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பபோற்றும் திருவள்ளுவமோலையில் பபோதிந்த போடல் ஐம்பத்லதந்து ! 

சோற்றும் தமிழ்வளம் சந்ததம் வளர்க்கும்  உைகத் தமிழிதழ் ஐம்பத்லதந்து ! 

இனிய நத்தார் வாழ்த்துகள்! திசம்பர் 
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மதுமை காமைாசர் பல்கமைக்கழகம்! 
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Everlasting Tradition ! 
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இணைய தமிழ்ச் சங்க விழா! 

மாண்புமிகு அணமச்சர் உணை - 10.10.2018 

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

   பல இலக்கியங்கள் இயற்கக அழிவுகளின் 

பபோது அழிந்தும், சிகைந்தும் பபோயின. பல 

வற்கை ககையோனும் அரித்து நோசமோக்கின. 

இந்நிகல அச்சியந்ைிரத்ைின் விகளவோல் 

பின்பு ஓரளவு ைடுக்கப்பட்டன. ஆனோல் 

இன்று கணினி மயப்படுத்ைி அவற்கை 

இகணயத்ைின் வோயிலோகப் பகிர்ந்து ககோள் 

கின்ை ைன்கம அைிகமோகக் கோணப்படு 

கின்ைது. இகணய ைளங்களிலும், இகணய 

வோகனோலிகளிலும் ைமிழ் கவற்ைிபயோடு 

வோழ்ந்து ககோண்டிருக் கின்ைது. 

   மதுகரத் ைிட்டம் என்னும் இகணய 

ைளம் பழந்ைமிழ் இலக்கியங்ககள மின் 

பைிப்போகக் ககோண்டுள்ளது. ைமிழ் இகண 

யப் பல்ககலக் கழகத்ைின் இகணய 

நூலகம் மிகவும் பயன்போடு மிக்கது. இத் 

ைளத்ைிலும் பல நூல்கள் பசமிக்கப்பட் 

டுள்ளன. அத்துடன் பைடுைல் வசைியும் 

உள்ளது. 

  ைமிகழ இகணயைளத்ைில் ககோண்டு 

பசர்க்கின்ை முயற்சியில் முைலிடத்ைில் 

இருப்பவர்கள் சிங்கப்பூர், இலங்ககத் 

ைமிழர்கள் ஆவோர். 

  ைமிழ் இகணயைளத்ைின் ைந்கை என்று 

பபோற்ைப்படுபவர் சிங்கப்பூகரச் பசர்ந்ை 

பபரோசிரியோா்நோ.பகோவிந்ைசோமி ஆவோர்.  

 

 

 

 

 

  இவோா் ஒரு முகை சீனோவிற்குச் கசன்ை 

கபோழுது ைன் நண்பரிடம் ைமிழின் 

கபருகமககள எடுத்துக் கூைியுள்ளோர். 

இைகனக் பகட்டு வியந்ை நண்பர், 

“எங்களின் சீன கமோழிகயப் பபோலப் 

கபருகம வோய்ந்ை கமோழி உங்களின் ைமிழ் 

கமோழி. ஆகபவ எங்கள் கமோழிகயப் 

பபோலபவ உங்கள் கமோழிகயயும் இகண 

யத்ைில் ஏற்ைலோம்” என்று கூைினோர். அைன் 

விகளவோகத் ைமிகழ இகணயைில் ஏற்றும் 

முயற்சியில் நோ.பகோவிந்ைசோமி ஈடுபட்டோர். 

   

வளரும்... 
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    "கடகம யோவன ைன்கனக் கட்டுைல் பிைர் 

     துயர் ைீர்த்ைல், பிைர் நலம் பவண்டுைல் " 
 

எனத் ைமிழ் மக்களுக்கு கமய்ம்கமகய உணர்வைற்கோன நம் வோழ்வில் உைவுநிகலககள 

உறுைிப்படுத்ைித் ைமிழ்கமோழிக்கும், ைமிழர்களுக்கும், போரை நோட்டிற்கும் போட்டுக்ககோரு 

புலவனோகப் போரைியோர் பைோன்ைினோர். 
 

  போரைியின் பிைந்ை நோளன்று இந்ை ஆண்டு வோனவில் பண்போட்டுப் பன்னோட்டு விழோவில் 

போரைப் பிரைமரின் உகர, அகனவரும் வியக்கும் வககயில் அகமந்ைிருந்ைது. மகளிரின் 

நிமிர்ந்ை நன்னகடயும் - பநர் ககோண்ட போர்கவயும் பைகவ என்பகைப் போரைியின் கசோற்களி 

பலபய, பபசிப் போரைியின் புகழ் போகரங்கும் பட்கடோளி வீசிப் பைக்கச் கசய்துள்ளோர். 
 

  போரைியோரின்  பகடப்புகள் வகரயகைகளுக்கு அப்போற்பட்டகவ. 

அடிக்கடி கசோல்லப்பட்டுத் பைய்ந்து பழகமயோகிப்பபோன எண்ணங்ககள 

உைைிவிட்டுப் புைிய எண்ணங்ககளயும் - புத்துணர்வுக் கருத்துக்ககளயும் 

நம்மனம் ைழுவிச் கசல்லும்படி கண்ணன் போட்டு, குயில் போட்டு, போஞ்சோலி 

சபைம் எனப் படிப்படியோகப் போடியபைோடு கசைிவோன கருத்துக்ககளப் 

புதுகமயோக  வழங்கினோர். 
 

  கவிகைகள் என்ை வககயில் ைமிழுலக இலக்கியத்கைப் 

புரட்டிப்பபோட்டவர் நம் போரைியோர். உயர்ந்ை பகடப்புகள் அவர் 

உள்ளத்ைிலிருந்து உருவோனகவ என்பகை அவரின் கசோல்லோக் கங்களில் புகைந்ைிருக்கும் 

ஆற்ைல், வீச்சு, கோலம் கடந்து நிற்கும் அழககோளிரும் ைன்கம யினோல் அைிந்து ககோள்ளலோம். 
 

  போரைியோரின் போடல்கள் மூலம் அவர் கோல இந்ைிய வரலோற்கைபய, நோம் நம் வோழ்வோகப் 

புரிந்து ககோள்ளுமோறு, புரியுமோறு எளிய நகடத்ைமிழில் அக்கோலத் ைகலவர்கள் பபசுவது 

பபோல் கூைியிருப்பதும் விடுைகலக்குக் கிகடத்ை கவற்ைி. 
 

  எத்ைகனப்பபர் கண்ணீரில் ககரந்து விடுைகலகயப் கபற்பைோம் என அைிந்து 

ககோள்ளலோம். 
 

         

 

ஆசிரியம் ! 

பாைதியாரின் கனணை நனைாக்குவைாம் !  
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  அவர் இருந்ை கோலத்ைில் பைோன்ைிய  வோல் நட்சத்ைிரத்கைப் பற்ைி வோனவியலோர் கூறும் 

உண்கமகய நோட்டினர் புரிந்து ககோள்ளும்படி கூைி 
 

 "கீழ்த்ைிகச கவள்ளிகயக் பகண்கம ககோண்டு இலகும் 

   தூமபகதுச் சுடபர, வோரோய் ! 

   வோரோய் சுடபர ! வோர்த்கை சில பகட்பபன் 
 

   ைீயர்க் ககல்லோம் ைீகமகள் விகளத்துத் 

   கைோல்புவி யைகனத் துயர்க்கடலோழ்த்ைிந ீ

   பபோகவ கயன்கின்ைோர்; கபோய்பயோ, கமய்பயோ ? 

 

   சித்ைிகள் பலவும், சிைந்ைிடு ஞோனமும் 

   மீட்டும் எம்மிகட நின் வரவினோல் விகளவைோய்ப் 

   புகலுகின்ைனர். அது கபோய்பயோ, கமய்பயோ ?" 
 

இவ்வோறு ைமிழர்ககள அைிவியல் வழிக்கு 

அகழத்துச் கசல்கிைோர். 
 

  ஆண்டு ஓர் எழுபத்கைந்ைினில் ஒருமுகை மண்கண நீ அணுகும் வழக்கிகன எனக் 

கூைிச் கசல்வது போடல் மூலம் போடம் கற்பிக்கும் போங்கு பரவ உவகமகயக் கூைிச் கசோல்வது 

கபண் விடுைகலக்கும், சமூக நீைிக்கும் அவர் போடிய போடல்கள் விழிப்புணர்வுக்கு 

வித்ைிட்டகவ. 
 

  சக்ைிக்கு விளக்கம் ைருகிைோர் ,அைிபவ கைய்வம் என்றுகரக்கிைோர் .ஆவியினுக்குள்ளும் - 

அகத்ைினுக்குள்ளும் ைீ வளர்க்கச் கசய்கிைோர். பவைம் போடிய பசோைிகயக் கண்டு 

பவள்விப்போடல்கள் போடுகிைோர். 
 

  மண்ணிலும் - கல்லிலும் - வயல் வரப்பிலும் - வோர்கடல் ஆழத்ைிலும், நல்ல போட்டிலும், 

கூத்ைிலும் - படத்ைிலும் ககலயிலும் உகழப்பிலும் இருக்கும் சக்ைிபய, கடவுள் எனப் பல 

புதுகமககளத் ைமிழ் மக்கள் ைன் அகத்ைில் ஏற்ைி உணர்ந்து பபணி வளர்க்க வோழ்கவல்லோம் 

நோட்டிற்கும் ைமிழ்கமோழிக்கும் ைன்கன முழுவதுமோக ஒப்பகடத்து உண்கம உயிர் ஈந்ைவர் 

நம் போரைியோர். அவர்ைம் கவிகைகய, உகரநகடகய உணர்ந்து உள்வோங்கிப் புைியபைோர் 

உலகம் பகடப்பபோம். 

போரைியோரின் கனகவ நனவோக்க முயல்பவோம்!.        

 



 
ஆசிோியர் பகுதி 
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 அட்டைப்பைக் கட்டுடை!  

முணனைர் வசாமலெ வசாமசுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 

  முகத்ைில் உடபன மகிழ்ச்சிகயக் ககோண்டு 

வரும் மந்ைிரப் கபயர் சோண்டோ கிளோஸ்! 

கவண்ைோடியுடன் சிவப்பு அங்கியில் பவனி 

வரும் விழோ மரபின் அகடயோளம் !  

 

  இன்கைய துருக்கி நோட்டில் 270 - ஆம் 

ஆண்டில் மிரோ நகரத்ைின் பிஷப் கசயின்ட் 

நிக்கல்ஸ் ைன்கன யோகரன்று கோட்டிக் 

ககோள்ளோமல் ஏகழப் கபண்களின் வரைட்ச 

கணக்கு உைவியும் (அக்கோலத்ைிபலபய வரைட் 

சகணப் பழக்கம் இருந்ைிருக்கிைது!), சிறுவர் 

களின் கோலணிகளுக்குள் சில்லகைக் கோசு 

ககளயும், பரிசுககளயும் கவத்தும் கிைிஸ்து 

மசுக்கு முன்னிரகவ ஈகக இரவோக மோற்ைியவர். 

 

 

 கசயின்ட் நிக்கல்சின் ஈககப் பண்கபப் 

பின்பற்ைி கநைர்லோந்து நோட்கடச் சோர்ந்ை பிஷப் 

சின்கடர் கிலோஸ் (Sinterklaas), கிைிஸ்து 

மஸுக்கு மூன்று வோரங்களுக்கு முன்பப 

பரிசுககள வழங்கி வந்ைோர். கசயின்ட் நிக்கல்ஸ் 

மற்றும் சின்கடர் கிலோசின் ஈகக வழியில் 

சோண்டோ கிலோஸ்  என்ை கபயர் 1773 - இல் 

நியூயோர்க் நகரில் ஒரு கசய்ைித்ைோளில் 

அைிமுகப்படுத்ைப்பட்டது.  

 

  பருத்ை உருவம், கவண்ைோடி, பைக்கும் எட்டு 

ககல மோன்களுடன் பனியில் சறுக்கும் 

  வழியோக வீட்டிற்குள் வருவது என, 1800 - 

களின் கைோடக்கத்ைில் எழுத்ைோளர்கள் மற்றும் 

கவிஞர்களின் கற்பகனயில் வளர்ந்ைவபர 

சோண்டோ கிலோஸ்! ைிருமணமோகோமல் சுற்ைிக் 

ககோண்டிருந்ை சோண்டோ, 1849 - இல் கவளியோன 

"A Christmas Legend" என்ை சிறுககையின் 

மூலம் ைம் மகனவியுடன் ைம்பைியரோக 

அைிமுகப்படுத்ைப்பட்டோர். 

  பச்கச, பழுப்பு, ஊைோ 

பபோன்ை பல வண்ணங்களில் 

பைோன்ைிய சோண்டோ, 1800 

களில் சிவப்பு வண்ணத்ைில் 

வலம் வரத் கைோடங்கினோர். 

1931 - ஆம் ஆண்டு ஹோடன் 

சன்ட்பளோம் என்ை ஓவியரின் கக வண்ணத்ைில், 

Coco - Cola நிறுவன விளம்பரங்களின் மூலம் 

கவள்கள மற்றும்  சிவப்பு அங்கியில்  நம் 

மனக்கண் முன் வருகின்ை அந்ை புைிய சோண்டோ 

நிகலநோட்டப்பட்டோர் ! 

  1 9 3 0  களில் கபோருளோைோரப் பபரிடரில் 

(economic depression) மூழ்கியிருந்ை 

அகமரிக்கர்களுக்குப் புைிய சோண்டோவின் 

அரவகணப்பும் கபருந்ைன்கமயும் கோலத்துக் 

பகற்ை நல்வரமோக அகமந்ைது. 

  கற்பகனகளின் கைோகுப்போன இன்கைய 

சோண்டோகவப் புகழ்ப் கபற்ை  வணிக இைழோன 

Forbes வருடந்பைோறும் கவளியிடும் " Forbes 

Fictional 15 " பட்டியலில் இருந்து 2006 - ஆம் 

ஆண்டு முைல் நீக்கியைற்குக் கோரணம்                     

"பகோடிக்கணக்கோன சிைோர்க்கு வருடந்பைோறும் 

பரிசுககளக் ககோடுக்கும் சோண்டோ உண்கமயோ 

னவபர" எனக் குவிந்ை பகோபம் கபோங்கிய 

கடிைங்கபள ! 

வவண்தாடிக் கிழவரின் பரிசுப்டப -  சாண்ைா கிலாஸ் !  
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  சோண்டோவிற்குச் சிைோர்கள் கடிைம் எழுதுவது 

அகமரிக்க மரபு. மின்னஞ்சல் கோலத்ைிலும் 

கடிைங்களின் எண்ணிக்கக குகைய 

வில்கல.  அகமரிக்கோவில்  குவியும் பத்து 

இலட்சம் கடிைங்ககளயும் சோண்டோபவ 

படித்ைோல் அடுத்ை வருட கிைிஸ்துமஸ் வந்து 

விடும் என்பைோல், ஒவ்கவோரு கடிைத்கையும் 

ைன்னோர்வலர் சோண்டோ உைவியோளர்கள் 

படித்துப் பைில் எழுதுகின்ைனர்.  சோண்டோ 

கிலோஸ் கபயரில் இந்ைியோனோ மோநிலத்ைில் 

உள்ள சோண்டோ கிலோஸ் நகரிலிருந்து 20,000 

கடிைங்களுக்குப் பைில் அனுப்பப் படுகிைது. 

  கிைிஸ்துமசுக்கு முைல் நோள் இரவு போலும், 

கரோட்டியும், சோண்டோவிற்கோன கடிைமும் 

சிைோர்கள் உள்ள வீடுகளில் ைவைோமல் 

கவக்கப்படும். ைம் பிள்களகள் தூங்கிய பிைகு 

அந்ைப் போகலயும் கரோட்டிகயயும் சோப்பிட்டு 

அபை இடத்ைில் சோண்டோ சோர்போகப் பரிசுககள 

கவத்து மகிழ்கின்ைனர் கபற்பைோர்கள் ! 

  ைிசம்பர் மோைம் வந்ைோல் பபோதும் ! வணிக 

வளோகங்கள் (M a l l s ) ,  ககடத்கைருக்கள், 

பகளிக்கக நிகழ்ச்சிகள், கைோகலக்கோட்சி 

விளம்பரங்கள் என எங்கும் சோண்டோ, எைிலும் 

சோண்டோ ! 

  யோர் பவண்டுமோனோலும் சோண்டோ ஆகிவிட 

முடியுமோ ? இயற்ககயோன கவண் ைோடிகய எப்படி 

வளர்த்துப் பரோமரிப்பது, குழந்கைகளின் பகள்வி 

களுக்கு எப்படி பைில் கசோல்வது, அவர்களுடன் 

எப்படி ஒளிப்படம் எடுத்துக்ககோள்வது, ஊடகங் 

களிடம் எப்படிக் கலந்துகரயோடுவது பபோன்ை 

எண்ணற்ை ைகலப்புகளில் நோன்கு முைல் ஏழு 

நோள்கள் வகர பயிற்சி அரங்குககள நடத்தும் 

சோண்டோ பல்ககலக்கழகங்களும், கல்லூரிகளும் 

அகமரிக்கோ முழுதும் பரவலோக உள்ளன.  

 

  

 ஆண்டு பைோறும் 1,000 “சோண்டோ பட்டைோரி 

ககள” அகமரிக்கோவிற்கு வழங்குகிைது ககோல 

ரோபடோ மோநிலத்ைில் உள்ள சோண்டோ பல்ககலக் 

கழகம். 

  "எங்களுகடய மோற்றுத் ைிைனோளிச் சிறுவகன 

ஒரு வணிக வளோகப் ஒளிப்படக் ககலஞர் விை 

விைமோக எண்பது  படங்கள் எடுத்ைோர், ஆனோல் 

ஒரு படத்ைில் கூட அவன் சிரிக்கவில்கல.  

 

  அருபக இருந்ை உங்களுடன் இலவ 

சமோக  எடுத்துக்ககோண்ட ஒபர படத்ைில் அவனு 

கடய சிரித்ை முகம் ' பளிச் ' எனப் பைிந்ைது " என 

சோண்டோவிடம் ஒரு கபற்பைோர் கூைியது  சோண்டோ 

என்ை மந்ைிரச்கசோல்லின் மகிகமகய நன்கு 

விளக்குகிைது ! 
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பண்டித வநருவும் பண்ணைத்தமிழும் 

மூதறிஞர் நீ.கந்தசாமிப் பிள்ணை 

  ஆரோயும்பபோது அைிகமோன பயில்கவண் 

ககளக் ககோண்ட கசோற்கள் அைிகமோக 

இருப்பின் கமோழியின் வளகம குகைவு 

என்றும், அைிகமோகப் பயில்கவண்ககளக் 

ககோண்ட கசோற்கள் குகைவோக இருப்பின் 

கமோழிக்கு வன்கம அைிககமன்றும் ககோள் 

ளலோமோனோல் சங்ககோலச் கசோற் கைோகக 

(இங்கு சில்லகை எண்ககளச் பசோத்துக் 

ககோள்ளோமல் முழு எண்ககளபய கசோல் 

கின்பைன்) மூன்று இலட்சத்ைில் ஐந்து 

கசோற்கபள ஆயிரம் ைடகவகளுக்கு பமல் 

வருகின்ைன. ஒபர ஒரு முகை வரும் 

கசோற்கள் முப்பத்பைோரோயிரம் கசோற்களிருக் 

கின்ைன. கசோற்களின் பயில் கவண்ககள 

இபைோ குைித்து கவத்ைிருக்கின்பைன் 

என்று என் ககயிலிருந்ை கடிைத்கை 

அவர்களிடம் கோண்பித்து விட்டு இந்ைப் 

பயில் கவண்ககள ஆங்கில கமோழிப் பயில் 

கவண்கபளோடு ஒப்பிட்டுப் போர்த்பைோ 

மோனோல் ைமிழ் கமோழி மிகுந்ை வன்கமயு 

கடயது என்பது புலனோகும் என்பைன்.  

 

  நோன் கசோல்லியகைக் கவனமோகக் 

பகட்டுக் ககோண்டும், எனக்கு எைிரி 

லிருந்து நோன் எழுைியிருந்ை அட்கட 

ககளயும், ைோள்ககளயும் ஒவ்கவோன்ைோகத் 

ைிருப்பிக் கூர்ந்து போர்த்துக் ககோண்பட ைன் 

ககளப்கபயும் கபோருட்படுத்ைோது, நீங்கள் 

ஆனோல் கமோழியின் வளகமபயில் எண் 

களின் மிகுைிக் குகைககளப்கபோறுத்து 

இருக்கின்ைது என்பகைக் கூை முடியுமோ 

என்ைோர்.  

  நோன் ஓர் உைோரணத்ைோல் கைளிவுப் 

படுத்ைி விடுகின்பைன் என்று கசோல்லி, 

என்கனப் போருங்கள். நோன் ஓர் ஏகழ. ஒரு 

சட்கட அணிந்ைிருக்கிபைன். ைங்கபளோடு 

பபசும் கபோழுது இகை அணிந்ைிருப் 

பைனோல் கபரியவர்கபளோடு பபசும்பபோது 

அணியும் சட்கட என்ை ைகலப்பில் 

வருகிைது. 

 

  இது இந்ைச் சட்கடக்கு முைலோவது 

பயில்கவண். பிைகு பந்ைோட்டத்கைப் போர்ப் 

பைற்கு இந்ைச் சட்கடகய அணிந்து 

ககோண்டு பபோகிபைன். அப்பபோது இந்ைப் 

பயில்கவண் இரண்டோகிைது. இவ்வோபை 

எவ்வளவு நிகலகளில் இந்ைச் சட்கடகய 

அணிந்து ககோள்கின்பைபனோ அவ்வளவு 

பயில்கவண்கள் இந்ை ஒருசட்கடக்கு 

உண்டோகிைது. எனக்கு பவறு சட்கடயில் 

லோமல் இந்ை ஒன்கைபய பல இடங்களில் 

அணிந்துககோள்ள பநர்வ ைனோபல ைோபன 

பயில்கவண்கள் அைிகமோகின்ைன.  

 

வளரும்... 

5 

சங்கத்தமிழ் 3,03,373 
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தோனம் அது விரும்பு 

Love Philanthropy 

 ال تكسل

保持自信 

യാചികക്ുനന്വര്കക്്കൊടുക്കുക  

दानशील रहना चाहें | 

ధర్మ ంఅనిఅడుగువారికిధానంచెయ్యు ము 

ಧರ ಅಂತ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തിചൂടി|आत्तिचड़ूी |ఆత్తిఛూడి | ಆಭೂಡಿ 

 

 

பகடப்புக் கிகையவன் பண்ணவர் நோயகன் 

இந்ைிர குரு எனது இையத் கைோளிர்வோன் 

சந்ைிர மவுலித் ைகலவன் கமந்ைன் 

கணபைி ைோகளக் கருத்ைிகட கவப்பபோம்;  

ஏழு கைலுக்கு அப்பால்! 
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அவ்வப்பபாது! 

முணனைர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயர்ப்புத்துசை 

உலகத்தமிழ் | 23.12.2020   
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வித்யோ சீனிவோசனின் கவற்ைி உலோ !  

விளம்பர உலகின் விடிகவள்ளியோக கவற்ைிப்பயணம் சுற்ைிவந்ை விளக்பக வித்யோ 

சீனிவோசன்  ! 

எத்ைகனப் பணிகள் எத்ைகன வழிகள் அத்ைகன முகைககளயும் அைிந்துகோட்டிய 

வித்ைகத் ைிைகம வித்யோவின் கபருகம ! 

 

எண்ணிய எண்ணியோங்கு எய்ைிடும் ைகவு மண்ணில் மோைரின் மோகபரும் மோண்பு ! 

முன்னோள் நிகனவுகள் நன்ைிச் சுடர்களோய் 
இந்நோள் மனத்ைில் எழுந்ைன சீரோய் ! 

ஓய்விலோ உகழப்பு, ஒடுங்கோை ைிண்மனம், கடகம, கண்டிப்பு, கண்ணியம், ககோள்கக 

எடுத்ைது முடிக்கும் ஈடிலோத் ைிைகம ! 

ைிகசகயல்லோம் புகழும் ைனிப்கபரும் கபருகம ! 

உம்கம நிகனக்ககயில் ஊற்கைடுக்கும் உணர்வுககள 

ஒழுங்ககமக்கும் வககயைிபயன் ! 

கருகணப் பூக்கள் ஏந்ைிய 

கற்பகத்ைரு நீவீர் ! கோவியங்கள் பபோற்றுகின்ை போவியப் போகவ 

என்பபன் ! 

ைிருபவறு கைள்ளியரோைல் பவறு என்பர் 

நீங்கபளோ, ைிருமகள் பமவிய மோர்பனின் 

கைள்ளிய ககலமகள் ! 

ஆமோம், வித்யோ சீனிவோசன் ! 

ஆனோலும், அருகளனும் அன்பீன் குழவி கபோருகளனும் கசல்வச் கசவிலியோல் உண்டு 

எனும் கைய்வப் புலகமயின் ைிருந்ைிய சிற்பம் நீங்கள் ! 

ைிகசயிழந்ை படககன நோன் ைிரிந்ைகலந்ை பவகளயில் எனக்குப் போய்மரம் ஈந்து 

போகைகோட்டிய முைலோம் அருள்நிைியோய் வந்ைவர் நீங்கள் ! 

வித்யோ ஆற்ைிய கவற்ைிப் பணிககளப் பபோற்ைிப் புகழ்கிபைோம் ! பூரித்து மகிழ்கிபைோம் !
கபோன்விழோ ஆண்டு கபோலிக கபோலிகபவ ! கபோன்மனம் ககோண்ட புகழ்வளம் ககோண்ட 

நன்மனம் ககோண்ட வித்யோ நலம்பல கபற்றுப் பல்லோண்டு வோழ்கபவ ! 

பல்லோண்டு பல்லோண்டு போகவயர் ைிலகபம, 

பணிகளின் சிகரபம ! பல்லோண்டு வோழ்க ! பல்லோண்டு கவல்க ! 

கநஞ்சினில் நீந்தும் நிகனவகல எண்ணில 

அகலகளின் ைிவகலயோய் இந்ை வோழ்த்து அகமகிைது !  
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  பிற்கோலப் புலவர்கள், இலக்கணமோயின் 

பின்னூல்களோய நன்னூல் முைலிய சின்னூல் 

ககளயும், இலக்கியமோயின் இரோமோயணம், 

போரைம், ஏபைனும் சில புரோணங்கள் 

முைலியவற்கையுபம கற்று வந்ைனரோக, 

அவர்ககளப் பபோலோது, ைமது இளகமக்கோல 

முைபல கசந்ைமிழ் இலக்கண இலக்கி 

யங்ககள முகையோகக் கற்கத் கைோடங்கித் ைம் 

இருபத்கைோன்ைோம் அககவக்குள், மிகச் 

கசவ்கவயோகத் கைோல்கோப்பியம் ைிருக்குைள் 

பத்துப்போட்டு, எட்டுத் கைோகக, ைிருவோசகம், 

ைிருக்பகோகவயோர், சிந்ைோமணி, சிலப்ப 

ைிகோரம், மணிபமககல, கபரிய புரோணம், 

சிவஞோன பபோைம், சிவஞோன சித்ைியோர், 

நோலடி நோனூறு, பழகமோழி நோனூறு பபோன்ை 

நூற்ககளபய பைர்ந்கைடுத்து, ஆரோய்ந்து 

கற்றுப் புலகம நலம் முற்ைிய ைிைம் மிகவும் 

வியக்கற் போலது.  

  ைமிழிற் புலகம நலத்துகைக் கூறுகள் 

எத்துகணத் ைிைம் உண்படோ, அத்துகணத் 

ைிைத்   துகைக்    கூறுகளிலும்     அடிகள்  

 உலகத்தமிழ் | 23.12.2020 

 

 

 

 

 

ைனித்ைனிபய கபருந்ைிைம் கபற்ைவரோவர்.  

ைமிழ்ப் பபரோசிரியர் கசல்வபகசவரோய முைலி 

யோர், எம்.ஏ., அவர்கள் குைிப்பிட்டவோறு பபோல, 

சங்கத் ைமிழ் இலக்கியங்ககளப் பைிப்பித்ை 

கபருகம பபரைிஞர், கைன்ககலச் கசல்வர், 

கபரும் பபரோசிரியர், உ.பவ.சோமிநோை ஐயர் 

அவர்கட்கு உரியகைன்ைோல் அகவ யிற்கைப் 

பரப்பிய கபருகம அடிகட்பக உரியைோகும்.  

  ஆகுகபயர், அன்கமோழித் கைோகக பற்ைி 

அரசஞ் சண்முகனோகர யுள்ளிட்ட கபரும் 

புலவர் பலலிகடபய நிகழ்ந்ை வழக்கீட்டிற் 

கலந்து நின்று, அடிகள் வகரந்ை கட்டுகர 

களோனும், கைோல்கோப்பியப் கபோருபளோத் 

ைிகனப் பிழிந்கைடுத்து வடித்து கவத்ைோ 

கலன்ன, வகரந்ைளித்துள்ள பசோம சுந்ைரக் 

கோஞ்சி ஆக்கத்ைோனும் அடிகளின் அளப் 

பரிய இலக்கணப் புலகமத்ைிைம் புலனோகும்.  

வளரும்... 

 

மடைமடல அடிகளார் மாட்சி ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகவைள் 6 
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பதன் துளி! 

 

 

மரம் அன்று வரம் 

 

  கநருப்புப் பந்ைோக விழுந்ை உலகம் குளிரக்குளிரக் கல் பைோன்ைியது. கல் ககரந்து 

மண் பைோன்ைியது. மண்ணில் மரங்கள் வளர்ந்ைன,மரங்கள் வரங்களோயின வனங்களில் 

விலங்குகள் ைிரிந்து வரலோயின. கமல்ல மனிை இனம் பைோன்ைியது என்பது நோமைிந்ை 

போலபோடம். மக்களோகிய நமக்கு முந்கைய மூைோகையினமோன விலங்குகள், மரங்கள், கசடி 

ககோடிகள் அகமந்ைன. எனபவ மரம் நமக்குக் கிகடத்ை வரம் ! 

பதன்துளி –1 

பதன்துளி - 2 

நோகள என்ைோல் பவகள ைவறும் 

நோகள எனச் கசோல்வகைக் கக விடுக ..... 

நம் குற்ைங்கள் எத்ைகன எத்ைகனபயோ ! 

அைன் சிகரம் இதுைோன் 

முத்துச்கசல்வங்ககள, 

வோழ்வின் நீருற்றுககள, 

மழகல மலர்ககள நோம் மைப்பது சரிபயோ ! 

இன்று வளரும் எலும்பிகன, 

இன்று கசழிக்கும் கசந்நீகர, 

இன்று அரும்பும் அைிகவ 

இன்று பூத்ை இம்மலகரக் 

கோப்பகைன உறுைி ககோள்க ! 

நோகளகயனச் கசோல்வகைக் ககவிடுக ! 

இைன் பைகவ இன்பைோ இல்கல - 

இக்கணப் கபோழுபை ! 

                     -  பநோபல் பரிசு கபற்ை பகபிரியபலோ மிஸ்ட்ரோல்( 1889 - 1975 )  
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அகரோைிகள் : இருகமோழி, மும்கமோழி 

பிகரஞ்சு - ைமிழ் - ஆங்கிலம் 

 

19. Le tamoul facile 

ஆசிரியர் : பி.கசனிபமோகஸ் 

ஆண்டு : 1986 

பைிப்பகம் : Maisonneuve 

 

20. Le français courant 

ஆசிரியர் : பை.பிரகலோைன், பி.வசந்ைி 

ஆண்டு : 1993 

பைிப்பகம் : ASCES 

 

21. Grammaire française 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிைோனந்ைம் 

ஆண்டு : 1993 

பைிப்பகம் : Ecole de tamoul 

 

22. Le français à l’usage des Tamouls 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிைோனந்ைம் 

ஆண்டு : 1997 

பைிப்பகம் : L’ Harmattan 

 

23. Les Réflexions français 

பிகரஞ்சு சிந்ைகனகள்  

ஆசிரியர் : ச.சச்சிைோனந்ைம் 

ஆண்டு : 1997 

பைிப்பகம் : Gnana 

 

24. La France et les Français 

பிரோன்சு நோடும் பிகரஞ்சுப் பண்போடும் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிைோனந்ைம் 

ஆண்டு : 1997 

பைிப்பகம் : Gnana 

 

25. கவத்ைியர் ஆக்கப்பட்ட குடிகோரன் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிைோனந்ைம் 

ஆண்டு : 1998 

பைிப்பகம் : TRT வோகனோலி 

 

 

வளரும்... 

 

 

பிைான்சு நாட்டில் தமிழ் வமாழியின் வளர்ச்சி! 

வபைாசிரியர் சச்சிதானந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகத்தமிழ் | 23.12.2020   
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 திருவருட்பா முதடலந்து திருமுடைகள் ! 

உணைவைந்தர் ஔணை துணைசாமி 

  இகைவகன நோம் போர்த்ைைில்கல.  எப்படி 

இருப்போன் என்று எண்ணிப் போர்க்கிபைோம்.  

கற்பகன கசய்கிபைோம்.  ஆயினும் அப் கபோருள் 

நம் எண்ணத்ைின் எல்கல கடந்து 

விளங்குகிைது.  அது கற்பகன கடந்ை பசோைி.   

  இவ்வியல்பிகன வள்ளலோர் சுட்டிக்கோட்டு 

கின்ைோர்.  கற்பகனகள் எல்லோம் பபோய்க் 

ககரந்ை ைலந்ைனிபல ககரயோது நிகைந்ை  

ைிருக்கழலடிகள் என்று இங்ஙனம் ஆரணங்கள், 

ஆகமங்கள் எல்லோம் அைிந்துகரக்கும்  

ைிருவடிகள் எல்பலோருகடய உள்ளத்ைிலும் 

பைோன்ைவில்கலபய ஏன்?  அகவ உள்ளு 

ருகும் ைருணத்பை ஒளி கோட்டி விளங்கும் 

என்கிைோர். 

 கற்ைவர்ைம் கருத்ைினில் கனிரசம்பபோல் 

இனிக்கும் எனவும், 

 புண்ணியர் ைம் மனக்பகோயில் 

புகுந்ைமயர்ந்து விளங்கும் எனவும் 

 கற்றுத்கைளிந்து கசிந்துருகும் 

புண்ணியர்ைம் உள்ளபம கடவுள் வோழும் 

உள்ளம் என்பைகனயும் கசோல்கின்ைோர். 

 இகவ நூலைிவினோபல வோய்க்கப் 

கபறுவன அல்ல. 

 நூலுணர்வு பபசி நுகழவிலோைோர்  என்ைோர் 

கோகரக்கோல் அம்கமயோர். 

  கபருமோனும்,  நூலுணர்வோர் நுண்ணு 

ணர்வோன் பநோக்கநடம் ஆடுகின்ைோய் 

 மோலைியோ உன்ைன் மலர்ப்போைம் 

பநோவோபைோ 

 எல்பலோரும் இன்புற் ைிருக்க நடம் 

ஆடுகின்ைோய் 

 வல்லோரின் வல்லோய் உன் மலர்ப்போைம் 

பநோவோைோ 

என்கைல்லோம் ைம்  குருவடிப் பபரன்பிகன 

வோய்மணக்கப் போடுகின்ைோர். 

 போவகக அகனத்தும் போடிய கபருமோன் 

அன்று பரவிய புைிய இகச அகமப்கபோடு 

கூடிய போடல்ககளயும் போடியுள்ளோர். 

 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 23.12.2020   
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பாைதியின் கவிடதக் கடல சில 
கருத்துகள்... ! 

ைாக்ைர் அலெக்சாந்த எம். துப்யான்ஸ்கி 

  பண்கடய சங்க இலக்கிய மரபின் 

ஒளியில் இந்ைப் போடகல பவகைோரு விைத் 

ைிலும் கோணலோம். இைகன நோம் முருக 

வழிபோட்படோடும் சம்பந்ைப்படுத்ைிப் போர்க் 

கலோம். ைமிழ் மக்களின் முைற் கபருந் 

கைய்வமோக விளங்கும் முருகன் விரைம், 

சபைம், பக்ைி ஆகியவர். பபோற்ைியும் விசுவோச 

கோைகம் புரிபவர்ககளத் ைண்டி வருகின்ை 

கைய்வபம முருகன். இளகம,  ஆற்ைல், 

வலிகம, கவற்ைி, கோைல் ஆகியவற்கையும் 

உருவகப்படுத்ைி நிற்கிைோன் (பமலும் அவன் 

ககோற்ைகவயின் புைல்வன் என்பதும் குைிப் 

பிடத்ைக்கது) இந்ை முருக வழிபோட்டின் 

ைனிச் சிைப்போன அம்சம், "கவைியோடல்"  

என்பைோகும்.  

  இந்ை கவைியோடல் முருககன வழிபட்டு 

ஆடும் பவலன் அல்லது கவைியோடும் 

குைமகள் ஆகிபயோரின் மூலம் ைனியோகபவோ 

கூட்டோகபவோ நடத்ைப் கபற்ைது. போரைியின் 

போடலில் வருணிக்கப்பட்டுள்ள விசித்ைிர 

மோன ஆட்டத்கை, மருககன வரவகழத் 

ைோடும் மகளிரின் ஆட்டத்பைோடு ஒப்பிட்டுக் 

கோண்பது சரியோகபவ பைோன்றுகிைது 

(உைோரணமோக, ைிருமுருகோற்றுப் பகட என்ை 

பண்கடய சங்க நூலின் ஆைோம் பகுைியில் 

இத்ைககய ஆடும் மகள் ஒருத்ைியின் 

வருணகனகய நோம் கோண முடிகிைது).  

 

  

 கள்ளருந்ைியும், ரத்ை பலி ககோடுத்தும் 

ஆடுகின்ை இந்ை கவைியோடல், முருக 

வழிபோட்டில் மிக முக்கியமோன பகுைி 

யோகும். ககோற்ைகவ வழிபோட்டிலும் கோணப் 

படும் இந்ைத் ைனிச் சிைப்போன அம்சத்கை, 

போரைி ைமது கவிகையின் ககடசி வரியில் 

அப்படிபய இடம்கபைச் கசய்துள்ளோர். 

அைில், 

  மோரைர் பகோடி வந்ைோலும் - கணம் 
   மோய்த்துக் குருைியில் ைிகளப்போள் 
 

என்று அவர் போடியுள்ளகைக் கோண்க. 

  கவைியோட்டின்பபோது கவைியோடும் 

பவலன் ஆடுகளத்துக்குள்பளபய முரு 

ககனக் ககோண்டு வந்து,  அைோவது 

முருககன "ஆற்றுப்படுத்ைி"  கைய்வத் 

பைோடு அங்கு கூடியிருப்பபோருக்கும் 

ஒவ்கவோருவருக்கும் இகடபய ஒரு பரவச 

மோன ஐக்கிய போவத்கை உருவோக்குகிைோன்.  

வளரும்... 
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 கார்த்திடக விளக்கீடு! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகவைள் 

ஔகவப் பிரோட்டியோர் 

  கோர்த்ைிகக விழோவிற் கபண்கள் வீடுகள் 

பைோறும் வரிகச வரிகசயோக மிகப் பல 

விளக்குககள ஏற்ைி கவத்து மகிழ்வர். எனபவ, 

இைகனப் கபண்களுக்குச் சிைப்போக உரிய 

விழோ எனக் கூைலோம். "மகனக்கு விளக்கம்” 

எனத் ைிகழும் மடவோர்கள், இங்ஙனம் 

விளக்பகற்ைி கவத்து விழோ அயர்ைல் மிகவும் 

கபோருத்ைபமயோம் கோர்த்ைிகக விழோ கபண் 

களுக்கு உரியைோைகலயும், அவ்விழோவிற் 

கபண்கள் வரிகச வரிகசயோக விளக்பகற்ைி 

கவத்து வழிபட்டு மகிழ்ைகலயும், "கையலோர் 

ககோண்டோடும் விளக்கீடு" என்னும் பைவோரத் 

கைோடர் புலப்படுத்துகின்ைது. கபண்களுக்கு 

உரிய இவ்விழோவின் சிைப்பிகனப் கபண்ணின் 

நல்லோர் ஆகிய ஔகவப் பிரோட்டியோர், 

" வோனம் வோர்ந்ை வயங்ககோளி மண்டிலம் 

  கநருப் கபனச் சிவந்ை உருப்கபோளிர் அங்கோட்டு 

  இகலயில் மலர்ந்ை முககயில் இலவம் 

  கலிககோள் ஆயம் மலிபுகைோகுபு எடுத்ை 

  அஞ்சுடர் கநடுங்ககோடி கபோற்பத் பைோன்ைிக் 

  கயந்துகள் ஆகிய பயந்ைபு கோனம் " 

                                            - அகநோனூறு,  

எனவரும் போடற்பகுைியில், உவகமயோகக் கூைி 

மகிழ்கின்ைோர். ' கவப்பம் மிக்க போகல நிலக் 

கோட்டின்கண் சிவந்ை இலவம் பூக்கள் 

மலர்ந்ைிருத்ைல், மகளிர் பலரும் மகிழ்ந்து கூடி  

ஒளிமிக ஏற்ைி கவத்ை விளக்குகளின் நீண்ட 

பல வரிகசககளப்பபோல உள்ளது என்பது 

இப்போடற் பகுைியின் கருத்து. 

  போகல நிலத்கைப்பற்ைிப் போடுங்கோலும், 

அவ்கவப் பிரோட்டியோர் ைம்கமப் பபோன்ை 

கபண் போலோர்க்குரிய கோர்த்ைிகக விழோவிகன 

இகயபுபடுத்ைிப் போடியிருப்பது மிகவும் போரோ 

ட்டுைற்குரியது. 'கையலோர் ககோண்டோடும் 

விழோ ' இது என்பைகனக்' கலிககோள் ஆயம் 

மலிபு கைோகுபு எடுத்ை  என்னும் கைோடர் புலப் 

படுத்ைி நிற்கின்ைது. "ஆரவோரம் மிகுந்ை 

மகளிர் கூட்டம் மகிழ்ந்து ைிரண்டு ஏற்ைி 

கவத்ை" என்பது இத்கைோடரின் கபோருள், 

சிவந்ை இலவம் பூக்கள் மலர்ந்ைிருத்ைலுக்கு, 

அழகிய ஒளி விளக்குகளின் நீண்ட 

வரிகசயின் கபோலிவிகன, உவகமயோகச் 

சுட்டி ' அம் சுடர் கநடுங்ககோடி கபோற்ப ' என 

அவ்கவப் பிரோட்டியோர் அருளிச் கசய்துள் 

ளகம கபரிதும் கபோருத்ைமோகக் கோணப் 

படுகின்ைது. 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 23.12.2020   
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 தமிழ்நோட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்கோக அரும்போடுபடும் ஆர்வைர்களுக்கு அவர்களின் தமிழ்த் பதோண்டிலைப் 

பபருலமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வலகயில் வழங்குதல். (விருதுத் பதோலக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுலை 

வழங்கப்படும். மோவட்டத்திற்கு ஒருவர் வீதம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2015 திரு.மா.மபரியசாமி(தமிழ்ப்மபரியசாமி)  

2 2016 திரு.ச.சுைர்முருமகயா  

3 2017 திரு.மா.வயித்தியைிங்கன்  

4 2018 திரு.ப.வதிமைபிைபா  

5 2019 முமனவர் அ.சு.இளங்நகாவன் 

 

தமிழ்ச் லசம்மல் விருது 

தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 23.12.2020   
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பமகைககளயும் உைவுப் பங்கு ககோள்ளச் 

கசய்யபவண்டும் எனவும் கருதுகின்பைன். 

 

  இப்புைிய போட பநோக்கினோல் பல்ககலக் 

கழக மோணவர்கள் பல்பவறு பவகல 

வோய்ப்புப் கபறுவர்; கைோழிற்சோகலகளும் 

கற்ை ைிைனோன இளந்கைோழிலோளர்ககளப் 

கபறும் என்பது கைளிவு. இைனோல் 

பல்ககலக்கழகத்ைிற்கு உட்பட்ட நோன்கு 

மோவட்டங்களும் இகணவுப் பட்ட 

அைிவோலும் கைோழிலோலும் புத்ைம் புைிய 

கபோருளோைோர வளர்ச்சிகள் அகடயும். 

2. கபோது மக்களும் பல்ககலக்கழகமும் 

  நோன்கு மோவட்டங்களிலும் உள்ள 

நிறுவனங்களுள் மிகப்கபரியது பல்ககலக் 

கழகபம. அஞ்சல்வழிக் கல்வி முகையோல் 

இப்பல்ககலக்கழகம் நம் நோடு முழுவதும் 

கல்விப் பணி கசய்து ஓங்கி வருகின்ைது.  

வளரும்... 

1. கைோழிலியற் கல்வியும், பல்ககலக்    
     கழகமும், கல்லூரிகளும். 
 

  இப்பல்ககலக்கழகத்கைச் சோர்ந்ை நோன்கு 

மோவட்டங்களிலும் நூறு அளவோன கல்லூரி 

களும் பல்பவறு சிறுகபருந் கைோழிற் 

சோகலகளும் நிரம்ப உள்ளன. எனினும் 

மரபோன கல்வித் ைிட்டத்ைில் இக்கல்லூரி 

களுக்கும் அவற்ைின் அணிகமயிற் கபருகி 

வளரும் கைோழிற்சோகலகளுக்கும் யோகைோரு 

இகணப்பும் பிகணப்பும் இல்கலபய. 

இரண்டும் கடிவோளக் குைிகரபபோல் ைத்ைம் 

கண்கணப் கபோத்ைிக்ககோண்டு கநருங்கோ 

அகல ைடத்ைில் கசன்று ககோண்டிருக்கக் 

கோண்கின்பைோம்.  

  இவ்வகலத்ைனிகம கல்விக்கும் மோணவர் 

க்கும் மக்கட்கும் நோட்டுக்கும் இற்கை 

அைிவியல் பநோக்குக்கும் எவ்வககயோனும் 

கபோருந்துவைன்று. ஆைலின் பட்டப் படிப்புப் 

போடத்ைிட்டத்கையும் பமற் பட்டப் படிப்புப் 

போடத்ைிட்டத்கையும் கல்லூரிகளுக்குப் பக் 

கத்ைில் உள்ள கைோழிற்களங்களின் கைோழில் 

களுக்பகற்பச் கசயல் முகையில் அகமக்க 

பவண்டும் எனவும் அப்புைிய போடத் 

ைிட்டத்கைப் பக்கக் கல்லூரிகள் நடத்ை 

முன்வரல் பவண்டும் எனவும் கைோழிற் 

சோகல    நிறுவனர்ககளயும்,      கைோழில்  
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do lack probity in advance! Seeing white chanks  

of whorls and pearls of lustre and mistaking them  

for silver moon and constellation-clusters  

nightly lilies bloom in daytime too! Isn't our plain  

Pukaar that innocent as those credulous are! 

Seized by love, in littoral grove, that day he followed 

me  

with tributes and sought affiliation! This day as I seek  

in turn, he turns away with no grace of gesture even!  

Lord, how do we know that such an one is he,  

a third person, to see! Bees seldom distinguish  

the eyes of damsels and water bed nenuphars blue 

and flit  

baffled here and there! Isn't our Pukaar  

changeable as hero's doubting ways and days are! 

…..5 

 

To Continue... 

Canto - 7 
 
Kanal Vari 
Lido - Libretto - 1, 2, 3 
   
Fame is Chola's faceless garland;  

Just and fair is his sceptre; though His rod  

rounds up maiden kumari, you hate him not;  

so may you forever flow in full! Despite his soft corner  

for virgin Kumari, you turn him not away,  

O, Carp eyed dame, I intuit because  

continent are you contained steadfast,  

as far as I know! Cauvery I hail thee! 

Freshes flood; plowman cheer; noisy joys!  

Waters clash and dash the dykes and dimple;  

bunds and banks breach and bang;people frolic  

to greet the new flow,  on either side,and your rush  

is sloven full! Forevermore  may you flow! Your calm go  

tells no need there is to guard fort and moat, for such  

is Chola's warless regime, I do know.  

I would you too know! Cauvery  I hail thee! 

…..4 

Kovalan's Ode to Pukaar  

 

Dark nenuphar eyes are hers; all swear words  

of virtue thundered in front of Sea- God Varun proved 

vain!  

How may we, wanting in vision, foreknow the swearing 

ones  
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குழந்டத இலக்கியம் ! 

முணனைர் வதவி நாச்சியப்பன் 

அவர்ககளக் பகலி கசய்யோது, இயன்ை 

வககயில் உைவச் கசோல்கிைோர். 

  அைிவியல் கண்டுபிடிப்போல் மருத்துவ 

வசைிகள் கபருகிவிட்டகை உணர்த்து 

வதுடன், அைன்வழி மனிைர்கள் எவ்வோறு 

உைவலோம் என்பகை, 
 

" குருைிக் ககோகட ககோடுக்கக் ககோடுக்க 

  உடலில் குருைி கபருகிடும். 

  விழிக்ககோகடயும் மனிை வோழ்வில் 

  ஒளிகய ஏற்ைி கவத்ைிடும். 

  பள்ளிப் போடம் வோழ்க்ககக் கல்வி 

  இரண்டும் அைிகவ வளர்த்ைிடும். 

  பரந்ை வோழ்வில் பிைருக்குைவும் 

  பணிகவக் கற்றுக் ககோடுத்ைிடும். " 
 

 என்று கவிஞர் கன்னிக்பகோவில் இரோஜோ 

எழுைியுள்ளோர். 

 

 

 

 

 

 

 

  இரத்ைம், விழிகள் ககோகடயோகக் ககோடுப் 

பது பற்ைிக் குழந்கைகள் அைிவதுடன், 
கற்பைோருக்குப் பணிவு எனும் பண்பு 

அவசியம் என்பகையும் கசோல்கிைோர்.  

 

வளரும்... 

உைவும் மனபம உயர்ந்ை மனம் ! 

  உைவி கசய்யும் உயர்ந்ை பண்கப 

எளிகமயோய்ச் கசோல்லும் குழந்கைப் போடல் 

கள் உள்ளன. 

  "9 முைல் 12 வயைில் பிைருக்கு உைவும் 

குணம் பைோன்றும்.ைனக்கு இல்லோவிடினும் 

பிைர்க்கு அளிக்கும் ைியோக புத்ைி பிைக்கும்." 

என்கிைது மனநூல். 

  "கசல்வத்ைிபல புரண்டு - இமயச் 

  சிகரத்ைிபல வோழ்ந் ைிடினும் 

  எள்ளி நககக்கோபை - ஏகழகளுக்கு 

  என்றும் இரங் கிடுவோய்." 

என்று ஏகழகளுக்கு இரங்கி, உைவ 

பவண்டியைன் முைன்கமகயச் கசோல்கிைது 

கவிஞர் சி. பவலுச்சோமி அவர்களின் போடல். 

 

 

 

 

 

" கசவிடர், குருடர், முடவர்க்கு 

  கசய்வோய் நல்ல உைவிகள் 

  அவகரக் பகலி கசய்வபைோ 

  அைிகக் ககட்ட கசய்ககயோம். " 

என்கிைோர் குழந்கைக் கவிஞர் அழ.வள்ளி 

யப்போ. மோற்றுத் ைிைனோளி என்ை கசோல் 

வழக்கு இல்லோை அந்ைக் கோலத்ைில், 

உலகத்தமிழ் | 23.12.2020   
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7. Drink and Religion 

 

  The preachings of the Hindu religion 

then exercised so powerful a hold. 

  Drunkards urge that they forget 

their sorrows through liquor. 

 

 The poet Kamban says, through the 

words of Sugreeva (The Monkey King 

who helped Rama in his search for Si-

ta in the Ramayana). 

  "I extinguished the fire by pouring 

ghee into it." If one drinks to forget 

one's sorrows, drink will not reduce the 

sorrow but only increase it abundantly. 

  The quantum of drink only increases 

the quantum of sorrow. 

  When drink takes the upper hand, 

death knocks at the door. 

  We drink water, we drink milk. 

  But neither is called 'drink'. 

  Why do we call only alcohol as 

drink? 

  This is the only thing which drinks a 

person's life.' 

  "This is deadly poison” says        

Valluvar. 

  In my experience, the drunken state 

has made men fools and, once slaves 

to it, they cannot escape its tentacles. 

  The drunkard misses the train a 

number of times and even misses the 

station of destination. 

  He thus also lets the train of his life 

slippery. 

  The Hindu religion does not justify 

drinking. 

  As usual, it gently advises the 

drunkard. 

  Thus, if prohibition is to be enforced, 

our Police can never do it. 

  Only religious influence can do it. 

 

To Continue... 
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  ைிருநோவுக்கரசரும், ைிருஞோனசம்பந்ைரும் 

கி.பி. ஏழோம் நூற்ைோண்டின் கசவ இலக்கிய 

வரலோற்ைில் சீர்த்ை இடம் கபற்றுச் சிைந்து 

விளங்கிய அருளோளர்கள்.  நோவரசர் சிவ 

கபருமோன் எழுந்ைருளும் ைிருப்பைிகள் பலவற் 

றுக்கும் கசன்று, அப்கபருமோகனப் போடிப் 

பரவும் பத்ைிகமயில் ஊைித் ைிகளத்து பல 

பைிகங்களோல் இகைவகன வழிபட்டு வோன்புகழ் 

கபற்ைோர்.   

 

  ைிருநோவுக்கரசர் எண்பத்பைோரு ஆண்டுகள் 

வோழ்ந்ை பபரருட் கசல்வர்.  “அப்பருக்கு எண்பத் 

கைோன்று அருள்வோைவூரோருக்குச் கசப்பிய 

நோகலட்டில் கைய்வீகம்-இப்புவியில், சுந்ைரருக்கு 

மூவோறு, கைோன் ஞோனசம்பந்ைருக்கு அந்ைம் 

பைினோறு அைி” என்பது பகழய போடலோகும்.   

  நம்பி ஆரூரர் ைோம் போடிய ைிருப்பைிகம் 

ஒன்ைில், ைிருநோவுக்கரசகர, ஏகழழு நூறு 

இரும்பனுவல் ஈந்ைவன் ைிருநோவினுக்ககரயின் 

”என குைிப்பைிலிருந்து அவர் 4900 

ைிருப்பைிகப் போடல்கள் போடினோர் எனத் 

கைரிகிைது. 

 

  “கசிந்து இையம் எழுஎழுநூறு ( 4900 ) அரும் 

பைிகநிைிபய, கபோழிந்ைருளும் ைிருநோவும் 

எங்ககள அரசிகனபய ”- என நம்பியோண்டோர் 

நம்பியும் போடியுள்ளோர்.  ஆனோல், இந்நோளில் 

373 ைிருப்பைிகங்கபள கிகடத்ைன.  ைிருமுகை 

கண்ட கோலத்ைில், முன்னூற்கைழுபத்து மூன்று 

போடல்கபள கிகடக்கப்கபற்றுப் பண் 

வகுக்கப்பட்டன.   

 

  ைிருஞோனசம்பந்ைர் போடிய ைிருப்பைிகங்களின் 

கைோடர்ச்சியோக முைல் மூன்று ைிருமுகை 

களுக்குப் பின், அப்பரடிகளின் அழகிய 

ைிருப்பைிகங்கள் முகைபய 4,5,6 ைிருமுகை 

களோகச் சோன்பைோர் கைோகுத்ைனர். ஆைோந் 

ைிருமுகைகயத் ைோண்டகத் ைிருமுகை என்றும்  

ைோண்டகங்ககளப் போடிய சிைப்போல், ைிருநோவுக் 

கரசகரத் ைோண்டக பவந்ைர் எனவும் 

அகழப்பதுண்டு.   

  கி.பி.பன்னிகரண்டோம் நூற்ைோண்டின் இறுைி 

யிலும், பைின்மூன்ைோம் நூற்ைோண்டின் முற்பகுைி 

யிலும் விளங்கிய மூன்ைோம் குபலோத் துங்கனின் 

இருபத்கைோன்பைோம் ஆட்சி யோண்டில் ைிருக் 
குறுக்ககயில் கோணப்கபறும் கல்கவட்கடோன்று, 
அவ்வூர்த் ைிருக்பகோயிலின் ைிருநோவுக்கரசரது 

ைிருத்ைோண்டகத்கை ஓதுைற்ககன்பை நிவந்ைம் 

விட்ட கசய்ைி கசோல்கிைது.  (கசவ இலக்கிய 

வரலோறு பக்.111) ைோண்டக பவந்ைர் என்றும் 

பபோற்ைினோர். 
 

  ஆைோம் ைிருமுகையில் பவைோரண்யம் என 

வழங்கப்படும் ைிருமகைக்கோடு என்பது நோகப் 

பட்டினம் மோவட்டத்ைில் உள்ளது.  கோவிரி சோர் 

போசன பகுைியில் உள்ள இந்ை ஊர், அண் 

கமயில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னோல் வந்ை 

கஜோ புயலில் சீர்குகலந்ை இடமோகும். 
 

  1930 இல் நடந்ை உப்பு சத்ைியோகிரகத்ைில் 

மூைைிஞர் இரோஜோஜி இந்ை ஊருக்கு வந்து, 

நடத்ைிய பபோரோட்டம் கபரும் புகழ் கபற்ைது. 

இப்பபோரோட்டத்ைின் ைளபைியோக முன்னின்ைவர் 

சர்ைோர் பவைரத்ைினமோவோர். அவர் மகனோர் - 
அம்மரபினர் கஸ்தூரிபோய் கோந்ைி கன்யோ 
குருகுலம்    முைலிய    கல்விப்    பணியும் -  
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பதிகங்கணைப் படியுங்கள்! 

லசவ்விணச மாமணி திருமதி சீணத லமய்கண்ைான் 

திருமலைக்கோடு - திருநோவுக்கைசர்  
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  அைப்பணியும் ஆற்றும் கபருகமக் 

குரியவர்கள். என் மோமனோர் ைியோகச்சுடர் 

அப்போகுட்டி அவர்களின் மரபு பற்ைியும் 

மக்ககளப் பற்ைியும், பணிககளப் புகழ்ந்து 

கூைக் பகட்டிருக்கிபைன்.  

 

  இங்குள்ள சிவத்ைலம் சிவகபருமோனின் 

நடன அகமப்பில் அகமந்ைகைன்பது 

குைிப்பிடத்ைக்கது.  பகோடியக்ககர என்ை 

கடற்ககரயில் உள்ள இந்ை ஊர் போடல் 

கபற்ை ைலமும், ைிருத்துகைப்பூண்டி கடற் 

ககரயும் கரிய மூலப்பைிவுகளின் ஆய்வுகள் 

மூலம் 6000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட 

சோன்றுகள் ககோண்டைோகக் கூைப்படுகிைது. 

 

  இனி, ைிருமுகைப் போடகலக் கோண்பபோம்; 

 

"தூண்டு சுடரகனய பசோைி கண்டோய் 

    கைோல்லமரர் சூளோ மணிைோன் கண்டோய் 

 கோண்டற் கரிய கடவுள் கண்டோய் 

    கருதுவோர்க் கோற்ை எளியோன் கண்டோய் 

 

 பவண்டுவோர் பவண்டுவபை ஈவோன் கண்டோய் 

    கமய்ந்கநைி கண்டோய் விரை கமல்லோம் 

 மோண்ட மனத்ைோர் மனத்ைோன் கண்டோய் 

    மகைக்கோட் டுகையும் மணோளன் ைோபன 

  இத்ைலத்ைின் அம்பிககயின் கபயர் அழகிய 

ைமிழ்ப் கபயர் யோகழப்பழித்ை கமோழியம்கம 

என்பைோகும்.   

  உகமயம்கமகய, அருகில் ககோண்டு 

மணவோளன் ைிருக்பகோலத்ைில் இருக்கும் இந்ை 

மகைக்கோட்டுப் பரம்கபோருள், நன்கு தூண்டி 

விடப்பட்டு ஒளிப்கபற்றுத் ைிகழும் பசோைி 

பபோன்று ஒளிவீசுகிைோர். 

  அந்ை ஒளி, பைவர்கள் அணியும் சூளோமணி 

பபோன்று சுடர்விட்டுத் ைிகழ்கிைது. 

 

 கண்ணுக்கு ஒளியோகத் பைோன்றும் இகை 

வன், கடவுளோக இருக்ககயில், கோண்பைற்கு 

அரியவனோக இருப்பன என்பது அவரது 

அைிவியற் கூற்று.  உள்ளத்ைோல் எண்ணி உருகி 

வணங்குககயில் மிகவும் எளியவனோய் வந்து 

அருள்புரிவோர்; பவண்டும் அடியவர்களுக்கு 

அவர்களின் பைகவகய அளிக்கும் அன்பு 

வடிவோனவர்; கமய்ப் கபோருளின் வடிவமோனவர்; 

மோட்சியகமயுடன் பநோன்பு பமற்ககோள்பவர் 

களின் மனைில் உகைந்ைிருக்கும் உண்கமயோ 

னவன்; 

  இவபர, ைிருமகைக்கோட்டில் உகையும் 

மகோபைவரோவோர் என ஏழிகச இகழய இகை 

வகன இன்னிகச முரலும் ைிருப்பைிகமோய் 

இயம்புகிைோர்.    

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 23.12.2020   
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1. ச ோமலெ ச ோமுவின் கட்டுரைகரை 

வோைந்ச ோறும் படித்து வருகின்சேன். அரவ 

அரைத்தும் ஒரு நூெோக லவளிவை வோழ்த்துக்கள்!   

அலமரிக்கத்  மிழர்கைோல் துவங்கப்லபற்ே  மிழ் 

நோடு அேக்கட்டரையின் (TNF)  ரெவைோக நோன் 

1995-இல் ச ரவ ல ய்  சபோது, நடிகர் திெகம் 

சிவோஜி கசே ன் அவர்களுக்கு TNF, Toledo, Ohio, 

மோநோட்டில் கெந்து லகோண்ட ற்கோை நிைவுப் 

பரி ோக, அலமரிக்க ச சியப் பேரவயின் 

சிரெரயக் லகோடுத்ச ோம்.  "இந்தியோ அழகிய 

மயிரெ ச சிப்பேரவயோக ச ர்ல டுத் து 

சபோல் அலமரிக்கோ அழகோை பேரவகரை 

விட்டுவிட்டு கழுரக ச சியப் பேரவயோக 

எடுத்துள்ைச " என்ேோர்.  "அலமரிக்க 

வலிரமரய உெகிற்கு எடுத்துக்கோட்ட 

ச ர்ல டுக்கப்பட்ட பேரவ கழுகு" எை நோன் 

கூறிய பதிரெ நடிகர் திெகம் மிகவும் ைசித் ோர். 

- திரு. ல ங்குட்ரட சமோகைம் , சமைோள் 

 ரெவர்  மிழ் நோடு அேக்கட்டரை, அலமரிக்கோ  

 

2.  கோர்த்திரக விைக்கீடு, 

லபருரம  ரும் ல ய்தி… 

ஞோை ம்பந் ர் போடல் அரும் 

 ோன்று. 

 

,,, இெக்கியச் சுடர் 

 .இைோமலிங்கம் 

3. பேரவகளின் அை ன் 

வழுக்ரக கழுகு அலமரிக்க 

நோட்டின் ச சிய சின்ைமோகவும் அரி ோகி 

இப்சபோது லபருகி வருவ ோக படித்ச ன். 

இப்பேரவ பற்றி குறிப்புகள் மிகவும் பயன் 

உள்ைது. . இவ்வைவு  கவல்கரை ச கரித்து 

லவளியிட்ட நண்பரின் திேரம வியப்புக்குரியது, 

போைோட்டுக்குக்குரியது. வோைந்ச ோறும் "உெகத் 

 மிழ்" மின்னி ழில் ச ோமலெ ச ோமசுந் ைத்தின் 

கட்டுரைரய எதிர்போர்த்து கோத்திருக்கிசேன்! 

 

திரு. கோர்த்திசகயன், புதுச்ச ரி   

 

4.  ங்கத்  மிழில் எவ்வைவு ல ோற்கள் 

இருக்கும் என்று குழம்பி நிற்ரகயில், 

333373 ல ோற்கள் என்று கணினி 

இல்ெோ  கோெத்திசெசய கேக்கிட்டு 

இருப்பது மிகவும் சிேப்பு. 

ஒரு லமோழிலபயர்ப்போைன் என்ே 

முரேயில் நோன் கண்டுேர்ந் து. 

ஆங்கிெத்தில் இருந்து  மிழுக்கு லமோழியோக்கம் 

ல ய்யும் லபோழுது, 10% ல ோற்களின் எண்ணிக்ரக 

குரேகிேது. 10 ஆங்கிெச் ல ோற்கள் 

பயன்பட்டுள்ை இடத்தில் 9 ல ோற்களிசெசய 

 மிழில் சிேப்போக கூேமுடிவர க்  கோணும் 

லபோழுது என் லமோழி எவ்வைவு லபரியது 

என்பர  உேர்ந்து புைங்கோகி ப் படமுடிகிேது.  

.... திரு.கமல், லமோழிலபயர்ப்போைர் 
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5. ஐம்பத்து நோன்கோம் உெகத் மிழ் 

இ ழ் அரிய கட்டுரைகளின் 

அழகிய ல ோகுப்போக அரமந்துள்ைது. ஐந் ோம்  மிழ்ச் 

 ங்கம் என்ே சிேப்புப் லபயர் லபறும் இரேயத் 

 மிழ்ச்  ங்கத்திரைப் போைோட்டி அரமச் ர் அவர்கள் 

ஆற்றிய உரையில், அவர் குறிப்பிட்டர ப் சபோெ, 

இரேயத்தின் வைவோல்  மிழிெக்கியங்கள் அழியோ 

வைம் லபற்றுவிட்டை என்பதும், இரேயத்தில் 

இரேயற்ே முரேயில் நம்  மிழ் லமோழி 

சகோசெோச்சி வருவதும் நம்ரம இறும்பூதுேச் 

ல ய்கின்ேை. 
ஆசிரியம் பகுதியில், நோசட சபோற்றும் நம்  மிழக 

வீைர் நடைோ ரைப் போைோட்டி அருள் ஐயோ 

எழுதியிருப்பது, நம் அரைவரின் கருத்ர யும் நம் 

 ோர்போக முன்லமோழிந்  முத் ோை ல யெோகும். 

அச சபோெ,  மிழிர யில் இருந்து உருவோை, 

கருநோடக இர  வல்லுநர் திரு. முனு ோமி அவர்களின் 

நூற்சிேப்ரப ஐயோ அவர்கள் சிேப்புே 

எடுத்துரைத்துள்ைோர்கள்.   
முரைவர் ச ோமலெ அவர்கள் அலமரிக்க வழுக்ரகக் 

கழுகின் சிேப்புகரை அவருக்சக உரிய இனிய 

நரடயில் அழகுே விவரித்துள்ைோர். 
 னித் மிழ்த்  ந்ர  மரேமரெயடிகள் குறித்  

திரு.வி.க. அவர்களின் கூற்று திருமிகு 

கூற்ேோகும்.திருவருட்போவின் சிேப்பிரை,  

புேநோனூற்று வரிகரை எடுத்துக்கோட்டி விைக்கி 

இருக்கும், உரைசவந் ர் ஔரவ துரை ோமி ஐயோ 

அவர்களின் எழுத்து, ஒப்பற்ே சிேப்புடன் 

விைங்குகிேது. 

அச சபோெ, அண்ரமயில் மரேந்  ருசிய நோட்டுத் 

 மிழறிஞர் Dr. அலெக் ோந் ர் துப்யோன்ஸ்கி, 

போைதியின் நோட்டுப் பற்று உேர்விரைப் 

சபோற்று ற்கு, சிெப்பதிகோைத்தில் இருந்து சவட்டுவ 

வரிகரை எடுத் ோண்டிருக்கும் நுண்மோன் நுரழபுெம், 

அவைது ஆழ்ந்  இெக்கிய அறிவிரை லவளிப்படுத்தி 

நம்ரம வியக்க ரவக்கிேது. அன்ைோரின் மரேவு, நம் 

அருந் மிழுக்கு ஓர் இழப்பு ஆகும்.  
அறிஞர் முருகசவள் அவர்களின் கட்டுரை, 

கோர்த்திரகத் திருவிழோவின் ல ோன்ரமச் சிேப்ரபத் 

துல்லியமோக விைக்குகிேது.  
கவிஞர் புதுயுகன் அவர்கள் புதுக்கவிர , படிமக் 

கவிர  சபோன்ேவற்றின் ச ோற்ேத்ர  

விைக்கியதுடன், இெண்டன் பல்கரெக்கழகத்தில் 

விரைவில்  மிழ் இருக்ரக ஒன்று அரமய உள்ைது 

எனும் இனிய ல ய்திரயயும் பதிவு ல ய்து, நம் 

மைதிற்கு மகிழ்ரவயும், லபருமி த்ர யும் ஒருங்சக 

அளித்துள்ைோர்.அவருக்கு நமது நன்றி உரித் ோகுக. 
  துரை.  ைபோென், 

 ரெவர்,  
 மிழ் ழகைப் பணிமன்ேம்,  பட்டிவீைன்பட்டிக் கிரை.   

6. "அலமரிக்க வலிரமயின் சின்ைம்" 

கழுரகப் பற்றி வைெோற்றுப் பின்ைணிச் 

ல ய்திகளுடன் விவரித்துள்ை போங்கு மிக அருரம. 

அலமரிக்கவோழ்  மிழர்கள் மட்டுமின்றி அரைவரும் 

அறிந்து லகோள்ை சவண்டிய ல ய்தியோக, அலமரிக்கக் 

கழுகு சிேப்ரபத்  னி லவளியிட்டு, சிேப்புச் 

ல ய்துள்ளீர்கள் மிக்க நன்றி. வோழ்த்துகள்.  
 

நமது போை த்தின் மத்திய ரி ர்வ் வங்கிச் சின்ைத்தில் 

ச சியச் சின்ைம் புலியின் படம் இருக்கிேது. மக்கள், 

குறிப்போக பள்ளி கல்லூரி மோேவர்கள் இரைஞர்கள் 

அறிந்து லகோள்ளும் வரகயில், "நமது போை த்தின் 

ச சியப் பேரவ மயில்", நமது  "போை த்தின் ச சிய 

விெங்கு புலி"   என்று அைசுத் துரேயிைர், பெ 

நிறுவைங்கள்,  ங்கள் விைம்பைங்களில் / 

அறிவிக்ரககளில்  உட்படுத்தி, ச சியச் சின்ைங்களின் 

படத்ர  அச்சிட்டு, ச சியச் சின்ைங்களுக்குப் 

லபருரம ச ர்க்க சவண்டும்.  ங்கள் கட்டுரைரயப் 

படித்  பிேகு இந்  எண்ேம் சமசெோங்குகிேது. நன்றி  
 

திரு.  ண்முகம் லபரிய ோமி,  நியூயோர்க், அலமரிக்கோ    

 

7. ஆசிரியம் அணிந்துரைத்   மிழர்க்கு லபருரம 

ச ர்த்  நடைோ ன்,  ைது கடிை உரழப்போல் 

லவற்றியின் உச் ம் ல ோட்ட புகரழ லமச்சிய 

போங்குரை ஆகச்சிேப்பு..! 

- பி.ரியோஸ் அகமது, 

மூத்  பத்திரிரகயோைர், 

ல ன்ரை-83 

 

8. இர ரயப் பற்றிய  ங்களின் பதிவு மிகவும் 

அருரமங்க ஐயோ. 

….. முரைவர் பத்மபிரியோ 
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9. 16.12.2020-அன்ரேய 54-ஆவது 

இ ழ் போர்த்ச ன்;படித்ச ன், 

மகிழ்ந்ச ன்.  

இந்  இ ழ் குறித்து ல ோல்வ ற்கு 

முன்,11.12.2020அன்று லவளியோை "ஓைோண்டு 

நிரேவுத் ல ோரக "பற்றி சிெ வோர்த்ர கரைச் 

ல ோல்வது எைது கடரமலயை உேர்கிசேன்.  

அசடயப்போ... 

மரெத்துப்சபோசைன்... 

901-பக்கத்தில் அரமந்திருந்  ஓைோண்டு நிரேவுத் 

ல ோரகரயப் போர்த்து.  

வோைத்து நட் த்திைங்கரைத் ல ோங்க 

விட்டிருப்பது சபோெ, 52-வோைங்களில் லவளியோை 

அறிமுக ஆைங்கரை ல ோகுத்து  ந்திருப்பது 

அழசகோ...மிக அழகு.  

901-பக்கங்களுசம படிக்க, போதுகோக்க 

சவண்டியரவசய.  

ஆசிரியர் முரைவர் ந.அருள் அவர்களுக்கும் , 

அவசைோடு ஒத்துரழத்  ஆசிரியர் குழுரவச் 

ச ர்ந்  அரைத்து அலுவெர்களுக்கும் 

லபோதிரகத்  மிழ்ச்  ங்கம்  ோர்பில் 

வோழ்த்துகரையும், போைோட்டுகரையும் ல ரிவித்து 

மகிழ்கிசேன்.  

16.12.2020-நோளிட்ட இ ழில் மோண்புமிகு 

அரமச் ர் அவர்களின் உரை படித்ச ன்.  

"இரேயத்தின் வைவோல்  மிழும்,  மிழ் 

இெக்கியங்களும் அழியோ  வைம் லபற்றுவிட்டை 

"என்று மோண்புமிகு அரமச் ர் அவர்களின் 

உரையில் இடம் லபற்றிருக்கும் வரி எைது 

மைதில் ஆழமோக பதிந்துவிட்ட வரியோகும்.  

குழந்ர யின் வைர்ச்சிக்கு அன்பு எனும் பண்பு 

அவசியம் என்பர , 

 

"குழந்ர  வைர்வது அன்பிசெ-நல்ெ 

குேங்கள் அரமவது பண்பிசெ " 

...பட்டுக்சகோட்ரட கல்யோே சுந் ைைோர் போடல் 

வரிகசைோடு  முரைவர் ச வி நோச்சியப்பன்   ன் 

கட்டுரையில் எடுத்தியம்பியிருப்பது 

சிேப்போை ோகும்.  

…..கவிஞர் சபைோ, திருலநல்சவலி. 

 

10. கன்னித் மிழ், கணினித் மிழோக 

இெக்கியங்கரைக் கோக்க உ வுவது 

குறித்  அரமச் ரின் கருத்து 

அருரம.  

   கிரிக்லகட் வீைர் நடைோஜன் பற்றிய 

கட்டுரை சிேப்பு. 

   அலமரிக்க வழுக்ரகக்  கழுகின் 

வோழ்வியரெ முரைவர் 

ச ோமலெ. ச ோமசுந் ைம் அவர்கள், வண்ேப் 

படங்களுடன் கோட்சிப்படுத்தியது நன்ேோக 

இருந் து.  

..... முரைவர் ச வி நோச்சியப்பன் 
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அங்கிங்வகனாதபடி இங்கிலாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 

இைண்டன் 

  “இங்கிலோந்துப் பள்ளிகளில் குழந்கைகளுக்கு 

நிசமோன கோலனிய வரலோற்று உண்கமகள் 

கற்பிக்கப்படபவண்டும் ” 

              .....கஜரிமி கோர்பன், அரசியல் ைகலவர்  

  கோலனியத்கைப் பற்ைி இங்கிலோந்ைில் வோழ்கிை 

ஒருவரிடம் பகட்டோல் கபோதுவோன பைில் ைோன் 

கிகடக்கும். கோலனியப் கபருமிைங்கள் மட்டுபம 

அைிகமோக கற்பிக்கப்படுகின்ைன என்பகை 

கஜரிமி கோர்பனின் வோக்குமூலமும் உறுைி 

கசய்கின்ைது. 

  மற்ைபடி கல்வித்துகையில் இன்றும் 

முன்னணியில் விளங்குகிைது இங்கிலோந்து. 

பின்லோந்து, கஜர்மனி, அகமரிக்கோ, சுவிட்சர் 

லோந்து, கனடோ பபோன்ை நோடுகளும் கல்வியின் 

ைரவரிகசயில் இன்று முன் நிற்கின்ைன. 

பகடப்போற்ைலுக்கும் விகளயோட்டிற்கு, பழகும் 

ைன்கமகளுக்கும் இடம் ைரும் கைோடக்கக்கல்வி, 

ைரத்ைிற்கு முக்கியத்துவம் ைரும் கிரோமர் 

பள்ளிகள், அகோைமிகள் என பல நிகலகளில்          

‘ைோன் யோர்’ என்ை ைன்னம்பிக்கககயப் 

பிள்களகள் கண்கடடுத்து மிளிர பரவலோன 

வோய்ப்புககள நல்குகின்ைன இங்கிலோந்ைின் 

பள்ளிகள். 

  உயர் கல்விகயப் கபோறுத்ைவகரயில் 

அளவுபகோல் நிர்ணயம், ைணிக்கக, பமலோண்கம  

என்று சங்கிலி பபோல ஒரு   கைோடற் கசயல் 

போடோக பைச அளவிபல ைரம் வகரயறுக்கப் 

பட்டு ஆண்டு முழுதும் கசயற்படுத்ைவும் 

படுகின்ைது. ைர உறுைி நிறுவனம் [ Quality As-

surance Agency ] பபோன்ை அகமப்புகளும், 

உயர்கல்வி மற்றும் ஆரோய்ச்சிச் சட்டம் [ Higher 

Education and Research Act 2017 ] பபோன்ை 

விைிமுகைகளும் ஆய்கவயும் கல்விகயயும் 

ஒவ்கவோரு கட்டத்ைிலும் ைரம் பிரிக்கின்ைன. 

  ஆங்கில அைிவில் முன்னிகலயிலிருந்ை 

இந்ைியோகவச் சீனர்கள் எட்டிப் பிடித்து 

விட்டனர் என்பபை சமீபகோல உண்கம. சீனப் 

பல்ககலக்கழகங்கள் இங்கிலோந்துப் பல்ககலக் 

கழகங்களுடன் பல இகணக்கல்வி ஒப்பந்ைங் 

ககள [ collaborative provisions ] ஏற்படுத்ைி 

இருக்கின்ைன. இத்ைககய கசயற்போடுகளிலும், 

அைிவுப் பரிமோற்ைப் ைிட்டங்களிலும் [ Knowledge 

exchange programme], இந்ைியப் பல்ககலக் 

கழகங்கள் இன்னும் பல முன்கனடுப்புககள 

ஏற்படுத்ைிக் ககோள்வது மோணவர்களுக்கு நலம் 

ைரும். உலகப்புகழ் கபற்ை ஆக்ஸ்பபோர்ட்,  

பகம்பிரிட்ஜ் பல்ககலக்கழகங்கள், மோணவர் 

களுக்கு என்று பிரத்பயகமோன நோடுைழுவிய 

ஒரு அரசு சோர்ந்ை அலுவலகம் [ Office for Stu-

dents ] என்று கல்வித்துகையில் உலகத்ைிற்கு 

ஒரு முன்பனோடியோகத்ைோன் விளங்குகின்ைது 

ஐக்கிய இரோச்சியம்.   

  சமூகத் ைோக்கம் ஏற்படுத்துகிை, கவற்ைி 
அகடகிை ஆய்வுககள ஆண்டுக்கு இத்ைகன 
என்று துகைவோரியோகப் பல்ககலக்கழகங்கள் 
பமற்ககோள்ள பவண்டும் என்ை நோடு ைழுவிய 
ைரநிர்ணய பகோட்போடுகளின் அடிப்பகடயில் 
இயங்குகிைது. உயர் கல்வித்துகை. ஆய்வும், 
கல்வியும் பின்னிப் பிகணகிைபபோது சமூகத் 
ைின் பைகவயும், கல்வியும் ஒரு புள்ளியில் 
சந்ைித்து விடுகின்ைன. 
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  உலகப் பணக்கோரர்கள் வரிகசயில் மட்டுமல்ல, 
ஆய்வுகளில் முைல் நிகலயில் வருவதும் 
வளர்ச்சிபய! இந்ை ஆண்டின் முடிவில் 
ஐபரோப்போகவ விட்டு இங்கிலோந்து  ஒப்பந்ைங்கள் 
ஏதுமின்ைி கவளிபயைக்கூடும். அந்நிகலயில் 
புைிய சர்வபைச வர்த்ைகங்களுக்குத் ைன்கனத் 
ையோர்ப் டுத்ைிக்ககோள்ளும். வியட்நோம், சிங்கப்பூர்  
பபோன்ை நோடுகளுடன் ஏற்படுத்ைிக் ககோண்டகை 
பபோல இந்ைியோவுடனும் ஒப்பந்ைங்கள் 
உருவோனோல் புைிய கைவுகள் ைிைக்கும்.   

  இதுவகர ஊர்சுற்ைகலக் கோண்பித்ை கோட்சி 
களின் ஊடோக இங்கிலோந்ைின் பல சுற்றுலோத்  
ைலங்ககளத், ைக்க பரோமரிப்புடன் கூடிய 
வரலோற்றுச் சின்னங்ககள, கோட்சியகங்ககள, 
உலகச் சோைகன கமயங்ககள போர்த்பைோம். 

இலண்டனில் ைன்கனக் கவர்ந்ை இன்னும் சில 
சுற்றுலோ கமயங்ககள [ London Attractions ] 
பற்ைியும் கைோடர்ந்து கசோன்னது ஊர்ச்சுற்ைல். 

   “கமழுகு கபோம்கம கோட்சியகத்ைில் [ Mad-
amme Tussaud Wax Museum ] இந்ைியர்கள் 
உட்பட உலகப் பிரபலங்ககளின் கமழுகு பிம்பங் 
ககளக் கோணலோம் ”. 

  “கபரு மகிழ்வு அந்ை அனுபவம். கபோம்கமக்கு 
‘ஹபலோ’ கசோல்லி பைில் வரோமல் ஆங்கோங்பக 
பைங்கி நின்ைது பவடிக்கக ைோன் ” என்ைோள் 
இலக்கியம். 

   “பகோகினூர் கவரத்கைக் கோண இலண்டன் 
டவர், டயோனோவின் ஆகட அலங்கோர அணி 
வகுப்புகளுக்குக் ககன்சிங்டன் அரண்மகன, 

  சோர்லசு டோர்வினின் ‘ இயற்ககத் பைர்கவ ’ 

   

கைரிந்து ககோள்ள அவரது டவுன் இல்லம் 
மற்றும் பைோட்டம் என்று அவரவர்  
விருப்பிற்பகற்ப பைடித் கைரிவு கசய்து 
ககோண்டு சுற்ைி போர்த்ைல் அவரவர் ைிைகம ”.  

  ஏவன் நைி ைீரத்ைில் வில்லியம் பசக்குவியர் 
பிைந்ை ஸ்ட்ரோட்பபோர்ட் இருக்கிைது  [ Stratford 
upon Avon ]. நகர் முழுதும் பசக்குவியர் மயம் 
ைோன். ககோண்டோடப்படுகிை எழுத்ைோளர்களின் 
ஈடில்லோச் சிகரம். 

  ககயுகை கைோழில் புரிந்ை அவர் ைந்கை ஜோன் 
பசக்குவியரின் வீடு, கைோழிலகம், பசக்குவியர் 
பயின்ை பள்ளியின் பமகச நோற்கோலிகள் 
எல்லோம் பழகம மோைோது அவரது வோழ்க்கககய 
நிகனப்பூட்டுகின்ைன. 

  கபருமிைம் ைதும்ப ைங்கள் சரித்ைிரப் 
பள்ளிகய எங்களுக்குச் சுற்ைிக் கோண்பிக் 
கிைோர்கள் இன்கைய மோணோக்கர்கள் ! 

  இலண்டன் குபளோப் அரங்கிலும், ஸ்ட்ரோட் 
பபோர்ட் சுவோன் அரங்கிலும் பசக்குவியரின் 
நோடகங்கள் அன்று பபோல இன்றும் நகட 
கபறுகின்ைன. அன்று ‘ஆண்டனியும் கிளிபயோ 
போட்ரோவும்’ நோடகம் [ Antony and Cleopatra]. 
வட்ட வடிவில், அடுக்குகளோக அகமந் 
ைிருக்கும் அரங்கினுள் வசனம் பிசகோமல் பபசி 
நடிக்கிைோர்கள் நடிகர்கள். ைிகரப்பட நோயகர் 
ககள பபோல இந்ை ஊரில் இவர்களுக்குப் புகழ் 
இருக்கின்ைது. அரங்கின் ஒவ்கவோரு பக்கமும் 
ைிரும்பி ஏற்ை இைக்கமோக பசக்குவியரின் 
வசனம் பபசக் கண்டு பகட்கும் பபோது, 
பவகைோரு கோலகவளியில் நுகழந்ை உணர்வு 
எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. அப்பபோது கிளிபயோ 
போட்ரோகவப் பற்ைிய புகழ் கபற்ை வசனம் இப்படி 
ஒலித்ைது. 

‘ வயது, அவகள வோடச் கசய்து விடோது, 

  பலவகக வனப்புகள் ககோண்டைோல் 

  பழகிய பழக்கமும் ைிகட்டவிடோது அவகள.’ 

                                                                

                                                             
( பயணப்படுபவோம் ) 
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Tamil Translation of Shakespeare Works 
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அறிவைசன் வமாழியாக்கத் துடை அகைாதி! 
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1 

1 Agent முகவர் 

2 Approved School சீர்திருத்தப்பள்ளி 

3 Agency முகவைலமப்பு (முகலம நிறுவைம்) 

4 Approval  ஏற்பளிப்பு 

5 Additional Secretary கூடுதல் பசயைோளர் 

6 Adequate representation பபோதுமோை பிைதிநிதித்துவம் 

7 As per the Provisions of the Act சட்டத்தின் விதித்துலைகலளபயோட்டி 

8 Appeal பமல்முலையீடு 

9 At the instance of  பவண்டுபகோளின்படி(அல்ைது) 

10  Authority   ஆலை உோிலம, சட்டத்பதோடு ஒட்டிய 

11 Appropriation Bill நிதி ஒதுக்க சட்ட முன்வடிவு 

12 Auditor-General  தைிக்லகத் துலைத் தலைவர் 

13 Accountant -General  மோநிைக் கைக்கோய்வுத் தலைவர் 

14 Assessment மதிப்பீடு, வோிவிதிப்பு  

15 Acquisition லகயகப்படுத்துதல் 

16 Amendment திருத்தம் 

17 Ant-eater (Pango) எறும்புதின்ைி 

18 Academic Course பபோதுநிலைப்படிப்பு 

19 As Against எதிைோக, எதிோிலட 

20 Agrarian situation deal உழவு, முலை நிைவைம் லகயோளுதல் 

திரு.அறிவைசன், தடலடமச் வசயலகத்தின் வமாழிவபயர்ப்புத்துடையில் துடை 

இயக்குநைாக அரும்பணியாற்றியவர்.  அவர் வதாகுத்து டவத்திருந்த அகைாதிச் 

வசாற்கடள ஒருமுடை சரிபார்த்து, அவர் நிடனவாக வவளியிடுகிபைாம். 
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மதோடரப்ுக்கு 

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

ulagathamizh.blogspot.com 

ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 

போரச்வக்கும்... படிப்புக்கும்... 


