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இரவலர்க்கு எளிது, பகைவர்க்குக் ைடிது இப்படிச் ச ொல்லும் நமக்குப் புறப்பொடல்  

ஐம்பத்து நொன்கு! 

உகரப்பது எளிது, உணர்வது அொிது உலைியல் உணர்த்தும் உலைத்தமிழிதழ்  

ஐம்பத்து நொன்கு! 

பார ார் புகழப் 

படிந்ரேர ார் எம்பாவாய்  
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சிலப்பதிகாைம் - ஆங்கிலம்! 

ஆசிரியம்! 
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இணைய ேமிழ்ச் சங்க விழாஸ 

மாண்புமிகு அணமச்சர் உண  - 10.10.2018 

திரு.க.பாண்டிய ாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  ஐந்தாம் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ததாடக்கம் 

என்ற அடடதமாழிய ாடு, இடை த்தில் 

தமிடழ வளர்க்கவும், தமிழர்களிடத்தில் 

இடை த்டத வளர்க்கவும் என்ற உ ரி  

ய ாக்கத்யதாடு தச ற்பட்டுவரும் இடை  

தமிழ்ச் சங்கத்தின் விழாவில் கலந்து தகாள் 

வதில்  ான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடட 

கியறன். 

    ிகழ்ச்சி ில் உடை ஆற்றவுள்ள திரு. 

சுயைஷ் சம்பந்தம் அவர்கயள, திரு.சிவைாஜா 

ைாம ாதன் அவர்கயள, 

 முன்னாள் குடி ைசுத்தடலவர் டாக்டர் 

அப்துல் கலாம் அவர்களால் ததாடங்கி 

டவக்கப்பட்டு, எண்மி த் ததாழில் 

நுட்பத்தில் புதி  உச்சங்கடளத் ததாட்டுக் 

தகாண்டிருக்கும் (டிஜிட் ஆல்) அடமப்பின் 

ஒருங்கிடைப்பாளர், உறுப்பினர்கயள, 

   ிகழ்ச்சிக்கு வருடக புரிந்துள்ள தமிழ்ச் 

சான்யறார்கயள, ததாழில்நுட்ப வல்லுனர்கயள 

அடனவருக்கும் என் வைக்கத்டத ததரி 

வித்துக் தகாள்கியறன். 

  ததாழில்நுட்ப வளர்ச்சி ில் உலகம் மிக 

யவகமாக முன்யனறிக் தகாண்டு தசல் 

கின்றது. தகவல் ததாடர்பில் உலகம் இன்று 

ஒரு குடும்பம் யபால சுருங்கிவிட்டது. 

இதற்கு இடை த்தின் வைவு மிக முக்கி  

பங்காற்றி ததன்படத  ாரும் மறுக்க 

முடி ாது. தசய்திப் பரிமாற்றம், கல்வி, 

வைிகம், ததாடலத் ததாடர்பு, வைிகம், 

நூலகம், அருங்காட்சி கம் யபான்ற 

பல்யவறு தபாருண்டமகளுக்கும், தபாழுது 

யபாக்குக்கும் இடை ம் இன்றி டம ாத 

துடைக் கருவி ாக மாறிவிட்டது. உலகி 

லுள்ள தமாழிகளில் சிறப்பு மிக்க தமிழ் 

தமாழி இடை த்தில் மிக முக்கி மான 

பங்டகப் தபற்றுக் தகாண்டதில் வி ப் 

பில்டல. 

  இடை த்தின் வைவால் தமிழும், தமிழ் 

இலக்கி ங்களும் அழி ாத வைம் தபறறு 

விட்டன. கைினிக்கும் இடை த்தின் 

வைவுக்கு முன்பு இலக்கி ங்கடளப் பாது 

காப்பதில் சிக்கல்கள் காைப்பட்டன.  

 

வளரும்... 

 

54 
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  யசலத்தில் சின்னப்பம்பட்டி என்ற சிற்றூரிலிருந்து யசலம் தந்த தசம்மல் புறப்பட்டு இன்று உலக 

அளவில் கிரிக்தகட்டில் தவற்றியுலா படடத்து வரும்  டைாசடனப் பற்றித் தமிழகம்  தபருமிதம் 

அடடகிறது. அடனவடையும் வி ப்பில் ஆழ்த்தும் வடக ில் 

யவகப்பந்து வீச்சாளைாகவும், ஆர்க்கர் என்ற மிகவும் தமச்சத்தக்க 

பந்துவீச்சில் ஆற்றல் மிக்கவைாகவும் மிளிர்கின்ற  டைாசன் 29 

வ து   ிைம்பி   இடளஞர் ஆவார்.  இடது டக யவகப்பந்து 

வீச்சாளர்களில் இன்று உலக அளவில் யபசப்படுகிறார். 

ஆசுதியைலி ாவில்  டடதபறும் 3-ஆம் ஒரு ாள் ஆட்டத்தில் 

கான்பைா மா கரில் காலடி டவத்ததுதான் அவைது முதல் உலகப் 

பந்த த்தின் அறிமுகம். அவர் அந்தப் யபாட்டி ில் இைண்டு தபரி  

விக்தகட்டுகடள வீழ்த்தி உலக மனிதர்கள் அடனவடையும் 

உற்றுப்பார்க்க டவத்துள்ளார் எனலாம். 
 

 ஒரு ாள் ஆட்டத்தில் உலக அளவில் யபசப்படும்  டைாசன் 232 - ஆவது  விடள ாட்டு வீைைாவார். 

தமிழகத்திலிருந்து தசன்ற இந்தி ப் பந்துவீச்சாளர்களில் ஐந்தாவது மனிதைாக இவர் தப ர் இன்று 

வைலாற்றில்  பதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

  2002 - இல் இலட்சுமிபதி பாலாஜி தான் தமிழக முதல் யவகப்பந்து வீச்சாளர். ஐபிஎல் 

யபாட்டிகளில்  டைாசன் தன் யவகப்பந்து வீச்சின் திறடமட க் காட்டி இந்தி  கிரிக்தகட் யதர்வு 

டம த்தின் கவனத்டதக் கவர்ந்தார். சன்டைசர் ஐதைாபாத் அைி ில்  யதர்ந்ததடுக்கப்பட்டு ஐபிஎல் 

20 - 20இல் ஐக்கி  அைபு  ாடுகளில்  டந்த பந்த ங்களில் 16 விக்தகட்டுகடள வீழ்த்தி  ார்க்கர் 

பந்துவீச்சில் சாதடன  ிகழ்த்தி விட்டார். ததன் ஆப்பிரிக்காவின் தடலசிறந்த கிரிக்தகட் வீைைான ஏபி 

டிவில்லி ர்ஸ் - ஐ வீழ்த்திக் காட்டிப் தபரும்புகழ் அடடந்துள்ளார். பாைதத்திற்கு உலகக்யகாப்டப 

வாங்கித்தந்த கபில்யதவ்  ம்  டைாசடன என்டனக் கவர்ந்த  ா கன்  டைாசன் எனப் 

புகழ்ந்திருக்கிறார். 
 

 யசலத்தில்  ாள் கூலி ாக யசடல  த ய்யும்  ிறுவனத்தில் யவடல பார்த்தவர் தந்டத. தாய் 

ததருயவாைச் சிற்றுண்டிச்சாடல  டத்தி வருகின்றனர். 5 குழந்டதகளில் மூத்த மகனாக  டைாசன் 

பிறந்துள்ளார். பள்ளி ில் படிக்கும் தபாழுது ஏடும் எழுதுயகாலும்   வாங்க முடி ாமல் வருந்தி வர். 

அைசுப் பள்ளி ில் படித்து பள்ளிப்படிப்டப முடித்தவுடன் கிரிக்தகட்டில் தன் கவனத்டதச் 

தசலுத்தியுள்ளார். அவருக்கு கிரிக்தகட்டில் மீதிருந்த ஆர்வம், கனவு, திறடம அறிந்த  ண்பர் 

தஜ பிைகாஷ் என்பவைது உதவி ால் பல இடங்களுக்குப் ப ிற்சிக்காக அனுப்பப்பட்டு, 2011 - இல் 

தசன்டன டி என் சிஏ 4 ஆவது பிரிவு கிரிக்தகட்டில் நுடழந்த பின்பு தான் அவைது ததாடக்கம் சிகை 

வளர்ச்சிக்கு வழிவிட்டது. 
 

  சட்டட ிலும் யஜ.பி  ட்டு என்றுதான் யதாழடமட ப் பகிர்ந்துதகாள்கிறார். 2015 - இல் அவைது 

பந்து வீச்சு எறி ப்படும் தச ன்டமட  ஐ ப்பட்டு விலக்கி டவக்கப்பட்டு, ஓைாண்டுத் தீவிைப் ப ிற்சி 

தபற்றுச் சரி ாகப்  பந்து யபாடும் பந்துவீச்சாளைாகத் திருத்தப்பட்டு இன்று திடசத ங்கும் புகழ் 

தபற்றுள்ளார். கனவுடன் கடின உடழப்டபச் தசய்யவார் டகவிடப்பட மாட்டார்கள் என்பதற்கு 

 டைாசன் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாவார். 

ஆசிரியம் ! 

கிரிக்ககட் வானில்  ேமிழ்த் ோ ணக ! 
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பண்டிே ரேருவும் பண்ணைத்ேமிழும் 

மூேறிஞர் நீ.கந்ேசாமிப் பிள்ணை 

  “உங்கள் தமிழ் தமாழிட  விட ஆங்கில 

தமாழி தபரி து தாயன” என்றார்.  ான் 

சிறிது த ங்கி, இந்த வினாவிற்கு விடட  

ளிப்பதற்கு முன்பு இைண்டு  ிமிடங்கள் 

தசால்ல யவண்டி டவகடளத் ததளிவாகச் 

தசால்வதற்கு அனுமதி யவண்டும் 

என்யறன். 'சரி தசால்லுங்கள் என்றார்.  
 

  சங்க காலச் தசாற்களின் ததாடக இவ் 

வளவு (3,33,373) என்று  ான் தசான்ன 

யபாது ஏறக் குடற  ஆ ிைத்து ஐநூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு யதான்றி இன்று 

வடை ில் உள்ள நூல்களின்  ிடலப் 

தபற்றுள்ள தசாற்களின் ததாடகட க் கூறி 

யனன். அதாவது சங்க நூல்களில் காைப் 

படும் தசாற்கள் அடனத்தும் கூட்டினால் 

அவ்வளவு தான். 

 

  இதில் ஒயை தசாற்கள் பல தடடவ 

வந்திருக்கக்கூடும். ஆங்கில   தமாழி ிலுள்ள  

தனிப்பட்ட தசாற்கயள அவ்வளவு வரு 

கின்றன.  

 

  அதற்குத் தமிழில் கைக்கிட யவண்டு 

மானால் இன்று வடை தமிழில் வழங்கும் 

தனிச் தசாற்கள் இலட்சத்துப் பதினா ிைம் 

ஆகும். சுருக்கமாகக் கூறயவண்டுமானால் 

ஆங்கிலச் தசாற்கள் இவ்வளவு, தமிழ்ச் 

தசாற்கள் இவ்வளவு என்று கூறுவது தான் 

தபாருத்தம். ஆங்கிலச் தசாற்களின் ததாடக 

 ில்  ாலில் ஒரு பங்கு தான் தமிழில் உள்ள 

தசாற்களின் ததாடக ாகும். என்ற தசால் 

லிக் தகாண்டிருக்கும்யபாயத “ ீங்கள் தசால் 

வதன் ததாடர்டப  ான் எளிதில் அறிந்து 

தகாள்ள முடி வில்டல என்றாலும் தமிடழ 

விடச் தசாற்தறாடக ில் ஆங்கிலம்  ான்கு 

பங்கு தபரி து என்பதற்காகத்தாயன 

இடதச் தசால்கின்றீர்கள்” என்றார். ஆம் 

என்யறன்.  

 

  யவறு ஏயதா சங்ககாலச் தசாற்கடள 

ஆைாய்ச்சி தசய்து வருவதாகக் கூறினீர் 

கயள, இவ்வாைாய்ச்சி ால் வரும் ப ன் 

என்ன? என்றார்.  ான் சிறிது பைிவுடன் 

தங்கள் காலத்தின் அருடம கருதிய  சுருக் 

கமாகச் தசால்ல யவண்டுதமன்று கருதி, 

ததளிவாகச் தசால்ல இ லாமல்  ான் 

திடகக்கின்யறன்' என்யறன் ஒரு தமாழிக்கு 

வளடமட த் தரும் வன்டம தசாற்களின் 

ப ில்தவண் (Frequency) கடளப் பற்றிய   

இருக்கின்றது. 

  

 

வளரும்... 

 

4 

 ங்ைத்தமிழ் 3,03,373 ச ொற்ைள் 



 

ஆ ிொியர் பகுதி 
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தக்தகோன் எனத் திரி 

Lead a laudable life 

 ال تكسل

保持自信 

യോഗയ്നെനന് ്പുകഴുുംവിധും ജീവികക്ുക  

सयुोगी परुुष बनें ताकि महान सम्मान िरें | 

పరులు గొప్పవాడు అని పొగడే విధంగా నడుచుకో  

ಎಲ್ಲರು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೊಗಳುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆత్తిఛూడి | ಆಭೊಡಿ 

 

 

கற்பக வி ா கக் கடவுயள, யபாற்றி! 

சிற்பை யமானத் யதவன் வாழ்க! 

வாைை முகத்தான் மலர்த்தாள் தவல்க! 

ஆைை முகத்தான் அருட்பதம் தவல்க!  

ஏழு கைலுக்கு அப்பால்! 

54 
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அவ்வப்ப ோது! 

முணைவர் ே.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயர்ப்புத்துசை 
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இளடம  ததும்பும் இடசயுடை !  

  “இடச ால் வ மாகா இத ம் எது ? அந்த இடறவயன இடச வடிவம் எனும்யபாது?” என்ற 

கவி ைசர் கண்ைதாசனின் தபான் வரிகளில் தவளிப்படும் இடச ின் சிறப்டப ‘ சங்கீத வித்துவான் ’ 

திரு.தஜ.முனிசாமி ( எ ) ஜாலி, “ ஜாலி இடச முதம் ” என்ற தம் நூலின் வா ிலாகக் கரு ாடக 

இடச ின் பல்யவறு கூறுகடள    இடழத்திருக்கிறார். 
 

  யமற்கத்தி   இடச, இந்துஸ்தானி இடச, கஜல் யபான்ற இடச வரிடச ில் கரு ாடக இடசக்கு 

தனித்த ஓர் இடம் எப்யபாதுயம இருந்து வருவடத இடச கூறும்  ல்லுலகம் 

இனிதறியும். 
 

  கற்கும்  ிடல ில் உள்யளார் மட்டுமன்றி கரு ாடக இடச ில் 

ஆர்வமிக்யகார் அடனவருக்கும் கற்கண்டாய் இனிக்கும் வண்ைம் கரு ாடக 

இடச ின் அடமவு  லங்கடள நூலாசிரி ர் வடகப்படுத்தியுள்ளார். 
 

  சுவைங்கள் வரிடச ில் ததாடங்கி, ‘யதவாைம்’ வடை இருபது பாடங்களாக 

தம் நூலில் தமாழிந்துள்ள கருத்துக்கள் ஒவ்தவான்றும் ஆழ்ந்து சுடவக்கத் 

தக்கன. 
 

  எழுபத்து இைண்டு ‘ யமளகர்த்தா இைாகங்கடள ’ அவர் தம் நூலின் 

இறுதிப் பக்கத்தில் பட்டி லிட்டிருப்பது, கரு ாடக இடச பற்றி அறி ாத 

வர்கள் அடனவரும், அதன் இைாகங்கடள அறிந்து தகாண்டு இடச ில் 

 ாட்டம் தகாள்வதற்குப் தபரிதும் உதவி ாக அடமயும். 
 

  திரு.ஜாலி முனிசாமி தசன்டன, தமிழ் ாடு அைசு இடசக்கல்லூரி ில் 

ப ின்றவைாவார்.  அத்துடன், பல்யவறு  ிறுவனங்களில் ஆசிரி ைாகப் பைிபுரிந்து, எண்ைற்ற 

மாைவர்களுக்கு சுை வரிடசகள், கீதம் மற்றும் சுைதாளக் குறிப்புகளில் அடிப்படடப் ப ிற்சி 

அளித்துள்ளார். 

  

  எளிடம ான தச ல்முடறகடள இந்நூல் விளக்குவதால், கரு ாடக இடச ப ில்யவாருக்கு இது 

ஒரு திறந்ததவளி அைங்காகத் திகழும் என்பதில் ஐ மில்டல.  ஆங்கிலத்தில் உள்ள இந்நூல், 

சிறப்பான முடற ில் தமிழாக்கம் தசய் ப்பட்டால் இன்னும் பலருக்குப் தபரிதும் ப னுள்ளதாக 

விளங்கும். 

 

   ாளும்  ாளும் இடச ில் யதாய்ந்துவரும் அவைது பைி தசவ்வயன சிறந்து அவர்  ீடுழி வாழ்ந்து 

யமன்யமலும் தம் பங்களிப்பிடன இடசயுலகுக்கு அளித்து வையவண்டுதமன்று உளமாை  ான் 

வாழ்த்துகியறன்.  பட்டறிந்த புலடமய ாடு தாம் ததாட்டறிந்த இடசட  எழில்பட நூலாசிரி ர் 

எழுதி டத வாழ்த்துகியறன். 

 

  இடசப்ப ைம் திடச எட்டும் தசல்வதாக அடமக எனப் பாைாட்டி மகிழ்கியறன்.   

 



 
ஆ ிொியர் பகுதி 
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அமெரிக்க வலிமெயின் சின்னம்! 

முணைவர் ரசாமக  ரசாமசுந்ே ம் 
அமமரிக்கோ 

  அதமரிக்க  ாை ங்கள், டாலர் பைத்தாள், 

பாஸ்யபார்ட், அைசு அலுவலகங்கள், அதிபரின் 

முத்திடை, என இடவ அடனத்திலும் 

பறக்கிறது அந்தப் பறடவ! 

 

 

 கம்பீைமான யதாற்றம், உ ைப் பறக்கும் 

ஆற்றல், உடல் வலிடம, மன உறுதி, 

சுதந்திைமான வாழ்க்டக யபான்ற ஆளுடமப் 

பண்புகளினால் அப்பறடவ ின் வடைபடம் 

1782-இல் புதி   ாட்டின் காங்கிைசுக்கு 

வழங்கப்பட்டு, 1787-இல் அதமரிக்காவின் 

சின்னமாக  டடமுடறக்கு வந்தது.  
 

  வழுக்டக ாக இல்லாத இக்கழுகுகளின் 

தடலயும், வாலும் தவண்டம ாகவும், உடலின் 

மற்ற பகுதிகள் பழுப்பாகவும் இருப்பதால், 

'piebald' (irregular patches of two colors) 

என்ற ஆங்கிலச் தசால்லின் மூலம் 'வழுக்டகக்  

கழுகு' (Bald Eagle) என அடவ 

தப ரிடப்பட்டன. 
 

  உயைாமானி ர் காலத்திலிருந்யத கழுகுகள் 

வலிடம மிகுந்த அைசு அதிகாைத்துடன் 

ஒப்பிடப்பட்ட பறடவகளாகும்.   ிய ான்றதால் 

(Neondrathal) மக்கள் இக்கழுகுகளின் 

 கங்களின் கூர்டம, கடுடம, அதியவக தச ல் 

பாடு ஆகி வற்டறக் கண்டு வி ந்து, அவற் 

றிற்க்கு ஆன்மீக முக்கி த்துவம் தகாடுத்து 

கழுத்தில் அைிகலனாக அைிந்தார்களாம்.  

  வட அதமரிக்காவில் மட்டுயம இப்பறடவகள் 

காைப்படுகின்றன.  

  “திருமால் (திருயவங்கடத்தான்) இருக்கும் 

இடத்தில் தசல்வம் குவியும், அவருடட  

வாகனமான கழுடக  ாட்டின் சின்னமாக 

அதமரிக்கா தகாண்டிருப்பதால்  ாயட தசல்வச் 

தசழிப்யபாடு உள்ளது” என ஆன்மீகவாதிகள், 

இந்து மதத்டதயும் அதமரிக்க யதசி ப் 

பறடவட யும் தபருடமய ாடு ஒப்பிடுவர்.  

 

  மூன்று முதல் 6 1/2 

கியலா எடடயுடன் வட 

அதமரிக்காவின் மிகப் 

தபரி  பறடவகளாக, 

ஏழடை அடி அளவிற்கு 

சிறகுகடள விரித்து, 

10,000 அடி உ ைம் வடை 

கம்பீைமாகப் பறக்கின்றன. 

மைிக்கு 55 கியலாமீட்டர் யவகத்தில் பறக்கும் 

வழுக்டகக் கழுகுகள்,  ீரில் உள்ள மீடனப் 

பார்த்தவுடன் 160 கியலாமீட்டர் யவகத்தில் 

பறந்து பிடிப்படவ!  ஒரு கழுகின் உடலில் 

ஏழா ிைம் இறகுகள்! எளிதாகப் பறக்க உதவ, 

முதல் வருடக் குழந்டதகளின் இறகுகள் 

தபற்யறார்களின் இறகுகடள விடப் தபரிதாக 

இருக்கும். 

 

   ான்கு அடி உ ைம், 10 அடி ஆழம், 6 அடி 

அகலம், 900 கியலா எடட அளவிற்கு  உள்ள 

அவற்றின் கூடுகடள, கூடு என்படத விட ஒரு 

சிறு அடற என்யற கூறலாம். "விைலுக்குத் 

தகுந்த வீக்கம்” என்பது யபான்று, தபரி  

பறடவகளுக்குப் தபரி  கூடுகள் யதடவ தாயன!  

 ாம் வீடுகடளப் புதிப்பிப்பது யபால, தாம் கூடு 

கட்டுகிற மைம் உறுதி ாக இருந்தால், அயத 

கூடுகடள மீண்டும் புதுப்பித்துக் தகாள்கின்றன  

வழுக்டகக் கழுகுகள்.  



 

10 உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   

 

  தபண் கழுகுகளின் எடட ஆண் 

கழுகுகடள விட 25 சத விகிதம் அதிகம். 

உைவிற்கு யவட்டட ாடப் பறக்க ஆணுக்கு 

தமலிந்த உருவமும், கூட்டில் உள்ள 

முட்டடகடளப் பாதுகாக்க தபண்களுக்குப் 

பருத்த உருவமும் துடை ாக உள்ளது. 

 

  தபரும்பாலும் மீன்கயள  அவற்றின் உைவு.  

தாயன மீடன எப்யபாதும் பிடிக்காமல், மற்ற 

பறடவகள் பிடிக்கும் மீன்கடள அவற்றிட 

மிருந்து திருடும் கடல ில் மன்னர்கள் இந்த 

வழுக்டகக் கழுகுகள். புதி   ாட்டட 

உருவாக்குவதில் முன்னிடல வகித்த 

தபன்ஜமின் பிைாங்கிளின் 1784-இல் தன் 

மகளுக்கு எழுதி  கடிதத்தில் "மற்ற 

பறடவகள் பிடிக்கும் மீன்கடள தன் 

வசப்படுத்தி, சிறு குருவிகடளத் தாக்கி தன் 

எல்டலட   ிடல ாட்டி,  ய ர்டம ற்ற 

வாழ்க்டக  டத்தும் தார்மீகத் தன்டமகள் 

(moral value) இல்லாத பறடவ" எனக் 

குறிப்பிட்டு   வழுக்டகக் கழுகு யதசி ப் 

பறடவ ாகத் தகுதி ற்றது எனத் தன் 

கருத்டத தவளி ிட்டார். 

 

 

 கழுகுகளுக்கு மூன்று இடமகளும் 

(eyelids) ( மக்தகல்லாம் இைண்டு), இைண்டு 

விழித்திடைகளும்  (foveae,  மக்தகல்லாம் 

ஒன்று) உள்ளன. அவற்றின் விடளவாக, ஒயை 

சம த்தில் முன்யனாக்கியும், பக்கங்களிலும் 

பார்க்கக்கூடி  திறடம, மனித கண்கடள விட 

ஆறு மடங்கு கூர்டம, Ulraviolet ஒளிட ப் 

பார்க்கக் கூடி  சக்தி ஆகி  பலன்கடளப் 

தபறுகின்றன. இந்த ஆற்றல்களின் திைட்சிய  

கழுகுக்   கண்   என்ற   உவடம ின்   தபாருள்! 

உடும்புப் பிடி பற்றி யகள்விப் பட்டுள்யளாம், 

கழுகுப் பிடி அதற்கு சடளத்ததல்ல!  வலிடம ான 

கால் தடசகளுடனும், கூர்டம ான ஐந்து தசன்டி 

மீட்டர்  ீள  கங்களுடனும், இக்கழுகுகளின் பிடி 

மனிதர்களின் பிடிகடள விட பத்து மடங்கு 

வலிடம ானது.  

 

 

 முப்பது வருடங்கள் வாழ்கின்ற இந்தப் 

‘பறடவகளின் அைசன்’ தன் வாழ்வில் சந்திக்கும் 

எதிரிகள் மனிதர்கயள. அைசு மரி ாடத கிடடத் 

தும், கழுகுகளின் வாழ்விடங்களுக்கு ஏற்பட்ட 

தாக்கத்தாலும், யவட்டட ாடுதலாலும், DDT 

பூச்சிக்தகால்லி இருந்த உ ிரினங்கடள வழுக் 

டகக் கழுகுகள் உண்டதாலும், 1960-களில் இனப் 

தபருக்கம் தசய் க்கூடி  கழுகுகள் 400 யஜாடி 

களாகச் சரிந்தது.. 

 

  DDT ின் தாக்கத்தால் முட்டட ஓடுகள் 

பாதிக்கப்பட, குஞ்சுகள் தபாறிக்கப்படாமல் 

வழுக்டகக் கழுகு இனயம அழிகின்ற  ிடலட  

எட்டி து.  DDT பூச்சிக்தகால்லிட த் தடட 

தசய்தது முதல் அைசின் பல விதிமுடறகளால் 

கழுகுகளின் எண்ைிக்டக தபருக, 1978-இல் 

அருகிவரும் உ ிரினங்கள் (endangered spe-

cies act) பட்டி லில் யசர்க்கப்பட்ட கழுகுகள்,  

2007-ஆம் ஆண்டு அந்தப் பட்டி லிலிருந்து 

அகற்றப்பட்டன. தற்யபாது இனப்தபருக்கம் 

தசய் க்கூடி  யஜாடிகளின் எண்ைிக்டக பத்தா ி 

ைத்டதத் தாண்டி விட்டது. மீண்டும் உ ைப் பறக் 

கின்றன இந்த வல்லைசின் யதசி ப் பறடவகள்!   
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  இளஞ்தசழி ன், த டுஞ்தசழி ன், இளங் 

யகாவன், இளம்தபருவழுதி, அன்பழகன், 

அறிவழகன், கரிகாலன், கபிலன், மதி 

வாைன், மருதவாைன் என்றின்யனாைன்ன 

தனித்தமிழ்ப் தப ர்கள் வழங்கத் ததாடங் 

கி தும் அடிகளாயலய  ஆகும்.    

 

 

 

 

 

  யகாவூர் கிழார் முதலி  சங்ககாலப் 

புலவர்களின் தப ர்கடள ஒட்டி, அடிகள் தாம் 

துறவு ிடல தகாள்ளா முன்பு தமக்கு 

 ாடககிழார் யவதாசலம் பிள்டள எனப் தப ர் 

அடமத்துக் தகாண்டதடன ஒட்டிய  

 ன்யறா, யகாடவகிழார், ம ிடலகிழார், 

துடிடசகிழார் என்றிங்ஙனம் தபருமக்கள் 

பலரும் தம் தப டை வழங்கிக் தகாள்ளலா 

 ினர்!  ஞா ிறு  டுவைதாய் அடம க் 

யகாள்களும், மீன்களும் அதடனக் குறிக் 

தகாண்டு  ன்கினிது இ ங்குதடல ஒப்ப, 

அடிகடளக் குறிக் தகாண்யட ன்யறா.  

இத்துடை மாறுதலும் புைட்சிகளும்  ிகழ்ந்தி 

ருக்கின்றன! 

 உலகத்தமிழ் | 16.12.2020 

அடிகளின் தமிழ்ப் புலடம 

 

 

 

 

 

 

 தமிழ்ப்தபரி ார் திரு.வி.க. அவர்கள் கூறு 

மாறு யபால, தம் வாழ் ாதளல்லாம் தமிடழய  

யபசித் தமிடழய  எழுதித் தமிடழய  கற்றுத் 

தமிடழய  ஆய்ந்து தமிடழய  பைப்பித் தம் 

உடல் தபாருள் உ ிர் மூன்றும் தமிழுக் 

தகன்யற ஒப்படடத்து உடழத்துத் தமிழ் 

வண்ைமாய்த் திகழும் ஒப்பு ர்வற்ற தமிழ்ப் 

தபரும் யபைாசிரி ர் அடிகளாதைனின், அடி 

களின் தமிழ்ப் புலடமட  அளவிட்டுடைப்பது 

 ாங்ஙனம்? "அவற்டற  க்கீைனாரும் பிற்டறச் 

சிவஞான முனிவைரும் ஓருருக்தகாண்டு 

இறற்டற மடறமடல அடிகளாைாகப் யபாந்து 

தமிழ் வளர்க்கின்றார்" என்று திரு.வி.க. 

அவர்கள் கூறிக்காட்டும் முடற ினும், யவறு 

பிறிததாரு திறம் பற்றி அடிகளின் புலடம 

 ிடன  ாரும் உைர்த்தல் இ லாது. 

வளரும்... 

 

ெமைெமை அடிகளோர் ெோட்சி ! 

அறிஞர் ே. ா.முருகரவள் 5 
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பேன் துளி! 

 

 

 

அன்பு தசய்யுங்கள்; எவருக்கும் அடிடம ாகாதீர்கள். 
இைக்கம் காட்டுங்கள் , எவரிடத்திலும் ஏமாந்துவிடாதீர்கள் ; 
பைிடவப் யபாற்றுங்கள், எந்த  ிடல ிலும் யகாடழ ஆகாதீர்கள்;... 
கண்டிப்பாக இருங்கள், எப்யபாதும் யகாபப்படாதீர்கள்; 
சிக்கனமாக வாழுங்கள், கருமி ாக மாறாதீர்கள்; 
வீைமாக இருங்கள், யபாக்கிரி ாக மாறாதீர்கள்; 
சுறுசுறுப்பாக இருங்கள், பதட்டம் அடட ாதீர்கள்; 
அறம் தசய்யுங்கள், ஆண்டி ாகி விடாதீர்கள்; 
தபாருடளத்யதடுங்கள், யபைாடசப் படாதீர்கள்; 
உடழப்டப  ம்புங்கள்,  ாடையும் யபாட்டி ாக  ிடனக்காதீர்கள்; 
 ாததான்றும் தீடம ில்லாத உண்டமட   ம்புங்கள்; 
உலகத்யதாடு ஒத்து வாழுங்கள் 

                ..... தமிழருவி மைி ன் 

Do love. Slave to none are you. 
Cultivate compassion. Let none scourge you 
Come what may, humble be but be never cowed down !. 
Better be firm. Put out wrath ! 
Be prudently thrifty, never a miser be. 
Be bold and strident , never turn a rowdy.! 
Be Mr. Quick. Never grow tense. 
Practice charity. Never go broke !. 
Seek and make riches, covet them not. 
Rely on work. Never presume rivalry !. 
Truth be your faith sans evil. 
In amity live with the world at large !   

                ..... Dr.N.Arul 

ததன்துளி –1 

ததன்துளி - 2 

  டமக்யகல் பாையட-வின் உருவம் இங்கிலாந்தின் இருபது பவுண்டு 

தாளில் தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் இலண்டனில் உள்ள அதீனி ம் என்ற 

அறிவைங்கத்தின் முதல் தச லாளைாக இருந்தார். அவர் தனது யதாற்றப் 

தபாலியவாடு,  உடல்தமாழி ாலும் கவர்ந்தார். 

மனவளர்ச்சிக் கல்வி குறித்த அவர் தசாற்தபாழிவுகள் 

ஈர்ப்புமிகுந்தடவ. இைா ல்  ிறுவனத்தில் ஆற்றி  

கிறித்துமசு தசாற் தபாழிவுகள் அடனத்து வகுப்பு 

மாைவர்கடளயும் ஈர்த்தது. தமழுகு வத்திகள் 

எவ்வாறு த ாரிக்கப்பட்டன என்படத விளக்குவது 

அவருக்குப் பிடித்த உடைத் தடலப்பாகும் !  குழந்டதகடள விரும்பி வையவற்று மகிழ்ந்தார்.  
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அகைாதிகள் : இருதமாழி, மும்தமாழி 

பிதைஞ்சு - தமிழ் - ஆங்கிலம் 

 

13. பிதைஞ்சு அகைாதி ி ல் வைலாற்றுப் 

பார்டவ  

ஆசிரி ர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 2010 

பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பல்கடலக்கழகம், தஞ்டச 

 

14. தமிழ் - பிதைஞ்சு அகைாதி ி லின் 

அடமப்பும், உள்ளடக்கமும் - முடனவர் பட்ட 

ஆய்யவடு 

ஆசிரி ர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 2010 

பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பல்கடலக்கழகம், தஞ்டச 

 

15. தபாருள் வழி தசால்லகைாதி -  தமிழ் - 

பிதைஞ்சு 

ஆசிரி ர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 2017 

பதிப்பகம் : உலகத்தமிழ்ச் சங்கம், மதுடை 

16. தமிழ் அகைாதி லின் பரிைாமம், 

பரிமாைம் ஐயைாப்பி த் தமிழ் ஆய்வி ல் 

மா ாடு - 4 

ஆசிரி ர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 2019 

பதிப்பகம் : IiES 

 

17. Le français, C’est mon ami 

தபாருள்வழிச் தசால்லகைாதி  

ஆசிரி ர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 1985 

பதிப்பகம் : Ecole de tamoul 

 

18. Vanakkam - Bonjour 

அடிப்படடத் தமிழ் 

ஆசிரி ர் : அப்பாசாமி முருடக ன் 

ஆண்டு : 1986 

பதிப்பகம் : BPI Center, Pompidou 

 

 

 

வளரும்... 

 

 

பிரோன்சு நோட்டில் ேமிழ் மெோழியின் வளர்ச்சி! 

ரப ாசிரியர் சச்சிோைந்ேம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   
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 திருவருட் ோ முேமைந்து திருமுமைகள் ! 

உண ரவந்ேர் ஔணவ துண சாமி 

தமல்லவந்ததன்  ல்லடி தபாருந்தி  
ஈ என இைக்கு வர் ஆ ின் 
 

என வரும் புற ானுற்றடிகள் இதடன 

உைர்த்தும்  ான் எனது என்ற முடனப்பு 

உள்ளவடை பைிவு யதான்றாது.   ான் என்ற 

ஆைவம் தகட்ட  ிடல ில் தாயன 

அடுத்தவடைச் சைண் அடடவர்.  ஆகயவ, 

 ான் எனது என்று அகன்ற இடயம  திருவடி 

என்று கூறினார்.  உலகில் சூழ்ந்த இருள் 

என்பதடன  ாம் காண்கியறாம்.  ஆைவ 

இருள் தன்டனக் காட்டுவதில்டல.  

ஆதலின் தன்னுருவம் காட்டாத மலஇைவு 

விடியும் தருைத்யத உத ம் தசய் தான் 

மலர்கள் என்றார். 

 இந்தத் திருவடிகள் அம்பலத்யத ஆட 

எடுத்த அடி மலர்கள்.  எனயவ, அதடன 

எடுத்த தபாற்பாதம் என்றார் அப்பர் அடிகள்.  

எடுத்த தபாற்பாதம் என்பதற்கு  ம்டமத் 

துன்பக் கடலிலிருந்து எடுத்த தபாற்பாதம் 

எனவும் கூறலாம்.   

  ஆடவல்லான்  திருவுருயம ஐந்ததாழிலின் 

விளக்கமாகப் யபசப்படும். 

 ஊன்றி   திருவடிகள் எ ிர்கடளப் பிறப்பி 

னில் வீழ்த்துவன. தூக்கி   திருவடிகள் வீடு 

யபறு தருவன. 

  ஊன்று மலர்ப்பதத்யத உற்ற யைாதம் முத்  

   ான்ற மலப்பதத்யத  ாடு  

என்பது உண்டம விளக்கம். 

 

வள்ளலாரும், 

 வல்லமு  லகன்மீன் 
ஊன்றி   திருப்பதம் 
 வள கைத் தூக்கும் பதம்  
 
என்றார். 
 
 இந்தச் சம  நுண்தபாருடள 

உளங்தகாண்யட 

 இருட்டா  மலச்சிடற ில் இருக்கும் டம 

எல்லாம் 

 எடுப்பததான்றாம் இன்ப ிடல  

தகாடுப்ப ததான்றாம்  

எனவும், 

 யமாக இருள்கடல் கடத்தும் புடை 

ஒன்று 

 யமான சுகம் அளிப்பிக்கும் துடை 

ஒன்று  

எனவும் 

 கருவிகடள  ம்முடயன கலந்துளத்யத 

இ க்கி 

 காட்டுவது ஒன்று அக்கருவி 
கைைங்களடனத்தும் 

 ஒருவி அப்பாற்படுத்   டம ஒரு 

தனி ாக்குவது ஒன்று 

எனவும், இடறவன் பந்தமும் வீடும் 

அளிக்கின்ற பான்டம ிடனப் பாங்குறப் 

பாடுகின்றார். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   
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 ோரதியின் கவிமேக் கமை சிை 
கருத்துகள்... ! 

ைாக்ைர் அக க்சாந்ே எம். துப்யான்ஸ்கி 

    தபாதுவாகக் கூறின், பாைதி ின் 

கவிடதகடள ஒரு முக்கி மான, சுடவ ான 

சித்தாந்த ரீதி ிலான பிைச்சிடன ின் வைம் 

புக்குள் - அதாவது கலாசாைத்தில் பழடமக் 

கும் புதுடமக்கும் இடட ில்  ிகழும் பைஸ்பை 

கிரிட  பற்றி  பிைச்சடன ின் வைம்புக்குள் - 

அலசி ஆைா  முடியும்.  

  யசாவி த்து இலக்கி  விமர்சகர்களும், 

அறிஞர்களும் இந்தப் பிைச்சடனட  ஓர் 

அடிப்படட ான பிைச்சடன ாகக் கருது 

கின்றனர். ஏதனனில் இது கலாசாைத்தின் 

இ க்கவி ல் ரீதி ான வளர்ச்சிப் யபாக்டக 

மட்டுமல்லாது, பல சம ம் விவாதத்திற்குரி  

வளர்ச்சிப் யபாக்டகயும் பிைதிபலிக்கிறது.  

 

 

 

 

  ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்ந்து வரும் சமுதா ம் 

சம்பந்தமாக இந்தப் பிைச்சடனட  எழுப்பு 

வது என்பது அதன் சுதந்திைத்துக்கும் 

முன்யனற்றத்துக்குமான யபாைாட்டத்தில், 

அதன் கடந்த காலக் கலாசாைத்தின் 

பாத்திைத்டத - அதிலும் முக்கி மாக அந்தக் 

கடந்த கால கலாசாைம் இன்றும் ஜீவனும்  

முடியும். எல்லாவற்றுக்கும் யமலாக, இந்தப் 

பாடல் முழுவதுயம  மக்கு சிலப்பதி 

காைத்தில் வரும் சம்பவம் ஒன்டற அதாவது  

யவடர்களான எ ினர் -  

தகாற்றடவட  வாழ்த்திப் 

பாடும் பாடல்கடள  ிடன 

வூட்டும். முக்கி மாக  ாம் 

பின்வரும் வரிகடளக் 

கருதிப் பார்க்க யவண்டும். 

 

அடல் வலி எ ினர்  ின் 
          அடி ததாடு கடனிது 
மிடறுகு குருதிதகாள் 
          விறல் தரு விடலய  
 

( உனது திருவடிகளின் முன் யபார்வலி மிக்க 
எ ினர்கள் புரியும் கடடம இது. எங்கள் 
தவற்றிக்கு விடல ாக எங்கள் 
ததாண்டட ிலிருந்து வழிந்யதாடும் ைத்தத்டத 
ஏற்றுக் தகாள்வா ாக !  

- சிலப்பதிகாைம்  -  யவட்டுவ வரி ) 

 

  இந்த வரிகடளப் பாைதி கவிடத ின் 

சந்தர்ப்பத்திலும் எளிதாகப் புகுத்திவிட முடியும். 
தி ாகம் மற்றும் பக்தி ின் வலிடமட  இந்த 

வரிகள் எவ்வளயவா யதசபக்த உைர்யவாடும் 

பிைதிபலிக்க முடியும். பாைதி இத்தடக  

வார்த்டதகடளப் ப ன்படுத்த வில்டல என்பது 

உண்டமதான். ஆ ினும், இடவ பாடலின் 

உள்ளடக்கத்யதாடு முற்றிலும் தபாருந்தி  

தாகத்தான் உள்ளன. யமலும், பாைதி ப ன் 

படுத்தியுள்ள படிமம் அவற்டற  மது கண் 

முன்யன தகாண்டு வந்து  ிறுத்துவயதாடு, 

இந்தப் பாடல்  மது அனுபவத்டதயும் வலுப் 

படுத்தி விடுகிறது. 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   
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 கோர்த்திமக விளக்கீடு! 

அறிஞர் ே. ா.முருகரவள் 

  "கமுமலம் தங்க  ற்யறர்ச் தசம்பி ன்  

 பங்குனி விழவின் உறந்டதத ாடு   உள்ளி  

 விழவின் வஞ்சியும்"  

எனவரும்  ற்றிடைப் பாடல் ( 234 ), இச் 

தசய்தி ிடன வலியுறுத்தும், சிலப்பதிகாைம், 

மைியமகடல ஆகி  காப்பி ங்களால் புகார் 

 கரில்  ிகழ்ந்த இந்திை விழாடவப் பற்றியும் 

 ாம் அறி ப் தபறுகின்யறாம். இங்ஙுனம் 

பழந்தமிழ் இலக்கி ங்களால் உைைப்படும் 

விழாக்கள் பலவற்றுள், கார்த்திடக விளக் 

கீடும் ஒன்றாகும். 

ததால் கார்த்திடக  ாள் 

  தமிழகத்தின் சம  மறுமலர்ச்சி இ க்க 

வைலாற்றிற் சிறப்பிடம் தபற்றுத் திகழும் 

திருவுக்கைசர், திருஞானசம்பந்தர் என்றும் 

இருதபருஞ் சான்யறார்களும், தமிழ் மக்கள் 

பலவடகத் திருவிழாக்கடளக் தகாண்டாடி 

மகிந்தற்குப் தபரிதும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் 

அளித்தனர் எனலாம். திரு ாவுக்கைசர் 

திருவாரூரில்  ிகழ்த்த திருவாதிடை விழா 

விடனப் தபரிதும் வி ந்து யபாற்றி "முத்து 

விதானம் மைிப்தபாற் கவரி" என்று 

ததாடங்கும் திருப்பதிகம் பாடிச் சிறப்பித் 

துள்ளார். திருஞான சம்பந்தப் தபருமான். 

 மது தசன்டனத் திரும ிடலத் திருப் 

பதிகத்தில், திங்கள்யதாறும் முடற முடறய  

 டடதபறும் தவவ்யவறு  

திருவிழாக்கடளக் கிளந்ததடுத்துக் கூறி 

 ிருக்கின்றார். அதன்கண், 

" வடளக்டக மட ல்லார் மாம ிடல 

                      வன்மறுகில் 

துளக்கில் கபாலஈச் சைத்தான் ததால் 

                    கார்த்திடக ாள் 

தளந்யதந் திளமுடல ார் டத லார் 

                    தகாண்டாடும் 

விளக்கீடு காைாயத யபாதிய ா 

                    பூம்பாவாய் " 

 

எனவரும் திருப்பாடல், கார்த்திடக விழா 

டவப் பற்றிக் குறிப்பிட்டு, அதடனத்  

“ததால் கார்த்திடக  ாள்" என்றும் விதந்து 

யபாற்றுகின்றது. இற்டறக்கு ஏறத்தாழ 

1300 ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட திருஞான 

சம்பந்தர் தாயம, இதடனத் "ததால் கார்த்திடக 

 ாள்" எனக் குறிப்பிடுவாைா ின், கார்த் 

திடக விழாவின் ததான்டமயும் தபரு 

டமயும் இடன  தவன்று எண்ைி உைை 

லாம். 

வளரும்... 
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  தமிழ்நொட்டில் தமிழ் வளர்ச் ிக்ைொை அரும்பொடுபடும் ஆர்வலர்ைளுக்கு அவர்ைளின் தமிழ்த் சதொண்டிகைப் 

சபருகமப்படுத்தி, ஊக்ைப்படுத்தும் வகையில் வழங்குதல். (விருதுத் சதொகை ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுகர 

வழங்ைப்படும். மொவட்டத்திற்கு ஒருவர் வீதம் 32 தபருக்கு வழங்ைப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2015 திருக்குைள் மசம்மல் ே.மணிமமாழியன்  

2 2016 முமனவர் ம.ோ.அழகிய ோகலிங்கம்  

3 2017 மருத்துவ மாமணி து.மமய்கண்ைான்  

4 2018 திரு.சு.இலக்குமணசுவாமி  

5 2019 முமனவர் பி.சங்கைலிங்கம் 

 

ேமிழ்ச் கசம்மல் விருது 

ேமிழக அரசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   
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What may you serve me?", asks her Kovalan.  

Over to him she hands her yaazh; starts he forth-

with 

the libretto for Cauvery and shore-lido to be-

muse her! 

Kovalan's River Song 

Strophe                          ….. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Garlanded Full Silver Moon like Parasol  

is Chola King's! His sceptre hooks  

and cajoles Ganga, you loathe him not!  

Flow forever may you, O, subdued Cauvery!  

In spite of his coursing often with Ganga in spate 

never you chide him nor desert him never ,  

O silurus eyed, so chaste, calm and reticent  

are you I know, I hail thee Cauvery! 

….. 2 

 

To Continue... 

Canto - 7 
 
Kanal Vari 
Lido - Libretto - 1, 2, 3 
   
Intro: Hook and Thesis:  

Yaazh and Maadavi 

A garment picturesque  jackets the yaazh;  

flowers embroider its curvatures;  

fair damsel's kohl lined eye it is; chordophonic 
string  

and zither chanterelle and glissandi 

portamento resonators 

arched gourd wood, all it is; 

through a flight of eight Maadavi raises strums, 

delicate catch, tuned pitch, 

dronin close,  

glimpse of glide, frisk of fret, decorous amble,   

frolic-pluck and trends a tip! 

Minus pitfalls in panns,  

her emerald ring fingers as buzzing  bees  

leg the strings in touchless touch!  

 

Scoop, gather,comb, forge, pause,  

swipe, thrum, augment, roll,  

rub,  

coax and pull they do and do 

to ascend the scale  

and pitch on perfects; in norms eightfold of oc-

taves  

her ears judge! " Do as bidden I would, pat.  

 
 

உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   
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குழந்மே இைக்கியம் ! 

முணைவர் ரேவி ோச்சியப்பன் 

குழந்டத ின் வளர்ச்சிக்கு அடிப்படட 

அன்தபனும் பண்பு என்பது மக்கள் கவிஞர் 

பட்டுக்யகாட்டட கல் ாைசுந்தைனார் 

பாடலாகும். 

"சின்னஞ் சிறி  பருவத்தில் 

  சிறந்த பண்டபக் கற்றுக்தகாள். 

அன்டன உன்டன வளர்த்திடயவ 

   அன்டப முதலாய் வளர்த்திருந்தார். 

உன்டன வளர்த்த தா ன்பு 

   உலடக வளர்க்க உதவிடுயம." 

என்ற கவிஞர் அடிகளாசிரி ரின் பாடல் உலக 

வளர்ச்சிக்கு உறுதுடை ாய் இருப்பது அன்பு 

என்கிறது. 

 

 "அன்பு 

தபருகப் 

தபருகத்தான் 

அடமதி 

அடடயும் 

உலகயம!" 

என்று உலக 

அடமதிக்கான ஒயைவழி அன்பு எனும் 

பண்புதான் என்படதக் குழந்டதக் கவிஞர்  

அழ. வள்ளி ப்பா வின் பாடல் வழி குழந்டதகள் 

உைர்ந்து பாடுவர்.  

 

வளரும்... 

  எண்ைத்டத தவளிப்படுத்த உருவான 

ஒலிக்குறிப்பு தமாழி. தமாழி ில்லா  ிடல 

இருக்குமா ின், நுட்பமான  ம் கருத்துக்கடளப் 

பிறருக்குச் தசால்லயவா,பிறர் கருத்டத  ாம் 

அறி யவா இ லாது. இத்தடக  முதன்டம 

வாய்ந்த தமாழி ின் மீது பற்றுக் தகாள்வது 

சிறந்தது எனக் குழந்டதகளுக்கு உைர்த்த, 
 

"தமியழ  மது தாய்தமாழி ாம். 

  தமியழ உலகின் உ ர்தமாழி ாம். 

இ யல  இடசய  கூத்ததன 

   இனிடமத் தமிழில் மூன்றுண்யட. 

உ ர்வு தகாண்ட முத்தமிழ் தான் 

     உலகின் மூத்த தமாழி ாகும். 

யசை யசாழ பாண்டி ர்கள் 

     யசர்ந்து வளர்த்த தமிழ்தமாழிட  

வாரீர்  ாமும் வளர்த்திடுயவாம். 

     வாழ்த்தி வைங்கிப் யபாற்றிடுயவாம்." 
 

என்று கவிஞர்  ாக. முத்டத ா பாடுகிறார். 

இவ்வாறு தமிழின் யமன்டமட  

உைர்ந்த  குழந்டத  ம் தமாழிட ப் யபாற்றி 

மதிக்கும் பண்டபப் தபறுவர். 

  அன்பு என்பது அடிப்படடப் பண்பு. அதுயவ 

பண்புகளுக்தகல்லாம் ஆைியவர். 

  "சிறுவர்கடளப் ப ிற்றுவதற்கு அன்பு மிகவும் 

இன்றி டம ாதது. அன்பு   ல்வளர்ச்சிக்கு வழி 

தசய்யும்.  இறுதி தவற்றி ின் முன்னைி ாக 

 ிற்பது அன்பு." என்கின்றனர் மனநூலார். 

  "குழந்டத வளர்வது அன்பியல -  ல்ல 

  குைங்கள் அடமவது பண்பியல!" 

   

உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   
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7. Drink and Religion 

 

  Hence I argue that 'liquor and prosti-

tution can never be abolished by law. 
 

  The law can only forbid things which 

cause pain to others.  
 

  It cannot be responsible for a man's 

character and up-bringing for he might 

be a slave to an evil habit in hiding. 
 

  Perhaps preaching may change a 

man's mind where liquor and sex are 

concerned. 
 

  'If you drink, your health will be 

spoilt.' 
 

  'If liquor gains entry, your mind takes 

its exit.' 
 

  'Even if you speak sense, your 

words will be discarded as that of a 

drunkard's dialogue.' 
 

  Hence, ever since the Hindu religion 

was born, it has only preached against 

drinking, but it has never used its pow-

ers to abolish it. 

  Propaganda about the evils of 

drinking has been carried on in India in 

various ways, using different methods 

and during different periods. 
 

  Then drunkards numbered less in 

the country. 
 

  When the law concerning prohibition 

was introduced, the number of 

drunkards increased. 

 

  In ancient days, one could never 

see a drunkard in public, 
 

  A girl was never given in marriage 

to a young man who was in the habit 

of drinking. 

 

 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   
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  திருவீழிமிழடல என்ற திருத்தலத்தில் திரு 
ஞானசம்பந்தர் பாடி  பாடல் ஒன்றடனக் காண் 
யபாம். திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள குட 
வா ில் அருகிலுள்ள இந்தப் பாடல் தபற்ற தலம் 
ததன்காவிரி ின் யசாழ  ாட்டு ஊைாகும். 
சந்தன மைங்களும், பலா மைங்களும்  ிடறந்த 
இடத்தில் வீழிச் தசடிகள்  ிடறந்து கானகமாகக் 
காட்சி ளிக்கிறது. வீழ் காடு என பண்டட  
காலங்களில் அடழக்கப்பட்டது.  

  திரு ாவுக்கைசரும்  - திருஞான சம்பந்தரும் 
வந்தயபாது இப்பகுதி ில் தபரும் பஞ்சம் இங்கு 
 ிலவி இருப்படதக் கண்டு சிவடனப் பைிந்து 
வைங்கி  யவண்டினர். திருஞானசம்பந்தருக்கு 
மண்டபம் அருயக பீடத்தில் தினமும் படி ில் 
காசு தபற்றதாகக்  கூறப்படுகிறது. 

  எனயவ திருஞானசம்பந்தர் படிக்காசு தபற்ற 
வர் என்ற தப ரும் தபற்றார். திரு ாவுக் 
கைசருக்கு யமற்குத்  திடச ில் பீடம் அருயக 
ஒரு தங்கக் காசு கிடடத்ததாக வைலாறு. 
அடதப் ப ன்படுத்தி அடனவருக்கும் 
அன்னம் பாலிப்டப  டத்திப் பசிப்பிைி 
 ீக்கப்பட்டது எனப் பல ஆண்டுகளாக 
 ிலவிவரும் தசய்தி ாகச் தசால்லப்படுகிறது. 
 
  திருஞானசம்பந்தரின் பாடல் இவ்வாறு 
வருகிறது: 
 

ஈறாய்முத தலான்றா ிரு தபண்ைாய்குை 
மூன்றாய் 
மாறாமடற  ான்காய்வரு பூதம்மடவ ஐந்தாய் 
ஆறார்சுடவ ய யழாடசத ாடு எட்டுத்திடச 
தானாய் 
யவறாயுடன் ஆனாய் வீழிம்மிழ டலய . 
 

                            எனப் பாடியுள்ளார். 

  இப்பாடல்  ட்டபாடட என்ற பண்ைில் 
பாடப்பட்டுள்ளது. எல்லா உ ிர்களுக்கும் 
இறுதி ாகவும் அடவ ின் முதல் யதாற்ற 
மாகவும் இருப்பது தான் இடறவன்.  
அவடன ஆண், தபண்ைாகவும் அடவகளின் 
சத்துவ ைாஜச தாமச குைங்களாகவும் யவதப் 
தபாருள்களில் வாைாமல் இருப்பதுவும் ஆவார். 

  அறுசுடவ ிலும் ஏழிடச ிலும் உள்ளிருந்து 
எண் திடச ிலும் அங்கிங்தகனாதபடி பைவியும் 
உள்ளார். கலந்தும், இருந்தும், தனித்தும் 
விளங்கும் இடறவயன  ீ  வீற்றிருக்கும் இடம் 
திருவீழிமிழடல என அறிந்து வைங்குகியறாம் 
எனத் திருஞானசம்பந்தர் இத்தலத்தில் தந்த 
தமாழிகள் இடவ. வாசி தீையவ காசு  ல்குவீர் 
மாசில் மிழடல ீர் என இத்தலத்தில் மக்களுக் 
காக அவர்களின் வறுடம ஒழி  அருள்ததும்பும் 
வார்த்டதகளில் பதிகம் பாடியுள்ளார் திரு 
ஞானசம்பந்தர். இப்பாடல் 1 முதல் 8 வடை ி 
லும் எண்ைல் அலங்காைத்தில் எழுதி, கைி 
தத்தின் மறுபக்கங்களான இறுதி முதல் அடன 
வடையும் யசர்த்தும் தனித்தும்  ிற்கும் எண் 
கடளப் யபான்றும் பாடி ிருப்பது கவனிக் 
கத்தக்கது. 
 
  எழுத்தும், இடசயும், தசால்லும், தபாருளும் 
இடறவனாய் வைங்கப்படுதல் யபால எண் 
டையும் அதன் தன்டமகடளயும் சிவபைம் 
தபாருளாக வைங்கிப் பாடிப் பைிக்கிறார். 
 
  பண்ணும் பதம் ஏழும் மண்ணும் புனல் 
உ ரும் தபரு காற்றும் சுடர் மூன்றும் என 
ஏடழயும் மூன்டறயும் இடைத்து முழுதுமா 
னவன்  ீய  என இன்தனாரு பாடலில் 
பாடி ிருக்கிறார். டசவத்தின் கடவுள் தகாள்டக 
 ின் உட்தபாருடளத் திருஞான சம்பந்தர் 
காட்டி ிருப்பது மைியமகடலயும் டசவ வாதி 
கூறுவதும் ஒத்துப்யபாவது படித்து இன்புறத் 
தக்கது. 
 
  இரு சுடயைாடு ஐம்பூதம் என்றும் எட்டுவன 
உ ிரும்  ாக்டகயுமாய் கடல வன், மடற  
வன், மடல வன் விண்தைாடு மண்ணும் 
அவன் எனத் தமிழ் ாட்டில் டசவக் கருத் 
துக்கள் திருஞானசம்பந்தருக்கு முன்யப  ிலவி 
இருப்பதும் அடத  ன்கு உைர்ந்து தன் 
இடசத்தமிழுடன் திருஞானசம்பந்தர் தன் 
திருப்பதிகத்தில் பாடி   அருளாற்றல் படித்து 
இன்புறத்தக்கது.  

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   

 

பதிகங்கணைப் படியுங்கள்! 
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பூெமழ 

உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   

 

1. உங்களது கட்டுரைகரளத் 

த ொடர்ந்து வொசித்து 

வருகிறேன். உடனுக்குடன், 

கருத்துகரளத ரிவிக்கொரைக்கு ைன்னிக்கவும். 

 

 ொயின் கருவரேரை வந் ரடந் ,  ந்ர யின் 

உயிைணுறவொடு எழுத் ொற்ேலும் ஒன்றிரைந்து 

வந்துள்ளது என்பர , ‘த ொல்வர ச் சுரவபடச் 

த ொல்லும்’ உங்களது எழுத்துநரட 

எடுத்திைம்புகிேது. 

வொழ்த்துகள். 

இவற்றில், கொலம்கடந்தும் அடுத்  

 ரலமுரேக்கும் பைன்படும் பைனுள்ள 

 கவல்கரளக் தகொண்ட கட்டுரைகரளத் 

த ொகுத்து, அச்சுவொகனறைற்றி நூல்வடிவில் 

தவளியிட றவண்டுகிறேன். 

இல்லத்தில் உள்றளொர் அரனவருக்கும் எனது 

அன்பிரனத் த ரிவிக்கவும். 

நம் எல்றலொருக்கும் தபொதுவொன இரே, 

உங்களுக்கும்-உங்கரளச்  ொர்ந்துள்ள 

குடும்பத்தினருக்கும், நல்லருள் புரிவொைொக. 

அன்புடன் 

…..B.H.அப்துல் ஹமீத். 

2. உலகத்  மிழ் இ ழ் 

வொைந்ற ொறும் புதிை, அரிை 

த ய்திகளுடன் ஒரு வருடைொக தவளிவருவது 

ைகிழ்ச்சிரைத்  ருகிேது. கல்லூரி ைொைவர்களும் 

படித்து பைன் தபரிை றவண்டிை இ ழ்.  

திரு ற ொைசுந் ைம் அவர்களின் "நிரலத்து நிற்கும் 

ைைம்" கட்டுரை வொசித்ற ன், மிக அருரைைொக 

உள்ளது.  குறிப்பொக கிறிஸ்துைஸ் ைைம் வளர்ப்பு 

எவ்வொதேல்லொம் ைக்களின் பைன்பொட்டில் உள்ளது 

என்ப ரன இக்கட்டுரை விளக்குகிேது.   

"அதைரிக்கொரவப் பொர்" என்ே நூல் எழுதிை 

அவருரடை  ந்ர ைொர் 'உலகம் சுற்றிை  மிழர்' 

ற ொைதல அவர்களின் வழிப்படி நம்ரைதைல்லொம் 

வொைந்ற ொறும் உலகத் மிழ் வொயிலொக 

அதைரிக்கொரவப் பொர்க்க ரவக்கின்ேொர்!  

- முரனவர் S. முருறக ன்,உ விப் றபைொசிரிைர் 

( மிழ்), கறை ர் கரல அறிவிைல் கல்லூரி, 

றைரலச்சிவபுரி, புதுக்றகொட்ரட ைொவட்டம், 

 

3. அதைரிக்க வீடுகளில் ரவக்கப்படும் கிறிஸ்துைஸ் 

ைைங்கள் தபரும்பொலும் த ைற்ரக ைைங்கறள என்பது 

விைப்ரபத்  ருகிேது.  பல புதிை த ய்திகளுடன் 

படிக்க இனிரைைொன கட்டுரை. 

 - திரு. PN. பொலொஜி, த ன்ரன  

 

4. கிறிஸ்ைஸ் ைைம் பற்றி இவ்வளவு த ய்திகள் 

உள்ளனவொ என அறிை மிகவும் விைப்பொக 

உள்ளது.ஒரு சிறிை  ரலப்பு (அ) தபொருள்  ொர்ந்  

விஷைங்கரள த ளிவொக  எழுதுவது எப்படி 

என்ப ற்கு திரு. ற ொைதல ற ொைசுந் ைத்தின் 

கட்டுரைகள்  நல்ல எடுத்துக்கொட்டு.  பணி சிேப்பொக 

த ொடர்ந்திட வொழ்த்துக்கள்.  

- திரு. வீைபொண்டிைன், த ன்ரன  
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5. 09.12.2020நொளில் ைலர்ந்  உலகத் 

 மிழ் இ ழின் ைைம் நுகர்ந்ற ன். 

ைகிழ்ந்ற ன்.  

ஆசிரிைம் பகுதியில், வங்கொளத் 

திரையுலகின் இைைைொக முடிசூடொ ைன்னைொக 

விளங்கிை நடிக ைொைணி த ௌமித்ைொ  ொட்டர்ஜிக்கு 

ஆசிரிைர் சூட்டியிருந்   புகழ்ைொரலயில்,  ொட்டர்ஜி 

பற்றிை நொம் அறிைொ  பல த ய்திகரளயும்   அறிை 

முடிந் து.  

நிரலத்து நிற்கும் ைைம் என்ே  ரலப்பில் முரனவர் 

ற ொைதல ற ொைசுந் ைம் நிரேவொக எழுதியிருந் ,, 

"ை ங்களுக்கு அப்பொல், பசுரை, கருரை,ஈரக, 

அன்பு,ைகிழ்ச்சி ஆகிைவற்ரே ஆண்டுற ொறும் 

நிரனவூட்டும் ைைைொக கிறிஸ்துைஸ் ைைம் அதைரிக்க 

வொழ்வில் நிரலத்து விட்டது "என்ே  வரி, வொசிக்கும் 

நம் ைனதிலும் நிரலத்துவிட்டது. 

பொைதியின் கவிர க் கரல சில கருத்துகள் என்ே 

 ரலப்பில் டொக்டர் அதலக் ொந்  

எம்.துப்ைொன்ஸ்கி ,கொர்த்திரக விளக்கீடு என்ே 

 ரலப்பில் அறிஞர் ந.ைொ.முருகறவள் ஆகிறைொர் 

எழு த் த ொடங்கியிருக்கும்  புதிை வைவுகரளயும் 

த ொடர்ந்து வொசிக்க நொம் கொத்திருக்கிறேொம்.  

புதிை வைவுகளொறல உலகத்  மிழ் இ ழ் இன்னும் 

சிேந்து மின்னும் என்பது உறுதி.  

.....கவிஞர் றபைொ, திருதநல்றவலி. 

 

6. பனி சுைந்  றைகங்கள்" ைதிப்புரை 

அருரை. 

அறிஞர் ந.ைொ. முருகறவள் அவர்களின் 

கட்டுரை  வடதைொழிக்கிரைைொன  மிழ்ப் 

தபைர்கரளத் த ளிவுபடுத்திைது. 

 கிறிஸ்துைஸ் ைைம் பற்றிை அரிை  கவல்கள் 

பலவற்ரே அறிந்ற ொம்.அன்பு ,கருரை, 

ைகிழ்ச்சி ஆகிைவற்ரே நிரனவூட்டும் ைைம் என்பது 

தநகிழ ரவத் து. 

….. முரனவர் ற வி நொச்சிைப்பன் 

7. Aptly in this month of Kaarthikai is 

recalled the flamboyant hymn of Sam-

bandhar in Seethai Meykantaan's Pathi-

kamgalai PatiyungaL: 

One with UNNAmulai UmA on Left is 
Siva of feminine  Grace! 

From His Hill Gemstones roll down to glow incan-
descent;  

rills descend on Earth lisping; they diapason to beat 
as drums  

Such is ANNAmalai; for they that say Hara Hara 
there deeds are undone without fail! 

Avvappodu 28 

Craving Interjection! 

When would that Day turn up 

when River Wine of Earth's yearning 

in spate swells to rush 

into my ears 

in thousand tongues 

the poetry of Tamil 

and the Tamil of Maternal Grace! professor SA San-
karanarayanan 

…..Professor Dr SA Sankaranarayanan  
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அங்கிங்மகனோே டி இங்கிைோந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 

இலண்டன் 

சிகப்பு டம ில் டகத ழுத்தாகிறது 
விடி லுக்கும் வாழ்க்டகக்கும் ஒப்பந்தம் ! 
 

    யவர்ட்ஸ்வர்த்டதயும் யகால்தைட்டஜயும் 

கடந்து, இலட்சி  இ க்கக் கவிடதகடளத் 

தாண்டி  வீனக் கவிடத  உருவானதற்கு முக்கி 

 மான காைைம் ஒன்று இருக்கிறது. 

எதுடகயும், யமாடனயும், இட பும் உரிக்கப்பட்ட 

மறுகைம்  ஒரு கவிடத ின் கனம் காைாமல் 

யபாய்விடுகிறததன்றால் அடத  ல்ல கவிடத 

என எங்ஙனம் கருத இ லும் ? இந்த ஒற்டறக் 

யகள்வி ியலய  காைைம் பிறப்டப எடுத்து 

விடுகிறது புதுக்கவிடத எனும் பிறவி. 

  பல ஆங்கிலச் தசாற்கள் தமிழிலிருந்து 

எழுந்தடவ என்று ஆங்கில தமாழி ி ல் வல்லு ர் 

ஸ்கீட்ஸ் [ W. W. Skeats ] 150 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பாகயவ  ிறுவினார். பூமி ின் இந்தப் 

பக்கத்திலிருந்து ஒன்று யபாகுமானால் அந்தப் 

பக்கத்திலிருந்தும் ஒன்று திரும்பி வைத்தாயன 

யவண்டும் ! 

  அதமரிக்கப் தபருங்கவிஞர் வால்ட் விட்மனில் 

[ புல்லின் இடலகள் ] ததாடங்கி, யசாதிமிகு 

 வகவிடதட ப் யபசி, ‘ சூரி  விதானம் ’ எனச் 

தசால்லாடி  பாைதி ாரின் வழி ாக புதுக் 

கவிடதயும், குறும்பாவும் தமிழுக்கு வந்திறங்கின. 

அதன் பின்,  .பிச்சமூர்த்தி, கு.ப. இைாஜ 

யகாபாலன், வல்லிக்கண்ைன் யபான்ற ஆளுடம 

களால் வளர்க்கப்பட்டு, மைிக்தகாடி, எழுத்து, 

வானம்பாடி காலங்களால் கனிந்தது இக் 

கவிக்களம். 

  படிமம் ஒரு உத்தி ாக, வாசகயனாடு இ ங்கும் 

வித்டத ாக வந்து யசர்ந்ததும்,  கவிடத  யமலும்  

வலுவானது! எஸ்ைா பவுண்ட் படிமக் 

கவிடதட க் [Imagism] கண்தடடுத்தார். 

அதில் டி.ஈ.ஹூயும் யபான்றவர்களின் சிந்தடன 

களும் உண்டு.  எஸ்ைா பவுண்ட் இலண்டனில் 

வாழ்ந்த யபாது தான் டி. எஸ். எலி ட் என்ற கவி 

யமடதட ப் படிமத்தில் ஆற்றுப்படுத்தினார். 

பின்னவரின் புகழ் தகாழித்த கவிடத நூலில் 

[ The waste land ] முன்னவரின் யமற்பார்டவ 

உண்டு. 

 

  “உைர்வுப் பின்னடல, யமடதடம அடுக் 

கிடன ஒரு காட்சிக்குள் த ாடிப் தபாழுதில் 

தகாண்டு வந்து மனதில் திடீர் வனப்பு, திடீர் 

விடுதடல, திடீர் விரிவு இவற்டறத் தைவல்லது 

படிமக் கவிடத” என்று படிமத்டத எடுத்து 

டைப்பார் எஸ்ைா பவுண்ட். 

 

  அடத உள்வாங்கி  எலி ட் பாைம்பரி மும் 

தனித்திறனும் [ Tradition and the Individual 

Talent ] என்று எழுதி திலிருந்து கவிடதக்குள் 

புதுக்குருதி பாய்ச்சினார் இப்படி.  

 

 

 

 

  ம க்க மருந்து தந்து  யமடச ில் கிடத்தி  

ய ா ாளிட ப்  யபால வானத்தின் மீது சா ங் 

காலம் பைப்பி டவக்கப்பட்டிருக்குயம, அப்தபா 

ழுதில் தசல்யவாம்,  ானும்  ீயும் ... 

 

        ( T.S. Eliot, 1915, The Love Song of J Alfred Prufrock ) 

உலகத்தமிழ் | 16.12.2020   
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ஏயதா பசடல ய ாய் யபால விரிகின்ற கவிடத ில் 

காதடலத் யதாற்கடித்து விடுகின்றது  இந்தப் 

படிமத்தின் அழகு ! 

  அயத கவிடத ில், ‘த டுஞ்சுடம ான 

விவாதம் யபாலத் ததாடர்ந்து வரும் ததருக்கள்’ 

என்று விடாத விவாதத்திற்கு ஓர் உருவத்டதப் 

வழங்குகிறார். இடதப் யபான்ற உத்திகளாயலய  

மைபிலிருந்து புறப்பட்ட யதாட்டாவாய் பாய்ந்தது 

புதுக்கவிடத. 

 

தமிழியல அப்படி ஒரு உதாைைம் ... 

 

சிறகிலிருந்து பிரிந்த 

இறகு ஒன்று 

காற்றின் தீைாத பக்கங்களில் 

ஒரு பறடவ ின் வாழ்டவ 

எழுதிச் தசல்கிறது 

                                   ( பிைமிள், ‘ காவி ம் ’ ) 

 

  சித்தர் பாடடலப் யபால ஆளுக்தகாரு 

விளக்கம் தசால்ல டவக்கும் வல்லடம தகாண்ட 

படிமம் இது. 

  இங்கிலாந்தில், யகைல் அன் டவி, இசதபல் 

யகல்லி யமார், சர். ஆண்ட்ரு யமாஷன், அலிஸ் 

ஓஸ்வால்ட், பால் ஸ்டிவசன் என பல  வ 

கவிஞர்கள் இன்று கவிடதட  உ ர்த்தி 

வருகிறார்கள். 

  சமீபத்தில் தமிழக அைசு ' ாதும் ஊயை'  என்ற 

முன்தனடுப்பு ஒன்டற யமற்தகாண்டது. 

இடை  வழி மா ாடும்  டடதபற்றது. ஐக்கி  

இைாச்சி த்தில் இ ங்கும் தமிழ்க் கவிஞர்கள், 

இலக்கி வாதிகள், தமிழ்க் கல்வி, சமூகக் 

கலாச்சாை பங்களிப்புகள், ததாழில் முடனப்புகள் 

யபான்றவற்டறப் பற்றி  தகவல்கடள உலகத் 

தமிழர்கள் அறிந்து தகாள்ளும் விதமாக 

இலண்டன் தமிழார்வலர்கள் ஒன்றுகூடி காதைா 

ளிகளாகச் தசய்து தந்யதாம். இந்த  ‘ ாதும் ஊயை’ 

என்ற முன்தனடுப்பின் வடலதளத்தில்  இடதப்  

பற்றி  தசய்திகடளக் காைலாம். பிற உலக 

 ாடுகளில் தமிழர்கள் ஆற்றுகின்ற பைி 

கடளயும் இங்யக கண்டறி லாம். 

[ http : // yaadhumoorae.in / conclave - 

2020 / ]. 

 

  SOAS இலண்டன் பல்கடலக்கழகத்தில் 

[ SOAS University of London ] கூடி  

விடைவில் தமிழ் இருக்டக ஒன்று அடம  

இருக்கின்றது. 
 

  அதற்கான பைிகளும் மு ற்சிகளும் 

ததாடர்ந்து  டடதபற்று வருகின்றன. இந்தப் 

பைி ில் அறிஞர் சிவா பிள்டள யபான்ற 

வர்களின் பங்களிப்புகடளயும் தன்னார்வலர்கள் 

பலரின் ததாண்டுகடளயும் பார்க்க முடிகிறது. 

  இந்தப் பல்கடலக்கழகத்தில் திருவள்ளு 

வரின் சிடல சின்னமாக விளங்கி வருகிறது. 

இது இந்தி ப் தபருமிதம் ! கற்பிதங்கள் 

உடடகிற உலக ஞானம் ! 

‘யதான்றின் புகதழாடு யதான்றுக ... ’ 

 

 

( ப ைப்படுயவாம் ) 
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http://yaadhumoorae.in/
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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... 


