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மேற்கணக்கு கீழ்க்கணக்கும் 

மேலான ேந்திரத்தின் தந்திரத்மதாடு சசால்லும் சித்திகளும் 

ஆக சோத்தம்   ஐம்பத்தி மூன்று ! 

 

அறிந்து சுவை காண ஆர்ைம்   ைளர்க்கும் அன்பிதழ் உலகத் தேிழ் 

ஐம்பத்தி மூன்று ! 
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மாண்புமிகு அமமச்சர் உமை 
04 

05 

பண்டித நேருவும் பண்மைத் தமிழும்! 

06 

ஏழு கைலுக்கு அப்பால்! 

07 

அவ்வப்நபாது! 

08 

ேிமைத்து ேிற்கும் மைம்! 
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11 

மமைமமையடிகளார் மாட்சி! 

12

நதன் துளி! 

13 

பிைான்சு ோட்டில் தமிழ் மமாழியின் வளர்ச்சி! 

14 

திருவருட்பா முதமைந்து திருமுமைகள்!  

15

பாைதியின் கவிமதக்கமை சிை கருத்துகள்! 

16 
கார்த்திமக விளக்கீடு! 

17 

தமிழக அைசின் விருதுப்பட்டியல்! 
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சிைப்பதிகாைம் - ஆங்கிைம்! 

ஆசிரியம்! 
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பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 
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பூமமழ! 
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Everlasting Tradition! 

குழந்மத இைக்கியம்! 
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மசல்வத்துள் மசல்வம் மசவிச்மசல்வம்! 

24 

அங்கிங்மகனாதபடி இங்கிைாந்தில்... 
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அன்னையர் சாரதா அருட்குடில்  நவராத்திரி விழா 

மாண்புமிகு அனமச்சர் உனர - 09.10.2018 

திரு.க.பாண்டியராசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  துறவி இராமகிருஷ்ணரின் மறறவுக்குப் 

பின்னர், தூய அன்றன சாரதா ததவி பபண் 

கல்விறய ஊக்குவித்தார். நிதவதிறதயின் 

மறறவுக்குப் பின்னரும் அவர் பதாடங்கிய 

பபண்கள் பள்ளி பதாடர்ந்து நறடபபறக் 

காரணமாவார். 

 தன்னுறடய இறுதிப் பபாழிவாக, “மகதள, 

யாபரல்லாம் வந்திருக்கிறார்கதளா, யாபரல்லாம் 

வரவில்றலதயா, இனி யாபரல் லாம் வரப்தபாகி 

றார்கதளா,  என் பிள்றளகளுக்கு எல்லாம் என் 

அன்றபத் பதரிவித்துவிடு. என் நல்லா சிகள் 

அவர்களுக்கு எப்தபாதும் உண்டு”  என்றார். 

 சக்திறய தநாக்கிக் கறடபிடிக்கும் விரத 

ங்களில் ஒன்று தான்  நவராத்திரி விரதம். 

மனிதனுக்கு அவசியமான ஆற்றலின் அதி 

அமுதமாக விளங்குகின்ற சக்திறயப் தபாற்றும் 

விரதமாக நவராத்திரி விரதம் பகாண்டாடப் 

பட்டு வருகிறது.  

  தபரழிவுக் காலத்தின் முடிவில், இறறவன் 

உலகத்றத உண்டாக்க விரும்பியதபாது இச்றச 

என்ற சக்தியும், அது எவ்வாறு ததான்றியது 

என்று அறிந்த தபாது ஞானசக்தியும் 

ததான்றின; பின் கிரியா சக்தியினால் இறறவன் 

உலறகப் பறடத்தான் என்ற கருத்தத நவ 

ராத்திரி விழாவால் விளக்கப்படு கின்றது.  

இச்றச = விருப்பம்,  

ஞானம் =அறிவு,  

கிரியா = ஆக்கல் 

  நவராத்திரியில் முதல் மூன்று நாளும்  
விரும்பிய சக்தியின் ததாற்றமான துர்க்றக 
தாயின் ஆட்சிக் காலம். இதில் இறறவன் 
உலகத்றத வாழ்விக்க விரும்புகின்றான். 

   

 

 

 நடுவில் உள்ள மூன்று நாட்களும் 
அறிவின் ததாற்றமான இலக்குமி தாயின் 
ஆட்சிக்காலம். இதில் இறறவன் 
ஆன்மாக்களுக்குத் தனு, கரண, புவனப் 
தபாகங்கறளக் பகாடுக்கும் முறறறய 

அறிகின்றான். 

 

  இறுதி மூன்று நாட்களும் ஆக்கப் 
பபருக்கின் ததாற்றமான சரசுவதித் தாயின் 
ஆட்சிக்காலம். இதில் இறறவன் முன் அறிந் 
தவாறு அருள் வழங்குகின்றான் என்பது 
சிவாகமத்தின் உள்ளுறறயாகும். 

 

  நவராத்திரியில் துர்க்காததவி மகிசாசுர 

னுடன் எட்டு நாள்கள் தபார் பசய்து 
ஒன்பதாம் நாள் தபாரின்தபாது மகிசாசு 
ரறன வதம் பசய்தாள் என்றும் இது 
நவமியில் நிகழ்ந்ததாகவும் மறுநாள் தசமி 
யில் ததவர்கள் பவற்றிறய ஆயுதப் பூறச 
பசய்து பகாண்டாடியபடியால், விசயதசமி 
என்றும் வழங்கலாயிற்று என்று பசால்வது 
உண்டு.  

 இத்தறன பதான்றமயான சிறப்பு வாய்ந்த 
இந்த விழாவிறனத் பதாடங்கி றவப்பதில் 
பபருமகிழ்ச்சி அறடகிதறன். 
 
 நன்றி.  வணக்கம்.  

53 
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  மறறந்த மாபபரும் நடிக மாமணி பசௌமித்ரா சாட்டர்ஜி வங்காளத் 

திறரயுலகின் இமயமாக முடிசூடா மன்னராக விளங்கித் தனது 85 ஆம் 
வயதில் பசன்ற நவம்பர் 15ஆம் தததி, நாற்பது நாள்களாக உடல் நலம் 
குன்றியிருந்து பகால்கத்தா எல்.சி.ஊ மருத்துவமறனயில் தசர்க்கப்பட்டு 
இறுதிப் தபாரில் பகாடிய பகாதரானா தீநுண்மியின் கடும்பிடியில் 
காலமானார். வங்காளத்திறர உலகின் தபரிழப்பாக இது கருதப்படுகிறது. 
சத்யஜித்தர மிரிநால்சன், தபன்சின்ஹா மற்றும் தருண் மஜூம்தார் தபான்ற இயக்குநர் 

திலகங்களின் படங்களில் நடித்தும் திறரப்படங்கள் உலக அளவில் தபசும்படி பசய்த பபரும்பழ 
நடிகர் அவர் . 
 
  தான் தநாய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவமறன பசல்வதற்கு பத்து நாள்களுக்கு முன் வறர 
படப்பிடிப்புக் கூடங்களிதலதய காலம் கழித்து வந்தவர். அக்தடாபர் 1 ஆம் தததி அவர் அபிஜன் 
என்னும் சின்னத்திறரக்கான படத்தில் கூட நடித்து விட்டு வந்தவர். தமற்கு வங்க முதலறமச்சர் 
மம்தா பானர்ஜி அம்றமயார் அவரின் மறறவுச் பசய்தி தகட்டு வரலாற்றுப் புகழ் வாய்ந்த ஒரு 
நடிப்பின் பபாற்கலசத்றதத் தங்கள் மாநிலம் இழந்துவிட்டதாகக் கூறினார். இந்தக் 

கறலத்திலகத்திற்கு அரசு தபார்ப்பறடயின் அணி வணக்கத்ததாடு   அடக்கம் பசய்யவும் 
ஏற்பாடு பசய்தார். கறலக்காக மட்டுமின்றி சமூகத் பதாண்டிலும் அவர் உயர்ந்து நின்றவர் ஆவார்.  
 
  இயக்குநர் நடிறக அபர்ணா பசன் பசௌமித்ரா எங்களுக்பகல்லாம் வழிகாட்டியாகவும் 
உறவினர் தபான்றும் உலவி வந்தவர் எனப் புகழாரம் சூட்டினார். ஷர்மிளா டாகூருடன் அவர் சத்ய 
ஜித்தரயின் திறரப்படங்கள் பலவற்றில் தசர்ந்து நடித்துள்ளார். சத்யஜித்தரயின் மிக பநருங்கிய 
நண்பராக விளங்கி அவருறடய 14 படங்களில் நடித்தவர். அப்பு பசன்சார் முதல் அறனத்து 

அப்பு வரிறசப்படங்களில் நடித்து அகில உலறகயும் வியக்க றவத்தவர்.  
 
  திறரப்படங்களில் மட்டுமின்றி நாடக உலகிலும் தன் பபயறர நிறலநாட்டியவர். சத்யஜித்தர 
அவர்களின் துப்பறியும் கறதகளில் கூடச் பசௌமித்ரா அவர்கறளதய சயனார் பகல்லர் மற்றும் 
தஜாய்பாபா சலூநாத் (1971 மற்றும் 1979 ஆகிய ஆண்டுகளில்) படங்களில் நடித்து வந்தவர். 
1955இல் சத்யஜித்தரயின் "பததர் பாஞ்சாலி"  தான் என்றனத் திறரப்பட உலகிற்கு 
வரவறழத்தபதனவும் நடிப்பின் நுணுக்கங்கறள அறிந்ததாகவும் உணர்வுப் பபருக்காகப் தபசும் 
எளிறமயான மிகத் திறறமயான இந்த திறரயுலக தமறத தாதா சாகிப் பால்தக விருது மற்றும் 

பத்ம பூஷன் விருது பபற்றவர். 
 
  இந்தித் திறரயுலகம் இவறரப் பயன் பகாள்ளாமல்  விட்டது பாலிவுட்டுக்குத் தான் இழப்பு 
எனப் பலர்  எழுதுவதுண்டு.பிபரஞ்சு நாட்டின் மிகப்பபரிய விருதான "ஆர்டர் டி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் 
பலட்டர்ஸ்" என்ற பட்டம் பகாடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியர். பசவாலியர் விருறதயும் பபற்றார். பல 
முறற சிறந்த நடிகர் விருறதயும் பபற்றவர். அவறரப்பற்றிய பூலூ( திறறம ) என்ற திறரப்படம் 
அவரின் பபரும் புகழிறன என்றும் தபாற்றும்  காலப்பபட்டகமாகக் கருதலாம்.  

ஆசிரியம் ! 

நடிக மாமணி! 
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பண்டித நநருவும் பண்னைத்தமிழும் 

மூதறிஞர் நீ.கந்தசாமிப் பிள்னை 

  தநருப் பபருமகனார் ஒவ்பவான்றாக 

எடுத்துப்பார்த்தார், நான் ஒவ்பவான்றின் 

விவரங்கறளயும் நாங்கள் எழுதியுள்ள 

கடிதங்களின் அளவு, நிறற 

முதலியவற்றறயும் அதற்குச் பசலவா 

னறமயின் அளறவயும் கூட விடாமல் 

பசான்தனன். "ஏததா இலக்கியப்பணி 

என்று என்னிடம் கூறினீர்கள். இறதப் 

பார்க்கும்தபாது ஏததா அறிவியல் பணியாயி 

ருக்கின்றதத" என்றார். ஆம் இரண்டும் 

ஒன்றுக்பகான்று துறணயாக இருப்பது 

தாதன உண்றமயான பயன் தரும் என 

அறமதியாக விறடயளித்ததன்.   

 

  மிகவும் முறறயாகச் பசய்து பகாண்டி 

ருக்கின்றாய் என்று கூறி எவ்வளவு 

பசாற்கள் தமிழ் பமாழியில் இருக்கின்றன ? 

என்றார். நான் சங்ககாலத் தமிழில் 

3,03,373 (மூன்று லட்சத்து மூவாயிரத்து 

முந்நூற்று எழுபத்து மூன்று பசாற்கள் 

இருக்கின்றன என்தறன். மிகவும் 

கணக்காகச் பசால்லுகின்றீர்கள், முறறயாக 

தவறலகறளச் பசய்து வருகின்றபடியால் 

தான் இவ்வளவு பதளிவாகக் கூறுவதற்கு 

எளிதாக இருக்கின்றது எனச் சிறிது 

முகமலர்ச்சியுடன் பசால்லிவிட்டு நல்லது 

ஆங்கில பமாழியில் எத்தறன பசாற்களி 

ருக்கின்றன என்பது பதரியுமா?' என்று 

  1928 ஆம் வருடம் ஏறக்குறறய 5,05,190 

(ஐந்து லட்சம்) பசாற்கள் இருந்தன. 

இப்தபாது சிறிது கூடியிருக்கக்கூடும் என்தறன்.  

1928 ஆம் வருடம் என்ன கணக்கு? என்றார். 

ஆகஸ்தபார்டு பல்கறலக்கழக ஆங்கிலப் 

தபரகராதி முற்றுப் பபற்ற ஆண்டு என்பறத 

மனதில் றவத்துக் பகாண்டு பசால்கின்தறன் 

என்தறன்.  

 

  அவ்வாறாயின் அப்தபரகராதியில் எவ்வாறு 

ஈடுபாடு பகாண்டீர்கள் என்றார். நான் 

உடதன அகராதித்துறறயில் தவறல 

பசய்யும் எவரும் அப்தபாகராதிறய பதரிந்து 

பகாள்ளாமலிருக்க முடியுமா ? பசன்ற 50 

ஆண்டுகளாகதவ அப்தபரகராதிறய ஒரு 

பதய்வமாக வணங்கி வருகிறவன் யான்  

என்று பசால்லிக்பகாண்தட பசன்ற 20 

ஆண்டுகளின் இந்திய அரசியல் வரலாற் 

றறத் பதாகுத்துக் பகாடுத்தார். 

 

 

வளரும்... 

3 

சங்கத்தேிழ் 3,03,373 சசாற்கள் 
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தைோம்பித் திரிதயல் 

SLOTH NOT  

 ال تكسل

不懶惰 

യോഗയ്നെനന്ു പുകഴുും വിധും ജീവികക്ുക 

बकेार रहकर आलसी न बनें | 

ప్రయత్నం చెయ్యక సోమరితనంగా తిరుగకు  

ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ದಂಡವಾಗಿ ಸುತ್ತಬೇಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆత్తిఛూడి | ಆಭೂಡಿ 

 

கணபதி ராயன் -- அவனிரு 

காறலப் பிடித் திடுதவாம் 

குணமுயர்ந் திடதவ -- விடுதறல 

கூடி மகிழ்ந் திடதவ ! 

ஏழு கைலுக்கு அப்பால்! 

53 
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அவ்வப்ப ோது! 

முனைவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயர்ப்புத்துசை 
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பாராட்டும் நாள் இந்த நாதள!  

  ‘பனி சுமந்த தமகங்கள்' என்னும்  கவிறத பமாழி பபயர்ப்பு நூல் தகிதா பதிப்பகத்தின் முதல் 

பமாழிபபயர்ப்பு நூல். கவிஞர் பீர் ஒலி அவர்கள் எழுதிய 'THE VISION ' என்னும் ஆங்கில கவிறதத் 

பதாகுப்பு,(1981 ல் பவளியிடப்பட்ட நூல்) 32 வருடங்கள் கழித்து தபராசிரியர் மணிவண்ணன் 

தமிழில் பமாழிபபயர்த்துள்ளார்.... என்னுறடய மதிப்புறர 
 

  கற்பறனகளும் கவிறதகளும் காட்டாறாகப் பபருகிவரும் மலர்ச்சிக் காலமாக இந்தக் காலம் 

மிளிர்கிறது. றகயில் கரித்துண்டு கிறடத்தவுடன் மழறலப் பிள்றளகள் தகாடுகறளயும் 

தகாலங்கறளயும் வறரவது தபால, இறளஞர்கள் தாம் பபற்ற கல்விச் சிந்தறனதயாடு கற்பறனயும் 

கலந்து கவிறதகறள ஆயிரம் பூக்களாக மலர்ந்து மணம் பரப்பச் பசய்து வருகிறார்கள். 
 

  திரு. முகமது ஆதாம் பீர்ஒலி கவிறத நூல்கறளப் புறனவதில் கவியரசராக விளங்குகிறார். 

பார்றவ என்ற தறலப்பில் கவிஞர் பீர்ஒலி வறரந்த நூலின் ஆங்கில பமாழியாக்கமாக நண்பர் 

மணிவண்ணன் தம் ஆங்கிலப் புலறமதயாடு கவிறதகறள பமாழியாக்கம் பசய்திருப்பறத மகிழ்ந்து 

பாராட்டுகிதறன். 
 

  கவிறதயின் கருப்பபாருள் மாறாமல் ஆங்கிலத்தில் உள்ள பபாருளுக்தகற்றவாறு தமிழில் கவிறத 

புறனவது ததர்ந்த கறலயாகும். கருத்துக்தகற்ப பமாழிபபயர்ப்பது நண்பர் மணிவண்ணனின் 

தபாக்காகத் பதரிகிறது. (HEART LONGING – A CONCEIT DEVOID) என்ற கவிறதறய 

நம்பிக்றகயின் கரம் நாடி என்று வறரந்திருப்பது பபாருத்தமாகதவ உள்ளது. தபராசிரியர் திரு. 

மணிவண்ணன் அவர்கறள  உதறகயில் பணியாற்றும் தமிழ்ப் தபராசிரியர் என்ற அளவில்தான் 

நான் அறிதவன். முக ஏட்டில் (Facebook) அடிக்கடி நல்ல பசய்திகறள எழுதி மகிழும் நண்பர் 

மணிவண்ணதனாடு எனக்கு நட்பு உருவாகியுள்ளது.  உணர்ச்சிதான் நட்பாம் கிழறம தரும் என்ற 

திருக்குறள்தான் எனக்கு ஊக்கம் தருகிறது. தபராசிரியர் மணிவண்ணன் தமிழ்ப் புலறமதயாடு 

ஆங்கிலத் தகுதியும் பபற்றுத் தம் பணிறய அணிபபறச் பசயலாற்றி வருகிறார். உமர்கயாமின் 

கவிறதகறள இருபது தபருக்கு தமல் பமாழிபபயர்த்து இருக்கிறார்கள். என்றாலும் இன்னும் 

பிட்சிரால்டின் (Fitz Gerald) பமாழியாக்கத்றதக் கூட நிறறவு காணாதவர்கள் உள்ளனர். 

இந்நிறலயில் தமிழ்ப் தபராசிரியர் இத்தறகய பபருமிதப் பணிறய வளர்த்துக்பகாண்டு ஆங்கில 

பமாழியின் நயப்பாடுகறள தமிழுக்குச் தசர்த்து வருவறத நான் வாழ்த்தி மகிழ்கிதறன். தபராசிரியர் 

திரு. மணிவண்ணறன வாழ்த்தும்தபாது அந்தப் பாராட்டுப் பனித்துளி கவிஞர் முகம்மது ஆதாம் 

பீர்ஒலி ததாள்களிலும் படரும் என்தற கருதுகிதறன். 

 

தாபயழிற் றமிறழ, என்றன்  

தமிழரின் கவிறத தன்றன  

ஆயிரம் பமாழியிற் காண  

இப்புவி அவாவிற்  பறன்ற  

ததாயுறும் மதுவின் ஆறு  

பதாடர்ந்பதன்றன் பசவியில் வந்து 

பாயுநாள் எந்த நாதளா! 
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நிலைத்து நிற்கும் மரம்! 

முனைவர் நசாமலெ நசாமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

  பருப்பு இல்லாத கல்யாணமா? 

கிறிஸ்துமஸ் மரம் இல்லாத கிறிஸ்துமஸா?  
மரங்கறளப் பபரிதும் தபணிப் பாதுகாக்கும் 
அபமரிக்கர்கள் விரும்பி பவட்டுகின்ற ஒதர 
மரம் அதுதவ. வளரும்தபாது நிழறலயும், 
இறலகறளயும், காய்கறளயும் கனிகறளயும் 
பகாடுத்து நம்றம மகிழ்விக்கும் மரங்கள் 

ஏராளம்!  அவற்றிபலல்லாம் விதி விலக்காக, 
வளரும்தபாது இருந்தறத விட பவட்டப்பட்ட 
பிறகு அளவு கடந்த மகிழ்ச்சிறயத் தருகின்ற 
மரமாகத் திகழ்கிறது கிறிஸ்துமஸ் மரம்! 
 
 

 எஸ்தடானியா நாட்டில் 1441 ஆம் வருடம்  
முதன் முதலாக கிறிஸ்துமஸ் மரம் 
பயன்படுத்தப்பட்டதாம்.  என்றும் பசுறமயாக 
உள்ள அந்த மரங்கறள குளிர் காலத்தில் 
வீட்டிற்குள் றவத்து அவற்றின் மூலம் 

வரப்தபாகிற வசந்த காலத்றத (Spring) 
நிறனவு படுத்திக்பகாண்டார்களாம் அக் 
காலத்தவர். முக்தகாண வடிவில், பசுறமயாக, 
உள்ள கிறிஸ்துமஸ் மரத்றத நிரந்தரமான 
இதயசுவின் சின்னமாக நம்புகின்றனர் கிறித்த 
வர்கள். 
 
  “வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்தபாம்” என்பது 

தபால, “ஆளுக்கு ஒரு மரம்” என்ற கணக்கில், 
அபமரிக்க மக்கள் பதாறகக்கு ஒப்பாக, 
கிட்டத்தட்ட 33 தகாடி கிறிஸ்துமஸ் மரங்கள் 
ஆண்டு ததாறும் அபமரிக்காவில் வளர்ந்து 
பகாண்டிருக்கின்றன!  

  ஆரிகன், வாஷிங்டன், வட கதராறலனா, 
மிச்சிகன், மினிதசாட்டா மற்றும் பபன்சில் 
தவனியா மாநிலங்களில் 15,000 பண்றண 
களில் 3.5 இலட்சம் ஏக்கர்களில் கிறிஸ்துமஸ் 

மரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. ஆரிகன்  
மாநிலத்தில் மனிதர்கறள விட கிறிஸ்துமஸ் 
மரங்கதள அதிகம். அம்மாநில மக்கட் 
பதாறகறய விட கிறிஸ்துமஸ் மரங்களின் 
எண்ணிக்றக 12 மடங்கு அதிகம்!  "ஆளுக்கு 
12 மரம் வளர்ப்தபாம்" என்பதத ஆரிகனுக்கு 
பபாருத்தமாக அறமயும்.   
 

   ஆறு அடி மரம் வளர சராசரியாக ஏழு 
வருடங்களாகும்.  ஒரு மரத்றத  பவட்டிய சில 
மாதங்களில்  அந்த விவசாயி ஒன்று முதல் 
மூன்று புதிய கன்றுகறள நட்டு றவக்கிறார். 
எல்தலாரும் மரத்றத நவம்பர் மாத இறுதியில் 
வாங்குவதால், மிகக் குறுகியக் காலத்தில் 
அறுவறட பசய்து விற்பறன பசய்ய தவண்டிய 
சூழ்நிறல. பபரும் பண்றணகளில் பஹலிகாப்டர்  
 

துறணயுடன் அறுவறட மும்முரமாக 
நறடபபறும்.  
 
  அபமரிக்காவில் வீட்டிற்கு பவளிதய பல 

மரங்கள் இருப்பது இயல்பு. திசம்பர் மாதத்தில்  
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வீட்டிற்குள் மரம் றவப்பது மரபு. 78 சத 
விகித வீடுகளில் கிறிஸ்துமஸ் மரம் 
அலங்கரித்து றவக்கப்படுகிறது. ஆண்டு 
ததாறும் 3 தகாடி மரங்கள் விற்பறனயா 

கின்றன. ஒரு மரத்தின் சராசரி விறல 75 
டாலர்.  பபரும்பாலும் இயற்றக மரங்கறளப் 
பயன்படுத்தி வந்த அபமரிக்கர்கள், 
குறறந்த விறல, தபணிப் பாதுகாப்பதில் 
எளிறம, பல வருடங்களுக்கு அதத மரத்றத 
பயன்படுத்துதல் தபான்ற காரணங்களால் 
பசயற்றக மரங்கறள வாங்குகின்றனர். 
அவற்றில் 80 சத விகிதம் சீனாவில் 

தயாரிக்கப்பட்டறவ. 
 

  பசயற்றக மரங்கறள விட இயற்றக 
மரங்கதள இயற்றகக்கு உகந்தது என்ற 

தநாக்தகாடு கிறிஸ்துமசுக்குப் பிறகு 
மரங்கறள குறிப்பிட்ட இடங்களில் பபற்றுக் 
பகாண்டு அதன் பகுதிகறள மண்ணின் 
ஈரத்றதக் காக்கவும் (mulch) பறறவகள் 
கூடு கட்டவும் பயன்படுத்துகின்றனர். 
 

  1853 முதல் பவள்றள மாளிறகயில் 
கிறிஸ்துமஸ் மரம் அலங்கரிக்கப்பட்டு 
றவக்கப்படுகின்றது. அங்கு மின்சாரம் 
இல்லாத காலத்தில், பமழுகுவர்த்திகறள 
றவத்து அலங்கரித்தனர். மரங்கள் பவட்டப் 
படுவறத எதிர்த்த அதிபர் படடி ரூசுபவல்ட் 

பவள்றள மாளிறகயில் கிறிஸ்துமஸ் மரம் 
றவப்பறத 1903-இல் தறட பசய்தார்.  
அதிபரின் தறடறய அவருறடய மகதன 
மீறி, ஒரு சிறிய மரத்றத பவள்றள 
மாளிறகயில் றவத்து அப்பாறவயும் 
நாட்றடயும் வியப்பூட்டினார்!   1966 முதல் 
ததசிய கிறிஸ்துமஸ் மரச் சங்கத்தின் 
தபாட்டியில் பவற்றிபபறும் மரம் அதிபரின் 

மறனவிக்கு பரிசாகக் பகாடுக்கப்பட்டு 
பவள்றள மாளிறகயின் "Blue Room"இல் 
பார்றவக்கு றவக்கப்படுகிறது.  
 
  உலகின் வணிகத் தறலநகரான நியூ 
யார்கின் பமன்ஹாட்டன் தீவில் இராக்பக 
பபல்லர் றமயத்தில் ஆண்டுததாறும்  றவக்கப் 

படும் கிறிஸ்துமஸ் மரதம அபமரிக் காவின் 
மிகவும் புகழ்ப் பபற்ற கிறிஸ்துமஸ் மரமாகும். 
ஒவ்பவாரு கிறிஸ்துமஸ் பண்டிறக காலத்திலும் 
12 தகாடிக்கும் அதிகமாதனார் இந்த மரத்றதக் 

கண்டு களிக்க உலபகங்கிலு மிருந்து 
வருகின்றனர். 
 
 
 
 
 
 

 
 
  நூறு அடி வறர உயரம், பல வண்ணங்களில் 
50,000 சிறு விளக்குகள், மரத்தின் உச்சியில் 
உள்ள நட்சத்திர வடிவத்தில் 30 இலட்சம் 
படிகங்கள், இரறவப் பகலாக்கக் கூடிய 
அளவிற்கு ஒளிச்சக்தி - இறவயறனத்தும் 
அம்மரத்தின் தனிச் சிறப்புகளாகும். பண்டிறக 

காலத்திற்குப் பிறகு இராக்பகபபல்லர் மரம் 
"Habitat For Humanities" அறமப்பின் 
ஏறழகளுக்கான வீடு கட்டும் திட்டத்திற்கு 

நன்பகாறடயாகப் வழங்கப்படுவது அபமரிக் 
காவின் ஈறக மனப்பான்றமறய பவளிப்படுத் 
துகிறது. 
 
  மதங்களுக்கு அப்பால், பசுறம, கருறண, 
ஈறக, அன்பு, மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றற ஆண்டு 

ததாறும் நிறனவூட்டும் மரமாக கிறிஸ்துமஸ் 
மரம் அபமரிக்க வாழ்வில் நிறலத்து விட்டது.        
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  முத்தமிழ்ப் புலறம வித்தகராய இளங்தகா 

அடிகட்குரிய நலங்கபலல்லாம், மும்பமாழிப் 

புலறமச் பசம்மலராகிய நம் ஆசிரிய 

அடிகட்கும் உண்படன நம்மதனார் 

உளந்பதளிந்துணர்தற்கு இஃபதாரு சான்று 

தபாலும்!  தமிழ்ப் பபரியார், திரு.வி.க. 

அவர்கள் 'மனித வாழ்க்றகயும் காந்தியடி 

களும்' எனத் தம்நூல் ஒன்றற்குத் தறலப்பு 

அறமத்துக் பகாண்டதும், ஆளுறட 

யடிகள், பட்டினத்தடிகள், தசக்கிழார் 

அடிகள், இராமலிங்க அடிகள், ஞானியார் 

அடிகள் என்றிங்ஙனபமல்லாம் தமிழகம் 

வழங்கத் தறலப்பட்டதும் நம் அடிகளாறரப் 

பின்பற்றிதய ஆகும்.  

அடிகளின் பபயரும் அதன் விறளவும் 

  மகப்தபறு இன்றமயான் மிகப் பபரிதும் 

வருந்திப் பன்பனடுநாள் தவங்கிடந்து, 

பின்னர் நாறகயினின்றும் திருக்கழுக் 

குன்றம் தபாந்து, அச்பசல்வன் திருவரு 

ளால் பபற்பறடுத்தறம பற்றித் தாய் 

தந்றதயர் அடிகட்குக் குழவிப் பருவத்தத 

'தவதாசலம்' என்று பபயரிட்டனர்.  

  அது பின்னர் துறவுநிறல புகுந்து 

நின்றவழிச் 'சுவாமி தவதாசலம்' என வழங்க 

லுற்றது.  தமிழ் பமாழியின் மீது பகாண்ட 

பற்றுக் காரணமாகவும், தனித்தமிழியக்கக்  

 உலகத்தமிழ் | 09.12.2020 

கிளர்ச்சியில் உள்ளத்துணர்ச்சி மிக 

தமாதலாங்கி நின்றதனாலும், அடிகளார் 

'மறறமறல அடிகள்' எனத் தம் பபயறர மாற்றி 

அறமத்துக் பகாண்டனர்.  அதறனத் 

தழுவிதய யன்தறா சூரிய நாராயண சாத்தியார் 

பரிதிமாற் கறலஞராயினர்.  சந்ததாஷன் 

மகிழ்நன் என மாறினர்.  பாலசுந்தரம்பிள்றள 

இளவழகனார் எனவும், பாலசுப்பிரமணியனார் 

இளமுருகனார் எனவும், 

இராசாக்கண்ணு அரசங்கண் 

ணனார் எனவும் வடபமாழித் 

பதாடர்ப் பபயர் ஒழித்துத் 

தமிழ் வடிவப் பபயர் 

அறமத்துக் பகாண்டர்.  

  கலியாணசுந்தரம், தசாம 

சுந்தரம், சண்முக சுந்தரம், மீனாட்சிசுந்தரம் 

என்னும் வடபமாழிப் பபயர்கள், முறறதய 

மணவழகன், மதியழகன், அறுமுக அழகன், 

கயற்கண்ணி கவினன் எனவும், நடராசன், 

சுந்தரராசன் என்பன, ஆடலரசு, அழகரசு 

எனவும், இரத்தின சபாபதி, சபாபதி என்பன 

மணிமன்றவாணன், அம்பலவாணன் எனவும் 

வழங்குவவவாயின. 

 

 

வளரும்... 

 

மலைமலை அடிகளோர் மோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகநவள் 4 
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பேன் துளி! 

 

  திரு. ஆலன் சுவிட் பிறப்பு 1908 - இறப்பு 2010. இவர் 82 

ஆண்டுகள் ஒதர மகிழுந்றதச் பசாந்தமாக றவத்து ஓட்டி வந்தார். 82 

ஆண்டுகளாக ஒதர காறர றவத்திருப்பறத உங்களால் கற்பறன 

பசய்து பார்க்க முடிகிறதா ? திரு. ஆலன் சுவிட் (ஸ்பிரிங்ஃபீல்ட், 

மசாசூபசட்ஸ்) இந்த 1928 தரால்ஸ் ராய்ஸ் பிக்காடில்லி - பி1 

தராட்ஸ்டறரத்  தனது தந்றதயிடமிருந்து 1928 இல் பட்டம் 

பபற்றதற்கான பரிசாக புத்தம் புதியதாகப் பபற்றார். அவர் 102ஆவது வயதில் தான் இறக்கும் வறர 

அக்காறர அவதர ஓட்டிச் பசன்றார். அவரது மரணத்திற்குப் பின்னர் அது ஸ்பிரிங் பீல்டு 

அருங்காட்சியகத்திற்கு நன்பகாறடயாக வழங்கப்பட்டது. இந்த கார் 1,070,000 றமல்கள் ஓடியது. 

இது இன்னும் சிறப்பாக அழகுடன் இருப்பதுடன் சுவிசு கடிகாரத்றதப் தபால எந்த தவகத்திலும் 

ஓறச சிறிதுமின்றி ஓடுகிறது. 82 ஆண்டுகளில் 1,070,000 றமல்கள் (1,712,000 கிதலாமீட்டர் ) 

ஓடியிருந்த கார் இயங்கும் நிறலயில் இருந்தது - இது ஆண்டுக்கு சுமார் 13,048 றமல்கள், அதாவது 

மாதத்திற்கு 1087 றமல்களுக்குச் சமம்! அது முன்பனாரு காலத்தின் ஆங்கிதலய 

பதாழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்டது ! 

மதன்துளி –1 

மதன்துளி - 2 
 

சுருக்கப் பபயர்ச்சுறவ ( டாடா சுதமா )  

  டாடா சுதமா எனப் பபயரிடப்பட்டது ஏபனன்று பதரியுமா ? 
ஜப்பானிய மற்தபாருக்கும் இப்பபயருக்கும் எவ்விதத் பதாடர் 
பும்  இல்றல. டாடா தமாட்டார்சின் உயரதிகாரிகள் அன்றாடம் 
ஒன்றாகச் தசர்ந்திருந்து மதிய உணவு உட்பகாள்வது வழக்கம். 
ஆனால் திரு.சுமந்த் தமால்தகாகர் தனது காறர எடுத்துக் 
பகாண்டு, மதிய உணவு தவறளயில் பவளிதய பசன்றுவிட்டு  உணவு இறடதவறள முடிந்தவுடன் 
திரும்பி வருவறத அவர்கள் கவனித்தனர். 
 

  டாடாவின் சில விற்பறனயாளர்களால் அவருக்கு ஐமீன் உயர் உணவகத்தில் மதிய உணவு 
வழங்கப்பட்டதாகக்  கூறப்பட்டது. ஒரு நாள் மதிய உணவு இறடதவறளயில், அலுவலர் சிலர் 
அவறரப் பின்பதாடர்ந்ததபாது, அவர் தனது காறர ஒரு பநடுஞ்சாறல உணவகத்தில் நிறுத்தி, 
உணவிறனப் பபற்று, அவ்வுணவகத்தில் உண்டு பகாண்டிருந்த லாரி ஓட்டுநர்களுடன் அமர்ந்து 
உணவருந்தியறதக் கண்டு அவர்கள் வியந்தனர். டாடா லாரியில் எது நல்லது, எது பகட்டது 
என்பறதக் குறித்துக்பகாண்டு, தனது அலுவலகத்திற்கு வந்து, ஓட்டுநர்களின் அனுபவங்கறளக் 
பகாண்டு அவற்றற தமம்படுத்துவார். 
 

  இதுதவ டாடா வாகனங்கறள தமம்படுத்துவதில் திரு.சுமந்த் தமால்தகாகரின் தபரார்வமாகத் 
திகழ்ந்தது.  டாடா சுதமா - எந்தபவாரு நிறுவனமும் அதன் நிர்வாகிக்குச் பசலுத்தும் மிகப்பபரிய 
நிறுவன அஞ்சலி என்தற கூறலாம். நிறுவனத்தின் பபயரான சுதமா என்பதில், சு ( SU ) என்பது 
சுமந்றதயும், தமா( MO ) என்பது தமால்தகாகர் என்பறதயும் குறிக்கிறது !.  

 சுதமா என்பது அறனத்துத் பதாழில்முறனதவாருக்கும் பசய்யும் பதாழிதல பதய்வம்  என்பதற்கான 
ஒரு நிறலயான எடுத்துக்காட்டாகும்.  
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அகராதிகள் : இருபமாழி, மும்பமாழி 

பிபரஞ்சு - தமிழ் - ஆங்கிலம் 

 

7. Vocabulaire thématique : tamoul - 

anglais 

பபாருள் வழி பசால்லகராதி தமிழ்-ஆங்கிலம் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 2008 

பதிப்பகம் : Gnana 

 

8. Thematic Vocabulary : English – 

French 

பபாருள் வழி பசால்லகராதி ஆங்கிலம்-
பிபரஞ்சு 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 2008 

பதிப்பகம் : Gnana 

 

9. Vocabulaire thématique : anglais - 

tamil 

பபாருள் வழி பசால்லகராதி ஆங்கிலம்-தமிழ் 
ஆசிரியர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 2008 

பதிப்பகம் : Gnana 

10. Dictionnaire de poche : français - 

tamoul, tamoul - français 

றகயகராதி 

பிபரஞ்சு-தமிழ், 

ஆசிரியர் : ப.சண்முகசுந்தரம் 

ஆண்டு : 2010 

பதிப்பகம் : Amutha 

 

11. Vocabulaire thématique : tamoul - 

français 

பபாருள்வழி பசால்லகராதி  

தமிழ்-பிபரஞ்சு 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 2010 

பதிப்பகம் : L’Ophrys 

 

12. Vocabulaire thématique : fran-

çais - tamoul 

பபாருள்வழி பசால்லகராதி  

தமிழ்-பிபரஞ்சு 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதானந்தம் 

ஆண்டு : 2010 

பதிப்பகம் : L’Ophrys 

வளரும்... 

பிரோன்சு நோட்டில் ேமிழ் மமோழியின் வளர்ச்சி! 

நபராசிரியர் சச்சிதாைந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   

16 
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 திருவருட் ோ முேலைந்து திருமுலைகள் ! 

உனரநவந்தர் ஔனவ துனரசாமி 

  அருள்துறறயில் அகத்துறறப்பாடல்கள் சிறப் 

பிடம் பபற்றன.  இறறவறன உள்ளங்கவர் 

கள்வன் என்றார் ஞானசம்பந்தர்.  இக்கருத்தி 

றனதய நாடகப் பாங்கினில் பாடுகின்றார் 

வள்ளலார். 
 

தசலும் புனலும்  அகழ் ஏற்றித்  யாகப்பபருமானார் 

 பாலும் ததனும் கலந்தபதனப் பவனிவந்தார் 

என்றனர் 

 சாலப்பசித்தார்தபார் மனம் தாவிஅவர்முன் 

பசன்றது 

 எழு முடியாதவரழறக என்பனன்றுறரப்பது ஏந் 

றழதய 

 தாறய மறந்ததன் அன்றியும் என்தறனயும் 

மறந்ததன் தனிப்பட்தடன் 

  என்ததாழி என்னடி நான் இச்றச மயமாய் 

நின்றதுதவ 

 மருவும் நமது மனம் கவர்ந்து. 

       திரும்பிப் பாராது ஓடுகின்றார். 

 காறல மலர்ந்த கமலம்தபால் 

  கவின்பசய் முகத்தார் கண்ணுதலார் 

 தசாறல மலர்ந்த ஒற்றியினார் 

  தசாகந் தீர்க்க வந் லதர 

 மாறல மலர்ந்த றமயல் தநாய் 

  வசந்தம் அதனால் வளர்ந்தறததய 

 தசறல விழியாய் என்னடி நான் 

  பசய்வபதான்றும் பதரிந் திலதன 
 

எனவரும் பகுதிகள் நிறனக்கும்பதாறும் 

இனிப்பன. 
 

 ஊரும் இல்லார் ஏற்றிறவத்தார் 
  உறபவான் றில்லார் பறகஇல்லார் 
 யாரும் இல்லார் மகதன நீ 
  ஏதுக் கவறர விறழந்தறனதய 

எனவும், 

 உருக்கும் பநருப்பாம் அவர்வடிவம் 

  உனக்கும் அவர்க்கும் உறவாதம 

 இருக்க மயல்பகாண் படது பபறுவாய் 

  ஏறழ யடி நீ என் மகதள 

 

எனவும் பசவிலி கூற, 

 

  உலக மறனயாய் புறங்காட்டில் தசர்ந்து 

நடித்தார் ஆனாலும் 

 கலக விழியாய் நான் அவர்தமல் காதல் 

ஒழிதயன் கனவினுதம 

 

என்று காதற்சிறப்புக் குறறயாத மாண்பிறனப் 

தபசுகின்றாள். 

 

  நான்காம்  திருமுறற எளிவந்து நடந்த  

திருவடிப் பபருறமகறளக் கூறும் பகுதிகள் 

நிறனத்தற்கினியன.   

  இறறவனுறடய  திருவடிகள் ஞான வடிவ 

மாகவும் தத்துவ வண்ணமாகவும் தபசப்படும் 

ஆயினும் உலகியலிலும் ஆற்தறன் எம் ஐயா 

என்று ஆற்றவல்லாறர அறடகின்ற பபாழுது 

அவர்தம் அடிகளில் விழுந்து வணங்குவதத 

மரபு. 

 

 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   

22 
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 ோரதியின் கவிலேக் கலை சிை 
கருத்துகள்... ! 

ைாக்ைர் அலெக்சாந்த எம். துப்யான்ஸ்கி 

  இருபதாம் நாற்றாண்டின் இறணயற்ற 

இந்தியக் கவிஞர்களில் ஒருவரான சுப்பிர 

மணிய பாரதி தசாவியத், நாட்டில் நன்கு 

பிரபலமானவர், தாயகத்தின் விடுதறலப் 

தபாராட்டத்தில் பங்கு பகாண்ட இந்த 

இந்தியத் தவப் புதல்வரின் கவிறதகள் 

பலவும் தசாவியத் மக்களின் இதயங்கறளக் 

கவர்ந்துள்ளன. இவரது கவிறதகளும், 

பாடல்களும் ரஷ்ய பமாழியில் பமாழிபபயர்க் 

கப்பட்டு நூல்களாக பவளிவந்து, தசாவியத் 

நாட்டில் நன்கு  பிரபலமாகியுள்ளன. என்றா 

லும், முறறயான இலக்கிய 

ஆராய்ச்சி தநாக்கிலிருந்து 

பார்த்தால், தசாவியத் 

அறிஞர்கள் இனிதமல்தான் 

பாரதிறய இனம் கண்டு 

பிடித்தாக தவண்டும் என்று 

கூறலாம்.  

  அவரது வாழ்வும் பசயல்களும் பறடப்பு 

களும் பல சுறவயான பிரச்சறனகறள 

எழுப்புகின்றன; இந்தப் பிரச்சறனகறளப் 

பிரத்திதயகமாகவும் அடிப்பறடயாகவும் 

ஆராய்வது நல்லது பயன்மிக்கதாகதவ 

விளங்கும்.   ஏபனனில் நாம் பாரதியின் 

பணியிறன நன்கு பதரிந்து பகாள்வததாடு 

மட்டுமில்லாமல் இந்திய ததச விடுதறலப் 

தபாராட்டத்தில் பாரதியாரின் இலக்கியப்  

பறடப்புகள் வகித்த பாத்திரத்றதயும் 

நன்கு மதிப்பீட்டாக தவண்டும்.   

  இது விஷயத்தில் மிகவும் முக்கியமான 

ததறவகளில் வழி வழி வந்த இந்தியச் 

சிந்தறனயின் மாபபரும் சீர்திருத்த வாதி 

களாகவும், ஏறத்தாழ பாரதியின் மீதும் 

பசல்வாக்றகச் பசலுத்தி வந்தவர்களாகவும் 

விளங்கிய சுவாமி விதவகானந்தர், அரவிந்த 

தகாஷ், பாலகங்காதர திலகர், மகாத்மா 

காந்தி தபான்ற புதிய 

சகாப்தத்தின் மாபபரும் 

இந்தியச் சிந்தறனயாளர் 

களின் கருத்துகளுக்கும், 

பாரதியின் கருத்துக ளுக் 

கும் இறடயிலான பரஸ்பர 

உறறவ மதிப்பிடுவதும் ஒன்றாகும். 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   
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 கோர்த்திலக விளக்கீடு! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகநவள் 

முன்னுறர 

  ஒரு நாட்டின் நாகரிகம் பண்பாடு 

என்பனவற்றற உணர்தற்கு, அந்நாட்டு 

மக்களாற் பபரிதும் பகாண்டாடப்பபறும் 

விழாக்கள் பபரிதும் துறண பசய்வன ஆகும். 

'நாகரிகம் பபற்ற ஒரு சமுதாயம் உண்றம, 

அழகு, அருஞ்பசயல், கறலத்திறன், அறமதி 

நலம் ஆகிய ஐந்து பண்புகறளச் சிறப்புறக் 

காட்டித் திகழும்' என அறிஞர் ஒருவர் 

குறிப்பிட்டார். ( "A civilized sociely exhib-

its the five qualities of Truth, Beauty, 

Adventure, Art and Peace." -- Adven-

tures in Ideas, A. N. Write lead.) அவர் 

குறிப்பிட்ட ஐந்ததனாடு, ஆறாவதாக நாம் 

திருவிழாக்கறளயும்  ( Festivals ) கூடச் 

தசர்த்துக் பகாள்ளுதல் பபாருந்தும். 

  திருவிழாக்கள் நாட்டு மக்களின் இன்ப 

வாழ்றவயும், பசல்வச் பசழிப்றபயும், கறலயு 

ணர்வுகறளயும், இனிய பழக்க வழக்கங் 

கறளயும் நன்கினிது உணர்த்த வல்லன 

வாகும். விழாக்கள் மக்களிறடயில் 

அன்றபயும் ஒற்றுறமறயயும் வளர்க்கின்றன; 

துன்பமும் கவறலயும் தபாக்கி, இன்பமும் 

உவறகயும் அளிக்கின்றன. 

  விழா சாறு சிறப்பு என்பன ஒரு ஒன்று 

பபாருட்பசாற்கள். மக்கள் அன்புடன் கூடி  

 

 

 

 

 

 

 

விறழவுடன் பகாண்டாடுவது விழா; 

வாழ்க்றகயில் இன்பங்கனிந்த பழச்சாறு 

எனலாம்படி பயன் நிரம்பி விளங்குவன 

சாறு; சுறவயிலாப் தபறத மனித 

வாழ்வுக்கு ஓரளதவனும் சுறவயூட்டி 

இனிறம பபருக்கிச் சிறப்றபயளிக்கும் 

நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பு எனப்படும். 

சங்ககால விழாக்கள் சில 

  சங்க நூல்களில் "விழவுமலி மூதூர்"        

"சாறயர் மூதூர்" என்னும் பதாடர்கள் பல 

விடத்தும் பயின்று வருதலின், பண்றடத் 

தமிழ் நாட்டில் பல தவறு விழாக்கள் 

நிகழ்ந்து வந்தறம யுணரப்படும்.  

  இறறயனார் களவியல் உறரயில் ஆசிரியர் 

நக்கீரர், பண்றட நாளில் தமிழகத்தில் 

நறடபபற்று வந்த பபருவிழாக்கள் என 

மதுறர ஆவணி அவிட்டம், உறறயூர்ப் 

பங்குனி உத்திரம், கருவூர் உள்ளி விழா 

என்பனவற்றறக் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   

1 
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  தேிழ்நாட்டில் தேிழ் ைளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்ைலர்களுக்கு அைர்களின் தேிழ்த் சதாண்டிவனப் 

சபருவேப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் ைவகயில் ைழங்குதல். (ைிருதுத் சதாவக ரூ. 25,000/- ேற்றும் தகுதியுவர 

ைழங்கப்படும். ோைட்டத்திற்கு ஒருைர் வீதம் 32 மபருக்கு ைழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2015 திரு.மெகதா  

2 2016 திரு.ப.முத்துக்குமாைசாமி  

3 2017 முமனவர் ப.சுப்பிைமணியன்  

4 2018 திரு.க.சுப்மபயா  

5 2019 மம.அப்துல் சைாம் 

 

தமிழ்ச் லசம்மல் விருது 

ேமிழக அரசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   

இைாமோதபுைம் மாவட்ைம் 

XXII 
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Then, to wave of the fishy odours,  

the long sepals of screwpine unbelt the inner  

to diffuse redolence ravishing;  

fenced in that  

screwpine shrubs beneath the shade of Calophyl-

lum,  

upon a picturesque screen enveloped , cano-

pied           

170 

 

Cot-dais, with ivory supports, stands slim waist  

Vasanthamaalai from whose arms, takes  

long eyed  Maadavi a choice yaazh to pluck  

and with doting Kovalan dal-

lies!                                

174 

 

 

 

 

 

Venpaa 

 

From white within screwpine sleepy bees 

blue blow honey, and pollen night to morn for 

Sun-Car to view from Orient.  

 

 

 

To Continue... 

Pukar Canto - 6 
 
Coastal Carousal:  
 
Sea-bathing Fest 
   
 
Many a danseuse and many a songstress, all 

throng.  

Their veils, mantles, screens, and clovers show 

all over. 

Sky high famed Karikaala's Pukaar celebrates  

the day of fresh water fest; on the opening, in 

multifarious  

apparels, in costumes varied in pa-

rades,                               

160 

 

All in ecstasy confluence. Cauvery dashes  

into seashore estuarial 

coast of Pukaar  

outright housefull, with all four classes  

in ample strength ingather and voice the glamour  

of  the pink moon in ceaseless reso-

nance!                            

165 

 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   

 

சிைப் திகோரம் - ஆங்கிைம் ! 

நபராசிரியர் சி.அ.சங்கரநாராயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர,்  தமிழக அரசு 22 
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குழந்லே இைக்கியம் ! 

முனைவர் நதவி நாச்சியப்பன் 

இவர்கள் வாழ்றவ அறிந்துபகாள் 
இதயத்திற்குள் பதித்துக் பகாள்" 
 

என்று சான்தறார்களின் பபயறரயும் சாதறன 

கறளயும் தகாடிட்டுக் காட்டும் கவிஞர், குழந் 

றதகளின் ஆர்வத்றதத் தூண்டி, அச்சான் 

தறார்களின் வரலாற்றற அறியவும் அவர்கள் 

காட்டிய நல்வழியில் நடக்கவும் வழி பசய்கிறார். 

    பிறந்த பபான்னாட்டின் மீது பகாள்ளும் 

பற்றும்  உயர்ந்த பண்புகளுள் ஒன்று. கவிஞர் 

பரிதி ஆர் .பவங்கதடசன், 

"எங்கள் நாடு இந்தியா 
எங்கள் ததசம் பாரதம் 
எங்கள் எண்ணம் ஒன்றுதான் 
எங்கள் பசய்றக ஒன்றுதான்" 
என்று குழந்றதகறளப் பாட றவக்கிறார். 
வாபனாலி அண்ணாவாகப் பணியாற்றி, நிறலய 
இயக்குநராக உயர்ந்த கவிஞர் பவ.நல்லதம்பி , 
"சத்தியம் தபசும் ததசமிது 
தர்மம் காக்கும் ததசமிது 
கத்தி இன்றி விடுதறலறயக் 
கண்ட புண்ணிய ததசமிது 
எங்கள் இதயம் பாரததம 
எழிலார் தங்க பாரததம" 
 

என்று  பாடுகிறார். நம் நாட்றடப் பற்றி 
உயர்வாக எண்ணும் குழந்றததான் உயர்ந்த 
பண்புடன் உருவாக முடியும். நாட்டிலுள்ள 
ஒருசில குறறபாட்றடப் பபரிதுப்படுத்தி 

நாட்றட இழிவுப்படுத்துதவார் உயர்ந்த 
பண்புள்ள வராக உருவாக இயலாது. 

 

வளரும்... 

  பபற்தறாறரப் தபாற்றி வணங்கும் குழந்றத 

கள் பபரிதயாறர மதிக்க தவண்டும் என்ற 

நற்பண்றப உணர்த்தும்  பாடல்கள் குழந்றத 

இலக்கியத்தில் இடம் பபற்றுள்ளன. 

"வயது முதிர்ந்த பபரிதயாறர 
வணக்கம் கூறி வரதவற்கும் 
நியதி தன்றன எந்நாளும் 
நிறனவில் றவப்பது நன்றாகும் 
இயல்பாய் இன்றறய முதியவராய் 
இருப்பவர் முன்றனய இறளயவராம் 
நலமாய் நாமும் வளர்ந்ததாங்கி 
நாறளய முதியவராய் வரலாம்" 
 
 பபரிதயாறர மதிக்கும் பண்றபச் பசால்வ 

துடன், அவர்கள் தநற்றறய இறளஞர்கள். நாம் 

நாறளய முதியவர்கள் என்ற இயற்றக 

நியதிறயக் குழந்றதகளுக்குத் பதளிவுப்படுத் 

துகிறார் கவிஞர் முத்துமாணிக்கம். 

  உலகில் வாழ்ந்து மறறந்த  சான்தறாறர நம் 

வழிகாட்டிகளாய்க் பகாள்ளும் சிறந்த பண்றபப் 

பாடலாகச் தருகிறார் கவிஞர் வலறச                      

ப. கதணசன். 

"வாடா தம்பி வாடா வா 
வாழும் வழிறயச் பசால்தவன் வா 
பாடாய்ப் பட்டு உயர்ந்தவர்கள் 
பாறத பசால்தவன் பநருங்கி வா!   (வாடா) 
 
ஈதவரா வின் சமத்துவம் 
இங்கர்சாலின் மகத்துவம் 
பாதவந்தரின் பமாழித்திறன் 
பாரதியாரின் கவித்திறம்     (வாடா) 
தநதாஜியின் தபார்க்குணம் 
தநருஜி யின்  பாண்டித்தியம் 
காந்திஜியின் உயர்குணம் 
காமராஜரின் தனித்துவம்      (வாடா) 
 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   
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A Street Dog 

May anything happen.  

Even if Justice is veiled in darkness.  

Let not the mind be disturbed. 

Truth will certainly prevail 

For there is a Supreme Power. 

 

 

 

 

 

Praise the Lord! 

The mind which roams like a street 

dog needs discipline 

Why should disturbances occur to the 

We cry for the dead: 

Others will cry for us too 

With that, the chapter is closed. 

So, furnish your mind with peace. 

Cling to the Lord at all times. 

He is the reason for our existence. 

On earth He is our ultimate refuge. 

Death is only the start of our new jour-

ney. 

Let Him confirm our port of destination. 

7. Drink and Religion 

 

  Only a man in the habit of drinking 

can explain clearly the evils of drink. 

 

  It is not surprising news if he ven-

tures to say 'l have this addiction for 

the past twenty years! 

 
 

 I have not come to give the power 

of attorney to plead for such a deadly 

Evil. 

 

  But I argue that 'liquor cannot be 

abolished by law'. 

 

  Where the law forbids, the desire to 

do it in secret increases manifold. 

 

  Just as the eyes of a man yearns 

for the girl covered and clad from 
head to foot, so also the desire to 

taste something forbidden is human 

nature. 

 

 
To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   

 
Everlasting Tradition! 

கனெத்திெகம் திருமதி சீனத சிதம்பரம் 21 
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  பசன்ற 29.11.2020 அன்று தமிழகதம 

கார்த்திறக நாளில் திருவண்ணாமறலத் 

திருமறலப் தபபராளி வழிபாட்டில் பக்தி 

பவள்ளத்தில் இறறயருறள அடியார் குழாம் 

வணங்கி நின்றறத ஊடகங்களும் பசய்தித் 

தாள்களும் உலகறியச் பசய்தன. 2668 அடி 

உயரமான இம்மறல திருவண்ணாமறல. 

அண்ணாமறலயார், உண்ணாமுறலயார், அர்த் 

தநாரீசுவரர் மூவருக்கும் திருவிளக்தகற்றி 

வழிபட்டனர்.  

  மறல உச்சியில் பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டு 

ஏகன் அதநகனாக அறனவராலும் பதாழுது 

வணங்கப்பட்டது. 3500 கிதலா பநய்  

 

 

 

 

 

 

ஊற்றப்பட்ட திரியில் அண்ணாமறலத் திரு  

விளக்கு எரிய 32 கிதலா மீட்டர் தூரத்திற்கு 

பவளிச்சம் பரவ அருள்பாலித்தது திருவண்ணா 

மறல. சிவன் வந்து உறமறய ஏற்று அர்த்த 

நாரீசுவரராகத் ததான்றும் இடமுமன்றி இங்கு 

இறறவன் பநருப்பு வடிவானவன் 

என்பதும்  நம்பிக்றக. 

மறலயாகதவ நிற்கும் இறறவறன ஆறா 

இன்பம் அருளும் மறல தபாற்றி என 

மாணிக்கவாசகர் மனமகிழ்ந்து பாடியுள்ளார். 

பதாண்றட மண்டலமானது முற்காலத்தில் 

குறும்பர் நிலம் என அறழக்கப்பட்டது.  

   உண்ணாமுறல உறமயாபளாடும் உடனாகிய 
பவாருவன்     
    பபண்ணாகிய பபருமான்மறல திருமாமணி 
திகழ     
    மண்ணார்ந்தன அருவித்திரள் மழறலயும்முழ 
வதிரும்     
    அண்ணாமறல பதாழுவார்விறன 
வழுவாவண்ணம் அறுதம.        
 

  அந்த பதாண்றட மண்டலத்தின் ஒரு 

பகுதியாகத் திருவண்ணாமறல ஒரு காலத்தில் 

அறமந்திருந்தது. பின்னர் தசாழ அரசர்களின் 

சிற்றரசர்களாகக் கடல் வாணிகத்தில் பங்கு 

பகாண்டிருந்ததாகவும் வரலாறு.  

  திருவண்ணாமறலயில் சித்தர்கள் - ஞானியர் 

இருந்து வருவறதத் தமிழகம் நன்கறியும். 

குறிஞ்சி நில மக்கள் முருகறனயும், முல்றல 

திருமாறலயும், மருதம் இந்திரறனயும், பநய்தல் 

வருணறனயும் வணங்கியதாக நமது சங்க 

நூல்கள் கூறும். ஆனால் சிவ வழிபாடு பற்றி 

நக்கீரர் பாடிய 56 ஆம் புறப்பாட்டில் இடபக்க 

பகாடியும் கணிச்சிப்பறடயும் மணிமிடறும் 

உறடய சிவபபருமான் எனக் கூறுகிறார் 

நக்கீரர். ஞாலம் காக்கும் கால முன்பின் ததாயா 

நால்வறக நல்லர் எனச் சிவன், திருமால், 

முருகன் பலராமன் எனக் கூறியிருப்பதும் 

சிந்திக்கத்தக்கது. 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   

 

பதிகங்கனைப் படியுங்கள்! 

லசவ்வினச மாமணி திருமதி சீனத லமய்கண்ைான் 

திருஞானசம்பந்தர் - திருவண்ணாமறல  

32 
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பூமலழ 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   

 

1. 02.12.2020-நாளிட்ட உலகத் தமிழ் 

இதழ் கிடடத்தது. 

 வாரந்ததாறும் மலரும்  இவ்விதடை  

காடலப் பபாழுதில் படிப்பதத தனி 

சுகம்தான்.  

இந்த வார இதழில், மாண்புமிகு அடமச்சர் 

அவர்களின் உடர முதல் கவிஞர் புதுயுகன் கட்டுடர 

வடரயிலான அடனத்துப் படடப்புகளுதம 

சிறப்புதான்.  

"தமிைக அரசு,புதுடவ மற்றும் மத்திய அரசு 

விடரவாகவும்-விறுவிறுப்பாகவும் பணிகடைச் 

பசய்யத் பதாடங்கியதால் நிவர் புயல் தபரிைப்பின்றி, 

பபரும் இடர்பாடின்றி பசன்டனடயக் கடந்து 

மக்கடை நிம்மதியில் நிடலக்க டவத்தது "... 

என்று ஆசிரியம் பகுதியில் "நிலத்டதக் கடந்தது நிவர் 

புயல் "என்ற தடலப்பில் ஆசிரியர் எழுதியிருந்தது 

அருடம.  

"மாநில அரசுகளின் வரிடசயில் முதன்டமயில் 

நிற்கும் தமிைக அரசின் தனிப்புகழுக்கு இது தமலும் 

ஒளியூட்டும் "என நிடறவு பசய்திருப்பதும் 

சிறப்பு....ஆசிரியருக்கு வாழ்த்துகள்.  

கவிஞர் தபரா, திருபநல்தவலி. 

 

2. ததன்துளி-2ல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை வீரசக்கர 

விருது பபற்ற தைபதியின் பபயர் 

தமஜர் பஜபனரல் டி தக பலித் �  

(https://im.rediff.com/

news/2008/apr/08nlook.jpg) 

இந்திய தடரப்படடயில் பபரிய சாதடனகடைச் 

பசய்தவர். தபார்த்துடறயில் குறிப்பிடத்தகுந்த 

எழுத்தாைர், விற்பனர். அவடரப் பற்றி நமது 

உலகத்தமிழ் இதழில் படிப்பது மனடத உவடக 

பகாள்ைச் பசய்கிறது. நன்றி� �  

..... திரு.கமல், பசன்டன 

3. மிகவும் இனிடமயாக உள்ைது , தமிழ் தடையட்டும் 

உங்கைால் ! வைர்க தமிழ்ப்பணி பவல்க தமிழ்மகன்.  

.....முடனவர் சிவசாமி 

 

3. மூதறிஞர் நீ. கந்தசாமிப் பிள்டை 

அவர்கள் தமிடை உலகின் ஒதர பமாழி 

எனக் குறிப்பிட்டிருப்பது நயமாக உள்ைது. 

  புலவர் வீரமணி அவர்களின் சிறப்டபப் 

படம்பிடித்துக்  காட்டிய கட்டுடர அருடம. 

    அபமரிக்கர்கள் வனவிலங்குப் 

பபருக்கத்டதக் குடறக்க 

தவட்டடயாடுதடல ஊக்கப்படுத்துவதும், 

அதன்மூலம் வரும் வருவாயில் வனவிலங்குகடைப் 

பராமரிப்பதும்   சிறப்பு. 

 கவிஞர் புதுயுகன் கட்டுடர வாயிலாக ஐன்ஸ்டின் 

காந்தியடிகள் பற்றிக் பகாண்டிருந்த உயர்ந்த கருத்டத 

அறிய முடிந்தது. தவதாரண்யம் உப்பு சத்தியாகிரகம் 

பற்றிய பசய்தியும் அருடம. 

….. முடனவர் ததவி நாச்சியப்பன் 

 

4. ref: ulagattamizh- 02/12/2020 

 citation by Seethai Meykantan.  

 What an Eye-ful !!  

 *The eyes of hers I have seen are 

broad; 

as the love I  reposed in my Lord; 

dark as the murky bond by Him broke; 

lustrous as His auric Tillai-lumen's charms; 

bright as Holy Ash 

upon His arms; 

lashes long as Hymns we hymn in continuum!* 

…..Professor Dr SA Sankaranarayanan  
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5. இவ்விதழில் ‘அவ்வப்தபாது!’ 

பதாடர் பநகிழ்ச்சியடனத் தந்தது. 

திரு.அரு சங்கர் அவர்கள் 

மறக்கவியலாத மாமனிதர்.... 

அவருடதன இருந்தவர் திரு 

வீரமணி அவர்கள் . இராயபுரம்/

வண்டை பகுதிகளில் அவர்கைது 

இலக்கியத் பதாண்டு மிக உயர்ந்தது. நிடனவுகடைக் 

கிைறிவிட்ட சிறந்த பதிவு....� � �  

.... இலக்கியச் சுடர் .த.இராமலிங்கம், வைக்கறிஞர். 

 

6. உலகத் தமிழ் இதழின் பதாண்டிற்கு 

வாழ்த்துக்கள்.பகாதரானா தபரிடரின் விடைவாக 

வீட்டிதல இருப்பதால் நீண்ட நாடகளுக்குப் பிறகு 

பதாடர்ந்து நல்ல தமிழ் படிக்க முடிகிறது.  

அபமரிக்காவில் வாழ்ந்தாலும், வாரந்ததாறும் 

அபமரிக்க பற்றிய புதிய பசய்திகடை முடனவர் 

தசாமபல தசாமசுந்தரத்தின் சிறந்த கட்டுடரகள் 

மூலம் பதரிந்து பகாள்ளும் நல் வாய்ப்பிற்கு நன்றி.  

- திரு. கமல் தகாவிந்தசாமி, நியூ பஜர்சி, அபமரிக்கா  

7. தவட்டடயாடுவடத விடையாட்டாக்க் பகாண்ட 

நாடு இந்தியா.தவட்டடயாடி பபாருளீட்டும் நாடாக 

அபமரிக்கா. வாழ்வியல் விதனாதங்கள்.  

- திரு. ஆவுடடயப்பன், பசன்டன  

8. அபமரிக்காவில் தவட்டடயாட அரசு 

விதிமுடறகதைாடு அனுமதி அதுவும் மான்கடை  

என்பது புதிய பசய்தியாக படித்ததன். இந்தியாவில் 

மாடன தவட்டடயாடித்  தவிக்கும் பிரபலங்கள், 

அபமரிக்காவில் மாடன தவட்டடயாடிதய ஆக 

தவண்டிய சூழ்நிடல!  

- திரு. கார்த்திதகயன், புதுச்தசரி 

9. அருளின் அனுபவ வரிகள் முற்றிலும் உண்டம.  

புலவர் வீரமணி அவர்கள் பசம்மாந்த நல்ல பசயல்கள் 

பசய்தவர்.  நன்றி. 

… தபராசிரியர் சற்குைவதி 

10. தவட்டட என்றாதல பகாடுடம எனப் 

பார்க்காமல்,  சூைல் இயல் (Ecology) பார்டவயில் பல 

வித்தியாசமான கருத்துக்கள் கிடடத்தன. அரசின் 

விதிமுடறகளுக்கு உட்பட்ட தகளிக்டகயாகவும், 

அரசுக்கு வருமானம் தருவதாகவும் இருப்பது நல்ல 

பசய்தி.  

  தசாமபல தசாமசுந்தரத்தின் கட்டுடரகள் நன்கு 

ஆய்வு பசய்து எழுதப்படுபடவ என்ற 

உைர்வு  படிக்கும்தபாதத வாசகருக்கு 

ஏற்படுகிறது. வாரந்ததாறும் 

அபமரிகாவின்  கடல, மரபு, 

பண்பாடுகள்  வித்தியாசமான 

பார்டவயில் நுண்ைறிவு மிக்க 

கட்டுடரகள்.  வாழ்த்துக்கள்!   

- திருமதி நளினி ரவி, முதல்வர், Alpha 

International School, பசம்பாக்கம், பசன்டன. 
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அங்கிங்மகனோே டி இங்கிைோந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 

இலண்டன் 

  நான்சி ஆஸ்டர்: வின்ஸ்டன் அம்றமயார், 

நீங்கள் என் கணவனாக இருந்தால் நீங்கள் 

அருந்தும் காப்பியில் நஞ்றசக் கலந்திருப்தபன்   

  வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்: புன்னறகத்து நான்சி, 

நீங்கள் என் மறனவியாக இருந்தால், அறத 

நான் குடித்திருப்தபன்! 

  பதிலடியில் அதிரடி காட்டி உறரயாடுபவர் 

வின்ஸ்டன் சர்ச்சில். நல்ல பமாழித்திறனும், 

பிரச்சறனகறள எதிர்பகாள்ளும் ஆற்றலும் 

பகாண்டவர். எண்பது வயதிலும் பிரித்தானிய  

பிரதமராக இருந்த காரணத்தால் விமர்சனத்திற்கு 

உள்ளானவர் இந்தியாவில் இது சாதாரணம் தான். 

இவர் இங்கிலாந்தில் ததச நாயகன். தறலறம 

அறமச்சர். ‘ அறர நிர்வாணப் பக்கிரி ’ என்று 

காந்தியாறர வருணித்தவர்.  இந்தியாவில் வங்கப் 

பஞ்சம் தறல விரித்தாடியதபாது இங்கிலாந்திதல 

தானியங்கறளச் தசமித்து றவத்துக் பகாண்டு 

உதவ மறுத்தவர்.   

  ஒவ்பவாரு வாரமும் அரசியாறர பசன்று 

சந்திப்பார் நாட்டின் பிரதமர். பபாதுவாக இந்தச் 

சந்திப்புகளில் அரசியுடன் சரிசமமாக அமர்ந்து 

உறரயாடுகிற மரபு கிறடயாது. வாராந்திர 

சந்திப்பில் தனது அரசு எடுத்த  முக்கிய 

முடிவுகறளப் பற்றிச் பசால்லுவார் பிரதமர் 

அரசிதயா எந்த முடிறவயும் எடுக்க 

தவண்டியதில்றல. ஆனால் அவர் பார்றவக்கு 

அறவ வரும். 

  ஒருமுறற, சர்ச்சில் வாராந்திர சந்திப்பிற்கு 

வரவில்றல.  'தவபறான்றும் இல்றல வின்ஸ்டன் 

சர்ச்சிலுக்குச்  பகாஞ்சம்  சளி  பிடித்திருக்கிறது ’, 

 

 

 

 

    

அவரது தரப்பிலிருந்து அரசிக்கு இப்படி ஒரு 

தசதி வந்தது.   

  உண்றமயில், சர்ச்சிலுக்கு வந்திருந்தது 

மாரறடப்பு. நாட்டில் தறலறம பலவீன 

மானறதத் தன்னிடம் மறறத்தது தவறு என 

இளம் அரசி சற்தற காட்டமாக, பள்ளி 

மாணவறனப் தபால எண்பது வயது பிரதமர் 

நின்று கண்டனத்றத வாங்கிக் கட்டிக் 

பகாண்டதும் நிகழ்ந்தது. 

  இந்த இராணி இராணியானதத ஒரு விந்றத ! 

விவாகரத்தான பபண்றணக் காதலித்து 

மணந்து பகாண்டதால் எட்டாம் எட்வர்டு அரச 

ருக்கு அரசியல் வட்டாரங்களிலும், இங்கி 

லாந்து ததவாலயத்திலும் எதிர்ப்புக் கிளம்ப, 

காதலுக்காக அரசப்பட்டத்றதத் துறந்தார். 

அவர் தம்பி ஆறாம் ஜார்ஜ், மன்னர் ஆனார். 

அதாவது அரச பட்டம் அவர் மீது அவரசரமாகத் 

திணிக்கப்பட்டது. அரசுறடறமறய விரும்பா 

மதல அரசராக இருந்த ஜார்ஜ் அரசரும் புற்று 

தநாயால் உறக்கத்திதலதய உறங்கிவிடச் சுற்றுப் 

பயணத்திலிருந்த இரண்டாம் எலிசபபத், 1952 

இல் இங்கிலாந்தின் தபரரசி ஆகி இன்றும் 

பதாடர்கிறார். 
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ேவறமை அறியா ஞாயிறு சாய்கிறது! 
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  தமறத சர்ச்சிலின் சிந்தறனபவளியிலும் கூட 

இரட்றடயர்டு கிப்ளிங் தபான்ற ஆளுறமகறளப் 

தபால ஏகாதிபத்திய மதனாதத்துவம் இருந்தது; 

உயர்நிறக் தகாட்பாட்டுச் சிந்தறன [ Master 

Race ] இருந்தது எனக் காட்டுகிறது இன்றறய 

ஆய்வு. 

   தாமசு டிராட்மன் என்ற இந்தியவியல் 

அறிஞரின் ஆய்வுகளின்படி சுவிதசச அறமப்பு 

களின் தூண்டலினால் அன்றறய பிரித்தானிய 

அரசு பல காலமாக இந்தியச் சமூகங்கள், 

மதங்கள், கலாச்சாரங்கள், சரிதங்கள் தபான்ற 

வற்றறத் திட்டமிட்தட மறுத்தும், இழிவு 

படுத்தியும் வந்தன பல. இந்திய பவறுப்புக் 

பகாள்றககள் உருவான [ Indophobia ]. 

இவற்றின் எச்சங்கறள அழித்தல் இன்றறய 

ததறவ. இத்தறகய பின்ஏகாதிபத்தியச் சிந்தறன 

கறள இலக்கியபவளியில் பவற்றி கரமாக 

றவத்து இயங்கி வருபவர்களில் குறிப்பிடத் 

தகுந்தவர் சல்மான் ருஷ்டி. 

  விடுதறல தந்த பிறகும் கிழக்கின் மீதான 

தவறான கற்பிதங்களும், விடுதறல வந்த பிறகும் 

தமற்கின் மீதான  மிதமிஞ்சிய வழிப் பாட் 

டுணர்வும் ஒன்றறதய குறிக்கிறது. மதனா 

பவளியில் சமதளம் என்பது இனிதமல்தான் 

உருவாக்கப்படுதல் தவண்டும். இந்த முயற்சியில் 

பல முதலடிகறளக் காண முடிகிறது. மருத்துவம், 

கணினி, அரசியல், கல்வி, பதாழில்துறற, 

விறளயாட்டு, கறல தபான்ற துறறகளில் 

சாதறன புரிகிறவர்கள் இந்த மாற்றங்கறளத் 

பதாடங்கியுள்ளனர். 

  ஒவ்பவாரு கலாச்சாரமும் சிறப்பானது. 

தபாற்றப்படதவண்டியது. குறிப்பாக பவளி நாடு 

களில் வாழ்கிற தபாது நமது கலாச்சாரத்றதப் 

புறந்தள்ளி தமற்கத்திய கலாச்சாரத்தில் ஊறி 

விடுகிறதபாது சமதளம் அறமந்து விட்டதாகத் 

ததான்றும். உண்றமயில் அது ‘ தளம் தாவுதல் ’. 

நிரந்தரத் தீர்வு சம கலாச்சார ஞானம். ஒவ்பவாரு  

பண்பாட்டுத் திறங்கறள நன்கு புரிந்து, மதித்து 

கற்பிதங்கறள விடுத்து ஒன்று கூடி ஒதர 

சமூகக்கட்றட அறமத்தல். 

  இதன் ஆரம்பக்தகாடுகறள இலண்டனில் 

காணலாம். இனி வரும் காலங்களில் இது 

தமலும் தமற்பசான்ன விதங்களில் முதிரும் என 

நம்பலாம்.   

  இந்த உலகத்றதச் சுருக்கி, சுருட்டி ஒதர  

இடத்தில் றவத்தால், அது தான் இன்றறய 

இலண்டன் ! ஒரு வகுப்பறறயிதலதய இருபது 

நாடுகளின் மாணாக்கர்கறளப் பார்க்க முடியும். 

சர்வமதக் கல்வி உண்டு. ஐதராப்பிய, கிழக் 

கத்திய, ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் இறணவுகள் 

இங்குண்டு. பல்கலாச்சார சங்கமம் இலண்டன். 

 

   

 

 

 

 

 

  ஐக்கிய இராச்சியத்தின் சிறப்புகளில் முக்கிய 

மானது ‘ததசிய சுகாதார தசறவ’   [National 

Heath Service ]. நிறறய நாடுகள் நிறனத்துக் 

கூடப் பார்க்க இயலாத நாடு தழுவிய இலவச 

மருத்துவச்தசறவ இந்த தசறவ. சரித்திரத்றதப் 

தபணுவதிலும் இங்கிலாந்து முன் நிற்கிறது. 

இலண்டனின் எண்ணற்ற காட்சியகங்களும், 

அரண்மறன களும் அற்புதமானறவ. 

  உலக உணவு ஒவ்பவான்றிற்குமான விடுதி 

கள் உண்டு; நகறர இறணக்கும் குழாய் இரயில் 

கள் உண்டு. தமறடக்கறலயில் இன்றும் முன் 

தனாடி - தசக்குவியர் இயங்கிய பபருறமயும் 

பகாண்டது இந்த இலண்டன் ! 

  ( பயணப்படுதவாம் ) 

உலகத்தமிழ் | 09.12.2020   
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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... 


