ெணபி்ையும் உழவின் 
லமன்்ம்யயும் இவவிழா உள்வாங்கி ஒளிர்கின்்றது. உேகியலின் ்ொதுப 
ெணொட்டு விழுமியங்க்ளத் தாங்கி நிற்கும் ்ொங்கல் திருநாளின் 
்ொது்ம உைர்வுக்ள மக்கள் மைங்களிலும், இன்்்றய இ்ளயத் 
த்ேமு்்றயின் உைர்விலும் ெதியமிட லவணடியது காேத்லத்வ 
என்ெ்தக் காபெகம் உைர்கின்்றது. அவவ்கயில், இக்்கலயடு ் ொங்கல் 
திருநா்ளப ெற்றிய ்தளிவாை விளக்கத்்தத் தரும் எைப ்ெரிதும் 
நம்புகின்ல்றாம்.



இறுதியாக, இந்தக் ்கலயட்டின் ஆக்கபெணியில் முன்னின்று 
உ்ழத்த அ்ைவருக்கும் என் உளங்கனிந்த நன்றி்யத் ்தரிவித்துக் 
்காள்கின்ல்றன்.  திரு.மு.லகாொேன் (தமிழப பிரிவு), மு்ைவர் இரா.
குமாரலவலு மற்றும் திருமதி. ஸ்ரீலதவி கிருஷைன் (மோய் ்மாழிப பிரிவு), 
திரு. மு. சிதம்ெரம் (ஆங்கிேப பிரிவு) ஆகிலயார் நம் நன்றிக்குரியவர்கள். 
லமலும், இக்்கலயட்டி்ைச் சீராய்வு ்ெய்து ்ெம்்ம ்ெய்த மு்ைவர். 
அ.மலைான்மணி (தமிழப பிரிவு) மற்றும் முன்சி, லடவான் ெகாொ டான் 
புஸ்தகா டத்லதா ஈஸ்வரன் ் ெருமாள், (மோய் ் மாழிப பிரிவு) ஆகிலயா்ரப 
்ெரு்மக்குரிய ்ெருமக்களாய்ப லொற்றி வைங்குகின்ல்றன்.

அலத லவ்ளயில், இக்்கலயடு இத்த்கய லநர்த்திலயாடு ்வளிவர 
து்ைநின்்ற மருத்துவர் ்ெல்வம் அவர்களின் உ்ழபபும் மு்ைபபும் 
அரு்மக்குரியது. இ்வ அ்ைத்திலும் லமோக, இக்்கலயட்டி்ை 
்வளிக்்காைர ஏற்ெட்ட அ்ைத்துச் ்ெேவுக்ளயும் ஏற்றுக்்காணட 
மருத்துவர் ்ெல்வம் அவர்களின் ்ெற்ல்றார் திரு.்ெல்ேபென் மற்றும் 
திருமதி.அருக்காணி இ்ையரின் ்ெருந்தன்்ம்ய ்நஞொரப 
லொற்றுவலதாடு இக்்கலயட்டி்ை அவர்தம் தாளாண்மக்குச் ெமர்பெைம் 
்ெய்கின்ல்றாம். 

இறுதியாக இக்்கலயட்டின் உருவாக்கத்தில் லநரடியாகலவா 
ம்்றமுகமாகலவா உ்ழபபும் ஒத்து்ழபபும் நல்கிய அ்ைத்துத் 
தரபபிைருக்கும் மீணடும் என் மைம் கனிந்த  நன்றியி்ையும் 
வாழத்துக்க்ளயும் ்தரிவித்துக் ்காள்கின்ல்றன்.

நன்றி. வைக்கம்.

கு. நாராயணசாமி
து்ைத்த்ேவர்,
மலேசியத் தமிழ்மாழிக் காபெகம்



Kata Alu-aluan
TIMBALAN PENGERUSI

MAJLIS PEMBAKUAN BAHASA TAMIL MALAYSIA (MPBTM)

Majlis Pembakuan Bahasa Tamil Malaysia (MPBTM) ialah sebuah badan yang 
diwujudkan untuk menyumbang ke arah menambahbaik dan memajukan Bahasa Tamil 
serta pemahaman budaya masyarakat Tamil dalam kalangan masyarakat Malaysia. 
Justeru itu, majlis ini memutuskan untuk menghasilkan sebuah risalah tentang Perayaan 
Ponggal yang bukan sahaja disambut oleh masyarakat Tamil bahkan pelbagai lapisan 
masyarakat Malaysia juga turut menyertai sambutan ini. 

Sehubungan dengan ini, MPBTM berhasrat untuk meningkatkan kepekaan dan 
kesedaran terhadap sambutan ini dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang 
kaum. Oleh itu, risalah `Perayaan Ponggal’ ini diharapkan dapat menyumbang ke arah 
persefahaman antara kaum dan komuniti. Hal ini akan seterusnya mempererat dan 
mengukuhkan keharmonian antara mereka. 

Perayaan Ponggal adalah sambutan kebudayaan masyarakat Tamil sejak turun-
temurun. Sebahagian besar daripada mereka yang merupakan golongan agrarian/
petani menyambut perayaan ini sebagai tanda kesyukuran terhadap alam semesta yang 
menyumbang ke arah hasil pertanian yang lumayan. Secara implisitnya, sambutan ini 
diadakan selepas musim menuai bagi menghargai daya usaha dan tenaga kerja para 
petani.

MPBTM sedar bahawa Perayaan Ponggal mengandungi nilai-nilai universal yang harus 
disemai dalam hati sanubari masyarakat setempat, terutama sekali dalam kalangan 
generasi muda. Kami berharap risalah ini dapat memberi satu gambaran yang lebih jelas 
tentang sambutan Perayaan Ponggal. 

Akhir kata, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam 
menjayakan penghasilan risalah ini. Penghargaan dan tahniah diucapkan kepada Encik 
M. Gopalan (pengarang versi Bahasa Tamil), Dr. R.Kumaravelu dan Puan Sreedevi 
Krishnan  (pengarang versi Bahasa Malaysia), Encik M. Sedaparam (pengarang Bahasa 
Inggeris), Dr. A.Manonmani (penyemak versi Bahasa Tamil) serta Dato’ Eswaran 
Perumal, Munsyi Dewan Bahasa dan Pustaka (penyemak versi Bahasa Malaysia). 

Tidak dilupakan juga sumbangan Dr. Silvam dan kedua-dua ibu bapa beliau, Encik 
Sellappan dan Puan Arukkani,yang menanggung kos penerbitan risalah ini. Sebagai 
tanda penghargaan, pihak MPBTM ingin mendedikasikan risalah ini kepada mereka.

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih 
kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan 
penerbitan risalah ini. 

K.NARAYANASAMY
TIMBALAN PENGERUSI,
MAJLIS PEMBAKUAN BAHASA TAMIL MALAYSIA (MPBTM)



சமர்ப்பணம்

இக்கையேட்டின் பதிப்பிற்குப் பபொருளுதவி பெயத 
தமிழ்த்திரு. பெல்லப்பன் மற்றும் திருமதி.அருககைொணி இ்ைேரின் 
பபருநதன்்ம்ே பெஞெொரப் யபொற்றுவயதொடு இக்கையேட்டி்ை 

அவரதம் தொளொண்மககுச் ெமரப்பைம் பெயகிய�ொம்.

Didedikasikan Kepada

Encik Sellappan dan Puan Arukkani 
yang menanggung kos penerbitan risalah ini.



SIDANG EDITOR / படைபபபாளர்கள்

PENASIHAT / ஏடேர்

ENCIK. NARAYANASAMY KUPPUSAMY
தமிழ்த்திரு. நாைாயணசாமி குப்புசாமி

PENGARANG / படைபபபாளர்கள்:

VERSI BAHASA TAMIL / தமிழ்மாழிப பிரிவு:

Encik M. Gopalan (Tamilarasu)
தமிழ்த்திரு. மு.ககாபாலன் (தமிழைசு)

VERSI BAHASA MELAYU / மோய்்மாழிப பிரிவு:

Dr. R. Kumaravelu
முரைவர் இைா. குமாைகவலு 
Puan Sreedevi Krishnan  
திருமதி. �கதவி கிருஷணன்

VERSI BAHASA INGGERIS / ஆங்கிே்மாழிப பிரிவு:

Encik M. Sadaparam
தமிழ்த்திரு மு. சிதமபைம

த�ொடர்புக்கு:

 மலைசியத ்தமிழ்மொழிக் கொப்பகம்

T2L6, Tower 2, Level 6, Wisma MCIS
Jalan Barat, Petalling Jaya,
Selangor

Website : http://tamilmozhikaappagam.org
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ப்பொங்கல் திருநொள்
பின்னணி

த�ொங்கல்  �மிழொின்  �னிபத�ரும் �ிருநொள். இவ்ிழொ �ன்தனடுங்கொலமொ்கத் 
�மிழர்்களொல் த்கொணடொடப�ட்டு ்ரு்கின்்றது. �ழந�மிழ் நொட்டில் இவ்ிழொ 
மரபு்ழி த்கொணடொடப�ட்டு ் ந� த�ருநொளொகும். ்கொலமொற்றத்�ில், த�வ்்களின் 
அடிப�வடயில், �மிழர்்கள் எஙத்கல்லொம் குடித�யர்ந�னதரொ அஙத்கல்லொம் 
�மிழொின் �ண�ொட்டு ்ிழொ்ொ்கப இவ்ிழொவ்ப த�ொற்றிக் த்கொணடொடி 
ம்கிழ்்கின்்றனர்.

ப�ொங்கல் விழொ என�பென்ன? 

     த�ொங்கல் �ிருநொள், அரும்த�ொருவள 
உணர்த்�ி நிற்கின்்றது. உவழப�ின் �யனொல் 
்யல், த�ரும் ்ிவளச்சவலத் �ரும்த�ொது 
உள்ளம் ம்கிழ்ச்சியில் த�ொங்கி நிறகும். அவ� 
அறு்வட த்சய்யும்த�ொது உள்ளம் 
த�ருமி�த்�ொல் த�ொங்கி நிறகும்.  அறு்வடயில் 
்கிவடத்� அந� மு�ல்  தநல்வல அொி்சியொக்்கி, 
அவ�ப �சும்�ொலுடன் ்கலநது ்சவமக்வ்கயில் 
அது த�ொங்கி எழும், அது ்கணடு உள்ளம் 
பூொிப�ில் த�ொங்கி நிறகும். உவழப�ிறகும் 
உல்க மலர்ச்சிக்கும் துவண நிறகும் ்க�ிர்னுக்கு 
மனத்�ில் ம்கிழ்ச்சிப த�ொங்க �ிருப�வடயல் 
இடும்த�ொது, மனத்�ில் இவ்றதந்றியும் 

மன்�வ� தந்றியும் த�ொங்கி நிறகும். இந� மனநிவ்றவும் ம்கிழ்ச்சியும் நறத�றும் 
இனி ்ரு்கின்்ற நொதளல்லொம் த�ொங்கி ்ழியும் என்�வ�ப த�ொங்கல் எனும் 
அருஞத்சொல் மவ்றமு்கமொய் உணர்த்�ி நிற்கின்்றது.
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ப�ொங்கல் திருநொள் ஏன ப்கொண்ொ்ப�டுகின்றது?

 இயறவ்கவயப த�ொறறு்து �மிழொின்  
்ொழ்க்வ்க தந்றி. இயறவ்கச சுறறுச சூழலும் 
எழிலும் அழியொமலும் த்கடொமலும் �ங்களின் 
்ொழ்வ்த் �மிழர்்கள்அவமத்து ்ொழ்ந�னர். 
இ�ன் ஒரு கூ்றொ்கத் இயறவ்கவயப த�ொற்றி 
்ொழ்ந�னர். அவ்வ்கயில்�ொன் �மிழர்்களின் 
்ொழ்்ில் த�ொங்கல் �ிருநொள் �னியிடம் 
த�றறுச ்சி்றப�ொ்கக் த்கொணடொடப�ட்டு 
்ரு்கின்்றது. இயறவ்கவய உளமொரப த�ொற்றி, 
நன்்றி உணர்வ் த்ளிப�டுத்தும் �ண�ொட்டுத் 
�ிரு்ிழொ்ொ்கச சு்ற்த் �ிங்கள் (வ� மொ�ம்)  
மு�ல் நொளில் இநநொள் த்கொணடொடப�டு்கி்றது. 

உல்கின் �வலயொயத் த�ொழிலொய் ்ிளஙகும் உழவ்யும் உழ்ப 
த�ருஙகுடியினவரயும் வ்கக்கூப�ித் த�ொழும் �வ்கவமவயயும் இநநொள் 
த்கொணடுள்ளது. உலவ்கத் �வழக்்கச த்சய்து உயிர்்கவள   ்ொழ்்ிக்கும் 
்க�ிர்வனயும் மனி�னின் ் ொழ்்ியலுக்குத்  துவண த்சய்யும் உயிொினங்கவளயும் 
நன்்றியுணர்த்ொடு த�ொறறு்து இநநன்னொளின் ்சி்றப�ொகும். வ�த்�ிங்களின் 
்சி்றபவ�க் ்கரு�ி, �மிழ்றிஞர்்கள் இம்மொ�த்வ�த்  �மிழ்ப புத்�ொணடுப �ி்றப�ொ்கவும் 
ம்கிழ்த்ொடு ்ரத்றறு ம்கிழ்்கி்றொர்்கள். 

�மிழர் �ண�ொட்டின் கூறு்களொன நன்்றி �ொரொட்டு�ல், தூய்வம 
த�ணு�ல், மொந�ர் உ்றவ் ்லுப�டுத்து�ல், உடல் ்லிவம ்கொட்டும் வீரத்வ� 
த்ளிப�டுத்து�ல் த�ொன்்ற நற�ணபு்களின் த்ளிப�ொடு்கவளத் வ�பத�ொங்கல் 
த்ளிக்்கொட்டு்கின்்றது.

ப�ொங்கல் திருநொளின வரலொறு

மனி� இனத்�ின் �டிமுவ்ற ் ளர்ச்சியில் ் ிலஙகு்கவளப த�ொல் மனி�ன் 
்ொழ்ந� ்கொலம் ஒன்று இருந�து. �ொன் உயிர் ்ொழ மற்ற உயிொினங்கவளக் 
த்கொன்று உணணு்தும் இயறவ்கயில் ்கிவடத்� உணவு ் வ்க்கவளயும் சூழலுக்கு 
ஏற� உணணும் மரபும் அன்று மனி� ் ொழ்்ில் �்ிர்க்்க இயலொ உணவு முவ்றயொய் 
இருந�து. அ�ிலிருநது, மனி�னுக்கு அ்றிவும் �ட்ட்றிவும் மிளிர்ந�ன. ் ொழ்்ியல் 
முவ்றயில் மொற்றங்கள் ் ிவளந�ன. உணவ்த் த�டி அவல்தும்  அவவுணவு, 
த�வ்க்கு ஏற� ்கிவடக்்கொ�த�ொது ்ருத்�முறறு ்ொடியதும் ்க்சபவ�த் �ந�ன. 

இநநிவல மொ்ற, �ொதன உணவ் உரு்ொக்கும் முயற்சியில் மனி�ன் 
இ்றங்கினொன். அ�ன் ்ிவள�யன்  உழவுத்த�ொழிவல உரு்ொக்்கித் �ந�து. 
யொவரயும் ்ருத்�ொமல் �ொதம உரு்ொக்கும் உண்ில் ்ிவளச்சலில் ம்கிழ்ந� 
மனி�ன், அந� ் ிவளச்சலுக்கு உறுதுவணயொய் நின்்ற இயறவ்கவயப த�ொற்றி 
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ம்கிழ்ந�ொன். அத�ொடு, ் ிவளச்சலுக்்கொன மவழவய உரு்ொக்்கித் �நது உல்கின் 
இயக்்கத்�ிறகு உயிர் �ந� ்க�ிர்வனயும் ்ிவளச்சலுக்குத் துவணநின்்ற 
உயிொினங்கவளயும் த�ொற்றி நின்்றொன். அதுத் �ின்னர், த�ொங்கல் �ிருநொளொ்க 
மலர்நது நின்்றது. அடிப�வடயில், உயிர் ் ொழ உ�்ியொய் நின்்றவ்க்கு  நன்்றி 
த�ொி்ிக்கும் இயறவ்கத் �ிருநொளொய்ப த�ொங்கல் �ிருநொள் ்ளர்நது உயிர் 
த�ற்றது.

சு்ற்த் �ிங்களில்(வ�மொ�ம்) இந�ப த�ரு்ிழொ்ிவன நீணட 
தநடுங்கொலமொ்கக் �மிழர்்கள் த்கொணடொடி ் ந�ிருக்்கின்்றனர் என்�வ� நம் ்சங்க 
இலக்்கியங்கள் த�ளி்ொ்கக் ்கொட்டு்கின்்றன.

‘வ�இத் �ிங்கள் �ண்கயம் �டியும்’ என்று நற்றிணையும்

‘வ�இத் �ிங்கள் �ணணிய �ொினும்’ என்று குறுநபெொண்கயும்

‘வ�இத் �ிங்கள் �ண்கயம் த�ொல்’ என்று பு்றநொனூறும்

‘வ�யில் நீரொடி �்ம் �வலப�டு்ொதயொ’ என்று ்கலிதபெொண்கயும்

இந� உணவமவய தமய்ப�ிக்்கின்்றன.

எனத், வ�பத�ொங்கல்  �மிழ் மர�ியல் ்சொர்ந� ஒரு மொணபுமிகு �ண�ொட்டு 
்ிழொ எனக் கு்றிப�ிட்டுச த்சொல்லலொம்.

ப�ொங்கல் விழொவின ப�ருணையும் அருணையும்

	 த�ொங்கல் ்ிழொ இயறவ்கயின் த�ருஙகூ்றொய் ்ிளஙகும் ்க�ிர்னின் 
த�ருங த்கொவடவயப த�ொற்றி நன்்றி த�ொி்ிக்கும் உணர்வுத் �ிரு்ிழொ்ொ்க 
அவம்கி்றது.

சுழனறும்ஏர் பின்ன(து) உல்கம் அெ்னொல் 

உழநதும் உழவவ ெணல   (ெமிழைண்ற 1031)

என்னும் �ிருக்கு்றளின் ்சொரத்வ� முன்வ்த்து உழவுத் த�ொழிவலயும் 
உழ்ர் த�ருஙகுடிவமவயயும் த�ருவமதயொடு த�ொறறு்கின்்றது.

	 �ன் உவழபபுக்கும் முயற்சிக்கும் உறுதுவணயொ்க இருக்கும் ‘ஏர்’ 
என்்ற ்கரு்ிவயயும் நிலத்வ� உழுது �ண�டுத்� த�ருநதுவண புொிந� 
்கொவளவயயும் ்கனி்ொய்ப த�ொற்றி உயிொிணக்்கத்�ின் �வ்கவமவயக் 
த்கொணடுள்ளது.

	 இயறவ்கதயொடு இவயநது இவ்றவமயின் த�ருணவமவய 
உணர்த்து்த�ொடு �மிழொின் த�ொன்வம ்ழி�ொட்டு முவ்றவயயும் 
�வ்ற்சொறறு்கி்றது. 

	 ஓரொணடுக் ்கொலம் ் யலில் ் ியர்வ் ்சிந�ி உவழத்� உவழப�ின் �யனொல், 
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்ரு்கின்்ற ்கொலம் ்ளமொகும் என்னும் ்வ்கயில் ‘வ� �ி்றந�ொல் ்ழி 
�ி்றக்கும்’ என்்ற �ன்னம்�ிக்வ்கவய உள்ளத்�ில் ்ிவ�க்்கி்றது.

	 உள்ளத்�ில் த�ங்கி நிறகும் �ழவம உணர்வு்கவள நீக்்கி, புத்துணர்த்ொடும் 
எழுச்சிதயொடும் புதுவமவய எ�ிர்த்கொள்ளும் உணர்வ்த் த�ொறறு்ிக்்கி்றது.

ப�ொங்கல் திருநொள் சைய  விழொவொ?

அன்று த�ொட்டு இன்று ்வரயில் த�ொங்கல் �ிரு்ிழொ ்சமு்கம் ்சொர்ந� 
�ண�ொட்டு ் ிழொ்ொ்கத் இருநது ் ரு்கின்்றது. அது ்சமயம் ்சொர்ந� ் ிழொ்ன்று. 
த�ொங்கல் �ிருநொவளச ்சமயத் �ிரு்ிழொ்ொ்கப �ொர்ப�து மி்கத் �்று. இது 
முற்றிலும் �ண�ொட்டுத் �ிரு்ிழொ என்�வ� யொரொலும் மறுக்்க இயலொது. �மிழொின் 
�ண�ொட்டில் ஊ்றி நிறகும் த�ொதுவம உணர்வ்யும் அ்றிவுப �ண�ொடு்கவளயும் 
த்ளிப�டுத்தும் ்ிழொ்ொ்க அவம்த� த�ொங்கல் �ிருநொள். இது, �மிழர்்கள் 
த�ொறறும் அ்றத்�ின் த�ருவமவயப �வ்ற்சொறறும் �ண�ொட்டுப த�ரு்ிழொ்ொகும்.

�ன் உயிர்த�ொல் மன்னுயிவரயும் தந்சி என்று த�ொருள் த்சொல்லும் மொணபுறு 
த�ரு்ிழொ இவ்ிழொ. 

�குததுணடு �ல்லுயிர் ஓம்புெல் நூவலொர் 

பெொகுதெவற்றுள் எல்லொம் ெணல

என்்ற �ிருக்கு்றளின் த�ரு தந்றிவயத் �ி்றப�டுத்�ிக் ்கொட்டும் மனி�தநய ்ிழொ 
இவ்ிழொ. 

உணடி ப்கொடுதவெொர் உயிர் ப்கொடுதவெொவர....

என்று இவ்றதந்றிவய நன்்றியுணர்த்ொடு த்ளிப�டுத்�ிக் ்கொட்டும் அ்றத்�ின் 
�ிரு்ிழொ இவ்ிழொ.

ப�ொங்கலும் ெமிழொணடுப பி்றபபும்

	 ்ொனியல் அ்றித்ொடும் அ்றி்ியல் ்சிந�வனதயொடும் �மிழ்ப  புத்�ொணடின் 
�ி்றபபு முவ்றப�டுத்�ப�ட்டுள்ளது. இ�ன் அடிப�வடயில், �மிழ்ப 
புத்�ொணடுப �ி்றப�ிறகும் த�ொங்கல் ் ிழொ்ிறகும் தநருங்கிய த�ொடர்புணடு. 
�மிழ்ப புத்�ொணடு, சு்ற்த்�ிங்கள் (வ�மொ�ம்) மு�ல் நொளில், த�ொங்கல் 
�ிருநொளின் த்கொணடொட்டத்த�ொடு த்சர்நது �ி்றக்்கின்்றது. இந�த் 
�மிழொணடுப  �ி்றபபு, ்க�ிர்னின் ் ொனியல் த்சல்வ்கவயக் (�யணத்வ�) 
்கணக்்கில் த்கொணடு த்சம்வமயொ்க ்வரயறுக்்கப�ட்டுள்ளது. 

	 �மிழ் ஆணடுத் த�ொடக்்கம் சு்ற்ம் (வ� மொ�ம்)  மு�ல் நொளில் த�ொடங்கி 
்சிவல (மொர்்கழி) �ிங்களில் நிவ்றவுறு்கி்றது.  �மிழ் மொ�ங்கள் 12உம் ஓவர 
(ரொ்சி) த�யர்்களின் அடிப�வடயில் அவமநதுள்ளன. ஆறு ஓவர்கள் 
உல்கத்�ின் ்ட�ொ�ியில் இயஙகு்கின்்றன. ஏவனய ஆறு ஓவர்கள் 
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உல்கத்�ின் த�ன்�ொ�ியில் இயஙகு்கின்்றன. 
இ�ில் மு�ல் ஆறு ஓவர்கள் ஏறு ஓவர்கள் 
எனப�டு்கின்்றன. ஏவனய ஆறு ஓவர்கள் 
இ்றஙகு ஓவர்கள் எனப�டு்கின்்றன.

	 ்க�ிர்ன் ்ட்டப �ொவ�யில் த்சல்லும் 
்ட த்சல்ில் (ஏறு த்சலவு) உள்ள மு�ல் 
ஆறு ஓவர்களின் உச்சநிவல, தமழ 
ஓவர எனப�டும். இ�ில்�ொன் ்க�ிர்ன் 
உச்சம் த�று்கின்்றது. இதுத் தமழ்ிழு 
எனப�டு்கின்்றது.  அத�த�ொல், த�ன்�ொ�ியில் 
த்சல்லும்  த�ன்த்சல்ில் (இ்றஙகு த்சலவு) 
அ�ன் உச்சநிவல, துலொ ஓவரயொகும். இது துலொ்ிழு எனப�டு்கின்்றது. 
இந� இரு்வ்கயொன த்சல்ின் அடிப�வடயில் �ொன் �மிழொணடுப 
�ி்றபபும் அவம்கி்றது. 

	 �மிழொணடுப �ி்றபபு, ்க�ிர்னின் ்ட த்சல்ில், அ�ொ்து, தமழ 
்ிழு்த்�ில் சு்ற் ஓவரவய அல்லது வ� மொ�த்வ�  மு�லிடமொ்கக் த்கொணடு 
த�ொடஙகு்கின்்றது. இது மி்கச ்சொியொ்கச சு்ற்த்  �ிங்களில்  (வ� மொ�ம் 
- ்சன்ொி 14 ஆம் நொள்) அவம்கின்்றது. ஓரொணடுச த்சல்ிறகு அல்லது 
�யணத்�ிறகுப  �ின், ்க�ிர்ன் ஒரு சுறவ்றத்  துலொ ஓவரயில் நிவ்றவு 
த்சய்்கின்்றது. இது ்சிவல �ிங்களின் 
(மொர்்கழி மொ�ம்) இறு�ி நொளில் 
அவம்கின்்றது. அவ்வ்கயில், 
�மிழ் ஆணடு, சு்ற்ம் (வ�) மு�ல் 
நொளில் த�ொடங்கி, ்சிவலத் �ிங்களில் 
(மொர்்கழி) நிவ்ற்வட்கின்்றது. 
இஃது அ்றி்ியல் முவ்றவமதயொடும் 
�மிழ் மொ�ப �ி்றப�ின் 
இலக்்கண அவமபத�ொடும் 
ஒன்்றி அவமநதுள்ளவ�ப 
புலப�டுத்து்கின்்றது.

	 இபபுத்�ொணடு முவ்றவமவயதய, 
�ிரு்ள்ளு்ர் த�ொடரொணடு என்றும் 
முவ்றவம த்சய்துள்ளனர் �மிழ் 
அ்றிஞர் த�ருமக்்கள்.  �மிழொின் 
்கணியக் த்கொட்�ொடு்கள் என்்ற 
த்சொ�ிடம்,  நொள், மொ�க்்கணக்கு 
முவ்றயில் எவ்வ்க மொற்றமும் 
த்சய்யொமல், நொள்மீன், மொ�ப 
த�யர், ்கிழவமப த�யர்்கள் மு�லிய 
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�ழந�மிழ் முவ்றயிதலதய நிவலநிறுத்�ப�ட்டு, இந�த் �மிழொணடு 
முவ்றவம ்வ்கப�டுத்�ப�ட்டுள்ளது. 

	 ்ட இந�ிய ்சொலி்ொ்கன ஆணடு முவ்றவயத்  �ழு்ொமல், �மிழர்்கள் 
்கணட்றிந� ்க�ிர் இயக்்கம், நிலொ இயக்்கம், நொள்மீன் இயக்்கம், 
த்கொள்்களின் இயக்்கம் ஆ்கிய்றவ்ற உள்ளடக்்கிய ்கொலக் ்கணி�த்�ின் 
அடிப�வடயில் இந�த் �மிழொணடு முவ்றவம ்டி்ம் த்சய்யப�ட்டது 
என்�து த�ளி்ொன உணவமயொகும்.

	 எனத், �மிழொின் அறு்வடத் �ிருநொளொன வ�ப த�ொங்கலுக்கும், 
�மிழ்ப புத்�ொணடிறகும் தநருங்கிய �ண�ொட்டு, அ்றி்ியல் த�ொடர்பு்கள் 
மிகுநதுள்ளன. 

(நனறி : ப�ொங்கல் ெமிழபபுதெொணடுக் ப்கொண்ொட்ம்) 

– இர.திருசபசல்வம்

ப�ொங்கல் விழொ ப்கொண்ொ்ப�டும் முண்ற

த�ொங்கல், நொன்கு நொள் ்ிழொ்ொ்கக் ்கவடப�ிடிக்்கப�டு்கின்்றது. இந� 
நொன்கு நொள்்களும் அ�ன�ன் �னித்�ன்வம்கதளொடும் த்ச்றிந� த�ொருதளொடும் 
த்கொணடொடப�டு்கின்்றன. 

முெல்நொள் : வ�ொகிப ப�ருநொள்

த�ொங்கல் �ிருநொளுக்கு மு�ல் நொள் த்கொணடொட்டம் த�ொ்கிப த�ருநொள் ஆகும். 
இத்�ிருநொள், மொர்்கழி முடி்ில், வ�த்�ிங்கள் த�ொடக்்கத்�ில் ் ரு்கின்்றது. எனத், 
த�ொ்கி மொர்்கழி இறு�ி நொளன்று ் ரும். இநநொளில், இல்லத்வ� முழு்துமொ்க துபபுரவு 
த்சய்து தூய்வமப �டுத்து்ொர்்கள். இல்லத்வ�க் ்கரும்பு, மொ்ிவலத் த�ொரணம், 
்ொவழ மரங்கள் த�ொன்்ற்றவ்றக் ்கட்டி அழகு�டுத்து்த�ொடு,  அொி்சிமொவு 
த்கொலங்கவள முன் ்ொ்சலில் இட்டுத் �மிழ்ப �ண�ொட்டு உணர்வு்கள் தமலிடும் 
்ணணம் வீட்வடப புவன்ொக்்கம் த்சய்்ொர்்கள். இநநொளில் இல்லநத�ொறும் உள்ள 
�வழய, �யன்�டொப த�ொருள்்கவளக் நீக்்கித் �ீயிலிடு்ர். இது �வழயன்றவ்றக் 
்கழிப��ற்கொ்க தமறத்கொள்ளப�டும் 
த்சயலொ்க அவம்கின்்றது. இல்லங்களில் 
த�வ்யற்ற குபவ�்கள் த�ருகு்வ� 
இது �டுத்து வீடு தூய்வமயொ்க  
இருக்்க உ�வும். இநநொளில் வீட்டில் 
பு�ிய த�ொருள்்கள் புழக்்கத்�ிறகு 
்ரும். அத� த்வளயில் உள்ளத்�ில் 
அவடந�ிருக்கும் த்ணடத்�்கொ� 
எணணங்கவளயும் உணர்வு்கவளயும் 
நீக்்கி, பு�ிய புத்துணர்ச்சிதயொடு த�ொங்கலின் ்ரவ்யும் புத்�ொணடின் 
�ி்றபவ�யும் எ�ிர்த்கொள்ளும் நிவலவய இபத�ொ்கித் �ிருநொள் உரு்ொக்கு்கி்றது. 
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�வழயன ்கழி�லும் பு�ியன புகு�லும் என்று முன்தனொர் ்குத்� உள்ியல் 
தந்றிமுவ்றயிவனயும் த�ொ்கிப த�ருநொள் மவ்றமு்கமொய்த் �ொங்கி நிற்கி்றது.

இரண்ொம் நொள் விழொ – ப�ரும் ப�ொங்கல்

த�ொங்கல் த்கொணடொட்டத்�ின் இரணடொம் நொள் ்ிழொ 
த�ரும்த�ொங்கல் எனப�டும். இதுத் த�ொங்கல் �ிருநொளின் த�ரு்ிழொ்ொ்கக்  
த்கொணடொடப�டு்கின்்றது. �ங்களின்  ் ிவள நிலத்�ில் ் ிவளந� மு�ல் தநல்வல 
அொி்சியொக்்கி அ�னுடன், ்சீனி, ்கடவல 
்வ்க்கள், �சும்�ொல் த�ொன்்ற்றவ்றப  
புதுப�ொவனயிலிட்டு, வீட்டின் முன் 
�கு�ியில், த்ளிபபு்றத்�ில், ்க�ிர்ன் 
உ�ிக்கும் த்ளயில் ்கிழக்குத் �ிவ்ச தநொக்்கிப  
த�ொங்கலிடு்ர். வ்க்்கப�டும் த�ொங்கல் 
த�ொங்கி எழும் தநரத்�ில் ம்களிரும் குடும்� 
உறுப�ினர்்களும் த�ொங்கலிடும் �ொவனவயச 
சூழ்நது நின்று, `”த�ொங்கதலொ த�ொங்கல்..!” 
எனக் கூ்ி ம்கிழ்்ர். இது த்சழுவமயின் 
த்ளிப�ொடொ்கக் ்கரு�ப�டு்கின்்றது. 
த�ொங்கிய த�ொங்கவலக் ்க�ிர்னுக்குத் �ிருப�வடயல் த்சய்்ொர்்கள். �யிர்த் 
த�ொழிலுக்குக் ்க�ிர்தன  ஒளித்�நது மி்கத் துவணயொ்க  இருப��ொல் நன்்றிப 
த�ருக்த்கொடு இப�வடயவல இடு்ொர்்கள்.

அதுமட்டுமின்்றி, இக்்க�ிர் ஒளி எநநிவலயிலும் மங்கொது, �ொ�ிபபு்றொது 
்கிட்ட த்ணடும். அபத�ொது�ொன் �யிர்த் த�ொழில் ்சி்றக்கும்; உழ்ர்்களின் 
்ொழ்க்வ்கச த்சழிக்கும் என்��னொல், நன்்றி �ொரொட்டத் இந�க் ்க�ிர்ப 
த�ொங்கவல உள்ளன்�ின் உணர்த்ொடு  இந� இரணடொம் ்ிழொ்ொ்கக் 
த்கொணடொடு்கி்றொர்்கள். இபத�ொங்கவலக் குடும்�த்�ினர் அவன்ரும் �்கிர்நது 
உணடு ம்கிழ்்ர்; ்ருவ்கயொளர்்களுக்கும் ்ழங்கி இன்புறு்ர். 

மூன்றொம் நொள் விழொ – ைொடடுப ப�ொங்கல்

அடுத்து, மூன்்றொம் நொள் ் ிழொ மொட்டுப த�ொங்கல் எனப�டும். �மிழொிவடதயயும் 
�யிர்த்த�ொழில் மு�ன்வமத் த�ொழில்்களுள் ஒன்்றொ்க இருநது ் நதுள்ளது. அ்ர்்களின் 
த்ளொணவமக்கும் உழ்ர்்களின் ்ொழ்்ிலும்  மொடு, த�ருநதுவணயொ்கவும் 
மு�ன்வமயொன ஓர் அங்கமொ்கவும் 
இருநதுள்ளது. நிலங்கவள உழுது 
�ண�டுத்�  ஏர் என்்ற ்கரு்ிவயப 
�யன்�டுத்�ி மொடு்கவளக் த்கொணடு 
உழு�ிருக்்கின்்றனர். மொடு்களின் 
துவணயின்்றி நிலங்கவள ஒரு்கொலும் 
்ிவளச்சலுக்கு உழ்ர்்களொல் 
�ண�டுத்�ியிருக்்க முடியொது. தமலும், 
உழ்ர்்களின் குடும்�த்�ொர் நலமொ்கவும் 
�ிடமொ்கவும் ்ொழ  மொட்டின் �ொல் 
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த�ொிதும் உ�்ியுள்ளத�ொடு, �ழந�மிழொின் 
த�ொக்கு்ரத்�ிலும் ் ணடி்கவள இழுத்துச 
த்சல்லவும் மொடு �யன்�ட்டுள்ளது. 
எனத், மொட்டுப த�ொங்கலன்று, 
மொட்டின் த�ருநதுவணயிவனப த�ொற்றி, 
அ�வன இந�ப மொட்டுப த�ொஙலன்று 
ம்கிழ்்ித்�ிருக்்கின்்றனர். இநநொளில், 
மொட்வட மஞ்சள் நீரொல் பூக்குளியல் த்சய்து 
குளிப�ொட்டு்ொர்்கள். �ின்னர், அ�ன் 
த்கொம்பு்களுக்கு ் ணணம் �ீட்டு்த�ொடு 
பூமொவல்களொல் அழகு த்சய்்ொர்்கள். 
மொடு்கள் ்ிரும்�ி உணணும் ்வ்கயில் 
�ழ்வ்க்கள், இனிபபுப �ணடங்கள், 

த�ொங்கல் த�ொன்்ற்றவ்ற ்ழங்கி ம்கிழ்்ொர்்கள். 

த�ொங்கல் �ிருநொளில், �மிழொின் ் ொழ்்ியலில் நன்்றி �ொரொட்டு�ல்  ஒரு மு�ன்வமப 
�ண�ொ்க இருந�து த�ொன்த்ற வீரத்�ின் த்ளிப�ொட்டிவனக் ்கொட்டு்தும்  ஓர் 
இயல்�ொய் இருநதுள்ளது. அவ்வ்கயில், மொட்டுப த�ொங்கலன்று மஞசு்ிரட்டு 
எனப�டும் ‘்சல்லிக்்கட்டு’ ் ிவளயொட்டும் நவடத�றும். இது ்கொவள்கவள அடக்கும் 
வீர ் ிவளயொட்டொகும்.  இளம் �ரு்த்து ஆணமக்்கள் ஆற்றலுக்கும் அஞ்சொவமக்கும் 
்ச்ொல் ்ிடும் ்ிவளயொட்டொ்க  இது அவமயும். இவ்ிவளயொட்டின்த�ொது, 
�ிமிொி ஓடும் ்கொவள்கவள அடக்்கிப �ிடிக்கும் ஆட்ர்்களுக்கு ஏற்ற �ொிசு்களும் 
த்கும�ி்களும் ்ழங்கப�டும்.

நொன்கொம் நொள் விழொ – ்கொணும் ப�ொங்கல் / ்கனனிப ப�ொங்கல் 

த�ொடர்நது ் ரு்து ்கொணும் த�ொங்கல். இநநொளில் ஒரு்ர் மறத்றொரு்ொின் 
இல்லத்�ிறகுச த்சன்று அள்ளொ்ி ம்கிழ்்ர். கு்றிப�ொ்க,  உற்றொர் 
உ்ற்ினொின் இல்லங்களுக்குச 
த்சன்று அ்ர்்கவளச ்கணடு 
ம்கிழ்்த�ொடு ஒன்்றொ்க 
அமர்நது ் ிருநதுணடு ம்கிழ்்ர்.  
இ�ன்்ழி, உ்ற்ிவனயும் 
த�ொடர்�ிவனயும் ் லுப�டுத்�ிக் 
த்கொள்்ர். இவத்வளயில் 
த�ொிய்ர்்களின் ் ொழ்த்து்கவளப 
த�று்தும் ்ழக்்கமொய் 
உள்ளது. ்கொணும் த�ொங்கவலக் 
்கன்னிப த�ொங்கல் என்று 
கூறும் ்ழக்்கமும் நடப�ில் 
உள்ளது. இந� இறு�ிநொள்  த்கொணடொட்டத்�ின் த�ொது �ல்த்று �ண�ொட்டு 
்ிவளயொட்டு்களும் மனம்கிழ்த்ொடு ஆடப�டும். அ�ில், கு்றிப�ொ்க, 
்கன்னிபத�ண்கள் ஒன்றுகூடி த�ொங்கலிடும் ் ழக்்கம் மி்கச ்சி்றப�ொ்க நவடத�றும். 
த்கொலொட்டம், கும்மி த�ொன்்ற �ண�ொட்டுக் குழு நடனங்கவளயும் ம்களிர் ஆடி 
ம்கிழ்்த�ொடு ்கொண�்வரயும் ம்கிழ்்ிப�ர். 
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மதல்சியொ்ில் த�ொங்கல்
	 மதல்சிய நொட்டில் த�ொங்கல் ் ிழொ, நொட்டின் சூழலுக்கு ஏற�வும் ் ொழ்்ியல் 

்சீர்வம்களுக்கு ஏற�வும் ்சில மொற்றங்களுடன் ்சி்றப�ொ்கக் த்கொணடொடப�ட்டு 
்ரு்கின்்றது. இஙத்கயும், தநற�யிொீட்டில் ஈடு�ட்டுள்ள �மிழர்்கள் இ�வன 
அறு்வடத் �ிருநொளொ்கப த�ொற்றிக் த்கொணடொடு்கின்்றனர்.  கு்றிப�ொ்க, 
்சிலொஙகூொிலுள்ள �ஞத்சொங ்கொரொங, ்ச�ொக் த�ர்ணம் ்ட்டொரத் �மிழ் 
்ி்்சொயி்கள் �்ிர்த்து,  த்கடொ மொநிலம் த�ொன்்ற �கு�ி்களில் தநல் 
�யிொிடுத்ொரும் த�ொங்கவல அறு்வடத் �ிரு்ிழொ்ொ்கப த�ொற்றிக் 
த்கொணடொடு்கின்்றனர். 

	 எனினும், மதல்சியொ முழுவமயும் ்ொழும் �மிழர் யொ்ரும், வ�ப 
த�ொங்கவலத் �ங்கள் உவழப�ின் உன்ன�த் �ிருநொளொ்க மட்டுமன்்றி, 
மரபு ்சொர்ந� �ண�ொட்டு ் ிழொ்ொ்கவும் த�ொடர்நது த�ொற்றி ம்கிழ்்கின்்றனர். 

	  இத்�ிரு்ிழொ்ிறகுச ்சி்றபபுப  த�ொது ்ிடுமுவ்ற இல்வல என்��ொல்,  
மதல்சியத் �மிழர்்கள் இ�வனத் �ம் சூழல்்களுக்கு ஏற�, த�ொங்கலின் 
நொன்கு நொள்்கவளயும்  த்கொணடொடி ் ரு்கின்்றனர். த்கொணடொட்டங்களின் 
அளவு இடத்�ிறகு இடம் மொறு�டலொம்; ஆனொல், த�ொங்கல் ்ிழொ்ின் 
உயிதரொட்டமொன உவழப�ின் ்சி்றபவ�ப த�ொறறு�ல், நன்்றி �ொரொட்டு�ல் 
த�ொன்்றவ்யும் �ண�ொட்டுக் ்கொபபும் அப�டிதய ்சிவ�வு்றொமல் 
்கவடப�ிடிக்்கப�டு்கின்்றன. 

	 இருப�ினும், �மிழ்நொட்டின் த்கொணடொட்டத்வ�ப  த�ொன்்றில்லொமல்,  
மதல்சியப த�ொங்கல் �ிருநொள் த்கொணடொட்டத்�ில் ்சிறு த்று�ொடு 
உணடு. மற்ற மூன்று நொள் த்கொணடொட்டங்கவளக் ்கொட்டிலும், இரணடொம் 
நொளொன, த�ொங்கல் வ்க்கும் நொதள, மதல்சியொ்ில் மி்கவும் ்சி்றப�ொ்கக் 
த்கொணடொடப�டு்கி்றது. இன்வ்றய சூழலில், த�ொங்கலன்று �லரும் ்சி்றபபு 
்ிடுமுவ்ற எடுத்துக் த்கொணடு குடும்�த்த�ொடு த�ொங்கவலக் த்கொணடொடும் 
்ழக்்கம் த�ரு்கி ்ரு்கின்்றது. 

	 த�ரும்�ொதலொர் வீட்டுப த�ொங்கல் வ்த்துப த�ொங்கவல ்ரத்றறு 
ம்கிழ்்கின்்றனர். த�ொது்ொ்க, ்கொவலயில் ்க�ிர்வன தநொக்்கிப த�ொங்கல் 
வ்த்துக் த்கொணடொடி ம்கிழ முடியொ�்ர்்கள்,  ்சிலத்வள்களில் மொவல 
தநரங்களில் வீட்டு முற்றத்�ில் குடும்�த்த�ொடு த�ொங்கல் வ்த்து 
ம்கிழ்்கின்்ற ்கொட்்சி்கவள இன்றும் ்கொண முடி்கி்றது. அ�வனத் த�ொடர்நது, 
இர்ில் உ்ற்ினர்்களுடனும் நண�ர்்களுடனும் த�ொங்கல் ் ிருநவ� உணடு 
்களிக்்கின்்றனர். த�ரும்�ொலும் வ்ச் உணவு ்வ்க்கவளதய இக்்கொல் 
உணடு ம்கிழ்்வ�த் �மிழர்்கள் ்ழக்்கமொ்கக் த்கொணடுள்ளனர்.

	 தமலும், மறத்றொரு புதுவமயொ்க மதல்சியொ்ில், சு்ற்ம் (வ�) மொ�ம்  
முழு்தும் இபத�ொங்கல் ் ிழொ ்சமூ்க ் ிழொ்ொ்கக் த்கொணடொடப�ட்டு ் ரு்து 
�னித்து்மொ்க ்ிளஙகு்கி்றது.  மதல்சியொ்ில் இயஙகும் இனம், தமொழி, 
�ண�ொடு ்சொர்ந� இயக்்கங்கள் இ�வன வீட்டு ்ிழொ என்்ற அடிப�வடத் 
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�ன்வமவய மொற்றி   ்சமூ்கப �ண�ொட்டு ்ிழொ்ொ்கப �ள்ளிக்கூடங்கள், 
்சமூ்க மணட�ங்கள், �ிடல் த�ொன்்ற மற்ற த�ொதுத்ளி்களிலும் த்கொணடொடி 
்ரு்கின்்றனர். இ்ற்றில், �மிழர் மட்டுமன்்றி, மலொய்க்்கொரர், ்சீனர் த�ொன்்ற 
மற்ற இனத்�்ரும் �ஙத்கடுத்து ம்கிழ்்கின்்றனர். 

	 த�ொது்ொ்க, வ� மொ�ம் முழுவமயும் �ல்த்று புதுவம்களுடன், 
கு்றிப�ொ்கத் �மிழொின் �ண�ொட்டுக் கூறு்கவள இவணத்து,  இவ்ிழொ 
த்கொணடொடப�ட்டு ் ரு்கின்்றது. த்கொலம் இடு�ல், மறுத�ொன்்றி(மரு�ொணி)  
இடு�ல், த�ொரணம் �ின்னு�ல், ்சடுகுடு ்ிவளயொட்டு, ்ழுக்கு மரம் 
ஏறு�ல் த�ொன்்ற �ண�ொட்டு நி்கழ்வு்கதளொடு �ல்த்று த�ொட்டி அங்கங்கள் 
இவ்ிழொக்்களில் இடம்த�று்கின்்றன. அ�ிலும் கு்றிப�ொ்க, அவன்ரும் 
ஒன்றுகூடி த�ொங்கல் வ்க்கும் த�ொட்டி்கவள நடத்�ிப த�ொங்கல் ் ிழொ்ின் 
உணர்வு்களுக்கு இவ்ியக்்கங்கள் உயிர் த்கொடுத்து ் ரு்கின்்றன. இவ�த் 
�்ிர்த்துக் ்கவலப�வடபபு்கள், ்கவல இலக்்கியப த�ொட்டி்கள், தமொழியியல் 
�வடபபு்கள் ்சொர்ந� தமவட நி்கழ்ச்சி்களும் த�ொங்கவல ஒட்டி நொடு 
முழுவமயும் நடநது ்ரு்து இன்று இயல்�ொ்கி ்ரு்கின்்றது

	 இவ் மட்டுமின்்றி, த�ொடக்்கநிவலப �ள்ளி்கள், இவடநிவலப 
�ள்ளி்கள்,  உயர்நிவலக்  ்கல்்ிக் கூடங்களில் இயஙகும் �மிழ்தமொழி, 
�ண�ொட்டு இயக்்கங்கள், த�ொங்கல் ் ிழொவ்த் �ங்கள் நட்டிக்வ்க்களுள் 
மு்கொவமயொன  நட்டிக்வ்கயொ்க முன்னின்று நடத்�ி ்ரு்கின்்றன. 
இ�ன்்ழி மொண்ர்்களுக்குப த�ொங்கல் உணர்வும் �ண�ொட்டு உணர்வும்  
ஊக்கு்ிக்்கப�டு்கின்்றன. 
�மிழ்ச ்சொர்ந� 
ஊட்கத் துவ்றயினரும் 
இ ப � ண � ொ ட் டு ப 
த�ரு்ிழொவுக்கு மு�ன்வம 
�நது, த்சய்�ி்கவளயும், 
த�ொங்கல் நி்கழ்வு்களின் 
�டங்கவளயும் த்ளியிட்டு, 
ஊக்்கமும் ஆக்்கமும் 
�நது�வு்கின்்றன; ்ிழொ 
த�ொடர்�ொன உணர்வு்கள் 
�ல்்கிப த�ரு்கத் துவண 
த்சய்்கின்்றன. 

ப�ொங்கல் விழொவும் ெமிழர் திருநொளும்

	 மதல்சியொ்ில் த்கொணடொடப�டும் த�ொங்கல் �ிருநொளுடன் த்சர்நது 
்ர த்ணடிய ்சிந�வன  அறு�து்களில் த�ொடங்கிய  �மிழர்�ிருநொள் 
த்கொணடொட்டங்கள் எனின்,  மிவ்கயன்று. ்கடல் ்கடநது, பு�ிய ் ிடியவல 
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தநொக்்கி ்ந� �மிழர்்கள் இநநொட்டில், தமொழி, ்கவல,  இலக்்கியம்,  
�ண�ொடு,  ்ிவளயொட்டு ஆ்கிய்றவ்றப த�ணிக் ்கொக்்கவும் 
்ளர்க்்கவும் �மிழர் �ிருநொள் ஏற�ொடு்கள் த�ொங்கல் �ிருநொதளொடு 
த்சர்த்துக் த்கொணடொடப�ட்டது. அத்த�ொடு, ்சொ�ி ்சமய த்று�ொடு்களொல் 
�ிளவு�ட்டு நின்்ற �மிழர்்கள், �மிழன் என்்ற �ன்மொன உணர்த்ொடு ஒன்று 
த்சரவும், 1952ஆம் ஆணடு ‘�மிழர் �ிருநொள்’ என்னும் �மிழ் ்ிழொ்ிறகு 
உயிர் த்கொடுத்�ொர் �மிழத்ள் த்கொ.்சொரங்க�ொணியொர்.  த்கொள்வ்க 
த்று�ொடு்களொல் ்சி�றுணடு ்கிடக்்கின்்ற �மிழ் மக்்கள் அவன்ரும் ஒன்று 
த்சரவும், த்றறுவம்கவள ம்றநது ஒன்று�ட்டு நிற்கவும் இத்�மிழர் �ிருநொள் 
அடித்�ளம் இட்டது எனலொம்.  

	 �மிழ் இவளஞர்்களிவடதய ்கவல, இலக்்கிய, தமொழி ஆற்றல்்கவள 
்ளர்க்்க �மிழர் �ிருநொள் த்கொணடொட்டங்களின் த�ொது ஆணடுத�ொறும் 
�ல்த்று ்கவல, இலக்்கிய, தமொழி, �ண�ொட்டுப த�ொட்டி்கள் 
நடத்�ப�ட்டன. அ்றறுள் ்கட்டுவரப த�ொட்டி, ்க்ிவ�ப த�ொட்டி,  
்சிறு்கவ�ப த�ொட்டி, த�சசுப த�ொட்டி,  நடனப த�ொட்டி,  நொட்கப 
த�ொட்டி, த்சொறத�ொர், �ிருக்கு்றள் மனனப த�ொட்டி, பு�ிர்ப த�ொட்டி, த்சவல 
எழிலர்சிப த�ொட்டி,  உடற ்கட்டழ்கர் த�ொட்டி, ஓ்ியப த�ொட்டி, த்கொலம் 
இடும் த�ொட்டி,  பூக்்கட்டும் த�ொட்டி,  வ�யற த�ொட்டி,  குழநவ� 
்ளக்்கொட்்சி, �ொட்டுப த�ொட்டி த�ொன்்றவ் கு்றிப�ிடத்�க்்கவ். 
இபத�ொட்டி்கள் ்ழி �மிழர்்களிவடதய எழுத்து, த�சசு, இவ்ச த�ொன்்ற 
�ல்த்று துவ்ற்கள் ்ளர்்�றகுத் 
�மிழர் �ிருநொள் அடித்�ளம் அவமந�து. 
இவ்ிழொ, முத்�மிழொன இயல், இவ்ச, 
நொட்கம் மு�லிய்றவ்ற ஊக்கு்ித்�து. 
இ�ன்்ழி, இநநொட்டில் நல்ல �ி்றன் 
்ொய்ந� �வடப�ொளி்கள், எழுத்�ொளர்்கள்,  
�ொ்லர்்கள்,  த�ச்சொளர்்கள்,  �ொட்கர்்கள், 
நடி்கர்்கள் எனத் �ரமொன �வடப�ொளர்்களும் 
்கவலஞர்்களும் உரு்ொனொர்்கள்.  

	 இந�த் �மிழர் �ிருநொள் கூட்டங்களில் 
த்சொறத�ொழிவு்கள் ஆறறு்�றகுத்  
�மிழ்கத்�ிலிருநது ஆணடுத�ொறும் மி்கச்சி்றந� �மிழ்ச ்சொன்த்றொர்்கள் 
அவழத்து ்ரப�ட்டனர். அ்ர்்கள் மதல்சியத் �மிழர் உள்ளங்களில் 
தமொழிப�றவ்றயும் இலக்்கியப உணர்வு்கவளயும், ்கவல மீ�ொன 
நற�றவ்றயும்,  �ண�ொட்டுச ்சிந�வன்கவளயும் ் ிவ�த்�னர். அ்ர்்களின் 
்கருத்�ொழமிகுந� நற்றமிழ்ச த்சொறத�ொழிவு்கள்  �மிழர் என்்ற த�ருவமவயத் 
�மிழொிடம் மிளிரச த்சய்�ன. தமலும், தமொழியியல் �ண�ொட்டு உணர்வு்கள் 
்ளரவும் உறு�ி�டவும்  ்ழியவமத்துத் �ந�ன.  
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உல்களவில் ப்கொண்ொ்ப�டும் ப�ொங்கல் திருநொள்!

இன்வ்றய சூழலில், த�ொங்கல் உலத்கஙகும் த்கொணடொடப�டும் �ிருநொளொ்க 
்ிளஙகு்கி்றது.  எஙத்கல்லொம் �மிழர்்கள் புலம் த�யர்நது த்சன்்றொர்்கதளொ, 
அஙத்கல்லொம் த�ொங்கல் மணம் ்கமழ்்கி்றது. �மிழ்கத்�ிலும் ஈழத்�ிலும்(இலஙவ்க) 
த்கு ்சி்றப�ொ்க அவமயும் த்கொணடொட்டம் த�ொல் அவமயொ்ிட்டொலும், அஙகு 
நிலவும் அத� உற்சொ்கத்துடனும், ம்கிழ்ச்சியுடனும் �மிழர்்களொல் உல்கதமஙகும்  
த்கொணடொடப�டு்கி்றது. கு்றிப�ொ்க, ஆப�ிொிக்்கொ, ஐதரொப�ொ, ஆ்சியொ, அதமொிக்்கொ, 
ஆஸ�ிதரலியொ உள்ளிட்ட நொடு்களில் த�ொங்கல் �ிருநொள் �ண�ொட்டுக் கூறு்கள் 
மிளிர த்கொணடொடப�டு்கின்்றது. 

	 ஐவரொப�ொவில் ப�ொங்கல் 

ஐதரொப�ொ்ில் உள்ள �ிொிட்டன், �ிரொன்சு இத்�ொலி, தடன்மொர்க், 
சு்ிட்்சர்லொநது த�ொன்்ற நொடு்களில் ் ்சிக்கும் �மிழர்்கள், அஙகுத் �மிழ்ச 
்சங்கங்கவள உரு்ொக்்கி, அ�ன்்ழி �ண�ொட்டு உணர்வு்கவளயும் 
�மிழியல் ்சிந�வன்கவளயும் தமருகூட்டி ் ரு்கின்்றனர். அவ்வ்கயில், 
அச்சங்கங்கள் த�ொங்கல் �ிருநொவள ஒவத்ொர் ஆணடும் மி்கச்சி்றப�ொ்க 
ஏற�ொடு  த்சய்்கின்்றன. �ிொிட்டன், �ிரொன்சு த�ொன்்ற நொடு்களில் 
்்சிக்கும் �மிழர்்கள் ஒருங்கிவணநது த�ொங்கல் �ணடிவ்கவய 
ஆணடுத�ொறும் ்சி்றப�ொ்கக் த்கொணடொடு்கின்்றனர். தெர்மனியில் 
த�ொங்கல் �ணடிவ்க நொன்கு நொள்்களுக்குக் த்கொணடொடப�டு்கின்்றது. 
தமலும் இத்�ொலி, தடன்மொர்க்கு, சு்ிட்்சர்லொநது உள்ளிட்ட 
நொடு்களில் ்்சிக்கும் �மிழர்்களொலும் த�ொங்கல் �ிருநொள் ்சி்றப�ொ்கக் 
த்கொணடொடப�டு்கின்்றது. 

	 ஆசியொவில் ப�ொங்கல்: 

ஆ்சியொ்ின் த�ன்்கிழக்குப �கு�ியில் உள்ள நொடு்களொன 
இநத�ொதன்சியொ, ்சிங்கபபூர், மதல்சியொ, மியொன்மர் உள்ளிட்ட 
நொடு்களிலும் புலம் த�யர்ந� �மிழர்்கள் அ�ி்கள்ில் ்ொழ்நது 
்ரு்கின்்றனர். இ�னொல் த�ொங்கல் �ிருநொள் தமற்கணட நொடு்களில் 
ஆணடு த�ொறும் த்குச ்சி்றப�ொ்கக்  த்கொணடொடப�டு்கின்்றது. 
த�ரும்�ொலும் இத்�ிருநொள் அஙகுள்ள த்கொயில்்களில் த்கொணடொடப�டும் 
்ிழொ்ொ்க அவமநது ்ரு்கி்றது. �மிழீழத்�ில்(இலஙவ்க) த�ொங்கல் 
த�ருநொள்  �னித்�ன்வமயுடனும் �மிழ்ப  �ண�ொட்டுக் கூறு்களுடன் 
கூடிய த�ரு்ிழொ்ொ்கக் ஆணடுத�ொறும் �மிழர்்களொல் மி்கச ்சி்றப�ொ்கக் 
த்கொணடொடப�ட்டு ்ரு்கி்றது.

	 ஆபபிரிக்்கொவில் ப�ொங்கல்

ஆப�ிொிக்்கொ்ில் அ�ி்கள்ில் �மிழர்்கள் ்்சித்து ்ரும் நிவலயில், 
அஙகு 250க்கும் தமற�ட்ட இநது த்கொ்ில்்கள் உள்ளன. இ�னொல் 
த�ொங்கல் ்ிழொ ஆப�ிொிக்்கொ்ில் த�்சியப �ணடிவ்கயொ்கக் 
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த்கொணடொடப�டு்கின்்றது. 
ஆப�ிொிக்்கொ்ில் உள்ள இநது 
த்கொ்ில் ்சங்கத்�ின் ்சொர்�ில் 
ஆணடுத�ொறும் த�ொங்கல் ் ிழொ 
்சி்றப�ொ்கக் த்கொணடொடப�ட்டு 
்ரு்கின்்றது. த�ொங்கல் 
த்கொணடொட்டங்களின் த�ொது, 
த�ன் ஆப�ிொிக்்கொ்ில் 
்்சிக்கும் �மிழர்்களுடன், 
ஆப�ிொிக்்க மக்்கள் த்சர்நது இன 
ஒறறுவமதயொடு த்கொணடொடி 
ம்கிழ்்கின்்றனர்.

	 பைொரிசியஸ், ரீயூனியன தீவு்களில் ப�ொங்கல் விழொ

�மிழர்்களில் அ�ி்கமொ்கப புலம்த�யர்நது ்ொழும் நொடு்களில் 
முக்்கியத்து்ம் ்ொய்ந� �கு�ி்களொ்க ்ிளஙகு�வ் தமொொி்சியஸ, 
ொீயூனியன் �ீவு்கள் என்று ்கணிக்்கப�டு்கி்றது. இவ்ிரு �ீவு்களி்களிலும் 
்ொழும் இலட்்சக்்கணக்்கொன 
�மிழர்்கள் ்ொழ்்ியல் 
கூறு்களில் மி்கச்சி்றநது 
்ிளஙகு்த�ொடு �மிழ் 
மரபு்கவளயும் �ண�ொட்டுப 
த � ரு வ ம ்க வ ள யு ம் 
ம்ற்ொமல் ்கவடப�ிடித்து 
்ரு்கி்றொர்்கள். அந� 
்வ்கயில், இந�த் �மிழ்ப 
புத்�ொணடுப த�ொங்கவலயும் 
�்்றொமல் த்கொணடொடி ் ரு்கின்்றனர். கு்றிப�ொ்க, தமொொி்சியஸ நொட்டில், 
த�ொங்கல் �ிருநொள் அநநொட்டின் த�்சிய ்ிழொ்ொ்க அ்றி்ிக்்கப�ட்டு 
மி்கச்சி்றப�ொ்கக் த்கொணடொடப�ட்டு ்ரு்கி்றது.  ொீயூனியன் �ீ்ிலும் 
அர்சின் துவணயுடன் த�ொங்கல் �ிருநொவள அஙகுள்ள �மிழக் குமு்கொய 
அவமபபு்களும் �ிருக்த்கொயில்்களும் த�ரு்ிழொ்ொ்கக் த்கொணடொடி 
்ரு்கின்்றன.  

	 து�ொயில் ப�ொங்கல்: 

அரபு நொடு்களொன து�ொய், ஓமன், ்கத்�ொர் உள்ளிட்ட நொடு்களிலும் 
த�ொங்கல் �ிருநொள் த்கொணடொடப�டு்கின்்றது. து�ொய், ஓமன், ்சவு�ி 
அதர�ியொ, குவ்த் உள்ளிட்ட நொடு்களில் உள்ள �மிழர்்கள் த�ொங்கல் 
�ிருநொவளச ்சமூ்க  ஒன்றுகூடல் நி்கழ்்ொ்கக் த்கொணடொடி ் ரு்கின்்றனர்.  
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	 ஆஸ்திவரலியொவில் ப�ொங்கல் விழொ 

ஆஸ�ிதரலியொ்ில் ்்சிக்கும் �மிழர்்கள், ்சிட்னி, தமல்த�ொர்ன், 
அடிதலய்ட் �கு�ி்களில் வ�பத�ொங்கல் ்ிழொவ்ச ்சி்றப�ொ்கக்  
த்கொணடொடி ்ரு்கின்்றொர்்கள். ்சிட்னி மொந்கொில் த்கு ்சி்றப�ொ்கக் 
த்கொணடொடப�டும் இவ்ிழொ்ில், குழநவ�்கள், த�ொிய்ர்்கள் 
�வ்றயடித்து, �மிழ்த்�ொய் ்ொழ்த்துப �ொடி, ஆஸ�ிதரலியொ �ழஙகுடி 
இவ்சவய ்ொ்சித்து ்ிருந�ினர்்கவள ்ரத்ற�வ� ்ழக்்கமொ்கக் 
த்கொணடுள்ளொர்்கள். த�ண்கள் த�ொங்கல் வ்த்தும், �மிழர்்களின் 
மரபு்ழி உணவு்களொன த்கபவ�க்கூழ், ்கம்�ஙகூழ், �ிவண அொி்சி 
த�ொங்கல், �ொயொ்சம் வ்த்தும் 
்ழஙகு்ர். உ்றி அடித்�ல், ்க�டி 
த�ொட்டி உள்ளிட்ட �ல்த்று 
�மிழ்ப�ண�ொட்டுப  த�ொட்டி்களும் 
நடத்�ப�டும். இவ்ிழொ்ில் 
அநநொட்டு நொடொளுமன்்ற 
உறுப�ினர்்கள் ்கலநது த்கொணடு 
்சி்றபபுச த்சய்்கி்றொர்்கள். 
ஆஸ�ிதரலிய �மிழர் ் ரலொற்றில் 
மு�ன்முவ்றயொ்கத் வ�பத�ொங்கல் ் ிழொ த்கு ்சி்றப�ொ்கக் ஆஸ�ிதரலிய 
நொடொளுமன்்றத்�ிலும்  த்கொணடொடப�ட்டது. இந� ்ரலொறறுச 
்சி்றபபுமிக்்க நி்கழ்்ில் ஆஸ�ிதரலிய நொட்டுச ்சி்றபபு அஞ்சல்�வல்களும் 
�ிரும�ி ெுலி ஒத்ன்ஸ (�ரமொட்டொ நொடொளுமன்்ற உறுப�ினர், நியூ 
த்சௌத் த்ல்ஸ) அ்ர்்களொல் த்ளியிடப�ட்டது. ஆஸ�ிதரலிய ்கவல, 
�ண�ொட்டுக்்கழ்கம் இவ்ொிய நி்கழ்ச்சியிவன மி்கவும் தநர்த்�ியொன 
முவ்றயில் ஒழுங்கவமத்து நடத்து்து ்ழக்்கமொகும். 

	 ்க்ன்ொவில் ப�ொங்கல் விழொ

்கனடொ நொட்டில் வ�பத�ொங்கல் �ிரு்ிழொ அநநொட்டின் �மிழர் மரபு 
நொள் என்று அ்றி்ிபத�ொடு 
அரசு ்ிழொ்ொ்கக் 
த ்க ொ ண ட ொ ட ப � ட் டு 
்ரு்கி்றது.  �மிழர்்களின் 
மரபு்ழி �ண�ொட்டு 
்ிழொ்ொ்க அங்கீ்கொரம் 
த�றறு, இவ்ிழொ 
ஆ ண டு த � ொ று ம் 
த ் கு ச ்ச ி ்ற ப � ொ ்க க் 
த்கொணடொடப�ட்டு ் ரு்கி்றது. இவ்ிழொ �மிழுக்கும் �மிழர்்களுக்கும் 
த�ருவம த்சர்ப��ொ்கவும்  அவமநது ்ரு்கி்றது.  ்கனடொ்ில் ்ொழும் 
அவனத்துத் �மிழர்்களும் �ி்ற ்சமூ்கங்களும் �ல்லின மக்்களும் ்கலநது 
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த்கொணடு ம்கிழும் ் ணணம் �ல்த்று ்கவல நி்கழ்வு்களுடன் இவ்ிழொ 
நவடத�றறு ்ரு்கி்றது. ்கனடொ்ின் ஒணடொொிதயொ்ில் ்ொழும் 
�மிழர்்கள் நொன்கு நொள்்களுக்குக் த்கொணடொடும் இத்வ�பத�ொங்கல் 
்ிழொ்ில் அநநொட்டின் �ிர�மர் ெஸடின் ட்ரூதடொ ்கலநது த்கொணடு 
்சி்றப�ிப�து ்ழக்்கமொ்கி ்ரு்கி்றது. அ்ர் இவ்ிழொ்ில், �மிழ்ப 
�ண�ொட்டு முவ்றயில் உவடயணிநது ்கலநது த்கொள்்த�ொடு, 
�மிழர்்களின் �ண�ொட்டுப த�ருவம்கவள ்ொழ்த்�ிப த�சு்து, 
அஙகுள்ள �மிழர்்களிவடதய மிகுந� உற்சொ்கத்வ� ஏற�டுத்�ி ் ரு்கி்றது. 

 முடிவுணர

த�ொங்கல் �ிரு்ிழொ �மிழொின் �ன்மொனத் �ிரு்ிழொ. இவ்ிழொ, �மிழொின் 
இனமொன உணர்வ்யும் �ண�ொட்டுப த�ருவமவயயும் உல்கிறகு அழ்கியலொய் 
அ்றி்ிக்்கி்றது. அ்றதந்றியிவன தந்றிப�டுத்�ி ்ொழ்ந� �மிழர்�ம்   ்ொழ்்ியல் 
த்சழுவமவயப த�ொருதளொடு உணர்த்து்கின்்ற த�ரு்ிழொ்ொ்க ்ிளஙகு்கி்றது. 
நன்்றி உணர்்ின் த�ருமி�த்வ� உள்ளன்த�ொடு புலப�டுத்தும் உணர்வுத் 
�ிரு்ிழொ்ொ்க ஓங்கி நிற்கி்றது. இநநன்னொள் மன்னுயிவரயும் �ன்னுயிர்த�ொல் 
தந்சிக்கும் மொந�தந்றியின் தமன்வமவய உள்்ொங்கி ஒளிர்்கி்றது. ்ொழ்்ியல் 
தந்றிமுவ்ற்கதளொடு உவழத்து, அ�ன் ்ழி இன்�த்வ�த் துய்த்து ம்கிழ்்த�ொடு, 
்ொழ்நது ் ொழ்்ிக்கும் �மிழர் அ்றத்�ிவன உணர்த்தும் �ண�ொட்டுப த�ரு்ிழொ்ொ்க 
மிளிர்்கி்றது. 

இந�த் த�ொன்வமத் �ிரு்ிழொவ்த் �மிழர்்கள் ம்கிழ்ச்சிதயொடு 
த்கொணடொடு்வ�த் �வலயொன ்கடவமயொ்கக் த்கொள்ள த்ணடும். இ�ன்்ழி 
நம் �ண�ொட்டுச த்சழுவமவயயும் உணர்வு்கவளயும் ்கட்டிக் ்கொக்்கின்்ற 
த�ருங்கடவமவய நம்மொல் த்சயல்�டுத்� முடியும். த�ொங்கல் ்ிழொ 
த்கொணடொட்டங்கள் த்சழித்�ொல் �மிழொின் மொணபும் த�ருவமயும் �ன்மடஙகு 
த்சழிபபுறும். இவவுல்கில் �மிழொின் ் ொழ்்ியல் �ன்னி்கர் இல்லொ த�ருவம்களொல் 
ஒளிரும்.
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Perayaan Ponggal 

Salahsilah sambutan perayaan ‘Ponggal’  

Perayaan Ponggal ialah festival unik yang telah disambut sekian lama oleh masyarakat 
Tamil sejak turun-temurun. Perayaan Ponggal ini disambut sebagai satu perayaan  
oleh etnik Tamil  lebih 2500 tahun dahulu. Sastera Klasik Tamil yang ditulis pada era 
sebelum masihi juga menceritakan perayaan ini secara holistik.  

Berdasarkan kalendar Tamil, perayaan ponggal diraikan pada hari pertama bulan Thai 
(menjelang 14 hb Januari). Disebabkan tahun lompat, kadang-kala perayaan Ponggal 
jatuh pada 13 hb Januari atau 15 hb Januari yakni diraikan secara meriah selama empat 
hari berturut-turut. 

Walau bagaimanapun, Perayaan  Ponggal ini disambut sebagai perayaan musim 
menuai hasil pertanian di Tamil Nadu (India), akan  tetapi, masyarakat Tamil yang telah 
berhijrah ke negara-negara  lain di seluruh pelosok dunia  menyambut perayaan ini 
sebagai festival kebudayaan mereka.  

 

Definisi istilah ‘Ponggal’?  

Istilah Ponggal  dapat dilihat secara implisit dan eksplisit. 
Secara umumnya ‟Ponggal” persis diintrokan sebagai  
masakan campuran beras, susu dan gula tebu yang 
terdiri daripada hasil pertanian dan ternakan para petani 
terutamanya pesawah.  

Jika dilihat secara mendalam maksud eksplisitnya ialah  
‘melimpah atau limpahan’ ironinya maksud implisitnya 
pula, “tuah dan kemakmuran yang melimpah‟ yakni 
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menggambarkan kehidupan penuh dengan pelbagai peristiwa manis dan gembira. 

‘Perayaan Ponggal’ mencerminkan kegembiraan yakni  kegembiraan apabila menikmati 
kemakmuran melalui hasil pertanian seseorang petani. Semasa menuai, hati meluap 
dengan perasaan  penuh kegembiraan kerana penat lelah dan titik peluh yang dicurahkan 
selama  setahun memberikan hasil yang banyak.  

Pada kebiasaannya,  hasil tuaian yang pertama pada tahun tersebut akan disimpan 
dan dimasak dengan campuran  susu lembu serta gula tebu organik. Sejurus  masakan 
‘ponggal’  ini mula  melimpah maka perasaan seseorang itu akan dipenuhi dengan 
kegembiraan dan kesyukuran. Setelah ponggal ini masak sepenuhnya maka akan 
dipersembahkan kepada Sang Suria (matahari) sebagai tanda kesyukuran dan terima 
kasih kerana membantu menyuburkan pokok padi di sawah padi mereka. Konklusinya, 
perkataan Ponggal secara ringkasnya, menandakan kepuasan, kebahagiaan dan semangat 
positif akan berkobar sepanjang hayat dalam hidup seseorang.  

Mengapakah Perayaan Ponggal diraikan? 

Memandangkan masyarakat Tamil pada zaman 
dahulu ialah masyarakat agraria iaitu masyarakat 
yang bergantung kepada pertanian dan bergantung 
sepenuhnya kepada hasil bumi khususnya aktiviti 
bercucuk tanam. Titik tolak dari itu, Bulan Disember 
hingga bulan Januari merupakan musim menuai hasil 
pertanian. maka perayaan ini jatuh pada bulan Januari 
yang diraikan sebagai tanda kesyukuran dan berterima 
kasih kepada alam semulajadi. Ponggal secara literal 
bermaksud “melimpah tuah dan kemakmuran” 
yakni hasil pertanian yang lumayan menjadi tanda 
kemakmuran para pesawah dan petani.  

Polemik bahawa ponggal suatu perayaan keagamaan?  

Perayaan Ponggal bukannya  perayaan keagamaan atau ritual keagaaman. Ironinya 
Perayaan Ponggal ini ialah satu perayaan berteraskan  kebudayaan. Perayaan Ponggal 
lazimnya diraikan oleh masyarakat Tamil di seluruh dunia tanpa mengambil kira 
kepercayaan dan agama. Ponggal juga diraikan sebagai permulaan  tahun baharu 
kepada  masyarakat Tamil.  
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Bagaimanakah Pesta Ponggal disambut?  

Secara holistiknya , perayaan Ponggal ini disambut selama 4 hari berturut-turut ; 

Hari ke-1 : Boghi  

Boghi disambut sehari sebelum lahirnya bulan 
baharu iaitu bulan THAI. Pada hari tersebut, kawasan 
dalam rumah dan di luar rumah dibersihkan; 
dicat dan barangbarang lama yang tidak dipakai 
akan dibuang atau  dibakar. Proses pembuangan 
barangan lama juga mencegah pengumpulan 
sampah-sarap yang tidak diingini di dalam rumah  
maka  kebersihan persekitaran terjamin. Jika diteliti 
secara  simbolik,  proses  ini  juga  bererti membuang pemikiran dan perasaan yang 
tidak diingini yang tersimpan dalam fikiran kita. Amalan ini juga memberi peluang 
kepada seseorang individu, menyambut kehadiran Ponggal dan kelahiran tahun baharu 
dengan azam positif  yang baharu. 

Hari ke-2: Thai Ponggal (Veettu Ponggal)  

Hari kedua Ponggal diraikan di rumah masing-
masing bersama ahli keluarga dengan memasak 
campuran beras, susu lembu dan gula tebu 
menggunakan periuk tanah liat yang baharu. 
Ketika campuran beras, gula dan susu melimpah 
keluar maka ahli-ahli keluarga akan melaung 
“Ponggalo Ponggal”, menandakan rasa gembira, 
kerana dilimpahi tuah dan kemakmuran. Lazimnya 
aktiviti memasak Ponggal dibuat di halaman 
rumah.  

Hari ke-3: Maattu Ponggal  

Perayaan Ponggal pada hari  ketiga 
ialah sambutan yang  dikhususkan 
untuk meraikan  jasa  haiwan ternakan, 
khususnya lembu yang membantu 
meringankan beban petani di sawah. 
Pada waktu pagi, lembu akan dimandikan 
dengan air bunga yang dicampur dengan 
kunyit serta tanduknya diwarnakan dan 
dihiasi dengan kalung bunga sebagai tanda 
penghargaan. Ucapara ini bukannya satu 

pemujaan, ironinya, tanda menghormati ciptaan Tuhan. Lembu diberikan pelbagai 
makanan yang enak lagi berzat seperti buah- buahan, manisan dan masakan ponggal.  
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Lebih menarik lagi, lembu-lembu jantan yang dipelihara 
khas pula dihiasi  lalu dilibatkan dalam sejenis permainan 
yang dipanggil ‘Jallikattu’. Jejaka yang berani dan gagah akan 
dicabar untuk menjinakkan lembu jantan yang garang. Jika 
dia berjaya, jejaka tersebut akan dihadiahkan wang tunai atau 
harta benda yang mahal. Pada masa kini, permainan tradisi 
ini masih dianjurkan secara meriah dan meluas  di negeri 
Tamil Nadu (India) dengan pemantauan rapi di bawah satu 
garis panduan yang ketat. Orang ramai akan berteriak dan 

menyaksikan permainan tradisi ini dengan penuh khusyuk. Permainan Jallikattu juga 
bertujuan mengeratkan hubungan antara petani dan lembu. 

Hari ke-4 : Kaanum Ponggal  

Pada hari yang keempat pula perayaan Ponggal 
disambut oleh masyarakat Tamil dengan 
menziarahi saudara mara bagi mengeratkan 
hubungan kekeluargaan.‘Kaanum’ bermaksud 
pergi berjumpa. Mereka mengadakan upacara 
memasak Ponggal bersama sanak saudara, sama 
ada di kawasan perumahan atau di tepi sungai 
sambil bersuka ria dan berehat.  

Sementelahan itu,  satu adegan dalam upacara ini ialah tarian ‘kolattam’ iaitu satu tarian 
unik yang ditari oleh gadis muda dengan menggunakan sepasang kayu. Pada masa yang 
sama, gadis gadis muda yang belum berkahwin akan dirisik  oleh  saudara  mara yang 
menziarahi serta mereka akan saling berkenalan. Sambutan perayaan Ponggal pada 
bulan Thai, membuka peluang untuk jejaka muda mencari pasangan hidup. Bulan Thai 
merupakan bulan yang paling digemari oleh masyarakat Tamil untuk melangsungkan 
upacara perkahwinan. Pada kebiasaannya, ketika musim pesta Ponggal pengantin lelaki 
yang baharu berkahwin akan dibelikan pakaian baharu dan diberi layanan istimewa di 
rumah bapa mentuanya.  

Apakah Pakaian istimewa Pada Hari Ponggal?  

Masyarakat Tamil memakai pakaian tradisional mereka pada hari perayaan Ponggal. 
Kaum lelaki memakai baju tradisional ‘sattai’ (‘jippa’) dan kain ‘vetti’ yang berwarna 
putih keemasan manakala kaum perempuan dewasa memakai ‘sari’ (‘sari’) dan gadis 
remaja memakai ‘paavaadai thaavani’ yang berwarna warni. Kain berwarna hitam 
pada hari ini adalah tidak digalakkan.  

Apakah Makanan istimewa Semasa Perayaan Ponggal?

Masyarakat Tamil lazimnya mengamalkan makanan sayur-sayuran atau ‘vegetarian’ ada 
hari Ponggal. Tiga jenis buah-buahan iaitu mangga, pisang dan nangka akan dihidangkan 
kepada tetamu di atas daun pisang. Nasi ‘Ponggal’, Kacang ‘kadalai’ (kacang kuda), 
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‘Vadai’,  ‘Payasam’ (Manisan), tebu, jus buah-buahan menjadi hidangan utama pada 
hari Ponggal.  

Perayaan Ponggal di peringkat Antarabangsa  

Perayaan Ponggal diraikan di kebanyakan 
negara di seluruh dunia yang dihuni 
oleh masyarakat Tamil. Di Asia, selain 
daripada Tamil Nadu (India) dan Sri Lanka 
Ponggal, negara-negara seperti Malaysia, 
Singapura, Indonesia, Burma, Negara Thai, 
dan Kemboja Ponggal diraikan secara 
sederhana dan meluas. Bukan itu sahaja, 
Di benua Afrika Ponggal diraikan di negara-
negara seperti, Afrika Selatan, Mauritius, 
Reunion, Angola, United Arab Emirates dan lain- lain manakala di Eropah pula negara-
negara seperti Britain, Perancis, German, Switzerland, Norway peraayaan ini disambut 

secara meriah.Selain itu, Di Amerika Syarikat 
dan Kanada juga Ponggal disambutkan dengan 
meriah sekali. Buktinya, di Kanada Perayaan 
Ponggal diwartakan sebagai suatu perayaan 
rasmi oleh kerajaan Kanada. Benua Australia 
juga tidak terlepas daripada Perayaan Ponggal 
kerana beberapa negeri di Australia dan New 
zealand merestui dan menyokong perayaan ini 
disambut secara rasminya.  

Kesimpulan  

Akhirulkalam, pesta Ponggal merupakan perayaan yang mewarnai kehidupan masyarakat 
Tamil dan penuh bermakna. Seperti mana telah dijelaskan sebelum ini, Ponggal 
ialah perayaan yang melambangkan budaya dan adat resam masyarakat Tamil serta 
menandakan kelahiran suatu babak baharu dalam kehidupan masyarakat Tamil. Oleh 
hal yang demikian, kaum Tamil kerap  menyatakan  ‘Thai Piranthaal Vali Pirakkum’ 
yang bermaksud ‘Dengan lahirnya Thai Ponggal maka lahirlah kehidupan  baharu yang 
manis’. Selain itu, mereka juga menyatakan bahawa ‘Palaiyana Kalivathum, Puthiyana 
Puguthalum’ yang bererti ‘yang lama akan disingkirkan, yang baharu perlu diterima’.  

Ponggal merupakan perayaan yang menunjukkan identiti unggul masyarakat Tamil. 
Festival ini mencerminkan tatacara hidup masyarakat  Tamil dan kebangaan budaya 
Tamil kepada dunia secara holistik. Perayaan Ponggal ini bersinar sebagai lambang 
kebudayaan Tamil yang merangkumi keunggulan norma mulia dan etika hidup yang 
menjadi landasan hidup selama-lamanya yang berpaksi kepada nilai-nilai universal.  
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PONGGAL FESTIVAL

Background 

Ponggal is a traditional Tamil cultural festival, celebrated not only by the people of 
Tamil Nadu(India) and Sri Langka, but also by  Tamils the world over. The practice of 
celebrating the Ponggal festival by the Tamils has been recorded in literature from 
time immemorial. The fact that ancient texts narrate this auspicious age-old practice 
of harvest festival is proof of its importance and association to human life. The Ponggal 
celebration embodies the essence of the primary vocation of farming, and in particular, 
of growing food for the sustenance of humans. 

The principle of appreciating and nurturing nature is fundamental in the life of the 
Tamils. They ensure the beauty of nature and its continued maintenance for existence. 
These are well intertwined in the celebration of the harvest festival which is revered by 
the people. It has been a festival of appreciating the gift of nature and paying respect 
to the divine creation.  

What is Ponggal Festival?   

The earth, the sun, rain and the rivers enable the farmers to 
obtain a bountiful harvest. This festival falls during middle 
of the month of January, usually on the  14th  of the month.  
Hence, these aspects of nature must be remembered and 
honoured.  The result of the peasants’ hard work is the 
harvest that is received. The heart blossoms with what is 
reaped; and the joyfulness is the core of the Ponggal festival. 
The rice from the soil is cooked with dairy milk, and the 
sweetened creamy meal radiates tremendous happiness 
that spreads cheerfulness and pleasure to everyone. 
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The term ‘ponggal’ literaly means in Tamil “to boil”, which actually means, bountiful 
or prosperity.  This festival is celebrated as a thanksgiving ceremony for the year’s 
harvest. Ponggal is a four-day-long harvest festival which falls in the month of Thai 
(that is, the January-February season) when crops like rice, sugarcane, turmeric and 
other produce are harvested. It is the bounty from the earth, and the leisure enjoyed 
by the hardworking peasants that lead to the celebration.  The celebration for each 
day is carried out according to specific objectives. 

How is Ponggal Celebrated? 
1.   The first day of Ponggal - The ‘BOGHI’ festival 

The first day of Ponggal, called ‘Boghi’, is celebrated 
on the last day of the month of Margazhi. Spring 
cleaning is carried out in the houses and the 
surroundings to usher in  the Ponggal festival. The 
house is decorated with mango leaves, coconut 
fronds, and the kolam- traditional design hand-
drawn patterns made from rice flour- is drawn 
on the floor.  The house and its surroundings are 
prepared for the grand festivities of the Ponggal occasion.On this day dilapidated items 
of the household are tossed into a bonfire. New items are brought in as replacements.   

This activity has deep implications. Once a year broken-down utensils are cleared 
and new ones are put into use. It is annual reminder to the householder to clear the 
house of unwanted materials periodically. So this activity is carried out as part of the 
celebration. Furthermore, it is also to remind the people that they are required to clear 
all thoughts that are destructive and replace them with worthwhile concepts. All these 
prompt everyone to be ready to usher in Ponggal at the beginning of the month Thai. 

2.   The second day of Ponggal - Thai Ponggal 

This is considered the most important day of Thai 
Ponggal. Newly harvested rice from the land is 
cooked with sugar, milk and other grains in a 
new earthen pot in a specially set up stove in 
front of the house. This is of a great significance 
as the cooking is done when the sun rises in the 
east. Once the contents boil over, the ladies and 
other members of the family cheerfully greet 
“Ponggalo Ponggal”. The cooked food is first 
presented to Kathiravan –the sun- the one factor essential for agriculture, especially 
in the cultivation of rice. 

This is a gesture to emphasise  gratitude  to the elements that contribute to the welfare 
of the farmers. Appeals are made for a continued abundance of crop to enable the 
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farmers to prosper. It is actually thanking the Sun for the service rendered. The newly 
prepared meal is served to everyone present at the function. 

It is a great reminder for everyone not to overlook the assistance provided by the 
Sun and the nature to achieve a great harvest. It is a thanks giving from the farmers. 

3.   The third day - Mattu Ponggal  

The contribution of the cattle is also given 
recognition during the Ponggal Festival. 
It is almost impossible for the farmers to 
function without the aid of the cattle. Bulls 
are required to plough the land and pull the 
carts to transport their produce. Cow’s milk 
is essential for the welfare of the farmers 
and their families. 

The farmers show their gratitude to these animals during the third day of the Ponggal 
festival.  They bathe these animals with scented water, and paint their horns in bright 
colours. Special food and fruits are fed to them. Showing gratitude is an essential part 
of the Tamil culture.   

4.   The fourth day – Kaanum Ponggal 

After having celebrated the first three days of the Ponggal festival, the fourth day is set 
for a special function. Unlike the previous days, this day is allocated for the people to  
pay visits each other families. It is an occasion 
for the people  to spend time together and 
have special meals too. This is to strengthen 
mutual relationship. It is the time for younger 
people to get the blessings of the elders. 

As this is a free period, after having toiled 
on the land, there is time to engage in other 
social and recreational activities. People 
engage in traditional games such as Kolattam, 
Sadukudu or Kabadi, Niraattam and others 
. Young women, who normally stayed at home, get their opportunity to take part in 
traditional games. This is also an opportunity  for parents to look for life partners for 
their children. Of course, there is the element of entertainment for the spectators. 

What is the connection between Thai Ponggal and the Tamil 
Community? 

It is obvious that the life the Tamil farmers lead is closely related to, and reflected in 
the celebration of the Ponggal Festival.  
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Tradition has been continued from yesteryears. The younger generation is led onto 
the beliefs and practices of the people through the activities that are carried out. The 
elders are there to guide those conducting the various activities during the festivals. 
First, it is appropriately continued according to tradition, and, second, the younger 
ones learn not only the activities but also the behaviour patterns such as respect for 
each other, honour and decorum. 

On a larger level, there is an emphasis on language and culture. Though Tamil is 
an ancient language that has been used for centuries, it is still actively used in the 
same form till today. The practioners are provided with opportunities to utilize the 
language at its best. To preserve its continuity special programmes are arranged for 
the publics at large. There have been contests and presentations on the maintenance 
of the standard of language so that there is an exposure to standard Tamil all the time. 
Writers, actors, linguists have been evolved by the activities carried on during the 
Thai Ponggal festivities. Proponents and language experts are invited to display their 
expertise which would be the model set for others to adhere to. 

The entire Tamil world is showcased during the activities of the Thai Ponggal. All over 
the world, wherever there are Tamils residing, the Ponggal festival is carried out. 
Therefore, it is not only Tamil Nadu in India, but the entire Tamil diaspora is able to 
communicate in a common language. The cultural aspects are always emphasized and 
the general well-being of the Tamil elements are seen in all these places. 

How is Ponggal celebrated at international level? 

Ponggal is celebrated by Tamils residing in 
various countries around the globe. Though 
these festivities in these nations might not 
be match the grandeur of Ponggal in Tamil 
Nadu; it must be acknowledged the essence of  
enthusiasm, cultural traits  and the lively spirit 
associated with the festival are always present. 
Besides the Tamils, the locals too participate 
in the Ponggal festivities, either as presenters 
of just observers.  

Many nations in Europe, Australia , Africa, the United States and numerous other 
countries in Asia celebrate the festival. Ponggal is celebrated on  grand scale in Asian 
nations such as Sri Lanka, Indonesia, Singapore, Myanmar and Malaysia.   

Malaysia can be considered as the cultural centre of Tamils who have migrated from 
their homeland centuries ago. They have brought along their way of life, beliefs and 
practices which are found well  rooted in the country. The existence of a large Tamil 
community supported by the provision of Tamil education, dailies, periodicals and radio 
and television broadcasts have evolved a society that is well steeped in Tamil culure, 
though they have learned to co-exist with the other races in Malaysia. 
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The entire Tamil world is showcased 
during the activities of the Thai 
Ponggal. All over the world, wherever 
there are Tamils residing, the Ponggal 
festival is carried out. Therefore, it is 
not confined  only to Tamil Nadu in 
India, but the entire Tamil diaspora 
is able to communicate in a common 
language. Furthermore,  multi-races 
and multi-religious participants join 
the festivities all over the world including Malaysia. The cultural aspects are always 
emphasized and the general well-being of the Tamil elements are seen in all these 
places. 

Thai Ponggal has contributed to the perseverance of the refined and rich Tamil culture 
and history which spans over thousands of years. This is observable in all the five 
continents of the world.
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குறிப்பு - Catatan - Notes


