
 
இதழ் - ௪௰௯  

உலகத்தமிழ் 

ISSN 2581-9712 

ததமதுரத் தமிதழோசை உலகமமலோம் பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2051 11.11.2020 
 

 

 

தமிழகப் புலவர் குழு உறுப்பினர்கள் 
நாற்பத்து ஒன்பது! 

 
தமிழாயும் உலகத்தமிழிதழ் 

நாற்பத்து ஒன்பது! 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

மாண்புமிகு அமமச்சர் உமை 
04 

05 

ஆங்கில வாணி! 

07 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

08 

அட்மடப்படக் கட்டுமை! 

09 

உயிர் காக்கும் உயிர்கள்! 

11 

13 

தமிழ்நாட்டு மில்டன்! 

14

ததன் துளி! 

15 

பிைான்சு நாட்டில் தமிழ் மமாழியின் வளர்ச்சி! 

16 
திருவருட்பா முதமலந்து திருமுமைகள்!  

17

தமிழக அைசின் விருதுப்பட்டியல்! 

18 
சிலப்பதிகாைம் - ஆங்கிலம்! 

19 
குழந்மத இலக்கியம்! 

20 

 

உலகதத்மிழ் | 11.11.2020   02 

Everlasting Tradition! 

ஆசிரியம்! 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

அங்கிங்மகனாதபடி இங்கிலாந்தில்... 

25 

 

 

 

 

 

 

 

உலகதத்மிழ் | 11.11.2020   03 

 

 

 

23 

பூமமழ! 

பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 

21 



 உலகதத்மிழ் | 11.11.2020  04 

சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரி (தன்ைாட்சி)யின் தமிழ்ப்பேரனவ நினைவு 

விழா  - மாண்புமிகு அனமச்ெர் உனர - 21.03.2018 

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரியில் 

படித்தவர்கள் புகழ் வாய்ந்த அரசு செயலா 

ளர்களாகத் திகழ்கிறார்கள். அசெரிக்கப் 

பல்கனலக்கழகத்துக்கு நான் சென்றபபாது, 

ஆர்பவர்டு பல்கனலக்கழகத்தில் படித்து 

எத்தனைபபர் பநாபல் பரிசு சபற்றிருக் 

கிறார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள். 

அத்தனகய புகழ்சகாண்டது இக்கல்லூரி.  

  செழிக்கும் தெிழ் வளர்ப்பதில், புகழ் 

வாய்ந்த முனைவர் படவிட் பிரபாகர், 

தெிழ்த்துனற தனலவராகத் திகழும் அவர் 

ஆற்றுகின்ற தெிழ்ப்பணிகளும் நாடறிந்த 

னவயாகும். 

  ொண்புெிகு முதலனெச்ெரின் தனல 

னெயில் தெிழ் சொழியின் வளர்ச்ெிக்காகத் 

தெிழ் வளர்ச்ெித்துனற ொர்பில் சதானல 

பநாக்குப் பார்னவயுடன் பல்பவறு புதிய 

திட்டங்கனள உருவாக்கி அசெரிக்காவின் 

பாசுடன் நகரில் உள்ள உலகப்புகழ் 

வாய்ந்த ஆர்வர்டு பல்கனலக் கழகத்தில் 

தெிழ் இருக்னகயினை நிறுவிட 10 பகாடி 

ரூபானயத் தெிழ்நாடு அரசு வழங்கி 

யுள்ளனத அறிவீர்கள். 

  தெிழ்நாடு அரெின் 2018-19ம் ஆண்டுக் 

காை நிதிநினல அறிக்னகயில் ொண்புெிகு 

நிதியனெச்ெரும் துனண முதல்வருொை 

அளவில் தெிழ்சொழி ெற்றும் பண் 

பாட்னடப் பாதுகாத்துப் பரப்புவதற்காக, 

தஞ்ொவூர் தெிழ்ப்பல்கனலக் கழகத்தில் 

தெிழ்சொழி விரிவாக்க னெயம் 

உருவாக்கப்படும் என்றும். இதற்சகை 

ஆண்டு நல்னகயாக இரண்டு பகாடி 

ரூபானய அரசு வழங்கும் என்றும் 

அறிவித்துள்ளார். 

  அபதபபான்று ஒரு பகாடி ரூபாய் 

ஆண்டு நல்னகயில் தெிழ்ப் பண்பாட்டு 

னெயம் உருவாக்கப்படும் என்றும் 

அறிவித்திருக்கிறார். 

  உலக நாடுகள் பலவற்றுள்ளும் 

பழனெயும் நாகரிகமும் வாய்ந்த நாடுகளுள் 

நம் தெிழகமும் ஒன்று. தெிழ்நாட்டில்தான் 

இயல், இனெ, நாடகம், ெிற்பம், ஓவியம், 

கட்டடக்கனல பபான்ற நுண் கனலகள் 

ஆயிரம் ஆண்டுகட்கு முன் ெிறந்து 

வளர்ந்து வந்திருக்கின்றை. இந்தியாவில் 

ஏறத்தாழ 10 பகாடி ெக்கள் தெிழ் 

பபசுகின்றைர். 

  சவளிநாடுகளில் 1.36 பகாடி பபர் தெிழ் 

பபசுபவர்களாக உள்ளைர். 17 நாடுகளில் 

ஒரு இலட்ெத்திற்கும் அதிகொகத் 

தெிழர்கள் உள்ளைர்.  

வளரும்... 

49 
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  2020 ஆம் ஆண்டுக்காை இலக்கியத்திற்கு பநாபல் பரிசு அசெரிக்கப் புலனெத்திலகம் 

ொதரெி இலூயிசு கிளிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இலூயிசு 

அம்னெயாரின் அப்பழுக்கற்ற கவினதக் குரலுக்கும், உலகளாவிய 

ெைிதவாழ்வின் அழகு ெிளிர்ந்த சென்னெயாக சவளிப் 

படுத்தலுக்கும் இப்பரிசு வழங்கப்படுகிறது எை சுவீடன் பநாபல் 

கழகம் அறிவித்துள்ளது. இலூயிசு கிளிக்கு 1943இல் 

நியூயார்க்கில் பிறந்து, இப்சபாழுது ெொசூசெட்டில் உள்ள 

பகம்பிரிட்ஜில் வாழ்ந்து வருகிறார். கசைக்டிக்கட்டில் உள்ள 

இபயல் பல்கனலகழகத்தில் ஆங்கில சொழிப்பபராெிரியராகப் 

பணியாற்றி வருகிறார். 

  1968 இல் (முதலில் பிறந்தது) என்ற கவினதத் சதாகுப்பில் சதாடங்கியது அவரது 

இலக்கியப் பயணம். 1993-க்காை புலிட்ெர் இலக்கிய விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 

2014இல் இவர் பதெியப் புத்தக விருதும் சபற்று ெிகவும் புகழப்பட்டார். ெிறு குழந்னதப் பருவ 

வாழ்னவயும் குடும்பத்தின் உறவுகனளயும் உன்ைதச் சொற்களால் கவினத வனரவதில் 

கனலப்புலனெ சகாண்ட திறனெயாைவராகத் திகழ்கிறார். கைவுகனளயும், கற்பனைகனளயும் 

கவைொகக் பகட்கும் 'உயிர்க் குரலாக இவர் கவினதகள் விளங்குகின்றை. 

புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள், தண்டிக்கப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் குரலாக இருப்பதுதான் 

இவரது கவினதகளின் ொறாகும். 

  அராராம் ெற்றும் அகில்சலெின் சவற்றி என்ற இவரது கவினதத் சதாகுப்பும் அசெரிக்க 

நாடு முழுவதும் சபரிதாகப் பாராட்டு சபற்று அசெரிக்காபவ தங்கள் நாட்டின் கவினதக் 

கருவூலம் என்று பபாற்றியது. அரார்க் என்ற சொல்லுக்கு ஆர்பெைியாவில் உள்ள னபபிள் 

காலத்திய ெனலத்சதாடர் என்ற சபாருள் அனெகிறது. இந்தக்கவினதத் சதாகுப்பில் குடும்ப 

உறவில் இனழபயாடும் நுண்ணிய இனணப்புகளின் பின்ைனலப் பற்றியும் அவற்னற 

சவளிப்படுத்திய முனறயும் படிப்பவனரக் கவர்ந்து ஈர்ப்பதாகக் கூறுவார்கள். எளிய 

சொற்களில் ெனறந்திருக்கும் ஆழொை கருத்துக்கனள இலக்கியச் ெரங்களாக புனைந்து 

காட்டி இலக்கிய உலனகப் புரட்டிய புதுனெ வாணியாக நிற்கிறார். 

  இலூயிெின் கட்டுக்கடங்கா கண்ணின் பானவ (The Wild Iris) என்ற கவினதத் சதாகுப்பில் 

பைித்துளிகள் என்ற கவினத ெறுபிறப்னபப் பற்றி ெனறமுகொக சவளிக்காட்டி இருப்பது 

கவினதயழகின் உச்ெொகப் பாராட்டப்படுகிறது. 

 

ஆசிரியம் ! 

ெகளிர் திலகம் சபற்ற சபருனெ ! 
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THE WILD IRIS (1992) 
                   Louis Gluck. 
Nobel Prize 2020-11-06 

 
I did not expect to survive, 

Earth suppressing me. 

I didn’t expect 

to waken again, 

To feel in damp earth my body 

able to respond again, 

Remembering 

after so long 

How to open again 

in the cold light of earliest spring ? 

Afraid - yes, but among you again 

crying yes, risk joy. 

  நான் வாழ்க்னகயில் ெிளிர்வனத எதிர்பார்க்கவில்னல. சுழலும் உலகின் அழுத்தம் அப்படி. 

நான் ெீண்டும் எழுபவன் என்றும் எதிர்பார்க்கவில்னல. இந்த நிலத்தின் ஈரம் என்னை 

ெீண்டும் தீண்டித் தூண்டும் எை எண்ணவுெில்னல. என் வெந்தத்னதக் குளிர் ஒளியில் 

ெறந்துவிடாெல் நீண்ட நாள்கள் கழித்துத் திறந்து ெலர்வதற்கும், பயொக இருந்தும், 

ெகிழ்ச்ெினய ெனறத்தும் புத்தம் புது உலகின் புண்படுத்தும் காற்றின் இடரினை எதிர்த்தும் 

புலர்வதற்கும் நான் ெற்றும் எதிர்பார்க்கவில்னல என்பது The Wild Iris என்ற பாட்டினுனடய 

கருத்தாகும். 

  என் அன்னையார் கவினத எழுதியதில்னலசயன்றாலும் அவர் னகவிரல் உணர்வு சபாங்க 

வீனண ெீட்டியனத நினைத்தால் என் ெைம் சொழியாக்கத்னத ஒப்பிட்டுக்காட்டி 

ஓலெிடுகிறது. 

   காலத்தின் ொற்றங்கனள, ெைிதவாழ்வின் இன்ப துன்பங்கனள, பிறப்பு, இறப்பினையும் 

இனணத்துப் பபசும் சென்னெயாை சொற்சறாடர்களாலாை பல கவினதகள் இவர் 

சதாகுதிகளில் உள்ளை. நாம் வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கும் வாழ்க்னகயின் இன்ைல்கள் 

நம்னெயும் நெது நட்னபயும் சுற்றங்கனளயும் பவதனைக்கு உள்ளாக்கி இருக்கின்றை. நாம் 

அறிந்திராத ெக்களின் துன்பங்கனள இலக்கியம் மூலம்தான் நாம் உணர்ந்து உருக முடியும் 

என்பதற்கு லூயி ப்ளூக்-கின் கவினதகள் எடுத்துக்காட்டாக அனெந்துள்ளை. 

செறிவும் நினறவும் செம்னெயும் செப்பும் 

அறிவும் அருனெயும் சபண்பாலை !  
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ஆங்கில வாணி !   

தவத்திரு விபுலானந்த அடிகள் 

  யாண்டுபல கழிந்தை, ஈண்டிப் பிறவியில்  

எஞ்ெிய நாசளாரு ெிலபவ; ஆங்கனவ  

புதுப்பயன் வினளநா ளாகுக; விதிப்பட  

ெக்கள் யாத்த எல்னலயின் இகந்து, 

குணகடற் குளிக்கும் வான்ெீன் பபால,  

அறிவு நினறதற்கிவ் வனலகடல் கடக்க  

நனரமுதிர் உள்ளம் நாடிநின் றதுபவ.  

இவசைன் புதல்வன்; என் செங் பகாலும்  

தரணி காவலும் தாங்குதற் குரிபயான்; -  

முரணுறு ொக்கனளச் ெிறிது ெிறி தாக  

நலனுறத் திருத்தும் நாட்டம் உனடபயான்;  

ஏதெில் ெைத்தன்; இல்லுனற பதவரின்  

பாதம் பரவும் பான்னெயன்; பண்பும்,  

ொல்பும் உனடபயான்; தைக்சகை விதித்த  

வினைபுரி கின்றான்; என்வினை பிறபவ , 

ஆங்கது துனறமுகம்; பாங்கிைிற் கப்பல்,  

வளிமுகந் தன்ை பாய்கள்; சதளிவில்  

இருள் குவிந் தனையது, தினர சபாரு 
கருங்கடல்;  

வம்ெின் நண்பீர்! என்னுடன் உழன்றீர்,  

ெனழயினும் சவயிலினும் வண்னெொல் 
ெைத்தீர்,  

யானும் நீவிரும் யாண்டிைில் முதிர்ந்தைம்;  

மூப்பினும் வினையுள; ஆக்கமும் உளபவ;  

ொதல் எய்து முன் பெதக வுனடய  

செயல் ெில புரிகுவம்; பதவனர ெனலந்த  

அடல்வலி யுனடபயாம், அருந்திற பலம் யாம்  

பகசலாடு சுருங்கும் பானறயில் ஒளிக்கதிர்;  

செல்சலை எழுந்து விண்ணினட ெதியம்;  

பல்குரல் எழீஇயது பரனவயும். வம்ெின்  

நலனுறு புதுப்புவி நாடியாம் செல்வம்;  

கப்பனலத் தள்ளுெின்; கவினுற அெர்ெின்; 

பாய்கனள விரிெின்; பல்கதிர்ப் பரிதி  

படியும் குணகடற் படர்பவாம், முடிவில்  

வான்ெீன் குளிக்கும் வனரப்பினை 
அனடபவாம்;  

துஞ்ெிைர் வதியும் தூயதீ வகத்னத  

எஞ்ெல் இன்றியாம் எய்தலும் ஆகும்;  

அருந்திற லாளன் அகிபல ெப்சபயர்க்  

காவலன் றன்னைக் காணலும் ஆகும்;  

இரிந்தை பல சவைின், இருப்பவும் பலபவ; 

விண்ணும் ெண்ணும் அதிர ெனலந்த  

திண்னெயிந் நாளிற் பெர்ந்தில சதைினும் 

 

காலமும் விதியும் பெவலின் உடல்வலி 
குன்ற வியன்ற சகாள்னகபயம் எைினும், 
ெித்த வலினெ ெிறிதும் குனறவிலம், 
ஒத்த நீர்னெய உரனுனட உள்ளம்; 
முயன்ற பதடிப் சபறுகுவம் இடர்வரின் 
அயர்ந்த முதுகிடா ஆண்னெபயம் யாபெ. 
 

  இராபர்ட் பிசரௌணிங் என்னும் புலவரும் 

சதைிெனைப் பபான்று ெீரிய ஒழுக்கம் 

வாய்ந்தவர் ெீரிய ஒழுக்கம் வாய்ந்தவர்; 

ஆன்றனெந் தடங்கிய சகாள்னகயர்.  

இவரியற்றிய ஆழியும் பனுவலும் என்னும் 

சபருங்காப்பியம் உயர்ந்த கருத்து உனடயது.   

வளரும்... 
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ஆசிரியர் பகுதி 
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மைய்வன திருந்தை ்மைய் 

Perform with perfection 

 ال تنس فضل المجد

行為要端正  
ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്പര്പപര്ണ്ണതയോടെ  ാചെ ചെയ്യുക 

हर करनी सचुारू रूप से करें | 
చేసే పనిని సంపూర్ణంగా చెయ్యవలెను  

ಮಾಡ  ೋ ಕ ಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

சுருதி யின்கண் முைிவரும் பின்பை 

தூசொ ழிப்புல பவார்பலர் தாமும் 

சபரிது நின்றன் சபருனெசயன் பறத்தும் 

சபற்றி கண்டுனை வாழ்த்திட வந்பதன்: 

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 
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அட்னடப்ேடக் கட்டுனர! 

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 
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  அசெரிக்கத் பதர்தலில் பொ னபடன் - கெலா ஆரிசு அணி 

சபருசவற்றி சபற்ற நினலயில், னபடைின் விடாமுயற்ெி 

காலங்காலொகப் பபாற்றப்படும், கடனெ உணர்ச்ெியும் - அரெியல் 

பயிற்ெியும் தைக்குத் திக்குவாய் இருந்தும், வறுனெயாை 

சூழல்களில் இருந்தும் ெீண்சடழுந்து வந்த புகழ் சகாண்டவர். 

  அசெரிக்க வரலாற்றிபலபய எவரும் எட்டாத அதிக வாக்குகள் 

சபற்றதுெல்லாெல் 4 ெில்லியனுக்கும் கூடுதலாை வாக்கு 

பவறுபாட்டுடனும் சவன்று 46ஆவது குடியரசுத் தனலவராகத் 

பதர்வு சபற்றுள்ளார். 

  அெரிக்காவில் புதிய நல்லாட்ெி அனெந்தனத ொண்புெிகு தெிழக முதலனெச்ெர் 

செய்திக்குறிப்பில் பாராட்டிய ெிறப்பும் குறிப்பிடத்தக்கது ! 

  இதுசதாடர்பாக முதலனெச்ெர் எடப்பாடி பழைிொெி தைது டுவிட்டர் பக்கத்தில் 

கூறியிருப்பதாவது:- 

  அசெரிக்காவின் 46-வது அதிபராக பதவிபயற்க உள்ள பஜா 

னபடனுக்கு ெைொர்ந்த வாழ்த்துக்கள். அசெரிக்காவின் முதல் 

சபண் துனண அதிபராக கெலா ஹாரிஸ் பதர்வாகி இருப்பது 

ெகிழ்ச்ெியளிக்கிறது. இந்த சவற்றியின் மூலம் தெிழகத்துக்கு 

கெலா ஹாரிஸ் சபருனெ பெர்த்துள்ளார் என்று பாராட்டிய 

ெிறப்பு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

  கெலா ஆரிசு அவர்கள் தெிழர் சகாடிவழி வந்தவர் என்பதால் இரட்டிப்பு ெகிழ்ச்ெி ! 

முதன் முதலாக ெகளிர் குலத்தின் ொணிக்கொகத் துனணக் குடியரசுத்தனலவராக அெர்கிறார் 

என்பதும் புதிய வரலாறு. 

  திருெதி கெலா ஆரிசு பற்றி 29.4.2020யன்று (ஆறு திங்களுக்கு முன்ைபர) உலகத்தெிழில் 

அசெரிக்காவிலும் (ெலருொ தாெனர) என்ற தனலப்பில் நம் நண்பர் பொெசல பொெசுந்தரம் 

எழுதிய கட்டுனர நினறபவறுவனத நூற்றுக்கணக்காபைார் சதானலபபெியில் எங்களிடம் பபெிப் 

 

 

அசெரிக்காவில் அனெயும் ஆட்ெி  
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பாராட்டியது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். உலகத்தெிழ் ொர்பில் அண்ணல் பொெசல 

பொெசுந்தரம் - திருெதி கெலா ஆரிசுக்கு வாழ்த்து சதரிவித்தார். 

  அரெியல் முதிர்ச்ெியில் கைிந்த திரு.பஜா. 

னபடன் தெது உனரயில் சபருெிதம் சபாங்குொறு 

கூறிய னவர வரிகள் பபாற்றத்தக்கை. "என் 

நண்பரும் பெைாள் குடியரசுத்தனலவர் திரம்புக்கு 

வாக்களித்தவர்களின் ஏொற்றத்னத நான் புரிந்து 

சகாள்கிபறன். ஓரிரு பதர்தல்களில் நானும் 

பதால்வினய தழுவி இருக்கிபறன். இப்பபாது 

ஒருவருக்கு ஒருவர் வாய்ப்பு சகாடுப்பபாம். கடுனெயாை வாய் வார்த்னதகனள தள்ளி 

னவப்பபாம். பகாபதாபத்னத குனறக்க ஒருவனர  ஒருவர் பகட்க, முன்பைற நாம் எதிரிகனள - 

பனகவர்களாகப் பார்ப்பனத நிறுத்துபவாம். நாம் பனகவர்கள் அல்ல. நாம் அசெரிக்கர்கள். 

எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காலம் உண்டு. 

                                            கட்டுவதற்கு ஒரு காலம்  

                                            அறுவனட செய்ய ஒரு காலம்  

                                            வினதக்க ஒரு காலம்  

                                            குணெனடய ஒரு காலம்  

 

என்ற விவிலியத் சதாடருக்கு ஏற்ப இது அசெரிக்கா குணெனடய பவண்டிய காலொகும் . 
 

 

நல்லபத நடக்க பவண்டுகின்பறாம் ! 

நல்சலண்ணங்கள் ஓங்க வினழகிபறாம் !!    

 



 
ஆசிரியர் பகுதி 
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உயிர் காக்கும் உயிர்கள்! 

முமனவர் தசாமமல தசாமசுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 

  அசெரிக்காவின் ெதிப்பு ெிக்க பணிகள் எது 

என்ற கருத்துக் கணிப்பில் முதல் மூன்று 

இடத்னதப் பிடித்தனவ ெருத்துவர், விஞ்ஞாைி, 

தீயனணப்பு வீரர் பணிகபள.  முதல் 

இரண்டிலும் வியப்பபதும் இல்னல. எண்பது ெத 

விகித அசெரிக்கர்கள் தீயனணப்பு வீரர் 

பணினய ெிகுந்த ெதிப்பு ெிக்க பணியாகக் 

கருதுகின்றைர்.   

 

  அசெரிக்கர்கள் ஒவ்சவாருவரும் தம் இளம் 

வயதில் "நான் தீயனணப்பு 

வீரராக பவண்டும்" எை 

ஆனெப்படுவது வழக்கம்.  

ஆபலாவீன் திருவிழா இரவில் 

தீயனணப்பு வீரராக ொறு 

பவட உனடயில் வரும் பல 

ெிறுவர்கபள அதற்குச் ொன்று. 

 

  அந்த பிஞ்சு உள்ளங்கள் ஏன் தீயனணப்பு 

வீரராக பவண்டுசெை விரும்புகின்றை?  

தீயனணப்புத் துனறனய நாடிச் செல்லும் 

அளவிற்கு அப்பணியில் அதிக ெம்பளம் 

கினடக்காது.   ஒவ்சவாரு 24 சநாடிகளிலும் 

ஒரு புதிய தீனய அனணக்கவும், தம் உயினரப் 

பணயம் னவத்து ெற்றவர்களின் உயினரக் 

காப்பற்றவும் பறப்பவர்கள் இவர்கள். ஆண்டு 

பதாறும் ெராெரியாக 65 வீரர்கள் தங்கள் 

உயினரபய பலி சகாடுத்து ெற்றவர்களுக்கு 

வாழ்வு சகாடுக்கின்றைர். இந்த வீரர்கள் 

அணிந்தும், தூக்கியும் செல்லும் பாதுகாப்பு 

துனணக் கருவிகளின் எனட 30 கிபலாவிற்கு 

பெல் இருக்கும்.  இவற்னறசயல்லாம் பார்க்கும் 

அசெரிக்கர்கள் இளம் வயதிலிருந்பத தீய 

னணப்பு வீரர்கனள தம்முனடய இலட்ெிய 

வீரர்களாகப் பார்க்கின்றைர்.  

  தீ விபத்து ெட்டுென்றி அவெர ெருத்துவ 

உதவி, வாகை விபத்துக்களில் ெிக்கிக் 

சகாண்டவர்கனள ெீட்பது, காட்டுத் தீனயக் 

கட்டுப்படுத்தி சபாருட் பெதத்னதக் குனறப்பது, 

இடர் சபாருட்கள் (hazardous materials) 

கெினவத் தடுப்பது, பவண்டுசென்பற 

னவக்கப்பட்ட தீ சதாடர்பாை விொரனணகள் 

பெற்சகாள்வது எை பன்முகப் பணிகளில்  

தீயனணப்பு வீரர்கள் ஈடுபடுகின்றைர். 

 

 

 "காட்டுத் தீ பபால் பரவுகிறது" என்ற உவனெ 

நாம் அனைவரும் பயன்படுத்துவது. கடந்த ெில 

வருடங்களில் அசெரிக்காவில் காட்டுத் தீ 

அதிகொகபவ பரவி வருகிறது.  2019-ஆம் 

ஆண்டில் ெட்டும் 47 இலட்ெம் ஏக்கர் காடுகள் 

எரிந்து பருவநினல ொற்றத்னத ஏற்படுத் 

தியுள்ளை.  2013 அரிபொைா ொநிலத்தில் 

உள்ள ‘யார்சநல்’ ெனலயில்  காட்டுத் தீ 

அனணக்கப் பபாராடியபபாது  19 தீயனணப்பு 

வீரர்கள்  உயிரிழந்தது அசெரிக்கானவபய 

உலுக்கியபதாடு தீயனணப்பு வீரர்களின் ெீதுள்ள 

ெதிப்னப ெமுதாயத்தில் பெலும் உயர்த்தியது. 

 

  அசெரிக்காவின் 11 இலட்ெம் தீயனணப்பு 

வீரர்களில் 67 ெத விகிதம் தன்ைார்வலராக 

சதாண்டு செய்பவர்கள்! அசெரிக்காவில் உள்ள 

30,000 தீயனணப்பு நினலயங்களில் 80 

ெதவிகித நினலயங்கள் சபரும்பாலும் தன்ைார் 

வலர்களாபலா, பகுதி பநரப் பணியாளர்களாபலா  
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ெக்கட் சதானக குனறவாக உள்ள பகுதிகளில்  

இயக்கப்படுகின்றை.  தீயனணப்பு யுலகத்தில் 

ஆடவபர அதிகம் என்றாலும், தீயனணப்னப 

வாழ்வாதாரொக 15,000 வீராங்கனைகளும் 

80,000 தன்ைார்வல வீராங்கனைகளும் 

உள்ளைர்.  

 

 

 செப்டம்பர் 11, 2001 அன்று நியூ யார்க் 

நகரின்  இரட்னடக் பகாபுரங்கள் பயங்கர 

வாதிகளின் விொைத் தாக்குதலில் தீப்பிடித்து 

எரிவனத உலபக பார்த்து அதிர்ச்ெிபயாடு 

கண்ணீர் விட்டது.   எரிந்து சநாறுங்குகின்ற 

அந்தக் கட்டிடங்கனள விட்டு சவளிபய 

குதிக்க ஆயிரக்கணக்காபைார் முயல, 

அவற்றின் உள்பள வினரந்த ஒபர இைம் 

தீயனணப்பு வீரர்கபள ஆகும். படிகளில் ஏறி 

110 ொடிகளிலும் உள்ள உயிர்கனளப் 

பாதுகாக்க தம் உயினர பணயம் னவத்தவர்கள் 

அவர்கள். அத்தாக்குதலில் அசெரிக்கா  இழந்த  

2,977 உயிர்களில் 344 பபர் தீயனணப்பு 

வீரர்கள்.  

 

  இரட்னடக் பகாபுரத் தாக்குதலில் வீரர் கீத் 

பராொ நான்கு முனற உள்பள சென்று 

கதவுகனள உனடத்து ெற்றவர்கனள தப்பிக்கச் 

செய்தும், திரும்பும் தினெசயல்லாம் 

சகாட்டிக்கிடந்த உனடந்த கண்ணாடி 

களுக்கினடபய காயெனடந்பதானர சவளிபய 

தூக்கி வந்தும், 200-க்கும் பெற்பட்ட 

உயிர்கனளக் காப்பாற்றியவர். தாக்குதல் நடந்த 

104 நாட்களுக்குப் பிறகு, அவர் சதாடர்ந்து 

காப்பாற்ற முயன்ற ஒன்பது பபர்களின் 

உடலுடன் அவருனடய உடல்  கண்டு 

பிடிக்கப்பட்டது. 

அசெரிக்காவில் பார்க்க பவண்டிய அருங்காட்ெி 

யகங்களில் ெிக முக்கியொைது நியூ யார்க் நகரில் 

உள்ள செப்டம்பர் 11 அருங்காட்ெியகம்.  

அப்பபரிடனர உணர்வுபூர்வொக ெித்தரிப்பபதாடு, 

தீயனணப்பு வீரர்களின் தியாகப் பணினயயும், வீர 

விபவகத்னதயும் உலகிற்கு நாள் பதாறும் 

நினைவூட்டுகிறது அந்த அருங்காட்ெியகம். 

 

  அந்தக் சகாடிய நாளன்று பயன்படுத்தப்பட்ட 

தீயனணப்பு வண்டிகள், இறந்த வீரர்களின் 

உனடகள், துனணக்கருவிகள், சநருப்பில் 

உருக்குனலந்த கட்டிடப் பகுதிகள், இறந்தவர்கள் 

ெற்றும் தப்பித்பதாரின் பாதி எரிந்த உடனெகள் 

ஆகிய வற்னறப் பார்ப்பபார் சநஞ்ெில் சநருப்பு 

பிழம்புகள் பபான்ற உணர்வுகள் ஏற்படும். 

 

 

 தன்னுனடய 11 வீரர்கனளயும் இழந்த 27,215 

கிபலாகிராம் எனடயுள்ள தீயனணப்பு வண்டி 

தைினெயில் காட்ெி அளிப்பது பபாரில் தன் 

ெீதிருந்து பபாரிட்டு உயிரிழந்த வீரனை இழந்து 

பபார்க்களத்தில் தவிக்கும் குதினரனய நினைவுப் 

படுத்துகிறது. 

 

  "செய்யும் சதாழிபல சதய்வம்" "ெக்கள் 

பெனவபய ெபகென் பெனவ"   என்ற தாரக 

ெந்திரங்கனளத் தம் செயலின் மூலம் 

சவளிப்படுத்துபவார் தீயனணப்பு வீரர்கள் ஆவர்.  

வினலக்கு  வாங்க முடியாத ெை நினறனவயும், 

ெமுதாய ெதிப்னபயும்  சகாடுப்பதாபலபய,  

புைிதமும் வீரமும் நினறந்த அப்பணி  

அசெரிக்கர்கள்  ெிகவும் ெதிக்கும் பணியாகத் 

திகழ்கிறது. 

 



 
ஆசிரியர் பகுதி 

13 

  தெிழினெ வல்ல கழக அன்பருக்கு 
அடிகளின் நற்ொன்று. 

 

  னெவ பவளாள குலத்திற் பிறந்து 

ெிவபநய அடியார் பநயங்களிற் ெிறந்து ெிவத் 
சதாண்டு தெிழ்த்சதாண்டு செய்வதிபலபய 
முனைந்து திகழும் திரு.த.நடராென் 
என்னும் இயற் சபயருங் கூத்தரசு என்னும் 
தைித்தெிழ்ப்சபயரும் வாய்ந்த இனளஞர் 
பாசலாடுபதன் கலந்தாற்பபாலத், பதவார 
திருவாெகத் சதய்வச் செந்தெிழ் ொெனற 
கனள இன்ைினெசயாடுெிழற்றுந் திறமும் 
வாய்க்கப் சபற்றிருத்தனலப் பலகாற் 
கண்டுங் பகட்டும் ெகிழ்ந்திருக்கின்பறம். 
தெிழினெக்கு முன் ெற்னற எந்த சொழியி 
னெயும் பநர் நில்லானெனய இவர் இனெக்கு 
தெிழ்ெனறயினெனயக் பகட்டு அன்பர்கள் 
வியந்து ெகிழ்க!  

ெனறெனலயடிகள்  

கழக முதலாண்டு விழாவுக்குத் தனலனெ 
தாங்கிய அடிகளானர வரபவற்று வழங்கிய 

வாழ்த்தியல் வரபவற்புனர 

செந்தெிழ்த்தாய் ஈன்சறடுத்த திருப்புதல்வ! 
இனணயின்றிச் ெிறந்துயர்ந்த  

நந்தலிலாப் சபரும்புலவ! நாவலவ! 
தெிழசரலாம் நயந்து பபாற்ற  

முந்துறுநற் சபருந்தனலவ! மூதறிவம் 
இளம்வீறும் முதிர்ந்து நிற்பபாய்!  

அந்தெிலாப் பலநலமும் 
அனெந்சதாளிர்பவாய்! அறிஞருபள 
அறிஞைாபவாய்! 
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 ஆங்கிலமும் தீந்தெிழும் 
ஆரியமும் முதலாய அரிய 
பல்ல   பதர்ந்பத பாங்குசபறு 
சொழிகசளலாம் 
பயின்றுணர்ந்பதாய்! 
பலகனலயும் பழகித்  

ஓங்குபுகழ் ெிகக்சகாண்படாய்! 
ஒப்பில்சபரும் பபரறிவின் உருவ ொவாய்!  

பதங்குசபருங் கடல்கடந்த பெணாட்டும் 
புகழ்சபாறித்த திறபலாய் வாழி!  

அறிவுநலன் நூபலாடும் 
அனெந்துநின்பறாய்! எதனையும்நன்றாய்ந்து 
காணும் திறபைாடு, தருக்கசநறி 
ெிறிசதைினும் பிறழாது சதருட்ட கிற்பாய்!  

உரைாக எழுச்ெிெிகும் உணர்ச்ெிசயாடும் 
பெற்பகாபள வலியுறுத்தி 

முனறபயநன் றனறகூவி, முரணிைரும் 
ஒப்புெிக முழக்க வல்பலாய்!  

நற்பபரும் புகழுெிகு நல்லறிஞ! நின்னுனடய 
நலபெ ொன்ற  

சொற்பபாரின் பபராற்றல், துணிவுெிகு 
பபராண்னெ, தூய நல்ல [நின்முன்  

முற்பபாக்குப் சபருங்சகாள்னக, 
முனறதிறம்பா ஆராய்ச்ெி முன்ைின்,  

நிற்பபார்கள் பிறர்யாபர? நின்பைாடும் 
ஒருங்சகண்ண நிகழ்த்து கிற்பாய்! 

 

.....நினறவு..... 

 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அைிஞர் ந.ைா.முருகதவள் 19 
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பதன் துளி! 

 

  தாெசு ஆல்வா எடிென் (1847-1931) அசலக்ொண்டர் 

கிரகாம் சபல் பிறந்த அபத ஆண்டில் பிறந்தவர். இவர், 

இனெத்தட்டுப் சபாறி (1877), குெிழி (1879) ெற்றும் 

சதானலபபெி செய்திகளின் பகட்கும் தன்னெனய 

பெம்படுத்தும் கார்பன் ஒலிப்சபாறி பபான்ற  1000 

கண்டு பிடிப்புகளுக்குக் காப்புரினெ சபற்ற ொசபரும் 

கண்டுபிடிப்பாளர். அவர் கிராண்ட் டிரங்க் எரால்ட் 

என்னும் முதல் செய்தித்தானள அச்ெிட்டார். வாக்குப் 

பதிவு இயந்திரத்னதக் கண்டுபிடித்தவர்... கிரகாம் 

சபல்னலப் பபாலபவ அவருக்கும் சஜயண்ட்-ஜிஇ என்ற 

(சஜைரல் எலக்ட்ரிக்) ஒரு நிறுவைம் இருந்தது. 

 

 

The earliest Hindi-English Dictionaries was compiled and printed 

1) A Dictionary of Hindustani Language-London-

1773 

2) A Dictionary:Hindustanee and English-Calcutta-

1808 

3) A Dictionary:Hindustani and English-London-1817 

4) A Dictionary: Hindustani and English-London-

1848 

5) A Dictionary of Urudu,Classical Hindi and English-London 1884 

6)Bhargavas Standard Illustrated Dictionary of the Hindi Language-

Banares-1946 

7)Small sized Hindi-English Dictionary of Common words-Ministry of           

Education, Govt of India-1966 

ததன்துளி –1 

ததன்துளி - 2 
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  தெிழ்நாடு தெிழ் வளர்ச்ெித்துனறயும், ெதுனர 

உலகத் தெிழ்ச்ெங்கமும் பிரான்ஸ் நாட்டு தெிழ் 

வளர்ச்ெியில் 2015 இலிருந்து சபருந் 

தன்னெயுடன் தார்ெீகக் கடப்பாடினை எடுத்து 

வருவது வரலாற்றுப் சபருெிதம் சகாள் 

ளத்தக்கது. அதன் முதற்படியாக உலகத் 

தெிழ்ச்ெங்கம் ெதுனரயிலும்.  சென்னையிலும் 

நடத்திய பன்ைாட்டு தெிழ்க் கருத்தரங் 

குகளுக்கு முனைவர். ெ.ெச்ெிதாைந்தம் ஆகிய 

என்னை அனழத்திருக்கின்றது.  

  தெிழ்வளர்ச்ெித்துனற அரசு செயலராக 

இருந்த முனைவர் மூ.இராொராம் அவர்கள் 

திருவள்ளுவர் ெினல பரிசு வழங்கி ெதிப்புத் 

தந்திருந்தார். பிரான்ெில் இடம் சபற்ற 

ஐபராப்பியத் தெிழ் ஆய்வியல் ொநாடுகளுக்கு 

இனவ வாழ்த்துச் செய்திகனள அனுப்பியிருக் 

கின்றை. 

  பெற்படி மூன்றாவது ொநாட்டில் தெிழ்சொழி 

ெற்றும் தெிழ்ப்பண்பாட்டு அனெச்ெர் பண்பும், 

ொண்பும் நினற க.பாண்டியராஜன் அவர்கள் 

2018இல் கலந்து சகாண்டு அறிவியல் 

தகவல்களுடன் இருதெிழர்களும் ஒன்றுபட்டு 

தெிழ்ப்பணி செய்ய பவண்டும் எைவும் கருத்து 

னரத்திருந்தார். அனெச்ெர் அவர்களுக்கு, 'தெிழ் 

சொழிக்காவலர்' என்ற விருனதயும் வழங்கி 

யிருக்கின்றது இந்நிறுவைம்.  

  அயலகத் தெிழறிஞர்களுக்காை இலக்கியம், 

இலக்கணம்   ெற்றும்   சொழியியலுக்காை 

விருதுகனள முனறபய திரு.சபஞ்ெெின் 

சலசபா, முனைவர் ெ.ெச்ெிதாைந்தம், கவிஞர் 

க.பாரதிதாென், கவிதாயிைி செ.கஸ்தூரிபாய் 

ஆகிபயார்களுக்கு கடந்த மூன்று ஆண்டு 

களாக வழங்கியிருக்கின்றது. இவ்விருது 

கனள ொண்புெிகு முதலனெச்ெர் எடப்பாடி 

பழைிச்ொெி அவர்கள் வழங்கிப்சபருனெ 

செய்திருக்கின்றார்கள். இதைால் பிரான்சு 

நாட்டுக்கு தெிழுக்காை சபருனெ உரிய 

தாகின்றது. 

  பிரான்ெில் சதாடக்கத்திலிருந்பத 

புதுனவத்தெிழரும் ஈழத்தெிழரும் பெர்ந்து 

பழகுவது ெிகக் குனறவு. 

  இலங்னகத்தெிழர் இங்கு வரமுன்ைர், 

தெிழர் என்றால் அது புதுனவத்தெிழனரக் 

குறித்து நின்றது, ஈழத்தவருக்கு பிசரஞ்சு 

சதரியாது என்று இளக்காரொக புதுனவயிைர் 

நினைத்து ஒன்று பெராெல் தத்தம் பபாக்கில் 

வாழ்ந்தைர். ஆைால் ஈழத்தெிழர்கள் 

சபருெளவில் இங்கு வந்து, காலூன்றிய பின், 

தெிழ் காட்டும் பல முயற்ெிகனளயும் செயற் 

பாடுகனளயும் ஆற்றிக் சகாண்படயிருக் 

கின்றைர். 

 

 

வளரும்... 

 

பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் சமாழியின் வளர்ச்சி! 

தபைாசிரியர் சச்சிதானந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 11.11.2020   
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 திருவருட்ோ முதனலந்து திருமுனைகள் ! 

உமைதவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

  ஆயுந்சதாறும் ஆயுந்சதாறும் சபருொன் 

இயற்றிய ஒவ்சவாரு ொனலகள் ெட்டுென்று 

ஒவ்சவாரு பாடல்களுபெ ெிந்னதக்கிைிய 

செவிக்கிைிய வாய்க்கிைியவாய் வந்த 

இருவினைக்கும் ொெருந்தாய் விளங்குவை. 

  திருவருள் முனறயீட்டில்  `நினறெயாளர் 

பபாற்றும் இனறவபை, நீ குனறெதி  ஏற்றதன் 

குறிப்பாகப் சபானறயினை ெதியாத 

என்னுனடய குனறெதியினையும் ஏற்பாய் 

ஆயினும் இதனை உன் முடி ெீது அணிய 

பவண்டா உன் சபான்ைடிக் கீழ் உனற 

ெதியாக்கிைால்பபாதும்’ என்று நயம்பட 

நவில்வார் தன் துயரப் சபருக்கி னைக் 

காட்ட னகபயாட வல்லவர் ஓர் பதிைாயிரம் 

கற்பம் நின்று செய்பயாடு எழுதினும் 

அடங்காது என்பார்.  னகபயாட வல்லவர் 

என்ற சொல்லாட்ெி இன்னறய சுருக்சகழுத் 

தாளனரச் சுட்டிக்காட்டுவது பபால உள்ளது.  

பநர்காணல் என்ற சொல்லாக்கமும் நம் 

சபருொ னுனடய சொழியாக்கபெ. 

 அபிராெி அந்தாதியின் நினைவூட்டுவது 

பபால அனெகின்ற வழவுனட ொணிக்க 

ொனலயில் பூவாய்!  ெலர்க்குழல் பூவாய்!  

செய்யன்பர் புனைந்த தெிழ்ப் பாவாய் 

வினளந்த சபாற்பாவாய்!  ொபைா விழிெனல 

ொபை! எழுதா எழிஉயிர்ச் ெித்திரபெ  

இன்ைினெப்பயபை என்சறல்லாம் வாய் 

ெணக்க நாவிைிக்க வழங்கிய சொல் 

லாட்ெிகள் பதைாய் இைிப்பை. 

  இங்கித ொனல 

என்பது சபருொ 

னுனடய சொல்லாட் 

ெித் திறனுக்கு ெிகப் 

சபரிய ொன்றாக ெிளிர் 

கின்றது. பிச்னெத் 

பதவராக வந்த சபரு 

ொனுக்கும் பிச்னெயிட 

வந்த சபண்ணுக்கும் நடந்த உனரயா 

டலாக அனெகின்ற இச்செழுந்தெிழ் ொனல 

கற்பனைத்திறமும் நாடகப்பாங்கும் கலந்து 

ெிளிர்வது. 

 பிடி அன்ைம் பவண்டும் என்பதனை 

நாடு விரும்புவது நின் நனடப்பனகயாம் 

ெிருகம் பறனவதனெக் குறிக்கும் என்கின் 

றார்.  தனலவி அன்ைெிடத் பதாழியினை 

அனழக்கின்றாள்.  அந்த சொழி பகட்ட 

அளவிபல பெி  பபாயிற்று என்கிறார்.  

தனலவி அங்கு நின்று செல்கிறாள்.  இவ் 

வண்ணம் இன்னும் தா என்கின்றார்.   

 

வளரும்... 

 

உலகதத்மிழ் | 11.11.2020   
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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 திரு.தி.அைந்தைாமன்  

2 2016 பபைா.மு.அய்க்கண்  

3 2017 திருமதி ததய்வானை(பதவி நாச்சியப்பன்)  

4 2018 முனைவர் பச.குமைப்பன்  

 

தமிழ்ச் மசம்மல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் ேட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 11.11.2020   

சிவகங்மக மாவட்டம் 
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Denizens from sky come unseen to see;  

 

the fest and lure of Maadavi draw all in fina-

le.Kovalan sighs! 

 

To angle him back her mazy  locks awash with 

unguent 

 

hwaters, extract of ten lentils, five fragrances,  

 

two and thirty Omaalikai ghee smelling, aromas, 

75 

 

Basked in akil smoke, anointed with musk, ken-

chur to clove,  

 

cardamom to myrobalan, basil to berry, crepe to 

anise,  

 

calophyllum inophyllum to wagatea spicata, 

 

pinacem to mimusopa tamalam to arenukam 

 

green gram to red wood  ageratum to sassurea  

 

80 

 

To Continue... 

Pukar Canto - 6 
 

Coastal Carousal:  
 

Sea-bathing Fest 
   
 
Mundi in a step pot-danced, she  

 

does it!Kaama unsexed,she plays!  

 

Durga enraged by fell Asura   

 

bushel- danced,  she does! For  

 

demons' war-attire          60  

 

 

To wilt Lakshmi in kolli hill lass  

 

danced Paavai, she does!  

 

Vaanapuri,Cho's North gate,  

 

Indrani- plowmaid's Kadaiyam,  

 

she does! See,Jeweled, all        65 

 

 

Rasas, in statant, sejant, supine  

 

stance, of kootthu in troth, her  

 

eleven spotlights! Terpsichore to  

 

the core! Oorvasi's Maadavi,  

 

recall, hails, Vinchai in zeal.      70 
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சிலப்ேதிகாரம் - ஆங்கிலம் ! 

தபைாசிரியர் சி.அ.சங்கைநாைாயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயரப்்போளர ்விருதோளர,்  தமிழக அரசு 18 



 

19 

குழந்னத இலக்கியம் ! 

முமனவர் ததவி நாச்சியப்பன் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"பூெினயச் சுற்றி ஒரு பவலி 

பபாட்டது பபால சபரிய கடல். 

அந்த பூெியில் எத்தனைபயா 

அதிெய ொை பவடிக்னக 

        .... ..... .... .... 

காஷ்ெீர் என்னும் ஊரிைிபல 

காணக் காணப் பூந்பதாட்டம் 

அபரபியா என்னும் நாட்டிைிபல 

ஐபயா அதிகம் சவய்யிலடா." 

என்று புவியின் அதிெயத்னதப் பாடுகிறார். 

 

 

 

 

வளரும்... 

  புவி அனெப்பின் விபைாதங்கள், உலக 

அனெப்பு, இந்திய நாட்டின் ொறுபட்ட புவி 

அனெப்பு, தெிழகத்தின் ஐவனக நிலங்கள் 

பபான்றனவ குழந்னதப் பாடல்களில் இடம் 

சபற்றுள்ளை.  

" கிழக்பக சபரிய கடல் 

நீலம் நினறந்த கடல். 

பெற்பக சபரிய ெனல 

நீண்ட சதாடர்ச்ெி ெனல. 

சதற்பக குெரி முனை 

தனரயின் மூக்கு முனை. 

வடக்பக திருப் பதியலாம் 

வாழ்ந்த தெிழ்ப் பதியாம்."  

என்று கவிஞர் தெிழ் ஒளி அவர்கள் "தெிழ் 

நாடு" என்ற பாடல் நூலில் தெிழகத்தின் 

எல்னலகனளக் குழந்னதகளுக்குத் சதளிவு 

படுத்தியுள்ளார். பெலும் அவர்,  

உலகதத்மிழ் | 11.11.2020   
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The Family a Temple 

  But, the wife in turn, should reach his 

heart by fulfilling his sexual needs, 

  Sexual satisfaction given by the 

husband to the wife is most essential 

but could claim only a second place. 

  To speak the plain truth, eighty out 

of a hundred men have never satisfied 

their wives as far as sex is con-

cerned. 

  This alone could have been the  

reason for a million divorces in the 

West. 

  A Hindu wife considers the satisfac-

tion she gets as the limit. Through that 

patience alone, she attains complete 

satisfaction at a certain stage. 

  Let us go through this in detail. 

  Amongst the newly weds, the              

husband is happy only for some time, 

the heat of passion in him makes him 

weak in sexual relationship. Since his 

marital relationship is with his wife 

alone, in due course he gains strength.  

The flood of passion saved in the 

wife's body satisfies him ali too soon. 

  Due to a long married life together, 

they reach a stage of balanced emo-

tional behaviour. 

  They start looking together in the 

same direction.  

  No cord can 

draw or bind so 

fast as this at-

tachment which 

has increased 

with the years. 

  They beget 

healthy children who grow with affec-

tion, love and care. There is a happy 

home is born. 

  Such happy homes resemble the in-

terior of a church or temple. 

  This raises the standards of a 

country high. 

  Sexual relationship is only a part of 

a family life. 

 

To Continue... 
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  ஆெைத்தில் பூெனைகள் அெர்வித்து 

விருப்புடன் வாெநினற திருநீற்றுக் காப்பபந்தி 

ெைம் தனழப்ப பதெம் உய்ய வந்தவர் எைத் 

திருநாவுக்கரெர் பற்றி அப்பூதி அடிகள் அன்பு 

பாராட்டி அமுது தருவதாகச் பெக்கிழார் 

சபருொன் சபரியபுராணத்தில் புகழ்ந்து 

பாடுவார்.  

  தெக்னகயார் திலகவதியாரால் ெிவைருள் 

சபற்றுச் ெீர்ெிகு திருமுனறகள் செய்த செம்ெல் 

அவர். கலவி வயிற்று அகங்கைலும் சூனல 

பநாய் உடன் சதாடரக் குளவி எழும் சபரு 

விருப்புக் சகாண்டு அனையக் குலவனர 

பபான்று இலகு ெணி ெதிற் பொதி எதிர்சகாள் 

திருவதினகயில் திலகவதியார் இருந்த 

திருெடத்னதச் சென்று பல திருமுனறகள் 

வனரந்த திருநாவுக்கரெர் 

அருளிச்செய்த திருப்பதி 

கங்கள் நான்கு, ஐந்து, ஆறு 

திருமுனறகளாக பவத வகுக் 

கப்பட்டுள்ளை.  

  அப்பர் எை அனைவராலும் 

தனலபெல் னவத்து 

வணங்கப்பட்ட அடியார் அவர்கள் 312 

திருப்பதிகங்களும் 126 திருத்தலங்கனளப் 

பற்றியும் பாடியுள்ளார். இவற்றுள் 37 

சபாதுப்பதிகங்களும் அடங்கும். 

  உழவாரத் திருப்பணி செய்து திைமும் ெலர்ப் 

பூெனை ெறவாெல் ொத்தியும் திருப்பதிகங் 

கனளப் பாடியவர் தாபை கடும் பநாயால் 

துன்புற்று இனறயருளால் சூனல பநாயிலிருந்து 

பலைனடந்து துன்று உணந்தவர் என்பதால் 

அவர் வாெகங்கள் வருத்தமுற்று வாடும் 

ெக்களுக்கு உண்னெபய அருளாக உணர 

முடியும் என்பனத அறியலாம். அப்பர் அடிகள் 

காவிரி சதன்கனரத்தலொகிய திருப்பூந்துருத்தி 

என்ற ெிவ வழிபாட்டுத் தலத்தில் பாடிய பாடல் 

ஆறாம் திருமுனறயில் உள்ளது. 

  பூவை நாதைாக இனறவனும் அழகால் 

அெர்ந்த நாயகி எை அம்பினகயும் சகாலு 

வீற்றிருக்கும் இந்த ெிவத்தலத்தில் திருநாவுக் 

கரெர் செய் ெறந்து பாடிய பல பாடல்கள் 

கண்ணீர் ததும்பச் செய்வை. 43ஆவது 

பதிகொகவும் 95ஆவது பதிகொகவும் இரண்டு 

சதாகுதிகள் இத்தலத்தில் பாடப்பட்டதாகத் 

திருமுனறயில் சதாகுக்கப்பட்டுள்ளை. 

  ஆட்டுவித்தால் யார் ஒருவர் ஆடாதாபர 

என்ற பாடலும் அப்பன் நீ... 

  அம்னெ நீ... ஐய நீ... என்ற பாடலும் எழு 

நரம்பின் இனெ பகட்டான் 

  எண்தினெக்கும் கண்ணாைால் 

என்சறல்லாம் பாடப்பட்ட இடம் இது. 

  43ஆவது பதிகப் பாடல்களில் இறுதியில் 

புண்ணியனை பூந்துருத்தி கண்படன் நாபை 

எை சநஞ்சுருகிப் பாடும் வரிகள் இப்பதிகங் 

களில் உள்ளை. 
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அக்காலத்தில் நதிக்கனரகளில் எல்லாம் 

பூத்துக்குலுங்கும் பூ வைங்கள் இருந்தனதயும், 

ெலர்கனளச் சூடி நீர் சொரிந்து பூெனை 

செய்வதியும் பல திருப்பதிகங்கள் மூலம் 

அறிந்து சகாள்ளலாம். 

  னவனயக்கனரயில் திருப்புவைம், பூவந்தி 

பபான்ற        ஊர்களும்,        காவிரிக்கனரயில்  

எை இருப்பனதயும் திருமுனறகள் காட்டு 

கின்றை. தெிழ்நாட்டு பவந்தர்கள் பலர். 

இத்தனகய வைப்புெிக்க சூழ்நினலகளில் 

திருக்பகாயில்கள் அனெத்து பல்வனகக் 

கனலகட்கும் கல்விக்கும் ஏற்ற இடங்களாகச் 

செய்துனவத்தைர். துருத்தி என்பதற்கு 

ஆற்றினடக்குனற எைப் சபாருள் கூறுகிறது 

தெிழ் அகராதி.  

  காடும் காவும்  கவின்சபரு துருத்தியும் 

என்பது திருமுருகாற்றுப்பனட 223. 

எைபவதான் இந்த ஊர் திருப்பூந்துருத்தி 

எைப்சபயர் சபற்றுள்ளது. இைிப் பாடனலக் 

காண்பபாம்: 

நில்லாத நீர் ெனடபெல் நிற்பித்தானை; 

நினையா என் சநஞ்னெ நினைவித்தானை; 

கல்லாதைஎல்லாம் கற்பித்தானை; 

காணாதைஎல்லாம் காட்டிைானை; 

சொல்லாதைஎல்லாம் சொல்லி, என்னைத் 

சதாடர்ந்து, இங்கு அடிபயனை 
ஆளாக்சகாண்டு, 

சபால்லா என் பநாய் தீர்த்த புைிதன்தன்னை, 

புண்ணியனைப் பூந்துருத்திக் கண்படன், நாபை 

 

என்று தைக்கு ஏற்பட்ட சபால்லாத பநானயத் 

தீர்த்த புைிதன், புண்ணியன் எை 

வணங்குகிறார். 

 

  

 இெயத்தில் இருந்து நில்லாெல் ஓடி வரும் 

கங்னக நீனரச் ெனடயில் நிறுத்தி உனறய 

னவத்துப் பைித்த ெனடயாக நிற்பவன், என் 

சநஞ்ெில் நினறந்து நிற்பவன், எைக்குக் கல்வி 

தந்து ெிறந்து நிற்பவன், கண்களுக்குத் 

சதரியாதனத உணர்வால் வனரந்து 

காட்டுபவன், இதுகாறும் நான் சொழிந்திடாத 

சொற்கனளச் சொல்ல னவத்து இந்த 

அடிபயனை ஆட்சகாண்ட அழகன் எை அப்பர் 

அடிகளின் இந்தப்பாடல் படித்து அழுந்தி 

ஊன்ற பவண்டிய அற்புதத் திருப்பதிகம் 

ஆகும். 
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பூமனழ 
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1. 04.11.2020 அன்றைய உலகத் 

தமிழ் கண்டேன், களிப்பறேந்டதன்.  

  அட்றேப்பேக் கட்டுறை மிகச் 

சிைப்பு. அடுக்கடுக்கான வைலாற்றுச் செய்திகறை 

ஏைாைமாக ஆசிரியர் தந்திருப்பது பாைாட்டுக்குரியடத.  

  சமாழிவாரியாக மாநிலம் அறமந்த பிைகும் தமிழ் 

நாடு என்ை சபயர் நமது மாநிலத்துக்கு சூட்ேப் 

பேவில்றல. அதன்பிைகு தமிழ்நாடு என்று சபயர் 

சூட்ேப்பே எடுக்கப்பட்ே நேவடிக்றககறையும், 

அதற்காக முயற்சித்த, டபாைாடிய தறலவர்கறைப் 

பற்றியும் விரிவாகடவ ஆசிரியர் சொல்லியிருக்கிைார்.  

  பல டபாைாட்ேங்களுக்குப் பிைகு தமிழ் நாடு என 

சபயர் சூட்ேப்பே டவண்டும் என்பதற்காக, இந்திய 

அைசியல் ெட்ேத்றதத் திருத்த டவண்டும் என்ை 

தீர்மானத்றதத் தமிழக ெட்ேெறபயில் 18.07.1967-ல் 

டபைறிஞர் அண்ணா முன்சமாழிந்து, அத்தீர்மானம் 

நிறைடவற்ைப்பட்ேறதத் சதாேர்ந்து, 

நாோளுமன்ைத்திலும் தீர்மானம் நிறைடவற்ைப்பட்டு, 

14.01.1969-அன்று சென்றன மாநிலம் தமிழ் நாடு என்று 

சபயர் மாற்ைப்பட்டு அைொறண நிறைடவற்ைப்பட்ேது 

என்ை வைலாற்றுச் செய்திகறைக்சகாண்டிருக்கும் 

இதழாசிரியர் முறனவர் ந. அருள் அவர்களின் 

"செந்தமிழ்நாடு என்னும் டபாதினிடல "என்ை 

இக்கட்டுறைறய இன்றைய இைந்தறலமுறையினர் 

படிக்க டவண்டியது மிக அவசியமாகும்.  

  இந்த வைலாற்றுச் செய்திறய  

இைந்தறலமுறையினரிறேடய சகாண்டு செல்ல 

டவண்டியது நமது கேறமயாகும்.  அந்த  

டநாக்கிடலதான் கேந்த ஆண்டு கல்லூரி மாணவ 

மாணவிகள் கலந்து சகாண்டு உறையாற்றும்  

இறைடயார் கருத்தைங்கம், கவியைங்கம் நிகழ்ச்சிகறை 

சபாதிறகத் தமிழ்ச் ெங்கம் சநல்றல அைசு 

அருங்காட்சியகத்டதாடு இறணந்து நேத்தியது.  

  இந்த ஆண்டும் தமிழக அைவில் கல்லூரி மாணவ 

மாணவிகள் கலந்துசகாள்ளும் இறணயவழியிலான 

நிகழ்ச்சிக்கும்  ,சநல்றல மாவட்ே த் தமிழ் வைர்ச்சித் 

துறை,  சநல்றல அைசு அருங்காட்சியகம் ஆகிய 

அறமப்புகடைாடு இறணந்து நேத்த சபாதிறகத் தமிழ்ச் 

ெங்கம்  உள்ைது.  

..... கவிஞர் பேரா நெல்லை  

2. விபுலானந்த அடிகளின் 

சமாழிசபயர்ப்பு சபரும் வியப்றபத் 

தருகிைது.... 

செந்தமிழ்நாசேன்னும்டபாதினிடல 

சிைந்த வைலாற்றுப் பதிவு. 

..... திரு.இராமலிங்கம், வழக்கறிஞர். 

3. தாய்க்கு மகன் சபயர் சூட்டி மகிழ்ந்த 

அட்றேப்பேக் கட்டுறை 

அருறம.மைங்களும் பைறவகளும் 

வாழ்வில் மாற்ைம் வரும் என்ை 

நம்பிக்றகறய ஊட்டுவன.என்பது நல்ல 

சிந்தறன. 

..... முலைவர் பேவி ொச்சியப்ேன் 

4. Dear Dr Arul, Unlike the many before, un-

like Ramachandra Deekshidar whose I haven't read, Unlike Dr 

R S Pillai's which is done in fine rhyme, I offer my 

little best in a staccato verse form. However I am 

devoted to the Great Poet ILango's. In Canton to 

come, I shall give a distinct tone and tenor befit-

ting the Epic. The Epic is no Lay for me. My rev-

erence to Kannaki is like My reverence to Sita 

Devi! I do this work with deep prayers. On revi-

sion with glosses on special terms, this work will 

stand in special light. But my wish is that the original and trans-

lation should be laid out side by side. 
..... பேராசிரியர் சங்கரொராயணன் 

 

5. மைங்கள் பற்றிய கட்டுறை.  நாங்கள் இங்கு 

(இந்தியாவில்) மைங்கறை சவட்டிக் 

சகாண்டிருக்கிடைாம்.  

.....திரு. ேச்லசயப்ேன் சந்திரபசகரன், நசன்லை  

 

6. பணத்றதக் சகாட்டும் மைங்கள்!  - டொமசல 

டொமசுந்தைத்தின் இது வறை உலகத் தமிழில் 

எழுதியுள்ை கட்டுறைகளில் இது மிகச் சிைந்ததாகும்.              

.....திரு. பமாகைம், புப ாரிடா, அநமரிக்கா 

  

7.பணத்றதக் சகாட்டும் மைங்கள்! பேங்கள் பிைமாதம் 

- அச்ெடித்து வீட்டில் ஓட்ே டவண்டும் டபால் உள்ைது. 

வாழ்த்துக்கள்!   

...திருமதி. உமா சுந்ேர்,  

நேன்சில்பவனியா,  

அநமரிக்கா  
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பூமனழ 

உலகதத்மிழ் | 11.11.2020   

 

8. தமிழ் இன்றும் - என்றும் வாழும் 

  உலகத் தமிழ் மின்னிதறழ 

சதாேர்ந்து வாசித்து வருகிடைன். 

கலப்பே தமிழ் சபருகி வரும் 

இந்நாளில் தூய தமிழ் 

பத்திரிக்றககளும் கட்டுறைகறையும்  

காண்பது அரிதான செயலாகா 

உள்ைது. சதாழில் நுட்ப புைட்சியால் 

மக்கள் கணனி ொர்த்த றகயிடலந்தும் கருவிகறை 

பயன் படுத்துருவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்ைனர்.  

  குறிப்பாக இைம்வயதினர். தமிழ்நாட்டில் எந்த 

வீதியில் சென்று ஒரு தமிழ் சிறுவனிேடமா 

இறைஞனிேடமா ஆங்கிலம் கலக்காத தமிழில் ஐந்து 

நிமிேம் டபசு என்று டகட்ோல் அவர்கைால்  

முடியாது. இப்டபாது ஆங்கிலச் சொற்களுக்கு ஈோன 

தமிழ் சொற்கறை டதடி பிடிக்க டவண்டி இருக்கிைது.  

  இன்னும் சிை காைத்தில் ேமிழ்ொட்டில் ேமிழ் 

இருக்குமா ேங்கிலீஷ் இருக்குமா என்று 

நேரியவில்லை.  

  ‘இனி ன்சமல்ல தமிழ் ொகும்’  என்று அறிஞர் 

அண்ணா சொன்னது உண்றமயாகி விடுடமா என்ை 

அச்ெ சூழலில்     உலக தமிழ் மின்னிதழில் முறனவர் 

டொமடல டொமசுந்தைம் அவர்கள்  சதாேர்ந்து எழுதும் 

கட்டுறைகறை படித்து  உைம்  மிக மகிழ்டதன்;  

பயனறேந்டதன்.    

  அசமரிக்க  வாழ்க்றக முறை,  அங்கு நேக்கும் 

ெம்பவங்கள்,  அவர்களில் பழக்கங்கள் இறவ பற்றி 

மிக அழகாக சதள்ளிய தமிழில் தந்துள்ைார். சில 

அரிய தமிழ் சொற்களும் இக்கட்டுறைகளில் 

இேம்சபறுகின்ைன.   

 

  அசமரிக்க டதர்தல் கைத்தின் நிகழ்வுகளின் 

கட்டுறைகள் எம்றம அந்த நாட்டுக்டக இட்டு சென்று 

மகிழ்ச்சி அளித்தன. முறனவர் டொமசுந்தைத்தின் 

தகப்பனார் டொமடல அவர்கள் தமிழ் பயண 

கட்டுறைகள் சதாகுப்பில் ஒரு புைட்சிறய  

ஏற்படுத்தினார். தந்றதயின் புகறழ சமன்டமலும் 

ஓங்க   செய்கிைது இந்த மின்னிதழ் கட்டுறைகள். 

வாழ்க தமிழ்!!  வைர்க நும் டெறவ !!! 

.....திரு.சிே. சிேம்ேரம்,  

ஆத்ேங்குடி சிவகங்லக மாவட்டம் ேமிழ் ொடு 

(ேற்போேய வசிப்பிடம் - நசன்லை) 

9. 04-11-2020 நாறைய ‘உலகத்தமிழ்’ இதழில் Ulysses 

காவியப் பாேறல தவத்திரு 

விபுலானந்த அடிகள் மிக 

அருறமயாக, அது சமாழிசபயர்ப்பு 

என்படத டதான்ைாத அைவிற்கு, 

அழகாகத் தமிழாக்கம் 

செய்துள்ைார்கள். ஆங்கிலத்தில் 

படிக்கும்டபாது எவ்வைவு 

சுறவயாக இருந்தடதா, அதனினும் 

சுறவபே அடிகைாரின் சமாழி 

சபயர்ப்பு சிைப்பாக அறமந்துள்ைது.  

  சென்றன மாகாணத்திற்குப் டபைறிஞர் அண்ணா 

அவர்கைால் தமிழ்நாடு என்று தறகறமயுேன் சபயர் 

சூட்ேப்பட்ே அந்த உன்னதமான நாளின் உணர்ச்சிப் 

சபருக்றக, அருள் ஐயாவின் அழகுத் தமிழ்நறே, 

இப்டபாதும் நாம் உணர்ந்து மகிழ்ந்து, இறும்பூது 

எய்தச் செய்கிைது. அதற்காகத் தன் இன்னுயிறை ஈந்த 

ஈகி ெங்கைலிங்கனார் மற்றும் முழுமூச்ொகப் 

டபாைாடிய சிலம்புச் செல்வர் ம.சபா.சி., தமிழர் 

தறலவர் ஆதித்தனார்  அவர்கறையும் நிறனவு 

கூர்ந்தது சிைப்பாகும். ‘தாய்க்கு மகன் சபயர் சூட்டி 

மகிழ்ந்த வைலாறு’ என்ை குறிப்பு அருறமயாக 

உள்ைது.  

  திரு. டொமசல அவர்களின் இறலயுதிர் காலச் 

சிைப்புக் கட்டுறையும், எழில்மிகு வண்ணப் 

பேங்களும், நம் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் 

விருந்தளிக்கின்ைன.   அறிஞர் முருகடவள் அவர்கள் 

சவளியிட்டுள்ை தமிழ்க்கேல் மறைமறல 

அடிகைாரின் மேல்கள், அவைது ஆழ்ந்த 

அறிவாற்ைறலயும், அரிய பண்பிறனயும் எடுத்துக் 

காட்டுகின்ைன.  

  டதன் துளிகள் வழக்கம்டபாலத் தித்திப்பாக 

இருந்தன. உறைடவந்தர் ஔறவ துறைொமி ஐயாவின் 

அருறமயான உறைவீச்சில், அருந்தமிழ்ச் செய்திகள் 

பல அணி சபறுகின்ைன.  முறனவர் டதவி அவர்கள் 

குழந்றத இலக்கியங்களின் சிைப்றபக் குன்றின் 

டமலிட்ே விைக்காக ஒளிைச் செய்துள்ைார்.  

  கவிஞர் புதுயுகன் நம் நாட்டில் 

அங்கிங்சகனாதபடி எங்கும் பைந்திருக்கும் ஊழலின் 

ஊற்றுக் கண்றண அழகாகச் சுட்டிக் காட்டியுள்ைார். 

  சமாத்தத்தில், இவ்வாை உலகத்தமிழ் இதழ் 

உயர்வாகவும், ஒள்ளியதாகவும் விைங்குகிைது.  

         …..திரு.துலர ேைோைன் 
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அங்கிங்சகைாதேடி இங்கிலாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  நினறந்து வழியும் நினைவுகள் ொளினகயின் 

  ஒற்னறச் ொளரம் ெறதி! 

  ெிலர் ெமூகத்தின் ெறதினய பயன்படுத்தி புதிய 

ஒன்னற வினதக்கும் திறனெ பனடத்தவர்கள். 

அத்தனகபயாரில் ஒருவர் பகர்ென் பிரபு. 

  சபற்பறாரால் புறக்கணிக்கப்பட்ட, தண்ட 

னைக்கு சபயர் சபற்ற ஆெிரியரிடம் பயின்ற,  

வளர்க்க வந்த தாதியாலும் நசுக்கப்பட்ட 

குழந்னதப் பருவத்னதக் சகாண்டவர் பகர்ென்.  

ஆக்சுபபார்ட் பல்கனலக்கழகத்தில் ெக 

ொணவர்கள் இந்தப் பாடனல பாடி இவனர ெைம் 

வாடச் செய்தைர். 

எைது சபயர் ஜார்ஜ் 
சநத்தைிபயல் பகர்ென்  

ெிக பெலாை ெைிதன் நாபை  

பராொ வண்ணம் கன்ைம்; 
ெினகயும்  ெின்னும்; 

வாரம் ஒரு முனற எைக்கு 
பிபளனைம் விருந்து கிட்டும்! 

இந்தப் பிபளனைம் என்பது அரசு பலம் 

சகாண்ட பிரபுக்களின் இருப்பிடம் ஆகும். சபரிய 

ெைிதர்களின் நட்னப எளிதில் சபற்று 

முன்பைறும் திறனெ பனடத்திருந்தார் பகர்ென் 

பிரபு.   

அப்படி ஒரு நாள் பழனெவாத கட்ெியின் 

[Conservative Party] தனலவராை ொலிசுபரியுடன் 

உணவருந்தி வந்த பபாது அக்கட்ெியின் ொர்பில் 

பபாட்டியிடும் வாய்ப்பு கினடத்தது. பபாட்டியிட்டு 

பாராளுென்றத்தில் உறுப்பிைரும் ஆைார் 

பகர்ென்.  

  1898ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் னவசுராயாக 

பதவிபயற்றார் இவர். இந்திய இராச்ெியத்தின் 

செயலாளராக அதற்கு முன்பாக பணியாற் 

றியிருந்த எல்கின் பிரபு என்பவர், பகர்ெனுக்கு 

ஒரு கடிதம் எழுதிைார். அதில் தைது அனுபவ 

அறிவுனரனய இப்படி பதிவு செய்திருந்தார்:  

  “பிரித்தாளுதல் ெற்றும் ஒருவருக்கு எதிராக 
ெற்றவனர திருப்புதல் பபான்றவற்றாபலபய 
இந்தியாவில் நெது ஆட்ெினய கட்டனெத் 
திருக்கிபறாம்.  இது சதாடர பவண்டும். 
அதைால், ஒற்றுனெ உணர்னவ தடுக்க உம்ொல் 
ஆைனதச் செய்யும்.”  

  குழம்பிய குழந்னதப் பருவம், உடல் வலி, 

கடிை ெைம், அறிவுக்கூர்னெ, சதாடர்புகள் எை  

எல்லாம் பெர்ந்த கலனவயாை இந்தக் கைவான் 

வங்காள பிரிவினைக்கு ஆனண இட்டார். 

1905ஆம் ஆண்டு இந்துக்கள் வாழ்ந்த 

பகுதினயயும், இசுலாெியர்கள் வாழ்ந்த 

பகுதினயயும் பிரித்து எல்கிைின் அறிவுனரனய 

நனடமுனறப்படுத்திைார் பகர்ென். நாசடங்கும் 

சபரும் கிளர்ச்ெி பரவியது.    

 

  பல நூற்றாண்டுகளாக ஒன்றாக வாழ்ந்த 

இந்துக்கனளயும், இசுலாெியர்கனளயும் ஏபதா 

பிறவிப் பனகவர்கள் பபால திட்டெிட்டு 

பெற்சொன்ை விதொக கட்டனெத்தார்கள் 

ஆங்கில ஆட்ெியாளர்கள். அது இன்றளவும் 

சதாடர்கிறது. ெறதி பயன்படுத்தப்பட்டு புதிய 

ஒன்று வினதக்கப்பட்டது. வினதத்தது 

வளர்ந்தது.   

 

  பயாெிக்கும் திறன் சகாண்ட யாருக்கும் 

'இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்சகட் பபாட்டிகள்’ 

யுத்தொக இருக்க பவண்டிய, ெித்தரிக்கப்பட 

பவண்டிய அவெியம் இல்னல என்பது புரியும்.  
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  1987ஆம் ஆண்டில் ஒரிஸ்ஸாவின் கவர்ைராக 

பதவி வகித்த முனைவர் பி. என். பாண்படயின் 

பாராளுென்ற உனர ஒன்று பதிப்பாைது. திப்பு 

சுல்தான் ெதம் ொற்ற முயன்றதால் மூவாயிரம் 

பிராெணர்கள் தற்சகானல செய்து 

சகாண்டாதாகச் சொல்லப்படும் வரலாற்றுச் 

செய்தி பினழயாைது என்று அதில் பதிவு 

செய்திருந்தார் பாண்பட. னெசூர் விவரத் 

சதாகுப்புககளில் [Mysore Gazetteer] அப்படி 

எந்த குறிப்புகளும் இல்னல என்று நிறுவியும் 

இருந்தார். 

  “இது சதாடர்பாக ெற்சறாரு காட்ெினய 
பநரிபலபய காண்பபாம்” என்றது ஊர்ச்சுற்றல்.  

 

 1916ஆம் ஆண்டின் லக்சைௌ காங்கிரசு கூட்

டத்தில், இந்திய விடுதனல பபாராட்ட வீரர்கள்  

உரக்க விவாதித்துக் சகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

  கவிபயாகி சுத்தாைந்த பாரதியார், 

‘இப்படி உரக்க கத்துவதால் விடுதனலனய ஒரு 
பபாதும்  அனடய முடியாது’ என்கிறார்.  

  “அனத பவறு எப்படி சபறுவது” எைக் 

பகட்கிறார் பாலகங்காதர திலகர். 

“ெகான்களின் ஆெியால். பதெிய ஒருனெப்பாட்டின் 

அனடயாளொக விளங்குகிற, வங்காள பிரிவினை 

பபான்ற சூழலிலும், ஆயிரக்கணக்கில் 

இந்துக்களும், இசுலாெியர்களும், ஒபர இடத்தில் 

இணக்கொக இருக்கக் காரணொை ெகான் ஒருவர் 

இருக்கிறார்” என்கிறார் இவர்.  

 

 ெறுநாள் அந்த ெகானைத் பதடி ெீரடி என்ற கி

ராெத்னத அனடகிறார்கள் அவர்கள். 

 
 ‘இப்படி உரக்க கத்துவதால் விடுதனலனய ஒ
ரு பபாதும் அனடய முடியாது’ என்ற அபத 

சொற்கனள கூறி  இவர்கனள வரபவற்றதாகச் 

பதிவு செய்கிறார் சுத்தாைந்த பாரதியார்.   

 

 அனத எப்படி சபறுவது என்று பகட்ட          

திலகரிடம், ெகான்:  

 

 “பபாய்த் தூங்கு. அதற்சகன்று பதர்ந்சதடுக்க
ப்பட்ட ெைிதன் வருவான்!  தியாகம் ஒரு 
பபாதும் வீணாவதில்னல’ என்கிறார்.  

 

 சுத்தாைந்த பாரதியார் தெிழ்ப் பாடல்கனள 

பாடுகிறார். 

 

 ‘உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து பபசும் யாவரு
க்கும் உரிய ஒரு ெகான் அவர்’ என்ற திலகர் 

 

 ‘ெகான் சொன்ை ெைிதன் யார்’ என்று பயாெி

க்கிறார்.  

 

 சதன்ைப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு 

திரும்பி வந்திருந்த திரு. பொகன்தாசு கரம்ெந்த் 

காந்தி என்பவனர, சுப்பிரெணிய பாரதியார், 

தாகூர்    பபான்பறார்  முன்சொழிந்த ‘ெகாத்ொ’                          

என்ற அனடசொழிபயாடு அக்காலக் கட்டத்தில் 

தான் ெக்கள் அனழக்கத் சதாடங்கியிருந்தைர்! 

 

(பயணப்படுபவாம் ) 
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