
 

இதழ் - ௭க      

உலகத்தமிழ் 
ததமதுரத் தமிதழோசை உலகமமலோம்  

பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2052 14.04.2021 

 அடுத்தது காட்டும் பளிங்கினைச் ச ால்லும் அதிகாரம் எழுபத்து ஒன்று! 

எடுத்ததும் தமிழ்தான் எண்ணுவதும் தமிழே உனரத்திடும்  உலகத்தமிேிதழ் எழுபத்து ஒன்று! 

ஏப்பிரல் 14 
தமிழ்ப் புத்தாண்டு 

வாழ்த்துகள்! 
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தமிழ்நாட்டு மாக்மில்லன்! 
04 

05 

நீ.கந்தசாமி எனும் புலமமயாளன்...! 

07 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

08 

அவ்வப்பபாது! 

09 

அமமரிக்காவின் ஐம்பது முகங்கள்! 

11 

13 

மமைமமலயடிகளார் மாட்சி! 

14

பதன் துளி! 

15 

பிரான்சில் தமிழ் கற்பிப்பதில் ஏற்படும் சிக்கல்களும், தீர்வுகளும்! 

16 
சூளாமணிச் சுருக்கம்!  

17

ஆங்கிலம் அரும்பிய அரசும்— வாழ்வும்! 

18 
தமிழக அரசின் பாராட்டுப் பரிசாளர்! 

19 
பகாயிற் கமலகள்! 

20 
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சிலப்பதிகாரம்—ஆங்கிலம்! 

ஆசிரியம்! 
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Saiva Siddhantam In Western Literature ! 
23 

புைநானூறு காட்டும் புதுமமப்மபண்! 

24 

 

 

குழந்மதயின் நல்வாழ்பவ  குடும்பத்தின் பவராகும் ! 
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பூமமழ! 

நாடக பவந்தர் பசக்சுபியரின் மமாழியாக்கப் பட்டியல்! 

அரிய நிகழ்வு! 

22 

Everlasting Tradition ! 

குழந்மத இலக்கியம்! 

21 

பதிகங்கமளப் படியுங்கள் ! 

25 

17ஆம் நாள்— ஓரங்க நாடகம் ! 

28 

27 

மமலயாள மாகவி! 

இந்தியக் கமலகள் ! 

26 

மபரிதினும் மபரிது பகள்! 

29 

30 

31 

32

37 

அைிவரசன் துமணயகராதி! 

38 

மாரமடப்பு பநாய் காக்க மருத்து ஆராய்ச்சி— ஒரு கண்பணாட்டம் 

39 

 

 

மதால்லிலக்கியத் பதாரணம்! 

40 
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பதிப்புத்துறைக்கு பதிப்புச் செம்மலின் பங்களிப்பு! 

கறைமாச் செல்வர் திரு.எஸ்.டி.காசிராஜன் இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) 

   ிதம்பரத்தில் பக்தி உணர்ச் ிழ ாடு 

ழ ந்தன் பல்லாண்டு பாடிைார். தில்னலக் 

கூத்தைின் ழதர் நகர்ந்தது. அத்தனக  ழபறு 

சபற்ற தலமாை தில்னல ில் வாழ் முனைவர் 

சமய் ப்பனுக்கு அன்ழபாடும் மகிழ்ச் ிழ ா 

டும் நான் பல்லாண்டு கூறுகிழறன். உடல் 

வலிவுடனும் உளத்திண்னமயுடனும் இன்று 

அவர் இருப்பது ழபால் என்றும் நீண்ட சநடி  

ஆண்டுகள் இருந்திட ழவண்டுசமை வாழ்த் 

துகின்ழறன்; இனறவனை ழவண்டுகிழறன். 

 

 பதிப்பு ழவந்தர் சமய் ப்பன் அ ராது 

ச ய்து வரும் அருந்சதாண்டு எவனரயும் 

அவர்பால் ஈர்க்கும். தமிழுக்கும் மாணாக்கர், 

மாணாக்கி ர் ஆகிழ ாருக்கும் அவர் ச ய்து 

வரும் பணிகள் பலப் பலரின் நல்லுனர 

களுக்கு அவனரச் ச ாந்தக்காரர் ஆக்கி 

வருகின்றை. 

  அவர் திண்ணி ராக இருந்தால், முனைவர் 

சமய் ப்பன்     திண்ணி ழர,     ஆகலின் 

சவற்றி அவரழத, அவர் சவற்றியுற நாமும் 

வாழ்த்துகிழறாம். 

 முனைவர் சமய் ப்பைின் 'சுறு சுறு' 

உனேப்பு, 'துறு துறு' மு ற் ி அறிவின்பால் 

 ார்ந்தனவ.  'குருடன் அளந்ததும் ழகாணி 

சகாண்டதும்' ழபான்றனவ ல்ல அனவ.  

அவரின் மைத்திட்பம், வினைத்திட்பம் - 

இவற்னற அவர் எங்கிருந்து சபற்றாழரா?  

அவரின் பல்துனற வணிகம் அவருக்கு 

எப்படிக் னககூடிற்று?  னக சகாடுத்தது? 

அவர் எப்படிப் பல்துனற ில் வணிகராகி 

சவற்றிப் சபற்றார்?  பள்ளிகளுக்கும், 

கல்லூரிகளுக்கும் பணமும், புத்தகங்களும் 

அள்ளி அள்ளி அளிக்கின்றாழர அப்பண்பு 

எவ்வளவு  ிறந்தது!  அஃது அவருக்கு 

எங்ஙைம் கிட்டி து?  காலங்காலமாக 

அவர் கூறி வரும் அவர் தந்னத ின் தவ 

வலினம ிைால் அனவ எல்லாம் அவருக் 

குக் கினடத்தனவழ ா? 

  எது எதுவாக இருந்தாலும்  ரி, எது 

அதற்குக் காணமாக இருந்தாலும்  ரி, 

எல்லாவற்றிற்கும் ஊற்று அவரின் 

சதளிந்த  ிந்தனைழ .  "நான் சதளிவாக 

இருக்கிழறன், நான் சதளிவாக இருக்கி 

ழறன்" என்று அவர் அடிக்கடி ச ால்லும் 

ச ால் சமய் ாைழத; அவருக்குக் சகாருந் 

துவழத; முற்றிலும் சபாருந்துவழத. 

வளரும்... 

 

7 
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ஆசிரியம் ! 

சூ  ில்  ிக்கி  கப்பல்! 

 2021 மார்ச்சு 23ஆம் நாள் எம் வி எவர்கிரீன் என்ற மாசபரும்  ரக்குக் கப்பல் கடலில் அடித்த 

சூறாவளிக் காற்றிலும் கடற்கனர ில் வீ ி  தூ ிக் காற்றிலும்  ிக்கித் தட்டித்தடுமாறி 193 

கிழலாமீட்டர் நீளமாை சூ ஸ் கால்வா ில்  ிக்கிக் கடற் ப ணம் இருபுறமும் ச ல்ல முடி ாமல் கப்பல் 

ழபாக்குவரனவழ  தனட ச ய்து நின்றுவிட்டது. பன்ைாட்டுக் கப்பல் வர்த்தகழம நினலகுனலந்தது. 

சுமார் இருபது ழகாடி கிழலா எனட சகாண்டது. னதவான் நாட்டின் நிறுவைமாை எவர்கிரீன் ழமைன் 

நிறுவைத்திற்குச் ச ாந்தமாைது இந்தக் கப்பல்  ீைாவிலிருந்து ஐழராப்பி  நாடாை சநதர்லாந்துக்கு 

இந்தக் கால்வா ில் ச ன்றுக்சகாண்டிருந்த  ரக்குக் கப்பல் இது. கட்டுக்கடங்காத  ீற்றத்துடன் வீ ி  

பு ல் காற்றில் மாலுமி ின் கட்டுப்பாட்னட இேந்து கால்வாய்க்கு குறுக்ழக கனர ில் ழமாதி நின்றது. 

400 மீட்டர் நீளமாை கப்பல் கால்வா ின் நடுவில் நின்று அந்த வேித்தடத்தில் கப்பல் 

ழபாக்குவரத்னதழ  ச  லிேக்கச் ச ய்தது உலகத்னதழ  உலுக்கி  ச ய்தி ாகும். 

  சூ சு கால்வா ின்  ரித்திரம் உலக 

 ரித்திரத்தின் வனரபடத்தின் நடுப்புள்ளி எைச் 

ச ால்லலாம்.  கிப்ரஸ்மால் என்ற சூ சு கால்வாய் 

பிரித்தாைி  அர ின் கட்டுப்பாட்டில் தான் பல 

ஆண்டுகள் இருந்தது.  சுமார் 193 கிழலாமீட்டர் 

நீளமுள்ள இந்த கால்வாய் எகிப்து நாட்டின் ஐ ம் 

எைப்படும் இடத்தில் வடக்கில் மத்தி தனரக் 

கடலும் சதற்கில் ச ங்கடல்  ந்திக்கும் குறுகி ச் 

 ிறி  நிலப்பரப்பு. கடந்த நூறு ஆண்டுகளாக 

பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இனடப்பட்ட காலத்திலிருந்து இந்த நிலத்னதப் சபரி  கால்வாய் 

சவட்டி இரு கடனலயும் கப்பல்கள் ச ல்லும் அளவிற்கு சவட்டி னவத்தால் அட்லாண்டிக் கடனலயும் 

இந்தி ப் சபருங்கடனலயும் இனணக்கும் அளவுக்கு ஐழராப்பி  ஆ ி  ஆப்பிரிக்க கப்பல் கடல் 

ழபாக்கு வர்த்தகம் சபருகும் என்ற பன்ைாட்டு ழநாக்கமாக இருந்து 1876 இந்தக் கால்வாய் 

உருவாக்கப்பட்டது. கப்பல் ழபாக்குவரத்து சதாடங்கி து. அதற்கு முன் ஐழராப்பாவிலிருந்து ச ல்லும் 

கப்பல்கள் சதன் ஆப்பிரிக்காவின் நன்ைம்பிக்னக முனை வனர அட்லாண்டிக் சபருங்கடனலக் 

கடந்து ஆப்பிரிக்கானவச் சுற்றி வரும் பின்ைழர ஆ ி ாவின் இந்தி ாவிலிருந்து அங்கிருந்து சுற்றி 

இந்தி  னப ன் கடல் வேிழ  கீனே நாடுகளுடன் வணிகம் ச ய்  முடிந்தது. மைித மு ற் ி ாலும், 

 ிந்தனை ாலும் அனமக்கப்பட்ட இந்த சூ சு கால்வாய் உலகக் கப்பல் ழபாக்குவரத்தின் ழபாக்னகழ  

புரட்டிப்ழபாட்டது எைக்கூறலாம்.  வரலாற்றில் மாவீரன் சநப்ழபாலி னை  ாரும் மறக்க இ லாது. 

1796 இத்தாலி ஆஸ்திரி ா எை சவன்று துருக்கி வேி ாக எகிப்து வந்தனடந்தார் சநப்ழபாலி ன்.  
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சூ ஸ் நிலத்னத சவட்டிக் கடல்கனள இனணக்கப் பார ீக மன்ைனையும் நமது திப்பு 

சுல்தானையும் சதாடர்புசகாண்டு மு ன்றதாகச்  ரித்திரச்  ான்றுகள் கூறுகின்றை.  ஆைால் 

ஆங்கிழல ர்களின் சநல் ன் தனலனம ின் கப்பல் ஆளுனக ஆற்றல் சவற்றி சகாள்ள முடி ாமல் 

மு ற் ி னகவிடப்பட்டது. எகிப்து மன்ைர் சபழரா ச ைாஸ்சரட் III கிறித்துவுக்கு முன்ைாழலழ  

1880களில் சதற்கு னநல் நதின யும் ச ங்கடனலயும் இனணத்துக் கால்வாய் சவட்டி தாகப் பேனம 

வரலாறு கூறுகிறது. 

எகிப்தின் சபாருளாதார சநருக்கடின ப் ப ன்படுத்தி 

1875 வனர பிரான்சும் இங்கிலாந்தும் சூ சு கால்வான  

ச ாந்தம் சகாண்டாடி வர 1956 இல் எகிப்து அதிபர் கமால் 

அப்துல் நா ர் தன் அர ி ல் அதிகாரத்தால் சூ ஸ் 

கால்வான  ழத ி ம மாக்க இசுழரல் இங்கிலாந்து பிரான்சு 

ழபான்ற நாடுகள் ழபார் சதாடுக்க ழ ாவி த்து உரு ி ா 

இந்த நாடுகளின் மீது எச் ரிக்னக ஆனண விடுக்க எகிப்து 

மீண்டும் கால்வான ப் சபற்றது. 1967-இல் அசமரிக்காவின் அதிகாரம் மீண்டும் ழபார் ஏற்படக் 

காரணமாைது. 1973-இல் இசுழரல், எகிப்து அனமதிப் சபற்றது. சூ சு சுற்றிச்சுற்றி எகிப்திடழம வந்து 

ழ ர்ந்தது. அந்த கால்வாய் தான் எகிப்தின் மிகப்சபரி  சபாருளாதார வருமாைம் தரும் கால்வாய். 

நா ர் குருழ  இவர்களின் உறவுக்கு இந்தி ப் பிரதமர்  வகர்லால் ழநருவின் மு ற் ி சபரும் பங்கு 

வகித்தது. இவ்வாறு சூ சு கால்வாய் கடல்கள் இனணப்பு ஏற்படுத்தப் பல வல்லரசுகளின் பிரிவும் 

உறவும் ழ ர்ந்த நடந்த புரட் ியும் ழபார்களும் 1970-களின் மாசபரும் நிகழ்ச் ிகளாகும். சூ சு 

கால்வா ில்  ிக்கித் தனரதட்டி இருந்த எவர்கிரீன் கப்பல் சுமார் 367 கப்பல்களின் ழபாக்குவரத்னத 

தடுத்துக் சகாண்டிருந்த கப்பல் திங்களன்று கானல மீட்கப்பட்டு ழபாக்குவரத்து சதாடங்கலாம் எை 

அறிவிக்கப்பட்டதால் எகிப்தின் சபாருளாதாரம் மட்டுமின்றி பிற நாடுகளும் சபருமூச்சு விட்டை.  

சூ சு கால்வாய் மீண்டும் வேி விட்டதைால் சுற்றிச் ச ல்ல ழவண்டி  சபருந் து ரிலிருந்து 

உலக நாடுகள் மீட் ிப் சபற்றை என்பது மகிழ்ச் ி ாை ச ய்தி ாகும். 



  

07 உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 

நீ.கந்தொமி எனும் புைறமயாளன்... 

அருந்திைனாளர் பபராசிரியர் வீ. அரசு 

  இவரது சமாேிசப ர்ப்புப் பணி மிகவும் 

தைித்திருப்பதாகக் கருதமுடியும். தமிழ் 

சமாேிசப ர்ப்பு வரலாற்றில் இவரது இடம் 

தைித்ழத இருப்பது. இதனை உறுதிப்படுத்து 

கின்றை. இவரது சமாேிசப ர்ப்பாை இரங்கற் 

பாவும் (1961) அதில் எழுதியுள்ள தாமஸ் 

கிழர வாழ்க்னக வரலாறு மற்றும் சமாேி 

சப ர்ப்பு வனர னறகள் குறித்த கட்டுனர 

களும். சமாேிசப ர்ப்பு சதாடர்பாை அவரது 

பதிவு பின்வருமாறு அனமகிறது. 

  “ ில  ம ங்களில், ஒரு அருனம ாை 

நூனல மூலசமாேி ில் ப ிற் ியுனட  வர்கள் 

ப ிலும்ழபாது சபறுகின்ற இன்பத்னதயும் 

ப னையும்விட சமாேிசப ர்ப்பு நூனலப் 

ப ிலுகின்றவர்கள் மிகுதி ாக அனடயும் 

நினலயும் ஏற்படுவதுண்டு. இத்தனக  நினல 

ஏற்படுவதற்கு சமாேிசப ர்ப்பா ிரி ர் தான் 

எடுத்துக்சகாண்ட நூலிலும், மூல சமாேி 

 ிலும் சதளிந்த ப ிற் ியுனட வராய் இருத்த 

ழலாடு அந்த நூல் ஏற்பட்ட காலத்தில், 

ஏற்பட்ட நாட்டுக்குத் சதாடர்பாகவுனட  

நாட்டிலுள்ள இலக்கி ங்களில் ப ிற் ியும், 

தான் எடுத்துக்சகாண்ட நூலில் கூறப்சபறும் 

சபாருள்கனளக் கூறும் ஏனை  நூல்களில் 

ப ிற் ியுனட வராகவும் அந்நூலின் கருத் 

துக்கு அடிப்பனட ாகவுள்ள கருத்துக் 

கனளத் சதரிந்தவராகவும், சுருங்கச் ச ால் 

லின்,  ஆ ிரி ன்,  நாடு,  காலம்  என்னும் 

 

 இம்மூன்றைது அறிவு நினல, சபாருள் 

நினல, ஊக்க நினல, உணர்ச் ி நினல என்ற 

பல நினலகனளயும் உற்ற துனண ாகக் 

சகாண்டு, உண்னம ினைத் சதரிந்து, சமாேி 

சப ர்க்கும் சமாேி ிலும் ஒத்த தகுதியும், 

ஆற்றலும் உனட வராக இருத்தல் ழவண்டும். 

இத்தனக  சமாேிசப ர்ப்ழப சமாேின யும், 

மக்கள் உள்ளக் கருத்னதயும் பண்படுத்துவ 

தாகும்.” (இரங்கற்பா: 1961 :170) 

ழமலும்... 

  “ச ய்யுனள சமாேிசப ர்க்குங்கால் நான் 

சகாண்ட ழநாக்கம் மூலத்தில் காணப்சபறும் 

ச ாற்களும் கருத்துக்களும் ஒரு  ிறிதும் 

 ினதவுபடாமல் சமாேிசப ர்ப்பில் வரழவண்டு 

சமன்பதும், இம்சமாேிசப ர்ப்புத் தமிழ் சமாேி 

 ிழல ஆக்கப்படுவதைால் தமிழ் சமாேி ின் 

பண்புக்கும், அனதப் ப ில விருக்கும் தமிழ் 

மக்களின் உணர்ச் ிக்கும், தமிழ் இலக்கி  

மரபிற்கும் ஒத்திருக்க ழவண்டும் என்பது 

ழம ாம். 

 

வளரும்... 
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மெற்பயிர் விசள 

Cultivate Paddy Crops 

 ال تكسل

培植食物 

നെല്കൃഷി ചന്യുക 

धान उपजाकर समधृ्द बनें | 

ఆహార పంటలు పండ ంచుటను జీవితంలో ఒక వృతి్తగా తీసుకొని బ్రతుకు  

ಬತ್ತ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನ ಜೀವನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತತಯಾಗಿ 

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തച്ൂടച|आत्तिचड़ूी |ఆతి్తఛూడ  | ಆಭೂಡಿ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

இன்ன ருங்கனிச் சசாலைகள் சசய்தல்  
இனிய நீர்த்தண் சுலனக ளியற்றல்  
அன்ன சத்திர மாயிரம் லவத்தல்  
ஆை யம்பதி னாயிரம் நாட்டல்  
அன்ன யாவினும் புண்ணியங் சகாடி  
ஆங்சகா சரலைக் சகழுத்தறி வித்தல்.  

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 
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துலறசயல்ைாம் தமிசை! 

  நாட்டு மக்களின் தாய்சமாேிகள் வரலாற்றில் தைிசமாேி ாய், ஆய்வறிஞர்கள் 

புகழ்மானல சூட்டிப் புகழும் சபாலிவுனட  சமாேி ாய்த் திகழும் சபாருனளத்  தீந்தமினேக் 

காணுமிட சமல்லாம் தமிேர் கருதும் உணர்சவல்லாம் தமிோகவும் கனலகளின் விளக்க 

சமல்லாம் தமிோகவும் மிளிர்ந்து தமிழ்சமாேி ின் சபருனமன  எங்கும் பரப்பழவண்டும் 

என்பது தமிேர்களின் சதாடர்ந்த கைவாகும்.   ித்தினரப் பிறப்பு மக்களுக்குச்  ீராை 

வாழ்னவ அனமத்துத் தரும் என்பது பேசமாேி. 

  ‘ ித்தினர ில் பிறந்த  ீராளழை‘ என்று தாய் தன் மகனைத் தாலாட்டுவது கூட இந்தத் 

திங்களில் தான் !  ித்தினர ின் முழு நிலாவில் வான்மனேக் கடவுனள வாழ்த்தும் விதத்தில் 

இந்திர விோ 28 நாட்கள் நடந்தை என்பர். மதுனர மாநகரில் னவன  ாற்றில் கள்ளேகர் 

இறங்குவதும் இந்த மாதத்தில்தான். 

   ஆட் ி சமாேி ாகத் தமிழ் சமாேி அனமந்ததும், ஆட் ிப் பிரிவுகள் அனைத்திலும் 

ஏறத்தாே 80 பிரிவுகளில் ப ன்படுத்தப்படும் கனலச்ச ாற்கனள எல்லாம் கண்டறிந்து 

தமிோக்கும் சபரும் பணின த் தமிழ் நாட்டு மக்கள் ஆர்வத்ழதாடு வரழவற்றிருக்கிறார்கள். 

அலுவலர்களும், அதிகாரிகளும், அறிஞர்களும், ழபரா ிரி ர்களும் புதி  புதி  கனலச் 

ச ாற்கனள உருவாக்குகிறார்கள்.  மாநகராட் ித் துனற ில் கூட ழம ர் என்பனத மாநகரத் 

தந்னத என்று ச ால்லிப் பார்த்து துனண ழம ருக்கு மாநகரத் துனணத் தந்னத என்று 

ச ான்ைதால் அது சநருடலாய் முடிந்தது. தந்னதக்சகன்ை துனணத் தந்னத என்று 

ழகட்டார்கள். ழம + அர் என்பழத ழமலாைவர் என்ற சபாருனளத் தருவது. எைழவ ‘ழம ர்‘ 

என்ற ச ால்ழல இருக்கலாம் என்று ஒருமுனற நாவலர் சநடுஞ்ச ேி ன் கூறிைார். 

ஊராட் ி, ழபரூராட் ி, நகராட் ி, மாநகராட் ி, தனல நகராட் ி என்சறல்லாம் ச ாற்கள் 

சபருகிவருகின்றை.  ிற்றுலா, சுற்றுலா, விருந்துலா, மகிழ்வுலா என்று பலவனக ாை 

ச ாற்கனளத் தமிழ் உருவாக்குகிறது. ஊதிைால் புனக வருகிறழத, இது என்ை என்று 

ழகட்டசபாழுது இதுதான், புனக ினல என்றார்கள் ‘தமிேர்கள்‘ ! அந்த நாளில் ஓடி  சதாடர் 

வண்டிகள் புனகன க் கக்கிக்சகாண்டு ஓடிை. அதைால் அதனை புனகவண்டி 

என்றார்கள்.   
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  இப்ழபாது, புனக ில்னல என்றாலும் சதாடர் வண்டி, சதாடரி என்ற ச ாற்கள் வந்து 

விட்டது! ஆட் ித்துனற,  ட்டத்துனற, அறிவி ல் துனற, சபாருளாதாரத் துனற, சதாேில் 

வளர்ச் ித் துனற, கனலத் துனற, நல்வாழ்வுத் துனற முதலி  பல்ழவறு துனறகளில் நாளும் 

புதி  புதி  ச ாற்கள் குவிந்து வருகின்றை.  ான்றாக ‘பஸ் ஸ்டாண்டு‘ என்பது ழபருந்து 

நினல மாகி, ‘டிக்சகட்‘ என்பது ப ணச் ீட்டாகி, ‘ரி ர்ழவஷன்‘ என்பது முன்பதிவாகி, 

சடப்ழபா என்பது பணிமனை ாகி, ‘ ீட்‘ என்பது இருக்னக ாகி, ஓட்டுநர், நடத்துநர் 

ழபான்ற ச ாற்கசளல்லாம் அன்றாடம் மக்கள் நாவில் தவழ்கின்றை . இனவ மட்டுமா? 

‘ஆஸ்பிட்டல்‘ என்று ச ால்லி வந்த நாம் மருத்துவமனை என்றும் பார்மஸி என்ற ச ால்னல 

மருந்தகம் என்று உருக்சகாடுத்தும் மருந்துகள், மருந்துச்  ீட்டு, மருத்துவக் குறிப்பு, 

ஆய்வுக்கருவிகள் என்று பல்ழவறு தமிழ்ச் ச ாற்கள் மருத்துவத் துனற ில் இன்று 

ப ன்பாட்டில் வந்துவிட்டை. 

  கணிைி சதாடர்பாை ச ாற்கள் மட்டுழம கணக்கில்லாமல் சபருகி வருகின்றை. கணிைி 

அகர முதலிழ  அனமந்துள்ளது. 

  ஓண்டமிழ்த்தாய்  ிலம்படி ின் முன்ழைற்றம் 

  ஒவ்சவான்றும் உன் முன்ழைற்றம் ! 

  கண்டறிவாய் எழுந்திரு நீ 

   இளந்தமிோ கண்விேிப்பாய்! 

  சதாண்டு ச ய்வாய் தமிழுக்குத் துனறழதாறும் 
   துனறழதாறும் துடித்சதழுந்ழத ! 

 

என்றார் புரட் ிக் கவிஞர் பாரதிதா ன். அவ்வனக ில் 

துனறச ல்லாம் தமிழே என்று தங்குதனட ின்றி சதாடர 

ழவண்டும். 
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 அமெரிக்கோவின் ஐம் து முகங்கள் !      

 பகுதி –6  

முறனவர் பொமசை பொமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

நடுங்கும் குளிரில் எரிமனல தரி ைம்!   
 

  "அசமரிக்காவில் உங்களுக்கு விருப்பப் 

பட்ட இடத்திற்கு விடுமுனற ில் சுற்றுலா 

ச ன்று வாருங்கள், அதற்காை ச லனவ நான் 

ஏற்றுக்சகாள்கிழறன்" என்ற அனேப்புக் 

கினடத்தால் சபரும்பாலாை அசமரிக்கர்கள் 

ச ல்ல விரும்பும் மாநிலம் அவாய் தீவுகளாகழவ 

இருக்கும்!   

 

 இந்தி ாவில் ஓரளவு வ தி ாக இருப்பவர் 

கள் மாலத்தீவிற்கு ச ல்ல விரும்புவது 

ழபான்று, வாழ்வில் ஒரு முனற ாவது ஹவாய் 

தீவுகனள பார்த்து விடழவண்டுசமன்பது பல 

அசமரிக்கர்களின் கைவு. பசுனம ாை மனேக் 

காடுகள், சநஞ்ன  அள்ளும் மனலகள், அனம 

தி ாை கடற்கனரகள், வருடம் முழுதும் நல்ல 

தட்ப சவட்ப நினல, இனவச ல்லாம் இத் 

தீவுகளின்  ிறப்புகளில்  ில. 

  வீட்டிற்குள் ச  ற்னக முனற ில் குளிர் 

காற்னறழ ா, சூடாை காற்னறழ ா ப ன் 

படுத்தாமல், ஆண்டில் பல மாதங்கள் 

இ ற்னக ாை சூழ்நினல ில் வாேக் கூடி  

உலகின் ஒரு  ில பகுதிகளில் ஒன்று ஹவாய்.  

  அசமரிக்காவின் ஐம்பதாவது மாநிலமாக 

1959-இல் இனணந்த அவா ில் பிறந்த ஒழர 

அசமரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமா. தைது பள்ளிப் 

பருவத்னத அவா ில் கேித்த ஒபாமா, அதி 

பராக இருந்தழபாது ஆண்டு ழதாறும் குடும் 

பத்ழதாடு தி ம்பர் மாதத்தில் விடுமுனறக்குச் 

ச ன்றது அவாய் தீவுகளுக்ழக. 

  உலகிழலழ  மிகவும் தைினமப் படுத்தப்பட்ட, 

ஓரளவு அதிக மக்கள் வாழும் பகுதி அவாய். 

1,573 னமல் சதானலவில் உள்ள 

அசமரிக்காவின் அலாஸ்கா மாநிலத்திற்கு 

உட்பட்ட தீவுகளும், 2,390 னமல் சதானலவில் 

உள்ள கலிழபார்ைி ா மாநிலமும், 2,500 னமல் 

சதானலவில் உள்ள கைடா மற்றும்  ழமாவா 

நாடுகளுழம அவாய் தீவுகளுக்கு அருகில் 

உள்ள அண்னட வீட்டுக்காரர்கள்! இவற்றின் 

சதானலவுகனள நினைத்துப் பார்க்கும்ழபாது 

கன்ைி ாகுமரியும், புது தில்லியும் அருகில் 

இருப்பது ழபான்ற உணர்வு வரும்! 

 

 

 

 

 

 

  1920-களில் உலகின் 75  தவிகித அன்ைா 

 ிப்பேங்கள் லைாய் என்ற தீவில்  வினளந்ததால் 

அந்த தீவு "அன்ைா ிப்பேத் தீவு" எைப் சப ர் 

சபற்றது. சதாேிலாளர் ச லவுகள் அதிகமாை 

தால் அவாய் தீவுகளில் அன்ைா ிப்பே உற்பத்தி 

குனறந்து, அத்சதாேில் சவளி நாடுகளுக்கு 

எடுத்துச் ச ல்லப்பட்டு விட்டது.  "கடுகு  ிறுத் 

தாலும் காரம் குனற ாது" என்பது ழபால, வினள 

கின்ற ஏக்கர்கள் குனறந்தாலும் அவாய் அன் 

ைா ிப் பேங்களின் தைிச்சுனவ குனற ழவ 

இல்னல. உலங்சகங்கும் அன்ைா ிப்பேம் 

கினடத்தாலும் அவா ில் அன்ைா ிப்பேத்னத 

ரு ிப்பது மிகவும் சுனவ ாை அனுபவமாகும். 

  137 தீவுகள் இந்த மாநிலத்தில் இருந்தாலும், 

ஏழு சபரி  தீவுகளில் (Big Island/Hawaii, Maui, 

Kauaii, Oahu,Molokai, Lanai, Nihau) மட்டுழம 

மக்கள்   வாழ்கின்றைர்.   இவற்றில்   மிகப்  சபரி   

56 
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தீவின் சப ழர இந்த மாநிலத்தின் சப ராகவும் 

வேங்குகிறது. அந்த "சபரி  தீவு" என்ற அவாய் 

தீவில், குமுறுகின்ற, சவடிக்கும் எரிமனல ின் 

 த்தத்னதக் ழகட்டதும், எரிமனலக் குேம்புகள் 

(lava tubes) கடலில்  ங்கமம் ஆவனத 

எலிகாப்டரிலிருந்து பார்த்து வி ந்ததும் என் 

அவாய் ப ணத்தின் சூடாை நினைவுகள்!   

 

 எரிமனலன ப் பார்க்கத்தாழை ழபாகிழறாம், 

சூடாக இருக்கும் என்று எண்ணுவது இ ல்பு 

தாழை.  இரவில் மனல ின் உச் ிக்குச் ச ன்று, 

மனே ில் நனைந்து, 10 டிகிரி ச ல் ி சு 

குளிரில் நடுங்கிக்சகாண்ழட எரிமனல தரி ைம் 

சபற்று குளிர் தாங்காமல் திரும்பி ஓடி வந்த 

எண்ணற்ற சுற்றுலாப் ப ணிகள் எண்ணிக் 

னக ில் நானும் என் மனைவியும் ழ ர்ந்ழதாம்!   

 

 விடுமுனற ில் அவாய்க்குச் ச ல்லும் சபரும் 

பாலாை அசமரிக்கர்கள் மீண்டும் ச ல்ல 

விரும்பும் தீவு "மா ி" (Maui). "சபரி  தீவு" 

ழபான்று நாட்டுப்புறமாகவும், அவா ின் மிகப் 

சபரி  நகரமாை ஓைலூலு நகரம் உள்ள (Oahu) 

தீவு ழபான்று நகர்ப்புறமாகவும் இன்றி, நவீை 

வ திகழளாடு இ ற்னக காட் ி கனளயும், 120 

னமல் நீண்ட கடழலாரத்னதயும் அனுபவிக்கும் 

சுற்றுலா ச ார்க்கமாகிவிட்டது "மா ி".   அசம 

ரிக்கர்களினடழ  இந்தத் தீவிற்குள்ள பிர 

பலத்னத பார்க்கும்ழபாது, அந்ழதா மான் 

நிக்ழகாபார் தீவுகள் ஏன் இந்த அளவிற்கு  

இந்தி  மற்றும் சவளிநாட்டு சுற்றுலாப் ப ணி 

களின் கவைத்னத ஈர்க்கவில்னல என்ற ஏக்கம் 

வருகிறது. 

  அவா ின் பல தீவுகளில் ஒரு தின  ில் 

மனேக் காடுகளின் பசுனமக் காட் ிகளும், 

தீவிற்கு நடுழவ உள்ள மனலகளின்  மறு பக்கம் 

வறட் ி ாை  பானலவைம் ழபான்ற காட் ிகளும், 

 ில மணி ழநரப் ப ணத்திழலழ  பார்த்து ர ிக்க 

முடிவது இம்மாநிலத்தின் தைிச்  ிறப்புக்களில் 

ஒன்று.   

  

 நான்காவது சபரி  தீவாை கவாய் தீவில் 97 

 த விகிதம் மனலத்சதாடர்களாகவும், மனேக் 

காடுகளாகவும், இ ற்னக ின் உனறவிடமாக 

இருப்பதால் "ழதாட்டத் தீவு" எை அனேக்கப் 

படுகிறது.  இங்ழக அனமந்துள்ள இந்து மடால 

 த்தில் “கடவுள் ஆல ம்” என்ற நடரா ர் 

ஆல மும், இரண்டாவது ஆல மாக முழுதும் 

கல் திருப்பணி ில் மிகப் சபரி   ன்மார்க்க 

ஆல மும் உருவாகி வருகிறது.  இங்குள்ள 

முைிவர்கள் சபரும்பாலும் சவள்னளக்கார 

ஆடவழர!  இந்த ஆல த்தின் "Hinduisum To-

day" என்ற காலாண்டு இதனேப் பல அசமரிக்க 

இந்தி ர்கள் இல்லங்களிழல பார்க்க முடியும்.  

  ழகாவில் வளாகத்தில் உள்ள உருத்ராட் க் 

சகாட்னட மரங்களில் இருந்து மண்ணில் விழும் 

உருத்ராட் க் சகாட்னடகனள இக்ழகாவிலுக்கு 

வருழவார் இனறவைின் பரி ாகக் சகாண்டு 

ச ல்கின்றைர். 

 

(ப ணம் சதாடரும்...) 
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  இம்மட்ழடா ! சதால்காப்பி ம், ஐந்திரம் 

என்னும் வடசமாேி வி ாகரணத்தி 

ைின்றும்; திருக்குறள், மனுஸ்மிருதி, 

சகௌடில் ர் அர்த்த ாத்திரம், வாத்ஸ் ா 

 ைர் காமசூத்திரம் என்பைவற்றிைின்றும்; 

நா ன்மார்கள் ஆழ்வார்களின் பாடல்கள், 

வடசமாேி ழவதத்திைின்றும், ச ய்த சமாேி 

சப ர்ப்புக்கழள எைக் கூறப்சபறும் நினல 

யும் எய்திற்று.  

  திருமந்திரம் வட சமாேி ஆகமங்கனள 

யும்,  ிவஞாைழபாதம் இசரௌரவ ஆகமத் 

னதயும், சபரி புராணம் உபமன்யு பக்த 

விலா ம், அகத்தி  பக்த விலா ம் என்பை 

வற்னறயும், திருவினள ாடல் ஆலா ி  

மான்மி த்னதயும் சப ர்த் சதடுத்த படிச் 

 ந்தங்கழள எை வடவர் கூறுவர். 

  இதுழவழ ா/ சதால்காப்பி ர் திரணதூ 

மாக்கிைி எைவும், திருவள்ளுவர் ஸ்ரீவல்ல 

பர் எைவும், சமய்கண்டார்  த்தி ஞாை 

தரி ைிகள் எைவும் வடசமாேி மறு 

சப ர்கள் சபற்றைர்.  

  அந்ழதா! வடச ாற் கலப்பால் தமிழே 

சதலுங்கு, மனல ாளம், கன்ைடம், துளு 

வம் என்னும் சமாேிகளாகப் பிரிந்து நின்று 

திரிபுற்று சவவ்ழவறு இடங்களில் தைித்  

 உலகத்தமிழ் | 14.04.2021 

தைி சமாேிகள் ழபால வேங்குவதா ிற்று.. 

அந்ழதா/ இஃசதன்னை சகாடுனம? 

 

 

 

 

 

(இவ்வாற்றாசைல்லாம் வடச ால் எது?

தமிழ்ச் ச ால் எது? என்று அறி மாட்டாத 

நினல ில், வடச ாற் கலப்பின்றித் தமிழ் 

சமாேி தைித்தி ங்காது என்னும் சகாள்னக 

பரவத் தனலப்பட்டதாக,  ங்க காலத்திற்குப் 

பின்ைர் ஏறத்தாே 2000  ாண்டுகளாக 

மனறக்கப் பட்டும், மறக்கப்பட்டும் கிடந்த 

தைித்தமிழ் வேக்கினை, மீண்டும் இந் 

நூற்றாண்டில் உ ிர்ப்பித்து உணர்வளித்து 

நன்கிைிது வளர்த்து உலவிச்  ிறப்புறுமாறு 

ச ய்தவர் மனறமனல டிகழள ாவர் என்ப 

தனை  ாவரும் அறிவர். 

 

 

வளரும்... 

 

ெறைெறை அடிகளோர் ெோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகபவள் 23 
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பேன் துளி! 

 

 

 

  கடவுளை நம்பின ோர் ளகவிடப்படோர் என்ற கோலம்னபோய் கணினிளை 

நம்பின ோர் ளகவிடப்படோர் என்றோகிவிட்டது. தமிழோசிரிைர்கள், கல் னதோன்றி மண் 

னதோன்றோக் கோலம் என்ற கோலம் மோறிவிட்டு, பபருளம குளறந்து புலி 

வோளலப்பிடிக்கினறோனமோ இல்ளலனைோ, கணினியின் எலிவோல் நம் ளகக்கு 

அகப்படுகிறது.... 

சதன்துளி –1 

சதன்துளி - 2 

பபோய் நம்பிக்ளக 

  போம்பு பால் குடிக்கும் என்பது பாமரனின் நம்பிக்கை.படிப்பறியாதவன்,பழைாதவன் பா வுக்கு 

மமாகை வரமவண்டும்  என்று இப்படி   ச ால்லியிருக்கிறான்.நல்ல மவகை  பாதாம் கீர் என்று 

ச ால்லவில்கல ! 

  எளிய மக்ைள் புற்றுக்குப் பால் ஊற்றுகிறார்ைள், அது மண்ணால் 

உறிஞ் ப்படும்.இது மபாலப் பாம்பு  வாகயத்திறந்தாலும் பால் ஊற்ற 

முடியாது.  சபாதுவாைப் பாம்புைள் மவட்கையிைால் நீர் பருகும். 

பாம்புைகை நாை பஞ் மி விழாவின் மபாது பட்டினி ச ய்து பால், 

 ர்க்ைகரப்சபாங்ைல், சநய், தயிர் இவற்கறப் பகைத்து   அவற்கற 

வாய் கவப்பதால் மநாய் பிடித்துப் பாம்புைள்  ாகின்றை. நாை பஞ் மி 

விழாவின் மபாது 50,000  பாம்புைள்  ாகின்றை என்று திருமதி மமைைா 

ைாந்தி ைண்ைலங்ை எழுதியிருக் கிறார். 

  வாடிய பயிகரக்ைண்டு வள்ைலார் வாடிைார். பாம்புைள்  ாகின்றைமவ என்று மமைைா மைம் 

வருந்துகிறார். பாம்பு பால் குடிப்பது, சதாைர்வண்டியில் பயணம் ச ய்வது, நிகைவாற்றலால் மிகுந்து 

ஊர் விட்டு ஊகரத் மதடி  ஆகைத் மதடிக் ைண்டுபிடிப்பது என்பசதல்லாம் மதவர் பைத்தில் தான் வரும். 

  ைகதைகையும்,ைைவுைகையும் எப்பிடிமயா நம்புகிற  பழக்ைம் வந்து விட்ைது.... 
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  தன் கருத்துக்கனள சவளி ிட முதன் 

முதல் சவளி ிடப் ப ன்படுத்தும் இம்சமாேி 

அவன் தாய்-தந்னத ர் சமாேி ாக இருக்க 

ழவண்டும் என்பதில்னல.  அவன் முதன் 

முதல் ழப க் கற்றுக்சகாண்ட சமாேி ாகவும் 

இருக்க ழவண்டும் என்பதில்னல.  ஏசைன் 

றால் குறிப்பிட்ட காரணங்களிைால் ஒருவன் 

முதன் முதல் ழப ப்பேகி  சமாேின  

அறழவ மறந்து விடவும் கூடும் என்பதாகும். 

 

 

 

 

  இன்னும்  ிலர் கூறுனக ில் புலம்சப ர் 

நாடுகளில் உள்ள பிள்னளகளுக்கு தமிழ் 

சமாேி அவர்களின் ழவர்சமாேி ாக இருப்ப 

தால் தமிழ்தான் அவர்களின் தாய்சமாேி 

என்கிறார்கள். இக்கருத்தும் ஒரு ம க்க 

நினலன ழ  உண்டு பண்ணுகின்றது. 

எைழவ, ஐக்கி  நாட்டு அறிக்னக கூறுவது 

 ரி ா? அல்லது மற்னற வர்கள் கூறுவது 

 ரி ா? என்பது ஓர் சதளிவின்னமன த் 

தருகின்றது. ஆதலால் இக்கருத்னத இவ் 

வாய்வி ல் மாநாட்டில் ஆய்வி ல் சமாேி ி 

 ல் அறிஞர்களிடம் ஆய்வுப்சபாருளாக 

முன்னவக்க விரும்புகின்ழறன். 

ழநாக்கு நூல்கள் : 

1. அண்ணாமனலப் பல்கனலக்கேகம். 

தற்காலத் தமிழ் சமாேி அனமப்பு. 

2. இரத்திைமலர் 1999. துமிழ் சமாேி 

கற்பித்தல் - சமாேி ி லாளர் ழநாக்கு.  

3. நாகராஜன்.கி. 1999. கல்வி உளவி ல் 

இராம் பதிப்பகம்.  

4. The Use of vernacular language in 

Education  

5. ப.முத்துச் ண்முகன். இக்கால 

சமாேி ி ல். 

திருமதி. ஞாைா பி ாட்றிஸ் 

 ச் ிதாைந்தம். எம்.ஏ. 

1. சதளிவாை பிசரஞ்சு இலக்கணம். - 

2010  

2. பிசரஞ்சு வேி தமிழ் இலக்கணம் - 

(அச் ில்) 

பிரோன்சில் ேமிழ் கற்பிப் தில் ஏற் டும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திருமதி ஞானா பியாட்றிஸ் ெச்சிதானந்தம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோட்டு உயரக்ல்வி ெிறுவனம், போரிசு 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   
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 சூளோெணிச் சுருக்கம் ! 

உறரபவந்தர் ஔறவ துறரொமி 

  கார்சவட்டி  னர ன் எைப்படும் வி  ன் 

என்பானைப் பற்றி  குறிப்பு ஒன்றும் கார் 

சவட்டி நகர மன்ைர் குடி வரலாற்றில் காணப் 

படவில்னல. திருப்பதி ழதவசுதாைக் கல் 

சவட்டு அறிக்னக ில், கார்சவட்டி என்பது 

காடுசவட்டி ச ன்பதன் திரிபு என்றும், காடு 

கனள சவட்டி நாடாக்கி  மன்ைர் பல்லவ 

சரன்றும், காடு சவட்டி நகரமாகி  கார் 

சவட்டி நகரம் அப்பல்லவரால் ஏற்படுத் 

தப்பட்ட சதன்றும், சதாடக்கத்ழத அந்நகர்க் 

கண் இருந்த ழவந்தர் பல்லவர்கசளன்றும் 

கூறுகின்றது. வடார்க்காடு ஜில்லா சகஜட்டீ 

 ரால் கார்சவட்டி நகரத்தவரின் பிற்கால 

வரலாழற காணப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

  ஒருகாலத்ழத இக் கார்சவட்டி நகரழவந்தர் 

ஆட் ிச ல்னல ில் திருத்தணினகயும் 

அதனைச்  ார்ந்துள்ள பகுதியும் இருந்தை 

என்றும், அக்காலத்ழத ன ைச்  ான்ழறார் 

 ிலர் தணினகன ச்  ார்ந்த அருங்குளம் 

முதலி  ஊர்களில் வாழ்ந்தை சரன்றும்,  ான்  

தணினகக்குக் கிேக்கிலுள்ள வனளகுளம் 

என்ற ஊருக்குச் ச ன்றிருந்த காலத்தில் 

ஒருவர் ச ால்லக் ழகட்ழடன். அந்த அருங் 

குளத்தில் ஒரு ன ைர் ழகா ில் இருக்கிற 

சதன்றும், அக்ழகா ில் இருபத்து மூன்றாந் 

தீர்த்தங்கரராகி  பார்சுவநாத தீர்த்தங்க 

ரர்க்ழக உரி தா ினும், அதன்கண் பதி 

னைந்தாம் தீர்த்தங்கராகி  தருமநாத தீர்த் 

தங்கரர்க்கும் உருவச் ினலயும் வேிபாடும் 

உண்சடன்று வடார்க்காடு ஜில்லா 

சகஜட்டீ ர் (பக். 235) கூறுகின்றது.  

  தருமநாத தீர்த்தங்கரனரச்  ிரவணசபல் 

ழகாலா கல்சவட்சடான்று (254-105 Date 

1398 A.D.) தரும தீர்த்தங்கரர் என்று 

கூறுகின்றது. ழதாலாசமாேித்ழதவர் தரும 

தீர்த்தங்கரர்பால் அன்புற்று வேிபட்டா 

சரன்றும் இப்பாட்டு கூறுவதால், இவர் 

அக்ழகா ிலில் தரும தீர்த்தங்கரர் வேிபாடு 

ஏற்பட்ட காலத்திழலா அதற்குப் பின்ழபா 

இருந்திருத்தல் ழவண்டுசமன்று அறி  

லாம். இக்ழகா ிலில்  ில கல்சவட்டுக்கள் 

உண்சடன்றும் அனவ படிக்கசவாண் 

ணாதபடி உருக்குனலத்திருக்கின்றை சவன் 

றும் திரு.ரங்காச் ாரி வர்கள் (Inscriptions of 

the Madras Presidency Vol.I) எழுதியுள்ளார். 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும் - வோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் செந்தமிழ்த்திைகம் 

திரு. செல்ைத்தம்பி சிறீக்கந்தராொ, இைண்டன் மாநகரம் 

இங்கிலாந்தும் கிறித்தவ  ம மும் 

  ழபர்த்தா (Bertha)வின் மு ற் ி ால், 

காலகதி ில் ஏதல்ழபட்டும் மதம்மாறிக் 

கிறித்தவன் ஆைான். முதன்முதலில் மதம் 

மாறி  ஆங்கில அர ன் அவழை.  

  அர ன் எவ்வேி குடிகளும் அவ்வேி என்ப 

தற்கிணங்க, அவனைத் சதாடர்ந்து ஆ ிரக் 

கணக்காைவர்கள் மதம் மாறிைார்கள். 

கிறித்தவ  ம த்னதச்  ாக் ன்கள் 

(Saxons), ஆங்கிள்கள் (Angles) ஆகிழ ார் 

மத்தி ில் பரப்புவதற்கு அர ன் எல்லா 

உதவிகனளயும் ச ய்தான்.  

 

 

 

 

 

  குருமார் தனலவராை ஓகஸ்ரின் 

(Augustine) என்பவரும் சகன்ரின் (Kent) 

அர ைாை ஏதல்ழபட்டும், ழறாச்ச ஸ்ரர் 

(R o c h e s t e r )  என்ற இடத்திலும், 

இலண்டைிலும் மாவட்டத் திருச் னபகனள 

உருவாக்கிைார்கள்.  

இலண்டைில் முதன்முதலில் உருவாக்கப் 

பட்ட மாவட்டத் திருச் னப, பின்ைர் 

முதலாவது ச ன்ற் ழபால்ஸ் கதீற்றல் (St. 

Paul's Cathedral) ஆக மலர்ந்தது. 

 

 

 

 கிறித்தவர்களாக மாறி  பல பிரித்தா 

ைி ர், சதாடர்ந்தும் தமது சகல்ரிக் பாரம் 

பரி த்துக்குரி  பேக்கவேக்கங்கனளக் கனட 

ப்பிடித்து வந்தார்கள். அதாவது முற்று 

முழுதாை கத்ழதாலிக்கர்களாக மாறுவ 

தற்கு அவர்களுனட  உள்ளம் இடந்தர 

வில்னல.  

  எைினும் 664 ஆம் ஆண்டளவில் 

அவர்கள் தமது முன்ழைாரின் நம்பிக்னக 

கனளயும் பேக்கவேக்கங்கனளயும் சமல்ல 

சமல்லத் துறந்து உழராமாைி க் கட்டுப் 

பாட்டுக்கும் பண்பாட்டுக்கும் அடிபணிந் 

தார்கள். 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

14 



18 

  இவ்விருது சிைந்த தமிழ் எழுத்தாளர் ஒருவருக்கு வழங்கப்படுகிைது. (விருதுத் 

மதாமக ரூ.1.00 இலட்சம், தங்கப்பதக்கம், தகுதியுமர, மபான்னாமட)  

 

தமிழ்த்சதன்ைல் திரு.வி.க. விருது 

ேமிழக அரசின்  ோரோட்டுப்  ரிசோளர் ! 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

வ. 

எண் 

ஆண்டு விருதோைர்  

1 2020 திரு.வி.என். ாமி 

2 2019 முகைவர் ம . சுந்தரரா ன்  

3 2018 முகைவர் கு.ைமண ன்  

4 2017 எழுத்தாைர் திரு. கவ. பாலகுமாரன்  

5 2016 முகைவர் மகறமகல இலக்குவைார்  

6 2015 திரு. கி. கவத்தியநாதன்,  

7 2014 முகைவர் ைரு.நாைரா ன்  

8 2013 திரு.ச .  அம ாைமித்திரன்  

9 2012 முகைவர் பிமரமா நந்தகுமார்  

10 2011 முகைவர் நா. செயப்பிரைாசு  

11 2010 மபரா. அ. அய்யா ாமி  

12 2009 திரு. சவ. அண்ணாமகல (எ) 

இகமயம்  

13 2008 முகைவர்  .பா. அருைாைந்தம்  

14 2007 முகைவர் த. சபரியாண்ைவன்  

15 2006 எழுத்தாைர் திரு.ை. திருநாவுக்ைரசு  

16 2005 விருது வழங்ைப்பைவில்கல  

17 2004 முகைவர்  .அைத்தியலிங்ைம்  

18 2003 முகைவர் ம.ரா.மபா. குரு ாமி  

19 2002 மபராசிரியர் தி.மவ. மைாபாலய்யர்  

20 2001 முகைவர் ப. இராமன்  

21 2000 மபரா.ைா. சிவத்தம்பி  (யாழ்ப்பாணம்)  

வ. 

எண் 

ஆண்டு விருதோைர்  

22 1999 ைவிஞர்  மன்ைர்மன்ைன்(புதுச்ம ரி)  

23 1998 புலவர் மருதவாணன்  

24 1997 திரு. மா.சு.  ம்பந்தன்  

25 1996 மபராசிரியர் மா.நன்ைன்  

26 1995 மபராசிரியர் ைா.சபா.இரத்திைம்  

27 1994 புலவர் இரா. இைங்குமரன்  

28 1993 முகைவர் தி.முத்து ைண்ணப்பர்  

29 1992 திரு.அ.மு. பரமசிவாைந்தம்  

30 1991 திருமதி  இராெம் கிருஷ்ணன்  

31 1990 புலவர் ைா.மைாவிந்தன்  மபராசிரியர் 

அ. .ஞாை ம்பந்தன்  

32 1989 ைாக்ைர் தமிழண்ணல்  

33 1988 மணகவ முஸ்தபா  

34 1987 ைாக்ைர் நா. சுப்புசரட்டியார்  

35 1986 ைவிஞர் ைா.மு.செரீப்  

36 1985 ைாக்ைர் ை.த.திருநாவுக்ைரசு  

37 1984 திரு. மைா.வி. மணிம ைரன்  

38 1983 பன்சமாழிப்புலவர் ைா. 

அப்பாதுகரயார்  

39 1982 திருக்குறைார் வீ.முனி ாமி  

40 1981 திரு. அ.கி.பரந்தாமைார்  

41 1980 திரு. நாரண துகரக்ைண்ணன்  

42 1979 திரு. செைசிற்பியன்  



19 

முருகன் பார்வதித் தா ின் மடிழமலிருந்து 

தந்னத  ிவனை  ிறக்கணித்துப் பார்க்கும் 

கண்ணேகும், சுற்றியுள்ள பூதகணங்களின் 

சபாலிவும் பதக்கம் னகவனள ஒட்டி ாணம் 

முதலி ற்றின் ழநர்த்தியும், அனமதி ாை 

முகத்ழதாற்றமும் அவரவர்க்ழகற்ற உடற் 

கட்டும் நம்னம மனலக்கச் ச ய்கின்றை. 

ஆரஞ்சு  ிவப்பு வண்ணத்னத இன்றும் 

காணலாம். 

  புதுக்ழகாட்னட  ார்ந்த  ித்தன்ை 

வா லில் கண்டானர ஈர்க்கும் தாமனரக்குள 

ஓவி மும் நடைமங்னக ஓவி மும் ஆ ிரம் 

ஆண்டுகட்கு ழமலாகியும் மக்கள் கண் 

தீட்டும் னகதீட்டும் பட்டும், நாம் ச ய் 

தவத்தால் இன்றும் முழுவுருக் குனல ாமல் 

வாழ்கின்றை. இனவ தீட்டி  இடம் குனட 

வனர  ாதலாலும் ஆள் வேக்கற்ற குன்றா 

தலாலும் ழபரளவு தப்பிப் பினேத்தை.  

 

வளரும்... 

  நற்காலமாக பல்லவர், பாண்டி ர், ழ ாேர், 

நா க்கர் ஆட் ி ில் எழுந்த ஓவி  வைப்புக் 

களில்  ில  ினதந்த நினல ிழலனும் 

இன்றும் நம் பார்னவக்குக் கினடக்கின்றை. 

இவற்னறக் கண்டுபிடித்து சவளிப்படுத்தி  

சபருனமகள் துப்புசரலுக்கும் ழகாபிநாதரா 

வுக்கும் ழகாவிந்த ாமி பிள்னளக்கும் உரி 

 னவ. புதி  ஆய்வுகளால் பனே  

ஓவி ங்கள் நாளும் நாளும் புலைாகின்றை. 

 

 காஞ் ி ில் இரா   ிம்ம பல்லவன் கட்டி  

னகலா நாதர் ழகா ில் ஓவி க்கனலக்கும் 

 ிற்பக்கனலக்கும் உறுவிடமாம்.  

  திருச்சுற்றில் உள்ள எல்லா அனறகளிலும் 

ஓவி க் காட் ிகள் இருந்தை என்பதனை 

அேிந்த வண்ணத்தாலும் எஞ் ி  ழகாடுக 

ளாலும் உணரலாம்.  

  ழ ாமாக்கந்தர் என்ற ஓவி ம் ழபசரேில் 

வாய்ந்தது.  ிவன் உனம இவர் தம் நடுழவ 

இருக்கும் முருகன் சதய்வக் குடும்பக் 

காட் ியும்,  ிறுமுடி அணிந்த குேந்னத  

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 

பகோயிற் கறைகள் ! 

மூதறிஞர் வ.சுப.மாணிக்கம் 11 
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brown study: He and I arm in  
 
arm in a city.A mock scorpion  
 
stung.People scoffed;I cried  
 
to the King.King and the city  
 
programmed end.Rest mute. 
                                                   50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O, bebangled belle! Bitter fruit  
 
of deeds! If rest be told, laugh  
 
you will, so bizarre!Cron virus!! 
 
(Virtue amid Woes( 
 
See-saw Doom-Mood! Says 
 
Devanti:O,Gold Bracelet! Prior  
                             .                      55 
 
birth-lapse.. yet evil be off..  
 
Cauvery Sea weds; merges  
 
in waves on screwpine littoral  
 
aloof.Twin pools: Soma-Surya.  
 
Dip-Pray Kaama if we,twosome 
 
                                                      60 

 

To Continue... 

Pukaar Canto - 9 
 

Hideous Nightmare 
 

(A Legend in Agenda!) 
 

is 'Other'in backronym taken;  
 
soothes her, to bear his going  
 
hence; shows effulgence;fades; 
 
asks her to come to Sanctum. 
 
Devanti tells her spouse is on  
                                                     35 
 
pilgrimage; hails Paacaantan  
 
in the shrine system-regularly. 
 
(Prays Devanti for Kannaki( 
 
Sees she separated Kannaki; 
 
grieves; to dispel gloom offers  
 
doab grass, knotgrass, paddy.  
                                                     40 
 
 
She prays: O,Deity,abate my  
 
friend's grief. She goes to bless 
 
Kannaki,"win him back you will"  
 
(Bane of a Dream:Black Beast( 
 
Kannaki: By thy prayers I shall. 
 
Yet I fear.Last night mysterious  
                                                    45 
 
 

 
 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 

சிைப் திகோரம் - ஆங்கிைம் ! 

பபராசிரியர் சி.அ.ெங்கரநாராயணன்  
தசலசிறெ்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர,்  தமிழக அரசு 39 
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குழந்றே இைக்கியம் ! 

முறனவர் பதவி நாச்சியப்பன் 

    இலக்கண உத்திகளில் எழுத்து அடிப் 

பனட ில் பாடல்கள் எழுதுவது. அகர 

வரின  ில் ஔனவ பாட்டி 'ஆத்திசூடி' 

என்ற  பாடனல அருளிைார் . 

" அறஞ்ச   விரும்பு 

... ... ..... ........ 

ஓரஞ் ச ால்ழலல்." 
 

எை 109 அடிகளில் பாடிைார். 
 

"அச் ம் தவிர் 

   ....     ...... ...... 

சவௌவுதல் நீக்கு." 
 

ஈறாக 110 அடிகளில் பாரதி ார் ஆத்தி 

சூடின ப் பாடிைார். அதன் பிறகு கவிஞர் 
கள் பலர் சபரும்பாலும் உ ிர் 12, ஆய்தம் 

ஒன்று ழ ர்த்து 13 அடிகனள உனட  

அகரவரின ப் பாடல்கனளப் பாடி 

வருகின்றைர். 

"அன்பாய் நானும் வாழ்ந்திடுழவன். 

ஆன்ழறார் புகே வாழ்ந்திடுழவன். 

...     .....    .....     .... 

ஔனவப் பாடம் படித்திடுழவன். 

அஃழத  ிறந்தது என்றுனரப்ழபன் ! " 

 

என்று பாடுகிறார் கவிஞர் பால நடராஜன். 

தமிழ் சமாேி கற்கத் சதாடங்கும் குேந்னத 

அகர வரின யுடன் அரி  பல கருத்துகனள 

யும் கற்க வாய்ப்பாக அனமவை இத்தனக  

 ப் பாடல்கள். 

 

வளரும்... 

  அகர வரின  குேந்னதப் பாடல்களில் 

பாடு சபாருளாய் அனமந்தவற்னறயும் பண் 

பூட்டும் குேந்னதப் பாடல்கனளயும் இது 

வனர கண்ழடாம். 

      குேந்னதப் பாடல்களில் கவிஞர்கள் 

பல்ழவறு உத்திகனளக் னக ாண்டுள்ளைர். 

பாடல்களுக்கு அேகூட்டவும் குேந்னத 

களின் மைப்பதிவிற்கும் அவர்கனள விரும் 

பிப் படிக்கச் ச ய் வும் ஏற்றவனக ில் இவ் 

வுத்திகள் அனமந்துள்ளை. அவற்னறத் 

சதாடர்ந்து காண்ழபாம். 

      "இருப்பனத அவ்வாழற காட்டாது, 

இ ல்வனத அவ்வாழற விளக்காது, கனல 
உணர்வுடன் புத்தாக்கம் ச ய்து அளித் 

தலால்,  உத்திகளின்றி இலக்கி ம் இ லாது 

எைழவ கூறலாம். சுனவபட சமாேிதலும் 

ழ ார்வு ஏற்படாது சகாண்டு ச ல்லுதலும் 

இத்தகு உத்தி ஆட் ி ால் கவிஞருக்குக் 

கனலத்திறம் அடி கூடுகிறது." என்கிறார் 

தமிேறிஞர்  .ழவ. சுப்பிரமணி ன் . 

  குேந்னதப் பாடல்களின் தன்னமன க் 

குேந்னதகளுக்காைனவ, குேந்னதகள் பற்றி 

 னவ எை இரு வனக ாகக் காணலாம்.  

  இவற்றில் குேந்னதகளுக்காைனவழ  குேந் 

னதப் பாடல்களில்  ிறப்பிடம் சபறுகிறது. 

அவற்றுள், குேந்னதகள் தாழம பாடி மகிழ் 

வை, குேந்னதக்குச் ச ால்லப்படும் முனற 

 ில் அனமவை எைப்பகுத்துக் காணலாம். 

  ழமற்கண்ட வனக ிலாை குேந்னதப் 

பாடல்களில் கவிஞர்கள் இலக்கண இலக் 

கி  உத்திகனளக் னக ாண்டிருக்கும் விதம் 

குறித்துப் பாடல்கள் வேி காணலாம். 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

42 
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10. Again -- Sin Virtue 

 

  Whatever wrong one does to another has its 

retribution. That is a truth stamped through all 

ages. 

  I can keep on describing incidents such as 

these! 

  I have seen so many sinner who have been 

punished during their life times. 

 

 

 

 

 

 

  As the evil so the measure of the punishment 

too. How true! 

  Who has described the nature of God's judg-

ment as extensively as the Hindus? 

  "O God, I am surprised at how the Hindu so-

ciety has measure You, and Your infinite King-

dom!" 

   

 

 

 Until then, I had no experience of these 

truths, I used to make fun of philosophers. 

  Now at every step, realizing truth after truth, I 

believe them to be the beacon lights of true 

knowledge'. 

  Just as a melody is enhanced by the song,                     

 

 

 

 

 

incidents confirm the truth.  The name Hindu' 

which means a vast ocean is something which 

adorns the Hindu religion. Is there any use  

worshipping at God's sacred altar with a load of 

sins? 

 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 
Everlasting Tradition! 

கறைத்திைகம் திருமதி சீறத சிதம்பரம் 39 
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  Let noble thoughts come to us from 

every side) says the Rgveda. All noble 

thoughts, the Siddhanti believes, are 

contained in the one single word 

“AUM”.  

 

 

 

 

 

 

 

  This AUM is the Logos of the West. 

And Arthur Avalon says: "He is the 

son who is Jesus Christ, He who in the 

heavenly pre-existence is called the 

Logos and after His incarnation the 

man Jesus who is the Christ who is 

neither prophet nor superman but    

Purnavatara of God. The Logos is the 

perfect self-representation of God in 

the Son. In Jesus there was perfect 

identity of being with God.” 

  The fourth Gospel opens grandly: 

"In the beginning was the Word and 

the Word was with God and the Word 

was God." Aren't these the very 

words of the Veda? 

 

 The Veda says:  

  "Prajaapatir vai idam aaceeth." (In 

the beginning was Brahmam.)  

  “ T a s y a  v a a g  d h v i t i y a 

aaceeth." (The word was Brahmam.)  

  "Vaag vai Paramam Brahmam." (The 

Word was Brahmam.) 

  "In the beginning was the Word." 

Thus speaks the Bible "Prajaapatir vai 

idam aaceeth." Thus speaks the Ve-

da. "The Word was with God."' 

  Thus speaks the Bible. 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 
Saiva Siddhantam In Western Literature! 

பெக்கிழார் அடிப்சபாடி முதுமுறனவர் டி.என்.இராமச்ெந்திரன் 12 
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குளம்பந்தா ைார் இ ற்றி  ஒருபாடலில், 

“நின் பிரிவிைால் என்திறம் அவலம் 

சகாள்ளும்  

எை எண்ணாமல், நீ இறந்துவிட்டாழ  ! 

இைி நான் என் ச ய்ழவன் ? 

நின்சைாத்த இனளஞர்கள் இன்னும் 

ழபாராடுனக ில், நீ மட்டும் என்னுடன் -  

 உறவாட மைமின்றி முடினவத் ; 

தழுவி விட்டாய்! 

வனள ல் இேந்து வாடிவருந்தி 

சவளுத்த னகன த் தனல ில்னவத்து 

உள்ளுர் ச ன்று உன் உறவிைர்களிடம் 

என் இேப்னப எப்படி உனரப்ழபன்!” 

எைப் பாடுனக ில், 

 

 

 

 

  “இறுதிழநரத்தில் நீ என்ைிடம் என்ை 

ச ால்ல நினைத்தாய்”; எை விைவுதல் 

ழபால, ‘ஒய்வழலா கூறு நின்னுனரழ ! 

எைக் ழகட்பாள். 

  இப்படிப்பட்ட காட் ிகளின் நடுழவ, 

ஒருசபண் ழகட்பாள் - “நாங்கள் எப்படியும் 

வாழ்வில் ழபாராடி வாழ்ந்து  விடுழவாம்; 

உன்னைச்  ீராட்டி வளர்த்த தாய் எப்படித் 

தாங்குவாழளா!” எை மாமி ாரின் வருத் 

தத்னத வடித்துக்காட்டும் காட்டும் காட் ி 

மிகவும்  ிறப்புனட து. 

 புறநானூறு காட்டும் ழமலும் பல 

பாடல்களில், வீரம் நினறந்த சபண்கனளக் 

குறிப்பிடுவது,”ப ில்வார்ப் பிணிக்கும்” 

ச ாற்சறாடர்களாகும். 

 பூதப்பாண்டி ன் ழதவி சபருங்ழகாப் 

சபண்டு பாடி  பாடல் ஒன்று; அதில் 

கணவனை இேந்த சபண்கனள ழநாக்கிப் 

பாயும்  முதா ச்  டங்குகளும்  ங்கடங் 

களும் பற்றி அடுக்கடுக்காக எடுத்துனரக் 

கப்பட்டு, அதன் உள்ளிருக்கும் தாங்காத 

ழவதனை தரும் கருத்துக்கள், சபண்ணின் 

உணர்வின் ஊற்றாகப் பிேிந்து தரும். 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 10 நரம்பிைல் மருத்துவர் தமிழ்ச்பெம்மல் பமய்கண்டோன் 

புைநோனூறு கோட்டும் புதுறெப்ம ண் ! 
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  ாத்தனூரில் பசுக்கள் தம்னம ழமய்த்த 

இனட ன் மூலன் என்பவன் இறந்துவிட்ட 

தால் இன்ைலுற்று அழுதவண்ணம் நிற் 

கின்றை.   ித்தர், “பரகா ப் பிரழவ ம்” 

என்ற  ித்தி ிைால் மூலன் உடல் புகுந்து 

பசுக்கனள மகிழ்வித்து அவற்னற இல்லம் 

ழ ர்க்கிறார்.  திரும்ப வந்து தன் பனே  

உடனலத் ழதடிக் கினடக்காமல், மூலன் 

உடலாகழவ திருவாவடுதுனற வந்து அர  

மரத்தின் கீழ் மூவா ிரம் ஆண்டுகள் 

சநடுந்தவம் இருந்து திருமந்திரம் 

பாடிைார்.   

 

  மூவா ிரம் என்பது சநடுங்காலம் என் 

பனத குறிப்பதாகக் சகாள்ளலாம். “தப்பிலா 

மன்றில் தைிக் கூத்துக் கண்டான் பின் 

ஒப்பில் ஏழுழகாடி யுகம் இருந்ழதழை”  எைப் 

பா ிரத்தில் காணப்படுகிறது.  திருவாவடு 

துனற மரத்திலிருந்த இந்த நூனல கி.பி. 

ஏோம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த  ீர்காேிப் 

பிள்னள ார் சவளிக் சகாணர்ந்தார் என்பது 

வரலாறு.   

  திருமூலரின் அன்ழப  ிவம் என்ற அரி  

பாடல் தான்  ிவத்னதப் பற்றி  சதளிவாை 

கருத்தாக அறிஞர்கள் ழபாற்றுவது உண்டு. 

“அன்பு  ிவம் இரண்டு என்பது அறிவிலார்; 

அன்ழப  ிவமாவது ஆரும் அறிகிலார் 

அன்ழப  ிவ மாதாரும் அறிந்த பின் 

அன்ழப  ிவமாய் அமர்ந்திருந்தாழர- 

 

 

  அனுபவம் அற்றவர், அன்பாகி  

உணர்வும், அறிவாகி   ிவமும் தைித் 

தைி ாகப் பிரித்துப் சபாருள் சகாள்கின் 

றைர்.  பிறிதின் ழநாய் தன் ழநாய் ழபால் 

ழபாற்றும் அன்பு, முதிர்ச் ிப் சபற்ற 

நினல ில் அனுபவ அறினவ முழுனம 

சபறச் ச ய்கிறது.  அவ்வாறு  உணர்வும் 

சதளிவும் ஒன்று சபற்ற பின் அன்பு 

காட்டும் நிலத்தில் ஆண்டவன் சதரிவனத 

யும் அவைருள் சபற அன்பு ச ய்யுங்கள் 

என்பனதயும் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.   

  சவறுப்னபயும், ழவற்றுனமயும் ழவரறுத்து 

உ ிர்களிடத்தில் அன்பு பாராட்டுங்கள். 

  அன்ழபாடு உருகி அகம் குனேந்து 

மகிழ்ந்து நண்புரு  ிந்னதன  நாடுவழத 

 ிவம் எை வேிகாட்டுகிறார் திருமூலர். 

 

 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 

பதிகங்கறளப் படியுங்கள்! 

செவ்விறெ மாமணி திருமதி சீறத சமய்கண்டான் 
50 
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  இக்கனல ின் சபாருனள நாம் கவைிக் 
குங்கால் அதன்முனறயும் இவ்விதமன்ழறா. 

முதல், கனலவல்லான் நமக்கு என்ை அறி 

விக்கப் புகுந்தான்? இரண்டாவது அவன் 

எழுதி து  ாஸ்திரரீதி ாய் பூர்ணழவனல 

ழ ா? பழுதுனட   ித்திரமும் விரும்பத்தக் 

கதில்னல. பழுதிலாசவான்றும் நாம் சவறுக் 

கத்தக்கைவன்று. ஆ ின், கனல  ரித்திர 

ஆராய்ச் ி ில் நாம் காண்பசதல் லாம் நாம் 

என்று  ாஸ்திர பூரணம் அனட 

கின்ழறாழமா, அன்ழற உண்னம னதவிகம் 

இறந்தசதன்கலாம்.  

  இவ்வாழற கிழரக்க ழத த்திலும் 

நிகழ்ந்தது. ஐழராப்பாவிலும், கல்வி மறு 

பிறப்புக்கும் பின்னும் இவ்விதம் ழநர்ந்தது. 

 ாஸ்திர பூரணத்னதக் கவைிக்கும்பட் ம், 

அதிருஷ்டிக்குக் சகாஞ் ம் குனறவு ழபர் 

படல் ழபால் காணுகிறது.  

  எங்கைமா ினும், நாம் இவ்விரண்னட 

யுழம விரும்பி நிற்பினும், எது முதல் எது 

இரண்டாவது என்பனதப்பற்றி  ந்ழதகம் 

ழவண்டாம். 

 

 

 

 

 

 

  ழமலும், கனல ில் வாய்னமயும் 

அவ்வளவு விரும்பத்தக்கதில்னல. புனகப் 

படங்களிைால், குதினரகளின் ஓட்டச் 
' வாரி  ரிவா என்றும் எழுதப்படவில்னல 

ச ன்றும் சதரிகிறது. அப்படி எழுதாம 

லிருத்தழல கலம் ழபாலும். கனல ில் 

ஞாபக  க்தி ிைால் மட்டும் படங்கள் 

நிரூபிக்கப் படழவண்டுழம தவிர புனகப் 

படங்களா என்று.   அது எகிபாவம், வி ாக 

மன்று. ஆகழவ, வாய்னமயும்  ந்தர்ப் 

பத்னத ழநாக்கிழ  கவைிக்கழவண்டும். 

இதன் முடிவுனர லி ாைார்ழடா டவின்ஸி 

என்பவரால் கூறப்பட்டுள்ளது.  

  ''எந்த உருவம் அதன் இ க்கத்தால் 

அதனை கவராநிற்கும் ழ ாகத்னத விளக்கா 

கின்றழதா அதுழவ எல்லாவற்றிலும் 

 ிறந்தது.''  

  இது தான் கீழ்நாட்டாருனட  உண்னம 

 ாை இ ற்னக நினல. இது ழமல் நாட்டார் 

அறிந்தது ழபான்றதன்று. இந்தி க் கனல 

முக்கி மாய் னதவீக  ம்பந்தமுனட து. 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 

இந்தியக் கறைகள்! 

அறிஞர் திைகம் பஜ.எம்.நல்ைொமிப்பிள்றள 
10 

நூைாண்டுகளுக்கு முன் அறிஞர் ஆனந்த குமாரொமி எழுதிய கட்டுறரயின் சமாழி சபயர்ப்பு….. 
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  சுமந்திரனும் ஏனைழ ாரும் நாட்டின் 

எல்னல ில் னவத்து புரிந்தனத இந்தக் 

கண்ழணாட்டத்தில்தான் அம்மகாகவி ால் 

காணமுடிகிறது. ராமா ணம் முழுவனதயும் 

இத்தனக  கண்ழணாட்டத்தில் தான் அவர் 

ஆராய்கிறார். இது சவறும் ராமா ணமல்ல. 

ஆத்ம ராமா ணம். அத் ாத்ம ராமா ணம். 

 
 

 

 கவினத ின் ஒய் ார நனட ிழலா - 

ச ால்லரங்காலத்திழலா - எழுத்தச் ன் தம் 

கவைத்னதச் ச லுத்தவில்னல. 

  பத்து ச ாற்களில் கூற ழவண்டி னதக் 

கூட துஞ் ைின் பஞ் வர்ணக்கிளி ஐந்ழத 

ச ாற்களில் பாடுகிறார். (எழுத்த ைின் 

ராமா ணத்திற்கு “கிளிப்பாட்டு ராமா  

ணம்” என்ற ஒரு சப ருமுண்டு) 

  ராமா ணம் முழுவதிலும் எட்டுவிதமாை 

பாவிைங்கனளத்தான் னக ாள்கிறார். கா 

களி,  களகாஞ் ி, மணி காஞ் ி, மாத்ரகா 

களி,  ஊைகாகளி,  த்ருதகாகளி,  ழகக, 

அன்ை நட என்பனவழ  அனவ. 

  அஞ்ஞாைம் காரணமாக பிரம்மத்னதத் 

ழதடி னலயும் ஜீவன்,  விேிப்புணர்வு 

சபற்று  ம் ாரசமனும் கடனலக் கடந்து 

காமக் குழராதம் எனும் அரக்கர்கனள 

அேித்து, இறுதி ில் பிரம்மத்துடன் இரண் 

டறக் கலக்கும் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கி த்தின் 

ஜீவனுள்ள கனத இது. 

  துஞ் த்து ராமானுஜ எழுத்தச் ன் - 

துஞ் ன் பறம்பில் பிறந்து -ஆதி ங்கர 

ருக்குப் பின் மனல ாள நாட்டிற்கு சபரும் 

புகனே ஈட்டிக் சகாடுத்த ஞாைச்சுடர். 

அல்லும் - பகலும் ராமநாமத்திழலழ  

வாழ்ந்து - வளர்ந்து -  ஜீவ  மாதி ில் 

ல ித்த சுகப்பிரம்மம். 

  அவருனட  பஞ் வர்ணக் கிளி ின் 

சகாஞ்சு சமாேி நான்கு நூற்றாண்டு கனளக் 

கடந்து வந்து இன்றும் நம் காதுகளில் 

ஒலிக்கிறது. நானளயும் ஒலிக்கும். 

 

(மஞ் ரி ில் சவளிவந்த கட்டுனர - 

சவளிவந்த ஆண்டு ஆகத்து - 2002 ) 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 மறையாள மாகவி 
துஞ்ெத்து இராமானுெ எழுத்தச்ென் 

சிந்தறனச் செம்மல் செங்பகாட்றட ெனார்த்தனன் 8 
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கோட்சி 5 

இடம் - மபார்க்ைைம்  

கோலம் - முற்பைல்  

உறுப்பி ர் - துரிமயாதைன்,  ல்லியன். 

ெல்லிைன்: வருை, துரிமயாதைா ....ஏது இவ்வைவு 

மவைம்? 

துரி ......: மத்திர மத  மவந்மத! எைக்கு உன்ைால் 

ஒன்று ஆைமவண்டும். இல்கலசயன்ைாது நீ உதவி 

ச ய்வாய் என்ற நம்பிக்கையில் உன்னிைம் வந்து 

நிற்கிமறன். என் சவற்றித் மதால்வி உன் கையில் 

இருக்கிறது. 

ெல்லிைன்: என்ை மவண்டும்? ச ால், 

துரிமயாதைா.... உைக்கு உதவ நான் 

ைாத்திருக்கிமறன். 

துரி….. : எைக்சைாரு வரம் மவண்டும். மறுக்ைாமல் 

தர மவண்டும். 

ெல்லிைன்: பகைவர் உயிகரப் பருகும் மன்ைவா! 

ம ர்ந்தவர் தீகமகயப் சபாறுக்கும் அரம ! 

எதற்கும் ஆற்றாத என்கையும் ஒரு சபாருைாை 

மதித்து நீ வரம் மைட்பாயாைால் நான் மறுத்துகரப் 

மபமைா? விகரவில் ச ால்! 

துரி:  ல்லியா! ைறுத்த மமைத்கதயும் 

சவளுப்சபனும்படி ைாயா மமனி சைாண்ை 

ைண்ணன் பாண்ைவகரக் ைாத்தல் மபால நீ 

எங்ைகைக் ைாத்தல்மவண்டும். 

ெல்லிைன்: அர ர்க்சைல்லாம் அர ைான் 

நீயல்லவா என்கைக் ைாக்ைமவண்டும். உன் 

குகைக்கீழ் சதாழில் புரியும் நான் உன்கைக் 

ைாத்தல் என்பது சபாருந்துவமதா? ஆைாலும், 

யது குலத்தில் மதான்றி அகைத்துலகும் 

ைாக்கும் ஆதிமூர்த்திமபால உன்கைக் ைாக்கும் 

ஆற் றல் எைக்மைது துரிமயாதைா?  

துரி…..:   ல்லியா! தைஞ் யனுக்கு அந்த 

வஞ் ைக் ைண்ணன் மதமராட்டுகிறான். அது 

மபால், நீ பதிமைழாம் நாள் மபாரில் 

ைர்ணனுக்குத் மதமராட்ைமவண்டும். இதுமவ 

நான் மைட்கும் வரம். 

 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 17ஆம் நாள்! 
ஓரங்க நாடகம்! 

கறைமாமணி டாக்டர் இரா.குமரபவைன் 6 
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சவற்றின  வ ப்படுத்தும் உத்தி 

  ஆன ழ  சவற்றிக்கு அடிப்பனட. 

 ாதிக்க ழவண்டும் என்கிற ஆன தான் 

சவற்றின ப் சபற்றுத் தருகிறது. உள்ளத் 

தில் ழதான்றும் எல்லா ஆன களும் 

இலட் ி மாக உருமாறுவதில்னல. எந்த 

ஆன  உண்ணும் ழபாதும், உறங்கும்ழபாதும் 

உங்கழளாடு உனறந்து, உறக்கத்திலும் 

விேிப்ழபாடு இருக்கிறழதா அந்த ஆன  

ன ழ  உங்கள் இலட் ி மாக எடுத்துக் 

சகாள்ளுங்கள். 

  இலட் ி த்னத அனட ாளம் கண்ட 

பிறகு, அனத அனடவதற்காை தகுதின  

வளர்த்துக் சகாள்ளுங்கள். தகுதின  வளர் 

க்காமல் ஆன ப்படுவது துடுப்பு இல்லாமல் 

ழதாணி ில் ச ல்வதற்குச்  மமாைது. 

தகுதி என்கிற துடுப்பு னக ில் இருந்தால் 

காற்று வீசும் தின ன ப் பற்றிக் கவனலப் 

படாமல் இலக்னக ழநாக்கி முன்ழைறலாம். 

  சவற்றி சபறுவதற்காை தகுதி இருந்தால் 

மட்டும் சவற்றி கினடத்து விடாது. 

கடனமன ச்  ரிவரச் ச ய்  ழவண்டும். 

கடனமன ச் ச ய் ாமல் பலனை எதிர் 

பார்ப்பது உனலனவக்காமல் அரி ி ழ ாறா 

கும் எைக் காத்திருப்பதற்கு நிகராைது. 

கடனம என்பது ச டிக்குத் தண்ணீர் 

ஊற்றுவது ழபான்றது. தவறாமல் தண்ணீர் 
ஊற்றப்பட்ட ச டிதான் மரமாகிறது. பூத்துக் 

காய்த்து கைி தருகிறது.   

  சவற்றி அனைவருக்கும் சபாதுவாைது. 

னகன  விட்டு சவற்றி நழுவிைால் அதற் 

காை காரணத்னதக் கண்டறியுங்கள்.  

தவறுகனளச்  ரிச ய்துவிட்டுப் ப ணத் 
னதத் சதாடருங்கள். நம்முனட  ழதால்  

  விக்கு அடுத்தவனர காரணமாக்குவதும், 

விதி ின் மீது பேிழபாடுவதும் இ லாத 

வர்கள் தம் னக ில் எடுக்கும் ஆயுதம். 

 

 நமக்சகல்லாம் நன்கு சதரிந்த - 

சதாடக்கல் கல்வி ப ிலும் மாணவர்களுக் 

குச் ச ால்லித்தரும் கனத உங்கள் நினை 

வூட்டலுக்காக இழதா :   

  அது ஒரு ழகானடக்காலம். பறனவகள் 

தண்ணீர் கினடக்காமல் அனலந்தை. ஒரு 
பானை ில் சகாஞ் ம் தண்ணீர் இருப்ப 

னதக் கண்டை. தண்ணீர்ப் பானை ின் 

அடி ில் இருந்ததால் எந்தப் பறனவக்கும் 

எட்டவில்னல. மு ன்று பார்த்துவிட்டு 

ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிை. 

  ஒரு காகம் மட்டும் பக்கத்தில் கிடந்த 

கூோங்கற்கனள ஒவ்சவான்றாக எடுத்துப் 

பானைக்குள் ழபாட்டது. கற்கள் உள்ழள 

விே விேத் தண்ணீர் சகாஞ் ம் சகாஞ் 

 மாக ழமழல வந்தது. தண்ணீர் அருந்தி 

மகிழ்ந்தது. காகத்தின் தாகம் தணிந்தது. 

   ிக்கலாை தருணங்களில் மைமுனடந்து 

ழபாகாமல், புதி  உத்தின ப் பின்பற்றுப 

வர்கள் சவற்றின ச் சுனவக்கிறார்கள். அவர் 

கள் னகக்கு எட்டி து வாய்க்கு எட்ட 

வில்னல என்று ஒருநாளும் புலம்புவ 

தில்னல. 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 சபரிதினும் சபரிது பகள் ! 

செயல்வாணர் இராம்குமார் சிங்காரம் 6 
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உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 அரிய நிகழ்வு ! 

4 சபரும் பபராசிரியர் செ.இரா.செல்வகுமார் 
கனடா 

தந்னத வேி ில் தை ன்  ாதனை  

  ஆங்கிலம் முக்கி ம்.  ீைசமாேி 

(மாண்டரின்), எசுப்பாைி ம் ழபான்ற பிற 

சமாேிகளும் வருங்காலத்தில் முக்கி ம் 

எய்தலாம் (உலக அளவில்), ஆைால் நம் 

சமாேின  இேக்கச் ச ய்து ஆங்கிலத்துக்கு 

நம்னம அடினம ாக்குவதில் இருக்கும் உள் 

ழநாக்கங்கனள உணராதிருக்கின்றைர் நம் 

மக்கள்.  வின் ிட்டன்  ர்ச் ில் தைக்குப் 

சபருனம ாக முனைவர்ப் பட்டத்னத 1943 

இல் ஆர்வர்டு பல்கனலக்கேகம் தந்தழபாது 

கீழ்க்கண்டவாறு முேங்கிைார்: 

 

 

 

 

 

 
 

 

"The power to control language offers far 

better prizes than  taking away people’s 

provinces or lands or grinding them down 

in exploitation. The empires of the future 

are the empires of the mind.  

 

  இம்ழமற்ழகானள இராபர்ட்டு பிலிப்ஃ ன் 

(Robert Phillipson) அண்னம ில் எழுதி  

ஒரு கட்டுனர ில் கண்ழடன். 

  இதனை அறி ாதவர்களாக இன்னும் 

பல்லா ிரவர் உள்ளைர். 

  அப்பா ச ான்ைார், 'அது ஒரு குட்டித் 

துகள்,  மிகக் குட்டி உருண்னட ாை  

சபாருள் ழபான்ற  ஒரு துகள்'. ஆகா 

அப்படி ா என்று ழநாபல் பரின த் 

தந்தார்கள். 

  பிறகு மகன் ச ான்ைார், ''இல்ழலப்பா, 

அந்த  அனல, குளத்திழல  நீரில்  கல்னலப் 

ழபாட்டால் எழுழம அது ழபான்ற அனல''. 

ஆகா அப்படி ா என்று மகனுக்கும் ஒரு 

ழநாபல் பரிசு சகாடுத்தார்கள். 

   ார் இந்த அப்பா - மகன்? அப்சபாருள் 

என்ை? ழ ா.  ா.. தாம் ன் (J.J.Thomson) 

எதிர்மின்ைி என்னும் துகனளக் 

கண்டுபிடித்தார் ( 1897 ). அவர் மகன் 

 ி.ழப. தாம் ன் (G.P.Thomson) எதிர்மின்ைி 

அனலப் பண்புள்ள சபாருள் என்று 

நிறுவிைார் ( 1927 ). 

 

 

 

 

 

         

அப்பா                     மகன் 
    ழ . ா. தாம் ன்         ி. ழப. தாம் ன் 
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  குேந்னதக்குத் தாய்ப்பானல ஊட்ட 

ழவண்டி  ஊக்கத்னதயும், சூழ்நினலன  

யும் தாய்க்கு நாம் ஏற்படுத்தழவண்டும். 

அதற்கு ழவண்டி  மைநலம்  த்துணவு, 

தண்ணீர்  ழபாதி  நம்பிக்னக ானவயும் 

தாய்க்குக் குனற ாமல் அனம  ஊக்குவிக்க 

ழவண்டும். 

  குேந்னத பிறந்த  ிறிது ழநரத்திழலழ  

தாய்ப் பானல ஊட்டத் சதாடங்கலாம். 

குேந்னத ப ிக்காக அழும் சபாழுசதல்லாம் 

பால் சகாடுப்பழத  ிறந்த முனற ாகும் 

சதாடக்கத்தில் இளம்பாலும் பிறகு 

தாய்ப்பாலும் குேந்னதக்கு ஏற்றதாகும்.  

 

 குேந்னத இரண்டு அல்லது மூன்று 

மணிழநரத்திற்கு ஒருமுனற பால் அருந்தும். 

ஒவ்சவாரு முனறயும் முதலில்  ில மணித் 

துளிகழள குடிக்கும் பிறகு 15, 20 மணித் 

துளிகள் சதாடர்ந்து பால் அருந்தும் 

ப ிக்காகக் குேந்னத அழுதால் குேந்னதக் 

குப் பால் சகாடுப்பதில் தவறில்னல.    ில   

குேந்னதகள் இரவு ழநரங்களிலும் பாலுக் 

காக அழும் இரண்டு அல்லது மூன்று 

மாதங்களில் இப்பேக்கம் தாழை நின்று 

விடும். 

  இ ல்பாகழவ குேந்னதகள்  தாமாகழவ 

தமக்சகன்ற ஒரு சநறிமுனறக்கு வந்து 

விடும். இரண்டு மூன்று மணி ழநரத்திற்கு 

ஒரு முனற பால் அருந்தும் பேக்கத் 

னத  ஏற்படுத்திக்சகாள்ளும். இரண்டு 

மூன்று மாதத்திற்கு ழமல் இரவில் பால் 

அருந்துவனதயும் நிறுத்தி நிம்மதி ாக 

உறங்கும். 

  ஒவ்சவாரு பக்கமாகக் குேந்னதக்கு 

முழுனம ாகப் பால் ஊட்ட ழவண்டும். 

குேந்னத ஒழுங்காகப்   பானல உறிஞ்சுமா 

ைால் பால் சுரப்பது எளிதாகும். ஒவ்சவாரு 

முனறயும்  முழுனம ாக உறிஞ் ிப் பாலுண் 

ணும்  திறனை இ ல்பாகழவ குேந்னதக்குக் 

கற்பிக்கலாம்.  குேந்னதக்குப் ழபாதுமாை 

வ தி ாை உனட அணிவது  அவ ி ம். 

குேந்னதன  சவது சவதுப்பாக னவத்துக் 

சகாள்ள ழவண்டும். 

  தாய்க்குப் ழபாதுமாை  த்துணவும் 

அடிக்கடிப் பாலூட்டுவதும் பால் சுரப்பனதப் 

சபருக்குகின்றை. பால் உற்பத்தின  

மருந்துகள் மூலம் அதிகமாக்க மு ல்வது 

ழதனவ ற்றது.  

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 14.04.2021   

 குழந்றதயின் நல்வாழ்பவ குடும்பத்தின் பவராகும் 

மருத்துவர் தாரா நடராென், M.D., DCH., 
குழந்றத பநாய் வல்லுநர், 
முன்னாள் முதல்வர்,  
மதுறர மருத்துவக் கல்லூரி, இராொசி மருத்துவமறன 

6 
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1. 07.04.2021- நாளிட்ை உலைத்தமிழ் 

சிறப்பாை சவளியாகியிருப்பது 

மகிழ்ச்சிமய.  

திரும்பத் திரும்ப வாசிக்ைத் தூண்டும் 

பகைப்புைகைத் தாங்கி நிற்பது சவகு சிறப்மப.  

பதிப்புச் ச ம்மல் சமய்யப்பன் என்ற பயன்மரம் 

எல்லாக் ைாலத்தும் பழுக்ை மவண்டும்,பயன் தர 

மவண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இகறவகை- 

தில்கலக் கூத்தகை- இகறஞ்சுகிமறன் என்ற 

வரிைமைாடு தமிழ்நாட்டு மாக்மில்லகை நிகறவு 

ச ய்திருப்பது சிறப்பு. ைகலமாச்ச ல்வர் திரு. எஸ்.டி. 

ைாசிராென் இ.ஆ.ப.(ஓய்வு)அவர்ைளுக்கு நமது 

பாராட்டுக்ைள் உரித்தாைட்டும்.  

சைாக்மைா மைாலாகவ அகையாைம் ைண்டு பிடிக்கும் 

விதத்திற்கு "பள்ளிக்கூைத்தின் படிமயறாவிட்ைாலும் 

அரசியல் ைட்சிைளின் சின்ைங்ைகை அகையாைம் 

ைண்டு வாக்ைளிப்பது மபான்று " என்று முகைவர் 

ம ாமசல ச ால்லியிருப்பது சைாக்மைா மைாலாகவக் 

குடித்த சுகவகயத் தருகிறதல்லவா? 

தாய்சமாழி என்பதற்கு ஐக்கிய நாட்டின் (UNESCO)

அறிக்கைகய நாம் அறிய எடுத்துத் தந்த மபராசிரிகய 

ஞாை பியாட்றிஸ்  ச்சிதாைந்தம் அவர்ைளுக்கு நன்றி 

ச ால்லலாம்.  

மரு.ஔகவ சநடுமாறனின் மாரகைப்பு மநாய் ைாக்ை 

மருத்துவ ஆராய்ச்சி- ைண்மணாட்ைம் என்ற புதிய 

வரகவ வரமவற்கிமறன்.  

கவிஞர் னபரோ, 

தமிழக அரசின் தமிழ்ச் பெம்மல் விருதோைர், 

திருபநல்னவலி. 

 

2.மிக்ை நன்றி...ஒரு பிரதி எடுத்து படிக்ைலாம் என்று 

இருக்கிமறன். 

திரு.சீனிவோென் கிருஷ்ணெோமி, மோநிலக்கல்லூரி 

3.Happy morning news, you have  made dad's soul 
ecstatic from this article. Thanks Anna. 

னபரோசிரிைர் அனுஷ் பநடுமோறன், னகோளவ 

4.  Cited Puram verse of Nacchelaiyaar, 

cited by Dr Arul makes me think of races in 

Christendom in contrasty modes:  

Spartan bravery justifies the ways of macabre style moth-

ers display. 

 A certain Gorgo Cleomenes' daughter asserts,   "spartan 

mothers are the only women that are mothers of 'men'!" 

two modes are shown for this lovely argument .. (But 

Nacchellaiyaar's excels,  

mode 1  

Mother loathes  cowardice Off to your fate through the 

darkness, vile scion, who makes such a hatred, So the 

Eurotas flow not e'en for the timorous deer.     

Worthless whelp that you are, vile remnant, be off now to 

Hades; Off! for never I bore Sparta's unworthy son.  

mode 2 

Mother's Pride that shames the foe Another, hearing that 

her son had fallen on the field of battle, said: "Let the poor 

cowards be mourned, but, with never a tear do I bury    

You, my son, who are mine, yea, and are Sparta's as 

well."    

Puram verse recalled: 

Old She, her pit of the stomach  flat as lotus leaf, her 

veins vericose knotting out,her arms frail,her skin shriv-

elled to peel in age, hears all say her son fled the field in 

fright to be chased and slain. She in dismay raging, 

swears to fell her breasts that suckles him once; combs 

the cadaver heap in the bloody field; finds him hacked to 

death in the open.; feels proud she bore him for honoura-

ble death! 

சபரியார்பக்ைல் சபறும்மபறும் மபமறயல்ல சபருக்ைாைர்  
ச ாரியாநிற்பச் சிலர்அைந்து தூற்றாநிற்பச் சிலர் அைந்து 

புரியாநிற்பப் சபறும்மபற்றுக்(கு( அதுமநசராக்ைப் மபாதாமத!  
பார்வாழி! நான்மகறநூற் பருணிதரா குதிவாழி! 

ைார்வாழி! வைவர்பிரான் ைாமவரி நதிவாழி! 

மபர்வாழி! சபருக்ைாைர் சபருஞ்ச ல்வக் கிகைவாழி! 

ஏர்வாழி! இக வாழி! எழுபத்சதான் பதுநாமை! - வாழ்த்து  
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Valour thy name is puram woman! 

 TNR'S  distinctions are splendid: scientia is 

சிற்றறிவு sapientia is மபரறிவு!  

Dante exclaims in Paradiso: who would believe 

down in the world that errs that Ripheus the Trojan 

in this round would be the fifth among the holy 

flares!  

The fifth is Quintessence! For sapientia is to under-

stand the grace divine than all the world can see in 

the dubious light that hardly plumbs the depth of the 

profound.  

Once of Aanava rid, being can feel the imprint of 

the eternal pleasure, as a lark wheels first twitters, 

then is content with the last sweetness of its own 

melody as freed from the maya of blue into which it 

apparently fades by going mute. Sapientia calls for 

belief that light is still light though that light lies con-

cealed!  

TNR shows us Regnum Celorum cautioning us " 

ைற்குஞ் ரக்ைன்று ைாண்!! 

70th number Ulagattamizh  suggests by indirection 

the vital importance of glebe and plowmen in new 

economy! The final verses of Yerezhupathu sing 

the peasantry which is unparalleled in the suste-

nance of the world. Hear the verses let us!! 

அரியாதைத்தின் மமலிருந்மத அம்சபாற்குகைக்கீழ் 

அரசியற்றும் 

 And the peasant and his plough swings our 

thought to John Clare a romantic peasant poet.. A 

sample verse below shows how poetry could life be 

if culture in  essence is understood as AGRICUL-

TURE!  

He loved the brook's soft sound,  
The swallow swimming by.  
He loved the daisy-covered grou nd,  
The cloud-bedappled sky.  
To him the dismal storm appeared  
The very voice of God;  

Stood Moses with his rod.  
And everything his eyes surveyed,  
The insects in the brake,  
Were creatures God Almighty made,  
He loved them for His sake--  
A silent man in life's affairs,  
A thinker from a boy,  
A peasant in his daily cares,  
A poet in his joy.  

Prof.S.A.Sankara Narayanan, 
Kumbakonam. 

 

5. ொர்ஜியா ,மாநிலக் ைட்டுகர படிக்கும் சபாது 

மைாக் குடிக்கும் சுகவ கிகைத்தது.  மகிழ்ச்சி.  

- திரு. சுப்ரமணிைன், பென்ள   

6. வாரந்மதாறும் அசமரிக்ைப் பயணக் ைட்டுகரகய 

ஆவமலாடு எதிர்பார்க்கிமறன். மைார்கவயாை, 

சுகவயாை நல்ல தமிழில் எழுதப்பட்ை ைட்டுகரகயப் 

படிப்பதில் இருக்கும் மகிழ்ச்சி கூகிளில் மதடி 

சதரிந்துசைாள்வதில் கிகைக்ைாது. வாழ்த்துக்ைள்!  

- திரு. ரவி சுப்ரமணிைன், நியூ பெர்சி, அபமரிக்கோ  

7. ைட்டுகரயில்மைாக்கின் சுகவ,ைார்ட்ைரின் 

எளிகம,பிரமாண்ை சிற்பம்,முத்தாய்ப்பாை அகமந்த 

சிலிர்ப்கப ஏற்படுத்திய வரமவற்கும் ைாந்தி சிகல 

அகைத்து ச ய்திைளும் அருகம!அருகம! இந்திய 

நாட்டு மாநிலங்ைகைப் பற்றி சதரிந்து 

சைாள்ைமவண்டுமாைால் ம ாமசலவின் புத்தைத்கத 

படித்தால் மபாதும். அசமரிக்ை நாட்டு 

மாநிலங்ைகைப் பற்றி சதரிந்து சைாள் ை 

மவண்டுமாைால் ம ாமசல ம ாமசுந்தரத்தின் 

ைட்டுகரயிகை படித்தால் மபாதும். அருகமயாை 

உள்ைது. இறுதியில் புத்தை வடிவில் சவளிவர 

வாழ்த்துகிமறன். நன்றி.  

-  திரு. ெத்திைமூர்த்தி பென்ள  

8. அரிய ச ய்திைள், அழகிய தமிழ் நகை. படிக்ைப் 

படிக்ைத் சதவிட்ைவில்கல.  

- கவிஞர் திருஞோ ம், னகோளவ  
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9.அறுபத்து ஒன்பதாம் உலைத் 

தமிழிதழ், அழகிய நூலைத்தின் பைம் 

ஒன்றிகை அட்கையில் தாங்கி, சிறப்பாை உள்ைது.  

மதர்தல் ைாலத்திற்மைற்ற, வாக்குரிகம வந்த 

வரலாற்றிகை ஆசிரியம் பகுதி அழகுற விைக்குகிறது. 

அப்படிப் பாடுபட்டு வாங்கிய வாக்குரிகமகய, 

பீடுைன் பயன்படுத்த மவண்டியது நமது 

ைைகமயாகும் என்று கூறும் வரிைள், ைாலத்மத தூவிய 

விகதைள் ஆகும். 

உதவி வளரத்தன் றுதவி உதவி  

பெைப்பட்டோர் ெோல்பின் வளரத்து    

என்ற குறளுக்மைற்ப, அவ்வப்மபாது பகுதியில், 

அன்பிற்கினிய நண்பருக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக் 

கூறும் மவகையிலும், பல்லாண்டுைட்கு முந்கதய 

நிைழ்விகை நிகைவூட்டி, நன்றி கூறும் ஆசிரியரின் 

 ால்பு மபாற்றுதற்குரியது! 

முகைவர் ம ாமசல அவர்ைள் வழக்ைம் மபாலத் தம் 

சுகவயாை ைட்டுகரயில் ஏராைமாை அசமரிக்ைச் 

ச ய்திைகை, மிைத் தாராைமாை வாரி வழங்கியுள்ைார்.  

திருமதி.ஞாைா அவர்ைள் தன் ைட்டுகரகய ஆய்வுக் 

ைட்டுகரசயை இம்முகற அகமத்திருப்பது சிறப்பு 

ஆகும். 

உகரமவந்தர் ஔகவ துகர ாமி ஐயா அவர்ைள் தம் 

ைட்டுகரயில், சுமலாைங்ைளின் வாயிலாை சூைாமணி 

ஆசிரியரின் சபருகமைகைச் சிறப்புற 

விவரித்துள்ைார்.  

திரு. ச ல்லத்தம்பி அவர்ைள், தற்மபாகதய 

இங்கிலாந்து உருவாை விதத்கதயும், ஆங்கிலம் 

உருவாை விதத்கதயும், அவற்றில் உள்ை அரிதாை 

உண்கமைகையும், வியப்புற விைக்கியுள்ைார்.  

அமதமபால, வார நாட்ைளுக்கு புராணக் ைைவுள்ைளின் 

சபயரின் அடிப்பகையில் அவர்ைள் சபயர் 

சூட்டியகதப் படிக்கையில், திங்ைள் ஒருமுகற 

மதய்ந்து வைரும் நிலவிற்குத் திங்ைள் என்றும், சிவந்த 

மைாள் அது என்பகத நம் சித்தர்ைளின் மூலம் அறிந்து 

அதற்குச் ச வ்வாய் என்றும், புதிய மைாளிற்குப் புதன் 

என்றும், மிைப் சபரிதாை, வியாபித்த மைாளிற்கு 

வியாழன் என்றும், சவள்ளித் தாதுக்ைள் நிகறந்த 

மைாளிற்கு சவள்ளி என்றும் ைந்தைத் தன்கமயுகைய 

மைாளிற்குக் ைாரி என்றும், மாயிரு உலகைக் ைாக்கும்  

 சூரியனுக்கு ஞாயிறு என்றும் அறிவார்ந்த முகறயில் 

சபயர் சூட்டிய நம் முன்மைாரின் சமய்யறிகவ 

எண்ணிப் சபருமிதம் மதான்றுகிறது! 

மூதறிஞர் அவர்ைள் அறிவியல் வைர்ச்சிகயப் 

பயன்படுத்தியும், நம் அன்றாை வாழ்விலும், 

அருந்தமிழ் வைர்ப்பதற்கும், நம் அடுத்த 

தகலமுகறக்கும் தமிழ் வைத்கதக் ைைத்துவதற்கும், 

அரிய நல் மயா கைைகை அருகமயாை 

அளித்துள்ைார்.  

முகைவர் மதவி அவர்ைள் தைது ைட்டுகரயில், 

தீயகவ விலக்ை, அகவ குறித்து விைக்கும் குழந்கதப் 

பாைல்ைகை சிறப்பாை எடுத்துகரத்து உள்ைார்.  

திரு.சமய்ைண்ைான் அவர்ைள், நிகைவின் பல்மவறு 

நிகலைகையும், அகவ குறித்த ச ய்திைகையும், தன் 

அறிவியல் ைட்டுகரயில் சதளிவுற விைக்கியுள்ைார்.  

முகைவர் அன்புமணி அவர்ைள், கிருஷ்ணா ம ாப்தி 

என்ற இந்தி எழுத்தாைர் சபண்மணியின் சிறப்புைகை, 

புதுகமப் சபண் என்று ச ால்வகத விை, புரட்சிப் 

சபண் என்பது  ாலப் சபாருந்தும் என்ற ஒற்கற 

வரியிமலமய அருகமயாைச் சித்தரித்துள்ைார்.  

மபராசிரியர் ச ல்வகுமார் அவர்ைள், அறிவியல் 

தமிழின் வைர்ச்சி குறித்து நல்ல பல தைவல்ைகை 

அளித்துள்ைார். அந்த 400 பக்ை நூலின் சபயகரயும் 

அவர் குறிப்பிட்டு இருந்தால் பயனுள்ைதாை 

இருந்திருக்கும்.  

மருத்துவர் தாரா அம்கமயார் தம் ைட்டுகர, 

ஊட்ைச் த்து குழந்கதைளுக்கு எத்துகண 

இன்றியகமயாதது என்பகத, அதன் குகறபாட்ைால் 

மநரும் சைாடுகமைகை விவரிப்பதன் மூலம் 

படிப்மபாரின் மைதில் பதிக்கின்றது.  

ைவிஞர் மபரா அவர்ைள் மபரார்வத்துைனும், சபரும் 

ைைகம உணர்வுைனும் வழங்கியிருக்கும் மதர்தல் 

விழிப்புணர்வுக் ைட்டுகர, திறம்பைத் தன் பணியில் 

சவற்றியுறுகிறது. ைவிஞருக்கு அன்புைன் 

வாழ்த்துைள்!  

 

-பூமளழ மோமணி துளர. த போலன்  
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10.எழுபதாம் உலைத் தமிழிதழின் 

அட்கைப் பைம், சவளிநாட்டு 

அறிஞரின் விழுமிய நூலைத்தால், நம் விழிைகை 

வியப்பாலும், மகிழ்வாலும் விரியச் ச ய்கிறது. 

         திரு. ைாசிராென் அவர்ைள் தம் ைட்டுகரயில், 

‘தமிழ்நாட்டு மாைமில்லன்’ திரு.சமய்யப்பன் 

அவர்ைளின் சிரித்த முைத்திற்கும், முைப் 

சபாலிவிற்கும் அளித்திருக்கும் விைக்ைம் நம்கம 

சிந்திக்ைத் தூண்டுகிறது. அவர் தம் தந்கதகயப் 

மபாலமவ, நாமும் அவரது அரும்பணிைள் குறித்துப் 

சபருகம சைாள்ைலாம்.  

        ஆசிரியம் பகுதியில், நிட்டி அகமப்பின் உயர்ந்த 

மநாக்ைத்கதயும், உன்ைதச் ச யல்பாடுைகையும் 

விைக்கிய ஆசிரியர், புதுவாழ்வு மலரச் ச ய்யும் 

புதுகமத் திட்ைங்ைகைச் ச யல்படுத்ததும் மபாது, 

இயற்கை வைத்கதயும், சுற்றுச்சூழல் 

பாதுைாப்கபயும் ைருத்தில் சைாள்ை மவண்டும் என்று 

ைருத்தாை எழுதியிருப்பது சிறப்பு ஆகும்.  

          அவ்வப்மபாது பகுதியில் அவமர, 

மைாடிப்சபான் பரிசு சபற்ற ைாக்கைப் பாடினியாரின் 

குன்றாப் புைகழ விவரிக்கையில், சபயர்க் ைாரண 

ஆய்சவான்கறப் சபருமிதமாய் நிைழ்த்தி, 

புறநானூற்றுப் சபான் வரிைகை ஒத்த கிமரக்ை 

இலக்கியப் பாைல் வரிைகையும் மமற்மைாள் ைாட்டி, 

இன்று மப ப்படும் மைளிர்  ம உரிகமகய அன்மற 

நம் முன்மைார்ைள் சபண்ைளுக்கு அளித்திருந்த 

சபற்றிகயயும் விைக்கியிருப்பது அருகம ஆகும்.  

         முகைவர் ம ாமசலயின் அசமரிக்ைக் ைட்டுகர, 

ொர்ஜியா மாநிலச் சிறப்புக்ைகை அழகுறப் 

பட்டியலிடுகிறது. நூறாண்கை சநருங்கும் மமைாள் 

அதிபர் ஜிம்மி ைார்ட்ைரின் எளிகம, ைல் மகலச் 

சிற்பங்ைளின் வலிகம, மற்சறாரு அயல்நாட்டுத் 

தகலவரின் நிகைவிைத்திலும் மதிக்ைப்படும் 

மைாத்மாவின் சபருகம என்று அந்தப் பட்டியலின் 

சிறப்பில் நம் பாரதத்தின் சிறப்பும் ைலந்துள்ைது!  

அறிஞர் முருைமவள் அவர்ைளின் ைட்டுகர, 

மகறமகல அடிைளின் தனித்தமிழ் இயக்ைம் 

மதான்றக் ைாரணமாை இருந்த அவலநிகலகய 

விைக்குகிறது.. வைச ாற்ைளின் ஆதிக்ைம் எப்படிப் 

பரவியது எனும் ச ய்தி, இப்மபாது படித்தாலும் 

நம்கமத் துடிக்ைச் ச ய்கிறது. 

         மதன் துளி 1, ஒரு நல்ல நாட்டின் இலக்ைணத்கத 

எடுத்தியம்பும் மபாது, 2, மாக்சு முல்லரின் ஆழமற்ற, 

அகரகுகற ஆராய்ச்சியின் அவலத்கதக் கூறுகிறது.  

         திருமதி ஞாைா அவர்ைளின் ைட்டுகர, அயலைப் 

பிள்கைைளுக்கு இயல்பாை ஏற்படும் ஐயம் ஒன்கற 

வலியுைன் பதிவு ச ய்கிறது. அயல்நாட்டில் வாழும் 

மூன்றாம் தகலமுகறத் தமிழர்ைள் வீட்டில், தாமய 

அறியாத தமிழ் சமாழி, பிள்கைைளுக்கு எப்படி 

தாய்சமாழி ஆகும்? என்ற மைள்வி மிைவும் 

ஆழமாைது மட்டுமின்றி அவலமாைதும் ஆகும். 

அயலைத் தமிழர்ைள் தங்ைள் சமாழிச்  ங்கிலி 

அறுபட்ைால், தங்ைள் இை அகையாைமம 

அழிந்துவிடும் என்பகத உணர மவண்டும்; அந்த 

விழிப்புணர்கவ நாம் அவர்ைளுக்கு ஊட்ை 

மவண்டும்; உதவ மவண்டும்.  

         உகரமவந்தர் ஐயா அவர்ைளின் ைட்டுகர, 

சூைாமணியின் ைாலம் குறித்த ஆய்வின் அவசியத்கத 

வலியுறுத்துகிறது. அவர் குறிப்பிட்டிருக்கும் 

தனிப்பாைல் சூைாமணியின் சபருகமகய அழகுற 

விைக்குவதாய் அகமந்துள்ைது.  

         திரு. ச ல்லத்தம்பி அவர்ைள் ைட்டுகர, பிற 

மதங்ைகை அழித்துப் பரவிய கிறித்துவ மதத்தின் 

சதாைக்ை ைால வரலாற்கற சதாட்டுக் ைாட்டுகின்றது. 

       மூதறிஞரின் ைட்டுகர, மணிமமைகல பாைல் 

அடிைள் மூலம், அங்கிங்சைைாதபடி எங்கும், சிறுசிறு 

சபாருள்ைள் மீதும் கூை, அழகிய ஓவியங்ைகை 

வகரந்து கவத்துச் சிறப்புச் ம ர்க்கும் வழக்ைம் நம் 

முன்மைார்ைளிகைமய இருந்திருக்கிறது என்பகத 

எடுத்துக் ைாட்டுகிறது. ஓவியங்ைள் அழிவதன் 

ைாரணங்ைளில் ஒன்று, அதகைப் பார்ப்மபார் 

அவற்கறத் சதாட்டுப் பார்ப்பதுதான் என்று  ரியாைச் 

ச ால்லியுள்ைார். இன்கறக்கும், தஞ்க ப் சபரிய 

மைாயில் அருங்ைாட்சியைத்தில் உள்ை பழகமயாை 

ஓவியங்ைள், தகுந்த பாதுைாப்பும், பாராமரிப்பும் 

இன்றி, பார்கவயாைர்ைளின் சதாடுகையால் 

பழுதாகிக் சைாண்டுள்ைை என்பது நிர்வாைத்தில் 

உள்ைவர்ைள் ைவனிக்ை மவண்டிய மவதகைச் ச ய்தி 

ஆகும்.  

        முகைவர்.மதவி அவர்ைளின் ைட்டுகர, அரசியல் 

அறசநறிகய விைக்கும் குழந்கதப் பாைல்ைகை 

நமக்கு அறிமுைம் ச ய்கிறது.  

        திரு.சமய்ைண்ைான் அவர்ைள் தமிழர்ைளின் 

வீரத்கதயும், மபார்த்திறகையும் விைக்கும் 

புறநானூற்றுப் பாைல்ைளில், சபண்பாற் புலவர்ைளின் 

சபரும் பங்கையும், சபண்ைளின் வீர உணர்கவ 

விைக்கும் பாைல்ைளின் சிறப்கபயும் அருகமயாை 

எடுத்துகரத்துள்ைார்.  
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மருத்துவர் தாரா அம்கமயாரின் ைட்டுகரயில், பிறந்த 

குழந்கதக்குத் தாய்ப்பாலின் அவசியத்கதயும், 

அதற்கு முன், முதலில் தாய்க்குச் சுரக்கும் 

இைம்பாலின் இன்றியகமயாத் தன்கமகயயும் 

வலியுறுத்தி உள்ைார். அமதமபால, பாலூட்டும் 

தாய்மார்ைள் உண்ண மவண்டிய  த்தாை உணவுைள் 

குறித்தும் சிறப்பாை விைக்கியுள்ைார்.  

       மருத்துவர் சநடுமாறன் அவர்ைள், இதய மநாய் 

குறித்து எழுதியுள்ை ைட்டுகர, இம்மாதம் ஏழாம் 

நாைன்று ‘உலை நல நாைா’ைக் (World Health Day) 

சைாண்ைாைப்படும் சூழ்நிகலக்மைற்ற  சிறப்பாை 

ைட்டுகர ஆகும். 

       சதால்லிலக்கியத் மதாரணம், புறநானூற்று 

வரிைகைப் பிற சமாழிைளில் சபயர்த்து, விைக்கி, 

சமாழிசபயர்ப்பின் சிறப்பிகை எடுத்துக் 

ைாட்டுகிறது.  

-பூமளழ மோமணி துளர. த போலன்  

11.விண்சவளி வீரர்ைள்  ாப்பிடும் ஐஸ் கிரீம், 

விண்சவளி கமயப் பகுதியின் சதாகல மபசி 

எண்ைள் 3, 2,1  (321) எைத் துவங்குவது மபான்ற 

ச ய்திைள் ைட்டுகரயின் சுகவகயக் கூடுகின்றை!  

- திரு. ரவி சுப்ரமணிைன், நியூ பெர்சி, அபமரிக்கோ  

 

12.அருகமயாை ைட்டுகர. பல புதிய தைவல்ைள். 

சதாகலமபசி எண்ைள், மைாழி பண்கண, ...!   

திரு. பெந்தில் முனிைப்பன், மிச்சிகன், அபமரிக்கோ   

 

13.சைலவர் மாநிலம் பற்றி புதிய ச ய்திைள்! இங்கு 

வாழ்வதால் படிப்பதற்கு இன்னும் சுகவயாை 

இருந்தது!  

- திரு. ஞோ ெளப, படலவர், அனமரிக்கோ  

14.அசமரிக்ைாவின் ஐம்பது முைங்ைள்: அறிவுக்கு 

விருந்தாை அருகமயாை,சுவராசியமாை ைட்டுகர. 

மீண்டும் மீண்டும் படிக்ை தூண்டுகிறது� �   

- திருமதி. பெந்தோமளர ெத்ைமூர்த்தி. பம்மல். 

15.அசமரிக்ைப் பயணத் சதாைர் - இது மபான்ற 

ைட்டுகரைகை இப்பகுதிைளுக்குப் பயணம் ச ய்யும் 

முன் படித்தால் பார்க்கும் இைங்ைளின் சிறப்கபயும், 

முக்கியத்கதயும் நன்கு உணர முடியும்.  

- திரு. S. ரோெபரத்தி ம், IAS (ஓய்வு), பென்ள   

16.ம ாமசல ம ாமசுந்தரத்தின் எழுத்து நகை 

சிறப்பாை உள்ைது.  

திருமதி. மஞ்சுைோ, தி மணி, பென்ள   

17.அசமரிக்ை மாநிலங்ைள் பற்றிய 

ைட்டுகரைள் சிறப்பாை உள்ைை. 

வாழ்த்துக்ைள்.  

 

திரு. பெைகோந்தன், இ.ஆ.ப.,  

இைக்குநர், மீன்வைத்துளற 

 

18.Your article  Ponkodi--- super  I studied thrice to un-

derstand article in pure Tamil  I studied article of great 

scholar and your  grandpa Avvai avl No other words to 

say, 

Mr Annamalai 

Chitoor  

19.இம்முகற ஒமர மாநிலம். அதன் சிறப்மப 

ைாரணம். தந்கதயின்  ாயல் மாமல்லபுரத்கதயும் 

சைாைார்க்கையும் ஒப்பிடும்மபாது சவளிப்படுகிறது. 

அசமரிக்ைா சுற்றிய தமிழர் விகரவில் உலைம் சுற்றிய 

தமிழர்  ஆவீர்ைள் என்பதற்கு இது ைட்டியம் 

கூறுகிறது.  

- எழுத்தோைர் திரு. ெந்திரகோந்தன், சிங்கம்புணரி, 

சிவகங்ளக மோவட்டம்  

20.அசமரிக்ை மாநிலக் ைட்டுகரைளில் அந்த 

மாநிலங்ைளின் ஆளுகமைள் பற்றிய ச ய்திைளும், 

நுணுக்ைமாை பல தைவல்ைளும் இக்ைட்டுகரைளின் 

சிறப்புக்ைள் .  

திருமதி. நளினி ரவி, பென்ள   
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திரு.அறிவரசன், ேறைறெச் மசயைகத்தின் மெோழிம யர்ப்புத்துறையில் துறை 

இயக்குநரோக அரும் ணியோற்றியவர்.  அவர் 1982ஆம் ஆண்டு மேோகுத்து 

றவத்திருந்ே அகரோதிச் மசோற்கறள அவர் நிறைவோக மவளியிடுகிபைோம். 

321 Bifurcated Courses இருகூறாக்கப்பட்ட பாடமுறற 

322 Belt area எல்றைய ாரப்பகுதி 

323 Bio-Engineering (Veterinary) Section உ ிர் - பபாறி ி ல் பிாிவு 

324 Black Quarter தட்றட ய ாய் 

325 Block cost ப ாத்தச் பெைவு 

326 Block year பதாகுப்பு ஆண்டு 

327 Beauties Spots இ ற்றக எழிைார்ந்த இடங்கள் 

328 Baffle Wall தடுப்புச் சுவர் 

329 Blinding  ண்தூவல் (தார்யபாடும் யபாது) 

330 Blissfully உவறகயுடன் 

331 Blufly ப ாட்றட ாக, மூடல்  ழுப்பலின்றி 

332 Brandishing ஆட்டுதல், சுழற்றுதல் 

333 Blashphemous இறற பழிப்பாறை 

334 Blasting சுரங்க ிட்டுத் தகர்த்தல் 

335 Brewery வடிப்பாறை 

336 Broad features பபாது அம்ெங்கள் 

337 Bed Pan பாத்திரம் 

338 Budget Memorandum  ிதி  ிறை குறிப்பு 

339 Books of accounts கணக்குப் புத்தகங்கள் 

340 Benami loan  கைாளிக் கடன் 
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  இத  நாளம் (CORONARY ARTERY) 

அனமப்பு முனற கண்டறி  இைி  

முனறகள் உண்டு. இத  நாள இ க்கத் 

னதக் கண்டறி , இத  மின்ழைாட்டக் 

கருவி (ELECTROCARDIO GRAPHY ) முக்கி ப் 

பங்கு வகிக்கிறது. 

 

   ில ழநரங்களில் கதிர்வீச்சு இ க்கத்தின் 

துனணயுடன் கணிப்பு ச ய்  ழவண்டி  

சூழ்நினல ஏற்படுகிறது. கதிர்வீச்சு கணிப்பு 

வனரபடம் (RADIO NUCLEDDE SCAN) 

ழதனவக்ழகற்ப ச ய்  ழவண்டி  

ழ ாதனை, மருத்துவ ஆய்வுக்குப் பின் பல 

ச ய்திகனள உணர்த்தக் கூடி  ஒரு 

ழ ாதனை ாகும். 

 

 

 இத  ச  ல் பிம்ப ( CARDIAC FLUROSCO-

PY) கருவி இனண ற்ற ச  ல்புரியும் 

சூழ்நினல முக்கி மாக சபண்களின் இத  

ழ ாதனை ில் பங்கு வகிக்கின்றை. 

 

   

இத  இரத்த அணுக்கள் குருதிக் 

கட்டிகளாக நாளங்களில் அனடத்துக் 

சகாள்வனத நீக்க, குருதிக் கட்டி அனலப்பு 

(THROMBOLYSIS) மருத்துவ  ிகிச்ன  

ச ய் ப்படுகிறது. இதில் சவற்றி கிட்ட 

வில்னலச ன்றால் இருத  நாள இனணப்பு 

 ிகிச்ன  (CORONARY BYE PASS GRAFTING) 

சவற்றிகரமாை மைித வாழ்னவ மறுபடியும் 

மலர னவக்கின்ற  ிகிச்ன  ாக பரிமளிக் 
கின்றது. 

 

  ஆகழவ, பல்ழவறு  ிகிச்ன கள் 

பகரப்பட்டாலும், இத  ழநா ில்லாமல் வாே 

இனண ற்ற வாழ்வின் வேிமுனறகள் 

அனைவரும் கனடப்பிடிக்க ழவண்டி னவ : 

(1) புனக பிடித்தல் (2) மது அருந்துதல் (3) 

மாமி  உணவு அதிகமாக உண்ணுதல், 

ழபான்ற பேக்கங்கனள னகவிடுவதுடன் 

இரத்த அழுத்த ழநாய், ( HYPERTEN-

SION )  ர்க்கனர வி ாதி, ( DIABETES ) 

ஆகி வற்றுக்குரி   ிகிச்ன ன  

ழமற்சகாள்வது  ாலச்  ிறந்தது. 

 

  வளர்ச் ி என்றும் வந்து சகாண்ழட 

 ிருந்தாலும் ழமற்கூறி  வேி முனறகனள 

முனறழ  கனடப்பிடித்தால் வாழ்வும் 

மலரும் ! மரணம் மடியும் ! மரணமிலா 
சபருவாழ்வு சபற்று, மகத்தாை வாழ்வு 

ஒளியுடன் திகழும் !. 

 

2 

ெோரறைப்பு பநோய் கோக்க ெருத்துவ ஆரோய்ச்சி - கண்பைோட்ைம்  ! 

மரு. ஒைளவ பநடுமோறன் 

உதவி மருத்துவப் னபரோசிரிைர் 

னகோளவ மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமள  

னகோைமுத்தூர் 
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சபரிழ ானர வி த்தலும் இலழம 

 ிறிழ ானர இகழ்தல் அதைினும் இலழம 

                                                  -கணி ன் பூங்குன்றைார் 

                                                  - புறநானூறு, 192 

 

சபரிழ ார் என்பதற்காக வி ந்து ழபாற்றுவதும் இல்னல. 

 ிறிழ ார் என்பதற்காக இகழ்ந்து தூற்றுவதும் இல்னல.      

           - முனைவர் ஆ.மணவேகன் 

 

We are not amazed by the great 

We do not scorn the little 

                       - Puranaanooru 192             

         சமாேிசப ர்ப்பு 

                      முனைவர் ந.அருள் 

 

महोन्नध के लिए कोई आश्चर्य नह ीं हैं । 

िघुचेता के लिए कोई अवमानना नह ीं  हैं । 

पुरनानुरू, १९२ -  कलिर्न पुींगुन्रनार         

         இந்தி ில் 

        முனைவர் ச ள.வீரலட்சுமி  
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மதோடரப்ுக்கு 

www.facebook.com\ulagathamizh www.twitter.com#ulagathamizh 

ulagathamizh.blogspot.com 

ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 

போரச்வக்கும்... படிப்புக்கும்... 


