
 

இதழ் - ௬௩  

உலகத்தமிழ் 
ததமதுரத் தமிதழோசை உலகமமலோம்  

பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2052 17.02.2021 

அருள் பெருகு திருத்பதொண்டர் பதொகை அறுெத்து மூன்று   
 

மருள் நீக்கும் உலைத்தமிழிதழ் அறுெத்து மூன்று  

தியாகராய நகரில், 10, இராமன் ததருவில்   

பாவேந்தர் பாரதிதாசன் ோழ்ந்த இல்லம் 
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உலகத் தாய்ம ாழித் திருநாள்! 

 ாண்புமிகு அம ச்சர் உமை  

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  இனபெறியின் ைொரணமொை தொக்ைப்ெட்ட 

ெொலசுந்தரத்திற்ைொை ெொதொடி ெழக்ைில் பெற்றி 

பெற்றதினொல் பதன்னொப்ெிரிக்ைொெில் ெொழ்ந்த 

தமிழர்ைளுக்கு அண்ணல் ைொந்தி நம்ெிக்கை 

நட்சத்திரமொனொர். 

  பதன்னொப்ெிரிக்ைத் தமிழர்ைளுக்ைொை 'இந்தியன் 

ஒெினியன்' என்ற இதகழ தமிழ் பமொழியிலும் 

நடத்திய ைொந்தியடிைள், அப்பெொபத தமிழ் ைற்ை 

பதொடங்ைிெிட்டொர். 

  அன்கறய தமிழைத்தின் பசய்திைளுடன் 

தகலசிறந்த தமிழ் ெிரமுைர்ைகை பைொண்டு 

'இந்தியன் ஒெினியனில் ைருத்துக்ைகையும் 

பெைியிட்டு ெந்திருக்ைிறொர்.    

 

 

 

 

 

 ைொந்தியின் பதன்னொப்ெிரிக்ை பெொரொட்டத் 

தில் நொடு ைடத்தப்ெட்டும், சிகறச் சொகலைைில் 

பநொயுற்றும், தில்கலயொடி ெள்ைியம்கம, நொரொய 

ணசொமி, நொைப்ென் பெொன்ற ஏரொைமொன 

தமிழர்ைள் தன்னுயிர் நீத்தனர். 

  இதனொல், தொன் தமிழர்ைகை சந்திக்கும்           

பெொது   இரத்த    ெொசத்துடன்  கூடிய   சபைொதர  

உணர்வுக்கு தொன் ஆட்ெடுெதொைவும், 

அெர்ைைின் அர்ப்ெணிப்பு, ெீரம், எைிகம 

ஆைியகெ தன்கன மிைவும் ஆக்ைிர 

மிக்ைிறபதன்றும் ைொந்தி எழுதியுள்ைொர். 

  "பதன் ஆப்ெிரிக்ை ெிடுதகல பெொரொட் 

டத்திற்கு இகறெனொல் பதர்ந் பதடுத்து 

அனுப்ெப்ெட்டெர்ைள் தொம் தமிழர்ைள்", 

என்றொர். 

  ைொந்தியடிைைின் ஒத்துகழயொகம இயக் 

ைத்திற்கு தமிழை மக்ைைிகடபய தன்னி 

ைரற்ற ஆதரவு நிகல இருந்தது. இதற்ைொை 

தமிழை மொணெர்ைள் ெடிப்கெ துறந்து 

ைைத்தில் இறங்ைினர். 

 

 அன்கறய பசன்கன மொைொணத்தில் 

இரொஜொஜியின் ெீட்டிலிருந்தபெொதுதொன் 

பரௌலட் சட்டத்கத எதிர்க்கும் பெொரொட்ட 

அறிெிப்கெ முதன் முதலொை அறிெித்து, 

அதற்ைொன மொபெரும் பெொதுக்கூட்டத் 

கதயும் பசன்கனயில் நடத்தினொர் ைொந்தி 

யடிைள். இந்தப் பெொரொட்டம் பெற்றிப் 

பெொரொட்டமொகும். 

ெைரும்... 

63 
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ஆசிரியம் ! 

உத்தரகாண்டில் உருகிய பனிக்குன்று 

  பசன்ற ஞொயிறு 07.02.2021 அன்று ைொகல உத்தரக்ைொண்டு மொநிலத்தில் சபமொலிப் ெகுதியில் 

திடீபரனப் ெனிக்குன்று ஒன்று உருைிக் ைீபழ ெிழுந்து, ரிஷிைங்ைொ மற்றும் பதௌலிைங்ைொ என்ற 
இரண்டு நதிைைிலும் பெள்ைப் பெருக்கு ஏற்ெட்டது.  இதுெகர சுமொர் 107 பெர்ைகைக் 
ைொணெில்கல.  முதலில் சுமொர் 6 பெரின் இறந்த உடல்ைள் ைண்படடுக்ைப்ெட்டன.  இந்த 
எண்ணிக்கை இன்னும் அதிைமொைலொம் என்ற அச்சம் நிலவுைிறது என உடன் ெந்த 
உத்தரக்ைண்டு மொநில முதலகமச்சர் டி.எஸ்.இரொெத் பதரிெித்தொர். 
 

  சுமொர் 600 இரொணுெ ெீரர்ைள் உடன் உதெிக்கு 
அனுப்ெி கெக்ைப்ெட்டனர்.  பதசிய பெரிடர் மீட்புச் 
பசயலொைர் ரொஜீவ் பைௌெொ, திடீர் பெள்ைத்திற்ைொன 
ைொரணம் ெனிக்குன்றின் பெடிப்ெொைவும், சரிெொைவும் தொன் 
இருக்ை பெண்டும் எனத் பதரிெித்தொர்.  பஜொஷிமத் என்ற 
இடத்தில் பதௌலிைங்ைொெின் நீரைவு ஆெத்து எல்கலகய 
மீறிச் பசல்ெது நந்தொ பதெி ெனிக் குன்றுப் ெகுதியில் 
ெொதிப்கெக் குறிக்ைின்றது என்று ைருதப்ெடுைிறது.  இமய 

மகலப் ெகுதியில் பெள்ைிப் ெனியில் பெடிப்பு ஏற்ெட்டு, 
பெைிபய உருண்டு ெந்து, ரிஷி ைங்கையில் பெள்ைமொை ஓடுைிறது.  இந்தப் ெனிக்குன்றின் 
பெடிப்பு அலக்நந்தொெில் அதிர்ச்சி பெள்ைமொை ஆர்ப்ெரிக்ை, அங்கு ைட்டப்ெட்டு இருந்த நீர் மின் 
திட்ட ெகரவுக் ைட்டடங்ைள் அடித்துச் பசல்லப்ெட்டுள்ைன.   
 
  ஏறக்குகறய 100க்கும் பமற்ெட்ட பதொழிலொைர்ைள் சிக்ைி மரணமகடந்திருக்ைலொம் என அஞ்சப் 
ெடுைிறது.  குறுைிய பநரத்தில் பெருைிய பெள்ைத்தொல், சிறிதும் எதிர்ெொர்க்ைொத அைெில் பெருஞ் 

பசதங்ைகை ஏற்ெடுத்தி, அகனெகரயும் அதிர்ச்சியகடயச் பசய்திருக்ைிறது.  2013ல் நடந்த 
பைதொர்நொத்தின் பெள்ைத்திகன நிகனவுப்ெடுத்தி, இமயமகலயின் சுற்றுச் சூழல் ெொதுைொப்ெின் 
அெசியத்கத நமக்கு அறிவுறுத்தியிருக்ைின்றன.   
 
  2013ல் நடந்த பெள்ைத்தில் பஜொஷிமத் நதியின் நீர் அைவு 1385 மீட்டர் ெகர பசன்றதொைச் 
பசொல்லப்ெடுைிறது.  அபதபெொல், இப்பெொழுதும், நீரின் அைவு 1388 ெகர பசன்றதொைக் 
ைருதப்ெடுைிறது.  நீர் ெடியத் பதொடங்ைி, மொகலயில் நதியின் ைீழ்ப் ெகுதியிலும், அடிப்ெரப்பு 
ைைிலும் மொகல 06.00 மணியைெில் 840.4 மீட்டரொை இருந்தது எனக் ைண்டறிந்தனர்.  இந்திய-

திபெத் எல்கலக் ைொெல் துகறயினர், மிைவும் முகனப்ெொை பதசிய நீர் மின் உற்ெத்தி ெொரியத்தின் 
உதெிக்கு ெந்தது உருக்ைமொனது.  தபெொெொன் அயிடல் திட்டத்கதச் சொர்ந்த சுரங்ைப்ெொகதயில் 
சிக்ைிய 12 பதொழிலொைர்ைகை, சுமொர் ஏழு மணி பநரப் பெொரொட்டத்திற்குப் ெின் மீட்டுள்ைனர்.  
திரு.நொயக் அெர்ைைின் தகலகமயில் ெந்த இந்த மீட்புக் குழுெினர் தபெொெொன் ெகுதிக்கு 
ெிகரந்து ெந்து மணிக்ைணக்ைில் பெொரொடியது, உள்ைன்புடன் ெொரொட்டத் தகுந்ததொகும்.   



  

06உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   

 

  உத்தரைண்ட மொநிலத்தில் நீர் மின் 

உற்ெத்தி நிகலயங்ைள் ெல ரிஷிைங்ைொ 

திட்டத்தின் ைீழ் அகமக்ைப்ெட்டுள்ைன.  

சூன் 2013ல் ஏற்ெட்ட பெள்ைத்தில் 

சுமொர் 5000 மக்ைள் மடிந்துள்ைனர்.  ெல 

சக்திெொய்ந்த மின்ைல இயக்ைங்ைகை 

நொடு இழந்துள்ைது. 

  சுற்றுச்சூழல், ெருெநிகல மொற்று 

ஆய்ெொைர்ைள் ெனிமகலைளுக்கும், ெனிமகலச் சரிவுைளுக்குமிகடபய உள்ை மிைப்பெரும் 

சக்தி ெொய்ந்த மின் நிறுெனங்ைள் அகமப்ெகத ெற்றி அறிெியலொய்வுக்குட்ெடுத்த பெண்டும 

என அக்ைகறயுடன் ெினெி ெருெகதயும் திட்டக் குழுெினர்ைள் ஆய்ந்து ெருைின்றனர்.  

அதுமட்டுமின்றிப் ெனி உருைி ெரும் பெள்ைத்தில் உகறந்துெிடும் மண், பசறு முதலிய 60 

மீட்டர் அைெில் குெியல்ைைொைச் பசருெதொல், சுரங்ைப்ெொகதைள் அகடெடுெதும் எைிதொைி 

ெிடுைிறது என்ெகதயும் சுட்டிக்ைொட்டினர். 

  சுமொர் 15 அடி உயரம் பைொண்ட சுரங்ை ெொயிலைைில், 13-14 அடி ெகர அந்த நீர்க்குழம்பு 

அகடப்ெதொனல், அெற்கற எடுப்ெது மீட்புப் ெணியினருக்கு மிைவும் இடரொனதொை 

இருப்ெகத உணர்ந்து பைொள்ைலொம். 

  இன்று ெகர, ைழிவுைைின் அகடப்ெொல், கரனி ைிரொமத்திற்கு அருபை உள்ை 

மகலப்ெகுதியில் தண்ணீர் பதங்ைி ஏரி உருெொைி உள்ைது என்றும், அந்த ஏரி உகடெதற்கும் 

அதனொல ெின் ெிகைவுைள் ஏற்ெட ெொய்ப்பு பநரலொம் என பெண்டிய முன்பனற்ெொடுைள் 

நடப்ெகதப் ெற்றிய பசய்திக் குறிப்புைள் ெந்துள்ைன.   

  உலைபம மூன்று முக்ைிய எதிரிைபைொடு மல்லொட பெண்டும் என்றும், அகெ, ைதிரியக்ைச் 

பசதங்ைள், சுற்றுச்சூழல் மொசினொல் ெரும் ெிகைவுைள் மற்றும் ைணினி அறிெியல் பதொடர்பு 

சொதனங்ைள் தரும் மொற்றுத் தீங்குைள் என யுெல் பநொெொ பெொன்ற எதிர்ைொலெியலொர்ைள் 

முன்பமொழிைின்றனர்.   

  1991ல் நடந்த சிறிங் படரி அகணப்ெகுதி நில நடுக்ைம், 2013ல் நடந்த பைதொரிநொத் 

பெள்ைம் மற்றும் தற்சமயம் நொம் அனுெெிக்கும் ெனிச்சரிவு பெள்ைம் என இயற்கைச் 

சீற்றங்ைகை உணர்ந்து, நொட்கடக் ைொக்கும் முயற்சிைைில் அகனத்து மக்ைளும் ெங்கு பெற 

பெண்டும். 
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நீ.கந்தசாமி எனும் புலம யாளன்... 

அருந்திறனாளர் பபைாசிரியர் வீ. அைசு 

  நீ.ை. அெர்ைகைப் புரிந்து பைொள்ை பமபல 

ெிெரித்த அெரது இைகமக்ைொலச் சூழல் 

உதவும். 1911இல் உருெொக்ைப்ெட்ட ைரந்கதத் 

தமிழ்ச் சங்ைத்தில் தொன் சிறுெனொை இருப் 

ெதொல் உறுப்ெினர் ஆை முடியெில்கல 

என்றும், ஆனொல் அச்சங்ைப் ெணிைைில் 

தம்கம ஈடுெடுத்திக்பைொண்டகதயும் ெதிவு 

பசய்துள்ைொர். ைரந்கதத் தமிழ்ச்சங்ைம் 1925 

இல் ‘தமிழ்ப்பெொழில்’ மொத இதகழக் 

பைொண்டு ெந்தது. அவ்ெிதழின் ஆசிரியர் 

குழுெில் இெர் ஒருெர். மற்ற இருெர் 

தமிழபெள் உமொமபைசுெரம் ெிள்கையும், 

பெங்ைடொசலப் ெிள்கையும் ஆெர்.  

 

 

 

 

 

 

  1925இல் பதொடங்ைிய தமிழ்ப்பெொழில் 

பதொடர்பு அெரது இறுதிக்ைொலம் ெகர 

பதொடர்ந்தது. ைரந்கதத் தமிழ்ச்சங்ைத்தின் 

பதொடக்ை ைொல ெைர்ச்சிைைில் நீ.ை. 

அெர்ைளுக்கு முதன்கமயொன இடமுண்டு. 

1920ைைில் பதொடங்ைி 1950 ெகர ைரந்கதத்  

தமிழ்ச்சங்ைத்தின் நிர்ெொைப் பெொறுப்புைைில் 

இடம் பெற்றிருந்தொர். 1938இல் சங்ைத்தின் 

பெள்ைிெிழொகெப் பெொறுப்பெற்று நடத்தி 

யுள்ைொர். 1941-1945 ஆண்டுைைில் சங்ை 

அகமச்சரொைவும் ெணிபுரிந்தொர். 

  தமிழ்ச்சூழலில், ைரந்கதத் தமிழ்ச்சங்ைத்தின் 

உருெொக்ைம் மற்றும் பசயற்ெொடுைள் உருெொக் 

ைிய மதிப்ெீடுைள் குறித்து அறிெது அெசியம். 

இதன்மூலம் நீ.ை. அெர்ைைின் புலகமத்தைச் 

பசயற்ெொடுைள் குறித்து அறிய இயலும். 

1900ஆம் ஆண்டு மதுகரத் தமிழ்ச்சங்ைம் 

உருெொக்ைப்ெட்டது.  

  1902இல் ‘பசந்தமிழ்’ இதழ் 

பெைிெரத் பதொடங்ைியது. தமிழ்ச் 

சங்ைமும் அதன் பெைியீடொன 

பசந்தமிழும் தமிழியல் ஆய்ெில் 

திருப்புமுகனைைொை அகமந்தன. 

திரொெிட பமொழிைள் ைண்டுெிடிக் 

ைப்ெட்டு அங்ைீைொரம் பெற்றகம, சிந்து 

சமபெைி அைழ்ெொய்வு குறித்த உகரயொடல், 

ெழந்தமிழ் நூல்ைள் அச்சுெழி பெைிப்ெட்டு 

தமிழ் பதொடர்ெொன புதிய மதிப்ெீடுைகை 

உருெொக்ைியகம ஆைியகெ நிைழ்ந்து பைொண் 

டிருந்த சூழலில், ‘பசந்தமிழ்’ பெைிெந்தது. 

 

ெைரும்... 

4 
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மதோன்சம மைதவல் 

Forget not tradition 

 ال تكسل

不忘傳統 

 

പാരബരയം മറക്കരുത്  

दीर्घकालीन मित्रता की विस्िमृत न करें | 
పాత స్నే హాన్నే మరవకు  

ಹಳೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಮರಿಬೇಡ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आविचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

ைொகலப் ெிடித்பதன் ைணெதி நின்ெதங் 

ைண்ணிபலொற்றி 

நூகலப் ெல ெலெொைச் சகமத்து பநொடிப்பெொழுதும் 

பெகலத் தெறு நிைழொது நல்ல ெிகனைள் பசய்துன் 

பைொகல மனபமனு நொட்டி னிறுத்தல் 

குறிபயனக்பை. ைமலொ சனத்துக் ைற்ெைபம 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

63 
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அவ்வப்ப ோது! 

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புத்துசை 
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அவுசுதிபரலியொெில் அருகம அண்ணல் ! 

 

பதொழகமச் சுரங்ைள் பசர்க்கும் 
பதொல்லிகசக் ைகலஞன் உன்றன் 
ெொழ்ெிபல மணிெிழொஎன் 
 
மனத்திபல மலர்நிகனெொம் 
ஆழ்ைடல் தொண்டி நொனும் 
அயல்மண்ணொம் நியூசிலொந்தில் 
தொழ்ெிலொத் தொயின் அன்ெொல் 
தன்மண்ணொய்த் திகைக்ைச் பசய்தொய் ! 
 
அறுெதொம் அைகெ என்ன 
அடுத்ததுபெொல் ஆனொல் என்ன 
எறும்புபெொல் நீ உகழத்பத 
ஈட்டிய பெருகம எல்லொம் 
 
பெொறுகமயொம் நிலமைள் பெொல் 
நிகலத்திடும் எந்த நொளும் 
பெறுகமயொம் ெொர்த்கத இல்கல 
“ பெண்ணிலொ ” இதபழ ெொடும் 
 
ஓய்ெிலொப் ெரணி ெொடும் 
ஒண்டமிழ் ஈழ மண்ணில் 
ெொய்நிலொக் ைெிகத ஊற்றொம் 
ெொெலன் ைம்ெனுக்பை 
 
ெொய்ந்தபதொர் ைழைம் ைண்டொய் 
ெைர்தமிழ் ெொரிதி பஜயரொஜ் நட்ெொல் 
ஆய்தமிழ் அறிஞர்க்பைல்லொம் 
அரியபதொர் ெொய்ப்ெொய் ஓங்ை ! 
 
உன்கனநொன் ெொழ்த்து தற்பை 
உயர்தமிழ்ச் பசொற்ைபைல்லொம் 
தம்கமபய உெந்தீந்திட்ட 
தகைகமகய என்ன பசொல்பென் 
 
உன்னரும் குடும்ெத் பதொடும் 
உலபைலொம் ெிரெி ெொழும் 
தன்னரும் சுற்றத்பதொடும் 
தொய்மண்ணின் நிகனெில் 
 
ெொழ்ை ! ெொழ்ை !  

 

நந்தா விளக்கு திரு.நந்தகுமார் 

13.11.2017 
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 கோலின்றித் தடம்  திக்கும் வீரோங்கனை ! 

முமனவர் பசா மல பசா சுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 

  இந்தியொெிலிருந்து அபமரிக்ைொ ெந்த முதல் 

சில நொட்ைைில் "இங்கு ெல முரண்ெொடுைள் 

உள்ைனபெ" என ெியப்ெது ெழக்ைம்!   

"Parkway" என அகழக்ைப் ெடுைின்ற பநடுஞ் 

சொகலைைில் ைொகர "park" பசய்யொமல் drive 

பசய்ெதும், "Drive Way" என்ற ெீட்கடயும் 

சொகலகயயும் இகணக்கும் ெழியில் ைொகர 

"park" பசய்ெதும் பெொன்று முரண்ெொடுைள் ெல 

ெிதம்! அபமரிக்ைொெின் மிைப் புைழ் பெற்ற 

ெிகையொட்டு (நம்ம ஊரில் ைிரிக்பைட் பெொல) 

ைொல்ெந்து - ஆனொல் அகத ெிகையொடுெபதொ 

கைைபைொடு தொன்! நம்ம ஊர் ைொல் ெந்கத 

அபமரிக்ைொெில் soccer என்ைின்றனர். 
 

  ைிரிக்பைட்டின் உலைக் பைொப்கெ இறுதிப் 

பெொட்டிக்கு ஒப்ெொன அபமரிக்ைக் 

ைொல் ெந்தின் உச்சக் ைட்டப் 

பெொட்டிக்கு பெயர் "Super Bowl". 

ெிப்ரெரி மொதம் முதல் ஞொயிறு 

என்றொல் அபமரிக்ைர்ைள் தம் நண் 

ெர்ைள் மற்றும் உறெினர்ைபைொடு 

அவ்ெிகையொட்கடப் ெொர்க்ை பதொகலக்ைொட் 

சியின் முன் கூடிெிடுெது ெழக்ைம்.  100 மில்லி 

யன் மக்ைளுக்கு பமல் ெொர்ப்ெதொல், நொட்டில் 

மூன்றில் ஒருெர் ெொர்க்கும்,  மிை அதிைமொன 

ெொர்கெயொைர்ைகைக் பைொண்ட பதொகலக் 

ைொட்சி நிைழ்ச்சி என்ற பெயகர ெல ெருடங் 

ைைொைத் தக்ை கெத்துக்பைொண்டுள்ைது Super 

Bowl. 
 

  "Super Bowl" பெறும் ெிகையொட்டல்ல, 

இது ஒரு அபமரிக்ை பதசியத் திருெிழொ என்பற 

பசொல்லலொம். இந்த ெிகையொட்டில் ஆர்ெம் 

இல்லொதெர்ைளும் சற்று பநரமொெது ெொர்ப்ெது 

ெழக்ைம். ெிகையொட்டிற்குக் பைொடுக்ைப்ெடும் 

சிறப்பு பெொன்பற பதொகலக்ைொட்சியில் ெிகை 

யொட்டு ஒைிெரப்ெொகும்பெொது  இகட இகடபய 

ெருைின்ற ெிைம்ெரங்ைளுக்கு முக்ைியத்துெம் 

பைொடுக்ைப்ெடுைிறது. 

  "Super Bowl" ஒரு நொள் கூத்து, ஆனொல் 

அன்று ைொட்டப்ெடும் ெிைம்ெரங்ைகை ெற்றி ெல 

மொதங்ைளுக்குப் பெசுைின்றனர் அபமரிக்ைர்ைள்.  

இகத உணர்ந்த அபமரிக்ை பதொழில் நிறுெனங் 

ைள், 30 பநொடி ெிைம்ெரத்திற்கு 5.5 மில்லியன் 

டொலர் (40 பைொடி ரூெொய்) பசலவு பசய்யப் 

பெொட்டி பெொடுைின்றன.  அபமசொன் மற்றும் 

கூைிள் நிறுெனங்ைள் 90 பநொடி ெிைம்ெரத்திற்கு 

122 பைொடி ரூெொய் ெகர பைொட்டியுள்ைன! 

 

 

 

 

 

 

 
 

  2 0 2 1 

S u p e r  B o w l  ெிைம்ெரங்ைைில் அதிைம் 

பெசப்ெடுெது எது பதரியுமொ? 
 

  பதொகலபெசி மணி அடிக்ைிறது..." திருமதி 

லொங். . .  நீங்ைள் தத்பதடுக்ை ஒரு பெண் 

குழந்கதகயக் ைண்டு ெிடித்து ெிட்படொம்! அெள் 

கசெீரியொெில் இருக்ைிறொள், ஒரு அரிய ெிறெிக் 

குகறபயொடு ெிறந்த அெைின் இரண்டு 

ைொல்ைகையும் பெட்டி எடுத்து ெிடபெண்டும்.  

இது மிைவும் ைடினமொன பசய்திபய. அெைின் 

ெொழ்க்கை எைிதொை இருக்ைொது...."    
 

  "எைிதொை இல்லொமல் இருக்ைலொம், ஆனொல் 

ஆச்சரியமொை இருக்கும்.  அந்தக் குழந்கதகயப் 

ெொர்க்ை என்னொல் ைொத்திருக்ை முடியொது" என்று 

அதற்கு திருமதி லொங் ெதில்  கூற,  "We be-

lieve there is hope and strength in all of us." 

என்ற பசொற்ைபைொடு முடிைிறது அந்த 

படொபயொட்டொெின் ெிைம்ெரம்! 

 

  அபமரிக்ைகெக் ைெர்ந்த அந்தப் பெண் 

குழந்கத யொர்? 

46 
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  13 மொதத்தில் கசெீரியொ அனொகத இல்லத் 

திலிருந்து அபமரிக்ைொ  ெந்த பஜசிக்ைொெிற்கு 

ஒன்றகர ெயதில், இருெத்து  நொன்கு அறுகெ 

சிைிச்கசைளுக்குப் ெிறகு, முழங் ைொலுக்கு ைீபழ 

இரண்டு ைொல்ைளும் பெட்டி எடுக்ைப்ெட்டன. 

 

 

 "ைொல்ைள் இல்கல என்ெகத நொன் 

பெட்ைத்தில் மகறத்து ெொழ்ந்தொல் என்கனப் 

ெற்றிய மற்றெர்ைைின் ெொர்கெயும் அப்ெடிபய 

இருக்கும் என்ெகத உணர, ெல ஆண்டுைள் 

ஆயிற்று. அகர டிபரௌசர் அணிந்துபைொண்டு 

என்னுகடய ெொதிக் ைொல்ைகை பெட்ைமின்றி 

ைொட்டவும், பெசவும் பதொடங்ைியதும்,  ெொர்ப்பெொ 

பரல்லொம் என்கன அரெகணத்தனர்", 

என்ைிறொர் பஜசிக்ைொ.   
 

  "என் (இல்லொத) ைொல்ைள் என்கனக் 

ைட்டிப்பெொட்டு ெிடக் கூடொது" என இைம் 

ெயதிபலபய முகனப்பெொடு இருந்த  பஜசிக் 

ைொெிற்கு நீச்சலில் இருந்த ஆர்ெத்கதப் ெொர்த்து 

அெளுகடய ெொட்டி, நீச்சல் ெகுப்ெில் பசர்த்து 

ெிட்டபெொது பஜசிக்ைொெிற்கு ெத்து ெயது. 

"இரண்டு ைொல்ைளும் உள்ை மற்ற சிறுமிைபைொடு 

பெொட்டியிட்டு நீச்சலிட எனக்கு மிைவும் 

ெிடித்திருந்தது, அதற்குப் ெிறகு திரும்ெிப் 

ெொர்க்ைபெ இல்கல" என்ைிறொர் பஜசிக்ைொ. 
 

  மொற்றுத் திறனொைிைளுக்ைொன சர்ெபதச 

ஒலிம்ெிக்ஸ் பெொட்டியில் ென்னிபரண்பட 

ெயதுச்  சிறுமியொைப் பெொட்டியிடத் பதொடங்ைி, 

  

இதுெகர   நீச்சலுக்ைொன 29 தங்ைப் ெதக்ைங் 

ைகை தட்டிச் பசன்றுள்ை ெீரொங்ைகன பஜசிக்ைொ!  

"நொன் நீரில் இருக்கும் பெொது எனக்கு ைொல்ைள் 

இல்கல என்ற உணர்பெ ெருெதில்கல" எனச் 

பசொல்லி எல்பலொகரயும் ெியப்ெில் ஆழ்த்துைிறொர்! 

  "தங்ைப் ெதக்ைங்ைகை பெற்றி பெறுெது 

ெியக்ைத்தக்ைது, ஆனொல் புற்றுபநொய்க்கு தன் 

ைொல்ைகை இழந்த சிறுமி என்கனப் ெொர்த்து, 

'நீங்ைள் தொன் என் ஹீபரொ' என்று பசொல்ெகதக் 

பைட்டது, தங்ைப் ெதக்ை அனுெெத்கத ெிடச் 

சிறந்தது" என்ைிறொர் பஜசிக்ைொ. 

 

 

 

 

 

  

  தன் பெர்ைகை மறக்ைொத பஜசிக்ைொ, 

கசெீரியொெிற்குச் பசன்று தன்  பெற்பறொர்ைள் 

மற்றும்  உறெினர்ைபைொடு உறகெப் புதுப்ெித்துக் 

பைொண்டபதொடு மட்டுமல்லொமல், உலங்பைங் 

ைிலும் உள்ை மொற்றுத் திறனொைிைைின் 

நம்ெிக்கை நட்சத்திரமொை ெிைங்குைிறொர்.   

இந்தியொெில் உள்ை அனொகத இல்லம் ஒன்று 

உட்ெட ெல அறப்ெணிைைில் ஈடுெட்டு, நீரில் 

மட்டுமன்றி, உலை மக்ைைின் உள்ைங்ைைிலும் 

ைொலின்றித் தடம் ெதித்துெிட்டொர் பஜசிக்ைொ! 
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  இற்கறக்குச் சற்றுச் சிலெல ஆண்டு 

ைட்கு முன்ெகரயில் தமிழ்ப் பெரும் 

புலெர்ைள் முன்னிருந்தொகரப் ெின்னிருந் 

தொரொைவும், ெின்னிருந்தொகர முன்னிருந்தொ 

ரொைவும், ெிற்ைொலத்தியற்றப் பெற்றதகன 

முற்ைொலத்தியன்றதொைவும், முற்ைொலத் தியன்ற 

தகனப் ெிற்ைொலத் தியற்றப்பெற்றதொைவும், 

பெொய்கய பமய்யொைவும், பமய்கயப் பெொய் 

யொைவும், ைற்ெகனகய ெரலொறொைவும், 

பெொலிகய உண்கமயொைவும் தகல தடு 

மொறக் ைருதி நிகல தடுமொறிக் குழறு 

ெகடைள் பசய்து பெொந்தனர். ஔகெயொர் 

ஒருெரொ ெலரொ? அைத்தியர் எத்துகணயர்? 

என்ென பெொன்று அெரிகட நிைழ்ந்த ெழக் 

ைீடுைள் எண்ணில.  

 

 

 ைரிைொலன் ெரகுணன் என்னும் பெயரு 

கடயொர் ெலர் அரசர் இருந்தனரொை அெர் 

ைகைபயல்லொம் ஒருெரொைபெ ைருதி 

ெந்தனர். ைைெழிெொடிய பெொய்கையொரும்,  

 உலகத்தமிழ் | 17.02.2021 

இன்னிகல ெொடிய பெொய்கையொரும், திருமொ 

லியப் பெரியொரொைிய பெொய்கையொழ்ெொரும் 

ஒருெரொைபெ பைொள்ைப் ெட்டனர். 

 

 

 இம்மட்படொ ! பமனொட்டு ஆசிரியன் மொரும் 

ெியந்து புைழ்ந்து ெிதந்து பெொற்றும் நிகல 

யிற் சிறந்திருந்த பெரொசிரியர், மபனொன் 

மணீயம் சுந்தரம் ெிள்கை அெர்ைள் தொபம 

The Age of Thirugnana Sambandar 

என்ற தம் அரிய ஆங்ைில ஆரொய்ச்சி நூலில் 

பதைிெொை ஒரு முடிவும் கூற இயலொத 

நிகலயில் பநைிழ்ந்து பசன்றுள்ைனபரனின், 

உண்கம ெரலொற்றுணர்ச்சியும் ைொல ஆரொய்ச் 

சியும் ஒரு சிறிது மின்றிப் ெழந்தமிழ்ப் ெண்டி 

தர்ைள் எங்ஙனம் ெறிதிருந்தனர் என்ெது 

நன்கு ெிைங்கும். 

 

ெைரும்... 

 

மனைமனை அடிகளோர் மோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகபவள் 13 
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பதன் துளி! 

 

 

 

   பெண்டலொம் என்ெது  பைஞ்சுெதற்குரியதொைக் ைருதப்ெட்டுக் 

பைொரலொம், பைட்டுக் பைொள்ைலொம் என்று எழுதுெகத எண்ணிப் 

ெொர்க்ைலொம். பெண்டுதல் என்ெதற்கு ெிரும்புதல் என்று பெொருள். 

எனபெ பெண்டுதல் பெண்டொகம இலொதொன் என்ற திருக்குறகை 

ஐந்தொம் ெகுப்ெிபலபய ெிருப்பு பெறுப் ெில்லொதென் என்று 

ஆசிரியர் அகனெரும் அறிவுறுத்தியொை பெண்டும் என்று 

பெரறிஞர் அண்ணொ எழுதினொர். 

வதன்து ி –1 

வதன்து ி - 2 

  உண்ணும் உணெொனது ஒருெனுகடய பநரத்கத நொன்கு ெிரிெொைப் ெிரிக்ைின்றது. 

 
1.   ைொகல உணவுக்கு முன்னுள்ை பநரம் 
2.  ைொகல உணவுக்கும் ெைல் உணவுக்கும் இகடயிலுள்ை பநரம் 
3.  ெைல் உணெிற்கும் இரொ உணெிற்கும் இகடயிலுள்ை பநரம் 
4.  இரொ உணெிற்கும் ெடுக்கைக்குச்பசல்ெதற்கும் நடுெிலுள்ை பநரம் 
 
அபத மொதிரி ஒரு மனிதனுகடய பெகலகயயும் நொன்கு ெிரிெொைப் ெிரிக்ைலொம். 
 
1.   தகசநொர்ைைின் பெகல 
2.  ெிரல்ைைின் பெகல 
3.  மூகையின் பெகல 
4.  சமூை பெகல 
 
  எனபெ ெிடிந்ததும் உடல் உகழப்புச் பசய்ய பெண்டும். 
அதன் ெின் ெிரல்ைளுக்கு பெகல பைொடுக்ை பெண்டும். 
மூன்றொெதொை மூகைக்கு  பெகல பைொடுக்ை பெண்டும்  
ைகடசியொைச் சமூைப்ெணிைைில் ஈடுெட பெண்டும் 
என்றொர் லிபயொ நிக்பலொெிச் டொல்ஸ்டொய்....     



. 
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  எல்லொப் பெற்பறொரொலும் அம்பமொழிகயப் 

ெடிக்ை முடிெதில்கல. ஆைபெ தமிழ் பமொழி 

கயத் தம் ெிள்கைைள் பதரிந்திருந்தொல் தம் 

முடனொன ைருத்துப் ெரிமொற்றத்துக்கு இலகு 

ெொை இருக்கும் என்ற நப்ெொகசபய ஆகும். 

அத்பதொடு ெிள்கைக்குத் தமிழ் பதரியொத 

பெொது தன் உள்ைக் ைருத்துக்ைகை பெைிப் 

ெடுத்த முடியொமலும் பெற்பறொர் அகதப் 

புரிந்து பைொள்ை முடியொமலும் திண்டொட 

பெண்டிய நிகலகம புலம்பெயர் நொட்டுச் 

சுழலில் அதிைம் ைொணக்கூடியதொை உள்ைது 

ெிரொன்சில் பெற்பறொருக்கு ெொழிட பமொழிப் 

ெிரச்சகன பெரும் முட்டுக்ைட்கடயொை இருப் 

ெதொல் அெர்ைள் ெிள்கைைள்தொன் முன் நிற்ை 

பெண்டும். 

 

 முக்ைியமொை அரசு அலுெலைங்ைைில் பெற 

பெண்டிய உதெிைள் பதகெைள் மருத்துெ 

மகன சம்ெந்தப்ெட்ட அலுெல்ைளுக்குப் 

ெிள்கைைள்தொன் பெற்பறொருக்கு மிைவும்  

உறுதுகணயொை உள்ைனர். அத்பதொடு 

மட்டுமல்லொமல் தங்ைள் பெற்பறொர் 

பமொழிகயத் பதரிந்திருப்ெபதொடு அெர்ைள் 

தொய்பமொழிகயப் புலம்பெயர் நொடுைைில் 

பெணி ெைர்க்ைின்ற பெரும் ெணிகயயும் 

பசய்ைின்றனர் மற்றும் இங்கு நடக்கும் 

எமது சடங்குைள் ெிழொக்ைைில் ைலந்து 

பைொண்டு நம் ெண்ெொட்டு ெிழுமியங்ைகைப் 

ெொதுைொக்ைின்ற பெரும் பெொறுப்கெயும் முன் 

பனடுத்துச் பசல்ைின்றனர்.  

    

 

 

 

 

  தமிழ் நொட்டுக்பைொ அல்லது இலங்கைக் 

பைொ பசல்லும்பெொது அங்குள்ை உறவுைள் 

மற்றும் நண்ெர்ைளுடன் பெசிப் ெழகு 
ெதற்கு பமொழி ஒரு பெருந்தகடயொை இருப் 

ெதனொல் அங்கு உள்ை உறவுைள் ெிள்கை 

ைகைக் ைிண்டல் பசய்ெபதொடு பெற்பறொ 

கரயும் குகறெட்டுக் பைொள்ைின்றனர். 

அதன் ைொரணத்தொல் தமிழ்ப்பெற்பறொர் தம் 

ெிள்கைைளுக்கு பமொழிகய ெலிந்து 

ைற்ெித்துெிட பெண்டும் எனும் பெொறுப்பு 

கடயெர்ைைொை உள்ைனர்.  

ெைரும்... 

பிரோன்சில் தமிழ் கற்பிப் தில் ஏற் டும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திரு தி ஞானா பியாட்றிஸ் சச்சிதானந்தம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோட்டு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   
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 சூளோமணிச் சுருக்கம் ! 

உமைபவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

  நம் தமிழ்பமொழிக்ைண் உள்ை இலக்ைியங் 

ைைின் ெைர்ச்சியும், முகறயும் ெற்றிச் சமண 

சமயச் சொன்பறொர் ெலர், ெல ைொலங்ைைில் ெல 

துகறயிலும் நல்ல பதொண்டு புரிந்துள்ைனர் 

என்ெது தமிழைத்துத் தமிழபரயன்றித் 

பதன்னிந்திய ெரலொறு ைொணும் ெிறரும் 

நன்ைறிந்த பசய்தியொகும். சங்ை இலக்ைிய 

ைொலத்துக்குப் ெின் உண்டொைிய தமிழ் 

நூல்ைைின் இகடபய இச்சொன்பறொர்ைள் 

பசய்தன சிறப்புற்று ெிைங்குைின்றன.  

 

 

 

 

 

 

  அற நூல்ைளுள் நொலடியொர், அறபநறிச் 

சொரம் முதலியனவும், இலக்ைண நூல்ைளுள் 

பநமிநொதம், நன்னூல், யொப்ெருங்ைலம் முதலி 

யனவும், ைொெியங்ைளுள் சிந்தொமணி, சூைொ 

மணி முதலியனவும் முன்னணியில் நிற்ைின் 

றன. புரொண ெகைக்கு பமருமந்தர புரொண 

மும், சமயெொதத் துகறக்கு நீலபைசியும் 

ெிறவும் இருக்ைின்றன. இவ்ெொறு தமிழ் 

பமொழிக்ைண் ைொணப்ெடும் எத்துகறயினும் 

இச்சமண முனிெரின் தமிழ்த் பதொண்டு 

ெிைக்ைமொன இடம்பெற்று நிற்ெகத 

யறியலொம். 

 

 

 

 

 ைொெிய ெகையுள் புைழ்பைொண்டு ெிைங் 

கும் சிந்தொமணி முதலியெற்றுள் சூைொ 

மணி ஐஞ்சிறு ைொெியங்ைளுள் ஒன்றொை 

நிலவுைிறது.  அவ்கெந்தும் யபசொதர 

ைொெியம், சூைொமணி, நொைகுமொர ைொெியம், 

உதயண ைொெியம், நீலபைசி பயனப்ெடும். 

இெற்றுள் சூைொமணி இரண்டொெதொை 

கெக்ைப்பெற்றுள்ைது.  

  இச்சூைொமணிகய முதற்ைண் அச்சிட்டு 

பெைியிட்ட சொன்பறொர் திரு.சி.கெ. தொபமொ 

தரம் ெிள்கையெர்ைள். ைொெிய நிரலில் 

இச்சூைொமணி இரண்டொெதொை கெக்ைப் 

பெற்றுள்ைது குறித்துக் கூறுமிடத்து, 

“சூைொமணி இரண்டொெது ைொெியபமன 

அதன் ெடிைைிலிருக்கும் குறியீட்டினொல் 

பதரிய ெருைின்றது.  

  முதலொெது ைொெியம் எதுபென்றும் 

மற்கறய ைொெியங்ைைின் ெரிகசக் ைிரமம் 

இன்னபதன்றும் ெிைங்ைெில்கல” என்று 

பதரிெித்துள்ைொர்.  

 

ெைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும் - வோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் மசந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. மசல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தைாசா, இலண்டன்  ாநகைம் 

  இந்தச் சுெர் அடிக்ைடி ெடக்ைிலிருந்து 

தொக்ைப்ெட்டது. தொக்குதலுக்கு ஈடுபைொடுக்ை 

முடியொத உபரொமொனியர், அந்பதொனியன் 

மதில் இருந்த ெடக்கு எல்கலகயத் 

துறந்துெிட்டு, ஏற்றியன் மதில் இருந்த 

பதற்கு எல்கலக்குத் திரும்ெினொர்ைள். 

இந்தப் ெின்னகடவு ஏற்ெட்டது ைி.ெி 164 

ஆம் ஆண்டு அைெில்.  

 

 

 இதன்ெின்னர் ஸ்பைொத்லொந்கதக் கைப் 

ெற்றும் முயற்சிகய அெர்ைள் அறபெ 

கைெிட்டு ெிட்டனர். உபரொமொனியர் அன்று 

ைட்டிய ஏற்றியன் மதில், ைொலப்பெொக்ைில் 

சிகதந்து பெொனொலும், அதன் ெகுதிைள்  

இன்னமும் இனங்ைொணக் கூடியனெொை 

உள்ைன. 
 

  உபரொமொபுரியில் பெரூன்று முன்னபர, 

ைிறித்துெ சமயம் அயர்லொந்திலும் ெிரித்தொனி 

யொெிலும் ஓரைவுக்குப் ெரெிெிட்டது. ெிரித் 

தொனியொகெக் கைப்ெற்றிய உபரொமொனியர், 

ைிறித்தெர்ைகைத் துன்ெப்ெடுத்தினொர்ைள்  

என்ெது ெரலொறு. உபரொமொனியர்ைள் 

ைிறித்தெர்ைகைப் ெிரித்தொனியொெில் துன்பு 

றுத்திய ைொலம் ைி.ெி இரண்டொம் நூற்றொண் 

டின் ெிற்ெகுதி.  
 

  அந்தக் ைொலப்ெகுதியில் அல்ெொன் 

(Alban) என்ற பெயர் பூண்ட இயற்கை 

ெழிெொட்டுக்ைொரர் ஒருெர் ெொழ்ந்து ெந்தொர்.  
 

  அம்ெிப்பெொலஸ் (Amphibolus) என்ற 

ைிறித்துெப் ெொதிரியொகர உபரொமொனியர் 

சித்திகரெகத பசய்ய முயன்றபெொது, இந்த 

அல்ெொன் என்ெெர் அந்தப் ெொதிரியொ 

ருக்குத் தஞ்சம் அைித்துக் ைொப்ெொற்றினொர்.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ெொதிரியொர் தகலமகறெொைி ெொழத் 

பதொடங்ைினொர். ஆனொல் அெகரத் பதடும் 

பெட்கட பதொடர்ந்தது. அம்ெிப்பெொலஸ் 

(Amphibolus) என்ெெரின் ெக்தி கெரொக்ைி 

யத்கதயும், ெண்ெொட்கடயும் ைண்ட 

அல்ெொன் அெர்ைள், ைிறித்துெ சமயத்கதத் 

தழுெி மைிழ்ந்தொர். 

 

 

ெைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   
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 கோர்த்தினக விளக்கீடு! 

“நலமிகு ைொர்த்திகை நொட்டெர் இட்ட 

 ைகலதொன் ெிைக்ைில் தகையுகடய ெொைிப் 

  புலபமலொம் பூத்தன பதொன்றி சிலபமொழி ! 

  தூபதொடு ெந்த மகழ " 

 

  ெரொை மிைிரர்க்கு முற்ெட்ட ெழங்ைொலத்தில் 

நொண்மீன்ைள் ைொர்த்திகைகய முதலொைக் 

பைொண்டு ைணக்ைிடப் பெற்று ெந்தகம 

ெற்றிபய, ைொர்த்திகை மொதத்துக் ைொர்த்திகை 

நொண்மீகனத் "தகலநொள்" என மதுகரக் 

ைண்ணங் கூத்தனொர் சிறப்ெித்துகரப் 

ெொரொயினர். அன்றியும் இதன் ைண் அெர்          

"நலமிகு ைொர்த்திகை" என ெிதந்து ஓதிய 

சிறப்பும் உணரற்ெொற்று. 

 

 இகறென் பெபரொைிப் ெிழம்ெொைப் ெிறங் 

கும் பெற்றிகய அறிவுறுத்தும் ெகையில் 

நிைழ்த்தப்பெறும் திருெண்ணொமகலக் ைொர்த் 

திகைத் தீெெிழொெின் சிறப்ெிகன நிகனவு 

கூர்ந்பத.  

மொணிக்ைெொசைர் தொம் திருெண்ணொ 

மகலயில் அருைிச் பசய்த திருபெம்ெொகெ 

யிகன "ஆதியும் அந்தமும் இல்லொ அரும் 

பெருஞ் பசொதி" எனத் பதொடங்ைி யருைினர் 

பெொலும் !  

 

 

 

 

 

  ெட இந்தியொெில் முதலிற் சமண சமயச் 

சொர்புகடயதொை ெிைங்ைிப் ெின்னர் இந்து 

சமயத்தினர் என்பெொர் அகனெரொலும் 

தழுெிக்பைொள்ைப்பெற்ற தீெொெைி (தீெம்  +  

ஆெைி : ெிைக்கு ெரிகசத் திருநொள் தமிழ் 

நொட்டில் பநடுங்ைொலமொைத் பதொன்று 

பதொட்டு நிைழ்ந்து ெரும் 'ைொர்த்திகை 

ெிைக்ைீட்டு ெிழொ'கெப் பெொன்ற பதொன்பற 

யொகும். 

ெைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் ததாண்டிமைப் தபருமமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் ததாமக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுமர வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2019 திரு.த.திைகரன் 

   

   

   

   

 

தமிழ்ச் மசம் ல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   

இராணிப்வபட்டை மாேட்ைம் 

XXXII 



19 

"இவ்ெொனும் குெலயமும் எல்பலொமும் 

ைொத்தும் ெகடத்தும் சுரந்தும் ெிகையொடி 

என்ற திருெொசைப்ெடி, இகறெனுக்பைொ அண் 

டங்ைபைல்லொம் ஆடு ைகலய பெொருள்ைள். 

 

 

 

 

 

 

  இயற்கை,  பசயற்கைபயனக் ைகல இரு 

ெகைப்ெடும்.   தொபம  பதொன்றும்  இயற்கை 

எனவும் மனிதன் பதொற்றுெகெ பசயற்கை 

எனவும் பெரும்ெொலும் ெருது பைொள்ைலொம்.  

  மரம் பசடி பைொடி ெிலங்கு பெொல மொனிட 

மும் இயற்கைப் பெொடு எனினும் ெிற 

இயற்கைைட்கு இல்லொத ஒரு தனியொற்றல் 

மனிதெினத்துக்கு மனிதன் பெண்டிய 

பெண்டியொங்கு பதொல்லூழிக்ைொலமொைச் 

பசய் பெொருட்ைகை ஆக்ைிக்பைொண்டு ெரு 

ைின்றொன். இச்பசயலொக்ைத்தொல் உலபைங் 

கும் பைொடி பைொடியொைப் பெருைி ெரக் ைொண் 

ைின்பறொம். இன்கறய அற ெகடப்பெல்லொம் 

மனித அறிவு ைண்ட ைகலச்பசல்ெங்ைள்.  
 

  முன்பு ைீகழ நொடுைைில் ெரெிய ஞொன் 

றும் திருக்பைொயில்ைள் ைட்டினர். இப்பெொது 

பமனொடுைள் பசன்ற நிகலயினும் ைற்ற 

ைிைள் எடுக்ைின்றனர். ைொரணம் என்ன? 

திருக்பைொயில்ைபை தமிழ்க்ைகலைைின் திரு 

ெிடங்ைள்.  

  "நமது நொட்டுக்பைொயில்ைள் தத்துெங் 

ைைில் ஓெியங்ைள்” என்று எடுத்துக் ைொட்டி 

னொர் தமிழ்த் பதன்றல் திரு.ெி.ை. "மக்ைள் 

துங்ை உயர்ந்து ெைர்பைனக் பைொயில்ைள் 

சூழ்ந்ததும் இந்நொபட" என நம் பைொயில் 

ெணக்ைத்கதப் ெொடினொர் ெொரதியொர். 

எது ைகல? 

  பைொயிற்ைகலைட்கும் புறக்ைகலைட்கும் 

பெொருைொல் ெடிெொல் பெறுெொடு இல்பல 

னினும், மனெடிப்ெகடயில் ெொர்கெ 

பநொக்ைில் - ெயன்பைொள் முகறயில் பெறு 

ெொடு உண்டு. குழந்கதைட்கும் ஞொனி 

ைட்கும் உலைம் ஒரு ைகலப் பெொருள்  

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   
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Kovalan like, Maadavi,after river 

ode and threnode, fiddle with  

her fire-lily fingers Kaikkilai, 

Sevvazhipaalai;then new pann! 

Hail Vespers Hail 

Songs in Pathos  

48 

 

O,Eventide!As I singViLari slide  

you skip the bridge ILi;harp  

KaikkiLai to rub! Killer of me 

given up, sink me in gloom! 

49 

Lone we pine in words recalled: 

'timely come I will' O, Evening,  

why null us to nil.Do you siege 

the fort of a hapless king! 

50 

 

To Continue... 

Canto - 7 
 

 

In screwpine fenced estuary, 

he has arrived, played, made us 

forget all and left; yet hasn't left 

our hearts in swoon! 

44 

In grove girt estuary He on his  

own has come and prayed  

me to grace him! Can he forget  

my doe-eye, sure, back he'd be!  

45 

Seeing swan's feathering his  

pen, yestereve, me he has seen! 

Sure, fade he won't as patches  

golden on my breasts! 

Stroll not here Stork, not here 

Lines sung on facedown  

46 

O, Saurus Crane, don't fly our  

shore-grove!Coast kicking 

Wavy Sea-Lord,you meet not  

nor honk we, lovelorn!No you! 

Author Speaks: 

47 
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குழந்னத இைக்கியம் ! 

முமனவர் பதவி நாச்சியப்பன் 

ெொனம், நிலவு என்ற உருெைத்துடன் 

கூடிய இப்ெொடலின் ஆசிரியர் ைெிஞர் நதி. 

சுப்ெிரமணியன் அெர்ைள். ெத்துக் ைொகசக் 

கூடப் ெொர்த்துச் பசலவு பசய்ய பெண்டும் 

என்ைிறொர். 
 

   இன்று சிக்ைனம், பசமிப்பு என்ெகெ ைொசு 

ெணத்தில் மட்டுமன்றி எரிபெொருள், நீர் 

பெொன்றெற்றிலும் சிக்ைனம் எனும் ெண்பு 

ைகடப்ெிடிக்ைப்ெட பெண்டியதன் 

அெசியத்கதக் குழந்கதப் ெொடல் 

பசொல்ைிறது. 
 

"எரிசக்தி சிக்ைனம் 

    மிச்சப்  ெடுத்தும் 

நொட்டுக்குச் பசகெ இதுதொன் 

  நமக்பைல்லொம் பதகெ பெொதுதொன் 
எதிர்ைொலம் ெற்றி எண்ணிப் ெொர்ப்பெொபம 

   இன்னல் ெொரொமல் முன்ெொதுைொப் பெொபம!" 
 

  எதிர்ைொல இன்னல்ைகைத் தெிர்க்ை 

இக்ைொலச் சிக்ைனம் அெசியம் என்று 

ெொடுைிறொர் ைெிஞர் அரிமதி பதன்னைன் 

அெர்ைள். 
 

"பசமிப்பு! பசமிப்பு! பசமிப்பு! -ெணம் 

பசர்த்தொபல நமக்குண்டுஓர் மதிப்பு! 

பசகெக்கும் பதகெக்கும் பசலெழித்து -நீ 

பசர்த்துள்ை   மிச்சத்கத கெைணக்கு." 
 

என்ற ைெிஞர் இரொசொ அெர்ைைின் ெொடல், 

பதகெக்கும் பசகெக்கும் பசலெழித்த 

ெிறகு, பசமிக்ை பெண்டும் என்ற ெண்கெச் 

பசொல்லும் ெொடலொை அகமந்துள்ைது. 

 

ெைரும்... 

  சிக்ைனம் என்ெது சிறந்த ெண்பு. 

பசமிப்பென்ெது சிறந்த ெழக்ைம்.  
 

  சிக்ைனத்கதப் பெற்பறொர் பசயல்ைள் 

ெழியொை ஓரைவு குழந்கதைள் பதரிந்து 

பைொள்ெர்.  அதகனப் ெொடல் ெழி  பதைிவு 

ெடுத்துைின்றது குழந்கத இலக்ைியம். 

 

 

 

"சிக்ைகலத் தணித்திடும் சிக்ைனபம 
    சிக்பைனப் ெற்றுதல் நம் ைடபன 
......      .......     ......... 
அக்ைம் ெக்ைம் தகனப்ெொர்த்பத     
     அதிைம் பசலவு பசய்யொமல் 
சிக்ைன உணர்கெ ஏற்றுநிதம் 
      பசமித்து ெொழ்ெபத நலமொகும்." 
 

ைெிஞர் சொமி.ெொகலயொ அெர்ைைின் இப் 
ெொடலில், ஆடம்ெரச் பசலவுைகைத் தெிர்த்து 
சிக்ைனத்கதச் சிக்பைனப் ெிடிக்ை ெழி 

பசொல்லியிருக்ைிறொர். 

 

"ெத்துக் ைொசுதொன் என்றொலும் 

   ெொர்த்துச் பசலவு பசய்ய பெண்டும். 

ெத்துக் ைொசுதொ பனஎன்றொல் 
   ெறந்து ெறந்து பெொயிடுபம! 

சிக்ைன ெொழ்பெ நீர்த்பதக்ைம் 

    சீரொய் அதுபெ குடிைொக்கும். 

சிக்ைன ெொழ்பெ ெொனமொகும். 

   குடும்ெ நிலெொய் ஒைிெீசும்." 

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   
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9. Virtue Sin 
 

  Having committed the gruesome act of           

murder, has anyone lived peacefully and died 

without pain? 

  As far as I know, none. 

  Any wrong-doing leaves a man only after         

retributive punishment. 

  "The wages of sin is death", says the Bible. 

  No. The wages of sin are the small savings 

which one receives in old age or the bonus 

which comes to one at the right time! 

  What happens after death is the second 

judgement. 

  The first judgement is awarded to one during 

one's life-time. 

I remember well. 

 

  In the year 1953 in then Dalmiapuram riot, 

my friend Anbil Dharmalingam and I, along with 

twenty others, were sentenced to eighteen 

months imprisonment in the Central Jail. 

  There were several other prisoners and 

amongst them, seven were charged with the 

notorious case called the 'the Mayavaram mur-

der', and they were sentenced to death. 

  The Sessions Court had awarded them life 

sentence.  One of the judges of the Supreme 

Court then was Mr. Somasundaram.   In most of 

the murder cases, he usually changed the 

death sentence into that of life imprisonment. 

  The plain reason was the belief that a crimi-

nal returning after twelve years would be a 

transformed character.   He considered right-

eousness together with the law. 

  If he was going to confirm a death sentence 

of the Sessions Court, it meant that God himself 

had already decided to confirm it.  He confirmed 

a death sentence in the manner of a divine 

judgement. 

 

 

To Continue... 
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  For a detailed explanation of ஊழ், I refer 

you to pages 25 to 27, of V.V.S.AIYAR'S Pref-

ace to The Kural or The Maxims of Tiruvalluvar. 

The world தெய்வம் is the equivalent of ஊழ்.  

Vide Deiva Pattadi by Bhartruhari.  Also you can 

usefully consult Avvai, on this aspect.  She 

says : 

"If one be sore with fate can one come by 

Wealth, when one's past evil deeds are laden 

With effect? If one has not in the past given 

Alms, knowing that it'll sins attenuate 

Can one now hope for the smoke O'                     

                                                        empty oven ?" 

தெய் தீவினை இருக்கத் தெய்வத்னெ த ொந்ெக்கொல் 

எய்ெ வரும ொ இரு நிதியம் - னவயத்து 

அறும் பொவம் என்று அறிந்து அன்றிடொர்க்கு இன்று 

தவறும் பொனை தபொங்கும ொ 

ம ல்? 

 

To take the thread: 

 While living a fated life, the 

soul besides undergoing the 

destined consequences, yet again does deeds, 

the results of which (called Aagaamya) feed and 

augment the stock of Sanchita which therefore 

for ever swells and swells.   

  At the same stage, the soul gets vexed and is 

convinced about the futility of its acts, both good 

and bad. 

  It then lets go its self-will.  In other words, it 

becomes averse to deeds, good and bad, alike.  

This is the state intuited by Shakespeare when 

he says: "A man that fortune's buffets and re-

wards Hath ta'en with equal thanks".  The Bard 

of Avon says, that this is possible for that man, 

because he is not "passion's slave". 

 He is one who has shed' "I-ness", and "My-

ness".  He has reached iruvinai-oppu which 

may roughly be described as the balancing of 

good and bad deeds.  This does not at all mean 

that the concerned man's good deeds as well 

as bad deeds weigh equally. 

 

 It means, he has no deeds to his credit or 

discredit.  His spiritual Profit and Loss Account 

is clean.  No entry mars it on either side.  For all 

his deeds or doings, he is deemed deedless.  

He is hereafter free from the taint of "doership".  

His deeds cannot germinate.  In the true sense, 

he does not do things.  Things may be done 

through his though.  Borrowing the words of 

Kahlil Gibran and using them, mutatis mutandis 

I would say: "Deeds come through him, but not 

from him." 

To Continue... 
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  ெழங்குடியினர் ைொலத்தில் பதொகலக் 

ைொட்சிப் பெட்டிைள் இல்கல; சீரியல்ைள் 

இல்கல; இரவு பநரக் பைைிக்கைக் 

கூத்துைள் இப்பெொழுது பெொல் மூடிய குைிர் 

சொதனம் அகறக்குள் இல்கல ; பநருப்கெச் 

சுற்றி நின்று கூடி நடனமிட்டு அமர்ந்து 

ெொகனப் ெொர்த்து தொரகைைகையும் ெிண் 

மீன்ைைின் ைண் சிமிட்டல்ைகையும் மிதந்து 

பசல்லும் பமைங்ைகையும் ரசித்திருப்ெர், 

மகலத்திருப்ெர்; ைற்ெகனக் ைகதைள் ெல 

பெசியிருப்ெர்; ைண்ணுக்குத் பதரிெது 

பெொன்றகத நம்ெி ெயந்திருப்ெர்; ெியந் 

திருப்ெர்; தகரயில் பைொலங்ைள் பெொடு 

ெகதப் பெொல் சிறுசிறு ெிண்மீன்ைைின் 

கூட்டங்ைகைக் ைற்ெகனக் பைொடுைைொய் 

இகணத்து, ைரடி குடும்ெத்தினகரக் கூப் 

ெிட்டுக் ைகத பெசியிருப்ெர்; ெொனத்கத 

மிைப் பெரிய நொட்ைொட்டியொக்ைி, பநரம், 

ைொலம், ெருெம் ைணித்திருக்ைின்றனர். ெித 

ெிதமொன ைடிைொரங்ைள் இல்கல.  

 

  ெொனம்தொன் ைடிைொரம், ைொலண்டர், 

ெஞ்சொங்ைம். மரங்ைள், மலர்ைள், ெழங்ைள் 

மூலம் அெர்ைள் ெருெத்கத இயற்கை 

மூலம் பதரிந்து கெத்தனர். ைிழக்ைில் 

உதிக்கும் சூரியன், ெொனில் பதரியும் நிலவு 

நைர்ெகதப் ெொர்த்து, ெைல் இரவு புரிந்தது 

மட்டுமின்றி நொம் இருக்கும் உலகை நிற் 

ெதொை எண்ணியதில் தெறில்கல. 

  இயற்கைப் பெொருட்ைள் மனிதனுக்ைொை 

இகறென் தந்தது என்று நம்ெினொர்ைள். 

சூரிய சந்திரர்ைளுள் எது சிறந்தது என்ற 

பைள்ெி, அக்ைொலத் தத்துெஞொனி ஒருெர் 

கூறியது ெடிப்ெதற்கு ஆச்சரியம். ெைலில் 

பெைிச்சம் அதிைம் இருக்கையில் சூரியன் 

இருப்ெது பதகெயில்கல; 

  இரவு இருைில்தொன் ஒைி பதகெ; 

அப்பெொழுது ெிரைொசமொன நிலவுதொன் 

நமக்கு பெைிச்சம் தந்து ைொக்ைிறது எனக் 

கூறினொரொம். ஆரம்ெத்தில் அப்ெடித்தொன் 

பயொசித்திருந்தனர். இயற்கையின் ெகடப் 

புைள் தனக்ைொைபெ என்றும், பூமிகயச் 

சுற்றி ெரும் ைிரைங்ைள் எல்லொம் நம்கம 

ெலம் ெருெதொல், நொம் தொன் சிறந்தெர்ைள் 

என்று எண்ணியிருக்ைலொம். 

 

ெைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   

 3  ரம்பியல்  ருத்துவர் ெமிழ்ச்தெம் ல் த ய்கண்டொன் 

தனை நிமிர்ந்த அடக்கம் ! 
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  இகசயறிஞர்ைள் யொழ் என்னும் மீட்டி 

கசக்கும் ைருெியில் ைமைம் ெொசிக்ை முடியொது 
என்றும் சம்ெந்தர் இப்ெதிைத்கதக் ைமைத் 
துடன் ெொடினொர் எனவும் ெிைக்குெர்.  

  பெத அடிப்ெகடயில் 
எழுந்த இகச நூல்ைைில் ைம 
ைத்துடன் மிடற்றிகசயொலும் 
ெொடுைம் ெழக்ைம் இல்லொமல் 
இருந்தது. சம்ெந்தர் அவ்ெொறு 

ெொடிக்ைொட்டிப் ெண்ணிகசயிலும் புரட்சி ஏற்ெ 
டுத்தியுள்ைொர்.  

  சிெகன ெழிெடும் திருபநறியொைிய கசெம் 
ஆறு ெிரிவுைகை உட்பைொண்டி ருந்ததொைப் 
ெின்ெந்த ைொல நூல்ைைிலிருந்து அறியலொம். 
ஞொனசம்ெந்தர், ‘ைொதலொல் கசெர் ெொசுெதர்ைள் 
ெணங்கும் சண்கெ நைர்’ எனக் குறித்து அை 
சமயத்தெர் அறுெருள் ஒரு ெகுதியினகர 

இங்குக் குறித்துள்ைொர்.  பமலும் ைொைொமுைம், 
ெொமம், கெரெம், ஐக்ைிய ெொதம் என ெல 
ைிகைைள் தமிழைத்திற்குள் ெரெ ஆரம்ெித்தன 
என ெரலொற்றொசிரியர்ைள் கூறுைின்றனர்.  

 

 

 

 

 

 

  சம்ெந்தர் கூட (ஆறு சமயங்ைளுக்கு ஒரு 
தகலென் என்றும்) முன்னம் இருமூன்று 
சமயங்ைள் அகெயொைி ெின்கன அருள் 
பசய்த ெிகறயொைன் எனவும் கூறியுள்ைொர். 

இனி நம் ஞொனசம்ெந்தரின் திருெலஞ்சுழி  

திருப்ெதிை ெொடல் ஒன்று ைொண்ெது இக்ைொ 
லத்திற்கு மிைவும் பெொருத்தமொை அகம 
ெகதக் ைொணலொம். 

மொபதொர் கூறகன ெலஞ்சுழி மருெிய 

மருந்திகன ெயற்ைொழி 

நொதன் பெதியகன ஞொனசம்ெந்தன் ெொய் 

நெிற்றிய தமிழ் மொகல 

ஆதரித்து இகச ைற்று ெல்லொர்பசொலக் 

பைட்டு உைந்தெர் தம்கம 

ெொதியொ ெிகன ! மறுகமக்கும் இம்கமக்கும் 

ெருத்தம் ெந்து அகடயொபெ ! 
 

  உமொபதெிகய ஒரு ெொைமொை உகடயெனொ 

ைிய திருெலஞ்சுழியில் ெீற்றிருக்கும் ஈசன் 

ஆைிய உயிருக்கும் மருந்தொை இருக்கும் 

இகறெகன ெணங்குபெொம். அதற்ைொை ெயல் 

ைள் சூழ்ந்த சீர்ைொழியின் நொதனொய்  பெதத் 

தில் ெல்லெனொய் இருக்கும் ஞொனசம்ெந்தர் 

திருெொயொல் நெிலப்பெற்ற இத்திருப்ெதி 

ைத்கத இகசகய நன்கு ைற்று அதனுடன் 

இகணத்து பசொல்லக்கூடிய சிறந்த ஆர்ெலர் 

ைள் எடுத்து பமொழிய அதகனக் பைட்டு 

மைிழ்ந்தொபல பெொதும். அெர்ைளுக்கு இம்கம 

யிலும் மறுகமயிலும் ெருத்தம் ெந்து பசரொது 

என நம்ெிக்கை அைிக்ைிறொர் திருஞொன 

சம்ெந்தர். இகறென் புைகழ இயம்பும் தமிழ் 

மொகலகய இகசயுடன் பசெிமடுத்துத் 

தம்கம மறந்து இருப்பெொருக்கு இகறென் 

மருந்தொைிறொன் சீர்ைொழி நொதனின் அருளுகர 

ெைம் தர பெண்டலொம். 

ெைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   

 

பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 

மசவ்விமச  ா ணி திரு தி சீமத ம ய்கண்டான் 
42 
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  இவ்ெித தர்சனம், ஒவ்பெொருென் அநு 

பூதியிலும், ஒவ்பெொர் ைொகல, குகறந்த 

அைெில், உண்கமயில் ைிகடப்ெகெ 

பயன்று பதற்றம்.  ஒரு ைெிக்கு பநரிடும் 

ஆபெசமும் இதுபெ.  ைகலஞொனியின் 

திருஷ்டியும், இயற்கை ஞொனியின் அதி 

திருஷ்டியும் இதுபெ. 

 

 ைகலயின் பநொக்ைமும் தத்துெசொஸ்திரத் 

தின் பநொக்ைமும் ஒருதிறப்ெடுத்தி திரு 

ஷ்டொந்தப்ெடுத்தக் கூடியது.  ெிெர தத்ெ 

சொஸ்திரம் பதொற்றநிகலைகைப் ெற்றியதொயி 

னும், ைகலயும் தத்ெசொஸ்திர ஞொனமும் 

ஒருெடித்தொம்.  அதிதிருஷ்டி, இரண்டுக்கும் 

பெண்டியது. இரண்டிலும், பெதத்தில் 

அபெதத்கத யறியும் நிைழ்ச்சி ைொணப்ெட்டு, 

இயற்கை உண்கமைகை யறியலொகும்.   

  ஆங்கும், மனமொனது ஏைத்கதபய நொடிச் 

பசல்லும்.  ைகலெல்லொன், சொஸ்திர ெல்லொன் 

அதிதிருஷ்டி, இதுெகரயும் அறியொத அல்லது  

மறந்துபெொன ஓர் ஏைிெொெ உண்கமகய 

ைிரைித்தும், ெிரைொசப்ெடுத்தி, தரிசிக்ைச் 

பசய்ெதிபலபய பசல்லும்.   

  ெரிணொமெொதம் (theory of evolution) 

மின்சொர ெொதம் (thoery of electrons) 

ெரமொணுெொதம், சிக்ைொன ைணக்குக்கு 

ைணிதசொஸ்திரியொல் அதிநுட்ெமொைக் 

ைண்டுெிடித்த ெிகட, ைகல ெல்லொன் 

மனதில் சடிதியிற்ெொயும் ஓர் பதொற்றம் 

இகெபயல்லொம், இப்ெிரெஞ்சத்பதொற்றத் 

தின் ைீழ் ைிடக்கும் என்றும் குகறவுெடொத 

உண்கமகய ஒருெிதமொய் குறிப்ெிட்டுக் 

ைொட்டுைின்றது.  

  ஆைபெ, உயர்தர ைகலயொனது உள்ைகத 

ஞொனதிருஷ்டியொல் ைண்டுெிடிப்ெபத தெிர 

புதிதொய் உண்டு ெண்ணுைின்றதன்று. 

இவ்ெித மபனொலயமும், ஆதியினின்றும் 

இந்திய மதத்தின் தர்மமொைின்றது.   

ெைரும்... 

 

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   

 

இந்தியக் கமலகள்! 

அறிஞர் திலகம் பே.எம்.நல்லசாமிப்பிள்மள 
2 

நூறாண்டுகளுக்கு முன் அறிஞர் ஆனந்த கு ாைசாமி எழுதிய கட்டுமையின் ம ாழி மபயர்ப்பு….. 
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  இந்தியொெிலிருந்து ெொைிஸ்தொன் ெிரிந்த 

பெொது தற்பெொகதய ெங்ைொைபதசம் ைிழக்கு 

ெொைிஸ்தொனொை இருந்தது. ெங்ைொை 

பதசத்தில் பெரும்ெொன்கம மக்ைைொல் பெசப் 

ெட்ட, பெசப்ெடும் பமொழி ெங்ைொை பமொழி. 

ஆனொல் அகத முற்றிலும் புறக்ைணித்து 

ெிட்டு உருது பமொழிகய மட்டுபம பதசிய 

பமொழியொை 1948-ல் ெொைிஸ்தொன் அரசு 

அறிெித்தது. அதற்கு தற்பெொகதய ெங்ைொை 

பதசத்து மக்ைைிகடபய அப்பெொது பெரும் 

பைொந்தைிப்பு உண்டொனது;  ைிைர்ச்சி 

ஏற்ெட்டது; புரட்சி பெடித்தது. 
 

  அதகனத் பதொடர்ந்து ெங்ைொை பதசத் 

தில் டொக்ைொ நைரில் பெொதுமக்ைள் ஆதர  

வுடன் டொக்ைொ ெல்ைகலக்ைழை மொணெர்ைள் 

பெரணிைளும், கூட்டங்ைளும் நடத்தினர். 

பெொரொட்டம் உச்சைட்டத்கதத் பதொட்ட 

பெொது 1952-ம் ஆண்டு ெிப்ரெரி 21ம் பததி 

நடந்த பெரணியில் ைொெல் துகறயின் 

துப்ெொக்ைிச் சூட்டில் 4 மொண ெர்ைள் 

பைொல்லப்ெட்டனர்; ெலர் ைொயமகடந் தனர். 

இந்த தொய்பமொழிப்பெொர் தியொைிைகை 

நிகனவு கூறும் ெகையிலும் உலை 

பமொழிைகை அழிெிலிருந்து ைொப்ெொற்றவும் 

ெலர் முன் கெத்த பைொரிக்கைைகை ஏற்று 

யுபனஸ்பைொ நிறுெனம் 1999-ல் ெிப்ரெரி 21 

ஆம் நொகை சர்ெபதசத் தொய்பமொழி 

தினமொை அறிெித்தது.   

 

 

 

 

 

 

  அதகனத் பதொடர்ந்து 2000 ஆம் 

ஆண்டு முதல் இந்த நொள் உலைம் 

முழுெதும் பைொண்டொடப்ெட்டு ெருைிறது. 

ைடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு முதல் நம் 

நொட்டிலும் மொத்ருெொஷொ திெஸ் என்ற 

பெயரில் பைொண்டொடப்ெட பெண்டும் என 

ெொஜை அரசு அறிெித்தகதத் பதொடர்ந்து 

தற்பெொது ெல ைல்ெி நிறுெனங்ைைில் இந்த 

நொள் பைொண்டொடப்ெட்டு ெருைிறது. 

  பமொழி என்ெது மனிதனின் சிறந்த 

ைண்டுெிடிப்பு. பமொழியறிபெ இன்கறய 

அகனத்துக் ைண்டுெிடிப்புைளுக்கும் அடிப் 

ெகடயொய் உள்ைது. இன்று நொம் பெசும், 

பைட்கும், புரிந்து பைொள்ளும், பெசொத, 

பைட்ைொத, புரிந்து பைொள்ைொத பமொழிைள் 

எனஅகனத்தும் ெல நூற்றொண்டுைைொய்ப் 

ெொடுெட்டு உருெொக்ைியகெபய. 

 

ெைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 17.02.2021   

 சர்வபதசத் தாய் ம ாழி தினம் - பிப்ைவரி 21 

முமனவர் வி. அன்பு ணி,  
தமலவர், இந்தி  ற்றும் இதை ம ாழிகள் துமற,  
மகாங்கு காமல அறிவியல் கல்லூரி, ஈபைாடு  

1 
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1. 10.02.2021-நாளின் உலகத்தமிழ் 

கண்டேன்...மகிழ்ச்சி ககாண்டேன். 

"கதன்னாப்பிரிக்காவில் இருந்த ட ாது இனகெறிக்கு 

எதிராக ஒரு தீவிரமான நிலலப் ாட்லே எடுக்கக் 

காந்திக்குக் காரணமாய் அலமந்தெர்  ாலசுந்தரம் 

என்ற தமிழடர "என்று மாண்புமிகு அலமச்சர் 

அெர்கள்  உலரயாற்றியிருப் து நமக்கு 

க ருலமயன்டறா... 

"சுற்றுலாச் சுேகராளி அறிஞர் டசாமகலவின் 

நூற்றாண்டு நிலனவில்" நாம் ஈரமாகிப் ட ாடனாம் 

என்றால் மிலகயல்ல.  

07.02.2021-நாளிட்ே தினமணி நாளிதழின் தமிழ் மணி 

 குதியில் இலக்கியவீதி இனியென் எழுதியுள்ள 

"டசாமகல  தித்த சுெடுகள் "என்ற கட்டுலரயிலன 

இவ்விேத்தில் சுட்டிக் காட்டி மகிழ்கிடறன்.  

க ாதிலகத் தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில் 2017-கசப்ேம் ர் 

மாதம்  கெளியிேப் ட்ே ஆண்டு மலரில் இேம் 

க ற்றிருக்கும் முலனெர் ந.அருள் அெர்களின் 

ொழ்த்துச் கசய்திலய, மீண்டுகமாருமுலற நான் 

மட்டுமின்றி பிறரும்  டித்து மகிழ, அவ்ொழ்த்துச் 

கசய்திலய இதழில் கெளியிட்ேலமக்கு ஆசிரியர் 

முலனெர் ந. அருள் அெர்களுக்கு க ாதிலகத் தமிழ்ச் 

சங்கம் சார்பில் நன்றிலயயும், மகிழ்ச்சிலயயும் 

ஒருடசர  உரித்தாக்கிக் ககாள்கிடறன்.  

கவிஞர் மபரொ, 

ெமிழக அரசின் ெமிழ்ச் தெம் ல் விருெொளர், 

திருத ல்மவலி. 

 

2. குறுந்கதாலக ெரிகளுக்கு 'சான்டறார் 

புகழும் முன் நாணு ,  ழியாங்கு 

ஒல் டொ காணுங்காடல!' அருலமயான 

ஆங்கில கமாழிக யர்ப்பு அருள்        இந்த 

ெரிகலள  ார்க்கும்ட ாது, திருக்குறள் 

(794) ெரிகளான குடிப்பிறந்து தன்கட் 

 ழிநாணு ொலனக்ககாடுத்தும், ககாளல்டெண்டும் 

நட்பு! நிலனக்கத் டதான்றுகிறது.  

..... ருத்துவர் கண்ணன்,  

பிரிஸ்மபன், ஆஸ்திமரலியொ 

3. As ever I am drawn to Pathikangalai Pati-

yungal of Seethai Meykantaan's! Eager to wait 

for YaazhMoori in the sequence:: 

Gait of female elephant in gaiety and glide  of  young swan 

in soft tread are Devi Parvathi's.  

She is Lord's Consort! Troops of Goblins sing Lord's 

Dance.  

On outspread locks  Ganga He contains; Vedas He voices;  

seven fold notes of music He chants! Hailed is His place  

by white foamy sea-waves crashing ashore;  aside beside 

in Alexandrian laurel trees in spray, bees hum, drone  

whirr and strum! In lovely arborets warble Koels in Da-

rumapuram! .Tiruneelakanta Yaazhpaanar ( Neither in the 

Neck nor in the Instrument is YAAZH MOORI!) 

Trans-duodecimal Gate!  

Mercy tunes soft and hard;  

Madar tree stands mute within! 

Vina and Yaazh-born many a strain  

prune the shackles of birth! Aalavaai shows in 

Player Neelakanta, Lord's co--hummer! 

Divine Will would have the strings, in tension, 

in Tamil Classic, in pitch and tone, simmer 

to adumbrate worship in love hot by when  

Lord wrought for him a plank of gold 

to sit at ease vis-a-vis, hymn and strum  

the nerves to resonance rolling and rolled; 

heard the Yaazhinar's secret sruti's sum: 

Pati's Passion immersed in recursive scheme: 

Panchakritya, His Extreme Supreme Theme! 

…..Prof.S.A.Sankaranarayanan, 
Kumbakonam. 

 

4.அருலமயான கசய்திகலளத் தாங்கியுள்ள தமிழிதழ், 
மகிழ்சி  ாராட்டுகள். திருெள்ளுெராண்டு சரி 

 ார்க்கவும். 

..... முனைவர் சிவெொமி  
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5.  அறு த்தி இரண்ோம் உலகத் தமிழிதழ் இயற்லகக் 

காட்சிகளின் ஓவியத்லதத் அட்லேயிடல தாங்கி அழகுற 

அலமந்துள்ளது.  

  குடியரசுத் திருநாள் ககாண்ோட்ேங்கலள ஆசிரியம் 

 குதியில் அழகுறத் கதாகுத்து ெழங்கியுள்ளார் 

ஆசிரியர்.   

க ாதிலகத் தமிழ்ச்சங்கம் நிறுவி, தமிழ்த் கதாண்ோற்றி 

ெரும் கவிஞர் ட ரா. அெர்கள் குறித்தும், சங்கப் 

 ணிகள் குறித்தும் முலனெர் ந.அருள் அெர்கள் 

 ாராட்டி எழுதியிருக்கும் ொழ்த்துச் கசய்தி 

சிறப்புலேயது ஆகும்.  

திரு. டசாமகல அெர்களின் எலதயும் சுலெ ே 

விெரிக்கும் எழுத்துத் திறன், அெரது தந்லத தந்த 

ககாலே என் லத அெரது இவ்ொரக் கட்டுலரயின் 

ொயிலாக அறிய முடிகிறது.  

அறிஞர் முருகடெள் அவர்களின் கட்டுனர, 

இனடக்கொலத்மெ இருந்ெ தமிழ்ப் புலெர்  லர் 

டதலெயான ெரலாற்று ஆய்வும், கதளிவும் இன்றி 

இருந்தலதச் சுட்டிக் காட்டுகின்றது. அந்நிலல 

இப்ட ாது இல்லல என் லத எண்ணி நாம் க ருமிதம் 

ககாள்ளலாம்.  

டதன் துளிகள் நமது இனப் க ருலமலயயும், இயற்லகச் 

சூழலலக் காக்க டெண்டியதன் முக்கியத்துெத்லதயும் 

விளக்குகின்றன.  

பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் கற்பிப் தில் உள்ள சிக்கல்கலள 

திருமதி ஞானா அெர்களின் கட்டுலர விளக்குகிறது. 

அயலகத்தில் ொழும் தமிழர்களின் பிள்லளகளுக்குத் 

தமிழ் முலறயாகக் கற்றுத் தருெதற்கு, இன்னும் 

சிறப் ான ஏற் ாடுகள் கசய்ய டெண்டியதன் 

டதலெலய நமது அரசு கருத்தில் ககாள்ள டெண்டும்.  

உலரடெந்தர் ஔலெ துலரசாமி ஐயா அெர்களின் 

திருெருட் ா கட்டுலர, ெள்ளலார் க ருமானின் 

ஆழங்கால்  ட்ே தமிழ்ப் புலலமலயயும், 

கசால்லாட்சித் திறலனயும் விளக்கி நிலறவு 

க ற்றிருப் து மிகுந்த சிறப் ாகும்.  

பிரித்தானியப்  ழம் ெரலாறு, காலப்ட ாக்கில் 

தலலகீழாக மாறும் ெல்லலம உலக ெரலாறுக்கு உண்டு 

என் லதக் காட்டுகிறது! 

நம் டகாயில் திருவிழாக்களின் சிறப்ல யும், தமிழர் 

 ண் ாட்டில் அதன் முக்கியத்துெத்லதயும் மூதறிஞரின் 

கட்டுலர சிறப்புற கமாழிகிறது.  

குழந்லதகள்  ாேல்களின் மூலம்  குத்துண்ணும் 

 ண் ாட்லே ெளர்க்கும் குழந்லதக் கவியரசரின் 

 ாேலல ஒட்டி, கவிஞர் சுந்தரம் அெர்களும் 

எழுதியுள்ள  ாேலும் கருத்துேன் விளங்குகிறது.  

தமிழ்ச்கசம்மல் கமய்கண்ோன் அெர்களின் கட்டுலர, 

மட்லேயாட்ேத்தில் இந்திய அணியின் மகத்தான 

கெற்றிலயச் சிறப்புற விெரிக்கிறது.  

6.டதன் துளி, டகாயிற்கலலகள், இந்தியக் 
கலலகள்....உலகத்தமிழிதழின் கூடுதற் 

சிறப்பு இலெ... 

.....இலக்கியச் சுடர் ெ.இரொ லிங்கம் 

 
 

7.'உலகம் சுற்றிய தமிழர்' டசாமகல நூற்றாண்டு 

நிலறவில் 'அகமரிக்காலெப்  ார்" கட்டுலர 

முத்தாய்ப் ானதாகும். ெளர்க அறிஞர் டசாமகல 

அெர்களின் புகழ்!   

திரு. ெத்தியமூர்த்தி, பம் ல், தென்னை 

  
  

8.1940-50களில்  யணம் என் து இன்று ட ால் 

சுல மல்ல. டசாமகலவின்  யணமும்  லேப்புகளும் 

வியக்க லெக்கிறது!   

 ருத்துவர் அன்ைபூரணி மெைப்பன்,  

லொஸ் ஏஞ்ெல்ஸ், அத ரிக்கொ  

 
 

9. யண இலக்கிய முன்டனாடி டசாமகலவின் 

நூல்கலளப்  டித்து ெளர்ந்தெர்கள் என்ற முலறயில் 

அெர் நூற்றாண்டில் க ருமிதம் அலேகிடறாம்.   

முனைவர் பொர்த்ெெொரதி ரொஜமகொபொல்,                               

தகன்ட்  ொநிலப் பல்கனலக்கழகம், ஒனைமயொ, 

அத ரிக்கொ 

  
 

10."அகமரிக்காலெப்  ார்" கட்டுலரயில் கரும்புச் 

சாறு கதாேர் ான உெலம அருலம!     

முனைவர் வி. அன்பு ணி,  

ெனலவர், இந்தி  ற்றும் இெர த ொழிகள் துனை, 

தகொங்கு கனல அறிவியல் கல்லூரி, ஈமரொடு  

 

11.என்னுலேய மாணவி திக்லா

(அலல ட சி 77082 03802) 

"டசாமகலவின் எழுத்தாளுலம" 

என்ற தலலப்பில் முலனெர் 

 ட்ேத்திற்கு ஆய்வு கசய்து 

ககாண்டிருக்கிறார். அறிஞர் 

டசாமகல  ற்றிய தகெல்கள் 

ககாடுத்த உதெக் கூடியெர்கள் 

எங்களுேன் கதாேர்பு ககாண்டு 

உதவுங்கள். நன்றி!   

முனைவர் கவிெொ ரொணி,                   

மலடி  மடொக் கல்லூரி,  துனர  
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12. Professor Gorresio occupied the first 

Chair for Sanskrit in Italy at the University of 

Turin. It was to his credit   Valmiki Ramayana was pub-

lished in ten volumes, with Italian translation,  as early as 

1843-67. King Albert of Italy extended support for the 

great work.  

  The edition by Gorresio has been unavailable for long 

and is little known in India.  

Thanks to TNR'S  mention,  

let us be proud of Goressio. 

Adam the fruit ate! 

Shut ear,dapper tongue 

Phalasruthi in taste! 

Wyrd  Fall and Fate 

in Karma refined 

as Distribution! 

Nemesis is pneuma! 

Predestined is our 

plasma of Karma! 

Casually recollecting 62 ! 

Can strident warmen be quelled! 

Garish ghouls dip their arms 

in gory wounds of dead,  

dye their locks  with blood; 

dance to drums' tattoo. 

Kites prey on platoons,  

Kings end with troops,  

cute and correct in war.  

Royal parasols fall;  

battle drums tear. 

In broad pavilion hundreds  

throng thick ; yet 

none inclines to brave the field; 

operations stop in abrupt fear. 

War-Widows eat no green  

nor dip in ponds; 

but hug their fallen spouses; 

Devas fed in Ambrosia wave flowers  

that fade not, their eyes wink not;  

receive the new in their bourne  

hard to enter. May war-kings'glory  glow! 

…..Prof.S.A.Sankaranarayanan, 
Kumbakonam. 
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9 Dr.N.Arul 
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9 

திரு.அறிவரசன், தனைனமச் மசயைகத்தின் மமோழிம யர்ப்புத்துனையில் துனை 

இயக்குநரோக அரும் ணியோற்றியவர்.  அவர் 1982ஆம் ஆண்டு முதல் மதோகுத்து 

னவத்திருந்த அகரோதிச் மசோற்கனள அவர் நினைவோக மவளியிடுகிபைோம். 

161 Aide-memorie நினைவுக் குறிப்பு 

162 Arrack Spirit சாராயம் 

163 Rectified Spirit முறிசாராயம் 

164 Denatured Spirit வெறிசாராயம் 

165 Air-conditioned Coach குளுனை இைினைப் பேருந்து 

166 At the guisting level ொிெிதிப்புக்கு முந்திய நிலெரம் 

167 Arts College கனலக்கல்லூாி 

168 Angler தூண்டிலிட்டு ைீன்ேிடிப்ேெர் 

169 Agricultural prices Commission (APC) பெளாண்ெினலக்குழு 

170 

All India Home Guards and Civil De-

fence Professional & Sports Meet. 

அனைத்திந்திய ஊர்க் காெல் ேனையிைர் 

உள்நாட்டுப் ோதுகாப்புப் ேனையிைர் 

வதாழில்சார்ந்த ெினளயாட்டுப்போட்டிகள்  

171 AI-Artificial Insemination  வசயற்னக முனறயில் கருத்தாிக்கச் வசய்தல் 

172 

Agricultural Production Commissioner 

(APC) 

பெளாண் ெினளவோருட்கள் உற்ேத்தி 

ஆனையாளர் 

173 

Augmented Satellite Launch Vehicle 

(ASLV) 

 திறனூட்ைப்ேட்ை வசயற்னகக்பகாள் 

வசலுத்து ொகைம்  

174 Anti-defection Law கட்சித்தாெல் தனைச் சட்ைம் 

175 Assorted foreign currencies வெளிநாடுகள் ேலெற்றின் ேைத்தாள் 

176 Acting arrangement ேைியாளர் ேைியைர்த்தல் ஏற்ோடு 

177 Accorlonidge at bay no 30 

பே எண்.30-ன் ஏபரா ேிாிட்ஜில் ெந்து 

வகாண்டிருந்தபோது  

178 Anna Zoological Park அண்ைா ெிலங்கியல் பூங்கா 

179 

Association of South-East Asian Nations 

(ASEAN) 

வதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் அனைப்பு 

(சங்கம்) 

180 Amusement ride பகாாிக்னக சொாி 
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சங்க இைக்கியம் அறிபவோம்! 
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" ெொழ்தல் பெண்டிப் 
 பெொய் கூபறன் பமய் கூறுெல் " 
                          - மருதனிை நொைனொர் 
                          - புறநொனூறு, 139 
 
ெொழபெண்டும் என்ெதற்ைொைப் பெொய்கயக் கூறமொட்படன். 
உண்கமகயபய கூறுபென். 
       - முகனெர் ஆ.மணெழைன் 
 
Lie I won't for life sake 
but swear to live in truth 
 
                          ( Puranaanooru 39 ) 
                     பமொழிபெயர்ப்பு 
                      முகனெர் ந.அருள் 
 

जीने के मलए झूठ नहीीं बोलूींगा।   सच बताऊीं गा। 
परुनानरुू, १३९ - िरुतमनल नागनार 
 
        இந்தியில் 
        முகனெர் பசை.ெீரலட்சுமி  

ததால்லிலக்கியத் ததாரணம் - 2 
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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... 


