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உலகத் தாய்ம ாழித் திருநாள்! 

 ாண்புமிகு அம ச்சர் உமை  

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  இரையவழி பநைரை மூைம் பிைோன்சு 

சவோசையோல் தமிழ்க் கைோச்சோை மன்ைம், 

உைத்த சிந்தரை, போைதி தமிழ்ச் சங்கம் 

சகோல்கத்தோ மற்றும் தில்ைி கரை இைக்கியப் 

பபைரவ இரைந்து நம் பதசத்தின் 

திருமுகமோை அண்ைல் கோந்தியின் பிைந்த 

நோரைக் சகோண்டோடி வருகிை இவ்விழோவில் 

பங்பகற்பது குைித்து நோன் மிகுந்த மகிழ்ச்சி 

அரடகிபைன். 

 

  'பதசத்தின் தந்ரத' அண்ைல் கோந்தியின் 

பிைந்தநோரை 'கோந்தி செயந்தி' எை 

ஒவ்சவோரு ஆண்டும் அக்படோபர் 2ஆம் 

பததியன்று, இந்தியோ மட்டுமல்ை, உைகின் 

பை நோடுகைிலும் வோழும் மக்கள் நிரைவு 

கூர்ந்து வருகின்ைைர். 

 

 

 

 

 

 

  நம் நோட்டின் பதசத் தந்ரதயோக அரழக் 

கப்பட்டோலும், அண்ைல் கோந்தி தன் சநஞ் 

சத்தில் தமிழ்நோட்டுக்சகை ஒரு தைி இடத்ரத 

ரவத்திருந்தோர். 

  'தமிழ்நோட்டில் பிைக்கவில்ரைபய' என்று 

ஏங்கிய அவர், தமிழ் சமோழியின் இைக்கியங் 

கரையும், திருக்குைரையும் படிக்க ஆரசப் 

பட்டு, தைக்குத் தமிழ் கற்றுத்தருவதற்கோக 

தமிழ்ப் பற்ைோைர் ஒருவரை தைது ஆசிை 

மத்தில் ரவத்திருந்தோர். 

  பவறு எந்த சமோழி மீதும், அவருக்கு 

இப்படி ஒரு பற்று இருந்ததில்ரை. இத்த 

ரகய உள்ைோர்ந்த ஈடுபோட்டின் கோைைமோக, 

தமிழ்நோட்டுக்குத் சதோடர்ச்சியோக வருரக 

தருவரத மகோத்மோ ஒரு வழக்கமோகபவ 

ரவத்திருந்தோர். 

 

  தமிழர்கரை குைித்து கோந்தியடிகள் எப்படி 

கருதுகிைோர் என்ைோல் - 

"தமிழர்கள் ஒரு சிறு அவமதிப்ரபயும் 
சந்தித்து சகோள்ைோத இைத்திைர். எந்தவிதப் 
பைரையும் எதிர்போைோமல் பைியோற்றுபவர்கள் 
எைிய தமிழர்கள்" 
 

  இப்படி சசோல்ை அவருக்கு நிரையக் 

கோைைங்கள் இருந்தை. குைிப்போக,  சதன் 

ைோப்பிரிக்கோவில் இருந்த பபோது இை 

சவைிக்கு எதிைோக ஒரு தீவிைமோை நிரைப் 

போட்ரட எடுக்கக் கோந்திக்குக் கோைைமோய் 

அரமந்தவர் போைசுந்தைம் என்ை தமிழபை.  

 

 

வைரும்... 

62 
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ஆசிரியம் ! 

குடியரசுத் திருநாள் 

   நமது போைதத் திருநோட்டின் 72 ஆம் குடியைசு திைம் நோசடங்கும் 

சகோண்டோடப்பட்டது. நம் நோட்டின் பரட வைிரமரய உைகிற்கு 

எடுத்துக்கோட்டும் வரகயில் முப்பரட வீைர்கைின் அைி வைக்கம் 

அழகுை அரமந்தது. சபருந்சதோற்றுக் சகோடுரமயோல் அயல் 

நோட்டுத் தரைவர்கள் வருரக தவிர்க்கப்பட்டிருந்தது.  முப்பரட 

அைிவகுப்பில் இைபபல் பபோர் விமோை வருரக மற்றும் பதெசு மோர்க் 

வரக விண்ணூர்திகைின் விந்ரதகரை எல்ைோம் நம் நோட்டின் வீைப் 

சபருமிதத்ரதப் பரை சோற்றுவதோக அரமந்திருந்தை.பமதகு 

குடியைசுத் தரைவர் தம் உரையில் நம் வீைர்கைின் வீைத்ரதயும் 

தியோகத்ரதயும் உைர்ந்து ஒவ்சவோரு குடிமகனும் சபருமிதம் சகோள்ை பவண்டும். நமது 

அைசியைரமப்பு அைிவுக்கும், நீதியும், அைமும்  விடுதரை, சமத்துவம் மற்றும் உடன்பிைப்புைர்ரவயும் 

நோட்டு மக்களுக்கோகபவ அரமக்கப்பட்டரவ. அவற்ரை உள்ளுைர்வுடன் நோடு பபோற்ை பவண்டும் 

எை எடுத்துரைத்தோர். 

  அரைவருக்கும் சபருரம பசர்க்கும் வரகயில் உயரிய ‘பத்ம’ விருதுகள் சபருமக்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டை. இதில் 7 பபருக்கு பத்ம விபூஷன், பதின்மருக்கு பத்ம பூஷன் மற்றும் 102 பபருக்கு 

பத்மஸ்ரீ விருதுகள் வழங்கப்பட்டை. மரைந்த போடகர் போடும் நிைோ எைப் போர் பபோற்றும் எஸ்.பி.பி 

அவர்களுக்கும்  பத்ம விபூஷன் வழங்கப்பட்டது. ஷின்பசோ அபப- 

ெப்போன் முன்ைோள் அதிபருக்கும் பத்ம விபூஷன் வழங்கப் 

பட்டுள்ைது. இந்பதோ-பசுபிக் உைவிரைப் புதுப்பித்ததற்கும் இந்திய 

ெப்போன் உைவிரையும் சபோருைோதோைம் ஒத்துரழப்ரபயும் 

பமம்படுத்துவதில் சசன்ை 2006 முதல் போடுபட்டவர். உயரிய 

இைண்டோம்  விருதோை பத்ம விபூஷன் வழங்கப்பட்டுள்ைது. 

2007இல் இவரின் இந்திய புல்ைட் சதோடர்வண்டித் திட்டத்தில் 

முக்கிய பங்கு வகித்தது குைிக்கப்பட பவண்டியதோகும். மகோவீை சக்ை விருது கல்வோன் நிகழ்வில் 

உயர்நீத்த சந்பதோஷ் போபு அவர்களுக்கும் உயர்நீத்த மற்ை அரைத்து வீைர்களுக்கும் வீைசக்கை விருது 

வழங்கப்பட்டை.   

  இன்ைிரச அைசி பக.எஸ்.சித்திைோவுக்கு பத்மபூஷன் விருது வழங்கப்பட்டது. தமிழகக் கூரடப்பந்து 

விரையோட்டு வீைோங்கரை அைிதோ, வில்ைிரச வித்தகர் சுப்பு ஆறுமுகம்,  பட்டிமன்ைத் திைகம் 

பபைோசிரியர் சோைமன் போப்ரபயோ, முதுசபரும் பவைோண்ரமத்தோய் போப்பம்மோள், மருத்துவர் வீைைோகவன் 

ஆகிபயோர் பத்மஸ்ரீ சபற்றுள்ைைர் . குடியைசுத் திருநோள் விழோரவசயோட்டிச் சசன்ரை கோவல் துரை 

ஆரையர் அகர்வோல் உட்படக் கோவல்துரை அதிகோரிகள் 20 பபருக்கு மத்திய அைசின் தரகசோல் 

மற்றும் சீரிய நற்பைி என்ை பிரிவில் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ைை. சபைம்பலூரைச் பசர்ந்த 

தீயரைப்புப் பரட வீைர் திரு. இைோஜ்குமோரின் உயிர்த் தியோகத்திற்கும் அதிபர் பதக்கம் 

அைிவிக்கப்பட்டது.   

   நம் குடியைசுத் திருநோள் நம் தரைவர்கைின் கண்ைீைோலும் சசந்நீைோலும் உருவோகி அரமந்த 

சபருரமயுரடயது.  அைசியைரமப்பு என்ை தரை நிமிர்ரவ நோம் பபோற்ைி வோழ்பவோம். இந்தியைோக 

இருப்பதில் நோம் சபருமிதம் அரடபவோம். 
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நீ.கந்தசாமி எனும் புலம யாளன்... 

அருந்திறனாளர் பபைாசிரியர் வீ. அைசு 

  1923இல் ‘கம்பைோமோயைம்’ குைித்துக் 

கைந்ரதத் தமிழ்ச்சங்கத்தில், தமது இருபத் 

ரதந்தோவது வயதில் சசய்த முதல் சசோற் 

சபோழிவுக்கு முன் அவருக்குக் கிரடத்த 

கல்விச்சூழல் குைித்து பமபை கண்படோம். 

அதோவது, தமது இருபத்ரதந்து வயதிற்குள், 

கம்பைோமோயைம், சங்க இைக்கியம், ரசவ 

நூல்கள் ஆகியரவ குைித்த விரிவோை 

அைிமுகமும் தர்க்கம், அைிவியல், தத்துவம், 

இைக்கியம் ஆகிய துரைகள் சோர்ந்த 

வோசிப்பும் ரகவைப் சபற்ைிருந்தோர்.  

 

 

 

 

 

  அன்ரைய தமிழ்ச்சூழைில் மகோவித்துவோன் 

மீைோட்சி சுந்தைம் பிள்ரை மைபில் 

உருப்சபற்று வந்த ஆசிரியர்கள், பிரித்தோைிய 

அலுவைர்கள் மற்றும் சதோண்டூழியர்கள் 

எைப் பை தைப்பிைரிடத்தும் சதோடர்பு 

சகோண்டு கல்வி சபறும் வோய்ப்பு அவருக்குக் 

கிரடத்தது. இந்தச் சூழபை இவரைப் 

பிற்கோைத்தில் பல்துரை புைரமசோர் 

மைிதைோக உருவோக்கியுள்ைது என்று கருத 

இயலும். அவைது இைரமக் கோைம் குைித்த 

அவைது பதிவுகள் பின் வருமோறு: 

  “வீட்டிைிருந்தவர்கைில் என் சபரிய 

போட்டைோர் சுமோர் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு சசன்ரைக் கிைித்தவக் கல்லூரியில் 

பயின்று பி.ஏ. பட்டம் சபற்ைவர்கைிருந்தோர்கள். 

என்ைிடம் மிகவும் அன்புரடயவர்கள். நோன் 

நல்ை கல்வியுரடயவைோக பவண்டுசமன்று 

கருத்துரடயவர்கள். ஒருவர் அக்கோைத்துக் 

கிைித்துவக் கல்லூரி ஆசிரியர்கைில் ஒருவ 

ைோை அைிஞர் இைோசைஸ் என்பவரின் முதல் 
மகரை மைந்து கிைித்துவ சமயத்ரதத் 

தழுவியவர். இன்சைோருவர் சூரியநோைோயை 

சோஸ்திரியோருடன் ஒரு சோரை மோைோக்கைோகப் 

பயின்ைவர். 

  வீட்டில் தங்கியிருந்த (முன் 

சசோன்ை) என் அண்ைன் 

மோர்கரை மறு முரையும் 

‘சங்கப் போட்டு, சபரிய சபயர்’ 
என்று ஏன் அவர் (யோழ்ப் 

போைத் துைவி) சசோன்ைோர் 

என்பரதக் பகட்படன். அவர் 

கள் சங்ககோைப் போட்டுக்க 
ரைப் பற்ைிச் சுருக்கமோகச் சசோன்ைதுடன் 

பி.ஏ வகுப்பில் படித்தபபோது ‘மதுரைக்கோஞ்சி’ 

என்ை சங்கப்போட்டு போடமோக இருந்த 

தோகவும்..... பின்ைர் தங்களுக்கு மில்ைர் 

என்னும் தரைவர் சசோல்ைிக் சகோடுத்த 

சமோழிநூல்முரை, இைக்கியவோைோய்ச்சி முரை 

கரை நோன் அைியும் அைவில் சசோல்ைி அம் 

முரைகைில் ஒரு சுரவரய உண்டு பண்ைி 

ைோர்கள்” (நீ.க. கம்பைோமோயைப் பதிப்பும் 

நிரையும், தமிழ்ப்சபோழில்: 1954 சூரை) 

 

வைரும்... 
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சதயல் மைோல் தகதளல் 
Listen not immature counsel of girls 

 ال تكسل

勿聽女性幼稚的耳語 

ഭാര്യയുടെ വാക്കുകള  അന്വേഷിക്കാടെ പ്രവര്ത തിക്കര്ുെ്  

नारियों के दरु्वचन का श्रर्ण न किें | 

భార్య మాటలు విని ఆలోచించక నడచుకోకు  

ಹೆಂಡತಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಯೇಚನೆ ಮಾಡದೇ ನ್ಡೆದನಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ 

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആതി ചൂെി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೊಡಿ 

 

 

உைர்வீர், உைர்வீர் உைகத்தீரிங்குப் 

புைர்வீர் அமைருறும் பபோகம் - கைபதிரயப் 
பபோதவடி வோகப் பபோற்ைிப் பைிந்திடுமின் 

கோதலுடன் கஞ்சமைர்க் கோல் 

கமைோ சைத்துக் கற்பகபம 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

62 



 

08 

அவ்வப்ப ோது! 

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புத்துசை 
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மபாதிமகயில் தவழும் பூந்மதன்றல்  

   

  தமிழ் நோட்டின் தமிழ்த் சதருக்கைிலும் கூட ஆங்கிைப் பயன்போபட, தமிழ் சீர்குரைந்து 

விடுபமோ என்ை ஐயம் சகோண்ட நிரையில் ஆர்வம் சகோண்ட நண்பர்கள், சங்கங்கரையும் 
மன்ைங்கரையம் உருவோக்கி நற்பைி ஆற்றுவரத நோடு நன்ைிபயோடு வைபவற்கும். 
 

  அவ்வரகயில், திக்சகல்ைோம் புகழும் திருசநல்பவைி மோவட்டத்தில் வருவோய்த்துரையில் 
துரை வட்டோட்சியைோகப் பைியோற்ைிப் பைிநிரைவு சபற்ை கவிஞர் பப.இைோபசந்திைன், தோம் 
சகோண்ட தமிழ்க்  கோதைோல் கடந்த ஆண்டில் சபோதிரகத் தமிழ்ச் சங்கத்ரதப் சபோைிபவோடு 
சதோடங்கியிருப்பது தமிழர்களுக்கு ஆக்கம் தரும் 
அைைோக அரமயும். சபோதிரகத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் 
வழியோக ஒவ்சவோரு திங்களும் முதல் ஞோயிற்றுக் 
கிழரமயன்று கவியைங்கம், சிைப்புப் சபோழிவு, புதுநூல் 

அைிமுகம் எை அைிவின் சசழிப்பிற்கு அருந் சதோண் 
டோற்ைி வருவரத அைிகிபைோம். 
 

  இந்நிகழ்ச்சியில் பபைோசிரியப் சபருமக்கள், தமிழைி 
ஞர்கள், எழுத்தோைர்கள் ஆகிபயோரை அரழத்துச் 
சிைப்புப் சபோழிவுகரை வழங்கச் சசய்திருக்கிைோர். பமலும், தமிழைிஞர்கைின் பிைந்தநோள், 
நிரைவு நோள்கைில் அவர்கைின் சிைப்ரப நிரைவு கூரும் வரகயில் கூட்டங்கரை நடத்தி 
வருகிைோர். இரதத் தவிை, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு பிப்ைவரித் திங்கைில் உைகத் தோய்சமோழித் 
திருநோள், தமிழ்க்கடல் டோக்டர் உ.பவ.சோ பிைந்த நன்ைோள், சிைந்த கவிரத நூலுக்குப் 
பரிசைிப்பும் போைோட்டும் வழங்குவது எைச் சங்கத்தின் வைர்ச்சி பன்முரைகைில் 
படர்ந்திருப்பரதப் பபோற்றுகிபைன். 
 

  இந்நிரையில், 2017ஆம் ஆண்டு சசப்டம்பர்த் திங்கைில் சபோதிரகத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் 
ஓைோண்டு நிரைவு, இைண்டோம் ஆண்டின் சதோடக்கம் ஆகியவற்ரைக் சகோண்ட ஆண்டு 

விழோவிரை நடத்தவிருப்பதும் ஆண்டுவிழோ மைர் சவைியிடுவதுக் குைித்து அைிந்தும் 
மகிழ்கிபைன். 
 

  இவ்விழோ மிகச் சிைப்புடன் நரடசபைவும் சபோதிரக சபோைிவு மிைிைச் சிைப்புற்று ஓங்கவும் 
வோழ்த்துகிபைன். 
 

வோழ்க சபோதிரக தமிழ்ச்சங்கம் ! 
சவல்க தமிழ்ப்பைிகள் ! 
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 அமெரிக்கோவவப்  ோர் ! 

முமனவர் பசா மல பசா சுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 

  சுற்றுைோச் சுடசைோைி அைிஞர் பசோமசைவின் 

நுற்ைோண்டு நிரைவில்... 
 

  1950-கைில் "பயை இைக்கியம்' என்ை 

துரை இந்திய அைவிபை ஒரு புதிய துரை. 
1948-49-இல் "சக்தி" "அனுமோன்', "போரிெோதம்", 
"கரைக் கதிர்" "குமரி மைர்" இதழ்கைில் பயைக் 
கட்டுரைகள் எழுதி தன் எழுத்துப் பயைத் 
ரதத் சதோடங்கி 'உைகம் சுற்ைிய தமிழர்', 'சதன் 
ைோட்டு மோர்க்பகோபபோபைோ', தமிழ்ப் பயை இைக் 
கியத் தந்ரத' எை நிரைத்த புகரழப் சபற்ை 

வர்கள் அப்போ பசோமசை.  
 

 புதிதோக ஒரு ஊருக்குப் 
பபோகிபைோம் என்ைோபைோ, 
பபோகக் கூடிய வோய்ப்பபோ, 
வசதிபயோ இல்ரைசயன்ைோ 
பைோ, மற்ை ஊர்கரை, 
நோடுகரைப் பற்ைி அைிய 
மக்கள் நோடியது பயை 

நூல்கரை.    அப்போவின் முதல் நூல், 1949-இல் 
ஒரு ரூபோய்க்கு சவைி வந்த, "நோன் கண்ட 
சவைிநோட்டுக் கோட்சிகள்".  முதல் மூன்று 
வருடங்கைில் மூன்று பதிப்புக்களும், அன்ரைய 
சமட்ைோசு போட நூல் கழகத்தின் போட நூல் 
ஒப்புதலும் வழங்கப்பட்டது, தமிழர்கைிரடபய 
அந்த நூல் சபற்ை வைபவற்பிற்குச் சோன்று.    
 

  "நோன் கண்ட சவைிநோட்டுக் கோட்சிகள்" 
நூைில் உள்ை ஒன்பது கட்டுரைகைில் இைண்டு 
அசமரிக்கோ சதோடர்போைது. புகழ் சபற்ை கல்வி 
யோைரும், ஊட்டச்சத்து வல்லுைருமோை 
திருமதி.இைோசம்மோள் பதவோதோசு ஒரகபயோ 
மோநிைப் பல்கரைக்கழகத்தில் முரைவர் பட்டத் 
திற்கு ஆய்வு சசய்த கோைம்.  அவரை, 'உை 
வின் இைகசியம்' நூைின் ஆசிரியர் எை தன் 
நூைில் அப்போ அைிமுகப்படுத்துகிைோர்கள். 1948
-இல் அசமரிக்கோவில் பயைம் சசய்த அப்போ, 
அந்த நண்பரின் அரழப்பில், ஒரு வோைம் அந் 
தப் பல்கரைக்கழகத்தில் இருந்த அனுபவத்ரத 
விைக்கும்பபோது குைிப்பிடும் சிை சுரவயோை 
சசய்திகள்: 

 

  "நோன் தங்கிய இக்குடும்பங் 
கைில் ஒன்ைி பைனும், ஒருவரும் 
குடி வரககரைப் பயன்படுத்த 
வில்ரை"  
 

  எை அப்போ வியந்தது 
பபோன்பை, 1985-இல் முதன் 
முதைோக அசமரிக்கோ வந்த 
நோனும், தற்பபோது அசமரிக்கோ 
வருகிை இந்தியர்களும் வியந் 

துள்பைோம். TASMAC அருகில் அரை பமோதும் 
கூட்டத்ரதப் போர்த்து சசன்ரை நகைபம 
குடிக்கிைது என்ை எண்ைத்பதோடு அசமரிக் 
கர்கள் இந்தியோவிற்கு வந்தோல் எப்படி இருக்கும்? 
 

  அசமரிக்கர்களுக்கு நீைோடும் அரைபய சுவர்க்க 
பைோகம். அவர்கள் நீைோடும்  அரையில் தோன்   
குடியிருப்பர். பை வீடுகைில், வோழ்பவர்கைின் 
எண்ைிக்ரகரயக் கோட்டிலும், நீைோடும் அரை 
கைின் எண்ைிக்ரக மிகுதியோக இருக்கும்” 
 

என்ை அப்போவின் கைிப்பு இன்ரைய 
அசமரிக்கோவிற்கும் சபோருந்தும்.  அடிக்கடி 
அசமரிக்கோ வருகின்ை பட்டிமன்ை பபச்சோைர் 
திரு. ைோெோ "அசமரிக்க வீடுகைில் நீைோடும் 
அரைகளும், கழிவரைகளும் நம்ம ஊர் பூரெ 
அரைகள் பபோைத் தூய்ரமயோக உள்ைை, 
பயன்படுத்தபவ தயக்கமோக உள்ைது" எை 
தைக்பக உரிய நரகச்சுரவபயோடு குைிப் 
பிடுவோர். 
 
  அண்ைல் கோந்தியடிகள் மரைந்த 
வருடத்தில் (1948) அப்போ அசமரிக்க வந்ததோல், 
பைரும் அப்போரவ "கோந்தியடிகைின் நோட்டிைி 
ருந்து வந்திருப்பவர்" எை அைிமுகப்படுத்தி, 
கோந்தியடிகைின் மரைவிற்குத் தம் அனுதோபங் 
கரையும் சதரிவித்தோர்கைோம். பிற்கோைங்கைில், 
அசமரிக்கரின் இந்தியப் போர்ரவ, மருத்துவர் 
கரையும், ஆைோய்ச்சி மோைவர்கரையும், (தற் 
பபோது) கைிைிப் சபோைியோைர்கரையும்   அசம 
ரிக்கோவிற்கு இைக்குமதி சசய்யும் நோடோக மோைி 
விட்டது. 

45 
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  "அவோய்த் தீவுகைில் வோழும் மக்கைின் 
சதோரக ஐந்து ைட்சம்; அஃதோவது, மதுரை 
நகரைப் பபோன்ைது, சிங்கபூரைப் பபோைபவ பை 
நோட்டு மக்கரைக் சகோண்ட நோடு அது; மபையோ 
நோட்டில்  இப்பபோது சீைரின் குடிபயற்ைம் தரட 
சசய்யப்பட்டிருப்பரத பபோைபவ, அவோயில் 
இப்பபோது ெப்போைியர் புதிதோக குடிபயை 
அனுமதிக்கவில்ரை. மைோயோவில் மைோய்க்கோைர் 
கரைப் பபோை, அவோயர்களும் தங்கள் நோட்டில் 
தோங்கபை சிறுபோன்ரமபயோைோகி விட்டைர்" 
 

எைக் குைிப்பிடும் அப்போ,  நோன்பக வரிகைில் 
படிப்பபோர் உடபை புரிந்து சகோள்ைக்கூடிய 
தமிழக நகைத்ரதயும், அைிந்து சகோள்ை 
பவண்டிய பவறு மூன்று நோடுகரையும் ஒப் 
பிட்டு எழுதுவது அவர்கைின் பைந்த உைக அனு 
பவத்திற்கும், படிப்பபோரை ஈர்க்கின்ை எழுத்து 
நரடக்கும் சோன்று. 

  "அவோய்த் தீவுகரைப்  போர்க்கோதவரையில் 
உங்கள் வோழ்வு வீண் தோன்!" என்ை அவோய் 
பழசமோழிரய பமற்பகோள் கோட்டி, 
 

 

 "நோமும் நம் அைசியைரும் முயன்ைோல், 
அந்தமோன் தீவுகரை அவோயோக ஆக்கிக் 
சகோள்ைைோம்"  
 

என்று அப்போ கண்ட கைவு என்று நைவோகும்? 

 

  அப்போவின் இைண்டோம் 
நூல் "அசமரிக்கோரவப் போர்".  
1950-இல் சவைி வந்த முதல் 
பதிப்பு, விரிவோை ஏழோம் 
பதிப்போக 1978-ல் சவைிவந்து, 
அந்நூல் 35 ஆண்டுகளுக்கு 
பமல்  அசமரிக்கோ சதோடர் 
போை முதன்ரமத் தமிழ் 
நூைோக இருந்துள்ைது.  "பசோம 

சைவின் 'அசமரிக்கோரவப் போர்' நூரைப் படித்த 
பிைபக எைக்கு அசமரிக்கோ சசல்ை ஆர்வம் 
வந்தது"    என்கிைோர்   தமிழில்   தன்ைம்பிக்ரக 

நூல்களுக்கு வித்திட்ட 
புகழ் சபற்ை சிந்தரையோ 
ைைோை திரு.எம்.எஸ்.உதய 
மூர்த்தி. 

 

  அசமரிக்க சதோழிற்சோரைகள் தம் பைியோைர் 
கைின் நைம் பபணுவரத ஒரு சுரவயோை கரத  
மூைம் சசோல்கிைோர்கள் அப்போ: 

  "ஓர் அசமரிக்கத்  சதோழிைோைி இைஷ்யோ 
வுக்குச் சசன்ைோன். அங்கிருந்த இைஷ்யத் சதோழி 
ைோைி சதோழிற்சோரை ஒன்ரைக் கோட்டி, 'இது 
சதோழிைோைரைச் பசர்ந்தது. இந்நோட்டில் எல்ைோம் 
சபோது உரடரம' என்று சபருரமயோகச் சசோன் 
ைோன். அங்பக நிற்கும் ஒரு சிைர் கோர்கள் யோரு 
ரடயை? என்ை விைோவுக்கு, அரவ சதோழிற் 
சோரைரய பமற்போர்க்கும் ஒரு சிைரைச் பசர்ந் 
தரவ எை இைஷ்யத் சதோழிைோைி பகிர்ந் தோன். 
சிை வோைங்களுக்குப் பின்ைர், அந்த இைஷ்யத் 
சதோழிைோைி, அசமரிக்கத் சதோழிைோைியின் 
விருந்திைைோக வந்து, சடட்ைோய்ட் நகரிலுள்ை 
ஒரு சதோழிற்சோரைரயப் போர்ரவயிட்டோன். இந்த 
சதோழிற்சோரை யோருரடயது? என்று இைஷ்யோ 
சதோழிைோைி பகட்டோன். 'சதோழிற்சோரை முதைோ 
ைிகரைச் பசர்ந்தது; ஆைோல் சதோழிற் சோரைக்கு 
சவைிபய நிற்கும் பல்ைோயிைக் கைக்கோை 
கோர்கள் சதோழிைோைருக்குச் சசோந்தமோைரவ!' 
என்று அசமரிக்கத் சதோழிைோைி கூைபவ 
இைஷ்யத் சதோழிைோைி வோயடங்கிப் பபோைோன்." 

  இது பபோன்ை 
சுரவயோை கரதகளும், 
சசய்திகளும், புள்ைி 
விபைங்களும் நிரைந் 
தபத  பயை இைக்கியம். 
இன்று பயைம் 

சசய்பவோர் இரையதைத்தில் அவ்வூரைப் பற்ைி 
சசய்திகரைத் பதடுகிபைோம்.   

  பயை நூல்கரைப் படிப்பது கரும்ரபக் கடித்து 
ருசித்து சோப்பிடுவதற்கு ஒப்போகும்.  இரையதை 
பயைக் குைிப்புகபைோ இயந்திைம் பிழிந்து 
சகோடுக்கிை கரும்புச் சோறு பபோன்ைரவ. தமிழ் 
பயை இைக்கியத்தின் பயைம் சதோடைட்டும், 
இத்துரையின் வைம் சபருகட்டும்! 
 

" சுற்றுைோப் பபசைோைி " அைிஞர் பசோமசைவின் 
சுவடுகள் எங்கும் பதியட்டும் !  
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  இற்ரைக்குச் சற்றுச் சிைபை ஆண்டு 

கட்கு முன்வரையில் தமிழ்ப் சபரும் 

புைவர்கள் முன்ைிருந்தோரைப் பின்ைிருந் 

தோைோகவும், பின்ைிருந்தோரை முன்ைிருந்தோ 

ைோகவும், பிற்கோைத்தியற்ைப் சபற்ைதரை 

முற்கோைத்தியன்ைதோகவும், முற்கோைத் தியன்ை 

தரைப் பிற்கோைத் தியற்ைப்சபற்ைதோகவும், 

சபோய்ரய சமய்யோகவும், சமய்ரயப் சபோய் 

யோகவும், கற்பரைரய வைைோைோ கவும், 

பபோைிரய உண்ரமயோகவும் தரை தடு 

மோைக் கருதி நிரை தடுமோைிக் குழறு 

பரடகள் சசய்து பபோந்தைர். ஔரவயோர் 

ஒருவைோ பைைோ? அகத்தியர் எத்துரையர்? 

என்பை பபோன்று அவரிரட நிகழ்ந்த வழக் 

கீடுகள் எண்ைிை.  

 

 

 கரிகோைன் வைகுைன் என்னும் சபயரு 

ரடயோர் பைர் அைசர் இருந்தைைோக அவர் 

கரைசயல்ைோம் ஒருவைோகபவ கருதி 

வந்தைர். கைவழிபோடிய சபோய்ரகயோரும்,  

 உலகத்தமிழ் | 10.02.2021 

இன்ைிரை போடிய சபோய்ரகயோரும், திருமோ 

ைியப் சபரியோைோகிய சபோய்ரகயோழ்வோரும் 

ஒருவைோகபவ சகோள்ைப் பட்டைர். 

 

 

 இம்மட்படோ ! பமைோட்டு ஆசிரியன் மோரும் 

வியந்து புகழ்ந்து விதந்து பபோற்றும் நிரை 

யிற் சிைந்திருந்த பபைோசிரியர், மபைோன் 

மைீயம் சுந்தைம் பிள்ரை அவர்கள் தோபம 

The Age of Thirugnana Sambandar 

என்ை தம் அரிய ஆங்கிை ஆைோய்ச்சி நூைில் 

சதைிவோக ஒரு முடிவும் கூை இயைோத 

நிரையில் சநகிழ்ந்து சசன்றுள்ைைசைைின், 

உண்ரம வைைோற்றுைர்ச்சியும் கோை ஆைோய்ச் 

சியும் ஒரு சிைிது மின்ைிப் பழந்தமிழ்ப் பண்டி 

தர்கள் எங்ஙைம் வைிதிருந்தைர் என்பது 

நன்கு விைங்கும். 

 

வைரும்... 

 

ெவைெவை அடிகளோர் ெோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகபவள் 13 
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பேன் துளி! 

 

 
 

  மின்சாைம் மபருகுவதால் குவியும் கழிவுகள், பாழாகும் ஆறுகள், வீசுகிற காற்றுக்கூட 

அருகிலுள்ள மதாழில் சாமலகளின் மவடி ருந்து 

புமகயினால் சீைழிதல். ஓடுகிற உந்துகள் உதிர்க்கின்ற 

கரி வளிகளால் வானப  கிழிந்து விடுகிற வாய்ப்பு 

ஏற்படுதல். பயிர்கள் சீர் மகடுதல் இமவகமளப் 

பற்றிமயல்லாம் இப்பபாது கமலக்களஞ்சியம் வந்துள் 

ளது.சுற்றுச்சூழல்  ாசுபடாத நிமலபய இப்பபாதில்மல. 

  ஆளுக்கு ஒரு  ைம்,நாமளக்கு ஒரு முமற நடுகிற 

திட்டம் வளரு ானால் பசும  எங்கும் படரும். 

மதருச்சாமலகளில் கூட  ைங்கள் அடர்ந்த சாமலகமளத்தான் நிழற்சாமல ( Avenue ) 

என்பார்கள். 

  இயற்மகமய பரிபவாடு உயர்த்தி வாழும் வாழ்வு தான் மசம் ாந்த வாழ்வு. 

ததன்துளி –1 

ததன்துளி - 2 

   தமிழர் பண்பாடு அரும யானது; அரிதானது. அமனவரும் 

ஏற்றுக் மகாள்ளும் நிமலயில் உள்ளது. ந து இலக்கியங்களும் 

கமலகளும் எடுத்தியம்பும் அரிய பண்பாட்டுக் கூறுகமளக் 

மகாண்டது. தமிழர் இனம் உலகின் தனித்துவம் மபற்ற இனம் 

என்பதற்கு அவர்கள் உலக  க்கள் ஏற்றுக் மகாள்ளக் கூடிய 

உயர்வான வாழ்வியல் உண்ம கமளயும் கருத்துக்கமளயும் 

தங்களின் வாழ்பவாடு ஒன்றியதாகச் மசயற் படுத்தியப் பாங்மக 

ஆைாயும்பபாது அறிய முடிகிறது.  றும மய ஏற்றுக் மகாண்ட 

நிமலயிலும் இம்ம  வாழ்பவ சிறந்த வாழ்வு எனத் தமிழர் 

கருதினர். 
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  தோைக மந்திைமோக இை உைர்விரையும், 

பதசிய உைர்விரையும் கூைி வந்ததைோல் 

எல்ைோ தமிழ்ப் சபற்பைோர்களும் தம் 

பிள்ரைகரை அப்பள்ைிக்கு அனுப்பபவ 

ஆரசப்பட்டைர்.  

  இப்பள்ைியில் கட்டைம் குரைவோக 

இருந்ததும் மோைவர்கைின் பரடசயடுப் 

புக்கு  கோைைமோகும். இக்கட்ட ைக் குரைவு 

எப்படிச் சோத்தியமோைது என்ப ரதப் 

போர்க்கும்பபோது அவர்கைின் வகுப்புகள் 

சசோந்த இடத்திபைோ, வோடரக இடத்திபைோ 

நடக்கவில்ரை என்பது குைிப்பிடத்தக்கது.  

  ஒவ்சவோரு நகைத்திலும் உள்ை நகை 

சரபக்கு உரிய அைசோங்கப் பள்ைிகைில் சைி-

ஞோயிறு நோட்கைில் வோடரகயின்ைி வகுப்பு 

கரை நடத்தி வந்தைர். அதைோல் இவர்க 

ளுக்குச் சசைவுகள் என்று சபரிதோக இருக்க 

வில்ரை. 

  ‘ஆரை இல்ைோ ஊருக்கு இலுப்ரபப்பூ 

சர்க்கரை' என்ை மோதிரி, இப்பள்ைிகைில் 

கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கைிடம் எந்தவித 

கல்வித்தகுதியும் எதிர்ப்போர்க்கப்படுவதில்ரை. 

அதைோல் தோன் 'நீயும் வோ, நோனும் வோ' 

என்பதோகத் தோன் கற்பித்தல் பைி இருந்து 

வருகின்ைது. சிை வருடங்களுக்கு முன்ைர், 

என்ைிடம் ஒரு சபண்மைி வந்து, 'நோன் 

ஊரில் ஐந்தோம் வகுப்புத் தோன் படித்பதன்.  

 

ஆைோல் என் நரட உரட போவரைரய 

ரவத்து, “நீங்கள் வந்து எங்கள் பள்ைிக் 

கூடத்தில் தமிழ் ஆசிரிரயயோக இருங்பகோ 

'எை அப்பள்ைிரய நிர்வகிப்பவர் கூைிைோ 

ைோம். இவ்வோறு நூற்றுக்கைக்கோை 

ஆசிரியர்கள் இப்பள்ைிகைில் உள்ைைர். 

  சிைபை ஆசிரியர்கள் தகுதி உரடயவர் 

கைோக இருந்தோலும் தகுதி அற்ைவர்கைோல் 

தகுதி உரடயவர்கைின்; திைரமயும் 

சவைிப்படுவது இல்ரை ஆகபவ கற்பித்தல் 

பைி என்னும் பபோது ஆசிரியர்கைின் 

கல்வித்தகுதி கண்டிப்போகப் போர்க்கப் 

படுதல் சிைந்த மோைவர் சமூகத்துக்கு 

அவசியமோகும். தமிழ்ப் சபற்பைோர்கைின் 

பிள்ரைகள் தமிழ் கற்ைல் தமிழ் கற்ைைின் 

பயன் வோழிட சமோழிரயப் சபற்பைோர் 

கற்றுக் சகோள்வது என்பது கடிைமோை 

சசயைோகும்.  

 

வைரும்... 

பிரோன்சில் ேமிழ் கற்பிப் தில் ஏற் டும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திரு தி ஞானா பியாட்றிஸ் சச்சிதானந்தம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோட்டு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 
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 திருவருட் ோ முேவைந்து திருமுவைகள் ! 

உமைபவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

  சநஞ்ரசத் பதற்ைல் சநஞ்சரை கூைல் 

சநடுசமோழி வஞ்சி பபோன்ை பதிகத் தரைப்பு 

கபை சபோருட் சபோைிபவோடு பை கருத்துக் 

கரை உைர்த்துகின்ைை. 

 உவரமபபோை உருவக நைமும் சிைந்து 

மிைிர்கின்ைது.  கோம உட்பரகவன் பகோபசவங் 

சகோடியன், சிைமோை சவஞ்சுைம், மதம் எனும் 

சசய்குன்று என்சைல் கோமம் முதைிய 

ஆறுபரககரையும் உருவகம் சசய்திருக்கும்  

திைம் எண்ைி மகிழ்தற்குரியது. 

  திருவருட்போவின்கண் சபரிது கற்ைோர்க் 

கும் ஊக்கம் தரும் கோதைவு, புதம், சபோத்து, 

ஏட்ரட சதட்டு, விது கைிப்பு முதைோை 

கடுஞ்சசோற்களும் உள்ைை.  மோன்ை மைத் 

தோக்கு, இற்ைவள், பைிரம கண்ரம குைங் 

சகோைக் கண்ைன் முதைியவோகப் புதிது 

சரமக்கும் சசோல்ைரமப்புகள் அடிகைின் 

ஆற்ைரைக் கோட்டுகின்ைை.  அங்கைிட்ட 

கைம் முதைிய பிரித்தோர்கரிய சிை சசோற் 

புைர்ச்சிகளும் அங்ஙைபம கோண்கின்பைோம். 

  சபருமோன் எைிரம நைம் பதோன்ைப் 

போடிைோலும் புைரம வைம் பதோன்ைவும் 

போடியுள்ைோர்.  சங்க நோள் சதோடங்கி வைர்ந்த 

தமிழ் நைங்கள் அரைத்தின் பிழிவோகவும் 

அதற்கு பமலும் புதுரமயும் சபோைிவும்           

எைிரமயும் இைிரமயும் சபருரமயும் 

வைரமயும்  கழவும்   வள்ைற்   சபருமோன்  

 

 

 

 

 

 

 

  ரவயகத்துக்கு வழங்கிய சகோரடபய  

திருவருட்போ. 

 ஊனுருவி உள்ளுருவி உயிர்க்குயிரும் 

தோன்உறுகி ஓங்கும் திருவருட்போ எனும் 

பதைருவிச் சோைைில் உைகம் இன்புறுக. 

 ஏழிரச யோய் இரசப்பயைோய் 

இன்ைமுதோய் என்னுரடய 

 பதோழனுமோய் என்று முன்நீ சசோன்ை 

சபருஞ் சசோற்சபோருரை 

 ஆழநிரைந்  டிைடிபயன் அருங்கைைம் 

கரைந்து கரைந்து  ஊழியல் 

  இன்புறுவதுகோண் உயர்கருரைப் 

சபருந்தரகபய! 

 

.... நிரைவு ..... 

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும் - வோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் மசந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. மசல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தைாசா, இலண்டன்  ாநகைம் 

  இைண்டிைியம் (இன்ரைய London) என்ை 

நகரையும், பவறுைோமியம் (Verulamium)

(இன்ரைய St. Albans) என்ை நகரையும் 

உரடத்தழித்த பிரித்தோைியப் பரடயிைர், 

உபைோமோைியப்பரடயின் ஒன்பதோம் பரடப் 

பிரிரவ சநோறுக்கி நூற்றுக்கைக்கோை பபோர் 

வீைர்கரைக் சகோன்சைோழித்தைர். 

  உபைோமோைியப்பரட கதி கைங்கியது; 

ஆைோல் துவண்டு விடவில்ரை. ஆபத்து 

தவிக்சகை ஆயிைக்கைக்கோை பரடவீைர் 

உபைோமோபுரியிைிருந்து வந்து பசர்ந்தைர். 

மீண்டும் பபோர் சதோடங்கியது. உபைோமோைியப் 

பரடயின் ரக ஓங்கியது. உயிர்ச் பசதத்ரதத் 

தவிர்க்க விரும்பிய பவுடிக்கோவின் பரட பின் 

வோங்கியது. எதிரியின் ரகயில் அகப்பட 

விரும்போத பவுடிக்கோ நஞ்சருந்தித் தற் 

சகோரை சசய்துசகோண்டோள். 

 

 

 

 

 

 

 

  பவுடிக்கோ பபோன்ை பவறு பிரித்தோைியக் 

குைமைபுத் தரைவர்கள், தமது ஆட்சிரய  

எதிர்த்து பமலும் கிைர்ச்சிகரை  பமற் 

சகோள்ைக் கூடும் என்று அஞ்சிய 

உபைோமோைிய ஆட்சியோைர், வடக்கிைிருந்து 

வைக்கூடிய ஆபத்ரதத் தடுக்கின்ை பநோக் 

கில், அதோவது ஸ்சகோத்ைோந்திைிருந்து வைக் 

கூடிய ஆபத்ரதத் தடுக்கின்ை பநோக்கில், 

ஸ்சகோத்ைோந்தின் சதற்கு எல்ரையில் 73 

ரமல்கள் நீைமும் 15 அடி உயைமும் 

சகோண்ட போதுகோப்புச் சுவர் ஒன்ரைக் 

கட்டிைர்.  

 

  அந்பதோைியசு பயசு (Antonius Pius) 

என்போன் உபைோமோபுரியின் பபைைசைோக 

முடி சூடியதும், எஸ்சகோத்ைோந்ரதக் ரகப் 

பற்றுவதற்கோை முயற்சி ஒன்று பின்ைரும் 

பமற்சகோள்ைப்பட்டது.  

 

  ஆைோல் அம்முயற்சியும் பதோல்வியில் 

முடிவரடந்தது. எைினும் முன்பைைிய 

பகுதிரயத் தக்கரவப்பதற்கோக, ரகப் 

பற்ைிய பகுதிரய எல்ரையோக ரவத்து, 

பமலும் ஒரு 150 ரமல் நீைமுள்ை மதிரை 

அந்பதோைியசு கட்டுவித்தோன். இந்த மதிற் 

சுவருக்கு அந்பதோைியன் மதில் என்பது 

சபயைோக அரமந்தது. இந்த மதிற்சுவர் கி.பி 

142 ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது.  

 

 

வைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   

6 



 

. 

16 

 கோர்த்திவக விளக்கீடு! 

கோர்த்திரகயின் முதன்ரம 

  இவ்வுண்ரமயிரை விைக்குவபத, கோர்த் 

திரக விைக்கீட்டு விழோவோகும். கோர்த்திரக 

நட்சத்திைம் அக்கிைிரய அதிபதரவயோக 

உரடயது என்பர். அதைோல் அஃது “எைி 

"(பரிபோடல், 11) எைவும், “அழல்" (புைம்: 229 ) 

எைவும் வழங்கப்படும். நட்சத்திைங்களுள் 

கோர்த்திரக மிகவும் சிைப்புரடயசதோன்று. 

ஒரு கோைத்தில் கோர்த்திரகரய முதைோகக் 

சகோண்பட நட்சத்திைங்கள் கைக்கிடப்பட்டு 

வந்தை என்றும், வைோக மிகிைர் என்னும் 

வோை நூற் புைவரின் கோைத்திற்குப் பின்ைர் 

தோன் (கி.பி.6-ஆம் நூற்ைோண்டு), அசு 

விைிரய முதைோகக் சகோண்டு கைக்கிடும் 

முரை வழக்கத்திற்கு வந்துவிட்டது என்றும், 

அைிஞர்கள் யோவரும் இைிது கூறுவர். 

 

 

 புத்தர் பிைோன் பதோன்ைியருைிய விசோக 

நோரை, அசுவிைி முதைோகக் கைக்கிட்டுப் 

பதிைோைோவதோகக் குைிப்பிடோமல், 27 நோண்  

மீன்களுள் முன்னுள்ை பதின்மூன்றுக்கும் 

இரட நிரைப்பட்ட பதிைோன்கோம் நோண் 

மீைோகக் குைிப்பிட்டு, 

  "இருதிை பவைில் எரிகதிர் இடபத்து 
   ஒருபதின் பமலும் ஒருமூன்று சசன்ைபின் 
   மீைத் திரடநிரை மீைத் தகவயின் 
   பபோதித் தரைவசைோடு சபோருந்தித்  
 பதோன்றும்" 
 

எை மைிபமகரையிற் சீத்தரைச் சோத் 

தைோர் போடிச் சசல்லுதைோல், வைோக மிகி 

ைோக்கு மிக முற்பட்ட அவர் தம் கோைத்தில், 

கோர்த்தி ரகபய நோண்மீன்களுள் முதைோ 

வதோகக் சகோள்ைப் சபற்ைிருந்த சசய்தி 

சதைியப்படும். இவ்வோற்ைோல் கோர்த்திரக 

யின் முதன்ரமரய உைைைோம்.  

நைமிகு கோர்த்திரக 

  இங்ஙைம் கோர்த்திரகபய முற்கோைத்தில் 

முதல் நோண்மீைோகக் கைக்கிடப் சபற்ை 

ரமக்குக் கோர்நோற்பது என்னும் நூலும் 

சோன்று பகர்கின்ைது. 

வைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   

10 
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் மதாண்டிமைப் மபருமமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் மதாமக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுமை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2019 திருமதி வத்சலா பசதுைாமன் 

   

   

   

   

 

தமிழ்ச் மசம் ல் விருது 

ேமிழக அரசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   

சசங்கற்பட்டு மாவட்டம் 

XXXI 
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சசல்வன் வீட்டில் சிைப்பு மிக்க நிகழ்ச்சிகள் 

மிகப்சபரிய சசைவில் சகோண்டோடப் சபற் 

ைோலும், அரவ சபோது மக்கட்குக் பகோயில் 

விழோவும் பகோயிற்கரைகளும் தரும் கட்டுப் 

போடற்ை எழுச்சிரயயும் தருவதில்ரை. ஊர்க் 

பகோயில்கைோல் ஒன்று கூடி கைித்தோடும் 

சபரும் பயன் இருப்பதோல்தோன், நம் முன் 

பைோர்கள் ஊர்பதோறும் பகோயில் பவண்டு 

சமன்ை சமுதோய பநோக்ரக வைியுறுத்திைர்.  
 

  பகோயில் இல்ைோத ஊர், மக்கைின் 

குடியிருப்புக்கு ஆகோது என்பது அவர்தம் 

எச்சரிக்ரக. திருக்பகோயில் ஊரைத் திரு 

இல்ைோத ஊரை திரு இல்ைோத ஊர் எைவும், 

அவ்வூர் ஓர் ஊைோ? விைங்குகள் உரையும் 

அடர்ந்த கோடோம் எைவும் அப்பைடிகள் 

பழித்துப் போடிைர்.  

  அதைோைன்பைோ தமிழ் மக்கள் நிைங் 

கடந்து திரைகடபைோடி எந்நோட்டுக்குச் 

சசன்ைோலும் குடியிருக்குமிடத்து ஒரு 

பகோயில் கோண்பரத வழக்கோகக் சகோண்டி 

ருக்கின்ைைர்.  

 

வைரும்... 

  ஒரு சிறு கிைோமத்துக்கு விழோக்கோைங் 

கைிற் சசன்ைோல், கைக ஆட்டம், கோவடி 

யோட்டம், சபோய்க்கோல் குதிரையோட்டம், 

மயில், குயிைோட்டம், உடுக்கடி, உைியடி, 

சதருக்கூத்து, பதோற்கூத்து, பள்ளு குைத்தி 

குைவன் நடைம் எைப் பைவரகக் கைிக் 

கரைகரைக் கோண்கின்பைோம். இக்கரைகள் 
சிறுவர், சபரிபயோர் சபண்கள் கிழவிகள் 

கற்பைோர் கல்ைோர் எல்ைோர்க்கும் ஒத்த 

மகிழ்ரவத் தருகின்ைை.  

 

 

 ஒருநோள் விழோவோக இருந்தோலும் 

ஊர்க்பகோயில் ஆைவோைமோை மகிழ்ரவத் 

தருகின்ைது. சிறு கிைோம மக்கள் 

எங்சகங்பகோ இருந்து கூட்டு வண்டி 
கட்டிக்சகோண்டு சபண்டு பிள்ரைகபைோடு 

வந்து விழோக்கரைக் கண்டு குைவி தம்ரம 

மைந்து ஈடுபடுவரதக் கோைைோம். இக் 

கூட்டுைவோல் சமுதோயப் சபோதுரமயும் 

மைிதவுைவும் சபருகுகின்ைை.  
 

  தைிசயோருவன் அைண்மரை எவ்வைவு 

சபரியதோக இருந்தோலும், அவர் நிைல்படவும் 

நிரைபடவும் அங்கு ரவத்திருக்கும் கரைச்   

சசல்வங்கள் எத்துரை அருரமப்போடு 

உரடயைவோக இருந்தோலும், ஒரு சபருஞ்  

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   

 

பகோயிற் கவைகள் ! 

மூதறிஞர் வ.சுப. ாணிக்கம் 2 
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Day maker Sun sets; spreads young dark every-

where;  

solo grief can't be undone; eyes pour tears pro-

fuse! 

One, with buds abloom on  locks! Will fire piping 

dizzy dusk 

that loosens bangles, loom on deserter Lord's 

demesne too!  

       41 

 

 

 

 

 

Lo, Sun's 

down; pitch dark's up; kohl lined  

flower eyes moisten! O fresh Moon Face maid-

en!  

Will dim eve that gobbles Sun, blurts Moon out,  

mantle our deserter Lord's domain too! 

       42 

 

Day signing Sun is gone; birds' calls subside;  

nonstop lusty blues storm; long eyes weep; 

O,flower laden  

locks rich One! Vespers is on to suck our life!  

Will it even haunt deserter Lord's glebe too!  

43 
 

To Continue... 

Canto - 7 
 

Opening the red fair coral polyp mouth spilling  

pearly slim smiles, in the fish drying yard  

of ours folk, you loiter shriveling, O, onshore  

Lord of Seas! Your disturbed dame in pangs  

of estrangement looks pretty pale in mien  

during rainy season as luffa white!  

Were mom to invoke the Deity to learn  

of who may have caused this, what can I say or 

hide! 

       39 

 

 

 

 

 

 

Fish smelling waves splash upon the floral  

spray rich arboretum entering oft to wash off  

that fishy stench; such is this sea coast! O, Lord  

if several ills assail, unable to know what at all  

are these lusty blues,  she, the wench alone 

pines solo!  

None  knows her depression, pity! If mom comes  

to know of her woe, what may I do to appease 

her! 

Does His Country see Sundown! 

       40 

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   

 

சிைப் திகோரம் - ஆங்கிைம் ! 
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குழந்வே இைக்கியம் ! 

முமனவர் பதவி நாச்சியப்பன் 

சகோடுத்து, இந்தப் போட்ரடயும் போடரவத் 

தோல் குழந்ரத நிச்சயமோகப் பக்கத்தில் 

உள்ை குழந்ரதகட்குப் பங்கு சகோடுக்கும்; 

பகிர்ந்துண்ணும். 

 

 

 

 

 

 

 " இைிப்பு அம்மோ சசய்கிைோள் 

     இைண்டு கோைமும் சசய்கிைோள் 

அறுசுரவ விருந்தும் போட்டிபய 

   அருரம யோகச் சரமக்கிைோள். 

எைது நண்போ! நீயுபம 

   என்னுடன் விருந்து உண்போபய ! " 
 

  கவிஞர் எஸ்.ஆர்.ெி. சுந்தைம் எழுதிய 

இந்தப் போடைில்,  சிறுவன், நண்பரை 

விருந்து உண்ை அரழப்பரதப் போர்க் 

கைோம். அம்மோவும் போட்டியும் சசய்த அறு 

சுரவ உைவு வரககரை நண்பனுடன் 

சுரவப்பது மகிழ்ச்சி தரும் என்னும் 

எண்ைத்ரதக் குழந்ரதகள் உள்ைத்தில் 

பதியச் சசய்கிைது போடல். 

 

வைரும்... 

பகிர்ந்துண்ணும் பண்பு 

 "பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல்" திருவள் 

ளுவப் சபருந்தரக கோட்டிய உயரிய பண்பு. 

குழந்ரதகள் தம் சபோருரைக் குைிப்போகத் 

தின்பண்டத்ரதப் பிைருக்குக் சகோடுக்க 

மறுப்பர். அத்தரகய குழந்ரதகைிடம். உை 

ரவப் பகிர்ந்தைித்தல், வீட்டுக்கு வருபவரை 

உபசரித்தல் பபோன்ை பண்புகரைப் போடல் 

வழி உருவோக்கைோம். 

 

 

 

 

 

 

" மோம்பழமோம் மோம்பழம் 

மல்பகோவோ மோம்பழம் 

அல்வோப்பபோை மோம்பழம் 

அழகோை மோம்பழம் 

தங்கநிை மோம்பழம் 

உங்களுக்கு பவண்டுமோ ? 

இங்பக ஓடி வோருங்கள் 

பங்கு பபோட்டுத் தின்ைைோம் ! " 
 

  குழந்ரதக் கவியைசர் அழ.வள்ைியப் 

போவின் போடல் இது.மோம்பழத்ரதக் ரகயில்  

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   
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9. Virtue Sin 
 

    The purpose of these stories is only to 

straighten the course lives. 

  If a person knew that these stories have cor-

rected at least fifty people out of a hundred, then 

he would understand the fruits of his imagination 

nurtured in faith. 

  Well, let alone these stories of sin and virtue; 

whether your spirit goes to Heaven or not, you 

need not believe in them. 

  But remember whatever good or bad you do, 

they rebound on you during your very life-time in 

the same measure and at the same cost. 

  That measure does not increase or decrease; 

that cost does not rise or drop. 

  The very word with which you abused some-

one comes duly back to you sometime from 

someone else. 

  "Judge not and thou shall not be judged." 

Says the Christian religion. 

 

  "An evil deed done shall return to one in the 

same form." was first and foremost preached by 

the Hindu religion. 

  "Sin is the evil that one does." 

  "Virtue is the good that one does." 

  "What one sows in the morning is reaped in 

the evening." or as the Bible says, "What thou 

sowest, thou shall reap." 

  "The king's punishment is immediate but God 

waits and does the same." 

  These are some sayings of Hinduism. 

  Having robbed another of his wealth, has an-

yone enjoyed it or died peacefully? 

  Having robbed 

the town, has there 

been anyone who 

has written a will for 

such plundered glo-

ry? 

  Even if there be, 

has that will been 

respected? 

  As far as I know, such wealth has only been 

devoured by others before reaching the direct 

heir. 

 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   
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 So it follows, as night follows day, that we 

are the builders of our fate.  We must eat, willy-

nilly, the results of our deeds.  Saiva Siddhan-

tam says that the soul will have to eat the result 

of its deeds, to get purified.  This dictum is at 

once true and encouraging.  The eating may be 

hard, even bitter; quit it is for the good of the 

soul. 

  The trouble with Karma is that no man is 

called upon to eat the fruit thereof immediately. 

It takes time and escapes all prediction about its 

happening. When God said that the taste of the 

forbidden fruit was mortal, Adam in his igno-

rance perhaps thought of immediate death. 

  He ate and still lived. What God said was, 

that Adam who was to be immortal, would be-

come mortal if he chose to eat the fruit. Mortality 

was comprised in the act of disobedience and 

the eating was but a symbol. It is therefore clear 

that the results or resultants of deeds do not  

materialise forthwith to confront the soul, then 

and there. 

  They get stored, as it were in a granary or 

promptuary. This stock is known as Sanchita. 

From this a modicum is ladled out for consump-

tion in a given life. This is called Praarabdha. 

This is also known as niyati, paal, murai, oozh, 

deivam, vidhi, etc, This indeed is invincible. We 

will call this fate or destiny. 

  This fate is not to be confused with the Gre-

cian concept. Goressio, the translator of Valmiki 

si Ramayana into Latin, explains Praarabdha 

thus: "The idea of fate was different in India 

from that which prevailed in Greece. 

 

  In Greece fate was a mysterious, inexorable 

power which governed men and human events, 

and from which it was impossible to escape. In 

India fate was rather an inevitable consequence 

of actions done in births antecedent to one's 

present state of existence, and was therefore 

connected with the doctrine of metempsycho-

sis. A misfortune was for the most part a pun-

ishment, an expiation of ancient faults not en-

tirely cancelled".  

 

To Continue... 
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  ஒரு விந்ரதயோை சசவ்வோய்க் கிழரமயில், 

இந்திய கிரிக்சகட் வைைோற்ைில் ஆசுதிபைைிய 

பிரிசுபபன் ரமதோைத்தில் "வோசைை உயர்ந்த 

சவற்ைிரயப் சபற்று உைகரைத்ரதயும் வியக்க 

ரவத்தது. நம் இரைஞர்கள் ஆட்ட வரிரசயில் 

ஆசுதிபைைியோரவ அவர்கைின் சசோந்த 

மண்ைில் சவற்ைி சபற்று டோக்டர் கவோஸ்கர் 

நிரைவுப் பரிசிரைக் ரகக்சகோண்டரத 

மகத்தோை சோதரையோகக் கருதைோம். 

 

 

 நோன்கு வரிரசத் சதோடர்கைில் சவற்ைி 

சபற்றுப் புதிய சபோற்கோைத்ரத உறுதி சசய்துள் 

ைது அதுவும் தீநுண்மித் தருைத்தில் அச்சத் 

தில் எங்கும் சசல்ை முடியோத இச்சூழ்நிரையில் 

இன்சைோரு நோட்டு மட்ரடயோட்டத்தில் மண் 

ைில் மோைியிருக்கும் இக்கட்டோை கோைகட்டத் 

தில் துைிர்த்த அச்சத்ரதத் துரடத்சதைிந்து 

இந்திய எழுச்சிரய எடுத்துக் கோட்டியிருப்பது 

போைோட்டத்தக்கது. 
 

  அைித்தரைவர் விைோட்பகோைி விடுமுரையில் 

வீட்டுக்கு வந்துள்ைோர். சிை வோைங்களுக்கு 

முந்ரதய பபோட்டியில் சவறும் 36 ஓட்டங்கள் 

எடுத்து மிகவும் கசப்போை பதோல்விரயப் 

சபற்றுச் பசோர்வரடந்த நிரையில் உள்ை 

வீைர்கள் தீவிைமோை கண்டைத்திற்கு உள்ைோகி 

உள்ைம் உரடந்த நிரையில் இருந்தவர்கள் 

அடிசைய்டில் நடந்த முதல் ஆட்டத்தில் 

இகழ்ச்சிபயோடு பதோற்ைது. தம் ஆழ்மைத்தின்  

பவகமோய்ப் போய்ந்து நோன்கோவது மட்ரட 

யோட்டத் பதர்வில் நோடு பபோற்றும் சவற்ைி 

சபற்றுள்ைைர். 

  நோன்கோவது மட்ரடயோட்டத் பதர்வில் பிரிசு 

பபைில் முதல் முகப்பில் ஆசுதிரிபையோ 369 

இந்தியோ 336 ஓட்டங்கள் எடுத்தை. இைண்டோ 

வது முகப்பில் ஆசுதிரிபைபய அைி 294 

ஓட்டங்கள் எடுத்தை. பின் 328 ஓட்டங்கள் 

எடுத்தோல் சவற்ைி என்ை இைக்குடன் இறுதி 

நோள் வந்தது. தோரைக் கோப்போற்ை ரிஷோப் 

போண்ட் 80 ஓட்டம் அடித்து, சரியோமல் சரியோக 

சவற்ைிரயப் சபற்றுத் தந்தது விவரிக்க 

முடியோத வீைம் ஆகும். பந்து வீச்சில் தோகூர் 

நோள்வரை வீழ்த்தி நின்ைோர். சுப்மன்கில் தமிழ 

கத்ரதச் பசர்ந்த வோசிங்டன் சுந்தர் உள்ைிட்ட 

இைம் வீைர்கள் தன்ைிகரில்ைோத தோைரககைோக 

மின்ைிைர். சுப்மன்கில் 91 ஓட்டம் எடுத்து 

சவைிபய சசன்ைது பவதரையோைது. பகப்டன் 

ைகோபையின் பவகமோை விரையோட்டு விறு 

விறுப்ரப ஏற்படுத்தி 24 ஓட்டத்தில் சவைி 

பயைிைோர். 

  புெோைோ ஒரு பக்கமும் ைகோபை ஒரு  பக்கமும் 

22 பந்துகைில் 24 ஓட்டங்கள் எடுத்து அடித்து 

சவற்ைிக்கு வோய்ப்பு உண்டு எை சவைிச்ச 

மிட்டுக் கோட்டிைர். விரையோட்டின் வீைம் எண் 

ைத்திலும் திண்ரமயிலும் ஒற்றுரமயும் நட் 

புைவும் ஒருங்கிரைந்து நிரைபவற்ை முடியும் 

என்பரத இந்த சவற்ைி உைகிற்கு உைர்த்தி 

இருக்கிைது. ஆசுதிரிபைபய அைித்தரைவர் 

டிம் சபய்ன் கூறுரகயில் இந்திய வீைர்கள் 

சிைப்போை ஆட்டத்ரத சவைிப்படுத்தி சவற்ைி 

ரய எங்கைிடமிருந்து தட்டிச் சசன்றுவிட்டைர் 

என்ைோர். இந்திய வீைர்கள் இந்த சவற்ைிக்கு 

தகுதியோைவர்கள் எை மகிழ்ந்தோர். 

 

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   

 2 நரம்பியல் மருத்துவர் தமிழ்ச்செம்மல் சமய்கண்டான் 

ஆசுதிபரலிய ெண்ணில் இந்தியர்களின் ஈடற்ை மவற்றி ! 
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  முதல் மூன்று திருமுரைகளும் திருஞோை 

சம்பந்தர் அருைிய திருப்பதிகங்கைோல் ஆை 

பதவோைம் ஆகும். இதரைத் திருசநைிய தமிழ்ப் 

போடல்கள் என்றும் கூறுவர். இைிய தமிழோல் பை 

போடல்கள் இயற்ைிய பகோமோைோவர், சசந்தமிழ், 

ஒண்டமிழ், அருந்தமிழ், இன்தமிழ், பூந்தமிழ், 

திருசநைிய தமிழ், தவம் மல்கு தமிழ், மரை 

வைரும் தமிழ் எைப் பை விதமோக தன் பைி 

இரையருரை பபோற்றுதபைோடு தமிழ்சமோழியின் 

தைித்தசதோரு தமிழியல்ரப எடுத்பதோதியுள் 

ைோர்.  

  வோய் சமோழியோகச் சசோல் 

ைப்பட்ட மரை சமோழிரய 

ஓதி உைர்ந்து ‘கழு மைந் 

கர்ப் பழுதில் இரை எழுது 

சமோழி தமிழ் விைகன் எைக் 

கூைி தமிழ் எழுது சமோழி 

எை வைியுறுத்தி அதன்கண் 

தைக்கு வன்ரம மிக 

உண்சடன்றும் தன் திருப்பதிகைில் எடுத்துக் 

கோட்டுகிைோர். ஒவ் சவோரு பதிகங்கைின் இறுதிப் 

போடைிலும் தன் திருப்சபயரைக் கூைி பதிகங் 

கரை போடுவதில் கிரடக்கும் பயரையும் சமோழி 

வரதத் திருக் கரடக்கோப்பு எைக் கூறுவர். 

  இயற்ரகரய பின்புைமோகக் சகோண்டு          

இரைவன் புகழ் போடுவபத திருஞோைசம்பந்த 

ரின் இைக்கிய சபோதுக்சகோள்ரகயோக அரம 

கின்ைது. பபைோசிரியர் அ.ச.ஞோைசம்பந்தன், 

சம்பந்தர் போடிய முதல் பதிகத்தின் திருக்கரடக் 

கோப்புச் சசய்யுரைக் கூறும்பபோது ஒரு சநைிய 

மைம் உரடயவர்கள் மட்டுபம திருசநைி 

கோட்டும் தமிரழப் பபச முடியும் என்பதும் 

தமிழோபைபய திருசநைிரய அைிய முடியும் 

என்பதும் கூைிைோர்.  

  தன் ஒவ்சவோரு பதிகத்திற்கும் 11 போடல் எை 

அரமத்துக் சகோண்டோர். எட்டோவது போடல் 

இைோவைனுக்கு அருள் சசய்தது. ஒன்பதோவது 

போடல் அயன் மோலுக்கு அருள் சசய்தது. 

பத்தோவது போடல் சமை சபௌத்த நிரை எைச் 

சசோல்ைி 11வது போடரை திருக்கரடக்கோப்போக 

தன்ரைத் தமிழ் ஞோைசம்பந்தன் என்றும் 

இந்தப் பதிகங்கரைப் படித்துப் சபோருள் 

உைர்ந்து இரைவரை பவண்டுபவர் துன்பமும் 

துயரும் நீங்கி மைநிரைவு அரடவர் எை கூறு 

வோர். அபதபபோல் இரசத் தமிழிலும்  இவ்வுைகம் 

வியத்தகு புைட்சிரய ஏற்படுத்தியவர் சம்பந்தர் 

எை இரச ஆய்வோைர்கள் கூறுவதுண்டு.   

  பழந்தமிழர் கண்ட யோழில் ஒவ்சவோரு சுைத் 

திற்கும்  தைித்தைி நைம்பு கட்டப் சபற்ைது என் 

றும் அதைோல் அது சதோடர் இரசயிரைரயயும் 

ஒத்திரசயிரையும் ஒருபசை வோசிப்பதற்கு 

அரமந்த இரசக்கருவியோகும் எைக் கூறுவர்.  

திருநீைகண்ட யோழ்ப்போைர் இரசக் கருவியின் 

மூைம் அைவு படோத அைவுக்கு உட்படோத 

வரகயில் மோதர் மடப்பிடியும் மட அன்ைமும் 

அன்ை பதோர் நரடயுரட மரைமகள் துரை 

சயை மகிழ்வர் என்று சதோடங்கும் தருமபுைத் 

திருப்பதிகம் யோழ் மூரி பதிகபம எைச் சிைப்புற் 

ைது. இதன் பண் ‘பமகைோகக்குைிஞ்சி’ என்றும் 

‘வியோழக்குைிஞ்சி’ என்றும் பை விைக்கங்கள் 

தந்தைர்.  

 

வைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   

 

பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 

மசவ்விமச  ா ணி திரு தி சீமத ம ய்கண்டான் 
41 
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  இஞ்ஞோை பண்டோைத்துக்கு வழி, நம்மைி 

வின் வழியன்று, அதற்கு வழிகோட்டும் அநு 

பூதிரய, அதிதிருஷ்டி (Imagination) 

சூக்ஷம் திருஷ்டி (Genius) என்றும் சசோல் 

லுகிபைோம். சர் ஐசோக் நியூடன் பண்டி 

தருக்கு, அவர் ஒருபழம் விழுந்தரதப் 

போர்த்தபபோது, அவ்வித திருஷ்டி பநர்ந்தது.  

  உடபை, ஆகிருை சக்தியின் விதி அவர் 

புத்தியின் முன்பை பைிச்சசன்று விைங் 

கிற்று.  

  புத்தருக்கும், நிர்சப்தமோகிய அன்ைிைவு 

தியோைத்திைிருந்தபபோது இத்திருஷ்டி 

கிரடத்தது. ஒவ்சவோரு மைியும், எல்ைோப் 

பதோர்த்தங்கைின் உண்ரமயும் அவருக்கு 

சவைிப்பரடயோயிற்று. இவ்வகண்ட முடி 

வற்ை உைகில் உள்ை பூதங்கைின் சங்கதி 

களும் தன்ரமகளும் அவருக்கு விைங் 

கிற்று. இருபதோம் மைிபநைம், அருந்த 

உைகங்கைிலுள்ை வஸ்துக்களும், ஒபை 

சகோடியில்   தன்பக்கம்   நின்ைது    பபோை  

 

போர்க்கக் கூடிய திவ்ய பநத்திைம் கிரடத்  

தது. பமல், இதற்கும் பமைோை நுண்ணு 

ைர்வு பிைந்து, துன்பத்தின் கோைைத் 

ரதயும், ஞோை சநைியிரையும் உைர்ந்தோர்.  

  கரடயில், உண்ரமயில் என்றும் குரைவு 

படோத பதத்ரதயரடந்தோர். இம்மோதிரி, 

"எல்ைோ முதல் நூல் உண்ரமக்கும் ஒக்கும். 

அநோதியோகிய சப்தப்பிைமம் பிைமைோல் 

உயிர்ப்பித்தது", உைகம் பதோன்ைி சயோடுங் 

கிய பின் அவைிடம் அடங்குவது என்று 

சசோல்லும் பவதச்சுருதியும் அதன் 

மோனுஷ்ய கர்த்தோக்கைோகிய ரிஷிகைோல் 

கண்ைோல் நர்சித்ததும், கோதிைோல் சுபைோத் 

திரிக்கப்பட்டது. பமசயோழிய, அவர்கள் 

ஆக்கப்பட்ட தன்று. 

வைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   

 

இந்தியக் கமலகள்! 

அறிஞர் திலகம் பே.எம்.நல்லசாமிப்பிள்மள 
2 

நூறாண்டுகளுக்கு முன் அறிஞர் ஆனந்த கு ாைசாமி எழுதிய கட்டுமையின் ம ாழி மபயர்ப்பு….. 
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உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   

 

1. பேரறிஞர் அண்ணா நினைவு 

நாளாை பிப்ரவரி 3-ல் அண்ணாவின் 

ேடத்பதாடு உலகத் தமிழ் 

விரிந்திருப்ேது சிறப்பே.  

 

னேடன்-ஆரிசு கூட்டு முயற்சிபயாடு,வவள்னள 

மாளினக,மீண்டும் வவற்றிப் வேருமிதம் வேறும் 

என்ேதில் ஐயமில்னல எை ஆசிரியம் ேகுதியில் 

குறிப்பிட்டிருப்ேது உண்னமபய. வவற்றி நனட 

போட நமது வாழ்த்துகனளயும் உரித்தாக்கி 

மகிழ்பவாம்.  

 

அவமரிக்க முனைவர் ப ாமவல ப ாமசுந்தரம் 

எழுதி வரும் ேகுதியில் புதிய புதியவ ய்திகனள 

சுனவபயாடு  வாரந்பதாறும் 

வதரிந்துவகாள்கிபறாம்.  

 

இந்த வார இதழில் பதன்துளி-2-ல் ேண்ோடு 

குறித்த விளக்கம் அருனம.  

 

"தமிழ் நாகரிகக் கனலவயல்லாம் 

வதாக்கியிருக்கும் வோதுவிடம் 

திருக்பகாயிலாகும்"என்ற ஒற்னற வரிபய,பகாயிற் 

கனலகள் என்ற புதிய வரனவ வதாடர்ந்து 

வாசிக்கத் தூண்டுகிறதல்லவா? 

 

இன்னும்  நினறய வ ால்லலாம். அடுத்தடுத்த 

வாரங்களில் ோர்ப்போம். 

 

கவிஞர் லேரா, 

தமிழக அரசின் தமிழ்ச் செம்மல் விருதாளர், 

திருசநல்லவலி. 

 

2. அந்த அணிலின் நிழல் வதரியுமா? அணில் - 

நிழல் - ேனி.. வித்தியா மாை விந்னதயாை 

விலங்கு. சுனவயாை கட்டுனர.  

முனைவர் அன்புமணி, ஈலராடு  

 

3. Hon'ble Minister's lecture proclaims Inter-

net infused eclectic upsurge of Tamil World in 

translational accelerando. Sure, Cape of Good Hope in 

navigation through language-worlds! 

 Aasiriyam serves the menu of propositions,  a quintet of 

Biden- Harris Combine with some inalienable functions 

concordant with Tamil Temperament and Tempo! Again 

Global Hope! 

In a snatch, Dr TNR's alludes within the vincula( தாபம 

தமக்குச் சுற்றமும்..) 

and calls for pilgrimaging! One within is one's Kin 

One's stuff is ONE that restrains  one! A very difficult pro 

vita sua! How defend the feel for a doubting mortal the 

reader in me is one of! The allusion beckons Hope!  

…..Prof.S.A.Sankaranarayanan, 
Kumbakonam. 

 

4. அணிலின் நிழல் அருனம யாை 

கட்டுனர.வதன்றலாய் மைம் வருடும் விதமாக 

தாங்கள் எழுதியுள்ள நனட உள்ளம் கவர்கிறது. 

புதிய வ ய்திகனள அறிந்து வகாள்ளும் ஆர்வம் 

அதிகமாகிறது.  

கவிஞர் திருஞாைம், லகானவ  

5.மிகவும் அருனமயாை கட்டுனர. அழகாை 

மற்றும் எளினமயாை வமாழி நனட..  

திருமதி ேதா ராமொமி, மிச்சிகன், அசமரிக்கா  

6.அணில் ேற்றிய தகவல் நன்று. கட்டுனர நச் ாை 

நனகச்சுனவயாக முடிகிறது.  

 திருமதி. செந்தாமனர ெத்தியமூர்த்தி, ேம்மல், 

சென்னை  
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7.  பேரறிஞர் அண்ணாவின் நினைவு 

நாள் இதழாக, அட்னடயில் அறிஞர் 

வேருந்தனகயின் எளினமபய உருவாை ேடத்துடன்  

வவளிவந்த அறுேத்து ஒன்றாம் உலகத் தமிழிதழ் 

மிகவும் சிறப்புடன் அனமந்துள்ளது.  

உலகத் தாய்வமாழித் திருநாள் உனரயில், 

வமாழிவேயர்ப்புக் கனலயின் முக்கியத்துவத்னதயும், 

இனணயத்தின் வழி தமினழ வளர்க்க பவண்டியத்தின் 

அவசியத்னதயும் அனமச் ர் அவர்கள அழகாக 

எடுத்துனரத்துள்ளார்.  

ஆசிரியம் ேகுதியில் புதிய அவமரிக்க அதிேர் 

திரு.ப ா ப் னேடனும், துனண அதிேர் திருமதி. 

கமலா ஆரிசும் ேதவிபயற்ற ேடங்களுடன், ஒரு 

தமிழ்த்தாயின் திருமகள் உலக வல்லரசின் துனண 

அதிேராகி இருக்கும் சிறப்னேயும், அவர்களுக்கு முன் 

இருக்கும் வோறுப்புக்கனளயும் ஆசிரியர் சிறப்ோக 

வனரந்துள்ளார்.  

அவ்வப்போது ேகுதியில் மபலசிய நாட்டின் துனணப் 

பிரதமராை திரு.அன்வர் இப்ராகிம் அவர்களின் 

‘ஆசிய மறுமலர்ச்சி’ நூலினை, முனைவர் ந.அருள் 

ஐயா அழகுற அறிமுகம் வ ய்துள்ளார். ஔனவ 

அறக்கட்டனள வமாழிவேயர்த்த நூனல அறிமுகம் 

வ ய்வதற்கு அவரினும் வோருத்தமாைவர் 

எவருமில்னல! 

முனைவர் ப ாமவல அவர்கள் பில் எனும் அணில் 

மூலம் வ ந்த கால வருனக அணித்பதா ப ய்த்பதா 

என்று அவமரிக்கர்கள் ஆரூடம் ோர்க்கும் நிகழ்வின் 

அழனக, அவருக்பக உரித்தாை சுனவமிகு நனடயில் 

விவரித்துள்ளார்.   

அறிஞர் முருகபவள் அவர்கள் தம் கட்டுனரயில், 

‘தமிழ்க் கடல்’ மனறமனலயடிகள் தமிழ் வளர்த்த 

நாடுகளில் தமிழிலும், வட நாட்டில் ஆங்கிலத்திலும் 

வ ாற்வோழிவுகள் நிகழ்த்தி, ன வத்தின் வேருனம 

னயயும், வ ந்தமிழின் சிறப்னேயும் நினல நாட்டிய 

ோங்கினை வமய்சிலிர்க்க விளக்கி இருப்ேதுடன், 

ஆராய்ச்சி எனும் வ ால்னல அறிமுகப்ேடுத்தி, 

ேல்பவறு இலக்கிய ஆராய்ச்சிகனளயும் வ ய்து 

வழிகாட்டிய அடிகளாரின் வல்லனமனய வண்ணமுற 

வடித்துள்ளார்.  

பதன்துளிகள் தஞ்ன யின் சிறப்னேயும், தமிழர் 

ேண்ோட்டுச் சிறப்னேயும் தண்டமிழ்ச் சுனவயுடன் 

தித்திப்ோய்த் தருகின்றை.  

பிரான்சு நாட்டில் தமிழர் ேள்ளிகள் பமம்ேட்டு 

வருகின்றை என்ற மகிழ்ச்சியாை வ ய்தி நம்னமப் 

வேருமிதம் வகாள்ளச் வ ய்கிறது.  

திருவருட்ோவின் இலக்கிய நயத்னத உனரபவந்தர் 

ஐயா வதள்ளிய நனடயில் விளக்கியுள்ள ோங்கு, 

அந்தத் பதன்சுனவப் ோடல்கள் முழுவனதயும் பதடிப் 

ேடிக்க பவண்டும் எனும் ஆவனலத் தூண்டுகிறது.  

ஆங்கிபலயர் நாட்டிலும் நம் வீரத் தமிழரசி பவலு 

நாச்சியார் போல, ேவுடிக்கா எனும் அரசி வீரப்போர் 

புரிந்து வவற்றி வகாண்ட வரலாறு சிலிர்ப்பூட்டுகிறது.  

ஊணும் உனடயும் மக்கட்கு உயிரல்ல; ஒழுக்கமும் 

உணர்ச்சியுபம உயிர்வமய் என்ற மூதறிஞரின் வாக்கு 

‘மூத்பதார் வ ால் அமுதம்’ எனும் முதுவமாழினய 

உறுதிப்ேடுத்துகின்றது.  

முனைவர் பதவி அவர்கள் கவிமணியின் அழகிய, 

எளிய, கருத்தாழமாை ோடல் வரிகனள, தம் 

கட்டுனரயில் சிறப்புற எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். 

வோருள் புரியாத, வோருந்தாத ஆங்கில னரம்ஸ்கனள 

விடுத்து, இது போன்ற நல்ல ோடல்கனள நம் 

குழந்னதகளிடம் வகாண்டு ப ர்க்க பவண்டியது நம் 

அனைவரின் கடனமயாகும்.  

இறுதியில்,  ங்க இலக்கியம் அறிபவாம் என்ற 

தனலப்பில் தரப்ேட்டுள்ள அட்டவனண, 

அருனமயாை, போற்றுதற்குரிய சிந்தனை ஆகும். 

திரு.துனர தைோேன் 
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Tamil Translation of Shakespeare Works 
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8 Dr.N.Arul 
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அறிவரசன் மெோழியோக்கத் துவை அகரோதி! 
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8 

திரு.அறிவரசன், ேவைவெச் மசயைகத்தின் மெோழிம யர்ப்புத்துவையில் துவை 

இயக்குநரோக அரும் ணியோற்றியவர்.  அவர் மேோகுத்து வவத்திருந்ே அகரோதிச் 

மசோற்கவள அவர் நிவைவோக மவளியிடுகிபைோம். 

141 Amnerity Order ப ொதுமன்னிப்பு ஆணை 

142 Adaption of Law Order சட்ட இைக்க ஆணையொக  ின் ற்றப் டுதல் 

143 Aims and Observations ந ொக்கங்கள்-ந ொக்குகள் 

144 Artificial reef 

 ொணற வடிவிலொன  வள மீன்கணளச் 

பசயற்ணக முணறயில் வளர்த்தல் 

145 Amnicide 

 ண் ணனக் பகொணல பசய்தல் (ஆரசன ச டிக 

ய கசண நன) 

146 
Adjudication Proceedings & Prosecution 
Proceedings 

சுங்கத்துணற  டவடிக்ணககளும் வழக்கு 

 டவடிக்ணககளும் 

147 Alarm Time Piece எழுப்பு மைிப்ப ொறி 

148 Armour பமய்ம்மணற 

149 Acquittance சம் ளம் வழங்கு ஒப்புணகப் ட்டி 

150 Advance Technology Vessel (ATV)  வீன பதொழில்நுட் க் கொலம் 

151 Advance Copy முன் கல் 

152 Air Layer வொன் தியம் 

153 Adequate Knowledge in Tamil தமிழில் ந ொதிய அளவிற்குத் நதர்ச்சி 

154 Secondclass language text in Tamil தமிழில் இரண்டொம் வகுப்பு புலபமொழித்நதர்வு 

155 Above the Property line (APL) வறுணமக் நகொட்டிற்கு நமல் 

156 Acquest பசொந்த சம் ொத்தியம் (சுயொர்ஜித ஆஸ்தி) 

157 Anti-dumping Act வைிகப்ப ொருள் குவிப்பு தணடச் சட்டம் 

158 At an affordalate rate of interest குணறந்த வட்டி வீதத்தில் 

159 Air-dry wood 

உள்ளூர்த் தட் பவப்   ிணலகளுக்குச் சமமொக 

ஈரப் தம் உணடய மரம் 

160 Anti-Lim-Pio Group லின்  ியொநவொ எதிர்ப்புக் கூட்டத்தினர் 
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சங்க இைக்கியம் அறிபவோம்! 
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2 

 

" சோன்பைோர் புகழும்முன் நோணுப 

   பழியோங்கு ஒல்பபவோ கோணுங்கோபை " 

                -கிடங்கில் குைபதி நக்கண்ைன் 

                                         ( குறுந்சதோரக, 252 ) 
 

தம்ரமப் புகழும்முன் நோைம் சகோள்பவபை சோன்பைோர், 
பழிச்சசோல்ரை எப்படி அவர் தோங்குவோர் ? 
 
 
Even Praise to the Greats is shame; 
how may they bear the blame ! 
 

                           ( Kuruntokai 252 ) 
                              -சமோழிசபயர்ப்பு 
                                 முரைவர் ந.அருள் 
 
शहद की बूूंद : १ 
महान र्ह है जो अपनी प्रशूंसा किने के पहले शिम आनेर्ाले 
हैं। 
रे् कैसे दोष का सामना कि सकते हैं ? 
कुरुन्तोहै , २५२ - 
ककडूंगिल कुलपगत नक्कण्णन 
           இந்தியில்..... 
           முரைவர் சசௌ.வீைைட்சுமி  
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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... 


