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மகாகவி பாரதியார் நூற்றாண்டு நினைவு விழா ! 
மாண்புமிகு அனமச்சர் உனர - 12.09.2020 

திரு.க.போண்டியரோென் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  “ச ொல்லு மழலையிலை கண்ணம்மொ 

துன்பங்கள் தீர்த்திடுவொய் 

முல்லைச்  ிரிப்பொலை எனது மூர்க்கம் 

தவிர்த்திடுவொய்” 

என்று மழலைச்ச ொல் எவருலைய, 

எத்தலகய துன்பத்லதயும் தீர்க்கும் 

வல்ைலம சகொண்ைது என்பலத 

கவிநயத்துைன் விளக்குகிறொர். சுட்டிக் 

குழந்லதயின் குறும்புகலளயும் கவனிக்கத் 

தவறியதில்லை சூக்குமக் கவிஞன். 

கண்ணனின் சுட்டித்தனங்கலளத் 

தனக்லக உரிய அழகிய வரிகளில் வர்ணித் 

திருக்கிறொர்- 

பின்னலைப் பின்னின்றிழுப்பொன்; - தலை 

பின்லன திரும்பும் முன்லன ச ன்று 
மலறவொன்; 

 

  பொரதியின் தமிழொளுலம என்றும் 

எல்லைொரொலும் லபொற்றுதற் குரியதொக, 

லகொளுக்கு மிகவும்  மர்த்தன் - சபொய்ம்லம 

சூத்திரம் பழிச ொல்ை கூ ொ  ழக்கன் என்ற 

வியத்தகு ச ொற்றிறம் அளப்பரியது.  

  அஞ் ொத்தன்லம அருகியிருந்த, கிைி 

பீடித்திருந்த கொைகட்ைத்தில் அச் மில்லை  

  அச் மில்லை என்று முழங்கி, பிச்ல  

வொங்கி உண்ணும் வொழ்க்லக சபற்று விட்ை 

லபொதினும், இச்ல  சகொண்ை 

சபொருசளைொம் இழந்துவிட்ை லபொதினும், 

இச் கத்துள்லளொசரல்ைொம் எதிர்த்து நின்ற 

லபொதினும் அச் சமன்பதில்லைலய - எனும் 

இவ்வரிகள் இலளலயொர் மட்டுமின்றி 

மூத்லதொர் மனதிலும் மூப்பிலனத் 

துகிலுரித்து, ஆண்லமலய விலதக்கச் 

ச ய்தசதன்றொல் அது மிலகயகொது. 

  சபொருட்களின் மீதொன லமொகத்லதயும் 

வொழ்க்லகயின் உயர்லவயும் புகலழயும் 

மட்டுலம விரும்பி ஓடி அலையும் இக்கொை 

எண்ணங்களும் இதுலபொன்ற லதலவயற்ற 

கவலைகள் தன்லனத் துன்புறுத்தொது 

பொர்த்துக் சகொள்வொய் அன்லனலய! என்லன 

நொன் உன்னிைம்  ரணலைந்லதன் என்று 

 ரணொகதித் தத்துவத்லத உலரக்கும் 

யதொர்த்தவொதி சபொன்லன, உயர்லவ, 

புகலழ விரும்பிடும் என்லன கவலைகள் 

தின்னத்தகொசதன்று  ொன்று பகர்கிறொர் 

மொனுைம் பொை வந்த மகொகவி. 

 

வளரும்... 

42 
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    இந்திய நொைகக்கலையின் கன்னை நொயகன் இப்ரொகிம் அல்கொ ி (1925 - 2020). இந்திய 
நொைக உைகின் முன்லனொடிகளில் ஒருவர். ஏறத்தொழ 50 ஆண்டுகள் நொைகக்கலையின் 
நடுநொயகமொக விளங்கிய அல்கொ ி அவர்கள் ச ன்ற ஆகத்து 4ஆம் நொள் 

மலறந்தது கலை உைகின் லபரிழப்பொகக் கருதைொம். கன்னை உைகின் கலை 
உைகத் தந்லதயொக விளங்கிய கிரிஷ் கர்னொட்-இன் தலை  ிறந்த நொைகங்கலள 
உைகிற்கு சவளிச் ம் லபொட்டுக் கொட்டியவர். இயக்குநர், மகொபொரதப் 
பொத்திரங்களில் தற்கொை அர ியல் தலைவர்களுைன் ஒப்பிட்டுக் கொட்டி புகழ் 
சபற்றவர்.  
 
  அயவதனொ மற்றும் துக்ளக் நொைகங்களின் நுண் கருத்துக்கலள மிகவும் 
நுட்பமொகவும், ச றிவு நிலறந்த கொட் ிகளொகவும் மக்களின் மனதில் பதிய லவத்தவர். இந்திய 

நொைக லமலைகளில் இன்றளவும் மனநிலறவொன அறிவொர்ந்த கொட் ி அரங்குகளொக உயர்த்திப் 
பிடித்தவர். இந்திய லத ிய நொைகக் கலைக்கூைம் என ஒன்லறத் சதொைங்கி மும்லபயில் உைக 
அளவில் வியக்கத்தக்க வலகயில் பை நொைகங்கலள நைத்திக் கொட்டினொர். இைண்ைன், பிரொன்சு, 
ச ருமனி மற்றும் உரு ிய நொட்டு நொைகக் கலைஞர்களுைன் சதொைர்பு சகொண்டு, 1951-இல் 
கூத்துப்பட்ைலற லபொன்ற நொைகக் கலைஞர்கலள உருவொக்கும் பள்ளி ஒன்லறத் சதொைங்கினொர்.  
 
  தனது 30 ஆவது வயதிலைலய நொைகப்பள்ளித் தலைலமப் சபொறுப்பிலன ஏற்று, பொைத் 
திட்ைங்கலளயும் வகுத்து தரக் கூடிய அளவில் தன்லன உயர்த்திக் சகொண்ைொர். நொைகத்தில் 

 மூக, அர ியல் பொர்லவலய மக்களுக்கு எடுத்து உலரப்பதில் எடுத்துக்கொட்ைொக விளங்கினொர். 
கிரிஷ் கர்னொட் அவர்களின் துக்ளக் நொைகம் மூைம் பொர்லவயொளர்களின் அர ியல் உணர்வில் 
அறிவு பூர்வமொன லநொக்கமும்  ிந்தலனத் திறலனயும் தூண்டியவர். தமிழில் நம்  ங்கரதொ ர்  
சதொைங்கி லவத்த தமிழ் நொைகக் கலைஞர்களின் முன்லனொடிகள் பைரும்  ரித்திர புரொண 
நொைகங்களில் இருந்த  மூக அர ியல் கருத்துச் ச றிந்த கலைச் சுரங்கங்களொக லமலைகலள 
மொற்றத் சதொைங்கியதற்கு இவர் ஒரு கொரணமொகவும் இருக்கைொம்.  
 
  சுதந்திரக் கருத்துக்கலள, மூைநம்பிக்லக ஒழிப்பு, சபண் விடுதலை லபொன்ற அவ ியமொன 

ஆழமொன உணர்வுகலள நொைக வொயிைொக சவளிப்படுத்தித் தந்தவர். நவீனத்துவ நொைகங்களும், 
சவளிப்புற நொைக அரங்குகளும் வருவதற்கு அல்கொ ியின் புரட் ிகரமொன கொட் ியலமப்புகள் 
தொன் வித்திட்ைதொகக் கருதைொம். எழுபதொவது வயதில் புலகப்பைக்கலையிலும் தன் திறலமலய 
சவளிப்படுத்தி, அசமரிக்கொவிலும் இந்தியக் கலைஞர்களின் திறலமலயக் கண்டு திலகக்க 
லவத்தவர். இவரது அ ொதொரண அறிவிலன கண்டு, பொரத அரசு பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன் மற்றும் 
பத்ம விபூஷண் விருதுகலள வழங்கி பொரொட்டியது. நொைகங்கள் மூைம் நல்ை கருத்துக்கலள 
மக்களுக்குக் சகொண்டு ச ல்வது கலை ர லனயின் தரத்லத உயர்ந்த அளவில் எடுத்துச்ச ொல்ை 
முடியும் என்பலத அல்கொ ி-யின் வொழ்க்லக இன்லறய கலைஞர்களுக்கும் பொைமொக இருக்கும் 

என நம்பைொம். 

ஆசிரியர் உனர ! 

புதுளம வோணர் இப்ரோகிம் அல்கோெி 

 



 

 

06 உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   

 

ஆங்கில வாணி !   

தவத்திரு விபுலோைந்த அடிகள் 

  இளந்சதன்றைின் லமல் துயர்ப்பும் 

மொலைப்சபொழுதின் அழகும், எங்கும் 

நிலறந்த அலமதி நிலையும், வளர்மதியின் 

உள்சளொளியும்,விண்மீன்களின் சமல்சைொ 

ளியும், நீை விதொனம் லபொன்றலமந்த 

வொனினழகும் லமல்வரும் சவண்பொக்களுட் 

கூறப்படுகின்றன. 

 

  லவனி ைிளந்சதன்றல் சமல்லுயிர்ப்பு 

நன்மொலை மொனின் ச விக்கு மருந்தொகி, -

வொனின் உலரலதர்ந்த லமொன உறுதி 

குலைக்கும், அரிதன்லறொ அல்ைின் அழகு? 

 

  மங்குல் பயிைொ வளர்மதியின் ஒள் 

சளொளியும்,  எங்குமியல் மீசனொளியும், எய் 

திலய - கங்குல் விழிதுயிலும் பூமகட்கு 

லமைொப்பொயன்பின்  வழியியலும் நீர்லமயதில் 

வொன். 

 

  ஐய்க்கிைீஸ் எனப்சபயரிய யவனபுரத்து 

நொைக ஆ ிரியரது நலையிலனப் பின்பற்றி 

இவசரழுதிய கட்டு நீங்கிய பிரலமதயன் 

என்னும் நொைகம் உயர்ந்த வீரச்சுலவ 

ச றிந்தது. பிரலமதயன் வொனுைகிைிருந்து 

சநருப்பிலனக் கவர்ந்துவந்து மண்ணுைகத் 

லதொருக்கு வழங்கிய லபருபகொரி. 

லதவரொஜனொகிய லயொபிதொவினது ஆலணக்கு  

 

அைங்கொத கொரணத்தினொலை 

பிரலமதயன்  ிலறயிைிைப்பட்ைொன். பனி 

பைர்ந்த மலைச் ொரைிலை  ங்கிைியொற் 

கட்ைப்பட்ைொன். லதவரொஜனுலைய 

கட்ைலள யினொலை ஓய்வின்றிக் குளிர்ந்த 

வொலை வீ ியது; கழுகுகள் வந்து 

மூக்கினொலை உைற்றல லயக் குலைந்தன. 

பிரலமதயனுலைய ஆண்லமலயயும் 

உண்லம வீரத்லதயும் ஒருவலகயொகவும் 

எதிர்த்து அைக்கமுடியவில்லை. 

 

செல்ைொஸ் எனப்சபயரிட்டு 

இவசரழுதிய நொைகம் யவனபுரத்தின் மீது 

இவருக்குள்ள லபரன்பிலன சவளிப் 

படுத்துவது. அக்கொைத்திலை துருக்கியர் 

கிலரக்கநொட்டில் அரசு ச லுத்தினலமயின், 

சுதந்திரப் லபொரொட்ைம் நைந்துசகொண்டி 

ருந்தது. 

 

இவரியற்றிய பொர கொவியங்கள் 

அரிதுணர் சபொருளன. வொனம்பொடிப் புள்ளி 

லனக்குறித்த இல ப்பொட்டு, லமகத்லதக் 

குறித்த இல ப்பொட்டு முதைிய  ிறு 

நூல்கலள மொணவரொற் சபரிதும் பயிைப் 

படுவன. 

 

வளரும்... 

18 



 

ஆெிரியர் பகுதி 

07  உலகதத்மிழ்  | 23.09.2020 

 

தகோதோடட்ு ஒழி 

Do not do sinful deed 

 ال تنهب

勿造孽 
കുറ്റകരമായ കര്മ്മം യരുരു്  

दोषयुक्त खेल कभी न खेलें | 
చట్ట విరోధమ ైన ఆట్లను వదలిపెట్టట   

ಕಾನೂನಿಗೆ ಎದಿರಾದ ಆಟವನನು ಬಿಟ್ಾಾಕಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി രൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

மாரத வரீர் மலிந்தநன் னாடு  

மாமுனி வவார்பலர் வாழ்ந்த பபான்னாடு  

நாரத கான நலந்திகழ் நாடு  

நல்லன யாவவயும் நாடுறு நாடு  

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

41 
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அவ்வப்பபாது!  
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  இயல் இல  நொைகம் என்ற கலைகளின் கதம்பமொக ஆைற் கலை 

திகழ்கிறது .கவலைலயத்  தீர்ப்பது நொட்டியக் கலைலய என்ற பலழய திலரப்பொைல் 

தியொகரொஜ பொகவதர் பொடியது முதியவர்களுக்கு நிலனவில் வரைொம்.பழங்கொைத்தில் நொைகம் 

என்றொல் நைனம் என்றுதொன் சபொருள்.  நொைகம் - நொட்டியம் - நைனம் -நிருத்யம் - கூத்து - 

ஆைல், பரதம்  என்று பைவலகயொகக்  குறிப்பிடுவொர்கள்.  மகளிரும், ஆைவரும் அங்க  

அல வுகலளொடும், அபிநயக் குறிப்புக்கலளொடும்.  கண்கள், லககள், கொல்கள், மனம் என்ற 

நொன்கும் ஒருமித்த இல ப் பொட்டுக்குரிய குறிப்புகலளக் கொட்டுவலதத்தொன் பரதக்கலை 

என்பொர்கள். 

        மரபொக ஆடும் இந்தப் பரதக் கலை பொரத நொட்டின் பல்லவறு பகுதிகளில் லவறுலவறு 

சபயர்களில் அலழக்கப்படுகிறது.  லகரளத்தில் கதகளி, லமொகினி ஆட்ைம் என்றும், 

ஆந்திரொவில் குச் ிப்புடி என்றும், உத்திரப் பிரலத த்தில் கதக் என்றும் மணிப்புரி  என்றும் 

பல்லவறு சபயர்களில் அலழக்கப்படுகின்றன.  ஆந்திரொவில் கிருஷ்ணொ மொவட்ைத்லதச் 

 ொர்ந்த குச் ிப்புடி என்ற  ிற்றூரில் வொழ்ந்த கலைக் குடும்பத்தினர் வளர்த்து  பரப்பிய நைன 

வடிவலம குச் ிப்புடி என்று அலழக்கப்படுகிறது. சபரும்பொலும் புரொண பக்திக் 

கலதகலளலய சபொருளொகக் சகொண்டு மிருதங்கம், வயைின், புல்ைொங்குழல் ஆகிய இல க் 

கருவிகலளொடு புகழ் சபற்று விளங்குகிறது.  பரதம் என்றொல் பொைல், ரொகம், தொளம் என்ற 

மூன்றும் கைந்த சபயரில் தொன் பரதம் அலமந்தது என்பொர்கள். 

  நைனத்துக்கு அழகு ல ர்ப்பது பொவம் -  அபிநயமொகும் வலளவொன பொத 

அல வுகலளயும், கவர்ச் ியொன உைல் அல வுகலளயும், அைங்கொரங்கலளயும் அழகொகக் 

சகொண்ைது குச் ிப்புடி நைனமொகும்.  கொரமொன மிளகொலயத் தந்த ஆந்திரம், இனிப்பொன 

திருப்பதி ைட்லைத் தருவலதப் லபொை மரபு மொட் ி வொய்ந்த நம்  அன்லை மொநிைமொன 

ஆந்திரம், இந்த அழகிய நைனத்லதப்  பொரத நொடு எங்கும் பரப்பி உள்ளது. 

ஆந்திரம் வழங்கிய அற்புத நடனம் - குச்சிப்புடி      
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ஆடு மாடுகள் இல்லாத அமமரிக்க சானலகளில்... 

முளைவர் கெோமசல கெோமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

  இந்தியொவிற்கு ச ன்று வந்த அசமரிக்கர் 

ஒருவரிைம் "இந்தியப் பயணத்தில் உங்கலள 

வியக்கச் ச ய்தது எது?"  என்று லகட்ைதற்கு, 

"இந்தியொவில் வொகனம் ஓட்டுலவொர், தொம் 

பயணம் ச ய்கிற  ொலைலய ஆடு, மொடு 

நொய்கலளொடு பகிர்ந்து சகொள்வது!" என்றொர். அது 

லபொன்லற, அசமரிக்கொ வரும் இந்தியர்கள்       

“அசமரிக்க  ொலைகளில் மனித நைமொட்ைலம 

இல்லைலய; உங்கள் ஊரில் ஆடு மொடுகலள 

கிலையொதொ?” என வியப்பதும் வழக்கம். 

   ொலைகளில் ஆடு மொடுகள் இல்ைொத 

குலறலயத் தீர்த்து லவக்கின்றன அசமரிக்கொவில்  

 

 

 

 

 

வொழும் மூன்று லகொடி (30 மில்ைியன்) மொன்கள்! 

துள்ளி ஓடும் புள்ளி மொலனப் பொர்த்து மகிழ 

யொருக்குத் தொன் பிடிக்கொது, அவர் பயணம் 

ச ய்யும் மகிழ்வுந்லதொடு அந்த மொன் லமொதும் 

வலர!  

  நம்ம ஊர் மொடுகளுக்கும் அசமரிக்க 

மொன்களுக்கும் என்ன லவறுபொடு? 

இப்லபொசதல்ைொம் தமிழகத்தில் பசு மொடுகள் 

எருலம மொடுகள் லபொன்றும், எருலமகள் 

நத்லதகள் லபொன்றும்  ொலைகளில் 

நகர்கின்றன. அசமரிக்க மொன்கலளொ கண் 

 ிமிட்டுவதற்குள் எங்கிருந்லதொ தொவி நம் 

வொகனத்லதொடு லமொதிவிடுகின்றன.  முப்பது 

லமல் லவகத்தில், 10 அடி உயரத்தில் 30 அடி 

பொய்ச் ைில், துப்பொக்கித் லதொட்ைொக்கள் 

  ஆண்டு லதொறும் நிகழும் அசமரிக்க  ொலை 

விபத்துக்களில் 20 இைட் ம் விபத்துக்கள் 

மொன்கள் சதொைர்பொனலவ. இவற்றின் தொக்கலம 

ஒவ்சவொரு வருைமும் கொயம் அலைகிற 30,000 

மனிதர்களும், பைியொகிற 200 பயணிகளும், 

ஆகும்.  

  ஒரு மொன் விபத்துக்குள் 

ளொனொல் அது இறப்பதும், 

உங்களுக்லகொ உங்கள் 

வொகனக் கொப்பீட்டு நிறுவ 

னத்திற்லகொ (i nsurance 

company)  ரொ ரி ஆறு 

இைட்  ரூபொய் (8,000 

ைொைர்) ச ைவும் உறுதி. 

'தலைக்கு வந்தது தலைப் 

பொலகலயொடு லபொனது' என அடிபைொமல் 

தப்பியலத அச் மயத்தில் நமக்கு நொலம 

ச ொல்ைிக்சகொள்ளும் ஆறுதல்.   

 

  இந்த விபத்துக்களொல் ஆண்டுலதொறும் 56,000 

லகொடி ரூபொய் (8 பில்ைியன் ைொைர்) சபொருட் 

ல தம் ஏற்படுகிறது. தீபொவளிப் பண்டிலகக் 

கொைசமன்றொல் துணிக்கலைக்கும் பட்ைொசுக் 

கலைக்கும் சகொண்ைொட்ைம் லபொன்று, 

அக்லைொபர் முதல் தி ம்பர் வலர அசமரிக்கொவில் 

வொகனங்கள் பழுது பொர்க்கும் கலைகளுக்குக் 

சகொண்ைொட்ைம்.  மொன்களுக்கு இனச் ல ர்க்லக 

பருவம் (mating season) என்பதொலும், அலவ 

மலறந்து வொழும் வயல்களில் பயிர்கள் அறுவலை 

ச ய்யப்பட்டு விடுவதொலும், இம்மொதங்களில் 

அசமரிக்க  ொலைகளில் மொன்கள் அதிகம் 

சதன்பட்டு விபத்துக்கள் சபருகுகின்றன. 

  நொன் வொழும் சபன் ில்லவனியொ மொநிைத்தில் 

மட்டும் ஆண்டு லதொறும்  இைட் ம் மொன்கள்  
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 ொலை விபத்தில் இறக்கின்றன. மிச் ிகன் 

மொநிைத்தில்  ரொ ரியொக ஒவ்சவொரு எட்டு 

நிமிைங்களிலும் மொன் சதொைர்பொன ஒரு  ொலை 

விபத்து ஏற்படுகிறது! 

  அசமரிக்கொவின் வை கிழக்கு மூலையில் 

கனைொலவ ஒட்டிய மொநிைம் சமயின் (Maine). 

அங்கு நொன் வொகனம் ஓட்டிக்சகொண்டி 

ருந்தலபொது  ொலை ஓரத்தில் முன் பின் 

பொர்க்கொத ஒரு கம்பீரமொன உருவத்லத 

பொர்த்து, "அது என்ன?” என்று என்னுைன்  

பயணம் ச ய்த உள்ளூர்க்கொலரக் லகட்லைன். 

"முதைில், உைலன வொகனத்லத நிறுத்துங்கள்" 

என அவர் பதட்ைப்பட்ைொர். அருலக நின்றலதொ 

மொன் இனத்தின் மிகப் சபரிய விைங்கொன 

கைமொன் (moose or elk).  

  “ஈரொக் லபொரில் 300  ம்பவங்களில் சவற்றி 

வொலக சூடி நொடு திரும்பிய லபொர் வீரரின் 

வொகனம் கைமொன் ஒன்றின் மீது லமொதியதொல், 

தன் ச ொந்த ஊர் அருகிலைலய அவர் உயிர் 

இழந்தொர்” என்ற ல ொகக் கலதலயச் ச ொல்ைி, 

அந்த மிருகத்லதப் பற்றி படிக்கும் 

ஆர்வத்லதத் தூண்டினொர் அந்த நண்பர்.    

  கனைொ, நொர்லவ, பின்ைொந்து லபொன்ற 

கடுங்குளிரொன நொடுகளில் மட்டுலம இலவ 

வொழ்கின்றன. அசமரிக்கொவில் கைமொன் 

எண்ணிக்லகயில் முன்னிலை வகிப்பலவ  

அைொஸ்க்கொ (இரண்டு இைட் ம்) மற்றும் 

சமயின் (75,000) மொநிைங்களொகும்.  

  ஏழு அடி உயரம், பத்து அடி நீளம், 600 

கிலைொ எலை, அதுலவ நன்கு வளர்ந்த 

கைமொனின் லதொற்றம்.  ஆண் கைமொனின் 

சகொம்பின் நீளம் ஆறு அடி.   திறந்த லககள் 

லபொன்ற வடிவத்தில் உள்ள அந்தக் சகொம்புகள் 

கவரி மொன்களின் சகொம்புகலளயும், யொலன 

களின் தந்தங்கலளயும் விை பொர்ப்பதற்கு 

மிகவும் கவர்ச் ியொனலவ. ஆண்டு லதொறும் 

நவம்பர் மொத  மயத்தில் அவற்றின் சகொம்புகள் 

கீலழ விழ, மீண்டும் புதிய சகொம்புகள் 

வளர்கின்றன. 

மொண்ைொனொ (Montana) லபொன்ற வைலமற்கு 

மொநிைங்களில்  ொலை விபத்துக்குள்ளொவலதொ 

கரடிகள்.  புலளொரிைொ மொநிைத்தில் உள்ள அருகி 

வரும் உயிரினத்லதச்  ொர்ந்த (endangered spe-

cies)  ிறுத்லதகளின் இறப்பிற்கு முக்கியக் 

கொரணம்  ொலை விபத்துக்கலள. எஞ் ியுள்ள 

எண்பது  ிறுத்லதகலள மனிதர்களின் 

 க்கரங்களிைிருந்து எப்படிக் கொப்பொற்றுவது என்ற 

லகள்விலய வனவொழ் உயிர் பொதுகொப்பு 

வல்லுனர்களுக்கொன (Wildlife Conservation 

Specialists) அலறகூவைொக உள்ளது. 

   ொலைகளில் வன விைங்குகள் அதிகமுள்ள 

பகுதிகளில் பொைங்கள் கட்டுவது, லவைிகள் 

அலமப்பது லபொன்ற பை முயற் ிகலள அரசு 

எடுத்தொலும் மொன்கள் சதொைர்பொன  ொலை 

விபத்துக்கள் அசமரிக்க வொழ்வில் ஒரு 

சதொைர்கலதலய.  இலையுதிர் கொைம் (Fall Sea-

son) வந்தொல் "மொன்கள் எச் ரிக்லக!" என்ற குரல் 

அசமரிக்க வொகன ஓட்டுபவர்களிலைலய 

ஒைித்துக்சகொண்லை இருக்கலவண்டும்! 

  மொன், கைமொன், கரடி,  ிறுத்லத இவற்றின் 

தொக்கத்லதசயல்ைொம் நிலனக்கும் லபொது 

 ொலையில் நம்ம ஊர் ஆடு, மொடு, நொய்கலள லமல் 

என்ற உணர்வு வருகிறதல்ைவொ! 

இல்லைசயன்றொல், என்லனப் லபொன்று மொன் 

விபத்திைிருந்து தப்பித்த அனுபவம் கிலைத்தொல் 

கண்டிப்பொக அந்த உணர்வு வந்து விடும்! 
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“வதறற்க யாவரயும் வதராது வதர்ந்தபின் 

வதறுக வதறும் பபாருள் ”  (குறள் 509) 

என்னும் திருசமொழிக்லகற்ப அடிகளொர் 

ச யல் இருந்தது. அடிகளொர் நொளலைவில் 

கழகத்திலனச்  ொர்ந்த எல்லைொர்க்கும் 

கனித்தனிலய ஒரு குடும்ப நண்பலரப் 

லபொலும் அத்துலண யளவுக்கு 

அணிலமயரொனொர்.  

“இந்தி சபொது சமொழியொ”? என்னும் 

தமது நூலைத் தம் வழக்கத்திற்கு மொறொகப் 

பதிப்பிட்டுப் பரப்பும் உரிலமலயக் 

கழகத்தினர் விரும்பியவொறு மனமுவந்து 

அளித்தொர்கள்.  

   திரு.கொ.அப்பொதுலரப் பிள்லளயவர்கள் 

எழுதிய இந்தியொவின் சமொழிக் குழப்பம் 

(India's Language Problem) என்னும் 

ஆங்கிை நூலுக்கு அரியசதொரு 

முன்னுலரயும் நொற்பது பக்கங்களில் 

கழகத்தினரின் லவண்டுலகொட்கு இல ந்து 

வழங்கினொர்கள்.  

அடிகளொர்  ிை  மயங்களில் 

பணமுலையொல் வருந்துதலைக் குறிப்பொல் 

அறிந்த திரு. ஆைைரசு அவர்கள் அது 

தீர்க்கும் வொயிைொதல் கருதி, அடிகளொரின் 

ச ொற்சபொழிவுகலளச் ச ன்லனயிற் 

கட்ைணம் லவத்து நைொத்தத் திட்ைமிட்டுத் 
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அவர்தம் அன்சபொன்லற கருதி 

அதன்சபொருட்டு அருள்மீக் கூர்ந்து 

எளிவந்து, தமக்கு இயல்பொன  ிை 

கட்டுப்பொடுகலளயும் விைக்கி லவத்துச் 

 ிந்தொதிரிப்லபட்லை உயர்நிலைப்பள்ளியில் 

இருமுலற அரிய ச ொற்சபொழிவுகள் 

நைத்தினர். அதலனத் சதொைர்ந்து  நைத்தக்  

கழகத்தினர் மிகவிரும்பி நின்றனர்.  

எனினும், கழக நண்பர்கட்கு 

அம்முயற் ிகளில் லகப்சபொருள் இழப்பு 

லநர்ந்தது என்பதலன, அவர்கள் எவ்வளலவொ 

மலறத்து லவத்தும் அடிகளொர் 

உணர்ந்துசகொண்டு "எம்பொல் அன்புமிக்க 

இலளஞர்களொய உங்கட்குப் சபொருள் 

இழப்லபொ பிற துன்பங்கலளொ லநர்தலை யொம் 

 ிறிதும் சபொறுத்தல் இயைொது. எம்சபொருட்டு 

இத்தலகய முயற் ிகளில் நீவிர் நும்லகப் 

சபொருலள இழத்தல் லவண்ைொ .....'' எனப் பை 

பரிவலர பகர்ந்து தம் ச ொற்சபொழிவுக்கொகப் 

சபற்ற சபொருளில் ஒரு பகுதிலபத் திரும்பக் 

சகொடுத்து விைக்கூை முன் வந்தொர்கள்.  

 

வளரும்... 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ெ.ரோ.முருககவள் 12 
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நிைவுைகில் உயிரளிக்கும் 

கதிரவலனச் சுற்றி எட்டுக் லகொள்கள் வைம் 

வருகின்றன. இவற்றுள் மிகவும் எட்டி வைம் 

வரும் லகொள் கைைர ன் என்றியப்படும்  

சநப்பித்தியூன் (Neptune) லகொள். தமிழில் 

எளிலமப்படுத்தி சநப்பியூன் என்லற 

அலழக்கைொம். இதன் குறியீடு  .  

இது நம் மண்ணுைகத்லதவிை 17 

மைங்கு சபரிய பூதக்லகொள். ஆனொலும் 

வியொழன் என்னும் ஆகப் சபரிய 

லகொலளவிை 19 மைங்கு  ிறியது. இந்தக் 

கைைர னொன சநப்பியூன் என்னும் லகொலள 

சதொலைலநொக்கியில் லநரொகக் கொணொமலை, 

யுலரனசு என்னும் லகொளின் உைவு 

மொற்றங்கலளக்சகொண்லை கணக்கிட்டு, 

இன்சனொரு புதிய லகொள் இருக்கலவண்டும் 

என்று கண்ைறிந்தொர் பிரொன் ியரொன 

அர்லபன் இலை சவறிலய (Urbain Le        

Verrier) என்பொர்!  

எங்கிருக்க லவண்டும் இந்தப் புதிய 

லகொள் (பின்னர் சநப்பித்தியூன் எனப் 

சபயரிைப்பட்ை லகொள்) என்று துல்ைியமொக 

எழுதி இைொய்ச்சுைொந்தில் (ச ருமனியில்) 

சபரிைினில் இருந்த  லயொகொன் கல்லை 

(Johann Galle) என்னும் வொனியைொருக்கு 

ச த்சதம்பர் 23, 1846 இல் ஒரு கடிதம் 

எழுதினொர்.  

 உலகதத்மிழ் | 23.09.2020 

  அக்கடித்லதப் சபற்ற அன்று மொலைலய 

சவறிலய ச ொன்ன அலத இைத்துக்கு ஒரு 

பொலகக்குள் புதிய லகொலளக் கண்டு பிடித்தொர்  
லயொகொன் கல்சை!  அவர் கண்டுபிடித்தப் 

பின்னர் இன்று வலர இந்த சநப்பியூன் ஒலர 

ஒரு முலறதொன் கதிரவலனச் சுற்றி வைம் 

வந்துள்ளது!  
 
  ஆண்டுக்கு ஒரு முலற கதிரவலனச் 

சுற்றிவரும் நம் நிை உருண்லைலய 

ஒப்பிடும்சபொழுது சநப்பியூன் ஒருமுலற 

கதிரவலன வைம் வர 169.79 ஆண்டுகள் 

எடுத்துக் சகொள்கின்றது. கதிரவனில் இருந்து 
4500 மில்ைியன் கி.மீ 
(30.1 வொனியல் அைகு) 
சதொலைவில் வைம் 

வருகின்றது. நம் பூமிக்கு 

ஒரு நிைொ என்றொல், 
சநப்பியூனுக்கு 14 
நிைொக்கள் உள்ளன.  

  கொரி அல்ைது  னி என்னும் லகொளுக்கு 

சுற்றுப்பட்லை இருப்பது லபொை கைைர னொன 

சநப்பியூனுக்கு மூன்று பகுதியொன  ிறிய 

சுற்றுப்பட்லை உண்டு. கதிரவனிைம் இருந்து 

உள்வொங்கும் ஆற்றலைவிை 2 . 6 1  பங்கு 

ஆற்றலை சவளிலய பரப்புகின்றது.  இது 

எதனொல் என்று இன்னும் கண்டு 
பிடிக்கவில்லை.  நிைவுைகில் கொணப்படும் 

புவியீர்ப்லபவிை 14% கூடுதைொன ஈர்ப்பு வில  

சகொண்டிருக்கின்றது. சநப்பியூலனக் கண்டு 
பிடித்த 174 ஆம் ஆண்டு இன்று. 

 

அட்னடப்படக் கட்டுனர ! 

கபரோெிரியர் செ.இரோ.செல்வகுமோர் 
கைடோ 

 

 

வான்வவளியில் நீலக்கடலரசன் வநப்பியூன் 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Neptune_symbol.svg


ஆெிரியர் பகுதி 

13 உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   

பதன் துளிகள்! 

 

 

  தனித்தனி முக்கனி பிழிந்து வடித்து ஒன்றாய்க் கூட்டி அதன ாடு னதனும் 
பாலும் சர்க்கரையும் கற்கண்டின் பபாடியும் பிற சுரவப் பபாருள்களும் 
கலந்தாற் னபான்று அடியவர் உள்ளத்துள் இனிப்பவ ால் னபாற்றப்பபறும் 
பபரும்பபாருரளத் தனிப் பபாருளாகக் பகாண்னேத்தும் மைபுரேய  
புைாணங்கள் என்பர்.  
 
  இரறவர ப் னபாலனவ, இரறவன் புகழ்பாடும் தமிழும் இனிக்கும். 
தமிழ் என்றானல இனிரம என்பறாரு பபாருளும் உண்டு. அன்னப சிவம் 
என்பது னபாதுனபால் தமினே சிவம் என்றும் கூறலாம் என்று அன்பர்கள் 
சிறப்பித்துப் னபசுவர்.... 

கதன்துைி - 1 

 

  ஒரு காலத்தில் னகாடிக்கரைக்கும் ஈே நாட்டிற்கும் இரேயிற் கேனல 

இருந்ததில்ரல. ஈே நாடு உள்ள நிலப்பகுதி எவ்னவழு நாடுகளாக ஏழு 

நாடுகரளக் பகாண்டு விளங்குகிற்று. 

  ஏழு நாடு ஈேநாடு எ  மருவிற்று.ஈேம் என்ற பசால் னம ாட்ேவைால் 

சினலான் எ த் திரிக்கப்பட்ேது.  இப்னபாது அங்னக வாழும் சிங்களவர் கலிங்க 

நாட்டினின்றும் பல்லவர் காலத்திற்குடிபுக்கவர் என்று அறிதல் னவண்டும்.... 

கதன்துைி - 2 



. 

ஆெிரியர் பகுதி 
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  திரு.  க்திலவல், ஐந்துசமொழி அகரொதி 

லயயும், திரு.எச்.நொகரொஜன் தற்கொை 

அகரொதி: பிசரஞ்சு-தமிழ் அகரொதிலயயும் 

சவளியிட்ைனர். 2006இல் எழுத்து இல்ைொத 

தீர்ப்பு  ிறுகலதத்சதொகுப்பிலன திரு. பொரிஸ் 

பொர்த்த ொரதி எழுதினொர்.  

  கவிஞர்.கி.பொரதிதொ ன்  ிை கவிலதத் 

சதொகுப்புகலளயும், திருமதி கஸ்தூரிபொய், 

உரிலமலய விரும்பொத உறவுகள், லபொகப் 

லபொகத் சதரியும், கம்பன் விருத்தத்தில் 

லவத்த விருந்து முதைொன பலைப்புக் 

கலளயும் தந்தனர்.  

  தமிழ்ப் புத்தக ொலைலயயும் அலமத்து, 

இந்தியன்  ிறப்பங்கொடி,  ொமினொ வணிகம் 

என இரு சபரியகலைகலள இயக்கி 

வருகின்றொர் சதொழிைதிபர் திரு.மு ந ீம். 

பிரொன் ில் நலைசபறும் தமிழ் நிகழ்ச் ி 

களுக்கு நிதியுதவி ச ய்து வருகின்றொர். பொதி 

நூற்றொண்டுக்கு லமைொக வணிகம் ச ய்யும் 

‘47 நொட்கள்’ இல் நடித்த இத்தமிழர்! 

பிரொன்சு வொழ் இைங்லகத்தமிழர்கள் ஆற்றும் 

தமிழ்ப்பணிகள் 

  பொரி ில் இைங்கலள வொைலகக்கு எடுத்து 

சமொழி, பரதநொட்டியம், குரைில , வீலண, 

'டியூ ன்' கல்விக்கொக தமிழர் வித்தியொையம், 

பொரிசு தமிழர்கல்வி நிலையம், ASCES 

பொை ொலை, கைொையம், நர்த்தனொ ையம், 

ஈஸ்வரி பொை ொலை, லபொன்ற இைங்லகயர் 

பள்ளிகள் வொர விடுமுலற, புதன் 

கிழலமகளில் இயங்கு கின்றன. தமிழ்ச் 

ல ொலை. தமிழர் கல்வி லமம்பொட்டுப் 

லபரலவ ஆகிய லமற் கூறப்பட்ை பொை 

 ொலைகள் அலனத்திலும் தமிழ்ப் 

பிள்லளகளுக்குத் தமிழ் கற்பிக்கப் 

படுகின்றது. 

 

  நூல்கள் பைவற்லற அச் ிட்டு 

சவளியிட்டு வருகிறது தமிழர் கல்வி 

லமம்பொட்டுப் லபரலவ. 

 

  பிரொன் ில் தமிழ் வளர்த்ததில் 

எழுத்தொளர்களுக்கும் பங்கு உண்டு. 

அவர்களில் மூத்தவர்களொக, திருவொளர்கள் 

எஸ்.அகஸ்தியர், ம.அரியநொயகம், வி.ரி.இள 

ங்லகொவன், கலைச்ச ல்வன். லபொன்லறொர்  

இைம்பிடிக்கின்றனர். பன் முகம் சகொண்ை 

திரு.அரியநொயகம் உைகத்தமிழ் நொைக 

விழொலவயும் கலைஞர்களுைன் ல ர்ந்து 

ஒழுங்கு ச ய்திருக் கின்றொர்.  

 

வளரும்... 

பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் மமாழியின் வளர்ச்சி! 

கபரோெிரியர் ெச்ெிதோைந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   

5 
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 திருவருட்பா முதனலந்து திருமுனறகள் ! 

உளரகவந்தர் ஔளவ துளரெோமி 

   ிைம்பிலும் கூை மன்னர் லமைவொகக் 

கொணப்பட்ை அம்மொலன ஊ ற்பொட்டுக்கள் 

மணிவொ கப் சபருமொன்  திருவொக்கினில் 

இலறவன் லமைனவொகக் கொணப்படுகின்றன.  

முதன்முதைொக, இலறவலனப் பொைத் 

சதொைங்கியவர் மணிவொ கர் தொலமொ என்று 

கூை எண்ணத் லதொன்றுகின்றது.  இக் 

கொைத்தில் பொட்டுக்குப் சபொருள் பரம் 

சபொருலள என்ற நிலை வந்தது. 

 சபருமொனும் பொடுகின்ற பொட்சைல்ைொம் 

சபொன்னம்பைப் பொட்லை என்றும் 

இலறவலனப் பொைொதலவ வீண்ச ொற்களின் 

சவறுங் கூட்சைன்றும் கூறுகின்றொர். 

 ஆட்டுக்குக்  கொல் எடுத்தொய் நிலனப் 

பொைைர் ஆங்கியற்றும் 

 பொட்டுக்குப் லபர்என்ச ொல் பண்என் ச ொல் 

நீட்டிய அப்பொட்சைழுதும் 

 ஏட்டுக்கு லம என்ச ொல்? ல ற்றில் உறங்க 

இறங்கும் கைொ 

 மொட்டுக்கு வீரம் என்ச ொல்? பஞ் லண 

என்ச ொல் மத்தடிலன. 

எனக் கடிந்து கூறுவலதொடு இலறவன் புகழ் 

பொைொத துப்பற்ற பொைலை உப்பற்ற புன் 

கறிக்கும் ஒப்பிடுகின்றொர். 

 

  இைக்கியம் என்பது இலறபுகழ் 

இல ப்பலத என்றும் அவ்வொறு 

சதொடுக்கும் பழம்பொைல் சதொலையிலனப் 

பிறர்புலனந்தொலும் அம்மொலை நன்மொலை 

என்றும், அத்தலகய ச ொன்மொலைக்கு 

வள்ளைொர் தம்லமலய அடிலமயொகக் 

சகொள்லள சகொடுப்பொர் என்றும் அகம் 

உருகப் பொடுகின்றொர். 

  இலற இைக்கியம் தொன் நிலற 

இைக்கியமொகும் என்பது சபருமொனுலைய 

இைக்கியக் சகொள்லக. 

 அருள்சநறி நூல்கள் அகத்தூய்லம 

லயயும் புறத்தூய்லமலயயும் சபருக்குதல் 

லவண்டிப் பிறக்கின்றன.   திருந்திய சநஞ் 

 ிைிருந்து அருள்கனிந்து ததும்பி மைரும் 

அப்பொைல்கள் இைக்கியப் புத்தமுதப் 

பூந்துணர்களொகவும்  திருத்தம் விலள 

விக்கும்  திருமுலறகளொகவும்  கழும். 

  திருவருட்பொக்கள் ஒவ்சவொன்றும் 

ச ொல்சபொருள் இல  முதைிய எல்ைொச் 

சுலவகளிலும் ஒன்லறஒன்று ஒவ்வொவொய் 

எல்ைொ நைங்களும் ஒருமிக்க சகழுமிப் 

படிப்பொர் சநஞ்ல  இழுத்து ஒடித்துச் 

 ிவத்தின்  திருவடிக்கண் அழுத்தி  

உருக்கும் தன்லமயவொய் மிளிருகின்றன. 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   

11 
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் பதாண்டிவனப் பபருவமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வவகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் பதாவக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுவர வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 வபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 திருமதி ச.சந்திரகுமாரி  

2 2016 திரு.ப.பாலன்  

3 2017 திரு.ப.இராமசாமி(உவமயவன்)  

4 2018 திரு.பவ.திருமூர்த்தி  

 

தமிழ்ச் செம்மல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   

ஈகரோடு மோவட்டம் 

XIII 
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Is an Ilanchi Hall with a medicinal spa.  

Drugged to delirium, poisoned to tremor,  

serpent bitten lot, ghost haunted bleary 

eyed,  

come often round a luminous stone  

in Soaring Silex Hall in Pukaar to get                                     

 

130 

 

Instant remedy. An exclusive separate  

Square there is  for a Djin warning  

announcing all that pseudo  

ascetics,  

immoral infidel women, treacherous minis-

ters  

that conspire or intend to overthrow                             

 

135 

 

The Sovereign King shall be noosed  

by its cable-------arm in a voice loud  

to  drag , ditch and dine the culprits.   

In all these five Halls of worth  loftily noted  

by nobles, people readily offer worship                                 

 

140 
 

To Continue... 

Pukaar-Canto-5 

Indra Gala- Festal Pomp 

 

Bearing foreign names and seals,  

numbered in alien scripts and systems,  

tagged bales and marked bundles  

lie in locked market door fronts for             

                                 

115 

 

owner's well latched warehouses to boast.  

If ever burglars come the jinnee would  

make them carry the heavy bundle weight  

and circumambulate the city once. 

There is no better way of punishing them. 

                   

120 

 

So, all fear thievish acts and refrain from.  

The open frank haunt of the jinnee  

is Vellidai Hall. For hunchbacks   

pygmies, dumb, deaf, rotting lepers   

to dip and emerge clean, also there                                       

 

125 

உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   

 

சிலப்பதிகாரம் - ஆங்கிலம் ! 

கபரோெிரியர் ெி.அ.ெங்கரெோரோயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயரப்்போளர ்விருதோளர,்  தமிழக அரசு 11 
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குழந்னத இலக்கியம் ! 

முளைவர் கதவி ெோச்ெியப்பன் 

  கிட்டு: ”அக்கொ இங்லக பொரு 

 ஆகொ என்லனப் பொரு - புதுச்  

 ச ொக்கொ நிஜொர் லபொட்டிருக்லகன் 

 லஜொரொ இருக்கொ பொரு.” 

 

என்று ஆண் குழந்லத பொடுவதொக  

இப்பொைைின் ஆ ிரியர் கவிஞர் சைமன் 

குறிப்பிடுகிறொர். 

 கற்பித்தைில் குழந்லத இைக்கியம் சபறும் 

இைத்லத இனிக் கொண்லபொம். 

  கல்வி என்பது குழந்லதகளின்  ிந்தலன 

ஆற்றலைத் தூண்டி, நல்வழிப்படுத்தி, நொட்டுக் 

குலழக்கும் நல்ைவர்களொக உருவொக்க 

லவண்டும். மனனம் ச ய்து, லதர்சவழுதி, 

லதர்ச் ி சபற்று, பணிபுரியும் இயந்திரங்களொக 

மனிதர்கள் உருவொகக் கூைொது. 

 

 எளிலம என்பது குழந்லத இைக்கியத்தின் 

அடித்தளம். குழந்லதகளுக்கு ஏற்ற கருத்துக் 

கலள அவர்களுக்குத் சதரிந்த ச ொற்களில் 

சதளிவொகக் கூறி, அவர்தம் மனங்களில் 

பதியுமொறு கூற லவண்டும். அத்தலகய 

பலைப்புக்கலள குழந்லத இைக்கியம். 

 

 

வளரும்... 

  5  முதல் 7 வயது வலரயிைொன 

குழந்லதகளிைம் லபொைச் ச ய்தல் 

மிகுந்திருக்கும். அம்மொ, அப்பொ, ஆ ிரியரொகத் 

தம்லம கற்பலன ச ய்து மகிழும். 

 

“அப்பொலவப் லபொல் நொனொனொல்  

ஆயிரம் ரூபொய் ல ர்த்திடுலவன் 

அப்பொலவப் லபொல் நொனொனொல் 

அழகொய் வீடு கட்டிடுலவன்”. 

 

என்று சதொைரும் பொைல், “எங்கள் லதொட்ைம்” 

என்ற நூைில் கவிஞர் பரந்தொமனொர் பொடியது. 

  ங்க இைக்கியங்களில் ஆடூஉ, மகடூஉ 

என்பதொகப் பொல் லவறுபொடுகள் அலமந்துள்ளன. 

அதுலபொல் குழந்லதப் பொைல்களிலும்  ிை 

பொைல்கள் ஆண், சபண் குழந்லதகளுக்கொகத் 

தனித்துவத்துைன் இயற்றப் பட்டுள்ளன. ஆண், 

சபண் குழந்லதகளின் விருப்பங்களும் விலள 

யொட்டுகளும் மொறுபட்டிருப்பலத இதற்குக் 

கொரணம். 

  “ரொதொ! ரொதொ! உன் லதொட்ைத்தில் 

 என்ன வளர்க்கிறொய்? 

 நல்ை சவள்ளரிக்சகொடியும் லரொஜொச்  

ச டியும்  வளர்க்கிலறன்”. 

 

என்று கவிஞர்  க்திக்கனைின் பொைல் சபண் 

குழந்லதக்கொன பொைைொக உள்ளது. 
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பயண வாழ்க்னக! 

சுற்றுலோச் சுடர் சுகரந்திரன் 
 

  மிக அருலமயொன மற்றும் அழகொன 

ஏற்பொடுகளுைன் அங்கு வரும் சுற்றுைொ 

பயணிகளுக்கு அலனத்து வ திகளும் 

ச ய்து தரப்படுகிறது.  அந்தத் தீவில் 

உள்ள முக்கிய வருமொனம் சுற்றுைொத் 

துலறயின் மூைலம கிலைக்கிறது. எனலவ 

அதற்கு ஏற்ப அழகிய  ிறு  ிறு தங்கும் 

இைங்களும் உணவுக் கூைங்களும் மிக 

அழகொகவும் லநர்த்தியொகவும் உள்ளது.  

 

  அகினொ தீவு நொன்கு அழகிய கைற் 

கலரகலள சகொண்ை தீவு. லமலும் அங்கு 

உள்ள சுமொர் 2500 வருைங்களுக்கு 

முந்லதய அப்லபொலைொ லகொவிைின் 

 ிதிைங்கள் மற்றும் அபொயொ என்ற சபண் 

சதய்வத்திற்கு எழுப்பப்பட்ை லகொயிைின் 

தளங்களுக்கும் மிகவும் புகழ்சபற்றது. 

இலவ வரைொறு மற்றும் சதொல்சபொருள் 

ஆரொய்ச் ியொளர்கள் விரும்பி பொர்க்கும் 

இைம்.  

 

  சபொதுவொக சவளிநொட்டு பயணங்கள் 

லமற்சகொள்ளும் லபொது அங்கு வரும் மற்ற 

நொட்லைச் ல ர்ந்தவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் 

மக்களுைன் கைந்து லபசுகின்ற வழக்கம் 

எனக்கு பிடித்த ஒன்று.  

 

வளரும்... 

  தகவல் லமயங்களுக்கு ச ன்று அந்த 

தீலவ பற்றியும் அதில் உள்ள முக்கியமொன 

இைங்கலளப் பற்றி சதரிந்து சகொண்லைன். 

சுற்றிவர, அங்கு பொர்ப்பதற்கு ஏரொளமொன 

இைங்கள் இருந்தது. 

 

  சுமொர் 15 கிலைொமீட்ைர் நீளமும் 10 கிலைொ 

மீட்ைர் அகைமும் உள்ள அந்த தீவிலைலய 

சபொது  மக்களின் லபொக்குவரத்திற்கொக 

லபருந்துகலள மிக லநர்த்தியொன முலறயில் 

பயன்பொட்டிற்கு லவத்திருக்கிறொர்கள். 

அல்ைது இரு  க்கர வொகனங்களில் நொம் 

பயணம் ச ய்து அந்த தீலவ சுற்றிப் 

பொர்க்கைொம். 

 

 இரு க்கர வொகனங்களில் பயணம் 

ச ய்வதற்கு நமது இந்திய ஓட்டுநர் உரிமம் 

இருந்தொலை லபொதும். அதற்கு கைவுச் ீட்டு 

மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமத்லத வொங்கி 

சகொண்டு  இரு  க்கர வொகனங்கலள 

சகொடுத்து விடுகிறொர்கள். அதனுலைய 

கட்ைணமும்  குலறவு தொன் ஒரு நொலளக்கு 

சுமொர் 10 யூலரொ என்ற அளவில் கட்ைணம் 

வசூைிக்கப்படுகிறது.  

 

  ஆனொல் நொன் லபருந்லத லதர்வு ச ய்து 

முக்கியமொன  இைங்களுக்குச் ச ன்று 

வந்லதன்.  
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  ஞொயிற்றின் ச ங்கதிர் மிகக் கழிதைொல் 

ச றிந்த இருள் பரவிய மொலைப்லபொதில் 

அறத்தொலுண்ைொகிய புகலழயுலைய  ொத்த 

னுக்குக் கிலணப்பலற சகொட்டிப் பொடும் 

கிலணப்சபொருநரொகிய நொங்கள் முன்னொள் 

நண்பகைில் கொட்டிைத்லத நைந்து வருந்தி 

அவனுலைய மலன முன்றிைில் நின்று 

வந்துற்றிருத்தலை அறிவிக்கு, மொற்றொல் 

அரித்த ஓல லயயுலைய தைொரிலய முழக்க 

விலரந்துவந்த அவன் சமல்ைிய  ிை 

ச ொற்கலளச் ச ொன்னது மன்றித் தன் 

மலனப் சபொன்லபொல் மைந்லதயொகிய 

மலனயொளிைம் என்லனக் கொட்டி 

இவலனயும் என்லனப் லபணுவதுலபொல் 

நல்லுணவு தந்து லபணுக என்று 

ச ொன்னொன். அதனொல் அவலன மறலவன் 

ஆயிலனன்; அவலன நிலனத்த சநஞ் 

 த்தில் பிறலர நிலனப்பதிைனொயிலனன்" 

என்று அவர் ச ொல்லும் லபொது கிலணப் 

சபொருநனொகலவ மொறி விடுகிறொர்.  

  புறநொனூற்றுப் பொைல்கள் லபொர்க்களத்லத 

நிகழும் வீரநிகழ்வுகலளப் லபொற்றுவன 

வொயினும் நடுகல் லவத்து வீரவழிபொடு 

ச ய்யும் மரபிலனப் லபசுவனவொயினும்  

 

கிலரக்க வீரயுகப்பொைல்கலளப் லபொன்று 

லபொர் சவறிலயயும், அழுக்கொறு. லபரொல  

லபொன்ற தீக்குணங்கலளயும் பொரொட்டுவன 

அல்ை. லபொரின் சகொடுலமலயயும் மைலம 

லயயும் எடுத்துலரத்து மன்னர்கலளப் 

லபொலரத் தவிர்க்குமொறு லவண்டும் 

பொைல்களும் உண்டு. ல ரமொன் குைக்லகொ 

சநடுஞ்ல ர ைொதனும் ல ொழன் லவற்பஃற 

ைக்லகப் சபருவிறற்கிள்ளியும் பலைலயொடு 

அழிந்ததுகண்டு பொடியனவொக இரண்டு 

பொைல்கள் உள.  

  இலவயிரண்டும் லபொர்க்களத்லத அலன 

வரும் ஒருங்லக மொய்ந்தலதக் கூறும் 

சதொலகநிலை எனும் துலறலயச் 

 ொர்ந்தலவ. கழொத்தலையொர் பொைல், 

'லபொரிலை ஒருவலரசயொருவர் சவல்லவ 

சமன்று எண்ணி லமொதல் எவ்வளவு 

லபலதலமயொனது? அர ர் இருவரும் 

பட்ைொர்; அவர் சகொற்றக்குலைகளும் 

தளர்ந்தன; புகழ்சபற்ற முர ங்களும் 

வீழ்ந்தன. லபொர்க்களம் தமதொக்கிக் 

சகொள்ளுதற்கு உரிலயொர் ஒருவரின்றிக் 

கண்ைொர்க்கு அச் ம்வர உைலன மடிந்தது 

பூ ல், அவர் சபண்டிரும் அவர் மொர்லபத் 

தழுவி அக்களத்தின்கண் கிைந்தொர்.  

 

வளரும்... 

புதுப்பார்னவயில் புறநானூறு ! 

அறிஞர் மருதெோயகம் 
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  A temple elephant, clean after a 

bath and wearing the sacred ash on 

its forehead, walked over a narrow 

bridge when a pig soaked with slush, 

smeared with mud and wagging its tail 

was coming in the opposite direction. 

 

  The elephant standing aside gave 

way to the pig. 

 

  The pig felt itself at the top of the 

world and boasted of the great           

respect it had received from the             

elephant saying: "That elephant was 

scared of mel" 

 

  Overhearing this, the elephant was 

asked by its comrade, "Is that sure Did 

you get scared!" 

 

The temple elephant replied: 

 

  "I was just returning after my bath 

and I was absolutely clean and, fear-

ing that the mud on the pig might  

 

  Splash on me, I stood aside. If I had 

given one stamp with my foot, the pig 

would have been crushed to death 

but my leg would have become         

muddy." 

 

  Arrogance is a great barrier to any-

one who wishes to come up in life. 

 

  Success or gain is never achieved 

through arrogance. Strong blows are 

the only result. 

 

  A wife, proud of being the daughter 

of a wealthy gentleman, ignores her 

husband. 

 

  A leader, drunken with pride at hav-

ing become a Cabinet Minister,           

ignores his followers. 
 

  Such people at one stage or an      

other are veiled from shame. 

To Continue... 
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  அரன் என்லகொ நொன்முகன் என்லகொ அரிய 

பரம் என்லகொ பண்பு உணர மொட்லைன் -முரண் 

அழிய(த்) தொனவலன (ப்) பொதம் தனி விரைொல்  

ச ற்றொலன யொன் அவலன எம்மொலன 

இன்று பிறந்து சமொழி பயின்ற பின்சனல்ைொம்  

இலறவன் ல வடிலயச் ல ர்வலதலய  தன் 

வொழ்நொள் குறிக்லகொளொக வொழ்ந்து, உம்பர்பிரொன் 

திருவடிக்கு உய்யும் சபரும் லபறு சபற்றவர் 

கொலரக்கொல் அம்லமயொர். இலறவன் அருலள 

உைசகல்ைொம் ஆள்விப்பது, ஈ ன் அருலள 

பிறப்பு அறுப்பது என்று லபசுபவர்.  

  பதிலனொரொம் திருமுலறயின் அற்புதத் 

திருவந்தொதியில் இந்த அருள்மிகு பொைல் 

அலமந்துள்ளது. கங்லகலயச்  லையில் தரித்த 

 ிவன், அம்லமலய என்று அலழக்கும் 

வொய்ப்பிலனப் சபற்ற அவருக்கு எடுத்த 

சபொற்பொதத்தின் கீழ் என்றும் இருந்து கண்டு 

களிக்கும் வொய்ப்லப சபற்றது அவர் சபற்ற 

லபரொகும்.  அவர்  ிவன் என்லறொ, நொன்முக 

பிரம்மொ என்லறொ, திருமொல் என்லறொ 

இலறவனுலைய பண்புகலள உணர மொட்லைன் 

என  மய நல்ைிணக்கப் புரட் ிக் கருத்திலன 

முன்லவக்கிறொர்.  

  இலறவன் உைலக உய்ய லவப்பதற்கு 

அனைில் ஆடும்  ிவனொகவும், புனைொல் 

மிதக்கும் பொற்கைல் மொைொகவும், நொன்கு 

தில கலளயும் லநொக்கிப் பலைக்கும் ஆற்றல் 

சகொண்ை பிரம்மொவொகவும் பை பண்புகலள 

உலைய ஒரு  பரம்சபொருளொகலவ  கொலரக்கொல் 

அம்லமயொர் பொர்க்கிறொர்.  

  தன்னொல் வணங்க முடியுலம தவிர, உணர 

இயைவில்லைலய என உருகுகிறொர். அடுத்து 

இலறவனின் திருப்பொதத்லதப் பற்றிச் 

ச ொல்கிறொர். பொதத்தின் ஒரு விரல் லபொதும். 

வீலண நொதத்தின் வித்தகனொய் இருந்த 

இரொவணனின் ச ருக்கழியச் ச ய்தவன் நம் 

பரமன் என முரண் அழியத் தொன் அவலனப் 

பொதம் தனி விரைொல்  ச ற்றொலன என 

ச ந்தமிழ் வரிகளொல் வர்ணிக்கிறொர். முரண் 

என்பது மொறுபடுதல் என்றும், முரட்டுக் குணம் 

என்ற சபொருளிலும் பயன்படுத்தப்படுவது. 

அரக்கர் தலைவலன, கயிைொய மலைலய 

அல த்துப் பொர்க்கத் துணிந்தவலன தன் பொத 

விரைொல் அழுத்தி அழ லவத்து வீலண இல  

லகட்க விலளயொடிய சபருமொலன எனப் 

பரவுகிறொர்.  

  பக்தர்களின் சதய்வக் கவிலதகள் 

உள்ளத்தின் சபொங்குதைில் பிறப்பது. 

ஆலகயொல், அலவ உள்ளத்தின் நொதத்லத 

இல ப்பலவ. பரம்சபொருளின் பண்பறிய அவன் 

பொதம் பணிந்து க ிந்து உருகிப் பொடுவலத 

கொலரக்கொல் அம்லமயொர் இங்குப் பைம் 

பிடித்துக் கொட்டுகிறொர். 

 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   

 

பதிகங்கனளப் படியுங்கள்! 

செவ்விளெ மோமணி திருமதி ெளீத சமய்கண்டோன் 
கோளரக்கோல் அம்ளமயோர்! 
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1. அன்புடையீர், 

வணக்கம். 

 

உலகத்தமிழ் 41-ஆவது இதடைக் கண்ைவுைன், 

தமிழ்க்கைல் ஔடவ நைராசன் கூறிய கருத்துகடைத் 

ததரிவிக்க விடைகிறேன்.  

 

முகப்பாக தவளியிைப்படும் எடுப்பு வரிகளில் 

இம்முடே பிடை றநர்ந்துள்ைது.  

“நல்வழி தவண்பாக்கள், 

கைவுள் வாழ்த்துைன், 

நாற்பத்து ஒன்று! 

நல்லறதார் வழிகாட்டும் 

உலகத்தமிழிதழ் நாற்பத்து ஒன்று!” 

என்று இருப்படதத் தவிர்த்து,தசன்ேமுடே  

தவளிவந்த 

“நன்தெறி தவண்பாக்கள் நாற்பது! 

ஒண்தணறி தசலுத்தும் உலகத்தமிழ் இதழ் நாற்பது!”  

மீைவும் இம்முடேயும் பதிவு தசய்திருக்கிறீர்கள். 

இம்மாதிரிப் பிடை ஏற்தகெறவ நிகழ்ந்தடதயும் 

நிடெவுப் படுத்துகிறேன்.  

 

உலகத்தமிழிதழ் – 16/09/2020-OK.1 – Final 

என்படததயல்லாம் எல்றலார் கண்களுக்கும் 

ததரியும்படி பதிப்பிக்க றவண்ைாம். 

 

ஆசிரியர் உடரயின் தடலப்பு ‘வங்கம் தந்த தங்கம்’ 

என்படதவிை ‘சத்திய சகாப்தம்-உண்டம ஊழியன்’ 

என்று நீங்கள் எழுதியிருக்க றவண்டும். 

 

அம்டமயார் தாராடவ அறிவுத்தாய் என்று பரிறவாடு 

அடைப்பது ஆசிரியர் றபதராளி வீரமணி அவர்களின் 

வைக்கம் என்று தங்கள் கட்டுடரயில் எழுதியிருக்க 

றவண்டும்.  
 

‘ஐம்புலன்’ என்னும் 

தடலப்டபக் காட்டிலும், 

‘ஐந்தின் வடகறய அறிவு!’ 

என்று எழுதியிருக்க 

றவண்டும். 

 

உலகத் தமிழ் இதழ் தமருகு 

குடலயாமல், 

ததாைர்பணியாக, 

வாரந்தவோமல் 

தவளியிடும் உங்கள் 

குழுடவப் பாராட்டுகிறேன்.  

 

 திரு. சுப்பிரமணியன், 

ஔவவயின் மருத்துவச் வசவிலியர். 

 

2. 16.09.2020நாளில் தவளிவந்த உலகத் 

தமிழ் இடணய இதழின் சிேப்பு 

பாராட்ைத்தக்கது.  

 

அட்டைப் பைக்கட்டுடரயில் தந்டத 

தபரியார், றபரறிஞர் அண்ணா 

ஆகிறயார் பற்றி ஆசிரியர் முடெவர் ந. அருள் 

வடித்திருக்கும் வரிகள் அடெத்தும் டவர வரிகறை.  

 

கரிசல் இலக்கியத் தந்டதடய மகிழ்ந்து 

றபாற்றுறவாம் என்ே குறிஞ்சிறவலன் 

படைத்திருக்கும் கட்டுடர அருடமயாக உள்ைது.  

 

"இலக்கியவுலகில் நாவல், குறுநாவல்,தநடுங்கடத, 

சிறுகடத, காவியம், கவிடத, நாைகம், கட்டுடரகள் 

எெ பல வடிவங்கடை நாம் இதுவடரயில் 

காண்கிறோம். படிக்கிறோம். இடவகடைத் தவிர 

தமிழ் தமாழி என்றில்டல, உலகில் மற்ே எந்த 

தமாழியிலாவது றவறு இலக்கிய வடிவங்கள் 

உள்ைெவா?என்று கி.ரா.றகட்ைதற்கு, "மடலயாை 

தமாழியில் எஸ். றக. தபாற்றேகாட் என்னும் புகழ் 

தபற்ே எழுத்தாைர் "நாவைகம் "என்னும் ஒரு 

புதுடமயாெ இலக்கிய வடிவத்டத 

அடமத்திருக்கிோர்.  

 

"பாரதப் புடையின் மக்கள் "என்னும் அந்த நாவைகம், 

நாவடலயும் நாைகத்டதயும் இடணத்து புது வடிவம் 

தபற்ேது...என்று கட்டுடரயாைர் குறிஞ்சிறவலன் 

அந்தக் கட்டுடரயில் ததரிவித்திருப்பது "இப்படியும் 

ஒரு புது வடிவிலாெ இலக்கியமா "எெ நம் கண்கடை 

விரிய டவத்திருக்கிேது. கட்டுடரயாைருக்கு நமது  

பாராட்டிடெ ததரிவிப்றபாறம.  

 

இந்த இதழில் நான் படித்ததில் எெக்கு றமலும்  

பிடித்த ஒன்டேச் தசால்ல றவண்டுதமன்ோல் கவிஞர் 

புதுயுகன் கட்டுடரயில் நிடேவாக அடமந்திருக்கும் 

கவிடதயாகும்.  

 

"தீப்தபட்டிடயத் திேந்றதன்,  

உள்றை அைவாய்,  

ஒன்ேன்றமல் ஒன்ோய்  

அடுக்கிடவக்கப்பட்டிருந்தெ  

சிறுவர், சிறுமி விரல்கள் ". 

இக்கவிடத வரிகளில்தான் எத்தடெ எத்தடெ 

குைந்டதத் ததாழிலாளிகளின் றவதடெகள் 

தவளிப்படுகிேது . 

 

கவிஞர் பேரா, வநல்வல. 
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3. Really amazing Arul. 

It is indeed a pleasure, reading your 

ulagathamizh Magazine. 

 

I am so happy to read Silappathi-

garam English rendering by Prof. 

S.A. Sankara Narayanan and his 

language is so rich and exuberant.  

While I read his translation and I 

underline the words and get to know 

the meaning from the dictionary. I am 

belittled to know how far I am not thorough in English.  

 

Everlasting tradition article is so tempting to read all as I de-

vote all my time singing Tamil devotional songs and proud to 

understand our Hinduism is a great tradition. Thanks to Mrs. 

Sita Chidambaram.  

 

 Mrs. Maanasa, Durba , South Africa 

 

4. ஐயா வணக்கம். 

 

 இன்டேய 16.9.2020 உலகத்தமிழ் இதழில் 

றபரறிஞர் அண்ணா குறித்த பதிவு சிேப்பு. 

 

 தந்டத தபரியார் அவர்களின் கருத்தியல்களில் 

ஊன்றிய தங்களின் தாத்தா  ரஷ்யா, இங்கர்சால் எெ உலகப் 

தபாதுவுடைடமடய நிடலநாட்டும் நாடுகள், மற்றும் 

தபாதுவுடைடமத் தடலவர்களின் தபயர்கடை  இட்டு 

அடைத்திருப்பது உணர்வுபூர்வமாக இருந்தது.  

நூற்ோண்டை எட்டும் கரிசல் இலக்கியத்தின் தந்டத,  

கி.ராஜநாராயணன் 

 

 அவர்கள் தமாழிதபயர்ப்பு குறித்து திடசதயட்டும் 

ஆசிரியர் குறிஞ்சி றவலன் ஐயா அவர்களிைம் றகட்ைது 

படைப்பாைருக்றக உரிய ஆதங்கம்.  

வட்ைார தமாழி படைப்புகடையும் மிகச் சிேந்த முடேயில் 

தமாழிதபயர்க்கமுடியும் என்பதற்குக் கதவு,  

றகாபல்லபுரத்து மக்கள் கடதகறை சான்று.  பல்றவறு 

தகவல்கடைத் தாங்கி வரும் உலகத் தமிழ் உலகதமல்லாம் 

மின்னிக்தகாண்டிருக்கிேது. 

முவனவர் சுபலாச்சனா 

உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 

 

 

5. ஐயாடவயும் அண்ணாடவயும் பற்றிய 

அட்டைப்பைக் கட்டுடர அருடம  

பாராட்டி மகிழ்கிறேன். 

 

முவனவர் மு.கண்ணன் 

ேதிப்ோசிரியர் 

அகரமுதலித் துவை 

6. உலகத் தமிழ் மின்னிதழ் மிகச் சிேப்பாக அடமந்துள்ைது. 

 

 குேளின் இரு வரிகடையும் தபரியாருக்கும் 

றபரறிஞருக்கும் அடைதமாழியாக்கியது அருடமயிலும் 

அருடம.  இரட்டைக் குைல் துப்பாக்கி எனும் தடலயங்கம் 

தடலப்டபப் றபாலறவ அந்த மாமனிதர்களின் 

மாட்சிடமகடை விைக்குவதாக சிேப்பாக இருந்தது. 

 

 தங்கள் தாத்தா தங்கள் அருடம அன்டெடய இங்கர்சால் 

எெ அடைக்குமாறு கூறிய தசய்தி, தங்கள் சிேப்புமிகு 

குடும்பத்தின்  சான்ோண்டம குறித்து சிலிர்ப்பூட்டியது.   

மற்றும், கவிஞன் யார் என்பதற்கு மா கவியின் விைக்கம் 

மெடத விட்ைகலாது. 

 

 றதன்துளிகள் தத்துவச் 

சுடவயுைன் திகழ்ந்தெ. பிரான்சு 

நாட்டில் தமிழ் வைர்ச்சிச் 

தசயல்பாடுகள் தபருமிதம் 

அளிக்கும் வண்ணம் உள்ைெ. 

 

 தங்கள் அருடமத் தாத்தாவின் 

சிேப்பாெ கட்டுடரயில் 

அருட்பா மருட்பா விைக்கம் 

மிக எளிடமயாகப் புரிதடல 

அளித்தது.  குைந்டத இலக்கியம் 

கட்டுடர சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் டவத்தது.  கரிசல் காட்டு 

எழுத்து றமடத கி.ரா.குறித்த கட்டுடர அருடம.  பிே 

படைப்புகளும் எப்றபாதும் றபால சிேப்பாக இருந்தெ.  

 திரு துவர  தனோலன் 

 

7. தசன்டெ YMCA திைலில் படைய  மகிழுந்துகள் 

காட்சியில் அவற்டேப் பாதுகாக்கும் பண்பிடெக் கண்டு 

பாராட்டியுள்றைன். தபங்களூரிலும் அது றபான்ே காட்சி 

நடைதபறுகிேது. பைடமடயப் பற்றி புதிய பார்டவயில் 

நல்ல கட்டுடர!  திரு. கிருஷ்ணன், பகாவவ   

 

8. படைய  மகிழுந்துகள் கட்டுடரடய படித்ததும் எெது 

தந்டத டவத்திருந்த அம்பாசிைர் கார் நிடெவுக்கு வந்தது. 

நன்றி. சிேந்த கட்டுடர.  

சத்தியமூர்த்தி வசன்வன.  

 

9. "The new world"என்று அடைக்கப்படும் அதமரிக்காவில் 

படைய மகிழ்வுந்துக்குள்ை மதிப்பிடெ அறியும்றபாது 

வியப்பும் திடகப்பும் ஏற்படுகிேது.இராட்டை-காந்திஜி-

தென்றிறபார்டு கடிதம்- வரலாற்று நிகழ்வும் 

அறியத்தக்கது..  

திருமதி. வசந்தாமவர, ேம்மல், வசன்வன   

 

10. "Owning such vintage cars is in itself a destination. 

"  சுடவயாெ கட்டுடரக்கு அருடமயாெ முடிவு!   

திருமதி. சரஸ்வதி, வசன்வன 
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அங்கிங்மகைாதபடி இங்கிலாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  “வீரமொகப் லபொரிட்டு உங்கள் உயிர்கலளப் 

பொதுகொத்துக் சகொள்ளுங்கள்! அப்புறம்… .நீங்கள் 

இப்லபொது விடுதலை அலைந்து விட்டீர்கள்!” 

  “லபொகிற லபொக்கில் இப்படிச் ச ொல்ைிச் ச ன்ற 

ஆங்கிலையர் யொர்” எனக் லகட்ைது தகவல் பிறவி. 

  “இலதச் ச ொன்னது ஆங்கிலையர் அல்ை, 

அவர்கலள அடிலம ச ய்தவர்! கிட்ைத்தட்ை 

நொனூறு ஆண்டுகளொக இங்கிைொந்லத 

உலரொமர்கள் ஆண்ைனர். உலரொம அர ர் 

ஓலனொரிசு விட்டுச் ச ல்லும் லபொது ச ொன்ன 

வரிகள் இலவ. ‘நீங்கள்  வொைொகலவ இல்லை. 

எங்களுக்கு இங்லக இருப்பதில் ஆர்வம் இல்லை’ 

என்றனரொம் பொண்டிய நட்பு சகொண்டிருந்த 

உலரொமர்கள்” என்லறன். 

  “பொண்டிய மன்னன் ஒருவன் உலரொம அர ரின் 

விருந்தொளியொக இங்கிைொந்திற்கு லபருைொ 

ச ன்று திருக்குறலளப் பற்றிச் ச ொல்ைிய 

ஆதொரம் இைண்ைன் சதருக்களின் அடியிைி 

ருந்து கிலைத்தது!” 

  “என்ன, அப்படியொ?!” 

“இருக்கைொம், சதரியொது. இருக்குமொ? ஆனொல் 

அப்படி ஒரு நொவல் எழுத விருப்பம்!” என்றொள் 

 ொர்ல்சு டிக்கன்ல  லபட்டி கண்ை மகத்துவத்தில், 

இைக்கியம். 

   

எங்கலள நிறுத்தியது ஊர்ச்சுற்றல். “லத  

இயல்பு வளர்கிற கலத இது. இங்கிருந்து 

ஆரம்பித்த ஆங்கிலையம் [Britishness] தன்லன 

தனித்துவப்படுத்தி முன்லனறி உைலக 

ஆண்ைது!” 

  ஊர்ச்சுற்றைின் வழிகொட்டுதலுக்கு வழக்கம் 

லபொை ஆட்பட்லைொம் நொங்கள். விக்லைொரிய 

இங்கிைொந்து கண் முன் திறந்தது. 

  “தகுதியொன கனவொனின் பிள்லளக்கு 

பள்ளிகளில் இைம்.  தகுதி இல்லைசயனில் 

அந்த  இைம் தகுதி மிகுந்த ஒரு ஏலழயின் 

மகனுக்குச்  ச ல்ைட்டும்” 

  பிரபு ஒருவர் மன்றத்திலை இப்படி 

முழங்குகிறொர்.  

  இந்தக் சகொள்லககலளொடு  இயங்கிய  

உயர்தர  பள்ளிகள்  இந்தக்  கொைத்தில்  சபருகு 

கின்றன [கிரொமர் பள்ளிகள்] .  இன்றுவலர  

இயங்குகின்றன.   

  “இைண்ைலனயும், விக்லைொரிய இங்கிைொந் 

லதயும் நமக்கு துல்ைியமொக கொட்டியதில் 

கற்பலனயியல் கவிஞர்கலள  லபொை  

 ொர்ல்சு டிக்கன்சுக்கும் முதைிைம் உண்டு. 

ஆனொல் ைண்ைனின் ஏழ்லமலய,  வலயொதி 

கத்லத, இறுக்கத்லதயும் யதொர்த்த நிலையில் 

கொட்டியதில் இவரும்  நொனும்  ஒன்று.  

உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   

மளறகவ அறியோ  ஞோயிறு, உச்ெிளய செருங்குகிறது! 
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என்ன ஒன்று, ‘மருளுற்ற ஜூட்’ [Jude the Ob-
scure] எழுதியதற்கொக என்லன உட்கொர லவத்து 
விட்ைொர்கள்.”  

  ஆங்கிை நொவைொ ிரியர்  தொமசு  ஆர்டி 
அங்கைொய்கிறொர். அவலரயும் கைக்கிலறொம்.  

  “ ொர்ல்சு டிக்கன்சு வொழ்ந்த ‘ த்தம்’ நகரின் 
துலறமுகத்தருலக ‘ ொர்ல்சு டிக்கன்சு  உைகம்’  
என்ற கொட் ியகம் இருக்கிறது ... அதொவது 
இருந்தது. அதனொசைன்ன. நொன் எதற்கு 
இருக்கிலறன்? வொருங்கள்!”  ஊர்ச்சுற்றல் 

கொண்பித்தது. 

[இந்த அருங்கொட் ியகத்லத நொன்கு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மூடிவிட்ைனர். ஓடியன் 

திலரயரங்குகளுைன் லபொட்டியிை முடியவில் 

லையொம். இைக்கியம்  ீற்றம் விட்டு 

அலமதியலைய அரும்பொடு பட்ைொள்!] 

  கொட் ிலயக் கண்டு மிரண்டு லபொலனொம். 

மூன்று தளங்கள். கீழ் தளம், ஏலழகள் தளம். 

சதருக்கள், கலைகள்,  ின்னங்கள் என்று 

அப்பட்ைமொக விக்லைொரிய ஏலழ இங்கிைொந்லத 

கட்ைலமத்திருந்தொர்கள். மத்தியத் தளத்தில், 

மத்திய வர்க்க வொழ்க்லக. மூன்றொம் தளத்தில் 

லமட்டுக்குடி மக்களின்  ின்னங்கள். எல்ைொம் 

சமழுகு சபொம்லமகளொக, கலைகளொக திலரப்பை 

கலையலமப்லபப் லபொை அலமத்திருந்தொர்கள். 

டிக்கன் ின் கலத மொந்தர்களின் சபொம்லமகளும், 

கொட் ிகளும், வருணலனகளும் [கியூரியொ ிட்டி 

ஷொப் முதைொனலவ] இருந்தன. இரவு 

இைண்ைனின் பைகு பயணம் லவறு இருந்தது.    

“‘இரு நகரங்களின் கலத’ (Tale of Two Cities) 
என்ற நொவைிலை இருட்டுத் தனிச் ிலறயில் அ
லைக்கப்பட்ை மனிதன் ஒருவனின் மனநிலை, 
நூல் பிரிவலதப் லபொை இலழ இலழயொக பிறழ்வுக
ளுக்கு ஆட்பட்டு முழு உன்மத்தத்லத               
அலைவலத எழுதியிருப்பொர்.    பொத்திரங்களிலும்,  
கொட் ிகளிலும் பரவி விரவிக் கிைக்கும்  
இந்த விவரலணயும்,   நுணுக்கமும்  ொர்ல்சு 
டிக்கன் ின் லமலதலமக்குச்  ொன்றுகள்” 
என்லறன்.   
 

 

 அங்லக பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் 

ஒவ்சவொன்லறயும் இப்படி விளக்கினொர்கள். 

  “உண்லம ஊர்திலய சுவொர ிய எரிவொயு 
சகொண்டு ஓட்டி  வருபவர்  இவர். 
உபலத ம் இல்ைொமல் உணரச் ச ய்கிறவர்”.  

  “வழிபொடு லவலளகளில் ச ொல்கிற  ொமிக் 
கலத லபொன்ற ஒன்லற எடுத்து இறப்பில்ைொத 
ஒரு புதினத்லத ச ய்ய இயலுமொ? ‘கிறித்துமசு 
மகிழ்ச் ிப் பொைல்’ [‘A Christmas Carol’]  எழுத 
இைண்ைனின் இரவுத் சதருக்களில் சுற்றித் 
திரிந்லதன் என்றொர் அவர்”. 

  “என்ன இவ்வளவு புகழ்கிறொர்கள்!”  என்றது 

ஊர்ச்சுற்றல் “தகும்! நொமும் நமது நல்ை 
பலைப்பொளிகலள சகொண்ைொைைொலம! பிரஞ்சு 
புரட் ிலய, கில்ைட்டின் தண்ைலனலய 
‘இரு நகரங்களின் கலத’ என்ற  நொவைில் 
எழுதியிருப்பொலர!  

அதில்  வரும் ‘ஒலர  ொயல் சகொண்ை இரு மனிதர்
களின் ஆள்மொறொட்ைம்’ என்ற அந்த இலழலயத் 
தழுவி எத்தலன கலதகள், 
திலரப்பைங்கள்  தமிழில் வந்திருக்கின்றன என 
பட்டியைிட்ைொல்  இந்த  இதழில்  பக்கங்கள்       
மிஞ் ொது” என்லறன்.  

  “ஆனொல் ஒன்று! நசுக்கப்பட்ை 

பிரித்தொனிய  குழந்லத  சதொழிைொளர்களின்    

பொல் கருலண சபொழிந்து லதவ முகம்   கொட்டினொர்  

 ொர்ல்சு டிக்கன்சு. 

 

  உைகின்  ஆகச் ிறந்த  கலத ச ொல் 

ைியொன அவர்,  ிப்பொய் கைவரத்திற்கு பின், 

நசுக்கப்பட்ை கொைனியத் லத த்தவரின், இந்தி 

யரின் வொழ்க்லகலயப் பற்றி யும்  லப ியிருக் 

கிறொர்.  ஆனொல் அதில்      லதவ முகம் இல்லை.

அதற்கு மொறொன முகம்    இருக்கிறது என்பலத 

உண்லம” என்று  வியப்லப ஊட்டினொள்  

இைக்கியம். 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   
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சரக்கு மற்றும் பசனவ வரி ! 

ஆங்கிலம் - தமிழ் (அகரோதி) 

 

 

 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

570 

571 

572 

32 



28 

 

உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   

ம
த

ோ
ட

ர
பு

க்
கு

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

ulagathamizh.blogspot.com ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 


