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தமிழ்நாட்டு மாக்மில்லன்! 

கலலமாச் செல்வர் திரு.எஸ்.டி.காசிராஜன் இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) 

  அததொடு யொன் நிறுத்தவில்ணல. "மொக் 

மில்லன் தபொன்று தங்கள் நிறுவனம் புகழ் 

தபற்றுச் சிறப்புடன் விரிய தவண்டும். தநொபல் 

பரிசு தபற்று நம் நொட்டிற்குப் தபருணம 

தசர்த்த தொகூணர அந்த நிறுவனம்தொதன 

தருகிறது.... மொக்மில்லன் இங்கிலொந்தின் 

பிரதமர் என்பதணனவிட மொக் மில்லன் என்ற 

பதிப்பகத்தின் தணலவர் என்பதில் அதிக 

மகிழ்ச்சியும் தபருணமயும் தகொண்டொர். அது 

உங்களுக்குத் ததரியுமல்லவொ?" என்தறன். 

"ததரியும்" என்றொர். 

  பிற நூல்களில் தநரும் அச்சுப்பிணழகணளப் 

பற்றிக் கூறி என் தவதணனகணளயும் தவளி 

யிட்தடன். அச்சுப்பிணழகணள அச்சுப்பிணழ 

கள் என்று ததரிந்தவர்கள் படித்தொல் ஆபத்து 

இல்ணல. ஆனொல் பிணழகணளப் பிணழகள் 

என்று கை பிடிக்கத் ததரியொதவர்கள் 

படித்தொல் அவொ பிணழகணளதய சரி என்று 

எண்ணுவொர் சிறுவர்கள் படித்தொல் என்ன 

ஆகும்? இப்படிப் தபசிக் தகொண்டிருந்ததன். 

  அவரும் "சரிதொன், 

சரிதொன்" என்று தசொல்லிக் 

தகொண்டிருந்தொர்.  

அண்ைொமணலப் பல்க 

ணலக் கழகத்ணத வொயொரப் புகழ்ந்தொர். தம் 

நிறுவனங்கணளப் பற்றியும் கூறினொர்.  

  புத்தகங்கணளப் பற்றியும் தசொன்னொர். 

இனிணம யொக இருந்தது அவரின் தபச்சு.  

பின்னர் விணட தபறும் தபொது, "மொக் 

மில்லன் பற்றிக் குறிப்பிட்டது எனக்குப் 

தபருணமயொக இருக்கிறது", என்றொர். 

  அவர் சரளமொகப் தபசினொர், தங்கு தணட 

யின்றிப் தபசினொர், ஒளிவு மணறவு இன்றிப் 

தபசினொர், உள்தளொன்று ணவத்துப் புறம் 

ஒன்று தபசொதவர் தபொல் ததொன்றினொர். 

அவதரொடு வந்தவணரயும் அன்புடனும் 

நண்பர் 

தபொலவும் 

நடத்தினொர். எனக்கு ஒரு திருப்தி 

அளித்தது அந்த சந்திப்பு. 

  இலக்கியப் பயிற்சியும் ஆர்வமும் 

பொரம்பரிய மொகத் திரு.தமய்யப்பனுக்கு 

வந்து தகொண்டிருக்கிறது. இலக்கியத் 

துணறப் தபரொசிரியரொகவும் இருந்து 

வருகிறொர். தமிழுக்குப் தபரிதும் ததொண் 

டொற்றும் அண்ைொமணலப் பல்கணலக் 

கழகத்தில் தபரொசிரியரொக இருந்து 

வருகிறொர். 

வளரும்... 

2 
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ஆசிரியம் ! 

தபொதுவுடணம  தபொரொளி பொண்டியன் 

[ 

“நின்ற தசொல்லர் நீடு ததொன்று இனியர்” என்ற ததொடருக்கு இலக்கைமொக விளங்கிய 

தபொதுவுணடணமப் தபொரொளி. கணல நுணுக்கம் அறிந்த அறிஞர், இலக்கியவொதி, தகட்டொர்ப் 

பிைிக்கும் தபச்சொளர் தொ.பொண்டியன் அவர்கள் பிப்ரவரி 26-ஆம் நொள் மணறந்தது 

தமிழகத்திற்கு ஒரு தபரிழப்பொக கருதப்படுவது.  ததொழர் தொ.பொண்டியன் அவர்கள் 60 

ஆண்டுகளுக்கு தமலொக தபொதுவுடணமக் கட்சியில் முழுணமயொகத் தன்ணன ஈடுபடுத்திக் 

தகொண்டிருந்தொர்.  

ஓய்வில்லொமல் அரசியல் பைிகளில் ஈடுபடுத்திக் தகொண்டு பல இலக்கிய நூல்கணள 

எழுதியவர்.  உலக தபரிலக்கியங்கள் மற்றும் பலவணக அரசியல் சித்தொந்த கருத்துக்கணள 

அணுகி ஆரொய்ந்து பல சிறு நூல்களொகவும் பணடத்தவர்.   இந்தியப் பொரொளுமன்றத்தின் 

தமிழக உறுப்பினரொகத் ததர்ந்ததடுக்கப்பட்டவர்.    

தமிழகத்தில் இரண்டு முணற வடதசன்ணன 

ததொகுதியில் 1989 மற்றும் 1991இல் மக்களணவ ததர்த 

லில் உறுப்பினரொக தவன்றவர். ஐக்கிய கம்யூனிஸ்ட் 

கட்சியின் மொநிலச் தசயலொளரொக 1983 முதல் 2000 

வணர சிறந்த பைியொற்றியவர்.  1962 முதல் ஜனதொ 

இதழின் ஆசிரியரொக இருந்தது மட்டுமன்றி, “சவுக்கடி” 

என்ற புணனதபயரில் பல விழிப்புைர்வுக் கட்டுணரகணள எழுதிவந்தொர்.  

1982 தம 18ஆம் நொள் மதுணர உசிலம்பட்டி அருகில் தவள்ணளமணலப்பட்டி என்ற சிறு 

கிரொமத்தில் பிறந்து படிப்படியொக வளர்ந்து தமது தனிக்குரணல நொடொளுமன்றம் தகட்கும் வணர 

தவள்ளி மணலயொய் வளர்ந்த அறிஞர்.  உசிலம்பட்டி பள்ளியில் தன் ததொடக்கக்கொலம் முடித்து 

கொணரக்குடி அழகப்பொ பல்கணலக்கழகத்தில் ஆங்கில தமொழியில் முதுகணலப் பட்டம் தபற்றவர்.  

சட்டவியலில் இளநிணலப் பட்டம் தபற்று தமிழகத்தின் தணலசிறந்த தபச்சொளர்களில் 

ஒருவரொக வலம் வந்தவர். தன் கருத்துக்கணள ஆைித்த ரமொகவும் அப்பழுக்கற்ற முணறயில் 

எடுத்துக் கூறி அணனவணரயும் வியப்பில் ஆழ்த்துவொர். தமணடப்தபச்சு, “தபொதுவுடணமயின் 

வருங்கொலம்” என்ற அவரது நூல்கள் மக்களிணடதய தபரிதும் வரதவற்பு தபற்றணவ.  இந்திரொ 

கொந்தி  முதல்  இரொஜீவ்  கொந்தி  வணர  அணனவரின்  தசொற்தபொழிவுகளுக்கு  தமொழிதபயர்ப்பொளரொக  
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இருந்து தமணடணய அலங்கரித்து அப்தபொணதய கொங்கிரசு கூட்டைி கருத்துக்கணள 

அருணமயொக மக்களுக்கு தகொண்டு தபொகச் தசய்து வொணக சூடியவர்.  

அவரின் ‘ரொஜீவ் கொந்தியின் கணடசி மைித்துளிகள்’ என்ற நூல் படிப்பவர் மனணத 

தநகிழ்த்திக் கண்ைீர் வர ணவத்துவிடும். ரொஜீவ் கொந்தி படுதகொணலயின் தபொது பக்கத்தில் 

களத்தில் நின்று ரத்தம் சிந்திக் கொயம்பட்டு உயிர் தப்பி பிணழத்து இன்று தகொரொதனொவின் 

தகொரப்பிடியில் சிக்கி இருந்து, சிறுநீரக பழுதினொல் மரைமணடந்தொர்.  

கண்கண்ட கொட்சியொக மட்டும் அல்லொமல் பயங்கர படுகளத்தில் மரை 

தவதணனக்குரிய கொயங்கணள அகமும் புறமுமொக தபற்று தன் அனுபவங்கணள அரசியலுக்கு 

அப்பொற்பட்டுப் படித்து உைர தவண்டியது ஆகும்.  வன்முணற எந்தப் புரட்சிக்கும் 

தீர்வொகொது எனக் கண்கூடொகக் கண்டு கவிநயம் மிக்க நூலொக எழுதி இருக்கிறொர். 

வரலொற்றுக் குறிப்புகள் வரும் சமுதொயம் அறிந்து தகொள்ள தவண்டும் என்பதற்கொகதவ தன் 

நூணல வழங்குவதொகத் ததரிவித்திருப்பொர்.   அவரின் பல தமொழிதபயர்ப்புகள் சமூகம் 

சொர்ந்தணவ.    

கலொச்சொரம் என்பது ஒரு தனி நபர் சமூகமயமொக்கலில் கூட்டு விணளவின் பண்பொகும் 

என திரு. தகல்லி மற்றும் எம்.கவல்தசொன் எழுதிய நூலின் தமொழிதபயர்ப்பில் விளக்கி 

இருப்பொர். உணழக்கும் மக்களின் உள்ளத்ணத உைர்ந்து அவர்களுக்கொக உறுதியொக 

தபொரொடியும் எழுதியும் தபசியும் வந்தவர். “நல்லறம் நொடிய மன்னணர வொழ்த்தி நயம் புரிவொள் 

எங்கள் தொய்” என்ற நம்பிக்ணகயுடன் கண்மூடி நிரந்தரத் துயிலுக்குச் தசன்று விட்டொர். 
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நீ.கந்தொமி எனும் புலலமயாளன்... 

அருந்திறனாளர் பேராசிரியர் வீ. அரசு 

  கொணரக்குடியில் இதற்தகனக் குழுவும் 

உருவொக்கப்பட்டது. அதற்கொன திட்ட வணர 

யணறகணள தபரொசிரியர் ச.ணவயொபுரிப் பிள்ணள 

உருவொக்கினொர். (விரிவுக்குப் பொர்க்க: ச.ணவயொ 

புரிப் பிள்ணள நூற்களஞ்சியம்: ததொகுதி: 5, 

1993)  

 

 

 

 ஏறக்குணறய இதத கொலத்தில் அண்ைொ 

மணலப் பல்கணலக்கழகத்திலும் கம்பரொமொ 

யைப் பதிப்புப் பைி ததொடர்பொன உணரயொ 

டல்கள் நணடதபற்றன. அண்ைொமணலப் 

பல்கணலக்கழகத்தின் துணைதவந்தருக்கு 

நீ.க. அவர்கள் எழுதி அனுப்பிய ‘கம்பரொமொய 

ைப் பதிப்புத் திட்டம்’ தொன் அப்பைிக்கு 

மூலமொக அணமந்தது. 15.10.1952இல் இவர் 

உருவொக்கிய திட்டம் தமிழ்க்கொப்பியம் ஒன் 

ணறக் கொல வளர்ச்சிதயொடு எவ்விதம் பதிப் 

பிக்க தவண்டும் என்பதற்கொன விரிவொன 

அடிப்பணடகணளக் தகொண்டிருப்பணதக் 

கொை முடிகிறது. 

  இத்திட்டம் தமிழ்ப்தபொழிலில் (1954 - 

சூணல) தவளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆங்கிலத் 

தில் தவளியிடப்பட்டுள்ள இத்திட்டத்தில்,  

அண்ைொமணலப் பல்கணலக்கழகத்தில் தமிழி 

யல் ஆய்வு எவ்வணகயில் தசயல்படதவண்டும் 

என்பது குறித்தும், அதில் ஒரு திட்டமொகக் 

கம்பரொமொயைப் பதிப்பு எவ்வணகயில் அணமய 

தவண்டும் என்பணதயும் தவளிப்படுத்தி 

யுள்ளொர்.  

 

 தமிழ்ப்தபொழிலில்,  தமற்குறித்த திட்டம் 

ஆங்கிலத்தில் தவளியிடப்பட்டுள்ள பக்கங் 

களின் ததொடர்ச்சியொகக் ‘கம்பரொமொயைப் பதிப் 

பும் நிணலயும்’ எனும் (1954 - சூணல) நீண்ட 

கட்டுணரணயயும் எழுதியுள்ளொர். இக்கட்டுணர 

நீ.க. அவர்களின் புலணமத்தளம் குறித்த 

புரிதலுக்கு நல்ல சொன்றொதொரமொக இருக்கிறது.  

  தமிழ்நொட்டின் கம்பரொமொயை வொசிப்பு 

முணறகள் குறித்த விரிவொன பதிவுகணளச் 

தசய்துள்ளொர். தமிழ்ப் புலணமயொளர்கள் கம்ப 

ரொமொயைம் மீது தகொண்டிருந்த ஆழ்ந்த ஈடு 

பொட்ணட நீ.க. மற்றும் தபரொசிரியர் ணவயொபுரிப் 

பிள்ணள ஆகிதயொர் பதிவுகளிலிருந்து விரிவொ 

கப் புரிந்து தகொள்ளமுடிகிறது.  

வளரும்... 
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நோடு ஒப்பன மைய் 

Do Deeds agreeable to Society 

 ال تكسل

常行與社會接軌的事  

 

നാട് അംഗീകരിക്കുന്ന കാരയങ്ങള് ചെയ്യുക 

लोकसम्मत कमम करें |  
దశే ప్రజలందరూ ఒప్పుకొన ేవిధంగా మంచి కారయములను చయె్ుయము  

ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುಕೂಳುುವಂತೆ ಒಳ್ಳುಯ ಕಾಗಯಗಳನ್ನೆಮಾಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി െൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

‘கொலத்தின் விதிமதிணயக் கடந்திடுதமொ?’ என்தறன் 

‘கொலதம மதியினுக்தகொர் கருவியொ’ தமன்றொள்  

‘மூலத்ணதச் தசொல்லதவொ தவண்டொதமொ’ என்தறன்  

முகத்திலருள் கொட்டினொள் தமொகமது தீர்ந்ததன்! 

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 

66 
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அவ்வப்ப ோது! 

முலனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புத்துசை 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 

41 

 

 

 

               தீந் தமிதழ !  
               நம் குறி !   
               திருக்குறதள !  
               நம் தநறி ! 

  தமொழி விடுதணல என்பது ஒரு ததசிய இனத்தின் தொயக விடுதணலதயொடு இணைந்தது. 

வங்கொள ததசம் பொகிஸ்தொதனொடு இணைந்திருந்த 1952 ஆம் ஆண்டில் தமற்கு 

பொகிஸ்தொன் கிழக்கு பொகிஸ்தொன் மீது உருது தமொழிணயத் திைித்தது. அந்த தமொழித் 

திைிப்ணப எதிர்த்து கிழக்கு பொகிஸ்தொனில் தபொரொடினொர்கள். வங்க தமொழி கொக்கும் தபொரில் 

11 வங்கொளியர் சுட்டுக் தகொல்லப்பட்டனர். 

  வங்கததச மக்கள் தமொழிப் தபொரொட்டத்ததொடு நிறுத்திக் தகொள்ளவில்ணல. தொயக 

விடுதணலக்கொகப் தபொரொடி தவற்றியும் கண்டனர். வங்கொள ததசம் தனிநொடொக 

உருதவடுத்தது. பிறகு வங்கததசம் 

ஐ.நொ.மன்றத்தில் உறுப்பு நொடொகத் 

தன்ணன இணைத்துக் தகொண்டது. 

அப்தபொது வங்கதமொழிக்கொக 11 தபர் உயிர் 

ஈகம் தசய்த நொளொன பிப்.21 ஆம் நொணள 

தொய்தமொழி நொளொக அறிவிக்கும் படி 

தகட்டுக் தகொண்டது. அதணன ஏற்றுக் 

தகொண்டு ஐ.நொ.மன்றம் பிப்.21 ஆம் நொணள 

உலகத் தொய்தமொழி நொளொக அறிவித்தது. 

  உலகத்தொய்தமொழி நொளன்று இன்று வங்கததச தமொழிப்தபொர் நொள்தொன் உலக தமங்கும் 

நிணனவு கூரப்படுகிறது. 

  உலகின் ததொன்ணமயொன நொகரிகங்களில் குமரிக்கண்ட நொகரிகமும் சிந்து சமதவளி 

நொகரிகத்ணதப் தபொல் ததொன்ணம வொய்ந்ததொகும். நம் முன்தனொர்கள் ததொடக்கக் 

கொலங்களில் அணசவுகளில் ணசணககளொல் தமொழி தபசினர். உடலின் அணசவுகளொல் 

உள்ளத்தின் குறிப்ணப மற்றவருக்குப் புரிய ணவத்தனர்.  
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  நொளணடவில் குமரிக் கண்டத்தில் வொழ்ந்த நம் முன்தனொர்கள் ணசணக தமொழி தபசும் 

பரிைொமத்தின் படிநிணல வளர்ச்சியொக நொவிணன அணசத்து ஓணசயினொல் தமொழிணய 

ஒலித்து உருவொக்கினர். “கூகூ” என்று மரக்கிணளயில் உட்கொர்ந்து கூவிக் தகொண்டிருந்த 

பறணவணயக் ‘ குயில் ’ என்றனர். ‘‘கீகீ’’ என்று கீச்சிட்டுக் தகொண்டிருந்த பறணவணயக் ‘கிளி’ 

என்றனர். 

  இதுதபொன்று இயற்ணகயொகதவ பல ஒலிக்கூறுகணள உருவொக்கித் தமிழ்ச்தசொற்கணளக் 

கட்டணமப்புச் தசய்தனர். கடல்தகொண்ட ததன்னொடுகளொன வடமதுணரயிலும் 

கபொடபுரத்திலும் கடல்தகொள்கள் ஏற்பட்ட தபொது எண்ைற்ற இலக்கியங்கணளயும் 

பண்பொட்டு அணடயொளங்கணளயும் நம் தொய்த்தமிழ்தமொழி தகொஞ்சம் இழந்தொலும், தன்ணன 

மீட்டுருவொக்கம் தசய்வதில் தபரொற்றல் மிக்க எண்ைற்ற புலவர்களொல் தமிழ் வளம் 

தகொழித்தது. 

  ஆர்த்ததழுந்து வந்த ஆழிப்தபரணலகணளத் தன் ஆளுணமயொல் தவன்றது 

தொய்தமொழியொன நம் தமிழ்தமொழி.இலக்கிய வணகணமகணள உள்ளடக்கிய ஓணலச்சுவடிகள் 

அனலில் அழிந்தது தகொஞ்சம்; அணல நீரில் 

மூழ்கியது தகொஞ்சம். 

  ஆழிப்தபரணலகணளயும் அனணலயும் புனணலயும் 

கடந்து, கொற்று தவளியினில் ணகவீசி தவற்றி நணட 

நடந்தது, நம் தொய்தமொழியொன தமிழ்தமொழி. 

  பல்லொயிரம் ஆண்டுகள் பணழணம மிக்க நம் 

தொய்த்தமிழ்தமொழி ஓணலச்சுவடிகளிலும் தசப்புப் 

பட்டயங்களிலும் கல்தவட்டுகளிலும் இருந்து கொலத்தின் அரவணைப்பொல் அச்சு வடிவம் 

தகொண்டது. கொகிதங்களில் கொல்பதித்து நூல்களொகத் தமிழ் உலதகங்கும் உலொவந்ததது. 

கைினியிலும் இணையத்திலும் கொல்பதித்துத் தன் உலகளொவிய பயைத்ணத இன்றளவும் 

ததொடர்கின்றது. 

  இவ்வொறு ததொன்றிய நொணளக் குறிப்பிட்டுச் தசொல்ல முடியொத ததொன்ணமயுடன், 

பல்லொயிரம் ஆண்டுகள் கடந்து வந்த ஒப்பிலொத நம் தொய்தமொழிணய ஏற்றிப் தபொற்ற 

தவண்டும் என்ற உறுதிணய இந்த உலகத் தொய்தமொழி நொளில் நொம் சூளுணரயொக ஏற்தபொம். 

  “கருவிதலதய திருநிணறந்தவர்” என்று தசொல்வதுதபொல நம் தமிழ்தமொழி ததொன்றிவளரத் 

ததொடங்கிய நொள்களிலும் கூட உலகம் தபொற்றும் சிறப்புடன் திகழ்ந்திருக்கிறது 

என்பதுதொன் உண்ணம. 

 

09.03.2012 
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 அமெரிக்கோவின் ஐம் து முகங்கள் ! 

முலனவர் பொமசல பொமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

  என் அதமரிக்கக் கட்டுணரத் ததொடரில் 

ஐம்பதொவது கட்டுணர இது.  ஐம்பது என்றொதல 

அதமரிக்கொவில் நிணனவில் வருவது இந்நொட் 

டின் ஐம்பது மொநிலங்கள்! இங்கிலொந்தின் 

ஆளுணகயில் இருந்த 13 அதமரிக்க கொலனிகள் 

1776-இல் "அதமரிக்கொ" என்ற தனி நொடொகப் 

பிரிய, கொலப்தபொக்கில் 50 மொநிலங்கள் 

தகொண்ட உலக வல்லரசொக முன்தனறிய நொடு 

அதமரிக்கொ.   அவொய், அலொஸ்கொ தவிர மற்ற 

48 மொநிலங்களும் ஒன்ணறதயொன்று ததொட்டுக் 

தகொண்டு அடுத் தடுத்துள்ள மொநிலங்கள். 

 

  

 பரப்பளவிதலொ, மக்கள் ததொணகயிதலொ சிறிய 

அல்லது தபரிய மொநிலம், பைக்கொர அல்லது 

ஏணழ மொநிலம் என்று பொகுபொடுகள் இன்றி, 

வலிணம மிக்க அதமரிக்க தசனட்டில் ஒவ் 

தவொரு மொநிலத்திற்கும் சமமொக இரண்டு 

தசனட் பிரதிநிதிகள் இருப்பது அதமரிக்கொ 

வின் உள் நொட்டு வலிணமகளில் ஒன்று.  

  இந்தியொணவ விட மூன்று மடங்கு 

பரப்பளவில் தபரிய நொடொக இருந்தொலும், நொடு 

முழுதும் ஒதர தமொழியொக ஆங்கிலம் தபசப்படு 

வதொல்  ஒதர நொட்டில் இருக்கின்ற உைர்வு நம் 

உள்ளத்தில் இருக்கும். அடுத்தடுத்த மொநிலங் 

களுக்குள் மிகப் தபரிய மொற்றம் இல்ணல 

தயன்றொலும், தட்ப தவட்ப நிணல, தவளொ 

ண்ணம, தபொருளொதொரம் தபொன்றவற்றொல் 

அதமரிக்கொவின் வட கிழக்கு, மத்தியப் பகுதி, 

ததற்கு, தமற்குக் கடற்கணர, வட தமற்கு ஆகிய 

பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட மொற்றங்கணளக் கொை 

இயலும். 

  அதமரிக்கொவில் ஒதர ஒரு இடத்தில் மட்டும் 

உங்களது வலது கொணல ஒரு மொநிலத்திலும், 

இடது கொணல இன்தனொரு மொநிலத்திலும், வலது 

ணகணய மூன்றொவது மொநிலத்திலும், இடது 

ணகணய நொன்கொவது மொநிலத்திலும் ணவத்து 

ஒளிப்படம் (selfie அல்ல!) எடுத்துக்தகொள்ள 

முடியும்! அரிதசொனொ, தகொலரொதடொ, நியூ 

தமக்சிதகொ, யூட்டொ ஆகிய நொன்கு கிட்டத்தட்ட 

சதுர வடிவமொன மொநிலங்களின் எல்ணலகள் 

சந்திக்கும் இடம் அது.  இந்தியொவில், உத்தர 

பிரததசத்ணத ததொட்டுக்தகொண்டு எட்டு 

மொநிலங்கள் இருந்தும், அங்கு இது தபொன்ற 

ஒளிப்படம் எடுத்துக்தகொள்ள முடியொது. 

 

 

 

 

 

 

  சற்று வித்தியொசமொன பொர்ணவயில் இந்த 50 

மொநிலங்கணளயும் பொர்ப்தபொதம! 

  வண்டுக்கு சிணல எடுத்த மொநிலம்!  பருத்தி 

பயிணரத் தொக்கும் பருத்தி கொய்துணள வண்டு 

("boll weevil") உங்கள் சுண்டு விரலின் 

நகத்ணத விட எணடயில் குணறவொனது. 'கடுகு 

சிறுத்தொலும் கொரம் குணறயொது' என்பது தபொன்று 

அச்சிறு வண்டின் தபொருளொதொரத் தொக்கத்தொல் 

பல லட்சம் விவசொயத் ததொழிலொளிகள் ததன் 

மொநிலங்களிலுருந்து வட மொநிலங்களுக்கு 

குடிதயறினர். "தபரிடதர தபரு லொபம்" என்ற 

தநொக்கில், பருத்தி பயிணர மட்டுதம நம்பி வொழொ 

மல், 1916-இல் நிலக்கடணல தபொன்ற மற்ற 

பயிர்கணள முதன் முதலொகப் பயிரிடத் ததொடங்கி 

தம் மொநிலத்தின் வொழ்வொதொரத்ணதத் தக்க 

ணவத்துக்தகொண்டதொல், தபரிடர் தகொண்டு வந்த  

50 
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அந்த வண்டுக்கு 23 கிதலொ எணடயில் சிணல 

எழுப்பியுள்ளது அலபொமொ மொநிலம்! 
 

  நொய் பட்ட பொடு! 6,63,267 சதுர ணமல்கள் 

பரப்பளவில் அதமரிக்க மொநிலங்களில் மிகப் 

தபரிய மொநிலம் அலொஸ்கொ. தமிழகத்ணத விட 

13 மடங்கு தபரிய மொநிலம், இந்தியொவின் 

பரப்பளவில் 50 சத விகிதம் உள்ள அலொஸ் 

கொவில் ஒரு சதுர ணமல் பரப்பளவில் மக்கள் 

ததொணக அடர்த்தியின் (population density) 

எண்ைிக்ணக தவறும் 1.3. மனிதர்களுக்குத் 

தொன் இங்கு பஞ்சம், கரடிகளுக்கல்ல. 

அலொஸ்கொ மக்கள் ததொணகணய விட 21 மடங்கு 

அதிகம் அங்கு வொழும் கரடிகள் எண்ைிக்ணக! 
 

  வருடம் முழுதும் பனி தகொட்டுவதொலும், 

எட்டு மொதங்களுக்கு பனி அதிக அளவில் 

இருப்பதொலும், பனியில் சறுக்கிச் தசன்று 

அஞ்சல், மருந்து, சரக்கு என பல தபொருட்கள் 

தபொக்குவரத்தில் இரண்டொயிரம் வருடங்களொக  

அயரொது உணழப்பணவ அலொஸ்கொ நொய்கள். 

இன்ணறய நவீன இயந்திர உலகம் அலொஸ்கொ 

ணவயும் விட்டு ணவக்கவில்ணல.  அதன் விணள 

வொக, நொய் சறுக்கு வண்டி அலொஸ்க்கொவின் 

மொநில விணளயொட்டொக மொறி சுற்றுலொப் 

பயைிகணளயும் உள்ளுர் வொசிகணளயும் மகிழ் 

வித்து வருகின்றது.  
 

  மிகப் புகழ் தபற்ற "Iditarod" சறுக்குப் 

தபொட்டியில், பதினொக்கு நொய்கணளக் தகொண்ட  

அைிகள் ஆயிரம்  ணமல்கள் சறுக்கி,  முடிவு 

எல்ணலணய அணடய  8 முதல் 32 நொட்களொகும்! 

ஒரு நொணளக்கு 100 ணமல்கள் ஓடுவதொல் 

இப்தபொட்டியில் அடிபடுகின்ற அல்லது உயிர் 

இழக்கின்றன நொய்களின் எண்ைிக்ணக 

கூடியதொல், பங்கு தபறும் நொய் இறந்தொல் அந்த 

அைி தபொட்டியில் ததொடர முடியொது என்ற புதிய 

விதிமுணற தசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.   

 

 

 சிணறக்கு அனுப்பும் கற்றொணழகள்! 

கற்றொணழகளுக்குப் புகழ் தபற்ற மொநிலம் 

அரிதசொனொ. சகுரொ (saguaro) கற்றொணழகள் 50 

அடி உயரத்திற்கு வளர்ந்து 150 முதல் 200 

வருடங்கள் வொழும் தன்ணம தகொண்டணவ. 

அணவ வளரப் பல்லொண்டுகள் எடுத்துக் 

தகொள்வதொல், அவற்ணற தவட்டுதவொருக்கு 25 

ஆண்டுகள் வணர சிணறத் தண்டணன தகொடுக்க 

மொநில அரசு சட்டம் பிறப்பித்துள்ளது. அரி 

தசொனொ தபொகும்தபொது மறந்தும் கற்றொணழகணளத்  

 

 

 

 

 

 

ததொட்டு விடொதீர்கள், தவறும் முள் குத்ததொடு 

விட்டுவிடொமல் உங்களுக்குச்  சிணறக் கதவு 

கணள திறந்து விடும் வலிணம தகொண்ட 

கற்றொணழகள் அணவ! 

 

   (அதமரிக்கப் பயைம் ததொடரும்...)       
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"தபொய்ப்பொல தபொய்தயயொய்ப் தபொயினதபொய் 
அல்லொத  தமய்ப்பொல தமய்யொய்       
           விளங்கினதவ"  

என்னும் வண்ைம், 

முதன் முதலொக மணறமணல அடிகள் மிகத் 

துைிதவொடும் நடுநிணலதயொடும் தமது 

கூர்த்த அறிவு மதுணகயொல் ஆரொய்ந் 

ததடுத்து விளக்கிக் கொட்டியிருக்கும் திறம் 

யொவரொனும் மிகப் தபரிதும் வியக்கற்பொலது. 

அவற்றின் திறதமல்லொம் விரிப்பிற் தபருகி 

யும் ததொகுப்பின் எஞ்சியும்தபொ மொதலின் 

இவ்வளவின் விடுக்கின்றொம். 

உணரநணடச் சிறப்பு   

  தமிழில் பல ஆயிரக் 

கைக்கிற் தசய்யுட்கள் 

உளவொதல் தபொலச் சிறந்த 

உணரநணட நூற்கள் இல் 

ணலதயன்று இருந்த ஒரு 

தபருங் குணறணயப் தபொக் 

கிய உயர்வும் உரிணமயும் உணடதயொர் 

ஆறுமுக நொவலர் தபொன்ற அறிஞர் சிலதர 

யொவர். அவருள்ளும் அடிகள் மிகவும் குறிப் 

பிடத் தகுந்த தபருஞ் சிறப்பினரொவர். 

  பரிதிமொற் கணலஞர் நொவலணரப் புகழ்ந்து 

ணரத்த 'உணர நணட, ணக வந்த வல்லொளர்' 

என்னும் தசொற்தறொடர் அடிகட்கு  மிகவும் 

ஏற்புணடயதொகும்.  
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  மிக உயர்ந்த அரிய இலக்கியச் தசந்தமிழ் 

நணடயில் ததனொற்தறொழுக்தகனவும், அமிழ்த 

தவள்ளம் தபருக்தகடுத்தொ தலனவும், பயில் 

வொர் உள்ளதமலொம் தகொள்ணள தகொள்ளும் 

பொன்ணமயில் இழுதமனும் தமொழியொன் விழு 

மியது பயின்று ஒழுகிய ஓணச நலம் அணம 

யத் தணடவிணடகிளந்து தருக்க தநறி 

இணயபு பிறழொமல், தொதம புதிது பணடத்துப் 

புைர்க்கும் முழுமைியணனய தனித் தமிழ்க் 

கணலச்தசொற்களும் குறியீடுகளும் தசொற் 

தறொடர்களும் விரவி, அரும்தபறல் 

ஆரொய்ச்சிக் கருத்துக்கள் தபொதுள, இணட 

யிணடதய சொன்தறொர் முது தமொழிகணள 

மடுத்து அழகு எழுதப் தபறும் அடி களின் 

உணரநணட யழகின் அருணமயிணன 

என்தனன்தபம்! 

  பரிதமலழகரின் உணரநணட இனிணமயும், 

நக்கீரரின் தருக்க தநறி பிறழொத் தணடவிணட 

நல மும், தசணவணரயரின் திட்ப நுட்பமும், 

சிவஞொன முனிவரரின் தசொற்தறொடர் 

நீட்சியும் மறுப்புணர மொட்சியும், பிறவு 

தமலொம் ஒருங்கு கலந் திணயந்த சிறந்து 

யர்ந்த தசந்தமிழ் உணர நணட எழுதும் 

திறனுணடயர் அடிகள்.  

 

வளரும்... 

 

ெறைெறை அடிகளோர் ெோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகபவள் 15 
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பேன் துளி! 

 

 

 

என் மக்கள் 

யானைனயப் ப ான்றவர்கள் ! 

அவர்கனை நீங்கள் 

பிச்னையயடுக்கப்  ழக்கிவிட்டீர்கள் ! 

அவர்கள் ஒருநாள் 

மதம்பிடித்த யானையாக மாறுவார்கள் ! 

அன்று என்ை நடக்கும் என்று 

எைக்பக யதரியாது ! 

 

புரட்சியாைர் 
அண்ணல் அம்ப த்கர் 

ததன்துளி –1 

ததன்துளி - 2 

  அகராதிப் பேரறிஞர் சாமூபேல் ஜான்சன், எழுத்துத் திலகம் ஆலிேர் பகால்ட்ஸ்மித், 

நடிப்புச்சுடர் படவிட் பகரிக் -மூன்று பேரும் தான் இணைபிரியாமல் இருந்த இலக்கிய மூேர். 

அதுபோலத் திராவிட இயக்கம் பேர் விடுேதற்குப் பேரறிஞர் அண்ைா,சிரிப்புச் சிந்தணையாளர் 

சி வி இராஜபகாோல் நடிப்பிணசப்புலேர் பக ஆர் ஆர் ஆகிய 

மூேணரயும் குறிப்பிடபேண்டும்.  

  நாடகவுலகத்தில் அண்ைா அேர்கள் ேங்பகற்ற போபத அேணரத் 

ஆரத்தழுவி நான் எப்போதும் உங்களுக்கு தூண், நீங்கள் இட்ட ஏேணல 

சசய்பேன் என்று அண்ைாணே ஒப்பில்லாத அறிஞராக போற்றிய 

சிறப்பு நடிப்பிணசப் புலேருக்கு உண்டு. அண்ைா சசார்கோசல் 

எழுதியது பக.ஆர்.ராமசாமிக்பக! பக ஆர் தான். மான் பிடிக்கப் போைால் 

மந்ணதணயபய ஒட்டி ேருோர் என்று ஒரு முணற அண்ைா சசான்ைார். அது பேறு ஒரு சோருளில் 

கூறியது; இந்த ோபள ! ேழக்கு மன்றம் இந்தக் ணகபய சட்டம் !  கத்திணயத்தீட்டாபத ! 

புத்திணயத்தீட்டு !    ஏணழகளின் கண்ணீர்-இது எளிபயாரின் வியர்ணே; ஏமாளிகளின் இரத்தம், 

ேராசக்தி! ேன்னிரண்டு கண்கள் உைக்கு இருக்கிறதாபம உன் கண் இரண்டும் இணதக் காை 

முடியாதா? என்று அம்மன் பகாயில்களில் ஆர்ப்ேரித்தது பக ஆர் ஆர் 1940 ஆம் ஆண்டுகளில் 

நடத்திய நாடகங்களில் ேசைங்களாக ஒலித்தை. 
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தமிழ்  தமொழி கற்பதில் மொைவர்களின் 

விருப்பு, தவறுப்பு  

இரண்டொம் வணகயினர் :  

  தபற்தறொரின் வற்புறுத்தலுக்கொகத் தமிழ் 

தமொழி கற்கும் மொைவர்கள் இவர்களும் 

கைிசமொன அளவில் கொைப்படுகின்றனர். 

இவர்கள் எங்களுக்குத் தமிழ் படிக்க 

விருப்பமில்ணல.  

 

 நொங்கள் பிரொன்சில் தொன் பிறந்து வளர்ந் 

ததொம். பிரொன்சில் தொன் படிக்கின்தறொம். 

பிதரஞ்சுக் கொரருடன்தொன் பழகுகின்தறொம். 

பிறகு எதற்கு தமிழ் தமொழிணயக் கற்க 

தவண்டும்? ஆனொலும், எம் தபற்தறொர் 

எம்ணமத் தமிழ் படிக்கும்படி வற்புறுத்து 

கின்றனர், அதனொதலதய தமிணழப் 

படிக்கின்தறொம் என்பர்.  

மூன்றொம் வணகயினர் :  

  நொங்கள் எங்கள் அம்மொ, அப்பொவுடன் 

தபசுவதற்கும், எங்கள் தசொந்தங்களுடன் 

பழகுவதற்கும் தமிழ் ததணவயொக உள்ளது.  

அதற்கொகதவ தமிழ்ப் படிக்கின்தறொம் 

என்றும், மற்தறொரு வணகயினர் தமிழ் ஒரு 

தமொழி, மற்ணறய தமொழிகணளப் தபொலதவ 

அதுவும் ததரிந்தொல் நல்லது என்பதனொல் 

கற்கின்தறொம் என்று கூறுகின்றனர். 

நொன்கொம் வணகயினர்: 

'நொங்கள் தமிணழ விரும்பித் தொன் 

படிக்கின்தறொம். அது எங்கள் தொய்தமொழி. 

அதணன நொங்கள் படிக்கத் தொன் 

தவண்டும்' என்கின்றனர்.  

 

 

 

 

  தமிழ் கற்பிக்கும் பட்டறிவு தமிழ் 

தமொழிணயக் கற்பிப்பததனொல் ஏற்பட்ட 

பட்டறிவு எனப் பொர்க்ணகயில், புலம்தபயர் 

வொழிடங்களில் தமிழ்கற்பிக்கும் தபொழுது, 

சில கல்வி வல்லுநர்கள் கூறுவது தபொன்று 

கற்பித்தல் உத்திகணள கவனத்தில் தகொள் 

வது அவசியம் ஆகும். அதொவது மொை 

வருக்கு முடிந்தளவு சுருங்கச்தசொல்லி புரிய 

ணவத்தல், இயன்றவணர எளிணமயொன 

தசொற்கணளயும், ததரிந்த தசொற்கணளயும் 

பயன்படுத்துதல். 

வளரும்... 

பிரோன்சில் ேமிழ் கற்பிப் தில் ஏற் டும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திருமதி ஞானா பியாட்றிஸ் ெச்சிதானந்தம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோட்டு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   
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 சூளோெணி சுருக்கம் ! 

உலரபவந்தர் ஔலவ துலரொமி 

  ரகர, ழகர ஆதசதுணக மூன்தறழுத் 

தததுணக முதலியணவகட்குச் சூளொமைி 

யிலக்கியங் தகொண்ட உணரயொசிரியர்கள் யகர 

தமொன்றற்கு மொத்திரம் சிந்தொமைியிற் ணக 

ணவத்தற்தகொர் ததணவ இருக்கமொட்டொ ததன் 

றும், சிந்தொமைியிற் புதிதொகத் ததடிதயடுத்த 

ததன்பதற்கு அஃது அக்கொப்பியத்தின் முத 

லொவது இலம்பகத்தின் முதலிதல கிடப்பதத 

ஒரு சொன்தறன்றும் கூறிவிடுக்க. நூன் முழு 

வதிலும் சிந்தொமைி உதொரைம் தவறில் 

ணலதய” என்று கூறுவணதக் கொைலொம்.  

 

 

 

 

 இச்சீரிய தசந்தமிழ்க் கொவியம் ஒதர பதிப்பு 

1893-ஆம் ஆண்டு உயர்திரு. சி.ணவ. 

தொதமொதரம் பிள்ணளயவர்களொல் பதிப்பிக்கப் 

பட்டது. 1921-ஆம் ஆண்டில் தகொணட விடு 

முணறயில் எனக்குத் தமிழ் கற்பித்த ஆசிரியர், 

சீர்கொழி திரு.தகொவிந்தசொமி தரட்டியொரவர்கள் 

இந்நூலின் அச்சுப்படி தயொன்றும் ஏட்டுச் 

சுவடி தயொன்றும் ணவத்து, ஒப்பு தநொக்கிப் பல 

திருத்தங்களும் விடுபட்ட சில பொட்டுக்களும் 

தசர்த்துக் ணகதயழுத்துப் படிதயொன்று ஆயத் 

தஞ் தசய்தொர்கள்.  

 

 

 

 

 

  ஏடு படித்தவருள் யொனும் ஒருவனொ 

யினும் அத்துணைத் தமிழ்ப் பயிற்சியில்லொ 

ணமயொல் அப்படியில் கருத்தூன்றொது 

தபொயிதனன். பின்பு 1932-ஆம் ஆண்டுச் 

தசன்று அப்படிணயத் ததடிப் பொர்த்ததபொது, 

ஆலக்கிரொமம் தவங்கடரமை அய்யரவர் 

கள் தசன்ணனயிலுள்ள தம் நண்பர் 

தபொருட்டு முப்பத்து மூன்று ரூபொவுக்கு 

அப்படிணய விணலக்கு வொங்கிக்தகொண்டு 

தபொய் விட்டொர்கதளன்று அறிந்து மனங் 

கவன்தறன்.  

  சூளொமைிச் சுவடிகள் ணவத்திருப் 

பவர்கள் தருவொர்களொயின் அதணன நல்ல 

முணறயில் பதிப்பித்துத் தமிழ் மக்கள் 

அதன் தமிழ் நலத்ணதத் தூயநிணலயில் 

தபற்று மிக்க இன்பமணடயச் தசய்யலொம். 

 

வளரும்... 

 

 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும் - வோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் செந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. செல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தராொ, இலண்டன் மாநகரம் 

  உதரொமொனியரின் இந்த இக்கட்டொன 

சந்தர்ப்பத்ணதப் படுத்திப் பிரித்தொனியொ 

வுக்குக் கிழக்கிலிருந்த நொடுகளில் சொக்சன் 

(Saxon) சண்ணடக்கொரரும், தமற்கிலிருந்து 

அயர்: (Irish) சண்ணடக்கொரரும் பிரித்தொனி 

யொவுக்குள் நுணழந்து. தொக்குதல்கணள 

நடத்தினர். 

  நகரங்கள் நொசமொக்கப்பட்டன; குடிமக்கள் 

கற்பழிக்கப்பட, அப்பொவிகள் தகொல்லப்பட் 

டனர். வந்து நுணழந்த சண்ணட கும்பல்கள், 

ணகயில் அகப்பட்டணதச் சூணறயொடிச் 

சுருட்டிக் தகொண்டு கிளம்பினர். இந்தக் 

குழப்பமொன கதளபரம் பல மொதங்களொக 

நீடித்தது. ஈற்றில், குழப்பம் விணளவித்த 

கும்பலொன தவளிநொட்டுக் கொட்டுமிரொண் 

டிகள் விரட்டியடிக்கப்பட்டனர். 

  ஆனொல் தயர்மனியிலும், ததன்மொர்க்கிலும் 

வொழ்ந்த ஆங் (Ang les ) ,  சொக்சன்கள் 

(Saxons), யூட்டர்கள் (Jutes) என்ற 

சண்ணடக்கொரர்கள், ததொடர்ந்து பிரித்தொனி 

யொவுக்குள் நுணழந்து நொசம் விணளவித்து,  

நொட்ணடச்சூணறயொடிச் தசன்று தகொண்தட 

யிருந்தனர். 

 

 

 

 

 

 
 

  ஆங்கிள்கள் (Angles),  சொக்சன்கள் 

(Saxons), யூட்டர்கள் என்ற சண்ணடக்கொரப் 

பழங்குடிகள் தகொள்ணளயி சூணறயொடவும் 

மட்டுதம பிரித்தொனியொவிற்குள் வந்து 
தபொன என்று நிணனத்துவிடக்கூடொது. சில 

சொக்சன்கள் (SAXONS) சண்ணடக்கொரத் 

தணலவர்கள், பிரித்தொனியப் தபொரொட்டக்கொ 

ரர்களொல் உதவிக்கொக அணழக்கப்பட்டொர் 

கள். பிரித்தொனிய வடக்குப்பகுதியொன 

கலிதடொ னியொவிலிருந்து (Caledonia)  

ததற்குப் பகுதிக்குள் நுணழந்து குழப்படி 

தசய்த பிக்கிற்கள் என்ற வட பிரித்தொனியச் 

சண்ணடக்கொரக் கூட்டத்தின் தணலவர் 

கணளச் சமொளிப்பதற்கொக, தவொட்டிக் தகண் 

(Vertigern) தபொரொட்டத்தணலவன், சொக்சன் 

கள் (Saxons) என்ற தயொம் கூலிப்பணடச் 

சண்ணடக்கொரணரப் பிரித்தொனியொவுக்குள் - 

தொன் என்ற வரலொறும் உண்டு. அப்படி 

அணழக்கப்பட்ட வந்த தநொக்கத்ணத 

நிணறதவற்றிய பின்னர், திரும்பிப் மறுத்துத் 

ததன்கிழக்குப் பகுதியில் தமக்தகன ஓர் 
ஆட்சி அணமத்துக் தகொண்டொர்கள். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

10 
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  திருக்குைள் மநைி பரப்பும் மபருந்தமகயாளர்களில் ஒருவருக்கு திருவள்ளுவர் 
திருநாள் விழாவில் திருவள்ளுவர் விருது வழங்கப்படுகிைது. (விருதுத் மதாமக 
ரூ.1.00 இலட்சம், தங்கப்பதக்கம், தகுதியுமர, மபான் ாமட)  

 

திருவள்ளுவர் திருநாள் விருதுகள்—2020 

ேமிழக அரசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

வ. 

எண் 

ஆண்டு விருதாைர்  

1 2021 முணைேர் ணேணகச் சசல்ேன் 

2 2020 திரு.ந.நித்தியாைந்த ோரதி 

3 2019 முணைேர் மு.சகௌ.அன்ேர் ோட்சா 

4 2018 முணைேர் பகா. சேரியண்ைன் 

5 2017 புலேர்  ோ. வீரமணி 

6 2016 முணைேர்  வி.ஜி. சந்பதாசம் 

7 2015 திருக்குறள்  க.ோஸ்கரன் 

8 2014 கவிஞர்  யூசி. ணதோன் 

9 2013 கணலமாமணி  முணைேர்  ந. முருகன் 

(பசபயான்) 

10 2012 புலேர்  சச. ேரதராசன் 

11 2011 முணைேர்  ோ.ேளன் அரசு 

12 2010 முணைேர் ஐராேதம் மகாபதேன் 

13 2009 முணைேர் சோன் பகாதண்டராமன்  

14 2008 தேத்திரு குன்றக்குடி சோன்ைம்ேல 

அடிகளார் 

15 2007 முணைேர் க.ே. அறோைன் 

16 2006 முணைேர் ஆறு. அழகப்ேன் 

17 2005 புலேர் ே. அரங்கசாமி 

18 2004 திரு. இரா. முத்துக்குமாரசாமி 

19 2003 முணைேர் கு. மங்ணகயர்க்கரசி 

20 2002 முணைேர் இ. சுந்தரமூர்த்தி 

21 2001 சேருங்கவிக்பகா ோ.மு. பசதுராமன் 

22 2000 திரு. த.சி.க. கண்ைன் 

23 1999 முணைேர் ோ.சச. குழந்ணதசாமி 

24 1998 முணைேர் இரா. சாரங்கோணி 

25 1997 முணைேர் கு. பமாகைராசு 

26 1996 முணைேர் மு. பகாவிந்தசாமி 

வ. 

எண் 

ஆண்டு விருதாைர்  

27 1995 திருமதி  க. சிேகாமசுந்தரி 

28 1994 திருக்குறளார் திரு. வீ. முனிசாமி 

29 1993 திரு. கல்ணல பத. கண்ைன் 

30 1992 டாக்டர் நாேலர் இரா. 

சநடுஞ்சசழியன் 

31 1991 திரு. சுந்தர சண்முகைார் 

32 1990 திரு. கு.ச. ஆைந்தன் 

33 1989 திரு. ே.சுே. மாணிக்கம் 

34 1988 திரு. ச. தண்டோணி பதசிகர் 

35 1987 திரு. கி.ஆ.சே. விசுேநாதம் 

36 1986 தேத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் 
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இணறயியலுக்கும்   ஒக்கும். இந்தநறி 

கணடப் படித்தத திருமுணறகள் எழுந்தன.  

ததவொரப் தபருமக்கள் தலந்ததொறும் 

தசன்று தசன்று ஊர்ப்பொசுரங்கள் பொடி 

மக்கணள ஈர்த்தனர்.  இணசயியக்கம் ணசவ 

இயக்கத்ணத எங்கும் பரப்பிற்று.  "தமிதழொடு 

இணசபொடல் மறந்தறிதயன்" என்று 

முழுங்கினொர் அப்பர் தபருமொன். 

தமிழின் நீர்ணம தபசித் தொளம் வீணை 
பண்ைிநல்ல 

முழுவ தமொந்ணத மல்கு பொடல் தசய்ணகயிடம் 
ஓவொர் 
 

என்ற பொசுரத்தில் திருஞொனசம்பந்தர் 

இணறவன் தமிழிணச விரும்பி என்பதணன 

சுட்டிப் பொடுவர்.  திருக்தகொலக்கொவில் இப் 

பிள்ணளப் தபருமொனுக்கு இணறவன் தபொற் 

றொளங்கள் வழங்கினொன் என்ற அற்புத 

நிகழ்ச்சியொல் தகொயிற்கணலயுள் இக்கணல 

யின் தமன்ணம தபறப்படும். 

வளரும்... 

  திரொவிட நொகரிகம் எனக் கருதப்படும் 

சிந்துதவளியின் முத்திணரகளில் முழவும், 

யொழும் தபொறிக்கப்பட்டுள.  பழந்தமிழ் முதல் 

நூலொன ததொல்கொப்பியத்தில் ததவபொைி 

என்ற ஒரு கலிப்பொ வணகயுண்டு. 

  பண்ைிணசக் கடவுட் பொடல்கள் சங்கப் 

பரிகொடலில் உள்ள சிவன் தன் 

நீலக்கழுத்திணன 'யொழ்தகழுமைி மிடறு' 

என்று தபருந்ததவணன பொரொட்டுகின்றொர்.  

இணச கூடும் வணகயொல் ஏணழயடியவர்கள் 

யொது தசொன்னொலும் ஈசன் மகிழ்வொன் 

எனவும், சிவதன வீணை வொசித்து 

வழிகொட்டுகின்றொன் எனவும், இணறவதன 

ஏழிணச வடிவமொகவும், இணசயின் பயனொ 

கவும் இருக்கின்றொன் எனவும் ததவொரப் 

பொசுரங்கள் ததளிவிக்கின்றன. "ஊழி 

முடிவில் எம் இணற நல் வீணை வொசிக்குதம" 

என்பர் நொவுக்கரசர். 

  எவன் எதணன விரும்புகின்றொதனொ         

அவணன அதன் வழியொக அணடய தவண் 

டும் என்ற உலகியற் தபொது தநறி  

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 

பகோயிற் கறைகள் ! 

மூதறிஞர் வ.சுே.மாணிக்கம் 6 
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And make a mix of notes for Maadavi to swoon!  

(Maadavi's Greeting Call-Letter) 

Rex Mamnmath with Sweet Cane Root quells  

all Earth in Spring.All airts hail Him. Drafts 
Maadavi 

a greeting epistle with harbinger-Spring  

prodding her, inking her quill! Champak, Wild 
Jasminum,   

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Climber Moogri, Garcinea Xanthochymus  

strung with Screwpine as centre pendant on pet-
als  

of which she with contrasty nib of a bud dipped 
in red  

cotton dye stuff, epigraphs an epistle!  

"Youth of Spring Prince pairs and mates all life                     

55 

 

In choice nubile urge! No King mature is he!  

Wants experience! Little he knows the art  

of bill and coo, the art of doing it without doing it!  

Nor is he the male tusker on Dusk's temples as 
seems!  

Lo, unthrifty bouderie  wastes interim!                     

60 

 

To Continue... 

Pukaar Canto - 8 
 

Spring's Advent 

 

weds the guts to twin, branch, bicker, befriend,  

coalesce in pitch. Basic kural Major  

and Bridge String Ili mutually complement; 

she keens with diachronic text of yaazh; 

bridge string turns major basic, she plays  all 
seven                

35 

Harps middle Uzhai in perfect kural, also        

in taaram; base kural as kural, in taaram too it 
peeks;   

tries she four Marudam panns in, out, near, far;  

sharp, semitone and perfect, in initial, medical, 
terminal; 

she plays duration with stern and prow                               

40 

 

As it were; by unions one string husband to an-
other 

propels overtones rebuking not! sweets with 
sweets  

war not; as joy delights in further joy 

of conchord vibrant ; Kovalan thought is discord; 

contra square dance notes creep in to cross                   

45 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 

சிைப் திகோரம் - ஆங்கிைம் ! 

பேராசிரியர் சி.அ.ெங்கரநாராயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர,்  தமிழக அரசு 35 
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குழந்றே இைக்கியம் ! 

முலனவர் பதவி நாச்சியப்ேன் 

என்ற கவிஞர் முகம்மது  அவர்களின் 

பொடல் தபொய்யில் புலவரின் குறள் கருத்ணத 

உள்ளடக்கியது; கடுஞ்தசொல்லின் தகொடு 

ணமணய விளக்குகிறது. 

     இன்தசொல், வன்தசொல்ணலத் தனித்தனி 

யொகச் தசொல்வதுடன் இணைத்தும் சில 

குழந்ணதப் பொடல்கள் அணமந்துள்ளன. 

 

" கரும்பு தபொல இனிணமயொகப் 
    தபசக் கற்கணும் - பொகல் 
கசப்ணபப்  தபொலப் தபசுவொர்பொல் 
     பழக மறுக்கணும்." 
 

என்பது கவிஞர் தமிழ் தநஞ்சன் 

பொடல்.தபச்சில் இனிணமயும் உண்ணமயும் 

தவண்டும். குழந்ணதகளுக்கு உண்ணம 

தபசும் பண்பிணன ஊட்டும் பொடல்களும் 

உள்ளன. 

 
" உண்ணம தபசு தம்பி - நொளும் 
       உண்ணம  தபசு தம்பி ! 
உண்ணம உன்ணன உயர்த்தும் - அதனொல் 
      உண்ணம தபசு தம்பி ! 
.....        ......      ....... 
உண்ணம தகொன்தற இணறவன் என்ற 
    உண்ணம யறிந்து தகொண்டொல் 
புன்ணம யொவும் தவயிணலக் கண்ட 
    பனிணயப் தபொல் நீங்கும் ! " 
 

                                                            

கவிஞர் தகொ.நொகலிங்கம் இயற்றிய 

இப்பொடல், உண்ணம இணறவனுக்கு 

இணையொனது, உயர்வணடயச் தசய்வது 

என்பணதக் கூறுகிறது. 

வளரும்... 

    நொ நலத்தின் சிறப்புணரக்க வந்த 

திருவள்ளுவப் தபருந்தணக, 

"ஆக்கமும் தகடும் அதனொல் வருவதொல் 

  கொத்ததொம்பல் தசொல்லின் கண் தசொர்வு." 

                                                                              

என்று ஆக்கம், தகடு இரண்டிற்கும் நொம் 

தபசும் தபச்தச கொரைம் என்கிறொர். 

அதணனத்தும்  பொடல் வழியொகக்  கவிஞர் 

கள் குழந்ணதகளுக்குத் தருகின்றனர். 

"இனிய வொர்த்ணதகள் தபசிடுவொய் ! 

இன்பம் நொளும் நொடிடுவொய் ! 

கனிதபொல் பிறர்க்குப் பயன்படுவொய் ! 

கற்றொர் தபொற்ற வொழ்ந்திடுவொய் ! " 

                                                               

என்ற கவிஞர் தகொ.தபரியண்ைன் வணரந்த 

பொடல், இனிய வொர்த்ணதகதள இன்பத்திற்கு 

வழி என்பணத உைர்த்துகிறது. 

 

 

 

 

 

 

" தீச்சுட்ட கொயங்கள் ஆறும் - உடல் 

ததறிய பின் வடு தொனொக  மொறும் ! 

நொச்சுட்ட கொயங்கள் ஆறொ - எந்த 

நொளிலும் இதயத்தின் புண்ஆறித் ததறொ ! " 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

37 
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9. Virtue Sin 
 

  Yes; punishment for a murder not committed 

is the accumulation for some murder previously 

committed. 

  I never had a wink of sleep that night. 

 

 "Muruga, Muruga" -- loud chantings were 

heard at five in the morning. 

  The prisoners were taken to the gallows. 

  "Whatever the price you bargain for, you will 

be marked at the just price." 

10. Again -- Sin Virtue 

  I do understand your question -- 

  "Having started to write about the Hindu 

religion, why do you make such digres-

sions?" 

  I am not going to say anything new about the 

Hindu religion other than what Saints Rama-

krishna, Vivekananda, 

Kanchi Shankarachariar 

and Kripanandavariar have 

already stated so clearly. 

 

 

 

 

 

 

 But, it is my duty to point out that one's life 

goes along the track which they outlined.  

  "Every sound has its echo," is their argu-

ment. While arguing thus, they did not merely 

portray life as filled with incidents but also ex-

plained the truths. 

  Those truths are quite relevant for all people 

like me. 

  The incidents are for people 

like you.  I bring to focus actual 

events before you to enlighten 

you about those sublime truths. 

  To a man for whom vice and 

virtue appear mere matters of 

textual knowledge, the incidents of life make 

him realize the reality of those truths better.  

Hence I am writing about them. 

 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 
Everlasting Tradition! 

கலலத்திலகம் திருமதி சீலத சிதம்ேரம் 34 
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  "This is so taxing" one might ex-

claim! True, very true. Beyond a point 

reason too staggers.  

  You say: "They are two : yet they 

are not two ; you contend the two 

grow into one and yet are distinct. It is 

so confounding." 

  Again we say, it is so, even so. Lis-

ten to what Shakespeare says: 

  "Reason in itself confounded saw di-

vision grow together To themselves 

yet either neither simple were so well 

compounded."  

  Then ultimately Shakespeare says:  

  "How true a twain Seemeth this con-

cordant one". 

 

 

 

 

 

  Now we know from Dr. V. V. Rama-

na Sastri that "the soul's state of  

bondage has no beginning, but has an 

end, while the soul's spiritual freedom 

has a definite beginning, but no end." 

  So, the bliss of Mukti is endless. 

This is how Shakespeare describes 

that beatitude: 

  "To eternity doth rest." 

  Now let us turn to the writings of 

Maha Muni Milton. The cognoscente 

of Saiva Siddhantam will be at once 

surpised and delighted to meet with 

concepts here that mirror the true ten-

ets of SaivaSiddhantam. 

  The soul of Maha Muni Milton, in the 

words of the great bard William 

Wordsworth, was like a star that 

dwelt apart. He was apart; he was 

unique; he was second to none. In our 

opinion, not even Shakespeare is his 

match. He differed from all other 

Christians in a special way. He was 

no respecter of persons or parsons. 

Argumentum ad verecundiam could 

never pass muster in his Court. He 

went by the Gospels and the Gospels 

only. 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 
Saiva Siddhantam In Western Literature! 

பெக்கிழார் அடிப்சோடி முதுமுலனவர் டி.என்.இராமச்ெந்திரன் 7 
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 “கவிணதகளிதலொ கட்டுணரகளிதலொ பிணழ 

கண்டொல் தழலொவது பொரதிதொசனின் 

இயல்பு” என்றும் “கடுங்தகொபம் இல்லொமல் 

கனிதவொடு திருத்தங்கள் தசய்கிற தநரத் 

தில், அவர் ணகயில் பிரம்புக்கு பதிலொக 

மயிலிறகு இருப்பது தபொல் ததொன்றும்” 

என்றும் குறிப்பிடுகிறொர் ஆசிரியர்.  

 

  ஒரு சமயம் பொரதிதொசன், "நொன் தசத்து 

விட்ட பிறகு இப்படிப் பிணழதயல்லொம் 

திருத்துவதற்கு ஆள் இல்ணல என்று 

நிணனக்கிறதபொது - என் பிள்ணள தசத்துப் 

தபொனொல் எப்படி வருத்தப்படுதவதனொ, அப் 

படி வருத்தப்படுகிதறன்" என்று கூறியது 

ஆசிரியணரக் கலங்க ணவத்துவிட்டிருக் 

கிறது.  

   தீர்க்கதரிசனமொன பொதவந் 

தருணடய ஆழ்ந்த கவணல, 

மிக நியொயமொனது என்பணத 

நூணல வொசிக்கும் ஒவ்தவொரு 

வொசகணரயும் தநகிழ்ச்சியுடன்   

உைர ணவக்கிறது. 

 

  பொரதிதொசனின் ததொற்றத்ணதயும், முதிர்  

ந்த குரல் கடுணமணயயும் கருதி, அவர் 

பொடினொல், "இடியின் ணககளில் ஒரு 

புல்லொங்குழல் தகொடுத்தது தபொல், புயலின் 

ணகயில் மொணல ததொடுக்கப் பூக்கள் 

முதலில் நிணனத்திருந்த ஆசிரியர், அவர் 

சில சமயங்களில் பொடகர்களுக்தக பொடிக் 

கொட்டிச் சரி தசய்த சம்பவங்கணளக் குறிப் 

பிடுகிறொர்.  

  "உன்னிடம் நல்ல தமிழ் ஆளுணம 

இருக்கிறது. பயன்படுத்தினொல் கணத. 

கவிணத எணத தவண்டுமொனொலும் தசய்து 

தவற்றி தபற முடியும்" என்று தமிழன்பன் 

அவர்கணள ஊக்கப்படுத்தி, அவரது 

"தநஞ்சின் நிழல்" என்ற புதினத்ணதப் பதிப் 

பிக்கப் பொரி நிணலயத்தொருக்கு அவணர 

தநரடியொக அணழத்துச் தசன்று பரிந்துணர 

தசய்திருக்கிறொர் பொதவந்தர்.  

 

 

 

 

 

  பொரதிதொசன் தமல் தமிழன்பனுக்கு  

இருந்த பற்ணறயும், தமிழன்பன்பொல் பொரதி 

தொசனுக்கு இருந்த கட்டற்ற பொசத்ணதயும் 

தவளிப்படுத்தும் பற்பல முத்தொய்ப்பொன 

நிகழ்வுகளில் இதுவும் ஒன்று! என்தன 

தபரிய ஏமொற்றம்..... அந்நூல் நூல் தவளியொ 

வதற்கு முன்தப பொதவந்தர் மணறந்தது, 

நூலொசிரியருக்கு எவ்வளவு மனவருத் 

தத்ணத அளித்திருக்கும் என்பணத உைர 

முடிகிறது. 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 
" ோரதிேோசப ோடு  த்து ஆண்டுகள் - ஈபரோடு ேமிழன் ன்" 

நூல் அறிமுகம் 

திருமதி இராஜி இராமச்ெந்திரன், அட்லாண்டா 3 
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  தஜன் குடொல் ( Jane Goodal ) என்ற 

அறிஞர், சிம்பன்ஸிக் குரங்குகள் பற்றிப் பொர் 

ணவயிட்டுப் படித்து அறிந்து ஆய்வுதசய்து 

தசொன்னது ஆச்சரியத்திற்குரியது.  

 

  "Chimpanzee Termite Fishing Indus-

try" என்தறொரு நடத்ணதணயக் கண்டறிந் 

தொர். மனிதக் குரங்குகள், மரங்களின் 

இணலத் தண்டுகணள கணறயொன் புற்றிற் 

குள் நுணழத்து, கணரயொன்கணளப் பிடித்து 

உண்டு, கணரயொன் அரிப்பிலிருந்து, மரங் 

கணளக் கொப்பணதக் கண்டு, வியந்து தபொய்ப் 

பதிவுதசய்துள்ளொர்.  

  மிக சொதொரைமொன தசய்தியொகத் ததரிந் 

தொலும், ஒரு முக்கிய கண்டுபிடிப்பு உைரப் 

பட்டது. மனிதனின் சில திறணமகள் 

குணறந்து தபொயிருப்பதும், விலங்குகள் சில 

திறன்கணள அதீதமொக வளர்த்து 

ணவத்திருப்பணதயும் உைரலொம்.  

  DNA Sequencing 19 - ஆம் நூற்றொண்டில், 

மனிதனிடம் மிக தநருங்கிய ததொடர் 

பிருப்பணத உறுதி தசய்துள்ளது. 99.6% 

மரபணுக்கள், மனிதனுணடயதுடன் ஒத்துப் 

தபொயிருப்பது ததரிகிறது.  

  அதததபொல், நம்ணமப் தபொன்ற நுண் 

ைறிவு நிணறந்த இனம், தவறு கிரகங்களில் 

உள்ளதொ? என நொம் தசய்துவரும் எந்த 

வொனவியல் ஆரொய்ச்சியும், ஒரு தநரடியொன 

உயிரின இருப்ணப இதுவணர கண்டுபிடிக்க 

இயலவில்ணல. 

  அதற்கொக இருப்பதற்கு வொய்ப்பில்ணல 

என்றும் திட்டவட்டமொகச் தசொல்ல முடிய 

வில்ணல.  

 

வளரும்... 

 

 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 5 நரம்பியல் மருத்துவர் தமிழ்ச்யைம்மல் யமய்கண்டான் 

ேறை நிமிர்ந்ே அடக்கம் ! 
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  நடுநொடு என கூறப்பட்ட ததொண்ணட 

நொட்டிற்கும் தசொழ நொட்டிற்கும் இணடப்பட்ட 

இந்த பகுதியில் திருநொவலூர் பிறந்தவர் நம் 

ஆரூரர் எனப்படும் சுந்தரர் ஆவொர்.  

 

 ததன்தபண்ணை ஆறு பொயும் இந்த நொட் 

டிற்குத், திருமுணனப்பொடி நொடு என்றும் 

தபயர்.  

  மகொகவி பொரதியொர்,   “கொவிரி ததன் தபண் 

ணை பொலொறு” என கொவிரிக்கு அடுத்த 

தபருணமணய இந்த நதிக்கு நல்கியிருக்கிறொர் 

ணசவம் ததொய்ந்த சணடயனொர் இணச 

ஞொனியொருக்குப் பிறந்த இவர் நன்கு கல்வி 

கற்று வந்தவர். இவருக்குச் சடங்கவி 

என்பவரின் மகணளத் திருமைம் தசய்ய 

ஏற்பொடு நடந்தது. அன்று இணறவன் 'முதிய 

தவதியரொகத் ததொன்றி மைமகணனத் தன் 

அடிணம எனக் கூறி அருள் பொலித்துத் 

ததவொரத் திருப் பதிகம் தமிழ்ப் பொடல்கள் 

பொடப் பைித் ததொல் தொன் இன்றளவும் 

அடியொர்களின்  

வரலொறு நமக்குக் கிணடத்தது எனக் 

கூறலொம்.  

 

 

 சுந்தரர் எழுதிய திருத்ததொண்டத் 

ததொணகயின் அடித்தளமொகக் தகொண்டு 

தொன் தசக்கிழொர் தபருமொன் பின்னொல் 

தபரியபுரொைம் எழுத எளிதொயிற்று எனக் 

கூறலொம்.  

  தசக்கிழொர் இதணன "ஈசன் அடியொர் 

தபருணமயிணன எல்லொ உயிரும் ததொழ 

எடுத்துத் ததசம் உய்ய திருத்ததொண்டத் 

ததொணக முன் பைித்த திருவொளன் ” என 

புகழ்ந்து பொடியுள்ளொர்.  

  நம்பியொரூரர் பிறந்த திருநொவலூர் உள்ள 

சிவன் தகொயிலுக்குத் திருத்ததொண்டீச்சரம் 

எனப் தபயரிட்டனர். திருப்புத்தூரில் திருத் 

ததொண்டத்ததொணக மடம் என்தறொரு 

மடமும் திருவிணட வொயிலில் திருத் 

ததொண்டத்ததொணகயொன் திருக்குணக என்ற 

குணகயும் நொட்டில் பல இடங்களில் 

ஏற்படுத்தினர். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 

ேதிகங்கலளப் ேடியுங்கள்! 

செவ்விலெ மாமணி திருமதி சீலத சமய்கண்டான் 
45 
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अव्यकं्त व्यत्तक्तमापन्न ंमन्यन्ते मामबदु्धय: | 
 परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनिुमम ्|| 

(பகவத்கீணத vii. 24.) 
 

  "அறிவிலிகள் அவ்வியக்தமொகிய என் 

ணன வியக்தப்தபொருள்கதளொ தடொன்றொக 

நிணனக்கிறொர்கள். அவர்கள் என்னுணடய 

உயர்ந்த பிரகிருதி, சலனமற்றததன்றும், 

உன்னத மொனததன்றும் ஓர்ந்தொர்கள் 

இல்ணல." 

 

 

 

 

 

 

 

 
नाहं प्रकाश: सवमस्य योगमायासमावतृ:  | 
मढूोऽय ंनाभभजानाभत लोको मामजमव्ययम ्|| 

 
(பகவத்கீணத vii. 25) 

 
  'என்னுணடய தயொகமொணயயொல் மூடப் 

பட்டு, உலகர்க்கு என் உண்ணம தவளியொன 

தில்ணல. அவர்கள் மருட்சியொல், நொன் 

பிறப்பிலி, நொசமற்றவன் என ஓர்ந்தொர்கள் 

இல்ணல.  

  இவ்விதிகளுக்கு விலக்கொக, பதக்க 

சித்திரக்கொரர்களொகிய இந்திய பொரசீக  

சொணகயொணரச் தசொல்லலொம். இதனொல் 

இயற்ணக உருவக தவணல தசய்யொததன் 

கொரைம், அவ்தவணலத்திறம் அவர்களுக் 

கில்லொததனொ வல்லதவன்று தவளியொகும். 

ஆனொல், இவ்தவணலயில் ததய்வீகத் 

தன்ணமணய யன்றி மொனிட வடிவத்ணத 

சித்திரித்துக் கொட்டுவதத அகன் முடியொக 

ஏற்பட்டது. 

  இவ்தவணலயிலும், அதநக உயர்ந்த அம் 

சங்கள் கொைப்படும். ஆனொல் சுத்த இந்திய 

தசய்விக தவணலயில், கிர்விதசஷ உருவத் 

ணதவிட மொனுட ரூபகம் கீழ்கொதவணல 

தயன்தற தகொள்ளப்படுகின்றது. உதொரை 

மொக அஜண்டொகுணக சித்திர தவணலகளி 

லும்கூட அவ்வளவு இயற்ணக உண்ணம 

யிருப்பதும் கூட, இயற்ணக உருவுகணள 

அப்படிதய கொட்டதவண்டு தமன்கிற 

எண்ைத் தினொலணமந்ததல்ல, தலகனு 

ணடய சொதொரை பதொர்த்தங்களின் பழக்க 

ஞொபகதம கொரைதமன்க.  

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 

இந்தியக் கலலகள்! 

அறிஞர் திலகம் பஜ.எம்.நல்லொமிப்பிள்லள 
5 

நூறாண்டுகளுக்கு முன் அறிஞர் ஆனந்த குமாரொமி எழுதிய கட்டுலரயின் சமாழி சேயர்ப்பு….. 
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  என் இருபது ஆண்டுகள் ஆசிரியப்பைி 

அனுபவத்தில், எந்த தமொழியினரொயினும் 

சரி,  இன்று நம் நொட்டின் 90 சதவிகித 

பதின்மவயதுக் குழந்ணதகள், இணளஞர்கள் 

மற்றும் நடுத்தர வயதுள்ளவர்கள் என 

அணனவரும் எந்தவிதக் குற்ற உைர்வும் 

இன்றி தொய்தமொழிணயப் பிணழதயொடு 

எழுதுபவர்கதள. 

 

  ஆங்கிலம், பிதரஞ்சு, எசுபொனியம் தபொன்ற 

தமொழிகணள அறிந்தொல்தொன் வளமொன 

வொழ்வு என தவறொகச் சித்திரிக்கப்படுகிறது 

குறிப்பொக நம் நொட்டில். அப்படிப் பொர்த்தொல் 

அந்த நொட்டிலுள்ள அணனத்து மக்களின் 

தரமும் உயர்ந்தல்லவொ  இருக்க தவண்டும் 

அல்லது தவற்று நொடுகளில் அவர்கள் 

குடிதயறி இருந்தொல் உயர்நிணலயில் 

அல்லவொ இருக்க தவண்டும். ஆனொல் 

உண்ணம அது இல்ணலதய. 

 

  ஆங்கிதலயர்கள் கொலத்திதலதய ஆங்கில 

வழியில் கல்வி பயிலொத நம் மூத்த  

தணலமுணறயினர் கிரொம நிர்வொகம், நிதி 

நிர்வொகம், நீர் தமலொண்ணம, விவசொய 

முணறகள், நொட்டு ணவத்தியம், ஆன்மீகம், 

தத்துவம், குழந்ணத வளர்ப்பு என எதில் 

தசொணட தபொயினர்? சுதந்திர இந்தியொவில் 

ஆங்கில வழியில் கல்வி பயிலொத, ஏன் 

கல்வியறிவில்லொத எத்தணன தணலவர்கள் 

ததொன்றியுள்ளனர்.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  இன்ணறய தணலமுணறயினர் தபரிதும் 

தபொற்றும் அப்துல் கலொம் ஐயொ தொய் 

தமொழிவழிக் கல்வி கற்றவர்தொன். ஆடத் 

ததரியொதவள் தமணட தகொைல் என்பது 

தபொலத்தொன் நொமும் ஆங்கிலக் கல்வி 

முணற சிறந்தது என்று தசொல்வது. இது 

ஒருபுறமிருக்க, தொய்தமொழி வழியில் கற்றவர் 

கணள ஒரு தீண்டத்தகொதவர்கள் தபொல 

நொம் பொர்க்கிதறொம். தொய்தமொழியில் பயின் 

றொல் தரவரிணசயில் கீழ்மட்டத்தில் ணவத் 

துப் பொர்ப்பது தவறொன கண்தைொட்ட 

மொகும்.  

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 ெர்வபதெத் தாய் சமாழி தினம் - பிப்ரவரி 21 

முலனவர் வி. அன்புமணி,  
தலலவர், இந்தி மற்றும் இதர சமாழிகள் துலற,  
சகாங்கு  கலல அறிவியல் கல்லூரி, ஈபராடு  

4 
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  தமிழ்நொட்டில் கம்பணனப் பற்றி எழுந் 

துள்ள கட்டுக்கணதகணளப் தபொன்று, எழுத் 

தச்சணனப் பற்றியும் தகரளத்தில் பல கணத 

கள் உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று அவர் மிகப் 

தபரிய குடிகொரர் என்பது.  

 

 

 ஆத்மொனுபவம் எனும் தபொணதயில் 

மிதப்பதவதரல்லொம் சொதொரை மனிதனின் 

பொர்ணவயில் குடிகொரர் தொதன! தம்ணம 

மறந்து இரொம பக்தியில் மூழ்கும்தபொது 

எழுத்தச்சன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் 

இரொமணனதய தரிசிக்கிறொர்.   

  தன் பணடப்பில் ஓரிடத்தில் கூட அவர் 

தன் கொப்பிய நொயகணன  “இரொமொ” என 

ஒருணமயில் அணழத்ததில்ணல. அந்த 

நொமத்திற்கு முன் குணறந்தது இரண்டு 

அலங்கொரச் தசொற்களொவது தபய்வது 

வழக்கம். 

  ”மிகப்தபரிய கொப்பியதமொன்ணற எழுத 

ஞொனம் எது என்பணத உைரொதவர்களுக்கு 

அணத உைர்த்ததவ நொள் இந்த முயற்சியில் 

ஈடுபட்டுள்தளன்.” என்று ததொடங்குகிறொர்.  

  பல தகொடி நூல்கள் இவ்வுலகிலுள்ளன. 

இருந்ததன்ன பயன்? இரொமபிரொனது 

நொமத்ணதக் கூறிய ஒதர கொரைத்தொல் 

மட்டுதம இங்கு ஒரு தவடன் மொதபரும் 

துறவியொனொன். எனதவ மக்கணள 

கணடத்ததற்ற தவண்டுமொ, அதற்கு இந்த 

இரொம மந்திரம் ஒன்றுதொன் தொரக மந்திரம். 

எனதவ தவத சொத்திரங்கணள எடுத்ததொத 

எனக்கு உரிணம இல்ணலதயனினும் என் 

பிணழ தபொறுத்து தசரத இரொமனின் 

சரிதத்ணதப் பொட வொைி நீ எனக்கருள் 

தசய்” எனத் ததொடங்குகிறொர் இந்த தகரள 

மகொகவி. 

 

 

 

 

 

  இரொமன் மீது எதிரி அம்ணபத் 

ததொடுக்கும் தபொது அது தம்ணமதய 

துணளப்பது தபொன்று உைர்கிறொர் இந்த 

பக்த கவி. இவர் எழுதிய இரொமொயைம் 

இரொமனின் கணத மட்டுமல்ல, அது 

ஆத்மொனின் கணதயும் கூட! 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 மலலயாள மாகவி 
துஞ்ெத்து இராமானுெ எழுத்தச்ென் 

சிந்தலனச் செம்மல் செங்பகாட்லட ெனார்த்தனன் 3 
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தசவகன்: வொழ்க அங்க நொடு! வொழ்க 

தகொணட தவந்தர்!  

கர்ைன்: வொழ்த்து இருக்கட்டும்; வந்த 

கொரைம் யொது?  

தசவகன்: அத்தினொபுரத்தில் இருந்து ஓர் 

ஓணல வந்தது. தகொண்டு வந்தவன் 

முகத்தில் கலவரம் இருந்தது: அஞ்சியபடி 

நின்றொன். எனதவ, அதணன நொன் 

வொங்கிக்தகொண்டு வந்திருக்கிதறன். 

இந்தொருங்கள்: வொழ்க மன்னர் (தசல்கிறொன்) 

கர்ைன் : (ஓணலணயப் படித்து முடிப்பதற் 

குள் முகத்தில் பல வித மொற்றங்கள்) 

கர்ைொ!  

  தகொணடயொல் சிவந்த உன் கரங்கள் இனி, 

பணடயொல் சிவக்கும் கொலம் வந்து விட்டது. 

நீண்ட தநடும்பணகணய முடிக்கும் தநரம் 

வந்துவிட்டது. தததரொட்டி மகன் என்தறன் 

ஏசியவன் - மொர்பில் என் கணைதயொட்டும் 

தபொழுது வந்துவிட்டது ......... கொலதமல்லொம் 

துணையிருந்து. ததொழணம பூண்டு, அங்க 

நொட்டிற்கு அரசனும் ஆக்கிய அரிய 

 

 

 

 

 

 

  

 தபொரில் பின்னணடயொத பிதொமகன் 

வீடுமர் சொய்ந்து விட்டொர். எதிரிப் 

பணடணயத் துரும்பொகக் கருதிப் தபொர் 

ததொடுக்கும் துதரொைரும் மொய்ந்து விட்டொர். 

இனி.... இனி..... ஆம், நொன் தொன் பணட 

நடத்ததவண்டும். அத்தினொபுர தவந்தன், 

அரவக்தகொடி அண்ைல், அருணம 

நண்பன் துரிதயொதனன் அதணனத் தொன் 

விணழகின்றொன். இததொ 

புறப்பட்டு விட்தடன் குந்தி 

யின் மகன் விசயனின் 

குடல் உருவப் புறப்பட்டு 

விட்தடன்; பதின்மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு முன் நொன் 

எடுத்துக் தகொண்ட 

வஞ்சினம் நிணறதவற்றப் 

புறப்பட்டு விட்தடன்.... (ணக தட்டி) .. 

யொரங்தக ததர் புறப்படட்டும்..... 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 17ஆம் நாள்! 
ஓரங்க நாடகம்! 

கலலமாமணி டாக்டர் இரா.குமரபவலன் 2 
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தகுதியொன தணலவர் யொர்? 

  சம்பொத்தியம் என்றொதல அது பைம் 

சம்பொதிப்பதுதொன் என நிணனத்துக் தகொண் 

டிருக்கிதறொம். உண்ணமயில், உலகத்தி 

தலதய உயர்ந்த சம்பொத்தியம் அடுத்தவரின் 

அன்ணப சம்பொதிப்பதுதொன். எவர் ஒருவர் 

சுயநலம் இல்லொமல் மக்கணளப் பற்றி 
சிந்தித்து, மக்களுக்கு நல்லது தசய்கிறொதரொ 

அவதர அதிகமொன அன்ணப சம்பொதிக் 

கிறொர். அவரது குடும்பதம ஏதழழு பிறவி 

களிக்கும் வளம் தபற்று வொழும். 

  ஒரு ஜமீன் தணலவர் தனக்குப் பிறகு 

தமது ஜமீன் குடும்பத்ணத வழிநடத்த 
அடுத்த தணலவணரத் ததர்ந்ததடுக்க நிணன 

த்தொர். தன்னுணடய மூன்று மகன்கணளயும் 

அணழத்து ஆளுக்கு பத்து லட்சம் ரூபொய் 

தகொடுத்தொர். இந்த பைத்ணதக் தகொண்டு 

ஒரு வருடத்தில் உங்களொல எவ்வளவு சம் 

பொதிக்க முடியுதமொ அவ்வளவு சம்பொதித்து 

வொருங்கள் என்றொர். 

  சரியொக ஒரு வருடம் கழிந்தது. தசொன்ன 

படிதய மூன்று மகன்களும் வந்தனர்.. ஒரு 

வன் ஐம்பது லட்சம் சம்பொதித்து தகொண்டு 

வந்தொன். இன்தனொருவன் ஐந்து தகொடி  

ரூபொதயொடு வந்தொன். இன்தனொருவன் 

வொணழத்தொர், மொம்பழம், கத்தரிக்கொய், 

முருங்ணகக்கொய் என கொய்கறிகதளொடு 

வந்தொன்.  

  ஐம்பது லட்சம் ரூபொய் தகொண்டு வந்த 

வனிடம் ’எப்படி சம்பொதித்தொய்’ என்று தகட் 

டொர். அவன் வட்டித் ததொழில் தசய்ததொகச் 

தசொன்னொன். 

  ஐந்து தகொடி ரூபொய் சம்பொதித்தவன் 

நிலம், மணன வைிகம் பண்ைிய தொகவும், 

பிரச்ணனக்குரிய நிலங்கணள வொங்கி 

அவற்ணற முணறப்படி சரி தசய்து விற்றதில் 

நல்ல ஈவுத்ததொணக கிணடத்ததொகவும் 

தசொன்னொன். 

  கொய்கறிகதளொடு வந்த மகனிடம் 

திரும்பிய தணலவர், ’உன்னிடம் தகொடுத்த 

பைம் என்னொயிற்று... நீ எதுவும் 
சம்பொதிக்க வில்ணலயொ?’ என்று தகட்டொர். 

  ’அப்பொ. நம் ஊரில் பள்ளிக்கூடம் இல்லொ 

ததொல் ஆறு கிதலொமீட்டர் தூரம் தநடுக 

நடந்து தசன்று படித்ததொம் அல்லவொ ... 
அந்தக் கவணல இனி ஊர் மக்கள் யொருக் 

கும் வரக்கூடொது என்பதற்கொக அந்தப் 

பைத்தொல் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டிதனன். 

அதற்கு நன்றி ததரிவிக்கும் விதமொக ஊர் 

மக்கள்  தங்கள் நிலத்தில் விணளந்த கொய், 

கனிகணள அன்பொகக் தகொடுத்து அனுப்பி 

னொர்கள்” என்றொன். 

  பதிணலக் தகட்டு மகிழ்ந்த தந்ணத 

அவணன ஆணசதயொடு கட்டித் தழுவினொர். 

அடுத்த தணலவணரக் கண்டுபிடித்த 

மகிழ்ச்சி அவர் முகத்தில் ததரிந்தது. 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 சேரிதினும் சேரிது பகள் –1 

செயல்வாணர் இராம்குமார் சிங்காரம் 1 
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மறுபடியும், மறுபடியும் நிணனத்துக்தகொண்டு .... நிணனத்துக்தகொண்டு  

அழுது அழுது வரண்டுதபொன கண்கள்... சிவந்த கண்கள்.  

வொழ்க்ணக இதுதபொன்தற இருக்கும்.  

ததரிந்தது கடுகளவு ததரியொதது வொனளவு.  

ஒருவன் என்னதவொ வொழ்க்ணகணய மூலமட்டத்தொல் அளக்கலொம் என்றொன்  

இன்தனொருவன் வொழ்க்ணகணய நுண்துணளக் கருவியில் பொர்க்கிதறன் என்றொன் 
கூட்டல்கள்.  

கூட்டல், கழித்தல் மட்டுதம வொழ்க்ணக கிணடயொது.  

சீருந்துகள், மதுக்கூடங்கள்.... மட்டுதம வொழ்க்ணக கிணடயொது.  

பைி.... வருவொய்.... மணனவி மக்கள்.... மட்டுதம வொழ்க்ணக கிணடயொது.  

அழகொன தகொலங்கள்....  

கணலயொர்வம்.....  

கணடசியில் மீறுவது பிடியளவு நிணனவுகள்....  

ஒரு அனுபவம் வொய்ப்பு இல்ணலதயனில் பூதகொளம் உணடந்துதபொகொது.  

கைிதம் இல்ணலதயல் ஆகொயம் சிதறொது.  

பிடியளவு விணதகள்.... பிடியளவு அன்னம்.... தசொட்டு நீர்  

இல்ணலதயனில்.. இல்ணலதயனில்...  

பிரம்மொண்டம் உணடந்துதபொகும்.  

ஜணடயில்ணலதயனில் திகம்பரமொக திரியலொம்.  

அணனவரும் திகம்பரமொனொல் தவட்கம் எதற்கு.... மொனம் 
எதற்கு  

தசருப்பில்லொமல் வொழலொம்.  

நீண்ட நொட்கள் வொழ்ந்தனர்.  

தொடி எடுப்பவன் இல்ணலதயனில், முடியிணன தவட்டுபவன் இல்ணலதயனில்.  

துைி துணவப்பவன் இல்ணலதயனில்.  

பிரொைிகளுக்கும், மனிதனுக்கும் தவறுபொடு ததரிந்திருக்கொது கிரொமங்கள், பட்டினங்கள்.... 
நகரங்கள் எல்லொம் கொடொக மொறியிருக்கும்.  

கண் இல்லொமல் இருந்தொலும், வீடு இல்லொமல் இருந்தொலும் வொழலொம். 

வளரும்... 

 

 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 சவள்லளக் காக்லக 

2 
மூலம் : பேராசிரியர் தும்மல இராமகிருஷ்ணா 

துலண பவந்தர், திராவிடப் ேல்கலலக்கழகம், குப்ேம். 

தமிழில் : முலனவர் ோ.அ.முனுொமி, 
திராவிடப் ேல்கலலக்கழகம்.  



33 

  பிள்ணளக் கனியமுது என்று குழந்ணதச் 

தசல்வத்ணத அரிய கனியொகவும், அமுதொ 

கவும் நமது பொடல்களில் நொம் பொடிக் களிப் 

பணடகிதறொம். அந்தக் குழந்ணதயின் 

பிறப்பும் வளர்ப்பும் மிகவும் இன்றியணமயொத 

ணவயொகும். 

 

 

 

 

 

  இந்திய நொடு விடுதணலயணடந்த பிறகு, 

மகத்தொன மொற்றங்கணள நொம் தமல்ல 

தமல்லக் கண்டுவருகிதறொம். தநொய்கணளக் 

குணறப்பது, தூய்ணமணய வளர்ப்பது, நல் 

வொழ்ணவக் கணடப்பிடிப்பது, சுற்றுச் சூழ 

ணலக் கொப்பது, மொசில்லொத கொற்று, தூய்ணம 

யொன குடிநீர், ஊட்டம் தரும் நல்லுைவு, 

வொழ்வதற்கு ஏற்ற துப்புரவொன இல்லம், கண் 

திறக்கணவக்கும் கல்வி என்தறல்லொம் அர 

சொங்கம் மக்கள் நல் வொழ்க்ணகக்கு ஆவன 

நிணறதவற்றுகிறது. 

  தநொதபல் பரிசு தபற்ற முணனவர் அமர்த் 

தியொதசன் இங்கு வந்து தபசிய தபொது, மனி 

தனுக்கு உடல்நலம் என்பது ஓர் அடிப்பணட 

உரிணமணயப் தபொலக் கவனமொகக் கொக்கப் 

படதவண்டும் என்று கூறியிருக்கிறொர். 

  ஒரு நொட்டின் சிறப்புக்கு நிலம், நீர், 

ததொழில், கல்வி, தசல்வம் முதலியவற்ணற 

ணவத்துக் கைக்கிடுவது தபொல, மக்களின் 

உடல்நலத்ணதப் பற்றியும் இப்தபொது மதித் 

துப் தபொற்ற தவண்டும் என்ற அவசியம் 

ஏற்பட்டுள்ளது. நொளுக்கு ஒரு தநொயும், 

தபொழுதுக்கு ஒரு சிக்கணலயும் தகொண்டு 

தவிக்கும் - நலிந்த குழந்ணதகணளயும், அல் 

லொடும் தொய்மொர்கணளயும் நொம் அன்றொடம் 

கொண்கிதறொம். அவர்களின் தமம்பொட்ணட 

பற்றிச் சிறிது கொண்தபொம். 

குழந்ணத உைவு: 

   

 

 

நமது சமூகத்தில் உைவு ஊட்டச் சத்துக் 

குணறபொடு தணலமுணற, தணல முணறயொக 

ஏற்பட்டுக் தகொண்டிருக்கிறது. தபொதுவொகப் 

தபண்களும், திருமைமொன வளரிளம் 

தபண்களும் இரத்த தசொணகயொ லும், 

ஊட்டச் சத்துக் குணறவொலும் பொதிக் 

கப்படுவததொடு, நலவொழ்வின் பற்றொக் 

குணறயும் தசர்ந்து ஊட்டச் சத்துக்குணற 

வுக்கு வழி வகுத்து விட்டது. நொட்பட்ட 

நிணலயொன குணறபொடொக இது இருக்கிறது. 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 குழந்லதயின் நல்வாழ்பவ குடும்ேத்தின் பவராகும் 

மருத்துவர் தாரா நடராென், M.D ., DC H., 
குழந்லத பநாய் நிபுணர், 
முன்னாள் முதல்வர்,  
மதுலர மருத்துவக் கல்லூரி, இராொசி மருத்துவமலன 

1 
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பூெறழ 

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 

1. உலக மகளிர் நாள் சிறப்பிதழாக 

03.03.2021-நாளிட்ட உலகத்தமிழ் 

மலர்ந்திருப்ேது சோருத்தமாைபத.  

சமாழிசேயர்ப்புத் துணறயின் மகளிர் 

மணிகளுக்கு சோதிணகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 

உளம் மகிழ்ந்த ோழ்த்துக்கணள முதலில் 

சதரிவித்து மகிழ்கிபறன்.  

ஆசிரியம் ேகுதியில் மகளிர் நாள் குறித்து 

ஆசிரியர் விரிோகபே எழுதியிருப்ேதும் 

சிறப்புதான். ஏழு கடலுக்கு அப்ோலும் 

மகளிருக்காை மகாகவி ோரதியின் ேரிகள் 

சோருத்தமாைபத.  

பூமணழப் ேகுதிக்கு மூன்று ேக்கங்கள் 

தந்திருப்ேது ோசிப்போருக்கு சசய்திருக்கும் 

மரியாணதயாகபே நான் ோர்க்கிபறன்.  

சங்க இலக்கியம் அறிபோம் ேயனுள்ள 

ேகுதியாகும்.  

ஆத்திசூடிணய பிற சமாழிகளில் ேதித்திருக்கும் 

சமாழிசேயர்ப்புத் துணறயின் திருமுகங்களுக்கும் 

எைது அகம் நிணறந்த ோழ்த்துகள்.  
கவிஞர் ப ரா, 

தமிழக அரசின் தமிழ்ச் யைம்மல் விருதாைர், 

திருயநல்பவலி. 
 

2.  உலகத்தமிழ் அணைேருக்கும் 

உரிய அங்கீகாரம் ேழங்கி 

சேருணம பசர்க்கும் என்ேது 

யாேரும் அறிந்த ஒன்றாகும். 

அந்தேணகயில் இந்தோரம் மகளிர் 

திை சிறப்ணே ேணறசாற்றும் 

ேணகயில் தணலணமச்சசயலக 

சமாழிசேயர்ப்புத் துணறணய அலங்கரிக்கும் 

மற்றும் துணறக்கு தூண் போன்று விளங்கும் 

ஆரைங்குகளின் உருேத்ணத தன் முகப்புப் 

ேகுதியில் தாங்கி இந்த ோர உலகத்தமிழ் ேந்து 

சேருணம பசர்த்துள்ளது மட்டற்ற மகிழ்ச்சிணய 

அளிக்கிறது. �  
திரு.திருச்யைல்வன் 
துனண இயக்குநர் 

யமாழி ய யர்ப்புத் துனற,  தனைனமச்யையைகம் 

3. The cover is a feature striking the 
hour to propitiate the straight pight 

Minerva along side the shrine of Venus! Yes, 

Indeed Women translate the world, translating 

themselves! With a ring of Shakespeare may 

we exclaim What a shop of talents that need to 

be adverted for better claims besides the hook 

of wivingfairness in service to strike the atten-

tive eye without brags! 

Dr TNR'S  correlations in his essay, make to-

wards Numero Uno in its Oneness! Therefore 

and because of that therefore, the reader 

grapples with understanding that the greatest 

number is number ONE. Also there is no great-

er and great categories in the face of ONE. A 

certitude in Philosophy and Bard is well nigh to 

that certitude! 

I congratulate  the four translators ranging 

through languages translating Attisudi.  

"Attisudi  mutatre ulagu" is a great pronounce-

ment. The four have done their best to Avvai-

yaar's formulae.  

If the youth cultivates this great work of Indian 

Sappho, how good our generations turn to be! 

Lest us aspire more like this Attisudi-team of 

four! 

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

உலகத்தமிழ் | 10.03.2021   

 

4.அசமரிக்கப் ேழசமாழிகள் -  

பசாமசல பசாமசுந்தரத்தின் 

ஆங்கில மற்றும் தமிழ் அறிவிற்குச் 

சான்று. அணே நமக்குக் கிணடத்த ேரிசு.   

.....கனைமாமணி பைைா தமிழ்வாணன்,  

யைன்னை  

5. அசமரிக்கப் ேழசமாழிகள் - சிந்தணையும், 

ஆய்வும் நிணறந்த கட்டுணர. ோழ்த்துக்கள்!  

- P.N.  ாைாஜி,  

யைன்னை  

6.அருணமயாை ேழசமாழிகள்.அங்குள்ள ஒரு 

ேழசமாழிக்கு ஒத்த ேழசமாழிகள் தமிழில் 3,4 

உள்ளை.தமிழின் சிறப்பு சேருணம சகாள்ள 

ணேக்கிறது. 

.....திருமதி. யைார்ணமணி,  

பகானவ  

7.பிள்ணள சேறும் முன்  சேயர் ணேக்காபத.    

கட்டுணர மிக அருணம.  

- குன்றக்குடி ய ருமாள்,  

கானரக்குடி  

8.அசமரிக்க மற்றும் தமிழ் ேழசமாழிகள் அந்த 

அந்த கலாச்சாரத்தின் தாக்கங்கள் எைேணத 

கட்டுணர நன்கு சேளிப்ேடுத்துகிறது.  

- திரு. ரவி சுப்ரமணியன்,  

நியூ யெர்சி,  

அயமரிக்கா  

9.ஐயா ச.சமய்யப்ேன் அேர்களின் 

ேதிப்ேகம் ேற்றிய சிறப்ணே 

முன்ைாள் ஆட்சியரின் கட்டுணர 

அருணமயாக எடுத்துக் கூறியது. 

மகளிர் திைம் கட்டுணர சிறப்ோக 

உள்ளது. அசமரிக்கப் 

ேழசமாழிகளும் கருத்தும் அற்புதம். 

..... முனைவர் பதவி நாச்சியப் ன் 

 

10.”மணலயாள மகாகவி 

துஞ்ஜத்து இராமானுஜன் 

எழுத்தச்சன்” 

குறித்து  சிந்தணைச் சசம்மல் 

சசங்பகாட்ணட சைார்த்தைன் 

அேர்கள் எழுதிய கட்டுணர 

அருணம. மணலயாளப் சேண்ைாகப் பிறந்து, 

தமிழ் மண்ணில் ேளர்ந்து, மணலயாளம் ேயின்று, 

தமிழகத்தில் ோழ்ந்து ேரும் எைக்கு இக்கட்டுணர 

என் தாய்மண்ணின் சேருணமணய உைர்த்துகிறது. 

ோழ்த்துக்கள் ஐயா.  

திருமதி அஜிதா  ர்ண ாஸ், 

உதவிப்பிரிவு அலுவைர், 

யமாழிய யர்ப்புத்துனற, தனைனமச் யையைகம். 
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11. அறுேத்ணதந்தாம் உலகத் 

தமிழிதழின் அட்ணடணய, 

சமாழிசேயர்ப்புத் துணற மகளிர் மணிகளின் 

ேடங்கள் அணி சசய்தது, ‘உலக மகளிர் நாள் 

சிறப்பிதழின்’ உயர்விற்கு உகந்த சதாடக்கமாக 

அணமந்தது.  பமைாள் ஆட்சியர் திரு. காசிராஜன் 

அேர்கள் மணிோசகர் ேதிப்ேகத்தின் உரிணமயாளர் 

திரு. சமய்யப்ேன் அேர்கணள ‘தமிழ் நாட்டு 

மாக்மில்லன்’ என்று குறிப்பிட்டு எழுதியுள்ள 

கட்டுணர அருணம.  

உலக மகளிர் திருநாள் குறித்த ஆசிரியரின் கட்டுணர 

சிறப்ோக இருந்தது. சேண்கணளத் சதய்ேங்களாகப் 

போற்றும் நம்நாட்டில், சேண்களுக்கு எதிராை 

சகாடுணமகணள பேபராடு சாய்த்திட,  சேண்கள் 

உரிணமக்குரல் எழுப்பும் இந்த ஆண்டு, ஓங்கிய 

சேற்றிணய அணடந்து அேர்களுக்கு உ(ய)ரிய 

நிணலணய அளிக்க பேண்டும். அதற்குத் தாயின் 

தாரக மந்திரம் போன்ற ோக்கியத்ணத ஆசிரியர் 

பமற்பகாள் காட்டி இருப்ேது தனிச் சிறப்பு ஆகும். 

அேர் தம், உடன் ேணியாற்றும் சேண்டிணரப் 

போற்றும் உயர்ந்த ேண்பு ஆண்கள்  

அணைேருக்கும் ேரபேண்டும்.  

ோரதியாரின் விழிப்புைர்வு ஊட்டும் ோடல் 

ேரிகள், சேண்கள் சிறப்பிதழுக்கு பமலும் 

சேருணம கூட்டும் சேற்றியுணடயை! 

அவ்ேப்போது ேகுதி, புக்கர் தி ோஷிங்டன் 

அேர்களின் போராட்ட ோழ்ணேயும், சோன்றாப் 

புகழ் கல்விணயப் போர்க்கருவியாக அேர் 

ணகயாண்ட சிறப்ணேயும், அேற்ணற ோழ்க்ணக 

ேரலாற்று நூலில் ேடித்த முணைேர் சுடர்க்சகாடி 

கண்ைனின் எழுத்தாற்றணலயும் எடுத்தியம்பு 

கிறது. பமலும், இக்கட்டுணரயில் ‘கற்றலிைால் 

கிணளக்கும் விடுதணல’ என்ற ஆசிரியரின் 

சசால்லாட்சி அருணமயினும் அருணம.   

முணைேர் பசாமபல அேர்கள், இந்த இதழ் 

கட்டுணரயில், சுணேயாை அசமரிக்கப் 

ேழசமாழிகணளயும், அேற்றிற்கு நிகராை தமிழ்ப் 

ேழசமாழிகணளயும் சதாகுத்தளித்து, அதனூபட 

பூமணழ அசமரிக்கர்களின் ோழ்வியல் 

சசயல்ோடுகணளயும் ேகுத்துக் கூறியுள்ள ோங்கு 

நம்ணம ஈர்க்கிறது. 

பதன் துளி 2, ஒன்பற குலம்; ஒவ்சோருேரும் 

பதேபர என்ற புதுணமக் கருத்ணத முன்ணேப்ேது 

போற்றுதற்குரியது.  ‘பிரான்சில் தமிழ்’ 

கட்டுணரயில், முதல் ேணக மாைேர்கள் முதல்தர  

மாைேர்களாக இருப்ேபதாடு, எண்ணிக்ணகயிலும் 

முதன்ணம ஆைேர்களாக  இருக்கிறார்கள் என்ேது 

ஆறுதலாை சசய்தி ஆகும்.  

உணர பேந்தர் அேர்களின் சூளாமணி குறித்த 

கட்டுணரயில் கூறப்ேட்டுள்ள கருத்துக்கள், அேர் 

நான்கு திங்களில் ேடித்த அந்நூணல நாமும் 

முயன்று ேடித்து இன்புற பேண்டும் என்ற 

ஆேணலத் தூண்டுகின்றை.  

திரு. சசல்லத்தம்பி அேர்களின் கட்டுணர 

உபராமாபுரியின் வீழ்ச்சி விணளந்த விதத்ணத 

விேரித்துக் கூறுகிறது.  

இணசேழி இணறேணை அணடய பகாயிற் கணலகள் 

நமக்கு ேழிகாட்டுகின்றை என்ேணத மூதறிஞர் 

மாணிக்கைார் நுண்ணமயுடன் விளக்கியுள்ளார்.  

குழந்ணத இலக்கியத்தில் சாணல விதிகள் குறித்த 

விழிப்புைர்ணே ஊட்டும் ோடல் ேரிகள் 

அணைத்துபம அருணமயாக உள்ளை.  

திருமதி இராஜி அேர்கள், தமிழன்ேைது நூலின் 

தணகணமகணள விேரிக்கும் ோங்கு, அந்நூலின் 

சுணேணய நம் அகத்தால் உைர ணேக்கிறது.   

திரு.சமய்கண்டான் அேர்கள் தம் கட்டுணரயில், 

விண்ணுலக விந்ணதகணள சமய்யாகக் காணும் 

உைர்வு, பமதினியில் ேலருக்கும் இன்றும் 

ஏற்ேடவில்ணல என்ேணத அழகாகச் சுட்டிக் 

காட்டியுள்ளார்.  

முணைேர் அன்புமணி அேர்கள் கட்டுணரயில், 

தாய்சமாழிக்கு நம்நாட்டில் இணழக்கப்ேடும் 

இன்ைல்கணளயும், இங்கு நிலவும் 

இழிநிணலணயயும்  சதளிோக விளக்கியுள்ளார்.  

சிந்தணைச் சசம்மல் சைார்த்தைன் அேர்களின் 

கட்டுணர மணலயாள எழுத்தச்சனின் மாசேரும் 

கவியாற்றணல நம் மைக்கண் முன் காட்சியாக்கி, 

நம்ணம மணலக்க ணேக்கிறது.  

முணைேர் குமரபேலன் அேர்களின் ஓரங்க நாடகம் 

சதாடக்கபம அருணமயாக உள்ளது. அடுத்த 

காட்சிணயக் காணும் ஆேணலத் தூண்டுகிறது. 

அடுத்த இதழ் மலரும் ேணர அணமதி காப்போம்! 

-பூமனழ மாமணி துனர. தை ாைன்  
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திரு.அறிவரசன், ேறைறெச் மசயைகத்தின் மெோழிம யர்ப்புத்துறையில் துறை 

இயக்குநரோக அரும் ணியோற்றியவர்.  அவர் 1982ஆம் ஆண்டு மேோகுத்து 

றவத்திருந்ே அகரோதிச் மசோற்கறள அவர் நிற வோக மவளியிடுகிபைோம். 

221 Agro- climatic Zones வேளாண் தட்ப வேப்ப  மண்டலப் பகுதிகள் 

222 Ask, and it shall be given to you வகளுங்கள் வகாடுக்கப்படும் 

223 Anti- labour policy வதாழிலாளர் எதிர்மறைக் வகாள்றக 

224 Asphysciation மூச்சுத் திணறுதல் 

225 Anthropology மானுடேியல் 

226  Average daily K.M. run (in lakhs) அன்ைாடம் பயணம்  வெய்த ெராொி கி.மீ (இலட்ெத்தில்) 

227 

Anna Transport corporation Employees  coop. 

House building Society 

அண்ணா வபாக்குேரத்துக் கழகப் பணியாளர்களுக்கு 

வீடு கட்டிக் வகாடுக்கும் ெங்கம் 

228 Advertisement commission ேிளம்பரத் தரகுத் வதாறக 

229 Accounting Machines கணக்கீட்டுப் வபாைி    

230 Actual valuation fees 

வொத்து மதிப்பீட்டுப் பணிகளுக்குக் வகாடுக்கப்படும் 

கட்டணங்கள் 

231 

Augmentation of vehicles and replacement pro-

gramme 

புதிதாகப் வபருந்துகறள ோங்குதல் பறழய 

வபருந்துகளுக்குப் பதிலாக   ோங்குதல் 

232 Addendum to the Directors' Report இயக்குநர்கள்  அைிக்றகக்குாிய இறணப்பு 

233 Avowed object வநாக்கத்றதவய  

234 Arm twisting tactics எச்ொிக்கும் உத்திறயக் றகயாளுதல் 

235 Agricultural credit loan வேளாண் கடன் 

236 Appreciate புாிந்து வகாள்ள 

237 Anti-Biotic உயர்திண்ம எதிர்ப்பு  ஆற்ைல் மருந்து 

238 Alternative renewable sources of energy 

எாிெக்தியின் மாற்று (மீண்டும் பயன்படுத்ததக்க) 

எாிெக்தி 

239 Autonomous State தன்னாட்ெி உாிறம வபற்ை மாநிலம் 

240 Assembling marke தானியச் வெமிப்பு ெந்றத 
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"ஒன்றன் கூறொணட உடுப்பவதர ஆயினும் 
  ஒன்றினொர் வொழ்க்ணகதய வொழ்க்ணக " 

                          - தபருங்கடுங்தகொ 

                          - கலித்ததொணக, 18 
 
இருக்கின்ற ஒதர ஆணடணயப் பகுத்து உடுத்து வொழும் தகொடிய வறுணம 
நிணலயிலும், மனம் ஒன்றி வொழும் வொழ்க்ணகதய சிறந்த இல்லற வொழ்க்ணக.  

        - முணனவர் ஆ.மைவழகன் 
 
Poor though a pair be, 
to share a single wear 
in conjugal tie, life theirs 
 is twosome in love 
        - Kalittokai-18 

                     தமொழிதபயர்ப்பு 
                      முணனவர் ந.அருள் 
 
एक ही कपड़े में रहऩे की भयानक गरीबी में रहऩे क़े  समय भी, एकही 
मानससक जीवन 
जीना ही  सबस़े अच्छा पाररवाररक जीवन है। 
कसित्तोहै- १८,प़ेरूं गड ूंगो  

        இந்தியில் 
        முணனவர் தசள.வீரலட்சுமி  

த ொல்லிலக்கியத் த ொரணம் - 5 
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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... 


