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Everlasting Tradition! 

புதுப் பார்னவயில் புறநானூறு! 
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மகாகவி பாரதியார் நூற்றாண்டு நினைவு விழா ! 
மாண்புமிகு அனமச்சர் உனர - 12.09.2020 

திரு.க.பாண்டியராசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

 

  கண்ணன் என் காதலன் கவியில் 

தன்னைக் காதலியாகவும், கண்ணனைக் 

காதலைாகவும் கருதி, கண்ணனைக் 

காணாமல் பாலும் கசந்ததடீ! - சகியய 

படுக்னக ந ாந்ததடீ! என்றும் உணவு 

நசல்லவில்னல - சகியய! உறக்கம் 

நகாள்ளவில்னல தாயினைக் கண்டாலும் - 

சகியய! சலிப்பு வந்ததடீ! என்ற ஒரு 

காதலியின், ஒரு நபண் தான் காதல் 

வயப்பட்ட  ினலயில் யதான்றும் மை 

எண்ணங்கனள அப்பட்டமாக நவளிப் 

படுத்தும் இனயபு பாரதினயத் தவிர 

யாருக்குத் யதான்றும்? 

  உயிர்களிடத்தில் அன்பு யவண்டும், 

நதய்வம் உண்னமநயன்று தாைறிதல் 

யவண்டும், வயிரமுனடய ந ஞ்சு 

யவண்டும், இது வாழும் முனறனமயடி 

பாப்பா என்று சிறு  பிள்னளகளுக்கும்  

வாழ்வியல் யபாதிக்கும் புத்தராகவும் 

திகழ்ந்தார்  ம் மாகவி! அன்பின் அடுத்த 

பரிமாணமாக பனகவனுக் கருள்வாய்  

 ன்நைஞ்யச எைவும் ஓதுகிறார்.  

 

  நபான்னும் நபாருளும் யவண்டுவது 

மானுட இயல்பு. ஆைால் பாரதியயா 

 னசயறு மைமும் அனசவறு மதியும் 

யகட்டதுடன், இந்த மா ில மக்கள் பயனுற 

வாழ வல்லனமனய பாரதத் தாயிடம் 

யவண்டுவது பாரதியின் சால்பு. 

  நமல்லத்தமிழிைிச் சாகாது காக்க, 

பிற ாட்டு  ல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் 

தமிழ்நமாழியில் நபயர்த்தல் யவண்டும்; 

இறவாத புகழுனடய புது நூல்கள் தமிழ் 

நமாழியில் இயற்றல் யவண்டுநமை தமிழ் 

வளர்ச்சித் திருப்பணியில் பங்காற்றும் 

படியும் ஆனணயிடுகிறான்  மதன்புக்கவி. 

  இத்தனகய பல்யவறுபட்ட புலங்களிலும் 

தைித்தன்னம வாய்ந்த பன்முகக்கவி, 

பன்நமாழித்திறம் நகாண்ட மகாகவியின் 

 ினைவு நூற்றாண்டாம் இப்நபான்ைாை 

 ன்ைாளில் தமிழ்க்கவியின் காலம் கடந்து 

 ிற்கும்  ினைவுகனளயும் அவர்தம் 

யசனவகனளயும்  ினைந்து அவர்தம் 

வழி ின்று வாழ்யவாம் என்ைாளும்! 

44 
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  எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் என்ற தன்ைிகரில்லாத, இயற்னக தந்த, இனசப் யபரரசின் மயக்கும் குரல் 

இன்று  ம்மிடம் இல்னல. உருளும் உலகயம அவரது மரணச் நசய்தி யகட்டு ஒரு கணம்  ின்று பின் 

சுழன்றது. மக்களின் கண்ணீர் மனழத் துளியாய் மண்ணில் விழுந்து, ஆவியாகி, விண் யமகத்தில் அவர் 

குரலில் ஒளினய யதடுகின்றை. பலியாகிப் யபாைது அவர் மட்டுமல்ல; இரசிகர்களின் இதயமும்தான்.  

இயற்னக எனும் எைப்பாடத் நதாடங்கி இயற்னகயில் கனரந்துவிட்ட காைப்பறனவ.  “கயராைா வந்து 

திரும்பி விடுயவன்” எை மருத்துவமனை ஆகத்து 2020 இல் நசன்றவர், நசப்டம்பர் இறுதியில் 

நசவ்வகப்நபட்டியில் வருவார் எை யார்  ினைத்தார்கள்?  

  மூச்சுவிடாமல் பாடியவர் மூச்னச  ிறுத்திக்நகாள்வார் எைக் கைவிலும்  ினைக்காத ய யர் கூட்டம். 

காலனையும் கயராைானவயும் திட்டித்தீர்த்தைர். இனசயய தன் மகனைத் நதானலந்து யபாை தினச 

யதாறும் யதடுகின்றது.  ஆறுதல் தருவது அவரது இனச விண்மீன்கனளத் 

தாலாட்டிக் நகாண்டிருக்கும் என்ற  எண்ணமும், இன்னும் துக்கமும் 

மகிழ்ச்சியுமாய் உலவிக்நகாண்டிருக்கும் என்ற  ம்பிக்னகயும்தான். அவர் 

பாடுனகயில் யகட்பவரின் இரத்த  ாளங்கள் திறக்கும். இதயம் உருகும். 

கண்களில் கைிந்து வரும் துளிகள் எல்லாம் அவரின் பாதங்கனளக் 

கழுவும். எந்த நமாழியில் பாடிைாலும் அவர் குரல் இனழ வாை 

ஊர்வலத்தில் உலனகச்சுற்றி வரும். குழந்னத முதல் முதியயார் வனர 

அனைவனரயும் குரலால் கட்டிப்யபாட்ட பைி விழும் மலர்வைம் அந்த 

காைக் குயில்.  அவர் பாடிைால் மாந்தளினரக் யகாத னவக்கும் குயிலின் 

குளிர்காலக் கூவலாக ஒலிக்கும். 

   1946ஆம் ஆண்டு ஆந்திரப்பிரயதச ந ல்லூர் மாவட்டத்தில் 

யகாைட்டம்மாயபட்னட என்ற ஊரில் இரண்டாவது மகைாகப் பிறந்தார். இவர் தந்னத சாம்பமூர்த்தி, 

அரிகதா காலட்யசபம் நசய்வதில் வித்தகர்.  இனச - இவர் உயிரணுவில் இருந்து வருவது என்பனத 

அவரின் பாடலில் யகட்டு ந க்குருகும் யபாயத உணரலாம். இவர் தங்னக எஸ்.பி.னசலஜாவும் 

மிகச்சிறந்த தினர இனசப்பாடகர் ஆவார்.  

  நசன்னையில் நபாறியியல் படிக்க வந்தவர் 1946-இல் நதலுங்கு கனலப்பண்பாட்டுக் கழகத்தில் 

 டந்த கச்யசரியில் முதல் பரிசு நபற்றார். அதுயவ அவர் வாழ்வின் திருப்புமுனையாைது. 

இனளயராஜா, கங்னக அமரன் இனசக் குழுவுடன் இனணந்து யமனடக்கச்யசரிகள் நசய்து வந்தார். 

புரட்சித்தனலவர் வாய்ப்புத் தந்ததன் மூலம் அவர் பாடல் தினர உலகில் நுனழந்தது. அவர் புகழின் 

உச்சினயத்நதாட்டார். சுமார் 38ஆயிரம் பாடல்கள் 40 ஆண்டுகளில் பாடியுள்ளார். 1981இல் 

நபங்களூரில் உயபந்திரகுமார் இனசயில் சுமார் 21 கன்ைடப் பாடல்கனள 12 மணி ய ரங்களில் 

பாடிைார். சுமார் 40ஆயிரம் பாடல்கள் 16 நமாழிகளில் பாடி உலக சாதனையில் இடம் நபற்றார்.  டிப்பு, 

பின்ைணி இனச, பின்ைணி குரல், தயாரிப்பாளர் எை பல துனறகளிலும் நுனழந்து தன் தடம் 

பதித்தார். கனலமாமணி, பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன் விருதுகளுடன் பல யதசிய விருதுகனளயும், தினர உலக 

விருதுகனளயும் இரண்டு முனற மதிப்புறு டாக்டர் பட்டங்களும் நபற்றார். எம்ஜிஎம் 

மருத்துவமனையில் யசர்ந்தார். நசப்டம்பர் 2020, 25ஆம்  ாள் மதியம் 1.04 மணிக்கு காலமாைார். 

இனசக்கனலஞன் என்றும் மரணிப்பதில்னல என்பது உண்னம. 

ஆசிரியர் உனர ! 

பாடி வந்த நிலா ததய்ந்தது 

 



 

 

06 உலகதத்மிழ் | 07.10.2020   

 

ஆங்கில வாணி !   

தவத்திரு விபுலாைந்த அடிகள் 

  அவள் தந்னத நவகுண்டு இவனை 

அடினமயாக விற்றுவிடத் துருக்கி 

யதசத்னதயனடகிறான். திரு ங்னகப் 

பிரினவச் யசர்ந்த நதாருத்தி இவனை 

வினல நகாடுத்து வாங்கிப் நபண்ணுனட 

தரிப்பித்து அந்தப் புரத்திற்குக் நகாண்டு 

நசன்று தன் கருத்துக்கினசயும்படி யகட்க, 

இவன் மறுக்கிறான். அங்கிருந்துந் 

துரத்துண்டு துருக்கிக்கும் உருசியாவுக் 

குமினடயய  டந்த யுத்தத்தியல கலந்து 

உருசிய இராணியின் முன்ைினலனய 

அனடகிறான்.  

 

  இராணி இவனைக் காதலிக்கிறாள். 

அவளது அன்புக் குரியவைாகி, அரசியல் 

விஷயமாக இங்கிலாந்து யதசத்னத யனட. 

கிறான். அங்கும் பல மகளிர் இவனைக் 

கண்டு தமது  ினறயழிகின்றைர். சரித்திரம் 

ஒழுக்கத்திைிழிந்ததாயினும், னபரைி 

யற்றிய காப்பியம் சீவக சிந்தா மணியிலும் 

கவிச்சுனவமிக்கது. யவை  ாட்டின் மீது 

இக்கவிக்குள்ள யபரன்பு காப்பியத்தின் பல 

விடங்களியல காணப்படுகிறது. னசல்ட் 

ஆல்ட் யாத்தினர என்னும் நபருங் 

காப்பியம் யதசாபிமாைச் சுனவமிக்கது. 

வாைகமும், மண்ணகமும், சார் தாைாப் 

பாலசு, காயின், உயவர்ணர், அங்கஹீைன், 

அங்கம்  ிமிர்ந்தது எைப் நபயரிய  

 ாடகங்கள் இலக்கணமும் சுனவயும் 

 ிரம்பியனவ. இவரியற்றிய சிறு காப்பியங் 

களும் பல. 

 

விக்யடாரியா இராணியிைது அரசுப் 

புலவராகப் நபரும் நபயர் நபற்றவரும், 

ஒழுக்கயம யுருநவடுத்தாற் 

யபான்றவருமாகிய நதைிசன் என்னும் 

நபருங்கவினயப்பற்றி ஒரு சில கூறுவாம். 

இவரும் லார்ட் பட்டம் வகித்தவர். இவருக்கு 

அப்பட்டம் அரசியாரால் வழங்கப்பட்டது.  

 

இவர் மகா கவியாயிருந்தயதாடு, 

ஞாைவாைாகவும் விளங்கிைார். இவரது 

சயகாதரியாருக்கு மண மகைாக வருவதற் 

கிருந்த  ண்பநராருவர், இவர் யமற் யபரன்பு 

பூண்யடார், இளவயதியல இறந்துயபாக 

அத்துயரினை ஒருவாறு ஆற்றிக்நகாள்ளும் 

வண்ணம் இவர் பாடிய னகயறு  ினலச் 

நசய்யுள் ஒரு யவதாந்த நூல்யபால் 

அனமந்தது.  

 

 

 

 

வளரும்... 
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ைோன்தைோர ்இனத்திரு 

Seek the company of the great 

 اتبع أصول الفضيلة

與上人為伍  

വിദ്വാന്മാരുമായി ചേരുക  

महापुरुषों की संगति में रहें | 
మంచి బుద్ధి ,క్రమశిక్షణలతో క్ూడిన పెద్ద  వాళ్ళతో క్లిసి  బరతుక్ు  

ಒಳೆ ಬುದ್ದಿ, ಒಳೆ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೂಡ್ಡವರ ಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

தவடம்பல் தகாடிமயார் உண்னமக் குளமவன்று 

தவதம் புகன்றிடுதம -- ஆங்தகார் 

தவடத்னத நீருண்னம மயன்றுமகாள் 

வமீரன்றவ் தவத மறியாதத. 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

43 



 

08 

அவ்வப்பபாது ! 

முனைவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 
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  தமிழர்களின்  ாகரிகமும் பண்பாடும் கனலகளும் மிகவும் நதான்னமயாைனவ, 

வளமாைனவ, வலினமயாைனவ, இைினமயாை வாழ்விற்கு வழி காட்டக்கூடியது.  குறிப்பாக 

கனலகளில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் நகாண்ட தமிழர்கள் ஆயகனலகள் அறுபத்து  ான்கிலும் 

மட்டுமல்லாது பல்வனகயாை கனலகளில் பயிற்சியும் திறனும் நபற்றுச் சிறந்து 

விளங்கியனதத் தமிழர் வரலாறும், தமிழ்நமாழி வரலாறும்  ன்கு உணர்த்தும்.  

முக்கனலகள்  

 இயல், இனச,  ாடகம் என்று கனலயினைச் நசழித்த வளத்யதாடு வாழ்ந்தவர்கள் 

தமிழர்கள்.   ”இலக்கியங்கள் மக்களின் வாழ்க்னகனயக் காட்டுகின்ற கண்ணாடி” என்பர் 

நபருமக்கள்.   ம் கனலகளின் நபரும்பாலாை வடிவத்தினை  ாம்  மது இலக்கியங்கள் 

மூலமாகயவ  ாம் அறிகியறாம்.  சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் கனலகள்,  

காப்பியங்களில் காணப்படும் கனலகள் மற்றும் தற்கால இலக்கியங்களில் காணப்படும் 

கனலகள் எை அக்காலம் முதல் இக்காலம் வனர  மது இலக்கியங்களின் வாயிலாக 

தமிழர்களின் கனலகனள  ன்கு அறியமுடியும்.  

 சங்க காலங்களில் தமிழர்கள் இயற்னகயயாடு ஒட்டிய வாழ்க்னகனய  டத்திைர்.  

அவ்வாழ்க்னகனய அவர்களது உனழப்பு அழகுப்படுத்தியது.  எையவ சங்க இலக்கியம் 

அக்கால மக்களின் எளினமனயயும், அழனகயும் நவளிப்படுத்துவைவாக அனமந்திருந்தை.   

சங்கக் காலத்து மக்கள்  ிலத்யதாடு ஒத்த வாழ்வினை  டத்திைர் என்று நதால்காப்பியம் 

காட்டுகின்றது. 

இனசக்கனல 

 எல்லாக் கனலகளுள்ளும் மிகமிகப் பழனம வாய்ந்தது இனசக்கனலயய ஆகும். தமிழர்கள் 

இனசக் கனலயில் மிகவும் வல்லவர்களாகத் திகழ்ந்தைர்.  யதாற்கருவி. துனளக்கருவி, 

 ரம்புக் கருவி, தாளக்கருவி ஆகிய கருவிகள் புழக்கத்தில் இருந்தை.  இனச, மக்களின் 

வாழ்க்னகயயாடு பின்ைிப் பினணந்து இருந்தது.  

தமிழர்களின் கனலகள்! 
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கூத்துக்கனல 

 திருவிழா  ாட்களில் கூத்தாடுயவார் ஆடல், பாடல், முதலியனவயுடன்  ாடகம் 

 டித்தைர்.  அக்காலத்தில் பல்யவறு  ாடக நூல்கள் இருந்தை.   கூத்தின் யபாது முழவு, 

யாழ் யபான்ற பல்யவறு கருவிகள் இனசக்கப்பட்டுள்ளை. 

 தமிழ் ாட்டின் பரத ாட்டியம் ஆந்திராவின் குச்சிபுடி யகரளாவின் கதகலி மற்றும் 

யமாகிைியாட்டம் ஒடிசாவின் ஒடிசி, மணிபுரியின் மணிபுரி, உத்திரப்பிரயதசத்தின் கதக்  

இனவயாவும் இந்தியத் திரு ாட்டின் சிறப்புமிகு  ாட்டியக் கனலகளாகும். 

 நபாதுவாக பக்தியும் அற்பணிப்பும் இந் ாட்டியங்களின் அடிப்பனடயாக அனமந்தை.  

இந் ாட்டியங்கள் மைித உணர்வுகனள யமன்னமபடுத்திை.   

குச்சிபுடி 

 குச்சிபுடி  ாட்டியம்  ஆந்திராவின் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் குச்சிபுடி என்ற சிற்றூரில் 

பிறந்தது.  அவ்வூரின் நபயயர  ாட்டியத்தின் நபயராைது. நதாடக்கத்தில்  ஆண்களால் 

ஆடப்பட்ட இக்கனல இப்யபாது நபண்களால் நமருகூட்டப்பட்டுள்ளது.    

 குச்சிபுடி  ாட்டியம் தஞ்னச மாவட்டத்தில் சிறந்து விளங்கும் பாகவதயமளாவுக்கு 

ஒப்பாைது.  குச்சிபுடி  ாட்டியத்தில் நபரிய தாம்பாளத்தில்  ாட்டியம் ஆடுவது மட்டுமின்றி 

சுந்தர நதலுங்கில் பாடி தாம்பாளத்தில் சிங்கம் யபான்ற படங்கள் வனரவனதக் கண்டு 

வியக்காதவர்கள் இல்னல.  

 யகமமாலிைி, யாமிைி கிருஷ்ணமூர்த்தி, ராஜா-ராதாநரட்டி,  யசாபா ாயுடு யபான்ற 

கனலஞர்கள் குச்சிபுடி  ாட்டியத்தில் தனலசிறந்து விளங்கிைார்கள். 

அம்மாவின் ஆட்சி 

  ஒருமுனற யவம்பட்டி சின்ை சத்தியம் என்ற குச்சிபுடி  ாட்டியக் கனலஞர் ஆடிய 

”சீைிவாச கல்யாணம்” என்ற குச்சிபுடி  ாட்டியத்னதக் கண்டு வியந்து பாராட்டி, 

புரட்சித்தனலவர் “குச்சிபுடி கனலக்கூடம்“ நதாடங்கச் நசன்னையில்  ிலத்னதத் தாைமாக 

நகாடுத்தார்.   
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கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குனறயாது! 

முனைவர் தசாமமல தசாமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

  அரசியல் ஆளுனமகள்  ினறந்த அநமரிக்கத் 

தனல கராை வாசிங்டன்  கரயம அண்ணாந்து 

பார்த்து வியந்த அவரின் உயரம் ஐந்து அடி ஒர் 

அங்குலம்! நவடிநபாருட்களின் (dynamites) 

சிறு அளனவ னவத்து அவற்றின் தாக்கத்னத 

எனட யபாடக் கூடாநதன்பனத  ினைவூட்டு 

வதுயபால், வாட்டசாட்டமாை அநமரிக்க 

ஆண்க ளினடயய தம் மதி நுட்பத்தாலும், 

நகாள்னகப் பிடிப்பாலும் யானை யபால் 

கம்பீரமாக வலம் வந்தவர் அந்த நமல்லிய, 

குறுகிய உருவத்திைர். 
 

  நபருங்குடல், நுனரயீரல், கனணயம் உட்பட 

 ான்கு விதமாை புற்று ய ாய் சிகிச்னசகள்; 

கீயழ விழுந்து மூன்று விலா எலும்புகள் 

ந ாறுங்கியதற்காை அறுனவ சிகிச்னச; இதய 

ய ாய்க்காை ஸ்நடன்ட்; முதல் புற்று ய ாய் 

வந்து இருபது ஆண்டுகள்; 87 வயது. 

அதைாநலன்ை?    

  ஓய்யவ இல்லாமல் உனழத்த அந்த 

'அநமரிக்கப் நபண்ணு ரினமப் புயல்’ சில 

வாரங்களுக்கு முன்பு ஓய்ந்தது. அநமரிக்க 

உச்ச ீதிமன்ற 

வரலாற்றில் 192 

வருடங்களுக்குப் பிறகு 

முதல் முனறயாக 

 ியமிக்கப் பட்ட நபண் 

 ீதிபதி சாண்ட்ரா ஓ 

காைர் ஆவார். 1993-இல் 

இரண்டாவது நபண் 

 ீதிபதியாகப்  பதவியயற்றார் ரூத் கின்ஸ்பர்க்.  

  உலநகங்கும், இரண்டு நபண்கள் சந்தித்தால் 

யபசப்படும் உனட,  னக, அணிகலன்கள் பற்றிய 

யபச்சிற்கு உச்ச  ீதிமன்ற  ீதிபதிகளும் 

விதிவிலக்கல்ல!  ீதிபதிகளின் முழு  ீளக் 

கருப்பு உனடகள் ஆண்களுக்காகயவ  

உருவாக்கப்பட்டனவ. அவற்றிற்கு நபண்னம 

நமருகூட்ட யவண்டுநமை இரண்டு  ீதி 

அரசிகளும் முடிநவடுத்தைர்.  

 

  கின்ஸ்பர்க்கின் கழுத்துப் பட்னடகயளா 

சரினக (lace), உயலாகம் (metal), மணிகள் 

(beads), வட்டம்,  ீளம், சதுரம் இப்படிப் பல   

வடிவங்களிலும், வண்ணங்களிலும் பார்ப்யபாரின் 

கண்னணக் கவரத் நதாடங்கிை. ஒரு வழக்கின் 

முடிவில் சிறுபான்னம அணியின் சார்பாக 

கின்ஸ்பர்க்  தன் முடினவக் கூறும்யபாது  கவசத் 

தட்டு (armor plate) யபான்ற கருப்பு  ிற 

அணிகலனை அணிவது வழக்கமாகியது. அந்த 

கின்ஸ்பர்க் "dissent collar" அநமரிக்கப் 

நபண்களும், சிறுமிகளும் விரும்பி அணி கின்ற 

அணிகலைாக, நபண்ணுரினமக்கு குரல் 

நகாடுக்கும் சின்ைமாக மாறிவிட்டது. 

 

  உலகப் நபாருளாதாரத்தின் சின்ைமாக 

விளங்குகிற  ியூயார்க் பங்கு சந்னதக் 

கட்டிடத்தின் முன் உள்ள 

கம்பீரமாை  ான்கு அடி உயர 

'அச்சமற்ற சிறுமி'   (Fearless  

Girl) சினல அநமரிக்கப் 

நபண்ணுரினமயின் அனடயா 

ளமாகத் திகழ்கிறது.  அச்சி 

னலக்கு, கின்ஸ்பர்க்  மனறந்த 

வுடன் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த 

னககளில் பின்ைப்பட்ட நவள்னளச் சரினக 

கழுத்துப் பட்னட அணிவிக்கப்பட்டது. 

 

  உச்ச  ீதிமன்ற வரலாற்றில்  ியமிக்கப்பட்ட 

112  ீதிபதிகளில்  ால்வயர நபண்கள்! 

இரண்டாவது நபண்  ீதிபதியாக கின்ஸ்பர்க் 

யதர்ந்நதடுக்கப்பட உந்துயகாலாக இருந்தவர் 
அன்னறய   அதிபர்   கிளிண்டைின்   மனைவி 
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ஹில்லரி. பாம்பின் கால் பாம்பறியும் 
அல்லவா!  இது வனர 38 ஆளுனமகளுக்யக 
அவர்களின் உடனல அநமரிக்கப் 
பாராளுமன்றக் கட்டிடத் திற்குள் னவத்து 

அரசு மரியானத வழங்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த 
அரிய சிறப்னபப் நபறும் முதல் நபண்மணி 
என்ற நபருனமனய கின்ஸ்பர்க்குக்கு 
அளித்து அவனர இறந்தும் சாதனை 
பனடத்தவராக் கியவர்  ான்சி நபயலாசி 
(அநமரிக்க காங்கிரஸின் சபா ாயகர்) என்ற 
மற்நறாரு நபண்மணி.   
 

  தன் சக  ீதிபதியாை அண்யடாைின் 
ஸ்யகலியாவுடன் மிகுந்த மாறுபட்ட கருத்து 
நகாண்டவராக இருந்தாலும் அவருடன் 

ந ருங்கிய  ண்பராக இருந்தார் கின்ஸ்பர்க்.  
இருவரும் இந்தியாவில் பயணம் நசய்த 
யபாது, தடித்த உருவமுள்ள ஸ்யகலியா ஒரு 
யானையின் முன் பக்கமும், சிறிய 
யதாற்றமுள்ள கின்ஸ்பர்க் பின்யையும் 

அமர்ந்து நசன்ற  ிழற் படத்னதப் பார்த்த  
நபண்ணுரினம ஆர்வலர்கள் அனத 
அவருக்கு ஏற்பட்ட அவமாைமாகக் 

கருதிைர்.  "அது யானை மீதுள்ள எனடயச் 
சரி நசய்ய (weight distribution) 
எடுக்கப்பட்ட முடிவு" எை தைக்யக உரிய 
 னகச்சுனவயயாடு பதில் கூறி தன் 
 ண்பனரப் பாதுகாத்தாராம் கின்ஸ்பர்க்! 

  "ஒன்பது யபர்கள் உள்ள அநமரிக்க உச்ச 
 ீதி மன்றத்தில் எத்தனை நபண்  ீதிபதிகள் 
இருந்தால் யபாதுமாைது?" எை 
கின்ஸ்பர்க்னக யகட்டயபாது, அவரிட 
மிருந்து உடயை வந்த பதில்: "ஒன்பது".  

"இதில் என்ை அதிர்ச்சி? ஒன்பது 
 ீதிபதிகளுயம ஆண்களாக கிட்டத்தட்ட இரு 
நூற்றாண்டுகளுக்கு இருந்தயபாது, ஏன் 
ஒருவரும் அது பற்றி யகள்வி யகட்கவில்னல?" 

எை அவர் திருப்பிக்யகட்ட யகள்வி 
நபண்ணுரினமயில் அவருக்கிருந்த ஆழ்ந்த 
உணர்னவ நவளிப்படுத்துகிறது. 

  ஆர்வர்ட் சட்டக் கல்லூரியில் கின்ஸ்பர்க் 
யசர்ந்தயபாது "ஒரு ஆணுக்குக் கினடக்க 
யவண்டிய இடத்னத  ீ எடுத்துக்நகாள்கிறாயய" 

எை ஆதங்கப்பட்டார்களாம் அன்னறய 
யபராசிரியர்கள். சட்டக் கல்லூரியில் முதல் 
மாணவியாகப் பட்டம் நபற்றும்,  ியூ யார்க்  கர் 

சட்ட அலுவகங்கள் ஒரு 
நபண்ணுக்கு யவனல 
நகாடுக்கத் தயங்கிைர். 
நபண்கள் யவனல 
பார்க்கும்யபாது 

கர்ப்பிணியாக இருந்தால் 
அவர்கனள 
யவனலயிலிருந்து 

 ீக்கலாம் என்ற சட்டம் இருந்த காலத்தில், 
சட்டக் கல்லூரியில் யபராசிரினயயாகப் 
பணியாற்றியயபாது தான் கர்ப்பமாக இருந்தனத 
நவளியய நசால்லாமல் மனறத்து யவனல 

பார்த்தவர் கின்ஸ்பர்க்.  

  தன் நசாந்த அனுபவங்களின் தாக்கத்தால் 
நபண்ணுரினம நதாடர்பாக 1970-களில் உச்ச 
 ீதிமன்றத்தில் ஆறு வழக்குகளில் வாதாடி 
ஐந்தில் நவற்றி நபற்று உச்ச  ீதிமன்ற 
 ீதிபதியாவதற்கு முன்யப அநமரிக்க சட்ட 

வரலாற்றில் உச்ச  ினலனய அனடந்தவர் அவர்.   

  நதாடக்கப் பள்ளிச் சிறுமி ஒருத்தி 'Super 
Woman' உனடயில் வந்து கின்ஸ்பர்க்குக்கு 
இறுதி மரியானதனய நசலுத்திய காட்சி 
இன்னும் பல தனலமுனறகளுக்கு அந்த 
நபண்னமப் புரட்சிப் புயலின் தாக்கம் இருக்கும் 
என்பனத உறுதிப்படுத்துகிறது. 
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அடிகளாரின் விருப்ப ஆவணத்தில் 

(Will) அனமக்கப் நபற்றுள்ள எழுவர் 

அடங்கிய நசயற்குழுவில் கழக  ண்பர்கள் 

மூவர் இடம் நபற்றுள்ளைர். அடிகளார் தாம் 

வழிபட்டு வந்த அம்பலவாணர் திருவுரு 

விற்கு வழிபாடு  ிகழ்த்தும் உரினமனயக் 

கழக அனமச்சர் திருந றித் தமிழினசச் 

நசல்வர் திரு.த.கூத்தரசு அவர்கட்யக 

வழங்கியுள்ளைர். இந் ினலயில் கழகம் 

அடிகளாரின் பிரினவத் தமிழகத்திற்கு 

மட்டுமன்றிக் கழகத்திற்கும் கழக 

 ண்பர்கட்கும் தைித்தைியய எதிர்பாரா 

 ினலயில் ய ர்ந்த ஈடு நசயற்கரிய இழப்பு 

எைக்கருதி மிகப்நபரிதும் வருந்துவயதாடு, 

அடிகளாரின் நகாள்னக கனளயும் 

விருப்பங்கனளயும் முன்பினும் பன்மடங்கு 

அன்பும் ஆர்வமும் மிக,  ன்கிைிது பரப்பு 

 னடநபறச் நசய்தல் யவண்டுநமை உறுதி 

எடுத்துக் நகாள்ளுகிறது.  

 

அரிக்கும் பிரமற்கும் அல்லாத யதவர்கட்கும் 

 நதரிக்கும் படித்தன்றி  ின்றசிவம் வந்து ம்னம  

உருக்கும் பணிநகாள்ளும் என்ைில் இந்த  

 உலகநமல்லாம்  

சிரிக்கும் திறம்பாடித் நதள்யளணம்  

நகாட்டாயமா!   

….. திருவாசகம். 

 உலகதத்மிழ் | 07.10.2020 

ஆய்ந் துணர்ந்து கற்க! அருஞ்னசவம்  
 ீர்விடற்க!  

ஏய்ந் தனவயிற் யபசு லம் எய்துக!- 
யதாய்ந் துமிக  

ஆங்கில  ன் நூல்கள் ஐயம்  
அறப்பயில்நகன்  

றீங்கடிகள் நசாற்றமற யவம்.  
 
 

அடிகளாரின் கடிதப் பகுதிகள் 
 

               பல்லாவரம் நபாது ினலக் கழக 

 ினலயம் (6-7-47 ) 

அன்பிற் சிறந்த திரு.ஆடலரசற்குத் 

திருவருளால் எல்லா  லங்களும் நபருகுக!  

 ாம் ய ரிற் யபசியவாயற  ீங்கள்  ம் நூல்கனள 

நவளியிடும் அரும்நபரும் நதாண்டில் ஈடுபட 

உறுதி நசய்திருத்தல் கண்டு மிக 

மகிழ்கின்யறன். எல்லாம் வல்ல  ம் அம்பலப் 

நபருமான் திருவருளால் அம்முயற்சி னககூடி 

உலகம் அருள் வடிவில் தனழக! நுங்கள் 

தம்பியின் திருமணங் குறிப்பிட்ட  ாளில் 

 ன்கு  னடநபறவும், மணமக்கள் இருவருங் 

காதலன்பிற் நகழுமி, “அறயவார்க் களித்தலும் 

அந்தணயராம்பலும் துறயவார்க்நகதிர்தலும் 

நதால்யலார் சிறப்பின் விருந்நததிர் 

யகாடலுமாகிய” இல்லறத்தில் இைிது 

வாழ்ந்தபடியாய்த் தமிழ்த்நதாண்டு சிவத் 

நதாண்டுகனள அவர்கள்  ன்காற்றி  ீடு 

வாழவும் அம்னமயப்பர் திருவருனள யவண்டி 

வழுத்துகின்யறம் : பிற ய ரில்.  லம்.  

 

வளரும்... 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகதவள் 14 
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பதன் துளிகள்! 

 

  ‘தமிழ் நாடு‘ என்பது தமிழை நாடு என்ற பபாருளதாயின், பிளவுபட்டு இழைத்தலின், நாடு என்பது 

விழைச் பைால்லாய் பநடிற்பறாடர்க் குற்றியலுகரம் ஆகும். தமிழ்நாடு குடிநீர்வடிகால் வாரியம் 

என்றாங்கு மேற்காட்டிய பதாடர்களில் எல்லாம்,‘தமிழ்நாடு‘என்பது ோநிலம் என்ற 

பபாருண்ழேயுழடய ஒரு பதாழகச்பைால். 

       இந்தியாவிலும் சரி, தமிழகத்திலும் சரி இன்றும் எல்லாமே முதற்கண் ஆங்கிலத்தில் 

சிந்திக்கப்படுகின்றன, வரையப்படுகின்றன, வவளிப்படுத்தப் படுகின்றன. வசய்தித் தாள்களில் வரும் 

பல கருத்துக்கள் ஆங்கிலத்தின் வோழிப் வபயர்ப்புக்கமே. நம் வோழிகள் இற்ரறச் வசய்திகளின் மநர் 

வாயில் இல்ரல. சுடச்சுட வோழி வபயர்க்க மவண்டியிருத்தலின் வோழிவபயர்ப்பிகரேப் 

வபருங்குரற கூறுதற்கும் இல்ரல.அதனால் தமிழ்வோழித் தடம் வபறாது எப்படிமயா 

வோழிவபயர்ப்பிலும் தமிழ் ஆங்கிலத்தடமே வபற்று விடுகின்றது. நிறுவனங்களின் ஆங்கிலத் 

தரலப்புக்கள் அரேவது மபாலமவ ‘தமிழ் நாடு‘என்று திரிபின்றிமய வபயர்களும்  தமிழில் அரேந்து 

விடுகின்றன. 

       ஆங்கிலத் தடம்பட்ட இத்பதாடர்கள் வழிவந்த தமிழ் வாய்பாட்டினின்றும் வழுவிை என்றாலும், 

ஓரழேதி கூறலாமே என்று விழைகிமறன். வாய்பாட்டு ேரபினின்றும் ோறுவதாைால் புதியபதாரு 

கருத்துக் கிழடக்குோயின், இலக்கணி அதழைச் சிந்தித்து வரமவற்கக் கடழேப்பட்டிருக்கின்றான். 

பபாது ேரபு, சிறப்பு ேரபு, தனிேரபு, எைப் பல வழகயுள. 

  அரசிழை விழை முதலாகக் கூறுவதால் புதிய கருத்பதாளிழயக் காண்கின்மறாம். நாடு என்பது 

ஆகுபபயரால் அரசிழையும் குறிக்கும். தமிைகவரசு மேற்பகாண்டு நடத்தும் மின்ைார வாரியம் என்று 

பபாருள் விரித்தால் அல்வழித் பதாடராகும். தமிைகவரசின் மின்ைார வாரியம் என்று பபாருள் 

பகாண்டால் ஆறாம் மவற்றுழேத் பதாழகயாகும். எவ்வழியாயினும் இவ்விடங்களில் ‘தமிழ் நாடு‘ 

என்பது அரசின் மேற்று. ஆதலின் ஒற்றுமிகவில்ழல. எைமவ நாம் காணும் இலக்கணத் பதளிவு 

பின்வருோறு: 

 அ.    ‘தமிழ் நாடு‘ என்பது நிலம் குறிக்கும் பபாதுழேயாக இருந்தால் ஒற்று இரட்டிக்கும். தமிழ் 

நாட்டுப் பல்கழலக்கைகங்கள் என்பது எடுத்துக்காட்டு. 

ஆ.    ‘தமிழ் நாடு‘ என்பது அரசிழையும் அதன் மேலாண்ழேழயயும் குறிக்குோயின் இயல்பாகும்; 

ஒற்று இரட்டித்தல் இல்ழல. எைமவ தமிழ் நாடு சுற்றுலா ழேயம் என்று வைங்குகிறது. 

 

 இந்த நிழலயில் புதிய நூற்பாக்களாக 

 

1.  தமிழ்நா படன்னும் தண்ணார் பதாழகச்பைால் பபாதுநிலம் குறிக்கும் பபாருண்ழேத் தாயின் 

இருவழி யானும் இரட்டுழே ஒற்மற.  

2.  அரசிழை அதன்மே லாட்சிழயக் குறிப்பின் இரட்டல் மவண்டா இயல்பா கும்மே ! 

என்று வைங்கி வரமவற்கலாம். 

 

..... மூதறிஞர் வ.சுப.ோணிக்கம். 
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  யக.டாைியல் வாழ்க்னகக் குறிப்புக்கள், 

மண்மறவா மைிதர்கள் -வி.ரி.இளங்யகாவன். 

கறுப்பி. யஷாபாசக்தி. நசந்தமிழ் வளர்ச்சியில் 

ஈழத்தவரின் பங்களிப்பு - ச.சச்சிதாைந்தம். 

  தமிழாலயம், அறிவாலயம், சிறீபாரதி 

ஆகிய புத்தகசானலகள் இருக்கின்றை. 

ஈழ ாடு, ஈழமுரசு ஆகிய பத்திரினககளும், 

தாமனர,  ிலா, முற்றம், நதரிந்துநகாள்யவாம் 

ஆகிய சிற்றிதழ்களும் நசய்திகள் 

தருகின்றை.  

  சங்காரம், தமிழ் முரசு, எரிமனல, எழில், 

ஓனச,அம்மா, எக்சில், உயிர் ிழல், நமௌைம், 

பாரிசு முரசு, ஐயராப்பிய முரசு:ஆசிரியர்-

கட்டுனரயாளர், ஆகியைவும் வந்து தமிழ் 

வளர்த்து நமௌைித்து விட்டை.  

  மாணிக்க வி ாயகர், சித்தி வி ாயகர், 

சிவன் யகாவில், அஷ்டலக்சுமி யகாவில், 

முருகன் யகாயில், ஐயப்பன் யகாயில், 

கருமாரி அம்மன், துர்க்னக அம்மன்,, 

பத்திரகாளி எை 15 ஆலயங்கள் பாரிசிலும் 

புற கர்களிலும் உள்ளை.  

  மாணிக்க வி ாயகர் யதர்த்திருவிழாவில் 

வி ாயகர் உலா வரும் நதருநவல்லாம் 

தமிழ்த் திருமுனறகள் பலமாக ஒலிப்பது 

சிறப்பு.  

  தமிழில் கத்யதாலிக்கத் திருப்பலிகள் 

பாரிசு இலங்னகத் தமிழ் கத்யதாலிக்கப் 

பணினமயம் எனும் யதவாலயத்தில் 

 ிகழ்கின்றை. Lourdes, Chartresஆகிய 

யபராலயங்களிலும் தமிழில் திருப்பலிகள் 

இடம்நபறுகின்றை.  

  ஈழத்தவர் இதுவனரக்கும், தைிப்புறா, 

வாழனவத்த நதய்வம், முகத்தார்வீடு, முகம், 

இன்னும் ஒரு நபண், தயவுடன் 

வழிவிடுங்கள், ஏனண, யபரன் யபர்த்தி, 

சத்தியத்னத, எை ஒரு பத்துத் தமிழ்த் 

தினரப்படங்கள் தயாரித்துக் தினரயிட்டி 

ருக்கின்றைர்! பல குறும்படங்களும் 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளை.  

  தமிழ்  ாடகங்கள் பல யமனடயயற்றம் 

கண்டுள்ளை. 2015இல் திருக்குறள் 

முழுனமயும் பாடலாக்கி இனசத் தட்டு 

வடிவில் திரு.ஸ்ரார் சிறீ நவளியிட்டி 

ருக்கின்றார். தமிழமுதம், TRT தமிழ்ஓலி, 

பிரான் வாநைாலி ஆகிய வாநைாலிகளும், 

தமிழ்ஒளி, TTN தமிழ்த்நதானலக்காட்சி 

என்கிற நதானலக்காட்சிகளும் தமிழ் 

வளர்த்தை. இவற்றில் T R Tவாநைாலி 

மட்டும்தான் இன்றுவனர ஒலிபரப்பப் 

படுகிறது.  

 

வளரும்... 

பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் மமாழியின் வளர்ச்சி! 

தபராசிரியர் சச்சிதாைந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 07.10.2020   
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 திருவருட்பா முதனலந்து திருமுனறகள் ! 

உனரதவந்தர் ஔனவ துனரசாமி 

  வள்ளலாரின் பாட்டுத்திறன் பண்பட்டது; 

சிக்கலற்றது. எளினமயும், நதளிவும், 

கீர்னமயும் வாய்ந்தது.  ந ஞ்சில் குடி 

நகாண்ட வருத்தத்னதப் பாடுதற்கு 

விருத்தத்னதயய நபரிதும் விரும்பிைார் 

யபாலும்.  குறள்நவண்பா முதலாகச் சிந்து 

ஈறாக இருபத்து ஒன்பது வனகயாை 

யாப்புக்கள் அருட்பாவில் பயின்றுள்ளை.  

5818 பாடல்கனள இயற்றிய அடிகளாரின்  

திருவருட்பாவில் அறுசீர், எழுசீர், எண்சீர் 

முதலாக 3329 ஆசிரிய விருத்தங்கள் 

அனமந்துள்ளநதைின்,  னட  லத்துக்கும், 

ஓனச இைினமக்கும், கருத்துத் நதளிவுக்கும் 

உதவும் யாப்பு இதுயவ எை அடிகளார் 

கருதிைார்யபாலும்.   

  எண்சீருக்கு யமலும் பல சீர்களாைியன்ற 

நபரும்பாடல்களும் நபருமான் இயற்றி 

யுள்ளார்.  ஞாைசம்பந்தர் மீது பாடிய பாடல் 

ஒன்று 56 சீர் நகாண்டது.   திருவடிப் 

புகழ்ச்சி 192 சீரால் இயன்றது.  இவ்வளவு 

நபரிய ஒரு பாடல் இதுவனரயில் விருத்த 

யாப்பில் எழுந்ததில்னல.  நசய்யாதனதச் 

நசய்யும் நகாள்னகயாகவும், நசயற்கரிய 

நசயலாகவும், தமிழுக்குப் புது உணர்ச் 

சினயத் தருவதாகவும் இஃது அனமகிறது. 

  எளிதாகக் கருத்துணர்ந்த வள்ளலார் 

முனைந்தார் எைினும், அரும்நபாருளும் 

சமய நுண்நபாருளும், நுட்பமும்  திட்பமும் 

அனமந்த இனறயனுபவமும் பாடல்களில் 

நசறிந்துள்ளை.  பிறனரக் கருதி  அவர் 

விரும்புவைவற்னறயய அளிக்காமல் 

உணவு நதரிந்தூட்டும் தாய்யபாலத் தன் 

அனுபவ நவளிப்பாடாகயவ பாடிய  திறம் 

வள்ளலார் யபாலும் அருளாளர்க்யக அரிய 

இலக்கியப் யபாக்காகும்.   

  நதளிந்து யதர்தல், உணர்தல, ஊள்ளுரு 

ஊட்டுதல், பழகு நசாற்நபய்தல், வடிவம் 

வகுத்தல் என்னும் ஐந்து ந றியினை 

அளாவிச்நசல்வதாயின் நசய்யுளிற் சீர்னம 

சிறந்து  கழ்ந்திடுநமன்று யபராசிரியர் லாங் 

ஜின்ஸ் என்னும் நபருந்தனக புகன் 

றுள்ளார்.  அந்த அரிய இலக்கணத்துக்குச் 

சான்றாகச் நபாருள்  லங்கள் பலவும் 

 ிலவும்  திருப்பாடல்கனளப் புனையும் 

விருப்பத்னதயும் தம் யகாட்பாடாக அடிகள் 

நகாண்டிருந்தார். 

 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 07.10.2020   
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

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

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 முனைவர் சிந்தனைக் கவிஞர் கவிதாசன்  

2 2016 திரு. மு.தப.இைாமலிங்கம்  

3 2017 திரு.பா.இைவிக்குமார்  

4 2018 முனைவர் மா.நடைாசன்  

 

தமிழ்ச் மசம்மல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 07.10.2020   

தகாயம்பத்தூர் மாவட்டம் 

XV 
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is that day. Dancers,Drummers, Yaazhists, 

Psalterists,  

Vocal musicians, Paanars all fill the air                                     

185 

 

With melodied ensembles!  Day Night ,  

all through, tudis and tabors tap; 

streets, highways sink and dally in Gala 

glamour. 

Refreshed Maadavi after her dalliance,  

with fish like ear- ring pendants adorned                                  

190 

 

In garden jasminum, chemeli, mogra,  

lily, samba, and nenuphar,  

in complacent glory  

and gaiety, plays in arbor;  

to eye her fittings  

and learn to sizzle through day market  

forist stalls, the flowers therein, to listen                                   

 

195 

Entempled in humble fair, of White Chank 

hued Baladeva in shrine,  

of Sapphire Fair Maal's temple, of white       

parasol King's Adytum, of aged most  

Brahma's abode, as told in veritable vedas 

four fires sacrificial  

have soared as in agenda. Worship of Four-

fold Devas, Eighteen-fold troops   

in due distinctions go on side by side: Vasus 

eight, Aadityas twelve,                                 

175 

Rudras eleven, Ashwins two; Kinnara, Kim-

puruusha, Vicchaadara,  

Garuda, Deva, Asura, Muniva, Yaksha, 

Raakshasa, Gandharva, Saarana,  

Siddha, Celestials, Naraka, Bhoota, BetaaL, 

Taaragana and Heavenlies!                         

In mutts of Arukka and Viharas of Buddha,  

in Virtue Fostering Halls of Charity,                                  

180 

In sacred sites on the fort-side, preaching 

on. 

On that day, the irons of captives who lost 

battle  

to the Sovereign  are removed. Grace, good 

gracious  
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குழந்னத இலக்கியம் ! 

முனைவர் ததவி நாச்சியப்பன் 

  தமிழ் நமாழியின் உயிர் ாடி அதன் 

உச்சரிப்பு எைலாம். ஒலியவறுபாடுகனள 

உணர்ந்து யபசும் குழந்னதகளால் பினழ 

யின்றி எழுத இயலும், ஒலிகனள யவறு 

படுத்திப் யபசவும் எழுதவும் குழந்னதகள் 

பழக யவண்டும். எையவ குழந்னதப் 

பாடல்களில் உச்சரிப்புக்நகை சில பாடல் 

கனளக் கவிஞர்கள் எழுதிைர். 

“நவல்லத்னதப் பார்த்யதன் நவல்லத்னதப் 

பார்த்யதன்  யவலுச் சாமி கனடயிைியல 

நவள்ளத்னதப் பார்த்யதன் நவள்ளத்னதப் 

பார்த்யதன்  விடாது நபய்த மனழயிைியல 

தவனளனயப் பார்த்யதன் தவனளனயப் 

பார்த்யதன்  தனரயில் தத்திச் நசல்னகயியல 

தவனலயப் பார்த்யதன் தவனலனயப் 

பார்த்யதன்  தங்னக தூக்கி வருனகயியல” 

என்பது குழந்னதக் கவிஞர் 

அழ.வள்ளியப்பா அவர்களின் பாடல். 

நவல்லம், நவள்ளம், தவனள, தவனல 

யபான்றவற்றிலுள்ள ‘லகர’,’’ளகர’ ங்கனள 

மாற்றி ஒலித்தால் நபாருள் மாறுபடும் எை 

குழந்னதகள் உணர்ந்து பாட ஏற்ற 

பாடலிது. 

 

வளரும்... 

உலகத் திருமனறயாம் திருக்குறள் 
கருத்துகனளயும் எளிய பாடல்களாகக் 
கவிஞர்கள் குழந்னதகளுக்குக் 
கற்பிக்கின்றைர்.  

 

“நவள்ளத்(து) உயரம் யபாலயவ 

வினரந்து வளரும் பூனவப்யபால் 

உள்ளத்(து) ஊக்கம் யபாலயவ 

உயர முடியும் வாழ்வியல.”  

 

என்று “திருக்குறள் விளக்கக் குழந்னதப் 
பாடல்கள்” நூலில் கவிஞர் புலனமப்பித்தன் 
அவர்கள் பாடியுள்ளார். ஒவ்நவாரு பாடலின் 
முடிவிலும் அதற்காை குறள் 
நகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படிப் பலரும் 
இன்றுவனர பாடி வருகின்றைர். 

 

இவ்வாறு இலக்கண இலக்கியங் 
கனளக் குழந்னதகளுக்குச் நசான்ை 
கவிஞர்கள் தமிழின் நபருனமனயயும் 
பலபடப் பாடியுள்ளைர். சான்றுக்கு, 
நகா.மா.யகாதண்டம் அவர்கள்,  

 

"இலக்கியங்கள்  ினறந்தது  

இலக்கணத்தில் சிறந்தது 

 

சங்கம் மூன்றும் வளர்த்தது  

சரித்திரங்கள் புகழ்ந்தது." 

 

என்று பாடியுள்ளார் 

உலகதத்மிழ் | 07.10.2020   
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பயண வாழ்க்னக! 

சுற்றுலாச் சுடர் சுதரந்திரன் 
 

ஏற்பட்ட அனலயும் படனக நவகுயவகமாக 

கடலுக்குள் இழுத்துக்நகாண்டு நசன்றது. 

அப்படி நசல்லும் நபாழுது சுமார் 45 டிகிரி 

யகாணத்தில் படகு ஒரு புறமும் மறுபுறம் 

மாறி மாறி கடல் அனலகளின் ஈடு 

நகாடுத்து நசன்று நகாண்டிருந்தது, 

எங்களுக்கு  கடுனமயாை ஒரு சாகச 

வினளயாட்டில் இருப்பனத யபான்ற 

உணர்வு ஏற்பட்டது. 

 

  சுமார் 2 மணி ய ர பயணத்திற்குப் 

பின்ைர் அருகில் இருந்த ஒரு சிறு தீவிற்கு 

அருகில்  ங்கூரத்னதப் பாய்ச்சி சிறிது 

ய ரம் இனளப்பாறிவிட்டு மீண்டும் 

கடலுக்குள் நசன்று, சுமார் 3 மணி ய ரம் 

பயணம் நசய்து ஏநதன்சு துனறமுக 

வளாகத்னத அனடந்யதாம். 

 

 கடலில் ஏற்பட்ட அனலகளின் வலிவு 

மற்றும் காற்றின் யவகத்னதயும் என்றுயம 

மறக்க இயலாத ஒரு  ிகழ்வு என்று 

கூறலாம். அவ்வளவு அழகாை கடலியல 

 ாங்கள் பயணம் நசய்த இந்த ஆறு 

 ாள்களும் அந்தக் "கடல் புறா" னவயும் 

 ாங்கள் மறு ாள் பிரிய ய ரும் என்று 

எண்ணியயபாது உண்னமயியலயய மைம் 

கைத்தது. 

வளரும்... 

  அகிைா தீனவ சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு 

மதிய உணனவ அங்கு சுனவயாை மீன் 

வனககளுடன் உண்டு விட்டு மானல 

திரும்பவும் அகிைா வந்து யசர்ந்யதாம். 

அங்கிஸ்திரி பல அழகிய கடற் கனரகனள 

நகாண்ட ஒரு தீவு.  

 

  அந்தத் தீவில்  ான் கண்ட அழகிய 

யதவாலயம் பார்ப்பதற்குக் கண்னண 

கவரும் வனகயில் மிகவும் அழகாக 

இருந்தது.  

 

  அனதச் சுற்றி இருந்த  ீல  ிறக் கடனல 

பிரதிபலிக்கும் வண்ணம் நவள்னள  ிற 

யதவாலயத்தின் யமல் மாட முகப்பில் 

இருந்த  ீல  ிறமும் அதன் அழகும் மிகவும் 

இரசிக்கத் தக்கனவ.  

 

  ஆறாவது  ாள்  ாங்கள் அகியைா தீவில் 

இருந்து புறப்பட்ட யபாது அந்தச் சிறிய 

யதவாலயம் மற்றும் அந்த  ங்கூரத்னத 

கண்டு பிரிய மைமில்லாமல் இடத்னத 

விட்டு கடலுக்குள் பயணமாயைாம். 

 

 அன்னறய திைம் காற்றின் யவகம் சற்று 

அதிகமாகயவ இருந்தது. எையவ பாய் 

மரங்கனள விரித்துப் படகினைச் நசலுத்திக் 

நகாண்டு   இருந்யதாம்.    அப்நபாழுது  

உலகதத்மிழ் | 07.10.2020   

14 



20 

  படுமனழ உருமின் இரங்கு முரசின்  

  கடுமான் யவந்தர் கானல வந்து, எம்  

  ந டு ினலவாயில் நகாட்குவர் மாயதா;  

  நபாருதாது அனமகுவர் அல்லர்-யபார் உழந்து  

  அடுமுரண்முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய  

  வடியவல் எஃகின் சிவந்த உண்கண்  

  நதாடிபிறழ் முன்னக இனளயயாள்  

  அணி ல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்யக  

(புற ானூறு 350)  

  தூர்ந்துயபாை அகழியினையும் தளர்ந்த 

மதிலுறுப்பினையும் இடிந்த மதினலயு 

முனடய பனகவர் நசய்த அழிவால் யகடுற்ற 

பனழயவூர் யபானரத் தாங்காதாகலின் 

என்ைாகுயமா? யமகத்தின் இடியபால் 

முழங்கும் முரசினையும் வினரந்து நசல்லும் 

குதினரகனளயுமுனடய யவந்தர்கள் எம்மு 

னடய ந டிய  ினலனயயுனடய வாயிலின் 

கண் சுற்றித்திரிகின்றைர்.  
 

  யபார் நசய்யாது அடங்குவார் அல்லர். 

ஆற்றலுனடய தனமயன்மார் னகயில் 

ஏந்திய வடித்தயவலின் இனலயபால் சிவந்த 

னமதீட்டிய கண்கனள உனடய இளமகளது 

மார்பின்கண் சுணங்கு யதான்றிப் 

பரந்துள்ளது' என்று ஊர் ினல பற்றி 

இரங்கிப் பாடியுள்ளார். 
 

   

  புற ானூற்றுப் பாடல்கனள யமனல 

 ாட்டார் சுட்டுகின்ற வீரயுக  இலக்கியங் 

கயளாடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தாலும் முருகியல் 

அணுகு முனறயில் அவற்றின் கவினதத் 

தரத்னத நுட்பமாகப் பார்த்தாலும் தமிழ் 

இலக்கிய வீரயுகம் புற ானூற்றுக்கு 

முந்தியதாக இருந்திருக்க யவண்டு 

நமன்பது நதளிவாகும். 

 

.....  ினறவு ..... 

புதுப்பார்னவயில் புறநானூறு ! 

அறிஞர் மருதநாயகம் 

உலகதத்மிழ் | 07.10.2020   
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  There are writers who blow their 

own trumpets. 

  "Kamban has to derive inspiration 

from me.  

  But Kamban never knew how arro-

gance behaved. (Kamban wrote the 

Ramayana in Tamil in beautiful           

poetry).  

  That is why he was able to write an 
epic which is a masterpiece for all          

ages. 

  Respect and Modesty build the 

steps to success This modesty can 
be best seen in Bengal. 

  Any great scholar, if he meets a 

person older than him in age, touches 

his feet as a mark of respect. 

  He gives respect for age. 

  "Whenever a great leader came to 

attend a happy function in my house, I 

touched his feet and some chided me 

for doing so." 

  I said   "Those legs had walked for 

the cause of "Satyagraha!" 

  "Those legs have wandered within 

the prison gates for a great aim." 

   

  "Since my legs do not have that 

great honour, let atleast my hands de-

rive that honour. 

  In some assemblies, people praised 

me to my face which, I felt, was       

indeed a perfect disgrace. I felt so 

greatly embarassed that I could not 

lift my face before the audience. 

  "What I did I write? What have I 

done? 

  "Thanks to the Lord. He has not 

punished me by enthroning arrogance 

in my heart. 

  The comfort that one enjoys in 

modesty is absent in arrogance Read 
the pompous victories of arrogance 

and their downfall in the Hindu epics 

and ancient stories  

  Understand that modesty is one of 

our great assets.   

  Incidentally if we are honoured with 

a post or if fame surrounds us a Hindu 

does not get intoxicated with pride 

and show disrespect to the wise and 

elderly. 

  The essence of the Hindu religion is 

that if one is modest one can lead an 

upright lite till the very end. 

To Continue... 

உலகதத்மிழ் | 07.10.2020   
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  பன்ைிரு திருமுனறகளில் பதிநைான்றாம் 

திருமுனற எழுதிய ஆசிரியர் வரினசயில் 

கானரக்கால் அம்னமயார், பட்டிைத்தார், 

 ம்பியாண்டார்  ம்பி யபான்ற நபரிய 

அறிஞர்களினடயய அரச குலத்தின் திறனுடன் 

ஆண்டவர் பக்தியில் அகிலம் யபாற்றும் 

நபருனம நபற்றவர் யசரமான் நபருமாள் 

 ாயைார். மண்யமல் னசவந றி வாழ் பலருக்கு 

முன்னை வழி என்பால் அவன்யமல் விளங்கு 

ந ற்றியிைால் கழயல யபணும் கருத்திைால் 

நதாண்டு புரிந்தவர் இந்த யசர நபருமாள் 

 ாயைார்.  

  மதுனரயில் யசாமசுந்தரக் கடவுனள  ாளும் 

இன்ைினசயால் பாடி வழிபடும் பாணபத்திரர் 

வறுனமயில் வாடுவது அறிந்து இனறவன் 

யசரமான் நபருமானுக்குத் திருமுகம் நகாடுத் 

தனுப்பிப் பரிசு நபற னவத்தார் இந்த வள்ளல் 

நபருமாைிடம் என்பது நபரிய புராணம். 

 ம்பியாரூரனரக் நகாடுங்யகாளூருக்கு 

அனழத்துச் நசன்று நபான்னும் நபாருளும் 

நகாடுத்த யவந்தன் என்பதும் வரலாறு.  

  இவர் யசர  ாட்டு அரசர். யசாழ ாட்டுக்குத் 

தனல கராகிய திருவாரூருக்குச் நசன்ற யபாது 

யசாழ மன்ைருனடய அரண்மனையில் 

தங்காமல் சுந்தரருனடய திருமடத்திற்குச் 

நசன்று பரனவயார் பனடத்த விருந்னத உண்டு 

மகிழ்ந்த உயர்ந்த சிவநசறிச் சான்யறார். 

   ல்ல யதாழர்  ம் நபருமான் எமக்கு இவர் 

என்பார் எல்னல இல்லா தவ முன்பு என் 

நசய்யதன் இவனரத் நதாழ என்பார். தன் 

 ாட்னடச் சிலம்பு  ாடு என்று அவர் கூறுவது 

வழக்கம்.  

   ீடும் உரினமப் யபரரசால் பயனும்  ினற 

தவமும் யதடும் நபாருளும் நபருந்துனணயும் 

தில்னலச்   சிற்றம்பலத்துள்    ஆடும்    கழயல  

என்றிருந்த யசரகுலப் நபருமான் அம்பல 

வாைனர வழிபட்டு முடிந்த கானல சிலம்பு ஒலி 

யகட்டு சிலிப்புற்று அருள் நபற்யறன் எை 

ஆைந்தக் கண்ணீர் வடித்தவர்.  

  அக்காலத்தில் யசர  ாடு நதற்யக 

நகால்லத்னதயும், வடக்யக யகாகர் ணத்னதயும், 

கிழக்கில் யமற்குத் நதாடர்ச்சி மனலனயயும், 

யமற்யக கடனலயும் எல்னலயாகக் நகாண்டது. 

யசர  ாட்டுத் தனல கராை வஞ்சி என்பது 

இனடக் காலத்தில் நகாடுங்யகாளூர் எைப் 

நபயர் மாறிற்று என்றும், அங்யக இருந்த 

திருவஞ்சிக்களத்துக் யகாயில் என்பது 

கல்நவட்டுக்களில் காணப்படுவது எை 

உனரயாசிரியர்கள் எழுதுகின்றைர்.  

  இந்த யசரமான் நபான்வண்ணத்து அந்தாதி, 

திருவாரூர் மும்மணிக்யகானவ, திருக்கயிலாய 

ஞாை உலா என்பனவ இவர் இயற்றியை. 

அதிலிருந்து ஒன்றினைக் காண்யபாம். 

“நசால்லாதை நகாழு  ாவல்ல  

யசாதியுட் யசாதி தன்யபர்  

நசல்லாச் நசவிமரம் யதறித்  

நதாழாதனகமண் திணிந்த  

கல்லாம்  ினையாமைம் வணங்காத்  

தனலயும் நபானறயாம்  

அல்லா அவயவந்தானும்  

மைிதர்க்கு அயசதையம” . 

 

   ாவும், நசால்லும், நசவியும் இனறவனைத் 

நதாழாமல் மைம் அவனை  ினையாமல் 

இருக்னகயில் உடலனைத்தும் அறிவற்ற வீயண 

எை மிக இங்கிதமாகப் பாடுகிறார். 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 07.10.2020   

 

பதிகங்கனளப் படியுங்கள்! 

மசவ்வினச மாமணி திருமதி சனீத மமய்கண்டான் 

தசரமான் மபருமாள் நாயைார் 
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1. Sir, you nailed it. Thank you. 

To share my happy experience dur-

ing translation of a book... It was so 

surprising to see only 8 words required in Tamil to 

translate 10 words of English (as a rule of thumb). 

After translation, the sentence accurately con-

veyed the meaning and was also compact. 100 

pages in English came down to 85 pages in Tamil. 

Similarly when I did Tamil to English translation, 

the increase in word count was perceptible. Eg. 

'ஓடாநிழல' got expanded to 'Non running position.' Though 

stationary position was also possible to use, it did not fit with 

the context. 

I have embarked in an ambitious project of getting all the possi-

ble letter combinations (grammatically) in Tamil 5 lettered 

words.  

The possible 5 letter combinations are 919358226007. By re-

ducing the பேய்பயழுத்தில் பதாடங்காச் பைாற்கள் 

ேற்றும் உயிபரழுத்தில் முடியாச் பைாற்கள், the combi-

nations become 807695283577. Like this I need to apply various 

rules and find out the number of combinations. Presently I'm 

doing this for 2 lettered words.  

Due to this work, I've almost ditched pursuing my doctorate in 

electronics from Bharathiar University. 

தைது சிறு சிறகுகழள  ழவத்துக்பகாண்டு வானின் 

உயரத்ழதயளக்கும் சிட்டுக்குருவியின் ஒரு முயற்சி 

மபான்றது தான் இது. ஆைால் முயலுவதில் 

தவறில்ழல என்று முயல்கிமறன். 

நவம்பர் முதல்வாரம் தங்கழளச் ைந்திக்க மநரம் 

கிழடக்குோ? சில பதளிவுகழளப் பபற 

விரும்புகிமறன். 

திரு.கேல், வோழிவபயர்ப்பாேர். 

2. பைப்டம்பர் 30-உலக போழிபபயர்ப்பு 

நாளில் "தமிைக அரசின் போழிபபயர்ப்பு 

முகங்கமளாடு "ேலர்ந்த உலகத் தமிழ்  

இதழ் அருழே...மிக அருழே.  

முழைவர் ந.அருள் அவர்கள் தந்திருக்கும் "ஒன்மற 

உலகம் ஒருழேமய இலக்கியம் "பல பைய்திகழள நாம் 

அறிய தருகிறது.  

போழிபபயர்ப்பு என்பது ஒரு போழியிலிருந்து 

ேற்பறாரு போழிக்குக் கருத்து, நழட,சூைல், உணர்ச்சி, 

பபாருண்ழே முதலியவற்ழறப் பபயர்த்து 

வைங்குவதைால் அதழை அறிவியல் ைார்ந்த துழற 

என்மற பைால்ல மவண்டும். அமத மவழளயில் போழித் 

பதாடர்பாை அைகு பபாலிவதால் அதழைக் கழல 

ைார்ந்த துழற என்றும் அழைக்கலாம். ஒரு போழியில் 

(மபச்சு போழியிமலா, எழுத்து போழியிமலா)

கூறப்பட்ட கருத்துக்கழள ேற்பறாரு போழியில் 

பவளிப்படுத்தக்கூடிய நிழலயில் திறன் வாய்ந்த ஒரு 

பழடப்பாக்கம் என்றும் கூறலாம் "என்பது அற்புதோை 

விளக்கம்.  

மேலும், ஆங்கிலத்தில் ஜான் பனியன் எழுதிய புனிதப் 

பயணத்தின் முன்மைற்றம் என்ற நூல் 1793ஆம் ஆண்டில் 

"ஒரு பரமதசி இந்த மலாகத்ழத விட்டு ேறுழேக்கு 

நடந்மதறியது பைாப்பைம் "என்ற தழலப்பில் தமிழில் 

பவளிவந்த முதல் போழிபபயர்ப்பு நூல் என்ற தகவல் 

அரிய தகவலாகும்.  

29.09.2020-அன்ழறய திைேணி நாளிதழில் 

பவளியாை"போழிபபயர்ப்பு முழு பவற்றி பபறட்டும் 

"என்ற  கட்டுழரயில் "இந்திய போழிகளிமலமய  

முதன்முதலில் தமிழில்தான் விவிலியம் 

போழிபபயர்க்கப்பட்டதாகவும், 1774-இல் 

மஜ.பி.பாப்ரிஷியஸ் போழி பபயர்ப்பிழை 

பவளியிட்டார் "எை முழைவர் ந. அருள் அவர்கள் 

குறிப்பிட்டிருந்தழதயும் இங்மக நான் 

நிழைவுபடுத்துவதில் ேகிழ்ச்சி அழடகிமறன்.  

தமிைக அரசு ஆண்டுமதாறும் போழிபபயர்ப்புக்கு 

ேட்டுமே 11 விருதுகள் வைங்கிவரும் ேகிழ்ச்சி தரும் 

பைய்தியிழையும் ஆசிரியர் அவர்கள் 

பைால்லியியிருப்பது பாராட்டுக்குரியது.  

கவிஞர் மபைா, வநல்ரல. 
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3. ைார் வணக்கம் 

 முகப்பு மிகச்சிறப்பாக உள்ளது 

ைார். மிக்க நன்றி. 

 

திரு.என்.திருச்வசல்வன், 

துரை இயக்குநர், வோழிவபயர்ப்புத்துரற. 

 

 

4. போழிபபயர்ப்பாளர் திை 

நல்வாழ்த்துக்கள் ஐயா... மின்னிதழின் 

அட்ழடப்படம் அருழே  

 

திருேதி.விசயலட்சுமி, 

வோழிவபயர்ப்பாேர்,  வோழிவபயர்ப்புத்துரற. 

 

 

5. உலகத் தமிழ்  உலகம் முழுழேயும் பரவி நிழலத்து 

நிற்கட்டும் ஐயா. வாழ்த்துகள்  

 

முரனவர் ஜானகி, 

உலகத்தமிழாைாய்ச்சி நிறுவனம். 

 

6. தங்களின் சிறந்த பதிவிற்கு மிக்க நன்றிங்க ஐயா 

முரனவர் பத்ேபிரியா 

 

7. Glad to see the faces of your Secretariat              

Translators! 

முரனவர் மசாேவல.மசாேசுந்தைம், 

அவேரிக்கா 

 

8. போழிபபயர்ப்பு முகங்கழளக் 

கண்டு ேகிழ்ந்மதாம். 

போழிபபயர்ப்புக் குறித்த கட்டுழர 

அருழே. அபேரிக்கத் திருேணச் 

ைடங்கு நம்பிக்ழககழள அறியும் 

நல்வாய்ப்பு கிழடத்தது. 

புறநானூற்றுப் மபார் நிகழ்வு பநகிழ்ழவ 

ஏற்படுத்தியது. 

முரனவர் மதவி நாச்சியப்பன். 
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அங்கிங்மகைாதபடி இங்கிலாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

காலம் பூக்கனள மீண்டும் சுமந்து வருகிறது, 

முதல் பயிர்கனளயும் பறனவகளுக்கு எடுத்து 
வருகிறது; 

பின் உைது அந்திப் நபாழுதிைியல, ஓ கடிகாரயம 

மாந்தர் தம் சின்ைஞ்சிறு உயிர்கனள வீழ்த்தி 
எரிகிறது. 

  (ஆல்ப்நரட் லார்ட் நடன்ைிசன், ‘In 

Memorium A.H.H’, 1850)  

  இந்த மகத்தாை  கவினத தான் 1850ல் 

கவிஞர் லார்ட் நடைிசனை  இங்கிலாந்தின் 

அரசனவக் கவிஞர் ஆக்கியது. இது 

இராணி விக்யடாரியாவின் வாழ்க்னகனயத் 

நதாட்ட கவினதயும் கூட.      

  ஊர்ச்சுற்றலின் உதவியயாடு வின்ட்சர் 

அரண்மனையில் இருந்யதாம்  ாங்கள். 

இராணி விக்யடாரியா தைது னகப்பட எழுதிய 

 ாயளடுகனள புரட்டிக் நகாண்டிருந்யதாம். 

  “சிறிய, தந்னதயில்லா குழந்னத  ான். எைது 

குழந்னத  பருவத்னத கட்டுப்படுத்தியவர் கான்

வாய் என்ற  பர்”  

  இராணி உணர்வுப் நபருக்காைவர். 

காதல்,  குழந்னதத்தைம்,  யகாபம்,  எளிதில் 

வசமாகி விடுகிற மைம்,  னவராக்கியம் 

இவற்றின் கலனவயாக விளங்கியவர். 

கணவர் இறந்ததும், வாழ் ாள் முழுதும் கறுப்பு 

ஆனடயியலயய வலம் வந்தார் இந்தப் 

பிரித்தாைிய இராணி. 

  அப்படி வலம் வந்த ய ரத்தியல அவருக்குத் 

யதறுதனலத் தந்தது யமற்கண்ட, யமலாை 

கவினத தான்.  

  ‘இந்தியாவிற்கும் இந்த இராணிக்குமாை 

உறவு எப்படிப்பட்டது?’  

  ‘இந்தியாவின் இராணி’ என்பதில் மிக்க 

நபருமிதம் நகாண்டிருந்தார் என்று நதரிகிறது. 

ஆைால் அவர் இந்தியானவ எப்படி புரிந்து 

னவத்திருந்தார் என்பது யவறு சங்கதி.”  

  “ஏன்?” 

  “அவர் இந்தியாவிற்கு வந்தயத இல்னல. 

வந்தால் தன்னைக் நகான்று விடுவார்கள் எைக் 

கருதிைார். இந்தியானவப் பற்றிய அவரது 

புரிதல் அரண்மனையில் இருந்த சில 

இந்தியர்களின் அளவியலயய  ின்று விட்டது 

என்றும் சிலர் கருதிைர்”.  

   “ மது தைிப்பட்ட யதர்வுகள் துளித் 

துளியாக யசகரிப்பாகி ஒட்டு நமாத்த 

மாக  ாட்டின்  சரிதம் ஆகின்றை. அதுயவ 

சரித்திரமாகி இன்று  ம்னமயும்,  ானள 

அடுத்த  தனலமுனறனயயும்  உருவாக்குகிற      

மனழத்துளிகள் ஆகின்றை”  ாயளட்டிலிருந்து 

முகத்னத உயர்த்திய தகவல் பிறவி இவ்வாறாக 

முழங்கியது.  
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   ீண்ட யயாசனைக்குப் பிறகு ஆயமாதித்தாள் 

இலக்கியம். “ ீ நசால்வது சரிதான். அந்தக் 

காலத்தின் யபதங்களும், யபதனமகளும் இன்றும் 

கூட கற்பிதங்களாக [Stereotypes] இன்னறய 

இனளஞர்கனளயும் பாதிக்கக்கூடும். அந்த 

வனகயில் விக்யடாரியக் காலம்  மது வாழ்னவ 

இன்றும் நதாடுகிறது”. 

  “கற்பிதங்கள்?!”   

 

 ‘கவினதயின் சார்ல்சு டிக்கன்சு’ எை அனழக்க 

நபற்றவர்  இரட்யார்ட் கிப்பிளிங். ‘கிம்’ முதலாை 

நூல்களால் நபயர் நபற்றவர். திறமாை எழுத்துத் 

திறன் நகாண்டவர்.  

  ய ாபல் பரினச நவன்றவர். பிறனர ஆளுனக 

நசய்தல் என்பது விக்யடாரிய காலத்தின்    

நபாதுச் சிந்தனை தான் என்றாலும், அதற்காை 

ஒரு ஆளுனமயாக விளங்கியவர் இவர். 

  உலனக  ாகரிக்கப்படுத்த இனறவைால் 

அனுப்பப்நபற்ற இைம் நவள்னள இைம் என்று 

 ம்பிைார் கிப்ளிங் (இராணினயப் யபாலயவ!). 

அந்தக் கடனமனய ஆற்ற அனழப்பு விடுத்தார் 

இவ்விதமாக.” 

நவள்னள மைிதைின் பாரத்னத ஏற்றுக் 
நகாள்ளுங்கள் - 

சிறந்த உமது வித்துக்கனள இங்யக அனுப்பி 
விடுங்கள் - 

தன்  ாட்னட விட்டு அகல, பணியுங்கள் உமது 
மகன்கனள   

உங்கள் அடினமகளின் யதனவகனள தீர்க்க;  

கைத்த யசணத்தில் காத்திருக்க  

மடங்கிய மக்களின் மத்தியில் மற்றும், காடுகளில்  

உமது புதிய யவட்னட, முசுடு மைிதர்கள்,  

பிசாசு பாதி, குழந்னத மீதி.  

 

 பணிவு என்பது யவறு; தாழ்வாக  ினைத்துக் 

நகாள்ளுதல் என்பது யவறு. 

அயத யபால உயர்வு என்பது யவறு, பிறரின் மீது 

 ின்று உயர்வது என்பது யவறு. கார்ல் மார்க்சு, 

மார்க் ட்னவன் யபான்றவர்கள் அந் ாளியல 

இவரது காலைிய ஏகாதிபத்தியச் சிந்தனைனய 

எதிர்த்தார்கள். 

   இன்னறய பிரித்தாைியர்கள் இந்த 

குணங்கனள விட்டு நவகு தூரம் வந்து 

விட்டவர்கள் என்பயத உண்னம.  காலம் 

மாறிவிட்டது! ஆைால், கற்பிதங்கனள பிரித்துப் 

பார்த்தறியும் அல்லது புறந்தள்ளும் திறன் 

எத்தனை யபரிடம் இருக்கிறது என்பயத 

 ிகழ்காலம் அவர்கள்  மீது வீசுகிற விைா. 

கற்பிதங்கனள, உணர்ச்சிவசமுறா  ினலயில் 

அறிவுப்பூர்வமாக உனடத்து முன் நசல்லுதயல 

இன்னறய இந்தியர்கள் அந்த விைாவிற்கு 

வழங்கத் தகுதியாை வினட. 

 

 

 

 

‘காலம் பூக்கனள மீண்டும் சுமந்து 

வருகிறது!’ 

 

 (இன்னும் பயணப்படுயவாம் ) 
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