
இதழ் - ௩௰    

உலகத்தமிழ் 

ISSN 2581-9712 

ததமதுரத் தமிதழோசை உலகமமல்லோம் பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2051 01.07.2020 
 

முப்பது முகமுடையாய்  
முன்டைத் தமிழுக்குப் பபருடம சேர்த்தாய்! 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

தமிழ் வளர்ச்ேித்துடை— பகாள்டக விளக்கக் குைிப்பு - மாண்புமிகு அடமச்ேர் உடை 

04 

ஆேிரியர் உடை! 
05 

ஆங்கிலவாணி! 

06 

ஏழுகைலுக்கு அப்பால்! 

07 

அவ்வப்சபாது! 

08 

அபமரிக்க இந்தியர்களின் அளப்பரிய ஆற்ைல்! 

09 

எண்பணன்ப ஏடை எழுத்பதன்ப! 

12 
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  பேரவைத்தவைைர் அைர்கபே, தமிழ் 

ைேர்ச்சித்துவை ததொடர்ேொன அைிக்வகவை 

நொன் ததொடர்ந்து குைிப்ேிட ைிரும்புகிபைன்... 

 

அைிைிப்பு - 34   

   தஞ்சொவூர் தமிழ்ப் ேல்கவைக் கழகத்தில் 

உைகத் தரத்தில் நொடகத்துவைைின் கட்டவமப்பு 

ைசதிகள் ரூேொய் 29 இைட்சத்து 50 ஆைிரம் 

தசைைில் பமம்ேடுத்தப்ேடும். 

 

  மொண்புமிகு இதை ததய்ைம் புரட்சித்தவைைி 

அம்மொ அைர்கேின் ஆசியுடன், மொண்புமிகு 

தமிழ்நொடு முதைவமச்சர் அைர்கேின் 

ஆவைப்ேடி உைகதமங்கும் ைொழ்கின்ை 

தமிழர்கேின் நொடகக் கல்ைி ஆர்ைத்வதத் 

தூண்டும் ைவகைில் உைகிபைபை முதுகவை 

நொடகக் கல்ைிவைத் தொய்தமொழி தமிழில் 

ைழங்கும் ஒபர துவை தமிழ்ப் ேல்கவைக்கழக 

நொடகத் துவைைொகும். இத்தவகை முதுகவை 

நொடகக் கல்ைிவைப் ேடித்து அைிந்துதகொள்ைது 

என்ேவதைிட முழுக்க முழுக்கச் தசய்முவை 

சொர்ந்த புைம் என்ேதொல் பமவடப் தேொருள்கள், 

ஒப்ேவனப் தேொருள்கள், அரங்க நிருமொைப் 

தேொருள்கள், உவட ைடிைவமப்புப் தேொருள்கள், 

இவசக் கருைிகள், அரங்க ஒேி ைிேக்கு, 

அரங்க ஒைிக் கருைி, நடிப்ேிற்கொன துவைக் 

கருைிகள் இவைபை அடிப்ேவடைொன 

பதவைைொக உள்ேன. இைற்வைக் கருத்தில் 

தகொண்டு தமிழ்ப் ேண்ேொட்டு வமைத்தில் மரபு 

ைழி நொடகக் கவை ைகுப்புகள் ததொடங்கப் 

தேற்றுக் கொதைொைிக் கொட்சி ைழி உைகேொைிை  

அேைில் தகொண்டு தசல்ைைதற்கு நொடகத்  

துவைைின் கட்டவமப்ேின் ைசதிகள் பமம்ேடுத் 

தப்ேடும். இதற்தகனத் ததொடர் தசைைினமொக 

ரூேொய் 1 இைட்சத்து 50 ஆைிரமும் ததொடரொச் 

தசைைினமொக ரூேொய் 28 இைட்சமும் ஒதுக்கீடு 

தசய்ைப்ேடும். 

 

அைிைிப்பு - 35 

   தமிழ்ப் ேல்கவைக்கழகக் கல்லூரி 2020-

2021 ஆம் கல்ைிைொண்டு முதல் ரூேொய் 39 

இைட்சத்து 28 ஆைிரம் தசைைில் நிறுைப்ேடும். 

  மொண்புமிகு இதை ததய்ைம் புரட்சித் தவைைி 

அம்மொ அைர்கேின் ஆசியுடன், மொண்புமிகு 

தமிழ்நொடு முதைவமச்சர் அைர்கேின் 

ஆவைப்ேடி தஞ்சொவூர் தமிழ்ப் ேல்கவைக் 

கழகப் பேரொசிரிைர்கவேக் தகொண்டு 2020-

2021 ஆம் கல்ைிைொண்டு முதல் தமிழ்ப் 

ேல்கவைக் கழகக் கல்லூரி நிறுைப்ேடும். 

இதற்தகனத் ததொடர் தசைைினமொக ரூேொய் 26 

இைட்சத்து 28 ஆைிரமும், ததொடரொச் 

தசைைினமொக ரூேொய் 13 இைட்சமும் ஒதுக்கீடு 

தசய்ைப்ேடும். 

 

 

 

ைேரும்... 

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை - கைொள்றை விளக்ைக் குறிப்பு   
சட்டப்பேரறவ உறர- 24.03.2020 

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

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்
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  உைகத் தமிழ் ைொர இதழொக உருதைடுத்துத் ததொடர்ந்து இன்று முப்ேதொம் இதழ் மைர்கிைது. 

இதன் முதல் இதழ் 11.12.2019 (திருைள்ளுைர் ஆண்டு 2050) அன்று மைர்ந்தது.  மொண்புமிகு  தமிழ் 

ைேர்ச்சித்துவை அவமச்சரும், மதிப்ேிற்குரிை அரசு தசைைொேருமொக  அேித்த ஊக்கத்தில் அரிை 

சிந்தவனப் தேட்டகமொக உைகத்தமிழ் உருக்தகொண்டது. தகொடிை தகொபரொனொைின் துைரப் ேிடிைில் 

உைகபம ைருந்திை நிவைைிலும், ஊரடங்கில் உவழப்ேவனத்தும் ஆர்ைம் இழந்த கொைத்திலும் 

ததொடர்ச்சிைொக ைழங்கி வைைகத்தொர் இன்புை உதைிை என் குழுைினர் அவனைருக்கும் முதற்கண் 

நன்ைி. 
 

  பதமதுரத் தமிபழொவச உைகதமைொம் ேரை பைண்டும் என்ை ேொரதிைொரின் கனவை நனைொக்கும் 

ைிதமொக பமற்தகொள்ேப்ேட்ட முைற்சி இது. ேன்னொட்டு ஆய்வுக் கருத்பதொைிைங்கவே தொங்கி, 

ஒேிர்ந்தும் மிேிர்ந்தும் ைொரந்பதொறும் ைைம் ைந்தது. ஏைத்தொழ ஒரு இைட்சத்திற்கும் பமைொன 

ேொர்வைைொேர்கேின் கைனத்வதக் கைர்ந்துள்ேது.    உைகம் என்ை தசொல் தமிழிைக்கிைங்கேில் 

தவைவமச் தசொல்ைொகத் திகழ்கிைது.  உைகம் என்ேதுதொன் ைொய் திைந்ததும் ைரும் 

தேொன்தமொழிைொகும். தன் முதல் கட்டுவரைில் பேரொசிரிைர் ைொ.மு.பச.முத்துரொமைிங்க ஆண்டைர் 

சுட்டிக்கொட்டி கருத்பதொைிைங்கவே திைந்து வைத்தொர். 
 

  மொண்புமிகு தமிழ் ைேர்ச்சித்துவை அவமச்சரின் ஆங்கிை உவர ைீச்சுகேின் தமிழொக்கக் 

கட்டுவரகள், ஔவைைொரின் ஆத்திசூடிைின் ேைனுள்ே ேன் தமொழிதேைர்ப்புகள், உவரபைந்தர் 

அைர்கேின் கிவடத்தற்கரிை கட்டுவரகள், தேொதுமக்கள் நைம் நொடிப் புதுவமைொன கருத்துகவேப் 

புகலும் ஆசிரிையுவரகள், தரைி பேொற்றும் தனிநொைக அடிகேொரின் தமிழ்த்தூது, பைதிைிைற் 

தசொற்கேின் சீர்தர ஒைிதேைர்ப்பு, அைிஞர் மருதநொைகம் ைவரயும் ஆய்வுக்கட்டுவர, ேிதரஞ்சு 

கவைக்கழகம் ேற்ைிை முவனைர் ந.அருேின் ேைைக் கட்டுவர, தசல்ைத்துட் தசல்ைம் 

தசைிச்தசல்ைம் என்ை தவைப்ேில் ேல்பைறு நிகழ்வுகேின் அவழப்ேிதழ்கள், மொண்புமிகு அவமச்சர் 

அைர்கள் 24.01.2019 ஆம் நொேன்று ஐக்கிை நொடுகேின் கவைப் ேண்ேொட்டுத்துவை அவைைில் 

ஆற்ைிை அரிை உவர, ஐபரொப்ேிைப் புைம் ேற்ைிை ஆய்வுக்கட்டுவர, தமிழ்க்கடல் உ.பை.சொ. ேற்ைிை 

சிைப்புப் ேகுதி, ேரிதிமொற் கவைஞர் எழுதிை கிவடத்தற்கரிை கைிச்தசல்ைம் எனவும், கனடொ அைிஞர் 

தசல்ைகுமொரின் கைிதைிைைின் தமிழொக்கம், ேதிகங்கவேப் ேடியுங்கள் என்று சமைத் தமிழ் ேற்ைிை 

சுவைைொன கட்டுவரகள், அதமரிக்க நொட்டிைிருந்து பசொமதை.பசொமசுந்தரம், ேிரொன்சிைிருந்து 

சச்சிதொனந்தம்  என ேல்பைறு அங்கங்கவேத் தொங்கி இந்த இதழ் உைதகங்கும் தசன்றுள்ேது. 
 

  அழகிை ேை ைண்ை ஓைிைங்களும், அரிை ஒேிப்ேடங்களும், தமிழ்ைேர்ச்சித்துவைைின் 

அேப்ேரிை ேைிகவேப் ேற்ைிை தசய்திகவேயும் மக்களுக்குக் தகொண்டு பசர்க்கும் ேைிவைச் 

தசய்து ைருகிைது.   
 

  தவைப்புத்பதொறும் தமிழ் எண்கள் ைடிைம் தகொண்ட தனிப்தேரும் இதழ்கேொக உைகத்தமிழ் உைொ 

ைருகிைது.    பதர்ந்தைர் பேொற்றும் அைிஞர் ைழிைில் நடந்துச் தசல்பைொம். அைிஞர்கேின் 

அரைவைப்பும், உைகச் சிந்தவனைொேர்கேின் ஊக்க உவரயும் எங்களுக்கு உரமொகும். 

இல்ைொதொர்க்கு இல்ைொதன இல்வை என்ை ததொடபர நிவனைில் நிழைொடுகிைது. தைல்க உைகத்தமிழ்!  

 

ஆசிரியர் உறர ! 

அருடமயில் எளிய அழகு! 
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ஆங்கில வொணி !   

தவத்திரு விபுலாைந்த அடிகள் 

  சொமன்ைொல் என்னும் ஆசிரிைர் எழுதிை 

'இந்து அதமரிக்கொ' என்னும் நூைிபை ேை 

சொன்றுகபேொடு இவ்வுண்வம நிறுைப்ேட்டி 

ருக்கிைது.  அஃது ஒரு ேொைொக, பமனொட் 

டொரொகிை தகொைம்ேசு மீகொமன் அதமரிக்கொவைக் 

கண்டுேிடித்த ேின்னர் இசுேொனிைொ பதசத்து 

மக்கள் துைக்கிைந்திபைொடுச் தசன்று மத்திை 

அதமரிக்க மன்னவரத் தந்திரத்தொலும் ேவட 

ைன்வமைொலும் சிவைப்ேடுத்தி, அைர்கள் 

குைித்து வைத்த தேொன்வனக் கைர்ந்து 

தகொண்டு தம்மூர்க்கு ைந்தனர். 

  ஆங்கிை நொட்டினரொகிை கடற் தகொள்வேைர் 

இவடைில் நின்று, அப்தேொன்னில் ஒரு 

ேகுதிவைக் வகப்ேற்ைிக் தகொண்ட தம்மூர்க்குச் 

தசன்ைனர்.  அஃதன்ைியும் எைிசதேத்து 

இரொைிைின் அரசிைைொற்ைைினொபை, ஆங்கிை 

நொட்டுச் ேவட அைிகள்  சிை பேொர்க் 

கேங்கேிபை, இருேொனிை பசவனகவே தைற்ைி 

தகொண்டன.  ஐபரொப்ேொைின் பமற்குக் கவரைில் 

உேைொகிை பேொர்த்துக்கல், ேிரொஞ்சு, ஒல்ைொந்து 

நொடுகள் கடல் ைர்த்தகத்தினொபை தேொருேீட்டி, 

தேொருளும் கப்ேற் ேவடயுந் திரட்டிை ைவகைில் 

ஆங்கிை நொபட முன்னைிைில் நின்ைது.  

 

 

 பமனொட்டொர் அைிவு ைிசொைிப்ேதற்குரிை 

மற்தைொரு நிகழ்ச்சி அரொேிை பதசத்திபை 

நிகழ்ந்தது.  திருநொவுக்கரசு சுைொமிகள் நமது 

நொட்டிைிருந்த கொைத்திபை அரொேிை நொட்டு 

மக்கமொ நகரிபை  நேி நொைகம் அைதரித்தொர்.   

  நேிகள் நொைகப் தேருமொனின் சீடர் 

ேரம்ேவரைில்   ைந்பதொர்     பமற்பகயுள்ே    ேை    

நொடுகேிபை ஆவை தசலுத்தி அரசு 

புரிந்தபதொடுகூட, அைிதைொேி ைிேங்குமொறுஞ் 

தசய்தொர்கள்.  கிருத்துநொதர் கொைத்திற்குப் ேை 

நூற்ைொண்டு கேின் முன்பன, ைைனபுரத்தில் 

ைொழ்ந்த அைிஞர்கள் இைற்ைி வைத்த அரிை கவை 

நூல்கள் அரொேிைர் ைழிைொக பமனொட்டிபை ேரைி 

அைிதைொேி ேரப்ேிைன.  ைைனைொைிைின் 

தசல்ைப் புதல்ைிைருள் ஒருைரொக ஆங்கிைைொைி 

உதித்தொள்.  

 ஆண்டைன் ஒருைபனைொைினும் ேற்ேை நொட்டு 

மக்கள் அைனுக்குப் ேற்ேை திருநொமங்கவேத் 

தந்து ைழிேடுமொறுபேொைச் தசொல்ைின் 

கிழத்திைொகிை கவைைொைியும் ேற்ேை நொட்டு 

தமொழிச் சொர்ேினொபை ேற்ேை உருைங்கவே 

ைகித்தொள்.  ஆதிைிபை நொன்முகக் கடவுேது 

நொைிைிருந்து பைதத்வத ைருேி, இவடக் 

கொைத்திபை பைதைிைொசரது நொைினின்று 

மொேொரதத்வதத் பதொற்றுைித்துக் கொேிதொசவன 

யுள்ேிட்ட உத்தமக் கைிகேது நொைிபை கேி 

நடனம் புரிந்தொள் ைடகவைைொைி. 

 

ைேரும்... 
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அைசை மைதவல் 

Forget not Charity 

 ال تنس الصدقة

勿忘善行  

ധര്മ്മം ചെയ്യാന ് ചെയ്മറക്കരുത്  

दानशीलता कभी न भूलें |  
ధర్మాన్ని ఎల్ల ప్పుడూ మరవక చెయ్యవల్ెను  

ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಯದಲ್ಲಾ ರ್ರೆಯದೆ ಮಲಡಬೇಕನ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्ततचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭಲಡಿ 

 

 

கானத்து மலைக ளுண்டு - எந்தக் 

காைமும் ஓரிடம்விட்டு நகர்வதில்லை 

மமானத்தி மையிருக்கும் - ஒரு 

மமாழியுலை யாதுவிலை யாடவருங்காண்! 

ஏழு ைடலுக்கு அப்ேொல்! 
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 நம்ேிக்வக ைேர்ந்தொல் நட்பு மைரும்.  நட்பு மைர்ந்தொல் சங்கம் அவமயும்.  சங்கம் அவமந்தொல் 

தமிழ் தசழிக்கும்.  இந்த ைவகைில் உைகத்வத ஒன்ைொக அரைவைக்கும் உைர்ந்த ேைிவை ைி.ஜி.ேி. 

உைகத் தமிழ்ச் சங்கம் நடத்துகிைது.  நம்ேிக்வகைினொபைபை ைைிகத்வத ைேர்த்து நொட்டில் 

புகழ்தேற்ை நிறுைனம் ைி.ஜி.ேி. நிறுைனமொகும். 

 நூறு ேைிகளுக்கு நடுைில் எங்பக தமிழ் என்ைொலும் அங்பக ைந்து அமர்ேைர் ைி.ஜி.ேி. 

அண்ைொச்சி ஆைொர்.  தமிபழொடு தன்வன இவைத்துக்தகொண்ட தகுதிைொல் ைி.ஜி.ேி. உைகத்தமிழ்ச் 

சங்கத்வத உருைொக்கியுள்ேொர்.  தமிழுக்கு உைவு தொன் அடிப்ேவட உைைினொல் புைைர் 

தேருமக்கவேப் ேரிபைொடு அணுகும் ேழக்கம் ைேரும். 

 புைைர்களுவடை ததொழிபை ஒன்ைொகக் கூடுைதும், ேின்னர்ப் ேிரியும்பேொது 

தொம் தேற்ை அனுேைப் ேொடங்கவே நன்ைொக நிவனவு கூர்ைதுமொகும் என்று 

திருக்குைள் கொட்டுகிைது.  தேரிைொவரத் துவைக்பகொடல் என்ேது கூடச் 

சங்கத்தொல் ைிவேயும் ேைன்தொன். 

 ைி.ஜி.ேி. உைகத்தமிழ்ச் சங்கம் இைக்கிை ைேர்ச்சிக்குப் ேைிைொற்றுைபதொடு 

புதுைவகைொகச் சுற்றுைொ ஏற்ேொடு தசய்து தமிழொர்ந்த நட்பு ைட்டத்வத 

உைகதமங்கும் ைேர்த்து ைருகிைது.  தசொல்ைொல் இேங்பகொைடிகள் 

புகழ்தேற்ைது பேொை, பசரன் தசங்குட்டுைன் கல்ைொல் சிவை நிறுைிப் புகழ் 

தேற்ைொன்.  தசைொைிைர் ைி.ஜி.சந்பதொசம் அண்ைொச்சி, பசரன் 

தசங்குட்டுைவனப் பேொைத் திருைள்ளுைர் சிவைகவே ைழங்கும் 

தசம்மைொகத் திகழ்கிைொர். 

 தேொங்கும் தமிழ் உைர்ச்சிக்கு ைி.ஜி.ேி. உைகத் தமிழ்ச் சங்கம் ஒரு ைற்ைொத பேரொைொகும். 

 தமிழ் ைேர்ச்சி ைிவேச்சல் கண்டு ைரும் ைி.ஜி.ேி. உைகத் தமிழ்ச் சங்கம் தைள்ேி ைிழொவைக் 

தகொண்டொடுகிைது. தைள்ேி ைிழொ தநஞ்வச அள்ளும் ைிழொைொக அவமை ைிரும்புகிபைன். 

 தைள்ேி ைிழொவுக்கு என் மனமொர்ந்த ைொழ்த்துகள். 

அவ்வப்பேொது!  

முடைவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

XII 

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   

பவள்ளி விழா பநஞ்டேயள்ளும் விழா! 
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  ததொவைதூர ஓட்டப் ேந்தைம் என்ைொபை நம் 

நிவனைிலும், உைகப்பேொட்டிகேில் தைற்ைி 

ைொவக சூடிைைர்கள் ேட்டிைைிலும் நிவைந்து 

இருப்பேொர்  எத்திபைொப்ேிை, தகன்ை ைீரர்கள் 

ஆைர். அது பேொன்று, அதமரிக்கொைில் 

'எழுத்துருத் பதனீ' (Spelling Bee) என்ைொபை 

நிவனைில் ைருேைர்கள் இந்திை அதமரிக்கர்கள் 

என்ை நிவை உருைொகி ைருகிைது. கடந்த 

ேன்னிரண்டு ைருடங்கேொகத் ததொடர்ந்து 

அதமரிக்கத் பதசிை 

எழுத்துருத் பதனீப் 

பேொட்டிகேில் அதமரிக்க 

இந்திை இவேஞர்கள் 

தைற்ைி தேற்று ைருைதொல், 

இப்பேொட்டிவை "அதமரிக்க 

இந்திைர்கேின் ஒைிம்ேிக்சு" 

எனக் குைிப்ேிடுமேைிற்கு 

அதமரிக்கொைின் கைனம் அதமரிக்க 

இந்திைர்கள் மீது திரும்ேியுள்ேது. 

  2019-ஆம் ஆண்டுப் பேொட்டிைில்  ஐந்து 

மிகக் கடினமொன இறுதிச் சுற்றுகளுக்குப் 

ேிைகும்  எட்டு இவேஞர்கள் நிகர் நிவைைில் 

இருந்ததொல், அந்த எட்டு இவேஞர்களுபம 

தைற்ைி தேற்ைைர்கேொக அைிைிக்கப்ேட்டனர். 

அைர்கேில்  ஏழு பேர் இந்திை மரபு ைழிைினர்!  

 

 

 

 

   

 உலகதத்மிழ் | 01.07.2020  

  1925-ஆம் ஆண்டு ததொடங்கிை 

இப்பேொட்டிைின் ைரைொற்ைில், தைற்ைி தேற்ை 

முதல்  அதமரிக்க இந்திைர் என்ை தேருவம  

ேொலு நடரொஜன் என்னும் ேதிமூன்று ைைது தமிழ் 

இவேஞவரச் சொரும்.  அைர் தைற்ைி தேற்ை 1985

-ஆம் ஆண்டிைிருந்து சமூகப் தேருவமபைொடும், 

"எங்கேொலும் முடியும்" என்ை ஊக்கத்பதொடும் 

கேத்தில் குதித்தனர் எண்ைற்ை அதமரிக்க 

இந்திைக் குடும்ேத்தினர்.   

  நடனம், இவச, ைிவேைொட்டுகளுக்குப் ேைிற்சி 

எடுப்ேதுபேொல் எழுத்துருத் பதனீப் பேொட்டிக்குப் 

ேைிற்சி எடுத்துப் ேங்கு தேரும் இந்திை 

அதமரிக்கரின் எண்ைிக்வக கூடிக்தகொண்பட 

இருக்கிைது. கடந்த சிை ஆண்டுகேில் இப் 

பேொட்டிகேில் ேங்கு தேற்பைொர்கேில் 25              

சதைிகிதத்தினர் இந்திை அதமரிக்கர் என்ேதில் 

ைிைப்பேதுமில்வை. “பேொட்டி எனக்கும் ஆங்கிை 

அகரொதிக்கும் தொபன தைிர மற்ை இவேஞர்கள் 

உடனல்ை” என்கிைொர் ஒரு தைற்ைிைொேர். 

 

 

 
அகெரிக்ை இந்தியர்ைளின் அளப்ேரிய ஆற்ைல்! 

முடைவர் சோமபல சோமசுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 
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  அதமரிக்க மக்கள் ததொவகைில் ஒரு சத 

ைிகிதபம உள்ே இந்திைர்கள் எப்ேடி 

ைருடந்பதொறும் தைற்ைி தேறுகிைொர்கள்? 

அைர்கேின் மரபு அணுக்கேில் இந்தச் சிைப்புத் 

திைனுக்கொன அைிகுைிகள் உள்ேனைொ? என்ை 

ைிைப்பும், ஆதங்கமும் அதமரிக்கர்கேிவடபை 

இல்ைொமைொ இருக்கும்?   

 

 

 எழுத்துருத் பதனீப் பேொட்டிக்குத் தைொர் 

தசய்ைது ஒரு கூட்டு முைற்சி.  இந்திைக் 

குடும்ேங்கேில் அம்மொ, அப்ேொ, உடன் 

ேிைந்பதொர் அவனைரும் துவை நின்று 

உதவுைது தைற்ைிைொேரின் இரகசிைங்கேில் 

ஒன்று. உைர் கல்ைி தேற்ை தேற்பைொரின் 

அரைவைப்ேில் ைேர்ைதொலும், அைர்கவேப் 

பேொல் ைொழ்ைில் தைற்ைி அவடை 

பைண்டுதமன்ை தொக்கம் இருப்ேதொலும், 

ஆங்கிைம் தைிரப் ேிை தமொழிகள் 

ததரிந்திருப்ேதொலும் எழுத்துருத் பதனீக் கேம் 

அதமரிக்க இந்திை இவேஞர்களுக்குச் 

ைொய்ப்ேொக இருப்ேது உண்வமபை.  

  புகழ் தேற்ை E S P N  ைிவேைொட்டுத் 

ததொவைக்கொட்சி எழுத்துருத் பதனீப் 

பேொட்டிகவே 1994-இல் ஒேிேரப்ேத் 

ததொடங்கிைது.  அதன் ைிவேைொக, ைிவே 

ைொட்டில் அதிக ஆர்ைம் கொட்டும்  அதமரிக்கச்  

சமுதொைத்தில்  இப்பேொட்டிகள் சிைப்பு 

நிவைவைப் தேற்றுள்ேன.  

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   

 

 

 

 

 

  தைற்ைிப் தேற்ைைர்கள் தைற்ைிக் 

பகொப்வேயுடன் ஊடங்கங்கேில் ேைனி 

ைருைதும், அதமரிக்க அதிேருடன் சந்திப்ேதும் 

மட்டுமன்ைி 50,000 டொைர் ேரிசுத் 

ததொவகயுடன் ைீடு தசல்கின்ைனர்! 

  அரசிைைிலும், ததொழிலும், தசல்ைத்திலும் 

மட்டும் தொன் ைொரிசு என்ை நிவை மொைி,  

எழுத்துருத் பதனீப் பேொட்டிைிலும் ைொரிசு 

உருைொகிைது! 1985-இல் தைற்ைி தேற்றுத் 

தற்பேொது மருத்துைரொகப் ேைிைொற்றும் ேொலு 

நடரொஜனின் மகன் ஆத்மன் நடரொஜன் 2019-

இல் இறுதிச் சுற்று ைவர ைந்துள்ேொர். தினமும் 

கொவை நொன்கு மைிக்கு எழுந்து, ேள்ேிக்குச் 

தசல்லுமுன் மூன்று மைி பநரம்  எழுத்துருத் 

பதனீப் பேொட்டிக்குத் தன்வனத் தைொர் தசய்து 

ைரும் ஆத்மன் தைற்ைிதேறும் நொள், 'அதமரிக்க  

எழுத்துருத் பதனீப் பேொட்டிைில் தைற்ைி தேற்ை 

முதல்  தந்வத மற்றும் மகன்' என்ை தனிச் 

சிைப்வே நிவை நொட்டும்  நொேொக அவமயும். 
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  எழுத்துருத் பதனீப் பேொட்டிகேில் தைற்ைி 

தேற்பைொர்கவேப் ேற்ைியும்  அைர்கேது 

குடும்ேங்கவேப் ேற்ைியும் ஆய்வு தசய்த நொர்த் 

தைஸ்டர்ன் ேல்கவைக்கழக மொனுடைிைல் 

பேரொசிரிைர் சொைினி சங்கர், "இது தைறும் 

பேொட்டிைல்ை; தமொழி அைிவு, ததொடர் கல்ைி, 

தன்னம்ேிக்வக, கடின உவழப்பு, ைிடொ  முைற்சி, 

அவமதி கொத்தல், ஒழுக்கம், நல்ை உைர்வுகள், 

கூட்டு முைற்சி,  ததொடர் ேைிற்சி பேொன்ை  

ைொழ்ைின் தைற்ைிக்கு இன்ைிைவமைொத ேை 

நற்ேண்புகேின் ைிவே நிைம்" என எழுத்துருப் 

பேொட்டிகள் ேற்ைி தன் நூைில் குைிப்ேிடுகிைொர். 

  இத்தொைிைம், ேிதரஞ்சு, பேொர்த்துகீசு 

பேொன்ை ேை தமொழிகேில் எழுத்துருைில் 

சிக்கல்களும் முரண்ேொடுகளும் குவைவு.   

அதன் ைிவேைொக, ஆங்கிைம் தைிரப் ேிை 

தமொழிகேில் எழுத்துருத் பதனீப் பேொட்டிகள் 

அதிகம் இல்வை என்கின்ைனர் தமொழிைிைல் 

அைிஞர்கள். 

 

  

 ஆங்கிைத்தில் இருேத்தொறு எழுத்துக்கபே 

உள்ேன, ஆனொல் 10 ைட்சத்திற்கும் 

அதிகமொன தசொற்கள் உள்ேன. அைற்ைில் 

1,70,000 தசொற்கள் தற்பேொது ேைன்ேொட்டில் 

உள்ேன. சரொசரி மனிதர்கள் ேைன்ேடுத் 

துைபதொ 25,000 தசொற்கள்.   தமிழிபைொ   247  

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   

எழுத்துக்கள்  உள்ேன. தமிழக அரசின் 

தசொற்குவை மின் அகரொதிைில் 3,80,186 தமிழ்ச் 

தசொற்கள் உள்ேன; மற்றும் கைிஞர் மதன் 

கொர்க்கிைின் தசொல் மின்னகரொதிைில் 4,17,974 

தமிழ்ச் தசொற்கள் உள்ேன.  

  ைல்ைினம், தமல்ைினம், இவடைினம் 

பேொன்ை தமிழுக்பக உரிை தனிச் 

சிைப்புக்கேொலும், இன்வைை ஆங்கிை 

தமொழிைின் ஆதிக்கத்தில் தேரும்ேொபைொர் 

தமிவழ இரண்டொம் தமொழிைொகக் கற்ேதொலும்,  

தமிழ் கற்ேதில் அவை கூைல்கள் அதிகபம.  

இைற்ைின் ைிவேபை தேைர்ப் ேைவக முதல் 

நம்முவடை அன்ைொட எழுத்துக்கள் ைவர 

எங்கும் ைைம் ைருகின்ை தமிழ் எழுத்துப் 

ேிவழகள்.   

    தமிழகத்தில் கட்டுவரப் பேொட்டிகள், 

ததொவைக்கொட்சிைில் தமிழ் ைிவேைொட்டுப் 

பேொட்டிகள் பேொன்று ேை பேொட்டிகள் நவட 

தேற்ைொலும், மொநிை அேைில் மொைைர்களுக்குத் 

தமிழ் எழுத்துருத் பதனீப் பேொட்டிகவே  

நடத்தினொல் அடுத்த தவைமுவைைினரிடம் 

மட்டுமன்ைிப் தேொது மக்கேிவடபையும் தமிழ்ப் 

புத்துைர்ச்சி ஏற்ேடும். தமிபழொடு ைிவேைொடும்  

இப்பேொட்டிகள் புதிை தமிழ்ச்  தசொற்கவேத் 

ததரிந்து தகொள்ேவும், தமிழில் ேிவழைின்ைி 

எழுதவும் உந்துதைொக அவமயும் என்ேது 

உறுதி.  மொண்புமிகு தமிழ் ைேர்ச்சித்துவை 

அவமச்சரின் சிந்தவனக்கு இக்கருத்வத முன் 

வைக்கிபைன்.  
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  பித்சதசகாைேின் சதற்ைத்துக்கு மிக எளிதாை ஒரு நிறுவல். தாபசு (Dobbs) என்பவர்  

1913-14 இல் வழங்கிய நிறுவல்.  இது தமிழில் 17-ஆவது நிறுவல். 

எண்கென்ே ஏறை எழுத்கதன்ே! 

சபைாேிரியர் பேல்வகுமார் 
கைடோ 
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  ைடதமொழிக் கடன் தசொற்கேின் ஒைிவைக் 

குைிக்க ஸ, ஷ, ஜ, ஹ, க்ஷ முதைிை 

எழுத்துக்கவே ஏற்ேடுத்திக் தகொண்ட தமிழின் 

நீண்ட தநடுங்கைக்வக பமலும் நீட்டிைதன்ைி, 

ஆங்கிைக் கூட்டுைைொல், சிை நண்ேர்கேின் 

ைிருப்ேத்திற்பகற்ே b, d, f, g முதைிை எழுத்துக் 

கவேயும், முகம்மதிைத் பதொழர்களுக்கொகச் சிை 

அரொேிை எழுத்துக்கவேயும், நொட்டு முன்பனற்ை 

இைக்கத்தின் ேைனொக இந்துத்தொனிைின் 

கூட்டுைைொல் சிை எழுத்துக்கவேயும் நொம் 

கடன் ைொங்கிக் தகொண்பட தசல்லுபைொமொைின் 

நமது தமொழிைின் நிவைைொதுதொனொகும்?    

 

 கடன் ைொங்கப்ேட்ட தசொற்கள் தொய் 

தமொழிைின் இைக்கை ைரம்ேிற்குக் கட்டுப்ேடல் 

அரிது.  அதனொல் நொம் புதுப்புது ைரம்புகவே 

அடிக்கடி உண்டொக்க பநரும்.  அதனொல் நம் 

தமொழிைின் அவமவு ேைைவகப்ேட்டதொகி 

ைிடுைபதொடு அதவன கற்ேதற்கும் 

ேல்ைொண்டுப் ேைிற்சி தேை பைண்டிைதொகும். 

அவ்ைொறு ேைின்றும் அவதப் ேிவழைைப்பேசி 

எழுதுந்தன்வம மிகச் சிைருக்பக ைொய்ப்ேதொக 

முடியும்.  

 இவ்ைொறு ேிைதமொழிக் கடனொல் ேல்ைவகக் 

பகடுகள் உண்டொைிருக்கவும் அைிஞர்கேொகிை  

 உலகதத்மிழ் | 01.07.2020 

நமது முன்பனொர்கள் ஏன் முன்ேின் உன்னிப் 

ேொர்க்கொமல் கடன் ைொங்கினொர்கள், ஏன் இன்னும் 

சிை அைிைொேிகள் கடன் பகொடபை ஒரு 

தமொழிைின் முன்பனைத்திற்கொன  ைழிதைனக் 

தகொண்டிருக்கிைொர்கதேன்ேவத முவைப்ேடி 

ஆரொைைொம்.  

 அண்வமக்கொைம் ைவரைில் ஆங்கிபைைருட் 

கற்பைொர் தங்கள் கிருத்தை தநைிமுவை ைைிை 

இைத்தீவனயும், கவை ைேர்ச்சிக்கொக கிபரக்க 

தமொழிவையும் தேரிதும் ேொரொட்டுைொரொைினர்.  

இவ்ைொபை நமது கற்ைைி முன்பனொர்களும் ேிை 

தமொழிவை மிகுதிைொப்ப் ேைின்று ைந்தனர்.  

இவ்ைிரு திைத்தொரும் தங்கவேப்பேொல் 

கற்பைொவரபை 'உைகு' எனக் கருதித் 

தொங்கேைிந்த ேிைதமொழிச் தசொற்கவே அப்ேடிபை 

கடன் ைொங்குைொரொைினர்.   

 

ைேரும்... 

ைறலச்கசொல்லொக்ைம்! 

‘கடலச்போல் காவலர்’ திரு.ோமி சவலாயுதம்  

எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளிெந்த கட்டுரை 
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  ஆங்கிை தமொழிைைிவு சிைிதொைினும் 

உவடைொர் ைொைரொைினும், அைதரல்ைொம் மில்டன் 

என்னும் கைிஞர் தேருமொவனக் பகட்டொைினும் 

அைிைொதிரொர். அைர் தசகப்ேிரிைர் என்னும் 

மொதேருங் கைிஞருக்கு அடுத்தேடி ஆங்கிைக் 

கைிஞருள் தவைசிைந்து நிற்ேைர்.  

 

 

 முதுதேரும் புைைர் தை.ே.சுப்ேிரமைிை 

முதைிைொர் அைர்கள் தமிழில் தமொழி 

தேைர்த்துள்ே துைக்க நீக்கம் (Paradise Lost) 

துைக்க மீட்சி (Paradise Retained) என்னும் 

மில்டனின் தேரு நூல் உைகப்புகழ் 

தேற்றுவடைதொகும். ஆங்கிை தமொழி ைழங்கும் 

நொதடங்கணும் தேரிதும் பேொற்ைப்ேட்டு 

ைருைபதொடு, தசகப்ேிரிைருக்கு அடுத்து 

மில்டன் என்னும் தேைர் ஆங்கிபைைரிவடபை 

ைீட்டிைற் தசொல்ைொக (Household Word) 

ைழங்கி ைருகின்ைது. 

  'மில்ட்டபன! நீர் இப்பேொது உைிர் 

ைொழ்ந்துதகொண்டு இருக்க பைண்டும். 

இங்கிைொந்து உம்வமப் தேரிதும் பைண்டு 

கின்ைது. அஃது அழுக்குநீர் தங்கும் சகதிைொக 

உேது. சொன்பைொர்கள், ைீரர்கள், கைிஞர்கள், 

இல்ைொழ்க்வகைினர்,   இவேஞர்கள்     ைொைரும் 
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தங்கள் ேவழை மன அவமதியும் இன்ேப் 

பேற்ைிவனயும் இதுபேொழ்து இழந்து ைிட்டனர். 

நொங்கள் தன்னைத்தைர்கேொக இருக்கின்பைொம். 

நீர் உைிர் தேற்தைழுக! மீண்டும் எங்கள் 

தேொருட்டுத் திரும்ேி ைருக! எங்கட்கு 

நல்தைொழுக்கத்வதயும் நற்ேண்வேயும் உரிவமயு 

ைர்வையும் ஆட்சி நைவனயும் தருக! 

'என்ைிங்கனம் தைொர்ட்சுதைொர்த் (Wordsworth) 

என்னும் ஆங்கிைக் கைிைரசர் மில்டவனக் 

குைித்துப் ேொடிைிருத்தைின் அைர் தம் 

தேருஞ்சிைப்பும் புகழும் இனிது புைப்ேடும். 

  அத்தவகை தேருங்கைிஞர், 

அரும்புைைர் மில்ட்டனொவர 

ஒத்த தனிப்தேருஞ் சொன்பைொர் 

ஒருைர் நொம் கொை நம்பமொடு 

நம்கொைத்பத தமிழகத்தில் 

நம்மிவடபை இருந்து ைொழ்ந்து 

ைருகின்ைொர். அைர்தொம், 

இருேதொம் நூற்ைொண்டின் இவைைற்ை தேரும் 

புைைர்  எனக் கொ.சு.ேிள்வே அைர்களும், ‘தமிழ்த் 

ததய்ைம்' எனத் தமிழ்ப்தேரிைொர் திரு.ைி.க. 

''தனித்தமிழ்ப் பேருவரைொேர் சன்னிகொற்ை 

சிைொனுபூதிச் தசல்ைர்' என நொைைர் பசொமசுந்தர 

ேொரதிைொரும் தமிழ்க்கடல்' எனப் ேிைருதமல்ைொம் 

பேொற்ைிை தேருவமைினரொய் 'ேைர்புகழ் நன் 

தமொழிப் புைைர் ஏறு' ஆசிரிைர் மவைமவைைடிகள் 

ஆைொர் என்று எடுத்துவரப்ேதில் இறும்பூ 

ததய்துகிபைொம்.    

 

ைேரும்... 

 

தமிழ்நொட்டு மில்டன் ! 

அைிஞர் ந.ைா.முருகசவள் 
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     குைைஞ்சி இைக்கிைங்கேில் வகைொேப்ேடும் 

தேொதுைொன அவமப்ேில், கடவுள் ைொழ்த்பதொடு 

ததொடங்கி மங்கேத்ததொடு முடிதல் என்ேது 

சிைப்ேொகும். 

 

தேொதுைொன இப்தேொருேவமப்வேக் 

தகொண்டு குைைஞ்சிகள் இைற்ைப்ேட்டொலும் 

இைற்ைில் சிைைற்வைச் சுருக்கியும் சிைைற்வை 

ைிரிைொக்கம் தசய்தும் தம் கற்ேவன மற்றும் 

கருத்திற்பகற்ே அவமப்ேர் நூைொசிரிைர். 

கடவுவேபைொ மன்னவனபைொ ேொட்டுவடத் 

தவைைரொகக் தகொண்டு இைற்ைப்ேடும் மரபு 

குைைஞ்சிக்கு உண்டு. 

 

  இத்தவகை மரவேப் ேின்ேற்ைிக் கடவுேவரப் 

ேொட்டுவடத்தவைைரொகக் தகொண்டு இைற்ைப் 

ேட்ட குைைஞ்சிகளுள் புகபழொங்கிைது 

திரிகூடரொசப்ேக் கைிரொைர் இைற்ைிை 

திருக்குற்ைொைக் குைைஞ்சிைொகும். மற்ைவை 

அதன் அவமப்வேயும், ைொப்வேயும், மரவேயும் 

ஒட்டி எழுந்தவைபை. 
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  மன்னவனப் ேொட்டுவடத் தவைைனொகக் 

தகொண்டு இைற்ைப்ேட்ட சரபேந்திர பூேொைக் 

குைைஞ்சி நொடைிந்ததொகும். புதிைபதொர் அணுகு 

முவைைில் பைதநொைக சொத்திரிைொர் இைற்ைிை 

தேத்ைபகம் குைைஞ்சி சிைப்ேொன ஒன்ைொகும்.  

 

இதில் இபைசு ேிரொவனத் தவைைனொகவும், 

திருச்சவேவைத் தவைைிைொகவும், ேற்றுறுதிவை 

குைத்திைொகவும் தகொண்டு இைற்ைியுள்ேொர். 

தமிழரசிக்குைைஞ்சி ேொட்டுவடத்தவைைிைின் 

தேைரொல் நூற்தேைர் அவமயும் சிைப்புப் 

தேறுகின்ைது. ேைகுைைஞ்சி நூல்கள் 

நூல்கேொகப் ேதித்து தைேிைிடப்ேட்டன. 

இன்னும் சிை குைைஞ்சிகவே சுைடிகேொகவும் 

வகதைழுத்துப் ேிரதிகேொகவும் ஆங்கொங்கு கொை 

முடிகின்ைது.  

குைிஞ்சிப்ேொடல்கேின் இவசைவமதி 

குைைஞ்சிப் ேொடல்கள் தசவ்ைிவச, 

தமல்ைிவச, நொட்டுப்புை இவச என்று மூன்று 

ைவக இவசைில் அவமந்துள்ேன. கவதைின் 

கவத மொந்தர்கேின் குை இைல்பு நிகழ்வுகள் 

ஆகிைைற்வை ஒட்டிபை ேொடல்கேின் 

இரொகங்களும் இவசப்பேொக்கும் குைைஞ்சி 

நொடகத்தில் அவமை பைண்டிைது இன்ைிைவமைொ 

ததொகும். முதல் ேகுதிைில் ைரும் கவை 

மக்களுக்குச் தசவ்ைிவச அவமத்துப் ேொடுைதும் 

மரேொகக் கொைப்ேடுகின்ைது.  

 

ைேரும்... 

 

குைவஞ்சி இறச! 

முடைவர் சுகன்யா அைவிந்தன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ்(இசைதத்ுசை),  

யோழ்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 
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பதன் துளிைள்! 

 

 

  பபச்சிலும் எழுத்திலும் இன்றளவும் உயிர்ப்பபோடு இயங்கி ெரும் வ ோழியோகத் தமிழ் திகழ்கிறது. ெடவ ோழியின் 

சிறப்புகரள ப னோட்டிற்கு இனங்கோட்டிய  ' ோக்ஸ் முல்லர்' என்ற வ ோழி நூலறிஞர் தமிழ் மிகவும் பண்பட்ட வ ோழி, 

இலக்கியச் வெல்ெங்கரள வபற்ற வ ோழி என்று போைோட்டியுள்ளோர். 
 

  தமிழ்வ ோழியின் பழர , வெோல்ெளம், இலக்கண ெைம்பு, வெய்யுள் ெரக இெற்றில் தரல சிறந்ததோக ஏற்றுக் 

வகோள்ளபட்டுள்ளது. ெடவ ோழி, எபிபையம், கிபைக்கம், ஆகிய உலக இலக்கியங்களில் தமிழ்ச்வெோற்கள் கலந்திருப்பதோக 

ரைஸ்படவிஸ் குறிப்பிடுகிறோர். ஜப்போனிய வ ோழியிலும் தமிழ்ச்வெோற்கள் கலந்திருப்பதோக ஆய்ெறிஞர்கள் 

குறிப்பிடுகின்றனர்.   தமிழ் ஆங்கிலம் அகைோதியில்  ட்டும் 117,762 தமிழ்ச் வெோற்கள் கோணப்படுகின்றன. வின்சுபலோ தமிழ் 

அகைோதியில்  22.214 முதன்ர ச்வெோற்களும் 45.238 கிரளச்வெோற்களும் உள்ளன என்று எழுதினோர். தமிழ் வ ோழியில் 

ஏறத்தோழ 10.683 பழவ ோழிகள் உள்ளன.  
 

  பபோ,  ோ, கன்னல், உமி, ெோங்கு சீர்ர , சூ, வகௌ, மீ. பெய், தூசி, ஈன், மீன், வெம்ர , குணில், ெரளவு. பகோதுர , 

முகம், பூ பபோன்ற தமிழ்ச் வெோற்கள் சீன வ ோழியில் கோணப்படுகின்றன. 
 

  கி.மு 350 ல் ெழங்கி ெந்த கீரழத்திய வ ோழிதனில், அக்குள், அப்பன், 

அம் ோ, அன்ரன, அல்லல், அரி, ஊர், அறு, பகோ, ெோற்று, ெோன், கள்ளன், 

தோ, தோக்க, தீ, பதடு, நோம்போல், பூ,  ோ,  ன், துள்ளு பபோன்ற வெோற்கள் 

பைவிக்கிடக்கின்றன. எகிப்திய வ ோழியிபலோ நோன், உெப்பு ஐ, அபை, 

அணி, அற்றம். அரழ, அவ்ரெ, உண், உண்டோ, தோ, வெோல், நிரன, வதறு, 

எது பபோன்ற வெோற்கள் உள்ளன.   அசிரிய வ ோழியிபலோ அப்போ, அ ர், 

எழு, எழிலி, வீடு, இடம், தோக்க, ஏற்போடு, சீறி, விழு,  ோடு, ஈபடறு. உம், 

வெறு, எல், சீறு, சிறுர  பபோன்ற வெோற்கள் நிரறந்து கிடக்கின்றன.  
 

  கி.மு. பத்தோம் நூற்றோண்டின் கோலங்களிபலபய, தமிழகம், சிரியோ, 

போலிபலோனியோ, எகிப்து முதலிய நோடுகளுடன் ெோணிகம் வெய்து ெந்துள்ளது, என்பதற்கு மிகுந்த ஆதோைச் வெய்திகள் 

உண்டு. அக்கோலத்தில் அைெோண்ட ெோலப ோன்  ன்னனுக்குத் தமிழ் நோட்டிலிருந்து  யில் பதோரகயும், யோரனத் தந்தமும், 

நறு ணப் வபோருள்களும் கப்பலில் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.  
 

  எபிபைய வ ோழியில் துகி ( யிலிறகு) என்ற வெோல் வதோரக என்ற தமிழ்ச் வெோல்லின் திரிபபோகும். ஆங்கிலத்திலுள்ள 

ஸோண்டல், ரைஸ் என்ற வெோற்கள் கிபைக்க வ ோழி ெோயிலோக திரிந்து உரு ோறிய ெோந்து, அரிசி என்று ெைலோற்றுப் 

பபைோசிரியர்கள் குறிப்பிடுகின்றோர்கள். கிபைக்க நோட்டிற்கு அனுப்பப்பட்ட இஞ்சியும் பிப்பிலியும், சிக்கிவபைஸ், வபப்பரி 

என்ற கிபைக்க வெோற்களோகி அதன் பின்பு Ginger, Pepper என்ற ஆங்கிலச்வெோற்களோயின என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.  தமிழ் 

 க்களின் பழர யும் நோகரிகமும் தமிழர்கள் வெளிநோட்டெபைோடு வகோண்டிருந்த ெோணிகத் வதோடர்புகளோல் 

உறுதிவெய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழ் இலக்கிய ெோன்றுகள்  ட்டுப யன்றி வெளிநோட்டோர் குறிப்புகளும், ெைலோற்றுச் 

ெோன்றுகளும் இதற்குச் ெோன்றோக உள்ளன. 
 

  தமிழர் கடல்ெோணிகத்தில் சிறப்புற்றிருந்தனர். தமிழில் கடலுக்கு முந்நீர், பைரெ, புணரி, ஆர்கலி, ஆழி, வபௌெம் 

முதலிய வெோற்கள் உண்டு.  ைக்கலத்திற்கு ஓடம், நோெோய், பதோணி, வதப்பம், மிதரெ, கலம், கப்பல், கட்டு ைம், திமில், 

அம்பி முதலிய வபயர்கள் உண்டு. இன்ரறக்கு பதினோன்கோயிைம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னபை எழுதப்பட்ட எழுத்து ெடிெம் 

ஸ்வபயின் நோட்டில் உள்ளது. அந்த எழுத்து ெடிெமும் தமிழின் வதோன்ர யோன எழுத்து ெடிெமும் ஒன்று பபோல உள்ளது. 

வபோதிரக  ரலயில் உள்ள எழுத்து ெடிெமும் ஏ ன் நோட்டில் உள்ள எழுத்து ெடிெமும் ஒன்று பபோல உள்ளது. 

வ ோழியியல் ஆய்ெோளர் ஈைோசு அடிகளோரின் குறிப்புக்கள் இதற்குச் ெோன்று பகர்கின்றன. 
 

நன்றி: இராஜவீதி மன ாகரன்  

சதன்துளி - 1 பிைபமாழிகளில் தமிழ் 
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    ஐபரொப்ேொைில் ைழங்கப்ேடும் தமொழிகள் 

இந்பதொ - ஐபரொப்ேிை தமொழிக்குடும்ேம் அல்ைொத 

பைறு ஐந்து தமொழிக்குடும்ேங்கவேச் 

பசர்ந்தனைொகவும் உள்ேன. அவைைொைன:  

1. ேின்பனொ - உக்ரிதைன்.  

2.  ஆல்டொய்க்.  

3.  ேொஸ்க் - பகொக்கொஸிதைன்.  

4.  பசமிட்டிக்.  

5. குபைொன்ைொன்ட்டிக்.   

 
இந்பதொ - ஐபரொப்ேிை தமொழிக்குடும்ேத்தில்,  

1. உபரொமொனிை (இைத்தீனிை) தமொழிகள்.  

2. தசருமொனிை தமொழிகள்.  

3. சுைொைிை தமொழிகள்.  

4. ேொல்டிக்- சுைொைிை தமொழிகள்.  

5. கிபரக்கம்.  

6.துரொக்பகொ- இல்ைிைிதைன்.  

7. இந்பதொ - ஈரொனிை தமொழிகள்.  

 
எனும் ஏழு துவை  தமொழிக்குடும்ேங்களும் 

உண்டு. 

  ஓபர இடத்தில் பேசப்ேட்ட ஒரு தமொழி, மக்கள் 

தேருக்கத்தினொல், ஏதொைது சூழல் கொரைத்தொல் 

அம்தமொழிவைப் பேசுபைொர்க்கிவடைில் ததொடொ;பு 

குவைந்து அல்ைது அற்றுப்பேொக, புைம் தேைர 

அைொ;கள் பேசிை தமொழி மொைிப்பேொக 

கொைப்பேொக்கில் அது இன்தனொரு தமொழிைொகிை 

ைரைொறும் தமொழி ைரைொற்ைில் ஏற்ேட்டிருக்கிைது. 

உதொரைத்துக்கு திரொைிடக் குடும்ேதமொழிகவே, 

தசமிட்டிக் குடும்ே தமொழிகவே எடுத்துக் 

தகொள்ேைொம். தமிழுக்கும் மவைைொேத்துக்கும் 

ஏற்ேட்ட உைவை எடுத்துக்தகொள்ேைொம்.  

  தசமிட்டிக் தமொழி கிழக்கு,பமற்கு, ததன் 

தமொழி; என ேொகுேொடு தேற்ைிருந்தது. கிழக்கு 

தமொழிகள் : ேொேிபைொனிைம், அசிரிைம், பமற்கு 

தமொழிகள் : தமொஆேிற், பேொனிசிைம், அரொமிக், 

எேிபரைம். ததன் தமொழிகள் : அரொேிக், கிழக்கு 

தமொழிகள் அழிந்து ைிட்டன. பமற்கு 

தமொழிகேில் எேிபரைமும், ததன் தமொழிகேில் 

அரொேிைமும் ைேம்தேற்று உைிர் ைொழ்கின்ைன.  

  உைகில் உள்ே 

ேல்ைொைிரக்கைக்கொன 

தமொழிகள் தமக்கி 

வடைில் உைவு கிட்டிை  

தமொழிகேொக இருக் 

கின்ைன. உைவு தூர 

உள்ே தமொழிகேொக 

உள்ேன. ஏபதொதைொரு ைவகைில் ததொடர்பு 

உவடை தமொழிகேொகக் ததன்ேடுகின்ைன. 

ததொடர்ேில்ைொத தமொழிகேொக கொைப் 

ேடுகின்ைன. இந்த ைவகைில் குடும்ே தமொழி 

உைவு தீர்மொனிக்கப்ேடுகிைது. திரொைிடர் 

களுக்கிவடைில் ஒற்றுவமவையும் கொைைொம். 

பைற்றுவமவையும் கொைைொம்.  

  சீனர்களுக்கிவடைிலும் ைப்ேொனிைர்களுக் 

கிவடைிலும் ஒற்றுவமவைவையும் கொைைொம். 

பைற்றுவமவையும் கொைைொம். ஆனொல் 

திரொைிடர்களுக்கிவடைிலும் சீனர்களுக் 

கிவடைிலும் ஒற்றுவமவைக் கொை முடியுமொ? 

இபதபேொல் தொன் தமொழிக்குடும்ேங்களும்! 

 

உலை கெொழிக்குடும்ேங்ைள்! 

சபைாேிரியர் ேச்ேிதாைந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவைம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   
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 ைல்கவட்டுதவி ! 

உடைசவந்தர் ஔடவ துடைோமி 

  நம் கொதைர் கடவமைைிைொதைரொ? இைள் 

கூறுைது பகட்டு அவமந்திருப்பேொமொைின், 

அைர்க்கு ைொனும் கடவமைைிைொ தைதரன்ேவத 

உடன்ேட்படனொபைன்' என்று எண்ைினொள்.   

  பதொழி, நம் கொதைர் நல்ைவை தைல்ைொம் கடன் 

என்ேைர். கடவம கருதிபை இப்பேொதும் தசன். 

ைிருக்கின்ைொர்." என்ைொள். பதொழி, “சொன்பைொர்க்குக் 

கொதைினும் கடவமபை தேரிது," என்ைொள். 

தவைைி, "நம் கொதைர் கடவம வையும் கொதவையும் 

ஒப்ேக் கருதுேைர், கொைமும் இடனும் பநொக்கி 

இரண்டனுள் சிைப்ேவதச் தசய்ைது அைரது 

இைல்பு என்று இவசத்தொள்.  அது பகட்டதும், 

கண்கள் நீர் தசொரிை அைரது ேிரிைொற்ைொது 

ைருந்தும் இந்நிவைைில் அைர் ைந்து உனது 

ைருத்தத்வத மொற்ைொரொய் இருப்ேது எனக்கு மிக்க 

ைருத்தம் தருகிைது'' என்ைொள் பதொழி. 

 

 

 இச் தசொல்ைொடல் முடிைில் தவைமகேின் 

மனம் ேைப் ேை எண்ைத் ததொடங்கிற்று. “நம் 

கொதைர் கடவம அைிைொதைரொ? கொதல் ைொழ்வைக் 

கொைொதைரொ? நம்ேொல் அன்பு குவைந்தனரொ? 

எனத் தனக்குள் எண்ைினள்.    

  தநஞ்சு தநகிழ்ந்தது; கண்கள் நீவரத் 

துேித்தன. உடபன, பதொழி, அைள் 

கண்ைீவரத் துவடத்தொள்; தவைமகள், 

பதொழிக்கு இடம் தரொது தொபன 

துவடத்துக்தகொண்டொள். பதொழிக்கு அைள் 

கருத்து ைிேங்கைில்வை; திவகப்புற்ைொள்.  

 தவைமகள் தன் ைொவைத் திைந்து, ''என் 

தநஞ்சு ைருந்துகிைபத! என் கண்ைிவமவை 

தைதுப்ேித் தீய்ப்ேது பேொைக் கலுழ்ந்து ைிழும் 

கண்ைீவர உடபன துவடத்து இனிைதசொல் 

தசைல்கேொல் மகிழ்ைித்தவைச் தசய்ேைர் என் 

கொதைர்; அதற்தகன்பை அவமந்தொற்பேொலும் 

அன்புருைினர்; அைவர, அவ்ைொறு அவமந்த 

ைரில்வை என்ை தசொற்கவேக் பகட்கக் பகட்க 

என் தநஞ்சு மிக மிக ைருந்துகிைது " என்ைொள்.  

பதொழிக்கு முகத்தில் மகிழ்ச்சிைொல் 

புன்னவகயும் மனத்தில் ைிைப்பும் உண்டொைின. 

 இந்நிகழ்ச்சிவை ஒரு சொன்பைொர் தமது மனக் 

கண்ைில் கண்டொர். அதன்கண் கொதல் 

ைொழ்ைில் தேண்வமைின் தேருந் தவகவம 

சிைந்து நிற்ேது புைனொைிற்று. அைர் 

புைவமயுள்ேம் தேண்வமயுள்ேமொக மொைிற்று. 

ஏட்வட எடுத்தொர்; எழுத்தொைிவை நொட்டினொர்; 

அழகிை ேொட்தடொன்று எழுதப்ேட்டது.  

 

ைேரும்... 

 

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   
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கீடழ நாட்டு பவைிசு  ‘ஆலப்புடழ’ 

உலொ ! 

 கிழக்கின் வெனிசு நகரம் என்று குறிக்கப்படுகிற ஆலப்புழழ ககரளாவின் கடற்பயண ெரலாற்றில் மிகவும் 
முக்கியமான இடத்திழனக் வகாண்டிருக்கிறது.  

 
 ஆலப்புழழ கடற்கழரயின் சிறப்பான சுற்றுலாப் பகுதியில் படகுப் பந்தயங்களுக்கும், காயல் 

விடுமுழறகளுக்கும், கடற்கழரகளுக்கும், கடற் வபாருட்களுக்கும், கதங்காய் நார் வதாழிலுக்கும் வபயர் 
வபற்றிருக்கிறது.  

 
 ஆலப்புழழயின் படகு வீட்டில் நீர் ெழிப் பயணம், இங்குள்ள காயல்களில் காணப்படும் படகு வீடுகள் 

பழங்கால வகட்டுெல்லத்தின் புதிய பதிப்புகளாகும். ‘வகட்டுெல்லம்’ என்பது ஒரு மழலயாளம் வ ால். 
வகட்டு என்பது குடியிருப்புக் கட்டழமப்புகழளயும், ெல்லம் என்பது படகிழனயும் குறிக்கின்றன.  

 
 பண்ழடய காலத்தில், மர கமகலாடுகளால் கெயப்பட்ட கூழரகழளக் வகாண்ட வகட்டுெல்லம் அல்லது 

படகு,  வநல் மற்றும் நறுமணப் வபாருட்கழளயும் ஏற்றிச் வ ல்ெதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
 
 படகு வீடுகளில் படுக்ழகயழறகள், கழிப்பழறகள், ெ திமிக்க ெரகெற்பழறகள்,  ழமயலழற மற்றும் 

மாடமும் உள்ளிட்ட ெ திகளுடன் உள்ளன.  இழதக் காணும்கபாது, காசுமீர படகு வீடுகள் நம் நிழனவுக்கு 
ெருெது இயல்பாகும்.  
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ேதிைங்ைறளப் ேடியுங்ைள்! 

பேவ்விடே மாமணி திருமதி ேடீத பமய்கண்ைான் 

  மொனமிகு தருமத்தின் ைழிநின்று, 

ஊனமில்ைொத ைைிகக் குடிமக்கள் நிவைந்த 

கடற்கவரைொகிை கொவரக்கொைில் பதொன்ைி, 

இவைைனிடம், 'அரைொ நீ ஆடும்பேொது, உன் 

அடிைின் கீழ் இருக்க ஆவசப்ேட்ட அடிைைரொக 

கொவரக்கொல் அம்வமைொரின் ேதிபனொரொம் 

திருமுவை, ேடிப்ேைர்கேின் உள்ேத்வத 

ேத்திவம தைள்ேத்தில் ஆழ்த்துைதொகும். 

  சங்கரவனத் தொழ்ந்த சவடைொவன      
           அச்சவடபமற் 
  தேொங்கரைம் வைத்துகந்த புண்ைிைவன -  
           அங்தகொருநொள் 
  ஆைொஎன்று ஆழொவமக் கொப்ேொவன  
          எப்தேொழுதும் 
  ஒைொது தநஞ்பச உவர  
 

என்று இவைைவன ஓைொது தநஞ்சில் வைத்து 

திருைொைங்கொட்டில்  என்றும் இவைைன் நடனம் 

ஆடும் கொட்சிவைக் கொணும் பேறு தேற்ைைர் 

அம்வமைொர். 

  இவைைனொல், 'அம்வமபை' 

என அவழக்கப் தேற்ைைர்.  

அச்சம் தரும் இடுகொட்டில், பேய் 

ஒத்த உருைம் தேற்றுப் 

தேருமொன் நடனத்வத கண்ட 

உருக்கத்தில் இருேத்திரண்டு 

திருப்ேொடல்கள் தகொண்ட 

திருப்ேதிகங்கேொகப் ேொடினொர்.  

அவை மூத்த திருப்ேதிகங்கள் என 

அவழக்கப்தேற்ைன. அைரின் ேதிகங்கள் 

சிைனருட் தசல்ைர்கேின் கொைத்திற்கு 

முற்ேட்டவைைொகும்.  

  தனதத்தன், தர்மைதி தம்ேதிைருக்குத்            

திருமகேொகப் ேிைந்தொர். இைரது இைற்தேைர் 

புனிதைதி என்ேதொகும்.  ேரமதத்தன் என்ை 

ைைிகவர மைமுடித்தொர்.   

  சிறு ைைது முதற்தகொண்பட, தசம்வமபைைொை 

சிைதேருமொனிடத்து அன்பு தகொண்டு, 

அருட்தசல்ைிைொக ைேர்ந்தொர். அக்கொைத்திபைபை 

திருமைத்திற்குப் ேின் இல்ைைத்வத நடத்தத் 

தனி ைீட்டிவன அேிப்ேது ைழக்கமொக இருந்தது. 

  புனிதைதிைொர், இல்ைைத்தில் அைபைொர்க்கு 

அேித்தல், அந்தைர் ஓம்ேல், துைபைொர்க்கு 

எதிர்தல், ைிருந்து எதிர்பகொடல் என 

அைப்ேைிகவேச் தசய்து ைந்தொர்.  

  ஒருமுவை கைைர் அனுப்ேிை இரு 

மொங்கனிகேில் ஒன்வை ேசிைொை ைந்த 

சிைனடிைொர் ஒருைருக்கு அேித்தொர். கைைர் 

இல்ைம் திரும்ேிை ேின்னர், அைர் ைிருந்துண்ட 

ேின், மீதமிருந்த ஒரு மொங்கனிவை தருகிைொர்.  

 ேரமதத்தன், மற்தைொரு மொங்கனி எங்பக என்று 

ைினைினொர்.  

 

ைேரும்... 
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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 திரு.பவம்பத்தூர் (எம்) கிருஷ்ணன்  

2 2016 கவிஞர் பாைதி சுகுமாைன்  

3 2017 திரு.பவ.பிைபாகைன்  

4 2018 திரு.யுஎஸ்எஸ்ஆர்.பகா.நடைாசன்  

 

தமிழ்ச் பேம்மல் விருது 

தமிழை அரசின் விருதுப் ேட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   

பேன்டை மாவட்ைம் 

I 
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கதொண்றட நொடு ! 

முடைவர் பி.ேி.பெகதா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

‘ததொண்வடைர்’ என்றும் தேைர் தேற்ைனர். 

இவ்ைொறு சொன்பைொர்கேின் ைேர்ச்சி ததொண்வட 

நொட்டில் கொலூன்ை ததொடங்கிைது.  

சங்ககொைத்திைிருந்பத இந்நொடு சிைப்புடன் 

திகழ்ந்து ைருகிைது. இதன் அடிப்ேவடைில்தொன் 

தமிழ்நொட்டின் ேிரிவுகவேக் கூை ைந்த 

ஔவைைொர், நொட்டின் அவமப்ேிவனயும் அங்கு 

ைொழும் மக்கவேயும் சிைப்புப்ேடுத்தித் தம் 

ேொடைில் கூறுவகைில், 

“பைழம் உவடத்து மவைநொடு பமதக்க 
பசொழ ைேநொடு பசொறுவடத்து - பூழிைர் பகொன்  
ததன்னொடு முத்துவடத்துத் ததண்ைீர்   
                                          ைைல்ததொண்வட 
நன்னொடு சொன்பைொர் உவடத்து” 
 

என்று மண்வையும் மக்கவேயும் ைேத்வதயும் 

தேொருத்திப் ேொடியுள்ேொர்.  இந்நொடு ைைல் 

ைேங்கவேக் தகொண்டு ைிேங்கிைபதொடு 

நில்ைொமல் உைர்ந்த சொன்பைொர்கவேயும் தகொண் 

டிருந்த கொரைத்தொல் இதவன ‘நன்னொடு’ 

என்று ஔவைைொர் பேொற்ைிைிருப்ேது குைிப்ேிடத் 

தக்கது. ததொண்வடநொட்டின் ததன்ேகுதி 

‘அருைொநொடு’ என்று முற்கொைத்தில் ைழங்கப் 

ேட்டது. ைடேகுதி ‘அருைொ ைடதவைநொடு’ 

என்று ைழங்கப்ேட்டது. இதவனதைொட்டியுள்ே 

ேைத்திரி என்னும் நகவரத் தவைநகரொகக் 

தகொண்டு ‘திவரைன்’ என்ேைன் ஆண்டு 

ைந்தொன். 

 

ைேரும்... 

  ததொண்வட நொட்டின் நொன்தகல்வைகள் 

குைித்து, 

 “பமற்குப் ேைேமவை பைங்கடம் பநர்ைடக்கொம்  

 ஆர்க்கும் உைரி அைி கிழக்குப் - ேொர்க்குளுைர் 

 ததற்குப் ேிேொகி திகழிருே தின்கொதம் 

 நற்தைொண்வட நொடதடனபை நொட்டு” 

என்று ேவழை தைண்ேொ கூறுைதொகத் 

‘ததொண்வட நொடும் வைைைமும்’ எனும் நூல் 

குைிப்ேிடுகிைது. இதன் பமற்தகல்வை 

ேைேமவை, ைடக்கில் திருமவை, கிழக்கில் 

கடல், ததற்தகல்வைைில் தேண்வைைொறு, 

ேரப்ேேவு இருேது கொதம் என இவ்தைண்ேொ 

கூறுகிைது. இவை, இன்வைை தநல்லூர் 

மொைட்டத்தின் ததன்ேகுதிைொகவும், சித்தூர், 

ைடொர்க்கொடு, கொஞ்சிபுரம், தசங்கல்ேட்டு முதைிை 

மொைட்டடங்கவே உள்ேடக்கி கொைப்ேடுகிைது. 

 ததொண்வட நொட்டின் ததன்ேகுதிைொன   

கொஞ்சிவைத் தவைநகரொகக் தகொண்டு 

இேந்திவரைன் என்ேைன் ஆண்டு ைந்தொன். 

இதன்    ைழி    ைந்தைர்     ‘திவரைர்’     என்றும்,  

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   



 

ஆேிரியர் பகுதி 
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‘சங்ை’ நொதம் ! 

ோன்டிசயபகா தமிழ்ச் ேங்கம் 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   

பதிவு அலுவலகம்   8310 Yolo  Ct, San Diego, CA 92129 

ைங்கத்திை் முகவரி  8310 Yolo  Ct, San Diego, CA 92129 

வசலத்தளம்  http://www.sdts.org  

XXX 
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குழந்றத இலக்கியம் ! 

முடைவர் சதவி நாச்ேியப்பன் 

ேடிப்ேொர்கள்.  குழந்வதகளுக்கு அைிவும் 

பதவை; ேண்பும் பதவை. 

 "உழுத நிைத்தில் அரிசி அல்ைது உமிவைத் 

தனித்தனிைொக ைிவதத்தொல் ேைிர் ைிவேைொது.  

உமியும் அரிசியும் ஒன்று பசர்ந்த தநல்வை 

ைிவதத்தொல்தொன் ேைிர் ைிவேயும். அது பேொல் 

அைிவும் ேைிபும் கைந்ததொக ைொழ்க்வக அவமை 

பைண்டும்.  அைிவு தேருகி, தநஞ்சம் குறுகி 

ைருகின்ை சூழ்நிவைவை அன்ைொடம் 

கொண்கிபைொம்.  ைருங்கொை குழந்வதகள் இவை 

இரண்வடயும் ஒருங்பக தேற்ைைர்கேொக 

உருைொக பைண்டும்." என்ை  குழந்வதக் கைிஞர் 

அழ.ைள்ேிைப்ேொைின் கனவு முழுவமைொக 

நிவைபைைைில்வை என்ேபத உண்வம.  

 

 

 குழந்வதகளுக்கொன இைக்கிைங்கள் 

தைேிைந்த ைண்ைமுள்ேன.  ஆனொல், அவை 

முழுவமைொகக் குழந்வதகவேச் தசன்ைவடை 

ைில்வை.  இவத குழந்வதகேிடம் தகொண்டு 

பசர்க்க பைண்டிை தேற்பைொர்களும், 

ஆசிரிைர்களும் கல்ைிச் சுவமைில் கவரந்து 

பேொகிைொர்கள்.  குழந்வதகள் கவேத்துப் 

பேொகிைொர்கள்.  

ைேரும்... 

  இைக்கிைங்கள் மக்களுக்கொக மக்கவேப் 

ேற்ைி மக்கேொல் ேவடக்கப்ேடுகின்ைன.  

இைக்கிைங்கள் மனித ைொழ்வை ைேப்ேடுத்து 

கின்ைன.  அைற்றுள் குழந்வத இைக்கிைம் 

என்ேது, குழந்வதகளுக்கொன ேொடல்கள், 

கவதகள், நொடகங்கள், கட்டுவரகள் 

ஆகிைைற்வை உள்ேடக்கிைவை. 

 குழந்வதகளுக்குக் குழந்வத இைக்கிைம் 

மகிழ்ச்சியூட்டுைன.  மகிழ்ச்சிபைொடு ேண்பு 

மற்ைம் அைிவு ைேர்ச்சிக்கு அடித்தேமிடுைன. 

 "ஏடு தூக்கிப் ேள்ேிைில் 

 இன்று ேைிலும் சிறுைபர 

 நொடு கொக்கும் தவைைரொய் 

 நொவே ைிேங்கப் பேொகிைொர்." 

என்கிைொர் குழந்வதக் கைிஞரொகிை ஒப்ேற்ை  

அழ.ைள்ேிைப்ேொ.  நொவேை தவைைர்கேொன 

இன்வைை குழந்வதகள் மனத்தில் நல்ை 

கருத்துகவேப் ேதிைச் தசய்ை உதவுைது 

குழந்வத இைக்கிைமொகும். 

 

 

 

 

 

  ேள்ேிப் ேொடங்கவேத் பதர்ைிற்கொக, 

மதிப்தேண்களுக்கொக ேைிலும் குழந்வதகள், 

கவதகவேயும்,     ேொடல்கவேயும்     ைிரும்ேிப்  

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   
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ைந்தரனுபூதி ! 

மருத்துவர் நல்லி இைா.சகாபிநாத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்

தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருத்தவமசை 

 

   உல்ைொச, நிரொகுை, பைொக இதச்  

   சல்ைொே, ைிபநொதனும் நீ அவைபைொ?  

   எல்ைொம் அை, என்வன இழந்த நைம்  

   தசொல்ைொய், முருகொ சுரபூ ேதிபை. 
 

  Ever in Bliss, free of senses (like pain) in 

yogic state are You. And this is like child's 

play to You O’ unique One. 

 

  For an attachment free detached state of 

bliss, instruct me Muruga, Lord of celestials.    

 (3) 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

   ைொபனொ? புனல் ேொர் கனல் மொருதபமொ?  

   ஞொபனொ தைபமொ? நைில் நொன் மவைபைொ?  

    ைொபனொ? மனபமொ? எவன ஆண்ட இடம்  

   தொபனொ? தேொருேொைது சண்முகபன 
 

  Sky (space), river (water), earth (soil), 

fire, wind (air), the divine knowledge, the Ve-

das to chant, realization of self, the mind, the 

spot where You enlightened me 

(Thiruvannaamalai) mean only You ,the six 

faceted Lord, to me.                (4) 
 

 

 

 

ைேரும்... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 தநஞ்சம் கனகல்லு தநகிழ்ந்து உருகத் 

    தஞ்சத்து அருள் சண்முகனுக்கு இைல்பசர் 

    தசஞ்தசொல் புவனமொவை சிைந்திடபை 

    ேஞ்சக்கர ஆவன ேதம்ேைிைொம். 

 

  The heart which weighs like stone melts 

with ecstasy and surrenders is blessed by the 

One with six facets (six aspects) about whom 

this literary work of perfect words strung into 

a garland, needs to become sublime, hence to 

the five armed Elephant God's feet I           

surrender.                         (1) 
 

  ஆடும் ேரி, பைல், அைி பசைல் எனப் 

  ேொடும் ேைிபை ேைிைொ அருள்ைொய் 

  பதடும் கைமொ முகவனச் தசருைில் 

  சொடும் தனி ைொவனச் சபகொதரபன. 

 

  Of the dance like trot of a horse (on the 

peacock), the lance, and the beautiful rooster 

Grace and bless me to sing as a dutiful poet. 
 

  The celestials he did search, the asura 

Gajamukan, who was destroyed by the unique 

elephant faced God, and His brother are You.      

(2) 

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   

ஆங்கில வ ோழியோக்கம் 



 

 

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

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   

வ.எண் சவதியியற் போற்கள் ேரீ் தை ஒலி பபயர்ப்பு 

450 Organo rhodium complex ஓர்காபைா உபைாடியம் திைட்டு 

451 Orotic acid ஓபைாட்டிக் காடி 

452 Osmium tetroxide ஓசுமியம் ததட்ைா-ஆக்னசடு 

453 Oxabain ஆக்ஃசாபாயின் 

454 Oxamyl ஆக்ஃசாமில் 

455 Oxetane, 3, 3, – bis ஆக்சிட்படன், 3, 3, -பிசு  

456 Oxidiphenoxarsine ஆக்சி-னட-பைீாக்சா-ஆர்னசன் 

457 Oxydisulfoton ஆக்சி-னட-சல்ஃபபாட்டான் 

458 Oxygen (liquid) ஆக்சிசன் (நீர்மம்) 

459 Oxygen difluoride ஆக்சிசன் னட-புபளானைடு 

460 Ozone ஓபசான் 

461 P-nitrophenol பி-னநட்பைா-பைீால் 

462 Paraffin பாைாஃபின் 

463 Paraoxon  பாைா-ஆக்சான்  

464 Paraquat பாைாக்குவாட்டு 

465 Paraquat methosulphate பாைாக்குவாட்டு தமத்ததா-சல்பபட்டு 

466 Parathion பாைாத்னதபயான் 

467 Parathion methyl பாைாத்னதபயான் தமத்தில் 

468 Paris green பாரிசுப் பச்னச 

469 Penta borane தபன்.ட்டா பபாபைன் 

470 Pentachloroethane தபன்.ட்டா-குபளாபைா-எத்பதன் 
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  ைீரயுகத்துக் கொப்ேிைங்கள் தவைமுவை 

தவைமுவைைொக, எழுதப்ேடொமல் ைொய் 

தமொழிைொகச் தசொல்ைப்ேட்டு நொேவடைில் 

அேைில் கூடிக் தகொண்பட தசன்ைவைைொதைொல் 

அைற்வைத் தனி மனிதர்கேின் தசைல்ேொடொகக் 

கருதொமல் குழுைின் ஆக்கமொகபை 

கருதுகிபைொம்.  ஆனொல், சங்கப்ேொடல்கள் ைொவும் 

தனி ஆசிரிைர்கேொல் எழுதப்தேற்ைவை.   

 

  நமக்குக் கிவடத்துள்ே 2381 கைிவதகளுள் 

102 கைிவதகேின் ஆசிரிைர்கள் தேைர்கபே 

ததரிைைில்வை.  இதற்குக் கொரைம் அைர்கேின் 

தேைர்கள் தொங்கிை ஓவைச்சுைடிகள் 

அழிக்கப்ேட்டு ைிட்டவமபை.  அவைதைல்ைொம் 

ைீரயுகக் கைிவதகள் பேொன்று தனி 

ஆசிரிைர்கேற்ை அனொமபதைக் கைிவதகள் 

அல்ை. 

  சங்கச் சொன்பைொர்கேின் 

ேவடப்ேொற்ைைின் சிைப்புக் 

கூறுகவே அைர் தம் 

கைிவதகள் தைேிப்ேடுத்து 

ைவதயும் அைிஞர் தத.தேொ.மீ. 

சொன்று கபேொடு ததேிவு 

ேடுத்துைொர்.  கேிைருவடை 

கைிவத ஒன்வை மொமூைனொர் 

கைிவததைன்று கருத ைழிைில்வை.  ேொவை 

ேொடிை தேருங்கடுங்பகொ பேொல் பைறு கைிஞர்கள் 

எழுதுைதில்வை. 

 

 கைித்ததொவக, ேரிேொடல், திருமுறுகொற்றுப் 

ேவட ஆகிைைற்வை நீக்கிைிட்டுப் ேொர்த் 

பதொமொனொல் எஞ்சிை 2209 ேொடல்களும் சங்க 

கொைத்வதச் சொர்ந்தவை என்ேதில் ஐைமில்வை.  

இைற்றுள் 1705 அகப்ேொடல்கேொகும்.  அைிஞர் 

வகைொசேதிைின் கைக்குப்ேடியும் 391 

ேொடல்கபே ைீரர்கவேயும், ைள்ேல்கவேயும் 

மற்வைபைொவரயும் குைிப்ேவை.  இது சங்கப் 

ேொடல்கேில் 70 ைிழுக்கொட்டிற்கு பமைொனவை 

ைீரர்கவேப் ேற்ைிைவை அல்ை என்ேவதத் 

ததேிைொக்கும்.  அவைதைல்ைொம் தவைைன் 

தவைைி பேொன்பைொரின் அகவுைர்வுகள் ேற்ைிப் 

பேசுேவை.  

  சொன்பைொர் ைொய்ப்ேொட்டுத் ததொடர்கவேப் 

ேைன்ேடுத்தும்பேொதும் ஆழ்ந்த தேொருவேத் 

தருைவதப் ேை கைிவதகேில் கொைைொம். 

ைீரயுகக் கைிவதைில் பைதைங்கும் இல்ைொத 

ஐந்திவை மரபு சங்கக் கைிவதைில் மட்டுபம 

உள்ேது.  இம்மரேொல் சொன்பைொர் கருத்துகவேச் 

சுருங்கச் தசொல்ைி ைிேங்க வைக்க முடிந்தது. 

  

ைேரும்... 

புதுப்ேொர்றவயில் புைநொனூறு ! 

அைிஞர் மருதநாயகம் 

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   
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  ேைனுள்ே மற்றும் பமம்ேட்ட ததொழில்நுட்ேத் 

தீர்வுகள் இல்ைொதிருந்தொல், நொங்கள் நிருைகிக்க 

முடிைொத தநருக்கடிவைப் ேொர்த்துக் 

தகொண்டிருப்பேொம். இவத சீனொ ைிேக்குகிைது. 

ைேங்கவே அதன் ைசம் பசகரிப்ேதன் மூைமும், 

சமீேத்திை ததொழில் நுட்ேத்வத நிவை 

நிறுத்துைதன் மூைமும், நொடு வைரசின் 

ேொதிப்புகவே ஒரு குைிப்ேிடத்தக்க அேைிற்குத் 

தைித்து, மக்கவே ஆேத்தில் ஆழ்த்தியுள்ேது. 

இன்று, ேை ேொதிக்கப்ேட்ட நொடுகள், இந்த 

ேந்தைத்தில் தங்கள் மக்கவே பநரத்திற்கு 

எதிரொக கொப்ேொற்ை ததொழில்நுட்ேத்வத சிைந்த 

முவைைில் ேைன்ேடுத்துைதற்கொன சீன 

மொதிரிவைப் ேொர்க்கின்ைன. 
 

ததொழில்நுட்ேங்கவே நிவைப்ேடுத்தல் 
 

  தநருக்கடி மற்றும் பேரழிவுகேின் பேொது 

ததொழில்நுட்ேங்கவே நிவைேடுத்துதல்  முக்கிை 

ேங்கு ைகிக்கின்ைன என்ேது அைிைப்ேடுகிைது. 

அரசொங்க நிறுைனங்கள் மற்றும் தவரைில் முதல் 

ேதிைேிப்ேைர்கள் நிவைவமவை துல்ைிைமொக 

மதிப்ேிடுைதற்கும், மிகவும் ஆேத்தொன 

ேகுதிகவே சுட்டிக்கொட்டுைதற்கும், அதற்பகற்ே 

நிைொரைம் மற்றும் மறுைொழ்வு முைற்சிகவே 

பமற்தகொள்ைதற்கும் துல்ைிைமொன நிவைகள் 

பதவை. ததொற்றுபநொய்கள் மற்றும் தைடிப்புகள் 

தேொருண்வமைில், ஜி.என்.எஸ்.எஸ் மிகவும் 

எேிது. சீனொைின் ஜி.என்.எஸ்.எஸ் ேிரிைொன  

ேீய்டூ பநொைொேிகவேயும், ேொதிக்கப்ேட்ட 

இடங்கவேயும் கண்கொைிக்க உதைிைது.    

  நம்ேகமொன தரவு மற்றும் துல்ைிைமொன 

பமப்ேிங் மற்றும் ேடங்கேின் உதைியுடன், சீன   

நொடு முழுைதும் ஆைிரக்கைக்கொன புதிை 

குறுங்கொைிக மருத்துைமவனகவே உருைொக்க 

முடிந்தது. 
 

  பேொக்குைரத்துத் திட்டமிடலுக்கு ேீய்டூ 

ேைன்ேடுத்தப்ேடுகிைது. அத்திைொைசிை 

துைர்நீக்குப் தேொருட்கவே ைிவரைொக இைக்க  

 

 

 

 

 

 

 

 

சரக்கு வகைொளும் நிறுைனங்கள் ஜிஎன்எஸ்எஸ் 

முவனைங்கவேப் ேைன்ேடுத்துகின்ைன. ேீய்டூ 

ைில் ஒரு ஆர்.டி.எஸ்.எஸ் (Radio Determina-

tion Satellite Service) உள்ேது, இது 

தகைல்கவே நிகழ்பநரத்தில் தைேிைிடுகிைது. 

முக்கிைமொக ேீய்டூ கொரைமொக வுஹொனில் 

இரண்டு புதிை மருத்துைமவனகவே உருைொக்க  

அரசொங்கத்தொல் ைிவரவுேடுத்த முடிந்தது 

என்று தகைல்கள் ததரிைிக்கின்ைன. 
 

 

 
 

ைேரும்... 

 

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   

கைொபரொைொறவ வீழ்த்திய திைம் ! 

பபாைிஞர் அ.ேதசீு 
தநரம்ுக உதவியோளர ்

மோண்புமிகு தமிழ் வளரை்ச்ிதத்ுசை அசமைை்ர ்
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பூெறழ 

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   

 

1. உலகத் தமிழ் இம்முறை கருத்துக் கருவூலமாக 

மலர்ந்துள்ளது. ன ாமுவின் ன ானியா கட்டுறர 

சிைப்பு. தாத்தாவின் மமாழியாளுறமறய வியந்னதன். 

னேராசிரியர்  ச்சிதா ந்தன் கட்டுறர ேயனுறைய 

குறிப்புகறளக் மகாண்டுள்ளது. ோராட்டுகள். 

பபைோசிரியர் மு.இளங்பகோென்,  

புதுச்பெரி. 

2. உலகத்தமிழ் வண்ணமயமாகவும் எடுப்ோகவும் 

கருத்துச் ம றினவாடும் உயர்ந்த நிறலயில் 

மவளிவந்துக் மகாண்டிப்ேறதக் காண்ேதில், நான் 

மட்ைற்ை மகிழ்ச்சி அறைகினைன். 

காலாண்டிதழாக உலகத்தமிழ் மவளி வர னவண்டும் 

எ  நான் திட்ைமிட்ைனோது தங்கு தறையின்றி 

மகாண்டு வந்தாலும் காலச் சூழலுக்கு ஏற்ே 

அறவகள் இருந்த இைம் காணாமல் னோ து.   

மாண்புமிகு அறமச் ர் ோண்டியரா ன் அவர்களின் 

விைா முயற்சியாலும், தூண்டுதலாலும் உலகத்தமிழ் 

வார இதழாக மலர்ந்து வருவதில் நான் 

மேருறமப்ேடுகினைன். 

முரனெர் பசும்வபோன் 

ப னோள் உலகத்தமிழ்ச் ெங்க தனி அலுெலர், 

 துரை. 

5.  ஒவ்மவாரு புதனின் விடியலுனம தருகிைது 

உலகத் தமிழ் இறணய இதறழ. 24.06.2020-புதனின் 

விடியல் தந்த இதறழப் ேடித்னதன், மகிழ்ந்னதன்.  

 

இந்த இதழில் ஆசிரியரின் உறரயில் நிறைவுப் 

ேகுதியில் உள்ள வரிகள் றவர வரிகளாகும்.  

 

"எல்றலக் னகாட்டு துயர நிகழ்வு களுக்கு ஓர் 

எல்றல காண னவண்டும். னோர் ஒரு நிரந்தர 

தீர்வாகாது. இரு நாடுகளுக்கிறைனய 

அறமதிக்கா  னேச்சு வார்த்றதயும், அறிவார்ந்த 

ஆட்சித் திைமும் இரு நாடுகளுக்கிறைனய அறமதி 

நிலவ வழிவகுக்கும். இரு நாட்டு மக்களின் 

மோருளாதார முன்ன ற்ைத்துக்காக 

வழிமுறைகறளச் சிந்திக்கும்னோது சிந்த 

னவண்டியது இரத்தமல்ல...இழக்க னவண்டியது 

உயிர்கறளயல்ல. சிைக்க னவண்டும் சிந்தற . 

அறமதிறய அணுகி, அவலம் தீர்த்து அற வரும் 

அறமதி காப்னோம். ோரத பிரதமருக்கு துறண 

நிற்க கருத்து னவறுோடுகறள மைந்து துறணநிற்க 

அற வரும் கைறமப்ேட்ைவர்களானவாம் "-என்ை 

ஆசிரியரின் றவர வரிகறள இந்தியர் அற வரும் 

இதயத்தில் ேதிப்னோம்.  

 

எதிர்ோராத நிகழ்வுகள் நம் வாழ்க்றகயில் 

னநரிடுறகயில் நிறல குறலந்துனோகும் நமக்கு 

"நம் வாழ்வில் நறைமேறும் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் 

நம்முறைய எண்ணங்களுக்கும் னநரடித்  மதாைர்பு 

உள்ளது. இறதப் புரிந்து மகாண்டு, அதன்ேடிவாழ 

னவண்டும் "என்கிை னஜம்சு ஆலனின் வரிகள்  

நமக்கு மதம்றேத் தருகிைதல்லவா?...இதற்காக 

கட்டுறரயாளர் திரு. இரா.  ந்திரன கரனுக்கு எ து 

ோராட்டுகள்.  

 

இன்னும் இந்த இதழில் ேல சிைப்ோ  

ேகுதிகளும் இைம் மேற்றிருப்ேது 

மகிழ்ச்சியளிக்கிைது. 

 

பூமறழப் ேகுதியில் எ து ேைம் மவளியிட்டுப் 

மேருறமப்ேடுத்திய தங்களின் மேருந்தன்றமறய 

நிற த்து மகிழ்கினைன்.... 

நன்றி மதரிவித்து மகிழ்கினைன் ஐயா.  

கவிஞர் பபைோ, தரலெர்,  

வபோதிரகத் தமிழ்ச் ெங்கம், திருவநல்பெலி 

3. அருள் தாங்கள் தமிழுக்கு ஆற்றிய மதாண்டு 

அப்ோ வழியில்மமல்ல மமல்ல நகர்ந்து 

ேத்தாண்டுகள் மமாழிமேயர்ப்புத் துறையில் 

இயக்கு ராக பூர்த்தி ம ய்ததும் தாங்கள் நண்ேராக 

அன்ோக ேழகிய திரு னமாகன் அவர்கறளப்ேற்றிய 

மேருறமமிக்க சில ம ாற்கறள ம ால்லி அவர் 

வாழ்த்தியது மாண்புமிகு அறமச் ர் ோண்டியராஜன் 

அவர்களுறைய உறையும் முன் ாள் முதல்வர்       

எம் ஜி ராமச் ந்திரன் கண்ணதா னுறைய பிைப்பு 

பிைந்த னததி மற்றும் தாய் தகப்ே ார் உறைய 

மேயர்கறள ம ால்லி அவர்கள் மதரியும் அறிந்னதன் 

மகிழ்ச்சி  

4. ஒவ்மவாரு வாரமும் உலகத்தமிழ்தான் இன்று 

புதன்கிழறம என்ேறத நிற வூட்டுகிைது 

திரு.கண்ணன்,  

வெந்தமிழ் வெோற்பிறப்பியல் அகைமுதலித் திட்ட 

இயக்ககம். 

6. வல்லறம தாரானயா வாரத்துக்கு வாரம் மிகுந்த 

வல்லறம தரும் கட்டுறரயாக 

வளர்ந்துமகாண்டிருக்கிைது.  

திரு.குறிஞ்சி பெலன், 

திரெவயட்டும் கோலோண்டிதழ் 
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7. மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் அவர்களுக்கு திருமதி 

 த்தியமூர்த்தி யின்வணக்கம்.இப்னோமதல்லாம் 

உங்கள் உலகதமிழ் கட்டுறரகள் வரும் நாறள 

ஆவனலாடு எதிர்ோர்க்கும் நிறல ஏற்ேட்டு 

விட்ைது.ம வ்விற  மாமணி சீதாமமய்கண்ைனின் 

"ேதிகம் ேடியுங்கள் " என்ை கட்டுறர என்ற  

கவர்ந்தது.ஏம னில் இறையருளால் ேதிகங்கள் 

துற மகாண்னை வாழ்க்றகயின் எதிரா  

 வால்கறள மவற்றி மகாண்னைன்.என்ை வறகயில் 

என்ம ம் மேருமிதம் அறைகிைது. 

8. ஒவ்மவாரு கட்டுறரகளும் அற்புதம். அற த்தும் 

ஆய்வுக்கட்டுறரகள். 

அயலகத் தமிழர்களின் ஆராய்ச்சிக் கட்டுறரகள். 

ஒவ்மவான்றையும் ேடித்து  உணர னவண்டும். 

அடினய து ேதிவு ஒவ்மவான்றிலும் இருக்கிைது 

மகத்தா  ேணி. ஒவ்மவாரு தமிழனும் னோற்றிப் 

புகழ னவண்டிய ேணி 

அருறமயா  தகவல்கள். 

நல்ல தமிழ்த் திருப்ேணி. 

வாழ்த்துக்கள். 

திரு.முத்துகு ோைெோமி 

12. மனலசிய நாட்டின் மருத்துவரும் அறமச் ருமா  ைாக்ைர் 

ைத்னதா  ஸ்ரீ சுப்பிரமணியன் காமணாலி உறர மிக நுட்ேமாக 

மமாழியாக்கம் ம ய்யப்ேட்டுள்ளது.  மனலசிய நாட்டில் 

மகானரா ாறவ றகயாண்ை முறைறய கண்ணாடி னோல 

மதளிவுேடுத்தி உள்ளார்.  வாழ்த்துகள் 

கவிஞர் அமீர் ைோஜ் 

9. கவியரசு கண்ணதா ன் அவர்களின் பிைந்த 

நாளில் ஆயுள் முழுதும் அர றவக் கவிஞர் என்ை 

மேருறமக்குரிய தகுதி உறரறய 

மவளியிட்டிருப்ேது சிைப்பு.  நவரத்தி ங்களுள் 

ஒருவராய் ஔிரும் ன ானியா அவர்களின்  மூக 

ஈடுோடு, ேறைப்ோற்ைல்ேற்றிய கட்டுறர 

வியப்றேத் தந்தது. அவர் குழந்றத எழுத்தாளர் 

என்ேது கூடுதல் மகிழ்றவத் தந்தது.  'ோரதியார் 

புறதயல்-100 ேதில்கள்' நூலின் சிைப்புணர்ந்னதாம்; 

ேடிக்க ஆவல். மநறிப்ேடித்தினயார் 

அற வறரயும் நன்றினயாடு குறிப்பிடும்  

அருட்ோர்றவ அற்புதம்.  மறைமறலயடிகளாரின் 

ஆய்வுமுறைகள்  ஆய்வாளர்களுக்குச் சிைந்த 

வழிகாட்டி. திரு  ந்திரன கரன் அவர்களின் 

கட்டுறர 'எண்ணம் னோல் வாழ்வு'என்ேறதத் 

மதளிவு ேடுத்துகிைது. மிக்க நன்றி. 

ேடித்னதன். 

திரு தி பதவி நோச்சியப்பன் 

13. எரியும் எல்றலனகாடு என்ை ஆசிரிய உறரயில் வீரர்களின் 

தியாகம் வீண் னோகாது என்ை ோரதப் பிரதமரின் ஊக்க உறர 

சிலிர்க்க றவக்ககிைது.  

கூடுெோஞ்பெரி வெங்கபடென் 

14. னவனீசு நகரம் சிைந்த வர்த்தக மாநகராக விளங்கி 

இந்தியாவிலிருந்து மோன்னும், முத்தும், இலவங்கப் 

ேட்றைகறளயும் எடுத்து வந்த திைத்றத மிக நுட்ேமாக 

தவத்திரு விபுலாந்த அடிகளின் ஆங்கிலவாணி மதாைர் 

கட்டுறர ேடிக்கத் தூண்டுகிைது. 

திருசிெோ பிள்ரள, இலண்டன். 

15. ஔறவயின் ஆத்திசூடிறயயும், ோரதியின் ோைல் 

வரிகளும், தாங்கள் அவ்வப்னோது எழுதிய 

அணிந்துறரகறளயும், பிதாகரசு நிறுவறலயும் நுணுக்கமாக 

மவளியிட்டு வரும் உலகத்தமிழுக்கு என் மநஞ் ார்ந்த 

ோராட்டுகள். 

16. யாரந்த ன ானியா? என்ை தறலப்னே என்ற  வியக்க 

றவத்தது.  நண்ேர் ன ாமமல ன ாமசுந்தரம் ேல 

தறலப்புகளில் புதுறமயாக உலகத்தமிழிதழில் எழுதி 

மவளிவரும் கட்டுறரகள் அருறமயிலும் அருறம. 

டோக்டர் பத் ோநந்தன் 

10. இந்த இதழில் ேல ம ய்திகள் சிைப்பு.... 

இலக்கியச்சுடர் த.இைோ லிங்கம் 

11. னேராசிரியர்  த்சிதா ந்தமும், மோறிஞர்  தீசும் 

மதாைர்ந்து எழுதி வருகிை கட்டுறரகள் நுண்றமயா  

கட்டுறரகளாக அறமந்துள்ள .  வாழ்த்துகள். 

திரு.டி.என்.ஆர். பகஷ்.. 

17. திரு.இலக்குவ ார் திருவள்ளுவன் மகுறை என்று 

எழுதிய மதாைர் கட்டுறர மிக அருறமயாக மவளிவந்தது.  

அவருறைய நறை பூந்தமிழ் நறை. இயல்ோக தனித்தமிறழ 

அவர் எழுதிக் காட்டிய விதம் என்ற ப் னோன்ை வளரும் 

மமாழிமேயர்ப்ோளருக்கு ஒர ஊன்றுனகாலாகவும் 

துணடுனகாலாகவும் அறமகிைது. 

திரு தி. விஜயலட்சுமி, உதவிப்பிரிவு அலுெலர், 

வ ோழிவபயர்ப்புத் துரற. 

18. அருறமயா  னகார்றவ. 

டோக்டர் நல்லி இைோ.பகோபிநோத் 

19. அருறம. அற்புதம்.  வாழ்க தங்கள் தமிழ்த் மதாண்டு.  

திரு.நிர் ல். 
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பூெறழ 

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   

 
20. கறலச்ம ால் காவலர்  ாமி னவலாயுதம் பிள்றளயின் 

வரிகறள நான் ேடிக்க னவண்டுமமன்று ேல காலம் 

நிற த்திருந்னதன்.  ேல நூலகத்தில் னதடி ேடிக்க னவண்டும் 

என்று திட்ைமினைன்.  வாய்ப்பு கிறைக்கவில்றலனய என்று 

ஏங்கிய நிறலயில் நான் ேணியாற்றும் உலகத்தமிழ்ச் 

 ங்கத்தினலனய வாரம் தவைாமல் மவளிவரும் 

உலகத்தமிழிதழில் இக்கட்டுறரறய கண்னைன். 

மகிழ்ந்னதன்.  வியந்னதன்.  பூரித்னதன்.  அறவறகறள நான் 

ேதிவு ம ய்தும் வருகினைன்.  நன்றி 

திரு தி.ஜோன்சிைோணி, உலகத்தமிழ்ச்ெங்கம்,  துரை. 

21. குைவஞ்சி இற றயக் குறித்து யாழ்ோணப் 

ேல்கறலக்கழகத்தின் இற த்துறை அறிஞர் சுகன்யா 

அரவிந்தனின் மதாைர் மவல்க.  னமலும் ேடிக்க ஆர்வமாக 

இருக்கினைாம். 

திரு. போலசுப்பிை ணியம் 

22.  உலகத்தமிழிதழ் அருறம.  இம்முறை னதன்துளியில் 

ஆய்வறிஞர்கள் கறைபிடிக்க னவண்டிய 62 ஆய்வு 

முறைகறளயும் உங்கள் இதழில் ேதிவு ம ய்திருப்ேது 

மகத்தா  ேணியாகும். வாழ்த்துகள்.  

புலெர் இளஞ்வெழியன் 

30. நீதிேதி ன ானியா ன ாட்ைமனயார்  ேற்றிய கட்டுறர 

சிைப்பு. சிறுோன்றம இ க் குழந்றதகளுக்மகல்லாம் அவர் 

ஒரு மாமேரும் உந்துனகால்.  

திரு. ப ோகனம், புபளோரிடோ, அப ரிக்கோ  

28. இப்னோமதல்லாம் உங்கள் உலகதமிழ் கட்டுறரகள் 

வரும் நாறள ஆவனலாடு எதிர்ோர்க்கும் நிறல ஏற்ேட்டு 

விட்ைது.ம வ்விற  மாமணி சீதாமமய்கண்ைனின் "ேதிகம் 

ேடியுங்கள் " என்ை கட்டுறர என்ற  கவர்ந்தது.ஏம னில் 

இறையருளால் ேதிகங்கள் துற மகாண்னை வாழ்க்றகயின் 

எதிரா   வால்கறள மவற்றி மகாண்னைன்.என்ை வறகயில் 

என்ம ம் மேருமிதம் அறைகிைது.   

திரு தி. வெந்தோ ரை ெத்தியமூர்த்தி, வென்ரன  

29. நீதிேதி ன ானியா ன ாட்ைமனயார் கட்டுறர மிகச் 

சிைப்ோக இருந்தது. ஸ்ோ ஷில் மமாழி மேயர்த்து 

மவளியிடுங்கள், அவர்களுக்மகல்லாம் எங்னகா இருக்கிை 

தமிழகத்தில் அவறரப் ேற்றி னேசுகிைார்கள், 

ேடிக்கின்ைார்கள் என்ை மகிழ்விருக்கும்.    

திரு தி. கீதோ வெங்கட்ைோ ன், ைோபல, அவ ரிக்கோ  

25. நீதிேதி ன ானியா ன ாட்ைமனயாரிைமிருந்து நாம் 

கற்றுக்மகாள்ள னவண்டிய ேைங்கள் ேல உள்ள . ேடித்து 

மகிழ்ந்னதன்.  திரு. கிருஷ்ணன், பகோரெ  

23.  நான் நைத்தும் Helo  மூக வறலத்தளத்தில் ேல 

இலட் க்கணக்கா  வா கர்கள் உலகத்தமிறழ ேடித்தாலும் 

அவர்கள் அற வரும் என்ற  மீண்டும் மீண்டும் னகட்கும் 

ேக்கமாக உங்கள் ‘உலா’ ேக்கம் சிைப்ோக வருகிைது.  

தமிழகத்தில் காணக் கிறைக்காத இந்த சுற்றுலாத் தலங்கறள 

நீங்கள் எழினலாவியங்களாகப் ேறைத்துக் காட்டுவறதக் 

கண்டு நாங்கள் மேருறமப் ேடுகினைாம். 

திரு.ைோஜப்போ போஸ்ட் நியூஸ். 

24.  சீறத மமய்கண்ைன் வாயிலாக ேதிகங்கறளப் 

ேடிப்ேதும், மஜகதா வாயிலாக மதான்றமறய 

அறிந்துக்மகாள்வதிலும், அறிஞர் மருதநாயகத்தின் 

உதவியால் புைநானூறை புதிய ோர்றவயில் ேடிப்ேதும், 

னவதியியற் ம ாற்களின் சீர்தர ஒலி மேயர்றே கண்டு 

வியப்ேது, அவ்வப்னோது கவிஞர் புதுயுகனின் ோதர  

நறைறய ேடிப்ேதும் புதுறமயா  உள்ளது. வாழ்த்துகள். 

திரு.பெோ வல பெோ சுந்தைம், அவ ரிக்கோ.  

31. கவியரசு கண்ணதா ன் முகப்ேட்றைறய அலங்கரித்தது 

அருறம. நீதிேதி ன ானியா ன ாட்ைமனயார்  ேற்றிய கட்டுறர  

சுறவயாக இருந்தது.   

திரு.  ோ.  ோணிக்கம், ஓஹிபயோ, அவ ரிக்கோ  

32. நீதிேதி ன ானியா ன ாட்ைமனயார் கட்டுறர மிக மிக 

அருறம....அற வரும் ேடிக்கனவண்டியது....ேகிர 

னவண்டியது.  

திரு. ந.அழகப்பன், வபன்சில்பெனியோ. அவ ரிக்கோ  

33. நவரத்தி ங்களுள் ஒருவராக, ேலருக்கும்  ட்ைம் மற்றும் 

ேறைப்ோற்ைல்  மூலமாக  ஒளி வழங்கும் மக்கள் நீதிேதி 

ேற்றிய கட்டுறர அருறம.  குழந்றத எழுத்தாளர் என்ேது 

கூடுதல் மகிழ்ச்சி.  நூல்கறளப் ேைகாகக் மகாண்டு ேயணம்  

ம ய்தறதப் ேதிவிடுவது னமலும் சிைப்பு. கட்ம விக் 

குழுக்களுக்குத் தங்கள் ஆனலா ற  மிகவும் னதறவயா  

ஒன்று.  முரனெர் பதவி நோச்சியப்பன், கோரைக்குடி  

26.  ன ானியாவின் ம த்திைம் இருந்நால் 

 ாதற ேறைக்கலாம்.நன்றி.வாழ்க.    

முரனெர் ெைஸ்ெதி ைோ நோதன்  

34. ன ானியா என்ை மேயரில்.....இந்தியாவில் உள்ளவனரா 

எ  நிற க்கத் னதான்றியது! 

அவர் வாழ்க்றக  ம்ேவங்கறள சுறவயாக ஒன்றிறணத்து, 

மதளிவாகவும், அழகாகவும் னகார்த்து தந்திருகிறீர்கள். 

வாழ்த்துக்கள்!  ஸ்ரீ தி வெங்கடோச்ெலம், வென்ரன 

27.  "ன ானியா ன ானியா ம ாக்க றவக்கும் ன ானியா" வின்

(win) வரலாறு ேடிக்கும்னோது ஒரு உத்னவகம் எழுகிைது. 

இம்மாதிரிமனிதர்கனள அமமரிக்காவின் ேலம்.   

திரு. ெத்யமூர்த்தி, வென்ரன  

35. Nice இது னோன்ை ஆளுறம திைன் மகாண்ை  நீதீமான்கள் 

னதறவ.  

திரு. ருதப்பன், வநற்குப்ரப, சிெகங்ரக  ோெட்டம்  

36.  நீதிேதி ன ானியா ன ாட்ைமனயார் கட்டுறர அருறம. 

நீரிழிவு னநாய் எ க்கில்றலனய என்ை மகிழ்ச்சியும் வந்தது.  

திரு தி. லதோ  ோணிக்கம், பெலம்  
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அங்கிங்கைைொதேடி இங்கிலொந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்ைன் 

  தஷல்ைி, பைர்ட்சுைர்த்தினொல் ஈர்க்கப்ேட்ட 

கற்ேவனைிைல் கைிஞர் தொபன? அைரொ? அைர் 

ைழங்கிை தீர்ப்பு என்ன’ 

   

  ‘இவ்ைிதமொய் இருந்தவமக்கு, தொம் இல்ைொபத 

இருக்கைொம்’ [“Thus having been, than thou 

shouldst cease to be”] 
 

  தகைல் தேண்பைொ குறுக்கும் தநடுக்குமொக 

தவைைவசத்தது, 'இது  தஷல்ைிைின் ேொர்வைைொக 

இருக்கைொம். இருந்தொலும், என்ன தகொடிை மனம் 

தகொண்ட இைக்கிைம் இது?' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  இைக்கிைம் சிரித்தொள். 'கைிப்தேொைி பைந்பத, 

இது பூைிைன் பகொட்ேொடு அல்ை. இது மனித 

மனம். நல்ைதும், அல்ைதும் கடந்த நுட்ேமொன 

அைசல்.  
 

 

  ‘பைர்ட்ஸ்ைர்த்துக்கு’ என்ை கைிவதைில்   
 

ைொய்வமவை, ைிடுதவைவை ேொடைொல் 

சூடினீர் -  அைற்வை துைந்ததொல், எவம 

ைருந்தச் தசய்தீர் 
  

என்று ைிட்டு கவடசி ைரிைில் தொன் 

பமற்தசொன்ன தீர்ப்வேயும் வைத்தொர் தஷல்ைி’. 

தைிரவும், இவதப் புரிந்து தகொள்ே இந்தக் 

கைிஞர்கள் ைொழ்ந்த ஜொர்ஜிை இங்கிைொந்வதயும், 

அதன் அரசிைவையும் நொம் தசன்று ேொர்க்க 

பைண்டும்’. 

 

 

 இைர்கள் இப்ேடிப் பேசிக் தகொண்டிருக்க 

எனது சிந்வத பைறு திவசைில் தசன்ைது. 
 

  ‘தஷல்ைி என்ைதும் எனக்கு ‘தஷல்ைி 

தொசனின்’ நிவனவுக்கு ைருகிைது. தஷல்ைிைின் 

ேொர்வைவை ைிட ‘தஷல்ைி தொசன்’ என்ை 

புவனதேைர் பூண்ட நமது பதசிைகைி 

ேொரதிைொரின் ேொர்வைவை அைிந்து தகொள்ேபை 

ைிவழகிபைன்’ என்பைன் நொன்.  

 

உலகதத்மிழ் | 01.07.2020   

ஆழ்கைல் நீச்ேலிசல, படைபிற்காை தரீ்ப்பு வரும்! 
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  ைிழிகேொல் சிரித்த இைக்கிைம், 

‘பைர்ட்ஸ்ைர்த்தின் ‘ேட்டொம்பூச்சி ைிவேவுத் 

ததொடர்பு’ ேற்ைிச் தசொன்பனபன, இப்பேொது ைந்து 

ைிட்டதொ?’ என ைினைினொள். 
 

  ‘ஆம்’ என்று தேருமூச்தசைிந்பதன்.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
   

  ‘சரி, தஷல்ைிைின் அந்தப் ேொர்வைவைப் ேற்ைி 

ைிேக்கமொகச் தசொல் இைக்கிைபம. அது 

ேொரதிைொரிலும், அைர் மூைம் தமிழ் 

இைக்கிைத்திலும் எவ்ைிதமொன தொக்கத்வத 

ஏற்ேடுத்திைது?’ என்பைன். 
 

  அப்பேொது எனது தநஞ்சில், எழுத்தொேர் 

தஜைகொந்தன் ேொரதிைவரப் ேற்ைி எழுதிைது 

ேேிச்தசன மின்னிைது. 
   

  “நொம் எல்பைொருபம ேொரதிைின் ைொரிசுதொன். 

சிை பேர் அவத உைர்ந்திருக்கிைொர்கள். சிை பேர் 

அவத உைரொமலும் இருக்கைொம். ஆனொல்  

ேொரதிைிைிருந்துதொன் நம்முவடை சிந்தவன, 

நம்முவடை ேண்ேொடு, நம்முவடை ைொழ்க்வக 

முவை இததல்ைொம் சரிைொன தேொருேில்  புதுவம 

தேைத் ததொடங்கின”    

இைக்கிைம் ேதில் தரும் முன், மற்தைொரு குரல் 

ஒைித்தது.                                                                                                                           

  ‘தஷல்ைிைின் ேொர்வைக்குள் தசல்ைதற்குள் 

அந்த  ஜொர்ஜிை கொைத்வத நொன் கொட்டி ைிடுைது 

சரிைொக இருக்கும். அது சுடும் தேொன்! அது ஒரு 

அனுேைம். கொரைம், ேொலும், ேச்வசப் 

ேிள்வேைின் ேசியும் ஒபர இடத்தில் ஆைொக 

ஓடிை கொட்சிக்கேம் அது. ைொருங்கள், சற்று 

அந்தத் ததருக்கேில் உைைி ைருபைொம்’.  

  இவதச் தசொன்ன ஊர்ச்சுற்ைைின் ேிைைிக்கு 

ைிழிகள் தூரப் ேொர்வைைொக எங்பகொ நிவைத்து 

ைிட்டது.  
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வாழ்க கைைா! 
நூற்றுக்கணக்காை நாட்டிை, பல்லிை,  பன்பமாழி, 
பன்மத, பன்ைிை மக்கள் இணக்கத்துைனும் நல்லுரிடமயுைனும்  
வாழும் கைைா வாழ்க!   
உலக உருண்டையின் வை பைிமுடை அருசக 
"பமய்யாை வைக்சக"  பைந்துகிைக்கும்  
அழகுநிலத்தில் வாழும் கைைா வாழ்க! 

சூடல-1 கைைாவின் பிைந்தநாள்! 



யொெறிந்த கெொழிைளிபல! 

முடைவர் இைா.பன்ைிருடக வடிசவலன் 
இசணப் தபரோசிரியர,் தவல்சு பல்கசலக்கழகம் 

மைை்சை 

உைகிலுள்ே ேை நொடுகளுக்கும் தசன்று 

தமிவழ ைேப்ேடுத்துைதற்கொக, அந்தந்த 

நொடுகேில் உள்ே கவைச் தசல்ைங்கள் 

அவனத்வதயும் திரட்டி, அத்தவகை 

தசல்ைங்கவே எல்ைொம் தமிழில் பசர்த்துத் 

தமிவழ ைேப்ேடுத்துங்கள் என்கிைொர். 

 

தசன்ைிடுைீர் எட்டுத்திக்கும் - கவைச் 

தசல்ைங்கள் ைொவும் தகொைர்ந்து இங்குச் 

பசர்ப்ேீர்  

 

  ஆங்கிபைைர் ஆட்சிக் கொைத்தில் ஆங்கிை 

தமொழி தசல்ைொக்குப் தேற்ைிருந்தது. தமிழ் 

தனக்கு உரிை இடத்வதப் தேைைில்வை. 

தமிழர்களும் தமிழில் பேசுைவத ைிட, 

ஆங்கிைத்தில் பேசுைவதபை ைிரும்ேினர். எனபை 

ஏடுகேிலும், ைீடுகேிலும், அலுைைகங்கேிலும் 

ஆங்கிைபம ஆட்சி தசலுத்திைது. கல்ைியும் 

ஆங்கிைத்தின் ைொைிைொகபை தகொடுக்கப்ேட்டது. 

தமிழுக்கு உரிை இடத்தில் ஆங்கிைம் இருந்தது.  

 

தமிழ் இரண்டொம் நிவைைில் 

துவைப்ேொடமொகும் தன்வமைிபைபை அவமந் 

திருந்தது. இவதப் ேொர்த்த ேொரதிைொர் மிகவும் 

பைதவன அவடந்தொர். அைரின் பைதவன 

இன்ைேவும் ததொடர்கிைது. 

 

 

 

 

 

 

 
 

தமொழி குைித்த ேொரதிைொரின் ேல்பைறு 

சிந்தவனகவே பநொக்கும்பேொது, அைரின் 

ேன்தமொழிப் புைவமயும், தமிழ்மீது தகொண்ட 

அடங்கொத ஆர்ைமும் புைனொகிைது. தமிழ் 

தமொழிவை ைேப்ேடுத்த ேிை தமொழி நூல்கவேத் 

தமிழில் தேைர்த்துத் தரல் பைண்டும் என்ை 

ேொரதி, தமொழிதேைர்ப்புப் ேைிைிலும் 

ஈடுேட்டுள்ேது குைிப்ேிடத்தக்கது. தமிழ்க் 

கைிஞரொகபை உைபகொரொல் அைிைப்ேட்ட 

ேொரதிைின் ேன்முகத்தன்வம இக்கட்டுவர ைழி 

தைேிப்ேடுகின்ைது. கைிவத, உவரநவட, 

தமொழிதேைர்ப்பு, ேிைதமொழி ேவடப்புகள் என 

ேல்பைறு தமொழிப் புைவம உவடை 

தேருவமைினொல் ’ைொமைிந்த தமொழிகேிபை’ 

என்று எழுதிை அைர் கைிவத ைரிகேின் 

உைிர்ப்புத் தன்வமவை அைிைைொம்.  
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சரக்கு ெற்றும் பசறவ வரி ! 

ஆங்கிலம் - தமிழ் (அகைாதி) 

 

 

 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 



36 

 
கிழக்கில் உதித்த கெய்கயொளி ! 

இைா.ேந்திைசேகைன் 
உதவிப் பிரிவு அலுவலர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

  மனிதனின் மனம் ஒரு பதொட்டம் பேொன்ைது. 

பதொட்டம் பேொல் மனத்வதக் கண்ணும் 

கருத்துமொக உழுது, ைிவத ைிவதத்துத் தண்ைீர் 

ஊற்ைி, உரமூட்டிக் கொைல் கொத்து ைரைொம்.  

அல்ைது ‘கண்டது ைிவேைட்டும்’ என்று தீை 

எண்ைங்கவே உட்தசலுத்தி அதன் பேொக்கில் 

ைிட்டுைிடைொம்.  அது புதரொகிைிடும்.  
 

 மனத்வதத் திட்டமிட்டு ைேர்த்தொலும், அல்ைது 

அதன் பேொக்கில் ைேரைிட்டொலும் அங்பக 

நல்தைண்ை ைிவத ைிழுந்திருப்ேின், அதற்பகற்ை 

ேடியும், தீதைண்ை ைிவத ைிழுந்திருப்ேின் 

அதற்பகை ேடியும் ேைிர்கள் ைேர்கின்ைன. 
 

 நற்ேைன் தரும் எண்ைங்கவே ைிவதக்கத் 

தைைினொல், ேைனற்ை புல்லும், புதரும், கவேயும் 

மண்டிக்கிடக்கும்.   

 

 

 

 

 

 

 

 ஒரு பதொட்டக்கொரன் தன் பதொட்டத்தில், 

புல்லும், புதரும் மண்டிைிடொமல் கொத்து, 

ேைன்தரும் கொய் கனிகவேயும், பூக்கவேயும் 

தேறுைதுபேொல், ஒரு மனிதன் தன் மனம் என்ை 

பதொட்டத்தில் கைம்பும் கொேொனும் ைேரொ 

ைண்ைம் அவதக் கண்ணும் கருத்துமொக கொத்து 

ைர பைண்டும்.  

 நிைொைமில்ைொத எண்ைங்கவே எல்ைொம் நம்  

மனத்திைிருந்து அகற்ை பைண்டும்.  ேைனற்ை 

எண்ைங்கவே ‘கவே’ எடுக்க பைண்டும்.  

மனத்தில் நற்சிந்தவன என்ை மைம் ைீசும் 

பூஞ்தசடிகவேப் ேைிரிட பைண்டும்.  தூை 

சிந்தவன என்ை கனி தரும் மரங்கவே நட 

பைண்டும். 
 

 இவ்ைொறு தன் ைொழ்வை பமற்தகொள்ளும் 

மனிதன், உள்ளுைிரின் தவைைனொகத் தன்வன 

உைர்கிைொன்.  தன் ைொழ்க்வக என்னும் 

பதொட்டத்தின் தவைைன் தொன் என்ேவத 

உைர்கிைொன்.  ஒரு குைிப்ேிட்ட சட்ட 

திட்டங்களுக்கு உட்ேட்டு எண்ைங்கள் 

தசைற்ேடுகின்ைன என்ேவதப் ேற்ைிை ததேிவு 

அைனுக்கு ஏற்ேடுகிைது. 
 

 எண்ைங்கேின் ஆற்ைலும், மன 

இைல்புகளும் எவ்ைிதம் குைங்கவே 

உருைொக்குகின்ைன என்ேவதயும், ைிதிவைத் 

தீர்மொனிக்கின்ைன என்ை ைவரமுவைகவேயும், 

ைொழ்ைின் நுட்ேங்கவேயும் புரிந்து தகொள்ேத் 

ததொடங்குகிைொன். 
 

ைேரும்... 
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"சூழ்நிவை மனிதவன உருைொக்குைதில்வை.  

அடிப்ேவடைில் அைன் ைொர் என்ேவத 

அைனுக்பக சூழல்தொன் சுட்டிக்கொட்டுகிைது"  
 

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

ulagathamizh.blogspot.com ulagathamizh@gmail.com 
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