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சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரி (தன்ைாட்சி)யின் தமிழ்ப்பேரனவ நினைவு 

விழா  - மாண்புமிகு அனமச்ெர் உனர - 21.03.2018 

ேிரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  மலேசியாவில் 21 இேட்சம் தமிழர்கள் 

தமிழ் மமாழி லேசுகின்றனர். உேக அளவில் 

லேசப்ேடும் மமாழிகளுள் தமிழ் 16 ஆம் 

இடத்தில் உள்ளது.  

  இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன் 

இயற்றப்ேட்ட தமிழ் இேக்கண நூோன 

மதால்காப்ேியத்தில் கூறப்ேட்டுள்ள இசசக் 

கசேயின் மரேிசனக் காணும் லோது 

அக்காேத்திற்குப் ேே நூற்றாண்டு கட்கு 

முன்லே இயல், இசச, நாடகம் லோன்ற 

கசேகள் இம்மண்ணில் மசழித்து 

ஓங்கியிருப்ேசத அறியமுடிகிறது. 

  இந்நிசேயில், வளர்ந்து வரும் நிசேயில் 

நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் தமிழ் மமாழிசய 

முதல் 10 மமாழிகளுக்குள் ஒன்றாகக் 

மகாண்டு வருவதற்காகவும், ேண்சடய 

காேம் மதாட்டு தமிழ் மக்களின் வாழ்லவாடு 

இசயந்த ேண்ோட்டு கூறுகளான, தமிழர் 

களின் ேண்ோடு இசச, கருநாடக இசச, 

நாட்டியம் லோன்றவற்சற உேகமமங்கும் 

வாழும் தமிழ் மக்கள் கற்றுக் களிப்புறவும் 

அவற்சற எடுத்தியம்புவதற்காகவும், தமிழ்ப் 

ேண்ோட்டு சமயம் தமிழ்ப் ேல்கசேக் 

கழகத்தின் சார்ோக அசமந்துள்ளது. 

மசாற்குசவ 

  சங்கக் காேம் முதல் இந்நாள் வசரயில் 

தமிழ் மமாழியில் மசாற்கள் ஏராளமாக 

இருந்துள்ளன. அக்காே மக்கள் அச்மசாற் 

கசளத் தாம் ேசடத்த இேக்கியங்களின் 

மூேம் ோதுகாத்து வந்துள்ளனர். அச் 

மசாற்கள், காேப் லோக்கில் இயற்சகச் 

சீற்றங்களாலும், ேசகவர்களின் ேசட 

மயடுப்ோலும், சரியாகப் ோதுகாத்துப் 

ேராமரிப்ேதற்கான வழிவசக இல்ோசம 

யாலும் தன் அளவில் அழிந்தும், குசறந் 

தும், சிசதந்தும் லோயின. 

  ஒரு மமாழியின் வளர்ச்சிக்கு அம் 

மமாழியின் மசால் வளம் என்ேது மிகவும் 

இன்றியசமயாதது. எந்த மமாழியின் மசால் 

வளம் குன்றிப் லோகிறலதா, அன்று முதல் 

அந்த மமாழி வழக்மகாழிந்து தன் வாழ் 

நிசேசயலய இழக்கிறது. இவ்வாறு வழக் 

மகாழிந்து லோன தமிழ் மமாழியின் சமகாே 

மமாழிகள் ேேவற்சற நாம் எடுத்துக் 

காட்டோம்.  

 

 

வளரும்... 
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  ல ா சேடன் என்று அசழக்கப்ேடும் லசாசப்பு இராேினட் 
சேடன் இசளலயான் 46ஆம் அமமரிக்க அதிேராக சனிக்கிழசம 

7.11.2020 அன்று லதர்ந்மதடுக்கப்ேட்டதாக அறிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

எதிர்நின்ற  அதிேர் திரம்சேவிட அதிக வாக்குகள் மேற்று 270 என்று 

அளவிடப் மேற்ற எேக்மடாரல் காலேஜ் வாக்கு என்ற 

எண்ணிக்சகசய விடக் கூடுதல் அளவு மேற்று அடுத்த நான்கு 

ஆண்டுக்கான அதிேராகத் லதர்ந்மதடுக்கப்ேட்டுள்ளார். துசண 
அதிேராக முதன் முசறயாக ஒரு மேண்மணி இந்திய - அமமரிக்க - ஆப்ேிரிக்க மரபு 

வழிசயச் சார்ந்த கமோ ஆரிசு லதர்ந்மதடுக்கப்ேட்டுள்ளார். கமோ ஆரிசுவின் தாயாரின் 

குடும்ேம் மரபு வழியாகச் மசன்சனசயச் லசர்ந்தது என்ேது குறிப்ேிட லவண்டிய 

மசய்தியாகும். 

  மவற்றி மேற்ற ல ா சேடன் தனது முதல் உசரயில் அசனத்து அமமரிக்கா மக்களுக்கும் 

நன்றி கூறியதுடன் அமமரிக்காசவ ஒருமித்த கருத்துள்ள நாடாகவும், அதன் உயிர்ப்சே 

ஒளிமேறச்மசய்யும் ேணியில் உண்சமயாக உசழக்கப் லோவதாகவும் கூறினார். நமது ோரதப் 

ேிரதமர், ல ா சேடனுக்குத் தன் வாழ்த்துச் மசய்தி அனுப்ேியதுடன் துசண அதிேர்            

திருமதி.கமோ ஆரிசுக்கு மகிழ்ச்சிசயயும் வாழ்த்துக்கசளயும் கூறியிருக்கிறார். இரண்டு 
முசற துசண அதிேர் ேதவியில் இருந்த அனுேவமும், மவள்சள மாளிசகயிேிருந்து 

அமமரிக்காசவ உேகளவில் தசேநிமிர்ந்து இருக்கும் மோறுப்ேிசனயும் நான் ஆற்றுலவன் 

என்றும் கூறியிருக்கிறார் 77 வயது நிரம்ேிய தசேவர் ல ா சேடன். 

  மகாள்சளத் தீநுண்மி லநாயின் மகாடிய ேிடியில் சிக்கி இருக்கும் இவ்லவசளயில், 

மோருளாதார மற்றும் நல்வாழ்வு  நிசேயிலும் குசேந்துள்ள அமமரிக்காசவ அறிவியல் 

வழியில் மீட்மடடுக்கும் லதசவசயயும் ல ா சேடன் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார். 

இந்திய மரேின் வழிசயச் லசர்ந்த மருத்துவர் டாக்டர். விலவக் மூர்த்தி என்ேவர் தான்           

திரு.சேடன் அவர்களின் அமமரிக்க மக்கள் நல்வாழ்வு நேனுக்கான சிறப்பு 

அறிவுசரஞராகச்  மசயற்ேடுவார் எனத் மதரிகிறது.  முன்னாள் அதிேர் ேராக் ஒோமாவின் 
அரசிலும் மருத்துவப் மேருந்தசேவராகப் ேணிபுரிந்தார்.  

  திரு.ல ா ேிடன் அவர்கள்  னநாயக கட்சி மீண்டும் நீேநிறச் சுவசர எழுப்ேியுள்ளதாகச் 

சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மிச்சிகன், விசுகான்சின் மற்றும் மேன்சில்லவனியா மாநிேக் கூட்டு 

சுமார் 74 மிேியன் அமமரிக்கர்கள் ல ா சேடனுக்கு வாக்களித்து மவற்றி மேறச் 

மசய்துள்ளனர். முன்னாள் அதிேர் ேராக் ஒோமா, ேில் கிளிண்டன் ஆகிலயாரும் ல ா சேடன் 

மற்றும் கமோ ஆரிசு இருவருக்கும் வாழ்த்துச் மசய்திகசள அனுப்ேி இருக்கின்றனர்.  

முன்னாள் அதிேர்கள் அசனவரும்  இந்த இருவருக்கும் உறுதுசணயாக இருப்ேதாக உறுதி 

அளித்திருப்ேசத அமமரிக்க வாழ் இந்தியர்கள் உட்ேட அசனத்து மக்களும் மகிழ்ச்சியாகக் 

மகாண்டாடுகிறார்கள். 

ஆசிரியம் ! 
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ஆங்கில வாணி !   

ேவத்ேிரு விபுலானந்ே அடிகள் 

  கவிஞரின் மசனவியாரும் கவிபுசனயும் 

ஆற்றலுசடயார். ேிமரௌணிங்  தன்னுசடய 

வாழ்க்சகயின் லநாக்கத்சத நன்கு 

மதரிந்து நயம்ேட உசரத்துள்ளார்.  ஒரு 

சிே அடிகளின் மமாழிமேயர்ப்பு வருமாறு: 

 என்லனாடு : 

 யாண்டுேே வாக நீவிரும் வாழுமின்; 

 காண்டகு மசம்சம ஈண்டுதற் குரிய; 

 நாள்ேே வாக நேம்ேே மேறுகுவீர்; 

 வாணாள், 

 ேின்னசவக் காக முன்னசவ  

 இசயந்தன; 

 ‘அசனத்தும் ஒருேிழம்பு அதனுள்  

 இளசம 

 ஒருோற் ேயசன உணர்த்துமற் மறருோல் 

 நாதசன நம்புமின்! எனஅவன் நவின்ற 

 லோதம் உள, நம் வாணாள் அசனத்தும் 

 அவன்திருக் கரத்தில் அசமந்தன  

 கண்டீர். 

  இவர்ேின் லதான்றிய புேவரும் ேேருளர்.  

 ார்ஜ் மேர்னாட்ஷா என்னும் நாடக 

ஆசிரியர் எண்ேது ஆண்டு நிசறந்தவ 

ராயினும், இன்றும் சுசவ மிகுந்த புது 

நாடகங்கள் ஆக்கித் தருகின்றார்.  இவர்  

அயர்ோந்து லதசத்தவர்.  அமமரிக்க நாட்டி 

லுதித்த ஆங்கிேப் புேவரும் ேேர்.  நமது 

ோரத லதசத்திலே லதான்றியவருள்ளும் 

சலரா ினிலதவி முதேிலயார் ஆங்கிே 

மமாழியிலே அழகிய ேனுவல்கள் மசய்திருக் 

கின்றனர். 

  ஆரியவரசன் ேிரகத்தசனத் தமிழறிவித் 

தற்குக் கேிேர் ோடிய குறிஞ்சிப் ோட்டிசன 

ஒருவாறு நிகர்ப்ே, 

  ஆரியமும் தமிழும் வல்ே ேண்டித 

மணியாருக்கு ஆங்கிே மமாழிக் கவிநயத்  

திசன ஒரு சிறிது காட்டுதல் கருதி எழுந்த 

ோட்டிசடயிட்ட இவ்வுசரத்மதாடர் நிசே 

யானது. 

வடோல் இமயத்துச் சம்ோவதி 

நகருக்கடுத்த மாயாவதித் தவப்ேள்ளியிலே, 

விசு  சவகாசி  உரு நிசறலவறியது. 

     லகதார நாதர் திருவடி வாழ்க! 
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பண்டிேமணி கேிபைசன் மசட்டியார் 
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தைரிடம் அறிந்து தைர ்

Seek the company of the good 

 ال تنس فضل المجد

以上人為有  

ചേരിടം അറിഞ്ഞു ചേരുക 

पात्रता जानकर मित्रता करें | 
మంచి గుణస్తు లతో స్నేహం ప ంచతకో  

ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಜಳೊತಳ ಗಳಳ್ಳತನ ಬಳಳಿಸು 

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्ततचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

ேரிதிலய மோருள் யாவிற்கும் முதலே, 

ோனுலவ, மோன்மசய் லேமராளித் திரலள, 

கருதி நின்சன வணங்கிட வந்லதன்; 

கதிர்மகாள் வாண்முகம் காட்டுதி சற்லற. 

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 

50 
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அவ்வப்போது! 

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 
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நிசைவில் நீங்கோத ஐந்தோண்டுகள்! 

08.08.2011 முதல் 03.02.2016 

 

கடசம தவறாத தசேசம ! 
சககுவித்துப் லோற்றுவதில் எனக்குப் மேருமிதம் !! 
 

தன்னேம் மறந்து தாம் ஏற்ற ேணி சிறக்க  
விழிமூடாது உசழத்த  துயிேறியாத சுடமராளி !! 
 

கடசம, லநர்சம, உண்சம என்ற மூன்றிசனலய 
உயிர் மூச்சாய்க் மகாண்ட உசழப்ேின் திேகம் நீங்கள் !! 
 

ேணி மசய்ய என்றும் நீங்கள் சேித்ததில்சே 
அளப்ேரிய ேணிகள் லதாளில் சுமந்த லோதும் நீங்கள் கசளத்ததில்சே !! 
 

உங்கள் ேணித் திறசனக் கண்டு நான் வியக்காத நாளில்சே  
உங்கசளப் லோல் மசயோற்ற நான் ஏங்காத மநாடியில்சே !! 
 

நாடுகள் ேே மசன்று வந்த அறிவார்வப் ேறசவலய ! 
ஏடுகள் ேேவும் உம்சமப் லோற்றுவதில் வியப்லேதும் இல்சேலய !! 
 

அசனவசரயும் ஆரத்தழுவி அன்பு மசாரிந்த அண்ணல்  
தமிழ்த்துசறயில்  நீவிர் ஆற்றிய அரும்ேணிக்கில்சே எல்சேலய ! 
 

ஆயிரம் நூல்கசளக் கற்ற கன்னல்  
அடிக்கடி லமற்லகாள் காட்டும் மின்னல்  
 

ேணி நுணுக்கங்கள் அசனத்சதயும் கற்றறிந்த  ேண்ோளலர 
உங்கள் ேணிக்காேம் எம் துசறயின் மோன்மாசேப்மோழுது !! 
  
காேம் தன் கணக்கில் ஓடுகிறது  
கவசேயில்ோமல் காேத்சத மவல்லும் கசே மதரிந்தவர் நீங்கள் !! 
ஓய்மவன்ேது உமக்மகப்லோதும் இல்சே  
ஓடித் லதடி வரும் வாய்ப்புக்களுக்கு எல்சேயில்சே    
 

ஒளசவ அருளிய ஆத்திசூடிசய  
மும்மமாழியில் மமாழிமேயர்க்கச் மசய்த முறுவல் திேகம் நீங்கள்  ! 
 

உங்கலளாடு நானிருந்த லநரமமல்ோம் 
கணப்மோழுதும் தவறாமல் கல்வி ஒளி ஏற்றியவர் நீங்கள் !  
 

நாமளல்ோம் உடனிருந்து நல்ேனமவல்ோம் கற்று  
லவசள தவறாமல் மவற்றி உோ காண்ேதற்கு  
வாழ்த்துகின்லறாம் அண்ணலே !  
 

வாழிய நீங்கள் ேல்ோண்டு  
வளர்க நும் புகழ் ேல்ோண்டு !!   
 

முசைவர ்மூ.இரோைோரோம், 

இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) 
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இைப்பிலும் ஒரு ோடம்! 

முமனவர் பசாமமல பசாமசுந்ேைம் 
அமமரிக்கோ 

  மாசே லநரங்களில் இவருசடய குரல் 
ஒேிக்காத வீடுகலள அமமரிக்காவில் இல்சே 

எனச் மசால்ேோம். 37 வருடங்களாக 

(Jeopardy) விசளயாட்டு நிகழ்ச்சிசயத் 

மதாகுத்து வழங்கிய அமேக்சு டிமரமேக் 

கசணயப் புற்று லநாயின் இறுதி நிசேசய 

(Stage 4 Pancreatic Cancer) அசடந்த 

ேிறகும், இருேது மாதங்கள் முழு வாழ்வு  

வாழ்ந்து மசறந்தார்.   

 

 கசணயப் புற்று லநாய் இறுதிக் கட்ட 

நிசேயில் உள்ளவர்களில் மேரும்ோலோர் சிே 

மாதங்களில் இறந்து விடுகின்றனர். 

டிமரமேக்கின் மருத்துவர் "இறுதிக் கட்ட 

நிசேயில் உள்ளவர்களில் 17 சத விகிதத் 

தினலர ஒரு வருடம் வாழ்வார்கள்" எனக் கூறிய 

லோது  "அடுத்த வருடம் மீண்டும் சந்திப்லோம்” 

எனப் ேதில் அளித்தாராம் டிமரமேக். 
 

  “என் குடும்ேத்திற்காகவும், ஆண்டு லதாறும் 

இந்த புற்று லநாய் புதிதாக கண்டு 

ேிடிக்கப்ேடுகிற 57,000 அமமரிக்கர்களுக் 

காகவும் நான் வாழ்ந்து காட்ட விரும்புகிலறன்” 

என அவர் கூறியதும், இறப்ேதற்கு ஒரு மாதம் 

முன்பு வசர தசடயின்றி  நிகழ்ச்சிகசளத் 

மதாடர்ந்து மதாகுத்து வழங்கியதும்,  

அவருசடய கண்ணியத்சதயும், தன்னம்ேிக் 

சகசயயும் மவளிப்ேடுத்துகிறது.   

  மதாசேக்காட்சி என்றாலே மோழுது 

லோக்காகப் ோர்ப்ேது என்ற ேரவோன 

எண்ணத்திற்கு சவால் விட்ட வினாடி வினா 

நிகழ்ச்சி (Jeopardy). இந்த வினாடி வினா 

நிகழ்ச்சியில் ேே புதுசமகள்.  விசடசயக் 

மகாடுத்து அதற்கான வினாசவக் லகட்ேது 

அப்புதுசமகளுள் ஒன்றாகும்.  
 

  ஏழு எமி விருதுகள், எட்டாயிரத்துக்கும் 

லமற்ேட்ட மதாசேக்காட்சி விசளயாட்டு 

நிகழ்ச்சிகசள நடத்திய கின்னசு சாதசன எனப் 

ேே மேருசமகள் டிமரமேக்சகச் சாரும். அறிசவ 

ஊக்கப்ேடுத்தி, மகாண்டாடி, அதற்கு மவகுமதி 

மகாடுக்கச் மசய்து வாழ்ந்தவர் அவர்.  
 

  வரோறு, அறிவியல், இேக்கியம், 

விசளயாட்டு, மோது அறிவு என அவருசடய 

மசால் விசளயாட்டு மதாடாத துசறலய 

கிசடயாது.  அவற்றின் வாயிோக "கண்டதும் 

கற்று ேண்டிதனாவான்" என்ற ேழமமாழிசய 

அமமரிக்க உள்ளங்களில் ஆழமாக விசதத்தவர் 

அவர். 
 

  ஆல்ேர்டு தக்கூர் என்ற இந்தியர் (Jeopardy)

விசளயாட்டில் மவற்றி மேற்றலோது "என் 

தாத்தாவின் மடியிேிருந்து உங்கசள மதாசேக் 

காட்சியில் ோர்த்து ஆங்கிேம் லேசக் கற்றுக் 

மகாண்டவன் நான்" என்று உணர்ச்சிலயாடு தன் 

நன்றிசய டிமரமேக் கிற்கு மவளிப்ேடுத்தினார்.   
 

  இசளஞர்களுக்கான (Jeopardy) லோட்டியில் 

100,000 டாேர் மவற்றி மேற்ற 17-வயது அவி 

குப்தா, டிமரமேக்கின் புற்று லநாய் லோராட் 

டத்தில் ஈர்க்கப்ேட்டு கசணயப் புற்று லநாய் 

ஆராய்ச்சிக்கு 200,000 டாேருக்கு லமல் நிதி 

திரட்டியுள்ளார். "என்னுசடய துன்ேத்தின் மூேம் 

மற்றவர்களின் வாழ்வில் மாற்றங்கசள ஏற்ேடுத்த 

முடிவது மன நிசறசவத் தருகிறது" என 

மநகிழ்ந்தார் டிமரமேக். 
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  கார்மனகி மமேன் ேல்கசேக்கழகத்தில் 

அந்தப் லேராசிரியருசடய கசடசி விரிவுசர 

(Last Lecture) நிகழப்லோகிறது. அவர் 

கசணயப் புற்று லநாயால் சிே மாதங்களில் 

இறக்கப் லோகிறார் என்ற மசய்தி காட்டுத் தீ 

லோல் ேல்கசேக்கழக வளாகத்தில் ேரவ, 

அவருக்கு மரியாசத மசலுத்தும் வசகயில் 

அந்தக் கசடசி வகுப்ேிற்கு ேே நூறு 

மாணவர்களும் லேராசிரியர்களும் வருகின் 

றனர்.  
 

  "நான் இறக்கப் லோகிலறன் என்ற அனுதாே 

த்லதாடு நீங்கள் அசனவரும் வந்திருக் 

கிறீர்கள், என் லநாசயப் ேற்றிலயா, இறப்சேப் 

ேற்றிலயா லேசுலவன் என நீங்கள் எதிர்ப் 

ோர்த்தால் உங்களுக்கும் ஏமாற்றலம.  நான் 

எப்ேடி வாழ்வது எனப் லேசப் லோகிலறன்" எனப் 

மேரிய குண்சட தூக்கிப்  லோட்டார் 

லேராசிரியர் லரண்டி ோஷ். 

  “வாழ்சக முழுதும் 

நாம் மசங்கற் சுவர்க 

சளச் சந்திப்லோம்.  மிக 

உறுதியான மசங்கற் 

சுவர்கள் மனிதர்கள் 

வாயிோகத் லதான்றும். 

அவற்சற உசடத்து 

எறிவது தான் வாழ்க்சக” எனச் மசால்ேி, 

வாழ்வில் தான் தகர்த்மதறிந்த மசங்கற் 

சுவர்கசள ேற்றிப் லேசத் மதாடங்கினார் ோஷ். 
 

  ம ய் என்ற இள நங்சகசயக் காதேித்த 

ோஷ்,  தான் வாழும் ஊருக்கு ம ய் ேணியில் 

மாறி வந்த ேிறகு அவசரத் திருமணம் 

மசய்துமகாள்ள விரும்ேினார். ம ய் ஊர் மாறி 

வர மறுக்க, "உங்களின் முடிவு எனக்கு 

கவசேசயத் தருகிறது என்றாலும் அந்த 

முடிசவ மதிக்கிலறன், எங்கு இருந்தாலும் 

நீங்கள் நன்றாக இருக்க நல் வாழ்த்துக்கள்" 

என்ற சிறு குறிப்லோடு 12 லரா ா மேர்கள்  

அடங்கிய மேர்க் மகாத்சத அனுப்ேி 

சவத்தாராம் ோஷ்.  
 

  ேிறமகன்ன? மேருக்கும், புகழுக்கும் 

மயங்காத மங்சக உண்லடா? உடலன ஊர் 

மாறி வந்து ோஷ் லதாளில் மாசேயிட்டாராம் 

ம ய்! 

  ோஷ்க்கு விண்மவளியில் ேறப்ேது லோல் (zero 

gravity) அனுேவிக்க சிறு வயதிேிருந்லத ஆசச. 

அவருசடய கணினி வகுப்பு மாணவர்கள் 

அமமரிக்க விண்மவளித் துசறயின் (NASA)  

ேரிலசாதசன ஒன்றில் அந்த அனுேவத்சதப் மேற 

அனுமதி கிசடத்தது. அது லோன்ற 

ேரிலசாதசனகளில் ஆசிரியர்கள் ேங்கு மேற   

NASAவின் விதிமுசறகள் அனுமதிக்கவில்சே.  

"முடியாது" "இல்சே" இசவமயல்ோம் ோஷின் 

அகராதியில் கிசடயாது. 

 

  நாசா நிறுவனத்தின் விதிமுசறகளில் ஏதாவது 

விடுோடு (loophole) உள்ளதா என்று ோஷ் 

ஆய்வு மசய்து மாணவர் குழுவுடன் ஒரு 

ேத்திரிசகயாளர் ேங்குமேறோம் எனக் கண்டுப் 

ேிடித்தார்.  தன்சன ேத்திரிசகயாளராகப் ேதிவு 

மசய்து, தன் வாழ் நாள் விருப்ேத்சத நிசறலவற்றி 

NASA அசமத்த மசங்கற் சுவர்கசளத் தகர்த்தவர் 

அவர்.  YouTube- இல் Last Lecture 

காமணாளிசயக் கண்டும், அலத தசேப்ேில் ேே 

இேட்சம் ேிரதிகள் விற்றுள்ள நூசேப் ேடித்தும் 

அசனவரும் ேயன் மேறுங்கள். 

 

  ஒரு வருடத்தில் 18 ேட்சம் அமமரிக்கர்களுக்கு  

புற்று லநாய் கண்டுப் ேிடிக்கப்ேட்டு, அதன் 

விசளவாக 6 இேட்சம் லேர் இறந்து விடுகின்றனர். 

அமேக்சு டிமரமேக், லரண்டி ோஷ் இருவரும் 

இறப்ேிற்கு வழி காட்டுகிற ஒரு மகாடிய லநாசய 

எப்ேடி கண்ணியத்லதாடும், மனத் திடத்லதாடும் 

சகயாள லவண்டுமமன்ேதற்கு முன்லனாடிகள்.   

 

  இறந்தும் வாழ்ேவர்கள் வரிசசயில் வருேவர்கள் 

அண்ணல் காந்தியடிகள்,  ார்ஜ் வாஷிங்டன் 

லோன்றவர்கள்.  உயிருக்குப் லோராடும் நிசே 

யிலும், எப்ேடி இறக்க லவண்டும் என்ேசதத் தம்  

கசடசி நாட்களின் மூேம் உேகிற்குப்  ோடமாக 

விட்டுச் மசல்கின்றவர்கள் வரிசசயில் வருேவர்கள் 

டிமரமேக், ோஷ் லோன்றவர்கள்! புற்று லநாசய 

எதிர்த்து லோராடுேவர்களுக்கு மட்டுமன்றி, 

வாழ்வில் வரும் தசடகசளத் தகர்த்மதறிய 

விரும்பும் அசனவருக்கும் அவர்கள் உந்துலகாோக 

வாழ்ந்து மகாண்டிருக்கிறார்கள்! 
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  திருமூேரின் லமசேத் திருமமாழியி 

சனத் தாமும் மேருமிதத்துடனும் உரிசமயு 

டனும் எடுத்துக் கூறிக் மகாண்டு இன்புறும் 

அளவில், தமிழ்த்மதாண்டும் சிவத் மதாண் 

டுலம தம் வாழ்க்சகக் குறிக் லகாளாகக் 

கசடப் ேிடித்து நின்று, இடரினும் தளரினும் 

தமதுறுலநாய் மதாடரிலும் இசடவிடாது 

அசவயிற்சற ஆற்றி வருேவர் ஆசிரியர் 

மசறமசே அடிகள். 

  “என்சனநன் றாக இசறவன் ேசடத்தனன் 

  தன்சன நன் றாகத் தமிழ் மசய்யு மாலற” 

  ஆசிரியர் மசறமசே அடிகள் மசந்தமிழ் 

நேம் நிசறந்து சிறந்தினிது மோேியும் 

இச்சீரிய மசாற்மறாடர் தமிழ் கற்றார்க்கும் 

கற்ோர்க்கும் சிந்சதக் கினியதாய்ச் மசவிக் 

கினியதாய் வாய்க்கினிய தாய்த் திகழ்வ 

மதான்றாகும். ஆயிரக்கணக்கான இஞ் 

ஞான்சற இளந்தமிழ் மாணவர் உள்ளங் 

களிலும், மேரும்புேவர் ேேரின் எண்ணங் 

களிலும் இச்சீரிய மசந்தமிழ்ச் மசாற்மறா 

டர்த் திருப்மேயர் இடம் மேற்றுப் மேரும 

திப்புசடயதாய்ப் லேணப்ேட்டு வருகின்றது. 

அவர் தமக்மகல்ோம் ஆர்வமூட்டி உணர்ச்சி 

யளிக்கும் அருசமத் திருமந்திரத்சத 

இச்மசாற்மறாடர் விளங்குகின்றது.  முதன்  

 உலகதத்மிழ் | 18.11.2020 

முதோகவும், புதிதாகவும் 

லகட்கப் மேறுவார்க்கு 

இச்மசாற்மறாடரின் ஓசச 

நேம் தாலன, மேருமதிப்பும் 

மேருவியப்பும் விசளவித்து 

அவசர அறியாமலே 

அவர்தம் உள்ளமமோம் மகாள்சள 

மகாள்ளுகின்றது.  நம்ேி ஆரூரார் ேரசவ 

நாச்சியார்ோல் தாம் மகாண்ட காதன் 

மிகுதியால், 

"லேர் ேரசவ மேண்சமயினிற் மேரும்ேரசவ 
விரும்ேல்கு 

ோர்ேரசவ அணிதிகேம் மணிமுறுவல் 
அரும்ேரசவ 

சீர்ேரசவ ஆயினாள் திருவுருவின் 
மமன்சாயல் 

ஏர்ேரசவ இசடப்ேட்ட என்னாசச 
எழும்ேரசவ" 

 

எனத் திரும்ேத் திரும்ேப் "ேரசவ ேரசவ" 

எனக்கூறி இன்புற்றவாறு லோே, தமிழ் 

கற்கும் மாணவர் அசனவரும் தனிப்மேரும் 

மதிப்லோது தம் நாவினிக்கப் ேல்காலும் 

இச்மசாற்மறாடசர நவிற்றி நவிற்றி மகிழ்ந்து 

வருகின்றனர்.  

 

வளரும்... 

 

மனைமனல அடிகளார் மாட்சி ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகபவள் 1 
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பதன் துளி! 

 

  மதன் கன்னட மாவட்டத்திற்கும் வட கன்னட மாவட்டத்திற்கும்  எல்சேயாய்க் 

கிழக்கு லமற்காக ஓடிக்கடேில் கேக்கும் ஆறு ஓனவாறு (Honawar) சாராவதி என்ேர். 

ேண்சடயத் தமிழ்ப்மேயர் வானியாறு எனப்ேடும். வானியாறு->ோனியாறு->ஹானியாறு 

ஆகோம். ேிறகு ஹானயாறு, லஹானயாறு ஆயிற்லறா? ோ--> ஹா கன்னட மருவல். 

ோலு ஹாலு, புளி ஹுளி லோேவானியாற்சற வரம்ோகக் மகாண்டு ஆண்ட லசரன் 

வானிவரம்ேன் என அசழக்கப்ேட்டு ேின் வானவரம்ேன் என அஃது மருவிற்று என்ோர் 

உசரலவந்தர் ஔசவ. 

  மதன் கன்னட மாவட்டத்துக்கும் சமசூரின் 

எல்சேயாய் நிற்கும் மசேத்மதாடர் மேயர் Gudramukh. 

அதசன இப்லோது சஞ்ச ேருவதம் (சம்ச ேருவதம்) 

என்ேர்.ேண்சடயத் தமிழ்ப் மேயர் குதிசர மூக்கு மசே!! 

 

 

கடந்து அடுதாசன மூவிரும் கூடி 
உடன்றனிர் ஆயினும், ேறம்பு மகாளற்கு அரிலத 
முந்நூறு ஊர்த்லத தண்ேறம்பு நல்நாடு 
முந்நூறு ஊரும் ேரிசிேர் மேற்றனர் 
யாமும் ோரியும் உளலம. 
குன்றும் உண்டு நீர் ோடினிர் மசேிலன-(புறம்- 110) 
  
  ேசடயால் மவல்ே நிசனக்கிறவர்கள் ேரிவுள்ள மகாசட தந்த ோரியின் புகழ் தான் 

நிசேத்து நிற்கும் என்ேது கேிேரின் ோடல் வரிகளாகும். 

 

  எங்லக இருந்தாலும், எப்ேடி இருந்தாலும் கடசமயில் கண்ணும் கருத்துமாக 

இருந்தால் ஏவும் அம்புகளும்,ஏச்சுப்லேச்சுகளும் எள்ளளவும் நம்சம அசசக்காது 

என்ற நிசேக்கு இப்ோடல் வரி தான் மோன் வரியாக மிளிரும். 

பேன்துளி –1 

பேன்துளி - 2 
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  1982 - அப்லோது நான் அயல்நாட்டுப் 

ேல்கசேக்கழகத்தில் ேணியாற்றிக்மகாண்டி 

ருந்லதன்; மவள்சளப் ேிமரஞ்சுக்காரர் 

ஒருவர் என்சனப் ோர்த்துக் லகட்டார்.  

உங்களுசடய மமாழி... அதுதாலன ?'  

“ இல்சே ’... 

' உங்களுசடய மமாழிதான் என்ன ?'  

' தமிழ். '  

‘ ஓ ! இேங்சகத் தமிழரின் மமாழியா? '  

(மூேம் : லேரா. க. ே. அறவாணன். தமிழர் 

லமல் நிகழ்ந்த ேண்ோட்டுப் 

ேசடமயடுப்புக்கள்.1987.) 

  இசவ லோன்ற காரணங்கள் இரு 

தமிழினக் குழுக்களும் ‘எண்மணயும் 

தண்ணீரும்' லோன்று ஒட்டாத உறவாக 

ஐம்ேதாண்டுக் காேமாக (1980-2020) 

சவத்திருக்கின்றன. ஆனால் இன்றும் ேட 

மாளிசககளில் தமிழ்ப் ேடங்கள் திசரயிடப் 

ேடும் லோமதல்ோம் இருேகுதித் தமிழர் 

களும் மதாடர்ந்து மசல்கின்றனர்.  

  மூலவந்தர்களான லசர, லசாழ, ோண்டியர் 

விேகித்தாலன இருந்தனர்! ேிறப்ோல் 

இேங்சகயனாக இருந்தாலும் மேற்ற 

கல்வியாலும் அசடந்த கல்விப்மேருசம 

களாலும், அழகப்ோ ேல்கசேக்கழகத்தில் 

 

  

 ேிமரஞ்சுப் லேராசிரியராக ேணிபுரிந்த 

தாலும், இந்தியாவிற்கு அளப்ேரிய நன்றி 

உசடய இந்திய மண்சண லநசித்து, 

இதயத்தால் இந்தியனாக வாழும் 

ச.சச்சிதானந்தம் ஆகிய நான் இருநாட்டுத் 

தமிழர்கசளயும் இசணப்ேதற்கு சிே 

ஆண்டுகளாக விடாமுயற்சி மசய்து 

வருகின்லறன். 

  அதில் ோதி மவற்றியும் மேற்றிருக் 

கின்லறன். நசடமேற்ற நான்கு மாநாடு 

களிலும் ேிரான்சில் ஆற்றிவரும் தமிழ்ப் 

ேணிக்காக எட்டுப்லேர் மதரிவு மசய்யப் 

மேற்று விருதுவழங்கி மேருசமப்ேடுத்தப் 

ேடுகின்றனர். இதில் இருவர் ஐலராப்ேியர், 

மூவர் இந்தியர், மூவர் இேங்சகயர்.  

 

 

வளரும்... 

 

பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் சமாழியின் வளர்ச்சி! 

பபைாசிரியர் சச்சிோனந்ேம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவைம், போரசீு 
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 திருவருட்ோ முதனலந்து திருமுனைகள் ! 

உமைபவந்ேர் ஔமவ துமைசாமி 

  மேருமான் ேிடி அன்னம் என்று 

லகட்டதன் குறிப்பு ேிடியும் அன்னமும் 

லோலும் நசடயழலக.  எனலவ, இந்த 

நசடயாகிய அன்னம் இன்னும் லவண்டும் 

என்கின்றார். 

  தாங்கள் எட்டுத்லதாள்கள் உசடயவராக 

இருக்கிறீர்கலள என்று லகட்கிறாள் தசேவி.  

எட்டுத்லதாள் இருப்ேது ஒரு புதுசமயன்று.  

நீ லகாடா-லகாடி முகமும் நூறு லகாடா 

லகாடி கழுத்தும் உசடயவளாக இருக்கின் 

றாலய என்கின்றார்.  லகாடாலகாடி என்ற 

எண்ணுக்குப்ேதும் என்ேதும், நூறு லகாடா 

லகாடிக்குச் சங்கமம் என்ேதும் மேயர்.  அப்ேர் 

இப்மேரிய நிதிகசளலய சங்க நிதி, ேதும நிதி  

என்றார் லோலும்.  ேதுமம் லோன்ற முகமும் 

சங்குலோன்ற கழுத்தும் உசடயவன் என்ே 

தசன இங்ஙனம் கூறுகின்றார். 

  தாங்கள் கந்சத உசடயவர்.  கந்சத 

யாகிய உசடயிசன உசடயவர் என்றாள்.  

எம்மிடம் இருக்கும் கந்சத ஒன்றுதான்.  “நீ” 

எட்டுக்கந்சத உசடயவன் என்கின்றார்.  

எட்டு என்ற எண்ணிசன “அ” என்று 

குறிப்ேர்.    ஆதேின், அகந்சத என்ேதசன 

இருநான்கு கந்சத என்றார்.  தாங்கள் 

ேிள்சளமதி  உசடயவர் என்றாள்.  எனக்குச் 

சசடயில் மட்டுலம ஒரு ேிள்சளமதி  

உள்ளது.  

உனக்லகா அகத்தும் ேிள்சள,  முகத்தும் 

ேிள்சளமதி  என்கின்றார்.  அகத்துள் 

உள்ள ேிள்சளயாவது சிறுேிள்சளத்தனம் 

நிரம்ோ அறிவு.  முகத்தில் உள்ள 

ேிள்சளமதி  ேிசறநுதல். 

  இவ்வாலற ேதியாது என்லறன்.  அசே 

வாய் என்றார் எனத்  திருச்மசந்தூரில் 

மேயராகிய அசேவாய் என்ேசதனக் 

குறிப்பு மமாழியாய்க் கூறுகின்றார்.  விருத் 

தாசேம் என்ற மேயரிசனக் ேழமசேசயக் 

கிழமசேயாய்ப் ேகருவமதன் எனவும், 

கனியும் சிசேயும் கேந்த இடம் எனவும் 

மமாழிவார்.  மோன் அம்ேேம் என்ேசதனப் 

ோடும்  திருவும் சவுந்தரமும் ேழமும் 

ேயிலும் இடம் என்று கூறுகின்றார். 

  இரண்டாவது  திருமுசறயிலும் இந்த 

மசால்ோடல்கசளக் காண்கின்லறாம். 

இகேில் இசடசய இரட்டித் - தகவின்  

அருச்சித்தால் முன்னாம் அதுகசடயாம் 
கண்டீர் 

திருச்சிற் சசேயாசனத் லதர்ந்து 

என்ற ோடேில் உள்ள ேகுதி, தகுதி  

விகுதி  என்ற மசாற்களில் இசடநின்ற `கு’ 

என்ற எழுத்துக்கள் மூன்று இரட்டித்தால் 

ஆறு + கு அறுகு என்றாகும்.    

வளரும்... 
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

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

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 புலவர் தங்கைாசு  

2 2016 திரு.மு.முகமது தாஹா  

3 2017 பபைா.முனைவர் வி. ஆ இளவழகன்  

4 2018 திரு.த.உனடயார்பகாயில் குணா  

5 2019 திரு.ஆதி.தநடுஞ்தசழியன்  

 

ேமிழ்ச் மசம்மல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் ேட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 18.11.2020   
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In waist, oysters as shoulder clasp, rounded         

tenon  into the cleavage, transverse himation 

cloaking her,  

golden chiton glint on fibulae, silvery peplos 

proclaim  

the nude, be it leg chain or bracelet ! Ruby 

frontal rows   

of diamonds on Cancri shaped bangles, incarna-

dine gold     

95 

 

On arms' roundabout, gems nine cuffing wrists,  

coral chokes with fluffy fur, appropriate she 

wears  

and cares; like open trout's mouth glows a          

ringlet  

of ruby inlay, adamasto wave rich luminous         

emerald  

and all her fine digits clad; valor chains, wires 

thin,                  

100 

 

 

To Continue... 

Pukar Canto - 6 
 

Coastal Carousal:  
 

Sea-bathing Fest 
   
 

Pepper to sarsaparilla 

what an elfin pomade!  

To lock him in her locks! 

Fivefold plaits  

civet touched she does a conjuring cute hairdo;  

ruddy feet with red henna, tender fingers  

with pisces rings; legs and feet sport vine like 

85 

 

Paadachalam,Sicyon sweet Silampu anklets, 

Delphi quick Paatakam clips,  

Achelous begot Chatangai  

bells,  Erato lovely Karchery, brooches fibulae, 

flouncing armature of kuranku on thighs, 

viricikai filigree  

thirty two pearls' overfall as apotygma cingu-

lum             

90 
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சிலப்ேதிகாரம் - ஆங்கிலம் ! 
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குழந்னத இலக்கியம் ! 

முமனவர் பேவி நாச்சியப்பன் 

  ஆறாக இருந்த கூவம் இன்று லசறாகச் 
சிறுசமப்ேட்டுக் கிசடப்ேசதயும் 
குழந்சதகள் மதரிந்து மகாள்ள லவண்டும் 
என்ேதற்காகக் கவிஞர் கருமசேப்ேழம்நீ, 

"சீர்மிகு மசன்சன 
மதருக்களில் கிடக்கும் 
அழுக்சக உடேில் 
அணிந்த வாறு 
குறுக்கும் மநடுக்கும் 
 கூவம் ஆறு 
மகாண்டு மசல்லும் 
குப்சே ோரு" 
 

என்றும் ோடுகிறார். இது சுற்றுச்சூழலுக்குக் 
லகடு விசளவிக்கும் என்ற சிந்தசனசயக் 
தூண்டுகிறார். 

   தூய்சம லேணுதேின் அவசியத்சதக் 
குழந்சதகள் உணர அன்லற கவிமணி 
அருசமயான ோடல் ஒன்சறப் ோடினார். 

"உடேில் உறுதி உசடயவலர 
   உேகில் இன்ேம் உசடயவராம் 
  ...   ...   ... .... 
சுத்த முள்ள இடமமங்கும் 
  சுகமும் உண்டு! நீஅதசன 
நித்தம் நித்தம் லேணுசவலயல் 
    நீண்ட ஆயுள் மேறுவாலய! 
  ...   ...     ...    ... 
தூய காற்றும் நன்னீரும் 
   சுண்டப் ேசித்தேின் உணவும் 
லநாசய ஓட்டி விடுமப்ோ 
    நூறு வயது தருமப்ோ".  

  தூய காற்று, நல்ேநீர், சுத்தமான இடம் 
இதுலவ லநாயற்ற வாழ்விற்கான சுற்றுச் 
சூழல் என குழந்சதகள் எளிதாகப் புரிந்து 
மகாள்வர். 

வளரும்... 

  சுற்றுச் சூழேில் கவனம் மசலுத்த 

லவண்டியது காேத்தின் கட்டாயம். 

"லநாயற்ற வாழ்லவ குசறவற்ற மசல்வம்" 

என்ற முதுமமாழியின் மோருசளக் 

கண்கூடாய்க் காண்கின்லறாம். 

 

    லநாய்க்கான கிருமிகசள உருவாக்குவது 
தூய்சமயற்ற சூழல். தூய்சம லேணுவதன் 

அவசியத்சத இன்று வீடுகள் முதல் 

ஊடகங்கள் வசர ஓங்கி ஒேிப்ேசதக் 

லகட்கின்லறாம்.  இதசனக் குழந்சத 

களுக்கு இனிய ோடல்கள் வழி  கூறினால் 

நற்ேயன் விசளயும். 

 

"வீட்சடச் சுற்றிப் ோர்த்திடுவீர் 

விதவிதமாய்ப் பூச்சிகள் மதரியுலத. 

கரப்ோன் மூட்சடப் பூச்சிகள் 

கண்ட இடங்களில் திரிகிறலத. 

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

எங்கும் ஈக்கள் மமாய்த்திடுலத 

இரவில் மகாசுக்கள் வந்திடுலத! 

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

கழிவுநீர் மவளிலய   ஓடிடலவ  

கால்வாய் நன்றாய்க்  

கட்டிடுவீர் 

உள்லள மவளிலய தூய்சமயிசன 

ஒவ்மவாரு நாளும் காத்திடுவீர்." 

 

என்று கவிஞர் அரு.அழகிரி  ோடுகிறார். 

கழிவுநீர் லதங்காமல் காக்க லவண்டியதன் 

அவசியத்சதக் குழந்சதக்குச் மசால்கிறார். 
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The Family a Temple 

  The most important Chapter to it is 

the relationship with the world outside. 
 

  The Hindu religion has devised          

excellent methods for a good family 

life. 
 

  If one ignores the temporary draw-

backs or the passing clouds which are 

common, a Hindu family shines with 

the radiance of a thousand temples. 

 

A Street Dog 

  Pattinathar calls the mind 'a street 

dog'. 

  Just as the dog roams in the market

-place from one spot to another, the 

mind roams too. 

  The reason for a man's sorrows is 

to be found in his mind -- Is it not? 

  'The devil's workshop is the mind'. 

  The mind asserts itself when it 

should be God-fearing and shrinks    

timidly when it should rise to the        

occasion. 

   

  Imaginary fears shake its very 

frame. 

  It weeps over the past. 

  It fears for the future. 

  It sets out to console others. 

  But when self-consolation is essen-

tial it lies low. 

  It is infatuated by all that is green. 

  It is disgusted with anything amiss. 

  It sobs for its relatives. 

  At one stage it remains still. 

  It becomes the nursery for desire. 

  In a state of utter depression, it en-

velopes itself in total chaos. 

  The mind is behind every action of 

man. 

  When will this mind gain strength? 

When it begins to believe the Hindu 

truth that everything around is a  

magic veil. 

 

 

To Continue... 
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  உேகம் யாவும் லோற்றும் ஒரு தனி 

முதல்வனின் விரிந்த மோதுத்தன்சமகசள 

இன்சுசவ ததும்பும். அமுதப் ோடல்களின் 

வழியாக, உயர்ந்த லேரின்ே நிசே ஒன்றிசனலய 

விசழந்து மசல்லும் உயிரின் உயர்வாக நிற்கும் 

இசறவசன உணர்ந்து ோடிய அடியார்களில் 

சுந்தரர் எனும் நம்ேியாரூரர் நாம் லோற்றத் 

தகுந்தவர்களுள் புகழ்மிக்கவர். லசக்கிழார் 

இவசர ஈசன் அடியார் மேருசமயிசன எல்ோ 

உயிரும் மதாழ எடுத்து, லதசம் உய்ய திருத் 

மதாண்டத்மதாசக முன் ேணித்த திருவாளன் 

என்றும், மாதவம் மசய்த மதன்திசச 

வாழ்ந்திடத் தீதிோத்  திருத்மதாண்டத்மதாசக  

தரப்லோதுவான் எனவும் நம்ேியாரூரசர நயந்து 

ோராட்டுகிறார். 

  சுந்தரர் என்ற நம்ேியாரூரர் அருளிய 

திருத்மதாண்டத் மதாசகயின் வாயிோகத்தான் 

லசக்கிழார் மேருமான் மேரிய புராணம் ோடி 

நாயன்மார்களின் மேருசமகசள நல்லுேகம் 

அசனவரும் அறியும்ேடிச் மசய்தார் என்ேது 

வரோறு. 

 சுந்தரர் கண் ோர்சவ இழந்து இசறவன் 

திருமுன் ேிசழ உள்ளன. மோறுத்தருள்வீர் 

எனத் திருப்ேதிகம் ோடி ஊன்றுலகால் அருளப் 

மேற்றார். ேின் அவர் காஞ்சிபுரம் வந்து அங்கு 

ோடிய ேதிகம்தான் அவர் விழி மேறுவதற்கு 

வித்திட்ட ோடோகச் கூறப்ேடுகிறது. தக்லகசி 

என்ற, ேண்ணில் ஏகாம்ேர நாதசர காம்லோதி 

ராகத்தில் ோடப்மேறும் இப்ோடல் சுந்தரருக்கு 

இடது கண் ோர்சவ அளித்ததாகக் 

கூறப்ேடுகிறது. அதசன இங்குக் காண்ேது 

நமக்கும் நேம் ேயக்கும் என நம்ேோம். 

ஆேந்தான் உகந்து அமுது மசய்தாசன 

ஆதிசய அமரர் மதாழுலதத்தும் 

சீேந் தான் மேரிதும் உசடயாசனச் 

சிந்திப்ோர் அவர் சிந்சத உளாசன 

ஏேவார் குழோள் உசம நங்சக 

என்றும் ஏத்தி வழிேடப் மேற்ற 

காே காேசனக் கம்ேன் எம்மாசனக் 

காணக் கண் அடிலயன் மேற்றவாலற 
 

  ஏகாம்ேரநாதசன ஏகம்ேன் என்றும் கம்ேன் 

எம்மான் என்றும் அசழக்கப் மேறுவசதயும் 

உசமயம்சமசய ஏேவார் குழோள் உசம 

நங்சக என்றும் வழங்கப்மேறுவதும் அறியோம். 

ஏகம்ேரநாதர் தழுவக்குசழந்த நாதர் என்றும் 

அசழக்கப்மேறுகிறார். ஏகன் என்ேது ஒருவன் 

என்று கூறுவசத மாணிக்கவாசகரும் ஏகன் 

அலநகன் இசறவன் அடிவாழ்க என்ேதும் 

கம்ேன் என்ேது சிவனடியார் சிவமேருமாசனக் 

குறிக்கிறது என்ேசதயும்  இத்லதவாரம் மூேம் 

அறியோம். 

 

  கற்சறவார் சசடக் கம்ேன் எம்மாசன 

என்றும் கங்சகயாளசனக் கம்ேன் எம்மாசன 

என்றும் சுந்தரர் தன் திருப்ேதிகங்களில் 

ோடுகிறார். இராம காவியம் ோடிய கல்வியிற் 

சிறந்த கம்ேரின் மேயர் சிவனின் நாமத்சதக் 

குறிப்ேது என்ேது இதனால் அறியத்தக்கது. 

ஆேகாே நஞ்சிசனப் ேிரித்மதடுத்து விழுங்கி 

அமுதளித்த ஆதி சிவசன, லதவர்கள் வணங்கி 

வாழ்த்தும் மேரியாசன சிவனடியார்கள் 

சிந்சதயில் குடியிருக்கும் சீேசன காண்ே 

தற்காகலவ ோர்சவ மேற்றதாக நம்ேியாரூரர் 

இசறவசன வணங்குகிறார். அழகிய நீண்ட 

கூந்தசே உசடய உசமயம்சமயால் வணங்கப் 

மேறுேவசன, காேத்தால் அழிக்கமுடியாத 

காேசன வணங்கி நாம் அருள் மேறுவதற்காக 

ோடப்ேட்டலத இந்தத் திருப்ேதிகம். 

 

 

வளரும்... 

 

உலகதத்மிழ் | 18.11.2020   

 

ேதிகங்கனளப் ேடியுங்கள்! 

மசவ்விமச மாமணி ேிருமேி சமீே மமய்கண்டான் 
சுந்தரர் ததவாரம் - ஏழாம் திருமுறை 
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1.  11.11.2020 நாளிட்ட உலகத் தமிழ் 

இணைய இதழ் படித்து மகிழ்ந்ததன்.  

சென்ணைக் கிறித்தவக் கல்லூரியின் 

தமிழ்ப் தபரணவ நிணைவு விழாவில் (21.03.2018)

தபசிய நமது  மாண்புமிகு அணமச்ெர் அவர்களின் 

உணர சிைப்பாக இருந்தது.  

உணரயில் "தமிழ் சமாழியின் வளர்ச்சிக்காகத் தமிழ் 

வளர்ச்சித் துணை ொர்பில், அசமரிக்காவின் பாசுடன் 

நகரில் உள்ள உலகப்புகழ் வாய்ந்த ஆர்வர்டு 

பல்கணலக் கழகத்தில் தமிழ் இருக்ணகயிணை நிறுவிட 

10 தகாடி ரூபாணயத் தமிழ்நாடு அரசு 

வழங்கியுள்ளணதயும், தமிழ்நாடு அரசின் 2018-19ம் 

ஆண்டுக்காை நிதிநிணல அறிக்ணகயில் மாண்புமிகு 

நிதியணமச்ெர் மற்றும் துணை முதல்வர் தமிழ்சமாழி 

மற்றும் பண்பாட்ணடப் பாதுகாத்துப் பரப்புவதற்காக, 

தஞ்ொவூர் பல்கணலக்கழகத்தில் தமிழ்சமாழி 

விரிவாக்க ணமயம் உருவாக்கப்படும் 

என்றும்,இதற்சகை ஆண்டு நல்ணகயாக இரண்டு 

தகாடி ரூபாணய அரசு வழங்கும் என்றும் 

அதததபான்று ஒரு தகாடி ரூபாய் ஆண்டு நல்ணகயில் 

தமிழ்ப் பண்பாட்டு ணமயம் உருவாக்கப்படும்" 

என்றும் அறிவித்திருந்தணதயும் குறிப்பிட்டிருந்தது 

சிைப்தப.  

தமிழ்சமாழி வளர்ச்சிக்காக,தமிழ் வளர்ச்சித் துணை 

ொர்பில்  தமிழ்நாடு அரசு ஆற்றிவரும் அணைத்துப் 

பணிகள் மற்றும் திட்டங்கணள மக்களிடம் எடுத்துக் 

சகாண்டுதபாய் தெர்ப்பது நம் அணைவரின் 

கடணமயாகும் என்பதத மாண்புமிகு அணமச்ெர் 

அவர்களின் உணர நமக்குச் சொல்லும் பாடமாகும்.  

"ததமதுரத் தமிதழாணெ உலகசமலாம் பரவும் பரவும் 

வணக செய்தல் தவண்டும் "என்பது மகாகவி 

பாரதியின் ஆணையன்தைா... 

..... கவிஞர் தேரா நெல்றை  

2. உலகத் தமிழர்களின் 

நாடி நரம்புகணளத் 

தடவும் உலகத்தமிழிதழ் 

ஓங்கி வளரட்டும்! 

இளவல் முணைவர் 

அருள் நடராென் 

உண்ணம உணழப்பு 

ஊருக்கு நன்ணம 

செய்யட்டும்! 

..... புைவர் இளஞ்நெழியன் 

3. உலகத்தமிழ் 11.11.2020 இதழ் படித்து மகிழ்ந்ததன். 

பலருக்கும் பயனுள்ள பல கட்டுணரகள் மற்றும் 

தகவல்கள்.   தமிழ் வளர்ச்சித் துணை அணமச்ெர் 

மாண்புமிகு பாண்டியராென் அவர்களின் கட்டுணரயில் 

இந்தியாவில் 10 தகாடி மக்கள் தமிழ் தபசுகின்ைைர் 

என்பதறிந்து சபரிதும் மகிழ்ச்சி. 

..... நெய்ஞானி பிரோகர் ோபு 

4. சபரும்பாலாை தீயணைப்பு வீரர்கள் 

அசமரிக்காவில் தன்ைார்வலர்கள்என்பது சபரும் 

வியப்தப! பல புதிய செய்திகள் அடங்கிய 

அருணமயாை கட்டுணர. வாழ்த்துக்கள்!  

.....திரு.  அண்ணாதுறர, மிச்சிகன், 

அதெரிக்கா  

 

5.அசமரிக்க குழந்ணதகள் தீயணைப்பு 

பணிணய ஓர் கண்ணியமாை பணியாக 

கருதுவது ஆச்ெர்யமாக உள்ளது. அதுவும் 

மருத்துவர் மற்றும் விஞ்ஞானி 

இவர்களுக்கு ஈடாக தீயைப்பு பணி 

விளங்குவது மிக்க வியப்பு. இதத சிைந்த 

பணி எது என்ை தகள்விணய தமிழ் 

நாட்டில் தகட்டால் மாைவர்களிடம் 

தகட்டால் என்ை பதில் வரும் என்று நிணைத்து 

பார்கிதைன். மாவட்ட ஆட்சியர், மருத்துவர், கைணி 

சபாறியாளர் ... இப்படித்தான் பதில் வரும்.   

.....திரு. சித. சிதம்ேரம், நென்றை  

 

6.இரட்ணடக் தகாபுர அருங்காட்சியம் 

பார்த்துள்தளன், மிகவும் உைர்ச்சிவெப்படச் செய்யும் 

அருங்காட்சியகம். தீயணைப்பு வீரர்கணள 

ஆதரிப்பதும், மதிப்பதும் நம் கடணம.   

.....திரு. ராஜநரத்திைம், இ. ஆ. ே. (ஓய்வு), நென்றை  
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7. The poem "I didn't expect to sur-
vive" by Louise Gluck inwardly as-
serts Mother Earth's wait for a pro-
found release of what she had 
been withholding in for long.  

The key word  " again " suggests the inevitable re-
cursion of birth-birth cycle willingly suspending 
Death!  

It is philosophic  golden bough of cyclic re-
enactment souls are capable of in encountering 
death. 

Maternal wins.  

Nature is Never Spent. 

Punarapi jananam has precedence over cessation 
of possibilities.  

Gluck sounds Upanishadic, Judaeo-Christian,  res-
urrectionary in her lyrics.  

Nothing like this maternal " again ". again and 
again, in this verse, more compassionate than a 
mother herself!  

I am happy the verse of Gluck highlighted in 
ulagattamizh 11-11-2020 betides fortune to a 
world stuck in angst! 

Seethai Meykantaan's Pathikangalai Patiyungal -- 
 
Appar's hymn on Poontutrutthi cited has pious ac-
cusatives of recollection . That   _"இரண்டாம் 

தவற்றுணம " in  the hymn banks on the Cauvery 

delta! (eight times) I felt fascinated by that illustra-
tion and rendered it in English: 
 
Gushing Ganga He stayed on His matted locks; -1 
Heart mine He opened to focus on Him  ever;-2 
Me He taught all I hadn't learned hitherto in lore;-3 
To me He showed all I had seldom seen before;-4 

 
To me He Spoke words numinous  I had little heard;

-5 
Holy Pharmacon is He to have me cured of                 
chronicills;                      -6 
Taken me He had and governed me ever as His  
Servitor;               -7 
Him abiding in Floral Poonturutthi,           -8 
I, truly I, beheld, Him visavis! 
 

….. தேராசிரியர் எஸ்.ெங்கரொராயணன், 

கும்ேதகாணம் 

 

8. நல்ல அருணமயாை கட்டுணர.அசமரிக்க மக்கள் 

நன்மதிப்ணப  தீயணைப்பு வீரர்கள் சபரிதும் 

சபறுகின்ைைர் என்பணத அறிய ஆச்ெரியமாகவும் 

மகிழ்ச்சியாகவும் உள்ளது. அதததவணளயில் 

இந்தியாவில் தீயணைப்புத்துணை சபரிய கட்டிடங்கள் 

கட்டுவதற்கு என்ஓசி, பட்டாசு கணடகள் ணவப்பதற்கு 

என்ஓசி, சபரிய ஜவுளி நிறுவைங்கள் 

சதாடங்குவதற்கு என்ஓசி எை என்ஓசி வழங்கும் 

நிர்வாகத் துணையாக  சபரும்பாலும் 

தீயணைப்புத்துணை உள்ளது என்ை ஆதங்கம்  

சபாதுவாக உள்ளது. இணதயும் மீறி தீயணைப்பு 

பணியில் ஈடுபடும் வீரர்கள் ஆற்றும் பணி  சபருணம 

தருவதாக உள்ளது என்பதும் உண்ணம.  

.....திரு. ஆவுறையப்ேன்,  

நென்றை  

 

9. தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு வீர வைக்கம்!   

.....திரு. ரா. தவங்கைசுப்ரெணியன்,  

கல்லிறைக்குறிச்சி  

 
10. கிளிக் லூயிஸ் தநாபல் பரிசு சபற்ை கவிஞர் 

கட்டுணர அருணம.  அவரின் 

கவிணதகணளயும் வழங்கியணமயும் 

மிகவும் அருணம.  தஜா ணபடன், சென்ணை 

மாதரசி கமலா ஹாரிஸ் உலகத் தமிழ் 

முகப்பில் மின்ைலாய் ஆதிக்க இருளிணை 

அகற்றி ஒளி பாய்ச்சியது. உலகத்தமிழ் 

மின்ைதழ்ப் பணி ஓங்குக.   

..... தேராசிரியர் வா.மு.தெ.ஆண்ைவர், 

ேச்றெயப்ேன் கல்லூரி, நென்றை.  
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அங்கிங்சகைாதேடி இங்கிலாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  “இது ேடு சாதாரணம், எனதருசம வாட்சன்!” 

  இேண்டன் லேக்கர் மதருவில் 221B என்ற 

முகவரியில் இன்று இருக்கிலறாம். புசகக்குழல் 

உதடுகளிேிருக்க, மசர்ோக் ஓம்சின் குரல் 

புசகலயாடு  லசர்ந்து மவளிலய வருகிறது.  

அவரருகிலேலய இருந்தும், ‘துப்ேறியும் 

கசதகளின் கடவுளான’ ஒம்சினாலும் கூட 

எங்கசள காண முடியவில்சே [நன்றி: 

ஊர்ச்சுற்றல்!].  

 

 

 இந்தத் துப்ேறியும் கசதகளின் 

ஆசிரியரான சுகாட்ோந்து எழுத்தாளர் சர். ஆர்தர

கானன் டாயில் [Sir Arthur Conan Doyle], 

கசத மாந்தர்களான மசர்ோக் ஓம்சும் [Sherlock 

H o l m e s ] ,  வாட்சனும் [ D r  W a t s o n ] 

இந்த இல்ேத்தில் வாழ்ந்து, லேசி, இயங்கு 

வதாக கசதசய அசமக்கிறார்.  

  கசதயில் வரும் முகவரியில் மசர்ோக் ஓம்சின் 

காட்சியகத்சத இன்று அசமத்திருக்கிறார்கள். 

அந்த அளவிற்கு இந்தப் ோத்திரம் புகழ்ச் 

சிகரத்சத மதாட்டிருக்கிறது. இந்தக் கற்ேசன 

ோத்திரங்கள் நிசமாக காட்சியகத்தில் வாழ்வது     

லோே முகவரிப் ேேசகயும் இருக்கின்றன.  

உள்லள கசத விவரிப்ேிற்லகற்ே மமழுகு 

மோம்சமகளும், தளோடங்களும் உள்ளன. 

  ல ாசப் மேல் என்ற அறுசவ சிகிச்சச 

நிபுணரிடம் சிே நாட்கள் ேணியாற்றுகிறார் 

டாயில்.                   அவரது   குயித்தியான நசட, உசட,  

ோவசனகளும்,  நுணுக்கமான அறிவியல், 

தடவியல் சார்ந்த அணுகுமுசறயும் ஈர்க்க, 

அவசர ஒட்டிலய ஓம்சின் ோத்திரத்சத 

வடிவசமக்கிறார்.  

 

 மற்மறாரு புகழ்மேற்ற சுகாட்ோந்து எழுத்தா

ளரான ஆர். எல். சிடீவன்சன், கடிதம் ஒன்றில் 

‘கசதகள் அருசம.  இந்த  ஓம்சு எனது நண்ேர்   
ல ா  மேல் தாலன?’ என்று டாயிேிடம் 

வினவுகிறார்.   

 

  அண்ணல் காந்தியடிகள் மதன் ஆப்ேிரிக் 

காவில் வாழ்ந்த காேத்தில் டாயிலும் அங்லக 

மசன்று லசசவகள் புரிகிறார். அவர் ஆற்றிய 

லசசவகளுக்காக அவருக்கு அரச அங்கீகாரம் 

வழங்கப்ேடுகிறது [Knighthood]. 

 

  அந்தக் காேத்தில் ஏசழ மவள்சளயர்கள் 

ேேர் இந்தியாவிலும் வேம் வருகின்றனர். 

அவர்கசள கீழ்த்தரமான, திறனில்ோ 

மனிதர்களாக ோர்க்கின்றனர் ஆங்கிலேயர்.  

 

  ஆளும் மவள்சளயர்கள் லமோனவர்கள் 

என்ற கட்டசமப்சே லகேி மசய்வசதப் லோே 

அசமகிறது இந்தியாவில் அவர்களது இருப்பு. 

‘மதாழிற்சாசேயின் சிம்னி புசக லோன்றவர்கள் 
இவர்கள்’ என்லற இவர்கசள விவரிக்கின்றனர்.  
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  இரட்யர்டு கிப்ளிங்கின் நண்ேரான டாயிலும் 

அக்காேத்தவசரப் லோே இந்த ஏகாதிேத்திய 

சிந்தசனகசள மகாண்டிருக்கிறார். அதன் ஒரு 

வடிவமாக, தருக்கம், உணர்ச்சிசய மவளிக் 

காட்டாத தன்சம, அறிவியல் அணுகுமுசற, 

மனவேிசம, எசதயும் உற்று லநாக்கும் காரியப் 

ோர்சவ லோன்ற ‘விக்லடாரிய ஆண்சமயாக’ 

கருதப்ேட்ட குணங்களுடன் மசர்ோக்  ஓம்சின் 

ோத்திரத்சதயும்  வடிவசமக்கிறார்.   

  “தியாகம், உண்சம லோன்ற ோரம்ேரிய ோரதக் 

குணங்கசளயும் கடந்து காந்தியடிகளின் 

அணுகுமுசற மவற்றி அசடந்ததற்கு காரணம் 

அவர் இேண்டனில் வாழ்ந்து ஆங்கிலேயர்களின் 

இந்தச் சிந்தசன முசறகசள எல்ோம் 

சாதுரியமாக புரிந்து சவத்திருந்தது தான்” 

என்கிறது காட்சியின் நடுலவ தகவல் ேிறவி. 

  “விடுதசேப் லோராட்டத்தின் உட்ேிரிவு 

களும், மாற்றுச் சிந்தசனகளும் ஒருங்கி 

சணகிற புள்ளியாக அண்ணல் காந்தியடிகள்     

விளங்கினார். அதாவது மகான் சீரடி சாயிோோ 

மசான்னசதப் லோே ‘அதற்மகன லதர்ந்மதடுக் 

கப்ேட்ட மனிதனாக  இந்தியாவில் வந்து 

நின்றார்” என்கிறது ஊர்ச்சுற்றல். 

 ஆரிய  திராவிட கட்டசமப்சே ஏற்ேடுத்திய 

நாட்களில் ஆங்கிலேயர்கள் ேயன்ேடுத்திய         

 ‘மந்தமான    திராவிட இனம்’  என்ற மோய்யின்  

மதாடர்ச்சியாகலவ   காந்தியாரின்  இயக்கத்சத  

ேதில் விசன எதிர்ப்பு அல்ேது மசயேற்ற 

எதிர்ப்பு (passive resistance) என்று    அசழக் 

கின்றனர்.  
 

ேரணி ோடப்மேற்ற இனம் எப்ேடி மந்த இனமாக 

இருந்திருக்க முடியும் என்ற சிறிய  

லயாசசனயும் இல்ோமல் லமசடயிலேலய தக்க 

ஆதாரமின்றி சகேர் கால்வாய், ஆரியர்,  

திராவிடர் என்று லேசுகிறார்கள்”.  

 

 காந்தியடிகளுக்கு மவள்சளயர் சூட்டிய அந்

தப் மேயர் ேிடிக்கவில்சே. தனது இயக்கம்  மசய

ேற்றது அல்ே; உண்சமச் சத்தி நிரம்ேியது  என

அசத சத்தியாகிரகம் என அசழக்கிறார். 

  திடீமரன எழுச்சிக் குரல் ஒன்று எழுந்தது. 

அண்ணல் காந்தியடிகசளப் ேற்றி தான் ேடித்த 

 இந்தக் கவிசதசய அங்லக முழங்கு 

கிறாள் இேக்கியம்; 

லகாடி ஆண்டுகளின் உண்சமசய வார்த்து 

இேட்சம் ஆண்டுகளின் மனிதத்சதக் லகார்த்து 

ஆயிரம் ஆண்டுகளின் கோச்சாரம் லசர்த்து 

நூறாண்டுகளின் அடிசமத்தனத்சத அறுத்த 

எண்ேதாண்டு அறக்கத்தி நீ. 

என்றும் எரியும் அறத்தீ நீ! 

 

(‘கதவு இல்ோத கருவூேம்’, 2013) 

 

 

   (ேயணப்ேடுலவாம் )  
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