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தமிழ்நாட்டு மாக்மில்லன்! 
04 

05 

நீ.கந்தசாமி எனும் புலமமயாளன்...! 

07 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

08 

அவ்வப்பபாது! 

09 

பிள்மள பபறும் முன் பபயர் மவக்கும் நாடு! 

11 

13 

மமைமமலயடிகளார் மாட்சி! 

14

பதன் துளி! 

15 

பிரான்சில் தமிழ் கற்பிப்பதில் ஏற்படும் சிக்கல்களும், தீர்வுகளும்! 

16 
சூளாமணி சுருக்கம்!  

17

ஆங்கிலம் அரும்பிய அரசும்—வாழ்வும்! 

18 
தமிழக அரசின் விருதுப்பட்டியல்! 

19 
பகாயிற் கமலகள்! 

20 
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சிலப்பதிகாரம்—ஆங்கிலம்! 

ஆசிரியம்! 
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ஆத்திசூடி முதற்பை உலகு! 
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தமிழ்நாட்டு மாக்மில்லன்! 

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

  யான் புதுக்ககாட்பை மாவட்ை ஆட்சித் 

தபலவைாக இருந்தகைாது சிலவற்பைப்ைற்ைி 

கமலும் அைிந்து ககாள்ள, சில புத்தகங்கள் 

கதபவப்ைட்ைை. மன்ைர் கல்லூரி முதல்வர் 

கைைாசிரியர் ை.கன்பையாவுக்குச் கசால்லி 

விட்கைன். அவர் சில புத்தகங்கபள அனுப் 

ைிைார். அவற்ைில் இைண்டு மூன்று புத்த 

கங்கள் மிகவும் ையன்ைட்ைை.  

 

 

 

 

 

  அவற்ைில் இருந்த கசய்திகள் சாலவும் 

கதளிவாக விளங்கிை. அச்சுப்ைிபழ ஏதும் 

கண்ணில் ைைவில்பல. கவறு புத்தகங்களில் 

அச்சுப்ைிபழகபளக் கண்டு கண்டு க ாந் 

திருந்த என் மைம் இன்னும் க ாந்துவிைக் 

கூைாகதைக் கருபணகயாடு ைிபழகள் என் 

கண்ணில் கதன்ைைவில்பலகயா என்ைகவா! 

அப்ைடி இைாது. அச்சுப்ைிபழகள் அப்கைாது 

என் பகயில் வந்த புத்தகங்களில் இல்பல. 

இது எைக்குப் ைால் வார்த்தது கைால் இருந் 

தது. கமலும் அச்சும் அருபமயாகத் கதாற்ைம் 

அளித்தது. ைார்ப்ைதற்கும் அப்புத்தகங்கள் 

அழகாக  இருந்தை.  கண்ணிற்கும்  குளிர்ச்சி 

ககாடுத்தை. என் மகிழ்ச்சி மிகுதியாைது. 

அந்த நூல்கள் 'மணிவாசகர் நூலகம்' என்ை 

ஒரு  ிறுவைத்தால் ைதிப்ைிக்கப்ைட்ைபவ 

என்று அைிந்கதன். 'ஏது இந்த  ிறுவைம்? 

புதியதாகத் கதரிகிைகத. அதன் ைணி 

யிபைச் சிைப்புைன் கசய்திருக்கிைகத.  ிறு 

வைத்தின் கையரும் கதம்பு தருவதாகத் 

கதரிகிைகத என்று ஒருவிதக் கிளுகிளுப் 

புைன் இருந்கதன். 

 

 

 

 

 புதுக்ககாட்பையிலிருந்து மாறுதலாகிச் 

கசன்பைக்குத் தமிழக அைசின் கசய்தி 

மக்கள் கதாைர்புத்துபை இயக்கு ைாக வந் 

கதன். அப்கைாது இருவர் என்பைக் காண 

வந்தைர். ஒருவர் திருவாளர் ச. கமய்யப் 

ைன்; மற்ைவர் அவர்  ிறுவைத்தில் ைணி 

புரியும் திரு. இைா. குருமூர்த்தி. அவர்கபள 

"வாங்க, வாங்க" என்று மகிழ்ச்சிகயாடு 

வைகவற்ைகதாடு, அவரின் புத்தகங்கபளக் 

கண்ைதால் ஏற்ைட்ை என் உணர்வுகபள 

யும் கைாள்களைச் கசான்கைன். 

 

வளரும்... 

1 
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ஆசிரியம் ! 

உலக மகளிர் திருநாள் !  

  மார்ச்சுத் திங்கள் 8 ஆம்  ாள் உலக மகளிர்  ாளாக அைிவிக்கப்ைட்டுள்ளது. சமுதாய , 

கைாருளாதாை, அைசியல், ைண்ைாடு எை அபைத்துத் துபைகளிலும் மகளிர் எய்திய 

கவற்ைியின் சாதபைகபளப் கைாற்றும் விதமாக இந்த  ாள் அபமகிைது.  மகளிருக்கு இபழக் 

கப்ைடும் அ ீதிகபளயும் ககாடுபமகபளயும் அபைவரும் உணரும்ைடிச் கசய்ய கவண்டும்.   

  ஆண்ககளாடு கைண்களும் சரி ிகர் சமாைமாக வாழும்  ாடும் ஊரும் அவைியில் 

வைகவண்டும் என்ை விழிப்புணர்வு ககாள்வதற்காக அபைத்து கசயல்கபளயும் 

எடுத்துபைக்கும் விதமாக மகளிர் அபமப்புகள் ஒருங்கிபணந்து குைல் எழுப்ைியுள்ளைர். 

மாதர் அைிபவ வளர்த்தால் மா ிலம் ஏன்  ாைிலம் கைபதபமயற்ைிடும் காணீர் என்ைார் 

ைாைதியார் .  அதற்ககற்ை இந்த ஆண்டில் உரிபமக்குைல் முழங்குகவாம் . (Choose to Chal-

lenge ) எை உறுதிகமாழி கமற்ககாள்ள கைண்கள் இயக்கம் முற்ைட்டுள்ளது.  மாதர் தம்பம 

இழிவு கசய்யும் மைபமபய மண்ணில் சாய்க்கும் க ைிமுபைகபள ஆர்வத்துைன் வளர்த்துக் 

காக்க கவண்டும் என்ைபத அபைத்து 

ஊைகங்களிலும் ைைவ வபக கசய்ய முபைய 
கவண்டும் என்று கூைப் ைட்டுள்ளது. 

  கவிஞர் இன்குலாப் கூைியது கைால  ிலத் 

துைன் முபளத்த கசாற்களின் கவர்கபளப் 

ைிடுங்கி கமாழி மறுத்த காலம் அதிகாைத் 

தின் கட்டின் அைங்குவது மட்டுமன்ைி  ிமிை 

முடியாத அகத்தடிபமகளின் காலம் அன்று.  
மண்கணாடு கீழ் சாய்ந்து கிைந்த முகங்களி 

கலல்லாம்  ம்ைிக்பகயின் ைாைல் ககட்கிைது.  

கைண் விடுதபல மீதாை  ம்ைிக்பக விடிந்த ைின் விரிந்து  ின்று விசாலப் கைருகவளியில் 

அன்பை கதகைசாக்கள் முதல் விடுதபல வீைாங்கபணயரின்  முகங்கள் கதளிவாகத் கதரிய 

கதாைங்குகிைது.   

  அைிவியல் கதாைங்கி வாைியல் வபை அபைத்து துபைகளிலும்  பைகயடுத்து பவக்கத் 
கதாைங்கிய ைின்தான் பவயகத்தில் இயல்ைாை வாழ்க்பக, வடிவம் ககாடுத்து இைிபமயாை 

சூழ் ிபல கவளிச்ச கைபககள், ககாடிட்டு  ிைம்ைிய கல்விக்கூைங்கள்,  ீதிமன்ைங்கள், 

மருத்துவமபைகள் எை உலககம விழித்துக்ககாண்ைதாகத்  கதரிகிைது.  ஆைாலும், எதிர்ப் 

ைார்த்த அளவு மகளிர் உயர்வும் ைல கமன்பமயும் நூற்ைாண்டுகளாை ைின்னும் தவழ்ந்த 

 ிபலயிலும் தபையில் ைைர்ந்த இைத்திலும் தான் இருப்ைதாக கருதப்ைடுகின்ைது.   
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  மகளிர் கவபலக்குச் கசல்லத் கதாைங்கியதும் வாக்களிக்க வாசலுக்கு வைத்கதாைங்கியதும், 

வாகைங்கள் ஓட்டுவதற்கும் முன்வந்தது ஆகிய அபைத்துகம கைரிய அபலவுப் கைாைாட்ைங் 

களுக்குப் ைின்ைர் தான் என்ைபத வைலாறு கசால்கிைது.  கைண்ணுக்கு உதவுவது என்ைதும் 

கவதபைகளும் கசாதபைகளும் ைங்குகைற்றுப் ைாடுைடுவது என்ைது ஒரு குைிப்ைிட்ை 

சமுதாயம் சார்ந்த கருத்து இல்பல, அது உயிரிைங்களின் கைாதுவாை ைண்பு.  கைண்கள் 

கமம்ைாடு என்ைது ஒரு வபையபைக்குட்ைட்ைது. அது ஒரு குைிப்ைிட்ை காலத்திற்குப்ைின் 

அவர்கள் கைற்ை வசதியாகக் கருதப்ைடுவகத. மைித இைத்தின் இருண்ை காலத்பத 

 ிபைவு ைடுத்திக்ககாள்வது கைான்ைதுதான்.   

  கெரில் சாண்ட் கைர்க் என்ைவர் எழுதிய லீன் இன் என்ை அைிவார்ந்த நூல், 

அலுவலகங்களில் கைண்களின் ஆளுபம உயை ஏற்ைடும் தபைக்கற்கபள மிக எளிய 

கமாழியில் கைாகிை கைாக்கில் கூறுவது கைாலத் கதாைங்கி , ஆணித்தைமாக அபைந்திருப்ைார். 

தைது கார்  ிறுத்தும் இைத்பதப் கைற்றுக்காலத்தில் அருகாபமக்கு மாற்ை அவர் 

முன்கைடுத்து பவத்த வாதங்களின்  ியாயங்களின் சத்தியங்கள் தான் சக்திவாய்ந்தபவ.   

  "வாய்ப்புப் கைறுவதற்கும் வாய்விட்டுச் கசால்லத் தயங்காபம கைண்களுக்கு அவசியம்"  

எை குழந்பத  ல மா மருத்துவர் அண்பமயில் மபைந்த மருத்துவமாமணி 

ைாக்ைர் திருமதி  தாைா  ைைாசன் அவர்கள் அடிக்கடி வலியுறுத்துவார்கள். 

மதுபை மருத்துவமபையின் தபலவைாக இருந்த காலத்தில் தான் கைண் 

மருத்துவர்களுக்ககைத்  தைிப்ைட்ை ஒதுங்கபைககளாடு ஓய்விைங்களும் 

உருவாக்கப்ைட்ைை.   

  உறுதியும் க ர்பமயும் உள்ளத்தில் இருந்தால்,  உபழக்கும் இைத்தில் 

ஆன் கைண் என்ை ைாகுைாடு இருப்ைதற்கு இைம் இருக்கக் கூைாது 

என்ைபதப் ைலர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளைர் .  இன்னும் இருட்ைபைகளில் 

மபைந்து இருக்கும் மகளிர் இன்ைல்கள் கவளிவை கவண்டும்.  கைாருளாதாை, 

சமூக, அைசியல் தற்சார்பு  ிபலபய எய்துவதற்குத் தற்கால அைிவியல் முபைகள் ைல 

வந்துள்ளை.  கைந்த இருைது ஆண்டுகளாக கமாழியாக்க நுணுக்கங்கபள  ன்கைிந்த 

துபண இயக்கு ர் திருமதி சுைாமதி, அசதிக்கு சுைர் தந்த கதைாக ைணியாற்றும் 

கதைீயாவார். 

கைபதயர் அல்லர் கைண்கள் கமபதயார் 

என்று கமதிைியில் கவன்று 

காட்டும் அன்பையபை 

வாழ்த்துகவாம் - வணங்குகவாம் !. 

 

அச்சமும் மைபமயும் இல்லாத கைண்கள் 

அவைியில் எவர்க்கும் உயர்வூட்டும் கண்கள் ! 
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நீ.கந்தொமி எனும் புலலமயாளன்... 

அருந்திறனாளர் பேராசிரியர் வீ. அரசு 

  “மாறுைட்ை ைலவுணர்ச்சிகளும் மலிந்த 

இக்காலத்து, திருக்குைபளப் ைற்ைி ஆைாய்ச்சி 

கசய்வதாக முன்வந்து ைிபழ ைல ைிதற்றும் 

கைதபமபயத் தமிழைிஞர் புைக்கணித்து, 

கைாருள் கசய்யாது வாளாவிருத்தல் அவர்தம் 

தகுதிக்கு ஏற்புபைத்கதகயைினும் இத்த 

பகய கைாலி ஆைாய்ச்சி மக்களுக்கும் அைிவு 

வளர்ச்சிக்கும் உண்பமக்கும் சிறுகச் சிறுக 

ைிைைைியாது தீங்கிபழக்கப் புகுமாயின்... 

விஜயவாசிரியர் தம் அைியாபம உணர்ந்து 

திருத்திக் ககாள்ளவும் ையன்ைடுமாறு இம் 

மறுப்புபை எழுதப்ைட்ைகதயன்ைி, இப்கைைா 

ைாய்ச்சியால் திருவள்ளுவர் கைருபம குபைந்து 

வரும் என்ை அச்சத்தாலல்ல...” ( ீ.க. 

தமிழ்ப்கைாழில்: 1938: 14:10) 

  இவ்வபகயில், ைிரித்தாைியர் மைபு சார்ந்து 

உருவாை  வீை கல்வி வளர்ச்சியும்  வீை 

 ிறுவைங்கள் வழி உருவாை தமிழியல் 

ஆய்வும் கமகலழுந்த சூழலில்  ீ.க. கைான்ை 

புலபமயாளர்களின் கசயல்ைாடுகள் எவ்விதம் 

இருந்தை? என்ை ககள்விக்கு விபையளிப் 

ைதாகக் கைந்பதத் தமிழ்ச்சங்கச் கசயல் 

ைாடுகள் இருந்தை. அதில் தம்பம  ீ.க. 

இபணத்துக் ககாண்டிருந்தார். 

  1917 முதல் தமிழகத்தில் உருவாகி வந்த 

 ீதிக்கட்சி கதாைர்ைாை கசயல்ைாடுகளிலும் 

தம்பம இபணத்துக்ககாண்ைார். கைந்பதத்  

தமிழ்ச்சங்கம்  ீதிக்கட்சியின் ஆதைவாககவ 

அைசியல் தளத்தில், தமிழகத்தில் உருப்கைற்று 

வந்த புதிய  ிபலபமககளாடு தம்பம 

ஐக்கியப் ைடுத்திக்ககாண்ைார்.  

  

 1929இல் உருவாக்கப்ைட்ை அண்ணா 

மபலப் ைல்கபலக்கழகம் தமிழியல் ஆய்வில் 

ைல புதிய ைரிமாணங்களுக்கு வழி கண்ை 

தாகக் கூைமுடியும். கட்டிை ஒப்ைந்தக்காைைாகத் 

கதாழில் கசய்தவர்  ீ.க. இதைால் அண்ணா 

மபலப் ைல்கபலக்கழகத்தில் ைல புதிய கட்டி 

ைங்கபள இவகை வடிவபமத்தார். இதன்மூலம் 

அண்ணாமபல அைசர் குடும்ைத்தில் இவருக் 

குத் கதாைர்பு இருந்தது. இத்கதாைர்பைக் 

கல்வி சார்ந்த கசயல்ைாடுகளுக்கும் ையன் 

ைடுத்திைார். 

  1950களில் கம்ைைாமாயணத்துக்குப் புதிய 

ைதிப்பு கதபவ என்ைது, தமிழ்ப் புலபமயாளர் 

தளத்தில் ஒரு கசால்லாைலாககவ இருந்தது.  

கைைாசிரியர் டி.கக.சிதம்ைை ாத முதலியார், 

அைிஞர் ச.பவயாபுரிப் ைிள்பள, கம்ைன் 

அடிப்கைாடி சா.ககணசன், கை. ா.அப்புசாமி 

ஆகிகயார் இம்முயற்சிகளில் ஈடுைட்ைைர்.  

வளரும்... 
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நன்சம கசைப்பிடி 

Follow the Virtues 

 ال تكسل
跟善 

 

തടസ്തമുണ്ടായാലുും നല്ലകാര്യങ്ങള  ചെയ്യുന്നത് നിര്ത തര്ുത്  

सुकर्म का पालन सदैव करें | 
మంచి విషయాలను దృడంగా పాట ంచు  

ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಪಾಟಿಸಿ  

 

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആതി െൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

ைட்ைங்கள் ஆள்வதும் சட்ைங்கள் கசய்வதும் 

ைாரிைில் கைண்கள்  ைத்த வந்கதாம்; 

எட்டு மைிவிைில் ஆணுக் கிங்கககைண் 

இபளப்ைில்பல காகணன்று கும்மியடி!      

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 

65 

మంచి విషయాలను దృడంగా పాట ంచు 
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அவ்வப்ப ோது! 

முலனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புத்துசை 
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நம் மனத்தின் ொளரம்—புக்கர்! 

 

   ான் ஆங்காங்  ாடு கசன்ைிருந்தகைாது எைக்குச் சிைந்த  ண்ைைாக மாைிய திருப்ைதி 

 ாச்சியப்ைன் அங்கக ைணியிலிருந்தது எங்களுக்குப் கைருவபகபயத் தந்தது .அவர் 

 ல்லுதவிகள் புரிந்தார். அபத  ிபைத்து  ாங்கள் எப்கைாதும் மகிழ்கவாம். கதாழபமப் ைரிவு 

ககாண்ை  ண்ைர் திருப்ைதி  ாச்சியப்ைன் தமிழ் ததும்புகின்ை மைம் ககாண்ை கசம்மலாவார். 

தமிழர்கபளப் ைற்ைி உபையாடும்கைாது ஒருமுபை கைைாசிரியர் சுைர்க்ககாடி கண்ணபைப் 

ைாைாட்டிக் குைிப்ைிட்ைகதாடு அம்பமயாரின் புலபமபயயும் தமிழார்வத்பதயும் புகழ்ந்து 

கூைிைார். அந்த அைிமுககம திருமதி 

 ாச்சியப்ைன் கவண்டு ககாளுக்கி 

ணங்க இந்நூலுக்கு அணிந்துபை 

எழுதுவதற்கு ஊக்கத்பதயும் - உைத் 

பதயும் ஊட்டிை. 

  கைைாசிரியர் முபைவர் சுைர்க்ககாடி கண்ணன் எழுதி வழங்கும் இந்த வாழ்க்பக 

வைலாற்று நூல், "புக்கர், தி வாெிங்ைன்" என்ை ஆப்ைிரிக்க அகமரிக்கக் கல்வியாளரின் 

அல்லல்  ிைம்ைிய கடும் கைாைாட்ை வாழ்பவ  ம் கண் முன் காட்சிப்ைடுத்துகிைது. அடிபம 

வாழ்விலிருந்து உரிபம வாழ்விற்கு வழி காட்டும் கலங்கபை விளக்காகக் கல்வி உயர்கவ 

வழிகாட்டுவபதத் தன் வாழ்க்பகயில் உணர்ந்தைிந்த புக்கர் இை மக்களின் துயர்துபைக்க 

உறுதுபண கல்விகய என்ைைிந்து கல்விச்சாபலகள்  ிறுவிைார். புகழ்கைற்ை ைஸ்கிகீக் கல்வி 

 ிபலயம் என்னும் மாகைரும் ைல்கபலக் கல்லூரிபய  ிறுவுவதற்காக அவர் அபைந்த 

இைர்கள் எண்ணிலைங்கா. 

   ல்லகதாரு மகைாக,  ற்கசால் ககட்டு  ைக்கும் மாணாக்கைாக,  ாணயமிக்க 

கதாண்ைைாக,  ன்கைைி கற்றுத்தரும் ஆசிரியைாக,  ா யமிக்க கசாற்கைாழிவாளைாக, 

 ன்மதிப்புமிக்க கணவைாக வாழ்க்பகபய எதிர்ககாண்ை புக்கர் தம் வாழ் ாள் முழுவதும் 

கைாைாடி கவன்ை ைாபதயில்  ம்பமயும் வழி ைத்தி பவத்துள்ளார் நூலாசிரியர் சுைர்க்ககாடி. 
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  "கற்பக  ன்கை கற்பக  ன்கை ைிச்பச புகினும் கற்பக  ன்கை " என்ை  றுந்கதாபகயின் 

கதாைருக்ககற்ை இைர்ைல சூழ்ந்தாலும் கல்விபய முயன்று கற்ககவண்டும் என்ைதற்காகப் 

புக்கர் அபைந்த துயைங்கள் நூலாசிரியர் மைபத எவ்விதம் க கிழபவத்தை என்ைபத 

என்ைால் உணை முடிகிைது. 

  கல்லூரி முதல்வைாக உள்ள கைைாசிரியர் சுைர்க்ககாடி கண்ணன் ைபைத்த இந்நூபலத் 

தமிழுலகம் கைரிதும் வைகவற்கும். ைபகவபையும்  ட்கைாடு அைவபணக்கும் ைாங்கு 

புக்கரிைமிருந்து  ாம் கற்றுக்ககாள்ள கவண்டிய ைாைமாகும். 

  ஏட்டுக் கல்விகயாடு வாழ்க்பகக் கல்வியும் இரு சிைகாகும் என்ைபதப் புக்கர்  மக்கு 

உணர்த்தியுள்ளார். உப்ைளத்தில் கவபல ைார்த்த புக்கர் அந்த உப்ைிபைப் கைாலகவ  ம் 

மைத்திலும் சாைமாக  ிற்கிைார். 

  இைவுப்ைள்ளி, முதிகயார்கல்வி, அைிவியல் இயக்கம் கைான்ை கல்வித் திட்ைங்களுக்கு 

வழிகாட்டியாய் புக்கர்  வாழ்ந்தபத இந்நூல் மூலம் அைிகிகைாம். ஓங்கி உயர்ந்து ஒளிவீசும் 

ஒவ்கவாரு கல்விக்கழகத்துக்குப் ைின்கையும் ைின்கையும் ஒப்ைற்ை ஈபக ஒளிந்திருக்கும் 

என்ை உண்பமக்ககற்ை இன்றும் ைஸ்கிகீக் கல்வி  ிபலயத்திற்கு உயிைாய்  ிற்கிைது 

புக்கரின் உள்ளுணர்வாகும். 

  கசன்ை நூற்ைாண்டின் கதாைக்கத்தில் புக்கர் அளித்த "அடிபமயிலிருந்து விடுதபல" 

என்ை அருங்ககாபை நூல் "இை கவறுைாட்டுக் ககாடுபம"  ிபைந்த இச்சமூகத்தில்  மக்கு 

இன்றும் இங்கும் கவண்டுவதாகும். அடிபமத்தைத்பதக் கருவியாகக் ககாண்டு 

கசயற்ைடும் ஆட்ககால்லி மைிதர்கள் இவ்வுலகில் உள்ளவபை, புக்கர் கைான்ை புைட்சியாளர் 

கள் புதிது புதிதாகத் கதான்ைியைடிகய யிருப்ைார்கள். 

  கற்ைலிைால் கிபளக்கும் விடுதபலபய விளக்கி வபைந்த இந்நூல் ைள்ளி / கல்லூரி 

மாணவர்களிைம் கற்ைல் குைித்த அைிவார்வ அைபலத் தூண்டிவிடும் என்ைதில் 

ஐயமில்பல. எழுதியது கைாலகவ தன் வாழ்க்பகபயக் குைிக்ககாள் வாழ்வாகக் 

கல்விப்ைணிக்ககைத் தம்பம ஆட்ைடுத்திக்ககாண்ை ஆற்ைலாளர் கைைாசிரியர் சுைர்க்ககாடி 

ைல்கவறு  ிறுவைங்களின் ைாைாட்டும் ைரிசிலும் கைற்ைவர் ஆவார். அைிவூட்டுவதாகவும் 

உணர்வூட்டுவதாகவும்  அபமயும் ையன்மிக்க ைபைப்புக் கைிகள் நூலாசிரியரின்         

நுண்ணைிவின் ையைாகத் கதாைர்ந்து கவளிவை மகிழ்ந்து வாழ்த்துகிகைன். 

 

      27.11.2020     
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 பிள்ளை ப றும் முன் ப யர் ளவக்கும் நோடு ! 

முலனவர் பொமசல பொமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

  என்னுபைய கைந்த 35 ஆண்டு கால  

அகமரிக்க வாழ்வில்  ைல தபலமுபைகளாக 

விவசாயம் கசய்து வருகின்ை அகமரிக்கக் 

குடும்ைங்களுைனும், கவளாண்பம ஆைாய்ச்சி 

யாளர்கள் மற்றும் விற்ைபை வல்லுைர்ககளாடும் 

க ருங்கிப் ைணிபுரியும் அரிய வாய்ப்புகள் 

கதாைர்ந்து கிட்டிை.   அகமரிக்க விவசாயிக 

ளுக்கும், அகத துபையில் உள்ள வல்லுைர்க 

ளுக்கும் இபைகய உள்ள கைாதுவாை 

அம்சங்கள் மிகக்  குபைகவ.  சாதாைணமாகப் 

கைசும் கைாதும், கருத்தைங்குகளில் உபையாற் 

றும் கைாதும் அவர்கள் ையன்ைடுத்தும் 

ைழகமாழிகளில் உள்ள ஒற்றுபம என்பைக் 

கவர்த்துள்ளை.  அப்ைழகமாழிகள் அகமரிக்கா 

வின் ைிைைலமாை ைழகமாழிகள் என்ைதில் 

வியப்ைில்பல. 

 
  You can lead a horse to 

water, but you can’t make 

him drink "குதிபைபயத் 

தண்ணீர் கதாட்டிக்கு அபழ 

த்துச் கசல்லலாம். ஆைால் 

குடிக்க பவக்க முடியாது:” 

என்ை ைழகமாழி அகமரிக் 

காவில் ஒலித்துக் ககாண்கை 

இருக்கிைது! இப் ைழகமாழிபய ையன்ைடுத்தும் 

அகமரிக்கத் தமிழர்களுக்கு,   

 

"வாபழப் ைழத்பத உரித்துத்தான் ககாடுக்க 

முடியும்; ஊட்ை முடியாது."  

 

“கட்டிக் ககாடுத்த கசாறும், கசால்லிக் ககாடுத்த 

ைாைமும் எத்தபை  ாபளக்கு?" 

 

கைான்ை தமிழ்ப் ைழகமாழிகள்  ிபைவபல 

களில் வரும்.  தக்காளி முதல் ஆப்ைிள் வபை 

அபைத்பதயும் காயாக அறுவபை கசய்து  

 வீை முபையில் எத்திலின் வாயுவுைன் 

(ethylene gas)  ைழுக்க பவக்கப் கைாகிை   ாடு 

அகமரிக்கா.   அபத முன்கூட்டிகய உணர்ந்த 

அகமரிக்க முன்கைார்கள் "தாைாப் ைழுக்காத 

ைழத்பத தடியால அடித்து ைழுக்க பவக்க 

முடியாது" என்று ைழகமாழிபயப் ையன்ைடுத் 

தவில்பல! 

  மக்களின் உணவு, கபல, 

மைபு மற்றும் ைண்ைாடுகபள 

எதிகைாலிப்ைபவகய ைழகமா 

ழிகள். தத்துவம், சமயம் இபை 

வனுக்கும், தங்கம், பவைம், 

ஆகியவற்ைிற்கும் முக்கியத் 

துவம் தரும் தமிழ் ைண்ைாட் 

டில் ையன்ைடுத்தப்ைடும்  

"உளி ைைாமல் கல் சிற்ைமாகாது" 

"க ருப்ைில் சுைாமல் தங்கம் மினுமினுக்காது. 
ைட்பை தீட்ைாமல் பவைம் ைளைளக்காது." 

"வலி இல்லாமல் வாழ்க்பகயில்பல" 

"ஒன்பை இழந்தால் தான் இன்கைான்பைப் கைை 
முடியும்" 

  சிைந்த ைழகமாழிகளின் அகமரிக்கப்  ைதிப்கை:  

 "You can't make an omelet without break-
ing a few eggs"   

  கடிைமாை கசயல்கபளச் கசய்யத் கதாைங்கு 

முன் "Let's break some eggs" எைச் கசால்வது 

அகமரிக்க வழக்கு.  கைரும்ைாலாை அகமரிக்கர் 

களின், குைிப்ைாக அகமரிக்க விவசாயிகளின், 

காபல உணவில் முட்பை கண்டிப்ைாக இருக் 

கும்.  முட்பை உபைப்ைதின் அருபமபய உணர் 

ந்து  ாபளத் கதாைங்குைவர்கள் அவர்கள்!  

ஒவ்கவாரு அகமரிக்கரும் ஒரு வருைத்தில்  280   

முட்பைகள் சாப்ைிடுகிைார்கள். ஒரு    வருைத்தில்   

14.7 கிகலா   முட்பைகபள ஒருவர் சாப்ைிடுவத 

ற்கு அது ஒப்ைாகும்.   இந்த  முட்பை  உண்ணும்  

48 

(அகமரிக்கப் ைழ கமாழிகள் - 1)  
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ைந்தியில்,வருைத்திற்கு 2 2  கிகலா 

(இந்தியர்கபள விை ஏழபை மைங்கு அதிகமாக), 

முட்பைகள் சாப்ைிட்டு முன்ைி பலயில் 

உள்ளைர் சீைர்கள்!   
 

  "Don't put all your eggs in one basket"   

என்ை முட்பை கதாைர்ைாை மற்கைாரு ைழ 

கமாழி அகமரிக்க வீடுகள் கதாறும் குழந்பதப் 

ைருவத்தில் இருந்கத கசால்லிக்ககாடுக்கப்ைடும் 

வாழ்க்பகப் ைாைமாகும். அபைத்து முட்பை 

கபளயும் ஒகை கூபையில் எடுத்துச் கசால் 

லாகத என்ை அக்கருத்பதகய 

  "ககட்டிக்காைனுக்கு திக்கு எட்டு"  

என்ை தமிழ்ப்  ைழகமாழி  ிபைவு ைடுத்துகிைது.  

இபதகய கைாருளாதாை வாழ்வில் "முதலீட் 

பைப் ைிரித்துப் கைாடு" என்கிைார்கள். 

  ககாழியில் இருந்து தாகை முட்பை 

வருகிைது.  முட்பைபய பவத்து ைழகமாழிகள் 

என்ைால் ககாழிகபள பவத்தும் இருக்க 

கவண்டும் தாகை!  

 

 

 

 

 

 

"Don't 

count your chickens until they hatch" 

என்ைது கவறும் ைழகமாழி மட்டுமல்ல, வாழ்வில் 

வழி காட்டும் கைான் கமாழிகள் அபவ. 

  "எருபம வாங்கும் முன் க ய் விபல கைசாகத" 

   "ைிள்பள கைறும் முன் கையர் பவக்காகத"  

என்ை ைழகமாழிகபளக் ககள்வி ைட்டிருக்கிைீர் 

களா?  அகமரிக்காவில் ைிைக்கும் குழந்பத 

களில் 60 சதவிகித ைிள்பளகளுக்கு  ைிைக்கும் 

முன்கை கையர் முடிவு கசய்யப்ைடுவதால் இந்தப் 

ைழகமாழி  அகமரிக்காவிற்குப் கைாருந்தாது! 

ைிள்பள ைிைந்த அடுத்த  ாகள தாபயயும், 

கசபயயும் வீட்டுக்கு விைட்டுவதில் குைியாக   

இருப்ைபவ அகமரிக்க மருத்துவக் காப்ைீட்டு 

(health insurance)  ிறுவைங்கள்.  அதற்குள் 

கைரும்ைாகலார் ைிள்பளகளுக்கு கையர் பவத்து 

விடுகிைார்கள் என்ைாலும் 8 சதவிகித குழந்பத 

களுக்கு உைகை  கையர் பவக்காமல் அகமரிக்க 

ைிைப்புச்  சான்ைிதபழ  குழந்பதயின் கையர் 

இன்ைிப் கைற்றுக்ககாண்டு, ைிைகு கையர் 

பவத்துக் ககாள்கிைார்கள்! 

  கைற்கைார்கள் ைிள்பளகளுக்கு அடிக்கடி 

 ிபைவூட்டும் ைழகமாழி, 

  "Early bird gets the worm" 

 

 1605-ஆம் ஆண்டிலிருந்து வழக்கில் உள்ள 

இந்தத் கதான்பமயாை ைழகமாழி மற்ை ைல 

அகமரிக்கப் ைழகமாழிகபளப் கைான்று ஐகைாப் 

ைிய  ாடுகளில் இருந்து இைக்குமதி ஆகியி 

ருக்கும். ைைபவகளுக்கும், மண் புழுக்களுக்கும் 

ைஞ்சம் இல்லாத  ாடு அகமரிக்கா என்ைதால் 

கசால் வழக்கில் மட்டுமன்ைி அன்ைாை வாழ் 

விலும் கைாருத்தமாை ைழகமாழி இது.   

"ைந்திக்கு முந்து" 

 "வாயுள்ள ைிள்பள ைிபழக்கும்" 

"காலத்கத ையிர் கசய்" 

"காற்றுள்ள கைாகத தூற்ைிக்ககாள்" 

கைான்ை தமிழ்ப் ைழகமாழிகள், புழுக்கபள குைி 

பவக்கும் அகமரிக்கப் ைைபவகபளயும் “ஆரியக் 

கூத்தாடிைாலும் காரியத்தில் கண்ணாயிருக்கும்” 

அகமரிக்கர்கபளயும்  ிபைவுப் ைடுத்துகின்ைை. 

வ

ள

ரு
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அடிகளின்  டு ிபலபமயும் அஞ்சாபமயும் 

  காய்தல் உவத்தல் அகற்ைி ஒரு 

கைாருட்கண்  டு  ிபலயாளைாய் ஆய்தல் 

உபைய அடிகளார் சிவக ைியின் கண் தாம் 

கைரிதும் ஈடுைாடுபையைாயிருந்தும், யாபை 

முகப்ைிள்பளயார் வணக்கம் கி. ைி. ஐந்தாம் 

நூற்ைாண்டிற்கு முன் இல்பலயாய் அதன் 

இறுதியில் இருந்கத கதான்ைலாயிற்று 

என்றும், அங்ஙைகம முருககவளிைத்துத் 

தாம்  ிபைந்த அன்புபையைாயினும் கந்த 

புைாணத்திற் கசால்லப்ைடும் முருகன் கபத, 

முழுமுதற் கைவுளாகிய முருகப்ைிைாபைப் 

ைற்ைிய தன்ைி வை ாைாண்ை அைசின் ஒரு 

வபைகய ைற்ைியதாம் என்றும், தைாதபகப் 

ைிைாட்டியார் கபதயும் இங்ஙைகம இபை 

விபயப் ைற்ைியதன்று என்றும், தக்கன் 

கவள்வி தகர்த்த வீைப்ைத்திைரும் தாரு 

காவை முைிவர்களின் கசருக்கைக்கிய ைிட் 

சாைைரும் முழுமுதற் கைவுளர் அல்லகைன் 

றும், ைிைர் ைழிப்புக்கும் எதிர்ப்புக்கும் சிைிதும் 

அஞ்சாது துணிகவாடு முதன் முதல் 

ஆைாய்ந்து கூைிைர். 

 உலகத்தமிழ் | 03.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

  கசக்கிழார் அடிகளிைத்தும் கைரிய 

புைாணத்தின் கண்ணும் மிகப்கைரிதும் மதிப் 

புபையைாயினும் கைரிய புைாணத்துட் கசக் 

கிழார் கூைியது கைாருந்தாகதை, சிவைிைான்  

முதி விடுத்த திருமுகப் ைாசுைம் கைற்ைவரும் 

இபைவைது திருக்கூத்துச் சிலம்கைாலி 

ககட்ைவரும் சுந்தைர் காலத்திருந்த கழைிற் 

ைைிவாைாய கசைமான் கைருமாள் அல்லர் 

அவர்க்கு முன்ைிருந்தார் கவகைாருவர் 

எைவும், இபைவன் ைலபக இடுவித்தது 

ைாணைத்திைர் என்ைார்க்கக யன்ைித் திரு ீல 

கண்ை யாழ்ப்ைாணர்க் கன்று எைவும், சுந்தை 

மூர்த்தி சுவாமிகள் திருக்கயிலாயத்கத 

அைிந்திபத கமலிைி என்ைாபைக் காத 
லித்து அதன் விபளவாக மண்ணுலகில் 

கதான்ைிைா கைன்ைல் அைிவாைாய்ச்சிக்குப் 

கைாருந்துமாைில்பல எைவும், கைரிய புைா 

ணத்தின்கண் இபைச் கசருகல்கள் ைல 

 ிகழ்ந்துள்ளை எைவும், கைாய்யடிபம 

இல்லுத புலவர் எைச் சுந்தைர் குைிப்ைிட்ைது 

மாணிக்கவாசகபை கயயாம் எைவும், 

கூைிைார்.  

 

வளரும்... 

 

மளைமளை அடிகைோர் மோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகபவள் 14 
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கதர்வு பவப்ைதைால் ஏற்ைடும்  ன்பம, 
தீபமகள் 
 

  கற்ைல் ககாட்ைாடுகளில் முக்கியமாைதாக 

விளங்குவது 'தூண்ைல் - துலங்கல்' ககாட் 

ைாடு (Association Theories) ஆகும். இக்ககாட் 

ைாட்டில் கற்ைபல  ிபலப்ைடுத்தப் ையிற் 

சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து, கற்ை 

பல வலுகவற்ைம் கசய்வது ஆகும். கற்ைபல 

 ீண்ைகாலம் ையன்ைடுத்தாமல் இருத்தகல 

மைதிக்குக் காைணம் என்று கூைப்ைடு 

கின்ைது. ஆககவ ையிற்சிகளின் வழியாகத் 

தவறுகளின் எண்ணிக்பகபயக் குபைத்துப் 

கதர்வுகளின் மூலம்  ல்ல கதர்ச்சிகபள கைை 

பவக்க முடியும்.  

 

 இதபைகய சித்திைமும் பகப்ைழக்கம் 

கசந்தமிழும்  ாப்ைழக்கம்' என்ைர். ஆைாலும் 

ைிைான்சில் தமிழ் கமாழி கற்கும் மாணவர்கள் 

வாழிை கமாழியில்தான் அவர்களின்; முழு 

க ைக்கற்ைல் இருப்ைதைால் தமிழ் கமாழிக் 

கற்ைபல வீட்டில் கற்றுக்ககாள்ளகவா, ையிற் 

சிகள் கசய்யகவா, மைப்ைாைம் கசய்யகவா  

தங்களுக்கு க ைம் கிபைப்ைதில்பல, ைடிக்க 

முடிவதில்பல என்று ஆதங்கப்ைட்டுக் ககாள் 

வபதயும் காணலாம்.  ஆககவ மாணவர் 

களின்  ிபலபமகபளக் கருத்தில் ககாண்டு, 

ையிற்சிகள், கதர்வுகள் அபமவது  ன்ைாகும். 

தமிழ் கற்ைதில் மாணவர்களின் விருப்பு, 

கவறுப்பு  

  தமிழ்க் கற்ைதில்; மாணவர் காட்டும் 

விருப்பு-கவறுப்பு என்ைபத க ாக்கும் 

கைாது,  ைிைான்சில்  ால்வபகப்ைட்ை மாண 

வர்கபளப் ைார்க்கக் கூடியதாக உள்ளது.  

1.முதல் வபகயிைர் :  

' ம் கைற்கைார்களின் விருப்ைத்திற்காகத் 

தான் தமிழ் கற்கின்கைாம்.  ாங்கள் தமிழ் 

கைசாது விட்ைால், கற்காது விட்ைால் வருங் 

காலத்தில் புலம் கையர் வாழிைங்களில் 

தமிழ் அழிந்து விடும்! ஆககவ ' ீங்கள் 

தமிபழக் கற்க கவண்டும் எைப் கைற்கைார் 

கூறுகின்ைைர்.  தமிழ் ஒரு ைழபமயாை 

கமாழி என்றும், கசம்கமாழி என்றும் 

கூறுவதால்  ாங்களும் அபதக் கற்க 

கவண்டும் எை விரும்புகின்கைாம்' என்று 

காைண காரியம் கசால்ைவர்கள் அதிகளவில் 

உள்ளைர். 

வளரும்... 

  

பிரோன்சில் ேமிழ் கற்பிப் தில் ஏற் டும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திருமதி ஞானா பியாட்றிஸ் ெச்சிதானந்தம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோை்டு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   
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 சூைோமணி சுருக்கம் ! 

உலரபவந்தர் ஔலவ துலரொமி 

  சிந்தாமணிைால் உண்ைாகியிருந்த விருப்ை 

மிகுதியால், எைக்கு அத்தமிழைிஞர் கருத்தும் 

எழுத்தும் கசால்லும் வாட்ைத்பதத் தந்த 

துண்டு. 1933-ஆம் ஆண்டு கசப்ைம்ைர்த் 

திங்கள் ைதிைான்காம்  ாள் யான் என் 

 ண்ைர் சிலருைன் இந்நூபலப் ைடிக்கத் 

கதாைங்கிகைன். இந்நூல் முற்றும்  ன்கு 

ைடித்து முடித்தற்கு  ான்கு திங்கள் கசன்ைை. 

ைடித்தற்கு கவண்டும் வசதிகபள என் 

 ண்ைர் திருகவாத்தூர், திரு.குட்பையம், 

ஆறுமுக முதலியார் அவர்கள் உதவிைார்கள்.  

 

 

 

 

 

 

 அதன்ைின், சூளாமணிபயப் ைற்ைிய என் 

கருத்து மாறுவதாயிற்று. சிந்தாமணிக்குப் 

கைால இச்சூளாமணிக்கும் உச்சிகமற் புலவர் 

ககாள்ளும்  ச்சிைார்க்கிைியர் ஓர் உபை 

கயழுதியிருப்ைாைாயின், இச்சூளாமணி, 

தமிழ்ப்புலவர் அபைவர்க்கும் சூளாமணியாய் 

மிக விளங்கியிருக்கும் என்று இைிது எடுத்து 

கமாழியலாம்.  

 ைதிப்ைாசிரியைாகிய திரு.சி.பவ. தாகமா 

தைம் ைிள்பளயவர்கள், யாப்கைருங்கல 

வுபைக்கண் எடுத்தாளப்ைட்ை கமற்ககாள் 

ைற்ைி உபைக்குமிைத்து, சிந்தாமணியினும் 

சூளாமணியின்கண் தமக்கிருக்கும்  ன் 

மதிப்பு, கதளிய விளங்குமாறு, “யகை ஆகச 

துபகக்குக் ‘காய்மாண்ை’ என்னும் சிந்தா 

மணிச் கசய்யுள் காட்ைாக எடுத்து ஆளப் 

ைட்டிருக்கின்ைதாகலா கவைின், ஆண்டு 

உபையாசிரியர்கள் காட்டியது ‘கவய்காயு 

கமன்ைபணத்கதாள்’ (சூளா. அைசு 404) 

என்னும் சூளாமணிச் கசய்யுகளன்றும், 

அஃது  ஆசிரியைால் சவபல விருத்தத் 

திற்கு ஓர் இலக்கியமாதற் கைாருட்டு பவக் 

கப்ைட்ைது உணைாது, ககாகுடி கயன்ை 

கதார் மைப் கையருளகதன்று அைியார், 

ககாங்ககமன்று மாற்ைிைாற் கைால 

(சூளா.தூது4), அச்கசய்யுளில் இைண்ைா 

மடி சீர் குபைந்திருப்ைது ைிற்காலத்துச் 

சிபதகவன்று கருதி, அதபை கயாழித்து, 

அதற்குப்  ைதிலாக காய்மாண்ை என்ைற் 

கைாைக்கத்துச் கசய்யுபள இக்காலத்தில் 

யாகைா கசருகிவிட்ைார்ககளன்றும், எழுைது 

எண்ைது வருைத்துக்கு முந்திய ைழஞ் 

சுவடிகளில் ‘கவய்காயு கமன்ைபணத் 

கதாள்’ என்னும் உதாைணகம இன்னும் 

காணலாம். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும் - வோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் செந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. செல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தராொ, இலண்டன் மாநகரம் 

உகைாமாபுரியின் வீழ்ச்சி 

  கி.ைி.43 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உகைாமா 

ைிய அைசர் ைிரித்தாைியாவின் ைல ைகுதி 

கபளக் பகப்ைற்ைி ஆண்ைகைாதிலும், அவர் 

களின் ஆட்சி இபையூறு இல்லாத 

ஆட்சியாக அபமயவில்பல.  

 

 ைிரித்தாைியாவின் குலமைபுக் குழுக்கள் 

(Tribal Groups) அடிக்கடி கதால்பல 

ககாடுத்துக் ககாண்கையிருந்தைர். "ைண் 

ைைாத காட்டு மிைாண்டிகள்” என்று அவர் 

களால் குைி சுைப்ைட்ை ைிரித்தாைியக் குல 

மைபுக் குழுக்கபளக் கிட்ைவைாதைடி எட்ை 

பவத்திருந்த கைாதும், உகைாமாைியப் ைபை 

களும் உகைாமாைியக் குடிகளும் ைிரித் 

தாைியாவில்  ிம்மதியாக வாழ முடிய 

வில்பல.  

  இன்று ஸ்ககாத்லாந்து (S c o t l a n d ) 

என்றும், அன்று கலிகைாைியா (Caledonia) 

என்றும் அபழக்கப்ைட்ை வை ைிரித்தாைி 

யாவில் வாழ்ந்த ைிக்கிற் (Pict) என்ை 

கூட்ைத்திைர் அடிக்கடி வம்பு கசய்த 

வண்ணகம இருந்தைர்.  

  ஏற்ைியன் மதில் என்ை சுவருக்கு 

அப்ைால் அவர்கபள பவத்திருக்க 

முடிந்தகத கயாழிய, அவர்கபள அைக் 

ககவா, தண்டிக்ககவா ஆற்ைலற்ைவர்களா 

ககவ உகைாமாைியப் ைபையிைர் இருந் 

தைர்.  

 

 

 

 

  ைிக்கிற் (Pict) என்ை இைத்தவர், ைிரித்தா 

ைியாவின் வை ைகுதியில் வாழ்ந்த வீை 

மைைிைர். ஆைால் அவர்கள் ைிரித் தாைி 

யாவுக்கக உரியைாை ககல்ரிக் (Celtic) 

மக்களிலிருந்தும் கவறுைட்ை இைத்தவர் 

என்ைபத மைத்தில் பவத்திருத்தல் கவண் 

டும். வைக்குப்ைக்க வீைர்களாை ைிக்கிற் 

கூட்ைத்திைரின் அதிைடிகள் ஒருபுைம் 

 ிகழ, கயர்மன்  ாட்டிலிருந்து வந்து இங்கி 

லாந்தில் குடிகயைியவர்களின் தாக்குதல் 

களும் அதிகரிக்கத் கதாைங்கிை. கி.ைி 

367 ஆம் ஆண்ைளவில் ஏற்ைியன் மதில் 

எைப்ைட்ை வைகமற் ககாட்பைக்குள் 

இருந்த உகைாமாைியப் ைபையிைருக்குள் 

உட்கலகம் ஏற்ைட்ைது. 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

9 
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் பதாண்டிம ப் பபருமமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் பதாமக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுமர வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2019 திரு.பப.அைிவழகன் 

   

   

   

   

 

தமிழ்ச் செம்மல் விருது 

ேமிழக அரசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் 

XXXIV 
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இபசக்கபல 

 

 ககாயிற்கபலயின் உட்ைண்பை அைிந்த 

 ாம் அப்ைண்ைிபை வளர்க்கும் கபலகபள 

யும் அவற்பைப் ையன் ககாள்ளும் க ைி 

கபளயும் வழிவழி வந்த வழக்காறுகபளயும் 

கமன்கமலும்  ம் வாழ்வு கதய்வப் கைாலிவு 

கைறும் எண்ணங்கபளயும் காண்கைாம்.  

  இலக்கியம், ஓவியம், சிற்ைம், இபச, ைபை,  

ஈவு,  ைைம்,  ாைகம், ஆட்ைம், ஒப்ைபை, 

கட்டிைம், பூந்கதாட்ைம், ைடிமம், முதலாை 

கபலகள் ககாயில்களில்  ிைம்ை இைம் 

கைற்ைிருந்தாலும் இபசக் கபலக்குத் தைி 

முதன்பம உண்டு.   

  அபலயும் மைிதபை இபைவன் திரு 

வடிக்கண் இபசவிப்ைது எதுகவா அது 

இபச எைப்ைடும்.  ஓபச, ஒலிகயல்லாம் 

ஆை முழு முதற் கைவுபள இபச வழி 

எளிதில் அபையலாம் என்ைது கதால் 

தமிழர் கண்ைமுபை. 

 

வளரும்... 

 கைாருள் எதுவாயினும் ஆகுக, எப்கைாரு 

ளில் கதய்வம் உண்கைை  ாம்  ம்ைிக்பக 

ககாள்ளுகின்கைாகமா, எப்கைாருள் கதய்வ 

 ம்ைிக்பகபய  மக்கு ையிர் வளர்க்கின்ைகதா, 

அதுகவ ககாயிற்கபல அல்லது கைவுட் 

கபல எைத் கதளிகவாமாக. எல்லாப் கைாரு 

ளும் ககாயிற்கபல ஆகலாம். எப்கைாது?  

 

 அபவ கதய்வத் தன்பமயாக  ம் உள்ளம் 

மதிக்கும் கைாது. கதய்வத்தன்பம என்ைது 

என்ை?  மைிதன் தன்ைினும் ஓர் உயர்ந்த 

கைாருளுண்டு என்று எண்ணும் கைாதும், 

இபை எைப்ைடும் அவ்வுயிர்ப் கைாருள் 

தன்பை முழுதும் இயக்குகின்ைது என்று 

உணரும்கைாதும், எப்கைாருளும் அவன் 

வடிவு என்று கதளியும்கைாதும் கதய்வப் 

ைண்பு கைறுகின்ைான். எைகவ ககாயிற் 

கபல என்ைது கதய்வக்கபல; கதய்வக்கபல 

என்ைது உள்ளக்கபல. அதைாலன்கைா 

'உள்ளம் கைருங்ககாயில்' எைவும் 'அகமலாற் 

ககாயிலில்பல எைவும்' கதய்வச் சான்கைார் 

கதளிவுறுத்திைர். 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 

பகோயிற் களைகள் ! 

மூதறிஞர் வ.சுே.மாணிக்கம் 5 
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pearls, Potiyil sandal to Spring  

King, with saffron on breasts  

                                                   20 

on moon yard,offers bejewelled 

she; on the first of nine, a lotus  

pose,sadly she,hugs her yaazh, 

sings a strain disconsolate;  

her yaazh's ebony resonates! 

                                                  25 

Her right arm banners the stem, cuffs it firm;  

fingers on left roll screwpin head in erogenous 

rub; shun 

guts that dull, tumult, tremor, or muffle; plies she 

peg move; in fourteen string Cakota yaazh  

tunes Uzhai as Kural, KaikkiLai as taaram;                              

30 

 

 

To Continue... 

Pukaar Canto - 8 
 

Spring's Advent 

 

Tall Maal's Hill, Kumari's Sea 

Cap and Cape are Tamilscape. 

Waters cool, Madurai towers, 

Uraiyur's pride,Vanchi's Marts, 

Port Pukaar-vessel-anchored, 

                                                   5 

Fabled Kaama reigns in all. 

His Vizier Vigor Spring's Advent 

Fertile Potiyil Sage great sent  

Sweet Zephyrs greet and tweet 

O, Team Capricorn Flag Holder                                                     

10  

Girls fast, put on the brassiere  

Of Beauty;Herald Koel in bower 

Hid coos coo-coo kik kik kik! 

Screwpine shore-sport ends;  

leaves cold Kovalan Maadavi  

                                                   15 

love-lorn, her nenuphar eyes,  

long; on seven tier top skyhigh  

sinks she in spring bed; Korkai  

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 

சிைப் திகோரம் - ஆங்கிைம் ! 

பேராசிரியர் சி.அ.ெங்கரநாராயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர,்  தமிழக அரசு 34 
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குழந்ளே இைக்கியம் ! 

முலனவர் பதவி நாச்சியப்ேன் 

 

 

 

 

 

 

   சற்று வளர்ந்த குழந்பதகளுக்குச், "சிறு வர் 

சிறுமியர்க்காை சாபல விதிப் ைாைல்கள்" 

என்ை நூல் உள்ளது. அந்தக் காலத்தில் 

குழந்பதகபள மகிழ்வித்த 'டிங்ைாங்' இதழின் 

ஆசிரியர், கவிஞர் ைி.கவங்கைைாமன் 

எழுதிய நூல் அது. 

"சாபல விதிகள் அபைத்துகம 
சரியாய்ப் புரிந்து ககாள்வீகை ! 
......      .......     ....... 
கூடிப் ைலரும் பசக்கிளில் 
கும்ை லாகச் கசல்வகதா ? 
....      ......    ......   .... 
வீதி திரும்பும் வபளவிகல 
கவக உணர்பவத் ககாள்ளாதீர் ! 
....      ......    ..... 
சரியாய் ைிகைக்கும் மணியுமின்ைி 
 பசக்கிள் ஓட்டுதல் ைிபழயாகும்." 
 

  பசக்கிள் ஓட்ைக் கற்றுக்ககாள்ளும் 

குழந்பதகள், சாபலவிதி என்று ஒன்று 

இருப்ைபதக் கூை அைியாமல் இருப்ைார்கள். 

அத்தபகய குழந்பதகளுக்கு இத்தபகய 

ைாைல்   ிபைவில்  ின்று, ைின்ைற்றும் 

ைண்பைக் தரும். 

வளரும்... 

  சாபல விைத்துக்களால் உயிர் இழப்பு 

களும் உறுப்பு இழப்புகளும் கைருகி வரு 

கின்ைை. இந் ிபலயில் சாபலவிதிகபளக் 

குழந்பதகளுக்குச் கசால்லி, அவற்பை மதி 

க்கும் ைண்ைிபை வலியுறுத்தி உருவாக்க 

கவண்டும். குழந்பதப் ைருவத்தில் மைப் 

ைதிவிற்கு உரிய சாபலவிதிப் ைாைல்கள் 

இகதா, 

" கவடிக்பக விபளயாட் கயல்லாம் 
வீதியில் கவண்ைாம் தம்ைி 
ஓடிகய வந்து கமாதும் உைபவகய கலங்க 
பவக்கும் 
ஊைகம விபளத்து மற்றும் 
 உயிபைகய மாய்க்கச் கசய்யும் 
....     ......    ......    ..... 
உரியகதார்  ீதிகயாடு 
கமல்லகவ வீதிதன்ைில் 
கசல்வகத  ல்லதாகும் !." 
 

என்று சிைிய குழந்பதகள் கதருவில் 

விபளயாடுவபதத்  தவிர்க்க வழிகாட்டும் 

இப்ைாைலின் ஆசிரியர் கவிஞர் புதுபவ 

அமலன். விைத்துகளின் ககாடுபம, விபள 

வுகபள அைிந்த குழந்பதகள்  ிச்சயம் 

அச்சம் ககாண்டு கதரு விபளயாட்பைத் 

தவிர்ப்ைார்கள். 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   
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9. Virtue Sin 
 

  My friend Anbil Dharmalingam and I were cu-

rious about this and hence securing permission 

from the authorities, we got access to him.  How 

unperturbed he was! 

  Even without a cloth on him, as required by 

the rules of the prison, that man spoke in a calm 

tone.  He was not scared one bit. 

  He said: "Sir, there is no connection between 

me and this murder. I have already committed 

three murders.  

  

 Every time, I prepare an alibi that I am out of 

town and then go ahead with the plan. I          

escaped scot-free thus from all the three          

murders.  

 

 

  The day this murder took place, I was very 

much in town.   God had kept me so. The        

police who have long been in search of me ar-

rested me with proper proofs. Among the mur-

derers, three of them are my relatives and 

proofs available made the death sentence inevi-

table. Sir, I am not dying for this murder, but for 

three already committed. 

 

 

 

 

 

  When he completed, the proverb "The king's 

death sentence is immediate, that of God is pa-

tient and forbearing", struck my mind. 

  Then it was five in the evening. The doors of 

the prison were shut.  My friend and I retired to 

our rooms. Anbil Dharmalingam spontaneously 

said:  "However one might argue, the wrong-

doing never leaves us." 

 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 
Everlasting Tradition! 

கலலத்திலகம் திருமதி சீலத சிதம்ேரம் 33 
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  Thiru.J.M.Nallaswami Pillai says : 

 "The word Advaita does not mean 

one or non-existence of two or more 

but is used to express the peculiar re-

lation that exists between two distinct 

things which can become one." 

 In mukti state, the relationship be-

tween God and Soul can be described 

thus: It is not one of one oneness, but 

one of ones togetherness.  It is losing 

oneself in a togetherness.  Shake-

speare comes to our rescue when he 

says: "Thou and I am one" (As You 

Like It, 1,3,94) ' ான் இவளாம் கைாற்பு' are 

the words of Thirukkovaiyaar.   

 Advaita postulates a unity, a union 

despite differences.  The identity is 

preserved.  It is a relationship which 

cannot be postulated in words.  There 

is duality yielding place to non-duality.  

It is a unity in duality. 

Shakespeare sizes up the situation 

thus: 

"Two distincts, division none 

Number there in love was slain"  

 

 

 

 

 

  Also he says: "Either was the oth-

er's mine" which is echoic of 'தந்தது 

உன் தன்பை ககாண்ைது என் தன்பை'.  

The soul was all along held by aa-

nava mala and so the very nature of 

pasu was tained.  Now the taint is 

done away with.  To put it in Shake-

speare's language, "Property was ap-

palled".  The bard does not stop there; 

he hastens to add these words.  "The 

self was not the same". 

He then do we describe it?  Shake-

speare says: 

"Single nature's double name 

Neither two nor one was called." 

 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 
Saiva Siddhantam In Western Literature! 

பெக்கிழார் அடிப்சோடி முதுமுலனவர் டி.என்.இராமச்ெந்திரன் 6 
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  1954இல் ஈகைாடு தமிழன்ைன் கைந்பதப் 

புலவர் கல்லூரியில் மாணவர். அந்தச் சமயத் 

தில் கல்லூரி   ஆண்டு விழாவிற்குத் தபல 

பம தாங்க, "ஆண்ை  ாள் ஆண்ை ைாண் 

டிய மன்ைன் மீண்ைது கைால்" வந்திருந்த 

ைாகவந்தரின் "முைட்டு முகத்தின்" அைிமு 

கம் கிபைத்தபதப் கைருபமயுைன் குைிப்ைி 

டுகிைார். கல்லூரிப் கைைாசிரியர் இைாம 

 ாதன், "புைட்சிக் கவிஞருக்குப் ைக்கத்தில் 

இரு! புைட்சிக் கவிஞர் கதபவ கதரிந்து 

 ிபைவு கசய்" என்று கூைியதும், "மின்மிைி 

பயத் துைத்திக் ககாண்டிருந்தவைிைம் 

 ட்சத்திைங்கபள அள்ளிக் பகயில் 

கைாட்ைது கைாலாயிற்று" என்று 

விவரிக்கிைார் தமிழன்ைன்.  

 

 

 

 

 

 

 

  அவர், ைாகவந்தர் கைச்பசக் குைிப் 

கைடுத்து, தமிழ்ப்கைாழில் - மார்ச் 1954 

ஏட்டில், "அகமகிழ் விழா" என்ை தபலப்ைில் 

எழுதிய  ிகழ்ச்சித் கதாகுப்பு, ைாகவந்தரின் 

ைாைாட்பைப் கைற்ைிருக்கிைது. அந்த ஏட்டின்  

   

அசல் புபகப்ைைம் இந்நூலில் கசர்க்கப் 

ைட்டுள்ளது சிைப்பு. 

 

  நூலாசிரியர் கதவுபையில் குைிப்ைிட்ைது 

கைால், கைந்பதத் தமிழ்ச் சங்க விழாவில் 

கிபைத்த அைிமுகத்துக்குப் ைின், தமிழன் 

ைன் ஈகைாட்டில் மதைாசா ைள்ளியில் தமிழா 

சிரியைாகப் ைணியாற்ைிக் ககாண்டிருந்த 

கைாதும், கதாைர்ந்து ைத்து ஆண்டுகள் 

சிதம்ைைம், தஞ்பச, ஈகைாடு, கசன்பை 

கைான்ை  கைங்களில் ைாகவந்தபைச் 

சந்தித்துப் ைழகி இருக்கிைார்.  

 

  இைாசிபுைம், திருச்சி உள் 

ளிட்ை ைல்கவறு ஊர்களில் 

ைாகவந்தரின் தமிழாற்ைல், கவி 

பத கமபதபம, தமிழிை 

உணர்ச்சி, ைாைதி க யம், 

அழகியல் ஈடுைாடு ஆகியவற் 

கைாடு, அவைது கைிந்த மைம், விருந் 

கதாம்ைல், கவகுளி, இபச ஞாைம், அங் 

கதம், மைதி, ைிடித்த உணவு வபககள் 

கைான்ைவற்பையும் இந்நூலில் சுபவைை 

விளக்கி இருக்கிைார் ஆசிரியர்.  

 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 
" ோரதிேோசப ோடு  த்து ஆண்டுகள் - ஈபரோடு ேமிழன் ன்" 

நூல் அறிமுகம் 

திருமதி இராஜி இராமச்ெந்திரன், அட்லாண்டா 2 
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  காபலயில் சூரியன் கிழக்கில் எழுகிைது 

என்றும், மாபலயில் ஞாயிறு கமற்கில் 

விழுகிைது என்றுதான் கூைி வருகிகைாம். 

"பூமி சுற்ைி வருவதற்குள் வீடு வந்து 

கசர்ந்துவிடு" என்று  ாம் ஏன் கசால்லிப் 

ைழகவில்பல?  

  இன்னும்  ம்  ாட்டில் 30 சதவிகித 

மக்கள், சூரிய மண்ைலத்தின் மூன்ைாவது 

வட்ைத்தில்தான்  ாம் இருக்கிகைாம் என்ை 

பதப் புரிந்து ககாள்வதில்பல. இன்னும் 

சில  ாடுகளில், இது 70 சதவிகிதமாகவும் 

இருக்கலாம்.  

 

 ககாைர்  ிகஸ்ஸின் கருத்திபை, இன்று 

ஐந்து நூற்ைாண்டுகள் கைந்தும், முழுபம 

யாக மைித மைம் ஏன் ஏற்றுக் ககாள்ள 

வில்பல? எைகவ, அைிவியல் எவ்வளவு 

வளர்ந்து கற்றுக் ககாடுக்க முயன்ைாலும், 

கண்முன்  ைக்கும் அன்ைாை  ிகழ்ச்சி 

கபளகய    கைரும்ைலாை     ம்     மக்கள்  

மைதில்  ம்புகின்ைைர். அவர்கள் 

அைியாமல் உண்பம எைகவ உள்வாங்கிக் 

ககாள்கின்ைைர். 

  வானுலகுக்கு அப்ைால், ைால்வீதி 

மண்ைலம் விரிந்து ககாண்டு இருப்ைபத 

யும், பூமிபய விட்டு விலகும்  ட்சத்திைக் 

கூட்ைங்கள் என்றும் அைிவியல் கூறுவபத 

கட்டுக் கபதயாகவும், கதாபலக்காட்சித் 

கதாைர் காட்டும்  ாைகக் கூற்ைாகவும் தான் 

மக்கள் எண்ணிக் ககாள்கின்ைைர். 

  கைவிட் யூம் என்ை தத்துவஞாைி தவிை, 

மற்ை அபைத்து உலகம் வியக்கும் தத்துவ 

வாதிகளும், மைித இைம் ஒன்று தான் 

கருவிகபள, ஆயுதங்கபள உருவாக் கும் 

ஆற்ைல் ைபைத்தவர்கள் எை  ம்ைிைர். சில 

அைிவியலாளர்களும் இந்த சந்கதகத்தி 

கலகய இருந்தைர். 1859 - ஆம் ஆண்டில் 

ைார்வின் ைரிணாமக் ககாள்பக, மைிதர்கள், 

விலங்கிலிருந்து வந்தவர்கள்தான் என்றும், 

சிம்ைன்சிகள்,  ம்பமப் கைான்று மிகவும் 

சாமர்த்தியமாக கயாசிக்கவும் ைாதுகாத்துக் 

ககாள்ளவும் கூடியபவ எை சமூக அைிவி 

யற் புைட்சிக் கருத்திபை முன் பவத்தார்.  

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 5 நரம்பியல் மருத்துவர் தமிழ்ச்செம்மல் சமய்கண்டான் 

ேளை நிமிர்ந்ே அடக்கம் ! 
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  ைட்டிணத்தார் ைின்ைர் சீர்காழி வந்தார்.  

அங்கு திருகழுமபல மும்மணிக்ககாபவ 

பயயும், ைின், காஞ்சிபுைத்தில் திரு கவள 

முபையார் அந்தாதிபயயும், திருகவாற்ைியூரில் 

ஒரு ைதிகத்பதயும் ைடியிருக்கிைர்.  ைின்ைர் திரு 

கவற்ைியூர் அபைந்து இபைவபை வழிைட்டு 

வந்ததாகவும், சிறுவர்களிைம் விபளயாடிய 

ைடிகய ஒரு ாள் சிவகலாகமபைந்ததாகவும் 

கதரிகிைது.  திருகவண்காைபைப் கைால, இன் 

கைாரு ைட்டிைத்தார் சுமார் 200 முதல் 250 

ஆண்டுகளுக்கு முன்ைர் இருந்து அவர் 

ைாைல்கபளயும்,  ாம் காைின் சிவைடியாருைன் 

கசர்க்கப்ைட்டுவிட்ைதாகவும், பசவ இலக்கிய 

ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்ைைர்.  

 

  திருகவண்காட்டுப் ைட்டிைத்தார் கைல் 

வணிகம் கசய்தார் என்ைதற்குச் சான்ைாக ைல 

ைாைல்களில் அவர் கைபலயும், கைற் காகத் 

பதயும், கைல் மக்கபளயும் எடுத்துக் காட்டில் 

ைாடுவபத ைதிகங்களில் காணலாம்.  உைல் 

கதங்க என்ைபதக் காற்ைாகவும்,  பமபய 

நூலாகவும் சுருங்குகின்ை கதாபலத் திபச 

அைிய உதவும் இருமபலக் கைல் முடிக்க 

மாகவும் இைபயப் ைாம்ைாகவும், ைசி கவகுளி 

என்ைபதக் சுைா மீன்களாகவும் சுட்டிக் 

காட்டுகிைார்.   

  தூய கசாதிச்சுைர்குை 

 ிறுத்தி எைக் கைலில் 

 ாவாய் கசலுத்துகவார் 

வைதிபச மீபைக் கண்டு 

கசல்வபதயும் ைதிவு 

கசய்திருக்கிைார்.  இவர் 

தைக்கு முன்ைால் இருந்த 

சமயக்குைவபை ைால் ைக்தி ககாண்டு இருந்தபத 

பவத்தகக் ைாட்டுத் திைத்தார் என்றும், 

திருந்திய அன்ைிற் கைருந்துபைப்ைிள்பள 

எைவும் குைித்திருப்ைது கூர்ந்து 

க ாக்கத்தக்கது.   

  ைிற்கால கல்கவட்டுகள் முத்திைத்தார் 

என்றும் முத்திைந்து அடியார் என்றும் 

திருஞாைசம்ைதர் முதலிகயாபைக் காட்டு 

வபதக் கல்கவட்டு ஆைாய்ச்சியாளர்கள் எடுத் 

துக் காட்டுகின்ைைர்.  இவரின் சில ைாைல்கள், 

புை ானூறு, திருக்குைபளயும் கமற்ககாளாகக் 

காட்டுவதும் ைடித்து அைிந்து ஆைாய்வதற்கு 

உரியது.  இைி அவர் ைாடிய அருபமயாை 

ைாைல் ஒன்பைக் காணலாம். 

ைத்திகயன்ைகதார் ைாடுமின்ைிச் 

சுத்தன் ஆயினும் கதான்ைாக் கபைகயன் 
 ின்பை 

இபைஞ்சிலன் ஆயினும் ஏத்திலன் ஆயினும் 

வருந்திலன் ஆயினும் வாழ்த்திலன் ஆயினும் 

கருதியிருப்ைன் கண்ைாய் 

 

  இப்ைாைல், திருவிபைமருதூர் மும்மணிக் 

ககாபவயில் உள்ளது.  இபைவன், மைிதன், 

ைக்தி என்னும்  ல்கலாழுக்கத்பத மைதில் 

ஏற்றுக் ககாள்ளாமல் இருந்தாலும்,  ின்பை 

வணங்கி வாழ்த்தி விழாமல் இருந்தாலும், 

 ின்பை  ம்பம எண்ணிக் காத்திருக்கும் சக்தி 

என்ைபதக் காணுங்கள் எை அைிவுறுத்துகிைார்.  

இங்கு சுத்தன் என்ை கசால்லுக்கு மூைன் எைப் 

கைாருள் ககாள்ள கவண்டும்.  இபைவபை 

 ிபையாமல் அைிவிழந்து மூைன் ஆயினும், 

எத்கதாழிலும் ைிடிைைாமல் விளங்காத கபைப் 

ைிைவியாைாலும், இபைவன் அருள் தருவான் 

எை  மக்கு  ம்ைிக்பகயூட்டுகிைார்  சுருதி 

கசர்த்து ைாகம் கூட்டித் தாளம் இபணத்து 

ைாகைாலி எழுப்ைி வாழ்த்தாத கைாதும்  ம்பமக் 

கருதி வந்து காத்தருள்வார் எைப் ைாடுகிைார் 

ைட்டிைத்துப்ைிள்பளயார்.  

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 

ேதிகங்கலளப் ேடியுங்கள்! 

செவ்விலெ மாமணி திருமதி சீலத சமய்கண்டான் 
44 
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  இவ்விதமாக சிற்ைி தரிசிக்ககவண்டுவது 

அவசிய கமன்று குைிப்ைிடும், சுக்கிைா 

சாரியின் சுக்கரீதிசாைத்தின் ஒரு சுகலா 

கத்தில் இக்கல் ஞாைத்தின் கசாரூைம் 

முழுதும் காட்ைப்ைட்டிருக்கின்ைது. 

 

 

 

 

 

  “ஒரு விக்ைகத்தின் உருவம் முழுபமயும் 

கதளிவாகவும் சிற்ைியின் மைத்தின் 

முன்ைிற்ைதற்கு, அவன் தியாைம் கசய்ய 

கவண்டும். அவன் தியாைத்துக்குத் தகுந்த 

ைடி அவன் கவபலயிலும் ஜயம் அபை 

வான்.  

  கவகைந்த விதத்தாலும் க ரில் விக்ைகத் 

பதப் ைார்ப்ைதிைாறும்கூை தன்ைலபைய 

பைய மாட்ைான்.   

  இயற்பகபய அவ்விதமாககவ ரூைகப்ை 

டுத்துவது இந்திய கபலயின் க ாக்கமல்ல 

கவன்று மிகவும் கதளிவாய் உணை 

கவண்டும். எந்த இந்திய சிற்ைகவபலயும், 

கதய்வப்ைைங்களும், உயிருள்ளவற்பைப்  

ைார்த்து கசய்த  ல்ல, ைபழய இந்திய 

கபலவல்லார் யாரும் இயற்பகயிைின்றும் 

கற்ைித்தவர்களன்று, அவன் ைைங்களின் 

ஞாைக அைிவும், திருஷ்டி சக்தியும் அதி   

திருஷ்டியும் அவனுக்கு இன்னும் ைலமாை 

சாதைங்களாயிருந்தை. கண்ணுக்குப் புல 

ைாகும் எல்லாத் கதாற்ைமும், மாயாஜாலமா 

கவும், அவன் அதபைக் கற்ைிக்காமல், 

அதற்கு ஆதாைமாகிய உண்பமபயகய 

அவன் கருதுவாைாயிைான், உண்பம 

அகண்ைமாயும் அசுத்தமாயிருந்தும், இபை 

வன்  மக்குள் அந்தரியாமியாயிருப்ைதி 

ைால், இப்ைிைைஞ்சம் உண்பமபய 

கவளிப்ைடுத்துவதல்லாது திபைபயப் கைால் 

மபைத்து  ிற்ைதாககவ எண்ணுகிைான்.  

 

 ஆககவ இக்கபலயும், மாயாப்ைிைைஞ் 

சத்பத கற்ைிக்காது அதற்கு ஆதாைமாகிய 

உண்பமபய கவளிப்ைடுத்த முயலுகிைது, 

அசத்தாகிய மாபயபய சத்தாகக்ககாள்வது 

மருட்சியாகுகம கயாழிய கவைன்று. 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.02.2021   

 

இந்தியக் கலலகள்! 

அறிஞர் திலகம் பஜ.எம்.நல்லொமிப்பிள்லள 
4 

நூறாண்டுகளுக்கு முன் அறிஞர் ஆனந்த குமாரொமி எழுதிய கட்டுலரயின் சமாழி சேயர்ப்பு….. 
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   ம்  ாட்டில், தாய் கமாழிக்கு  ாம் 

இபழக்கும் அ ீதி ககாஞ்ச  ஞ்சமல்ல. சிறு 

வயதில் இருந்கத இந்தப் ைாைைட்சம் 

கதாைங்கி விடுகிைது. கைன்ைட்ைாவது 

ஆங்கில வழிப் ைள்ளியில் ைிள்பளகபளச் 

கசர்த்து விடுவது ஒரு எழுதாத சட்ைமா 

ககவ மாைி விட்ைது. 
 

  கமக்காகல கல்வி முபையில் இருந்து 

 ாம் இன்னும் மீழாதது இதற்கு அடிப் ைபை 

காைணம். கல்வி கற்ைது ைண்ைைகவ என்ைது 

கைாய் ைணம் சம்ைாதிக்ககவ என்ை மாயத் 

கதாற்ைகம கூடுதல் காைணம்.   

 

 

 தாய்கமாழியில் கைசுவது இழுக்கு என்ை 

மைப்கைாக்கும் முக்கியகதாரு காைணம். 

அக்கம்ைக்கத்தில் உள்ள குழந்பதகள் 

முதல், ஐடியில் ைணிபுரியும் இபளஞர்கள் 

வபை  ான் ஏன் தமிழ் ைடிக்க கவண்டும் 

எைக்குப் கைசத் கதரியுகம அது கைாதாதா? 

தமிழ்ப் ைடித்து என்ை கசய்யப்கைாகிகைன் 

என்கின்ைைர்.  

தாய்கமாழி என்ைது  ம் உைல்,  உயிர் 

மற்றும் உணர்வுைன் ஒன்ைைக் கலந்த 

கமாழி என்ைது கதரியாமல் ஒரு தபல 

முபை உருவாகியகதாடு, அடுத்த தபல 

முபைபயயும் தன்பைப் கைாலகவ வார்த் 

துக் ககாண்டிருக்கிைது. 
 

  அயல் ாட்டு கமாழியாை ஆங்கில 

எழுத்துகபள தபலகீழாகச் கசால்லக் 

கூடிய திைம் வாய்ந்த  ம் ைள்ளி மற்றும் 

கல்லூரி மாணவ மாணவியர்கள் தாய் 

கமாழியில் எழுத்து வரிபச அைியாததற்கு 

கவட்கித் தபலகுைியாமல் ஆங்கிலம் கதரி 

யாதபதத்தான் அவமாைமாக எண்ணுகி 

ைார்கள். அதற்கு இன்பையப் கைற்கைாரும், 

கல்வி முபையுகம காைணம். கமாழிப்ைாை 

மதிப்கைண்கபள கருத்தில் ககாள்ளாமல் 

மூன்ைாம் ைகுதியாை  மற்ை ைாைங்களின் 

மதிப்கைண்கள்தான் முக்கியம் என்ை 

 ிபலப்ைாடுதான் கைரும்ைங்கு வகிக்கிைது.  

 

  கமாழியைிவு இல்லாவிட்ைால் மாணவ 

ைின் கவளிப்ைாட்டுத்திைன் குபைவது 

திண்ணம். இந்த மைப்ைாங்கு ஏைக் 

குபைய  இந்தியாவில் இருக்கும் அபை 

த்து மக்களுக்கும் இது கைாருந்தும்.  

 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 ெர்வபதெத் தாய் சமாழி தினம் - பிப்ரவரி 21 

முலனவர் வி. அன்புமணி,  
தலலவர், இந்தி மற்றும் இதர சமாழிகள் துலற,  
சகாங்கு  கலல அறிவியல் கல்லூரி, ஈபராடு  

3 



29 

 உள்முகச் சிந்தபைகபள விளக்கும் புதிய 

கைாக்கு மபலயாளக் கவிபத உலகில் 

உருவாகியது. எழுத்தச்சன் ஒரு ைக்தகவி. 

ககைள மக்களால் என்றும் கைாற்ைப்ைடும் 

ஒரு மகாகவி.  மபலயாள கமாழி எனும் 

 ிலத்தில் உயிருள்ள கவிபதயின் 

விபதபய விபதத்த முதல் கசால்கலர் 

உழவர். இங்கு  ாயன்மார்களும் ஆழ்வாைாதி 

களும் கசய்த சமயப் புைட்சிபய தைி 

மைிதைாக  ின்று கசய்த ககைளத்தின் 

தவப்புதல்வர். “மபலயாள கமாழியின் 

தந்பத” எை எல்கலாைாலும் கைாற்ைப் 

கைற்ைவர். 

 

 

 இைாமாயணம், ைாைதம், ைாகவதம் எனும் 

மூன்பையும் எழுதிய ஒகை இந்தியக் கவிஞர் 

எனும் கைருபமக்குரிய கைைாசான். 

இவருபைய இைாமாயணம் இல்லாத இந்துக் 

களின் வீகை அகைகமாக ககைளத்தில் 

இல்பல எைலாம். தான் ைபைத்த இைாம 

கைனும் ைாத்திைத்தின் முன் தன்பைகய 

இழந்து  ிற்கிைார் இந்த ககைளத் 

துத்  தியாகைாசர். உண்ணும் கைாதும்,  

உைங்கும் கைாதும் கூை இைாம  ாமத்பத 

மைவாதிருந்த ககைளத்து வால்மீகி. அன்று 

அவர் ஊட்டிய ைக்தியின் தூய மணம் 

இன்றும் மபையவில்பல. 

 

 

 

 

 

  வால்மீகி தன் புபை திைத்தால்  ம்பமத் 

திபகக்க பவக்கும் கைாது, எழுத்தச்சகைா 

தம் ைக்திப் ைைவசத்தால்  ம்பம கமய் 

மைக்கச் கசய்கிைார். வால்மீகி தன் ைபைப் 

ைின் மூலம் இபைவபை மைிதைாகக் கீகழ 

ககாண்டு வந்தகைாது, இந்தக் ககைளத்துக் 

கவிகயா  அம்மைிதபை இபைவைாக 

கமல் க ாக்கி உயர்த்துகிைார். இவ்வாறு 

மைிதன் இபை  ிபலக்கு உயர்வபத 

விளக்க வந்தது தான் எழுத்தச்சைின் 

இைாமாயணம். 

  இபைவனுக்கும் ஜீவனுக்குமுள்ள  ீங் 

காத உைவுதான் இந்த இலக்கியத்தின் 

அடி ாதம். ஒருவனுக்கு உைவிைைாக, 

 ண்ைைாக, ைக்தைாக, கதாண்ைைாக ஏன் 

எதிரியாக இருந்தும் கூை இபைவபை 

அபையாளம் காண்ைது தான் எழுத்தச் 

சைின் அமைகாவியம்  மக்குத் தரும் 

மகத்தாை கசய்தி. 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 மலலயாள மாகவி 
துஞ்ெத்து இராமானுெ எழுத்தச்ென் 

சிந்தலனச் செம்மல் செங்பகாட்லட ெனார்த்தனன் 2 
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காட்சி - 1 

இைம் - அங்க  ாட்டு அைண்மபை  
காலம் - காபல 
உறுப்ைிைர் - கர்ணன், ஒரு கசவகன்.  
 

 

 (அழகு மிளிரும் அங்க  ாட்டு அைண் 

மபைக்கூைம்: சாளைங்களின் திபைகபள 

ஒதுக்கித் கதன்ைல் காற்று கமல்கலை 

வீசுகிைது.  றுமணப் புபக  ாற்புைமிருந்தும் 

கமழ்கிைது. கைாலிவு மிக்க அரியபண 

ஒன்று தூய்பமயாகக் காட்சி தருகிைது.  

  அருகில், கைாற்குைம்  ிபையப் கைாற் 

காசுகள் உள்ளை. மற்கைாருபுைம், ைளைளக் 

கும் ைட்ைாபைகள் அடுக்கிபவக்கப் கைற் 

றுள்ளை. முன்னுள்ள கைரிய கட்டுகளில் 

ைல்கவறு அணிகலன்கள் ஒளிவீசுகின்ைை.  

  தபை முழுவதும் ைட்டுக் கம்ைளங்கள் விரி 

க்கப்ைட்டுள்ளை. அரியபணக்குச் சற்றுத் 

கதாபலவில் இருபுைமும் ைல இருக்பககள் 

அபமந்துள்ளை. க கை விளங்கும் க டுங் 

கதவம் திைந்தைடி இருக்கிைது. கர்ணன் 

கம்ைீைமாக ஏகதா  ிபைத்தவண்ணம் 

 பைகைாட்டுக்ககாண்டிருக்கிைான். ைகலவ 

ைின் கதிர்கள் அவன் மீது ைடிகின்ைை.) 

கர்ணன் : ஓ..... கைாழுது விடிந்ததுமின்ைிப் 

கைாற்கதிரும் எழுந்து உலாவந்தகதா ? ஏன் 

இன்று இைவலர் எவரும் வைவில்பல? 

எடுத்துபவத்த கைாற்காசுகளும் ைிை கைாரு 

ள்களும் அப்ைடிகய இருக்கின்ைைகவ. 

கர்ணன் ககாபை க ற்கைாடு கைாயிற்று 

என்று உலகம் கூறும் க ைமும் வந்தகதா? 

அபையாத க டுங்கதவம் கண்டும் ஆள 

ைவம் ஏதும் இல்பலகய.  

  வைியவர் மபைந்து உபையவர் அங்க 

 ாட்டில்  ிைம்ைிைகைா? அண்பை  ாட்டு 

இைவலர்க்கும் என்பைக் காண கவறுப்பு 

வந்தகதா? கர்ணா, உன் பகக்கு ஏன் இந்த 

ஓய்வு ?  

 

 இப்ைடிகய கைாைால் உன் சிவந்த கைமும் 

கறுத்துவிை கவண்டியதுதான்.... அகதா 

யாகைா வருகிை ஓபச ககட்கிைது. 
இைவலைாக இருக்கலாம். அபைத்பதயும் 

ஒருவருக்கக அளித்து  ான் அைசியல் 

ைணிபயக் கவைிப்கைன்... எங்கக 

வந்தவபைக் காகணாம்......... யாைது? 

உள்கள வாருங்கள் ........  

(ஒரு கசவகன் நுபழகிைான்).... 
யார்? ...  

 ீயா.... என்ை கசய்தி?  

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 17ஆம் நாள்! 
ஓரங்க நாடகம்! 

முலனவர் இரா.குமரபவலன் 1 
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அந்த கைன்சிங்கிட்கை  ின்றுககாண்டு.... க ற்று அருணாைாய் என்னுபைய  ாள்  ீ 
வழங்கும் கைாஜாவில் கதாைங்கும்.....  
 
எவ்வளவு அழகாக வண்ண மலைாக மிளிர்கிைது. 
 
உங்களுக்கு கதாட்ை கவபல என்ைால் விருப்ைமா “ என்ைாள் எைக்கு விருப்ைம் 
என்கைன்.  
 
சுற்ைிலும் ைரிமளித்துக்ககாண்டிருக்கிைது. கண்முன்கை  ிற்ைது கைான்று...  
 
 ைப்ைதுகைான்று... அபழப்ைது கைான்று கைவு...  
 
கைவு கைான்ை உண்பம.. கண்முன்கை கண்ணால் 
ைார்த்துக் ககாண்டு...... கண்ணிலிருந்து..... 
காதிலிருந்து....  மூக்கிலிருந்து ைாய்ந்து  
ஓடிவரும் இைத்த தாபைகள்....  
 
 ிபைவுகள் ைின் கதாைர்ந்துக்ககாண்கை 
இருக்கின்ைை.. இல்பல.... இல்பல....  
ைின்கைகய  ிழல் கைான்று உள்ளது. அருணா ைாய் 
கசன்றுவிட்ைாள்.  
 
அந்த கசபலயில்..... அந்த கைங்காலி சுற்ைில்.... அந்த 
ககாப்பு.... அந்தகைச்சு.... அந்த  பை.... ஆ.... ஆ.... அந்தப் ைார்பவயிலிருந்து விலகி... 
மிதி வண்டியின் மணி அடிததாற் கைால யாகைா குறுக்கக வந்தைர்  
 
கத்திக்ககாண்டு ஓடிக்ககாண்டிருக்கின்ைைர்  
இதயங்கள் வலிக்கின்ைை என்கின்ைைர். விக்கி, விக்கி அழுகின்ைைர்.  
நுபழ வாயிலில்  ிற்ககவண்டிய இரு சக்கை வண்டிபய, சீருந்து தள்ளிவிட்ைதைால் 
உைன் மைணம்.... கண்முன்கை ... கண்ணிலிருந்தும்...  
முக்கில் இருந்தும் இைத்தம் ைாய்கிைது. ைள்ளியில் ைிள்பளகபள விட்டு விட்டு 
கசல்லலாம் என்ைிருந்தால் ககாைமாை விைத்து (ஆக்சிகைன்ட்) என்ை கசய்வது 
அைியாது திபகத்த  ிபல. 
மூர்த்தியின் வாழ்க்பகயில் ஏழு ஆண்டுகள் எழுயுகங்களாக கைந்துவிட்ைை.  
ைின்கை க ாக்கிப் ைார்த்தால்...... தூக்கமில்லா இைவுகள்.... தூக்கமில்லா இைவுகள்... 
மயக்கத்தில் கழித்த இைவுகள்.  
 
 
 
 
          வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 03.03.2021   

 சவள்லள காக்லக 

2 
மூலம் : பேராசிரியர் தும்மல இராமகிருஷ்ணா 

துலண பவந்தர், திராவிடப் ேல்கலலக்கழகம், குப்ேம். 

தமிழில் : முலனவர் ோ.அ.முனுொமி, 

திராவிடப் ேல்கலலக்கழகம், குப்ேம்.  
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1. 24.02.2021-நாள் உலகத்தமிழ் சிறப்பாக 

மலர்ந்திருப்பது மகிழ்ச்சியே.  

லடாக் இந்திே-சீனப் பகுதியில் அமமதி நிமல 

ககாள்ளுமானால் இரண்டு நாடுகளும் கபாருளாதார 

வல்லரசுகளாக மாறுவதற்கு வழிவகுக்கும் என 

நம்பலாம் "என்று ஆசிரிேம் பகுதியில் ஆசிரிேர் 

அவர்கள் நிமறவாகச் கசால்லியிருப்பது மிகச் சரியே. 

நல்லயத நடக்கும் என நாம் நம்புயவாம்.  

"பாரதிதாசயனாடு பத்து ஆண்டுகள்-ஈயராடு 

தமிழன்பன் "என்ற புதிே பகுதியின் கதாடக்கயம 

அருமமதான்.  

"பிப்ரவரி என்றாயல நம் நிமனவுக்கு வருவது காதலர் 

தினம் என்றாகி விட்டது துர்பாக்கிேயம "என்ற 

முமனவர் அனபுமணி அவர்களின் கூற்றிமன 

முற்றாக ஏற்பதற்கில்மல. அது ஒரு பகுதியினரின் 

நிமலோக இருக்கலாம்.  

ஆண்டு யதாறும் உலகத் தாய்கமாழி நாளில் விழா 

நடத்திக் ககாண்டாடி வருயவாரின் எண்ணிக்மக 

உேர்ந்துககாண்யட வருகிறது . 

புதிே வரவுகயளாடு  பூத்துக் குலுங்கும் இந்த இதழ் 

தனிச் சிறப்மபப் கபற்றுள்ளது என்பயத எனது 

பார்மவோகும்.  

கவிஞர் பேரா, 

தமிழக அரசின் தமிழ்ச் செம்மல் விருதாளர், 

திருசநல்பவலி. 

 

2.  கிழமம தவறினாலும் உலகத்தமிழ் 

இதழ் காலம் தவிர்க்காமல் உரிே 

யநரத்தில் பேணிக்கிற உன்னத 

நிமலமேப் கபற்றிருக்கிறது அருளின் 

அருளால்! உண்மமயியலயே இதழ் 

நடத்திே பட்டறிவு உள்ளவன் என்ற 

முமறயில் உவமக அமடகியறன். கபருமம 

ககாள்கியறன். 

.....புலவர் இளஞ்செழியன் 

 

3. The feature of the current  number brings 

to mind what Swami Vivekananda affirmed in 

1900. " ..the ideal woman  in India is the 

Mother: the Mother first, and the Mother last....the name 

has been called holy once and for ever, for what name is 

there which no lust can ever approach, no carnality ever 

come near, other than the one word 'Mother'?" 

 

ILango's Kannaki's is spiritual motherhood in relation to 

Manimekalai. Is not Amuda Surabhi a graceful variant of 

the Mystique of Motherhood. Dr K R Srinivasa Iyengar has 

found in Kannaki an emanation of Aadya Sakthi.... An inte-

gral Sakthi protective and fulfilling in its drive towards a 

future!Key note of Peace is struck by Hon'ble Minister in 

alluding to Gandhi's power on humanity.  

 

Linus Pauling was a Nobel Awardee twice, first for his 

Nature of Chemical Bond in Chemistry in 1954, then in 

1963 for his activism for Peace! He was given Gandhi 

Peace Certificate later in India. True,  Peace shall prevail!

On reading Ms Raji Ramaachandran's,  I, recalled what I 

wrote first : It was a burst of verses, … 

 

To the Great Poet  

From the cusp of Mettu Theru's brief claims 

asymptote heart flies to Cuzco 

Peru; in current currant times 

words con avatars of action on show 

from the Pen of Might social, 

obdurate as Vriddhachal 

Inca imperial 

A therapy for to hawk evil 

to intend, subtend and extend a will ! 

1 

 

 O Poet, before the curious mirror 

anti-real, on fact-base the world 

is hurled to turn upside down to err 

and divulge ghost-images unfurled! 

By socio-poetic charter 

quarter by quarter, 

shafts ,from you, archer-darter, 

assail across and in fatal hit 

without miss, to sync the bolus and split! 

                                   2 
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Shall I hail the Inca God and cry 

why He morphed the lark of you 

into a magic Inti, as if,why, 

to know now, no more, not yet and new 

to full, all phases, of quri qinqi 

a golden bird, a Mammon guy 

a cretinous smirk of Eagle nigh?? 

Why He spotted Sun, your umbrella 

to shades of Garuda and Neruda? 

3 

Between the real and the anti-real 

your own triple windows you opened; 

I know your OS, with the digital feel 

crashed the binomial  isms and penned 

Hispanic Cuzco Lion's share 

What Arima Nokku to stare 

a Machu Picchu solar flare! 

Language hears the Tamil organ voice of wrath 

on the stone of Watana worshiping Sun in path! 

4 

What an oval Cromlech to make 

the longest shadow to times ahead! 

What dolmen of cares ago to ache 

the still sad humanity's uncured dread! 

Yaadum ooray, yaavarum kayleer! 

No sugar cane,but a theory queer 

to auto-correct  and steer clear 

of guilt driven lot,- you are in to exhort 

5 

to joy in raymi, the long and short !In Dr TNR'S there is a 

point to ponder. Advaita denies the separability of Lord 

and Being. Siddhanta is clear about them as distinct enti-

ties. Yet they are conjugated in an inseparable relation-

ship. As Heat in Hot water, as Light in Ether!  Something  

like the heat content, say enthalpy! By analogy we try to 

near it. But the doctrine compels an experience. for under-

standing. A supernal Pantheism! More surely and cau-

tiously Pan-Monotheism! Siva alone ! One! Numero 

Uno.Not in the enumerative sense!  One is ONE ever too 

many with ONE's Self existent nature! 

 

A hunch  of conviction is found in Spengler's view of peace, 

its possible yielding to a stagnation in history! Spengler's 

fear is as follows: "  When individual thinkers and idealists 

talk of peace, as they have done since time immemorial, 

the effect is negligible. But when whole peoples become 

pacifistic it is a symptom of senility. Strong and unspent  

races are not pacifistic. To adopt such a position is to abandon 

the future, for the pacifist ideal is a terminal condition that is 

contrary to the basic facts of existence. As long as man contin-

ues to evolve, there will be wars..." 

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

4.Good morning Sir. 

Seeing father article in ulaga Tamil  brings tears 

in the eyes. 

…..Dr Padmanandan  
 

5. ' எங்க ஊர்  மாமல ' கட்டுமர அருமம. 

இேற்மக அளித்த நன்ககாமடோல் மனிதர் 

கபறும் இன்பங்கள் எத்தமன எத்தமன! 

அதமன தங்கள் எழுத்து வன்மமோல் அழகூட்டி 

கமருக்யகற்றி சுமவபபடக் கூறியுள்ள விதம் பலமுமற 

படிக்கத் தூண்டுகிறது.வாழ்க!வளர்க!  

- கவிஞர் திருஞானம், பகாவவ  

 

6. ஹவாய் யபாயே ஆகயவண்டுகமன்ற ஆமசமேத் 

தூண்டிவிட்டீர்கள்!  

- திருமதி லதா மாணிக்கம், பெலம்  

 

7.அவாய் கசப்பல்ஸ் உலக பிரசித்தி கபற்றுள்ளது 

கதரியும். இப்யபாது அந்த அவாய் தீவுகளின் மற்ற 

சிறப்புகள் கதரியும்!   .ஹவாய் மலர்கள் அதன் 

கதாடர்பான கசய்திகள் மனமத ககாள்மள 

ககாண்டது.நன்றி.  

-திரு. ெத்தியமூர்த்தி, ேம்மல், சென்வன  

8.யசாம "கல" வின் "கலய்" பற்றிே கட்டுமர அருமம!  

- திரு. செ. சிவகுமார், வாஷிங்டன் D.C., அசமரிக்கா 

 

9.கசன்ற வருடம் நாங்கள் ஹவாய் 

தீவுகளுக்குச் கசன்றிருந்யதாம். 

மமலகள், கடற்கமரகள், எரிமமலகள், 

மமழக்காடுகள் (rain forests) என நூறு 

மமல்களுக்குள்யள இேற்மகயின் 

பல்யவறு பமடப்புக்கமளப் பார்த்து 

மகிழ்ந்யதாம். பாலியநசிேர்கள் 

இத்தீவுகளுக்கு குடியேறி வரலாறும் அவர்களின் 

கலாச்சாரமும் எங்கமள விேக்க மவத்தது.  

யசாமகல யசாமசுந்தரம் அவர்களின் "கலய்" பற்றிே 

கட்டுமர பசுமமோன ஹவாய் நிமனவுகமள மீண்டும் 

ககாண்டு வந்தது! "கலய்" மாமலகமளப் பற்றி பல 

புதிே கசய்திகள்.  அந்த மலர்கமளப் யபால "நிகழ் 

காலத்மத அனுபவித்து வாழ்யவாம்" என்ற 

அருமமோன தத்துவம் எங்கள் உள்ளங்களில் 

ஒலித்துக்ககாண்யட உள்ளது. நாம் அமனவரும் அந்த 

மலர்களிடமிருந்து கற்றுக் ககாள்ளயவண்டிே 

இன்றிேமமோத பாடம் அது! 

- உமா & விபவக், சேன்சில்பவனியா, அசமரிக்கா   
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அறுபத்தி நான்காம் உலகத் தமிழிதழில், 

அமமச்சர் அவர்கள் காந்திேடிகமள 

மகாத்மா என்று முதலில் அமழத்தது தாகூர் அல்லர், 

தமிழரான திரு.க.சுப்பிரமணிேம் அவர்கயள என்ற 

உண்மமயிமனத் கதளிவுபடுத்தியுள்ளது சிறப்பு ஆகும். 

காந்திேக் ககாள்மக வழி நடந்த அறுவர் அமமதிக்கான 

யநாபல் பரிசு கபற்றும், காந்திேடிகளுக்கு அப்பரிசு 

இறுதிவமர வழங்கப்படாதது ஒரு விந்மதயே! 
 

ஆசிரிேம் பகுதி, இந்திே சீன நாடுகளின் எல்மலக் 

யகாட்டுப் பகுதிகளில் உள்ள இடர்மிகு நிமலமே 

விளக்குகிறது. பாங்காங் ஏரிப்பகுதியில் பமடகள் 

திரும்பப் கபறப்பட்டதுயபால, மற்ற பகுதிகளிலும் 

அமமதிச் சூழல் ஏற்பட யவண்டும் அயத யநரத்தில், 

நமது பமடகளின் விழிப்பான கண்காணிப்பு 

எப்யபாதும் யதமவ என்பமத விரிவாக விளக்கியுள்ளது.  
 

யபராசிரிேர் அரசு அவர்கள் கட்டுமரயில், சமசுகிருதம் 

தமிழ் கதாடர்பான  எதிர்மமறக் கருத்துகளில் 

கபரும்புலவர் நீ.க. அவர்கள் கதாடக்க காலத்தில், 

தமிமழ முதன்மமப்படுத்தும் கரந்மதத் தமிழ்ச் சங்க 

வழியில் கசேல்பட்டுள்ளார் என்ற கசய்திமே 

அளித்துள்ளார். 
 

ஔமவ மூதாட்டியின் ஆத்திசூடிக் கருத்து அழகுறப் 

பன்கமாழிகளில் கமாழி கபேர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

வீழ்ந்து வணங்கும் பக்திப் பாடலிலும், வீரச்சுமவ 

ததும்பும் பாரதிோரின் பாடல் சிலிர்ப்பூட்டுகிறது.  

ஓய்வுகபற்ற யபராசிரிேர் திரு. சங்கர நாராேணன் 

அவர்களின் அருந்தமிழ்த் கதாண்டிமன, அவர் வழியே, 

அழகுறு ஆங்கிலத்தில், முமனவர்.அருள் ஐோ யபாற்றி 

எழுதியுள்ள அவ்வப்யபாது பகுதி, யபராசிரிேரின் 

கபருமமகமளச் சீராக விளக்குகிறது.  

முமனவர் யசாமகல அவர்களின் அவாய் தீவுக்கட்டுமர 

கவகு சுமவோக அமமந்துள்ளது.  
 

மாமலேணிவிக்கும் வழக்கயம இல்லாத 

அகமரிக்காவின் ஒரு பகுதியில், மாமல அணிவித்து, 

முத்தமிட்டு வரயவற்கும் வழக்கம் இருப்பமதயும், 

கலய் மாமலகள் குறித்த சிறப்புத் தகவல்கமளயும் மிக 

அருமமோகப் பதிவு கசய்துள்ளார்.  
 

யதன் துளி 1 பூம்புகாரின் கபருமமகமளப் பூவினிே 

கசாற்களால் யபாற்றுகிறது. பிரிட்டிஷ் கடல் ஆய்வாளர் 

திரு. கிரஹாம் யஹன்காக் என்பவர் தமது ஆழ்கடல் 

ஆராய்ச்சிகளின் மூலம், பூம்புகார் தமிழர் நாகரிகம் 

கி.மு.8000ஆண்மடச் யசர்ந்தது என்று நிறுவிே 

கபருமமமேயும் யசர்த்திருக்கலாம்.  
 

யதன் துளி 2 கபாறிோளர் கபருமகன் கபன்னி குக் 

அவர்களின் கபரு மனமதயும், உேர்ந்த உள்ளத் மதயும் 

கவளிப்படுத்துகிறது. 
 

திருமதி ஞானா அவர்களின் கட்டுமர, அேலகத்துத் 

தமிழர்களின் பிள்மளகளுக்குத் தமிழ்கமாழிமேக் 

கற்பிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கமள மிகத் கதளிவாக 

விளக்குகிறது. இமவ, நம் அரசின், தமிழ் வளர்ச்சித் 

உமரயவந்தர் ஔமவ துமரசாமி ஐோ அவர்களின் 

கட்டுமரப் பகுதி, சுமவமிகு சூளாமணியின் 

சிறப்புக்கமளத் தமகவுற விளக்கிடும் அழயக அழகு! 

அக் காவிேம், கபருங் காவிேங்களுள் ஒன்றாக மவத்துப் 

யபண யவண்டிே கபற்றியுமடேது என்பமத அறிஞர் 

கபருமான் அருமமோக வலியுறுத்தி உள்ளார். 
 

திரு.கசல்லத்தம்பி அவர்களின் கட்டுமர, உயராமிலும், 

பிரித்தானிோவிலும் கிறித்துவம் பரவிே விேப்பிற்குரிே 

விதத்மத அழகாக விளக்குகிறது, அறிஞர் முருகயவள் 

அவர்களின் கார்த்திமக விளக்கீடு கட்டுமர, இமறவமன 

ஒளிவடிவில் உலகின் அமனத்துச் சமேங்களும் கண்டு 

வணங்கும் உேரிே நிமலமே உமரத்து, நிமறவுற்று 

இருப்பது சிறப்பாகும்.  
 

மூதறிஞர் மாணிக்கனார் கமலயுணர்வின் வமககமளக் 

கவினுற விளக்கி, அவற்றுள் யகாயிற்கமலயின் தனிச் 

சிறப்பிமனத் கதள்களன விளக்கியுள்ளார்.  
 

முமனவர் யதவி அவர்களின் கட்டுமரயில் வரும் 

குழந்மதப் பாடல்கள் அமனத்துயம சிறப்பாக 

இருப்பினும், குழந்மதக் கவிஞரின் பாடல்கள் கூடுதல் 

சிறப்புடன் நம் சிந்மதமேக் ககாள்மளயிடுகின்றன.  
 

திருமதி இராஜி அவர்களின் கட்டுமர, பாயவந்தருக்கும் 

தமிழன்பனுக்கும் இமடயே நிலவும் இமடேறாத 

பந்தத்மதயும், நூலின் சிறப்மபயும் அழகாக 

விளக்குகிறது.  
 

தமல நிமிர்ந்த அடக்கம் என்ற புதுமமோன தமலப்பில் 

தமிழ்ச் கசம்மல் திரு. கமய் கண்டான் அவர்கள் எழுதும் 

கட்டுமர, அறிவிேல் உண்மமகள் மதங்களின் 

மடமமோல் மமறக்கப்பட்டிருந்த நிமலமேயும், ஆழப் 

புமதத்தாலும் அடங்காது கவளிோகும் வல்லமம 

உண்மமக்கு உண்டு என்பமதயும் கதளிவுறுத்துகிறது.  

திருமதி சீமத அவர்களின் கட்டுமர, மபந்தமிழ்ச் சித்தர் 

பட்டினத்தடிகளின் கமதமேப் பாங்குடன் 

விவரிக்கின்றது.    
 

முமனவர் அன்புமணி அவர்களின் கட்டுமர, 

தாய்கமாழித் திருநாளின் முக்கிேத்துவத்மத 

விளக்குவதுடன், பிப்ரவரி மாதம் என்றாயல காதலர் 

நாள் மட்டுயம ககாண்டாடப்படும் கவலுறு நிமலயின் 

அவலத்மத எடுத்துமரக்கிறது.  
 

திரு.சனார்த்தனன் அவர்களின் கட்டுமர மமலோள 

கமாழி இலக்கிேத் யதாற்றுவாமேயும், மாகவி 

எழுத்தச்சன் அவர்களின் சிறப்மபயும் நன்கு 

விளக்குகிறது. எழுத்தாளர்கமளப் பாராட்டி மகிழும் 

யகரள மக்கள் எழுத்தச்சனின் பிறந்தநாமள இன்றும் 

சிறப்புறக் ககாண்டாடிப் யபாற்றுவது, நம் தமிழ் மக்கள் 

சிந்திக்க யவண்டிே ஒன்றாகும்.   

 

..... திரு.துவர தனோலன் 
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திரு.அறிவரசன், ேளைளமச் பசயைகத்தின் பமோழிப யர்ப்புத்துளையில் துளை 

இயக்குநரோக அரும் ணியோற்றியவர்.  அவர் 1982ஆம் ஆண்டு பேோகுத்து 

ளவத்திருந்ே அகரோதிச் பசோற்களை அவர் நிள வோக பவளியிடுகிபைோம். 

201 Ambassador  தூதுவர் 

202 High commissioner   (Common wealth countreis) துணைத் தூதுவர்கள் 

203 

 All India council for  Technical Education (AICTE) 

Act அணைத்திந்திய ததொழில்நுட்பக் கல்விமன்றச் சட்டம் 

204 Anti-espionage operation counter espionage உளவறிதல் தடுப்பு நடவடிக்ணக 

205 Anti- defction Bill (Act) கட்சித்தொவல் தணடச் சட்டம் 

206 Attache உயரலுவலர் 

207 At the approaches and along the perimeter முகப்பிலும் புறஎல்ணலயிலும் 

208 Accessories துணைக் கருவிகள் 

209 At the adjourned  with meeting தள்ளிப்பபொடப்பட்டு இப்பபொது நணடதபறும் கூட்டம் 

210 All round increase எல்லொப் தபொருட்களின் விணல உயர்ந்துவிட்டது 

211 Average collection per hour-per day in a bus 

நொதளொன்றுக்குப் பபருந்து ஒன்றுக்கு வசூலொை சரொசொித் 

ததொணக 

212 

Average fixed cost per hour per day in a bus before  

M.V Tax and depreciation 

நொதளொன்றுக்குப் பபருந்து ஒன்றுக்கு நிணலயொை சரொசொி 

அடக்கச் தசலவு (பமொ.வ.வொி, பதய்மொைம் ஆகியவற்றிற்குத் 

ததொணக ஒதுக்குவதற்கு முன்ைர் 

213 Average depreciaation per day per hour in a bus 

 நொதளொன்றுக்குப் பபருந்து ஒன்றக்கச் சரொசொி பதய்மொைத் 

ததொணக 

214 Average cash generation per chour per day…. 

 நொதளொன்றுக்குப் பபருந்து ஒன்று  சரொசொியொக திரட்டிய 

தரொக்கத் ததொணக 

215 Average K.M. bus operated  per hour /per day ஒரு பபருந்து ஒரு நொளில் சரொசொியொகப் பயைத் தசய்த கி.மீ 

216 Adoption counter  ஒத்த எதிர் உறுதி தமொழி 

217 Absolute (which was later on made absolute) இது பின்ைர் நிரந்தர ஆணையொக ஆக்கப்பட்டது 

218 Associate sectior  இணைத்துணற 

219 Anna medals for Gallantry அண்ைொ வீரப்பதக்கம் 

220 Area oriented programme 

குறிப்பிட்ட பகுதியன்  வளர்ச்சிணய ணமயமொகக் தகொண்ட 

திட்டம் 
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"ைிைர் க ாயும் தம் க ாய்கைால் கைாற்ைி, 
  அைைைிதல் சான்ைவர்க்கு எல்லாம் கைன் " 

                          -  ல்லந்துவைார் 

                          - கலித்கதாபக, 139 
 
ைிைருபைய துன்ைத்பதயும் தம் துன்ைமாக எண்ணி, அத்துன்ைத்பதப் 
கைாக்குதல் சான்கைார்களின் கைபமயாகும்.        

        - முபைவர் ஆ.மணவழகன் 
 
Others' woes as theirs 
the goodly ones feel, duty bound and wipe them out. 

 
        - Kalittokai-139 

                     கமாழிகையர்ப்பு 
                      முபைவர்  .அருள் 
 
 
दूसर ों का पीडा क  अपने कष्ट के रूप में मानकर , उस पीडा क  
ननकलना ही मह न्नथ के कर्तव्य हैं। 
कनलत्त है-  १३९, नल्लोंरु्वनार         
 

        இந்தியில் 
        முபைவர் கசள.வீைலட்சுமி  

த ால்லிலக்கியத் த ாரணம் - 4 
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  இளபமயில் கல்வி சிபலயின் எழுத்து என்ைர். ஒளபவயின் வாக்கு அமுத 

வாக்கு. ஆத்திசூடி, ககான்பை கவந்தன்,  ல்வழி,  ன்கைைி, மூதுபை 

ஆகியவற்பை மைைம் கசய்யும் வழக்கம் முன்ைாளில் இருந்தது. 

  விபளயாடும் ைருவத்திகலகய கவதமாக கற்ைபமயும் ஆத்திசூடிபய இந்தி, 

கதலுங்கு, கன்ைைம், மபலயாளம் ஆகிய கமாழிகளில் ஒரு கதாைைாக எங்கள் 

கமாழிகையர்ப்புத் துபையின் திருமுகங்களாை ம.கைான்பையா பூைதி ைாஜா, 

கக.எஸ்.ைைத்குமார், திருமதி.அஜிதா ைர்ைைாஸ் ஆகிகயாரின் ஆத்திசூடி 

கமாழிகையர்ப்பு நூல்களாக இந்தி, கதலுங்கு, கன்ைைம், மபலயாளம்  ான்கு 

கமாழிகளில் உலகத் தமிழைாய்ச்சி  ிறுவைத்தில்  24.02.2016  ாளில் 

கவளிவந்தது.  

  அைிஞர்கள் கதாைங்கி இபளஞ்சிறுவர்கள் வபை ஆத்திசூடிபயப் ைடித்து 

மகிழ்வார்கள். ஆத்திசூடிக்கு அைிஞர் கைருமக்கள் உபைகயழுதியகதாடு 

 ாற்ைதுக்கும் கமற்ைட்ை ஆங்கில அைிஞர்களும் கமாழிகையர்த்துள்ளைர்.  
கைந்த 65 வாைங்களாக ஆத்திசூடி கதாைர்களின் கமாழியாக்கத்திபை 

உலகத்தமிழிதழில் கவளியிட்டு மகிழ்கிகைாம். 

ஆத்திசூடி முேற்பை உைகு ! 
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மதோைரப்ுக்கு 

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

ulagathamizh.blogspot.com 

ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 

போரச்வக்கும்... படிப்புக்கும்... 


