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மனைமாட்சியின் மாண்பினை வலியுறுத்தும் 

குறள் எண் ஐம்பத்திரண்டு! 
  

எனைமாட்சித்து இன்தமிழ் எை இயம்பும்                       

உலகத்தமிழிதழ் எண் ஐம்பத்திரண்டு! 
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Everlasting Tradition! 

ஆசிரியம்! 
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அங்கிங்மகனாதபடி இங்கிைாந்தில்... 
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பூமமழ! 

பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 
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அன்னையர் சாரதா அருட்குடில்  நவராத்திரி விழா 

மாண்புமிகு அனமச்சர் உனர - 09.10.2018 

திரு.க.பாண்டியராசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  வரவவற்புரர நிகழ்த்தியுள்ள யதீசுவரி 

ஆனந்தப் பிவரமப் பிரியா அம்பா 

அவர்கவள,  

  வாழ்த்துரர வழங்கவுள்ள யதீசுவரி 

இராமகிருஷ்ணா பிரியா அம்பா அவர்கவள,  

 சிறப்புரர ஆற்றவுள்ள சட்டமன்ற 

உறுப்பினர் திரு.குமரகுரு அவர்கவள 

 அரனவருக்கும் என் அன்பான 

வணக்கத்ரதத் ததரிவித்துக் தகாள்கிவறன். 

 

 ஏரழகள் நிரறந்த பின்தங்கிய கிராமங் 

களில் தரமான கல்வி, நலவாழ்வு, சமூகப் 

பண்பாட்டு வமம்பாடுகள், விவசாயம் 

மற்றும் இயற்ரக வபரிடர்களில் மக்களுக்கு 

உதவுதல் வபான்றவற்ரற முதன்ரம 

வநாக்கமாகக் தகாண்டு இயங்கி வரும் 

அன்ரன சாரதா அருட்குடில்  நடத்தும் 

நவராத்திரி விழாவில் கலந்து தகாள்வதில் 

நான் தபரிதும் மகிழ்கிவறன். 

  அன்ரன சாரதா வதவி அவர்கள் 

தன்னுரடய எளிரம மற்றும் புனிதமான 

வாழ்வின் வாயிலாக இன்றும் நம்மிரடவய 

ஒளி வீசிக் தகாண்டிருக்கிறார்.  அவர் 

வழியில், இந்த அருட்குடிரல நிர்வகிக்கும் 

சவகாதரிகள் தங்கரள முழுரமயாக 

ஈடுபடுத்தி வருவது எனக்கு மிகுந்த 

வியப்ரப அளிக்கிறது. 

 

 அன்ரன சாரதா வதவி அவர்கள், 

தன்னுரடய ஐந்தாம் வயதில் ராம 

கிருஷ்ணரின் வாழ்க்ரகத் துரணவி 

யானார். ராமகிருஷ்ணரின் ஆன்மீக 

வாழ்விற்குத் துரணயாக அவருக்கும், 

அவரரக் காண வரும் பக்தர்களுக்கும் 

சரமப்பது, அவரது வழிகாட்டுதலில் 

ஆன்மீகச் சாதரனகளில் ஈடுபடுவது 

என்று சமயப் பணிகரளச் தசய்து வந்தார். 

 

வளரும்... 

52 
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  இந்த நவம்பர்த் திங்கள் 23ஆம் நாளிலிருந்வத நிவர் புயல் உருவாகி, வங்கக்கடல் 

கரரவயாரமாகக் கடவலார மாவட்டங்கரள வநாக்கிப் பாயும் என்று தமிழகமும் புதுரவயும் 

ஆயத்தப் பணிகரளத் ததாடங்கின. காவிரிப் பாசன மாவட்டங்களில் தபருமரழ தபய்யும் 

என்றும், நவம்பர் 25 ஆம் நாளன்று கரரரயக் கடக்கலாம் எனவும் வானிரல ஆய்வு ரமயம் 

அறிவித்தது. நிவர் என்ற ஈரானியப் தபயர் இப்புயலுக்கு ரவக்கப்பட்டது. நிவர் என்பது காப்பு 

என்ற தபாருரளக் குறிப்பது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  தமிழக அரசு, புதுரவ மற்றும் மத்திய அரசு விரரவாகவும் - விறுவிறுப்பாகவும் 

பணிகரளச் தசய்யத் ததாடங்கியதால் நிவர் புயல் வபரிழப்பின்றி, தபரும் இடர்பாடின்றி 

தசன்ரனரயக் கடந்து மக்கரள நிம்மதியில் நிரலக்க ரவத்தது. 

 கடலுக்குச் தசன்ற மீனவர்கரளயும் விரசப் படகுகரளயும் மீட்டுவர அரசு விரரந்து 

ஆரணயிட்டது. 24 ஆம் வததிவய காசிவமடு பகுதி மீனவர்கள் இருநூறு வபரும் திரும்ப 

அரழக்கப் தபற்றனர். அடுத்த நாவள 124 படகுகளில் தசன்ற 1,800 மீனவர்கள் திரும்பினர். 

வமலும் ததாடரிகள் வபாக்குவரவும் நிறுத்தப்பட்டது.  

 

  முதலில் உள்நாட்டு விமானப் வபாக்குவரத்துகளும், பின் அயல்நாட்டு வானூர்திப் 

வபாக்குவரவும் நிறுத்தப்பட்டன. வடகிழக்குப் பருவங்களில் வங்கக் கடலில் உருவாகும் 

புயல்களால் வநர்ந்த அவதி - அரலக்கழிவு தமிழகத்திற்கு உண்டு. 1964 இல் 

தனுக்வகாடிரய   கடலுக்குத்   தாரர   வார்த்துக் தகாடுத்வதாம். எனவவ 2011 இல் ‘தாவன’ 

  

ஆசிரியம் ! 

நிலத்னதக் கடந்தது நிவர் புயல்! 
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புயலும், 2012 இல் நீலம் புயலும், 2016 இல் 

வார்தா புயலும், 2018 இல் கஜா புயல் என 

நம்ரம ஆண்டு வதாறும் ததாட்டும் வமாதியும் 

சுழன்றும், தாக்கியும் பல புயல்கள் அமர்க்களம் 

தசய்து தசன்றன. அரவ தகாடுத்த 

அவலச்சுவடு ஒரு பக்கம். இந்நிரலயில், தமிழக 

அரசின் தனித்திறனாலும் அரசின் தசயற் 

திறத்துடன் தசய்யப்பட்ட முன்வனற்பாடான தசயல்கள் இம்முரற நம்ரமப் தபருத்த அழிவு 

வநராமல் பாதுகாத்து உள்ளன எனக் கூறலாம். 

   முன்வனற்றமரடந்த அறிவியல் ததாழில் நுணுக்கத்தால் புயலின் சீற்றம், காற்றின் வவகம், 

மரழயின் அளவு அரனத்ரதயும் உன்னிப்பாகக் கணித்து ஊடகங்கள் வழியாக 

அவ்வப்வபாது ததரிவிக்கப்பட்டதாலும், உயிரரப் பணயம் ரவத்துச் தசய்தி ஆசிரியர்களின் 

தனித்திறத்திரனத் தமிழக மக்கள் நன்றியுடன் நிரனவு தகாள்கின்றனர். 

  வபரிடர் வமலாண்ரமக் குழு வநரடிக் 

கண்காணிப்பு, அந்தந்த மாவட்டங்களின் 

ஆட்சியர்களின் அரவரணப்பு மக்களுக்கு 

மிகவும் துரணயாகவும் ஆறுதலாகவும் 

இருந்தரதயும் காணமுடிந்தது.  

 

  2015 இல் தசம்பரம்பாக்கம் ஏரி திறந்து 

தசன்ரனக்குள் தவள்ளம் புகுந்தரத உணர்ந்த 

தனால் இம்முரற ஆயிரம் அடியாகவும் மூவாயிரத்தில் இருந்து 5000 அடியாகவும் என மிக 

நுணுக்கமாகக் கவனமாக திறந்துவிடப்பட்டது. அரடயாறு கரரவயார மக்கள் புகலிடங்களில் 

பாதுகாக்கப்பட்டனர். 25 ஆம் வததி இரவு 12 மணிக்கு வமல் புயல் கரரரயக் கடந்தது. 
அப்தபாழுது 21 அடி உயர தநடும் வபரரலகள் மரக்காணத்தில் காணப்பட்டதும், 140 கிவலா 

மீட்டர் வவகச் சூறாவளிக் காற்று ஆங்காங்வக வாரழ மரங்கரளயும், சாரல மரங்கரளயும், 

மின்கம்பங்கரளயும் சாய்த்துச் தசன்றது இப்புயல்.  

 

  இருந்தும் உயிரிழப்புப் பலமாக வநராமல் - மத்திய, மாநில அரசுகள் முன்னின்று 

முயன்றன. அரசின் தபருமதிப்புக்கு மக்களின் துரண தபரிதும் உதவியரத நம் மாண்புமிகு 

முதலரமச்சர் வபாற்றி வணங்கினார். காலத்தினாற் தசய்த பாதுகாப்பு முரறகள் தமிழக 

மக்கள் என்றும் நிரனவு கூர்ந்து புகழ்வதுடன் என்றும் மறக்கவும் மாட்டார்கள் என்பது 

உறுதியாகும்.  மாநில அரசுகளின் வரிரசயில் முதன்ரமயில் நிற்கும் தமிழக அரசின் 

தனிப்புகழுக்கு இது வமலும் ஒளியூட்டும். 
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பண்டித நநருவும் பண்னடத்தமிழும் 

மூதறிஞர் நீ.கந்தசாமிப் பிள்னை 

  அந்த இடம் பிதரஞ்சு ஆட்சியின் 

எல்ரலக்குள்ளிருந்த படியால் பரிவாரங்கள் 

ஒன்றுமில்லாமல் புதுச்வசரி மந்திரிகளுள் 

ஒருவரும் என் சம்பந்தியுமான திரு.கு.ம. 

குருசாமி பிள்ரள அவர்களும் பிதரஞ்சு 

தூதுவ நிரலயத் தரலவரும் இந்தக் 

கழகத்தின் தரலரமயில் அப்வபாதிருந்த 

தசல்வி ஷயாவவா அம்ரமயாருவம 

உடனிருந்தார்கள். பார்ரவயாளர்கரள 

எல்லாம் சந்தித்துவிட்டுப் பகல் உணவு 

உட்தகாள்ளும் வநரமும் கடந்து, கரட 

சியாக என் வமரசக்கு வந்தபடியால் 

அதிகக் கரளப்புடன் நின்று வபசுவதற்கு 

இயலாத நிரலயில் என்ரனப் பார்த்து        

“நீங்கள் இங்கு என்ன தசய்கிறீர்கள்?” 

என்றார். நான் இருதபாருள்படும்படி 

ஆங்கிலத்தில், I am a fellow dealing with 

humanities and won't be so in human 

as to make you stand here for a long 

time' என்வறன். அவர் சிரித்துக்தகாண்வட 

எந்தப் பகுதி என்று வகட்டார்.  

 

  நான் மிகவும் அரமதியாக இன்ரறய 

பதினான்கு தமாழிகளுள் ஒன்றாகிய தமிழ் 

தமாழிரயப் பற்றி என்று என் வாக்கியத்ரத 

முடிப்பதற்குள் நான் தசால்லும் முரற 

தவறு என்று எண்ணியதுவபால் சிறிது  

கடுரமயாக இன்று பதினான்கில் ஒன்று 

என்றால் வநற்று என்ன ? என்றார். 

இந்தியதமாழிகளிள் இரண்டனுள் ஒவர 

தமாழி என்வறன். அவ்வாதறனின் அதற்கு 

முன்பு ? என்றார். இந்திய நாட்டின் ஒவர 

தமாழி என்வறன். உங்கள் கணக்கின் 

வபாக்கு வியப்பாக இருக்கின்றது என்று 

தசால்லிவிட்டு இப்தபாழுது தமிழுக்குச் 

தசய்கிற வவரல என்ன ? என்று வகட்டார், 

 

  சங்க கால அகராதி ஒன்று ததாகுப்பதற்கு 

அடிப்பரடயான வவரலகரளச் தசய்து 

தகாண்டிருக்கிவறன்' என்வறன். அடிப்பரட 

வவரல என்ன ? அவற்ரற எவ்வாறு 

தசய்கின்றீர்கள் என்று வகட்பதற்கு முன் 

என்னிடம் பணி தசய்து தகாண்டிருந்த 

தசல்வியர் மரகதவல்லி, சவராஜா, 

சுவலாசனா. தட்தடழுத்தாளர் தசல்லப்பன் 

ஆகிய நால்வரும் மிக விரரவாக ஒரு 

தநாடியில் நாங்கள் ததாகுத்தும் எழுதியும் 

ரவத்திருந்த அட்ரடகள் கடிதங்கள் 

புத்தகங்கள் முதலியவற்ரற எதிவர 

ரவத்தார்கள்.  

 

 

வளரும்... 
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ஆசிாியர் பகுதி 
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மைோல் தைோரவ்ு பதடல் 

FUMBLE NOT WITH WORDS 

  ال تتصرف ليتقزز منك اآلخرون

口齒清晰 

സംസാരതത്ില ് പരുങങ്ല ് അരുത ്

अभिव्यभि में गिंीरता न छोड़ें | 

పరుల దగ్గర సమస్యలు కలుగు విధంగా మాట్లాడకు  

ಬೇರೇರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आभिचड़ूी | ఆత్తిఛూడి | ಆಭೂಡಿ 

 

 

காத மாயிரம் ஓர்கணத் துள்வள  

கடுகி வயாடும் கதிரினம் பாடி 

ஆத வா, நிரன வாழ்த்திட வந்வதன்  

அணிதகாள் வாண்முகம் காட்டுதி சற்வற.  

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

52 
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அவ்வப்ப ோது! 

முனைவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயர்ப்புத்துசை 
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வாழ்க நூறாண்டு !! 
வளர்க திருக்குறள் திலகத்தின் நற்புகழ் !!    

  பள்ளி மாணவர்களாக நானும் என் அண்ணனும், தம்பியும் பார்த்து வியந்த தபருமகனார் 
திரு.வீரமணியாவார்.  புல்லட் விரசயுந்தில் குவி வவகத்தில் இராயபுரத்தில் இருந்து அண்ணா 

நகருக்கு அண்ணல் அருசங்கர் அவர்களுடன் வரும் தபருமிதமும் அவரின் மிடுக்கான வதாற்றமும் 

எங்களுக்கு கவினார்ந்த பார்ரவயாக பசுரமயாக நிழலாடுகின்றன. 

  புலவர் வீரமணியும், அண்ணல் அருசங்கரும் இரணபிரியாத் வதாழர்களாகவும் இராயபுரத்தில் 

அன்ரன கரல இலக்கிய மன்றத்ரத சிறப்பாக நடத்தி வந்த தசயற்பாடுகளும், தசந்தமிரழப் 

வபாற்றும் அரனவரும் அறிவர். 

  எந்ரதயார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இரளஞர்களின் 

பாசரறயாகச் “தசயல்” என்ற அரமப்பிரனத் ததாடங்கிய 

வபாது புலவர் வீரமணியும் அண்ணல் அருசங்கரும் இரு 

வதாள்களாக விளங்கியரத நான் கண்டு அரசியல் 

தரலவர்களாக அரமவார்கள் என்றிருந்வதாம். 

நிரறந்த கல்வியும், ஆழ்ந்த சிந்தரனயும், ஓங்கிய 

சமுதாய உணர்வும் நிரறந்த புலவர் வீரமணி  தமிழ் நாட்டிற்கும் தமிழ் இலக்கிய உலகிற்கும் 

கிரடத்த தபருங்தகாரட என்றால் மிரகயாகாது.   

புலவர் தபருந்தரக வீரமணி தசன்ரனத் துரறமுகத்தில் பல்லாண்டுகள் பணியாற்றி தமிழ் 

மன்றங்கரள அரமத்துப் பல அறிஞர்கரள அரழத்து இலக்கியக் கூட்டங்கரள நடத்திய 

திறனுரடயவர்.  எங்களுக்தகல்லாம் கப்பலில் தசல்லும் வாய்ப்பிரன உருவாக்கித் தந்தவர் புலவர் 

தபருந்தரகயாவர்.  கடல் வபான்று விரிந்துள்ள தமிழ் இலக்கியங்களில் மூழ்கி முத்ததடுத்தவர். ஒரு 

கருத்ரத மிக நுட்பமாய் ஆராய்ந்து  அதனுள் புரதந்திருக்கும் உண்ரமரயக் கண்டறிந்து அதரன 

இலக்கிய எழிலுடன் விளக்கிக் கற்வபார்தம் உள்ளம் கவரும் வரகயில் கட்டுரரரய வரரயும் திறன் 

தபற்ற சிந்தரனச் தசம்மல் அறிஞர் தபருமகனார்.   இரடயறா இலக்கிய ஆர்வமும் புதுரமகரளக் 

கண்டறிய வவண்டும் என்ற வவட்ரகயும் நிரறந்த பண்பாளர். இடதுசாரிச் சிந்தரனயில் அதிக 

ஈடுபாடு தகாண்டுள்ள தரகரமயாளர். 

ஈரடியில் உலகளந்து தமிழர்களின் தபருரமரய உலகறியச் தசய்த திருவள்ளுவரின் 

சிந்தரனகரளயும் அவர் கண்ட சமுதாய நீதிகரளயும் பல கட்டுரரகளில் மிக நுட்பமாய் ஆராய்ந்து 

விளக்கமளித்த தபருரம இவரரவய சாரும். 

 சிந்தரனச் சிற்பி சிங்காரவவலரின் கருத்துகரளயும் ததாண்டுகரளயும் தம் நூல்கள் வழிவய 

பரப்பிய புகழுக்குரியவர். இத்தரகய சிறப்புகரள உரடய புலவர் பா.வீரமணி அவர்களுக்குத் தமிழக 

அரசு திருவள்ளுவர் விருதிரனயும், சிந்தரனச் சிற்பி சிங்காரவவலர் விருதிரனயும் வழங்கி 

தபருரமப்பட்டுள்ளது.   

  தசன்ரனப் பல்கரலக்கழகத்தின் தமிழ்த்துரறயில் முதுதபரும் வபராசிரியர்களான               

திரு.சஞ்சீவி, சி.பா, தபாற்வகா, அ.அ.மணவாளன் முதல்  இ.சுந்தரமூர்த்தி, வ.தஜயவதவன், வீ.அரசு,   
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ஒப்பிலா மதிவாணன், யா.மணிகண்டன் வரர தநருங்கிப் பழகி தன் சிந்தரனக் கதிர்கரள ஆய்வுக் 

கட்டுரரகளாகவும், அறக்கட்டரள உரரகளாகவும் இவர் ஆற்றிவருவது தபருரமக்குரியதாகும். 

   மாண்புமிகு அரமச்சர் திரு.தஜயக்குமார், வமனாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இளவல் 

மருத்துவர் தஜயவர்த்தன் ஆகிவயார் புலவர் வீரமணிரயத்தான் தங்கள் தமிழாசான் என்று தசால்லிப் 

தபருரமப்படுவரத நான் கண்டிருக்கிவறன்.  

  பவள விழா காணும் புலவர் தபருந்தரக வாழ்க !  சிந்தரனயாழம் தகாண்ட புலவரின் தமிழ்ப்பணி 

வமலும் ததாடர்க!  

  வதசிய உணர்வும் - திராவிடச் சிந்தரனயும் வசர்ந்த நிரலயில் வளர்ந்திருந்தாலும் புலவர் 

வீரமணியும் அருங்கரலச்தசல்வர் அரு.சங்கரும் அந்நாளிவலவய அறிஞர் மு.வ  அவர்கரளத் 

திங்களுக்தகாருமுரற  கண்டு வபசி இலக்கிய உரரயாடரல நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள். 

  ஒரு ததாழிலதிபரும் - ஒரு ததாழிற்பணியாளரும் 

எப்படி இரணந்து இலக்கியங்களில் மூழ்கித் 

திரளக்கிறார்கள். இவர்களின் சிந்தரனகள் எதிர்காலத் 

தமிழகத்துக்குப் புத்துணர்ரவ ஊட்டவவண்டுதமன்பது 

என் விருப்பம் என்று வபராசிரியர் மு.வ கூறினாராம். 

  இன வவறுபாடுகரளக் காட்டுவதிலும், வர்க்க வபதம் 

என்று தசால்லப்படும் முதலாளி - ததாழிலாளி 

ஏற்றத்தாழ்வு, ததாழிலாளர் துயரரத் துரடப்பது முதலிய 

திரசகளில் ஆர்வம் காட்டிய புலவர் தபருந்தரக வீரமணி, 

மார்க்சின் "மூலதனத்ரத" வடதசன்ரனயில் பல்வவறு இடங்களில் தபாதுவுரடரமத் வதாழர்கரள 

அரழத்து வகுப்புக்கள் நடத்தி மக்கள் மனதில் புத்துணர்ரவ உருவாக்கினார். 

  புலவருக்தகன்வற ஓர் இரளஞரணி இருந்தது. தபாதுடரமப் வபாக்கில் இருப்பியல் 

சிந்தரனகரளக் தகாண்டு திருக்குறரளப் புதிய வபாக்கில் அணுகியரத "தசந்தமிழ்ச்தசல்வி"  

இதழில் அவர் எழுதிய கட்டுரரகளிலும்  நூல்களிலும் காணலாம். 

  அறிஞர் வா.தச.குழந்ரதசாமி கட்டுரரகரளப் பாராட்டியவதாடு - நண்பர் வீரமணி என் 

நம்பிக்ரகக்குரியவர் - நல்லறிஞர், நாடு அவரரப் பலநிரலகளில் பயன்படுத்திக் தகாள்ள 

வவண்டும். அவர் சிந்திக்காமல் எரதயும் எழுதுவதில்ரல. 

  சிந்தரன - சீர்திருத்தம் - பகுத்தறிவு - தமிழ்ப்பற்று - பரந்தமனம், இரவ அரனத்தும் இல்லாமல் 

அவரால் சிந்திக்கவவ முடியாது. அறிஞர் மு.வ ரவப் வபால தபாதுவுரடரமத் தரலவர்களிடம் 

தநருங்கிப் பழகினார். 

  பட்டுக்வகாட்ரடயாரின் பாடல்களில் "தபாதுவுரடரமச் சிந்தரனகள்"  எப்படிப் தபாங்கி 

வழிகின்றன என்பரத எடுத்துக்காட்டி எனக்கு பாடமாகவவ நடத்தினார்.  தாவம தமிழ் படித்து 

தன்னலமில்லாத வாழ்க்ரகரயத் தரலநிமிர்ந்து ஏற்றுக்தகாண்டு பீடுநரட தசலுத்தும் தபருரம 

அவருரடய ஆளுரமக்கு அணிகலனாகும். 
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அமெரிக்கோவில் பவட்டை! 

முனைவர் நசாமலல நசாமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

  ரமனஸ் 20 டிகிரி தசல்சியஸ், முப்பது 
ரமல் வவகத்தில் கடும் குளிர் காற்று. 

பறரவகரளத் தம்ரம வநாக்கி ஈர்ப்பதற்காக, 

அவற்ரறப்   வபான்ற தபாம்ரமகரளத் திறந்த 

தவளி வயல் காட்டில் ரவத்து, பறரவகரளப் 

வபான்வற சத்தமிடும் கருவிகரளப் பயன் 

படுத்திக் தகாண்டு, அக்குளிரரப் தபாருட் 

படுத்தாமல் உற்சாகமாக இருக்கின்றனர் 

எண்ணற்ற ஆண்களும், தபண்களும். அந்த 

அரமதியான இயற்ரக சூழ்நிரலயில், 

திடீதரன குண்டு தவடிக்கும் 

சத்தமும் அரதத் ததாடர்ந்து 

வானத் திலிருந்து "ததாப்" 

'ததாப்" எனக் கீவழ விழுகின்ற 

பறரவகளும் அதமரிக் 

காவின் ‘வவட்ரடக் காலம் 

(hunting season) ததாட 

ங்கிவிட்டரத நிரனவு 

படுத்துகின்றன. 

 

  அதமரிக்கத் ததால்குடி மக்களான 

தசவ்விந்திய ஆடவர்களின் முதன்ரமத் 

ததாழிவல வவட்ரடயாடுதலாக இருந்துள்ளது. 

உணவிற் குப் பயன்படுத்தியது வபாக  வதால், 

தகாம்பு, எலும்புகள் வபான்ற மற்ற பகுதிகரள 
ஆரடகளாகவும், அணிகலன்களாகவும், துரணக் 
கருவிகளாகவும், தம் வீடுகரளக் கட்டவும் 

பயன் படுத்தினர். வவட்ரடயாடுவதன் மூலம் 

உண்ண உணவும், உடுக்க உரடயும், இருக்க 

இடமும் அவர்களுக்குக் கிட்டியன. 

 

  வனவிலங்குகளின் இனப் தபருக்கத்ரதக் 

கட்டுப்படுத்த அரவச வவட்ரடயாடுதரல 

ஊக்கப் படுத்துகிறது. வவட்ரடயாடுதலுக்காகப் 

தபறும் அனுமதிச்சீட்டும், தவடி தபாருளுக்குச் 

தசலுத்தும் வரிகளும், காடுகரளயும் அவற்றில்  

வாழும் வதனீக்கரளயும், வன விலங்குகரளயும், 

பறரவகரளயும் பாதுகாக்க (conservation) 

அரசுக்கு உதவியாக உள்ளன.  

 

 

 ஆண்டுகளுக்கு 38 பில்லியன் டாலர் 

தபாருளாதார புழக்கமும், அரசுக்கு 12 பில்லியன் 

டாலர் (85,000 வகாடி ரூபாய்) வரிப் பணமும், 7 

இலட்சம் சிறு ததாழில்களுக்கு வாய்ப்பும் 

கிரடப்பதால் வவட்ரடயாடுதரல ஒரு தபரும் 

ததாழிற்துரறயாகவவ அரசும், மக்களும் கருது 

கின்றனர். 

 

  அதிபர்கள் திவயாடர் ரூஸ்தவல்ட், ஜிம்மி 

கார்ட்டர், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அண்வடானின் 

ஸ்வகலியா, ஈராக் வபாரில் அதமரிக்காவிற்கு 

தவற்றிரய நாட்டிய தளபதி நார்மன் ஸ்கர்ட்ஸ் 

காப் வபான்ற பல அதமரிக்க ஆளுரமகள் 

தங்கரள வவடர்களாக அறிமுகப்படுத்திக் 

தகாள்வதில் மகிழ்வரடந்தவர்கள். 

 

  1 9 8 0களின் ததாடக்கத்தில் 1.7 வகாடி 

வவட்ரட அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டன.  

ஆனால் தற்வபாது அது 1.1 வகாடியாக 

குரறந்துள்ளது. இது காலப் வபாக்கில் 

அதமரிக்கர்கள் வவட்ரடயாடுதலில் காட்டும் 

ஆர்வம் குரறந்து வருவரதக் காண்பிக்கின்றது.  

அடுத்த தரலமுரற வவடர்கரள உருவாக்கும் 

வநாக்கத்வதாடு வவட்ரடயாடும் பருவத்தின் 

முதல் இரண்டு நாட்கள் இரளவயார்கள்  
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மட்டுவம (நம்ம ஊர் "L Board" ஓட்டுனர்கள் 
வபால) வவட்ரடயாடலாம்.  
 
  அதமரிக்கக் காடுகளின் சுற்றுப்புறச் சூழ் 
நிரலகரளயும், தாவரம் மற்றும் விலங்கினங் 
கரளயும் பாதுகாக்க  ஒவ்தவாரு மாநிலமும் 
வவட்ரடயாடுதலுக்கான விதிமுரறகரள 
நரடமுரறப்படுத்துகிறது. வான்வகாழி, முயல், 
வாத்து, பல விதமான பறரவகள், நரி, ஓநாய், 
முள்ளம்பன்றி, காட்டுப்பன்றி, மான், கடா மான் 
(elk), காட்தடருரம, கரடி இரவ அரனத் 
ரதயும் வவட்ரடயாடக் குறிப்பிட்ட காலங் 
களில் மட்டுவம அனுமதி வழங்கப்படும். 
குறிப்பிட்ட வன விலங்கின் எண்ணிக்ரக 
குரறவாக இருந்தால் குலுக்கல் முரறயில் 
சிலர் மட்டுவம வவட்ரடயாடத் வதர்ந் 
ததடுக்கப்படுவர். ஒவ்தவாரு வவடரும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ரகரய அரடந்து 
விட்டால் அதற்கு வமல் வவட்ரடயாடக் 
கூடாது.  
 
  அம்பு, சுழற் துப்பாக்கி, ரகத் துப்பாக்கி, 
முகவாய்த்  துப்பாக்கி, வபான்ற பல வவட்ரடக் 
கருவிகரள  எந்தக் காலத்தில், எப்படிப்பட்ட 
வன விலங்குகரள வவட்ரடயாடப் பயன் 
படுத்தவவண்டும் என்பதற்கும் பல விதி 
முரறகள் உள்ளன. 
 
  அதமரிக்காவில் 3 வகாடி மான்கள் உள்ளன. 
ஒரு வயது ஆனதுவம, ஒவ்தவாரு தபண் 
மானும்  வருடத்திற்கு இரண்டு குட்டிகரள 
ஈனத் ததாடங்கிவிடும்! அவற்றின் எண்ணிக் 
ரகரயக் கட்டுக்குள் ரவக்க ஒவ்தவாரு 
ஆண்டும் எத்தரன மான்கரள வவட்ரட 
யாடலாம் என மாநில அரசுகள் முடிவு 
தசய்கின்றன. நியூயார்க் மாநிலத்தில் மட்டும் 
வளர்ந்த தபண் மான்கள் எண்ணிக்ரகயில் 40 
சத விகிதம் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் வவட்ரட 
யாடப்பட வவண்டிய சூழ் நிரல உள்ளது.    
 
  கண்ரணக் கவரும் படர்ந்த தகாம்புகரளக் 
தகாண்ட ஆண் மான்கரள வவட்ரடயாடுவது 
உயர்ந்த விருதுச் தசயலாகக் கருதப்படுகிறது. 
தகாம்பின் கிரள நுனிகளின் எண்ணிக் 
ரகரய  ரவத்து 'Point' மற்றும் நுனிகளின் 
எண்ணிக்ரக, நீளம், அகலம், அவற்றிக் 
கிரடவய உள்ள இரட தவளி வபான்றவற்ரற 

ரவத்து  ' s c o r e '  வழங்கப்படுகிறது. 
அதமரிக்காவில் இதுவரர வவட்ரடயாடப்பட்ட 
மான்களில் இல்லினாய்ஸ் மாநிலத்தில் 51 Point 
தபற்ற  மானும், ஒக்லவ ாமா மானிலத்தில்  

1 8 8 . 5 "  மதிப்தபண் 
தபற்ற மானும் 
சாதரனப் பட்டியலில் 
முன்னிரலயில் 
உள்ளன. 
 

  வவடர்களுக்கு உற்ற வதாழர்கள் நாய்கவள.  
கடும் குளிரரயும் தபாருட் படுத்தாது வன 
விலங்குகளின் வாசத்ரத நுகர்ந்து அரவ 
இருக்குமிடத்ரத வவடர்களுக்கு கண்டிபிடித்துக் 
தகாடுப்பது, சுடப்பட்ட பறரவகரள எடுத்து 
வந்து வவடர்களிடம் தகாடுப்பது வபான்ற 
தசயல்களுக்குப் பயிற்சிப் பட்டரறக்குச் தசன்ற 
பட்டதாரிகள் அரவ! 
 
  தன்னம்பிக்ரகக்காகவும், தபாழுதுவபாக்குக்கா 
கவும், தபருரமக்காகவும் வவட்ரடயாடுவவார் 
பலர். அவர்கள் தாம் வவட்ரடயாடிய பறரவ 
ரயவயா விலங்ரகவயா பதப்படுத்தி (taxidermy) 
தம் வீடுகளிலும் அலுவலகங்களிலும் சுவர்களில் 
காட்சிக்கு ரவப்பது வழக்கம். அருங்காட்சி 
யகத்தில் பார்க்கும் பதப்படுத்தப்பட்ட வன 
விலங்குகரளப் பலருரடய வீடுகளில் அதமரிக் 
காவில், குறிப்பாக கிராமப் பகுதிகளில், பார்க்க 
முடியும்,   'சுண்ரடக்காய் கால் பணம், சுரமக் 
கூலி முக்கால் பணம்' என்ற பழதமாழிக்வகற்பப் 
பதப்படுத்த அவர்கள் தசலவு தசய்யும் பணம் 
ஏராளம். ஒரு மாரனப் பதப்படுத்தி சுவரில் 
மாற்றக் குரறந்தது 500 டாலர் ஆகும்! 
 
  தமிழகத்தில் தீபாவளி, தபாங்கல், மற்றும்  
முக்கிய கிரிக்தகட் வபாட்டிகளின் வபாது ஊவர 
பரபரப்பாக இருப்பது வபால் வவட்ரடயாடும் 
காலத்தில் அதமரிக்க கிராமப்புறங்களில் மற்ற 
அரனத்து நிகழ்ச்சிகளும் பின்னுக்குத் தள்ளப் 
படுகின்றன. அலுவலகத்திலும், பள்ளிகளிலும் 
விடுமுரற எடுத்து வவட்ரடயாடுவவார் ஏராளம்!  
ஒரு வருடத்தில் அதமரிக்கர்கள் வவட்ரடயாடும் 
நாட்கரளதயல்லாம் வசர்த்து எண்ணினால் அது 5 
இலட்சம் வருடங்களுக்கு இரணயாகும் என்பரத 
நிரனத்துப் பார்க்கும்வபாது மரலப்பாகத் தாவன 
இருக்கும்! 
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  "சீரள வில்லாத் திகழ்தரு கல்விச்தசம் 

தபான்வரரயின் ஆரள வில்லா அளவு 

தசன்றனர்" 

எனத் திருச்சிற்றம்பலக் வகாரவயாரில் 

மாணிக்கவாசகர் வதாழி கூற்றின் வாயிலாக 

விடுக்கும் வினாவிற்கு விரடயாக, இவர் 

எனக் குறிப்பிட்டுணர்த்தும் சிறப்பினர் 

அடிகவள.  அடிகரள நிரனவு கூருங்கால் 

சிலப்பதிகாரத்வத, 

''இமிழ்கடல் ஞாலம் முழுவதும் விளக்கும் 

தமிழ்முழு தறிந்த தன்ரமயன் ஆகி"  

எனப் வபாதரும் வரிகள் நம்மவனார்க்கு 

நிரனவில் வரு கின் றன. 

  'கற்றவர் பயிலும் நாரகக் காவராண'த்தில் 

வதான்றித் தம் இளரமக் காலத்வதவய 

கற்பன கற்று. கரல நலம் தபற்று, 

தசன்ரனக் கிறித்தவக் கல்லூரியின் 

முன்ரனத்தமிழ்ப் வபராசிரியராய், இது 

வபாழ்தத்துப் பல்லவபுரம் தபாதுநிரலக் 

கழகக்குரவராய் ஏறத்தாடி ஐம்பது ஆண்டு 

கட்கு வமலாகத் தன்னலங் கருதாது, தமிழ் 

நலவம கருதிப் பல இன்னல்கட்கிரடவய 

ததாண்டு புரிந்து வரூஉம் சான்வறாவர நம் 

அடிகளார் ஆவர். 

அடிகளின் உயர்வும் அவர்தம் தபயரும் 

 உலகத்தமிழ் | 02.12.2020 

 

  அடிகளின் 

அளப்பரிய வபருயர் 

விரன அவர் தம் 

திருப்தபயவர 

யாவர்க்கும் ஓரளவு 

விளக்க வல்லதாக 

இருக்கின்றது. 

இரடக் காலத்தும் 

பிற்காலத்தும் நூல் 

வழக்கிலாதல் உலக 

வழக்கிலாதல் தபரிதும் வழங்கப் தபறாது 

அருகி மரறந்திருந்த 'அடிகள்' என்னும் 

மிகப் பரழய விழுமிய தசந்தமிழ்ச் 

தசஞ்தசால், 'குணவாயிற் வகாட்டத்தரசு 

துறந்திருந்த குடக்வகாச் வசரல் இளங்வகா 

அடிகள்' எனச் சிலப்பதிகாரத்தும், 'அறவண 

அடிகள்' என மணிவமகரலயினும் பயின்று 

வருதல் தகாண்டு, முதன்முதற் 

கண்தடடுத்து வழக்கிற் தகாணர்ந்து 

நரடயாட விட்டவர் நம் அடிகவள யாவர்,  

  மரறமரல அடிகள் என்னும் தபயரால் 

இளங்வகா அடிகள் என்னும் தபயரர 

நிரனவு கூர்கின்வறாம். இளங்வகா அடிகள் 

என்னும் ததாடர் மரறமரல அடிகள் 

என்னும் ததாடரில் நிழலாடி எதிதராலி 

தசய்கின்றது. 

வளரும்... 

 

ெடைெடை அடிகளோர் ெோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகநவள் 3 
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பேன் துளி! 

 

  மகோண்கோனத்தின்  வைக்கில் இருந்ே நோடு பவளிரிது பவளகம் (Be l g a um) என்னும் 

பவணோடு என் து  கோணப் டும். 

  எருடெ நோடு எருடெயூடைத் ேடைநகைெோகக் மகோண்ை நோடு. எருடெ வைமெோழியில் 

ெகிஷம் எனப் டும்; ெகிஷவூர் பின்பு டெசூர் எனச் சிடேந்து விட்ைது. 

உனரநவந்தர் ஔனவ   துனரசாமி-நசரமன்ைர் வரலாறு 
பக்கம் 257 

ததன்துளி –1 

ததன்துளி - 2 

லகாடுங்நகாலன் வழங்கிய குதினர 

  என் கணவரின் அண்ணன் வீை சக்கை விருது ம ற்ை ப ோர்த்ேள தியோக இருந்ேவர்.அவருக்கு 

நூல் எழுதும் ஆர்வமும் இருந்ேது.ப ோர்ப் டையின் நுணுக்கத்தின் முேன்டெக்குறிப்புகள்  
(Essentials on Military Knowledge) என் து நூலின் ம யர்.ஆங்கிை நூடைப் ோர்த்ே லிபியோ 
நோட்டின் அதி ர் கைோபி ஆங்கிை நூடை அைோபிய மெோழியில் மெோழிம யர்க்க ஏற் ோடு 
மசய்ேோைோம். 

 

  ஆங்கிைம் மேரிந்ேவர்கள் மெோழி ம யர்த்ேோலும் மூை நூைோசிரியரின் கருத்டே நுட் ெோக 
அறிய பவண்டுமென் ேற்கோக நம்மூடைச் பசர்ந்ே ேள திடயயும் லிபியோவுக்கு 
அடைத்திருந்ேோைோம்.  
 

  ப ோர்த்ேள தியின் ம ோழுதுப ோக்கு பகோற்  ந்ேோடுவது (Polo) குதிடைகளின் பெல் இருந்ே டி 
பகோற்  ந்ேோை விரும்பினோைோம்.அவர் விருப் த்டே உைபன நிடைபவற்றுவேற்கோக இத்ேோலிய 
நோட்டுக்குதிடைகள் இைண்டிடன அவர் விளயோட்டிற்கு டவத்துக்மகோள்ளச் மசோன்னோர்களோம். 
 

  இந்தியோ திரும்பும் ம ோழுது உங்களுக்மகன வோங்கிய  குதிடைகடள நீங்கள் எடுத்துச்மசல்ை 
ஏற் ோடு மசய்கிபைோம் என்ைோர்களோம்.நன்றி மசோல்லி பவண்ைோமென்று திரும்பி விட்ைோர் 
நம்ெவைோன ப ோர்த்ேள தி. 

  புைவர்க்கு யோடன மகோடுப் டே நோம் சங்கப் ோைல்களில்  டித்திருக்கிபைோம்.அயல் நோட்டுத் 
ேள திக்கு இப் டி  ரிசு ேருவது வியப் ோகும் ! 

 

  சுட்டுக் மகோல்ைப் ட்ை கைோபியின் ஓைோண்டு நிடனடவ நிடனவு கூர்ந்து திருெதி சுேோ  ோலித் 
இக்குறிப்ட  எழுதியபேோடு அைோபிய மெோழிம யர்ப்பு நூல் ஊர்ப் புைட்சியில் எரிந்து கருகிப் 
ப ோய் இருக்கைோமென்றும் குறித்திருக்கிைோர்....  
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அகராதிகள் : இருதமாழி, மும்தமாழி 

பிதரஞ்சு - தமிழ் - ஆங்கிலம் 

 

1. Dictionnaire : francais - tamoul  

அகரமுதலி : பிதரஞ்சு-தமிழ் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 1986 

பதிப்பகம் : Ecole de tamoul 

 

2. Dictionnaire pratique : franais – 
tamoul, tamoul - francais  

பிதரஞ்சு-தமிழ்,  

தமிழ் - பிதரஞ்சு அகராதி 

ஆசிரியர் : ப.சண்முகசுந்தரம் 

ஆண்டு : 1995 

பதிப்பகம் : Amutha 

 

3. Dictionnaire pratique : franais – 

tamoul, tamoul - francais  

Dictionnaire pratique : francais – tamoul 
srilankais 

நரடமுரற அகரவரிரச : பிதரஞ்சு - 
இலங்ரகத்தமிழ் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 1997 

4. Dictionnaire : franais – tamoul , 
tamoul-francais 

பிதரஞ்சு-தமிழ், 

தமிழ் - பிதரஞ்சு 

ஆசிரியர் : வத.பிரகலாதன், பி.வசந்தி 

ஆண்டு : 2003 

பதிப்பகம் : ASCES 

 

5. Dictionnaire moderne : francais - 

tamoul 

தற்கால அகராதி பிதரஞ்சு-தமிழ் 

ஆசிரியர் : எச்.நாகராஜன் 

ஆண்டு : 2005 

பதிப்பகம் : H.Nagarajan 

 

6. Bank of Words : Tamil – English- 
French  

Banque des Mots : tamoul – anglais - 

françaisr 

தசால் வங்கி : தமிழ்-ஆங்கிலம்-பிதரஞ்சு 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 2008 

பதிப்பகம் : Gnana 

 

வளரும்... 

பிைோன்சு நோட்டில் ேமிழ் மெோழியின் வளர்ச்சி! 

நபராசிரியர் சச்சிதாைந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகத்தமிழ் | 02.12.2020   
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 திருவருட் ோ முேடைந்து திருமுடைகள் ! 

உனரநவந்தர் ஔனவ துனரசாமி 

 அருள் நலவம கனிந்து ஒழுகுதற்வகற்ப 

தகாழுது தசழுது முதலான தமல்லிய 

தசாற்களும், 

தகாழி தரும் அருவி தபாழிதரும் 

தபாழில் சார் எழில் வசர் தணிகாசலனார் 

என்பரவவபால் வழுக்கி இயலும் 
இன்வனாரசத் 

ததாடர்களுவம மிகுந்து காணப்படுகின்றன. 

என்பார் அழகர் அடிகளார். 

 மாவீழ்ந் ரு சரடயார்  ருமகனார் 
பசுமயில்வமல் 

 நீவீழ்ந் ட நின்றார் அது கண்வடன் என்றன் 
தநஞ்வச 

 பூவீழ்ந்தது வண்வட ம வபாய் வீழ்ந்த 
துவண்வட  

 நாவீழ்ந்ததும் அலவர கரழ நாண் வீழ்ந்தது 
மலவர 

எனவரும் பாடலில் இழுவமன் தமாழியால் 

விழுமியது நுவலும்  திறத்திற்கு இனிய 

சான்றாகும். 

  திருதவாற்றிக் காதலாய்க் கசிந்து கனிந்து 

சுரவ மணக்கும் இத்தரகய அகத்துரறப் 

பாடல்கள் அரனத்தும் மூன்றாம்  திருமரற 

என்ற ததாகுப்பின்கண் உள்ளன.  தமிழ் 

இலக்கியங்களில் காதல் பற்றிய கவிரதகவள 

மிகுதியும் காணப்படுகின்றனவவ என்று 

கருதினாரும் மணிவமகரல ஆசிரியர்  

அகச்சுரவக்வக இடம் இல்லாது 

தபண்ரணத் துறவியாக்கி ஒரு காவியவம 

பரடத்தார். 

 

 

 வள்ளுவரும் அகத்துரறச் தசய்திகரள 

வரம்பினில் நிறுத்தி  இலக்கியப் வபாக்கி 

ரனவய மாற்றினார்.  இங்ஙனம் இலக்கிய 

மரபு முழுவதுமாக மாறி காதல் இலக்கி 

யங்கக் குரறந்து கடவுள் இலக்கியங்கள் 

மிகுந்துவிட்ட வநரத்தில் அகத்துரறப் 

பாடல்கள் கடவுள் பாட்டு மாவிடப் 

தபண்கள் நயந்த பக்கமாகவும், நாயக 

நாயகி பாவமாகவும் இரறயருள்  இலக்கி 

யங்களில் இடம்தபற்றன.  சன்மார்க்கம் 

என்பவத தரலவன் தரலவி உறவிரனப் 

வபான்றது என்வற விளக்கம் தபறுகின்றது.  

அம்ரமயாய் அப்பனாய் அருளாசிரியனாய்  

கழ்கின்ற இரறவன் ஆன்மநாயகனும் 

ஆகின்றான் அன்வறா! 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 02.12.2020   
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் தமிழ்த் ததாண்டினைப் 

தபருனமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வனகயில் வழங்குதல். (விருதுத் ததானக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுனர 

வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் வீதம் 32 தபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2015 திரு.மசய்யது முகமது கைிபா சாஹிப்  

2 2016 புைவர் மெ.சண்முகம்  

3 2017 திரு.மு.மவங்கநைசபாைதி  

4 2018 புைவர் திருமதி.மு.மணிநமகமை  

5 2019 சி.சிவசங்கைன் 

 

தமிழ்ச் லசம்மல் விருது 

ேமிைக அைசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 02.12.2020   

ோகப்பட்டிணம் மாவட்ைம் 

XXI 
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To sailing di-tri-quinqui-remes, on fishermens'  

boats with nets spread for haul and catch  

of wealth off deepsea; on big mart owners'  

mighty rich display reception showrooms, 

thus in good numbers glowing lamps lit are 

there.               

145 

Limitless stretch microfine dunes of sands!  

So lies bare the littoral vast. As are Marudam 

plains  

lined with Lotus pools defining that level          

territory,  

so by screwpine shrubs are seaside tracts laid 

out.  

Liana Creeper Maadavi with her friends rush  

150 

 

To sport in gallivanting groups, there and fare! 

Mountainside opulence, Ocean- wealth from 

fathoms deep,  

all lie in Wood built Ships anchored furrowing 

the port. 

In grove encircled littoral enclaves, princes,  

royal, twosome pairs, maidens of their apart-

ments,             

155 

 

 

To Continue... 

Pukar Canto - 6 
 
Coastal Carousal:  
 
Sea-bathing Fest 
   
 
Ruby lamps offering pink purple blooms       

strewing Doab grass, scattering paddy  

with adornments atinkle in auspicious  

spica-light, moving ahead through alleys  

coastal with posts and stalls  

marking imports                 

130 

 

Fetched from foreign lands on vessels 

of timber across seas on the wavy front, they both 

reach the littoral lounge on seaside bay watch!  

A spectra of lamps in varied glow are lit  

on seller stalls where indigo, flower, dye, lime,  

135 

 

 

Eats and savories all are sold;  on anvils  

of Smith's beating aurum, fixing crystal; on pud-

ding stalls  

on potshape stands and candelabra, on places 

where girls call and sell easy things to please,  

atop the lighthouses on sea showing line 

140 

உலகத்தமிழ் | 02.12.2020   

 

சிைப் திகோைம் - ஆங்கிைம் ! 

நபராசிரியர் சி.அ.சங்கரநாராயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர,்  தமிழக அரசு 21 
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குைந்டே இைக்கியம் ! 

முனைவர் நதவி நாச்சியப்பன் 

என்று இரற வழிபாடு 
குறித்துப் பாடுகிறார் 
தமிழறிஞர் மு.வ. 

"இரறவா எனக்தகாரு 
வரம் தருவாய் 

இனியரத நிரனக்க 
அருள் புரிவாய். இரறவா எனக்தகாரு வரம் 
தருவாய் 

இனியரதப் வபச அருள் புரிவாய். 

இரறவா எனக்தகாரு வரம் தருவாய் 

இனியரதச் தசய்ய அருள் புரிவாய்." 

என்ற குழந்ரதக் கவிஞர் அழ.வள்ளியப் 
பாவின் பாடல் எண்ணம், வாக்கு, 
தசய்ரகயிவல இனிரம வசர்க்க 
இரறயருரள வவண்டுவதாக அரமந் 
துள்ளது. 

   இரறவனுக்கிரணயாகப் வபாற்றப்பட 
வவண்டியவர்கள், நாம் வநரில் காணும் 
தபற்வறார்கள் என்று சிறுவர்க்குணர்த்தும் 
பாடல், 

"அம்மா! அப்பா! வணங்குகிவறன். 

அன்ரபப் வபாற்றி இணங்குகிவறன். 

இம்மா நிலத்தில்  நான்பார்த்த 

முதலாம் ததய்வம் நீர் தாவம!" 

என்பது 'மழரலக் குயில்' நூலில் 
தபற்வறாரரக் கடவுளாய் வணங்கும் 

பண்ரபப் தசால்லித் தருகிறது. 
 

வளரும்... 

  சான்வறாரின் உயர்வுக்கு உரரகல்லாக 
அரமவான  அவர்தம் அருஞ்தசயல்கவள! 

அருஞ்தசயல்களுக்கான அடித்தளம் அரம 

ப்பன அவர்தம் பண்பு நலன்கவள!      

  பண்புருவாக்கத்தில் குழந்ரத இலக்கியத் 

திற்கு முக்கியப் பங்குண்டு. 

  "பண்புரடயார் பட்டுண்டு உலகம்" என்ற 

திருவள்ளுவர் வாய்தமாழிக்வகற்ப உலக 

இயக்கதிற்குக் காரணமான பண்புரட 

யார்கள் இளம் வயதில் உருவாக்கப்படு 

கின்றனர். குழந்ரதப் பருவத்தில் 

நன்தனறிக் கரதகரளயும் பாடல்கரளயும் 

வகட்டும் படித்தும் வளரும் குழந்ரதகள் 

நற்பண்பின் உரறவிடமாய்த் திகழ்வர். 
அதற்கு உற்ற துரண நிற்பது குழந்ரத 

இலக்கியம். அவற்றுள் பண்பூட்டும் 

குழந்ரதப் பாடல்கரளக் காண்வபாம். 

   தமாழி, மதம்,  இனம், நாடு கடந்து. 

நிற்பது இரற நம்பிக்ரக. வழிபடும் 

ததய்வமும் முரறயும் மாறுபடினும் 

இரறவழிபாடு என்பது உலகளாவிய ஒன்று. 

"இருசிறு கண்கள் 

       இரறவரனக் காண 

இருசிறு தசவிஅவர் 

    இரசயிரனக்  வகட்க 

ஒரு சிறு நாஅவர் 

   உயர்நிரல வபாற்ற" 

 

உலகத்தமிழ் | 02.12.2020   

23 
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A Street Dog 

    In such a dilapidated condition It 

enslaves man. 

  Only the hand that created it knows 

its nature. 

  We board a ship and it is God's           

responsibility to steer it to safe 

shores, 
 

  When God shall design a sea with-

out waves, a mind clear of disturb-

ances could be conceived. 
 

  It is said that the one who plants a 

tree will also water it. 
 

  "When will be water it?" is our ever-

present question. 
 

  Where is a man without agitation 

and worry? 
 

  Surrender all the sorrows of the 

mind to God. 
 

  Only death cannot be averted, but 

perturbances can. 

  I used to get petrified at the thought 

that my parents will die, one day it did 

   

 

 

 

 

 

  In forty-eight hours I calmed down. 

  It is only the thought, 'it is going to 

happen' that makes one shudder and 

shiver. 

  If one is prepared for it then it is a 

totally different situation 

  The foolish fears of the heart keep 

it in constant debt. 

  A bond may be torn only after the 

repayment of a loan but the interest 

on every loan glaringly stands as an 

extortion. 
 

  The drizzle continues after a heavy 

rain. 
 

  If one can only realize the true        

nature of a youthful mind, strength of 

will automatically develops. 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 02.12.2020   

 
Everlasting Tradition! 

கனலத்திலகம் திருமதி சீனத சிதம்பரம் 20 
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  திருவாதவூர் அடிகளார் பாடிய திருக் 

வகாரவயார் இரறவரன வழிபடும் வழியில் 

இளவயதினரும் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட 

ரவக்கும் ஆர்வப் பனுவலாகக் வகாரவ 

அரமந்திருப்பது பக்தி இயக்கத்தின் 

மற்தறாரு பக்கமாகப் பார்க்கலாம். இல்லற 

வாழ்வில் தரலவன் தரலவியுடன் நட்பு 

வபசும் கற்பு, களவு என்ற இருவரக ஒழுக் 

கத்திலும் நிகழும் பல நிகழ்ச்சிகரளப் பல 

துரறகளாக வகுத்து திருக்வகாரவயார் 

அரமந்துள்ளது.  

  ஒவ்தவான்ரறயும் ஒவ்தவாரு கட்டரளக் 

கலித்துரறயில் ரவத்து வகாரவரயப் பாடி 

யிருப்பது புலரமயின்பம் தரக்கூடியது. 

இரறயனார் களவியல் உரரயில் காட்டப் 

படும் பாண்டிக்வகாரவயில் பாண்டியன் 

தநல்வவலி தவன்ற தநடுமாறன் முதலிய 

பாண்டிய வவந்தர் சிலரரப் பாட்டுரடத் 

தரலவனாகக் தகாண்ட வகாரவ 

பாண்டிக்வகாரவ எனவும், அதன் முழு 

வடிவம் இப்தபாழுது கிரடக்கவில்ரல 

என்றும் அறிஞர்கள் உரரக்கின்றனர். 

  வகா என்பது இரறவரனயும் அரச 

ரனயும் குறிக்கும் என்பதனால் இரற 

வரனயும் அரசரனயும் குறித்துப் பாடும் 

பாடல்கரளக் வகாரவயார் என அக் 

காலத்தில் ரவத்திருந்தனர்.   மாணிக்க  

வாசகர் எழுதியிருக்கும் திருக்வகாரவ 

யாரில் தில்ரலக்கூத்தன் பாட்டுரடத் 

தரலவனாகத் திகழ்கிறான். சீரணங்காய் 

சிற்றம் பலக் வகாரவரயச் தசப்பிடும் 

இத்திருக் வகாரவயார் ஆகம நூல் வழியில் 

நுதலிய ஞானவயாக நூலின் நுண் 

தபாருளிரன உணர்த்துதல் அரிது.   

  உலக நூல் வழியில் நுதலிய தபாருள் 

படித்து பரவசமரடயச் தசய்வது எனக் 

கூறுகின்றனர் ஆன்வறார். திருக்வகாரவ 

யாரில் அழகான தசஞ்தசாற்களால் இரற 

வரனப் புகழ்ந்து பாடி இருப்பார். இருவர் 

அறியா அடி தில்ரலயம்பலத்து மூவா 

யிரவர் வணங்க நின்வறன் எனக் குறிக் 

கிறார். திருவாசகக் குறிப்புகள் பல 

திருக்வகாரவயாரிலும் காணப்படுவது 

உண்டு. 

அரறகழவலான் 

அருள்தபற்று அவரின் 

ஆனந்த தவள்ளம் வற்றாது 

முற்றாது. இவ் அணிநலவம. 

என்று பாடுவது திருவாசகத் 

திலும் வருவது உண்டு. 

  பாரவ பாடிய வாயால் வகாரவ 

பாடுமாறு இரறவன் அருளாரண 

யிட்டதால் அரத ஏற்றுத் திருவாதவூரர்  

உலகத்தமிழ் | 02.12.2020   

 

பதிகங்கனைப் படியுங்கள்! 

லசவ்வினச மாமணி திருமதி சீனத லமய்கண்டான் 

மாணிக்கவாசகர் - எட்டாம் திருமுனை  

31 
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திருக்வகாரவ பாடியதாக கூறப்படுகிறது. 

திருவாசகத்ரதயும், திருக்வகாரவரயயும் 

இரணத்துக் வகாரவத் திருவாசகம் எனக் 

கூறும் மரபும் உண்டு. வதவர் குறளும் 

திருநான் மரறமுடிவும் மூவர் தமிழும் 

முனிதமாழியும் வகாரவ திருவாசகமும் 

திருமூலர் தசால்லும் ஒருவாசகம் என்று 

உணர் என்று கூறுவார்கள். 

  இனி திருக்வகாரவயாரில் உள்ள 

கண்ணயர்ந்து உரரத்தல் எனும் பகுதியின் 

ஒரு பாடல். இப்பாடலின் மூலம் திருக் 

வகாரவயாரிலுள்ள தபரும்பான்ரமயான 

பாடல்களில் எவ்வாறு இரறவன் அருரளப் 

பாடிவய தரலவிரய மகிழ்விப்பது வபான்று 

அரமந்திருக்கும் நுண்தபாருரள உணர்ந்து 

தகாள்ளலாம். 

ஈசற் கியான்ரவத்த அன்பின் 

    அகன்று அவன் வாங்கியதவன் 

பாசத்திற் காதரன் றவன்தில்ரல 

    தபான்தனாளி வபான்றவன்வதாள் 

பூசத் திருநீறு எனதவளுத்து 

    ஆங்கவன் பூங்கழல்யாம் 

வபசத் திருவார்த்ரத யிற்தபரு 

    நீளம் தபருங்கண்கவள 
 

என்று தரலவியின் கண்கள் தடங் 

கண்ணாக இருப்பதற்குரிய காரணத்ரதக் 

கூறுகிறார். தரலவியின் கண்கரளப் 

புகழ்வரதப்வபால் இரறவனிடம் காட்டும் 

தன் பத்திரமரயப் பாடுவது மணிவாச 

கரின் மாட்சி எப்வபாதும் எதிலும் சிவமயமாய்  

 

 

 

 

 

இருப்பரத வலியுறுத் துமாறு 

அரமந்திருக்கும். தரலவியின் கண்கள் 

இரறவனின் வமல் நான் தகாண்டுள்ள 

அன்பிரனப் வபான்று அகன்றது. 

  என்னுரடய பாசம் கார்வமகம் வபான்று 

கரியது. அன்பு மரழ நீர் நிரறந்தது. 

அவனின் தபான் ஒளி தில்ரலரயப் 

வபான்று மின்னுவது. அவனுரடய 

திருவடித்தாமரரகரளப் வபாற்றிப் 

வபசுகின்ற திருவார்த்ரதகரளப்வபால் 

நீண்டது  ஒளி தபாருந்திய கருவிழி 

தகாண்ட காரிரக நீ என இரறவன் 

அருளிரனப் பாடும் அன்பு ததும்பும் 

தசாற்கரளவய தரலவிக்குச் சூடிப் 

பார்க்கும் அழகு பல துரறகளிலும் 

இருப்பரத இத்திருக்வகாரவயாரில் 

காணலாம். 

 

 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 02.12.2020   
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உலகத்தமிழ் | 02.12.2020   

 

1. 25.11.2020 நாளில் மலர்ந்த உலகத் 

தமிழ் மின்னிதழ் 

கண்டேன்...களிப்புற்டேன்.  

வெளியாகியிருக்கும் படேப்பாளிகடைப் படித்து 

பயனுற்டேன்.  

குழந்டத இலக்கியம் குறித்து வதாேர்ந்து எழுதி ெரும் 

முடைெர் டதவி நாச்சியப்பனின் படேப்பு சிேப்பாை 

இேத்டதப் வபறுகிேது.  

"விடையாட்டே விரும்பாத குழந்டதகள் உண்ோ?

எைத் வதாேங்கி, விடையாட்டேப் டபால 

விடையாட்டேப் பற்றிய பாேல்களும் 

குழந்டதகளுக்குப் பிடித்தமாைடெ" எை நிடேவு 

வெய்திருப்பது அருடம.  

முடைெர் டதவி நாச்சியப்பனின் அணிந்துடைடயாடு 

2013-ஆம் ஆண்டு வெளியாை எைது "குழந்டதகள் 

குக்கூ "என்ே கவிடத நூவில் இேம் வபற்றிருக்கும் 

புதுக் கவிடதகளில் ஒன்று இடதா... 

"இன்னும் விடையாட்ோ  

தூங்கப் டபாகலியா...? 

அம்மாவின் அதட்ேலில்  

தூங்கப் டபாைது... 

விடையாட்டு " 

விடையாட்டும், விடையாட்டேப் பற்றிய 

பாேல்களும் மட்டுமின்றி விடையாடும் இேங்களும் 

குழந்டதகளுக்குப் பிடித்தமாைதுதான்.குறிப்பாக 

பூங்காக்களும், கேற்கடையும்.  

இந்த இேங்களில்  விடையாடும்டபாது,  

பூங்காக்களும், கேற்கடையும்  குழந்டதகடைாடு 

டெர்ந்து விடையாடிக்வகாள்கின்ேை. 

ெமீபத்தில் வெளியாை "கால்கடை நடைக்கும் 

குழந்டதகளும் ஈைமாகும் கேலும் "என்ே எைது 

கவிடத நூலில் இேம்வபற்றிருக்கும் புதுக் 

கவிடதகளில் இதுவும் ஒன்று... 

முடிந்தது விடையாட்டு  

எை  

எழுந்து  

கால்கடை நடைத்துவிட்டு 

கேடல ஈைமாக்கிவிட்டுச்  

வெல்கிோர்கள்... 

குழந்டதகள் " 

….. கவிஞர் டபைா, திருவநல்டெலி. 

2. ஈடகயில் அவமரிக்ககர்கள் 

சிேந்தெர்கள் என்பதில் ஐயமில்டல. 

படிப்டபாடை வகாடுக்க டெக்கும் 

கட்டுடை.திருகுேடைாடு ஒப்பிட்டு 

எழுதியுள்ைது மகிழ்டெத் தருகிேது. ொழ்த்துக்கள்!  

- கடலமாமணி டலைா தமிழ்ொணன்  
" 

3. வொற்குடெ உருொக்கும் முயற்சி 

அருடம.ஏழாெது அதிெயம் நிதிஷ்குமார் 

கட்டுடை சிேப்பு. அவமரிக்காவின் நல்டகச் 

வெவ்ொய், இந்தியாவின்  நன்வகாடே 

வெவ்ொய் ஆகியடெ வகாடுப்பது சுகடம 

என்படத உணர்த்துகிேது. 

….. முடைெர் டதவி நாச்சியப்பன் 

 

4. Seethai Meykantan's  Tiruvaachakaடதன்:          

25/டக தான் வநகிழ விடேன்.... moving...  

O, Possessor! To reach your fragrant fair 

Feet,flesh in dread tremors;  

arms over head, eyes tearful, heart 

impatient, I sweat;rid of lie,I fail 

not! 

 My clasp doesn't slacken e'en a lit-

tle;  

I bow to you, hail your, your win in 

owning me  

totally! Won't you notice me frail, raise me up 

as one of servitor flock! 

…..Professor Dr SA Sankaranarayanan  
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5. அதிகாடலப் வபாழுதின் 

அழடக அட்டேயிடல தாங்கிய 

ஐம்பத்வதான்ோம் உலகத்தமிழ் 

இதழ் அகமும், புேமும் அழகுே, 

ஆழ்ந்த கருத்துக்களுேன், அரிய 

நற்வெய்திகளுேன் அடமயப் 

வபற்றுள்ைது. நிகண்டுகளில் வதாேங்கிய நற்ேமிழ்த் 

வதாண்ோைது இன்று வொற்குடெயில் 

காலத்திற்டகற்ே கருத்து ெைர்ச்சியுற்று, புதுப் 

வபாலிவுேன் ெைர்ந்து ெருகிேது என்படத 

மாண்புமிகு அடமச்ெர் அெர்கள் அழகாக 

எடுத்துடைத்துள்ைார். அெைது ஆற்ேல் மிகு 

எழுத்துக்கள், வதாேர்ந்து உலகத்தமிழில் மற்றுவமாரு 

தடலப்பிடலனும் டதாற்ேம் தரும் என்று ஆெலுேன் 

எதிர் டநாக்குகின்டேன்.   

மூதறிஞர் நீ.கந்தொமி ஐயாடெப் பற்றி பாடெந்தர் 

எழுதிய பாேல் டபந்தமிழ் விருந்தாக 

அடமந்துள்ைது. ஔடெயின் ஆத்திசூடிடய 

மும்வமாழிகளில் வமாழிவபயர்த்த அறிஞர் திரு. 

இைாஜாைாம் அெர்கடைப் பாைாட்டி அருள் ஐயா 

எழுதியுள்ை அருடமயாை ஆங்கில ொழ்த்துப் பாேல், 

தமிடழப் டபாலடெ ஆங்கிலத்திலும் கவிபாடும் 

அெைது அரிய ஆற்ேடல நாம் அறியச் வெய்கிேது!   

முடைெர் டொமவல அெர்களின் கட்டுடை 

அவமரிக்கர்களின் டபாற்றுதற்குரிய ஈடகப் 

பண்பிடை விைக்குகிேது. டதன் துளிகள், குறிப்பாக 

இைண்ோம் வொட்டு, இனிடமயுேன் கருத்தாகவும் 

இருக்கின்ேை. முடைெர் டதவி அெர்கள் டமற்டகாள் 

காட்டியுள்ை குழந்டதப் பாேல்கள் ெழக்கம் டபால 

வபரிடயாரும் ைசிக்கும் ெண்ணம் இனிடமயாக 

உள்ைை.  

கவிஞர் புதுயுகன் தைது கட்டுடையில், முதலாம் 

உலகப் டபாரில்         ஏேத்தாழ நூோயிைம் இந்தியர்கள் 

உயிர்நீத்த வெய்திடய, இங்கிலாந்து மக்கடைப் 

டபாலடெ இன்டேய இந்தியர்களும் அறியாமல் 

இருக்கிோர்கள் என்று எழுதியிருப்பது, நம் மக்களின் 

அறியாடமயின் அைவுடகாலாய் விைங்குகிேது.  

அன்பு, 

துடை. தைபாலன், 

தடலெர், தமிழ் ழகைப் பணிமன்ே கிடை, 

பட்டிவீைன்பட்டி, திண்டுக்கல்.    

6. ைாண்டி பாஷ் உண்டமயிடலடய ஒரு மகாத்மா.  

உலவகங்கும் புற்று டநாயால் ொடுபெர்கடை பற்றி 

சிந்திக்க டெக்கும் கட்டுடை.  நண்பர்  டொமவல 

டொமுவின் தமிழ் கட்டுடைகடை நான் தெோமல் 

படித்து ெருகிடேன்.மிகவும் மகிழ்ச்சியாக 

உள்ைது..அவமரிக்காவின் நிகழ்வுகடை பற்றி அறிய 

மிகவும் ஆெல் மற்றும் சுொைஸ்யமாகவும் 

இருக்கின்ேது.. டமன் டமலும் அெைது அற்புதமாை 

எழுத்து திேன் எங்கடை மகிழ்விக்க ஆெலுேன் 

காத்திருக்கிடோம். 

…..'பைத கலா ைத்ைா' திருமதி லதா மாணிக்கம், டெலம்    

 

7. மிகப் வபரிய உந்துதடலத் தரும் கட்டுடை.. 

அன்ைாரின் மைத்துணிடெயும் 

தன்ைம்பிக்டகடயயும் பாைாட்ே ொர்த்டதகள் 

இல்டல.  

….. திரு. ெந்திைடெகைன், வென்டை  

 

 

8. வகாடுக்கும் வெவ்ொய்! - பயனுள்ை கட்டுடை. 

பலருேன் பகிர்ந்துவகாண்டோம்.  

- முடைெர் இைங்டகா, வென்டை  

9, அவமரிக்க ஈடக கட்டுடை படித்து பயனுற்டேன். 

சிேப்பு. 

 - திரு. தியாகைாஜன், மதுடை  
 

10. இன்டேய ெள்ைல்கள் அவமரிக்கர்கள் என்பதில் 

ஐயமில்டல. ஆைால் ஈடகயின் பிேப்பிேம் தமிழகம் 

என்படத கடேடயழு ெள்ைல்கள் ெைலாறு  உலகுற்கு 

உணர்த்தும். பிேநாட்டு ெைலாற்றில் ெள்ைல்கள் 

இருப்பின் அெர்கடை உலகறிய வெய்யலாம். 

- திரு.  ஆவுடேயப்பன், வென்டை  

 

11. இந்தியாவிலும் இந்த ஈடக விழா 

வகாண்ோேப்படுெது பலருக்கும் புதிய வெய்தி, 

ொழ்த்துக்கள்!  

- திருமதி மீைாகுமாரி, வென்டை  
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அங்கிங்மகனோே டி இங்கிைோந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 

இலண்டன் 

‘நமது மனக்குரறயின் கடுங்குளிர் காலமானது 
மகத்தான வகாரடயாக ஆனது, 
இந்த யார்க் திருமகனால், இப்வபாது’  
 

(வில்லியம் வசக்குவியர், ‘ரிச்சர்ட் III’, 1593) 
 
  இரும்பு மனிதர் சர்தார் பவடல், பண்டித வநரு, 

முகமது அலி ஜின்னா, லாலா லசபதி ராய், 

வநதாஜி, அம்வபத்கர், பாரதியார், தபரிய கனா 

கண்ட கப்பவலாட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனார் 

முதலான பல வதசியத் தரலவர்கள் ஒவர 

இடத்தில், ஒவர காலக்கட்டத்தில், விண்மீன் 

களாக மின்னிய சரிதம் உலகில் வவதறங்கும் 

நிகழ்ந்திருக்க வாய்ப்பில்ரல. சத்தியாகிரக 

ஒத்துரழயாரமப் வபாராட்டங்கரளப் வபால 

வவதறதுவும் பரந்த உலக ஈர்ப்ரப தபற்றதும் 

இல்ரல.  

 

  “நமது காலத்தின் 
அரசியல் தரலவர் 
களிவலவய காந்தியின் 
சிந்தரனகள் தாம் மிகவும் 
ஒளி  தபாருந்தியரவ என 
நான் கருதுகிவறன். நமது 
இலட்சியங் கரள அரடய 
வபாராடும் வபாது. 
வன்முரற இல்லாமல், 
மனதிற்கு தீரம என 

படுவதில் பங்தகடுக் காமல் அவரது வழியிவலவய 
நாம் தசயல்பட முயல வவண்டும்”  காந்தியாரின் 
மீது தான் தகாண்டிருந்த உயர் அபிப்பிராயத்ரத 

இவ்விதம் வபசினார் விஞ்ஞான வமரத ஆல்பர்ட் 

ஐன்ஸ்ரடன். 

  இந்தியா உப்பு உற்பத்தியிலும், தரத்திலும் 

சிறந்து விளங்கியது. இருப்பினும் பிரித்தானியத் 

திலிருந்து உப்ரப இந்தியாவில் இறக்குமதி 

தசய்து விற்க எண்ணியது ஆங்கில அரசு. 

அதனால் 1929ஆம் ஆண்டு, உப்புக்கல்லுக்கு 

ரவரக்கல்ரல வபால வரி விதித்தது ஆங்கில 

அரசு. இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் இந்த 

இந்திய உப்பு வரி விவாதிக்கப்பட்டு, ஜார்ஜ் 

ஆமில்டன், தாதாபாய் நவ்வராஜி வபான்றவர் 

களால் கடுரமயாக கண்டிக்கப்பட்டது. டாக்டர் 

அட்கின்சன் இந்த உப்பு வரிரய ‘காட்டு 
மிராண்டித்தனம்’ என வருணித்தார். ரவசுராய் 
இர்வின் பிரபுவிடம் காந்தியார் இந்த வரிரய 

ஒழிக்குமாறு வகட்டுக் தகாண்டார்.  

  எந்த பலனும் கிட்டாததால், 1 9 3 0ஆம் 

ஆண்டு ‘தண்டி யாத்திரர’ வமற்தகாண்டார் 
மகாத்மா.  

  அந்த உப்புச் சத்தியாகிரகப் வபாராட்டத்தின் 

முடிவில் உப்புமண்ரணக் ரகயில் ஏந்தியபடி 

ஒரு பாட்டுரடத்தரலவரனப் வபால இப்படி 

முழங்கினார் அவர், 

“இதன் மூலமாக பிரித்தானிய வபரரசின் 
அடித்தளத்ரத ஆட்டம் தகாள்ளச் தசய்கிவறன்!”  

  காந்தியாரின் உப்புப் வபாராட்டத்தால் 

ஈர்க்கப்பட்டு அதற்கிரணயான ஒரு வபாராட் 

டம் தமிழகத்தில் நடந்தது. இராஜாஜியின் 

வழிகாட்டுதலில், காந்தியாரிடவம சத்தியா 

கிரகம் தசய்து அவரர ஈர்த்த சர்தார் வவதரத் 

தினத்தின் தசயல் தரலரமயில் அவத ஆண்டு 

ஏப்ரல் தவயிலில் ஒரு உப்பு அறப்வபார் 

‘நடந்தது’.  
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  ஊர்ச்சுற்றலின் அன்பால் காட்சிகரளக் 

காண்கிவறாம். 

  காவல்துரற அதிகாரி ‘வதார்ன்’ ( K . J . 

Thorne), இந்தப் வபாராட்டத்ரதப் பற்றி முன்வப 

அறிந்து அரத நிறுத்த ஆரணகள் 

பிறப்பிக்கிறார். “முள்ளும் தநருஞ்சிலும் 

இவ்விடுதரல அரலரய தடுத்து நிறுத்த 

முடியாது” என்று அதிகாரியின் தபயரிவலவய 

சிவலரட தசய்கிறார் இராஜாஜி [“Thorns and 

Thistles cannot stem this tide of freedom”]. 

  வதார்னின் ஆரணக்வகற்ப  காவலர்கள் 

கடுரமயாய் கண்காணிக்கின்றனர். ஒரு நாள்  

உணவு கிரடக்காமல் சத்தியாகிரகிகள் 

அமர்ந்திருக்கின்றனர். சர்தார் வவதரத்தினம் ஒரு 

சமவயாசிதம் தசய்கிறார். சிறார்கள் இருவர் 

இப்படியும் அப்படியுமாக வந்து துண்டுச் 

சீட்டுகரள விட்டுச் தசல்கின்றனர். அதில் 

மரங்களின் அரடயாளமும், எண்களும் 

இருக்கின்றன.  காவலர்கள் அறியா வண்ணம் 

வீரர்கள் தசன்று பார்க்க அருவக மரமும், மரத்தில் 

சீட்டிலிருந்த எண்ணும் ததரிகிறது. முக்கியமாக, 

உணவுப் ரபகள் ததாங்கவிடப்பட்டிருக்கின்றன 

(கடும் கண்காணிப்பிலிருக்கிற காவலர்களுக்கு 

மட்டும் கடும் பசி)!  

  வவதறாரு காட்சி விரிகிறது. காந்தியடிகளின் 

தகாள்ரகரய ஏற்காத சந்திர வபாசு, வதசிய  

பரட ஒன்ரற உருவாக்கி கம்பீரமாகவவ 

தஜர்மனியில் இட்லரரச் சந்திக்கிறார். 

இட்லரின் வபார் உத்திகள் மாற தவளிவயறி, 

ஜப்பானின் உதவியுடன் பிரித்தானிய இந்திய 

இராணுவத்துடன் வபாரிடவவ தசய்கிறார். 

மகாத்மா காந்திரய 'வதசப்பிதா' என 

முதன்முதலாக அரழக்கிறவர் வநதாஜிவய.  

  இரண்டாம் உலகப்வபாரில் (1939 - 1945) 25 

இலட்சம் இந்திய வீரர்கள் திறரமயாக வநச 

நாடுகளுக்காக வபாரிடுகின்றனர். குறிப்பாக 

பர்மாவில் ஜப்பானியர்களுடன் இந்தியர்கள் 

நடத்திய வபார் கடினமானது. இந்தியர்கள் 

எந்தப் பரடரயயும் தவல்லும் திறரம 

பரடத்தவர்கள் என்பரத உறுதி தசய்கிறது 

தவற்றி.  

  ஓடிக் கரளத்தவரனப் வபால உலகப் 

வபார்களுக்குப் பிறகு பிரித்தானியம் ஓய்ந்து 

கிடக்கிறது. ‘தவள்ரளயவன தவளிவயறு’ 

துவங்குகிறது. நாடு தழுவிய வபாராட்டங்கரள 

எதிர்தகாள்ள இயலாமல், அவசரமாகவும், 

வல்லுனர்களின் அறிவுரரகள் இல்லாமலும் சர். 

சிரில் ராட்க்ளிப் வரரந்த எல்ரலக் வகாட்டின் 

அடிப்பரடயில் மிகுந்த உயிர் வசதங்களுக்கும், 

இழப்புகளுக்கும் இரடவய இந்திய-பாக் 

பிரிவிரன நிகழ்கிறது.  

  பிரித்தானியப் வபரரசி தனது மணிமகுடத்தின் 

ரவரத்ரத இழக்கிறார். ஞாயிறு சாய்கிறது. 

இந்தியா விடுதரல அரடகிறது! 

 

 (பயணப்படுவவாம் ) 
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