
 
இதழ் - ௩௰ ௨  

உலகத்தமிழ் 

ISSN 2581-9712 

ததமதுரத் தமிதழோசை உலகமமல்லோம் பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2051 15.07.2020 
 

இசைத்துசணத் மதை்பமதோை் றில்சல உணரவ்ோர ் 

மைத்துசணயோம் நம்அடிகள் மோண்பு! 

சூசல 15 

தைித்தமிழியக்கத் தந்சத 

மசைமசல அடிகளோரிை்  

144 ஆம் பிைந்த நோள் விழோ! 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

வடம ொழித்துறை விழொ -  ொண்பு ிகு அற ச்சர் உறை 

04 

ஆசிரியர் உறை! 
05 

ஆங்கிலவொணி! 

07 

ஏழுகடலுக்கு அப்பொல்! 

08 

அட்றடப்படக் கட்டுறை! 

09 

 ண்ணின் ற ந்தர்கள்! 

12 

கறலச்மசொல்லொக்கம்! 

15 

த ிழ் நொட்டு  ில்டன்! 

16

யூலியஸ் சசீர்! 

17 

குைவஞ்சி இறச! 

18 

ததன் துளிகள்! 

19 

பிைொன்சு நொட்டில் கொலூன்ைிய த ிழ்! 

20 

தகொவிடு-19 அடிக்கடி தகட்கப்படும் தகள்விகள்! 

21 

கல்மவட்டுதவி!  

22 

 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   02 

உலொ!  

23 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

பதிகங்கறளப் படியுங்கள்! 

24 

த ிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல்! 

25 

மதொண்றட நொடு! 

26 

‘சங்க’ நொதம்! 

27 

குழந்றத இலக்கியம்! 

28 

கந்தைனுபூதி! 

29 

பயண வொழ்க்றக! 

30 

தவதியியற் மசொற்கள் - சரீ் தை ஒலி மபயர்ப்பு! 

31 

புதுப் பொர்றவயில் புைநொனூறு! 

32 

மகொதைொனொறவ வழீ்த்திய திைம்! 

33 

 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   03 

Kannadasan’s Reflections on Hinduism! 

34 

பூ றழ! 

35 

அங்கிங்மகனொதபடி இங்கிலொந்தில்... 

37 

சைக்கு  ற்றும் தசறவ வரி! (ஆங்கிலம் - த ிழ்  அகைொதி) 

39 

தகொைண்டீனும், தனிற ப்படுத்தமும்! 

40 



 உலகதத்மிழ் | 15.07.2020  04 

  "டி.ஜி.வி.சி." என்று அழைக்கப்படும் மரபு 

வாய்ந்த டி.ஜி. ழவணவக் கல்லூரியின் 

சமசுகிருதத் துழை நடத்தும் விைாவில் கலந்துக் 

ககாள்வதில் நான் மகிழ்ச்சியழடகிறைன். 

  பல்கழலக்கைக நல்ழகக் குழுவால் 2009-

2010ம் கல்வியாண்டில் தன்னாட்சி கபற்ை 

கல்லூரியாகத் தரம் உயர்த்தப் கபற்ை 

இக்கல்லூரி, பல்றவறு துழைகளில் சிைப்புற்று 

விளங்குவறதாடு, இக்கல்லூரியில் படித்த பலர், 

பல்றவறு துழைகளில் சிைப்புற்று விளங்கு 

கின்ைனர். 

  எடுத்துக்காட்டாகத் திழரப்பட இயக்குநர், 

திரு.றக.வி.ஆனந்த், திழரப்பட நடிகர் 

திரு.அஜய் ரத்தினம், கருநாட இழசக்கழலஞர் 

கநய்றவலி திரு.சந்தான றகாபாலன் றபான்ை 

வர்கள் குைிப்பிடத்தக்கவர்கள்.  

  உலகின் மிகப் பைழமயான கமாைிகள் எனக் 

கருதப்படுபழவ உயர்தனிச் கசம்கமாைி 

வரிழசயில் தமிழ், சமசுகிருதம், கிறரக்கம், 

இலத்தீன் மற்றும் எபிறரயம் இடம் 

கபற்றுள்ளன.    

 “ஒறர நாட்டில் இரு றவறு பைழமயான 

கமாைிகள், இரு றவறு குடும்பத்தில் உருவான 

அழமவு இன்றும் வினாக்குைியாகும்”.   

 தமிழ், சமசுகிருதம் இரண்டும் முற்ைிலும் 

றவைான றவர்கழளக் ககாண்டழவ என்று 

உலக அைிஞர்களால் றபசப்பட்டு வருகிைது.   

  சமசுகிருதத்துக்கும் ஈரானிய 

கமாைிகளுக்கும் (பாரசீக கமாைிக்கும்) உள்ள 

கநருங்கிய கதாடர்புகழள ழவத்து அதழன 

இந்திய-ஐறராப்பிய கமாைிக் குடும்பத்தின் கீழ் 

வழகப்படுத்துகின்ைனர் 

  முதலில் றதான்ைியது தமிைா? 

சமசுகிருதமா? என்ை வாதம் காலந்கதாட்டு 

நிகழ்ந்து வருவதாகும்.  அந்த வரிழசயில் ஒரு 

முக்கியமான வாதத்திற்குரிய புத்தகம்  

அண்ழமயில் கவளிவந்துள்ளது. “Mirror of 

Tamil and Sanskrit”.  

  இழத எழுதியவர் தமிைக அரசின் 

கதால்லியல் துழையின் முன்னாள் 

இயக்குநரான முழனவர் ஆர்.நாகசாமி ஆவார்.  

 

 றவதங்களும், கதான்ழமயான வடகமாைி 

நூல்களும் எழுதப்பட்ட றவதகால 

வடகமாைிறய இம்கமாைியின் மிகப்பழைய 

வடிவமாகும்.    மிகப் பழைய றவதமான 

இருக்கு றவதம் கி.மு இரண்டாவது 

ஆயிரமாண்டின் இழடயில் இயற்ைப்பட்டது. 

  உலக சமசுகிருத தினம், முழு நிலவு 

நாளன்று ககாண்டாடப்படுகிைது. இன்ழைய 

நாளில், பல்றவறு விதமான சமய 

நுண்கபாருழளக் குைிக்கும் கபாருள் 

அடங்கியுள்ளதாக அைிஞர் கூறுகின்ைனர்.  

எனினும், கசந்தமிறை ஞாலத்தின் முது கமாைி 

என்று நிறுவியவர்களும் உண்டு.  

 

வளரும்... 

வைணைக் கல்லூரியில் நிகழ்ந்த ைடம ொழித்துவை விழொ! 
 ொண்புமிகு அவ ச்சர் உவை - 17.08.2018 

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

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்
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  "எண்ணி எண்ணிப் பலநாள் முயன்று இங்கு இறுதியில் றசார்றவாறமா" என்ை பாரதியாரின் 

நல்லுழரக்கு இணங்க, அவனி முழுவழதயும் அழலக்கைித்துவரும் இந்த றகாவிடு-19, 

நம்ழமகயல்லாம் இன்று வழர இல்லத்திறலறய கட்டுண்டு இருக்க ழவத்துள்ளது.  ஏைத்தாை எட்டு 

மாதங்களுக்கு முன்னர் சீனாவில் கதாடங்கி, உலகம் முழுவதும் இன்று பரவியுள்ளது.  விதிவிலக்கு 

இல்லாமல் அழனத்து நாடுகழளயும் சூழ்ந்து, பல நல்லுயிர்கழள மாய்த்தது. 
 

  சீனாவிலுள்ள வூகான் என்ை நகரில் உருவாகி, நூறு நாடுகளுக்கு றமல் இத்தீநுண்மி பரவியுள்ளது.  

றநாய்த் கதாற்ைிலிருந்து காத்துக் ககாள்ள ழககழளக் கழுவுவதும், கூட்டங்கழளத் தவிர்ப்பதும், 

இழடகவளிகழளப் பின்பற்றுவதும், முகமி அணிவதும், தீநுண்மிகழள அைிக்கும் தூநீர்மங்கழள 

கதளிப்பதும், இல்லங்கழளத் தூய்ழமப்படுத்திக்ககாள்வதும் எனத் தடுப்பு வைிகழளக் கழடப்பிடிக்க 

உலக நலவாழ்வு அழமப்பு அைிவுறுத்தியுள்ளது. தனித்திருப்பதும், தள்ளியிருப்பதும், அரசின் 

ககாள்ழககளுக்கு ஒத்துழைக்கும் கசயலாகும். 
 

  சீனா கதாடங்கி, பல ஐறராப்பிய நாடுகளும், இத்தாலி, அகமரிக்கா என்ை பல வளர்ந்த நாடுகளும், 

இந்தியாவும் பல மாதங்களாக கபாது முடக்கம் அைிவித்ததால் றகாடிக்கணக்காறனார் வீட்டிறலறய 

அழடபட்டுள்ளனர்.  
 

  உலக நலவாழ்வு அழமப்பு, இந்றநாய் பரவத் கதாடங்கிய 

இரண்டு திங்கள் கைித்து, கறரானா ஒரு கபரும்பரப்பு 

றநாய் என்று அைிவித்து கபாதுமுடக்கமும், ஊரடங்கும் 

றதழவ என்று கூைியது.  ஆனால், கபாருளாதார குழலவு 

ஏற்படும் என்ை அச்சத்தினால், தகுந்த நடவடிக்ழககழள 

கூட்டு முயற்சியாக அழனத்துலக நாடுகளும் 

ஒருங்கிழணந்து கசயல்படவும் சுட்டிக்காட்டியது.   

இதனால்,  தத்தம் நாடுகள், தத்தம் றதசியம் என்ை கருத்துகழள உழடத்து உலகளாவிய மக்கள் 

நலவாழ்வு என்று எண்ணத் கதாடங்கினர்.   
 

  இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனமும், றவண்டிய கருத்துகழள அவ்வப்றபாது கதரிவித்து 

வருகிைது.  றநாழய உறுதிப்படுத்தும் றசாதழன முழைகள் தர உயர்வுப் கபற்றும், நாடு முழுவதும் 

நாள்றதாறும் ககாண்டு கசல்லப்பட்டுள்ளது.   
 

  இப்றபாழதய நிழலயில், சீனா, கதன் ககாரியா, கதன்மார்க், சிங்கப்பூர், நியுசிலாந்து றபான்ை 

நாடுகள் றநாழயக் கட்டுக்குள் ககாண்டு வந்துள்ளன.  அந்த நாடுகளில் றநாயாளிகளின் 

எண்ணிக்ழக மிகவும் குழைந்து வருகிைது. 

ஆசிரியர் உவை ! 

எதிைதொக் கொக்கும் அைிவு! எங்தக இடைிதனொம்! 
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  பாதுகாப்புக் கருவிகள், சிகிச்ழச முழைகள், தடுப்பு நடவடிக்ழககள் றபான்ைழவ 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு றநாயின் பரவழலத் தடுக்க இயலும் எனக் காட்டியுள்ளன.  சில நாடுகளில் 

நிழனக்கின்ை அளவுக்கு விழரவு நடவடிக்ழக எடுக்கப்படவில்ழலறயா என உலக நலவாழ்வு 

அழமப்பு வருத்தம் கதரிவித்துள்ளது. 
 

  ஐறராப்பாவில் இத்தாலி இந்றநாய் பரவலினால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடாகும். அதிகமான 

வானூர்திப் றபாக்குவரத்து, முதியவர்கள் அதிகம் வாழும் நாடு றபான்ை காரணங்கள் இதற்கு 

கூைப்பட்டன.   

    இவ்வுலகம் பல்றவறு கதாற்று றநாய்கழளயும், இரண்டு உலகப் றபார்கழளயும் கண்டுள்ளது.  

"வரலாற்று நிகழ்வுகள் திரும்ப வருவதில்ழல.  ஆனால், எதுழக 

றமாழனகளாக வரும்" என்று அைிஞர் மார்க்கு டுகவயின் 

கூறுவார்.  இப்படி உலகம் மீண்டு வந்த நிகழ்வுகள் இருப்பினும், 

அைிவியல் வளர்ச்சியின் மீது மக்களுக்கு சந்றதகம் வந்துள்ளது.  

இத்தழன மாதங்களாகியும் தடுப்பு மருந்து தயாராகவில்ழலறய 

என்று மக்கள் வருந்தும் நிழல ஏற்பட்டுள்ளது.  மருத்துவ 

உலகில் இனி நிச்சயம் ஒரு மாற்ைம் ஏற்படும்.  உடல் உள் 

றநாய்கழள அைிய முற்படாமல், கபாது நல்வாழ்வு குைித்த ஆராய்ச்சிகள் கதாடங்க வாய்ப்புள்ளது.  

நுண்ணியிரிகளின் கடும் றவகத்ழத அைிவது மட்டுமின்ைி, தடுப்பூசிகள் தாமதமின்ைி உருவாகும்.   

  தீநுண்மிகளின் உருமாற்ைத்ழத அைிக்கும் "மாறனாகுறலானல்" என்ை றவதியியற் துழை வளர்ச்சி 

கபறும். உடழலயும் உயிழரயும் உருக்குழலக்கும் இந்றநாய், கபாருளாதாரம், வாழ்க்ழக 

கநைிமுழைகள் அழனத்ழதயும் புரட்டிப்றபாட்டு ஒரு சூைாவளியாக வீசியுள்ளது. 

  உணவு, உழட, உழையுள், உணர்வு, நலவாழ்வு, சுற்றுச்சூைல் இழவகளில் என்ன றநர்ந்துவிட்டன 

என்று எட்டாம் திங்கழளத் கதாடுகிைறபாது நம் மனம் கலக்கமழடகிைது. அைிவியல் வளர்ச்சியால் 

புயல், கவள்ளம், நிலநடுக்கம் முதலிய றகடுகழள நுண்ணைியும் திைம் வளர்ந்துள்ளது என்பழதயும் 

மைப்பதற்கில்ழல. 

  எதிரதாக் காக்கும் அைிவில் எங்றக பிழை றநர்ந்தது?  என்பழதப் பற்ைி எண்ணிப் பார்த்றதாம். 

அைிவியல் உலகச் சிந்தழனயாளர்கள், இது பற்ைி எண்ணிப் பார்த்து உலழக உய்விக்க றவண்டும்.  

இதுறவ நமது றவண்டுறகாள்.  
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ஆங்கில ைொணி !   

தவத்திரு விபுலொனந்த அடிகள் 

  சுகபன்சர் என்னும் மாக்கவி அரமடந்ழதயர் 

அரசி' என்னும் கபருங்காப்பியத்றதாட ழமயாது 

அைகு கபாருந்திய சிறு காப்பியங்கள் 

பலவற்ழையும் கசய்தார். ''ஆயன் நாட்குைிப்பு'' 

என்பது அவற்றுள் ஒன்று. அது இயற்ழக 

வனப்பிழனக் கூறுவது. 

  பலவழகயிலும் ஆங்கில நாடு கபாலிவுற்ை 

இக்காலத்திறல தாள் கசகசிற்பியார் 

(றேக்சுபியர்) என்னும் சிைந்த நாடகக் 

கவிறதான்ைினார். இவருழடய கவி வனப்பிழன 

'மதங்க சூளாமணி' கயன்னும் நூலிறல சற்று 

விரிவாகக் கூைியிருக்கின்றைன். யூலியசு சீசர் 

எனும் நாடகத்தின் ஒரு பகுதியின் 

கமாைிகபயர்ப்ழப ஈங்குத் தருகின்றைாம். 

இந்நாடகத் தழலவராகிய யூலியசு சீசர் கபரும் 

றபாராளி  கயன்றும் றசழனத் தழலவகரன்றும் 

முன்னர்க் குைிப்பிடப்பட்டார். 

   உறராமாபுரியில் வாழ்ந்த காசியசு எனப் 

கபயரிய சனத்தழலவகனாருவன் கசுகா, திறர 

றபானியசு, லிகாைியசு, றடசியசு, சின்னா, 

கிம்பர், என்பாழரயும் நீதிமானும் யூலியசு சீசரது 

நண்பனுமாகிய மார்க்கசு புரூட்டழசயுந் 

தன்வயப்படுத்திப் பங்குனித் திங்களின் 

நடுநாளில், நண்பகலில், அத்தாணி 

மண்டபத்தில், யூலியசு சீசரது உயிழரக் 

கவர்வதற்கு ஏற்பாடு கசய்தனன். குைித்த 

தினத்திற்கு முன்னானிரவில், விண்வீழ் 

ககாள்ளிகளும், தூமறகதுக்களும் பலவழக 

உற்பாதங்களுந் றதாற்ைின. யூலியசு சீசரின் 

அச்சமுற்கைழுந்து, புைத்றத நிகழ்கின்ை 

உற்பாதங்களினால் உள்ளம் அவலித்துத் 

துயிகலாைித்திருந்து, காழலப்கபாழுது வந்ததும் 

கணவனது முன்னிழலழய யழடத்து, 

 

றபரிரவில் நடத்தகவலாம் பீழையிழன விளக்கப் 
றபதலிக்கும் உளச்சிைிறயன் றபசுகின்ை 
கமாைிகள் ஆருயிர்க்குத் தழலவ! நின 
தருட்கசவியில் வீழ்க, 
அகத்திழடயின் ைிருந்திடுக, அழவபுகுத 
கலாைிக, 
 

எனக் குழையிரந்து றவண்டி நின்ைனள். 

அதழனக் றகட்ட சீசர் புன்னழக புரிந்து, 

அஞ்சினர்க்குச் சதமரணம், அஞ்சாத  

 கநஞ்சத்(து) 
ஆடவனுக்(கு) ஒரு மரணம், அவனிமிழசப் 
பிைந்றதார் துஞ்சுவர் என், 'அைிந்திருந்தும்  
           சாதலுக்கு நடுங்கும் 
துன்மதிமூ டழரக்கண்டாற் புன்னழக கசய்  

பலன் யான் 
இன்னலும்யானும்பிைந்த கதாருதினத்தில்  

அைிவாய்; 
இளஞ்சிங்கக் குருழளகள்யாம்; யான் மூத்றதான்  

எனது 
பின்வருவது இன்னல்எனப் பழகமன்னர்  

அைிவார், 
றபதுைல்கபாண்ணங்றக! யான் றபாய் வருதல்  

றவண்டும், 
 
எனக் கூைினர். 

வளரும்... 



 

ஆசிரியர் பகுதி 
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கடிவது மை 

Never speak unkind words 

 ال تقل كالما مشينا

勿說不善之言 

ക്രൂരമായി സംസാരിക്കരുത്  

कटुवचन त्यजें | 
ఎవరి దగ్గరను కోపముతో మాట్లా డకు  

ಯಾರತ್ತಿರವೂ ಕ ೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡಬೋಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्त्िचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭ ಡಿ 

 

 

செந்தமிழ் நாசெனும் ப ாதினிபே - இன் த்  
பதன் வந்து  ாயுது காதினிபே - எங்கள்  
தந்ததயர் நாசென்ற ப ச்ெினிபே - ஒரு  
ெக்தி  ிறக்குது மூச்ெினிபே!  

ஏழு கடலுக்கு அப்பொல்! 



 

ஆசிரியர் பகுதி 
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முறனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

 தனித்தமிழ்த் தந்ழத மழைமழல அடிகளார் றமலான உருவைகு, கமல்லிய குரலைகு, அருவிப் 

றபச்சைகு, ஆைமான எழுத்தைகு, கருத்துவளம் ககாண்ட நழடயைகு இழவகயல்லாம் அைகாய் 

அழமந்த கபரும் திருவுழடயாராகிய  அடிகளார்  1898 முதல் 1911 வழர கசன்ழனக் கிைித்தவக் 

கல்லூரியில் தமிழ்ப் றபராசிரியராகப் பணியாற்ைிய காலத்தில் டாக்டர்.சுப்பராயன், 

டாக்டர்.ஆர்.றக.சண்முகம் கசட்டியார், றபராசிரியர் ழவயாபுரிப்பிள்ழள, இரசிகமணி 

டி.றக.சிதம்பரநாத முதலியார், டாக்டர் நாவலர் றசாமசுந்தர பாரதியார், கன்னிமாரா நூலகர் 

ஆர்.சனார்த்தனம் நாயுடு, தணிழகமணி டாக்டர் கசங்கல்வராயப் பிள்ழள முதலிறயார் 

அவருழடய மாணவர்களாகத்  திகழ்ந்தார்கள். 

  15.07.1876ல் நாகப்பட்டினத்தில் பிைந்த அடிகளார், 1920 ஆம்  ஆண்டிறலறய சுவாமி 

றவதாசலம் என்ை தம் கபயழர றவதம் + அசலம் என்பழத மழைமழல அடிகள் எனவும் 

ஞானசாகரம் என்ை தமது இதழை அைிவுக்கடல் எனவும், சமரச சன்மார்க்கச் சங்கம் என்ை தனது 

அைநிழலயத்ழதப் கபாதுநிழலக் கைகம் என்று மாற்ைினார்.  அடிகளார் வைியில் தங்கள் 

கபயர்கழளத் தூய தமிழ்ப் கபயர்களாகப் பலர் அந்நாளில் மாற்ைிக் ககாண்டனர்.  

  சூரிய நாராயண சாஸ்திரியார் - பரிதிமாற்  கழலஞர், சந்றதாேம் - 

மகிழ்நன், பாலசுந்தரம்பிள்ழள -  இளவைகனார், பாலசுப்பிரமணியனார் - 

இளமுருகனார், இராசாக்கண்ணு - அரசங்கண்ணனார், கலியாண சுந்தரம், 

றசாமசுந்தரம், சண்முக சுந்தரம், மீனாட்சி சுந்தரம் என்னும் கபயர்கள் 

முழைறய மணவைகன், மதியைகன், ஆறுமுகஅைகன், கயற்கண்ணி 

கவினன் எனவும் மாற்ைம் கபற்ைனர்.  இவ்வளவு தமிழ்ப் கபயர்கள் 

வைங்கப்கபற்ைனவும் அடிகளாராறலறய ஆகும். "கசாற்படு நயமைிவார்" 

என்ை பாரதியாரின் கபான்கமாைியில் புழதந்த கபாருள் புலப்படுகிைது. 

  தமிைகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தமிழ் உணர்ச்சிக்கும், மறுமலர்ச்சிக்கும், தமிழ் ஆட்சிக்கும் 

அடிறகாலியவர் மழைமழல அடிகளார் என்ைால் மிழகயாகாது. 

  ஒரு கமாைியின் தனித்தன்ழமழயயும், தூய்ழமழயயும் காத்து வளர்க்கப் பிை நாடுகளிலும் 

இயக்கங்கள் றதான்ைின. துருக்கியில் அரபு, பாரசீகச் கசாற்களுக்குப் பதிலாகத் கதான்ழமயான 

துருக்கியச் கசாற்கழளறய பயன்படுத்தும் இயக்கத்ழதக் கமால் அதாதுர்க் என்ை அரசியல் 

தழலவர் கதாடங்கி கவன்ைார். 

  ஆங்கில நாட்டவர் தம் கமாைியின் நலம் காப்பதற்காக அவ்வப்றபாது முயல்கின்ைனர். 

கநடுங்காலமாக உயர்தனி கசம்கமாைியாகவும், தனித்தன்ழம காத்து வரும் தழகழம உழடயதாக 

விளங்கிவரும்    தமிழ்    பல்றவறு   ஆட்சியிலும்,  றவற்று    நாட்டவரின்   வருழகயினாலும்  தன்  

தனித்த ிழ்த் தந்றத  றை றல அடிகளொர் 

அட்வடப்படக் கட்டுவை!  
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சிைப்ழபயும், தூய்ழமழயயும் இைந்தது. சான்ைாகத் திருவாடாழன அகஜகபுரம், கவண்காடு 

சுறவதாரண்யம் என்றும் மாற்ைப்பட்டன. ஐயாரப்பன் பஞ்சநதீஸ்வரர் என்றும் முருகன் 

சுப்பிரமணியன், அங்கயற்கண்ணி மீனாட்சி என்றும் மாைினர். இலங்ழகயிலும் தன் கபயழர மாழவ 

கவண்கணய் கண்ணனார் என்று கபரும்புலவர் நவநீத கிருஷ்ண பாரதியார் என்று 

மாற்ைிக்ககாண்டார்.  மழைமழல அடிகளாரின் தனித்தமிழ் உணர்வுச் சாயலில் ஈர்க்கப்கபற்ை சுவாமி 

விபுலாநந்தர் குைிப்பிடுவழதக்  காணலாம்.  

  “சுவாமி விறவகானந்தர் இயற்ைிய இராஜறயாக நூலிழன கமாைி 

கபயர்க்குந் கதாைிலில் யான் ஈடுபட்டிருந்த காலத்திறல றயாகச் 

சாத்திரத்துக்கு முதனூலாகிய பதஞ்சலிறயாக சூத்திர நூலிழனத் 

தமிைில் கமாைிகபயர்த்கதழுத றநரிட்டது. அம்கமாைிகபயர்ப்பு சுவாமி 

விறவகானந்தர் இயற்ைிய நூல்களின் தமிழ் கமாைிகபயர்ப்பாகிய 

"விறவகானந்த ஞான தீப'' முதற்கைாகுதியிறல கவளியிடப் 

பட்டிருக்கிைது. அதழனப் படித்த அன்பர் பலர், மிகவுயர்ந்த நுண்ணிய 

கருத்துகழளத் தூய தமிைிறல எழுதுதல் கூடும் என்னும் முடிவிற்கு 

வந்தனர்.''   

  இன்ழைய தமிைக அரசு அடிகளார் கபயரில் விருது அைிவித்திருப்பது 

மிகப் கபருழமயான கசயலாகும். றமலும், அவ்விருதிழன நல்லைிஞர் 

புலவர் ப.முத்துக்குமாரசுவாமி அவர்களுக்கு அண்ழமயில் வைங்கியதும் 

குைிப்பிடத்தக்கது.  

  மழைமழல அடிகளார் ஒரு கபரும் அைிவுச்சுடர்,  தமிழ் நிலவு. கதன்னாடு பன்கனடுங்காலம் 

தன்ழன மைந்து உைங்கியது.  அவ்வுைக்கம் றபாக்கிய கபருழம மழைமழல அடிகளுக்கு உண்டு.  

தமிழ்த்தாத்தா உ.றவ.சா. அவர்களும், நாவலர் றவங்கடசாமி நாட்டாரும் தமிழ் ஆகிய ஒரு கமாைிறய 

பயின்ைவர்கள்.  பண்டிதமணி கதிறரசன் கசட்டியார் றபான்ைார் தமிழும் வடகமாைியும், நாவலர் றசாம 

சுந்தர பாரதியார் றபான்றைார் தமிழும், ஆங்கிலமும் ஆகிய இரு கமாைிறய பயின்ைவர்கள்.  

அடிகளாறரா, கதான் கமாைி என்னும் தமிழும், வடகமாைி என்னும் சமற்கிருதமும், குடகமாைியாகிய 

ஆங்கிலமும் ஆகிய மும்கமாைியும் கசம்ழமயாகப் பயின்ைவர்.   

  அவர்தம் ஆராய்ச்சியும், றபச்சும், எழுத்தும், கதாண்டும் கதன்னாட்ழட விைிக்கச் கசய்தன என்று  

தமிழ்ப் கபரியார் திரு.வி.க. அடிகளாழரப் பற்ைி வியந்திருக்கிைார். 

    தமிைில் வரலாறு, ஆராய்ச்சி என்னும் கசாற்கழளப் கபரிதும் வைக்கிற்குக் ககாணர்ந்த 

கபருழமயும் அடிகளாழரச் சாரும். பட்டினப்பாழல ஆராய்ச்சி,  முல்ழலப்பாட்டு ஆராய்ச்சி, 

சிவஞானறபாத ஆராய்ச்சி, திருக்குைள் ஆராய்ச்சி மற்றும் சாகுந்தல நாடக  ஆராய்ச்சி, 

மாணிக்கவாசகர் வரலாறு முதலியன அடிகளாரின் நுண்மான் நுழைபுலத்ழதக் காட்டும்.  காஞ்சிப் 

கபரியவர் சாகுந்தல நாடக ஆராய்ச்சியின் கபருழமழயப்  கபரிதும் பாராட்டி அதழனப்  பாடநூலாக்க 

றவண்டுகமன்றும் கூைினார்.  

 அடிகளார், நூலாசிரியர், நாவலாசிரியர், உழரயாசிரியர் ஆகிய மூவழக ஆசிரியராகவும், 

எழுத்தாளராகவும், பாவலராகவும், ஆராய்ச்சியாளரும், திைனாய்வாளருமாகவும், மறுப்பாளரும், 

எதிர்மறுப்பாளராகவும், கமாைிகபயர்ப்பாளராகவும் இருந்து சிறுவர், கபரியர், புலவர், கபாதுமக்கள் 
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ஒழுங்கு, கட்டுப்பாடு, உறுதி, கசம்ழம, றநர்ழம, திருத்தம் என்பனவற்ழை அடிகளின் ஒவ்கவாரு சிறு 

கசயலிலும் காணலாம்.  அவர்தம் ழககயழுத்து அச்கசழுத்து றபான்று மிகத் 

திருத்தமாக இருக்கும். 

  காலம் தவைாழம, கசய்வன திருந்தச் கசய்தல் என்பன வைக்கமாகும். 

எழுத்து எண்ணிப் பயின்ைவர் என்ை புகழும் கல்விப்கபருமிதமும் 

ககாண்டவர்.  சிவஞானறபாதம் பன்னிரண்டு நூற்பாக்கள், நாற்பத்கதாரு 

வரிகள், 216 கசாற்கள், 624 எழுத்துகள் என எண்ணிப் பார்த்துக் 

குைிப்பிட்டவர் அடிகறள.  

  திருவாசகம் முழுவதும் கசாற்கழள எண்ணிப் பார்த்து 2210 கசாற்கள் 

என்ைார்.  இவற்ைில் 373 கசாற்கள் வட கசாற்கள் என்ைார். இவற்ழை 

வகுத்துப் பார்த்தால் 100க்கு ஏழு அல்லது எட்டு விழுக்காடு வட கசாற்கள் 

விரவலாயின என்று கதளிவாகச் கசான்னார். 

  நடமாடும் நூல்நிழலயமாக விளங்கிய அருழமக்குப் கபருழம றசர்க்கும் விதமாகத் தனித்தமிழ் 

நூற்ைாண்ழட நிழனவு கூரும் வழகயிலும் தமிைக அரசு, தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்ழத 

மழைமழல அடிகளார் அவர்கள் தமிழுக்கும், தமிழ்ச் சமுதாயத்துக்கும் ஆற்ைிய பணிழயப் றபாற்ைிய 

வழகயில், அவருழடய பிைந்த நாளான சூழல 15ம் நாளன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பல்லவபுரத்தில் 

உள்ள அவரின் நிழனவு இல்லத்தில் அழமக்கப்பட்டுள்ள திருவுருவச் சிழலக்கு ஆண்டுறதாறும் 

மாழல அணிவித்துச் சிைப்புச் கசய்ய அைிவிப்பு கவளியிடப்பட்டு, கசவ்வறன தமிழ் வளர்ச்சித்துழை 

கசயற்படுத்தி வருகிைது.  

 இந்நன்நாள் தமிழுக்குப் கபான்னாள். என் வாழ்வுக்கு வளம் றசர்க்கும் திருநாள் என்று 

கநஞ்சுருகி எழுதுகிறைன். என் தாய் கண்ட கனவுகள் பல.  என் வாழ்வில் தனித்தமிழ் உணர்ழவ 

தாய்ப்பாறலாடு ஊட்டிய தங்கத்தாரழக என் தாயின் பிைந்த கபருநாள் 

இன்றை அழமகிைது.  இதனால், எனது மகிழ்ச்சி மழட திைந்த கவள்ளமாக 

மனத்தில் ததும்புகிைது.   
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  "இவர்களின் மண்ணில் தான் நான் 

வாழ்கின்றைன்" என்ை நன்ைி உணர்வு, 

"இவர்களின் வாழ்வு இப்படி இருக்கிைறத" என்ை 

வருத்தம், "இவர்களும் இந்தியர்களா?" என்ை 

வியப்பு... அந்த  உணர்வுகறளாடு, கதற்கு 

தக்றகாட்டா மாநிலத்தில் நான் வாழ்ந்த மூன்று 

ஆண்டுகளில்,  இந்த மண்ணின் ழமந்தர்கழள 

அருகிலிருந்தும்,  சற்றுத் தூரத்திலிருந்தும், 

பார்த்தும், படித்தும் பயன் கபறும் அரிய 

வாய்ப்புக் கிட்டியது.  

 
  

 1492-ஆம் ஆண்டு அகமரிக்காவின் மிக 

அருறக உள்ள இன்ழைய பகாமாசு தீவில் 

இைங்கிய கிைிசுறடாபர் ககாலம்பசு இந்தியப் 

கபருங்கடலுக்கு வந்து விட்டதாக எண்ணி 

இப்பகுதியில் வாழ்றவாழர "இந்தியர்" எனத் 

தவைாகக்  குைிப்பிட, அப்கபயர் அவர்களுக்கு 

என்றும் நிழலத்து விட்டது! 
 

  இன்ழைய அகமரிக்க நாட்டிற்கு 12,000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ழசபிரியாவிலிருந்து 

அலாசுகா வைியாக, குடிறயைியவர்கறள  

'அகமரிக்க இந்தியர்' ‘கசவ்விந்தியர்’ 'மூல 

அகமரிக்கர்' எனக் குைிப்பிடப்படும் கதால்குடி 

அகமரிக்கர் (Native Americans).   

 உலகதத்மிழ் | 15.07.2020  

  ஐறராப்பிய கவள்ழளயர்கள் இன்ழைய 

அகமரிக்காவிற்கு பதிழனந்தாம்  நூற்ைாண்டில் 

முதன் முதலாகக் குடிறயைியறபாது    ஒரு 

றகாடியாக இருந்த  கதால்குடி அகமரிக்கரின் 

மக்கள் கதாழக இன்று 42 இலட்சமாக 

குழைந்துள்ளது.   

 

 அகமரிக்காவில் இந்திய (நாட்டு) மரபு 

வைியினரின் தற்றபாழதய மக்கள் கதாழகயும் 

கிட்டத்தட்ட அறத 42 இலட்சத்தில் இருப்பது 

குைிப்பிடத்தக்கது.  

 

  ஐறராப்பிய கவள்ழளயர்கள் ககாண்டு வந்த 

அம்ழம, காலரா றபான்ை கதாற்று றநாய்கள், 

அவர்களின் திட்டமிட்ட  இன அைிப்பு,  

உள்நாட்டுப் றபார்கள் ஆகியழவறய கதால்குடி 

அகமரிக்க மக்கள் கதாழகயின் வீழ்ச்சிக்குக் 

காரணம்.  

  கசாந்த மண்ணிறலறய கவள்ழளயர்கழளயும், 

ஆப்பிரிக்க அகமரிக்கர்கழளயும், ஆசியர் 

கழளயும், லத்தீன அகமரிக்கர்கழளயும், இந்திய 

மரபு வைியினழரயும் விட சிறுபான்ழம இனமாகி 

விட்ட கதால்குடி அகமரிக்கரின் சமுதாய மற்றும் 

கபாருளாதார அவல நிழல ஒரு கதாடர் 

கழதயாகறவ உள்ளது.  

 

 ண்ணின் வ ந்தர்கள்! 

முறனவர் தசொ மல தசொ சுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 
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அகமரிக்க அரசின் உடன்பாடு கபற்ை 547 

கதால்குடி பிரிவினருக்கு 87,800 சதுர ழமல் 

(அகமரிக்க பரப்பளவில்  2.3 சத விகிதம்)  

இட ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்டு  (Indian Reser-

vations), கவள்ழளயர்கள் பகுதிகளில்  

அல்லாமல், கதால்குடியினர் தனியாக வாைத் 

கதாடங்கினர்.  

 

கபரும்பாலான இட ஒதுக்கீடுப் பகுதிகள் 

அடிப்பழடத் றதழவகளான குடி நீர், வடிகால் 

அழமப்பு, மின்சாரம் கூட இல்லாமல் மிகவும் 

பின் தங்கிய நாடுகழளப் றபான்று 

வறுழமயில் வாடுகின்ைன.   இவற்ைின் 

விழளவாக றவழலயின்ழம, குடிப்பைக்கம், 

பாலினக் ககாடுழமகள்  வன்முழைகள், 

மற்றும் குற்ைங்கள் கபருக, அம்மக்களின்  

வாழ்வாதாரமும் உடல் மற்றும் மன நலமும் 

கபரிதும் குழலந்துள்ளது. 

 

  எண்பது சதவிகித கதால்குடி மக்கள் 

அவர்களுக்ககன ஒதுக்கீடு கசய்யப்பட்ட 

பகுதியில் வாைாமல், கபரும்பாலும் அகமரிக்க 

நகர் மற்றும் புை நகர்ப் பகுதிகளிறல 

வாழ்கிைார்கள்.  

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

றபாதிய கல்வியின்ழமயால் அவர்களின் 

கபாருளாதார நிழல றமம்படவில்ழல. அவர்கள் 

வாழ்கின்ை அகமரிக்க சூழ்நிழலறயா 

அவர்களின் கமாைிக்கும், பண்பாடுகளுக்கும் 

முரண்பாடாக உள்ளது. 

 

  இயற்ழகயின் மிக வலிழமயான பூமி, புயல் 

காற்று, விண் மீன்கள், வானம் றபான்ைழவ 

கயல்லாம் வட்ட வடிவத்தில் உள்ளதால் அது 

றபான்ை வலிழம திருமணத்திற்கு 

றவண்டுகமன கதால்குடியினர் தங்களின் 

திருமணத்ழத  எப்றபாதும் திைந்த கவளியில் 

ஒரு வட்டத்திறலறய நடத்துகிைார்கள். 

றமற்கத்திய திருமணங்களில் அணிவிக்கப் 

படும் றமாதிரமும், இந்தியத்  திருமணங்களில்  

அணிவிக்கப்படும் காப்பு (வழளயல்)களும், 

மணமகளின் காலில் அணிவிக்கப்படும் 

மிஞ்சியும் வட்ட வடிவம் தாறன! வட்ட 

வடிவத்திற்கு முடிறவ கிழடயாதல்லவா, அது 

றபான்று திருமணம் என்பது எப்றபாதும்  

கதாடர்வது, அதற்கு முடிவில்ழல என்பழதறய 

இந்த மரபுகளும் பண்பாடுகளும் எடுத்துக் 

காட்டுகின்ைன. 
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றவளாண்ழமயும் றவட்ழடயாடுவதுறம 

இவர்களின் மரபுத் கதாைில்கள். றசாளம், 

பீன்சு, பரங்கிக்காய் ஆகிய அடிப்பழட 

உணவுப் பயிர்கழள விவசாயம் கசய்கிை 

இவர்கள் அவற்ழை "மூன்று சறகாதரிகள்" 

எனக் குைிப்பிடுகிைார்கள்.  இவர்கள் வாழும் 

பகுதிகளில் இன்றும் காட்கடருழமகள் 

அதிகம். 6 அடி உயரம், 11 அடி நீளம், 900 

கிறலா எழடயுள்ள  மிக வலிழம வாய்ந்த 

கம்பீரமான, கூட்டம் கூட்டமாகச் கசல்கின்ை  

இந்த மிருகங்கழள றவட்ழடயாடுவதில் 

அதிக ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.  

 

  தன் வாழ்வில் முதன் முதலாக 

காட்கடருழமழயக் ககான்ைவர் கபருந் 

தன்ழமறயாடு  அந்தக் காட்கடருழமயின் 

‘மிக சுழவயான‘ பகுதியான நாக்ழக,  தான் 

மட்டுறம சாப்பிடாமல் மற்ைவர்களுடன் 

பகிர்ந்துககாள்ள றவண்டுமாம்.   

 

  காட்கடருழமயின் நாக்கில் கதாடங்குகிைது 

அவர்களின் ஈழக! உண்ண உணவும் , உடுக்க 

உழடயும் இருக்க இடமும் ககாடுப்பழவ 

அந்தக் காட்கடருழமகள். நாம் வாழை 

மரத்தின் அழனத்து பகுதிகழளயும் 

பயன்படுத்துவது றபால் காட்கடருழமயின்  

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  எலும்ழபக்  கருவிகளாகவும், அணிகலன் 

களாகவும், றதாழல தம் வீட்டின் 

கூழரயாகவும், தமக்கு உழடகளாகவும், 

றபார்ழவகளாகவும், முடிழயக் கயிைாகவும் 

பயன்படுத்துகின்ைனர். 

 

  அகமரிக்காவில் வாழ்றவாருக்கும், சுற்றுலா 

வருறவாருக்கும் அகமரிக்கத் கதால்குடி மக்கள் 

என்ைால் உடறன நிழனவில் வருவது அவர்கள் 

வாழ்வாதாரத்திற்காக நடத்துகின்ை றகளிக்ழக 

மற்றும் சூதாட்ட விடுதிகறள.  இந்த 

மண்ணின் ழமந்தர்களின் வரலாறு ஓர் அவலக் 

கழதயாக இருந்தாலும், நன்ைி உணர்றவாடு 

நாம் இந்த இனத்தின் வரலாற்ைிலிருந்தும் 

வாழ்விலிருந்தும் கற்றுக்ககாள்ள றவண்டியழவ 

நிழைய உள்ளன. 
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  பிைகமாைியிலிருந்து கடன் வாங்கப்பட்ட 

கசாற்கள் அம்கமாைி றபசும் வல்லவர்க்காவது 

விளங்கும்.  ஆனால், தமது தாய் கமாைியில் 

புதிதாகப் புழனயப் கபறும் கசாற்கள் 

யாவருக்கும் புதிதாயிருக்கும் என்னும் 

எண்ணமும் கடன் வாங்குவதற்கு அடிப்ப 

ழடயாகும்.  இவ்கவண்ணம் முன் கூைியது 

றபால் பிைகமாைியைியாப் கபரும் பகுதியினழரச் 

சிைிதும சிந்தித்துப் பார்ப்பதாயில்ழல; 

கமாைியின் முன்றனற்ைத்திற்கு ஒத்ததுமாகாது. 

 புதிய கருத்துகளுக்குத் தக்க தாய்கமாைிச் 

கசாற்கழளப் புழனதற்கு றவண்டிய அைிவு, 

ஆற்ைல், றநரம், பிைரின் ஒப்பம், குைிக்றகாள் 

முதலியன இல்லாததாலும் சிலர் எளிதில் றநறர 

கடன் வாங்குவாராயினர். 

 இடக்கரடக்கல், கபருழமப்படுத்தல் முதலிய 

வற்ைிற்காகவும் பிைகமாைிச் கசாற்கழளக் கடன் 

வாங்கியிருக்கின்ைனர்.  ஆனால், நாளழடவில் 

இச்கசாற்களின் கபாருளும் கவளிப்பழடயாகி 

விடுமாதலின் இதன் பயன் குன்ைிவிடுகின்ைது. 

 தாமும் பிைகமாைி வல்றலகமன்பழதப் 

பிைருக்குக்காட்டும் அவாவினாலும், விளங்காச்  

 உலகதத்மிழ் | 15.07.2020 

கசாற்கழளப் பயன்படுத்துதறல புலழமகயனக் 

ககாள்ளுவதாலும் பிைகமாைிச் கசாற்கள் கடன் 

வாங்கப் கபறுகின்ைன. 

 பண்ழடய நாட்களில் கநைிப்பற்ைால் 

வடகமாைிறய படித்த நமது முன்றனார் 

கழளப்றபால் பணப் பற்ைால் ஆங்கிலம் படித்து 

வரும் இக்காலத்து மக்களிழடறய தமிைைிவு மிகக் 

குழைந்திருக்கிைது. தமிழ்ப்பற்றைா அதனினும் 

குழைறவ. தமிழ் கதரியாதிருப்பதிலும், அதில் 

றபச, எழுத இயலாதிருப்பதிலும் ஒரு தனிப் 

கபருழமயிருப்பதாக அன்னார் கருதுகின்ைனர்.  

தமிழ் நூல்களுக்கு ஆங்கில முகவுழர 

எழுதுவறத தக்கதாகக் கருதும் பல தமிழ்ப் 

கபரியார்கழள இன்றுங் காணலாம்.   

  கல்வி கற்றபாரில் தக்ககதாரு பகுதியினர் 

தமிழ்ப்படிப்ழப முதல்தர வகுப்புடன் 

நிறுத்திவிடுகின்ைனர்.  இக்காரணங்களால்தான் 

அரசியலாரின் கழலச்கசாற்கள் கபரும்பகுதி 

அயற் கசாற்களாயும் அவற்ைில் ஒரு பகுதி 

ஒருவருக்கும் விளங்காததாயும் இருக்கிைது. 

  ஆங்கிறலயர் பல கமாைிகளிலிருந்தும் கடன் 

வாங்கியிருப்பழதக் கண்ட தமிைர் சிலர் 

தமிழுக்கும் அவ்வைி தக்கதாகக் கருதுகின்ைனர்.  

ஆங்கிலம் ஓர் கலப்பு கமாைி கயன்பழதயும், 

அம்கமாைிழயக் கூடத் தூயதாக்கும் ஓர் இயக்கம் 

இருக்கிைகதன்பழதயும் இப்கபாழுது கபரும் 

பகுதி Talkie, Aeroplane முதலிய தூய 

ஆங்கிலச்கசாற்கறள புழனயப் கபறுகின்ைன 

கவன்பழதயும் அன்னார் மைக்கின்ைனர்.   

வளரும்... 

கவலச்மசொல்லொக்கம்! 

‘கறலச்மசொல் கொவலர்’ திரு.சொ ி தவலொயுதம்  

எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளிெந்த கட்டுரை 
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  மில்டன் மாசு மறுவற்றுத் தந்தாய் 

மிகவுயர்ந்த கசவ்வி தாய சிைந்த நழட எழுதும் 

இயல்பினர்; அடிகளும் அன்னறர! மில்டனார் 

நழட ஏழனறயார் நழடயினும் கடியது; கபாது 

மக்கள் எளிதிற் பயில முடியாதது. (Caviare to 

the general) ஆனால் தனக்ககன ஒருவழகத் 

தனி இனிழமயும் அைகும் கபருமிதமும் 

கபருஞ்சிைப்புமுழடயது; யாண்டும் நழகச் 

சுழவ கலவாதது. அடிகள் நழடயும் 

அத்தழகயறத.  

 

 

 

 

 

 

  மில்டனின் நூல்கழளப் பயின்று 

சுழவயுணர்ந்து மகிழ்தற்கு ஓரளறவனும் நல்ல 

கல்வியைிவு றவண்டும். அடிகளாரின் 

நூல்களும் அவ்வியல்பினறவ. அடிகளாரின் 

தமிழ்- கசந்தமிழ் சங்கத் தமிழ் உழரநழட, 

மில்டனாரின் நழடறபாலறவ யாவரும் வியந்து 

பாராட்டற்குரியறத யன்ைி முற்ைிலும் பின்பற்ைி 

எளிதில் கவன்ைிகாண இயல்வ கதான்ைன்று 

(Inimitable Style) 'உழரநழட ழகவந்த 

வல்லாளர்' ஆகிய அடிகளின் நழடழய 

எண்ணுந்கதாறும் எண்ணுந்கதாறும்  

 உலகதத்மிழ் | 15.07.2020 

அவர்க்கு மட்டில் இங்ஙனம் தனிச்சிைந்தகதாரு 

இனித்த தமிழ்நழட யாங்ஙனம் அழமந்தது 

என்பது வியப்பாகறவ உள்ளது. (The more I 

think, the less I can Conceive where you 

picked up that Style) பரிறமலைகரின் 

உழரநழட இனிழமயும், நக்கீரரின் தருக்ககநைி 

பிைைாத் தழடவிழட நலமும், றசனாவழரயரின் 

திட்ப நுட்பமும், சிவஞான முனிவரின் 

கசாற்கைாடர் நீட்சியம் மறுப்புழர மாட்சியும், 

பிைவகமலாம் ஒருங்கு கலந்திழயந்து சிைந் 

துயர்ந்த கசந்தமிழ் நழடறய அடிகள் நழட. 

  மில்டனின் உழரநழட நூல்கள் பல மறுப்புழர 

நூல்கறளயாகும். அடிகளின் றசாமசுந்தாக் 

காஞ்சியாக்கம் பைந்தமிழ்க் ககாள்ழகறய ழசவ 

சமயம் மாணிக்கவாசகர் வரலாறும் காலமும், 

முதலியனவும் அன்ன.  

  புலவர்ககளல்லாம் கபரிதும் இலக்கிய 

அளவிறலறய (L i terary-F ie ld)  அழமந்து 

விடுதல் இயல்பு. ஆனால் மில்டனும் அடிகளும் 

அன்னல்லர். மில்டன், தம் கால மக்களின் 

வாழ்க்ழகயில் (Social Life) சில மாற்ைங்களும் 

திருத்தங்களும் விழளக்கப் கபரிதும் முயன்ைார். 

அதனால் பல துன்பங்களும் எய்தினார். 

   அடிகளும் ஏழனத் தமிழ்ப்புலவர்கள் றபால 

கவறும் நூலளவிறலறய நின்று விடாமல் தமிைின் 

வளர்ச்சி கருதிப் பல துழைகளில் உழைத்தவர்.  

 

வளரும்... 

 

தமிழ்நொட்டு மில்டன் ! 

அைிஞர் ந.ைொ.முருகதவள் 
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  அன்ழைய விைாவில் சீசருக்கு முடி சூட்டி 

அவழர மன்னன் ஆக்கும் முயற்சியில் அந் 

றதானியும் அவனது நண்பர்கள் சிலரும் 

முயன்ைனர். அதனால் காஸியசு என்பான் 

சீசரிற் கபாைாழம ககாண்டான். றவறும் பலர் 

சீசரில் கவறுப்புக் ககாண்டழமழயக் காஸியசு 

அவ்வவர்கள் முகக்குைி மூலம் அைிந்து 

ககாண்டான். அவன் பார்ழவ சிைப்பாக 

மார்க்கஸ் புரூட்டஸ் என்பவன் மீறத கசன்ைது. 

  மார்க்கசு புரூட்டசு, உறராமின் மிகப் பழைய 

கபருங்குடி ஒன்ழைச் றசர்ந்தவன். இந்தப் 

புரூட்டசு என்பவன் உறராமில் முடியாட்சிழய 

வீழ்த் திக் குடியாட்சிழய ஏற்படுத்திய கபருந் 

தழலவனாகிய ஜூனியசு லூசியசு புரூட்டசு 

என்பவனின் வைி வந்தவன். சீசரும், புரூட்டசும் 

ஒருவரில் ஒருவர் அன்பும் மதிப்பும் 

உழடயவர்கள். அப்படியிருந்தும் சீசருழடய 

அரசியற் றபாக்கில் கவறுப்பழடந்தான்.  

 உலகதத்மிழ் | 15.07.2020 

ஏழு நூற்ைாண்டுகள்  கபற்ைிருந்த குடியாட்சிழய 

அைித்து றவறு ஆட்சிழய நிறுவ முயல்வது 

புரூட்டசுக்குத் தாங்க முடியாத துயழரக் 

ககாடுத்தது. எனறவ நட்பு ஒரு புைமுங் 

ககாள்ழக ஒருபுைமுமாக அவர் மனத்திற் 

றபாராடின. 

  விைா நாளன்று புரூட்டஸ், 

சீசரது தற் கபருழமழயயும், 

சீசரது நண்பர்களின் சிறுழமழய 

யும் பார்த்து முகத்தில் கவறுப்பும் 

ஏளனமும் பிரதி பலிக்க 

ஒருபுைத்றத நின்ைான். இதழனக் 

கூர்ந்து அவதானித்த காஸியசு, புரூட்டழச 

அழடந்து அவன் மன நிழலழய நன்கு அைிந்து 

புரூட்டழஸ றநாக்கி,  

  'உறராழம நகர மக்கள் சீசரின் முடியாட்சிழய 

கவறுக்கிைார்கள்.    அவரது ககாடுங்றகாள் 

ஆட்சிழய தாங்க முடியாது வருந்துகிைார்கள். 

குடியாட்சிக்கு ஒரு குல கதய்வமாகிய ஜூலியசு 

புரூட்டசின் வைிவந்த நீதான் அவர்களுக்கு 

வைிகாட்ட றவண்டும் என்று அவர்கள் 

எதிர்பார்க்கிைார்கள்"  

என்று நயவஞ்சகமாகத் தன் கருத்ழதத் கதரி 

வித்தான். 

  புரூட்டசு தனக்குள் சிந்திக்கத் கதாடங் 

கினான். நான் எங்ஙனம் வைிகாட்டுறவன். சீசர் 

கபருந் தன்ழமயும் வீரமும் உழடயவர். 

வளரும்... 

 

யூலியஸ் சீசர்! 

பண்டிதர் வ.நடைொசர் 
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சில குைவஞ்சிகளில் பாடல்களின் 

இறுதியில் சில இடங்களில் சுரக்றகார்ழவகளில் 

இடம்கபறுகின்ைன. எடுத்துக்காட்டாகச் 

சிவக்ககாழுந்து றதசிகர் இயற்ைிய சரறபந்திர 

பூபாலக்குைவஞ்சியில் மதனவல்லி குயிழலயும் 

மாழலப்கபாழுழதயும் றநாக்கிப்பாடும் பாடலில் 

சுரக்றகார்ழவ இவ்வாறு மரபுவைி பாடப்பட்டு 

வருவழதக்காணலாம்.  

இராகம் : சங்கராபரணம்  

தாளம்  : மிசுரசாபு 

‘ஏற்ைமன்மதன் களறம  - இன்று  

  எனக்கு  நீகயாரு களறம’ 

பா-ரிகமப  // மகரிஸ ஸநிஸ //  
பதநிஸர்,நீ // ஸரிகமா // 

பமக- மபதநி  //  ஸநிபதநிஸ்ரி  // 
ஸாநிதபபா //  மகரி ஸநிதநி //  

அைகர் குைவஞ்சி, தியாறகசர் குைவஞ்சி 

முதலிய குைவஞ்சிகளில் ஏற்ை தழலவி பவனி 

வருகின்ை தழலவழனக் கண்டு ழமயலுற்று 

மன்மதன், நிலா றபான்ைவற்ழை நிந்தித்துப் 

புலம்பும் பகுதிகளுக்கு உறசனி, சகானா, 

அமீர்கல்யாணி, கபகாக் முதலான பண்கள் 

குழைவாகவும் உருக்கத்ழத கவளிப்படுத்தம் 

விதமாகவும் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளழதயும் 

காணலாம். கபாதுவாகப் பாடல்களில் 

கடினமான இராகப் பயன்பாடுகள் வராமல் 

இராகத்தின் நிழைவடிழவ கவளிப்படுத்தும் 

விதமாகறவ அழமந்துள்ளழம குைவஞ்சிப் 

பாடல்களின் எளிழமக்கும், இனிழமக்கும் 

துழண நிற்பதாகவும் கருதலாம்.  

 உலகதத்மிழ் | 15.07.2020 

நாட்டுப்புை இழசக்குரிய பாடற்பகுதி 

  குைவஞ்சியின் பிற்பகுதி முழுவதுறம 

நாட்டுப்புை இழசயில் அழமத்துப் பாடுவது 

மரபாகக் ககாள்ளப்படுகினைது. இப்பாடுமுழை 

இன்ைளவும் சின்ழனயா, கபான்ழனயா, 

வடிறவலு, சிவானந்தம் ஆகிய தஞ்ழசநாட்டியச் 

சறகாதரர் நால்வர் வைி வந்றதாரால் 

கழடப்பிடிக்கப்பட்டு வருகின்ைது என்பது 

குைிப்பிடத்தக்கதாகும். குைவன், குைத்தி 

முதலானவர்கள் கதாடர்புழடய பாடல்களில் 

இவர்களின் இயற்ழகயான றபாக்கிழன 

கவளிப்படுத்தும் விதமாக நாட்டுப்புை 

இழசயிலும் கசால்வைக்கிலும் பாடல்கள் 

அழமந்துள்ளழதக் காணலாம். இவர்களது 

பாத்திரப்பழடப்புக்றகற்பக் ககாச்ழச வைக்குச் 

கசாற்களும் காணப்படுகின்ைன.  

 

 

 

 

இவர்கள் பாடும் பாடல்களில் எளிழமயான 

இழச, கநகிழ்வுத் தன்ழமயுடன் கூடிய 

மாறுபாட்ழடக் காண முடிகின்ைது. இழட 

யிழடறய வசனங்களும் அழமந்திருப்பழதக் 

காணலாம். நாட்டுப்புை கமட்டுக்களான 

கநாண்டிச்சிந்து, காவடிச்சிந்து, திபழத, கும்மி 

றபான்ைழவகளும் குைவஞ்சியில் பயன்படுத்தப் 

பட்டிருக்கின்ைன. 

வளரும்... 

 

குைைஞ்சி இவச! 

முறனவர் சுகன்யொ அைவிந்தன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ்(இசைதத்ுசை),  

யோழ்ப்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 



ஆசிரியர் பகுதி 

19 உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

ததன் துளிகள்! 

 
  

மூங்கில்களை வெட்டி, சிறிய துண்டுவகொண்டு தூண்நட்டு, வநடிய துண்டுவகொண்டு 
முகட்டிலும் நொற்புறங்கைிலும் ெிட்டமிட்டு, கிளைகளை ெளைகைொகவும் ெரிச்சுக்கைொகவும் 
ெிரிச்சுக் வகொடிகளைக் கயிறுகைொகவும் வகொண்டு அளெகளை ெிலகொமற் கட்டி மமமல 
மேக்கிளல பரப்பி அேன்மமல் நொணற்புல்லொற் கூளர மெய்ந்து மூங்கில்களைக் வகொண்மட 
சூழவும் சுெர்கள் மபொக்கி அளெகளைக் குளழத்ே மண் வகொண்டு மளறத்து நீர் வேைித்து 
வமழுகித் ேொசரேி ேங்குெேற்குச் சொளல சளமத்ேொன்.  அவ்ெொமற ளமேிலி ளெகுேற்கு 
மற்வறொரு சொளல ெகுத்து, அேன் சுெர்களைக் குங்குமக்குழம்பு மபொன்ற வசக்கச்சிெந்ே 
மசற்றினொல் ேீற்றி, ஆற்றிமல வபொறுக்கிய வபொன்னும் மணியும் பேித்து வமன் மயிற்பலீியொல் 
ெிேொனம் அளமத்து அடித்ேைத்ேிற் புதுப்பூச் சிேறி அழகும் இனிளமயும் அளமய இலக்குென் 
சொளல சளமத்ேொன்.   

.... ‘கம்பர் கவிநயச் மசம் ல்’ மவ.ப.சுப்பிை ணிய முதலியொர்  
(கொல்நறடத் துறை அைிவியல் திலகம்) 

ததன்துளி - 1 எங்கு நீ இதறனக் கற்ைறன? 

 
 

  சில ஆண்டுகளுக்கு முன் நொன் ெியொபொரத்ேில் இலட்சக்கணக்கில் இழந்துெிட்மடன்.  எனக்குப் 
பணமுளட அேிகமொயிற்று.  பொங்கில் எனக்கு கடன் ேர மறுத்துெிட்டனர்.  வபொறுப்புள்ை ஆசொமி 
யொரொெது ஜொமீன் வகொடுக்க மெண்டுவமன்று ெங்கி அேிகொரி கூறினொர்.  யொரிடம் உேெி மகட்பவேன்று 
மேொன்றொமல் ேிண்டொடிமனன்.  வகொச்சியில் எனக்கு அெசர மெளல இருந்ேேொல் கொரில் புறப்பட்மடன்.  
மகொயமுத்தூர் ெழியொகப் மபொகும்மபொது அெினொசிப் பொளேயில் நண்பர் குப்புசொமி நொயுடுெின் 
பங்கைொளெப் பொர்த்ேதும் ஏமேொ ஒரு உணர்ெினொல் உந்ேப்பட்டு உள்மை மபொமனன்.  குப்புசொமி 
நொயுடுவும், மூத்ே புேல்ெர் மேெரொஜூலுவும் என்ளனப் மபரன்மபொடு ெரமெற்றனர்.  அெர்கள் 
அன்புடன் என்ளன உபசரித்ேனர்.  வெகு மநரம் ேயங்கிய நொன் ஒரு ெழியொக ளேரியம் வகொண்டு 
எனது வநருக்கடி நிளலளயச் வசொல்லி, உேவும்படி மெண்டிமனன்.  சிறிதும் ேயங்கொமல் எத்ேளன 
இலட்சங்கள் மெண்டுமொனொலும் உேெி வசய்ெேொக ெொக்கைித்ேொர்கள். 
 

 எனக்குக் கடன் வகொடுத்ேிருந்ே பொங்கின் நிர்ெொக சளப கூடியது.  குப்புசொமி நொயுடு எனக்கு ஜொமீன் 
வகொடுத்ே ெொக்கைித்ேிருப்பது வேரிெிக்கப்பட்டது.  பொங்கிலிருந்து எனக்குக் கடன் ெழங்கினொர்கள்.  
குப்புசொமி நொயுடு ளேரியமொக முன்ெந்து ெொக்கைித்ேேொல்ேொன் எனது இக்கட்டு ேீர்ந்து, ெியொபொரம் 
வபருகியது. 
 

 ஆளகயொல், அன்பர்கமை, நொன் எல்லொமிழந்து சரிந்ே சமயத்ேில் மபருேெி புரிய முன்ெந்ே எனது 
அருளம நண்பர் குப்புசொமி நொயுடுளெ, எப்மபொதும் மறெொமல் நிளனவு வகொள்ெேற்கொகத்ேொன், 
அெருளடய ேிருவுருெத்ளே கூடத்ேில் இருத்ேி, வபயளர இங்மக வபொறித்ேிருக்கிமறன் என்று 
வகொளட ெள்ைல் அழகப்பர் வநஞ்சம் வநகிழ்ந்து கூறினொர். 
 

…… ‘இேழியற் வசம்மல்’  ைபின் ற ந்தன் எழுதிய நூலிலிருந்து... 

ததன்துளி - 2 மகொறட வள்ளலுக்கு உதவிய தகொறவக் தகொ ொன்! 
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  பதிறனைாம் நூற்ைாண்டின் காலப்பகுதியில் 

அதிகாரம் வணிக நிழலயிலிருந்து ஆட்சி 

நிழலக்கு மாைியதால் பிகரஞ்சியருக்குத் தமிழ் 

படிக்க றவண்டிய றதழவ உண்டானது, அதனால் 

அம்கமாைிழயக் கற்கத்கதாடங்கினர். தமிைின் 

வளழமயும் இனிழமயும் இலக்கணம், இலக்கியம் 

ஆகியவற்ழை எழுத்கதண்ணிக்கற்க ழவத்தன. 

ஆைமாகக் கற்ைவர்கள் தம்மவர் தமிழ் கற்பதற்கு 

நூல்கள் பிகரஞ்சில் எழுதினர். பின்னர் பிகரஞ்சு 

- தமிழ் என இருகமாைிகளிலும் 'இருகமாைி 

வைக்கில்’ விரும்பிய நூல்கழள உருவாக்கித் 

தமிழை பிகரஞ்சியர் இழடறய மலரச் கசய்தனர். 

 பிகரஞ்சிய ஆட்சி புதுழவத் தமிழுக்கு வைங்கிய 

பிகரஞ்சியச் கசாற்கள் : 

• Monsieur கமாசிறய-ஐயா.  

• Madame மட்தாம்-அம்மணி. 

• Bonjour கபான்சூர்-வணக்கம்.  

• Merci கமர்சி - நன்ைி. 

• Bon றபா(ன்)-நல்லது.  

• Pardon பார்றதான்-மன்னிக்கவும். 

• Demande கதமாந்த்-விண்ணப்பம். 

• Chambre ோம்ப்ர்-அழை.  

• Mailie றமரி-நகரசழப  

• Certificat றசர்திவிகா- சான்ைிதழ்.  

• Membre மாம்ப்ர்-உறுப்பினர். 

• Notaire கநாத்அயர்- பதிவுகாரர். 

  பவுச்சர், றதலா றலன், கர்காம், கால்கமட்றட 

மற்றும் றகாயர் டவுக்சு றபான்றைார் தமிழ் 

கமாைியும் பிகரஞ்சு கமாைியும் இழண 

வதற்கான உைவுப் பாலத்ழதக் கட்டழமத்துக் 

கால்றகாள் இட்டனர் பிகரஞ்சியத் 

தமிைைிஞர்கள். ஒரு நாட்டில் கசாந்த மண் 

கமாைியும் வந்த ஆதிக்க கமாைியும் வைக்கில் 

இருக்கும்றபாது, ஆதிக்க கமாைி மண்ணின் 

கமாைிழய கவன்கைடுக்கச் கசய்யலாம் அல்லது 

இரு கமாைிகளுறம தனித்தனிறய வைங்கப் 

படலாம். ஆனால், தமிைின் பலமும் பயனும், 

பிகரஞ்சியர் பிைகமாைியிழன மதிக்கும் 

பண்பாடும் இருகமாைிகழளயும் வாை 

ழவத்தன.  

 

 

 

  அரசு கவளியிட்ட பணத் தாள்களில் 

பிகரஞ்சு, தமிழ் கமாைிகள் அச்சிடப் 

பட்டிருந்தன. 

 

வளரும்... 

பிைொன்சு நொட்டில் கொலூன்றிய தமிழ்! 

கறல ணி ஞொனொ பிய்த்ரிசு 
இயக்குநர,்  

போரசீு பை்ைோடட்ு உயரக்ல்வி நிறுவைம், பிரோை்சு 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   
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4. றகாவிடு-19 அைிகுைிகள் றதான்ைினால்   

 முதலில் கசய்ய றவண்டியது என்ன? 

  றகாவிடு-19 ழவரசால் அதிகமாக 

பாதிக்கப்பட்ட நாடு அல்லது பகுதியிலிருந்து 

கவளிறயைிய 14 நாட்களுக்குள் அல்லது 

றநாய்த்கதாற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

நபர்களுடன் இறுதியாக கதாடர்பிலிருந்த 14 

நாட்களுக்குள்,  உங்களுக்கு அைிகுைிகள் 

(காய்ச்சல், இருமல், கதாண்ழடப் புண், றசார்வு 

அல்லது மூச்சுத் திணைல்) றதான்ைினால், 

உடனடியாக  உங்கள் மருத்துவழர பார்ப்பதற்கு 

ஏற்படு கசய்ய றவண்டும். 

  றகாவிடு -19 ழவரசால் அதிகமாக அல்லது 

மிதமாக பாதிக்கப்பட்ட  நாடுகளின் தற்றபாழதய 

பட்டியழல கீழ்க்கண்ட இழணயதளத்தில் 

காணலாம். www.health.gov.au/covid19-

travellers.   நீங்கள் கசல்வதற்கு முன்னர், 

நீங்கள் பயணம்  கசய்தது குைித்து அல்லது 

கறரானா தீநுண்மியால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் 

அதிகமாக உள்ள இடங்களில் நீங்கள் கதாடர்பில் 

இருந்திருக்கலாம் என்பது குைித்து, நீங்கள் 

கசல்லும் மருத்துவமழனக்குத் கதாடர்பு 

ககாண்டு, கதரிவிக்க றவண்டும். உங்கள் 

வைக்கமான கசயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதற்காக, 

நீங்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளீர்கள் என்பழத 

கபாது நலவாழ்வு அதிகாரிகள் கதரிவிக்கும் 

வழர, உங்கள் வீடு  அல்லது நலவாழ்வு 

ழமயங்களில் நீங்கள் தனித்திருக்க றவண்டும்.  

5. றகாவிடு-19  றசாதழனழய       
    றமற்ககாள்ள றவண்டுமா? 
 

  மக்கள்,  தம் மருத்துவர், அவர்கள் 

குைிப்பிட்ட அைிகுைிகழளக் ககாண்டுள்ளனர் 

என நம்பும் றநர்வில் மட்டுறம றகாவிட்-19 

பரிறசாதழனழய றமற்ககாள்ள றவண்டும். 

அதில்  பின்வருவன அடங்கும்:  

• உங்களுக்கு உடல்நிழல சரியில்லாமல் 

குழலந்ததற்கு 14 நாட்களுக்கு முன்னர் 

நீங்கள் கவளிநாட்டிலிருந்து திரும்பி 

வந்துள்ளீர்கள் என்ைால். 

• உங்களுக்கு உடல்நிழல சரியில்லாமல் 

றபானதற்கு 14  நாட்களுக்கு முன்னர் 

றகாவிடு-19 கதாற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

நபர்களுடன் நீங்கள் கநருங்கிய கதாடர்பில் 

இருந்தீர்கள் என்ைால். 

• உங்களுக்குக் காய்ச்சல் அல்லது 

காய்ச்சலுடன் கூடிய அல்லது காய்ச்சல் 

இல்லாத தீவிர நுழரயீரல் கதாற்று 

இருந்தால் (எ.கா: மூச்சு விடுவதில் 

கதால்ழல, இருமல் மற்றும் கதாண்ழடப் 

புண்) 

• அண்ழமயில் றமற்ககாண்ட அயல்நாட்டுப் 

பயணத்தினால் அல்லது அயல் நாட்டுப் 

பயணம் அல்லாது சமூகம் வாயிலாக 

ஏற்பட்ட நிறமானியா அல்லது அதற்கான 

காரணம் மருத்துவருக்கு கதரியாமல் 

இருந்தால்.  

வளரும்... 

தகொவிடு - 19 அடிக்கடி தகட்கப்படும் தகள்விகள்! 

த.இளதவைில் முல்சல  

மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

Covid-19 Frequently Asked Questions என்ற ஆங்கிலக் கட்டுளரயின் ேமிழொக்கம் 
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 கல்மைட்டுதவி ! 

உறைதவந்தர் ஔறவ துறைசொ ி 

  நாட்டு வரலாற்ைில் ஆர்வக் குழைவால் இழவ 

நின்றுவிட்டன. நாட்டு வரலாற்ழைக் 

கசம்ழமயாகக் காண்பதில் இன்ழைய அரசியல் 

தழலவர்கள் எண்ணமில்லாமல் இருக்கின்ைனர். 

இந்தக் கல்கவட்டுக்கழளயும் கல்கவட்டுக் 

குைிப்புக்கழளயும் நாட்டு மக்களின் கபாது 

வாழ்க்ழகப் பண்பும், நாட்டின் நலம் குைித்து 

அரசியலாரும், கசல்வர்களும் கசய்திருக்கும் 

கதாண்டும் புலப்படுகின்ைன. அவற்ைின் ஊறட, 

அந் நாட்களில் இருந்து இப்றபாது மழைந்து 

றபான ஊர்ப்கபயர்களும் றவறு பல கசய்திகளும் 

கதரிய வருகின்ைன. சங்ககாலச் சான்றைார் 

சிலருழடய ஊர்ப் கபயரும் இவற்ைால் கதரிய 

வருகின்ைன. 

 

 

 

 

 

 

 

  இது ககாண்டு கல்கவட்டுக்கழளப் படித்தால் 

இக்காமஞ்றசர் குளத்தாழரப் பற்ைிய கசய்தி 

ஏறதனும் கிழடக்குகமனக் கருதி அவற்ழைப் 

படித்ததில் திருக்குற்ைாலத்தில் உள்ள கல் 

கவட்டுக்கள் களக்குடி நாட்டில் சுமார் 800 

ஆண்டுகட்கு முன் திருக்காமஞ்சூர்க்குளம் 

என்றைார் ஊர் இருந்தழம கதரிவதாயிற்று. 

ஆகறவ, காமஞ்றசர்குளத்தார் என்னும் புலவர் 

இந்தத் திருக்காமஞ்சூர்க்குளம் என்னும் ஊரினர் 

என்று விளங்கும். திருக்காமஞ்சூர்க்குளம்,  

காமஞ்சூர்க்குளம் என வைங்குவதற்கும் 

இடமுண்டு.   
 

  திருக்குற்ைாலத்ழதக் குற்ைாலம் என 

வைங்குவ துண்டன்றைா! அது றபால இதுவும் 

காமஞ்சூர்க்குளகமனவும் வைங்கியிருக்கும். 

அந்த ஊரினராதலால் இச்சான்றைார் காமஞ் 

சூர்க்குளத்தார் என வைங்கப்பட்டார். 

ஏகடழுதிறனார் இவர் கபயழரக் காமஞ்றசர் 

குளத்தார் என எழுதியிருக்கலாம். எனறவ, 

"றநாகமன்கநஞ்றச" எனத் கதாடங்கும் இக் 

குறுந்கதாழகப் பாட்ழடப் பாடிய சான்றைார் 

தருக்காமஞ்சூர்க்குளத்தார்' என்றும், காமஞ் 

றசர்குளத்தார் என்றை காமஞ்றசாதளத்தார் 

என்றை, காமஞ்றசாகினத்தார் என்றைா 

கருதுதல் றவண்டா என்றும் ககாள்ளலாம்.  

  இதனால் திருக்குற்ைாலத்துத் திருக் 

றகாயிலில் உள்ள அைகிய கல்கலான்று தன் 

றமல் எழுதிய எழுத்ழதக் காட்டிச் சங்ககாலச் 

சான்றைார் ஒருவருழடய உண்ழமப் கபயழர 

இன்று நாம் அைிய உதவிய சிைப்பிழன 

அரசியல் உரிழம கபற்று மகிழும் இந்த 

நன்னாளில் நிழனந்து இன்புறுறவாமாக. 

 

 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   
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வயல்கள் நிறைந்த ‘வனப்பொன வயநொடு’ 

உலொ ! 

 மகரைத்ேில் அளமந்துள்ை சுற்றுலொ நகர்கைில் ெயநொடு குறிப்பிடத்ேக்க ஒன்றொகும். இது 
மமற்குத்வேொடர்ச்சி மளலயின் பசுளமயொன மளலகளுக்கிளடமய அளமந்துள்ைது. 

 

 மகொழிக்மகொடு, கண்ணூர் ஆகிய மொெட்டங்கைிலிருந்து சில பகுேிகள் பிரித்வேடுக்கப்பட்டு 
ெயநொடு 1980 ஆம் ஆண்டு மகரைொெின் 12 ஆெது மொெட்டமொக உருெொக்கப்பட்டது. 
இப்பகுேி முற்கொலத்ேில் மொயொமசத்ேிரம் என அளழக்கப்பட்டேொகப் பளழய குறிப்புக்கள் 
வேரிெிக்கின்றன. 

 

 ெயல்கள் நிளறந்ே நொடு என்பேொல், இவ்ெிடத்ேிற்கு ெயநொடு என்று வபயர் 
ெழங்கலொயிற்று.  இது கடல் மட்டத்ேிலிருந்து 700 - 2100 மீட்டர் உயரத்ேில் 
அளமந்துள்ைது. 

 

 இப்பகுேியில் பல பழங்குடி மக்கள் பலர் ெொழ்கின்றனர். உலகின் பல்மெறு 
பகுேிகைிலிருந்தும் பல சுற்றுலொெினர் இங்கு ெருகின்றனர். 

 

 எடக்கல் குளககள், மீன்முட்டி அருெி, வசம்பரொ சிகரம், நீலிமளல, பொணொசுர சொகர் அளண, 
பொண்டம் சரிவு, குருெொ பள்ைம், சூச்சிப்பொளற அருெி, வசயின் மரம்,  ெயநொடு 
ெனெிலங்கு கொப்பகம், சுல்ேொன் பத்மேரி மபொன்றளெ ெயநொட்டில் கொண மெண்டிய கெின் 
கைங்கைொகும்.  
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பதிகங்கவைப் படியுங்கள்! 

மசவ்விறச  ொ ணி திரு தி சறீத ம ய்கண்டொன் 

  சிவகநைிப் கபரும் றபழையாக விளங்கும் 

திருமுழைகழளப் பழடத்த திருமுழைத் 

திலகங்கள், மக்களின் ஞானமும் திைமும் 

றமன்ழமயழடயவும், தத்தம் கமய்த்தவ பலழன 

றமதினிக்கு அளிக்கவும் கபாழுகதல்லாம் 

இழைவனின் றபரருளின் கநைியிறல நின்று 

இழைவன் தலங்கழள நாடிச் கசன்று வணங்கி 

வாழ்த்திப் பாடிய பாடல்கறள இப்பதிகங்கள். 

இழவ அருளாற்ைல் வாய்ந்தழவ. 

  அருள், அனுபவம் றதக்கிய ஆன்மீக ஞானம் 

அடங்கிய சமயத் தமிழ்ப் கபட்டகங்களாக 

திருமுழைகள் திகழ்கின்ைன.  மக்கள் மனத்தில் 

நம்பிக்ழகழய பக்தி தரும்.  பக்திழயப் 

பதிகங்கள் தரும்.  கவழல றநாய் தீர்க்கும் 

மருந்தின் கடலாய் பிணி இருள் ககடுக்கும் 

றபகராளி ஞாயிைாய், ஊக்கமாய், புத்தியாய் 

நின்ைிடும் திருமுழைகள் நமக்கு நல் வைி 

காட்டுபழவ.  

  சூழ்க ழவயகமும் துயர் தீர்கறவ என உலகம் 

முழுவதும் பிணியின்ைி வாை வாழ்த்திப் பாடும் 

பதிகங்கழள கநஞ்சில் பதித்து அச்சத்ழதப் 

றபாக்கிக் ககாள்றவாம். றவத கநைி 

தழைத்றதாங்க இழைவன் புகழ்பாடும் பரம்பழர 

கபாலிய மனிதப் புனிதராய் மலர்ந்த திருஞான 

சம்பந்தரின் வைிமுழையில் அடியார்களின் 

சிந்தழனகள் பல கசன்றுள்ளன. 

  திருக்கழடக்காப்பு மூலம், திக்ககட்டும் 

கசன்று இழையைிழவ நல்லவர்க்கும், 

எளியவர்க்கும் வைங்கி வளம் கபற்ைவர் 

திருஞானசம்பந்தராவார்.   

  திருஞானசம்பந்தர், மதுழரயில் இருந்தறபாது 

அவரின் உலகியல் தந்ழதயாகிய சிவபாத 

இருதயழர றநாக்கி திருக்கழுவலத்தில் 

வீற்ைிருக்கும் இழைவனின் கபருழமழய ஓதி 

உணர்த்தும் திருப்பதிகம் இப்பாடலாகும். 

மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாைலாம் ழவகலும் 

எண்ணில் நல்லகதிக்கு யாதுறமார் குழைவிழலக் 

கண்ணில் நல்லஃதுறுங் கழுமல வளநகர்ப் 

கபண்ணில் நல்லாகளாடும் கபருந்தழக  

               இருந்தறத. 
 

  இந்தப் பாடலில் திருஞானசம்பந்தர், 

நமக்ககல்லாம் நம்பிக்ழக தருவது மனத்திற்கு 

ஆறுதலாக இருக்கிைது.  கநஞ்சக் கவழல இருள் 

நீங்கவும், றமகத்திரள் என றமவிடும் வலி 

அகலவும், உள்ளத்தில் உறுதி உழையவும், 

இவரின் அருள் கமாைிகள் உதவுகின்ைன.   

  நாள்றதாறும் எண்ணினால் நல்வைி 

கிழடக்கும்.  முடிவு நாள் எண்ணி நல்லவைி 

அழடய றவண்டும் என எண்ணினாலும் 

வீடுறபறு கபறுவதிலும் முக்தியழடவதிலும் 

எக்குழையும் இருக்காது. 

 

  

 அரனும் அம்ழமயும் அமர்ந்துள்ள கழுமலம் 

என்ை சீர்காைியில், அம்ழமயப்பழன 

அகக்கண்ணில் அமர ழவத்து பக்தியில் 

மூழ்கினால், அழனத்தும் ழககூடும்.  சிவனாகிய 

கபருந்தழகயும், சிவகாமியாகிய நல்லாளும் 

நமக்கு நல்வாழ்வு தருவார்கள் என்று 

கூறுவதுதான் இப்பதிகம்.  திருமணத்தில் 

வாழ்த்துப் பாடலாக இப்பதிகத்ழத ஓதுவது மரபு. 

 

வளரும்... 

எண்ணில் நல்லகேிக்கு 

நல்லஃதுறுங் கழுமல 



25 

  ேமிழ்நொட்டில் ேமிழ் ெைர்ச்சிக்கொக அரும்பொடுபடும் ஆர்ெலர்களுக்கு அெர்கைின் 

ேமிழ்த் வேொண்டிளனப் வபருளமப்படுத்ேி, ஊக்கப்படுத்தும் ெளகயில் ெழங்குேல். 
(ெிருதுத் வேொளக ரூ. 25,000/- மற்றும் ேகுேியுளர ெழங்கப்படும். மொெட்டத்ேிற்கு ஒருெர் 
ெேீம் 32 மபருக்கு ெழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 ேிரு.ெி.பத்மநொேன் எ)மெ.பதுமனொர்  

2 2016 ேிரு.ெி.பத்மநொேன் எ)மெ.பதுமனொர்  

3 2017 ேிரு.மு.சு.ேங்கமெலன்  

4 2018 முளனெர் ப.சிெரொஜி  

 

த ிழ்ச் மசம் ல் விருது 

தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

தவலூர்  ொவட்டம் 

III 
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மதொண்வட நொடு ! 

முறனவர் பி.சி.மெகதொ 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

மரபினராயின் அவரது ஆட்சியில் கதாடர்ந்து 

தமிைன்றைா சிைப்புற்ைிருக்கும்? இழவ 

யழனத்தும் கதாண்ழடயர் றவறு, அவருக்குப் 

பிற்பட்ட பல்லவர் றவறு என்பழத நன்கு 

வலியுறுத்துவனவாகும். 

 

 

 

 பல்லவர்கள் வாகாடர்களுள் ஒரு பிரிவினர் 

என்றும், வாகாடர்கழளப் றபாலறவ 

பல்லவர்களும் தம்ழமப் பார்த்து வாசக் 

றகாத்தினராகக் கூைிக் ககாள்கின்ைனர் 

என்றும், இவர்கள் இருபிரிவினருறம பிராமணக் 

குலத்தினர் என்றும், பல்லவழரச் சார்ந்த 

வீரகூர்ச்சா எனும் ஒருவன் நாகக்கன்னிழக 

ஒருத்திழய மணந்தான் என்றும் கூறுவர்.  

  றசாைன் கவள்றவற்கிள்ளிக்கும் பீலிவழள 

என்னும் நாககன்னிழகக்கும் கதாண்ழடமான் 

இளந்திழரயன் பிைந்தான். அவனுழடய 

கபயரினால் கதாண்ழட மண்டலம் றதாற்று 

விக்கப்பட்டது. இவ்வரிய கசய்தி முன்னர் 

கசால்லிய கருத்துடன் பல்லவர் றநாக்கில் 

கபாருந்தியுள்ளது. 

 

வளரும்... 

கதாண்ழடயரும் பல்லவரும் 

 ஏைத்தாை கி.பி.300 முதல் காஞ்சியிலிருந்து 

கதாண்ழட நாட்ழட ஆளத் கதாடங்கிய 

பல்லவருள் கி.பி. ஏைாம் நூற்ைாண்டில் ஆண்ட 

மறகந்திரவர்மனும், அவன் பின்றனாரும் 

‘கதாண்ழடயாண்டறவந்தர்’ என கல்கவட்டிலும் 

நந்திக்கலம்பகத்திலும் குைிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

ஆதலால், அவர்கழளத் ‘கதாண்ழடயர் மரபினர்’ 

என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நம்பினர். 

 

 

 பல்லவர்கள் பிராகிருத கமாைியிலும் 

வடகமாைியிலும் தங்கள் பட்டயங்கழள 

முதன்முதலில் கவளியிட்டனர். வடகமாைிப் 

புலவர்கழளறய அவர்கள் ஆதரித்தனர். கபரிய 

வடகமாைிக் கல்லூரிழயக் காஞ்சியில் நிறுவினர். 

பல நூற்ைாண்டுகள் வழர கபண் ககாடுக்கல், 

வாங்கழலத் தக்காணப் பகுதி மன்னரிடறம 

ழவத்துக் ககாண்டனர்.   

 

  இழவ யாவும் அவர் தமிைராகார் என்பழதறய 

வலியுறுத்துவனவாகும். இங்கு வந்து ஆளத் 

கதாடங்கிய மன்னறரனும் தமிைராய் 

மாைியிருக்கலாம். ஆனால், பல்லவர் இவற்ழைப் 

பல நூற்ைாண்டுகள் வழர கசய்யவில்ழல. அவர் 

திழரயர் எனப்பட்ட கதாண்ழடயர்  

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   
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‘சங்க’ நொதம் ! 

சொன் ஆண்தடொனிதயொ த ிழ்ச் சங்கம் 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   
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குழந்வத இலக்கியம் ! 

முறனவர் ததவி நொச்சியப்பன் 

  தாலாட்டுப் பாடல்கள், இழசயின் மூலம் 

குைந்ழதகழளத் தூங்க ழவக்கப் 

பயன்படுகின்ைன.  அவற்ைில் குைந்ழதகள் 

பங்றகற்க வைியில்ழல.  எனறவ, அவற்ழைக் 

குைந்ழத இலக்கியமாகக் ககாள்ள இயலாது. 

 

 

 

 கதால்காப்பியம், சங்க இலக்கியங்கள், 

திருக்குைள், காப்பியங்கள், பக்தி இலக்கியங்கள் 

ஆகியன தமிைின் றமன்ழமழய உலகிற்குப் 

பழைசாற்றுவன; றபாற்ைத்தக்கன.  அவற்ைில் 

குைந்ழதகழளப் பற்ைிய பாடல்கள் உள்ளன.  

ஆனால், குைந்ழதகள் பாடி மகிை ஏற்ை எளிய 

கசாற்களால் கபாருள் புரிந்த பாடல்கள் இடம் 

கபைவில்ழல.  

 

 நீதி இலக்கியங்களான ஆத்திசூடி, 

ககான்ழைறவந்தன், உலகநீதி, கவற்ைி றவற்ழக, 

நன்கனைி றபான்ைழவ உலகம் றபாற்றும் 

கபாதுவான ஏற்ைமிகு நீதிகழள, எளிய 

கசாற்களால், சிைிய கதாடரில் கூறுகின்ைன.  

ஆனால், அவற்ைில் கபரியவர்களுக்கான 

கருத்துகளும் இடம்கபற்றுள்ளன. 

வளரும்... 

  உடல் இயக்கத்திற்கான ஊக்கம் தரும் 

பாடல்களும் வாய்கமாைி இலக்கியத்தில் 

உள்ளன. 

 "தாப்பூ தாமழரப்பூ 

 தாயார் தந்த கசண்பகப்பூ..." 
 

 

 "சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு 

 சந்தனக்கிளிறய சாய்ந்தாடு..." 
 

 "சங்குச் சக்கர சாமிவந்து 

 சிங்கு சிங்குனு ஆடுச்சாம்..." 
 

என்ை நாறடாடிப் பாடல்கள் முழைறய 

குைந்ழதகளின் ழக, உடல், கால் ஆகியவற்ைின் 

இயக்கத்திற்கானழவ. 

 

 குைந்ழதகள் சற்று வளர்ந்த பிைகு பலவித 

விழளயாட்டுக்கழள விழளயாடுவர்.  அந்த 

விழளயாட்டுக்கழளப் பாடியப்படி விழளயாடப் 

பல நாறடாடிப் பாடல்கள் உள்ளன. 

  சுற்றும் ஆட்டம், கண்ணாமூச்சி, வண்ண 

வழளயல், பூப்பூத்தல், கபடி ஆட்டம் 

இவற்ைிற்கான நாறடாடிப் பாடல்கள், 

விழளயாடும் குைந்ழதகளுக்கு மகிழ்வூட்டுவன. 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   
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கந்தைனுபூதி ! 

 ருத்துவர் நல்லி இைொ.தகொபிநொத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்

தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருதத்ுவமசை 

  

அமரும் பதி றகள் அகம்ஆம் எனும் இப்- 

பிமரம் ககட கமய்ப்கபாருள் றபசியவா  

குமரன் கிரிராச குமாரி மகன் 

சமரம்கபாரு தானவ நாசகறன 

 
In the body that it rests, the soul and its rela-

tives( the senses) and ego called I (self) are 

the illusions that need to be subdued ,for true 

enlightenment, was expounded by You. 

 

The youthful Lord, son of Mountain King's

(Himavaan of Himalayas) daughter (Parvathi) 

does a battle and is a destroyer (our illusions 

and Sooran the asura too)           (9) 

 
மட்டுஊர் குைல் மங்ழகயர் ழமயல் வழலப் 

பட்டுஊசல்படும் பரிசு என்று ஒைிறவன்? 

தட்டுஊடு அை றவல் சயிலத்து எைியும் 

நிட்டூர நிராகுல நிர்ப்பயறன 

 
Of honey laden flowers adorned tresses of 

women are illusory thoughts caught in a web 

and rocking like oracle, when would I over-

come (these thoughts) 

 

To reach, pierce and destroy the hill 

(Krauncha hill and our mountains of troubles) 

please throw Your lance, the Vael, O’ fierce, 

painless and fearless One.        (10) 

 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   
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பயண ைொழ்க்வக! 

சுற்றுலொச் சுடர் சுதைந்திைன் 
 

வளர்ச்சித் துழையின் அழமச்சர் மாண்புமிகு 

க.பாண்டியராசன் அவர்களுக்கு எனது 

வணக்கங்கழள கதரிவித்து ககாள்கிறைன். 

  அந்த நூழல கவளியிட காரணமாக 

அழமந்தவரும், எனது நீண்ட நாழளய 

நண்பருமான றகாழவழயச் றசர்ந்த தமிழ் 

அைிஞர் திரு.மரபின்ழமந்தன் முத்ழதயா 

அவர்களுக்கும் இந்த கட்டுழர கவளிவர 

காரணமாக இருக்கும்  கமாைிகபயர்ப்புத் துழை 

இயக்குநர் திரு.அருள் நடராசன் அவர் 

களுக்கும் இதன்மூலம் எனது நன்ைிழய 

கதரிவித்துக் ககாள்கிறைன். 

    இந்தப் பயணக் கட்டுழர ஒரு சாதாரண 

பயணியின் அனுபவ பார்ழவயில் எழுதியது... 

 

1. கடல் பயணம்... 

 

 

     

 உலகின் பல பகுதிகளில் நான் பலமுழை 

கசாகுசுக் கப்பல்கள் என்று அழைக்கப்படும் 

குரூஸ் கப்பல்களில் பயணங்கள் றமற்ககாண்டு 

இருந்தாலும் எனக்கு நீண்ட நாட்களாக ஒரு 

சிறு பாய்மர படகில் கடலில் வாழ்ந்து அந்த 

பயணத்ழத அனுபவிக்க றவண்டும் என்பது 

எனது ஆவலாக இருந்து வந்தது. அந்த 

வழகயில் எனக்கு கடலில் வாழும் ஒரு வாய்ப்பு 

இந்த பயணம் மூலம் கிழடத்தது.  

 

 

வளரும்... 

    எல்றலாரும் இன்புற்ைிருக்க நிழனப்பது 

றவயன்ைி றவகைான்றும் அைிறயன் பராபரறம. 

    கபாதுவாக, வாழ்க்ழகழய ஒரு பயணம் 

என்று நாம் அழனவரும் ஏற்றுக் ககாண்டாலும் 

எனக்கு பயணங்கறள வாழ்க்ழகயின் முக்கிய 

அம்சங்களாக அழமந்தது என்று கூைலாம். 

விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாழளயத்தில் ஒரு 

மிகவும் சாதாரண குடும்பத்தில் பிைந்து 

றகாழவயில் படித்து வளர்ந்த எனக்கு,  கடந்த 

24 வருடங்களாக 41 நாடுகளுக்கு சுமார் 120 

முழை அயல்நாட்டு பயணங்கழள 

றமற்ககாண்டதன் முக்கிய காரணம் எனக்குள் 

இருந்த பயண றவட்ழகறய...கழடசியாக 

கவளிநாடு கசன்ை அனுபவம் 2019 கிழடத்தது.  

  அதன் பின்னர் 2020ஆம் ஆண்டு கறரானா 

என்ை மனித முடக்கத்தால் எனக்கு கிழடத்த 

இந்த றநரத்தில் நான் கிறரக்கம் மற்றும் 

பல்றகரியா நாடுகளில் றமற்ககாண்ட  ஒரு 

முக்கியப் பயணமாக கருதும் கடல் பயணம் 

என்ை எனது பயண அனுபவத்ழத உங்களுடன் 

பகிர்ந்து ககாள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி 

அழடகிறைன். எனது பயணங்களுக்கு என்ழன 

ஊக்குவித்த எனது குடும்பத்தினருக்கும், எனது 

குருவான முன்னாள் இந்திய ஆட்சிப் பணி 

அலுவலர் உயர்திரு க.கறணசன் அவர்க 

ளுக்கும் இதன் மூலம் எனது 

நன்ைிழய கதரிவித்துக் 

ககாள்ள விழைகிறைன்.  

  அருணாசல பிரறதசத்தில் 

றமற்ககாண்ட சாகச 

பயணத்ழத பற்ைிய  

'சாழலயில் ஒரு சாகச 

பயணம்' என்ை எனது முதல் 

நூழல கசன்ழனயில் அைிமுகம் கசய்த தமிழ்  

     

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   



 

 

அரைோசண (நிசல) எண்.70, மதோழிலோளர ்மை்றும் தவசலவோய்ப்பு(M-2)த ்துசை, 26.08.2011 

31 

தைதியியற் மசொற்கள் - சீர் தை ஒலி மபயர்ப்பு ! 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

வ.எண் தவதியியற் மசொற்கள் சரீ் தை ஒலி மபயர்ப்பு 

492 Phosazetin பொசு-அசிட்டின் 

493 Phosgene பொசு-ஃமபொலொன் 

494 Phosgene பொசுச்சியனீ் 

495 Phosmet பொசுவமட்டு 

496 Phosphamidon பொசுஃபொமிமடொன் 

497 Phosphine பொசுஃளபன் 

498 Phosphoric acid பொசுபொரிக் கொடி 

499 Phosphoric acid dimethyl (4- methyl thio) 
phenyl 

பொசுபொரிக் கொடி ளட-வமத்ேில் (4-வமத்ேில் 
ளேமயொ) பளீனல் 

500 Phosphorothioic acid dimethyl S ( 2 – 
Bis) ester 

பொசுமபொமரொ-ளேமயொயிக் கொடி ளட-
வமத்ேில் எசு (2-பிசு)  எசுத்ேர் 

501 Phosphorothioic acid methyl (ester) பொசுமபொமரொ-ளேமயொயிக் கொடி வமத்ேில் 
(எசுத்ேர்) 

502 Phosphorothioic acid  OO Dimethyl S-(2 
methyl) 

பொசுமபொமரொ-ளேமயொயிக் கொடி ஓஓ ளட-
வமத்ேில் எசு- (2-வமத்ேில்) 

503 Phosphorotioic methyl ethyl ester பொசுமபொமரொ-ளேமயொயிக் வமத்ேில் 
எத்ேில்  

504 Phosphorous பொசுமபொரசு (பொசுபரசு) 

505 Phosphorous oxychloride பொசுமபொரசு ஆக்சி-குமைொளரடு 

506 Phosphorous Pentaoxide பொசுமபொரசு வபன்.ட்டொ-ஆக்ளசடு 

507 Phosphorous trichloride பொசுபரசு ேிளர-குமைொளரடு 

508 Phosphorous pentachloride பொசுபரசு வபன்.ட்டொ-குமைொளரடு 

509 Phthalic anhydride இஃபுத்ேொலிக் அன்-ஐேளரடு 

510 Phylloquinone ஃளபமலொ-குயிமனொன் 

511 Physostignine ஃளபசொசிடிக்மீன் 
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  அைிஞர் ழகலாசபதி ஒரு கவிழதழயயாவது 

கவிழதகயன்ை முழையில் விளக்கமாகப் 

பார்க்கவில்ழலறயகயன்று அைிஞர் ஏ.றக. 

இராமானுசன் வருந்துவார். 

  பல புைநானூற்றுப்பாடல்கள் மழைந்துவிட்ட 

ஒரு காப்பியத்திலிருந்து கபைப்பட்ட துண்டுகள் 

என்ை கலாநிதி ழகலாசபதியின் கருத்ழத 

மறுக்கும் அைிஞர் ஏ.றக.இராமானுசன் 

ஒவ்கவாரு புைநானூற்றுப் பாடலும் 

கழலநுட்பத்றதாடு முழுழம கபற்ைது,  

புைநானூற்றுப் பாடல்கள் மதிநுட்பம் 

நூறலாடுழடய கபரும் புலவர்களால் 

எழுதப்கபற்ைழவ; அழவ வாய்கமாைி மரழபச் 

சார்ந்தழவ அல்ல. தமிழ்ச்சமுதாய, இலக்கிய 

வரலாற்ைில் வீரயுகம் என்பது சங்க 

இலக்கியங்களுக்குப் பல நூற்ைாண்டுகளுக்கு 

முன்னதாக இருந்திருக்க றவண்டும் என்பழதப் 

புைநானூற்றுப் பாடல்களும் ஏழனய சங்க 

இலக்கியங்களும் காட்டும் பண்பாட்டு 

முதிர்ச்சியிலிருந்து அைியலாம்.  

  கிறரக்க வீரயுகப் பாடல்கள் காட்டும் 

வாழ்க்ழக றநாக்கு சங்கச் சான்றைார் கவிழதகள் 

சுட்டும் வாழ்க்ழக றநாக்கிலிருந்து றவறுபட்டது. 

மனிதவாழ்வின் எல்லாக் கூறுகழளயும் 

நுட்பமாகப் பார்த்து அழவபற்ைி ஆைமாகச் 

சிந்தித்துக் கழல நுணுக்கத்றதாடு முதிர்ந்த 

அைிஞர்களால் எழுதப்பட்டவற்ழை வாய்கமாைிப் 

பாடல்களின் ஓரிரு கூறுகள் இருப்பதால் 

புைநானூற்ைில் புலவர்கள் அம்கசால்  நுண்  

றதர்ச்சிப்புலவர் என்றும் 'புலன் உழுது உண்மார்' 

என்றும் அழைக்கப்படுவதிலிருந்து அவர்கள் 

கசய்யுள் எழுதுதல் பற்ைிப் கபற்ைிருந்த முதிர்ந்த 

சிந்த ழனழய அைியலாம். ஏழனய கசவ்வியல் 

கமாைிகளின் கதால் பைங்கவிழதகளினின்று 

அழவ றவறுபட்டு நிற்கும் சிைப்பு கடந்த 

இருபது முப்பது ஆண்டுகளில் றமழல 

இலக்கிய வல்லுநர்களால் உணரப்பட்டு 

அவர்தம் நூல்களிலும் கட்டுழரகளிலும் ஏற்றுக் 

ககாள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

 

 புைநானூற்றுப் பாடல்கள் குழுப்பாடல்கறளா 

அனாமறதயப் பாடல்கறளா அல்ல என்பதற்கும் 

தனிக்கவிஞர்கள் தங்கள் ஆளுழமழயயும் 

பழடப்பாற்ைழலயும் முத்திழர பதித்துள்ளனர் 

என்பதற்கும் பல சான்றுகழளக் காணலாம். 

கவிழதயாக்கம் பற்ைியும் பிை கவிஞர்களின் 

திைன் பற்ைியும் றபசும் கவிஞர்களும் உண்டு 

 

வளரும்... 

புதுப்பொர்வையில் புைநொனூறு ! 

அைிஞர்  ருதநொயகம் 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   
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எந்திரப்படிமம் 

  மருத்துவமழனகளில் உணவு தயாரிப்பதில் 

இருந்து, உணவகங்களில் பணியாளர்களாக 

இரட்டிப்பாக்குவது, தீநுண்மி அைிப்பான்கழள 

கதளிப்பது, அரிசி விற்பழன கசய்வது மற்றும் 

ழகத் தூய்ழமயுழைகழள வைங்குவது முதல், 

கறரானா பரவாமல் தடுக்க றராறபாக்கள் 

முன்னணியில் இருந்தன. பல மருத்துவ 

மழனகளில், எந்திரன்மார் றநாயைிதல் மற்றும் 

கவப்பச் றசாதழன நடத்துகின்ைன. கபரிய 

நிறுவனங்கள் மருத்துவ மாதிரிகழளக் 

ககாண்டு கசல்ல எந்திரன்மாழரப் 

பயன்படுத்துகிைது. 

  றநாய்த் கதாற்ைின் ழமயமான ஊகானில் 

உள்ள ஒரு மருத்துவமழன முழுக்க 

படிமங்களால் பணியாற்ைப்படுகிைது.  

  உச்சாங் மருத்துவமழன, சீனா நடமாட்டம் 

மற்றும் கிளவுட் ழமண்ட்சு ஆகியழவ இந்த 

திட்டத்திற்காக ஒன்ைிழணந்தன. மருத்துவ 

மழன வசதிழய முற்ைிலும் எண்ணிலக்க 

மாக்குவழத  றநாக்கமாகக் ககாண்டது.  

  மருத்துவமழனயில் உள்ள கபரும்பாலான 

சாதனங்கள் இயக்கப்பட்டழவ மற்றும் 

றசழவகள் றராறபாக்களால் றமற்ககாள்ளப் 

படுகின்ைன. றநாயாளிகளின் முதற்கட்ட 

பரிறசாதழன  5 ஜி- இயக்கப்பட்ட கவப்ப 

மானிகளால் கசய்யப்படுகிைது, அழவ உடனடி 

புதுப்பிப்புகழள அனுப்புகின்ைன. றமலும், 

கிளவுட் ழமண்ட்சு இயங்கு தளத்துடன் 

இழணக்கப்பட்டுள்ள றமாதிரங்கள் மற்றும் 

வழளயல்கள் உள்ளன, இதனால் உடலில் 

ஏற்படும் அழனத்து மாற்ைங்கழளயும் 

கண்காணிக்க முடியும். 
 

  ஊடக அைிக்ழகயின்படி, லிட்டில் பீனட் 

என்ை சிைிய எந்திரழன சிங்கப்பூரிலிருந்து 

சீனாவின் ஆங்க்றசாவுக்கு ஒரு விமானத்தில் 

பயணிகளுக்கு உணவு வைங்கிக் 

ககாண்டிருந்தது. அவர்கள் ஓர் உணவகத்தில் 

தனிழமப்படுத்தப்பட்ட நிழலயில் இருந்தனர். 
 

  எந்தகவாரு மனிதத் கதாடர்பும் இல்லாமல் 

றநாயாளிகளுக்கு உணவு மற்றும் மருந்ழத 

எடுத்துச் கசல்கின்ை எந்திரன்மார் 

அங்கிங்ககனாதபடி எங்கும் பரவி பல்றவறு 

விந்ழதகழளச் கசய்து வருகின்ைன.  

இவ்விந்ழதயின் தந்ழதயாக சீனர் முற்பட்டனர். 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

மகொதைொனொவை வீழ்த்திய திைம் ! 

மபொைிஞர் அ.சதசீு 
தநரம்ுக உதவியோளர ்

மோண்புமிகு தமிழ் வளரை்ச்ிதத்ுசை அசமைை்ர ்
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The Objectives  

 

Dear Friends! 

 

  The Hindu religion needs no new propagan-

da. The already existing propagandists 

preachers are in no way less powerful, In fact 

I am going to write only what I have learnt 

from them. Therefore, no one need to           
approach this series with the 

thought that “a new preacher has 

emerged" 

 

  It was only for two or three 

years that I remained an atheist 

especially during the short spell 

of time when atheism was begin-

ning to gain its superficial status 

 

  How did I become a believer in 

God? 

 

  I began reading the ancient legends and 

the sacred hymns merely to mock God's very 

existence, I read: learnt some of the verses 

by heart and the result? 

 

  Reading the glorious epic Ramayana by 

Kamban, I became a slave to it because its 

inner meaning captivated me totally I read 

Kamban more and more; in doing so, I began 

to read God. 

 

  My wings spread out; words sprang: reality 

bloomed and all that I saw was soaked in po-

etic splendour. 

 

not in any institutions arising from the con-

sciousness called the Self. 
 

  If foolish atheism had continued to take 

the form of revolution, my writings would 

have shrunk and so too my thoughts -- thus 

my very name would have shrunk too. 
 

  To the Russians, atheism may be suitable. 

The religions created by their ancestors could 

not generate deep truths strong 

and abiding enough to stand the 

test of time as is the case with the 

Hindu religion.  
 

  Through whatever path one may 

tread in life, in the midst of any 

joy or sorrow, one is sure to hear 

the echo of God and within that 

echo can be found the essence of 

Hinduism. 

 

  Be it an ordinary man or a man of some 

overwhelming dignity, at some stage or other 

he begins to believe in God inwardly. 
 

  As a continuation of that faith, some story 

or other from the Hindu religion strikes his 

memory. "What that story depicts is right", 

he says to himself. 
 

  Any average man whose intention is not to 

cheat society cannot walk away from the 

truths of the Hindu religion Whether he likes 

it or not, the path that he treads would have 

already been paved by Hinduism. 

 

To be continued... 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

Kannadasan's Reflections on Hinduism  

கறலத்திலகம் திரு தி சறீத சிதம்பைம் 
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பூ வழ 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

 

1. மகிழ்ச்சி, வாழ்த்துகள், பாராட்டுகள் ,நன்றி 

முரனெர் சிெசொமி. 

 

2. அருள் நீங்கள் உலகத்தமிழ் பற்றி பல 

அறிஞர்களைப் பற்றி அவர்களுளைய ததாண்டு 

அவர்கள் எழுதிய கட்டுளரகள் படித்ததன் அதுவும் 

அளவ தாத்தாவின் தபரன் ஆகிய நீங்கள் 

அவருளைய கருத்துக்களுக்கு விைக்க உளர 

எழுதியளதயும் திருமதி தமய்கண்ைான் 

அவர்களுளைய கருத்துக்களையும் மற்றும் 

இளதப்பற்றியும் படித்ததன் ஆனால் தனித்தனியாக 

உளரக்கு ஏற்றதாக உள்ைது  மதனதகாபால் 

அருளம.. மிக்க நன்றி ஐயா 

இைொ.திரு ொெளென்,  லலசியொ. 

 

3. உவளகதரும் உலகத்தமிழ் கண்டு உவந்ததன். 

நம் பாட்ைனாரின் தெம்தமாழிப் புளதயல் 

காலத்தின் கட்ைாயத் ததளவ.ததடித்ததாகுத்த 

முயற்சிக்குப் பாராட்டுகள்.எண்பதாண்டுண்களுக்கு 

முன் வந்திருப்பினும் களலச்தொல்லாக்கம் பற்றிய 

இற்ளறக்கும் பயன்தருவதத.உலகத்தமிழின் 

அறிவுமுதிர்வு கண்டு அகம் மகிழ்கிதறன்.வைர 

வாழ்த்துகிதறன். 

முரனெர் மு.கண்ணன் 

பதிப்பொசிரியர்,  

வசந்தமிழ்ச் வசொற்பிறப்பியல் அகைமுதலித் திட்ட 

இயக்ககம், வசன்ரன 

 

 

4. அருளம அளனத்தும் பயனுள்ை தகவல்கள் 

குறிப்பாக தமிழக அரசின் தமிழ் வைர்ச்சித் துளற 

தெய்து வருகின்றன மகத்தான பணிகள் கருத்தரங்க 

மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகள் புலம்தபயர்ந்த தமிழர்களின் 

கட்டுளரகள் ஆக்கங்கள் ெங்ககால தெய்திகள் 

என அளனத்ளதயும் ஒன்று விைாமல் ஒருசில 

பக்கங்களுக்குள் கண்கவர் வண்ணம் அழகிய அச்சு 

தபார்ளவயில் வண்ணமிகு எழிதலாவியம்  

தவளிவருவது மகிழ்ச்சி தபருமிதமாக இருக்கிறது 

குறிப்பாக துளற ொர்ந்த மாண்பளம அளமச்ெர் 

தபருமகனார்  இயக்குநர் 

தளலளமச் தெயலக தமாழிதபயர்ப்புத் துளற 

இயக்குனர் ொர்ந்த அளனத்துப் தபருமக்களுக்கும் 

எங்கைது சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகளைத் ததரிவித்துக் 

தகாள்கிதறாம் 

திரு.பஞ்சநொதன். 

 

5. 08.07.2020-ல் மலர்ந்த உலகத் தமிழ் இளணய இதழ் 

கண்தைன்...களிப்புற்தறன்.  
 

பிரான்சு நாட்டில் காலூன்றிய தமிழ் என்ற 

கட்டுளரயில் சில அரிய தகவல்களை நாம் அறிய 

தந்திருக்கிறார் கட்டுளரயாைர் களலமணி ஞானா 

பிய்த்ரிசு அவர்கள்.  குறிப்பாக "திருக்குறள் பிதரஞ்சில் 

1767இல் பிதரஞ்சியரால்   தபயர்க்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. மூன்றாவது  உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு 

1970இல் பாரிசில் நைந்தது.  
 

பிரான்சில் தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழ்ப் பணியில் 

ஈடுபடுமுன்னதர மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு 

முன்னதாகதவ தமிழறிந்த பிதரஞ்சிய அறிஞர்கள் 

பிதரஞ்சியர்களுக்குத் தமிழ் தமாழிளய அறிமுகம் 

தெய்து விட்ைனர் "...என்கிற தகவல்களை அறிய 

தந்திருக்கும் களலமணி ஞானா பிய்த்ரிசு அவர்களைப் 

பாராட்டி மகிழ்கிதறன்.  
 

"தெம்பில் தவட்டியளவ தெப்தபடு என்றும், கல்லில் 

தவட்டியளவ கல்தவட்டு "என்றும் 

தொல்லியிருக்கும்  "உளரதவந்தர் ஔளவ துளரொமி 

அவர்களின் எழுத்துக்கள் நம் மனதில் பச்ளெ மரத்தில் 

ஆணியாய்  இறங்கிவிட்ைது. ததாைர்ந்து எழுதுங்கள் 

ஐயா.  
 

இன்னும் இந்த இதழில் "Covid-19 Frequently asked Ques-

tions "என்ற ஆங்கிலக் கட்டுளரயின் தமிழாக்கத்ளதத் 

தந்திருக்கும் திருமதி த. இைதவனில் அம்ளமயாரின் 

வரிகள் பயனுள்ைதாக அளமந்திருப்பது மகிழ்ச்சிதய.  
 

இதழ்ததாறும்... இதழ்ததாறும்  நல்ல நல்ல  

உள்ைைக்கங்கதைாடு  இதளழச் தெம்ளமயாக்கி 

வரும்  இதழாசிரியர் முளனவர் ந. அருள் மற்றும் 

அவதராடு  இளணந்து பணியாற்றும்  

அத்தளனதபளரயும்  பாராட்டி மகிழ்கிதறன்.   

கவிஞர் லபைொ, வநல்ரல. 

6. ஐயா வணக்கம்! 31 ஆவது உலகத் 

தமிழ் மின்னிதழ் முதல் பக்கம் முதல் 

நிளறவுப் பக்கம் வளர 

ஒவ்தவான்றும் முத்தான ெத்துக்கள். 

தமிழுக்கு வலுதவற்றக்கூடிய 

தாதுக்கள். அரிய கட்டுளரகள் 

அருளம. ஏ.தக.இராமானுஜன் குறித்த 

ஆசிரியர் உளர மட்டுமல்லாது ஒவ்தவாரு இதழிலும் 

வரும் ஆசிரியர் உளர இதழுக்கு தமலும் 

தமருகூட்டுகிறது. உங்கள் தமிழ்ப்பணி உலகத்ளததய 

உள்ைங்ளகயில் அள்ளித் தருகிறது. மகிழ்ச்சி. 

முரனெர் நொ.சுலலொசனொ 

உலகத் தமிழொைொய்ச்சி நிறுெனம் 
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பூ வழ 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

 

7. Dear Dr Arul,  
 

  Thirty first well leads and reads with back 
numbers. 
 
 The Leader, and all the 30 Leaders hitherto 
do step-up transformation  Mention of Sub-
Sea Excavation Projects of Tamil Univ. Of  
Bharath's Oral Folk Tales Milton,  Mother of 
Saivism, Vipulananda... and all arrest atten-
tion,  merit referring  back.  Just sharing:   
On reading the quote in Seethai Meykantaa-
r's  I recall my translation done years ago:  
"Though Lord never unblocks the blockade, 
nor does pity me,  Nor opens the Via  Reve-
lata , the increasing love of mine For Him of 
lumen-form, adorned in lace of bones hold-
ing fire-in-arm dancing mystically, never 
abates."  
Translation: S. A. Sankaranarayanan 
(2006) 
 

8. அய்யா முப்பத்து ஒன்றாவது இதழ் 

கிளைக்கப்தபற்தறன்… இதழ் முழுவதும் 

தெய்திகளுக்கு ஏற்றாற்தபால் மிகவும் அருளமயான 

வடிவளமப்பு… குறுகியகால இளைதவளியில் மிகச் 

சிறப்பான பணி… 

திரு.ஆ.வி லொதித்தன்,  

உலகத் தமிழொைொய்ச்சி நிறுெனம் 

 

9. உலகத்தமிழ் வடிவளமப்பின் அழகும் ஆழமும் 

கூடிக்தகாண்தை தெல்கிறது... வாழ்த்துகளும் 

வணக்கமும் ஐயா... 

திரு தி.ஜொன்சிைொணி,  

உலகத்தமிழ்ச் சங்கம்,  துரை 

 

10. தாத்தாவின் பளைப்புகள் அளனத்தும் ஞானக் 

கருவூலம். அவர்கைது இலக்கியச் சிந்தளன    

திருமுளறகள் ொர்ந்த சிந்தளன  ஆன்மிகச் சிந்தளன 

எதுவாக இருந்தாலும்   யாரும் மறுப்புளர வழங்க  

இயலாத தனித்தமிழ் ஆளுளம அவர்களின் 

பளைப்பிற்கு  உண்டு. ஐயாவின் பளைப்புலகம் 

தவளிவருவது கண்டு தபருமகிழ்ச்சி. 

திரு.முத்துகு ொைசொமி 

 

 

 

11. மிகச் சிறப்பான இதழ்..... அறிந்துதகாள்ை 
தவண்டிய பல தெய்திகள்.... சீரிய முயற்சி.... 
வாழ்த்துகள்....! 
இலக்கியச் சுடர் த.இைொ லிங்கம், ெழக்கறிஞர் 

 

12. வணக்கம்.  அறிஞர் ஏ.தக. ராமானுெர் அவர்களின் 
அரும்பணி குறித்து அறிந்ததாம். தெம்தமாழிப் 
புளதயளலக் கண்தைடுத்த விதம், ெதகாதரர் பி.வி.கிரி 
அவர்களின் தமன்ளம  பற்றி எழுதியிருப்பது 
அருளம. தாத்தா பற்றிய தகவல்களுைன் 
பதிப்பகத்தார் மூவளரயும் மறவாது 
குறிப்பிட்டிருப்பது சிறப்பு. அதமரிக்காவின் 
விடுதளல நாள் விழாளவக் தகாண்ைாடும் விதம் 
வியப்ளபத் தந்தது. புதுப்பார்ளவயில் புறநானூறு 
புதிய சிந்தளனகளை உருக்குகிறது. 
திரு தி லதவி நொச்சியப்பன் 

 

13. தமிழ் அறிஞர் ஔளவ துளரொமி  ஐயா  
அவர்களின் கட்டுளரகள் தெம்தமாழிப் புளதயலாக 
தவளிவந்திருப்பது மகிழ்ச்சி மணி வாெகர் 
பதிப்பகத்தில் வாங்குதவன்  உங்கள் வணக்கவுளர 
அருளம  பி வி கிரி அவர்கள் தமிழ் உலகிற்கு 
அளித்திருக்கும்இப்பணிக்காக வாழ்த்துகிதறன் 
லபைொசிரியர் சற்குணெதி 

 

14. அதமரிக்கா குறித்த கட்டுளரகள் தமிழார்வம் 
அதிகம் இல்லாததாரும் படிக்கும் வளகயில் உள்ைது. 
நன்றி.  திரு. ைொம் சீத்தொப்பதி, வபன்சில்லெனியொ, 

அவ ரிக்கொ  

 

15. அதமரிக்கா ததாைர்ந்து சீனாவிைமிருந்து பட்ைாசு 
வாங்குமா? நல்ல கட்டுளர, புதிய தெய்திகள்.   
திரு.  ொணிக்கம், ஒரைலயொ, அவ ரிக்கொ  

 
16. உண்ளமயில் தீப தவடி திருவிழா 
திளகப்பூட்டுவதாக உள்ைது. கட்டுளர அருளம .  
திரு. கொர்த்திலகயன், வசன்ரன  

 
17. எளிய தமிழில் நல்ல கட்டுளரகள் எழுதும் திரு 
தொமதல தொமசுந்தரத்திற்கு நன்றி. வாரந்ததாறும் 
இக்கட்டுளரகளை படித்து மகிழ்கிதறன்.  வானதம 
விளையாட்ைரங்கம்...அருளம!   
திரு தி. மீனொகு ொரி சுகு ொர், வசன்ரன  

 
18. அதமரிக்க சுதந்திர தினக் கட்டுளர சூைாக 
சுளவயாக இருந்தது.   
முரனெர் ைொ . கதிலைசன், அண்ணொ ரல நகர்  

 
19. நான் முதன் முதலில் அதமரிக்க வாண 
தவடிக்ளகளயப் பார்த்ததபாது அருகில் தீ அளணப்பு 
வண்டிகள் இருந்தது அளமதிளயக் தகாடுத்தது!  
திரு தி கீதொ வெங்கட்ைொ ன், ைொலல, அவ ரிக்கொ  



37 

அங்கிங்மகனொதபடி இங்கிலொந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  ஜார்ஜியக் காலத்தில் [1714 – 1837] 

நின்ைிருந்றதாம் நாங்கள்! 

 

  மதுக்குவழள சுமந்த கபண் எங்கழள கடந்து 

கசல்ல, பின் கதாடர்கிறைாம். ஆர்ப்பரிக்கும் 

பிரமாண்ட கட்டடங்களின் எைிலால் வீதிகள் 

மிளிர்கின்ைன. றராமானியர்கள் சழமத்திருந்த 

சாழலகள், ஜார்ஜிய வளர்ச்சியின் காரணமாக 

அகலப்பட்டிருக்கின்ைன. இரண்டு அல்லது 

மூன்று இழணக் குதிழரகளின் அடுக்குகழளக் 

ககாண்ட றகாச் வண்டிகள், அந்தச் சாழலகளில் 

ஓடிக்கடக்கின்ைன.   

 

  இந்தத் திருப்பத்தில் ஒரு பள்ளம் கதரிகிைது. 

மங்கலான ஒளி. சாழலகள் சிைிதாகத் 

கதாடங்குகின்ைன. கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் 

நிற்கிைார்கள். மினுமினுக்கும் ஆழடகழள 

அவர்கள் தரித்திருக்கவில்ழல. ஊரின் அந்தப் 

பக்கத்தில் கண்ட நாகரிகமும் இந்தப் பக்கத்தில் 

இல்ழல! 

 

  அது 'ஜின் காலம்'. குடிநீர், றநாழய வைங்கும் 

முழுத் தகுதிறயாடு விளங்கியதால், காய்ச்சிய 

மதுறவ ஏமம் என்ைிருந்த காலம். அதனால் 

எங்கும் மதுக்கூடங்கள் (பப்ளிக் ஹவுஸ்கள்) 

உருவாகியிருந்த காலம் [இதுறவ ‘பப்’ என்ை 

சுருக்கச் கசால்லாகி இன்ைளவும் உலககங்கும் 

விளங்கி வருகிைது!.]   

  ஆக, இழரச்சலும், இடிகளும் இருக்கக் 

கண்டு இடிதாங்கியாக மாை சம்மதமின்ைி 

சாழலகழள விழரந்து கடக்கின்றைாம். 

ழமயத்தில் கூட்டுக் குடித்தனம் றபான்ை ஒரு 

அழமப்பு. பழைய துணிகளின் அணிவகுப்பு! 

அறுந்துவிடும் நிழலயில் ஊசலாடுகிைது 

அந்தக் ககாடி.  
 

  துர்நாற்ைம், ககாடூரக்குளிர், குடிறபாழத, 

குைந்ழதயின் அழுழக, வலியின் ஓலி, வீதியில் 

கிடக்கும் வறயாதிகத் தனிழம, மரண ஓலம் 

இவற்ழைக் கடந்து தனது சிைிய வீட்டிற்குள் 

கசல்கிைாள் அந்தப் கபண்.  
 

  சாக்கழடயின் அருறக, குட்டிச்சுவரின் மீது 

அதுவழர சலனமில்லாமல் அமர்ந்திருந்த 

சிறுவன் அவழளக் கண்டதும் வீட்டினுள் 

கசல்கிைான். அந்தப் கபண் தந்த காய்ந்த 

கராட்டிழய உள்றளறய உண்கிைான். கவளிறய 

வந்தவனின் முகத்ழத தழலதூக்கிப் பார்த்த 

வறயாதிகத் தனிழம காய்ந்திருக்கும் 

உதடுகழள ஈரப்படுத்தியபடி மீண்டும் 

தழலழய தழரயில் சாத்துகிைது.     ‘சீ, றபா’ 

என்ை தீனக்குரல் றகட்டு அந்தப் கபண் 

கவளிறய வருகிைாள்.  
 

  துர்நாற்ைம் வீசுகிை மனிதன், வீட்டு வாயிலில் 

அமர்ந்திருக்கிை ஒரு இளந்தாயின் ழகயில் 

இருந்து குவழளப்பாழல பிடுங்குகிைான்.   

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

அப்புைம் மகொழிக்கும் மசல்வம், இப்புைம் உலுக்கும் ஏழ்ற !  
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மடிச்சிசுழவ ஒரு ழகயால் பிடித்துக் ககாண்டு, 

வலது ழகழய அவழன றநாக்கி விசிறுகிைாள். 

பால் பைி றபாகிைது. அருறக நமது கபண் 

அமர்ந்து எை இைங்கப் பார்க்கிைாள்.  

 

  பின் அந்தத் தாயின் றதாள் தட்டி 

குைந்ழதழயக் காட்டுகிைாள். அழசறவ இல்ழல. 

குைந்ழத இைந்தது புரிந்ததும் கவைித்துப் 

பார்க்கிைாள். பின் அவளும், நமது கபண்ணும், 

சிறுவனும் சாக்கழடழயக் கடந்து 

கவட்டகவளிழய அழடகிைார்கள். அங்றகறய 

புழதத்து விட்டு ஒரு கணம் இருக்கிைாள்.  

 

  அப்புைம் ககாைிக்கும் கசல்வம், இப்புைம் 

உலுக்கும் ஏழ்ழம! இழதகயல்லாம் பாடாமல் 

கமலிதானழவகழள பாடத்துவங்கியதால் தான் 

'அபாரத் திைழம இருந்தும், இல்லாததற்குச் 

சமறம' என்று வில்லியம் றவர்ட்ஸ்வர்த்ழத சாடி 

இருந்தார் கேல்லி. பிை விமர்சகர்களுடன் 

ஒப்பிடுழகயில் இதுவும் சாடல் அல்ல; சாரறல!  

நிற்க! அதற்குத் தக, அத்தாயும் நிற்கிைாள்! 

இன்று புன்னழக சிந்தும் மலர் 

நாழள முடிகின்ைது;  

நிழலத்திட றவண்டும் என நாடியகதல்லாம்   

ஆழசத் தூண்டி பின் பைக்கின்ைது  

இவ்வுலகின் இச்ழச தான் என்ன?  

இரழவக் றகலி கசய்திடும் மின்னல் .. 

                           (கேல்லி,)   

காற்ைில் கேல்லியின் கவிழத வரிகள் 

ஒலிக்கின்ைன. கேல்லி இங்கு தான் 

எங்றகா இருக்கின்ைாரா? அல்லது அப்படி ஒரு 

றதாற்ைம் தானா?! 

 

'நீங்கள் றபாங்கள்' என்று கபண்ணிடமும் 

சிறுவனிடமும் கசால்லிவிட்டு இன்கனாரு 

பக்கமாக நடக்கிைாள் தாய். கரகரத்தக் குரலின் 

விம்மல் கூடுகின்ைது. உலகின் தழலசிைந்த 

இரங்கற்பா, அங்றக படிப்பைிவற்ை வாயிலிருந்து 

இைங்கி விடுகிைது. பின் கணவழன 

எதிர்ககாள்ள வீடு றநாக்கி திரும்புகிைாள். 

சுருட்டு வாசழன நாசிழய துழளக்க, 

பகீகரன்கிைது அவளுக்கு.  

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   
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சைக்கு  ற்றும் தசவை ைரி ! 

ஆங்கிலம் - த ிழ் (அகைொதி) 
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தனிவ யொக்கத் தவிப்பு! 

இைொ.திரு ொவளவன் 
 தலசியொ 

  ககாரண்டின் quarantine எனும்  ஆங்கிலச் 

கசால்லுக்கான உண்ழம விளக்கம். 

  இக்கால் றகாைனி நச்சில் (Corona viruse ) 

வாயிலாகக் கடுஞ் சளிக் காய்ச்சல் இருமல் 

ஆட்ககால்லி றநாய் உலக றநாயாக, 

கபருந்கதாற்ைி றநாயாக ( Pandemic ) ஆட்டிப் 

பழடத்துக் ககாண்டிருக்கும் றவழளயில் 

பல்றவறு கசாற்கள் அழனத்துத் தரப்பாரிடமும் 

புைக்கத்தில் வந்து ககாண்டிருப்பழத நாம் 

காண்கிறைாம்.  

  இதுவழர பரவலாக வைங்கப்படாத 

கசாற்ககளல்லாம் இக்கால் பலரும் அைியும் 

வண்ணம் ஏடுகளிலும் ஒலி ஒளி ஊடகங்களிலும் 

இயல்பாகிக் ககாண்டுள்ளன.  

  இவற்றுள் ஒரு கசால்தான் ககாரண்டீன் - 

quarantine எனும் ஆங்கிலச் கசால்லாகும். 

பல்றவறு ஆங்கிலச் கசாற்களின் மூலங்கழளயும் 

றவர்கழளயும் வரலாறுகழளயும் றதட 

முற்படுகின்ை றவழளயில் இச்கசால்லின் 

வரலாறும் என்ழனப் கபரிதும் ஈர்த்தது. யாறரா 

ஓர் அன்பர் இச்கசால் தமிைின் கரந்துழை எனும் 

கசால்றலாடு கதாடர்புழடயது என ஒரு 

கசய்திழயப் பதிவிட்டழதக் கண்ணுற்ை 

றவழளயில்தான் இச்கசால் என்ழனப் கபரிதும் 

ஈர்க்கலாயிற்று.  

  கி.பி 14 ஆம் நூற்ைாண்டில் ஐறராப்பா 

முழுழமயிலும் ககாடிய ககாள்ழளவாரி 

( plague ) றநாய் றபரளவு ஆட்டிப்பழடத்துக் 

ககாண்டிருந்தது. 1343 இல் கதாடங்கிய 

இந்றநாய் ஐறராப்பிய மக்கள் கதாழகயில 

மூன்ைில் ஒரு பகுதி மக்கழளத் 

துழடத்கதாைித்தது என ஆய்வாளர்கள 

கணிப்பிட்டனர். இதன் உச்சக்கட்டக் காலமாக  

( picktime ) 1347 லிருந்து 1350 வழர எனக் 

குைிப்பிடுவர். மிகவும் கசால்கலாண்ணா 

  இக்கால் 1377 ஆம் ஆண்டு  குறராசியாவின் 

உடுப்றராவினிக் எனச் கசால்லப்படும் பழைய 

இரகுசா நகருக்குப் இந்தக் ககாள்ழளவாரி 

றநாயால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து 

கப்பகலான்று வந்தது. இழத அைிந்த இரகுசா 

நகரின் உயர் மன்ை ஆட்சியாளர்கள் 

இக்கப்பலுக்கு எவரும் கசல்லக் கூடாது எனத்  

தழட விதித்தனர்.  

  கப்பலிலுள்ளவர்கழள கப்பலிறலறய 

இருக்குமாறும் கட்டழள இட்டனர். இந்தத் 

தழட ஆழண 30 நாள்கள் வழர முதற்கண் 

இடப்பட்டது. 30 நாள்கள் வழர இடப்பட்ட 

கடுந்தனிழமக்குரிய (i s o l a t i o n )  தழட 

ஆழணக்கு திரண்டிறனா ( trentino ) எனப் 

கபயர். திரண்டிறனா என்ைால் முப்பது எனப் 

கபாருள்.  

  இறதப் றபான்ைகதாரு சட்டத்ழத ஏழனய 

நகருங்களிலும் றநாழயக் கட்டுப்படுத்தும் 

றநாக்கில் அடுத்த எண்பது நாள்களுக்கு 

விதித்தனர். இதனால் கப்பலுக்கான தழட 

றமலும் பத்து நாள்களாகக் கூட்டப்பட்டு 40 

நாள்களாக்கப்பட்டது.  இவ்வாறு நாற்பது நாள்க 

ளாக்கப்பட்ட இச்சட்டத்திற்குப் கபயர்தான் 

ககாரண்டீறனா  quarantino என்பது.   
 

  இதனால் திரண்டிறனா t r e n t i n o 

ககாரண்டீறனா quarantino  என்ைானது.  

இந்தக் ககாரண்டிறனா  ககாரந்தா quaranta 

எனும்  கசால்லிலிருந்து மருவியதாகும். 
 

  ககாரண்டிறனா என்ைால் உண்ழமயில் 

நாற்பது என்று கபாருள். 
 

  இதன் றவர் விளக்கத்ழத இந்றதா ஐறராப்பிய 

றவர்ச்கசால் அகரமுதலிகளில் காண்ழகயில்  

இவ்வாறு குைிப்பிட்டிருந்தனர்.  

 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   
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  From Old Catalan quaranta, from Old Occitan quaranta, 

from Latin quadrāgintā (“forty”), from Proto-Indo-

European *kʷetwr̥(d)ḱomt (“four-ten”). எனவும்  kWetwer-

Four. 

 

1.  O-grade form *kwetwor-. 1. Probably Germanic *feld)

wor- (with f- from following numeral *fimf, five; see 

penkwe). a. FOUR, from Old English fệower, four; b. FOR-

TY, from Old English fēowertig, forty; C. FOURTEEN; FORT-

NIGHT, from Old English fēowertēne, fourteen (-tēne, ten; 

see dekm). 2. QUATRAIN; CATERCORNERED, QUATTRO-

CENTO, from Latin quattuor, four. 3. CZARDAS, from Per-

sian chahār, four, from Old Iranian cathwärő, four. 

 

2. Multiplicatives *kWeturs, *kwetrus, and combining 

forms *kWetur- *kwetru-. 1. CAHIER, CARILLON, CARNET, 

CASERN, QUATERNARY, QUATERNION, QUIRE', from Latin 

quater, four times. 2. CADRE, QUADRATE, QUADRILLE', 

QUARREL, QUARRY2; ESCADRILLE, SQUAD, SQUARE, TRO-

CAR, from Latin quadrum, square. 3. QUADRI-; UNUN-

QUADIUM, from Latin quadri-, four. 4. QUADRANT, from 

Latin quadrāns, a fourth part. 5. QUARANTINE, from Latin 

quadrāgintā, forty (-gintā, ten times; see dekm). 6. QUAD-

RICENTENARY, from Latin quadri(n)gentī, four hundred. 7. 

Variant form *kwet(w)r-. a. TETRA-, from Greek tetra-, 

four; b. TESSERA; DIATESSARON, from Greek tessares, 

tettares, four; C. TETRAD, from Greek tetras, group of four; 

d. zero-grade form *kwt(w)r-. TRAPEZIUM, from Greek tra-

, four.  

 

3.  Ordinal adjective *kWetur-to-. 1a. FOURTH, from Old 

English főortha, fēowertha, fourth; b. FIRKIN, from Middle 

Dutch veerde, fourth; C. FARTHING, from Old English 

féorthing, fēorthung, fourth part of a penny; a-c all from 

Germanic *fe(d)worthôn-. 2. QUADRILLE?, QUADROON, 

QUART, QUARTAN, QUARTER, QUARTO; ÉCARTÉ, from 

Latin quārtus, fourth, quarter. 

[Pokorny kretyer-642.]  
 

எனவும் இச்தொல்லின் தவர் விைக்கத்ளதத் ததளிவுற 

வழங்கியுள்ைனர்.  

தமிைில்  

     சட்டம்-சடம்-சடல்-சதர்-சதிர்.      

   சதுர்=நாற்றகாணம், நாற்புைம், நான்கு. 

   சடல்-சடலம்-சதரம் - சதிரம். சதுரம் = 

நாற்றகாணம், நாற்புைம், நான்கு. (வடகமாைி 

வரலாறு.) 

எனப் பாவாணர் விளக்குவார். 

  சட்டத்தின் திரிறப சதுரம்  எனப் 

பாவாணரின் ஆய்வின் வைிப் கபைப்படும். 

சதுரம் தூய கதன்கசால் என்பறத பாவாணர் 

கருத்து.  ககத்கவர் kWetwer  எனுஞ் 

கசால்லுக்கும் சதுரத்திற்குமான கதாடர்பிழனப் 

பிரிகதாருகால் ஆராயலாம்.  

  இங்கு முதன்ழம றநாக்கம் quarantine 

எனும் கசால்லின் வரலாற்ழையும் கபாருழளயும் 

ஆராய்வறதயாகும்.  

  இன்று ககாரண்டினின் கபாருள் 

கதரியாமறலறய பலரும் ககாரண்டீன் 

என்கின்ைனர். கி.பி 1377 றபால் நாம் யாரும் 

இன்று 40 நாள்கள் தனிழமப்படுத்தப் 

படுவதில்ழல.. றதாற்று றநாய் நுண்ணிகளின் 

அரும்பல் காலத்ழத ழவத்தும் பிைருக்குத் 

கதாற்ைா வண்ணம்  பிணியாளர்களுக்கு றநாய் 

முற்ைிலுமாகக் குணமாகும் காலத்ழத 

ழவத்துறம றநாயாளர் தனிழமப்படுத்தப் 

படுகின்ைனர்.  

  இக்கால் உலகம் முழுழமக்கும் பல்றவறு 

நாடுகளில்  கபாதுமுடக்கம் ( Lockdown ) 

அைிவிக்கப்கபற்று நச்சில்கள் பிைருக்கும் 

கதாற்ைா வண்ணம் உரிய நடவடிக்ழககள் 

றமற்ககாள்ளப்படுகின்ைன. இது நமக்குத் 

துன்பத்ழதத் தந்தாலும் உலக நலன் கருதி நம் 

நலன் கருதி றநான்புறபால் றநாற்று 

இக்காலக்கட்டத்ழத கபாழைழம உணர்றவாடு 

கடப்றபாமாக.  

  வீட்டிலிருப்றபாம்.. நம்ழம நாறம 

தனிழமப்படுத்துறவாம். உலக நலத்ழதக் 

காப்றபாம்.  
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