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இலெமூரியா குமரிக்கண்ட உெகத்ததமிழ் மாநாடு! 
மாண்புமிகு அமமச்சர் உமை - 21.09.2018 

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழ் ஆடச்ி மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்

  பூமியில் பல கண்டத் தட்டுக்கள்  

காணப்படுகின்றன. அந்தத் தட்டுக்களின் 

மமல் தான் நாம் வாழும் நாடுகள், கடல்கள் 

என்ப இருக்கின்றன. அந்தத் தட்டுக்கள் 

நிலலயாக இல்லாமல் நகர்ந்து ககாண்டுள்ளன 

என்பது அலனவரும் கபாதுவாக  அறிந்த 

கெய்தி. 

 

 இந்தத் தட்டுக்களின் நகர்வினாமலமய இமய 

மலலயின் உயரம் ஆண்டுமதாறும் 

அதிகரிப்லபக் காட்டுகிறது. ஆனால், இமய 

மலலயின் எவகரஸ்டு ெிகரத்தில் உயர 

அதிகரிப்பு கதரிய வாய்ப்பில்லல. காரணம், புவி 

கவப்பமலடவதன் காரணமாகப் பனி 

உருகுகிறது. 

 குமரிக்கண்டம் இருந்ததாகக் கூறும் 

இடத்தின் மத்தியில் நான்கு புவித்தட்டுக்கள் 

ஒன்றுடன் ஒன்று இலணந்திருந்தலதப் 

புவியியல் அறிஞர்கள் உறுதி கெய்துள்ளனர்.  

நான்கு கண்டத் தட்டுக்களிலும் ஏற்பட்ட 

எதிகரதிர் திலெகளிலான அலெமவ 

குமரிக்கண்டம் பிளவுப்பட்டு நீரினுள் 

மூழ்கிப்மபாக காரணமாக இருக்கும். மற்கறாரு 

கெய்தி என்னகவன்றால்,  

இத்தட்டுக்கள் விலகியது என்பலத விட 

நான்கும் உள்மநாக்கி குவிந்தது என்பமத 

ஏற்றுக்ககாள்ளத்தக்கது. 

  இலங்லக, மடகாசுகர் மபான்ற நாடுகள் 

உண்லமயில் குமரிக்கண்டத்லதச் மெர்ந்த 

நாடுகமள! இலவ குமரிக்கண்டத்தின் 

எல்லலப் பகுதிகளில் காணப்பட்ட 

மலலப்பிரமதெ நாடுகளாகும். எனமவதான் 

இகலமூரியா மூழ்கியமபாதும் இந்த நாடுகள் 

தப்பிப் பிலைத்துள்ளன. தட்டுக்கள் 

உள்மனாக்கி குவிந்துள்ளன என்பதற்கான  

ொன்றாகக் ககாள்ள முடியும்.  

  மபராெிரியர் இரா.மதிவாணன் எழுதிய 

நூலான, “குமரிக் கண்டம் முழுதும் 

மூலிலககள் நிலறந்திருந்தன - எல்லாம் 

இலலகள்.  இலல மூலிலககள், மூலிலக 

என்பது மூலிலர என்று மருவும்- 

இலலமூலிலக என்பது, இலலமூலிலர என 

மாறும்.  இலலமூலிலர என்பது மருவி 

இகலமூரிய என்றாகும், ஆதலின் 

குமரிக்கண்டம் தான் இகலமூரியா”  என்று 

எழுதியுள்ளார். 

  பண்லடய தமிைர் நாகரிகம் இகலமூரியா 

கண்டத்தில் இருந்தது.  இருபதாம் 

நூற்றாண்டில் தமிழ் எழுத்தாளர்கள், மூழ்கிய 

இகலமூரியா கண்டத்லதப் பற்றி விவரித்துக் 

கூற ’குமரிக் கண்டம்’ என்ற கபயலரப் 

பயன்படுத்தினர்.   

வளரும்... 
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 ஊைிக்காலச் சூறாவளியாய் ஒரு தீநுண்மியால், உலகம் இன்னலுற்று கமதுவாக கலரமயறிக் 

ககாண்டிருக்கிறது. இருள் ஒளிந்து விலளயாடுவதுமபால இங்குமங்கும் மலறந்தும், அலமதியாகவும் 

பரவி வந்த கபருந்கதாற்றுப் பிடியின் அரக்கப் பிடியிலிருந்து பல நாடுகள் கமதுவாக நழுவி வரும் 

நாடுகளாகி வருகின்றன.  

 வருங்காலம் பற்றியும், நாலள நன்கு அலமவதற்கான 

முன்மனற்பாடுகலள தலடயற்ற முலறயில் நம்பிக்லகயுடன் 

ஆவன கெய்வதுதான் நம் மக்களின் கடலம என பாரதப் 

பிரதமர் மாண்புமிகு நமரந்திர மமாதி, ‘ஆத்ம நிர்பார்’ என்ற 

திட்டத்லத கதாடங்கியுள்ளார்.  இதற்கு நாம் அலனவரும் 

ஒன்று மெர்ந்து மதாமளாடு மதாள் ககாடுக்க மவண்டிய 

தருணமிது. 

 உலகத்தின் கபரும் வளர்ச்ெியுற்ற நாடுககளல்லாம் 

கபாருளாதாரத்திலும், கல்வியிலும், மவலல வாய்ப்புத் திறனிலும், ெிறு-குறு கதாைில் வளர்ச்ெியிலும் 

இடரில் ெிக்கி, தன் மரலப இைந்து நிற்கின்றன. 

 மாணவர்கள் இலணயத்தின் வாயிலாக பயில்வதன் மூலம் காலத்லத கதாலலத்து விடாமல் 

கதாய்வின்றி தங்கள் கல்விப் பயணத்லத மமற்ககாண்டு வருகின்றனர்.  கடன் வைங்கும் திட்டம் 

மூலம் மத்திய வங்கியின் பணி ெிற்றூர் வலரயில் கென்றலடவதால், மக்கள் வறுலமயில் ெிக்குண்டு 

வாடி விடாமல் ஓரளவு பாதுகாப்பாக உள்ளனர்.  மவளாண் மக்களின் உலைப்புத் திறன் 

நலிவலடயாமல் இருக்க மவண்டுகமன எழுத்திரண்டாயிரம் மகாடி ரூபாயில் அவர்களுக்கு உதவித் 

கதாலகலய மத்திய அரசு வைங்கியுள்ளது.  பாரதப் பிரதமரின் மவளாண் வாழ்வியல் பாதுகாப்புத் 

திட்டம் வாயிலாக பத்து மகாடி உைவர் கபருமக்கள் பயனலடந்துள்ளனர்.  அரெின் மநரடியான பல 

திட்டங்கள் வாயிலாக மக்களிலடமய கபாருளாதாரம் குறித்த நம்பிக்லக மமலும் வலுவலடந்துள்ளது.   

 மத்திய வங்கியின் கடன் தவலண வைங்கும் திட்டங்கள் மூலம் மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு 

நல்வைி கிலடத்துள்ளது.   

 மின்னணு கருவிகள் தயாரிப்மபாருக்கு உற்பத்திற்மகற்ப ஆதரிக்கும் கெயல் வருவாய் 

வலகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.   

 இந்திய மக்கள் மீள எழுந்து, மமன்லமயுற மீண்டும் ஒரு விடுதலல விடிலவ 

எதிர்மநாக்கியுள்மளாம்.  மனித இனம் பல மபரிடர்களிலிருந்து மீண்டு வந்துள்ளது.  விலரவில் 

வரவிருக்கும் தடுப்பூெி தரணிலயக் காக்கும்.  தலடயற்ற அறத்தின் வார்த்லதலய கநஞ்ெில் நிறுத்தி 

கதாலலமநாக்குப் பார்லவயுடன்  உறுதி ககாண்டு நிமிர்ந்து நிற்மபாம்.  

 

 

ஆசிரியர் உமை ! 

பதமவ ஒரு ததாமெபநாக்குப் பார்மவ! 
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ஆங்கிெ வாணி !   

தவத்திரு விபுொனந்த அடிகள் 

  நீர் நிலலக்கன்னிலககயன்னும் அைகிய 

பனுவலின் கதாடக்கத்திமல, கவி தன்லனமய 

பாணனாகக் கற்பித்துத்தமதாடு வாரின்றிப் 

பலநாள் மரக்கிலள மீது கிடத்தலிற் பசுங்ககாடி 

படர்ந்த பாழ்க்கருவியிலன முன்னிலலப் 

படுத்திக் கூறுகிறார்.  

  'வடபுலத்துத் தல்யாமை! நீரூற்றினுக்கு 

நிைலளிக்கும் இம்மரக்கிலளமீது கநடிது 

தங்கிலன. இலலகயாலியும் அருவி நீகராலியும் 

இலெயியம்ப, தின்னரம்புகள் இலெயின்றித் 

துயிலுதல் முலறயாகுமா? முன்னாளிமல 

வீசுகின்ற காற்றிமல இலெயமிழ்தத்லத 

யுகுத்தலனமய! தின்பாற் கபாறாலமயுற்ற 

பசுங்ககாடி படர்ந்து, நின் நரம்புகலள 

ஒவ்கவான்றாகக் கட்டிவிட்டலமயினாமல 

மபொதிருக்கின்றலனயா ? 

  வீரர் முகத்திமல புன்னலக தவைவும், 

அரிலவயர் நாட்டங்களிலிருந்து உவலகக் 

கண்ணீர் கலுைவும் நினது இனிய குரலினாமல 

மபெலாகாதா? முன்னாளிமல, கலிமடானி 

யாவிமல, விைாக் ககாண்டாடுவார். மத்தியிமல, 

நீ கமௌனஞ் ொதித்ததில்லலமய. காதலலயும் 

கவற்றிலயயும் பாடி, அச்ெத்லதயும் 

கபருமிதத்லதயும் அளவு படுத்திலனமய. 

நினது இலெ மகட்டுருகும் வண்ணம் 

காவலரும் காரிலக நல்லாரும் சூழ்ந்து 

நின்றனரன்மறா? வீரரது தீரச்கெயலும் 

காரிலகயாரது ஒப்பற்ற கண்ணிலணகளுமம 

நினது பாடற் கபாருளாக அலமந்தன. 

 

 

 

 

 

 

 

  'நல்யாமை! துயிகலாைிந் கதழுவாயாக, நினது 

நரம்புகளிற் படருங் லகயானது பயிற்ெியற்ற 

லககயனினும், கெைியபைம் பாடல்களின் 

இன்கனாலிலய ஓரளவிற்காவது இலெத்த 

லாகாதா? நின்னிலெக்கு ஓர் இதயமாவது 

துடிப்புறுகமனின், நின் கெயல் வீண்கெயலாகா 

தல்லவா? நீ இன்னும் வாய் திறவாதிருத்தல் 

தகுதி அன்று. ெித்தத்லதக் கவரும் 

வனமமாகினிமய! எழுந்திரு, இன்னும் ஒருமுலற 

எழுந்திரு'. 

 

  கவிக்மகாமான் மவர்ட்சுகவார்த்து எளிய 

நலடயிமல, கபாது மக்களுலடய இன்பத் 

துன்பங்கலளயும், இயற்லக வனப்லபயும் 

கபாருளாக லவத்துக் கவியியற்றியவர். 

 

  முதுமவனிற்காலம்; நண்பகல்; பரந்த 

கவளியிடத்திமல ெிலதந்த குரம்லபகயான்று 

காணப்படுகிறது. அதலன மநாக்கிக் கவிஞர் 

நடந்து கெல்கிறார். கெல்லும் வைி மெற்று நிலம் 

ஆதலினாமல கால்கள் துன்புறுகின்றன. 

மெற்றிலிருந்து ஈக்கள் எழுந்து முகத்லதச்சூை, 

இருலககளாலும் ஓய்வின்றி அவற்லற 

ஓட்டுகிறார். இதனால் லககள் மொர்கின்றன. 

இத்தலன அைகினிலடமய கவிலத சுரக்கின்றது. 

 

வளரும்... 



 

ஆசிரியர் பகுதி 
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மகடுப்பது ஒழி 

Abandon animosity 

 اترك الحقد

放棄仇恨 
കഠിന വിദ്വേഷം ഉദ്േക്ഷിക്കുക  

औरों की हानि कभी ि करें | 
మరొక్కరికి చెడు క్లిగిించు కారాాలను చెయ్ాక్ు  

ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗದವಂತ ಕೆಲಸವನ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ  
 

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೊಡಿ 

 

 

வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கக - தந்து 

வான்புகழ் ககாண்ட தமிழ்நாடு - கநஞ்னை 

அள்ளும் ைிலப்பதி காரகமன்க ார் - மணி 

யாரம் பனடத்த தமிழ்நாடு  

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 



 

  திருவாரூர் விருத்தாெலம் மகனார் கலியாணச் சுந்தரம் என்ற கபயர் தான் 

திரு.வி.க. என நிலலத்தது.  திருவாரூர் மரபினரின் ஊர், கபரும்புலலம 
ககாண்டிருந்தமதாடு, பாடம் நடத்திய பள்ளி ஆெிரியர், பதிப்பாெிரியர், 
உலரயாெிரியர், இதைாெிரியர், ெமய அரெியல் உண்லமலயப் பரப்பியவர், 
கெந்தமிழ்ப்மபச்ொளர், கபாருள் கெறிந்த எழுத்தாளர், இலளஞர்க்கு வைிகாட்டி, 
கதாைிலாளரின் உற்ற நண்பர், உயர்ந்த நிலலயிலிருந்தவர் கதாடங்கி, ஏலை 
எளியவர் வலர எல்மலாமராடும் இலெந்து இனிது பைகியவர்.  எல்மலாரும் மதிக்கும் 
வண்ணம் வாழ்ந்தவர். படிப்பாலும், பண்பாலும், உலைப்பாலும், ஒழுக்கத்தாலும் 
நாட்டுப்பற்றும், கமாைிப்பற்றாலும், அரெியல் கபாதுத் கதாண்டினாலும் கபாதுலம உணர்வாலும் 
ெிறப்புற்று வாழ்ந்த இவலர   இராயப்மபட்லட முனிவர் என்மற அலைத்தனர். 
 

 கவள்ளாலடச் சூழ்ந்த கமல்லிய உடலும், புலலமப் கபாலிவு கபற்ற அைகிய முகமும், அருள் 
கபருகும் கூரிய விைியும் கபற்ற வானம்பாடி; ெமரெ வானம் கண்டு களிக்கும் வானம்பாடி; தமிைகம் 
தலைக்க உலகம் உய்யப் கபாதுலம மலை கபாைியுமாறு வாழ்த்துப் பாடும் வானம்பாடியாகத் திகழ்ந்தவர்' 
என்று  திரு.வி.க.வுடன் மிக கநருங்கிப் பைகிய நிலலயில் மபராெிரியர் மு.வரதராென் ஒருமுலற 
சுட்டிக்காட்டினார்.  
 

  திரு.வி.க. மபாராட்டவாதி; வர்க்க உணர்ச்ெி ககாண்டவர்; அன்புள்ளத்தில் 
காந்தியடிகளின் ெீடர்; கபாருளாதாரத்தில் கபாதுவுடலமத் தந்லத காரல்மார்க்ெின் 
பக்தர்; இந்தச் ெிறப்பு இயல்புகளால்தான் அவர் கென்ற காலம் - நிகழ்காலம் - 
வருங்காலம் ஆகிய மூன்றுக்கும் பிரதிநிதியாக இருந்தார் என்று ெிலம்புச்கெல்வர் 

திரு.வி.க.வின் ககாள்லகலயப் மபாற்றினார்.   
 
 தமிழ்நாட்டு காந்தியாகவும் தமிழ் எழுத்தாளர்களுக்குத் தந்லதயாகவும், 
கதாைிலாளர்களுக்குத் தாயாகவும் திரு.வி.க. இருந்தார்.  அவலர 
இராயப்மபட்லட முனிவர் என்று எழுத்துத் திலகம் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி 
குறிப்பிட்டார்.  மமலும், அரெியல் உலகம், பத்திரிக்லக உலகம், கதாைிலாளர் 
உலகம் ஆகிய மூன்று கட்டமான உலகங்களில் திரு.வி.க. ெஞ்ெரித்தமபாதிலும், 
அவருலடய கொந்த வாழ்க்லக முனிபுங்கவரின் உத்தம வாழ்க்லகயாகமவ 
மிளிர்ந்தது என்றும் கல்கி குறிப்பிட்டது கபருமிதமாக உள்ளது.   

 
  ஒரு படி மமமல கென்று, திரு.வி.க.லவ நாம் கதய்வமாகக் ககாள்மவாமாக என்று தமிழ்த்தந்லத 
மலறமலலயடிகள் குறிப்பிட்டது ொலப் கபாருத்தமானது. 
 

  முரண்பாடு ககாண்ட ககாள்லகயிலும்  உடன்பாட்டு தன்லமலயப் மபாற்றுகின்ற கபாதுலமப் 
பண்பாளர் திரு.வி.க, ெமுதாயத்தின் வளர்ச்ெித் தத்துவத்லதத் கதளிவாகப் புரிந்து ககாண்டதன் 
காரணமாகப் பைலமக்கும் புதுலமக்கும் இலடமய அவர் பாலமாக விளங்கினார். திருக்குறள் 
கதளிவுலர என நூற்றுக்கணக்கான உலரகள் இன்று கபருகியுள்ளதற்குத் திரு.வி.க. எழுதிய 
திருக்குறள் விளக்கமம அடிப்பலடயாகும்.  
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அட்மடப்படக் கட்டுமை!  

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   

இராயப்பேட்டை தமிழ் முனிவர்! 
26.08.1883 - 17.09.1953 



  திரு.வி.க. ஐம்பத்தாறு நூல்கலள எழுதிய மாகபரும் எழுத்தாளர். இவர் காலத்தில் அரெியல்வாதிகள், 
ெமயவாதிகள், இலக்கியவாதிகள் தமக்ககனத் தனித் தனியாகப் பிரிந்திருந்தனர். ெமய மவறுபாடும் 
அரெியல் பிரிவுகளும் வகுப்புவாதங்களும் மலிந்திருந்த அக்காலத்தில் திரு.வி.க. அலனவருடனும் 
கதாடர்பு லவத்துக் ககாண்டு அவர்கள் வாழ்வில் பங்கு ககாண்டு  அலமதித் கதாண்டாற்றினார்.  
 

  கபண்ணின் கபருலமயில் காதல் மணம், விதலவ மணம், கலப்பு மணம் முதலியவற்லற 
வற்புறுத்தியமதாடு இலளஞர்கள் வாை மவண்டிய கநறிமுலறகளும் அதில் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இந்தியாவும் விடுதலலயும் என்ற நூலில் அரெியல் வளர்ச்ெியும் ெமுதாயச் ெீர்திருத்தமும் தீண்டாலம 
ஒைிப்பும் விரிவாகப் மபெப்பட்டுள்ளன.  
 

  மனித வாழ்க்லகயும் காந்தி அடிகளும் என்ற நூலில் மனிதன், வாழ்க்லக, அண்ணல் காந்தி அடிகள் 
என்ற மூன்று கபரும் பிரிவுகளில் அரிய கருத்துகள் இடம் கபற்றன.  
 

 கென்லன வந்த அண்ணல் காந்தியடிகள், திரு.வி.க.விடம் நீங்கள் எந்த  கமாைிப் பத்திரிலகயில் 
ஆெிரியராக இருக்கிறீர்கள்? என்று  மகட்டார்.  மதெபக்தன் என்ற தமிழ்ப் 
பத்திரிக்லக! என பதில் கொன்னார் திரு.வி.க.  அப்படியானால், நான் மமலடயில் 
மபசும்மபாது, என் ஆங்கிலப் மபச்லெ நீங்கள் தமிைில் கமாைிகபயருங்கள் என்று 
பணித்தார் காந்தியடிகள். ஆங்கிலத்தில் மபெப் மபெ உடனுக்குடன் வாக்கியம் 
வாக்கியமாகத் தமிைில் ெரெரகவன்று கமாைிகபயர்த்தார் திரு.வி.க. அவரின் 
கமாைிகபயர்ப்லபக் மகட்டு மக்கள் ஆரவாரம் கெய்து மகிழ்ந்தார்கள்.  அண்ணல் 
காந்தியடிகள் தமிைில் மபெினால் எப்படியிருக்குமமா அப்படி இருந்தது அந்த அைகிய 
கமாைிகபயர்ப்பு. காந்தியின் ஆங்கிலம், திரு.வி.க.விடமிருந்து தமிழ்த்கதன்றலாய்த் 
தவழ்ந்து வந்தது.  திரு.வி.க.லவ எப்மபாது அண்ணல் காந்தியடிகள் ெந்தித்தாலும் ‘என்ன 
கமாைிகபயர்ப்பாளமர? நலமா?’ என்றுதான் மகட்பாராம். 
 

  'முடியா? காதலா? ெீர்திருத்தமா?' என்ற நூல் எட்டாம் எட்வர்டு தாம் காதல் ககாண்ட மாதின் 
கபாருட்டு அரியாெனத்லதத் துறந்தலத முன்னிலலயாக ககாண்டது; உரிலமயின் மாண்லபயும், 
தியாகத்தின் விழுப்பத்லதயும் விளக்குவது; கிறித்துவின் சுவிமெெச் ொரம் மதங்கப்கபறுவது. இதில் 
கிறித்துவத்தின் நுட்பம் புலனாகும். உண்லமக் கிறித்துவத்தின் மதிப்லப விளக்கும் ஒரு தனி நூல் இது 
என்று அவமர குறிப்பிட்டுள்ளார்.  
 

   நபிகள் நாயகத்தின் பிறந்த நாளாகிய மிலாது நபியில், நபிகள் நாயகம் - திருநாவுக்கரெர் - விருஷப 
மதவர் ஆகிய மூவலரயும் ஒருங்கிலணத்து இசுலாமியர் கூட்டத்தில் அலனவரும் மகிழ்ந்து மபாற்றும் 
வலகயில் மபெிய மபராற்றல் பலடத்த திரு.வி.க.வின் மமலடத்தமிழ் தமிழுக்கு வாய்த்த அணிகலனாகும்.  
ஆெிரியர் அப்துல் கரீம் என்பரிடம் திரு.வி.க. திருக்குரான் கற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 
 

  இந்திய நாட்டின் விடுதலல, ொதிப் பாகுபாடு கலளதல், கபண் விடுதலல வலியுறுத்துதல், 
கபாருளாதாரப் கபாதுலம மவட்டல், இலளஞர் முன்மனற்றம் மபாற்றுதல், கதாைிலாளர் ஏற்றம் காணுதல், 
ெமயப் கபாதுலம நாடுதல் இவ்வாறு ெமுதாயத்தில் ஏழு துலறகளிலும் தம் ெீர்திருத்த முத்திலரகலளப் 
பதித்த கபருலம திரு.வி.க.லவச் ொரும். 
 

    தன்னுலடய வாழ்க்லக வரலாற்லறப் பல்கலலக்களஞ்ெியமாக எழுதியமதாடு அரெியல் தலலவர்கள், 
கலலவாணர்கள், இலக்கியப் புலவர்கள், பல்மவறு ெமயங்களின் தலலவர்கள், ெமுதாயத் கதாண்டர்கள், 
மகளிர் என்று 125 ொன்மறார் கபருமக்கலளப் பற்றி அந்த வரலாற்று நூலில் எழுதியுள்ளார் ஏறத்தாைத் 
திரு.வி.க.வின் வாழ்க்லகக் குறிப்புகலளக் காட்டிலும், தமிைகத்தினுலடய வரலாறு என்மற அலதக் 
குறிப்பிடலாம். 
 

  திரு.வி.க.விற்கு நலடயில் எளிலம, உலடயில் எளிலம, வாழ்வில் எளிலம, அரெியலில் 
வாய்லம,கநஞ்ெில் மநர்லம, கதாைிலாளர்கலள அரவலணக்கும் தாய்லம, அலனத்துச் ெமயங்கலளயும் 
ஒன்றாகக் காணும் கபருந்தன்லம, கபண்கலளத் தாயாக, இலறலமயாகப் மபாற்றிப் பாராட்டிய பண்பு. 
இலவகயல்லாம் ஒரு வடிவம் கபற்றால் திரு.வி.க.வின் வடிவமாகத் திகழும். ஐந்தடி நான்கு அங்குலம்  
உயரமும் கமல்லிய உடமலாடும் ஒரு லகயில் ஆறு விரல்கமளாடும், காலில் மூன்று விரல்கள் ஒட்டிய 
நிலலயிலும் பிறப்பிமலமய புதுலம வாய்ந்தவராகப் பிறந்தவர் என்பர்.  உறுதியான மனத்மதாடும் வாழ்ந்த 
திரு.வி.க அவர்கலள அறிஞர் மு.வ. தனது வைிகாட்டியாகக் ககாண்டார்.   
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தமிைகத்தில் ெங்கங்கள், நிலலயங்கள், நிறுவனங்கள், இதழ்கள் முதலிய பல்மவறு அலமப்புக்கள் 
கதாடர்ந்து நிலலத்து நிற்க முடியாமல் ெில ெீர்குலலந்து மபானதற்கு பதின்மூன்று காரணங்கலளத் 
திரு.வி.க. சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.  அலவகள் 
 

• ெங்கங்கலள எல்லாம் ஒன்றுபடுத்திக் காக்க வல்ல ஒரு தாய்ச்ெங்கம் இன்லம.  
• பல கலலகலள விடுத்து கவறும் இலக்கிய, இலக்கண ஏடுகலளக் கட்டி அழுதல். 
• உள்ளாட்டம் - கவளியாட்டம் - ஆடல் பாடல் - ெிலம்பம் - ெிற்றுண்டி - முதலியன இன்லம . 
• வகுப்புப் பிணக்கு                 
• தமிழ் பயின்றவருள் கபரும்பான்லமமயார்  பிற்மபாக்கராயிருத்தல்.  
• நாட்டுப் பற்றின்லம  
• கருத்து மவற்றுலமக்கு மதிப்பளியாலம  
• கபாறாலம  
• பிடிவாதம்  
• கால மதெ முலறலமக்மகற்பச் கெயல்கலள மமற்ககாள்ளத் தயங்கல் 
• தன்னலம்  
• கபாறுலமயின்லம  
• ஊக்கமின்லம  இலவ இன்றும் கபாருத்தமாகின்றன.   
 

  நாகரிகப் பண்பாடுகள் அலனத்திற்கும் அடிப்பலட வகுத்தவர்கள், கிமரக்க நாட்டு மக்கள் என்பர். 

கிமரக்க நாட்டு மக்கள் உண்லம, நன்லம, அைகு என்னும் மூன்லறயும் மிகச் ெிறந்த பண்புகளாகப் 

மபாற்றினர். அவற்றுள் உண்லமலய, நன்லமலய, அைலக. முருகன் என்னும் கொல்லுக்குப் கபாருளாகக் 

காட்டி அைகு, இளலம, மணம், கடவுட்டன்லம என்னும் விளக்கங்கலளக் காட்டி எழுதியமதாடு 

ென்மார்க்கம், ெமரெம் ,நல்லிணக்கம் என்ற மூன்றும் அவரால் பாராட்டப்பட்டன. 
 

  கடலம நமது ஆனால் கபரிது, கபரியலதமய நிலனப்பது உரிலம, நிலனவு மனத்தின் பயிற்ெி, மனப் 

பயிற்ெிதான் ஒழுங்கு, ஒழுங்குதான் வாழ்வின் உண்லம, உண்லமதான் உலகிற்கு ஒளி. உன்னுங்கள் 

உயர்வலடயலாம் இப்படிச் ெின்னஞ்ெிறு கதாடர்களாக எழுதிய தமிழ்த்கதன்றல், அரெியல் ஞானி, 

அருளாளர், கதாைிற்ெங்கத்தின் தாய் என்கறல்லாம் நாடு மபாற்ற வாழ்ந்து பன்முகத் தமிழ் விளக்காய்  

மிளிர்ந்த திரு.வி.க. அவர்களின் பிறந்த நாளான (26.08.1883) திருவள்ளூர் 

மாவட்டம், மதுரவாயல் வட்டத்தில் உள்ள அவர் பிறந்த ஊரான 

துண்டலத்தில் அலமக்கப்பட்டுள்ள அவரின் திருவுருவச் ெிலலக்குத் தமிழ் 

வளர்ச்ெித்துலற ஆண்டுமதாறும் மாலல அணிவித்துச் ெிறப்பு கெய்யப்படும் 

என்று மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்ெி, தமிைர் பண்பாடு மற்றும் கதால்லியல் துலற 

அலமச்ெர் திரு.க.பாண்டியராென் அவர்களால் 13.06.2018 அன்று 

ெட்டப்மபரலவயில் அறிவிக்கப்பட்டது.    
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ஆசிரியர் பகுதி 
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  "பிரெவ மவதலன என்பது கபற்றவளுக் 

குத்தான் கதரியும்" என்ற கூற்லற 

மமலடமயற்றியது கென்ற வாரம்  நலடகபற்ற 

ஜனநாயகக் கட்ெியின் அகமரிக்க அதிபர் 

மதர்தலுக்கான மாநாடு.  அக்கட்ெியின் ொர்பாக 

தற்மபாலதய அதிபர் திரம்ப்லப எதிர்த்து 

மபாட்டியிட, மஜா லபடன் - கமலா ஆரீசு 

இருவருக்கும் ஒப்புதல் அளித்த நான்கு நாள் 

மாநாட்டில் அகமரிக்காவின் கவனத்லத 

ஈர்த்தமதா ஒட்டுப் மபாடும் வயலதமய எட்டாத 

13 வயதுச் ெிறுவன் பிமரடன் ஹாரிங்டன். 

 

 

 பிமரடனின் மபச்சு ொதாரணமான மபச்ெல்ல! 

மபெத் கதாடங்கிய இருபமத கநாடியில் திக்கத் 

கதாடங்கியமத அவன் மபச்ெின் தனிச் ெிறப்பு!  

“Stutter”,“president”, “about” “better” என்ற 

கொற்கலளச் கொல்ல முயன்றமபாது 

பிமரடனின் நா தடம் புரண்டாலும், 

அவனுலடய தன்னம்பிக்லக நிலலத்து 

நிற்பலதத் கதாலலக்காட்ெியில் கண்டு வியந்த 

அகமரிக்க இல்லங்களில் கரகவாலி நிலறந்தது.   

இளம் வயதில் (இப்மபாதும் கூட கலளப்பாக 

இருக்கும் மபாது) திக்கிப் மபெிய மஜா லபடன், 

தன் மதர்தல் பிரச்ொர சுற்றுப் பயணத்தில்  
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கண்டுபிடித்த புதிய நண்பமன அந்த எட்டாம் 

வகுப்புச் ெிறுவன். "நாம் இருவரும் ஒமர 

(திக்குபவர்கள்) ெங்கத்லதச் மெர்ந்தவர்கள்" எனக் 

கூறி பிமரடலன அரவலணத்தாராம் லபடன். 
 

  லபடனுடன் மபெிய ஒரு ெில நிமிடங்களில், 

"(திக்கிப் மபசுபவர்கள்) தான் மபசுவலத  லவத்து 

தன்லன மதிப்பிடக்கூடாது", "திக்கிப் மபசுவதன் 

அடிப்பலடயில் மட்டும்  தன்லனப் பற்றி  

மற்றவர்கள் முடிவு கெய்து விடும் வாய்ப்புக்கு 

இடம் ககாடுக்கக் கூடாது"    என அவர் கூறிய  

அறிவுலரகள்,  கதால்லல உணர்மவாடு வாைப் 

பைகிப்மபான  பிமரடனின் வாழ்வில் 

திருப்புமுலனயாக அலமந்ததாம். 
 

  இரண்டாம் உலகப்மபாரின் மபாது 

வாகனாலியில் மபார்க்கால  உலரயாற்றி தம் 

மக்கலள உற்ொகப்படுத்திய இங்கிலாந்தின் 

அரெர் ஆறாம் ஜார்ஜ் திக்கிப் 

மபெிய திறனாளிகளில் 

குறிப்பிடத் தக்கவர் ஆவார். 

அவலரப் பற்றி கவளி வந்த 

ஆஸ்கர்  விருதுகபற்ற ‘The 

K i ng s  Sp eech ’  என்ற 

திலரப்படத்தில் காட்டப்பட்ட 

திக்காமல் மபசுவதற்கான 

நுட்பங்கலள இன்றும் தான் பயன்படுத்துவதாக 

பிமரடனிடம் கூறினாராம் லபடன். 
 

   

 

திக்கித் திக்கிப் பபசும் திறமமசாலிகள் ! 

முமனவர் பசாமதெ பசாமசுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 
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  கவிஞர் மயட்ஸ் கவிலதகளில் உள்ள 

ெந்தங்களில் (rhythms) கவனம் கெலுத்தி, 

ஒரு கண்ணாடி முன்பு நின்று  அவற்லற 

மீண்டும் மீண்டும் உரத்த குரலில்  படித்ததன் 

விலளமவ திக்குதலுக்கு (கபரும்பாலும்) தான் 

விலட ககாடுத்ததன் ரகெியம் என்கிறார் 

லபடன்.   
 

  புகழ் கபற்ற நடிலககள் மர்லின் மன்மரா, 

எமிலி ப்லண்ட், கதாலலக்காட்ெியாளர் ஜான் 

ஸ்டாெல் ஆகிமயார், பயிற்ெியும், (வாழ்வில்) 

குறிக்மகாளும் இருந்தால் திக்குவலதத் 

மதாற்கடித்து வாழ்வில் முன்மனறலாம் 

என்பலத கமய்ப்பித்தவர்கள் வரிலெயில் 

வருகின்ற பலரில் அடங்குவர்.    

  திக்கிப் மபெியதற்காக வகுப்பலறயில் தன் 

ஆெிரிலயயாமலமய கிண்டல் கெய்யப் 

பட்டதால், அவமானத்மதாடும் மகாபத்மதாடும் 

வகுப்பலறலய விட்டு வீட்டுக்குச் கென்றவர் 

லபடன். ஆனால், இன்மறா, அகமரிக்கப்  

பள்ளிகள் அலனத்திலும் திக்கிப் மபசும் 

மாணவர்களுக்ககன ெிறப்பு ஆெிரியர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். திக்கிப் மபசும் 

மாணவர்களிடம் எப்படி நடந்து ககாள்ள  

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   

மவண்டுகமன உடன் பயிலும் மாணவர்களுக்கு 

பள்ளி ஆமலாெகர்கள் வகுப்புகள் நடத்துகின்றனர்!   

  பன்னிகரண்டு வயதுச் ெிறுமி எமிலி ப்லண்ட் 

திக்கிப் மபசுவலதப்  கபாருட்படுத்தாது, அவலள 

ஊக்கப்படுத்தி, பள்ளி நாடகத்தில் நடிக்க 

லவத்தாராம் அவருலடய  ஆெிரிலய. . "நான் 

நடித்த பாத்திரத்திலிருந்து என்லன விலக்கிக் 

ககாண்டு நடித்ததால், மமலடக்குச் கென்றதும் 

நான் திக்கமவ இல்லல, அது ஓர் அற்புதம்" 

என்கிறார் இன்று விருதுகலளக் குவித்து 

வருகின்ற அந்த புகழ் கபற்ற நடிலக. 

  உலகில் திக்கிப் மபசுபவர்களின் எண்ணிக்லக 

ஏழு மகாடி. இவர்களில் ஒருவலர அவரின் 

ஆெிரியர் அரவலணத்ததால் உலகம் ஒரு 

திறலமயான நடிலகலயப் கபற்றது. 

மற்கறாருவலர அவருலடய ஆெிரியர் எள்ளி 

நலகயாடியும் அவர் அகமரிக்க அதிபராகக் கூடிய 

நிலலக்கு உயர்ந்துள்ளார்.  திக்கிப் மபசுமவாரின் 

திறலமகலள அலடயாளங் கண்டு அவர்கலள 

ஊக்குவிப்பது நம் அலனவரின் பங்கு. உங்கள் 

வாழ்வில் ெந்திக்கவிருக்கும் திக்கிப் மபசுமவாலர 

நீங்கள் எந்தக் கண்மணாட்டத்மதாடு பார்க்கப் 

மபாகிறீர்கள்? 

 

 

மர்லின் மன்மரா எமிலி ப்லண்ட் ஜான் ஸ்டாெல் 
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  முயற்ெியும் விருப்பமும் உலடயவர்க்குச் 

லெவெித்தாந்த நூற்கள் மிக எளிலமயும் மிக 

இனிலமயுமாவனமவ என வற்புறுத்துவர். தம் 

பிறப்கபான்மற காரணமாக மலறமலலயடிகள் 

ெிவகநறியும், தமிழ் கமாைியும் மபாற்றுகின்றிலர். 

அவற்றின் தகுதிலயயும் ெிறப்லபயும் 

பல்லாற்றானும் ஆராய்ந்து கதளிந்து அதன் 

பின்னமர மபாற்ற மவண்டியவரானார் என்பலத 

அவர்தம் நூல்கலளப் பயின்றறியலாம்.  

மலறமலலயடிகளின் ஒவ்கவாரு ெிறு 

கெயலிலும் ஒழுங்கு, வலரயலற, கெம்லம, 

மநர்லம, திருத்தம், தூய்லம என்பனவற்லறக் 

காணலாம். அவர்தம் லககயழுத்து 

அச்கெழுத்துப் மபான்மற இருக்கும். காலந் 

தவறாலம, கெய்வன திருந்தச் கெய்தல் என்பன 

அடிகளின் கலடப்பிடி. உடமலாம்புதலில் 

அடிகளார் மிகப்கபரிதும் கருத்துலடயவர். 

உடல்நலனுற அடிகள் அடிக்கடிப் பட்டினி 

கிடப்பர்.  

 

 

 

 

 

 இயற்லக மருத்துவத்லதமய அடிகள் 

கபரிதும் தழுவவராயினும், நாமடாறும் 

இருமுலற குடல்கழுவி லவத்துக்ககாள்வது 

அவரது வைக்கம்.  

 உலகதத்மிழ் | 26.08.2020 

ஆராய்ந்து கருத்தூன்றிப் மபசும் 

விரிவுலரகளில் அலவயின்கண் நிகழும் ஒருெிறு 

ஓலெலயயும் அடிகள் கபாறுப்பாரல்லர். 

அலமதிலயமய அவர் விரும்புவர். தாமும் பயனில 

கொல்லார், பிறர் கொல்லுதலலயும் விரும்பார். 

இலடவிடாது வடகமாைி நூமலா, ஆங்கில 

நூமலா தமிழ் நூமலா படித்துக் ககாண்மட 

இருப்பார். அடிகளாலரப் மபாலப் பலதிற 

வெதிகலள அலமத்துக் ககாண்டு கபருமித 

உரிலமச் கெம்லம நல்வாழ்வு தமிைறிஞர்களுள் 

ஒருவர். இருவராதல் வாழ்கின்றனரா என்பது 

ஐயமம.  

அடிகளின் புககைல்லல வாழ்த்துமவார் 

நாகவல்லல. அது விரிப்பிற் கபருகும் 

கதாகுப்பின் எஞ்ெம் ஆதலின் சுருங்கிய 

முலறயில்  

  "He was a scholar and a ripe and good 

one Exceeding wise, fair-spoken and      

persuading; Lofty and sour to them that 

loved him not. But to those men that sought 

him sweet as summer."  

என வரும் கெகப்பிரியரின் கூற்றிலனமய நாமும் 

அடிகளார்க்கு இலயவதாகக் ககாள்ளலாம். 

 

 

வளரும்.. 

 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகபவள் 
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  "நான் உங்கள் இருதயத்துக்கும் 

மனத்துக்கும் எழுச்ெி உண்டாக்குமவனானால் 

எனக்கு இங்மக மபெ அனுமதி யளித்த 

புரூட்டசுக்கும் காஸியசு முதலாயிமனார்க்குங் 

குற்றஞ் கெய்தவனாமவன். அவர்கள் எனது 

ககௌரவத்துக்குரியவர்கள். நான் அவர்களுக்குக் 

குற்றஞ் கெய்யமாட்மடன்'' என்று அந்மதானி 

கூறிக்ககாண்டு சுருட்டப்பட்ட ஒரு 

காகிதத்லத அவர்களுக்குத் கதரியும்படி காட்டி, 

"இமதா! ெீெரின் முத்திலரயிடப்பட்ட ொென 

உறுதியிருக்கிறது. இதுமவ ெீெரின் இறுதி 

மவண்டுமகாள். இலத நான் அவருலடய 

அந்தரங்க மண்டபத்திற் கண்கடடுத்மதன். 

 

 

 இந்த மரண ொெனத்தில் 

எழுதப்பட்டிருப்பலத உங்களில் யாராவது 

அறிந்தால் நான் இலத வாெிக்க 

விரும்பவில்லல அவர்கள் ஓடிவந்து ெீெரின் 

உடலிலுள்ள காயங்கலள முத்தமிடுவார்கள். 

தங்களுலடய லகக் குட்லடகலளச் ெீெருலடய 

இரத்தத்தில் நலனத்து நிலனவுப் கபாருளாகப் 

பாதுகாப்பார்கள். 

   

 உலகதத்மிழ் | 26.08.2020 

  ''ஆம்; அவருலடய உமராமங்களில் 

ஒன்லறயாவது இரந்து வாங்கி அலத 

அவருலடய நிலனவுச் ெின்னமாகப் 

மபாற்றுவார்கள். அவருலடய இறப்லபப் 

கபாறுக்கமாட்டாது வருந்துவார்கள்'' என்று 

அந்மதானி கூறும்மபாது, கபாதுமக்கள் அந்த 

உறுதிலய வாெிக்கும்படி ெத்தமிட்டார்கள். 

 

 

 "கபருலமயுள்ள நண்பர்கமள! தயவு கெய்து 

அலமதியாயிருங்கள்; நான் இலத வாெிக்க 

விரும்பவில்லல. ஏகனன்றால் ெீெர் உங்கலள 

எவ்வளவு மநெித்தார் என்பலத நீங்கள் 

அறியக்கூடாது. நீங்கள் மரக்கட்லடகள் அல்லர்; 

கற்களும் அல்லர்; நீங்கள் மனிதர்கள். 

ஆனபடியால் ெீெரின் மரண ொெனம் 

உங்களுக்குச் ெதிகாரரின் மமற் மகாபத்லத 

மூட்டிவிடும். உங்கலளப் லபத்தியக்காரர்கள் 

ஆக்கிவிடும். நீங்கள் ெீெருலடய வாரிசுகள் 

என்பலத, நீங்கள் அறிவது நல்லதல்ல. 

அங்ஙனம் நீவிர் அறியின், என்ன ெம்பவிக்குமமா 

என நான் அஞ்சுகிமறன்" என்று அந்மதானி 

கூறப் கபாதுமக்கள் மமலுஞ் ெத்தமிட்டு "அந்த 

உறுதிலய வாெி" எனக் கூக்குரலிட்டனர். 

வளரும்... 

 

யூலியசு சீசர்! 

பண்டிதர் வ.நடைாசர் 
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 பைதநாட்டியமும் நாட்டுப்புற ஆடல் வடிவங்களும்! 

முமனவர் இைாபசசுவைன் இைாபசசுகண்ணன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ் 

யோழ்ப்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 

  ஆடல் வடிவங்களின் நிகழ்த்து முலறகளில் 

அடங்கும் அடவுகள், அபிநயம், தாளக்கட்டும் 

மவகநிலலயும், முத்திலரகள் மபான்றனவும் 

பக்கவாத்தியமும் பாடல்களும், ஒப்பலன 

வடிவங்கள் முதலிய அம்ெங்களும் கெவ்வியல் 

ஆடல் வடிவமான பரத நாட்டியத்திலும் 

நாட்டுப்புற நிகழ்த்து கலலகளிலும் எவ்வாறு 

கதாடர்புலடயனவாக அலமகின்றன என்பது 

குறித்த ஓர் ஒப்பீட்டுப் பகுப்பாய்வு கெய்வது 

அவெியமாகின்றது.  

  இதன் மூலம் பரதநாட்டியத்தின் 

கூறுகளுக்கும் நாட்டுப்புற ஆடல் 

வடிவங்களின் கூறுகளுக்குமிலடயிலான 

கதாடர்புகள், மவறுபாடுகள் பற்றியும், அக்கலல 

வடிவங்களில் நிகழ்ந்துவரும் மாற்றங்கள் 

பற்றியும் புரிந்துககாள்ளமுடியும். 

பரத நாட்டியம் - நாட்டுப்புற ஆடல்கள் - ஓர் 

ஒப்பீடு 

  ஆடல் நுட்பங்கள், ஒப்பலன முலறகள், 

பாடல் மற்றும் பக்க வாத்தியங்கள் 

மபான்றவற்றில் கெவ்வியல் கலலவடிவமான 

பரதநாட்டியத்திற்கும் நாட்டுப்புற ஆடல் 

வடிவங்களுக்குமிலடயில் பல கதாடர்புகளும் 

மவறுபாடுகளும் உள்ளன. இத்தலகய 

மவறுபாடுகலளத் தீர்மானிப்பலவயாக இரு 

வலகக் கலலகளின் மரபார்ந்த அமிெங்கள் 

அலமந்தன. கதாடர்புகலளத் தீர்மானிப் 

பலவயாக காலமவாட்டத்தில் இருவலகக் 

கலலகளின் மபாக்குகளில் ஏற்பட்டு வந்த  

மாற்றங்கள் அலமந்தன. இத்தலகய கதாடர்புகள் 

மற்றும் மவறுபாடுகலளப் பின்வருமாறு 

பட்டியலிடலாம். 

 

 

 

 

 

 

 

  பரத நாட்டியத்தின் நிகழ்த்து முலறகளில் 

"அடவு” ஒரு முதன்லமக் கூறாகும். இந்த 

அடவுகளில் கத்தி அடவு, ெறுக்கல் அடவு, 

கதய்கத் கதய்கி அடவு மபான்ற வலககள் 

உள்ளன. 

  மகாலாட்டக் காலலெவுகள் விரிதல், குவித்தல், 

ெறுக்கல், சுற்றுதல் முதலானவற்லறக் ககாண்டி 

ருக்கும். இலவ ஒப்பிடத்தக்க வலகயில் 

கதாடர்புலடயலவயாக உள்ளன.  

 

 

 

வளரும்... 

2 
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பதன் துளிகள்! 

 

 

  1765ஆம் ஆண்டில், ோரீசு நகரில்  சாறு (சூப்) தயாரித்து 

விற்றுக்ககாண்டிருந்த திரு.எம். கேளலாஞ்சர் என்ேவரால்            
Restaurant என கேயரிைப்ேட்ை முதல் உணவகம் 
கதாைங்கப்ேட்ைது. ேல வடகயான உணவுகள் அைங்கிய 
(விடலயுைன் கூடிய) உணவுப் ேட்டியடல வழங்கிய முதல் 
உணவகமாகும். 

பதன்துளி - 1 

 

  Bayon என்ேது அங்பகாரில் உள்ள ஒரு பகாயிலின் கேயர். இந்தப் கேயடர ஆங்கிலத்தில் 
உச்சரித்துப் ோர்த்து, அடத அப்ேடிபய தமிழில் எழுதுமாறு, இரு கமாழிகளும் நன்கு அறிந்த 
மூவர் கூறியது, ‘ேயன்‘ என்று  ஒருவரும், ‘ேபயான்‘ 
என்று இன்கனாருவரும், ‘பேயன்‘ என்று 
மூன்றாமவரும் எழுதினார்கள் 

  இரு கமாழிகடளயும் நன்கறிந்த பமலும் மூவரிைம், 
இந்த மூன்று கசாற்கடளயும் ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றி 
எழுதுமாறு பகட்ைதற்கு  ‘Bayan‘  என்று ஒருவரும், 

‘Payon‘ என்று இன்கனாருவரும், ‘Peyan‘ என்று 
மூன்றாமவரும் எழுதினர். 

 ஒரு கமாழியிலிருந்து, அம்கமாழிச் கசாற்கடள அயல் கமாழியில் எழுதினாலும் நிடல 
கமாழியின் ஒலிப்டேபய கேயர்ப்பு கமாழியில் காட்ைமுடிவதில்டல. இந்த இைர்கள் 
கமாழியாளர்களிைம் தவிர்க்ககவாண்ணாதடவ! 

பதன்துளி - 2 
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  பாரீெிலுள்ள லூவர் அருங்காட்ெியகத்தில் 

உள்ள, ‘தன்லன மநாக்கும் எவலரயும் பதிலுக்கு 

லவத்தவிைி வாங்காமல் புன்முறுவலுடன் 

மநாக்கும் தன்லமயுலடய மமானாலிொ' ஓவியம் 

மபால், வந்தாலர வாைலவக்கும் தமிைகம் மபால், 

தன் மண்ணுக்கு வரும் கமாைிகலள 

வரமவற்கின்ற விருந்மதாம்பும் பண்பு உலடயது 

மகால் மண்! (la Gaule பிரான்ெின் ஆதிப்கபயர்). 

தமிைர்கள் வாழ்லவ மமம்படுத்திக் ககாள்வதற் 

காகவும், பாதுகாப்பானதாக மாற்றிக் ககாள்வதற் 

காகவும் தாய்நாட்லட விட்டு, இந்நாட்டுக்கு 

வந்து, வெந்தம் கண்டு வாழ்கின்றனர்.  

 

  

 பிரான்ெில் தமிைர் குடிமயறிய முன்னரும், 

குடிமயறிய பின்னரும் தமிைின் இருப்லப ஊன்றி 

அதன் அருலமலய வளப்படுத்திக் ககாண்மட 

வருகின்றனர். பிகரஞ்ெியர்! அவர்களின் 

கபறுமதிமிகு பங்களிப்புக்கள் தமிழ் கமாைியின் 

வளர்ச்ெி நிலலப்பாடுகள் ஆழ்ந்தூன்றி, 

ஆளுலமயான ொன்றாக விளங்குகின்றன. 

பிரான்ெில் தமிழ் வளரும் வரலாற்றில் 

பிகரஞ்ெியருக்குத் தார்மீகப்பங்கு நிலவுவது 

மபால, தமிைர்களுக்கும் உரிய பங்கு நிலவுகிறது. 

 

 

 பிரான்ெில் தமிைர்கள் எனும்மபாது, அது 

பிரான்சு நாட்டுக்கு 1967-68இன் காலப் 

பகுதியில், முன் வந்த புதுச்மெரித் தமிைலரயும், 

அடுத்து, 1978-79இன் காலப்பகுதியில் பின் 

வந்த இலங்லகத் தமிைலரயும் குறித்து நிற்கும்.  

  கபாதுவில் புதுச்மெரியர் பிகரஞ்சுக் 

குடியுரிலமயுடன் நல்வாழ்வு நாடியும், 

இலங்லகயர் அரெியல் அகதி என அலடக்கலம் 

மதடியும் படிமயறினர். இரு தமிைர்களும் திலர 

கடமலாடியும் கெல்வம் மதடியும் வாழ்லவ 

வளப்படுத்த வந்தவர்கள் என்பதுதான் 

கமய்லம.  

  இந்நன்னாட்டில் இந்தியத் தமிைர்களும், 

இலங்லகத் தமிைர்களும் தமிழ் வளர்ச்ெிக்குத் 

தனித்தனிமய தத்தம் வைியில் இயங்கி 

வருகின்றனர். இருநாட்டுத் தமிைர்களின் தமிழ் 

கதாடர்பான கெயற்பாடுகலள லமயப்படுத்தி 

வரலாற்று உண்லமகலளக் கள ஆய்வு கெய்ய 

முலனகிறது இக்கட்டுலர. 

வளரும்... 

பிைான்சு நாட்டில் தமிழ் லமாழியின் வளர்ச்சி! 

பபைாசிரியர் சச்சிதானந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 
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 திருவருட்பா முதமெந்து திருமுமறகள் ! 

உமைபவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

  வள்ளற் கபருமான் கண்ணாடிக் காட்ெி 

கண்டு பாடத் கதாடங்கிய கதாடக்க காலச் 

கெய்திகள் ஐந்தாம்  திருமுலறயாக இடம் 

கபற்றிருந்தன.  இந்த முலற மவறுபாடு 

நிகழ்ந்ததற்குக் காரணம்  திருவருட்பாச் 

கெழுமலறகலளத் மதடித் கதாகுத்து கவளியிட்ட 

காலங்களில் அந்த ஏடுகள் கிலடத்த 

காலவரிலெமய காரணமாகிவிட்டது.  எனமவ, 

திருவருட்பாப் பதிப்புக்கள் பலவும் அலவ 

மதான்றிய கால அலடவினால் அன்றி ஏடுகள் 

கிலடத்த வரிலெயில் கவளி வந்தன.   

திருவருட்பா ஆராய்ச்ெியிலனத் கதாடங்கிய 

காலத்திமல தவத்திரு அைகைரிகளால் இவ்மவறு 

பாட்டிலனச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

  திருவருட்பாத் கதாண்டுக்ககனமவ தன்லன 

உரிலமயாக்கிக் ககாண்டு ெமரெ ென்மார்க்க 

ஆராய்ச்ெி நிலலயம் ஒன்றிலனத் கதாடங்கி  

நடத்துகின்ற தவத்திரு ஊரன் அடிகளார் 

அருட்பாவிற்ககன அைகிய                               

பதிப் கபான்றிலன கவளியிட்டார்கள்.  

திருவருட்பாக்களின் கால அலடவும் 

கருத்தின் கெறிவும் புலப்படுத்தும் பாங்கினில் 

ெிறந்து மிளிர்கின்றது. 

 

 

 

 

 கதாடக்க காலத்தில் வள்ளற் கபருமானது 

மபரன்பர்கள் அரிதின் முயன்றும் வள்ளற் 

கபருமானிடம் பாடுகிடந்தும் அருட்பாவிலன 

கவளியிட்டிருக்கிறார்கள்.  வள்ளற்கபருமான் 

தனது நூலிலன உலகினில் பரப்பிப் புகழ்மதட 

விலைந்தவரல்லர்.   

 கதவ்வண்ணம் பழுத்த தனித்  திருஉருக் 
கண்ணவர்க்கும்  
  கதரியாமல் இப்பம் எனச் ெிந்தலன கெய் 
ருந்மதன் 
 இவ்வண்ணம் இருந்தஎலனப் பிறர் 
அறியத்கதருவில் 
  இழுத்து விழுத்தது கடவுள் இயற்லக 
அருட்கெயமலா 
 

  என்று கூறுவது மபால  திருவருளின் 

பக்தியில்  திலளப்பது ஒன்மற மநாக்கமாகவும் , 

கபருலமயிலன பாடி மகிழ்ந்து பரவெப் 

படுவதும் அல்லாது மவறு விளம்பரம் 

மவண்டாத கபருமான் அன்பர்களின் 

விருப்பத்திலன மறுக்க மாட்டாதவராய்  

திருவருட்பாவிலன கவளியிடற்கிலெந்தார்.   

வளரும்... 
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 திரிசூர் “பகைளாவின் பண்பாட்டுத் தமெநகைமாகும்”. இந்நகரம், 65 ஏக்கர் நிலப்ேரப்ேில் 
அடமந்துள்ளது. இந்த நகரத்தில் ேல பகாயில்கள், ேண்ோட்டு டமயங்கள், பதவாலயங்கள் 
போன்றடவ உள்ளன. 

 திருச்சூர், பதக்கின்காடு திைலில் அடமந்துள்ள வடக்குண்ணநாதன் பகாயில் கதான்டமயும், 
சிறப்பும் வாய்ந்த சிவன் பகாயிலாகும்.  

 கற்கால காலத்டதச் பசர்ந்த கமகாலித் மற்றும் பைால்கமன்களின் ேல நிடனவுச்சின்னங்கள் 
உள்ளன. திரிச்சூர் பூைம் திருவிழா ோர்டவயாளர்கடள அதிக எண்ணிக்டகயில் ஈர்க்கும் முக்கிய 
விழாவாகும். 

 திரிச்சூர் பூைம் திருவிழா, மமெயாள நாள்காட்டியின்படி பமதம் மாதத்தில் (ஏப்பிைல் மாத 
நடுவிெிருந்து பம மத்திமம் வமை) பூைம் தினத்தில் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் தகாண்டாடப்பட்டு 
வருகிறது. இவ்விழா, 200 அல்ெது அதற்கு பமற்பட்ட ஆண்டுகள் பழமம வாய்ந்தது. அப்பபாது 
தகாச்சிமன ஆண்ட சக்தன் தம்புைான் அல்ெது இைாஜா ைாம வர்மா என்பவாைால் 1798 இல் 
இவ்விழா தகாண்டாடத் ததாடங்கப்பட்டது. 

 திருச்சூர் வனவிலங்குப் பூங்கா, அதிரப்ேள்ளி அருவி, சக்தி தம்புரான் அரண்மடன, வியூர் சிடற 
பூங்கா போன்றடவ முக்கிய சுற்றுலா இைங்களாகும்.  

 

பழமமயும் பண்பாடு பைவிய திருச்சூர்!  
பசைர் பண்பாட்டுத் தமெநகைம்! 

உொ ! 
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பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 

திருஞான ெம்பந்தர் - திருவண்ணாமலல முதல் 

பதிகம் 

 

  இலற பக்தி மூலம் இன்னுயிர் மபண 

நம்பிக்லக இருக்க மவண்டும் என்ற 

எண்ணத்தில், இலறயருளால், ஞானிகளின் 

ெித்தத்தில் ெிவப் பதிகங்கலளப் பாடல்களாக 

உருவாக்கியலவ இத்திருமுலறகள். 

  பண்ணிலறந்த பாடல்களாகப் பிறந்தலவ.  

தமிைிலெ, தரணியில் தலைத்மதாங்கவும், 

இலறயருள் பணியில் இலெ வைியில் இருக்கும் 

உயிர்களின் ஆன்ம ெக்தியில் பாமலாடு 

மதனாய்ப் பரவி நிற்பலவ இப்பாடல்கள். 

  பாலக வயது ெம்பந்தர் முதல், முதுலம வயது 

அப்பர் வலர அலனவர் அறிவிலும் தமிழ் 

அருவிகளாய் ஊறி உலகம் உய்க்க வந்தலவ. 

அவற்றில் திருஞான ெம்பந்தரின் பாடல்களில் 

ஒன்லற இன்று காண்மபாம். 

 

 

 திருவண்ணாமலலயில் உள்ள அண்ணா 

மலலயாரின் அடி பணிந்த இந்த அடிகலள 

ெம்பந்தர் நமக்கு அருளியுள்ளார்.  இந்த 

அடிகலள பாடி வணங்கும் அடியார்கலள 

வல்லவர்கள் என வைங்குகிறார்.   

  அடியார்கலள வணங்கி, அவர்களின் ஆெி 

கபறுதல் இலறவனுக்குச் கெய்யும் பணியாகும் 

என்பலத மெக்கிைார் முதல் சுந்தரர், 

நம்பியாண்டார் நம்பி முதலிமயார் எடுத்துக் 

காட்டியுள்ளனர்.  

  குளிர்ச்ெி கபாருந்திய வனம் 

நிலறந்த ெீர்காைிலயச் மெர்ந்த 

திருஞானெம்பந்தரின் தமிழ், 

அலதவிடக் குளிர்லம 

கபாருந்தியது.  அலதக் 

கூறுவதால், கூற்றுவனி 

டமிருந்து நம்லமக் காக்கும் 

தவத்திற்குச் ெமம்.   

  ெீர்காைியின் வனத்தில் 

குயில்கள் உள்ளன.  அதன் 

குரல் மூங்கில் ககாம்பின் 

குரல் வைி நாதம் நிலறந்த இனிலம ககாண்டது.  

அத்தலகய ெீர்காைியின் ஞானெம்பந்தரின் 

தமிழும் இனிலமயுலடயது அல்லவா? 

  திருஞானெம்பந்தர், நம் அருட்கண் முன் 

காட்டும் திருவண்ணாமலலயின் புகலை 

பின்வரும் பாடலில் கூறுகிறார். 

கவம்புந்திய கதிமரான்ஒளி விலகும் விரிொரல் 

அம்புத்திமூ எயில் எய்தவன் அண்ணாமலல 
அதலனக் 

ககாம்புந்துவ குயிலாலுவ குளிர் காைியுள் ஞான 

ெம்பந்தன தமிழ்வல்லவர் அடிமபணுதல் தவமம. 

 

  கவம்லம தரும் கதிரவன் ஒளி நீங்குமாறு 

அதன் கதிர்கள் தீண்டுவதும் துன்பம் தரும் 

என்பதால், அருள் நிைல் வைங்குமாறு விலகச் 

கெய்வது அண்ணாமலல இலறவன்.  அத்தலகய 

புகழ்பாடும் இப்பாடலல பாடி வணங்கும் 

அடியார்களின் அடிபற்றிச் கெல்வதால் 

ஆண்டவன் அருள் கபறலாம் என்பமத 

இப்பதிகம்.  

 

வளரும்... 

எண்ணில் நல்லகதிக்கு 

நல்லஃதுறுங் கழுமல 

தசவ்விமச மாமணி திருமதி சமீத தமய்கண்டான் 
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தாழ்லபருந்தடக்மக! 

கெம் தான் கஜமாகிவிட்டது என்பார் 

மபரறிஞர் மதவமநயப் பாவாணர். கருலம நிறம் 

ககாண்டதால் யாலனக்குக் கமஜந்திரன் 

என்கறாரு கபயருமுண்டு. உவா (திரண்டது), 

ெிந்துரம், வயமா, லகம்மலல (லகலய உலடய 

மலல மபான்றது), புலைக்லக / பூட்லக 

(துலளயுள்ள லகலய உலடயது), வழுலவ 

(உருண்டு திரண்டது), மதகயம், மருண்மா, 

ககாம்பன், கும்பி, தும்பி, ஒருத்தல், புலைக்லக, 

எறும்பி, நால்வாய், கடகம் (யாலனத் திரளின் 

கபயர்), கலறயடி (உரல் மபான்ற பாதத்லத 

உலடயது) பிணிமுகம் (முருகக் கடவுளின் 

யாலன), புகர்முகம் (முகத்தில் புள்ளியுலடது), 

மதகரி (மதம் பிடித்த ஆண் யாலன) வாரணம் 

(ெங்கு மபான்ற தலலலய உலடயது).  வாரணம் 

என்ற கொல்லலத் மதடி அண்லமயில் வாரணம் 

ஆயிரம் என்மற திலரப்படம் வந்தலத குறிப்பிட 

விலைகிமறன். 

 

  

 

 

 

வாரணம் ஆயிரம் சூை வலம் கெய்து 

நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்கறதிர் 

பூரண கபாற்குடம் லவத்து புறகமங்கும் 

மதாரணம் நாட்டக் கனாக் கண்மடன் மதாைி 
நான்! 
 

என ஆண்டாள் பாடியதும் இங்கு 

சுட்டத்தக்கது.  

 

 

 ஆண்யாலன மரப்பட்லடலய உரித்து 

கபண்யாலனக்குக் ககாடுக்கும் பாங்லக பாலல 

நிலவைி கபாருள்மதடச் கென்ற தலலவனுக்குத் 

தலலவிலய நிலனவூட்டும். தலலவியின் 

நிலனவினால் கபாருளீட்டச் கென்ற தலலவன் 

விலரவில் வருவான் என்று மதாைி 

ஆற்றுபடுத்தும் விதமாக குறுந்கதாலக 36 

ஆவது பாடல் அலமந்துள்ளது. யாலன குறித்து 

இலக்கியங்களில் அதிகமாக பதிவு கெய்யப் 

பட்டுள்ளன. ஒமர பாடலில் யாலன, களிறு, பிடி, 

வாரணம் என நான்கு கொற்களும் பயன்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. மவைம், குஞ்ெரம், மபான்ற 

கொற்கலளயும் காண முடிகிறது.  

பிடி, அதலவ, வடலவ, கரிணி, அத்தினி, 

ொமமாற்பலவ இலவகயல்லாம் கபண் 

யாலனகலளக் குறிப்பிடுகின்றன. பிடி என்ற 

கொல் ெங்க இலக்கியங்களில் மிகுதியாகக் 

லகயாளப்பட்டுள்ளது.  

 

வளரும்... 

முமனவர் நா.சுபொசனா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் தமிழ் மமோழி (ம) மமோழியியல் புலம், 

உலகதத்மிழோரோய்ைச்ி நிறுவனம், மைன்சன 
2 
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்ோடுேடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் கதாண்டிடனப் கேருடமப்ேடுத்தி, ஊக்கப்ேடுத்தும் வடகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் கதாடக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுடர வழங்கப்ேடும். மாவட்ைத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பேருக்கு வழங்கப்ேடும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 திரு.ம.பசா.விக்ைர்  

2 2016 புலவர் பூடவ.சு.கசயராமன்  

3 2017 முடனவர் ேி.பசதுராமன்  

4 2018 முடனவர் அ.ஆறுமுகம்  

 

தமிழ்ச் தசம்மல் விருது 

தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   

அரியலூர் மாவட்டம் 

IX 
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லதாண்மட நாடு ! 

முமனவர் பி.சி.தஜகதா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

மமற்கண்ட விளக்கங்கலளக் காணும் மபாது 

திருவண்ணாமலல மாவட்டம் மபாளுர் 

வட்டத்தில் தற்மபாது படமவடு என்று 

வைங்கப்கபறும் பகுதிமய ‘பலடவீடு’ என்னும் 

கபயரில் ெம்புவலரயன் தலலலமயிடமாகக் 

ககாண்டு ஆட்ெி கெலுத்தியுள்ளான் என்பது 

கதளிவு. 

விெயநகர மன்னர் காலம் 

  விெயநகர ஆட்ெியின் கீழ்த் கதாண்லட 

மண்டலம் வந்தது. கி.பி. 1377 - 1404 ஆம் 

ஆண்டு வலர ஆட்ெி கெய்த இரண்டாம் 

அரிகரன் விெயநகர மபரரலெ மவலூர், தஞ்லெ, 

கெஞ்ெி, மதுலர ஆகிய மண்டலங்களாகப் 

பிரித்தான்.  

 

 மமலும், படமவடு அரசும் விெயநகர 

ஆட்ெியின்கீழ் வந்தது. ெம்புவராயர் ஆட்ெிக்குப் 

பின் பலடவீடு ஆட்ெிலய விெயநகர மன்னர் 

ஆட்ெிபுரிந்துள்ளார் என்று ஆய்வில் கதரிய 

வருகிறது. 

 

வளரும்... 

 

  “ெம்புவலரயர், மெதியலரயர், பல்லவலரயர், 

மாராயர் மபான்ற ெிறப்புப் கபயர்கலளச் மொை 

அரெர்கள் தங்கள் அரெியல் தலலவர்களுக்கு 

லவப்பது வைக்கம் என்பர்” ெில அரெியல் 

தலலவர்கள் இயற்கபயருடன் அரெர்களின் 

கபயர் கலள லவத்துக்ககாள்வதுண்டு. 

அதன்படி அம்லமயப்பன் தன் கபயருடன் 

இராமெந்திர மொைப்கபருமவந்தன் கபயலரயும் 

இலணத்துக் ககாண்டான். 

  பல்லவர் மரபு பல கிலளகளாக மலர்ந்தமபாது 

ஒரு கிலள, ‘கெங்மகாணிக்குடி’ என்னும் கபயர்’ 

கபற்றது. இச்கெங்மகாணிக்குடியில் மதான்றிய 

ெம்புவலரயமன அம்லமயப்பன் என்பவன். 

இவன் இராமெந்திர மொைச்ெம்புவலரயன் என்ற 

பட்டத்லதப் கபற்று விக்கிரமமொைன் காலத்தில் 

(1118 - 1136) வடார்க்காடு மாவட்டத்தில் ஒரு 

தலலவனாக இருந்தலம, “இச்கெங்மகாணிக்குடி 

வைியில் மதான்றியவர்கமள, மொைர் ஆட்ெி 

மலறவுக்குப் பிறகு வடார்க்காடு மாவட்டத்தில் 

பலடவீடு என்னும் இடத்தில் தங்கள் அரலெ 

நிறுவினார்கள்” என வரும் கருத்தால் 

புலனாகிறது.  

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   
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Streets selling colour rich paints,  

pounded flours of lime, cool fragrant  

sandal paste, aquila dust of incense severally 

sprawl. 

Weavers work with needles and silken thread,  

rat hair and cotton shred in microfine craft                   

20 

 

From their dwellings there. Broadways  

full of measureless silk bales, coral heaps,  

sandal depots, aquila timbers, Pure Pearls,  

other gemstones and noble gold greet all. 

Many grain shopping streets with assorted 

goods.           

25 

 

Paddy, millets barnyard, finger, foxtail, kodo,  

tiny sorghum millets, all eight in heaps, lie 

rich to buy. 

Pudding maker, Baker, toddy seller fisher-

women, 

salt makers, vendors of salt, of betel pepper,  

of five aromatic stuff, panchavaasam,                    

30 

 

To Continue... 

Pukaar-Canto-5 

Indra Gala- Festal Pomp 

 

Dame Earth is Sea-draped, with hills her 

breasts,  

rivers her pearl laces, clouds her sable locks;  

the secret veil of an umbra that embraced her  

is stripped down as Sun is risen  

radiant on the peak of Dawn-Mount                                   

5 

 

Spreading  His cosmic luminiscence  

In Pukaar's Maruvoorppaakam, 

moon-lit silver yards,  

giant jewellery stacked treasure houses,  

mansions with dormers having deer-eye  

peekholes to view or let in bouts of sea winds            

10 

 

Abound to captivate all and lock them up  

in their Ionic majesty at first sight.  

Seaside bay- watches many with natives and 

aliens  

to live in mix for exchanging wealth through  

imports of loads from timber built quin-

quiremes.                        

15 

 

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   

 

சிெப்பதிகாைம் - ஆங்கிெம் ! 

பபைாசிரியர் சி.அ.சங்கைநாைாயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயரப்்பு விருதோளர,்  தமிழக அரசு 



 

ஆசிரியர் பகுதி 

25 

‘சங்க’ நாதம் ! 

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   
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குழந்மத இெக்கியம் ! 

முமனவர் பதவி நாச்சியப்பன் 

  காய்கனிகள்  பற்றிய  பல  பாடல்களில்  

கவிஞர் மா.கண்ணப்பன் அவர்கள்  

கநல்லிக்கனி  பற்றிய பாடல். 

“கண்ணுக் கதிகம் பலன் தருமவன் 

சூட்லடப் மபாக்கி குளிர்தருமவன் 

உண்பவர் கநஞ்லெ வலுவாக்கி 

உடலலத் மதக்கு நிலலயாக்கி 

விலலமயா மிகவும் குலறவாகி 

விலளயும் பயமனா நிலறவாகி 

          உலவித் திரியும் என் கபயமரா 

      ஒப்பில் கநல்லிக் கனியாகும்.” 

 

  அதியன் ஒளலவக்குத் தந்தது கநல்லிக்கனி 

அதன் மகத்துவத்லத தன் வரலாறு கூறும் 

பாங்கில் எழுதுகிறார் கவிஞர். 

இயற்லகயின் பலடப்பில் உயிர்வலக 

பயிர்வலக மபான்று சூரியன், நிலவு, வானவில், 

மலை, மலல ஐம்பூதங்கள் அலனத்தும் 

குைந்லதகளுக்குப் பாடுகபாருளாயின. 

நிலலலவக்காட்டி உணவூட்டும்  

பைக்கம் ெங்ககாலம் கதாட்டு இன்று வலர 

நிலவி வருகிறது.  

 

வளரும்... 

 

  பூக்கலளப் பற்றி பல பாடல்கள் உள்ளன 

அவற்றுள் பூவின் பருவங்கலள 

குைந்லதகளுக்கு பாடலாகத் தருகிறார் “மலர் 

மணம்” என்ற நூலில் கவிஞர் வி.நமடென் 

அவர்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

“பூமவ முதலில் அரும்பாமம; 

அரும்மப  வளரின்  முலகயாமம; 

முலகமய  பருத்தால்  மபாதாமம; 

மபாமத  ககாழுக்கில்  மலராமம; 

மலமர விரியின் அலராமம; 

இத்துலண பருவம்  இலயந்தாமல 

வாெலன வீசும் பூவாமம!” 

 

  இந்தப்  பாடல்  மனிதர்கலளப் மபால 

மலருக்கும் பருவங்கள் உண்கடன  

குைந்லதகள்  அறிய  உதவும். 

   

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   
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ஆதாளிலய ஒன் றறிமய லன அறத் 

தீதாளிலய ஆண் டதுகெப் புமமதா 

கூதாள கிராத குலிக் கிலறவா 

மவதாள கணம் புகழ் மவலவமன 
 

  Boaster and ignorant am I, and a person of 

bad ways, yet You rule over me (with grace) 

and how do I explain that;Nightshade flowers 

adorned hunter clan's (Valli)Lord ; genie clan 

praise Thee, the Lancer.         (39) 

 

மாமவழ் ெனனங் ககடமா லயவிடா 

மூமவடலண கயன்று முடிந்திடுமமா 

மகாமவ குறமின் ககாடித்மதாள் புணருந் 

மதமவ ெிவெங்கர மதெிகமன 

 

Tremendous seven births to be relieved off, 

and illusion boundthree vices; (are ones) 

when do these end, Lord,Huntress (Valli) who 

is thunderlike and who is shoulder to shoulder 

to You, God;Guru of Lord Siva.     (40) 

 

 

 

 

வளரும்... 

 

விதிகாணும் 

உடம்லப விடா விலனமயன் 

கதிகாண மலர்க் கைல் என்று அருள்வாய்? 

மதி வாள்நுதல் வள்ளிலய அல்லது பின் 

துதியா விரதா, சுர பூபதிமய 
 

  Destiny bound body, unable to discard, due 

to fruits of old deeds, am I .(In such state) 

For enlightenment, the flowery feet (of Yours) 

when would You grace. Moonlike and sword 

like forehead possessing Valli (Your consort) is 

none but Her that I lately praise,  O' (One who  

does as a) penance to bless, celestial and 

worldly Lord.              

                 (36) 
 

நாதா குமரா நம என் றனார் 

ஓதாய் என ஓதியகதப் கபாருள்தான் 

மவதா முதல் விண்ணவர் சூடும் மலர்ப் 

பாதா குறமின் பாதமெ கரமன! 
 

  "Lord" and "Kumara nama"(Ever youthful) 

are how Aran(Haran,Siva) recommended all to 

chant and extolled,(no wonder) which One 

(everyone is unaware and seeks).From Brah-

ma to all celestials adorn their hair with flow-

ery feet of Yours and, Huntress and thunder 

like ( Valli's)feet too, Special one.       (37) 

 

கிரிவாய் விடுவிக் ரமமவல் இலறமயான் 

பரிவா ரம்எனும் பதமம வலலமய 

புரிவாய் மனமன கபாலறயாம் அறிவால் 

அரிவாய் அடிமயாடும் அகந்லதலயமய 

 

  On the Hill (Krauncha) You threw the giant 

lance, our Lord. Devotee is what position su-

preme, you should seek O' mind; Patient ap-

proach is what you use to slice off the roots of 

ego.                    (38) 

உலகதத்மிழ் | 29.08.2020   

 

கந்தைனுபூதி ! 

மருத்துவர் நல்ெி இைா.பகாபிநாத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்
தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருதத்ுவமசன 

ஆங்கில ம ொழியொக்கம் 
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பயண வாழ்க்மக! 

சுற்றுொச் சுடர் சுபைந்திைன் 
 

 

ககாண்டிருக்கிமறாம். ஆதலால் பயணங்களில் 

பல விதமான அனுபவங்கள் பலவிதமான 

பயண வைிகளில் நமக்குப் கபரிதாக தகவல்கள் 

கிலடப்பது இல்லல. இந்தப் பயண 

அனுபவங்கள் மூலம் Yacht எனப்படும் ஒரு 

ெிறிய படகில் கடலில் பயணம் கெய்து தங்களது 

விடுமுலற நாட்கலள உலகத்தின் 

கபரும்பாலான மக்கள் எவ்வளவு மகிழ்ச்ெியாக 

கைிக்கிறார்கள் என்பலத உங்களுக்குத் 

கதரியப்படுத்த மவண்டும் என  நிலனக்கிமறன். 

  மமலும் கடல் பயணம் என்பது எவ்வளவு 

இனிலமயானது. எவ்வளவு மகிழ்ச்ெியான 

வித்தியாெமான பயணம் அதில் என்கனன்ன 

நிகழ்வுகள், அனுபவங்கள் என்பது என்னால் 

முடிந்த அளவுக்கு இந்த கட்டுலரயில் 

எழுதியிருக்கின்மறன். இலவ அலனத்லதயும் 

கடந்து நீங்கள் கெல்லும்மபாது உங்களுக்கு 

மிகுந்த மகிழ்ச்ெிலய ககாடுக்கக் கூடிய 

பயணங்கள் ஏராளமாக இந்த உலகத்தில் 

இருக்கின்றன. 

 

வளரும்... 

  பல நாடுகளில் கொகுசுக் கப்பல்களிலும், 

கபரிய படகுகளில் பயணம் கெய்திருந்த எனக்கு 

இந்த ெிறிய படகில் பயணித்து ஒரு வார காலம் 

வாை நிலனத்தலத எண்ணி பார்க்கும் மபாது 

ஒரு புது அனுபவமாகவும் சுவாரெியமாகவும் 

இருக்கும் என்று மதான்றியது. அன்று மாலல 

எங்கள் பயணக் குழுவின் கலடெி உறுப்பினரும் 

என் நண்பரும் ஆகிய திருப்பூலரச் மெர்ந்த 

திரு.பிமரம் ஆனந்த் அவர்கள் இந்தியாவி 

லிருந்து ஏதன்சு வந்து எங்களுடன் 

இலணந்தார். 

  இந்தக் குழுவின் ஏழு உறுப்பினர்களும் 

ஒன்றாக புது அனுபவத்லத மநாக்கிப் 

பயணிப்பதாக இருந்மதாம்.  

 இந்தப் பயண அனுபவங்கலள உங்கமளாடு 

பகிர்ந்து ககாள்வதற்கு முக்கிய காரணமாக நான் 

நிலனப்பது... இதன் மூலம் இத்தலகய 

பயணங்கள் மமற்ககாள்ள, பயணங்கள் மமல் 

ஆர்வம் உள்ளவர்கள் மற்றும் இலளஞர் 

களும்  முன் வரமவண்டும் என்கின்ற ஒரு 

எண்ணத்தில் உங்களிடம் இலத 

கதரிவிக்கிமறன். 

  ஏகனன்றால் ொதாரணமாக அலனவரும் 

பயணங்கள் அதுவும் கவளிநாட்டுப் பயணங்கள் 

என்றால் அங்மக இருக்கின்ற கபரிய 

கட்டிடங்கலளயும் அல்லது அந்த அைகிய 

நகரங்கள் அல்லது இயற்லக காட்ெிகலளயும் 

காண்பலத மட்டுமம நாம் கபாதுவாக 

கவளிநாட்டுப் பயணங்கள் என்று நிலனத்துக்  

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   



 

 

அரைோசண (நிசல) எண்.70, மதோழிலோளர ்மை்றும் தவசலவோய்ப்பு(M-2)த ்துசை, 26.08.2011 
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பவதியியற் லசாற்கள் - சீர் தை ஒலி லபயர்ப்பு ! 

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   

வ.எண் பவதியியற் தசாற்கள் சரீ் தை ஒெி தபயர்ப்பு 

551 Tellurium hexafluoride கதலூரியம் எக்ஃசா-புபளாடரடு 

552 TEPP (Tetraethyl pyrophosphate) டி இ ேிேி (கதட்ரா-எத்தில்-டேபரா-ோசுபேட்டு) 

553 Terbufos கதருபுஃபோசு 

554 Tert – Butyl alcohol கதருட்டு- பூட்டைல்-ஆல்ககால் 

555 Tert-Butyl peroxy carbonate கதருட்டு- பூட்டைல்-கேராக்சி கார்போபனட்டு 

556 Tert-Butyl peroxy isopropyl கதருட்டு- பூட்டைல்-கேராக்சி ஐபசா-புபராப்ேில் 

557 Tert-Butyl peroxyacetate (Con> =705) கதருட்டு- பூட்டைல்-கேராக்சி-அசிட்பைட்டு  
(அைர்த்தி >=70.5%) 

558 Tert-Butyl peroxypivalate (Con> =77%) கதருட்டு- பூட்டைல்-கேராக்சி-டேவாபலட்டு 
(அைர்த்தி > 77%) 

559 Tert  Butyperoxyiso-butyrate கதருட்டு- பூட்டைல்-கேராக்சி-ஐபசா-பூட்டைபரட்டு 
(Tert-butyl peroxy isobutyrate) 

560 Tetra hydrofuran கதட்ரா ஐதபரா-ஃபுரான் 

561 Tetramethyl lead கதட்ரா-கமத்தில் ஈயம் 

562 Tetranitromethane கதட்ரா-டநட்பரா-கமத்பதன் 

563 Tetra-chlorodibenzo-p dioxin,1, 2, 3, 7, 8, 
(TCDD) 

கதட்ரா-குபளாபரா-டை-கேன்பசா-ேி டை-ஆக்சின், 
1,2,3,4,8, (டிசிடிடி) 

564 Tetraethyl lead கதட்ரா-எத்தில் ஈயம் 

565 Tetrafluori thyne கதட்ரா-புளூரி-டதன் 

566 Tetramethylene disulphotetramine கதட்ரா-கமத்திலீன்  டை-சல்போ-கதட்ரா-அமீன் 

567 Thallic oxide தாலிக் காடி 

568 Thallium carbonate தாலியம் கார்போபனட்டு 

569 Thallium sulphate தாலியம் சல்பேட்டு 

570 Thallous chloride தாலசு குபளாடரடு 
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  பாணர் கூற்றாகவும் விறலி கூற்றாகவும் 

வரும் பாடல்கலளக் ககாண்டு அவற்லறப் 

பாடிமயாமர பாணரும் விறலியரும் ஆவார் 

என்று முடிவு கெய்தல் தவறாகும்.  

  இக்கவிஞர்கமள தங்கலள  கவவ்மவறு அகப் 

புறக்கவிலதகளில் கவவ்மவறு பாத்திரங்களாகப் 

பாவித்துப் பாடியிருத்தல் கண்கூடு. ஒளலவயார் 

பாடல்களில்  

• கவிஞர் பலகப்பலடயிடம்  

• விறலி பலக மன்னனிடம்  

• கவிஞர் குறுநில மன்னனிடம்  

• தூதுவர் பலகமன்னனிடம்  

• கவிஞர் தன் கநஞ்ெிடம்  

• ஒருவிறலி இன்கனாரு விறலியிடம்  

• கவிஞர் கவிஞர்களிடம்  

• கவிஞர் நிலத்திடம்  

• கவிஞர் நடுகல்லிடம்  

• மபாரில் இறந்த கபரு வீரனின் தாய் 

மற்றவரிடம் மபசுவதாக அலமந்துள்ளலவ 

பல.  

  மதுலரக் கள்ளிற் கலடயத்தன் 

கவண்ணாகனார் வள்ளலின் ெிறப்லபப் 

பாடும்மபாது பரிெில் கபற்று வரும்பாணன் 

மவகறாரு பாணலனயும் பாடினிலயயும் 

பார்த்துப் மபசுவதாகச் சூைலல அலமத்துக் 

ககாள்கிறார். 

 

கள்ளின் வாழ்த்தி, கள்ளின் வாழ்த்தி   

காட்கடாடு மிலடந்த ெீயா முன்றில்   

நாட்கெருக்கு அனந்தர்த்துஞ்சுமவாமன    

அவன் எம் இலறவன் யாம் அவன் பாணர் 

கநருலந வந்த விருந்திற்கு மற்றுத்தன்  

இரும்புலடப்பைவாள் லவத்தனன்; இன்று இக்  

கருங்மகாட்டுச்ெீறியாழ் பலணயம்; இது ககாண்டு    

ஈவதிலாளன் என்னாது, நீயும்  

வள்ளி மருங்குல் வயங்கிலை அணிய  

கள்ளுலடக் கலத்மதம் யாம் மகிழ்தூங்க  

கென்று வாய் ெிவந்துமமல்வருக 

ெிறுகண் யாலன மவந்து விழுமுறமவ. 

 

(புறநூனூறு 316) 

  பலக மவந்தன் மபாரில் வீழ்ந்து 

இறந்தானாகத் தூெி துலடக்காத முற்றத்தின் 

கண் விடியற்காலத்மத உண்ட கள் மயக்கத்தால் 

உறங்கும் அவமன எம்முலடய தலலவன்; யாம் 

அவன் பாணர் ஆமவாம். மநற்றுத் தன்பால் 

வந்த விருந்தினலர ஓம்புதற்காகத் தன் பலைய 

வாலள ஈடு லவத்தான்.  

 

வளரும்... 

புதுப்பார்மவயில் புறநானூறு ! 

அறிஞர் மருதநாயகம் 

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   
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  "Reduce your expectations, then what 

comes brings fulfilment to the mind." is Hindu 

philosophy. 

 

 

 However beautiful a wife one may have, 

why does one gaze at another? 

  Why? 

  The possessor of a lakh of rupees, if he is 

certain of a thousand more, still runs after it. 

Why? 

  That is desire's course. 

  One's journey is not in one's hands, but in 

the hands of desire. 

  If one gets a thrashing while galloping on a 

thoughtless path, then one halts to think; at 

that moment one remembers God. 

  Hinduism teaches the realization of God 

through knowledge and not at the cost of ex-

perience 

  Jealousy, anger, are all desire's children. 

  To find out the root cause of all life's sor-

rows, then to identify them to save one from 

such disaster, to prepare one's journey along  

the right path -- all these are the work that 

the Hindu religion has taken up. 

  The Hindu religion does not provide for a 

monastic life, a life for monks. 

  It is the guide for people who wish to live 

and who have to live. 

  In the same way as Tiruvallur has stressed 

the laws governing life; the  

  Hindu religion has furnished certain codes 

and norms for life. 

  The only religion which has never im-

posed itself on anyone, the world over, 

is Hinduism. 

  To show compassion to the good is charac-

teristic of the righteous; to be merciful at all 

times gives contentment to the good. 

  "Since you clear all doubts of celestial           

beings in their path of Dharma. 

  (Righteousness), you have been crowned 

as their King. Indra do not ask me therefore 

to abandon this tree. This tree has always 

held me in good stead, how could I leave it 

when it is in such a miserable state?" 

  Hearing this meaningful and beautiful 

speech of the parrot, Indra was overjoyed 

and being more than satisfied with its sense 

of gratitude and quality of mercy, wished to 

grant it any boon that it desired. "Ask for a 

boon" he said. 

To Continue... 

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   

 
Everlasting Tradition! 

கமெத்திெகம் திருமதி சமீத சிதம்பைம் 6 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   

 

1. உலகத் தமிழில் அருள் இயற்றிய இரங்கற்பா 

உள்ளத்தத உருக்குகிறது மீளாத்துயரில் உலகத் 

தமிழர்களளாடுயானும் பங்ளகற்கிளறன்  

பேரொசிரியர்  வொ மு பே ஆண்டவர்  

ேச்சேயப்ேன் கல்லூரி,  மேன்சை 

 

2. ஆயிரம் ளகயில்கள்,  கல் 

திருப்பணி, 25அடி ஆஞ்சளேயர் எே 

அந்நிய மண்ணில்  உருவாகி வரும் 

நிதலதயப் பபருமிதத்துடன் 

படித்ளதன். நிதறவில் பபற்ளறார் 

பணிதயப் பிள்தளகள் 

பதாடருவார்களா? என்பது சற்றுக் 

கவதலயாக உள்ளது. 

ஜூதல 15இதழில் அம்மா 

அவர்களின் பிறந்த நாள் பசய்தி படித்து 

மகிழ்ந்ளதாம். ஆகஸ்ட் 15அன்று அம்மா 

அவர்களின் மதறவுச் பசய்தி அதிர்ச்சி தந்தது; 

கலங்க தவத்தது. அம்மா அவர்களின் 

மாண்பிதேப் ளபாற்றும் சிறந்த கவிதத, இறுதி 

இரண்டடிகள் அவர் என்றும் வாழ்வார் என்பதற்கு 

ஆதாரம். 

முசைவர் பேவி நொச்சியப்ேன். 

 

3. அவ்வப்ளபாது பகுதியில் இடம்பபற்றது ஈடு 

இதையில்லா வரிகள் ஐயா! 

திரு தி விேயலட்சுமி, ம ொழிமேயர்ப்புத்துசை. 

 

4. கவிதத உருக்குகிறது. கவிப்ளபரரசு தவரமுத்து 

அவர்களின் பார்தவக்கும் அனுப்பிவிட்ளடன். 

திரு.ேொஸ்கர், மேன்சை.  

 

5. மிக அருதமயாே கவிதததய அன்தேக்கு 

வடித்துள்ளீர்கள் அய்யா 

திரு.சுப்பு, Updater Services, Chennai.  

 

6. அடடா அருதம அருதம. அன்தேயின் புகழ் 

ஒளி. 

முசைவர்  ணவழகன், உலகத்ேமிழொரொய்ச்சி 

நிறுவைம், மேன்சை.  

 

7. Arul sir, your poem onAmma is  very .  emotional . If amma 

read this poem she will feel a lot .   

திரு தி.விேயலட்சுமி. 

 

 

8. 19.08.2020-ல் பூத்த பூவிதழாம் உலகத் 

தமிழ் படித்ளதன்...பரவசமாளேன்.  

 

"மருத்துவ மாமணி தாரா நடராசன் 

"குறித்த முதேவர் ந. அருள் 

அவர்களின் "தாய்தம எனும் 

அருமருந்ளத "கவிதத தாயன்தபயும், தாயின் 

தியாகத்ததயும் ளபாற்றும் விதமாய் இருந்தது.  

 

"பசாத்துளளார்க்ளக தககூடும் மருத்துவத்தத 

ஏதழயர்க்கும்  

 

தவத்தபதாரு பபருநிதியாய் வழங்குகின்ற 

கருதையன்ோய்"... 

 

என்ற இறுதிவரிகளில் மருத்துவ ளமதத திருமதி தாரா 

நடராசன் என்றும் புகழுடன் நிதலத்திருப்பார்.  

 

இந்த இதழில் குறிப்பிடத்தக்களதார் இன்ளோர் 

அம்சத்ததச் பசால்லளவண்டுபமனில் முதேவர் நா. 

சுளலாசோ அவர்களின் யாதே பற்றிய கட்டுதரதயச் 

பசால்லலாம்.  

 

"தாழ்பபருந்தடக்தக "எனும் இவரின் கட்டுதர 

படிக்கப் படிக்க பரவசமாய் இருக்கிறது. யாதேதயப் 

பார்க்கும் பிரமிப்பு இவரின் வரிகதளப் 

படிக்தகயிலும் நமக்கு ஏற்படும் என்பது திண்ைம்.  

 

வாழ்த்துகள் சுளலாசோ அம்மா.  

 

கவிஞர் பேரொ,மநல்சல . 

9. மேதின் உருக்கம் 

அன்பின் சுருக்கம் 

திரு.ேொல ேொண்டில்யன் 

 

10. கவிதத பநகிழ்த்துகிறது. ளவததேயின் கீற்று 

ம ய்ஞொனி பிரேொகர் ேொபு 

 

11. அதேத்தும் அருதமயாே தரவுகள் 

 அன்தேயின் நிதேவில் வாடும் சளகாதரர் 

அருளுக்கு எேது ஆறுதல்கள் 

திரு தி ேேொஷினி, மெர் னி. 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   

 

12. Dr Arul's on Mother Tara Natarajan 

A Verse of Thanks 

 

O Celestial Rose joining star lanterns above the ocean floor! 

 

Conceding to Infants' cries  

didn't you advise childcare wise! 

When  in dark of kohl on eyes  

were dismayed gravid maids 

didn't  you enlighten them bright 

to suckle love in lofty light! 

Light filled with love is your plus 

you ne'er withheld to any of us 

With power steadfast unshaken 

no might you have failed to win 

 

By action exact, vision burst aflame, for kids' crying thirst 

Didn't you steer pediatry's stress 

on mother's milk of kindness! 

For tiny tots and lisping kids  

to know none of deficiency 

didn't you tutor all attention due 

for newborns with clemency. 

Ever you served, towered above! giving not but terms of love 

 

Even havenots have care by thee   in divine  forumO, Mother 

Mercy! 

This is the trans of yours, three verses. Three is sacrosanct. 

Three hymns. 

Professor SA Sankaranarayanan, Kumbakonam.  

 

13. Yes. I read.  பநஞ்தச உருக்கும் வதகயில் 

அம்மாதவ உருவகப்படுத்திவிட்டாய். 

உவதகயுடன் உன்தே வாழ்த்திக்பகாண்டிருப்பார். 

அவ்வாழ்த்து உன்தே 

 வாழ்வாங்கு வாழ தவக்கும். 

திரு தி வொசுகி கண்ணப்ேன் 

 

14. கவிமலரால்அருச்சதே 

அம்மாவின்அன்பிற்கு ஈடுஇதை இல்தல 

முசைவர் திலகவதி, ேமிழ்ப் ேல்கசலக்கழகம். 

 

15. நல்ல உண்தமளயாடு தாயின் தனிச்சிறப்தப 

எடுத்துதரக்கும்  கவிதத. 

 ருத்துவர் எழிலன் 

 

 

 

16, அருதம.  

யாப்பில் அதமந்த காப்பிய அன்பு. 

கவிஞர் புதுயுகன், இலண்டன். 

 
17. மிக்க நன்றி ஐயா. உங்கள் 

பபற்ற தாதய இழந்த மகனின் 

தகயறுநிதலதயப் 

புரிந்துபகாண்ளடன். காலங்கள் 

மருந்தாகும். முழு இததழயும் 

படிக்க உலகத்தமிழ் 

வதலதளத்தில் ளதடிளேன் 

கிதடக்கவில்தல. இததழப் 

பகிர்ந்தால் நல்லது. நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் யா 

இததழப் பபற்ளறன்.மிக்க நன்றி ஐயா 

முசைவர் சுபலொச்ேைொ, உலகத்ேமிழொரொய்ச்சி 

நிறுவைம், மேன்சை. 
 

18. அஞ்சல் கவிதத படிக்க கண்ணீர் கசியுது. 

திரு.மெயகு ொர், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நொளிேழ். 

 

19. Apt tribute to Amma along with her 
picture. 
Despite your personal loss you were 
so focused ion timely release of 
ULAGATAMIL. Very proud of your 
dedication and passion. 
முசைவர் பேொ மல பேொ சுந்ேரம், 

அம ரிக்கொ. 

 
20. என்ேபவல்லாம் எண்ணி எப்படிபயல்லாம் 

ளதற்றிக் பகாண்டாலும் 

எத்ததேளயா ஆண்டுகள் உருண்ளடாடிய பின்ேரும் 

ஏன், நாம் அவர்களுதடய வாழ்நாளினும் நீண்ட 

காலம் வாழ ளநரிடின் அப்ளபாதும் கூட 

பநஞ்சில் நிதேவு மின்னும் ளபாபதல்லாம் 

கண்ணின் ஓரம் கசியும் 

தாயல்லவா... 

திரு.மேொன் சின்ைேம்பி முருபகேன், திண்டுக்கல். 

 
21. அம்மாதவப் பற்றிய 

பாடல் அதிமதுரம் 

புலவர் இளஞ்மேழியன். 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   

 

21. உைர்வுகதளக் பகாட்டியுள்ளீர்கள் - தாய் 

படித்தால் ளபருவதக அதடயக் கூடிய கவிதத   

சூட்டும்   பதய்வம் இன்றி  காற்றில் அதலகிறது  

இச்சிறு கவிதத மலர் 

பேம ொழி, அம ரிக்கொ 

 

22. உலகத்தமிழ் மின்னிதழ் பகுதியில் 

இடம்பபற்றுவரும் தமிழியல் சார் ஆய்வுக் 

கட்டுதரகள் உலகில் பரவி வாழும் தமிழர்களுக்கும் 

பிறபமாழிவாைர்களுக்கும் இதடளய அறிவார்ந்த 

தமிழ் மரதப நிதேவு கூரும் வதகயில் 

அதமந்துள்ளே. மருத்துவ மாமணி தாரா நடராசன் 

பற்றிய இரங்கல் பா அம்தமயாரின் முழு 

ஆளுதமதய பவளிப்படுத்துகிறது.  அம்மாவின் 

 புகழஞ்சலியாக தாங்கள் எழுதியுள்ள இப்பாதவப் 

படித்துத் தங்கதளப் பபரிதும்  பாராட்டுகிளறன்.  

உதரளவந்தர் ஐயாவின் திருவருட்பா உதரயில்,  

அருட்பிரகாச வள்ளலாரின் இதறவன் காட்சியும், 

இதர அருளாளர்கதளக் காட்டிலும் 

புதுதமயாேபதாரு வழிதயப் பின்பற்றிோர் என்ற 

முடிதவயும் இச்சுருக்கத்தின் வழி அறிய முடிகிறது. 

உதரளவந்ததரத் பதாடர்ந்து தமிழின் மாட்சிதய 

பநருக்கடி மிகுந்த இக்காலத்தில் தமிழ்ப் 

பல்கதலக்கழக ளமோள்  துதைளவந்தர் ஔதவ 

அவர்களும், தாங்களுமாக ததலமுதறத் 

பதாடர்ச்சியாக ஆற்றி வரும் அரும்பணிகதள 

பாராட்டி மகிழ்கிளறன். 

Dr.அங்சகயற்கண்ணி 

 

23. அருதமயாே பதிவு. அபமரிக்கா ஆலயங்கள் 

குறித்த சிறு புள்ளிதய விததயாக தங்கள் எழுத்தில் 

வடித்துள்ளீர்கள் .இவ்விதததய விருட்சமாக்க 

ளவண்டும்.பதிவு என்பது எக்காலத்திற்கும் 

அவசியமாே ஒன்று. ஏளோ? தமிழன் இன்று 

பின்தங்கிய நிதலயிளலளய உள்ளான்.பண்பாடு 

குறித்த பதிவுப் பணிகளில் தங்கள் தந்ததயாரின் பணி 

அளப்பரியது.தங்கள் எழுத்தில் இன்தறய 

ததலமுதறயிேரின் மேப்ளபாக்கிதே 

உைரமுடிகின்றது.தாங்கள் அபமரிக்காவில் உள்ள 

ஆலயங்கதள ஆன்மீக ளநாக்கில் மட்டுமன்றி 

பதான்மம், புராணீயம், பரவலியல் (Diffusion ) 

வரலாறு,நிலவியல் மற்றும் வழிபாடு சார்ந்த 

தரவுகதளக் பகாண்டு நூல் உருவாக்கிோல் மிக்க 

பயன்பாடு உதடயதாய் இருக்கும் எே 

எண்ணுகிளறன்.   

முசைவர்  கொலட்சுமி ஆறுமுகம், குற்ைொலம்  

 

 

 

24. தங்கள் இதழ் மூலம் அபமரிக்கத் தமிழியலில் 

அரிய பல பசய்திகதள அறிய வாய்ப்பு கிதடக்கிறது. 

உதாரைமாக இன்தறய உலகத் தமிழ் இதழில் 

அபமரிக்க ஆலயங்கள் வரலாறு பற்றி 

விவரித்துள்ளீர்கள்.  

நியூயார்க்கில் எங்கள் வீட்டு அருகில் உள்ள 

அருள்மிகு மகாவல்லப கைபதி திருக்ளகாயில் 

மூலவர் அருள்மிகு மகாவல்லப கைபதி விகரகம் நம் 

திருவண்ைாமதல மதலயில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட 

கல்லில் வடிக்கப்பட்டது என்பது அரிய பசய்தி. அந்தச் 

பசய்திதயத் தங்கள் மின் இதழ் மூலம் அறிவதில் 

மிக்க மகிழ்ச்சி. தகவலுக்கு மிக்க நன்றி 

அதுளபாலளவ, இளத ளகாயிலில் வீற்றிருக்கும் 

அருள்மிகு பவங்களடஸ்வரர் விக்ரகமும் பிட்ஸ்பர்க் 

ளகாயிலில் மூலவர் அருள்மிகு பவங்களடஸ்வரர் 

விக்ரகமும் ஒளர இடத்தில் வடிக்கப்பட்டு ஒளர 

ளநரத்தில் அபமரிக்காவுக்கு அனுப்பப்பட்டு, ஒன்று 

நியூயார்க் ளகாயிலிலும் இன்போன்று பிட்ஸ்பர்க் 

ளகாயிலிலும் பிரதிஷ்தட பசய்யப்பட்டது என்ற 

தகவதலயும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் நியூயார்க் 

ளகாயில் அர்ச்சகர் குறிப்பிட்டார். 

இன்தறய இதழில் அருைாச்சல பிரளதசம் திராங்க் 

பள்ளத்தாக்கு இயற்தகக் காட்சிப் படம் நன்று. 

எனினும், இதழில், முகப்பு அட்தடகளில், தமிழகம் 

சார்ந்த இயற்தகக் காட்சிகள், ளகாயில்கள், சிறப்பு 

இடங்கதள, தமிழகக் கிராமிய சந்தத, திருவிழாக்கள் , 

பகாண்டாட்டங்கள் ளபான்ற படங்கதள 

பவளியிடுவது சிறப்பாக இருக்கும் என்று 

கருதுகிளறன்.  

திரு.ேண்முகம் மேரியேொமி,  நியூயொர்க், அப ரிக்கொ  
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அங்கிங்லகனாதபடி இங்கிொந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இெண்டன் 

  மமகம் திறக்கிறது; 
  ஒரு மதெப்புரட்ெிக்கான உக்கிரத்லத 
  முதுகுக்குப் பின்னால் ஒளித்து லவத்திருக்கும்  
  குருத்துச் சூரியன்,  
  எட்டிப் பார்க்கிறது! 
 

  ஒரு கவிஞனின் பலடப்புக்களம் என்பது 

அவன் வாழும் காலக்கட்டத்தின் ெமூக நிலல 

தான்.  ெமூகம் ஆமராக்கியமானது என்றால் 

அதன்  நன்லமகலள பாடுவான். நச்சு பீடித்த 

ெமூகம் என்றால் தீலமகலள இடித்து அறம் 

கூறுவான். ெமூகப் மபாக்கிற்கு  முன்னால் 

ஓடி நிற்கிற  திறன் வாய்த்திருந்தும் 

இலதச் கெய்யாமல் ெமரெச் ெகதியில் ெிக்குண்டு 

விட்டால் கவித்தலெ ஊலளச்ெலத ஆகிவிடும். 

  “இலத இவர்கள் கதளிவாகமவ 
உணர்ந்திருந்தார்கள்”  என்று கொன்ன 

ஊர்ச்சுற்றல் கஜனிவாவின் காட்ெிலயத் 

கதாடர்கிறது.  

“வனாந்தர வீண்களிமல யான் வீழ்ந்து கிடக்க 
மநரினும் 
மகள், இருள் கவறுலம சூை, ஓ, இருள் கவறுலம 
சூை, 
பாலலவனமும் மாறிவிடும் சுவர்க்கமாக, 
நீ  இருந்தாமல,  அங்கிருந்தாமல”  
 

  [இராபர்ட் பர்ன்ஸ், ‘O, Wert Thou in the Cauld 

Blast’] 

 

  கஷல்லி இப்படிப் பாடியதும் மமரி கஷல்லிலய 

மநாட்டமிட்டு லபரன் கொன்னான்.  

 

    "நல்ல வரிகள்  தான். ஆனால் இது 
ஸ்காட்லாந்து கவி இராபர்ட் பர்ன்ஸ் 
எழுதியதாயிற்மற” 

 

 

 

 

 

 

 

  “இல்லல என்றா கொன்மனன் நண்பமர? 
மரணப்படுக்லகயில் தன்லன நன்கு 
கவனித்துக் ககாண்ட கஜஸ்ஸி என்ற 
கபண்மணிக்கு அவர் எழுதிய கவிலத. 
கவிஞரின் கலடெிக் கவிலத.  மரண 
வாக்குமூலக் கவிலத. அலதப்மபால என்லன 
மமரி கவனித்துக் ககாள்வாமள என்று 
பாடிமனன்”. 

  “மவறு மவலல கிலடயாதா எனக்கு?. நீங்கள் 
கவி பாடுவீர்களாம். நான் கதாண்டு புரிய 
மவண்டுமாக்கும்”. மமரி ெீறினாள்.  

  “ஹா, ஹா மவறு என்ன கெய்வாய்? கவிலத 
பாடி கஷல்லிலய வீழ்த்துவாயா?” என்றான் 
லபரன்.  

  “யாருக்குத் கதரியும்?  ஒரு பலடப்லப 
கெய்து அந்தக் களத்தில் உங்கலள எல்லாம் 
கவல்மவன்”.  

“பார்க்கலாம்!”  

 
   

உலகதத்மிழ் | 26.08.2020   

மமறபவ அறியா  ஞாயிறு, சிெிர்க்கிறது! 
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லபரனும், கஷல்லியும் ெிரித்தனர்.  ஆனால், 

இந்நிகழ்வு பிரமிப்பான ஒரு ஊக்கி ஆனது தான் 

வியப்பு. உலகப்புகழ் கபற்ற ‘பிராங்ககன்ஸ்லடன்’ 

என்ற புதினம் உருவானது.  விலளயாட்டாகச் 

கொன்னலத நிெத்தில் ொதித்துக் காட்டினார் 

மமரி கஷல்லி. 

 

  ஜார்ஜியக் காலத்தின் உச்ெம் இந்தக் கவிகள் 

என்மறாம். ஒரு வாழ்வின் வடிகட்டிய ொறு 

மரணத்தில் கண்கூடாகிறது. நாற்பலத கதாடும் 

முன்னர் பாரதியார் காலமானார். இந்தக் 

கற்பலனயியல் கவிஞர்களில் பலர் அலத விட 

இளலமயிமலமய இறந்துவிட்டவர்களான கவிஞர் 

ஜான் கீட்ஸ் 25 வயதிலும், கவிஞர் கஷல்லி 29 

வயதிலும், கவிஞர் தாமஸ் ொட்டர்டன் 17 

வயதிலும், கவிஞர் லபரன் 36 வயதிலும், கவிஞர் 

இராபர்ட் பர்ன்ஸ் 37 வயதிலும் உலலக விட்டு 

மலறந்தனர். உக்கிர அவெரத்துடன் உயிலர 

தமது கவிலதகளில் ஊற்றி விட்டவர்கள் 

இவர்கள். 

 

  பிரபு லபரன் அரெியல் ஆர்வம் ககாண்டவராக, 

வீரம் மிகுந்த புரட்ெி மனம் ககாண்டவராக, 

ெர்ச்லெ மிகுந்தவராக விளங்கினார். இராணுவப் 

பயிற்ெி இல்லாதவரான அவர் மனிதமநயத்தின் 

காரணமாக [அல்லது லபத்தியக்காரத்தனமாக] 

கிமரக்கத்தில், 1824ல் ஒரு பலடலய நடத்திச் 

கென்றார்.  
 

  அங்மக தனது கலடெிக் கவிலதயில், இந்த 

வரிகலள இயற்றினார். கவி வாக்கு கபாய்க்காது 

என்றனர் ெிலர். 

 

வணங்கத்தக்க மரணத்தின் மண் இதுமவ  
களம் புகுந்து விடு   
மூச்லெத் தந்து விடு  
மதடித் கெல் - கிலடத்தற்கரியது அது,  
ஒரு ெிப்பாயின் கல்லலற 
 உச்ெம் அதுமவ ஆகும்  உனக்கு    

[லபரன், ‘January 22nd, Missolonghi’] 

 

  வீரம் கதறிக்கிற இந்த இறவா வரிகலள எழுதி 

பின் அங்மகமய, காய்ச்ெலால் இறந்து மபானார்.  

  இதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

மநர்ந்த கஷல்லியின் மரணம் இலதவிட 

சுவாரெியமானது. ஒரு படகிலிருந்து விழுந்து 

நீரில் மூழ்கி இறந்தார் அவர். அது இயல்பாக 

நடந்ததா, தற்ககாலலயா, ககாலலயா என்ற 

மகள்விகள் எல்லாம் எழுந்தன. மரணத்லத 

மகள்வியுற்ற அவரது விமர்ெகர்கள் ‘நாத்திக 
கவிலதகள் எழுதியவர் நீரில் மூழ்கி இறந்தார். 
கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லலயா என்பலத 
இப்மபாது அறிந்திருப்பார்’ என்று கெய்தி 

கவளியிட்டனர்.  

 

  மமரி அவரருகில் இல்லல. இன்லறய கபாது 

முடக்கம் மபான்ற ஒரு நிலல.  அவலர 

அவெரமாகமவ தகனம் கெய்தனர். லபரனும் 

இருந்தார்.  இறந்த கஷல்லியின் உடுப்பில் 

கிலடத்த முக்கியச் கெல்வம் என்ன கதரியுமா? 

ஜான் கீட்ஸின் கவிலத நூல்.  

 

 

 கஷல்லியின் கவிகவளியிமல உயிர்களி 

டத்தில் அன்பு, மாமிெமற்ற உணவு, அகிம்லெ 

மபான்ற ெிந்தலனகள் இருக்கின்றன. கார்ல் 

மார்க்சு,  லிமயா தால்ஸ்தாய் மபான்றவர்கள் 

அதனால் ஈர்க்கப்பட்டனர். தால்ஸ்தாயின் 

மூலமாக அண்ணல் காந்தியடிகளும் 

கஷல்லியால் ஈர்க்கப்பட்டவரானார். திலகரும், 

கஷல்லியும், பாரதிலயக் கவர்ந்தனர். தமிழ்நாடு 

அதனால் கெைித்தது. மவர்ட்ஸ்வர்த்லதப் மபால 

இயற்லகக் கவியாக மட்டுமில்லாமல் பாரதி 

மதெியக் கவியானதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம்.  
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  எளிலமயான வீடுகளிலும் தனித்தனிமய 

ெலமயல் அலற, படுக்லக அலற, குளியல் அலற 

முதலியன இடம் கபற்றிருந்தன. கற்பலனயும்,  

அைகும் கதாைில்நுட்பமும் கபாருந்திய கட்டடக் 

கலல மனிதனின் பண்பாட்டு வளர்ச்ெிலயயும் 

புலப்படுத்தும். மனிதன், தன் வாழ்க்லக 

மநாக்கத்லதயும் அைகு உணர்மவாடும் கூடிய 

பயன்பாட்லடயும் தான் அலமக்கும் 

கட்டடங்களில் கவளிப்படுத்துகின்றான். இது 

அவனது பண்பாட்டுக் கூறுகளில் ெிறப்புலடயது. 

ெிந்துகவளி நாகரிகம் வாயிலாக கவளிப்படும் 

தமிைர் பண்பாடு இலதத்தான் நமக்கு 

புலப்படுத்துகிறது. 

 

  அரிக்கமமடு அகழ்வாராய்ச்ெி உணர்த்தும் 

பண்பாடு 

 

 

 

    

  

 

 

 

 புதுச்மெரிக்கு அருகாலமயில் உள்ள 

அரிக்கமமடு என்ற இடத்தில் நிகழ்த்திய 

அகழ்வாராய்ச்ெியும் தமிைர் பண்பாட்டு 

கூறுகலள கவளிப்படுத்துகின்றது. இங்கு 

மண்பாண்டங்கள் பல கிலடத்துள்ளன.  

விற்பலனகள் பண்டகொலலகள் முதலியலவ 

இருந்ததற்கான ொன்றுகள் காணப்படுகின்றன. 

இவற்றிலிருந்து கதால் பைங்கால தமிழ் மக்கள் 

கெம்லமயான வாழ்க்லக முலறலய மமற் 

ககாண்டிருந்தனர் என்பது புலப்படுகிறது. 

இத்தலகய வாழ்க்லக முலற அவர்களது 

கதான்லமயான பண்பாட்லட கவளிப் 

படுத்துகிறது. 

 

ஆதிச்ெநல்லூர் அகழ்வாராய்ச்ெி உணர்த்தும் 

பண்பாடு 
 

  இந்தியாவிமலமய மிகப் கபரிய அகழ்வாராய்ச் 

ெியாகக் கருதப்படுவது திருகநல்மவலிக்கு 

அருகிலுள்ள ஆதிச்ெநல்லூரில் நலடகபற்ற 

அகழ்வாராய்ச்ெியாகும். இங்கு மனித எலும்புக் 

கூடுகள், மட்பாண்டங்கள் இரும்பாலான ெில 

கருவிகள், கபான்னாலும் கவண்கலத்தால் 

கெய்யப்பட்ட அணிகலன்கள், ெிறு மவல்கள் 

ஆகியலவ அடங்கிய தாைிகள் பல 

கிலடத்துள்ளன. தமிைர்களின் பண்பாட்டுக் 

கூறுகளில் ஒன்று தாைிகள் அலமத்தல். 

இறந்மதாலரப் புலதப்பதற்கு தாைிகலள நம் 

முன்மனார் பயன்படுத்தி உள்ளனர். அத் 

தாைிகளில் இறந்மதாலர புலதக்கும் மபாது 

அவர்கள் பயன்படுத்திய கபாருட்கலளயும், 

விரும்பிய கபாருள்கலளயும்,  இறந்த உடலுடன் 

புலதத்த பலைய மரலப அகழ்வாராய்ச்ெியின் 

மூலம் அறிய முடிகிறது.  
 

வளரும்... 
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 தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும்! 

திருமதி சிவ.சத்தியவள்ளி, 
மாவட்டக் காப்பாட்சியர், அைசு அருங்காட்சியகம், 
தநல்மெ 
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சைக்கு மற்றும் பசமவ வரி ! 

ஆங்கிெம் - தமிழ் (அகைாதி) 
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 www.facebook.com\ulagathamizh www.twitter.com#ulagathamizh 

ulagathamizh.blogspot.com ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 


