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உலகத் ைாய்ம ாழித் திருநாள்! 

 ாண்புமிகு அத ச்சர் உதை  

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  இந்தி எதிர்ப்புப் ப ோரோட்டத்தின் ஓரோண் 

டுக்கும் முன்ப , 1964 சனவரி 25 அன்பே 

சின்னசோமி என்னும் மமோழிப்ப ோர் வீரர் இந்தி 

யின் ஆதிக்கத்தத அகற்ேக் பகோரி திருச்சி 

யில் தீக்குளித்து உயிதர மோய்த்துக் மகோண் 

டோர். இபதப ோல், மயிலோடுதுதே கல்லூரி 

மோணவர் சோரங்க ோணியும் தோய் மமோழி 

தமிழுக்கோகத் தன்னுயிதரத் தந்தோர். இது 

ப ோக இந்தப் ப ோரோட்டத்தில் நூற்றுக் 

கணக்கோபனோர் உயிரிழந்தனர். 

 

  1968-ம் ஆண்டு சட்டப் ப ரதவயில்  அப் 

ப ோததய முதலதமச்சர் ப ரேிஞர் அண்ணோ 

ஆட்சி மமோழிச் சட்டம் நிதேபவற்ேப் டுவது 

குேித்துப் ப சும்ப ோது,  

 

 “இன்னும் 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நோட்டில் 

அதனத்து நிதலகளிலும் தமிழ் ஆட்சி மமோழி 

யோகவும்,  யிற்றுமமோழியோகவும் ஆக்கப் டும்”  

என உறுதியளித்தோர்.  அடுத்து 1969-ல்  

முதல்வர் ம ோறுப்புக்கு வந்த கதலஞர் 

மு.கருணோநிதி கல்லூரிக் கல்வி வதர 

தமிழ்  யிற்று மமோழி என்று அேிவித்தோர். 

 

  பகோதவ அரசுக் கல்லூரியிலும், மசன்தன 

மோநிலக் கல்லூரியிலும் தமிழ்  யிற்று 

மமோழி என் து முதன்முதலில் நதட 

முதேக்கு வந்தது. இன்னும் உலகில் 40 

சதவீத மக்கள் தோங்கள் ப சும் - புரிந்து 

மகோள்ளும் தோய்மமோழியில் கல்வி கற்க 

இயலோத நிதலயிபலபய உள்ளனர் 

என் பத உண்தம. 

  மமோழி என் து மனிதர்களின் கல்வி, 

பமம் ோட்டுக்கு உதவும் தகவல் மதோடர்புக் 

கருவி மோத்திரமல்ல, அது  ண் ோட்டு 

அதடயோளம். உலமகங்கும் அதடயோளம் 

கோணப் ட்டிருக்கும் சுமோர் 6,000 மமோழி 

களிலும் 43 சதவீத மமோழிகள் அழியும் 

நிதலயிலுள்ளன. இந்த மமோழிகளில் 

 லவற்தேப் ப சுபவோரின் எண்ணிக்தக 

மவறும் ஆயிரத்துக்குள்பளபய இருக்கும். 

சில நூறு மமோழிகள் மோத்திரபம ம ோது 

மக்கள்  யன் ோட்டிலும் கல்விதயப்  யிற்று 

விப் திலும் வழக்கில் உள்ளன.  

 

வளரும்... 

60 
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ஆசிரியம் ! 

தைப்பூச விடுமுதை 

  ததத்திங்களில் ம ோங்கல் திருநோளுக்குப்  ின்வரும் தமிழர்களின் மரபுத் திருவிழோவோக           

‘ததப்பூச’ நன்னோள் கருதப் டுகிேது.  திருப் ோதவயும், திருமவம் ோதவயும் மோர்கழி நீரோட 

தலக் குேிப் து ப ோல, சங்க இலக்கியங்களில் கோட்டப் டும் ‘ததந்நீரோடல்’ என் து 

ததப்பூசத்ததக் குேிப் ிடுவதோகப்  ண் ோட்டியிலோளர்  திவிட்டுள்ளனர். 

  ‘தோயருபக நின்று தவத் ததநீரோடுதல் நீயேிதி தவதய நதி’ என் து  ரி ோடல்.  தமிழேிஞர் 

மு.இரோகவதயங்கோர் ததந்நீரோடல்  ற்ேி எழுதி, ததப்பூசச் சடங்தகப்  ற்ேி எழுதினோர்.  

ததத்திங்கள் மதிநிதேந்த நன்னோளில் ‘ ோற்பசோறு மூட மநய் ம ய்து’ உண்டு சுதவப் து 

ததப்பூசமோகச் சிறும ோங்கல் வடிவில் மநடுங்கோலமோகக் மகோண்டோடப் ட்டு வருகிேது.  

தமிழ்ச் தசவமும் ததப்பூசமும் மகோண்டோடப் டுவதத, ‘மநய்ப்பூசும் ஒன்புழுக்கல் 

பநரிதழயோர் மகோண்டோடப் டும் ததப்பூசம்’ என்று மயிதலப்  திகத்தில் திருஞோனசம் ந்தர் 

ததப்பூசத்திதன மகளிர் ம ோங்கலிட்டுக் மகோண்டோடும் வழக்கத்ததக் குேிப் ிடுகிேோர்.  

மதன்மோவட்டங்களில் ததப்பூசத் திருவிழோ இன்றும் நீர்த்துதேகளில் மகோண்டோடப் 

ம றுவதும், ஆற்ேங்கதரகளில் ததப்பூச மண்ட ங்கள் அதமக்கப் ட்டிருப் தும் ததப்பூசத் 

திருவிழோவின் மசல்வோக்கிதனக் குேிக்கிேது.   

  தமிழரல்லோத புத்த சமய மக்களோலும் முருகனும் திருமோலும் மதோன்று மதோட்டு 

வழி டப் டுகின்ேனர் என் ர்.  முருகன் சிங்களவர்களோல் இலங்தகயில் ஸ்கந்தன் என்றும் 

கந்தன் என்றும் சிங்களவரும் இலங்தக கோட்டில் வோழும் பவடுவர்களும் வழி ட்டு வந்தனர். 

தமிழர் நோகரிகம்  ரவிய  ல அயல் நோடுகளிலும் ததப்பூசம் சிேப் ோகக் மகோண்டோடப் ட்டு 

வருகிேது.  இலங்தக கதிர்கோமத்தில் ததப்பூசம் தமிழகம் ப ோலபவ மக்கள் கோவடி எடுத்து, 

ம ோங்கலிட்டு, முதளப் ோரி கூட்டி, ஊர்வலமோக மசல்வது ம ரிய திருவிழோவோகும்.   
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  மபலசியோ, தோய்லோந்து, சிங்கப்பூர், பமோரீசு, மதன் ஆப் ிரிக்கோ,  ிஜி 
தீவுகள் ப ோன்ே இடங்களிலும் ததப்பூசம் முருகனின் வழி ோடோகக் 
மகோண்டோடப்  டுகிேது.   

  பகோலோலம்பூர்த் ததப்பூசம் பூமதலயிலும், தண்ணீர் மதலயிலும், 
 ினோங்கிலும் பகோலோகலமோக தமிழர் கபளோடு இசுலோமியர், கிேித்தவர், 
சீனர்கள் இத்திரு விழோவில் கலந்து மகோள்வது ததப்பூசத்தின் தனிப் 
ம ரும் சிேப் ோகும்.  

  மதோழில் சிேந்த நோடோதலோல் மதோழில் நிறுவனத்தினர் அளவில்லோமல் 
அள்ளி வழங்கும் விளம் ரத் மதோதக அளப் ரிய நல்தகயோகும்.  ஒரு 
இலட்சம் பதங்கோய்கதள குமரன் குடியிருக்கும் திருக்பகோயில்களில் முன் 
 தடப் து ம ருஞ் மசயலோகும்.  மநோறுங்கிய பதங்கோய் சில்லுகதள 
மநோடிக்குள்ளோக நீக்கமே மசய்வது மபலசிய மக்களின் தூய நல்வோழ்வின் துடிப்த க் 
கோட்டுவதோகும். 

  முருகதனக் பகபல பதவிபயோ (கல் மதய்வம்) - கல் (மதல இயக்கும்  -  சிறுமதய்வம்)  என்று 
கூறுகிேோர்கள்.     

  கி. ி. ஒன் தோம் நூற்ேோண்டு அளவில் தமிழ்நோட்டில் உருவோன குதடவதரக் பகோயில் களிலும் 
முருகன் கோட்சி தருகிேோர்.  மக்கள் விரதமிட்டு, மோதலயிட்டு  நதடயோக முருகன் பகோயில் 
மசன்று வழி டும் வழக்கம் ததப்பூசத்தின் ம ருதமயோகத் தமிழர்கள் எண்ணுகின்ேனர்.   

  வடலூர் வள்ளலோரின் சத்தியஞோன சத யில், ததப்பூச வழி ோடு ம ருச் சிேப்த ப் ம ற்ேது.  
"ததப்பூசம் தவேோதீர்கள்"  என் து வள்ளற் ம ருமோனின் அருளதழப் ோகும். 

  ததத் திங்களில் பூசநோள் மிகவும் சிேப்புதடயது. ததத் திங்களில் 
பூச நோளும் நிதே நிலோப்  ருவமும் ஒபர நோளில் அதமயும். 
சித்திதரத் திங்களில் சித்திதர நோளும் - தவகோசியில் விசோகமும், 
கோர்த்திதகயில் கோர்த்திதகயும், மோர்கழியில் ஆதிதரயும், மோசியில் 
மகமும்,  ங்குனியில் உத்திரமும்  ஆண்டுபதோறும் ம ரும் ோலும் 
ஒபர நோளில் இதணந்து வருவது ப ோல, ததத் திங்களில் பூசமும் 
ஆண்டு பதோறும் ஒபர நோளில் இதணந்து வரும். 

  ததப்பூசத் திருவிழோவிதனத் தமிழக அரசு ம ோது விடுமுதே 
நோளோக அேிவித்திருப் தத மக்கள் ம ரிதும் வரபவற்றுள்ளனர்.  
மக்கள் ப ோற்றும் ததப்பூசத்தின் மோட்சிதய அரசு அேிந்து நோட்டு 
மக்களின் உணர்விதன உள்ளன்ப ோடு ஏற்று, விடுமுதேயோக்கியது 
ப ோற்ேத்தகுந்த மசயலோகும்.  
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நீ.கந்ைசாமி எனும் புலத யாளன்... 

அருந்திறனாளர் பபைாசிரியர் வீ. அைசு 

 

  “ ல ஆண்டுகளோகப்  லதிேப் ட்ட அேிஞர் 

 ோல் பகட்டனவும்  ல மமோழிகளிலிருந்து கற்ே 

னவும் மதோகுத்து தவத்தன வுமோய்த் தமிழ் 

நோடு, வரலோறு, கதல, இலக்கியம், இலக்கணம், 

தத்துவம், சமயம் முதலிய  ல துதேகதளச் 

சோர்ந்த ம ோருள்கதள, ஓர் உருவில் ஆக்கவில் 

தலபய என்ே ஏக்கமும், எஞ்சிய சில நோட்க 

ளுக்குள்பளனும் அவற்தே மலரோகபவனும் 

மணியோக பவனும் தமிழ்த்மதய்வத்தின் திரு 

வடிகளில் பசர்த்து வழி டபவண்டும் என்ே 

ஊக்கமும் உண்டோகின்ேது.” (நீ.கந்தசோமி. 

இரங்கற் ோ, முன்னுதர: 1956) 

 

 

 

 

 

 

 

  தோமசு கிபரயின் ‘நோட்டுப்புே இடுகோட்டில் 
எழுதியது’ என்ே  ோடல்கதள ‘இரங்கற் ோ’ 

எனும் ததலப் ில் மமோழிம யர்த்த நீ.கந்த 
சோமிப்  ிள்தள (1898 - 1977) எழுதி யதவ 
பமற்கண்ட வரிகள். இளம் வயது  முதல் மிக 
விரிவோன வோசிப்புப்  ழக்கத்தத நீ.கந்தசோமிப் 
 ிள்தள (நீ.க.) மகோண்டிருந்தோர். தமது ஐம் த் 
மதட்டோவது வயதில், சுய மதிப் ீடோக அவர் 
மவளிப் டுத்தியுள்ள பமபல கண்ட மசய்திகள் 
மிதகயோனதவ அல்ல.  

  ஆங்கிலம், இலத்தீன், சமசுகிருதம்,  ிமரஞ்சு 

ஆகிய மமோழிகதள அேிந்திருந்த அவர், தமிழ்ச் 

சூழலின் மிக முக்கியமோன புல தமயோளர்களில் 

ஒருவர். அவரது புலதமத் திேன் குேித்த அேி 

முகம் தமிழ்ச்சூழலில் இருப் தோகபவ அேிய 

முடியவில்தல. இப் ின்புலத்தில் நீ.க. அவர் 

களின் வோழ்க்தக, அவரது புலதம சோர்ந்த மசயற் 

 ோடுகள் ஆகியவற்தேப்  திவு மசய்யபவண்டிய 

அவசியம் இருக்கிேது. அவர் மசயற் ட்ட மர ின் 

மூன்ேோம் ததலமுதேதயச் பசர்ந்தவர்களுக்கு, 

அவரின் மதோடர்ச்சியோன இரண்டோம் ததல 

முதேயினர், அவர் குேித்த  திவுகதளச் மசய்யோ 

மல் விட்டிருப் ததக் கோண முடிகிேது.  ல 

துதேகளிலும் புலதமயோளரோகச் மசயற் ட்ட 

அவர் குேித்த  திவுகள் இல்லோமல் ப ோனது 

தமிழ்ச்சூழலின் அவலம், இப்புலதமயோளரின் 

மசயற் ோடுகதளப் புரிந்து மகோள்ள, நமது 

வசதிக்கோகக் கீழ்க்கண்ட  ோகு ோடுகதளச் 

மசய்து மகோள்ளலோம். 
 

 இளதமக்கோலம் மதோடங்கி, கரந்ததத் தமிழ்ச் 
சங்கத்தில் மசயற் டத் மதோடங்கிய கோலம் 
வதர. (1898 - 1923) 

 

  கரந்ததத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் 
 ணிபயற்ேிருந்த கோலம் (1923 - 1945) 

 

  அண்ணோமதலப்  ல்கதலக்கழகத்பதோடு 
மகோண்டிருந்த உேவு (1946 - 1961) 

 

   ிமரஞ்சு இந்திய நிறுவனத்பதோடு மதோடர்பு 
(1962 - 1967) 

 

  சரசுவதி மகோல் நூலகக் மதிப்புறுச் 
மசயலோளர்  ணி (1968 - 1973) 

 

  சித்த மருத்துவக்குழு அேிஞர் (1974- 1975) 
 

 

வளரும்... 

1 
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மதய்வம் இகதழல் 

Do not defame the Divine 

 ال تكسل

勿毀謗神明 

ദൈവതത്െ നിന്ദിക്കരുത്  

ईश्वर की ननिंदा न करें |  

దేవున్ని దూషిించకు  

ಭಗವಂತನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಬೇಡ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆత్తిఛూడి | ಆಭೂಡಿ 

 

ததசயிதனத் தீச்சுடினும் 

சிவசக்திதயப்  ோடும் 

நல்லகங் பகட்படன் 

அதசவறு மதி பகட்படன் 

நதசயறு மனங் பகட்படன் 

நித்தம் நவமமனச் சுடர் தரும் உயிர் பகட்படன் 

இதவ அருள்வதில் உனக்மகதுந் ததடயுளபதோ? 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

60 



 

09 

அவ்வப்பபாது! 

முதனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயர்ப்புத்துசை 
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35 

 

 

 

திருவாசகத்துக்கு புதிய இதசப்புதனவு 

  தமிழுக்கு இதயம் திருவோசகம். தமிழுக்கு மூதள திருக்குேள் என்று அேிஞர்கள் கூேக் 

பகட்டிருக்கிபேன்.  அது ப ோலத் தமிழ்மக்களுக்கு வோய்த்த ததலதமப் புகழோளர் 

இதசஞோனி இதளயரோஜோ என்று கூே பவண்டும். 

திருவோசகத்துக்கு உருகோதோர் ஒரு வோசகத்துக்கும் உருகோர் 

என்ே  ழமமோழி உண்டு. இதளயரோஜோவின் இதசக்கு 

உருகோதோர் எந்த  இதசக்கும் உருகோர் என்று கூேத்தக்க 

அளவுக்கு திருவோசக இதசக்கதம் ம் அதமந்திருக்கிேது. 
உலகிற்பக அதே கூவலோக முதல் "சிம்ம ோனி" - கோற்ேில் 

கலந்த கோனம் என்ே ம யரில் மவளிவந்தது.  100க்கு 

பமற் ட்ட இதசக்கருவிகள் இதசஞோனியின் ஏவலுக்குக் 

கட்டுப் ட்டு இதணந்து  ிேந்ததத உலக இதசத் 

திலகங்கள்   ோரோட்டினோர்கள். 

  திருவோசகம் கல்தலயும் உருக்கும் இதசஞோனி 

திதரயிதசக்குப் ம ருதம மசய்வது நோடேிந்தது. திதர 

இதசதயப்ப ோல மதய்வீக இதசக்கு அழகு பசர்த்திருக்கிேோர். கடவுதள நோன் கணக்கு 

வடிவத்தில்  ோர்க்கிபேன் என்ேோர் அேிஞர் இரசல்.  அபத ப ோலக் கடவுதள இதச 

வடிவத்தில்  ோர்ப் தோகச் சுந்தரர் - பதவோரத்தில் ஏழிதசயோய் - இதசப் யனோய் என்னுதடய 

பதோழனுமோய் என்று  ோடியிருக்கிேோர். இதளயரோஜோவின் அருள் வலிதமயும் இதசப் 

புலதமயும் பமல் ஈழ நோட்டோரின் கதலத்திேதமயும் கலந்த மோம ரும் சோததனயோக 
இம்முயற்சி விளங்குகிேது. 

  இதசஞோனி இதளயரோஜோ  ோடுவதற்குப்  ின்னணியோக ஆஸ்கோர்  ரிசு ம ற்ே 

இதசபமதத ஆங்கிலத்திலும் மமோழிம யர்த்துப்  ோடியிருக்கிேோர். 

  பமற்கு நோட்தடயும் - கிழக்கு நோட்தடயும் எப் டி இதணக்க முடியும்?  கருத்து 

பவறு ோடுகள் அரசியலில் - ம ோருளோதோரத்தில் மகோள்தகயில் உண்டு.  ஆனோல் இதசக்கு 

எல்தல ஏது ? வரம்பு ஏது ? 

  மசூதியில் மதோழுதக ஓதசயிலும் -  மோதோ பகோயிலின் மணிபயோதசயிலும் - மோரியம்மன் 

வழி ோட்டு இதசயிலும் - பவத கீதங்களிலும் ஒருதமப் ோடு கோண முடியும் என்ே உண்தம 

உறுதியோகிேது. 
 

27.01.2005 

இலண்டன் 
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 அநெரிக்காவவக் கவர்ந்த இளம் அரசவவக் கவிஞர்! 

முதனவர் பசா மல பசா சுந்ைைம் 
அமமரிக்கோ 

  கடந்த வோரம் அதி ரோக பஜோ த டன் 

 தவிபயற்ேப ோது அதனவரும் ஆவலுடன் 

எதிர் ோர்த்தது அமமரிக்கோவின் 245 வருட 

வரலோற்ேில் முதன் முதலோக துதண அதி ரோக 

ஒரு மோதரசி  தவி ஏற்ே பநரத்ததபய.    

  அந்தப்  தவிபயற்பு நிகழ்வில் அமமரிக்கர் 

களின் மநஞ்தச மநகிழ தவத்த கோட்சிபயோ, 

கமலோ ஹோரிஸ்  தவிபயற்ேதற்கு சில 

மணித்துளிகளுக்கு முன்பு பமதடபயேிய 22 

வயது இளம் நங்தகயின் கவிதத முழக்கம்! 

  "அடிதமகளின் வோரிசோக,  
  அப் ோதவ அேியோத  
  அம்மோ வளர்த்த 
   ஒல்லிக் கருப்புப்ம ண் 
   எனக்கு அதி ரோக  
  பவண்டுமமன ஆதச; 
  அதி ர்கள் முன்  
  கவி  ோடுகின்பேன்"  
  

என தசதகபயோடு கவி  ோடத் மதோடங்கியதும் 

அருபக அமர்ந்திருந்த நோன்கு - அதி ர்கள் 

(ஜோர்ஜ் புஷ், கிளின்டன், ஒ ோமோ, த டன்) 

மட்டுமன்ேி, மதோதலக்கோட்சியில்  ோர்த்த 

அமமரிக்கர்கள் அதனவரும் ஐந்ததர நிமிடங் 

களுக்கு மமய் மேந்து கவிமதழயில் நதனந் 

தனர்! 

 

 

 

 

 

 
 அமமரிக்கப்   ோரோளுமன்ேக் கட்டிடத்தத 
பமனோள் அதி ர் டிரம் ின் தீவிர ஆதரவோ 
ளர்கள் தோக்கியதத, 

  "நம் நோடு உதடயவில்தல;  
  அது இன்னும் முழுதமயோகவில்தல" 
 

எனத் தத்துவ பநோக்கிலும், 
 

  " ழதமதயப்  ோர்ப்ப ோம்  
   ழுது  ோர்ப்ப ோம்; 
  ஜனநோயகத்ததத் தள்ளிப் ப ோடலோம்  
  தூக்கிப்ப ோட்டுத் பதோற்கடிக்க முடியோது" 
 

எனக் கவி நயத்பதோடு சுட்டிக்கோட்டினோர் 

அபமண்டோ பகோர்மன். 
 

  யோர் அந்த அபமண்டோ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   தினோறு வயதில் லோஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரின்  

"இதளய அரசதவக் கவிஞர்" ஆகிய 

அபமண்டோ, 19 வயதில் அமமரிக்கோவின் முதல் 

"இதளய அரசதவக் கவிஞர்" என்ே ம ருதம 

தயத் தட்டிச் மசன்ேவர்.  

  பநோ ல்  ரிசு ம ற்ே  ோகிஸ்தோன் சிறுமி 

மலோலோவின் ப ச்தச 2013-இல் பகட்டு ஊக்க 

மதடந்து, ஐக்கிய நோடுகள் சத க்கு இளம் 

 ிரதிநிதியோகச் மசன்ே  அபமண்டோ, அதி ர் 

த டதனப் ப ோன்பே இளம் வயதில் திக்கித் 

திக்கிப் ப சியவர்.  
 

  புதிய அதி ர்  தவி ஏற்கும் விழோக்களில்  

இரோ ர்ட்  ிரோஸ்ட் ப ோன்ே மிகப் புகழ் ம ற்ே 

மூத்த கவிஞர்கபள கவிதத  ோடியுள்ளனர். அந்த 

வரலோற்றுச்      சிேப்பு     மிக்க     பமதடயில்   கவி 

 ோடிய     மிக    இதளய     கவிஞர்    என்ே   சிேப்பு  
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அபமண்டோவிற்கு கிதடத்ததற்குக் கோர 

ணம் அவருதடய  ரசிதகயோன  புது அமம 

ரிக்க அதி ரின் மதனவி  முதனவர் ஜில் 
த டனின்  ரிந்துதரபய! 

 

  2036-இல் அமமரிக்க அதி ர் பதர்தலில் 

ப ோட்டியிடுபவன் என 2017-ஆம் ஆண்டி 

பலபய அேிவித்தவர் அபமண்டோ.  ஏன் 

2036?  அமமரிக்க அரசியல் அதமப்புப் 
 டி அதி ர் பதர்தலில் ப ோட்டியிட 35 

வயது முடிந்திருக்க பவண்டும்.  ஆதகயோல் 

அபமண்டோ அதுவதர கோத்திருக்க 

பவண்டும்!  த டன்  தவிபயற்பு விழோவில் 

இவருதடய கவிதததயக் பகட்டவுடன்  

"2036-இல் என்னுதடய ஒட்டு உங்களுக்பக" 

என ட்வீட் மசய்தோரோம் அமமரிக்க அதி ர் 

 தவிக்கு முதன் முதலோகப் ப ோட்டியிட்ட 

ம ண் என்ே ம ருதமக்குரிய ஹில்லரி 

கிளின்டன் !  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

  “இந்தப் புதிய அனு வத்தில் உங்கதள 

மிகவும் கவர்ந்தது என்ன?”  என்ே 

பகள்விக்கு, ஒபர பநரத்தில் நோன்கு 

அதி ர்கள் முன்பு கவிதத  டித்தது 

என் தல்ல அவருதடய  தில். "இலட்சக் 

கணக்கோன சிறுவர் சிறுமியர் மதோதலக் 

கோட்சியில் என் கவிதததய ரசித்தபத" 

என்தன அதிர்ச்சி அதடய தவத்தது 

என்கிேோர் அபமண்டோ.   

 

  கமலோ ஹோரிஸின் மவற்ேி, மகளிருக்குக், 

குேிப் ோக  ல இனங்கதளச் சோர்ந்த சிறுமிய 

ருக்குக் கிதடத்த மவற்ேி எனக் கூறும் 
அபமண்டோ, சிறுவர்களுக்கோன இரண்டு 

நூல்கதள எழுதிக் மகோண்டிருக்கிேோர். 

 

 

 

  

 

 

 மருத்துவரோகபவோ, ம ோேியோளரோகபவோ 

ஆகபவண்டுமமனச் மசோல்லிப்   ிள்தள 

கதள வளர்க்கோமல், அவரவர் விருப் ப் டி 

 டிக்க, வோழ, உற்சோகப் டுத்தும் நோடு 
அமமரிக்கோ. மமோழி மற்றும் கதலகளுக்கும், 

அதவ சோர்ந்த கல்விக்கும் மதிப்புக் 

மகோடுக்கும் நோடு அமமரிக்கோ.  

  "மமோழியின் மூலம் கனவுகதள பமதட 

பயற்ேி, அவற்தேச் மசயல் டுத்துவது  

கவிதத.  ஆடம் ர வோழ்விற்கன்று கவிதத; 
அது அன்ேோட வோழ்விற்கு இன்ேிய 

தமயோதது" என்ே அமமரிக்கக் கவிஞர் 

ஆட்ரி லோர்ட் அவர்களின் கவிதத  ற்ேிய 

கருத்து அமமரிக்கக் குழந்ததகளின் 

மனதில் இளம் வயதில் இருந்பத  திக்கப் 

 டுகிேது. நோடு தழுவிய கவிததப் ப ோட்டி 

களில் ஆண்டு பதோறும் மவற்ேி ம றும் 

இதளபயோர், முக்கிய நகரங்களின் அரச 

தவக் கவிஞரோகச் சிேப் ிக்கப் டுகின்ேனர்.  

இந்த நல்முயற்சிகளின் விதளபவ அமம 

ரிக்கோ ரசித்து மகிழ்ந்த, ப ோற்ேிப் புகழ்கின்ே 

அபமண்டோவின் கவிதத உலோ. 
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  அடிகட்குச் தசவசித்தோந்தம் அேிவுறுத் 

திய ஆசிரியரோகிய தசவசித்தோந்த சண்ட 

மோருதம் பசோமசுந்தர நோயகர் அவர்கள் தோம் 

ப சச் மசல்லும் இடங்களிமனல்லோம் அடி 

கதளயும் அதழத்துச் மசன்று இளதமக் 

கோலத்திபலபய அடிகதளத் திேம் டப் 

ப சுதற்குப்  ழக்கி தவத்தனர்! 

  இவர் தமக்கு முன் ிருந்த புலவர்கள்  லர் 

இரோமோயணம்,  ோரதம்,  ோகவதம், கந்த 

புரோணம், திருவிதளயோடற்புரோணம் ப ோன் 

ேனவற்தேப்  ிரசங்கித்தல், கோலச்பச ம் 

மசய்தல் முதலினவற்தேபய தம் புலதமத் 

திேமோகக் மகோண்டிருந்தனர்.  

 

 

 

 

 

 

  எனபவ, கரந்ததத் தமிழ்ச் சங்கத் 

ததலவர் மசந்தமிழ்ப் புரவலர் தமிழபவள்        

த.பவ.உமோமபகசுரனோர் அவர்கள் கரந்ததக் 

கட்டுதரயிற் குேிப் ிட்டுண்தம ப ோலத் 

தமிழில்    அதவக்களங்களில்    விரிவுதர,  

 உலகத்தமிழ் | 27.01.2021 

நிகழ்த்தும் மநேிமுதேகதள வகுத்துப்  ண் 

 டுத்தி வளர்த்தவர்கள் ஆசிரியர் மதேமதல 

யடிகளும், சிவத்திரு.ஞோனியோர் அடிகளுபம 

என்று கூேிவிடலோம். 

  நல்லூர் ஆறுமுக நோவலர் அவர்களின் 

 ிரசங்கத்ததயும், திருப் ோதிரிப் புலியூர் 

ஞோனியோர் அடிகளின் உடந்நியோசத்ததயும் 

இஞ்ஞோன்தே விரிவுதர, மசோற்ம ோழிவு 

நிதலக்குக் மகோண்டு வந்து  ண் டுத்தி 

வளர்த்துவிட்டவர்  ல்லவபுரம் ஆசிரியர் 

மதேமதல அடிகபளயோவர்.  

 

 

 

 

  விரிவுதர - மசோற்ம ோழிவு என்னும் மசோற் 

கதளபய பதோற்றுவித்தவரும், விரிவுதரகள் 

மசோற்ம ோழிவுகள் நிகழ்தற்கு நிதலக் 

களமோன இடங்களின் ம யர்களோய சங்கம், 

சமோஜம், ஸ்தோ னம், சம்பமளனம், ச ோ, 

மகோச ோ, ப ோன்ே வடமசோற்களுக்கு மோமுகக் 

கழகம், மன்ேம், நிறுவனம், மோநோடு, அதவ, 

அதவக்களம், ப ரதவ என் ன ப ோன்ே 

மசோற்கதள வழங்குவித்தவரும் அடிகபள. 

வளரும்... 

 

ெவைெவல அடிகளார் ொட்சி ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகபவள் 11 
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பதன் துளி! 

 

 

  ஒருமுமை பபாப் ஆண்டவமைக் கண்டு பபசியபபாது இந்திய நாட்டின் 

சாதிக்மகாடுமம, மத ஆதிக்கம், எப்பபாது மதாமலயும் என்று பகட்டபபாது, 

மகபே! 300, 400 வருடங்களாகும். அதுவமையில் மபாறுமமயாக இருக்க 

பவண்டும் என்று பகட்டதும் மபாறுத்துக்மகாள்ள முடியாமல் மவடுக்மகன்று 

எழுந்துவந்து மவளிநடப்புச் மசய்தவர் டாக்டர் அம்பபத்கர். அந்த மவடிப்புக் குைல் 

தான் இது மபாறுப்பதில்மல தம்ப ீஎரிதழல் மகாண்டு வா என்ை பாைதியார் குைலாகவும், அத்துமீறு, 

அடங்கமறு என்று ஆர்ப்பாட்டமாகவும் எதிமைாளித்தே.  

தைன்துளி –1 

தைன்துளி - 2 

  வானூர்தி பிைந்து 18.12.2020 யன்று 117 ஆண்டுகள் நிமை 
வுற்ைே. இன்று 39,000 வமக வானூர்திகள் உள்ளேவாம். 
வைலாற்ைில் 150,000 வமக வானூர்திகள் இருந்திருக்கின்ைே. 
2018 ஆம் ஆண்டு மட்டும் 4.4 பில்லியன் பபர் வானூர்தியில் 
பயைம் பமற்மகாண்டேர். வியப்பூட்டும் மபரு வளர்ச்சி! 
மவறும் 117 ஆண்டுகளில்! விமாேத்துமையில் ஏற்பட்ட 

ஆைாய்ச்சி மற்றும் மதாழில் நுட்பம் இத்தமகய சிைப்பாே வளர்ச்சிக்கு உதவியது.  
 
  நாமும் பைக்க முடியும், தானுந்தில் விமைந்து  நகைமுடியும். மதாமலவில் உள்ளமதக் 
பகட்கவும் பார்க்கவும் முடியும், கைிேி மூலம் வியத்தகு வளர்ச்சி மசய்ய முடியும், மைபணு 
உயிரியல் துமையில் நிகழ்ந்த வளர்ச்சிகள் முதலாே இமவயமேத்தும் கடந்த 70-150 
ஆண்டுகால வளர்ச்சி. 
 
  150 ஆண்டுகளுக்கு முன்ோல் பபாோல் அப்மபாழு 
திருந்த வாழ்க்மக மிகவும் பவைாேது. இந்த மாமபரும் 
வளர்ச்சிகள் மவறும் 100-150 ஆண்டுகளுக்குள் நிகழ்ந்தே 
என்பது எண்ைி வியக்கத் தக்கே ! 
 
  இதமேவிடவும், கடந்த ஐம்பதாண்டுகளில் கைிேித் 
துமை மபருவளர்ச்சி கண்டுள்ளது. மூர் விதிப்படி ஒவ்பவார் இைண்டாண்டுகளிலும் 
நுண்மசயலியின் வளர்ச்சி மபருகியுள்ளது. சிலிக்கன் திரிதடயத்தின் அளவு மிகவும் 
நுண்ைியதாகக் குமைந்து மகாண்பட வருகிைது.  
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 ிமரஞ்சு மமோழியில் உள்ள தமிழ்ச்மசோற்கள்: 

  அரிசி. கேி. இஞ்சி. கட்டுமரம், மோங்கோய், 
மவட்டிபவர், மிளகுத்தண்ணி. 

ஆத்தி சூடி மமோழிம யர்ப்பு - Edouard Ariel  

1. அேஞ்மசய விரும்பு -Sois d-sireux de 
faire le Bien   

2. தந்தத தோய் -Honore pere et mere  

3. சோன்பேோர் இனத்திரு - Vis dans la so-
cit des gens instruits   

4. பநர் ட ஒழுகு - Co nd u i s  - to i 
avecdroiture  

5. ஓரஞ் மசோல்பலல் - Ne parle pas avec 
Partialite 

 ிமரஞ்சியர் எழுதிய தமிழ் நூல்கள் 

   ிரோன்சில்  ிமரஞ்சியரோல்  ிமரஞ்சு மமோழி 

வழி தமிழ் இலக்கணம் கற் தற்குப்  ல 

நூல்கள் எழுதப்ம ற்ேிருக்கின்ேன. 

  P.Perreaux, 1868 ஒரு தமிழிலக்கண 

நூதலயும் Martinet 1889 இல்  தமிழ் 

இலக்கண நூதலயும், Jul ien Vinson 

1903இல் (Manuel de La langue tamoule) 

தமிழ் மமோழி தகநூதலயும், M.J.Baulez 

ப ச்சுத்தமிழ் நூதலயும் எழுதி மவளியிட் 

டனர். 

  தமிழ்- ிமரஞ்சு.  ிமரஞ்சு-தமிழ் அகரோதி 

களும் மதோகுக்கப் ட்டன.  

 ிரோன்சில் தமிழ்ப்  ல்கதலக்கழகங்கள் 

 

 

  

 Jules Gordin என் வர் 1879இல்  ோரிசு 

 ல்கதலக்கழகத்தில் தமிழ் கற்றுக்மகோடுப் 

 தற்கு ஏற் ோடு மசய்தோர். இப்ப ோதும் 

 ோரிசு கிழக்தகத்ததய மமோழிகளுக்கோன 

பதசியப்  ல்கதலக்கழகத்தில் - INALCO 

தமிழ்ப்  ட்டப் டிப்புக்கள் உள்ளன. இங்பக 

இளங்கதல மற்றும் முதுகதலக்கு ஈடோன 

 ட்டப் டிப்புக்கள் உள்ளன. 

 

 ிரோன்சில்  ன்னிரண்டோம் வகுப் ோன 

பதர்மினலில் தமிதழ ஒரு விருப் ப் 

 ோடமோக எடுக்கும் வசதி  ல ஆண்டு 

களோக உள்ளது. 

வளரும்... 

பிரான்சில் தமிழ் கற்பிப்பதில் ஏற்படும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திரு தி ஞானா பியாட்றிஸ் சச்சிைானந்ைம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோடட்ு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 

உலகத்தமிழ் | 27.01.2021   
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 திருவருட்பா முதவலந்து திருமுவைகள் ! 

உதைபவந்ைர் ஔதவ துதைசாமி 

 என் இட்டமதய்வப் தம் எனது குல மதய் 

வப் தம் என் து  திருவடிப்புகழ்ச்சி. 

 இதவ தவிர, சிறு மதய்வங்கள் சில 

உண்டு.  மசன்று நோம் சிறுமதய்வம் பசர் 

பவோம் அல்பலோம் என்ேோர் அப் ர் அடிகள்.  

`நலிதரு சிேிய மதய்வம் என்று ஐபயோ 

நோட்டிபலோ  ல ம யர்நோட்டி’னர் என் ோர் 

வள்ளலோர். 

 சில மகோடியவர்கள் பவண்டோதவர் 

களுக்குத் தீதமமசய்ய இத்ததகய சிறு 

மதய்வங்கதள ஏவல் மகோள்ளுவர்.  மகோடி 

யவர்களின் மந்திரவலியினோல் அவர்கள் வயப் 

 ட்டு நிற்கும் பதவததகள் தீதமகபள மசய்வ 

தனோல் இரக்கம் இல்லோததவ.  அவற்தேக் 

குறும்புத் பதவர் என்கின்ேோர். 

 

 `கல்லும் கனியத்  திருபநோக்கம் 

  புரியும் கருதணக் கடபல நோன் 

 அல்லும்  கலும்  திருக்குேிப்த  

  எதிர் ோர்த் பதங்பக அயர்கின்பேன் 

 மகோல்லுங் மகோடியோர்க் குதவுகின்ே 

  குறும்புத் பதவர் மனம்ப ோல 

 மசோல்லும் இரங்கோ வன்தம கற்கச் 

  எங்பக ஐபயோ துணிந்தோபயோ? 

என்று பகட்கின்ேோர். 

  உதவி நோடி வரு வர்க்கு உதவி மசய்ய 

முடியவில்தல.  எனினும்  ரிவு ததும்பும் 

இனிய மசோற்கதளபயனும் கூேலோம்.  

ஆண்தமயோளர் உதழப் ிதன நல்கீர், 

அதுவும் கற்ேவர் வோய்ச்மசோல் அருள்வீர் 

என்ேோர்  ோரதியோர். 

 

 ஈதல் அரிமதனினும் இன்மசோலினும் 

நல்கூர்தல் மகோடிது மகோடிமதன்ேோர் - 

குமரகுரு ரர். 

 

  

 

 

 

 

  மசோல்லும் இரங்கோ வன்தம கற்க எங்பக 

துணிந்தோய் என்று பகட்கின்ேோர்.  நல்லவர் 

கள் தவறு மசய்தோல் இந்தத் தீதமதய நீ 

எங்பக கற்றுக்மகோண்டோய் என்று பகட் து 

வழக்கு.  அவ்வோபே ம ருமோனும் பகட்கின் 

ேோர். 

 இங்ஙனம் ஏன் என்று பகட்கோதிருக்கும் 

இயல் ிதனப்  ிேிமதோரு வதகயோல் 

சுட்டிக் கோட்டி முதேயிடுகிேோர். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 27.01.2021   
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ஆங்கிலம் அரும்பிய அரசும் - வாழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் மசந்ைமிழ்த்திலகம் 

திரு. மசல்லத்ைம்பி சிறீக்கந்ைைாசா, இலண்டன்  ாநகைம் 

   ிரித்தோனியோவின் வட  குதிதயக் தகப் 

 ற்றுவதற்கு உபரோமோனியப்  தடயினர் 

எடுத்த முயற்சிகள்  யனளிக்க வில்தல.  

  ஆனோல் நோகரிகம் அதடயோத நிதலயில் 

இருந்த  ிரித்தோனியோவுக்கு, உபரோமோனியர் 

நோகரிகத்ததக் மகோண்டு வந்தனர். தமது 

 ழக்க வழக்கங்கள், சட்டங்கள், சமய நம் ிக் 

தககள் என் னவற்தேப்  ிரித்தோனியருக்கு 

அவர்கள் அேிமுகம் மசய்து தவத்தனர். 

ம ோதுமக்களுக்கோன குளியல் அதேகள், 

உடற் யிற்சித் திடல்கள், மநடுஞ்சோதலகள் 

என் ன உபரோமோனியர்  ிரித்தோனியோவுக்கு 

வழங்கிய மகோதடகளில் சில என்று 

கூேலோம். 
 

உபரோமோனியரின் வருதகக்கு முற் ட்ட 

 ிரித்தோனியோ 
 

  உபரோமோனியர் வருவதற்கு முன்னர்  ிரித் 

தோனியோவின் அரசியல் எப் டி இருந்தது 

என் து  ற்ேிய விரிவோன தகவல்கள் எதவ 

யுமில்தல. உபரோமோனியர் ம ோேித்து தவத்தி 

ருந்த குேிப்புக் களிலிருந்பத சில தகவல்கள் 

கிதடக்கின்ேன. 

  உபரோமோனியர் வருவதற்கு முன்னர்  ிரித் 

தோனியர் நோபடோடிகளோக இருந்தோர்கள் 

என்பேோ, நோடுநகர் அதமக்கத் மதரியோத 

வர்களோக இருந்தோர்கள் என்பேோ நிதனத் 

துவிடக் கூடோது.  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

   ண் டோத கூட்டத்தவர்களோக அவர்கள் 

இருந்தோலும், ஒருவித ஆட்சி முதே  ிரித் 

தோனியோவில் இருந்தது என் தத மேந்து 

விடக்கூடோது. சிற்ேரசர்கள் என்று கூேக் 

கூடிய சிேிய குலக்குடிகளின் அரசுகளும் 

(Tribal Kingdoms) அவற்றுக்கோன எல்தல 

களும்  ிரித்தோனியோவில் இருந்தன. உபரோ 

மோனியரின் ஊடுருவதல அந்தச் சிற்ே 

ரசுகள் எதிர்த்தப ோதும், உபரோமோனியதர 

விரட்டியடிக்க முடியவில்தல. 

 

  இந்தச் சிற்ேரசின் ததலவனின் ம யர் 

 ிரோசுதோகஸ் (Prasutagus) என் து. இந்த 

ஐபசனி என்ே சிற்ேரசுப்  குதி அன்தேய 

கிழக்கு ஆங்கிளியோ எனப் டும்  ிரபத 

சத்தில் இருந்தது. 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 27.01.2021   
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 கார்த்திவக விளக்கீடு! 

  இக்பகோச்மசங்கணோபன ம ரியபுரோணம் 

கூறும் பகோச் மசங்கட் பசோழ நோயனோர் ஆவர். 

இவதர, 

 

"இருக்கிலங்கு திருமமோழிவோய் எண்படோள் ஈசற்கு  

 எழில் மோடம் எழு து மசய் துலகம் ஆண்ட 

 திருக்குலத்து வளச்பசோழன்... " 

 

 

எனத் திருமங்தகயோழ்வோர் புகழ்ந்து 

ப ோற்ேினர். இவ்வரசர் 'கழுமலம் என்னும் 

இடத்திற் கதணக்கோல் இரும்ம ோதேபயோடு 

நிகழ்த்திய ப ோரில், ப ோர்க்களத்திற்  ல 

விடங்களிலும் மசக்கச் மசபவமலன இரத்தத் 

துளிகள் சிந்திச் சிதேிக் கிடந்த கோட்சி, 

கோர்த்திதக விழோவில் ஏற்ேி தவக்கப் டும் 

அளவில்லோத ஒளி விளக்குகதளப் ப ோன்ேி 

ருந்தது' எனப் ம ோய்தகயோர்  ோடுகின்ேோர்!  

  சிவ த்தியிற் சிேந்த பகோச்மசங்கட் 

பசோழர்க்குத் திருக்கோர்த்திதக விழோதவப் 

 ற்ேிய மசய்திதய உவதமயோக அதமத்துப்  

 ோடுதல் மிகவும் மகிழ்வளிக்கும் எனக் 

கருதிபய, ம ோய்தகயோர் இங்ஙனம் அழ 

குேப் புகழ்ந்து  ோடினர் ப ோலும்! 

"ஆர்ப்ம ழுந்த ஞோட் ினுள் ஆள் ஆள் 

 எதிர்ந்பதோடித் 

 தோக்கி எேி தர வீழ்தரும் ஒண்குருதி 

 கோர்த்திதகச் சோற்ேிற் கழிவிளக்தகப்    
 ப ோன்ேனபவ 
 ப ோர்க்மகோடித் தோதனப் ம ோருபுனல் நீர்நோடன் 

 அர்த்து அமர் அட்ட களத்து" 
 

எனக் களவழி நோற் து என்னும் நூலின் 

கண், "கோர்த்திதகச் சோற்ேிற் கழிவிளக்தகப் 

ப ோன்ேன" எனவரும் உவதமயும் நோம் 

உணர்ந்து மகிழ்தற்குரியது. 

சீவக சிந்தோமணி 

  சீவக சிந்தோமணி என்னும் சிேந்த சமண 

சமயப் ம ருங் கோப் ியத்தின் கண்ணும், 

திருவண்ணோமதலக் கோர்த்திதகத் தீ  

விழோதவப்  ற்ேிய குேிப்ம ோன்று வரு 

கின்ேது. 

 " தோர்ப்ம ோலி தரும தத்தன் 
   தக்கவோ றுதரப் க் குன்ேிற் 
   கோர்த்திதக விளக்கிட் டன்ன 
   கடிகமழ் குவதளப் த ந்தோர் 
   ப ோர்த்ததன் அகலம் எல்லோம் 
   ம ோள்மளன வியர்த்துப் ம ோங்கி 
   நீர்க்கடல் மகரப் ப ழ்வோய் 
   மதனன்மற் ேிததனச் மசோன்னோன் '' 

 

வளரும்... 

 

உலகத்தமிழ் | 27.01.2021   
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  ைமிழ்நரட்டில் ைமிழ் வளர்ச்சிக்கரக அரும்பரடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் ைமிழ்த் தைரண்டிதைப் 

தபருதமப்படுத்ைி, ஊக்கப்படுத்தும் வதகயில் வழங்குைல். (விருதுத் தைரதக ரூ. 25,000/- மற்றும் ைகுைியுதை 

வழங்கப்படும். மரவட்டத்ைிற்கு ஒருவர் வீைம் 32 தபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2015 முதைவர் எஸ்.பத்மநரபன்  

2 2016 முதைவர் மு.ஆல்தபன்ஸ் நைரைிதயல்  

3 2017 ைிரு.தக.சுப்தபயர  

4 2018 முதைவர் கர.ஆபத்துக்கரத்ைபிள்தள  

5 2019 ைிரு.குமரி ஆைவன் 

 

ைமிழ்ச் மசம் ல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 27.01.2021   
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  கற் ிக்கும் நிதலபயோடு இக்கல்லூரி 

கமளல்லோம் ஆய்வு நிதலக்கு உயர 

பவண்டும் என்று ம ரிதும் எண்ணு 

கின்பேன். பமலும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் 

எழுத்தோசிரியர்களோக உயர்ந்து தத்தம் துதே 

யில் தமிழ் மமோழியில்  ோட நூல்கதளயும் 

ஆய்வு நூல்கதளயும் மக்கட்பகற்ே ம ோது 

நூல்கதளயும் எழுதிப் ரப் ி அேிவுத் 

மதோண்டர்களோகவும் திகழ பவண்டும் 

என்று அவோவுகின்பேன்.  
 

   ல்கதலக்கழகத்தின் ம ருமிதப்  ல் 

வளர்ச்சியில் ஆர்வங்கோட்டும் எல்லோ அன் 

 ர்கட்கும் என் முதேயோன ஒத்துதழப்பு 

நன்கு உண்டு. 

" எண்ணிய எண்ணியோங் மகய்து  
                                         எண்ணியர் 
 திண்ணியவரோகப் ம ேின்."  
 

.....நிதேவு..... 

 

 

  எண்ணிேந்பதோர்க்குப்  டிக்க வோய்ப்  

ளித்தும்  ட்டங்கள் வழங்கியும் மவளி 

நோடுகள் மசல்ல வோயில் வகுத்தும் மநேிப் 

 டுத்துவது தோன் இப் ல்கதலக் கழகத்தின் 

ம ோறுப்ம ன்று எண்ணுவது குறுகிய 

பநோக்கோகும்.  

   ரந்த ஞோலப் ப ோக்குக்மகோப்  நம் 

நோட்டுப் ம ோது மக்களின் அேிவுத் தரத் 

ததயும் ம ோருளோதோர நலத்ததயும்  ண் 

 ோட்டுப்  ோங்குகதளயும் வோனுே உயர்த்தி 

வளமோக்குவது இந்திய நோட்டுப்  ல்கதலக் 

கழகங்களின் ததலயோய ம ோறுப்பும் நிதல 

யோன குேிக்பகோளும் ஆம் என்று எண்ணு 

கின்பேன். 

  கடல், மதல, கோற்று முதலோன இயற் 

தககளின்  யன்கதள மக்கள் நுகர்வது, 

உணர்வது ப ோலப்  ல விழுதுதடய ஆல 

மரம் ப ோன்ே  ல்கதலக்கழகத்தின்  யதன 

நோன்கு மோவட்ட மக்களும் நுகரவும் உண 

ரவும் மசய்ய பவண்டுமல்லவோ?  
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ெதுவர காெராசர் பல்கவலக்கழகம்! 

மூைறிஞர் வ.சுப. ாணிக்கம் 6 
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Eyes he a blue dot jimmy-crab apron a red sally; 

also me  

in floral spray-rich arboretum; sets out,un-fed as 

if! 

O, One of Curly locks! Can't you read or feel him  

declined, sea-begone, to match or catch! O, in-

nocent! 

Lines on the Hot Sea-Site Urge 

Forget we won't those  

that forget us 

32 

 

 

 

 

 

 

Has he given me up, indeed he,  his cool soft 

corner for me,  

his steed drawn chariot, and himself and all! 

Okay,  

O fair tender bunch of buds in spray! O Wild 

Swans!  

Though he forgets we won't him in turn! 

33 

To Continue... 

Canto - 7 
 

In fisherfolk's hamlet, wronged  

maiden's bangles slip to gossip 

the fishy act, we seldom know!  

Swan atop the tall laurel bough 

with spray of buds for Moon  

blooms for stars,mistake lillies, 

puerile honeybees do blow in  

folly; so we are and Pukaar! 

30  

 

Our drunkard-shanties brim with barrels  

of toxic palm wine; cureless lust you spread  

among lasses of us tough to guess!  

As sea comes and hijacks sand hovels,  

in turn we with long spear eyes weeping  

tears bury to sink sea with fistfuls of mud thrown 

in! 

Such sea-gulls and girls are we in Pukaar! 

What his intent be, I know not 

 Lines on Littoral Inclines 

(Maid in wait pacifies) 

31 
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சிலப்பதிகாரம் - ஆங்கிலம் ! 

பபைாசிரியர் சி.அ.சங்கைநாைாயணன்  
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குழந்வத இலக்கியம் ! 

முதனவர் பைவி நாச்சியப்பன் 

இப் ோடலில்  கவிஞர் நோகலிங்கம், நோட் 

டிற்கும் வீட்டிற்கும் உரிய கடதமதயப் 

புரிவதும் அநீதிதய பநர்தமயுடன் எதிர்ப் 

 தும் வீரப்   ண்ம ன விளக்குகிேோர். 
 

"ஊருக்கு  யப் ட மோட்படன்- அம்மோ 

     உன்தனக் தகவிட மோட்படன். 

ப ோருக்குப்  யப் ட மோட்படன் -  ழம் 

    ம ோய்யிதன தநயப் புதடப்ப ன் 

.......     .....     ....... 

நஞ்சுக்குப்   யப் ட மோட்படன் -வஞ்ச 

     நரிக்கும்  யப் ட மோட்படன். 

அஞ்சோமல் யோனும் முன் நிற்ப ன் - நோன் 

    அன்புக்பக  ணிந்து நடப்ப ன்." 

 

 

 

 

என்று வீரச்சிறுவனோகப்  ோடுகிேோர் கவிஞர் 

பயோகி சுத்தோனந்த  ோரதியோர். 

  இளங் கன்று  யமேியோது என் ோர்கள். 

ஆனோல் பமற்கண்ட  ோடல் சிறுவன், 

எதவமயல்லோம் வீரப் ண்ம னப் புரிந்து 

 ோடும்  ோடலோக அதமந்துள்ளது. 

வளரும்... 

திண்தம - பநர்தம வீரமோகும் 

  வீரம் என் து வளர்ந்பதோர்க்குரியது. சிறு 

குழந்ததகளுக்கு வீரம்  பததவயோ ? எனச் 

சிலர் நிதனப் ர். 

   ழந்தமிழகத்தில், தோய்மோர்கள்  ோல்மணம் 

மோேோக் குழந்ததகதளப் ப ோருக்கு அனுப் 

 ியதத இலக்கியங்கள் கோட்டுகின்ேன. 

எனபவ குழந்ததக்கு வீரப் ண்பு பததவ 

யோன ஒன்று. 

 

 

 

 

 

 

 

" வீரம் பவண்டும் தம் ி- எதற்கும் 

    வீரம் பவண்டும் தம் ி 

யோவரும் ப ோற்றும் மோன வீரம் 

     எவர்க்கும் பவண்டும் தம் ி ! 

......     ........    ......... 

வீட்டு நோட்டுக் கடதம புரிந்து 

    வோழ்தல் வீர மோகும் 

.....       .......     ....... 

திண்தம பநர்தம திரட்டி - எதிர்க்கும் 

    திேதம வீர மோகும்." 

 

உலகத்தமிழ் | 27.01.2021   
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9. Virtue Sin 
 

  Sound a joke to some till now I have not 

mentioned anyone's name. 
 

  Now I wish to speak of the film producer, 

Chinnappa  Devar. From a young age, he was a 

deeply religious man.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  He 

was one of the few in the film industry  who ab-

stained from alcohol and women. 
 

  He was so immaculate and disciplined that 

he could be he could be called a puritan. 
 

  Till the age of thirty or thirty-five, his life was 

in dire poverty. 
 

  Even then, he never forsook truthfulness and 

straightforwardness.   He had a wrestling ground 

and a small milk dairy. 
 

  He worked as an actor performing stunts in 

Jupiter Studios. 

 

   

  His life-story is a good lesson to those who 

wish to come up in working the hard way. 

  At that time, he had a debt of six and half   

rupees in a pawn shop. 

 

 

 

 

 

  The shop-man even resorted to torturing him 

by strangling him with a cloth around his neck; 

he could thus never go near that shop. 

  The night the shop-man threatened him, he 

went and sat in the temple on the mountains 

(usual resort) and cried to the Lord to save him. 

At midnight, he came down the mountain Stud-

ded with dense vegetation. 

  A cigarette packet lay in his path. He kept on 

walking, playfully kicking it hither an hither and 

thither.  After a while, what a wonder that came 

to his mind? He opened the packet. 

  He found two cigarettes and a single ten         

rupee note. The good Lord had made him live. 

 

To Continue... 
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  ஓங்கிய ம ருதமயின் வடிமவன்று 

உயர்ந்து வோழ்ந்த புற்றுபநோய் மருத்துவ 

மோபமதத டோக்டர். சோந்தோ அம்தமயோர் 

19.01.2021 அன்று மரணம் அதடந்த மசய்தி, 

மருத்துவ உலதகபய துயரத்திலோழ்த்தியது. 

மருத்துவத்துதேயில், புற்றுபநோய்த் துயர் 

தீர்க்கும் கலங்கதர விளக்கத்தத நோடு 

இழந்துவிட்டது. 

 

 

 அதனவரோலும் மதிக்கப் ட்ட ஒரு 

மோம ரும் ஆளுதம அவர். புற்றுபநோய் 

மருத்துவத்திற்குப் புது மவளிச்சம்  தந்தது 

மட்டுமன்ேி மருத்துவம் எப் டி மக்களுக்குப் 

ப ோய்ச் பசர பவண்டும் என் தற்கும் புதுப் 

 ோததயும் புத்மதோளி தரும் இலக்கணமும் 

கோட்டி அததன உலகிற்கு வழிநடத்தியும் 

கோட்டியவர்.  ோரதப்  ிரதமர், தமிழக ஆளுநர், 

முதலதமச்சர் மற்றும் அதனத்துத் துதேப் 

ம ருமக்களும் இரங்கல் மசய்திகதள 

வழங்கினர். 

 

  டோக்டர் சோந்தோவின் சோந்த 

மோன கனிவு,  ண்பு, அதமதி, 

பநர்தம, உண்தம  ற்ேி அேிந் 

திருந்ததோல் அவரின் இழப்பு, 

அதனவருக்கும் தோங்மகோ 

ணோத துயரத்ததத் தந்தது.  தமிழகத்தில் 

மசன்தனயின் அதடயோளமோகத் திகழும் 

அதடயோறு புற்றுபநோய் ஆரோய்ச்சி தமயத் 

திதனத் தன் ஆயுள் முழுவதும் தன் அேப் 

 ணி இடமோக தவத்து, வோழ்ந்து வந்தவர். 

 

  1927 மோர்ச் 11-இல் மசன்தன மயிதலயில் 

சீர்ம ரு குடும் த்தில்  ிேந்தோர்.  பநோ ல் 

 ரிசு ம ற்ே சர்.சி.வி.இரோமன், எஸ்.சந்திர 

பசகர் ப ோன்ே அேிவியல் ஆன்பேோர்களின் 

மநருங்கிய உேவினர்களோகக் மகோண்ட 

சூழ்நிதலயில் வளர்ந்திருக்கிேோர். 1949 இல் 

மசன்தன மசன்தன மருத்துவக் கல்லூரியில் 

எம். ி. ி.எஸ் முடித்துப்   ின் டி.ஜி.ஓ,எம்.டி 

 ட்டங்கள் என மகப்ப று மருத்துவ பமற் 

 டிப்பு முடித்து அரசு மருத்துவரோகத் தன் 

 ணிதயத் மதோடங்கி இருக்கிேோர். 

 

  1955இல் டோக்டர்.முத்துலட்சுமி மரட்டி, 

அவர்களின் மகன் டோக்டர். கிருஷ்ண 

மூர்த்திபயோடு இதணந்து மவறும் 12 

 டுக்தக வசதி மகோண்ட புற்றுபநோய் தமயம் 

எனத்  மதோடங்கி,   உலகப்  புகழ்    ம ற்ே  
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புற்றுபொய் ெருத்துவ ொபெவத டாக்டர். சாந்தா ! 

நரம்பியல் மருத்துவர் தமிழ்ச்செம்மல் சமய்கண்டான் 
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ஏேத்தோழ 500  டுக்தக வசதி மகோண்ட 

அகிலம் ப ோற்றும் அதடயோறு புற்றுபநோய் 

ஆரோய்ச்சி தமயமோக வளரும் வதர ஓயோது 

உதழத்தோர். 

  1953 இல் அவர் கனடோவில் மடோரோன்படோ 

நகரில் ம ற்ே புற்றுபநோய் சிகிச்தசக்கோன 

அேிமுகம், அவர் மசல்வதற்கோன திதசதயத் 

திருப் ிவிட்டது . 

   இந்தியோவில், அவர்  ணியில் பசர்ந்த முதல் 

மூன்று ஆண்டுகள் எவ்வித ஊதியமும் 

ம ேோமல் உதழத்தோர் என் து குேிப் ிடத் 

தக்கது.  ின்னர் மோதம் ரூ ோய் 200/- 

ஊதியமும் மருத்துவமதனயில் தங்குதற்குச் 

சிேிய அதேயும் ம ற்று அங்பகபய தன் 

உதழப்த  மதோடங்கியிருக்கிேோர்.  திருமணபம 

மசய்து மகோள்ளோமல் மசய்யும் மதோழிபல 

மதய்வமோகப்  ணிபுரிந்திருக்கிேோர். 

  1 9 8 4  இல் அதடயோறு புற்றுபநோய் 

மருத்துவமதன இயக்குநரோகப் ம ோறுப் 

ப ற்ேோர். 1986 இல்  த்மஸ்ரீ விருது வழங்கப் 

 ட்டது. இந்தியப் புற்றுபநோய் சங்கத் ததலவரோக 

பதர்ந்மதடுக்கப் ட்டு புற்றுபநோய் ஆரோய்ச்சிக் 

குரிய வழிமுதேகள்  லவற்தே நம் நோட்டிற்கு 

வரவதழத்து, தமிழகம், இந்த பநோய்க்குரிய 

சிகிச்தசக்குத் தன்னிதேவு ம ேபவண்டும் 

எனத் தணியோத தோகத்துடன்  ணியோற்ேியது 

 ோர்புகழ் தீரச்மசயல்.   

  2005 இல் இரோமன் மோக்சோபச விருது ம ற்று 

நமது  ோரதம் ம ருதமயுற்ேது. அடுத்த 

ஆண்பட, அவருக்கு  த்மபூஷண் விருதும் 

வழங்கப் ட்டது. 

  புற்றுபநோய் ஆய்வின் புதிய கண்டு ிடிப்புகள், 

புதிய மருத்துவ முதேகள், அதனத்ததயும் 

வரவதழத்து, மக்கள் எளிய வழியில் ம று 

வதற்கு உறுதுதணயோக இருந்தோர். 1997-இல் 

ஆசிய  சு ிக் புற்றுபநோய்க் கூட்டதமப்பு 

ததலவரோகப் ம ோறுப்ப ற்றுத் தன்னிகரில்லோத் 

ததலவியோகவும் சிேந்து விளங்கினோர்.  

  தமிழக அரசு, அவருக்கு 2013 இல் 

ஒளதவயோர் விருது வழங்கிப் ப ோற்ேியது 

குேிப் ிடத்தக்கது.   

 

 

 அதடயோறு ஆரோய்ச்சி தமயத்தின் மூலம் 

அடித்தட்டு மக்களும் பததவயோன சிகிச்தச 

தர, ம ோருளோதோர உதவி, மதோடர் சிகிச்தச 

முதே. பததவயோன அறுதவ சிகிச்தசக்மகன்ே 

பததவயோன வழிவதககள் எனப்  லதரப் ட்ட 

வருக்கும் புற்று பநோய்ப்  ிடியிலிருந்து 

விடுததல ம ே பவண்டும் என தன் இறுதி 

மூச்சு வதர இதடயேோது  ோடு ட்டோர். 

  2016 இல் நம் இந்திய அரசு, அவருக்கு  த்ம 

விபூஷன் விருது அளித்தது.  சுமோர் 68 ஆண்டு 

களோக ஓயோது மருத்துவப்  ணியோற்ேிய இந்த 

மோபமதத தன் 93 வது வயதில் மதேந்தோர். 

அவரின் உடலுக்கு தகனத்திற்கு முன் எவ்வித 

சமயச் சடங்குகளும் பவண்டோம் என்ே அவரின் 

பவண்டுபகோள் அரச அணி வணக்கத்பதோடு 

நிதேவதடந்தது. மின் மயோனத்தில் 72 

குண்டுகள் முழங்க அவருடல் எரியூட்டப் 

 ட்டது . 

  புற்றுபநோய் ஆரோய்ச்சிக்மகனத் தன்தன 

ஆட் டுத்திக்  மகோண்ட அன்தனயோருக்குப்              

‘ப ோற்ேி தோய்’ என முரசங்கள் மகோட்டின!            

“ப ோற்ேி தோய்” எனப் ம ோற்குழலூதக் கோற்ேிபல 

கதரந்தோர். 
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  My mentor Triloka-Sitaram once said:  

  “Certain words, there are, which are Wrought 

of adamant explication and explanation cannot 

penetrate them. Anyone who attempts to be-

siege them in this foolhardy way, will sooner or 

later, come to own the fact that he has been on-

ly indulging himself in exercises of utter              

futility." 

  A contemplation of this concept led me on to 

realms of clarity. Ere long I realised that skill and 

knowledge learnt of books, did not count as fac-

tors in ultimacy, and these, more often than not, 

trip the aspirant after anubhooti. The Sadhaka's 

duty is to pre-eminently qualify himself He must 

make himself a fit receptacle, which alone can 

retain what is poured into it, pure and unsullied. 

This calls for a more than mental make-up; we 

will call it "the atmic poise." 

  Let us tarry here for a moment to see how 

best we can describe this poise". In the good old 

days of Shakespeare, men believed in the doc-

trine of the four humours. The word blood' was 

often used by the bard in a peculiar sense. 

Blood which is stirred by passion was antithet-

ical to reason and reflection. "Desire and confi-

dence were seated in the blood, and Judgement 

in the phlegm, and the due mixture of the  

humours made a perfect character." We may in 

this context, with advantage, recall to our mind, 

the significant words of Parimel Azhagar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  குணங்கள் மூன்றும் மாறி மாறி வருதல் 
  யாவர்க்கும் உண்மம .' 
 

  In this back ground, we must listen to the 

words of Hamlet who addressing Horatio. inter 

alia, said: 

"A man that fortune's buffets and rewards    

Hath ta'en with equal thanks; blest are those  

Whose blood and judgement are so well 

              commingled  

That they are not a pipe for Fortune's finger   

To sound what stop she please. Give me 

               that man 

That is not passion's slave, and I will wear him  

 In my heart's core, ay, in my heart of heart." 

 

To Continue... 
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  திருஞோனசம் ந்தர் மசன்தனயிலுள்ள மயி 

லோப்பூரின் க ோலீச்சரம் திருக்பகோயிலில்  ோடிய 

 ோடல்கள்  டிப் வரின் மனததப்  ரவசமதடயச் 

மசய் தவ.  சிவபநயச் மசட்டியோர் என்னும் 

இதேயன் ரின் மகளோகிய பூம் ோதவ என்ே 

 ன்னிரண்டு வயது நிரம் ிய ம ண்  ோம்பு 

தீண்டி இேந்து விடுகிேோள்.  மரபுப் டி உடதல 

எரித்து எலும்பும் சோம் லும் ஒரு குடத்தில் 

தவக்கப் டுகிேது.   

  அததனத் திருஞோனசம் ந்தர் முன் 

தவத்துக்  கலங்கினர் அப்ம ருமோன் மயிதலத் 

திருப் திகம் அருளிச் மசய்ததில் இளம்  ோதவ 

உயிர்ம ற்று எழுந்த தோகக் கூேப் டுகிேது. 

 

  கடல் வோணிகத்தில் ம ரும்ம ோருள் ஈட்டிக் 

குப ரன் ப ோல் மசல்வ வோழ்க்தக வோழ்ந்தவர்.  

மயிதல சிவபநசன் மநடுநோள் கழித்து 

அவருக்குப் ம ண் மகவோகப்  ிேந்தவர்.  

சிவனடியரோக இருந்த இவர் திருஞோனசம் 

 ந்ததர ஞோன அருதள அேிந்து அவரின் 

அற்புதங்கதளக் பகள்விப் ட்டு அவரிடம் 

தன்தனயும் தன் குடும் த்ததயும் மசல்வம் 

அதனத்ததயும் அவருக்கோகபவ அர்ப் ணித் 

தவர்.  திருமவோற்ேியூரில் இருந்து ஞோனசம் ந் 

தர் மயிதலக்கு அடியோர் கூட்டத்பதோடு வந்தோர்.  

அக்கணம் தன் மகளின் சோம் தலயும் 

எலும்த யும் தவத்திருந்த குடத்ததக் 

மகோண்டு வந்து பகோபுரத்தின் முன்தவத்து 

சம் ந்ததர வணங்கினோர்.   

  திருஞோனசம் ந்தர், அம் ிதக மயில் வடிவோக 

வந்து பூசித்த மயிதலத்திருப் திகப்  ோடல்கள் 

 ோட,  ோதவ உயிர் ம ற்று, அழகிய மங்தகயோக  

மீள எழுந்தோர் என்  ம ரியபுரோணம் கூறுகிேது. 

 ிரமன் ஒருமுதே ஈடில்லோ எழிலுடன் ஒரு 

ம ண் வடிதவப்   தடக்க எண்ணி, திபலோத் 

ததமதயப்   தடத்தோன்.  அவளின் அழகில் 

 ிரம்மோபவ மயங்கியதோகவும் கூறுவர். ஆனோல் 

நம் திருஞோனசம் ந்தர் அப் ோதவதயச்  சிவ 

ம ருமோனின் கருதண மவள்ளத்தோல்                 

‘ஆயிரம் முகத்தோற் கண்டோர்’ எனச் பசக்கிழோர் 

கூறுகிேோர். 

 

‘எண்ணிலோண்டு எய்தும் பவதோப் 

 தடத்தவன் எழிலின் வண்ணம் 

நண்ணுநோன் முகத்தோல் கண்டோன்; 

அவளினும் நல்லோள் தன் ோல் 
 

புண்ணியப்  தினோேோண்டு 

ப ர்ம றும் புகலி பவந்தர் 

கண்ணுதல் கருதண மவள்ளம் 

ஆயிரம் முகத்தோல் கண்டோர் 

                                                                                        

என் து பசக்கிழோர்  ோடிய ம ரியபுரோணத்துப் 

 ோடல்.  சிவபநசர், சம் ந்தரது திருவடியிற் 

 ணிந்து, ‘அருதமயோல் அடியபனன் ம ற்ே 

 ோதவதயத் திருமணம் மசய்து அருள் மசய்ய 

பவண்டும்’ என பவண்டினோர்.  அதற்கு, 

ஆளுதடய ிள்தள ‘நீவிர் ம ற்ே மகள்,  
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 ோம் ின் நஞ்சோல் இேந்துவிட்டோர்;  க ோலீசர் 

கருதணயோல் மீளப்  ிேக்கச் மசய்த நோன் 

அவளின் தந்தத ப ோன்ேவர்.  அவள் 

எனக்கு மகளோவோள்’  எனக் கூேினோர். 

  புகழ் பவந்தரோகிய சம் ந்தர்  ோடிய 

இப் திகங்களில், ஓணம், கோர்த்திதக, 

ஆதிதர, ததப்பூசம், மோசி, மகம்,  ங்குனி 

உத்திரம் ஆகிய விழோக்கதளக் கோணோமல் 

மதேந்துவிடுவோயோ மங்தகபய! என மநஞ் 

சுருகிப்  ோடுகிேோர்.   ங்குனிக்குப்  ின் 

உண்ணோ பநோன்புடன் ஈசதனப் ப ோற்றும் 

அட்டமி நோதளயும் ம ோன்னூஞ்சல் ஆடும் 

ம ோற்ேோப்பு நோதளயும்கூேி, ‘அட்டிட்டல் 

கோணோபத ப ோதிபயோ’ என வினவுவதும் 

அருதமயோக அதமந்திருக்கும்.  சஷ்டி, 

ம ௌர்ணமி முதலோனவற்தேயும் நுணுக்க 

மோக அவர் இதேவழி ோட்டுடன் இதணத் 

திருப் து இனிய  ோடல்களோக அதமந்தன.   

  இறுதிப்  ோடலோக அவர் கூேியிருப் து, 

அனு வித்து உணர பவண்டியதோகும்.  

‘பதனமர் பூம் ோதவப்  ோட்டோகச் 

மசந்தமிழோல்’  சம் ந்தன் கூேிய  திகங் 

களோல் முக்திப்ப று ம ற்று முழுதம 

யதடவோர்களோக என்றும் கூேியிருப் ோர்.  

எனபவ, ததப்பூச நோளன்று, முருகப்  

ம ருமோதன வணங்கும் வழி டுதலுடன் 

இப் திகத்ததயும் ஓதி உணர்ந்து இதே 

யருள் பவண்டலோம். 

‘தமப்பூசும் ஒண்கண் மடநல்லோர் 

மோமயிதலக் 

தகப்பூச நிற்ேோன் க ோலீச்சரம் அவன்தோன் 

மநய்ப் பூசும் ஒண்புழுக்கல் பநரிதழயோர் 

மகோண்டோடும் 

ததப்பூசம் இங்குக் கோணோபத ப ோதிபயோ 

பூம் ோவோய் ! 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

என்ே  ோடலில் தமந்கமும் ஒளிவீசும் 

கண்களுதடய இதளய மங்தக நல்லோ 

ளின் மயிதலயில் தகயில் எடுத்து மநற் 

ேியுடன் பமனி முழுவதும் திருநீறு பூசும் 

திருபமனியனோகிய ஈசன் க ோலீச்சர தலத் 

ததலவன் அப்ம ருமோ னுக்கு மநய்விட்டுக் 

கலந்து பசோறு  தடத்து நிபவதனம் 

வழங்கும் ததப்பூச விழோதவ நங்தக யர் 

கூடி நின்று மகோண்டோடுவபர!  அக்கோட்சி 

தயக் கோணோமலோ பூம் ோதவபய இப்பூவுல 

தக விட்டு ப ோய்விடுவோபயோ என மநஞ் 

சுருகிப்  ோடுவதத  டித்து மகிழ்பவோம். 

 

வளரும்... 
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1. 20.01.2021-அன்மைய உலகத் தமிழ் 

இமணய இதழ் வந்தது...மகிழ்ச்சிமயயும்  சகாண்டு 

வந்தது.  மாண்புமிகு அமமச்ெர் அவர்களின் "உலகத் 

தாய்சமாழித் திருநாள் "உமர படித்ததன். 

மகிழ்ந்ததன்.  

தாய்சமாழிக்கான தபாமர 1965- ெனவரித் திங்கள் 25  
சதாடங்கிய நாமைத்தாதன சமாழிப் தபார் 

தியாகிகளின் வீர வணக்க நாைாக நாம் சகாள்கிதைாம்.  
ஆசிரியம் பகுதியில் திருசநல்தவலி மாவட்டம், 

பாமையங்தகாட்மடயில் குடியிருந்து வந்த தமிழ்ப் 

பண்பாட்டு ஆய்வாைர் தபராசிரியர் சதா.பரமசிவன் 

அவர்கள் பற்றி விரிவாகதவ எழுதியிருப்பது  

எங்களுக்கு சபருமமயாக இருக்கிைது.  
இறுதியாக "கல்விப் புலத்தில் உயராய்வு நிமலயில் 

தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்தினால் பண்பாட்டு 

அறிஞராக அறியப்பட்ட தமிழ்ப் சபருந்தமகயின் 

ஆய்விமன நிமனவுக் கூர்வதத அவருக்கு அளிக்கும் 

புகழ் வணக்கமாகக் சகாள்தவாம் "என்று 

கூறியிருப்பது ொலப் சபாருத்தமானதத. காலமான 

அந்த தமிழ்ப் சபருந்தமகக்கு அதுதவ நாம் 

செலுத்தும் காணிக்மகயாகும்.  

இந்த இதழின் பூமமைப் பகுதியில் கடந்த 19.02.2019

-அன்று சென்மனயில் மாண்புமிகு தமிைக முதல்வர் 

அவர்களிடமிருந்து நான் தமிழ்ச் செம்மல் விருது 

சபறும் படத்திமன சவளியிட்டு அடிதயமன 

மகிழ்ச்சிப்படுத்திய ஆசிரியர் முமனவர் ந.அருள் 

அவர்களுக்கு எனது மனம் நிமைந்த வாழ்த்துகமைத் 

சதரிவித்துக்சகாள்கிதைன். நன்றி ஐயா.  

கவிஞர் தபரா, 

தமிைக அரசின் தமிழ்ச் செம்மல் விருதாைர், 

திருசநல்தவலி. 

2. அரிய செய்திகளின் கருவூலமாக 

‘உலகத்தமிழ்’ விைங்குகிைது..... 

சபாறுப்பாைர்கள் அமனவருக்கும் மனம் 

நிமை பாராட்டுகள்....!� � �   

இலக்கியச்சுடர் த.இராமலிங்கம் 

3. இதழ் படித்ததன். சுமவத்ததன். 

பகிர்ந்ததன். மகிழ்ச்சி. நிமைய அயலகச் 

செய்திகமை அறிந்துசகாள்ை 

நல்வாய்ப்மபத் தந்திருக்கிைது உலகத் 

தமிழ் மின்னிதழ். நன்றி!. வாழ்த்துக்கள் 

ொர்  

.....முமனவர் சுதலாெனா,  

தபராசிரியர், உலகத்தமிைாராய்ச்சி நிறுவனம். 

4. Pathikangalai Patiyungal 20.01.2021. 

The choice quote from TiruppaLLiezhucchi  Or-
nithic Orchestra! 
"Arbor-Cuckoos sing; cock-and-hen cackle; 
conchs do gong; birds wood notes warble; 
star-light takes off; day illumes dawn! 
O, Lord, Live-Relay your view on, 
show thy Feet-Pair in Kazhal 'a clasp! 
O, Civa of pied Perunthurai Port! 
O Sovereign obscure to others, to us otherwise! 
Spring up to grace from off thy Silence!" 
Dr Avvai's quote  of Nee Ka PiLLai's prayer to 
Mother Tamil is the great restart  for us moderns  to 
feel pious  in Mother's glory! 
"People of the Hoary World among 
Time's continuum to speak or tweet, 
texted sweet Mother Tamil Her Tongue 
soft fruityl! We bow unto Her feet!" 

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

5. அசமரிக்க அதிபர் நூலகங்கள் பற்றிய கட்டுமர 

செய்திகள் நிமைந்த பயனுள்ை கட்டுமர. 

சிமலகளுக்கு பதிலாக தமலவர்களின் நிமனவு 

தபாற்றும் நூலகங்கள் அமமப்பதன் மூலம் வரலாறு 

பாதுகாக்கப்படுகிைது. இது தபான்தை தமிைகத்திலும் 

செய்தால் நம்முமடய சபருமம மிக்க வரலாற்மை 

வரும் தமலமுமைகள் அறிந்துசகாள்ை முடியும். - 

டாக்டர் ராஜாராமன், தமிழ் மறுமலர்ச்சி இயக்கம், 

மிச்சிகன், அசமரிக்கா  

6. சுமவயான கட்டுமர.  ெமீப காலத்தில் இதில் 

ஆர்வம் காட்டாத ஒதர அதிபர் டிரம்ப்....இந்த நல்ல 

மரபு சதாடரதவண்டும். திரு. ரவி சுப்ரமணியன். நியூ 

சஜர்சி, அதமரிக்கா 

7. அசமரிக்க அதிபர் நூலகங்கள்  படிக்க படிக்க 

சுவாரஸ்யம்.. அரிய தகவல்கள்.- ரஞ்சித், தந்தி 

சதாமலக்காட்சி, சென்மன  

8. மிகவும் அருமமயான கட்டுமர. 

வரலாற்றுச் சிைப்பு மிக்க அசமரிக்கா வின்  

சபருமம அதன் அதிபர் நூலகங்களின் 

வாயிலாக உலகத்துக்கு அறிவிக்கப்படும் 

தகவல் அமனவரும் மகிழ்ந்து தபாற்ை 

தவண்டியது என்பமத சுமவ குன்ைாமல் 

எழுதி இருக்கிறீர்கள்.தங்கள் எழுத்துக்கள் என் 

படிக்கும்  ஆர்வத்மதத் தூண்டுகின்ைன.நன்றி.   

- கவிஞர்  திருஞானம், தகாமவ  
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அறிவரசன் நொழியாக்கத் துவண அகராதி! 

  

உலகத்தமிழ் | 27.01.2021   

6 

திரு.அறிவரசன், தவலவெச் நசயலகத்தின் நொழிநபயர்ப்புத்துவையில் துவண 

இயக்குெராக அரும்பணியாற்றியவர்.  அவர் நதாகுத்து வவத்திருந்த அகராதிச் 

நசாற்கவள அவர் நிவைவாக நவளியிடுகிபைாம். 

99 Acquittance roll சம்பளப் பட்டியல் 

100 Adjournment ஒத்ைிதவப்பு 

101 Adjournment motion ஒத்ைிதவப்புத் ைீர்மரைம் 

102 Agenda நிகழ்ச்சிநிைல் 

103 Amendment ைிருத்ைம் 

104 Appropriation நிைிதயரதுக்கீடு 

105 Appropriation Bill நிைி ஒதுக்கச் சட்ட வதைவு 

106 Articles விைிகள் 

107 Abattoir இதைச்சி தவட்டும் களம் 

108 Aluminium gated pipe line அலுமிைியக் குழரய் 

109 (ARP) Amaravathi Reservoir Project அமைரவைி நீர்த்தைக்கத் ைிட்டம் 

110 Agricultural Credit Stabilisation Fund தவளரண்தமக்கடன் சமன் நிைி 

111 Aptitude Test விருப்பரர்வத் தைர்வு 

112 Affidavit Counter உறுைிதமரழிப் பத்ைிைம் 

113 Counter Affidavit எைிர் உறுைிதமரழிப் பத்ைிைம் 

114 Air Condition சீர்வளி 

115 Auxiliary-nurse midwife துதைச் தசவிலியர் மருத்துவச்சி 

116 Anna Marumalarchi Thittam அண்ைர மறுமலர்ச்சித் ைிட்டம் 

117 

AIDS Tamilnadu State AIDS control 

Society (TANSACS) 

ைமிழ்நரடு மரநில ஏப்பு-தைய்வு தநரய்க் 

கட்டுப்பரட்டுச் சங்கம் 

118 Commercial Sex Workers (CSW) பைத்ைதமதயத் தைரழிலரகக் தகரண்டுள்ளவர்கள் 

119 NACO ஏப்பு-தைய்வு கட்டுப்பரட்டு தைசிய அதமப்பு 

120 Men having Sex with Men (MSM) ஓரிைப்புைர்ச்சியுதடய ஆடவர் 
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