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கண்ணகி ககோயில் கோல்ககோள் விழோ ! 
மோண்புமிகு அமமச்சர் உமை - 22.09.2018 

திரு.க.பாண்டியராசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  சேரன் சேங்குட்டுவன் வடநாட்டின் மீது 

படடசெடுத்துச் சேன்று, கண்ணகிக்குப் 

படிமக்கல் சகாண்டு வந்தான். தமிழ் 

மன்னரின் வீரத்டத இகழ்ந்துடரத்த கனக 

விேெர் அக்கல்டைச் சுமந்து வந்தனர். 

வஞ்ேி மாநகரில் பத்தினிக் சகாட்டம் 

ேடமத்து மன்னன் சேங்குட்டுவன் விழாச் 

சேய்தான். விழாவிற்கு இளங்சகாவடிகளும் 

சேன்றார். அந்நிகழ்வில், ேீத்தடைச் 

ோத்தனார், கண்ணகிெின் வரைாற்டற 

இளங்சகா வடிகளிடம் கூறி, இதடனக் 

காப்பிெமாக வடிக்கக் சகட்டுக் சகாண்டார்.  

அதற்கு இளங்சகாவடிகள், “அடிகள் நீசர 

அருளுக” என்றார்.  உள்ளம் சநகிழ்ந்த 

இளங்சகா கண்ணகிெின் வரைாற்டறச் 

ேிைப்பதிகாரமாக வடித்தார். 

 ேிைப்பதிகாரத்டதத் தமிழ்ப் பண் 

பாட்டின் கருவூைம் என்சற அடழக்கைாம். 

அது காட்டும் பண்பாட்டில் மிகவும் 

குறிப்பிடத்தக்கது பத்தினி வழிபாடாகும். 

ேங்கக் காைத்தில் இறந்த வீரனுக்குக் 

கல்சைடுத்து வழிபடுவதற்குக் கூறப்பட்ட 

சேெல்கசளல்ைாம் ேிைம்பில் கண்ண 

கிக்குக் கூறப்படுகின்றன. 

  கல்டைத் சதளிந்துக் காணுதல், 

அதடனத் சதர்ந்து சகாள்ளுதல்,           

நீராட்டுதல், சகாட்டத்தில் நிடை நிறுத்துதல்,  

வாழ்த்துதல் ஆகிென வீரருக்சக 

என்றிருந்தன.  

    இவற்டறக் கண்ணகிக்குரிெனவாக  

பத்தினி வழிபாட்டட அக்காைத்தவர் 

சபாற்றிெிருக்கின்றனர். பத்தினி மடழ 

டெத் தரக் கூடிெவர் என்ற கருத்து சமலும் 

வளர்ச்ேி சபற்ற நிடைெில் கடவுளாக 

உெர்த்தப்பட்டடதக் காண்கிசறாம். 

  இளங்சகாவடிகள் ேமெம் பற்றிெ 

கருத்துகடளக் கூறிெிருப்பினும் பத்தினிக் 

சகாட்பாடு என்னும் சபண்டமெின் 

உெர்சநறிடெசெ இக்காப்பிெத்தில் ேிறப் 

புறப் சபாற்றியுள்ளார்.  

  கண்ணகி கணவடனப் பிரிந்து 

வருந்தும்சபாது அவளுடடெ சதாழி 

சதவந்தி, "சோமகுண்டம் சூரிெ குண்டம் 

என்னும் சபாய்டககளில் மூழ்கிக் காம 

சவடளத் சதாழுதால் கணவடனப் 

சபறைாம்" என்கிறார். கண்ணகி அதற்கு, 

அது "சபருடம தருவதன்று" என்கிறார். 

இதுசவ தமிழர் பண்பாட்டு சநறிசென 

அடிகளால் காட்டப் சபறுகின்றது. 

 

வளரும்... 
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மாண்புமிகு ராம் விைாசு பசுவான் மத்திெ அடமச்ேராகப் பை ஆண்டுகளாக இருந்து 

அண்டமெில் மடறந்த மதி நுட்பம் நிடறந்த அரேிெல்வாணர்-எழுச்ேிச்சுடராவார். பீகாடரச் 

சேர்ந்த இவர் நமது பிரதமர் சமாடி அவர்களின் அடமச்ேரடவெில் உணவு மற்றும் நுகர்சவார் நை 

அடமச்ேராகப் பணிபுரிந்து வந்தவர். சைாக் ஜனேக்தி கட்ேிெின் தடைவராகத் திகழ்ந்த இவர் 

ஆறு தடைடம அடமச்ேர்களிடம் பணிபுரிந்தவர் என்ற தனிப் சபருந்தடகடம சபற்றவர். 

நைிவுற்றவர்களின், ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் நாெகனாகப் சபரும் சபெர் சபற்றுப் புகழடடந்தவர். 

 1969இல் பீகார் ேட்டேடபெில் நுடழந்த இவர் ேம்யுக்த சோேைிேக் கட்ேிெின் 

உறுப்பினராக அரேிெல் வாழ்டவத் சதாடங்கினார். 1974இல் சைாக் தளத்தின் தடைவராக 

நாடறிந்த நல்ைவராகப் புகழடடந்தார். 1975இல் சநருக்கடிப் பிரகடனத்டத எதிர்த்துச் ேிடற 

சேன்றவர். 1980ைிருந்து 2014 வடர ஏழு முடற அஜ்பூர் சதாகுதிெில் இருந்து சவற்றி வாடக 

சூடி பீகார் ேட்டேடபெிைிருந்து தாழ்த்தப்பட்ட நைிந்த மக்களின் தரத்டதயும் ேமூகநீதி காக்கப் 

பாடுபட்டடதயும் நாடு அறியும். மடறந்த பிரதமர் இந்திரா அவர்களின் சநருக்கடி நிடைப் 

பிரகடனத்டத எதிர்த்த தடைவர்களான சேெபிரகாசு நாராெணன் மற்றும் இராஜ்நாராெணன் 

அவர்களுடன் மிகவும் சநருக்கமாக இருந்து ேிடற சேன்று, சவளிவந்து 1977 இல் நடந்த 

சதர்தைில் ஜனதா கட்ேிெில் அவர் தன் சதாகுதிெில் பாராளுமன்றத்திற்காகப் சபற்ற சவற்றி 

கின்னசு உைக ோதடனப் புத்தகத்தில் பதிெப்பட்டது. இன்று வடர சபேப்படும் வடகெில் 

மக்களிடடசெ அவருக்கு இருந்த சநருக்கமும் உறவும் வரைாறு சோல்லும் சேய்திொகும். 

 அண்ணல் அம்சபத்கர் பாடதெில் தைித்துகளுக்காகவும் தாழ்த்தப்பட்சடாருக்காகவும் 

தன்னைமற்ற சதாண்டு சேய்து தனிப்சபரும் தடைவராகத் திகழ்ந்தார். தன் தடைடமப் 

பண்பினால் ேமூக நீதிக்காகச் ேைிக்காமல் உடழத்ததாலும்தான் அவர் தான் அநீதி என 

நிடனத்தடதத் தெங்காமல் எதிர்த்து நின்று சபாராடும் சபார்க் குணத்தினாலும் பிரதமர் சமாடி 

அவர்களிடம் தனிப்பட்ட மதிப்புப் சபற்று நிமிர்ந்து நின்றவர். காட்ேிக்கு எளிெராகவும், கடினமான 

உடழப்டபக் கடடமொகக் சகாண்ட தடைவராகவும் இருந்த அவர் இந்த ஆண்டு 2020இல் 

அக்சடாபர் 9ஆம் சததி இதெ சநாய் மற்றும் ேிறுநீரகச் ேீர்குடைவால் மருத்துவமடனெில் 

மரணமடடந்து அரசு தடகடமயுடன் அடக்கம் சேய்ெப்பட்டார். தைித்து மக்களின் தடைவராக 

மட்டுமின்றி தடைேிறந்த இந்திெக் குடிமகனாகப் சபெர் சபற்று மடறந்தவர் இராம்விைாசு 

பசுவான் அவர்கள். 

ஆசிரியம் ! 

எழுச்சிச் சுடர் — இராம் விலாசு பசுவான் 
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ஆங்கில வோணி !   

தவத்திரு விபுலானந்த அடிகள் 

  ’எமது உள்ளத்தில் நம்பிக்டகயுளது; 

அறியும் அறிவு இல்டை. அறிவு காட்ேிப் 

சபாருள்கள் சமற்சேல்வது.. (நீ காட்ேிக்கு 

எட்டாப் சபாருள்) ஆெினும் ொம் நின்டன 

ந்ம்புகிசறாம். அந்நம்பிக்டக நின்னிட 

மிருந்து வந்தது. சபரிருளிசை அஃது ஓர் 

ஒளிக்கிரணம்; அது வளர்வதாக.’  

 ’அறிவு சமன்சமலும் சபருகுக, 

அறிவினும் பார்க்க வழிபாடு எம் 

உள்ளத்தில் உறுவதாக. முன்னிருந் 

ததுசபாை உள்ளமும் உெிரும் ஒன்றுபட்டு 

இடேபரப்புக’. 

 ’அவ்விடேப் சபருக்கம் உறுக. ொம் 

சபதடமெடடசெம்; அற்ப மதியுடடசெம். 

அச்ேம் நீங்கிெ சவடளகளில் நின்டன 

அவமதிக்கின்சறம்.  

  சபடதசெமாகிெ எமக்குப் சபாடற 

ெிடனத் தந்து உதவுவாொக. நினது 

அருசளாளிடெத் தாங்கும் வைிடமெிடன 

நீ படடத்த அற்ப மதிெினராகிெ உைகி 

னராசமமக்குத்தந்து உதவி புரிவாொக.; 

 ’ஏடழசெனிடத்துக் காணப்படும் பாவங் 

கடள மன்னித்தருள்வாொக. (உெிர் வாழத்) 

சதாடங்கிெது முதல் எனது தகவுஎனொன் 

சகாண்ட எண்ணத்தில் மன்னித்தருள் 

வாொக. மதிப்பு எனப்படுவது  

மனிதனிடத்துத் சதான்றி மனிதடன 

நாடுகிறது. அது மனிதனிடத்துத் சதான்றி 

ஆண்டவனாகிெ நின்டன அடடவ 

தில்டை. 

  ’நின்னாற் படடக்கப்பட்டவன், சேம்டம 

நைம் உடடசொசனன ஏடழசெனால் 

மதிக்கப்பட்டவன். அவனது பிரிவினாசை 

என்னுள்ளத்தில் எழுந்த துெரிடன 

மன்னித்தருள்க. அவன் நினது (திருவடி) 

நிழைிசை வாழுகிறான்  என அடிசென் 

நம்புகிசறன். ஆதைினாசை, அவன் 

முன்டனெிலும் பார்க்க எனது அன்புக்குப் 

பாத்திரவான் ஆெினான் என நான் 

காண்கின்சறன்.’ 

 ’ேீரற்று அடையும் இல்வவை இடேகடள 

மன்னித்தருள்க. நைமின்றிக் கழிந்த 

இளடமெின் சபறுசபறாக அடவ எய்தின. 

எவ்சவவ்விடத்தில் அடவ உண்டம 

சநறிெிற் பிறழ்கின்றனசவா, அவ்வவ் 

விடத்தில் அடவ தம்டம மன்னித்தருள்க. 

ஞானமுடடொய்! அடிசெனுக்கு ஞானத் 

டதத் தந்தருள்க.’ 

 

வளரும்... 
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சீரச்ம மைதவல் 

Forget not grace of glory 

 ال تنس فضل المجد

不忘輝煌的恩典  
കെട്ടുെഥ സത്യമ ാം വിധാംപറയരുത് 

शीलयुक्त कृत्य कभी न भूलें | 
అపద్దమ ైన మాటలను నిజమునకు సమానముగా మాటలా డకు  

ಒಳ್ಳೆ ಹಳಸರು, ಪ್ರತಿಷ್ಟಗಳಿಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ುು ಮರೀಬಳೀಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्त्तचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

கவடை துறந்திங்கு வாழ்வது வீசடன்று 

காட்டும் மடறகசளைாம் -- நீவிர் 

அவடை நிடனந்துமி சமல்லுதல் சபாைிங்கு 

அவங்கள் புரிவீசரா? 

ஏழு கடலுக்கு அப்போல்! 

46 



 

08 

அவ்வப்கபோது ! 

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 
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  "வள்ளுவன் தன்டன உைகினுக்சக தந்து வான்புகழ் சகாண்ட தமிழ்நாடு" என்று மகாகவி 

பாரதிொரால் சபாற்றப்பட்ட சதய்வப்புைவர் திருவள்ளுவரின் சபருடமடெ ஐசராப்பிெ 

மண்ணில் மீண்டும் ஒரு முடற நிடைசபறச் சேய்யும் ஒரு முெற்ேிொக, சேருமனிெின் 

பாடன் உர்சடம்சபர்க்கு மாநிைத்திலுள்ள ைிண்டன் அருங்காட்ேிெகத்தில் 

திருவள்ளுவரின் இரண்டு ஐம்சபான் படிமச் ேிடைகடள நிறுவ இருப்படதசெண்னி 

சபருமகிழ்ச்ேி அடடகிசறாம்.  ”திருக்குறள்” எனும் உைகப் சபாதுமடறடெப் படடத்துத் 

தமிழ் சமாழிெின் ேிறப்டபயும் தமிழர்களின் சபருடமடெயும் உைக நாடுகளில் 

நிடைப்சபறச்சேய்த சபாய்ொசமாழிொரின் ேிறப்டபப் சபாற்றும் வடகெிைான 

இந்நிகழ்ச்ேிடெ ஏற்பாடு சேய்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டடளக்கு பாராட்டுகடளத் 

சதரிவித்துக் சகாள்கிசறாம். 

திருவுருவச்ேிடை திறப்பு விழாவுடன், ’திருவள்ளுவரின் திருக்குறள்’ என்ற 

கருத்தரங்கமும், சமாழிசபெர்ப்பு நூல்கள் சவளிெீட்டு விழாவும் நடடசபற 

விருப்படதசெண்ணி நான் உவடக சகாள்கிசறன். திருவள்ளுவர் பற்றிெ கருத்துக்கள் பை 

சவளிவந்து சகாண்டிருக்கும் இத்தருணத்தில், ’திருவள்ளுவர் ொர்’ என்பது குறித்த 

ஆராய்ச்ேி நூல் சவளிெிடப்படுவதும் வரசவற்கத்தக்கது.  

   தமிழ் சமாழிக்குப் சபருடம சேர்த்த திருவள்ளுவரின் ேிறப்டப ஐசராப்பிெ நாட்டில் 

எடுத்துடரக்கும் இந்நிகழ்ச்ேி மிகச் ேிறப்பாக நடடசபற சநஞ்ோர்ந்த வாழ்த்துகடள 

மகிழ்ச்ேிசொடு சதரிவித்துக் சகாள்கிசறன். 
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அமமரிக்கோவில் ஏறு தழுவுதல்! 

முமனவர் தசாமமல தசாமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

  மாடு சமய்ப்பது எளிதான சேெைல்ை.  அடத 

கிண்டைாகப் சபசுசவார் மாடு சமய்ப்பவரிடம் 

சபேினால் தான் அதன் அருடம சதரியும். மாடு 

சமய்க்கும் அசமரிக்கர்களுக்குப் சபெர் 

'C o w b o y s ' .  அவர்கள் அப்பணிடெயும், 

அதற்கு சவண்டிெ ேிறப்புத் திறன்கடளயும் 

சபருமிதமாகக் கருதுபவர்கள். அசமரிக்காவின் 

சதற்சகயும் சமற்சகயும் சேன்றால் ‘Cowboy’ 

என்றாசை ஒரு தனி சபருமிதமாகும்!  

 

  ஸ்சபெின், சமக்ேிசகா நாடுகளில் 

குதிடரெில் ேவாரி சேய்துசகாண்சட பை நூறு 

மாடுகடள சமய்ப்சபாரின் சேெல் திறடன 

வளர்க்க உருவாகிெ சராடிசொ (Rodeo) , 

அசமரிக்கா மற்றும் கனடாவின் சமற்கு 

மாநிைங்களிசை ஜல்ைிக்கட்டு விடளொட்டாக 

பிரபைமானது. சடக்ேஸ், வசொமிங், சதற்கு 

டக்சகாட்டா மாநிைங்களின் அதிகாரப்பூர்வ 

விடளொட்டும் அதுசவ. 

 

 

 பை மாநிைங்களில் நடடசபறும் 

ஜல்ைிக்கட்டு சபாட்டிகடள நடத்துவசதா 

'Professional Rodeo Cowboys Associa-

tion' என்ற சதேிெ அடமப்பு.  நம்ம ஊர் 

கல்லூரிகளில் கிரிக்சகட் அணிகள் சபான்று,  

பை பல்கடைக்கழகங்களில் ஜல்ைிக்கட்டு 

அணிகள் உள்ளன.  

 

  ஓடுகின்ற மாட்டட ஓடிப் பிடிப்பதல்ை 

அசமரிக்க ஜல்ைிக்கட்டு.  அசமரிக்காவில் 

நடடசபறும் ஜல்ைிக்கட்டுப் சபாட்டிகளில் பை 

வடககள் உண்டு. ஒரு குதிடர மீதிருந்து, 

ஓடுகின்ற மாட்டின் சகாம்பின் மீது ஒருவர் 

கெிறு வீே, மற்சறாரு குதிடரெிைிருக்கும் ேக 

அணிொளர் தன் கெிற்றுடன் அந்த மாட்டின் 

பின்னங் கால்கடள குறி டவத்து மாடு பிடிக்கும் 

சபாட்டிக்குப் சபெர் 'Team roping'. 

 

 

 துள்ளி ஓடும் பை கன்றுக்குட்டிகடள 

விடரவாகப் பிடித்து அவற்றிற்கு மருந்து 

சகாடுப்பசதன்பது எளிதல்ை.   அதடன 

டமெமாக டவத்து உருவாகிெ விடளொட்டின் 

சபெர் 'tie-down அல்ைது ‘calf roping'. 

குதிடரெில் இருந்தபடிசெ ஓடிக்சகாண்டிருக்கும் 

பை கன்றுக்குட்டிகளின் கழுத்தில் கெிற்டறப் 

சபாட்டுப்    பிடித்தவுடன், குதிடரெிைிருந்து 

குதித்து கன்றின் மூன்று கால்கடளயும் முதைில் 

கட்டுபவசர சவற்றிொளர்.  
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  அசமரிக்க ஜல்ைிக்கட்டு என்றாசை குதிடர 

மீதிருந்து மாடு பிடிப்பது என 

முடிசவடுத்திடாதீர்கள்.   900 கிசைா எடட 

யுள்ள, மிகக் கூர்டமொன, நான்கு அடி நீள 

சகாம்புகளுடன் முரட்டுக் காடளெின்   மீது 

பெணம் சேய்துள்ளீர்களா?   அது   உங்கள் 

உெிடரப் பணெம் டவத்துச் சேல்லும் பெணம்! 

அந்தக் காடளெின் கழுத்தில் உள்ள கெிறு 

ஒரு டகெில்; மற்சறாரு டகசொ தன்னுடடெ 

உடைின் எப்பகுதிடெயுசமா, காடளடெசொ, 

சதாடாத நிடைெில், பம்பரமாய் சுழலும், புைி 

சபால் பாயும், மான் சபால் தாவும் அந்தக்  

காடளெின் மீது எட்டு சநாடிகள் சதாடர்ந்து   

இருப்பவசர சவற்றிொளராக அறிவிக்கப் 

படுவார். மாட்டிற்கு முரட்டுத்தனம் கூடக் 

கூட, அதன் சமசை இருந்து அடத 

ேமாளிக்கும் வீரருக்கு மதிப்சபண்கள் கூடும். 

'விடளொட்டுைகின் மிக ஆபத்தான எட்டு 

சநாடிகள்' எனப் சபெர் சபற்றடவ உெிர் 

ஊேைாடும் அந்த சநாடிகள். 

 

 

 

 கீசழயும் சமசையும் தாவிக் குதிப்பது, 

சுழலும் சவகம், சவவ்சவறு திடேகளில் 

ஓடுவது ஆகிெவற்டற டவத்து மாட்டிற்கு 50 

மதிப்சபண்கள். மாட்டின் சமல் இருக்கும் வீரர் 

தன் உடடை நிடைப்படுத்தல் (body posi-

tioning), அவரின் கால் இெக்கம், மாட்டுக் 

கெிற்டறப் பிடிக்காத அவருடடெ மற்சறாரு 

டகெின் நிடை ஆகிெவற்டற டவத்து 

அவருக்கு 50 மதிப்சபண்கள். சவட் சைஸ்ைி 

என்ற ஒரு வீரர் மட்டுசம அசமரிக்க 

ஜல்ைிக்கட்டு வரைாற்றில் நூற்றுக்கு நூறு 

மதிப்சபண்கள் சபற்றுள்ளார். 

  Cowboys உைகில், 'சதாழில்முடற காடள 

வீராங்கடன' (Professional Bull Rider) என்ற 

பட்டத்டத தட்டிச் சேன்ற முதல் சபண் இருபசத 

வெதான இள நங்டக சமகி பார்க்கர். 59 கிசைா 

எடடடெ உள்ள அவர் 900 கிசைா எடடயுள்ள 

முரட்டுக் காடளகடள 

அடக்கி வாட்டோட்ட 

மான ஆண்களின் வாய் 

கடள மூடிவிட்டார்.  
 

  நாைடர சகாடி 

ரேிகர்களுடன், சடன் 

னிஸ் மற்றும் சகால்ப் 

(golf) விடளொட்டுக் 

கடள விட  அசமரிக்க 

ஜல்ைிகட்டு பிரபைமானதாக உள்ளது. Profes-

sional Bull Rider ஜல்ைிக்கட்டுப் சபாட்டிகடள 

10 சகாடி அசமரிக்கர்கள் சதாடைக்காட்ேிகளில் 

பார்த்து மகிழ்கின்றனர்.  ஆண்டுசதாறும் 77 

சகாடி ரூபாய் (11 மில்ைிென் டாைர்) பரிசுத் 

சதாடகொக பை சபாட்டிகளில் சவன்றவர்களுக்கு 

வழங்கப்படுகிறது.   

 

  டாைஸ் நகர் அருகில் 

உள்ள Fort Worth 

Stockyard அசமரிக்க 

மாட்டுச் ேந்டதகள் 

வரைாற்றில் முக்கிெ 

அங்கம் வகிக்கும் 

இடமாகும்.  அங்கு சகளிக்டகக்காக அசமரிக்க 

ஜல்ைிக்கட்டட நான்  பார்த்த சபாது தமிழக 

ஜல்ைிக்கட்டுகளின் நிடனவுகள் வந்தன.     

யூசுடன் தமிழ் ஆய்வுகள் இருக்டகெின் மூைம் 

தமிழக மற்றும் அசமரிக்க ஏறு தழுவுதல் 

சதாடர்பான ஆய்வுகள் நடத்தப்சபறும் என அதன் 

தடைவர் திரு. சோக்கைிங்கம் ோம் கண்ணப்பன் 

பகிர்ந்த சேய்தி மகிழ்ச்ேிடெத் தருகிறது. 
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அடிகளாரின் கடிதப் பகுதிகள் 
  

03.07.1948 

.......சநற்று நீங்கள் வடரந்த கடிதம் வந்தது. 

உங்கள் கருத்தின்படி மாநாட்டட இத் 

திங்கள் 17, 18-ம் நாட்களில் நடத்தைாம். 

எமது வாழ்க்டகச் சேைவு ஒரு திங்கட்கு 

ரூ.400 முதல் ரூ.500 வடரெிைாதல் 

நீங்களறிந்தசத.  

  அரேினுதவிசொ சேல்வருதவிசொ ேிறிது 

மின்றிச் சேன்ற 55-ஆண்டுகளாக ொன் 

ஆற்றிவருந் சதாண்டுக்கு இதுகாறும் 

மூன்று இைக்க ரூபா சேைவாெிற்று. சோற் 

சபாழிவுகளாலும் நூல் விடைெினாலும் 

வந்த வருவாசெ இவ்வளவும். இனி நடக்க 

விருக்கும் சதாண்டுக்கும் மிகுந்த சபாருள் 

சவண்டும்.  

  திரு.அ.பிள்டளெவர்களின் நூடைத் 

திருத்தி அதற்கு ஆங்கிை முகவுடரயும் 

வடரயும் உடழப்பிற்கு நீங்கள் அளித்த   

முந்நூற்டறம்பது ரூபாயும் சபாதாது. சவளி 

யூராரிடமிருந்தாெின், ஆெிர ரூபா சபறு 

சவன். நீங்களும் உங்கள் கழக அன்பர் 

களும் அருகிைிருந்து நமது சதாண்டுக்கு 

என்றும் உதவி சேய்யும் நிடைெி 

ைிருத்தைால், நீங்கசள எமது நிடைெறிந்து 

உதவுவீர்கசளன்சறண்ணி ொன் ஏதும் 

வற்புறுத்தவில்டை. எமது நூல் சவளி 

ெீட்டுக்கு 100-க்கு 25 விழுக்காடு உதவி 

புரிெின் நன்றாம். பிற சநரில், உங்கள் 

சபெரின் முன் இ.ரா. என்றிருப்படத 

மாற்றல் சவண்டும்.  

 உலகதத்மிழ் | 21.10.2020 

  11.08.1948 

.. . .உங்கள் அ-ம் நாட் கடிதத்தால் 

உங்கள் தாய்மாமனார் காைமானதும், 

அதனால் நீங்கள் வருந்திெதும், அலுவை 

கத்தில் சநர்ந்த மாறுதல் உங்கட்கு இடர் 

பெப்பதும் சதரிந்து வருந்திசனன். சமய்த் 

சதாண்டர்க்கு இத்தடகெ இடர்கள் வருதல் 

வழக்கமாெிருக்கின்றது. ஆனாலும், எல்ைாம் 

வல்ை இடறவன் உங்கடளசொத்த உண்டம 

ென்பர்க்குதவி புரிொதிரான், நம்முடடெ 

நூல்கடள நாடைந்தாவது சவளிெிடு 

வீர்களானால், அப்பால் உங்கட்கு 

இடர்ப்பாடிராது.  

'ேிவஞானசபாதச் சோற்சபாழிவு’ 

சதாடர்ந்து நடடசபறச் சேய்வீர்களானால், 

எனக்கும் என் நூற்பதிப்புச் சேைவுக்கும், பிற 

சேைவுகட்கும் முடடப்படல் சநராது. அது 

முடனந்து சேய்க. ' இந்தி சபாது சமாழிொ?' 

என்பதன் படிகளில் எனக்கு இன்னும் 

சேரசவண்டிெ மிச்ேப்படிகடள விட, 

அவற்றின் விடைத்சதாடகடெசெ நீங்கள் 

சேர்க்கக்கூடுமாெின் சேைவுக்கு இந்சநரத் 

தில் மிக உதவும்... அடுத்தடுத்து நீங்கள் 

இங்சக வர இெலும்சபாசதல்ைாம் வரின் 

மகிழ்சவம்..  

 

 

வளரும்... 

 

 

தமிழ்நோட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகதவள் 16 
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கதன் துளி! 

 

 

  நீங்கள் சாய்ந்து பகாண்டிருப்பது நாற்காலி  

  என்று நினைக்கிறீர்கள்  

  இனைேனின் முதுகு  

  என்று ஏன் பதரியவில்னல   

  என்று வகட்டாராம் அருளாளர் அப்துல் ேகாப்பு. 

 

 

   

 

 

  உலகில் 6000 ப ாழிக்குடும்பத்திைர் ோழ்ேதாகவும், தற்வபாது 3000 

ப ாழியிைத்தேர்  ட்டும் தம் சூழலில் 5000 வபர் வபசுவோனரக்  பகாண்டு 

இருப்பதாகவும், 1000 ப ாழிக்குடும்பத்திைர் தம்முள் பன்னிருேவராடு  ட்டுவ  

வபசிக்பகாண்டிருப்பதாகவும் இந்தக்கணக்கின் படி 6000 ப ாழிக்குடும்பத்தில்  3000 

ப ாழிகளுள் 300  ப ாழிகள்  ட்டுவ  இந்த நூற்ைாண்டின் இறுதியில் கனடத்வதறும் 

என்று ஒரு புள்ளிவிேரம் குறிப்பிடுகிைது.எைவே குனைந்தது ஒருவகாடியிைர் தம் 

ப ாழினய வபசிக்பகாண்டிருக்க வேண்டும் எை கருதலாம் அல்லோ? 

ததன்துளி  - 1 

ததன்துளி - 2 
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   1983ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட 

இனக்கைவரம் காரணமாகத் தமிழர்கள் 

கணிேமாக வந்தனர். அக்காைத்தில் 

தமிழ்வழி பிசரஞ்சு படிக்கப்பள்ளி இல்டை. 

நூல்களும் இல்டை. ேிறுவர்கள் தமிழ்ப் 

படிப்பதற்கான தமிழ்ப்பள்ளியும் இருக்க 

வில்டை. இைங்டகெருக்கு பிசரஞ்சு சதரிொ 

ததனால் பிசரஞ்ேிெருடன் பழக முடிெ 

வில்டை. நல்ைசவடையும் சதட முடிெ 

வில்டை.  

  அதனால் பிசரஞ்சு, தமிழ் படிக்கசவன 

'தமிழர் வித்திொைெம்'- (Ecole de Tamout) 

என்ற சபெரில் முதந்தமிழ்ப்பள்ளிடெ, 

பாரிேில் (Egl ise Saint Hyppolite)

சதவாைெத்தில் காசைடுத்சதன். அங்கு 

வாடடகக்கு இடசமடுத்து வகுப்புக்கடள 

சதாடங்கிசனன்.  

  1953இல், 'பிசரஞ்சு சமாழி என் 

நண்பன்’ (Le francais, C'est mon ami)

எனும் பிசரஞ்சு இைக்கண நூடை 

இருசமாழிகளிலும் தட்டச்சுசேய்து (Ecole 

de Tamoul) பதிவில் சவளிெிட்சடன். தமிழ் 

இைக்கணத்தில் இல்ைாத ஆனால் பிசரஞ்சு 

இைக்கணத்தில் உள்ள ேிை கூறுகளுக்கு 

தமிழ்ச் சோற்கடள உருவாக்கிெிருந்சதன். 

பிசரஞ்சு இைக்கணத்டத  முதன்முதல் 

தமிழில் தந்த நூல் இதுதான்! 

  எ.கா: T a c c e n t  அடேெழுத்தம் 

"apostrophe - எழுத்சதச்ேக்குறி In con-

jugaison - விடனத்திரிபு  

  எ.கா: p a i n  n m  -  திரளப்பம் 

(தனித்தமிழ்). பாண் (ஈழத்தமிழ்), சராட்டி 

(இந்திெத்தமிழ்) 

  சேன்டனெில் பிசரஞ்சு அச்ேகம்சதடி 

அச்ேிட்டுவந்சதன். Ecole de Tamoul,   

Institut International des Etudes         

Suprieures (Paris18)  ஆகிெவற்றின் 

ேட்டப் பதிவுகள் இடணக்கப்பட்டிருக் 

கின்றன. 18ஆம் நூற்றாண்டில் பிசரஞ்ேிெ 

மதகுருமார்கள் எழுதிெ அகராதிகளும் 

இைக்கணமும் இருந்தன. அவற்றின் 

தமிழ்ச்சோற்கள் கிறித்தவம் ோர்பாக 

சதாகுக்கப்பட்ட சோற்களாக இருந்தன.  

  ோதாரண மக்களால் புரிந்து சகாள்ளக் 

கூடிெ கிடடக்கக்கூடிெனவாகவும் அடவ 

இருந்திருக்கவில்டை. பின்னர் முதன் 

முதல் பிரான்சு நாடு, பிசரஞ்சு சமாழி 

வரைாற்டறயும், ‘பிரான்சு நாடும் பிசரஞ்சு 

மக்களும்' எனும் தடைப்பில் ஓர் அறிவுக் 

களஞ்ேிெமாக சவளிெிட்சடன்.  

வளரும்... 

பிைோன்சு நோட்டில் தமிழ் மமோழியின் வளர்ச்சி! 

தபராசிரியர் சச்சிதானந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 21.10.2020   

9 
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 திருவருட்போ முதமலந்து திருமுமைகள் ! 

உமரதவந்தர் ஔமவ துமரசாமி 

  விண்ணப்பக் கைிசவண்பா  திருவாே 

கத்துள் கீர்த்தித்திரு அகவசை சபாை  

திருத்தைங்களின் சதாகுப்பாக விளங்கு 

கின்றது. 

 தன்பால் உள்ள குடறபாடுகடளத் 

சதாடுத்துடரக்கும் பகுதி  சுடவ நிடறந்தது. 

 

 பாதகம் என்றால் - பாற்சோறு 

 புண்ணிெம் என்றால் - சபாராட்டம் 

 சோம்பல் என்பது - சோந்தம் 

 தாழ்வுடரத்தல் என்னுடடெ ோதகம் 

 ோந்தம் எடனக் கண்டால் தடைோய்க்கும் 

 நாணம் எடனக் கண்டால் நாணும் 

 ஆண்டமக்கு நான் என்றால் ஆகாது 

 

என்பன எண்ணத்தக்கன. 

 தன்பால் சகாடுக்கும் குணம் இல்டை 

என்பதடன நனிமிக நெம்பட சமாழிகின்றார். 

  தன்னிடம் ொரும் ஈ என்று 

சகட்கவில்டை.  தாய்கூட உண்ணும்சபாது 

ஈ வந்து அமருமானால் உன் சோற்றில் ஈ 

(உள்ளது) என்று கூடச் சோல்வதற்கு மனந் 

துணிெமாட்டாள் என்கிறார். 

  இங்ஙனம் சபருமான் தன்பால் உள்ள 

குடறகளாகச் சோல்ைிக் சகாள்வன  

எல்ைாம் நம்பால் உள்ள குடறகடளத் தம்  

சமைவாகக்சகாண்டு கூறும் இைக்கிெ  

சநறிசெ எனைாம்.  அன்றியும் திருவுளம் 

சமய்ந்நிடைெிைிருந்து ஒரு ேிறிது வழுவு 

மாெினும்   திடனெளவாகிெ குற்றத் 

திடனப் படனெளவாகக் சகாண்டு 

பாடிெது என்றும் சகாள்ளைாம். 

 இனி சநஞ்ேறிவுறுத்தல் என்ற 

சநடும்பாட்டில்,   

உறங்குவது சபாலும் ோக்காடு என்ற 

ஒண்குறளின் வாய்டம 

 மறங்கரு அந்சதா மறந்தாய்  

 சநருநல் உளன் ஒருவன் என்னும் 

சநடுஞ்சோல்  

 மருவும் குறட்பா மறந்தாய் 

 சேல்ைா விடத்தும் ேினந்தீது 

சேல்ைிடத்தும் 

 இல்ைசதனில் தீெசதன எண்ணிடைசெ 

 தன்டனத்தான் காக்கின் ேினங்காக்க 

என்றதடனப் 

 சபான்டனப் சபால் சபாற்றி 

மகிழ்ந்தடைசெ 

எனத் தம் சநஞ்ேிற்கு அறிவுறுத்தும் 

பாங்கினில்  திருக்குறள் வாய்டமகடளப் 

சபான்டனப்சபால் சபாற்றி மகிழ்ந்திருக் 

கின்றார். 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 21.10.2020   
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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 திருமதி மணி அருச்சுைன்  

2 2016 திரு.த.கபணசன்  

3 2017 புலவர் கமலம் சின்ைசாமி  

4 2018 திரு.பசா.கந்தசாமி  

 

தமிழ்ச் மசம்மல் விருது 

தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 21.10.2020   
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 Husbands'! Wondering at their chaste 
fare, they feel that  
 
  If it were not for engaging guests  how 
may the red  
 
angry lust of their nose could be ambered!  
 
 
  Shudder in loins, they part to course in 
Pukaar's Gala!     
 
Like as fragrant pollen within spring up                             
 

235 
 

  To ooze in drops of honey as in a flower,  
 
  Kannaki's dark eye and Madavi's red  
 
  Hiding the inner urge shed tears.  
 
  Left eye of Kannaki and right of Madavi     
flutter!  
 
  Faces with lachryma rerum index times 
ahead!    

          240 
 
 
 
 
 
 

To Continue... 

Pukar Canto—5 
 

  smiling slim, speaking sweet, surpassing  

yaazh  
 
  string's pluck as if!  Thus as Moon, Lotus, 
Yama  
 
  In them, varying, roam public maidens on 
Pukaar streets. 
 
  Formless Kaama's mighty forces are 
these  
 
  Young angling dames; their fake dissent 
men flatter     

225 
 
  And course with them; what they have 
marked on  
 
  Their breasts and shoulders are copied in 
their miens.  
 
  Hesitant to see their spouses with such 
evidence base,  
 
  To appease boudarie, with guests they go 
home.  
 
  After entertaining, the  wives in all re-
spects tried their         

230 
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குழந்மத இலக்கியம் ! 

முமனவர் ததவி நாச்சியப்பன் 

  வளர்ந்த குழந்டதகளுக்குக் கணிதப் புதிர் 

பாடல்களும் இடம் சபற்றுள்ளன. 

"பட்டணம் சேல்ை ஒரு ராஜா 

பெணம் டவத்தார் அவருடசன 

ஒன்றாய்ச் சேல்ை அவருடடெ  

ஒன்பது மடனவிெர் புறப்படசவ 

ஒவ்சவாருமடனவிெின் பின்னாலும் 

ஒன்பது குழந்டதகள் சேன்றாராம். 

ஒவ்சவாரு குழந்டதெின் பின்னாலும் 

ஒன்பது நாய்கள் புறப்படசவ 

ஒவ்சவாரு நாெின் பின்னாலும் 

ஒன்பது குட்டிகள் சேன்றனவாம். 

பட்டணம் சேல்ை ராஜனுடன் 

பெணம் டவத்தவர் சமாத்தத்தில் 

எத்தடன என்று ேரிொக 

என்னிடம் சோல்வாய் 'பட்'சடன்று. 

***  *** *** 

சதரிந்திட வில்டை   ொனாசைா 

திருப்பிடு இதடனத் தடைகீழாய்!" 

 

வளரும்... 

  சமாழிெின் சபருடமகடளச் ேிறப்புக் 

கடளப்  பாடிெ கவிஞர்கள், குழந்டத 

களுக்கு எண்கடள அறிமுகம் சேய்கின் 

றனர். ஒன்று, இரண்டு எடவ எனக் 

குழந்டதகள்  அறிெ, 

" ஒன்சற தடையும் ஒன்று! 

இரண்சட டககால் இரண்டு! 

முக்காைிக் கால்கள் மூன்று! 

நாற்காைிக் கால்கள்  

நான்கு! 

ஒருடக விரல்கள் ஐந்து! 

வண்டின் கால்கள் ஆறு! 

ஞாெிறு முதற்ேனி ஏழு! 

திடேயும் திடேயும் எட்டு! 

தானிெ வடககள் ஒன்பது! 

இருடக விரல்கள் பத்சத!"  

என்று கவிஞர் வாணிதாேன் பாடியுள்ளார்.  

  எண்கசளாடு பல்சவறு சபாருட்கடளயும் 

இப்பாடல் வழி குழந்டதகள் அறிந்து 

சகாள்வர். 

உலகதத்மிழ் | 21.10.2020   
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பயண வோழ்க்மக! 

சுற்றுலாச் சுடர் சுதரந்திரன் 
 

 

  மக்களாகிெ நாம் மனது டவத்தால் 

மட்டுசம அது ோத்திெம் என்ற 

சவண்டுசகாடள ஒரு ோதாரண 

பெணிொக உங்களுக்கு சதரிெப்படுத்த 

விரும்புகிசறன்.  

  "பெணங்கள் என்டனப் சபாறுத்தவடர 

நமது வாழ்வில் நம்டம நமக்கு அடடொளம் 

காட்டும் கண்ணாடி என்று கூறைாம்". 

  இந்த சகாசரானா என்ற மனித 

முடக்கத்தில் இருந்து உைகம் எப்சபாது 

சுதந்திரக் காற்டற சுவாேிக்க முடியும் 

என்று அடுத்த பெணத்திற்குக் 

காத்திருக்கும்.... உங்கள் நண்பன் 

சுசரந்திரன் 

 

..... நிடறவு..... 

 

  எனது பெண வாழ்க்டகெில் இந்த கடல் 

பெணம் ஒரு வித்திொேமான பெணம் என 

நிடனக்கிசறன். 

  மீண்டும் ஒரு முடற ஏசதன்சு வந்து 

இங்கு உள்ள வர்ணங்களுக்கு புகழ்சபற்ற 

ேந்சதாரினி மற்றும் டமசகானாசு சபான்ற 

தீவுகளுக்கு சேன்று வர சவண்டும் என்று 

நிடனத்சதன். அந்த உணர்வுடன் ஏசதன்சு 

நகரில் இருந்து மாஸ்சகா சேன்று அங்கு 

இருந்து தில்ைி வந்து அடடந்சதன். 

  பை நாடுகளில் உள்ள சுற்றுைாத் 

துடறயும் மக்களும் மற்ற நாட்டடச் 

சேர்ந்தவர்கள் மீது சேலுத்தும் நட்பும் 

அக்கடறயும் என்டனப் பைமுடற சநகிழ 

டவத்து இருக்கின்றன. ஒவ்சவாரு 

முடறயும் சவளிநாட்டு பெணங்கள் முடித்து 

ஊர் திரும்பும் சபாது என் மனதில் ஏற்படும் 

ஏக்க அடைடெ இங்கு பதிவு சேய்ெ 

விரும்புகிசறன். 

  நம் நாட்டட விட ேிறிெ மற்றும் ஏடழ 

நாடுகளின் ோடைகளில் கடடப்பிடிக்க 

ப்படும் ஒழுங்கு நிடறந்த நடடமுடறகள் 

ஏன் வளர்ச்ேிடெ சநாக்கி சேல்லும் இந்திெ 

மண்ணில் கடடப்பிடிக்க முடிெவில்டை.  

உலகதத்மிழ் | 21.10.2020   
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Chastity 

  The girl who walks with her head 

bent will see the toe-rings of the man 

coming before her, knowing that he is 

a married man' she would step aside, 

  A girl and a boy can meet and fall in 

love and get married. If their love does 

not succeed they might pine in sepa-

ration; shall weep in sorrow, shall even 

die. 

  That might become a story or an 

epic poem. 

  But a married lady should not have 

even the slightest desire for another 

man. 

  Why do they have the fire as part 

of the marriage rites? 

  That fire will burn their hearts; will 

punish them if they are not faithful to 

each other. 

  That is why chastity is described as 

"fire'. 

  Why is a girl made to step on a 

hard stone during the wedding cere-

mony? 

  'I shall be as steadfast in virtue, as 

the stone is,' is the vow she takes 

while stepping on it. 

  A lady of integrity will not step out 

of the house that is the traditional         

belief. 

  Why is she made to see the star 

Arundhati'? 

  I shall ever shine clear and bright 

without any stain like that star', so 

shall she take an oath. 

  Why are the bridal couple first of-

fered fruits and milk? 

  As a symbol of sweet rapture and 

delight which should be ever present 

in their lives 

 

 

To Continue... 
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  ஐெடிகள் காடவர்சகான் என்ற பல்ைவர் 

குைத்து சவந்தருள் ஒருவர். ேிவத்சதாண்டு 

புரிந்து வாழ்ந்திருக்கிறார் என்பது அறிெ 

சவண்டிெ ஒன்று. ஐெடிகளது சபெர் 

சேப்சபடுகளில் பரசமசுவர வர்மன் என்று 

காணப்படுகிறது. சபருசவளநல்லூர் என்ற 

இடத்தில் ோளுக்கிெ மன்னனான முதல் 

விக்கிரமாதித்தசனாடு சபாரிட்டு சவன்றி 

ருக்கிறார். இவரது ேிறப்புப் சபெர் 

வித்திொவினீதன் என்பது.  

  ேிவசபருமான்பால் சபரன்பு சகாண்ட 

இவர் கூரம் என்னும் இடத்தில் ேிவன் 

சகாெில் கட்டி அதற்கு வித்திொவினீத 

பரசமசுவர பல்ைவன் ஈச்சுரம் எனப் 

சபெரிட்டார். வெது முதிர்ந்த காைத்தில் 

தன் மகன் நரேிங்கவர்மனுக்கு ஆட்ேிடெத் 

தந்துவிட்டு ேிவப் பணிபுரிெத் சதாடங் 

கினார். சபரிெ புராணத்தில் சேக்கிழார் 

இக்காட்ேிடெ கீழ்கண்டவாறு கூறுகிறார்:-  

 “மன்னவரும் பணிசேய்ெ வடநூல்சதன் 

தமிழ்முதைாம் பன்னுகடை பணிசேய்ெ 

பாரளிப்பார் அரோட்ேி இன்னசைன 

இகழ்ந்து அதடன எழிற்குமரன் சமல் 

எழுச்ேி நன்டம சநறி திருத்சதாண்டு 

நெந்து அளிப்பார்” 

  ேிவசபருமான் எழுந்தருளியுள்ள 

திருக்சகாெில்கள் சதாறும் சேன்று உள்ளம் 

குடழந்து, உருகி, அங்கு பணி பை புரிந்து, 

ஒவ்சவாரு சகாெிலுக்கு ஒவ்சவாரு 

சவண்பா பாடி பரவி இருக்கிறார்.  

  ஒரு சகாெிலுக்கு ஒரு சவண்பாசவ 

பாடும் எண்ணம் சகாண்டசவ ொவரும் 

அப்பாடடை எளிதில் ஓதி உய்யும் 

சபாருட்டு என உணரைாம். இவரது காைம் 

ஏழாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதிொக 

இருக்கைாம் என கணித்துக் சகாள்வதற்கு 

காரணம் நம்பிொரூரர் திருத்சதாண்டர் 

சதாடகெில் இவடரப் பாராட்டிக் கூறிெி 

ருக்கிறார்.  

  மசகந்திரா வர்மனால் கட்டப்பட்ட ேிரா 

மடைக்சகாெிடை இவர் பாடி இருப்பதால் 

அந்த அரேருக்குப் பிற்பட்டவர் எனத் 

சதரிகிறது. ஐெடிகள் பாடிெ திருசவண்பா 

24 எனத் சதாகுக்கப்பட்டு பதிசனாராம் 

திருமுடறெில் பிற்காைத்தில் இடணக்கப் 

பட்டுள்ளது. இவர் பாடிெ பத்தாவது 

திருசவண்பா இப்படி வரும். 

படிமுழுதும் சவண் குடடக்கீழ்ப் பாசரைாம்  

                 ஆண்ட   

முடிெரேர் சேல்வத்து மும்டமக் கடிெிைங்கு 

சதாசடந்து சகான்டற ெந்தார்ச் சோதிக்குத் 

சதாண்டுபட்சடாசடந்தி யுண்ப துறும். 

 

  ஆளும் முடிெரேர் சேல்வத்தினும் 

பரமேிவனுக்கு சதாண்டு பட்டு ஓடு ஏந்தி 

இரந்து உண்பது மும்டப நைம் தரும் என்ற 

கருத்டத சவளிப்படுத்தும் பாடல் இது. 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 21.10.2020   

 

பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 

மசவ்விமச மாமணி திருமதி சமீத மமய்கண்டான் 

ஐயடிகளின் திருமவண்பா 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 21.10.2020   

 

1, 14.10.2020-ல் விரிந்த உலகத் தமிழ் 

இணைய இதழ் படித்ததன். 

மகிழ்ந்ததன்.  

 

முகப்பு படம் ஒவ்வ ொரு இதழுக்கும் கூடுதல் 

அழணகச் தேர்த்துத் தருகிறது.  

 

மொண்புமிகு அணமச்ேர் அ ர்களின் உணை 

 ொைந்ததொறும் வ ளி ரு து நமக்கு மகிழ்ச்சியொகும்.  

 

ஆசிரியர் உணை என்பதற்கு  "ஆசிரியம் "என்ற 

வேொல்லொடலும் அழகுதொன்.  

 

"அவ் ப்தபொது"ம் சிறப்புதொன்.  

 

ேொன்தறொரின் தைமொன, நயமொன பணடப்புகவெல்லொம் 

 ொைந்ததொறும்  நம்ணம புதுப்பிக்கிறது.  

 

இந்த  ொைத் "ததன்துளிகள்" கூடுதலொக எனது 

க னத்ணத ஈர்த்துவிட்டது  

 

"இங்கிலொந்தின் குழந்ணதகள்  ைலொறு என்னும் 

புத்தகத்ணத எழுதிய ேொர்லசு டிக்கன்சு குறித்த சிறு 

குறிப்பு "நச் "என இருக்கிறது. 10 குழந்ணதகளுக்குத் 

தந்ணத என்பதும் இந்நூலொசிரியருக்கு கூடுதல் 

தகுதியன்தறொ.. 

 

ஆண்டனியும், கிளிதயொபொட்ைொவும் என்னும் 

தேக்குசுபியர் எழுதிய நொடகம் பற்றிய சிறு குறிப்பில் 

"இந்நொடகம் நீல ணநல் நதியின் வநடுங்கணையில் 

உலவிக்வகொண்டிருந்த ததொணக மயிலுக்கு தனது 

ததகந்தந்த னின் தமொகக்கணத;பொண  ஒருத்தியின் 

பொர்ண  மது ொல் விக்கிச் வேத்த வீைனின் 

தேொகக்கணத;ணநல் நதியின் வபருக்ணகப் தபொல் 

கணைபுைண்தடொடிய கொதலின் த கக்கணத "என்று 

கச்சிதமொக வேொல்லியிருப்பது நல்லவதொரு 

கவியொடதல.  

 

கவிஞர் பேரா, திருநெல்பேலி. 

2. உலகத் தமிழ் , உலணக ஆளும் தமிழ்  

முனைேர் ஜாைகி. 

 

3, ந.அருளின் கட்டுணை நனிஅருணம  

மகுடக் குருவிகள் பற்றிய தேொம சுந்தைம் கட்டுணை 

சூழலியல் துணறக்கு மணி மகுடம் சிட்டுக்குருவி 

பற்றி ஒப்பிடத் தூண்டுகிறது.  சிட்டுக் குருவிக் 

வகன்ன கட்டுப்பொடு! அருணம. தபைொசிரியர் ேச்சியின் 

கட்டுணை அருணம.  வகொடிய வகொதைொதனொ 

கொலத்திலும் தங்கள் வநடிய உலகத் தமிழ்ப்பணி 

வதொடர்க  ொழ்க.  

பேராசிரியர் ோ முபே ஆண்டேர் ேச்னேயப்ேன் 

கல்லூரி நேன்னை 

 

4. தமிழர்களின் கணலகள்  கட்டுணையில், 

ஓவியம்,சிற்பம் ,கட்டடக் கணலகள் 

பற்றிய  நல்ல பலதக ல்கள் 

அருணமயொக உள்ென.  புதுயுகன் 

அ ர்களின் கட்டுணையில் நொட்டுப்பற்று, 

நொட்டு வ றி பற்றித் வதளிவு 

படுத்தியுள்ெணம சிறப்பு.   வ ள்ணெ 

மகுடக் குருவி பற்றிய சு ொைசியமொன 

பல தக ல்கள் அற்புதம். 

முனைேர் பேவி ொச்சியப்ேன் 

 

5. 'இது ஒரு வபொன்மொணலப் வபொழுது' பொடலில் 
 ரும் குருவியின் இணே தபொலத   

'ேொன்பிைொன்ஸிஸ்தகொவில் கொதல் கீதம்!' கட்டுணை   

அருணமயொன பதிவு. - திருமதி லோ குமார், மிச்சிகன், 

அநமரிக்கா  

 

6. தீணமக்குள்ளும் ஒரு நன்ணம'உண்டு என்பது தபொல் 

வகொதைொனொ ொல் குருவிகளின் இழந்தகீதம், இயற்ணக 

மீட்சி ஆகிய ற்ணற நிணனவூட்டுகிறது தங்கள் 

கட்டுணை. - திருமதி நேந்ோமனர ேத்யமூர்த்தி, ேம்மல், 

நேன்னை  

 

7. சிட்டுக் குருவிகள் பற்றி சிறப்பொன கட்டுணை! என் 

கல்லூரி Zoology துணறயினருடனும் பகிர்ந்து 

வகொண்தடன். - முனைேர் அரங்க மல் மல்லிகா, 

எத்திராஜ் கல்லூரி, நேன்னை . 

 

8. ேொன்பிைொன்ஸிஸ்தகொ குருவிகள் தபொல இந்த 

வகொதைொனொ கத ணடப்பு கொத்தில் மும்பொய் நகைத்தில் 

சில அரிய பறண கள்  ந்து அங்குள்ெ ர்கணெ 

ஆச்ேர்யப்படுத்தின. சில இடங்களில் மயில்கள் 

ஆடு ணத பொர்த்த குழந்ணதகள் துள்ளி குதித்த 

புணகப்படங்கள் முகநூல் பக்கங்களில் கண்தடன்!! - 

திரு. சிேம்ேரம், நேன்னை  
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அங்கிங்மகனோதபடி இங்கிலோந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  “எந்த ஒரு மனிதனும் இதுவடர 
வாழ்ந்திராத  நாள்கடள வாழ்ந்து விட்டு 
வந்திருக்கிசறன் நான்!” 

  ேரிொக 125 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 

ஒரு காைப் பிரொணிெின் குரல் இப்படி 

ஒைித்தது. இன்று மீண்டும் ஒைிக்கிறது. 

அறிவிெல் கடதகளின் முக்கிெ 

அடடொளமான ‘காை இெந்திரம்’ [The 

Time Machine] என்ற 
கடதெில் வருகிற ஒரு 

வேனம் இது.  அடத 

எழுதிெ ஆங்கிசைெ 

எழுத்தாளர் எச். ஜி. 

சவல்சு [H.G. Wells], 

தீவிர முகத்துடன் 

அந்தக்  காை இெந்திரத்திசைசெ நின்று 

சகாண்டிருக்கிறார்.  

  எனது கடத முன்னும் பின்னுமாக, 
காைத்தில் பெணித்துச் சேல்ை வல்ைது. 
அரேிெடை, மதத்டத, வாழ்விெடை, 
அறிவிெல் ஆளுடக சேய்வடத சநரடிொக 
பார்த்து விட்டு வருகிசறன்”. கண்களில் ஒளி 

மின்ன சபசுகிறார்.    

  நாம் நிற்கிற இடத்தில் [Space] மூன்று 

பரிமாணங்கள் சதரிகின்றன. அதில் தான் 

நடக்கிசறாம். நான்காவது பரிமாணமாக  

‘சநரம்’ [Time] என்று ஒரு பரிமாணமும் 
உண்டு. அது இடத்சதாடு ஒன்றிெ 

இடசநரம் [Spacetime] என்ற பரிமாணம். 

அதாவது தாஜ் மஹாைில் காதல் எப்சபாதும் 

இருப்படதப் சபாை, ஒசர அடறெிசை  

இடளஞனாக, நடுவெதினனாக, 

முதிெவனாக ஒசர மனிதன் நிற்கிறான். 

இடத ‘பகுதிப் பிரபஞ்ேம்’ [Block Uni-

verse] என்று சோல்கிறார்கள். இந்தப்  

பகுதிகளின் சதாகுதி தான் அவனது 

சமாத்த வாழ்க்டக. இது தான் காைப் 

பிரொணத்தின் அடிப்படட.  

  “இந்தக் கருடவத்தான் கடத 
ஆக்கிசனன்” என்கிறார். 

  “எங்களிடமும் அப்படிசொரு வேதி 
இருக்கிறது” என்று ஊர்ச்சுற்றடை 
காண்பித்சதாம்.  

 

  “அப்படிொ? வாருங்கசளன்… காற்றாட..”  

 

 

 

 

 

 

 

 

  நாங்கள் முதைில் அடடந்த இடசநரம் 

ோர்ைசு சபசபஜின் சதாழிைகம். 

சகம்பிரிட்ஜ் பல்கடைக்கழகத்தின் கணித 

பாடத்டதசெ 'ம்ஹும், பத்தாது..’ என்று 

குடறபட்டுக்சகாண்ட விக்சடாரிெக் காை 

பல்துடற விஞ்ஞானி. 
 

  உைகின் முதல் கணினி இெந்திரம், 
கிட்டத்தட்ட இன்டறெ கணினிெின்  

உலகதத்மிழ் | 21.10.2020   

மமறதவ அறியா ஞாயிறு அறிவாள்கிறது! 

24 
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குடகமனித அடிப்படடகடள சகாண்டு 

அங்சக காட்ேி தருகிறது. அதாவது உள்ளீடு, 

நிகழ்முடற, சவளிெீடு என்ற இெந்திரக் 

கட்டடமப்புகசளாடு உள்ளீடு அட்டட 

கடளயும், அச்சு எந்திரம், மணி சபான்ற 

சவளிெீடு அடமப்புகடளயும் சகாண்டி 

ருக்கிறது.  

  “ஆனால், இடவ முழுடம சபறுவதற்கு 

முன்சப இவர் இறந்து விடுவார். இவரது 

முெற்ேிக்காக ‘கணிப்சபாறிெின் தந்டத’ 

என்று ேிைரால் அடழக்கப்படுவார்”. 

  அறிவிெல் ேகுனமாகச் சோல்கிறார் எச். 

ஜி. சவல்சு. இன்டறெ இைண்டன் 

அறிவிெல் காட்ேிெகத்தில் அவரது 

இெந்திரக் கணினி வீற்றிருப்படதப் பார்க்க 

முடிந்தது.  

 “‘தள்ளிப் சபாடுதல்’ என்பவன் காைத்தின்

 திருடன்; டகயும் களவுமாகப் பிடியுங்கள் அ

வடன! என்பார் ோர்ைசு டிக்கன்சு. அதனால் 

டகசொடு இடவகடளயும் பார்த்து 

விடுசவாம்”  

  காை இெந்திரம் உறுமலுடன் 

கிளம்புகிறது. கணிப்சபாறிெின் பகுதிப் 

பிரபஞ்ேங்களின் சதாகுதி திடரக்காட்ேிொக 

விரிகிறது.  

  ஆங்கிை அறிஞர் சடானால்டு சடவிசு 

[Donald Davies], அசமரிக்க அறிஞர் பால் 

சபரன் [Paul Baron], பிசரஞ்சு அறிஞர் 

லூெி சபாய்ேின் [Louis Pouzin], அசமரிக்க 

அறிஞர் விண்ட் சேர்ப் [V int  Cerf ]  

இவர்கடளப் சபான்ற பைரின் சநரடி - 

மடறமுக அறிவுக்கூடைால் டிேிபி / ஐபி 

சநறிமுடற [TCP/IP Protocol], மீஉடர  

[Hypertext], எல்டைப்பரப்புப் சபெர்கள் 

[Domain Names], இடணெம் [Internet], 

எல்ைாம் தனித்தனிொக உருவாகி 

வருகின்றன [இதில் அசமரிக்க சபெர்கடள 

மட்டும் சபாட்டு மற்றவற்டற ஒதுக்கி 

சவளிவரும் சவடிக்டகப் பதிவுகளும் 

உண்டு!]. 

  கடடேிொக நாங்கள் நின்ற இடசநரம் – 

‘சஜனிவா நகரின் ஐசராப்பிெ அணு ஆய்வு 

நிறுவனம் [CERN] – 1989’.  இன்னும் ேர் 

பட்டம் சபறாத கணினி விஞ்ஞானி டிம் 

சபர்சனஸ் ைீ [Sir Tim Bernes-Lee] 

ஆய்வில் இருக்கிறார். சவடைப்பளுவினால் 

சகாஞ்ேம் பதட்டமாகக் காணப்படுகிறார். 

சுற்றிலும் அவர் காைத்திெ கணிப்சபாறிகள்.  

  ஆர்கிமிடீசு குளிெல் சதாட்டிெிைிருந்து 

எழுந்து ஓடிெதாக அறிவிெல் சுவார ேிெமாகச் 

சோல்வார்கசள அப்படி ேராேரிெின் சமசை 

எழும்பிக் குதிக்கிறது அந்த சநாடி! மீஉடர  

நுட்பம் இருக்கிறது. அடத அப்படிசெ எடுத்து 

டிேிபி / ஐபி சநறிமுடற, எல்டைப்பரப்புப்  

சபெர்கள் இவற்சறாடு இடணக்கிறார்.  

  அட! விரிந்சத  விடுகிறது  உைகளாவிெ 
வடை [World Wide Web - WWW]!  

  “இவரால் தான் இன்று இடதப் 
படிக்கிசறாம்!” மகிழ்சவாடு சோல்ைி 
முடிப்பதற்குள் டிம் சபர்சனஸ் ைீெின் முகம் 
மகிழ்ச்ேிக்கு பதிைாக வருத்தத்டத 

காட்டுகிறது. ஏன்?“இவைால் தான் இன்று 
இனதப் படிக்கிப ாம்!” மகிழ்பவாடு தசால்லி 
முடிப்பதற்குள் டிம் தபர்தைஸ் லீயின் 
முகம் மகிழ்ச்சிக்கு பதிலாக வருத்தத்னத 
காட்டுகி து. ஏன்? 

வளரும்... 
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