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இலெமூரியா குமரிக்கண்ட உெகத்ததமிழ் மாநாடு! 
மாண்புமிகு அமமச்சர் உமை - 21.09.2018 

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

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்

  இலெமூரியா குமரிக்கண்ட உெகத்தமிழ் 

மாநாட்டில் கெந்துக்லகாள்வதில் நான் 

உண்மமயிலெலய லமருமகிழ்ச்சி அமடகிலேன். 

  நிகழ்ச்சிக்குத் தமெமம தாங்கியுள்ள குமரி-

லெமூரியா உெகத்தமிழ் ஆய்வு மமயத்தின் 

நிறுவனத் தமெவர் டாக்டர் இரவீந்திரன் 

அவர்கலள, 

  முன்னிமெ வகித்துள்ள தமிழக அரசின் 

தில்ெி சிேப்புப் பிரதிநிதியான 

  மாண்புமிகு தளவாய் சுந்தரம் அவர்கலள!, 

  குமரி-லெமூரியா உெகத்தமிழ் ஆய்வு 

மமயத்தின் மதிப்புறுத் தமெவர் டாக்டர் 

பத்மநாபன் அவர்கலள!. 

  மாநாட்டில் லதாடக்கப்லபருமர ஆற்ேியுள்ள 

லமதகு லகரள மாநிெ ஆளுநர் அவர்கலள!, 

  விழாவில் சிேப்புமரயாற்ேியுள்ள மாண்புமிகு 

தமிழக முதல்வர் அவர்கலள!, 

  வாழ்த்துமர வழங்கவுள்ள மாண்புமிகு 

அேநிமெயத்துமே அமமச்சர் அவர்கலள! 

  விழாவில் கெந்துக்லகாண்டுள்ள அேிஞர் 

லபருமக்கலள!    அமனவருக்கும் என் 

வணக்கத்மதத் லதரிவித்துக் லகாள்கிலேன். 

  கல் லதான்ோ மண் லதான்ோக் காெத்லத 

  வாலளாடு முன் லதான்ேிய மூத்த குடி 
 

என்ே முதுலமாழிக்லகற்பச் சரியாக 20,000  

 

 

 

 

 

 

  ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நம்முமடய 

தமிழ்நாடு மாலபரும் நிெப்பரப்பாக இருந்தது. 

அங்கு தான் மாந்தக் குழுமத்தின் முதல் பிேப்பு 

பிேந்தது. தமிழ்நாட்டில் லதாடங்கி 

ஆசுதிலரெியா, அந்தமான் தீவுகள், இெங்மக, 

மாெத்தீவு லபான்ே அமனத்து நாடுகளும் 

லசர்ந்து இந்தியப் லபருங்கடெில் இப்லபாழுது 

இருக்கும் ஆப்பிரிக்கா லபாெக் கட்சியளித்த 

மாலபரும் தீபகற்ப நாடு நம் தமிழ்நாடு. அமவ 

அமனத்தும் இயற்மகக் கடல் சீற்ேத்தினால் 

அழிந்து லபாயிற்று. புது உெகம் அமத இன்று 

லெமூரியா கண்டம் என்று அமழக்கிேது. 

  ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் லமற்லக 

காணப்படும் மமெத்லதாடரானது லதன் 

அலமரிக்கா கண்டத்தில் கிழக்லக காணப்படும் 

மமெகளுடன் ஒத்துப் லபாகக்கூடியதாக 

இருக்கிேது. இது நிகழ்காெத்தில் 

பார்த்தேியக்கூடிய ஒரு லசய்தி. ஆகலவ, 

இந்தியப் லபருங்கடெில்தான் லெமூரியா 

இருந்திருக்கும் என்பது லதளிவாகிேது. 

வளரும்... 
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ஆங்கிெ வாணி !   

தவத்திரு விபுொனந்த அடிகள் 

  கவிஞர்களான மபரன் (1788-1824), லசல்ெி 

(1792-1822), கீத்சு (1795-1821), லதனிசன் 

(1809-1892), இராபர்ட்டு பிலரௌனிங் (1812-

1898) எனப் லபயரிய அழியாப் புகழ்ப் பமடத்த 

அகெக்கவிகள் பத்லதான்பதாம் நூற்ோண்டிலெ 

திகழ்ந்தார்கள்.   

  லமற்குேித்த ஐவரும் இயற்ேிய 

காப்பியங்களும் தனிப்பாடல்களும் பெ.  

எண்ணிேந்த புெவர்கள் சிேந்த வசன 

காவியங்கள் இயற்ேினார்கள். மசயன்சு என்னும் 

அேிவியல் நூல், கணித நூல், வான நூல், 

இதிகாச நூல், லமய்யியல் நூல் முதெிய 

கல்வித்துமேகள் பெவற்ேிலும் எத்தமனலயா 

பெ நூல்கள் எழுந்தன. ஆக்சுலபார்டு, 

லகம்பிரிட்சு என்னும் நகரங்களிலுள்ள மரபான 

பல்கமெக் கழகங்களும், இெண்டன், 

மான்லசசுடர், முதெிய நகரங்களிலுள்ள புதிய 

பல்கமெக் கழகங்களும் கமெத்துமேகள் 

பெவற்மேயும் லபாற்ேி லபணி வந்தன; இன்னும் 

லபாற்ேப்பட்டு வருகின்ேன. 

  வால்லடர் சுகார்ட்டு எத்தமனலயா சிேந்த 

வசன காவியங்கமளச் லசய்திருக்கிோர்; இவர் 

ஆக்கிய லசய்யுள் வடிவ நூல்கள் அத்துமண 

உயர்வுமடயவல்ெ வாயினும், கமத லபாதிந்த 

பனுவல்களாதெின், இமளஞர்க்கு உவமக 

பயப்பன. இவர் ஸ்லகாட்ொந்திலெ பிேந்தவர்; 

லதசாபிமானம் நிமேந்தவர். பமழய காெத்திலெ 

தமது நாட்டிலெ வாழ்ந்த குறுநிெ மன்னரது  

வீரச் லசயல்கமளயும் அவர்களது மன்ேங் 

களிலெ யாழிமசத்த பாணர் திேத்திமனயும் 

சிேப்புேக் கூறுவார். 

  இவரது பாடல்கமளப் 

படிக்கும் லபாது, பழந்தமிழ் 

நாட்டின் நிமனவு 

உள்ளத்திலெ இயல்பாக 

எழும். மன்னனுயிர்காக்கத் 

தம்முயிமர யீயும் மேவர் 

லசயலும், அடுகளத்திலெ 

தம்மமத்தர் லபாருது வீழ்ந்த 

லசய்திலகட்டு உவமகக் கண்ணீர் உகுத்த 

வீரத்தாயர் லசயலும், ஆண்மமசான்ே ஆடவரும் 

அழகுவாய்ந்த அரிமவயரும் லகட்டு 

உளமுருகுமாறு வீரஞ்லசேிந்த பாடல்கமள 

யாழிமசலயாடு பாடும் பாணர் லசயலும் 

பழந்தமிழ்நாட்டுக்கு உரியனவன்லே ? 

இத்தமகய லசயல்கள் வால்லடர் சுகார்ட்டு 

என்னும் கவிஞரது தாய்நாட்டுக்கும் உரியன. 

  இவர் பாடிய பாணன் பாட்டு என்னும் 

பனுவெின் லதாடக்கத்திலெ பாணனது பமழமம 

கூறுமிடத்துத் 

  "தாவுகின்ே பரிமாவின் மீதிவர்ந்து லசன்று  

 தரணிபரும் அரிமவயரும் உருகவிமச  

 லபாழிலவான்'' 

எனப் பாணமனப் பாராட்டுகிோர். காெ 

லவறுபாட்டினாலெ லவற்று மன்னன் 

மணியாசனத்தமரப், பாணன் ஆக்கமிழந்து, பசிப் 

பிணிமயயாற்றுதற்கு ஒரு பிடியுணவு லதடி, 

ஏமழகளுமடய மமனயிமன நாடி, அமெகின்ே 

நீர்மமயிமன உருக்கத்லதாடு கூறுகிோர்.  

 

வளரும்... 



 

ஆசிரியர் பகுதி 
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கூடிப் பிரிதயல் 

Never desert friends 

 اال تهجر األحبة

不遺棄親人 
പ്രിയപ്പെട്ടവപ്പെ രിെിയെുത്  

सच्च ेमित्रों की संगति कभी न छोड़ें | 

మంచి వారితో స్నేహాన్నే కలిగించుకొన్న తరువాత వారిన్న వదలిపో కు 

ಒಳ್ಳೆಯರ ಜೊತೆ ಗೆಳ್ಳತನ ಬೆಳಿಸಿ ನಂತರ ಅವರನನು ದೊರಮಾಡೊೋಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೊಡಿ 

 

 

கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு - புகழ்க் 

கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடு - நல்ல 

பல்விதமாைின சாத்திரத்தின் - மணம் 

பாவரங்கும் வசீுந் தமிழ்நாடு! 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 



 

 

07 

அவ்வப்பபாது!  

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 
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மருத்துவ மாமணி தாைா நடைாசன் 
(1932-2020) 

தாய்மம எனும் அருமருந்பத! 

விண்ணிலங்கு மீன்களுக்கு விளங்ககாளிதசர் ஞானத்தாதே 

மண்ணிலங்கு மழலலகட்கு மருத்துவம்ஈ உேிர்த்தாதே 

கண்ணிலங்கு லமேிருளில் கன்னிேர்கள் கலக்குறுநாள் 

ஒண்திறலால் உேர்வுற்ற உேர்புகழாய் ஒளிர்தாதே! 

 

தாராத வளமில்லல என்லனக்கும் எமக்கும்அன்னாய் 

தபராத நிலலத்திறத்தால் கபற்றறிோப் தபறுமில்லல 

தசராத புகழில்லல கசய்திறத்தால் தநர்த்திேினால் 
தீராத தநாய்க்தகற்ப திருத்துவித்தாய் மருத்துவத்லத! 

 

தத்லதநலடக் கிள்லளகமாழித் தளிர்களுக்கு உேிர்க்காவல் 

அத்தனன்னாய் அன்லனகோப்பாய் அேர்வரிோ துலழத்துேர்ந்தாய் 

கசாத்துதளார்க்தக லககூடும் மருத்துவத்லத ஏலழேர்க்கும் 

லவத்தகதாரு கபருநிதிோய் வழங்குகின்ற கருலணேன்னாய்! 
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  அறுபத்து மூன்று நாயன்மார்களில் 

லதாடங்கி, மதுமர மீனாட்சி, சுவாமிமமெ 

சுவாமிநாத சுவாமி லபான்ே பெ தமிழ்க் 

கடவுள்கமள அலமரிக்க மண்ணிலெலய 

வணங்கக் கூடிய வாய்ப்மப அளித்து 

வருகின்ேன.  அலமரிக்காவில் உள்ள 

ஆயிரத்திற்கும் லமற்பட்ட ஆெயங்கள்.  
 

  1893-இல் வீரத்துேவி விலவகானந்தரின் 

அலமரிக்க வருமகமயத் லதாடர்ந்து, 

பத்லதான்பதாம் நூற்ோண்டின் இறுதியில் 

அலமரிக்காவில் லவதாந்த சமூக அமமப்புக்கள் 

லதாடங்கின. வீரத்துேவி விலவகானந்தர் 

லவதாந்த சங்கம் 1906-இல் சான் 

பிரான்சிசுலகாவில் அலமரிக்காவின் முதல் 

இந்து ஆெயத்திமன நிறுவியது.   
 

  அலமரிக்கராகப் பிேந்து, இந்தியாவிலும், 

இெங்மகயிலும் வாழ்ந்து, இந்து மதத்தால் 

ஈர்க்கப்பட்டு துேவியாகிய சிவாய சுப்பிரமணிய 

சுவாமி அவர்கள் 1957-இல் சான்பிரான் 

சிசுலகாவில் உள்ள ஒரு சிறு வீட்டில் 'பழநிசாமி 

சிவன்’ ஆெயத்மத நிறுவினார்.   மசவ 

சித்தாந்த முமேப்படி, 

சிமெ வழி பாட்டுடன் 

அலமரிக்காவில் நிறுவப் 

பட்ட முதல் ஆெயமாகும். 

இந்துக்களின் 

எண்ணிக்மக லபருகிக் 

லகாண்லட இருந்ததால், 

1988-இல் இந்த ஆெயம் 

கெிலபார்னியா மாநிெத்தில் 

உள்ள கான்கார்ட் நகருக்கு 

மாற்ேப்லபற்ேது. 
 

  1960-களின் இறுதியில் அலமரிக்கர்களின் 

"அலர கிருஷ்ணா" இயக்கம் அலமரிக்கப் 

லபருநகரங்களில் பரவொகப் பரவி பமழய  

 உலகதத்மிழ் | 19.08.2020  

கட்டடங்களில் வழிபாடுகள் நமடலபற்ேன. 

அலமரிக்க இந்திய ஆெயங்களின் லபாற்காெம்  

எனக் கருதப்படுகிே 1980 முதல் 2005-ஆம் 

ஆண்டு வமரயான காெ கட்டத்திற்கு 

அடித்தளம் இட்ட லபருமம நியூயார்க் விநாயகர் 

லகாவிமெலய சாரும்.  

'அலமரிக்க இந்து ஆெய 

இயக்கத்தின் தந்மத' என்ே 

நிமெத்த புகழுக்குரிய முமனவர் 

அழகப்ப அழகப்பன், ஐக்கிய 

நாடுகள் சமபயில் பணியாற்ேிய 

லபாது திரு.சி.வி.நரசிம்மன் 

தமெமமயில், 1970-இல் 

நிறுவிய ‘லதன் அலமரிக்க இந்து 

தமிழ்ச் சமூகம்’ என்ே அமமப்லப 

அலமரிக்காவில் ஆகம 

முமேப்படி பெ ஆெயங்கள் 

உருவாக வழி வகுத்தது.  
 

  நியூயார்க் நகரில் இருந்த ஓர் 

உருசிய லதவாெயம் விமெக்கு 

வாங்கப் லபற்று அந்த இடத்தில், 

ஆசியாவிற்கு லவளிலய முதன் முதொக 

கருங்கற்களுடன் கட்டப்லபற்ே ஆெயத்தின் 

குட முழுக்கு 1977-இல் நமடலபற்ேது. பெ 

நாட்மடச் லசர்ந்லதாரும் வணங்கிவரும் நியூயார்க் 

மகா வல்ெப கணபதியின் சிமெ 

திருவண்ணாமமெ மமெயில் இருந்து 

எடுக்கப்பட்ட  கல்ொல் லசதுக்கப்பட்டது.   

 

  நியூயார்க் விநாயகர் ஆெயம், பிட்சுபர்க் 

லபருமாள் லகாவில், ஊசுடன் மீனாட்சி அம்மன் 

ஆெயம் ஆகிய அலமரிக்காவின் முன்லனாடி 

ஆெயங்கள் உருவாக திருப்பதி ஆெயம் 

உறுதுமணயாக இருந்தது. 

 

அலமரிக்க ஆெயங்கள் ! 

முமனவர் பசாமலெ பசாமசுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 
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லவள்மளப் பளிங்குச் சிமெகள், லதன் இந்திய 

மரபுப்படி கற்சிமெகள், சமண மதத்தினர் 

வழிபாடும் மகாவீரர் என  ஒலர இடத்தில் 

இந்தியர்கள் அமனவரும்  வழிபடும் "பாரதிய 

ஆெயங்கள்"  உருவாகின. இந்தியர்களின் 

மக்கள் லதாமக லபருகியதன் விமளவாக 

அலமரிக்காவின் ஐம்பது மாநிெங்களிலும் 

தற்லபாது ஆயிரத்திற்கும் லமற்பட்ட 

லகாவில்கள் உள்ளன.   
 

  விநாயகர், லபருமாள், ஐயப்பன், 

சுவாமிநாராயணன், குருவாயூரப்பன் எனப் பெ 

கடவுள்கமளயும் மமயப்படுத்தி புதிய 

லகாவில்கள் உருவாகியுள்ளன. வட 

கலராெினா மாநிெத்தில் 130 ஏக்கர் 

நிெப்பரப்பில் உருவாகி வரும் முருகன் 

ஆெயத்தில் உெகத்திலெலய உயரமான 

முருகன் சிமெமய நிறுவவும், தமிழ் 

அருங்காட்சியகம் மற்றும் நூெகம் அமமக்கவும் 

திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டு வருகின்ேன. 
 

  தீநுண்மித் லதாற்ேின்  விமளவாக 

ஆெயங்கள் அமனத்தும் மார்ச்சு மாதம் முதல் 

மூடியிருக்க, லடெவர் மாநிெத்தில் உள்ள 

மகாெட்சுமி ஆெய வளாகத்தில்  

அலமரிக்காவின் மிக உயரமான இந்துக் கடவுள்  

சிமெ சூன் மாதத்தில் நிறுவப்பட்டது. 30,000 

கிலொ எமடயுள்ள 25 அடி உயரமான இந்த 

ஆஞ்சலநயர் சிமெ லதலுங்கானா மாநிெத்தில் 

உள்ள வாரங்கல் நகரில் ஒலர கருங்கல் 

பாமேயிெிருந்து லசதுக்கப் பட்டது.  100,000 

அலமரிக்க தாெர் லசெவில் அலமரிக்காவிற்கு 

லகாண்டு வரப்பட்ட  இந்த ஆஞ்சலநயர், 

லகாவிலுக்கு உள்லள லபாகாமல் சாமெயில்  

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

இருந்லத வணங்கக் கூடிய, 

லகாலரானா காெத்திற்லகற்ப 

வந்த கடவுளாக வழிபடப் 

படுகிோர். 

  நாத்திகர்கமளயும், 

இந்துக்கள் அல்ொதவமரயும் 

லகாவிலுக்கு வந்து வழிபட 

மவக்கின்ேன அலமரிக்க 

ஆெயங்கள்! லமாழி, இமச 

மற்றும் நடன வகுப்புக்கள், 

கமெ நிகழ்ச்சிகள், 

சுமவயான இந்திய உணவு, 

திருமணங்கள் எனப் 

பன்முகப் பாங்லகாடு   

இந்தியர்கள் அமனவமரயும்   ஒன்ேிமனக்கும் 

சமுதாய அமமப்புக்களாக திகழ்கின்ேன 

அலமரிக்க ஆெயங்கள்.  

 

  அலமரிக்காவில் உள்ள பெ இந்து ஆெயங்கள் 

வங்கிகளின்  கடன் லபற்று கட்டப்பட்டுள்ளன. 

பெ கிேித்தவ லதவாெயங்கள்  லபாருளாதார 

நெிவினால் மூடப்பட்டு வரும் சூழ்நிமெயில், 

வங்கிகள் ஆெயங்களுக்கு கடன் வழங்கத் 

தயங்குகின்ேன.  அலமரிக்க இந்தியர்களின் 

லபாருளாதார வெிமமயாலும், பக்தி மற்றும் ஈமகப் 

பண்பினாலும், இந்து ஆெயங்கள் அந்த நச்சு 

வமளயத்தில் சிக்காமல் உள்ளன.  லபரும்பாொன 

அலமரிக்க ஆெயங்களில் லகாலரானா  லதாற்ேின் 

தாக்கத்தால் தற்லபாது ஏற்பட்டுள்ள 

லபாருளாதாரப் பின்னமடவு நிரந்தரமானதன்று.  

 

  ஆயினும், அலமரிக்க இந்து ஆெய இயக்கத்தில் 

அனுபவமும், ஈடுபாடும்  லகாண்ட 

அமனவமரயும் தற்காெிக லபாருளாதாரப் 

பின்னமடவு சற்று சிந்திக்க மவத்துள்ளது. 

அலமரிக்காவில் பிேந்து வளர்கின்ே அடுத்த 

தமெமுமேயினர் ஆெய வளர்ச்சியில் தம் 

லபற்லோர்களுக்கு ஒப்பாக ஈடுபாடு காட்டாததன் 

தாக்கம்   வருங்காெத்தில் இந்த இயக்கத்தில் 

எப்படிப்பட்ட விமளவுகமள  ஏற்படுத்தும் என்ே 

லகள்விகமள எழுப்பி உள்ளது. 
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  தமிழில் எத்துமணப் பயிற்சி லபற்ோரும் 

அடிகளின் நூல்கமளக் கல்ொதிருப்பின் 

அவர்தம் புெமம நெம் 'அரங்கின்ேி 

வட்டாடியற்லே' லபாெ நிரம்பாதலதான்லே 

யாகும்.  மமேமமெயடிகளாரின் ஐம்பதுக்கு 

லமற்பட்ட அரிய தமிழ் நூல்கமள மட்டுலம 

ஒருவன் முமேயாகப் பயின்றுவரின், அவன் 

விமரவில் தமிழ் முழுதேிந்த தன்மமயனாகிக் 

கற்றுத்துமேலபாய நற்லபருங் குரிசிொதல் 

ஒருதமெலயனின், அடிகளின் புெமமமயயும் 

லபருமமமயயும் நாலமா அளவிட்டுமரக் 

கற்கொம்! ஒரு சிேிய தமெ அவரேிந்த 

எல்ொவற்மேயும் எங்ஙனம் தாங்குகின்ே 

லதன்று அவர்களின் வியப்பு லமலும் 

மிகுவதாயிற்று.  

  லநடிய உருவினர், சிவந்த லமனியர், அழகிய  

அேிலவாளிரும் முகத்தினர்.  நீலோளிரும் 

லநற்ேியர்.  வாரிவகிர்ந்து லபாதிந்த 

(முக்காடிட்ட) தமெயினர். குயில்லபால் இனிய 

லமல்ெிய குரெினர்.  முதுமமத் தளர்ச்சி சிேிது 

காணப்படினும் தமிழகத்தின் தவப்பயனால் 

ஓரளவு நெங்குன்ோத யாக்மகயர்.  இவர்தாம் 

தமிழ்க்கடல் ஆசிரியர் மமேமமெ அடிகளார்.  

தனித்தமிழ், அவரது இயக்கம்.  மசவ சித்தாந்தம், 

அவரது லகாள்மக.  சிவலநேி, அவரது 

வாழ்க்மக.  சமரச சன்மார்க்கம், அவர் தம் வழி.  

பழந்தமிழர் லமய்ப்லபாருள் உணர்வுக் 

லகாள்மககளின் பிழிவாகிய மசவசித்ததாந்தம் 

உெலகொம் பரவுதல் லவண்டும் என்பது 

அவர்தம் லவட்மக.  
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 லமய்ப்லபாருள் நூற்றுமேயிலும் இயற்மகப் 

லபாருள் நூற்றுமேயிலும் அண்மமயில் வளர்ச்சி 

லபற்றுள்ள லமமெநாட்டு ஆராய்ச்சி முடிபுகள் 

யாவும், லவறுபிே எந்தப் புதிய அல்ெது பமழய 

சமயத்துக்லகா லமய்ப்லபாருள் நூல் 

முடிபுகளுக்லகா உரியனவல்ொமல் மசவ 

சித்தாந்தம் ஒன்ேற்லகரிய அடிப்பமடக் 

லகாள்மககள் எல்ொவற்ேின் உண்மமமயயும் 

உயர்மவயும் லமய்ப்பித்து நிறுவுதற்குப் 

பெவமகயிலும் ஒத்து நின்று துமணயாக அரண் 

லசய்கின்ேன. 

 அடிகளார் சமய உணர்வு மிகுதியும் உமடயவர் 

ஆதெின், 

 Religion! what a treasure untold, 

 Resides in that heavenly word; 

 More precious than silver and gold, 

 Or all that this world can afford 

என லமனாட்டினரும் சமய 

உணர்மவப் லபாற்ேி வருவ 

தமன அடிக்கடி அடிகள் 

இமளஞர்கட்குக் கூறுவர்.  

மசவ சித்தாந்த நூல்கள் 

கற்பதற்குக் கடினமாயும் சுமவ 

யற்ேனவாயும் உள்ளன என்பவர் 

கட்கு, 

 How charming is divine philosophy! 

 Not harsh and Crabbed, as dull fools suppose; 

 But musical as is Apollo's lute 

 And a perpetual feast of nectar'd   sweets 

 Where no crude current reigns 

 

என்ே மில்டனின் கவிமதமயக் கூறுவார்.  

 

வளரும்... 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகபவள் 
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  அந்லதானி லபசத் லதாடங்கினான். 

அங்கிருக்கும் லபாதுமக்கள் தன்மனயுந் தன் 

லசாற்லபாழிமவயும் லவறுப்பார்கள் என்பது 

அந்லதானிக்குத் லதரியும். ஆகலவ அந்லதானி 

தன் லபச்மச மிகப் பணிவாக ஆரம்பித்தான். 

  நான் சீசமரப் புகழ்வதற்காக இங்கு 

வரவில்மெ; நான் சீசரின் உடமெ அடக்கம் 

லசய்யலவ வந்திருக்கிலேன். ஒருவர் லசய்த 

தீமமகள் அவருக்குப் பிேகும் இவ்வுெகில் 

நிற்கும்.  ஆனால் அவர் லசய்த நன்மமகள் அவர் 

உடலுடன் புமதக்கப்படும். சீசர் 

லபராமசயுமடயவர் என்று லபருமம வாய்ந்த 

புரூட்டசு உங்களுக்குச் லசான்னார். அது 

உண்மமயானால், அது மிகப் லபரிய தவறு; சீசர் 

அதன் பெமன அனுபவித்து விட்டார். 

  புரூட்டசும் மற்மேலயார்களும் லபருந் 

தன்மம வாய்ந்தவர்கள். லபரிலயார்கலள! நான் 

சீசரின் உடமெ அடக்கஞ் லசய்ய வந்திருக் 

கிலேன் என்னுமடய நண்பர்; என் 

நம்பிக்மகக்குச் சீசர் பாத்திரமானவர்; 

நீதிவாய்ந்தவர்; ஆனால் அவர் லபராமசயு 

மடயவலரன்று புரூட்டசு கூறுகிோர். புரூட்டசு 

லபருந்தன்மமயும் லபருமிதமும் உமடயவர். 

  சீசர் பெ பமக அரசர்கமளக் மகதிகளாக 

உலராமாபுரிக்குக் லகாண்டு வந்தார். அவ்வரசர் 

களது லபருந்லதாமகப் பணலமல்ொம் 

உலராமாபுரிப் லபாது மக்களது லபாக்கிச 

சாமெமய நிரப்பின. இது சீசரது லபராமசயின் 

அமடயாளமா? 

  வேியவர்கள் அழ லநர்ந்தலபாது சீசர் கண்ணீர் 

விட்டார். லபராமச லயன்பது ஒரு கடின மான 

லபாருள்; ஆயின் சீசர் லபராமசயுமடயவர் என்று 

புரூட்டசு லசால்லுகிோர். புரூட்டசு மிகவும்   

உயர்தர மனிதர்.   நீங்கள் அமனவரும் 
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அேிவீர்கள்; நகரவிழாவின்லபாது நான் மும்முமே 

முடிமயச் சீசருக்கு அளித்லதன்; அவர் 

மும்முமேயும் மறுத்தார்; இது லபராமசயின் 

அேிகுேியா? 
 

  "நான் புரூட்டசு லபசியமத மறுத்துப் லபச 

வரவில்மெ. அவர் மிகப் லபருந்தன்மம 

வாய்ந்தவர். 
 

  எனக்குத் லதரிந்தவற்மே மாத்திரம் நான் 

இங்லக லபசுகிலேன். நீங்கள் முன்பு சீசமர 

மிகவும் விரும்பினீர்கள். காரணமின்ேி நீங்கள் 

அப்படிச் லசய்திருக்கமாட்டீர்கள். ஆனால் இன்று 

நீங்கள் அவருக்காகக் கண்ணீர்விடாதபடி 

உங்கமளத் தடுப்பது என்ன? 
 

  இச்சமயத்தில் அந்லதானி உணர்ச்சியுடன் 

லபசினான். அவன் கண்கள் கெங்கின. உணர்ச்சி 

லபருகியது. லபாதுமக்கள் அவ்வுணர்ச்சியினால் 

நிமெ தளும்பினார்கள். அவர்களது மனம் 

மாறுபட ஆரம்பித்தது.   அந்லதானி மறுபடியும் 

லபசத் லதாடங்கினான். 

 

  "லநற்று, சீசரின் ஒரு வார்த்மதலய இந்த 

உெகத்மத எதிர்த்து நிற்கப் லபாதிய 

வெியுமடயதாயிருந்தது. ஆயின், இன்று! அவமர 

மதிப்பார் யாருமில்மெ என்று கூேிய அந்லதானி, 

அப்பால் இன்னும் அமமதியாகப் லபசினான். 

 

 

வளரும்... 

 

 

யூலியசு சீசர்! 

பண்டிதர் வ.நடைாசர் 
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 பைதநாட்டியமும் நாட்டுப்புற ஆடல் வடிவங்களும்! 

முமனவர் இைாபசசுவைன் இைாபசசுகண்ணன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ் 

யோழ்ப்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 

  இெக்கியத்தில் எவ்விதம் "ஒப்பாய்வு” 

நிகழ்கின்ேலதா அவ்வாறுதான் கமெகளுக் 

கிமடலயயும் ஒப்பியல் அணுகுமுமே 

நிகழ்கிேது. இதமன "இமணலயாப்பு 

ஆய்வுமுமே” எனக் குேிப்பிடுகின்ேனர்.  

  ஆல்டிரிட்சு ஏ.ஓவன் 

என்பவர் அந்த முமே 

யியல் பற்ேிக் குேிப்பிட் 

டுள்ளார். தமிழில் 

முமனவர்களான 

ம.திருமமெ, ச.சீனிவாசன் 

லபான்ேவர்கள் அதற்கான 

லகாள்மககமள எழுதியுள் 

ளனர். அவர்கள் கூறும் கருத்துக்களின் 

அடிப்பமடமய ஏற்றுக்லகாண்டு பிற்காெத்தில் 

நாட்டுப்புே நிகழ்கமெ ஒப்பாய்வுகள் 

நிகழ்ந்துள்ளன.  

  இந்த ஒப்பாய்வுகள் லவறுபட்ட பண்பாட்டு 

நமடமுமேகமளக் லகாண்டுள்ள மக்களின் 

ஒன்றுக்லகான்று லதாடர்பில்ொத நிகழ் 

கமெகமள ஒப்பிட்டு அவற்றுக்கிமடலய 

காணப்படும் இமணயான பகுதிகமளப் 

புெப்படுத்தும் வமகயிலும், நிகழ்கமெகமள 

ஒப்பிடும்லபாது அவற்ேின் சமூகப் பின் 

புெத்மதக் கவனத்தில் லகாள்ளும்' வமகயிலும், 

நிகழ்கமெகமள உமேந்த வடிவங்களாகக் 

கருதி வடிவ ஒப்பீடு லசய்யாமல், அவற்மே 

இயங்கு வடிவங்களாகக் கருதி அவற்ேின் 

நிகழ்வுச்சூழல், நிகழ்த்துலவார் நிகழ்வுக்களம், 

நிகழ்வுக்காெம்,  உத்திமுமேகள், பார்மவ 

லபாதுப்பண்புகமளப் புெப்படுத்தும்' வமகயிலும் 

அமமதல் லவண்டுலமனக் குேிப்பிப்படுகின்ேது.  

  இக்கருத்துக்கள் லவறுமலன நாட்டுப்புேக் 

கமெகமள ஒப்பாய்வு லசய்வதுடன் 

வமரயறுக்கப்படக்கூடிய ஒன்ேல்ெ. ஒரு 

லசவ்வியல் கமெயிமனயும் நாட்டுப்புேக் 

கமெகமளயும் ஒப்பாய்வு லசய்வதில்கூட 

இந்தக் கருத்துக்கள் கவனத்தில் 

லகாள்ளப்படலவண்டும். 

இந்தக் கட்டுமர லசவ்வியல் நிகழ்த்து 

கமெயான பரத நாட்டியத்திற்கும் 

நாட்டுப்புேத்து ஆடல் வடிவங்களுக்கு 

மிமடயிொன ஒப்பாய் 

விமனச் லசய்ய முமன 

கின்ேது.  

  இத்தமகய ஒப்பீட்டின் 

வழிதான் குேித்த இரு 

கமெவடிவங்களிலும் ஏற் 

பட்டுவந்த உருமாற்ேங் 

கள் குேித்தும், ஒரு 

கமெவடிவம் மற்மே 

யதன் மீது ஏற்படுத் 

தியுள்ள லசல்வாக்கிமனயும் லதளிவாக 

எடுத்துக்காட்ட முடியும். ஆடல் மூன்று 

பரிமாணங்கமளக் லகாண்டதாக விளக்கப் 

பட்டது. அமவயாவன: 1. உடெமசவுகள்,                

2. உடெமசவுகலளாடு இமணந்த அேிவும் 

மனலவழுச்சிகளும், 3. உள்லளாளிரும் அேிவு 

என்பனவாகும்.   

வளரும்... 
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பதன் துளிகள்! 

 

 

  மாகபரும் அறிவிேலறிஞர் ஆல்பர்ட்டு 
ஐன்சுடீன் அவர்களுக்கு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 
இசுதரல் நாட்டின் தலலவர் பதவி வழங்கப்பட்ட 
தபாது, “அறிவியல் சமன்பாடுகள்தான் எனக்கு 
மிகவும் முக்கியமானதாகும், ஏலனனில் 
அைசியல் என்பது நிகழ்காெத்திற்கு மட்டுபம 
உரியது. ஆனால் அறிவியல் சமன்பாடு என்பது 
முடிவில்ொ ஒன்றாகும்” என்று கூறி 
தலலவராகும் வாய்ப்லப மறுத்து விட்டார்! 

 

பதன்துளி - 1 

 

  லமாழிகபேர்ப்பாளன் என்பவன், நல்ல நிலலக் கண்ணாடிலேப் 

தபான்றவன்.  சில கண்ணாடிகள் உருவங்கலள கபரிதாக 

உருவகங்கலளக் காட்டும்.  சில கண்ணாடிகள் ஒதரடிோக சுருக்கி 

சிறிேதாகக் காட்டும்.  இந்த இருவலக குற்றமின்றி நிகர் கண்ணாடிோக 

இருக்கும் கமாழிகபேர்ப்தப முதல் தரமாக இருக்கும். 

  எந்த கமாழிேில் இருந்து எந்த கமாழிக்கு எலதக் ககாணர்ந்தாலும் 

அடிப்பலடோக கவனிக்க தவண்டிேது என்று உண்டு.  எந்த கமாழிேில் இருந்து 

கமாழிகபேர்த்தது என்பலதவிட எந்த கமாழிேினருக்கும் அலதப் புரிே லவக்கப்தபாகிதறாம் 

என்பதுதான் மிக மிக முக்கிேம். 

…… ‘எழுத்துத் திெகம்’ தபீம் நா.பார்த்தசாைதி 

பதன்துளி - 2 



. 

ஆசிரியர் பகுதி 

14 

    

பிைான்சு நாட்டில் காலூன்றிய தமிழ்! 

கமெமணி ஞானா பிய்த்ரிசு 
இயக்குநர,்  

போரசீு பன்னோடட்ு உயரக்ல்வி நிறுவனம், பிரோன்சு 
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தமிழிலிருந்து பிகரஞ்சுக்கு கமாழிோக்கம் 

கசய்ேப்பட்ட நூல் வரிலச 



. 
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 திருவருட்பா முதமெந்து திருமுமறகள் ! 

உமைபவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

  தணிமக மமெமயச் சாலரலனா 

  சாமி அழமகப் பாலரலனா - எனவும் 

 நண்லணலனா மகிழ்விலனாடும் 

   திருத்தணிமக மமெமய எனவும் 

 

ஆராமமலயாடு கூறுவதனால் அவர்லகாண்ட 

தணிமகக்காதல் தணியாக்காதொகவும் உள்ளது 

தாலன தனக்கு நிகராகிய தணிகாசெத்து 

இமேவமன லசல்ெ அருட்குருவாகிச் சிறுகாமெ 

ஆட்லகாண்ட லதவலதலவ என்று அமழப்பதும் 

ஈண்டு எண்ணத்தக்கது. 

 

 இங்ஙனம் இமேயருட்காட்சி கண்ட 

லபருமான் பின் ஒருகால் இமேவன் குரு 

வடிவங்லகாண்டு கண்லணதிலர வந்து 

மகயிலொன்று லகாடுத்த லபரும் லபற்ேிமணயும் 

லபற்ேிருக்கிோர் என்பது பிரசாத மாமெயினால் 

லபேப்படுகின்ேது.   

 

  அங்ஙனம் எழுந்தருளி வந்த  திருக்லகாெச் 

சிேப்பிமன `உெர்ந்த மரந்தமழக்குலமாரு  

திருவுருவந்தாங்கி’ எனவும் `மமழ என 

நின்ேிெகு  திருமணி மிடற்ேில் படிக வடந்திகழ 

நடந்து குருவடிவங் லகாண்டு’ எனவும் 

`கண்விருப்பங்லகாளக் கரணங் கனிந்து உருகக் 

கருமண வடிலவடுத்து’ எனவும் கனிந்து கனிந்து 

பாடுகின்ோர்.   
 

  அங்ஙனம் எழுந்தருளிய லபருமான்  

திருநீற்றுக் லகாயிமெ விரித்து எல்லொருக்கும்  

திருநீறு வழங்கிய அமேவன் வள்ளொருக்கு 

மணப்பூ ஒன்ேிமன வழங்கிய குேிப்பும் பிரசாத  

மாமெயினால் லதரிகின்ேது.  லபருமாள் 

அருள்லபற்ேதன் அமடயாளமாகலவ `கார்பூத்த 

கமனமமழலபால் கண்களின் நீர் லசாரிந்து 

கனிந்து மிகப்பாடுகின்லேன்’ எனவும் `உன்னி 

உவந்து உணர்ந்து உருகிப் பாடுகின்லேன் 

எங்கள் உமடயாலன நினனருளின் 

அமடயாமிதுலவ’ எனவும் `புேங்வியப் 

பாடுகின்லேன் அகங்கவியப் பாடும் 

புண்ணியலரல்ொம் இவலனார் புதியன் 

எனக்லகாளலவ!  எனலவ, ஆனந்த மாமெயில் 

அருளிச் லசய்கின்ோர்.  தணிமகக்காட்சி 

கண்டு பாடியதற்கும் இமேவன் குருவாக வந்து 

அருள் லசய்த பின்னர் பாடியதற்கும் இமடயில் 

ஒரு வளர்ச்சி மாற்ேம் நிகழ்ந்திருப்பதாகலவ 

கருத லவண்டி வருகிேது.   

 

  லபருமானுமடய லநாக்கிலும் லபாக்கிலும் 

ஏற்பட்ட நுட்ப லவறுபாடுகள் எல்ொம் 

பின்னாளில் வளர்ந்தமவலய.  லபருமான் 

ஏதாதுணர்ந்தவலர ஆயினும் அவருமடய 

அருட்புெமமயிலும் காெவமகயினால் லநர்ந்த 

கருத்து வளர்ச்சிகள் காணப்படுகின்ேன.  

`புேங்கவியப் பாடுகின்லேன் அகம்கவியப்பாடும் 

புண்ணியலரல்ொம் இவலனால் புதியன் எனக் 

லகாளலவ!’  என்ே குேிப்பினால் ஏலனார்கள் 

லசன்ே லபாதுவான பத்தி லநேியிெிருந்து 

லபருமான் ஒரு தனி லநேி வகுத்துக்லகாண்டு 

லதாண்டாற்ேினார் என்று புெனாகின்ேது. 

 

 

வளரும்... 
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 தகரள மாநிலத்தின் தலலநகரான திருவனந்தபுரத்தில், உலகப் புகழ்கபற்ற பத்மநாபசுவாமி 
திருக்தகாேில் அலமந்துள்ளது.  

 இந்திே நடுவணரசின் ஆய்வுக்கழகங்களும் தகரள மாநில அரசின் அலுவலங்களும் இங்தக 
உள்ளன. இந்நகரம் தகரளத்தில் சிறந்த நகரமாக அறிேப்படுகிறது. தமலும் தகரள மாநில 
உள்ளாட்சி அலமப்பின்படி சுமார் நூறு கதாகுதிகலளக் ககாண்ட தகரள மாநிலத்தின் 
மிகப்கபரிே மாநகராட்சிோகும். 

 தமிழ் கசாற்களான ‘திரு’, ‘அனந்த’, ‘புரம்’ ஆகிே பதங்களின் இலணப்தப திருவனந்தபுரமாகும். 
அனந்தன் என்ற பாம்பின் மீதத திருமால்(அரங்கநாதர்) துேில் ககாண்டிருப்பார். இப்கபேர் 
இவ்வூரிலுள்ள புகழ்கபற்ற அரங்கநாதர் திருக்தகாேிலால் இப்கபேர் வழங்கப்பட்டது. 

 கி.பி. 1745 முதல் 1949 வலர திருவிதாங்கூர் அரசாட்சிேின் தலலநகரமாக மிளிர்ந்தது. 1949-க்குப் 
பிறகு இது ககாச்சிேின் தலலநகரமாக இருந்தது. நவம்பர் 1, 1956-ல் தகரள மாநிலம் உருவான 
தபாது அதன் தலலநகராகத் கதரிவு கசய்ேப்பட்டது.  

 

நாடறிந்த திருவனந்தல்! நாமறிந்த திருவனந்தல்! 

உொ ! 
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தாழ்லபருந்தடக்மக! 

  நமக்கு எத்தமன வயதானாலும் இன்னும் 

வியப்பாக பார்ப்பது வானூர்தி, லதாடரி, யாமன.  

லகாயில் திருவிழாக் காெங்களில் யாமனமயப் 

பார்ப்லபாம். சாமெயில் நடந்து லபானால் ஐ! 

யாமன என்று வியந்து பார்த்த காெங்கள் 

எல்ொர் வாழ்விலும் உண்டு. அதற்குப் பிேகான 

காெங்களில் யாமன மிதிவண்டி ஓட்டுவது, 

பந்து விமளயாடுவது, லமமசயின்லமல் காமெத் 

தூக்கி மவப்பது என யாமனமய 

வித்மதக்காகப் பயன்படுத்தியிருப்பமதப் 

பார்த்திருக்கிலோம். பாலூட்டும் விெங்கினத்தில் 

லபரிய விெங்கு யாமன என்ோலும் யாமனயின் 

நீண்ட துதிக்மக, முேம் லபான்ே காதுகள், சிேிய 

கண்கள், தூண் லபான்ே கால்கள், லபருத்த 

லதால், விமெ மதிப்பில்ொத தந்தம் என 

யாமனயின் உறுப்புகள் சிேப்பு லபற்ேிருக் 

கின்ேன. கண்ணுக்கும் காதுக்கும் மவத்லத 

”இல்ெிக்கண்ணு வட்டச் லசாளகு” என்று நாம் 

லசால்ெி யாமனயின் காதுகளுக்குக் 

லகட்டுவிட்டால் யாமனக்குக் லகாபம் 

வந்துவிடும் என்று கிராமங்களில் லபரிலயார்கள் 

லசால்ெக் லகட்டு பயந்ததுண்டு.  

  லசாளகு என்ோல் முேம் என்று லபாருள். 

’முேம் லசவி வாரணம்’ என்று கெித்லதாமக 

42.ஆவது பாடல் குேிப்பிடுகிேது. யாமனயின் 

பெம் துதிக்மகயில் என்பதுலபாெ தும்பிக்மக 

சிேியதிெிருந்து லபரியதுவமர உணவுக்காகப் 

பயன்படுத்தும் வலுலகாண்டது.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  ’தாழ்லபருந்தடக்மக’(அகம்.100), ’பிடிபசி 

கமளஇய லபருங்மக’ (குறுந். 36), ’லநடுங்மக’ 

’லபருங்மக’, எனவும், யாமனயின் பல், தந்தம், 

லகாடு, எயிறு எனப்படுகிேது. ’லகாட்டுமா’ என்று 

இெக்கியங்கள் சுட்டுகின்ேன.  

  யாமனமயக் குேிப்பிட 60க்கும் லமற்பட்ட 

லபயர்கள் இருக்கின்ேன. யாமனமய (ஏமன 

கரியது) லதலுங்கில் ஏனிக என்று லசால்வார்கள். 

லவழம் (லவள்மள யாமன, லவழத்தில் பட்டு 

உருவும் லகால் பஞ்சில் பாயாது என்கிேது 

நல்வழி), ஐராவதம் (இந்திரனின் பட்டத்து 

யாமன), களிறு (ஆண் யாமன), மகம்மா 

(துதிக்மக உமடய விெங்கு), உம்பல் 

(உயர்ந்தது), ஆமன, குஞ்சரம்(திரண்டது) 

குஞ்சரலவாழுமகபூட்டி, பதிற்றுப்பத்து), லபருமா

(லபரிய விெங்கு), லபாங்கடி(லபரிய பாதத்மத 

உமடயது), ஓங்கல்(மமெ லபான்ேது), கரி 

(கரியது), கயம் (கசம்), கஜம் அதாவது ஒலர 

இருட்டு லகஜமாக இருக்கிேது என்பார்கள். 

வளரும்...  

எண்ணில் நல்லகதிக்கு 

நல்லஃதுறுங் கழுமல 

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

உலகதத்மிழோரோய்ைச்ி நிறுவனம், மைன்சன 
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் கதாண்டிலனப் கபருலமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வலகேில் வழங்குதல். 
(விருதுத் கதாலக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுலர வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 தபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 திரு.கச.சுந்தரம்(கவண்பாவூர் கச.சுந்தரம்  

2 2016 திரு.லவ.ததசிங்குராசன்(எ)ததனரசன்  

3 2017 முலனவர் க.கபரிேசாமி  

4 2018 முலனவர் கப.ஆறுமுகம்  

 

தமிழ்ச் லசம்மல் விருது 

தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 05.08.2020   

லபைம்பலூர் மாவட்டம் 

VIII 
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லதாண்மட நாடு ! 

முமனவர் பி.சி.லெகதா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

 

 

 

 

 

 

குெப்லபயர், அரயர் என்பது அரசர். சம்பு குெ 

அரசர்கள் என்ே லபாருமளத் தரும் லபச்சு 

வழக்கில் வந்தது. “பல்ெவர் வழித் லதான்ேல்கள் 

லதாண்மடமான், காடவமரயர், சம்புவமரயர் 

என்ே மூன்று குடியிருப்புப் பிரிவினர்களாகப் 

பிற்காெத்தில் வாழ்ந்தனர். பல்ெவர் ஆட்சி 

மமேவுக்குப் (கி.பி. 891) பின்னர் இவர்களுள் 

முதன் முதெில் காணப்லபறுபவன் முதற் 

குலொத்துங்கனுக்குக் (1072 - 1120) கெிங்க 

லவற்ேிமய ஈட்டித் தந்த கருணாகரத் 

லதாண்மடமான் ஆவான்.” அடுத்ததாகக் 

காணப்லபறுபவன் விக்கிரமலசாழன் காெத்தில் 

(1118 - 1136), லசஞ்சியில் குறுநிெ மன்னனாக 

வாழ்ந்த லசஞ்சியர்லகான் காடவமரயன் 

ஆவான். 

  லசாழராட்சியில் சம்புவமரயர் குடியில் 

முதன்முதொக வரொற்ேில் லதான்றுபவன் 

விக்கிரமலசாழன். அவன் காெத்திலெலய 

வடஆர்க்காடு மாவட்டத்தில் இருந்த அரசியல் 

தமெவர் அம்மமயப்பன் இராலசந்திர 

லசாழச்சம்புவமரயன் ஆவான்.  

வளரும்... 

  “பின்லபார் தமமக் கண்டுபாவித்தலதா 

அன்ேிப் பின்புவந்லதார்; 

 தன்லபால் நடக்கப் பணிப்பித்தலதா தமிழ்க்லக 

யிரங்கி 

 முன்லபாம் புெவற்குப் பின்லபாயினானு 

முகந்தனிது 

 வன்லபா மனத்தினிென்லபா லசால்வீர் 

லதாண்மடமண்டெலம” 

 

என்றும் கணிகண்ணன் பின் திருமால் லசன்ே 

சிேப்பிமனயும் லதாண்மட மண்டெலம என 

அமழக்கப்பட்ட லபருமமயிமனயும் இப்பாடல் 

பகர்கிேது.   

 

 

 இத்லதாண்மட நாட்மடயும் சரி, இங்கு 

வாழ்ந்த சான்லோர்கமளயும் சரி, இெக்கியங்கள், 

புராணங்கள், லதவர்கள், பாடல் லபற்ே 

தெமாக்கியவர்கள் மற்றும் மங்களாசாசனம் 

லசய்து இமேவமன வணங்கியவர்கள் என 

அமனவருலம சிேப்பித்து உள்ளனர். 

வரொற்றுச் சிேப்பு   (சம்புவமரயர் காெம்) 

  சம்பு + அமரயர் - சம்புவமரயர், சம்பு என்பது  

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   
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  Swans' sloven gait, water lilies fragrant, 

Young dame of a pool with honey pink Mouth, 

cool dark sand bed opens her  

  Eyes; bees sing panns in buzz; nenuphar 

Winks; water fowls flap to drumbeat; Dotted 

feathered hen and cock follow Chank in pitch; 

these wake the sea broad Pukaar up; adieu to 

night! Till dawn  past 

  Stroke of midnight, not a trice, sleeps Love

-God, Mind-Churner with flower dart And 

sweet cane bow with flag of makara Fish in 

readiness  keeps watch; thus is The city ruled 

by Sovereign love-in-force.  

 

 

 

 

 

 

 

  Regal Parasol's cool to ally cruel to foe; 

  So too, Moon that beams to open lilies  

  Is blithe to Madavi with Kovalan; 

  But blight to Kannaki all alone. 

 

 

To Continue... 

 

Pukaar Canto— 4 

  From fair rosy feet of Kannaki anklets 

Loosen; from veiled midriff thin slips Cingu-

lum; bosoms' wear no saffron; Except holy tali 

naught is on;  

  Sag ears without rings; moon-round face 

Pale shows no sweat; silurus eyes  

  Have no Kohl; coral forehead has dull 

Kumkum Dot; her flame-smile  

  Kovalan misses; her Dark dense locks are 

dry without Unguent-oil.  

  Kovalan away, Kannaki Given up  

  Is woe-begone. 

  Women estranged from men taper like 

Flames not blown hot by bellow;  

  Springtime moon yard they shun; go to Mid 

most blue dungeons to duck; blind All win-

dows and chinks; shut breeze  

  And moonlight out. They grieve lovelorn; 

No Potiyil sandal paste on breasts,  

  No Pearl laces round necks; no lilies,  

  No nenuphars on foamy stuffed Swan down 

they lie on, but in pangs suffer They insomnia 

of unshared bed.  

  Long eyes in bouderie that once hit  

  The nose, sacked ear pendants athwart 

  Now flood tears in desertion 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

 

சிெப்பதிகாைம் - ஆங்கிெம் ! 

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



 

ஆசிரியர் பகுதி 
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‘சங்க’ நாதம் ! 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

மின்னஞ்ைல்  president@tenntamil.org 

வசலத்தளம்  www.tenntamil.org 

முகவரி  
த.பெ.எண்.682791 

பிரான்கிலின், 

XXXVI 
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குழந்மத இெக்கியம் ! 

முமனவர் பதவி நாச்சியப்பன் 

 இந்தப் பாடமெ எழுதிய கவிஞர் குேிஞ்சிச் 

லசல்வர் லகா.மா.லகாதண்டம் அவர்கள் 

சாகித்திய இந்திய இெக்கிய அமமப்பின், 

பாெசாகித்திய புரசுகார் விருது லபற்ேவர்.  

ஆரண்யக் கமதகமள அருமமயாய் எழுதுபவர்.  

 

 

 

 

 

 

 அரிதாய்க் காணும் இரப்பர் மரங்கள் குேித்து 

மலெசியக் கவிஞர் எல்.எம். பகதூர் அவர்கள் 

எழுதிய பாடல், 

 "நல்ெ இரப்பர் மரங்கள்தான் 
 நமது நாட்டில் வளருது 
 .............. 
 அரிய பாமெத் தந்துலம 
 அடுத்தப் லபருமம கூட்டுது 
 லதாட்ட மக்கள் வாழ்ந்திட 
 லதாள் லகாடுக்கும் மரங்கலள 
 வாட்டம் நீக்கி நாலமல்ொம் 
 வாழ என்றும் உதவுது" 
 
என்ே இந்தப் பாடல் இரப்பர் மரம் பற்ேிய 

லசய்திகமளக் கூேி, லமலும் அது பற்ேி அேியும் 

ஆவமெக் குழந்மதகளிடம் ஏற்படுத்துகிேது.  

 

வளரும்... 

 உயிரினங்களின் வாழ்விற்குப் பயிரினங்கள் 

மிக மிகத் லதமவ என்பமத வளரும் 

குழந்மதகள் உணர லவண்டும்.  எனலவ, 

இயற்மகயின் லகாமடயாம் இனிய 

பயிரினங்கமளக் குழந்மதகள் அேியும் 

வமகயில் கவிஞர்கள் பாடு லபாருளாக்கினர்.  

மரங்கள், லசடிகள், லகாடிகள், பூக்கள், காய்கள், 

கனிகள் அமனத்தும் பாடு லபாருளாயின. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 வீட்டுத் லதாட்டத்தில் எளிமமயாய் வளரக் 

கூடிய பயன் தரும் மரம், லசடி, லகாடிகமள 

உருவாக்கும் எண்ணத்மதக் குழந்மத மனத்தில் 

உருவாக்கும் பாடெிது. 

 

 "வீட்மட ஒட்டி லதாட்டமிடு 

 லவண்டிய காய்கேி பேித்திடொம் 

 நாட்டுக் கதனால் நெமுண்டு 

 நல்ெ வரவும் உனக்குண்டு" 

  ..... 

 லவட்டி யழிப்லபாம் குலராட்டன்மச 

 வீணழகதமன லவறுத்திடுலவாம் 

 நட்டு வளர்ப்லபாம் பயன்மரங்கள் 

 நாட்டின் வளத்மதப் லபருக்கிடுலவாம் 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   
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சிந்தா குெஇல் லொடுலசல் வலமனும் 

விந்தா டவி என்று விடப் லபறுலவன் 

மந்தா கினிதந்த வலராதயலன 

கந்தா முருகா கருணா கரலன! 

 

  Thoughts troubled by family and wealth 

like huge Mount Vindhyas and forest, 

when would I give up; Ganga as a boon 

brought about Your birth, Kanda, Muruga 

embodiment of grace          (34) 

 

சிங்கார மடந்மதயர் தீலநேி லபாய் 

மங்காமல் எனக்கு வரம் தருவாய் 

சங்க்ராம சிகாவெ, சண்முகலன 

கங்காநதி பாெ  க்ருபாகரலன 

  

  Decked up damsels in not so righteous 

thoughts (of mine), to forego and not dull 

my enlightenment , is my boon (I seek 

and) You should grace; O' warring pea-

cock rider, six faceted and Ganges river's 

son, embodiment of compassion.     (35) 

 

 

வளரும்... 

லசவ்வான் உருவில் 

திகழ்லவ ெவன்அன் 

லோவ்வா தலதன உணர்வித் ததுதான் 

அவ்வா ேேிவார் அேிகின் ேதொல் 

எவ்வா லோருவர்க் கிமசவிப் பதுலவ 

 

  In red sky akin hue, appears the lance 

holder. That day the unexplainable was 

made to be experienced, and that 

knowledge when gained, how to others, 

can it be extolled             (31) 

 

 

பாழ்வாழ் லவனுமிப் படுமாமயயிலெ 

வீழ்வாலயன என்மன விதித்தமனலய 

தாழ்வா னமவலசய் தனதாம் உளலவா 

வாழ்வாய் இனிநீ மயில்வா கனலன! 

  

  Perishable life is this huge illusion, into 

which my fall had been destined by You; 

Lowly deeds of my past could it be (the 

reason). You are my life here on, rider of 

peacock.                     (32) 

 

கமெலய பதேிக் கதேித் தமெயூ 

டமெலய படுமா ேதுவாய் விடலவா 

லகாமெலய புரி லவடர்குெப் பிடிலதாய் 

மமெலய மமெகூேிடு வாமகயலன! 

 

  With knowledge of literature, tensed and 

loud, intervening  and arguing may become 

life and that may be me. Hunting is a way 

of hunter clan, whom(Valli) You married in-

to; great as a mountain, You sectioned the 

hill (Krauncha).                (33) 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

 

கந்தைனுபூதி ! 

மருத்துவர் நல்ெி இைா.பகாபிநாத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்
தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருதத்ுவமசன 

ஆங்கில ம ொழியொக்கம் 
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பயண வாழ்க்மக! 

சுற்றுொச் சுடர் சுபைந்திைன் 
 

அன்ேிரவு படகு குழாம் அருகிெிருந்த 

உணவகத்திற்கு லசன்று உணவருந்தி விட்டு 

வந்லதாம். இங்கு கிமடக்கும் மீன் வமககள் 

மிகவும் சுமவயாக இருந்தது. உள்ளூர் மது 

வமகயான ஔலசா சுமவத்துப் பார்த்த லபாது 

நமது ஊர் லசாம்புவில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட 

சுமவ நீரின்  சுமவமயப் லபான்று இருந்தது.  

  எங்கள் யாட் (Yacht) எனப்படும் சிேிய 

பாய்மரப்  படகில் மூன்று சிேிய லகபின்  

(Cabin) எனப்படும் படுக்மக அமேகளும், 

பங்க்கர் எனப்படும் இரண்டு அடுக்கு படுக்மக 

அமேயும், இரண்டு கழிவமேகள், சிேிய 

சமமயெமே  மற்றும் உணவருந்தும் இடம் 

உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் இருந்தது. 

அங்கிருக்கும் கவுச் (Couch) எனப்படும் 

உட்காரும் இடத்மத நான் படுக்கும் இடமாக 

லதர்ந்லதடுத்து மாலுமித் தமெவரிடம் 

லதரிவித்லதன். 

 

 

வளரும்... 

  நூற்றுக்கணக்கான படகுகள் அந்த பியர் 

(Pier)  எனப்படும் கடல் படகு குழாமில் 

இருந்தன. ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுொப் 

பயணிகள் உெகம் முழுவதும் இருந்து இங்கு 

வந்து குவிகிோர்கள். கிலரக்கக் கடல் அதமன 

சுற்ேியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான அழகிய 

தீவுகமள காண ஏேத்தாழ நான்கு லகாடி லபர் 

ஆண்டுலதாறும்  வருவதாக லதரிவிக்கப்பட்டது. 

 

  இயற்மகலயழில்  லகாஞ்சும் கடல் நாங்கள் 

லசன்ே லபாது அமமதியாக எங்கமள 

வரலவற்ேது. 

 

  அன்று மாமெ அங்குள்ள பெ லபாருள் முழு 

விற்பமன அங்காடிக்கு லசன்று ஒரு வாரத்திற்கு 

லவண்டிய உணவு மற்றும் இன்ேியமமயாத 

லபாருட்கமள வாங்கிக் லகாண்டு வந்து 

லசர்ந்லதாம். 

 

 மாலுமித் தமெவர் அவர்கள் லகாடுத்த 

பட்டியெின்படி லபாருட்கமளயும் எங்களுக்கு 

விருப்பமான உணவு வமககமளயும் 

லசர்த்துக்கண்டு எங்களுக்கு ஏற்பாடு 

லசய்திருந்த படமக லசன்று அமடந்லதாம்.  

 

  ஏலதன்சு நகரில் லபாருட்கள் சிேிது விமெ 

கூடுதொகலவ இருந்தது. ஆனால் மிகவும் 

தரமான லபாருட்களாக இருந்தது. எங்கள் ஒரு 

வார லதமவகமள ஏேக்குமேய 300 

யூலராவிற்கு வாங்கி வந்லதாம். 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   



 

 

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

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

வ.எண் பவதியியற் லசாற்கள் சரீ் தை ஒெி லபயர்ப்பு 

531 Sodium picramate தசாடிேம் பிக்ராதமட்டு 

532 Sodium selenate தசாடிேம் கசலிதனட்டு 

533 Sodium selenite தசாடிேம் கசலிலனட்டு 

534 Sodium sulphide தசாடிேம் சல்லபடு 

535 Sodium tellorite தசாடிேம் கதல்தலாலரட்டு 

536 Stannane acetoxy triphenyl இசுட்டாதனன் அசிட்டாக்சி திலர-பலீனல் 

537 Stibine (Antimony hydride) இசுட்டிலபன் (ஆன்.ட்டிமனி ஐதலரடு) 

538 Strychnine இசுட்டிலரச்சிலனன் 

539 Strychnine sulphate இசுட்டிலரச்சிலனன் சல்தபட்டு 

540 Styphinic acid (2,4,6 trinitroresorcinol) இசுட்லடஃபினிக் காடி (2,4,6 திலர-லநட்தரா-
ரிதசார்சினால்) 

541 Styrene இசுட்லடரீன் 

542 Sulphotec சல்ஃதபாட்கடக்கு 

543 Sulphoxide, 3-chloropropyloctyl கந்தக-ஆக்லசடு, 3-குதளாதரா-புதராப்பில்-ஆக்டில் 

544 Sulphur dichloride கந்தக லட-குதளாலரடு 

545 Sulphur dioxide கந்தக லட-ஆக்லசடு 

546 Sulphur monochloride கந்தக தமானாக்லசடு 

547 Sulphur tetrafluoride கந்தக கதட்ரா-புதளாலரடு 

548 Sulphur trioxide கந்தக திலர-ஆக்லசடு 

549 Sulphuric acid கந்தகக் காடி 

550 Tellurium (Powder) கதலூரிேம் (தூள்) 
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கடுங் கண்ண லகால் களிற்ோல்  

காப்பு உமடய எழு முருக்கி  

லபான் இயல் புமன லதாட்டியால்  

முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும்  

பார் உமடத்த குண்டு அகழி  

நீர் அழுவ நிவப்புக் குேித்து  

நிமிர் பரிய மா தாங்கவும்  

ஆவம் லசர்ந்த புேத்மத லதர் மிமசச்  

சாபலநான் ஞான் வடுக்லகாள வழங்கவும்  

பரிசிெர்க்கு அருங்கெம் நல்கவும் குரிசில்  

வெிய ஆகும் நின் தாள்லதாய் தடக்மக  

புெவு நாற்ேத்த மபந்தடி 

பூ நாற்ேத்த புமக லகாளி ஊன்துமவ  

கேிலசாறு உண்டு வருந்து லதாழில் அல்ெது  

பிேிது லதாழில் அேியா ஆகெின் நன்றும்  

லமல்ெிய லபரும! தாலம நல்ெவர்க்கு  

ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் லபாருநர்க்கு  

இரு நிெத்து அன்ன லநான்மம  

லசருமிகு லச எய்! நிற்பாடுநர் மகலய. 

(புேநானூறு 14) 

 

  "தமெவலன! நின் முழந்தாமளப் லபாருந்திய 

லபரிய மககள் யாமனமயப் லபாரிலெ முன்னர் 

ஏவிப் பின்னர் இழுத்துப் பிடிக்க அங்குசத்மதத் 

தாங்கவும், குதிமரமயச் லசலுத்துங்கால் அதன் 

வாரிமனப் பிடிக்கவும். லதர்மிமசயிருந்து 

வில்ெிலெ நாண்பூட்டி அதமனக் கடுகச் 

லசலுத்தவும், பரிசிெர்க்குப் லபறுதற்கரிய 

அணிகென்கமள வாரி வழங்கவும் லவண்டி 

யிருப்பதால் உரம் லபற்ேிருக்கின்ேன. 

 

 லபண்டிர்க்கு ஆற்றுதற்கரிய வருத்தமாகிய 

மார்பிமனயும் உன்லனாடு லபாருவார்க்குத் 

துளக்கப்படாமமயின் லபரிய நிெம் லபான்ே 

வெியிமனயுமுமடய முருகமன லயாத்த 

லபராற்ேல் லகாண்டவலன! நின்மனப் 

பாடுவாருமடய மககள் ஊனும் துமவயும் 

கேியும் லசாறும் உண்டு வருந்தும் லசயல் 

அல்ெது லவறு லசயல் அேியாதமவயாதொல் 

லபரிதும் லமல்ெியவாயின என்று கபிெர் 

கூறும்லபாது புெவர்களின் வாழ்க்மக 

முமேயின் தனித்தன்மமமயச் சுட்டக் 

காணொம்.  

  அரசன் மகயின் வெிய இயல்பு கூேித் தம் 

மகயின் லமல்ெிய இயல்பு மட்டும் லபசாது 

பாடுநர் யாவருமடய மககளின் லமன்மம 

பற்ேியும் அவர் எடுத்துமரப்பது லநாக்கற்பாெது. 

புெவர் யாவரும் புென் (அேிவு) உழுது 

உண்ணும் "அேிவு சீவி"களாதொல் அவர்தம் 

உடல் கடும் லதாழில் லசய்யாது 

லமன்மமயுற்ேிருப்பது இயல்பு எனும் கருத்து 

கவிமத புமனதமெ ஒரு பணியாகக் லகாண்ட 

அேிஞர் குழுமவச் சார்ந்தவர் சங்கச் சான்லோர் 

என்பமதப் புெப்படுத்தும். 

வளரும்... 

புதுப்பார்மவயில் புறநானூறு ! 

அறிஞர் மருதநாயகம் 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   
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  லதாற்றுலநாமயத் தணிக்கவும், 

தீநுண்மிமயக் கண்டேியப்பட்டவர்கமளத் 

துல்ெியமாக நுண்ணாய்வு லசய்யவும், 

உெலகங்கிலும் உள்ள நாடுகள் திேன்லபசி 

தரமவக் கண்காணிக்கின்ேன. உதாரணமாக, 

ஆசுதிலரெியாவில், ஒவ்லவாரு மகப்லபசி 

இமணப்பு நிறுவனங்களுக்கும் ஒவ்லவாரு 

நபரின் குமேந்தபட்சம் இரண்டு வருட 

தரவுகமளத் திரட்டுவது கட்டாயமாகிவிட்டது, 

அவரின் இருப்பிடம் லதாடர்பான தரவு அல்ெது 

இருப்பிட தரவு உட்பட. 

 

  லநர்மமேமய லசாதித்த நபரின் பயண 

வரொற்மே ஆராய்வதில் இந்த தரவு 

முக்கியமானதாக இருக்கும் என்பதில் 

சந்லதகமில்மெ. கடந்த சிெ மாதங்களாக 

பாதிக்கப்பட்ட நபரின் லதாமெலபசியின் 

லநருக்கமான எந்த லதாமெலபசிமயயும் 

கண்டுபிடிப்பது எளிதாகிவிடும்.  

 

  அந்த லதாமெலபசிகளின் உரிமமயாளர்கள் 

அேிகுேிகமள உருவாக்கியிருக்கிோர்களா 

இல்மெயா என்பமதப் லபாருட்படுத்தாமல் 

திமரயிடொம். 

 

  அலமரிக்கா, சிங்கப்பூர், லபாெந்து, இசுலரல் 

மற்றும் லதன்லகாரியா ஆகியமவ திேன் 

லபசிகமள  கண்காணிப்மபப் பயன்படுத்தும் 

பிே நாடுகளாகும். நாட்டின் மிகப்லபரிய 

லதாமெலதாடர்பு நிறுவனமான இங்கிொந்து 

நாட்டின் லடெிகாமுடன் இருப்பிடத் தரவு 

கண்காணிப்புக்கான சாத்தியத்மத இங்கிொந்து 

அரசும்  விவாதித்து வருவதாக நம்பப்படுகிேது. 

 

  பயனர்களின் இருப்பிடத் தரமவ திேம்பட 

கண்காணிக்கவும், அதிெிருந்து நுண்ணேிவுத் 

தகவல்கமளப் லபேவும் கூகிள் மற்றும் லபஸ்புக் 

லபான்ே லதாழில்நுட்ப நிறுவனங்களுடன் 

லவள்மள மாளிமக லபச்சுவார்த்மத நடத்தி 

வருவதாக வாஷிங்டன் லபாஸ்ட் அேிக்மக 

கூறுகிேது. லமலும், லபரும்பாொன 

உெகளாவிய லதாமெத் லதாடர்பு நிறுவனங்கள் 

விரிவான கட்டமமப்மப உருவாக்கத் 

திட்டமிட்டுள்ளன, அமவ இமணயற்ே 

அளவில் தரமவப் பகிர உதவும். 

 

  தற்லபாமதய சூழ்நிமெயின் தீவிரம் இந்த 

நடவடிக்மககமள லவண்டுகிேது என்பமத 

மறுப்பதற்கில்மெ என்ோலும், தனியுரிமமக்கு 

முரட்டுத்தனமாக சவாரி லசய்யக்கூடாது 

என்பதும் அவசியம். நாடுகளும் 

நிறுவனங்களும் இந்த நடவடிக்மககமள 

லமற்லகாள்வது குடிமக்களின் சுதந்திரத்திற்கு 

அச்சுறுத்தொக இருக்கக்கூடும், லமலும் மிகவும் 

மக்கள் சார்ந்த நிறுவனங்களில் கூட 

கண்காணிப்மப ஒரு புதிய இயல்பாக மாற்றும். 

 

  நம்முமடய துடிப்பு வீதம், இரத்த அழுத்தம் 

மற்றும் பிே உயிரியல் அளவுருக்கள் தான் நாம் 

மகிழ்ச்சியாக, லசாகமாக, லகாபமாக 

உணரும்லபாது கடுமமயாக மாறுகின்ேன. ஒரு 

குேிப்பிட்ட நபமர மகிழ்ச்சியாகலவா அல்ெது 

இருண்டதாகலவா ஆக்குவது ஒரு அரசுக்குத் 

லதரிந்தால், அது மகயாளுதலுக்கான 

உத்திகமள மிக எளிதாக வகுக்க முடியும். 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

லகாபைானாமவ வீழ்த்திய திறம் ! 

லபாறிஞர் அ.சதசீு 
தநரம்ுக உதவியோளர ்

மோண்புமிகு தமிழ் வளரை்ச்ிதத்ுசை அசமைை்ர ்
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  A mind free from desire is free from fault. 

  If a man is free from fault and sin, he will 

be deprived of experience. 

  It is only through mistakes that one learns 

the truth and hence God tempts one with de-

sire. 

 

               

 

 

 

 

 

According to Hindu religion, desire is of three 

kinds: 

•   Desire of property 

•   Desire of wealth 

•   Desire of sex 

  If the first kind grows, even murder falls in 

line. 

  If the second grows, theft becomes inevita-

ble. 

  If the third grows, sin is committed. 

  It is rare to find one who does not possess 

atleast one of these desires. 

    That is why Hinduism preaches a life 

without attachment. 

  'Detachment' does not mean 

'renunciation'. 

  A man who is not over-powered by agita-

tion but is satisfied with what he has and is 

ready to face 'what may come and what may 

go' lives a life of detachment. 

  Desire without evil is most welcome. 

  It is not essential to abolish desire entirely. 

  If that is done then what spice does one 

fine in life?  That is why the Hindu religion 

says, "Get attached to the Lord, then your 

desire for all valueless things will vanish." 

  "Long for the desire of sin without desire; 

  In seeking that desire only, is there renun-

ciation of desire" (Kural 350) 

  That is why Hinduism speaks of the desire-

less state as like unto a lotus leaf on water. 

  Even while pursuing a clean path, desires 

may arise.   But in that path both gains and 

sins are lessened. 

  If, in the expectation of a thousand rupees 

one receives only rupees five hundred, the 

latter may not appear like currency notes. 

While expecting only rupees two hundred, if 

one receives rupees five hundred, then auto-

matically the mind settles down.  

 

 

To Continue... 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

 
Everlasting Tradition! 

கமெத்திெகம் திருமதி சமீத சிதம்பைம் 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

 

1. வணக்கம் ஐயா. புதன்கிழமை 

உலகத்தமிழ் மின்னிதழ் 

வலம்வருவததாடு. சரியாக எட்டு 

ைணிக்கு ஒவ்பவாரு புதனும் உலா 

வருவது அருமை. 

முனைவர் சுலலொச்சைொ, 

உலகத்தமிழொரொய்ச்சி நிறுவைம். 

 

2. ைருத்துவர் பிரியா ராைச்சந்திரன் 

அவர்கள் ைருத்துவப் ெணியுடன்  

இலக்கியம் ெமடத்திருப்ெதும், 

அதமைத் தாங்கள் கவிமதயாகத்  

தந்திருப்ெதும் அருமை.  

 பெருந்பதாற்றுடன் தொட்டியிடும் 

ெற்றாக் குமறத் பதாற்று 

அபைரிக்காவுக்குப் புதிது; நைக்கு  

வியப்பு.இவற்றில் ெற்றாக்குமறயா?! 

முனைவர் லதவி நொச்சியப்பன் 

 

3. சங்கத்தமிழ்ப்புலமைச் 

பசவ்வியர் அருமை 

புலவர் இளஞ்மசழியன் 

 

4.  Ref: Avvappodu 

Striking:  

Who may this Muse of Talent be?? 

Lofty heart indeed is hers! 

to flood Her thoughts to verse 

Ramakaathai! Nectar! 

A flow for good near and far 

Scoop it all, yet it reads full  

Epic she has sung in fact  

in keeping with its ethical call  

for all themes just in tact! 

Professor SA Sankaranarayanan 

 

5. Very nice layout 

மசல்வி ஆதினர, மசன்னை. 

 

6. தமிழ்ப் ெணித் பதாடர என் அன்ொை 

வாழ்த்துகள், ொராட்டுகள் 

டொக்டர் சிவசொமி 

 

 

 

 

 

 

 

7. 12.08.2020-நொளிட்ட உலகத் தமிழ் 

இனைய இதழ் தனிச் சிறப்னபப் 

மபறுகிறது. இதற்கு ஆசிரியர் 

அவர்களின் இனடவிடொத முயற்சியும், 

அயரொத உனழப்புல  கொரை ொகும்.  

 

புதிது புதிதொகக் கட்டுனரயொளர்கனள 

அறிமுகப்படுத்தி, அவர்களின் கட்டுனரகனள பிறர் 

அறியச்மசய்வதில் உலகத் தமிழ் இனைய இதழ் 

முதன்ன யொைது என்றொல் அது மினகயொகொது.  

 

இந்த இதழில் புதிய வரவொக, மநல்னல அரசு 

அருங்கொட்சியக  ொவட்டக் கொப்பொட்சியர் சிவ. 

சத்தியவள்ளி எழுதிய "தமிழர் நொகரிகமும் பண்பொடும் 

"என்ற கட்டுனர இடம் மபற்றிருப்பது சிறப்லப.  

 

தமிழர் நொகரிகம்,பண்பொடுகனளப் பற்றி நொம் இன்னும் 

பல மசய்திகனள மதரிந்து மகொள்ள இவரின் கட்டுனர 

பயனுள்ளதொக இருக்கும் என்பதில்  ொற்றுக் 

கருத்தில்னல.  

 

மதொடர்ந்து எழுதுங்கள் திரு தி  சிவ. சத்தியவள்ளி 

அவர்கலள... கொத்திருக்கிலறொம்.  

 

 

கவிஞர் லபரொ, மநல்னல. 

8. உங்கள் கவிமத அருமை பிரியா  இராைச்சந்திரன் 

தொன்தறார்  வாழ்வதால் இந்த மவயம் வாழ்கிறது  

உண்மை  நன்றி 

லபரொசிரியர் சற்குைவதி 

 

9. Dr Arul 

Beautifully written on Dr Priya 

I am proud 

Dr Mohammed Rela 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

 

10. சிறப்ொை பசய்திகள் இதழுக்கு 

பைருகூட்டுகின்றை....! 

சிறந்த பசால்தலாட்டமுள்ள கவிமத.... நூலாசிரியர்,  

நிமைந்து பெருமை பகாள்ளத்தக்கக் கவிமத....! 

மின்னிதழிதலதய ெடித்து ைகிழ்ந்ததன்.... 

இலக்கியச்சுடர் த.இரொ லிங்கம் 

 

11. ஆர் பகால் இந்த ஆற்றலரசிபயனும் அறுசீர் 

ஆசிரிய விருத்தம் தங்களின் 

ொப்புமணயும் ஆற்றலுக்தகார் 

ெட்டயச் சான்று.தைன்தைலும் 

பெருகட்டும். 

முனைவர் மு.கண்ைன் 

பதிப்பொசிரியர், அகரமுதலி 

இயக்ககம். 

 

12. அவ்வப்தொது ெகுதியில் 

இடம்பெற்ற அணிந்துமர 

மிகவும் சிறப்ொக அமைந்துள்ளது. 

வாழ்த்துகள். 

 ருத்துவர் பிரியொ இரொ ச்சந்திரன் 

 

13. வணக்கம். இத்திங்கள் உலகத் தமிழ் இதழில் 

இடம் பெற்ற கட்டுமரகள் அமைத்தும் மிகச் 

சிறப்ொக இருந்தை. ெல்தகரியப் ெயணக் கட்டுமர, 

குழந்மத எழுத்தாளர்கள் சங்கம் குறித்த அறியாச் 

பசய்திகள், திருவருட்ொ குறித்த உமரதவந்தர் 

அவர்களின் உயர்ந்த கட்டுமர, பிபரஞ்சு நாட்டில் நம் 

தமிழ்பைாழி பெற்றிருக்கும் பீடு குறித்த கட்டுமர, 

காைத்துப்ொலின் பிபரஞ்சு பைாழிபெயர்ப்பு, அங்கு 

ொதுகாக்கப்ெட்டு வரும் 7200 ெண்மடயத் 

தமிழ்நூல்கள் குறித்த பெருமிதம் அளிக்கும் பசய்தி, 

இராைாயணச் சீை பைாழிபெயர்ப்பின் விற்ெமைச் 

சாதமை, முமைவர் பசாைபல அவர்களின் 

நமகச்சுமவ கலந்த அபைரிக்கக் கட்டுமர, முமைவர் 

அருள் ஐயா அவர்களின் ஆர்பகால் இந்த ஆற்றல் 

அரசி எனும் முத்தாை வாழ்த்துக் கவிமத, தெரறிஞர் 

அண்ணாவின் பிறந்தநாளில் அமைச்சர் அவர்களின் 

தெச்சு எை அமைத்துதை அன்மைத் தமிழுக்கு 

மின்னும் அணிைணிகளாக அழகூட்டுகின்றை. 

குறிப்ொக இயற்மக எழில் பகாஞ்சும் எடுப்ொை 

அட்மடப்ெட அழகு ைைத்மதக் பகாள்மள 

பகாள்கிறது.  நன்றி.  அன்பு, 

'தமிழ் இலக்கிய  ொ ணி' துனர.தைபொலன்  

14.  அருமையாை கவிமத.  ொராட்டுகள்.  

வாழ்த்துகள். 

திரு தி வொசுகி கண்ைப்பன். 

 

15. அருமையாை வடிவமைப்புடன், பதாடர்ந்து 

இதழ் சிறப்ொக பவளிவந்துக் பகாண்டிருக்கிறது. 

வாழ்த்துகள். 

முனைவர் தைலட்சுமி 

 

167. அபைரிக்கா பதாடர்ொை கட்டுமரகளின் 

தமலப்பும், மையக் கருத்தும் வாரந்ததாறும் 

சிறப்ொக உள்ளை.  

திரு தி பிலர ொ நொரொயைன், மசன்னை  

 

17. பகாதராை தரும் ெரிசு இந்த ெற்றாக்குமற 

விவகாரங்கள். (Panic buying.)நம்ை ஊர்ல 

பகாதராைமவ காரணம் காட்டி சாதாரண 

பொருட்கள் முதல் கிமடத்தற்கரிய பொருட்கள் 

வமர இரண்டு மூன்று ைடங்கு விமலதயற்றி 

ைைசாட்சிமய பகான்று விட்டு  விற்றார்கள்.   

திரு. சீனிவொசன் கண்ைதொசன், மசன்னை  

 

18. பவள்மளத் தங்கம் ெற்றாக்குமற கட்டுமர மிகவும் 

அற்புதைாக இருந்தது.  

திரு தி. ன் தொ லதவி, மசன்னை  

 

19.  காலம் எமதயும் ைாற்றக்கூடிய சக்தி ெமடத்தது 

என்ெமத பவளிப்ெடுத்துகிறது இன்மறய 

தட்டுப்ொடுகள் ெற்றிய அபைரிக்கக் கட்டுமர.   

திரு. தியொகரொஜன்,  துனர  

 

20. உலகத்தமிழில் இடம்பெறும் கட்டுமரகமள 

அமைத்தும் சிறப்ொக அமைந்துள்ளது.  வாழ்த்துகள். 

ைகிழ்ச்சி. 

முனைவர் பசும்மபொன். 

 

21. தமிழ்ப் ெணி தைலும் பதாடர வாழ்த்துகள். 

லதம ொழி, அம ரிக்கொ. 
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அங்கிங்லகனாதபடி இங்கிொந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இெண்டன் 

  லவற்ேிமெப் பாக்கு மவத்து ‘வா’  என்று 

அமழத்தால் ‘மாட்லடன்’  என்ோ லசால்லும் 

லநருப்பு?  

 

 

 

 

 

 

  ஒரு காட்சி விரிகிேது. இெண்டன் பாெத்மதச் 

சுற்ேி லராமானிய அரசு  விட்டுச் லசன்ே பமழய 

பாணி குடியிருப்புகள் லதரிகின்ேன. லபரிய 

தீயமணப்பு வசதிகள் இல்மெ. கூட்டம் 

கூட்டமாக மக்கள் வாழ்கிோர்கள். அதாவது, 

லவற்ேிமெப் பாக்கு ஏற்றுக் லகாள்ளப்படுகிேது. 

1666 ஆம் ஆண்டில், ‘இெண்டன் லபரு லநருப்பு’ 

பற்ேிக் லகாள்கிேது .  ஒலர வரியில் இப்படிச் 

லசால்ெிவிடொம். வீடுகளின் எண்ணிக்மக 

80,000;  அதில் எரிந்து லபான வீடுகள் 70, 000! 

  இன்று காண்கிே இெண்டன் மாநகரின் முதல் 

வடிவம் உருவாகிேது. புகழ் லபற்ே புனித 

சின்னப்பர் லதவாெயத்மத வடிவமமத்து நகமர 

மீண்டும் நிர்மாணிக்கிேவர் லவறு யாருமல்ெ - 

நவீன கட்டடக்கமெயின் முன்லனாடி 

கிரித்லதாபர் லரன்!. இவலர ஒரு மமல்கல் தான். 

அந்த மமல்கல்மெயும் கடந்து பயணிக்கிேது 

ஜார்ஜியக் கட்டடக்கமெ. உற்று லநாக்குகிலோம். 

ஒருவித    

  ஒழுங்மகயும், லநர்த்திமயயும் காண 

முடிகிேது. கட்டடங்களின் புே வடிவங்கள் 

அகண்டிருக் கின்ேன. உள் வடிவங்கள் நன்கு 

அெங்கரிக்கப்பட்டிருக்கின்ேன. இராட்சத 

சாளரங்ககளும் அதன் கம்பிகளும் ஒரு  

சமநிமெ தன்மமலயாடு காட்சி தருகின்ேன.  

  ஊர்ச்சுற்ேல் காண்பித்த லபரு லநருப்மபக் 

கண்டு லவெலவெத்துப் லபாயிருந்த பிேவிகள் 

'கம்பிகமளலயல்ொம் நாங்கள் எண்ணிப் 
பார்க்கவில்மெ' என்று முனங்கின. 

  “பயத்திலும் சிலெமட லவோ? சரி, இமதப் 
பாருங்கள்!”  

  அலமரிக்க ஆர்வர்டு பல்கமெக்கழகத்தில் 

லநாடியில் லபாய் நிற்கிலோம். அங்கிருக்கிே 

புராதன லமசச்சூலசட்சு கட்டடம் ஜார்ஜியக் 

கட்டடக்கமெயின் சின்னமாக நிற்கிேது 

[இந்தக் லகாவிட் காெத்தில் லவளியூர், 

லவளிநாடு பயணம் லமற்லகாள்ள இயெவில்மெ 

என்று வருந்துகிோர்கள். எங்களுக்கு அந்தப் 

பிரச்சமனகள் எல்ொம் இல்மெ!]. மறுலநாடி 

இங்கிொந்து திரும்பி லசாமர்லசட் இல்ெத்மதக் 

காண்கிலோம்! 

 உள்ளபடிலய இந்த ஜார்ஜியக் காெத்தின்    
உச்சம் என்ன? அமதக் காட்டு”.  

  மர்ம முறுவலுடன் இப்படிச் லசால்கிேது 

ஊர்ச்சுற்ேல், 

 

  “லசல்ெி, மபரன், கீட்சு, தாமசு கிலர, இராபர்ட் 
லபர்ன்சு,  வில்ெியம் பிலளக்,  லவர்ட்சுவர்த், 
பிரவுனிங் என்ே இத்தமன கவிஞர்களும் இந்த 
ஜார்ஜியக் காெக்கட்டத்திலெ தான் இயங்கி 
உெகக்கவிமதமய லசழுமமப் படுத்தினார்கள்.  

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

மமறபவ அறியா  ஞாயிறு, மிளிர்கின்றது! 
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  இதுலவ அதன் உச்சம். இயற்மக, தனிமனிதம், 
உெகம், லபாதுமக்கள் லபான்ேவற்மே 
லமன்மமயுடனும் கற்பமன கெந்தும் 
லகாண்டாடினார்கள். கற்பமனயியல் என்ே 
இெட்சியக்கவி இயக்கத்மத [Romanticism] 
உருவாக்கினார்கள். 1816 ல், லஜனிவாவின் 
லகாமடக்காெத்தில் லஷல்ெி, மபரன், 
லஷல்ெியின் மமனவி லமரி லஷல்ெி ஆகிலயார் 
சந்திக்கிோர்கள். அேிவியல் கமதகளின் 
அம்மாவான  ஃப்லரங்லகன்ஸ்மடன்’ [Frankenst
ein] அங்கு தான் உருவாகின்ேது. உருவான 
கமதமய பாருங்கலளன்.” 

  காட்சி விரிகிேது. 

  “சுவிட்சர்ொந்தின் இரம்மியமும், ஏரியும், 
மமெகளும் யாமரயும் கவிபாடச் லசய்யும். 
அதிலும் உெகத்திேமம ஒலர அமேயில் இங்குக் 
லகாட்டிக் கிடக்கிேலத...’   இறுமாப்பாய் 

லசால்கிோன் மபரன். 

  “ஒரு சமூகத்தின் அங்கீகரிக்கப்படாத 
சட்டத்மத கவிஞர்கலள இயற்றுகிோர்கள். 
ஆனால்  அவர்கள் எங்கும் இருக்கொம். நமது 
முன்லனாடிக் கவிஞரின் கவி வரிகமள  
நிமனவுக் கூறுங்கள்.” மிடுக்காய் லசால்கிே 

லஷல்ெி இந்தப் புகழ் வரிகமள பாடுகிோன்.     

 

 

 

 

 

 

தூய்மம ஒளி மின்னும் அரும்லபரும் 
மணிகள் பெ    

அேியா ஆழ்கடெின் இருட்குமககள் 
தாங்கியிருக்கும்;  

கண்காணா எழில் நாணப் பிேக்கும் 
மெர்கள் பெ 

பாமெக் காற்ேினிலெ தம்  இனிமம தமன 
பாழாக்கும் … 

              (தாமசு கிலர) 

  “ஆம்! லவளிலய லதரியாத திேமமகள் 

உெகில் ஏராளமாக இருக்கொம்” என்கிோர் 

லமரி. 

  “கடவுள் நம்பிக்மக இல்மெ எமக்கு. 
இருப்பினும் கல்விக்கு ஒரு கடவுள் 
இருக்குமானால் அந்தப் லபயரிலெலய ஒரு 
கவிஞன் வரொம். நாம் இன்று ஆளுமக 
லசய்கிே இந்தியாவிலெலய ஒளிரொம். அந்தத் 
லதசத்மத உயர்த்தொம். யாருக்குத் லதரியும்?” 

  லஷல்ெிக்கு அப்லபாது லதரிந்திருக்க 

நியாயமில்மெ தான். ஆனால், அலத லபயரில், 

அலத பணிமயத் தான் லசய்தார் பாரதியார். 

லஷல்ெிதாசன் என்று தன்மன அமழத்துக் 

லகாண்டார். பாரதியார் எழுதிய கமடசி 

கட்டுமரயின் லபயர் 'மனிதனுக்கு 

மரணமில்மெ’; லஷல்ெியின் கமடசிக் கவிமத 

‘வாழ்க்மகயின் லவற்ேி’ இமணப்பில்ொத 

இமணயம் மூெமாக இமணந்திருக்கிோர்கள் 

இேவாக் கவிஞர்கள்!  

 

  மர்மத்துடலன காட்சிமய லதாடர இருக்கிேது 

ஊர்ச்சுற்ேல். 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   
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 அகழ்வாராய்ச்சியின் வாயிொக உண்மம 

லசய்திகமளயும் அவற்மே பயன்படுத்திய 

பண்மடய மக்கமளப் பற்ேிய லசய்திகமளயும் 

அேிந்து லகாள்ள முடியும். 

 

  அகழ்வாராய்ச்சியின் அடிப்பமடயில் லதால் 

பழங்காெ மக்களின் பண்பாட்டுக் கூறுகளான : 

வாழ்க்மக முமே, நம்பிக்மக, சடங்கு, வழிபாடு 

லபசிய லமாழி கமெ ஆர்வம் முதெியவற்மே 

லதரிந்து லகாள்ளொம். 

 

சிந்துலவளி நாகரிகமும் தமிழர்களும் 

 

  சிந்துலவளி நாகரிகத்மத திராவிட திராவிடம் 

நாகரிகம் (தமிழர் நாகரிகம்) என்று கூறுவதற்கு 

அங்குத் லதாண்டி எடுக்கப்பட்ட லபாருள்களும், 

லவளிப்பட்ட கட்டட அமமப்பும், பயன்படுத்திய 

நாணயங்களும் சான்ோக அமமந்துள்ளன. 

இவ்வுண்மமமய சர் ஜான் மார்ஷல், சர் மார்டிமர் 

வீெர், ஈராசு பாதிரியார் லபான்ே லதால்ெியல் 

அேிஞர்கள் தங்கள் ஆய்வு முடிவுகமள 

லவளியிட்டுள்ளனர். லமலும் டாக்டர் எச். 

ஆர்.ஆல் என்ே வரொற்று அேிஞர் தமிழரின் 

லதான்மம வரொறு என்ே நூெிலும் பெ சான்று 

ஆதாரங்களுடன் நிறுவியுள்ளார். 

 

  லதால்ெியல் அேிஞர் ஐராவதம் மகாலதவன் 

என்பவரும், லமாகஞ்சதாலரா முத்திமரகளில் 

லபாேிக்கப்பட்டுள்ள எழுத்துக்கள் தமிழ் பிராமி  

எழுத்துக்கமள ஒத்து இருக்கின்ேன என்று 

குேிப்பிடுகின்ோர்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  லமலும் அங்கு கிமடத்துள்ள பெ தகவல்கள் 

எந்த வமகயில் தமிலழாடும் தமிழர்கலளாடும் 

லதாடர்புமடயன என்பமதயும் தம் ஆய்வுகள் 

மூெம் நிறுவியுள்ளார். லமற்குேிப்பிட்ட 

அவற்ேிெிருந்து சிந்துலவளி நாகரிகம் தமிழர் 

நாகரிகம் எனவும் தமிழர் நாகரிகமும் 

பண்பாடும் இந்திய நாடு முழுவதும் 

பரவியிருந்த இருந்தது எனவும் வரொற்று 

லபராசிரியர் லக.லக.பிள்மள லபான்லோர் 

குேிப்பிடுகின்ேனர். 

 

சிந்துலவளி புெப்படுத்தும் தமிழ்ப்பண்பாடு 

 

  சிந்துலவளியில் அகழ்ந்லதடுக்கப்பட்ட 

நகரங்களின் இல்ெங்கள் வரிமசயாகக் 

கட்டப்பட்டுள்ளன. மாடமாளிமககள், 

மண்பாண்டங்கள், நீராடும் குளம், கழிவுநீர் 

பாமதகள் ஆகியமவயும் காணப்லபறுகின்ேன.  

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 19.08.2020   

 தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும்! 

திருமதி சிவ.சத்தியவள்ளி, 

மாவட்டக் காப்பாட்சியர், அைசு அருங்காட்சியகம், 
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சைக்கு மற்றும் பசமவ வரி ! 

ஆங்கிெம் - தமிழ் (அகைாதி) 
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