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மகாகவி பாரதியார் நூற்றாண்டு நினைவு விழா ! 
மாண்புமிகு அனமச்சர் உனர - 12.09.2020 

திரு.ே.ொண்டியராென் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  கவிதை எழுதுபவன் கவியன்று. 

கவிதையய வாழ்க்தகயாக உதையயான், 

வாழ்க்தகயய கவிதையாகச் செய்யைான், 

அவயே கவி      - பாரைியார். 

  ைமிழகத்ைின் ைன்ேிகரற்ற ைேித்துவம் 

பாரைியார். ைமிழின் சபருதமதய 

உலகறியச் செய்வைற்காகத் ைமிழ்த் ைாய் 

ஈன்சறடுத்ை ைவப்புைல்வன், கம்பேின் 

வழித்யைான்றலாக, ைமிழிேத்ைிற்காே 

உணர்ச்ெிப்சபருக்காக, கற்பதேத்ைிறன் 

மிக்க, அழகுக்கதல சபாருந்ைிய, ரெதே 

யபான்ற ெிறந்ை கவித்துவ அம்ெங்கள் 

நிரம்பப் சபற்ற பல்ைிறக்கவி நம் 

மகாகவியாே புரட்ெிக்கவி! அவர்ைம் 

இந்நூற்றாண்டு நிதேவு விழாவில் 
பங்யகற்பைில் நாம் சபருதம சகாள்யவாம்! 

  புரட்ெிக்கவி எனும் யபாைிேியல, 

அவர்ைம் யைாற்றத்தைக் காண்தகயியல, 

எண்ணுதகயியல புரட்ெி சைறிக்கும் நம் 

மேத்ைிலும். அத்ைதகய ஈர்ப்பும் 

இேிதமயும் ஒருங்யக சகாண்ை கவி, 
யைடிச் யொறு நிைந் ைின்று நான் வீழ்யவ 

சேன்று நிதேத்ைாயயா? என்ற மீதெக் 

கவிஞன் பாரைியின் பாைல்கள் உணர்ச்ெிப் 

சபருக்கால் காட்டுத்ைீயாய் சுைந்ைிரக் 

கேலாய் ைமிழ்நாட்தை வீறுசகாண்டு 

எழுந்து நிற்கச் செய்ைது.  

அக்கிேிக் குஞ்சொன்று கண்யைன்-அதை 

ஆங்சகாரு காட்டியலார் சபாந்ைிதை தவத்யைன்; 

சவந்து ைணிந்ைது காடு;-ைழல் 

வீரத்ைில் குஞ்சென்றும் மூப்சபன்றும் உண்யைா? 

ைத்ைரிகிை ைத்ைரிகிை ைித்யைாம்   

 

இப்பாைல் எவதரயும் வீறுசகாள்ளச் 

செய்யாைிருந்ைால் வியப்யப! 
 

 

 புரட்ெியுைன், விடுைதலக்கு முன்யப, 

உள்நாட்டிலும், வங்கத்ைில் ஓடிவரும் நீரின் 

மிதகயால் தமயத்து நாடுகளில் பயிர் 

செய்யும் நைிநீர் இதணப்புத் ைிட்ைத்தைக் 

கேவு கண்ை முற்யபாக்கு தமந்ைதே 

என்சேன்பது? 
 

  புரட்ெி கவிஞேிைமிருந்து அன்தபயும் 

காைதலயும் எைிர்பார்ப்பது வாளின் 

நுேியில் பூப்பறிக்கும் முயற்ெியாகும். 

அன்தேத்ைமிழ் ஈன்சறடுத்ை பாரைிக்கவி 

அதையும் சபாய்யாக்கி, ைான் சமச்ெத்ைகு 

காைலோகவும், பாெமிகு ைந்தை 

என்பதையும் எப்யபாதும் கருத்ைில் 

தவத்ைிருந்ைார்.  

 

வளரும்... 

41 
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  யமோள் குடியரசுத் ைதலவர் மாண்புமிகு பிரணாப் முகர்ஜி சென்ற ஆகத்து மாைம் 31ஆம் 
யைைி நம்தம விட்டுப் பிரிந்ைார். நமது நாட்டில் அதமைியும் அனுபவமும் நிதறந்ை ைதலவர்களில் 
ஒருவதர பாரையைெம் இழந்ைது. நாட்டின் பைின்மூன்றாவது முைல் 
குடிமகோக இருந்ை பிரணாப் 2012 முைல் 2017வதர குடியரசுத் ைதலவர் 

பைவியில் இருந்து ஓய்வு சபற்றார். 1935இல் வங்காளத்ைில் மிராட்டி நகரில் 
பிறந்து, சகால்கத்ைாவில் வரலாறு மற்றும் அரெியல் ெட்ைமும் படித்ைவர். 
1963இல் ஆெிரியராகப் பணிபுரிந்து வந்ையபாது பத்ைிரிக்தகத் துதறயிலும் 
ஆர்வத்துைனும் பணிபுரிந்ைார். 1969இல் முைன் முதறயாக அரெியலில் கால் 
பைித்ைது மக்கள் யமலதவ உறுப்பிேராக காங்கிரஸ் கட்ெியிேரால் 
யைர்ந்சைடுக்கப்பட்ை சபாழுதுைான் முன்ோள் பிரைமர் இந்ைிரா காந்ைியின் 
சநருங்கிய நண்பராக இருந்ை அவர், 1966 முைல் பல்யவறு அரசுப் 
சபாறுப்புகளில் இருந்து வந்ைார். இரண்டு முதற மத்ைிய வருவாய்த் துதற 

அதமச்ெராக இருந்ைவர்.  
 
  முன்ோள் பிரைமர்கள் இந்ைிரா காந்ைி, நரெிம்மராவ், மன்யமாகன் ெிங் ஆகிய மூவர் காலத்ைிலும் 
முக்கியப் சபாறுப்புகளிலும் அதமச்ெராக இருந்ைவர். 1982இல் நிைியதமச்ெர் சபாறுப்தப 
நிர்வகித்ை சபாழுது, 1983- 84 களில் நிலவிய நிைி சநருக்கடிதய மிகவும் ொமர்த்ைியமாகவும் 
அறிவுபூர்வமாகவும் ெமாளித்து வந்ைார். இந்ைியப் சபாருளாைாரம், உள்கட்ைதமப்பு, நிர்வாகம் 
பற்றிய அவர் நூல்கள் மிகவும் ஆழமும் செறிவுதையைாகவும் இருந்ைே.  2006 முைல் 2009 
வதர சவளியுறவுத் துதற அதமச்ெராக இருந்ை சபாழுதுைான், உலக அளவில் நைந்ை 

பன்ோட்டு மாநாடுகளில் பங்கு சபற்று இந்ைியாவின் இதறயாண்தமதய உற்றுயநாக்கிப் பார்க்க 
தவத்ைவர்.  
 
  நிர்வாகத்ைிற்கும் இந்ைிய சவளியுறவுக் சகாள்தககளுக்கும் பல்யவறு பரிசுகதளயும் 
பாராட்டுகதளயும் சபற்றார். 2008இல் இந்ைிய அரசு அவருக்கு பத்ம விபூஷன் அளித்து 
சபருதமப்படுத்ைியது. பின்ேர், உயரிய விருைாே பாரை ரத்ோவும் சபற்றார். அவர் எழுைிய 
புத்ைகங்கள் 1980 முைல் 2012 வதர உள்ள இந்ைிய அரெியல் ெரித்ைிரத்ைில் ெத்ைிய 
ெகாப்ைங்களாக இருப்பதவ எே அறிஞர்கள் பாராட்டியுள்ளேர். மைச்ொர்பின்தமயும், 

ெகிப்புத்ைன்தமயும் இந்ைியக் கலாச்ொரத்ைின் கண்கள் எே எழுைியும் யபெியும் வந்ைார். “நான் 
நம்ப முடியாை சநடும் பாதையில் மாற்றங்கதளயும் ைிருப்பங்கதளயும் அனுபவமாக அறிந்ைவன். 
வங்காளத்ைின் ெிறிய விளக்கு ஒளியாய் இருந்து, ைில்லியின் மாசபரும் மாளிதகச் ெரவிளக்காக 
வளர்ந்ைதுைான் என் அரெியல் பாதை” எேக் கூறுவார். ைன் 85ஆவது வயைில் 
மருத்துவமதேயில் உைல் நலம் குன்றி இருந்ைவர், மூதளயில் ஏற்பட்ை இரத்ைக் கெிவு 
யநாயிோல் மரணமதைந்ைார். ெிறந்ை பண்பாளராகவும், சபாருளியல், சவளியுறவுத்துதற, 
நிைித்துதற ைதலதமப் சபாறுப்பாளராகவும் இருந்ை அரெியல் அறிஞர் பிரணாப்பின் நிதேவு, 
வருங்கால அரெியல் ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும். 

ஆசிரியர் உனர ! 

வங்ேம் தந்த தங்ேம்! 
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ஆங்கில வாணி !   

தவத்திரு விபுலாைந்த அடிேள் 

  நன்றியறிைல் காரணமாக பிராஞ்ெியர்  

சநப்யபாலியதேச் ெக்கரவர்த்ைியாக்கிச் 

ெிங்காெேத்ைில் இருத்ைிேர். இந் 

நிகழ்ச்ெிகள் ஆங்கில நாட்டுக் கவிவா 

ணரது காப்பியங்களியல, ஒரு புத்துணர்ச்ெி 

ைந்து காணப்படுகின்றே. பிராஞ்ெிய 

நாட்டில் எழுந்ை “விடுைதல, ெமத்துவம், 

ெயகாைரத்துவம்” என்னும் ஒலியாேது 

எவ்விைத்தும் பரவியது. 

 கவிஞர் சஷல்லி துன்புற்யறாருக் 

கிரங்கும் தூய உள்ளம் வாய்ந்ை கவி. 

கலாொதலயிற் படிக்கின்ற காலத்ைியல, 

இவர் பூவுலகத்துக் சகாடுங்யகால் மன்ேர் 

கதளயும், ஏதழ கதள வருத்தும் பிரப்புக் 

கதளயும், மன்ேருக்கும் பிரபுகளுக்குஞ் 

ொர்பாக வானுலகத்ைியலயிருந்து அரொ 

ளும் சைய்வ த்தையும் ஒருங்கு தவயத் 

சைாைங்கிோர். எங்கும் பரந்து உயிர்க் 

குயிராக விளங்கும் கருதணக் கைலாகிய 

சமய்க்கைவுளிைத்ைியல நிதறந்ை பக்ைி 

யுள்ள செல்லியின் உள்ளக்கருத்தை 

யறியாை மக்கள் அவர் சைய்வத்தை 

இகழுகிறார் எேக் குற்றஞ் ொட்டிக் கலா 

ொதலயிலிருந்து துரத்ைிய யைாைதமயாது, 

அவரது குழந்தைதயத் ைானும் அவர் 

வளர்த்ைல் கூைாசைேக் கூறித் ைந்தையிை 

மிருந்து தமந்ைதேப் பிரித்ைார்கள்.  

  இத்ைதகய நிகழ்ச்ெிகளிோயல 

கவிஞருள்ளம் சபரிதும் அல்லலுற்றது. 

இவரது கவிதை விண்ணுலகத்தை 

மண்ணுலகத்ைியல காட்டும் யபரழகு 

வாய்ந்ைது. நிலவின் ஒளியும் விண் 

மீன்களின் வேப்பும், இதெயின் 

சமன்ேீர்தமயும், குழந்தையின் மழதலயும், 

சமல்லி நல்லாரது தூய அன்பும், 

யமகர்களின் வேப்பும், செஞ்சுைர்ப்பரிைியின் 

யைாற்றமும் மதறவும் இவரது கவிதையிற் 

படிைலிோயல புைிய நலம் சபற்றுத்  

ைிகழ்கின்றே.  

 

  யாழ் நரம்பிேிதெயயாடு இன்ேிதெக் 

கீைம் பாடிய ஒரு மைவரதல யநாக்கிப் 

பின்வருமாறு கூறுகிறார். 

 வளர்வான் மைியி சேளிக்கிரணம் 

  வயங்கி, சமல்சலன் றியங்கியபின், 
 குளிர்வான் மீேின் கைிர்படிந்ை 

  சகாள்தக சயன்ேக் கூறுவயமா? 

 

 சைளியா மழதல அணங்யக! நின் 

  யைோர் கிளவி இதெயமிழ்ைம் 

 அளியநர் விரல்யெர் யாழ்நரம்பிற்(கு) 

  ஆவி யாகும் மாண்பிதேயய. 

 

 

வளரும்... 
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ஆெிரியர் ெகுதி 
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மகோள்சள விரும்தபல் 

Do not plunder 

 ال تنهب

勿偷竊 

ക ൊള്ളയടിക്കരുത്  

लूटमार की चाह न करें | 
పరుల సొ మ్మును ద ొంగలొంచడానికి ఆశపడకు  

ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸೊತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸನವದಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಬೇಳಬೇಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೊಡಿ 

 

சீன மிசிரம் யவனரகம் - இன்னும் 

தேசம் பலவும் புகழ்வசீிக் - கலல 

ஞானம் பலைத் தோழில் வாணிபமும் - மிக 

நன்று வளர்த்ே ேமிழ்நாடு ! 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 
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அட்னடப்படக் கட்டுனர!  

முகைவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

  ைந்தை சபரியாரும், யபரறிஞர் அண்ணாவும் பிறந்ை மாைம் செப்ைம்பர் மாைம்.  

ைன் வாய்ச் சொற்களாலும் எழுத்துக்களாலும் ைமிழகத்ைின் ெிந்ைதே நலத்தையய மாற்றிய யபரறிஞர் 

அண்ணாவின் 112ஆம் பிறந்ை நாதள எண்ணி நாம் சபருமிைம் அதைகியறாம்.  

 

  அண்ணா கண்ை கேவுகள் பாைியும் முடியவில்தல. மீைியும் முடிந்ைால்ைான் ைமிழ் யமைிேி 

உயரும் !. 

  எந்ைசவாரு ஓதெயும் எவர் காைிலும் விழாமல் ஆட்ெிக்கு வந்ைதும் ைமிழக அரசு என்றும், 

வாய்தமயய சவல்லும் என்றும் சபாறித்ை ெங்க இலக்கியச் ொர்பும் ,ைிருக்குறள் ெீர்தமயும் அவர் வாய் 

ைிறந்ைால் வந்துவிழுந்ை உண்தம ஒளிவீசும் சொற்களாக ஒவ்சவாரு கணமும் ைமிழர் வாழ்தவத் 

ைிருத்ை முற்பட்ைே.  

"சைாழும்யபாதும்  

அறிதவயய சைாழுைார்  

விழும்யபாதும்  

விதைதயப்யபால் விழுந்ைார் 

எழும்யபாயைா  

இளங்கைிர்யபால எழுந்ைார்.  

ஏன்,  

அழும்யபாதும்  

கார்மதழயபால் அழுைார் "  

 

என்ற கவிக்யகாவின் மாணிக்க வரிகதளவிை யபரறிஞர் அண்ணாவுக்கு காணிக்தகயாக 

எவற்தறக்கூற முடியும் ?.  

  வாய்ச்சொற்களாலும், தம எழுத்துக்களாலும் சவல்யவாம் என்று காட்டிய வதகயியலயய 

வாய்தமயய சவல்லும் என்று சபாறித்ைதும் நீயய எங்கள் அருதம அண்ணா ! 

  வைவர் ஆைிக்க வண்ைவாளங்கள் ைண்ைவாளம் ஏறிைச் செங்குருைி சபருக்கும் தபந்ைமிழர் 

பதையின் முைல் யபார்முரொம் ைிராவிை நாடு இைழின் ஆெிரியர், குழந்தை ைன் ைாய்க்கு ைமிழ்நாடு 

என்று சபயர் சூட்டிய மாமேிைர். 

  யபரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் `யபொ நாசளல்லாம் பிறவா நாயள` எேக்கருைி, நாசளல்லாம் 

யபெிவந்ைவர். நாசைல்லாம் யபெி வந்ைவர், ஏறத்ைாழ 1937 முைல் 1968 வதர முப்பது 

ஆண்டுகளுக்கு யமலாகத் ைமிழகத்து யமதைகளில் வீெிய சமல்லிய பூங்காற்றாக, ெீறிசயழும் 

புயலாக வீெி, ஈடிதணயற்ற யபச்ொளராக ஒளிர்ந்ைார். 

தந்கத பெரியார் -  கெரறிஞர் அண்ணா  
இரட்கடக்குழல் துப்ொக்ேி  
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  இதணயற்ற யமதைப்யபச்ொல்,ெீரிளதமத்ைிறன் குன்றா எழுத்ைால் நாைாள வந்ை 

ஒப்பற்றத்ைதலவர் யபரறிஞர் அண்ணா.  வாய்ப்புக்கள் குதறந்ை குடும்பத்ைில் பிறந்து வாயுதர 

ஒன்றாயலயய வாழ்ந்து அரெியலில் ைதலதமப் சபற்ற யபரறிஞர் அண்ணா ைன் வாழ்நாள் முழுவதும் 

யமலும் ைன்தே வளர்த்துக்சகாள்ள முடியவில்தலயய என்ற ஏக்கத்ைியலயய இருந்ைார் . 

  அந்ைக் காலத்து எம்.ஏ .,பட்ைைாரி ைமிழிலும் ஆங்கிலத்ைிலும் சுதவயயாடும், 

அடுக்குசமாழிகயளாடும் மணிக்கணக்காக மக்கள் மேம் ஈர்க்கப் படும் படி உதரயாற்றிய 

சொற்சபாழிவாளர்.  ைந்தை சபரியாதரப் யபாலயவ புராண இைிகாெங்கதள ஆழ்ந்து கற்றவர். ைந்தை 

சபரியார் "ெித்ைிரபுத்ைிரன்" என்று புதேப்சபயர் சூட்டிக் சகாண்ைதுயபால் ைேக்கு"பரைன்' என்ற 

புதேப்சபயர் சூட்டிக் சகாண்ைவர் யபரறிஞர் அண்ணா. 

  ைந்தை சபரியாரின் குடியரசு இைழின் துதண ஆெிரியராகவும் அவரது உைவியாளராகவும் 

சவளிமாநிலங்களில் உதரயாற்றிய யபாது அவரது சமாழிசபயர்ப்பாளராகவும் பணியாற்றி பாைம் 

சபற்றவர். அயை யநரத்ைில் ைேது யபச்ொற்றலால் ஆயிரக்கணக்காே இதளஞர்கதள கவர்ந்ைவர் 

மாமேிைர் யபரறிஞர் அண்ணா . விதல உயர்ந்ை ஆங்கில நூல்கள் பற்றி ைந்தை சபரியாரிைம் 

அண்ணா சொல்லும்யபாது இரண்டு பிரைிகள் வாங்கி  சென்தேயில் ஒன்றும் ஈயராட்டில் ஒன்றும் 

தவக்கச் சொன்ோராம் ைந்தை சபரியார்.  

  ைந்தை சபரியாதர எைிர்த்து ைேியாக ஒரு இயக்கம் அதுவும் அரெியல் கட்ெியாக ஆோலும் " நம் 

ைதலவர் சபரியார் ைான் என்று " அறிவித்து அைில் இறுைி வதர உறுைியாக இருந்ைார் யபரறிஞர் 

அண்ணா.   

  காலங் காலமாகப் படிந்ைிருந்ை காரிருதள மூதல முடுக்கு, இண்டு இடுக்குகளில் ஒளிந்ைிருந்ை 

நச்சுப் பூச்சுகதளத் ைன்ேந் ைேியாக நின்று ைள்ளாடிய பருவத்ைிலும் ைடுமாறாமல் அழித்சைாழித்ை 

ஆற்றலின்  முழு வடிவம் ைான் சபரியாரின் 142ஆம் பிறந்ை நாதள நாம் சபருமிைமாக எண்ணி 

சகாண்ைாடுகியறாம் . 

  ைந்தை சபரியார் இல்லாமல் இருந்ைிருந்ைால் எத்ைதேப் சபருங் சகாடுதம ஏற்பட்டிருக்கும் . ைம் 

ைந்தை, ைாய்க்கு வாய்க்காை வாய்ப்பும் வாழ்வும் ைங்களுக்குக் கிதைத்ைதை இன்தறய இதளஞர்கள் 

எண்ணிப் பார்த்ைால் எத்ைதகய யபராற்றல் சகாண்ை பகுத்ைறிவுப் பகலவோல் இந்ை விடிவு நமக்கு 

வாய்த்ைது எே எண்ணிக் கண் கலங்குவார்கள். 

சபரியார் புரட்ெிப் சபருங்கேல்,  

ைன்மாேம் சபாங்கிய கைல் ! . 

ெீர்ைிருத்ை விதையூன்றி,  

அறுவதைதய நாம் காண  

தவத்ை வான் புேல் ! 
 

  ைந்தை சபரியார் இல்லாதுயபாோல், இந்ை நாடு இருண்டு மே இருளால் மக்கள் மருண்டு 

சைாதலந்து யபாயிருப்பார்கள். காரிருள் அகத்ைில் நல்ல கைிசராளியாகத் யைான்றி யவண்ைாை ொைி, 

மூை வழக்கத்தை இடித்துத் ைகர்த்ை ஈடில்லாை ைந்தை நீ !.  முடியாை செயதலயும்கூை, முடியும் எே 

ஊக்கம் ைந்து எைிர்காலம் விடியும் எே இேமாேத்தை எழுப்பிய ஈைற்ற ைதலவர்.  ொன் ஏறிோல் 

முழம் ெறுக்கும், முைமாேவர்களுக்கு உன் யைாள்கள்ைான் இரும்புப் பிடியாக இருந்ைே.  
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  மண்டும் மைங்கள் அண்ைாை சநருப்பு அயலாை எைிர்ப்புக்கு அதணயாக விளக்கு   
பாரைியார் மதறவின் யபாது இடுகாட்டிற்கு வந்ைிருந்ை 13 யபரில் சபரியார் ஈ.யவ.ரா. அவர்களும் ஒருவர். 
சுயரந்ைிரநாத் ஆரியாவும் சபரியாரும் நீண்ையநரம் அங்யக இருந்ைைாகவும் ஒடுக்கப்பட்யைாருக்காகப் 
பாரைியார் எழுப்பிய உரிதமக்கேல் யபரியக்கமாக உருவாக்யவண்டுசமேத் ைிட்ைமிட்ைைாகவும் என் 
ெிற்றப்பா ஒளதவ ஞாேெம்பந்ைன் கூறியதை யபராெிரியர் மதறமதல இலக்குவோர் முகநூலில் பைிவு 
செய்துள்ளார் .. 
 

  ைந்தை சபரியார் ஒரு முதற அயலூரில் இருந்ைார்.  சென்தேக்கு ைம் இல்லத்ைிற்கு ைிரும்பிவிைலாம் 
என்றார்கள். புறப்பைத்ையாராே சபரியார் நாதள ைீபாவளி,அைற்காக ஊருக்கு வந்யைன் என்று ஊர் 
யபசும். காதெ கரியாக்கத் சைரிந்ை கயபாைிகளுக்கு நான் ைீபாவளிக்கு வந்ைிருக்கியறன் என்று 
எழுதுவைற்கு எவ்வளவு யநரம் பிடிக்கும் என்றார் !  

  இரண்டு தககதள ஒட்டிக்கும்பிடுகியறாம் என்றால் வழிபாடு என்பது சபாருள். தககதள 
கட்டியிருக்கியறாம் என்றால் பணிவாக இருக்கியறாம் என்பது சபாருள்,ஆோல் இரண்டு தககதள 
ஒட்டிக்கும்பிட்ைால் இேியமல் யவதல செய்யப்யபாவைில்தல என்பது சபாருள்,தககதள கட்டிக்சகாண்டு 
இருந்ைால் அடிதம என்பைற்கு அது அதையாளம்.இது ைந்தை சபரியார் சொன்ே சபாருளுதரயாகும் . 
 

"சைாண்டு செய்து பழுத்ை பழம் 
தூய ைாடி மார்பில் விழும் 

மண்தைச் சுரப்தப உலகு சைாழும் 
மேக் குதகயில் ெிறுத்தை எழும் 

அவர்ைாம் சபரியார் " 
 

என்ற புரட்ெிக்கவிஞர் பாயவந்ைரின் வரிகளுக்கு ஏற்ப அவர் வாழ்வு மிளிர்ந்ைே. 

The United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) gave an Award to 
Periyar, and the Union Education Minister, Triguna Sen in Madras ( Chennai ) on 27th June 1970, 
presented it to him. The citation hailed Periyar as " The Prophet of the New Age, The Socrates of 
South East Asia, Father of Social Reform Movement,  Arch enemy of Ignorance, Superstitions, 
Meaningless Customs and Base Manners." 

  ைமிழில் `ொைி' என்ற சொல் இல்தல; ைமிழில் `மைம்' என்ற சொல் இல்தல; ைமிழில் `இந்து' என்ற சொல் 
இல்தல. இந்ை மூன்றும் இந்ைிய சமாழிகள் எல்லாவற்றிலும் இருக்கின்றே. ைமிழில் மட்டும் ைான் இல்தல. 
இைிலிருந்து ெமத்துவ உணர்வு யாருதையது, எந்ை மக்களுதையது என்பதை நீங்கயள 
அறிந்துசகாள்ளலாம்.  ஒருமுதற ைந்தை சபரியார் சொன்ோர், ைமிழ்த் சைன்றல் என்று ைிரு.வி.கதவ 
அதழக்கின்றீர்கயள அவர் ைன்னுதைய பத்ைிரிதகதய `நவெக்ைி' என்றும் `யைெ பக்ைன்' என்றும் 
தவத்ைிருக்கிறார். நான், `விடுைதல', `குடியரசு' என்று சபயர் தவத்ைிருக்கியறன். ைமிழனுக்கு ைன்மாேம் 
ஊட்டியவர் ைந்தை சபரியார் என்று சொல்லி மகிழலாம் .இேமாேம் காட்டியவர் யபரறிஞர் அண்ணா 
என்று சொல்லி மகிழலாம். முன்ேவர் இருதளகிழித்துப் பாயும் பகுத்ைறிவு பகலவன், பின்ேவர் அந்ை 
கைிரவேின் கைிர்வீச்ொய் நம்தம ஆள்பவர்   

  நூறாண்டுச் ெிந்ைதே உலகாளும் ஓர் நாள் என்றார் ைந்தை சபரியார். 
ஓராண்டில் அதை நதைமுதறப்படுத்ைிய மாணவர் யபரறிஞர் அண்ணா. ெரியாே வாய்ப்புகள் 
வழங்கப்பட்ைால் சபண்கள் ஆண்களுக்கு ெமமாக அல்ல ,ஆண்கதள விை ஒரு படி கூடுைலாகயவ 
ொைிப்பார்கள் என்றார் ைந்தை சபரியார் . 

  ைந்தை சபரியார் மீது சகாண்ை பற்றால் என் ைாத்ைா மாெிலாமணிப்பிள்தள ைன் இரு மகள்களாே 
ைிருமைி பரயமசுவரி சுந்ைரமூர்த்ைிதய ரஷ்யா என்யற பள்ளியில் அதழக்கவும், என் அம்மா 
மருத்துவமாமணி ைாரா நைராெதே இங்கர்ொல் எே அதழக்கவும் என்று யகட்டுக்சகாண்ைார். 
 
  ைிராவிைக்கழகத்ைதலவர் மாேமிகு கி வீரமணி அவர்கள் அறிஞர் இங்கர்ொதலப் பற்றிய 
கூட்ைத்ைில் சபரியார் ைிைலில் அம்மாதவ ெிறப்புப்சபாழிவு ஆற்ற தவத்ைார். ஆெிரியர் அம்மாதவ 
எப்யபாதும் இங்கர்ொல் என்யற அதழப்பார்.  
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  வயைாேவர்களுக்கு மைிப்புக் சகாடுப்பது 

உலக வழக்கு. வயைாே மகிழ்வுந்துகளுக்குச் 

ெிறப்புக்  சகாடுப்பது அசமரிக்க இயல்பு. 

ைிருமணத்ைன்று அதேவரின் கவேமும் 

மணப் சபண்ணின் யமல் இருப்பது யபால், 

அசமரிக்கர்களின் கவேத்தை ஈர்ப்பயைா 

பழதமவாய்ந்ை மகிழ்வுந்துகள் (antique cars)!  

இன்று இந்ைியாவில் பல விைமாே நவீே 

மகிழ்வுந்துகள் இருந்ைாலும் "அந்ைக் கால 

அம்பாெைர் யபால் வருமா?" எே இன்றும் 

ஏங்குபவர்கதள உங்களுக்குத் 

சைரிந்ைிருக்குயம! 

 

 

 ைங்கத்தை வாங்கி தவத்ைால் விதல கூடும் 

என்பது யபான்று, பழதமவாய்ந்ை 

மகிழ்வுந்துகதள வாங்குவைில் ஒரு ொரார் 

மிகுந்ை ஆர்வம் காட்டுகின்றேர். அைன் 

விதளவாக அசமரிக்கவில் 50 இலட்ெம் 

பழதமவாய்ந்ை மகிழ்வுந்துகள் உள்ளே. ஐம்பது 

வருைங்களுக்கு முன்பு ையாரிக்கப்பட்ை 

மகிழ்வுந்துகயள பழதமயாேதவ எேக் 

கருைப்பட்ைாலும், 'பழதம வாய்ந்ை மகிழ்வுந்து' 

எேப் பைிவு செய்ய பல விைிமுதறகள் உள்ளே. 

ைிருவிழாக்களுக்குப்  பஞ்ெயம இல்லாை நாடு 

அசமரிக்கா. ஒவ்சவாரு வார இறுைியிலும் 

அசமரிக்காவின் மூதல முடுக்குகள் எங்காவது  

 உலகதத்மிழ் | 16.09.2020  

பழதமவாய்ந்ை மகிழ்வுந்துகள் பவேி வரும் 

விழாக்கள் நதைசபறும். இவற்றில் மிகவும் புகழ் 

சபற்ற ைிருவிழா விஸ்கான்ெின் மாநிலத்ைில் 

உள்ள அயயாலா என்கிற குக்கிராமத்ைில் 

நதைசபறுவயை. ஆயிரத்து முன்னூறு மக்கயள 

வாழும் அயயாலாவில் அந்ை மூன்று நாட்களில் 

காட்ெியிலுள்ள இரண்ைாயிரம்  பழதமவாய்ந்ை 

மகிழ்வுந்துகதளக் கண்டு மகிழ ஒன்யறகால் 

இலட்ெம் மக்கள் ைிரள்கின்றேர்.  

 

 

 

 

 

 

  உங்களுதைய மகிழ்வுந்து 1942-க்குப் பிறகு 

ையாரிக்கப்பட்டிருந்ைால் இந்ை பழதம 

மகிழ்வுந்து தவபவத்ைில் பங்குசபறத் 

ைகுைியற்றைாகும். விரைமிருந்து மேிைர்கள் 

யகாவிலுக்குப் யபாவது யபால், பழதம 

மகிழ்வுந்துகள் பல ஆண்டுகள் பாதுகாப்பாகப் 

பதழய சபாலியவாடு வீட்டில் இருந்ைால் ைான் 

அயயாலா ைிருவிழாவில் காட்ெி ைர முடியும்! 

  எங்யகா உள்ள குக்கிராமத்ைில் ஓரு சபரிய 

ைிருவிழாதவக் சகாண்ைாடுவது, அைில் 

ைிரட்ைப்படும் நிைிதய ெமூக யெதவயில் 

ஈடுபட்டுள்ள ைன்ோர்வலர் 

அதமப்புக்குகளுக்கு வழங்குவது என்று 

அசமரிக்க மரபுகள் மிகவும் பாராட்ைப்பை 

யவண்டிய, பின்பற்றப்பை யவண்டிய 

நற்பண்புகளாகும். 

 

பல ககாடி ரூபாயில் பனழய மகிழ்வுந்துகள் ! 

முகைவர் கொ பல கொ சுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 
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  உலகின் மகிழ்வுந்துத் ைதலநகரம்' எேப் 
புகழ் சபற்ற சைட்ராய்ட் நகரின் புற நகர்ப் 
பகுைியாே Ferndale என்ற ஊரில் கால் பந்து 
அரங்கம் அதமக்க நிைி ைிரட்டும் 
யநாக்கத்யைாடு ெிறிய அளவில் சைாைங்கியது 
ஓர் ைிருவிழா.  அது ஆண்டு யைாறும் வளர்ந்து, 
12 மணி யநரத்ைிற்குள் 40,000 பழதம 
மகிழ்வுந்துகள் பவேி வருவதைக் கண்டு 
மகிழ பைிதேந்து இலட்ெம் பழதம 
விரும்பிகள் கூடுகின்றேர். 

  அசமரிக்காவில் மகிழ்வுந்து என்றாயல 
நிதேவுக்கு வருபவர் சென்றி யபார்ட்.  அவர் 
மகிழ்வுந்தைக் கண்டு பிடிக்கவில்தல. 
சபருமளவில் மகிழ்வுந்துகள் ையாரிப்பைில் 
யபார்ட்-Model T  மூலம் அவர் ஏற்படுத்ைிய 
புரட்ெியால் "அசமரிக்கத்  ைாேியங்கி 
யமாட்ைார் வாகேங்களின் (automobiles) 
ைந்தை" என்ற நிதலத்ை புகழ் சபற்றவர்.  அவர் 
நிதேவில் சைட்ராய்ட் நகரில் 80 ஏக்கர் 
பரப்பளவில் உள்ளது அசமரிக்காவின் 
மிகப்சபரிய அருங்காட்ெியகம். 

  அசமரிக்கத் சைாழில் புரட்ெியின் 
வரலாற்தற வியக்கும் வண்ணம் 
எடுத்துதரக்கும் சென்றி யபார்ட் 
அருங்காட்ெியகம் அசமரிக்காவில் பார்த்து 
மகிழயவண்டிய முக்கியமாே இைங்களில் 
ஒன்றாகும். இலக்கியச் செல்வர் குமரி 
அேந்ைேின் அசமரிக்கப் பயணத்ைின் யபாது 
நான் அவதர அங்கு அதழத்துச் சென்யறன். 
அந்ை அருங்காட்ெியகத்ைில் உள்ள 
ஆயிரக்கணக்காே அரிய சபாருட்களில் அவர் 
பார்க்க விரும்பியயைா அண்ணல் காந்ைி 
சென்றி யபார்டுக்கு அனுப்பி தவத்ை 

இராட்தை.  1 9 4 1 -இல் 
யபார்ை, காந்ைியடிகளுக்கு 
எழுைிய பாராட்டுக் 
கடிைத்ைிற்கு நன்றி 
சைரிவித்து, ைான் பயன் 
படுத்ைிய இராட்தைதய 

உலகத் சைாழிநுட்பத்ைிற்கு வித்ைிட்ை 
யபார்ட்டுக்கு அனுப்பி தவத்ைாராம். 

  புகழ் சபற்ற நதகச்சுதவயாளரும் நடிக 
ருமாே யஜ சலயோ ைான் ைிரட்டிய 
செல்வத்தைசயல்லாம் தவத்துத் ைங்கத்தைப் 
யபால் பழதமயாே மகிழ்வுந்துகதளயும்,  இரு 
ெக்கர வாகேங்கதளயும் யெர்க்கிறார். 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   

 கல்லூரிப் படிப்பிற்குப் பிறகு 
யவதல யின்றித் ைிரிந்ை 
சலயோதவப் காவலர்கள் 
தகது செய்ையபாது, காவல் 
வாகேத்ைின் பின் 
இருக்தகயில் இருந்து ெிரிக்கப் 
யபெி காவலதர 
மகிழ்வித்ையபாது 
சலயோவிற்கு மகிழ்வுந்ைின் 
மீது ஏற்பட்ை காைல். 

அவரிைமுள்ள 300 அரிய செல்வங்களில், 1906-
இல் ையாரிக்கப்பட்டு நீராவியிோல் இயங்கிய 
மகிழ்வுந்து, 1925-இல் ையாரிக்கப்பட்ை 
மின்ொரத்ைில் இயங்கும் 'யபக்கர்' மகிழ்வுந்து 
ஆகியதவ அைங்கும்! 

  சபரும்பாலாே பழதமயாே மகிழ்வுந்துகதள  
ஏலத்ைில் ைான் வாங்கமுடியும். மிக அைிக 
விதலயில் ஏலத்ைில் சென்ற ெிறப்புக்குரியது   
1962-ஆம் வருை சபர்ராரி (Ferrari).  அைன் 
சபயதரச் சொன்ோயல யபாதும், மகிழ்வுந்துப் 
பிரியர்களின் உையல அைிரும்! 1962-64 
ஆண்டுகளில், 32 சபர்ராரி மகிழ்வுந்துகயள 
ையாரிக்கப்பட்டு அவற்தற வாங்குபவர் யார் 
என்பதை சபர்ராரி நிறுவேத் யைாற்றுேர் என்யொ 
சபர்ராரியய முடிவு செய்ைாராம்! ஏலத்ைில் எடுத்ை 
அந்ை  சபர்ராரியின்  விதல என்ே சைரியுமா?  
490 யகாடி ரூபாய் (70 மில்லியன் ைாலர்)! 

  அப்படி என்ே இருக்கிறது அந்ைப் பழதமயில் 
என்கிற உங்களின் ஆைங்கம் புரிகிறது. நவீே 
மகிழ்வுந்துகளில் உள்ள வெைிகயளா, விதரயவா, 
கண்டிப்பாக கிதையாது. கணிேி இல்லாை 
காலத்ைில்  யபப்பர் சபன்ெில் துதணயுைன் 
வடிவதமக்கப்பட்ை அவற்றின் அழயக 
ைேித்துவம் வாய்ந்ைது.   அத்துதண விதல 
சகாடுத்து வாங்குபவர்கள் ஒரு மகிழ்வுந்தை 
வாங்கவில்தல. ைங்களின் சுதவதயயும், 
ஆளுதமதயயும் சவளிப்படுத்தும் ஓர் 
அனுபவத்தை வாங்குகிறார்கள். நாம் ஓர் இலக்தக 
(destination) யநாக்கிப் பயணம் செய்வைற்காக 
ைற்யபாது ையாரிக்கப்படும் மகிழ்வுந்துகதள 
வாங்குகியறாம். பழதமயாே மகிழ்வுந்துகதள 
வாங்குபவர்கயளா அைில் பயணம் செய்வதையய 
இலக்காகக் கருைி அவற்தற வாங்குகின்றேர்! 
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ைமிழுக்கும் ைமிழர்க்கும் ஆக்கம் 

ைரும் எல்லாத் துதறகளிலும் ஊக்கங் 

காட்டிச் செயலாற்றுைதலக் கைதமயாக 

உதையது" எேக் சகாள்தககதளத் 

சைளிவாக வதரயறுத்து சவளியிட் 

டிருந்தும் அடிகளார் உள்ளத்தைப் சபரிதும் 

பிணித்ைது. 

அன்றியும், ‘ஒளி’ இைழில் சவளிவந்ை 

"ெிவ ெமய மாட்ெி” என்னும் கவிதையில் 

ெிவசநறியின் சபருதமதயத் ைங்சகாள் 

தககட்கு எற்பப் புகழ்ந்து யபாற்றிப் 

பாடியிருத்ைல் கண்டும்,  

பிற்தற நாளிற் கவிந்துசகாண்ை 

சபரிைாங் குழப்பப் யபரிருளால் 

சபாற்தற எேலாம் பலகுதறகள் 

 சபாைிந்து சகாள்ள உதவைகர்த்யை 

கற்று வல்ல யபரறிஞர் 

 கணிப்பில் புகழார் மதறமதலப்யபர் 

உற்ற சபரும்யப ராெிரியர் 

 உயிரிற் யபாற்றும் உயர்ெமயம்” 

எேவரும் பாைதலப் படித்தும் 

கழகத்ைிேர்க்குச் ெிவசநறி மாட்டும், 

ைம்மாட்டும் உண்தமயாகயவ உள்ள 

அன்பும் ஆர்வமும் அறிந்து அகமிக 

மகிழ்ந்ைார்.  

 உலகதத்மிழ் | 16.09.2020 

  மதறமதலயடிகளாரின் முதறப்படியய 

கழக நண்பர்கள் பலரும் ஆைலரசு, கூத்ைரசு, 

நிகரிலரசு, மதறமதல, இளவழகன், 

அழகப்பன், இளங்யகா, என்றிங்ஙேம் ைத்ைம் 

சபயர்கதளத் ைமிழில் சமாழிசபயர்த் 

ைதமத்துக் சகாண்ைேர். தெவ ெித்ைாந்ை 

கழக நண்பர் ைிரு.சுந்ைரராெனுக்கு  அழகரசு 

என்னும் சபயயர ெிறப்புதையசைேக் 

குறிப்பிட்டு வழங்கு வித்ைவர் மதறமதல 

அடிகளாயரயாவர்.  

அடிகளாரின் முதறப்படியய கழக 

நண்பர்கள் பலர் ைமிழ்த் ைிருமணங்கயள 

செய்து சகாண்ையைாடு, சென்தேப் 

பகுைியில் ைாயம முன்ேின்று ஐம்பதுக்கு 

யமற்பட்ை ைமிழ்த் ைிருமணங்கள் நைத்ைி 

தவத்துள்ளேர். 

அடிகளின் சைாைர்பு கழகத்ைிேர்க்கு 

நாளுக்கு நாள் சபருகி வந்ைது. மிகஎளிைிற் 

பிறசரவயராடும் சைாைர்பு சகாள்ளாை 

அடிகளார் பல்லாற்றானும் ஆராய்ந்து 

பார்த்து, எங்கேயமா கழகத்ைிேர் பால் 

மிகசநருங்கிய சைாைர்பு சகாண்ைார். 

அடிகளார் கழகத்ைிேர்பால் காட்டிய பரிவும் 

அன்பும் கழகத்ைிேர்க்யக சபரிதும் 

வியப்பூட்டுவைாக இருந்ைே.  

 

வளரும்... 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருேகவள் 11 
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  சபாதுமக்கள் அதை வாெிக்குமாறு 

தூண்டிோர்கள். அந்யைாேி அைதே 

விரித்து, "இது ைான் அந்ை உறுைி; இைில் 

ெீெரின் முத்ைிதர இைப் பட்டிருக்கிறது. 

ஒவ்சவாரு உயராமாபுரி வாெியும், 

குழந்தையுங்கூை, இந்ை மரணொெேத்ைின் 

மூலம் எழுபத்தைந்து டிராச்ெம்ஸ் சபறச் 

ெந்ைர்ப்ப மளித்ைிருக்கிறார் ெீெர். அது 

மாத்ைிரமா? தைபர் நைிக் கதரயிலுள்ள 

ைமது பூஞ்யொதலகதளயும் பழ மரத் 

யைாட்ைங்கதளயும் ெீெர் உங்களதும் உங்கள் 

ெந்ைைியிேரதுஞ் சொத்ைாக்கி யிருக்கிறார். 

இவ்வாறு சுயநலங் கருைாது 

உங்களுக்காகயவ வாழ்ந்ைார் ெீெர் ! 

இப்படிப்பட்ை ெீெர் ! ஆ ! அத்ைதகய ெீெர் 

இங்யக வீழ்ந்து கிைக்கிறார் ! மற்சறாரு ெீெர் 

இேி எப்சபாழுது வரப்யபாகிறாயரா!'' என்று 

அந்யைாேி கூற, சபாதுமக்கள், "ஒரு 

சபாழுதும் வரப்யபாவைில்தல; ஒரு 

சபாழுதும் வரப்யபாவைில்தல" என்று 

ெத்ைமிட்டுக்சகாண்டு கட்டுக்கைங்காமற் 

ெீெரின் உைதலயும் தூக்கிக் சகாண்டு 

ெந்தை கூடும் இைத்துக்கு ஓடிோர்கள்.  

 உலகதத்மிழ் | 16.09.2020 

  அங்யக கூடி, அகப்பட்ை யன்ேல், கைவு 

முைலிய சபாருள்கதள எல்லாம் எடுத்து 

அடுக்கி அைில் ெீெரின் ஈமத்தை எரித் 

ைார்கள். அைில் எரிந்ை குறங்சகாள்ளிகதள 

எடுத்துக் சகாண்டு ெைிகாரர்களுதைய 

வீடுகதள யநாக்கி ஓடிோர்கள். அவ்வீடு 

களுக்கு எரியூட்டிோர்கள். 

  உயராமாபுரியின் அரெியற் சகாந்ைளிப்பு 

இவ்வாறிருந்து பல வருைங்களின் பின் 

ொந்ைி மதைந்ைது. இறுைியில் புரூட்ைஸ் 

ைற்சகாதல செய்து உயிர் விட்ைான். 

 

யூலியசு சீசர்! 

ெண்டிதர் வ.நடராெர்  11 
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கதன் துளிகள்! 

 

 

  எவரும் காணாத இடத்தில இந்த புறாவின் கழுத்தத  திருகிப் பாருங்கள் என்று  தந்தத 

ச ான்னார். மூத்த மகன் கழுத்ததயும் புறாதவயும் கழற்றிக்சகாண்டு வந்தான்.  இதைய  

மகனனா எவரும் காணாத இடம் எனக்கு எங்குனம சதரியவில்தல என்று சவண்புறாதவ 

அப்படினய சகாண்டு வந்தான். 

கதன்துளி - 1 

 
  திரட்டிய அறிசவலாம் அறியாதமயில் னதங்கும்  
  னதங்கிய அறியாதமனயா அழிவில் அமிழ்த்தும் 
  அழிவின் அணுக்கம் ஆண்டவதன விட்டு அகற்றும்  
  அழிந்த வாழ்க்தகயில் நாம் இழந்தது நம் வாழ்தவனய! 
  கற்ற கல்வியில் கதலந்தது ஞானனம! 
  உற்ற அறிசவலாம் தகவலில் ஒளிந்தனத! 
                         -கவிஞர் டி எஸ் இலியட் 

கதன்துளி - 2 



. 
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  உதர, பட்டிமன்றம், கவியரங்கம், 

நாட்டியம், ஆகிய நிகழ்ச்ெிகள் விழாக்களில் 

இைம்சபறும். யாப்பிலக்கணம் கற்பிக்கும் 

புலவர் கி.பாரைிைாெேின் கம்பன் கழகம் 

யபான்ற ெில ெங்கங்கள் ைமிழகத்து 

அறிஞர்கதள அதழத்து ஆண்டு 

விழாக்களில் உதரயாற்ற தவப்பதும் உண்டு. 

இரண்சைாரு ெங்கங்கள் வாரத்ைில் 

ஒருமுதற ைமிழ்ப்பிள்தள களுக்காே ைமிழ் 

வகுப்புகதள நைத்துவர்.  

  இச்ெங்கங்கள் ெில இதணந்து முதறயய 

1982இல் பாரைியார் நூற்றாண்டு விழா, 

1992இல் பாயவந்ைர் பாரைிைாென் 

நூற்றாண்டு விழா, 2007இல் மகாகவி 

பாரைியார் 125ஆவது ஆண்டு விழா, 

2009இல் அறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு 

விழா ஆகியவற்தற நைத்ைியிருக்கின்றேர். 

   இவ்விழாக்களின் யபாது நிதேவு மலர்கள் 

புதுதவயில் அச்ெிைப்பட்டு சவளியிைப் 

பட்ைே. 1984களில் ைமிழியக்கம் யைவ - 

குமாரன் அடிப்பதைத்ைமிழ் கற்பைற்கு, J'ap-

prends le tamoul'- நான் ைமிழ் படிக்கியறன்' 

எனும் நூதல அறிமுகம் செய்ைார். 

  பின்ேர் 1986 அளவில் ைிரு.ஜவியய 

என்பவர், ைமிழகப்பத்ைிரிதகச் செய்ைிகதள 

சவட்டி ஒட்டி, பாரிமலா' எனும் இைதழ 

சவளியிட்ைார்.  

  1986இல் ைமிழ் கற்பைற்கு, 

யபரா.அ.முருதகயன் எழுைிய வணக்கம் 

நூதல BPI Centre Pom - pidou 

சவளியிட்ைது. 

  1987இல், ைிரு.என்.சைாசரொமி  'Baradyar - 

Poete tamoul' நூதல அச்ெிட்ைார். 

இவ்வாயற 1991 இல், சுகிர்ைராஜ்- ஜுலியா 

கவிஞர் கண்ணைாெேின் ைிதரப் 

பாைல்கதள K a n n a d a s a n e  எே 

பிசரஞ்சுநூலாகத் சவளிக் சகாணர்ந்ைார்.  

  ஆத்ைிசூடிதய E d o u a r d  A r i e l 

பிசரஞ்ொக்கம் செய்ைதை 2001இல் 

ைிரு.யகாபால கிச்ெிேன் தகநூலாகக் 

சகாணர்ந்ைார். கேவு சமய்ப்பை யவண்டும் 

ெிறுகதைத் சைாகுைிதயயும் ெில பிசரஞ்சு 

சமாழிசபயர்ப்புகதள ைிரு. நாகரத்ைிேம் 

கிருஷ்ணா அறிமுகம் செய்ைார். 

ைிரு.ப.ெண்முகசுந்ைரம் பிசரஞ்சு-ைமிழ் 

அகராைிகதளயும், பிசரஞ்சு, ைமிழ் கற்கும் 

இலக்கணங்கதளயும் நூலாக்கம் செய்ைார். 

 

 

வளரும்... 

பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் மமாழியின் வளர்ச்சி! 

கெராெிரியர் ெச்ெிதாைந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

4 
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 திருவருட்பா முதனலந்து திருமுனறகள் ! 

உகரகவந்தர் ஔகவ துகரொ ி 

 யவைாகமங்களுக்கு எட்ைாை இதறவன்  

ைிருவடிகதளப் பாடியைோல் யவைாக 

மத்ைின் முடிமீது விளங்கும்  ைிருப்பாட்டு 

எேவும்,  யவைாகமங்கள் சொன்ேைலால் 

உண்தம சவளித் யைான்ற உதரக்கவி 

என்பைோல் புறங்களியச் சொன்ே 

ைன்னுதைய சமாழிகதள யவைாகமத்ைின் 

முடிமீது விளங்கும் எேவும் கருத்ைதமயப் 

சபருமாோல் கூறிோலும் சபருமான் 

ைேக்யக உரிய அைக்கசமனும் உயர்குணத் 

லிருந்து வழுவிோரல்லர்.  ைன்னுதைய 

சொற்கதளச் ெிறுசமாழி எேவும் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

 கல்தலயநாக்கிக் கேிந்து பழுத்ை 

கேியைாக்கியய 

 கேகெதபயில் நடிக்கின்றாய் ஓர்காதலத் 

தூக்கியய 

 புல்தல முடிக்கும் அணிகின்றாய் என் 

புன்சொல்  

 புதேந்சைன் உளத்ைில் இருக்கப்புரிந்ைால் 

நின்சபாற் காதலயய 

என்ற பகுைியில் கல்தலக் கேிவிக்கும் 

சபருங் கருதணயாளோகிய இதறவன் 

புல்தலயும் பூசவேப் யபாற்றிக்சகாண்ைது 

யபால ைன்சொல்தலயும் ஏற்றான் என்று 

கூறும்  ைிறம் விளக்கத்ைக்கது.   

  இந்ை சமய்யருள் வியப்புப் பகுயில் 

சபருமாோர் இதறவேது அருதள 

வியந்து வியந்து பாடுகின்றார்.  இப் 

பகுைியிதே யமயலாட்ைமாகப் பார்த்ைாலும் 

படித்ைாலும் படிக்கப் பக்கம் நின்று 

யகட்ைாலும் வியப்பிதே விதளவிக்க 

வல்ல சொல்லழகும் சபாருள்வளமும் 

இதெநலமும் உதையது.  இைன் சொற் 

சபாருள் இதெ நலங்கள் பிற்காலத்துத்  

ைிதரயிதெக் கவிஞர்களுக்கும் வழி 

காட்டியாக உள்ளே. 

 அம்பலப் பாட்யை அருட்பாட்டு 

 அல்லாை பாட்சைல்லாம் மருட்பாட்டு 

என்ற பகுைி அருட்பா மருட்பா வழக்குக்கு 

விதைைருவது யபாலயவ உள்ளது.  ெங்க 

நாளில் பாடுசபாருள் மக்கள் வாழ்யவ.  

வாழ்வு அகவாழ்வு புறவாழ்வு எே இரு  

வதகப்படுவைோல் உரிப்சபாருதள அகம் 

புறம் எே இரண்ைாக வழங்கிேர்.  ெங்க 

நாளியலயய பரி பாைலில் கைவுள் 

வாழ்த்துப் பாைல்கள் இைம்சபற்றே.  

பின்ேர் ெிலம்பிலும் ஆய்ச்ெியர் குரதவ, 

யவட்டுவ வரி, குன்றக்குரதவ ஆகிய 

பகுைிகள் வாழ்த்துப் பாைல்கதளக் 

காணுகின்யறாம். 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

10 
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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 புலவர் மா.சின்னு  

2 2016 முனைவர் அைசு.பைபமசுவைன்  

3 2017 கவிஞர் நா. தைபாலன்  

4 2018 முனைவர் சி.தியாகைாசன்  

 

த ிழ்ச் பெம் ல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

நா க்ேல்  ாவட்டம் 
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my will to get back". He gets angry. Carves 

the Tiger insignia 

of Chola's  on a peak of Himmeleh. Giving up  

the campaign returns He to  

Coromandel Chola land.    

100 

 

On his return Northern Kings give him trib-

utes;  

King of Vajra land sea-water girt gives  

a pearly canopy; Maghada King weak in 

sword fight  

offers a Vidya Mantap property; Avanti King 

gives  

a Threshold finely wrought to be fixed to Roy-

al gate;         

105 

Though these are made on gold and Gem-

stone stuff,  

they are not expert smithied, yet historic in 

artifice;  

Divine Carpenter made are these given to the 

kings  

known for a help their forebears did to him, 

verily Mayan.  

Integrating these acquired stuff,for lofty to 

appreciate 

110 

To Continue... 

Pukaar-Canto-5 

Indra Gala- Festal Pomp 

 

On one another's  and thump forth. Some that 

fought for the King  

battles ago, now place their heads with burn-

ing eyes on the stone.  

A thunder like gulping sound from the diablo 

is heard in all directions.  

Fur drums with leather straps bound for high 

pitch  blared in tomtoms all around. 

Thus is the blood begging diablo djin by their 

readiness appeased                               90 

 

For want of opponents to battle against in 

West and South  

of Tamil land, Tiru MaavaLavan seeks to find 

His for proper  

in the luminous North. Starting on an auspi-

cious day for  

confronting, with his sword, parasol, war-

drum, he prays:  

May my doughty shoulders find the match at 

least in this North                                       

95 

 

Of worth. Then on he moves Northward Ho! 

But, "oof, this   

good gracious Himmeleh hinders my wish and 

reverses  

 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

 

சிலப்பதிகாரம் - ஆங்கிலம் ! 

கெராெிரியர் ெி.அ.ெங்ேரநாராயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயரப்்பு விருதோளர,்  தமிழக அரசு 10 



 

ஆெிரியர் ெகுதி 
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‘சங்க’ நாதம் ! 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

வசலத்தளம்  http://www.sfts.org/  

39 பதன் பூவேத் த ிழ்ச் ெங்ேம் 
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குழந்னத இலக்கியம் ! 

முகைவர் கதவி நாச்ெியப்ென் 

”சைருவில் நைந்து சென்றான் 

ெின்ேச் ொமி என்பான் 

வாதழப்பழத்தைத் ைின்றான் 

வழியில் யைாதல எறிந்ைான் 

யமலும் நைந்து சென்றான் 

விதரந்து ைிரும்பி வந்ைான் 

யைாலில் காதல தவத்ைான் 

சைாப்சபே றங்யக வீழ்ந்ைான்.” 

 

என்ற அழ.வள்ளியப்பா அவர்களின் பாைதலப் 

படிக்கும் குழந்தையின் கண் முன் காட்ெி 

விரியும். யைாதலப் யபாட்ைவன் அைில் வழுக்கி 

விழுவதை நிதேத்துச் ெிரிக்கும். அயை யநரம் 

கண்ை இைத்ைில் குப்தப யபாடுவது ைவறு 

என்றும் ெிந்ைிக்கத் சைாைங்கும் குழந்தை. 

 

யமலும் வயது அடிப்பதையிலும் பால் யவறு 

பாட்டிற்கு ஏற்பவும் பாடுசபாருள் 

மாறுபடுவதைக் காணலாம். 

 

 3 முைல் 5 வயது வதரயிலாே குழந்தை 

களுக்கு மழதலப்பாைல்கள் ஏற்றதவ. 

”பள்ளிக்குப் யபாயவன் 

பாைம் படிப்யபன் 

துள்ளிக் குைிப்யபன் 

துணிவாய் இருப்யபன்.” 

 

  துள்ளிக் குைித்துப் பள்ளி செல்லத் 

சைாைங்கும் குழந்தை பாடி மகிழ, மழதலக் 

கவிஞர் குழ. கைியரென் அவர்கள் பாடிய பாைல் 

இது. இவரும் பால ொகித்ய புரஸ்கார் விருது 

சபற்ற கவிஞர். 

 

வளரும்... 

   நதகச்சுதவ என்பது எக்காலத்ைிற்கும் 

எந்ை வயைிேருக்கும் மகிழ்ச்ெி ைரத்ைக்கது.  

வாய்விட்டு ெிரிச்ொ யநாய் விட்டுப் யபாகும் 

என்பது மருத்துவத்துதறயும் ஏற்கும் 

உண்தம.  குழந்தைகதள மகிழ்விக்க 

நதகச்சுதவப் பாைல்கள் உள்ளே.  

“ ஊருக்சகல்லாம் பால் சகாடுப்பார் 

 உலகநாைக் யகாோர் 

உலக நாைக் யகாோரிைம் 

 உள்ள பசு கறக்கிறபால் 

ஒரு படிைான் யைறும் 

ஒரு படியால் ஊருக்சகல்லாம் 

படியளக்கும் யகாோர் 

உலகத்துக்யக படியளப்பார் 

ஒருபடி பால் சகாண்டு 

உலகநாைர் யகாோர் வீட்டில் 

ஊருகின்ற கிணயறா மூன்று!” 

என்பது கவிஞர் கிருஷ்ணன் நம்பி யின் 

“யாதே என்ே யாதே?” என்ற நூலில் 

இைம் சபற்ற பாைல். பசும்பால், படி என்ற 

முகத்ைல் அளதவ ஆகியதவ அருகிவிட்ை 

இக்காலக் கட்ைத்ைில் அவற்தற அறிய 

உைவுகிறது. யமலும் ஒரு படி பாதல 

உலகிற்யக வழங்க உைவும் மூன்று 

கிணறுகள் பற்றிப் படிக்கும் குழந்தை 

ெிரித்து மகிழும். 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   
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மைிசகட் ைறவா டிமயங் கிஅறக் 

கைிசகட் ைவயம சகையவா கையவன்? 

நைிபுத் ைிர ஞாே சுகா ைிபவத் 

ைிைிபுத் ைிரர்வீ றடுயெ வகயே! 

 

Loosing mind, without sense tired, disil-

lusioned and future spoilt, like these 

would I be disgraced, not at all. Gan-

ges' son, Lord of knowledge of happi-
ness and the One who destroys the 

courage of Thithi's asura children, O 

Lord who serves blessings. 

51 

 உருவாய் அருவாய் உளைாய் இலைாய்  

 மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்க்  

 கருவாய் உயிராய்க் கைியாய் விைியாய்க்  

 குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகயே!  

Being The form or formless, Omnipres-

ent or Invisible, 

Symbolic (as Vael) or a  live flower, A 

gem or its glow, An embryo or its life 

within, The only solace or fate, 

Oh Master arrive to bestow Your 

blessings, GUGANAE (Oh Cave dwell-

er) 

52 
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கந்தரனுபூதி ! 

 ருத்துவர் நல்லி இரா.கோெிநாத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்
தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருதத்ுவமசன 

ஆங்கில ம ொழியொக்கம் 

11 
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பயண வாழ்க்னக! 

சுற்றுலாச் சுடர் சுகரந்திரன் 
 

  மறுபுறம் பார்த்ையபாது இரவு விளக்குகள் 

ஒளிர இந்ை அகிோ ைீவின் அழகும் 

என்தே சவகுவாக கவர்ந்ைது. சுமார் 60 

அடி ஆழத்ைில் உள்ள கைலின் ைதரதய 

துல்லியமாக பார்க்கும் அளவு மிக 

சைளிவாே நீர் அங்கு இருந்ைது என்றால் 

அந்ை கைல் எவ்வளவு தூய்தமயாக 

பராமரிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் 

நிதேத்துப் பார்க்கலாம். 

  மறுநாள் காதல எழுந்து நாங்கள் 

ைீவிற்கு சென்று எங்கள் பைதக அங்யக 

நிறுத்துவைற்கு இைம் பிடித்து அங்கிருந்ை 

பைகு குழாமில் எங்கள் பைதக 

நிறுத்ைியோம். 

  அைன் பிறகு சுமார் நான்கு நாட்கள் 

அந்ை ைீவிலும் அந்ைத் ைீதவச் சுற்றியும் 

எங்கள் இேிதமயாே நாட்கள் கழிந்ைது.  

புைிய இைங்களுக்கு செல்லும் யபாது 

சபாதுவாக நான் ஓய்வு எடுத்துக் 

சகாள்வது இல்தல. ைேியாக வழக்கம் 

யபால அந்ை ைீதவ சுற்றிப் பார்க்க 

யவண்டுசமன்று புறப்பட்டு விட்யைன்.  

 

 

வளரும்... 

  அந்ை பைகுகளில் இருந்து பலர் கைலில் 

குைித்து நீந்ைி மகிழ்ந்ைேர். எங்கள் குழு 

உறுப்பிேர்களும் கைலில் நீந்ைி 

மகிழ்ந்ைேர்.  

  அன்று மாதல எங்கள் பைகில் இருந்ை 

ரப்பரிோலாே ெிறிய துடுப்பு பைகில் நான் 

மற்றும் நண்பர் பாலாவும் ைீதவ அதைந்து 

ெிறிது யநரம் அங்கு இருந்ை பழங்கால 

நங்கூரம் மற்றும் 250 வருைங்கள் 

பழதமயாே கிறித்ைவ யைவாலயம் 

ஆகியவற்தற கண்டு ரெித்ை பின் மீண்டும் 

எங்கள் பைதக சென்று அதைந்யைாம்.  

  இரதவ கைலியலயய கழித்யைாம். அந்ை 

கைலியல கழித்ை இரவு ஒரு மறக்க இயலாை 

அற்புைமாே இரவு என்று கூறலாம். 

ஏசேன்றால் நம்தம சுற்றி கைல் 

என்பதைவிை கைலுக்கும் நமக்கும் ஒரு அடி 

கூை இதைசவளி இல்லாை ஒரு சூழலில் 

படுத்து உறங்குவது என்பது எவ்வளவு 

மகிழ்வாே ஒரு விஷயம் என்பதை 

அன்றுைான் நான் உணர்ந்யைன்.  

  நான் அந்ைச் சூழலில் காதுகளில் 

இேிதமயாே இதெஞாேி இதளய 

ராஜாவின் இதெயயாடு கைலின் அந்ை 

அதமைியாே அழதகயும் சூரிய 

அஸ்ைமேத்ைின் அழதகயும் கண்டு மேம் 

மயங்கியேன். 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   
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கவதியியற் மசாற்கள் - சீர் தர ஒலி மபயர்ப்பு ! 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

வ.எண் கவதியியற் பொற்ேள் ெரீ் தர ஒலி பெயர்ப்பு 

591 Trimethyl chlorosilane தினை-தமத்தில் குபளாபைா-னசபலன் 

592 Trimethyl propane phosphate தினை-தமத்தில் புபைாப்பபன் பாசுபபட்டு 

593 Trimethyl tin chloride தினை-னநட்பைா தவள்ளயீக் குபளானைடு 

594 Trinitro aniline தினை-னநட்பைா அைினலன் 

595 Trinitro benzene தினை-னநட்பைா தபன்சீன் 

596 Trinitro benzoic acid தினை-னநட்பைா தபன்சாயிக் காடி 

597 Trinitrophenetole தினை-னநட்பைா-ஃதபைிட்படால் 

598 Trinitro-m-cresol தினை-னநட்பைா-எம்-கிரிசால் 

599 Trinitro toluene தினை-னநட்பைா ததாலுயனீ் 

600 Tri orthocresyl phosphate தினை ஆர்த்பதா-கிரிசில்- பாசுபபட்டு 

601 Tri phenyl tin chloride தினை-பனீைல் தவள்ளயீக் குபளானைடு 

602 Tris (2-chloroethyl)amine திரிசு (2-குபளாபைா-எத்தில்) அமீன் 

603 Turpentine தருப்தபன்ட்னடன் 

604 Uranium and its compounds யுபைைியமும் அதன் பசர்மங்களும் 

605 Valino mycin வாலிபைா னமசின் 

606 Vanadium pentaoxide வபைடியம் தபன்ட்டா-ஆக்னசடு 

607 Warfarin வார்ஃபாரின் 

608 Xylene dichloride னசலீன் னட-குபளானைடு 

609 Zinc dichloro pentanitrile துத்தநாக னட-குபளாபைா-தபன்.டா-னநட்னைல் 

610 Zirconium & compounds சிர்க்பகாைியமும்  பசர்மங்களும் 

32 
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  புறநானூற்று 371ஆம் பாைலில் "இப் 

சபரிய உலகத்து எம்தமப் பாதுகாக்கும் 

யவந்ைதரக் காணாதமயால் மன்றத்ைின் 

கண்நிற்கும் யவப்பமரத்ைின் அடியில் 

இருந்து பட்டிேி கிைந்து அரும்பு மலர்ந்ை 

பூக்கதள நாரால் சைாடுத்துத் ைதலமயிர் 

அழகுறச் சூடிக்சகாண்டு பதறசயாடு 

கட்ைப் சபற்ற கலங்கள் தவத்ை தபதய 

உதையயாோய்ச் ெிதைந்ை வாதயயுதைய 

ெதமத்ைற் கதமத்ை பாதேதயக் 

சகைாைபடி சமல்ல எடுத்து தவத்துச் 

யொற்றிற்குரிய அரிெி இல்லாதமயாயல 

யவறு எச்செயதலயும் செய்ய விரும்பாது. 

சபாருளாதெயய சகாண்ைவோய் அரிய 

வழிகள் பல கைந்து முழுமைி யபான்ற 

வாரால் கட்ைப்பட்ை என் ைைாரிப் பதறதய 

அகன்ற கண்ணைிரும்படி அதறந்து 

ஆகுளிப் பதறதயக் சகாட்டிக் சகாண்டு 

களிறாகிய பரிெில் சபாருட்டு வந்யைன்" 

என்று ைம்தம வறுதமயுற்ற பாணேின் 

நிதலயில் தவத்து மன்ேேின் 

புகழ்பாடுவார்.! 

  மாங்குடிகிழார் மதுதரக் காஞ்ெியயாடு 

அகநானூற்றுள் ஒன்றும் குறுந்சைாதகயுள் 

மூன்றும் நற்றிதணயுள் இரண்டுமாக ஆறு 

அகப்பாைல்கள் பாடிய அருங்கவிஞர்.  

  ஆயினும், புறநானூற்று 372ஆம் 

பாைலில் யொழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்ெிய 

கிள்ளிவளவன் கருவூர் எறிந்ைாதேப் 

சபருமாயே! அழகிய கண்தணயுதைய 

ைைாரிப்பதற அைிரும்படி அதறந்து 

இதெயறிவு நிரம்பப் சபற்றியலன் ஆயினும் 

அன்புைன் பரவி நின்தேசயாப்பவர் 

இவ்வுலகில் பிறர் இல்லாதமயால் பதக 

மன்ேருதைய எயிலிைத்துக் சகாண்ை 

சபாருள்கதளப் பரிெிலாகப் சபறுைற் 

சபாருட்டு வந்யைன் என்று பாராட்டிப் 

யபசுவார். 

  மதுதர நக்கீரர் யொழநாட்டுப்  பிைவூர் 

கிழான் மகன் சபருஞ் ொத்ைதேக்கண்டு 

ஒரு கிதணப்சபாருநன் கூற்றில் தவத்துப் 

புறநானூற்று 395ஆம் பாைதலப் பாடுவார். 

இவர் அகநானூற்று 36, 78ஆம் பாைல் 

கதளப் பாடியவர் என்பது மேங் 

சகாளத்ைக்கது.  

 

 

 

வளரும்... 

 

 

புதுப்பார்னவயில் புறநானூறு ! 

அறிஞர்  ருதநாயேம் 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

20 



26 

 

  Little did he realize that he was al-

ready on the slippery path of pride. 

  With one victory at hand he was 

sure that his whole life would be one 

long line of victory. 

  That arrogant nature of his made 

him treat others in a contemptuous 

fashion 

When he received a hard blow, arro-

gance abandoned him and gentle hu-

mility arrived instead. 

  Now he is such a transformed man 

of pleasing nature. 

  I had been to a literary society. 

  Great scholars adorned the hall with 

their enlightened presence. 

  The speaker, with a view to belittling 

their abundant flow of knowledge, let 

forth his speech thinking it to be the 

greatest ever made. 

  Observing his pride no one wished 

to correct his mistake. 

   

  Added to this, he finished every 

sentence with, "How can I explain it to 

this audience?" 

  I could not withstand this any longer. 

I stood up and courteously told him 

that he had no clear thinking nor any 

keen intellect. 

I have had this experience in many a 

literary circle. 

  Some without a taste for literature 

and basis in grammar wend their way 

into reputed places of enlightenment 

only to adulterate that atmosphere. 

  Normally, I do not waste my energy 

arguing with people showing arro-

gance and ignorance. Reason, the 

story of Kripanandavariar.  

 

 

 

To Continue... 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

 
Everlasting Tradition! 

ேகலத்திலேம் திரு தி ெகீத ெிதம்ெரம் 9 
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புலனைந்தும் ம ொறிகலங்கி மெறி யங்கி  

அறிவு அழிந்திட்டு ஐம்ம ல் உந்தி  

அல ந்த ம ொதொக அஞ்மேல் என்று  

அருள் மேய்வொன் அ ருங் மகொயில்  

வலம்வந்த  டவர்கள் ெட ொட  

முழவு அதிர  னழஎன்று அஞ்சிச்  

சில ந்தி அல ந்து  ரம றி  

முகில்  ொர்க்கும் திருனவ யொமே . 

 

  வேதநெறி தழைத்வதோங்க மிகு ழைேத் துழை 

விளங்க பூத பரம்பழர நபோலிய புனித ேோய் மலர்ந்து 

அழுத அறிஞர் நபருமோன் திருஞோனைம்பந்தர். 

ெோேோண்ட பல கழலயும் ெோமங்களும் ெலஞ் சிைப்புப் 

போடிய பதிகங்கள் 383 திருப்பதிகங்கவள அச்ைோகி 

நேளிேந்தன. திருஞோனைம்பந்தர் போடி அருளிய 

திருப்பதிகங்கள் பதினோைோயிரம் என்று ெம்பியோண்டோர் 

ெம்பி உழரத்துள்ளோர். அதழன நமோய்த்து ஒளிவைர் 

நகோச்ழைச் ைதுரன் தன் வகோமோழன தோன் நைய்த பச்ழைப் 

பதிகத்துடன் பதினோைோயிரம் போ வித்துப் நபோருழள 

விளக்கேல நபருமோன் எனக் கூறுகிைோர்.  

 

  சுமோர் 220 திருப்பதிகள் பதிகங்களோல் 

போடப்நபற்ைன. தோன்பிைந்த சீர்கோழிக்கு மட்டும் 67 

பதிகங்கள் போடியுள்ளோர். திருப்பதிகம் 

ஒவ்நேோன்றிக்கும் பதிவனோரு போடல்கள் திருஞோன 

ைம்பந்தரோல் போடப் நபற்ைழே. திருேோரூர், 

திருழேயோறு, திருமழைக்கோடு, திருக்கச்சி என்ை 

ஊர்கட்கு 5 திருப்பதிகங்கள் போடியுள்ளோர். இதில் 

திருழேயோறில் போடிய ஒரு பதிகப்போடழல 

இப்நபோழுது கோணலோம். 

 

  உலகில் ேோழும் மக்களுழடய நெஞ்ைம் 

புண்ணோகுமோறு நெடிது நிழனத்து ேருந்தி துஞ்சுறுேது 

மோந்தர் நதோழில் ஆகும். நெஞ்சிழனப் புண்ணோகுமோறு 

நிழனந்து நிழனந்து இழரயோக்கோமல் ஒரு நெறியில் 

நிறுத்தி ேோழ்ேது இன்றியழமயோதது என்று நிழனப்பு 

எனும் நெடுங் கிணற்ழை நின்று நின்று அயரோவத 

மனத்திழன ேழித்து ஒழிந்வதன் அேலம் ேந்து 

அழலயோழம எனக்குறிக்கும் ஞோனைம்பந்தர் 

திருழேயோறு என்ை சிேத்தலத்தில் ஐம்புலன்கள் 

அடங்கும் இடமோக உருேகிக்கிைோர். 

   கோவிரி, குடமுருட்டி, நபண்ணோறு, நேட்டோறு, 

பரிைலோறு என ஐந்து ஆறுகள் கூடும் இடமோகிய 

திருழேயோறு புலன் ஐந்தும் நபோறி கலங்கும் 

மனிதர்களுக்கு அருள் நைய்யுமோறு வேண்டுகிைோர். 

ஐம்நபோறிகள் நேறும் ஐந்து உணர்வுகழள 

உள்ேோங்கும் ேோயில்கள் தோன். அழே உள்நுழைந்து 

புலப்படுபழே புத்தியினோல் என்றும், அழே ஒன்று 

வைர்ந்து உருேோக்கும் உட்கருத்ழத அழிக்கும் மனம் 

என்னும் உணர்வுகழள அறியச் நைய்து விடோமல் 

அலமந்தம் அழடயச் நைய்ேழத அருள் நைய்ேோன் 

அமர்ந்து ஆறுதல் தருேோன் என்றும் அறிவியல் 

கருத்தோகவே இப்பண்ழண போடியுள்ளோர்.  

  புலழனந்தும் நபோறிகலங்கி நெறிமயங்கி அறிவு 

அழிந்திட்டு ஐன்வமல் உந்தி, அலமந்த வபோதோக 

அஞ்வைல் என்று அருள் நைய்ேோன் அமரும் வகோயில் 

ேலம்ேந்த மடேோர்கள் ெடமோட முைவு அதிர மழை 

என்ைஞ்சி சில மந்தி அலமந்து மரவமறி முகில் 

போர்க்கும் திருழேயோவை எனப் போடுகிைோர். அேர் 

கோட்டும் இந்தக் கோட்சி ஒரு திழரப்படப் போடல் 

படத்தில் படிேம் வபோன்று அழமந்திருக்கும். சிேன் 

அமர்ந்துள்ள வகோயிலில் ேலம் ேரும் பக்தர்கள் 

மத்தளம் நகோட்டி ேணங்கி ேருகின்ைனர். அழத இடி 

வகட்கிைது என எண்ணி, மழை ேரப் வபோகிைவதோ என 

அஞ்சி, ஒரு சில குரங்குகள் வேகவேகமோக மரத்தில் 

ஏறுகின்ைன. ஏறி ேோனத்ழத வெோக்குகின்ைன என சில 

மந்தி அலமந்து மரவமறி முகில் போர்க்கும் எனப் 

போடுகிைோர். மனதிழன குரங்கோக உருேகப்படுத்தி, 

உலக நிகழ்ச்சிகளின் உண்ழமத் தன்ழமழய 

உணரோமல் அஞ்சுேழதயும் உள்ளத்தில் உழைந்துள்ள 

ஐந்நதழுத்ழத விடுத்து சிலர் ேோனம் வெோக்கி 

ேணங்குேழதயும் எடுத்துக்கோட்டுேது வபோல 

அழமந்திருக்கும் இந்த நீலோம்பரி ரோக தமிழ்த்வதன். 

 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

 

பதிகங்கனளப் படியுங்கள்! 

பெவ்விகெ  ா ணி திரு தி ெகீத ப ய்ேண்டான் 
ஐம்புலன்! 
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பூமனழ 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

 

கல்கி அேர்களுக்கு இலக்கியத்தில் எப்வபோவதோ 

வெோபல் பரிசு ேைங்கி இருக்கவேண்டும்<-முக்கோலும் 

உண்ழம.  

நபோன்னியின் நைல்ேழனயும் சிேகோமியின் 

ைபதத்ழதயும் சில நூறு முழைகள் படித்திருக்கிவைன்.  

ெடுக்கடலில் நகோடும்புயலில், எரியும் ெோேோயில் 

ேந்தியத்வதேன் மட்டும் தனிவய இருக்கும் கோட்சி, 

உடழல இன்றும் சிலிர்க்கச் நைய்யும் (அழரக்கோல் 

ைட்ழட கோலங்களில் அச்ைமூட்டும்). 

அவத வபோல் ஆதித்த கரிகோலனின் இறுதி 

ஊர்ேலத்ழதப் பற்றி விேரிக்ழகயில் 

'மக்களின் கதைல் நபோங்கும் கடலின் 

ஓழைழயப்வபோல ஒலித்தது' என்ை 

ேர்ணழன. சிேகோமியின் ைபதத்தில் 

ேோதோபி எரிந்துபட்ட பிைகு 'ேோதோபி 

இருந்த இடத்தில் சில மணல்வமடுகவள 

இருந்தன' என்ை முழு நிலவின் போர்ழேயில் 

ேர்ணழன.  

அழதத் நதோடர்ந்து, 'பிவரதங்கழள ஒத்த மனிதர்கள் 

எழதவயோ கிளறிக் நகோண்டிருந்தோர்கள் அேர்கள் 

எழதத் வதடினோர்கவளோ அல்லது யோழரத் 

வதடினோர்கவளோ யோருக்குத் நதரியும்' என்று ேர்ணித்து, 

வபோரின் நகோடுழமழய ஒவர ேரியில் பழுக்கக் 

கோய்ச்சிய ஆணிழய மளோநரன இதயத்தில் அழைேது. 

இதுவபோல அற்புதமோன கோட்சிகளும், 

நைோல்லோடல்களும் ('போய்மர தீேர்த்தி' நபோன்னியின் 

நைல்ேனில்), கற்பழனழயயும் ேரலோற்று 

உண்ழமகழளயும் எது கற்பழன எது உண்ழம என்று 

நதரியோத ேண்ணம் நெய்தவிதமும், கூடவே 

இனிக்கும் ழைே ழேணே தமிழையும் ஆங்கோங்வக 

ெழகச்சுழேழயயும் ஊடோக ஓடவிட்டு, ஒன்பது 

சுழேகழளயும் நிரம்பக் நகோடுத்து, 

இழேயழனத்ழதயும் விட தமிைருக்கு ேரலோற்று 

போடம் கழத ேடிவில் எடுத்த கல்கிக்கு வெோபல் பரிசு 

நகோடுக்கப்படவில்ழல என்பதில் குழை பரிசுக்குத் 

தோவன தவிர கல்கிக்கு இல்ழல. பூழன கண்கழள 

மூடிக்நகோண்டோல் உலகம் இருண்டுவிடுேதில்ழல. 

கல்கிக்கு வெோபல் பரிசு நகோடுக்கவேண்டும் என்ை 

எண்ணத்திற்கு சிரம் தோழ்ந்த ேணக்கம்.. 

திரு.க ல், ம ொழிம யர்ப் ொளர் 

09.09.2020ெோளிட்ட உலகத் தமிழ் இதழ் 

படித்வதன்...மகிழ்ந்வதன்.  

01.09.2020 அன்று ெடந்த நபோதிழகத் 

தமிழ்ச் ைங்கத்தின் ஐந்தோேது ஆண்டு 

நதோடக்க விைோவில் கலந்து நகோண்டு 

விைோப் வபருழர ேைங்கிய மோண்புமிகு தமிழ் 

ேளர்ச்சித் துழை அழமச்ைர் அேர்களின் உழரயிழன 

அழைப்பிதவைோடு நேளியிட்டழமக்கு ஆசிரியர் 

முழனேர் ெ. அருள் அேர்களுக்கு நபோதிழகத் தமிழ்ச் 

ைங்கம் ைோர்பில்  ென்றியிழனத் நதரிவித்துக் 

நகோள்கிவைன் . 

உலகத் தமிழ் இதழில் ைோன்வைோர்களின் 

கட்டுழரகள்,நைய்திகள் மட்டுமின்றி குறிப்பிடத்தக்க 

சில பகுதிகள்  இடம் நபற்றிருப்பதும் 

போரோட்டத்தக்கவத.  

குறிப்போக, ஏழு கடலுக்கு அப்போல், வதன் துளிகள், 

'ைங்க'ெோதம், தமிைக அரசின் விருதுப் பட்டியல் 

ஆகியேற்ழைக் குறிப்பிட்டுச் நைோல்லலோம். ெல்ல 

நைய்திகழளக் கோட்சிப்படுத்தும் இப்பகுதிகள் 

நதோடரவேண்டும் என்கிை  எனது  விருப்பத்திழன 

பதிவு நைய்கிவைன்.  

கவிஞர் ம ரொ, தனலவர், ம ொதினகத் தமிழ்ச் 

ேங்கம் ,திருமெல்மவலி. 

பழையெோேல்களின் நபருழமயும் குடும்ப 

ஒற்றுழமயும் தமிைறிவிழனயும் அம்மோ அப்போ 

இருேரும் புகட்டி ேளர்த்திருக்கிைோர்கள் என்ைோல் 

நிச்ையம் நபருழமத்தரக்கூடிய நைய்திகள் 

தோம்.மட்டற்ைமகிழ்ச்சிங்க ஐயோ.எப்நபோழுதுவம 

பழைய ெோேல்களில் தமிைர்களின் வீரமும் ஈழகயும் 

மிகச்சிைப்போக இருக்குங்க ஐயோ.ெோனும் இந்த 

ெோேல்கழள படித்து மூழ்கியதுண்டு. 

Dr. த் பிரியொ 

 

புலிக்கு பிைந்தது குட்டி புலிவய!! என்றும் பூழன 

ஆகோது!! ைபோஷ் 

திரு.மக.வி.எஸ்.ரொஜன் 
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பூமனழ 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

 

உலகத்தமிழிதழ் போர்த்வதன்.கல்கிழயப் 

பற்றிய தங்களின் வமவலோட்டமோன ஆய்வு 

வதோய்வுகழளயும் படித்வதன்.நைன்ழனயிவலவய 

அம்மோ தோரோ அேர்கள்தோன் தோவன மகிழுந்து 

ஓட்டுேோர் என்ை நைய்தி,ெோன் முன்வப அறிந்ததுதோன். 

அமரதோரோ என்று கட்டுழரழய முடித்திருப்பது 

அருழம. நமோத்தத்தில் இந்த ேோர உலகத்தமிழிதழ் 

தித்திக்கும் தீம்பலோ! 

புலவர் இளஞ்மேழியன் 

 

Shall we call Scott pre-Kalkiyan Kalki ? 

Professor SA Sankara narayanan 
 

 

ெல்ல கட்டுழர, எனக்கும் நபோன்னியின் நைல்ேன் 

பிடிக்கும். 

மதம ொழி , அம ரிக்கொ 

 

 

கல்கி அேர்களின் அட்ழடப் படமும் தங்களின் 

கட்டுழரயும் அருழம. ெோலுகோல் பழட வீரர்கள் 

பற்றிப் பல அரிய தகேல்கழள அறிந்வதோம். தமிைர் 

ெோகரிகமும் பண்போடும் கட்டுழர  ெல்ல பல 

தகேல்கழளத் தருகிைது. 

முனைவர் மதவி ெொச்சியப் ன் 

 

 

Very interesting 

It's a eye opener 

Ayya M A M Ramaswamy is a great lover of horses 

I use to wonder why 

Here is the explanatory article 

Thanks to all those who encouraged your writings  and to 

those who give platforms 

Lena Tamilvanan 

குதிழரகள் நதோடர்போன கட்டுழரழய 

ஆர்ேத்வதோடு படித்வதன். குதிழரழய ஏன் சிலர் 

விரும்புகிைோர்கள் என்பழத 

இக்கட்டுழரயின் மூலம் நதரிந்து 

நகோள்ள முடிகிைது. வைோமநல 

வைோமசுந்தரத்தின் கட்டுழரகழள 

நேளியிடும் உலகத்தமிழ் 

இதழுக்கும், ஒரு ெல்ல எழுத்தோளழர 

ஊக்குவிக்கின்ை முழனேர் அவ்ழே அருள் 

அேர்களுக்கும் ென்றிகள்.  கனல ொ ணி மலைொ 

தமிழ்வொணன், மேன்னை  

 

அருமயோன பதிவு. படுத்துத் தூங்கோத ஓர் 

உயிரினம். ஆற்ைழல (power) ஓர் அலகோகக்(unit)  

கூை சிங்க/புலி/யோழன ஆற்ைல் என்நைல்லோம் 

கூைோமல் Horse  powerஎன்வை கூறுகிவைோம்.   

திரு. வீ. கண்ணப் ன், புதுச்மேரி  

 

குதிழரகள் பற்றி இத்துழண நைய்திகளோ! 

அருழம!   

திரு.  . ேந்திரமேகரன், மேன்னை  

 

ெோன் இதுேழர அறிந்து நகோள்ளோமல் இருந்த 

தகேல்கள். குதிழரகள் மீது தனி மதிப்வப 

உருேோகி விட்டது.  

திரு. மலனின் மஜகதீேன், மேன்னை 
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அங்கிங்மகைாதபடி இங்கிலாந்தில்...  

ேவிஞர் புதுயுேன் 
இலண்டன் 

‘என் சொந்ை வாழ்க்தகயின் நாயகோக நான்       
இருப்யபோஅல்லது அந்ை இைத்தை  யவசறாரு 
வர் எடுத்துக் சகாள்வாரா என்பதை  இந்ைப்   
பக்கங்கள்  காட்ை யவண்டும்’ 
(ொர்ல்சு  டிக்கன்சு, யைவிட் காப்பர்ஃபீல்டு, 1850).  

  பிரபலமாே இந்ை வரிகதள உதரத்துப் 

பார்த்துக் சகாண்ைாள் இலக்கியம். காரணம்,  

இலண்ைன் ஆல்பர்ேில் இருக்கும் ஆங்கில 

நாவலாெிரியர் ொர்ல்சு  டிக்கன்ெின் 

அருங்காட்ெியகத்தை அப்யபாது கண்டு 

களித்துக் சகாண்டிருந்யைாம் நாங்கள். 

  “விக்யைாரிய இங்கிலாந்ைில் குழந்தைகள் 12 
மணி யநரம் வதர  சைாழிற்ொதலகளில் 
உதழத்ைார்கள். அந்ைக் காட்ெிகளால் 
பாைிக்கப்பட்டு அவற்தறப் பைிவு செய்ைவர், 
‘மூலைேம்’ எழுைிய கார்ல் மார்க்சுவின் இதண 
ஆெிரியர் பிரீட்ரிக் ஏங்கல்ஸ். ஆோல் அவதர 
விை அைிகமாே பாைிப்தப ஏற்படுத்ைியவர் 
அவற்தற நாவல்களாக எழுைிய ொர்ல்சு  
டிக்கன்சு”.  

  காட்ெிதயக் எங்களுக்கு காண்பித்துக் 

சகாண்யை யமற்கண்ை வார்த்தைகதள 

உைிர்த்ைது ஊர்ச்சுற்றல். 

  “பிக்விக் யபப்பர்ஸ்,  ஆலிவர்  ட்விஸ்ட் 
[‘Pickwick Papers’, Oliver Twist’] யபான்ற  
மிகப் பிரபலமாே நாவல்கதள எழுைி  இவர்  
உலகப் புகதழ எய்ைியது இந்ை வீட்டியல வாழ்ந்ை 
நாட்களியல ைான்”  சொன்ேது ைகவல் பிறவி. 

  விக்யைாரிய வடிவதமப்பு! விொலமாக 

இருந்ைது வரயவற்பதற. ஓரத்ைியல பியாயோ. 

 

நிதறய விருந்ைிேர்கதள வரயவற்கும் வழக்கம் 

சகாண்ை இவரது உணவு  யமதெயும் 

நீண்டிருந்ைது. வைக்கு யநாக்கி  அமர்ந்து,  கீயழ  

ைேது  குைிதர  லாயத்தை  பார்த்ைப்படியய 

கதைகள்  எழுதுவது  இவரது  வழக்கம்.  

வாழ்க்தகயில் ெந்ைித்ை மேிைர்கள், ெம்பவங்கள் 

இவற்தற  அபாரமாே  கதை  சொல்லும்  

ைிறயோடு  இவர் எழுதும் காட்ெி சைரிந்ைது. 

உையே இலக்கியம் இவதர யபட்டி கண்ைாள். 

  இலக்கியம்: “உங்கள் காலத்ைில் புைியே 

என்ே காண்கிறீர்கள்?” 

ொர்ல்சு  டிக்ேன்சு:  
 

 “ஜார்ஜியக் காலத்திலிருந்து துளிர்த்த விக்படா
ரிய இங்கிலாந்து  நல்லதும்   அல்லதுமாக           

அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்து  வந்திருக்கிறது.  

 
 ஏற்றத்தாழ்வுகள்  இன்னும்  வலினமயாை  

பகாடுகனள சமூகத்தில் வனைந்திருக்கின்றை. 
வர்க்கச் சமூகம் (class society)  படிக்கட்டு பபால 
உருவாகியிருக்கிறது. ஏனழகள்,   பணக்காைர்கள் 

என்ற  தபாருளாதாை  எல்னலகபளாடு 
புதிதாக மத்திய வர்க்கம்  என்ற  ஒன்றும்  

உருதவடுத்திருக்கிறது”.   

  இலக்ேியம்: (மைதினுள்)  ஓ! இங்குதான் 

ஆைம்பிக்கிறதா! (உைக்க) “மத்திய வர்க்கம் ?!”  

  ொர்ல்சு  டிக்ேன்சு:  

  “விவிலிய ஈடுபாடு, குடும்பம் சார்ந்த 
மைபுகள், பிற்பபாக்குத்தைம், படித்த 
கைவான்களுக்கு மதிப்பு, கடனம,  ஒழுக்கம்,  

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

 கறகவ அறியா  ஞாயிறு, உச்ெிகய பநருங்குேிறது! 
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  இலட்ெியச் ெிந்ைதே என்ற கருத்ைியல்கள் 

பரவலாக அங்கீகரிக்கப் படுகின்றே. இதவ 

மத்ைிய வர்க்கச் ெிந்ைதே, சகாள்தக என்யற    

உருவாகியிருக்கின்றே.ஜார்ஜியத்ைின் காரண 

காரிய அணுகுமுதற,  ஒழுக்கம் குதறந்ை           

ைன்தம, குடி, அைீைக் குற்றங்கள் இவற்றிலிருந்து 

ைாோகயவ ெமூகம் ஏற்படுத்ைிக் சகாண்ை  

காலமாற்றம் இது. இங்கிலாந்ைின் சைாழிற் புரட்ெி 

இந்ைக் காலத்ைில் அைியவகமாக வளர, அந்ைப் 

பாரத்தை ைாங்கிப் பிடிக்க யவதலகளில் 

குழந்தைகளும் சபண்களும் அமர்த்ைப் 

படுகின்றேர். அைற்காே ெட்ைமும் 

வந்ைிருக்கின்றது. அந்ைச் ெட்ைத்தை எைிர்க்க 

என் வெம் இருக்கும் அத்ைதே பலத்தையும் 

பயன்படுத்துயவன்”.  

  இலக்கியம்: “ஏன்? எங்கள் காலத்து 

ைிதரப்பைங்களில் வருவது யபால முன்கதை 

காட்ெிகள் ஏயைனும் உங்கள் வாழ்வில் 

இருக்கின்றேவா?” 

  ொர்ல்சு  டிக்கன்சு: “ொ! ொ! ஆம். காரணம் 

இருக்கிறது. ஒரு கேவாோக, மத்ைிய வர்க்க 

சபருமிைங்கயளாடு வாழ நிதேத்யைன். பத்து 

வயைியலயய அக்கேவு ெிதைந்ைது. வாங்கிய 

கைதேத் ைிருப்பித் ைராைைால் ெிதறக்குச் 

சென்றார் ைந்தை. ைிடீர் மாற்றம். படிப்தப 

பாைியியலயய விட்டுவிட்டு யலபிள்களுக்கு 

கருப்படிக்கிற யவதலக்கு சைாழிற்ொதலக்கு 

செல்ல யவண்டிய நிதல எேக்கு ஏற்பட்ைது. 

படிக்காை, முரட்டுத்ைேமாே ெிறுவர்களின் 

மத்ைியில் நளிேமாே ெிறுவோே நான் தநந்து 

யபாயேன். வாழ்க்தக சநடுக மேைில் இந்ை 

அனுபவம் கிணற்றில் விழுந்ை கல் ஆகிவிட்ைது”. 

  இலக்கியம்: “நிகழ்காலத்ைில் லண்ைன் ொரிங் 

கிராஸ் [Charing Cross] சுரங்க இரயில் 

நிதலயத்ைின் அருயக நீங்கள் யவதல பார்த்ை 

வாரன்ஸ் ப்ளாக்கிங் சைாழிலகம் [Warrens 

Blacking Factory] இருக்கிறது”.  

  ொர்ல்சு  டிக்கன்சு: “அதைசயல்லாம் 
நிதேவுப்படுத்ைாயை இலக்கியம்”. 

இலக்கியம்: “அதைப்பற்றி நீங்கள் உங்களது 

நாவல்களில் நிதறய எழுைியிருக்கிறீர்கள்”    

  ொர்ல்சு  டிக்கன்சு: “யைவிட் காப்பர்ஃபீல்டு 

[David Copperfield, 1850] என்ற நாவல் 

கிட்ைத்ைட்ை எேது சுய ெரிதைதயயய! 

ஒரு ெிறுவேின்  வாழ்க்தகச் ெவால்கதள 

யபசும் நாவல்.   

அவேது குரலியல அவன் சொல்வதைப் யபால  

[ F i r s t  P e r s o n  N a r r a t i v e ]  

அதமத்ைிருக்கியறன்”.  

இலக்கியம்:  

  “இைில்  மகிழ்ச்ெிகரமாே ஒற்றுதம ஒன்று 

உண்டு. மாயூரம் யவைநாயகம் அவர்கள் எழுைிய 

‘பிரைாப முைலியார் ெரித்ைிரம்’ (1857) என்ற 

நாவலும் இந்ை முைல் நபர் கதை சொல்லும் 

உத்ைியியல அதமந்ை கதை ைான். இதுயவ 

ைமிழின் முைல் நாவல்!”   

  ொர்ல்சு  டிக்கன்சு: “மகிழ்ச்ெி! எேது 

நாவல்களில் என்தே அைிகம் கவர்ந்ைது 

‘யைவிட் காப்பர்ஃபீல்டு’ ைான். மக்கதளயும்!” 

  இலக்கியம்: “உங்களுதைய ைேிச்ெிறப்பு அது! 

ொைாரண மக்களின் நாடித் துடிப்தப 

துல்லியமாக பிடித்ைறிந்ைவர் நீங்கள்”. 

  ொர்ல்சு  டிக்கன்சு: “எேக்கும் சபாது 

மக்களுக்குமாே காைல் எந்ை மேிைனுக்கும் 

வாய்த்ைிராை ஒன்று”. 

  காட்ெி முடிந்ைது .யபட்டி கண்ை இலக்கியம் 

இந்ைியக் குழந்தை சைாழிலாளர்கதள மேைில் 

வரித்துக் சகாண்ைாள். சபாறி விழிகயளாடு 

இந்ைக் கவிதைதயச் சொன்ேது 

அப்யபாதுைான்! 

ைீப்சபட்டிதய ைிறந்யைன்; 
உள்யள அளவாய்,  
ஒன்றன்யமல் ஒன்றாய்  
அடுக்கி தவக்கப்பட்டிருந்ைே, 
ெிறுவர், ெிறுமி விரல்கள்... 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   
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  ஆயிரத்து நதோள்ளோயிரத்து நதோண்ணூைோம் ஆண்டில் ஒருெோள்.... 

  என் மோமனோர் வீட்டிற்குப் வபோயிருந்வதன். வீட்டுத் நதருவிற்கு இரண்டு நதருக்கள் தள்ளி ஒரு நதருவில் அந்தப் 

நபயர் பலழக என் கண்ணில் பட்டது. " கி ரோஜெோரோயணன் " . நேகு ெோட்களோகச் ைந்திக்கவேண்டும் என்று ஏங்கிய என 

மதிப்பிற்குரிய எழுத்தோள நபருந்தழக . 

  ஒரு மோடிப்படி  அப்படிவய ஏறிவனன்.எனக்கு இன்ப அதிர்ச்சி. என் நெஞ்ழை கேர்ந்த பழடப்போளிழய வெரில் 

ைந்திக்கிவைன் ... 

  ெோன் குறிஞ்சிவேலன்  மழலயோள எழுத்தோளர்கழளப் பற்றிய “முழுழமழயத் வதடும் முழுழமயற்ை புள்ளிகள்' 

என்னும் தழலப்பில் 'தீபம்' இதழில் நமோழிநபயர்ப்பேன்' என்வைன். புரிந்து 

நகோண்டோர்.அதுேழரயில் ெோங்கள் வெரில் ைந்தித்துக்நகோண்டதில்ழல. ஏன், 

கடிதத் நதோடர்பு கூட நகோண்டதில்ழல. அவ்ேோறு வெரில் 

ைந்தித்துக்நகோள்ளவில்ழல என்ைோலும் நீண்ட ெோட்கள் பைகிய ெண்பர்கழளப் 

வபோல் அளேளோவிக் நகோண்டதற்குக் கோரணம் எழுத்துக்கள்தோன். 

  தன் துழணவியோழர அழைத்து அறிமுகப்படுத்தினோர். ஒரு தோயின் பரிவுடன் 

புன்னழகத்தோர் . என் இன்நனோரு தோழய வெரில் கண்ட அனுபேம் எனக்கு . 

அம்மோ' என்ைழைக்க ேோய் பிளந்து அப்படிவய அழைத்வதன்.என் இன்நனோரு 

தந்ழதயோக ெோன் மதிக்கு கும் கி.ரோ. வீட்டில்தோன் இருப்வபன். மழலயோள 

இலக்கியங்கழள ஆர்ேமோகக் வகட்போர். ெோனும் மழலயோள நமோழியில் 

ெடக்கும் சில இலக்கியப் புதுழமகழளச் நைோல்வேன். 

  ஒருமுழை எம்.டி. ேோசுவதேன் ெோயரின் ‘இரண்டோம் இடம்' ெோேழல ப்பற்றி வபச்சு ேந்தது. ெோேலின் 

கழதயழமப்ழபச் நைோன்வனன். பீமனின் போர்ழேயில் போண்டேர்களின் மகோபோரதக் கழதழயச்நைோன்வனன். 

போண்டேர்களின் பிைப்பு ரகசியத்ழதச் நைோன்வனன். விதுரனுக்கு தருமனும், கோட்டு அரக்கனுக்கு பீமனும், 

வதவரோட்டிக்குக் கோணனும் பிைந்த பிைப்பு ரகசியத்ழதச் நைோன்வனன். அேற்ழக வகட்க வகட்க கி.ரோ ஆச்ைரியப்பட்டோர்; 

ஆவேைமழடந்தோர்.அந்த ஆவேைம் ஒரு கட்டுழரயோகி, அப்வபோது ஆனந்தவிகடன் குழுமத்திலிருந்து நேளிேந்து 

நகோண்டிருந்த 'ஜூனியர் வபோஸ்ட்' என்ை இதழில் நேளிேந்தது. 

  ஒருமுழை கழணயோழி ேோைகர்ேட்டக் கூட்டம் புதுழேயில் ெடந்தது. கி.ரோ. தோன் அந்தக் கூட்டத்தின் சிைப்புப் 

வபச்ைோளர். அக்கூட்டத்தில் ஒரு போர்ழேயோளனோக ெோனும் பங்கு நபற்வைன்.கி.ரோ. வபசும்வபோது , 'இலக்கியவுலகில் 

ெோேல், குறுெோேல், நெடுங்கழத, சிறுகழத, கோவியம், கவிழத, ெோடகம், கட்டுழரகள் என பல ேடிேங்கழள ெோம் 

இதுேழரயில் கோண்கிவைோம். படிக்கிவைோம். இழேகழளத் தவிர, தமிழ் என்றில்ழல. உலகில் மற்ை எந்த நமோழியிலோேது 

வேறு இலக்கிய ேடிேங்கள் உள்ளனேோ ? இதுபற்றி யோருக்கோேது ஏதோேது நதரியுமோ ?' என்று வகட்டு நிறுத்தினோர். 

  மக்களின் எழுத்தோளரோன கி.ரோ.விடம் எந்த அளவிற்கு - இலக்கிய ேடிேங்கழளப் புரிந்து நகோள்ளவேண்டும் என்னும் 

ஆர்ேத்ழதக் கண்டு மனம் பூரித்வதன்.ெோன் எழுந்து , “ மழலயோள நமோழியில் எஸ்.வக. நபோற்வைகோட் என்னும் 

புகழ்ப்நபற்ை எழுத்தோளர் 'ெோேடகம்'  என்னும் ஒரு புதுழமயோன இலக்கிய ேடிேத்ழத அழமத்திருக்கிைோர். 

'போரதப்புழையின் மக்கள்' என்னும் அந்த ெோேடகம், ெோேழலயும் ெோடகத்ழதயும் இழணத்து புது ேடிேம் நபற்ைது. 

இதற்கு ெல்ல ேரவேற்பும் உள்ளது என்வைன். 

  ஒரு முழை கி.ரோ.ழே ெோன் ைந்தித்தவபோது “என் நமோழிநபயர்ப்பு நூல்கழள எங்கள் ஊரிலுள்ள மணியம் பதிப்பகம் 

வபோடுகிைது. நீங்கள் ஏதோேது பழடப்புகழளக் நகோடுத்தோல் அப்பதிப்பகம் நபருழமபடுவம !” என்வைன்.   பல்வேறு 

பத்திரிழககளில் எழுதிய தம் கட்டுழரகழளத் நதோகுத்து 'கோதில் விழுந்த கழதகள்' என்னும் தழலப்பும் ழேத்து 

என்னிடம் அளித்தோர். பதிப்போளருக்கு ஏகப்பட்ட மகிழ்ச்சி. அப்பதிப்பகத்தில் அதுேழரயில் நபரிய எழுத்தோளர்களின் 

பழடப்புகள் ேந்ததில்ழல . அதனோல், அப்பதிப்பகத்தின் பதிப்போளர் வபரோசிரியர் ைம்பந்தன் மிகவும் 

நபருழமப்பட்டோர். 

உலகதத்மிழ் | 16.09.2020   

 

கரிசல் இலக்கியத் தந்னதனய மகிழ்ந்து கபாற்றுகவாம்! 

குறிஞ்ெி கவலன், 
ஆெிரியர், திகெபயட்டும் 

98 ஆம் ெிறந்த நாள்  

16.9.2020  
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  ஒருமுழை கி.ரோ.விடம் வபசிக் நகோண்டிருந்தவபோது, "ேட்டோர இலக்கியங்கழள பிை நமோழிகளுக்கு நமோழிநபயர்க்க 

முடியோதோவம. நீங்களும் ஒரு நமோழிநபயர்ப்போளர்தோவன. நீங்க என்ன நைோல்றீங்க?” என்று வகட்டோர்."அப்படின்னோ. 

உலகத்திலவுள்ள பல ேட்டோரநமோழி பழடப்புகள் உலகத்தின் எத்தழனவயோ நமோழிகளில் நமோழிநபயர்ப்போகி 

ேந்துள்ளனவே, அது எப்படி ? ஏன் ெம் பக்கத்து நமோழியோன மழலயோளத்துல ழேக்கம் முகமது பஷீரும், தகழி சிேைங்கரம் 

பிள்ழளயும் எழுதுை ேட்டோர நமோழிகளில்தோன் எழுதுகிைோர்கள். அேர்களுழடய பழடப்புகள் மோற்ைம் ஆகிைவத. 

ஒருவேழள உங்களிடம் நைோல்லியேர்கள், ேட்டோர நமோழிவய என்னநேன்று அறியோதேர்களோக இருப்போர்கள்” என்வைன். 

  வமலும், “அந்தக் கோரணத்துனோலதோன் ைோகித்ய அக்கோநதமி விருது நபற்ை 'வகோபல்லபுரத்து மக்களும்' இன்னும் மற்ை 

நமோழிகளுக்கு வபோகலிவயோ ?” என்று வகட்டு நிறுத்திவனன்."அப்படித்தோன் நைோல்ைோங்க” என்ைேர் உள்வள நைன்று 

மழலயோள நமோழியில் நமோழிநபயர்க்கப்பட்ட 'கதவு' சிறுகழதயின் மழலயோள ழகநயழுத்துப் பிரதிழய நகோண்டுேந்து 

என்னிடம் தந்தோர் கி.ரோ. ஷோபி நைருமோவிலோயி என்பேர்தோன் நமோழிநபயர்த்திருந்தோர். நமோழிநபயர்ப்ழபப் படித்துப் 

போர்த்வதன். 80 விழுக்கோடு ைரியோகவே நைய்திருந்தோர் நமோழிநபயர்ப்போளர். நமோழிநபயர்ப்ழபப்பற்றிச் நைோன்வனன். 

கி.ரோ.விற்கு மகிழ்ச்சி. நமோழிநபயர்ப்போளருக்கு அனுமதி அளித்துவிட்டோர் . 

  மீண்டும் வகோபல்லபுரத்து மக்கழளப் பற்றி வபச்சு ேந்தது. என்னுழடய ெல்ல ெண்பரும் மழலயோள நமோழியின் 

ெோேலோசிரியருமோன வக. வேணுவகோபோல் தமிழிலிருந்தும் மழலயோளத்திற்கு ென்கு நமோழிநபயர்ப்பேர். எழுத்தோளர் 

சிேைங்கரி தம்முழடய இரண்டு ெோேல்கழள எனக்கு அனுப்பி ழேத்து மழலயோள நமோழிக்குக் நகோண்டு வபோக உதவுமோறு 

வகட்டோர். ெண்பர் வேணுவகோபோல் மூலமோகத்தோன் அழேயிரண்ழடயும் நமோழிநபயர்க்கப்பட்டு மழலயோள நமோழிக்குச் 

நைன்று சிைப்போன இடம் நபற்ைன. அந்த நிழனவு எனக்கு அப்வபோது ேந்தது. 

  அதனோல், " 'வகோபல்லபுரத்து மக்கழள' நமோழிநபயர்க்க ைரியோன நமோழிநபயர்ப்போளர் ஒருேர் இருக்கிைோர். முதலில் 

அேரிடம் ெோேழலக் நகோடுத்து படிக்கச் நைோல்கிவைன்.” என்று கூறி, வேணுவபகோபோலிடம் ெோேழல நகோண்டுவபோய் 

நகோடுத்து படிக்கச் நைோன்வனன். அருழமயோன ெோேல். சிற்சில இடங்களில் மட்டும் நீங்கள் எனக்கு உதவி நைய்தோல் 

நமோழிநபயர்த்து விடலோம்” என்று கூறினோர். 

  ைோகித்ய அகோநதமிக்கு கி.ரோ ழேக் கடிதம் எழுதச்நைோன்வனன். அேர்களும் வேணுவகோபோலுக்கு, ெோேழல 

நமோழிநபயர்க்க ஒப்பந்தம் வபோட்டோர்கள். ேட்டோர ேைக்கில் எழுதப்பபட்ட ெோேல், ேட்டோர ேைக்கிவலவய 

நமோழிநபயர்க்கப்பட்டு நூல் ேடிேம் நபற்ைது. புதுழேயில் நேளியீட்டு விைோ. ைோகித்ய அகோநதமியும் புதுழேழயச் வைர்ந்த 

ஒரு இலக்கிய அழமப்பும் இழணந்து விைோழே ெடத்தியது. அப்வபோழதய ைோகித்ய அகோநதமியின் நைன்ழன அலுேலகப் 

நபோறுப்பு அலுேலரோக இருந்த திரு. ஜிவதந்திரெோத் வபசும்வபோது குறிப்பிட்டது இன்னும் என் நிழனவில் இருக்கிைது. 

  “ெோன் 'வகோபல்லபுரத்து மக்கழள' தமிழில் படிக்கவில்ழல . மழலயோளநமோழியில் தோன் படித்வதன். ( ஜிவதந்திரெோத் ஒரு 

மழலயோளி ) கி.ரோ. மிகப்நபரும் கதோசிரியர் எனப் புரிந்து நகோண்வடன். கி.ரோ, தமிழில் எப்படி எழுதினோவரோ எனக்குத் 

நதரியோது. ஆனோல், அேர் மழலயோளத்தில் எழுதியிருந்தோல் எப்படி இருக்கும் என்பழத இந்ெோேலின் நமோழிநபயர்ப்பு 

சிைப்பு என்ழன மகிழ்ச்சி நகோள்ள ழேக்கிைது. 

   ெோேழல கி.ரோ.மிகச் சிைப்போக ேடிேழமத்து கழலப் பழடப்போக்கி இருக்கிைோர் என்பது நமோழிநபயர்ப்பின் மூலம் 

நதளிேோகிைது. நமோழிநபயர்ப்போளருக்கும் அேருக்கு உதவியேர்களுக்கும் என் போரோட்டுக்கள் ” என முடித்தோர். 

ேட்டோரநமோழி ெோேழல நமோழிநபயர்க்க முடியோது என்பேர்களுக்கும், தம் பழடப்புகள் பிைநமோழிகளுக்குப் வபோக 

முடியோவதோ எனத் தயங்கிய கி.ரோ. அேர்களுக்கும் ஜிவதந்திரெோத்தின் வபச்சு உற்ைோகமளித்தது. இவதவபோன்று என்னுடய 

இலக்கிய ேோழ்விலும் குடும்ப நிகழ்வுகளிலும், கி.ரோ. தம்பதியினர் பங்வகற்று என்ழனயும் என் குடும்பத்தோழரயும் என் 

எழுத்துக்கழளயும் ேோழ்த்தியது ஏரோளம். 

  என் நமோழிநபயர்ப்பிலும் வேர்கள் இலக்கிய இயக்கம் நேளியீட்டிலும் நேளியோன 'தகழி' நேளியீட்டு விைோவிலும், 

'திழைஎட்டும்' நமோழிநபயர்ப்பிதழ் நேளியீட்டு விைோவிலும் கலந்து நகோண்டு நூல்கழள நேளியிட்டதுடன், ெல்லி - 

திழைஎட்டும் முதலோம் மற்றும் இரண்டோம் ஆண்டு விைோக்களிலும் கலந்து நகோண்டழத என்னோல் மைக்கமுடியோது. 

   என் நபண் மற்றும் பிள்ழளகளின் திருமண விைோக்களிலும் முதன்ழம விருந்தினரோக கி.ரோ. தம்பதியினர் கலந்து நகோண்டு 

ேோழ்த்தியழமயும் கி.ரோ. எனக்களித்த சிைப்போகும். 

  இழேமட்டுமல்லோமல் 'கரிைல் கட்டழள விருது'ம் 2006- ஆம் ஆண்டில் எம் 'திழைஎட்டும்' இதழுக்கு அளித்து 

நகௌரவித்தழமயும் எனக்கு அேரளித்த வமலும் ஒரு சிைப்போகும். 

  தமிழ் ேட்டோர இலக்கியத்தின் தந்ழத நூைோண்டு ேோழ்க !  
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சரக்கு மற்றும் கசனவ வரி ! 

ஆங்ேிலம் - த ிழ் (அேராதி) 
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