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தமிழ்நாட்டு மாக்மில்லன்! 

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

  செர்த்த பணத்னதச் யெலவழிக்காதவர் 

அல்லர் அவர். யெல்வச் யெருக்கரும் அல்லர் 

அவர். வாரி வழங்கிெ பணத்னத வாங்கிக் 

யகாண்டவர்கள் மகிழ்வனதக் கண்டு  

மகிழ்கிறவர். யதரிந்து ெிலருக்கு வழங்கு 

கிறார்; ொருக்கும் யதரிொமல் பலருக்கும் 

வழங்கும் வள்ளலாக இருக்கிறார். அவர் 

யதரிந்து வழங்குவதும் எைக்குத் யதரியும்; 

யதரிொமல் வழங்குவதும் ஓரளவு எைக்குத் 

யதரியும். 

  யதளிவுமிக்கவர் யமய்ெப்பன். "பணத்னத 

என்ை யெய்வது என்று எைக்குத் யதரியும், 

எப்படிப் பென்படுத்துவது என்றும் யதரியும்" 

என்று அவர் சபச்ெின் ஊசட யொல்லுகிற 

சபாசத அவருனடெ யதளிவு புலப்பட்டு 

விடுகிறது. அறக்கட்டனளகளாக, உண்னம 

ொைவர்களுக்கு உதவும் வனககளாக அவரு 

னடெ பணம் அவரால் யெலவழிக்கப் படு 

வதிலிருந்தும் அவருனடெ யதளிவு புலப்படு 

கிறது. 

  அவருனடெ யதளிவாை ெிந்தனையும், 

யமாழிப்பற்றும் சபாற்றப்பட சவண்டிெை. 

விறகில் யெருப்பு இருப்பதுசபால் அச்ெ 

மின்னமயும், அனமதிொை துணிச்ெலும், 

வீரமும் அவரிடம் மனறந்து இருக்கின்றை. 

அன்யறாருொள் புலவர் கனளப் பழித்துக் 

கூறிெ யெல்வாக்குள்ள சபச்ொளர் ஒருவ 

னரக் கீச்சுக் குரலில் தட்டிக் சகட்க னவத் 

தை அனவ. ெம்ப முடிொது. ஆைால் 

உண்னம. கூட்டம் யென்னைெில் உள்ள 

அசொகா ஓட்டலில் ெடந்தது. என்ை 

கூட்டம் என்பது இப்சபாது மறந்து 

விட்சடன்.  
 

  ெினறெப்சபர் சபெிைர். ெீதிபதிகள் 

சபெிைர். தமிழ்த் யதாண்டர்கள் சபெிைர். 

அரெிெல் ெிபுணர்களும் யதாழில் அதிபர் 

களும் சபெிைர். ொனும் சபெிசைன். கூட்ட 

மும் யபருங்கூட்டம். தமிழ் படித்த வர்கள் 

இருந்தைர். தமிழில் புலனம மிக்கவர்கள் 

இருந்தைர். அங்கு தான் ஒருவர் புலவர் 

கனளச் ொடிைார். புலவர்களால் தாம் தமிழ் 

யமாழிக்கு இனடஞ்ெல் என்றார்; அவர்கள் 

இல்னல என்றால் தமிழ் வளர்ந்திருக்கும் 

என்றார். அப்யபரிெ கூட்டம் அனமதிொகக் 

சகட்டுக் யகாண்டிருந்தது!  

 

வளரும்... 

4 
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ஆசிரியம் ! 

தடுப்பூெி தனல காக்கும் ! 

  ஒரு வழிொகத் தடுப்பூெி ெம்னமத் சதடி வந்து மக்களுக்குச் யெலுத்தி வருகின்றைர். 

ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டு, ஓரளவு இெல்பு ெினலக்குத் 

திரும்பத் யதாடங்கும் சவனளெில் பட்ட காலிசலசெ 

படுவதாக மீண்டும் தீநுண்மி இரண்டாம் அனல ொய்த் தனல 

காட்டுகிறசத என்ற அச்ெம் படரத் யதாடங்கியுள்ளது.  

ஆைால் ொம் முன்ைசர கற்ற பாடம் கண்ணில் ெிற்பதால் 

விழித்திருக்க சவண்டிெ தருணம் இது. 

  இரவின் யபருமனழெில் ெினலகுனலந்து கவிழ்ந்து கிடக்கும் பந்தல் சபாலப் பார் முழுதும் 

கலங்கித் தவித்துக் கிடக்கிறது. இந்த பாழாய்ய்ப்சபாை கசராைா தீநுண்மி ெனடமுனற 

ெினலக்கு அறிவிெல் கருத்துக்கனள எடுத்துச் யென்று ெம் புறத்தூய்னமொசலசெ துரத்தி 

விட முென்று ஓரளவு யவற்றி கண்டு வரும் சவனளெில் மீண்டும் இரண்டாம் முனறொக ஓர் 

ஆழிப்சபரனல வந்து ஆர்ப்பரிக்கக் கூடாது எை மக்கனள உரிெ பாதுகாப்புடன் தம்னமக் 

காக்கும் வழிமுனறகனள அரசு அறிவுறுத்தி - வலியுறுத்தி வருகிறது. 

  தடுப்பூெி எங்கும் எளிதில் கினடக்கத் யதாடங்கியுள்ளை. ஆெிரம் கரங்கனள ெீட்டி 

அகப்பட்ட உெிர்கனளயெல்லாம் அனலக்கழித்து வாரி விழுங்கிெ சகாவிடு தீநுண்மி சொய் 
அதன் யகாடுந்தாண்டவத்திற்கு முடிவு கட்ட மக்கள் அனைவரும் விழிப் சபாடு அணி 

வகுத்து முனைெ சவண்டும். 

  புறந்தூய்னம ெீரான் அனமயும் என்பது எவ்வளவு உண்னமொை உறுதியமாழி என்று 

உணர்ந்து யதளிவு யபற்றுள்சளாம். ெமூக ெீதி சபான்று ெமூக உடல்ெலக் கல்விக்குத் தைி 

முதன்னம அளிக்க சவண்டும். உலக அளவில் இந்திெ மருத்துவத் யதாண்டு உெரிெ 

அளவில் சபாற்றப்படும் அளவுக்குச் ெமூக ெலவாழ்வு விழிப்புணர்வு ெம்மினடசெ இருப் 

பதாகத் யதரிெவில்னல. 

  கடனம மறந்தவர்கனளக் கடவுளும் காப்பதற்கு வரமாட்டார். 

என்பனத ெம் மக்கள் ஆழமாகத் யதரிந்து யகாள்ளவில்னலசெ 

என்ற அறிஞர்களின் ஓலம் காதில் விழுந்தபடி இருக்கிறது. ெமூக 

ெலவாழ்வுச் செனவ என்பது ஒரு ெமுதாெம் முழுவதும் யபறும் 

மருத்துவப் பாதுகாப்பு வழிமுனறனெச் ொர்ந்தது. அதன் 

குறிக்சகாள் அதிர வரும் சொெின் அறிகுறிகனள அறிந்த 

கணசம தகுந்த பாதுகாப்பு வழிகனள சொெர்களுக்குத் தகுந்த மருத்துவம் தருதசலாடு 

முழுனமொை வாழ்விெல், புதுவாழ்னவ அனமத்தல் எைப் பல அடுக்குகள் யகாண்டனவ. 
 

  சொய்ச்சுனமனெப் பல்சவறு தடுப்பு முனறகளின் மூலம் எண்ணிக்னகக் குனறவாக 

கணக்கிட்டுக் காட்டசவண்டும்.  சொய்  பரவுதல்  பற்றிெ  தகவல் அப்சபானதக்கு அப்சபாது  
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  எந்த மனறப்புமில்லாமல் உலகறிெச் யெய்து மக்களும், ெலப்பணிொளர்களும் உணர்ந்து 
தக்கயதாரு ெனடமுனறனெ வினரந்து எடுப்பனத உெிர்காக்கும் பணிொக உணரசவண்டும். 
சொயுற்சறார் எண்ணிக்னக, இறந்சதார் மற்றும் ெலமனடந்சதார் எண்ணிக்னக எத்தனை சபருக்கு 
பிெிஆர் சொதனை யெய்ெப்பட்டது எவ்வளவு சபர் சொய்ப் பிடிப்புக்கு ஆட்பட்டுள் ளைர் எை 
மிகச் ெரிொகக் கணிைி வழி கண்டறிந்து அனவ அனைத்னதயும் முனறொை கணக்கீட்டு 
அளனவகளாகச் செர்த்து காத்துத் தகுதிொை ஆராய்ச்ெி வல்லுெர்களிடம் ஒப்பனடக்கசவண்டும். 

  வனரசகாடுகளின் ெிமிர்ந்து வரும் சபாக்கு, வனளயும் சபாக்கு, செர்சகாட்டு ெினல, ெரிந்துவரும் 
மகிழ்ச்ெினெ ெமக்கு வழங்கும் வனர எளிெ மக்களும் கூட இந்ெினலப்பாட்னட உணரும் 
வனகெில் விழிப்புணர்வு உறுதிொை பலைளிக்கும் .மக்களின் புரியும் தன்னமக்கு ஏற்றவாறு மிக 
எளிெ யதளிவாை யமாழிெில் கணக்கீட்டுக் குறிகனள எடுத்துச்யென்று உணர னவப்பதால் 
யபாறுப்புணர்வு கூடும். 

  இந்தக்யகாள்னள சொய் பற்றிெ வனரபடத்தில் யெப்யடம்பர் வனர அது உெர்ந்து யகாண்சட 
இருந்தது. பின் யமல்ல வனளந்து குனறெத் யதாடங்கிெது .யென்ற ெைவரி ஏழாம் ொள் வனர 
எைச் யொல்லலாம் .ஏறத்தாழ ஐம்பது முதல் அறுபது விழுக்காட்டு மக்கள் இதுவனர இந்தத் 
தீநுண்மி சொெின் யகாடும்பிடிக்கு ஆளாகி இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. 

  அப்சபானதக்கு அப்சபாது எடுக்கப்படும் குருதி எதிர்ப்புச்ெக்தி சொதனை ஆய்வு முடிவுகளும் 
ஓரளவுக்சக ெமக்கு இந்த யகாள்னள சொய் பரவுதனலக் காட்டி வருகிறது. எைசவ மக்கட் 
ெமுதாெம் முழுதும் பாதுகாப்புப்யபறசவண்டிெ சதனவனெ இன்னும் கடுனமொக மக்களுக்கு 
எடுத்துச் யொல்ல சவண்டும். 

  கல்விக்கூடங்கள், மக்கள் அரங்கங்கள், பணிெிடங்கள் அனைத்திலும் பாதுகாப்பு முனறகள் 
ெரிொகக் கனடப்பிடித்தலின் முதன்னமனெ அனைவரும் அறிந்சத தீரசவண்டும். எதிர்வரும் 
யபாதுத்சதர்தல் சூழலில் பரப்புனரகளின் அைலுனரகள், யவப்பம் பிடித்திருக்கும் சவனளெில் 
பாடுபட்டுக் குனறக்கப்பட்டு வரும் இந்தசொெின் யகாடுனம மீண்டும் தனல காட்டக்கூடாது. 

  யெடுந்யதானலவுக்கு அப்பால் யதரிவது சபாலக் காணும் இரண்டாம் அனல காைல் ெீராகி 
விடசவண்டும். எழுந்த சவகம் ெரிந்து விழுந்து விட சவண்டும். முகம் மனறத்துக், னககழுவித் 
தள்ளிெின்று நுண்மினெ வீழ்த்திவிடலாம். 

  தடுப்பூெி இட்டுக்யகாள்வதற்கு தெக்கம் சவண்டாம். ஓவ்யவாருவருக்கும் இது உெிர்க் 
கடனமொகும். கடுகளவும் கலக்கம் சவண்டாம். முன்வரும் முதிசொர்களுக்குப் பரிசொ, 
சதனவொை யபாருசளா, தித்திப்பு விருந்சதா அளிக்க அரசும் தைிொரும் ஆர்வம் காட்ட 
சவண்டும். 

  அரெிெல் கட்ெிெிைர் சவறுபாடில்லாமல் இதன் சதனவனெ உணர்ந்து பரப்புனர யெய்ெ 
சவண்டும்.  கட்ெிக்யகாடி யபாறித்த முகக்கவெங்கனளக் சகாடிக்கணக்கில் வழங்கலாசம! 

  தடுப்பூெி தனலகாக்கும் - தனலமுனறனெக் காக்கும். ஒருவர் உெிர் அனைவரின் உெிராகும். 
அனைவரின் உெிர் ஒருவரின் உெிராகும். 

  உெியரலாம் உனறவசதார் உடம்புதாசை அரசு, ொடு, உலகம் எல்லாம்.      
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நீ.கந்தொமி எனும் புலலமயாளன்... 

அருந்திறனாளர் பேராசிரியர் வீ. அரசு 

  அறிஞர் ெீ.க. அவர்கள் புதுச்செரி பியரஞ்சு 

- இந்திெ ஆய்வு ெிறுவைத்சதாடும் யதாடர்பு 

யகாண்டு யெெல்பட்டதின் வினளவாகசவ 

ெற்றினண யமாழியபெர்ப்பு யவளிவருகிறது.  

 

 ெங்க இலக்கிெத்தில் இளனமக் காலம் 

முதல் அவர் ஈடுபாடு யகாண்டிருந்தார். 

இவரது தனலனமெில், ெங்க இலக்கிெ 

அகராதி உருவாக்கப் பணி பியரஞ்சு - 

இந்திெ ெிறுவைத்தில் யதாடங்கப் யபற்றது. 

இதன் வினளவாகப் பழந்தமிழ்ச் யொல்ல 

னடவுகள் (1967) மூன்று யதாகுதிகள் 

யவளிவந்தை.  

  பழந்தமிழ் இலக்கிெ - இலக்கணங்களுக்கு 

உருவாக்கப்பட்டுள்ள அகராதி இன்னும் 

அச்சு வடிவம் யபறாமல் உள்ளது. வினரவில் 

அச்சு வடிவம் யபறும் என்று ெம்பலாம். 

கரந்னதத் தமிழ்ச்ெங்கம், அண்ணாமனலப் 

பல்கனலக்கழகம் ஆகிெ ெிறுவைங்களின் 

யதாடர்ச்ெிொகசவ இவரது பணி பியரஞ்சு - 

இந்திெ ெிறுவைத்தில் யதாடர்ந்தது. 

  1968 - 1973 காலப் பகுதிகளில் தஞ்ொவூர் 

ெரசுவதி மகால் நூலகக் யகௌரவச் யெெலாள 

ராகவும் யெெல்பட்டிருக்கிறார். இதன் மூலம் 

பல அரிெ நூல்கள் பதிப்பிக்கப்பட்டும், யமாழி 

யபெர்க்கப்பட்டும் யவளிவருவதற்கு மூலமாக 

அனமந்திருக்கிறார். இவர் இந்ெிறுவைத்தில், 

யெெலாளராகச் யெெல்பட்டசபாது, இவர் 

யகாண்டிருந்த கண்சணாட்டங்கனளப் புரிந்து 

யகாள்வதற்குக் ‘யகாடுந்தமிழ்‘ நூலில் எழுதி 

யுள்ள பதிப்புனர ொன்றாக அனமகிறது. ஆங்கி 

லத்தில் உள்ள அப்பகுதினெக் கீசழ அப் 

படிசெ தருகிசறன். 

 

  It will be gratifying to our readers to 

know that Maharaja Serfoji was keenly in-

terested in the study of Tamil and of the 

contribution of western savants towards 

spreading the understanding of Tamil, as is 

evidenced by the Raja’s collection of sever-

al works of Viramamunivar for his private 

library which is preserved in Sarasvati Ma-

hal. 

Though much in demand, the work has 

been out of print for more than a century 

and quarter. There is an earlier translation 

in English of the work by Christopher Henry 

Horst to which a reference is made by 

George William Mahon in the preface to his 

translation. On the increased wake of inter-

national interest in Tamil, consequent on 

the recent Tamil world conferences in India 

and abroad, we hope this publication will 

help in advancing the study of Tamil, out-

side Tamil land. 

வளரும்... 
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நீர் விசளயோதேல் 

Swim not in deep water 

 ال تكسل

勿在深處游水 

വെള്ളത്തില്്നീന്തിക്കളിക്കരുത്  

गहरे पानी में क्रीडा न करें | 
సముద్రపు నీటలిో మునిగ ిఈతకోటటకు  

ಸಮುದ್ರದ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಿಗಿ ಈಜುಒಡಿಬೀಡ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി്ചൂടി്|്आत्तिचड़ूी |്ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

மசால்லினுக் கரிய ாய்ச் சூழ்ச்சிக் கரிய ாய் 
பல்லுருவாகிப் படர்ந்த வான் மபாருமள, 
உள்ளுயிராகி உலகங் காக்கும் 
சக்திதய தா ாந் த ிச்சுடர்ப் மபாருமள  

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 

68 
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அட்டைப்பைக் கட்டுடை! 

முலனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புத்துசை 
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RECREATING RAMAYANA 

Kamban's poetic genius coined over 10K new words in Tamil 

  The Tamil nationalist poet Subrahmanya Bharathi was 

prescient when he sung that classical Tamil poets like Tiru-

valluvar, Ilango Adigal and Kamban, who made Tamil poesy's 

reportorial legacy what it is today even after hundreds of years, 

have no peers yet in the world. This is no mere hyperbole, but 

a living truth! We look at Kamban's contributions to this legacy 

here. 

  Learned Tamil scholar SelvaKesavaraya Mudaliar has ob-

served, "the refuge (Kathi) of Tamil lies with two poets, one is 

Kamban and the other one is Thirivalluvar. When the first let-

ters of the names of these two poets are joined, the word 'Kathi 

in Tamil, meaning refuge, is obtained." 

  One of the mono verses reveals that the debut of the ever-

living epic 'Kamba Ramayanam' composed by 'Emperor Poet' 

Kamban took place on the star day Astham of the month 

Panguni at Sri Ranganatha Temple, Srirangam. 

  During the year of "eight hundred and seven of countable 

timeline" in Vennainallur (place name). Sadaiyan was the pa-

tron who nurtured him. Tamil literary tradition has it that the 

unveiling of the epic "Rama Kaathai' composed by Kamban in six cantos was solemnised on 

the star day 'Astham' in the Tamil month 'Panguni'. 

  The six cantos in all comprise 10,368 verses. Each verse is made up of four lines with a 

minimum of four 'seers and a maximum of eight 'seers' in a line. 

  A man of average calibre uses 2,000 to 3,000 words for the purposes of speaking and 

writing and may acquaint himself with a maximum of 5,000 words. The range of vocabulary 

of great writers may be one. and-a-half to two times of the above evaluation. Emperor Poet 

Kamban exceeded all these limitations and has employed not less than 40,000 words in the 

composition of 'Kamba Ramayanam'. 
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  A study declares that newly coined words may be more than 10,000. Kamban praises 

the magnanimity of his patron Thiruvennainallur Sadaiyappa Vallal once in every 1,000 

verses. 

  In Natttarasankottai near Karaikudi, a memora-

ble function was organised in the honour of Kam-

bar by the Kamban Kazhakam under the chair-

manship of its secretary Kamban - Adippodi Gane-

san on March 24, 1940, and celebrated as a 

'Literary Festival for three days. In - keeping with 

that remark able gesture, the Government of 

Tamil Nadu  decided to honour the famous poet 

by garlanding his upright statue of  elegant stat-

ure on March 24 every year. 

  Besides, Government of Tamil Nadu is honouring every year a Tamil scholar eminent 

in Kambar's works with an award called by his name 'Kambar Award'. 

  This festivity, to remember the poetic genius that brings glory to the nation and its 

tongue would be an impetus to "reaffirm eternity" for the eminence of Kamban, to rein-

force the passion for applauding and adopting the body and soul of Kamban's evergreen 

verses, and to inculcate indefatigable determination in every Tamil to strive for the de-

velopment and growth of the epic-rich language Tamil by felicitating Kamban's extraor-

dinary gift. 

  In Tamil Nadu several sayings and axioms are in vogue commending the ingenuity of 

the poet. Also, the poets of all times throughout the history have always adored him 

with a few laudations such as 'Kambar the greatest scholar of learning (Kalviyil Peri-

yavar Kambar), 'even the loom shed of Kamban's house would sing poetry (Kamban 

Kattuthariyum Kavi Paadum), and 'Kambar the Emperor Poet' (Kavi Chakravarthy). 

  Though Kambar adapted the original Ramayana of Valmiki so as to fit in with Tamil 

culture, the epic 'Kamba Ramayanam' as created by Kambar with his utmost ingenuity 

became a magnificent master piece as an original in its true sense, which could be in no 

way termed as either a translation, an adaptation or a dependant literature. It is indeed 

an entirely new epic in its form and content. 

  In fact, Kambar with unparalleled imaginative power has ornamented the originality. 

One of the great Tamil scholars, Dr Va Su Pa Manickanar has observed aptly, "No doubt 

he has adopted the basic story of the original, yet the undeterred flow of the language, 

the elegant style unmatched, the singularity in nature, indomitable emotions and the 

graceful compassion that Kambar has entwined as unique wholeness has provided the 

fragrance, flavor and spirit of a bonafide original creation in Tamil. The diligence of 

Kambar in formulating it as an epic that gives birth to a new poetic language could not 

be found in any other poets all over the world." 
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  Dr Mu.Va.Varadharasanar commented, "Some of Valmiki's original portrayals have 

been adopted as they are and some have been elaborated. Kambar himself has created 

some new arena of delightful aroma that are not found in Valmiki's epic. Whether it is 

old or new everything glitters with the workmanship of Kambar." 

  The original epic of Valmiki had its beginning and end in northern part of India itself. 

But Kambar envisages it as one that emerged in Tamil Nadu with the emotions of Tam-

ils in body and soul. The nationality that he depicts is not the one lies in Cauvery delta 

but a nation having fertility as a sign of wealth; likewise he personifies the Godhavari 

river as a poem of Sangam age, the bow as the lone one embodying the Tamil customs 

and the arrows that shoot up from it as the enriched vocabulary of Classical Tamil. It is 

to the extravagance of the 'Emperor Poet' that he commiserates by dissolving his - pow-

erful emotions in seeing the lotus as a place where the chaters sucking its honey dew 

sing the sweet tunes of Tamil and in hearing in the buzz of the 

beetles the versatility of Tamil poetry. 

  Kambar narrates the marriage that took place between Rama 

and Seetha as that of exemplary love wherein the lovers ex-

change their hearts and soul through their eyes of unimagina-

ble power of look. This is in tune with the subjective poetical 

character of ancient Tamils' five-fold love life (Anbin Ainthinai) 

Rama strolling the streets of Mithilai along with Ilakkuvan and 

the seer Viswamithra does not fail to have a gaze at the em-

bodiment of beauty Seetha. This onerous oneness in exchange 

of looks is depicted by Kambar's ever green imagination sings, 

"the Super Star gazed and So did the Superior Heroine, and 

thus they displaced and enshrined each other in their respec-

tive hearts." 

  The whole scenic architecture of the epic praises the glory of the world's primary clas-

sical language Tamil. People used to applaud Agathiar as father of Tamil. Kambar subtly 

denying it says, "He attained the glorious state by speaking ever-living Tamil." Thus in 

Kambar's point of view, Agathiar rose up to the highest stature only with the help of 

Tamil language and literature. 

  It is the eminence of Kambar's creativity that we enjoy sweetness of poetic elegance 

in every syllable, 'seer' and word of the epic as never ending providential. The associa-

tions to propagate the glory of Kambar have been formed and functioning meticu. lously 

in Chennai (AVM Rajeswari Hall), Ambattur, Pudukkottai, Karaikudi. Vellore, Nellai, 

Trichy, Madurai, Rajapalayam, Villupuram. Salem, Dharmapuri, Krishnagiri and 

Puducherry. 

  Besides, in overseas countries such as Sri Lanka, France, Switzerland, Malaysia,        

Singapore and Australia also, Kambar festivals are celebrated with all pomp and ingenu-

ity so as to reaffirm the eternal glory of the poet.  
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 அமெரிக்காவின் ஐம்பது முகங்கள் !      

 பகுதி –3  

முலனவர் பொமசல பொமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

யகாலராசடா - "யதய்வங்களின் சதாட்டம்"! 

  இெற்னக எழிலுக்குப் புகழ் யபற்ற 

சுவிட்ெர்லாந்து ொட்டினை விட ஆறு மடங்கு 
பரப்பளவில் மனலகள், ஆெிரத்திற்கும் 

சமற்பட்ட, குனறந்தது இரண்டு னமல் 
உெரமுள்ள ெிகரங்கள், 2,860 ெதிகள், 9,600 
மீன் பிடிக்கும் ெீசரானடகள், இனவெனைத் 
தும் ஒசர மாெிலத்தில் இருந்தால் எப்படி 
இருக்கும்? அதுசவ யகாலராசடா மாெிலம்!   

 

 

 பத்தாெிரம் அடி உெரத்திற்கு சமல் உள்ள 
அயமரிக்க ெிலப் பரப்பளவில் 75 ெதவிகிதம் 
யகாலராசடா மாெிலத்தில் உள்ளது. ஆனக 
ொல், அயமரிக்காவின் மிகப் யபரிெ விமாை 
ெினலெமாை யடன்வர் ெகரில் விமாைம் 

இறங்கும் பல மணித்துளிகளுக்கு முன்சபசெ 
விமாை ஜன்ைல் வழிொக பார்க்கும் ெிறு 
குழந்னதகனளயும், யபரிசொர்கனளயும்  கண் 
ணுக்கு எட்டிெ வனர மரங்கள் அதிகம் 
இல்லாத மனலத் யதாடர்கள் வரசவற்பதில் 
விெப்சபதும் இல்னல.  

  அயமரிக்காவின் மிக உெர்ந்த யடைாலி 
மனல அலாஸ்கா மாெிலத்தில் உள்ளது.  
அடுத்த யபரிெ மனலகள் பல உள்ள மாெிலம் 
யகாலராசடா. இந்த மாெிலத்தின் மூன்றில் 
ஒரு பகுதி அயமரிக்க மத்திெ அரசுக்குச் 

  இசுபாைிெ யமாழிெில் யகாலராசடா 
என்றால் ெிவப்பு ெிறம் "(colored red" - Colo-
rado). யகாலராசடா ெதிெின் ெிவப்பு வண்டல் 
மண்ணும், அந்த மண்ணில் பல்லாெிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உருவாக்கிெ 
பானறகளுசம இந்த மாெிலத்தின் யபெருக்குக்  
காரணம். 

 

 கற்பனைக்குப் பஞ்ெசம இல்லாத ொடு 
அயமரிக்கா.   யெடி, யகாடிகள் ஒன்று கூட 

இல்லாமல், தண்ணீனர மட்டும் னவத்து, 
யடக்ொஸ் மாெிலத்தில் உள்ள சபார்ட் ஒர்த் 
(Fort Worth) ெகரில் உருவாக்கப்பட்ட "Water 

Garden" அந்தக் கற்பனை வளத்திற்குச் 
ொன்று.  அதுசபான்சற, யகாலராசடா மாெி 
லத்தில் ெிலம் அளக்கும் பணிெில் (surveyor) 
ஈடுபட்டிருந்த அயமரிக்கர் ஒருவர், இெற்னக 

ெின்  கம்பீரமாை பல வடிவச் யெம்மண் பானற 
கள் அடங்கிெ வான்வழிப் பார்னவனெக்  
(aerial view) கண்டு மனலத்து, அப்பகுதினெ 
"யதய்வங்களின் சதாட்டம்" (Garden of the 

Gods) எைப் யபெரிட்டார். 

  எயவயரஸ்ட் ெிகரத்தின் 29,031 அடி 

உெரத்தில் பாதி அளவில்  உள்ள 14,440 அடி 
உெர  "Rocky Mountains" பைி மனலகளில் 
ஆண்டு சதாறும்  1.2 சகாடி சுற்றுலாவாெிகள் 
ெறுக்கி மகிழ்கின்றைர்.  

53 
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பைிெில் ெறுக்க விருப்பமில்னலொ? உங்க 
ளுக்காக காத்துக் யகாண்டிருக்கின்றை 
மணல் சமடுகள் (sand dunes). ெிறு 

சமடுகள் அல்ல இனவ. 46,000 ஏக்கர் 
பரப்பளவில், 750 அடி உெரத்தில் இருந்து 

மணலில் ெறுக்குவது முற்றிலும் புதுனமொை 
அனுபவசம! 

கயைக்டிகட்டும் தமிழ் ொடும்  
 

  ெிலப்பரப்பளவில் தமிழகத்னத விட 
ஒன்பது மடங்கு ெிறிெ மாெிலமாை  கயைக்டி 
கட் அயமரிக்காவின் மூன்றாவது மிகச் ெிறிெ 
மாெிலம். தமிழகத்திற்கும் கயைக்டிகட்டிற்கும் 
பல சுனவொை யதாடர்புகள் உள்ளை. பிரிட்டி 
ஷாரின் கிழக்கு இந்திொ கம்பைிெின் மூலம் 
யென்னைெில் யபரும் பணம் செர்த்த எலியூ 
செல் 1718-இல் அயமரிக்காவில் கல்விக்கு 

ென்யகானடொக வழங்கிெ யபாருட்கனள 
அன்னறெ வினலெில் 800 பவுண்ட்டிற்கு 
விற்று கட்டப்பட்ட கல்லூரிசெ இன்னறெ 
உலகப் புகழ் யபற்ற செல் பல்கனலக்கழகம்.  

 

 

 ெிறப்பு "வருனக தரும் அறிஞர்களுக்கு" 

(visiting scholars) செல் பல்கனலக் கழகம் 
வழங்கும் "Chubb Fellowship" அயமரிக்கர் 
அல்லாத ஒருவருக்கு முதன் முதலாக 1967-
இல் வழங்கப்பட்டது. அந்தப் யபருனம 
சபரறிஞர் அண்ணாவிற்குக் கினடத்தது. 

  மதுனரெில் யபண்கள் கல்விக்காக 
தன்னைப் பல்லாண்டுகள் அர்ப்பணித்து 
அதன் வினளவாக   யதன் தமிழகத்தின் 
முதல் யபண்கள் கல்லூரிொக சலடி சடாக் 

கல்லூரினெத் யதாடங்கிெ யபருமாட்டி சகட்டி 
வில்காஸ் கயைக்டிகட் மாெிலத்தில் பிறந்தவர். 
யென்னைெிலிருந்து செல் எடுத்துச் யென்ற 
யெல்வத்தில் ஒரு பங்கு கயைக்டிகட்டில் 
கல்விக்குச் யெல்ல, கயைக் 
டிகட் மாெிலத்தில் பிறந்த 
யபண்மணி அயமரிக்க 
மற்றும் இங்கிலாந்து மக் 

களின் யெல்வத்னத மதுனர 
ெில் யபண்கள் கல்விக்கு 
யகாண்டு வந்தது முன் 
வினைப் பெனையும், “what goes around 
comes around” என்ற அயமரிக்கக் 
கூற்னறயும் ெினைவுபடுத் துகிறது! 

  அயமரிக்காவின் முதல் (ஸ்சகாவில் 
ெினைவு) யபாது நூலகம் 1774-இல் இம்மாெி 
லத்தின் ெலிஸ்பரி ெகரில் யதாடங்கப்பட்டது. 
மின்ொரம் இல்லாத அக்காலத்தில் வாெகர்கள் 
யமழுகுவர்த்தி ஏற்றிப் படித்ததால், யமழுகு 
வர்த்திகளில் இருந்து வழிந்த யமழுகுகளால் 
அங்குள்ள பழனமொை புத்தகங்கள் செத 

மனடந்தைவாம்! 

  ெியூொர்க் யபரு ெகரத்திற்க்கு மிக அருகில் 
இருப்பதால் இந்த மாெிலத்தின் யதற்குப் 
பகுதி ெியூ ொர்க் ெகரின் படுக்னக அனறொக 
(bed room community) மாறிவிட்டது. 
பகலில் ெியூ ொர்க் ெகரில் பணிபுரிந்து இரவில் 

தூங்க கயைக்டிகட் மாெிலத்திற்கு வருகின் 
சறாரின் எண்ணிக்னக கூடி வருகிறது. 
அவர்கனள னவத்து இந்த மாெிலத்னத 
(கயைக்டி) கட்டிலாகப் பார்த்து விடாதீர்கள்! 
அடர்த்திொை காடுகள் ெினறந்த இந்த எழில் 
யகாஞ்சும் மாெிலத்தின் பரப்பளவில் 67 
ெதவிகிதத்னத மரங்கள் அலங்கரிக்கின்றை! 

(பெணம் யதாடரும்) 
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  முதற்குறள்வாத ெிராகரணம்,  யமய் 

கண்ட ெிவதூஷண ெிக்கிரகம், முைி 

யமாழிப் பிரகாெினக, சொமசுந்தரக் காஞ்ெி 

ஆக்கம் சபான்றை மனறமனலெடிகள் 

கட்டினளனமக் காலத்சதசெ  வனரந்த 

கன்ைித் தமிழ் மறுப்புனர நூல்களாகும். 

 

 "திராவிடப் பிரகாெினக' என்னும் 

ெிறந்தயதாரு நூல் யெய்தவரும் திருவா 

வடுதுனற ஆதீைப் புலவரா ெிருந்தவரும், 

ஆறுமுக ொவலர் அவர்களின் மாணவ 

ருமாகிெ யபரும்புலவர் ெபாபதி ொவலர் 

அவர்கட்கும் சொம ெந்தர ொெகர்க்கும்,  

சதவர் குறளும் திருொள் மனறமுடிவும்  

மூவர் தமிழும் முைியமாழியும்" 

எை வரூஉம் பாடலில் முைியமாழிொவது 

ொது? என்பது பற்றி மாறுபாடு 

ெிகழ்ந்ததாக, தம் ஆெிரிெர் சொம சுந்தர 

ொெகர் கருத்தின்படி அவர் தம் ொர்பில் 

முைியமாழி என்றது வடயமாழிெில் உள்ள  

 உலகத்தமிழ் | 24.03.2021 

விொெ சூத்திரசம எைவுனரத்து, முைிவர் 

என்றது மாணிக்க வாெகனரசெ என்னும் 

ொவலரவர்களின் கருத்தினை மறுத்து, 

அடிகளார்தம் இளனமக்  காலத்சத வனரந்து 

விடுத்த நூசல முைியமாழிப் பிரகாெினக 

என்பது.  

 

 அதனைத் தாம் இறந்துபடும் ெினலெில் 

முதுனமப் பருவத்தராய் சொய்வாய்ப் பட்டுக் 

கிடந்த காலத்துக்  கண்ணுற செர்ந்தவழித் 

தம் கருத்து மறுக்கப் யபற்றிருப்பினும் கழி 

யபரு மகிழ்ச்ெியுற்று, தமக்குப் பின்ைர் 

இலக்கண இலக்கிெ ெலம் ெலக்கவும் ெிறக்க 

எழுதவல்லார்.  தமிழகத்சத உணராவர் 

யகால்சலா எைப் பன்யைடு ொளாய்த் 

தம்மினடசெ இருந்த ஒரு யபருங்குனற 

இவரால் ஒழிந்த யதைக்கூறி, ொவலரவர்கள் 

அடிகளின் ெிறு முதுக்குனறவினைப் 

யபரிதுமிகப் பாராட்டி, அடிகனளத் தம் 

பக்கம் வரவனழத்து செரிற் காண 

வினழந்தையரைின், சவறு பிறிது 

ெிகழ்த்துவயதன்னை? 

வளரும்... 

 

ெடைெடை அடிகளார் ொட்சி ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகபவள் 20 
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தேன் துளி! 

 

 

  கருத்துக் களஞ்ெிெமாக விளங்கும்  ஈரடியும், 

ொலடியும் யபாருளாகக் யகாடுத்த தமிழ்த் தாெின் 

ெீரடினெப் சபாற்றுவசதாடு மாணவர்கள் ஈரடி, 

ொலடிெில் ஓரடிசெனும் படித்து வாழ்க்னகெில் 

அவற்றில் கூறப்படும் அற யெறிகளுக்சகற்ப 

வாழ்க்னகனெ அனமத்துக்யகாள்ள சவண்டும்.  

ததன்துளி –1 

ததன்துளி - 2 

  ொடு ெமூகம் என்ற அனமப்புக்கனள ெமது முன்சைார்கள் பனட 

முதலாக அரண் வனரெில் ஆறு பிரிவாக அனமத்தார்கள். ஒரு ொட்டின் 

அனைத்துச் யெெல்களுக்கும் 

வளர்ச்ெிக்கும் ெல்வாழ்வுக்கும் ெிதி தான் 

ஆதாரமாகவும் ஊற்றாகவும் அனமகிறது. 

ஒரு ொட்டின் ெிதிெின் வளர்ச்ெி தான் 

எல்லா இருனளயும் சபாக்கும் 

ஒளிவிளக்காகும். யபாருள்தான் ஆதாரம் 

என்பனதக் கருதி யபாருளாதாரம் என்ற 

யொல்சல அனமந்தது. யபாருள் என்னும் யபாய்ொ விளக்கம் என்று 

திருக்குறள் பாராட்டுகிறது.  



. 
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  மாணவர்களுக்கு தமிழ் யமாழி கற்பிக் 

னகெில் எழுத்துக்கனள யொற்கனள வாக்கி 

ெங்கனள புரிெ னவக்னகெில் சவண்டிெ 

இடங்களில் வாழிட யமாழிெில் புரிெ னவப் 

பதால் மாணவரிடம் மிக இலகுவாக புரிந்து 

யகாள்ளும் தன்னமனெக் காணமுடிகிறது 

என்ைிடம் தமிழ் படிக்கும் மாணவர் எைப் 

பார்க்னகெில் இங்கு பிறந்த தமிழ்ப் பிள்னள 

களும் புதுனவ மாணவர்களும் பியரஞ் 

சுக்காரரும் சமாரீசு மற்றும் ரீயுைிசொன் 

ொட்டுக்காரர்களும் ஆகும் ஆகசவ 

இவர்களுக்கு பியரஞ்சு யமாழிெில்தான் புரிெ 

னவக்க முடிகிறது.  

 

 கற்பிக்கும் பாடநுால்கனளப் யபாறுத்த 

வனர இலங்னகெர்கள் ஆக்கிெ நுால்களில் 

உள்ள ஏராளமாை யொற்கனள இந்திெ 

மாணவர்களால் புரிந்து யகாள்ள முடிவ 

தில்னல.  

  இந்திெப் பாடநுால்களில் உள்ளவற்னற 

இலங்னக மாணவர்களால் புரிந்து யகாள்ளக்  

கடிைமாக உள்ளது 

இரண்டு வனக மாண 

வர்களும் கற்றுக் யகா 

ள்ளும் வனகெில் எந் 

தப் பாட நுால்களும் 

இதுவனர இல்னலயென்சற யொல்லலாம். 

 

சபச்சுத் தமிழ் - கினளயமாழிகள்  

  சபச்சுத் தமினழக் கற்பிப்பதிலும் இடர்ப் 

பாடுகள் ெினறெ உண்டு. குறிப்பிட்ட 

ொட்டுப் யபற்சறார்களின் பிள்னளகளுக் 

குப் சபச்சுத்தமிழ் பாடம் யொல்லிக் 

யகாடுப்பது எளிதாைது. ஆைால் இரு 

ொடுகளிலும் தமிழ் வழங்கப்பட்டாலும், 

அவ்விருொடுகளிலும் சபெப்படும் தமிழில் 

சவறுபாடு ெினறெக் காணப்படுகின்றது. 

இப்சபச்சுத்தமிழில் பல கினளயமாழிகள் 

உள்ளை. 

  இலங்னகத் தமிழில் கனதத்தால் 

இந்திெச் ெிறுவர்களுக்கு புரிவது குனற 

வாகசவ உள்ளது. ஆைால், இந்திெத் 

தமிழில் சபசும் சபாது, தமிழ்த்தினரப்படங் 

கனளப் பார்ப்பதால் இலங்னகச் ெிறுவர் 

களால் விளங்கிக் யகாள்ள முடிகின்றது.  

 

 

வளரும்... 

பிைான்சில் ேமிழ் கற்பிப்பதில் ஏற்படும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திருமதி ஞானா பியாட்றிஸ் ெச்சிதானந்தம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோே்டு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

10 
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 சூளாெணி சுருக்கம் ! 

உலரபவந்தர் ஔலவ துலரொமி 

  ெிலர் ெிந்தாமணி சூளாமணி என்று இவ் 

விடத்துச் யொல்லிெிருப்பது சவறு புத்தகங் 

கனளக் குறிக்கும் என்பர். இது தமிழ்ச் ெிந்தா 

மணினெயும் சூளாமணினெயும் அவற்னறச் 

யெய்த திருத்தக்க சதவனரயும் சதாலா 

யமாழிப் புலவனரயும் குறிக்குயமன்பது 

ஸ்ரீமான் சகாபிொதராெர் அவர்கள் அபிப் 

பிராெம் (யெந். V.99).  

  ஸ்ரீமான் ராெர் அவர்கள், “குணபத்திர 

முைிக்குப்பின் குமரசெையரன்யறாருவரும் 

அவருக்குப் பின் ெிந்தாமணிொொர்ெரும் 

அவருக்குப்பின் ஸ்ரீவர்த்த சதவரும் இருந் 

தார்கள்.” (யெந். V.98) என்று உனரக்கின்றார். 

 

 ெரவண யபல்சகாலா கல்யவட்டில் காணப் 

படும் இரண்டு வடயமாழிச் சுசலாகங்கனளக் 

காட்டி, “இவ்வாறு, ெிந்தாமணினெயும் சூடா 

மணினெயும் அடுத்தடுத்துக் கூறுவதைா 

லும், இரண்டும் காவிெங்கயளன்பதைாலும், 

இரண்டும் ெமண ெமெத்துக்குரிெைவாத 

லானும், இனவகனள இெற்றிெவர்கள் திரமிள  

 

 

 

 

ெங்கத் தாராெிருத்தலானும், இனவகள் 

முனறசெ   ‘ொன்கு    புருஷார்த்தங்கனள 

யுந் தருவை’ ’தனலசமலணிெத் தக்கை’ 

என்று வர்ணிக்கப் பட்டிருத்தலானும் 

இனவ தமிழ்க் காவிெங்களாகிெ ெிந்தா 

மணியும் சூளாமணியுமாெிருக்க சவண்டு 

யமன்ற யகாள்ளல் தகும்.  

  ென்னூற்கு உனரெிட்ட மெினல ொதர் 

தன்னமொற் யபெர் யபற்றை ெிந்தாமணி 

சூளாமணி ென்னூல் முதலாெிை (ென் 

48.உனர) என்று எழுதிெது சமசல தந் 

துள்ள சுசலாகங்களின் கருத்சதாடு 

யபாருந்திெிருப்பதும் தமிழ்க் காவி 

ெங்கசள அச்சுசலாகங்களாற் குறிக்கப்பட் 

டை என்பதற்குப் பிறிதுயமாரு ொன்றாம்” 

என்று ெீவக ெிந்தாமணி மூலப்பதிப் 

பாெிரிெராை திரு.ம.பாலசுப்பிரமணிெ முத 

லிொரவர்கள் கூறுகின்றார்கள். 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அைசும் - வாழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் செந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. செல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தராொ, இலண்டன் மாநகரம் 

பனழெ உசராமாைிெர்கள் புதிெ சொக்சகாடு 

மீண்டும் வந்தார்கள்  

  கி.பி ொன்காம் நூற்றாண்டின் இறுதிெில் 

உசராமாைிெப் சபரரசு ெரிெத் யதாடங் 

கிெதும், அது அதைது பனடகனளப் பிரித்தா 

ைிொவிலிருந்து உசராமாபுரிக்குத் திருப்பி 

அனழத்தது. உசராமாைிெர் யகாண்டிருந்த 

அதிகாரக் கடிவாளத்னதத் தம் னகெில் 

எடுக்கயவைப் பல கூட்டத்திைர் முென்ற 

ைர். அந்த முெற்ெி பல குழப்பங்கனள 

ஏற்படுத்திெது.  

 

 

 

 

 

 

  எங்சக என்ை ெடக்கிறது என்றும், ஆனரக் 

சகட்பது என்றும் யதரிொத இருண்ட 

ெினலயும் மருண்ட ெினலயும் ஏற்பட்டை. 

உசராமாைிெரின் ஆட்ெி ெிலவிெ காலத்தி 

சலசெ கூலிப்பனடகளாகப் பிரித்தாைி 

ொவுக்கு வந்து, கிழக்குப் பகுதிெில் அதி 

காரம் யபற்றிருந்த ஆங்கிள்கள் (Angles), 

ொக்ென்கள் (Saxons), யூட்டர்கள் (Jutes) 

என்சபார், இந்த இருள் சூழ்ந்த ெினலனெத் 

தமக்குச் ொதகமாகப் பென்படுத்தி, சமலும்  

பல ஆங்கிள்கள் (Angles), ொக்ென்கள் 

(Saxons), யூட்டர்கள் (Jutes) என்ற 

ெண்னடக்காரக் கும்பல்கனளப் பிரித்தா 

ைிொவுக்குள் வரவனழத்தைர். அவர்கள் 

கூட்டம் கூட்டமாக ஆெிரக்கணக்கில் 

பிரித்தாைிொவுக்குள் நுனழந்தார்கள். 
 

  முன்ைர் உசராமாைிெரும், உசராமா 

ைிெப் பனடகளும் வாழ்ந்த ெகரங்களும் 

கட்டடங்களும் வாழ்வாரற்று யவறுனம 

ொைனவொக இருப்பனத அவர்கள் கண் 

டார்கள்.  

  காய்ந்த மாடு கம்பில் வீழ்ந்தாற் சபால, 

அவர்கள் அந்த இடங்களில் குடிெமர்ந்து, 

தமது புதிெ வாழ்னவத் யதாடங்கிைார்கள். 

யதன் கிழக்குப் பிரித்தாைிொவில் 

குடிெமரத் யதாடங்கிெ அவர்கள், யமல்ல 

யமல்லத் தமது வாழ்விடங்கனள விரிவாக் 

கிப் பிரித்தாைிொவின் ஆட்ெி அதிகாரத் 

னதயும் னகப்பற்றிைார்கள்.  

  இவ்வாறு வந்சதறு குடிகளாகக் கி.பி 

461 இல் பிரித்தாைிொவிற்குள் நுனழந்த 

வர்கள், யதாடர்ச்ெிொக ஐந்நூற்று ஐம்பது 

ஆண்டுகள் பிரித்தாைிொனவ ஆண் 

டார்கள் என்பது வரலாறு, ஆண்டது மட்டு 

மன்று, தமது யமாழினெசெ குடிசெற்ற 

ொட்டின் யமாழிொகவும் ஆக்கிைார்கள். 

வளரும்... 

 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   
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  யதருயவங்கும் பள்ளிகள் திறந்து, இலவெக் கல்வித்திட்டம், ெத்துணவுத் திட்டம் 
முதலிெ திட்டங்கள் மூலமாக தமிழ் ெமுதாெம் கல்வி எனும் னகவிளக்கு ஏந்தி முன்சைற 
வழிவகுத்த வரலாறு பனடத்த யபருந்தனகொளர் அவர்களின் அடிச்சுவட்டில், தமிழக 
மக்களுக்கு யதாண்டாற்றி வரும் ஒருவருக்கு யபருந்தனலவர் காமராெர் விருது 
வழங்கப்படும். (விருதுத் யதானக ரூ.1.00 இலட்ெம், தங்கப்பதக்கம், தகுதியுனர, 
யபான்ைானட)  

 

சேருந்தலலவர் காமராெர் விருது 

ேமிழக அைசின் பாைாட்டுப் பரிசாளர் ! 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

வ. 

எண் 

ஆண்டு விருதாளர்  

1 2020 முனைவர் ச. ததவராஜ்  

2 2019 முனைவர் மா.சு.மதிவாணன்  

3 2018 திரு.பழ.நெடுமாறன்  

4 2017 முனைவர் தா.ரா. திைகரன்  

5 2016 திரு. தி. நீலகண்டன்  

6 2015 மருத்துவர்  இரா. தவங்கடசாமி  

7 2014 திரு.கருமுத்து  தி. கண்ணன்  

8 2013 திரு.கி.அய்யாறு  வாண்னடயார்  

9 2012 திரு.சிங்கார வடிதவல்  

10 2011 திண்டிவைம் திரு.தக.இராமமூர்த்தி  

11 2010 திருமதி நெயந்தி  ெடராசன்  

12 2009 திரு.ஆர்.நசாக்கர்  

13 2008 திரு. தகாபண்ணா  

14 2007 திரு.ஏ.ஆர். மாரிமுத்து  

15 2006 திருமதி ஏ.எஸ்.நபான்ைம்மாள்  



20 

ொென்மார்களின் தலொத்தினரொலும், 

பண்ணினெொலும் சகாெிற்கனலகள் பன் 

மடங்கு வீறிட்யடழுந்தை. 

 

 இப்புதிெ கனலப்யபருக்கம் மீண்டும் 

ெலிவுபடாமல் யெறிெரண் யெய்து காத்துக் 

யகாடுத்தான் சொழப் யபருசவந்தன் முத 

லாம் இராெராென் என்றும் ெினலத்திருக்கும் 

தஞ்னெப் யபருவுனடொர் சகாெினலக் 

கட்டிெ இப்யபருமன்ைன் சகாெில் கனல 

கனளக் காப்பதற்குத் தக்க ெடவடிக்னகனெ 

சமற்யகாண்டான். திருப்பதிகம் பாடு 

வதற்கு ஏராளமாை கந்தருவர்கனளயும் 

கந்தருவிகனளயும் ஆடவும் பாடவும் 400 

தைிச்செரிப் யபண்டிர்கனளயும் ெிெமித் 

தான்.  

  இவர்கட்யகல்லாம் முட்டுப்பாடின்றி ெில 

புலங்களும் குடிெிருப்பு மனைகளும் 

வழங்கிைான்.  

வளரும்... 

  ெங்க காலத்து இனெச் யெல்வத்னத 

மூசவந்தர்களும் குறுெில மன்ைர்களும் 

வள்ளல்களும் காத்தைர். பாணர் யபாருெர் 

கூத்தர் விறலிெர் என்ற குலத்தார் இனெ 

மரபினை ென்கு கற்று ஊர்சதாறுஞ் யென்று 

பரப்பி வந்தைர்.  

 

 ெிலப்பதிகாரம் என்னும் முத்தமிழ்க் 

காப்பிெம் இனெக்கனலக்குப் புதிெ இெக்கம் 

தந்தது. சவட்டுவவரி, ஆய்ச்ெிெர் குரனவ, 

குன்றக்குரனவ என்ற கானதகளால் இனெக் 

கனல சகாெில்கனலகளாக வளர்ந்த மாற்றத் 

னதக் காண்கின்சறாம்.  

  காளியும் மாெவனும், முருகனும் பாடு 

யபாருளாக விளங்கிைர். இனடக்காலத்துப் 

புறத்தாக்குதலால் னெவக் சகாெில்களும் 

சகாெிற்கனலகளும் பிற்பட்டை யவைினும் 

கிபி. ஏழாம் நூற்றாண்டில் புெயலைப் 

யபாருமி எழுந்த னெவப் புரட்ெிொலும்,  

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 

தகாயிற் கடைகள் ! 

மூதறிஞர் வ.சுே.மாணிக்கம் 8 
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how perfect to jog wearied, with pallor, loosening 

locks,  

how she has raunchy style of breech! Actress is 

she! 

I have pined aloof afar! But she to my kin cried 

theoretical, 

smarting in paramount plaints , pseudo do-s, I 

know!  

As bees ruffle flower buds on her at vespers,      .              

105 

she in lust has swooned to tell my close kin  

that I have been the bawdy, making a scene, I 

have seen!  

In their front how often she has fallen to make 

my kin  

believe her fidelity exemplary, this too I know!  

O, Bejewelled Vasanthamaala, your she is dan-

seuse           

110 

 

To Continue... 

Pukaar Canto - 8 
 

Spring's Advent 

 

Parroting words,swum in swan gait, mocking  

peacock under cloudy sky,she has obscured  

all such make shift gestures with wavy spear 

eyes,  

donned a damsel-look front and back;  

I have seen her inner core-courting! Schaden-

freude!   

90 

Her proclaiming anklets, dialoguing cingulum,  

meagre midriff but too many jewellery in queue,  

clamouring for her fore-laps,  she grieving as if  

in reserve has kept open some silliness, I have 

seen!  

Pollen profuse laces, locks in plaits, pearl chain 

solo,  

95 

curly knots sapphire blue, fair breasts break her 

flash waist;  

fair forehead, femme fatale never to meet me 

straight  

but give a threshold view, she has sent errands  

and waiting maids to retreat back; although  

she has known my intent but, as if I have meant 

else,      

100 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 

சிைப்பதிகாைம் - ஆங்கிைம் ! 

பேராசிரியர் சி.அ.ெங்கரநாராயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர,்  தமிழக அரசு 37 
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குழந்டே இைக்கியம் ! 

முலனவர் பதவி நாச்சியப்ேன் 

       

 

 

 

 

 

  ெல்லவர் சபால் ெடித்தல்; 

ெம்பிெவர்கனளக் யகடுத்தல் சபான்றனவ 

சூழ்ச்ெிொகும். இத்தனகெ சூழ்ச்ெி, தீெபண் 
யபன்று  குழந்னதகளுக்கு இனெசொடு 

பாட ஏற்ற பாடனலப் பனடத்துள்ளார் 

கவிஞர் ஞாைமணிெம் அவர்கள். 

                        பல்லவி 

செருக்கு செர் ெின்று வாதாடு-என்றும் 

ெீதிக்கும்  செர்னமக்கும் சபாராடு. 

                    அனுபல்லவி 

ஆருக்கும் சூழ்ச்ெிகள் பண்ணாசத -வீண் 

ஆைந்தம் அதைால் அனடொசத !  

( செருக்கு ) 

                           ெரணம் 

ெல்லவர் சபாலசவ ெடிக்காசத -உன்னை 

ெம்பிெ வர்கனளக் யகடுக்காசத 

யதால்னலகள் எவருக்கும் யகாடுக்காசத - ெீ 

சூழ்ச்ெிகள் யெய்வதும் அடுக்காசத ! " 

 

இதுசபான்று சமலும் ெில பாடல்கனளத் 

யதாடர்ந்து பார்ப்சபாம். 

வளரும்... 

  குழந்னதகளுக்கு ெற்பழக்கங்கனளக் 

கூறி வழி ெடத்தும் குழந்னதப் பாடல்கள், 

தீெ பண்புகளின் வினளவுகனளச் யொல்லி, 

அவற்னறக் கனளயும் வழிகனளயும் 

கூறுகின்றை. 

 " சுற்றித் திரியும் ெல்ல தம்பி - ெீயும் 

சொம்பற் கிடங்யகாடாசத தம்பி ! 

கற்றுத் யதளிெ சவணும் தம்பி - கல்வி 

 கண்கள் உைக்குத் தம்பி ! 

யபாய்யும் திருட்டும் சவண்டாம் தம்பி 

அனவ 

யபால்லாக் யகாடுனம தம்பி ! " 
 

 சொம்பல், யபாய், திருட்டு ஆகிெவற்னற 

விட்யடாழிக்கச் யொல்லும் இப்பாடலின் 

ஆெிரிெர் கவிஞர் அ.ெிவயபருமான் ஆவார். 

" அறிவுடன் இருந்தால் பிடிக்காது 

      அழனகக் கண்டு ரெிக்காது 

பிறரின் உெர்னவச் ெகிக்காது 

   யபால்லா சொய்தான் - யபாறானம " 
 

 யபாறானமனெ சொயென்று யொல்கிறார் 

கவிஞர் தணினகச்ெிலம்பன் " ெிையமன்னும் 
செர்ந்தானரக் யகால்லி....." என்பனதக் 

குழந்னதகளுக்குச் யொல்ல வந்த கவிஞர் 

பரிதி ஆர். யவங்கசடென்  
 

" சகாபம் என்றும் யகாடிெது, ஆம் 

யகாடுனம எண்ணம் தீெ துதான் 

அச்ெப்  படுதல் கூடாது. 

ஆத்திரம் ெம்னம அழித்து விடும் . " 

என்று பாடுகிறார். 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

39 
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10. Again -- Sin Virtue 

 

  The Thali' had been mortgaged. 

  On learning this, taking the required amount 

of money, I went along with the actor to the 

pawn-broker. 

  All the jewels of the actor were with the pawn

-broker. I asked him to return the "thali' paying 

him for that alone. 

  "The hard-hearted Jew replied: "There is a lot 

of interest to be paid; I will I cannot return the 

deposit it as a part of payment towards the inter-

est; Thali'." 

 

 

 

 

 

  Despite paying the 

sum, the 'thali' which he tied round his wife's 

neck. 

  While my film was being made, the actor be-

came insolvent. 

 

  But, within three months of the release of the 

film, he was booked for ten films and he earned 

a lot of money. His insolvency ended. 

  He got back his wealth. Today, he lives in 

comfort, acting in films and plays. 

  His wife was an honourable lady. 

  She was chaste like the Puranic Sita', and 

the historical `Kannagi'. 

  The man who had not returned the 'thali' of 

that virtuous soul, the suffering experienced by 

his family, the confusion which arose within th 

disease which dragged him to death, all togeth-

er make pathetic untold story. 

  That sacred ornament ruined the peace of 

his family. The auspicious sign of the Hindus 

had revealed its inner power! 

  Within a single life-time, he had received the 

wages of sin! 

  Mother and father are foremost, even before 

God' says the Hindu religion, 

  "For one who obeys one's mother there is 

no need of a temple." 

 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 
Everlasting Tradition! 

கலலத்திலகம் திருமதி சீலத சிதம்ேரம் 36 
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  Is this not an echo of our Siva 

gnaana Siddhiyaar ? Our canon says:  

“எந்னத தான் இன்ைன் என்றும் இன்ைது  
         ஆம் இன்ைது ஆகி  

வந்திடான் என்றும் யொல்ல வழக்யகாடு  

           மாற்ற மின்சற .'' 
 

 

 Again it may come to many of you 

as a pleasant surprise when you are 

told that Milton conceives God as 

Ammai-Appar. He hadn't, no doubt, 

stated it so bluntly : but he had stated 

it, in our view, in no uncertain terms. 

  Let us now recall to you, the invoca-

tion of Milton with which Book One of 

Paradise Lost, may be said to open: 

“And chiefiy thou o Spirit that dost prefer 

 Before all temples the upright heart and 

pure,  

 

Instruct me, for thou know'st : thou from the 

first  

Was present, and with mighty wings out-

spread  

Dove-like sat'st brooding on the vast abyss  

And madest it pregnant : what in me is dark  

Illumine : what is low raise and support ;  

That to the bigth of this great argument 

I may assert eternal providence  

And justify the ways of God to men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Before we proceed to establish our 

point, we desire to tarry for a moment, 

repeat some of the words of the bard 

and also put a question to you. 

To Continue... 

 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 
Saiva Siddhantam In Western Literature! 

பெக்கிழார் அடிப்சோடி முதுமுலனவர் டி.என்.இராமச்ெந்திரன் 9 
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  அன்னறெ காலகட்டத்தில் பாசவந்த 

ருக்கு இருந்த அரெிெல் யதாடர்புகள், 

யகாள்னககள் சமல் அவரது ெமகால 

அறிஞர்கள் மற்றும் பல்சவறு அரெிெல் 

இெக்கத் தனலவர்களுக்கு, பல்சவறு 

மாற்றுக் கருத்துக்கள் இருந்த சபாதும், 

பாசவந்தரின் ஆழ்ந்த தமிழ்ப்பற்று, புலனம 

மற்றும் அவரது எழுத்தின்பால் அவர்கள் 

உெர்ந்த மதிப்பும், மரிொனதயும் யகாண்டி 

ருந்தைர் என்பனத நூலின் பல்சவறு 

அத்திொெங்களில் அறிந்து யகாள்ள 

முடிகிறது. தம் அரெிெல் யெல் வாக்னகத் 

தம் யொந்த ெலனுக்காகப் பென்படுத்திக் 

யகாள்ளாத பாசவந்தரின் உெரிெ பண்புகள் 

சபாற்றத்தக்கனவ.  

 

  பாரதிொருடன் பத்தாண்டுகள் பழகிெவர் 

பாரதிதாென். பாரதிதாெனுடன் பத்தாண்டு 

கள் பழகிெவர் ஈசராடு தமிழன்பன். இவரது 

அனுபவக்சகார்னவொக அனமந்துள்ள இப் 

புத்தகம் ெம்னமயும் பாரதிதாென் காலத் 

துக்கு அனழத்துச் யெல்கிறது. 

 

  முதற்பதிப்புக்கு 2001இல் சபராெிரிெர்      

அ.மா.பரிமணம் அவர்கள் எழுதிெ 

கருத்துனர, பாசவந்தர் தம் னகப்பட 

ஆெிரிெருக்கு எழுதிெ கடிதங்கள், 

வண்ணப்படங்கள் சபான்றனவகளின் 

  நூனலப் படித்த பிறகு, அன்னறெ கவி 

ஆளுனம பாரதிதாென், இன்னறெ கவி 

ஆளுனம  தமிழன்பன் ஆகிெ இருவருக்கு 

மினடசெ உள்ள பாெப்பினணப்னபப் பற்றி 

வாெகர்கள் மைதில் ஏற்படும் பிரமிப்பாை 

உணர்னவ,  புத்தகத்தின் பின் அட்னடெில் 

உள்ள தமிழன்பன் கவினத வரிகள் மிகப் 

யபாருத்தமாக எதியராலிக்கின்றை.  

 

  பாரதிதாெசைாடு தாமும்  

பெணித்த உணர்வு இந்த 

நூனலப் படிக்கும் ஒவ் யவாரு 

வாெகருக்கும் ஏற்படும் என் 

பதில் ஐெமில்னல.  

 

  கவிப்சபரரருவி ஈசராடு தமிழன்பன் 

அவர்களின் “பாரதிதாெசைாடு பத்து 

ஆண்டுகள்” தமிழ் கூறும் ெல்லுலகிற்கு 

சமலும் ஓர் அணி கலன். வாெகர்களின் 

வாெிப்புப் பெிக்கு ஒரு பல்சுனவ இலக்கிெ 

விருந்து!!    

 

  நூனலப் யபற விரும்புசவார் 

ெியூொர்க் ெண்முகம் யபரிெ 

ொமிெின்  

chennshan@yahoo.com 

மின்ைஞ்ெலில் யதாடர்பு யகாள்ளலாம்.   

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 
"பாைதிோசத ாடு பத்து ஆண்டுகள் - ஈதைாடு ேமிழன்பன்" 

நூல் அறிமுகம் 

திருமதி இராஜி இராமச்ெந்திரன், அட்லாண்டா 5 
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  ெினைவிழந்த ெினலனெப் பற்றி அறிவி 

ெல் வல்லுெர்கள் ஆராயுங் கானலெில் தான், 

ெமது மூனளெில் ெினைவு (Consciousness) 

எந்தப் பகுதினெச் ொர்ந்தது எை கண்டறிெ 

முென்றைர்.  

  மைம், அறிவு, சபச்சு, ெிந்தனை, 

யெய்திறன், அனைத்னதயும் கட்டுப்படுத் 

தும் மூனள, ஒவ்யவாரு யெய்னகக்கும் ஒரு 

பகுதினெக் யகாண்டுள்ளது. யபாதுவாக, 

மூனளயும் இதெத்னதப் சபாலசவ வலது-

இடது எை இரு பகுதிகனளக் யகாண்டது. 

 

 

 

 இதெத்னதப் சபாலசவ இடது மூனள 

தான் வலினம வாய்ந்தது. வலினம வாய்ந்த 

இடது மூனள உருவத்தில் வலது மூனள 

னெப் (Dominant) சபாலசவ இருந்தாலும் 

சபச்சுத்தறினைக் கட்டுப்படுத்துவதால் 

அது வலினம வாய்ந்ததாகக் கருதப்படு 

கிறது. இடது மூனள வலது னக கால்  

யெெல், உணர்ச்ெித் திறனையும் கண்கா 

ணிக்கின்றை. முன் யபரு மூனள யெெலுக் 

கும், ெடுப் யபரு மூனள உணர்ச்ெிக்கும், 

பின் யபரு மூனள பார்னவனெயும், கீழ்ப் 

யபரு மூனள (யபாட்டுப் பகுதி) சகள்வி 

ஞாைத்திற்கும் முதன்னம இருக்னககளாக 

உள்ளை. 

  ஆைால், ெினைவு என்பது என்ை? 

ெினைவு மாற்றப்பட்டாலும் பல ெினலகளில் 

யெெல் இழந்து, ெினைவுடன், இருப்பதும், 

மெங்கிெ ெினலெில சுற்றுப்புற ெிகழ்ச்ெி 

கனளப் புரிந்து யகாள்வதும் எவ்வாறு எைப் 

பல ஆராய்ச்ெிகள் ெனடயபற்று வந்துள் 

ளை.  

 

 ெினைவு சவறு, ஞாபகம் சவறு. ஞாபகம் 
( Memory ) என்பது பனழெ உணர்வுகனளப் 

பதிந்து யகாண்டு சவண்டிெ இடங்களில் 

யவளிப்படுத்துவது அல்லது பென்படுத் 

துவது. அனதயும் ொம் தமிழில் ெினைவு 

கூர்தல் எைக் கூறுகிசறாம். ஆைால் 

அறிவிெல் கூற்றுப்படி, இனவ இரண்டும் 

யவவ்சவறு கருத்துக்கனளயும் அனமப்பு 

கனளயும் யகாண்டனவ. 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 7 ெரம்பியல் மருத்துவர் தமிழ்ச்நசம்மல் நமய்கண்டான் 

மூடளயும் நிட வும் ! 
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  திருயவண்யணய்ெல்லூரில் இருக்கும் 

இனறவனுக்கு தடுத்தாட்யகாண்ட ொதன் 

என்றும் இனறவிக்கு சவற்கண் மங்னக 

என்றும் யபெர்.  

  பித்தா எை இனறவன் அடி எடுத்துக் 

யகாடுத்துத் தன் பாடல்கனளச் சுந்தரர் 

பாடிெதாகக் கூறப்படுகிறது. பித்தம் என்பது 

மெக்கத்னதக் குறிக்கும் யொல்லாகப் பென் 

படுத்தப்படுகிறது. 

 

 மைம் சபதலித்தவனரப் பித்தன் எை 

ெினைக்கத்சதான்றும். அவர் யபத்த மைம் 

பித்து, பிள்னள மைம் கல்லு என்ற 

பழயமாழி சபான்று கல் என்ற யொல்லின் 

எதிர்ச்யொல்லாை யமன்னமொைவன் என்ற 

கருத்னதக் யகாண்டதாக உனர எழுதுவர்  

முன் இனறவன் உடலில் ஒவ்யவாரு 

அனெவிலும் உனறபவன் என்பனத ஊைாய் 

உடலாய் உெிராய் இருப்பவன் என்பனத 

இப்பாடலின் முதல் அடிெில் யதாடங்கு 

கிறார்.  

  இனறவன் எங்கும் பரந்திருக்கும் பரம் 

யபாருள் என்பனத உலகாைாய். வான், 

ெிலம், கடல், மனல எை அனைத்துப் 

யபாருள்களிலும் முன் ெின்ற ஓதுபவன் 

என்பனதப் பாடியுள்ளார். எங்கும் உளான் 

ொவும் வலான் காண்பார் தன் காட்ெிெ 

ராய்க் காண்பாராய்க் காண் யபாருளாய் 

எல்லாம் தாைாகி எழுந்திடும் வாய்னம 

இருப்பவன் இனறவன்.  

 

 

 

 

 

 

 

 சுந்தரர் இப்பாட்டில் சதைார் 

யபண்னண யதன்பால் என்றும் பிற பாடல் 

களில் மின்ைார் யபண்னண யெடிொர் 

யபண்னண மன்ைார் யபண்னண யெழுவார் 

யபண்னண எை பல யொற்களால் வாழ்த் 

திச் ெீர்மிகு யபண்னண யதன்பால் 

யவண்யணய் ெல்லூர் அருட்துனறயுள் 

உைக்கு ஆளாய் இைி அல்சலன் எைலாம் 

எை சுந்தரர் திருயவண்யணய் பதிகம் 

முழுவதிலும் உருகிப் பாடிைார். 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 

ேதிகங்கலளப் ேடியுங்கள்! 

செவ்விலெ மாமணி திருமதி சீலத சமய்கண்டான் 
47 
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  கட்டுப்பாடுற்ற வாழ்க்னகெின் கலைின் 

னமக்குப் பதிலாகசவ இெற்னகப் யபாருள் 

களின் சபாலியுருக்கள் சதடுகிறார்கள்.  

 

 எகிப்து இந்திொ, யபர்ெிொ, மத்ெகால 

ஐசராப்பாவில் ெடந்தது சபால், இெற்னக 

யுடசை என்றும் பழகி செெித்த சமன் 

மக்களில் இெற்னகக் கனலெினை ஒரு 

யபாருளாகக் யகாண்டவர்கனள ொம் 

பார்த்ததில்னல. 

  உண்னமக் கனல வல்லார்களும் ஞாைி 

களும், இெற்னகெினை சபாலியுருப் படுத் 

தல், அொத்திெமும் அகாவெிெமுயமைக் 

கண்டார்கள், டாய்ென் பண்டிதர் யொல்லு 

கிறார். 

  சுபாவத்தில் அொத்திெ அபரிமிதமாய் 

எங்கும் கினடக்கக் கூடிெ அழனக, கனல 

ஞன், என் கஷ்டப்பட்டும், ஏற்றக் குனறவா 

கவும் சபாலியுருச் யெய்ெசவண்டும். 

புலன்களுக்குக் காட்ெிொகும் உலகத் 

சதாற்றத்னத பன்றி, அதிதிருஷ்டி உலக 

மாகிெ உண்னம எண்ணவுலகினைசெ 

கனலஞன் கற்பிக்கசவண்டும். 

  பியரௌைிங்கவி பின்வரும் பாட்டில் 

காட்டிெபடி சமனல ொட்டார் யகாள்னக 

சொடு, கனலஞாைம் எவ்விதம் முரண்படு 

கிறது பாருங்கள்.  

 

 

 

 

 

“என்சை, விளம்புவது சபால் 

வினைசகர்படாவிதசம எவ்வண்ணம் 

அவ்வணம் எழுதுக எவ்விதமாெினும், 

இனறவன் ெிருட்டி - இனணெை எழுதுக. 

கண்டிசொ அம்ம, அம்மனடென் தாழ்முகம்; 

சபாதுசம சபாதும் ஓர் சுண்ணயவண் 

கட்டிசெ முடிொயதன்சை, முடிக்கவும் 

சவண்டும்; இதுசபால், உன்ை தனலெின் 

உண்னம உனரப்சபாமாெின் என்சை 

யபருமிதம் என்சை யபருமிதம்; குருவின் 

பீடம் குறித்தது யகாண்டு அருளின் 

வினலனெ ொவர்க்கும் அருளசவ.'' 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 

இந்தியக் கலலகள்! 

அறிஞர் திலகம் பஜ.எம்.நல்லொமிப்பிள்லள 
7 

நூறாண்டுகளுக்கு முன் அறிஞர் ஆனந்த குமாரொமி எழுதிய கட்டுலரயின் சமாழி சேயர்ப்பு….. 
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  புதுச்ெிந்தனைகனளயும், ஆக்கப்பூர்வ 

மாை யெெல்கனளயும், அறிவார்ந்த கருத்து 

கனளயும்தான் உலகம் விரும்புகிறசத தவிர 

அனவ ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்க 

சவண்டும் என்ற கட்டாெம் இல்னல.  

 

 ஒருவர் தாய்யமாழினெ கெடறக் கற்பதன் 

மூலம் அந்ெிெ யமாழிகள் எளிதாக வெப் 

படும். தாய்யமாழி கற்றறிந்சதார் அத்சதாடு 

ெின்றுவிடாமல்  அந்ெிெ யமாழிகனள 

கற்றால் ெம் யமாழிெின் ெிறப்புகனள 

உலகுக்கு உரத்துச் யொல்ல, எடுத்துனரக்க 

முடியும். 

  ொட்னட ஆளும் அரொங்கங்கள் கல்விக் 

யகாள்னகெில் முன்யைடுக்க சவண்டிெ 

விடெங்கள் இரண்டு மட்டுசம. முதலா 

வதாக, பத்தாம் வகுப்பு வனர அனைவரும் 

கட்டாெம் தாய்யமாழி வழிக்கல்விெில் பெில 

சவண்டும். இரண்டாவதாக, சமற்படிப்பில் 

கட்டாெம் அெல்ொட்டு யமாழி ஒன்னற 

கற்க சவண்டும்.  

  ஒவ்யவாரு ொட்டிலும் இப்படி இரு தனல 

முனறகள் வளர்ந்தால் உலகயமங்கிலும் 

ெமதர்ம ெமுதாெம் வளர வாய்ப்புண்டு. 

காரணம் எந்த யமாழிெிலும் அடுத்தவர் 

மைம் புண்படும்படி கூறப்படவில்னல. 

 தாய்யமாழி தாய்னமசொடு அன்னப 

மட்டுசம பரிமாறக் கற்றுக் யகாடுப்பது 

உறுதிொைது என்பதால் அனைவரும் 

அவரவர் தாய்யமாழிெின் அருனம புரிந்து 

சமன்னம அறிந்து அனத வளர்க்கப் 

பாடுபட சவண்டும். 

 

 தமிழைாய் இருந்தால் சபாதும் என்பதால் 

தமிழ் வளராது. தமிழ்யமாழி படித்தவைாக 

இருக்க சவண்டும் அப்சபாது தான் 

வரலாறு பனடக்க முடியும்.  

வாழ்க தாய்யமாழி!  

வாழ்க தமிழ்யமாழி!  

வளர்க தாய்யமாழி!  

வளர்க தமிழ்யமாழி! 

 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 ெர்வபதெத் தாய் சமாழி தினம் - பிப்ரவரி 21 

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

6 
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  காைகத்திற்குள் நுனழந்ததும் இராமன் 

இலக்குவனை சொக்கி, “ இலக்குவா ! ொன் 

முன் யெல்கிசறன். ெீ பின்ைால் வா. ெீனத 

ெடுவில் வரட்டும்.” என்கிறான். இது 

வான்மீகி காட்டும் காட்ெி. ஆைால் இனத 

எழுத்தச்ென் முற்றிலும் மாற்றுகிறார்.          

“இலக்குவா! ெீ முதலில் சபா.  ெீனத 

ெடுவில் வரட்டும். ொன் பின்ைால் வருகி 

சறன்” என்றான் எழுத்தச்ெைின் இராமன். 

பின் தைக்சகயுரிெ ஓர் உவனமனெயும் தரு 

கிறார்.  

  “ெீவாத்மானவயும்,  பரமாத்மானவயும் 

ெடுவில் ெின்று மனறக்கும் மகா மானல 

னெப் சபால ெீனத ெடுவில் யென்றாள்” 

என்பார் சகரள மகாகவி. 

 

 

 

 

 

  வாலி வதத்திற்குப்பின் இராமன் 

தானரக்கு அறிவுனர யெய்வதாக ஒரு புதிெ 

களம் அனமக்கிறார் எழுத்தச்ென். ” உன் 

கணவன் ஜடமா, ஜீவைா ? ” எனும் 

சகள்வியுடன் இந்த ஆத்ம விொரனண 

யதாடங்குகிறது. ” ெிச்ெலம் ஆத்மா. ஜீவன் 

ெிராமென் இல்னல.  

”ஜைைமும் மரணமும் இல்னல சகள்” 

எைத் யதாடங்கும் உபசதெம் தானரனெ 

முற்றிலும் மாற்றிெ பின் தான் ஓய்கிறது. 

வால்மீகிெின் தானரனெ கற்புனடெ யபண் 

ணாக கம்பன் மாற்றிெசபாது அவனள 

முற்றும் துறந்த ென்ைிொெிைிொக மாற்று 

கிறார் எழுத்தச்ென். 

  தெரதன் என்றால் பத்து இரதங்களில் 

யென்று சபார் யெய்யும் வல்லனமயுனட 

ெவன் என்பது ொம் அறிந்த யெய்தி. 

ஆைால் எழுத்தச்ெனுக்சகா பத்து இந்திரி 

ெங்களின் இருப்பிடமாக விளங்கும் இந்த 

ெரீரசம தெரதைாகத் சதாற்றமளிக்கிறது. 

சகாெனல, னகசகெி, சுமித்தினர என்பவர் 

கள் தெரதைின் மனைவிெர் என்பது ொம 

றிந்தசத. ஆைால் எழுத்தச்ென் அவர் 

கனளக் காணும் சகாணசம சவறு. 

 

 

 

 இச்ொ ெக்தி, கிரிொ ெக்தி, ஞாை ெக்தி 

எனும் மூன்று ெக்திகளும் இச்ெரீர 

முள்ளவனர இதனுள் இருந்து யதாழி 

லிெற்றும். இனவ மூன்றும் தாம் கர்மத் 

திற்கு ஆதாரம். அந்த கர்மம்தான் 

பிறப்பிற்கும் - வாழ்விற்கும் மரணத்திற்கும் 

வித்து. 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 மலலயாள மாகவி 
துஞ்ெத்து இராமானுெ எழுத்தச்ென் 

சிந்தலனச் செம்மல் செங்பகாட்லட ெனார்த்தனன் 5 
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காட்ெி - 3 

இடம் - பாடிவீடு  

காலம் - பதிசைழாம் ொள் முற்பகல்  

உறுப்பிைர் - கண்ணன், தருமன். 

  (தருமன் தன் தம்பிமார்களுடன் 

சபார்க்சகாலத்தில் ெிற்கிறான். அனமதி 

தவழசவண்டிெ அவன் முகத்தில் புரிொத 

கவனலக்சகாடுகள் பதிந்துள்ளை. தன் 

உனறவானள உருவி மீண்டும் உனறெில் 

சபாட்டபடி இங்குமங்குமாக உலவி 

வருகிறான். ஏசதா ெினைத்தவைாய்க் 

கண்ணனை உற்று சொக்குகிறான்.) 

கண்ணன்: என்ை யு திட்டிரா! ஏன் அப்படிப் 

பார்க்கிறாய்? 

தருமன்: களங்கைிென்ை கருெிறக் 

கண்ணசை! உன் திருவினளொடலுக்கு 

எல்னலசெ இல்னலொ? பதிைாறு ொள் 

களாகப் சபார் புரிந்தும் முடிவு கினடக்க 

வில்னலசெ? களம் கண்டு ொசைா என் 

தம்பிகசளா அஞ்ெவில்னல. ஆைால், அறம் 

யவற்றிப் யபறுவதற்கு இவ்வளவு அரும் 

பாடுபடசவண்டுமா என்று சகட்கிசறன்? 

கண்ணன்: தருமா! என்னைக் சகட்டு 

என்ைப்பா பென்? அவரவர் வினைகளுக் 

சகற்ப வருவைவற்னற ஏற்கசவண்டிெது 

தாசை....  

தருமன்: ெடப்பது ெடக்கட்டும் கண்ணா ..... 

ஆைால், முக்காலமும் உணர்ந்த ெீ 

செரப்சபாவனதயெல்லாம் மூடிமூடி மனறப் 

பசதன்? 

கண்ணன்: தருமராெசை! ொன் என்ைதான் 

யொல்லசவண்டும் என்கிறாய்? 

 

தருமன்: அறிவுருவாை கண்ணா .... ெீ 

எனதயும் யொல்லசவண்டாம். இன்னறெ 

பதிசைழாம் ொள் சபாரில் இரவிெின் புதல் 

வன் வான் உலகு எய்துவாைா என்பனத  

மட்டும் எைக்குத் யதரிவித்தால் சபாதும். 

கண்ணன்: உைக்சகன் கவனல யொல்லி 

விடுசறன். இன்னறெ சபாரில் பகலவன் 

மகன், அருச்சுைனுனடெ அம்பிைால் 

விண்ணுலகு எய்துவது திண்ணம். ொனளெ 

சபாரில் குருொட்டு சவந்தன் வாயு குமார 

ைால் யகால்லப்படுவான். அத்திைாபுரமும் 

அவைி சூழ் உலகும் பாண்டவர்களாகிெ 

உங்கள் னகெில் வந்து செரும். சபாதுமா, 

தருமா?  

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 17ஆம் நாள்! 
ஓரங்க நாடகம்! 

கலலமாமணி டாக்டர் இரா.குமரபவலன் 4 
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விடாமுெற்ெி யவற்றித்தரும் ! 

  ொம் அனடெ விரும்பும் ெிறந்த ஒன்னற 

இலக்கு என்கிசறாம். தனடகனளக் கண்டு 
தளர்ந்து விடாமல் யதாடர்ந்து யெெற்படு 
பவசர இறுதிெில் யவற்றினெச் சுனவக் 
கிறார். 

  இலக்னக எட்டுவதற்குக் யகாக்னக 
குருவாக எடுத்துக் யகாள்ளலாம். யகாக் 
கிடம் ஓர் இெல்பு இருக்கிறது. மீன் பிடிக்க 
வரும்சபாசத யபரிெ மீனைப் பிடிப்பயதன்று 
முடிவு யெய்து விடுகிறது. அதைால் ெின்ை 
மீன்கனளப்  யபாருட்படுத்துவதில்னல. 
யபரிெ மீன் வருனகக்காகப் யபாறுனமொ 
கக் காத்திருக்கிறது. 

  எந்தச் சூழலிலும் முெற்ெினெக் னக 
விடாதவர்கள் ெிச்ெெம் ஒருொள் இலக்னக 
அனடகிறார்கள். என்ைால் முடியுமா 

என்கிற ஐெம் தனடக்கல்லாக மாறுகிறது. 
முடியும் என்ற தன்ைம்பிக்னகசெ படிக் 
கல்லாகிறது. 

  ஒரு குருவிடம் அறிவிலும் ஞாைத்திலும் 
ெிறந்த இரண்டு ெீடர்கள் இருந்தார்கள். 
குருனவ மிஞ்ெிெ ெீடர்கள்  என்பார்கசள 
அப்படிப்பட்டவர்கள். இருவரில் ொர் 
ெிறந்தவர் என்பனத அறிெ ஒரு சபாட்டி 
னவத்தார் குரு. 

   

  இரண்டு புத்தர் ெினலகனள அவர் 
களிடம் காட்டிெ குரு, ”ஒன்று பளிங்குக் 
கற்களால் யெய்ெப்பட்டது. இன்யைான்று 
யவண்யணய்ொல் உருவாக்கப்பட்டது. எது 
யவண்யணய்ச் ெினல என்பனத கண்டு 
பிடியுங்கள்” என்றார். 

  இரண்டு 'ெீடர்களும் ெினலனெச் சுற்றிச் 
சுற்றி வந்தைர். எந்த சவறுபாட்னடயும் 
கண்டறிெ முடிெவில்னல. இரண்டும் 
ஒன்றுசபாலசவ சதான்றிெது. கண்ணாடிப் 
யபட்டிக்குள் இருந்ததால் யதாட்டுப் பார்க்க 
முடிெவில்னல. வாெமும் யவளிசெ வர 
வில்னல. 

  ஒரு ெீடன் வினரந்து முடியவடுத்தான். 
செராகக் குருவிடம் வந்தான். “குருசவ, 
வினட காண முடிொத ஒன்றுக்காகக் கால 
விரெம் யெய்வது வீண் சவனல. அந்த 
முட்டாள்தைத்னதத் யதாடர விரும்ப 
வில்னல ” என்றான். 

  குரு, ”மகிழ்ச்ெி” என்றார். 

  இன்யைாரு ெீடன் எப்படியும் ஒரு ொள் 
ெரிொை பதினலக் கண்டுபிடிக்க முடியும் 
என்று ெம்பிைான். ொட்கள், வாரங்கள், 
மாதங்கள் ஓடிை. ஆைாலும் ெம்பிக்னக 
இழக்காமல் முெற்ெினெத் யதாடர்ந்தான். 

  குளிர்காலம் சபாய் சகானடக் காலம் 
வந்தது. அனறெில் யவப்பம் பரவிெது. 
யவண்யணய் உருகத் யதாடங்கிெது. 
உண்னம யவளிப்பட்டது. தன் முெற்ெினெக் 
னகவிடாதவன் யவற்றி யபற்றான். 

 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 சேரிதினும் சேரிது பகள் ! 

செயல்வாணர் இராம்குமார் சிங்காரம் 3 
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உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 அறிவியல் அறிதவாம் ! 

1 சேரும் பேராசிரியர் செ.இரா.செல்வகுமார் 
கனடா 

  இன்னறெ உலகில் 7117 யமாழிகள் 

உெிருடன் இருக்கின்றை. இவற்றுள் ஏறத் 

தாழ 350 யமாழிகளுக்கு மட்டுசம 

எழுத்துகளும் எழுத்து வழக்குகளும் உள் 

ளை. 313 யமாழிகளில் விக்கிப்பீடிொ 

உள்ளது. ஏறத்தாழ எல்லாக் களங்களிலும் 

ஒரு யமாழி வழக்கமாக ஆளப்படவில்னல 

என்றால் அம்யமாழி ெிறுகச் ெிறுக வழக்கு 

குன்றி அழிெக் கூட செரிடலாம்.  

 

 ஒரு யமாழிெின் உறவாட்ட அறிவு 

வளத்துக்கு  அம்யமாழிெில் உள்ள நூல்கள் 

ெிறந்த சுட்யடண்களுள் ஒன்யறன்பார்கள். 

யுயைசுக்சகாவின் (UNESCO) ஒரு புள்ளிக் 

குறிப்புகளின் படி உலகில் ஆண்டுசதாறும் 

ஏறத்தாழ 2.2 மில்லிெ நூல்கள் யவளிொ 

கின்றை. இவற்றுள் அயமரிக்காவில் 

மட்டுசம அறிவிெல் என்னும் குறிப்பனட 

ொளம் தாங்கிெ நூல்கள் 18,000 முதல் 

20,000 வனர என்கின்றது ஒரு குறிப்பு. 

  இவ்யவண்ணிக்னக 2002 இல் 1,16,882 

ஆக இருந்தது. தமிழில் ஆண்டுசதாறும்  

எவ்வளவு நூல்கள், அதுவும் அறிவிெல் 

என்னும் குறிப்பனடொளம் தாங்கிெ நூல் 

கள் எத்தனை யவளிொகின்றை என்னும் 

தரவு யதரிெவில்னல.   

  இந்திொவில் ஆண்டுசதாறும் (2013 

ஆண்டின் கணக்குப்படி) ஏறத்தாழ 90,000 

நூல்கள் யவளிொகின்றை. இவற்றுள் 

இந்திெில் 23,400 நூல்களும் ஆங்கி 

லத்தில் 21,600 நூல்களும் யவளிொ 

கின்றை. எப்படிொெினும் தமிழில் அறி 

விெல் நூல்கள் மிகவும் குனறவாகசவ 

பதிப்பிடப்படுகின்றை. 

  உலகளவில் 80 மில்லிென் சபருக்கும் 

அதிகமாக வாழும் தமிழர்கள், அதிலும் பல 

துனறகளிலும் ெிறந்து விளங்கும் தமிழர்கள் 

தங்களின் ஒப்பரிெ தமிழ்யமாழிெில் இன் 

னும் மிக ெினறெசவ அறிவிெல் நூல்கனள 

யவளிெிட சவண்டும். அவற்னற மக்கள் 

படித்துப் பென்யபற சவண்டும். 

 

வாைம் அளந்தது அனைத்தும் அளந்திடும் 
வண்யமாழி வாழிெசவ 

வாைம் அறிந்தது  அனைத்தும் அறிந்து 
வளர்யமாழி வாழிெசவ   
 

என்று  முழங்கிெ மகாகவி பாரதிொரின் 

கூற்றினை யமய்ப்பிக்கும் முகமாகத் தமிழர் 

கள் விழித்யதழுந்து அனைத்துத் துனற 

களிலும் ஒப்பரிெ நூல்கனள ஆக்க 

சவண்டும்.  

வளரும்... 
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  தாெின் ஊட்டச்ெத்துக் குனறவும், 

தாெின் உடலில் இெற்னகொகத் சதங்கி 

ெிருக்க சவண்டிெ இரும்புச்ெத்துக் குனற 

வும் மீண்டும் மாற்ற முடிொத துன்பங்கனள 

வினளவிக்கும். ஊட்டச் ெத்துக் குனற 

விைால், ஏற்படும் தீெ வினளவுகள் ஒரு 

தனலமுனறெிலிருந்து அடுத்த தனல 

முனறக்குச் யெல்வனதப் சபாலசவ, ெல்ல 

ஊட்டச் ெத்துணவின் ென்னமகளும் 

தனலமுனறனெத் யதாடர்ந்து ென்றாக 

அனமயும்.  

  ஒரு குழந்னதக்குத் திடமாை உணனவ 

ஆரம்பிப்பது, அந்தக் குழந்னதெின் 

வாழ்வில் அதன் உடல், மை, இைச் சூழ 

லுக்கு ஒரு வலினமனெ ஏற்படுத்துகிறது. 

 

 குழந்னதக்கும், இளம் பிள்னளகளுக்கும் 

சபாதுமாை உணவளிக்கும் பழக்கங்கள், 

அதாவது முதல் ஆறு மாதத்திற்குத் 

யதாடர்ந்து தாய்ப்பால் மட்டுசம யகாடுப் 

பது, பிறகும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் 

சமலாகவும் யதாடர்ந்து தாய்ப்பால் தருவது  

யபாருத்தமாைதும், சபாதுமாைதும் ஆகும், 

அசத ெினலெில், இனண உணவும் ஆறு 

மாதத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க சவண்டும். 

 

 தகுதிொை ெல வாழ்க்னகனெயும் கனடப் 

பிடித்தால், இந்தத் தனலமுனற, தனல 

முனறொக, குழந்னதக்குப் பிறந்ததிலிருந்து 

வரும் ஊட்டச்ெத்துக் குனறவிைால் 

ஏற்படும் துன்பங்கள் விலகி மூன்று வெது 

வனர ஒரு சவகமாை வளர்ச்ெிெில் அனம 

யும். ஒரு குழந்னதக்குத் திடமாை ஊட்டம் 

மற்றும் தடுப்பாற்றனல உடலில் அப்சபாது 

உருவாக்குகிறது. இந்த ெினலெில் அறிவாற் 

றலும், உடல் வளர்ச்ெியும் மிக சவகமாக 

ஏற்படும். 

  மூனள வளர்ச்ெி இரண்டு மடங்காகும். 

உடல் எனட ொன்கு மடங்காகும். எைசவ, 

ஒரு குழந்னத இந்த இளம் பருவத்தில் 

ஊட்டச்ெத்துக் குனறவால் ெலிவனடந்தால் 

ஏற்படுகிற தீனமனெ எளிதில் மாற்ற 

முடிொமல் சபாய் விடுகிறது. வருமுன் 

காப்பசத இதற்குச் ெரிொை  வினடொகும். 

(ென்றி : அறிவிெல் ஒளி, திெம்பர் 2009) 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.03.2021   

 குழந்லதயின் நல்வாழ்பவ குடும்ேத்தின் பவராகும் 

மருத்துவர் தாரா நடராென், M.D., DCH., 
குழந்லத பநாய் வல்லுநர், 
முன்னாள் முதல்வர்,  
மதுலர மருத்துவக் கல்லூரி, இராொசி மருத்துவமலன 
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1. 17.03.2021-ொளின் உலகத்தமிழ் 

கண்தடன், மகிழ்ச்சி நகாண்தடன்.  

படித்ததன்,மகிழ்ந்ததன்.  

நசால்வதற்கு நினறய இருக்கிறது என்றாலும், 

சுருக்கமாக சில பூமனழப் பகுதிக்காக.. 

கருது தகாள்கதள மூலதைம் என்பனத 

நசால்லுமிடத்தில், கவி ஞாயிறு தாரா பாரதியின் 

"விரல்கள் பத்தும் மூலதைம், நவறுங்னக என்பது 

மூடத்தைம் "என்ற வரிகனள முனைவர் 

தசாமநல அவர்கள் னகயாண்டிருப்பது அருனம. 

பாராட்டுகள் ஐயா.  

மனறமனல அடிகளார் மாட்சினயப் படிக்னகயில் 

"மறுப்புனர வனரதல் என்பது ஒரு தனிக்கனல 

"என்ற அறிஞர் ெ.ரா.முருகதவள்  அவர்களின் 

ஒற்னற வரி என்னைக் கவர்ந்தது.  

ததன்துளியில்,"இலண்டனில் தமிழ் ஏனைய 

நமாழிகளுடன் ஒப்பிடுனகயில் 12-ஆம் 

இடத்தில் நிற்கிறது "என்று வாசிக்னகயில் 

மகிழ்ச்சியாகத்தான் உள்ளது.  

ஆைால்,அங்குள்ள பல்கனலக் கழகத்தில் தமிழ்த் 

துனற 2000-ஆம் ஆண்டு முதல் 

நிறுத்தப்பட்டிருப்பதாக வரும் தகவல் சற்று 

வருத்தமாகதவ உள்ளது.  

இந்த வாரம் உலகத்தமிழ் "இனியனவ 40". 

கவிஞர் தபரா, 

தமிழக அரசின் தமிழ்ச் நசம்மல் விருதாளர், 

திருநெல்தவலி. 

 

 

 

 

2. Angelic Intimations through more 

and more of Ulagattamizh may contin-
ue, selah! 

What a Pillai prime is this number! 

Tamil Nadu Macmillan , the sobriquet is sound and 
highlight with greater albedo. Really impressive! 

On Mittali Raj is beautiful.. Female version of a run 
maker in cricket! What may the target be , but per-
haps 104743! She in her prime shall hit the prime. 
As goes the Miltonic saying,  

"immortall garland is to be run for, not without 
dust and heat" 

Nee Ka's 1964 edition of Tiruvaachakam  by Anna-
malai University  if reprinted will serve  Saivaites in 
a special way. 

Avvappodu- reminds me of Deekshidar's Composi-
tion on Rameswar. I am delighted to share: 

I pray Lord Ramanatha 

Prayed for by Ramachandra 

Grants He the fruits longed for 

Made He Holy Kotitheertha spa 

Known by little  Guruguha He is; 

Adored by a troop of monkeys  

Amid Sethu on Gandhamaadana prevails He 

Heart of Parvatavardhani ever cheers He; 

Bestows boon Amla like on palm openly; 

Adorned in Auric laces appears He; 

Annuls He dire sins of killing et al; 

In Form is He "hum Sa So hum" for all. 

With TNR's, 

I am impelled to be reminded of a certain Eucharis-
tic hymn verse: 

Wounds that doubting Thomas saw, I could never 
see, 
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But I still acknowledge you my true God to be; 

Grant that I shall ever be steadfast in trust.. 

Guided by Soter, merciful and just. 

Fae me tibi semper magis credere 

in te spem babere, te diligere.  

The point is that Theanthropism is in the immanent 
nature of Creation- The first of the five Acts of 
Lord. 

Devi Nacchiappan citing Tamilselvan's kid-rhyme 
sounds profound:  

Eye for seeing good, 

Voice sounding Truth, 

Ear for mother tongue,  

Nose inhaling fresh air, 

Body bathing clean,- 

Godly BEAUTY mean! 

Beauty is Truth, 

(Sundaram Sivam Satyam) 

Truth ,Beauty, 

That's all ye know, ye need to know on Earth!... 

A Keatsian equation!  

(Sundaram Sivam Satyam) 

Beauty Is Truth 

Seethai Meykantaan's  Pathikangalai Patiyungal-- 

Seventh of Tiruvennainallur in Tirumurai the Sev-
enth  is a delicate choice. 

Compulsive reading! 

The word ஆைாய்  is The Taurus Rider Siva. In sheer 

music when this mighty vowel changes to the long 

ஊ the flesh is sublimate!   

"Flesh and life are you;worlds and skies are you; 

Earth and Seas Youj are!  

Hills and rivers are you, the Grace in Arutturai 

shrine of Vennainalloor on the south of Pennai 

streams   floral honey sweet as Being Becoming in 

sevenfold Grace       supreme aboard the Taurus 

mount! A slave of your Highness  steadfast me al-

ready, how can I ever be called       I am no slave, 

none of yours?" 

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

3.அநமரிக்கப் பயணக் கட்டுனர படிப்தபானர 

ஈர்க்கிறது.  அநமரிக்காவில் இருப்பவர்களும் 

அவர்கள் வாழும் மாநிலத்னதப் பற்றி புதிய 

நசய்திகனள அறிந்து நகாள்ள ெல்ல வாய்ப்பு!  

- திரு. ரவி சுப்ரமணியன், நியூ நெர்சி,  

அநமரிக்கா  
 

4.இலவச னவரம் கினடக்குதமா இல்னலதயா, 

கட்டுனர படிக்கும் தபாது கினடத்த இலவச 

மகிழ்வுணர்வு அருனம!  

- திருமதி. லதா மாணிக்கம், தசலம்  

5.தசாமநல தசாமசுந்தரத்தின் அநமரிக்க 

அனுபவமும், அறிவும் அவர் எழுத்துக்களில் 

மிளிர்கிறது!  வாழ்த்துக்கள்!  

- முனைவர் பசுபதி, கடலூர்  

6.எளிய தமிழில் அனைவரும் படித்து 

பயன்நபறும் அநமரிக்கக் கட்டுனரகள்...நூலாக 

நவளிவந்தால் அநமரிக்கத் தமிழர்களுக்கும் 

பயனுள்ளதாக இருக்கும்.  

- திரு. காளிதாஸ், ராதல, வட கதராலிைா. 

அநமரிக்கா  

7.அநமரிக்க மாநிலங்கள் பற்றிய மிகவும் 

வித்தியாசமாை வியப்புமிகு பதிவு. இதுவனர 50 

கட்டுனரகள் வந்துள்ளது என்றால் நபரிய 

சாதனை. இக்கட்டுனரகனள அநமரிக்கப் பயண 

வழிகாட்டி நூலாக   நவளியிடுங்கள்.  

- முனைவர் ஆவுனடயப்பன், நசன்னை  
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8. அறுபத்து ஏழாம் உலகத் 

தமிழிதழின் அட்னட, ஆகாயத்னதத் 

நதாட முயலும் தன்முனைப்பாளனின் படத்னதத் 

தாங்கி, வாைம் நதாட்டுவிடும் தூரம்தான் 

என்றுணர்த்தும் வண்ணம் அருனமயாக 

அனமந்துள்ளது.   

           கல்வியாளராகவும், பதிப்பாளராகவும் திகழும் 

திரு.நமய்யப்பன் அவர்கள் ெல்ல நமய்ப்பர்கனளக் 

நகாண்ட தமய்ப்பராகவும் விளங்குவது, வாசகர்கள் 

வாங்கிவந்த வரம் என்தற நசால்லலாம்! 

          தமிழ்ப்நபண் மித்தாலி ராஜ், இந்தியாவின் 

மட்னடப் பந்தாட்டச் சிங்கப்நபண்ணாகச் சிறப்பாக 

வினளயாண்டு சாதனைகள் பனடப்பது, ெமக்கும், ெம் 

ொட்டுக்கும் நபருனம தசர்க்கும் நசய்தி ஆகும். 

         கண்ணியம் னகவிதடல் என்ற கருத்தில், 

நினலயில் பிரிதயல் எனும் ஔனவயின் வாக்கு அமுத 

வாக்காகும். நவற்றி முரசு நகாட்டி, தொக்கும் 

தினசநயல்லாம் ொமன்றி தவறில்னல என்று, உலகில் 

தன்னையும், தன்னில் உலனகயும் கண்ட வீரக் கவிஞர் 

பாரதியின் நவற்றி முழக்கம் ெம்னம நமய்சிலிர்க்க 

னவக்கிறது! வாழ்ொள் முழுதும் வறுனமயுடன் 

தபாராடிய அந்த மாமனிதன், பாட்டுச் சிம்மாசைம் 

ஏறியதும், தன் பரந்த மைதால் பனடத்தவனையும் 

மிஞ்சி விடுகின்றான்! 

      பரம்நபாருளின் பத்துப் பிறப்புகனளப் பற்றிக் கூற 

வந்த ஆசிரியர், பத்துப் பத்துகள் பற்றிக் நகாத்துக் 

நகாத்தாகத் தகவல்கனள  வழங்கியுள்ள பாங்கு, 

வாழ்த்திப் தபாற்றுதற்குரியது! 

       முனைவர் தசாமநல அவர்கள் வழக்கம்தபால 

சுனவயாை தகவல்களுடன், வியப்பூட்டும் 

தகவல்கனளயும் இவ்வார அநமரிக்கக் கட்டுனரயில் 

இனிதாக வழங்கியுள்ளார். இலவச னவரம், பாதாம் 

மனழ இவற்றுடன் கலிதபார்னியாவின் கவனிக்க 

தவண்டிய வளர்ச்சி நினலனயயும் அருனமயாக 

விளக்கியுள்ளார்.  

          தமிழ்க் கடல் என்று தபாற்றப்படும் 

மனறமனலயடிகள், தமிழில் கட்டுனர எழுதும் 

முனறக்குத் தனகனம தசர்த்தது ெமது தபதற ஆகும். 

இருந்தனதயும், ஆசிரியர் சிவஞாை முனிவரர் அதில் 

வல்லாளராக விளங்கியனமயும், அறிஞர் முருகதவள் 

அவர்களின் கட்டுனர வழிதய அறிய முடிகிறது.  

ததன்துளி 1ல், இங்கிலாந்தில் வாழும் இலங்னகத் 

தமிழர்கள் நபருனமக்காக ஆங்கிலம் கலந்த தமினழப் 

தபசி, தமினழ இழிவு நசய்வதில்னல என்ற வரிகள், 

தமிழ் ொட்டில் வாழ்ந்தும், தமிழுணர்வு இல்லாமல் 

தமிங்கிலம் தபசித் திரியும் தமிழர்களுக்கு 

சவுக்கடியாக விளங்குகிறது. ததன்துளி 2, ஈரடி, 

ொலடியின் ஈடில்லாப் நபருனமகனள 

எடுத்தியம்புகிறது.  

        திருமதி ஞாைா அவர்கள் அயலகத்தில் தமிழ் 

கற்பிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கனளத் நதளிவுற 

விளக்குகிறார். ெம் தமிழ் வளர்ச்சித் துனற, 

அயலகங்களில் வாழும் மாணவர்களுக்குத் தமிழ் 

கற்பிக்க, ஆகச் சிறந்த ஒரு முனறனய அறிஞர்களின் 

உதவியுடன் உருவாக்கி, நினலயாை தரத்துடன், 

உலநகங்கும் உள்ள தமிழர்களுக்கு முனறயாக 

வழங்கலாதம.  

        உனரதவந்தர் ஐயாவின், சூளாமணி ஆசிரியர் 

குறித்த ஆய்வு உயர்வாைது; குறிப்பாக, அக் 

கட்டுனரயில் சான்றாக அளிக்கப்பட்டுள்ள அந்த 

நவண்பாவின் நசாற்சுனவயும், நபாருட்சுனவயும் 

ெம்னமச் நசாக்க னவக்கின்றை. 

         மூதறிஞர் தம் கட்டுனரயில், ெம் பக்திப் 

பாடல்களில் காணப்படும் நமாழி அழனகயும், இனச 

அழனகயும் நவகு சிறப்பாக விளக்கியுள்ளார்; 

இங்கும் ஓர் இனிய திருவாசகப் பாடல் தன் 

இனினமயால் ெம்னம ஆட்நகாள்ளுகிறது.  
 

  முனைவர் ததவி அவர்கள் குழந்னத 

இலக்கியத்தில் நதாகுத்து அளித்திருக்கும் பாடல்கள் 

நபரிதயானரயும் தம் சுனவயால் ஈர்க்கும் தனகனம 

உனடயாைவாக விளங்குகின்றை. இவற்னற எல்லாம் 

அவர் ஒரு நூலாகத் நதாகுத்து நவளியிட்டால், 

நபற்தறாருக்கு பிள்னள வளர்ப்பில் மிகவும் 

உதவியாக இருக்கும்.  
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                         தமிழன்பன் அவர்களின் நூல், 

பாதவந்தரின் நினறதவறாத சில ஆனசகள் 

குறித்தும், அவருக்குக் கினடக்கவிருந்து ெழுவிய 

ஞாைபீடப் பரிசு குறித்தும் அளித்திருக்கும் 

தகவல்கள், தமிழார் வலர்களின் நெஞ்சிற்குத் 

தணியா வருத்தத்னதத் தருகின்றை. பாதவந்தரின் 

தமிழுணர்வு அவர் பாரதிக்கு ஏற்ற தாசன் 

என்பனதப் பனறசாற்றுகிறது! 

          திரு.நமய்கண்டான் அவர்களின் தழுவல் 

கட்டுனர, எல்னலயிலாப் பரந்த அண்டத்தின் 

விழுமியத்னதயும், அதனை அறிதவார் அனடயும் 

அடக்க உணர்னவயும் அழகாக விவரிக்கின்றது.  

            முனைவர் அன்புமணி அவர்கள் 

தாய்நமாழி வழிக் கற்றலின் சிறப்புக்கனளயும், 

பயன்கனளயும் அருனமயாகப் பட்டியலிட்டு 

விளக்கியுள்ளார்.  

           சிந்தனைச் நசம்மல் தம் கட்டுனரயில் கம்ப 

ராமாயணத்திற்கும், எழுத்தச்சனின் 

ராமாயணத்திற்கும் உள்ள தவறுபாடுகனள 

அழகுற விவரித்துள்ளார்.  

          கனலமாமணியின் ஓரங்க ொடக வசைங்கள் 

கூரம்புகளாக ஒளிர்ந்து, தமிழின் சீனரயும், 

சிறப்னபயும் தெர்படக் கூறுகின்றை.  

  நசயல்வாணரின் சிறுகனத, உழுதுண்டு 

வாழ்வாதர வாழ்வார் என்ற குறள் வரிகளுக்கு 

விளக்கமாக அனமந்து, உழவர்களின் 

நபருனமகனள உலதகார்க்கு உணர்த்துகின்றது.     

 

          

           மருத்துவர் தாரா ெடராசன் அம்னமயாரின் 

கட்டுனர, மகப்தபறு காலம் குறித்த 

விழிப்புணர்னவ, விவரங்கனள, ஒரு தாயின் 

பரிதவாடு தன்னமயாக விளக்குகிறது!    

            நதால்லிலக்கியத் ததாரணம் பகுதி, 

புறொனூற்றுப் நபான் வரிகனளப் பன்நமாழி 

வல்லுெர்கள் விளக்க, நபாலிவுடன் 

விளங்குகிறது.  

-பூமனழ மாமணி துனர. தைபாலன்  

 

 

9.கடந்த 68 வாரங்களாக 

நதாடர்ந்து படித்து வருகிதறன்.  

இனணய இதழ் மிக அருனமயாக 

அனைத்துத் தரப்பு வயதிைனரயும் 

கவரும் வண்ணம் கவிைார்ந்த 

வண்ணப் படங்களுடன் 

நவளிவருவது கண்டு 

நபருமிதமனடகிதறன்.  

வனரகனல வல்லுெர், 

சந்திரதசகரனின் ஓய்வில்லாத 

உனழப்பு மனலக்க னவக்கிறது. 

..... திரு.பிரதாப், நபான்தைரி. 



அறிவைசன் மொழியாக்கத் துடை அகைாதி! 
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திரு.அறிவைசன், ேடைடெச் மசயைகத்தின் மொழிமபயர்ப்புத்துடையில் துடை 

இயக்குநைாக அரும்பணியாற்றியவர்.  அவர் 1982ஆம் ஆண்டு மோகுத்து 

டவத்திருந்ே அகைாதிச் மசாற்கடள அவர் நிட வாக மவளியிடுகிதைாம். 

261 Automatic Vending  Machine (AVM) தானியங்கி பால் விற்பனன எந்திரம் 

262 Advanced  Computer Programme வயது வந்ததார் கணினித் திட்டம் 

263 Annai Indira Gandhi  Children amusement complex அன்னன இந்திராகாந்தி குழந்னதகள் உல்லாச உலகம் 

264 Acute care தீவிர சிகிச்னச 

265  Asian development bank (ADB) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி 

266 Admitted  fees அனுமதிக்கப்பட்ட கட்டணம் 

267 Acquatic competition   நீச்சல்   தபாட்டி 

268 Academic Council  கல்வித் திட்டக் குழு 

269 Aromatic நறுமண மருந்துப் பபாருள் 

270 Adolescent வளர் இளம் பருவத்தினர் 

271 Artefacts கனலப்பபாருட்கள் 

272 Authorised  share capital அனுமதிக்கப்பட்ட பங்குமூலதனம் 

273 Aquaculture Estate மீன்வளர்ப்புப் பண்னண  

274 Adventure  Tourism 

வீர வினளயாட்டுகள் நனடபபறும் சுற்றுலா 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் 

275 Attender உதவியாளர் 

276 Attachment training முப்பனடப்பிாிவுடன் இனணந்த பயிற்சி 

277 Adjudication prupose சுங்கத்துனை நடவடிக்னகக்காக   

278 Light of knowledge movement அைிபவாளி இயக்கம் 

279 Acute-gastro Entities தீவிர வயிற்றுப் தபாக்கு 

280 Alley cropping கலப்புப்பயிர் 
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"உள்ளது ெினதப்சபார் உளர் எைப்படாஅர் 

  இல்சலார் வாழ்க்னக இரவினும் இளிவு " 

                          - யபருங்கடுங்சகா 

                          - குறுந்யதானக, 28 

 

முன்சைார் செர்த்துனவத்தச் யெல்வத்னதச் யெலவழிப்சபார் ’யெல்வர்’ என்று 

யொல்லப்படார். தம் உனழப்பால் ஈட்டிெ யபாருள் இல்லாதார் வாழ்க்னக 

இரத்தனலக் காட்டினும் இழிவு உனடெது. 

        - முனைவர் ஆ.மணவழகன் 

 

Whoever live on inheritance aren't rich.   

life idle with no toil is worse than begging.     

   

      - Kurunthogai 28                               

            யமாழியபெர்ப்பு 

                      முனைவர் ெ.அருள் 

 

अपने श्रम से ममलनेवाला धन ही धन है। 

अतीत के धन में रहना भीख मााँगने से भी बदतर है। 

- कुरुन्तोहै, २८ - पेरूं गडुूंगो        

          இந்திெில் 
        முனைவர் யெள.வீரலட்சுமி  

த ொல்லிலக்கியத் த ொரணம் - 7 
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மதோேரப்ுக்கு 

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

ulagathamizh.blogspot.com 

ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 

போரச்வக்கும்... படிப்புக்கும்... 


