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தமிழ்நாட்டு மாக்மில்லன்! 

கலலமாச் செல்வர் திரு.எஸ்.டி.காசிராஜன் இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) 

  தமிழின் தரத்றதப் பபராசிரியரா  இருந்து 

பபச்சால் பாது ாக் ிறார். உறழப்பாளரா  

இருந்து பதிப்பாலும் பாது ாக் ிற அவர் 

சிந்தறனறயப் பாராட்ட பவண்டும். 

   ண்றணக்  வரும் பமலட்றட; படிக் த் 

தூண்டும் அச்சறமப்பு:  ருத்றத ஈர்க்கும் 

பசய்தி  ள் ப ாண்ட நூல் றளப் பறடத்து 

இனிய உணறவப் பறடத்திருக் ிறார். 

  அறுசுறவ உண்டிபய என்றாலும் வாயில் 

 ல் அ ப்பட்டால் அவ்வுணறவச் சாப்பிட 

மனம் தயங்கும், வாய் பயப்படும். அச்சுப் 

பிறழ ள், வழியறடக்கும்  ல்லா  உள்ள 

நூலில் வாயில்  ல் பபால் வருமானால் படிக்  

விருப்பமில்லாமல் பாகும் வறுத்துப் பபாகும். 

  நல்ல பவறள பமய்யப்பன் பமய்ப்பு றளத் 

திருத்த நல்ல பமய்ப்பர் றள றவத்திருக் 

 ிறார்.  நூல் ளின் உள்ளம் அவருறடய தூய 

உள்ளத்றதபய  ாட்டும். ஆசிரியர் ள் சிந்திப் 

பவர் ள். அவர் ளின் சிந்தறன ள் பசயல் 

வடிவம் பபறபவண்டும். அப்படியானால் 

தான் முழுப்பயன் சமுதாயத்துக்கு வரும். 

பமய்யப்பன் பபராசிரியரா  இருந்து 

ப ாண்டு எப்பபாதும் ஓயாமல் எறும்பு பபால் 

உறழத்துக் ப ாண்டிருக் ிறார்.  ல்வித் 

பதாடர்பான எல்லாப் பணி ளிலும் ஈடுபட் 

டுப் பதிப்பாளரா ப் பபாருளும் ஈட்டு ிறார். 

 

 

 

 

 

 

  பதிப்பாளர் றளப் பற்றிப் பழித்துப் 

பபசும் பபச்சுக் றளக் ப ட்டிருக் ிபறன். 

பழித்துப் பபசுவதற்குரிய  ாரணங் றளக் 

ப ட்டிருக் ிபறன்;  படித்திருக் ிபறன். 

அவர் றளப் பற்றி எழுத்தாளர் ள் குறற 

கூறுவறதயும் ப ட்டிருக் ிபறன்.  
 

  என்பனன்ன குறற கூறு ிறார் ள் 

என்று இப்பபாது பத்தி பபாட்டுக் கூற 

பவண்டியதில்றல. ஆனால் பதிப்பாளர் 

என்ற முறறயில் திரு.பமய்யப்பனிடம் 

நிறறபவ பதன்படு ிறது. இஃபத என் 

அனுபவம். நான்  ண்ட எழுத்தாளர் ள் 

பலரும் இதறனபய இயம்பு ின்றனர். ஓர் 

இலட்சியப் பதிப்பாளர் திரு.பமய்யப்பன். 

 னிந்த உள்ளமும் திருந்திய மனமும் 

ப ாண்டு எழுத்தாளர் றளயும் தம் ஆசிரி 

யத்பதாழிறலயும் பதிப்புத் பதாழிறலயும் 

அணுகுவதால் தான் அவருக்கு 'உள்ளங் 

 வர்'  பவற்றி வரு ிறது. ப ாள்றளப் 

பணமும் வரு ிறது.  

 

வளரும்... 

3 
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ஆசிரியம் ! 

பத்தாயிரம் எண்ணைக் கடந்த பாரதத் தாரணக! 

  நமது இந்தியப் பபண் ள்  ிரிக்ப ட் அணியின் தறலவர் மிதாலி ராஜ் உல  

அளவில் பபருறம பசர்க்கும் வற யில், பத்தாயிரம் ஓட்டங் ள்  டந்து இமாலய 

சாதறன பறடத்துள்ளார். இராஜஸ்தான் மாவட்டத்தில் பஜாத்பூரில் குடிபுகுந்த 

தமிழ்க் குடும்பத்தில் பிறந்த பபண்மணி இவர்.  ிரிக்ப ட்டில் இவர் புரிந்திருக்கும் 

அடுக் டுக் ான சாதறன ள் மூலம் இளம் பபண் ளுக்கு ஒரு முன் விளக் ா  

விளங்கு ிறார். பசன்ற பவள்ளிக் ிழறம நடந்த பபண் ள் பதன்னாப்பிரிக்  

அணிக்கு எதிரா  விறளயாடிய பபாது தான் இந்தச் சாதறன பறடத்து பாரதத்திற்கு 

உல  அளவில் பபருறம பசர்த்துள்ளார். மிதாலி ராஜ் அவர் ள் 10  ஆட்டத் பதாடர் 

 ளிலும், 89 ஒருநாள் பபாட்டி ளிலும்  லந்துப ாண்டு முறறறய 663 மற்றும் 

10,001 ஓட்டங் ள் எடுத்து இருக் ிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக் து. உல  அளவில் 

இரண்டாவது பபண்மணியா வும், பாரதத்தின் முதல் 

பபண்மணியா  தி ழ்வது பபண் ள் அறனவரும் 

பபருறமப்பட பவண்டிய பசயலாகும். பதன்னாப் 

பிரிக்  அணியின் சிறப்புப் பந்து வீச்சாளர் பாஷின் 

பந்திறன நான்கு ஓட்டங் ள் அடித்துத் தன் உல  

சாதறனறயப்  பறறசாற்றி இருக் ிறார்.  

   ிரிக்ப ட்டின் மி ச் சிறந்த பபண் ள் அணித் 

தறலவரா வும், பதாடக்  ஆட்டக் ாரரா  விளங்கும் 

‘பபண் பதண்டுல் ர்’ என ஆர்வலர் ள் வாழ்த்திப் 

பாராட்டுவர்.  சுனில்  வாஸ் ர் தான் முதன் முதலில் பத்தாயிரம் என்ற எண்ணிக் 

ற றய இந்தியர் ளின்  ண் ளில்  வர்ச்சி ரமான எண்ணா  எண்ண றவத்தவர். 

இதுவறர இங் ிலாந்றதச் பசர்ந்த பபண்மணி சார்லட் எட்வர்ட் என்பவர் 10,273 

ஓட்டங் ள் எடுத்து முன்னணியில் நிற்பவர்.  அவர் 20 ஆண்டு ள் விறளயாடி 

எடுத்த சாதறனறய அதற்கு முன்பப நம் மிதாலிராஜ் எடுத்திருப்பது மற்றுபமாரு 

றமல் ல்லா   ருதலாம். 38 வயது நிரம்பிய மணமா ாத மித்தாலி ராஜ் 1999-இல் 

தன் 16 வயதில் முதன் முதலில்  ிரிக்ப ட்  ளத்தில் அயர்லாந்துக்கு எதிபர 

விறளயாடி 114 எண் ள் பவன்று உலற பய திரும்பிப் பார்க்  றவத்தவர்.  
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  மிதாலிராஜ் தம்  ிரிக்ப ட் திறறமறயத் பதாடர்ந்து விடாப்பிடியா வும் பசாந்த 

நாடானாலும் பவளிநாடானாலும்  றளப்பின்றி, பசார்வின்றி பவளிப்படுத்தி 

வருபவர்.  2017-இல் உல ப் பபண்  ள் அணியிறன உல   ிரிக்ப ட் பபாட்டியின் 

இறுதிப் பபாட்டி வறர எடுத்துச் பசன்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக் து.   தன் முதல் 

 ளத்திபலபய நூறியம் அடித்தது மட்டுமன்றி 2002

-இல் இங் ிலாந்துக்கு எதிரா  214 எண் ள் எடுத்து 

அ ில உல  சாதறன பறடத்தார். நமது பாரதம் 

அவருக்கு அர்ஜுனா விருதும் பத்மஸ்ரீ விருதும் 

அளித்துப் பாராட்டியிருக் ிறது.    

  பபண் ள் அணி ளுக் ான  பதாடர் ள் அதி ம் 

சர்வபதச அளவில் விறளயாடப்படவில்றல என் 

பதும் இதுவறர பத்து படஸ்ட் பதாடர் ள்தான் விறளயாடப்பட்டுள்ளன என்பது  

மட்டுமன்றி 2014க்குப் பின் ஒரு  பதாடர் கூட விறளயாடவில்றல.  எனபவ தான், 

அவரின் பதாடர் ஓட்ட எண்ணிக்ற  663 என்ற குறறந்த எண்ணிக்ற றய 

 ாட்டு ிறது.  தற்சமயம் ஐதராபாத்றத தன் இருப்பிடமா க் ப ாண்ட இந்த 

வீராங் றனயின் தந்றத துறரராஜ் இந்திய விமானப்பறடயின் ஆறண 

அதி ாரியா ப் பணிபுரிந்தவர்.  லீலாராஜ் என்ற பபண்மணி அவர் ள் தாய் தன் 

பபற்பறார் ளின் ஊக் ம் தான் தன்றன உருவாக் ியதா ப் பபருறமயுடன் 

கூறு ிறார். 1982 திசம்பர் 3ஆம் நாள் இராஜஸ்தான் பஜாத்பூரில் பிறந்த இவர் பரத 

நாட்டியம் முறறயா க்  ற்றவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக் து.  

  பச ந்திராபாத்தில் உள்ள பள்ளியிலும்  ஸ்தூரிபா பபண் ள்  ல்லூரியிலும் தன் 

 ல்லூரிப் படிப்றப முடித்தவர். தன் 14 வயதிபலபய பாரதப் பபண் ள் அணியின் 

எதிர் ால தாரற யா  வருவதற்குரிய திறறம பளிச்சிட பதாடங் ியது.  பபட்டிங் ில் 

மட்டுமன்றி பந்து வீச்சிலும் தன் திறறமறய பவளிப்படுத்தும்  இந்த பன்மு  

 ிரிக்ப ட் வீரர் பமலும் பல உச்சங் றளத் பதாடுவது திண்ணம். 
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நீ.கந்தொமி எனும் புலலமயாளன்... 

அருந்திறனாளர் பேராசிரியர் வீ. அரசு 

  அண்ணாமறலப் பல் றலக்  ழ த்தில் 

 ம்பராமாயணப் பதிப்பு பின்னர் பமற்ப ாள் 

ளப்பட்டு பல பதாகுதி ளா  பவளியிடப் 

பட்டன.  ம்பராமாயணத்தின் அறனத்துப் 

பாடங் றளயும் பதிவு பசய்த பதிப்பா  அது 

அறமந்திருக் ின்றது. இதறன நறடமுறறப் 

படுத்தியதில் நீ. . அவர் ளின் திட்ட வறர 

யறற பபரிதும் உதவியிருப்பறதக்  ாண 

லாம். 1956இல் நறடபபற்ற மர்பர இராஜம் 

அவர் ளின்  ம்பராமாயணப் பதிப்பிற்கும் 

பின்னர் அண்ணாமறலப் பல் றலக் ழ த் 

தில் நறடபபற்ற பதிப்பிற்கும் மூலவளங்  

றளத் பதளிவுபடுத்தியவர் ளா  நீ. .றவயும் 

பபராசிரியர் றவயாபுரிப்பிள்றளறயயும் கூற 

முடியும்.  

   அண்ணாமறலப் பல் றலக் ழ த் துறண 

பவந்தர் சி.பி.இராமசாமி ஐயர் அவர் ளிடம் 

நீ. . ப ாண்டிருந்த பதாடர்பு றளப் பின் 

வரும் அவரது பதிவு ள் உறுதிப்படுத்து 

 ின்றன. 

   

  “பல நாள் முயன்று 22.11.1953இல் அவர் 

 றள (சி.பி. இராமசாமி ஐயர்) அண்ணாமறல 

ந ரில் பநரில்  ண்டு,  ம்பராமாயணப் பதிப்பு 

பற்றி ஒரு சிறிது பபசும் வாய்ப்பு  ிறடத்தது. 

பின்னர் பல் றலக் ழ ம் விரும்பி யபடி 

28.12.1953இல்  ம்பராமாயணப் பதிப்பு பற்றி 

அவ்பவறலறய பமற்ப ாண்டுள்ள பபரா 

சிரியர் ஜி.சுப்பிரமணிய பிள்றளயவர் ளு 

டனும்  லாபஷத்திர ப ௌரவக்  ாவலர் 

விசுவநாதய்யர் ளுடனும்  லந்து பபசி, என் 

 ருத்து றளயும் பசலவு, பவறல,  ாலம், 

பவளியீட்டு முறற, ஏடு றளப் பதிவு பசய்யும் 

முறற முதலியறவ றளயும் 23.12.1953இல் 

அறிஞர் சி.பி. அவர் ளுக்குத் பதரிவித் 

பதன்.” (தமிழ்ப்பபாழில்: 1954: சூறல) 

  இவ்விதம் அண்ணாமறலப் பல் றலக் 

 ழ த்தில் இவர் ப ாண்டிருந்த பதாடர்பு 

 ாரணமா ப் பின்னர் திருவாச ப் பதிப்றப 

(1964), அண்ணாமறலப் பல் றலக்  ழ த் 

திற் ா ச் பசய்து ப ாடுக்  முடிந்தது. இவ் 

விதம்  ல்வி நிறுவனங் ள் எவ்விதம் பசயல் 

படபவண்டும், அதில் புலறமயாளர் ளின் 

பங் ளிப்பு எவ்வற யில் அறமயபவண்டும் 

ஆ ிய பல தன்றம ள் குறித்த புரிதலுக்கு 

நீ. . அவர் ளின் அண்ணாமறலப் பல் றலக் 

 ழ  உறவு முன்மாதிரியா  அறம ிறது. 

  

வளரும்... 

8 



 

ஆசிரியர் பகுதி 

08  உலகத்தமிழ்  | 17.03.2021 

 

நிசலயில் பிரிதயல் 

Do not give up dignity 

 ال تكسل

勿放棄自尊  
തന്റെലവിടവട്താതോട ോട്തപട ോുതപതാ  

अपने स्तर से कभी न गिरें | 
నీ యొక్క గొప్ప స్థితి న ుండ ిఏ సమయములోన  హీన స్థితిక ిపో క్ు  

ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ್ದಿಂದ ಯಥವುದೇ ಕಥರಣಕ್ಕು ಬೇಳಕ ಸ್ಥಾನ್ಕ್ುಓಗಬೇಡ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തവചൂടവ|आत्तिचड़ूी |ఆతిిఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

ஜய பபரிற  ப ாட்டடா – ப ாட்டடா  

ஜய பபரிற  ப ாட்டடா! 

 ாக்ற  குருவி எங் ள் ஜாதி – நீள்  

 டலு மறலயு பமங் ள் கூட்டம்  

பநாக்குந் திறசபயலாம் நாமன்றி பவறில்றல;  

பநாக்  பநாக் க்  ளி யாட்டம்! 

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 

67 
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அவ்வப்ப ோது! 

முலனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புத்துசை 
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               பத்துப் பத்து !  

  இந்தியாவில் பன்னிரு பஜாதிர்லிங் த் திருத்தலங் ள் உள்ளன என்று சிவபுராணம் பசால்  ிறது. 

ம ராட்டிய  மாநிலத்தில் ஐந்து, உத்தரப்பிரபதசத்தில் இரண்டு, மத்தியப்பிரபதசத்தில் இரண்டு, 

ஆந்திராவில் ஒன்று, குசராத்தில் ஒன்று, நம் தமிழ்நாட்டில் ஒன்று என பன்னிரு பசாதிர்லிங் த் 

திருத்தலங் ள் அறமந்துள்ளன. 

  தமிழ்நாட்டிலுள்ள பசாதிர்லிங் த் தலமான இராபமசுவரம் பன்னிரு திருத்தலங் ளில் பத்தாவது 

திருத்தலமாகும். பபாதுவா ப் பத்துக்கு எப்பபாதும் பபருறம உண்டு. 

உறழக்கும் நம் ற விரல் ள் பத்து என்பது மட்டுமல்ல. 

  அரசர் அங் ம் பத்து. அதாவது, மறல, யாறு, நாடு, ஊர், மாறல, பரி,  ரி, 

முரசு, ப ாடி, பசங்ப ால். ஆண்பாற் பிள்றளத் தமிழ் பத்து. அதாவது, 

 ாப்பு, பசங் ீறர, தால், சப்பாணி, முத்தம், வாராறன, அம்புலி, சிறுபறற, 

சிற்றில், சிறுபதர். 

  பபண்பாற் பிள்றளத் தமிழ் பத்து. அதாவது,  ாப்பு, பசங் ீறர, தால், 

சப்பாணி, முத்தம், வாராறன, அம்புலி, அம்மாறன, நீராடல், ஊசல். 

  பாட்டுக் ள் பத்து. அதாவது பத்துப்பாட்டு எனப்படும், குறிஞ்சிப்பாட்டு, 

சிறுபாணாற்றுப்பறட, திருமுரு ாற்றுப்பறட, பநடுநல்வாறட, பட்டினப் 

பாறல, பபரும்பானாற்றுப்பறட, மதுறரக்  ாஞ்சி, பபாருநராற்றுப்பறட, 

மறலபடு டாம், முல்றலப்பாட்டு. 

  திக்கு ள் பத்து.  ிழக்கு, பமற்கு, வடக்கு, பதற்கு, வட ிழக்கு, 

வடபமற்கு, பதன் ிழக்கு, பதன்பமற்கு, பமல்,  ீழ். 

  அழகு ள் பத்து. சுருங் ச் பசால்லல், விளங்  றவத்தல், நவின்பறார்க் ினிறம, நன்பமாழி 

புணர்த்தல், ஓறசயுறடறம, ஆழமுறடத்தாதல், முறறயின் றவப்பு, உல  மறலயாறம, விழுமியது 

பயத்தல், விளங்குதாரணத்தாதல். 

  குற்றம் பத்து. குன்றக் கூறல், மிற படக் கூறல், கூறியது கூறல், மாறுப ாளக் கூறல், வழூஉச் 

பசாற் புணர்த்தல், மயங்  றவத்தல், பவற்பறனத் பதாடுத்தல், மற்பறான்று விரித்தல், பசன்று 

பதய்ந்திறுதல், நின்று பயனின்றம. 

  பசி வந்திடப் பறந்திடும் பத்து. மானம்,  ல்வி, குலம், வண்றம, அறிவுறடறம, தானம், தவம், 

உயர்ச்சி, தாளாண்றம,  ாமம்.   இப்படி பத்தின் பபருறம றளப் பட்டியலிட்டுக் ப ாண்பட 

பசல்லலாம்.   திருமாலின் பிறப்பும் கூட பத்துதான். 

  பத்து பிறப்பு ள்  ண்ட திருமால் இராமனா ப் பிறந்த பபாது சிவறன வழிபட்ட பழறமயான தலம் 

இராபமசுவரம். இக்ப ாயிலில் சீதாபதவியால் நிறுவப்பட்ட இராமலிங் ம், அனுமனால் ப ாண்டு 

வரப்பட்ட விசுவலிங் ம் என இரண்டு இலிங் ங் ள் இருப்பு இதன் சிறப்புக்குச் சிறப்பு. 

09.12.2012 
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 அமெரிக்கோவின் ஐம் து முகங்கள் !      

 பகுதி -2  

முலனவர் பொமசல பொமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

இலவை சவரம்! 
  இலவசமா  றவரம் ப ாடுக்கும் மாநிலம்!   

இலவசமா  றவரம்  ிறடத்தால் எப்படி இருக் 

கும் என்று  ற்பறன பசய்து பாருங் பளன்!  

தினமும் அதற் ான வாய்ப்பு உல ில் ஒபர ஒரு 

இடத்தில், அபமரிக் ாவின் ஆர் ன்சாஸ் மாநி 

லத்தில், உள்ளது!  

 

  

 மர்பிரீஸ்பபாபரா  ிராமத்தில் உள்ள Crater 

of Diamond State Park-இல், பழறமயான 

(95 மில்லியன் வருடங் ள்) எரி மறல 

(volcano) யில் பதாடங்கு ிறது உங் ளின் 

றவரம் பதடும் பயணம். ஒரு நாறளக்கு 1500 

அனுமதிச் சீட்டு பள வழங் ப்படுவதால், 

உள்பள பசன்ற உடபனபய உங் ளுக்கு 

"அதிர்ஷடசாலி" என்ற உணர்வும், உற்சா மும் 

வந்து விடும்! 37 ஏக் ர் பரப்பளவில் நீங் ள் 

 ண்டுபிடித்து பதாண்டி எடுக்கும் றவரம் 

உங் ளின் பசாத்து! 1972-இல் பதாடங் ிய 

இந்த இலவச றவரத் பதடலில் இது வறர 

33,000 றவரங் ள் இலவசமா  எடுத்துச் 

பசல்லப்பட்டுள்ளன. அடுத்த றவரம் உங் ளுக் 

 ா  ஆர் ன்சாஸ் மண்ணில்  ாத்துக் ப ாண் 

டிருக் ிறது! 
 

  பாதாம் பருப்பு முதல்  ருதுப ாள் ள் வறர - 

இது ஒரு விறளநிலம்! அபமரிக்  மாநிலங் ளில் 

மக் ள் பதாற யிலும், பபாருளாதாரத்திலும் 

முதல் இடத்தில் பதாடர்ந்து  உள்ளது   லிபபார் 

னியா. இந்த மாநிலம் ஒரு தனி நாடா  

இருந்தால்,  பபாருளாதார  வலிறமயில்   உல   

 

 

 

 

 

நாடு ளில் ஐந்தாவது இடத்றதப் பிடிக்கும். 

2019-இல், ஆறாவது இடத்றதப் பிடித்த  

இந்தியாவின் பமாத்த உள் நாட்டு உற்பத்திறய 

(GDP) விட இன்னும் 4,000 ப ாடி டாலர் 

அதி மான உற்பத்தி  லிபபார்னியாவில்  

பபரு ியுள்ளது.  

 

 

 

 
 

  பாதாம் பருப்பு விறளச்சலில் இரண்டாவது 

இடம் பபறும் ஸ்பபயின் நாட்றட விட 10 

மடங்கு அதி மா , ஆண்டு பதாறும்  இருபது 

இலட்சம் டன் பாதாம் பருப்புக் றள உல ிற்கு 

வழங்கு ிற மாநிலம்  லிபபார்னியா. 450,000 

ஏக் ர் ளில் உல ின் 80 சதவி ித பாதாம் 

பருப்பு ள் விறள ின்ற மண் இது.  

  பணம் மரத்தில்  ாய்ப்பதில்றல என்று யார் 

பசான்னார் ள்?  லிபபார்னியா பாதாம் மரங் 

 ளில்  ாய் ின்ற பருப்புக் ளின் மதிப்பு 5.6 

பில்லியன் டாலர் (40,000 ப ாடி ரூபாய்)!  

புளியம் பழத்றத அறுவறட பசய்ய புளிய மரக் 

 ிறள றள உலுக்குவதுப் பற்றி இன்று பலருக் 

கும் பதரிந்திருக் ாது. அந்த அறுவறடக்கு 

சற்று ஒப்பானது பாதாம் பருப்பு அறுவறட. 

ஆனால் இங்ப ா, பிரமாண்டமான இயந்திரங் ள் 

ஒவ்பவாரு பாதாம் மரத்தின்   றமயத் தண்றடப் 

(stem) பிடித்து ஆட்டிக் குலுக் , பாதம் மறழ 

ப ாட்டுவறதப் பார்ப்பது  ண்ப ாள்ளாக்  ாட்சி! 
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  இந்தியாவின் பவளாண்றம பசுறமப் 

புரட்சிக்கு வித்திட்ட பஞ்சாபியர் ளின் மரபு 

அணுக் ளில் பவளாண்றம உள்ளது. 1900 

முதல் 1920 வறர  லிபபார்னியாவில் குடி 

பயறிய பஞ்சாபி சீக் ியர் ள்  லிபபார்னியாவின் 

விவசாயத்தில் முக் ிய இடம் வ ிக் ின்றனர். 

 லிபபார்னியாவின்  10 லட்சம் ஏக் ர் வயல் ள்  

இவர் ளுக்குச் பசாந்தமானறவ. பபரும்பான் 

றமறய பீச் (peach) பழம், ப ாடி முந்திரி 

(prunes), வாதுறமக் ப ாட்றட (walnuts) 

ஆ ியறவ இவர் ளின் பண்றண ளில் இருந்து 

உலப ங்கும் ஏற்றுமதி பசய்யப்படு ிறது. 

அவர் ள் அதி ம் வாழ் ின்ற யூபா சிட்டி 

பகுதிக்கு மற்பறாரு பபயர் "Little Punjab". 

   டந்த 25 ஆண்டு ளில் சிலிக் ான் 

பள்ளத்தாக்கும் (Silicon Valley), ஸ்டான்பபார்ட் 

பல் றலக் ழ மும் உல ின் பார்றவறய 

 லிபபார்னியாவின் பக் ம் திருப்பியுள்ளன. 

 ணினி, அறலபபசி உட்பட மின்னணு 

(e l e c t r o n i c )   ருவி ள் அறனத்திலும் 

அதி மா  சிலிக் ான் தனிமம் (element) 

பயன்படுத்தப் படுவதால், அறவ முதலில் 

தயாரிக் ப்பட்ட சான் பிரான்சிஸ்ப ா ந றரச் 

சுற்றியுள்ள பகுதி ளுக்கு சிலிக் ான் 

பள்ளத்தாக்கு என்ற பபயர் நிறலத்து விட்டது. 

உல  வாழ்றவ மாற்றியுள்ள கூ ிள், ஆப்பிள் (I 

phone) அறல பபசி, மு  நூல் (Facebook), 

Uber என  ருதுப ாள் ளின் (concepts) 

விறள நிலமா  மாறிவிட்டது  லிபபார்னியா.    

  ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அறலபபசி சீனா, 

தாய்லாந்து பபான்ற பல நாடு ளில் 

தயாரிக் ப்பட்டாலும் அதன் 70 சத வி ித 

லாபம் வந்து பசர்வபதா  லிபபார்னியாவிற் 

குத்தான். அதற்கும் பமல் ஒரு படி பசன்று 

எறதயுபம தயாரிக் ாமல் பபரும் பணம் 

பசர்க்கும் நிறுவனங் ள் Google, Facebook 

பபான்றறவ!   ருதுப ாள் பள (concepts, 

i d e a s )  மூலதனம் என  ாலத்திற்ப ற்ப  

 லிபபார்னியா தன்றன மாற்றிக்ப ாண்டபத 

இந்த பவற்றி ளின் ர சியம். 

"விரல் ள் பத்தும் மூலதனம்  

பவறுங்ற  என்பது மூடத்தனம்"  
 

எனப் பாடிய  வி ஞாயிறு தாரா பாரதி இன்று 

இருந்தால்  ருதுப ாள் பள மூலதனம் என்ற 

பார்றவயில் தமிழர் றளச் சிந்திக்  றவத் 

திருப்பார்.  

 

  பு ழ் பபற்ற அபமரிக்  பல் றலக் ழ ங் ள் 

என்றால் உடபன நிறனவில் வருபறவ ஆர்வர்டு, 

பயல் பல் றலக் ழ ங் ள். 300 வருடங் ளுக்கு 

பமலா   றல, இலக் ியம், அறிவியல் எனப் பல 

துறற ளிலும் முன்னனியில் இருந்து முத்திறரப் 

பதித்துள்ள இந்த அபமரிக் ாவின்  ிழக்குக் 

 டற் றரப் பல் றலக் ழ ங் ளுக்கு முதன் 

முறறயா   சவால் விட்டு வருவபதா  லிபபார்னி 

யாவின் ஸ்டான்பபார்ட் பல் றலக் ழ ம். 

 

  அறிவுசார் (intellectual)  ல்விக்கு ஆர்வர்டு, 

பயல், பிரின்ஸ்டன் பல் றலக் ழ ங் ள் 

முக் ியத்துவம் ப ாடுக் , ஸ்டான்பபார்ட் 

பல் றலக் ழ பமா பதாழில் முறனபவார், 

சவால் எடுத்தல் (risk taking) ஆ ியவற்றற 

றமயப் படுத்தி புதிய தறலமுறறறய ஈர்க் ிறது. 

அத்பதாடு இல்லாமல், இருபத்பதான்றாம் 

நூற்றாண்டில் பநாபல் பரிசு பபற்ற  அறிஞர் ள் 

என்ணிக்ற யிலும் முன்னணியில் உள்ளது 

ஸ்டான்பபார்ட். 
 

  ஆர்வர்டு பபான்ற ஒரு பல் றலக்  ழ த்றத 

 லிபபார்னியாவில் பதாடங்  1891-இல் பசல்வந் 

தர் ளான ஸ்டான்பபார்ட் தம்பதியர் ஆர்வர்டின் 

அதிபறர சந்தித்தது பறழய  றத. அவர்  

ளுறடய 134 வயது ஸ்டான்பபார்ட் குழந் 

றதபயா இப்பபாது அபமரிக்   ிழக்கு  டற் 

 றரயில்உள்ள தன்னுறடய 300+ வருட  

முன்பனாடி பல் றலக் ழ ங் றளத்  தட்டி 

எழுப்பி வரு ிறது.  ஸ்டான்பபார்டின் பதாடர் 

மற்றும் அதிரடி வளர்ச்சி உல   உயர்  ல்வி 

மற்றும் ஆய்வுப் பயணத்தில் ஒரு முக் ியமான 

றமல்  ல்லாகும். 

 

(பயணம் பதாடரும்...)       
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  அடி ளின் 'அறிவுறரக் ப ாத்து' நூபல 

 ட்டுறர என்னும் தமிழ்ச்பசால்லிறனயும், 

தமிழிற்  ட்டுறர எழுதும் முறற றளயும் 

தமிழ் மாணவரிறடபய பரப்பிற்று. இவற் 

றின் திறபமல்லாம் ஈண்படடுத்துறரப் 

பான் பு ிற் பபருகும். 

 

 

 

 

 

 

மறுப்புறர வறரயும் வன்றம 

  மறுப்புறர வறரதல் என்பது ஒரு 

தனிக் றல. தமிழிலுள்ள பல்பவறு வற யி 

னவான நூற் ளுள் மறுப்புறர நூற்பறா 

குதி ளும் ஒரு திறத்தனவாகும்.  

  பமலும் அறிவாராய்ச்சி ள் வளர்ந்பதாங் ி 

விளங் ப் பபறுதற்கு மறுப்புறர நூல் ள் 

சிறந்த  ருவி ளாய் பவண்டப்படும். இப் 

பபாறதக்குச் சிறிது  ாலத்துக்கு முன்னர் 

இத்தற ய மறுப்புறர நூல் ள் மி ப் 

பபரிபதழுந்து உலவி வந்தன.  

 உலகத்தமிழ் | 17.03.2021 

  ஆசிரியர் சிவஞான முனிவரர் இத் 

துறறயில் மி ச்சிறந்த வல்லாளராவர். 

இலக் ண விளக் ச் சூருவளி, எடுத்து 

என்னும் பசால்லுக்கு இட்ட றவரக்குப் 

பாயம், என்றன இப்பவத்தில் என்னும் பசய் 

யுட் சிவசமவாத வுறர மறுப்பு, சித்தாந்த மரபு 

 ண்டன  ண்டனம் என்பன சிவ ஞான 

முனிவரரின் சிறந்த மறுப்புறர நூல் ள். 

 

 

 

 

 

  அந் நூல் றளபயல்லாம் ஆராய்ந்து  ற்று 

அழுந்தப் பயின்ற பசந்நாப் புலவராதலா 

னும், பசாற்பபார் புரிதறலயும் மறுப்புறர 

வறரதறலயுபம பதாழிலா க் ப ாண்டு 

தமிழுல ம் முற்றும் சுற்றும் பவற்றி 

வாரணமாய்த் தி ழ்ந்திருந்த றசவசித்தாந்த 

சண்டமாருதம் பசாமசுந்தர நாய ரவர் ள் 

மாணவராதலானும், அடி ள் இளறமயி 

பலபய மறுப்புறர எழுதுதலில் மி த்பதர்ச்சி 

பபற்றவராயினர். 

 

வளரும்... 

 

ெறைெறை அடிகளோர் ெோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகபவள் 19 
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பேன் துளி! 

 

  ஈரடி -திருக்குறள், நாலடி - நாலடியார். 
 

  சிலம்பாடும்பபாது “ஈரடி, நாலடிக் கற்றவரிடம் ஓரடித் தள்ளி நில்“ 

என்று கூறும் வழக்கு உள்ளது. 
 

  “ஆலும், பவலும் பல்லுக்குறுதி, நாலும் இரண்டும் ச ால்லுக்குறுதி“  

என்றும், பழகுதமிழ்ச் ச ால்லருமை நாலிரண்டில் என்றும் கூறுவர். 

ஈரடியும், நாலடியும் தமிழகத்தினுமடய நீதி சநறியின் நிகண்டுகள் எனலாம். இது தமிழர்களின் ச ாத்து. 
 

  ைக்கள் நல்லவர்களாக வாழ்வபதாடு வல்லவர்களாகத் திகழ்வதற்கும் வழிவகுத்துக் கூறும் வாழ்க்மக நூல்கள். 

திருக்குறளில் உள்ள 133 அதிகாரங்கள், அறம் (38), சபாருள் (70), இன்பம் (25) என்று வகுத்துக் காட்டுகிறது. 

  நாலடியார் திருக்குறமளப் பபாலபவ அறத்துப்பால், சபாருட்பால், காைத்துப்பால் என்ற மூன்மறயும் காட்டி 

அறத்துப்பால் 13 அதிகாரம், சபாருட்பால் 24 அதிகாரம், காைத்துப்பால் 3 அதிகாரங்கமளயும் சகாண்டது. 

ஏறக்குமறய  திருக்குறளில் 1/3 பங்கு உமடயது. 

பதன்துளி –1 

பதன்துளி - 2 

  ஏறத்தாழ 400 ஆண்டு ள் (1066 - 1413 )  இங் ிலாந்தின் அரசர் ள் யாரும் ஆங் ிலம் 

பபசவில்றல.  அவர் ளுக்கு ஆங் ிலம் பதரியாது.   இலண்டனில் தமிழ் ஏறனய பமாழி 
 ளுடன் ஒப்பிடுற யில் 12 ஆம் இடத்தில் நிற் ிறது. ஈழத்தில் சிக் ல்  உருவாவதற்கு 
முன்பப இலண்டனுக்கு இலங்ற யிலிருந்து  ல்வியாளர் ள் பசன்று பல உயர் பதவி றள 
வ ித்திருக் ிறார் ள்.  பின்னர்தான் எதியர் ளா ப் பலர் பசன்றனர்.  தற்பபாது பிரித்தானி 
யாவில்  ிட்டத்தட்ட 1,01,000 தமிழர் ள் வாழ் ிறார் 
 ள் அவர் ள் எல்பலாரும்  டாக்டர் ள், பபாறியா 
ளர் ள், பலதுறற வல்லுநர் ள், பபரும் வணி ர்  
பளன்று பலரும் உள்ளனர்.  

  ஆனாலும் ஆங் ிலக்  லப்பற்ற தூயதமிறழப் பபசு 
வதில் ஆர்வம்  ப ாண்டவர் ளா த் தமது குழந்றத 
 றளயும் அவ்வாபற தமிழ்ப் பபசப் பயிற்றுவித்து 
வரு ின்றனர். பவறும் ப ட்டா  - பபருறமக் ா   
ஆங் ிலங் லந்த தமிறழப்பபசி அவர் ள் தமிறழ 
இழிவு பசய்வதில்றல.  முடிந்தவறர தம்மாலான பமாழித்பதாண்டு பசய் ிறார் ள். 
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  அ ரவரிறசச் பசாற் ளுக்கு, அம்மி, 

உரல், உறி, ஏர் பபான்ற பசாற் றள புலம் 

பபயர் வாழிடங் ளில் இல்லாத, அரு ிப் 

பபான பசாற் றளக் ப ாடுக்கும் பபாது, 

அறதப் புரியறவப்பது என்பது மி க் 

 டினமா  உள்ளது. அதற்குப் பதிலா  

இலகுவான, எல்பலாரும் பயன்படுத்தும் 

பசாற் ளான, அம்மா, அறிவு, அன்பு, 

அணில், உல ம், உப்பு, உறட, உணவு, 

ஏணி, ரறழ பபான்ற பசாற் றளக் 

ற யாளக்கூடாதா? 

  பமலும், எழுத்துக் றளக்  ற்றுக்ப ாடுக் 

கும்பபாது, எழுத்பதாலி றளத் தான் முக் ி 

யப்படுத்தல் பவண்டும். 

  எடுத்துக் ாட்டு : க் + அ =  . ச் + ஆ = 

சா. ம்+ மா = மி இவ்வாறு பசால்லிக் 

ப ாடுக்கும் பபாது உடபன புரிந்து 

ப ாள் ின்றனர்.  

  ஆனால் சிலர் எழுத்தின் பபயர் றள 

றவத்து : க் ன்னா + ஆனா =  ானா என்று 

பசால்லிக் ப ாடுக் ின்றனர்.  

  இது மாணவருக்கு பபரும் குழப்பத்றதபய 

ப ாடுக் ின்றது. இவ்வாறு தான் என்னிடம் 

தமிழ்  ற்றுக்ப ாள்ள வந்த ஒரு மாணவன் 

கூறுற யில் “நானும் என் தங்ற யும் இரண்டு 

வருடங் ளா  ஒரு தமிழ்ப் பள்ளிக்கு தமிழ் 

படிக் ப் பபாபனாம்.  ஆனால் ஒரு பசால்றலக் 

கூட என்னால் வாசிக்  முடியவில்றல.  

 

 

 

 

 

  க் ன்னா + ஆனா =  ானா என் ின்ற 

னர். அது க் ன்னா ஆனா என்றுதாபன 

வரபவண்டும் எப்படி  ானா ஆகும்" 

என்றான்.  

  இன்னும் மூன்று சப ாதரர் ள் கூறுற  

யில் “எங் ள் வீட்டுக்குப் பக் த்தில் தமிழ்ப் 

பள்ளி இருக் ிறது அங்குதான் மூன்று 

வருடங் ளா  பபாபனாம் அங்கு அ+க்=  

என்றார் ள் எப்படி?  

  “அக்” தாபன வரும் எனக் ப ட்டதற்கு 

இறதக்கூடவா புரிந்துப ாள்ள முடிய 

வில்றல. 'மக்கு' என்று திட்டு ின்றனர். 

 ாறத முறுக்கு ின்றனர். தண்டறன 

ப ாடுக் ின்றனர்” இவ்வாறு கூறும் 

மாணவர் ள் ஏராளம். 

 

வளரும்... 

பிரோன்சில் ேமிழ் கற்பிப் தில் ஏற் டும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திருமதி ஞானா பியாட்றிஸ் ெச்சிதானந்தம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோட்டு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 
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 சூளோெணி சுருக்கம் ! 

உலரபவந்தர் ஔலவ துலரொமி 

 இச்சூளாமணிறய இயற்றிய ஆசிரியர் 

பபயர் பதாலாபமாழித் பதவர் என்பதாகும். 

இதறன இந்நூற்பதிப்பில் அறிஞர் சி.றவ. 

தாபமாதரம் பிள்றளயவர் ளால் தனியா  

பவளியிடப்பட்டிருக்கும் “திக்ப ட்டும்” 

என்று பதாடங்கும் பசய்யுட் ண் “பசாற் 

ப ட்டா வரன் பதாலாபமாழி” என வரும் 

பதாடராலும், 

 “பபாழிந்து பபாருள்விளக்கும் பபாழ்ந்திருள் ால் 
சீக்கும், 

 இழிந்தவறர பயற்றி நிறுத்தும் - பசழுந்தரளத் 

 பதாளா மணிறய நகும் பதாலாபமாழி பதாகுத்த 

 சூளா மணிய த்துச் பசால்” 

என்ற பவண்பாவாலும் அறியலாம். 

 

 

 

 

 

  இனி, இவ்வாசிரியர் ஊர், பபற்பறார் 

வரலாறு பற்றிய பசய்தி ள் சிறிதும் 

பதரிந்தில. ஆயினும் இவர் பபயறரப் பற்றி 

மாத்திரம் அறிஞர் ள் சில குறிப்புக் றள 

வழங் ியுள்ளனர். தஞ்சாவூர் திரு. K.S. 

சீனிவாசப் பிள்றளயவர் ள் தாம் எழுதிய  

‘தமிழ் வரலாறு’ என்னும் நூலில் 

“பதாலாபமாழி பயன்பது ஆசிரியர்க்குப் 

பிற் ாலத்துவந்த பட்டப் பபயபரனத் 

பதான்று ிறது.  

 ஸ்ரீவர்த்த பதவர் என்பது அவர் பபயராய் 

இருக் லாம்” என்று கூறு ின்றார். சூளா 

மணி வசனம் எழுதிய திரு.ந. பலராறம 

யரவர் ள், “பதாலாநாவின் சுச்சுதன்” என்று 

பதாடுத்த சிறப்பினால் இவர்க்குத் பதாலா 

பமாழிபயன்ற பபயர் எய்திற்பறன்று 

எழுதியிருக் ின்றார்.  

  றமசூர் அரசாங் த்றதச் பசர்ந்த சிரவண 

பபல்ப ாலா என்ற விடத்துக்  ாணப்படும் 

 ல்பவட்படான்றில் சிந்தாமணி, சூளா 

மணி என்ற இரு நூல் ளின் ஆசிரியர் 

 றளப் பற்றிய குறிப்பு ள்  ாணப்படு 

 ின்றன. (Ep. Ind. Vol.III. P 190=1) 

இவற்றறக் ப ாண்டு தஞ்றசத் தமிழ் 

வரலாறுறடயார், “இவற்றால் சிந்தாமணி 

சூளாமணி என்னும் இரண்டு  ாவியங் 

 ளும் சமணர் ளால் பபரிதும் ப ாண்டா 

டப்படுவன என்றறியலாம்.  

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும் - வோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் செந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. செல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தராொ, இலண்டன் மாநகரம் 

  உபராமானியர் ள் இங் ிலாந்துக்குள் 

நுறழந்தபபாது அவர் றள எதிர்த்து விரட்ட 

முடியாத பிரித்தானியப் பழங் குடி ளான 

ப ல்ற் (Celts) என்ற இனத்தவர் ள், பமற்கு 

பநாக் ி ஓடிப்பபானார் ள். பிரித்தானி 

யாவின் நடுப்பகுதியில் உபராமானியர் ள் 

அமர்ந்தார் ள்.  

 

 

  ிழக்குப் பகுதியில் ஆங் ிள் ள் 

(A n g l e s ) ,  சாக்சன் ள் (S a x o n s ) , 

யூட்டர் ள் (Jutes) என்ற பயர்மன் நாட்டுப் 

பழங்குடியினர் வந்து அமர்ந்தார் ள். 

வடக் ில் பிக் ிற் ள் (P i c t s )  என்ற 

சண்றடக் ாரரும், பமற் ில் பிரித்தானி 

யாவின் ஆதிக் குடி ளான ப ல்ற் (Celts) 

என்ற இனத்தவர் ளும்,  ிழக் ில் பயர்மனி, 

பதன்மார்க்கு ஆ ிய இடங் ளிலிருந்து 

வந்து பசர்ந்த கூலிப்பறடச் சண்றடக் 

 ாரரும், ஒருவர் மாறி ஒருவரா , நடுப் 

பகுதியிலும் பதற்குப்பகுதியிலும் நிறல 

ப ாண்டிருந்த உபராமானியறர நசுக் ிக்  

ப ாண்படயிருந்தார் ள். உபராமானியர் 

மூச்சுவிட முடியாதபடி திணறினர்.  

  அபத பநரம் உபராமாபுரிப் பபரரசின் 

ஆட்சியின் ீழ் இருந்த ஏறனய நாடு ளும் 

பதால்றல ப ாடுக் த் பதாடங் ின. இவற் 

றறபயல்லாம் சமாளிக்  முடியாத உபராமா 

புரி, பிரித்தானியாவின் மீது ப ாண்டிருந்த 

பிடிறயத் தளரவிட்டுப் பின் வாங் ியது.  

   

 

 

 

 

 

  ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் பதாடக் த்தில் 

உபராமாபுரியின் ஆட்சி பிரித்தானியாவில் 

ஒழிந்தது. உபராமானியப் பறட ள் பிரித் 

தானியாறவ விட்டு நீங் ியதும், தடிபயடுத் 

தவன் எல்லாம் சண்றடக் ாரன், தண்டல் 

 ாரன் என்ற நிறலறம பதாடங் ியது. 

சட்டமும் ஒழுங்கும் குறலந்தன. எங்கும் 

ஒபர அல்பலால ல்பலாலம். ஒருவித 

இருண்ட  ாலம் பிரித்தானியாறவச் சூழ்ந் 

தது. 

வளரும்... 
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  மகாகவி பாரதியாரின் பமடப்புகள் அம த்மதயும் முழுமமயாகப் பயின்று ஆய்வு 
பமற்மகாண்டு பாரதியாமரப் பற்ைிய கவிமதகள் மற்றும் பாரதியின் புகழ் பரப்பும் வமகயில் 
கவிமத, உமரநமட நூல்கள் பமடத்பதார், பிை வமகயில் மதாண்டு மசய்பதார், மசய்பவர்களுக்கு 
மகாகவி பாரதியார் விருது வழங்கப்படுகிைது. (விருதுத் மதாமக ரூ.1.00 இலட்சம், தங்கப்பதக்கம், 
தகுதியுமர, மபான் ாமட)  

 

மகாகவி ோரதியார் விருது 

ேமிழக அரசின்  ோரோட்டுப்  ரிசோளர் ! 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

வ. 

எண் 

ஆண்டு விருதாளர்  

1 2020 கவிஞர் பூமவ ச ங்குட்டுவன் 

2 2019 முமனவர் ப.சிவராஜி  

3 2018 திரு.ைா.பாரதி சுகுைாரன்  

4 2017 முமனவர் சு.  பாலசுப்பிரைணியன் (எ) 

பாரதிபாலன்  

5 2016 பபராசிரியர்  முமனவர்                                   

 . கணபதிராைன்  

6 2015 கவிஞர்  சபான்னடியான்  

7 2014 முமனவர்  இளம   சுந்தரம்  

8 2013 முமனவர் கு.ஞான ம்பந்தன்  

9 2012 பாரதிக் காவலர் கு.இராைமூர்த்தி  

10 2011 முமனவர் இ.ரா.பிபரைா  

11 2010 திரு.நா.ைம்ைது  

12 2009 டாக்டர் ப க்கிழார் அடிப்சபாடி தி.ந. 

இராைச் ந்திரன்  

13 2008 முமனவர் இரா.ைணியன்  

14 2007 கவிஞர் ச ௌந்தரா மகலா ம்  

15 2006 திரு.தமிழருவி ைணியன்  

16 
2004 திரு.சீனி. விசுவநாதன்  

17 
2003 திரு.ரா.அ.பத்ைநாபன்  

18 
2001 திரு.சப.சு.ைணி  

19 
2000 கவிஞர் வாலி  

20 
1999 திரு.வலம்புரி ஜான்  

21 
1998 திரு.குைரி அனந்தன்  

22 
1997 கவிஞர் ைதிவண்ணன்  
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நூலாசிரியர் விபுலானந்த அடி ள் இறசத் 

திறத்றதப் பலபடக்  ாட்டியுள்ளார். 

  திருவாச த்தில் இறசப்பபருறமக்கு 

எல்றலயில்றல. எல்லாப் பருவத்தினரும் 

ப ாயில் ளிற் பாடியாடும்படி நாட்டுப்புறப் 

பாடல் வடிவில் புதிய பாணி றள பறடத் 

தளித்தார் மணிவாச ர்.  

 

 திருபவம்பாறவ திருப்பபாற் சுண்ணம் 

திருச்சாழல் திருப்பபான்னூஞ்சல் திருவம் 

மாறன திருத்பதள்பளணம் திருப்பள்ளி 

பயழுச்சி திருவுந்தி முதலான பண் சுமந்த 

பாடல் ள் ப ாயிற் றல ளா ி இன்று 

குடும்பந்பதாறும் பாடுபபாருளாயின. 

  இன்னிறச வீறணயர் யாழினர் ஒருபால் 

இருக்ப ாடு பதாத்திரம் இயம்பினர் 

ஒருபால் துன்னிய பிறணமலர்க் ற யினர் 

ஒருபால் பதாழுற யர் அழுற யர் துவள் 

ற யர் ஒருபால் என்ற திருவாச ப்படி 

ப ாயில் ளில் இறச முழக் த்றதக் ப ட் 

 ின்பறாம். 

வளரும்... 

  உல ில் எத்துறணபயா சமயங் ள் உள. 

அச்சமயங் ளில் மி ப் பபரியவர் ள் பதான் 

றியுள்ளனர்.  எனினும்,  நம் சமயப் பபரு 

மக் ளிடம் சில தனியாற்றல் றள  ாண் 

 ின்பறாம்.  

  பமாழி வன்றமபயாடு  விபாடும் வன்றம 

யும் அக் விறய இறசப்பதி மா ப் பாடும் 

வன்றமயும் யாழ் முதலான இறசக்  ருவி 

 றள இறயத்துப் பாடும் வன்றமயும் பல 

நாயன்மார் ளிடம் வளர்ந்திருப்பறதக்  ா 

ண் ின்பறாம். 'ற ந்நிறறந்த ஒத்தறுத் துக் 

 றலப்பதி ம் பாடினார் என்று பசக் ி ழார் 

இறளய சமபந்தரின் ற த்தாள இறச றயப் 

பாராட்டுவர்.  

 

 இறச பபருவளத்தால் நாயன்மார் ள் 

ஊர்பதாறும் முழங் ிய பதவாரப்பாடல் ள் 

இன்று நமக்கு  ிறடத்திருப்பறவ 8250. 

தமிழில் பதய்வப் பாடல் என்றால் இறசக் 

 றலப் பாட்டு என்பது பவளிப்பறட. அத 

னாலன்பறா பாசுரம் என்னும் பபயர் எழுந்து 

பதவாரவியல்   என்ற     பகுதியில்     யாழ்  

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 

பகோயிற் கறைகள் ! 

மூதறிஞர் வ.சுே.மாணிக்கம் 7 
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open the epistle-vein and word encrypted 

and pull Kovalan to her, right before enow! 

Saying, she sends screwpine sepal-script 

through her maid. 

With that sepal passwordlong ruddy spear eyed  

Vasantamala to Pukaar's  grain bazaar 

goes;sees Kovalan;    

75 

hands it over; declining,he tells her: 

" Tilak, locks, bow pair in brows, nenuphars two, 

kovvai lips,  

lustre face, steamy gaiety, all in she in my front  

have acted eye-cheaters! Heavied by heaving 

cloud  

of locks, her face-moon have poured tears of 

ray;              

80 

leered carp-eyes; syrupy lips have beamed radi-

ant smile;  

coaxing me as I have sought, leaving me, as 

when cloyed,  

her dark long eyes have played in work, kinky in 

play! 

What a parallax  sight! In twilight bouderie  

pitying pangs of parting, she has lisped whis-

pers,    

85 

To Continue... 

Pukaar Canto - 8 
 

Spring's Advent 

 

In oblivion and parting haste, 

His floral arms seize  

our conscience too young to know what love is!  

He is young Prince Spring!  

Under His ageis,  

my life-in-love is love-in-life!  

I greet your might, 

so jealously. Impatient! Isn't conscience born of 

love!    

65 

 

 

 

 

                                    

Four and sixty arts hail! Panns and their Tones 

hail!  

Lust burns me! Reticence is gone! My own LISP,  

word by word  I spell and write. 

Am Pale in twilight! 

Aren't you hot urgent tumescent!" 

she bids her maid Vasanthamaala go,               

70 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 

சிைப் திகோரம் - ஆங்கிைம் ! 
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குழந்றே இைக்கியம் ! 

முலனவர் பதவி நாச்சியப்ேன் 

     அழகு என்பது உணர்வா  இருந்தாலும், நம் 

உறுப்பு ளின் பசயற்பாட்டிற்கு அடிப்பறடயான 

பண்பு பள அழகு தரக்கூடியது. இதறனக் 

குழந்றதக்குச் பசால்லும் பாடல் இபதா, 

 

 

 

 

 

 

"சரியாய்ப் பார்க்கும் 

பார்றவ இருந்தால் 

 ண்ணுக்  ழகு. 

உண்றம பபசும் 

பபாது மட்டும் 

நாவும் அழகு. 

தாய்பமாழிச் பசால்றலக் 

ப ட்கும் பபாபத 

பசவிக்ப   ழகு. 

தூய  ாற்றற 

இழுக்கும் பபாபத மூக் ிற்   ழகு. 

அழுக்கு நீக் ி 

குளிக்கும் பபாபத 

உடலுக்  ழகு." 

ஐம்புலன் அழற ச் பசால்லும் இப்பாடலின் 

ஆசிரியர்  விஞர் தமிழ்ச் பசல்வன் அவர் ள். 

வளரும்... 

 

  குழந்றத ளுக்கு நற்பழக் ங் றளக் கூறும் 

பாடல் ள் தனித்தனியா  இருந்தாலும் பபாது 

வா ப் பல நற்பழக் ங் றள ஒபர பாடலில் 

கூறும் வழக் மும் உள்ளது. 

    நல்ல பண்பு ள் பலவற்றற அடுக் ிப் பாடிய 

பாடல் றளக்  ாண்பபாம். 

    "இனிறம பவண்டும் பமாழியிபல 
     இரக் ம் பவண்டும் விழியிபல 
      னிவு பவண்டும் எழுத்திபல 
     துணிவு பவண்டும்  ருத்திபல! 
     எளிறம பவண்டும் உறடயிபல 
     வலிறம பவண்டும் உடலிபல 
     பதளிவு பவண்டும் விறடயிபல 
     பசருக்கு பவண்டும் நறடயிபல!" 
 

என்று  விஞர் புத்தபனரி ரா.சுப்பிரமணியன் 

அவர் ள் வழி  நடத்து ிறார் ள். 

      பமலும் ஒரு பாடல் அ ர  வரிறசயில் 

நற்பண்பு றளச் பசால் ிறது. 

 

 

 

 

 "அன்றபப் பபருக்  பவண்டும். 
  ஆணவம் விலக்  பவண்டும் 
  இன்பசால் பநஞ்சில் பவண்டும். 
  ஈற க் குணபம பவண்டும். 
  உண்றம உறழப்பு பவண்டும் 
  ஊக் ம் மனதில் பவண்டும். 
  எளிறமத்  பதாற்றம் பவண்டும். 
  ஏற்றம் என்றும் பவண்டும். 
  ஐயம் விலக்  பவண்டும். 
  ஒழுக் ம் பண்பும் பவண்டும். 
  ஓடி ஆட பவண்டும் 
  ஔறவ பநறிபய பவண்டும் 
  அஃறத ஏற்  பவண்டும் ." 

என்று  விஞர் மு.வில்லவன் அவர் ள் பாடு 
 ிறார். 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

38 
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10. Again -- Sin Virtue 

 

  The disciplines of life and the disciplines of 

society have been most emphasized by the Hin-

du religion. 

  Its characteristics are noble; its ceremonies 

are meaningful. 

  Auspicious customs, inauspicious customs - 

their separation was distinctly marked out only 

by the Hindus. 

  They outlived the signs which were auspi-

cious and the others which were inauspicious. 

  They even said that an inauspicious word 

was not to be mentioned in a house where an 

auspicious function was taking place. 

  The sign of prosperity for a woman was her 

"Thali'. 

  The "Thali' tied at time of marriage could only 

be removed at the time of the woman's death or 

that of her husband. 

 

 

 

 

 

  It should not be removed even during an oil 

bath. So sacred is it. Hindus believe that ruin 

will seize the family of whoever snatches the 

thali' of a woman of chastity. 

  An incident comes to my mind. Fourteen 

years ago, when I first began to make films, i 

wished to project my musical compositions. 

  Hence, I booked an actor who could sing 

well. This actor who had once been on the apex 

of fame and wealth was now immersed in dire 

poverty. 

  The gold Thali' around his wife's neck was no 

more. She had a piece of turmeric tied to a yel-

low thread instead. 

 

 

 

 

 

  The Thali' had been mortgaged. On learning 

this, taking the required amount of money, 

  I went along with the actor to the pawn-

broker. All the jewels of the actor were with the 

pawn-broker. 

 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 
Everlasting Tradition! 

கலலத்திலகம் திருமதி சீலத சிதம்ேரம் 35 
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  Our Paramaachaarya, the 26th in 

the hallowed line of Meikanda Santaa-

na Paramparai is pleased to observe 

in his Benedictory Message as        

follows: 

 

 "The recrudescence of confusion is 

cyclic." Milton too was of the same 

opinion. He felt that the Christians 

were drifting away from Christianity. 

He heard the call to re-interpret the 

Gospels in their true light. So it was, he 

wrote his De Doctrina Christiana, in 

the Deva Paasha of the Western 

world, viz , Latin. 

  We know that Christians are op-

posed to idolatry. An excessive devo-

tion to this concept led them to think 

that God was without form. Milton was 

startled by this false theory which          

began to gain great Currency in his 

days. He could not suffer fools gladly. 

He felt compelled that he should state 

the truth and state it ex cathedra. 

"Come what may", he thought, "I ll 

state the truth.” He did state the truth 

thus: "If God habitually assign to him-

self the members and form of a man, 

why should we be afraid of attributing 

to him, what he attributes to himself?”  

 

 

 

 

 

  Milton, no doubt, did not stop there. 

He had to make his point clear as 

crystal. So he said: “Why should we 

be afraid of attributing to him what he 

attributes to himself, so long as what 

is imperfection and weakness when 

viewed in reference to ourselves be 

considered as most complete and ex-

cellent when imputed to God?" 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 
Saiva Siddhantam In Western Literature! 

பெக்கிழார் அடிப்சோடி முதுமுலனவர் டி.என்.இராமச்ெந்திரன் 8 
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  "தான் வாழ பவண்டும் என்று மறழ 

நிறனப்பதில்றல; தான் வளர பவண்டும் என்று 

மண் விரும்புவதில்றல; தான் விண் பதாட 

பவண்டும் என்று விறத ஆறசப்படுவதில்றல" 

என்று தமிழாறச தவிர பவறு ஆறச ள் 

இல்லாது வாழ்ந்த பாரதிதாசனின் இதயத்திலும், 

"விமானப் பயணம் பசய்ய பவண்டும், பவளி 

நாடு ள் பார்க்  பவண்டும்" என்ற சில விருப்பங் 

 ளும் இருக் த்தான் பசய்திருக் ின்றன. " ண் 

மூடும் வறர இவ்பவண்ணங் ள் அவருக்குக் 

ற கூடபவ இல்றல. அவருக்கு மட்டுமா 

இழப்பு? அவர்  விறத ளுக்கு இழப்பு. தமிழ் 

இலக் ியத்துக்கு இழப்பு.  

  அயல்நாடு ளுக்குச் பசன்றிருந்தால்  ாவி 

யங் ளில் தம் பயணங் றளக்  ாலங் ாலமாய் 

வாழச் பசய்திருப்பாபர!" என்று ஆசிரியர் ஆதங் 

 ப்படுவறதப் பபால வாச ர் ளுக்கும் இவ்வு 

ணர்வு ஏற்படும் என்பதில் ஐயமில்றல. "அவரது 

பாண்டியன் பரிசு படமா வில்றல; பாரதியார் 

வாழ்வு படமா வில்றல. அவரது நிறறபவறாக் 

 னவு றள இன்று  வியருவி நிறனத்தாலும் 

ஏக் பம பபருகு ிறது" என்றும் தமிழன்பன் 

பந ிழ் ிறார்.  

  பபராசிரியர் பத. பபா. மீனாட்சிசுந்தரனார், 

 ாறரக்குடி திரு. சா.  பணசன், திரு. 

பபரியசாமி தூரன் ஆ ிபயாரின் பரிந்துறரயில் 

பாபவந்தருக்கு ஞானபீடப் பரிசு  ிறடத்திருக்  

பவண்டும். 

  இப்பரிந்துறர பற்றிய பசய்திறயக் ப ட்ட 

பாபவந்தர், ஆசிரியரிடம், "இதில் வரும் ஒரு 

இலட்ச ரூபாயில் வீட்டுக்கு அறரப்படி பருப்பு 

வாங் ிப் பபாடுபவன்னு நிறனக் ிறாயா? 

அபதல்லாம் ஒன்றும் நடக் ாது. பபரிய அச்சு 

இயந்திரம் வாங் ிப் பபாட்டு, உன்  விறத, 

உன்றனப் பபால எழுது ிற அவன்  விறத, 

இவன்  விறத எல்லாம் புத்த ங் ளா ச் சுடச் 

சுட அச்சிட்டுப் பபாட்டால் தமிழ்ப்பற  தன் 

னாபல ஒழிஞ்சு பபாகும்" என்ற உறரயாடல் 

பசய்தி மூலம் பாரதிதாசன் தமிழின் 

நிறனவா பவ, தமிழா பவ வாழ்ந்திருக் ிறார் 

என்பறத வாச ர் ள் உணர இயலும்!  

   

 

 

 

  ஆனால், பரிசு  ிறடப்பதற்கு முன்பப 

அவரது மறறவு ஏற்பட, "ஞானபீடப் பரிசு” 

மறலயாளக்  விஞருக்குச் பசன்ற 

பபாது, தன் ம னுக்கு அது 

 ிறடக் ாமல் பபாயிற்பற என்ற 

 வறல தமிழ்த்தாய் விழி ளில் 

அருவியா க் ப ாட்டியது" என்று 

ஆசிரியர் உருக் மா  பவளிப்ப 

டுத்தியுள்ளார்.  

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 
" ோரதிேோசப ோடு  த்து ஆண்டுகள் - ஈபரோடு ேமிழன் ன்" 

நூல் அறிமுகம் 

திருமதி இராஜி இராமச்ெந்திரன், அட்லாண்டா 4 
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  தறலறய நிமிர்த்தி, அண்ணாந்து 

பார்த்து, விண்மீன் கூட்டங் ளுக்கு 

நடுவில், இப்புவியின் ஓரத்தில் நின்று, 

எண்ணிப் பார்க்ற யில் மனித இனம் பூமி 

என்ற ஒரு சிறு வட்டத்தில் இருக்கும் பல 

உயிர் ளில் நாமும் இருக் ிபறாம் என்ற 

அடக் ம் ப ாள்ள பவண்டும். 

    

 விண்ணில் சுற்றி வரும்  ிர க் கூட்டங் 

 றளயும், பால் வீதி ளின் (Milky Way 

Galaxy) எண்ணிக்ற  றளயும் எண்ணிப் 

பார்த்தால் எப்படியும் சுயநலமும், பபரா 

றசயும், பபாட்டியும், பபாறாறமயும், உயர்வு 

தாழ்வு என்ற மமறதயும், பசருக்கும் 

நமக்குள் அடங்கும். பவறுப்பு ஒடுங்கும். 

  அறிவியல் அறிவு இன்னும் மக் ளி 

றடபய, ஆழ்ந்தும் சூழ்ந்தும் நிலவினால், 

பல சுயநல சூழ்ச்சி ள் குறறயலாம்; பரந்த 

மனப்பான்றம, மனிதபநயம், ஒற்றுறமயு 

ணர்வு என்ற பல மதிப்பீடு ள் இன்றறய  

சமூ த்தில் நன்கு பவரூன்ற முடியும். 

இன்னும் ஓங் ி வளரவும் முடியும்; மனிதம் 

ம த்தானதுதான். 

 

  

 

 ஆனால், மனித இனம் இந்த உல ில் 

வாழும் உயிரினங் ளில் ஒரு சிறு 

கூட்டம்தான். இந்த உல ம், பால்வீதியில் 

ஒரு சிறு புள்ளிதான். (மறறந்த வானவியல் 

அறிஞர்  ார்ல் சா ன் அவர் ளின் 

உறரறயத் தழுவி எழுதப்பட்ட  ட்டுறர 

 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 6 நரம்பியல் ைருத்துவர் தமிழ்ச்ச ம்ைல் சைய்கண்டான் 

ேறை நிமிர்ந்ே அடக்கம் ! 
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  சுந்தரரின் பபயர் நம்பியாரூரர் என்று 

தான் வழங் ப்பட்டது. “நாவலர் ப ான் நம்பி 

யூரன்” என்றும் நாவலூராளி  நம்பி வன் 

பதாண்டன் ஊரன் என திருப்பதி ங் ள் 

சுட்டிக் ாட்டு ின்றன.  

  சீராரும் திருவாரூர்ச் சிவன் பபர் 

பசன்னியில் றவத்த ஆரூரன் எனத் திருப் 

பாட்டு ம ிழ்ந்து உறரக் ின்றது. இவருக் 

குச் சுந்தரர் என்பது சிறப்புப் பபயரா பவ 

அறமந்திருக் ிறது. சுந்தர நாய னார், 

சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் என்ற பபயர் ள் 

வழங் ி வழங் ப்பட்டிருக் ின்றன.  

 

 

 

 

 

  இறறவன் இவறர திருமணத்தில் 

தடுத்தாட்ப ாண்டு அவரின் சினத்தால் 

பல வன்றம ள் பபசியறத ஈசன் பபாருத் 

தறுளியறத தன்றமயினாய் அடிபயறன 

தடுத்தாட்ப ாண்ட நான் சறப முன் 

வன்றம ள் பபசிட வன்பதாண்டன் என் 

பபாதாபலா வாழ்வு தந்தார் என உறரக் 

 ின்றார்.  

 

  திருமணத்தில் மாப்பிள்றளயாய்ச் 

சிந்றத ம ிழ பமறடயில் வீற்றிருக்  முதிய 

வராய் ஓறல ஒன்றறத் தாங் ி வந்து விழா 

றவ நிறுத்தி அடிறம என அறறகூவல் 

விடுத்தார். இந்த நி ழ்வு பநர்ந்தால் யாருக் 

குத்தான் ப ாபம் வராது நம்பியாரூரன் 

தன்றனச் சினம் தவிர்க்  றவத்துச் சிவத் 

பதாண்டரா ிக் திருப்பதி ங் றளப் பாடும் 

அருள் அளித்த ஆண்டவறர அழகு 

தமிழில் விருந்தாய பசால் மாறலத் திருப் 

பாட்டா  பாடியிருக் ின்றார். திருபவண் 

பணய் நல்லூரில் அவர் பாடிய திருப்பதி ம் 

ஒன்றற இங்குக்  ாணலாம். 

 

 

 ஊனாய் உயிரானாய் உடலானாய் 

உல ானாய் வானாய் நிலன் ஆனாய்  டல் 

ஆனாய் மறலயானாய்; பதனார் பபண் 

றணத் பதன்பால் பவண்பணய் நல்லூர் 

அருள் துறறயான். ஆனால் உனக்கு 

ஆளாய் இனி அல்பலன் எனலாபம 

என்பது அத்திருப்பாட்டு.   

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 

ேதிகங்கலளப் ேடியுங்கள்! 

செவ்விலெ மாமணி திருமதி சீலத சமய்கண்டான் 
46 
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  ஞாப  சக்தியினாலும், அதிதிருஷ்டியி 

னாலும் உண்டாகும் உண்றமக்கு எல்லா 

முதல்நா பவறல ளிலும் இடமுண்டு. 

இதறன அதிக் ிர மிக் ாமற் பசறுத் 

தினால், பலம் அதி முண்டு. ஆயின், சித் 

திரிக்கும்பபாது, ஒரு பதார்த்தத்றதப் 

பார்த்து அதன்பபாலபவ எழுதுவது அதி 

திருஷ்டிக்கு பங் ம் வி ாக்கும். அவ்விதபம 

உயர்தர இந்திய றலயில் அடங் ியதன்று. 

 

 

 தற் ாலத்தில்  லாபவறலறயப் பற்றிய 

 ண்டனபமல்லாம், இவ்வியற்ற  உண்றம 

றயப் பபாருத்ததா ின்றது. 

  இவ்பவறல ளில், அபந ர் முதன் முதல் 

பார்ப்பது தங் ளுக்குத் பதரிந்தது 

இருக் ின்றதா T r u th  to  na t u r e . 

பவன்பபத. ரூப ப்படுத்தியது, தாங் ள் 

பார்த்தபதான் றா ாவிடினும், அல்லது பழக் 

 மில்லாத ஒர் எண்ணக் குறிப்பாவிடினும், 

அது அவர் ளுக்கு இயற்ற க்கு விபராத 

முள்ள தாய் தன் னத்தக் தாகும். 

 

  

 முடிவில், உள்பபாருளும் உண்றமயும் 

தான் என்றன? இந்தியர் ள், சுபாவம் 

அல்லது பதான்றப்படும் உல மும், புலன் 

 ள் மூலமாய் உணர்ந்தபதபயனவும், 

பதார்த் தங் ளின் உண்றமச் பசாரூபத்றத 

அறவ எம்மட்டும் விளக்  இயலாபவன் 

றும், பமல், அறவ பதாற்றத்றதத் தவிர்த்து 

உண்றமயில்றல பயன்றும் ப ாள்ளு ிறார் 

 ள்.  

  சுபாவத் பதாற்றங் ள், எண்ணக் குறிப்பு 

 ளின் அவதாரம் ள் என்றும், அறவயும் 

பநரானறவ ள் அல்லபவன்றும் ப ாள்ளப் 

படும். 

  தற் ால ஐபராப்பியர்  ப ாள்வது பபால 

இயற்ற யின் பவளித்பதாற்றங் றள உருப் 

படுத்துபவ  றலயின்  ருத்து என்று 

ப ாள்வது அணியிழந்த வாழ்க்ற யின் 

பயபனயன்றி பவறின்று. 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 

இந்தியக் கலலகள்! 

அறிஞர் திலகம் பஜ.எம்.நல்லொமிப்பிள்லள 
6 

நூறாண்டுகளுக்கு முன் அறிஞர் ஆனந்த குமாரொமி எழுதிய கட்டுலரயின் சமாழி சேயர்ப்பு….. 
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  ஒரு குழந்றத முதலில் தன்றனச் சுற்றி 

உள்ள, தன்றனத் சார்ந்தவர் ள் பபசும் 

பமாழிறயபய தனதாக்கு ிறது. பள்ளிக்குச் 

பசல்லும் முன்னபர அதறனப் புரிந்து 

ப ாண்டு பபசத் பதாடங்கு ிறது. எழுத்து 

வடிவத்றததான் பள்ளியில்  ற் த் பதாடங் 

கும்.  

  தாய்பமாழி வழியில்  ற்றால் குழந்றத 

எளிதில் பாடங் றளப் புரிந்துப ாள்ளத் 

பதாடங்கு ிறது. மனப்பாடம் பசய்ய பவண் 

டிய பதறவயற்றுப் பபா ிறது. உளவியல் 

ரீதியா  குழந்றத எந்தவித மன அழுத்தத் 

திற்கும் ஆளா  பவண்டிய பதறவ 
யில்றல. தாய்பமாழி வழிக்  ற்றல் மூலம் 

பல அரிய  ண்டுபிடிப்பு றள நி ழ்த்தும் 

வாய்ப்பு ள் அதி ம்.  

  சிந்திக்கும் பமாழியில் பபசினால் மட்டுபம 
எண்ணங் ள் தங்கு தறடயின்றி 

பவளிப்படும். இதன் மூலம் குக் ிராமம், 

 ிராமம், ந ரம், மாந ரம் என்ற பாகு 

பாடின்றி அறனவரும் அறிறவ வளர்த்துக் 

ப ாள்வபதன்பது எளிதா ிறது.  ற்றல் 

அதி ரிக்கும்பபாது, பள்ளி ளில் இறட 
நிற்றல் குறறந்துவிடும். விளிம்பு நிறல 

மக் ள் அதி  அளவில்  ற் த் பதாடங் 

குவர். எல்பலாருக்கும்  ல்வி என்பது 

எட்டும்  னியாகும். 

  அறனவரும் தாய்பமாழி வழிக் ல்வியில் 

 ற் த் பதாடங் ிவிட்டால் தானா  அம் 

பமாழியில் அதி ளவில் நூல் ள் பவளி 

வரத் பதாடங்கும். எழுத்துரு இல்லாத 

பமாழி ளில் ஒலி வடிவில் புத்த ங் றளப் 

பதிபவற்றலாம். இன்றறய நவீன யு த்தில் 

எதுவும் சாத்தியபம. 

  இதன் மூலம் தாய்பமாழியில் இறணய 

தளங் ள் பல உருவாகும். அது மட்டுமின்றி 

பல்பவறு பவறலவாய்ப்பு றள உருவாக்  

இது வழிப ாலும். தாய்பமாழியின் சிறப்றப 

உதாரணம் ப ாண்டு விளக்  பவண்டும் 

என்றால் பத்து வருடங் ளுக்கு முன், என் 

தந்றதக்கு,  ர்நாட  மருத்துவமறன 

ஒன்றில் இருதய சி ிச்றச என்றபபாது 

அவரது தாய் பமாழி அதாவது தமிழ் 

அறிந்த வடநாட்டு மருத்துவபர அவருக்கு 

அறுறவ சி ிச்றச பசய்தார்.  

  பநாயாளியுடன் அவரவர் தாய்பமாழியில் 

மருத்துவர் உறரயாடும்பபாது அவர் 

பதளிவு பபறு ிறார்; மனதளவில் பலம் 

பபறு ிறார்; சி ிச்றசக்கு முழு ஒத்து 

றழப்பும் அளிக் ிறார்.  

  இப்படியா த் தாய்பமாழி என்பது மி வும் 

நன்றம பயக் வல்லது. பல துறற றளயும் 

இன்னும் துரித  தியில் வளர்த்பதடுக்கும் 

ஆற்றல் பபற்றது. 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 ெர்வபதெத் தாய் சமாழி தினம் - பிப்ரவரி 21 

முலனவர் வி. அன்புமணி,  
தலலவர், இந்தி மற்றும் இதர சமாழிகள் துலற,  
சகாங்கு  கலல அறிவியல் கல்லூரி, ஈபராடு  

5 
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  எழுத்தச்சனின் அபயாத்தியா  ாண்டத் 

தில் ஒரு  ாட்சி. 

 இராமனின் முடிசூட்டு விழாவிற்கு 

முந்றதய நாளிரவு. இராமன் தனித் 

திருக் ிறான். அப்பபாது அங்கு வந்த 

நாரதர் இராமனின் அவதார பநாக் த்றத 

உணர்த்து ிறார். 

 

  “இராமா ! நீ பரம்பபாருள். நான் இங்கு 

வந்திருப்பது உன் அவதார பநாக் த்றத 

உனக்கு உணர்த்துவதற் ா த்தான். நாறள 

நீ பட்டம் சூட்டிக் ப ாண்டால் பின் 

இராவண வதம் எவ்வாறு நடக்கும் ?  இறத 

உன்னிடம் கூறும்படி பதவர் ள் தாம் 

என்றன இங்கு அனுப்பினர் ”  என் ிறார் 

நாரதர். 

 

 

 உடபன இராமன் அவரிடம் ” வறலபய 

பவண்டாம். நான் நாறளபய  ான ம் 

பசல்பவன் பதினான்கு ஆண்டு ள் 

வனத்தில் வசிப்பபன்.  

சீறதறயக்  ாரணமா  றவத்துக்ப ாண்டு 

இராவணாதியறரயழித்து பதவர் றளக் 

 ாப்பபன் என் ிறான்.‘ இக் ாட்சி  ம்பனில் 

இல்றல. எழுத்தச்சனின் இராமாயணத்தில் 

அபயாத்தியிலிருந்து புறப்படும் இராமனும் 

- இலக்குவனும் - சீறதயும் சித்திரக்கூடம் 

வருவது வறரயுள்ள பகுதி ள், முழுக்  

முழுக்  வால்மீ ியின் மறு பதிப்பு தான்.   

  ஆனால் தசரதனின் மறறவு, பபாது 

மக் ளின் ஓலம் பபான்றறவ வால் 

மீ ியிலிருந்து மாறுபட்ட  ாட்சி ள்.          

”நின்பனாடும் ஐவராபனாம்” என இராமன் 

கூறுவது, பரதன் தன் தாயாறர அறிமு ப் 

படுத்துவது பபான்றவற்றற எழுத்தச்சனின் 

பறடப்பில்  ாண முடியவில்றல.   

  இத்தற ய மனித உறவு றளப் பற்றி 

பயல்லாம்  எழுத்தச்சன்  வறலப் பட்ட 

தா பவ பதரியவில்றல தன் ஆத்மானு 

பவங் றள விளக்  இக் விஞன் பின் 

பற்றியது உபபதச மார்க் த்றத. வாய்ப்பு 

 ிறடக்கும் பபாபதல்லாம் தம் பாத்திரங் 

 ள் வாயிலா  உபபதசம் பசய்ய இவர் 

தவறியபத இல்றல. வசிட்டர் பரதனுக்கும்- 

இராமன் இலக்குவனுக்கும்- தாறரக்கும் 

பசய்யும் உபபதசங் றள இதற்குச் சிறந்த 

எடுத்துக் ாட்டு ளா க் கூறலாம். 

வளரும்... 

 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 மலலயாள மாகவி 
துஞ்ெத்து இராமானுெ எழுத்தச்ென் 

சிந்தலனச் செம்மல் செங்பகாட்லட ெனார்த்தனன் 4 
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 ாட்சி 2 

இடம் - அத்தினாபுரம்  

 ாலம் - முற்ப ல்  

உறுப்பினர் -  ர்ணன், துரிபயாதனன். 

துரி.... : புறப்படட்டும் பறட! அதிரட்டும் 

முரசு! முழங் ட்டும் சங்ப ாலி! ஒலிக் 

 ட்டும் துந்துபி! பதிறனந்து நாள் பமாத 

லில் படு  ளத்தில் பவற்றி பபற முடியாத 

 ண்ணன் எப்படி இனி எதிரி ளுக்கு 

உதவப் பபா ி றான். 

  அவன் அறிவு துறணயிருந்தும், ஆற்றல் 

பல இருந்தும் யுதிட்டிரன் பவல்ல முடிந் 

ததா? வீடுமர் பத்தாம் நாபள வீழ்ந்தார்.  

  துபராணரும் பநற்றறப் பபாரில் பலியா 

னார். உடறல இங்ப  றவத்து  உள்ளத்றத 

அங்ப  றவத்துப் பபாரிட்டவர் ள் அவர் 

 ள். அதன் விறளவு, வீரமரணத்தில் 

பவற்றி பசர்க்  மறந்தனர். ஆனால், 

இன்பறா  ர்ணன் ......  ளப்பபார்க்  ளிறு 

 ர்ணன்..... என்  ண்ணறனய  ர்ணன்..... 

அர்ச்சுனனின் குல எதிரி  ர்ணன் 

பபாருக்குத் தறலறம ஏற்று பவற்றி 

குவிப்பான். இன்பறாடு அழிந்தது பற ; 

ஒழிந்தனர் பாண்டவர். 

 ர்ணன்: (வந்துப ாண்பட) நன்று 

பசான்னாய், துரிபயாதனா..... பதிறனந்து 

தினத்திற்பட்ட பல்பறட இன்று மீண் 

படழுந்ததுபபால விண்ணும் மண்ணும் 

பதரியா வண்ணம் பவங் ளத்தில் சுழன்று 

பபாராடும் என் பறடத்திறறனப் பார். 

பற வறர பவரறுக்கும் என் ஆற்றறல, 

அரவக்ப ாடிபயாபன இன்று பார்...... 

 

 

 

 

துரி :  ர்ணா! உன் வீரபம வீரம்! அழப  

அழகு! பசன்னியில் மகுடமணி பவயில் 
எறிக் ிறது. திருக்குறழ ள் ஒளிவிடு ின் 

றன. பபான்பூண்மணி ள் பளபளக் ின் 

றன. வறன  ழல்மணி த த க் ிறது! 

பூமியில் பிறந்த ப லவன்பபால் பதாற்றந் 

தரும் உன் அழகும் வீரமும்  ண்டு  ளிப் 

புறாதார்  ண் ள் இல்லாதவபர. உன் வீரத் 

திறம்  ாணப் பாருல ம் பறதபறதக் ிறது. 

 ர்ணன்: மாசுணக்ப ாடி மன்னவா! 

பாராட்டுக்கு நன்றி. ஆற்றல் மிக்  

பற வறர இன்று அடு ளத்தில் அழித்து 

ஒழிப்பபன். ஆண்றம அரபச அவர்தம் 

குறறயுடல் ள் கூத்தாடச் பசய்பவன் 

 வறல ப ாள்ளற் . 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 17ஆம் நாள்! 
ஓரங்க நாடகம்! 

கலலமாமணி டாக்டர் இரா.குமரபவலன் 3 
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மதிப்பு மிகு மனிதர் 

  இந்த நாட்டின் மதிப்புமிகு மனிதறர 

அறடயாளம்  ாட்டுபவருக்கு ஆயிரம் பபாற் 
 ாசு றள பரிசா  அறிவித்தார்  ிருஷ்ண 

பதவராயர். மன்னரின் சந்பத த்றத யாராலும் 
தீர்த்து றவக்  முடியவில்றல. 

 

 உங் ளிடம் இந்தக் ப ள்விறய ப ட்டால் 
என்ன பசால்வீர் ள்? அம்மா அப்பா? 
குடியரசுத் தறலவர்? உயிர் ாக்கும் 
மருத்துவர்,? அறிறவப் பு ட்டும் ஆசிரியர்?  

  பதாழிறல விரிவுபடுத்த  டன் ப ாடுத்து 
உதவுபவர், வழி பதரியாமல் தவிக்கும்பபாது 
சரியான மு வரிறய பசால்லும் 
ஆட்படா ாரர், பதர்தல் பநரத்தில் வாக் ாளர் 
என பதறவ ள் சாதாரணமானவர் றளக் 

கூட மதிப்புமிகு மனிதனா  மாற்று ிறது. 
பதறவ முடிந்ததும் அவர் ள் மீதான 
மரியாறதயும் மாறு ிறது. 

  மனநிறல மாறும்பபாது நாம் மற்றவர் மீது 
றவத்திருக்கும் மதிப்பீடு ள் மாறுவதால் 

மதிப்புமிகு மனிதர் ள் நமக்குள் 
மாறிக்ப ாண்பட இருக் ிறார் ள்.  

   றதக்கு வருபவாம். 

  மன்னர்  ிருஷ்ணபதவராயர் பதனாலி 
ராமறன அறழத்து, ’உமக்கு ஒரு மாதம் 
அவ ாசம் தரு ிபறன். அதற்குள் மதிப்புமிகு  

மனிதறர எனக்கு  ாட்ட பவண்டும்” 
என்றார்.  

  ”ஒரு மாதம் பதறவயில்றல மன்னா. 
நாறள  ாறலபய அறழத்து வரு ிபறன்” 
என்றான் பதனாலிராமன்.  

  மறுநாள்  ாறல அரண்மறனக்குள் 
தனியா  நுறழந்த பதனாலிராமனிடம், 
”அறழத்து வருவதா ச் பசான்ன மதிப்புமிகு 
மனிதர் எங்ப ?” மன்னர் ப ட்டார். 

  ’அரண்மறனக்கு பவளிபய நிற்  
றவத்திருக் ிபறன்’ மன்னா. 

  ’உல த்தின் மதிப்புமிகு மனிதறர 
சாறலயில் நிற்  றவத்திருக் ிறாயா... 
உள்பள அறழத்து வா...’ 

  ”அரண்மறனக்குள் அத்தறன பபருக்கும் 
இடமில்றல மன்னா... ” 

  மன்னர் வந்து பார்த்தார். அரண்மறனக்கு 
பவளிபய உடம்பபல்லாம் பசறும் ச தியுமா  
ஆயிரக் ணக் ான மக் ள் நின்றனர். 

  ’பதனலிராமா உம் விறளயாட்டு புத்திறய 
மூட்றட  ட்டி றவத்துவிட்டு என் 
சந்பத த்றத தீர்க்கும் வழிறயப் பாரும்’ 
என்றார் மன்னர் சற்று ப ாபமா . 

  ’மன்னா இவர் ள்தான் நீங் ள் ப ட்ட 
மதிப்புமிகு மனிதர் ள். எல்பலாரும் இந்த 

நாட்டின் விவசாயி ள். இவர் ள் பசற்றில் 
இறங் ினால்தான் நாம் பசாற்றில் ற றவக்  
முடியும். நாம் உயிர்வாழ உணவு ப ாடுக்கும் 
இவர் பள பபாற்றுதலுக்குரிய மதிப்புமிகு 
மனிதர் ள்” என்றான் பதனாலிராமன்.  
மன்னரும் ஒத்துக்ப ாண்டார். 

 

வளரும்... 

 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 சேரிதினும் சேரிது பகள் ! 

செயல்வாணர் இராம்குமார் சிங்காரம் 2 
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உடம்பு முழுவதும்  ண்ணால் பசய்துப ாண்டு அரவுப ாடுத்த அழகு ள்...  

புரி அவிழ்ந்த பநமிலி ள்... அது ஒரு வாழ்க்ற  .  

அது ஒரு உற்சா ம். ம ிழ்ச்சி, இன்பம் எல்லாம்  ிறடக்கும்.  

இரட்டிப்பு ம ிழ்ச்சிபயாடு ப ா ிலம்...  

குரல் உறடந்துவிடுபமா என்ற பயம் இல்றல.  

இளறம... மூச்சு வாங்கு ிறது.  

குதிறர....  பாபு  ீதம்......  

இரமணாவின் எழுத்து....   

மூர்த்திக்கு நிறனவு வந்தது பதநீர் ப ாப்றபயில் 
ஈ....  

இல்றல இல்றல ..பாசி.   எலி.  

நீல ிரி குஞ்சு  ாலியா ிவிட்டது.  

மறுபடியும் பநருப்பிலிருந்து எழும்..  

பீனிக்சு... நாயுடம்மா பதாட்டம்.  

குருனிமறல பள்ளத்தாக் ில்... பூவின் பரிமளங் ள் பவண்ணிலாவின் அழகு ள்.....  

ஒரு மனம்.... இரண்டு எண்ணம்....  

பநற்று இங்ப பய ஒரு பாம்பு பதன்பட்டதாம்  

திறந்தபவளி அரங் ம் பக் மா  பசன்றதாம்  

பாம்பு நரசய்யா எங்ப  பசன்றாபனா யாருக்கும் பதரியாது.  

இருக் ிறாபனா.... இல்றலபயா..... பாம்பு என்றால் மாமூல் பாம்பு அல்ல.  

 ருநா ம்.... நான்கு முழம்....  எல்லாம் பயந்து பபாய்விட்டன.  

நாம் இருக்கும் இடத்திற்கு அறவ வரு ின்றபதா... அறவ இருக்கும்  

இடத்திற்கு நாம் பபாவதா? விளங் வில்றல.  

மூர்த்திக்கு எதுவும் விளங் வில்றல. யாரும் புரியவில்றல சிலர் இரவும்  

ப லும் பரிபசாதறன சாறலயில்  ழிக் ின்றனர்.  

வாழ்க்ற  ஒரு ஆய்வுக்கூடம். 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 சவள்லளக் காக்லக 

4 
மூலம் : பேராசிரியர் தும்மல இராமகிருஷ்ணா 

துலண பவந்தர், திராவிடப் ேல்கலலக்கழகம், குப்ேம். 

தமிழில் : முலனவர் ோ.அ.முனுொமி, 
திராவிடப் ேல்கலலக்கழகம்.  



32 

  முதிர்ச்சியறடயாத பபண் ள், சிறிய 

வயதிபலபய திருமணமா ி ம ப் பபற்றற 

அறடவதால் இந்த ஊட்டச்சத்துப் 

பற்றாக்குறற ஒரு சூழலா  இறு ி வலு 

வறட ிறது. இறவதான் எறட குறறந்த 

குழந்றத ள் பிறப்பதற்கு வழி வகுக் ின் 

றன. தவறான உணவு அல்லது குறறந்த 

அளபவ தாய்ப்பால் அருந்தும் குழந்றத ள்  

எளிதில் பநாய்க்கு ஆளா ின்றனர். 

 

 

 

 குடும்பத்தினரின் ஆர்வம்  ாரணமா 

 பவா, அறியாறமயாபலா, விறரவா பவா 

அல்லது தாமதமா பவா பிஞ்சிளம் பருவத் 

திபலபய கூடுதலா  உணவு ப ாடுக் ப் 

படு ிறது. இந்தப் பிரச்றன ளுக்கும் 

பமலா , அடுத்த ம ப்பபற்றுக்  ாலம் 

பதாடங் ி இந்தக் குழந்றதக்கு இரண்டு 

வயது முடிவதற்குள்ளா பவ தாய்ப்பாறல 

நிறுத்த பவண்டிய  ட்டாயம் ஏற்படு ிறது. 

  பமலும் குழந்றதயின் வளர்ப்பில் முழுறம 

யான அறிவுத்திறனும், விழிப்புணர்வும் நம் 

தாய்மார் ளுக்குப் பயிற்சியா  அளிக் ப்பட 

வில்றல. ஆபராக் ியம், சுத்தம், ஊட்டச்  

சத்துணவு, குழந்றத ளின் வளர்ச்சிக்கு 

பவண்டிய ஊக் ம் ப ாடுக் ப்படுவ 

தில்றல. இறவபயல்லாம் குழந்றதயின் 

முழுறமயான வளர்ச்சிக்கும் உடல் நலத் 

திற்கும் மி  மி  அவசியமாகும். 

 

 

 

 

 

 

 

   “தாய், பசய் ஊட்டச்சத்து'' ம ப்பபறு 

மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார் ளின் உடல் 

நலமும், ஊட்டச்சத்து நிறலயும்தான் அவர் 

 ளின் பசய் ளின் நலன் றளப் பாதிக் 

 ிறது என்பறத எல்பலாரும் அறிந்திருக் 

 ிபறாம். ஆனால் இன்றறய அறிவியல் 

வளர்ச்சியில் இந்த நிறல ஒரு பகுதியா  

மட்டுபம கூறப்படு ிறது. உண்றமயில் ஒரு 

பபண்ணின் உடல்நலம் அவள் தன் 

தாயின்  ருவிலிருக்கும் பபாழுதிலிருந்பத 

உருவா ிறது என்பதுதான் மி  முக் ியமா  

ஒரு  ாரணமா  அறமந்து, அது 

பதாடர்ச்சியா  அவளுறடய குழந்றதயின் 

நலறனக்  ணிப்பதற்கும் அடிப்பறடயா ி 

விடு ிறது. 

நன்றி : அறிவியல் ஒளி, திசம்பர் 2009 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.03.2021   

 குழந்லதயின் நல்வாழ்பவ குடும்ேத்தின் பவராகும் 

மருத்துவர் தாரா நடராென், M.D., DCH., 
குழந்லத பநாய் வல்லுநர், 
முன்னாள் முதல்வர்,  
மதுலர மருத்துவக் கல்லூரி, இராொசி மருத்துவமலன 

2 
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1. 10.03.2021-நாளிட்ட உலகத்தமிழ் 

படித்து,ைகிழ்ந்பதன்.  

அவ்வப்பபாது பகுதியில் தமிழின் 

சிறப்மப சவகு பநர்த்தியாகபவ படம் பிடித்துக் 

காட்டியுள்ளார் நம் ஆசிரியர் முமனவர் அருள் 

அவர்கள்.  

இதமன நான், ஒருமுமற அல்ல... 

ஒருநாள் அல்ல... 

பலமுமற, இரண்டு நாட்களாகபவ படித்து 

ைகிழ்ந்பதன்.  

வாராவாரம் ஆரவாரம் ச ய்து வரும் முமனவர் 

ப ாைசல ப ாைசுந்தரம் அவர்களின் எழுத்துக்கள் 

இந்த வாரமும் ஆரவாரம்தான்.  

பதன்துளி2-ல் புரட்சியாளர் அம்பபத்கரின் 

சபான்சைாழி சிறப்பப.  

குழந்மதயின் பிறப்பும் வளர்ப்பும் எவ்வளவு 

இன்றியமையாதது எனச் ச ால்ல வரும் 

ைருத்துவர் அம்ைா தாரா நடரா ன் அவர்களின் 

"குழந்மதயின் நல்வாழ்பவ குடும்பத்தின் 

பவராகும் "என்ற கட்டுமர நல்ல 

பயனுள்ளதாகபவ இருக்கும் என்பது திண்ணம்.  

கவிஞர் பபரா, 

தமிழக அரசின் தமிழ்ச் ச ம்ைல் விருதாளர், 

திருசநல்பவலி. 

 

2. தங்களுமடய கலித்சதாமக சைாழியாக்கம் 

சிறப்பு. குயில் ைற்றும் கிளியின் சபயர் பதான்றி 

யதன் வரலாறும் சிறப்பு. தமிழ், 

அறிவியல் அடிப்பமடயிலான 

சைாழி என்பது திறம்பட விளங்கு 

கிறது. நன்றி  

….. திரு.கைல், சைாழிசபயர்ப்பாளர் 

 

 

 

 

3. The cover is a feature striking the 
hour to propitiate the straight pight 

Minerva along side the shrine of Venus! Yes, 

Indeed Women translate the world, translating 

themselves! With a ring of Shakespeare may 

we exclaim What a shop of talents that need to 

be adverted for better claims besides the hook 

of wivingfairness in service to strike the atten-

tive eye without brags! 

Dr TNR'S  correlations in his essay, make to-

wards Numero Uno in its Oneness! Therefore 

and because of that therefore, the reader 

grapples with understanding that the greatest 

number is number ONE. Also there is no great-

er and great categories in the face of ONE. A 

certitude in Philosophy and Bard is well nigh to 

that certitude! 

I congratulate  the four translators ranging 

through languages translating Attisudi.  

"Attisudi  mutatre ulagu" is a great pronounce-

ment. The four have done their best to Avvai-

yaar's formulae.  

If the youth cultivates this great work of Indian 

Sappho, how good our generations turn to be! 

Lest us aspire more like this Attisudi-team of 

four! 

we are kindled to  

such warmth of love, 

such overwhelming power of insight, 
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such light of vision journeying into good, 

such holy reasoning that breaks not speech in 
two, 

such lines of argument with value of vows 

such faith in Tamil that never addled in the eye, 

such feather light honey drops to cleanse a fault 
say, 

such imposing silence on questions of eager wit, 

such graces of stalwarts for readership to trust 
in, 

such as authors had to say pressing readers to 
append explanation, 

such leapings over a river of flighty imagination  

such heights of the same, no quill can  follow, 

such glorious  past in sudden distance veiled 
from sight, 

such voices holding the note in Tamil melody 

with such offers for reverent eyes to turn again 
and look upon,  

and such thanks to the forces binding  

to enable a thing directed to its Arul.   Beauti-
fully  translated is Kalittokai 18 by Dr Arul.   

….. Prof. S.A.Sankaranarayanan, 

Kumbakonam 

4.நன்றி  

 தீந் தமிபழ நம் குறி ! 

திருக்குறபள நம் சநறி !  

….. திருைதி பதசைாழி, அசைரிக்கா 

5.ைாணவர் ைனங்கமள சவன்ற எம் 

பபராசிரியத்திலகம்  .சைய்யப்பருடன்,  க 

பணியாளரின் சநஞ் த்தில் நீங்கா இடம்சபற்ற 

எஸ்.டி.பக. அவர்களின் உமரயாடமலப் படித்து 

உள்ளம் பூரித்பதன். சதாய்வின்றித் சதாடரட்டும் 

உலகத்தமிழின் உன்னத பணிகள். 

நீங்கா நிமனவுடனும், 

நிமறந்த அன்புடனும், 

.....திரு.மு.கண்ணன்,  

 ாஸ்திரி நகர், அமடயாறு, ச ன்மன. 4 
 

6.அைரர் தா. பாண்டியன் அவர்கமளப் பற்றிய 

கட்டுமரயும், கவிஞர் ஈபராடு 

தமிழன்பனார் நூல் அறிமுகத் சதாடரும்  

மிகச் சிறப்பு.....! 

..... இலக்கியச் சுடர் த.இராைலிங்கம் 

7.பாண்டியன் ஐயா பற்றிய  சநகிழ்வான 

கட்டுமர, தாரா அம்மையார் அவர்களின்  

குழந்மதகளின் நல்வாழ்வு குறித்த 

கட்டுமர  ஆகியமவ அருமை.  

முமனவர் ப ாைசுந்தரம் அவர்களின்  கட்டுமர 

வழி அசைரிக்க ைாநிலங்களின்  ைாறுபட்ட 

தன்மை,வண்டுக்குச்சிமல, நாய்களின் 

ப மவ, கதற்றாமழகமளப் 

பாதுகாத்தல், நான்கு ைாநிலங்கமள 

இமணக்கும் இடம் எனப் பல 

தகவல்கமள அறிந்பதாம். 

..... முமனவர் பதவி நாச்சியப்பன் 
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8. உலகத் தமிழ் அறுபத்து ஆறாம் 

இதழ், அழகிய இயற்மகக் காட்சியும், 

அரிய நற்றமிழ்ச் ச ால்லாட்சியும் அட்மடயில் 

தாங்கி, நம் அகம் ைலரச் ச ய்கிறது! 

       சபாதுவுடமைப் பபாராளி பாண்டியன் 

அவர்களுக்கு ஆசிரியம் பகுதியில் அஞ் லி ச லுத்தி, 

அவர் தம் ைாட்சிமை மிகுந்த வாழ்விமன விளக்கி 

வமரயப்பட்டுள்ள கட்டுமர மிகச் சிறப்பாக 

அமைந்துள்ளது.   

       புலமையாளர் நீ.க.அவர்களின் ‘கம்ப ராைாயணப் 

பதிப்புத் திட்டம்’ கட்டுமர, புதியபதார் ஒளி வீசி, 

பல்கமலக்கழகச் ச யல்பாட்டுக்பக வழிகாட்டியமை 

பல் ான்பறாரின் பபாற்றலுக்குரியது ஆகும். 

        ஆத்திசூடியின் அரிய நற்கருத்தும், அழகுத் 

சதய்வத்மத அறிவுத் சதய்வைாகக் கண்ட ைாகவியின் 

அருமையான பாடலும், நம் அறிவுக்கு ஆக்கமும், 

சதளிவிற்கு ஊக்கமும் அளிக்கின்றன. 

        அவ்வப்பபாது பகுதியில் ஆசிரியர் ந. அருள் 

அவர்கள், தீந்தமிபழ நம் குறி! திருக்குறபள நம் சநறி! 

என்ற அழகான தமலப்பில் அன்மனத் தமிழ் 

சைாழியின் ஆற்றமல அருமையாக விளக்கியுள்ள 

பாங்கு, நைக்குப் சபருமித உணர்வூட்டுகிறது. ஆழிப் 

பபரமலகமளயும், ஆரியச்  தியமலகமளயும், 

நம்ைவரின் அறியாமை நிமலகமளயும், தம் அளவற்ற 

வளத்தால் புறம் கண்ட நம் அன்மன சைாழி, 

இந்தியாவிபலபய முதன்முதலாக அச்சில் ஏறி நூல் 

வடிவம் சபற்ற நுண்சைாழி என்ற சபயருடன், இன்று 

இமணயப் பயன்பாட்டிலும் இந்திய சைாழிகளுள் 

முதன்மை சைாழியாகவும் விளங்குவது நம்மை 

இறும்பூது எய்திடச் ச ய்கிறது! 

  முமனவர் ப ாைசல அவர்களின் அசைரிக்கக் 

கட்டுமர பல சுமவயான தகவல்கமள நாம் படித்து 

இன்புறவும், அறிந்து வியக்கவும் வழி ச ய்கிறது. 

அவரது எழுத்தாற்றமல அகைகிழ்ந்து நாம் 

வாழ்த்துபவாம்!    அந்நாட்டில் உள்ள சிறிய 

ைாநிலங்களுக்கும், சபரிய ைாநிலங்களுக்கும்  ை 

உரிமை அளிக்கும் அரசியல் அமைப்பு, நம்மை ஏக்கப் 

சபருமூச்சு விட மவக்கிறது! 

         அறிஞர் முருகபவள் அவர்கள் ைமறைமல 

அடிகளார் ைாட்சிமய, விரிப்பின் சபருகும், 

சதாகுப்பின் எஞ்சும் ஆதலின் இவ்வளவில் 

விடுக்கிபறாம் என்று சதாடங்கினாலும், அவமரயும்  

மீறி, ஆற்சறாழுக்கான அழகுத் தமிழ் நமடயில், 

நம்மை அயர மவக்கும் உயரமுதச் சுமவயுடன், 

ைமறைமலயடிகளின் ைாட்சிமய நீட்சியாக 

விளக்கபவ ச ய்கிறார் என்பது நைக்கு நிமறவான 

ைகிழ்மவபய தருகிறது! 

          பதன் துளியின் முதற் ச ாட்டு, பபரறிஞரின் 

எழுத்து அழமகயும், இரண்டாம் ச ாட்டு 

அண்ணலின் ச ால் அழமகயும், தித்திப்பாக 

வழங்குகின்றன.  

          திருைதி ஞானா அவர்களின் கட்டுமர, ஆய்வுக் 

கட்டுமர பபால, அங்குள்ள இளந்தமிழர் ைன 

நிமலகமள, புலம் சபயர்ந்பதார் புரிந்துசகாள்ள 

பவண்டியவற்மற, சதளிவுற விளக்குகிறது. பதைதுரத் 

தமிபழாம  உலசகலாம் பரவச் ச ய்யத் 

சதம்பூட்டுகிறது அவர் தம் கட்டுமர!  

  உமரபவந்தர் ஐயா அவர்கள் சூளாைணிச் 

சுவடிமயத் பதடியமலந்ததும், யாபரனும் அளித்தால், 

தாம் சபற்ற இன்பத்மத தமிழர் அமனவரும் சபறச் 

ச ய்யலாபை என்று பவண்டுபகாள் விடுத்தமையும் 

நைக்கு சைய்சிலிர்ப்பூட்டுகின்றன. அவர் தம் 

வானினும் உயர்ந்த உள்ளமும், ஆழியினும் ஆழ்ந்த 

தமிழ்ப் பற்றும், நாசைல்லாம் கற்றுணர பவண்டிய 

நற்குணங்கள் ஆகும்.  

  திரு.ச ல்லத்தம்பி அவர்களின் கட்டுமர, 

பிற்காலத்தில் பிறமர அடக்கி, நா ம் ச ய்து, ஆண்ட 

ஆங்கிபலயர்கள், சதாடக்க காலத்தில் அபத 

அடக்குமுமறகளால் ஒடுக்கப் பட்டவர்கபள என்ற 

அரிய ச ய்திமய நாம் அறியத் தருகிறது.  

பகாயிற் கமலகள் கட்டுமரயில் மூதறிஞர் அவர்கள், 

இம யும், தமிழும், இமறயும் இமணய, நம யும் 

நிமலமய இம வுற இயம்பி, அம யாப் பக்தியின் 

அருமைமய விளக்கியுள்ளார்.  

  குழந்மத இலக்கியத்தில், ச ால்லின் சுமவ, 

இனிமைப் பண்பு, உண்மையின் உயர்வு, வன்மையின் 

தீது பபான்றவற்மற, எளிய பாடல்களின் வழி 

ஏற்றமுறத் சதாகுத்தளித்துள்ளார்.    

  பாபவந்தருக்கும், தமிழன்பருக்கும் இமடபய 

இருந்த பா த்மதயும், பந த்மதயும் விவரிக்கும் 

திருைதி இராஜி அவர்கள், பாபவந்தர் குறித்த பல 

ச ய்திகமளயும் தம் கட்டுமரயில் குறிப்பிட்டு 

நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறார்.  
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  திருமிகு.சைய்கண்டான் அவர்கள், உண்ட பின்பு 

உலபகார்க்கும் உவந்தளிக்கும் பதனீ பபால், தாம் 

கற்றறிந்த அறிவியல் சைய்களில் கண்டறிந்த 

சிறப்புக்கமள, ைற்றவரும் சகாண்டுணர்ந்து ைனம் 

சதளிய வழங்குகிறார்.  

  முமனவர் அன்புைணி அவர்கள், தாய்சைாழி 

வழிக் கற்றலின் சிறப்மப, தக்க  ான்றுகளுடன், 

ஆணித்தரைாக அழகுற எடுத்துமரத்துள்ளார்.  

  சிந்தமனச் ச ம்ைல் அவர்கள், எழுத்தச் னின் 

இமணயற்ற இராை பக்தியிமன, தம் சிறந்த 

எழுத்தாற்றலின் மூலம், நம் சிந்மதயில் ஏற்றுகிறார்.   

  கமலைாைணி குைரபவலன் அவர்களின் ஓரங்க 

நாடகம், அவரது அழகிய நற்றமிழ் நமடயால் நம்மை 

ஈர்க்கிறது.  

  ச யல்வாணர் சிங்காரம் அவர்களின் சிறிய கமத, 

நைக்குப் சபரியபதார் உண்மைமய எளிமையாகப் 

புரிய மவக்கிறது. பணத்தின் பின்பன அமலந்து, 

குணத்மதத் சதாமலக்கும் உலகில், ைனித 

ைனத்மதபய நாம் ஈட்ட பவண்டும் எனும் உயரிய 

கருத்து நம் உள்ளத்தில் பதிகிறது.  

-பூைமழ ைாைணி துமர. தனபாலன்  

 

9. அசைரிக்காவின் 50 
முகங்கள்!  படித்பதன்,பயனமடந்பதன், பாராட்டு!  

- பபராசிரியர் திண்ணப்பன், சிங்கப்பூர்  
 

10. ப ாைசல ப ாைசுந்தரத்தின் எழுத்துக்கள் நாம் 
பநரில் ச ன்று பார்க்கும் உணர்மவக் 
சகாடுக்கின்றன. பல அரிய, புதிய ச ய்திகள். 
சதாடரின் அடுத்த கட்டுமரமயப் படிக்க 
ஆவலாக உள்பளன்.  

- திருைதி. வசுைதி சபன்னி, ச ன்மன  
11. அசைரிக்கா பற்றிய 50 ஆம் கட்டுமர 
படித்பதன். நிகழ்வுகமள கண்ணுக்கு முன் 
சகாண்டு வந்து நிறுத்தும் கமல ப ாைசல 
ப ாைசுந்தரத்திற்கு  மகவந்தது என்பமத மீண்டும் 
மீண்டும் சைய்ப்பித்து வருகிறார்.  நாங்கள் 
பாஸ்பபார்ட் இன்றி வி ா இன்றி அசைரிக்கமவப் 
பார்த்துக் சகாண்டும் படித்துக்சகாண்டும் 
இருக்கிபறாம். அழகான சைாழிநமட 
அருமையான தகவல்கள்.   

- கவிஞர். சவற்றியூர் திருஞானம், பகாமவ  

 
12. சுமவயான ச ய்திகள் நிமறந்த கட்டுமர. 
அசைரிக்கா பற்றி பைலும் படிக்கும் ஆர்வத்மத 

தூண்டியுள்ளது.  

- திரு. இலக்குவன், மும்மப 

 

13. ஒபர  ையத்தில் நன்கு ைாநிலத்தில் மக, கால்கமள 

மவப்பது - அசைரிக்காவில் பல்லாண்டாக 

வாழ்பவாருக்கும் சுமவயான ச ய்தி!  

- திரு. விக்னராஜா, பைரிலாண்ட், அசைரிக்கா 

 

14. ஐம்பதாவது அசைரிக்கக் கட்டுமர சதாடமர 

படித்பதன். ஐம்பது ைாநிலங்கமள சகாண்ட 

அசைரிக்க நாட்டின் அரிய சபரிய தகவல்கமள 

தங்கள் கட்டுமர மூலம் சதரிந்து சகாள்ளும் 

வாய்ப்மப ஏற்படுத்தி சகாடுத்தமைக்கு நன்றி.!

வணக்கம்.  

- திரு. கார்த்திபகயன், பாண்டிச்ப ரி  

 

15. அருமையான கட்டுமர! 

அரிப ானா,சகாலசராசடா, நியூ 

சைக்சிபகா ைற்றும் யூட்டா பற்றிய 

விவரம் வியக்க மவக்கிறது. கட்டுமரயில் 

தரப்பட்டிருக்கிற விவரங்கள் எல்லாபை 

unique - இதற்கு முன்பு பகள்விபட்டபத 

இல்மல .  ஐம்பதாவது 

கட்டுமர...வாழ்த்துக்கள்!  

- திரு. PN. பாலாஜி, ச ன்மன  

 

 

 

 

 



அறிவரசன் மெோழியோக்கத் துறை அகரோதி! 
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திரு.அறிவரசன், ேறைறெச் மசயைகத்தின் மெோழிம யர்ப்புத்துறையில் துறை 

இயக்குநரோக அரும் ணியோற்றியவர்.  அவர் 1982ஆம் ஆண்டு மேோகுத்து 

றவத்திருந்ே அகரோதிச் மசோற்கறள அவர் நிற வோக மவளியிடுகிபைோம். 

241 Agricultural practices உழவு முணைகள் 

242  Anaerolic treatment 

உயிர் வளி அற்ை வணகயில் உயிர் வாழும் 

நுண்ணுயிர்கணளக் ககாண்ட குட்ணடயில் விட்டுத் 

தூய்ணைப்படுத்துதல் 

243 At the Field பபார்க்களம் அல்லது அடுகளம் 

244 Azmaish பயிர் ைதிப்பீட்டுப் பைி 

245 Assembling Market தானியச் பேைிப்புச் ேந்ணத 

246 Additional bench கூடுதல் நீதி ஆயம் 

247 Agrarian  situation ஏர்முணன நிலவரம் 

248 Amicus quariae நீதிைன்ை உதவியர் 

249 anthras அணடப்பான் 

250 Area of  lead layout ேீர்பகடான  வடிவணைப்புப் பகுதி 

251 Arterial  road முதன்ணைச் ோணல 

252 Area of absolute Development வளர்ச்ேியற்ை பகுதி 

253 Acquittance roll ேம்பளப்பட்டியல் 

254 Administered prices policy  (APP) நிர்ைய விணலக் ககாள்ணக 

255 Articualted vehicle சுழலச்சு இணைப்பு ஊர்தி 

256 Assoicated Ports கதாடர்பு ககாள்ள பவண்டிய துணைமுகங்கள்  

257 Abartment ோர்பு சுவர் 

258 Adjudication Proceedings  நீதி விோரணை நடவடிக்ணககள் 

259 Association of South East Asean Nations (ASEAN) கதன்கிழக்குஆேிய நாடுகளின் ேங்கம் 

260 Accounts Manual கைக்குகள் நணடமுணைத் கதாகுப்பு நூல் 
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"நிலம்புறட பபயர்வதாயினும் ஒருவன் 

  பசய்தி ப ான்பறார்க்கு உய்தி இல் " 

                          - ஆலத்தூர்  ிழார் 

                          - புறநானூறு, 34 

 

நிலம்  ீழ் பமலா ப் பபயர்ந்தாலும், ஒருவன் பசய்த உதவிறய மறத்தலா ாது. 

அவ்வாறு மறந்தால் அந்தக் ப ாடுறமயிலிருந்து ஒருபபாதும் தப்பமுடியாது.  

        - முறனவர் ஆ.மணவழ ன் 

 

Upturn Earth may !  But,  good done forget is sin,  

with redemption none !          

        - Puranaanooru 34      
                         

            பமாழிபபயர்ப்பு 

                      முறனவர் ந.அருள் 

 

भूमि  भूचाल  होने पर भी कोई िदद को  भूल नही ीं कर सकता । 

ऐसा भूल जाना कभी  उस पाप से बच नही ीं सकता। 

पुरनानुरू, ३४ - आलतू्तर  मकलार         

          இந்தியில் 
        முறனவர் பசள.வீரலட்சுமி  

த ொல்லிலக்கியத் த ொரணம் - 6 
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போரச்வக்கும்... படிப்புக்கும்... 


