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முதல் கதிர ொளி இந்தியொவில் ததொன்றும் கிபித்து பள்ளத்தொக்கு 
அருணொசலப் பி ததசம் 

நன்றி 
சுற்றுலொச் சுடர் சுத ந்தி ன் 

ஈர ோட்டில் பெரியோர்  
மோணவர் ெோசறை ப ோடங்கிய ஆண்டு 

நோற்ெத்து ஐந்து! 
 

இருட்டுக்கு ஒளி விளக்கோய் உலகத் மிழி ழ் 
நோற்ெத்து ஐந்து! 
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கண்ணகி ககோயில் கோல்ககோள் விழோ ! 
மோண்புமிகு அமமச்சர் உமை - 22.09.2018 

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

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  இலக்கியம் என்பது ஓர் இலக்கினை 

இைினையுற எடுத்துச் ச ொல்வதொகும். 

ஒவ்சவொரு இலக்கியத்திற்கும் ஒரு 

குறிக்ககொள் உண்டு.  அதனை நொம் கதடிக் 

கண்டு கனைப்பிடிக்க கவண்டும். 
 

  ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும் 

என்பது  ிலப்பதிகொரத்தின் இலக்கு! 
 

  உைன் பிறந்தவர்கள் ைீது பொ ம் 

கொட்டுவது இரொைொயணத்தின் இலக்கு! 
 

  அறம் சவல்லும், பொவம் கதொற்கும் என்பது 

ைகொபொரதத்தின் குறிக்ககொள்! 

   

  “அறத்தொல் வருவகத இன்பம் 

ைற்சறல்லொம் புறத்த புகழுஇல” என்பது 

திருக்குறளின் இலக்கொகும். 
 

 இவ்வொறு “ஊழ்வினை உருத்து வந்து 

ஊட்டும்” என்பனத நொம்  ற்கற ஆழ்ந்து 

கநொக்கிைொல்,  ிலப்பதிகொரத்தில் இக் 

கருத்து ைட்டுைன்றி “உனர ொல் பத்தி 

ைிக்கு உயர்ந்கதொர் ஏத்தலும்”, “அர ியல் 

பினைத்கதொருக்கு அறம் கூற்றொகும்” என்ற 

மூன்று கருத்துகள் இனணந்து மூன்று 

நகரங்களின் கனதனயச்  ிறப்புற 

எடுத்துக்கொட்டுவனத நொைறிகவொம். 

  கற்புக்கர ியொை கண்ணகியின் வரலொறு 

எழுதப்பட்ை நிகழ்னவச்  ற்றுப் பின் 

கைொக்கிப் பொர்த்தொல், 

 க ரன் ச ங்குட்டுவன் தன் ைனைவி 

கவண்ைொகளொடு ைனலவளம் கொணச் 

ச ன்றகபொது, உைன் கூலவொணிகன் 

 ீத்தனலச்  ொத்தைொரும் ச ன்றொர். 

அப்கபொது குன்றக்குறவர்கள் ச ங்குட்டு 

வனைக் கண்டு ைனலயில் தொங்கள் கண்ை 

கொட் ினயக் கூறிைர். "கொட்டில் கவங்னக 

ைரத்தின் கீகை ஒரு சபண் தன் 

ைொர்பகத்னத இைந்த நினலயில் துயரம் ைிக 

வந்து நின்றொள். வொைவர்கள் கபொற்றத் தன் 

கணவகைொடு அவள் வொைகம் 

அனைந்தொள்" என்று குன்றக் குறவர் கூற 

அங்கிருந்த  ீத்தனலச்  ொத்தைொர் 

கண்ணகி பற்றிய கனதனயச் ச ங்குட்டு 

வைிைம் கூறிைொர். ச ங்குட்டுவன் 

ைனைவி 'நம் நொைனைந்த இப்பத்திைி 

கைவுனள வைிபைல் கவண்டும்' என்றொள். 

இையத்திலிருந்து  ினலப் படிைக் 

கல்சலடுத்து வந்து கண்ணகிக்கு 

உருச் னைத்து வைிபொடு ச ய்வசதைச் 

ச ங்குட்டுவன் முடிவு ச ய்தொன். 

 

வளரும்... 

45 
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  உலகின் ைிகப்சபரும் விருதொகக் கருதப்படும் கநொபல் பரிசு ைருத்துவம், கவதியியல், 
இயற்பியல், இலக்கியம், சபொருளொதொரம் ைற்றும் ைைிதகநயப் பண்பொட்டுத்துனற எை ஆறு 
துனறகளுக்கொை தனலயொய புதிய பனைப்புகனள உருவொக்கியவர்களுக்கு வைங்கப்படுவதொகும். 
 ர் ஆல்பிசரட் கநொபல் என்ற சுவீைன் நொட்டு அறிவியல் அறிஞர் தன் வொழ்நொள் வருைொைம் 
அனைத்னதயும் உலக நலனுக்கொை ஆரொய்ச் ிக்கு எை வைங்கிைொர். ஆண்டுகதொறும் 1901 முதல் 
இதனை ஒரு குழு கண்கொணித்து, தகுதியொைவர்கனளத் கதர்ந்சதடுத்து, அக்கைொபர் ைொதம் 
அறிவித்து, தி ம்பர் 6ஆம் கததி ஸ்ைொக்க ொைில் வைங்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 
ைருத்துவத்திற்கொை பரிசு (கல்லீரல் அைற் ிச் தீநுண்ைி- ி) எப்பொட்டிட்டிசு- ி எை வைங்கப்படும் 
கல்லீரல் சதொற்னறப் பற்றிய ஆரொய்ச் ி ச ய்த ஆர்வி ஆலதர், னைக்ககல் ஆட்ைன்,  ொலசு இனரசு  
ஆகிகயொர்களுக்கு வைங்கப்பட்ைது. 

  உலகம் முழுதும் ககொவிடு-19 என்ற சபருந்சதொற்று கநொயில்  ிக்கி அவதியுறும் 
இவ்கவனளயில், ககரொைொ நுண்ணுயிரிக்கொை ைருந்தும் தடுப்பூ ியும் கண்ைறிய பல நொடுகள் 
முனைந்து வருனகயில், அந்த அறிஞர்கனள ஊக்குவிக்கும் உள்கநொக்கத்துைன் ைற்சறொரு         
தீ நுண்ைி ஆய்வுக்கொை பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது ைிகவும் வரகவற்கத்தக்கதொகும்.  

  சுைொர் 1.1 ைில்லியன் அசைரிக்க ைொலர் சதொனகயொகவும், தங்கப்பதக்கமும் 3 
விஞ்ஞொைிகளுக்கும்  ைைொகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. இந்த ைருத்துவ அறிவியல் ஆய்வின் 
கனத வியப்பொைது. ைொக்ைர் ஆர்வி கே.ஆல்ைர் என்ற அசைரிக்க ைருத்துவரொல் 1960 ஆம் 
ஆண்டு கல்லீரனலத் தொக்கும் நுண்ணுயிரி ஒன்று குருதிக்சகொனை மூலைொக ஏ ைற்றும் பி 
னவரசுகள் அல்லொத ைற்சறொன்று எைக் கண்ைறிந்தொர்.  

  ைொக்ைர் ஆவுட்ைன் என்பவரொல் 1980களில் அந்த நுண்ணுயிரிகளின் பொகுபொடுகனளச் 
 ிம்பன் ி குரங்கின் இரத்தம் மூலம் முழுனையொக அறிந்து சவளியிட்ைொர். அதைொல்தொன் அதற்கு 
நுண்ணுயிரி- ி எைக் குறிக்கப்பட்ைது. இந்த ைிகப்சபரும் அறிவியல் ககொட்பொடு பல உயிர்களின் 
கல்லீரல் சுருக்கம், புற்றுகநொய் வருவனதத் தடுக்கும் உயிர் கொக்கும் தத்துவைொைது. நுண்ணுயிரி-
 ி இரத்த தொைம் சகொடுப்பதற்கு முன்கப கண்ைறிந்து சதொற்றுள்ள இரத்தம் ச லுத்தப்பைொைல் 
கொக்கத் சதொைங்கியது ஒரு குருதிக் சகொனைப் புரட் ி எைக் கூறலொம்.  

  னவர ின் ைரபணுக் கூறுகளின் சதொகுப்பு அனைத்னதயும் அறிந்த பின்தொன் ைொற்று 
 ிகிச்ன களும் உருவொயிை. அதன் இறுதிக் கட்ைத்னத முடித்து னவத்தவர் வொஷிங்ைன் 
பல்கனலக்கைக ைருத்துவர் னரசு என்பவர். சுைொர் 40 முதல் 50 ஆண்டுகளுக்கொை உனைப்பிற்குக் 
கினைத்த ஊக்கத்சதொனக தொன் இந்த கல்லீரல் சதொற்றுகநொய்- ி எைக் கூறலொம். இருபதொம் 
நூற்றொண்டின் ைிக அரிய ைருத்துவப் புரட் ி ைற்றும் ைைித உயிர் கொக்க நைந்த ஆரொய்ச் ி எை 
கநொபல் பரிசுக் குழு புகழ்ந்துள்ளது.  

  இயற்பியலுக்கொை பரிசு வொைிலுள்ள கருந்துனளயில் நுனைந்து கொலமும் இைமும்  ந்திக்க 
வைிவகுக்கும் அளப்பரிய சதொனலகநொக்கின் பொனத கொட்டியதற்கும், கவதியியலில் ைரபணுத் 
சதொைனரப் பிரிப்பதற்கொை சதொைர் சவட்டும் வனகயினை சவளிக்சகொணர்ந்ததற்கும் 
வைங்கப்பட்டுள்ளை. இம்முனற மூன்று அறிவியற் சபருைொட்டிகள் பரிசு சபற்று இருப்பது கைலும் 
சபருனைக்குரிய ச ய்தியொக உணரலொம்.  (ைருத்துவ கைனத ைொக்ைர் சைய்கண்ைொன் வைங்கிய 
குறிப்புகளுக்கு நன்றி) 

ஆசிரியம் ! 

தநொபல் பரிசு 
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ஆங்கில வோணி !   

தவத்திரு விபுலொனந்த அடிகள் 

ைக்கள் வொழ்க்னகயின் நினலயொ 

னையும், ஆண்ைவகை நைக்கு 'எய்ப்பில் 

னவப்பு' ஆவொன் என்பதும், ஒழுக்கத் 

திைொசலய்திய புகழ் அைியொ நீர்னையசதன் 

பதும் பிறவும் நொலடிச் ச ய்யுளிகல 

அைகொகப் பொைப்பட்டி ருக்கின்றை. முதற் 

பத்துச் ச ய்யுட்களின் சைொைிசபயர்ப்பு 

வருைொறு : 

 

  'ஆண்ைவைது திருைககை! அருந்திற 

லுனையொய் ! அைியொ அன்பின் நினலக் 

களகை! நிைது திருமுகத்னத கநரிற் 

கண்டில சைைினும், உள்ளத் துணர்ச் ிகய 

(நம்பிக்னககய) துனணயொக நின்னை நம்பி, 

நின்ைருளிற் கலந்து நிற்கின்கறொம்.' 

 

  'பகற்சபொழுதினை விளக்கும் ச ஞ் 

ஞொயிறும், இரவுப் சபொழு தினை விளக்கும் 

சவண்டிங்களும் நிைக்கு உரியனவ. ைைித 

வுயிர்க்கும் விலங்குயிர்க்கும் வொழ்வினை 

ஈந்தனை;  ொவினையும் நீகய பனைத் 

தனை; நிைது திருவடி நீ ச ய்த ைைித 

கபொலத்தின்ைீது சபொருந்தி நிற்கிறது.' 

 

  'ைண்ணிற் புழுதியிற் கிைக்கும் வண்ணம் 

எம்னைப் புறக் கணிப்பொயல்னல;  

ைைிதனைப் பனைத்தனை, எற்றுக்குப் 

பனைத்தனை சயை அவன் அறியொன். 

வொளொ இறந்து ஒைிந்து கபொம்வண்ணம் 

பனைக்கப்பைவில்னலசயை அவைது 

உள்ளம் நினைக்கின்றது. அவன் நிைது 

திருக்கரத்திைொல் உருவொக்கப்பட்ைொன். நீ 

அறத்தின் முதல்வன்.' 

 

  'ைக்களது நீர்னையும் சதய்வத் தன்னையும் 

நின்பொற் கொணப்படுகின்றை. அதியுயர்ந்த, 

அதிதூய்னையொகிய ஆண்ைனகனை நிைக்கு 

உரியது. எைது  ித்தம் எைக்குரியை. அவ் 

வுரினை எவ்வொறு எய்தியசதை யொம் 

அறிகயொம். எைது  ித்தம் எைக்கு உரிய 

வொயிை. அனவ தம்னை நிைக்கு 

உரியவொக்குதற் சபொருட்ைொககவொ?’ 

 

 ”யொம் வகுக்கும் முனறகனள  ில நொள் 

நின்று ஒைிந்து கபொகும் தனகனைய. அனவ 

நிைது அருசளொளியிைின்று  ிதறிய 

கதிர்கள்: எம் ஆண்ைவகை! நீ அவற்றிலும் 

ைிக்கொய்.” 

 

வளரும்... 
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சித்திரம் தபதைல் 

Do not exaggerate 

 اتبع أصول الفضيلة

勿虛造謠言 

കെട്ടുെഥ സത്യമ ാം വിധാംപറയരുത്  

मिथ्या वचन सत्य वचन सा न बोलें | 
అపద్దమ నై మాటలను నిజమునకు సమానముగా మాటలా డకు  

ಸುಳ್ುು ಮಾತುಗಳ್ನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೆ ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्त्िचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

நொமம்பல் தகொடிரயொர் உண்மமக் குளரவன்று 

நொன்மமற கூறிடுதம -- ஆங்தகொர் 

நொமத்மத நீருண்மம ரயன்றுரகொள் வரீ ன்றந் 

நொன்மமற கண்டிலதத. 

ஏழு கடலுக்கு அப்போல்! 

45 



 

08 

அவ்வப்கபோது ! 

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 
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ஓவியக்கனல 
 

 ஓவியக்கனல என்பது ஒரு  ிறந்த கனல.  நைந்த பல நிகழ்ச் ிகனளப் பைைொக வனரந்து கொட்டுவது.  

னகத்திறமும், நுண்ணறிவும், கற்பனைத் திறமும் உள்ளவர்கள் ைட்டுகை  ிறந்த ஓவியரொக முடியும்.  

ஓவியக்கனல கண்னணயும் கருத்னதயும் கவரும் என்பது அனைவரும் அறிந்தகத.  பண்னைத் 

தைிைர்கள் இக்கனலனய ைக்களுக்கு நல்லறிவூட்ை பயன்படுத்திைர்.   
 

கட்ை ைக்கனல 
 

 ஒரு நொட்டின் நொகரிகத்தினையும், பண்பொட்டினையும் சவளிப்படுத்துவைவொக வீடுகள், 

அரண்ைனை, ககொயில் கபொன்றனவ விளங்குகின்றை.  இக்கனல சதொைில்நுட்பம், அைகு, கற்பனை 

ஆகியவற்னற உள்ளைக்கியதொக உள்ளது.  ைதுனர நகரைொைது தனரயனைப்பில் வட்ைைொகவும், 

தொைனரப்பூ உருவத்னதயும் சபற்றிருந்தது. ைதுனர நகரம் தொைனர அனைப்பும் தொைனர இதனைப் 

கபொன்று சதருக்களும் இருந்னத பரிபொைல் மூலம் அறியலொம். கைலும் இல்லங்கள் 

ைொைைொளினககளொகவும், சதருக்கள் அகலைொகவும், இரண்டு கனரனயத் சதொட்டுக் சகொண்டு ஓடும் 

ஆறுகபொல இருந்தது என்பனதயும் பரிபொைல் மூலம் அறியலொம்.  
 

 வீடுகளிலிருந்து சவளிகயற்றப்படும் கைிவு நீர், கொல்வொய் வைியொகச் ச ன்று அகைியில் விழுந்தது.  

கைிவுநீர் அகைியில் விழும் இைம் யொனையின் தும்பிக்னக கபொல் கட்ைப்பட்ைது.  இதைொல் கொல்வொய் 

மூலம் சவளிகயறும் கைிவுநீர் விழும் கொட் ி யொனை தும்பிக்னகயிைொல் நீனரச் ச ொரிவது 

கபொன்றிருந்தனத பரிபொைல் மூலம்  ங்ககொல ைதுனர நகர ைக்கள் கட்ைைக் கனலயின் நுணுக்கத்னத 

அறிந்து நகனரத் திட்ைைிட்டுக் கட்டிைர் என்பனத அறிய முடிகிறது. 
 

 ிற்பக்கனல 
 

 ைக்கள் தொம் கொட்ை விரும்பும் சபொருளின் உருவத்னத கல்லில் ச துக்கி அனைத்தல்  ிற்பைொகும்.   

ைைிதன், விலங்கு, பறனவ, ச டி முதலிய இயற்னக உருவங்கனளயும் சதய்வம், கதவர் முதலிய 

கற்பனை உருவங்கனளயும் அைகொக அனைப்பகத  ிற்பக்கனலயொகும்.  ைதுனர நகர இல்லங்கள் 

ைொைைொளினககளொக அனைந்திருந்தை.  அம்ைொைத்தில் பல உருவங்கள் சுனதயொல் ச ய்யப்பட் 

டிருந்தை.  அவற்றுள் கவங்னகயின் உருவமும் ஒன்று.  அவ்வுருவத்தின் அருகில் ஆண்யொனை 

நின்றிருந்த து.  அவ்வைிகய ச ன்ற சபண்யொனை, சபொய்யொை கவங்னகனயக் கண்டு, உண்னையொை 

கவங்னக என்சறண்ணி அச் முற்று பொகைின் கட்ைனளக்கு அைங்கொைல் அனலயத் சதொைங்கியது 

என்பனத  ங்க பொைல்கள் புலப்படுத்துகின்றை.  

 

   ிற்பங்கனளச் ச ல்வர்களின் ைனைகளிலும், வொயில்களிலும், ககொயில்களிலும் அனைப்பனத 

அக்கொல ைக்கள் வைக்கைொக சகொண்டிருந்தைர் என்பதன் மூலம்  ிற்பக்கனலயின் பயன்பொட்டினை 

அறிய முடிகிறது. 

 

தமிழர்களின் கமலகள்! 
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சோன்பிைோன்சிஸ்ககோவில் கோதல் கீதம்! 

முமனவர் தசொமரல தசொமசுந்த ம் 
அமமரிக்கோ 

  சகொகரொைொ சதொற்றின் தொக்கத்தொல் 

'அதிகரிக்கும் நிகழ்வுகள்' பட்டியலில் 

 ொன்பிரொன்ஸிஸ்ககொ குருவிகளின் 

கொதனலயும் க ர்த்துக் சகொள்ளுங்கள்! 

 ிலிக்கொன் பள்ளத் தொக்கின் கணிைிப் 

புரட் ியொல் அதி கவகைொக வளர்ந்து வரும் 

 ொன்பிரொன்ஸிஸ்ககொ வனள குைொ 

பகுதியில் 78 இலட் ம் ைக்கள் 

வொழ்கின்றைர்.  

 

 

 

 

 

  ைொர்ச் ைொதத்தில் வொகைங்ககள 

இல்லொைல் சவறிச்க ொடிக் கிைந்த வனள 

குைொவின் புகழ் சபற்ற "Golden Gate 

Bridge" பொலத்னதப் பொர்த்த சூைலியல் 

(E c o l o g y )  வல்லுநர் எலி சபத் 

சைரிசபர்ரியின் கவைம் அசைரிக்கொவின் 

ஆறு ககொடி சவள்னள ைகுைக்  

குருவிகளின் (white-crowned spar-

rows) ைீது ச ன்றது.  

 

  சகொகரொைொ சதொற்றொல் அலுவலகங்கள் 

மூைப்பட்டு வொகைப்கபொக்குவரத்து 50  த 

விகிதத்திற்கு குனறந்ததொல் வனளகுைொ  

பகுதியில் வொழும் சவள்னள ைகுை 

குருவிகளுக்குக் சகொண்ைொட்ைம்! 

 

  1 9 7 0 -களில் பதிவு ச ய்யப்பட்ை 

குருவிகளின் பொைல்கனளயும் சகொகரொைொ 

சதொற்று சதொைங்கியபின் பொடிய பொைல் 

கனளயும் ஒப்பிட்டுப் பொர்த்த எலி சபத், 

சவள்னள ைகுைக் குருவிகளின் 

பொைல்களின் அனல வரின  (bandwidth) 

1 9 7 0 -களில் இருந்தது கபொன்கற 

இருப்பதொகவும், சகொகரொைொ சதொற்றிற்கு  ில 

ைொதங்களுக்கு முன்பு இருந்தனத விை 

அவற்றின் குரல் வளம் 30  தவிகிதம் 

சைன்னையொகி விட்ைதொகவும் புகழ் சபற்ற 

அறிவியல் முன்கைொடி ஆய்விதைொை 

`Science’-இல் பதிவு ச ய்துள்ளொர். 

 

 

 

 

 

  இருபத்னதந்கத கிரொம் எனையுள்ள இந்த 

 ிட்டுக்குருவிகள், பரபரப்பும்  ல லப்பும் 

ைிகுந்த சபரு நகரங்களில் வொைக் 

கற்றுக்சகொண்ைது, அவற்றின் உறுதித் 

தன்னைனய சவளிப்படுத்துகிறது. ஆயினும், 

ஒலி ைொசு (noise pollution) நினறந்த  
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நகர்ப்புற பகுதிகளில் வொழ்வதொல் 

அவற்றின்   குரல் வளம் கொலப் கபொக்கில் 

குன்றத் சதொைங்கியது. உரத்த குரலில் 

பொடியும் கொதலினயக் கவர முடியொைல் ைை 

அழுத்தத்தில் முதுனைனய வினரவில் 

அனைந்த ஆண் குருவிகள் பல்லொயிரம்!  

  அலொஸ்கொ குளினரத் தவிர்க்க இரண்டு 

வொரங்களுக்குத் தூங்கொைல் சதற்கக 

சதொைர்ந்து பறந்து வருகின்ற 

இக்குருவிகள், இரவு கநரப் பணியில் 

(n i g h t  s h i f t )  இருப்கபொர், 

சநடுந்சதொனலவிற்கு சதொைர்ந்து வொகைம் 

ஓட்டுகவொர் ஆகிகயொருக்கு உதவும் 

விைிப்புணர்வு (alertness) சதொைர்பொை 

ஆய்வுகளுக்கு உறுதுனணயொக உள்ளை. 

  பைிக்கொலம் முடிந்த பிறகு ஆண் 

குருவியும் சபண் குருவியும் இனணந்து, 

புது ைணைக்கள் இல்லறத்னதத் சதொைங் 

குவது கபொல,  கூடு கட்ைத் சதொைங்கு 

கின்றை. 

 

 

 சவள்னள ைகுைக்  குருவிகளில் அதிகம் 

பொடுபனவ ஆண்  குருவிககள! பிறந்த 

இரண்கை ைொதத்தில் பொைகர்களொகி விடும் 

இக்குருவிகளுக்கு பொைச் ச ொல்லிக் 

சகொடுப்பது அவற்றின் அப்பொ, அம்ைொ 

அல்ல. 'ைீன் குட்டிக்கு நீந்தக் கற்றுக்  

சகொடுக்க கவண்டுைொ?' என்பது கபொன்று, 

இயற்னகயொககவ பொைத் சதொைங்கி 

விடுகின்றை இக்குருவிகள். இைச்க ர்க் 

னகக்கு சபண் குருவினய தன்ைிைம் ஈர்ப்பது, 

ைற்றும் கூடு கட்டும் பகுதினய எதிரிகளிை 

ைிருந்து பொதுகொப்பகத அனவ பொடுவதின் 

கநொக்கம். 

 

  குரல் வளம் கூடியதொலும், சகொகரொைொ 

சதொற்றொல் கபொக்குவரத்து  த்தம் குனறந்த 

தொலும் ஆண் குருவிகளின் பொைல்கள் இரு 

ைைங்கு சதொனலவிற்கு ச ல்வதொல் அவற்றின் 

கொதல் வனல வீச்சு வனளகுைொ பகுதியில்  

முழுமூச் ொக உள்ளதொம்! அது ைட்டுைன்றி 

எதிரிகளினைகய ஏற்படும்  ண்னை 

 ச் ரவுகளும் குனறந்துள்ளதொம்! 

 

  இகத நினல சதொைர்ந்தொல், வனளகுைொ 

பகுதி நகரங்கனள விட்டுச் ச ன்ற  த்த 

உணர்திறன் (noise sensitive) ைிகுந்த 

கலிகபொர்ைியொ கொனை (California Quail) 

கபொன்ற பறனவகள் ைீண்டும் நகர்ப்புறங்களில் 

வந்து பொைக்கூடிய வொய்ப்புள்ளது எை 

ஆவகலொடு உள்ளைர் பறனவப் பிரியர்கள்! 

சகொகரொைொ சதொற்றொல் வீடுகளில் 

பணிபுரியும் சபரு நகர ைக்கள் ைீண்டும் 

வைக்கம் கபொல் பயணம் ச ய்யத் 

சதொைங்கியதும் புதுப்சபொலிவு சபற்ற 

சவள்னள ைகுைக்  குருவிகளின் கொதல் 

கீதங்கள் கொைல் நீரொகி விடும். 
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அடிகளொரின் கடிதப் பகுதிகள் 
  

16.04.1948 

..........நம் தைிழ்த் சதொண்டு  ிவத் சதொண்டு 

நினலயொை சபரும் பயனைத் தருதற்கு 

எத்தனகய முயற் ியினைச் ச ய்யலொ 

சைன்று ஆரொய்ந்து சகொண்டிருக்னகயில் 

திருவருள் எை துளத்தில் கதொற்று 

வித்ததனை நுங்கட்கு வனரகின்கறன். நம் 

 ையொ ிரியர், திருக்ககொயில்களுள்ள ஊர்க 

கைொறும் ச ன்று இனற வைிபொடு புரிந்தும் 

ச ொற்சபொைிவுகளொற்றியும் வந்தொற்கபொல, 

நுங்கள் கைக அன்பர்களுைன் அடுத் 

தடுத்துத் திருக்ககொயில்ககைொறும் ச ன்று 

யொன் சதொண்ைொற்ற கவண்டுசைன்பது 

கதொன்றிற்று. என்னுளத்தில் அதற்கொவை 

ச ய்தனல எண்ணியபடி நுங்கள்பொற் 

கப ல்கவண்டும்.  ைி திங்கள் புதன் 

சவள்ளி என்னும் நொட்கசளொன்றில் நீங்கள் 

கைக அன்பர்களுைன் இங்கு வரின் 

நன்றொம். நிைலுருவம் சகொணர்க, பிற 

கநரில்.  

26-4-48.  

  திரு. கூத்தர ின் தம்பி வைியொகப் 

பண்டிதர் திரு. ஆைந்தம் அவர்கட்கு யொன் 

வனரந்த கடிதப்படி ஆைந்தம் உங்கனள 

வந்து பொர்த்தொரொ? உங்கள் உைம்பின் நினல  

 உலகதத்மிழ் | 14.10.2020 

இப்கபொது எப்படியிருக்கிறது? இனதப் 

பற்றி உைகை எைக்குத் சதரிவிக்கும்படிச் 

ச ொன்கைன்; சதரிவிக்க வில்னல. உங்கள் 

தம்பினயக் சகொண்ைொவது உைகை 

சதரிவித்தொல் ைை அனைதி சபறலொம். 

இரவில் பணியகத்திற் பணிபுரியும் நீங்கள், 

கைலும் இரவிற் பல முயற் ிகனளச் ச ய்து 

உைம்னப வருத்துதல் ஆகொது. சநடுகத் 

திருத்சதொண்டு ச ய்யத்தக்க வனகயில் 

உைம்னபப் சபரிதும் ஓம்புதல் கவண்டும்..  

23.06.1948  

  எைது வருவொயின் நினலனயப்பற்றிக் 

கவனலயுற்று விைவிய உங்கனளப்கபொல 
உள்ளன்புனைய அன்பர் இன்னும் ஒரு ிலர் 

இருப்பரொயின் தைிைொ ிரியர்க்கு ஏதும் 

குனறயிரொது. என் ைனைவியொர் உங்கள் 

அன்பின் திறத்தினையும் உங்கள் வீட்ைவர் 

அன்பினையும் ைிக வியந்து கப ிைர். ச ன்ற 

திங்களில் நீங்களளித்த முந்நூற்னறம்பது 

ரூபொயம் அத்திங்கட் ச லவுக்குப் 

பயன்பட்ைது. இத்திங்களில் எைது நூல் 

விற்பனை நூற்றுமுப்பதுக்குகைற் 

கபொகவில்னல. ச லவொை நூல்களும் புது 

நூல்களும் அச் ொகிவிட்ைொல் வருவொய்க்கு 

இைர்ப்பைலிரொது. திருவருள் எங்ஙைம் 

உய்க்குகைொ ! பிற கநரில்.  

 

வளரும்... 

 

தமிழ்நோட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந. ொ.முருகதவள் 15 
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கதன் துளிகள்! 

 

 

  இங்கிலோந்தின் குழந்ற கள் வ லோறு என்னும் புத் கத்ற  எழுதிய சோர்லசு டிக்கன்சு 

10 குழந்ற களுக்குத்  ந்ற யோகவும் ஆர்வம் மிக்க ப ோடக்கநிறல நடிக ோகவும் 

இருந் ோர். ரமலும், இ ோயல் கமோண்ட்-இல் அவ து ெறடப்புகறளப் 

ெோர்றவயோளர்களுக்கு உ க்க வோசிப்ெவர். அவர் 14 நோவல்கள், ெல குறுநோவல்கள், 

எண்ணற்ை அ சியல் மற்றும் சமூக இ ழ்கள், ெயணக்கட்டுற கள், நோடகங்கள், 

சரிற கள் மற்றும் 1843இல் நத்  ோர் விழோப் ெோடல்கள் ஆகியவற்றை இயற்றியுள்ளோர்.  

 

 

 

  ஆண்டனியும், கிளிரயோெோட் ோவும் என்னும் ரசக்குசுபியர் இயற்றிய 

நோடகம்,வ லோற்றுத்  ளத்தில் எழுப்ெப்ெட்ட கோ ற் கறலக்கூடமோகும்.இந்நோடகம் நீல 

றநல் நதியின் பநடுங்கற யில் உலவிக் பகோண்டிருந்  ர ோறக மயிலுக்கு  னது 

ர கந் ந் வனின் ரமோகக்கற ; ெோறவ ஒருத்தியின் ெோர்றவ மதுவோல் விக்கிச்பசத்  

வீ னின் ரசோகக்கற ; றநல் நதியின் பெருக்றகப் ரெோல் கற பு ண்ரடோடிய கோ லின் 

ரவகக்கற ! 

ததன்துளி  - 1 

ததன்துளி - 2 
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தைிழ் பரம்பலில் லொ ப்சபலின் பங்கொற்றுனக 

  பிரொன் ில் தைிழ் என்று ச ொன்ைவுைன், 

தைிழுைன் சதொைர்புப்படுத்தி, அனை 

வரிைதும் எண்ணத்தில் முதலில் வருவது 

'Little India' எைவும், 'Little Jaffna' எைவும் 

அனைக்கப்படும்" 'லொ ப்சபல்' 'La Chapelle' 

எைகிற வணிகவலயம். ைளினகக்கனைகள், 

தைிழ்ப்புைனவக்கனைகள், நனகக் கனைகள், 

உணவகங்கள், இனறச் ிக்கனைகள், தினரப் 

பைக்கனைகள், புத்தகக்கனை, தைிழ் அச் கம், 

பயணமுகவர் நிறுவைங்கள், சைொைிசபயர்ப்பு 

அலுவலகங்கள் எைத் தைிைர் வொழ்வியல் 

 ொர்ந்து தைிழ் ைணக்கும் அனைத்து 

வர்த்தகக் கனைகளும் நினறந்த வலயைொக 

லொ ப்சபல் சபயர் சபற்றது ஓட்ைல்  ரவண 

பவன், ச ட்டிநொடு உணவகம்,  ங்கீதொ, 

தலப்பொகட்டி, முைியொண்டி விலொசு, 

கிருஷ்ண பவன் எை உணவகங்களும் 

உள்ளை.  

  லொ ப்சபலில் உள்ள 200 கனைகளில் 160 

இலங்னகயரின் கனைகள். La Courneuve, 

Marcadet-Poissoniers ஆகிய இைங்களும் 

தைிைர் வணிக இைங்களொக விளங்குகின்றை. 

  லொ ப்கபல் பொரிசு நகருக்கு அறிமுகப் 

படுத்திய தைிழ்ச்ச ொற்கள்  

  கறி cumi ைொங்கொய்-mangue. அரி ி, 

க ொறு-riz. கறொல்-roll  கைொ ொ-Samosa. 

வனை-Nadai. கதொன -dosai. இட்லி-idli, 

 ொம்பொர்-s imple பகரொட்ைொ -parota , 

சரொட்டி- rotti.  ட்ைி -chutney. பிரியொணி

-briyami.  ொறி - See. 

தைிைர் வித்தியொலயம் பன்ைொட்டு உயர் 

கல்வி நிறுவைத்தின் தைிழ்ச்ச யற்பொடுகள்  

  பைைொளினகச்  ந்திப்பொைது, இந்தியர் 

களுக்கு முதல் தைிழ்ப் சபொதுநிகழ்வொக 

அனைந்தது கபொலகவ இலங்னகயருக்கும் 

அனைந்தது. இலங்னகயர்கள் அகதிகளொக 

வந்ததைொல் A l l i a n c e  f r a n c a i s e 

கல்லூரியில் பிசரஞ்சு கற்கும் வொய்ப்பு 

இருந்தது 1950இல் பிரொன்சுக்கு 

அகதியொக வந்த நொன் (கட்டுனரயொளர்), 

Alliance francaise இலும், Universite 

Sorbonne இலும் இரண்டு ஆண்டுகள் 

பிசரஞ்சு படித்துவிட்டு 1935இல் 

சைொைியியலில் Inalco பல்கனலக்கைகப் 

பட்ைம் சபற்கறன். 

 

 

வளரும்... 

பிைோன்சு நோட்டில் தமிழ் மமோழியின் வளர்ச்சி! 

தப ொசிரியர் சச்சிதொனந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 14.10.2020   

8 
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 திருவருட்போ முதமலந்து திருமுமைகள் ! 

உம தவந்தர் ஔமவ தும சொமி 

  திருவருட்பொ பல்வனக நூல்களின் 

சதொனக நூலொகும்.  ஈரொறு  திருமுனறயொகும் 

முன்னை ைரனப அடி ஏற்றி ஓரொறு  

திருமுறொகக் சகொண்ைைர் எைலொம். 

  திருவருட்பொ வரலொறு பொடிய சதொழுவூர் 

கவலொயுதைொர் அவர்கள், 

 "சுத்தமுற எப்சபொருளும் விளக்சகழுவொய்த் 

சதொல்சலழுத்னத 

 னவத்த எழுத்னதந் னுண்னை ைலர்விக்கும்  

வொய்னையிைொல். 

  அற  ையத்துள்ளொரும் அயலொரும் 

அவரறியப் சபறுசபொருளும் களவொத சபரும் 

சபொருளுங் கொட்ைலிைொல் உறு சபறும் 

அத்துவொ அதன்கைலொய் உறு சபொருனள 

ைறுவறக் கொட்டுனகயொலும் ைற்றொறு 

முனறயொக அனைந்தசதை  திருவருட் 

பொவினை ஆறு திருமுனறக சளைக் 

சகொண்ைதற்கு இனயபு கூறு கின்றொர்கள். 

 

  திருவடிப்புகழ்ச் ி வைை ொற்களொல் 

சதொைங்கி ைணிப்பவள நனையிகல வளர்ந்து 

இைித்டும் தைித்தைிைில் நினறவு 

சகொள்கின்றது.   

  சபருைொனுனைய வைசைொைிப் புலனைக்கு 

இப்பொைல்   ொன்றொக வல்லது.  கைலும் 

வைசைொைி இயல்பும் சதன்தைிழ் இைினையும்  

தரிவிக்க வந்த குறிப்சபைவும்  கழ்கின்றது.  

அன்றியும்,  

 நிர்க்குண நிரொைய நிரஞ் ை நிரொலம்ப 

  நிர்விஷய னகவல்யைொ 

 நிஷ்கள அ ங்க ஞ்  லரகித நிர்வ ை 

  நிர்த்சதொந்த நித்த முக்த 

 தற்பரவிஸ் வொத்த வகயொை பரிபூரண  

   தொைந்த ஞொை பகவ 

  ம்பு ிவ  ங்கர  ர்கவ  என்றுநொன் 

   ர்வகொலமும் நினைவகைொ. 

என்பை கபொலும் தொயுைொைவரின்  திரு 

வொக்குகளில் ஒன்றிக் கலந்த பொன்னையும் 

கூை இதைொல் சதளிவொகின்றது. 

  வைசைொைி வளம் ைணிப்பவள நனை, 

ச ந்தைிழ் இைினை எைத்  கழ்கின்ற 

பிரிவுகளில் இனறவனுனைய ச ொரூப 

இலக்கணம் என்னும் உண்னை 

இயல்புகளும், தைத்த இலக்கங்களொகிய 

உருவ வைிபொட்டுக்கு இைைொகிய புரொணப் 

புனைவுகளும், அடியொர்க்கு எளிவந்து 

நிகழ்த்திய அருள்வினளயொட்டுகளும் எை 

வன ச ய்து வைங்கியுள்ள  திறமும் 

நினைக்கத்தக்கது. 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 14.10.2020   
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் ததாண்டினைப் தபருனமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வனகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் ததானக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுனை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 திரு.ஆ.முருகநாதன்  

2 2016 திரு.ப.சுப்ைபாைதி மணியன்  

3 2017 
வள்ளுவன் அடிப்தபாடி                   
முனைவர் வி.ஆைந்தகுமார்  

4 2018 திரு.மு.தண்டபாணி சிவம்  

 

தமிழ்ச் ரசம்மல் விருது 

தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 14.10.2020   

திருப்பூர் மொவட்டம் 
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On the Chola King's vast domain, as foison  

and plenty Goddess Lakshmi  quit Lotus. 

Lotus grieves over that rejection;  

turns as red blooms of silk cotton, several 

mullai buds,  

two broad nenuphar flowers and a Kumizh 

in guise,      

215 

 

Searching for Dame Weal walks the streets 

here.  

What a lotus of deceit as if!  Fearing Chola's 

sceptre  

Yama that can quaff lives, unsexing his self,  

not giving up killing, comes incarnate in fem-

inine  

graces of leering,  demure, bashful, modest 

look,         

 

220 

 

 

 

To Continue... 

Ceaselessly to the lusty secret whispers  

and sighs of damsels, to jostle with Kural  

singing Paanars and whirring iLi note  

striking bevy of bees, to tune with  

luring Spring, Potiyil born  Southerly                               

200 

 

Soft slinks through Pukaar streets.    

There fair Moon with dark clouds  as locks,  

without little hare of murk, with a bud of a 

nose writ  between silurus swimming eyes,  

scared  of the serpent that might node and 

swallow,                         

205 

 

Has come down to wander on earth as if ! 

Mind churner Manmath tended flash creeper   

grown on the silver dews of ambrosial moon 

beam  

would it ever strike this earth for no reason 

as if!     

To show Her prowess by flourishing                              

210 
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சிலப்பதிகோைம் - ஆங்கிலம் ! 

தப ொசிரியர் சி.அ.சங்க நொ ொயணன்  
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குழந்மத இலக்கியம் ! 

முமனவர் ததவி நொச்சியப்பன் 

 “கூட்ைம் கூட்ை ைொககவ 

குருவி பறந்து ச ன்றிடும் 

குவியல் குவிய லொககவ 

சகொட்டிக் கற்கள் கிைந்திடும் 

குனலகு னலயொய் திரொட்ன கள்  

சகொடியில் அைகொய்த் சதொங்கிடும் 

வரின  வரின  யொககவ 

வொனை கதொப்பில் நின்றிடும் 

ைந்னத ைந்னத யொககவ 

ைொடு கூடி கைய்ந்திடும் 

 ொனர  ொனர  யொககவ 

தனரயில் எறும்பு ஊர்ந்திடும் 

கநரில் திைமும் பொர்க்கிகறொம் 

நீயும் நொனும் தம்பிகய”   

என்பது குைந்னதக்கவிஞர் அை. 

வள்ளியப்பொவின் இைிய பொைலொகும். 

 

வளரும்... 

 "குணைொை நீதி விளக்கும் - அறம் 

கூகரற்றும் இரும்புக் கருவி - அரம் 

துணிவொை கபொரில் விளங்கும் - ைறம் 

சுனவகைி கொய்பூக்கள் சகொடுக்கும் - 

ைரம் 

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

இனல விரித்துக் கொய்க்கும் பச்ன  - வொனை 

இனர பிடிக்க நீந்தும் குளத்தில் - 

வொனள 

  உனலக் களத்தில் சகொல்லர் ச ய்வொர் - 

ஆணி 

ஓரொண்டின் மூன்றொம் ைொதம் - ஆைி"  

 

என்று கொப்பியக் கவிஞர் ைீைவைின் 

ையங்சகொலிகனளத் சதளிவுப்படுத்தும் 

பொைனலப் பொடியுள்ளொர். 

 

‘ைரபுச் ச ொற்கள் என்பனவ முன்கைொர் 

ஒரு சபொருனள வைங்கிய ச ொற்களொல் 

நொமும் வைங்குவது’ என்று கூறுவனதக் 

கொட்டிலும் எளிய பொைல் வைி குைந்னத 

களுக்குத் தருகின்றைர் கவிஞர்கள். 

உலகதத்மிழ் | 14.10.2020   
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பயண வோழ்க்மக! 

சுற்றுலொச் சுடர் சுத ந்தி ன் 
 

 நொங்கள் அனைவரும் ஏசதன்சு 

நகரத்திற்குள் ச ன்று இரண்டு நொட்கள் 

தங்கி இருந்து ஊர் திரும்ப திட்ைைிட்டு 

இருந்கதொம். ககப்ைனும் உதவி ககப்ைனும் 

சநதர்லொந்து நொட்டிற்கு ச ன்று விட்ைைர். 

எரிக் ைற்றும் இந்தியொனவ நொங்கள் க ர்ந்த 

நொல்வரும் ஏசதன் ில் இரண்டு நொட்கள் 

தங்கியிருந்கதொம்.  

 

  அக்கரொகபொலிசு கபொன்ற ைிக பிர ித்தி 

சபற்ற இைங்கனள சுற்றிப் பொர்த்துவிட்டு 

இைினையொை இரண்டு நொட்கனள 

கைித்கதொம். ஏசதன்சு நகரில் இருந்து சுைொர் 

ஒன்றனர ைணி கநர பயணத்தில் இருந்த 

ைிக பிரபலைொை ககொரிந்து கொல்வொனய 

ச ன்று பொர்த்து விட்டு திரும்பிகைொம். 

ஏசதன்சு நகரம் எைக்கு பிடித்த 

நகரங்களில் ஒன்று அங்கு பைனையும் 

நட்பும் எப்கபொதும் கபொற்றி பொதுகொக்கப் 

படுகிறது. 

 

 

 

வளரும்... 

 

 

  அன்னற இரனவ நொங்கள் ஏசதன்சு 

நகரம் வந்து க ர்ந்த சபொழுது கொற்றின் 

கவகம் ைிக அதிகைொக இருந்ததொல் எங்கள் 

பைகு வந்து க ர்ந்த அடுத்த அனர ைணி 

கநரத்தில் கைல் சகொந்தளித்து, ஒரு சபரும் 

கபொர்க்களைொக கொட் ியளித்தது. 

 

 எங்களது நல்ல கநரம்  ரியொை கநரத்தில் 

வந்து அனைந்து விட்கைொம் என்று 

ச ொல்லகவண்டும். அன்று இரவு உணவின் 

கபொது அனைவரும் நொனள பைனகயும் 

இந்த வொழ்க்னகயும் பிரிய கநரும் என்ற 

எண்ணத்தில் எங்களது எண்ணங்கனள 

பரிைொறிக் சகொண்டு இருந்கதொம். அந்த 

இரனவ ைறக்க இயலொது கைல் வொழ்க்னக 

என்பது எவ்வளவு ஒரு சுவொரஸ்யைொை 

ஒன்று இனத நொம் பயணங்களின்  கைல் 

ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு சதரியப் 

படுத்திைொல் அவர்களும் இந்த ைகிழ்ச் ினய 

அனுபவிக்க கநரிடும் என்ற எண்ணத்தில் 

நொன் ஒவ்சவொரு நொளும் இந்த குறிப்புகனள 

எழுதிக் சகொண்டு வந்கதன். ைறுநொள் 

கொனல எழுந்து பைகினை அந்த நிறுவைத் 

திைம் ஒப்பனைத்து விட்டு அவரவர் வைியில் 

ஊர் திரும்ப திட்ைைிட்டு பைனக விட்டு 

பிரியொ ைைைின்றி பிரிந்து ச ன்கறொம்.   

 

உலகதத்மிழ் | 14.10.2020   
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Chastity 

  "A girl should be a person of integri-

ty: she should be a chaste wife." This 

has been laid down by all religions. 

  But the stories when emphasize it 

are found more in the Hindu Religion 

  Since always the girl happens to be 

the reason for a bad atmosphere in 

the family, dignity and chastity are or-

dained for to a greater extent by the 

Hindu religion. 

  Chastity is what a daughter learns 

from a good mother. 

  Since good conduct should be im-

printed on the mind from the very 

start, the Hindu religion shows evi-

dence and pronounces judgement on 

conduct. 

  The Hindu religion creates a fear by 

saying that a woman loses her              

chastity even if she thinks of another 

man.  

  Hindus prefer the girl to walk with 

her eyes slightly downcast, so that  

she may not happen to see the faces 

of other men. 

  The Hindus say that if she even for 

a moment is attracted by the hand-

some nature of a man, even though 

she regains herself -- even that is a 

stain on her. 

  The Hindu religion does not fail to 

declare that though chastity is em-

phasized more for a girl, a man, also, 

should certainly observe it. 

  During the wedding, the 'thali' (the 

sacred thread) is tied round the 

bride's neck; silver rings are put on the 

toes of the bridegroom. Why? 

  Walking with a manly gait, with head 

erect above one's shoulders, a man 

would see the 'thali' on the neck of the 

girl coming before him. Knowing by 

seeing the 'thali' that 'She is another's 

wife' he would respectfully step aside. 

 

 

To Continue... 

உலகதத்மிழ் | 14.10.2020   
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  க ரைொன் சபருைொள் நொயைொர் அருளிய 

நூல்கள் மூன்றொகும். அனவ சபொன் 

வண்ணத்து அந்தொதி, திருவொரூர் 

மும்ைணிக்ககொனவ, திருக்கயிலொய ஞொை 

உலொ என்பனவ.  

   ிவ வைிபொடு புரிந்து வருபவர்க்கு ைட்டும் 

 ிவன் திருவடிச் ிலம்சபொலி கொட்டி அருள் 

ச ய்தது இவரது திருத்சதொண்டின் 

 ிறப்பொகும். சபருைொன் க ர கவந்தைொய்த் 

திருமுடி சூடிக்சகொண்டு திரு உலொ 

வந்தகபொது துணி சவளுப்பொர் ஒருவர் தன் 

கைைி முழுவதும் தொன் சுைந்து வந்த உப்பு 

ைண் கதொய்ந்து, வடிந்து, சவளுத்து, 

கவர்னவயில் நனைந்து, திட்டு திட்ைொக 

திருநீறு கபொலத் கதொன்ற அவனை 
 ிவைடியொரொக எண்ணி அவன் அடியில் 

திருநீற்றின் வொர கவைம் நினைப்பித்தீர் 

என்று விழுந்து வணங்கிைொர் என்பது 

வரலொறு.  

  இந்த அர னர ஆனை சவளுப்பவனரக் 

கும்பிட்ைவர் எைப்பலர் வொழ்த்தி எழுதி 
யுள்ளைர். க லம் ைொவட்ைத்துத் தர்ைபுரி 

முன்ைொளில் தகடூர் என்றும், அதனை 

ஆண்ை கவந்தன் அதியைொன் க ர 

சபருைொன் நொயைொனர வரவனைத்து 

அங்குள்ள  ிவன் ககொயில்களுக்குப் 

பூ னை நைத்த னவத்தனதயும், 

நம்பியொரூரொர் ககொவில் கனளப் 

புதுப்பித்தனதயும் சகொங்குநொட்டுக் 

கல்சவட்டுகளொல் அறியமுடிகிறது எை 

வரலொற்று ஆரொய்ச் ியொளர்கள் வைங்கு 

கின்றைர்.  

  க ரைொன் சபருைொன்  ிவைின் 

 ிலம்சபொலி ககட்டுச்  ிறப்புற்றவர் எை பல 

நூல்கள் எடுத்துனரப்பது வியக்கத்தக்கது. 

கல்லொைம் என்னும் நூல் அரிபுரக் கம்பனை 

இருச வி உண்ணும் குைக்ககொச் க ரன் 

எைப் புகழ்ந்து பொடுகிறது. திருவொரூர் உலொ 

என்னும் நூல் நம்பர்க்கு கொல்  ிலம்பின் 

 ந்தணிந்து கண்ணி அணிந்து கொற் ிலம்பு 

ககட்ை திருக்கொ கதொணும் எைப் 
பொடுகின்றது. 

  க ரைொன் ைிகவும் தன்ைைக்கத்கதொடும் 

பணிகவொடும் பொடிய நூல் இந்தப் சபொன் 

வண்ணத்துத் திருவந்தொதி எைக் கூறலொம். 

ஈ ைவன் சபருனை கதைலர் தொைனர 

கயொன் திருைொல் அவர் கதர்ந்து உணரொர் 
பொநலத்தொல் கவியொம் எங்ககை இைி 

பொடுவகத’ எைப் பொடுகிறொர். அவரின் 

ைிகவும் அைகும் ச ொல் நயமும் சகொண்ை 

ஒரு பொைனல இங்கு கொண்கபொம்.  

சபொன்வண்ணம் எவ்வண்ணம் 
அவ்வண்ணம் கைைி, சபொலிந்து இலங்கும் 

ைின்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் 
வீழ் னை, சவள்ளிக் குன்றம் 

தன்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் 
ைொல்வினை, தன்னைக் கண்ை 

என்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம் 
ஆகிய ஈ னுக்கக!  

எை வண்ணைிகு பொைலொகப் சபொருள் நயம் 
எளினையொகப் புரியும் வண்ணம் பொடி 

இருக்கிறொர். 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 14.10.2020   

 

பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 

ரசவ்விமச மொமணி திருமதி சமீத ரமய்கண்டொன் 

ரபொன் வண்ணத்து அந்தொதி  
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 14.10.2020   

 

1. 07.10.2020-அன்றைய உலகத் 

தமிழ், அருணாசல பிரததச பரசுராம 

குண்ட் பள்ளத்தாக்கின் பசுறம 

ககாஞ்சும் இயற்றக எழிதலாடு 

விரிந்திருப்பதத தனி அழகுதான்.  

மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அறமச்சர் 

அவர்களின் 12.09.2020-நாறளய மகாகவி பாரதியார் 

நூற்ைாண்டு நிறைவு விழா உறர படித்ததன். 

உறரயல்ல அது...மகாகவிக்கு அறமச்சர் 

அவர்கள்  சூட்டிய பாமாறலகயன்தை 

கசால்லுதவன்.  

"கபான்னும் கபாருளும் தவண்டுவது மானுட 

இயல்பு. ஆைால் பாரதிதயா நறசயது மைமும் 

அறசவறு மதியும் தகட்டதுடன்,இந்த மாநில மக்கள் 

பயனுை வாழ வல்லறமறம பாரதத் தாயிடம் 

தவண்டுவது பாரதியின் இயல்பு.  

கமல்லத் தமிழினி சாகாது காக்க, பிை நாட்டு 

நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ்கமாழியில் கபயர்த்தல் 

தவண்டும்;இைவாத புகழுறடய புது நூல்கள் தமிழ் 

கமாழியில் இயற்ைல் தவண்டுகமை தமிழ் வளர்ச்சித் 

திருப்பணியில் பங்காற்றும்படியும் 

ஆறணயிடுகிைான் நமதன்புக்கவி "...என்று 

தபசியிருக்கும் நமது அறமச்சர் அவர்கள், 

நமதன்புக்கவியின் ஆறணயின்படி தமிறழ 

உலககலாம் எடுத்துச் கசல்லும் பணிகறளகயல்லாம் 

நாம் அறிதவாம்.  

இந்த அரும் பணியில் உலககங்கிலிருக்கும் 

சற்தைைக்குறைய ஆயிரம் தமிழ்ச் சங்கங்களும் 

இறணய தவண்டும் எை மாண்புமிகு அறமச்சர் 

அவர்கள் 01.09.2020-அன்று இறணயவழியில் நடந்த 

கபாதிறகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஐந்தாவது ஆண்டு 

கதாடக்க விழாவில் தபசியறத இங்கு நிறைவு 

படுத்துவது கபாருத்தமாைது எை 

நிறைக்கிதைன்.ஆதலிைால், நமதன்புக்கவியின் 

ஆறணதயற்றும்,நமது  அறமச்சர் அவர்களின் 

அறழப்பிறைதயற்றும் தமிழ் 

வளர்ச்சித்  திருப்பணிகளில் நாம் ஈடுபடுதவாம்.  

கவிஞர் பேரா, தலைவர், போதிலகத் தமிழ்ச் 

சங்கம் ,திருபெல்பவலி. 

2. வணக்கம் ஐயா. தசலத்து 

மாம்பழமாய்த் தித்திக்கும் 

இவ்வார உலகத்தமிழ் இதழின் 

முகப்புப் படதம முத்துப் தபால, 

கண்ணுக்கு விருந்தாக அறமந்து 

உள்ளது. மாண்புமிகு அறமச்சர் பாரதியின் 

கவிறதகளின் சாரத்றத அழகுைத் தம் எழுத்தில் 

வடித்திருக்கிைார். மறைந்தும் மறையாத, அடக்கத்தின் 

திரு உருவாை, மாகபரும் மனிதரும் சாதறைப் 

பாடகருமாை பாலா அவர்களுக்குத் தங்களின் 

அஞ்சலி சிைப்புை அறமந்துள்ளது. அதததபால 

தமிழர்களின் கறலகள் குறித்த தங்கள் கட்டுறரயும் 

விளக்கமாகவும் துலக்கமாகவும் அறமந்துள்ளது. 

(ஐயா, அதில் புரட்சித் தறலவரின் வள்ளண்றம 

குறித்த கசய்திக்கு அம்மாவின் ஆட்சி என்ை தறலப்பு 

தவறுதலாகப் பதிவாகி உள்ளது). முறைவர் தசாமகல 

அவர்களின் கபண் நீதிபதி ரூத் கின்ஸ்பர்க் குறித்த 

கட்டுறர சிலிர்ப்பூட்டுகிைது. தமிழ்க் கடல் உறர 

தவந்தர் ஐயாவின் தனிப்கபரும் எழுத்து வள்ளலாரின் 

அருட்பாச் சிைப்புகறள அழகுை விவரிக்கிைது. 

முறைவர் ததவி அவர்களின் கட்டுறர குழந்றத 

இலக்கியப் பறடப்புகளின் குன்ைாச் சுறவறய 

நன்ைாக எடுத்தியம்புகிைது. அறிஞர் மருதநாயகம் 

அவர்களின் அருறமயாை புைநானூற்றுக் கட்டுறர 

அதற்குள் நிறைவுற்ைதத எை ஏக்கமுைச் கசய்கிைது. 

கவிஞர் புது யுகனின் நீளும் நிழல் இன்றைய 

பிரித்தானிய மைநிறலறயயும் கவளிச்சம் தபாட்டுக் 

காட்டுகிைது. கமாத்தத்தில் இவ்வார உலகத்தமிழ் 

இதழ் பல்சுறவக் களஞ்சியமாகப் பளிங்ககைத் 

திகழ்கிைது.தமிழ் நாட்டு மில்டன் கட்டுறரயின் முதல் 

பத்தியில், அடிகளாரின் ககாள்றககறளயும் என்று 

வருவதற்குப் பதில் ககாள்றக கறளயும் என்று 

பிரித்து வந்துள்ளது ஐயா. சிறு பிறழதய ஆயினும், நம் 

உலகத்தமிழ் இதழின் உயர்ச்சிக்கு ஊைாகி 

விடக்கூடாதத என்று குறிப்பிடுகிதைன் ஐயா. 

திரு.துலர தனோைன். 
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3. ரூத்கின்ஸ்பர்க் குறித்த தகவல்கள் வழி அவரது 

ஆளுறமறய அறியமுடிந்தது.நீதியுலகில் 

தபாற்ைப்பட்ட இவரது ஆளுறம கபண்ணியத்தின் 

தறலசிைந்த அறடயாளமாக கவளிப்படுகின்ைது. 

எவ்வளவு அறிவாற்ைல் இருப்பினும் வளர்ந்த 

நவநாகரிக உலகாை அகமரிக்காவிலும் 1993 -இல் 

தான் தக்க பதவிறய ஒரு கபண் அறடய இயலுவது 

வியப்றப அளிக்கின்ைது. 

ஒரு கபண் அழகின் பிம்பம் என்பதற்தகற்ப 

ரூத்கின்ஸ்பர்க் -ன் கழுத்துபட்றட எனும் 

அணிகலதை அறடயாளமாக்கப்பட்டுள்ளது.  

ஆண்வர்க்கத்தின் அறடயாளங்களாக 

புைச்சின்ைங்கதள (நூல், தபைா,றகத்தடி...)  

கபரும்பாலும் உள்ள தபாது கபண்ணின் ஆளுறம 

அகவயப்பட்டதாகதவ சிக்கிட்டு உள்ளதாகதவ 

ததான்றுகின்ைது.Thank U So Much Sir. 

முலனவர் மஹாைக்ஷ்மி ஆறுமுகம்,                              

ேராசக்தி கல்லூரி, குற்றாைம்  

 

 

4. பாரதியார் நிறைவு நூற்ைாண்றட முன்னிட்டு 

அறமச்சர் எழுதிய 

கட்டுறரயும்,எஸ்.பி.பி. பற்றிய 

கட்டுறரயும்,கறலகள் பற்றிய 

கட்டுறரயும்,கபண்ணுரிறம பற்றிய 

கட்டுறரயும் அற்புதம். 

முலனவர் பதவி ொச்சியப்ேன். 

 

5. அகமரிக்க நீதி அரசி பற்றிய கட்டுறர அருறமயாை 

பதிவு. என் மாணவிகளுடன் பகிர்ந்து ககாண்தடன்.  

முலனவர் அரங்க மல்லிகா, எத்திராஜ் கல்லூரி, 

பசன்லன  
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அங்கிங்மகனோதபடி இங்கிலோந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  அன்று கிரிக்சகட்டின் சைக்கொவில் - 

கிரிக்சகட்டின் இல்லத்தில் இருந்கதன் 

(இலண்ைன் லொர்ட்சு னைதொைம்). பல ஆண்டு 

களொக களத்தில் இருக்கிற களம். இந்தியொ 

சவன்றது உட்பை, பல வரலொறுகளின் கலம் அது.  

  கநரனலயில் பொர்ப்பது ஒரு சுனவ என்றொல், 

கநரில்  ஆட்ைத்னத பொர்ப்பதும் தைி சுனவ தொன். 

ஆட்ைத்னத இர ித்துக் சகொண்டிருந்த கபொது 

 ச் ின் சைண்டுல்கர் ஒருமுனற ச ொன்ைது       

நினைவிற்கு வந்தது -  

‘ ர்வகத  கிரிக்சகட் ஆடுபவர்களுக்கு உைல்
சைொைி ஆளுனை (presence) முக்கியைொைது!’  

   கூர் கவைத்கதொடு தூரப் பொர்னவ பொர்த்த 

கபொது னகயளவு ைைிதர்களொக ஆட்ைக்கொரர்கள் 

சதரிந்தைர். அதில்  ைககந்திர  ிங் கதொைி 

தைியொகத் சதரிந்தொர். சைன்டுல்கர் ச ொன்ை 

கணக்கு அவருக்குப் சபொருந்தியது.  

  நட்னப  ில நிைிைங்களில் சபற்று விை 

கிரிக்சகட் னைதொைம் ஒரு  ிறந்த இைம் 

என்பொர்கள். அது சைஸ்ட் கபொட்டியொக இருந்தொல் 

இன்னும் நலம் என்கபன் நொன். 

இருபது ஓவர் ஆட்ைம், பொல கொண்ைம் 

உண்னையில், நுட்ப ர ிகர்களுக்கு சைஸ்ட் 

கபொட்டிகள் தொன் யுத்த கொண்ைம்!  

  ஒரு நொள் கபொட்டிகளும் சுவொர ியைொைனவ 

தொன். அப்படி ஒரு கபொட்டியில் தொன் 

‘சுவொைி ஆர்ைி’னயப் பொர்த்கதன். னைதொைத்தில் 

இந்தியொ ஒரு பக்கம் வினளயொை கவசறொரு 

பக்கம் ஆடிக் சகொண்டிருக்குகை, அந்தப் பனை! 

உலசகங்கும் ச ன்று அணினய தீவிரைொக  

சதொைரும், ஊக்குவிக்கும் பனை.  வுத்கதம்ைன்  

னைதொைத்தில், இந்தியொ-சதன்ைொப்பிரிக்கொ 

அணிகளுக்கினைகய நைந்த உலகக்ககொப்னப 

கபொட்டினயக் கொணச் ச ன்ற கபொது அவர்கனள

இரயிலிகல  ந்திக்க கநர்ந்தது. இனளயத் 

துள்ளல்  இருந்தொலும் ைிகுைரியொனத கொட்டியது

பனை.  

  

 னைதொைத்தில் நுனைந்தொல் கவறு அவதொரம் 

என்று  அப்கபொது யொருக்குத் சதரியும்!      

இரொட் த  தொளக்கருவிகள், ஆட்ைம், உற் ொகம் 

என்று ஒரு நூறுகபர் பொர்னவயொளர் பகுதி          

சைொத்தத்னதயும் ஆக்கிரைித்தைர். சுற்றிச் சுற்றி 

வந்தைர்.  இந்தியொ சவல்கிற  ையங்களில்         

‘அனல’ கபொல அனைவனரயும் எழுந்து 

அைரச் ச ய்தொர்கள். இந்திய ைந்திரம் ஒளிர்ந்தது

எங்கும்.  எதிரணினயப் பற்றிய தரக்குனறவொை 

கூச் ல்கள் வந்ததும் இவர்ககள அந்த ஆனள 

சவளிகயற்றிைர். கொவலருக்கு கவனல 

ைிச் ைொைது.  

  புற ஆட்ைம் புறந்தள்ளப்பட்டு ைை ஓட்ைம் 

ஆரம்பைொைது. இப்படி 

 

 தைது நொட்டின் நலனை கந ிக்கும் இைத்கத 

நொட்டுப்பற்று (Patriotism) என்றிருப்பது,  அந்த 

விளிம்னபக்  கைந்து  தைது  நொட்டின் 

நலனை ‘ைட்டுகை’ கந ிக்கும்  இைத்கத  கத ிய

வொதம் (Nationalism) எைப் புரண்டு, பின் அந்த 

எல்னலனயயும்  ிலருள் கைந்து  தைது நொட்டிற்

குத்  தீங்கினைப்கபொர் எைக்  கருதும் பிற 

நொட்டிைனர அைிக்கலொம் என்று அைிவுச் 

 த்தியொக வக்கிரத் திரிபு சகொள்ளும் இைத்கத  

நொட்டுசவறி (Jingoism)  எை ைொறிப் கபொகிறது,. 
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 நீனர இருக்கும்  இைத்திற்ககற்ப கவறு  கவறு 

சபயர்களில் அனைக்கிகறொகை,  அனதப் கபொல.  

ஆரம்பக் ககொடுகளில் இருக்கிறது கற்பிதங்களின் 

கவர்.  

  இந்த ‘ேிங்ககொ’ என்ற ச ொல் எப்படி 

உருவொைது? நொட்டிற்கு ஆபத்து என்று 

தொைொககவ கற்பனை ச ய்து சகொண்டு கபொர்க் 

கொைங்கனள இன த்து  அனைதியின்னைனய 

உருவொக்கிய சவறியொளர்களின் உருவொக்கம் 

அது. அத்தனகய குணம் சகொண்டி 

ருந்த விக்கைொரிய ஆங்கிகலயர்க 

ளுக்கு சூட்ைப்பட்ை பகடிப்சபயர் அது. 

ஆணொதிக்கம்,  ொதிசவறி,  இைசவறி 

கபொல  தர்க்கச் ரிவு சகொண்ைது.  

  விக்கைொரிய நொட்களில், பிரொன் ிசு கொல்ட்ைன், 

கொர்ல் பியர் ன் என்ற இருவரும் புகழ் சபற்ற 

யுைிவர் ிட்டி கல்லூரி இலண்ைன் [U C L ] 

பல்கனலக்கைகத்தில் ஆய்வுகள் நைத்தியவர்கள்.  

தைி இருக்னக அனைத்து தனலனை ஏற்று 

ச யல்படும் நினல சபற்றிருந்தவர்கள். கொல்ைன், 

 ொர்லசு ைொர்விைின் உறவிைர். இவரும் சவள்னள 

இைத்தில் பிறப்சபடுத்தல் உயர்வொைது என்று 

கருதியவர். ‘கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ை இைப் 

சபருக்கம்’  [Selective breeding] பற்றி 

பிளொட்கைொ கபொன்ற பைனையொை கிகரக்க 

அறிஞர்கள் கப ியிருந்தொலும், புதிய கொலத்திகல 

அதற்கு புது உரு சகொடுத்தவர் இவகர. 

‘உயர்ந்தனவ உருவொக்கப்படுத்தல்’ [Eugenics 

Movement] என்று அைொல்ப் இட்லருக்கு 

இணக்கைொை கருத்தியனலயும், அந்தப் 

பதத்னதயும் உருவொக்கியவர். 

  பிரொன் ிசு கொல்ைன் அறிவியல் 

கண்டுபிடிப்பொளர். பிற  ொதனைகளும் ச ய்தவர் 

தொன். குறிப்பொக வி ொரனணகளுக்கு னககரனக 

சபரிதும் உதவக்கூடும் என்று கண்ைறிந்து 

கப ிய முதல்  ிலருள் ஒருவர். யுைிவர் ிட்டி 

கல்லூரி இலண்ைன் பல்கனலக்கைகம் ஒரு 

வளொகத்திற்கு இவரது சபயனரச் சூட்டி 

அங்கீகரித்திருந்தது. இருந்தும், வளொகங்களின் 

சபயர்களொக விளங்கிய இவரது சபயனரயும்,  

இவருைன் பணியொற்றிய பியர் ைின் 

சபயனரயும் நீக்குவதொக பல்கனலக்கைகம் 

அதிகொரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஒன்னற 

சவளியிட்ைது. இந்த 2020ஆம் ஆண்டில் தொன் 

இந்த ைொற்றம் நிகழ்ந்தது. ஏன்? 

  ஒரு  ைொற்றத்தின்  விளிம்பில்  உலகம்  நின்று 

சகொண்டிருக்கிறது என்பனத உற்று 

கநொக்கொளர்கள் உணர்ந்திருப்பொர்கள். ைிகுதிகள் 

எப்கபொதுகை  ைைொவது தொன் இவ்வுலனகப் 

பற்றிய வியப்புக்களில் தனலயொயது. 

  கவைம் ைீண்டும் னைதொை ஆட்ைத்தில் 

ஒன்றியது. கொலைியத்தின் பரிசுகளில் ஒன்று 

கிரிக்சகட். இரஞ் ித்  ிங்க், துலீப்  ிங்க் 

கபொன்றவர்கள் இங்கிலொந்து அணிக்கொக 

வினளயொடிய இந்தியர்கள். அர க்குடும்பத்னதச் 

க ர்ந்தவர்கள். துலீப் இந்திய அணிக்கு 

கதர்வொைகபொதும் இங்கிலொந்திற்கொக வினளயொ 

டிைொர். புதுனைகனள புகுத்தி கவகப்பந்து 

வீச் ொளர்கனள அ த்திைொர் இரஞ் ித். ஆை 

கபொதும், திறனைனயயும் ைீறி இந்தியர் என்பதொல் 

நொகளடுகளில் தொக்கி எழுதப்பட்ைொர். 

இங்கிலொந்து அணியில் அங்கம் வகித்ததற்கொக 

விைர் ைத்திற்கு உள்ளொைொர். இவனர கதர்ந் 

சதடுத்ததற்கொக அணியின் அன்னறய 

கதர்வொளர்களும் நிறசவறியுைன் குனற 

கூறப்பட்ைைர். 

  உயர்ந்தனவ உருவொக்கப்பை கவண்டும் என்ற 

‘யுசேைிக்ஸ்’ இப்கபொது ககலிக்குரியதொக, 

ககள்விக்குரியதொகத் கதொன்றுகிறதொ?  எைில் 

உள்ளூர் கவறுபொடுகளும், ஏற்றத்தொழ்வுகளும் 

அவ்விதகை. உயர்ந்தனவ எங்கும் கதொன்றலொம்! 

பிறப்சபொக்கும் எல்லொ உயிர்க்கும்  ிறப்சபொவ்வொ 
ச ய்சதொைில் கவற்றுனை யொன் 

      (திருக்குறள், 972) 
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