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உலகத் தாய்ம ாழித் திருநாள்! 

 ாண்புமிகு அம ச்சர் உமை  

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  நூற்றுக்கும் குறைவான மமாழிகளே நமது 

எண்மிய யுலகில் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 

இத்தறகய சூழலில் நமது மமாழி குைித்து 

நமக்கு எவ்வேவு கவனம் ளதறவ என்பறதளய 

இந்த நாேில் நாம் கற்றுக்மகாள்ே ளவண்டும். 

  தாய்மமாழி என்று வரும்ளபாது, மமாழி 

மபயர்ப்றப நாம் கவனத்தில் மகாள்ே ளவண் 

டும்.  மமாழிமபயர்ப்பில் இரண்டு வறகயிலா 

னவர் உண்டு. எழுத்து வழி மமாழி மபயர்ப்பு, 

ளபச்சுவழி மமாழிமபயர்ப்பு என்ை இந்த இரண்டு 

வறகயும் மகாண்டிருக்க ளவண்டிய ஆற்ைல் 

அேப்பரியது. இந்த அேப்பரிய ஆற்ைல் மகாண்ட 

கறலயும் அைிவும் இறைந்த ஆளுறமகள் 

அைியப்படுவதும், மதிக்கப்படுவதும் மமாழி 

மபயர்ப்பின் வழி தமிழ் மமாழி அைிவு வேத் 

றதயும் ஆக்கத் திைத்றதயும் மபருக்குவதன் 

அவசியமாகும். 

  உலகத்றத அதன் இயல்பான பல்வறகத் 

தன்றமயுடன் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்றபப் 

மபற்ைிருக்கும் தமிழ்ச் சமூகம் அதறன அைிவு 

வழியாக   வேர்த்மதடுக்கும்  வறக  மசய்வதன்  

ளநாக்காக தமிழுக்கு மமாழி மபயர்த்தல் 

மகாண்டாடப் படுகிைது.  
 

  உலகத்தின் பல்ளவறு மமாழிகேிலிருந்தும் 

தமிழுக்கு மமாழிமபயர்க்கும் கறலயின் 

ளதறவறயயும் அதறன வலுப்படுத்துவதற் 

கான வழிவறகறயயும் உறரயாடலுக்குக் 

மகாண்டுவருவதும்; ளமற்படி துறையில் அர்ப் 

பைிப்புடன் உறழத்திருக்கும் முன்ளனாடி 

ஆளுறமகள்; உறழத்து வரும் சமகால ஆளு 

றமகேது ஆற்ைல்களும், அர்ப் பைிப்புகளும் 

மாண்பு மசய்யப்படுவதும், மதிப்பீடு மசய்யப் 

படுவதும் மிகவும் அவசியமாகின்ைது.  
 

  இறையம் என்னும் மதாழில்நுட்ப வேம் 

தமிழில் வாய்த்திருக்கும் அருறமயான சூழ 

லில் உலகம் முழுவதும் பரந்து வாழும் தமிழர் 

கள் இறையவழி தங்கள் பல்துறை அைிறவ 

தமிழில் மபருக்குவதும்;; பல்ளவறு மமாழிகள் 

சுமந்துவரும் பல்துறை அைிறவயும் தமி 

ழுக்கு மறடமாற்ைம் மசய்வதும் தமிழ் மமாழி 

யின் வழி இன்றைய காலத்றதயும் எதிர்கா 

லத்றதயும் வரளவற்றுக் மகாள்ளும் அற்புத 

மான வழிமுறையாக அறமயும்.  

 

தாய்மமாழிறய ளபாற்றுளவாம் ! 

பண்பாட்றடக் காப்ளபாம் ! 

நன்ைி! 

வைக்கம் ! 

61 
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ஆசிரியம் ! 

புதிய அசமரிக்க அதிேர் 

  அவனி முழுவதும் ஆர்வத்ளதாடு அகிலளம எதிர்பார்த்துக் மகாண்டிருந்த அமமரிக்க 

அதிபராக,  46 ஆம்  தறலவராக,  78 வயது நிரம்பிய ளஜாசப் றபடன் ஜூனியர் 20.01.2021 
அன்று காறல பதவிளயற்ைார். முதல் மபண் துறை அதிபராக,  திருமதி கமலா ஆரிசு 
உலகில் மிகவும் ஆற்ைல் வாய்ந்த மபண்மைி எனப் பாராட்டும் வறகயில் பதவி ஏற்ைிருப்பது 
இந்தியாவிற்குக் கூடுதல் உவறக அேித்தது.   

  முதல் ஆசிய, முதல் ஆப்பிரிக்க - அமமரிக்க மங்றகயர் 
திலகம் துறை அதிபராக உயர்வு மபற்று இருக்கிைார். 244 
ஆண்டு வரலாறு மகாண்ட மிகப்மபரிய குடியரசு நாட்டின் 
உயர் பதவி மபறுவது மபருமிதத்றதயும் மனதில் மகிழ்ச் 
சிறயயும் தருவதாகவும் அவர்கேின் பதவி ஏற்பு விழா 
வாஷிங்டன் டிசியில் மவள்றே மாேிறக - ளமற்கு முறன 
ளகப்பிட்டலில் ளகாலாகலமாக நடந்ளதைியது. ளமனாள் 
அதிபர்கள் புஷ், கிேின்டன், ஒபாமா கலந்திருந்ததால் மிக 
அரிய விழாவாக அது அறமந்துவிட்டது. 

  முன்னாள் அதிபர் மடானால்ட் டிரம்பும் அவர் மறனவி மமலானியும் கலந்து மகாள்ோமல் 
பிோரிடா தம் இல்லம் மசன்றுவிட்டனர். தமிழகத்தின் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலுள்ே 
துேளசந்திரபுரம் என்ை சிைிய கிராமம் தான் கமலா ஆரிசு பிைந்த இடம். அவர் பதவிளயற்ை 
அன்று அந்த ஊளர விழாக்ளகாலம் மகாண்டு கேிப்புடன் ளகாயில் வழிபாடு மசய்து 
அறனவருக்கும் இனிப்பும் முறுக்கும் வழங்கப்பட்டன.   

  கமலா ஆரிசு தாய் இந்தியர். தந்றத ஜறமக்காறவச் ளசர்ந்த ஆப்பிரிக்க-அமமரிக்கர்.  
கமலா ஆரிசு தன் ஆரம்பகால அரசியல் சட்ட நீதிப் பாடங்கறேத் தன் மபற்ளைார்கோன 
தாய் சியாமோ ளகாபாலன், தந்றத மடானால்டு ஆரிசிடமும் கற்ைவர். 

  அன்றனயார் சியாமோ 1950கேில் அமமரிக்கா வந்தளபாது, 19 வயது நிரம்பிய சிைிய 
மபண். ளலடி இர்வின் கல்லூரியில் உயிர் ளவதியல் படித்து ளமற்படிப்புக்காக அமமரிக்கா 
மசன்ைவர். தந்றத மடானால்டு ளமற்கிந்தியத்  தீவுகேில் மசன்று மதன்கிழக்கு அமமரிக் 
காவிற்கும் ஆப்பிரிக்காவுக்கும் இறடப்பட்ட இடத்தில் கரீபியன் கடலில் அறமந்துள்ே தீவு 

எனச் மசால்லலாம்.   

  கமலாவின் தந்றத வழி பாட்டி கிைிஸ்டினா பிரவுன் 
கமலாவின் வழிகாட்டியாக இருந்தார் எனச் மசால் 
லலாம்.  கமலாவின் தாய் வழிப் பாட்டி மிகச்சிைந்த 
சமூக ளசவகி என்ை மபயர் மபற்ைவர்.  கமலா அவர் 
கேின் தாத்தா மபாதுமக்களுக்கு ளசறவ உைர்றவ 
ஊட்டியவர்.  
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  அதிபராக பதவி ஏற்ைிருக்கும் ளஜா றபடன் தன் ‘அறமச்சரறவ உண்றமயான 
நல்லிைக்க அமமரிக்காறவ’ உலகிற்கு அைிமுகப்படுத்த ளவண்டும் என்பதில் உறுதியாக 
இருக்கிைார்.  ளஜா றபடன் ஆரம்பம் முதளல குடியரசுக் கட்சி கட்சியிளலளய ( Democratic )  
இருந்த சட்ட வல்லுனர்.   

    1972 - இல் 29 வயது முதல் மசனட்டராக இருந்து நல்ல அனுபவம் முதிர்ந்தவர்.  அவர் 
ஒபாமா அதிபராக இருந்தளபாது துறை அதிபராக இருந்ததால் நிை இனப்பாகுபாடு 
உைர்விறன உதைித் தள்ேியவர்.  அறனத்து இன மக்கறேயும் அறைத்துக்மகாண்டு 
மசல்வதனால் அமமரிக்கா உச்ச நிறலறய மீண்டும் மதாடுவதற்கு இயலும் என்பதில் 
முறனப்பாக இருக்கிைார் எனத் மதரிகிைது. 

  சுமார் 30 அமமரிக்க இந்தியர்கள் அவரின் அலுவலக முக்கிய பதவிகறேப் மபற்ைிருக் 
கின்ைனர். அமமரிக்கர்கேின் தனி உரிறம வேர்ச்சியும் அமமரிக்க நாட்டில் தனித்துவத்றத 
முன்னிறுத்துவறத தன் தறலயாயக் கடறமயாக மகாள்வதாகத் தறலறம யுறரயில் 
மவேிப்படுத்தியிருக்கிைார்.  அமமரிக்கா எதிர்மகாண்டிருக்கும் மபருந்மதாற்றுக் காக தன் 
முதல் கவனம் இருப்பறதயும், தடுப்பூசி, முகக் கவசம், சமூக இறடமவேி அவசியத்றதயும் 
முதல் அைிவுறரயாக அறனவருக்கும் வழங்கியிருக்கிைார். 

  மபாருோதார வேர்ச்சிக்கு ளவண்டிய புதுப்புது திட்டங்கறே விறரவில் மகாண்டு வந்து, 
களரானா கால மநருக்கடி நிறலயிலிருந்து அமமரிக்கா மீளும் என்ை நம்பிக்றகறய மவேிப் 
படுத்தியிருக்கிைார்.   புது அதிபர் முன்னால் ஐந்து முக்கிய மபாருண்றமகள் முன் றவக்கப் 
பட்டுள்ேன. 

    

   

 

 

 

  ஆனால் மவேிநாட்டுக் மகாள்றகயிலும் 
சமூக நீதிக் ளகாட்பாடுகேிலும் இப்ளபாது 
பதவி ளயற்ைிருக்கும் ளஜா றபடன் மிகுந்த 
அனுபவம் வாய்ந்தவர் என்பறத வரலாறு 
அைியும். அமமரிக்காவின் மவேிநாட்டு உைவு 
தான் அகில உலக அேவில் அமமரிக்கா 
றவத் தறல நிமிர்த்தி றவப்பது என்பறத 
அறனவரும் அைிந்ததால் வருங்காலங்கேில் 
மடானால்ட் டிரம்பிறன மவற்ைி மகாண்டறத 
விட மாமபரும் மசயன்றமகள் காத்திருக் 
கின்ைன.   

  றபடன்-ஆரிசு கூட்டு முயற்சிளயாடு, மவள்றே மாேிறக, மீண்டும் மவற்ைிப் மபருமிதம் 
மபறும் என்பதில் ஐயமில்றல. 

 

 

  1.  மக்கேின் உடல்நலம் 
  2. மபாருோதாரச் சிக்கல் 
  3. சமூகநீதி பாகுபாட்டுக் கருத்தாழம்   
  4. மாைி வரும் சுற்றுச்சூழல் தீங்குகள் 
  5. உலகோவிய மவேிநாட்டுக் மகாள்றகயில் ஏற்பட்டுள்ே எதிர்விறனகள் 
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நீ.கந்தசாமி எனும் புலம யாளன்... 

அருந்திறனாளர் பபைாசிரியர் வீ. அைசு 

  ளமற்குைித்த காலப்பாகுபாடுகள் துல்லிய 

மானறவ என்று கூை முடியாது. மாைாக, இக் 

காலங்கேில் குைிப்பிட்ட நிறுவனங்களோடு 

மநருக்கமான உைவு மகாண்டிருந்தார் என்று 

கூைலாம்.  நீ.க. தம் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு 

குைிப்பிட்ட நிறுவனத்திற்குள் தன்றன 

நிறுத்திக் மகாண்டவரும் இல்றல. பல நிறுவ 

னங்கேிலும் ஒளர ளநரத்தில் பலவிதமான 

பைிகறேச் மசய்திருக்கிைார் என்று கூை 

ளவண்டும். எனளவ ளமற்குைித்த கால வறர 

யறை என்பது அவரது நிறுவனத் மதாடர் 

புகள் குைித்த புரிதலுக்காகளவ. அதுளவ 

திட்டவட்டமானதன்று.  

  இவ்வறகயில் சுதந்திர ஆய்வாேராகளவ 

அவர் மசயற்பட்டு வந்துள்ோர் என்பறதப் 

புரிந்துமகாள்ேளவண்டும். 

  பள்ேிக் கல்விக்குப் பிைகு அவரது படிப்பு 

முறை என்பது பல்பரிமாைங்கேில் நிகழ்ந் 

தது. அவரது ஆய்வு சார்ந்த பைிகளும் 

பல்பரிமாைங்கேில்தான் நறடமபற்ைன என் 

பறதயும் நாம் புரிந்துமகாள்வது அவசியம். 

கல்விச் சூழல் உறடய குடும்பப் பின் 

புலத்தில் பிைந்தவர். இரண்டு தறலமுறை 

கோகளவ பிரித்தானியர் அைிமுகப்படுத்திய 

கல்விமுறைகேில் பயிற்சி மபற்ை குடும்பத் 

றதச் ளசர்ந்தவர். இவர், அவ்வறகயில் 

மூன்ைாம் தறலமுறையினர். தமது இேறமக் 

காலத்தில் (சுமார் பன்னிரண்டு வயதில்)  

சாமிநாதப்பிள்றே என்பவரிடம் ‘திருமுருகாற் 

றுப்பறட’ பாடம் ளகட்டவர். சாமிநாதப் 

பிள்றே, மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் 

பிள்றேயின் மாைவர். சாமிநாதப்பிள்றே 

றயத் மதாடர்ந்து திருமவண்காடு ளவங்க 

டசாமி நாயுடு என்பவரிடம் கம்பராமாயைப் 

பாடம் ளகட்டவர்.  

 

 

 இக்காலங்கேில் இவரது இன்மனாரு 

ஆசிரியர் அப்பாவு ஆச்சாரியார். இவரிடம் 

அைிவு நூல் (Logic), இயற்றக நூல் (Natural 

Science), எண்ைியல் (Mathematics) 

ஆகிய பாடங்கறேக் ளகட்டார். பூவிழுந்த 

நல்லூர் ஆசிரியர் ஒருவர் உமாபதி சிவம் 

குைித்த பாடத்றதயும் ளபாதித்துள்ோர். 

  1914இல் யாழ்ப்பாைத்திலிருந்து இவரது 

வீட்டுக்கு வருறக புரிந்த முதிய துைவி ஒருவர் 

மூலம் சங்கப் பாடல்கள் குைித்த விவரங்கறே 

அைிந்தார். அவர் சிந்தாமைி அச்சுப் புத்தகம் 

ஒன்றை நீ.க. அவர்களுக்குப் பரிசேித்தார். 

சதாவதானம் சுப்பிரமைிய அய்யரின் இராமா 

யைச் மசாற்மபாழிவுகள், இவரது இராமாயை 

ஈடுபாட்றட வேர்த்தது. 

வேரும்... 

2 
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ததைத்ததோடு ஒத்து வோழ் 

Live in tune with the society 

 ال تكسل

與社會同步 

സമൂഹത്തിന ൊത്തു ജീവിക്കുക  

देशानकूुल जीवन यापन करें |  
దేశ ప్రజలతో విరోధము లేక ుండ జీవిుంచు  

ದೇಶಪ್ರಜಗಳ ಜೊತೆ ವಿರೊೇಧ ಇಲ್ಲದ ಬಾಳು  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೊಡಿ 

 

தபான்மை உயர்மவ  

புகமழ விரும்பிடும்  

என்மை கவமலகள்  

தின்ைத் தகாது என்று  

நின்மைச் சைணமடந்பதன். 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

61 



 

09 

அவ்வப்ப ோது! 

முமனவர் ந.அருள் 

இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புத்துசை 
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ஆசிய  று லர்ச்சி   
 

  விடுதறலப் ளபாராட்ட வீரராகவும் அைப் பண்பாட்டில் ஊைிய மனமாட்சி மகாண்டவரா 

கவும், அரசியல் தறலவராகவும் மளலசியத் திருநாட்டின் துறைப் பிரதமராகவும் திகழும் 

மபருந்தறக அன்வர் இப்ராகிம், அரசியல் முதிர்ச்சியும், சிந்தறன வேர்ச் சியும் புத்தாக்க 

எழுச்சியும் மகாண்டவர். 

  தமது பரந்த கல்வியாலும், பண்பாட்டுச் சிந்தறன யாலும், அவ்வப்ளபாது சான்ளைார் 

அறவகேிலும், எழுத்ளதாவியங்கோக இதழ்கேிலும் மலர்ந்த உறரகேின் மதாகுப்பாக  

'ஆசிய மறுமலர்ச்சி' என்னும் இப்மபான்ளனடு மவேி யிடப்பட்டுள்ேது. 

   ஆங்கிலக் கட்டுறரகேில், நூலாசிரியர் காட்டிய ளமற்ளகாள்கள் ஆசிரியரின் ஆங்கிலப் 

புலறமறயயும், இசுலாமியக் கருவூலச் மசழுறமறயயும் காட்டு 

கின்ைன. உலக நாட்டு அரசியல்வாைர்களும், அைிஞர்களும் 

இந்நூறல இருறக நீட்டி வரளவற்ைனர். 

  தமிழின மக்களும் இந்த அைிவுச் சாரலில் திறேத்து மகிழ 

ளவண்டும் என்ை ளவட்றகயால் மளலசியத் மதாழிலதிபர் நல்ல 

குமாரின் ஊக்கத்தால் அவளர சூட்டிய ஔறவ அைக்கட்டறேயினர் 

ஆங்கில நூறல மமாழியாக்கம் மசய்தனர். 

  அயன்மமாழிச் மசாற்கறேயும், மதாடர்கறேயும் தமிழ் வடிவில் 

எழுதுவது சிக்கலான முயற்சியாகும். கருவி நூலறடவும், ளமற்ளகாள் 

நூல்கேின் குைிப்பும் ஆங்கில நூலுக்குப் மபாருந்துமாதலால் இங்கு 

இடம்மபைவில்றல. 

  கருத்துத் மதேிறவ அைிவதற்கும் மபறுதற்கும் இந்த மமாழியாக்கம் பயன்படும் என்று 

நம்புகிளைாம். 

  ஔறவ அைக்கட்டறே இத்தறகய விழுமிய நூல்கறேத் மதாடர்ந்து மவேியிட 

விறழகிைது. 

 
1996 
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 அந்த அணிலின் நிழல் ததரியுமோ? 

முமனவர் பசா மல பசா சுந்தைம் 

அமமரிக்கோ 

  அமமரிக்கா அதிகாறல மூன்று மைி. 

கடுங்குேிர். உைங்கிக் மகாண்டிருக்கும் 

பிட்சுபர்க் வடக்ளக உள்ே பன்க்சுட்டவ்னி 

(Punxsutawney) கிராமத்தில் (மக்கள் மதாறக 

6,000), ஆண்டு ளதாறும் பிப்ரவரி 

இரண்டாம் ளததியன்று  50,000 ளபருக்கு 

ளமல் கூடுகின்ைனர். அவர்களும், பல 

நாடுகேின் மதாறலக்காட்சி ஒேிப்படக் 

கருவிகளும் அங்ளக குைி றவப்பளதா ஒரு 

நில அைிறல (Ground Hog)! 

   "பில்" (Phil) என்ை அந்த  அைிலின் 

நிழல் மதரியுமா? மதரியாதா? என்ை 

ஆவலில் உள்ே அமமரிக்கர்களுக்கு, உற் 

சாகத்ளதாடு சரியாகக் காறல 7:25 மைிக் 

குத் மதாடங்கிப்  பல முறை  அக்காட்சி 

றயக் காட்டுகின்ைன அமமரிக்கத் மதாறலக் 

காட்சிகள். 
 

  அமமரிக்காவின் மிகவும் குேிரான 

மாதம் சனவரி.  "ளபாதும் குேிர் காலம்"  

என  ஏங்கும்  அமமரிக்கர்,  பிப்ரவரி  மாதம் 

மதாடங்கியதும் ஆவளலாடு ளகட்கும் 

ளகள்வி "அடுத்த ஆறு வாரங்கள் எப்படி 

இருக்கும்?". இந்தக் ளகள்விக்கு மதாறலக் 

காட்சியில் வானிறல ஆய்வாேர்கள் ளபாட்டி 

ளபாட்டுக்மகாண்டு பதில் தரும் காலம்மிது. 

1800கேில் வானிறல ஆய்வாேராகப் பைி 

மசய்தளதா அைில் வறகறயச் சார்ந்த வட 

அமமரிக்காவில் மட்டுளம வாழ்கின்ை நில 

அைில்கள்.  
 

  அமமரிக்காவிற்கு புதிதாக வருபவர்கள், 

வீடுகளுக்கு மவேிளய காணும் அைில் 

கறேப் பார்த்ததும் "உங்கள்  நாட்டு 

அைில்கள் இவ்வேவு மபரிதாக உள்ே 

னளவ!" என வியப்பது வழக்கம். இந்திய 

அைில்கறே ஒப்பிடும் ளபாது அமமரிக்க 

அைில்கள் ஐந்து மடங்கு மபரிதாக 

இருக்கும். அந்த அைில்கறே விடப் 

மபரியறவ நில அைில்கள். மூன்று முதல் 

ஆறு கிளலா எறட, இரண்டு அடி நீேம் 

உள்ே நில அைில்கள், அைில் இனத்தி 

ளலளய உருவத்தில் மபரியறவ.  
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  நிலத்தில் வறே ளதாண்டுவதில் 

வல்லவர்கள் இந்த அைில்கள்.  வறேகள் 

எனச் மசால்வறத விட, அைில்கேின் 

அரண்மறனகள் என்ளை கூைலாம்!  8 முதல் 

66 அடிகள் நீேம் உள்ே அந்த 

வறேகேில் அப்படி என்ன உள்ளே 

இருக்கிைது?  பல வாசல்கள் மகாண்ட 

அடுக்கு மாடிகள்,  நீண்ட குேிர் காலத்தில் 

மதாடர்ந்து தூங்க அறை, ளகாறட கால 

அறை, உைவு ளசமித்து றவக்கும் பகுதி, 

கழிவறை இப்படி இந்த அைில்கேின் 

வீடுகேில் அத்தறன வசதிகளும் உள்ேன! 
 

  மசருமனியிலிருந்து அமமரிக்காவிற்குக் 

குடிளயைியவர்கள் குேிர் காலம் இன்னும் 

நீடிக்குமா என்று அைிய உதவியறவ இந்த 

நில அைில்கள். குேிர் காலத்தில் மதா 

டர்ந்து மூன்று மாதங்கள் உைக்க நிறலயில் 

இருந்து (hibernation) வறேறய விட்டு 

மவேிளய வரும்ளபாது தன் நிழல் மதரிந்து 

மீண்டும் வறேக்குள்ளே ஓடினால் இன்னும் 

ஆறு வாரங்கள் குேிரின் மகாடுறம 

மதாடரும் என்றும்,  நிழல் மதரியாவிட்டால்  

வசந்த காலம் (spring season) விறரவில் 

மதாடங்கி விடும் என்றும் (மூட) நம்பிக்றக! 

வசந்த காலம் (spring season) விறரவில் 

மதாடங்கி விடும் என்றும் (மூட) நம்பிக்றக! 

 

 

 அமமரிக்க அைிவியல் வேர்ச்சிக்கிறடளய 

இந்த நாட்டுப்புை நம்பிக்றக இன்னும் 

ஆண்டு ளதாறும் மதாடர்கிைது. 1887-இல் 

இருந்து அைிலின் நிழல் மதரிந்ததா 

இல்றலயா என்ை விபரங்கறே  ஆவைப் 

படுத்தியுள்ோர்கள் உள்ளூர் மக்கள்.  

 

  குேிர் காலம் முடியுமா மதாடருமா 

என்பறத சராசரியாக 40 சதவிகிதம் சரியாக 

கைித்துள்ேது "பில்".  பத்தில் ஆறு முறை 

தவைாகக் கைிக்கும் இந்த அைிலுக்கு 

இத்தறன முக்கியத்துவமா என்ை உங்கேின் 

வியப்பு புரிகிைது.  நவீன அைிவியறலப் 

பயன்படுத்தி மதாறலக் காட்சியில் வானிறல 

கைிப்ளபார் பல முறை தவைாகச் மசால்லியும், 

அவர்கள் கைிப்றபக்  ளகட்க தினமும் 

மதாறலக்காட்சி வானிறல அைிக்றகறய 

நம்மில் பலரும் பார்ப்பதில்றலயா? 

 



 
ஆசிரியர் ேகுதி 

12 

  அடிகள் நம் மதன் ைமிழ் நாடு முழுவதும் 

அன்ைி யாழ்ப்பாைம் முதலிய இடங்கட்கும் 

மசன்று ஆங்காங்ளக மசந்தமிழ்ச் மசான் 

மாரி மபாழிந்து தமிழகத்றத உைர்ச்சி 

யூட்டித் தமிழ்ப்பயிர் மசழித்ளதாங்கச் மசய்த 

ளதாடு, தாம் துைவு நிறல புகுந்த சில 

நாட்களுக்மகல்லாம் வடநாடும் மசன்று 

முழுவதும் சுற்ைிக் கல்கத்தா, காசி, அரித் 

துவாரம், துளராைாசிரமம், தில்லி, மதுரா, 

பம்பாய், சிகந்தராபாத்து முதலான பற்பல 

நகர்கேிலும் ஆங்கிலத்ளத விரிவுறரகள் 

நிகழ்த்தி ஆரிய சமாசத்தார், பிரம சமாசத் 

தார் முதலாளனார் வியப்பும் மயக்கும் 

உவப்பும் மிக எய்தும் வண்ைம் றசவ 

சித்தாந்த தத்துவத்தின் ளமன்றமயும் தமிழ் 

மமாழியின் சிைப்பும் விேங்குமாறு, விரி 

வுறர நிகழ்த்திப் ளபாந்துோர் எனின் ளவறு 

பிைிது யாது கூைவல்ளலம்?  

 

 

 

 

 

  றவத்தாந்த ஞானளபாதம், கடவுள் 

நிறலக்கு மாைான மகாள்றககள் றசவம் 

ஆகா, பழந்தமிழ்க் மகாள்றகளய றசவ 

சமயம், தமிழர் மதம் ளபான்ை அரும் மபைல்  

 உலகத்தமிழ் | 03.02.2021 

ஆராய்ச்சிப் மபரு நூல்கள் ஆங்காங்ளக 

அடிகள் நிகழ்த்திய விரிவுறரகளேயாகும். 

ஆராய்ச்சித் திைன் 

  தமிழில் ஆராய்ச்சி என்னும் மசால்றலளய 

முதன் முதலிடம் மபரிதும் வழக்கிற் மகாை 

ர்ந்தவரும், ஆராய்ச்சியாவது யாமதன்ளை 

அைியாமற் குருட்டுப் ளபாக்கில் மகட்டுருச் 

மசய்து மவறும் புராைப் புலறம ஒன்ளை 

மபரும்பாலும் உறடயராய்ச் மசன்று மகாண் 

டிருந்த பழறமப் பற்ைினராகிய பழந்தமிழ்ப் 

பண்டிதர்கள் கண்டு மருண்டு மவகுண்டு 

கடிந்மததிர்க்கும் வறகயில் விடாப்பிடியாய் 

அஞ்சாறமளயாடும் ஆண்றமளயாடும் அம் 

முறையிறனத் தமிழிற் மகாண்டு வந்து 

புகுத்தியவரும் அடிகளேயாவர்.  

 

 

 

 

 

  அது பட்டினப் பாறல ஆராய்ச்சி, முல் 

றலப் பாட்டு ஆராய்ச்சி, சாகுந்தல நாடக 

ஆராய்ச்சி, திருக்குைள் ஆராய்ச்சி, சிவஞான 

ளபாத ஆராய்ச்சி என்பனவற்ைால் இனிது 

விேங்கும். 

 

வேரும்... 

 

மறைமறை அடிகளோர் மோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகபவள் 12 
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பதன் துளி! 

 

 
 

  நிலத்தைப் பண்படுத்தி விதைச்சல் மிக்கைாகச் சசய்வது பபால் மனத்தைப் பண்படுத்தி 
நல்வாழ்க்தகக்கு வழிபகாலுவபை பண்பாடு. உலகத்பைாடு ஒட்ட ஒழுகல் என்பதை கண்டறிந்ைவர் 
ைமிழர். சங்கப் புலவர்கள் பலர் உலக நதடமுதைக்கு ஏற்ைாற்பபால் ஒத்து நடப்பபை பண்பாடு 
எனக் கருதினர். கலித்சைாதக இைதன  பண்சபனப் படுவது பாடறிந்து ஒழுகுைல் என 
எடுத்தியம்பும். உலக நதடமுதைகதையும் சமுைாயம் ஏற்றுக்சகாண்ட சநறிகதையும் ஏற்று 
நடத்ைபல சபருதமமிகு பண்பாடு எனத் ைமிழர் கருதினர்.  

பதன்துளி –1 

பதன்துளி - 2 

  பூவிரிக்கும் கொவிரியும், புனல்சேருக்கும் சகொள்ளிடமும், கொவிரிக்கும், சவண்ணொறும், கழனி 

விறைக்கும் சவட்டொறும், ேொவிரிக்கும் ேொவலரும், ேொரொட்டிப் ேண்ேொடும் குடமுருட்டியுமொகிய ஐயொறு 
ேொய்ந்து செய்ப ொறு மணக்கும் ப ொழவைெொட்டுத்தறலெகர் தஞ்ற மொெகரம். தண்ச ய் நிறைந்த 

தண்ச ய்யூர்.  



. 
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பிரான்சில் தமிழ்ப்பள்ேிகள்  

  பிரான்சில், தமிழர் வித்தியாசாறல ளபார் 

த்து சுவாசி; பாரிசு தமிழர் கல்வி நிறலயம் -

சளைான். ஆஎஸ்மசஎஸ் - கிைிளம, தமிழ்ச் 

ளசாறல, ஈஸ்வரி பாடசாறல எவ்ைி. சாம் 

மைாக் கல்வி நிறலயம்-மமான்பர்னாஸ் முத 

லான பாடசாறலகளும். பாரிசு புைநகர்ப் 

பகுதிகேில் பல தமிழ்ச் சங்கங்களும் தமிழ் 

கற்பிப்பதற்கு என இயங்கி வருகின்ைன.  

 

 

 

 

 
 

  தமிழர் இல்லம் - சார்மசலில் 1984-85 

கேில் இயங்கி வந்தது. சர்வளதச உயர்கல்வி 

நிறுவனம் என்பதன் நிறுவகப் மபயர்தான் 

தமிழர் வித்தியாசாறல (Ecole de Tamoul). 

இதுளவ பிரான்சில் முதல் நிறுவப்பட்ட 

தமிழ்ப் பாடசாறல ஆகும். 

 

  பிரான்சில் கற்பித்தல் பைி என்று பார்க் 

றகயில். நான் பிரான்சில் கால்நூற்ைாண் 

றடத் தாண்டி வசித்து வருகின்ளைன். 

பாரிசில் உள்ே “சர்வளதச உயர் கல்வி 

நிறுவனம்” என்ை கல்லூரியில் 15 ஆண்டு 

களுக்கும்   ளமலாக   தமிழ்   மமாழிறயக்  

 

 

 

 

 

 

 

 வருகின்ளைன். அந்த வறகயில் பிரான்சில் 

முன்பு இறலமறைகாயாக சில தமிழ்ப் 

பள்ேிகள் இருந்தாலும். அப்பள்ேிகறே 

நாடிச்மசல்லும் மாைவர் மதாறக மிகக் 

குறைவாகளவ காைப்பட்டது. 1998, 2000 

ஆம் ஆண்டுகளுக்குப் பின்ளப தமிழ்ப் 

பள்ேிகள் மவகுவாகத் ளதான்ைின. அத 

னால் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களும் அதிக 

எண்ைிக்றகயில் காைப்படுகின்ைனர். 

தற்ளபாது தமிழ் கற்கும் மாைவர்கேின்; 

மதாறகயும் அதிகரித்து விட்டது. 

 

 

 

 

 

  தமிழ்ப் பள்ேிகள் மதாடங்கிய கால 

கட்டங்கேில் ஒரு சில பள்ேிகளுக்கு 

மட்டுளம மாைவர் கூட்டம் பறட 

மயடுத்தது.  

 

வேரும்... 

பிரோன்சில் தமிழ் கற்பிப் தில் ஏற் டும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திரு தி ஞானா பியாட்றிஸ் சச்சிதானந்தம் 

தமிழோசிரிசய, பன்னோட்டு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   
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 திருவருட் ோ முதறைந்து திருமுறைகள் ! 

உமைபவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

 எண்ைித் துைியாத சிறுமசயல்கள் 

நிகழ்ந்துவிட்டால் `ளகள்வி முறை இல்றலயா’ 

என்று ளகட்பதும் உலகவழக்கு. 

என்ளன முறைஉன் மடனில் ளகள்வி உண்மடன்பர்  

                                                      என்னேவில் 

என்ளன சிைிதும் இறலளய நின்பால் இதற்மகன்  

                                                      மசய்குளவன் 

மன்ளன முக்கண் ணுறடய மாமைிளய இறடறவப்  

                                                       பரிதாம் 

மபான்ளன மின் ளனாசறடத் தன்ளனரிலாப்பரி  

                                                       பூரைளன. 
 

என்ை பாடலில் நான் முறையிடுகிளைன் நீ 

ளகட்கவில்றலளய என்கின்ைார். 

 இறைவா உன்னுறடய அருோட்சியில் 

ளகள்வி முறை இல்றல அது `ளகள்வி இலாத் 

துறரத்தனளமா’ என்று ளகட்கின்ைார். 

 ஒருகால் நான் நீ ளகட்கும்படிகயாகச் 

மசால்லியிருக்கவில்றல `நாளயன் இேக்கும் 

முறை கிேக்கிளலளனா’ என்பார். 

 உலகியல் சிலரிறட உதவி நாடிப் பலமுறை 

அறலவதும் அவரும் உதவிமசய்பவர்ளபால் 

இருப்பதும் பின்னர் உதவியின்ைி வீண் 

முயற்சி ஆவதும் காைப்படும். 

  பலகால் முயன்றும் பயனிற்ைிப் ளபாதறலக் 

காட்ட `மநடுந்தூரம் ஆழ்ந்துதவாய் பாழ் 

கிைறு’ அருட்பாவில் உவறம காட்டப் 

படுகிைது. 

 ளகட்காமளல மகாடுப்பது ஒப்புரவாண்றம. 

 ளகட்டபிைகு மகாடுப்பது ஈறக. 

 பலமுறை அறலயவிட்டால் அப்புைம் 

 மகாடுப்பது அறலந்ததற்குக் கூலிளய  
 

என்மைாரு கருத்துண்டு. 

 

 

 

 

 இலவின்காய் பழுக்கும் என எதிர்பார்தத 

கிேி ஏமாந்து ளபாவதுளபால் ஈயாதவர் 

முகம் ளநாக்கி நின்று ஏமாந்து ளபாகின்ை 

வர்கறேப்ளபால் நீயும் உலகவறர நம்பி  

உழவ ளவண்டா எனவும், ஒற்ைியூர் 

இறைவர் ளவண்டிய எல்லாம் மகாடுப்பார் 

எனவும் கூறுகின்ைார். 

`இலவு காக்கின்ை கிள்றேளபால் உழன்ைாய் 

என்றன நின்ம  ஏறழநீ மசஞ்ளச 

பலவு வாறழ மாக் கனிகனிந்  ழிவும் 

பறனமகாள் ஏற்ைியூர்க் மகன்னுடன் வரு  

நிலவு மபண் மச்சறடஉறட அழகர் 

நிறைய ளமனியில் நிகழ்ந்த நீற்ைழகர் 

குலவுகின்ைனர் ளவண்டிய எல்லாம் 

மகாடுப்பர் வாங்கி நான் மகாடுப்பன்  உன்தனக்ளக 
 

என்று  தன்மநஞ்றசத் ளதற்றுகின்ை பாடலில் உள் 
ளுறையும் காைப்படுகின்ைது.   

வேரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும் - வோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் மசந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. மசல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தைாசா, இலண்டன்  ாநகைம் 

  இன்றைய மநாளபாக்கு (Norfolk), சளபாக்கு 

(Suffolk) என்ை பகுதிகளே அன்று கிழக்கு 

ஆங்கிேியா எனப்பட்டன. 
 

  கிபி 43ஆம் ஆண்டேவில் உளராமானியர் 

பிரித்தானியாறவ முற்றுறகயிட்டுத் மதற் 

குப்பகுதிறயக் றகப்பற்ைியளபாது, சரை 

றடந்த சில குல மரபுத் தறலவர்கறே, உளரா 

மானியப் ளபரரசுக்கு உட்பட்ட அடிறமச் 

சிற்ைரசர்கோக இருப்பதற்கு உளராமானியர் 

அனுமதித்தனர். அவ்வாறு அமர்த்தப்பட்ட 

அடிறமச் சிற்ைரசர்கேில் ஒருவன்தான் 

பிராசுதாகஸ் என்பவன். இந்த அடிறமச் 

சிற்ைரசனின் மறனவியின் மபயர் பவுடிக்கா 

என்பது. அவளும் மபரிய ளபாராேியாக 

இருந்தாள். தான் இைந்தால் தன் சிற்ைரசு 

எவ்வாறு ஆேப்படளவண்டும் என்று 

பிராசுதாகஸ் இறுதி விருப்பாவைம் (Last Will) 

எழுதி றவத்திருந்தான். தான் இைந்தால் 

தன்னுறடய சிற்ைரசுப் பகுதி தனது 

பிள்றேகோலும் உளராமானியப் ளபரரசாலும் 

கூட்டாக ஆேப்படளவண்டும் என்று அந்த 

விருப்பாவைத்தில் அவன் 

குைிப்பிட்டிருந்தான். 

 

  கி.பி 60 ஆம் ஆண்டில் பிராசுதாகஸ் 

இைந்தான். ஆனால் அவனுறடய இறுதி 

விருப்பாவைத்றத உளராமானிய ஆட்சியா 

ேர்கள் மபாருட்படுத்தாமல், தாளம அந்தச் 

 

 

 

 

 

 

 
 

சிற்ைரறச ஆள்வதற்கான முயற்சிறய 

ளமற்மகாண்டனர். பிராசுதாகசுவின் மறன 

வியான பவுடிக்கா அந்த அடாவடித் 

தனத்றத எதிர்த்துக் கிேர்ச்சி மசய்தாள். 

இறதப் மபாறுக்க முடியாத உளராமானியர், 

பவுடிக்காறவயும் அவேது மபண் பிள்றே 

கறேயும் சிறைப் பிடித்துச் சித்திரவறத 

மசய்தனர். சிறையிலிருந்து தப்பிய 

பவுடிக்கா, ளவறு பல பிரித்தானியச் சிற்ைர 

சர்கேின் உதவிளயாடு, பத்தாயிரத்துக்கு 

ளமற்பட்ட பறடமயான்றைத் திரட்டி, உளரா 

மானியப் பறடகறேத் தாக்கி அழித்தாள்.  

  இத்தறகய தாக்குதறல எதிர்பாராத 

உளராமானியப்பறட பின்வாங்கியது. அந் 

தக் காலத்தில் பிரித்தானியாவில் உளராமா 

னியத் தறலநகராக இருந்த காமு 

ளலாதுனம் (Camulodunum) (இன்றைய COL-

CHESTER) என்ை பகுதி சின்னா பின்னப் 

படுத்தப்பட்டது.  

 

வேரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   
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கோர்த்திறக விளக்கீடு! 

  மறலளபான்ை மார்பில் ஒருவன் மசங்கு 

வறே மலர்கோல் மதாடுக்கப் மபற்ை 

மாறலறய அைிந்திருந்தறம, திருவண்ைா 

மறலக் குன்ைின்மீது கார்த்திறகயின்ளபாது 

ஏற்ைிறவக்கப்படும் விேக்குகறேப் ளபான்ைி 

ருந்தது என்பது கருத்து, இதனாற் பிை 

சமயத்தவர்களும் கார்த்திறக விேக்கீட்டு 

விழாவிறனச் சிைப்புை மதித்துப் ளபாற்ைி 

யறம புலனாகும். 

இறைவன் ளபமராேி வடிவினன் 

  சிவபிரான் ளசாதியாய்ச் சுடராய்ச் சூமழாேி 

விேக்காய்த் திகழ்பவன். ஒேிகளுக்மகல் 

லாம் மூலகாரைன் சிவமபருமாளனயாவன். 

சூரியன் சந்திரன் அக்கினி ஆகிய ஒேியு 

றடய மபாருள்கமேல்லாம், தம்முறடய 

ஒேிறய இறைவனிடமிருந்ளத மபறுகின்ைன. 

 

 

 

 

 

 
ளசாதிளய சுடளர ! சூழ்ஒேி விேக்ளக ! 

  சுரிகுழற் பறைமுறல மடந்றத 

பாதிளய ! பரளன  பால் மகாள்மவண் நீற்ைாய் ! 

    பங்கயத் தயனும்மால் அைியாநீதிளய ! 

 

மசல்வத் திருப்மபருந் துறையில் 

    நிறைமலர்க் குருந்தம்ளம வியசீர் 

ஆதிளய ! அடிளயன் ஆதரித் தறழத்தால் 

             அமதந்துளவ என்ைரு ோளய ! 

 
எனத் திருவாசகமும், 

 
 

 

"ஒேிவேர் விேக்ளக ! உலப்பிலா ஒன்ளை ! 

  உைர்வுகழ் கடந்தளதார் உைர்ளவ ! " 
 

எனத் திருவிறசப்பாவும், 

 "நாயகன் கண்த யப்பால் 
            நாயகி புறதப்ப எங்கும் 

 பாய்திருள் ஆகி மூடப் 

           பரிந்துல கினுக்கு மநற்ைித் 

 தூயளநத் திரத்தி னாளல 

           சுடர்ஒேி மகாடுத்த பண்பில் 

 ளதயமார் ஒேிகள் எல்லாம் 

            சிவன்உருத் ளதளச யாகும் " 
 

எனச் சிவஞான சித்தியாரும், 

  இறைவளன எல்லாவறக ஒேிப் 

மபாருள்களுக்கும் ஒேி தரும் ளபமராேிப் 

பிழம்பாகப் பிைங்கி நிற்ைறல விேக்குதல் 

காைலாம். 

 

வேரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் ததாண்டிமைப் தபருமமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் ததாமக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுமை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2019 திரு.ந.கருணாநிதி 

   

   

   

   

 

தமிழ்ச் மசம் ல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   

திருப்ேத்தூர் மாவட்டம் 
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  பழறமறய அைிவது தற்மபருறமக்கன்று, 

மடிந்திருப்பதற்கும் அன்று. நம் முன்ளனார் 

கள் ஓவியத்தில், காவியத்தில், இறசயில், 

கூத்தில், பரதத்தில், தாேத்தில், ஆறடயில், 

அைிகலத்தில், உண்டியில், ஊர்தியில், 

கல்லில், மசம்பில், அம்மம்ம, எவ்வேளவா 

நுண்ைிய கறலத்திைன்கறேப் பறடத்த 

வர்கள் என்று அைியும்ளபாது, அந்த வழியில் 

ளதான்ைியவர்கள் நாம் என்று உைரும் 

ளபாது, அந்த உைர்வால் புதிய உரம் மபறு 

கின்ளைாம்; புத்தாக்கத்தில் ஈடுபடுகின் 

ளைாம்; ளமலும் தமிழ் நாகரிகத்றத 

வேர்க்கின்ளைாம்.  
 

திருக்ளகாயில் 
 

  தமிழ் நாகரிகக் கறலமயல்லாம் மதாக்கி 

யிருக்கும் மபாதுவிடம் திருக்ளகாயிலாகும். 

ஒரு சிற்றூர்க் ளகாயிறல நுறழந்து பார்த் 

தாற்கூட, உட்சுற்று புைச்சுற்று, தலமரம், 

மகாடிக்கம்பம், தூண்வடிவு, புறடச்சிற்பம், 

சரவிேக்கு, கற்படிமம், மசப்புப்படிமம், கல் 

மவட்டு, நாகசுரம், ளமேதாேம், பூப்பலி 

பூறச முறை, மைிளயாறச, மதய்வ 

ஊர்திகள், சிறு ளதர்கள், பல்லக்குகள் எனப் 

பல கறல வடிவங்கள் நம் கண்முன் 

ளதான்றுகின்ைன. 

 

வேரும்... 

  கறலகள் அறுபத்து நான்கு என்பது 

மபாது வழக்கு. இந்த எண்ைிக்றகறய ஒரு 

மதாறகயாகக் மகாள்ே ளவண்டும். இதன் 

வறகயும் விரிவும் காலந்ளதாறும் மபருகி 

வரும். எண்ைிக்றகக் கைக்றகப் மபரிது 

படுத்த ளவண்டியதில்றல. கறலகள் எப்படி 

உருவாகின்ைன? மக்கட்குத் தரும் பய 

மனன்ன? இவற்றை எங்ஙனம் காத்துப் 

ளபாற்ை ளவண்டும்? திருக்ளகாயில்கட்கும் 

கறல கட்கும் மநருங்கிய பிறைப்பு எத்த 

றகயது? இவ்வறகயில் கருத்துக்கறே 

விேக்கிக் மகாள்வது மபரும்பயனாகும். 

 

 நம் மூதாறதயர்கேின் மபருறமறயயும், 

வழிவழித் தறழத்து வந்த தமிழ்க் கறலகேின் 

பண்பிறனயும், இக்கறலகறே இன்றும் 

உயிர்ப்பாகக் காத்து வரும் திருக்ளகாயில் 

கேின் அறமப்பிறனயும் நாம் மதள்ேத் மதேி 

வதால், நம்றமயைியாமளல நமக்குள் ஒரு புத்து 

ைர்ச்சியும், பற்றுைர்ச்சியும் பாய்ந்ளதாடு 

மல்லவா? ஊணும், உறடயும் மக்கட்கு உயி 

ரல்ல; ஒழுக்கமும், உைர்ச்சியுளம மக்கட்கு 

உயிர்மமய்.  
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O, Sea, you crawled itching on the wheeled 

route  

of my lover's mighty chariot! You enjoyed that 

friction!  

I Hail thee Sea! Thy invasive act! On that count, 

our relation  

is strained! Aren't you my rival!  

I still hail thee sea! Don't I? 

If it goes to Mother's knowledge what can I.. 

(Maid in behalf speaks-Chorus) 

37 

 

 

 

 

 

Wearing choice red oval monga corals, 

in cabochon cingulum clad, 

Littoral Lord picnics  

from some sea-pen over paddy fields  

and plains of Marudam! Hard-hit by mind-

churner  

Manmath's, missiles from laurel inophyllum 

grove,  

wounded am I, eyes all over, a marine coat of 

mail  

of rashes flushed unhealed, ineffable! If mom 

sees  

the range and change, how explain the ex-plain!  

38 

To Continue... 

Canto - 7 
 

O, littoral nymphae nouchali! In afflicting dusk 

mine eyes  

pine in solitude; unlike them  yours do, blessed 

are you  

to close in sleep! Honey-full is Your calyx! Think 

you dream, 

moist right now! If my Lord you find, won't you 

tell my sadness! 

34 

O merciless limpid watery main! Wiped clean 

you've the wheel track  

of my Lord's chariot that has plied through! I 

soothe my self seeing that,  

can I henceforth! Though with us you be, his 

track you've crossed  

to your delight. Like as he, you too don't seem to 

have known 

I am ill and nil! 

35 

My lover's chariot wheel marks  you, ebbing sea, 

have spoilt! 

O, cool flower abounding grove! O, swan feath-

ering with yours!  

O, chilly port to dip! None of you has told him, 

methinks, 

parting and going thus is unbecoming him! Is it 

virtue! 
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குழந்றத இைக்கியம் ! 

முமனவர் பதவி நாச்சியப்பன் 

......      ......      ...... 
எங்கும் ஈக்கள் மமாய்த்திடுளத 
இரவில் மகாசுக்கள் வந்திடுளத ! 
......      .......    ...... 
கழிவுநீர் மவேிளய ஓடிடளவ 
கால்வாய் நன்ைாய்க் கட்டிடுவீர் 
உள்ளே மவேிளய தூய்றமயிறன 
ஒவ்மவாரு நாளும் 
காத்திடுவீர்." 
 

  வீட்டுச் சுற்றுப்புைத் தூய்றமயும் மிகமிக 
அவசியம்.அவற்றைக் குழந்றதகள் புரிந்து 
மகாண்டு தூய்றம ளபை முன் வரும் 
வறகயில் இப்பாடறல இயற்ைியுள்ோர் 
கவிஞர் அரு. அழகிரி. 

" வீதியில் விற்கின்ை பண்டங்கள் 
 விறல குறைமவனினும் ளவண்டாளம ! 
ஈக்கள் மமாய்த்த மபாருள் யாவும் 
எேிதில் ளநாய்பற்ை ஏதாகும் 
தீறமகளே அறவ பயப்பதனால் 
திடமாய் ஒதுக்குதல் நன்ைாகும். 
மதாற்று ளநாய்கள் பற்ைாமல் 
தூய்றம காத்து வேர்ப்ளபாளம ! 
 

  வீடும் சுற்றுப்புைமும் தூய்றமயாக இருப் 
பதுடன், ஈமமாய்த்த பண்டங்கறே உண்ப 
தும் ளநாய்க்குக் காரைமாகுமமன கவிஞர் 
வாசுகி மஜயரத்தினம் பாடுகிைார். 

   எல்லா வறகயிலும் தூய்றம ளபாற்றும் 
பண்றபக் குழந்றதகளுக்குச் மசால்லும் 
பாடல்கள் குழந்றத இலக்கியத்தில் 
உள்ேன. 

 

வேரும்... 

  "ளநாயற்ை வாழ்ளவ குறைவற்ை மசல்வம்." 

என்பது முதுமமாழி.  ளநாய்க்கான கிருமி 

கறே உருவாக்குவது தூய்றமயற்ை சூழல். 

எனளவ தூய்றம ளபாற்றுவது மிகச்சிைந்த 

பண்பு. 
 

"உடலில் உறுதி உறடயவளர 
   உலகில் இன்பம் உறடயவராம். 
........       ........      ........ 
சுத்த முள்ே இடமமங்கும் 
     சுகமும் உண்டு;நீ  அதறன 
நித்தம் நித்தம் ளபணுறவளயல் 
   நீண்ட ஆயுள் மபறுவாளய ! 
.......     .......      ..... 
தூய காற்றும் நன்னீரும் 
   சுண்டப் பசித்த பின் உைவும் 
 ளநாறய ஓட்டி விடுமப்பா ! 
   நூறு வயது தருமப்பா ! " 
 

 

 

 

 

 

 

  கவிமைி இப்பாடல் வழி, தூய காற்று, 
நல்ல நீர், சுத்தமான இடம் ஆகியறவ உடல் 

நலத்றதத் தரும் என்கிைார். அதனால் 

தூய்றம ளபணும் பண்றபக் குழந்றத 

கேிடம் வேர்க்க ளவண்டும் என்கிைார். 

" வீட்றடச் சுற்ைிப் பார்த்திடுவீர் 
விதவிதமாய்ப் பூச்சிகள் மதரியுளத. 
கரப்பான் மூட்றடப் பூச்சிகள் 
கண்ட இடங்கேில் திரிகிைளத. 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   
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9. Virtue Sin 
 

  The good Lord had made him live.  

  Everyday the Divine Name of Lord Muruga' 

would move I would move his heart to deep           

devotion and piety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Even though tremendous misfortune was 

stalking him, he always wished well to others. 

So good were his intentions. 

  Therefore, he became prosperous day by 

day. 

  Be like him. 

  Believe in God. 

  If the sorrows that come do not vanish like 

dew, then do not believe in the Hindu religion. 

  "Virtue; sin; which fool said that?" 

  "Heaven; hell; where are they?" 

  "Sin and virtue will only be considered in 

Heaven, so why think of it now? Let us think 

about them later." 

  These are all golden utterances from our 

store of so-called common sense. 

  Sin', "Virtue', 'Heaven', "Hell' these are words 

normally mocked at by youth. 

  Our youth would say, "those are words are 

words uttered by old men with weakened 

nerves in fear of death." 

 

  Stories such as, "If you do good, you will 

reach Heaven where various feasts will await 

you; if you do evil you will fall into hell where 

you will roasted in oil," look naturally ridiculous 

to them. 

 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   

 
Everlasting Tradition! 

கமலத்திலகம் திரு தி சீமத சிதம்பைம் 29 



23 

  Is this not truly the state of neutrality where 

preference and aversion are at once beyon-

ded ? Is this not  

"பவண்டுதல் பவண்டோவம இலோத நிவல"? 

  Saiva Siddhantam calls this state "Iruvinai-

oppu".  This indeed is a consumation devoutly 

to be wished.  Iruvinai oppu is the harbinger of 

"Malaparipakam". 

 Now a few words of explanatiion about these 

concepts:  Vinai, Kanmam (Karma) are all words 

known to us. 

  But not many are aware of the philosophical 

connotation of these words which are synony-

mous. Karma refers both to deeds and to results 

or fruits of deeds.' “Whatsoever a man 

s o w e t h ,  t h a t  s h a l l  h e  a l s o 

reap” (N.T.Galatians, vi, 7.) We sow that we 

may reap and then we reap that we may sow. 

This goes on, as it were for ever. If we do some-

thing which is good the outcome too is good. As 

Avvai says : 

 

"Righteousness causes increase, sin decrease ;  

Past deeds account for present possession  

Consider this : All religions proclaim this:  

'Ever do good that drives evil away." 

புண்ணிேமோம்  ோவம்ப ோம் ப ோன நோட் தெய்த அவவ  

மண்ணிற் பிறந்தோர்க்கு வவத்தத ோருள் -  

              எண்ணுங்கோல்  

தீததோழிே பவறில்வல நன்வம தெேல். 

தெோல்லும் தீததோழிே நன்வம தெேல். 

 

  Shakespeare says: "Sow'd cockle reaped no 

corn.” If we sow in ashes, we reap in dust. That 

indeed is niyati. The great atheist R.G.Ingersoll, 

after all, spoke truth only when he so bluntly  

asserted thus: There are in nature neither           

rewards nor punishments-there are conse-

quences." We knew this long, long ago; but we 

have forgotten it.  

  The Puranaanooru says: 

"Neither evil nor good is by oth-

ers caused.' (தீதும் நன்றும் பிறர்தர 

வரா). Again the Thiruvacakam 

says: "We to our selves are kin; 

our fate is by us wrought." (தாமே தேக்குச் 

சுற்றமும்; தாமே தேக்கு விதி வகையும்). 

 

To Continue... 
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  திருநாவுக்கரசர் இனிறமத் தமிழால் நம் 

மநஞ்சம்  கனிவிக்கும் அருட்மசல்வர் நாவரசர் 

மசல்லும் இடங்கேில்  எல்லாம் மக்கள் மங்க லம் 

மபாழிய மைி மநடுந்ளதாரைம் கட்டி கண் 

ணுக்கு இனிய வன்குறல தாங்கிய கமுறகயும் 

மடல் நிறைந்த வாறழறயயும் நாட்டி மாறல 

ளநரங்கேில் விேக்மகாேி மாறலகோகத்  

மதாங்கவிட்டு எங்கும் நறுமைம் கமழ வரளவற் 

ைனர் எனப் மபரிய புராைம் ளபசுகிைது. 

 

 

 அப்பர் தாங்கிவரும் ளகாலம் சிவக் ளகாலம், 

அன்புக் ளகாலம், மதாண்டுக் ளகாலம் எனக் 

கண்டவர் அறனவரும் மதாழுதனர். உண்றம 

அடியாறரக் கண்டதும் உள்ேமும் உடம்பும் 

உண்றம மமய்ளயாடு ளதாற்றுவிக்கின்ைன. 

தாமாகளவ பார்த்த கைளம எண்ைம் மசயல் 

ஆகும் ளநரம் எனக் கூடாமளல வைங்கிப் 

ளபாற்றும் தன்றம நிறலறய அவர் உருவம் 

அறனவருக்கும் வழங்கி விடுமாம்.   

  வைங்கத் தறல றவத்து வார் கழல் வாய் 

வாழ்த்த றவத்து இைங்கத்தன் சீர் அடியார் 

கூட்டமும் றவத்து நடந்து வரும் தாண்டக 

ளவந்தர் மசந்தமிழால் அப்பர் மபருமான் 

தலங்கள் ளதாறும் பாடி வந்துள்ோர். அவறரக் 

கண்டவர் றகயும் தறல மிறச புறன அஞ்சலி 

எனக் கண்ணும் மபாழிமறழ ஒழியா ளதறவய் 

யுந் தறகமயன என்ை ளசக்கிழார் மசம்மமாழிக் 

கிைங்கச் மசஞ்சறட வானவரின் அடியாரான 

அப்பர் அன்புக் கடலாய்ச் காட்சி அேித்தி 

ருக்கிைார்.   

  அப்பர் மபருமான் திருமனமும் உழவாரத்  

தனிப்பறடயும், தாமுமாகிப் பார்வாழ திருவீதி 

பைிமசய்து பைிந்ளதத்திப் பரவிச் மசல்வார்.  

வழியிளல கிடக்கும் கல்லும் முள்ளும் புல்லும் 

புதரும் கறேவதற்காகக் றகயில் உழவாரத் 

திருப்பறட எனும் புல்கறேயும் கருவி ஒன்றை 

என்றும் றவத்திருப்பார் என்பது அவறரக் 

காட்டும் ஓவியம்.   

  பஞ்சம் நிறைந்த இடமமல்லாம் மசன்று 

மக்களுக்கு உைவு வழங்கினார். மசால்லால் 

சாற்ைிச் ளசாைிட்டார்,  துயர் கூர் வறுறம மதா 

றலத்து விட்டார் எனவும் கூறுவர். அப்பரும், 
சம்பந்தரும் மசய்த தறலசிைந்த அன்னம் 

பாலிக்கும் மகாறடயாகிய மகாறடயாகிய திருச் 

ளசாற்றுத் மதாண்டு மபரிதும் ளபாற்ைத்தக்கது. 

படமாடும் ளகாயில் பரமனுக்குக் மகாடுப்பறத 

விட நடமாடும் ளகாயில் நம்பர்கோகிய மக்க 

ளுக்கு உைவு மகாடுப்பது தான் உயர்ந்தது 

எனத் திருமூலரும் மமாழிகின்ைார். 

  ளசாறு என்பது மரத்தின் உள்ேிருக்கும் 

மவண்றமப் பகுதியாகவும் மமன்றமறயயும் 

குைிப்பதாக இலக்கியங்கள் காட்டுகின்ைன.  

மவந்த அரிசிறய அன்னமாக உண்ணும் நிறல 

மவற்ளசாைாகவும் மசால்லப்படுகிைது.  பாகளம 

ளசாறு பற்ைினவா ளதாள் ளநாக்கம் என்பது 

திருவாசகம்.  இங்கு ளசாறு முத்திறயப் பாடு 

வதாக உள்ேது.   ஏற்றுக உறலளய! ஆக்குக 

ளசாளை! என்பது புைநானூறு ( 172 ) வட 

மவண்ைக்கன் தாளமாதரனார் என்னும் புலவர், 

பிட்டங்மகாற்ைன் என்ை மன்னறனப் பாடி 

அவனால் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிைார். 

  தான் மபற்ை இன்பம் மபறுக இவ்றவயகம் 

என்பதற்கிைங்கப்  பாைனுக்கு அவறரப் 

பற்ைிக் கூை அவன் மகிழ்ந்து தன் சுற்ைத்தா 

ருக்கு உறரக்கும் துறையில் றவத்து இப்புை 

நானூற்று பாட்றடப் எழுதுவதாக உறரளவந்தர் 

ஔறவ குைித்துள்ோர்.  

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   

 

பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 

மசவ்விமச  ா ணி திரு தி சீமத ம ய்கண்டான் 
40 
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  ‘என்னதூஉம் பரியல் ளவண்டாம் வருவத 

னாடி ஐவ்வனங் காவலர் மபய்தீ’ என்பதில் 

ஐவன மநல்றலக் குைிப்பிட்டு உறல றவத்துச் 

ளசாறு ஆக்குவது குைித்துப் பாடி இருக்கிைார்.   

எனளவ ளசாறு தந்து மசாக்கநாதறர வைங்க 

வழிகாட்டியளதாடு பசி நீக்கிப் பக்தி பற்ைிப் 

ளபாதிக்கும் அப்பர் மபருமானின் அன்பு வழி 

அைிந்து மகாள்வது நமக்கு அவசியமாகிைது. 
 

  முன்ளனார் மமாழி மபாருளே அன்ைி அவர் 

மமாழியும் மபான்ளனளபால் ளபாற்றுளவாம் எனத் 

திருநாவுக்கரசர் சங்க இலக்கியக் கருத்துக் 

கறேயும் மசாற்மைாடர்கறேயும் எடுத்தாள் 

வறத அவர் பாடிய பல பதிகங்கேில் காைலாம். 

இறைவனின் உண்றம மநைி என்ன என 

தன்றனத் தாளன ளகட்டுக் மகாண்டு தன் 

பாடல்கள் மூலம் அைிவியல் சார்ந்த ஆராய்ச் 

சியில் முற்படுவறதக் காைலாம்.   

 

  பரியர், நுண்ைியர், பார்த்தர்க்கு அரியவர், 

அரிய பாடலர், ஆடவர் அன்ைியும் கரிய கண்டத் 

தற் காட்சி பிைர்க்மகல்லாம் அரியமரன்றும் 

சிந்றத கண்ைத்தராய், சந்தி வண்ைத்தராய் 

தழல் ளபால்வளதா, அந்தி வண்ைமும் ஆவர் 

என்றும் அந்திப் ளபாதழகாகிய வண்ைமும் 

ளசாதியின் வண்ைமும் மாமைி அண்ட 

வண்ைமும் ஆவர் என ஒேி வடிவாகளவ 

இறைவறன இறைஞ்சுகிைார். ஒேி அறலயின் 

மீநுண்ைிய மபாருண்றமகோக அணுவினும் 

சிைிய அதிநுண்றம மகாண்ட ளநளனா துேி 

கோகக் கண்டைியப்பட்டுள்ே ஹிக்ஸ் ளபாசா 

துகள்கள் ‘இறை துகள்கள்’ என்ளை  

இயற்பியலாேர்கள் மபயரிட்டது இங்குக் 

குைிப்பிடத்தக்கது.   

 

 

  இறைவறன நம் நாவுக்கரசர் கூழாம் 

மகாண்ட மபாருளே எனத் மதரிவிக்கின்ைார். 

‘என் உள்ேம் ளகாயிலாக, அன்புைர்றவ 

இருத்தி அடிளயறனக் கூழாட் மகாண்டு 

அருள் மசய்தவர் எனப் பாடுகிைார்.  
 

  இவ்வாறு இறைவறன உைர்வறதத் 

தனித்திருக் குறுந்மதாறகயில் இப்பாடறலக் 

கூறுகிைார். 
 

‘விைகில் தீயினன், பாலில் படுமநய்ளபால் 
மறையநின்றுேன் மாமைிச் ளசாதியான் 
உைவு ளகால் நட்டு உைர்வுக் கயிற்ைினால் 
முறுக வாங்கிக் கறடய முன் நிற்குளம ! 
 

எனப் பாடுகிைார். இறைவன் எரிக்கும் விைகில் 
மறைந்திருக்கும் மநருப்பு ளபான்றும் பாலில் 
கறரந்து கண்ணுக்குப் புலனாகாமல் மறைந் 
திருக்கும் மநய்ப் ளபான்றும் திகழ்கிைார். 
ஒேிர்ந்து மின்னும் பேபேக்கும் மைியின் 
ஒேிக்கீற்ைான ளசாதியாய் விேங்குகிைார். 

 

 இறைவறன நம் உைவினராக உள்ேிருத்திக் 
மகாண்டு அவர் அன்றபளய உைர்வாக்கி 
ஞானக் கயிறு மகாண்டு உள்ேத்தில் நன்கு 
கறடய அமுதமாய் மவேிப்படுவார் எனப் புலன் 
களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிறலயில் இருக்கிைார் 
என மமாழிவது கறடந்து உள்ேிருக்கும் 
கடவுறேக் காை உன்றன உனக்குள் உைர 
ளவண்டும் என்பறத மவேிப்படுத்துகிைார்.   

  அடியார்கள் சிந்றதறய ஆலயமாகக் 
மகாண்டவன் ஆண்டவன். ளதடித் ளதடும் 
ளதவறன என்னுள்ளே ளதடிக் மகாண்ளடன் 
என்பது அப்பர் மபருமானின் அருள் வாக்கு. 

வேரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   
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  இந்திய கறலறயச் சார்ந்த இப்ளபாதி 

ருக்கும் இருப்பு மகாஞ்சம் இரண்டாயிரம் 

வருடங்கட்கு ளமற்படும். ஆயின் இக்காலத் 

துள்ளே, இக்கறலயிறனச் சார்ந்த எத்த 

றனளயா சாறககள் ஓங்கி வேர்த்து இைந்து 

ளபாயின. எத்தறனளயா சாதியார்கள் இந்தி 

யாவின் மீது பறடமயடுத்து வந்தது, 

இந்தியரின் ஞானத்திறன எண்ைிைந் 

தனவாக ளவறுபடுத்தியது; எத்தறனளயா 

கைக்கில்லாத அரசாட்சிகளும் ஆளுறக 

மசய்து அவலமாய்ப் ளபாயிற்று. ஆகளவ, 

அளநக சாதியர்களுறடய உயர்ந்த குைிப்பு 

களும், எண்ைங்களும், அவர்கள் பயமும் 

நயமும், அவர்கள் ஆறசயும் அன்பும், இக் 

கறலகேில் கறல பற்ைிய மதேிவில் பன் 

மாதிரியாக பதிக்கப்பட்டுக் கிடப்பது ஆச்ச 

ரியமன்று.  
 

  

 எவ்விதம் எல்லாவித இந்திய தத்துவ 

ஞான மதங்கேிலும், உபநிடதப் மபாரு 

ோகிய ளவதாந்தக் கருத்து மபான்சாடு 

ளபான்றும் ஊடுருவிச் மசல்லாகின்ைளதா, 

அவ்விதம், இவ்விந்தியக் கறலயிலும், மன 

த்றத ளபதிக்கும் விதமான ளபதங்கள் 

காைினும், அடியில், ஒரு அளபதமும் காைக் 

இங்குக் காைப்படும் அளபத ஞானமும் 

அந்த ளவதாந்தப் மபாருளேயாகும். ஏமன 

னின், இந்தியர்கள் அைிவின் நுணுக்கமும் 

ஒன்ளை யாமல்லது பலவாகா. 

 

 

 

 

 

 

  இந்திய மகிமா பிரபாவத்தின் அந்த 

ரங்கத்தான் என்றன? ஒருவிதமும் தாற் 

பரியமன்று, ஒருவித நூலன்று, மற்று, 

எல்லாரும் மதரிந்த மபரிய அந்தரங் கமும் 

எல்லா ஞானமும் உண்றமயும் அதீத 

மாயும் அகண்டமாயும் உள்ேது என்பதும், 

புதிதாய் உண்டாக்கப்படுவது அன்று. 

ஆனால் காைக்கிறடப்பது என்பதும், 

ளநரில் காட்சியாகும்படியான சுவானுபூதி 

பகுத்தைியும் அைிறவவிட அகத்தமடங்கு 

அதிக மமன்பதுளம. 

 

  நம் கறல, அேக்கவும் முடியா எடுக்கவும் 

குறையா ஒரு மூல பண்டாரம். நாம் 

இதுவறரயும் காைக்கிறடக்காதபடி இருக் 

கின்ைது.  

 

வேரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   

 

இந்தியக் கமலகள்! 

அறிஞர் திலகம் பே.எம்.நல்லசாமிப்பிள்மள 
1 
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பூமறழ 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   

 

1. உலைத்தமிழ் 27.01.2021-ஆம் நாகைய 

இதழ் வந்தது...ேகிழ்ச்சிகயத் தந்தது.  

புதிய வரவான "நீ.ைந்தசாமி எனும் புலகேயாைன்" 

என்ற பகைப்பிகனத் தரும் அருந்திறனாைர் 

மபராசிரியர் வீ. அரசு அவர்ைளுக்கு முதலில் என் 

வாழ்த்துக்ைகை உரித்தாக்கி ேகிழ்கிமறன்.  

"நீ. ை.அவர்ைளின் வாழ்க்கை அவரது புலகே சார்ந்த 

சசயற்பாடுைள் ஆகியவற்கறப் பதிவு 

சசய்யமவண்டிய அவசியம் இருக்கிறது "என்று 

மபராசிரியர் வீ.அரசு அவர்ைளின் வரிமய, 

அக்ைட்டுகரகய  படிக்ைமவண்டிய அவசியத்கத 

நேக்கு உணர்த்துவதாை உணர்கிமறன்.  

"ேருத்துவத்துகறயில் புற்றுமநாய்த் துயர்தீர்க்கும் 

ைலங்ைகர விைக்ைத்கத நாடு இழந்துவிட்ைது "என்று 

பதிவு சசய்திருக்கும் ேருத்துவர் தமிழ்ச்சசம்ேல் 

சேய்ைண்ைான் அவர்ைளின் வார்த்கதைள் ைண்ணீகர 

வரவகழத்துவிட்ைது. புற்றுமநாய் ேருத்துவ 

ோமேகத ைாக்ைர். சாந்தா அம்கேயாரின் புைழ் 

பூவுலகில் என்றும் நிகலத்திருக்கும் என்பது 

உறுதிமய.  

இன்னும், இதழ்மதாறும் சவளியாகும் பூேகழப் 

பகுதியில்  சவளியாகும்  

அறிஞர்ைளின் ைருத்துக்ைளும் நம்கே சவகுவாை 

ைவர்ந்துவிடுகிறது.  

இந்த இதழின் பூேகழப் பகுதியில் "அரிய 

சசய்திைளின் ைருவூலோை உலைத்தமிழ் விைங்குகிறது 

"என இலக்கியச்சுைர் த.இராேலிங்ைம் 

சசால்லியிருப்பதும், உலைத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவன 

மபராசிரியர் முகனவர் சுமலாசனா "நிகறய அயலைச் 

சசய்திைகை அறிந்துசைாள்ை நல்வாய்ப்பிகனத் 

தந்திருக்கிறது உலைத்தமிழ் மின்னிதழ் " எனச் 

சசால்லியிருப்பதும் மிைச் சரியான ைருத்துைைாகும்.  

கவிஞர் ப ரோ, 

தமிைக அரசின் தமிழ்ச் தெம்மல் விருதோளர், 

திருதநல்பவலி. 

 

2. ைாக்ைர் சேய்ைண்ைார் ைட்டுகர 

அருகே. மநாபல் பரிசுக்குத் தகுதியானவர் 

சாந்தா அம்கேயார் அவர்ைள் !  

வாழ்ை அவர் புைழ்! 

தமய்ஞோனி பிரோ கர்  ோபு  

3. Dr T N R's Atmic Poise reminds me of 

monogeneia leading to a growth and evolution 

into homo perfectionis. This greeks call 

helikia. We do need the triguna complex in troth to attain 

that. Thus are we created by Supreme  in the Paramavyo-

mam! I hear more voices than one in the essay of Dr TNR 

so well started. Thanks to the mentor line. Once when KGS 

my professor on my referring to Gunatraya vibhagam, in 

casual chat shut me out saying, you can't put out desire; 

nor can sever bonds, nor can unmind mind, why so phleg-

matic in being quick! This start of Dr TNR is a great treat 

to continue for ever. 
 

Dr Somalay's citing Amanda's lines ring ever in the ear, in 

the year 2021!..:- 
 

From the Hill We Climb: 

"...victory won't lie in the blade 

But in all the bridges we've made 

That is the promise to glade 

The hill we climb... 

..... more than a pride we inherit, 

it's the past we step into 

and how we repair it! 
 

But while democracy can be periodically delayed 

it can never be permanently defeated. 
…..Prof.S.A.Sankaranarayanan, 

Kumbakonam. 

 

4. கதப்பூச நாளில் கசவம் ஓங்குை! 

எல்லாமே ம ாதிேயம் உண்கே தாமன! 

எதற்குமேநல் லடிநாதம் அன்பு தாமன! 

வல்லானின் வாய்க்ைாலில் இட்ை சதல்லாம் 

வாழ்விக்கும் "சன்ோர்க்ைப்" பயிரின் ஆட்சி! 

ைல்லாதார் ைற்றார்தாம் ைண்ை ைாட்சி 

ைல்லிருக்கும்"மதகர"மபால ைைவுள் ோட்சி! 

நல்லாராய் வல்லாராய் வாழ வள்ைல் 

இராேலிங்ைர் அருள்மபசும் 

இத்"கதப் பூசம்".  

.....திரு..வி.ஜி.இளங்பகோவன் 
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5. அருட்சபருஞ்மசாதிகய 
அட்கையில் தாங்கிய அறுபதாம் 

உலைத்தமிழ் இதழ், அறுசுகவ விருந்தாை 

அகேந்திருந்தது.  

உலைத் தாய்சோழித் திருநாள் குறித்த உகரயில், 

ோண்புமிகு அகேச்சர் சோழிப்மபார் தியாகிைகை 

நிகனவு கூர்ந்தது சிறப்புகையது.  

கதப்பூசத் திருவிழா தமிழ்நாட்டில் ேட்டுமின்றி, 

எவ்வாறு உலகின் பல நாடுைளிலும் சிறப்பாைக் 

சைாண்ைாைப்படுகிறது என்பகதயும், அதன் 

சதான்கேச் சிறப்கபயும், இலக்கியச் சிறப்கபயும், 

ஆசிரியம் பகுதி அழைாை எடுத்துகரக்கிறது. அதகன 

விடுமுகற நாைாை அறிவித்த தமிழை அரசு 

மபாற்றுதற்குரியது.  

பன்சோழி அறிஞரான நீ.ைந்தசாமிப் புலவர் மபான்ற 

சான்மறார் குறித்துப் மபாதிய பதிவுைள் நம்மிகைமய 

இல்கல எனும் குகறகய, உலைத் தமிழிதழ் 

தன்னுகைய ைட்டுகரைளின் மூலம் தீர்த்து கவப்பது, 

ஆன்மறார் அகனவரும் பாராட்ை மவண்டிய 

அருந்தமிழ்த் சதாண்டு ஆகும். 
 

இகசஞானி இகையரா ா அவர்ைளின், ‘மதன்தமிழ்த் 

திருவாசைத்திற்குப் புதிய இகசப்புகனவு’ குறித்த 

ைட்டுகரயில், எல்கலைள் இல்லா இகசயால்  

ேதங்ைள், நாடுைள் மபான்ற எல்கலைகையும் ைைந்து, 

ஒருகேப்பாட்கை நிறுவ முடியும் என முகனவர் 

ந.அருள் ஐயா உணர்த்தும் உறுதிப்பாடு 

ஒப்பற்றதாகும்.   

அசேரிக்ைாவின் இைம் அரசகவக் ைவிஞர் 

அமேண்ைா குறித்த பதிவு நம்கே அயர கவக்கிறது! 

ைவிகதயின் சிறப்கப உணர்ந்து மபாற்றுவதுைன் 

நில்லாேல், அதற்கு உயரிய ேதிப்பும் அளித்து 

ேகிழும் அசேரிக்ைாகவ நாமும் உைோர வாழ்த்தி 

ேகிழ்மவாம்.  

‘ேகறேகல அடிைைார் ோட்சி’ ைட்டுகரயில், 

ைாலச்மசப முகறயில் இருந்த தமிழ்ப் சபாழிகவ, 

விரிவுகர, சசாற்சபாழிவு என்ற நிகலக்கு 

மேம்படுத்திய தமிழ்க் ைைலின் தனிப்சபரும் 

சதாண்டு, அவரது தனித் தமிழ்த் சதாண்டிற்கு அணி 

மசர்க்கிறது.   

திருவருட்பா குறித்த உகரமவந்தரின் அருகேயான 

ைட்டுகரயில், சிறு சதய்வங்ைகை குறும்புத் மதவர் 

என்று வள்ைலார் குறிப்பிட்ை சசய்தி,  

 ல்குழுவும்  ோழ்தெய்யும் உட் வகயும் 

பவந்தவலக்கும்  

தகோல்குறும்பும் இல்லது நோடு 

என்ற குறட்பாவிகன நிகனவூட்டுகிறது! 

திரு.சசல்லத்தம்பி அவர்ைளின் ைட்டுகரயில், 

சதான்கே நாைரிைம் உகைய இந்தியாவிற்கு, 

நாைரிைத்கதக் ைற்றுக் சைாடுத்தவர்ைள் நாங்ைள் என்று 

ஒருைாலத்தில் சபருகே மபசிய ஆங்கிமலயரின் 

உண்கே வரலாறு, அவர்ைளின் தாழ்ந்த நிகலகய 

சவளிச்சம் மபாட்டுக் ைாட்டுகிறது.  

மூதறிஞர் வ.சுப.ோணிக்ைம் அவர்ைள் பல்ைகலக் 

ைழைங்ைளின் சபாறுப்பும் குறிக்மைாளும் எவ்வாறு 

இருக்ை மவண்டுசேனக் குறிப்பிட்டிருப்பது, சபான் 

எழுத்துக்ைைால் சபாறிக்ைப்பை மவண்டிய சசய்தி 

ஆகும். 

குழந்கத இலக்கியம் ைட்டுகரயில் ைவி மயாகி 

சுத்தானந்த பாரதியாரின் பாைல், அகதப் படிப் 

பவர்க்கும் வீரம் ஊட்டும் வண்ணம் வீரச்சுகவ 

மிகுந்து மிளிர்கின்றது. 

ேருத்துவத் துகறக்மை ோண்பு மசர்த்த  ேருத்துவ 

மேகத திருமிகு.சாந்தா அவர்ைள் வாழ்க்கை குறித்த 

ைட்டுகர, அந்த ேருத்துவ ோேணியின் ோட்சிகே 

மிகுந்த பணிைகையும், அவரது அைப்பரும் அர்ப் 

பணிப்பு உணர்விகனயும் சிறப்பாை எடுத்துகரக் 

கிறது. அறிஞர்ைைான திரு. சி.வி.இராேன், திரு.எஸ். 

சந்திரமசைர் ஆகிமயாரின் வழி வந்த அந்த 

அன்கனக்குப் ‘பாரத ரத்னா’ பட்ைம் அளித்தாலும் 

தகும்.  

திரு.துவர தன ோலன் 

 
6. உலத் தமிழ் ைண்மைன் தமிழமுதம் 

உண்மைன் ஐயா மபராசிரியர் வீ அரசு வரவு 

உலைத் தமிழுக்கு சபருகே நீ ை ைட்டுகர 

மிைவும் அருகே மசாேமல உகரயில் 

ைவிதாயினி சேத்துவ ைவிகத மிைவும் 

அருகே ைாக்ைர் சேய்ைண்ைார் ைட்டுகர 

சிறப்பாை உள்ைது ேருத்துவ ோமேகத 

சாந்தா இழப்பு உலை ோந்த மநயத்திற்கு மபரிழப்பு 

நாள்மதாறும் உலைத்தமிழுக்கு பட்கை தீட்டும் 

நண்பர் அருளின் பணி யிகன பாராட்டுகிமறன். 

.....ப ரோசிரிேர் வோ மு பெ ஆண்டவர்  ச்வெேப் ன் 

கல்லூரி தென்வன 30.  

 
 

7. அரசகவக் ைவிஞர்அமேண்ைா பற்றிய 

ைட்டுகர அற்புதம். ேகிழ்ச்சியும்சநகிழ்ச்சியும் 

தந்தன. 
2036 அசேரிக்ை அதிபருக்கு வாழ்த்துக்ைள்! 
 அருளுக்கு ஔகவ சசான்னது நூலில், தமிழறிஞர் நீ. 

ைந்தசாமி அவர்ைள் பற்றிய ைட்டுகர அருகே. 

ேருத்துவத் மதர்வு ேதிப்சபண் சசய்தி  நயோைக் 

கூறியுள்ைார்.‘ 

முவனவர் பதவி நோச்சிேப் ன் 
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8. அருகே மசாமு! 
இப்சபண் அசேரிக்ைாவுக்கும் உலசைங்கும் 

மபாராடும் ஒடுக்ைப்பட்ை ேக்ைளுக்கும் 

நம்பிக்கை நட்சத்திரோைத் சதரிகிறாள். 

உங்ைள் ைட்டுகரயும் சிறப்பு. 

  முழுக்ைவிகத எழுத்து வடிவில் கிகைத்தால் 

அதகன 'அரிோமநாக்கில்' தமிழாக்ைம் சசய்து 

சவளியிைலாம். 

அன்புடன் 

ஈபரோடு தமிைன் ன் 

9. அமேண்ைாவின் பாைலின் சில பகுதிைளின் 

மநர்த்தியான சோழியாக்ைம் அருகே.  

- திரு. ரவி சுப்பிரமணிேம்,  

நியூ தெர்சி, அதமரிக்கோ  
 

10. அமேண்ைாவின் ைவிகதகய சதாகலக்ைாட்சியில் 

பார்த்து ரசித்மதாம்.  அகத விை ேகிழ்ச்சி தங்ைள் 

ைட்டுகரகயப் படித்தமபாது!  அவரின் சிறப்புைகை 

அருகேயாை எழுதியுள்ளீர்ைள்! வாழ்த்துக்ைள்!  

- திருமதி. தமிழ் அண்ணோமவல,  

ெோன் பிரோன்சிஸ்பகோ, அதமரிக்கோ  
 

11. படித்மதன் பரவசேகைந்மதன் இது மபான்ற இைம் 
ைவிஞர்ைகை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இந்தியாவில் 

யாசதாரு திட்ைமும் இல்கலமய என ஏங்கியது 

எனதுள்ைம். அோண்ைாவிற்கு வாழ்த்துக்ைள்.  

- திருமதி. மன்மதோ பதவி சிவெங்கரன், தென்வன  
 

12. அன்புள்ை அருளுக்கு, 

என் பாட்ைனார் மவலுசாமி மசர்கவ ைாத்து கவத்திருந்த 

பினாங்கில் அச்சடிக்ைப்பட்ை 103 ஆண்டுக்ைால கதப்பூச 

அகழப்பிதகழ சவளியிை மவண்டுகிமறன் . 

அன்புள்ை ேமலசியா நல்ல குோர் . 

இந்மதாமனஷ்யாவில் கதப்பூசம்   குைப்சபருோன் 

துகண  கேைான் தண்ைாயுதபாணி மைாவில் கதப்பூச 

ேமைாத்ஸவப் பத்திரிகை ( 1918 ) 

விக்கிமனஸ்பரர் துதி 

திருவுங் ைல்வியுஞ் சீருந் தகழக்ைவுங் 

ைருகண பூக்ைவுந் தீகேகயக் ைாய்க்ைவும் 

பருவோய் நே துள்ைம் பழுக்ைவும் 

சபருகு ோழத்துப் பிள்கைகய மபணுவாம். 
 

குைப் சபருோன் துதி 
 

ஞால கேைானில் நற்குேரன் ைாட்சி 

சாலப் புைன்றகழக்ைச் சாருமிந்த பத்திரிகை 

சதன்பரவு பூசத் திருவிழா ைண்டுசதாழற் 

ைன்பர்தகேக் கூவி யகழக்ைவரும் பத்திரிகை. 

 

ஸ்ரீ ேத் அைண்ைா ைார சச்சிதா நந்தரூபராய் அருமை 

உருவாைக் சைாண்டு இம்கேயுைன் புமைாணியாவின்  

ைண் வீற்றிருக்கும் நம் வழிபடு ைைவுைாகிய எம்சபருோன் 

மேத்திரத்திற்கு நிைழும் பிங்ைை - கத மீ 12 மததி 

சுக்கிரவாரம் புனர்பூச நேத்திரத்தில் அன்று ைாகல 9 

ேணிக்கி இந்து ஸ்ட்ரீட் 25 நிம்பர் கிரைத்தில் நின்றும் 

சேய்யன்பர்ைள் புகை சூழ விமசஷ வாத்தியக் ைருவிைளின் 

மைாஷ்ட்ைத்துைன் சர்வாபரண அலங்கிருதராயும், 

சவள்ளிேயில் வாைனரூைராயும் இந்திர விோனத்தேர்ந்து 

அடியார்ைளின் சர்க்ைகரக் ைாவடிைமைாடு பத்தி 

சாோர்க்ைோை தேதாலயம் சசன்றேர்ந்தருளியும், 13 மததி 

ேந்தவாரம் பூச நேத்திரத்தில் தேதடியார்ைைால் - ஆங்கு 

நைாத்தும் ேமயஸ்வர பூகசகயயும் பால்க் ைாவடிைளின் 

அபிமஷைத்கதயும் ஏற்று பன்னிரு ைண் ைைாலும் 

அருளுைன் ைைாக்ஷித்து 14 ந்மததி ஆதித்த வார தினம் அதி 

அற்புத சர்க்ைகரக் ைாவடிைளின் 

அபிமஷைத்கதப் சபற்றருளி அன்று ோகல 6 ேணிக்கி 

ஆங்கு நின்றும் சர்வாபரண பூசிதறாயும் புைர் வாறண 

ரூைறாயும் சங்கீத ைானத்துைன் இந்திர விோனத்தாமரா 

ைணிந்து திரு வீதியில் திருவுலாக் சைாண்டு இரவு 9ேணிக்கி 

தானாலாப்பானில் நைக்கும் வானக் ைாக்ஷிகயக் ைண்ணுற்று 

மீண்டும் மிகு ஆைம்பரத்துைன் தேதிருக் கையில் 

மசர்ந்தருளுவார். 

 

இம்ேமைாற்சவ ோைாத்மியத்கத தாங்ைள் இஷ்ை 

மித்திரருைன் இங்கு வி யோகி வழிபடும் நம் சயம் 

சபருோகன திரிைரணங்ைமைாடு இகறஞ்சிமலாைர அனு 

பவைர்ே பந்தங்ைகை நீக்கி இப்பூவின் ைண் உள்ை ைால 

முழுதும் அஸ்ை ஐஸ்வரியசலாடு சபருவாழ்கவயும் கைப் 

பற்றி பிர்ோனந்தமுரக் மைாருகின்மறாம். 

 

இந்தப்பாைகலத்தான் நாங்ைள் பலைாலோைப் பாடி 

ேகிழ்கிமறாம்...... 

 

அவல கடலுக்கு அப் ோபல மவல நோட்டில் அவமந்திருக்கும் 

அைகோன தண்ணீர் மவலபே 

அவல ோயும் மனத்திவடபே சிலபநரம் துதித்தோலும் அருள் 

வோனின் தண்ணீர்  மவலபே 

விவலப ோட முடிேோத மவல அளவு வளம் தகோண்ட பமங்க் 

நகர் தண்ணீர்  மவலவே 

தவலேோட மனம் ஆட தமிழ் வோடித் துதிப்ப ோர்க்கு 

தருவோபன தெல்வ நலபம கலம் ஏறி பமங்க் நகர் கண்டவர் 

தவமேனோம் கோப் ோற்றும் தண்ணீர் மவலபே  

கலம் ஏறி பமங்க் நகர் கண்டவர் தவமேனோம் கோப் ோற்றும் 

தண்ணீர்  மவலபே 

வளம் தந்து நிலம் தந்து த ோருள் தந்பத அருள் தந்து 

 ோலிப் ோன் தண்ணீர்  மவலபே 

மவல நோட்டில் அவமந்தவவன மன வீட்டில் தகோண்டவர்க்கு 

மயிபலறும் தண்ணீர் மவலேோன் 

கவலேோத த ரு வோழ்வும் நிவலேோன சுகவோழ்வும் கண் 

முன்பன தகோண்டு தருவோன் 

கவலேோத த ரு வோழ்வும் நிவலேோன சுகவோழ்வும் கண் 

முன்பன தகோண்டு தருவோன் 

 

இங்ஙனம் 

நோட்டுக்பகோட்வட நகரத்தோர் டில்லீ சுமத்ரோ 

தமர்க்கண்வடல் பிரஸ் No.25 பீச் ஸ்டிரீட் 

பினோங்கு ( 2176 - 12 - 1917 )      
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Tamil Translation of Shakespeare Works 
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சங்க இைக்கியம் அறிபவோம்! 
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அறிவரசன் தமோழியோக்கத் துறை அகரோதி! 
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7 

திரு.அறிவரசன், தறைறமச் தசயைகத்தின் தமோழித யர்ப்புத்துறையில் துறை 

இயக்குநரோக அரும் ணியோற்றியவர்.  அவர் ததோகுத்து றவத்திருந்த அகரோதிச் 

தசோற்கறள அவர் நிறைவோக தவளியிடுகிபைோம். 

121 

Information, Education and Com-

munication (IEC) செய்தி - கல்வி - தகவல் சதொடர்பு 

122 Acting Officiating 

பதிலி அலுவலர் முழுப்சபொறுப்பு 

அலுவலர் 

123 Anti-Cresh bearrier பொலத்தின் பக்கத் தடுப்புக்கம்பி 

124 Advanced jet Trainers நவீன செட் பயிற்ெி அளிப்பவர் 

125 Acte diurna அன்றொடச் செய்திகள் 

126 Arota showed atheromatous 

மகொதமனியில் சவள்ளள சகொழுப்புப் 

படிமொனங்கள் கொணப்பட்டன 

127 Anticiapotary Bail Petition முன் ெொமீன் மனு 

128 Ante-natal  மகப்பபறு கொலத்துக்கு முந்திய 

129 Peri-natal மகப்பபற்றின் பபொது 

130 Post-natal மகப்பபற்றுக்கும் பின்னர் 

131 Assemblage of cycads பளன பபொன்ற செடிவளக 

132 Angiosperm மூடுவிளதச் செடியினம் 

133 Anthropologist மனிதஇன ஆரொய்ச்ெி வல்லுநர் 

134 Archaeology சதொல்சபொருள் ஆரொய்ச்ெி 

135 Archaeologist சதொல்சபொருள் ஆரொய்ச்ெியொளர் 

136 Aptitude சதொழிலொர்வம் 

137 At the outset முதற்கண் 

138 Abney's level மரஉயர அளளவ 

139 Apprenticeship Scheme சதொழில் பழகுத் திட்டம் 

140 Acknowledgement  நன்றியுளர 



 

33 

 

உலகத்தமிழ் | 03.02.2021   

மதோடரப்ுக்கு 

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

ulagathamizh.blogspot.com 

ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 

போரச்வக்கும்... படிப்புக்கும்... 


