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உலகத் தாய்ம ாழித் திருநாள்! 

 ாண்புமிகு அம ச்சர் உமை  

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  அண்ணல் காந்தியடிகள் சிலை சசன்ை 

தருணங்களிசைல்ைாம் அவரது 'யங் இந்தியா' 

இதழுக்கு ஆசிரியர் சபாறுப்பபற்ைவர்கள் 

இராஜாஜி, மதுலர ஜார்ஜ் பஜாசப் 

பஜ.சி.குமரப்பா பபான்ைவர்கபள. 

'பதசியகவி' தாகூர் தாம் 

முதன் முதைாக காந்திலய, 

மகாத்மா என்று, 1921ஆம் 

ஆண்டு திசம்பரில், அலழத் 

ததாக பைரும் சசால்லுவர். 

ஆனால், உண்லமயில் 

காந்திலய, மகாத்மா என்று 

முதன்முதைாக அலழத்தது 

ஒரு தமிழபர; அவர் சபயர் க.சுப்பிரமணியம்.  

  1912 ஆம் ஆண்டு திசம்பர் 24ல், 

சவளிவந்த 'சுபதச மித்திரன்' இதழில், சதன் 

னாப்பிரிக்காவில் காந்தி நடத்திய பபாராட் 

டம் பற்ைி எழுதும்பபாது, காந்திலய, மகாத்மா 

என்று குைிப்பிடுகிைார்;  

  திரு.க.சுப்பிரமணியம் அப்பத்திரிலகயின் 

ஆசிரியராகவும், நிறுவனராகவும் இருந்தார். 

1921ஆம் ஆண்டு சசப்சடம்பர் மாதம் 22ஆம் 

நாளன்று மதுலரயில் லவத்து தான் ஒரு 

உலட விரதமாக தன்னுலடய எளிய ஆலட 

பநான்பிலன காந்தி சதாடங்கினார். லவலக 

அளித்த வரமாக அவருக்கு அது அலமந்து 

விட்டது. 

  அண்ணல் காந்தியடிகள் சுடப்பட்ட 

பபாது அவர் அணிந்திருந்த உலடகள் 

மதுலர காந்தி அருங்காட்சியகத்தில் 

இன்றும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்ைன. 

 

 

 

 

 தான் பமற்சகாண்ட பபாராட்டங்களுக் 

காகவும் பிரசாரங்களுக்காகவும் ஏைத்தாழ 

80,000 கிபைா மீட்டர், அதாவது பூமியின் 

சுற்ைளவில் இரண்டு மடங்கு தூரத்லத 

நடந்பத கடந்த மாமனிதராவார் அவர். 

  நான்கு கண்டங்களில் உள்ள 12 

நாடுகளில் சிவில் உரிலமகள் இயக்கத் 

திற்கு காந்தி சபாறுப்பு வகித்திருந்தார். 

  அலமதிக்கான பநாசபல் பரிசுக்காக 

ஐந்து முலை நியமனம் சசய்யப்பட்டவர். 

  அலமத்திக்கான பநாசபல் பரிலச 

சவன்ை அறுவர் காந்தியக் சகாள்லக 

களின் வழிவந்தவர்கபள. 

வளரும்... 

64 
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ஆசிரியம் ! 

இந்திய சீன நாடுகளின் எல்லைக் ககாடு !  

  கடந்த சிை மாதங்களாக இந்திய சீன எல்லையில் இைடாக் பகுதியில் பாங்காங் ஏரி என 

இரு கலரயிலும் இருந்த  பலடகள் தங்கள் பலடகலளத் திரும்பப் சபறும் சசய்தி இரு 

நாடுகளுக்கும் மனநிலைலவத் தரும் எனைாம். சனவரி 24 ஆம் நாள் நடந்த இறுதி சுற்றுச் 

சுற்று உலரயாடலுக்குப் பின்னர் சீனாவின் தலைநகர் சபய்ஜிங் தங்கள் பலடகலளத் 

திரும்பப் சபறுவதாக அைிவிப்லபத் சதாடர்ந்து சீனப் பலடயினர் திரும்பச் சசல்வலத 

விண்சவளி ஒளிப்படங்கள் உறுதி சசய்து வருகின்ைன. 

  மக்கள் விடுதலை ஆட்பலட எனப்படும் 

சீன இராணுவமும் இைடாக்கில் உள்ள 

இந்தியப்பலடயும் திரும்பிச் சசல்லும் 

சசய்தி மன ஆறுதலைத் தருகிைது. சுமார் 

பத்து மாதங்களாக இமயமலைச் சாரைில் 

ைடாக் பகுதியின் பாங்காங் ஏரியின் 

வடகலரயிலும் லகைாய மலைத் சதாடரில் 

அலமந்த பாங்காக் ஏரியின் சதன்கலரயி 

லும் நமது பலட வீரர்கள் சுமார் 15 ஆயிரம் முதல் 17 ஆயிரம் அடி உயர மலை உச்சியில் 

சவற்றுச் சுழியம் டிகிரிக்கு கீழ் சுமார் - 40° வலர சசல்லும் நடுங்கு குளிர் பகுதியில் நமது 

இராணுவ வீரர்களும் நமது பலடயின்  திண்ணூர்திகளும் அணிவகுத்து இருந்தனர். 

  நமது இராணுவம் மற்றும் காவல் பலடயின் ஆடவர் மகளிர் ஆற்ைைாளர்கள் பணியின் 

சபருந்துயலரயும் உலையும் குளிர் வளிலயயும் சபாருட்படுத்தாமல் நாட்லடக் காக்க 

நின்ைிருந்தனர். ஆசியாவின் இரு சபரும் அழிலவ விலளவித்து விடும் என உைக நாடுகள் 

அலனத்தும் உற்று பநாக்கிக் சகாண்டிருந்தன. இரு பலடகளும் திரும்பப் சபற்ப்படுவது 

தணிந்த இழு மூச்லசத் தருகிைது. பாங்காங் கலர மட்டுமின்ைி சடப்சாங், பகாக்ரா 

சவந்நீரூற்றுப் பகுதி சடன்சாக் என்ை மற்ை பகுதிகளும் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் இராணுவப் 

பலடகள்  திரும்ப பவண்டும். நல்ைலமதிப் பபச்சின் முதல் படி இந்த சவற்ைி இருவருக்கும் 

சபாதுசவனக் சகாண்டு சபாறுலமயுடன் அணுக பவண்டும் என எல்லைப் பாதுகாப்பு 

ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்ைனர். பாங்காங் ஏரியின் வடகலரயில் அடிக்கடி இரு நாட்டு பபாரணி 

வீரர்கள் சபாருது முட்டும் சசய்தி வந்த வண்ணபம இருந்தது. 
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  2014 முதல் 2019 வலர இந்தப் பகுதியின் சீன ராணுவப் பலடயின் அவ்வப்பபாலதய 

ஊடுருவபைாடு நமது பலடயினர் பபாராடிக் சகாண்பட இருந்தனர். இந்தியப் 

பலடயாண்லமயின் வைிலமலய அைிவாற்ைலுடனும் கூரிய திைலமயாகக்  குவியத் 

சதாடங்கியதும் தான் சீன பலடத் தலைலம விழித்துக் சகாண்டு கைந்துலரயாடலுக்கு 

ஆயத்தமாக இருப்பதாக சதரிகிைது. ைடாக்கில் குவிக்கப்பட்ட இந்தியப்பலடகள் மிகவும் 

சபருகிய எண்ணிக்லகயிலும் பபார்த்திண்லமபயாடு இருப்பலதயும் நம் வீரர்களின் 

அஞ்சாசநஞ்சின் அடபைற்ைின் மாட்சிலயயும் எண்ணி நாம் அலனவரும் சபருலம 

சகாள்ளைாம். 

  சரசிங்ைா எல்லை உச்சியில் எண்ணிப்பார்க்க முடியாத நளியிருங் குளிர்ப் சபருசவளியில் 

இந்தியப்பலடயின் இருபாைரும் பபாராடத் தயாராக நின்ைது. நிலனக்கும் சபாழுது விம்மிதம் 

அலடகிபைாம். இது சமாதானத் தீர்வின் சதாடக்கம்தான் 

எனச் சசால்ைப்படுகிைது. இன்னும் சடக்சான் பள்ளத்தாக் 

குகளில் சதலைத்சபக் ஆல்டி மற்றும் தற் புக் ஷியா சாலை 

பபான்ை இடங்களில் பாதுகாப்பு, அச்சம் நீங்கி வர 

பவண்டியுள்ளது. அதன் அருகில் உள்ள வான ஊர்திப் 

பாலத கரபகாரம் சுரங்கப்பாலத அலனத்தும் முக்கிய 

இடங்களாகக் கருதப்படுபலவ. அதுவும் சியாக்சின் 

பனிப்பாலைகள் நம் நீர் வளத்திற்குத் பதலவயானது எனப்படும் இடமாகும். 

  சசன்ை சூலைத் திங்கள் 2020 இல் கல்வான் பகுதியில் நடந்த பமாதைில் நாம் நமது வீரர்கள் 

இருபதின்மலர இழந்தது நிலனவிருக்கைாம். அப்பபாதிருந்பத நம் இராணுவ வீரர்கள் 

அப்பகுதியில் விழிப்புடன் கண்காணித்து வருகின்ைனர். 

  இத்தலகய சிை எல்லைபயாரப் பகுதிகள் இன்னும் கூர்விழிப்புக் கண்காணிப்பிபைபய 

இருப்பதும் முதன்லமயாகும் எனச் சசால்கின்ைனர். குவான்சபங் என்ை சிங்கியா பல்கலைக்கழகப் 

பாதுகாப்புத் துலை ஆய்வு இயக்குநர் கூைியது பபாை எவ்வளவு பவகமாக சீனப் பலடகள் திரும்பி 

அலழக்கப்படுகிைபதா அபத பவகத்தில் திரும்ப வந்து விடவும் கூடும் எனவும் எச்சரிக்கிைார். நம் 

பலட வீரர்களும் எதற்கும் இம்மியும் சலளத்தவர்கள் அல்ைர் என்பலத உணரமுடிகிைது. 

  இப்சபாழுது திரும்ப சசன்ை பலடவீரர்கள் இருபுைமும் நல்ைிணக்க அைிவிப்பாகக் சகாண்டு 

தான் நகர்ந்துள்ளனர். ைடாக் இந்திய - சீனப் பகுதியில் அலமதி நிலை சகாள்ளுமானால் 

இரண்டு நாடுகளும் சபாருளாதார வல்ைரசுகளாக மாறுவதற்கு வழிவகுக்கும் என நம்பைாம். 
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நீ.கந்தசாமி எனும் புலம யாளன்... 

அருந்திறனாளர் பபைாசிரியர் வீ. அைசு 

  பமற்குைித்த சூழல் உருவான பபாது, 

தமிழ்/சமசுகிருதம் சதாடர்பான உைவுகள் 

குைித்த உலரயாடல்களும் முலனப்புைத் 

சதாடங்கின. தமிழ் நூல்கள் குைித்த காை 

ஆய்வுகள் உருவாயின.  

  சமசுகிருத இைக்கிய, இைக்கணத்பதாடு, 

தமிழ் இைக்கண இைக்கியங்கள் ஒப்பாய்வு 

சசய்யப்பட்டன. இதன்மூைம் இரு பதசிய 

இனங்களின் பண்பாடு மற்றும் சமாழிசார்ந்த 

கருத்தாடல்கள் உருவாயின. இதில் தமிலழ 

முதன்லமப்படுத்தும் பிரிவும் அதற்கு 

எதிர்நிலை எடுத்த பிரிவும் உருவாயின.  

  சசந்தமிழ், சமசுகிருத மரபுகலளப் பை 

வலகயில் முன்சனடுக்கும் வலகயில் 

அலமந்தது. சமசுகிருதம் பயின்ை அைிஞர்கள் 

கூட்டம் சசந்தமிபழாடு சபரிதும் சதாடர்பு 

லடயவர்களாக இருந்தனர். அைிஞர் மு.இராக 

லவயங்கார் பபான்ைவர்கள், சமசுகிருத மரபி 

ைிருந்து தமிழ் மரபுகள் உருப்சபற்ைிருக்க 

பவண்டும் என்ை அணுகுமுலைகலள முன் 

சனடுத்தார்கள்.  

  பின்னர் பி.சா.சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியார் 

முன்சனடுத்த கருத்து நிலைகளுக்குத் தளம் 

அளிப்பதாகச் சசந்தமிழ்க் கட்டுலரகள் 

அலமந்தன. 

  பமற்குைித்த பின்புைத்தில் அத்தன்லமக்கு 

மாற்ைான, தமிலழ முதன்லமப்படுத்தும்  

கருத்தாடல் சார்ந்த அலமப்பாகபவ ‘கரந்லதத் 

தமிழ்ச் சங்கம்’ உருவானது.    

  இச்சங்கம், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் உரு 

வாக்குதல், பிைசமாழி ஆதிக்கத்லதத் தடுத் 

தல் ஆகியவற்லை முதன்லமப்படுத்தியது. 

எனபவ, ‘சசந்தமிழ்’, ‘தமிழ்ப்சபாழில்’ ஆகிய 

இதழ்கள் தமிழியல் ஆய்லவ முன்சனடுத்தா 

லும் அடிப்பலடயான கருத்து நிலைகளில் 

பவறுபட்ட கண்பணாட்டங்கபளாடு சசயல் 

பட்டன.  

 

 அைிஞர் நீ.க. அவர்கள், இதில் `தமிழ்ப் 

சபாழில்` சார்ந்த கண்பணாட்டத்தில் சசயல் 

படுபவராகபவ சதாடக்க காைத்தில் இருந்தார். 

திருக்குைளும் உபநிடதங்களும் (1938) என்று 

தமிழ்ப்சபாழிைில் அவர் எழுதிய கட்டுலர 

பமற்குைித்த கருத்துநிலைலய உறுதிப்படுத்து 

கிைது. 

 

வளரும்... 
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ததோை்பன மதோடதரல் 

Do not pursue unworthy deeds 

 ال تكسل

不盲目追從沒有價值的事 

 

ത ോല്കക്ുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടിം ു്്ാകോ ചെ്്മെന്നരു ു ്  

पराजय निश्चित कर्म र्ें लीि ि होवें |  
పని అపజయంలోన ేముగయిును అని తలెిస ేఆ పనిని చయేకు  

ಕೆಲಸ ಅಪಜಯದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುವುದು ಅಂತಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಆಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೇಡ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി്രൂടി്|്आत्तिचड़ूी |്ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೊಡಿ 

 

 

சவற்ைி வடிபவைன் - அவனுலட  

வீரத்திலனப் புகழ்பவாம் 

சுற்ைி நில்ைாபத பபா! - பலகபய! 

துள்ளி வருகுது பவல்! 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

64 
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  Professor Sankaranarayanan, retired though, is vibrant and crea-

tive till date. Decades of teaching, followed by association with the 

flower of Sastra University colour his academism. Little is known of 

his Sublime, for his works were brought out as limited editions. His 

Aaroor Arcanum and Pritvi is a verse-sequence and a play, a puzzle 

to discerning scholars. His Aacharya Devo Bhava is pure poetry re-

vering his Guru Prof.K.G.Seshadri, by recalling gestations he experi-

enced through his teacher.  

 Triambakam wrought in honour of his mentor Dr.T.N.Ramachandran is a strong string 

of inevident lyrics, capsuling the Devasabha influence on his person.  

 Three of the thirty-five episodes from Peria Puranam he dramatized came out as The 

Book Is Not The Word, The Axe Of God, and The Great Purloiner.-Dr. Avvai Natarajan 

has exclaimed in his foreword that “Prof. S.A.Sankaranarayanan is a Prodigy.”  

 Translations of Tiruvacakam, of the Ninth and the Eleventh Tirumurais are difficult 

and amazing. Professor’s alliance with anything poetic is mystical. A chunk of Erode Ta-

milanban's, he had translated supersonically. Of them, Salutations Valluva, Walt Whit-

man To Thine House I can deserve mention.  

 As a translator, Prof. S.A.S. is 'too close to the hermeneutic doorstep', as he himself 

says. His comparatist and translation enterprises are considerable in number. His un-

derstanding of Shakespeare and Milton is vastly different and takes off from Barkerian 

stage, and Blamiers's view. Yes, his readers must have the software already installed in 

them to read him.  

 Currently, Prof.S.A.S. divides his time between Sastra and Sankara college, giving 

lectures impeccably academic. Fascinating is the translation of Poet Tamilanban's 

Ghazal Piraigal by Prof. S.A.S.,whose introduction to the same is as usual subtle and 

great. In a line, Prof. S.A.Sankaranarayanan  is 'altar, pen, and pulpit'. 

 

27.03.2013 
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 எங்க ஊர் மோலை ! 

முமனவர் பசா மல பசா சுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 

  விமானத்லத விட்டு இைங்குகிைீர்கள்.  

மணம் மிக்க வண்ணமிகு சமன்லமயான 

மைர்களின் இதழ்கள் உங்கள் கழுத்லத 

அரவலணக்க, அலத விட சமன்லமயான 

உதடுகள் உங்கள் கன்னத்தில் அன்பாக 

முத்தமிட.... இது என்ன கனவா? நனவா? 

நீங்கள் இைங்கிய இடம் அசமரிக்காவின் 

அவாய் தீவாக இருந்தால் அது நனவு!    

 

 மாலை அணிவது அசமரிக்க பழக்க 

வழக்கத்தில் கிலடயாது; மணமிக்க, பை 

விதமான மைர்கள் குலைந்த விலையில் 

அசமரிக்காவில் கிலடப்பதில்லை. இதற்கு 

விதிவிைக்பகா அசமரிக்க மாநிைமான அவாய் 

தீவுகள். விருந்தினலர முத்தமிட்டு வரபவற்பது 

இரண்டாம் உைகப் பபாருக்குப் பின் வந்த 

பழக்கம், மாலையிட்டு வரபவற்பபதா அவாயில் 

சதான்று சதாட்டு சதாடரும்  மரபு.    மலை 

களுக்கு மட்டுமல்ைாமல் மாலைகளுக்கும் சபயர் 

சபற்ை மாநிைம் அவாய்.  
 

 அசமரிக்காவில் உள்ள 50 மாநிைங்களில் 

சபரும்பாைான அசமரிக்கர்கள் பார்க்கத் 

துடிக்கும் மாநிைம் அவாய்.  அத்தீவுகளின் 

மலைகள், கடற்கலரகள், காடுகள், வருடந் 

பதாறும் இதமான தட்ப சவட்ப நிலை ஆகிய 

வற்ைால் அசமரிக்காவின் (ஏன் உைகின்) சசார்க  

மாகபவ உள்ளது அவாய்.  "அவாய்த் தீவுகலளப்  

பார்க்காத வலரயில் உங்கள் வாழ்வு வீண் தான்!" 

எனச் சசாந்த மண்லணக் சகாண்டாடுகிைது 

அவாய் பழசமாழி ஒன்று! 
 

  அவாய் தீவுகளில் வானூர்தி நிலையங்களில் 

இைங்கும் சுற்றுைாப் பயணிகள் அலனவலரயும் 

மாலையிட்டு வரபவற்கின்ைனர்.   சபரும்பாைான 

அசமரிக்கர்களுக்கு இந்த அனுபவம் 

கிலடக்காததற்கு காரணம் அசமரிக்கா சபரிய 

நாடு. பரப்பளவில் இந்தியாலவ விட மூன்று 

மடங்கு! அவாய் மாநிைம் மிகப்பை அசமரிக்கர் 

களுக்கு எட்டாக் கனியாகபவ உள்ளது!   நியூ 

யார்க் நகரிைிருந்து அவாய் மாநிைத்தின் தலை 

நகரான பவானலூலு  5,000 லமல்கள்  சதாலை 

வில் உள்ளது, பத்து மணி பநர விமானப்  

பயணம். அசமரிக்காவின் பை பகுதிகளில் 

இருந்து அவாய் சசல்வலத விட இைண்டனுக்கு  

விலரவாகப் பபாய் விடைாம். 
 

  பழங்காை அவாய் மக்கள் பபாலர நிறுத்த 

சவள்லளக் சகாடிலயக் காட்டுவதற்குப் பதிைாக  

வாசமிக்க புதர்ச் சசடிகளின்  சகாடியில் இலைக 

லளயும், வண்ண மைர்கலளயும் சதாடுத்து தாம்  

வணங்கிய ைகா (Laka) ஊைா (Hula)  என்ை 

சபண் சதய்வங்களுக்கு அலமதி பவண்டி 

சசலுத்திய காணிக்லகபய காைப் பபாக்கில் நம் 

கழுத்துகளில் விழுகிை (அவாய்க்குப் பபாகின்ை  
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அந்த அதிர்ஸ்டக் கழுத்துக்கலளக் குைிப்பிடு 

கிபைன்) சைய் ஆக மாைிவிட்டது! 
 

  உைகப் புகழ் சபற்ை அவாய் மாலைகலள  

சைய் (Lei) என்கின்ைனர்.  தலைமுலை தலை 

முலைகளாக சைய் மாலைகலளக்  கட்டப் பயன் 

படுத்தப்படும்  மைர்கலளப் பயிரிடும் விவசாயி 

களும், சைய் மாலை வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள 

அவாயினரும் ஆண்டு பதாறும் 2.5 மில்ைியன் 

டாைர் (18 பகாடி ரூபாய்) அளவிற்கு மக்களின் 

கழுத்தில் பூ லவக்கின்ைனர்! 
 

  அவாய் மாநிைத்தில் உள்ள ஒவ்சவாரு 

முக்கியத் தீவிற்கும் சிைப்பு சைய் மாலைகள் 

உள்ளன. பராஜா, மல்ைிலக, கதம்ப மாலைகள் 

பபான்று ப்ளுபமரியா (Plumeria), கார்பநஷன் 

(carnation) ஆர்க்கிட் (orchid) எனப் பை 

வலகயான சைய் மாலைகள் உள்ளன. 

சவள்லள இஞ்சி என்ை பூ இந்தியாவிைிருந்து 

படகுகளில் பாைிபனசியர்களால் இத்தீவுகளில் 

அைிமுகப்படுத்தப்பட்டதாம். மல்ைிலகப் பூ 

பபான்ை அபரபியன் மல்ைிலகக்கு அவாய் 

இளவரசி காய்யுைானி தனக்கு மிகவும் பிடித்த 

பைலவயின் சபயரில் சூட்டிய  “மயில் பூ” என்ை 

சபயர் நிலைத்து விட்டது. 

  குழந்லதக்குப் பாலூட்டும் தாய்களுக்கும், 

கர்ப்பிணி சபண்களுக்கும் மட்டும் முடிச்சுப் 

பபாடாத மாலைலய அணிவிக்கிைார்கள். தாயின் 

சதாப்புள் சகாடி குழந்லதயின் கழுத்லதச்  

சுற்ைிக் சகாள்வது பபான்ை துர் அதிர்ஷ்டத்லத 

முடிச்சுப் பபாட்ட மாலையின் அைிகுைியாக 

அவாய் மக்கள் கருதுவபத அதற்குக் காரணம். 

 

 அரசியல்வாதிகளுக்கு ஆளுயர மாலைகளும், 

பாரம் தூக்கும் இயந்திரத்லத லவத்து தூக்க 

பவண்டிய அளவு எலடயுள்ள மாலைகளும் 

தமிழகத்தில் பபாடப்படுவலத  பகள்விப்பட்டுள் 

பளாம்.  5,336 அடி நீளத்தில்  சதாடுக்கப்பட்ட 

சைய் மாலைபய அவாயின் மிக நீள  

மாலையாகும். அந்த ஒரு லமல் நீள மாலை சைய் 

தினமாகக் சகாண்டாடப்படுகிை பம 

தினத்தன்று லவகிகி நகரில் உள்ள 

கபிபயாைானி பூங்காலவ அைங்கரித்ததாம்! 

  சகாபரானா தீநுண்மித் சதாற்ைால் அவாய் 

மாநிைத்தின் முக்கிய வாழ்வாதாரமான சுற்று 

ைாத் துலைக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பால்  சைய் விற் 

பலன  மிகப் சபரிய சதாய்லவக் கண்டுள்ளது.  

சைய் மாலைலய அைங்கரிக்கும் மைர்கள்  புது 

மைர்ச்சிபயாடு சிை நாட்கபள இருப்பதால், அலவ  

"live in the present" என்ை தத்துவத்லத 

வைியுறுத்துகின்ைன. பநற்லையும், நாலளலயயும் 

பற்ைிக் கவலைபடாமல், இன்லை (ஒவ்சவாரு 

நாலளயும்) அனுபவிக்க அலவ நிலனவுப் 

படுத்துகின்ைன என்கின்ைனர் அவாய் மக்கள்.  

உைகின் சசார்க்கத்தில் வாழும் அவர்களின் 

வாழ்வும் அது பபான்பை அலமந்துள்ளது! 
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  பழந்தமிழ்ப் பண்டிதர்கள் கிபரதாயுகம், 

திபரதா யுகம், துவாபரயுகம், கைியுகம் என் 

பனவற்லைபய தம் காை ஆராய்ச்சி அள 

லவயாகக் சகாண்டும் புராணம், சரித்திரம், 

கலத, காலத என்னும் சசாற்கலளபய 

ஒன்ைற் சகான்று பவறுபாடு சதரிந்து 

சகாள்ளாமல் மயங்கியும் வழங்கி வந்த 

நிலையில், வரைாறு என்னும் புதிய சதாரு 

அழகிய அருஞ் சசால்லைக் கண்சட 

டுத்தார்.   

  அதலனப் சபய்து 100 பக்கங்களில் 

மாணிக்க வாசகர் வரைாறும் காைமும் - 

என்னும் சசந்தமிழ்த் தனிப்பபராராய்ச்சிப் 

சபரும் பயன் நூல் தம் நல்ைிலசப் புைலம 

நைந் பதான்ைவும், தமது 

அரும் சபைல் ஆராய்ச்சி 

முடிபுகள் யாவும் அடங்க 

வும், தமிழ்த் தாய்க்குத் 

தனிப்சபரும் உலர நலட 

நூல் இல்ைாப் சபருங் 

குலை தணியவும், 'ஒரு சபரும் விழுமிய 

சமண மணிக்பகாயிைாய்ச் லசவ சமய்ச் 

சமயத் சதய்வமும் சசந்தமிழ்த் சதய்வத் 

தனிமகளும் ஒருங்குகூடி, சமய்யைிவுச் 

சசங்பகால் ஒளியரசு நடாத்தும் மாசபரும் 

நிலையமாய் கிலைபபறுற்று நிைவுமாறு' 

சசய்தலமத்தருளிய அருலமத் திைத்திலன 

என்சனன்பபம்! 

 உலகத்தமிழ் | 24.02.2021 

  ஆசிரியர் சமய்கண்ட பதவர் இயற்ைி 

யருளிய சிவஞானபபாதம் சமாழி சபயர்ப்பு 

நைன்று சசந்தமிழ் பகல் காை என்று அஞ்சா 

சதடுத்துலரத்து ஆண்லம பாடு பைசபறுத் 

தியவரும், மாணிக்கவாசகர் காைம் கி.பி. 

மூன்ைாம் நூற்ைாண்பட என்பதலன எவரும் 

மறுக்சகாணா வலகயில் நிலைநாட்டித் 

தனித்தமிழ்க் காைம், பக்திகாைம், சமண 

காைம், லசவ, லவணவ காைம், பார்ப்பன 

காைம், ஆங்கிை காைம் எனத் தமிழக 

வரைாற்ைின் காை வரன்முலைகலள ஒழுங்கு 

படுத்தி, அலத உறுதி சசய்து சகாடுத்தார்.  

  தமிழர்கள் தம் ஆண்டுக் கணக்கிலன 

இப்பபாது நலடமுலையில் வழங்கி வரும் 

சகாப்தங்கட்கு மாமுகத் திருவள்ளுவர் 

காைத்திலனபய லகக்சகாள்ளுதல் பவண் 

டும் என்னும் கருத்தினராய் அதலன முதன் 

முதல் ஆராய்ந்து அறுதியிட்டு உறுதிசசய்து 

சநடுநாட்களாகத் தம் நூல்களிற் லக 

யாண்டு வருபவரும், தமிழர் நாகரிகம் 

தமிழ்சமாழிச் சிைப்பு, லசவ சித்தாந்த தத்துவ 

உண்லம, சங்க இைக்கியங்களின் பமன்லம 

முதைியவற்லை மிகத் திைம்பட ஆராய்ந்து 

தம் நூல்களானும், விரிவுலரகளானும் யாண் 

டும் பரவச் சசய்து அலவ தம்லம மறு 

மைர்ச்சி சபறுமாறு சசய்தவரும் மலைமலை 

அடிகபள! 

வளரும்... 

 

மலைமலை அடிகளோர் மோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகபவள் 13 
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பேன் துளி! 

 

 

  “My entry into and exit from the earth take place only 

once.  Hence, I shall do a good deed!  I shall accomplish it at 

once !  There is no time to either postpone it or avoid it; be-

cause, I may not come once again to this earth.” 
 

                                             - Engineer, Col. J. PENNY CUICK 

                                                   Architect of Mullai-Periar Dam  

ததன்துளி –1 

ததன்துளி - 2 

  பூம்புகார் நகைம் - பத்மதான்பதாம்  நூற்றாண்டின் இலண்டன்  ாநகைத்மதக் 

காட்டிலும், நகர்ப் பைப்பினாலும் பிற மபரும களாலும் சிறப்பாக இருந்துள்ளது.  

 

   ாட  ாளிமககள், மசந்தமிழ்  ன்றங்கள், 

பகாவில்கள், பகாட்டங்கள், ஆற்றங்கமைகள், 

கடற்கமைகள், மபருந் பதாட்டங்கள், பூம் 

மபாழில்கள். 

 

  நிமனப்பில் அளவிட்டு எண்ணிப் பார்க்க 

இயலாத பபைழகு,எங்கள் புகார் என்ன அழகு ! 

என்ன அழகு ! மசால்லி ாளாத  பபைழகு ! மசால்லி மீளாத  பபைழகு ! 

 

  நம் முந்மதயர்  ஆயிைம்  ஆண்டுகள்  வாழந்து முடிந்த பழம மய நிமனக்கும் 

பபாது எவ்வளவு மபருமித ாக இருக்கிறது.....!  



. 
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தமிழ் சமாழி கற்ைல், கற்பித்தைில் பாட 
நூல்களின் பங்கு  

  தமிழ் சமாழி கற்ைல், கற்பித்தைில் 

பாடநூல்களின் பங்கு எனும் பபாது, சபாது 

வாக பாடநூல்கள் தன்மதிப்பீடு சசய்யப் 

படல் பவண்டும்.  

  அதாவது எழுதியவபர மாணவர் நிலையி 

ைிருந்து பாடநூல்களுக்கான மதிப்பீடு 

சசய்ய பவண்டும். அப்பபாதுதான் மாண 

வரின் தரத்துக்கு எழுதிய நூல் கடின 

மானதா? இைகுவானதா? என்பலத அைிய 

முடியும். நூல்கலளத் தயார் சசய்யும் பபாது, 

அத்துலை சார்ந்த வல்லுனர்களின் கல்வி 

யியல், அனுபவக் கருத்துக்கலளயும், புைம் 

சபயர் வாழிடங்களில் களநிலையில் உள்ள 

கல்வியாளர்கள் மற்றும் பட்டைிவாளர்களின் 

அனுபவங்கலளயும் சபைபவண்டும். அப் 

பபாதுதான் அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள 

மாணவர்களின் சிரமங்கலள மனதில் 

நிறுத்தி பாடநூல்கலள ஆக்க முடியும்.   

  மாணவர்களிடம் நூல் பற்ைிய குலை, 

நிலைகலள  உசாவி  அதற்கு ஏற்ப  மாற்ைம்   

சகாண்டு வரபவண்டும்.  பமலும், மாணவர் 

படிக்கும் பநர அளலவக் கருத்தில் 

சகாண்டு, பாடத் திட்டம் முலையானதாக 

அலமய பவண்டும்.  

  பிரான்சில் தமிழ் கற்கும் பநர அளவு 

என்பது, பை பள்ளிகளில் வாரத்தில் 

ஒன்ைலர மணிபநரமும், சிை பள்ளிகளில் 

வாரத்தில் இரண்டு மணி பநரமும், எமது 

பள்ளியில் வாரத்தில் நான்கு மணி பநரமும் 

ஆகும். இந்த பநர அளவு என்பது மிகவும் 

குறுகியதாகபவ உள்ளது ஆகபவ அதற் 

பகற்ப வலகயில் பாடத்திட்டம் அலமதல் 

அவசியம். 

  கடினமான சசாற்கலளயும், வழக் சகாழி 

ந்த சசாற்கலளயும் தவிர்த்துக் சகாள்வது 

மாணவரின் கற்ைலுக்கு இைகு வாக 

இருக்கும். அன்ைியும், இைங்லக, இந்தியா, 

மபைசியா, சிங்கப்பூர் அைிஞர் களின் 

ஆபைாசலனகள். கருத்துக்கள், அனுபவங் 

கள் என்பன ஆசிரியர் லமயக் கல்விப் 

(Teacher Oriented Education) பபாக்கிலனக் 

சகாண்டலவ. இந்த ஐபராப்பிய நாட்டு 

அைிஞர்களின் கல்வி அனுபவங்கள்  

மாணவர் லமயக் கல்வி (Student Oriented 

Education) பநாக்கிலனக் சகாண்டலவ.  

அதன் விலளவாகத்தான் எதிர்பார்த்த 

பயன் கிலடக்கத் தவைியது. 

வளரும்... 

பிரோன்சில் ேமிழ் கற்பிப் தில் ஏற் டும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திரு தி ஞானா பியாட்றிஸ் சச்சிதானந்தம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோட்டு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 

உலகத்தமிழ் | 24.02.2021   

6 



. 

15 

 சூளோமணி சுருக்கம் ! 

உமைபவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

  யபசாதர காவிய அச்சுப் படிலயத் திருத்திக் 

பகாடற்சபாருட்டு, விழுக்கம் திரு.குப்புசாமி 

நயினார் சகாடுத்த லகசயழுத்துப்படியில் 

முதைாவது யபசாதர காவியம் என்று குைிக்கப் 

பட்டிருக்கக் கண்படன். யபசாதர காவியப் 

பதிப்பாசிரியரும் சிறு காவியலமந்தனுள், அக் 

காவியம் முதைாவது என்பை குைித்திருக் 

கின்ைார்.  இவ்லவந்தனுள்,  நாக குமார 

காவியம் இன்னும் கிலடக்காலமயால் சவளி 

வரவில்லை.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  சமண முனிவர்கள் நம் இனிய தமிழ் 

சமாழிக்கண் சசய்துள்ள காவியங்களுள் 

பதன் மணக்கும் தமிழ்நலடயும் சசம்லம 

மணக்கும் கருத்துக்களும் சகாண்டு படிப் 

பபாருள்ளத்லத உண்லமப் புைலமயின் நுட் 

பத்லத நன்கைிந்து பபரின்பமலடயச் சசய்யும் 

சபருலமயுலடயது இச்சூளாமணிபய யாகும். 

இன்பம், வீரம், அருள் முதைிய சுலவ 

வலககள் எல்ைாவற்ைினும் இந்நூல் இலண 

யின்ைி இைங்குகிைது.  

  எண்ணுந்பதாறும் இறும்பூது பயக்கும் 

சசால்ைாடல்கள் எம்மருங்கும் காணப்படு 

கின்ைன.  
 

  இயற்லகயன்லனயின் இன்பத்பதாற்ைத் 

லத நம் உள்ளக் கிழியில் எழிசைாழுக 

எழுதிக்காட்டும் இனிய தூரியக்பகால் 

இச்சசந்தமிழ்க் காவியம் என்பதற்கு என் 

உள்ளம் ஆலசப்படுகின்ைது.  
 

  சசால் வன்லம, பசார்வின்லம, அஞ் 

சாலம என்ை மூன்றும் இந்நூைிலுள்ள 

ஒவ்சவாரு சசால்ைிலும் ஒளிவிட்டுத் 

திகழ்கின்ைன. சுருங்கச் சசான்னால், இச் 

சூளாமணிலய சூளாமணி என்று சபயரிட் 

டது முற்றும் சபாருத்தபமசயன்று கூறு 

வது சாலும். சிறு காவிய சமன்பனவற்றுள் 

இதலன ஒன்ைாக லவத்தவர் சிறுலம, 

சபருலம கலளத் சதரிந்துணரும் மதுலக 

யில்ைாதவர் என்று கூைைாம். ஏசனனில், 

காவிய சநைியிைாதல், கவி நலடயிைாதல், 

கருத்து வலகயிைாதல் இதன்கண் 

எத்தலகய சிறுலமயும் காணப்படபவ 

யில்லை. 
 

  திருத்தக்கத் பதவர் பாடிய சீவக சிந்தா 

மணியினும் இச்சூளாமணி உயர்வு சபரிது 

லடயது என்று தமிழைிஞர் கருதுவதும் 

வாய்த்தவிடத்து எழுதிவிடுவதும் சசால்ைி 

விடுவதுமுண்டு.  

வளரும்... 
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும் - வோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் மசந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. மசல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தைாசா, இலண்டன்  ாநகைம் 

  நாட்டுக்கு நல்ை பணிகலளச் சசய்து 

சகாண்டிருந்த அம்பிப்பபாைஸ் அவர்கலளக் 

காப்பாற்ை விரும்பிய அல்பான் அவர்கள், 

பாதிரியார் பபாை ஆலட அணிந்து சசன்று 

தாம்தான் அம்பிப்பபாைஸ் என்று கூைி 

உபராமானியர்களிடம் சரணலடந்தார்.  
 

  அவ்வாறு சரணலடந்தவர் அம்பிப் 

பபாைஸ் அல்ைர் என்ை உண்லம சிைகாைம் 

சசல்ை அம்பைமாகியது. பதடல் பவட்லட 

மீண்டும் சதாடங்கியது. சிைமாதங்களின் 
பின்னர் அம்பிப்பபாைஸ் பிடிபட்டார். பிடி 

பட்ட அம்பிப்பபாைஸ் அவர் கலள 

உபராமனிய அதிகாரிகள் கல்ைால் எைிந்து 

சகான்ைார்கள் என்பது வரைாறு.  
 

உபராமாபுரியும் கிைித்தவத்லதத் தழுவியது 
 

  கி.பி 300 ஆம் ஆண்டு வலர கிைித்தவ 
சமயத்லத இத்தாைியில் பரப்ப முடிய 

வில்லை. அவ்வாறு பரப்ப முயன்ைவர்கள் 

இத்தாைியில் படுசகாலை சசய் 

யப்பட்டார்கள். சகான்ஸ் ரான் 

ரியஸ் (Constantius) என்பவன் 

கி.பி 305 ஆம் ஆண்டளவில் 

உபராமாபுரியின் சக்கரவர்த்தி 

யாக முடி சூடினான். கி.பி 306 

ஆம் ஆண்டளவில், உபராமாபு 

ரிக்கும் அன்லைய பிரித்தானி 

யாவுக்கும் இலடயில் ஏற்பட்ட ஒரு பபாரின் 

பபாது சகான்ஸ்ரான்ரியஸ் உயிரிழந்தான்.  

  அதலனயடுத்துக் சகான்ஸ்ரான்லரன் 

(Constantine) என்பவன் உபராமாபுரியின் 

சக்கரவர்த்தியாக முடிசூடினான்.  

  ஆனால் அவனால் நிம்மதியான ஆட்சி 

நடத்த முடியவில்லை. உள்நாட்டில் அவ 

னுக்கு எதிராக எழுந்த எதிரிகலள அடக்கு 

கின்ை முயற்சிகளில் பை ஆண்டுகள் 

சசன்ைன. பதினாறு ஆண்டுகள் இவ்வாறு 

கழிந்தன. கி.பி.324 ஆம் ஆண்டில் 

கிைித்துநாதர் அவனது கனவில் பதான்ைி, 

அவனது முன்பனற்ைத்துக்கான வழிவலக 

கலள எடுத்துக்கூைினாராம்.  

  கிைித்துநாதரின் அைிவுலரகலளப் பின் 

பற்ைிய அவனுக்கு சவற்ைிபமல் சவற்ைிகள் 

வந்து குவிந்தனவாம். இந்த சவற்ைிக் 

களிப்பின் விலளவாக அவன் கிைித்துவ 

சமயத்லத உபராமாபுரியிலும், உபராமாபுரிப் 

பபரரசின் கீழ் இருந்த ஏலனய நாடு 
களிலும் அரச சமயமாக, (State religion) 

பிரகடனம் சசய்தான். கிைித்தவ சமயத்லத 

முதன் முதைாக ஐபராப்பிய நாடுகள் 

எல்ைாவற்ைிலும் பரப்பிய சகான்ஸ் ரான் 

லரன், அந்தச் சமயத்லதப் பிரித்தானி 

யாவிலும் பரப்பி நிலைசபைச் சசய்தான். 

இந்த முயற்சிதான், கிைித்தவ சமயம் பிற் 

காைத்தில் உைசகங்கும் பரவுவதற்கு வழி 

பகாைியது. 

  பிரித்தானியா பதிசனட்டாம் நூற்ைாண் 

டளவில், நாடுகள் பைவற்லைக் லகப்பற்ைிப் 

பபரரசாக மாைியபபாது, பிரித்தானியாவின் 

ஆளுலகக்குக்கீழ் இருந்த நூற்றுக்கும் 

பமற்பட்ட நாடுகளில் கிைித்தவ சமயம் 

பரவியது. 

 

வளரும்... 
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 கோர்த்திலக விளக்கீடு! 

கைங்கலர விளக்கு 

  துலைமங்கைம் சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

என்னும் சபருங் கவிஞர், தாம் திருவண்ணா 

மலையின்மீது பாடியருளிய பசாணசயிை 

மாலையின்கண், ' பிைவிக் கடலைக் கடந்து 

முத்தியாகிய கலரயிற் பசர விரும்புபவார், 

வழி சதரியாலமயால் ஏற்படும் திலகப்பு 

நீங்கித் தமது தவசவாழுக்கம் ஆகிய 

கப்பலை பமற் சகாண்டு சசலுத்தி உய்யும் 

சபாருட்டு, ஒரு கைங்கலர விளக்லகப்பபாை 

உயர்ந்சதழுந்து ஒளிதந்து விளங்குவது 

திருவண்ணாமலைக் கார்த்திலகத் தீபம் ' 

என்னும் கருத்து அலமயப் பாடுகின்ைார். 

 

 

 

 

 

 

 
 

பிைவி = கடல் 

முத்தி = கலர 

உைகியல் = வழி சதரியாத 

மயக்கம் = திலகப்பு 

தவ ஒழுக்கம் = கப்பல் 

திருவண்ணாமலை தீபத் தம்பம் 

கார்த்திலகத் தீபம் =  கைங்கலர விளக்கு 
 

என அலமயும் முலையில், அழகிய இனிய 

உருவகம் சசய்து அவர் பாடியிருக்குந் திைம் 

வியந்து மகிழ்தற்குரியது. 

" துவக்கை அைிந்து பிைக்கும்ஆ ரூரும் 

            துயர்ந்திட தலடந்துகாண் மன்றும் 

  உவப்புடன் நிலைத்து மரிக்கும் ஓர் பதியும் 

            ஓக்குபமா நிலனக்கும்நின் னகலரப் 

பவக்கடல் கடந்து முத்தியங் கலரயிற் 

          படர்பவர் திலகப்பை பநாக்கித் 

தவக்கைம் நடத்த உயர்ந்சதழும் பசாண 

          சயிைபன கயிலை நாயகபன " 

 

முடிவுலர 
 

  இலைவன் ஒளி வடிவமாகத் திகழு 

கின்ைான் என்னும் சகாள்லக, எல்ைாச் 

சமயத்தாரும் ஏற்றுக்சகாள்ளத் தக்க 

சிைந்தசதாரு பபருண்லமபயயாகும். ஒளிலய 

விரும்பாதார் உைகத்தில் உளபரா? ஆதைின் 

'கார்த்திலக விளக்கீட்டு விழா' யாவருபம 

சகாண்டாடி, இலை வலன வழிபட்டு உய்யத் 

தகுந்தசதாரு சிைந்த விழாவாகும் என்பதிற் 

பிலழ யில்லை.  

  எனபவ, கார்த்திலகத் திருநாளில் 

ஒளிவடிவாகத் திகழும் இலைவலன, 

உைகுயிர்கள் எல்ைாம் இடர்தீர்ந்து நைம் 

சபறும் சபாருட்டு, மன சமாழி சமய்களான் 

வணங்கி வழிபட்டு மகிழ்பவாமாக ! 

 

 

..... நிலைவு ..... 
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் வதாண்டிம ப் வபருமமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் வதாமக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுமை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2019 திருமதி.உமா கல்யாணி 

   

   

   

   

 

தமிழ்ச் மசம் ல் விருது 

ேமிழக அரசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 
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எது பகாயிற்கலை?  

  உைகியற்கலை பவறு; பகாயிற்கலை 

பவறு. ஒரு கல்லைச் சித்திரத்தூணாக, வடி 

வலமந்த படிக்கட்டாக, வனப்பான யாலன 

யாக, சந்தனக் கல்ைாக வடிக்கின்பைாம். 

ஒரு மரப் பகுதிலய, இருக்கும் அழகிய 

நாற்காைியாக, அழசகாழுக எழுதும் என் 

பமற்பைலகயாக, திருவாழ் நிலையாக. 

ஓவியத் தடியாக உருக்சகாடுக்கின்பைாம். 

 

 விலையழகும், கலையழகும் இவற்ைில் 

உண்டு. சபாைிவு மிக்கவனாக இருந்தாலும்  

இவற்லைக் லககூப்பித் சதாழுபவாமா? 

பூப்பைி சசய்து வணங்குபவாமா? சசய் 

பயாம். ஏன்? இலவ சதய்வவூட்டம் சபற்ை 

லவயல்ை. சதய்வவுணர்லவத் தருவன 

வல்ை. இவற்லை நாம் பார்க்கும் பபாதும் 

பயன்படுத்தும் பபாதும் புைக்கலையாகக் 

காண்கின்பைாபமயன்ைித்  சதய்வக்கலை 

யாக காண்பதில்லை. அதனால் நம் உள்ளம் 

சதய்வத் தன்லம சபறுவதில்லை. 

வளரும்... 

  இலைவன் பலடத்த சபாருளாயினும், 

மனிதன் ஆக்கிய சபாருளாயினும் ஒரு 

வடிவுண்டு, அதற்குத்தக ஓர் அழகுண்டு. 

கலையுணர்வும், அழகுணர்வும் எல்ைார்க்கும் 

ஒன்ைாக இருப்பதில்லை, இருக்க பவண்டும் 

என்பதில்லை. அதனாைன்பைா உலடக 

ளும், உணவுகளும், நுகர்சபாருள்களும் வடி 

வங்களும் பைப்பைவாயின.  

  ஒருவர்க்குப் பிடித்ததுதான் கலை சயன் 

பைா பிடியாதது கலையில்லை என்பைா 

சகாள்ள முடியாது. காைங் கடக்கக் கடக்க, 

பழலம சமருகு ஏை ஏை, சதால்சபாரு 

சளல்ைாம் விலைமதிக்க முடியாத, அருங் 

காட்சிக் கலைப்சபாருளாய்ப் பபாற்ைி உை 

சகங்கும் காக்கப்படுவலத நாம் அைிபவாம்.  

 

 பதினாயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட ஒரு 

வண்ண மட்பாண்டத்திற்கு, பயன்பட்ட 

அக்காைத்து இருந்த மதிப்லபவிட, இன்று 

கவின் மதிப்பும், காப்பும் சபரிதாகின்ைது. 

ஆதைின் எதுவும் கலைபயயாம், என்றும் 

கலைபயயாம். எனினும் ஒன்று நிலனயின்; 

எல்ைாம் பகாயிற் கலையாகி விடா. 
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"it's late, get away let us, rise", he says! 

With attendants his exeunt! 

Maadavi bows  

to friends in grove, dazed, 

wordless, boards her cart;  

wheels homeward! Hails,  

'may Chola with his Parasol,  

lustrous  sword, caparisoned elephant,  

hold fort over hill of ChakravaaLam,  garlands 

on,  

long live may he' 

and she enters hers! 

Misprision between Cauvery and Sea, No dia-

logue can be! 

54 

 

 

To Continue... 

Canto - 7 
 

Strike lusty blues; sinks Sun in 

West; world to lull come you've  

see the cruel deserter, and all 

world dull and poor hence! 

O Mighty Main's Deity, We bow unto thy flower 

feet! 

51 

Fanning fire evening heats and  

smarts us; brook his swearing:  

'I won't part from',O, Sea Deity,  

hail we thy flowery feet! 

Lover Leaves for... 

Author tells 

52 

Having heard  

Maadavi, thinks a different Kovalan: 

Mine is lido libretto; hers set on different royal 

strains;  

lie and deceit interweave;  

she is a certain  

a certain nymph of sorts deluded by string and 

strum !  

On yaazh's grammar fatum works in fury;  

he gives up the embracing moon:  

53 
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குழந்லே இைக்கியம் ! 

முமனவர் பதவி நாச்சியப்பன் 

  காைத்லதப் பகிர்வு சசய்து சசயல்படும் 

விதம் குைித்த பாடலைக் காண்பபாம். 

 

 

 

 

 

" ஓடி ஆட ஒருபநரம் 
   உணலவ உண்ண ஒருபநரம் 
பாடம் படிக்க ஒரு பநரம் 
   படுத்துத் தூங்க ஒருபநரம் 
சபற்பைா ருக்கு ஒரு பநரம் 
     பிைருக் காக ஒருபநரம் 
இப்படி பநரம் ஒதுக்கிடுபவன்.   
       என்றும் இன்பம் சபற்ைிடுபவன் " 
 

என்று குழந்லதகள் காைத்லதச் சரியாகப் 

பகிர்ந்து சகாள்ள ஏற்ை பாடலைக் 

குழந்லதக் கவிஞர் அழ.வள்ளியப்பா பாடி 

யுள்ளார். 

  ஆடி, ஓடி விலளயாடும் பருவத்தில் 

இருக்கும் குழந்லத விலளயாடவும் 

பவண்டும். சபற்பைாருக்கும், பிைருக்கும் 

உதவுதல் பவண்டும். உண்ணுதல், உைங்கு 

தலுக்கான பநரத்தில் அவற்லைச் சசய்யவும் 
பவண்டும். 

  பநரத்லதச் சரியாய்ப் பயன்படுத்துவபத 

இன்ப வாழ்விற்கான வழி என்பலதக் 

குழந்லதகளுக்குச் சசால்லும் பாடைாக 

இது அலமந்துள்ளது. 

வளரும்... 

  "காைம் சபான் பபான்ைது" என்பதால் 

சபான்னினும் பமைானதாகக் காைத்லதப் 

பபாற்ை பவண்டும். இன்று சபரிய நிறுவனங் 

களில் கூடக் காை பமைாண்லமப் பயிற்சி 

அளிக்கப்படுகிைது. 

    உரிய பநரத்தில், உரிய சசயலைச் சசய்ய 

பவண்டும். இப்பண்லபக் குழந்லதப் 

பாடைாகக் கவிஞர்கள் பைர் தந்துள்ளனர். 

"காைக் கழிவு சசய்யாபத - நீ 

கடலம சசய்ய மைவாபத; 

காைத்லத வீணாய்ப் பபாக்காபத; -எலதயும் 

காைத்தில் சசய்ய மைவாபத " 

 
கவிஞர் அ.கி.பரந்தாமனார் இப்படிப் பாடினார். 
 
  கவிஞர் குயிைன், 
 

"காைம் என்னும் சசல்வம் - நமக்குக் 

   கடவுள் தந்த சசல்வம். 

பமலும் பமலும் கிலடக்கும் - சசல்வம் 

     பபாைக் கிலடப்பதில்லை. 

சசைவு சசய்த சசல்வம் - பின்னர் 

  பதடிக் சகாள்ள முடியும். 

சசைவு சசய்த காைம் - என்றும் 

  திரும்பக் கிலடப்ப தில்லை. 

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

வீணில் காைம் பபாக்கி - நீ 

    விரயம் சசய்ய பவண்டாம் " 

 
  இந்தப் பாடல் வழி, சசைவு சசய்த காைம் 

திரும்ப வராது. எனபவ காைத்லத வீண் 

சசய்யைாகாது எனத் சதளிவுபடுத்துகிைார். 

உலகத்தமிழ் | 24.02.2021   
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9. Virtue Sin 
 

  Following him, the Supreme Court would 

confirm the same punishment. 

  A petition for mercy sent to the President of 

India too would confirm the death sentence. 

  The reason being -- the incident was so 

frightful that it merited the death sentence. 

 

 

 

 

 

 

 In Mayavaram lived a widow aged forty who 

was resplendent with beauty. 

  She had jewellery worth sixty thousand ru-

pees. 

  She lived in her own house with a servant 

maid as her only companion. 

  Spying this, some intruders entered her 

house one night. 

  Five of them raped her. Shocked and short of 

breath she died. 

  Even after she died, another raped her. 

  Yes; the medical report said so. 

  The jewels had been stolen, the murderers 

had escaped. 

  But, within a fortnight they were caught. 

  They were seven in number. 

  In the prison, six out of the seven were trem-

bling with fright at the they were thought that 

they were going to be hung the following day. 

 

 

 

 

 

 

  Chanting the Lord's name. 

  One alone remained calm without any sign of 

agitation. 

 

To Continue... 
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  I opened my lecture with a quote from Triloka

-Sitaram. I'II repeat it again. "Certain words, 

there are, which are wrought of adamant." Truer 

words were, perhaps, never spoken. 'Advaita' is 

one such word. Even metaphysicians and phi-

losophers endowed with exceptionally sharp in-

tellect, find it difficult to comprehend the mean-

ing of Advaita as posited by Siddhantam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meikanda Deva rejected the explanations of 

bheda, bhedaabheda and abheda which were 

prevalent in his time, redefined them and also 

furnished telling examples to elucidate these 

concepts. The popular theories of bheda, 

bhedaabheda and abheda are not only included 

in his definition of 'Advaita', but are also          

beyonded by it. Therefore it is, St. Thaayuma-

navar hails him thus: "Whoever did expound 

'Advaita as you did, oh Meikanda Deva!" 

 

  Advaita is posited by Shankara Bhagavad 

Paada, is Monism. Advaita according to 

Meikanda Deva is Nondualism. When the Rig 

Veda says "One it means that Reality is but 

One, that the Lord is one only. That's all." 

The person who articulates the word "One" is 

differ from Pati. He is a Pasu, a fettered soul. 

 The Veda only says, that just as there can be 

no letters if the vowel “A” is not, so also there is 

nothing if God is not. 

ஒன்று என்ைது ஒன்பை காண்; 

ஒன்பை பதி; பசுவாம்  

ஒன்று என்ை நீ பாசத்பதாடு உலள 

காண்-ஒன்று இன்ைால்  

அக்கரங்கள் இன்றும் அகர உயிர் 

இன்பைல்  

இக்கிரமத்து என்னும் இருக்கு 

 

  Saiva Siddhantam posits tripadarthas (the 

Lord, the soul and the fetter). If it be so how is 

Mukti explained? Does the soul become non 

different from God in Mukti? The answer to this 

question is an emphatic 'No'. Advaita which is 

பவைன்லம (not பவைின்லம ) does not 

mean non-difference, but only non-separatness.  

 

To Continue... 
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Saiva Siddhantam In Western Literature! 
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  வழக்கமாக நூைாசிரியரின் உலர 

“முன்னுலர”, “என்னுலர”, “முகவுலர” என்ை 

தலைப்புகளில் ஏபதனும் ஒன்ைில் இருக்கும். 

ஆனால், இந்த நூைில் கவிஞர் ஈபராடு 

தமிழன்பன் அவர்கள் தம் உலரக்கு 

“கதவுலர” என்று புதுலமயாகத் தலைப் 

பிட்டிருப்பபத தனித்துவமான சதாடக்க 

மாக உள்ளது.  

 

 

 பாபவந்தபராடு மட்டுமின்ைி, அவருக்குப் 

பின் அவரது சகாள்ளுப்பபரன், பபத்திகள் 

வலர இன்றும் பாபவந்தர் குடும்பத்துடன் 

தமிழன்பன் அவர்களுக்குத் சதாடர்பு இருப் 

பலதக் கதவுலர நமக்கு அைிவிக்கிைது.  
 

  முலனவர் வ.சஜயபதவனின் "பாட்டு 

இலடயிட்ட உலரநலடக் காப்பியம்" என்ை 

தலைப்பில் அணிந்துலர, பபராசிரியர் சி. அ. 

சங்கரநாராயணனின் "பாரதியார்- பாரதி 

தாசன்- தமிழன்பன்" என்ை தலைப்பில்  

வாழ்த்துலர, விழிகள் திரு.தி.நடராசனின் 

பதிப்புலர, தமிழன்பன் அவர்களின் 87 

ஆவது பிைந்த நாள் பரிசுப்பதிப்பாக இந்த 

நூலைப் பதிப்பித்துள்ள நியூயார்க் வாழ் 

சண்முகம் சபரியசாமியின் நன்ைியுலர, 

"உங்களுக்காகப் பலழய நிலனவுப் பதிவு", 

"அைிஞர்கள் பார்லவயில் தமிழன்பன்" 

எனப்  பை அம்சங்கள்  நூைின் வரபவற்புத் 

பதாரண வாயில்களாக அணிவகுத்து, 

வாசகர்கலள முழுவீச்சில் இப்புத்தகத்லதப் 

படிக்க ஊக்குவிக்கின்ைன.   

 

  பாபவந்தருடன் தாம் 

பழகிய அனுபவங்கலள 36 

அத்தியாயங்களாக அலமத் 

துள்ளார் ஈபராடு தமிழன் 

பன். பை அத்தியாயங்களில், 

முடிவுச் சசய்திலய அந்தந்த அத்தியா 

யங்களின் இறுதியில் தராமல், அதன் 

சதாடர்ச்சிலய அடுத்த அத்தியாயத்தில் 

தந்திருக்கிைார். புத்தகத் லதத் சதாடர்ந்து 

ஆர்வமுடன் வாசிக்க வாசகர்கலளத் 

தூண்டும் இந்த புதுலம யான உத்திலய  - 

வளரிளம் பலடப்பாளி கள் கவனத்தில் 

சகாள்ளைாம்!    

 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.02.2021   

 
" ோரதிேோசப ோடு  த்து ஆண்டுகள் - ஈபரோடு 

ேமிழன் ன்" 

திரு தி இைாஜி இைா ச்சந்திைன், அட்லாண்டா 1 
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  பநரடியான, குழப்பம் இல்ைாத, பார்லவக் 

கும், உணர்வுக்கும் புரிந்தலத நம்பி அப்ப 

டிபய ஏற்றுக்சகாண்ட மனம் சகாண்ட 

மனித இனம் தான் முதைில் இருந்த மக்கள்.  

  புவி மண்டைத்தின் லமயமாக நாம் தான் 

இருக்கிபைாம் என்ை சசருக்கு சகாண்டு 

இருக்கைாம். சதய்வங்கள், மத உணர்வுகள், 

மன்னர்கள் என்ை எண்ணங்கள், மனித 

னின் "தன்லன" லமயப்படுத்திபய அலமக் 

கப்பட்டுள்ளன.  

 

 

 

 

 

 

  சிை மத ஞானிகள் "தான்" அழிய 

பவண்டும் - வானம், ஆன்மா, வான்சவளி 

என்று பயாசிக்கத் சதாடங்கியதுதான் 

அைிவுப் புரட்சியின் சதாடக்கம்! 15-ஆம் 

நூற்ைாண்டு பபாைந்து நாட்டின் நிபகாைஸ் 

பகாபர்நிகஸ் கூைியது, பல்ைாண்டு கலத 

லயயும், நம்பிக்லகலயயும் எதிர்ப்பதாக 

இருந்ததால், பயந்து பபாய், தான் இைக்கும்  

தருவாயில்தான் தன் கருத்லத சவளியிடத் 

துணிந்தார்.  

 

  பின்னர் கைிைிபயா, தன் புதிய சதாலை 

பநாக்கி மூைம் சூரியன் வானுைகின் 

நடுவில் இருப்பதாகச் சசான்னதற்காக, 

சர்ச் பாதிரிமார்களால் தண்டிக்கப்பட்டு 

மன்னிப்புக் பகாரி, கருத்லத மாற்ைிக் 

சகாண்டார். 

  18-ஆம் நூற்ைாண்டில் பிராட்ைீ என்ை 

அைிஞர், ஒளிபரவைின் வித்தியாசங்கலளச் 

சசால்ைி வந்தார். 19-ஆம் நூற்ைாண்டின் 

அைிவியல் வளர்ச்சியில் நம் பூமி, சூரிய 

லனச் சுற்ைி வருவலத, அலனவரும் 

ஏற்றுக்சகாண்டு விட்படாம். ஆனால் 

இன்னும் நம் ஆழ்மனதில், பபச்சில், சிந்த 

லனயில் புவிலய சூரிய மண்டைத்தின் 

லமயமாகப் பதித்து லவத்துள்பளாம்.   

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.02.2021   

 4 நரம்பியல் மருத்துவர் தமிழ்ச்செம்மல் சமய்கண்டான் 

ேலை நிமிர்ந்ே அடக்கம் ! 



26 

  பன்னிரு திருமுலையில், பதிபனாராம் 

திருமுலையில் காணப்படும் பக்திமுலை 

சிவனடிச் சான்பைார்களில் பட்டினத்தார், 

பரவசமூட்டும் பாடல்கலளத் தமிழுக்குத் 

தந்தவர்.   

 

 கி.பி.ஒன்பதாம் நூற்ைாண்டின் இறுதியில் 

காவிரிப் பூம்பட்டிணத்தில் பதான்ைி, 

வளர்ந்து, புகழ் சபற்றுத் திகழ்ந்தவராவர்.  

கடல் வணிகம் சசய்து? மிக்க சசல்வம் 

சபற்றுத் திகழ்ந்த குடும்பத்தில் பிைந்தவர்.  

இவரின் சபயர் திருசவண்காடர் எனத் 

சதரிகிைது.   இவருலடய தந்லத சபயர் 

சிவபநசன் என்றும், தாய் ஞானாம்பிலக 

என்றும் கூறுகின்ைனர். 

  இவருக்குத் திருமணமாகி, மருதவாணன் 

என்சைாரு மகன் பிைந்து பதினாறு வயதில் 

மரணமலடந்த பசாகம் ஒன்று இவர் 

வாழ்வில் நிகழ்ந்திருக்கிைது.   

அவனும் வணிகத்தில் நன்கு சபாருளீட்டி 

வந்திருக்கிைான்.  ஆனால்,  அவனும் ஒரு 

நாள் இல்ைைப் பற்று நீங்கி 'காதற்ை ஊசியும் 

வாராது காண் கலட வழிக்பக' என ஒரு 

ஓலையில் எழுதி லவத்து சவளிச் சசன்று 

மலைந்து விட்டதாக சசால்ைப்படுகிைது.   

  இந்நிகழ்ச்சிகள், திருசவண்காடலரத் 

துைவு பூண்டு சசல்வதற்குத் தூண்டியிருக் 

கின்ைன.  தலைலமக் கணக்காயர் என்ை 

சிவனடிச் சான்பைாரிடம் சசல்வத்லத ஏலழ 

மக்களுக்கு வழங்கச் சசால்ைிவிட்டு, திரு 

பவாடு ஏந்தி, தாலயயும், மலனவிலயயும் 

விட்டுத் துைவரம் பை சிவபதிகள் பநாக்கி 

சசன்று, இலைபக்தியாய்ப் பாடல்கள் பாடி 

வந்திருக்கிைார்.   

 

 திருவிருலடமருதூரில் இருக்கும் 

சபாழுது தாயார் இைந்த சசய்தி பகட்டு, 

அங்கு சசன்று இறுதிக் கடன்கலள ஆற்ைி 

விட்டுத் திரும்பி பபாயிருக்கிைார்.  பின்பு 

தான் திருவிருலடமருதூர் மும்மணிக் 

பகாலவ பாடலைப் பாடியிருக்கிைார். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.02.2021   

 

பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 

மசவ்விமச  ா ணி திரு தி சீமத ம ய்கண்டான் 
43 
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  கத்பதாைிக்கர்களுக்கு அவர்கள் இஷ்ட 

அருள் ஞானிகளிடம் உள்ள பிரிதீ லயவிட, 

இந்துக்கள் தினம் தங்கள் இஷ்ட 

பதவலதயின் பபரில் பிரீதி லவக்கிைார்கள்.  

சிைர் கபணச மூர்த்தம் பபான்ை சதான்லை 

பூஜிக்கவும் சசய்வார்கள். இன்னும் சிைர், 

இன்னும் அதிகம் பற்று சசலுத்தி 

ஸ்ரீநடராஜ மூர்தத்லதயும் தியானிப்பார்கள்,  

  அதீதப் சபாருளின் பமல் பற்றுலட 

யவர்கபளா தியானத்துக்கு ரூபத்லதத் 

பதடார்கள். ஆனால் இவர்கள் மிகவும் 

சகாஞ்சம். இஷ்டபதவலதயல்ைது 

சகனமூர்த்தம் அல்ைது இஸ்வரனின் எபதா 

ஒரு பதாற்ைத்லத உபாசிப்பார்கள்.  

 

 

 

 

 

  அந்த சதய்வத்தின் அகந்த கல்யாண 

குணங்கலள வர்ணிக்கும் சிை மந்திரங் 

கலள உச்சரித்தும், அதன்மூைம் அதனால் 

விளக்கும் மபனாரூபல்கலள தியானிக் 

கவும் சசய்கிைார்கள், இம்மபனாரூபங்களும்,  

கலைவல்ைான் தரிசிக்கும் ரூபங்களு 

பமயாம். அவ்விருவர்கள் தரிசிக்கும் 

விதமும் ஒன்பையாகும். உதாரணமாக 

ரூபாவம் என்ை சிற்பசாஸ்திர சுபைாகம் 

உதகரிக்கின்பைாம்.  
 

  'இலவ சிவசபருமானின் குைிகளாகும். 

திவ்யதிரு பமனி, முக்கண், அம்பும்வில்லும், 

சர்ப்பமாலை, கர்ணபுஷ்பம், ருத்திராக்க 

மாலை, நாலுலக, திரிசூைம், பாசம், மான், 

அபயகரம், (சாந்தத்லதயும், அனுக்கிரகத் 

லதயும் காட்டுவது) புைித்பதாைாலட, 

சங்கம் சவண்லமயுலடய எற்றுவாகனம்."  
 

  

 இதலன, காயத்திரிலய ஓர் சக்தி 

பதவலதயாக பாவித்து தினந்பதாறும் 

தியானிக்கும் தியான மந்திரத்துடன் 

ஒத்திடுபவாம்.  
 

  "சாயங் காைத்தில், சரஸ்வதிலய, சாமபவ 

தத்தின்சா சமாகவும், முககாந்தியுலடய 

வளாகவும், இரண்டு காமுலட யவளாகவும், 

திரிசூைத்லதயும் தமருகத்லதயும் தரித்த 

வளாயும், விருத்லதயாகவும், ருத்ராணி 

யாகவும், சவள்பளற்லை வாகனமாகவு 

லடயவளாகவும் தியானிக்கபவண்டும்."  
 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.02.2021   

 

இந்தியக் கமலகள்! 

அறிஞர் திலகம் பே.எம்.நல்லசாமிப்பிள்மள 
3 

நூறாண்டுகளுக்கு முன் அறிஞர் ஆனந்த கு ாைசாமி எழுதிய கட்டுமையின் ம ாழி மபயர்ப்பு….. 
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  உைகில் மானிடராய்ப் பிைந்த அலன 

வருக்கும் கட்டாயம் தாய்சமாழி உண்டு. 

அது எழுத்து வடிவம் சகாண்டதாக 

இருக்கைாம்; எழுத்து வடிவம் அற்ைதாகவும் 

இருக்கைாம். ஆனால் தாய்சமாழி அற்ைவர் 

என எவருமிைர். 

  எத்சனாபைாக் (Ethnologue) என்ை 

இலணயதள பதிப்பகத்தின்படி தற்பபாது 

உைகம் முழுவதும் 7111 சமாழிகள் 

பபசப்பட்டு வருகின்ைன. இதில் 2895 

சமாழிகள் அதாவது 40% சமாழிகள் 

அழியும் நிலையில் உள்ளன. ஒரு சிை 

சமாழிகலளப் பபசுபவாரின் எண்ணிக்லக 

ஆயிரத்திற்கும் குலைசவன்கிைது புள்ளி 

விபரம். 7111 சமாழிகளில் ஏபதனும் ஒன்று 

பரந்து விரிந்த பூமியில் உள்ள அலன 

வருக்கும் தாய்சமாழியாக விளங்குகிைது 

என்பபத உண்லம. 

  தாய்சமாழி என்பது சவறும் பபச்சு 

சமாழியன்று;  நம் கருத்லதப் பதிவு 

சசய்யும் கருவி மட்டும் அன்று. தாய்சமாழி 

என்பது இனம் சார்ந்த விஷயங்கலள, மண் 

சார்ந்த கலைகலள, பாரம்பரியப் சபருலம 

கலள, பண்பாட்டுக் கூறுகலள, உணவுப் 

பழக்க வழக்கங்கலள, இைக்கியப் சபாக் 

கிஷங்கலள, மனிதகுை வரைாற்லை 

அடுத்த தலைமுலைக்கு கடத்தும் மா 

சபரும் சக்தி. அந்நிய பதசத்திலும்  

அதனால்தான் தாய்சமாழி பபசுபவலரக் 

கண்டால் நம்லம அைியாமல் அவரிடம் 

ஒரு பிரியம் பதான்றுகிைது; பரிவு 

ஏற்படுகிைது. 

 

 

 

 

 

  தாய் சமாழி என்ைால் நம் அலனவருக் 

கும் இனம் புரியாத பற்று எப்பபாதும் 

உண்டு. உைகில் 99 சதவிகிதம் பபர் 

எத்தலன சமாழிகள் கற்ைிருந்தாலும், தாய் 

சமாழியில் எழுதப் படிக்கத் சதரியாவிட்டா 

லும் (நம் நாட்டில் மட்டும் காணும் சாபக் 

பகடு) கூட தாய் சமாழியில் சிந்திப்பது 

தான் வழக்கம். அதுதான் அதன் சிைப்பு. 

எனபவதான் இந்த நாள் உைக அளவில் 

கூடுதல் கவனத்லதப் சபறுகிைது. ஆனால் 

உண்லம நிலை என்னசவனில் இதலன 

நாம் சபரியளவில் சகாண்டாடுவது இல்லை. 

பிப்ரவரி என்ைாபை நம் நிலனவுக்கு வருவது 

காதைர் தினம் என்ைாகி விட்டது  

துர்பாக்கியபம! 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.02.2021   

 சர்வபதசத் தாய் ம ாழி தினம் - பிப்ைவரி 21 

முமனவர் வி. அன்பு ணி,  
தமலவர், இந்தி  ற்றும் இதை ம ாழிகள் துமற,  
மகாங்கு காமல அறிவியல் கல்லூரி, ஈபைாடு  

2 
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  மனிதன் தன் உள்ளுணர்வுகலள - 

எண்ணங்கலள சவளிப்படுத்துவதற்காகக் 

கண்டுபிடித்த ஒரு பண்பாட்டு உயர்நிலை 

தான் சமாழி. இன்லைய சூழைில் எந்த ஒரு 

சமாழிக்கும் அதற்சகனச் சிை  சசயற்களங் 

களுள்ளன. சிை சாதலனகளுமுள்ளன. 

அவற்லைப் படித்துத் திலளக்கக் கற்றுக் 

சகாள்வது தான் உயர்ந்த சபருலமப்பாடு. 

மனிதன் இவ்வுைகில் பிைந்தது முதல் பை 

வற்லைக் காண்கிைான். பை சசய்திகலளக் 

பகட்கிைான். இலவ மூைமாக அவன் சபற்ை 

நுகர்வுகலளத் தனக்குத் சதரிந்த சமாழி 

யில் நளினமாக நயம்பட கூைத் சதாடங் 

குகின்ை பபாதுதான் அது கவிலதயாக 

வடிவம் சபறுகிைது. 

  இத்தலகய கவிலத மரலப மலையாள 

சமாழி சந்தித்தது பதிலனந்தாம் நூற்ைாண் 

டில்தான். அதாவது தமிழகத்தில் அருண 

கிரிநாதர் வாழ்ந்த காைத்தில் பத்தாம் 

நூற்ைாண்டு முதல் பதிலனந்தாம் நூற் 

ைாண்டு வலரயுள்ள காைத்லத மலையாள 

இைக்கியத்தின் சதாடக்க காைம் எனைாம். 

பதிலனந்தாம் நூற்ைாண்டில் வாழ்ந்த         

“சசறுபசரி நம்பூதிரி” எனும் கவிஞரின் 

“கிருஷ்ண காதா” எனும் பலடப்புதான் 

மலையாள சமாழியின் நலடலய மாற்ைிய 

முதல் பலடப்பு. 

  இந்த சசறுபசரி எனும் கவிஞர் 

வடிவலமத்த இைக்கியச் பசாலையில்,  

 

 

 

 

 

 

பல்பவறு பழ மரங்கள் வளர்த்த சபருலம, 

மகாகவி துஞ்சத்து இராமானுச எழுத்தச் 

சலனபய சாரும். 

  பதிபனழாம் நூற்ைாண்டின் முற்பகுதி, 

பகரளத்தின் சமூக அலமப்பு தாறுமாைாகக் 

கிடந்த பவலளயில் அன்று வாழ்ந்திருந்த 

சிற்ைரசர்களும், சீர்சபருமக்களும் தமக்குள் 

கைகம் விலளவித்து நாட்லட அழிவுக்குக் 

சகாண்டு சசன்ைனர். இந்த இருள் சூழ்ந்த 

பவலளயில்தான், அம்மக்களின் வாழ்வில் 

ஒளியூட்ட, அவர்களுக்கு வழிகாட்ட, 

பருவத்பத வந்த வான் மலழ பபாை வந்து 

பிைக்கிைார் ஒரு வரகவி. அவர்தான் பகரள 

மக்களால் ” எழுத்தச்சன் ” என அன்புடன் 

அலழக்கப் சபற்ை துஞ்சத்து இராமானுச 

எழுத்தச்சன். அவரது அற்புதப் பலடப்புகள் 

இந்தப் பபருைகப் பபாக்கிலனப் புரிய 

லவத்தன. மனித வாழ்வின் புதிர்கலளக் 

கட்டவிழ்த்தன. 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.02.2021   

  மலயாள  ாகவி 
துஞ்சத்து இைா ானுச எழுத்தச்சன் 

சிந்தமனச் மசம் ல் மசங்பகாட்மட சனார்த்தனன் 1 
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காலை....  

குழந்லதகளின் அடாவிடி....... தூங்கி எழுவது ..... குளியல்....   

பள்ளி உலடகள், லபகள்..... டிபன் பாக்லை சரிசசய்துக்சகாள்வது  

பழக்கமில்ைா பவலை.  

பவலைக்காரன் வரவில்லை..... சவறுப்பு.  

எதன் மீதும் கவனம் இல்லை .  

ஏபதா ஒரு ஆபைாசலனகள்..... ஆராத காயங்கள்......  

விதவிதமான நிலனவலைகள்.  

மூர்த்தி வீட்டின் புன்பு வந்து நின்றுக் சகாண்டான்.  

பார்லவ கார்டனின் (பதாட்டத்தின்) பக்கம் சசன்ைது.  

இரண்டு நாட்களாக தண்ணீர் ஊற்ைவில்லை.  

சாரய்யா என்னவானாபனா? சசால்வதற்கு ஆபள 

இல்லை.  

விதவிதமான பூச்சசடிகள்.  

பைவலக வர்ணங்களில் பராஜாக்கள்.  

பராஜா.... பிங்க்.... மஞ்சள்.... மில்க்லவட்..... சவள்லள மஞ்சள் சிவப்பு.  

வர்ணங்கபளாடு கைந்த பகாதுலம வர்ணம்.  

பூசணிப்பூக்கள்..... சம்பங்கி.... சாமந்தி ..... கனகாம்பரம்  

காலையில் முத்துக்கலளப்பபான்று இருந்து மத்தியானத்திற்குள் சகம்பாக  

பாைிவிடும் பூக்கள் பரிமளிக்கின்ைன.  

வந்து பபாகிைவர்களுக்கு.... நின்று பார்த்துச் சசல்கின்ைனர்.  

சபன்சிங்கிைிருந்து துராய் குட்டிகள் சதாங்கி பார்க்கின்ைன மரங்சகாத்தி  

பைலவகள், வாலை ஆட்டுகின்ைன. சிட்டுக்குருவிகள் கீழ்... கீச்சசன்று சப்தம் 

சசய்துக்சகாண்டு அங்கும் இங்கும் எகிைிக்சகாண்டிருக்கின்ைன. 

                                                வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 24.02.2021   

 
மவள்மளக் காக்மக 

மூலம் : பபைாசிரியர் தும் ல இைா கிருஷ்ணா 
துமண பவந்தர், திைாவிடப் பல்கமலக்கழகம், குப்பம். 
ஆந்திைப்பிைபதசம். 
 

1 

தமிழில் : முமனவர் பா.அ.முனுசாமி, 
தமிழ் ம ாழியியல்  ற்றும் 
ம ாழிமபயர்ப்புத்துமற, 
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1. இன்றைய 17.02.2021உலகத்தமிழ் 

மின்னிதழ் மிக அருறை . 

நிறைய செய்திகறை அறிய தருகிைது உலகத் தமிழ் 

என்ைால் அது மிறகயல்ல.  

யுவல் ந ாவா ந ான்ை எதிர்காலவியலாைர்கள் 

முன்சைாழிவது ந ால, உலகநை ைல்லாட நவண்டிய 

அந்த மூன்று முக்கிய எதிரிகறைப்  ற்றி  ாம் 

சதரிந்துசகாள்ை முடிந்தது ஆசிரியம்  குதியிலிருந்து. 

சிறிய விைக்கம்தான் என்ைாலும் சிைப் ானசதாரு 

விைக்கம் கிறடத்திருக்கிைது  நதன்துளி-2-ல்.  

தமிழக அரசின் விருதுப்  ட்டியல் மூலம் 

விருதாைர்கள் அறனவறரயும் சதரிந்துசகாள்ை 

முடிகிைது.  

குழந்றதப்  ாடல்கறை எழுதியவர்கறைசயல்லாம் 

 ன்ைாக நிறனவுப் டுத்தி எழுதி வரும் முறனவர் 

நதவி  ாச்சியப் ன்  ாராட்டுக்குரியவநர.  

இன்னும் சொல்லலாம் வரிறெக்கட்டி.  

இத்தறன  ல்ல  ல்ல  றடப்புகறைசயல்லாம் 34-

 க்கங்களில் தரும் வித்றத முறனவர்  .அருள் 

அவர்கைாநலநய இது ொத்தியம்.  

கவிஞர் பேரா, 

தமிழக அரசின் தமிழ்ச் செம்மல் விருதாளர், 

திருசநல்பவலி. 

 

2.  Arul your உலகத்தமிழ் has reached our inner-

wheel club madurai  Everybody is prais-

ing a lot I told them about you  

அறனவரும் உனக்கு அவர்களின்  

வாழ்த்துக்கள் ைற்றும்  ாராட்டுக்கறை 

சதரிவித்தார்கள் 

.....திருமதி சீதத சமய்கண்டான், 
மதுதர. 

 

 

 

3.   63,  

A Sacred Number 

I am moved to  

think of   

 ThiruTthondar 

Thirunaamakkovai: 

I translated way back 

 

Proemial Invocation  

Names numinous of servitors true to praise with fervor The 

Five-Armed ONE's Feet shall favor. 

 

Text 

Tillai indwellers, Andhanars, Neelakantanaar's weal, 

Iyarpagai gave his house to serve a meal, 

 

Hoary Ilayaankudimaaran, Meypporul with Thatthan, 

Unshirking Viranmindar with joy in Devaasiriyan, 

 

Amarniti, Eripattar,famed Yenaathi , 

Kalayar,Lord Kannappar of love on Ponmukali, 

 

Mighty Maanakkancharar, Arivattaayar,Aanaayar on flute, 

Discernibg Moorthy gnostically cute, 

 

Lofty Murukar,Pasupathy neckdeep and Naalaippovaar, 

Signed in Thirukkuripputthondar for 

 

The Cause,Chandeesar Vedic, Vaageesar, Kulacchirai, 

Kurumpar of Mizhalai in service poised by, 

 

Serving the fruit Ammai of Kaaraikkaal, 

Appoothy, Neelanakkar, once and for all, 

 

Naminandi lit, triple Tamil dulcet 

Fostered by Sambandhar, breaking Yaazh yet, 

 

Kalikkaamar curt,Arunmoolar, Dandi well beknown, 

Moorkar, Somaasimaaran, Saakya pelting stone, 

 

Sirappuli in defence to safeguard, 

Sirutthondar, Ceramaan, Gananaathar in accord, 

 

Valiant Kootruvan, Pukazhcholan there, 

Narasingamunaiyaraiyar unfair and fair, 
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Ayyar Atipattar, Kalikkampar,Kaliyar,Sakthi to state, 

Ayyatikal Kaatavarkon in sequence intimate 
 

With Kanampullar, Kaari, Nedumaarar, Vaayilaar good, 

Munaiatuvaar infrontal position stood; 
 

Kazharsingar, Idamkazhi, Serutthunai of Thanjai, 

Peak-preformer Pukazhthunai, Kotpuli ever by, 
 

For the trine eyed Siva Bhaktas bow, 

Sing chant, hymn, ever then and now, 
 

Annexing conscious to Sivam Supreme, 

In daily hymnody of a theme of theme, 
 

Paving the Via to Entelechy and Mukthi, 

Fully nocent, sensing Infinity, 
 

All those born in Aaroor's Nativity, 

All in contact with Lord's mien in verity, 
 

All holy ash bedaubed and coated outright, 

All reaching the Feet-concept aright, 
 

And the faculty of Poosalaar, Maani, 

Nesan, Chengatchozhan abiding births, see 
 

The Chaste Paanan Neelakantan strumming, 

Sataiyan, Isaignaani and all do humming, 
 

Lacing these legends in anthology of a hymn 

In our midst is fair Vanthondar with vim,-- 
 

Their Feet Pairs, cogitate may we, 

And contemplate on this argosy 
 

Of pearly mantric numen-beads of love immense 

To tell and be freed from solo-little knowledge, tense 
 

Fancy vain vertiginous;if we chant the names amain 

Last we shall in ceaseless perfection certain! 
 

Dr TNR's stress on my ness and I- ness linked to karma reminds 

me of Gothe's Faust - logistics of deed/ act/karma by divine will 

triggered according to the sense Pacu/Being makes of it: I give 

the quote in part: 

Tis writ, "In the beginning was the Word!" 

I paused, perplex'd! Who now will help afford? 

I cannot the mere Word so highly prize; 

I must translate it otherwise, 

If by the spirit guided as I read. 

"In the beginning was the Sense!" Take heed, 

The import of this primal sentence weight, 

Lest thy too hasty pen be led astray! 

Is force creative then of Sense the dower? 

"In the beginning was the Power!" 

Thus should it stand: yet, while the line I trace. 

A something warns me, once more to efface. 

The spirit aids! from anxious scruples freed, 

I write, "In the beginning was the Deed!" 

- Goethe's Faust (Scene 3, The Study) 

 

Ref Pathikangalai Patiyungal by Seethai Meykantaan's..  

Kaazhi Naathan , Vediyan are special appellation to an excelsi-

or class of Saivism to which Tirugnanasambandhar belongs. 

Mere listening to the chant of the hymns of our Saint shall repel 

deeds.  

 

This is well pointed out by Seethai Meykantaan's.  

 

Listen to the hymn: 

 

" A Segment of His is Uma 

Abider at Tiruvalamchuzhi is He. 

Pharmacon sure is He 

Him sings this decad  by Kaazhi Gnanasambandhan. 

 Servitor-singer- listener that sings and listens this  Nattaraa-

gam Decad, Deeds never afflict. 

 Across birthing and birth sequels, never grief strikes them.  

 

 What a cover, What immunity what assurance to a community 

of Faith in Sruthi and Smruthi        " listening in the pann specif-

ic " in Valamchuzhi. Divine design. We have an ear! Right 

Whorled Chank like Organ to receive the input!  

 

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

 
4. உலகத் தமிழ் வார இதழில் என் 

எழுத்றத அங்கீகரித்து கட்டுறர 

சவளியிட்டு அறிவுலகில் எனக்கு 

புதிய வாெறலத் திைந்து 

விட்டறைக்கு என் உைைார்ந்த 

 ன்றிகறைத் சதரிவித்துக் 

சகாள்கிநைன் ஐயா.  

….. முதைவர் வி.அன்புமணி, ஈபராடு 
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5.   ாநவந்தர் வாழ்ந்த இல்லத்தின் 
 டத்றதத் தாங்கி,  ாங்காக 

ைலர்ந்துள்ைது அறு த்து மூன்ைாம் உலகத் தமிழிதழ். 

அப் டத்திறனப்  ார்க்கும் ந ாநத  ைக்கு 

சைய்சிலிர்ப்பு ஏற் டுகிைது.  

தமிழர்கள் மீது காந்தியடிகள் சகாண்டிருந்த ெநகாதர 

 ாெத்றதக் குறிப்பிட்ட அறைச்ெர் ச ருைான், 

அப்ந ாதிருந்நத அவர் தமிழ் கற்கத் 

சதாடங்கியறதயும் குறிப்பிட்டிருப் து சிைப்பு 

ஆகும்.  

அண்றையில் உத்தரகாண்டில் நிகழ்ந்த  னி ைறல 

சவடிப்ற யும், குறுகிய ந ரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான 

ஆட்கறை அது காவு வாங்கிய சகாடுறைறயயும், 

ஆசிரியம்  குதி அதிர்ச்சி ஊட்டும் வண்ணம் 

விவரிக்கிைது. இயற்றக சீறினால், இறுைாப்புறடய 

ைாந்தன் றகயறு நிறலயில் கட்டுண்டு விடுகிைான்! 

புலவர் நீ.க.அவர்களின் தமிழ்ப்  ற்று 

அைவிடற்கரியது ஆகும். உறுப்பினர் கூட ஆக 

இயலாத சிறு அகறவயிநலநய ெங்கப்  ணிகளில் 

தம்றை அவர் ஈடு டுத்திக் சகாண்டது, ஆர்வத்திற்கு 

அகறவ ஒரு தறட அன்று என்று அழகாக 

எடுத்துறரக்கிைது. 

 ந்தா விைக்சகன  ல்சலாளி வீசுகின்ை திரு. 

 ந்தகுைார் அவர்களுக்கு, முறனவர். .அருள் 

அவர்களின் வண்ணத் தமிழ் வாழ்த்துப் ா, 

அன்னாரின் சிைப்புகறை அழகுை விைக்குகிைது. 

முறனவர் நொைசல அவர்களின், றெபீரியாவில் 

பிைந்து அசைரிக்காவில் தத்சதடுக்கப் ட்ட, இரண்டு 

கால்களுைற்ை நீச்ெல் வீராங்கறன செசிக்காவின் 

நிகரற்ை ொதறன குறித்த  திவு,  பிைவியிநலநய இரு 

றககளும் இல்லாைல் அசைரிக்காவில் பிைந்த 

செசிக்கா காக்ஸ் எனும் ைற்சைாரு வீராங்கறனறய 

நிறனவு டுத்துகிைது! அந்தப் ச ண் ச ரியவைாகி, 

ஜிம்னாஸ்டிக், நீச்ெல்,  டனம், குதிறர ஏற்ைம், ஸ்கூ ா 

றடவிங் எனும் ஆழ்கடல் நீச்ெல், ைகிழுந்து, விைானம் 

ஓட்டுதல் இவற்நைாடு, கராத்நதயில் கருப்பு  ட்றட 

சவன்று, தன் கராத்நத ஆசிரியறரநய ைணந்து வீரப் 

ச ண்ைணியாக வாழ்ந்து வருகிைாள்! இருவருக்கும் 

ச யரில் கூட ஒற்றுறை! 

உறரநவந்தர் ஔறவ துறரொமி ஐயா அவர்கள் ெைண 

முனிவர்களின் தமிழ்த் சதாண்டு குறித்தும், ஐஞ்சிறு 

காப்பியங்கள் குறித்தும் குறிப் ான கருத்துக்கறைக் 

கூறியுள்ை சிைப்பு ந ாற்றுதற்குரியது ஆகும்.  

 

நகாயில்கள் கறலகளின் இருப்பிடைாகத் திகழும் 

நகாலத்றத,  ாட்டுக்சகாரு புலவன்  ாரதி 

 ாடியறதயும், திரு.வி.க. அவர்களின் 

நைற்நகாறையும் காட்டி, மூதறிஞர் ைாணிக்கனார் 

விைக்கியிருப் து சிைப்பு.  

குழந்றத இலக்கியத்தில் சிக்கனத்தின் சிைப்ற ப் 

ந ாதிக்கும் சீரிய  ாடல்கறைத் சதாகுத்தளித்து 

இருக்கிைார் முறனவர் நதவி அவர்கள்.  

ைருத்துவர், தமிழ்ச் செம்ைல் சைய்கண்டான் அவர்கள் 

இயற்றகநயாடு இறயந்து வாழ்ந்த ஆதி ைனிதரின் 

வாழ்விறன, அதன் சிைப்பிறன, அறியாறையிறன, 

சுறவ ட விைக்கியுள்ைார்.  

உலகத் தாய்சைாழி  ாளின் சிைப்பு குறித்து முறனவர் 

அன்புைணி அவர்கள் வரலாற்றுச் ொன்றுடன் 

சதளிவாக விைக்கியுள்ைார். அதற்கும் முன்பு, 

அதனினும் முறனப்புடன்,  ம் தமிழகத்தில்  டந்த 

இந்தி எதிர்ப்புப் ந ார்,  ைக்சகன்று தனி வரலாறு 

இன்றையால், உலநகாரால் கவனிக்கப் டநவ 

இல்றல என் து  ம் உள்ைத்தில் நின்று உறுத்தும் ஓர் 

உண்றை ஆகும்.  

..... திரு.துதர தைோலன் 

 

6. நீச்ெல் வீராங்கறன செசிக்கா  ற்றிய கட்டுறர 

அருறை.  லருடன்  கிர்ந்நதன்.  

-  திரு. ராஜசரத்திைம், இ.ஆ.ே. (ஓய்வு), சென்தை  

7. தன்னம்பிக்றகயின் தறலைகைாக விைங்கும் நீச்ெல் 

வீராங்கறன செசிக்கா வின் ொதறனக் கறத அருறை.  

 டிக்க ெலிக்காத வண்ணம் அறதத் தாங்கள் 

சொல்லியுள்ை விதம் உள்ைத்றத ஈரக்கிைது.  

- கவிஞர் சவற்றியூர் திருஞாைம்  

8. அரிய ைனுசிறயப்  ற்றிய, ஆனால் அறிய 

நவண்டிய ைனுசிறயப்  ற்றிய எளிய ஆனால் 

அழகிய அறிமுகம். சதாடர்க... வாழ்த்தும், 

 ாராட்டும்.   

- திரு. ெந்திரகாந்தன், எழுத்தாளர், சிங்கம்புணரி, 

சிவகங்தக மாவட்டம்  

 
9. Super கட்டுறர. ஊக்கம் தரும் செசிக்கா!  ன்றி.  

- திருமதி. சுகன்யா ஸ்ரீனிவாென், சேங்களூரு  
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36 
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திரு.அறிவரசன், ேலைலமச் மசயைகத்தின் மமோழிம யர்ப்புத்துலையில் துலை 

இயக்குநரோக அரும் ணியோற்றியவர்.  அவர் 1982ஆம் ஆண்டு முேல் மேோகுத்து 

லவத்திருந்ே அகரோதிச் மசோற்கலள அவர் நில வோக மவளியிடுகிபைோம். 

181 Adventure tourism 

வீரவிளையாட்டுகள் நளைபெறும் சுற்றுலா 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இைங்கள் 

182 Auster பதன்றல் 

183 Anticipatory Bail முன் ெிளையம் 

184 

Tamilnadu Agriculture Lands Records of 

Tenancy Rights Act 1969 

தமிழ்நாடு 1969-ஆம் ஆண்டு வவைாண்ளம நிலங்கள் 

குத்தளக உாிளம ஆவைப் ெதிவுச் சட்ைம் 

185 Advanced vocational Training scheme வமல்நிளல வாழ்க்ளகத் பதாழில் ெயிற்சித் திட்ைம் 

186 Aerial photos விமானம் மூலம் திளரப்ெைங்களை நிழற்ெைபமடுத்தல் 

187 Active surveilance, passive surveilance முளனப்ொன கண்காைிப்பு, சிகிச்ளசக் கண்காைிப்பு 

188 Accepting Authority ஒப்புதல் வழங்கும் அதிகாாி 

189 Countersigning authority வமபலாப்ெமிடும் அதிகாாி  

190  Reporting Authority அறிக்ளக அனுப்பும் அதிகாாி 

191 

Accelerated Rural water supply programme

(ARWSP) ஊரக குடிநீர் வழங்கல் விளரவுத் திட்ைம் 

192 Acid diluted seeds அமிலம் வதாய்த்த விளதகளைப் ெயன்ெடுத்துதல் 

193 All women Police Station அளனத்து மகைிர் காவல் நிளலயம் 

194 

All India Council of Technical Education 

(AICTE) Act அகில இந்திய பதாழில்நுட்ெக் கல்வி மன்றச் சட்ைம் 

195 Arms Act ெளைக்கலச் சட்ைம் 

196 Accident involving fire works பவடி விெத்து 

197 Army Day ெளைவீரர் நாள் 

198 Attempting inopossilailities 

பமாட்ளைத்தளலக்கும் முழுங்காலுக்கும் 

முடிச்சுப்வொடுதல் 

199 Age of Consent நிளனவு பதாியும் வயது 

200 Air blower காற்றுக்குமிழ்களை உருவாக்கும் கருவி 
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சங்க இைக்கியம் அறிபவோம்! 
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"மன்னா உைகத்து மன்னுதல் குைித்பதார் 
  தம்புகழ் நிைீஇத் தாம் மாய்ந்தனபர " 

                          - சபருந்தலைச் சாத்தனார் 

                          - புைநானூறு, 165 
 
எதுவும் நிலையில்ைாத இந்த உைகத்தில், 
நிலைசபைபவண்டும் என்று எண்ணியவர், தம் 
புகலழ நிலைநிறுத்தும் சசயல்கலளச் சசய்து, 
தாம் இைந்து பபாயினர். 

       - முலனவர் ஆ.மணவழகன் 
 
In fleeting world lasting seekers 
Willed Fame and breathed their last. 
                          ( Puranaanooru 165 ) 
 

                     சமாழிசபயர்ப்பு 
                      முலனவர் ந.அருள் 
 

इस दनुियााँ  र्ें कुछ भी  निरंतर िहीं है, जो निरंतर र्ािा जाता है, उिकी प्रनसत्ति बढिे के कायम करिे 
के बाद र्र जाते हैं। 
परुिािरुू , १६५- पेरुन्तल ैचािि 
        இந்தியில் 
        முலனவர் சசள.வீரைட்சுமி  

த ால்லிைக்கியத் க ாரணம் - 3 
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மதோடரப்ுக்கு 

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

ulagathamizh.blogspot.com 

ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 

போரச்வக்கும்... படிப்புக்கும்... 


