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வாராது வந்த விடுதலை நமக்கு வந்த ஆண்டு  
நாற்பத்து ஏழு! 
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கண்ணகி ககோயில் கோல்ககோள் விழோ ! 
மோண்புமிகு அமமச்சர் உமை - 22.09.2018 

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  அறநெறி தவறியதத அறியும் அரசன், 

அது தன் மானத்துக்கு ஊறு என 

உணர்கிறான்; உடனன தன் உயிர் துறந்து 

அறத்தத ெிதைெிறுத்துகிறான். 'உயிர் 

ெீப்பர் மானம் வரின்' என்ற பழந்தமிழரின் 

பண்பாடு இங்குப் னபாற்றப்படுகிறது. 

 ஒரு பிறவியில் நசய்த ென்தமகளும் 

தீதமகளும் அடுத்த பிறவியில் 

நசய்தவதன வந்து அதடந்னத தீரும் 

என்ற கருத்து 'ஊழ்விதன உருத்து வந்து 

ஊட்டும்' என்று சிைப்பதிகாரத்தால் 

வற்புறுத்தப்படுகிறது.  

  இதன்படி முற்பிறவியில் னகாவைன் 

நசய்த தீவிதனயால் இப்பிறவியில் 

நவட்டுப்பட னெர்ந்தது என அறிகினறாம். 

இது பாண்டியனின் தவறு அன்று; 

ஊழ்விதனயின் முடிவு என்பது சிைம்பு 

கூறும் கருத்தாகும்.  

  நதய்வமாகிய கண்ணகியும் பாண்டியன் 

தீதற்றவன் எனக் கூறக் னகட்கிறான் 

நசங்குட்டுவன். நெடுங்காைமாகனவ 

இந்தியச் சமயங்கள் பைவும் ஊழ்விதன 

என்பதத அழுத்தமாகப் பரப்பி வந்திருக் 

கின்றன.  

  ஆண்டுனதாறும் கண்ணகி விழாவிற்காக 

தமிழ்ொடு அரசு சார்பில் னதனி மாவட்ட 

ஆட்சித்ததைவர் ததைதமயிைான குழுவும் 

னகரள அரசு சார்பில்  இடுக்கி   மாவட்ட 

 ஆட்சித்ததைவர் ததைதமயிைான 

குழுவும் னபச்சுவார்த்ததகள் ெடத்திச் 

சித்திதர முழுெிைவு திருவிழாவிற்குப் 

பக்தர்கதள அனுமதிக்கின்றனர். மற்ற 

ொள்களில் இங்குச் நசல்ை அனுமதி 

அளிக்கப்படுவதில்தை. 

  தமிழகத்தில் கண்ணகி குறித்து 

ஏற்பட்டிருக்கும் சமூக மனனா பாவங்கள், 

அவற்தற மிக இனைசாகச் சீண்டினாலும் 

கூடக் கடுதமயான அதிர்வுகதள 

ஏற்படுத்தக் கூடியதவ.  

  கண்ணகியின் பிம்பம், இைட்சியத் 

தமிழ்ப் நபண் ஒருத்தியின் பிம்பமாகக் 

காைம் காைமாகத் தமிழ் உள்ளங்களில் 

இைக்கிய / அரசியல் வாதிகளால் 

நசால்ைப்பட்டு வந்திருப்பனத இதற்கான 

காரணம் என்பது நசால்ைித் நதரிய 

னவண்டியதில்தை. 

 வாய்ப்புக்கு ென்றி! 

  வணக்கம் !  

47 
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இமய மதையின் னை மணாைி நெடுஞ்சாதை வழினய இமாசைப் பிரனதசத்தில் உைகனம 
வியக்கும் வண்ணம் ஒரு சுரங்கப்பாதத கட்டப்பட்டு, அக்னடாபர் 3, 2020-இல் ெமது பாரதப் 

பிரதமரால் திறந்து தவக்கப்பட்டுள்ளது. னரானடங்க் என்ற சுரங்க வழியில் மதைதயக் குதடந்து, 

கிழக்குப் பகுதியான பீர் பஞ்சல் என்ற மதைத்நதாடரின் 

ெடுனவ சுமார் 9 கினைாமீட்டர் ெீளத்திற்கு ெிைத்திைிருந்து 

10 ஆயிரம் அடி உயரமான பகுதியில் உைகனம வியக்கும் 

வண்ணம் இச்சுரங்கப்பாதத கட்டப்பட்டுள்ளது.  

இந்தச் சுரங்கப்பாதத மணாைியில் இருந்து 

ைடாக்கின் னை பகுதிக்குச் நசல்லும் கரடுமுரடான 

தூரத்தத மிக எளிதமயாக ஒரு மணினெரத்திற்குள் 

கடக்கும்படி கட்டப்பட்டுள்ளது. ைடாக் மற்றும் ஜம்மு 

காஷ்மீர் மாெிைங்களுக்கு மாெிைத் தகுதியளித்து, இரு 

மாெிைங்கதளயும் இந்திய ொட்டு நபாருளாதார, கல்வி, னவதைவாய்ப்பு, வறுதம ஒழிப்புத் 

திட்டங்களுக்கும், இதணப்புப் பாததகளும், நதாடர்புத் திறன்களும் முன்னனறுவதில் அடங்கும் 

என்ற பிரதமரின் நகாள்தகக் குறிக்னகாளிதன இந்த குதகப்பாைம் விரிவுபடுத்த உதவும்.  

 இந்தச் சுரங்கப்பாதத ஜூன் 20ஆம் னததி 2000-இல் அன்தறய முதல்வர் அட்டல் பிகாரி 

வாஜ்பாய் அவர்களால் நதாடங்கப்பட்டது. ஜூன் 2012ஆம் ஆண்டு வதர குதடயப்பட்ட இந்த 

சுரங்கப்பாதத அக்னடாபர் 13, 2017 அன்று அன்தறய பாதுகாப்புத்துதற அதமச்சர் ெிர்மைா 

சீதாராமன் அவர்களால் சுரங்கத்தின் மறுமுதன திறக்கப்பட்டு நவளிச்சம் நபற்றது. 2019 ெவம்பர் 

அன்று அந்தப் பாதத வழினய னபருந்து ஓட்டப்பட்டு, அதன் உறுதியும் பாதுகாப்பும் 

ெிதைெிறுத்தப்பட்டது பாரதத்தின் மணி முடியில் ஒரு மாணிக்கமாகும். இந்தச் சுரங்கப்பாதத 

கடும் பனிப்நபாழிவுகளுக்கும், உறுதி வாய்ந்த இமயக்கற்களின் இரும்புத்தன்தமதய உதடத்து 

உருவாக்கப்பட்ட ஒரு னபாக்குவரத்துப் நபான் மாளிதக. இந்தியப் நபாருளியல் வல்லுெர்களின் 

இமாசை முயற்சியில் நபரும் நவற்றியாகும். பனிப்பாதற விழுந்து பாதததய மதறப்பததத் 

தடுக்கப்படுவதற்கும், பனிக்கற்கள் னபாக்குவரத்து சாதைதய அழித்துவிடாமல் பாதுகாப்பிற்காக 

குளிர்ப்பிரனதச ொடுகளின் அனுபவமும், னததவயான அறிவுதரகளும் பயன்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. பஞ்சாப் மாெிை ெியூட்ரினனா ஆய்வுமானிகளும், டாடா ெிறுவன அறிவியல் 

விஞ்ஞானிகளின் வினவகமும் இப்பாததக்கு உறுதுதணயாக அதமந்துள்ளன. அண்தட 

ொடுகளின் னபார் அச்சுறுத்தல்கதள எதிர் நகாள்ளவும் இராணுவப் பாதுகாப்பு ெடவடிக்தககள் 

ெல்ை முதறயில் ெடக்கவும் இது ஒரு தமல்கல்ைாக அதமயும் என்பதில் ஐயமில்தை. 

ஆசிரியம் ! 

பனி மமல நடுபவ ஒரு குமகப்பாலம்! 
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ஆங்கில வோணி !   

தவத்திரு விபுலானந்த அடிகள் 

  இப்நபருங்கவி இயற்றிய ‘உைீசன்’ 

என்னும் நசய்யுள் வீரச்சுதவ நசறிந்தது. 

ன ாமர் எனப் நபயரிய யவனபுரத்து 

மகாகவி யியற்றிய உைீச காவியத்துத் 

ததைவனாகிய உைீசன் கினரக்க 

தசனியங்களின் தளபதியாகச் நசன்று 

துனராய ொட்டினை னபார்புரிந்தான். 

இப்னபாரினது வரைாற்று முதறயிதன ஒரு 

சிறிது கூறுவாம். துனராயம், ஈசியம், 

னபர்காமம் எனப் நபயநரய்திய ெகரம் ஆசிய 

துருக்கி ொட்டின் வடனமற்றிதசயிலுள்ளது. 

இந்ெகரகத்தரசன் நபயர் பிரியமன்னன், 

(P r i a m u s ) ,  இவன் தனது பட்டத் 

தரசியாகிய எக்கூதப (Hekuba) னயாடு 

அரசு புரிகின்ற காைத்தினை, துனராயம் 

நசல்வம் மிகுந்த அழகிய ெகராயிருந்தது. 

அரசனுக்குப் புதல்வர் ஐம்பதின்மர்.  

  இவருள் ஏகதன் (Hector) என்பான் 

சுத்தவீரனாகவும் பரிசன் (Paris) என்பான் 

காம துரந்தரனாகவும் இருந்தனர்.  ஒருொட் 

பரிசன் ஐதாமதையின் சிங்காரத்திதனச் 

சுற்றிப் பார்த்துக்நகாண்டு வரும்நபாழுது 

மூவர் னதவமகளிதரச் சந்தித்தான்.  

அவருள் ஒருத்தி னதவராஜனாகிய 

னயாபிதா (Jupiter) வின் மதனவி  யூனன 

(June); ஏதர (Hare)  என்றும் நபயர்.  

   மற்றவள் நசழுங்கதை ொயகியாகிய 

மீனனர்தவ (Miverva); பாைசி (Pallas) 

என்றும் நபயர். மற்றவள் னவட்தகத் 

நதய்வமாகிய ஆவிரதத (Aphrod i te ) 

விெதச(Venus) என்றும் நபயர். மூவருள் 

ஒவ்நவாருத்தியும்தானன மற்றயிருவரினும் 

பார்க்க அழகிற் சிறந்தவள் எனக் கூறி 

வாதிட்டுக்நகாண்டு வருநமல்தையினை, 

பரிசதனச் சந்தித்துத் தமது வழக்தகத் 

தீர்க்கும்படி அவதனக் னகட்டனர்.  

  அழகின் மிக்க ஒரு நபண்தண கூட்டி 

தவப்பதாக ஆவிரதத கூறிய இரகசிய 

வார்த்ததயில் ஈடுபட்ட பரிசன் அவனள 

அழகிற் சிறந்தவநளனத் தீர்ப்பிட்டான். 

இததனக் னகட்ட யூனன பரிசதன னொக்கிப் 

பழிக்கஞ்சாது இவ்வாறு கூறிதன; என் 

சமர்த்ததயுங் காட்டுகினறன்’ எனச் 

நசால்ைிப் னபாய்விட்டாள். 

  பின்னர் ஆவிரதத தனது வாக்கின்படி 

ைக்கதனமானிய னதச ராஜனாகிய 

னமனிைாவனுதடய (Mene laus) மதன 

யாட்டியும் அழகிற் சிறந்தவளுமாகிய 

ஏனைனாதவ (H e l e n a )க் கவர்ந்து 

நகாள்ளூம்படி பரிசனுக்கு உதவி புரிந்தாள். 

 

வளரும்... 
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சுளிக்கை ்மைோல்தலல் 

Hurt not others 

 ال تنس فضل المجد

勿口出惡言  

മറ്റുള്ളവരെ വ്വണരെടുത്തെുത് 

चित्त को दखुानेवाले शब्द न बोलें | 
వినవేారికి కోపము,ద్వేషము కలుగునట్లు  మాట్లు డకు  

ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಕ ೇಪ ದ ೇಷ ಬರುವಂತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्त्तिड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭ ಡಿ 

 

 

னபாந்த ெிதைகள் பைவும் பராசக்தி 

பூணு ெிதையானம -- உப 

சாந்த ெிதைனய னவதாந்த ெிதைநயன்று 

சான்றவர் கண்டனனர. 

ஏழு கடலுக்கு அப்போல்! 

46 
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அவ்வப்கபோது ! 

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 
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  ததவான் ொட்தட வாழ்விடமாகக் நகாண்ட கவிஞர் யூசி அவர்கள், முன்னாள் 

குடியரசுத்ததைவர் டாக்டர் அப்துல் கைாமின் நெருங்கிய ெண்பராவார்.   

   இவர், ததவான் தமிழ்ச் சங்கத்தத னதாற்றுவித்த நபருந்ததகயாவார். 

  தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித்துதற 

ஆண்டுனதாறும் வழங்கும் திருவள்ளுவர் விருதத 2014 

ஆண்டு நபற்ற முதல் நவளிொட்டு அறிஞர் என்ற 

நபருதமக்குரியவரும் இவர்தான். 

 தமிழக அரசின் நமாழிநபயர்ப்புத்துதற இயக்குெர் 

முதனவர் ெ.அருளின் முயற்சியால், ததவான் தமிழ்ச் 

சங்கத்தின் நதாடர்பால்,  திருக்குறள், நதரிவு 

நசய்யப்பட்ட பாரதியார், பாரதிதாசன் பாடல்கதள 

மாண்டரின் நமாழியில் நமாழிநபயர்த்த சிறப்புக்குரியவர் 

கவிஞர் யூசி ஆவார். 

 இந்த நமாழிநபயர்ப்புக்காக இவருக்கு அளிக்கப்பட்ட நதாதகதய  

  மதுதர உைகத்தமிழ்ச் சங்கம், 

  நசன்தன உைகத் தமிழாராய்ச்சி ெிறுவனம், 

  தஞ்தச தமிழ்ப்பல்கதைக் கழகம் 

ஆகியவற்றில் திருவள்ளுவர் நபயரில் ொன்கு அறக்கட்டதளகள் ெிறுவ புகழ்க் 

நகாதடயாக அளித்த நகாதட வள்ளல் கவிஞர் யூசி. 

 

 

கவிஞர் யூசி! 



 
ஆசிரியர் பகுதி 
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கபய்கமை விைட்டும் திருவிழோ! 

முமனவர் பசாமமல பசாமசுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 

  வீட்டிற்கு உள்னள வாழும் உயிர்கதள விட 
வீட்டு வாசல்களில் (நசயற்தக) எலும்புக் 

கூடுகள் அதிகம் காணப்படுகின்றன.  முழுப் 

பூசணிக்காதய திருஷ்டிக்காக வீட்டிற்கு முன் 

தவப்பது னபால் நபரிய பரங்கிப் பழங்களும், 

விதைக்கு வாங்கி தவக்கப்பட்ட நசயற்தக 

சிைந்தி வதைகளும் வீட்டு வாசதை 

அைங்கரிக்கின்றன.  

 

 

 அநமரிக்கர்கள் னபய்கதளயும், ஆவிகதளயும் 

விரட்டத் தயாராகிவிட்டார்கள் என்பதற்கான 

அறிகுறிகள் அதவ! 

 

  இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு னமைாக 

அயர்ைாந்தில் நகாண்டாடப்படும் ஆவிகளின் 

விழாவான  ானைாவீன் (H a l l o w e e n ) 

திருவிழாதவ அயர்ைாந்திைிருந்து குடினயறிய 

மக்கள் 1800-களில் அநமரிக்காவிற்கு 

அறிமுகப்படுத்தினர். அறுவதடயாக இருக்கும் 

பயிர்கதள ொசம் நசய்ய, இறந்தவர்களின் 

ஆவிகள் இந்த உைகிற்கு வரும் ொளாக 

 ானைாவீன் தினத்தத அவர்கள் 

கருதினார்கள். 

 

  வருடந்னதாறும் அக்னடாபர் 31-ஆம் ொள் 

நகாண்டாடப்படும் இத்திருவிழா நதாடக்க 

காைத்தில் ெவம்பர் முதல் ொள் கிறித்தவர்கள் 

நகாண்டாடும்   'All   Saints   Day'   விற்கு  

முந்ததய ொள் இரவு திருவிழாவாகத் நதாடங்கி, 

காைப்னபாக்கில் சமய சார்பற்ற ொடு தழுவிய 

திருவிழாவாக மாறி விட்டது.  கிறிஸ்துமசுக்கு 

அடுத்து அநமரிக்காவில் குழந்ததகளும், சிறுவர் 

சிறுமியரும் ஆவனைாடு எதிர்பார்க்கும் திருவிழா 

 ானைாவீன்.   

 

  "Trick or Treat" 

எனக் கூறி வீட்டுக் 

கததவத் தட்டிய 

வுடன், மிட்டாய் 

னபான்ற இனிப்புக் 

கதளக் நகாடுத் 

தால், “ஆவிகதளயும் 

னபய்கதளயும் னபால் விஷமம் நசய்யாமல் 

ொங்கள் னபாய் விடுனவாம்” என மாறு னவட 

ஆதடகளில் சிறுவர் சிறுமியர் தாம் வாழும் 

பகுதிகளில் வீட்டுக்கு வீடு வைம் வருவது 

இத்திருவிழாவின் முக்கிய ெிகழ்வாகும்.  

 

  முள்தள முள்ளால் தானன எடுக்க முடியும். 

னபய் னபால் னதாற்றத்தில் ொமும் காட்சி 

அளித்தால் னபய் ெம்தம ஒன்றும் நசய்யாது 

என்ற ெம்பிக்தகயில் சூனியக்காரி, மந்திரவாதி, 

னபய், காட்னடரி (v a m p i r e ) ,  கடற் 

நகாள்தளக்காரன் னபான்ற, அச்சுறுத்தும், 

நெஞ்தச உலுக்குகிற உருவங்கதளனய  

 ானைாவீன் இரவன்று அதிகம் காண முடியும்.  

 

  இதடயிதடனய, இளவரசி, பரங்கிப் பழம் 

னபான்ற உதடகளில் வந்து  ெம் முகத்தில் 

மகிழ்ச்சிதயக் நகாண்டு வருகின்ற  குழந்தத 

களுக்கு  மிட்டாய்கதள அள்ளிக் நகாடுப்பது 

மனித இயல்பு தானன! 
 

  நபாங்கல் திருவிழாவில் கரும்பிற்கு உள்ள 

முக்கியத்துவம்     னபான்று       ானைாவீன்  
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  அநமரிக்காவின் 75,000 ஏக்கர்களில் 

அறுவதட நசய்யப்படும் ஏழு இைட்சம் டன் 

பரங்கிப் பழங்களில் 80 சதவிகிதம் 

 ானைாவீன் காட்சிப் நபாருளாகிப் பிறகு 

குப்தபக்குச் நசல்கின்றது.  ெம்தமப் னபால் 

பரங்கிதய ஒரு காய்கறியாக சதமத்து 

ருசித்துப் பழகாதவர்கள் அநமரிக்கர்கள் 

ஆதகயால் எஞ்சியுள்ள இருபது சத விகிதனம 

னகக், பிரட், நராட்டி, சூப் னபான்ற பை உணவு 

வதககள் தயாரிக்கப் பயன் படுத்தப்படுகிறது. 

 ானைாவீன் காைத்தில் Starbucks காபி 

கதடக்குச் நசன்றால் பரங்கி சுதவ நகாண்ட 

காபி அருந்தி மகிழைாம்! 

   அயர்ைாந்து ொட்டுப்புறவியல் கததப்படி 

னஜக் என்ற நகால்ைன் னபய் பிசாசுகதள 

ஏமாற்றி வாழ்ந்தார். அவர் இறந்தவுடன் 

னபய்கள் அவருக்கு நசார்க்கம் ெரகம் 

இரண்டிலும் அனுமதி அளிக்காமல், ஒர் 

எரிகின்ற சிறு நகாள்ளிக்கட்தடதயக் 

நகாடுத்து அவதரத் திருப்பி அனுப்பின.  

அந்தக் நகாள்ளிக்கட்தடதய நசதுக்கிய ஒரு 

சிவப்பு முள்ளங்கிக்குள் (turnip) தவத்து, 

நவளிச்சத்திற்குப் பயன்படுத்தினாராம் னஜக்.  

  னபய்களால் விரட்டப்பட்ட அவரின் 

ெிதனவாக சிவப்பு முள்ளங்கியில் விளக்னகற்றி 

வந்த அயர்ைாந்தினர், அநமரிக்காவிற்கு குடி 

னயறியபின் அங்கு நசதுக்குவதற்கு எளிதான 

நபரிய பறங்கிகள் ெிதறயக் கிதடத்ததால் 

அவற்றில் விளக்னகற்றத் நதாடங்கினர்.   ெம்ம 

ஊரில் கார்த்திதக விளக்குகள் னபால்  

அநமரிக்காவில் அக்னடாபர் மாதத்தில் ஏற்றப்படும் 

விளக்கிற்கு  Jack-o'-lantern எனப் நபயர் வந்தது. 

பரங்கிப்பழத்தத நசதுக்குவது அநமரிக்காவில் 

ஒரு கதையாகனவ வளர்ந்துவிட்டது! 

 

 

 அநமரிக்காவில் ஆண்டுனதாறும் 

விற்பதனயாகும் மிட்டாய்களில் 25 சத விகிதம் 

 ானைாவீன் திருவிழாவிற்காக வாங்கப்படுகிறது.   

அந்த 27 னகாடி கினைா கிராம் மிட்டாய்கள்  

அநமரிக்க பல் மருத்துவர்களின்  நதாடர் னவதை 

வாய்ப்பிற்கு உறுதுதணயாக உள்ளன! 

மிட்டாய்கள், பரங்கிப் பழங்கள், மாறு னவட 

ஆதடகள் என  ானைாவீன் திருவிழாவில் 

நசைவிடப்படும் நதாதக  65,000 னகாடி ரூபாய் 

(9 பில்ைியன் டாைர்)! 

  அநமரிக்கர்களில் மூன்றில் ஒருவர் னபய்கள் 

இருப்பதாக ெம்புகின்றனர். 23 சத விகிதத்தினர் 

னபதய னெரில் பார்த்ததாக உறுதி அளிக்கின்றனர். 

 ானைாவீன் காைத்தில் எல்னைாருக்கும் ெிதறய 

மிட்டாய்கள் கிதடப்பதாலும், னகாதடக்காைம் 

முடிந்து சற்று அதமதியாக இருக்கும் அக்னடாபர் 

மாதத்தில் ஒரு திருவிழாதவக் நகாண்டாடும் 

வாய்ப்புக் கிதடப்பதாலும் உண்தமயாகனவ 

னபய்கள் உண்டா, இல்தையா என்பததப் பற்றி 

யாரும் கடுதமயாக விவாதிப்பதில்தை! 
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அடிகளாரின் கடிதப் பகுதிகள் 
  

31.03.1948 

   ...ெம் கழக அன்பர்கள் வாயிைாக உய்த்த 

கடிதமும், ெிழலுருவும், அளதவக் கருவிகளும் 

நபற்னறன்; கருவிகளுக்குரிய ரூ.3 4 0 -ம் 

அவர்களிடனம நகாடுத்து விட்னடன். விடுத்த 

கடித அச்சுப்படிகளில் ஒன்தற மட்டும் 

எடுத்துத் திருத்தியிருக் கின்னறன்; பிதழகள் 

மிகுதி; எனது திருத்துப் படிதயப் பார்த்து 

மற்தற ொன்கு படிகதளயும் திருத்திய 

பிறகுதான் அதவகதளச் நசய்தித் தாள்கட்கு 

விடுத்தல் னவண்டும். ஆதைால், அன்பர். 

திரு.இளவழதகப் படிகளுடன் இங்கு வரச் 

நசய்யுங்கள். ’இந்தி நபாது நமாழியா?' 

இப்னபாது அச்சிட்டிருக்கும் வதகனய னபாதும், 

விதைதயக் குதறக்க னவண்டாம். என்னுதடய 

ஏதன நூல்கதளயும் குறிப்பிட்டு விளம்பரப் 

படுத்தினால் விதையாய் விடும். என் நூல்கதள 

விதை நசய்வதற்குக் கழிவு தருகின்னறன். 

பத்துக்கு னமல் எவர்க்கும் கழிவு நகாடாதீர்கள். 

பை நசய்திகளும் அன்பர்கள் பாற் நசால்ைி 

விடுத்திருக்கின்னறன். ெைம்.  

ஒம்  

26.10.1948 

My dear Adalarasu,  

  Your kind p. c. of the 25th gave me 

great comfort of mind. I had my suspicions 

about your health and it came off true. 

Now that you have recovered, gives 

me great relief. I am thinking of some very  
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effective medicines that would give you 

radical cure.  If that too fail, I intend to treat 

you with my Nature-Cure methods which 

cannot fail. As we are working with reso-

lute will for the culture of our pure mother 

tongue Tamil, we are bound by that will to 

love each other intensely. May our Lord 

keep this tie everlastingly! Don't think you 

are poor; you are the richest man at Sai-

dapet. What is this earthly money which is 

perishable, before the imperishable spiritual 

wealth? You have already sent me 100 

copies of “Is Hindi a Common Tongue?'' and 

also Rs. 50 the value of another 100 cop-

ies. I didn't like to write you about the bal-

ance due to me, for it might be a worry to 

you, although I am hard up for expenses as 

you know.  

You will be glad to learn that my 

'Introduction to India's Language Problem' 

has appeared in three issues of ‘The Sun-

day Observer.'  When will the book by Mr. 

A. P. come out from the press.  

I am very anxious to see you. My 

best wishes to your family and the Mem-

bers of your society.  

Yours affectionately,  

Maraimalai Adikal.  

 

வளரும்... 

 

தமிழ்நோட்டு மில்டன் ! 

அைிஞர் ந.ைா.முருகபவள் 17 
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கதன் துளி! 

 

அயல்நாட்டு தமிழறிஞர்களின்  தமிழ் இலக்கண வெளியீடுகள்  

 

1)பிலிப்பஸ் பால்தத(Philepus Balde) டச்சு தமிழ் இலக்கணம்-1672  

2)சீகன்பால்கு- இலத்தீன் வமாழியில் எழுதிய தமிழ் இலக்கண நூலின் வபயர் கிராமாட்டிகா தமுலிக்கா

(Gramatica Tamulica)-1716 

3)வீரமாமுனிெர்(கான்ஸ்டன்டிஸ் வபஸ்கி)-1728 

.A Grammar of the common dialect of the tamil language 

வெந்தமிழ் இலக்கணம்  

வதான்னூல் இலக்கணம்  

வகாடுந்தமிழ் இலக்கணம்  

4)த ாகன் பிலிப் வபப்ரீசியசும்,கிரிஸ்டியன் பிவரய்தாப்ட் இருெருமாக எழுதியது மலபார் இலக்கணம்-

1779  

5)சி.டி.இ தரனியஸ் எழுதிய தமிழ் இலக்கணம்(Grammar of the Tamil Language)-1834 

6)ஜி.யு.தபாப் -தமிழ் வமாழிக் ககதயடு(Handbook of Tamil Language)-1855 

7)வரெரண்ட்  ான் லாெரஸ் தமிழ் இலக்கணம்(A Tamil Grammar)-1878  

8)ஆர்டன் தமிழ் இலக்கணம்(A Progressive Grammar of Common Tamil)-1910 

9)ஆன்டரத ா-தற்கால எழுத்து வமாழி,வெம்வமாழி இலக்கணம்(A Standard Grammar of Modern and Clas-

sical Tamil)-1969 

10)வெரால்டு ஷிப்வமன் -தபச்சுத்தமிழ் இலக்கணம்(A Grammar of Spoken Tamil),தமிழ் தநாக்கீட்டு 

இலக்கணம்-1979 

11)ஆர்.இ ஆஷர் தமிழ் இலக்கணம்-1982  

12)தாமஸ் வலஹ்மன் -தற்காலத் தமிழ் இலக்கணம்(A Grammar of Modern Tamil)- 1989  . 

பதன்துைி  
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  என்னிடம் கல்வி கற்ற மாணவர்கள் 

பாரிசில் 1986 இைிருந்து தமிழ்ப் பள்ளிகள் 

ெடத்துகின்றனர். ஆசிரியர்களாக, நமாழி 

நபயர்ப்பாளர்களாக பணிபுரிகின்றனர்.       

ASCES ெடத்தும் ஆசிரியர்களும், ெதட முதற 

பிரஞ்சு, அகராதி நூைாசிரியர்களான 

னத.பிரகைாதன், பி.வசந்தி ஆகினயார் எனது 

மாணவர்கனள.  

  எமது பள்ளி 2000 ஆண்டு நதாடக்கம் 

மனனான்மணியம் சுந்தரனார் பல்கதைக் 

கழகம், அண்ணாமதைப் பல்கதைக்கழகம் 

ஆகியவற்றின் ஐனராப்பிய தமயமாக இயங்கி 

வருகிறது. அவற்றின் பட்டப்படிப்புகதளயும் 

ெடத்துவதனால் தமிழ்ப்பள்ளிக் கூடம் 

என்பததன பாரிஸ் பன்னாட்டு உயர்கல்வி 

ெிறுவனம் Institut International Etudes Suprieures-

Paris(IIES) எனச்சட்டப்படி மீள்பதிவு 

நசய்னதாம்.  

  இததனத் துதண னவந்தர் க.ப.அறவா 

ணன் திறந்து தவத்தார். ெிர்வாக இயக்கு 

ெராக ஞானா பியாட்ரிஸ் ெியமிக்கப்பட்டார்.  

இந்ெிறுவனம் 148 தமிழ்ப் பட்டதாரிகதள 

ஐனராப்பாவில் உருவாக்கியிருக்கின்றது.  

தமிழ்ப் பல்கதைக்கழகத்தின் தரெிதை 

நெறிகதள தமிழ்ப்பிள்தளகளுக்காக ெடத்தி 

வருகின்னறாம்.  

  தமிழ்ப்பல்கதைக்கழக தமயத்தத 

னமனாள் துதணனவந்தர் திறந்து தவத்தார். 

  உைகத் தமிழ்சங்கம்-மதுதர 2015இல் 

ெடத்திய பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கு 

களுக்கு முதனவர் ச.சச்சிதானந்தம் 

அதழக்கப்பட்டிருந்தார். 2015 நதாடக்கம் 

2016, 2018, 2019களில் ொன்கு 

ஐனராப்பியத் தமிழ் ஆய்வியல் மாொடு 

கதள இந்திய - இைங்தக, ஐனராப்பியப் 

பல்கதைக்கழகங்கள் என 09 பல்கதைக் 

கழகங்களுடன் இதணந்து ஏற்பாடு 

நசய்திருந்னதாம். முதல் மாொட்டிதன 

தமிழ்ப் பல்கதைக் கழகத்துடன் இதணந்து 

ெடத்தியிருந்னதாம். துதணனவந்தர் 

நதாடக்கவுதர ஆற்றியிருந்தார்.  

  இரண்டாம் மாொடு ெல்ைபடி 

ெடப்பதற்கு திரு.தங்க.காமராஜ் கைந்து 

னொக்கவுதர ஆற்றியிருந்தார். மூன்றாவது 

மாொட்டிதன மாண்பதம தமிழ்நமாழி, 

பண்பாட்டு அதமச்சர் நதாடக்கி தவத்து 

சிறப்புதர ஆற்றியிருந்தார். மாண்புமிகு 

முதைதமச்சர் அவர்களின் ஆசியுடனும் 

வாழ்த்துதரயுடனும் தமிழ் வளர்ச்சித்துதற 

துதணஇயக்குெர். மதிப்புக்குரிய திரு.ம.சி. 

தியாகராஜன் மற்றும் சட்டமன்ற 

உறுப்பினர் ஆர்.ெட்ராஜ் முதைானனார் 

கைந்துநகாண்டு ொன்காவது மாொட்டிற்கு 

உயர்வு நசய்திருந்தனர். 

வளரும்... 

பிைோன்சு நோட்டில் தமிழ் மமோழியின் வைர்ச்சி! 

பபைாசிரியர் சச்சிதானந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 28.10.2020   
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 திருவருட்போ முதமலந்து திருமுமைகள் ! 

உமைபவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

பற்றற்றான் பற்றிதனனய பற்றியிடல் 

னவண்டும் அது 

பற்றற்றால் அன்றிப் பைியாதால் - பற்றற்றல் 

னவததனயால் ஈண்டு விரியும் சகப்பழக்க 

வாததன னபாய் ெீங்கிைன்றி வாராதால் - 

வாததனயும் 

ஈனம் அந்னதா இவ்வுைகம் என்றருதள 
ொடுகின்ற 

ஞானம் வந் தாைன்றி னைியாதால் - 

ஞானமது 

னபாகம்முற்றும் நபாய்எனனவ னபாதும் 

அனித் யவி 

னவகமுற்றால் அன்றி விளங்காதால் - ஆக 

அஃது 

உண்ணவந்தால் னபாலும் இவண் 

உற்றுவிசாரித் டுனமார் 

எண்ணம்வந் தாைன்றி இதசயாதால் - 

எண்ணமது 

பங்கமதடந் தாரதவதயப் பாராது சாதுக்கள் 

 

 சங்கமதடந் தாைன்றிச்  சாராதால் என 

வரும் பகுதியில் ெிதையாதம துறவு, 

நமய்யுணர்தல், அவாவறுத்தல் ஆகிய 

துறவியல் அதிகாரக் கருத்துக்கதள ெிரல்பட 

விளக்கிய விறல் கருதற்பாைது. 

 

  சிற்றினம் னசராதம நபரியாதரத் துதணக் 

னகாடல் என்ற அதிகாரங்கதள வகுத்த 

வள்ளுவனால் நபரியவர்கதள ொம் னதடிச் 

நசன்றதடய னவண்டும் என்ற குறிப் 

பிதனயும் சிற்றினத்திதன ொம் னதடி 

நசல்ைாதிருந்தாலும் அவர்களாக ெம்தம  

ொடிவந்து விடாமலும் விழிப்புடன் இருக்க 

னவண்டும் என்ற குறிப்பிதன அதிகாரத் 

ததைப்புக்களினானைனய புைப்பட தவக் 

கின்றார்.  இந்த அதிகாரத் ததைப்புக்கதள 

எண்ணி உதரத்தது னபாைனவ. 

  உத்தமர் தம் உறவு னவண்டும், மற்றும் 

உறவு கைவாதம னவண்டும் எனவும் 

நதய்வமணிமாதையில் னவண்டியுள்ளார்.  

உனது  திருவடி ெிதனக்க னவண்டும் 

என்று னவண்டாது  திருவடி ெிதனக்கின்ற 

உத்தமர்தம் உறவு னவண்டும் என்பது 

`ெல்ைார் இணக்கத்தின்’ ெனிநபருந் 

னததவயிதனயும் காட்டுகின்றது சிவனெக 

நவண்பாவில், 

 ெிதனப்பித்தா ெித்தா ெிமைா என ெீ 

 ெிதனப்பித்தால் ஏதழ ெிதனப்னபன் -  

  ெிதனப்பின் 

 மறப்பித்தால் யானும் மறப்னபன்  

  எதனயும் 

 பிறப்பித்தாய் என்னால்என் னபசு 

 

என்பது அவன் தாள்வணங்கவும் அவன் 

அருளனவண்டும் என்பததனக் சுட்டிக் 

காட்டுகின்றது. 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 28.10.2020   
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் ததாண்டினைப் தபருனமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வனகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் ததானக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுனை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 பபைா.தி.தவ.இைாபசந்திைன்  

2 2016 திரு.ப.முத்துக்குமாைசாமி  

3 2017 முனைவர் ப.சுப்பிைமணியன்  

4 2018 திரு.வ.ீபகாவிந்தசாமி  

 

தமிழ்ச் மசம்மல் விருது 

தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 28.10.2020   

திருச்சிைாப்பள்ைி மாவட்டம் 

XVIII 
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Tour the grandeur, shall we! Once  
 
Oorvasi in Indra's,ignored Naarad's  
 
yaazh, ample Artiste's chore,  
 
dissonant Vaaram; irked ears!  
 
Eyes set on Indra's son,         20 
 
 
Sans rhythm, check,shame  
 
her steps erred!Yelled yaazh!  
 
Annoyed Agastya cursed it  
 
twitch,Oorvasi slip,Maadavi 
 
dancer, o' cobra hood pubes!      25 
 
 
 
 

To Continue... 

Pukar Canto - 6 
 

Coastal Carousal:  
 

Sea-bathing Fest 
   
 
On Nordic Silver Hill,in civitas  
 
Vidhyadhars', honey foral arbor  
 
Vinchay, his flame by, in rites  
 
of passage for Kama, tells: Far  
 
South's Pukaar,Indra Gala;a flag      5 
 
 
They mast;once Musukund   
 
Indra had to hold Amaravati; 
 
left for..Avunars' lot attacked  
 
his bourne; couldn't dare the feral  
 
King;fled;farting Gloom;        10  
 
 
Doom mood;a genii split the scud;  
 
saved Chola;  as djinni, guarded  
 
Day-mart; shall we to the square! 
 
To thank Chola Indra sent five Halls;   15 
   

உலகதத்மிழ் | 28.10.2020   

 

சிலப்பதிகோைம் - ஆங்கிலம் ! 

பபைாசிரியர் சி.அ.சங்கைநாைாயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயரப்்போளர ்விருதோளர,்  தமிழக அரசு 16 
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குழந்மத இலக்கியம் ! 

முமனவர் பதவி நாச்சியப்பன் 

கதைஞன் னஜக்கப் நபர்கின்சு 

கண்டு பிடித்த நபான்கருவி" 

 

என்று  குளிர்பதனக் கருவி(Fr idge) 

குறித்துப் பாடுகிறார் சிறந்த நசாற் 

நபாழிவாளரான  இரானமஸ்வரம் காசி பாத 

யாத்திதர பைமுதற நசன்று வந்த ஐயா 

அரு. னசாமசுந்தரம் அவர்கள். அவர்           

"சிறுவர்க்கு  விஞ்ஞானம்" என்ற நூைில் 

இது னபான்ற அறிவியல் பாடல்கள்  

பைவற்தறப் பாடியுள்ளார். 

"ஆழ்ந்துபடி அகன்றுபடி 

அறிவியதை ென்குபடி 

கண்டுபிடி கண்டுபிடி 

கண்னண புதியன கண்டுபிடி." 

புதியன கண்டுபிடிக்கும் ஆர்வத்தத 

ஊட்டுகிறார் "சின்னச் சின்ன விழுதுகனள" 

என்ற நூைின் ஆசிரியர் கவிஞர் அரிமதி 

நதன்னகன் அவர்கள். 

 

 

வளரும்... 

  நசன்ற வாரம் "இததனத் திருப்பிடு 

ததை கீழாய்" என்று பாடல் ெிதற 

வதடந்தது. நூதைத் ததைகீழாய்த் 

திருப்பினால், (6562) என்று விதடதய 

அச்சிடப்பட்டிருக்கும். குழந்ததக் கவிஞர் 

அழ.வள்ளியப்பா அவர்களின் மைரும் 

உள்ளத்தில் இடம்நபற்ற கவிதத இது. 

"ெல்ைதத என்றும் கூட்டனவண்டும். 

அல்ைதத என்றும் கழிக்க னவண்டும். 

திறதமவளர நபருக்க னவண்டும். 

னதர்ந்தநகாள்தக வகுக்க னவண்டும்." 

   என்று பாடுகிறார் கவிஞர் கருமதைப் 

பழம்ெீ. கணக்குக் குறியீடுகள் வாழ்வில் 

பயன்படும் விதம் குறித்து இப்பாடல் 

விளக்குகிறது. 

  அறிவியைின் அருதம நபருதமகதளக் 

குழந்ததகளுக்குப் பாடல் வடிவில் நசால்ைி, 

மனதில் பதியச் நசய்கின்றனர் கவிஞர்கள். 

அன்றாட வாழ்வில் பயன்படும்  அறிவியல் 

கண்டுபிடிப்புக்கள் பற்றிக் காணைாம். 

சான்றுக்கு, 

"பழங்கள் காய்கள் கிழங்நகல்ைாம் 

பதனம் நசய்யும் குளிர்க்கருவி 

விதையில் உயர்ந்த மருந்நதல்ைாம் 

விரும்பிக் காக்கும் மின்கருவி. 

 

உலகதத்மிழ் | 28.10.2020   
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Chastity 

 

   Why do they shower flowers on 

the bridal couple? 

  Just like the sweet fragrance of the 

flower, your lives should send forth a 

gentle fragrance to fill the air all 

around.' 

  What do the three knots of the 'thali' 

denote? 

  The first is self-protection, the sec-

ond is the shelter of her parents and 

the third is God's protection. 

  The husband ties all the three to as-

sure her of all the protection possible. 

  Hindu religion provides many a way 

to keep a woman chaste all through 

her life. 

  The story of Anusuya is an example 

as to how a chaste woman can even 

convert Gods into children. 

 

  The story of Nalayini shows that a 

chaste woman can make the sun          

refrain from rising 

  The story of Savithri demonstrates 

how a chaste woman can conquer 

even death. 

  It can be argued that these are all 

imaginary stories. But they are true 

stories to the man who wants his wife 

to be like them. 

  An old proverb says, 'Be he a stone 

or a blade of grass he is your         

husband. 

  "Can a stone or a grass become a 

husband?" is the carping tone of 

mockery It is not the inanimate stone 

or blade of grass. 

 

To Continue... 

உலகதத்மிழ் | 28.10.2020   

 
Everlasting Tradition! 

கமலத்திலகம் திருமதி சமீத சிதம்பைம் 14 
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  தசவத் திருமுதறகதள ஓதிப் பயின்று 
இதறவன் அருளில் ஒன்றிப்னபாய் சிவனடி 

யார்களாகிப் பதிகங்கதளப் பாடிய 

மன்னர்களுள் கண்டராதித்தர் ெம் 

கருத்தில் நகாள்ள னவண்டிய ஒருவர்.  

  தசவத்திருமுதறகள் முதற நசய்து 

நதாகுத்த பண்தடச் சான்னறார் இதசப் 
பண்ணின் அடிப்பதடயில்தான் நபரும் 

பாலும் நதாகுக்கப்பட்டன என்பததத் திரு 

முதறகண்ட வரைாற்றால் அறியைாம். 

கண்டராதித்தர் பாடிய இத்திருவிதசப்பா 

ஒன்பதாம் திருமுதறயில் நதாகுக்கப் 

நபற்று, பஞ்சமம் என்ற பண்ணதடவும் 

குறிக்கப்பட்டுள்ளது.  

  தூங்கிதச னெர் பஞ்சமம் என்றும், தூய 

இதசப் பஞ்சமத்துக்கு அற்ற இதச 

ஒன்றாக்கி என்பதால் பஞ்சமப்பண்ணுக்கு 

கட்டதள ஒன்று எனவும் கூறுவர். 

திருஞான சம்பந்தர் முதைிய திருமுதற 

ஆசிரியர்கள் பாடி அருளிய திருப்பாட் 

டுக்கதள ொள்னதாறும் ஓதிப் பழகியதால் 

தாமும் சிவன்பால் சீரிய பாக்கதளப் பாடும் 

அவாவினால் தில்தையம்பை ஆடவல்ைான் 

னமல் பக்தி நகாண்டு இத்திருப்பதிகம் 

பாடியுள்ளார் கண்டராதித்தர். இவதரச் 
சிவஞான கண்டராதித்தர் என 

கல்நவட்டுகள் குறிக்கின்றன.  

  இதடக்காைச் னசாழ னவந்தர்களுள் 

விஜயாையன் வழி வந்தவர்களில் முதல் 

பராந்தகன் மகனாகத் னதான்றியவர் 

கண்டராதித்தர் என வரைாறு கூறுகிறது.  

இக்காைச் னசாழ ொடு சிறிது மாறுபட்ட 

வதரயதறக்குள் இருந்தது நதரிகிறது.  

  சிதம்பரத்திற்கு வடக்கில் ஓடும் 

வடநவள்ளாற்றுக்கும், புதுக்னகாட்தடக்குத் 

நதற்கில் ஓடும் நதன் நவள்ளாற்றுக்கும் 

இதடயில் இருந்ததாகவும் நதரிகிறது.   

கண்டராதித்தருக்கு வீர ொராயணி, 

நசம்பியன் மானதவி என இரு மதனவியர் 

இருந்தனர் என்றும், உத்தம னசாழ 

மதுராந்தகன் என ஒரு மகன் இருந்த 

தாகவும் அறியப்படுகிறது.  

  கண்டராதித்தர் நகாங்கு ொடு கடந்து 

நசன்று, ஆரிய ொட்டுச் சிவன் 

னகாயில்கதள வழிபட்டு, வடனமற்குப் 

பகுதியான கங்க ொடு வதர பயணம் 

நசய்து சிவ வழிபாட்டில் சிந்தததயச் 

நசலுத்தியவர் எனவும் கூறப்படுகிறது. 
அவர் பாடிய திருப்பதிகம் இது. 

 “மின்னார் உருவ னமல் விளங்க 
நவண்நகாடி மாளிதக சூழப்  
நபான்னார் குன்றநமான்று வந்து  
ெின்றது னபாலும் என்னாத்  
நதானா என்று வண்டுபாடும்  
நதன்றில்தை யம்பைத்துள்  
என்னா ரமுதத எங்கள் னகாதவ  
என்றுநகால் எய்துவனத” எனத்நதாடங்கும் 
திருவிதசப்பா பாடியுள்ளார்.  
    இவர் தந்தத முதற்பராந்தகன் 

நகாங்கு ொட்டிைிருந்து நபான் நகாண்டு 

வந்து தில்தையம்பைத்துக்குக் னகாயிைில் 

நபான் னவய்ந்தான் என ெம்பியாண்டார் 

கூறியிருப்பதற்கிணங்கப் நபான்னார் 

குன்றம் எனச் சிதம்பரத்ததக் 

கண்டராதித்தர் தன் பண்ணால் பாடி 

மகிழ்கிறார். 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 28.10.2020   

 

பதிகங்கமைப் படியுங்கள்! 

மசவ்விமச மாமணி திருமதி சமீத மமய்கண்டான் 

கண்டைாத்திைர் 

24 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 28.10.2020   

 

1. 21.10.2020-அன்றைய உலகத் 

தமிழ் இறைய இதழ் பார்த்து, 

படித்து மகிழ்ச்சியுற்றைன்.  

 

ஆசிரியம் பகுதியில், எழுச்சிச் சுடர் இராம் 

விலாசு பகவான் அவர்கறைப் பற்றி ஆசிரியர் 

முறைவர் ந. அருள் அவர்கள் எழுதியிருப்பது 

மிகச் சிைப்பு.  

 

"தலித்து மக்களின் தறலவராக மட்டுமின்றி 

தறலசிைந்த இந்தியக் குடிமகைாகப் பபயர் 

பபற்று மறைந்தவர் இராம் விலாசு பகவான் 

அவர்கள் "என்று நிறைவு பெய்திருப்பது அருறம.  

 

குழந்றத இலக்கியம் குறித்து முறைவர் றதவி 

நாச்சியப்பன் பதாடர்ந்து எழுதி வருவது 

பாராட்டத்தக்கது . 

 

சுற்றுலாச் சுடர் சுறரந்திரனின் பயை வாழ்க்றக 

சிைப்பாகறவ நிறைவு பபற்றிருக்கிைது.  

 

அவரின் "பயைங்கள் என்றைப் பபாறுத்த வறர 

நமது வாழ்வில் நம்றம நமக்கு அறடயாைம் 

காட்டும் கண்ைாடி என்று கூைலாம்"என்ை 

வரிகள் வாழ்வியறலச் பொல்லும் வரிகள் 

என்ைால் மிறகயல்ல.  

 

கவிஞர் தபரா வநல்கல. 

2. அபமரிக்காவில் ஏறுதழுவலும் 

குழந்றத இலக்கியமும் சிைப்பு 

திரு.இராமலிங்கம், ெழக்கறிஞர். 

 

3. பெர்மன் நாட்டில் திருவள்ளுவர் ந 

அருள் பெய்தி அருறம 

றொமசுந்தரத்தின் அபமரிக்க ஏறு 

தழுவதல் மிக அருறம பண்பாட்டு 

புரடசியாை ஜல்லிக்கட்டு ஆய்வுகள் 

உலக அைவில் நிகழ றவண்டும் 

ஐயா ொம் கண்ைப்பன் முயற்சி 

அறிவுலகம் வரறவற்க றவண்டியது 

cow என்ை பொல் பசுவா காறையா 

அறிய ஆவல் வாழ்த்துக்கள்  

தபராசிரியர் ொ முதெ ஆண்டெர் 

பச்கெயப்பன் கல்லூரி வென்க  

 

4. அமரர் ராம் விலாஸ் பாஸ்வான் 

பற்றிய தறலயங்கம் அருறம. 

பஜர்மனில் திருவள்ளுவர் சிறல 

திைப்பு மற்றும் கருத்தரங்கு பற்றி 

அறிந்து மகிழ்ந்றதாம். 

அபமரிக்க ஏறுதழுவுதல் வீரொகெம் மிக்கதாய் 

உள்ைது. பாரிசில் தமிழர் வித்யாலயம் பற்றி 

அறிந்றதாம். 

முக ெர் ததவி நாச்சியப்பன் 
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அங்கிங்மகனோதபடி இங்கிலோந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

   சபிக்கப்பட்ட முட்டாள்கனள, ொன் தான்  

    நசான்னனனன!”  

  “ஏன் ஐயா ஏசுகிறீர்கள்?” ஆங்கினைய 

எழுத்தாளர் எச். ஜி. நவல்சு திடீநரன 

இப்படிச் நசான்னதும் சற்று குழப்பம் 

அதடந்னதாம். 

  “உங்கதள ஏசவில்தை! எனது கல்ைதற 

வரிகளாக ொன் நசான்ன வரிகள் இதவ. 

விமானத்தத, அணு சக்திதய 

பற்றிநயல்ைாம் ொன் முன்னப கததயாக 

எழுதியது பைித்ததா இல்தையா? அதனால் 

தான் அப்படிச் நசான்னனன்!” 

  “அந்த வதகயில் ெீங்கள் விஞ்ஞானி 

ஐன்ஸ்தடதன னபான்றவர்”  

  “உைக அரசு அதமய னவண்டும் என்று 

ொன் விரும்பினனன். ெீங்கள் நசால்கிற 

விஞ்ஞானியும் அததனய விரும்பியிருந்தார். 

ஆனால் அந்த ஆதச தான் 

ெிதறனவறவில்தைனய”. 

  “அது இருக்கட்டும். உைக வதைதய 

கண்டு பிடித்த நபர்நனர்ஸ் ைீயின் முகம் 

மகிழ்ச்சிக்கு பதிைாக ஏன் வருத்தத்தத 

நவளிப்படுத்துகிறது”.  தகவல் பிறவி 

இப்படிக் னகட்டதும் காட்சிதய மீண்டும் 

பார்த்னதாம். 

 

 

 

 

 

  அங்கு இளதம னதாற்றத்தில் நபர்நனஸ் 

ைீ மகிழ்ச்சியாய் சிரிக்கிறார். மறுகணம் 

சற்று வயது முதிர்ந்த னதாற்றத்தில் 

வருந்திய ெிதையில் காணப்படுகிறார். 

ஏனதா ஒரு குற்றவுணர்ச்சி அவரது 

முகபாவதனயில் நதரிகிறது. எனக்குப் 
புரிகிறது” என்றது தகவல் பிறவி. 

  “ொம் காைப்பிரயாணத்தில் இருக்கினறாம். 

‘பகுதி பிரபஞ்சங்கள்’ என்று நவல்சு 

னபசினானர அந்தத் தத்துவத்தின்படி முதல் 

இட னெரத்தில் மகிழ்ச்சியாகவும், இரண் 

டாவது இடனெரத்தில் வருத்தமாகவும் 

இருக்கிறார் இவர்”.  

  “புத்திசாைி. அதுனவ சரி!”  என்கிறார் 
நவல்சு.  

  “உைக வதைதய கண்டறிந்த ொட்களில் 
மகிழ்கிறார் இவர். அததன இன்று 
மக்களும், சமூகப் புறம்பாளர்களும், குற்ற 
வாளிகளும் பயன்படுத்தும் விதங்கதள 
கண்டு இரண்டாவது இடனெரத்தில்  
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வருந்துகிறார். இப்படி ஒரு சிக்கல், 
அணுசக்திக்கான கூறுகதள கண்நடடுத்த 
னபாது உங்கள் விஞ்ஞானி ஐன்ஸ் தடனுக்கும் 
ஏற்பட்டது”. 

  ஆக்சுனபார்ட் பல்கதைக்கழக மாணவரான ைீ, 

‘தவறான தககளில் விழுகிற னபாது எனது 
கண்டுபிடிப்பு உைதக அழிக்கும் அசுரன் ஆகும்’ 
என்று தீர்க்கதரிசனம் நசய்திருந்தார்.  

  ெமது இதணயத் னதடல்களுக்கு ஏற்ப 

முடிவுகள் மட்டுமல்ை, ெமது னதடல்களின் 

னகார்தவகளும் னசகரிப்பாகி அைசப் படுகின்றன. 

தனிப்பட்ட தகவல்கள், தரவுகள் ஆகி ெம்தமயும் 

பிறதரயும் நசன்றதடகின்றன. இது ஒரு வசதி 

தான் என்றாலும், உண்தமயில் இதத யார் 

தீர்மானிக்க னவண்டும்? ெமது இதணயத் 

னததவகதள, ெமது தகவல்கதள, ெமது 

பாதுகாப்தப ொம் தானன தீர்மானிக்க 

னவண்டும்? 

  வணிக னொக்கு இல்ைாதவர் ைீ. ஆனால் பிறர்?  

  “சன்னதைத் திறந்து ெம்தம னவடிக்தக 
பார்ப்பனத இந்த மார்க் அண்ணாச்சிக்கு னவதை”  

  பகடியாக இததச் நசான்னாலும், 

னகாடிக்கணக்கான பயன்பாட்டாளர் தரவு கதள 

தாதர வார்த்ததத முகநூல் ெிறுவனனம 

ஒப்புக்நகாண்டது. 

  இதணயத்தத பயன்படுத்துபவர்கள் அதிக 

மாக அதிகமாக, அவர்களது தனிப்பட்ட தகவல் 

கள், படங்கள், மனச்சித்திரங்கள் இதணய 

நவளியில் பதிவாக, பதிவாக, அததனய உணவாக 

உண்டு அசுரன் வளர்கிறான்! 

  2009ஆம் ஆண்டு உைக வதை அதமப்தப 

[World Wide Web Foundation] உருவாக்கி தனது 
கண்டுபிடிப்தப காக்கும் முயற்சியில் இறங்கி 

யிருக்கிறார் ைீ. உைக வதையில் தரவுகள் இன்று 

தமயப்படுத்தப்படுகின்றன [Centralisation].  

  அவற்தற தனித்துவப்படுத்தும் முயற்சியில் 

‘சாைிட்’ என்ற நதாழில்நுட்பத்தத பை தன்னார்வ 

நபாறியாளர்களின் உதவினயாடு, னமசச்சூநசட்சு  

பல்கதைக்கழகத்தில் பதடத்து வருகிறார்.  

முழுதம நபற்றதும் ‘சாைிட்’ நுட்பம் ஒரு கதவு 

னபாை நசயல்படும். ெமது தகவதை யார் 

பயன்படுத்தைாம் என்கிற தீர்மானத்தத 

ெம்மிடனம ஒப்பதடப்பனதாடு,  அனுமதியின்றி 

ெமது தரவுகதள எடுக்க வரும் வியாபாரிகதள 

கதவிற்கு நவளினய ெிறுத்தி விடும்!  

  ஆன்மிகத் தத்துவங்கதள பகுக்கின்ற னபாது 

'ொன் அது ஆனனன்' என்பதத னவதாந்தம் 
என்றும், 'அது ொன் ஆனனன்' என்பதத 
சித்தாந்தம் என்றும் பகுப்பார்கள். அது னபாை, 

‘ொம் அதுவாக இருக்கிற’’ இன்தறய உைக 
வதை [WWW], ‘அது ொமாக மாற இருக்கிறது’ 
ொதள! 

  காைப் பிரயாணத்தத முடித்துக் நகாண்டு 

நவல்சு விதடநபறுகிறார். அவர் நசன்றதும் 

அனத அதைவரிதசயில், அறிவியல் தியா 

னத்தில் ஆழ்ந்னதாம் ொங்கள். தியானத்தத ஒரு 

  ெய வினா, கதைத்தது. “இப்படிப் 
பதடத்தவனர பயப்படுகிற பதடப்பாக இந்த 
உைக வதை வளர்ந்திருக்கிறனத, இததப் னபாை 
‘மனிததனப் பதடத்து விட்னடானம’ என்று 
பதடத்தவன் என்று ஒருவன் இருந்து அவன் 
வருந்தினால் எப்படி இருக்கும்? 

  “னவநறன்ன, அந்த ெிதையினை அவனும் கவி 
பாடுவான்”.   

  ஆையத்தின் நவளினய ெிற்கிற மனிததன 

னொக்கி கடவுள் பாடுவதாக இந்தக் 

குறுங்கவிதததய பாடினாள் இைக்கியம். 

ஆதச, அதடயாளம், விதனகள் 

மூன்னற படிகள் கடந்து உள்னள வா  

கடவுளின் ஐக்கூ 

 

(இன்னும் பயணப்படுனவாம் ) 
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