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  பேரவைத்தவைைர் அைர்கபே, தமிழ் 

ைேர்ச்சித்துவை ததொடர்ேொன அைிக்வகவைத் 

ததொடர்ந்து குைிப்ேிட ைிரும்புகிபைன்... 

 

அைிைிப்பு - 36   

  தஞ்சொவூர் தமிழ்ப் ேல்கவைக் கழகத்தின் 
மூைம்  கடல்சொர் நீரகழொய்வு வமைம் ரூேொய் 2 
பகொடிபை 23 இைட்சம் தசைைில் மண்டேத்தில் 
தசைற்ேடுத்தப்ேடும். 

  மொண்புமிகு இதை ததய்ைம் புரட்சித் தவைைி 

அம்மொ அைர்கேின் ஆசியுடன், மொண்புமிகு 

தமிழ்நொடு முதைவமச்சர் அைர்கேின் 

ஆவைப்ேடி தமிழ்ப் ேல்கவைக்கழகக் கடல்சொர் 

ததொல்ைிைல் துவை மூைம் இரொபமசுைரம் 

அருகில் உள்ே மண்டேத்தில் 1990-91 ைவர 

இைங்கி ைந்த நீரகழொய்வு வமைத்வத மீண்டும் 

நவடமுவைப்ேடுத்துைதற்குத் தமிழக அரசு 

ததொல்ைிைல் துவை, பதசிைக் கடைகழொய்வு 

நிறுைனம் (NIO, Goa) தமிழ்நொடு அரசுப் 

தேொதுப்ேைித்துவைைின் மரபுசொர் ேொதுகொப்புக் 

கட்டடவமப்பு, தமிழ்ப் ேல்கவைக்கழகம் 

ஆகிைைற்ைிைிருந்து ைல்லுநர் குழுவை 

அவமத்து அைிவுவரகவேப் தேற்றுச் 

தசைல்ேொட்டிற்குக் தகொண்டுைரப்ேடும். 

இதற்தகனத் ததொடர் தசைைினமொக ரூேொய் 23 

இைட்சமும், ததொடரொச் தசைைினமொக ரூேொய் 2 

பகொடியும் ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும். 

அைிைிப்பு - 37   

  மதுவர, உைகத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் 

புரட்சித்தவைைர் எம்.ஜி.ஆர் அைர்கேின் 
ேிைந்தநொவே ஆண்டுபதொறும் நிறுைனர் நொேொகக் 

தகொண்டொடவும் மற்றும் உைகத் தமிழ்ச் சங்கப் 

தேருந்திட்ட ைேொகச் சுற்றுச் சுைர் உைர்த்திக் 
கட்டவும் ரூேொய் 1 பகொடிபை 77 இைட்சம் ஒதுக்கீடு 

தசய்ைப்ேடும். 

  மொண்புமிகு இதை ததய்ைம் புரட்சித் தவைைி 

அம்மொ அைர்கேின் ஆசியுடன், மொண்புமிகு 

தமிழ்நொடு முதைவமச்சர் அைர்கேின் 

ஆவைப்ேடி புரட்சித்தவைைர் எம்.ஜி.ஆர் 

அைர்கேின் ேிைந்த நொவே உைகத் தமிழ்ச் 

சங்கத்தின் நிறுைனர் நொேொக ஆண்டுபதொறும் 

தகொண்டொடப்ேடும். பமலும் உைகத் தமிழ்ச் 

சங்கப் தேருந்திட்ட ைேொகத்தின் 

ேொதுகொப்வேப் ேைப்ேடுத்தும் ைவகைில் 

சுற்றுச்சுைர் உைர்த்தி அவமக்கப்ேடும். 

இதற்தகனத் ததொடர் தசைைினமொக ரூேொய் 2 

இைட்சமும், ததொடரொச் தசைைினமொக ரூேொய் 1 

பகொடிபை 75 இைட்சமும் ஒதுக்கீடு 

தசய்ைப்ேடும். 

அைிைிப்பு - 38 

  தவைவமச் தசைைகத்தின் தமிழ் ைேர்ச்சி 

மற்றும் தசய்தித்துவைைின் உள்கட்டவமப்பு 

பமம்ேடுத்திட ரூேொய் 22 இைட்சத்து 76 

ஆைிரம் ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும். 

  மொண்புமிகு இதை ததய்ைம் புரட்சித் தவைைி 

அம்மொ அைர்கேின் ஆசியுடன், மொண்புமிகு 

தமிழ்நொடு முதைவமச்சர் அைர்கேின் 

ஆவைப்ேடி தவைவமச் தசைைகத்தின் தமிழ் 

ைேர்ச்சி மற்றும் தசய்தித்துவைைின் 

உள்கட்டவமப்புப் ேைிகவே பமம்ேடுத்தும் 

ைவகைில் அலுைைகப் ேைன்ேொட்டிற்கு 28 

கைினிகள் மற்றும் அதன் துவைப் ேொகங்கள், 

5 அச்சு இைந்திரங்கள் தகொள்முதல் 

தசய்ைப்ேடும். இதற்தகனத் ததொடரொச் 

தசைைினமொக ரூேொய் 22 இைட்சத்து 76 

ஆைிரம் ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும். 

  இந்த 3 8  அைிைிப்புகவேயும் தமிழ் 

ைேர்ச்சித் துவைக்கு உறுதுவைைொக சட்டப் 

பேரவைைில் தசைற்ேட ஆைன தசய்ை 

பைண்டுகிபைன். 

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை - கைொள்றை விளக்ைக் குறிப்பு   
சட்டப்பேரறவ உறர- 24.03.2020 

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

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்
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ஈடற்ை அைிஞர் ஏ.பக.இரொமொனுசன் 

  கருநொடக மொநிைம் வமசூரில் 1929ஆம் ஆண்டு ேிைந்து, மதுவர மற்றும் தகொச்சிைில் உள்ே 

கல்லூரிகேில் ஆங்கிை ைிரிவுவரைொேரொக ேைிபுரிந்துைிட்டு, 1961ஆம் ஆண்டில் திரொைிட 

தமொழிகேில்  பேரொசிரிைரொக சிகொபகொைில் ததொடங்கி 1993ஆம் ஆண்டு ைவர ைொழ்ந்து மவைந்த தேரும் 

அைிஞரொைொர். 1951ஆம் ஆண்டு மதுவர திைொகரொசர் கல்லூரிைில் சிை கொைம் ேைிபுரிந்தொர். 
 

  ஆழ்ைொர்கவேப் ேற்ைிை அைரின் ேொசுர தமொழிைொக்க நூல், ஆக்சுபேொர்டு ேல்கவைக்கழகத்தில் 

1966ஆம் ஆண்டு தைேிைிடப்ேட்டது.  அைரின் குறுந்ததொவக தமொழிதேைர்ப்பு உைகப்புகழ் தேற்ை 

நூைொகும். ஒரு கைிஞரொகவும், தமொழிதேைர்ப்ேொேரொகவும் அதமரிக்கொைில் அைிைப்ேட்ட இைர், 1955ஆம் 

ஆண்டு சொகித்திை அகொததமி ைிருவதப் தேற்ைைரொைொர். 

  புதுவமக் கருத்துகேில் நொட்டம் தகொண்டு, ஆங்கிைம், கன்னடம், தமிழ் 

என்ை மும்தமொழிகேிலும் கவரகண்டைர். சங்க இைக்கிைம் குைித்த 

அைரின் தமொழிதேைர்ப்பு, தமிழின் தேருவமவை உைகதமங்கும் 

ேவைசொற்ைிைது.  1976ஆம் ஆண்டில் இந்திை அரசு அைருக்கு ேத்மஸ்ரீ 

ைிருது ைழங்கிப் ேொரொட்டிைது. ‘இந்திை நொட்டின் ைொய் தமொழிக் கவதகள்’ 

என்ை நூைில், 23 தமொழிகள் பேசும் சிற்றூர் கவதகவே அவனைரும் 

ஆர்ைத்துடன் ேடிக்குமொறு எழுதிைிருந்தொர்.  அைரின் ஆங்கிைப் 

ேொடல்கள்  புகழ்தேற்ைவை. அைற்ைில் ஒரு ேொடவை இப்பேொது கொைைொம். 

  “கூவர, அவசைற்ை சிைகுகேொய் மந்தமொன பமகங்கவே மவைத்திருக்கும். மந்திரக் கம்ேேம் 

ஒன்வைப் ேற்ைி தந்வத கூறும் கவத நிவனைிைிருக்கும்.  ஆத்திரமுற்ை ஆகொைம், இடி இடித்து 

தேொழியும் மவழைில் ைொனம் ஒழுகும்.  உடல் நைமில்ைொத தொய், சவமைைவை சடசட ஒைிைில் 

தடைங்கவே அைள்தொன் துவடத்து எடுக்க பைண்டும்” என இந்திை நொட்டின் நிவைவைப் ேற்ைி அன்று 

எழுதிைைர். 

  அைல்நொட்டுச் சூழ்நிவைைில், இந்திைனொகச் சிந்திப்ேது என அைர் எழுதிை கட்டுவர, பமவைநொட்டுச் 

சிந்தவனைொேர்கேிவடபை ேரைைொகப் பேசப்ேட்டது.  அைரின் மகன், திரு.கிருஷ்ைொ இரொமொனுசன் 

அைர்களும், குல்ைர்பமொர் பரொட்டிக்சு என்ை அைிஞரும் இவைந்து தைேிைிட்ட 'என் ேைைங்கள்' என்ை 

நூைில், ஒரு கைிஞனின் ேொவத என்று தன் தந்வத ேற்ைிை குைிப்புகவேத் ததொகுத்து 

தைேிைிட்டுள்ேொர். மதுவர ததப்ேக்குேத்திைிருந்து, கற்ேவனைிபைபை அைர் அதமரிக்கொ தசன்ைது 

ைவர கைி நவடைிலும், கைின்மிகு ைருவைகேிலும் கொட்சிகேொக அைர் எழுதிைிருப்ேது 

அவனைவரயும் ைிைக்க வைக்கும்.  

  கன்னட தமொழி எழுத்தொேர், நடிகர் மற்றும் நொடகொசிரிைருமொன கிரிஷ் கர்னொட் இந்த நூைில் 

எழுதியுள்ே முகவுவரைில், 'சிைவனப் ேற்ைிப் பேசுவகைில்' என்ை அைரின் தமொழிதேைர்ப்பு புத்தகத்வத 

தேங்குைின் ேதிப்ேகம் தைேிைிட்டபேொதுதொன் ஏ.பக.இரொமொனுசன் அைர்கேின் தேைர் 

தைேியுைகத்திற்கு ததரிைத் ததொடங்கிைது என்றும், அைல்நொட்டைர் புகழும்பேொதுதொன் நம்மைர்கவேப் 

ேற்ைி நம்மொபைபை அைிை முடிகிைபதொ என்று தன் கைவைவை தைேிப்ேடுத்தியுள்ேொர்.   

  கைிதத்திற்கு ஒரு சீனிைொச இரொமொனுசன் என்ைொல், சங்கக் கைிவதகவேக் கடல் கடந்து தகொண்டு 

தசன்ைைர் ஏ.பக.இரொமொனுசன் என்ைொல் அது மிவகைில்வை.  

ஆசிரியர் உறர ! 

ேங்கத் தெிழுக்மகன வாழ்ந்த ோல்பு! 
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ஆங்கில வொணி !   

தவத்திரு விபுலானந்த அடிகள் 

  இமைத்திற்கு ைடேொைதொய் உத்தர 

குருதைனப் புரொைங்கள் கூறும் பேொது பூமிவை 

யுள்ேிட்ட தொய், நொற்ேது பகொடி மக்களுக்கு 

உவைைிடமொகிை சீனத்திபை பதொன்ைிை 

கைிைொைரது நொைிவன இருப்ேிடமொகக் 

தகொண்டொள் சீனைொைி.  

 

 

 ேண்வடக்கொைத்திபை, ைைனபுரத்தொபரொடு 

பேொர் மவைந்தும் நட்புப்பூண்டும் பமற்ைி 

வசக்குங் கீழ்த்திவசக்கும் நடு நொடொகி, 

அக்கினி பதைவன ைழிேடுபைொருக்கு 

உவைைிடமொகிப் தேொைிந்த தசல்ைப் ேொரசீகப் 

ேழந் பதசத்து மக்கள் கேிகூரும் ைண்ைம் 

அந்நொட்டுப் புைைர் நொைின்று கைிசுரந் 

தேித்தொள் ேொரசீகைொைி.  

  ஓமொர் என்னும் அந்தகக் கைிைின் 

நொைிைிருந்து துபரொைம் என்னும் ஈைிை 

நொட்டிபை நிகழ்ந்த பேொரிவன ைிரித்துக்கூறும் 

ஈைிை கொைிைமும், அப்பேொர்க்கேத்திபை சிைந்து 

ைிேங்கிை உைீசன் என்னும் ைீரனது 

நிகழ்ச்சிகவேக் கூறும் உைீச கொைிைமும் ஆகிை 

ைீரகொைிைங்கவே அேித்தும்,  

ஐய்க்கிைீசு, அரிஸ்ததொேனீசு, இயூரிப்ேிடீசு, 

என்னும் நொடகக் கைிகள் ைொைிைொக என்றும் 

புைரொது ைொைர் நொட்தசல்லுகினும் நின்ைைர்ந்து 

பதன்ேிைிற்றும் நீர்வமைைொகிை அழகிை 

நொடகங்கவே அேித்தும், ேிண்டொர் என்னும் 

கைிைொைர், சஃபேொ என்னுங் கைிைரசி ைொைிைொக 

அகப்தேொருட்டுவை தழுைிை இவசப் 

ேொடல்கவேத் பதொற்றுைித்தும், பசொக்ரத்தீஸ், 

ேிபேத்பதொ, அர்ஸ்தொத்தில் என்ைித் ததொடக்கத் 

தத்துை ஞொனிகள் ைொைிைொக உண்வம நூல், 

ஒழுக்க நூல்கவேத் பதொற்றுைித்தும் ேண்வட 

ைைன தமொழிக்கு ஆக்கமேித்தொள் ைைனைொைி.  

  உபரொமைொைி, இத்தொைிைைொைி, தசருமொனிை 

ைொைி, ேிரொஞ்சிை ைொைி, ஆங்கிை ைொைி 

தைன்ைின்பனொதரல்ைொம் ைைன ைொைிைின் 

தசல்ைப் புதல்ைிைபரைொைர். 

  கைிதம், சிற்ேம், மருத்துைம், கொைிைம், 

தர்க்கம், தத்துைம் என்னும் அருங்கவை 

களுக்தகல்ைொம் தொைகம் ைைனபுர பமைொகும். 

ஆதைினொைன்பைொ, பமனொட்டுக் கவைக் 

கழகங்கேிபை, ைைனபுரத்து தமொழிைொகிை 

கிபரக்க தமொழியும் உபரொமருக்குரிை இைத்தீன் 

தமொழியும் தேரிதும் கற்கப்ேட்டு ைருகின்ைன. 

எைிசதேத்து அரசிைொர் கொைத்திபை, அதமரிக்கொக் 

கண்டத்துப் தேொருட் தசல்ைமும் ேவழை ைைன 

புரத்துக் கவைச்தசல்ைமும் ஆங்கிை நொட்டிற்கு 

உரிைைொைின. 

ைேரும்... 
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அனந்தல் ஆடத்டல் 

Do not over sleep 

  ال تكثر النوم

勿過多睡 

അധിക സമയം ഉറങ്ങരുത്  

समयातीत निद्रा ि करें | 
అపరిమితముగా నిద్రించరాదు  
ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಮಾಡಬೇಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्ततचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

நல்லநல்ல நதிகளுண்டு-அவை 

நாடெங்கும் ஓடிைிவை யாடி ைருங்காண்; 

டெல்ல டெல்லப் ப ாயவை தாம் ைிழும் 

ைிரிகெற் ட ாம்வெயது ெிகப்ட ரிதாம்! 

ஏழு ைடலுக்கு அப்ேொல்! 
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  கொை தைள்ேத்தொல் கவரைொதது; கல்தைட்டுகேொல் நின்று நிைவுைது இைற்வகச் சீற்ைங்கேினொல் 

இடருைொதது இைக்கிைபமைொகும் இல்வைதைன்ைொல், கொைத்தொல் மூத்த திருக்குைள் இந்த 

ஞொைத்துக்கு இன்று ைவர ேைனேிப்ேதொக நிைவுமொ? சங்க இைக்கிைங்கேில் நமது ைொழ்வுச் 

சரிவதவைக் கண்டின்புைத்தொன் முடியுமொ? அந்த ைவகைில் புவதைைொகத் பதடித் ததொகுத்து 

உவரபைந்தர் ஒேவை துவரசொமி அைர்கள் எழுதிைிருந்த கவைபைொைிைங்கேின் கைம்ேகமொகச் 

தசம்தமொழிப் புவதைல்' என்ை நூல் ைடிதைடுத்துள்ேது. 

  எங்கள் மரபுக்கும் குடும்ேத்துக்கும் மொைொப் புகழ் ைேர்த்த எங்கள் அருவமப் 

ேொட்டனொர் உவரபைந்தர் சித்தொந்த கைொநிதி ஔவை துவரசொமி அைர்கள் 

அறுேதொண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழ்ப் தேொழிைிலும், ேிை இதழ்கேிலும் 

எழுதிை கட்டுவரகள் இங்பக இப்பேொது ததொகுக்கப்தேற்றுள்ேன. 

உவரபைந்தர் என் தொத்தொ ஔவை துவரசொமி அைர்கள் தமிழுக்கொகபை 

ைொழ்ந்தைர். தன்பனரிைொத தனிப்தேரும் பேரொசிரிைர் என்ேவத உைகு 

நன்கைியும். கரந்வதைில் தன் ைொழ்வு ததொடங்கிை நொள் ததொட்டுக் கொவைைில் 

ேைில்ைது, மொவைைில் எழுதுைது என்ை ைரன்முவை ைகுத்துக் தகொண்டு 

இைக்கிைக் கட்டுவரகவேத் ததொடர்ந்து எழுதினொர்கள். தமிழிைக்கிைங்கவேப் 

பேொைபை ஆங்கிைத்திலும் ேல்பைறு துவை நூல்கவேத் தொம் ேைின்று 

மகிழ்ந்தவத அைிவு, உவழப்பு, உைக ைரைொறு என்தைல்ைொம் கட்டுவரகேொக எழுதிைிருப்ேவதக் 

கண்டு தேருமிதமவடைைொம்.  

  'என் கடன் தமிழ் தசய்து கிடப்ேபத' என்னும் பநொக்கில் அைரது ைொழ்க்வக அவமந்தது. 

கட்டுவரகள், ைரைொறுகள் எழுதத் ததொடங்கி உவர எழுதுைதில் ஓைொப் புகழ் நொட்டித் தமிழுைகில் 

கைங்கவர ைிேக்கொய் ஒேிர்ந்தொர். ஔவை அைர்கேின் சிந்தவன, தசொல், தசைல் எல்ைொபம தமிழ் 

ைேர்ச்சிைொக மைர்ந்தன. அைர் ஆற்ைிை தமிழ்ப்ேைிக்குத் தமிழுைகம் தவை ைைங்கிைது. என்பைொ 

எப்பேொபதொ ஔவை எழுதிைிருந்த அந்தத் தமிழ்ச் தசல்ைங்கவேத் பதடிக் கண்டுேிடிக்க பைண்டும் 

என்று என் தந்வதைொர் டொக்டர் ஔவை நடரொசன் அைர்கள் என்வனத் தூண்டி ைந்தொர். அப்ேைிவை 

நிவைபைற்ை அைர் நிவனவுக்கு ைந்தைர் இைக்கிைமொமைி எழுத்துச்தசம்மல் ேி.ைி.கிரி அைர்கேொைொர். 

திரு ேி.ைி.கிரி அைர்கள் ைிடொமுைற்சியும், கடின உவழப்பும், தசய்ைன திருந்தச் தசய்யும் திைமும் 

ைொய்ந்தைர். எல்ைொைற்றுக்கும் பமைொகத் தமிழொர்ைமிக்க தவைசிைந்த எழுத்தொேர். தமிழ்நொட்டரசின் 

'தமிழரசு' இதழில் ேைிைொற்ைி, எழுத்துைகில் தனித்திைம் ேதித்த மூத்த எழுத்தொேர். இன்று தம் 

69ஆம் ஆண்டு அகவை நிரம்ேிை நிவைைில் 69 நூல்கவே எழுதியுள்ேொர். 

  என் தந்வதைொர் அைர்கள் தம் எண்ைத்வத அைரிடம் தசொன்னபேொது, அந்தப் ேைிவை மிக்க 

மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்று, என்வன நொபடொறும் ைைியுறுத்தி, ஔவை துவரசொமி அைர்கேின் 

கட்டுவரகவேத் பதடித் ததொகுப்ேது, இைக்கிைமொமைிபைொடு இவைந்து தசய்யும் தேரும்ேைி என்ை 

தனியுைவகபைொடு     ேல்பைறு      இடங்களுக்குச்     தசன்று    ைந்பதொம்.      அரிதின்    முைன்று,  

அவ்வப்பேொது!  

முறனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

XIV 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

தாத்தாவின் நூலுக்கு சபெனின் வணக்கவுறெ! 
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நூைகங்களுக்தகல்ைொம் தசன்று ேவழை இதழ்கவேத் பதடி எடுத்து, ேடிப்ேடிைொய்க் 

கட்டுவரகவேதைல்ைொம் ேடிதைடுத்து ைந்து மைிைொசகர் ேதிப்ேகத்தொரிடம் ைழங்கிபனொம். 

  இதுகொறும் நொங்கள் திரட்டிை கட்டுவரகவே முவைைொகத் ததொகுத்து, அைற்வை ஒவ்தைொன்ைொக 

தைேிைிடுைததன, திரு.ேி.ைி.கிரி முடிவு தசய்துள்ேொர். அதன்ேடி, 'தசம்தமொழிப் புவதைல்' என்னும் 

நூல் இன்று தைேிைருகிைது. தொத்தொைின் கட்டுவரகேிபை தனித்தமிழ் நவட, அரிை தசொல்ைொட்சி 

இவடமிவடந்த புைவம ைீறு, தமொழிைழகு, சிந்தவன ைேம், உவர கொணும் திைம் ஒருபசரப் 

தேொைிைவதக் கண்டு மகிழைொம். அைிவு, உவழப்பு, ைரதனன்னும் வைப்பு, ேிைப்தேொக்கும் 

சிைப்தேொவ்ைொ, ைொதும், ைினைல் என்னும் இருேது கட்டுவரகள் இந்நூவை அைி தசய்கின்ைன. 

ஒவ்தைொரு கட்டுவரயும் ஒவ்தைொரு ைவகைில் சிைப்புற்றுத் திகழ்கின்ைது. எல்ைொக் கட்டுவரகளும் 

இைக்கிை பமற்பகொள்களுடன் பமவைநொட்டு அைிஞர் தேருமக்கேின் குைிப்புக்களுடன் 

மிேிர்கின்ைன. எல்ைொைற்றுக்கு பமைொக அந்தக் கட்டுவரகேில் தம் கருத்திவன ஔவை அைர்கள் 

உறுதியுடன் நிவை நிறுத்தும் ேொங்கு நம்வம ைிைப்ேில் ஆழ்த்தும். 

  உவரபைந்தர் ஔவை அைர்கேின் கட்டுவர நவட இனித்த தனித் தமிழில் இைங்குைதொகும். 

ஒருமுவைக்குப் ேன்முவை ஆழ்ந்து பதொய்ந்து ேடித்தொைன்ைிப் தேொருள் எேிதில் புைனொகொது. 

தமய்ைருத்தக் கூைிதரும் என்ேது நூற்றுக்கு நூறு உண்வமைொகும். தேொதுைொய்ப் தேொருள் ைிேங்கொத 

இடதமல்ைொம் எழுதிைைர் ேிவழதைன்று எண்ைிச் சிைர் நிவைைவடைொர்கள். தமக்பக முைற்சியும் 

திைனும் குவைைொைிருப்ேதொற்ைொன் சிை ததொடர்கள் ைிேங்கைில்வை என்று ேடிப்பேொர் எண்ை 

பைண்டுதமன்று என் இேம் ேருைத்தில் ேத்து ைைவத நொன் எட்டிை நிவைைில் என் ேொட்டனொர் 

நவகேட ைிேக்கிக் கூைிைது என் நிவனைில் இப்பேொது நிற்கிைது. ஆங்கிைம் கற்றுப் ேட்டம் 

தேற்ைிருந்தொலும் எமர்சவனயும், தி குைின்சிவையும் எடுத்த மொத்திரத்தில் ேடித்துப் தேொருள் 

ததரிைொமல் இவேஞர் தடுமொறுைது இைல்பு. நூற்ைிபை ஒருைருக்குத்தொன் அவை ததேிைொக 

ைிேங்கும் என்று அைிஞர்கள் கூைக் பகட்டிருக்கிபைன். எனபை, தசம்தேொருட் தசைிவுவடைதொய் 

தசந்தமிழ்ப் தேொைிவுவடைதொய் ைிேங்கும் இக்கட்டுவரகேில் பதொய்ந்து முைன்று ேடித்தல் 

பைண்டுதமன்ேதொல் 'தசம்தமொழிப் புவதைல்' என்று தேைவர இந்நூலுக்கு அவமத்பதொம். 

  "என் பேொக்கில் ைொன் அைிந்தவத எழுதவை என் கடனொகக் தகொண்பட உவர ைிேக்கங்கவேயும் 

தேொருண்வமத் திைங்கவேயும் ததொடர்ந்து ைவரந்பதன். கொைநிவை மொை, கருத்துக்களும் புது 

மொற்ைத்வதப் தேறும். எனபை, என் நூல்கவேச் சிை ஆண்டுகள் கழித்து, மீள்ேதிப்புக் 

தகொைர்தவையும் நொன் ைிவழந்பதனில்வை. 

  தைேிைிட்ட தமிழ் நூல்கவேக் கற்று ைிேங்கித் ததேிவு தேறும் அைிவுவடவமயும் தமிழகத்தில் 

முவைைொக அவமைைில்வை. இந்நிவைைில் அைிஞர் எழுதல் ஒரு சுவம, ேதிப்ேது ஒரு சுவமைொகும். 

ைிேங்கிப் ேைில்பைொருக்கொக எேிவம எள்ேல்கள் தேருகி ைரும் நிவைவையும் நொன் கொண்கிபைன். 

ைொழ்ைில் ைறுவமைில் ைருந்திப் ேின்னர் முதுவமைில் தேருவம தேற்ைதொகப் பேசி, இைக்கிைப் 

ேரிசிவைக் கொட்டி என் குடும்ேத்தொர் நொட்டுவடவமப் ேைன் தேை ைிவழைதும் நவகப்ேிற்குரிைதொகும். 

ைேம் பதடிைபேொது ைொய்க்கொதவத என்னொல் எழுதொமல் இருக்க முடிைைில்வை. எழுதுைததொன்பை 

என் கடன். எைபரனும் எந்நொபேனும் ேடித்துப் ேைன்தேற்ைொல் நைமொகும் என்ை நிவைபைொடுதொன் 

இைக்கிைப் ேைிைில் ைொழ்கிபைன்” என்று உவரபைந்தர் ஔவை அைர்கள் அந்நொேில் ஆற்ைிை உவரத் 

துணுக்வக இங்பக இவைப்ேது தக்கததன்று கருதுகிபைன். எழுத்துச்தசம்மல் திரு. ேி.ைி. கிரிைின் 

பசொர்ைிைொத உவழப்புக்கும் இக்கருத்து தேொருந்துைதொகும். 

  இந்நூைில் மைர்ந்துள்ே 'உைக ைரைொறு' என்னும் கட்டுவர, அைிைிைல் பநொக்கில் 

ஆரொைப்ேடுகின்ைது. இன்வைை நிவைைில் அவை ேழங்கருத்துக்கேொகபை அவமயும். ஊழ், 

தைல்ைத்தக்கபத என்று 'ஊழ்ைிவன' கட்டுவரைில் உறுதிப்ேடுத்துகின்ைொர்.  

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   
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  எனினும் அறுேதொண்டுக்கு முன்னர் ஔவை அைர்களுக்கிருந்த 

அைிைிைல் நொட்டமும், ஆங்கிைப் ேைிற்சியும் நிவனக்கத்தக்கன.  

  'சங்ககொைத் தமிழ்மகன்', தன்னைம் கருதொது ேிைர் நைம் பேைி 

ைொழ்ந்தைன் என்றும், ேழந்தமிழ் மகேிரின் தேருவமைிவனத் தமிழ் மகேிர்' 

என்ை கட்டுவரைில் திண்ைிை சொன்றுகளுடன் ைவரந்துள்ேொர்.  
 

  ஏட்டில் இல்ைொத இைக்கிைம், எது? அதுதொன் ேழதமொழிகள். இந்தக் 

கட்டுவர, இதுைவர சிை ேழதமொழிகள் குைித்துத் தைைொகத் ததரிந்தவத 

மொற்ைித் ததேிவூட்டுகின்ைன. ைொைிகம் தசழிக்க பைண்டுமொனொல், நொன்கு 

மந்திரங்கவேக் கவடப்ேிடித்தொபை பேொதும் என்று கூைி, அந்த நொன்கு மந்திரங்கவே நம் மனத்திபை 

ேதிை வைத்துள்ேொர். 
 

  'தைற்ைிவை ைொைிகர்' குைித்தும், 'உரிவம ைொழ்ைில் இைக்கிைப் ேைி'வையும் ஆய்வுவரைொக 

எழுதியுள்ேொர். 'உவர எழுதுைது ஒரு ததொழிைொ?' என்ை ஒரு ைினொவை எழுப்ேி, 

அதற்கு ைிவட தரும் ைவகைில், 'உவரைனுேைம்' என்னும் கட்டுவரைில் தம் 

புைவம (நுணுக்கத்வத நம்பமொடு ேகிர்ந்து தகொள்கிைொர். 
 

  தமிழுக்குப் ேிை சமைத்தொரும் ததொண்டொற்ைிைவதக் கொட்டும் ைவகைில், 

'சமை முனிைர் தமிழ்த்ததொண்டு', 'இசுைொம் தசய்த இனிை ததொண்டு' 

ஆகிைவை குைித்த கட்டுவரகள் நூலுக்கு அைி தசய்கின்ைன. 

தத்துைஞொனத்துக்கு அைிைிைல் ேொங்கு இன்ைிைவமைொது பைண்டப்ேடும் 

என்னும் கருத்வத ைிஞ்ஞொனமும் தத்துைஞொனமும்' என்னும் கட்டுவரைில் 

கொைைொம். 
 

  இவ்ைொைொக, என் தொத்தொைின் ஒேிைீசும் ஒவ்தைொரு கட்டுவர மைியும் 

நன்கு பகொக்கப்ேட்டு அழகிை தமிழ் மொவைைொக இந்நூைிவனப் புைவம மைம் கமழுமொறு ததொகுத்து 

ைழங்கிை எழுத்துச்தசம்மல் திரு. ேி.ைி. கிரி அைர்களுக்கு எங்கள் குடும்ேத்தினர் சொர்ேில் தேரிதும் 

நன்ைி ேொரொட்டுகின்பைொம். 
 

  தமிழகத்தில் தமிழ்ச் சுரங்கமொகத் திகழும், ேதிப்புச்தசம்மல் ச. தமய்ைப்ேன் அைர்கள் நிறுைிை 

மைிைொசகர் ேதிப்ேகத்தின் ைொைிைொகத் தொத்தொைின் 'தசம்தமொழிப் புவதைல்' நூல் தைேிைருைது 

மிக்க மகிழ்ச்சிவைத் தருகிைது. இந்நூவைத் தமிழக மக்களுக்கு ைழங்குைதில் 

இறும்பூததய்துகிபைொம்.  
 

  இந்த நூவை மகிழ்ச்சியுடன் தைேிைிட முன்ைந்த ேதிப்புச் தசம்மைின் அருவமத் திருமகன் 

தசைைொண்வமச் தசம்மல் திரு.ச.தம.மீனொட்சி பசொமசுந்தரம், 'குைக்குன்று' என்று எந்வதைொர் 

ேரிபைொடு அவழத்து மகிழும் பமைொேர் திரு. இரொம.குருமூர்த்தி ஆகிை இருைவரப் ேொரொட்டி 

மகிழ்கிபைொம். தமிழுைகம் தமிழ்ப் புவதைவைப் தேற்று, அைிவு நைம் தேை அன்புடன் 

அவழக்கின்பைொம்.  

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   
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  தீேொைேி என்ைொல் நிவனைில் ைருைது ைொன 

பைடிக்வக. அதமரிக்கொைில் ைொன பைடிக்வக 

என்ைவுடன் நிவனைில் ைருைபதொ சூவை 

நொன்கொம் நொள். 1776-ஆம் ஆண்டு 

இங்கிைொந்தின் ஆதிக்கத்திைிருந்து ைிடுதவை 

க்கொன அைிைிப்வே அதமரிக்கொ 

ஒப்ேமிட்டு  முடிவு தசய்த நொள்  

சூவை நொன்கு. அதமரிக்க சுதந்திர 

ஆைைத்வத எழுதுைதில் 

முன்பனொடிைொக இருந்த ஜொன் 

ஆடம்ஸ், அந்நொவே ஆண்டு 

பதொறும் ேட்டொசு தைடித்துக் 

தகொண்டொட ைிரும்ேிைபத,  ைொன 

பைடிக்வகவை அதமரிக்க 

ைரைொற்ைில் ைித்திட்டது. 

 

  நொம் ைீட்டிற்கு தைேிபை 

தைடிப்ேது ேட்டொசு. ஊபர திரண்டு 

ைந்து ேொர்த்து மகிழ்ைது ைொன 

பைடிக்வக.  ஆண்டு பதொறும் 

சூவை நொன்கொம் நொள் அதமரிக்கொ 

முழுைதும் 16,000 தேொது ைொன 

பைடிக்வக நிகழ்ச்சிகள் நவடதேறுகின்ைன. ேை 

ஊர்கேில் பதர் இருந்தொலும் திருைொரூர்த் 

பதருக்குத் தனிச் சிைப்பு பேொன்று, நியூ ைொர்க் 

நகரில் நவடதேறும் ‘பமசீஸ்’ ைொன 

பைடிக்வகபை நொடு முழுதும் ததொவைக் 

கொட்சிைில் ேொர்க்கப்ேடும் ைிைத்தகு 

கொட்சிைொகும்.  

 

  நியூைொர்க் நகரின் கிழக்கு நதிைில் ஆறு மிகப் 

தேரிை   ஓடங்கேிைிருந்து   ஒரு   நிமிடத்திற்கு  

 உலகதத்மிழ் | 08.07.2020  

ஆைிரம் குண்டுகள் என முப்ேது 

நிமிடங்களுக்குத் ததொடர்ந்து கண்வைக் 

கைரும் ைண்ைங்கேிலும், தநஞ்வச அள்ளும் 

ைடிைங்கேிலும் ைொன பைடிக்வககள் ததொடரும்.  

முப்ேபத நிமிடங்கேில் 42 பகொடி ரூேொய் 

மதிப்புள்ே ேட்டொசுகவே எப்ேடிக் 

வகைொல் தைடிப்ேது? தநருப்வே 

வைத்து ைிட்டு ேதட்டத்பதொடு ஓடி 

ைரும் ேைிவை அவமதிைொகச் 

தசைல்ேடுத்துைபதொ கைினிகபே. 

என்ன தொன் கைினிகளும் 

அைிைிைலும் துவை நின்ைொலும் 

ேட்டொசின் மூைம் அந்த ‘சிரித்த 

முகம் பேொன்ை ைவரேடம்’ 

ைிண்ைில் தவை கீழொகத் 

ததரிைொமைிருக்க ஓரேவு நற் 

தேைரும் பதவை என்கின்ைனர் 

இத்துவை ைல்லுனர்கள். 

 

  நம் ைீட்டிற்குச் சவமப்ேதற்கும், 

திருமைத்திற்குச் சவமப்ேதற்கும் உள்ே 

பைறுேொடுகள் பேொன்பை, நம் ைீட்டிற்கு தைேிபை 

தைடி தைடிப்ேதற்கும் தேொது ைொன 

பைடிக்வகக்கும் எண்ைற்ை பைறுேொடுகளும் 

சிக்கல்களும் உள்ேன. ததொவைக்கொட்சிைில் 

கொட்டப்ேடும் இவசத்துடிப்ேிற்பகற்ே குைித்த 

தநொடிைில் தைடிக்க வைப்ேது, 200, 500, 1000 

அடிகள் எனப் ேை உைரங்கேில் தைடிக்கச் 

தசய்ைது, தைவ்பைறு ைிதமொன சத்தங்கவே 

உருைொக்குைது,      ேல்பைறு   ைண்ைங்கவேக்  

 
அகெரிக்ைொவில் தீே கவடித் திருவிழொ! 

முறனவர் சோெமல சோெசுந்தெம் 
அமமரிக்கோ 
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கொட்சிப்ேடுத்துைது (நீை ைண்ைபம 

ேட்டொசுகேில் உருைொக்குைதற்கு மிகவும் 

கடினமொம்) என அவைகூைல் ேட்டிைல் நீண்டு 

தகொண்பட இருக்கிைது. ஒரு திவரப்ேடத்வத 

தைொரிப்ேது பேொன்று ஒரு இைக்குனரின் 

தவைவமைில் ேை குழுக்கள் மொதக் கைக்கில் 

ேைிைொற்றுைதன் ைிவேபை ேொர்த்து ரசிப்பேொர் 

"ஆ" என்றும் "ஊ" என்றும் ைிைப்ேதன் 

ரகசிைம்.   

  ஒைி, ஒேி, இவச மற்றும் தைவ்பைறு 

ைடிைங்கேின் சங்கமபம ஒரு நல்ை ைொன 

பைடிக்வக. தேொது மக்கேிவடபை இதற்குள்ே 

ைரபைற்ேொல், ைொன பைடிக்வக 

(Pyrotechnics) ஒரு அைிைிைற் கவைைொக 

ைேர்ந்துள்ேது. இத்துவை ைல்லுனர்கேின் 

கற்ேவனத் திைனுக்கும் அைிைிைல் 

ைேர்ச்சிக்கும் ைொனபம ைிவேைொட்டரங்கம்! 

   ஆண்டு பதொறும் 900 பகொடி ரூேொய்க்கு 

பமல் ேட்டொசுகவே தைடிக்கும் 

அதமரிக்கொைின் சிைகொசி எங்பக உள்ேது? 

நீங்கள் நிவனத்த மொதிரிபை...சீனொைில் தொன்!   

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

  அதமரிக்கொைில் தகொளுத்தப்ேடும் ைொன 

பைடிக்வககேில்  30 சத ைிகிதம் 

சீனொைிைிருந்து இைக்குமதி தசய்ைப்ேடுகிைது. 

  ததற்கு டக்பகொட்டொ மொநிைத்தில் உள்ே 

‘மவுண்ட் ரஷ்பமொர்’ பதசிை நிவனவுச் 

சின்னத்தின் ேின்புைம் சூவை மொதத்தில்  

நடத்தப்ேட்ட ைொன பைடிக்வககள் 

சுற்றுச்சூழல் மொசு மற்றும் கொட்டுத் தீ ேரவுதல் 

கொரைமொக 2009-இல் தவட தசய்ைப்ேட்டன. 

நொட்டின் பதசிை உைர்ைிற்கு இது 

அைசிைதமன பநரில் தசன்று ைொன 

பைடிக்வகவை மீண்டும் இந்த ைருடம் துைக்கி 

வைத்தொர் அதிேர் திரம்பு. 

  ைருடத்திற்கு ஒரு முவை தொனொ இந்த 

பைடிக்வக என ஏங்குபைொர் என்று 

பைண்டுமொனொலும் திசுனி பூங்கொக்களுக்குச் 

தசன்ைொல் இரைில் ைொன பைடிக்வகவைக் 

கண்டு மகிழைொம்.  இதற்கொக தினமும் 30 

இைட்ச ரூேொவை ஒவ்தைொரு பூங்கொைிற்கும் 

ஒதுக்குகிைது திசுனி நிறுைனம்! 
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  ேிைதமொழிகேிைிருந்து கடன் ைொங்கப்ேட்டது 

இன்ைிைவமைொததொ தைன்ேவத ஆரொய்ந்த 

கொல்டுதைல் என்ேொர் கண்ட அரிை 

முடிவுகேொைன:- 

(அ) தமிழ் ைடதமொழிக் கைப்ேின்ைி 

இைங்கைல்ைது. 

(ஆ) ேிைதமொழிக் கைப்வே ைிடுப்ேதொல் மிக்க 

தூய்வமைொன, அழகொன நவடவை அவடைது. 

(இ) ேவழை ஆங்கிைதமொழி தொன் கடன் 

ைொங்கிை தசொற்கவே ைிட்டொல் ஒவ்தைொரு 

தசொல்லுக்கு மொைொக மிகச்சுற்ைொன, அழகு 

குன்ைிை தசொற்தைொடவரப் ேைன்ேடுத்த 

பநருமொதைின் கடன் ைொங்கிைது 

ேொரொட்டத்தக்கபத.  ஆனொல், தமிபழொ ஒரு 

தேொருட் ேை தசொற்கேில் சிைப்ேொன ைேம் 

தேற்ைிருக்கிைது.   

 

(ஈ) நவடமுவைைில் உள்ே தநைிமுவைச் 

தசொற்கள் ைடதமொழிைிைிருந்து கடன் ைொங்கப் 

தேற்ைிருப்ேினும் அைற்ைிற்குத்தக்க தனித் 

தமிழ்ச் தசொற்கள் இல்ைொமைில்வை. அவை 

சிைைிடங்கேில் ைடதமொழிச் தசொற்கவேைிட 

மிகுந்த தேொருத்தமுவடைனைொைிருக்கின்ைன. 

 

 உலகதத்மிழ் | 08.07.2020 

(உ)  ஏவனை திரொைிட தமொழிகள் தமிழினும் 

மிகுதிைொன ைடதமொழிச் தசொற்கவேக் கடன் 

ைொங்கிைிருக்கின்ைன.  ஆனொல், அவை 

இன்ைிைவமைொத கடபன.  அக்கடனுக்கு 

அடிப்ேவட அைற்ைின் சிைந்த நூல்கவேப் 

பைதிைர்கள் இைற்ைிைிருப்ேபதைொகும்.  

  இம்முடிபுகேொல் நமது முன்பனொர்கள் சிைிதும் 

பதவைைின்ைி, தமொழி ஆரொய்ச்சிைின்ைித் தமது 

இச்வச ைழிக் கடன் ைொங்கினொர்கதேன்ேது 

ைிேங்கும். 

 

 

 இவ்ைொறு கண்டேடி கடன் ைொங்கிைதின் 

ேைனொகச் சிைர் தமிழ் ைடதமொழிைிைிருந்பத 

ேிைந்த தமொழிதைனக் கருதுைொரொைினர்.  

இதனொல் ைடதமொழிைிைிருந்து அல்ைது அதன் 

ைழிைொகக் கடன் ைொங்குைபத தமிழுக்கு உறுதி 

ேைப்ேதொகுதமனக் கருதித் தங்கு தவடைின்ைிக் 

கடன் ைொங்கலும் பநர்ந்தது.  இக்கருத்து இன்னும் 

ேைவர ைிடொப்ேிடிைொய்ப் ேிடித்து ஆட்டிக் 

தகொண்படைிருக்கிைது.  

 

ைேரும்... 

ைறலச்கசொல்லொக்ைம்! 

‘கறலச்மோல் காவலர்’ திரு.ோெி சவலாயுதம்  

எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளிெந்த கட்டுரை 
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   தூை அருந்ததி நைம் ேற்ைி அைர்கட் 

தகல்ைொம் அைர்கள் அைிந்து மதிக்கும் 

மில்டனொரின் தேருவமவைச் சொர்த்திபை, 

 உரபைொர் எண்ைினும் மடபைொர்   

           எண்ைினும்  

 ேிைர்க்குநீ ைொைின் அல்ைது நினக்குப் 

 ேிைர் உைமம் ஆகொ ஒருதேரு பைந்பத 

என்னும் நிவைைில் ைிேங்கும் அடிகேின் 

தேருவமவை ைிேக்க பைண்டியுள்ேது. 

அடிகளும் மில்ட னும் 

  அடிகேொர் தமிழகம் தசய்த தைப்ேைனொகத் 

பதொன்ைிை மிகப்தேருஞ் சொன்பைொர் ஆைர்.                

"அவசைில் தசழுந்தமிழ் ைழக்பக அைல் 

ைழக்கின் துவை தைல்ை" இவைைன் 

அைவரப் ேிைைிதேறுமொறு தசய்தனன் 

பேொலும்! கொைத் திற்பகற்ைேடி 

சொன்பைொர்கள் பதொன்ைி மன்ேவதவை 

உய்ைிப்ேொரொதைின், தமிழ் தமொழி 

ைேமிழந்தும், தமிழ்ச் சமைம் 

ஒேிகுன்ைியும், தமிழினம் நிவை 

தேர்ந்தும், தமிழகம் தவை 

தடுமொறுங்கொவைைில் ததொண்டொற்ை அடிகேொர் 

அைிைப் தேருஞொைிதைனப் பேொந்தொர். 

  இத்தகு சிைப்ேின் ைித்தகரொை நம் 

அடிகேொர்க்கும், மில்டனுக்குமிவடபை ேை ேண் 

தேொப்புவமகள் கொைப்ேடுகின்ைன. சிைைற்வை 

மட்டும் ஈண்டுக் குைித்தல்சொலும். மில்ட்டன் 

உருை அேைில் தேண்வமச் சொைலும் அழகிை 

பதொற்ைமும் உவடைைரொைிருந்தொர்.  அைர் தம்  

 உலகதத்மிழ் | 08.07.2020 

நண்ேர்கள் அைவரக் "கல்லூரி அைங்கு'' (The 

Lady of The College) என அவழப்ேரொம்.  

அங்ஙனபம, அடிகளும் தேண்வமச் சொைலும் 

தேொன்னிைபமனியும் குைிைினும் இனிை தமல்ைிை 

நுண்தொலும், கொண்ேொர் கண்ணும் கருத்தும் 

கைரும் கைின்மிகு பதொற்ைமும் தேற்றுள்ேொர். 

  மில்டன் இவடைீடில்ைொக் கல்ைிப் ேைிற்சிைில் 

ைொழ்நொள் முழுதும் தேரிதும் கழித்தைர். ேடித்துப் 

ேடித்துத் தம் கண்தைொேியும் இழந்தைர்           

மில்ட்டன் என அடிகளும் அவ்ைப்பேொது 

குைிப்ேிடுைர். அைதரொப்ேபை அடிகேொரும் 

கல்ைொக் கழிப்ேர் தவைைொைொர்' என்ைைொறு 

நொதேல்ைொம் இவடைீடின்ைிக் கல்ைிப் 

ேைிற்சிைிபைபை கழிப்ேபதொடு, தமது முதுவமைொல் 

உைக்கம் ைொரொத பேொததல்ைொம் 

இரைில் தநடும்தேொழுது  ேைின்று 

ைந்தொர். 

  ேிைதைல்ைொம் ைொழ்ைதற்கொகபை 

ேடிக்கின்ைனர். அடிகபேொ 

ேடிப்ேதற்தகன்பை உைிர் ைொழ்ந்தொர். 

  கற்றுத் துவைபேொை நற்தேருங் 

குரிசிைொை அடிகட்கு, இனியும் கற்ேதற்கு 

ைொதுேபதொ நொமைிபைொம். கற்ைபை பேரின்ேம் 

(Learning is Pleasure) என அரிசுடொடிலும், 

"கற்ை கல்ைிைினும் இனிைொவனக் கொைப் 

பேணுமைர்க தகேிைொவன" எனச் சுந்தொரும் 

கண்ட இன்ேத்திவனபை அடிகேொரும் கல்ைிைிற் 

கண்டொர் பேொலும்! 

ைேரும்... 

 

தமிழ்நொட்டு மில்டன் ! 

அைிஞர் ந.ொ.முருகசவள் 
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  யூைிைஸ் சீசர் இத்தொைிைின் தனிப்தேரும் 

தவைைரொக இருந்தைர். இத்தொைி ஒரு குடிைரசு 

நொடொய் இருந்த தொைினும் அங்பக 

உைர்குடிமக்கேின் ஆட்சிபை நவடதேற்று 

ைந்தது. எேிை மக்கள் அரசிைல் 

உரிவம தேை முைலும்பேொ 

ததல்ைொம் அங்பக அடிக்கடி 

பேொட்டியும் கைகமும் நிகழ்ந்து 

ைந்தன. 

  யூைிைஸ் சீசர் தனது 

ேவடகளுடன் இத்தொைிவை 

ைிட்டுச் தசன்று ேத்து ைருட 

கொைம் பேொர் தசய்து ேிரொன்சு, 

ேிரித்தொனிைொ முதைிை நொடு 

கவே தைன்று, அந்நொட்டு 

அரசர்கவேச் சிவைைொக்கிப் 

தேரும் தேொருவேத் திவை 

ைொகப் தேற்று இத்தொைிைின் 

தவைநகரொன உபரொமொபுரிைில் 

தைற்ைி ைீரரொக மீண்டு ைந்தொர். 

  உபரொமொபுரிைில் ஆண்டுபதொறும் நவட 

தேறும் நகரைிழொ, யூைிைஸ் சீசரின் தைற்ைி 

கொரைமொக அவ் ைருடஞ் சிைப்ேொக நவடதேை 

ஒழுங்கு தசய்ைப்ேட்டது. சீசர் அவ் ைிழொைிற்கு 

ஊர்ைைமொகப் தேருமிதத்துடன் தசன்ைொர். 

அவ்வூர்ைைத்திற் சீசரின் மவனைிைொகிை 

கல்பூர்ைிைொவும் சீசரின் நண்ே னொன மொர்க்கு 

அந்பதொனியும் ஏரொேமொன தேருங்குடி 

மக்களுங் கைந்து தசன்று தகொண்டிருந்தனர். 

 உலகதத்மிழ் | 08.07.2020 

  "ஏ! சீசபர ! யூைிைஸ் சீசபர!'' என ஒரு கூப்ேொடு 

பகட்டது. சீசர் அதவன உற்று பநொக்கினொர். 

"மொர்ச்சு மொதத்து நடுநொேில் நின் தேருமிதம் 

என்ன ஆகிைது ேொர்!!'' என்ை எச்சரிக்வக முந்திை 

கூப்ேொட்வடத் ததொடர்ந்து ைந்தது. அதவனக் 

கூைிைைவனச் சீசர் அைிைொர். 

ஏபதொ ஒரு ேித்தன்' என்று 

மனதில் எண்ைிக் தகொண்டு 

சீசர் ஊர்ைைத்வத பமற் 

தகொண்டொர். 

  அவ்ைிழொ மண்டேத்தில், 

சீசர், அந்பதொனியுடன் கூடிப் 

தேருமிதமொக நடந்து ைந்து 

தகொண்டிருந்தொர். அந்பதொனி 

ஒருைபன அன்று அைருடன் 

தநருங்கி உைைொட முடிந்தது. 

மற்வைபைொவர தைல்ைொம் 

கொசுகொ என்னும் ஒருைன் சீசர் 

ேக்கம் ைொரொதேடி தடுத்தொன்.  

ைேரும்... 

 

யூலியஸ் சீசர்! 

பண்டிதர் வ.நடொேர் 

  உலக நாடகப் பபைாசிரியர் பேக்சுபியர் நாடகங்களில் ஒரு 

முடிமணியாக யூலியஸ் சீேர் நாடகம் மிளிர்கிறது.  கடந்த 

நூறாண்டுகளில் எண்ணற்ற வமாழியாக்கங்கள் பல 

வமாழிகளில் வெளிெந்துள்ளன.  அந்த ெரகயில், யூலியஸ் 

சீேரின் நாடக வமாழியாக்கத்திற்கு முகப்பாக உரைநரட 

நிகழ்ச்சிக் பகாரெயாக இலங்ரகப் பண்டிதர் நடைாேர் 

ஆறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ெரைந்தது 

இக்கட்டுரையாகும்.  

 

  ‘உரைநரட விருந்து’ நூல் 

       ெட இலங்ரக தமிழ் நூற்பதிப்பகம் 1957 
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  ைிநொைகர், முருகன், கவைமகள் முதைிை 

ததய்ைங்கவேத் துதித்துப் ேொடும் ேொடல்கள் 

தேரும்ேொைொன குைைஞ்சிகேில் கொனடொ, கமொசு, 

சங்கரொேரைம், கொம்பேொதி பேொன்ை ேண்கேில் 

அவமந்துள்ேன. தவைைன் தவைைி 

முதைொபனொர் ததொடர்ேொன ேொடல்கள் 

தசவ்ைிவசைில் அவமக்கப்ேட்டுள்ேது குைிப்ேி 

டத்தக்கதொகும். தவைைன் உைொைரும் 

அழவகயும் தேருமிதத்வதயும் தைேிப்ேடுத்தும் 

ைவகைில் அதன் சுவைக்பகற்ே இரொகங்கேொன 

பதொடி, கல்ைொைி, வேரைி பேொன்ை பமேகர்த்தொ 

இரொகங்கவேக் குைைஞ்சி இவசைவமப்ேொேர் 

தேரிதும் வகைொளுைது மரபு.  

 

எடுத்துக்கொட்டொகத் தவைைன் உைொ ைருதல் 
 
இரொகம் : பதொடி.   தொேம் : ஆதி 
 
  மந்தர தர மொதை சுந்தர ரொஜர் ேைனி 
  ைந்த ைிந்வத என்ன தசொல்லுபைன்  
 

(அழ. குை.கீ.9) 
 

  தவைைிைின் அழகுக் பகொைத்வதப் 

புவனயும்பேொது  அைள் ேந்தடிக்கும் ேொங்வகக் 

கூறும் தேொழுதும் புகழ் ைொய்ந்த பமேகர்த்தொ 

இரொகங்கவேயும் அைற்ைின் மூை இரொகங் 

கேொன      பமொகனம்,       கமொசு,         ேிைகரி       

 உலகதத்மிழ் | 08.07.2020 

இரொகங்கவே சுவைேட அவமத்துள் 

ேவதயும் மரேொகக் தகொண்டுள்ேவமவைச் 

சிைப்ேொகக் கூைைொம். பமலும் குைைஞ்சிைின் 

நொட்டிைச்சிைப்ேிற்கு அவடவுகள் தமரு 

கூட்டுைதொக அவமந்துள்ேன. கவத மொந்தர் 

களுக்கு ஏற்ை ைவகைிலும் கவதைினுவடை 

பேொக்கிற்குத் துவைைொய் நொட்டிைத்வத 

ைிறுைிறுப்புடன் நடத்த அங்க அவசவுகள் 

உதவுகின்ைன. சிைைற்ைில் ேொடல்கேின் 

ைரிகேொகபை ஜதிகள் அவமந்துள்ேவதயும், 

சிைைற்ைில் தனித்து அவமந்துள்ேவதயும் 

கொைைொம்.  

 

எடுத்துக்கொட்டொக அழகர் குைைஞ்சிைில் 

தவைைி ேந்தடித்தொடும் எழிவை ஆசிரிைர் 

புவனயும்பேொது கமொஸ் இரொகத்திலும், ரூேக 

தொேத்திலும், தந்ததகுந்தகு / ஜந்தரி // 

கிடுதொங்கிடுபதொ தமன்தைதிர் // 

பமொகன  ைல்ைி ேந் தடித்தனள் 

முத்துப்ேந்தைிபை – அதி  

(அழ.குை.கீ. 13) 

 

என்ை அவடவுகக்பகற்ேப் ேந்தடிப்ேதொகப் 

ேொடியுள்ேொர்.  

ைேரும்... 

 

குைவஞ்சி இறச! 

முறனவர் சுகன்யா அெவிந்தன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ்(இசைதத்ுசை),  

யோழ்ப்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 



ஆேிரியர் பகுதி 

17 உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

பதன் துளிைள்! 

 

    

  ‘ஆ’ என்பது ஓரெழுத்ரைொரு ர ொழி.  இது கறவை இனத்வைக் குறிக்கும் ரசொல். சங்க 

இலக்கியங்களில் இச்ரசொல்லல உளது. ைிருக்குறளிலும் இவ்ைொலற.   ணில கவல ஆசிரியர் 

சொத்ைனொர் இைவனலய வகயொண்டொர். சிலப்பைிகொெத்ைில் ‘ஆ 

கொத்லைொம்பி’, ‘குன்றுலைர் ‘ஆ’ என்ரறல்லொம் ஆவும் உண்டு. 

அத்துடன் ‘பசு பத்ைினி’ எனப் பசுவும் புகுந்ைது.  புகுந்ை ைடர ொழிப் 

பசு இடத்வைப் பிடித்து  டத்வைப் பிடுங்கத் ரைொடங்கியது.  பின் 

ைந்ை புலைர் பலரும் ‘ஆ’ என்றும், ‘பசு’ என்றும் இெண்வடயும் 

ஆண்டனர்.   
 

  லைைொெ மூைர் ‘ஆ’ வைக் ரகொண்டனர்.  இருந்ைொலும் இன்வறய நிவல என்ன?  ‘பசு’ 

என்றொல் புரியும்.  ‘ஆ’ என்றொல் என்ன ரைரியும்?  இலக்கணம் பயில்லைொர்க்கு 

ரநட்ரடழுத்துக்களில் ஒன்று என்று ரைரியும்.  ‘ஆ’ என்று ைொய் பிளப்பைொகப் புரியும்.  

ஏலைனும் ைலி ஏற்படும்லபொது குெல் ரகொடுப்பைொகத் லைொன்றும்.  பயன் என்ன?  ‘ஆ’ என்னும் 

ரசொல் அைற்கு அவ ந்ை ரபொருளில் ைழக்கற்றுப் லபொயிற்று.  ஆவைப் பசு ல ய்ந்துைிட்டது. 

இவ்ைொறு எத்துவணச் ரசொற்கள் ல யப்பட்டன? அவை யொவும் ர ொழிச் ரசருகலொல் 

லநர்ந்ைவை அன்லறொ. இந்நிவலயில், ஆைின் என்ற ரபயர் ை ிழகத்ைில் 

நிவலநிறுத்ைப்பட்டது. 
 

 ‘ஆ’வை ல ய்ந்ை பசு ஆன் ொவையும் ைின்னத் துைங்கியவைக் கொண்லபொம்.  ‘ஆ’ 

என்பைற்குக் கறவை இனத்வைக் குறிக்கும் ரபொருள் அைன் மூலப்ரபொருள் அன்ற. அச்ரசொற்கு 

லைர்ப்ரபொருள் ‘உயிர்’ என்பது.  ‘ஆ’ என்னும் இச்ரசொல் குெலொல் ஒலிரயழுப்பும் 

உயிரினத்வைக் குறிக்கும்.  அைனொல்ைொன், இவசத் ை ிழில் ‘குெல்’ என்னும் இவசக்குரிய 

குறியடீ்ரடழுத்ைொக ‘ஆ’ அவ க்கப்பட்டது.  அைன்  றுமுவனப் ரபொருள் ைளர்ச்சிைொன்  

‘ஆைி’ என்னுஞ் ரசொல். 

——- லகொவை இளஞ்லசென் 

சதன்துளி - 1 
‘ஆ’றவ செய்ந்த ‘பசு’ 
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  ேிரொன்சு நொட்டுக்கும் தமிழ்தமொழிக்கும் 

இவடைிைொன உைவு நீண்ட தநடிை ைரைொறு 

உவடைது, ேிரொன்சில் தமிழர் குடிபைை 

முன்னரும், குடிபைைிை ேின்னரும் தமிழின் 

இருப்ேிவன ஊன்ைி அதன் அருவமவை 

ைேப்ேடுத்திக் தகொண்பட ைருகின்ைனர் 

ேிதரஞ்சிைர்!  

  ேிதரஞ்சில் தமிழ் இைக்கை - இைக்கிைங்கள், 

அகரொதிகள் மற்றும் தமொழிதேைர்ப்புக்கள் 

உருைொக்கித் தமிழ்ப்ேைி ஆற்ைிைிருக்கின்ைனர். 

தமிழில் உைர்கல்ைி பமற்தகொள்ைற்கொகப் 

ேிதரஞ்சிைப் ேல்கவைக்கழக நிவைைில் தமிழ்க் 

கல்ைிமுவை தகொண்டு ைரப்ேட்டது. இவ்ைொைொக, 

ேிரொன்சில் தமிழ்ப்ேைி ேொசமொகவும் ைொசமொகவும் 

முகிழ்ைதற்கு ேிதரஞ்சிை அைிஞர்கபே 

ததொடக்கம் தசய்தனர். குைிப்ேொக, திருக்குைள், 

ேிதரஞ்சில் 1767இல் ேிதரஞ்சிைரொல் தமொழி 

தேைர்க்கப்ேட்டிருக்கின்ைது. மூன்ைொைது 

உைகத்தமிழொரய்ச்சி மொநொடு 1970இல் ேொரிசில் 

நிகழ்ந்தது. 

 

 

 ேிரொன்சில் தமிழர்கள், தமிழ்ப்ேைிைில் ஈடுேடு 

முன்னபர மூன்று நூற்ைொண்டுகளுக்கு 

முன்னதொகபை        தமிழைிந்த          ேிதரஞ்சிை  

அைிஞர்கள் ேிதரஞ்சிைர்களுக்குத் தமிழ் 

தமொழிவை அைிமுகம் தசய்து ைிட்டனர். எனபை 

ஐபரொப்ேிை பமற்குைகின் நொகரிகத் 

தவைநகரொன ேிரொன்சு நொட்டில் ேிதரஞ்சிைர் 

தமிழிவன கொலூன்ைச் தசய்ைதற்கு 

ஆைனதசய்த ைரைொற்ைிவன இக்கட்டுவர 

தசைல்முவை சமூக ஆய்வு முவைைிலும், 

அேைொய்வு முவைைிலும் ஆரொய்கின்ைது. 

  ேிரொன்சு நொட்டின், ேிதரஞ்சிந்திை ைைிக 

நிறுைனமொன' La Compagnie royale des 

Indes orientales புதுச்பசரிவை, 1673இல் 

வகப்ேற்ைிைது. 1685இல் புதுச்பசரி மொநிைம் 

(ேொண்டிச்பசரி, கொவரக்கொல்) முழுைதும் 

ேிரொன்சு ைசமொகி, ைைிகத் தவைநகரொக 

தைற்ைி தகொள்ேப்ேட்டது அன்ைிைிருந்து 

உைகினருக்கு ேிரொன்சு என்ைொல், புதுச்பசரியும் 

அதில் அடக்கம் எனும் கருத்துரு உருைொனது. 

ேிரொன்சு மண்ைின் மக்களுடன் ேழகி 

ைைிகம் திைம்ேடச் தசய்ைதற்கு ேிதரஞ்சு 

ைைிகருக்கு, தமிழ் தமொழி உவரைொடத் ததரிை 

பைண்டிை பதவை ஏற்ேட்டது.  

 

ைேரும்.. 

பிரொன்சு நொட்டில் ைொலூன்றிய தமிழ்! 

கறலெணி ஞானா பிய்த்ரிசு 
இயக்குநர,்  

போரசீு பன்னோடட்ு உயரக்ல்வி நிறுவனம், பிரோன்சு 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   
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1.  தகொபரொனொ வைரசு மற்றும் பகொைிடு- 19  

 என்ைொல் என்ன? 

  தகொபரொனொ வைரசு என்ேது சுைொசப் ேொவதத்  

ததொற்வை ஏற்ேடுத்தும் மிகப்தேரிை வைரசு 

குடும்ேத்வதச் சொர்ந்தொகும். இது சொதொரை சேி 

ததொந்தரைில் ததொடங்கி, தீைீர கடும் சுைொச 

பநொய்கள் (SARS) மற்றும் மத்திை கிழக்கு  

சுைொசத் ததொற்று பநொய்கள் (MERS) பேொன்ை 

தீைிர பநொய்கள் ைவர ஏற்ேடுகிைது. இந்த புதிை 

தகொபரொனொ வைரசு சீனொைின் ஊபேய் 

மொகொைத்தில் உருைொகியுள்ேது. பமலும், இந்த 

வைரசு பகொைிடு-19 என தேைரிடப்ேட்டுள்ேது.   

2.  தகொபரொனொ வைரசு எவ்ைொறு ேரவுகிைது? 

  பகொைிடு-19 ஒரு நேரிைிருந்து மற்தைொரு 

நேருக்கு, ேின் ைருமொறு ேரவுகிைது. 

அவைைொைன:- 

• பநொய்த் ததொற்று ஏற்ேட்ட அல்ைது பநொய்த் 

ததொற்ைின் அைிகுைி பதொன்றுைதற்கு 24 மைி 

பநரத்திற்கு முன்னொல், இந்த பநொய்த்ததொற்று 

ஏற்ேட்ட நேருடன் பநரடி தநருங்கிை 

ததொடர்ேில் இருக்கும் பேொது.  

 

• இருமல் அல்ைது தும்மைினொல் பநொய்ததொற்று 

உறுதிப்ேடுத்தப்ேட்ட பநொய்த்ததொற்று உள்ே 

நேருடன் தநருங்கிை ததொடர்ேில் இருக்கும் 

பேொது.  

 

• பநொய்த்ததொற்று உறுதிேடுத்தப்ேட்ட ஒரு 

நேரின் இருமல் அல்ைது தும்மைினொல் 

• இடங்கவேத்  (கதைின் வகப்ேிடி அல்ைது 

பமவசகள் பேொன்ை) ததொட்ட ேின்னர் அபத 

வககேொல் உங்கள் ைொய் அல்ைது  முகத்வத 

ததொடும்பேொது.    

 

• அைிகுைிகள் கொைப்ேடும் மக்கேொல் 

ேின்னர்  மட்டுபம தேரும்ேொைொன பநொய்த் 

ததொற்றுகள், மக்களுக்கு  ேரவுகின்ைன. 

இதில் கொய்ச்சல், இருமல், ததொண்வடப் 

புண், பசொர்வு, மூச்சுத் திைைல் ஆகிைவை 

அடங்கும்.  
 

3.  பகொைிடு-19 - இன் அைிகுைிகள் ைொவை? 
 

  பகொைிட் 19 - இன் அைிகுைிகள், சொதொரை 

சேி மற்றும் கொய்ச்சலுக்கொன  அைிகுைிகளுடன் 

ஒத்திருக்கும். பமலும், இைற்ைில்  

• கொய்ச்சல் 
• ததொண்வடப் புண் 
• இருமல் 
• பசொர்வு 
• மூச்சுத் திைைல்  
 

ஆகிைவையும்அடங்கும்.  
 

  தகொபரொனொ வைரசுப் தேொறுத்தைவர, 

கொய்ச்சல், இருமல், ததொண்வடப் புண் அல்ைது 

பசொர்வு பேொன்ை அைிகுைிகள் சொதொரை 

கொய்ச்சல், இருமல், ததொண்வடப் புண் அல்ைது 

ஏவனை சுைொச பநொய்கேொலும் ேொதிக்கப் 

ேட்டிருக்கைொம். அது  தகொபரொனொைொல்  அல்ை 

என்ேவத நொம் நிவனைில் தகொள்ைது அைசிைம். 

 

ைேரும்... 

பைொவிடு - 19 அடிக்ைடி பைட்ைப்ேடும் பைள்விைள்! 

திருமதி த.இளதவனில் முல்சல  

உதவிப் பிரிவு அலுவலர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

Covid-19 Frequently Asked Questions என்ற ஆங்கிலக் கட்டுவெயின் ை ிழொக்கம் 
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 ைல்கவட்டுதவி ! 

உறெசவந்தர் ஔறவ துறெோெி 

  'பநொம் என் தநஞ்பச பநொம் என் தநஞ்பச 

இவம தீய்ப்ேன்ன கண்ைீர் தொங்கி அவமதற்கு 

அவமந்த நம்கொதைர் அவமைிை ரொகுகல் 

பநொம்என் தநஞ்பச’ இது  கொதைன் ேிரிைினொல் 

உண்டொகும் மனபைதவன கொரைமொகக் 

கண்ைீர் ஒழுகுகிைது; அதனொல் அது தைப்ே 

மிகுந்திருக்கிைது.  

  அவ்தைப்ேத்தொல் கண்ைிவமயும் தீய்ந்து 

ைிடுைதுபேொல் இருப்ேது ேற்ைி, “இவம 

தீய்ப்ேன்ன கண்ைீர்'' என்று அது 

குைிக்கப்ேடுகிைது.  அவமைிை ரொகுைல் என்ை 

ைிடத்து, ஆகுதல் என்ேது, தசொல்ைப்ேடுைது 

என்னும் தேொருள் தருைது. இனி இப்ேொட்வடப் 

ேொடிை சொன்பைொர் ைொர்?   

  இைர் தேைர் குறுந்ததொவக தைன்னும் சங்க 

நூைில் கொமஞ்பசர் குேத்தொர் என்று 

கொட்டப்ேடுகிைது. இந்தப் ேொட்வட அச்சிட்டு 

தைேிைிட்டைர் ஐைர்; அைருள் இைர் தேைர் 

நிவைவை எண்ைிைர் மூைர்.  

  அைர்கள் தசௌரிப்தேருமொள் அரங்கன், 

டொக்டர். உ.பை.சொமிநொவதைர், மகொைித்துைொன் 

இரொ.இரொகவைைங்கொர் அைர்கள் ஆைர். இைருள், 

முதல் இருைரும் இச் சொன்பைொவரப்ேற்ைி ஒன்றும் 

கூைைில்வை.  

  ஆைினும் டொக்டர் உ.பை.சொ. ஐைரைர்கள், இப் 

தேைர், "கொமஞ் தசொகினத்தொர் என்று ஊகித்துப் 

ேடித்தற்கும் இடமுண்டு" என்று உவரத்துள்ேொர்.  

 

 

  திரு.இரொ.இரொகவைைங்கொரைர்கள்,  

"ேிரிந்தொவரக் கொமத்திற் 

பசர்க்கும் குேம் உண்டு 

என்ேது புகொரிலுள்ே இரு 

கொமத்திவைபைரி (ேட்டி. 

39) ைரைொற்ைொல் அைிைப் 

ேடுைது; அக்குேக் கவரைில் 

ைதிந்தைர் இைரொைர்'' என்று 

குைித்துள்ேொர். 

  சங்க நூல்கேில் 

கொைப்ேடும் ஊர், மவை, 

ஆறு முதைிைைற் ைின் ததொன்வமகவே 

அைிந்து தகொள்ளுதற்குப் பேொதிை சொன்று கள் 

இப்பேொது கிவடப்ேது அரிபத; ஆைினும், சுமொர் 

1000 ஆண்டுகட்கு முன்பு நம் தமிழ் நொட்வட 

ஆண்ட அரசிைைொர் நொட்டிலும் ஊர்கேிலும் 

நிகழ்ந்த சிைப்புவடை நிகழ்ச்சிகவேக் கல்ைிலும் 

தசம்ேிலும் என்றும் நிவைதேைபைண்டி தைட்டி 

வைத்துள்னர்.   

  தசம்ேில் தைட்டினவை தசப்பேடு என்றும், 

கல்ைில் தைட்டிைவை கல்தைட்டு என்றும் 

ைழங்கும்.   

  தசப்பேட்டிலும் கல்தைட்டுகள் எண்ைி 

ைந்தவை. இைற்வை முன்பு அரசு புரிந்த 

ஆங்கிை அரசினர், ஆங்கொங்பக பதடிக்கண்டு 

ேடிதைடுத்து வைத்துள்ேனர். அைற்றுள் 1903-

ம் ஆண்டுைவர எடுக்கப்ேட்டவை நூல் 

ைடிைில் தைேிைொகி இருக்கின்ைன.  

 

ைேரும்... 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   
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அெபிக் கடலின் அெேி  ‘மகாச்ேி’ 

உலொ ! 

 எர்ணாகுளம் ொவட்டத்தில் அறெந்த மகாச்ேி ொநகெம், சகெளாவின் முக்கிய 
நகெங்களின் ஒன்ைாகும். சகெளாவின் மபரும் நிதி ெற்றும் வணிக றெயொக மகாச்ேி 
நகெம் விளங்குகிைது. 

 

 இந்தியக் கடற்பறடயின் மதன்ெண்டலத் தறலறெயிடம் மகாச்ேியில் அறெந்துள்ளது.  
 

 ேரீ்ெிகு நகெம் என்ை தகுதியும் மகாச்ேி நகெம் மபற்றுள்ளது. இந்நகெத்தில் 
ேங்கொச்ோரியார் பல்கறலக்கழகம், மகாச்ேி அைிவியல் ெற்றும் மதாழில்நுட்ப 
பல்கறலக் கழகம் ெற்றும் மகாச்ேி சதேியச் ேட்டப் பள்ளிகள் அறெந்துள்ளன. 

 

 கப்பல் கட்டுதல், வடீ்டு ெறன, கட்டுொனத் மதாழில், கடல்ோர் உணவுகள் 
பதப்படுத்துதல் ெற்றும் நறுெணப் மபாருட்கறள ஏற்றுெதி மேய்தல் ெற்றும் ஆயுர்சவத 
ெருத்துவ ேிகிச்றே சபான்ைறவ மகாச்ேியின் ேிைப்பான மதாழில்களாகும். 

 

 அெபிக் கடலின் கழிமுகம் படகு பயணங்கள் மகாச்ேியின் சுற்றுலாவில் மபரும்பங்கு 
வகிக்கின்ைன. 

 

 மகாச்ேியினுள் விறெவுப் பயணம் செற்மகாள்ள ‘மகாச்ேி மபருநகெ விறெவுத் மதாடரி’ 

ேில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மதாடங்கப்பட்டது குைிப்பிடத்தக்கது. 



 

22 உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

ேதிைங்ைறளப் ேடியுங்ைள்! 

மேவ்விறே ொெணி திருெதி ேறீத மெய்கண்டான் 

  ேரமதத்தன் மற்தைொரு மொங்கனி எங்பக 

என்று ைினை, புனிதைதிைொர் உள்பே தசன்று, 

இவைைனிடம் மன்ைொடி என் தசய்பைன் என 

பைண்ட இவைைன் மொங்கனி தந்து உதைினொர். 

  அவத உண்ட ேரமதத்தன் சுவைமிக்க 

இம்மொங்கனி பைறு ேழமொகத் ததரிகிைபத என 

ைினைி, இப்ேழம் எங்ஙனம் கிவடத்தது என 

பகட்கிைொர். 

  இது சிைன் அேித்த சீர் என புனிதைதிைொர் 

தசொல்ை, மற்தைொன்வையும் மபகசன் தருைொரொ 

என பகட்க, இவைைனிடம் மறுேடியும் 

புனிதைதிைொர் பைண்டி, மொங்கனி தேை அந்த 

மொங்கனி ேரமதத்தன் வக தசன்ைதும், மொைமொக 

மவைகிைது. 

  ேரமதத்தன், தன் மவனைி புனிதைதிைொர் 

ததய்ைப் ேிைைி என்று அைிந்து, அைவர நீங்கி, 

ேொண்டிை நொடு தசன்று பைறு மைம் புரிந்து, 

தேண் குழந்வத தேற்று இல்ைை ைொழ்வை 

ைொழைொனொர்.   

  புனிதைதிைொர், இவைைவன பைண்டி, தன் 

ைடிைத்வத பேயுருைமொக மொற்ைிக்தகொண்டு, 

அற்புதத்  திருைந்தொதிவை ேதிபனொரொம் திரு 

முவைவைப் ேொடினொர். 

  கொைொல் கைிவை மவை தசல்ைது ேொைம் 

என்தைண்ைி, அந்த மொதரசிைொர் ேக்தி மங்வக 

தவைைொல் தசன்ைதொக ைரைொறு கூறும்.  

எட்டி இைைம் ஈவக 
    சூவர கொவர ேடர்ந்ததங்கும் 
சுட்ட சுடவை சூழ்ந்த 
    கள்ேி பசொர்ந்த குடர்தகௌைப் 
ேட்ட ேிைங்கள் ேரந்த 
    கொட்டிற் ேவைபேொல் ைிழிகட்பேய் 
தகொட்ட முழைங் கூேி 
    ேொடக் குழகன் ஆடுபம  

என்று திருப்ேதிகம் ேொடி, நிவைைொக நிற்ேதொகபை 

புரொைம் கூறும்.   

 

எனக்கினிை எம்மொவன ஈசவனைொன் என்றும் 

மனக்கினிை வைப்ேொக வைத்பதன் -         

           எனக்கைவனக் 

தகொண்படன் ேிரொனொகக் தகொள்ைதுபம  

           இன்புற்பைன் 

உண்பட எனக்கரிை ததொன்று  

 

  அைபன ைிசும்பு, புைி, புனல், 

கொற்று ஆைொன்.  ஞொனமைமொகி 

நிற்ேைனும் அைபன என்று 

உள்ளும் புைமும் ேரைிைிருக்கும் 

இவைைருள்தொன் இவ்வுைவகக் 

கொக்கும் என நமக்கு 

ைழிகொட்டுகிைொர். 

 

  சுடர் உருைொன இவைைன், அன்பு தநைிைில் 

தசல்ைொதைர்க்கும் கூட தன் அன்ேிவன, 

அருேிவன ைழங்குேைர்.  அைரிடம் என் 

தநஞ்வசப் ேைிதகொடுத்பதன் என அைர் ேொடும் 

இப்ேதிகம் பகட்ேைர்களுக்கு உள்ேத்வத 

அடிேைிை வைக்கும்.  அப்ேொடல் இபதொ. 
 

 

இடர் கவேைொபரனும் எமக்கு இரங்கொபரனும் 

ேடரும் தநைி ேைிைொபரனும் -சுடர் உருைில் 

என்ேைொக் பகொைத்து எரிைொடும் எம்மொனொர்க்கு 

அன்ேைொது என் தநஞ்சு அைர்க்கு 
 

என்ை ேொடைில், இவைைன் சுடர் ைடிைொனைர் 

என்று சுட்டிக்கொட்டிைிருப்ேதுதொன் அடிைொர்கள் 

ேைருக்கு ஒேி ைழங்கிைிருக்கிைது. 
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ஆைங்கொட்டு அப்ேன்  
 

  திருைொைங்கொட்டு மூத்த திருப்ேதிகத்தில் 

ஒவ்தைொரு திருப்ேொட்டிலும் ''எங்கேப்ேனிடம் 

திருைொைங்கொபட, அப்ேனிடம் திரு 

ைொைங்கொபட'' எனப் ேத்துமுவை ேொடிைபதொடு, 

திருக்கவடக்கொப்ேில் அப்ேவன ைைி 

திருஆைங்கொட்டுள் அடிகவேச் தசடிதவைக் 

கொவரக்கொற்பேய் தசப்ேிை தசந்தமிழ் என்று 

கூைியுள்ேதும் கொைைொம். சிைேிரொன் ஒருமுவை 

'அம்வமபை' என ைிேித்ததன் குைிப்பு உைர்ந்து, 

ேதிதனொரு முவை அப்ேன் என்ை முவைப் 

தேைவரப்ேதிகத்தில் ைழங்கியுள்ேொர். பமலும் 

உவமைம்வம ைிைந்தபேொது" ைருமிைள் நம்வமப் 

பேணும் அம்வமகொண்' என்று சிைேிரொன் 

கூைிைதிலும் இக்கருத்பதயுேது. 
 

  'தந்வத தொய்ப் பேண்' என்ை நீதி தமொழிைில் 

மக்கேொகவுள்ேைர்கள் தந்வதவையும் தொவையும் 

பேொற்றுதல் பைண்டும் என்ை நீதி 

பேசப்ேடுகின்ைது. புனிதைதிவைச் சிை 

தேருமொன், தம்வமப் பேொற்றும் மகேொகக் 

தகொண்டவமைொல் தொன் உவமைம்வமவை 

பநொக்கி, என்வனயும் நின்வனயும் தந்வத 

தொைொகக் கருதிப் பேொற்றும் இைல்புவடை 

புதல்ைி என்ை தேொருள் ைிேங்க பைண்டி 

''ைருமிைள் நம்வமப் பேணும் அம்வமகொண்'' 

என்ைொர் என்ேவதயும் உடன் கூட்டிச் சிந்தித்தல் 

பைண்டும்.  

  புதுைவகைொன தசய்யுள், புதுைவகைொன 

அந்தொதித் ததொவட, புதுைவகைொன ேதிகம், புது 

ைவகைொன ேக்திப்ேொடல் எனக் கொவரக் 

கொைம்வமைொரின் நூவைப்ேற்ைி அடுக்கி 

அடுக்கிப் புகழைொம். அைர் தம் ஞொன ைொழ்வும் 

ஒருைரும் ேின்ேற்ை ைிைைொத தேருவமைது என 

ைிைந்து கூைைொம். திருமகள் பேொன்ை 

பேரழகுவடை அம்வமைொர் தம்வமக் கண்டு 

கைைன் அஞ்சி ைைங்கினவுடன், அந்த 

அழகுடம்வே நீத்துப் பேய் ைடிைங்தகொண்டு 

வகவைைில் அம்வமைப்ேவரக் கண்டு ைைங்கி 

ைரங்தகொண்டு, இவைைன் அருேிைைொறு 

திருைொைங்கொட்டில் அண்டமுை நிமிர்ந்தொடும் 

சிைேிரொனின் திருநடங்கண்டு ஆனந்தம் 

தகொண்டு ேொடும், பேறு ைொரும் தேைொத 

பேைன்பைொ ? இைவரத் தைிரக் வகவைகண்ட 

நொைன்மொர், பைறு ைொருமில்வை என்ேவதயுமுேங் 

தகொேல் பைண்டும்.  

 

 

 

 பமலும் தம் திருப்ேொடல்கவே இவசைவமத்துப் 

ேொடிை இவசைல்லுநரொகவும் அம்வமைொர் 

ைிேங்குகின்ைொர் என்ேதும், 'ஆைங்கொட்டிகவேக் 

கொவரக்கொற்பேய் தசப்ேிை தசந்தமிழ்ேத்தும் 

ைல்ைைர்கள் சிைகதி பசர்ந்தின்ேம் எய்துைபர' 

என அப்ேதிகப்ேைவன அைபர கூைிப் ேிைர்க்கும் 

சிைகதி ைகுத்துள்ேொர் என்ேதும், பநொக்கின் 

கொவரக்கொைம்வமைொர்க்கு இவை அைபரைொதல் 

ததேிவு. 

ைேரும்... 
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  ை ிழ்நொட்டில் ை ிழ் ைளர்ச்சிக்கொக அரும்பொடுபடும் ஆர்ைலர்களுக்கு அைர்களின் 

ை ிழ்த் ரைொண்டிவனப் ரபருவ ப்படுத்ைி, ஊக்கப்படுத்தும் ைவகயில் ைழங்குைல். 
(ைிருதுத் ரைொவக ரூ. 25,000/-  ற்றும் ைகுைியுவெ ைழங்கப்படும்.  ொைட்டத்ைிற்கு ஒருைர் 
ைைீம் 32 லபருக்கு ைழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 முவனைர்  ொ.கி. இெ ணன்  

2 2016 
பொக்கம் ைிரு.பிெைொப சிம் ன் (எ)         
சு.பொக்கம் ை ிழன்  

3 2017 ைிரு.ை.ைிசயெங்கன்  

4 2018 முவனைர் அமுைொ பொலகிருஷ்ணன்  

 

தெிழ்ச் மேம்ெல் விருது 

தமிழை அரசின் விருதுப் ேட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

திருவள்ளுவர் ொவட்டம் 

II 
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கதொண்றட நொடு ! 

முறனவர் பி.ேி.மெகதா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

  இச்தசய்திைிவன  மைிபமகவைைில் உள்ே 

ஆபுத்திரன் கொவத இவ்ைொறு உவரக்கிைது. 

ததொண்வடமொன் இேந்திவரைனுக்குப் ேிைகு 

பசொழ இேைரசனொன இேங்கிள்ேி ததொண்வட 

மண்டைத்வத ஆண்டு ைந்தொன். சொதைொகனர் 

பேரரசில் ததன்மொநிைத் தவைைரொக இருந்து 

ைரும் அைர் மரேினர் கி.ேி. 3-ஆம் 

நூற்ைொண்டின் ததொடக்கத்தில் அருைொ 

ைடதவை நொட்வட முதைில் வகப்ேற்ைினர். 

ேிைகு, பசொழரின் ைைிைற்ை நிவைவைக் 

கண்டதும் அருைொ நொட்வடயும் வகப்ேற்ைினர்.   

  இைர்களுக்குப் ேின் ைந்த ேல்ைைரும் 

ததொண்வட நொட்டில் ேை பகொைில்கவே 

அவமத்தனர். அப்பேொதுதொன் வசைம் 

தேிர்த்தது. ஆதித்தன், இரொசொதித்தன், 

அரிஞ்சைன், சுந்தரபசொழன், இரொபசந்திர 

பசொழன் ஆகிை மன்னர்கள் தங்கள் இறுதிவை 

எதிர்தகொண்டதும் இங்பகதொன்.  ைடபுைத்வத 

ஒட்டிைிருப்ேதொல் ததொண்வடநொடு உத்தர 

திவசைிைிருந்து பேொரிட ைந்த மன்னர்கவேப் 

புைமுதுகிட்டு ஓடச் தசய்த தேருவமவை 

உவடைது.  அத்துடன் அைர்கள் ேண்ேொடுகவே 

மதித்துப் பேொற்ைிைபதொடு பகொைிலும் அது 

சொர்ந்த கவைகவேயும் ேடரைிட்டனர். 

ைேரும்.. 

ததொண்வட நொட்டின் ேழவமயும் சிைப்பும் 

 உைர்ந்த சொன்பைொர்கவேக் தகொண்டு 

ைிேங்கும் ததொண்வடநொடு ேழங்கொைத்திபைபை 

இருந்தது என்ேது அகழ்ைொரொய்ச்சிகேின் ைழி 

அைிை முடிகிைது. எண்ைற்ை மன்னர்கள் 

இந்நொட்வட ஆண்டும் ைேப்ேடுத்தியும் 

பகொைில்கவேச் சிைப்ேித்தும் 

உள்ேனர். ததொண்வடநொடு 

பசொழர் ஆட்சிக்கு ைந்த 

பேொது, குைிப்ேொகக் கி.ேி. 

இரண்டொம் நூற்ைொண்வடச் 

பசர்ந்த கரிகொற்பசொழன் 

கொைத்தில், ததொண்வடமொன் 

இேந்திவரைன் என்ேைன் 

பசொழர் சொர்ேொக நின்று 

ததொண்வட மண்டைத்வத 

ஆண்டு ைந்தொன்.  

  ‘திவரைன்’ எனில் கடவைச் பசர்ந்தைன் 

என்று தேொருள். இதவன, 

 “ைொவக பைபைொன் ைவேைைன் பதைி 
 ைொச மைிவை ைைிற்றுட் படொன்ைிை 
 ேீைிைவே தைன் பேொள் ேிைந்த ைந்நொள் 
 இரைிகுைத்து ஒருைன் இவைமுவை பதொை 
 கருதைொடு ைருதமனக் கைிதைடுத்  
              துவரத்தனன்” 
 
  இதன் ைழி, பசொழ மன்னன் புகொரின் 

கடபைொரத்தில் நொகக்கன்னிவக (ேீைிைவே) 

ஒருத்திவைக் கண்டு கூட, ஒரு ேிள்வே 

ேிைந்தது.  அவதத் ததொண்வடக் தகொடிகேொல் 

சுற்ைிக் கம்ேேச்தசட்டி என்ேைன் மூைமொகக் 

தகொடுத்தனுப்ேினொன். ததொண்வடக் தகொடி 

சூழ்ந்த ததொண்வடமொன் ஏற்ேடுத்திை இந்நொடு 

‘ததொண்வட மண்டைம்’ ஆைிற்று.  

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   



 

ஆேிரியர் பகுதி 
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‘சங்ை’ நொதம் ! 

ோர்லட் தெிழ்ச் ேங்கம் 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

பதிவு அலுவலகம்   
P.O.Box 78131, 11035 Golflinks  

Dr N CHARLOTTE, NC 28277 

ைங்கத்தின் முகவரி  
P.O.Box 78131, 11035 Golflinks  

Dr N CHARLOTTE, NC 28277 

வசலத்தளம்  http://www.cltts.org  

மின்னஞ்ைல்  cltsangam@gmail.com 
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குழந்றத இலக்கியம் ! 

முறனவர் சதவி நாச்ேியப்பன் 

எழுதொ இைக்கிைம், நொபடொடி இைக்கிைம் எனப் 

பேொற்ைப்ேடுகிைது.  இதுபை, குழந்வத 

இைக்கிைத்தின் பதொற்றுைொைொகும். 
 

 நொபடொடி இைக்கிைங்கேில் ஒைிப்புக்கு ஒரு 

ேொட்டு. 

 "ங்ங்ங்கு தரங்கொ தரங்கொ தரங்கொ 

 கொபைரி தரங்கொ கஸ்தூரி தரங்கொ. 

 எங்பக இருக்குமொம் இந்த தரங்கம்ேழம்?" 

என்று முகம் ேொர்க்கத் ததொடங்கும் மூன்று 

மொதக் குழந்வதக்குச் தசொல்ைிக் தகொடுத்தொல், 

"ங்கொ, ங்கொ" என்று உற்சொகத்துடன் தசொல்ைத் 

ததொடங்கும். 

  குழந்வதக்கு 4, 5 மொதங்கேொன ேிைகு, 

ததொடு உைர்ச்சிக்கொன ேொடல் ததொடங்கும். 

 "நண்டூருது நரியூருது 

 நண்டூருது நரியூருது 

 கிச்சுக் கிச்சுக் கிச்சு..." 

எனத் தொைொரின் ைிரல் ததொடுைவத உைர்ந்து 

குழந்வத சிரிக்கும்.  

 

ைேரும்... 

 ஆசிரிைர்கள் ஒவ்தைொரு நொளும் தங்கள் 

மொைைர்கள் மனம் கைரும் குழந்வதப் 

ேொடல்கவேயும், கவதகவேயும் ைகுப்ேின் 

ததொடக்கத்தில் ஐந்து அல்ைது ேத்து நிமிடங்கள் 

தசொன்ன ேிைகு ேொடத்வதத் ததொடங்கைொம்.  

இச்தசைல் மொைைர்கள் உற்சொகமொகக் கற்க ைழி 

தசய்யும். 
 

 தேற்பைொர்களும் நொளும் அல்ைது ைொரத்தில் 

ஓரிரு நொட்கேொைது குழந்வதகளுக்கொன 

கவதகவேயும் ேொடல்கவேயும் அவர மைி 

பநரபமொ, ஒரு மைி பநரபமொ கூைைொம்.  இதன் 

மூைம் குழந்வதகேிடம் நல்ை ேை மொற்ைங் 

கவேக் கொை ைழி உண்டு.  

 

 
 

 

 தேொதுபேொக்கிற்கும் ேைன் ைிவேைிப் 

ேதற்குமொன குழந்வத இைக்கிைம், இந்திை 

மற்றும் அைைக தமொழிகேிலும் ததொன்று 

ததொட்டு ைேர்ந்து ைருகிைது.  எனினும் தமிழில் 

குழந்வத இைக்கிைம் குைித்த சிந்தவனகவேப் 

ேகிர்ந்து தகொள்ைபத இக்கட்டுவரைின் பநொக்கம்.  
 

  பேசும் திைன் தேற்ை மனிதன் 

ைொய்தமொழிைொகப் ேொடியும், கவத பேசியும் 

ைந்தொன்.    அவை     ைொய்தமொழி     இைக்கிைம்,  

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   
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ைந்தரனுபூதி ! 

ெருத்துவர் நல்லி இொ.சகாபிநாத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்

தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருதத்ுவமசன 

  திைிைொன மபனொசிவைமீது உனதுதொள் 

    அைிஆர் அரைிந்தம் அரும்புமபதொ? 

    ேைிைொ என ைள்ேிேதம் ேைியும் 

    தைிைொ அதிபமொக தைொேரபன 

 

  On a hard sculpture like mind would your 

flowery ornate feet  blossom ? 

 

  Dutifully (all) do surrender, at (His con-

sort) Valli's feet , O’ the One who graces in-

cessantly and abundantly.        (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  தகடுைொய் மனபன கதி பகள்: கரைொது 

    இடுைொய்; ைடிபைல் இவைதொள் நிவனைொய்; 

    சுடுைொய் தநடு பைதவன தூள்ேடபை; 

    ைிடுைொய் ைிடுைொய் ைிவன ைொவையுபம 

 

  O mind that is corrupted, listen to the path 

to salvation. Share it without fail too. 

 

  The lance holding God's feet you should 

remember and pray, to burn the long lasting 

grief into ashes and get relieved of the fruits 

of deeds (of birth).              (8) 

 

ைேரும்... 

  ைவேேட்டவகம் மொததொடு மக்க தேனுந் 

  தவேேட் டழிைத் தகுபமொ தகுபமொ 

  கிவேேட் தடழுசூ உரமுங் கிரியுந் 

  ததொவேேட் டுருைத் ததொடுபை ைைபன! 

 

  Ornate bangled woman and loving children 

as a family (attachments), spoiling my surfac-

ing enlightenment, would it be alright. 

 

  When the large branched family of Sooran, 

the asura, rose against You, their chest and 

the (Kraunchaa) hill were destroyed by Your 

distant spear’s mere touch,O’ bearer of Vael 

(lance)                (5) 

 

  மக மொவை கவேந்திட ைல்ை ேிரொன் 

  முகம் ஆறும் தமொழிந் ததொழிந்திைபன 

  அகம் மொவட, மடந்வதைர் என்(று) அைரும் 

  சகமொவையுள் நின்று தைங்குைபத. 

 

  To remove the 

greatest illusion of life 

(Maya) the expert and 

great Lord’s six facets, 

I shall expound relent-

lessly. 

 

  The soul with its 

clothes (body) when 

immersed in thoughts 

of women stands in 

worldly illusion and 

contemplates (delays enlightenment)      

                        (6) 

 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

ஆங்கில வமாழியாக்கம் 



 

 

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 | 08.07.2020   

வ.எண் சவதியியற் மோற்கள் ேரீ் தெ ஒலி மபயர்ப்பு 

471 Pentachlorophenol ரபன்.ட்டொ-குலளொலெொ-பனீொல் 

472 Pentabromophenol ரபன்.ட்டொ-புலெொல ொ-பனீொல் 

473 Pentachloro naphthalene ரபன்.ட்டொ-குலளொலெொ நொப்ைலீன் 

474 Pentadecylamine ரபன்.ட்டொ-ரடசில்-அ ீன் 

475 Pentaerythaiotol tetra nirate ரபன்.ட்டொ-எரித்ைிரிட்லடொல் வநட்லெட்டு 

476 Pentane ரபன்.ட்லடன் 

477 Pentamone ரபன்.ட்டொல ொன் 

478 Perechloric acid ரபர்க்குலளொரிக் கொடி 

479 Perchloroethylene ரபர்க்குலளொலெொ-எத்ைிலீன் 

480 Peroxyacetic acid ரபெொக்சி-அசிட்டிக் கொடி 

481 Phenol பனீொல்; (ஃபனீொல்) 

482 Phenol 2,2- thiobis (4,6-Dichloro) பனீொல் 2,2-வைலயொபிசு (4,6- வட-
குலளொலெொ) 

483 Phenol, 2,2- thiobis (4 Chloro 6 methyl 
phenol) 

பனீொல் 2,2-வைலயொபிசு (4 குலளொலெொ 6 
ர த்ைில் பனீொல்) 

484 Phenol, 3- (1-methyl ethyl)-
methylcarbamate 

பனீொல், 3- (1-ர த்ைில் எத்ைில்)-ர த்ைில்-
கொர்பொல ட்டு 

485 Phenyl hydrazine hydrochloride பவீனல் ஐைெொவசன் ஐைலெொ-குலளொவெடு 

486 Phenyl mercury acetate பவீனல் ர ர்க்குரி அசிட்லடட்டு 

487 Phenyl silatrane பவீனல் வசலொட்லென் 

488 Phenyl thiourea பவீனல் வைலயொ-யூரியொ 

489 Phenylene p-diamine பவீனலீன் பி-வட-அ ீன் 

490 Phorate ஃலபொலெட்டு 
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  ஒரு மன்னனின் ைீரத்வதயும் ைள்ேன் 

வமவையும் ேொரொட்டும்பேொதுகூடச் சொன்பைொர். 

ேொைர் ேொடல் மரேிைிருந்து தைகு ததொவைவு 

முன்தசன்று ைிட்டனதரன்ேதற்கும் ஏரொேமொன 

சொன்றுகள் உண்டு. 

  சங்க இைக்கிைங்கவே ஆங்கிைத்தில் தமொழி 

தேைர்த்து அைற்ைிற்கு உைக இைக்கிை அரங்கில் 

இடம் தேற்றுத்தந்த பேரொசிரிைர் 

ஏ.பக.ரொமொனுசனும் அைிஞர் 

வகைொசேதிைின் முடிைிைிருந்து 

மொறுேடுைவத அைரது கொதலும் 

ைீரமும் ேற்ைிை கைிவதகள் எனும் 

நூைின் "ேின்னுவர" ததேிவு 

ேடுத்துகிைது. அைரும் சொன்பைொர் 

கைிவத கேின் மூைம் கற்ைைிந்த 

புைைர் கேொல் அவை ேொடப்தேற்ை 

வைதைன்றும் ேொைர், ைிைைிைர், 

கூத்தர் பேொன்பைொர், ேொடல்கேில் நொடகப் 

ேொத்திரங்கேொகபை ைருகின்ைொர் கதேன்றும் 

ேொடல்கள் ேை அைர்கேின் கூற்றுகேொக 

ைரினும் அைற்வை தைழுதிைைர்கள் தனிப்தேைர் 

தகொண்ட புைைர்கபேதைன்றும் எடுத்துக் 

கொட்டுைொர்.  

  சங்கப்ேொடல்கள் கொட்டும் ததொழில் நுணுக்கம் 

அவை ைொய்தமொழிக் கொப்ேிைங்கவேப்பேொல் 

ைிவரந்து ேொடப் ேட்டவைைல்ை என்று 

முடிதைடுக்கப் பேொதுமொனதொகும். ஒரு புைைர் 

ேைன்ேடுத்திை ததொடவரபைொ ைரிவைபைொ 

இன்தனொரு புைைர் ேைன்ேடுத்தும்பேொது அைர் 

தசய்கின்ை மொற்ைம் கைனத்திற்குரிைது. 

  புதுப்ேொர்வைகேில் புைநொனூறு ஆசொகு 

எந்வத ைொண்டுேன் தகொல்பைொ?' எனும் ைரி 

இரண்டு இரங்கற் ேொக்கேிலும் இரண்டு அகப் 

ேொடல்கேிலும் ைருமொைினும் அதன் சூழைிலும் 

தேொருள் தைேிப்ேொட்டிலும் கைிஞர்கள் 

தேருமொற்ைங்கள் தசய்து ைிடுகிைொர்கள். ேழம் 

உவரைொசிரிைர்கள் சங்கக் கைிவதகேின் 

தேொருவே மட்டும் தசொல்ைிச் தசல்ைொமல் 

அைற்ைின் இைக்கைக் கூறுகவேயும் கைிவதக் 

கூறுகவேயும் ஆரொய்ந்து அைற்ைின் 

தனித் தன்வமவைப் புைப்ேடுத்து 

கிைொர்கள். ஆனொல், இதவன அைிஞர் 

வகைொசேதி ஒரு கைிவதவைைொைது 

கைிவததைன்ை முவைைில் ைிேக்க 

மொகப் ேொர்க்கைில்வை பைதைன்று 

பேரொசிரிைர் ரொமொனுசன் ைருந்துைொர். 
 

  புதுப்ேொர்வைகேில் புைநொனூறு 

ஆசொகு எந்வத ைொண்டுேன் தகொல்பைொ?' 

எனும் ைரி இரண்டு இரங்கற் ேொக்கேிலும் 

இரண்டு அகப்ேொடல்கேிலும் ைருமொைினும் 

அதன் சூழைிலும் தேொருள் தைேிப்ேொட்டிலும் 

கைிஞர்கள் தேருமொற்ைங்கள் தசய்து 

ைிடுகிைொர்கள்.  
 

  ேழம் உவரைொசிரிைர்கள் சங்கக்கைிவதகேின் 

தேொருவே மட்டும் தசொல்ைிச் தசல்ைொமல் 

அைற்ைின் இைக்கைக் கூறுகவேயும் கைிவதக் 

கூறுகவேயும் ஆரொய்ந்து அைற்ைின் 

தனித்தன்வமவைப் புைப்ேடுத்துகிைொர்கள்.  
 

ைேரும்... 

 

புதுப்ேொர்றவயில் புைநொனூறு ! 

அைிஞர் ெருதநாயகம் 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   
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  சிைொங்சி மொகொைத்தின் ருய்சொங்கில், 

தநரிசைொன தேொதுப் ேகுதிகவேக் 

கண்கொைிக்க கொைல் ேவடகள் ேீய்டூ -

இைக்கப்ேட்ட ட்பரொன்கவேப் ேைன்ேடுத்து 

கின்ைன. சீன பேொக்குைரத்து அவமச்சகம் 

ேீய்டூவைப் ேைன்ேடுத்தி 6 மில்ைிைனுக்கும் 

அதிகமொன இவைக்கப்ேட்ட ைொகனங்களுக்கு 

அைசர தசய்திகவே ைிவரைொக அனுப்ே 

முடிந்தது. சீன இ-கொமர்சு நிறுைனமொன பஜ.டி., 

ஊகொனில் உள்ே ததொவைதூர மருத்துைமவன 

ேகுதிகேில் மருத்துை துவைக் கருைிகள் 

ேீய்டூவை அடிப்ேவடைொகக் தகொண்ட 

பரொபேொக்கேின் உதைியுடன் ைழங்கிைது. 
 

தசைற்வகக்பகொள் கண்கொைிப்பு 
 

  நூற்றுக்கைக்கொன உடனடி மருத்துை 

மவனகள் இவடைிடொத பைகத்தில் கட்டப்ேட்டு 

ைருவகைில், அைற்ைின் முன்பனற்ைம் 

ததொடர்ந்து உைர்-ததேிவு பூமி கண்கொைிப்பு 

தசைற்வகக்பகொள்கேின் ைிண்மீன் ததொகுப்பு 

ஜிபைொேின்வனப் ேைன்ேடுத்தி கண்கொைிக்கப் 

ேடுகிைது.  

 

     

 

  சூகொய்-1 தசைற்வகக்பகொள் மற்றும் 

தசன்டினல்-1 ஆகிைவை மருத்துைமவன 

கட்டுமொனத்வத இவடைிடொது கண்கொைிக்க 

உதைிைது.  
 

  ஊகொன் ேல்கவைக்கழகம் ேை தரவு 

ஆதொரங்கவே தீைிரமொக திரட்டி ேகுப்ேொய்வு 

தசய்து, மருத்துைமவனக்கு எந்த தேம் மிகவும் 

தேொருத்தமொனது என்ேவத அவடைொேம் 

கண்டுள்ேது. 

 

 

 சீனொைின் மின்னணு அைிைிைல் மற்றும் 

ததொழில்நுட்ே ேல்கவைக்கழகத்தின் மற்றும் 

தசைற்வகக்பகொள் ததொழில்நுட்ே ஆரொய்ச்சி 

வமைம் ைடிைவமத்த இரண்டொம் தவைமுவை  

தசைற்வகக்பகொள், சக்திைொய்ந்த ேகுப்ேொய்வு 

மற்றும் தசைைொக்க திைன் தகொண்டது, இது 

தரவுகவேப் ேிரிக்க உதவுகிைது. தரவு 

தசைைொக்க திைவன புைி குைிைீட்டுடன் 

இவைப்ேதன் மூைம், பகொைிடு-19 இன் 

நல்ைொழ்வு கொட்சிப்ேடுத்தல் உருைொக்கப்ேட்டது, 

அதில் மக்கள் தீநுண்மிைின் புைிைிைல் 

நிவைைொன அணுக்கவேக் கொை முடியும், 

பமலும் அைற்றுக்கும் தூரத்திற்கும் தசைைில் 

உள்ே ததொற்று பநொவையும் கண்டைிை முடியும். 

 

ைேரும்... 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

கைொபரொனொறவ வீழ்த்திய திைம் ! 

மபாைிஞர் அ.ேதசீு 
தநரம்ுக உதவியோளர ்

மோண்புமிகு தமிழ் வளரை்ச்ிதத்ுசை அசமைை்ர ்
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பூெறழ 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

 

1.  ஐயா உலகத்தமிழ் அட்டைப்பைம் மிகவும் 

அருடையாக இருக்கிறது! ைகிழ்ச்சி! 

பபைாசிரியர் பன்னிருரகபெலன், வேன்ரன. 

2. அறம் பபாருள் இன்பம் என முப்பாலாய் இனித்தது 

முப்பதாம் இதழ் .பகாடிய பகார ாரனா காலத்திலும் 

தங்களின் இடைய இதழ்ப்பணி ரபாற்றுதலுக்குரியது. 

பதாைர்க உலகத்தமிழ்ப்பணி 

பபைாசிரியர் ொ.மு.பே.ஆண்டெர், வேன்ரன 

7.  01.07.2020-ல் ைவர்ந்த முப்பதாவது இதழ் 

முத்தான இதழாகும்.  

 

பவள்ளி விழா பெஞ்டையள்ளும் விழா என, 

வி. ஜி.பி.உலகத் தமிழ்ச் ைங்கத்தின் பவள்ளி 

விழா பெஞ்டை அள்ளும் விழாவாக அடைய 

வாழ்த்திய இதழாசிரியர் இனியவர் முடனவர் 

ெ. அருள் அவர்கர ாடு ொனும் இடைந்து 

ஐயா வி. ஜி. ைந்ரதாைம் அவர்கட  

வாழ்த்தியும் வைங்கியும் ைகிழ்கிரறன்.  

 

இந்த இதழில் குழந்டத இலக்கியம் பற்றி 

முடனவர் ரதவி ொச்சியப்பன் 

எழுதியிருப்பது குதூகலைாயுள் து. எனது 

"குழந்டதகள் குக்கூ "என்ற குறுங்கவிடத 

நூலுக்கு அணிந்துட  தந்து நூலுக்கு அழகு 

ரைர்த்தவர  முடனவர் ரதவி ொச்சியப்பன். 

 

"குழந்டதகளுக்கான இலக்கியங்கள் 

பவளிவந்த வண்ைமுள் ன. ஆனால், அடவ 

முழுடையாகக் குழந்டதகட ச் 

பைன்றடையவில்டல. இடத குழந்டதகளிைம் 

பகாண்டு ரைர்க்க ரவண்டிய பபற்ரறார்களும், 

ஆசிரியர்களும் கல்விச் சுடையில் கட ந்து 

ரபாகிறார்கள்...குழந்டதகள் கட த்துப் 

ரபாகிறார்கள் "என்ற வரிகட  ெம் 

ைனங்களில் பதிப்ரபாம்.  

 

 

கவிஞர் பபைா, வநல்ரல. 

தரலெர் வபாதிரக தமிழ்ச் ேங்கம். 

3. இந்த வா  இதழிரலரய குழந்டத இலக்கியம் 

இைம் பபற்றது ைகிழ்ச்சி. ென்றி. இந்த இதழுக்குச் 

ைந்தா கட்டுவது குறித்து அறிய விரும்புகிரறன். 

முப்பதாம் இதழ் என்பதற்கு முப்பது 

படைப்பா ர்களின் பைங்கர ாடு முகப்பு அட்டை 

அற்புதம்.  இதழின் ரதாற்றம், ைாதடனகள் குறித்த 

ஆசிரியர் உட சிறப்பு. எழுத்துருத்ரதனீ தமிழக 

அ வில் ெடைபபற ரவண்டும் என்ற ரகாரிக்டக 

வ ரவற்கத் தக்கது. உலா-ஆலப்புடழ அருடை. 

ரதன்துளிகளில் பிறபைாழிகளில் தமிழ் அறிய 

ரவண்டிய தகவல். வி.ஜி.பி. உலக          தமிழ்ச் ைங்க 

பவள்ளி விழா ெடைபபறுவது பற்றிய பைய்தி  

ைகிழ்ச்சி தந்தது. 

முரனெர் பதவி நாச்சியப்பன் 

4. தங்களின் ஆக்கபூர்வைான பணிக்குத் தடலவைங்கி 

ென்றி கலந்த பா ாட்டுகட த் பதரிவித்துக் 

பகாள்கிரறன் ஐயா. 

திரு.பழனி, கண்காணிப்பாளர், 

தமிழ் ெளர்ச்சித்துரற 

8. தமிழகத்தின் உலகத் தமிழ் மின்னிதழில் 

ைரலசியக் பகாடையாக ொம் உருவாக்கிய 

ரகாறனி ெச்சில் ( ரகாவிட் 19 ) பதாைர்பானக் 

கடலச்பைாற்கள் பவளியிைப்பட்டுள் ன .  

பவளியீடு பைய்த  பைாழிபபயர்ப்புத் 

துடறயின்  இயக்குெர் உயர்திரு ஔடவ அருள் 

அவர்கட்கு என் பெஞ்ைார்ந்த ென்றியிடனத் 

பதரிவித்துக்பகாள்கிரறன் . ைரலசியத் 

தமிழர்க்குக் கிட்டிய அருந்ரதற்பாக இதடனக் 

கருதுகின்ரறன்..  

 

அன்புடன் 

இைா.திருமாெளென் 

 
6. எழுத்துருத் ரதனீப் ரபாட்டிகள் - அற்புதைான 

முயற்சி.தமிழுக்குச் ைாத்தியப்பட்ைால் வ டையும் 

வாழ்வும் கிட்டும் பைாழிக்கும் ெைக்கும்.  

முரனெர் கவிதா ைாணி, சீமாட்டி படாக் கல்லூரி, மதுரை  

 

5. முப்பது முகமுடையாய் 

முதல் பார்த்ரதன்.இதழ் 

இதழுக்கு இதழ் பைருகு 

ஏறுகிறது.வாழ்த்துக்கள். 

 

புலெர் இளஞ்வேழியன் 
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பூெறழ 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

 

9. எழுத்துருத் ரதனீ - அருடையான கட்டுட . 

தங்களின் கருத்தாைல்கள் இன்டறய தடலமுடறக்கு 

அவசியத் ரதடவ.கூட்டுமுயற்சியாக 

பையல்படுவதால் இட ய தடலமுடறயினர் 

ைட்டுைன்றி ஆசிரியர்கள்,குடும்பத்தினர், பயிற்றுெர் 

ரபான்ரறார்க ால் தமிழ் பைாழியின் 

பைாற்க ஞ்சியம் பபருகுவதுைன் தக்க டவக்க 

அரியபதாரு முன்பனடுப்பு.தாங்கள் அபைரிக்காவில் 

வாழ்கின்றரபாதும் தங்களின்  எழுத்துக்களில் 

தமிழர்களின் முன்ரனற்றம் , தமிழ்பைாழிடய அடுத்த 

கட்ைத்திற்கு ெகர்த்திச் பைல்லும் திறன், உலக அ ங்கில் 

இருத்தல் தன்டைடய உருவாக்கும் ஆவல் 

இடழரயாடுவடத உை முடிகின்றது. பபைாசிரியர் 

சு.மகாவலட்சுமி,  

பைாேத்தி மகளிர் கல்லூரி, குற்றாலம். 

14. தமிழ் ொட்டில் தமிடழ பிற பைாழிகளிைமிருந்து 

காப்பாற்ற ரவண்டிய நிடல வந்து விட்ைது. 

எழுத்துரு ரபாட்டிகள் டவத்து ைட்டுரை தமிடழ 

காக்க முடியாது. தமிழ் ரபச்சு  ஒலிம்பிக்ஸ். 

எழுத்துப் ரபாட்டி. உட யாைல். இவற்றுைன் தமிழ் 

பைால்லக ாதி இலவைைாக இடைய த த்தில் 

பதிவி க்கம் பைய்யும் வடகயில் ஏற்பாடு பைய்ய 

ரவண்டும்.தமிழ் பல்கடலக் கழகத்துக்கு 

நிதியளித்து தமிழ் ஆய்வுகட  ரைம்படுத்த 

ரவண்டும்.பபயர் பலடககளில் தமிழில் எழுத 

ரவண்டும் என்ற ைட்ைத்டத ைரியாக அைல் படுத்த 

ரவண்டும்.ரகாவில்களில் தமிழில்தான் அர்ச்ைடன 

பைய்ய ரவண்டும் என ைட்ைம் இயற்ற ரவண்டும் 

அ சு அலுவலகத்தில் தமிழ் பயன்பாடை கட்ைாயப் 

படுத்த ரவண்டும்.பதாடலகாட்சியில் தமிழ் 

நிகழ்ச்சி நிருவனங்களின் காபைாளிகள் 

கண்காணிக்கப்பட்டு  பிற பைாழி கலப்டப சீர் துக்கி 

அதற்ரகற்ப வரி விதிக்க ரவண்டும்.   

திரு. சித. சிதம்பைம், வேன்ரன  
10. எழுத்துருத் ரதனீப் ரபாட்டிகள் தமிழில் 

ெைத்தப்பைரவண்டும். அது இட ய 

தடலமுடறயிடைரய தாய்பைாழிடயப் படிக்கும் 

ஆர்வத்டதயும்  பபருடைடயயும் பகாண்டு வரும்.  

திருமதி. நளினி, வேன்ரன  

15. எழுத்துருத் ரதனீ - பபருமிதம் தரும் தன் முயற்சிக் 

கட்டுட .   

பபைாசிரியர் சுப. திண்ணப்பன், சிங்கப்பூர்  11. எழுத்துருத் ரதனீப் ரபாட்டிகள் தமிழகத்தில் புது 

முயற்சியாக தமிழுக்குப் பபாலிவு தரும்.  

திரு. இள முருகன், பகாரெ. 

16. இந்த காலக்கட்ைத்தில் தமிழ் பைாறக ான ழ,  , ை 

உபரயாகம் குடறந்து இருக்கிறது. பள்ளிக்கு பல்லி , 

எண்டைய்க்கு என்டன ... ரபான்று. பதாடலக்காட்சி , 

சினிைா முக்கிய கா ைம்.   

பி.என்.பாலாஜி, வேன்ரன  

12. அபைரிக்கா பதாைர்பான பல பயனுள்  சுடவயான 

பைய்திகள் ரைாைபல ரைாைசுந்த த்தின் பதாைர் 

கட்டுட களில் வருவது குறித்து ைகிழ்ச்சி. பலருைன் 

அவற்டறப் பகிர்ந்து பகாள்கிரறன்.  

திரு. சுப. சிங்காைம், வேன்ரன 

17. திரு.ைந்தி ரைக ன் எழுதும் ‘கிழக்கில் உதித்த 

பைய்பயாளி’  சுருக்கைாகவும், சுடவயாகவும், 

சிந்திக்க டவக்கும் கட்டுட யாக உள் து.  பைன்ற 

இதழில் பவளியான  பகுதியில் ‘ெம் வாழ்வில் 

ெடைபபறும் நிகழ்வுகளுக்கும், ெம்முடைய 

எண்ைங்களுக்கும் ரெ டித் பதாைர்பு உள் து. 

இடதப் புரிந்து பகாண்டு அதன்படி வாழ ரவண்டும் 

என்கிறார் ரேம்சு ஆலன்’ என்பது மிகவும் 

அருடையாக கருத்து.  இக்கட்டுட யில் இைம்பபறும் 

கருத்துகட  சிந்தித்தால் வாழ்க்டக நிச்ையம் 

பயனுடையதாக இருக்கும் என்பது நிதர்ைனம். 

வாழ்த்துகள் 

முரனெர் போமவல போமசுந்தைம், அவமரிக்கா 

13. முப்பதாம் இதழ் என்பதற்கு முப்பது 

படைப்பா ர்களின் பைங்கர ாடு முகப்பு அட்டை 

அற்புதம்.  இதழின் ரதாற்றம், ைாதடனகள் குறித்த ஆசிரியர் 

உட சிறப்பு. எழுத்துருத்ரதனீ தமிழக 

அ வில் ெடைபபற ரவண்டும் என்ற 

ரகாரிக்டக வ ரவற்கத் தக்கது. உலா-

ஆலப்புடழ அருடை. ரதன்துளிகளில் 

பிறபைாழிகளில் தமிழ் அறிய 

ரவண்டிய தகவல். வி.ஜி.பி. 

உலக          தமிழ்ச் ைங்க பவள்ளி விழா 

ெடைபபறுவது பற்றிய 

பைய்தி  ைகிழ்ச்சி தந்தது.  

 

முரனெர் கண்ணன்,  

வேந்தமிழ்ச் வோற்பிறப்பியல் அகைமுதலித் திட்ட 

இயக்ககம், வேன்ரன 
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அங்கிங்கைனொதேடி இங்கிலொந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  ேதிதனட்டொம் நூற்ைொண்டினில் ஒரு 

வகவையும், ேத்ததொன்ேதொம் நூற்ைொண்டின் 

முற்ேகுதிைினில் மறுவகவையும் ைிரித்து 

வைத்துப் ேரைிப் ேடுத்திருக்கின்ைது ஜொர்ஜிைக் 

கொைம். 
 

  ‘அந்தச் சுடும் தேொன்வனக் கொட்டுகிபைன், 

ைொருங்கள்’ என்று ைிேித்தது ஊர்ச்சுற்ைல் என்ை 

சீைரொசி. 
 

  தைேிரிை நீே அங்கி உடுத்தி, தைள்வேத் 

தவைைைி அைிந்திருந்த தேண்மைி, 

வககேில் மதுக்குைவேகளுடன் அந்த 

அவைைின் கதைிவன திைந்து நுவழகிைொர்.  
 

  ‘இைவரப் ேின் ததொடர்பைொம்’ என்ை 

ஊர்ச்சுற்ைல் திரும்ேி நின்று 'உஷ்' என்கின்ைது. 

அவைைினுள் தைப்ேம் சற்று அதிகமொக 

இருக்கின்ைது. மைக்கும் இவச.  
 

  நீண்டிருந்த கறுப்புத் ததொப்ேிகள், தைழும் 

பமைங்கிகள், கழுத்துப்ேட்வட, கொல்ச்சட்வட, 

கச்சிதக் கொலுவை, கூரொன கொைைி, வககேில் 

இைொைகமொக சுழலும் வகத்தடி. இவ்ைிதமொகத் 

பதொற்ைமேித்த கனைொன்கள் கடைவை பேொை  

இவசபைொடு சங்கமித்து ஆடுகின்ைனர். 

இைகுகள், ேை ைண்ைத் ததொப்ேிகள், தவர 

ததொடுகிை நல்ை பைவைப்ேொடுகள் அவமந்த 

அங்கிகள், மினுக்கும் கொைைிகள் 

பேொன்ைைற்வை அைிந்திருக்கிை மொதரசிகள் 

இவசபைொடு இவசந்தவசந்தனர்.  

 

  சிை தேண்மைிகள் அமர்ந்தும் 

இருக்கின்ைனர். அைர்கேில் சிைர், வககேில் 

ஊசி, நூதைடுத்து எழிைொன ேின்னல்கவே 

தசய்து தகொண்பட ஓரைிழிைொல் கனைொன்கவே 

வதக்கின்ைனர்.  
 

 

 உள்ேவைைில் ஒரு நேின மொது ேிைொபனொ 

ைொசித்திருக்கிைொள். பமொைொய் தொங்கி சுற்ைி 

நிற்கிை ஆடைர் குழு அைேது திைவன தமச்சி 

நிற்கிைது. '“தமொசொர்ட்” என்ை  இவச பமவத 

எட்டு ைைது  சிறு ேிள்வேைொக இைண்டனுக்கு 

ைந்திருந்த பேொது ைொசித்த இவச இது’ 

என்கிைொர் ஒரு கனைொன்.  தவை திருப்ேி 

ஒய்ைொரமொக ஆபமொதிக் கிைொள் மொது. அைரது 

கரம், தைள்வேக் வகயுவை பூண்ட அைேது 

கரத்வத தொங்குகிைது. இருைரும் ஆடல் 

அரங்கிற்குள் நுவழகின்ைனர்.  
 

   

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

அெேியல் பலமும், மேல்வ வளமும் உலக நாகரிகத்றத உருவாக்குகின்ைன! 
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மறுபுைம் கல்ைிைிற் சிைந்த கொரிவகைர் ைில்ைிைம் 

பைர்ட்ஸ்ைர்த்தின் கைிவத ைரிகவே ஏற்ை 

இைக்கத்துடன் இைம்புகின்ைனர்.. தெல்ைிைின், 

கீட்ஸின் கைிநைங்களும் இேநவட பேொட்டு 

ைருகின்ைன. தமய் சிைிர்க்கின்ைனர் அைர்கேொல் 

ஈர்க்கப்ேட்படொர்.  
 

  இன்தனொரு புைம் தனது தந்வதைின் ேருத்தி 

ஆவைைின் நூதன நுட்ேத்வத நுணுக்கமொகச் 

தசொல்ைிச் சிைக்கிைொள் இன்தனொருத்தி. 

தனக்கொன இவைபைொடு அைளும் அரங்கிற்குள் 

நுவழந்ததும் ஒரு நடுத்தர அகவைைினள் 

நிம்மதிப் தேருமூச்சு ைிட்டு தனது கைைனின் 

பதொள் சொய்கின்ைொள்.  
 

  ‘இந்தக் கொட்சிகவே, இச்சூழவை எனது 

புதினங்கேின் புைிைிைைில் புகழுைப் ேதித்து 

வைத்திருக்கிபைன்’ என்கிைொர் அங்கிருக்கிை ஒரு 

அைிைரசி.  
 

  அைரது தேைர் 'பஜன் ஆஸ்டின்!'. ‘தசருக்கும் 

முற்சொர்பும்’ (Pride and Prejudice) முதைொன 

நொைல்கேின் ஆசிரிைர்! 

 

 

  தமொத்தத்தில் ஒன்று நன்கு புைனொகின்ைது. 

ஜொர்ஜிை நங்வககேின் ைொழ்க்வகச் சொதவன 

அல்ைது இைட்சிைம் ஒரு நல்ை சீமொவன 

கைைனொக அவடை தன்வனத் தைொர் ேடுத்திக் 

தகொள்ைது மட்டுபம!  
 

  இபத கொைக்கட்டத்தில், தமிழகத்தில் பைலு 

நொச்சிைொர் இரொைிைொக, சீமொன்கவே எதிர்த்து 

பேொரிட்டொர் என்ேது சிைிர்க்க வைக்கும் 

உண்வம.  
 

  எப்பேொததல்ைொம் அரசிைல் ேைமும், 

தசல்ைத்தின் ஏற்ைமும் ஒரு பதசத்தில் குைிந்து 

ைிடுகின்ைபதொ அப்பேொததல்ைொம் அந்தத் 

பதசத்தின் நொகரிகத்வத உைகம் தனதொக்கிக் 

தகொள்கின்ைது. பஜன் ஆஸ்டினின் கவதகள் 

மொதிரிகேொகி ேைமுவை இந்திைத் திவரைிலும், 

நொைல்கேிலும் பதொன்ைிைிருப்ேவத நிவனந்து 

ேொர்க்கைொம். 
 

  தேண்ைடிவமத்தனம் ததொடர்ந்து ைந்ததற்கு 

ஜொர்ஜிை இங்கிைொந்தின் ஆளுவகயும் ஒரு 

கொரைமொக இருக்கைொம்.  

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   
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கசல்வத்துள் கசல்வம் கசவிச் கசல்வம்! 

 

கசல்வத்துள் கசல்வம் கசவிச்கசல்வம் ! 
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சரக்கு ெற்றும் பசறவ வரி ! 

ஆங்கிலம் - தெிழ் (அகொதி) 
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கிழக்கில் உதித்த கெய்கயொளி ! 

இொ.ேந்திெசேகென் 
உதவிப் பிரிவு அலுவலர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

  எண்ைங்களும், குைங்களும் பைறுபைைல்ை.  

எண்ைங்கள்தொன் நொேவடைில் குைங்கேொக 

மொற்ைமவடகின்ைன. ஒரு மனிதனின் குைங்கள், 

அைனுக்கு ஏற்ேடும் சூழ்நிவை மற்றும் 

அைனுக்கு ஏற்ேடும் ைொய்ப்புகள் ைொைிைொகத் 

தங்கவே தைேிக்கொட்டிக் தகொள்கின்ைன.  

அவ்ைிதபம அைனின்  தைேியுை ைொழ்க்வக 

நிகழ்வுகளும், அைனது உள் மனநிவையும் ஒரு 

பநரடித் ததொடர்ேில்  ஓர் ஒத்திவசவுடன் 

இைங்குகின்ைன. 
 

 ஒரு குைிப்ேிட்ட பநரத்தில் 

ஒரு மனிதனின் ைொழ்ைில் 

நவடதேறும் நிகழ்வுகவேயும், 

துன்ேங்கவேயும் தகொண்டு, 

அது அைனின் குைங்கேின் 

ைிவேைொக ஏற்ேட்டது என்று 

எண்ைிைிட இைைொது. இருப்ேினும், 

எண்ைங்களுக்கும் சூழ்நிவைகளுக்கும் ஒரு 

தநருங்கிை ததொடர்பு உள்ேது.  இதுபேொன்ை 

ைொழ்க்வக நிகழ்வுகள் 

அைன் ைேர்ச்சிக்கு இவடக் 

கொைத் பதவைைொகும். 
 

 ஓர் இடத்தில் ஒரு 

மனிதன் ஒரு குைிப்ேிட்ட 

கொரைத்திற்கொக உள்ேொன். 

அதில் ஒரு சட்டம், நிைொைம் 

உள்ேது. அைனது 

குைங்கவே உருைொக்கிை எண்ைங்கள் 

அைவன அவ்ைிடத்திற்கு அவழத்து  

ைந்திருக்கின்ைன. 

  ைொழ்வு என்ேது ஒரு திட்டமிட்ட 

அவமப்ேொகும்.  அதில்  எதுவும் எதிர்ேொரொமல், 

ஒரு குைிப்ேிட்ட கொரைமில்ைொமல் நவட 

தேறுைதில்வை.  அவனத்து நிகழ்வுகளும் ஒரு 

சட்டத்திற்கும், நிைதிக்கும் உட்ேட்டு 

இைங்குகின்ைன.  இந்நிைதி ஒரு நொளும் 

மொறுைதில்வை.  

 சூழ்நிவைவைக் குவை கூைிக்தகொண்டு 

இருப்ேைர்கேது ைொழ்ைிலும் சரி, சூழ்நிவைவை 

ஏற்று அத்துடன் ஒன்ைிவைந்து 

ைொழ்ேைர்கேது ைொழ்ைிலும் 

இவ்வுண்வம சிறு ேிவழைின்ைி 

தசைல்ேடுகிைது.  அவ்வுண்வம 

ைொததனில்,  எண்ைங்கள் 

குைப் ேண்புகேொக மொைி  

அம்மனிதவன உைர்ைிடத்திற்கு 

அவழத்துச் தசன்ைிருக்கின்ைன 

என்ேபதைொகும்.  

 மனிதனின் ைொழ்வு ைேர்ச்சிவையும், ேடிநிவை 

முன்பனற்ைத்வதயும் இைக்கொகக் தகொண்டு 

தசைல்ேடுைதொகும்.  அது மக்கேில் ேைருக்குப் 

தேொருள் ஈட்டுைதொகவும், குவைந்த, சிைந்த  

மக்களுக்கு உள்ளுைர்ைின் உைர்வை 

பநொக்கிைதொகவும் இருப்ேவத நொம் கொைைொம்.  

 

உலகதத்மிழ் | 08.07.2020   

 

"உள்ேம் எவத கமுக்கமொக அைொவுகிைபதொ, 

அவத ஈர்க்கிைது; எவதக் ைிரும்புகிைபதொ 

அவதக் கைர்கிைது; எவதக் கண்டு 

அஞ்சுகிைபதொ அவத அவடகிைது"  
 

.... பஜம்சு ஆைன்.   
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ulagathamizh.blogspot.com ulagathamizh@gmail.com 
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