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பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாள் விழா! 
மாண்புமிகு அமமச்சர் உமர - 13.09.2018 

திரு.க.ோண்டியராசன் 
மோண்புமிகு தமிழ் ஆடச்ி மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்

  பெரியாரின் முதன்மைச் சீடரானார் 

அண்ணா. அரசியல், சமூகப் ெணிகளில் 

ைட்டுைின்றி, தனிப்ெட்ட முமறயிலும் 

அண்ணா அவர்கமளத் தம்முமடய ைகன் 

பொலபவ அக்கமறபயாடு கவனித்துக் 

பகாள்ளத் பதாடங்கினார் தந்மத பெரியார். 

 

 அதன் ெிறகு 1948ம் வருடம், நமடபெற்ற 

ைற்பறாரு ைாநாட்டில் பெசிய தந்மத பெரியார்,  

 

  “அண்ணாதுமர ெடித்தவர், ெகுத்தறிவுவாதி, 

நல்ல எழுத்தாளர், பெச்சாளர்.  அத்துடன் 

உங்கள் அெிைானத்மதப் பூரணைாகப் 

பெற்றவர், வாலிெர்.  அவர் ஒருவபர பொதும் 

நம்மை வழிநடத்திச் பசல்ல” என்றார்.  பைலும் 

அவர், “வயதான தந்மத தன் பொறுப்மெ 

ைகனிடம் ஒப்ெமடத்துவிடுவதுதான் நியாயம்.  

உலக நமடமுமறயும்கூட.  ஆகபவ, நான் 

இன்று எனது பெட்டிச் சாவிமய 

அண்ணாவிடம் உங்கள் முன்னிமலயில் 

பகாடுத்து விடுகிபறன்” என்று கூறிச் 

சாவிமயக் பகாடுத்தார். 

 

  இப்ெடித் தந்மத பெரியாரால் தைிழகத்துக்கு 

வழிகாட்டியாக வழங்கப்ெட்ட ஒரு ைாபெரும் 

பகாமடதான் பெரறிஞர் அண்ணா அவர்கள்.  

1967ம் ஆண்டு திராவிட முன்பனற்றக் கழகம் 

முதன் முதலாக ஆட்சிமயப் ெிடித்தபொது, 

ஆளுநர் உஜ்வல் சிங்கிடம் ஆட்சி அமைக்கும்  

உரிமைமயக் பகாரிவிட்டு, தந்மத பெரியாரிடம் 

ஆசி பெற விரும்ெிய அண்ணா, திருச்சிக்குச் 

பசன்று தந்மத பெரியாமரச் சந்தித்தார்.  

திராவிடக் கழகத்தில் இருந்து விலகி, தனி 

இயக்கம் பதாடங்கி ஆட்சிமயப் ெிடித் 

திருந்தாலும், அந்தச் சந்திப்ெில் பநகிழ்ந்து 

இருவரும் என்ன பெசுவபதன்பற பதரியாைல் 

அமைதியாக அைர்ந்திருந்தனர்.   

 

 தந்மத பெரியார், “எத்தமன கருத்து 

பவறுொடுகள் நைக்குள் இருந்தாலும், 

இப்பொது என்னிடம் ஆசி பெற வந்திருப்ெமத 

எண்ணி நான் கூச்சப்ெடுகிபறன்” என்றார். 

 தனிப்ெட்ட வாழ்க்மக, சமூக வாழ்க்மக 

என்று ெிரித்தறிய முடியாதெடி வாழ்ந்தவர் 

அண்ணா.  இந்தியா சுதந்தரம் பெற்ற முதல் 

இருெது ஆண்டுகளில், அவருமடய அரசியல் 

சமூகக் பகாள்மககள், நடவடிக்மககள்தான் 

தைிழ்நாட்டின் தமலவிதிமய உருவாக்கின 

என்றால் அது ைிமகயில்மல.  

 

வளரும்... 
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  “பதசிய கல்விக் பகாள்மக 2020" சூமலத் திங்கள் 20ஆம் நாள் ைத்திய அமைச்சரமவக் 

கூட்டத்தில் முன் மவக்கப்ெட்டு ஒப்புதல் அளிக்கப்ெட்டுள்ளது.  எதிர்கால இந்தியாவிற்கான 

இத்திட்டம் கல்வித்துமறயில் ஒரு புதிய ொமதமய அமைத்துக் பகாடுக்கத் 

திட்டைிட்டுள்ளது. 

   பநரிய அணுகுமுமற, அமனவருக்கும் சைைான வாய்ப்பு, 

அகில உலகத்திற்கு ஏற்ற தரம், பொருளாதாரத்திற்குப் ெமக 

தராத கட்டமைப்புத் திட்டங்கள் அமனத்தும் இத்திட்டத்தில் 

ஆய்வு பசய்ய கருதப்ெடுகிறது.  

  எண்ணும், எழுத்தும் கற்று, ெண்ணும் ெல்வமக அறிவியல் 

ெகுப்ொய்வுகளும் அறிந்து, ொரதநாடு ொருக்பகல்லாம் 

திலகைாக வித்திடப்ெட்டுள்ள இத்திட்டத்மத எடுத்துச் பசல்வது 

நம் மககளில்தான் இருக்கிறது.   

 மும்பைாழிக் கல்வி என்ெபதல்லாம் ைருட்சிமயத் தருவது.  

இருபைாழிக் பகாள்மக பொதும் என்று பெரறிஞர் அண்ணா வலியுறுத்தியமத இந்த நாடு 

ஏற்று வருகிறது.   

  பைாழியில் மக மவக்கும்பொது விழியில் மக மவக்கிபறாபைா என்கிற எரிச்சலும், 

புமகச்சலும் ஏற்ெடுகின்றன.  

  ஆயிரம் முமற சிந்தித்து, அறிஞர்கள் ெலமுமற கூடி ஒருைித்த கருத்மத அமடவமதப் 

ெற்றி ஆழ்ந்த சிந்தமனமய வளர்க்க பவண்டும்.   

   அவசரக் பகாலத்திற்காக ைாவுத்தூமள அங்குைிங்கும் இமறத்துவிடக் கூடாது.  

அவசரக் பகாலம் அலங்பகாலைாகக் கூடாது. 

           எண்ணித் துணிக கருைம் துணிந்தெின்  
           எண்ணுவம் என்ெது இழுக்கு  ( 467) 

ஆசிரியர் உமர ! 

கல்வித் திருத்தச் சிந்தகன! 
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ஆங்கில வாணி !   

தவத்திரு விபுலானந்த அடிகள் 

  இவ்வுவனம் பெரழகுமடயது.  இதன் 

நடுவிபல கமல ஞானத்தருவிருந்தது.  அதன் 

கனிமய உண்ண பவண்டாபைன்று 

ஆதித்தந்மத தாயாருக்கு ஆண்டவன் 

ஆமணயிட்டிருந்தனர்.  சாத்தான் அவர்கமள 

வஞ்சித்துக்கனிமய உண்ணுைாறு பசய்தனன்.  

அக்குற்றத்திற்காக அத்தனும் அவ்மவயும் 

பூபலாக சுவர்க்கைாகிய உவவனத்திலிருந்து 

துரத்தப்ெட்டனர்.  இதுபவ காப்ெியத்தின் கமத.  

  பசகசிற்ெியார் காலம் கி.ெி. 1564 முதல் 1616 

வமர ஆகும்; ைில்தனார் காலம் 1608 முதல் 

1674 வமர ஆகும். டிமறடன் என்னும் 

அகலக்கவி 1631 முதல் 1700 வமரயும் 

வாழ்ந்தார்; ொப்பு என்னும் இலக்கணக்கவி 

1688 முதல் 1744 வமர வாழ்ந்தார். 

  ெதிபனழாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிபல 

ஆங்கிலபைாழி வழங்கிய ைக்களின் பதாமக 

ஐம்ெது இலட்சைாகும். ஐம்ெது இலட்சம் 

என்றால் அமரக்பகாடி. இந்நாளிபல இலங்மகத் 

தீவிபலயுள்ள சனத்பதாமகயினும் குமறந்த 

எண்ணிக்மகயுள்ள  ைக்கபள, அந்நாளில் 

ஆங்கில நாட்டில் வாழ்ந்து ஆங்கில பைாழிமய 

வழங்கினார்கள்.  

  முந்நூறாண்டு எல்மலயினுள்பள ஆங்கில 

பைாழிமயத் தைது தாய் பைாழியாகக் 

வழங்குபவார் பதாமக நாற்ெது ைடங்கு 

பெருகிவிட்டது.  

ெிரித்தானியாவிபல, இந்நாளில் வாழும் நாலமரக் 

பகாடி ைக்களும், அபைரிக்க ஐக்கிய ைாகாணம், 

கனடா, அவுஸ்திபரலியா, பதன் ஆப்ெிரிக்கா 

முதலிய குடிபயற்ற நாடுகளில் வாழ்பவாருைாக 

இருெது பகாடி ைக்கள் ஆங்கில பைாழிமயத் 

தாய்பைாழியாகக் பகாண்டவர்கள் இந்நாளில் 

இப்பூவுலகில் வாழ்கின்றனர். அஃதன்றியும் 

ஆங்கிலரது ஆமண பசல்லும் இந்தியா முதலிய 

நாடுகளிலும், ெிற நாடுகளிலும், ஆங்கில 

பைாழியறிவு உள்பளார் பதாமக இன்னும் 

ெலபகாடியாகும். 

    

 

 கி.ெி. 1882 முதல் 1901 வமரயும் ெிரித்தானிய 

சக்கராதி ெத்தியத்திமன ஆளுமக புரிந்த 

விக்படாரியா இராணியாரின் காலம் ஆங்கில 

நாடு ெல துமறயிலும் சிறப்பெய்திய காலைாகும். 

  ெதிபனட்டாம் நூற்றாண்டின் ெிற்ெகுதியிபல 

பதான்றிய உவால்டர் ஸ்பகாட் (1771-1832), 

உபவட்சுபவத் (1770-1850) என்னுங் 

கவிவாணர்கள் ெத்பதான்ெதாம் நூற்றாண்டின் 

முற்ெகுதியிலும் வாழ்ந்தார்கள். 

வளரும்... 
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கீழ்சம அகை்று 

Desist doing mean deeds 

كف عن األعمال الدنيئة  

永不放棄善行 
വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം ഉപേക്ഷിക്കുെ  

कुकृत्य तजो | 
నీచమ ైన గుణాలను తొలగ ించు  

ನೀಚವಾದ ಗುಣಗಳನ್ುು ತೊಲಗಿಸು   

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्त्तचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೊಡಿ 

 

 

நீலத் திரைக்கட லலோைத்திலல - நின்று 

நித்தம் தவஞ்செய் குமரிஎல்ரல -வட 

மோலவன் குன்றம் இவற்றிரடலே - புகழ் 

மண்டிக் கிடக்குந் தமிழ்நோடு  

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 
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அவ்வப்போது!  

முகனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

XVI 
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"What mattered (Thiruvalluvar) was not metaphysics, dogma, creedal ad-

hesions  or regular ritualistic practices but rather the reality of everyday 

life with its constant need for nuances of understanding and behaviour. 

Thirukkural, thus, became the crystallization of ripe wisdom and sage 

counsel and utilizing good sense.”  

  -  Prof. Dr. K. R. Srinivasa Iyengar. 

 

  Dr.Jeevendiren Chemen rightly can be called as the disciple of Thiruvalluvar, has ded-

icated his life to the art of living of the divine text.  

 

  "Thirukkural is a treatise par excellence on the art of living.“ Attributed to the 

love of the Tamil Language and the Ethical way of living 

taught by the canonized saint, he has translated this 

உலகப்பொதுைமற (Universal Treatise) into English and also 

French which is one of the official languages of     Mauri-

tius where he is an Associate Professor in the world re-

nowned Mahatma Gandhi Institute, Mauritius. On the eve 

of celebrating Thiruvalluvar day in January 2020, he or-

ganizes events and competitions on Thirukkural in the In-

stitute. 

 

  Apart from teaching students the moral ethics and art of living propounded in the 

Thirukkural, he has published a number of articles in local and international journals on 

language teaching/learning, sociolinguistics and literature, besides supervising disserta-

tions. He has published three books ‘Spoken Tamil:   His books Spoken Tamil: The Easy 

Way Book 1, 2, 3 published by the Tamil Speaking union mark the beginning of a new 

era where Tamils of Mauritius learn the basics of their mother tongue with confidence 

and a sense of Identity. The abundance and versatility of his works are impressive. He 

is also an external Examiner at PhD level for a number of Foreign Universities. 

A Guide to Good Life in our Times 

https://en.wikipedia.org/wiki/K._R._Srinivasa_Iyengar


 
ஆசிரியர் ேகுதி 

09 

  His translation of Thirukkural from Chapter 1 to 24 only has been completed and be-

ing published with English version and French version along with a detailed Tamil mean-

ing as well Transliteration.  

 

  His choice of Pursuing Tamil as tertiary studies proves his love and respect towards 

Tamil attributing him to serve Tamil people.  He has executed projects on Spoken Tamil 

in the Siva Subramanian Temple of Goodlands, Valluvar Arivagam of Bell Village and 

Shanda Coonananda Sabay of  Vacos. 

 

  The blessings of Goddess Meenakshi and the unique Scholarship from the Common 

wealth has paved way for him to Madurai the cradle of Tamil Culture where he studied 

Masters in Tamil Literature and went up to do his Doctoral program at Madurai Kamaraj 

University under the able guidance of Dr.Needhi Vanan and completed his thesis suc-

cessfully and the topic (Ethnic Identity Role Of Language and Religion among Tamil Im-

migrants of Mauritius) was so intricate and acceptable by the academic circle by and 

large. He proved true and loyal to his scholarship and he has been a singular person till 

date in availing Common Wealth Scholarship for Tamil Studies from Mauritius.  

 

  His greatness made him command respects by all the academicians and people from 

all walks of life. With a great personal pride as a Tamil I take this opportunity to felici-

tate Dr.Jeevendiren Chemen. 

 

  It is my earnest hope that Jeevan’s work should be known to millions and deserve to 

be encouraged as he has to complete the other chapters of Thirukkural and inspire his 

students and the future generation about Tamil language, Tamil culture. 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   
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  பகாபரானா மவரசுக்கு அடுத்து தற்பொது 

அபைரிக்காவில் ெரவி வரும் அடுத்த பதாற்று 

சிமல உமடப்புக்கள். முன் கூட்டிபய 

திட்டைிட்டு, பசய்தித்தாள்களில் விளம்ெரப் 

ெடுத்தி, சிமலகள் திறந்தது அந்தக் காலம். 

அறிவிப்பெயின்றி கூட்டைாகத் திரண்டு 

சிமலகமள அகற்றுவது இந்தக் காலம்! 

  கடந்த பை ைாதம் ஜார்ஜ் ெிலாய்ட் என்ற 

ஆப்ெிரிக்க அபைரிக்கர், காவலர்களின் அடக்கு 

முமறயில் இறந்ததால் ைறுைலர்ச்சி பெற்ற இந்த 

சிமல உமடப்பு இயக்கம், ஆப்ெிரிக்க  

அபைரிக்கர்கமள அடிமைகளாகபவ மவத்தி 

ருப்ெதில் முமனப்ொக இருந்த அபைரிக்காவின் 

பதன் ைாநிலங்களில் (Confederacy States) 

பதாடங்கி தற்பொது உலபகங்கும் ெரவி 

வருகிறது. 

 

 

 

 

 

  1860-இல் ஆெிரகாம் லின்கன் 

அதிெராகியதால், கருப்பு நிறத்தவமர 

அடிமைகளாக மவத்துக் பகாள்ள முடியாத 

சூழ்நிமல உருவாகியது. இதன் விமளவாகத்  

தனி நாடாகப் ெிரிந்த பதற்கு ைாநிலங்களில்,  

பவள்மளயரின் உயர் நிமலக்குப் பொராடிய 

தமலவர்களுக்குச்    சிமலகளும், நிமனவுச்  

 உலகதத்மிழ் | 05.08.2020  

சின்னங்களும் பெருகின.  அவற்றின் ைீது 

பதாடங்கிய விவாதங்கள் லிங்கன் நிமனவுச் 

சின்னங்கமளயும் குறி மவத்தன.  

 

 

 

 

 

  அபைரிக்காவில் உள்ள நிமனவுச் சின்னங்கள்  

என்றாபல  ைனதில் வருெமவ நியூயார்க்கில் 

உள்ள சுதந்திர பதவியின் சிமலயும்,  பதற்கு 

டக்பகாட்டா ைாநிலத்தில் உள்ள ைவுண்ட் 

ரஷ்பைார் பதசிய நிமனவகமுபை  ஆகும்.  

கண்மணக்கவரும் கருப்பு ைமலயில் (Black 

Hills), வாஷிங்டன், பஜெர்சன், ரூஸ்பவல்ட், 

லின்கன் ஆகிய புகழ் பெற்ற நான்கு 

அதிெர்களின் முகங்கமளச் பசதுக்கி  

மவத்துள்ள ெிரம்ைாண்டைான பதாற்றம்  

அபைரிக்காவில் ொர்த்து ரசிக்க பவண்டிய காட்சி.  

கருப்பு நிறத்தவரின் உரிமைகளுக்கு 

அடித்தளைிட்ட லின்கன், 1862-இல் 38 

அபைரிக்க இந்தியப் ெழங்குடியினமர ஒபர 

பநரத்தில் தூக்கிலிடச் பசய்து, அவ்வினத்மதப் 

பொரில்  அழித்தவர். வாஷிங்டனும், பஜெர்சனும் 

அடிமைகமள மவத்திருந்தவர்கள். எங்களின் 

நிலத்மதயும் ைமலமயயும் எடுத்துக்பகாண்டு 

அவர்களுக்கு நிமனவுச் சின்னம் மவத்தது 

பகாடுமை எனக் குரல் பகாடுக்கின்றனர் 

அபைரிக்க-இந்தியத் பதால்குடியினர். 

 

 சிமல உமடப்பு விழாக்கள்! 

முகனவர் மசாேசல மசாேசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 
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  அபைரிக்காமவக் கண்டு ெிடித்த 

பகாலம்ெசின் தமல ைட்டும் எப்ெடித் 

தப்ெிக்கும்? அபைரிக்க ைண்ணின் 

மைந்தர்களான பதால்குடி ைக்கமள அழித்து, 

பவள்மளயரின் ஆதிக்கத்திற்கு வித்திட்ட 

வபரன்ெதால்,  பகாலம்ெஸ்  சிமலயின் தமல 

ொஸ்டன் நகரில் துண்டிக்கப்ெட்டது. 

ரிச்ைண்ட் நகரில் இருந்த பகாலம்ெஸ் சிமல 

ஒரு ஏரிக்குள் தள்ளப் ெட்டது.   

 

 பகாலம்ெசின் தமல உருண்டது பொதாது, 

அவர் பெயர் பகாண்ட அபைரிக்கத் தமல நகர் 

(Washington D.C. - District of Columbia), 

ஒமைபயா ைாநிலத்தின் தமலநகரம் 

பகாலம்ெஸ் ஆகியவற்றின் பெயர்கமளயும் 

ைாற்றபவண்டும் என்ற குரல்கள் ஒலிக்கத் 

பதாடங்கியுள்ளன. 

  இவற்றின் ெிரதிெலிப்ொக, இங்கிலாந்தில் 

காந்தி சிமலமய அகற்ற பவண்டுபைன்ற 

பகாரிக்மக வலுப்பெற்றுள்ளது. இந்திய 

விடுதமலக்குப் பொராடிய காந்தி பதன் 

ஆப்ெிரிக்காவில் வாழ்ந்த பொது அந்நாட்டின்  

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   

கறுப்ெினத்தவமர ைதிக்காதவர் என்ெபத 

அவர்களின் குற்றச்சாட்டு.  இபத 

காரணத்திற்காக 2018-இல் கானா நாட்டில் 

கானா ெல்கமலக்கழக வளாகத்தில் இருந்த 

காந்தி சிமல அகற்றப்ெட்டது. 

  சிமலகமள அகற்றுவது அபைரிக்க 

வரலாற்மற அழிப்ெதற்கான முயற்சி, வாழ்வில் 

தவறு பசய்யாத ைனிதர்கள் யார்? என்ெது, 

சிமல அகற்றும் பதாற்மற எதிர்ப்பொரின் 

கருத்து . சிமலகளின் மூலம் அபைரிக்காவின் 

வரலாற்மற தவறாக பவளிப்ெடுத்திய 

அநீதிகளுக்கு விடிவு வந்துள்ளது என்கின்றனர் 

சிமலகமள அகற்றும் பொராளிகள்.  

 

 

 இந்தியாமவ  ஆங்கிபலயர்கள் அடிமை 

நாடாக ஆண்டிருந்தாலும், இந்தியர்கள் 

பெரும்ொலான ஆங்கிபலயர்கள் சிமலகமள 

அருங்காட்சியகங்களுக்கு ைாற்றி அவற்றின் 

கமலத்திறமனயும், வரலாற்மறயும் ொதுகாத் 

துள்ளது பொல் அபைரிக்கர்களும் பசய்ய 

பவண்டும் என்ெது ைற்பறாரு கருத்து. 

எவ்வழியில் அபைரிக்கா பசல்லும் என்ற 

பகள்விக்கு காலம் தான் விமட தரும். 
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  இவ்வாபற ைண்பணண்பணய், காற்சட்மட, 

மகச் சாத்து, மகபயழுத்து முதலிய ெல தூய 

தைிழ்ச் பசாற்கள் பொது ைக்களால் 

புமனயப்பெற்றிருக்கின்றன.  இதுதான் 

கமலச்பசால்லாக்கத்திற்கு அடிப்ெமடயான 

வழியாகும். 

 இதனால், நாம் கடபன வாங்கப்ெடா 

பதன்ெதுைில்மல.  இமயபு நூலில் ide, ite, ate 

ஆகிய விகுதிகள் ைிகச்சுருங்கிய வமகயில் 

விரிந்த பொருமளப் ெயப்ெதற்பகற்ெத் தைிழில் 

அடு, அற்று, ஏற்று என்னும் விகுதிகமளப் 

புமனந்து பகாள்ளல் நன்பறயாகும்.  பெனா, 

பைமச முதலிய ெிறபைாழிச் பசாற்கமளக் 

கீழ்க்கண்ட கட்டுப்ொடுகளுக்குட்ெட்டுக் 

பகாள்ளலாம்.  அமவயாவன : 

(அ) புனல் என்னுஞ் பசால் வழக்கிருப்ெினும், 

அஃது பவறு பொருமளப் (நீபராட்டம்) 

ெயப்ெதால் மவத்தூற்றி' என்னும் 

ைமலயாளத்தில் வழங்கும் தூய தைிழ்க் காரணப் 

பெயமர இடல் நன்று.  இவ்வாபற ெிற திராவிட 

பைாழிகளிலுள்ள, ெழந்தைிழ் நூல்களிலுள்ள 

தக்க தைிழ்ச் பசாற்கமளக் கிமடக்கும்வமர 

பொறுக்கி பயடுத்துக்பகாள்ளல் பவண்டும்.  
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  அப்ெடியும் முடியாவிடில் (பெரும்ெகுதி 

முடியாதிருக்காது) ெிறபைாழிச் பசாற்கமளக் 

கடன் பகாடல் பவண்டும். 

  (ஆ) ெிறபைாழிக் கடன் பகாண்ட பசாற்களின் 

ஓமச தைிழ்ப்ெடுத்தப்ெட்டதாயிருக்க பவண்டும்.  

வழக்காற்றில் நன்கு ெயிலப்ெட்ட ெின்னபர 

ஒப்புக்பகாள்ளப்ெடல் பவண்டும்.  இல்லாவிடின் 

அச்பசால்மல அம்பைாழி ெகுதியாகபவ 

பகாள்ளுவதற்கில்மல.  

 ஒரு பைாழிமய ஓர் உறுப்புயிருக்கு 

(Organism) ஒப்ெிடலாபையன்றி கண்டவர்கள் 

கண்டெடி ைாற்றக்கூடிய உருவுமடய 

களிைண்ணிற்கு ஒப்ெிடக்கூடாது.  அவ் 

வுறுப்புயிர் ெிறபைாழிச் பசாற்கமள நன்றாகச் 

சைித்துத் தன்ையைாக்கிக் பகாண்டாலன்றி 

அச்பசாற்கள் அவ்வுயிருக்கு பநாமய 

விமளவிக்கக்கூடிய பவற்றுப் பொருளாகபவ 

அமையும்.  இத்தமகச் பசாற்கள் ைிக ைிக 

நச்சுத்தன்மை பயய்தி அம்பைாழிமய ைாளவுஞ் 

பசய்யும்.  

  ஒரு பைாழியில் கடன் வாங்கப்ெட்டிருக்கிற 

இடுகுறிப் பெயர்களுக்கும், ஏமனய பசாற் 

களுக்கும் ைாறாக முமறபய தக்க காரணப் 

பெயர்களும், தைிழ்ச் பசாற்களும் ஆக்கித்தருதல் 

நன்பறயாகும்.  ஓர் எண்ணத்மதக் குறிக்கப் ெல  

பசாற்களிருப்ெது அம்பைாழி வளர்ச்சிக்கு 

உதவிபயயாகும்.  

 

வளரும்... 

கமலச்சசால்லாக்கம்! 

‘ககலச்சசால் காவலர்’ திரு.சாேி மவலாயுதம்  

எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளிெந்த கட்டுரை 
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  கவிமத, கட்டுமர, உமரநமட, நாடகம், 

புதுவது புமனதல், பைாழி பெயர்த்தல், 

உமரவமரதல், ைறுப்பெழுதுதல், இதழ் நடத்தல், 

விரிவுமர பசய்தல், உளநூல், பைாழி நூல், 

நிலநூல், அறிவியல் நூல், அரசியல், ைருத்துவம், 

பயாகம் என்னும் ெலதிறப்புலமைக் கூறுகளிலும் 

அடிகள் தனித் தனிபய பெருந்திறம் 

பெற்றவராவர். 

  அடிகள் நூல்கள், முன்பனார் நூல்கமளப் 

ொர்த்துத் பதாகுத்துப் பெயர்த்பதடுத்த 

ெடிச்சந்தங்கள் அல்ல; ஒரு சிறந்த புத்தகம் ஒரு 

சிறந்த அறிஞரின் அரிய வாழ்க்மகக் 

குருதியின் ெிழிபவயாகும் (A good book is 

the precious lifeblood of a master sprit) 

என ைில்டன் கூறுவது பொல, ஒவ்பவான்றும் 

ெல ஆண்டுகள் வருந்தி உமழத்து அரிதின் 

ஆராய்ந்து எழுதப்பெற்றதாகும்.  'அவர் ஒரு 

பதவமனப்பொல எழுதினார் எளிய கிமளமயப் 

பொற் பெசினார்' என நாமும் அடிகமளப் ெற்றிக் 

கூறலாம்.   

  அத்தமகய அவர்தம் நூல் ஒவ்பவான்றும் 

கவிஞர் பெக்கன் என்ெதார் கூறியதுபொல, 

(Some books are to be tasted others to 

be swallowed, and some to be chewed 

and  few to be digested) ெலகாலும் 

அமசயிடப் பெற்றுச் பசறித்தற்குரியனவாகும்.  

அமவகள், தற்காலத்துக்குரிய சில சிறு நூல்கள் 

பொலாது, எக்காலத்துக்கும் உரிய பெரு 

நூல்களாகும்.   

 உலகதத்மிழ் | 05.08.2020 

 

 

 ஆங்கிலத்திற் சிறந்த நமட எழுத 

விரும்புபவார் அடிகளின் நூற்கமளப் ெலகாலும் 

ெயிறல் பவண்டுபைன ஜான்சன் கூறுவது பொல, 

(Who ever wishes to attain an English style 

familiar but not coarse, and elegant but not 

ostentatious, must give his days and nights 

to the study of Addison) தைிழில் நல்ல உமர 

நமட எழுத விரும்புவார் அடிகளின் நூற்கமளப் 

ெலகாலும் ெயிறல் பவண்டும்.  உலகம் தனது 

இஞ்ஞான்மற அறிமவ ைட்டும் கவிஞர் 

பெக்கனிடைிருந்து பெறவில்மல.  வருங் 

காலத்திற் பெறற்குரிய அறிமவயும் பெற்றுளது.  

(The world to Bacon does not only owe, Its 

present knowledge but its future too) என 

டிமரடன் என்ொர் குறிப்ெிட்டது அடிகட்கும் 

தைிழகத்திற்கும் கூடப் பொருந்தும்.  

 

வளரும்... 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகமவள் 
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  "முதலில் என் கட்சியின் நிமலமய யாவரும் 

அறிய நாபன விளக்கிக் கூறுபவன். அதன்ெின் 

நீ உனது நட்புக் கடமன ஆற்றிச் சீசரின் 

உடமல அடக்கஞ் பசய்யலாம்" என்று 

புரூட்டசு அந்பதானியிடம் பதரிவித்தான். 

  புரூட்டசு முதலில் பைமடக்கு வந்தான் ; நகர 

ைக்கமளப் ொர்த்துப் பெசத் பதாடங்கினான். 

அவன் பசான்னது இது : 'புரூட்டசு எதற்காகச் 

சீசரின் விபராதியானான் என்று என்மன 

யாராவது பகட்டால், அதற்கு நான் கூறும் 

விமட இதுதான். அதன் காரணம், நான் சீசமர 

பநசிக்கவில்மல என்ெதன்று; நான் 

உபராைாபுரிமயச் சீசமரவிட அதிக ைாக 

பநசித்பதன் என்ெது தான். எமத நீங்கள் 

அதிகம் விரும்புகிறீர்கள்? சீசர் உயிருடன் வாழ 

உபராைாபுரி ைக்கள் அடிமைகளாக 

ைாள்வமதயா? அல்லது, சீசர் இறக்க, 

உபராைநகர வாசிகள் சுதந்திர ைனிதர்களாக 

விளங்குவமதயா? 

  "சீசர் என்மன ைிகவும் பநசித்தார்; அதற் காக 

நான் கண்ணீர் விடுகிபறன். சீசர் நாட்டுக்கு 

ைிகுந்த பசல்வத்மதத் பதடிமவத்தார்; 

அதற்காக நான் அவமரப் பொற்றுகிபறன். அவர் 

ைிகுந்த மதரியம் வாய்ந்தவர்; அதற்காக நான் 

அவமரக் பகௌரவிக்கிபறன். ஆனால் அவர் 

ைிகுந்த பெராமசயுமடயவர்; அதற்காக நான் 

அவமரக் பகான்பறன். அன்புக்கு அழுமக; 

பசல்வத்திற்கு ைகிழ்ச்சி; வலிமைக்குப் பெருமை; 

ஆமசக்கு ைரணம். 

 உலகதத்மிழ் | 05.08.2020 

  "இங்பக, விடுதமல பவண்டாம் அடிமைபய 

பவண்டும் என்று கூறுெவர் யாராவது இருந்தால் 

அவர்கள் பெசட்டும்: இபதா இடந் தருகிபறன். 

  'நான் உபராைன், என்று இறுைாப்புடன் 

கூறிக்பகாள்ள விரும்ொதவர் யாராவது 

இருந்தால் அவர்கள் இங்பக வரட்டும். அவர்கள் 

ெதிலுக்குக் காத்திருக்கிபறன். 

  "நாட்டின் ெமகவர் யாராவது இருந்தால் 

அவர்கள் இங்பக வரட்டும்" என்று புரூட்டஸ் 

கூறும்பொது "யாருைில்மல; நீபர தமலவர்" என்ற 

ஒலிகள் கூட்டத்திலிருந்து கிளம்ெின. 

 

 புரூட்டசு பைமடமய விட்டுக் கீபழ 

இறங்கினான். சில பவமலக்காரர்களின் 

உதவியுடன் சீசரின் உடமல எடுத்துக்பகாண்டு 

வந்து அங்பக மவத்த அந்பதானி, 

பைமடயினின்று இறங்கி வரும் புரூட்டமைத் 

தழுவிக் பகாண்டு பைமட ைீபதறினான். 

புரூட்டசு அவ்விடம் விட்டகன்றான். 

 

 

வளரும்... 

 

யூலியஸ் சீசர்! 

ேண்டிதர் வ.நடராசர் 
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  குறவஞ்சியின் மூல இமச முமறகள் 

பதரியாததால் வீமணக் கிருஷ்ணைாச்சாரி 

யாரின் உதவியுடன் திருக்குற்றாலக் 

குறவஞ்சிப் ொடல்களுக்கு ஏற்ற இமசகமளப் 

ொத்திர அமைப்புக்கும் கமதப்பொக்கிற்கும் 

பொருந்தச் பசவ்விமச முமறயிலும் நாட்டுப்புற 

பைட்டுக்களிலும் அழகுற அமைத்பதடுத்துக் 

பகாண்டார்.  

 

 

 குறவஞ்சி ைரபுகமள அறிந்திருந்த ெிரெல 

நாட்டிய ைணி காமரக்கால் சாரதாம்ொள்  

உதவிபயாடு குறவஞ்சியின் கமதப் 

பொக்கிற்கும் ொத்திர அமைப்ெிற்கும் ஏற்ெப் 

ெரதநாட்டிய முமறயிலும், நாட்டுப்புற 

முமறயிலும் நாட்டிய வமககமளச் பசவ்வபன 

அமைத்துத் திருக்குற்றாலக்குறவஞ்சி நாட்டிய 

நாடகத்மத அரங்பகற்றி பவற்றி கண்டார். 

இதமனத் பதாடர்ந்து ெல குறவஞ்சிகள் 

அரங்பகறின. 

  பகாயில்களில் ஆடியபொழுது ெக்க 

இமசக்கருவிகளாக வீமண, ைத்தளம்,குழல், 

துடி, பெரி, முழவு, உடுக்கு முதலான ைரபுவழி 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வந்தன.ஆனால் காலைாறு 

ொட்டில் பகாயில்களில் ொடி ஆடும் வழக்கம் 

ைமறந்து நாட்டிய அரங்குகளிப் ொட ஆடும் 

வழக்கம் உருவாயிற்று. நாட்டியத்துக்கு உறு 

துமணயாக நட்டுவம், ைிருதங்கம், தபெலா, 

வயலின் பொன்ற பசவ்விமசக் கருவிகள் 

ைரபுவழிப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வருகின்றன.  

 உலகதத்மிழ் | 05.08.2020 

இவ்வாறு பகாயில் கமல வடிவைாகத் 

திகழ்ந்த குறவஞ்சியின் ைரபுகமளச்சிமதக்காைல் 

பைலும் அழகுெடுத்தி பைமடக் கமலவடிவைாகக் 

பகாண்டு வந்த அம்மையாரின் அம்முயற்சி 

பசவ்விமசக்கு ைட்டுைன்றி நாட்டுப்புற 

இமசக்கும் நடனத்திற்கும் ஓர் ஏற்றம் தந்தது 

என்று பசான்னால் அது ைிமகயாகாது.  

 

நம்முமடய இமச ைிகப்ெழமையானது. ெல 

இனிய ெண்கமள ைிகப்ெழங்காலத்திலிருந்து 

தைிழக ைக்கள் ொடியும், இமசக்கருவிகளில் 

இமசத்தும் வந்தனர். இன்மறக்குச் சுைார் 250 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்து நம் வழக்கில் 

வந்த குறவஞ்சி இமசயில் பசவ்வழிப்ெண்

(எதுகுலகாம்பகாதி), சாதாரி (ெந்துவராளி), 

சீகாைாரம் (நாதநாைக்கிரயா), தக்பகசி 

(காம்பொதி) பொன்ற ெண்கள் ெயன்ெடுத்தப் 

ெட்டுள்ளன. இபத பொன்று குறவன் குறத்தி 

ஆகிபயார் ொடும் ொடல்கள் எல்லாம் 

பநாண்டிச்சிந்து, காவடிச்சிந்து பொன்ற எளிய 

கிராைிய பைட்டுக்களில் அமைந்திருந்தன.  

 

  ஆனால் இப்பொழுது நிகழ்த்தப்பெறும் 

ஒருசில குறவஞ்சி நிகழ்ச்சிகளில் இந்துஸ்தானி 

இமசயின் தாக்கம் பெற்ற பதஸ் சிந்துமெரவி 

பொன்ற ொசாங்க இராகங்கள் இடம் 

பெறுகின்றன. கிராைிய பைட்டுக்களுக்குப் 

ெதிலாக பவறு இலகுவான பைட்டுக்கள் பசர்க்கப் 

ெடுகின்றன. ஆந்தைாற்றம் குறவஞ்சிகளின் 

தனித்துவத்மத உருைமறப்புச் பசய்துவிடும். 

நூற்றுக்கும் பைற்ெட்ட குறவஞ்சிகள் ஓரளவு 

ைரமெப் ெின்ெற்றி இயற்றப்ெட்டிருக்கின்றன. 

இயற்றப்ெட்டும் வருகின்றன. அழகர் குறவஞ்சி, 

குற்றாலக்குறவஞ்சி பொன்ற, சில குறவஞ்சிகள் 

ைரெிமசயுடன் ொடப்பெற்றும் வருகின்றன. 

இந்தப் ெழமைைிக்க இமச ைரமெப் பொற்றிப் 

ொதுகாப்ெது நைது கடமையாகும். 

 

குறவஞ்சி இமச! 

முகனவர் சுகன்யா அரவிந்தன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ்(இசைதத்ுசை),  

யோழ்ப்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 
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பதன் துளிகள்! 

 

  ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், இல்லம் திரும்பி வரும்  தலலவன், தததராட்டிலயப் 
பார்த்து, மரங்கள் செடி சகாடிகள் அடர்ந்த இந்தச் ொலலயில், சமல்லச் செல்க. பூக்களில் 
வண்டுகள் சமாய்த்து இலணயாக இருந்து முரல்கிற தேரமிது.  வண்டுகள் மனத்துக்கு 
வருத்தம் தர தவண்டாம் என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது. 
 
முல்கல கவந்நுகன மதான்ற இல்லசோடு 
கேங்காற் சகான்கற சேல்ேிணி அவிழ, 
இரும்பு திரித்தன்ன ோஇரு ேருப்ேின், 
ேரலவல் அகடய, இரகல சதறிப்ே, 
ேலர்ந்த ஞாலம் புலம்புபுறக் சகாடுப்ே, 
கருவி வானம் கதழுகற சிதறிக் 
கார்சசய் தன்மற, கவின் சேறு கானம்; 
குரங்குககளப் சோலிந்த சகாய்சுவற் புரவி, 
நரம்பு ஆர்த்தன்ன, வாங்குவள்பு அரிய, 
பூத்த சோங்கர்த் துகணசயாடு வதிந்த 
தாதுண் ேறகவ மேதுறல் அஞ்சி, 
ேணிநா ஆர்த்த ோண்விகனத் மதரன், 
உவக்காண் மதான்றும் குறும்சோகற நாடன், 
கறங்கிகச விழவின் உறந்கதக் குணாது, 
சநடும்சேருங் குன்றத்து அேன்ற காந்தட் 
மோதவிழ் அலரின் நாறும்- 
ஆய்சதாடி அரிகவ! - நின் ோணலம் ேடர்ந்மத. 
 

(அகநானூறு ோடல்-4) 

மதன்துளி - 1 
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  1879இல் ெிரான்சு திரும்ெியெின், ொரிசில் 

கிழக்கத்மதய பைாழிகள் கற்ெதற்கான 

ெல்கமலக்கழகத்தில்-Ecole des Langues Ori-

entales, முதற் ெிபரஞ்சியத் தைிழ்ப் பொராசிரியர் 

ஆனார்.அங்கு Diplome de Tamoul - தைிழ் 

ெட்டயம் எனும் தைிழ்பைாழிக்கான ெிபரஞ்சுப் 

ெல்கமலக்கழக அங்கீகாரத்மதப் பெற்றுத்தர 

உமழத்தார். இப்ெல்கமலக்கழகம் இந்நாட்களில் 

INALCO எனப் பெயர் ஏற்றுள்ளது. 

  INALCO - Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales :  இப்ெல்க 

மலக்கழகத்தில் தைிழ்பைாழியில், DL (Diplome 

de Langue)-பைாழிப்ெட்டயம், DLC (Diplome de 

Langue et Civilisation) பைாழியும் நாகரிகமும் 

ெட்டயம். LLCR-இளங்கமல, LLCR-முதுகமல 

ஆகிய ெட்டப்ெடிப்புக்கமள பைற்பகாள்ளலாம்.  

  இங்கு ெல ஆண்டுகளாக தைிழ்த்துமறத் 

தமலவராகவும் பெராசிரிமயயாகவும் முமனவர் 

எலிசபெத் பசதுெதி இருந்தார். பதவார 

ஆராய்ச்சியில் முமனவர் ெட்டம் பெற்ற இவர் 

தைிழ் ெடிப்ெதற்பகன, Le tamoul sans peine 

கடினம் இல்லாத தைிழ் - 2002 ASSIMIL, Par-

lons tamoul தைிழ் பெசுபவாம்-2015 Harmattan, 

இருநூல்கமள எழுதியிருக்கின்றார். இவருடன் 

பெரா.பயாபசப் முதியப்ெநாதன் (புதுமவ) 

ெணியாற்றினார். இவர்கமளத் பதாடர்ந்து தைிழ் 

பைாழிப் ெகுதிக்கு பொறுப்ொளராக பெரா.உதயா 

பவலுப்ெிள்மள (இலங்மகயர்) பெரா. தலிஞ்சன் 

முருமகயன், திரு.பயாபசப் தம்ெி முதலாபனார் 

தைிழ் கற்றுத் தருகின்றனர். 

இன்று, தைிழ் கற்றிந்த ெிபரஞ்சியர் ஆற்றும் 
தைிழ்த்பதாண்டு 

  புதுமவக்கு, கிறித்தவைதம் ெரப்ெபவன 

வந்து, தைிமழ நுணுக்கைாகக் கற்றுப்பெற்ற 

அறிவிமன ஆழைாக்கி தைிழறிவு, 

தைிழாராய்ச்சிபயனதைிழ்வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய 

பதாண்டின் நீட்சியாக புதுசபசரியில், ஆசிய 

ஆய்வியல் ெிபரஞ்சு நிறுவனம் EFEO (Ecole 

francaise d"Extreme-Orient), ெிபரஞ்சிந்தியக் 

கழகம் புதுச்பசரி (Instituit francais d'Indologie 

Pondichery) ஆகிய ெிபரஞ்சு நிறுவனங்கள் 

1955 இலிருந்து இயங்கிவருகின்றன. 

இவற்றின் இயக்குநராக இருந்தவர்.) Fliozat 

ெிபரஞ்சியரும் ெிற ஐபராப்ெிய குடன் 

தைிழறிஞர்களும் இமணந்து தைிழ் 

வளர்ச்சிக்கான ஆராய்ச்சி நூல்கமளயும் 

ெதிப்ெித்து வரு கின்றனர். இவ்விரு ெிபரஞ்சு 

நாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில், 

பெரா.Francois Gros, முமனவர் Jean - Luc 

Chevillard நீண்டகால ஆய்வாளர்களாக ெல 

நூல்கள் பவளிக்பகாணர்ந்திருக்கின்றனர். 

  பெராசிரியர் ெிரான்சுவா குபறா ெரிொடமல - 

LE PARIPATAL 1968- IFP, திருக்குறள் 

காைத்துப்ொல் -Tiruvalluvar LE LIVRE DE 

L'AMOUR - UNESCO - Gallimard 1992, 

நாகலிங்கைரம்!' arbre nagalinga - Aube 2002, 

vadivayal வாடிவாசல் (C.S. Chellappa) IFP 

2014 முதலான நூல்கமள ெிபரஞ்சில் பைாழி 

பெயர்த்துள்ளார்.  

வளரும்... 

பிரான்சு நாட்டில் காலூன்றிய தமிழ்! 

ககலேணி ஞானா ேிய்த்ரிசு 
இயக்குநர,்  

போரசீு பன்னோடட்ு உயரக்ல்வி நிறுவனம், பிரோன்சு 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   
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யாமரத் தனிமைப்ெடுத்த பவண்டும்? 

  பகாவிடு-19க்கு அதிக அல்லது ைிதைான 

ஆெத்து உள்ள ஒரு நாடு அல்லது 

ெகுதியிலிருந்து திரும்ெிய நெர்களுக்கு 

குறிப்ெிட்ட பதமவகள் உள்ளன, அல்லது 

அவர்கள் உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்ட கபரானா 

மவரசுடன் பநருங்கிய பதாடர்ெில் 

இருந்திருக்கலாம்.  ஆெத்தில் உள்ள நாடுகளின் 

ெட்டியல் ைற்றும் தனிமைப்ெடுத்தும் பதமவகள் 

ெற்றிய விவரங்கமள அறிய 

www.health.gov.au/covid19-travellers என்ற 

வமலதளத்திற்குச் பசல்லவும். 

 

உங்கள் வீட்டில் தனிமைப்ெடுத்துவது என்றால் 

என்ன? 

  தனிமைப்ெடுத்த பவண்டியவர்கள் வீட்டிபலபய 

இருக்க பவண்டும், பொது இடங்களில், குறிப்ொக 

ெணியிடம், ெள்ளி, குழந்மத ெராைரிப்பு இல்லம் 

அல்லது ெல்கமலக்கழகத்தில் கலந்து 

பகாள்ளக்கூடாது.   

 

  ொர்மவயாளர்கமள வீட்டிற்குள் அனுைதிக்க 

பவண்டாம்.  சாத்தியைான இடங்களில், 

உங்களுக்காக உணவு அல்லது ெிற 

பதமவகமளப் பெறு உதவுவதற்கு தனிமைப் 

ெடுத்தப்ெட பவண்டிய நண்ெர்கள் அல்லது 

குடும்ெத்தினர் பொன்றவர்கமள ைட்டும் இருக்க 

அனுைதியுங்கள்.  ைருத்துவ உதவிமயப் பெறுவது 

பொன்ற பதமவகளுக்காக நீங்கள் வீட்மட 

விட்டு பவளிபயற பவண்டும் என்றால்,  

முகமூடி உங்களிடம் ஒன்று இருந்தால் 

அணிந்துபகாண்டு பசல்லுங்கள்.   

 

இந்த மவரசுக்கு எவ்வாறு சிகிச்மசயளிக் 

கப்ெடுகிறது? 

  பகாரனா மவரசுக்கு குறிப்ெிட்ட சிகிச்மச 

எதுவுைில்மல. ஆண்டிெயாட்டிக்குகள் இந்த 

மவரசுக்கு எதிராக பசயற்ெடும் விதத்தில் 

இல்மல. பெரும்ொலான அறிகுறிகளுக்கு 

ைருத்துவ ெராைரிப்புடன் சிகிச்மசயளிக்க 

முடியும்.  

 

 

 

 

நான் முகைி அணிய பவண்டுைா? 

  நீங்கள் நலைாக இருக்கிறீர்கள் எனில்,  

முகைி அணியத் பதமவயில்மல. முகைி 

ெயன்ெடுத்தும் பொது பநாயினால் 

ொதிக்கப்ெட்டவர்களிடைிருந்து ைற்றவர் 

களுக்கு பநாய் ெரவுவமதத் தடுக்க இயலும்.  

பகாரனா மவரசு பொன்ற பதாற்று 

பநாய்கமளத் ெரவாைல் தடுப்ெதற்காக, நலைாக 

உள்ள ைக்களால் ெயன்ெடுத்துவதற்காக  

முகைிகள் தற்பொது ெரிந்துமரக்கப்ெடவில்மல. 
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பகாவிடு - 19 அடிக்கடி பகட்கப்ேடும் பகள்விகள்! 

த.இளதவனில் முல்சல  

மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

Covid-19 Frequently Asked Questions என்ற ஆங்கிலக் கட்டுலரயின் தமிழாக்கம் 

 

http://www.health.gov.au/covid19-travellers
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 திருவருட்ோ முதமலந்து திருமுமறகள் ! 

உகரமவந்தர் ஔகவ துகரசாேி 

  மவயகத்துக்கு வாழ்வுபநறி சாட்ட வந்த 

வள்ளற் பெருைாமன உலகினுக்கு வழங்கிய 

பெருமை பசாழ வளநாட்டுக்பக உரியதாயினும் 

ஆன்ற சன்ைார்க்கம் அணிபெற அடிகமள ஈன்ற 

முதளிந்த புண்ணியத்ருவினராகிய சின்னம் 

மையார் ெிறந்த ஊர் பசன்மனக்கு அணித்தாக 

உள்ள பொன்பனரிபய ஆதலின் சான்பறார் 

ைலிந்த பதாண்டரன்னாட்டிற்கும் வள்ளலாமர 

அளித்த பெருமை சிறிது வாய்க்கின்றது. இந்த 

இமயபு காரணைாகபவ அடிகள் குழந்மதப் 

ெருவத்தில் பொன்பனரியில் சில காலமும் 

ெின்னர் பசன்மனயம் ெயிலும் பசந்தைிபழாடு  

வளர்ந்தார். 

 

 பெருைானுமடய ெிள்மளப் ெருவத்தில் 

பெருைானுமடய தமையனார் அவமரப் ெடிப்ெிக்க 

முயன்றார்.  உலகியல் சிறிதும் உளம் ெிடியாத 

வராகிய பெருைான் கல்வியிற் கருத்தூன்ற 

வில்மல.  எனபவ, அவர் தம் தமையனார் 

அவருக்கு உணவளிக்க பவண்டாபைனப் 

ெணித்து விடுகின்றார்.  ஆயினும் 

அன்மனயினும்  அளவிதினிய ெரிவு காட்டிய 

கண்ணியார் கணவனில்லாத பவமளகளில் 

ெின்மளப் பெருைானுக்கு உணவு பகாடுக்கத் 

தவறவில்மல.  அவர் கருத்தூன்றிக் கற்றிருந்தால் 

அவரிடம் அன்பு காட்டுவதற்கு இவ்வளவு 

அச்சப்ெட பவண்டாபவ என்று எண்ணி 

வருந்திய அண்ணியாரின் வருத்தத்மதப் பொக்க 

பவண்டி கல்வி கற்ெதாகக் கூறி பைன்ைாடத்தில் 

ஒரு தனியமறயில் அைர்கின்றார்.   

  அவர் ெடிப்ெதற்குக் கருவியாகக் 

பகாண்டமவ வழிொட்டுக்குரிய பொருள்களும் 

ஒரு கண்ணாடியுபை.  கண்ணாடி முன்னைர்ந்து 

உள்நாடி நின்ற பெருைான் கண்ணாடியிபல 

கந்தபவளின் காட்சியிமனக் காண்கின்றார். 

 

 

 "வள்ளலாருக்கு அப்பொது வயது ஒன்ெது 

`ஆபறாடு மூன்று ஆண்டாவதிபல முன் 

என்மன ஆண்டாய்’ என்ெர். 
 

  அது பதருவத்திபல சிறுகால் வீசி ஆடிடச் 

பசன்ற ெருவம் அப்ெருவத்தில் இமறவர் 

ஆட்பகாண்டார் என்ெதற்கான சிறப்பு 

நிகழ்ச்சிபய தணிமக முருகன் காட்சி தந்து 

அருளிய நிமல.  அப்பொது அவர் திருவாய் 

ைலரில் பவளிவந்த முதற்பசால் `சீர்பகாண்ட’ 

என்ெது!   திருஞான சம்ெந்தப் பெருைான் 

சீர்காழியில் அம்மையப்ெர் காட்சி கண்டு ஞான 

சம்ெந்தராசிக்  பதாடங்கிய முதற் ொடலிபலபய 

`தாம்கண்ட பைம்ைான் இவன்’ என்று 

பதரிவித்தமை பொல இராைலிங்கம் தாம் கண்ட 

அருட்காட்சி இத்தமகயது என்று பதாகுத்துக் 

கூறினார். 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   
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 அதிரப்பள்ளி அருவி, தகரளாவின் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் அதிரப்பள்ளி ஊராட்ெியில் 
அலமந்துள்ளது. 24 மீட்டர் உயரமுலடய இந்த அருவி ொலக்குடி ஆற்றில் வழச்ெல் 
மற்றும் தொலலயாறு காட்டுப்பகுதிக்கு அருகில் அலமந்துள்ளது. 

 இந்த அருவிக்கு இந்தியா முழுவதும் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகிறார்கள்.  

 ஓர் ஆண்டில் 7 மிலியன் சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்து செல்வதாக ஒரு கணக்சகடுப்பு 
சதரிவிக்கிறது.  

 சதன்தமற்கு பருவமலழ காலத்தின் ேீர் வரத்து ேன்கு இருக்கும் என்பதால் அப்தபாது 
செல்வது ெிறந்ததாகும்.  

 இந்த அருவி அலமந்த பகுதி மிக அழகாக இருப்பதன் காரணமாக இது திலரப்படம் 
எடுப்பவர்கலள கவர்ந்துள்ளது. பல்தவறு மலலயாளத் திலரப்படங்களின் படப்பிடிப்புகள் 
இங்கு ேலடசபற்றுள்ளன. 

 

 ‘அதிரப்ேள்ளி அருவி’ — ஆடக அருவித் சதாங்கல் 

உலா ! 
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ேதிகங்கமைப் ேடியுங்கள்! 

சசவ்விகச ோேணி திருேதி சகீத சேய்கண்டான் 

  மவமகயில் பெரு பவள்ளம் ஏற்ெட்டது.  

கமரமய உயர்த்த ைக்கள் கூலி ஆட்கமள 

அனுப்ெ, சிவபெருைான் ஒரு கிழவியின் 

கூலியாளாக வந்து, உதிர்ந்த ெிட்டுக்கமள 

கூலியாக பெற்று உண்ட ையக்கத்தில் 

கமரபயாரத்தில் கண்ணயர்ந்தார்.  

 

 

 இதமன அறிந்த, ொண்டிய ைன்னன், 

அவரின் முதுகில் ெிரம்ொல் அடிக்க, 

உலகைக்கள் அமனவரும் அந்த வலிமய 

உணருகின்றனர்.  ைன்னன் பதளிவு பெற்று, 

ைணிவாசகர் விடுதமல பெற்று, உலகம் 

திருவாசகம் பெற்றது.   

பதால்மல இரும் ெிறவி சூழும் தமள நீக்கி 
அல்லல் அறுத்து ஆனந்தம் ஆக்கியபத 
எல்மல ைறுவா பநறி அளிக்கும் வாதவூர் என் 
பகான் 
திருவாசகம் என்னும் பதன் 
கற்ொந்த காலம் கடவா கடல் கடக்க 
பதப்ெைாய் வந்து எனக்கு பசர்ந்தபத 
அப்ென், ஒரு வாசகம் பகாண்டு உமரத்த 
தைிழ் ைாமல திருவாசகம் என்னும் பதன் 
 

என்ற திருவாசகத்திலிருந்து ஒரு அற்புதைான 

ொடல்.... 

தந்தது உன் தன்மன; பகாண்டது என் தன்மன; 
    சங்கரா ஆர் பகாபலா சதுரர்? 
அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்பறன் 
    யாது நீ பெற்றபதான்று என்ொல்? 
சிந்மதபய பகாயில் பகாண்ட எம் பெருைான் 
    திருப்பெருந்துமறயுமற சிவபன! 
எந்மதபய ஈசா உடலிடம் பகாண்டாய்! 
    யான் இதற்கு இலன் ஓர் மகம்ைாபற. 
 

  இமறவனிடம் ைாணிக்கவாசகர் பவண்டும் 

முமறயில் ஒரு ைகிழ்ச்சியான அருள் நிமறந்த 

சவால் பதரிகிறது. இமறவபன நீ உன்மன 

என்னிடம் தந்துவிட்டு, என்மனப் பெற்றுக் 

பகாண்டார்.  சதுரம் என்றால் சாைர்த்தியம் என்று 

பொருள்.  எனபவ, இமறவனிடம் நான் 

குமறவான என்மனக் பகாடுத்து, உன் 

அருளான அளப்ெறிய பசல்வத்மதப் 

பெற்றுள்பளன்.  யார் அரிய சாைர்த்தியசாலி 

என்ெமத நீபய பசால். 

  முடிபவ இல்லாத ஆனந்தத்மத பெற்பறன்.  

என்னிடைிருந்து என் அன்மெத் தவிர பவறு 

எமத நீ பெற்றிருக்க இயலும்.  என் உள்ளத்மதத் 

தாபன நீ பெற்றாய்!  திருப்பெருந்துமற சிவபன!  

நான் இவ்விடத்திற்கு ஒரு வணிகத்திற்காக 

வந்பதன் என்ெதாக இப்ொடல் அமைந்துள்ளது.   

  இப்ொடலின் இறுதி வாக்கியம்தான் 

ஆச்சரியத்மத தருகிறது.  இமறவபன! நீ எனக்கு 

உன் உடலில் இடம் தந்தாய்.  நான் அதற்கு 

என்ன மகைாறு பசய்துவிட முடியும்?  என 

அருள் பவண்டி ஆனந்தைாக்கும் பசாதிபய, 

அகம் உருகப் புகுந்து அமுது ஊரும் 

ெதிகங்களாகப் ொடியுள்ளார் ைாணிக்கவாசகர்.  

எண்ணில் ேல்லகதிக்கு 

ேல்லஃதுறுங் கழுமல 
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  தமிழ்ோட்டில் தமிழ் வளர்ச்ெிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் சதாண்டிலனப் சபருலமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வலகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் சதாலக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுலர வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 தபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 கவிஞர் சபா.ஆராவமுதன்  

2 2016 புலவர் சப.ெயராமன்  

3 2017 முலனவர் ப.தகா.ோராயணொமி  

4 2018 திரு.செ.வ.மதிவாணன்  

 

தேிழ்ச் சசம்ேல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் ேட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   

விழுப்புரம் ோவட்டம் 

VI 
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சதாண்மட நாடு ! 

முகனவர் ேி.சி.செகதா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

  சிவனடியின்றி பவபறான்மறயும் தம்ைனதில் 

ெதிக்காது வாழ்ந்த கழற்சிங்கநாயனார் வாழ்ந்த 

நாடு. சிவனுக்கு வழிவழியாகத் பதாண்டு 

பசய்யும் பவளாளர் குடிமயச் பசர்ந்த 

மூக்கநாயனார் ெிறந்த பதாண்மடநாடு. பைலும், 

பைய்பநறி ஞானம் வழங்கும் பதாண்டில் தம்மை 

ஈடுெடுத்திக் பகாண்ட கலியநாயனார் ெிறந்த 

நாடு. அதுபொலபவ, சிவனடித் பதாண்டில் 

எழுந்தருளச் பசய்து, ஆண்டான் அடிமை 

உணர்வுமடய ஞானைாகிய நல்விளக்கிமன 

ஏற்றிய வாயிலார் நாயனார் ெிறந்த புண்ணியம் 

நிமறந்த நாடு. அருணகிரிநாதர் ஞானம் பெற்ற 

நாடு. 

  பவத பநறிமயத் தமழப்ெிக்கபவன்று 

பதான்றியவரும், பவதங்களின் உட்பொருமள 

உணர்ந்து, நிமனபவல்லாம் சிவபையாகத் 

திகழ்ந்துவரும் ‘சிவனடியாருக்குப் ெணி 

பசய்தபல கடன்’ என்று தன்வாழ்மவ 

அர்ப்ெணித்தவருைான பூசலார் நாயனார் 

பதான்றிய ஒழுக்கமுள்ள நாடு பதாண்மடநாடு. 

பதாண்மடநாட்டில் நாயன்ைார்கள் பைற் 

பகாண்ட வாழ்க்மக ஒழுகலாறுகள் எளிமை 

யானமவ. ஆகபவ, பநஞ்சுறுதிபயாடு ெின் 

ெற்றியதால் தமலமைப் ெண்ொளர்களாகப் 

பொற்றப்ெட்டபதாடு, சிவனின் திருவடிப் 

பெற்மறப் பெறும் சிறப்மெயும் அவர்கள் 

பெற்றனர். சிவன் வீற்றிருந்தருளும் பகாயில்கள் 

அலகிடல், பைழுகிடல் பொன்ற உழவாரத் 

பதாண்டிமனத் பதாண்மட நாட்டுக் 

பகாயில்களில் பைற்பகாண்டதால் இத்தலங்கள் 

இன்றும் சீரும் சிறப்புடன் திகழ்கின்றன.  

 

வளரும்... 

திருவண்ணாைமல ைாவட்டச் மசவக் 

பகாயில்கள் 

 பதாண்மட நாட்டில், திருவண்ணாைமல 

ைாவட்டத்திலுள்ள மசவக் பகாயில்கள் 

உயர்வான நிமலயிலும் ஏராளைாபனார் வழிொடு 

பசய்தும் ெண்ொட்டுச் சின்னங்களாகவும் 

பதான்மைமய ஏந்துவனவாகவும் ைக்கள் 

வழிெட்டு உய்யும் இடங்களாகவும் உள்ளன.  

 

 

 உலக உயிர்களுக்கு எல்மலயில்லாத 

கருமணமய வழங்குகின்ற அன்மன, கயிமல 

அண்ணமல பநாக்கித் தவம் புரிந்த நாடு 

பதாண்மடநாடு. நடுநிமலமையாகிய நல்பலா 

ழுக்கமுமடய பெரிபயார்கள் வாழும் நாடு. 

திருவண்ணாைமல, திருபவாத்தூர், பொளூர், 

பசஞ்சி, ஆரணி, பசத்ெட்டு முதலிய புனிதத் 

தலங்கமளக் பகாண்டு விளங்கும் நாடு. எல்லா 

யுகத்திலும் நிமலத்து நிற்கும் திருவண்ணா 

ைமல நகமரயுமடய நாடு. 

  அரிய ெிறப்பெய்திய திருக்குறிப்புத் 

பதாண்டர் ைனம், வாக்கு, உடல் ஆகிய 

மூன்மறயும் சிவன் பசவடிக்பக மவத்துத் 

பதாண்டு புரிந்த நாடு.  
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Yaazh, flute, strain and meter 

Muffle mridang, miming, stream  

Bass, treble, gathi, jathi, all four 

Fuses polyphonous maestro; 

Composer's import,dancer's slant 

 

Choric-curve, all he scorewrites; 

In Clefs for chords, embouchure 

In chromatic tones, pure key's fare; 

Harper-Percussion is but he, 

Lipping-tap with Madavi in hall 

 

Reputed Lyricist versed in Triple Tamil  

Of roaring sea girt Tamil land proficient  

In two part Dance-Lore,Common, Courtly 

With theatrics of the Philharmonic,  

In unerring focus, employs words  

to beats deft; avoids the jarring jargon  

 

Jinxing tradition; with spells pleasant  

In prolific proviso is he by, with Madavi. 

Footwork, Song, Tune,Tone, Music, pann, Tap 

clap, sevenfold time-lifts of tookku  And lim-

its, desikam fourfold of tempo  

 

Sure in all is percussionist. He can scoop 

Kootai-tap twice doubled, stay the tattoo In 

tact; make yaazh, flute, vocal support Sound 

in unison for audition; tom on 

Drum with a touch, muffle-pitch,make do 

 

 

Continued... 

Dance Debut on the Dais 

 

Divine Potiyil Sage's Curse quashed! 

Indra's Jayant, 'Capital Culm' 

Urvasi, Skiey Realm,- a tipsy line  

Is earthed bright never to duck! 

Shoulder broad, curly locks,  

 

Pollen spray, Maadavi born! 

Dance Song Beauty-triad 

Compounded in alchemy! 

Seven year school, and at twelve, 

Swings she for Chola's aegis! 

 

Rounds her comely kazhal work! 

Master knows : Akam,PuRam  

Alliyam-Kotukotti all eleven  

Memberwise! Devoir Chores  

To song, to beat, to lilt and tie;  

 

Pindi, PiNaiyal, EzhiRai TozhiRkai  

Single, Double, Sign, Hand-stir- 

In cadenza monitors he 

Tetrad's trump.Binary berms unary: 

Discrete koodai-scoop, vaaram-warmth 

 

Semiotics! Pindi sans slip or shake;  

She, he checks and routes;  

Kuravai call ,Vari masquerade  

Ne'er mix ne'er in try; Master's grace! 

Madavi warms up over to stage! 
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சிலப்ேதிகாரம் - ஆங்கிலம் ! 

மேராசிரியர் சி.அ.சங்கரநாராயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயரப்்பு விருதோளர,்  தமிழக அரசு 



 

ஆசிரியர் ேகுதி 
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‘சங்க’ நாதம் ! 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   
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குழந்மத இலக்கியம் ! 

முகனவர் மதவி நாச்சியப்ேன் 

ொடலாக வழங்கியவர் புரட்சிக் கவிஞர் 

ொரதிதாசனாவார்.  

 

 அவர், குழந்மதகளுக்கு இயற்மக, பைாழி, 

கணிதம், வரலாறு, ஊர்தி, நமகச்சுமவ, கமதப் 

ொடல்கள் என ெல்சுமவப் ொடல்கமள 

"இமளஞர் இலக்கியம்" என்ற நூலில் தருகிறார். 

 

 

 கவிைணி, ொரதியார், ொரதிதாசன் 

ஆகிபயாமரத் பதாடர்ந்து, அறிஞர்கள் 

க.நைச்சிவாயம் முதலியார், பை.வீ.பவணு 

பகாொலப்ெிள்மள, ையிமல சிவமுத்து, ைணி 

திருநாவுக்கரசு, பெ.நா.அப்புசாைி பொன்பறாரும் 

பெரியவர்களுக்கான இலக்கியங்கள் ெமடப் 

ெதுடன், ெள்ளிப் ொடப் புத்தகங்களில் 

குழந்மதகளுக்குச் சில ொடல்கமள எழுதினர்.  

ொட நூல்களுக்காக அல்லாது, தனிப்ெட்ட 

முமறயிபல குழந்மதப் ொடல்கமள எழுதி 

நூல்களாக பவளியிடும் முமற பதான்றியது. 

அவ்வாறு குழந்மதப் ொடல் நூல்கள் 

பவளியிட்டவர்களில் குறிப்ெிடத்தக்கவர்கள் 

பெராசிரியர் மு.வரதராசனார், எழுத்தாளர்கள் 

தணிமக உலகநாதன், பெரியசாைித்தூரன், 

ர.அய்யாசாைி பொன்ற அறிஞர்களாவர்.  

வளரும்... 

  "ொதகஞ் பசய்ெவமரக் கண்டால் - நாம் 

  ெயங் பகாள்ளலாகாது ொப்ொ. 

  பைாதி ைிதித்துவிடு ொப்ொ - அவர் 

  முகத்தில் உைிழ்ந்துவிடு ொப்ொ" 

 

என்று குழந்மதக்கு வீரத்மத ஊட்டுகிறார். 

 

  "உயிர்க ளிடத்தில் அன்புபவணும் - பதய்வம் 

  உண்மை பயன்று தானறிதல்பவணும் 

  வயிர முமடய பநஞ்சுபவணும் - இது 

  வாழும் முமறமையடி ொப்ொ" 

 

என்று ொடமல நிமறவு பசய்யும் ொரதியார், 

அறுெது அடிகளின் கருத்துகமள நான்கு 

அடிகளில் நிமறவாய்ச் பசால்கிறார். 

 

 ைகாகவி ொரதியாரிடம் ெற்று பகாண்ட 

ொரதிதாசனும், 

 

 "ைருத்துவர் தருவார் ைருந்து 

 ைகிழ்ச்சி யாக அருந்து. 

 வருத்தப் ெடுதல் ஆகுபைா? 

 வந்த பநாய்தான் பொகுபைா? 

 திருத்த ைாக நடப்ொய் 

 தீண்டு ைாபசால் ஒருபநாய் 

 கருத்தாய் நடபொர் வாழ்வார் 

 கருத்தில் லாதவர் வீழ்வார்" 

 

என்று இக்காலத்திற்கும் எக்காலத்திற்கும் ஏற்ற 

எளிய ைருத்துவப் ொடமலத் தருகிறார்.  

பெரியவர்களுக்குப் புரட்சிக் கருத்துக்கமளப்  

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   



 

27 

கந்தரனுபூதி ! 

ேருத்துவர் நல்லி இரா.மகாேிநாத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்

தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருதத்ுவமசன 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
அடிலயக் குறியாது அறியா லமயினால் 
முடியக் சகடதவா முலறதயா முலறதயா 
வடி விக்ரம தவல் மகிபா குறமின் 
சகாடிலயப் புணரும் குண பூதரதன 
 
The feet (holy ones of Murugan), I failed to 

meditate on, due to ignorance. So, do I end 

and perish, and would that be fair or right, 

tell me please. O' sharp and huge lance 

bearer and special One. Forester and thun-

der like Valli, is whom You join as consort, 

King of benevolent character.      (25) 

 

கூர்தவல் விழி மங்லகயர் சகாங்லகயிதல 
தெர்தவன் அருள் தெரவும் எண்ணுமததா 
சூர் தவசராடு குன்று சதாலளத்த சேடும் 
தபார் தவல புரந்தர பூபதிதய 
 
Sharp lance like eyes possessed women's 

bosom, to huddle, would I dream. Instead, I 

would seek the grace of the One who van-

quished Sooran to the roots, when he came 

as a mango tree and the hill (Krauncha) with 

a piercing long warrior lance (Vael) and Lord 

of celestial world.             (26 ) 

 

அரிதா கியசமய்ப் சபாருளுக் கடிதயன் 
உரிதா உபததெம் உணர்த் தியவா 
விரிதாரண விக்ரம தவளிலமதயார் 
புரிதாரக ோக புரந் தரதன 
 
Of the meaning of the rare truth, am I worth, 

to be expounded by You. O' the One who is 

of unimaginable dimensions and is cosmic, 

the celestials' (who don't blink) protective 

chant, and protector of their world        (22) 

 
கருதா மறவா சேறிகாண எனக் 
கிருதாள் வனெந் தரஎன் றிலெவாய் 
வரதா முருகா மயில்வா கனதன 
விரதா சுரசூர விபாட ணதன 
 

Not failing to meditate and not forgetting 

You, is the path I seek at both Your lotus 

feet, so please oblige , O' One who showers 

boons, Muruga (the beautiful) the rider of the 

peacock, observing penance, only to bless 

devotees, but to the asuras and Sooran You 

are the vanquisher.           (23)  
 

காலளக் கும தரென் எனக்கருதித் 
தாலளப் பணியத் தவசமய் தியவா 
பாலளக் குழல் வள்ளி பதம்பணியும் 
தவலளச் சுரபூ பதி தமருலவதய 
 
The youthful teen itself as young Siva 

(Eason) is whom I realized, and at His feet I 

did surrender, as a gift of penance. Hence, 

surrender at One with palm leaves like tress-

es, Goddess Valli's feet and Murugan, the 

Lord of celestials and a great one like Mount 

Maeru.               (24) 
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ஆங்கில வ ொழியொக்கம் 
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ேயண வாழ்க்மக! 

சுற்றுலாச் சுடர் சுமரந்திரன் 
 

அங்கிருந்து விபடாசா ைமலக்கு பசன்று 7 

ைணி பநரம் ைமல ஏறும் சாகச ெயணம் 

பைற்பகாண்படாம். வழியில் ொமத ைாறி 

பசன்று ைீண்ட பொது ைிகுந்த கமளப்பு 

ஏற்ெட்டது. 

 அங்கிருந்த ைமல ைற்றும் காடுகமள 

அவ்வளவு தூய்மையாக மவத்து 

இருக்கிறார்கள் ஆதலால் உலகின் ெல 

ெகுதிகளில் இருந்தும் ைக்கள் இங்கு 

வருகின்றனர். 

     அந்த அழகிய இடத்மத பொன்ற 

    நைது நாட்டின் ெல ைமல ைற்றும் காடுகளில் 

ெயணம் பைற்பகாண்ட எனக்கு ஒருவித ஏக்கம் 

ஏற்ெட்டது. 

    அபத பொன்ற அரிய இயற்மக அழகு 

நிமறந்த ைமலகள் ைற்றும் காடுகமள பகாண்ட 

நம் நாட்டில் அவற்மற ொதுகாக்க அரசு 

நிமனத்தால் ைட்டும் முடியாது... ைக்களிடம் 

அவற்மற ொதுகாத்து தூய்மையாக 

மவத்திருக்க பவண்டும் என்ற எண்ணம் 

பைபலாங்கும் பொதுதான் அது சாத்தியம் என்று 

நிமனக்கிபறன்...  

  ஐபராப்ெிய கண்டத்தில் உள்ள நாடுகளில் 

ைிகவும் ைலிவான விமலயில் அமனத்து 

பொருட்கமளயும் பசமவகமளயும் வழங்கும் 

நாடு  ெல்பகரியா என்றால் அது ைிமகயாகாது. 

 

வளரும்... 

    ெல்பகரியாவில் புழக்கத்தில் உள்ள நாணயம் 

லிவ்... அந்த நாட்டின் அமனத்து இடங்களிலும் 

அவர்களது நாணயங்கள் ைட்டுபை ஏற்று 

பகாள்ளப்ெடுகிறது. 

    ெல்பகரியா நாடு சுைார் 70 லட்சம் ைக்கள் 

பதாமக பகாண்ட நாடு... ைக்கள் பதாமக 

குமறந்து வரும் நாடுகளில் ஒன்று. 

    ைக்கள் நட்புணர்வுடன் உள்ளனர். 

   ஏழு ஏரி ரிலா ைமல பசாெியா நகரில் இருந்து 

2 ைணி பநரம் கார் மூலம் ெயணம் பைற்பகாண்டு 

அங்கிருந்து அமரைணி பநரம் கம்ெி வட ஊர்தி 

மூலம் ைமல ைீது பசன்ற நாங்கள் சுைார் 4 ைணி 

பநரம் ைமல ஏறும் சாகச ெயணம் பைற்பகாண்டு 

இயற்மக அழகு நிமறந்த 4 ஏரிகமள 

கண்படாம். வானிமல ைாற்றங்கள் காரணைாக 

அதற்கு பைல் பசல்ல இயலவில்மல. 

    ைறுநாள் புகழ் பெற்ற யுபனஸ்பகா வின் 

ொரம்ெரிய சின்னைான பொயனா  கிறித்தவ 

பதவாலயம் பசன்பறாம். அந்த பதவாலயம் சுைார் 

ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்ெட்ட 

இரண்டு அடுக்கு கட்டிடம் இங்கு உள்ள 

ஓவியங்கள் புகழ்பெற்றமவ.  

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   



 

 

அரைோசண (நிசல) எண்.70, மதோழிலோளர ்மை்றும் தவசலவோய்ப்பு(M-2)த ்துசை, 26.08.2011 
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பவதியியற் சசாற்கள் - சீர் தர ஒலி சேயர்ப்பு ! 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   

வ.எண் மவதியியற் சசாற்கள் சரீ் தர ஒலி சேயர்ப்பு 

531 Quinone குயிதனான் 

532 Rhodium trichloride உதராடியம் திலர-குதளாலரடு 

533 Salcomine ொலுக்தகா-அமீன் 

534 Sarin ொரின் 

535 Selenious  acid செலினசுக் காடி 

536 Selinium Hexafluoride செலீனியம் எக்ஃொ-புதளாலரடு 

537 Selinium Oxychloride செலீனியம் ஆக்ெி-குதளாலரடு 

538 Semicarbazide hydrochloride செமி-கார்பாலெடு ஐததரா-குதளாலரடு 

539 Silane  ( 4 amino butyl) diethoxy-meth லெதலன் (4 அமிதனா பூட்லடல்) லட-எத்தாக்ழிச் 
சமத் 

540 Sodium தொடியம் 

541 Sodium anthra-quinone-1-sulphonate தொடியம் ஆந்திரா-குயிதனான் -1-ெல்தபாதனட்டு 

542 Sodium arsenate தொடியம் ஆர்செதனட்டு 

543 Sodium arsenite தொடியம் ஆர்செலனட்டு 

544 Sodium azide தொடியம் அலெடு 

545 Sodium cacodylate தொடியம் காக்தகாடிதலட்டு 

546 Sodium chlorate தொடியம் குதளாதரட்டு 

547 Sodium cyanide தொடியம் ெயலனடு 

548 Sodium fluoro-acetate தொடியம் புதளாதரா-அெிட்தடட்டு 

549 Sodium  hydroxide தொடியம் ஐதராக்லெடு 

550 Sodium penta chloro-phenate தொடியம் சபன்.ட்டா குதளாதரா-ஃசபதனட்டு 
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  கெிலர் கவிமதமயப் ொராட்டும் முகத்தான் 

கவிமதத் பதாழிலின் அருமைமயச் 

சுட்டிக்காட்டுவார். இராப்பொழுது ஓரிடத்பத 

உறங்குவது பொன்ற பசறிந்த இருமளயுமடய 

சிறுகாட்மடயும் ெமறபொன்று ஒலிக்கும் 

அருவிமயயு முமடய முள்ளூர்க்கு பவந்பத! 

ஒன்மறக் கற்றறிபவ ைாயினும் அறிபயைாயினும் 

விமரய நின்னிடத்துப் புகமழச் பசால்லுபவ 

ைானால், அழிக்கமுடியாத நின் சுற்றத்துடபன 

பெருக, நிலத்திலுள்ள ைாந்தர்யாவரினும் ைாசற்ற 

அறிவுமடய அந்தணாளன் (கெிலன்) இரந்து 

பசல்லும் புலவர்க்கு இனி இடைில்மலயாக 

உன்புகழ் நிற்கப்ொடினான்.  

 

சினைிக்க ெமடமயயுமடய பசரன் பைல் கடலில் 

பொன்மனத்தரும் நாவாய் பசலுத்தியபொழுது 

பவறு ைரக்கலங்கள் பசல்ல முடியாத வாறுபொல் 

அவன் ொடிய உன்மன நாங்கள் ொட 

இயலாதவராபனாம். ஆயினும் எைது வறுமை 

தூண்ட உன்புகழ் பகாண்டுவர வந்து நினது 

வண்மை ெற்றிச் சிலபசால்ல முயன்பறாம். 

   

  நப்ெசமலயார் கவிமதயாற்றல் ைிக்குமடயார் 

என்ெதற்கு அவர் மகயாளும் 'கங்குல் துயில் 

ைடிந்தன்ன தூங்கு இருள்' என்ற பதாடரும் 

"வானவன் நாவாய் ஓட்டிய வழியில் ெிறகலம் 

பசல்லாது" எனும் உவமையும் "எங்கள் வறுமை 

உந்த, உன்புகழ் அமழக்க வந்பதாம்' எனும் 

கருத்தும் பொதுைான சான்றுகளாகும். ஆனால் 

அடக்கம் காரணைாகக் "கெிலமனப்பொல் 

ொடவல்பலன் அல்லன் ஆயினும் 

நின்வண்மையில் சில பதாடுத்பதம்” என்று  

கூறும்பொது தன்மனபய விைரிசிக்கும் 

ஆற்றலும் தகவும் உமடய கவிஞர் அவர் 

என்ெமத அறிகிபறாம். வீரயுகத்து வாழ்ந்த 

ொடகர்க்கு இத்திறன் இருந்திருக்க 

வாய்ப்ெில்மல. 

  புலவர்கள் அறிவுத் 

பதாழில் ைட்டும் அறிந்து 

உடல்பதாழில் பசய்யாத 

வராதலால் பைன்மையர் 

என்னும் கருத்மத 

விதந்து கூறும் ொடலும் 

புறநானூற்றில் உண்டு. 

பசரைான் பசல்வக் 

கடுங்பகா வாழியாதான் கெிலர் மகப்ெற்றி 

பைல்லியவாம் நும்மககள்' என்று பசால்ல அவர் 

ஏன் புலவர்மககள் பைல்லியமவ ஆயின என்ற 

வினாமவ எழுப்ெிவிமட தருகிறார். 

 

வளரும்... 

புதுப்ோர்மவயில் புறநானூறு ! 

அறிஞர் ேருதநாயகம் 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   
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பசயற்மக நுண்ணறிவு 

 

  தரவு ெகுப்ொய்வு ைற்றும் முன்கணிப்பு 

ைாதிரிகள் உதவியுடன், ைருத்துவ வல்லுநர்கள் 

நிமறய பநாய்கமளப் ெற்றி பைலும் புரிந்து 

பகாள்ள முடிகிறது. சீன இமணய 

நிறுவனைான மெடு, அதன் லீனியர்ஃபொல்ட் 

வழிமுமறமய பவடிப்ெமத எதிர்த்துப் பொராடும் 

அணிகளுக்கு கிமடக்கச் பசய்துள்ளதாக 

எம்ஐடி பதாழில்நுட்ெ ஆய்வு பதரிவித்துள்ளது. 

எபொலா, எச்.ஐ.வி ைற்றும் இன்ஃப்ளூயன் 

ைாமவப் பொலன்றி, பகாவிடு-19 ஆனது ஒரு 

மவரசின் கட்டமைப்மெக் கணிக்க உதவும் ெிற 

வழிமுமறகமள விட வழிமுமற ைிக பவகைாக 

உள்ளது. 

 

  அதிக ைக்கள் பதாமகமய திறம்ெட 

திமரயிடுவதற்கான கருவிகமளயும் மெடு 

உருவாக்கியுள்ளது ைற்றும் ஒரு நெரின் உடல் 

பவப்ெநிமலயில் ைாற்றத்மதக் கண்டறியக் 

கூடிய பசயற்மக நுண்ணறிவு இயங்கும் 

அகச்சிவப்பு அமைப்பு. பெய்ஜிங்கின் கிங்பக 

இரயில் நிமலயத்தில் இது ொதிக்கப்ெடக்கூடிய 

ெயணிகமள அமடயாளம் காண ெயன்ெடுத்தப் 

ெடுகிறது. ெயணிகளின் ஓட்டத்திற்கு 

இமடயூறு விமளவிக்காைல் ஒரு நிைிடத்தில் 

200 பெர் வமர இந்த அமைப்பு ஆய்வு 

பசய்யலாம். 

  அலிொொ கிளவுட் அடிப்ெமடயிலான 

பகாபரானா மவரஸ் பநாயறிதல் கருவிமய 

உருவாக்கியுள்ளது, மவரசின் தடயங்கமளக் 

கண்டறிய கருவி பசயற்மக நுண்ணறிமவப் 

ெயன்ெடுத்துகிறது. சீனா முழுவதும் 5,000 

க்கும் பைற்ெட்ட பநாயாளிகளுக்கு இது 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது என்று அலிொொ 

கூறுகிறது. 

 

தானியங்கி வாகனங்கள் 

 

  நல்வாழ்வு வல்லுநர்களின் கடுமையான 

பநருக்கடி ைற்றும் ைக்கள் பதாடர்பு பகாள்ளும் 

ஆெத்து உள்ள பநரத்தில், தன்னாட்சி 

வாகனங்கள் ைருந்துகள் ைற்றும் உணவுப் 

பொருட்கள் பொன்ற அத்தியாவசிய பொருட் 

கமள வழங்குவதில் பெரும் ெயன்ொட்மட 

நிரூெிக்கின்றன. மெடூவின் தன்னாட்சி வாகன 

தளைான அப்ெல்பலா, பெய்ஜிங்கில் உள்ள ஒரு 

பெரிய ைருத்துவைமனக்கு பொருட்கள் ைற்றும் 

உணமவ வழங்குவதற்காக சுய-ஓட்டுநர் 

ெணிமய பைற்பகாள்ள நிபயாலிக்ைுடன் 

மகபகார்த்துள்ளது. மெடு அப்ெல்பலா தனது 

மைக்பரா கார் கருவிகள் ைற்றும் தன்னாட்சி 

ஓட்டுநர் கிளவுட் பசமவகமள மவரசுடன் 

பொராடும் நிறுவனங்களுக்கு இலவசைாக 

வழங்கியுள்ளது. 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   

சகாபரானாமவ வீழ்த்திய திறம் ! 

சோறிஞர் அ.சதசீு 
தநரம்ுக உதவியோளர ்

மோண்புமிகு தமிழ் வளரை்ச்ிதத்ுசை அசமைை்ர ்
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  It is from the time of Ramanujar that Hin-

duism came to function with zest. 

 

 

 

 

 

 

 It was only during his time that the Hindu 

religion took an all-embracing role so that it 

was able to preside over all other ancient reli-

gions making them branches of a single tree. 

 With characteristic calmness it was able to 

deal with so many religions. 

 The reason was its tolerance and profundi-

ty of thought. 

 Concerning such a religion, I shall use my 

faltering thoughts arising from limited 

knowledge to give it meaning and justifica-

tion. 

 This series therefore is not a venture into 

research or history. 

 What I write here will be only about how 

the truths of Hinduism are useful in life.  

To show compassion to the good is character-

istic of the righteous; to be merciful at all 

times gives contentment to the good. 

"Since you clear all doubts of celestial beings 

in their path of Dharma (Righteousness), you 

have been crowned as their King.  Indral do 

not ask me therefore to abandon this tree.  

This tree has always held me in good stead, 

how could I leave it when it is in such a mis-

erable state?" 

  Hearing this meaningful and beautiful 

speech of the parrot, Indra was overjoyed 

and being more than satisfied with its sense 

of gratitude and quality of mercy, wished to 

grant it any boon that it desired.  "Ask for a 

boon" he said. 

 Friend! that bird did not ask anything for 

its own good.  Keenly observe its magnani-

mous nature, 

 To be considerable being its prime nature, 

it asked, "O Prince of Heavenly Beings!  This 

tree should ever thrive with prosperity." 

 Overwhelmed with joy at the bird's stead-

fast piety and abundant good nature, Indra 

showered nectar over the tree.  At once, the 

tree came back to life with delicious fruits, 

lustrous leaves and beautiful branches. 

 Due to the bird's innate piety, the tree be-

came all the more prosperous. 

 Gratitude and compassion paved the way 

to a happy life for the bird in that very same 

tree.  After its life on earth, it reached Heav-

en. 

Continued... 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   

 
Everlasting Tradition! 

ககலத்திலகம் திருேதி சகீத சிதம்ேரம் 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   

 

1. மகிழ்ச்சி , சிறப்பு , வாழ்த்துகள் , பாராட்டுகள் 

  முரனெர் சிெசொமி. 

 

2. உள்ளங்கவர்ந்த உலகத் தமிழை ஒரர மூச்சில் 

படித்து முடித்ரதன்.எண்சுழவயும் ததும்பும் 

இன்சுழவ இதைாக மிளிர்வழத 

எப்படிப் பாராட்டுவததன்று 

திழகக்கிரறன்.அட்ழைப்பை 

வடிவழமப்பில் 

ததாைங்கி ,கட்டுழரகழள 

நிரல்படுத்துவதுவழர 

அத்தழைழையும் 

பார்த்துப்பார்த்து 

வடிவழமத்துள்ள தங்களின் 

நுண்ணறிவத் திறத்திற்தகம் மைமார்ந்த 

பாராட்டுகள்.இன்னும் சிறக்க வாழ்த்துகள்.வாழ்க! 

வளர்க!! 

முரனெர் மு.கண்ணன் 

அகைமுதலிப் பதிப்பொசிரியர். 

 

3. இதழில் இைம்தபற்றிருக்கும் கட்டுழரகளில் 

குறிப்பாக, முழைவர் பி.சி.தெகதா, முழைவர் 

சுகன்ைா ஆகிரைாரின் கட்டுழரகள் சிறப்பாக 

உள்ளை. 

Dr.பத் ப்பிரியொ 

 

4. பைண வாழ்க்ழக கட்டுழர, நம்ழமயும் ஒரு 

பைணத்ழத ரமற்தகாள்ள தூண்டுவதாக உள்ளது. 

திரு.சங்கைசைெணன் 

 

5. தங்க இழைைால் ரகார்க்கப்பட்ை முத்துக்கழளப் 

ரபால் உலகத்தமிழிதழின் கட்டுழரகள் 

அழைத்தும் மின்னுகின்றை. 

 ருத்துெர் நல்லி ககொபிநொத். 

 

6. அண்ணாழவப் பற்றிை அழமச்சரின் கருத்துக்கள் 

அருழம. வ.சுப. மாணிக்கைார் அவர்களின் 

இலக்கிைக் கணக்கீடு பற்றி அறிந்ரதன். அண்ணன் 

ரசாமதல ரசாமசுந்தரம் அவர்களின் கட்டுழரயில் 

அதமரிக்கர்களின் மூைநம்பிக்ழக தபரும் 

விைப்ழபத் தந்தது.  உஇலக்கணக் கழலச் 

தசாற்கழளக் காரணப் தபைராகச் சூட்டியிருப்பதன் 

நுட்பம் ரபாற்றத்தக்கது. முழைவர் ஜீரவந்திரன் 

அவர்களின் அரும்பணி குறித்த தங்கள் கட்டுழர 

சிறப்பாக உள்ளது. சுற்றுலாச்சுைர் சுரரந்திரன் 

அவர்கழளப் ரபால் ஓரிைம் பற்றி நன்கு ததரிந்து 

தகாண்டு தசல்வது நன்ழம பைக்கும். 

முரனெர் கதவி நொச்சியப்பன். 

 

7. ஜூரல 29- லர்ந்தது உலகத் தமிழ் 

இதழ் விரித்து.  

 

உலகத் தமிழ் இரணய இதழில் 

வெளியொகும் வசய்திகரையும், 

தகெல்கரையும், கட்டுரைகரையும் 

எத்தரன முரையும் திரும்பத் திரும்ப சிலொகித்துச் 

வசொல்லலொம்.  

 

அந்த ெரகயில் நொன் திரும்பச் வசொல்ல விரும்புெது 

கவிஞர் புதுயுகன் எழுதிெரும் "அங்கிங்வகனொதபடி 

இங்கிலொந்தில்"என்கிைத் வதொடரைத்தொன்.  

 

இது ஒரு புதுர யொன கவித்துெ ொனத் வதொடர். 

இந்தக் கவிஞர் ,எங்கள் வநல்ரல  ண்ணின் அறிஞர் 

இைொ ொநுசக் கவிைொயரின் வபயைன் அன்கைொ...மீன் 

குஞ்சிக்கு நீந்தவும் கற்றுக் வகொடுக்க கெண்டுக ொ? 

 

அெரின் இன்ரைய வதொடரில் ஜொன் கீட்ஸின் பொடல் 

என்ரனக் கெர்ந்தது. பூ ரைப் பகுதியில் அந்தப் 

பொடரல மீண்டும் நொன் பதிவு வசய்கிகைன்... 

 

" ைணம் மூடிட பிைக்கவில்ரல  

நிைந்தைம் சூடிய பைரெ நீ 

பசித்த எந்தத் தரலமுரையும்  

உன்ரனச் சொய்த்திட ெந்ததில்ரல  

கடக்கும் இந்த இைவினிகல  

யொன் இைசிக்கும் உந்தன் குைலிரனகய  

 ன்னெனும் அரெச் சின்னெனும்  

ககட்டிருந்தொர் அந் நொளினிகல " 

 

ஜொன் கீட்ஸின் ெரிகரை யொம் அறியத் தந்தர க்கு 

கவிஞர் புதுயுகன்  ற்றும் இதைொசிரியர் முரனெர் ந. 

அருள் ஆகிகயொர் பொைொட்டப்பட கெண்டியெர்ககை.  

 

கவிஞர் கபைொ வநல்ரல. 

 

 

8.  சிறப்பு.... பல்துழற தசய்திகள் கிழைக்கின்றை.... 

இலக்கியச் சுடர் த.இைொ லிங்கம். 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   

 

9. இவ்விதழை அறிமுகம் தசய்தழமக்குப் தபரிதும் 

நன்றி கூறுகின்ரறன். 

கட்டுழரகள் ஒவ்தவான்றும் காலத்துக்கும் 

காக்கப்தபறக்கூடிைழவ. 

வாழ்க உலகத்தமிழ் 

 ரைத்தந்ரத வதன்டன் எக்டர்,  துரை 

 

10. ரகாவிடு அடிக்கடி ரகட்கப்படும் ரகள்விகள் 

பகுதி பைனுழைைதாக உள்ளது.  

திரு.சந்திைகசகைன், வசன்ரன. 

 

11. இதழின் ரகார்ழவ ததாைர்ந்து சிறப்பாக 

உள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. 

முரனெர் அன்புச் வசழியன், இயக்குநர் (வபொ) 

உலகத்தமிழ்ச் சங்கம்,  துரை. 

 

12. அதமரிக்க மூை 

நம்பிக்ழககள் 

கட்டுழரயில் பல 

சுழவைாை தசய்திகள்.  

நல்ல எழுத்து நழை..  

கரல ொ ணி கலனொ 

தமிழ்ெொணன், வசன்ரன  

 

நடுநிழலைாை புரதல்.  அந்த நம்பிக்ழககழளக் 

தகாண்ைாைவுமில்ழல; பிய்த்துக் குதறவுமில்ழல.  

அரதரபால் அந்த நம்பிக்ழகககளின் 

பின்ைணிழைக் கூறிைதும் சிறப்பு.  Cross 

என்பதழை மைக்கு என்பதற்குப் பதிலாக 

'குறுக்காக ழவ' எை தமாழிதபைர்த்திருந்தால் 

சிலுழவ வடிவம் கிழைக்கச் தசய்திருக்கலாம். 

ஒட்ைகத்தின் முதுகு... திருவள்ளுவரின் பீலி தபய் 

சாகாடுழம நிழைரவற்றிைது.  நன்றி.   

திரு, சந்திைகொந்தன், சிங்கம்புணரி, சிெகங்ரக 

 ொெட்டம்  

 

 

13. அருழமைாை பதிவு. மானிைவிைல் பார்ழவ.. 

வாழ்க்ழகயில் சிக்கல் வரும் ரபாது அறிவு 

தடுமாறுகிறது.அப்ரபாது இத்தழகை நம்பிக்ழககள் 

துளிர் விடுகின்றை. அறிவிைல் ஓங்கிை 

அதமரிக்காவும் தங்கள் தனிப்பட்ை வாழ்க்ழக 

என்று வருகிற ரபாது இது ரபான்ற நம்பிக்ழககள் 

பிறக்கின்றை.கட்டுழரயின் முடிவு ைாழரயும் காைப் 

படுத்தாமல் நிழறவு தபறுகிறது.வாழ்த்துக்கள்! - 

முரனெர் முத்துகெல், வசன்ரன. 

 

 

14. பல்லாண்டுகளாக அதமரிக்காவில் 

வாழ்ந்தாலும் பல புதிை தசய்திகழள அதமரிக்கா 

ததாைர்பாை கட்டுழரகளில்  படித்து மகிழ்கிரறன். 

ொன் ஹார்வர்ட் பற்றிை தசய்தி இதற்கு ஒரு 

உதாரணம். நன்றி.   

திரு. ை ணி, நியூ வஜர்சி, அவ ரிக்கொ  

 

15. பல புதிை தசய்திகள். படித்து மகிழ்ந்ரதன். - திரு. 

உழைைப்பன் தசந்தில், நியூ தெர்சி, அதமரிக்கா  

அதமரிக்கக் கட்டுழரகளில் வரும் தழலப்பும் 

பைங்களும் கட்டுழரழைப் படிக்கத் 

தூண்டுகின்றை. கட்டுழர படித்தது மகிழ்ச்சிைாக 

உள்ளது.   

திரு. சிங்கன் சிங்கொைம்,  துரை. 

 

16. ரசாமதல ரசாமசுந்தரம் மிகவும் முக்கிைமாை 

தகவல்கழள எளிதாக புரிந்துதகாளும்படி  

அருழமைாக எழுதி வருவது குறித்து மிக்க 

மகிழ்ச்சி.   

திரு. அருணொ தியொகைொஜன், வபங்களூரு  

 

17. மூை நம்பிக்ழககளாக இருந்தாலும், 

இழவதைல்லாம் ைாருக்கும் தீங்கு விழளக்காத 

நம்பிக்ழககள்.   

திரு. கிருஷ்ணன், ககொரெ  

 

18. மூை நம்பிக்ழக பற்றிை கட்டுழர 

நழகச்சுழவைாக நன்கு எழுதப்பட்ைது.   

திரு தி . மீைொ சந்தொனம், நியூ வஜர்சி, அவ ரிக்கொ  

20. அதமரிக்க மூை நம்பிக்ழக பட்டிைலில் 

இவற்ழறயும் ரசர்த்துக்தகாள்ளுங்கள்: ஏணிக்குக் 

கீரை நைக்காரத, கறுப்புப் பூழை குறுக்ரக 

ரபாைால் நல்லதில்ழல, கண்ணாடி உழைந்தால் 

அடுத்த 7 வருைங்களுக்கு அதிர்ஷ்ைம் இல்ழல. 

நல்ல கட்டுழர, படித்து மகிழ்ந்ரதன்.   

திரு தி. லீலொ கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஹூஸ்டன், 

அக ரிக்கொ  
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அங்கிங்சகனாதேடி இங்கிலாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  

 பநப்பொலியப் பொர்களில் முக்கியைானதாகக்

கருதப்ெடும் வாட்டர்லூ யுத்தத்திற்கும், 46 என்ற  
எண்ணிற்கும் ஒருைாயத் பதாடர்பு இருப்ெதாகத் 
பதான்றுகிறது.  
 
  வாட்டர்லூ! 1815 ஆம் ஆண்டு பவலிங்டனின் 
ெிரபு ஆர்தர் பவல்லஸ்லீயின் தமலமையில் 
திரண்ட கூட்டணிப்ெமட, உலமக உலுக்கிய 
பநப்பொலியனின் ெமடமய எதிர்பகாள்கிறது. 
முந்மதய ைமழ இரவில், முட்டிவமர புமதயும் 
ஈரைணலில், இமளப்ொற வழியின்றி, திரும்ெிச் 
பசல்லவும் வழியின்றி தவித்து தமலக்கிறுக்கு 
ஏறியிருக்கிற ெமடகள் பகாடூரைாக பைாதிக் 
பகாள்கின்றன.  
 
  பொரில் பவலிங்டன் ெிரபு பவல்கிறார்; 
அவருக்கு 46 வயது. யுத்தத்தில் பநப்பொலியன் 
பதாற்கிறார்; அவருக்கும் 46 வயது. ஏபதா ஒரு 
ெரிவர்த்தமன ஏற்ெட்டு விட்டதா என்ன?. 
மூடநம்ெிக்மககள் உலவுகின்றன! அந்த 46க்கு 
ெிறகு, பநப்பொலியன் நாடு கடத்தப்ெட்டு கீபழ 
பொகிறார். அந்த 46க்கு ெிறகு, பவல்லிங்டன் 
ெிரபு வளர்ந்து இங்கிலாந்தின் ெிரதைராக பைபல 
பொகிறார்.     
 
  இலண்டன் அயிடு பூங்கா ெகுதியிலிருக்கும் 
‘ஆப்ஸ்பல இல்லம்’ என்ற பவலிங்டன் 
அருங்காட்சியகத்தில் நின்றிருக்கும் பொது தான் 
இந்த 46யின் கமதமய எங்களுக்கு காட்டியது 
ஊர்ச்சுற்றல்.  
 
  “இந்த பவலிங்டன் ெிரபு ெிரதைராக 
பசாெிக்கவில்மல என்று ெடித்திருக்கிபறன். இவர் 
இந்தியாவிலும் பொர் புரிந்ததாக நிமனவு” 
என்றது தகவல் எனும் ெிறவி. 
 

    “1828ஆம் ஆண்டு ெிரதைரான ெிறகு, 
ைரியாமத நிைித்தைாக நான்காம் ஜார்ஜ் 
அரசமர இவர் சந்தித்த காட்சிமயக் 
காட்டுகிபறன். இங்கிலாந்து அரமசயும் 
இராணுவத்மதப் பொல கட்டுப்பெட்டியாக 
நடத்தியதால் பகாஞ்சம் சறுக்கினார் தான்” 
என்ற ஊர்ச்சுற்றல், குைிழ்கள் விட்டது. அதிபல 
அைிழ்ந்பதாம் நாங்கள். 
 
  ஆங்கிலம் இன்று உலக பைாழி. ஆனபொதும் 
இங்கிலாந்தின் ஏற்றத்மத பதாடங்கி மவத்த  
ஜார்ஜ் அரசர்களின் பூர்விகம் என்னபவா 
பஜர்ைானிய பதசம். மூன்றாம் ஜார்ஜ் 
லண்டனிலிபல ெிறந்து, வளர்ந்தவர். 
ஆங்கிலத்தில் சரளைாக உமரயாடுகிறவர். 
இவமர கடந்த வாரம் சந்தித்பதாம். ஆனால், 
ைபனாவர் பவரிலிருந்து வாரிசுத் சட்டத் 
தீர்வின் மூலைாக இங்கிலாந்தின் அரசராக 
முடிசூடிய முதலாம் ஜார்ஜ்க்கு ஆங்கிலபை 
பதரியாது. கருத்துப் ெரிைாற்றக் கருவிபய 
பைாழி. அதற்கும், பவற்றி அமடகிற 
திறமைக்கும் இமணவில்மல என்ெமத அவர் 
அன்பற நிருெித்து விட்டார்.  
 
  இராண்டாம் ஜார்ஜ் அரசமரப் ெற்றி 
பசால்லலாம் தான். ஆனால் அவர் 
கழிப்ெமறயில் ைரணம் அமடந்தமதப் ெற்றிய 
குறிப்புகபள அதிகம்.  
 
  மூன்றாம் ஜார்ஜ் அரசமரயும் சந்தித்து 

விட்டதால் அவரது ைகனான நான்காம் ஜார்ஜ் 

அரசமர இப்பொது சந்திப்பொம்.   

 

  உணவுத் தட்டு என்ற களத்தில், 

கரண்டிகளும் கத்திகளும் பைாதிக் பகாள்ளும் 

சத்தம் உச்சத்தாயியில் ஒலிக்கிறது. உணவின் 

ைணமும்,   நறுைண   திரவியத்தின்    ைணமும்,  
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ேகறமவ அறியா  ஞாயிறு, வளர்கின்றது! 
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  திருைணம் புரிகின்றன. பைமசயில் நான்காம் 

ஜார்ஜ், எட்வார்ட் கிமளவ் [இராெர்ட் கிமளவின் 

ைகன்], ெிரதைர் பவலிங்டன் ெிரபு, இந்திய 

நாட்களில் அவருடனிருந்த ஆட்சியாளர்கள், 

இராணுவ அதிகாரிகள் அமனவரும் 

இருக்கின்றனர். 

 

  எட்வார்ட் கிமளவ் [இவரும் இந்தியாவில் 

ஆட்சி புரிந்தவபர] ைமறந்த தனது தந்மதயின் 

சரிதத்மத கூறி புளகாங்கிதம் அமடகிறார். 

இங்கிலாந்தில், ஆரம்ெ நாட்களில், சற்பற 

பொக்கிரியாக அறியப்ெட்ட இராெர்ட் கிமளவ், 

வீரத்தாலும், சாைர்த்தியக் கூட்டுறவுகளாலும் 

அமசக்க முடியா வல்லமையாக உருபவடுத் 

தமதச் பசால்கிறார். அதாவது பொக்கிரி கிமளவ், 

ெின்னாளில் 'இந்தியாவின் கிமளவ்’ என்றான 

கமத அது. 

 

  குைிமழ அப்ெடிபய நிறுத்தியது ஊர்ச்சுற்றல். 

“இங்பக நான் வீசுகிற ஒளி வழி ொருங்கள். 
பொவிஸ் ைாளிமக! கிமளவ் குடும்ெத்தின் 
ைாளிமக! ெிளாபச யுத்தத்திற்கு ெின் கிமளவ் 
நடத்திய திருட்டுக்களின் குவியமல இன்றும் 
அங்பக காணலாம்”.  அந்த ஒளியில் ‘திப்பு 

சுல்தானின் கூடாரம்’,  ‘வங்காள நவாெின் 

அரசப்ெல்லக்கு’ பொன்றவற்மறக் கண்படாம். 

பகம்ெிரிட்ஜ் ெல்கமலக்கழகத்தில் சசி தரூர் 

பெசிய பெச்சும் ைனதில் ஒலித்தது.  

 

  அதன் ெிறகு பவலிங்டன் ெிரபுவின் மைசூர் 

பொர்ப் பெருமைகள் ெமற சாற்றப்ெட்டன. அபத 

காலக்கட்டத்தில் பதன்னிந்தியாவில் ெணிபுரிந்த 

ொனர்ைன், தனது அருபக அைர்ந் திருந்தவரிடம் 

இப்ெடிச் பசால்கிறார்.   

 

  ைமறபவ அறியா ஞாயிறு எழுந்ததில், பொர் 
பைமத ைருதநாயகம் பொன்றவர்களின் ெங்கும் 
இருக்கிறது. பூலித்பதவன் பொன்றவர்கள் 
பவல்லப்ெடாைல் இருந்தால், “இந்தியா 
ஒன்றுெட்டு பொரிட்டிருந்தால் - இது 
நடந்திருக்காது. ஆம். இன்பனாரு ஆமளப் 
ெற்றியும் பசால்கிபறன்.  

 ெசுமையாக நிமனவில் இருக்கிறது. அவரது 
விசாரமணமய நான் தான் நடத்திபனன் பகட்  
அப்புறம் ம்யூட்”  
 

 ொஞ்சாலங்குறிச்சி கட்டபொம்ைமனத்தான் 

காலனிய தரவுகளில் பகட் (Kat)  என்றும்  

ஊமைத்துமரமய வாய் பெசாதவர் என்ற 

பொருளில் ம்யூட் (Mute or Dumb boy) என்றும் 

சங்பகதச் பசாற்களால் அமழக்கிறார்கள்.  

அந்தத் தரவுகளில் இன்னும் ெல இருக்கின்றன. 

பதால்வியுற்ற அரசமன குணச்சிமதவு 

பசய்வது வாடிக்மக தான்.  
 

  ஆனால், ெழகிய சூழலில், பதரிந்த 

ைனிதர்கள் ைத்தியில், நல்ல சூழ்நிமலகளில் 

எலியும் கூட புலி பொல தான்.  அந்நிய 

சூழலில், அமனத்தும் இழந்த நிமலயில் 

ஒருவனிடம் எஞ்சி இருப்ெது அவனது 

ைனப்ொன்மை ைட்டுபை. ஒரு ைனிதமன 

நுட்ெைாக எமடபொட அதுபவ சரியான 

தருணம். கமடசி 

நிைிடங்களில் தனது 

ைனப்ொன்மையினால் 

பவற்றி பெற்று விடுகிறார் 

கட்டபொம்ைன். 

 

  “கட்டபொம்ைன் ெிற 
ொமளயக்காரர்கமள 
அலட்சியம் கலந்த 
வீரத்பதாடும், பவறுப்பு 

கலந்தும் ொர்த்துக் பகாண்டிருந்தார். 
விசாரமணயின் பொது வியந்பதன். அமதப் 
பொல, தூக்கிற்கு பொகும் பொதும் இரண்டு  
ெக்கமும் ொர்த்தெடி கம்ெீர நமடபயாடு 
பொனார்”.  
 

  ொனர்பைன் விருந்தில் பசான்ன இமதபய 

தான் தனது நாட்குறிப்ெிலும் எழுதி 

மவத்திருக்கிறார்.  இந்த ொனர்பைன் நாட் 

குறிப்மெ ெடிக்காைபலபய நடிகர் திலகம் சிவாஜி 

கபணசன், அபத உடல்பைாழிமய திமரயில் 

பகாண்டு வந்திருப்ெதும் வியப்பு தான். 

கமலத்தாகம், இயல்ொக பெற்று விடுகிற 

இயற்மகயின் பகாமட அது.   
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சரக்கு மற்றும் பசமவ வரி ! 

ஆங்கிலம் - தேிழ் (அகராதி) 
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