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07 

அவ்வப்போது! 
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புதுப் ோர்மவயில் புறநானூறு! 

30 

 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   03 

மகாபரானாமவ வழீ்த்திய திறம்! 

31 

Everlasting Tradition! 

32 

பூமமழ! 

33 

அங்கிங்மகனாதேடி இங்கிலாந்தில்... 

35 

சரக்கு மற்றும் பசமவ வரி! (ஆங்கிலம் - தமிழ்  அகராதி) 

37 



 உலகதத்மிழ் | 29.07.2020  04 

பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாள் விழா! 
மாண்புமிகு அமமச்சர் உமர - 13.09.2018 

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

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்

  சுயமரியாதை வீரர், பகுத்ைறிவாளர், 

அரசியல்வாைி, மமதைப்மபச்சாளர், எழுத்ைாளர், 

சிந்ைதையாளர், முைலதமச்சர் என்ற 

பன்முகங்கள் ககாண்ை மபரறிஞர் அண்ணா 

வின் பிறந்ைநாள் விழாவில் கலந்து ககாண்டு 

உங்களிைம் உதரயாற்றுவதை எைக்குக் 

கிதைத்ை அரிய வாய்ப்பாகக் கருதுகிமறன்.  

அரசியல் களம், பல ைதலவர்களின் விைிதயத் 

ைீர்மாைித் ைிருக்கிறது.  ஆைால், ைமிழ்நாட்டின் 

அரசியல் ைதலவிைிதய நிர்ணயித்ைவர் 

மபரறிஞர் அண்ணா மட்டுமம! 

 மக்கமளாடு இதணந்து அவர்களுக்காகமவ 

அயராது பணியாற்றிய முைல் அரசியல் 

ைதலவர் மபரறிஞர் அண்ணா அவர்கள்ைான்.  

அைைால்ைான் அவருக்கு இலட்சக்கணக்காை 

ைம்பிகள். 

 மபரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் 

வாழ்க்தகதயச் சற்றுப் பின்மைாக்கிப் 

பார்த்ைால், எந்ைகவாரு பின்புலமும் இல்லாமல் 

அரசியலுக்கு வந்து மகாமலாச்சிய ஒரு 

மாகபரும் ைதலவைின் கபாது வாழ்வின் 

பாதைதய நாம் அறியலாம். 

  அது 1935ம் ஆண்டு.  ைிருப்பூரில் வாலிபர் 

மாநாடு என்ற ஒரு மாநாடு நதைகபற்றது.  

அம்மாநாட்டில், சற்மற உயரம் குதறவாை 

மைாற்றத்மைாடு ஓர் இதளஞர் மமதைக்கு 

வந்ைார். சாைாரண உதை அணிந்ைிருந்ை 

அவரின் மைாற்றத்ைில் எவ்விைக் கவர்ச்சியும் 

இல்தல. 

 ஆைால், கவண்கலக் குரலில் ைன்னுதைய 

மபச்தசத் கைாைங்கியவுைன், ைான் 

மபசத்கைாைங்கிய ைதலப்பில் ஆழ்ந்ை 

கைளிமவாடு அடுக்கு கமாழிகளில் மிக 

மநர்த்ைியாகப் மபசியதைக் மகட்டுத், 

ைிரண்டிருந்ை கூட்ைம் ஆர்ப்பரித்ைது;  கூட்ைம் 

அவரின் மபச்சுக்குக் கட்டுப்பட்டிருந்ைது. 

 

 ைந்தை கபரியார் அந்ை மாநாட்டிற்கு 

வந்ைிருந்ைார்.  அந்ை வாலிபரின் மபச்தசக் 

மகட்ைார். கூட்ைம் முடிந்ைவுைன், அந்ை 

வாலிபதர அதழத்து “என்ை கசய்து 

ககாண்டிருக்கிறாய்?” என்று மகட்ைார்.  எைிமர 

நின்றிருந்ை சி.என்.அண்ணாதுதர என்று 

அதழக்கப்பட்ை  அந்ை இதளஞர் “பி.ஏ. 

ஆைர்ஸ் மைர்வு எழுைிவிட்டுத் மைர்வு முடிதவ 

எைிர்மநாக்கியிருக்கிமறன்” என்றார். 

 “மமற்ககாண்டு என்ை கசய்யப் மபாகிறாய்? 

மவதலக்கு கசல்லப் மபாகிறாயா?” என்றார் 

ைந்தை கபரியார்.   

 “இல்தல, கபாதுவாழ்வில் ஈடுபைப் 

மபாகிமறன்” என்று உைைடியாகப் பைில் 

உதரத்ைார் மபரறிஞர் அண்ணா.   

வளரும்... 
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  கமாழியியல் துதறயின் மூத்ை அறிஞர்.  நைமாடும் பல்கதலக்கழகம். சமூக ஆய்வாளர். அரசியல் 

கண்மணாட்ைத்தை உலகளாவிய அளவில் ஆராய்ந்ை நுண்ணறிஞர்.  அகமரிக்க மாணவர்களிதைமய 

அளவளாவி அவர்களின் ஆய்வுக் கண்மணாட்ைத்தைப் பரவலாக்கியவர். விடுைதல உணர்வுகமளாடு 

விரி நீலக் கைல் எை நிதறந்ை கைவுகமளாடு புைிய எண்ணங்கமள எைிரில் வழிகாட்டும் இந்ை 

நூற்றாண்டின் சாக்ரடீசு என்றால் மிதகயாகாது.  இலக்கணக் மகாட்பாட்டிற்கு மற்கறாரு மாற்று 

வரலாற்தற உருவாக்கிய கைஸ்கார்டிஸ் என்றும் குறிப்பிட்ைைர்.    

  எழுத்து, கசால், கபாருள் என்ற இலக்கண வரிதசயில், கைாைரியல் 

இலக்கணத்தைத் கைாட்டு, உலக அறிஞர்கதளத் ைம் மகாட்பாடுகதள 

ஏற்றுக்ககாள்ள தவத்ைார்.  சமூகவியலாளராகவும், அறிவியல் 

சிந்ைதையாளராகவும், கமாழியியல் ஒப்பீட்டு முதறயிலும், 

புலைறிவுத்துதறயிலும் நுதழந்து புரட்சிதய ஏற்படுத்ைிய பிைமகாரசு.   

  சுற்றுச்சூழல்ைான் குழந்தையின் கமாழி வளர்ச்சிக்கு அடிப்பதை என்ற 

கருத்தை மாற்ற குழந்தைகளின் அடிப்பதை அறிவின் மரபணு அளவில் 

கற்றுக் ககாள்ளும் ைிறன் இருப்பைால்ைான் எம்கமாழிதயயும் ஏற்றுக் 

ககாள்கிறது என்ற கருத்தை முன் தவத்ைவர். மைிை இைத்ைின் கற்பதை 

வளம், உருவாக்கும் சக்ைி, படிநிதல வளர்ச்சியில் மைிை இைம் கபற்ற 

ைைிப்பட்ை சக்ைிதய எடுத்துக்காட்டி மைிை இைத்ைிற்கு மகுைம் 

சூட்டியவர். 

  புறவாழ்வில் ஏற்படும் நைத்தையால் மட்டும் குழந்தை புைிய கருத்துகதள உருவாக்கிப் 

மபசுவைில்தல என்றும், ஆக்க சக்ைி அகவயப்பட்ைது என்பது அடிப்பதை கருத்து கமாழியியல் 

மபாக்தக மாற்றி, மாற்று இலக்கணமும், உலகளாவிய ஞாை இலக்கணமும் எை கவவ்மவறு பிரிவுகள் 

மைான்றத் கைாைங்கிை. 1916-ல், சசூ கைாைங்கி தவத்ை இத்துதற பல கட்ைதமப்புகதளக் கைந்து 

இந்ை 2020ஆம் ஆண்டில் மாகபரும் அறிவியல் துதறயாக வளர்ந்ைிருக்கிறது. ஒரு கமாழிதயப் 

மபசுபவரின் அறியும் ைிறமும், கசயல் ைிறனும் ஒன்றல்ல.  கமாழிதயப் புறத் ைிறதமயாக பார்க்காமல் 

அகத்ைின் ைிறைாகக் காண மவண்டும். 

  கமாழி என்பது, கருத்துப் பரிமாற்றத்ைிற்காகப் பரிணாம வளர்ச்சி ைந்ை பரிசல்ல.  அது சிந்ைதை 

வழியாகக் கணக்கிலைங்காை கற்பதை வளங்களாகவும், கண்டுபிடிப்புகளாகவும் உருவாவைற்காை 

உன்ைை சக்ைி என்ற இயக்கத்தை மநாம் சாம்சுகி கைாைங்கி தவத்ைார்.  அரசியல், மபார் எைிர்ப்பு, 

சமுைாயக் கட்டுப்பாடுகள், அைக்கு முதறகள், ஆைிக்க சக்ைிகள் மபான்றவற்றிற்கு எைிராகக் குரல் 

ககாடுப்பதுைான் கற்றவர்களின் கைதம எை இன்றளவும் உலகின் மூதல முடுக்களில் எல்லாம் 

கசன்று உதரயாற்றி வருபவர்.   அகமரிக்காவின் கபன்சில்மவைியா மாநிலத்ைில் 1928ஆம் ஆண்டு 

பிறந்ை இவருக்கு இப்மபாது 93 வயைாகிறது. 1955ஆம் ஆண்டிலிருந்து எம்.ஐ.டி. பல்கதலக் கழகப் 

மபராசிரியராகவும், அரிமசாைா பல்கதலக்கழகப் மபராசிரியராகவும், அகமரிக்க கவளியுறவுக் 

ககாள்தகத் துதறக்கு அறிவுதரஞராகவும் இருந்து வந்ைார்.    

  மிகத் ைீவிரமாக சிந்ைிக்கக்கூடிய சிந்ைதையாளர்.  இருகபரும் துதறகளிலும் இன்றளவும் ஒரு 

சிகரமாக உயர்ந்து நிற்கிறார்.   

ஆசிரியர் உமர ! 

மாற்றிலக்கண மதிவாணர்! 
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ஆங்கில வாணி !   

தவத்திரு விபுலானந்த அடிகள் 

  இைதைக் மகட்ை புரூட்ைசு ஆைிமயார் 

சீசரது கபருதம உதரதயத் ைற்கபாருதம 

உதரகயை எண்ணி, உதைவாதள உருவி 

அதைவரும் ஏமகாபித்துச் சீசதர 

கவட்டிைார்கள்.  "நீயுமா பூரூட்ைஸ்" என்னும் 

உதரமயாடு சீசர் வீழ்ந்து மரணித்ைார். 

  பிளுத்ைாக் எைப் கபயரிய யவைபுரத்ைறிஞர் 

இயற்றிய வீரர் வாழ்க்தகச் சரிைங்கள் என்னும் 

நூலின் வழியாக அமநக சரித்ைிரங்கதளயும், 

ஆங்கிலநாட்டு மன்ைர் சரித்ைிரங்கள் 

பலவற்தறயும் கசகசிற்பியார் நாைகமாக்கி 

உலகிற்கு அளித்ைார்.  

  ஆங்கில கமாழி உலகில் வழங்குங்காலம் 

வதரயும் இப்கபருங்கவியின் கபயர் நின்று 

நிலவும். ஆங்கில நாடு கபருஞ் சிறப்புற்றிருந்ை 

காலத்ைிமல, மைான்றிய கசகசிற்பியாதரப் 

மபாலத் ைமிழ்நாட்டு மன்ைர் கைல்கைந்து 

கசன்று பல நாடுகளிலும் நமது கவற்றிக் ககாடி 

நாட்டிய காலத்ைிமல மைான்றிய கம்பநாைர், 

உலகு புகழும் வைப்பு வாய்ந்ை காப்பியத்தை 

வகுத்ைளித்ைார்.  

  வீரத்தையும், ஆண்தமதயயும் மக்கள் 

நீர்தமதயயும் சித்ைிரித்துக் காட்டும் வதகயிமல 

இருகபருங் கவிஞரும் ஒத்ைபான்தமயர்; இருவர் 

நாவிலும் நின்று கவிதை சுரந்ைளித்ைவள் 

ஒருத்ைியன்மற ? 

  இக்காலத்ைிமல, மில்ைைார் எைப் கபயரிய 

காப்பியக் கவியும் வாழ்ந்ைார். யவைபுரத்துக் 

கபாைிந்ை வைப்பு விளங்கச் கசய்யுள் கசய்ைார். 

அவரியற்றிய கபருங் காப்பியம் 'சுவர்க்க ைீக்கம்' 

எைப் கபயரியது. இைன் ஒருபகுைியிதைத் 

ைமிழ்ப் கபருங்கவி கவ.ப.சுப்பிரமணிய 

முைலியாரவர்கள் ைமிழ் விருத்ைச் கசய்யுளில் 

கமாழிகபயர்த்துள்ளார்கள். 

  

 மைவாசுர யுத்ைங்கூறுைலின் இந்நூல் 

கந்ைபுராணம் மபான்றது. வானுலகத்ைிமல 

ஆண்ைவன் முன்ைிதலயிலிருந்ை மைவர்களின் 

மூன்றின் ஒரு பகுைியார் இதறவைாதணக்கு 

அதமந்து நைக்காை காரணத்ைிைாமல 

நரகராயிைர். இவர்கள் ைதலவைாகிய 

ஒளிவண்ணன் சாத்ைாைாயிைான். இந்ை 

எல்தலயிமல, இதறவன் இம் மண்ணுலதகயும் 

புல், பூண்டு, மரஞ்கசடி, ககாடி, பறதவ விலங்கு, 

மீன் என்னும் இவற்தறயும் பதைத்து 

இறுைியிமல மன்பதைக்குத் ைந்தை ைாயாராகிய 

அத்ைதையும், அவ்தவதயயும் பதைத்து, அவர் 

ைம்தம ஏமைன் என்னும் உவவைத்ைில் 

இருத்ைிைார். இவ்வுவவைம் மபரழகுதையது.  

 

வளரும்... 
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கிழசமப்பட வோழ் 

Remain useful to kin 
 أوف بوعدك

過有意義的生活 

മറ്റുള്ളവര്ക്ക് നന്മ ചെയ നന്മതു ജീവ നന്മക്വുകവ   

परहितार्थ जिओ |   
జీవితంలో అందరికి సహాయం చేసతూ  ప్రకశవంతంగా బ్రతుకు  

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರಿಗು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ಕಿರಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸು  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आजततचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

முத்தமிழ் மாமுனி நீள்வரையே - நின்று 

மமாய்ம்புறக் காக்குந் தமிழ்நாடு - மெல்வம் 

எத்தரனயுண்டு புவிமீயத - அரவ 

ோவும் பரைத்த தமிழ்நாடு! 

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 
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அவ்வப்போது!  

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

XVI 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   

  "ைத்துவக் மகாட்பாடுகமளா, சமயக்ககாள்தககமளா, மைம் சார்ந்ை பிதணப்புகமளா முதறயாை  

 சைங்கு நதைமுதறகமளா இங்கு அவசியமாைது (ைிருவள்ளுவர்) அல்ல. ஒன்தறத் கைளிவாகப்  

 புரிந்து ககாள்வைற்காை மைிநுட்பம் மற்றும் ஒழுக்கத்ைிற்காை நிதலயாை நாட்ைத்துைன் நமது  

 அன்றாை வாழ்க்தகயின் கமய்ம்தமதய உணர்வமை இன்றியதமயாைைாகும். எைமவ, கமய்யறிதவ  

 உருப்படுத்ைி, ைக்க அறிவுதர வழங்கி நல்லுணர்வுகதள பயன்பைச் கசய்யும் நூலாக ைிருக்குறள்  

 உருவாகியுள்ளது.” 

 - மபராசிரியர் ைாக்ைர் மக. ஆர். சீைிவாச ஐயங்கார். 

 

  ைிருவள்ளுவரின் மாணவர் எை அதழக்கப்படுவைற்கு மிகவும் கபாருத்ைமாை அறிஞராை 

முதைவர் ஜீமவந்ைிரன் சீமான், உலகப்கபாதுமதறயாம் ைிருக்குறளுக்காகத் ைன் வாழ்க்தகப்  

பயணத்தை ைிதசமாற்றியுள்ளார்.  

 

  "வாழ்க்தகக் கதலதய எடுத்துதரக்கும் மிகச் சிறந்ை நூல் ைிருக்குறள். ைமிழ் கமாழியின் மீதுள்ள 

பற்றின் காரணமாகவும் வாழ்க்தகதய சிறப்புற வாழ்வைற்காக நம் கைய்வப்புலவர் கற்பித்ை நன்கைறி 

சார்ந்ை வழிமுதறகளால் கவரப்பட்ைைாலும் உலகப்கபாதுமதறயாம் ைிருக்குறதள ஆங்கிலத்ைிலும் 

மமாரீசு நாட்டின் ஆட்சி கமாழிகளுள் ஒன்றாை பிகரஞ்சு கமாழியிலும் இவமர 

கமாழிகபயர்த்துள்ளார். மமாரீசு நாட்டிலுள்ள உலகப் புகழ் கபற்ற அண்ணல் காந்ைியடிகள் கல்வி  

நிறுவைத்ைில்  இதணப் மபராசியராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார்.  2020ஆம் ஆண்டு சைவரி 

ைிங்களில் ைிருவள்ளுவர் விழா ககாண்ைாைப்பட்ைமபாது, ைிருக்குறள் சார்ந்ை பலமவறு 

நிகழ்ச்சிகதளயும் மபாட்டிகதளயும் அந்நிறுவைத்ைில் நைத்ைிய பண்பாளர். 

 

  ைிருக்குறளில் எடுத்துதரக்கப்பட்டுள்ள நன்கைறிகதளயும் வாழ்க்தக முதறகதளயும் 

மாணவர்களுக்குக் கற்பித்ைமைாடு மட்டுமல்லாமல் ஆய்வுக் கட்டுதரகதள கநறிப்படுத்தும் 

பணியுைன் கமாழி கற்பித்ைல் / கற்றல், சமூககமாழியியல் மற்றும் இலக்கியம் பற்றிய எண்ணற்ற 

கட்டுதரகதள உள்ளூர் மற்றும் பன்ைாட்டு இைழ்களில் கவளியிட்டுள்ளார். மூன்று 'மபச்சு ைமிழ்'  

நூல்கதள கவளியிட்டுள்ளார். ைமிழ் மபசும் மன்றத்ைால் கவளியிைப்பட்ை மபச்சு ைமிழ்'  எளிய முதற 

1,2,3, எனும் அவரின் மூன்று நூல்களும் மமாரீசில் வாழும் ைமிழர்கள், மை உறுைியுைனும் 

ைைித்ைன்தமயுைனும் ைங்கள் ைாய்கமாழியின் அடிப்பதைகதளக் கற்றுக் ககாள்வைற்காை 

புைியகைாரு கைாைக்கமாக அதமந்ைது. 

நம் காலத்தின் நல்லமதாரு வாழ்க்மக வழிகாட்டி 
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  அவர்ைம் பதைப்புகளின் வளதமயும் பன்முகத்ைன்தமயும் கற்மபாதர கவரும் ஆற்றல் மிக்கதவ. 

எண்ணற்ற அயல்நாட்டு பல்கதலக்கழகங்களில் முதைவர் ஆய்வு பாைப்பிரிவிற்காை புறநிதல 

மைர்வாளராகவும் சிறக்க பணி கசய்கிறார். 

  ைிருக்குறதள கமாழிகபயர்க்கும் அவரின் பணியில், முைல் 24 அைிகாரங்கள் மட்டுமம 

நிதறவதைந்து விரிவாை ைமிழ் விளக்கத்துைனும் ஒலிகபயர்ப்புைனும் ஆங்கிலம் மற்றும் பிகரஞ்சு 

கமாழியில் கபாலிவாக கவளியிைப்பட்டுள்ளது. 

  ைமிதழ மூன்றாம் நிதலப் படிப்பாகத் அவர் மைர்வு கசய்ைது, ைமிழ் கமாழி மீது அவர் ககாண்டுள்ள 

ைதும்பும் ஆர்வத்தையும், கபாங்கும் மைிப்தயயும் உணர்த்துவமைாடு ைமிழ் மக்களுக்கு கைாண்டு 

கசய்வைற்கும் வழிவகுக்கிறது. குட்லாண்ட்சு சிவசுப்பிரமணியன் மகாயில், கபல் கிராமத்ைின் 

வள்ளுவர் அறிவகம் மற்றும் வமகாசின் சாந்ைா கூைாைந்ைா சதப ஆகிய இைங்களில் மபச்சுத் ைமிழ் 

பணிக்காை ைிட்ைங்கதள கசம்தமயுற கசயற்படுத்ைியுள்ளார். 

  எல்லாம் வல்ல மீைாட்சி அம்மைின் ைிருவருளும் கபாது நலவாயத்ைிைமிருந்து கிதைக்கப் கபற்ற 

உைவித்கைாதகயும் மபராசிரியர் ஜீமவந்ைிரன் ைமிழ்ப் பண்பாட்டின் பிறப்பிைமாை கூைல் மாநகருக்கு 

அதழத்து வந்ைது.  அவர் ைமிழிலக்கியத்ைில் முதுகதலப் பட்ைம் படித்ைமைாடு மட்டுமல்லாமல் 

முதைவர் பட்ைத்ைிற்காக மபராசிரியா முதைவர் நீைிவாணன் அவர்களின் அறிவார்ந்ை 

வழிகாட்டுைலில் மதுதர காமராசர் பல்கதலக்கழகத்ைில் முதைவர் ஆராய்ச்சிதய 

மமற்ககாள்வைற்காை நிதல வதரச் கசன்று முதைவர் ஆற்விதை நிதறவு கசய்ைார். அவரின் 

ஆய்வுக் கட்டுதரயின் ைதலப்பு (மமாரீசில்  புலம்கபயர்ந்ை ைமிழ்ர்களிதைமயயாை கமாழி மற்றும் 

மைத்ைின் இைம் சார்ந்ை ைைிப்பட்ை பங்கு) மிகவும் நுட்பமாை மற்றும் கல்வி வட்ைாரத்ைால் 

கபருமளவில் ஏற்றுககாள்ளப்பட்ைகைாரு ைதலப்பாக விளங்குகிறது. 

  மபராசிரியர் ஜீமவந்ைிரனுக்கு வழங்கப்பட்ை உைவித்கைாக்தகக்கு அவர் ைகுைியாைவர் 

என்பதையும் ைான் ஒரு கைதம ைவறாைவர் என்பதையும் அவர் கமய்ப்பித்துள்ளார். இன்று வதர, 

மமாரீசிலிருந்து  ைமிழ் கல்விக்காக கபாதுநலவாயத்ைின் உைவித்கைாதகதயப் கபற்ற ஒமர மமாரீசுத் 

ைமிழர் இவராகமவ மிளிர்கிறார்.  

  மமன்தம வாய்ந்ை அவரின் குணநலன்கள் அவர்ைம் வாழ்வின் அதைத்து நிதலகளிலும் 

அதைத்து கல்வியாளர்கள் மற்றும் மக்களின் மைிப்தபயும் அவருக்குப் கபற்றுத் ைந்ைது. ைமிழர் என்ற 

ைைிப்பட்ை கபருமிைத்துைன், முதைவர்.ஜீமவந்ைிரன் சீமான் அவர்கதள பாராட்டுவைற்காக இந்ை 

நல்வாய்ப்தப நான் பயன்படுத்ைிக் ககாள்கிமறன். 

  முதைவர் ஜீவன் அவர்களின் பணி மகாடிக்கணக்காை மக்கதளச் கசன்றதைய மவண்டும் என்று 

நான் கநஞ்சார விரும்புகிமறன். ைிருக்குறளின் ஏதைய அைிகாரங்கதளயும் நிதறவு கசய்வைற்கு 

அவர் இன்னும் அைிகமாக உதழத்துக் ககாண்டிருக்கிறார். அவரின் மாணவர்களுக்கும் எைிர்கால 

ைதலமுதறயிைருக்கும் ைமிழ் கமாழி மற்றும் ைமிழ்ப் பண்பாடு குறித்ை எழுச்சிதய அவர் உருவாக்கி 

மமாரீசிலிருந்மை ஊக்கமளிப்பார். 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020    
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  ஆர்வர்டு பல்கதலக்கழக நிறுவைர் ஜான் 

ஆர்வர்டின் இைது கால் கபரு விரல் இந்ை 

நூற்றாண்டின் பிற்பகுைியில்  காணாமல் 

மபாய்விடுமாம்! 1638-இல், முப்பமை வயைில் 

இறந்து விட்ை ஆர்வர்டின் கபரு விரதலப் பற்றி 

இப்மபாது ஏன் கவதல? ஆர்வர்டில் படிக்கின்ற 

மாணவர்கள் மட்டுமன்றி, உலககங்கிலுமிருந்து 

ைிைமும் ஆர்வர்டு பல்கதலக்கழக 

வளாகத்ைிற்கு வருகின்ற பார்தவயாளர்கள் 

அைிகம் கைாடுவதும், புதகப்பைம் எடுத்துக் 

ககாள்வதும் ஆர்வர்டு முழு உருவச் 

சிதலயுைன்ைான்.   

  அவரின் கபரு விரதல 

மூன்று முதற ைைவிக் 

ககாடுத்ைால் வாழ்வில் 

நன்தம வரும் எை நாள் 

மைாறும் அங்மக கூட்ைம் கூடுமாம்!  

'தவக்மகாலால் ஒட்ைகத்ைின் முதுகு 

உதைந்ைது' மபான்று,  ஆயிரக்கணக்காைவர் 

ைிைமும் ைைவிக் ககாடுப்பைால், ஆர்வர்டின் 

காலின் நிறம் மாறுவமைாடு மட்டுமன்றி, 

அச்சிதலயின் கபரு விரல் மைய்ந்து ககாண்மை 

வருகிறைாம். 

 உலகதத்மிழ் | 29.07.2020  

  ஆதச யாதர விட்ைது? ஆர்வர்டின் கபரு 

விரதல நான் ைைவியமபாது ைான், 

அறிவியலிலும், கைாழில் நுட்பத்ைிலும் நாளும் 

முன்மைறும் அகமரிக்காவும் மூை 

நம்பிக்தககளுக்கு விைிவிலக்கல்ல என்ற 

எண்ணம் வந்ைது. அகமரிக்கர்களில் இரண்டில் 

ஒருவருக்கு இது மபான்ற மூை நம்பிக்தககளில் 

ஓரளவு ஈடுபாடு உள்ளைாம். 

  ஆர்வர்டு மட்டுமல்ல, 

அகமரிக்காவின் பல்மவறு 

பல்கதலக்கழக வளாக 

ங்களில் இது மபான்ற 

மூை நம்பிக்தககள் பரவ 

லாக உள்ளை. ககன்ைக்கி 

மாநிலத்ைில் உள்ள முர்மர 

ஸ்மைட் வளாகத்ைில் 

உள்ள மரத்ைில் காை 

லர்கள் இருவரும் ைங்க 

ளின் ஒரு காலணிதய ஆணிதய தவத்து 

அடித்து தவத்ைால் வாழ்நாள் முழுதும் 

இதணந்மை வாழ்வார்களாம்.  காலணிகள் 

நிதறந்ை இரண்டு மரங்கள் மின்ைலுக்குப் 

பலியாகியைால், ைற்மபாது காலணிகமளாடு 

காைதலப் பரப்புகிறது மூன்றாவது மரம்! 

  அகமரிக்காவின் மிகப்பரவலாை மூை 

நம்பிக்தக என்ை? "மரக்கட்தைதயத் 

ைட்டு" (knock on wood) என்ற அந்ை 

நம்பிக்தக,  இமயசு மரச்சிலுதவயில் 

அதறயப்பட்ைைால், மரத்தைத் ைட்டிைால் 

கைய்வீக அருள் கிதைத்து நன்தம விதளயும்  

 

அமமரிக்க (மூட) நம்பிக்மககள்! 

முமனவர் பசாமமல பசாமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 
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என்ற எண்ணத்ைில் 

மைான்றியைாம்.  

மரத்ைின் ஆன்மாதவ 

உைவிக்கு அதழக்கும் 

மநாக்மகாடு கஜர்மாைி 

யர்களிைமிருந்து 

அகமரிக்கருக்கு கைாற்றிய பழக்கம் இது 

என்றும் கூறப்படுகிறது. 
 

  கவள்ளிக் கிழதமயும் பைிமூன்றாம் மைைியும் 

இதணந்து வந்ைால்  (Friday the 13th) 

அகமரிக்கர்களுக்கு ஒவ்வாை நாள். இமயசுவின் 

கதைசி விருந்ைில் 13 மபர் இருந்ைைாலும் அவர் 

கவள்ளிக் கிழதமயன்று சிலுதவயில் 

அதறயப்பட்ைைாலும், அந்நாளில் பயணம், 

கைாழில், ைிருமணம் மபான்றவற்தற  பலரும் 

ைவிர்க்கிறார்கள்.   'ஆற்றில் மபாட்ைாலும் 

அளந்து மபாைமவண்டும்' எை அதைத்ைிலும் 

புள்ளி விபரம் மசர்க்கிற அகமரிக்காவிற்கு, 

அந்ை நாட்களால் 

ஆண்டுமைாறும் 17,000 

மகாடி ரூபாய் கபாரு 

ளாைார இழப்பு ஏற்படு 

கிறைாம். 
 

  சில்லதறக் காசுகளு 

க்கு மைிப்பில்லாை 

இவ்வுலகில், இன்றும் 

அகமரிக்காவில் ஒரு காசிற்கு ைைி மைிப்பு! 

அதைத் ையாரிக்க அகமரிக்க அரசு இரண்டு 

காசுகள் கசலவு கசய்கிறது.  
 

  கைருவில் நைக்கும் மபாது வழியில் ஒரு காசு 

கிைந்ைால், ஏமைா குலுக்கலில் பல இலட்சம் 

கிதைத்ைதுமபால், 'அைிர்ஷ்ைக் காசு'  (lucky 

p e n n y )  எை அதை 

எடுப்பவரின் முகத்ைில் 

காணும் மகிழ்ச்சிதயப் 

பார்த்து ரசிப்பமை ஒரு 

ைைித்துவமாை ஆைந்ைம்!.  

உமலாகங்கள் இதற 

யருளால் கிதைப்பதவ, 

அது மபான்று உமலாகத்துைன் கசய்யப்பட்ை  

காசுகள் கசல்வத்தைக் ககாண்டுவரும் என்ற  

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   

நம்பிக்தகயின் விதளமவ இன்றும் கைருவில் 

கிதைக்கும் ஒரு காதச அகமரிக்கர்கள் 

அரவதணப்பைின் ரகசியம். 
 

  ஓர் இக்கட்ைாை சூழ்நிதலயில் மாட்டிக் 

ககாள்ளும் மபாது, நல்லமை நைக்க 

மவண்டுகமன்ற எைிர் பார்ப்புைன் "உங்கள் 

விரல்கதள மைக்குங்கள்" ('cross your fin-

gers", “keep your fingers crossed”) எைச் 

கசால்வது இன்றும் 

அகமரிக்காவில் 

அன்றாை வழக்கு. 

மைக்கிய விரல்கள் 

ஏசுவின் சிலுதவ 

மபான்று இருப்பைாலும், 

பண்தைய இஸ்மரலின் 

நீைிபைிகள் 

குற்றவாளிகளுக்குத் ைண்ைதை ககாடுத்ை 

மபாது குற்றவாளிகளின் ஆன்மாதவ 

இதறவன் மன்ைிக்க மவண்டுகமைத் ைம் 

விரல்கதள மைக்கி வழக்கின் ைீர்ப்புகதள 

வழங்கியைாலும் மைான்றிய பழக்கமம இன்றும் 

கைாைர்கிறது. 
 

  நாடு ைழுவிய மூை நம்பிக்தககள் 

மட்டுமன்றி, அகமரிக்காவின் ஒவ்கவாரு 

மாநிலத்ைிலும் வித்ைியாசமாை நம்பிக்தககளும் 

கைான்று கைாட்டு பழக்கத்ைில் உள்ளை.  

உைாரணமாக, அகமரிக்க மாநிலங்களில் மிக 

நீண்ை கைற்கதரதயக் ககாண்ை 

அலாஸ்காவில், மீைவர்கள் ைம் பைகுகளில் 

மலர்கதள எடுத்துச் கசல்ல மாட்ைார்களாம். 

இறுைிச் சைங்குகளில் மலர்கள் பயன் 

படுத்ைப்படுவமை இைற்குக் காரணமாம்.  
 

  'ஒருவரின் குப்தப மற்கறாருவரின் கசல்வம்' 

என்பது அகமரிக்க வழக்கு. அது மபான்று, 

ஒருவர் நம்புவதை  மற்கறாருவர்  மூை 

நம்பிக்தகயாகக் கருதுவது உலக இயல்மப. 

கபரும்பாலாை இச்கசயல்களில் உண்தம 

இல்லாமலிருந்ைாலும், அதவ அந்நாட்டின் 

வரலாறு, சமயம், கதல, மரபு, மற்றும் 

பண்பாடுகதளப் பிரைிபலிக்கின்றை. 
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  எந்நாட்ைாரிைத்தும் கமாழிப்பற்று கவளிப் 

பதையாக விளம்பரப்படுத்ைப் கபறாைிருப்பினும் 

மக்கள் உள்ளத்துள் ஆழ்ந்து கிைப்பகைாரு 

சிறந்ை பகுைியாம்.  இைதை இரண்கைாருவர் 

மறந்ைிருக்கலாம்.  பிற கமாழிப் பயின்மறார் 

புறக்கணிக்கலாம்.  ஆைால், இது கபாது மக்களி 

தைமய கபாைிந்து கிைப்பதை நாம் வரலாற்று 

வாயிலாக உணரலாம்.   

  ஆங்கிலநாடு நார்மாைியர் வயப்பட்ை 

காலத்து அன்ைார் ைங்கள் கசல்வாக்கு, 

அரசுரிதம, வலிதம, கபருதம முைலியவற்றால் 

ஆங்கில சாக்சன் என்னும் அந்நாட்டு 

கமாழிதயச் சில நூற்றாண்டுகள் புறக்கணித்து, 

ைங்கள் நார்மாைிய கமாழிதயமய அரசாங்க 

கமாழியாக அதமத்ைிருந்ைைர்.  எைினும், இறு 

ைியில் நார்மாைியரும் ஆங்கில கமாழிதயமய 

வழங்குவாராயிைர். 

  மிக்க கலப்புற்ற ஆங்கில 

கமாழியின் மபராசிரியருள் 

ஒருவராக அண்தமயில் 

விளங்கிய கைன்ைிசன் கூை 

ைமது ஆழ்ந்ை உணர்ச்சிதய 

கவளியிடும் மபாகைல்லாம் 

இயற்தகயாகமவ தூய 

ஆங்கிலச் கசாற்கதளமய பயன்படுத்ைி 

யிருப்பைாக ஆராய்ச்சியாளராை இசுட்ைாப் 

மபார்டு புரூக் என்பார் அறிவிக்கின்றார். 

 

  இவ்வுண்தமகதள நன்குணர்ந்ை பலநாட்டுச் 

சங்கத்ைார்     ஒவ்கவாரு     நாட்டிலும்     சிறு  

 உலகதத்மிழ் | 22.07.2020 

பகுைியிைருக்கும் ைங்கள் கமாழியுரிதமதய 

முற்றிலுங் ககாடுத்மை ைீர மவண்டுகமன்று 

ைீர்ப்புச் கசய்ைிருக்கின்றைர்.  இவ்வுண்தமதய 

ஒட்டிமய நம் நாட்டிலும் ைாய்கமாழிப் பற்றுத் 

ைாைாகமவ வளரத் கைாைங்கியிருக்கிறது.  ைைித் 

ைமிழியக்கம் ைதலகயடுப்பைாயிற்று.  இைற்கு 

ஏற்படும் எைிர்ப்கபல்லாம் ைமிழர்களின் 

உணர்ச்சிதய, ஊக்கத்தை மிதகப்படுத்து 

மமயன்றிக் குன்றச் கசய்யாகைன்பதை யாவரும் 

உணர மவண்டும். 

 மற்கறவ்வதகச் கசாற்கள் எவ்வாறாயினும் 

ைிரு.மாணிக்க நாயக்கரின் கூற்றுப்படி, "அறிவு 

நூற் கசாற்கள் அறிவியல் முதறயில் 

ஆக்கப்படுைமல ைக்கைாம்.  

  ைமிதழப் பற்றிய அறிவியலாகிய 

ைமிழலக்கணச் கசாற்கள் அதமந்ைிருப்பமை 

இம்முதறதய விளக்குவைாகும்.  ஆண்பால், 

கபண்பால், பலர்பால், ஒன்றன்பால், பலவின்பால், 

விதைத்கைாதக, விதைமுற்று, விதளகயச்சம், 

விதையாலதணயும் கபயர் முைலிய இலக்கணக் 

கதலச் கசாற்களில் மிகப்கபரும்பகுைி காரணச் 

கசாற்களாக அதமந்து அவற்தறக் கூறுமுன் 

அதவ சுட்டும் கபாருதளத் கைளிய 

உணர்த்ைிதவப்பது இலக்கணங்க கற்பைற்கு 

எவ்வளவு எளிைாகவிருகின்றது.  

 

வளரும்... 

கமலச்மசால்லாக்கம்! 

‘கமலச்மசால் காவலர்’ திரு.சாமி பவலாயுதம்  

எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளிெந்த கட்டுரை 
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  மில்ைன் இல்லறத்ைிருந்தும் துறவிமபால 

வாழ்ந்ைார்; அடிகளும்  

  "அறம்புரி சுற்றகமாடு கிழவனும் கிழத்ைியம் 

  சிறந்ைது பயிற்றல் இறந்ைைன் பயமை" 
 

எைத் கைால்காப்பியர் நுவலும் துறவு கநறியில் 

நின்று, 'கைாண்ைலால் துதணயும் இல்தல' 

என்னும் நாவுக்கரசர் ைிருகமாழிக்மகற்ப 

வாழ்ந்து வருகின்றார்.  "கபாறுத்துக் ககாண்டு 

காத்ைிருப்பவர்களும் கைாண்டிதைமய கசய்கி 

றார்கள்" எை மில்ைன் கூறுவது மபாலமவ, 

ைமிழகத்ைிற்கு நற்காலம் வரும் நாதள 

எைிர்மநாக்கி நின்று பல்லவபுரத்ைின் ஒரு 

மூதலயில் வாழ்ந்துககாண்டு ஆகுலமற்ற 

உண்தமயருந் ைமிழ்த் கைாண்ைாற்றி வந்ைார் 

அடிகள்.  

அடிகளின் புலதமயும் கபருதமயும் 

 

  அடிகளார் 'ஞாைத்ைின் ைிருவுருவம்.  

அவர்ைம் புலதம புதரைீர்ந்ை கபரும் புலதம.  

அவர் கைன் கசாற்கைல் கைந்து வைகசாற் 

ககல்தல மைர்ந்து, ஆங்கிலத்ைின் கதர 

கண்ைவர்.'  ைிருத்ைக்க மைவர் கூறுமாறுமபால 

அடிகள் "நாமகள் நலத்தைகயல்லாம் 

நயந்துைன் பருகித்" ைிகழ்பவர்.  புலதம 

வல்லாளர், இயங்கும் நூலகம், பல்கதலக் 

குரிசில், கபருங்கல்வியாளர் என்கறல்லாம் 

கூறுைற்கு அடிகமள மிகுைியும் ைகுைி 

வாய்ந்ைவர். 

  

 உலகதத்மிழ் | 29.07.2020 

  "யாவதும், 

 கற்மறார் அறியா அறிவிைர்; கற்மறார்க்குத் 

 ைாம்வாம் பாகிய ைதலதமயர்" 
 

எைவரும் ஆசிரியர் நக்கீரைார் கூற்று அடிகட்மக 

மிகவும் ஏற்புதையைாகும்.  ைமிழ்ப் கபரியார் 

ைிரு.வி.க. அவர்கமள, "அற்தற நக்கீரைாரும் 

பிற்தறச் சிவஞாை முைிவரும் இற்தற 

மதறமதலயடிகளாராகத் ைிரண்டு ஓர் 

உருக்ககாண்டு வந்துள்ளைர்" எைக் கூறுவமரல் 

நம்மமைார் கூறுைற்கு யாதுளது? 

 

 

 

 

 

 

  ஆலிவர் மகால்ட்ஸ்மித் என்னும் ஆங்கில 

அறிஞதரப் பற்றி மபரறிஞர் சாமுமவல் ஜான்சன் 

என்பார், "ைான் அழகு கசய்யாை எைதையும் 

அவர் கைாைவில்தல" என்று புகழ்ந்ைதரத்ைார்.  

அங்ஙைமம அடிகளார், ைமிழ்நூல் வதககளுள் 

கைாைாை துதறயில்தல.  கைாட்டுப் பின்ைர் 

அழகு கசய்யாை முதறயுமில்தல என்று நாமும் 

கூறலாம்.  

வளரும்... 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகபவள் 
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  சீசர் இறந்ை பின்ைர், ஒரு மவதலயாள் 

அரசியல் மன்றத்துள் பிரமவசித்ைான்.  அவன் 

அந்மைாைியின் மவதலக்காரன். அவன் 

மநராகப் புரூட்ைஸ் இருக்குமிைம் கசன்றான் ; 

முழந்ைாளில் நின்று பணிந்ைான். பிறகு அவன் 

கூறியைாவது : 

  "மார்க் அந்மைாைி முைலில் ைங்கதள 

முழந்ைாளில் நின்று பணியுமாறு எைக்குக் 

கட்ைதளயிட்ைார். பிறகு அவர் பின்வருவை 

வற்தறத் கைரிவிக்குமாறு கசான்ைார். அது 

இது: 'புரூட்ைஸ் கபருந்ைன்தம வாய்ந்ைவர்; 

புத்ைிமான்; மநர்தமயாளன். சீசர் வலியவர்; 

துணிவாளி; கபருதமயுதையவர்; நட்தபப் 

மபணி வளர்ப்பவர்!' 

  நான் புரூட்ைதை அன்பிைாற் ககௌர 

வித்மைன்; சீசதரப் பயத்ைிைாற் ககௌர 

வித்மைன். ஆயின் சீசருதைய நட்பு என்தைக் 

கவர்ந்ைது. நட்பு ஓர் உயர்ைரமாை குணம். 

ஆகமவ, நான் அபாயமின்றிப் புரூட்ைஸ் 

இருக்குமிைத்தை அதைய முடியுமாயின் 

சீசருதைய நண்பன் என்ற முதறயில் நட்புக் 

கைைாற்றிச் சீசரின் உைதல அைக்கஞ் கசய்ய 

மட்டும் விரும்புகிமறன். புரூட்ைைின் 

உத்ைரவுக்குக் காத்ைிருக்கிமறன்'' என்று 

அவ்மவதலயாள் கூறும் மபாது, காைியஸ்           

"அந்மைாைி பசுப்மபாலிருந்து புலிமபாற் 

பாய்பவன்; அவனுக்கு இைங் ககாடுக்க 

மவண்ைாம்" என்று புரூட்ைைிைம் கூறிைான். 

  "காைியஸ், நீ ஏன் இப்படி அஞ்சுகிறாய்; 

சீசரின்   உைதல     அைக்கஞ்     கசய்யும்  

 உலகதத்மிழ் | 29.07.2020 

 

 

 

 

 

உரிதமதயத்ைாமை அவன் மகட்கிறான். கசத்ை 

உைலுமா நமக்குப் பதக'' என்று கூறி, 

"அந்மைாைி சீசரின் உைதல அைக்கஞ் கசய்ய 

வரலாம்” என்று மவதலக்காரைிைம் புரூட்ைஸ் 

கைரிவித்ைான். 

  சிறிது மநரத்ைில் அந்மைாைி அங்மக வந்ைான். 

மநமர சீசரின் உைலம் கிைந்ை இைத்துக்குச் கசன் 

றான். அவ்வுைதல மூடிய ைிதரதய நீக்கிவிட்டுச் 

சிறிது மநரம் கைறி அழுைான். பிறகு கண்கதளத் 

துதைத்துக்ககாண்டு கிளர்ச்சிக்காரர் முன் 

கசன்று ைன் மமலுதைதய நீக்கி மார்தபக் 

காட்டி, “நண்பர்கமள! சீசரின் இரத்ைத்ைால் 

உங்கள் உதை வாள்களின் விைாய் ைீராவிட்ைால், 

இமைா! என் கநஞ்தசயும் பிளந்து அவற்றின் 

விைாதயத் ைீர்த்துக்ககாள்ளுங்கள். ஏகைைில் 

அவரிைம் நட்புக் ககாண்ை குற்றம் என்ைிைமும் 

உண்டு " என்றான். அவைது நடிப்தபக் கண்டு 

கிளர்ச்சிக்காரர் கூை அவைிைம் இரக்கம் 

ககாண்ைைர். அப்மபாது புரூட்ைஸ் "சமகாைரமை! 

சீசதர மநசிப்பது குற்றமாயின் அைில் எைக்கும் 

பங்குண்டு.  

வளரும்... 

 

யூலியஸ் சீசர்! 

ேண்டிதர் வ.நடராசர் 
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குறவஞ்சியில் காணப்படும் சுதவகள் 

  குறவஞ்சி ஒரு இதச நாட்டியநாைகமாக 

மரபுவழி கருைப்பட்டு வருகின்றது. இந்ை 

நாட்டியத்ைிற்கு உயிராக விளங்குவது இரசம் 

எைப்படுகின்ற சுதவயுணர்வு. குறவஞ்சியில் 

எண்வதகச்சுதவகளும் ஆங்காங்மக தகயாளப் 

படுகின்றை.  

  ைதலவி காைல் ஏக்கத்ைால் சந்ைிரன், குயில், 

மன்மைன், ஆகியவற்தறப் பழிக்கும்மபாது 

அவலச்சுதவயிதைக் காணலாம். குளுவன் 

நூவன் இவர்கள் மபச்சுக்களிலும், பறதவ 

மவட்தையாடுைல் முைலிய இைங்களிலும் 

நதகச்சுதவதயக் காணலாம். ைதலவியின் 

வருணதை, ைதலவர் பவைி வருைல், 

பந்ைடித்ைல் முைலிய இைங்களில் வியப்புச் 

சுதவ மைான்றுகின்றது. ைதலவி மயங்கும் 

சமயத்ைில் மைாழிகள் படும் ைவிப்பில் அச்சச் 

சுதவயும், ைதலவி, ைதலவதைக் கண்டு                

மைம் உருகிப்பாடும் நிதலயில் இளிவரல் 

சுதவதயயும் காணலாம். குறிகசால்லும் 

சிறப்தப குறத்ைி கூறும்மபாது கபருமிைச்சுதவ 

தகயாளப்படுகின்றது. குறத்ைி ைதலவைின் 

ஊரும் மபரும் இன்ைதவ என்று குறிபார்த்துச் 

கசால்லும் மபாதும் ைதலவிக்கு உவதக 

ஏற்படுகின்றது. பாட்டுதைத் ைதலவைின் 

அருதம கபருதமகதள விளக்கும் பாைல்களில் 

பக்ைிச்சுதவதயயும் இதணந்து குறவஞ்சி 

யாைது ஒப்பற்ற ஒரு சுதவக்களஞ்சிய நூலாகத் 

ைிகழ்கின்றது.  

 உலகதத்மிழ் | 22.07.2020 

கபாது அரங்குகளில் குறவஞ்சி மரபிதச 

  கைய்வ மநாக்கத்மைாடு எழுந்ை குறவஞ்சிகள் 

கைாைக்க காலத்ைில் அத் கைய்வங்கதளச் 

சிறப்பித்துப் பாடும் மகாயில்கதளமய பாடி ஆடி 

நடிக்கப்கபற்று வந்ைை என்று கைரிகின்றது. 

கைய்வத்தை அன்றி மன்ைதைப் 

பாட்டுதைத்ைதலவைாகக் ககாண்ைதமந்ை 

சரமபந்ைிர பூபாலக்குறவஞ்சியும் மகாயில் 

அரங்குகளில் ைிருவிழாக்காலங்களில் பாடி ஆடி 

நடிக்கப்கபற்றை.  

 

 

 

 

 

  ஆைால் இந்ை மரபுக்கதலகள் காலப்மபாக்கில் 

மபாைிய ஆைரவு இல்லாமல் மதறந்து மபாயிை. 

இந்ை நிதலதயக் கண்டு கவதலயுற்ற ைிருமைி 

ருக்மணி அருண்மைல் அம்தமயார் மரபு 

முதறகள் மாறாமல் ைரமாை நாட்டிய 

நாைககமான்று ையாரித்து மமதைமயற்ற 

மவண்டும் என்ற ஆர்வத்துைன் அைற்காை 

முயற்சியில் ஈடுபட்ைாகள்.  

 

வளரும்... 

 

குறவஞ்சி இமச! 

முமனவர் சுகன்யா அரவிந்தன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ்(இசைதத்ுசை),  

யோழ்ப்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 
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பதன் துளிகள்! 

 

அளவடீு  
  ோடல்கமளக் கணக்கிட்டுச் மசால்வது ஒரு முமற. இந்நாளில் அடி வமரயமறமயக் 
கணக்கிடுகிற வழக்கமும் உண்டு. நாபளடுகளில் எண்ணூறுக்கு பமலான மசாற்கள் 
போதும் என்று பவண்டுவதும் உண்டு. பேரறிஞர் 
வ.சுே.மாணிக்கம் ேின்வருமாறு கணக்கிட்டார் என்ேது 
குறிப்ேிடத்தக்கது.  
 
திருக்குறள்    2660  அடி  
ேத்துப்ோட்டு      3551  அடி  
மதால்காப்ேியம்  3999 அடி  
மணிபமகமல    4759  அடி     
சிலப்ேதிகாரம்    5001  அடி  

பதன்துளி - 1 

வல்லாண்மம தந்த வடிவம் 

  இட்லருக்கு சர்வாேிகாரி என்று மபயர்.  இட்லரர கண்டால் ெக்களுக்கு 

ெேிப்பு,அதே தநரத்ேில் ெனேில் பரேப்பு. ஒரு முரற ஆண்டறிக்ரக படித்ோர். 

ஆயிரம் மசருொனிய பண ெேிப்பில் சிறிய சீருந்து ஒன்ரற ேயார் மசய்க 

என்றார். 

  ஆயிரம் மசருொனிய பண ெேிப்பில் ஒரு சீருந்ோ? இது நடக்காே கரே 

என்று மபாறியாளர்கள்,மோழிலேிபர்கள் முணுமுணுத்ோர்கள். அடுத்ே ஆண்டில் 

இதே நாளில் சீருந்து ேயாராகி வரவில்ரல என்றால் யாரும் கவரலப்பட தவண்டாம், 

மபாறியாளர்களுக்கு ேரலகள் இருக்காது என்றார். அது ோன் இட்லர் அேிகாரம் என்பது. 

  அடுத்ே ஆண்டு வந்ேது ஆயிரம் மசருொனிய பண ெேிப்பில், அந்ேச் சீருந்து ோன் 

தவால்க்ஸ்தவகன். இன்று வரர மசருெனி ோன் சீருந்துகளின் அேிபேி என்று மசான்னால் 

ெிரகயாகாது. 

பதன்துளி - 2 



. 

ஆசிரியர் ேகுதி 

17 

  பிகரஞ்சு கமாழியில் இலக்கிய கமாழிகபயர்ப்பு 

நூல்கள் 

  Edouard Ariel(1818-1854) : ஆத்ைிசூடி : 

அறஞ் கசயவிரும்பு Sois désireux de faire le 

Bien. ஆறுவது சிைம் La colére doit etre 

apaisee. இயல்வ து கரமவல் Ne cache pas 

t e s  r e s s o u r c e s  ஈவது விலக்மகல் 

N'empéche pas une générosite... 

ைந்தை ைாய்மபண் Honore pére et mére. 

ைிருக்மகாதவயார், பிரபுலிங்கலீதல, ைிருச்சிற்றம் 

பலக்மகாதவ, கல்லாைம்...பிகரஞ்சாக்கம் 

Gnanou Diagou ஞானு ைியாகு (1877-1959) : 

அறகநறிச்சாரம், ஆசாரக்மகாதவ, ைிரிகடுகம், 

ைிருக்குறள், நாலடியார், நான்மணிக்கடிதக, 

கம்பராமாயணச் சுந்ைரகாண்ைம் (பகுைி) 

ஆகியவற்தற பிகரஞ்சில் கமாழிகபயர்த்ை 

புதுதவத் ைமிழர். வழக்குதரஞர். 

அகர முைல எழுத்கைல்லாம ஆைி பகவன் 

முைற்மற உலகு 

Toutes les lettres ont pour principe : A 

L'univers a pour principe l'Etre Primitif. 

  ைிருக்குறள் 1767இலிருந்து 2015 வதர 

இதுவதரக்கும் 15க்கும் மமற்பட்ை பிகரஞ்சு 

கமாழி கபயாப்புக்கதளப் கபற்றிருக்கிறது. இைில் 

இருவர்புதுதவத்ைமிழர், இருவர் மமாரீசியசுகாரர் 

மிகுைிப்மபா பிகரஞ்சியர். 

பாரைியார் (1882- 1921) : ' La Marseillaise' - 

'லா மார்கைய்எஸ்' - பிரான்ஸ் நாட்டுத் 

மைசியகீைத்தைப் ைமிழில் கமாழிகபயர்ப்பு 

கசய்துள்ளார். பாரைியாரின் 110 புைிய 

ஆத்ைிசூடிதய காதரமவலன் எைப் 

புதைகபயர்ககாண்ை வழக்கறிஞர் Leon Saint 

Jean பிகரஞ்சாக்கம் கசய்துள்ளார். அச்சந் 

ைவிர் Eloigne la peur. உைலிதை உறுைிகசய 

Rends solide de corps. புைியை விரும்பு De-

sire du neut. 

 

 

 

 

 

  ைமிழுக்கு ஏற்றம் கசய்ைவர்களில், Perrin 

(1754-1320), Maguy (1753-1322), Abbe 

Dubois (1770-1848), Dupuis(1806-1874), 

Mousset(1805-1883), Legouste(1830-

1393), Lap(1834-1393), Julien Vinson

(18431926), Jean Filliozat(1906-1982), 

Frangaois Gros(1933-) முைலாமைார் 

வரலாற்றில் இைம்பிடித்துள்ளைர்.  

 

  Julien Vinson : புதுச்மசரியில் பிறந்ை 

பிகரஞ்சியர், ைமிழ் கற்று, இலக்கண, இலக்கிய 

நூல்களும் இயற்றி கமாழிகபயர்ப்புகளும் 

கசய்து ைமிழ் வளர்ச்சிக்குத் ேன்ரன 

ஈடுபடுத்ேினார். 

வளரும்... 

பிரான்சு நாட்டில் காலூன்றிய தமிழ்! 

கமலமணி ஞானா ேிய்த்ரிசு 
இயக்குநர,்  

போரசீு பன்னோடட்ு உயரக்ல்வி நிறுவனம், பிரோன்சு 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   
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கமராைா தவரசு பரவாமல் ைடுக்க நாம் எவ்வாறு 

உைவ முடியும்? 

  நீங்கள் மநாய்வாய்ப் பட்டிருக்கும்மபாது 

மற்றவர்களிைமிருந்து உங்கள் தூரத்தை விலக்கி 

தவத்ைிருப்பது ஆகியதவ கபரும்பாலாை 

தவரசுகளுக்கு எைிராை சிறந்ை பாதுகாப்பாகும்.   

மக்கள் கசய்யமவண்டியது: 

• தககதள மசாப்பு மற்றும் ைண்ணீதரப் 

பயன்படுத்ைி அடிக்கடி கழுவுைல், 

உண்ணுவைற்கு முன்னும் பின்னும் மற்றும் 

கழிவதறதயப் பயன்படுத்ைியைற்குப் பின்ைர். 

• இருமல், தும்மல் வரும்மபாது உங்கள் 

முகத்தை தககுட்தையால் மூடுைல், 

பயன்படுத்ைிய ைிசு காகிைம் ஆகியவற்தற  

அகற்றுைல் கிருமி நாசிைி ைிரவத்தை 

பயன்படுத்துைல். 

• ைாங்கள் உைல்நலம் இல்லாைிருந்ைால் 

மற்றவர்களுைைாை கைாைர்பிதை ைவிர்க்க 

மவண்டும் (மற்றவர்களிைமிருந்து 1.5 

மீட்ைருக்கும் மமல் இதைகவளி விட்டு 

இருக்க மவண்டும்). 

• கபாதுமக்களிைமிருந்து மபாதுமாை இதை 

கவளி விட்டு இருப்பதை ைங்களது ைைிப் 

பட்ை கபாறுப்பாகக் கருதுங்கள். 

கபாதுமக்களிைமிருந்து விலகியிருத்ைல் 

என்றால் என்ை? 

  மக்களிைமிருந்து விலகியிருத்ைல் மகாவிடு19 

மபான்ற தவரசுகள் பரவுவதை கமதுவாக்கிை 

உைவும்.  கபரிய கபாதுக்கூட்ைங்கள் அவசிய 

மில்தல என்றால் அவற்தறத் ைவிர்ப்பது மற்றும் 

ைீவிர அறிகுறிகதள ககாண்ை அைிக 

ஆபத்ைில் உள்ளவர்களின் வருதககதளக் 

குதறப்பது குறிப்பாக குடியிருப்பில் தவத்து 

பராமரிக்க மவண்டியவர்கள், கைாதலதூரப் 

பழங்குடியிைர் மற்றும் ைீவுகளில் வாழும் 

மக்கள் மபான்மறார் எைப் கபாருள் 

ககாள்ளலாம். 

  உங்கள் அன்றாை வழக்கத்தை மாற்ற 

மவண்டிய அவசியமில்தல, ஆைால் இந்ை 

கபாதுமக்களிைமிருந்து விலகியிருக்கும் 

முன்கைச்சரிக்தக நைவடிக்தககதள 

மமற்ககாள்வது நமது சமூகத்ைில் மிகவும் 

ஆபத்ைில் உள்ள மக்கதளப் பாதுகாக்க 

உைவும். 

வளரும்... 

 

 

 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

பகாவிடு - 19 அடிக்கடி பகட்கப்ேடும் பகள்விகள்! 

த.இளதவனில் முல்சல  

மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

Covid-19 Frequently Asked Questions என்ற ஆங்கிலக் கட்டுரரயின் ேெிழாக்கம் 
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 திருவருட்ோ முதமலந்து திருமுமறகள் ! 

உமரபவந்தர் ஔமவ துமரசாமி 

  ஊர்பாடுவார் சிலர் ஓயாமல் கசல்வம் உைவி 

கசய்மவார் மபர்பாடுவார் சிலர் - கபண்கள் குணச்  

சீர்பாடுவார் சிலர் சிலர் சீரமாலிங்க மைசிகன் 

மபால் ஆர்பாடுவார் மகட்ை கபாழுமை புலன்கள் 

அைங்கிைமவ எைவும் 
 

ஓர் கசய்யுதள நாத்கைாடும் முன்மை 

 உள்ளம் உருகத் கைாைங்கிவிடும் 

சீர்ஒன்றிரண்டு படிக்கும் முன்மை 

 மசட்தை மை மாக்குரக் கைங்கும் 

நீர்வார் கண்ணில் புறந் ைடுக்கும் 

 நிகழ்த்ை நாவும் ைழுைழுக்கும் 

ஓர்வம் என்ைில் சிவாைந்ைத் 

 துள்மள மூழ்கும் அறிவம்மா! 
 

எைவும் ஆன்மறார்கள் பலரும்  ைிருவருட்பாவின் 

உருக்கச் சிறப்பிதைப் புகழ்ந்து மபாற்றியுள்ளார். 
 

 

 

 

 

 

 

   ைிருவாசகத்துக்கு உருகாைார் ஒரு 

வாசகத்துக்கும் உருகார் என்று கசால்லுவார்கள்.   

ைிருவருட்பாவிற்கு உருகாைார்  ைிருவாச 

கத்ைிற்கும் உருகார் என்பதும் கபாருந்தும். 
 

 கபருமாைார் மைாத்ைிரத்துக்கு  ைிருவாசகமும் 

சாத்ைிரத்துக்குத்  ைிருமந்ைிரமும் என்று 

மபாற்றியவர். 
 

  இங்ஙைம்  ைிருவாசகத்ைின் விரிபுதரமபால 

உள்ளம் உருகும் கருதண கவள்ளகமைத் 

மைான்றிய  ைிருவட்பாவின் சிறப்புக்கதள 

மூவதகயாகப் பகுத்து ஆய்வது கபாருந்தும். 

   ஆறு  ைிருமுதறகளுமம கபருமாைார் 

அருளியதவைான் என்றாலும், முைல் ஐந்து  

ைிருமுதறகளிலிருந்து ஆறாவது  ைிருமுதற 

சற்மற மவறுபட்டுச் கசல்கிறது.  இது 

மபறுபாமை ைவிர மாறுபாடு என்று 

ககாள்ளத்ைக்கைன்று. 

 

 கபருமாமை சமய சன்மார்க்கம் சுத்ை 

சன்மார்க்கத்துக்கு அன்ைியமல்ல அந்நியமம  

என்று கூறியுள்ளார்.  முைல் ஐந்து  

ைிருமுதறகள் அருள்கபறு நிதலயும் ஆறாம்  

ைிருமுதற அருள்கபற்ற நிதலதயயும் 

மைாற்றும் எைவும் கூறுவர். முைல் ஐந்து  

ைிருமுதறகளில் முன்மைார் நூலின் முடிபு 

ஒருங்கு ஒத்துப் மபாற்றுைதலயும் ஆறாம்  

ைிருமுதறயில் பின்மைான் மவண்டும் 

விகற்பங்கூறல் என்றபடி புதுதம மநாக்கங்கள் 

சிறந்து நிற்றதலயும் காணலாம். 

 

 எைமவ, முைதலந்து  ைிருமுதறகதளப் 

பற்றுக்மகாைாகக் ககாண்டு அடிகளாரின் கைய் 

மணங்கமழும் கசந்ைமிழ் இலக்கியச் 

கசவ்விகதளயும் ஆறாந் ைிருமுதறதயப் 

கபாருளாகக் ககாண்டு அடிகள் உருவாக்கித் 

ைந்ை சமரச சன்மார்க்கச் கசந்கநறி 

முடிபுகதளயும், அவர்களது உதரநதைகள் 

உதர விளக்கங்கள் விண்ணப்பங்கள் 

விரிவுதரகள் இவற்றிதை அடித்ைளமாகக் 

ககாண்டு கபருமாைது அருள் ஞாை 

வாழ்க்தக மாட்சிகதளயும் கைாண்டுகதளயும் 

ஒருவாறு நிதைவு கூறலாம். 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   
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 தகாவளம் கடற்கரர தகரள ொநிலத்ேில் அரபிக் கடற்கரரரய ஒட்டியுள்ள சிற்றூர். 
இவ்வூர் ேிருவனந்ேபுரத்ேில் இருந்து 13 கிதலாெீட்டர் மோரலவில் உள்ளது. 

 
 தகாவளம் ேிருவிோங்கூர் அரசரால் புகழ்மபறச் மசய்யப்பட்டது. தெலும் இப்பிகள் பலர் 

இங்கு வரத் மோடங்கியேில் இருந்து புகழ் மபற்றது.  
 
 கலங்கரர விளக்கக் கடற்கரர, அவா கடற்கரர, சமுத்ேிரக் கடற்கரர ஆகியரவ 

தகாவளத்ேில் உள்ள மூன்று பிரறவடிவ கடற்கரரகளாகும். இரவ ஆழம் குரறந்ே நீண்ட 
பகுேியாக இருப்போல் நீந்துவேற்கும் ஏதுவாக உள்ளது. இவற்றுள் கலங்கரர விளக்க 
கடற்கரரதய மபரியது.  

 
 இங்கு பல்தவறு வரகயான மபாழுதுதபாக்கு நிரலயங்கள் உள்ளன. சூரியகுளியல், நீச்சல், 

மூலிரக ெருந்து சிகிச்ரச, சிறப்பு பண்பாட்டு நிகழ்ச்சிகள், கட்டுெர பயணம் ஆகியரவ 
அவற்றுள் சில. 

 

மகாட்டும் எழில் பகாலக் களஞ்சியம் ‘பகாவளம்’ 

உலா ! 
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ேதிகங்கமைப் ேடியுங்கள்! 

மசவ்விமச மாமணி திருமதி சமீத மமய்கண்டான் 

  மதுதர ைிருவாதூதரச் மசர்ந்ை மணிவாசக 

அடிகளாரின் பாைல்கள் எட்ைாம் ைிருமுதறயாக 

கைாகுக்கப்பட்டுள்ளை.  எட்ைாம் நூற்றாண்டில் 

ஓர் அந்ைணர் குலத்ைில் மைான்றியவர். இவரின் 

பாைல்கள் ஊதையும், உயிதரயும் உருக்கும் 

இயல்புதையது.  அவரின் ைிருவாசகத்ைின் 

வாய்கமாழியால் வணங்குவைால் வாட்ைம் 

ைீரும்.   

  ைிருவாசகத்ைிற்கு உருகாைார் 

 ஒருவாசகத்ைிற்கும் உருகார்  

என்று ஒரு வாசகமம உண்டு.   

“வான்கலந்ை மாணிக்கவாசக! நின் வாசகத்தை 

நான்கலந்து பாடுங்கால், 

நற்கருப்பஞ்சாற்றிைிமல 

மைன்கலந்து, பால்கலந்து, கசழுங்கைித் 

ைீஞ்சுதவ கலந்து, என் 

ஊன்கலந்து, உயிர்கலந்து, உவட்ைாமல் 

இைிப்பதுமவ!”  
 

என்று பாடுகிறார் வள்ளலார் கபருமான். 

  மாணிக்க வாசகரின் கல்வி, மகள்வி, 

ஒழுக்கம்,    அறிவு   ஆகியவற்தற    அறிந்ை  

பாண்டிய மன்ைன் அவதர ைன் அதமச்சராக 

நியமித்ைான்.  பாண்டிய மன்ைன், மசாழ நாட்டில் 

விற்பதைக்காக உள்ள அரபு நாட்டுக் 

குைிதரகதள வாங்கி வரும்படி அனுப்பி 

தவத்ைார்.   

 

  இவ்வாறு மசாழ நாட்டிற்கு கசல்லும் வழியில், 

ைிருப்கபருந்துதறயில், ஞாைகுரு ஒருவதர 

சந்ைித்து, ஆன்மீகத்ைில் ைிதளத்து, கமய் மறந்து, 

குைிதர வாங்க மன்ைன் ககாடுத்ை பணத்ைில் 

மகாயில் கட்டி விடுகிறார். இைதை அறிந்ை 

பாண்டிய மன்ைன் அவதர தகது கசய்ய, 

ஞாைகுருவாக வந்ைிருந்ை சிவ கபருமான் 

ைிருவிதளயாைல் புரிய ைிட்ை மிட்ைைால், 

குைிதரகள் வந்ைை.  இரவில் அதவ  நரிகளாக 

உருமாறி ஊதளயிட்டு ஓடி மதறந்ைை.  

இைைால், மாணிக்க வாசகர் தகது 

கசய்யப்படுகிறார்.   

 

 

 வளரும்... 

எண்ணில் நல்லகேிக்கு 

நல்லஃதுறுங் கழுெல 
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  ேெிழ்நாட்டில் ேெிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

ேெிழ்த் மோண்டிரனப் மபருரெப்படுத்ேி, ஊக்கப்படுத்தும் வரகயில் வழங்குேல். 
(விருதுத் மோரக ரூ. 25,000/- ெற்றும் ேகுேியுரர வழங்கப்படும். ொவட்டத்ேிற்கு ஒருவர் 
வேீம் 32 தபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 ேிரு.பா.இந்ேிரராசன்  

2 2016 ேிரு.ப.குப்பன்  

3 2017 ேிருெேி சாெி.ேெிழ்ச்மசல்வி கெலக்கண்ணன்  

4 2018 ேிரு.க.சம்பந்ேம்  

 

தமிழ்ச் மசம்மல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் ேட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   

திருவண்ணாமமல மாவட்டம் 

V 
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மதாண்மட நாடு ! 

முமனவர் ேி.சி.மெகதா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

இளந்ைிதரயன் காஞ்சிதயத் ைதலநகராகக் 

ககாண்டு ஆண்ைான் என்கிறது. 
 

கைாண்தை நாடும் தசவமும் 
 

 கைாண்தை நாட்டில் தசவசமயம் ஈராயிரம் 

ஆண்டுகளாக நிதலத்து வந்ைிருப்பதை 

ஆங்காங்மக உள்ள சிற்பங்களும், கட்டிைக் 

மகாயில்களும், கல்கவட்டுக்களும் அறிவுறுத் 

துகின்றை. கைாைக்கக்காலத்ைில் இயற்தகயாக 

வாழ்ந்ை இச்சமய அறமவார், தசவகநறி பூண்டு 

ைமது சீைர்களுக்கு நன்கைறி பகர்ந்ைைர்.  
 

  கைாண்தைமண்ைலத்ைில் கிதைத்துள்ள 

சான்றுகளின் அடிப்பதையில் மநாக்கிைால், 

இங்மக தசவ சமயம் பல நூற்றாண்டுக்குப் 

பிற்பட்ைது. இப்பகுைியில் காணக்கிதைக்கும் 

மகாயில் கல்கவட்டுக்கள் பிற்பட்ை காலத்ை 

தவயாகவும் காணப்படுகின்றை. 
 

கைாண்தை நாட்டுச் தசவக் மகாயில்கள் 
 

 கைாண்தை 

நாட்டில் தசவ 

சமயத்ைவர் ஏற்றம் 

கபற்றிருந்ைமபாது பல 

கதலக் மகாயில் 

கதளயும், கண்கவர் 

சிற்பங்கதளயும் படிமங்கதளயும், வண்ண 

ஓவியங்கதளயும் உருவாக்கி யிருந்ைைர். 

அறகநறியின் பாற்பட்டுப் புைிய வரலாறு 

பதைத்ை இச்சமயத்ை வர்களது அரிய கதலக் 

கருவூலங்கள் கவைிப்பாரன்றியும் காலச் 

சூழலுக்கு ஈடுககாடுக்க முடியாமலும் அழிந்ைி 

ருக்கின்றை என்பதை இவ்வாய்வு கவளிப் 

படுத்ைியுள்ளது. 

 

வளரும்... 

 

 கபரும்பாணாற்றுப் பதைதயப் பாடிய 

கடியலூர் உருத்ைிரங்கண்ணைார், கைாண்தை 

நாட்டின் உட்பகுைியிலிருந்ை பாணனுக்குக் 

காஞ்சி கசல்ல, வளம்கபற்ற கபரும்பாணன் வழி 

கூறியைாகச் கசான்ைைிலிருந்து, பத்துப் 

பாட்டிலும் கைாண்தைநாடு சிறப்புற்று விளங்கி 

இருந்ைதமதய உணர முடிகிறது. இப்கபரும் 

பாணாற்றுப்பதையில் ைிதரயன் ‘கைாண்தை 

மயான் மருக’ என்று விளிக்கப்கபற்றுள்ளான். 

அவ்தவயார் காலத்துத் கைாண்தை மான் 

ஒருவன் காஞ்சியில் வாழ்ந்ைான் என்று 

புறநானூறு கூறுகிறது. கி.பி.7-ஆம் 

நூற்றாண்டில் சீைாவிலிருந்து இந்ைியாவிற்கு 

வந்ை புத்ை சமய வழிப்மபாக்கராை யுவான் 

சுவாங் என்பவர், ைாம் இயற்றிய பயணக் 

குறிப்புகளில் கைாண்தைமண்ைலத்தைத் 

‘ைமலாபித்து’ என்று கூறியுள்ளார். 
 

கைாண்தை மண்ைல சைகம் 
 

 இந்நூல் கி.பி.17-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்ை 

படிக்காசுப் புலவரால் பாைப்பட்ைது. இைில் 

‘தவயம்கபறினும் கபாய் கசால்லமாட்ைார் 

கைாண்தை நாட்ைவமர’ என்று குறிப்பிடு 

கின்றார். இச்சைகத்ைில் ைிருவண்ணாமதல 

உள்ளிட்ை பல ஊர்கள் குறிப்பிைப்படுகின்றை. 

கரிகாலனுக்குப் பின் கவள்மவற்கிள்ளி எனும் 

மசாழன் மகைாை கைாண்தைமான்  
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  In select searching, long and loiter for 

Maidens' curly dark locks' pheromones, 

Knowing no way, alongside drones in beeline 

Enters the scented southerly through Tran-

som casements' thrifty chintzy gaps Where-

upon the twosome fare forth in love Exceed  

their modest limit; leave the middle.  For 

Seven Tier upper patio moon blanched With 

darting Kama to urge their dalliance! 

 

 

  On floral bed for bees to beer roll they. 

With sandal twig Kovalan draws Cane Sweet, 

and tendril on her shoulders lithe; As Sun 

plus Moon that sea-cover Earth in syzygy siz-

zle they; wears he Jasminum lace beeoofed 

to beam selene;a tight wreath of lily red is 

Kannaki's clasp;in a hug crunch lace and 

wreath in squeeze.Surveys Kovalan Lakshmi, 

Kannaki; in words past potent love  thought 

blurts he out her beauty's bang! 

 

  " Dear is Crescent a brooch on Siva's crest; 

Coborn with you, Laksmi from lactic Sea. 

  

 

Continued... 

 

Pukaar-2-Song of Love-Led-Life 

 

  Famed Kings love populous Pukaar's plenty; 

Thriving traders benefit in city's bounty; Seas 

And Worlds if support seek, surplus supply 

Pukaar has to rush in time due. Goods Rare 

Like massive mounts glitter precious In heaps! 

Sea-spat-weal, Land's largess Are in tonnes all 

over! Magnum merchants Are of clannish Mer-

it and mettle; Wealth of Virtue well got is for 

charity; For them Earth is splendid joy. 

 

  Long nenuphar eye-Kannaki, her Kovalan 

Paired in cosy Fourth of Seven tier Mansion, 

Feature coy on foamy gem laden bedstead, 

Mayan-made, no doubt, as if! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Drunk with fragrance of carmine water lily, 

Blue stellata,nouchali white, beaver root Un-

clipped and lotus lush bee buzzed, fed Onpol-

len of varied screwpine, Champak Arbors, 

mock garlandMadavi blooms. 
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சிலப்ேதிகாரம் - ஆங்கிலம் ! 

பேராசிரியர் சி.அ.சங்கரநாராயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயரப்்பு விருதோளர,்  தமிழக அரசு 



 

ஆசிரியர் ேகுதி 
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‘சங்க’ நாதம் ! 
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குழந்மத இலக்கியம் ! 

முமனவர் பதவி நாச்சியப்ேன் 

  "பாப்பா பாட்டு" 64 அடிகதளக் ககாண்ைது.  

பாரைியார் ைம் கபரும் புலதமதயக் காட்ைாது, 

குழந்தைதய மைத்ைில் தவத்துப் பாடியுள்ளார்.  

எளிய கசாற்களால் குழந்தைகள் விரும்பும் 

கருத்துக்கதளயும் கைரிந்து ககாள்ள மவண்டிய 

கசய்ைிகதளயும் கைளிவுப்படுத்துகிறார். 

"ஓடி விதளயாடு பாப்பா - நீ 

ஓய்ந்ைிருக்க லாகாது பாப்பா. 

கூடி விதளயாடு பாப்பா - ஒரு 

குழந்தைதய தவயாமை பாப்பா" 

 

என்று பாப்பாதவ முன்ைிதலப்படுத்ைி, 

குழந்தை உளவியல் உணர்ந்து, அவர்களுக்குப் 

பிடித்ை விதளயாட்தைக் கூறிப் பாைதலத் 

கைாைங்குகிறார்.   

 

 

 

 

 

 

 

"காதல எழுந்ைவுைன் படிப்பு - பின்பு 

கைிவு ககாடுக்கும் நல்லபாட்டு 

மாதல முழுதும் விதளயாட்டு - என்று 

வழக்கப்படுத்ைிக் ககாள்ளுபாப்பா" 

எை நல்ல பழக்கங்கதள நாளும் பின்பற்ற வழி 

காட்டுகிறார்.  

வளரும்... 

  எளிதமயாை கசாற்கள், அமை மநரத்ைில் 

மமாதை, ஈற்கறதுதக எைப்படும் இதயபு, சந்ை 

நயம் என்பை மபான்று யாப்பிலக்கணத்ைிற்கு 

உட்பட்டு வருகின்ற பாைல்.  குழந்தைகதளக் 

கவரவும், அவர்கள் நிதைவில் ககாள்ள ஏற்ற 

வதகயிலும் வந்ை கசாற்கள் மீண்டும் மீண்டும் 

பாைலில் இைம் கபறக் காணலாம்.  

 கவிமணியின் "மலரும் மாதலயும்" என்ற 

நூலில் கபரியவர்களுக்காை பாைல்களும் இைம் 

கபற்றுள்ளை.  ஆைால், மழதல கமாழி, 

இயற்தக இன்பம், காட்சி இன்பம், கதைப்பாட்டு 

என்ற பிரிவுகளின் கீழ் 40-க்கும் மமற்பட்ை 

பாைல்கள் உள்ளை.  மமலும், கவிமணி 

அந்நூதலச் கசந்ைமிழ் நாட்டுச் சிறுவர் 

சிறுமியர்க்குக் காணிக்தக ஆக்கியிருப்பது 

குறிப்பிைத்ைக்கது. 

 

 கவிமணிதயத் கைாைர்ந்து பாரைியாரும் 

குழந்தைப் பாைல்கதள எழுைிைார்.  பாரைி ைம் 

மகள் சகுந்ைலாவிற்கு பாடியது "பாப்பா பாட்டு" 

என்பர்.  1908ஆம் ஆண்டு பிறந்ை ைம் 

குழந்தைக்கு பாரைி பாடிய பாைல் 1915ஆம் 

ஆண்டு "ஞாைபானு" என்னும் இைழில் 

கவளிவந்ைது. 
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கந்தரனுபூதி ! 

மருத்துவர் நல்லி இரா.பகாேிநாத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்

தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருதத்ுவமசன 

யாம் ஓேிய கல்வியும், எம் அறிவும் 

ோதெ மபற, தவலவர் ேந்ேேனால் 

பூ தெல் ெயல் தபாய் அறம் மெய்ப் புணர்வரீ் 

நாதெல் நடவரீ், நடவரீ் இனிதய 

 

  Knowledge I  learnt and my wisdom, the lance 

(Vael) bearer enjoys by providing these. 
 

  Hence, forsake the desire for earthly illusions and 

merge in righteousness and truth, such that your 

tongue sings praise of Him always.     (18) 

 

உேியா ெரியா உணரா ெறவா 

விேிொல் அறியா விெலன் புேல்வா! 

அேிகா! அநகா! அபயா! அெரா! 

பேிகா! வலசூர! பயங் கரதன 

 

Never born nor dies 

Never feels nor forgets 

Son of the One (Siva) whom neither Brahma nor 

Vishnu could realize His enormity and who is be-

yond earthly illusions. 
 

You are the sublime, sinless, fearless, Lord of celes-

tials who is protects them, and fierce One to  Sooran

( the asura)                  (19) 
 

வடிவுந் ேனமும் ெனமுங் குணமுங் 

குடியுங் குலமுங் குடிதபா கியவா 

அடியந் ேெிலா அயில்தவல் அரதச! 

ெிடிமயான்மறாரு பாவி மவளிப் படிதன! 

 

Beauty, wealth, kind heart, character, nativity and 

creed,would they stay  

The One whose  bottom or end(dimensions) are un-

known,  O' King with a sharp lance(Vael),if dreaded 

penury surfaces.           (20) 

 

 

முருகன் குெரன் குகமனன்று மொழிந் 

துருகுஞ் மசயல்ேந் துணர்மவன் றருள்வாய் 

மபாருபுங் கவரும் புவியும் பரவுங் 

குருபுங்கவ எண்குண பஞ்சரதன! 

 

  Murugan (The beautiful), Kumaran (The youthful), 

Gugan (The cave dweller), are the names we spell 

and melts us and please grace us to realize You too. 

 

To the celestials who love to go to war(on evil), and  

the earthly beings You are the beloved Teacher, in 

whom  dwells divine eight characters.     (16) 

 

தபராரச எனும் பிணியிற் பிணிபட் 

தடாரா விரனதயன் உழலத் ேகுதொ 

வரீா முதுசூர் படதவல் எறியுஞ் 

சூரா சுர தலாக துரந்ேரதன! 

 

  Due to a disease of greedy desires, Iam bound by 

unimaginable fruits of deeds ,do I deserve this cycle

( of rebirth). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O' valiant One, who threw the lance (Vael) to destroy 

Sooran and his relatives, O'protector of the celestials  

(17) 
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ேயண வாழ்க்மக! 

சுற்றுலாச் சுடர் சுபரந்திரன் 
 

  அங்கிருந்ை குடியிருதம கபண் அைிகாரி 

எைற்காக எங்கள் நாட்டிற்கு பயணம் 

மமற்ககாண்டு இருக்கிறீர்கள் என்று 

மகட்ைமபாது அந்ை அழகாை ஏழு ஏரிகதளக் 

காண ஏழு கைல் ைாண்டி வந்து இருக்கின்மறன் 

என்ற மபாது மிகுந்ை மகிழ்ச்சியுைன் என்தை 

வருக என்று கூறி மகிழ்ந்ைார். 

    எந்ை ஒரு நாட்டிற்கு நான் கசன்றாலும்  

அங்குள்ள சிறந்ை சுற்றுலா இைங்கதள 

முழுதமயாகக் கற்றுத் கைரிந்து, கைளிந்ை 

நதையில் நான் அதைப்பற்றி அவர்களிைம் 

கூறும்மபாது அவர்களுக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்சி 

எல்தலயில்லாைது.     

  பல்மகரியா  இயற்தக அழகு நிதறந்ை ஒரு 

நாைாகும்.  

 

 

 

 

 

 

    அங்குள்ள 'ஏழு ஏரி ரிலா மதல' மற்றும் 

'விமைாசா மதல', மதல ஏறும் ஆர்வம் 

உள்ளவர்களுக்கும்  மற்றும் இயற்தக 

ஆர்வலர்களுக்கும் பிடித்ை இைங்களாகும். 

வளரும்... 

    மகாதவயிலிருந்து ைில்லி கசன்று 

அங்கிருந்து உருசிய நாட்டின் ைதலநகராை 

மாசுமகா மபாய்,  அங்கிருந்து கபலாரசு நாட்டின் 

ைதலநகராை மின்சகுவிற்குச் கசன்று மீண்டும் 

பல்மகரிய நாட்டுத் ைதலநகராை மசாபியா 

கசன்றமபாது, நாங்கள் கைந்ை கமாத்ை மநரம் 12 

1/2 மணி மநரமாகும். 

    பல வானூர்ைிகளில் இத்ைதை நாடுகள் ஒரு 

மார்க்கமாக கசன்ற மபாது எந்ை விைமாை 

ைதையும் இல்லாமல் சாைாரணமாகமவ 

இருந்ைது....  

 

 

 

 

 

 

 இந்ை கட்டுதரதய எழுதும் மபாது     

மறுபடியும் எப்மபாது அத்ைதகய 

நிதலதமகளில் இந்ை உலகம் இயங்கும் என்ற 

ஏக்கம் என் மைைில் எழாமல் இல்தல. 

   சரியாை ைிட்ைமிைல் காரணமாக ைிருப்பூதர 

மசர்ந்ை பாலச்சந்ைர் மற்றும் அவரது நண்பர்  

இரமமசு இருவதரயும் மசாபியா வானூர்ைி 

முதையத்ைிடில சந்ைித்மைன்... ஐமராப்பிய 

நாடுகளில் ஒன்றாை பல்மகரியா கசல்ல 

கசங்கன் விசா அவசியம். 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   



 

 

அரைோசண (நிசல) எண்.70, மதோழிலோளர ்மை்றும் தவசலவோய்ப்பு(M-2)த ்துசை, 26.08.2011 
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பவதியியற் மசாற்கள் - சீர் தர ஒலி மேயர்ப்பு ! 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   

வ.எண் பவதியியற் மசாற்கள் சரீ் தர ஒலி மேயர்ப்பு 

531 Propargyl bromide புதராப்பார்ரகல் புதராரெடு 

532 Propen -2-chloro-1, 3-diol-dio diacetate புதராப்மபன் -2 குதளாதரா-1,3-ரட-ஆல்-ரடதயா 

533 Propiolactone beta புதராப்பிதயா-லாக்தடான் படீ்டா 

534 Propionitrile புதராப்பிதயா-ரநட்ரரல் 

535 Propionitrile புதராப்பிதயா-ரநட்ரரல், 3 - குதளாதரா 

536 Propiophenone,  4 – amino புதராப்பிதயா-பிதனான், 4 -அெிதனா 

537 Propyl chloroformate புதராப்பில் குதளாதரா-பார்தெட்டு 

538 Propylene dichloride புதராப்பிலீன் ரட-குதளாரரடு 

539 Propylene glycol, allylether புதராப்பிலீன் கிரளக்கால், அல்ரலல்-ஈத்ேர் 

540 Propylene imine புதராப்பிலீன் இரென் 

541 Propylene oxide புதராப்பிலீன் ஆக்ரசடு 

542 Prothoate புதராத்தோதயட்டு 

543 Pseudosumene சியூதடா-சுெீன் 

544 Pyrazoxon ரபராசாக்சான் 

545 Pyrene ரபரீன் 

546 Pyridine ரபரிரடன் 

547 Pyridine, 2- methyl- 3 –vinyl ரபரிரடன், 2-மெத்ேில்-3-வரீனல் 

548 Pyridine, 4- nitro -1 –oxide ரபரிரடன், 4-ரநட்தரா-1-ஆக்ரசடு 

549 Pyriminil ரபரிெினில் 

550 Quinaliphos குயினாலிஃதபாசு 
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  ஆைலான் மயக்கம் கபாருந்ைிய கநஞ்தச  

யுதைய எங்களுக்கு உன்னுதைய புகழ் 

ஒருநாளும் ஒரு ைதலயாக முடியா;  கல்வியால் 

விளக்கமுதைமயார் பிறந்ை இப்கபரிய இைத்தை 

யுதைய உலகத்ைின்கண் பாைாைிருத்ைலும் 

கூைாது.  'விதரய, பல கபாருதளயும் அைக்கிய 

கசய்யுதளச் கசய்யும் கசவ்விய நாவிதையும் 

மிக்க மகள்விதயயும் விளங்கிய புகதழயு 

முதைய கபிலன் இன்று இருப்பாைாகில் நன்று.  

அது கபற்றிமலகைன்று கசால்லிய உன்னுதைய 

கவற்றி ககாண்ை சிறப்பிற்குப் கபாருந்ைப் 

பாடுமவன்" என்று மன்ைனுக்குப் கபாருந்ைில் 

இளங்கீரைார் உறுைிகமாழி ைருவார்.  

 

 

 கபிலதைப்மபால் பாை முடியாமல் மபாயினும் 

மசரைின் புகதழக் கவிதையில் விரித்துத் 

ைருைல் இயலாை கசயலாயினும் சுருங்கத் 

ைருைல் முதறயற்றைாயினும் மசரைின் கவற்றி 

புலவதர மயங்கச் கசய்யும் பாடுகபாருளாயினும் 

அறிஞர் நிதறந்ை இைத்ைில் வாழும் புலவர் 

கவிதை எழுமைன் என்று தகவிரித்ைல் சரியாகா 

ைைால் முடிந்ை அளவு முயன்று பாடுமவன் 

என்று   கூறும்மபாது   அவருதைய   அைக்கம்  

கவளிப்படுவமைாடு அவர் கவிதையாக்கம் 

பற்றிய அறிவு மிகவுதையா கரன்பதும் கவிதை 

கூர்த்ை மைியின் சிந்ைதை விதளவாக          

எழுவகைன்பதை உணர்ந்ைிருந்ைாகரன்பதும் 

புலப்படும்.  

 

மதலயமான் ைிருமுடிக்காரிதய மாமறாக்கத்து 

நப்பசதலயார் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வல்மலம் அல்மலம் ஆயினும், வல்மல 

நின்வயின் கிளக்குவம் ஆயின், கங்குல் 

துயில் மடிந்ைன்ை தூங்கு இருள் இறும்பின், 

பதற இதச அருவி முள்ளூர்ப் கபாருந!- 

கைறல் அரு மரபின் நின் கிதளகயாடும் 

கபாலிய, 

நிலமிதசப் பரந்ை மக்கட்கு எல்லாம் 

புலன் அழுக்கற்ற அந்ைணாளன் 

இரந்து கசல் மாக்கட்கு இைி இைன் இன்றி, 

பரந்து இதச நிற்கப்பாடிைன்; அைற் ககாண்டு 

சிைம்மிகு ைாதை வாைவன் குைகைல், 

கபாலம்ைரு நாவாய் ஓட்டிய அவ்வழி, 

பிறகலம் கசல்கலாது அதைமயம் அத்தை, 

இன்தமதுரப்ப, இதசைரவந்து, நின் 

வண்தமயின் கைாடுத்ைைம், யாமம 

(புறநானூறு 126) 

 

 

வளரும்... 

புதுப்ோர்மவயில் புறநானூறு ! 

அறிஞர் மருதநாயகம் 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   
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  கடுதமயாக பாைிக்கப்பட்ை சில பகுைிகளில், 

மைிைர்கள் தவரதசப் பிடிக்கும் அபாயத்ைில் 

இருந்ைமபாது, வான்வழி ஒளிப்பைக் கருவிகள் 

மீட்புக்கு வந்ைை. இக்கருவியால் மநரத்தை 

மிச்சப்படுத்ைியது மருத்துவ மாைிரிகள் 

மாசுபடுவதைத் ைடுத்ைை. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  வான்வழி ஒளிப்பைக் கருவியால் நல்வாழ்வுத் 

ைகவல்கதள பைிவு கசய்யவும், குறியீடு 

பலதககளுைன் விதரந்து கசயலாற்ற முடிந்ைது.  

கிராமப் புறங்களில் கிருமிநாசிைிகதள 

கைளித்ைை. குடிமக்களுக்கு ைங்கள் வீடுகதள 

விட்டு கவளிமயறக்கூைாது என்ற எச்சரிக் 

தகதய ஒளிபரப்பவும், முகமூடி அணியாை 

ைற்காக அவர்கதளத் துன்புறுத்ைவும் 

பயன்படுத்ைப் பட்ைை. 

 

  ஜப்பாைிய ட்மரான்மமக்கர் கைர்ரா  குழு 

நிறுவைமாை ஆண்ட்கவார்க், நகரம் தவரதசப் 

பிடிக்கும்மபாது மருத்துவ மாைிரிகள் மற்றும் பிற 

இன்றியதமயாை கபாருட்கதள சின்சாங்கில் 

ககாண்டு கசன்றது. 

  கபாதுத் ைகவல்களுக்காை அணுகல் 

தவரதசத் கைாைர்ந்து கண்காணிக்கும் 

ைாஷ்மபார்டுகதள உருவாக்க வழிவகுத்ைது. 

பல நிறுவைங்கள் மபரளவில் பயன்படுத்ைி 

துதணப் பைிவுக் கருவிகதள  

உருவாக்குகின்றை. அதைத்து முன்ைணி 

நகரங்களிலும் முகம் அதையாளம் மற்றும் 

அகச்சிவப்பு கவப்பநிதல கண்ைறிைல் 

நுட்பங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளை. சீை நாட்டு 

கபரிய நிறுவைங்களாை கசன்ஸ்தைம் மற்றும் 

ஹன்வாங் கைாழில்நுட்ப நிறுவைம் ஒரு சிறப்பு 

முக அங்கீகார கைாழில்நுட்பத்தை ககாண்டு 

வருவைாகக் கூறியுள்ளை, அதவ முகமூடி 

அணிந்ைிருந்ைாலும் மக்கதளத் துல்லியமாக 

அதையாளம் காண முடியும். 

 

  ைிறன்மபசி பயன்பாடுகள் மக்களின் 

இயக்கங்கள் குறித்து ஒரு ைாவதல 

தவத்ைிருக்கவும், பாைிக்கப்பட்ை நபருைன் 

கைாைர்பு ககாண்டிருந்ைார்களா இல்தலயா 

என்பதை அறியவும் பயன்படுத்ைப்படுகின்றை. 

கைாதலகைாைர்பு நிறுவைமாை ‘சீைா 

அதலமபசி’ அரசு ஊைக நிறுவைங்களுக்கு 

குறுஞ்கசய்ைிகதள அனுப்பியைாக அல் ஜசீரா 

கசய்ைி கவளியிட்டுள்ளது. கசய்ைிகளில் 

மக்களின் பயண வரலாறு குறித்ை அதைத்து 

விவரங்களும் அைங்கும்.  

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   

மகாபரானாமவ வீழ்த்திய திறம் ! 

மோறிஞர் அ.சதசீு 
தநரம்ுக உதவியோளர ்

மோண்புமிகு தமிழ் வளரை்ச்ிதத்ுசை அசமைை்ர ்
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  He fell at my feet and pleaded. 

   Then we tore up both the papers. 

 

  What struck me then was the Hindu reli-

gion. I often would say "Our ancestors were 

not fools". An echo of the past was always re-

lated to the present Well spread out, like unto 

the banyan tree, the Hindu religion keeps the 

measure of every step and beat of one's life. 

 

  Buddhism an off-shoot of Indian thought 

traversed the sub-continent and conquered 

the whole of China. In turn it made the Asian 

continent its very slave. 

 

 

 

 However it found no place in India since it 

was saturated with the well-established truths 

of the Hindu religion. 

 

  Of the five great poems in Tamil Literature 

- Silapadhigaram, Manimegalai, Kundalakesi, 

Jeevakachinthamani and Valaiyapathi, four  

depict Buddhist and Jain practices thereby 

showing the prosperity of those religions in 

the Southern tip of   India during a certain 

period. Our history unfolds also the history of 

Jainism and Buddhism in our country. 

  But, where are these religions today? They 

were absorbed into the Truths of the Hindu 

religion. 

 

 

 

 

 

 

  They were as rivers flowing into the great 

ocean of Hinduism. 

  Valluvar's invocation to 'The eternal God' 

has a larger context than the 

  Buddha of Buddhism or Mahavir of Jainism. 

  The reason for my saying so is that the 

five great poems after Thiruvalluvar have al-

so mentioned the customs of Buddhism and 

Jainism only as part of the life. 

Continued... 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   

 
Everlasting Tradition! 

கமலத்திலகம் திருமதி சமீத சிதம்ேரம் 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

 

1. பல்வேறு பபொருண்மைகமை 38 

பக்கங்களில் தொங்கி உலகத் தமிழ் 

என்பதற்வகற்ப உலகத்தில் உள்ை 

அறிஞர்கள் எல்லொம் எழுத மேத்து 

மிகச் சிறப்பொக உலகத் தமிழ் இதழ் 

ேந்து பகொண்டிருக்கிறது. 

ஆசிரியருக்கு பொரொட்டுக்கள். 

முமைேர்  

அருள் அேர்களுக்கு பொரொட்டுக்கள். 
 

முரனெர் க பசும்வபொன் 

சிறப்பு அலுெலர் ஒய்வு 

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம்  துரை 

 

2. உலகத்தமிழ் இதழ் கண்வேன்     . கழிவபருேமக 

பகொண்வேன்   ஒவ்பேொரு கட்டுமரயும் ஒரு நல்ல 

முத்து . தங்கள் பணி 

சிறக்க ேொழ்த்துகள். 
 

புலெர் விஜயலட்சுமி 

 

3. விவேகொைந்தர் பதொேக்கத்தில் பிரம்ை 

சைொஜத்தில்  உறுப்பிைரொக இருந்த பசய்திமய 

அமைச்சர் பபருைகைொரின் கட்டுமர ேழி 

அறிந்வதன்.   நொளும் அறிவேொம் பொரதியொர் 366நூல் 

உருேொை விதம் அருமை.  அபைரிக்கொமே 

ைொற்றும் திறைொளிகள் வியப்பின் உச்சம். அதிபர்கள் 

11வபர் பற்றிய தகேலும் இன்மறய சொரொ 

வபொன்வறொரும் அமைேருக்கும் ேழிகொட்டிகள்.  

அமைத்துக் கட்டுமரகளும் அருமை. 
 

திரு தி ததவி நொச்சியப்பன் 

 

4. உலகத்தமிழ் அைவிலும் தரத்திலும் 

கூடிேருேது    

உேமகயளிக்கின்றது.ைொணிக்க 

ைொமலயில் ைரகதக்கல் உள்ளிட்ே 

அமைத்தும் சிறப்பொக 

அமைந்துள்ைது.ேொழ்க! ேைர்க!! 
 

முரனெர் கண்ணன், வசந்தமிழ்ச் வசொற்பிறப்பியல் 

அகைமுதலித் திட்ட இயக்ககம் 

 

5. அருள் தொங்கள் கல்லூரியில் வபசும் 

நிமலமைமய என்றும் நிமைவுகூர்ந்து 

குறிப்பிட்ேமதயும் ஆங்கில வபச்சு ஐயொ அேர்கள் 

நண்பர் உங்கள் உமரமய வகட்ே பதரியும் மிகப் 

பபருமை அளிக்கிறது அமத பழமைமய நிமைத்து 

இதுவே உங்கள் ேைர்ச்சிக்கு புகழ் உச்சியில் 

என்பதற்கு அமேயொைம்.  

திரு. தனதகொபொல் 

6. பபொன் கிமேத்தொலும் புதன் 

கிமேக்கொது என்பொர்கள். நைக்கு 

புதவைொடு உலகத் தமிழ் இமைய 

இதழும் வசர்ந்வத கிமேப்பது 

களிப்பன்வறொ... 

 

22.07.2020 இதழில், நைது ைொண்புமிகு அமைச்சர் 

அேர்கள் , 17.08,2018-ல் மேைேக் கல்லூரியில் 

நிகழ்ந்த ேேபைொழித் துமற விழொவில் ஆற்றிய 

உமரமயப் படித்து ைகிழ்ந்வதன்.  

 

"உலகில் உள்ை தீமைகமைப் பற்றிவய நொம் 

ேருந்துகிவறொம். நம் உள்ைத்தில் எழும் நச்சு 

எண்ைங்கமைப் பற்றி சிறிதும் கேமல 

பகொள்ேதில்மல. உள்ைத்மத ஒழுங்குப் படுத்திைொல் 

உலகவை ஒழுங்கொகிவிடும் "என்ற சுேொமி 

விவேகொைந்தரின் சிறந்த பபொன்பைொழிமய 

ைொண்புமிகு அமைச்சர் அேர்களின் உமரயிலிருந்து 

நொன் பதரிந்துபகொண்வேன்.  

 

வைலும், இந்த இதழில் ஆசிரியர் அேர்கள் தைது 

உமரயில் "இந்திய முன்ைொள் குடியரசுத் தமலேர் 

ேொக்ேர் இரொதொகிருஷ்ைன் அேர்கள் இந்திய 

தத்துேங்கமை உலகிற்கு உைர்த்தியேர்...அடுத்து 

ேந்த ேொக்ேர் அப்துல் கலொம் அேர்கள் அகிலம் 

முழுேதற்கும் அறத்மத ேலியுறுத்தியது தமிழ் 

பைொழிவய எை பமறசொற்றியேர்...நம் பொரதப் பிரதைர் 

நவரந்திர வைொதி அேர்கள் திருக்குறள் ேழியில் 

வீரர்களுக்குத் வதற்றமும், தமிழ் ேழியில் உலக 

ஒற்றுமைமயயும் உைர்த்திக் கொட்டியிருப்பது அேர் 

ஒரு ைொணிக்க ஆரத்தின் ைரகதக்கல் எைக் 

பகொள்ைலொம் "என்று குறிப்பிட்டிருப்பது 

அருமை...மிக அருமை.  

 

கவிஞர் தபைொ, வநல்ரல. 

7. PathikangaL PatiyungaL ... 

 

I recall the fruit of reading  ARputa Tiru  

AntAti cited:  

This venpaa verse anaphoretic indited  

By Kaaraikkal Peyaar, if servitors sing  

With melting hearts praying Lord, in Bhakti  

bound,will they bow unto with leaveless love.  

 

Translation: S. A. Sankaranarayanan 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

 

8. முகப்புப் பேம் மிக அருமை.  இந்தியொவிவலவய 

இப்படி ஒர் அழகொை இேம் இருப்பமத 

சுற்றுலொச்சுேர் சுவரந்திரன் ஒளிப்பேம் ேொயிலொக 

உலகத்தமிதழில் நொங்கள் கண்டு 

பபருமிதைமேகின்வறொம். 

திரு தி தி.விசயலட்சுமி, வ ொழிவபயர்ப்புத்துரற 
 

9. நீங்கள் பதொேர்ந்து ஒவ்பேொரு இதழுக்கும் ஓர் 

அழகிய முத்திமர ேரிகமை பதித்து ேருேமதக் 

கண்டு பபருமைப்படுகின்வறன்.  இந்த முத்திமர 

ேரிகமை தனி நூலொகவே பேளியிே வேண்டுகிவறன். 

திரு.வெற்றிதெல் 
 

10. உலகத்தமிழதழ் மிக அற்புதைொை கமல 

ேண்ைைொக ைொறி ேருகிறது.  ைொண்புமிகு 

அமைச்சரின் உமர பசரிேொை உமரயொக மிளிர்கிறது.   

ததவ ொழி, அவ ரிக்கொ 
 

11. தேத்திரு விபுலொைந்த அடிகள் என்ற ஒரு 

ைொபபரும் தமிழ் அறிஞமர இதுேமர நொன் 

வகட்ேவதயில்மல. எழுபது, எண்பது ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு அேர் எழுதிய ஆங்கில ேொணி கட்டுமர மிக 

அருமை. 

பொஸ்ட் நியூர் இைொஜப்பொ 
 

12. ஆத்திசூடிமய ஏழு பைொழிகளில் பதொேர்ந்து 

நீங்கள் பேளியிட்டு ேருேதும், தங்கு தமேயின்றி 

பொரதியரின் முத்தொை ேரிகமை பதித்து ேருேதும் 

ைகிழ்ச்சியொக உள்ைது.  

முரனெர் தனலட்சுமி 
 

13. அவ்ேவபொது என்று நீங்கள் எழுதுேது மிக 

இனிமையொக உள்ைது.  இந்த முமற பொரதி 366-க்கு 

நிங்கள் எழுதிய அறிமுக ேரிகளும் உங்களுக்கு 

உற்றுழி உதவிய பபருைக்கமையும் பொரொட்டி எழுதிய 

ேரிகள் என்மை பநகிழ மேத்தது.   

புலெர் இளஞ்வசழியன் 
 

14. கமலச்பசொல் கொேலர், சொமி.வேலொயுதம் 

அேர்களின் கமலச்பசொல்லொக்கம் கட்டுமரயும் 

வபரரறிஞர் முருகவேளின் தமிழ்நொட்டு மில்ேன் 

கட்டுமரயின் ஒவ்பேொரு ேரிமயயும் படித்து நொன் 

இன்புற்வறன்.  எவ்ேைவு பபரிய தமிழ்த்பதொண்டு 

நிங்கள் அமைதியொக பசய்துக் பகொண்டிருக்கிறீர்கள் 

அருள்.  ேொழ்த்துகள். 

திரு.குணசீலன் 
 

15. இலங்மகமயச் வசர்ந்த பண்டிதர் நேரொசைொரின் 

யூலியஸ் சீசர் கட்டுமர மிக அருமை.  பதவிட்ேொத 

ேரிகள்.  இமதப் படிக்கும்வபொது வசக்ஸ்பியமர 

ஆங்கிலத்தில் படித்த நிமறவு எைக்கு ேருகிறது. 

திரு.தமிழ் அமுதன் 

 

 

 

16. மிக அருமையொை வகொர்மே....  முமைேர் சுகன்யொ, 

முைமேர் பஜகதொ பதொேர்ந்து எழுதிய ேருகிற 

கட்டுமரகள் பரிைளிக்கிறது.  உலகத்தழின்  

ஒவ்பேொரு இதமழயும் நொன் அச்சுப்படி எடுத்து 

ேரிக்கு ேரி படித்து ேருகிவறன்.  ேொழ்துகள்.  

டொக்டர் நல்லி தகொபிநொத் 
 

17. ைொற்றுத்திறைொளிகைல்ல, ைற்றுந்தத்திறைொளிகள்! 

தமலப்வப கட்டுமரமயப் படித்த நிமறமேத் தந்தது. 

இமத அப்படிவய ஆங்கிலத்தில் பசொல்ல முடியுைொ 

என்பது ஐயவை. அபைரிக்க அதிபர் ரூஸ்பேல்ட், 

பலருைறிந்த பெலன் பகல்லர் ைட்டுைல்லொைல் 

மககைற்ற சொரொ மகபயழுத்தில் முதல் பரிசு 

பபற்றது...அரிதினுைரிது!  ` 

திரு. வீ. கண்ணப்பன், புதுரெ  
 

18. அபைரிக்கொமே ைொற்றும் திறைொளிகள் - 

தமலப்பும் அருமை, தகேல்களும் அருமை.  

முரனெர் கவிதொ ைொணி,  துரை  
 

19. சொரொவிற்கு மகயில் என்பது தமலபயழுத்து. அேள் 

எழுதுேவதொ முத்து, முத்து !   

திரு. ச. வெங்கடசுப்ை ணியன், வசன்ரன  
 

20. சிந்திக்க மேக்கும் கட்டுமர.      

முரனெர் அவலக்சொண்டர் தஜசுதொசன், வசன்ரன  

 

21. அபைரிக்க அதிபர்கள் ைொற்றும் 

திறைொளிகள்...ஆச்சரியப்பே மேக்கும் பசய்தி.   

திரு. கொர்த்திதகயன். 

 

22. பபொறியின்மை யொர்க்கும் பழியன்று அறிேறி ந்து 

ஆள்விமை இன்மை பழி  என்று 2000 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்ைர் ேள்ளுேன் பசொன்ை ேொக்கிற்வகற்ற 

அபைரிக்க எடுத்துக்கொட்டுகமை  அழகுறத் தந்தது. 

தபைொசிரியல் சுப. திண்ணப்பன், சிங்கப்பூர்  

23. அருமை...தன்ைம்பிக்மகதொன் பேற்றியின் 

முதல்படி....மிகக்குமறந்த அைவில் பசொல்லி,உலகத் 

தமலேர்கமை உதொரைம் கொட்டி விைக்கும் 

எழுச்சிக்கட்டுமர...ஆங்கிலத்தில் கட்டுமர இருக்கும் 

என்று நம்புகிவறன்...அமதயும் பேளியிட்ேொல் தமிழ் 

நன்கு படிக்கத்பதரியொத நம் குழந்மதகள் பயன் 

பயைமேேொர்கள்...தங்கள் கட்டுமரகள் எல்லொம் 

பதொகுத்து ஒரு நூலொக/மின் நூலொக "உலகம் சுற்றிய 

அறிஞர் வசொைபல" அேர்கள் நூற்றொண்டு விழொவில் 

பேளியிேலொம்... 

திரு. அழகப்பன், வபன்சில்தெனியொ, அவ ரிக்கொ 

  

24.  Touching! முயற்ச்சியுமேயொர்  இகழ்ச்சியமேயொர்.  

திரு தி.  ொலொ தகொபொல், ஹூஸ்டன், அவ ரிக்கொ  
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அங்கிங்மகனாதேடி இங்கிலாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  நாங்கள் நின்றிருந்ை இைம், பக்கிங்காம் 

அரண்மதை! இங்கிலாந்து அரசக் குடும்பத்ைின் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ை இல்லம். கவஸ்ட்மிைிஸ்ைர் 

நகரில், பல இரம்மியமாை அரச அதறகதளக் 

ககாண்ை அரண்மதை. நுதழவாயிலில், 

காவலர்கள் அணி மாறுகிற நிகழ்ச்சி 

கண்ககாள்ள காட்சியாக நதைகபறும். 

இலட்சக்கணக்காை பார்தவயாளர்கள் கண்டு 

மகிழ்வர்.  

  

 “அரண்மதைதய முைலில் வாங்கிய அரசர் 

மூன்றாம் ஜார்ஜ்! ஜார்ஜியக் காலத்தைக் 

காண்கின்மறாமம, அைற்குப் கபயர் ைந்ை ஜார்ஜ் 

அரசர்கதள பார்க்க மவண்ைாமா?” என்றது 

ஊர்ச்சுற்றல். விரல் ககாடுக்காக 

காலக்காற்றிற்குள் கசன்மறாம் நாங்கள். 

  ‘பக்கிங்காம் இல்லத்ைில்’ இராச விருந்து. கம்பீர 

இதச முழங்க பிரபுக்கள், விருந்து வளாகத்ைில் 

நுதழகிறார்கள். நடு நாயகமாக மன்ைர் 

அமர்ந்ைிருக்கிறார்.  

  “ககங்கிஸ்கான் மன்ைரின் சாம்ராஜ்ய 

விரிப்புக்கு அடுத்ை கபரிய இராச்சியம் நமமை. 

இந்ைியா என்ற உலகின் பணக்கார மைசத்ைிலும் 

அதைக் ககாண்ைாை“ என்று ைிராட்தச 

மகாப்தபதய உயர்த்துகிறார் அரசர்.  

  வரலாற்றில், மூன்றாம் ஜார்ஜ் அரசர், ஒரு 

வியப்பு. அவரது ஆட்சிக்காலம் அறுபது 

ஆண்டுகள்! ஏழாண்டு மபார், அகமரிக்கச் 

சுைந்ைிரம், பிரான்சின் லூயி அரசர்கள், 

கநப்மபாலியைின் ஏற்றமும் அழிவும், இந்ைியக் 

காலைியச் கசல்வம், அரசியல் பலம், அறிவியல் 

ஏற்றம், கைாழிற் புரட்சி எை இவரது ஆட்சிக் 

காலத்ைில் ைான் எத்ைதை உலக மாற்றங்கள்! 

இது ைவிர, ஆட்சிக் காலத்ைின் முடிவில் 

ஜார்ஜ்க்கு பித்து மவறு பிடித்து விடுகிறது! 

  கவிஞர் ஜான் கீட்ஸ், இவரது காலத்ைவர்.  

அவரது ‘வாைம்பாடிக்கு ஒரு கீைம்’ [Ode to a 

Nightingale] என்ற புகழ் கபற்ற கவிதையின் 

சில வரிகள் ஜார்ஜியக் காலத்ைில் ‘மதறமவ 

அறியா ஞாயிறு’ எழுவதை பூைகமாகச் 

கசால்கின்றமைா? 

மரணம் மூடிை பிறக்கவில்தல  
நிரந்ைரம் சூடிய பறதவ நீ     

(ஜான் கீட்ஸ்) 
 

  இது ஒரு புறமிருக்க, இந்ை மாற்றங்கள் 

ைமிழகத்ைிலும் எைிகராலிக்கின்றை. ஏழாண்டு 

மபாரில் இங்கிலாந்து பிரான்தச கவன்றதும், 

ைமிழகத்ைிலும் பிகரஞ்சுக் காலைிகளின் 

ஆைிக்கம் கமல்ல குதறகிறது.  

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

மமறபவ அறியா  ஞாயிறு, எழுகின்றது! 
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  ‘மராட்டிய அரசு, ஐைராபாத் நிசாம், ஐைர் அலி’ 

- எை கைன்ைகத்ைில் மூன்று ஆளுதககள்;  

  ‘பதைபலம், சைி, சமமயாசிைம்’ - எை மூன்று 

ஆங்கில ஆயுைங்கள்;  

  ‘அைிர்ச்சி ஒரு துளி; பயம் ஒரு துளி; நளிை 

வாழ்க்தகமுதற ஒரு துளி’ -  என்ற மூன்று 

துளிகளால் இந்து கபருங்கைதல 

மூழ்கடிக்கிறார்கள் ஆங்கிமலயர்.   

  அந்ை மூன்று துளிகளுக்கு ஒரு சான்று காட்ை 

மவண்டுகமைில் பாதளயக்காரர்களின் 

யுத்ைத்தைச் கசால்லலாம்.  மைால்வியுற்ற 

பாதளயக்காரர்கதள ஆங்கிமலயர்கள் கபாது 

கவளியில் தூக்கிலிடுகிறார்கள் [பைிைாறுப் 

பட்தை மஜக்தகப் மபால!  சிற்றரசர்கள் 

குற்றவாளிகள் மபால நிற்கிறார்கள். மக்கள் 

மத்ைியில்  நாயக வழிபாட்டுக்கு வழியில்லாமல் 

மபாகின்றது.  

  “பாதளயக்காரர்களின் மபாரில் நிதறய உயிர் 
துறப்பு ஏற்பட்டுவிட்ைது. அவர்களது எைிர்ப்தப 
அைக்க ைாக்குைல் நைத்ை மவண்டியிருந்ைது. 
பயம் மவண்ைாம். ஆங்கில பதையின் 
பலத்தையும், கட்டுப்பாட்தையும், எைிர்ப்பது வீண் 
என்று புரிந்து ககாள்க...' 

  1 8 0 1ஆம் ஆண்டில் கவளியாை அரச 

அறிவிப்பு இப்படிச் கசால்லிச் கசல்கிறது.   

  இமை ஆண்டில், 7 3  பாதளயக்காரர்கள் 

தகயில் விலங்கிைப்பட்டு ‘தகைிகளுைனும்,  

குற்றவாளிகளுைனும்’ கநல்சன் கப்பலில் 

பிைாங்கிற்கு நாடு கைத்ைப்படுகின்றைர். 

நீண்ை கைல் பயணத்ைில் இறந்ைவர்கள் உண்டு; 

கதர இறங்கி நைக்க முடியாமல் சில 

மாைங்களிமலமய இறந்ைவர்களும் உண்டு. 

  சிவகங்தகச் சீதம மருது சமகாைரர்களின் 

நண்பராை மஜம்ஸ் கவல்ஸ் அந்ைக் கப்பலின் 

காட்சிகதள மநரில் காண்கிறார்.  

  “சின்ை மருதுவின் பைிதைந்து வயது மகன் 

துதரசாமி, அன்பும் விரக்ைியும் கலந்து 

பார்க்கிறான். ஆண்தமயும், அதமைி கலந்ை 

மசாகமுமாய், ைாயகத்தை நிரந்ைரமாக பிரியும் 

துக்கத்ைில் நிற்கிறார்கள் மற்றவர்கள். 

சிறுவைின் தகவிலங்தக சற்மற ைளர்த்ைிய 

‘துயர ைிருப்ைி’ மட்டுமம எஞ்சி இருந்ைது 

எைக்கு” 

  இரவில், அக்கப்பலில் எப்படிமயா ஜான் 

கீட்ைின் பாைல்  ஒலிக்கின்றது. 

  மரணம் மூடிை பிறக்கவில்தல  
  நிரந்ைரம் சூடிய பறதவ நீ    
  பசித்ை எந்ைத் ைதலமுதறயும்  
  உன்தைச் சாய்த்ைிை வந்ைைில்தல  
  கைக்கும் இந்ை இரவிைிமல  
  யான் இரசிக்கும் உந்ைன் குரலிதைமய 
  மன்ைவனும் அதவச் சின்ைவனும் 
  மகட்டிருந்ைார் அந் நாளிைிமல      

 

உலகதத்மிழ் | 29.07.2020   
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சரக்கு மற்றும் பசமவ வரி ! 

ஆங்கிலம் - தமிழ் (அகராதி) 
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