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முன்னுரை

இன்றைய காலகட்டத்தில் மனித செயற்ாடுகளில் ஆவணப் 
்டுத்துதல் முக்கியமான ஒனறைாகக் கருதப்்டுகினறைது. தனிப்்ட 
்டவரகளின ொத்னகள் சதாண்டுகள் ஆவணப்்டுத்தப்்டும் 
ப்ாது அ்வ ஒரு இனத்தின செயற்ாடுகளின ஆவணப்்டுத்தலின 
ஒரு ்குதியாக அ்மகினறைது. இநத வ்கயில் தனது வாழ்வின 
ச்ரும் ்குதி்ய தன்னச் ொரநத ெமூகத்திறகாகவும் ஊருக்கா 
கவும் செலவழித்த எஙகள் குலவிளக்கு அமரர சி. க. ெ்ா்தி அவர 
களின பெ்வ நலத்்த ஆவணப்்டுத்தும் முகமாக இநத நூ்ல 
உஙகள் கரஙகளில் ்ணிவு்டன  ெமரப்பிக்கினபறைாம். 

அனனாரின வாழ்க்்கயில் ெம்்நதப்்ட்டவரகளினதும் 
அவருக்கு பதாள் சகாடுத்தவரகளினதும் இ்ணநது செயற்ட்ட 
வரகளினதும், வழி காடடியவரகளினதும் ச்யரக்ளத் பதடி 
எடுத்தல் அவரகள் இப்ப்ாது ் ல நாடுகளில் குடிபயறி வாழ்வதால் 
ஒரு ச்ரிய ெவாலாக எமக்கு அ்மநதுவிட்டது. இதில் அதிக 
சிரமம் எடுத்து ்ணி செயபதாம். சில ச்ரியாரகளின ச்யரகள் 
விடு்டடிருக்கலாம். அவரகள் எம்்ம மனனிப்்ாரகளாக. 
பகாண்்டாவில், சகாக்குவில் கிராமஙக்ளயும், அ்தச் ொரநத 
பிரபதெஙகளில் வாழும் மக்களின வரலாற்றை ஆவணப்்டுத் 
துதலில் இநத நூலும் ஒரு ் ஙகாக அ்மயும் எனறு நம்புகினபறைாம்.

 இந நூலுக்குரிய ஆவணஙகள் 2010 ஆம் ஆண்டு சதா்டக்கம் 
பெகரிக்கப்்ட்ட்வ ஆக்கஙகள் தநதபின அமரத்துவம் அ்்டநத 
வரக்ளயும் நி்னவுகூரகினபறைாம்

     அமரர் ேி.க.ேபாபதி குடும்பத்தினர்
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குடும்ப வி்பரமும சேவைச் சுருக்கமும
உலகத்தின ்ார்வயில் உனனதமான கலா 

ொர நகரமான யாழ்ப்்ாணத்தில், ஓர உனனத 
கிராமம் பகாண்்டாவில். யாழ்ப்்ாணத்தின 
இரு ச்ரும் சதருக்களான ்லாலி வீதியும் 
காஙபகெநது்றை வீதியும் தனனூ்டாகச் செல்லும் 
ச்ரு்ம சகாண்்ட ஒபர ஒரு கிராமம். யாழ் 
கு்டாநாடடில் உள்ள மறறைக் கிராமஙகள் 

ப்ாலபவ பகாண்்டாவில் கிராமமும் கல்வியறிவில் ச்ரு நகரஙக 
ளுக்குப் ப்ாடடியாக விளஙகியது. யாழ்ப்்ாணத்தில் ச்ரு 
நிலப்்ரப்பு சகாண்்ட கிராமஙகளில் பகாண்்டாவிலும் ஒனறு. 
ச்ரு்ம மிக்க மண்வளம் சகாண்்ட கிராமம். சு்வமிக்க நிலக்கீழ் 
நீர சகாண்்டது. இதனால்த்தான யாழ் மாநகரெ்்க்கான குடி நீர 
விநிபயாகம் பகாண்்டாவிலில் இருநபத பமறசகாள்ளப்்டுகின 
றைது. கல்விமானகள், க்லஞரகள், கடின உ்ைப்்ாளிகள் எனப் 
்லதரப்்ட்ட திறைன மிக்க மக்க்ளக் சகாண்்ட ெண்்்ட 
ெச்ெரவில்லாத அ்மதியான கிராமம் பகாண்்டாவில். பகாவில்கள், 
கல்விக்கூ்டஙகள், பதாட்டஙகள், சிறு்கத்சதாழிறொ்லகள், ெந்த 
கள், இலங்கப் ப்ாக்குவரத்துச் ெ்்யின பிராநதிய அலுவலகம், 
கமநலத் தி்ணக்களத்தின ்ரீடொரத்தத் பதாட்டஙகள் என ்ல 
சிறைப்்ான இ்டஙக்ளக் சகாண்்டது பகாண்்டாவில்.

ச்ரு்ம மிகு பகாண்்டாவிலில் விக்கினஙகள் தீரக்கும் விநா 
யகப் ச்ருமா்ன குலசதயவமாகக் சகாண்டு வழி்டும் பகாண் 
்டாவில் சநடடிலிப்்ா்யச் பெரநத கண்திப்பிள்்ள அனனம்மா 
தம்்தியினருக்கு மூத்த மகவாக 20-04-1919-ம் திகதி ெ்ா்தி 
அவரகள் அவதரித்தார. இவருக்குப் பின கனகலடசுமி, இரத்தின 
சிஙகம், மபனானமணி, ஞானபெகரம் என நானகு ெபகாதர ெபகாதரி 
கள் பிறைநதனர. 
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அமரர ெ்ா்தி அவரகளின இள்மப்்ருவம் எல்லாக் 
குைந்தகள் ப்ானறு கல்வியிலும், வி்ளயாடடிலும் கழிநதது. 
அமரர ெ்ா்தி அவரகளின சிறிய தாயார தஙகரத்தினம் ஆறுமுகம் 
உரும்பிராய மகாவித்தியாலயத்தில் ஆசிரி்யயாகக் க்ட்மயாற 
றியதால் அவரது கண்காணிப்பின கீழ் கல்வி ்யில்வதறகாகவும், 
ஆஙகிலக் கல்வி்ய வைஙக பவண்டுசமனறை ச்றபறைாரின 
ஆரவத்தாலும் ஊக்கத்தாலும் உரும்பிராய மகாவித்தியாலயத்தில் 
கல்வி ்யில பெரக்கப்்ட்டார. ஏறைக்கு்றைய மூனறு ்மல்களுக்கு 
பமல் கறகளும் முடகளும் நி்றைநத ்ா்தயில் சிறுவன ெ்ா்தி 
ந்டக்கக் கஷ்டப்்டும் ப்ாது அவரு்டன செனறை அயலவரான 
தரமலிஙகம் அவ்ரத் தூக்கிக் சகாண்டு செனறைதாக பினனாளில் 
தாம் எப்்டிக் கஷ்டப்்டடு கல்வி கறறைார என்்த விளக்கி தன 
பிள்்ளகளுக்கு புத்தி கூறும் ப்ாது சொல்லியுள்ளார. 

அமரர ெ்ா்தி அவரகள் தனது உயர கல்வி்ய யாழ் மத்திய 
கல்லூரியிலும் யாழ் சென ப�ானஸ் கல்லூரியிலும் முடித்தார. 
தனது ்ா்டொ்லக் கல்வி முடிநதவு்டன சகாழும்பு செனறைவர 
அவரது தாயவழி உறைவினரான சீவரத்தினம் என்வரின வழிகாட 
டுதலில் கணக்கிய்ல இலண்்டன Chamber of Commerce இல் 
்யினறைார. கணக்கியல் கல்வி கறறுக் சகாண்டிருக்கும் ப்ாபத 
ெ்ா்தி அவரகளுக்கு சகாழும்பில் மினொரக் கூடடுத்தா்னத்தில் 
கணக்கு எழுதுனராக பவ்ல கி்்டத்தது. ஆரம்்க் கல்வி்ய 
ஆஙகிலத்தில் கறறை்மயாலும் பினனர சகாழும்பில் தஙகிக் கல்வி 
கறறை்மயாலும், சதாழில் ்ாரத்த்மயும் அவரின ஆஙகில அறிவு 
பமலும் விருத்தியாக உதவின. இதுபவ பினனாளில் சநடடிலிப் 
்ாயில் ஆஙகிலப் புல்மயுள்ள மிகச் சிலரில் ஒருவராக அமரர 
ொ்ா்தி அவரகள் திகழ்நத்மக்கான காரணமாகும்.

சகாழும்பில் தஙகி மினொரக் கூடடுத்தா்னத்தில் கணக்கு 
எழுதுனராக சதாழில் செயத ப்ாது ச்றபறைார ெ்ா்தி அவரக 
ளிறகு பகாண்்டாவி்லச் பெரநத  மாரக்கண்டு சிவகாமிப்பிள்்ள 
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தம்்திகளின புதல்வி கனகலடசுமி்ய 1950-ம் ஆண்டு திருமணம் 
செயது ்வத்தனர. ச்யருக்பகற்பவ கனகலடசுமி அம்்மயா 
ரின வரு்க ெ்ா்தி அவரகளின வாழ்க்்கயில் ்ல முனபனறறைங 
க்ளக் சகாண்டுவநதன. அதில் ஒனறுதான ெ்ா்தி அவரகளின 
ச்றபறைாரகளின நீண்்ட நாள் ஆவலான தம் மூத்த புதல்வன 
எனறும் தம்பமாடு இருக்க பவண்டும் எனறை அவா்வயும் 
நி்றைபவறறி, ெ்ா்தி அவரகளுக்கு ்தவி உயர்வயும் ஒனறு 
பெரக் சகாண்டு வநதது. காஙபகெனது்றைச் சீபமநது கூடடுத்தா 
்னத்தில் உதவிச் சிறைாப்்ராக பவ்ல கி்்டத்தது. ெ்ா்தி 
அவரகளின திறை்மயும் ம்னவியின அதிஷ்டமும் அவருக்கு 
த்ல்மச் சிறைாப்்ர ்தவி்ய வி்ரவில் சகாடுத்தது. ்ல 
இலடெம் ்ணத்திறகு ச்ாறுப்்ான அநதப் ்தவியிபலபய அவர 
இ்ளப்்ாறும் வ்ர எநதவித சிக்கலும் இல்லாமல் பநர்மயா 
கவும் திறை்மயாகவும், பமலதிகாரிகளினதும் ெக ஊழியரகளினதும் 
்ாராடடுதலு்டன ்ணிபுரிநதார.

இனிய இல்லறை வாழ்க்்கயின ்யனாக ெ்ா்தி-கனகலடசுமி 
தம்்திகளிறகு ெகுநதலாபதவி, ெறகுணபதவி, இராஜ்குமார, ொரதா 
பதவி, ொநதகுமார, சுசிலாபதவி, ெ்ாநநதி என ஏழு பிள்்ளகள் 
பிறைநதனர. ச்ாறுப்புள்ள தந்தயாய தம் ஏழு சிறைாரக்ளயும் 
்டிக்க ்வத்து, சவளிநாடு அனுப்பி, திருமணம் செயது ்வத்த 
பதாடு, ப்ரப்பிள்்ளக்ளயும் சகாஞ்சி வி்ளயாடும் ச்ரும் 
ப்று ச்றறைவரானார. 

தன க்ட்ம்யச் ெரிவரச் செயயும் ச்ாருடடு அம்பிகானநதன, 
இராகவன, யபொ, ்வானநதன, ச�யசகௌரி, ஐஙகரலிஙகம், 
ரவீநதிரன ஆகிபயா்ர தன பிள்்ளகளுக்கு மணமுடித்து ்வத் 
தார. குமணன, இராகவன, நிபவதித்தா, உமாெஙகர, அரயுண், ஆரபி, 
விபிர்ா, ஆரத்திகா, தீனதயா, பொபி, அகர�ன, அஞ்சிரா, 
அபிவரனா ஆகிபயா்ரப் ப்ரப்பிள்்ளகளாகவும். சொரூ்ன, 
நிரூ்ன, யுவன, ஹரிஷ, அசராண், நபரன, ஆதிரன, ஈஸ்வர, ஏகன 
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ஆகிபயா்ர பூட்டப் பிள்்ளகளாகவும்  அ்்டயப் ச்றறைார.

ப்ரப்பிள்்ளகளான குமணன லடசுமிெஙகரி்யயும், இராக 
வன நிசியா்வயும், நிபவதிதா மயூர்னயும், உமாெஙகர ொளினி 
்யயும் விபிர்ா பிரகலாத்னயும், கரம்பிடித்தனர.

தன குடும்்த்திறகு மடடுமனறி தான ொரநத ெமூகத்திறகும் 
சதாண்டு செயய பவண்டுசமனறை ெமூகப் ச்ாறுப்புணரவு ெ்ா்தி 
அவரகளி்டம் இருநததால் அவர ஆறறிய ெமூகப் ்ணிகள் 
எண்ணறறை்வ. முழு பநரத் சதாழில் ்ாரத்த ப்ாதும் ெமூகப் 
்ணிகளில் முழு அக்க்றை எடுத்து செயது முடித்தார. சீபமநது 
கூடடுத்தா்ன சதாழிறெஙக த்லவராகவும், சகாக்குவில் கிராம 
ெ்்த் த்லவராகவும், சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயார பகாவிலின 
முதலாவது ்ரி்ாலன ெ்்யின காரியதரிசியாகவும் அவர செயத 
பெ்வகள் குறிப்பி்டபவண்டிய ்ல பெ்வகளுள் சிலவாகும்.

முது்ம யா்ர விட்டது? அது ெ்ா்தி அவரக்ளயும் அணுகி 
யது. ஆயினும் தனது முது்மப் ்ருவத்்த தம் பிள்்ளகளின 
வளரச்சி்யப் ்ாரத்து ச்ரு்மப்்டுவதிலும், ப்ரப்பிள்்ளக 
ளின கிள்்ள சமாழி பகடடு  கழித்த அவர, 26-04-1989-ம் ஆண்டு 
இ்றைவனடி எயதினார. 

ஞானரூபி கருணாகரன்

(குடும்பத்தினர் சார்பாக...)
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Family and Service Details of Late 
Mr. S. K. Sabapathy

Late Mr. S. K. Sabapathy received his early education in Urupirai  
Mahavidyalayam. Then he moved to Jaffna Central College and Jaffna St 
Johns College. He followed accountancy course with London Chamber 
of Commerce. His first job was an accounts clerk at Ceylon Electricity 
Board. During his employment in Colombo he became a scholar of 
English language. This made him one of the best English educated person 
in Kondavil.

He married to Kanagaluxmy daughter of Markandu and Sivagamipillai 
in 1950. The arrival of Kanagaluxmy into the life of late Mr. S. K. 
Sabapathy brought lots of luck to him. As a result he move to Jaffna to 
live with his parents and joined KKS Cement Factory as an assistant 
Cashier. His ability to work hard and intelligently coupled with his wife’ 
luck elevated him to the post of Shroff.

Sabapathy and Kanagaluxmy were blessed with Sakunthaladevi, 
Satkunadevi, Rajkumar, Sarathadevi, Shanthakumar, Susheeladevi 
and Sabananthy as their children. As his duty towards his family 
he had Ambihananthan Ragavan, Yaso, Bavaananthan Jeyagowry, 
Aingaralingam and Raveendran as their children-in-law.

Late Mr S. K. Sabapathy’s grandchildren: Kumanan, Ragavan, 
Nivedita, Umashankar, Arrjun, Araby, Vibirsha, Arthika, Theenathaya, 
Shobi, Aharjan, Ainjita & Abivarna. Great grandchildren: Sorooban, 
Nirooban, Yuven, Harrish, Aaron, Naren, Aadhiran, Eashvar & Aegan. 

Grandchildren Kumanan married to Luxmi Shankari, Ragavan 
married to Nishya, Nivedita married to Mayooran, Umashankar married 
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to Salini, Vibirsha married to Pragalathan.

Late Mr. S. K. Sabapathy served very well not only to his family 
and friends but also his community. He served as the President of the 
workers’ Union at the KKS Cement Factory, Chairman of the Kokuvil-
Kondavil Village Council and the first secretary of the board of Trustees 
of Neddilipapi Pillaiyar Temple.

Mr. S. K. Sabapathy passed away on 26th April 1989.
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புகழ�ோடு வோழ்ந்த பிள்ளையோர் பக்தன்

“பதானறின புகபைாடு பதானறுக அஃதிலார 
பதானறைலின பதானறைா்ம நனறு” எனனும் 
திருக்குறைளின்டி புகபைாடு வாழ்வாஙகு 
வாழ்நதவர. திருவாளர சி. க. ெ்ா்தி அவரகள். 
சிவபுண்ணியம், ் சுபுண்ணியம் எனப்்டுகினறை 
இரு புண்ணியஙகளும் செயது ச்ரும் புண் 
ணியப் ப்ற்றை அ்்டநதவர. கிராம ெ்்த் 
த்லவராக இருநது இணுவில் பகாண்்டாவில் 

கா்ரக்கால் ெநதியிலிருநது பகாண்்டாவில் பு்கயிரத வீதி வ்ர 
புதிதாக ்ா்த அ்மத்து மக்களின ப்ாக்குவரத்து கஷ்டஙக்ள 
நீக்கி மக்களுக்காக ச்ருநசதாண்்டாறறியவர இப்ச்ரியார.

 பமலும் ்ல வரு்டகாலஙகளாக இருளில் மூழ்கி இருநத 
பகாண்்டாவில், சநடடிலிப்்ாய கிராமஙகளுக்கு மினொரம் சகாண்டு 
வநது சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயார பகாவில் சநடடிலிப்்ாய 
கிராமம், பகாண்்டாவில் ஊர ஆகிய எல்லா இ்டத்திலும் வாழ்கினறை 
மக்களுக்குப் ச்ரும் உதவி செயதவர இப்ச்ரியார ஆவார. இ்வ 
மாத்திரமல்ல பகாண்்டாவில் இநதுக் கல்லூரியும் சிறைப்்்்டயத் 
சதாண்்டாறறியவர. பமலும் மக்களுக்கு ச்ரும் ்யனதரும் 
வண்ணம் கா்ரக்கால் மயானத்திறகும் பவண்டிய திருத்தஙகள் 
செயது உதவியவர. சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயாரி்டம் அளவில்லாத 
்க்தியு்்டயவர. ெரஸ்வதி பூ்� இலக்ாரச்ெ்ன, பூஙகாவனம் 
ஆகிய உ்யஙக்ள ்க்தி சிரத்்தயு்டன செயது வநதவர அவர 
செயத புண்ணிய ்கஙகரியஙகத்தினால் அவரு்்டய பிள்்ளகள் 
எல்பலாரும் இனறு சவளிநாடடில் இருநது சகாண்ப்ட அவர 
செயத புண்ணியஙகள் எல்லாவற்றையும் இனறும் செயது 
சகாண்டிருக்கிறைாரகள். அமரர சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் எம்மி்்டபய 
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இல்்ல எனறைாலும் விநாயகப் ச்ருமான அருள் அவருக்கு 
எனறும் உண்டு. இத்த்கய ச்ரியா்ர நாஙகள் நி்னவு கூராமல் 
விடுவது மஹா்ாவம். அவ்ர நி்னவு கூரநது அவரகளு்்டய 
பிள்்ளகள் ஆறறும் விைா்வப் ்ாராடடி ஆசி கூறி அ்ம 
கினபறைாம். 

ேிவஸ்ரீ தா. ஹரிஹரசுப்பிரமணியக் குருக்கள்

(பிரதான சிவச்சாரியார்,

நெட்டிலிப்பாய் பிள்ளளயார் ககாவில், ககாண்டாவில்.)

Sivasri T. Hariharasubramaniya Kurukkal, Chief Priest of Neddilaippai 
Pillaiyar Kovil, pays tribute to late Mr. S. K. Sabapathy by recollecting his 
charitable service to the community. He mentioned that late Mr. S. K. Sabapathy 
improved the infrastructure of Kondavil by improving the Navaratnarajah Road 
and supplying electricity. He also mentioned that late Mr. S. K. Sabapathy 
developed Kondavil Hindu College and the cemetery. Kurukkal also says how 
late Mr. S. K. Sabapathy devoted to Neddilaippai Pillaiyar and how he performed 
poojahs regularly. He is sure that lord Pillaiyar blesses the decendants of late 
Mr. S. K. Sabapathy.
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அண்ணாவின் நிவைைவை்கள்
ெமூக பெ்வயாளரும், நாடடுப்்றறைாளருமா 

கிய திரு சி. க. ெ்ா்தி்யப் ்றறி அவரு்டன 
பிறைநதவனும், குடும்்த்தின இ்ளபயானு 
மாகிய என்னச் சில ஞா்கக் குறிப்புக்ளப் 
்கிரநது சகாள்ளுமாறு அனனாரின புதல்வரும் 
ெமூகபெ்வயாளருமாகிய திரு. ெ. இராஜ்குமா 
ரின பவண்டுபகாளுக்கிணஙக சில வரிக்ள 

எழுத வி்ளகிபறைன.

அண்ணாவுக்கும் எனக்கும் 12வயது வித்தியாெம். அதனால் அவ 
ரது இளவயதுக் குறும்புகள் அக்காமார கூறிபய அறிநதுள்பளன. 
அதனால் இளவயதில் நான கண்்ட சிலவற்றை நி்னவு கூரகிபறைன.

அண்ணர அவரகள் நனறைாக வி்ளயாடுவார. அவரு்டன 
திருவாளரகள் மா. வீரசிஙகம், மா. ஞானசுநதரம், பவ. 
கனகரத்தினம், மு. சிவராமலிஙகம், பவ. கந்தயா, த. ந்டராொ 
ஆகிபயாரும் வி்ளயாடுவாரகள். அவரகள் பதாட்டஙகளிலுள்ள 
சதன்ன மரஙகளில் இளநீர ்றித்து ச்ரியவரகள் அறியாமல் 
அருநதுவ்த ஒரு வி்ளயாட்டாகக் சகாண்டிருநதனர. மறறைப்்டி 
அண்ணர கால்க்ள பமல் உயரத்தி ் ககளால் ந்டப்்ார. அ்தவி்ட 
க்ைக்கூத்தாடிப்ால் கால்களில் கம்புகள் கடடிப் ச்ாயக் 
காலு்டன ந்டநது மறறைவரக்ள மகிழ்விப்்ார.  நாயக்குடடிப்ால் 
கத்துவதில் வல்லவராகத் திகழ்நதார. அ்தபய ்ட்டப் ச்யரா 
கவும் ஏறறுக் சகாண்்டார. ்ா்டொ்லக்குச் செல்வதில் ஆரவம் 
கு்றைநது வி்ளயாடடில் ஈடு்ாட்்ட அதிகம் காடடியுள்ளார. 
இதனால் அவ்ர எமது சிறிய தந்தயும் பமன்மக்குரியவருமான 
திரு எம். எஸ். சீவரத்தினம் அவரகள் சகாழும்புக்கு அ்ைத்துச் 
செனறு கல்வி புகடடி மினொர இலாகாவில் உத்திபயாகம் ச்றறுக் 
சகாடுத்து தனது வீடடிபலபய தஙக இ்டமும் சகாடுத்தார. 
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இதனகாரணமாக எமது அண்ணர வாழ்நாள் பூராகவும் அவரின 
நனறி்ய மறைக்கபவயில்்ல.

எமது குடும்்த்தின மூத்த ஆண் பிள்்ளயாக இருநத்மயால் 
தனது ச்ாறுப்்் உணரநது ெபகாதரஙகளு்டன வாழ்நாள் பூராக 
ஒனறு்டடு வாழ்நதுள்ளார. ெபகாதரஙகளும் அண்ணருக்கும் 
அவரது பிள்்ளகளுக்கும் ்ல விதத்திலும் ஒத்து்ைப்பு வைஙகி 
யுள்ளனர.

அண்ணர அவரகள் காஙபகெநது்றை சீசமநதுக் சதாழிறொ 
்லயில் பவ்லக்கு இ்ணநதபின ச்ாதுப்்ணிகளில் பமலதிக 
ஈடு்ாடு காட்டத்சதா்டஙகினார. வீடு புதிதாக கடடுபவார அவரி 
்டம் வீடடில் கா்ெக் சகாடுத்தால் அவரகளின வீடடுக்பக சீசமநது 
பநரடியாக வநது பெர ஒழுஙகு்டுத்துவார. இவற்றை இனறுவ்ர 
்லர எனனு்டன நி்னவு கூருவர. பகாண்்டாவில் இநது மகா 
வித்தியாலயத்தின வளரச்சிக்காகவும் ்லவிதத்திலும் ்ணியாறறி 
யுள்ளார. அவ்ரப் ப்ாலபவ அவரது புத்திரரகளாகிய திருவாளர 
கள் இராஜ்குமாரும், ொநதகுமாரும் பமற்டி வித்தியாலயத்திறகு 
உதவுவ்த அறிநது நான ச்ருமிதம் அ்்டநபதன. 
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அபத ப்ால் கிராம வளரச்சியிலும் ச்ரும் பெ்வயாற 
றியுள்ளார. அரசியல் காரணமாக சகாக்குவில் கிராம ெ்்யின 
12-ம் வட்டாரம் மினொரம் வைஙகப்்்டாமல் இருநதது. அதனால் 
எமது அண்ணர திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் பமற்டி 12-ம் 
வட்டாரத்தில் ப்ாடடியிடடு சவறறி ச்றறு  சகாக்குவில் கிராம 
ெ்்யின த்லவராகி எமது 12-ம் வட்டாரத்துக்கு மடடுமனறி 
மினொரம்  வைஙகப்்்டாமல் இருநத ஏ்னய ்குதிகளுக்கும் மின 
ொர இ்ணப்்்ப் ச்றறுக் சகாடுத்த்ம குறிப்பி்டத்தக்கதாகும். 
சகாக்குவி்லச் பெரநத திரு நா அருணாெலமும், இணுவி்லச் 
பெரநத ச். கனகெ்ா்தியும் பூரண ஒத்து்ைப்்் வைஙகியுள்ளார 
கள். அவரின பெ்வ்யப் ்ாராடடி ்ல இ்டஙகளிலும் ்ாராடடு 
விைாக்களும் ந்டநதுள்ளன. அண்ணர அவரகள் கிராம ெ்்த் 
த்லவராக இருநத ப்ாதுதான பகாண்்டாவில் பு்கயிரத வீதியில் 
இருநது கா்ரக்கால் வ்ர நவரத்தினராொ விதி எனனும் ச்யரு 
்டன புதிய வீதி ஒனறு திறைக்கப்்ட்டது. அத்து்டன கா்ரக்கால் 
மயானத்தில் புதிய ம்டம் ஒனறும் கட்டப்்ட்டது. 

1976இல் சநடடிலிப்்ாயப் பிள்்ளயார பகாவில் ்ரி்ாலன 
ெ்் ஆரம்பிக்கப்்ட்ட ப்ாது அதன செயலாளராகவும் பெ்வ 
யாறறிய்மயும் நி்னவு கூரத்தக்கது.எமது அண்ணர அவரகள் 
1989-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் எம்்ம விடடு பிரிநததும் நாம் 
திக்கறறைவரகளாகத் தடுமாறிபனாம் அவரது பெ்வ இனறும் 
நி்னவு கூரகினறை வ்கயில் அநதச் பெ்வக்ள அவரது 
பிள்்ளகள் சதா்டருவது மிக்க மகிழ்ச்சி்ய அளிக்கிறைது.

சு்ம்

இவ்வண்ணம்

ேி. க. ஞானசேகரம்
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Mr. S. K. Gnanasekaran, the younger brother of late Mr. S. K. 
Kanagasabapathy explains how naughty his brother was at his childhood and 
his enthusiasm towards sports. The younger brother says his elder brother can 
mimic puppies and his ability to entertain their friends. Mr. S. K G recollects 
with gratitude the way late Mr. S. K. Kanagasabapathy look after his siblings. He 
also recollects the social service in local government and various organisations. 
Mr S. K. G is proud that late Mr. S. K. Kanagasabapathy’s children continue 
their father’s footstep and serve the community in various ways. 
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சேலைப்பணா நடரணாேணா அைர்களின் ்பணாரவையில 
ச்கணாககுவில கிரணாம ேவ்பத் தவைைர 

திரு சி.்க.ே்பணா்பதி.
பகாண்்டாவில் கிராமத்தில் சநடடிலிப்்ாய 

குறிச்சி தனித்துவஙகள் ்லவற்றையும் சகாண் 
்டதாகும். திருவருள் மிகு சநடடிலிப்்ாய 
பிள்்ளயார திருக்பகாவில் இக்குறிச்சியின 
உச்சியில் மகு்டம் ப்ால் ஒளிரவதாகும். சநடடி 
லிப்்ாய கறபறைாரகளால் நிரம்்ப் ச்றறை தனிச் 
சிறைப்்்க் சகாண்்டது எனலாம். சநடடிலிப் 

்ாயக்குத் தனிச் சிறைப்்்த் பதடிக் சகாடுத்த த்ல மகனகளுள் 
ஒருவரதான அமரர சி க. ெ்ா்தி அவரகள். 

பிறர்க்குதவும் மனப்பான்ம

திரு ெ்ா்தி அவரக்ளச் சிறுவயது முதற சகாண்ப்ட நான 
நனகு அறிபவன. எனது உள்ளத்தில் அவர நீஙகாத இ்டத்்தப் 
பிடித்துக் சகாண்்டவர. சிறு பிள்்ளயாக இருநத ப்ாது பத்வ 
ஏற்டும் ெநதப்்ரஙகளில் இவர வநது உநதுருளியில் என்னத் 
தாவடிப் ்ரமுப் ்ரிகாரியாரி்டம் அ்ைத்துச் செல்வதுண்டு. 

சநதனக் கட்டை ப்பால்

அமரரி்டம் இயல்்ாகபவ  வாழ்நாள் முழுவதும் காணப்்ட்ட மிகச் 
சிறைநத வாழ்வியல்பு பிறைரக்கு உதவி செயயும் மனப் ் ான்மயாகும். 
இத்தன்ம காரணமாக அவர தன்னச் ெநதனக் கட்்டப்ால் 
பதயத்துக் சகாண்டு  பிறைரக்கு மணம் ்ரப்பினார. இ்த அவர சகாக் 
குவில் கிராம ெ்்த் த்லவராக இருநதப்ாது ்ல ெநதரப்்ங 
களில் நான அனு்வ பூரவமாக உணரநது சகாண்ப்டன. ச்ாது 
வாழ்வில் தான சுகம் அனு்வித்த்த வி்ட பிறை்ர வாழ்விப் 
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்திபலபய இவர ்ல பவ்ளகளில் சவளிக்காடடி இருக்கிறைார. 

மபகசன ததபாண்டு எது?              

மக்கள் சதாண்ப்ட மபகென சதாண்டு என்ாரகள். திரு ெ்ா்தி 
அவரகள் மக்கள் சதாண்்்டத்தான ச்ரிதும் விரும்பினார. 
இதுபவ அவரது மபகென சதாண்்டாயிறறு. 

இருள் அகனறது

சநடடிலிப்்ாயும், சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயார பகாவிலும் 
மற்றைய இ்டஙக்ளவி்ட மிக நீண்்டகாலம் இருளில் மூழ்கிக் 
கி்டநதன. அமரரவரகள் சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராம ெ்்த் 
த்லவராகப் ்தவி ஏறறை பினனரதான சநடடிலிப்்ாய மினொர 
வெதி்யப் ச்றறுக் சகாண்்டது. பகாண்்டாவில் ்குதிகளுக்கும் 
அப்்டிபய எனக. ் ா்டொ்ல, பகாவில், மயானம் புதுப் ் ா்தகள், 
சதருக்கள் என்ன பகாண்்டாவில் கிராமத்தில் திரு. ெ்ா்தி 
அவரகளது காலத்தில் சிறைப்்்்டநதன எனலாம். 

கபா்ைக்கபால் அபிவிருத்தி

பகாண்்டாவில் கா்ரக்கால் மயானத்தின இரஙகல் மண்்ட்ம் 
மயான அபிவிருத்திச் ெ்்த் த்லவராக அமரர அவரகள் இருநத 
ப்ாது திறைநது ்வக்கப்்ட்டதாகும். மயானத்்தயும் அவர ்ல 
சீரதிருத்தஙகளுக்கு உட்டுத்தினார. இவரு்்டய காலத்தில் 
மயானத்தில் அடிக்கடி சிரமதானப் ்ணிகள் ந்்டச்றறைன. 
கிராமெ்் ஊழியரகளும் இதறகு உதவினர. மயானத்்தச் 
சுறறிவர மதில் கட்டப்்ட்டது. பகாண்்டாவில் இணுவில் 
்குதிக்ளக் சகாண்்ட ்ல பிரமுகரகளின து்ண சகாண்ப்ட 
அவர இப்்ணிக்ளச் செயது முடித்தார. மயான அபிவிருத்திச் 
ெ்்யின செயலாளராக யான க்ட்மயாறறிய காரணத்தால் 
்லவி்டயஙக்ள பநரடியாகபவ அறியும் வாயப்பு எனக்குக் 
கி்்டத்தது. 
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்பாடைசபா்ை பமம்்பாடை்டைய

பகாண்்டாவில் ்ெவத் தமிழ் கலவன ்ா்டொ்ல்ய மகா 
வித்தியாலயமாகத் தரம் உயரத்துவதறகு வளஙகள் ப்ாதாசதன 
அநதக் காலத்தில் கல்வி இலாகாவினர அடிக்கடி கூறி வநதனர. 
இநதக் கு்றை்ய நீக்க பவண்டும் என இற்றைக்கு நானகு 
தொப்தஙகளுக்கு முனனர ்்ைய மாணவரகள் ்லர ப்ராரவத் 
து்டன ் ணியாறறினர.  இனறைய அதி்ர ் ணிம்னயுள்ள பமல்மாடிக் 
கட்ட்டம் உருவாக்கப்்்ட அவரகபள காரணமாயினர. இக்கட்ட்டம் 
அ்மக்கப்்்டசவன உருவாக்கப்்ட்ட ெ்்க்குத் திரு ெ்ா்தி 
அவரகபள தனாதிகாரியாக இருநது திறைம்்்டச் செயலாறறினார.

முதைபாவது தசயைபாளர்

சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயார பகாவிற ் ரி்ாலன ெ்் 1976ஆம் 
ஆண்டு தாபிக்கப் ்ட்டப்ாது அதன முதலாவது செயலாளராக 
இருநது ்ணியாறறிய சிறைப்பும் திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகளுக் 
குரியதாகும்

்பா்தகளின விஸதரிபபு

ஒரு கிராமத்திறகு அதன சதருக்கள், ்ா்தகள் சிறைப்்்க் 
சகாடுப்்்வ. திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் கிராம ெ்்த் 
த்லவராக இருநதப்ாது சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராமப்    
்குதிகளில் ்ல புதிய ்ா்தகள் திறைக்கப்்ட்டன. சில 
அகலமாக்கப்்ட்டன. ்ா்தகள் ்ல ஒனறு்டன ஒனறு சதாடுக் 
கப்்டடு மக்களின அனறைா்ட ப்ாக்குவரத்துகள் இலகுவாக் 
கப்்ட்டன. அவரது இப்்ணிகள் ்லராலும் அனறு ச்ரிதும் 
்ராட்டப்்ட்டன. 

நவைத்தின ைபாசபா வீதியின உதயம்

இனறுள்ள நவரத்தினராொ வீதி இற்றைக்கு நானகு தொப்தஙக 
ளுக்கு முன பு்கயிரதப் ்ா்தபயார சவறும் சவள்ள வாயக்கா 
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லாக இருநதது. இ்த வீதியாக்குவதறகு அரும்்ாடு்டடு அனுமதி 
ச்றறைவர திரு செ.முத்துத்தம்பி (தீரத்தத் திருவிைா உ்யகாரர) 
ஆவர. இவருக்குப் ் க்க ் லமாகச் செயற்ட்டவர திரு செல்லப்்ா 
ந்டராொ. அப்ப்ாது பு்கயிரத இலாகாவின பிரதம ச்ாறியிய 
லாளராக திரு வீரவாகு நவரத்தினராொவின ்மத்துனர திரு எஸ் 
்வத்தியலிஙகம் க்ட்மயாறறிய காரணத்தால் இ்தச் ொதிக்க 
முடிநதது. திரு முத்துத்தம்பி அவரகள் ச்றறை அனுமதிக்குச் செயல் 
வடிவம் சகாடுத்தவர திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகபள. 

அவபர சவள்ள வாயக்கா்ல இரவுச் சிரமதானப்்ணிகள் 
மூலம் ெமப்்டுத்திக் கல் மண் ப்ாடடுப் ்ா்தயாக்கினார. 1969 
ஆம் ஆண்டு காலப் ்குதியில் உள்ளூராடசி அ்மச்ெராக இருநத 
திரு ஆர. பிபரமதாொ அவரகள் யாழ்ப்்ாணத்திறகு வரு்க 
தநதப்ாது அவருக்கு கிராம ெ்்த் த்லவர திரு சி க. ெ்ா்தி 
த்ல்மயில் இனறுள்ள நவரத்தினராொ வீதி பு்கயிரத வீதி 
ெநதிப்பில் ச்ரிய வரபவற்ளிக்கப்்ட்டது. அப்ப்ாது நவரத்தின 
ராொ வீதி்யயும் திறைநது ்வத்து சநடடிலிப்்ாயக்கான மின 
விநிபயாகத்்தயும் ஆரம்பித்து ்வத்து உ்ரயாறறிய திரு 
பிபரமதாெ 10,000ரூ்ா நிதி்ய நவரத்தினராொ வீதி தார ொ்லயாக 
அபிவிருத்தி செயவதறசகன வைஙகினார. காலக்கிரமத்தில் 
நவரத்தினராொ வீதி தாரச்ொ்லயாக மாறியது.

 திரு பிபரமதாெ அவரகளின வரு்கக்கும் நனசகா்்டக்கும் 
ச்ரிதும் உதவி புரிநதவர அனறு சகாழும்பு கதிரகாம யாத்திரிகர 
சதாண்்டர ெ்்த் த்லவராக இருநத திரு. ஆ சினனத்தம்பி அவர 
களாவார. அவருக்கும் திரு சி. க. ெ்ா்திக்கும் ்க்க்லமாக திரு 
செல்லப்்ா ந்டராொ செயற்ட்டார என்து வரலாறு. இனறுள்ள 
இ்ளய த்லமு்றையினர இ்தசயல்லாம் அறிநதிருக்க 
நியாயமில்்ல. பகாண்்டாவில் கிராமத்தில் இனறு நவரத்தினராொ 
வீதி ஒரு முக்கியமானசதாரு ்ா்தயாக உள்ளது. 
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இவவாபறை திரு.சி.க.காலத்தில் ் ல ் ா்தகள் மாறறைம் ச்றறைன. 
பகாண்்டாவில் ்ெவப் ்ா்டொ்ல ஒழுங்க மஞ்ெத்தடி சகாண் 
்டலடி வீதியு்டன இ்ணக்கப்்ட்டது திரு ெ்ா்தி அவரகளின 
காலத்திபலயாகும். அனசறைல்லாம் ்ெவப்்ா்டொ்ல ஒழுங்க 
அநத்ல்ய பமறபக திருப்பி இ்ணத்த வீதிக்கு விபவகானநதா 
வீதி எனப் ச்யரி்டப்்ட்டது. 

கா்ரக்கால் மயானத்து்டன அனறு நினறு விட்ட ்ா்த்யத் 
சதறபக திருப்பிக் கிைக்குப்்க்கமாகக் சகாண்டு ப்ாய குமர 
பகாட்டத்து்டன இ்ணத்த்மயும் இவரின காலத்தில்தான. 
இவறறிறசகல்லாம் ஊரப்பிரமுகரகள் ்லர கிராம ெ்்த் 
த்லவருக்குத் தமது ்ரிபூரண ஒத்து்ைப்்் நல்கினர. 

ஊர்பபிைச்சி்ன தீை

இணுவில், பகாண்்டாவில், சகாக்குவில் கிராமஙகளில் தனிப் 
்ட்ட ்லரது எல்்லப் பிரச்சி்னகள், வரப்பு வழி வாயக்கால் 
தண்ணீரப் பிரச்சி்னக்ளச் ெமாதானமாகத் தீரத்து ்வப்்தில் 
சவறறி கண்்டவர. திரு ெ்ா்தி அவரகள்.

ததபாழிறசஙகவபாதி

காஙபகெநது்றை சீபமநதுத் சதாழிறொ்லயில் பிரதம சிறைாப் 
்ராக விளஙகிய காலத்தில் பிர்ல சதாழிறெஙக த்லவராகவும் 
விளஙகி ஊழியரகளின நனமதிப்புக்குப் ச்ரும்்ாத்திரமாக 
விளஙகிய சிறைப்பும் அவருக்கு உண்டு.

்னமுகப்பார்்வயில் திரு. சி. க. ச்பா்தி அவர்கள்.          

்ற்ல பகாணஙகளில் திரு சி.க.ெ. அவரக்ளப் ் ாரக்க முடியும். 
முதலில் இவர ஒரு சிறைநத ெமூக பெ்வயாளர. இரண்்டாவது ொதி, 
ெமய பவறு்ாடுக்ளக் க்டநது நினறை ெமரெவாதியுமாவார. 
ஏ்ைகளுக்கு எனறும் உதவும் கரமாக இவரது கரம் விளஙகிய்ம 
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மூனறைாவது நி்லயாகும். தனது சதாழில், ்தவி, அநதஸ்து 
அ்னத்்தயும் கிராம மக்களின பமம்்ாடடிறகாகபவ ் யன்டுத் 
திய்ம சிறைாப்்ரின நானகாவது நி்லசயனக் சகாள்ளலாம். 
இவர எனறுபம ்ணப்ப்ய பிடித்த்லநததில்்ல என்்த 
அவரு்டன சநருஙகிப் ்ைகியவன எனறை்டியால் நான நனகு 
அறிபவன. இப்ப்ாசதல்லாம் யாழ்ப்்ாணத்துக் கிராமஙகளின 
ெரித்திரஙக்ளப் ்லரும் எழுதி வருகிறைாரகள். அநத வ்கயில் 
பகாண்்டாவிற கிராமத்தின ெரித்திரம் எழுதப்்டும் ப்ாது திரு. சி. 
க. ெ்ா்தி அவரகளின ச்யரும் பெ்வயும் அதில் முக்கிய 
இ்டத்்தப் ச்றும் என்தில் ஐயமில்்ல.

Mr Chellappa Nadarajah pays tribute to late Mr S. K. Sabapathy by 
explaining various services rendered by him for the community and family. 
Whenever Mr CN is not well late Mr S. K. Sabapathy used to take to the local 
physician by his bicycle. Late Mr S. K. Sabapathy was very helpful to those who 
are in need. Late Mr S. K. Sabapathy served to the community in various ways 
by taking part in Rural Development Society, Parents Teachers Association of 
local school, Board of Trustees of Pillaiyar Temple above all elected to the 
Local government council and served as its chairman. Late Mr S. K. Sabapathy 
as the head of the local village council enlightened the village by making 
arrangement for electricity supply. Not only that late Mr S. K. Sabapathy 
widened the narrow path between railway station of Kondavil and Kaaraikkal 
Cemetery. Under his leadership the Kokuvil-Kondavil Village Council rebuilt 
various local pathways. Late Mr S. K. Sabapathy served as a mediator in 
various inter families’ disputes. Late Mr S. K. Sabapathy also involved in trade 
union movements and served as the head of it.
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நோன் அறி்ந்த அமரர் திரு “சிறோபபர்” சபோபதி
1919 ஆம் ஆண்டு பகாண்்டாவிலில் பிறைநத 

இவர தனது ஆரம்்க் கல்வி்ய உரும்்ராய 
்ெவ மகா வித்தியாலயத்தில் கறறு பமற கல் 
வி்ய யாழ்ப்்ாணதில் உள்ள தனியார ்ா்ட 
ொ்லயான ்ரிபயாவான கல்லூரி (St Johns Col-
lege) மறறும் மத்திய கல்லூரி (Central College) 
யிலும் கறறைார 

இ்தத் சதா்டரநது சகாழும்பில் உள்ள Chamber of Commerceஇல் 
்யினறு மினொர ெ்்யில் கணக்கு எழுதுனராகப் ்ணிபுரியத் 
சதா்டஙகி 1950 ஆம் ஆண்டு பகாண்்டாவி்லச் ொரநத கனகலடசு 
மி்ய மணநதார 

இவரகள்து தாம்்த்திய வாழ்க்்கயின ் லனாக 2 ஆண் 5 ச்ண் 
என 7 குைந்தக்ளப் ச்றறைனர. 

இவர மணம்முடித்த நாடகளில் இருநது காஙபகெனது்றை 
சீபமநது சதாழிறொலயில் சிறைாப்்ராக ஓயவு ச்றும் வ்ரயும் 
்ணிபுரிநதார.

இவைது அைசியல் வபாழக்்க

தமிைரசுக்  கடசியின அஙகத்தவராக இருநத இவர Kokuvil Village 
Council Chairman ஆக இருநத காலத்தில் எமது மக்களுக்காக, மின 
ொரம், வீதிகள், ெனெமூக நிலயஙகள், ெந்தகள், மயானஙகள் என 
்ல து்றைகளிலும் மக்களின பத்வ அறிநது புதிதாக அ்மத்துக் 
சகாடுத்த ச்ரு்மக்குரியவர எனில் அது மி்கயாகாது.

’சிறைாப்்ர’ தமிைரசுக் கடசியின பிரொர பம்்டகளில் சிறைப்்ாக 
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நல்லூர சதாகுதியில் கடசியின பவட்ாளரான Dr E.M.V.நாகநா 
த்ன ஆதரித்து உ்ரயாறறியது என மனக் கண் முனபன 
ஓடுகினறைது

தந்த செல்வா்வப் ப்ானறு அ்மதியாக ஆனால் ஆணித் 
தரமாக தான சொல்ல வநத கருத்்த மக்கள் உணரும் வண்ணம் 
ப்சுவதில் இவருக்கு நிகர இவபர. 

இவரின முகம் எனறும் புனன்க பூண்்டதாக இருக்கும் தன்ன 
நாடி வநதவரகளுக்கு ொதி ெமயம், ்ணக்காரன, ஏ்ை எனறு 
்ாராது உதவிய ச்ருநத்க.

இவரின இத்த்கய குணத்தால் இவரின பிள்்ளகள் உலகில் 
எஙகிருநதாலும் அநத நாடடில் நல்ல ச்யரு்டனும் பெ்வ 
செயயும் மனம் சகாண்டும் இருக்கிறைாரகள் என்து நாம் 
அ்னவரும் அறிநத உண்்மபய

நி்றைவாக மலாயன மணியம். தமிைரசு மணியம். உரும்பிராய 
மணியம் எனறு ்லராலும் அனபு்டன அ்ைக்கப்ச்றறை என 
தந்த சிறைாப்்ர. ெ்ா்தி்ய எமக்கு முன உதாரணமாக காடடி 
ய்த இஙகு நி்னவு கூறிவி்்ட ச்றுகிபறைன

சு தருசமந்திரன்

Harrow London
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சசயல் வீரன் அமரர் சி.க.சபோபதி
ஒரு மனிதன தனது ொதாரண வழ்க்்கயில் 

ஒரு நல்ல சநறிமு்றை்யப் பின்றறி வாழ்ந 
தால் அவரு்்டய வாழ்க்்க சீரும் சிறைப்பும் 
உ்்டயதாக அ்மயும். அ்த விடுத்து ஒரு 
நல்ல குறிக்பகாள் இனறி, சநறிமு்றை தவறி 
கண்்டபத காடசி, சகாண்்டபத பகாலம் எனறு 
வாழ்்வரின வாழ்க்்க சிறைப்புறை அ்மயாது 

என்து உண்்ம.

அப்்டி சநறிமு்றை தவறைாமல் ஓர உறுதியான சகாள்்கயு்டன 
தனது வாழ்க்்க்ய ஆரம்பித்தவரதான அமரர சி. க. ெ்ா்தி 
ஆவார. ச்ாதுவாகச் “சிறைாப்்ர” எனறு எல்பலாராலும் அனபு்டன 
அ்ைக்கப்்டும் அமரர சி. க. ெ்ா்தி காஙபகெனது்றை சீசமநது 
ஆ்லயில் பிரதம சிறைாப்்ராக பநர்மயு்டன தனது சதாழி்ல 
ஆறறிவநதார. அதன மூலம் தனது மனவி, பிள்்ளக்ள மிகவும் 
அனபு்டன ப்ணிப்்ாதுகாத்து வநதார. பிள்்ளகளு்டன தான ஒரு 
தந்த எனறை மு்றைக்கு அப்்ால் ஒரு நண்்னாகவும் ் ைகிவநதார. 
இதனால் பிள்்ளகளும் இவர மீது அளவு க்டநத அனபு்டன 
இருநதாரகள்.

இவவாறு குடும்் உறைவுகளு்டன சீரிய வாழ்க்்க்ய ந்டாத்தி 
வநத சிறைாப்்ர அவரகளின பநர்மயான ப்ாக்கி்னக்கண்்ட 
சகாக்குவில் – பகாண்்டாவில் மக்கள் 1968ம் ஆண்டு காலப்்குதியில் 
ந்டநத உள்ளூராடசி ெ்்த் பதரதலில் சகாக்குவில்-பகாண்்டாவில் 
கிராம ெ்்யின த்லவராகத் சதரிவு செயதாரகள். சி. க. ெ்ா்தி 
அவரகள் த்லவராகத் சதரிவு செயயப்்ட்டதும் சகாக்குவில்-
பகாண்்டாவில் ்குதியில் நீண்்டகாலமாக நி்றைபவறறைப்்்டாமல் 
இருநத ்ல ச்ாது பவ்லகள் யாவும் மிகத் துரிதமாக 
நி்றைபவறறைப்்ட்டன அவவாறு நி்றைபவறறைப்்ட்ட பவ்லக 
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ளில் சநடடிலிப்்ாய வட்டாரத்திறகு மின இ்ணப்பு வைஙகப் 
்ட்ட்ம. பகாண்்டாவில் பு்கயிரத நி்லயத்தில் இருநது 
கா்ரக்கால் வ்ர செல்லும் நவரத்தினராொ வீதி புதிதாக அ்மத் 
துச் செப்்னிட்ட்மயும் அ்டஙகும். 

கிராமெ்்த் த்லவராக இருநத காலத்தில் இரவு ்கல் எனறு 
்ாராது தனது சிறைாப்்ர பவ்ல முடிவுறறைதும்  மிகுதி பநரத்்த 
சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் ்குதி முனபனறறைதிறகாக செலவிட்ட 
ஒர உனனதமான  மனிதர.

இக்கால கட்டத்தில் இவரு்்டய ச்ாது பவ்லகளுக்கும், 
குடும்் பவ்லகளுக்கும் பதானறைாத் து்ணயாக இருநத ஒருவர 
இனறு எம்மத்தியில் இல்்ல. அவரதான அனனாரின மூத்த 
மகளாகிய அமரர ெகுநதலாபதவி அம்பிகானநதன ஆவார். 
இவரகள் தந்தக்கு ்லவழிகளிலும் உறுது்ணயாக இருநது 
வநதாரகள். பகாண்்டாவில் சநடடி்லப்்ாய பிள்்ளயார 
பகாவிலுக்கு ஒரு நிரநதர ெ்் இல்லாத காரணத்தினால் சில 
தனிப்்ட்டவரகளின முயறசியால் நித்திய பூ்ெ வழி்ாடுகள் 
ந்்டச்றறு வநதன. இதனால் ஆலயத்தில் புதிதாக எநத 
திருப்்ணியும் பமறசகாள்ள முடியாமல் இருநது வநதது. 
இக்காரணத்தினால் ஆலயத்திறகு ஒரு ெ்் அ்மப்்தறகு ்லர 
முனனினறு செயற்டடு 1976ம் ஆண்டு புதிய ்ரி்ாலனெ்் 
அ்மக்கப்்ட்டது. அவவாறு முனனினறு செயற்ட்டவரகளில் 
அமரர சி. க. ெ்ா்தியும் ஒருவராவர. 1976ம் ஆண்டு அ்மக்கப்்ட்ட 
்ரி்ாலன ெ்்யின த்லவராக அமரர ெட்டத்தரணி சி. 
சிதம் ர்நாதனும், செயலாளராக அமரர சி.க.ெ் ா் தியும் தனாதிகாரியாக 
அமரர வ.குணரடணம் அவரகளும் சதரிவு செயயப்்ட்டாரகள். 
இவரகளின ச்ருமுயறசியால் சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயார 
பகாவில் ்்ைய ஆதிமூலக் கட்ட்டம் அகறறைப்்டடு புதிய 
ஆதிமூலக் கட்ட்டம் சவள்்ளக் கல்லினால் மிகவும் சிறைப்புறைக் 
கடடி பூரத்தியாக்கப்்டடு 1980-ம் ஆண்டு ஆலயத்தின மகா 
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கும்்ாபிப்கத்்தயும் சிறைப்்ாக நி்றைபவறறி ்வத்த ச்ரு்ம 
அமரர சி. க. ெ்ா்தி்யயும் ொரும். 

அத்து்டன அனனாரின செயற்ாடுகள் நினறுவி்டவில்்ல 
பகாண்்டாவில் பிள்்ளகளின கல்வி வளரச்சிக்காகவும் அயராது 
்ாடு்ட்டாரகள். அநத வ்கயில் பகாண்்டாவில் இநது மகா 
வித்தியாலய அபிவிருத்திச் ெ்்யின தனாதிகாரியாக இருநது 
சதாண்்டாறறியது்டன ்ா்டொ்லயின புதிய பமல் மாடிக்கட்ட்ட 
பவ்ல்ய ஆரம்பித்து ஒரு ்குதி பவ்ல்ய நி்றைபவறறி 
்வப்்தறகு ்ா்டொ்ல அபிவிருத்திச் ெ்்யு்டன பெரநது 
செயலாறறினாரகள். அநதப் புதிய மாடிக்கட்ட்டம் இனறு நி்றைவு 
ச்றறு ்ா்டொ்லயின சிறைப்பிறகும், வளரச்சிக்கும் மிக 
உறுது்ணயாக இருக்கிறைது. 

ஒரு மனிதனு்்டய க்்டசிக்காலத்திறகு எது முக்கியபமா 
அ்தயும் அமரர சி. க. ெ்ா்தி செயயாமல் வி்டவில்்ல. அதுதான 
எல்பலாரும் ஆடி அ்டஙகும் மயானம். கா்ரக்கால் இநது மயானம் 
நீண்்டகாலமாக ஒருவராலும் கவனிப்்ாரறறு முள்ளும், ் ற்றையும் 
நி்றைநது மயான பூமி எனறும் ்ாராமல் சுறறுப் புறைத்தால் நிலம் 
அத்து மீறைப்்டடுக் சகாண்டிருநத கால கட்டத்தில் தான சிறைாப்்ர 
சகாக்குவில், பகாண்்டாவில் கிராம ெ்்யின த்லவராக 
செயற்டடுக் சகாண்டிருநதாரகள். தமது ் தவி்யப் ் யன்டுத்தி 
கா்ரக்கால்  இநது மாயான அபிவிருத்திச் ெ்்்ய 1972இல் 
ஸ்தாபித்து அதன மூலம் அபிவிருத்தி செயது ஓரு புதிய மண்்ட்ம்  
உட்்ட ெகல வெதிக்ளயும் செயது சகாடுத்தாரகள்.

ஒரு மனிதன எப்்டியும் வாைலாம் எனறு இல்லாமல் 
இப்்டித்தான வாைபவண்டும் எனறு வாழ்நது காடடியவரதான 
சிறைாப்்ர அவரகள்.

ச்ாதுச் பெ்வயில் ஈடு்டடு அதன மூலம் தமது ச்ாருளாதார 
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நி்ல்ய உயரத்தும் ்லர வாழும் இநதச் ெமுதாயத்தில் அமரர சி. 
க. ெ்ா்தி ஓரு வித்தியாெமான மனிதராக இருநதார. ச்ாதுச் 
பெ்வக்காக தமது சொநதப்்ணத்்த செலவு செயது மறறைவர 
களுக்கு ஒர உதாரண மனிதராக வாழ்நதார.

ஒரு கிராம மக்களுக்கு அடிப்்்்டத் பத்வகளான ஆலயம், 
கல்வி, கிராம வீதிகள், மின இ்ணப்பு இறுதியாகத் பத்வப்்டும் 
மயானம் அத்த்ன பத்வகளும் 1969-ம் ஆண்டுக்கு முன 
பகாண்்டாவி்லப் ச்ாறுத்த மடடில் மிகவும் பினதஙகிய 
நி்லயிபலபய இருநதன. இத் பத்வகள் அ்னத்்தயும் 1969-ம் 
ஆண்டிறகுப் பிற்ட்ட காலத்தில் அனனாரின அமரத்துவம் 
அ்்டநத 1989-ம் ஆண்டிறகும் இ்்டப்்ட்ட காலத்தில் கிராம 
மக்களு்டன பெரநது தனது ்ஙகளிப்பி்னயும் வைஙகி நி்றை 
பவறறி ்வத்த செயல் வீரன தான அமரர சி. க. ெ்ா்தி.

அனனார செயத பெ்வயின மூலம் அவரின ம்னவி, 
பிள்்ளகள், ப்ரப்பிள்்ளகள், பூட்டப்பிள்்ளகள் யாப்ரும் 
சீரும் சிறைப்பு்டனும் வாை எல்லாம் வல்ல விநாயகப் ச்ருமான 
து்ணபுரிய பவண்டுசமன பவண்டிக் சகாள்கிபறைன..

பபா. இலங்கநாதபிள்னள

நகாழும்பு-06, இலங்ளக. 
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மககள மனஙகளில் அழியோப புகழ சபறற 
சபரியோர்.

அமரர உயர திரு சி. க. ெ்ா்தி , முனனாள் 
சகாக்குவில் கிராம ெ்்த் த்லவர அவர 
க்ளப்்றறிய எனது சநஞ்ெத்தில் நிைலாடும் 
நி்னவுக்ள நி்னவு கூருகிபறைன. இவர 
காஙபகென து்றைச் சீசமநதுத் சதாழிறொ்ல 
யில் சிறைாப்்ராகப் ்ணியாறறியவர. இவரி்டம் 
யான நிதரெனமாக பநரில் கண்்டறிநத எனது 
உள்ளத்்த விடடு எனறும் அகலாத உண்்ம 

யான செயற்ாடுகள் அ்னத்தும் இனறும் எனது சநஞ்ெத்தில் 
மனதில் அழியாச் சித்திரஙகளாகப் ்சு்மயாக நி்ல ச்றறு 
நிறகிறைது எனறைால் மி்கயாகாது.

அமரர சிறைாப்்ர முனனாள் சகாக்குவில் கிராம ெ்்த் த்லவர 
அவரக்ள எனனால் எநதக் காலத்திலும் மறைநதுவி்ட முடியாது. 
இவவுலகத்தில் பிறைநத எல்பலாரும் இலடசியத்பதாடும் சகாள்்க 
கபளாடும் வாழ்்வரகள் அல்லர. ஆனால் அமரர நண்்ர ெ்ா்தி 
அவரகள் நாடடுப்்றறும், சமாழிப்்றறும், ெமயப்்றறும் அ்ரி 
மிதமாகக் சகாண்்ட ச்ரியார. அதுமடடுமல்ல அவர எவரு்டனும் 
ச்ாறு்மயாக அனப்ாடும், ் ண்ப்ாடும் மறறைவரக்ள இனபுறை 
்வக்க அன்ாகப் ப்சிப் ்ைகக் கூடிய ஆறறைலு்்டயவர. இவர 
மனிதாபிமானம், மனித பநயம் மிக்க செயற்ாடுகள் ்கவரப் 
ச்றறைவர எனறைால் மி்கயாகாது. எனது நண்்ர அமரர ெ்ா்தி 
அவரகள்  எவராலும் எநதக்காலத்திலும் மறைநதுவி்ட முடியாத 
மாணிக்கம் ப்ானறைவர. இவர சதளிநத சிநத்ன செயலூக்கத்து்டன 
கூடிய ஆைமான அறிவாறறைல் உ்்டயவர. எடுப்்ான பதாறறைப் 
ச்ாலிவு்டன ஏறைக்கு்றைய எல்லாத்து்றைகளிலும் ஆைக்கால் 
்தித்தவரகளில் இவரும் ஒருவராவர. இவர ச்ாது வி்டயஙகளில் 
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துணிவு்டன பநர்மயாகவும் நிதானமாகவும் செயற்டும் திறை்ம 
சகாண்்ட ச்ரியார.

1968ம் ஆண்டு ந்டநத சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராம ெ்் 
ஊராடசி மனறைத்துக்காக ந்டநத பதரதலில் இவர சநடடிலிப்்ாய 
வட்டாரத்தில் ப்ாடடியிடடு சவறறி வா்க சூடியவர. இவரது 
நீதியான பநர்மயான செயற்ாடுக்ளக் கருத்தில் சகாண்டும் 
இவரி்டமிருநத தகுதி திறை்ம பெ்வ மனப்்ான்மயாலும் 
நற்ண்புகளாலும் ச்ரிதும் கவரப்்ட்டதினால் சகாக்குவில் 
கிராம ெ்்க்குத் சதரிவு செயயப்்ட்ட ச்ரும்்ான்ம 
அஙகத்தவரகளால் த்லவராகத் சதரிவு செயயப்்ட்டார என்து 
குறிப்பி்டத்தக்கது. அமரர ெ்ா்தி மிகுநத ொநதமான குண 
இயல்்்க் சகாண்்டவர. மக்களு்டன ெமூக பவறு்ாடுகளினறிப் 
்ைகும் ்ண்்ாளர. சகாக்குவில் கிராமெ்்யின த்ல்மப் 
ச்ாறுப்்் ஏறறுக் சகாண்்டவர ெ்்யின நிரவாகத்்தயும் 
சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் மக்களின அத்தியாவசியத் பத்வ 
க்ளயும் அநதக் கிராமஙகளின அபிவிருத்திக்ளயும் ்டிப்்டியாக 
நி்றைபவறறுவதறகுத் தி்டெஙகற்ம் பூண்டு உ்ைக்க முனவநதார. 
இவரி்டம் ஒரு நல்ல ்ைக்கம் இருநதது. எனனசவனறைால் இவர 
தான செயவ்தச் சொல்வார சொனன்த எப்்டியும் செயது 
முடிப்்ார. அதனால் எமது கிராம ெ்்யின உறுப்பினரகள் 
ஊழியரகள் மத்தியில் நல்சலண்ணமும் நல்ல செல்வாக்கும் நினறு 
நிலவியது உண்்ம.

எஙகளு்்டய சகாக்குவில் கிராம ெ்்யின நிரவாகத்தின கீழ் 
மினொர விநிபயாகப்்குதி, பொ்ல வரி அறைவிடும் ்குதி சுகாதார 
பெ்வப்்குதி, வீதி பவ்லப்்குதி, நிரவாகப்்குதி ப்ானறை்வ 
இயஙகின. அத்தியாவசிய பவ்லக்ள எல்லாம் உ்டனுக்கு்டன 
நி்றைபவறறை வெதியாக ஒரு செயலாளரும் அவரின கீழ் மினொர 
சுப்பிறீண்்டன, ஓவசியர ப்ானபறைார ஒவசவாரு ்குதிக்கும் 
ச்ாறுப்்ாக இருநது கவனித்து ஆக பவண்டிய்தச் செயயவும் 
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இவற்றைச் செயது முடிக்க பவண்டிய பவ்லயாடகளும் இருநதது 
குறிப்பி்டத்தக்கது. இதனால் ெ்்யில் நி்றைபவறறைப் ்டும் 
தீரமானஙகள் அ்னத்்தயும் த்லவரும் செயலாளரும் இடும் 
கட்ட்ளக்ள உ்டனடியாக அநத அநதப் ்குதிகளிலுள்ள  
ஊழியரகளும் சதாழிலாளரகளும் நி்றைபவறறி உதவுவாரகள். 
இதனால் எஙகளு்்டய  சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராமஙகள் 
எல்லா வ்கயிலும் அபிவிருத்திய்்டநது நனறைாக முனபனறியது 
குறிப்பி்டத்தக்கது.

அநதக் காலத்தில் வாளி மலெல கூ்டஙகள்தான வீடுகளில் 
்ாவ்னயில் இருநதது அதனால் எஙகளு்்டய கிராம ெ்்யிலி 
ருநத மலெல கூ்டத் சதாழிலாளரகள் ்கவண்டிகள் மூலமாக 
மலத்்த அகறறி சுத்திகரிப்்்ச் செயது வநதாரகள். இ்வ 
சமல்ல சமல்ல குழி மலெல கூ்டஙகளாக மாறறி அ்மக்கப்்ட்டன. 
அப்ப்ாது வெதி கு்றைநத வறு்மக் பகாடடுக்குக்கீழ் வாழ்நத 
மக்களுக்கு குழி மலெல கூ்டக் கறக்ளத் தயாரித்து இலவெமாக 
வைஙகி சீசமந்தயும் இனாமாகக் சகாடுத்து அவரக்ள 
ஊக்குவித்து எல்லா வட்டாரஙகளிலும் குழி மலெல கூ்டஙக்ள 
அ்மத்துப் ்ாவிக்கக் கூடியதாகச் செயதுதவியது சகாக்குவில் 
கிராம ெ்் என்்த எல்பலாரும் நனகு அறிவர.

அமரர சிறைாப்்ர, சகாக்குவில் கிராமெ்்த் த்லவராக இருநத 
ச்ாழுதுதான சநடடிலிப்்ாய ்குதிக்கு மினொரம் வைஙகப் 
்ட்டது. அப்ப்ாது தான சநடடிலிப்்ாயிலிருநது  கா்ரக்கால் 
மயானத்துக்கு  பகாண்்டாவில் பு்கயிரதப் ்ா்தயின கிைக்குக் 
க்ரபயாரமாக ஒரு புதிய தார வீதி அ்மக்கப்்ட்டது அதறகு 
முன அநதப்்குதியில் வாழ்நத மக்கள் தஙகளு்்டய இறைநத 
உறைவினரகளின ்மயத்்த தகனம் செயவதறகாக சநடடிலிப் 
்ாயில் இருநத கா்ரக்கால் மயானம் வ்ர ஒழுஙகான வீதி வெதி 
இல்லாததால் பு்கயிரதப் ்ா்தயினூ்டாக மிகுநத சிரமஙகளுக்கு 
மத்தியில்தான இறைநதவரகளு்்டய ்மயத்்த கா்ரக்கால் 



சபாபதி சசவை நலம் 29 சசர்மன் சபாபதி

மயானத்திறகு தகனக் கிரி்யகளுக்காக எடுத்துச் செனறைவரகளுக்கு 
சிறைாப்்ர செயத இநத மகத்தான உதவி ஒரு வரப்பிரொதாமாக 
அ்மநதுவிட்டசதன்்த எவராலும் மறுக்க முடியாது.

எஙகளு்்டய சகாக்குவில் கிராம ெ்் ்தினாறு வட்டா 
ரஙக்ளத் தனனகத்பத உள்ள்டக்கியது. எநத விதமான ்ாகு 
்ாடுமினறி எறைத்தாை எல்லா வட்டாரஙகளுக்கும் அநத வட்டாரப் 
பிரதிநிதிகளின பகாரிக்்கக்ள ஏறறுப் ்ாவ்னயிலிருநத 
ஒழுங்கக்ள அகலித்தும் செப்்னி்டப்்்டபவண்டுசமனறைால் 
எஙகளு்்டய வீதி பவ்லயாடக்ள அனுப்பி ஆராயநது மதிப் 
பீடடு அறிக்்க்யப் ச்றறு அத்தியாவசியமான்த அவவப் 
ப்ாது செயது வநததும் குறிப்பி்டத்தக்கது. இது மடடுமல்ல 
முக்கியமான வீதிகளுக்கும் முச்ெநதிகளுக்கும் பிரகாெமான வீதி 
விளக்குக்ள அ்மத்துக் சகாடுத்து ஆவன செயது உதவியது 
எல்பலாராலும் ்ாராட்ட்ட்டது.

இப்்டியாக அமரர சிறைாப்்ர ஐயா த்லவராக இருநத 
ச்ாழுது சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராமஙகளுக்கும், மக்களுக் 
கும் இவர செயதுள்ள அளப்்ரிய பெ்வகளால் மக்கள் இவரி்டம் 
எல்்லயறறை அனபும் மரியா்தயும் ்வத்துள்ளாரகள். ஏன 
எஙகளு்்டய கிராம ெ்்யில் ஆளுஙகடசி எதிரக்கடசி எனறை வித் 
தியாெம் எதுவுமில்லாமல் எல்லா அஙகத்தவரகளு்்டய வட்டாரங 
களின அபிவிருத்திக் பகாரிக்்கக்ளயும் பகட்டறிநது ்ரிசீலித்து 
அவசியமான்த அவவப்ப்ாது செயது நி்றைபவறறிய்த எல் 
பலாரும் நனகறிவாரகள்.

  இது மாத்திரமல்ல எஙகளு்்டய கிராமஙகளில் வீடு கட்டச் 
சீபமநது கி்்டக்காததால் வீட்்டக் கடடி முடிக்க முடியாது 
திண்்டாடிய மக்களுக்கு எஙகளு்்டய கிராம ெ்் உறுப்பினர 
களு்்டய சி்ாரிசின ப்ரில் சிறைாப்்ர தனது செல்வாக்்கப் 
்யன்டுத்திச் சீசமநது எடுத்துக் சகாடுத்து வீட்்டக் கடடி 
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முடிக்க உதவி செயதுள்ளார. இனனும் எஙகளு்்டய கிராமஙகளில் 
இயஙகும் கிராம ெ்் கிராம முனபனறறைச் ெஙகஙகள், ெனெமூக 
நி்லயஙகள், நூல் நி்லயஙகள், மருநதகஙகள் எல்லாவறறிறகும் 
பவண்டிய எல்லா உதவி ஒத்தா்ெக்ளயும் செயதுதவியது 
சுடடிக்காட்டத்தக்கது. சகாக்குவில் கிராம ெ்்க்கு அண்்மயில் 
உள்ள கணக்க மரத்தடி மயானத்துக்கு சுறறு மதில் அ்மத்துக் 
சகாடுத்து ஒவசவாரு வரு்டமும் ெனெமூக நி்லயஙகள் ச்ாதுமக் 
களு்்டய உதவிக்ளயும் ச்றறுச் சிரமதானப் ்ணி மூலம் 
துப்்ரவு செயது வநதது நி்னவு கூரத்தக்கது. இ்தப்ப்ால எங 
களு்்டய சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராமஙகளின அபிவிருத் 
திக்கும் முனபனறறைத்துக்கும் அமரர சிறைாப்்ர சி. க. ெ்ா்தி 
அவரகள் தம்மால் முடிநத அ்னத்்தயும் செயது உதவிய  மகத் 
தான பெ்வ்ய எவராலும் இலகுவில் மறைநது வி்டமுடியாது 
என்்த உஙகள் எல்பலாரு்்டய கவனத்திறகும் அறிதலுக்கும் 
அறியத்தநது வி்்ட ச்றுகிபறைன வணக்கம்.

அன்ன
   ந.அருணாேலம் (தமிழரசுத் பதாண்டன்)

நகாக்குவில் கிராம சளப முன்னாள் முதலாம் வட்டார உறுப்பினரும் உப 

தளலவரும்.

“தமிழன் பாசளை” நகாக்குவில்

Mr. N. Arunachalam, close friend and political colleague of late Mr S K. 
Sabapathy, expresses how late Mr S K. Sabapathy devoted to Tamil Language, 
Hinduism and his motherland. Late Mr S K. Sabapathy acted with clear thought 
and policy in rendering his service to the community. It was his selfless service 
to the community late Mr S K. Sabapathy was elected as the Chairman of the 
Kokuvil-Kondavil Village Council. He proved himself as very efficient and 
honest administrator and under his leadership the Council developed Kokuvil 
and Kondavil in many ways. He made arrangement to supply cement free of 
charge for those who built toilets. 
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Late Mr S K. Sabapathy served the whole community irrespective of any 
political bias. As the chief cashier of the KKS Cement Factory he helped many 
people to buy cement which was in very short supply at that time.



சபாபதி சசவை நலம் 32 சசர்மன் சபாபதி



சபாபதி சசவை நலம் 33 சசர்மன் சபாபதி

பணபோன ்த்ைவர்

அமரர சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் ஒரு 
்ண்்ாளர. பிறைருக்கு உதவி செயவதில் ஒரு 
சமழுகுவரத்தி தன குடும்் நலனிலும் ்ாரக்க 
ச்ாது நலனில் அக்க்றை சகாண்்டவர. 
சகாக்குவில் கிராம ெ்் சுமார இரு்து வரு்ட 
காலமாக ்ல த்லவரகளின கீழ் செயற 
்ட்டது. ்ல நிரவாகக் கு்றை்ாடுகள் இருநதன. 

இந நிரவாகக் கு்றை்ாடுகளில் இக் கு்றை்ாடுக்ள நிவரத்தி 
செயவதறகு இலங்கத் தமிைரசுக் கடசியின சதாண்்டரகள் ்ல 
மு்றை முயனறும் அம் முயறசியில் பதால்வி கண்்டனர.  1968-ம் 
ஆண்டு அமரர அவரகளு்்டய த்ல்மயில் கடசியில் 16ப்ர 16 
வாட்டாரத்திலும் நினறு ஒன்து ப்ர சவறறி கண்்டனர. அமரர 
அவரகள் சகாக்குவில் கிராமெ்்யில் த்ல்மப் ச்ாறுப்்் 
1968 ஆடி 13இல் ஏறறுக் சகாண்்டார. அவரின மதிநுட்மான 
செயற்ாடடின மூலம் சகாக்குவில் கிராம ெ்்யின எல்்லப் 
்ரப்பில் அபிவிருத்தி குனறிய ்குதிகள் அபிவிருத்தி கண்்டன. 
்ரா்டெமினறி மினொரம் இல்லாத ்குதிகள் மின இ்ணப்்்ப் 
ச்றறைன. முதல் முதல் மின இ்ணப்்்ப் ச்றறை ்குதி 
சநடடிலிப்்ாய ்குதியாகும். இவசவறறிக்குக் காரணம் அனனா 
ரின ்ண்்ான செயல்்ாப்ட ஆகும். 

அமரரின செயல்்ாடு தனித்து கிராம ெ்்யு்டன நினறு வி்டாது 
பகாண்்டாவில் இநது மகா வித்தியாலயத்தில் முதல் முதலாக 
இருமாடிக் கட்ட்டத்்தக் கடடும் ப்ாது கடடி்ட ்ணிச் ெ்்யின 
செயலாளராக இருநதும், சநடடிலிப்்ாய விநாயகர பகாயில் 
்ரி்ாலன ெ்்ச் செயலாளராகவும் இருநது சிறைப்்ாகப் ்ணியாற 
றினார. உயரவு தாழ்வு இனறி எல்லா மக்களும் ்ாவிக்கும் கா்ரக் 
கால் இநது மயானம் ் ற்றைக் கா்டாக இருநதத்ன செப்்னி்டவும் 
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மயானத்தில் இரஙகல் மண்்ட்ம் அ்மக்கவும் உருவான மயான 
அபிவிருத்திச் ெ்்யின த்ல்மப் ச்ாறுப்்் ஏறறு  செயல் 
்ட்டது்டன மயானத்திறகு முன்ாக உள்ள வீதிக்ள ஒனறி 
்ணத்து மக்கள் ்ாவ்னக்கு வழிெ்மத்தார. அமரரின பெ்வயில் 
்யன அ்்டநபதார அபநகர. அமரர அமரத்துவம் அ்்டநததும் 
்ல ச்ாது பவ்லகள் ஸ்தம்பிதம் அ்்டநதன. அனனார ஆறறிய 
பெ்வகள் இனறும் நி்னவு கூரத்தக்கன.

பப. கனகேபாபதி. சே.பி

முன்னாள் உப தளலவர் நகாக்குவில் கிராம சளப

Mr. P Kanagasabapathy, the former chairman of Kokuvil-Kondavil 
Village Council, compares late Mr S. K. Sabapathy to candle for his 
tireless and selfless service to the community. He recollects that late Mr 
S. K. Sabapathy revolutionized the administration of the Council when 
he was elected in 1968 July 13. He also pays tribute to late Mr S. K. 
Sabapathy for his service to improve the educational facilities of the 
villages particularly to the develop Kondavil Hindu Maha Vidhyalayam. 
He also wrote that late Mr S. K. Sabapathy made arrangement to supply 
electricity to Neddilippai area. He concludes with fondly remembering 
Mr S. K. Sabapathy’s effort to improve the local cemetery.
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என்சறன்றும் மறவோ்த இனிய நணபன்
அமரராகிய திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகளின 

ஞா்கமாக மலர ஒனறி்ன அவரதம் பிள் 
்ளகளினால் சவளியி்டப்்டும் இவபவ்ள 
யில் அடிபய்னயும் இதில் ்ஙகு சகாண்டு 
ஒரு சிறு கடடு்ர்யத் தநது உதவுமாறு 
என்ன பவண்டிக் சகாண்்ட்டி எனக்குத் 
சதரிநதவற்றை உள்ள்டக்கி இக் கடடு்ர்யச் 

ெமரப்பிக்கிபறைன. 

எழில் சகாஞ்சும் பகாண்்டாவில் கிைக்கு எனது கிராமம். 
பகாண்்டாவில் பமறகு சநடடிலிப்்ாயக் கிராமம் நான புகுநத 
இ்டமாகும். 1957-ம் ஆண்டு புரட்டாதி மாதம் 7-ம் திகதி எனது 
திருமண ்வ்வத்தில் ச்ண்வீட்டார ொரபில் எஙகள் 
இருவ்ரயும் இனிபத வாழ்த்திச் செனறைார திரு சி. க. ெ்ா்தி. 
அவரது சிரித்த முகமும் கனிநத ்ார்வயும் எனக்கு இனறும் 
ஞா்கமுண்டு. நான சிறிது காலம் சகாழும்பில் வாை பவண்டி 
இருநததால் எமக்கி்்டயில் சதா்டரபுகள் இல்லாத ப்ாதும் 
பினனர 1964-ம் ஆண்டு எஙகளுக்சகன ஒரு இல்லம் அ்மக்க 
ஆரம்பித்த பவ்ளயில் அப்ச்ாழுது சீசமநது சவளியில் 
எடுப்்தும் கஸ்்டம் வி்லயும் கூ்ட. இத்தருணத்தில் உதவி 
அரொஙக அதி்ரின அனுமதிப் ்த்திரத்்த சீபமநது சதாழிற 
ொ்லயில் சகாடுத்துத்தான சீசமநது ச்றை முடியும். அக்கால 
கட்டத்தில் திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் சீசமநதுத் சதாழிறொ்ல 
யில் பிரதம காொளராக உள்பளயும் சவளிபயயும் மிகவும் 
செல்வாக்கு்டன காணப்்ட்டார. அக்கால கட்டத்தில் நான அவரு 
்டன சநருஙகிப் ்ைகியது மடடுமனறி எனக்கு ்ல வழிகளில் 
்லவித உதவிக்ளச் செயதார. அவரது பிறைருக்கு உதவி செயயும் 
மனப்்ாஙகு என்ன மிகவும் கவரநதிருநதது.
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இவவாறு ் லரு்டனும் அன்ாக ் ைகும் பவ்ளயில் உள்ளூரில் 
கிராம ெ்்த் பதரதலில் தமிைரசுக் கடசி ொரபில் ப்ாடடியிடடு 
அதிகப்்டியான  வாக்குக்ளப் ச்றறு ்லகாலம் இயஙகிவநத 
காஙகிரஸ் கடசியின நிரவாகத்்த முறியடித்து, பகாண்்டாவில் 
சகாக்குவில் கிராம ெ்்யின த்லவராக க்ட்மயாறறி கிராம 
ெ்்்யச் சிறைப்பு்டன  நிரவகித்து ச்ரு்ம பதடிக்சகாண்்டார. 
தந்த செல்வா த்ல்மயில் தமிைரசுக் கடசியும் ஜீ. ஜீ 
ச்ானனம்்லத்தின த்ல்மயில் தமிழ் காஙகிரஸ் கடசியும் 
இயஙகிவநத பவ்ளயில் திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் சகாக்குவில் 
பகாண்்டாவில் கிராம ெ்்யின செயற்ாடடி்ன செவவனபவ 
இயக்கி வநதார. இபத பவ்ளயில் நானும் தமிைரசுக் கடசியில் 
இ்ணநது திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகளு்டன ச்ாது நல பெ்வயில் 
பெரநது செயலாறறிபனாம்.

இவரது கால கட்டத்தில் எனது பகாண்்டாவில் சநடடிலிப்்ாய 
கிராமம் ்ல வழிகளில் முனபனறறைம் கண்்டது. வீதிகள் 
அகலமாக்கப்்டடுத் தாரப் ்ா்தகளாக காடசியளித்தன. கிராம 
ெ்்யில் நிதி சநருக்கடி ஏற்ட்ட ப்ாது மக்களின உதவியு்டன 
மினகம்்ஙக்ள அ்மத்து இல்லஙகள் பதாறும் மினொரம் 
கி்்டக்கச் செயத ச்ரு்மயும் இவ்ரபய ொரும்.  பதாட்டஙகள் 
வளமு்டனும் ்சு்ம நி்றைநது காணப்்்ட நீர விநிபயாக வெதியும் 
செயது சகாடுத்திருநதார. பகாண்்டாவில் கிராமம் செல்வச் 
செழிப்பு்டன இருப்்தறகு சிறைப்பு்டன பெ்வயாறறிய ச்ருநத 
்க்ய எம்மால் எனறைாவது மறைக்க முடியுமா? 

இபத ப்ானறு இல்லறை வாழ்வில் சிறைப்பு்டன வாழ்நது இரண்டு 
ஆண்பிள்்ளக்ளயும் ஐநது ச்ண் பிள்்ளக்ளயும் ச்றறு 
அவரக்ளச் சிறைப்பு்டன கல்வி கறகச் செயதது மடடுமனறி ஒழுக்க 
சீலரகளாக வளரத்து நி்றைவான வரனக்ளத் பதரநசதடுத்து 
பிள்்ளகளு்டன சிறிது காலம் வாழ்நது தனது 69-ம் வயதில் 
இ்றைவனடி பெரநதார. இவரின க்்டசிப் பிள்்ளயாகிய 
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ெ்ாநநதி்ய எனது இரண்்டாவது மகன இரவீநதிரன திருமணம் 
செயது சகாண்்டார. இவர எனது நண்்ராக மடடுமனறி 
ெம்்நதியாகவும் இருப்்திலும் நான மிகவும் ச்ருமிதம் 
அ்்டகிபறைன. இவரது பிள்்ளகள் எல்பலாரும் சவளிநாடுகளில் 
மிகவும் சிறைப்பு்டன வாழ்நது வருகினறைாரகள். மூத்த மகள் ெகுநதலா 
பதவியும் அவரது கணவர அம்பிகானநதனும் சொற்கால 
இ்்டசவளியில் காலமாகிவிட்டாரகள்.

அமரர அவரகளது அரிய பெ்வக்ள ஊரமக்கள் உறைவு்டன 
உ்ரயாடி மகிழ்வீபர. திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் எம்்ம விடடுப் 
பிரிநதாலும் அவரின புனசிரிப்பு்டன கூடிய இனமுகத்்த எம்மால் 
எப்்டி மறைக்க முடியும்? 

இப்படிக்கு ெண்பன்

பபான்னுத்துனர இராேரட்ணம்

Mr P. Rajaratnam recollects with gratitude the way late Mr S. K. 
Sabapathy wished him on his wedding day with smiling face. In 1964 Mr 
P. R started to build a house for his family. Since that time the cement was 
very difficult to get, it is with the help of late Mr S. K. Sabapathy he was 
able to complete his project. He also says that late Mr S. K. Sabapathy 
was first Chairman of the Kokuvil-Kondavil Village Council from Federal 
Party. Before him the Council was under the unassailable control of Tamil 
Congress Party. He pays tribute to late Mr S. K. Sabapathy by praising 
his service to his family and the community. He concludes that still he 
remember the smiling face of late Mr S. K. Sabapathy.



சபாபதி சசவை நலம் 38 சசர்மன் சபாபதி

ழசர்மன் சபோபதி
முத்துப் ்தக்கத்தின ்மயத்பத ்வரம் 

்தித்தது ப்ால நாறபுறைமும் ்ல கிராமஙகள் 
செறிநதிருக்க நடுநாயகமாக அ்மநதிருப்்பத 
‘பகாண்்டாவில்’ கிராமம் ஆகும். சகாக்குவில், 
தாவடி, இணுவில், உரும்பிராய, திருசநல் 
பவலி, நநதாவில் ஆகிய முத்துக்களுக்கி்்டபய 
்வர ஒளிவிடும் கிராமமாக துலஙகுகிறைது 

பகாண்்டாவில் கிராமம். 

காலத்துக்குக் காலம் ் லர இக்கிராம வளரச்சிக்குத் சதாண்டுகள் 
்ல செயதாலும் எமது சிநத்னக்சகடடியவ்ர எஙகள் மனத்தி 
்ரயில் பதானறிக் சகாண்டிருக்கும் ஓர உத்தம்ர இனஙகண்டு 
சகாள்வது மிகவும் முக்கியமாகினறைது. ‘சிறைாப்்ர’ எனறும் சி. க. 
எனறும் பெரமன எனறும் ்ல அ்்ட சமாழிகளினால் இவ்ர 
அ்ைப்்துண்டு. காஙபகெனது்றை சீசமநதுக் கூடடுத்தா்னத்தில் 
த்ல்மக் காொளராக இவர ்ணி செயத்டியால் இவர 
‘சிறைாப்்ர’ எனறு அ்ைக்கப்்ட்டார. ஊரில் உள்ள வபயாதி் 
ம்்டநத ச்ரிபயாரகள் சுருக்கமாக ‘சி. க’ எனறு இவ்ர 
அ்ைத்தனர. சகாக்குவில்-பகாண்்டாவில் கிராமஙக்ள உள்ள்டக் 
கிய கிராம ெ்்க்குத் த்லவராக இருநது ்ாரிய சதாண்டுகள் 
செயத்மயினால் இவர ச்ாது மக்களால்’பெரமன’ என 
வாஞ்்ெயாக அ்ைக்கப்்டடு அதுபவ “பெரமன ெ்ா்தி” எனறைா 
கிவிட்டது. ‘ெ்ா்தி’ எனறைால் ‘ெ்்க்கு அதி்தி’ எனறு ச்ாருள் 
்டும். இவரகள் ச்றபறைாரகள் இவ்ர த்லவராக (அதி்தியாக) 
உருவாக்கினர. உதாரணமாக சிவ்க்தன ஒருவருக்கு ்ரமசிவன 
எனறும் இரக்கம் சகாண்்ட ஒருவருக்கு ‘தரமசீலன’ எனறும், ்ரநத 
அறிவுசகாண்்ட ஒருவருக்கு ‘ஞானெம்்நதன’ எனறும் ச்யரகள் 
இயல்்ாகபவ அ்மநது விடுகினறை்த நாம் உறறு பநாக்கலாம். 
அ்தப் ப்ால நடுசநறி்யக் ்கக்சகாண்்ட அமரருக்கு பிறைநத 
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ப்ாபத ச்றபறைாரகளால் ச்யரி்டப்ச்றறை ‘ெ்ா்தி’ என்து 
நாள்்டவில் ‘த்லவனாக’ (பெரமன) உயரவதறகு இயல்்ாகி 
விட்ட தன்ம்யக் காணலாம். 

இவரின பதாறறைப் ச்ாலி்வ பநாக்கும்ப்ாது உயரத்தில் 
கு்றைநதவர. அறிவில் மிக உயரநதவர. எனறுபம புனசிரிப்புத் 
தவழும் செழிப்்ான முகவசீகரம். ஆ்டம்்ரமினறி அ்மதியாகக் 
கருமமாறறும் ஓர கரம வீரர இவர. செல்லும் வழியில் அறிநதவரகள் 
யாராவது சதன்ட்டால் த்ல்யச் ெரித்து த்லயாடடுகினறை 
அப்்ண்்ானது ‘ப்ாய வாருஙகள் என்்தச் சுடடி நிறகும் ஓர 
மிகச் சிறைநத ்ண்்ாக இவரி்டம் நாஙகள் கண்டிருக்கினபறைாம். 
பகாண்்டாவில் இவரது பிறைநத ஊராக இருநதாலும் ‘யாதும் ஊபர 
யாவரும் பகளிர’ எனறு தாயக மண்்ணபய இவர ப்ாறறி 
வநதிருக்கினறைார. கிராமத்தின மீது இவர சகாண்்ட தீராத ்றறு 
சமல்ல சமல்ல மு்ளவிடடு  யாழ்ப்்ாணத்்த உள்ள்டக்கி அது 
ஒரு பதெப் ்றறைாக விரிநத்தயும் நாம் ்ாரத்திருக்கினபறைாம். 
சுருக்கமாகக் கூறின சமாழிப்்றறும் தாயகத் சதாண்டும் இவரின 
இரண்டு கண்களாகாபவ அ்மநதிருநதன. ச்ாதுவான 
காரியஙகளில் கு்றைகூறிவரும் எவ்ரயும் பதறறி மன நி்றைவாக 
இவர அனுப்பி ்வப்்ார. உதவி பகடடு தன்ன நாடி 
வரு்வரக்ள அ்ணத்து உதவிக்கரம் நீட்ட ஒருப்ாதுபம இவர 
தயஙகியதில்்ல. தனனலம் கருதாது ச்ாது நல பநாக்்க இவர 
்கக்சகாண்்ட்டியால்தான த்ல்ம என்து இவ்ரத் பதடிவந 
தது. க்டவுள் மீது இவர சகாண்்ட இ்றை்க்தி, மக்கள் பெ்வ எனறை 
பகாட்ாட்்ட இவரின மனதில் ஆைப்்தித்தது. பகாண்்டாவில் 
கிராமத்்தப் ச்ாறுத்தவ்ர அ்ரிமிதமான பெ்வ்ய இவர 
முனசனடுத்திருக்கினறைார. பினன்்டநத தனது கிராமத்்தப் 
புதுப் ச்ாலிவுச்றை்வத்து முன வரி்ெயில் அத்னக் 
சகாண்டுவநது நிறுத்த இவர அரும்ச்ரும் சதாண்்டாறறியிருக் 
கினறைார. கிராமத்துக்கு அைகாக விளஙகுவது அதறகுரிய ப்ாக் 
குவரத்துப் ்ா்தபயயாகும் என்்த உணரநத ெ்ா்தி ஐயா 
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அவரகள் சிறைநத வழிப்்ா்தக்ள அ்மத்துக் சகாடுக்க 
அடிபகாலினார. இவரால் அ்மத்துக் சகாடுக்கப்்ட்ட ்ா்தகள் 
மக்கள் ப்ாக்குவரவுக்கு மிகச்செௌகரியமாக அ்மநதன.  இருள் 
மண்டிக் கி்டநத ்ா்தகளுக்சகல்லாம் மின விளக்குகள் 
ஏறறுவித்தார. இருள் அகனறு ்ா்தகள் ஒளி சவள்ளம் ச்றறை 
தினால் கிராமம் எஙகும் புத்சதாளி ்ரவியது. பகாண்்டாவி்லயும் 
இணுவி்லயும் இ்ணக்கும் ஓர புதிய ்ா்த்ய ஏற்டுத்தி 
அப்்ா்தசயஙகும் மினொர விளக்குகளால் பிரகாெம் ச்றை்வத்த 
இவரின ்ணி மிகவும் அளப்்ரியது. அபதப்ால் அ்ர கு்றையாக 
இருநத பகாண்்டாவில் – கா்ரக்கால் வீதி இவரின முழுமூச்ொல் 
முறறுப் ச்றறு மக்கள் ப்ாக்குவரத்துக்காகத் திறைநது ்வக்கப் 
்ட்டது. கா்ரக்கால் மயானத்்தச் செப்்னிடும் ்ணியும் இவரா 
பலதான ஆரம்பித்து ்வக்கப்்ட்டது. ்ற்றைக்கா்டாக இருநத 
கா்ரக்கால் மயானம் செப்்னி்டப்்ட்டதால் வாழ்நது முடித் 
பதாரின பூதவு்டல்கள் அக்கினியு்டன ெஙகமமாகி ஐம்பூதஙகளு்டன 
கலநது ஈறறில் இ்றையு்டன இரண்்டறைக் கலப்்தறகு ஏதுவாக 
இருநதது. இவரின பெ்வக்ள எதிரகாலச் ெமூகம் மனஙசகாள்ள 
பவண்டுசமன்தறகாகவும் இவரது நாமம் எனறும் நி்ல ச்றை 
பவண்டும் என்தறகாகவும் உண்்ம்ய இஙகு எழுதி்வப்்து 
தவிரக்க முடியாதது்டன காலத்தின பத்வயாகவுமுள்ளது.

பகாண்்டாவில் சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயார பகாவில்மீது இவர 
அளவு க்டநத அனபு சகாண்டிருநதார. அவவாலயத்்த பமலும் 
சீர ச்றை ்வப்்தறகு “எனக்டன ்ணி செயது கி்டப்்பத” எனறை 
தாரக மநதிரத்்த இவர ்கக்சகாண்்டார. அநத ஆலயத்தின 
மருஙகில் அ்மநதுள்ள ்டிப்ப்ார கூ்டமான நூலகத்்த பமலும் 
விஸ்தரிக்க பவண்டுசமனறு இவர அவாக் சகாண்டு ஆறறிய 
கருமஙக்ள மறைக்கபவா அல்லது ம்றைக்கபவா இயலாது. 

‘நாடு உனக்சகனன செயதது எனறை பகள்வி்யத் தவிரத்து 
நாடடுக்கு நீ எனன செயதாய எனறை பகள்வி்ய முனசனடுத்துப் 
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்ார..’ எனறை முனனாள் அசமரிக்க அதி்ர ப�ான சகனனடியின 
பமறபகா்ள இவர மிகவும் உள்வாஙகியிருநத ்டியால் பகாண் 
்டாவில் – சகாக்குவில் கிராமெ்் மூலமாக அரும்ச்ரும் 
பெ்வ்ய ஆறறினார. உலகம் உள்ளவ்ர இவர ச்யர 
நி்லக்கும்.

ே. ேிறிரங்கன்

(மஞ்சத்தடி, ககாண்டாவில்)

இலண்டன்.

Mr S. Srirangan says that late Mr S. K. Sabapathy lived up to his name 
as the meaning of the word SABAPATHY is head of the assembly. First 
late Mr S. K. Sabapathy was known as “CHIRAPPAR SABAPATHY”.  
After he was elected as the Chairman of the Kokuvil-Kondavil Village 
Council, he was famously known as “CHAIRMAN SABAPATHY”.  Even 
though late Mr S. K. Sabapathy was not a tall person with his smiling 
face he was very attractive and smart. He lived according the saying from 
Puranaanooru: To us all towns are one, all men our kin. Devotedness to 
Tamil language and Tamil nation were late Mr S. K. Sabapathy’s two 
eyes. He also took to his heart the quotation from John F Kennedy “Ask 
not what your country can do for you”.
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உ்�பபோலும் ழநர்்மயோலும் உயர்்ந்த 
அன்பர்

அனறு எமது காொளர ெ்ா்தி ஐயா அவரகள் இயற்க எயதிய 
செயதி பகடடு என மனம் ஒரு கணம் நி்ல தடுமாறியது. ஆனால் 
இனறு அவருக்கு சவளியிடும் நூல் எனது செயதிக்ளச் சுமநது 
செல்கிறைசதன்்த எண்ணும் ப்ாது மனதில் நிம்மதியு்டன கூடிய 
மகிழ்ச்சி ச்ாஙகுகினறைது.

அஞ்ெலித்து அைலாம், முன்னப் ்ை்மக்கும் பின்னப் 
புது்மக்கும் இலக்கணமாய இலக்கியமாய வழிந்டத்துனராய 
நிமிரநதது அவரது வாழ்வு அவரு்டன ் ைகக் கி்்டத்த காலஙகளும் 
கணஙகளும் மகத்தான்வ.

அனறு 1951இல் காஙபகென சீசமநது சதாழிறொ்லயில் 
காொளராகத் பதானறி, அன்ாலும் ்ண்்ாலும் ெகல ஊழியரகளது 
மன்தக் கவரநதும் உதவி ஒத்தா்ெக்ள தனது க்ட்மகளில் 
மடடுமனறி சதாழிறெஙக நிரவாகியாக நிமிரநது அவரது பநர்ம 
யான பெ்வகள் இனமுகத்பதாடு எவ்ரயும் ்ாகு்ாடினறி எதிர 
சகாள்வதில் வல்லவர, நல்லவர, ்ண்்ாளர ்தட்டமறறைவர 
இப்்டியாக அடுக்கிக் சகாண்ப்ட ப்ாகலாம்.

ெ்ா்தி எனறைால் ெமஸ்கிருத சமாழியில் ெ்்த் த்லவர 
எனறு ச்ாருள். அப் ச்ாருளுக்கு ஏற் இலக்கணமாக வாழ்நத 
ஐயா அவரகள் ெப்த குைந்தக்ளப் ச்றறு இல்லறைம் செழிக்க 
நல்வாழ்வு வாழ்நதவர.

காஙபகென சீசமநது சதாழிறொ்ல ஊழியர சதாழிற ெஙகத்தில் 
நிருவாக உறுப்பினராக பெ்வயாறறிய காலத்தில் ்லரது 
பிரச்சி்னக்ள தனது பிரச்சி்ன ப்ால் கருதி தீரமானஙக்ள 
திருப்திகரமாகத் தீடடியதில் அ்னவரும் ச்ருமிதம் சகாண்்டனர 
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்ல ஊழியரகளின பவண்டுபகாளிறகிணஙக சிறறுண்டிச் 
ொ்லயிலும் த்லயிடடு சிறைப்புறை ந்டத்துவதறகு  ஆபலாெ்னக்ள 
வைஙகி சிறைநத ொப்்ாடுகள் வைஙக வழிவ்க செயது அ்னவ 
ரினதும் ்ாராட்்டப் ச்றறைார.

இவர பகாண்்டாவிலில் இருநது மாவிட்டபுரத்திறகு பு்கவண் 
டியில் செல்வார. அவரது ச்ாழுதுப்ாக்கு வண்டியில் சீட்டா 
டுவது.

மாவிட்ட புரத்தில் இறைஙகியதும் அவரி்டம் சீசமநது கட்ட்ள 
வாஙகுவதறகு சில ்ார ஊரதி ஓடடுனரகள் காத்திருப்்ாரகள். 

அநத நாள் எனது கனனிப் ்ருவ காலத்தில் முதல் ஊழியத்்த 
அவரது ்கயினால் ச்றறுக் சகாள்ளும்ப்ாது தந்த்ய இைநத 
எனக்கு எனது தந்தயின ்கயினால் ெம்்ளத்்த ச்றறைது 
ப்ானறை உணரவுக்ளக் சகாண்டிருநபதன இவபவ்ளயில் 
எனது கண்களில் கண்ணீர ததும்பியது. அது பொகமா அல்லது 
பூரிப்்ா எனறு உணரமுடியவில்்ல.

அக்கால கட்டத்தில் மதிய உண்வப் புசித்த பினனர 
சவறறி்ல ொப்பிடடுக் சகாண்டு அ்ெ ப்ாடடுக் சகாண்டு  
்லருக்கு அறிவு்ரக்ள கூறி வழிந்டத்திய மூத்த உத்திபயாகத்தர 
ெ்ா்தி ஐயாவின நி்னவுகள் இனறும் எனது மனக் கண்ணில் 
சவள்ளி்்ட ம்ல ப்ால்  சவளிச்ெம் ப்ாடடுக் காடடுகினறைது.

இவரது புதல்வி ொரதாபதவி ்வாநநதன எனனு்டன ்ணி 
புரிநத காலத்தில் அவரது குடும்்த்திறகு அவர ஆறறிய ்ணிகள் 
வழி ந்டத்திய ் ாஙகுகள் பிள்்ளகளுக்கு ஊடடிய கல்வி, ஒழுக்கம், 
ஊருக்கும் உறைவினரகள், நண்்ரகள், சதரிநதவரகள் அ்னவருக் 
கும் ஆறறிய வழிந்டத்தல், சதயவ ்க்தி, அ்னத்தும் அ்டஙகிய 
குடும்்த் த்லவர எனறு அறிநது சகாண்ப்டன. 
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அநத நாள் நி்னசவானறு என மனதில் உதிக்கிறைது. எனக்கு 
வீடு கட்ட சீசமநது பத்வப்்ட்ட ப்ாது  எப்்டிஅ்த எடுத்துக் 
செல்வது எனறு சிநதித்துத் திணறிய ப்ாது “பிள்்ள பயாசிக்க 
பவண்்டாம்” எனறு கூறிவிடடு சீசமநது வாஙகுவதிலிருநது 
வீடடில் பெரக்கும் பவ்லகள் வ்ர தாபன முனனினறு 
ந்டத்தினார. இப்்டியாக உதவிக்ள ஏறறை தருணத்தில் செயது 
சகாடுக்கும் உத்தமராக எனறும் எனது மனதில் நீஙகாத இ்டம் 
ச்றறைவர இப்்டியாக மக்களி்டம் இருநத மதிப்பு மரியா்தகள் 
என்ன இனறும் பூரிக்க ்வக்கிறைது.

எமது சதாழிறொ்லயில் அ்னத்து சதாழிலாளரகளும் அவர 
முனனி்லயில் ்கசயாப்்மிடடு ெம்்ளஙக்ள வாஙகிச் 
செல்வது வைக்கம். இதனால் ெகல்ரயும் நனகு அறிநதவர. 
எதுவித த்லக்கனபமா, ச்ரியவர சிறியவர எனறை பவறு்ாடு 
கபளா உயரநதவர  தாழ்நதவர எனறை பவறு்ாடுகளறறைவர, அ்டக் 
கமானவர, சகௌரவமானவர, சிநதித்து செயல் புரிவதில் வல்லவர.

நான இவ்ரயும் இவரது குடும்்த்தாரக்ளயும் நனகு 
சதரிநதவள். இவர எவரி்டமும் பிரச்சி்னக்ள சகாண்்டவர 
அல்லர, வீண் ்ழி ப்ெல், இழித்தல், பகா்ப்்டுத்தல் என்்வ 
இவரது வாழ்க்்க அகராதியில் இல்்ல. இவர ஒரு பவறு்ட்ட 
தனி மனிதர. குடும்்த்தார உறறைார உறைவினரகள் யாவருக்கும் 
முனமாதிரியாகவும், ெகல இன் துன்ஙகளிலும் ்ஙபகறறு 
ஒழுக்கமாக வாழ்நதவர. இப்்டியான உனனதர எம்மு்டன 
வாைவில்்ல எனறைால் எமக்கு சகாடுப்்னவு இல்்ல.

ெ்ா்தி ஐயா அவரகளின ஆனமா எனறும் ொநதியு்டன இருக்க 
எல்லாம் வல்ல இ்றைவ்னப் பிராரத்தித்து இவவஞ்ெலி்யக் 
காணிக்்கயாக்குகிபறைன.

திருமதி பத்மா(ேிவகுரு) ேத்தியேலீன், 

ஒல்லாெ்து. (காங்ககசன் துளை சீநமெ்து நதாழிை்சாளல)
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Mrs. Pathma Sathiyaseelan (Sivaguru) who worked with late Mr 
S. K. Sabapathy pays tribute to him under heading of The beloved one 
who become famous through hard work and honesty. She recollects her 
wonderful working life with him at the KKS Cement Factory. Late Mr 
S. K. Sabapathy helped other employees of the Factory in every aspect 
of working life as well as private life. He improved the canteen at the 
Factory to supply food at good quality.

Mrs P. M says she was blessed to received her first ever salary 
from late Mr S. K. Sabapathy. Mrs P. M also worked with late Mr S. 
K. Sabapathy’s daughter Mrs. Sarathadevi Bavaananthan. She is also 
grateful to late Mr S. K. Sabapathy for making arrangements to supply 
cement when her family was erecting a house.
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கல்சைல்ைோம் மோணிககக கல்ைோகுமோ?
“சிறைாப்்ர” எனறு எல்பலாராலும் அன்ாக அ்ைக்கப்்ட்ட 

திரு. கண்திப்பிள்்ள ெ்ா்தி அவரகள் எமது ச்ரியப்்ா. அவர 
சிவ்தம்்டநது விட்டாலும் அவரின நி்னவுகள் எனறும் நமது 
சநஞ்்ெ விட்டகலாது.

இவர சீரும் சிறைப்பும் ச்றறை ஈைவள நாடடில் பகாண்்டாவில் 
எனனும் ஊரில் கண்திப்பிள்்ள, அனனம்மா தம்்திகளுக்கு 
மகனாக பிறைநதார. இவருக்கு கனகலடசுமி, மபனானமணி, எனறை 
இரு ெபகாதரிகளும் இரத்தினசிஙகம், ஞானபெகரம் எனறை இரு 
ெபகாதரரகளும் உண்டு. 

இவர பகாண்்டாவிலிபல கனகலடசுமி எனனும் ச்ண்்ண 
மணநது அன்ான குடும்் வாழ்க்்கயில் ஏழு பிள்்ளச் 
செல்வஙக்ளப் ச்றறைார.

எல்பலாருக்கும் இவ்ர “சிறைாப்்ர” எனறைால்தான சதரியும். 
இவ்ரத் சதரியாதவரகள் அநத சுறறு வட்டாரத்தில் இல்்ல 
எனலாம்.

எமது அப்்ாவின ச்யர இரத்தினசிஙகம், இதனால் எனது 
ச்ரியப்்ா்வயும் குடும்்த்தவரகள் இரத்தினெ்ா்தி எனறும் 
அ்ைப்்ாரகள்.

எமக்கு ச்ரியப்்ா எனறைவு்டன ொநதமான முகம்தான 
ஞா்கத்துக்கு வரும். அவர பகா்ப்்டடு நாம் ்ாரத்ததில்்ல. 
சவகு நிதானமாக எல்லாப் பிரச்சி்னக்ளயும் ்கயாளும் 
திறை்ம ்்்டத்தவர. எமது ச்ரியப்்ா எம்்மயும் தன பிள்்ள 
க்ளப்ப்ால அன்ாக அரவ்ணத்தவர.
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எமது ச்ரியப்்ாவிறகு பகாவிலில் பவள்வி ந்டக்கும் ப்ாது 
அவரின உதவியாடகளு்டன செனறு ஆடு சவடடிப் ்ஙகு 
ப்ாடுவதும், விடுத்ல நாடகளில் அதிகா்லயில் க்டறக்ரக்குச் 
செனறு கூறைாக மீனக்ள வாஙகி வநது உறைவினரு்டன ்கிரநது  
சகாடுத்து அவரக்ள மகிழ்விப்்திலும் மிகவும் ெநபதாெம் 
அ்்டவ்த நான ்ாரத்திருக்கினபறைன.

ச்ரியப்்ா காஙபகெனது்றை சீசமநது சதாழிறொ்லயில் 
பவ்ல ்ாரத்துக் சகாண்டு இருக்்கயிபலபய கிராம ெ்்த் 
த்லவராகவும் பதரநசதடுக்கப்்ட்டார. இதன மூலம் இவர எமது 
கிராமத்திறகு செயத பெ்வகள் அளப்ச்ரியன. ச்ரியப்்ா ஒரு 
சிறைநத ெமூக பெ்வயாளர. தன பநரம், உ்ைப்பு ஆகியவற்றை 
கிராமத்து மக்களுக்கு பெ்வ செயவதில் செலவிட்டார.

இவர மூலம் எமது சதருக்கள் புதுப் ச்ாலிவு ச்றறைன. 
மினொரம் இல்லாத ்குதிகளுக்கு மினொரம் கி்்டத்தது.

ச்ரியப்்ாவின வீடடுக்குப் ப்ானால் எந பநரமும் மக்கள் 
அவர வீடடு வரபவற்்றையில் தம் பிரச்சி்னகளு்டன அவ்ரப் 
்ாரக்க காத்திருப்்்தக் கண்டிருக்கிபறைன. 

அக்காலத்தில் அவர ்ஙகு ச்றைாத அ்மப்புக்கபள இல்்ல 
எனலாம். ெகல ெமூக அ்மப்புக்களிலும் ்ஙகு்றறி அயராது 
பெ்வ செயத ெமூக பெ்வயாளர எஙகள் ச்ரியப்்ா.

கல்சலல்லாம் மாணிக்கக் கல்லாகுமா எனறை ்ா்ட்லப்ப்ால் 
ச்ரியப்்ா தான சகாண்்ட சதாழில்க்ள சதயவப்்ணியாகக் 
கருதி ்ணியாறறி ்லதரப்்ட்ட மக்களினதும் நனமதிப்்்ப் 
ச்றறு மாணிக்கம் ப்ால் மிளிரநத்ம கண்கூடு.

பகாண்்டாவில் ்ெவப் ்ா்டொ்லயாகடடும், சநடடிலிப்்ாய 
பிள்்ளயார பகாவிலாகடடும் அவறறின வளரச்சிக்கு உள்ளும் 
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புறைமும் மிக அரப்்ணிப்பு்டன ்ணியாறறியவர. கிராம நலனில், 
வளரச்சியில் மிக மிக அக்க்றை சகாண்்டவர. 

பிறைப்பும் இறைப்பும் இயற்கயில் நியதி. இதறகு யாரும் 
விதிவிலக்கல்ல. ஆனால் எப்்டியும் வாைலாம் எனறில்லாமல் 
இப்்டித்தான வாை பவண்டுசமனறை இலடசிய பநாக்பகாடு 
வாழ்நதவரகளில் ச்ரியப்்ாவும் ஒருவர. தனது இறுதிக் காலத்தில் 
மிக நிம்மதியாக வாை எல்பலாருக்கும் சகாடுத்து ்வத்திருக்க 
பவண்டும். அப்்டிபய ச்ரியப்்ாவும் தனது இறுதிக்காலத்்த 
மிக நிம்மதியாக எமது ச்ரிய அக்கா ெகுநதலாபதவி 
அம்பிகாநநதன(இராொத்தி) உ்டன கழித்தார.

இப்்டியான ஒருவ்ர நான ச்ரியப்்ாவாக அ்்டநத்மக்கு 
அருள்்ாலித்த சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயாருக்கு நனறி செலுத் 
துகிபறைன. 

சுமதி பேகதீஸ் (சகாண்டாவில்)

அவுஸ்திகரலியா

Mrs Sumathy Jegathees pays tribute to her father’s elder brother late 
Mr S. K. Sabapathy. She fondly remembers her uncle who visits various 
places to buy meat and fish for not only his own family but also to other 
families with the intention of his beloved nephews and nieces to get good 
meals. She can remember how much time he spent to the service of the 
local society by serving in various welfare organisations specially temples 
and schools. She thanks Lord Ganesha at Neddilipay for bless her with 
such a good and kind hearted periyappa.
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சகோககுவில் ழகோண்ோவில் கிரோமச் சஙக 
வரைோறறில் ஓர் அத்தியோயம்

“பிறைக்கினபறைாம், வாழ்கினபறைாம், ம்றைகின 
பறைாம்” இதுதான ச்ரும்்ான்ம மக்களின  
சுயெரிதம். ஆனால் மறறைவரகளுக்காகத் தஙகள் 
தனனலம் கருதாது சதாண்்டாறறும் மனித 
மாணிக்கத்தினர சவகு சிலபர. அத்த்கய 
சதாண்்டர - மனித மாணிக்கம் வரி்ெயில் 
தனியாக ஒரு தனியி்டத்்தப் ச்றறைவர அமரர 

ெ்ா்திப் பிள்்ள ஐயா. 

சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராமச் ெஙகம், பகாண்்டாவில் 
கிராம முனபனறறைச் ெஙகம் ஆகியவறறின த்லவராகவும் 
சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயார பகாவில் காரியதரிசியாகவும் 
ெ்ா்திப் பிள்்ள ஐயா அவரகள் செயத ெமய ெமூக பெ்வக்ள 
ஊரமக்கள் யாவரும் அறிவாரகள்.

காஙபகெனது்றை சீபமநது சதாழிறொ்லயில் ஒரு உத்திபயாகத் 
தராக திறைம்்்டப் ்ணி புரிநதார. அநத பெ்வயில் இருநது ஓயவு 
ச்றறை பினபும் “எனக்டன ்ணி செயது கி்டப்்பத” என வாழ்நத 
ச்ருநத்க உதாரண புரு்ர ஆவார. அவரது பெ்வ்யப் 
பின்றறி நாமும் அவ்ரத் சதா்டரநது மக்களுக்கு பெ்வ 
செயவபத நாம் அவருக்கு செயயும் ்கமாறைாகும்.

கிராம ெ்் பிரபதெத்திறகுட்ட்ட பிரபதெஙகளின வீதிக்ள 
செப்்னிட்ட்ம, மினொர விநிபயாகம் செயத்ம, மக்கள் 
இரவில் இலகுவாக ப்ாக்குவரத்து செயய மின விளக்குகள் 
அ்மத்த்ம, விவொயம் செயயும் மக்கள் நீரி்றைக்கும் 
இயநதிரஙகள் ்யன்டுத்த மினொரம் வைஙகிய்ம ப்ானறை 
உயரிய ்ணிகளால் ெகல மக்களின ்ாராடடுக்க்ளப் ச்றறுக் 
சகாண்்டார.
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அமரர ெ்ா்திப்பிள்்ள அவரகள் செல்லத்து்ர குடும்்த் 
திறகு சித்தப்்ா மு்றை. அவர எமது குடும்்த்துக்கு எமது 
தந்தயாரின இறைப்பின பின ்ல உதவிக்ளச் செயதிருநதார. 
முக்கியமாக பிள்்ளகளின திருமணக் காலஙகளில் முனநினறு 
்ல முக்கியமான உதவிகள் செயது திருமணஙக்ள ந்டத்தி முடிக்க 
நல்ல ்க்க ்லமாக இருநது வநதார.

அமரர ெ்ா்தி கிராம ெ்்த் த்லவராக இருநத காலஙகளில் 
ஊர மக்களுக்கு ்ல பெ்வகள் செயதுள்ளார. ஏ்ை மக்கள் எநத 
பநரம் ப்ானாலும் மனம் பகாணாமல் அவரக்ள அன்ாகவும் 
ச்ாறு்மயாகவும் வரபவறறுத் பத்வயான எல்லா 
உதவிக்ளயும் செயது சகாடுப்்ார. அவ்ரப்்றறி ச்ாது 
ெனஙகள் எல்பலாரும் ச்ரு்மயாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ப்சுவ்த 
நாஙகள் ்ல இ்டஙகளில் பநராகக் பகடடும் கண்டுமுள்பளாம். 
அ்வ எமக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி்யயும் ச்ரு்ம்யயும் தநதுள்ளது.

மிகவும் நல்ல குணமும் ஒழுக்கமும் உள்ள அமரர ெ்ா்தி 
அவரகள் சநடடிலிப்்ாயின கிராம முனபனறறை ெஙகத்தின 
அஙகத்தவராகவும் ்ணிபுரிநதார. ்ல நல்ல காரியஙகளுக்கு 
ச்ாறுப்்ாக நினறு சநடடிலிப்்ாயின வளரச்சிக்கும் அநத ஊர 
மக்களின இன் வாழ்க்்கக்கும் முக்கிய ்ங்க ஆறறியுள்ளார.

“செயயும் சதாழிபல சதயவம் – அதில் திறை்மதான நமது 
செல்வம்.”

எனனும் முதுசமாழிக்கிணஙக தனது வாழ்க்்க்ய அ்மத்து 
இனறு செயய பவண்டியவற்றை நா்ள எனப் பினப்ா்டாமல் 
அனபறை செயது முடிக்க பவண்டும் எனறை சகாள்்கயு்டன வாழ்நது 
காடடினார.

சநடடிலிப்்ாயப் பிள்்ளயார பகாவில் பூ்ெகள் ஒழுஙகாக 
ந்்டச்றுவதறகு ஊர மக்களின ஒத்து்ைப்்்ப் ச்றறு 



சபாபதி சசவை நலம் 51 சசர்மன் சபாபதி

பகாவில் புனருத்தாரண பவ்லகளில் ஈடு்டடும் பகாவில் 
காரியதரிசியாக திறைம்்்டச் செயற்ட்டார. அத்து்டன பகாண்்டா 
வில் கிராம முனபனறறைச் ெஙகத்தின மூலம் இ்ளஞரகளின 
வி்ளயாடடுக்க்ள ஊக்குவித்தும் வாசிகொ்ல அ்மத்தும் ஊர 
மக்கள் ெகல ்த்திரி்கக்ளயும் வாசிப்்தறகு வெதி செயது 
சகாடுத்து ஓயவு பநரத்்த எல்பலாரும் சிறைப்்ாக ்யன 
்டுத்துவதறகு வழி வகுத்தார.

எனது தந்தயார காலமானபின எனது தயாரின ஓயவூதியத்்த 
இலகுவாகப் ச்றுவதறகு வழிவகுத்த்மயாலும் தத்துவ 
வைக்்க வி்ரவாக ந்டத்துவதறகு ஆபலாெ்னகளத் தநததாலும் 
எஙகள் ெபகாதர ெபகாதரிகளின திருமணஙக்ள முனனினறு 
ந்டத்தியதாலும் எஙகள் குடும்்த்தாரின நனறி எப்ப்ாதும் 
அவருக்கு உரித்தாகும். ஊர மக்கள் எநத பநரத்திலும் அவ்ரச் 
ெநதிக்கக் கூடியதாகவும், அவரகளுக்கு பத்வயான கடிதஙக்ளத் 
தயார ்ண்ணிக் சகாடுத்து ஊரமக்களுக்காக அவர இ்றைவனடி 
பெரும்வ்ர பெ்வயாறறியதினால் இறைவாப் புகழ் ச்றறை அவ்ர 
வாழ்த்துவதில் மகிழ்ச்சிய்்டகினபறைன. 

பே. பேயநாயகம்

Mr S. Jeyanayagam pays tribute to the service of late Mr S. K. 
Sabapathy for this service to the society by improving the roads, make 
arrangements for the supply of electricity, set up street lights and 
irrigational facilities to farmers. After Mr S. J’s father passed away late 
Mr S. K. Sabapathy helped his family in many ways. When late Mr S. K. 
Sabapathy was the Chairman of the Kokuvil-Kondavil Village Council he 
was always ready to help the general public. Mr. S. J says that late Mr 
S. K. Sabapathy continued his tireless service to the community till his 
death.
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்தன்னைம் கரு்தோத் ச்தோண்ன்
உயர திரு மதிப்புக்குரிய  சி. க. ெ்ா்தி அவர 

கள் வாழ்நத காலத்தில் பகாண்்டாவில் சநடடி 
லிப்்ாய கிராமத்திறகும் அஙகு வாழ் மக்களுக் 
கும் ஆறறிய பெ்வகள் அளப்்ரியது.

தனனலம் கருதாது ஆறறிய சதாண்டுகள், 
ஊரில் எனன பிரச்சி்ன ஆனாலும் தனனு 

்்டய சொநதப் பிரச்சி்ன ப்ால் ்ாவித்து அணுகி அ்தத் தீரத்து 
்வப்்தும், ஊரின முனபனறறைத்திறகாக மனம் ெலியாது உ்ைத்த 
உ்ைப்பும் இருக்கிறைபத, இ்த நாஙகள் பநரில் ்ாரத்தும் 
இருக்கிபறைாம்.

இவர செயத பெ்வக்ள எல்பலாரும் ்ாராடடும் ச்ாழுது 
அவறறில் நாஙகளும் ்ஙசகடுத்துக் சகாள்கிபறைாம்.

உறைவு மு்றையில் எஙகளது தந்தயின ெபகாதரியின கணவர 
எனறை மு்றையிலும், அவறறுக்கும் பமலாக எஙகளது தந்தயின 
இள்மக்கால நண்்ர எனறை மு்றையிலும் அவருக்கு இநதப் 
்ாராடடு்ர எழுதுவ்தயிடடும், மறறைவரகள் ்ாராடடும் ச்ாழு 
தும் எஙகள் உள்ளத்தில் ச்ருமகிழ்பவ ஏற்டுகினறைது.

அவ்ரப்்றறி நி்னக்கும் ச்ாழுது இனறும் அவர எஙக 
பளாடு வாழ்நதிருக்கலாபம எனறு எண்ணத் பதானறுகிறைது. எனறைா 
லும் அவரு்்டய தனனலம் கருதாத பெ்வயினால் எஙகளின 
மனஙகளில் இனறும்  வாழ்கிறைார. எனறும் வாழ்வார.

மா. வீரேிங்கம் குடும்பத்தினர் ோர்பாக,

வீ. தயாளன், மனனவி, பிள்னளகள்.

 தை்கபாது: நெதர்லாெ்து, தாயகத்தில்: நெட்டிலிப்பாய், ககாண்டாவில்
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Mr. V. Thayalan pays tribute to his uncle and his father’s friend late 
Mr S. K. Sabapathy on behalf of his family. He is proud to be part of the 
team that pays tribute the selfless servant of people. He can remember the 
public talking about late Mr S. K. Sabapathy for his tireless service to the 
public. He wishes late Mr S. K. Sabapathy to live with us forever. He is 
sure that late Mr S. K. Sabapathy lives in many people’s heart.
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சநஞ்சிருககும் வ்ர மோமோ
    உஙகள நி்னவிருககும்

வெண்பா 
சநஞ்சினில் நீஙகாத என மாமன எனறுபம 

துஞ்ெலிலாக் கருமவாதி தண்ணளிபயான  

               -விஞ்சு புகழ்

ெ்ா்தியின நி்னசவனறும் அகலாது நிறகுபம

ெ்ா நாதபன நீயனபறைா எமக்கு.

அகெல்
்ாெத்திறபகார இல் இ்டமாய

பநெ உறைவுக்பகார நித்தியனாய

தா்ய இைநத எமக்கு து்ணயான

தாயமாமன ்றறு்டபன எம்்மப்

புரநத ச்ரிபயான தன பிள்்ளப்ாற

சிரத்்தயு்டன எம்்ம ப்ணிய

சீராளன தன்ன மறைக்கவும் கூடுபமா

ப்ராளன  சகாக்குவில் கிராமச் ெஙகத்

த்லவனாகிபய ெமூகப்்ணி ்ல 

த்லபமறசகாண்டு நவரடணராொ

வீதி்யய்மத்த சதாண்டு்டன பமலும்

நாதியறபறைாருக்கு நல்லபதார மரக்கல
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சமனத் திகழ்நத தயாளன இவரது

மக்கள் வா்ையடி வா்ைசயனபவ

விளஙகி சநடடிலிப்்ாய ஆலயத்தில்

துலஙகிடும் ்ஞ்ெமுக விநாயகருக்(குக்)

பகாவில் ஒனறு அ்மக்கினறைார

பகாமானின த்க்மக்கு இதுவும்

தக்கபதார ொன றைாகு சமனறு

உள்ளம் பூரித்து உவ்க யு்டன

துள்ளி சயழும் நி்னவால் இப் ்ா்வ

நி்னவு மலருக் குச் ெமரப்பித்துத்

து்ணயான கண்தி ச்ாற ்ாத மல்ர

வணஙகி நிறப்ன யாபன.

விருத்தம்
எத்த்ன பிறைவிகள் மாமா நீ எடுத்தாலும்

அத்த்னயும் ச்ான ப்ாற சு்டருபம சநடடிலிப்்ாய

அத்தன விநாயக்ன ஆதரித்த காரணமாய

சித்தம் அைகியாய எனறுபம சிறைப்புறறைாபய

இ. மசனாகரநாதன்

ககாண்டாவில்
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“சுட்டி”  கோட்டும் சவளிபபடுத்்தல்
சி. க. ெ்ா்தி இனனும் பகாண்்டாவில், 

சகாக்குவில், இணுவில் ் குதியில் குறிப்பிட்ட 
வயதிறகு பமற்ட்டவரகளி்டம் அடி்டும் 
ஒரு நாமம். இப்ச்ய்ரக் குறிப்பிடடு ஒரு 
வ்ர வினாவினால் ”நீஙகள் பெரமன ெ்ா்தி 
்யத்தாபன பகடகிறீரகள்?” எனறு பகட்ாரகள். 
அநத அளவிறகு அவரது ச்யரும் ்தவிப் 
ச்யரும் கூடடுச் பெரநது நிறகும். இது 

ப்ாறறைக் கூடிய அவரதம் பெ்வ்யக் காடடி நிறகும் ஒரு சுடடி 
எனறைால் அது மி்கயாகாது. ச்ாதுச் பெ்வ என்து மிகவும் 
மன்வராக்கியம் உ்்டயவரகளால்தான செயயக்கூடியது. புகழ்ச் 
சி்யயும், இகழ்ச்சி்யயும் தாஙகி ெமனாக ்ாரக்க பவண்டும், 
ஏறறைமும் வரும், தாழ்வும் வரும், சவறறியும் கி்்டக்கும், 
பதால்வியும் கி்்டக்கும்.

ெநதரப்்ஙகளில் ெரியான முடிசவான்றை எடுக்கும் ப்ாது 
அதனால் ்ாதிப்புறுவரகளி்டமிருநது வனமு்றை கூ்ட சவளிவ 
ரலாம். அத்னப் ச்ாறு்மயாகவும், நிதானத்து்டனும், தநதிரமாக 
வும் எதிர சகாள்ள பவண்டிவரும். “கரணம் தப்பினால் மரணம்” 
எனறை நி்லயில் சில காரியஙக்ள ஆறறை பவண்டிய நி்ல கூ்ட 
வரலாம். சுவாமி விபவகானநதர அவரகளின அருள் சமாழி ஒனறு 
வாசித்த ஞா்கம் ஒனறு இஙபக வருகினறைது. “எநத ஒரு உயரநத 
நல்ல காரியம் ஒன்றையும் எதிரப்பு எதுவும் இனறி உனனால் 
செயய முடியாது.” இவற்றை எல்லாம் க்டநது நி்றைநத பெ்வ்ய 
ஆறறு்வரகளின ச்யரகள் எனறும் மக்களி்்டபய ்திநது 
காணப்்டும்.

ஆகபவ பெரமன சி. க. ெ்ா்தி அவரகளும் அத்த்கய நி்றைநத 
பெ்வக்ள ஆறறியுள்ளார என்து சவளிப்்டுகினறைது. நான 



சபாபதி சசவை நலம் 57 சசர்மன் சபாபதி

ஆராயநத வ்கயில் திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் யா/பகாண்்டாவில் 
இநதுக் கல்லூரியின அபிவிருத்தியில் ்ஙகாறறியிருக்கினறைார. 
அபிவிருத்திச் ெ்்யில் ்ஙபகறறு ச்ௌதிக வள, கல்வி வள, 
அபிவிருத்திக்கு உ்ைத்திருக்கினறைார. குறிப்்ாக ்ா்டொ்லக் 
சகன ஊரமக்கள் திரண்டு சிரமதானம் மூலமும், ் ணம் பெகரித்தும், 
அ்மத்த பமல் மாடிக் கட்ட்ட பவ்லயில் மிகுநத ஈடு்ாடடு்டன 
்ஙகாறறி உ்ைத்துள்ளார என்்த அறிய முடிகிறைது. அவர தம் 
்ா்டொ்ல ொர பெ்வ்யயும், ச்ாதுச் பெ்வ்யயும் இனனும் 
புதுப்ச்ாலிவு்டனும், ஈடு்ாடடு்டனும் அவரது புதல்வர திரு 
ெ்ா்தி இராஜ்குமார அவரகள் தனது தந்தயின ஞா்காரத்தமாக 
மூனறு வகுப்்்றைகள் சகாண்்ட  ெ்ா்தி மண்்ட்த்தி்ன நுண் 
க்லப்பிரிவுக்சகன அ்மத்துத்  தநதுள்ளார. அத்து்டன ஊர 
இ்ளஞரகளு்டன பெரநது “பகாண்்டாவில் நலனபுரிச் ெஙகம் 
ஐக்கிய இராச்சியம்” எனறை அ்மப்பினூ்டாக பெ்வ செயது 
வருவது திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் ம்றைநதாலும் அவரதம் 
பெ்வ சதா்டரவ்தப் புலப்்டுத்தி நிறகினறைது.

திரு. இ. அருணகிரிவாேன்.

உப அதிபர், யாழ் ககாண்டாவில் இெ்துக் கல்லூரி

Mr R. Arunagirivasan, the Deputy Principal of Kondavil Hindu Maha 
Vidhyalayam pays tribute to late Mr S. K. Sabapathy under the heading of 
Indicating Disclosure. He says if anyone ask about Sabapathy people may 
correct it as Chairman Sabapathy. Late Mr S. K. Sabapathy is still famously 
known as Chairman or Chirappar. This indicates how he served the community. 
Mr R. Arunagirivasan is aware of the service rendered by late Mr S. K. 
Sabapathy to improve the resources of Kondavil Hindu Mahavidhyalayam as 
a member of the school’s development society. He is grateful that his children 
followed his father’s foot step and help the School in many ways. 
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்தன்னைம் கரு்தோத் ச்தோண்ன் 
சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயார ஆலயத்தின 

முதல் நிரவாக ெ்்யில் எனது மாமனார 
அமரர திரு. சின்னயா சிதம்்ரநாதன த்லவ 
ராக இருநத காலப்்குதியில் காரியதரிசியாக 
இருநது இவவூர இ்ளஞரக்ள வழிந்டத்தி 
நிரவாக செயற்ாடுக்ளத் திறைம்்்ட செயற் 
டுத்தியவர. இவரது திறை்மகள் செயற்ாடு 

க்ள எனது மாமனார ்ல ெநதரப்்ஙகளில் சொல்லக் பகடடி 
ருக்கிபறைன. 

அமரர திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் எமது கிராமத்்த ்ல 
வழிகளிலும் முனபனறறுவதறகு தனனலம் கருதாமல் தனனாலான 
்ல பெ்வக்ளச் செயதுள்ளார என அறியக் கூடியதாக உள்ளது. 
உதாரணத்திறகு அயல் சுறறு வட்டாரத்திலுள்ள மக்கள் இவ்ர 
நாடி ்ல உதவிக்ளப் ச்றறுச் செல்வது வைக்கமாக இருந 
துள்ளது.

இவரது அன்ான ப்ச்சும், மறறைவரக்ள தன்ால் ஈரக்கும் 
ஆறறைலும் இவர ச்ாது பவ்லகளில் ஈடு்்ட ஏதுவாக இருநதது 
எனறைால் மி்கயாகாது.

இவரின நி்னவாக இவரது குடும்்த்தினரால் சநடடிலிப்்ாய 
பிள்்ளயார ஆலயத்தில் ஐநது இலடெம் ரூ்ா செலவில் கட்டப் 
்டடுள்ள ் ஞ்ெமுக விநாயகர ஆலயம் இவரின ச்ய்ர எனசறைன 
றும் நி்னவூடடும் என்்த மன மகிழ்ச்சியு்டன சதரிவித்துக் 
சகாள்கிபறைன.

இவரது குடும்்த்தினர இக்பகாவில் வளரச்சிக்காக சதா்டரநதும் 
தஙகளால் இயனறை உதவிக்ளச் செயது வருகிறைாரகள். பமலும் 
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பூஙகாவன உறெவம், ெரஸ்வதி பூ்ெ, இலடெ அரச்ெ்ன ப்ானறை 
உ்யஙக்ளயும் செயது வருகிறைாரகள். இவரது குடும்்த்தினர 
அமரர அவரகளின வழியில் இக்கிராமத்திறகு பமலும் தஙகளால் 
இயனறை சதாண்டுகள், உதவிக்ளச் செயய இ்றைவன அருள் புரிய 
பவண்டுகிபறைன. 

      ே. ஞானகசணேன்,

தளலவர், நெட்டிலிப்பாய் பிள்ளளயார் ககாவில்,ககாண்டாவில்.

Mr S. Gnanaganesan, the President of the Executive Committee of the 
Neddilippay Pillaiyar temple can remember what his father in low said about 
the service rendered by late Mr S. K. Sabapathy as the secretary to the 
Committee. He says that late Mr S. K. Sabapathy helped not only the people of 
Kondavil but also to the people from surrounding villages. He is grateful the 
children of late Mr S. K. Sabapathy for erecting Pancha Muha Vinayagar for 
five hundred thousand rupees. He says that his children continue to help the 
temple in many ways including performing various annual poojahs such as 
Poongavanam, Saraswathy poojah, Laksharjanas etc. He prays that almighty to 
bless late Mr S. K. Sabapathy’s children to serve the community and the temple.
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சமூக ழசவகனோய் ஒருவன்
்லர கிராமத்தால் ச்ரு்ம ச்றுவர 

ஆனால் சிலரால் கிராமத்திறகும் ச்ரு்ம 
பெரும் அநத வ்கயில் எம் கிராமத்திறகு 
ச்ரு்ம பெரும் வண்ணம் வாழ்நதவரகளுள் 
அமரர சி.க. ெ்ா்தி அவரகளும் ஒருவர 
எனறைால் அது மி்கயாகாது எனபறை கூறைலாம்.

 யாழ் நகரின மத்திய ்குதியில் செழிப்புறறை 
கிராமமாய விளஙகுவது பகாண்்டாவில் கிராமமாகும். இதில் 
சநடடிலிப்்ாய எனனும் சிறறூரில் செழு்மமிக்க விவொயக் 
குடும்்த்திபல பிறைநத இவர தனது ஆரம்்க் கல்வி்ய 
உரும்பிராயிலும், பினனர யாழ் நகரில் உயர கல்வி்யயும் முடித்து 
நல்லபதார உத்திபயாகமும் ச்றறு இள்மத் துடிப்பு்டன இருநத 
பவ்ளயிபலயும் ச்ாது நலத்தில் மிகவும் நாட்டம் மிக்கவராகவும், 
வி்ளயாடடில் விருப்பு்்டயவராகவும் விளஙகினார என்ர 
இவ்ர நனகு அறிநபதார. எனக்குத் சதரிநதவ்கயில் இவரின 
எண்ணக் கருவிபல உதித்த ெமூகபெ்வ எனறை ச்ருவிருப்பிறகு 
உத்பவகத்்தயும் அதறகு ஏதுவான சூழ்நி்ல்யயும் “கிராம 
ெ்்த்த்லவர” எனறை மகு்டம் சமருபகறறியசதனபறை  கூறைலாம். 
இவரின நிரவாகத்திறகு உட்ட்ட அ்னத்துப் ்குதிகளும் அதி 
உச்ெ உடகட்ட்மப்பு வெதிக்ளப் ச்றறைன. அநத வ்கயிபல 
எமது கிராமத்திலும் புதிய ்ா்தகள் அ்மக்கப் ச்றறு 
மினசனாளியு்டன புதுப் ச்ாலிவு ச்றை அனனாரின அயராத 
உ்ைப்பும் திட்டமி்டறதிறைனுபம காரணம். ஏசனனில் நவரத்தி 
னராொ வீதி்ய அ்மக்கினறைப்ாது எழுநத அ்னத்து இ்டரக்ள 
யும் க்டநது சகௌரவ அ்மச்ெர பிபரமதாொ அவரக்ள அ்ைத்து 
இவ வீதியி்னத் திறைநது எமக்குப் ச்ரு்ம பெரத்த ச்ருமகனா 
ரின இப் ்ணி ஒனபறை ப்ாதும் அவர ச்யர சொல்ல. நான புகழ்ச் 
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சிக்காக இத்ன கூறைவில்்ல இது எம் கிராமத்தின ெரித்திரம். 
இத்ன இன்றைய இளம் ெநததியினருக்கும் சகாண்டு செல்வபத 
எனது பநாக்கம்.

சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயார பகாவில் ்ாலஸ்தானம் 
ந்்டச்றறு ஆதி முலம் இடிக்கினறை நி்லயில் இருநத ச்ாழுது 
அன்றைய இ்ளஞபராடு இ்ளஞராய நினறு செயற்ட்ட 
ச்ரிபயாரகளில் ஒருவராய, முதல்வராய செயற்ட்ட விதம் 
என்ன இனறும் சிலிரப்்்்டய செயகிறைது. இவர சநடடிலிப்்ாய  
விநாயகரி்டத்தில் நீஙகாத ்க்தி சகாண்்டவர. கா்லயும் 
மா்லயும் ஆலயம் செல்வ்த நித்திய கருமமாகக் சகாண்்டவர. 
இவவாறு இவரின ெமயப்்ணியு்டன கூடிய ெமூகப்்ணி இனறும் 
எம் கிராமத்பதாரால் ப்ெப்்டும் ஒனறைாகபவ இருக்கினறைது.

 இநதவ்கயிபல க்டநத சில ஆண்டுகளுக்கு முனபு ஞானவீர 
ெனெமூக நி்லயத்தின ்ரிெளிப்பு விைாவிபல என்னயும் 
சகௌரவ விருநதினராக அ்ைத்திருநதனர அப்ப்ாது அமரரின 
உதவி ச்றறை சிலரு்டன அறிமுகம் ஏற்டடு அவரகளு்டன 
அளவளாவிய ச்ாழுது ஒருவர பினவருமாறு கூறினார. “அதாவது 
உஙக்ட பெரமன �யா அவரகள் எஙக்ட ்குதிக்கு மினொரம் 
சகாண்டு வநதார. வீடு கட்ட சீசமநது எடுப்்தறகு கஷரமான 
பவ்ள சீசமநது சகாடுத்து உதவினார. எமக்கு வீதி்யயும் 
அ்மத்துத் தநதது்டன  மடடுமல்ல சில குடும்்ப் பிரச்சி்னகள் 
காணிப்பிரச்சி்னகள் ப்ானறைவற்றையும் ப்சித்தீரத்திருக்கின 
றைார. உஙக்ளக் கண்்டதும் எமக்கு அநந ஞா்கஙகள் பதானறியது. 
அது தான க்தத்பதாம்” எனறு கூறினார. இ்தக் பகட்டதும் 
எனக்கும் மகிழ்வாகபவ இருநதது. எனபவ அனனாரின அரிய 
்ணிக்கு சநடடிலிப்்ாய கிராமம் எனசறைனறும் நனறி கூறைக் 
க்ட்மப்்டடுள்ளது்டன அவரகளின பிள்்ளகளும் இனறு 
தந்தயின ்ணி்யத் சதா்டரநது செயகினறைனர. இனனும் 
செயவாரகள் எனறை நம்பிக்்கயில் எல்லாம் வல்ல விநாயகர 
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ச்ருமானின அருள் பவண்டி இச் சிறு குறிப்்் நி்றைவு செய 
கினபறைன.

சு. விஸ்வநாதன்

ககணசா சனசமூக ெிளலயம்

ககாண்டாவில்

A Servant of the Society - by Mr. S. Visvanathan, Ganesha Community 
Centre, Kondavil.

Late Mr S. K. Sabapathy lived for the Society and received his primary 
education in Urumpirai and higher education in Jaffna Town. When the main 
building of the Neddilipai Pillaiyar Temple was in a position of collapsing, late 
Mr S. K. Sabapathy joined with the youths and rebuilt the Temple. He was the 
long-time devotee of the Temple. When I was invited by the Gnanaveera 
Community Centre as a special guest for their prize giving day, the attendees of 
the ceremony still remember with gratitude the service given to the local 
community by late Mr S. K. Sabapathy.



சபாபதி சசவை நலம் 63 சசர்மன் சபாபதி

 சிறோபபர் பறறி சிை வரிகள.
                   சி. க. ச்பா்தி. நீஙகள் பகபாண்டைபாவில் குடி மகபன!

                           பகபாண்டைபாவில் த்றதறடுத்த த்ருமகபன!

்ைைபாலும் தசல்ைமபாக அ்ைக்கப்டும் தசல்ை   

       மகனபாம் சிறபாப்பை!

ம்னவி மக்க்ள சீராகக் காப்்ாறறை 
காஙபகென சீசமநதுத் சதாழிறொ்லதனில் 
்ணிபுரிநத திருமகபன! இன நலத்தி்னயும் 
ஊர நலத்தி்னயும் சிநத்னயில் சகாண்்ட 
சீராளபன! சிரமதானப் ்ணிமூலம் 

பகாண்்டாவில் பு்கயிரத நிலயம் சதா்டக்கம் கா்ரக்கால் 
மயானம் வ்ர “நவரத்தினராொ வீதி” எனறை புதுவீதி அ்மத்த 
நவரத்தினபம! கா்ரக்கால் மயானத்்த புனர்மத்த புது்ம 
யானவபர!  

 ஒளி மயமான உமது சிநத்னயால் உமது கிராம மக்களும் ஒளி 
ச்றை பவண்டுசமன நி்னத்து எம்மக்களுக்கு மினொர ஒளி தநத 
ஒளி மயமானவபர!   உமது பெ்வக்கு மகு்டம் ்வத்தது ப்ால் 
மக்களால் சதரிவு செயயப்்ட்ட சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் 
கிராமெ்்த் த்லவபர! அப்்தவி உமக்கும் ச்ரு்ம தர 
மடடுமல்லபவ! அது எமக்கு உதயமாக ்வத்தது “பகாண்்டாவில் 
கிைக்குச் ெந்தபய”! இறுதியாக உமது பெ்வயானது எம்மக்க 
ளுக்கு மனத் திருப்தி்யயும் வாழ்க்்கயில் திருப்்த்்தயும் 
ஏற்டுத்தியதில் ஐயமில்்ல எனக் கூறுகிபறைாம்.

ே.ீ ேிவசலாகநாதன்.

கனடா



சபாபதி சசவை நலம் 64 சசர்மன் சபாபதி

மனி்தருள மோணிககம்
உலகினிபல ்ல ப்ரகள் பதானறிடுவார. 

ம்றைநதிடுவார. ஆனால் உயிர உள்ள காலத்தில் 
உள்ள்டி வாழ்நதவர. தானுண்டு, தனசதனறு 
தனி வாழ்க்்க வாைாமல், ஊருண்டு உல 
குண்டு எனறை உண்்ம சநறிதனிபல சீர 
சகாண்டு சதாண்்டாறறிச் சிறைநதவர உலகுக் 
காய வாழ்நத உத்தமர மத்தியில் மனிதருள் 
மாணிக்கமாகத் திகழ்நதவர. இவரதான இலங்க 

சீசமநது கூடடுத்தா்னத்தில் முனபு சிறைாப்்ராகக் க்ட்மயாற 
றியவரும் எமது சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராம ெ்்யின முன 
னாள் த்லவருமான திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள்.

திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் 1919-ம் ஆண்டு பகாண்்டாவிலில் 
பிறைநது தனது ஆரம்்க் கல்வி்ய பகாண்்டாவில், உரும்பிராயில் 
உள்ள ்ா்டொ்லகளில் முடித்து, தனது உயர கல்வி்ய யாழ் 
மத்திய கல்லூரியிலும் யாழ் சென ப�ானஸ் கல்லூரியிலும் 
முடித்ததன பினபு இலண்்டன பெம்்ர ஒவ சகாம்சமரஸ் 
பொத்னயிலும் சித்திய்்டநதார. அவ்ரப்்றறி மிகச் சுருக்க 
மாகச் கூறுவது எனறைால் “்ணி புரி ்ல்ன எதிர்ாராபத” 
எனகிறைது ்கவத் கீ்த “எல்பலாரும் இனபுறறிருக்க நி்னப் 
்துபவ அல்லாமல் பவசறைானறைறிபயன ்ரா்ரபம” எனகிறைார 
தாயுமானவர சுவாமிகள்; “என க்டன ்ணி செயது கி்டப்்பத” 
எனகிறைார அப்்ர சுவாமிகள்; இ்வ எல்லாவற்றையும் பநாக்கினால் 
திரு ெ்ா்தி அவரகளுக்பக இ்வ ச்ாருநதுவனவாக 
இருக்கினறைன.

நான அவ்ர முதன முதலில் ெநதித்தது 1968-ஆம் ஆண்டில்தான 
அவர அப்ப்ாது எஙகள் கிராம ெ்்த் த்லவராக இருநதார. 25 
வரு்டஙகளாக தமிழ்க் காஙகிரசின ஆடசிக்குட்டடிருநத கிராம 
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ெ்்்ய தமிைரசுக் கடசி ொர்ான ஆடசிக்குட்டுத்தி அதன 
த்லவராக இருநதார. அவர த்லவராக வநத சில மாதஙகளில் 
அவரது பிள்்ளகள் எனனி்டம் ்டித்ததனால் அவரு்டன ்ைக 
பநரிட்டது. அநதப் ்ைக்கம் அவர இறைக்கும் வ்ர சதா்டரநதது. 
எனது முதல் அனு்வம் எனது நண்்ர ஒருவரின தகப்்னார 
சீசமநதுக் கூடடுத்தா்னத்தில் பவ்ல செயது ஓயவு ச்றறு 
விட்டார ஆனால் அவருக்குக் கி்்டக்க பவண்டிய ்ணம் 
கி்்டக்கவில்்ல. சீசமநதுக் கூடடுத்தா்ன நிரவாகம் 
இழுத்தடித்துக் சகாண்டு இருநதது. அநத நண்்ர எல்பலாரி்டமும் 
செனறும் ்லன கி்்டக்கவில்்ல. நான அவரி்டம் அஙகு பவ்ல 
செயயும் ஒருவர எஙகள் கிராம ெ்்த் த்லவராக வநதிருக்கிறைார 
அவரி்டம் ப்சிப் ் ாரப்ப்ாம் எனறு கூறிபனன. திரு. சி. க. ெ்ா்தி 
அவரகள் அனறு மா்ல பவ்லக்குப் ப்ாயவிடடு வநது 
சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயார பகாவிலில் மிகவும் க்ளப்பு்டன 
இருநதார. அநதக் க்ளப்பு்டனும் புனமுறுவபலாடு நாஙகள் 
சொனன வி்யத்்த அவதானமாகக் பகட்டார. அடுத்த நாள் 
என்னச் ெநதித்த ச்ாழுது உஙகளின நண்்ரின தகப்்னாரின 
வி்யஙகள் எல்லாவற்றையும் க்தத்திருக்கிபறைன. கூடிய 
வி்ரவில் அவருக்கு கி்்டக்க பவண்டியசதல்லாம் கி்்டத்து 
விடும் எனறு கூறினார. அதன்டிபய எல்லாம் சில நாடகளில் 
கி்்டத்தது. அநத நண்்ர நனறி கூறினார. இப்்டிப் ்ல 
ெம்்வஙகள் எனறைாலும் இச்ெம்்வம் என மனதில் ஆைமாகப் 
்திநதிருநததனால்  இ்தக் கூறுகிபறைன.

திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராம 
ெ்்த் த்லவராகப் ்ணியாறறிய காலத்தில் சகாக்குவில், 
பகாண்்டாவில் எனறை ஊர பவறு்ாடு காட்டாமல் ெமமாகபவ 
அபிவிருத்தி செயதார. அவர எமது கிராமத்தின கிராம ெ்்த் 
த்லவராகப் ்ணியாறறிய ஐநது ஆண்டுகளும் ச்ாறகாலம் 
எனபறை கூறைலாம். தான சீசமநதுக் கூடடுத்தா்னத்தில் த்ல்மக் 
காொளராக பவ்ல செயது சகாண்ப்ட கிராம ெ்்த் 
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த்லவராகவும் க்ட்மயாறறியதால் உறைக்கத்்தத் தவிர ஓயவில் 
லாமல் பெ்வ செயதார. வீட்்ட வி்ட ெமூக பெ்வபய ச்ரிசதன 
வாழ்நத உத்தமர. அவர கிராம ெ்்த் த்லவராகப் ்ணியாறறிய 
காலத்தில் ்ல வரு்டஙகளாக கவனிப்்ாரறறுக் கி்டநத ஒழுங்க 
க்ள எல்லாம் செப்்னிட்டார. இப்்டியாக ்லவித முனபனற 
றைஙக்ள எமது கிராமஙகளுக்குச் செயது அழியாப் புகழ் ச்றறைார.

திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகள் ஏ்ை ்ணக்காரன எனறை ப்தம் 
்ாராட்டாது அ்னவ்ரயும் ெமமாக மதித்து ந்டக்கும் ்ண்்ாளர. 
இ்ளபயா்ரயும் அநுெரித்து ந்டக்கும் இயல்பினர. தமது 
சுறறைத்தார, குறிப்்ாக வெதி கு்றைநத சுறறைத்தவர வாழ்வில் 
மடடுமல்ல எப்்குதியிலிருநது யார வநதாலும் வாழ்வில் 
முனபனறைத்தக்க ஆபலாெ்னகள் கூறி வழிகாடடியாகத் திகழ்நது 
ச்ரிதும் உதவியவர. அவர ஒரு ஏணி ப்ால் இருநதார எனபறை 
கூறைலாம்.

இப்்டியாக மனிதருள் மாணிக்கமாக வாழ்நது இற்றைக்கு 
இரு்து வரு்டஙகளுக்கு முன இ்றைவனடி பெரநத திரு. சி. க. 
ெ்ா்தி அவரகளுக்கு அவரது பிள்்ளகள் ஒரு மலர சவளியி்ட 
பவண்டும் எனறு எண்ணிய்த எப்்டிப் ்ாராடடுவது எனபறை 
சதரியவில்்ல. இப்்டியாக வாழ்நது எமக்சகல்லாம் வழிகாட 
டிய திரு. சி. க. ெ்ா்தி அவரகளது சகாள்்கப்்றறு, மனித பநயம், 
மனிதப் ் ண்பு, தூய்மயான உள்ளம், தனனலம் கருதாது வாழ்தல், 
தன நலம் கருதாத பெ்வ, அகத்தில் ஒனறு நி்னத்து புறைத்தில் 
பவசறைானறு கூறைாத்தன்ம, ஆரவம், இ்யபு, ஈ்க, உண்்ம, 
ஊக்கம் ,எளி்ம, ஏறறைம், ஒளிரவு, ஓரமம், எனறை ் ல நறகுணஙக்ள 
க்்டப்பிடித்து அதன்டி வாழ்வபத நாம் அவருக்கு செயயும் 
நனறிக் க்டனாகும்.

சோ. ேிவசயாகநாதன்,

நகாக்குவில் - ஐக்கிய இராச்சியம்.
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A Gem among Men – S. Sivayoganathan

Late Mr S. K. Kanagasabapathy, retired Shroff of Ceylon Cement 
Corporation and former chairman of Kokuvil-Kondavil Village Council, 
lived for the service to the society. He born in 1919 and educated in 
Urumpirai, Jaffna St Johns College and qualified the examinations by 
the London Chamber of Commerce. He helped my friend to obtain his 
late father’s pension from the Cement Corporation on my request without 
any hesitation. He helped everyone irrespective of their social standing. 
I am glad that the children of late Mr S. K. Sabapathy issue a booklet to 
commemorate the service of him. Following his footstep is the best way to 
pay tribute to late Mr S. K. Sabapathy.
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மோமனி்தர் திரு சி.க.சபோபதி
எனக்கு நி்னவிருநத நாடகளில் இருநது 

அவரு்்டய மூத்த மகன இராஜ்குமாரின 
நடபினால் நான திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகளுக்கு 
அறிமுகமாபனன. எமது வீடடிறகு முனனால் 
உள்ள காணியில் மாமரம், ்லாமரம், நாவல் 
மரம், பவப்் மரம், இலுப்்் மரம், சநல்லி 
மரம், மறறும் விளாத்தி மரம், வா்ை மரம் 
ப்ானறை  கனிமரஙகள் இருநத காரணத்தினாபலா 

எனனபவா எப்ப்ாதும் சிறுவர சிறுமியர வி்ளயாடும் 
ெத்தஙகளும் ்லர கூடும் இ்டமாகவும் அவரகள் வீடு 
அ்மநதிருநதது. ராஜ் அப்்ா என நான அனபு்டன அ்ைக்கும் 
திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரகளும் அவரது ்மத்துனர திரு வீரசிஙகம் 
அண்ணரும் சீபமநதுத் சதாழிறொ்லயில் பவ்ல செயத 
நாடகளில் அவரகள் இருவரும் பு்கயிரத நி்லயத்தில் இருநது 
வீடடுக்கு ந்டநது வருவது இப்ப்ாதும் மனதில் நிறகிறைது. 
அதிகமாக சவள்்ள பெடடு்டன கறுப்பு நீளக் காறெட்்டயும் 
்கயில் ச்ரிய கறுப்பு ்்யு்டனும் ந்டநது வருவார. அவர 
வரும்ப்ாதும் ப்ாகும்ப்ாதும் அவரு்டன ஒரு சிலர க்தத்துக் 
சகாண்டு செல்வாரகள். 

இக்கால கட்டத்தில் சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராமெ்்க்கு 
ந்டநத பதரதலில் சநடடிலிப்்ாய வட்டாரத்தில் ப்ாடடியிடடு 
சவறறி ச்றறு கிராம ெ்்யின த்லவராக சதரிவு செயயப் 
்ட்டார. கிராம ெ்்த் த்லவராகவும், சீசமநது சதாழிறொ்ல 
சிறைாப்்ராகவும் ்ணிபுரிநது சகாண்டு பகாண்்டாவில் மக்களுக்கு 
்ல பெ்வக்ளச் செயதார. முக்கியமாக குறிப்பி்ட பவண்டிய்வ 
வீதிக்ளச் செப்்னிடடு தார வீதிகளாக மாறறிய்மயும், மினொர 
வெதி இல்லாத ்குதிகளுக்கு மினொர விநிபயாகத்்த பமற 
சகாண்்ட்மயும் ஆகும். பகாண்்டாவில் பு்கயிரத நி்லயத்துக்கு 
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செல்வதறகும் கா்ரக்கால் மயானத்திறகு செல்வதறகும் ்லரும் 
சிரமப்்ட்ட பவ்ளகளில் இ்ளஞரகள் ்லரது சிரமதானப் ்ணி 
மூலமும், கிராம ெ்் உதவியு்டனும் நவரடணரா�ா வீதி்யத் 
திறைநது ்வத்து அதறகு மினொரம் வைஙகி கிராமத்திறகும் 
ஆலயஙகளுக்கும் வீதிகளுக்கும் வீடுகளுக்கும் ஒளியூடடினார.

அது மடடுமல்லாது தனது மூத்த மக்ன இலண்்டனுக்கு 1975-
ம் ஆண்டு பமற்டிப்பிறகாக அனுப்பி ்வத்தார. இ்ளய மகன 
ொநதகுமாரின உதவியு்டன பதாட்டத் சதாழில் செயயும் ்ல 
ஏ்ைக் குடும்்ஙக்ள வாை்வத்தார. அதில் டீெல் கிணறறைடி 
பிர்லமானது. டீெல் கிணறறைடியில் ஒரு ச்ரிய நீரத் சதாடடி 
யுள்ளது. அதில் எல்பலாரும் ப்ாய குளித்து வி்ளயாடுபவாம். 
இப்்டி இ்ளஞரகளுக்கு எப்ப்ாதும் உதவி புரியும் மனப்்ான 
்மயு்டன வாழ்நத ச்ரியார திரு சி. க. ெ்ா்தி அவரக்ள். 

சீசமநதிறகு நாடடில் தடடுப்்ாடு நிலவிய காலஙகளில் அவரது 
வீடடு வாெலில் வீடு கடடு்வரகள் ்லர வநது நிற்்தக் 
காணக்கூடியதாக இருநதது.

இவவளவு பவ்லகளுக்கும் மத்தியில் தனக்கு அருள் புரிநது 
வளரச்சிக்கு து்ணயாய இருநத சநடடிலிப்்ாய பிள்்ளயாருக்கு 
திருப்்ணி செயய மறைக்கவில்்ல. முதன முதலில் பூஙகாவனத் 
திருவிைா செயய பவண்டும் எனறு இ்ளஞரகளுக்கு ஊக்கம் 
சகாடுத்து அவரின உதவியு்டன அ்த ந்்டமு்றைப்்டுத்தினார. 

அவர ெமூகத்திறகு செயத பெ்வகள் அளப்்ரியதும் ச்றுமதி 
மிக்கதுமாகும். அவறறில் சிறுதுளி்யத்தான இஙகு நான எழுதி 
யுள்பளன.

பே. பேல்வசநேன்(சமாகன்)

நெட்டிலிப்பாய். (இலண்டன்)
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A Tribute the the Great Man of Kondavil

I was introduced to late Mr S. K. Sabapathy as a friend of his eldest 
son Rajkumar. Front yard of their house used to be the playground of 
many children from the neighbourhood. I used to call late Mr S. K. 
Sabapathy as Raj Appa. I still can remember him walking from Kondavil 
station to his home on white shirt and black trouser with a big black bag 
in hand. He served the local community in many ways as the chairman of 
the local council. He sent his son Rajkumar to London for advanced 
studies. He started the Poongavanam utsavam at Neddilippai Pillaiyar 
temple
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எமககுத் ச்தரி்ந்த ்தோத்்தோ
நாஙகள் தாத்தாவின முதல் பிள்்ள ெகுந 

தலாபதவி அம்பிகானநதனின பிள்்ளகள். 
எமக்கு நி்னவு சதரிநத நாள் முதல் அவரு 
்்டய க்்டசிக்காலம் வ்ர தாத்தாவு்டன 
வாழ்நத வரு்டஙகள் மறைக்க முடியாத்வ. 

தாத்தாவின கால் கட்்ட விரல் நகம் மிக 
நீளமாக வளரநதிருக்கும். அவர குளித்து முடித்த 

பிறைகு ொயவு நாறகாலியில் அமரநதிருப்்ார. அவரு்்டய கால் 
கட்்ட விரல் நகத்்த சவடடி விடுவது எஙகளுக்கு பிடித்தமான 
செயல். 

அவர மாமரத்து நிைலில் கீழ் அமரநது நாளிதழ்கள் ்டிப்்து 
வைக்கம். அவரு்்டய ொயவு நாறகாலி்ய மரத்தின கீழ் ்வப்் 
தறகு அவர எஙகளி்டம் உதவி பகட்ார. அபதாடு மடடுமல்லாது 
ஒவசவாரு மு்றையும் நிைலின இ்டம் மாறும் ப்ாதும் அவரு்்டய 
ொயவு நாறகாலி்ய பவறு இ்டத்திறகு மாறறும்்டி பகட்ார.

அவரு்்டய ந்கச்சு்வ உணரவிறகும் கு்றைவில்்ல. நாளி 
தழ்களில் வரும் சில செயதிக்ள ந்கச்சு்வயாகக் கூறுவார. ந்டராொ 
க்்டயில் ஈைமுரசு வாஙகி வநது சகாடுத்தால் காசு சகாடுப்்ார. 

ொப்பிட்ட பினபு அவருக்கு மருநது உ்்டத்துக் சகாடுப்்து, 
முதல் மருத்துவ ம்னக்கு அவரு்டன ப்ாய மருநது வாஙகுவது, 
அவரு்டன மிதியுநதில் செல்வது, மீன வாஙக க்்டக்குப் ப்ாவது 
என அவரு்டன வாழ்நத ்த்து வரு்ட காலத்்த மறைக்க முடியாது.

தாத்தாவின மூத்த மகள் வழிப் ப்ரப் பிள்்ளகளான நாஙகள் 
அவர மடியில் வளரநது அவரு்டன ஒனறைாக வாழ்நது தாத்தா எனறை 
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உறைவு மு்றை்ய முழுவதுமாக அனு்வித்திருக்கிபறைாம்.

அவ்ரப் ்ாரப்்தறகு வீடடிறகு நி்றையப் ப்ர அடிக்கடி 
வருவாரகள். அவர ஊருக்குச் செயத பெ்வ அவர ஒரு ெமூகத்்த 
வழி ந்டத்தக்கூடிய தகுதி உ்்டயவராக இருநதிருக்கிறைார என் 
தறகு ஒர உதாரணமாகும். அ்த நி்னக்கும் ப்ாது ச்ரு்மயாக 
உள்ளது.

மூத்த சபரப்பிள்னளகள் ோர்பாக

அ.குமணன்

இலண்டன்.

Our Grandpa as we knew him – Kumanan, Ragavan, Nivethitha 
and Umashankar

We are the children of our grandpa’s eldest daughter Sakunthaladevi 
Ambihananthan. We lived with him since our birth until he passed away. 
We enjoyed clipping our grandpa’s toe nails after his bath. He had a 
great sense of humour. He explained the news from the daily newspapers 
with his jokes. We accompanied him to market and hospitals. Lots of 
people used to come to our house to get favour from him. We remember 
him with pride for his social service.
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சகோககுவில் ழகோண்ோவில் கிரோமச்பத் ்த்ைவரும் 

பன்னிரண்ோம் வட்்ோர அஙகத்்தவருமோகிய

திரு.சி.க.சபோபதி.ழே.பி. அவர்களைது
அரும் சபரும் ழச்வக்ளைப போரோட்டி

12-ம் வட்்ோரமககள மனமுவ்நது அளிககும் வோழத்தும்ல்
31.01.1970

 பச்வயின திருவுருபவ!

்னனிரண்்டாம் வட்டாரப்பிரதிநிதியாக தஙக்ளத் சதரிவு 
செயயும் ப்று எமக்கு கி்்டத்த்தயிடடு மட்டறறை மகிழ்ச்சி 
அ்்டகினபறைாம். தஙக்ளத் த்லவராகப் ச்றும் ் ாக்கியத்்தப் 
ச்றறைதனால் சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராமெ்்பய ச்ரு 
்மய்்டகினறைது. ெ்்யின த்ல்மப் ்தவி்ய ஏறறை ஒரு 
வரு்டகாலத்துக்குள் தாஙகள் செயத சீரிய ்ணிக்ளயிடடு சகாக் 
குவில் பகாண்்டாவில் மக்கள் அ்னவரும் இறும்பூசதயதுகின 
றைனர. வட்டாரத்திறகும் கிராம ெ்்க்கும் மட்டறறை மதிப்பி்ன 
ஏற்டுத்தி தநத தஙக்ள இநதச் ெநதரப்்த்தில் வாழ்க வாழ்க 
வாழ்க என இதயம் கனிய வாழ்த்துகினபறைாம்.

 மீகாமன இல்லாத நாவாய ப்ால் சகாக்குவில் பகாண் 
்டாவில் கிராம ெ்் தடுமாறிக்சகாண்டிருநத பநரத்தில் “கீழ் தி்ெ 
கிழித்த செம்்ருதி ப்ால நாறறி்ெயும் ஒளி வீெ, அஞ்பெல்” என 
அ்யமளித்தீரகள். அல்லல் ்டடுக் சகாண்டிருநத கிராமெ்்்ய 
சீரிய மு்றையில் ந்டாத்திக்காடடிய்ம மூலம் வல்லவரகளும் 
நல்லவரகளும், நாடடிபல இருக்கத்தான செயகிறைனர எனறை உண் 
்ம்ய நா்டறிய செயதீரகள். இ்தயிடடு தஙக்ள பிரதிநிதியாகப் 
ச்றறை ்னனிரண்்டாம் வட்டார மக்களாகிய நாஙகள் மட்டறறை 
மகிழ்ச்சிய்்டகிபறைாம். 
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பநர்்மயின இருபபிடைபம!

நீதி எனறைால் எனன, பநர்ம எனறைால் எனன என்்தத் 
தனனலமறறை பெ்வயின மூலம் மக்களுக்குணரத்திய உத்தமத் 
த்லவபர, சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் மக்களுக்கு தாஙகள் 
காயதல் உவத்தலினறி ஆறறிவரும் பெ்வயி்ன தஙகள் புகழ் 
“குனறிலிடடை தீ்ம்” ப்ாலப் பிரகாசிப்்து கண்டு ச்ரு்ம 
ய்்டகிபறைாம். ்ல்பவறு மக்க்ளயும், ்ல்பவறு சதாழில்புரி 
்வரக்ளயும் உள்ள்டக்கிய சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராம 
மக்கள் அ்னவ்ரயும் ெரிநிகர ெமனாக ந்டாத்திவரும் தஙகளது 
்ரநத உள்ளப்்ாஙகு ெமூக பெ்வயாளர எல்பலாருக்கும் 
நல்லபதார ்ா்டமாக அ்மயடடும்! “இச் ொதி ெமய விகற் 
சமல்லாம் ஒழிய” பவண்டுசமன ராமலிஙக வள்ளலார, அமர    
கு.வனனியசிஙகம் ப்ானபறைார கண்்ட கன்வ நனவாக்கும் 
தஙகள் சீரிய ்ணி சிறைக்கடடும்.

தஙகளது ச்ருமுயறசியின ்லனாக இனறு சகாக்குவில் 
பகாண்்டாவில் கிராமத்தில் புதிதாக ் ல ் ா்தகள் திறைக்கப்்டடும், 
இ்ணக்கப்்டடும் அகலமாக்கப்்டடும் இருக்கினறைன. 12ம் 
வட்டாரத்தில் பு்கயிரத ்ா்தபயாரமாக புதிதாக திறைக்கப்்டடு 
“நவரத்தினராொ வீதி” எனப் ச்யரி்டப்்டடுள்ள ்ா்த்ய 
வ்டக்பக கா்ரக்கால் வ்ர நீடடிய தஙகளது ் ணி ் னனிரண்்டாம் 
வட்டார மக்களாகிய எஙகள் சநஞ்்ெ விட்டகலாத நிகழ்ச்சியாகும்.

ஒரு காலத்தில் உள்ளூராடசி அ்மச்சின கண்்டனஙகளுக்குள் 
ளாகி மிகுநத நிதி சநருக்கடியிலிருநத கிராமெ்் இனறு தஙகள் 
நிருவாகத்தின கீழ் பிறைர ்ாராட்டத்தக்க மு்றையிற செயலாறறி 
வருவ்தயும் கிராமெ்்யின கணக்குகள் நல்ல மு்றையில் 
்வக்கப்்டடுள்ள்தயும் அறிநது மனமகிழ்கினபறைாம். தாஙகள் 
எடுத்துக் சகாண்்ட ச்ருமுயறசியின ்லனாக இனறு ெ்்யின 
நிதி நி்ல்ம்யச் சீரதிருத்தியுள்ளது்டன ஏராளமான நிலு்வகள் 
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துரிதமாக வசூல் செயயப்்டுவதும் அரொஙகத்திறகு செலுத்த 
பவண்டிய க்டன சதா்ககள் கிரமமாகச் செலுத்தப்்டடு வருவதும் 
கண்டு ச்ரு்மய்்டகினபறைாம். கண்்டனம் சதரிவித்த பமலி்டம் 
இனறு ் ாராடடுத் சதரிவிக்கத்தக்க விதத்தில் நி்ல்ம்ய மாறறி 
ய்மத்த தஙகள் ்ணி சிறைக்க வாழ்த்துகினபறைாம்

ஒளிவளர் விளக்பக!

சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராமெ்்ப் ்குதிக்கு சுமார 
்தி்னநது ஆண்டுகளுக்கு முனனபர மினொர வெதி கி்்டத்தி 
ருநதும் அதன ் ல்ன அனு்வியாது இத்த்ன காலமாக இருளில் 
மூழ்கிக்கி்டநத சநடடிலிப்்ாய முழுவ்தயும் தாஙகள் கிராம 
ெ்்த் த்லவராக வநததும் ஒளிமயமாக்கியுள்ளீரகள். இபத 
ப்ானறு மிக வி்ரவில் குமர பகாட்டமும், பகாண்்டாவில் வ்டக் 
குப் ் குதியும் மற்றைய பின தஙகிய ் குதிகளும் ஒளிமயமாக்கப்்்ட 
தாஙகள் ந்டவடிக்்க எடுக்க பவண்டுசமன பகடடுக் சகாள்கி 
பறைாம்.

ஒபபிைபாமணிபய!

தஙகள் ்தவிக்காலத்தில் நவரத்தினராொ வீதி்யயும், சநடடி 
லிப்்ாய ஒைங்க்யயும் இ்ணக்கும் ஒழுங்க ப்ாக்குவரத்துச் 
சீரறறை மு்றையில் இருப்்தனால் அ்த அகடடிக் கல் ்தித்துத் 
தாரிடடுத் தரபவண்டும் எனவும் முன ்ா்டொ்லக்கு அருகிலும் 
கிைக்குப் ்க்கமாக உள்ள குளக்க்ர நநதாவில் ஒழுங்க்யயும் 
கல் ்தித்துத் தாரிடடு தரபவண்டும் எனறும் பகடடுக் சகாள் 
கிபறைாம். அத்து்டன வீடடுவெதியினறி அல்லல்்டும் ்னனிரண் 
்டாம் வட்டார, சிறு்ான்மத் தமிைரகளுக்கு வீ்ட்மப்புத் திட்டம் 
ஒன்றை ஏற்டுத்திக் சகாடுக்க பவண்டும் எனறும் பகடடுக் 
சகாள்கிபறைாம். 
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தியபாகத்தின திருவுருபவ!

தஙகள் ்தவிக் காலத்தில் சகாக்குவில் பகாண்்டாவில் கிராம 
ெ்் இனனும் ்ற்ல முனபனறறைஙக்ள அ்்டயும் என 
எதிர்ாரக்கினபறைாம். தாஙகள் ்ல்லாண்டு வாழ்நது ்லவித 
செல்வஙக்ளயும் ச்றறு ் ற்ல ் ணிக்ளச் செயய இ்றையருள் 
கி்்டக்க இ்றைஞ்சுகினபறைாம். கிராமெ்்யு்டன ஆரம்்மான 
தஙகள் பெ்வ நாடு முழுவதறகும் கி்்டக்க நல்லபதார சூழ் 
நி்ல்ய ஏற்டுத்த ஆண்்டவன அருள் ்ாலிப்்ாராக!

வாழ்க தஙகள் ்ணி! சிறைக்க தஙகள் புகழ்! நீடிக்குக தஙகள் 
நிருவாகம்!!!

31.01.1970 பன்னிரண்டாம் வட்டார மக்கள்

Message from the people of 12 th ward of Kondavil 
on 31st Oct 1970.

 We are proud of you as our representative.Kondavil & Kokuvil people 
appreciate for selecting you as the rural society president.We have been 
collaborated by your great services for one year.All the people should 
follow your characteristics like honestly, loyalty and equality ect..We are 
really happy to point out for your financial actions and works during your 
working period.If your services will be extended in the field of housing, to 
the poor people really it will be benifited to the poor people. Our society 
will be benifited if your service will be attainable for all the people.We 
wish you the peaceful life in future. God bless you.
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நோன் அறி்ந்த இரத்தினசபோபதி அண்ணன்
நான சிறுவயதிலிருநபத அமரர இரத்தின 

ெ்ா்தி அண்ணனு்டன சநருஙகிப் ்ைகியுள் 
பளன. எனது அப்்ா தருமலிஙகம் அவரகள் 
ெ்ா்தி அண்ணா்வ சிறுவயதில் தன பதாளில் 
சுமநது உரும்பிராய ்ா்டொ்லக்கு செனறைதாக 
எனது அப்்ா சொல்வார. அதறகு நனறியாக,  
ெ்ா்தி அண்ணா எனது அப்்ாவுக்கு ்ல 
உதவிகள் செயதுள்ளார. எமது காணி வாஙகு 

வதறகு உதவிகள் செயதது்டன,  வீடு கடடுவதறகு பத்வயான 
சீபமந்த ச்றுவது முதல் ்ல்பவறு உதவிகள் செயதுள்ளார.

நான அறிநத வ்ரயில்,  ெ்ா்தி அண்ணாவிறகு மறறைவரக 
ளு்டன ்கிரநது உண்்து என்து மிகவும் பிரியமானசதானறு  
ச்ரும் கூறைாக மீன வாஙகி மறறைவரகளு்டன ்ஙகு ப்ாடுவதானா 
லும் ெரி,  பவள்வியில் ஆடு வாஙகி ஞானி அக்காவின ்னங 
காணியில் ் வத்து ் ஙகு ப்ாடடு பிரித்து சகாடுத்துண்்தானாலும் 
ெரி அவர மகிழ்ச்சியு்டன செயவ்த அருகிலிருநது ் ாரத்துள்பளன. 

மறறைவரகளுக்கு உதவி செயவதில் அவருக்கிருநத திருப்தியும் 
மட்டறறை மகிழ்ச்சிய்்டவ்தக் கண்கூ்டாக கண்டுள்பளன. அவர 
சீபமநது கூடடுத்தா்னத்தில் சிறைாப்்ராக ்ணியாறறிய ப்ாது 
சீபமநதுக்கு ச்ரும் ்றறைாக்கு்றை நிலவியது. அநத பநரத்தில் 
எனது தந்தயுட்்ட ்ல அயலவரகளின வீடு கடடுவதறகு 
சீபமந்த உ்டனடியாக அனுப்பி ்வத்துள்ளார. 

அவர கிராமெ்்த் த்லவராக சதரிவு செயயப்்ட்டது்டன,  
அவர எமது கிராமத்திறகு குறிப்்ாக சநடடிலிப்்ாய,  குமரபகாட 
்டம் ்குதிகளிறகு செயத ்ணிகள் எண்ணில்டஙகா. சநடடிலிப் 
்ாய, குமரபகாட்டம் ்குதிக்கு மினொரம் வைஙகிய்ம,  நவரத்தி 
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னராொ வீதி அ்மத்த்ம,  நவரத்தினராொ வீதியிலிருநது ்ெவப் 
்ா்டொ்லக்கு ப்ாகும் ஒழுங்க்ய அகடடி ச்ருப்பித்த்ம,  
கா்ரக்கால் மயானத்திறகு ம்டம் அ்மத்து,  பவலி அ்மத்து 
உதவியசதன சொல்லிக் சகாண்ப்ட ப்ாகலாம். 

நவரத்தினராொ வீதி அ்மப்்தறகாக,  அவர அரொஙகத்து்டன 
சதா்டரபு சகாண்டு அனுமதி வாஙகி,  காணி உரி்மயாளரகளி்டம் 
க்தத்து காணி்ய எநத தகராறும் இனறி அவரகளி்டம் ச்றறு 
இளம் வாலி்ரகளின சிரமதான ்ணிமூலம் அ்மத்து இவரது 
த்ல்மத்துவத்திறகும்,  diplomacy க்கும் ஒரு உதாரணமாகும். இவ 
வீதி்ய செலவு கு்றைநததாக அ்மப்்தறகாக இவரகள் கிணறு 
சவடடு்வரகளி்டமிருநது மண்,  மக்கி,  ப்ானறைவற்றை ச்றறுத் 
தநதனர. அது மடடுமனறி அவர அமரர பிபரமதாொ்வக் சகாண்டு 
ச்யர ்ல்க திறைப்பு விைா்வ ந்டாத்தி அதன மூலம் 
அரொஙகத்தி்டம் ்ணம் ச்றறு நவரத்தினராொ வீதி்ய தார 
வீதியாக மாறறினர. அதனால் சநடடிலிப்்ாய மக்கள் மடடுமல் 
லாமல்,  மஞ்ெத்தடி,  இணுவில் மக்களின ப்ாக்குவரத்து வெதி 
பமம்்ா்ட்்டய உதவினார. 

இது மடடுமனறி பகாண்்டாவில் ஐயர ்ா்டொ்லயின 
வளாச்சிக்கு என ஒரு அ்மப்்் நிறுவி அதன மூலம் தனாதிகாரி 
யாக இருநது இ்ளஞரகளின உதவியு்டன கிராமத்தவரகளி்டம் 
்ணம் வசூலித்து முதல் மாடிக் கடடி்டம் கடடி வகுப்்்றைப் 
்றறைாக்கு்றை்ய நிவரத்தி செயய உதவினார. ெ்ா்தி அண்ணா 
வின சிறைப்பு எனனசவனறைால்,  ஒரு நல்ல கருமத்திறகு ்ணம் 
வசூலிக்க பவண்டுசமனறைால் முதலில் ஒரு சதா்க ்ணத்்த 
தான சகாடுத்த பின தான ்ண வசூலிப்்் சதா்டஙகி ்வப்்ார. 
இதனால் ்ல அபிவிருத்திப் ்ணிகள் நிதிப் ்றறைாக்கு்றைசயன 
இல்லாமல் நி்றைவு ச்றும்.

இதன ்லனாக பகாண்்டாவில் ஐயர ்ா்டொ்ல வளரச்சிய 
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்்டநது பகாண்்டாவில் இநதுக் கல்லூரியாக உருவாகியுள்ளது. 
இனறு இதன வளரச்சிகான நிதி வளஙக்ள இலண்்டன 
பகாண்்டாவில் நலனபுரிச் ெஙகம்,  கன்டாவில் உள்ள பகாண்்டாவில் 
இநது ்்ைய மாணவர ெஙகம் மறறும் சுவிஸ்,  ப�ரமனி,  
பிரானஸ்,  பஹாலானட,  பநாரபவ ப்ானறை ் ல நாடுகளில் வதியும் 
நலன விரும்பிகள் வைஙகி வருகினறைனர. பமறகுறிப்பிட்ட 
சவளிநாடடு அன்ரகள் பகாண்்டாவில் இநதுக் கல்லூரியின 
அபிவிருத்திக்காக நானகு காணிகள் வாஙகி ்கயளித்தனர. இக் 
காணிக்ள வாஙகுவதறகு அமரர ெ்ா்தியின மகன இராஜ்குமார 
தனது தந்த்யப் ப்ானறு அயராது ்ாடு்ட்டவர. இது 
மடடுமனறி வ்டக்கு மாகாணெ்் உறுப்பினராக இருநத திரு  
்ா.க�தீ்ன ஒதுக்கிய  நிதியில் தூண்கள் ந்டப்்ட்ட நி்லயில் 
்ல்பவறு காரணஙகளால் கடடி முடிக்கப்்்டாமலிருநத கடடி 
்டத்்த முனநினறு முடித்து ்வத்துள்ளார. ெ்ா்தியண்்ண 
உயிரு்டன இருநதிருநதால் அவர நிச்ெயமாக தனது மகனும் 
தன்னப்ப்ால் பகாண்்டாவில் கிராமத்திறகு பெ்வ செயவ்த 
்ாரத்து மனமகிழ்நதிருப்்ார.

 அவரின வழிகாட்டலில் சதாண்டுப் ்ணி செயய வாயப்புக் 
கி்்டத்ததில் எனக்கு மட்டறறை மகிழ்ச்சி.

ெ்ா்தி அண்ணருக்கு இ்ளஞரகளு்டன பவ்ல செயவது 
மிகவும் விருப்்மானசதானறு. அதன காரணமாக அவர கிராம 
ெ்்த் த்லவராக இருநத ப்ாது சகாக்குவில்,  பகாண்்டாவில் 
்குதியில் இருநது ெனெமூக நி்லயஙகள் புனர்மப்்தறகும்,  
புதிய நி்லயஙகள் உருவாக்கவும் உதவியுள்ளார. அது மடடுமனறி 
எமது சநடடிலிப்்ாய ெனெமூக நி்லயத்தில் மாதாநத ெஞ்சி்க 
கள்,  நூல்கள் என்வற்றை ச்றறுத் தநது வாசிப்பு ்ைக்கத்்த 
ஊக்கப்்டுத்தினார. இதறகு முனனர வாசிக ொ்லக்கு நாளாநத, 
மாதாநத ்த்திரி்ககள் மடடும் தான வாசிக்க முடிநதது என்து 
குறிப்பி்டத்தக்கது.
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இ்வ மடடுமனறி ெ்ா்தி அண்ணா சநடடிலிப்்ாய பிள்்ள 
யார பகாயிலிறகு நிரநதர நிரவாகம் அ்மப்்தறகு அயராது 
்ாடு்ட்டார. முதல் நிரவாகம் அ்மக்கப்்ட்டப்ாது அதன 
காரியதரிசியாக க்ட்மயாறறி பகாவிலின புனர்மப்புக்க்ள 
முனநினறு செயற்டுத்தினார. ெ்ா்தி அண்ணாவின பெ்வக 
்ளப்்றறி சொல்லிக்சகாண்ப்ட ப்ாகலாம்! அவரது நூறறைாண்டு 
நி்னவு மலருக்கு எமது அனு்வஙக்ளப் ்கிரநது சகாள்ளச் 
ெநதரப்்ம் அளித்த அவரகளின குடும்்த்தினருக்கு மனமாரநத 
நனறி்யத் சதரிவித்துக் சகாள்கிபறைன.

த. கனகராோ

சநடடிலிப்்ாய
பகாண்்டாவில்

 Amazing Memories of Sababathy Annan.

I’m very obliged to honour Mr.S.K.Sababathy for dedicated service. I 
knew him from early childhood onwards. My father brought him to school 
on  his shoulder. He has a unique personality. He has also attractive 
attitudes such as sharing with others, affection and generosity.He has an 
effective characteristics and also a leader.He eagerly participated in all 
the social works. By his services,our area was developed in culture such 
as kovils, library, schools and cemetery ect. Now his son Rajkumar also 
follow the social works as his father did. I am very happy because I got 
the chance to do the services under Sababathy Annan. Again I wish to 
thank to your family to express my experiences to write this book.



இந்நூல் வெளிெர சகல ெழிகளிலும் 
உதவிய அனைத்து உள்ளஙகளிற்கும் 

எமது மைமாரந்த நன்றிகள

சபாபதி குடும்பத்தினர்


