
  

இதழ் - ௩௰ ௬     

உலகத்தமிழ் 

ISSN 2581-9712 

ததமதுரத் தமிதழோசை உலகமமல்லோம் பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2051 12.08.2020 
 

இரட்டை அடுக்கு வாழும் மர 
வவர் பாலம்... நான்கிரியாத் 
சிற்றூர்... வமகாலயா  

நன்றி  
சுற்றுலாச் சுைர் சுவரந்திரன் 

 

சங்கத்தமிழ்ப் 

புலடமச் சசவ்வியர் 

முப்பத்து ஆறு! 

 

சங்வக முழங்சகன வரும் 

உலகத்தமிழிதழ் 

முப்பத்து ஆறு! 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

வபரறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாள் விழா - மாண்புமிகு அடமச்சர் உடர 

04 

ஏழுகைலுக்கு அப்பால்! 
05 

அவ்வப்வபாது! 

06 

அசமரிக்காவில் ‘சவள்டைத் தங்கம்’ பற்றாக்குடற! 

07 

வதன் துைிகள்! 

09 

பிரான்சு நாட்டில் காலூன்றிய தமிழ்! 

10 

திருவருட்பா முதடலந்து திருமுடறகள்!  

11 

தமிழக அரசின் விருதுப் பட்டியல்! 

12

சதாண்டை நாடு! 

13 

சிலப்பதிகாரம் - ஆங்கிலம்! 

14 

‘சங்க’ நாதம்! 

15 

குழந்டத இலக்கியம்! 

16 

கந்தரனுபூதி! 

17 

பயண வாழ்க்டக! 

18

 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   02 

சகாவரானாடவ வழீ்த்திய திறம்! 

19 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

Everlasting Tradition! 

20 

பூமடழ! 

21 

சசல்வத்துள் சசல்வம் சசவிச்சசல்வம்! 

23 

அங்கிங்சகனாதபடி இங்கிலாந்தில்... 

24 

தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும்! 

26 

 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   03 

சரக்கு மற்றும் வசடவ வரி! (ஆங்கிலம் - தமிழ்  அகராதி) 

27 



 உலகதத்மிழ் | 12.08.2020  04 

பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாள் விழா! 
மாண்புமிகு அமமச்சர் உமர - 13.09.2018 

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

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்

  மாண்புமிகு புரட்சித்தலைவி அம்மா 

அவர்கள்தான் பேரறிஞர் அண்ணாவின் 

நூல்கலை நாட்டுலைலமயாக்கினார். 

 

 மாண்புமிகு புரட்சித்தலைவி அம்மா 

அவர்கள்தான் பேரறிஞர் அண்ணா 

அறக்கட்ைலைலய பமாரீசில் அண்ணல் காந்தி 

அடிகள் கல்வியியல் ஆய்வு நிறுவனத்தில் 

நிறுவ ரூ.1 பகாடி வழங்கினார். 

 

 தமிழக அரசு, பேரறிஞர் அண்ணா 

அவர்கைின் உலரகள், நூல்கள் போன்றவற்லற 

ஒருங்கிலணக்கும் ேணியில் ஈடுேட்டுள்ைது. 

 

 மாண்புமிகு புரட்சித்தலைவி அம்மா 

அவர்கள் தலைலமயில் சிறப்ோக ஆட்சிபுரிந்து 

வரும் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள், 

பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுக்குப் ோரத 

ரத்னா விருது வழங்க இந்திய அரலச 

வைியுறுத்தி வருவது நமக்ககல்ைாம் 

கேருலமயைிக்கிறது. 

 

 பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கைால் 

அறிமுகப்ேடுத்தப்ேட்ை தமிழ், ஆங்கிைம் என்ற 

இருகமாழிக் ககாள்லக கவற்றிகரமாகச் 

கசயல்ேட்டு, ேை மருத்துவர்கள், 

கோறியாைர்கலை உருவாக்கியுள்ைது. 

 

 கதன்னிந்தியாவில் தமிழ் பேசுேவர்கள் 

அதிகம் வாழும் மாநிைத்துக்கு “கசன்லன”, 

“மதராஸ்” போன்ற கேயர்கலை மாற்றி,  

“தமிழ்நாடு” என்று கேயர் சூட்ை 

பவண்டுகமன்ற பகாரிக்லகயும் 1967ம் 

ஆண்டில் பேரறிஞர் அண்ணா 

அவர்கைால்தான் நிலறபவறியது. 

 

  அவரின் லகவண்ணத்தால்தான், ‘சத்யபமவ 

கெயபத’ “வாய்லமபய கவல்லும்” என்றும், 

“கசகரட்பைரியட்” என்ேது “தலைலமச் 

கசயைகம்” என்றும், “ஆகாசவாணி” என்ேது 

“வாகனாைி” என்றும் தமிழ்ப்கேயர் கேற்றன.  

 

 யாராலும் நிலனத்துப் ோர்க்க முடியாத 

அைவுக்கு மக்கள் கசல்வாக்கு ககாண்ை 

தலைவராகப் பேரறிஞர் அண்ணா திகழ்ந்தார்.  

அவரின் வாழ்க்லகலய ஓர் அரசியல் 

தலைவரின் வாழ்க்லகயாக மட்டும் ோர்க்காமல், 

எவ்விதப் ேின்னணியும் இன்றி, சாதாரண 

நடுத்தரக் குடும்ேத்தில் இருந்து 

அரசியலுக்குள் நுலழந்த அவர், எப்ேடித் தன் 

கனவுகலைப் ேடிப்ேடியாக நனவாக்கி கவற்றி 

கண்ைார் என்ேது நமக்ககல்ைாம் ேிரமிப்பூட்டும் 

கசய்தியாகும்.  

நன்றி! 

வணக்கம் !  



 

ஆசிரியர் பகுதி 
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குணம் அது சகவிதடல் 

Never give up goodness 

كف عن األعمال الدنيئة  
永不放棄善行 

നല്ല സ്വഭാവം കൈവിടരുത്  

उत्तम गणु कभी न छोड़ें | 
మంచి గుణాలను పాట ంచడం నిలిపివేయకు  

ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಾಟಿಸುವದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्त्तचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

கண்ணன் பிறந்தான் - எங்கள் கண்ணன் பிறந்தான் 

இந்தக் காற்றதத யெட்டுத் திதைெிலுங் கூறிடும் 

திண்ணமுதைொன் - மணி வண்ணமுதைொன் 

உெர் ததவர் ததைவன் புவிமிதைத் ததான்றினன்! 

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 
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அவ்வப்போது!  

முடனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 
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மருத்துவப் ேணிலய வாழ்வின் 

மாண்கேனக் ககாண்ை நல்ை 

மருத்துவர் ேிரியா இராமச் 

சந்திரன் வாழ்க நீடு! 

வருத்திடும் புற்று பநாயால் 

மழலையர் உதிர்ந்தி ைாமல் 

திருத்தமாய்ச் சிகிச்லச கசய்பத 

கசைவின்றிக் காக்கின் றாபர! 

 

நிலறவாழ்க்லக ஒைியின் கீற்றாம் 

நிறுவனம் அலமத்து மண்ணில் 

குலறவாழ்க்லகப் புற்று பநாயால் 

குழந்லதயர் குலைந்தி ைாமல் 

அறவாழ்க்லக கநறிலய நாளும் 

அயர்வின்றிப் பேணும் ோலவ 

மலறவாழ்க்லக ஐயன் கசால்போல் 

மங்கைம் தலழக்க வாழ்க! 

 

உள்ைத்தால் உயர்ந்த நங்லக 

உள்ைத்தில் உதித்த எண்ண 

கவள்ைத்லத வடித்து யாத்த 

வியன்புகழ் இராம காலத 

அள்ைத்தான் குலறந்தி ைாத 

அரும்கேரும் அமுத ஊற்லறக் 

ககாள்ைத்தான் வழங்கி யுள்ைார் 

ககாண்ைதன் முலறயின் நின்பற! 

 

அரும்கேறல் ஆற்றல் நல்ைார் 
அயர்விைாக் கைலம யூபை 
தரும்ேயன் தலழக்கும் நல்ை 
தமிழ்ப்ேணி பமலும் ஓங்க 
அரும்புகள் மைர வாழும் 
அழகியல் சிறந்து மின்ன 
விரும்ேியாம் வாழ்த்து கின்பறாம்! 

ஆர்சகால் இந்த ஆற்றல் அரசி! 



 
ஆசிரியர் பகுதி 
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  இயற்லக வைமும் கசல்வச் கசழிப்பும் 

மிகுந்த அகமரிக்காவில்   'ேற்றாக்குலற' என்ற 

கசால்ைிற்கு அன்றாை வாழ்வில் இைபம 

இல்லை.  சூறாவைி அல்ைது நிை 

நடுக்ககமன்றால், ோதிக்கப்ேட்ை ேகுதியில் 

மட்டும் சிை நாட்களுக்கு  அன்றாைத் 

பதலவகளுக்கான தட்டுப்ோடு ஏற்ேட்டு 

விலரவில் இயல்ோன நிலை வந்து விடும்.             

'ேங்கீடு முலற' (Rat ion ) ,  'ேற்றாக்குலற' 

இவற்றிகைல்ைாம் அறிமுகமில்ைாத அகமரிக்க 

மக்கலைத் தட்டி எழுப்ேியுள்ைது ககாபரானா  

லவரசு.  

 

 

 மருத்துவமலனகைில் லகயுலறகள், மூச்சுக் 

கருவிகள் ஆகியவற்றின் ேற்றாக்குலறலய 

மக்கைால் புரிந்து ககாள்ை முடிந்தது. ஆனால் 

அகமரிக்கர்கலை வியக்கவும், விலரயவும் 

லவத்தது மார்ச்சு மாதத்தில் கதாைங்கிய 

கழிவலறக் காகிதப் ேற்றாக்குலற! அலதத் 

கதாைர்ந்து ஏப்ேிரல், பம மாதங்கைில் மாமிசப் 

ேற்றாக்குலற, தற்போது சில்ைலறப் 

ேற்றாக்குலற என ககாபரானா லவரசு 

போன்பற, ேற்றாக்குலறயும் அகமரிக்க வாழ்வில் 

ஒரு கதாற்றாகிவிட்ைது. 
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  ககாபரானா லவரசு வந்த ஐந்து 

மாதங்களுக்குப் ேிறகு சில்ைலறக் காசுகளுக்குத் 

தட்டுப்ோடு உருவாகியுள்ைது. அகமரிக்கர்கள் 

கேரும்ோலும் வீடுகைில் முைங்கிக் 

கிைப்ேதாலும், சில்ைலறக் காசுகலைப் ேைரும் 

கதாடுவதால் கதாற்று வந்துவிடுபமா என்ற 

அச்சத்தில் அவற்லறப்  ேயன்ேடுத்தாமல் 

வீட்டிபைபய லவத்திருப்ேதாலும் ஏற்ேட்ைதன் 

விலைபவ இது.  சில்ைலறக் காசுகபை 

பவண்ைாகமனத் தவிர்த்த வங்கிகபைா, 

‘குழந்லதகைின் உண்டியல்கலைத் திறந்து 

சில்ைலறகலைக் ககாண்டு வாருங்கள்’, என 

அன்போடு அலழக்கின்றன. விசுகான்சின் 

மாநிைத்தில் உள்ை வங்கி ஒன்று, 100 ைாைர் 

மதிப்புள்ை சில்ைலரகலைக் ககாண்டு வந்தால் 

105 ைாைர் ககாடுக்கிபறாம் என அறிவிக்க, 

4,000 ைாைர் மதிப்புள்ை சில்ைலற 

மூட்லையுைன் கசன்றவர் உைபன அதற்கான 

200 ைாைர் ேரிலசத் தட்டிச் கசன்றாராம்! 

  நல்வாழ்வு வைத்தில் மிகவும் முன்பனறிய 

நாைாகியதால், கோதுவாக அகமரிக்காவில் 

யாரும் கிருமி நாசினிகலை (Hand sanitizer) 

நாடுவதில்லை.  ஒருவலர   மகிழ்விக்க    மைர்க்  

 

அமமரிக்காவில் ‘மவள்மைத் தங்கம்’ ேற்றாக்குமற! 

முடனவர் வசாமசல வசாமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 
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ககாத்து ககாடுத்த காைம் போய், இப்போது 

கிருமி நாசினிக் குப்ேிலய (Hand sanitizer 

bottles) ககாடுக்கும்போது கேறுேவரின் முகம் 

மைர்வலத ோர்ப்ேது ஒரு கண் ககாள்ைாக் 

காட்சியாகிவிட்ைது!   

 

 

 

 

 

 

 

 மது ோனம் தயாரிக்கும் கதாழிற்சாலைக 

கைல்ைாம் கிருமி நாசினிகலை தயாரிக்கத் 

கதாைங்கியும் இந்த ேற்றாக்குலறக்கு இன்னும் 

ேை மாதங்களுக்கு விடிவில்லை என்கின்றனர் 

இத்துலறயில் ேணியாற்றும் கதாழில் 

வல்லுநர்கள்.  அகமரிக்க இந்தியர்கைிலைபய, 

இந்த வருை நவராத்திரி ககாலுப்லேயில் 

குங்குமம் மற்றும் ேழங்கலை விை, கிருமி 

நாசினிக் குப்ேிகபை வீட்டிற்கு ககாலு ோர்க்க 

வருபவாலர மகிழ்விக்கும் அரிய ேரிசாக 

அலமயும். 

 

  தற்போலதய ேற்றாக்குலறகள் அலனத் 

திலும் அகமரிக்கர்கலை மிகவும் கதாட்ைது(!) 

கழிவலறக் காகிதப் ேற்றாக்குலறபய!  1973-

இல் ேங்குச் சந்லத வீழ்ச்சிக்குப் ேிறகு ேிரேை 

நலகச்சுலவ கதாலைக்காட்சியாைர் ொனி 

கார்சன் அகமரிக்காவில்  கழிவலறக் காகிதப் 

ேற்றாக்குலறகயன விலையாட்ைாகச் 

கசான்னலத நாபை நம்ேி, கழிவலறக் 

காகிதங்கலை வீடுகைில் குவிக்க, 

உண்லமயான தட்டுப்ோபை ஏற்ேட்ைதாம்.  

 

  அலுவைகங்கள், ேள்ைிகைில் கழிவலறக் 

காகிதங்கலைப் ேயன்ேடுத்திய அகமரிக்கர்கள் 

தம் வீடுகைிபை முைங்கியதாலும் அவர்கைின் 

பதலவக்கு அதிகமாக கழிவலறக் 

காகிதங்கலை வீடுகைில் குமித்ததாலும் 

ஏற்ேட்ைதன் விலைபவ இந்த விபனாதமான  

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   

 

 

தட்டுப்ோடு. ஒரு வருைத்திற்கு சராசரி 

அகமரிக்கர் 409 கழிவலறக் காகிதச் 

சுருள்கலை (Bathroom tissue rol ls) 

ேயன்ேடுத்துவதால், இன்லறய சூழ்நிலையில் 

அகமரிக்காவின் "கவள்லைத் தங்கம்" (‘White 

Gold’) என்ற உச்ச நிலைக்குச் கசன்றுவிட்ைது 

கழிவலறக் காகிதம்! 

 

  ககாபரானா லவரசுக்கு முன்பு 

அகமரிக்காவில் ஏற்ேட்ை ேரவைான 

தட்டுப்ோடு, 1983-இல் உருவான ‘Cabbage 

P a t c h ’  கோம்லம தட்டுப்ோபை ஆகும். 

ஒவ்கவாரு கோம்லமயும் தனித்துவமாக 

இருந்தன. அலவ ேிறப்புச் சான்றிதபழாடும்  

விற்கப்ேட்ைன!  கிறித்துமஸ் ேரிசாக தம் 

குழந்லதகளுக்கு ேைரும் வாங்க விரும்ேி,  

கோம்லம கிலைக்காமல் ஏமாற்றமலைந்ததால்   

கலைகைில் வன்முலறயும் கைவரமும் ேரவியது. 

அடுத்த ஆண்டு 

கிறித்துமஸ் சமயத்தில் 

அந்த ேற்றாக்குலற 

மலறந்தது போல், 

விலரவில் தற்போலதய 

சில்ைலற, கிருமி 

நாசினி, மற்றும் 

முக்கியமாக கழிவலறக் 

காகிதத் தட்டுப்ோடுகள்  

ஆகியவற்றிற்கு மூை காரணமான ககாரானா 

லவரசு அழிய பவண்டுகமன்ேபத இவ்வருை 

கிறித்துமஸ் காைத்தில் கிறித்துமஸ் தாத்தா 

(Santa Claus) விைம் அகமரிக்கர்கைின் 

ஒன்றுேட்ை பகாரிக்லகயாக இருக்கும்! 
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பதன் துளிகள்! 

 

 
  இந்திய வபரிதிகாசமான இராமாயணத்டத Ji Xianlin சனீ சமாழியில்1976-ஆம் 
ஆண்டில்  சமாழிப் சபயர்த்த சபரும் பணிக்காக நம் பாரத அரசு 2008-ம் ஆண்டு 

அவருடைய தைர்ந்த 97ம் அகடவயில் பத்ம பூஷன் விருது வழங்கியது. 
 
  அந்நாடைய சவைியுறவுத்துடற அடமச்சர் திரு.பிரணாப் முகர்ஜி, அயலுறவு 
சசயலருைன்  சனீ நாட்டில் Ji Xianlin இல்லத்திற்வக சசன்று பாராட்டியிருக்கிறார். 

 
  அரிய உடழப்வபாடு 17 ஆண்டுக்காலத்தில்  ஆறு சதாகுதிகைாக 50 இலட்சம் 
வரிகடைக் சகாண்டு அந்தப்பார இலக்கியம் 2006ல் 5000 படிகள் 
சவைியிைப்பட்ைதாகவும் அத்திங்கைிவலவய அவ்வைவு நூல்களும் 
விற்படனயாயின.  ஒரு படியின் விடல நம்மூர்க்கணக்கில் ரூ.3862 என்று 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ைது.  
 
 

வதன்துைி - 1 
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  தமிலழ ேிகரஞ்சுகமாழிக்கு ககாண்டு கசன்று 

தமிலழப் ேரப்புலக கசய்தார். தன் வாழ்வின் 

நீண்ைகாைத்லதத் தமிழுைன் கழித்த F.Grosக்கு 

2008-2009 ஆண்டிற்கான குறள்ேீை விருதிலன 

வழங்கிப் கேருலமப்ேடுத்தியது கசம்கமாழித் 

தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம். 

காமத்துப்ோல் ேிகரஞ்சு கமாழிகேயர்ப்பு : 

குறிக்ககாண்டு பநாக்காலம அல்ைால் ஒருகண். 

சிறக்கணித்தாள் போை நகும். 1095. 

  Elle ne regarde pas directement, mals 

comme du coin d'un ceil elle sourit. - LE LI-

VRE DE L'AMOUR 

  முலனவர் பொன் லுய்க்கசவியார் கணித 

ஆசிரியராகப் ேணிபுரிய புதுலவக்குச் கசன்றவர், 

பேராசிரியர்கள் முத்துச்சண்முகம், தமிழபவள், 

பகாோலைய்யர் ஆகிபயார்கைிைமும் தமிழ் 

கமாழிலயக் கற்றவர். தமிழ் ஆராய்ச்சி 

நூல்கலையும் கட்டுலரகலையும் ேிகரஞ்சு, 

ஆங்கிைம் எழுதியிருக்கும் முலனவர் ொன் 

லுய்க்கசவியார் 'பசனாவலரயம்' ஆராய்ச்சிக்காக 

தமிழ்நாடு அரசின் விருது கேற்றிருக்கின்றார். 35 

ஆண்டுகைாக தமிழ்கமாழி, இைக்கணம், 

இைக்கியம் ஆகியவற்றில் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியில்  

அயராது ஈடுேட்டுள்ைார்.  தற்போது தமிழ் 

இைக்கணப் பேரகராதித் கதாகுப்ேிலும் 

ேணியாற்றி வருகிறார். . ோரிசில் ேன்னாட்டு 

உயர்கல்வி நிறுவனம் நைத்திய நான்கு 

ஐபராப்ேியத் தமிழ் ஆய்வியல் மாநாடுகைிலும்  

கைந்து ஆராய்ச்சிக் கட்டுலரகள் வழங்கி 

யிருக்கிறார். இரண்ைாம் உைகத்தமிழ் 

மாநாட்டில் விருது வழங்கப்ேட்டு கேருலம 

கசய்யப்ேட்ைார். 

  ேிரான்சில் ேன்னிரண்ைாம் வகுப்புத் 

பதசியத் பதர்வுக்கு(BAC) தமிலழ விருப்ேப் 

ோைமாக எடுக்க முடியும். ோரிசில் BULAC 

எனப்ேடும் கிழக்கத்லதய கமாழிகள் மற்றும் 

நாகரிகங்களுக்கான ேல்கலைக் கழக 

நூைகத்தில், ேை தமிழறிஞர்கள் மற்றும் 

ேிகரஞ்சியத் தமிழறிஞர்கள் எழுதிய 7200 

ேண்லைய தமிழ் நூல்கள் ோதுகாக்கப்ேட்டு 

வருகின்றன. இவற்றில் தமிழ்நாட்டில் 

எழுதப்ேட்ை 40 லககயழுத்துப் ேடிகளும் 

ஆவணப்ேடுத்தலுக்காக  கைஞ்சியப்ேடுத்தப் 

ேட்டுள்ைன.  

  பமலும், BNF| ேிகரஞ்சு பதசிய நூைகம்), 

College de France -Bibliothque d'Etudes 

Indiennes-[ இந்தியக் கற்லக நூைகம்), BPI 

( P o m p i d o u  லமய நூைகம்) ஆகிய 

கேருநூைகங்கைிலும் அரிய இைங்லக, இந்திய 

தமிழ் ஆராய்ச்சி நூல்களும் உண்டு. 

  ேிரான்சு நாட்டுக்கு தமிழர் வந்து குடிபயற 

முன்னரும், குடிபயறிய ேின்னரும் ேிகரஞ்சியர் 

தமிழ் மணம் ேரப்ேி அதன் இருப்லே 

வைப்ேடுத்தி வருகின்றனர். அவர்கைின் 

கேறுமதிமிகு ேங்கைிப்புக்கள் தமிழ்கமாழியின் 

வைர்ச்சிக்கு ஆழ்ந்தான்றிய ஆளுலமயான 

சான்றாக விைங்குகின்றன. 

 

வைரும்... 

பிரான்சு நாட்டில் காலூன்றிய தமிழ்! 

கடலமணி ஞானா பிய்த்ரிசு 
இயக்குநர,்  

போரசீு பன்னோடட்ு உயரக்ல்வி நிறுவனம், பிரோன்சு 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   
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 திருவருட்ோ முதமைந்து திருமுமறகள் ! 

உடரவவந்தர் ஔடவ துடரசாமி 

  கசன்லனயிைிருந்து கண்ைலமயின் `தணிகா 

சைமும் என் கண்ணுற்றது’ என்றார்.  வழிோட்டு 

மாலையாக இது அலமந்ததும் இம்முதற் 

பேற்றிலன உணர்த்தக்கூடும்.   பமலும், 

இதுமுதல் தாம்ோைல் கசய்து ஏத்தும் பேறு 

கேற்றலத இம்மாலையின் கலைசி ோைைில் 

அடிகைார் 

 

  `கசால்ைார் மைர்புலன அன்ேகத்பதார்க்கருள் 

கசால்லும் எல்ைாம் வல்ைாய் என்று எத்த 

அறிந்பதன் என கருதுவார் வாழ்க்லகயில் 

நிகழ்ந்த இப்புதுலம அரும்பேற்லற நிலனந்து 

அப்ோைைில்.  

 

 `இனி என் வல்விலனகள் எல்ைாம் 

விலைககாண்டு இரியும்’ 

எனவும் 
 

 என்பமல் இயமன்சினமும் கசல்ைாது காண் 

எனவாகவும் தாம் கதைிவு கேற்றுவிட்ைலதப் 

கேருமான் இங்பக கூறிச்கசல்லுதலும் நிலனவு 

கூரைாம். 
 

 இம்முதல்மாலை முப்ேது ோைல்கைில் 

முடிகிறது அழகிய கசஞ்கசாற்கைால் இயன்று 

கமாழிநலை கசந்தமிழ்ச் சுலவ விஞ்சித் 

திகழ்கின்றது; எடுத்த எடுப்போ `சீர்’ என்னும் 

மங்கைச் கசால்பைாடு, யாப்புத்திறம் மிக்குத் 

தலைநைம் எழுத்துநைம் ஓங்கிக் கட்ைலைக் 

கைித்துலறயாய் எழுந்துள்ைது மாலை ஆதைின் 

அந்தாதித் கதாலையிபை கதாடுக்கப்ேட்டுக் 

கவிலதயழகு கனிந்கதாழுகுகிறது.   

  இதன் கோருள்நைமும் சலமந்து  கழ்கிறது.  

கோருட்சுலவகள் ேை, சிை கூறைாம்.  காட்சி 

பதான்றியதும் முதைில் முகமும் அடுத்துத் 

பதாள்களும் அதன்ேின் தாள்களும் 

காட்சியாகும் அங்கங்கள் காட்சிக்கு வந்த 

ேின்பே பவல்மயில் ககாடி என்னும் உோங்கமும் 

அதற்குபமல் ேின்னணியாகி இைங்களும் 

பதான்றும் இவ்வியல்ேின்ேடிபய ஆறு 

வதனங்கள் ேன்னிரு பதாள்கள், தாமலரத் 

தாள்களும் பவல் மயில் ககாடிகளும் 

தணிகாசைமும் கூறப்ேட்ைன. 

 

 இவ்வாறு கேருமானது ோடும்ேணி 

கதாைங்கிை ோன்லமயிலன 

 

  ஓ  ஓதாமல் உறகவனக்கு அைித்த 

  ஆ  யீறில்ைா அருட்கேருஞ்பசா  

 

என்ற ேகுத்துலரத்த உலரயின்கண் தவத்திரு 

அழகரடிகள் விைக்கியுள்ைார். 

 

  `திருபவாங்கு’ என்று கதாைங்கும் 

கதய்வமணிமாலைபய கேருமானார் முதைில் 

ோடியது என்ற கருத்து நிைவி வருகின்றது.  

ஆயினும் கதய்வமணிமாலை ேற்றி இத்தலகய 

ேின்புைச் கசய்திகள் ஏதும் வழங்கவில்லை.  

பமலும் கந்தபகாட்ைம் ேற்றிய மாலைகள் 

இரண்பை ஆக தணிலக ேற்றிய ேகுதிகள் 49 

ஆகவும் உள்ைன. 

 

வைரும்... 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் ததாண்டினைப் தபருனமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வனகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் ததானக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுனை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 முனைவர் அைங்க.பாரி  

2 2016 பிறவிக் கவிஞர் சி.இைாமசாமி  

3 2017 பபைா.இைா.ச.குழந்னதபவலன்  

4 2018 திரு.இைா.சஞ்சீவிைாயர்  

 

தமிழ்ச் சசம்மல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் ேட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   

கைலூர் மாவட்ைம் 

VII 
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மதாண்மட நாடு ! 

முடனவர் பி.சி.சஜகதா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

மைர அடித்தைம் அலமத்தது கதாண்லைநாடு 

ேை நாயன்மார்கள் கதாண்லைநாட்டினர். 

ஆைாகப்கேருகி இச்சமயத்திற்குச் சித்தாந்த 

உருவம் தந்தனர், லசவத்லத எந்நாளும் 

நிலைத்திருக்கும் சமயமாகச் கசய்த கதாண்லை 

நாட்ைவர் என்னும் போது இம்மண்ணுக்குப் 

கேருலமலயச் பசர்க்கிறது. 

  திருவண்ணாமலை மாவட்ைகமங்கும் 

தவழ்ந்து மக்கைிலைபய கேரும் மாற்றத்லதச் 

கசய்த இச்சமயம் இன்றும் நிலைத்து நிற்கக் 

காரணம், கேரும் மனிதபநய இயக்கமாக 

மைர்ந்ததுதான். மக்கைின் உள்ைங்கபைாடு 

மைர்ந்ததுதான். மக்கைின் உள்ைங்கபைாடு 

இலணந்த ேக்திப்பூர்வமான, உணர்ச்சிப் 

பூர்வமான ஒரு சமயமாக எைிபயாலர கயல்ைாம் 

கவரும் ஒரு சமயமாக அலமந்தது லசவம். 

இச்சமயம் மட்டுமின்றி லவணவத்தில் 

கேயர்போனது கதாண்லை.  

  திருமலையில் ோம்ேின் வாயில் லகவிட்டு 

அங்குத் லதத்திருந்த முள்லைப் ேிடுங்கிய 

அருள் திறத்லத ஒரு லவணவப் ோைைில், 

"தாயினும் நல்ைலதய யுலைபயார்கள் 

தமதுைைம் வீயினும் கசய்லக விடுவர்ககல்பைா 

தங்கள்கமய்ம்முழுவதும் தீயினும் வீழ்வர் 

முதுகினும் பசாறிட்டுச் சீறரவின் வாயினும் 

லகயிடுவாரவர் காண் கதாண்லை மண்ைைபம” 

என்று குறிப்ேிைப்ேடுகிறது.  

 

வைரும்... 

  உயர்ந்த குறிக்பகாள்கலை, உயிராகப் 

போற்றிய இந்நாயன்மார்கள் தமிழகத்தில் 

கி.ேி.4ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.ேி.9-ஆம் 

நூற்றாண்டு வலர வாழ்ந்தார்கள். 

இலறேக்தியினால் இலறவன் அடியார்கலையும் 

சிவமாகபவ ககாண்டு வணங்கியபதாடு, 

திருத்தைங்கள் ேை கசன்று ோைல் கேற்ற 

தைங்கைாக மாற்றினர். அடியார்க்கு அன்னம் 

ோைித்தல், நீர்பகாவணம் உலை ககாடுத்தல், 

உண்கைம் கசய்து வழங்குதல் போன்ற சிறந்த 

அறங்கலைச் கசய்தனர். கநற்றியில் திருநீறு, 

மார்ேினில் உருத்திராட்ச மாலை, கந்லதயாலை 

இலவபய சிவனடியார் பகாைம். இக்பகாைம் 

பூண்ைவர் ேலகவராயினும் ேணிந்து ஏற்றனர். 

இத்தலகய கேருமக்கள் ேழங்காைம் கதாட்டு 

இன்றுவலர கதாண்லைநாட்டில் சிவத்தைங்கள் 

வைம் கேற்றுத் திகழ வழிவகுத்தலத 

கமய்ப்ேிக்கிறது. 

  லசவம், இந்து சமயப் ேிரிவுகளுள் 

கதான்லமயானதாகும். பவத காைத்திற்குப்ேின் 

இதிகாசங்களும் புராணங்களும் 

கசல்வாக்குப்கேற்ற நிலையில் சிவலன 

முழுமுதற் கைவுைாகக் ககாண்ை சமயம், லசவம் 

என்னும் கேயரில் ஓங்கி வைர்ந்து கசழித்துப் 

ேரவியது. லசவ சமயத்தின் வைர்ப்புப் 

ேண்லணகைாகத் திருவண்ணாமலையும் 

காஞ்சிபுரமும், பவலூரும் சங்ககாைத்திைிருந்பத 

சிறந்து விைங்கின. எனினும், லசவசமய 

எழுச்சியில் கதாண்லை நாபை வீறுககாண்டு 

விைங்கியது. குறிப்ோக, லசவம் ஓர் இயக்கமாக  

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   
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Dazzles the world by visitation! 

Behold, Madavi plus Kovalan  

On yard grown jasmine, rotana Minnie strewn 

bed recline;  

Madavi's forelaps cingulum shake 

 

Coral strung; in moony yard, she 

Inclines, declines; what a deuce in lust, 

In hug, loosen tresses; stays oft; courses  

Repeat; him she gains, both in both! 

No redolent resin of West nor aquil wood 

 

Of East to burn! Potiyil sandal ground on 

Round Stone aglow from Himmeleh, Smear 

Maids on bosoms and all.With Lotus buds, 

tendrils, pollen stamens, Nenuphar, Lilies, 

wreaths of leaves  

 

 

Blooms Around necks and arms, laces Pearls, 

on foams of floral aroma, in Southerly's Spray 

they foreplay on their Spouses' chests and 

arms in tight hold To Night's Delight, and ful-

ly course to cloy And cloy to fall refreshed in 

lusty lull! 

  

 

Continue... 

Pukaar-Canto-4- Vespertine Hours 

 

Pallid airts with poppy eyes  

At sundown pour dews and quiver;  

Sea-clad Dame Earth in dolour  

Sees not Her valiant radiant Helios  

On One-Wheel-Car; quakes in dread 

 

Of impending dusk! Scans she  

For Her Silver Son Selene sake 

The fair vast  firmament dark. 

People pay duty to King; in want  

They join evaders; a petty Lord  

 

Of demesne small with grudging lot,  

In King's absence campaigns;  

Takes the land;stays; usurps; like him, Raids 

twilight! Spouses away,  

Women languish; others conjugal revel;  

 

Kovalan blows a reed as bees jasminum Buds 

do; chasing Moonbeetles, Southerly scatters 

the scent on every Street; bright bangled 

maids light lamps;  

In comes Evening Serene! 

 

As Prince of famed Pantya line  

Winning rivals, wearing laurel to ease  

The land in twilight, darling sickle Moon 

Glides, soothes vespertine prick; Beams sil-

ver; reigns the starry Sky;  

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   

 

சிைப்ேதிகாரம் - ஆங்கிைம் ! 

வபராசிரியர் சி.அ.சங்கரநாராயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயரப்்பு விருதோளர,்  தமிழக அரசு 



 

ஆசிரியர் பகுதி 

15 

‘சங்க’ நாதம் ! 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   

வசலத்தளம்  http://tagdv.org  
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குழந்மத இைக்கியம் ! 

முடனவர் வதவி நாச்சியப்பன் 

 இந்நிலையில் குழந்லத எழுத்தாைர் 

சங்கத்தின் வாயிைாக ஆண்டுபதாறும் 

குழந்லதகள் தினமான நவம்ேர் 14ஆம் நாைில் 

குழந்லதகளுக்கான நூல்கலை கவைியிைப் 

ேடுகின்றன. 

 குழந்லதகளுக்கான நூல்கள் மிகுதியாக 

கவைிவர பவண்டும்.  அதுவும் தரமானதாக 

அலமய பவண்டும் என்ேதற்காகக் குழந்லத 

இைக்கியப் ேலைப்புக்களுக்கான போட்டிகள் 

நைத்தப்கேற்றன.  ஏவி.எம். அறக்கட்ைலை 

உதவியுைன் முதல் ேரிசாக தங்கப்ேதக்கமும், 

இரண்ைாம் ேரிசாக கவள்ைிப் ேதக்கமும் 

வழங்கப்கேற்றன. 

 

 குழந்லதகளுக்கு எழுதுபவார் கதாைர்ந்து 

எழுதத் கதாைங்கினர்.  குழந்லத இைக்கியப் 

ேலைப்புகளும் கேருகின. 

  

வைரும்... 

  கேரிபயார்களுக்கும், சிறுவர்களுக்குமான 

இைக்கியங்கலைப் ேைர் ேலைத்து வந்த 

காைத்தில், கவிமணிலய மானசீக குருவாக 

ஏற்று, குழந்லதகளுக்கான இைக்கியங்கலை 

மட்டும் ேலைப்ேது என்ற குறிக்பகாளுைன் 

எழுதியவர் குழந்லதக் கவிஞர் அழ.வள்ைியப்ோ 

ஆவார். 

 அழ.வள்ைியப்ோலவத் கதாைர்ந்து குழந்லத 

இைக்கியம் ேலைத்பதார் தம்ேி சீனிவாசன், 

ரா.கோன்ராசன், பூவண்ணன், ஆர்.ேி.சாரதி, 

கசல்ைகணேதி, பரவதி, குழ.கதிபரசன், 

இலையவன், ேி.கவங்கட்ராமன், ோை.நைராசன், 

கெ.எத்திராென் போன்பறார்.  இவர்கலைத் 

கதாைர்ந்து இன்று வலர ேைரும் குழந்லத 

இைக்கியம் ேலைத்து வருகின்றனர். 

  கசன்ற நூற்றாண்டின் இலையில் 1950ஆம் 

ஆண்டு, குழந்லதகளுக்காக எழுதுபவாலர 

ஒன்று திரட்டி "குழந்லத எழுத்தாைர் சங்கம்" 

என்ற அலமப்லேக் குழந்லதக் கவிஞர் 

அழ.வள்ைியப்ோ கசன்லனயில் நிறுவினார். 

 குழந்லத எழுத்தாைர் சங்கம்தான் தமிழகத்தில் 

முதைில் புத்தகக் கண்காட்சிலய நைத்தியது.  

அதுவும் குழந்லத புத்தகக் கண்காட்சி, 

அப்போது தமிழில் குழந்லத களுக்கான 

நூல்கள் மிகக் குலறந்த அைவிபைபய 

கவைிவந்திருந்தன. 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   
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கந்தரனுபூதி ! 

மருத்துவர் நல்லி இரா.வகாபிநாத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்

தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருதத்ுவமசன 

ஆனா அமுபத அயில் பவல் அரபச 

ஞானாகரபன நவிைத் தகுபமா 

யான் ஆகிய என்லன விழுங்கி கவறும் 

தானாய் நிலை நின்றது தற்ேரபம 

 

O' Intact nectar, sharp lance holding king, 

and abode of knowledge, if I extoll You 

would it not be worthful. The ego "I" dis-

solves in me and just You are present 

everywhere, my God.         (29) 

 

இல்பை எனும் மாலயயில் இட்ைலன நீ 

கோல்பைன் அறியாலம கோறுத்திலைபய 

மல்பைபுரி ேன்னிரு வாகுவில் என் 

கசால்பை புலனயும் சுைர் பவைவபன 

 

  Homely attachments are illusions in 

which You immersed me. This bad per-

son’s (that is me) ignorance you seem to 

have not accepted. On wrestling strong 

shoulders, twelve of Yours, a garland of 

words of mine, may it rest, O' bright lance 

bearer.              (30) 

ஆதாரம் இபைன் அருலைப் கேறபவ 

நீதான் ஒரு சற்றும் நிலனந்திலைபய 

பவதாகம ஞான விபநாத, மன 

அதீதா சுரபைாக சிகாமணிபய 

 

  Standing I have none, grace of Yours to 

receive. However,You haven't given a 

second’s thought, about me. Of all the Ve-

das (holy scriptures) and rules and regula-

tions You are the primordial knowledge, 

unique, and our soul's last resort, O’ celes-

tial world's jewel of the crown.     (27) 

 

மின்பன நிகர் வாழ்லவ விரும்ேிய யான் 

என்பன விதியின் ேயன் இங்கு இதுபவா 

கோன்பன, மணிபய, கோருபை அருபை 

மன்பன மயில் ஏறிய வானவபன 

 

  Flash alike is life, which I sought wilfully. 

Oh fruits of destiny, is it, that is happening 

here (my life). Gold, gems, Primordial ele-

ment, and grace are You, Oh King of dev-

otees and rider of peacock, (are You) O' 

Celestial.            (28) 

 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   

ஆங்கில ம ொழியொக்கம் 
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ேயண வாழ்க்மக! 

சுற்றுலாச் சுைர் சுவரந்திரன் 
 

நான்கு நாட்கள் கழித்து  'கைல் புறா ' ேயணம் 

பமற்ககாள்ை கிபரக்கம் பநாக்கி ேறந்து 

கசன்பறாம். 

  28.09.2019 அன்று காலை ேல்பகரியா 

தலைநகரான பசாேியா நகரில் இருந்து 

புறப்ேட்டு சுமார் ஒன்றலர மணி பநர 

ேயணத்தின் ேின்னர் கிரீசு நாட்டின் 

தலைநகரான ஏகதன்சு வந்து பசர்ந்பதாம். 

இங்குதான் எங்கள் குழுலவ பசர்ந்த மற்ற 

உறுப்ேினர்கலை சந்திக்க 

பநர்ந்தது. 

  வானூர்தி நிலையத் 

திைிருந்து ஒரு மணி பநர 

ேயணத்தின் ேின்னர் 

மரிபனா என்ற துலறமுக 

வைாகம் இருந்த இைத்திற்கு கசன்று 

அலைந்பதாம். 

  இங்கு  எங்கள் குழுவின் தலைலம மாலுமி, 

கநதர்ைாந்து நாட்லை பசர்ந்த 62 வயதுலைய 

ொப் (Jaap), துலண மாலுமி கநதர்ைாந்து 

நாட்லை பசர்ந்த 60 வயதுலைய கெரார்ட் 

மற்றும் மற்கறாரு குழுவின் உறுப்ேினரான 

அகமரிக்காலவ பசர்ந்த 39 வயதுலைய எரிக் 

அவர்கலை சந்தித்பதாம். மதிய உணவின் 

போது எங்கள் ேயணத்லதப் ேற்றியும் அதன் 

முக்கிய நிகழ்வுகலைப் ேற்றியும் ஆபைாசலன 

கூட்ைம் நலைகேற்றது. பகப்ைன் ொப் கூறிய 

ஒவ்கவாரு கருத்துக்கலையும் கவனமாக 

பகட்டுக் ககாண்பைாம். இந்த கைல் ேயணத்லத 

ேற்றியும் அதன் விவரங்கலை ேற்றியும் ேை 

புதிய தகவல்கள் அங்கு ேரிமாறப்ேட்ைன.  

 

வைரும்... 

  ேல்பகரிய நாட்டில், குறிப்ோக அலனத்து 

வலக ஆலை மற்றும் பதால் கோருட்கள் மிக 

பநர்த்தியாகவும் விலை குலறந்தும் 

காணப்ேடுகிறது. 

    எந்த நாட்டிற்கு கசன்றாலும் அந்த நாட்டின் 

உணவு வலககலைபய உண்ணும் வழக்கம் 

எனக்கு உண்டு. 

    ேல்பகரியா நாடு உணவு கோதுவாகபவ 

பேக்கரி உணவு வலககள்.  

    அலத தவிர சாைட் மற்றும் ஸ்பைக் மிகவும் 

ேிரேைமான உணவு.  

    ேனிஸ்ைா என்ற பேக்கரி வலக உணவு 

மிகவும் ேிரேைம்.  

    துருக்கிய மன்னன் ஒட்பைாமான் 

ேலைகயடுத்து ஆண்டு வந்த ேல்பகரியா 

நாட்டின் கேரும்ோைான உணவு வலககைில் 

துருக்கிய உணவு சாயல் கதன்ேட்ைது. 

    கேரும்ோைான மக்கள் உயர் நடுத்தர வர்க்கம் 

சார்ந்தவர்கள். ஆர்த்தைாகஸ் கிறித்தவ 

சமயத்லதப் ேின்ேற்றுகின்றனர்... பமலும் 

இசுைாமிய சமுதாய மக்களும் வாழ்கின்றனர். 

  குடும்ே வாழ்க்லகக்கு மிகவும் மரியாலத 

தருகின்றனர். மற்ற ஐபராப்ேிய நாடுகலை விை 

விவாகரத்து விகிதம் குலறவு. 

    அலமதிலயயும், நட்லேயும், மத 

நல்ைிணக்கத்லதயும் விரும்பும் ேல்பகரியா 

மக்கள் இந்தியர்கலை மதிக்கிறார்கள். 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   
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  மின்சார வீதி துப்புரவு வாகனங்கலை 

இயக்கும் சீன தானியங்கு ஓட்டுநர் 

நிறுவனமான இட்ரிவர் ேிைசு இந்த ேணியின் 

ஒரு ேகுதியாகும். மருத்துவமலனகலை கிருமி 

நீக்கம் கசய்ய நிறுவனத்தின் முதன்லம 

வாகனங்கள் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்றன. 

 

மக்கள் கண்காணிப்பு 

 

  தனிப்ேட்ை தரவு தனியுரிலமலய 

மீறமுடியாத உரிலம என்று ேின்ேற்றும் நாடு 

என்று சீனா அறியப்ேைவில்லை. லவரலை 

திறம்ேை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக, இது ஒரு 

ோரிய கண்காணிப்பு முலறலய உருவாக் 

கியுள்ைது. சீன அரசு மக்கைின் திறன் பேசி 

இருப்ேிைத் தரவு, உைல் கவப்ேநிலை, ேயண 

வரைாறு மற்றும் ேிற விவரங்கலை ஒரு 

லமயப்ேடுத்தப்ேட்ை தரவுத்தைத்தில் திரட்டி 

வருகிறது. இதில் கேரிய தரவு மற்றும் இயந்திர 

கற்றலைப் ேயன்ேடுத்தி தரவு ேகுப்ோய்வு 

கசய்யப் ேடுகிறது. 

 

  ஏறக்குலறய ஒவ்கவாரு தனிலமப் 

ேடுத்தப்ேட்ை லமயத்திலும் ஆயிரக்கணக்கான 

முக அங்கீகாரத்தால் இயங்கும் கண்காணிப்பு 

ஒைிப்ேைக் கருவிகள் நிறுவப்ேட்டுள்ைன. 

பமலும் ேச்லச வண்ணக் குறியீடு ஒதுக்கப் 

ேட்ைவர்களுக்கு மட்டுபம சாலைகைில் ஓட்ை 

அனுமதிக் கப்ேடுகிறது.  

  எண்மியப் ேணப்லேலயயும் ககாண்ை 

ேிரேைமான உைனடி கசய்தியிைல் 

ேயன்ோைான  தரலவச் பசகரிக்கப் ேயன்ேடுத் 

தப்ேடுகிறது. 

 

 

 இந்தத் தரலவப் ேயன்ேடுத்தி, 

ோதிக்கப்ேட்ை நேர் கநருங்கிய கதாைர்ேில் 

இருந்த நேர்கைின் எண்ணிக்லகலய 

அரசாங்கம் கண்டுேிடித்து, தங்கலைத் 

தாங்கபை தனிலமப்ேடுத்திக் ககாள்ை 

உத்தரவிைைாம். உதாரணமாக, கைந்த ேத்து 

நாட்கைில், ோதிக்கப்ேட்ை நேர் எண்மியப் 

ேணத்லதப் ேயன்ேடுத்தி மைிலகக் கலையில் 

இருந்து தின்ேண்ைங்கள் வாங்கியிருந்தால் 

அல்ைது அவருைன் கதாைர்பு ககாண்டிருந்த 

கலையில் காசாைரான அைிபே  தன்லனத் 

தனிலமப்ேடுத்த பகட்டுக்ககாள்ைப்ேடுவார். 

 

 

 

 

வைரும்... 

 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   

மகாபரானாமவ வீழ்த்திய திறம் ! 

சபாறிஞர் அ.சதசீு 
தநரம்ுக உதவியோளர ்

மோண்புமிகு தமிழ் வளரை்ச்ிதத்ுசை அசமைை்ர ்
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2. Desire 

 

  What paths does life tread? 

 

  Those of desire and faith. 

 

 

 

 

 

 

  It is only desire which drags down an aver-

age man. It is the sole cause of all his errors.  

A mind that wants to know always grows, a 

mind that pleads for satiation never grows till 

death consumes it.   If a man picks up a coin 

on his way, he searches for more all along the 

way. 

 

  If a news is at hand, the mind imagines a 

hundred more. 

 

  When desire ends, the Self (the Eternal 

Truth) begins its function. 

 

  When the revelations of the Self are com-

plete, the eye sees God. 

 

  But is this possible for everyone? 

 

  One in a lakh perhaps is able to control de-

sire.  I realize the way in which my desire has 

multiplied. 

 

  When young and jobless I longed for a job 

which would atleast pay me rupees twenty a 

month. 

 

  In a few days I got a job in a magazine of-

fice which paid me rupees twenty five a 

month I was content with it but only for six 

months. 

 

  Will I not get rupees fifty per month?" 

gnawed my desire. 

 

  I got that too. 

 

  Then my desire grew to rupees hundred 

per month That too shaped into reality. 

  Then my mind jumped to rupees five-

hundred. Then it grew to rupees thousand. 

  Thereafter it increased to rupees two thou-

sand. All that became true. 

  Now the mind's desire seems to have 

launched on a venture to print currency 

notes. 

  At any stage, does desire ever reach the 

point of satiation? 

  "That is sufficient", feels the heart, but 

why does the mind want to jump to the next 

in spite of having attained so much? 

  That is God's sporting arena. 

 

Continued... 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   

 
Everlasting Tradition! 

கடலத்திலகம் திருமதி சடீத சிதம்பரம் 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   

 

1. சுற்றுலாவை 

சுகிக்கத் தூண்டும் 

அட்வைப்பைம்  

அருவை... 

அதவையயாட்டிய 

சுற்றுலாத்தலக் குறிப்புகள் 

சுகம்..! 

ரியொஸ், மூத்த பத்திரிககயொளர். 

 

2. இதழ் சிறப்பாக ைந்துக்யகாண்டிருக்கிறது. 

ைாழ்த்துகள். 

முகைவர் கவககச் மெல்வன், 

முன்ைொள் அக ச்ெர். 

 

3. அவைத்து கட்டுவைகளும் ததன்சுவையாக 

இனிக்கிறது. ைாழ்த்துகள். 

திரு தி ததம ொழி, அம ரிக்கொ 

 

4. இதழின் ைடிைவைப்பும், கட்டுவைகளின் 

தகார்வையும் சிறப்பாக உள்ளை. 

திரு தி விெயலட்சுமி, உதவிப் பிரிவு அலுவலர், 

ம ொழிமபயர்ப்புத்துகை 

 

5. பகிர்ந்தவைக்கு நன்றி ஐயா.. நான் தைலும் பல்தைறு 

குழுக்களில் பகிைைா ஐயா? 

திரு.துகைப்பொண்டி 

 

6. யைாழியபயர்ப்புத் துவற இயக்குநர் வபந்தமிழ் 

ஆய்ைறிஞர் அறிஞர் ஒளவை நைைாசன் தவக 

ைகைார்.முவைைர் ஒளவை ந அருள் அைர்களுக்கு 

தமிழ் பைம்பவை சித்த ைருத்துை பயிற்சி ஆய்விருக்வக 

நிறுைைர் உலகத் தமிழாைாய்ச்சி நிறுைைம் தமிழ்நாடு 

அைசு. தமிழ்ப் பண்பாட்டுச் சங்கப் யபாதுச்யசயலாளர் 

சித்தைருத்துைர் பாக்கம் தமிழனின் ைைம் நிவறந்த 

பாைாட்டுகள் ைாழ்த்துகள் தாங்கள் நைத்தும் இதழ் 

சிறக்கதமிழ் தாயுைன் இருக்கட்டும் 

பொக்கம் தமிழன் 

 

7. ஆங்கிலைாணி அைர்களின் கட்டுவையில், 300 

ஆண்டுகளுக்குள் ஆங்கிலத்வதத் தாய்யைாழியாகக் 

யகாண்ைைர்கள் 40ைைங்கு அதிகரித்துள்ளைர் என்ற 

யசய்தி வியப்வபத் தந்தது. 

தபாற்றுதலுக்குரிதயாரின் சிவலகவள உவைப்பது 

தைதவை தருகிறது. புதுயுகன் அைர்களின் 

கட்டுவையில் கட்ையபாம்ைன், ஊவைத்துவை 

இருைவையும் 'தகட்&மியூட்' என்று குறிப்பிட்ைார்கள் 

என்ற புதிய யசய்தியறிந்ததாம். 

முகைவர் ததவி நொச்சியப்பன் 

8. 05.08.2020-நாளிட்ை உலகத் தமிழ் 

இவைய இதழ்  

பார்த்ததன்...படித்ததன்...பைைசைாதைன்.  
 

இந்த இதழில் யைளியாகியிருக்கும் 

ைாண்புமிகு அவைச்சர் அைர்களின்  

"தபைறிஞர் அண்ைா பிறந்த நாள் விழா 

"உவை மிகச் சிறப்பு.  
 

"தனிப்பட்ை ைாழ்க்வக,சமூக ைாழ்க்வக என்று 

பிரித்தறிய முடியாதபடி ைாழ்ந்தைர் அண்ைா " என்று 

அவைச்சர் அைர்கள் யசால்லியிருப்பது நூற்றுக்கு நூறு 

விழுக்காடு உண்வைதய. இன்வறய இவளய 

தவலமுவறயிைர் தபைறிஞவைப் பற்றி யதரிந்து 

யகாள்ள அவைச்சர் அைர்களின் உவை ைழிதகாலும்.  
 

இன்னும்,இன்வறய இதழில் ஆசிரியர் உவை ஒரு 

சிறப்பாை இைத்வதப் பிடித்திருக்கிறது என்றால் அது 

மிவகயாகாது.  
 

"ததசிய கல்விக் யகாள்வக-2020"குறித்து ஆசிரியரின் 

உவை கைனிக்கத்தக்கது.  
 

குறிப்பாக "மும்யைாழிக் கல்வி என்பயதல்லாம் 

ைருட்சிவயத் தருைது. இருயைாழிக் யகாள்வக 

தபாதும் என்று தபைறிஞர் அண்ைா ைலியுறுத்தியவத 

இந்த நாடு ஏற்று ைருகிறது.  
 

யைாழியில் வக வைக்கும்தபாது விழியில் வக 

வைக்கிதறாதைா என்கிற எரிச்சலும், புவகச்சலும் 

ஏற்படுகின்றை"...என்று யசால்லியிருக்கும் 

ஆசிரியரின் கருத்து ஏற்புவையதத.  
 

நிவறைாக ,"அைசைக் தகாலத்திற்காக ைாவுத்தூவள 

அங்குமிங்கும் இவறத்துவிைக் கூைாது. அைசைக் 

தகாலம், அலங்தகாலைாகக் கூைாது "என்று ஆசிரியர் 

யசால்லியிருப்பது நல்லயதாரு சமிக்வஞ.  

 

கவிஞர் தபைொ மநல்கல. 

9. சிவல உவைப்பு -  கவல உவைப்பா கருத்துவைப்பா 

காட்டுைர்ச்சியா சிந்திக்கத் 

தூண்டும்  கட்டுவை.   

தபைொசிரியல் சுப. திண்ணப்பன், 

 

10. சிவல உவைப்புக்கவள தவிர்க்க சட்ைம் 

ைைவில்வலயயன்றால் இச்யசயல்கள் ைைம்பு மீறிச் 

யசன்றுயகாண்தை இருக்கும்.  

திரு.  ொ.  ொணிக்கம், ஓஹிதயொ, அத ரிக்கொ  
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11.  5.8.2020இல் 

ைந்திருக்கக்கூடிய உலகத் 

தமிழ் இவைய இதழ் மிகவும் 

சிறப்பாக ைந்திருக்கின்றது. 

 

 ைாண்புமிகு தமிழ் ஆட்சி 

யைாழி, தமிழர் பண்பாடு 

ைற்றும் யதால்லியல் துவற அவைச்சருவைய 

தபைறிஞர் அண்ைா பிறந்தநாள் விழாவில் தபசிய 

அருவையாை தபச்சு, 1967 இல் யைற்றிப்யபற்ற  

முதல்ைர் அண்ைா திருச்சியிதல தந்வத 

யபரியாவைப் பார்க்க யசன்ற யபாழுது, யபரியார் 

யைற்றி ைாழ்த்து ைாங்க ைந்திருக்கிறாய் கூச்சைாக 

இருக்கிறது என்ற யசய்திகயளல்லாம் 

பகிர்ந்திருக்கிறார்கள் . 

 

அதத தபான்று ஆசிரியர் உவையில் ததசிய கல்விக் 

யகாள்வக குறித்து மிக அருவையாக விழி மீது 

யைாழி என்ற யபயரிதல விழி  மீது வக 

வைக்கிறார்கள்.விழி மீது வகவைத்தால் 

குவைச்சலும் எரிச்சலுைாக இருக்கின்றது என்ற 

ஆசிரியருவைய  உைர்வு மிகத் யதளிைாக 

காட்ைப்படுகின்றது.  

 

அந்த ைவகயில்  அருவையாக கல்வித் திருத்தக்  

யகாள்வக என்று இருக்க தைண்டும் என்று 

அருவையாக கல்விவய யகாள்வக திருத்தப்பை 

தைண்டும் எை அருவையாக 

யசால்லியிருக்கிறீர்கள். 

 

 அதததபான்று முவைைர் ந அருளுவைய 

முன்னுவை A Guide to Good life in our Times. என்ற 

அருவையாை ஆங்கில திருக்குறள் விளக்க நூலுக்கு 

முன்னுவை யபான்னுவையாக மிளிர்கிறது. 

 

 அதததபான்று  பல்தைறு கவலச் 

யசால்லாக்கங்கள், பிைான்சு நாட்டில் கால் ஊன்றிய 

தமிழ், யதாண்வை நாடு ைற்றும் அயைரிக்காவின் 

தசாைசுந்தைத்தின்  கட்டுவை என்று மிக அற்புதைாக 

38 பக்கத்திதலதய மிக யசம்வையாக ைந்திருக்கிறது 

உலகத்தமிழ். 

ஆசிரியர் முவைைர் ந. அருள் அைர்களுக்கு  

பாைாட்டுக்கள் ... 

 

முகைவர் க பசும்மபொன் 

தனியலுவலர் (ஒய்வு) 

உலகத்தமிழ்ச்ெங்கம், துகை 

 

12. சாதியின் அடிப்பவையிலும் கருத்துமுைண் 

தபாைாட்ைங்களாலும் தவலைர்களின் சிவலக்கு 

அைைரியாவத யசய்து தங்களின் யைற்றிவயத் 

தீர்ைானித்துக்யகாள்கிறார்கள் இங்கு. அயைரிக்காவில் 

நிறத்தின் அடிப்பவையிலாை தபாைாட்ைங்களின் 

யைளிப்பாைாக சிவல உவைப்பு குறித்த தசாையல 

அைர்களின் கட்டுவை அயைரிக்க நிவலப்பாட்வை 

உைர்த்தியிருக்கிறது. சிவல உவைப்பு விழாக்கள் 

என்தை முைண். பல்தகரியா பயை கட்டுவை அருவை. 

முகைவர் நொ.சுதலொெைொ 

உலகத் தமிழொைொய்ச்சி நிறுவைம் 

மென்கை-113. 

 

13. The purity of our era in terms of Tamil language .....is rare 

to see now…  You seem to be  too good in Tamil.....the language 

I love the most … I didn't know there was another surendran in 

you… Anna, continue...I am so happy to see this... 

Mr Rajasekhar 

Coimbatore. 

 

14. உலகத்தமிழ் மிகச்சிறப்பாக 

ைளர்ந்துயகாண்டிருக்கிறது. இதழுக்கு இதழ் அதன் 

முதிர்ச்சி என்வை பிைமிக்க வைக்கிறது. ைாழ்த்துகள். 

குறிஞ்சிதவலன், ஆசிரியர், திகெஎட்டும். 

 

15. நயைாை ஆசிரிய உவை. யைாழியில் வக வைக்கிற 

தபாது விழியில் வக 

வைக்கிதறாதைா என்னும் 

எரிச்சலும் புவகச்சலும் 

ஏற்படுகின்றை. 

அைைசைத்துக்குக் தகாலைாவை 

அங்குமிங்கும் தூைக்கூைாது.  

என்னும் ைரிகள் ைைத்தின் 

ைலிவய 

உைர்த்துகின்றை.ைாழ்க! 

ைளர்க!! 

முகைவர் மு.கண்ணன் 

பதிப்பொசிரியர் அகைமுதலி இயக்ககம். 

16. சிவல உவைப்பு - சிந்திக்க வைக்கும் கட்டுவை! 

ைாழ்த்துக்கள்!   

திரு. விக்ைைொஜொ, த ரிலொண்ட், அம ரிக்கொ  

 

17. சிவல உவைப்பு - உள்ளம் ஓைாைல் நடு நிற்கும் 

உயரிய நிவலயில் உள்ளது கட்டுவை.   

முகைவர் கவிதொ ைொணி,  துகை  
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அங்கிங்மகனாதேடி இங்கிைாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்ைன் 

‘துயில் கலைந்தது,   
எழுந்தது மானுைம் -   
இது அறிவுக் கதிரவனின்   
அறிவியல் விடியல்!’ 

 

இைக்கியக்காரி ோடினாள்.  

 

  “ொர்ெிய இங்கிைாந்து உைலக புரட்டிப் 
போட்ைது. அலதச் கசய்ய அது உருட்டிய 
மற்கறாரு ேகலையின் கேயர் அறிவியல். ேகலை 
ேன்னிரண்டு ஆனது! இங்கிைாந்தில் அறிவியல் 
மற்றும் கதாழிற் புரட்சி, ேதிகனட்ைாம் 
நூற்றாண்டில் கதாைங்கி ேத்கதான்ேதாம் 
நூற்றாண்டு வலர நீண்ைது. நீ ோடியலத 
காட்சியாக காட்டுகிபறன்”  என்றது ஊர்ச்சுற்றல். 

 

  எட்வார்ட் கால்ஸ்ைன் நம்லமக் கைந்து 

கசல்கிறார். ேிரிஸ்ைல் நகரில் அவருக்கான விழா. 

ேிரிஸ்ைல் நகருக்கு கால்ஸ்ைன் ஆற்றி வருகிற 

பசலவலய, கசைவிடுகிற ேணத்லத ேிரமுகர்கள் 

சிைாகித்துக் கூறுகின்றனர். கேருமிதமாகப் 

புன்னலகக்கிறார். விழா முடிந்ததும் 

துலறமுகத்திற்குச் கசன்று அங்பக வந்து நிற்கிற 

ஒரு கப்ேைின் உள்பை கசல்கிறார்.  

 

  கப்ேைின் கீழ்த்தைத்தில், ஒரு சிறிய 

அலறயின் உள்பை மூக்லகப் கோத்திக் 

ககாண்டு நுலழகிறார். உள்பை காற்றுக்கும் 

இைமில்ைாமல் முண்டியடித்துக் ககாண்டு 

மிருகங்கலை போை சங்கிைியால் 

ேிலணக்கப்ேட்ை ஆப்ேிரிக்க கறுப்ேர் இன 

மக்கள் ேஞ்சலைத்த முகங்களுைன், தங்கைது  

கழிவுகைின் மீபத நின்று ககாண்டிருந்தனர். 

அவர்கலை விலைக்கு வாங்கி இருந்தார் 

கால்ஸ்ைன் – அடிலமகைாக!  

 

  அட்ைாண்டிக் அடிலமச் சந்லதலய 

அகமரிக்கா வலர எடுத்துச் கசன்ற கேருலம 

இவலரச் சாரும். ஆயினும், இந்த அடிலமச் 

சந்லதயினால் ேிரித்தானியம் கசழித்து 

வைர்ந்தது என்ேபத உண்லம. ேை 

நூற்றாண்டுகைாக கறுப்ேர் இன மக்கள் 

அடிலமகைாக நைத்தப்ேட்ைதற்கான 

சான்றிருந்தாலும், உச்சத்லத அலைத்தது 

ொர்ெியக் காைத்தில் தான். 

 

  ொர்ஜ் ேிைாய்டின் மரணத்லதத் கதாைர்ந்து 

இந்த அடிலமச் சந்லத விவகாரம் ேரவைான 

விவாதத்திற்கு உள்ைானது, ேிரிஸ்ைல் நகரின் 

ஒரு அலையாைமாக விைங்கிய கால்ஸ்ைனின் 

சிலை, அந்நகரின் துலறமுகத்தில் 2020யில் 

உலைத்துத் தள்ைப்ேட்ைது.  

 

  இந்த போராட்ைங்கைின் மத்தியில் ஒரு 

சுவாரசியமும் ஆசுதிபரைியாவில் நைந்பதறியது. 

நமது ேலற இலசக்கு கறுப்ேர் இன மக்கள் 

நைனமாடினார்கள், இைமுரியக்  கண்ைம் 

தற்போதய ஆப்ேிரிக்க கண்ைம் வலர 

நீண்டிருந்தது என்ற ஒரு வாதமும் இருக்கிறபத! 

 

  ஊர்ச்சுற்றல் இப்போது மற்கறாரு காட்சிலய 

காண்ேிக்கிறது. காட்சியில், ஸ்காட்ைாந்து 

விஞ்ஞானி பெம்ஸ் வாட் பதான்றுகிறார்.    

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   

மடறவவ அறியா  ஞாயிறு, வைர்கின்றது! 
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  பெம்ைின் அத்லதயார் அடுப்ேில் நீலரக் 

ககாதிக்க லவத்துவிட்டு காற்று வாங்க கவைிபய 

கசன்றிருக்கிறார். நீர் ககாதிக்க ககாதிக்க, 

ோத்திரத்தின் மூடி துள்ளுகிறது. அலதக் 

கண்ைதும் பெம்ைின் புத்தியில் நீராவியின் 

ேைத்லத நீராவி என்ெினாக உருமாற்றம் 

கசய்யும் பயாசலன ேைிச்சிடுகிறது. கவைிபய 

கசன்ற அத்லத உள்பை நுலழகிறார். 

கோறுங்கள்! அத்லதயா அல்ைது அம்மாவா?  

பெம்ஸ் சிறுவனாக இலதப் ோர்த்தாரா? வைர்ந்து 

இயந்திரத்லத கண்டுேிடிக்கும் வலர இலத 

நிலனவில் லவத்திருந்தாரா என்ன?  

 

  நிசத்தில், 'நியூட்ைனின் ஆப்ேிள்’ கலதலயப் 

போை இதுவும் ஒரு சுவாரசியக் கற்ேலனபய! 

 

  காட்சிலய கலைத்த ஊர்ச்சுற்றல் “உண்லமக் 

காட்சிலயபய ோருங்கபைன்!” என்றது. 

 

  அக்காட்சியில், 1775 ஆம் ஆண்டில், பெம்ஸ் 

வாட் இந்தத் தத்துவத்லத மட்டுபம 

ேயன்ேடுத்துகிறார். எது எப்ேடிபயா இந்த 

கண்டுேிடிப்ேின் விலைவு அோரம். 

 

  இரும்புப் புரட்சி, ேருத்தி வர்த்தகம், ேருத்தி 

ஆலைகைின் அோர வைர்ச்சி, ோண்ைங்கைின்  

கேரு தயாரிப்பு, பைனியல் ரூதர் போர்ட்டின் 

லநட்ரென் கண்டுேிடிப்பு, லக மருத்துவமலன,  

கநசவு எந்திரம், ட்ராவித்திக்கின் முதல் இரயில் 

என்று இக்காைத்தில் ஏற்ேட்ை ேிரம்மாண்ை 

கதாழில் புரட்சியினால், வைர்ச்சியினால் 

‘உைகின் கதாழிற் ேட்ைலற’ என்ற கேயலர 

இங்கிைாந்து கேறுகின்றது! இந்திய காைனியச் 

கசல்வம் அலதச் சாத்தியப்ேடுத்துகிறது.  

 

  “புற வைர்ச்சிகள் கேருகி, அகவைர்ச்சி 

குலறகின்றது.  

  பதவாையத்தில் மட்டுபம கண்ை ோதிரியாலர 

ஒரு நாள் மக்கள் கதருவில் காண்கிறார்கள். 

“துயரங்கைின் முடிவில் கிலைப்ேதான கிருலே, 
இலறத்தூதலன ஏற்றுக் ககாள்வதாபை இன்பற 
உங்களுக்கு ேரிசாகக் கிலைக்கும். தட்டுங்கள் 
திறக்கப்ேடும்!” என்கிறார். 

  மக்கள் ேிரமிக்கிறார்கள். கதருக்கைில் 

கூட்ைம், கூட்ைமாக திரள்கிறார்கள். 

மதப்போதகக் காைம் [Evangelical Movement] 

கதாைங்குகிறது. உைககங்கும் ேரவுகிறது.  

  துருவங்கள் சந்திக்கின்றன! 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   
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  கல் பதான்றி மண்  பதான்றாக் காைத்பத 

முன் பதான்றிய மூத்த குடி என்கிற 

ேழகமாழியிலன உண்லம என உைகுக்கு 

உலரத்துக் ககாண்டிருக்கும் கதால்ைியல் துலற 

மூைமாக நலைகேற்ற சிை முக்கிய அகழாய்வுகள் 

மூைம் தமிழரின் நாகரிகத்லதயும் ேண்ோட்டி 

லனயும் அறிவபத இக்கட்டுலரயின் 

பநாக்கமாகும். 

 

அகழாய்வுகள்: 

 

  உைகத்தின் ேை ேகுதியில் வாழ்ந்த ேண்லைய 

மக்கள் தனித்தும் ேிறபராடு கைந்தும் ேைவலக 

நாகரிகங்கலையும் ேண்ோட்லையும் வைர்த்து 

வந்தனர். கற்காை மக்கள் கசம்லே ேயன்ேடுத்த 

கதாைங்கியதும் கல்ைால் கசய்யப்ேட்ை ேை 

கோருள்கலை புறக்கணித்து விட்ைனர். 

ேயனில்ைாத இவ்வாறு நீக்கப்ேட்ை 

அப்கோருள்கள் கவனிப்பு இல்ைாமல் 

நாைலைவில் மண்ணுக்குள் புலதயுண்ைன. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  பமலும் ேண்லைய மக்கள் நல்ைிைங்கலைத்  

 

பதடி அடிக்கடி இைம் மாறி திரிந்தனர். அங்கு 

ேழுது அலைந்த கோருள்கலை விட்டு விட்டுச் 

கசன்றனர். அப்கோருள்கள் நாைலைவில் 

மண்ணுக்குள் புலதந்தன. ஆற்பறாரங்கைிலும் 

கைற்கலர ஓரத்திலும் வாழ்ந்த மக்கள் இயற்லக 

சீற்றத்திற்கு அஞ்சி இைம் கேயர்ந்தனர்.  

இயற்லகச் சீற்றத்தாலும் ேல்பவறு 

காரணங்கைினாலும் மக்கள் ேயன்ேடுத்தியலவ 

மண்ணுள் மலறந்தன. ஆற்றின் அடியில் 

புலதயுண்ைன. ேை சமகவைிகைில் 

மண்பமட்டினுள் புலதந்தன.  

 

 

 

 இங்ஙனம் புலதந்து கிைந்தவற்லறக் 

கண்டுேிடிக்க மண் பமடிட்ை இைங்கலைத் 

பதாண்டிப் ோர்த்தனர். அவ்விைங்கைில் 

காணப்ேடும் ேை திறம்ேட்ை கோருள்கலை 

ஆராய்ந்தனர். அவற்லறப் ேற்றிய உண்லம 

மற்றும் அவற்லறப் ேயன்ேடுத்திய மக்கைின் 

வாழ்க்லக முலற ஆகியலவ ேற்றி அறிய 

முயன்றனர். இத்தலகய முயற்சிபய 

அகழ்வாராய்ச்சி. 

 

வைரும்... 

உலகதத்மிழ் | 12.08.2020   

 தமிழர் நாகரிகமும் ேண்ோடும்! 

திருமதி சிவ.சத்தியவள்ைி, 
மாவட்ைக் காப்பாட்சியர், அரசு அருங்காட்சியகம், 
சநல்டல 
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சரக்கு மற்றும் பசமவ வரி ! 

ஆங்கிலம் - தமிழ் (அகராதி) 
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