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இணைய தமிழ்ச் சங்க விழா! 

மாண்புமிகு அணமச்சர் உணை - 10.10.2018 

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

ச ொற்குவை 

  அண்வையில் ச ொற்குவை 

என்ற திட்டம் தைிழக அர ின் 

தைிழ் ைளர்ச் ித் துவறயொல் 

சதொடங்கப்பட்டுள்ளது.   

  தைிழ் இலக்கணங்கள், இலக்கியங்கள், 

நிகண்டுகள், உவரகள், கல்சைட்டுக்கள், 

ஊடகங்கள், இவணயம் முதலியனைற்றி 

லிருந்தும், இலங்வக, ைலல ியொ,  ிங்கப்பூர், 

சைொரீ ியசு உள்ளிட்ட அயல்நொடுகளிலும், 

தைிழகத்திலும் ைழங்கும் ைட்டொர ைழக்கு 

களிருந்தும், கவல, அறிைியல், சதொழில் 

நுட்பம், ைருத்துைம் உள்ளிட்ட பல துவற 

களிலிருந்தும் பத்து இலட் த்திற்கும் குவற 

யொைல் ச ொற்கவளத் சதொகுத்து அகர 

ைரிவ யில் பட்டியலிட்டு இவணயத்தில் 

லதடுதல் ை தியுடன் இலை ைொக அளிப்பது 

இத்திட்டத்தின் முதன்வை லநொக்கம் ஆகும். 

  இவ்ைொறு சதொகுக்கப்பட்ட ச ொற்களுக் 

கொன இலக்கணக் குறிப்பு, சபொருள் ைிளக்கம் 

தைிழிலும் ஆங்கிலத்திலும், எடுத்துக்கொட் 

டுக்கள் முதலியன அளிப்பதும் இத் 

திட்டத்தின் லநொக்கம் ஆகும். 

  இத்திட்டத்தின் முதற்கட்டப் பணிகள் 

தற்லபொது     நவடசபற்று   ைருகின்றன.   

  ச ொற்குவைத்திட்டம் ைிவரைில் ைக்களின்  

பயன்பொட்டுக்கு ைரும் என்பவத இங்கு 

குறிப்பிடுைதில் நொன் ைகிழ்ச் ி அவட 

கிலறன்.  

   உலகில் எந்த ஓர் அவைப்பு அல்லது 

நிறுைனைொக இருந்தொலும் அது 

லதொன்றுைதற்கு முன்பு ைக்கள் ைத்தியில் 

தனது ச ல்ைொக்வக நிவல நிறுத்த 

லைண்டும். அதற்கு ைொநொடுகள் கருத்தரங் 

குகள்,  ிந்தவன லைவடகள் ைிக முக்கியப் 

பங்கிவன ைகிக்கின்றன. தைிழ் இவணய 

தளங்கள் அதிகைொகத் லதொன்றிய கொலக் 

கட்டத்தில் அதன் ைளர்ச் ிப் பணிவய 

எட்டுைதற்கும் பல கருத்தரங்குகளும் ைொ 

நொடுகளும் அரசு ைற்றும் தனியொர் 

அவைப்புகளொல் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அது 

லபொலலை இந்தக் கருத்தரங்கமும் தைிழ் 

இவணயதள சைளிப்பொட்டில் ஒரு புதிய 

வைல்கல்லொக இருக்கும் என்பதில் எவ்ைித 

 ந்லதகைில்வல. 

 

நன்றி! 

ைணக்கம் ! 
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  இருண்ட ஆண்டொக இருந்த 2020 முடிந்து,  நம்பிக்வகச் ச ய்தியுடன் ைருகிறது இந்த 

2021ஆம்  புத்தொண்டு. 

  கலரொலனொ என்ற சகொடிய நச்சு நுண்வையின் ைிவளயொட்டிலிருந்து ைீள்ைதற்கு தடுப்பூ ி 

ைந்த ச ய்தியுடன் 2021 ஆம் ஆண்டு பிறக்கிறது.  லகொைிடு - 19  பொதகக் சகொவலக் 

கருைியொய் 2020 ஆம் ஆண்டிற்குள் நுவழந்து, 

பல்லொயிரக்கணக்கொன உயிர்கவளப் பறித்தது. அந்த 

அரக்கப்பிடி கடந்த ஆண்டின் இறுதியில் சகொஞ் ம் 

தளர்ைது லபொல் லதொன்றுகிறது.  இந்தியொைில், 

இந்லநொயினொல் ஆட்பட்டைர்களின் எண்ணிக்வகக் 

குவறந்து ைரும் ச ய்தியும் தளர்த்தப்பட்டு ைரும் 

ச யன்வைகளும் இனிய ச ய்தியொக ைரத் சதொடங் 

கியுள்ளது இன்னும் குறுகிய கொலத்தில் முற்றிலும் 

தடுப்பதற்குரிய ச யல்கள் உலகில் ஒளிக்கீற்றுகளொகத் சதரியத் சதொடங்கியுள்ளன.  

நம்பிக்வக ஞொயிறு கீவழ நொடுகளில் முதலில் சதொடங்கி, இன்னும் இருண்டிருக்கும் லைவல 

நொடுகவள லநொக்கி ைலரத் சதொடங்கிைிடும் என நம்பலொம்.  நொம் உருக்குவலக்க உள் 

நுவழந்த புயல்கவளப் புறந்தள்ளிலனொம்; சைள்ளம், நிலச் ரிவு என்ற இயற்வகச் 

 ீரழிவுகளொல் பல நல்லுயிர்கவள இழந்திருக்கிலறொம். ச ொல்சலொணொத் துயரில் கட்டுண் 

லடொம்; குழந்வதகளின் கல்ைி, இவளஞர்களின் லைற்படிப்பு அவனத்தும் கணினியின்  

வகக்குள் அடங்கின. இருக்குைிடத்திலும் புகலிடம் இழந்லதொர், புலம் சபயர்ந்லதொர் பலர் 

திக்குத்சதரியொைல் திணறினர்; ைொழ்ைின் துவணயிழந்லதொர்,  ைறுவையில்  ிக்கிலயொர் என 

வையகலை உருக்குவலந்து ைருந்தியிருந்தது. 

  2021  இல், தடுப்பூ ி முவறவய உலகம் முழுைதும் ைழங்குைதற்குரிய ைிவரந்த 

நடைடிக்வக லைற்சகொள்ளப்படுகிறது.  ைக்களின் நடைொட்டம் இயல்பொகத் சதொடங்கியுள்ளது.  

உருைொறிய கடுங்கலரொனொ ைொறிச் சுழலும் நுண்ைிகளொல் இதவன ைணிக் கலரொனொ என்று 

கூறலொம் என்ற “புதிய அச் ம்” முவளக்கத் சதொடங்கினொலும் எளிதில் கட்டுப்படுத்தி ைிடும் 

ைழிமுவறகவள நொம் அறிந்திருப்பதொல் உறுதியொக நொம் சைன்சறடுக்க முடியும். 

   

ஆசிரியம் ! 

புத் ாண்டை ைரயைற்யபாம்!  
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  பொவலைனத்தின் சநடுந்சதொவலவுகளிலல,  

 நம் தொகத்வதத் தணிக்க நீருற்றுகளுடன்  

  நம் ப ிவயத் தீர்க்க லபரீச் ம் கனிகளுடன்  

  நைக்குப் படுக்க இடந்தரப்  

  பனி நிழல்களுடன்  

  ல ொவல ைனங்கள் கொத்துக் கிடக்கின்றன  
 

என்ற கைிஞர் இன்குலொப் கைிவத நம்பிக்வக 

ைரிகளொக அவையும் ஆண்டிவன ைரலைற்லபொம். 

  உயிர்ப்பு, ைலர்ச் ி, ைளர்ச் ி ைொற்றம் என்பவை என்றும் சதொடர்ந்து சகொண்டிருப்பவை.  

புதிதொய் அரும்பும்  புல்லின் சைளிகளில் கொல ைவலப்பின்னல் கவளப் பிரித்துச்  ிரிக்கும் 

பச்வ  இவலகளில், ஓைியப் புன்னவகயொய் ஒரு பக்கம் தவல ொய்ந்து ைியப்பில் ைிழிக்கும் 

ைலர்க்கூட்டங்கள் என ைருங்கொலம் நம் துயரங்கவளத் துவடத்து ைிட்டுப் புதுப்சபொலிவுடன் 

ைலர லைண்டும்.  கவளகள் நீக்கப்பட்ட ைிவளயும் நிலைொக ைீறு சகொண்டு ைரும் 

புத்தொண்டில் புதுப்புதுப் பயிர்கள் ச ழித்சதழ லைண்டும்.  நம்பிக்வகயின் ஒளி ைிழுதுகள் நம் 

ைக்களின் ைனதில், ைரும் புத்தொண்டில், ைொழ்க்வகக்கு ைழிைிடும் ைொயில்கவளத் திறக்க 

லைண்டும்.             

 “ைொய்வை ொல் அறிைின் ைொய்த்த 

 ைந்திர தந்திரத்லதொடும் தீவை தீர்  

 ஒழுக்கின் ைந்த திறத்சதொழில் ைறைலரொடும்,  

 தூய்வை  ொல் புணர்ச் ி லபணி”  

 
என்ற கைிச் க்கரைர்த்தி கம்பரின் ைொக்கிற்கிணங்கத் தூய்வையும் ைொய்வையும் நிவறந்த 

அர ின் அரைவணப்பில் நம் பொரத நொடு “சபொருந்து ச ல்ைமும், கல்ைியும் பூத்து” உயர 

லைண்டும்.  நிகழ்கொலம் என்னும் தூரிவக சகொண்டு ச ன்ற கொல அனுபைம் என்னும் 

ைண்ணம் லதொய்த்து கொலத்திவரயில் ைவரய இருக்கும், ைவரந்து ைரும்  ித்திரலை ைருங்கொல 

உலகம்.  அறிவையும் அனுபைத்வதயும் உணர்வையும்  உள்ளத்வதயும் குறிக்லகொவளயும் 

தன்னம்பிக்வகவயயும் புதிய ஆற்றவலயும் புதுப்புது உருைொக்கங்கவளப் பவடப்பதற்குப் 

பக்குைம் தந்ததுதொன் ச ன்ற ஆண்டின் பயனொகும்.   
 

கனவு சைய்ப்பட லைண்டும்,  

வகை ைொைது ைிவரைில் லைண்டும்  
 

எனப்  புத்தொண்டில் அவனைர் ைொழ்வும்  ிறக்கட்டும்  என ைிவழலைொம்.  
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பண்டித நேருவும் பண்ணைத்தமிழும் 

மூதறிஞர் நீ.கந்தசாமிப் பிள்ணை 

  கண்ணிலும் நீர் துளிர்த்தன. ைிகவும் 

தொழ்ந்த குரலில் நீ கூறிய ச ய்யுளின் 

ஆ ிரியரின் கொலம் எது என்றொர். 800 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்பொரும் உளர் 

1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்பொரும் 

உளர் என்று நொன் ச ொல்லிக் சகொண்டி 

ருக்கும் லபொலத அவத ைிடுங்கள், பல 

நூற்றொண்டுகளுக்கு முன்பு ைொழ்ந்தைர், 

இது லபொதும் என்றொர். நொன் ச ொல்லியவதப் 

புத்தகத்தில் கொட்ட எண்ணி புத்தகத்வதக் 

சகொண்டு ைருகின்லறன் என்லறன். ைிகவும் 

அவைதியொக லைண்டொம், ச ொல்லியது 

லபொதும் நம்புகிலறன் என்று ச ொல்லிக் 

சகொண்டு ைருத்தைொக நின்றொர். 

  கொலமும் ஆகிைிட்டது. பிரியும்லபொது 

ைருத்தைொன பகுதிவயக் லகட்டுப் பிரிய 

லைண்டொம் என்ற எண்ணத்துடன் தங்கள் 

கருத்துக்களில் பலைற்றுக்கு ஒத்த தைிழ் 

நூற் பகுதிகள் ைிவரைொக என் கருத்துக்கு 

ைருகின்றன. ஒன்வற ைட்டும் கூறி 

முடித்துக்சகொள்கிலறன் என்று கூறித் 

தொங்கள், தங்கள் ைகளுக்கு எழுதிய கடிதம் 

ஒன்றில் “ைொனத்திலல உலவுகின்ற நிலவு 

ஓர் ஆ ிரியனொக உலகத்திற்கு நல்ல 

கருத்துக்கவளப் லபொதிக்கின்றொன்” என்று 

எழுதியிருந்தீர்கள் என்பவதச் ச ொல்லிக்  

சகொண்டிருக்கும்லபொலத, “ஆம் ஆம்" நிவன 

ைிற்கு ைருகிறது என்றொர்.  

  நொன் சதொடர்ந்து இலத கருத்வத இன்னும் 

ைிளக்கைொக 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 

ஒரு புலைர், ‘லதய்தல் உண்வையும், சபருகல் 

உண்வையும், ைொய்தல் உண்வையும், பிறத்தல் 

உண்வையும் அறியொலதொவரயும் அறியக் 

கொட்டி, திங்கட் புத்லதள் திரிதரும் உலகத்து' 

என்ற ச ய்யுவள ைிளக்கிக் கூறிலனன்.  

  அைருக்கு ைகிழ்ச் ி ஏற்பட்டது. 'ஐயொ, 

ைிகவும் நல்லது. தைிழின் சபருவைவய மூன்று 

ைொக்கியங்களில் சுருக்கிச் ச ொல்லுங்கள் 

என்றொர். நொன் சதொன்வையொன தூய சைொழி, 

கொலம் இடம் என்ற பகுப்புக்கவள சயல்லொம் 

கடந்த கருத்துக்கவள இனிவையொக ைிளக்கி 

உள்ளதும் ைிளக்கக்கூடிய ஆற்றலுவடயது 

ைொன சைொழி, தன்வனத் சதரிந்து சகொள்ள 

லநர்ந்தைர்கள் சதய்ை சைொழிசயனப் பொரொட்டும் 

பண்புவடய சைொழி என்லறன். 

 

 

 

 

ைளரும்... 

7 

சங்கத் மிழ் 3,03,373 
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தீவிசை அகை்று 

Disdain Evil Deeds 

 ال تكسل

唾棄惡行  

നിന്ദനം ഒഴിവാക്കുക  

पापकर्म त्यजें | 

పాపమైన కార్యములను చెయ్యకు  

ಪಾಪವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆత్తిఛూడి | ಆಭೂಡಿ 

 

 

"லதொவள ைலியுவடயது ஆக்கி - உடற் 

ல ொர்வும் பிணிபலவும் லபொக்கி -  

அரிைொவளக் சகொண்டு பிளந்தொலும் - கட்டுைொறொ 

உடல் உறுதி தந்து - சுடர் 

நொவளக் கண்டலதொர் ைலர்லபொல் - ஒளி 

நண்ணித் திகழும் முகம்தந்து - ைத 

லைவள சைல்லும் முவறகூறித் - தை 

லைன்வை சகொடுத்து அருளல் லைண்டும்" 

ஏழு கைலுக்கு அப்பால்! 

57 
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அவ்ைப்யபாது! 

முணைவர் ே.அருள் 

இயக்குநர், மமோழிமபயர்ப்புத்துசை 
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தன்னிகரில்லாத தமிழ்த் தாரகக 

  திருக்லகொயிலொலும் திருமுவறப்பொடல்களொலும் புகலழொங்கியுள்ள திருவையொற்றில் தன்னிக 

ரில்லொத தைிழ்த் தொரவகயொகத் திருைதி. டி.பி.இரொஜலட்சுைி ைிளங்கினொர். 

  பஞ் ொபலக  ஐயருக்கு ைகளொகப் பிறந்து ஏழு ையதில் திருைணம் ச ய்து ைொழ முடியொது 

கணைனொல் ைிலக்கப்பட்டைர். அந்நொவளய சபண்களுக்கு லநர்ந்த சகொடுவையொன அைலத்தில் 

இதுவும் ல ரும். 

  ல ொர்ைவடயொைல் தொன் கற்ற கவலத் திறவையொல் நொடக 

உலகத்துக்கு ைந்து  ங்கரதொ  சுைொைிகள் நொடகத்தில் நடிக்கத் 

சதொடங்கினொர். ஏழு ையதிலலலய நொட்டியம், இவ  முதலிய 

கவலத் திறவையொல் நொடகத் தந்வத  ங்கரதொ  சுைொைிகளுவடய 

ஆதரைினொல் நடிவக டி.பி.இரொஜலட்சுைி துணிைொக நடிக்கத் 

சதொடங்கினொர். நொடக உலக நடிப்பு என்று ைட்டும் இல்லொைல் 

தொலை எழுதிய கைலொ என்ற திவரப்படத்வத இயக்கிய 

சபருவையும் இைவரச்  ொரும். 

  1936 - களில் நொட்டு ைக்களொல் இரொஜலட்சுைி அம்வையொர் 

சபரிதும் பொரொட்டப்பட்டொர். கல்ைி, கவல, நொட்டியம், படத்தில் 

நடிப்பது இயக்குைது என்று அருங்கவல அர ியொக டி.பி.இரொஜலட்சுைி திகழ்ந்தொர். 

  இரொஜலட்சுைியின் சபயவரப் பொர்த்துத் தொன் இரொஜகுைொரி, இரொஜதிலகம், இரொலஜஸ்ைரி 

என்ற முவறயில் அந்நொளில் நடிவககள் தங்கள் சபயவர ைொற்றிக் சகொண்டொர்கள். 

  கவலைொைணி ைிருது சபற்ற பிறகு தன் லபரனுக்குக் கவணயொழி லைண்டும் என்பதற்கொகப் 

பதக்கத்வதலய உருக்கி ைிற்றுத் தந்த ைொதர் திலகம் டி.பி.இரொஜலட்சுைி ைொழ்க்வகயில் 

ல ொர்ைவடந்து 1964 - ஆம் ஆண்டில் ைவறந்தொர். 

  கவல உலக ைொழ்க்வக என்பது பளிங்குக் கண்ணொடியில் பயிலும் பரதநொட்டியத்வதப் 

லபொன்றது. கண்கட்டிக் கயிற்றில் நடக்கும் ைித்வதயொகவும் ஒரு கொலத்தில் இருந்தது. இன்று 

கல்ைியும், கவலயும், லத ியமும், சைொழிப்பற்றும், அறிைொற்றலும் ஒன்றொகக் கலந்து திவர 

உலகத்துக்கு நொளும் சபருவை ல ர்த்திருக்கிறது. ஏன் நம் தைிழ் நொட்டுக்லக தவலைர்கவளத் 

தந்திருக்கிறது. 

   தன்னிகரில்லொத தொரவக கவலைொைணி டி.பி.இரொஜலட்சுைி புகழ் லபொற்றுலைொம்!. 
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 ஆளுடமத் திறடை ைைர்க்கும் பழங்கட கள் !  

முணைவர் நசாமலெ நசாமசுந்தைம் 

அமமரிக்கோ 

  "ைவறைொக நைக்குள்லள பழங்கவதகள் 

     ச ொல்ைதிலலொர் ைகிவை இல்வல;" 

என்ற ைகொகைி பொரதியொரின் கைிவதவய 

ஒரு புதிய கண்லணொட்டத்லதொடு பொர்க்கும் 

ைண் இது. இந்த ைண்ணில் பழங் 

கவதகவள சைளிப்பவடயொகச் ச ொல் 

லியும், லகட்டும், படித்தும் பயனவடந்து 

ைருகிறொர்கள் அசைரிக்கொைின் அடுத்த 

தவலமுவறயினர். 

 

  1861-65 கொல கட்டத்தில் நவடசபற்ற 

அசைரிக்கொைின் ைடக்கிற்கும், சதற்கிற்கும் 

இவடலயயொன உள் நொட்டுப் லபொரில் 

திருப்பு முவனயொக அவைந்த லபொர்க்களம் 

சகட்டிஸ்பர்க். ஏழொயிரத்துக்கும் லைற்பட்ட 

லபொர் ைீரர்கள் உயிர் இழந்த 34,000 

ைீரர்கள் படுகொயம் அவடந்த ைரலொற்றுச் 

 ிறப்பு ைிக்க அசைரிக்க நிலைொகும். 

 

  லபொர் முடிந்த நொன்கு ைொதங்களுக்குப் 

பிறகு, இரண்டு ைணி லநரம் இரயிலில் 

பயணம்   ச ய்து    சகட்டிஸ்பர்க்   ச ன்று  

லப ிய அதிபர் லிங்கனுவடய உவரயின் 

நீளம் இரண்லட நிைிடங்கள்; 271 ைொர்த் 

வதகலள! “கடுகு  ிறுத்தொலும் கொரம் குவற 

யொது" என்பதற்லகற்ப அந்த "Gettysburg 

Address" அசைரிக்க ைரலொற்றில் நிவலத்த 

 ொ னைொகிைிட்டது. 

 

  சதற்குப் பவடயின் (Confederates) 

தவலைர் இரொபர்ட் லீ ஏன் லதொல்ைி அவடந் 

தொர், ைடக்கின் சைற்றி ைொவகயின் 

இரக ியம் என்ன? அன்வறய லபொர்க்களம் 

சைறும்  ரித்திரச் சுற்றுலொப் பகுதியொக 

ைட்டுைன்றி, ைரலொற்வற ஆய்வு லநொக்கில் 

கற்பிக்கும் அறிைகைொகச் ச யற்பட்டு 

ைருகிறது. 

 

  லபொரிலும்  ரி, ைொழ்ைிலும்  ரி, சைற்றிவய 

ைிடத் லதொல்ைிலய பல நல்ல பொடங்கவளக் 

கற்றுக் சகொடுக்கும் என்பவத நிவனவுப் 

படுத்தும் பயிற் ிப் பட்டவறகள் நடத்தப் 

படுகின்றன.  1863 - இல்   மூன்று  நொட்கள்  
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நவடசபற்ற அந்தக் சகொடிய லபொரில் 

லநர்ந்த முக்கிய முடிவுகவளயும் அைற்றின் 

ைிவளவுகவளயும் ஆரொய்ந்து, சதொழிலில், 

பணியில், ைொழ்ைில் ைரும் பின்னவடவு 

கவளச்  ைொளிக்க நம் நிவலவய ைிவரைொக 

எப்படி ைொற்றிக் சகொள்ள லைண்டுசைன் 

பவத ைலியுறுத்த  சகட்டிஸ்பர்க் லபொர் 

நிவனவு இன்றும் சதொடர்கிறது! 

 

  ைற்றைர்கள் நம்வைப் பின்பற்ற நொம் 

என்ன ச ய்ய லைண்டும், கருத்துலைறு 

பொடுகவள எவ்ைொறு  ைொளிப்பது, பண் 

புள்ள ைனிதர்கவளயும் பணியொளர்கவள 

யும் எப்படி உருைொக்குைது லபொன்ற தவல 

வைப் பண்புகவள ைளர்க்கும் சகட்டிஸ்பர்க் 

பயிலரங்கங்களில் பங்கு சபற Pfizer, Apple, 

Microsoft லபொன்ற முன்லனொடி நிறுைனங் 

களின் அடுத்த தவல முவறத் தவலைர்கள் 

முற்றுவக இடுகின்றனர் இந்தப் லபொர்க் 

களத்வத! 

 

 மூலைந்தர்களுக்கிவடலய நிகழ்ந்த 

லபொர்கள், ைடக்கிலிருந்தும் சதற்கிலிருந்தும் 

சதொடுக்கப்பட்ட லபொர்கள், ஆங்கிலலயவர 

எதிர்த்துக் கண்ட அவைதிப் லபொர்கள் என 

பொஞ் ொலங்குறிச் ி, லைதொரண்யம், ச ஞ் ி 

லபொன்ற எண்ணற்ற லபொர்க்களங்கள் 

தைிழகத்தில் உள்ளன.  அங்குள்ள பழங் 

கவதகள் எப்லபொது நம் அடுத்த தவல 

முவறக்குப் பொடம் கற்பிக்கும் பயிற் ிப் 

பட்டவறகளொகும் என்று நிவனக்கத் 

தூண்டுகிறது. 
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  நூலறி புலைன், நல்லிவ ப் புலைன், பலர் 

புகழ் நன் சைொழிப் புலைர் ஏறு, சதொல் 

லொவண நல்லொ ிரியன், நின்சனொடு 

புவரயுநர் இல்லொப் புலவைலயொய், அஞ் 

ச ொல் நுண் லதர்ச் ிப் புலைன், ஓங்கிய 

 ிறப்பின் உயர்ந்த லகள்ைி ைொங்குடி 

ைருதன், நூல்ைழிப் பிவழயொ நுணங்கு 

நுண் லதர்ச் ி, நுண்ைொண் நுவழபுலம் என 

ைரூஉம்  ங்க நூற் ச ய்யுட்சடொடர்கள் 

பலைற்றிற்கும் இற்வற ஞொன்று முற்றிலும் 

சபொருந்தத் தக்க இலக்கியைொக இலங்கு 

பைர் அடிகலளசயனின் அைர் தம் தைிழ்ப் 

புலவைவய யொலைொ அளைிட்டுவரக் 

கற்பொலம்?   

ைடசைொழி ைன்வை 

  அடிகள் தைிழில் எத்துவணப் புலவை 

உவடயலரொ அத்துவணயளைிற்கு ஒத்த 

புலவை ைடசைொழி, ஆங்கிலம் என்னும் இரு 

பிற சபரு சைொழிகளிலும் தகுதி உவடய 

ரொதலின் தைிழறிஞர் ைரிவ யின் ைட்டும் 

அடி.கவள வைத்துக் கருதுதற்கில்வல. 

நொடன் என்லகொ ? ஊரன் என்லகொ ?  
பொடிைிழ் பனிக்கடற் ல ர்ப்பன் என்லகொ? 
யொங்ஙனம் சைொழிலகொ? ஓங்குைொட் 
லகொவதவய ...''  
 

எனப் சபொய்வகயொர் என்னும் புலைர் 

ல ரைொன் லகொக்லகொவத ைொர்பவன  

 உலகத்தமிழ் | 06.01.2021 

என்சனன்று பொடுைது என்று அறியொைல் 

ையங்கியது லபொல, அடிகவளத் தைிழ்ப்புலைர் 

என்பலதொ ைடசைொழி ைல்லைர் என்பலதொ 

ஆங்கில அறிஞர் என்பலதொ என்சனன்று 

கூறுைசதன்று அறியப் சபறொைல் நொமும் 

ையங்க லைண்டும் நிவலயில் அடிகள் 

திகழ்கின்றொர்!!  

 

 ைடசைொழியில் உள்ள பல்லைறு லைதம், 

ஆகைம், உபநிடதம், ைிருதி, பிரொைணம், 

இதிகொ ம், புரொணம், என்னும் எைற்வறயும் 

அடிகள் முவறயொகக் கற்றுத் துவற லபொயைர் 

என்பது கொளிதொ ர் எழுதிய  ொகுந்தல நொட 

கத்திவன அழகிய இனிய தூய ச ந்தைிழில் 

சதளிைொகச் ச ய்துள்ள சைொழிசபயர்ப்பொலும், 

சதன்புலத்தொர்  ொதி லைற்றுவையும் லபொலிச் 

வ ைரும், தைிழொ ிரியர் தழுைிய ைடசைொழி 

நூல்கள், வ ை ித்தொந்த ஞொனலபொதம் 

என்பனைறொலும் நன்கினி துணரப்படும்.  

ைளரும்... 

 

மடறமடெ அடிகைார் மாட்சி ! 

அறிஞர் ே.ைா.முருகநவள் 8 
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ய ன் துளி! 

 

 

ைே ாக ைே ாகத் ான் நமது மதிப்பும் அதிகரிக்கிறது. 

 டெ முழுதும் தைள்ளி நடர ! 
ைாதேல்ொம்  ங்கப்பற்கள் ! 
சிறுநீரகத்தியொ ( டைரக் ) கற்கள் ! 
 
குருதியியொ ( இனிக்கும் ) சர்க்கடர ! 
பா ங்களில் காரீேம் ! 
இரத்  நாைங்களில் இரும்பு ! 
ைற்றா  இேற்டக ( எரி )ைாயு ! 
 
இத்துடை தசல்ைங்கடையும் யசர்த்து டைப்யபாதமன்று 
நாம் நிடைத்துக்கூைப் பார்த்திருக்க மாட்யைாம். 
முன்தபல்ொம் உைல்நெயம சிறந்  தசல்ைமாகும். 
இன்டறக்கு முதுடம ய ய்ந்  தசல்ைமாகும் !  

ததன்துளி –1 

ததன்துளி - 2 

  உெகச் தசம்தமாழிகளில்  டெசிறந்  தமாழிோக விைங்கும்  மிழ் தமாழி  னித்துைம் 

தபற்ற தமாழிோகும். உெகின் எந்  தமாழிக்கும் இெக்கிேச்சங்கம் எைப்படும்  புெைர் 

அடைேம் இருந்  ாகச் சான்றுகள் இல்ொ  காெத்தியெயே முச்சங்கங்கள் கண்ைது  மிழ் 

தமாழி. 

 

  சங்கம் நிெவிேட ப் பிற்காெ இெக்கிேங்கள் 

குறித் ாலும் அ டை உறுதி தசய்ைது கலிங்கத்ட  

ஆட்சி புரிந்  காரயைெனின் கல்தைட்ைாகும். அயசாக 

மாமன்ைன் காெ கட்ைத்தில் “திரமிை சங்கம்” 

இருந் ட  இக்கல்தைட்டுக் குறிப்பிலிருந்து  மிழ் தமாழியின் த ான்டமடே நன்கு அறிே 

இேலும்.  



. 
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அகரொதிகள் : இருசைொழி, மும்சைொழி 

பிசரஞ்சு - தைிழ் - ஆங்கிலம் 

 

33. சதளிைொன பிசரஞ்சு இலக்கணம் 

ஆ ிரியர் :  . ச் ிதொனந்தம், பியொட்றிசு 

ஞொனொ 

ஆண்டு : 2010 

பதிப்பகம் : Gnana 

 

34. Le Tamoul Parle 

ஆ ிரியர் : பி.ச ன்னலைொக சுந்தரம் 

ஆண்டு : 2013 

பதிப்பகம் : L’Harmattan 

 

35. சதரியத் சதரிய த் சதரியொவை சதரியும் 

ஆ ிரியர் :  . ச் ிதொனந்தம் 

ஆண்டு : 2014 

பதிப்பகம் : Gnana 

 

36. ஐலரொப்பொைில் தைிழ் கற்றலும் 
கற்பித்தலும் 

ஆ ிரியர் :  . ச் ிதொனந்தம் 

ஆண்டு : 2015 

பதிப்பகம் : IIES 

37. ஐலரொப்பொைில் தைிழ் 

ஆ ிரியர் :  . ச் ிதொனந்தம் 

ஆண்டு : 2016 

பதிப்பகம் : IIES 

 

38. திருக்குறள் சபொருட்புலக் கட்டவைப்பு 

ஆ ிரியர் :  . ச் ிதொனந்தம் 

ஆண்டு : 2016 

பதிப்பகம் : IIES 

 

39. ALAGAPPA - un bel ESPRIT 

ஆ ிரியர் :  . ச் ிதொனந்தம் 

ஆண்டு : 2017 

பதிப்பகம் : Alagappa University 

 

40. ச வ்ைிலக்கியமும், ைிபுலொனந்தமும் 

ஆ ிரியர் :  . ச் ிதொனந்தம் 

ஆண்டு : 2018 

பதிப்பகம் : IIES 

 

 

ைளரும்... 

 

பிரான்சு நாட்டில்  மிழ் தமாழியின் ைைர்ச்சி! 

நபைாசிரியர் சச்சிதாைந்தம் 

பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவைம், போரசீு 
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 திருைருட்பா மு டெந்து திருமுடறகள் ! 

உணைநவந்தர் ஔணவ துணைசாமி 

  ஊடுதற்லகொர் இடம் கொலணொன் உைக்கும் 

இடம் உளலதொ 

 உன்னிடமும் என்னிடமும் ஓரிடைொ தலினொல் 

ைொடுதற்கு லநர்ந் டிலலொ ைொட்டொவை யொலும் 

 ைனம்பிடியொ வையினொலும்  ினந்துவரப்லபன் 

 ிலலை 

  கூடுதற்கு ைல்லைன் நீ கூட்டி எவனக் 

சகொண்லட 

 குலம்லப  லைண்டொசைன் குறிப்பவனத்தும் 

அறிந்தொய் 

  நொடுதற்கிங் சகன்னொலல முடியொது நீலய 

   நொடுைித்துக் சகொண்டருள்ைொய் ஞொன  பொபலய 

 

எனைரும் பொடலில் ைணிைொ கனொர் ச ன்ற  

திருக்குறன் அடிச்சுைட்டில் ச ல்லுகின்ற 

 ிறப்பிவனயும் அைர் கூறிய நயங்களுக்கு 

லைலும் நயம்சபறச் ச ொல்லுதவலயும் 

கொண்கின்லறொம்.   
 

  ஊடுைது உன்லனொடு உைப்பதும் உவன 

என்னும்லபொது இவறைன் லைறு தொன் லைறு 

என்ற நிவல கொணப்படும்.  இருைரும் 

ஒருைலர என்றொல் ஊடுைதற்கு இடம் ஏது? 

ஊடுதற்லக இடம் கொலணொன் என்றபின் 

உைக்கம் இடம் எப்படி இருக்க முடியும். 
 

 லைலும் உன்வன நொடுைதற்குக் கூட 

எனக்குச் சுதந்திரைில்வல.  அதனொல் நீலய 

நடுைித்துக்சகொள் என்கிறொர்.  தந்த சுதந் 

ரைின்வை என்ற பகுதியில் எடுத்து வைத்த  

அடிவயக் கூட சபயர்த்து வைக்க எனக்குச் 

சுதந்திரம் இல்வல.  அப்பகுதியிலலலய 

ைரும், 

 

  

 `பொட்டுைித்தொல் பொடுகின்லறன் 

 பணிைித்தொல் பணிகின்லறன்’ 

என்ற பொடலில்,  

ஆட்டுைித்தொல் ஆசரொருைர் ஆடொதொலரொ  

என்ற அப்பரடிகளின் தொண்டகம் தொண்ட 

ைம் ஆடக் கொண்கிலறொம். 

 

  லைண்டுங்கொல் லைண்டும் பிறைொவை 

ைற்றது லைண்டொவை லைண்ட ைரும் 

என்பது உலகப் சபொதுைவற.  லைண்டொவை 

லைண்டும் என்ற பிறகு அதவனயும் 

லைண்டும்     என்ற ைொய்ப்பொட்டொல் கூறு 

ைதொ கூடொது என்று சகொண்டு 

லைண்டொவை லைண்டுைதும் இல்லொன் 

என்றொர். 

 

ைளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 06.01.2021   
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ஆங்கிெம் அரும்பிே அரசும் —ைாழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுேர் லசந்தமிழ்த்திெகம் 

திரு. லசல்ெத்தம்பி சிறீக்கந்தைாசா, இெண்ைன் மாேகைம் 

இங்கிலொந்தின் அர ியல் ைரலொறு 

  ஐலரொப்பொைின் ைடக்கில் எங்லகொ ஒரு 

மூவலயில் முவளத்த ஒரு கிவளசைொழி, 

உலகத்வதலய ஆளுகின்ற சைொழியொகக் 

கிவளத்து ைளர்ந்த கவத சுவையொன கவத.   

 மூைொயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னலர 

ைளம் சபற்று இலக்கியம் பவடத்த தைிழ் 

சைொழியின் ச ொந்தக்கொரர்களொகிய நைக்குப் 

பல பொடங்கவளக் கற்றுத் தருகின்ற 

கவதயொக அந்தக் கவத அவைைதொல், அந்த 

சைொழியின் பிறப்வபயும், அதன் லபொரொட்டத் 

வதயும், சநகிழ்ச் ிவயயும், திடத்வதயும், 

ைளர்ச் ிவயயும் ைிைரிப்பது, அழிவுப் 

பொவதவய லநொக்கி ஓடிக்சகொண்டிருக்கும் 

தைிழ்சைொழிவய அழியொைல் கொக்க உதைலொம் 

என்று எண்ணி, ஆங்கிலைொக ைலர்ச் ி 

சபற்று உலவக ஆளும் சைொழியொகத் 

திகழ்கின்ற ஒரு சபரு சைொழியின் 

கவதவயத் தைிழ்த் தொய்க்கு ைொழ்வுதரும் 

சபொருட்டுச் சுருக்கைொக உங்களுக்குச் 

ச ொல்ல முன்ைருகின்லறன்.  

  அது நடந்த தடத்தில் நடக்கின்ற 

என்லனொடு நீங்களும் ைொருங்கள். ஒரு 

சைொழியின் பிறப்வபயும், ைளர்ப்வபயும் 

ைளர்ச் ிவயயும் அறிந்து சகொள்ள லைண்டு 

சைன்றொல் அந்த சைொழியின் ச ொந்தக் 

கொரரொகிய ஆங்கிலலயரின் நொடொன 

பிரித்தொனியொ என்ற நொட்டின் பவழய 

ைரலொற்வறயும் அர ியவலயும் புரிந்து 

சகொள்ைது அை ியம்.  

  ைரலொற்றுப் பின்னணிவயப் புரிந்து 

சகொள்ைதன் மூலம்தொன் அந்த நொட்டின் 

சைொழியின் ைளர்ச் ி, தளர்ச் ி, முன்லனற் 

றம், பின்னிறக்கம், லபொரொட்டம் என்பன 

ைற்வற ைிளங்கிக் சகொள்ள முடியும்.  

 

 ஆகலை ஆங்கில சைொழியின் பிறப்புக்கும் 

ைளர்ப்புக்கும் பின்னணியொக அவைந்த 

நொட்டின் அர ியல் ைரலொற்வற முதற்கண் 

சுருக்கைொகப் பொர்ப்லபொம். 

 

ைளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 06.01.2021   
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கார்த்திடக விைக்கீடு! 

அறிஞர் ே.ைா.முருகநவள் 

பொவல பொடிய சபருங் கடுங்லகொ 

  இவ்ைொலற சபருங்கடுங்லகொ என்னும்  ங்க 

கொலச்  ொன்லறொரும், கொர்த்திவக ைிழொைின் 

 ிறப்பிவனத் தைது கைிவதகளிற் புகழ்ந்து 

லபொற்றுகின்றொர். இைர் ல ரைொன் ைரபினர்.  

 

 

 பொவலத்திவண பொடுதலில் ைல்லைர். 

ஆதலிற் "ல ரைொன் பொவல பொடிய சபருங் 

கடுங்லகொ" எனவும் இைர் ைழங்கப்சபறுைர். 

"முள்முருக்கு லகொங்கு அதிரல் பொதிரி ைரைம் 

முதலிய  ிறந்த பூக்கள் பலவும் ைலர்ந்து 

ைணங்கைழ்ந்து இலங்கும் கொட்டின் இயல்பு, 

பரவுக்கடன் பூண்லடொரொல் பலதிற 

நறுைலர்கள் தூைி ைழிபடப் சபறும் 

சதய்ைத்தின் திருக்லகொயிவலப் லபொலத் 

திகழ்கின்றது ' என்னும் கருத்து அவைய, 

" ைரொஅ ைலலரொடு ைிரொஅய்ப் பரொஅம் 

 அணங்குவட நகரின் ைணந்த பூைின் 

 நன்லற கொனம் நயைரும் அம்ை ! " 

                                     - அகநொனூறு, 99   

எனப் பொடியருளுதலொல், இப்சபருந்தவக 

யும் நக்கீரர் லபொலத் சதய்ைவுணர்ைின் 

ைிக்க  ிந்வதவயயுவடயைர் எனத் சதரி 

கின்றது.  

 

 

 

 

 

  இைர் தைது பொடல்களில், இரண்டு 

இடங்களில், கொர்த்திவக ைிழொைிவனக் 

கைின் ைிகச் சுட்டுகின்றொர். 

" அருைி யொன்ற உயர் ிவை ைருங்கிற் 

  சபருைிழொ ைிளக்கம் லபொலப் பலவுடன் 

   இவலயில ைலர்ந்த நிலைசைொடு 

  நிவலயுயர் பிறங்கல ைவல இறத் லதொலர '' 

                                           - அகம், 185. 

 

" கண்டியின் ைொழிலயொ குறுைகள் நுந்வத 

  அறுைீன் பயந்த அறஞ்ச ய் திங்கள் 

  ச ல் டர் சநடுங்சகொடி லபொலப் 

  பல்பூங் லகொங்கம் அந்த கொலட " 

                                   - நற்றிவண , 202. 

 

 

ைளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 06.01.2021   
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  தமிழ்ோட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வைர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் மதாண்டிமைப் மபருமமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் மதாமக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுமை வழங்கப்படும். மாவட்ைத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 நபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2015 முமைவர் கா.இைாமச்சந்திைன்  

2 2016 கவிஞர் மெ.இைாமோதன்  

3 2017 திரு.சா.நொசப்  

4 2018 முமைவர் க.அழகர்  

5 2019 முமைவர் இைா.இளவைசு 

 

தமிழ்ச் லசம்மல் விருது 

 மிழக அரசின் விருதுப் பட்டிேல் ! 

உலகத்தமிழ் | 06.01.2021   

விருதுநகர் மாவட்டம் 

XXVI 
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ைிவரைொகவும் எல்லொத் துவறயிலும் ஆய்வு 

படிப்பிலும் இவணயொன ைகுப்புகள் ( Paral-

lel Courses ) தைிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் 

 ில ஆண்டுகள் நடத்த லைண்டும். 

 

 இங்ஙனம் இவணயொக நடந்து ச ல்லின், 

ச வ்ைிய கொலப்லபொக்கில் சதொல் தைிழ் 

எல்லொத் துவறயிலும் தனிப் பயிற்று 

சைொழியொகும் நல்லூவழ எய்தும், ைக்கட்கும் 

தைிழ்லைல் நன்னம்பிக்வக உண்டொகும். 

ஆதலின் சபொது ைக்கள் பல்கவலக் 

கழகத்தின் புதுப் பயன்கவள நுகரவும், 

சதொல்கொப்பியர் கூறிய ச ந்தைிழ் இயற்வக 

 ிைணிய நிலத்தில் தைிழ்சைொழி முதற் கண் 

எல்லொத்துவறயிலும் இவண சைொழியொகப் 

பின்னர் நிவற சைொழியொய் ைளரவும் 

ச ம்வையொன திட்டங்கவள உருைொக்க 

லைண்டும் என்பது என் நனைொன ைிவழவு. 

இதற்கு எல்லொத் துவறயொ ிரியர்களின் 

ஒத்துவழப்வபயும் நொடுகின்லறன். 

ைளரும்... 

  ைளர்ந்த நொடுகளிற் கொணப்படொத முவற 

லகொணலொகும். கவலக் கல்லூரிகளில் ஒரு 

பயிற்று சைொழியிற் படித்த ைொணைர்கள் 

ைருத்துைக் கல்லூரியிலும் சபொறியியற் 

கல்லூரியிலும் முதுகவல ைகுப்பிலும் 

சதொடர்பின்ற சைசறொரு பயிற்றுசைொழியிற் 

படிக்க லைண்டிய கட்டொயைிருப்பது சுவை 

யொன கல்ைித் திட்டைொகும்; அறிவுக் சகொல் 

லியுைொகும். ஆதலின் சதொடக்கப்பள்ளி 

முதல் பல்கவலக் கழகம் ைவர, அ முதல் 

ஆரொய்ச் ிப் படிப்பு ைவர ஒரு சைொழி - தைிழ் 

சைொழிலய தைிழ் ைொ நிலத்துப் பயிற்று - 

சைொழியொக ைளர லைண்டும், ைளர 

இடங்சகொடுக்க லைண்டும். 

 

 

 எல்லொத்துவறயும் தைிழ்வை ஆதல் தொன் 

கல்ைிமுவற எனினும் இன்று ஒலர நொளில் 

அவ்ைளவையும் கட்டொயைொகத் தைிழ்வை 

ஆக்கிைிட முடியுைொ? இவடக்கொல ைழி 

ஒன்றுண்டு.  

  கவலக் கல்லூரிகள் லைளொண்வை, 

ைருத்துைம், சபொறியியல் முதலொன சதொழிற் 

கல்லூரிகள் அவனத்திலும் படிப்படியொகவும்  

உலகத்தமிழ் | 06.01.2021   

 

மதுடர காமராசர் பல்கடெக்கழகம்! 

மூதறிஞர் வ.சுப.மாணிக்கம் 3 
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Everything  Smarted Me 

( Strumming Yaazh imperiously) 

Hero Speaks 

(Dear friend) 

fragrant flower, sands pollen,  

speech dulcet,soft breasts,full  

moon face,bows of brows,flash 

waist ineffable, all hurt me. 

…..15 

Wavy port,dune beach, garland  

scent, woody grove, curly locks 

musk laden,moon round face  

fair carp eyes all pinned me! 

…..16 

Chanks in sea-pan,shore scent  

grove,open bud, her lone walk, 

pearly tooth, full moon face,  

bosom pair tease me all in all 

Miss not your midriff 

Land-Mood complex  

…..17 

 

To Continue... 

Canto - 7 
 
Is her face fishy eyes, arching  

brows, scud of locks,Eros' dart  

in one? Or Moon fearing snake  

hid in salty marshy  hamlet?        

…..12 

 

 

 

 

 

 

 

 

On shore throw of chanks' roar  

her spear eyes blood red fear,  

frisk either side!Isn't She Yama 

in a tiny fishing folk town! 

…..13 

Or to smart all with Kaama's,  

a fairie scaring fowls swooping 

to pick stench-fish in bud rich  

arbor snaring as shore-maid?? 

…..14 
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குழந்ட  இெக்கிேம் ! 

முணைவர் நதவி ோச்சியப்பன் 

       என்பது கைிஞர் பூைண்ணன் பொடல், 

சைொழிகள் லைறுபடினும் நொம் அவனைரும் 

இந்தியர்கள்  என்பவத ஆலைரத்வதச்   ொன்று 

கொட்டிப் பொடுகிறொர். 

  "ஏவழ, பணக்கொரர் 

  என்று எண்ணொைல் 

  ஒட்டி ைொழ்ைது  ைத்துைம் 

  லதொழவை சகொண்டு 

  பவகவை ஒழித்துத் 

  லதொள்கள் ல ர்ைது  ைத்துைம்" 
 

என்று லைறுபொடற்ற நிவலயில்  ைத்துைத்துடன் 

ைொழும் முவறவயப் பொடுகிறொர் கைிஞர்           

 ி.லைணுலகொபொல். 

   லைற்றுவை எண்ணம் நீங்கிய குழந்வதக்கு, 

 

  "ஒருவக ஓவ  எழுப்பொது 

     ஒற்றுவை என்றும்   லதொற்கொது. 

   ஓடி ைொருங்கள் லதொழர்கலள 

     ஒன்றொய்ச் ல ருங்கள் நண்பர்கலள" 

    

என்று கைிஞர் முத்சதழிலன் பொடுகிறொர். 

 

" உலகம் நைது சபருைீடு - இவத 

   உணர்ந்தைர் உள்ளம் லதன்கூடு 

பலைவக ைக்கள் ைொழ்கின்றொர் - இது 

 பொங்குடன் ைிளங்கும் பூந்லதொட்டம் " 

 

என்று உலவகப் சபரிய ைீடொகக் குழந்வதக்கு  

அறிமுகம் ச ய்கிறொர் தைிழறிஞர் கைிஞர் 

தணிவக உலகநொதன். 

ைளரும்... 

 

      ண்வட,  ச் ரவுகளின்றிக் குழந்வதகள் 

ஒற்றுவை என்னும் பண்புள்ளைர்களொக உருைொக 

லைண்டும். 

     ைதம், சைொழி, ஏவழ, பணக்கொரர் என்ற 

லைறுபொடுகவளக் குழந்வதகள் உணரும் 

ைவகயில் பல நிகழ்வுகள் நவடசபறுகின்றன. 

    ஒற்றுவை பற்றிய குழந்வதப் பொடல்கவளப் 

படிக்கின்ற, பொடுகின்ற  குழந்வத உள்ளத்தில் 

ஒற்றுவை ஓங்கும். 

" இந்து,முசுலீம்,கிறித்துைம் 

ஈரம் ைிவளக்கும் புத்தருடன் 

 ொந்தம் ைிளங்க நன்சநறியில் 

 ொர்ந்து புழங்கும் ைவலநொடு 

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

ைதங்கள் பலைொய் இருந்தொலும் 

ைனங்கள் எல்லொம் ஒன்றொகி 

இதைொய் ைக்கள் கூட்டுறைொய் 

இவணந்லத ைொழும் ைவலநொடு " 
 

கைிஞர் கலியசபருைொள் ைதலைறுபொடின்றி 

இவணந்து ைொழ ைழி ச ொல்லும் குழந்வதப் 

பொடலொக  இது அவைந்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

" எத்தவன ைிழுதுகள் ஆலினிலல 

     எனினும் ஆலம் ஒருைரலை 

எத்தவன சைொழிகள் இந்நொட்டில் 

      எனினும் இந்தியர் இந்தியலர " 
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8. Sarrow in a Trail 

 

  The Revolution was over in two years and 

he attained power but he fell ill and was bed-

ridden. 

  The story of Lenin in Russia is the same. 

  During the course of the Revolution, Lenin 

was healthy. In a few months after attaining 

power, he was bed-ridden and shortly after he 

died. 

  Many politicians have had the Herculean 

strength to address gatherings travelling by rail 

or even on foot. 

  In the cause of revolution they end up in 

prison.   Thereafter they enjoy good health. 

  At a time when they should have peace of 

mind after securing their political ends, their 

health fails then miserably. 

  One of my friends produced a film for the first 

time which was a great success.   F rom the 

next film onwards it was a reversal and he has 

not recovered from the loss yet. Take another 

film producer He had been in the field from the 

time of the silent movies.  

  At the outset, many of his films were unsuc-

cessful. With great difficulty he came to Madras  

to make a film.  "His fate will be decided only 

through this film." -- was the general talk That 

move turned out to be a roaring success. 

  A new actress became a star from then.  

  Success had its gorgeous sweep. From then 

onwards, he had the Midas touch. 

  Is it possible to find one who has not seen 

suffering from birth till death? 

  Close your eyes and think. 

  If one stage is like that, the other is like this! 

  The 'Rise' is a conferment of the Lord.  The 

'Fall' is also a trial which is the Lord's own      

device.   If everything one dreams of comes 

true, then there is no need for trust in God. 

 

To Continue... 
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  உலசகலொம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியைன் 

என உலகுக்சகல்லொம் உவரத்து உள்ளந் 

சதொறும் இனிக்கும் சதள்ளுதைிழ் ைணக்கும் 

பொடல்களொல்,  ிைனடியொர்கள் பற்றிய சதொண்டர் 

புரொணம் எனப்படும் சபரிய புரொணம் பன்னி 

சரண்டொம் திருமுவறயொக ைகுத்து அவைக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

 "தூக்கு  ீர்திருத்சதொண்டர் சதொவக ைிரிைொக் 

கினொர் ச ொல்லைல்லபிரொன்" எனச் ல க்கிழொர் 

பற்றிக் குறிப்பிடுைர்  ொன்லறொர்கள்.  ல க்கிழொர் 

என்பது குடிப்சபயர். அைரது இயற்சபயர் 

அருண்சைொழித்லதைர் என்பது.  கூடல்கிழொன், 

புரிவ கிழொன், சைண்குளப்பொக்கிழொன் என்று 

கூறும் ைரபில் வைத்துப் லபொற்றத்தக்கது  

ல க்கிழொர் ைரபு. இைர் 12 ஆம் நூற்றொண்வடச் 

ல ர்ந்தைர் என்பவதயும் அநபொயச் ல ொழர் 

கொலத்தில் சபரிய புரொணம் இயற்றி, திருத் 

சதொண்டர் புரொணத்வதத் தில்வலயில் அரங் 

லகற்றியதொகவும் ைரலொறு கூறுகிறது.  "கருங் 

கடலின் ைீவன அளைிடலொகும்;  ைொனத் தொர 

வகவய அளைிடலொம்;  ங்கரன் தொள் தைது 

 ிரங்சகொள் திருத்சதொண்டர் புரொணத்வத 

அளைிட நம் ல க்கிழொருக்கு எளிதலது 

லதைர்க்கும் அரிலத” எனப் புகழ்ந்து கூறுைர்.   

 

  இரண்டொம் குலலொத்துங்கலன அநபொயன் என 

அவழக்கப்பட்டைன்.  இச்ல ொழ ைன்னனுக்குத் 

திருநீற்றுச்   ல ொழன்   என்சறொரு    சபயரும்  

இருந்துள்ளது.  இைன் லபரம்பலம் சபொன் 

லைய்ந்தவையொல் லபரம்பலம் சபொன்லைய்ந்த 

ல ொழன் எனப் புகழ் சபற்றிருக்கிறொன்.  ல ொழ 

ைன்னன் பற்றிய கல்சைட்டுகளும் உலொ 

நூல்களிலும் இைவரப் புகழ்ந்து கூறப்பட் 

டுள்ளது.  பல  ிற்றூர்கள் அநபொயநல்லூர் 

என்று சபயரிடப்பட்டுள்ளன.  இைரது கொலம் 

1133 முதல் 1150 ைவர எனக் கணிக்கப் 

பட்டுள்ளது. 

  இரண்டொம் குலலொத்துங்கன் அவையில் 

ஒட்டக்கூத்தர் சபரும்புலைர் இருந்ததொகவும் 

இைர் ைகன் இரண்டொம் இரொ ரொ ன் 

கொலத்திலும் அைலர அவைப்புலைரொக இருந்து, 

ைிக்கிரை ல ொழன் ைவர இருந்து மூைர் ைீது 

உலொப் பொடியிருக்கிறொர்.  இைர்கள் கொலத்திலும் 

ல ொழர் லகொ நகரம் கங்வக சகொண்ட ல ொழபுரம் 

எனத் சதரிகிறது.  எனினும். இம்ைன்னர் 

கொலத்தில்  ிதம்பரம் சபருஞ் ிறப்பவடந் 

திருந்தது.  ஈடும் எடுப்பும் அற்ற திருத் 

சதொண்டர் புரொணமும் கூத்தர் ச ய்த 

உலொக்களும் பரணியும் இக்கொலத்துச்  ிறந்த 

இலக்கிய நூல்களொகும்.  அநபொய ல ொழவனப் 

பற்றி இரொ ரொ  ல ொழன் உலொைிலும், 

தக்கயொகப்பரணியிலும் ைிரிைொகப் பொடப்பட் 

டுள்ளன. 

  ல ச்கிழொர்  ிறுையதில், அைரின் தந்வத 

ல ொழ ைன்னனின் அவைச் ரொக இருந்தொர்.  

ல ொழர் அவைச் ரவையில் கடலினும் சபரிது 

எது ?  உலகினும் சபரிது எது ?  ைவலயினும் 

சபரிது எது ? என ைினைியுள்ளொர். தந்வதயிடம் 

அருண்சைொழித் லதைரொகிய ல க்கிழொர் திருக் 

குறளில் இருக்கும் மூன்று குறள்கவளயும் 

பதிலொகத் தந்தொர்.  

  " பயன்தூக்கொர் ச ய்த உதைி நயன்தூக்கின் 
    நன்வை கடலிற் சபரிது". 
 
   "கொலத்தினொற் ச ய்த நன்றி  ிறிசதனினும் 
    ஞொலத்தின் ைொனப் சபரிது ". 
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    " நிவலயிற் திரியொது அடங்கியொன் லதொற்றம் 

       ைவலயினும் ைொனப் சபரிது " . 

 

  அைரது அறிைொற்றவல சைச் ி, அர ன், 

உத்தை ல ொழப்பல்லைன் எனப் பட்டம் 

ைழங்கினொர்.  ல க்கிழொரின் பிறப்பிடம் குன்றத் 

தூர். திருநொலகச்சுரம்  முதலிய இடங்களில் 

ைழிபொட்டுத்தலங்களும் அவைந்துள்ளன. 

 

 ல க்கிழொரின் சபரியபுரொணம், திருத் 

சதொண்டத் சதொவகவயயும் திருத்சதொண்ட 

திருைந்தொதிவயயும், சைய்யடியொர்களின் ைரலொற் 

வறயும் இதில் பொடியுள்ளொர்.   

 

  அதிலுள்ள திருநொட்டுச்  ிறப்பு எனப்படும் 

ைொழ்த்துப்பொடல் புத்தொண்டுப் பிறந்ததன் 

நல்சலண்ணைொக நொம் நலம் சபறப் படித்து 

இன்புறுலைொம். 

 

ைங்கல ைிவனகள் எங்கும் 

ைணஞ்ச ய் கம்பவலகள் எங்கும் 

பங்கய ைதனம் எங்கும் 

பண்களின் ைழவல எங்கும் 

 

சபொங்சகொலிக் கலன்கள் எங்கும் 

புதுைலர் பந்தர் எங்குஞ் 

ச ங்கயல் பழனம் எங்குந் 

திருைகள் உவரயுள் எங்கும் 

இரொகம்: ைணிரங்கு தொளம்: ஆதி என்பது 

அப்பொடல். 

 

  நொடு முழுைதும் ைகிழ்ச் ிகரைொன ச யல்கலள 

எங்கும் நடக்கட்டும்.  ைணம் ைீசும் ைலர்கள்    

பூத்துக் குலுங்கும்.  சபண்களின் முகங்கள் 

தொைவரயொய் ைலர்ந்திருக்க குழந்வதகள் பொடலி 

வ க்க ையல் ைளமும் ச ல்ைமும் என்றும் 

எங்கும் நிவறந்திருக்க இவறைன் அருள் 

புரியட்டும் எனக்கூறும் இப்பொடல் நம் அவன 

ைருக்கும் லநொயற்ற ைொழ்வையும் துன்பைற்ற 

ைனநிவலயும் தந்தருள லைண்டும் என 

லைண்டி ைணங்கிக் சகொள்லைொம். 

 

 

 

 

ைளரும்... 
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1. 2020-ன் நிறைவு நாள் இதறை இன்று 

30.12.2020 படித்து மகிழ்ந்ததன்.  

 

"இல்லக் கதவுக்குள்  

சில தநரம் அறைபடுகிைது; 

இல்லாத கதவின் வழியாகச்  

சில தநரம் விறைபபறுகிைது; 

ஒருநாள் கைல் ஆகி  

மானுைத்றதக் குனிந்து பார்க்கிைது "... 

...அைகிய முரண்பகாண்டு கவிஞர் புதுயுகன் 

வடித்திருக்கும் வரிகள் மனறதத் பதாட்டுவிட்ைன.  

 

"அங்கிங்பகனாதபடி இங்கிலாந்தில்"...என்ை 

புதுயுகனின் பதாைர் காவியம் நிறைவுற்ைது என்பறத 

மனம் ஒப்பவில்றல.  

 

தவபைாரு வடிவத்தில் அவரின் எழுத்ததாவியத் 

திற்காகக் காத்திருக்கிதைன் அடிதயன். 

 

பதாைர்ந்து எழுதிய கவிஞர் புதுயுகனுக்கும், 

பதாைர்ந்து பவளியிட்ை ஆசிரியர் முறனவர் ந. அருள் 

அவர்களுக்கு, வாசித்து மகிழ்ந்தவர்களுக்கும் 

நன்றி....நன்றி.  

 

ஆசிரியர் உட்பை உலகத் தமிழ் இறைய இதழின் 

பறைப்பாளர்கள், படிப்பாளர்கள் அறனவருக்கும் 

பிைந்திருக்கும்  2021-புது வருை புது வாழ்த்துகறளத் 

பதரிவித்து மகிழ்கிதைன்.  

 

கவிஞர் பேரா, 

தமிழக அரசின் தமிழ்ச் செம்மல் விருதாளர், 

திருசெல்பேலி. 

 

2. பாறவ பற்றிய கட்டுறர அருறம. 
அபமரிக்க மாநிலங்களில் புத்தாண்டுக் 

பகாண்ைாட்ைம் பற்றி அறிந்ததாம். 

பன்றி பற்றிய நம்பிக்றக வியப்றபத் 

தந்தது. 
தே.தக.தராலிங், ஷண்பகப்பூ பற்றிய 

தகவல்கறள அறிந்ததாம்.  

முனைேர் பதவி ொச்சியப்ேன் 

3. Aasiriyam is striking; as ever it is the Leader.  
In this number, it excels. Like a boat moving 

downstream, the Maargazhippaavai traces liter-

ary ordinates in Tamil tradition in respect of the sacred 

Maargahi foreseeing Celestial and Terrestrial events yet 

not compelling them. Fine gold florin. 

 
In Pathikangalai Patiyungal,  the highlight word அமளி

( dawn as floral foam to enflower rolling on to the whole 

day ahead ), without circumlocution,  helps  see things  

neither mind can hold nor tongue utter. Ref Ulagattamizh 

30/12/2020 Pathikangalai Patiyungal .. Aadiyum Anta-

mum.. 
 

Great Start after a year's  completion: 

Irresistibly drawn to Tiruvempaavai  

Without Beginning without End  

flaming lumen dear great we hymn; 

having heard us sing, as though, 

O, maid of lustrous long eyelashes, 

why sleep still!  

Do thine ears act stone deaf! 

Hearing feebly the sound of our praising 

the ample anklets adorned holy feet pair of Mahadeva, 
up and down the street, a maid of our flock sobbed, whim-

pering, from off her floral foam bed rolled and fell down 

unconscious on the floor  in a swoon! How strange is she, 

see!  

 

Dear Dr Arul  
 

A Suggestion: 
 

Now after a year's  completion, 

Ulagattamizh  can feature i 

A Review Essay for every number,  

A complementary  write up  to Aasiriyam,  

the Leader. 
 

A university scholar may do that  

giving a polite  

recap of the contents,  

 
throwing light on their style and purpose. This will help the 

readership and will be a sort of guided comprehension. 

….. Prof.S.A.Sankaranarayanan, 

Kumbakonam 
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4. பதாைர்க நல்வழியில் நாடு தபாற்றிை  

..... பேராசிரியர் முனைேர் ஜாைகி, 

உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுேைம். 

 

5. புத்தாண்டு அன்று  அபமரிக்கர்கள் பன்றி கறி 

தின்பதன் விளக்கம் இந்த கட்டுறரறயப் 

படித்ததும் தான் பதரிந்தது. மிக்க நன்றி.   

.....திரு. சிதம்ேரம், சென்னை  

 

6. அபமரிக்க கட்டுறரகளில் அவர்களின் பைக்க  

வைக்கங்கள், நம்பிக்றககள் ஆகியவற்றை 

படிக்கும் தபாது உலக மக்களிறைதய உள்ள 

ஒருமித்த கருத்துக்கள் பவளிப்படுகிைது.    

.....திரு. தியாகராஜன், சென்னை  

7. புது வருை தீர்மானங்கள் பற்றிய பெய்தி 

சுறவயானது, உண்றமயும் கூை!   

.....திரு. வீ. கண்ணப்ேன், புதுச்பெரி  

8. ஐம்பத்தாைாம் உலகத் தமிழிதழ் அைகு மிக 

அறமந்தறமக்கு அட்றைப் பைதம கட்டியங் 

கூறுகிைது. அந்திவானச் 

பெம்றம அைகுை ஆற்று நீரில் 

ததாற்றுகின்ை அைகுக் காட்சி 

அருறம.  
 

திருப்பாறவ, திருபவம்பாறவ 

பாைல்கள் குறித்த மார்கழிப் 

பாறவ கட்டுறரயில் ஆசிரியர், 

தித்திக்கும் ததன்சுறவ பகாண்ை அந்த 

இலக்கியங்கள் குறித்துத் திைம்பை, சுருங்கக் கூறி 

விளங்க றவத்துள்ளார்.  
 

மூதறிஞர் கந்தொமி அவர்கள் முற்றிய 

நற்ைமிைறிவால், கைதநரத்தில் கம்ப ராமாயைப் 

பாைல் கூறி, காந்திறய இைந்த தநருவின் துயறர 

ஒப்பிட்டுக் காட்டிய நிகழ்வு, ஒப்பில்லா 

ஒண்ைமிழின் உயர்வு! 

முறனவர் தொமபல அவர்களின் புத்தாண்டுக் 

பகாண்ைாட்ைம் குறித்த கட்டுறர சிைப்பாகவும், 

சுறவயாகவும் இருந்தது; குறிப்பாக, புத்தாண்டு 

உறுதிபமாழிகள் குறித்த பதிவு, புன்முறுவல் 

பூக்கச் பெய்தது. 

 

மறைமறல அடிகள் குறித்த கட்டுறரயில் 

அறிஞர் முருகதவள் அவர்கள் ‘தாய் 

வயிற்றிருந்தத தாயம் எய்தினன்’ என்ை இலக்கிய 

வரிகறள மிகச் சிைப்பாக எடுத்தாண்டிருக்கிைார்.  

உறரதவந்தர் ஐயா அவர்களின் உயர்வான 

கட்டுறரயானது, ததன்தமிழ்ப் பாைல்களுைன் 

தித்திக்கும் சுறவறயத் பதவிட்ைாது ஊட்டுகிைது. 

 

திருமதி சீறத அவர்கள் திருபவம்பாறவப் 

பாைல் காட்சிறயயும் அதன் நறகச்சுறவ 

மாட்சிறயயும் தன் கட்டுறரயால் நம் 

கண்முன்தன காட்சியாக விரிக்கிைார்! அக் 

கட்டுறரயில் இைம் பபற்றுள்ள அைகிய பைம் 

அதற்கு பமருகூட்டுகிைது.  

 

அண்றமயில் இங்கிலாந்து பென்று, ஆதைழு 

திங்கள் அங்கு தங்கியிருந்தும், கதரானா 

கட்டுப்பாைால் நாங்கள் கண்டு களிக்க 

முடியாமற் தபான அந்நாட்டின் அைகிறனயும், 

பெய்திகறளயும் அைகுைன் பதாகுத்தளித்த 

கவிஞர் புதுயுகன் அவர்களின் அருறமயான 

கட்டுறர, எமது சிந்றதக்கு நிறைவு தந்து, 

சிைப்புைன் நிறைபவய்தி உள்ளது. அவருக்கு 

அன்புைன் நன்றி.  

..... திரு.துனர தைோலன் 

தனலேர், 

தமிழ் ழகரப் ேணி மன்றம், ேட்டிவீரன்ேட்டிக் கினள 
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3 

திரு.அறிைரசன்,  டெடமச் தசேெகத்தின் தமாழிதபேர்ப்புத்துடறயில் துடை 

இேக்குநராக அரும்பணிோற்றிேைர்.  அைர் த ாகுத்து டைத்திருந்  அகராதிச் 

தசாற்கடை அைர் நிடைைாக தைளியிடுகியறாம். 

41 Adultery கூடொஒழுக்கம், பிறர்ைவன நயத்தல் 

42 Agreements ஒப்பந்தங்கள் 

43 Anomalous ஒழுங்கற்ற, ஒழுங்கு ைீறிய, சபொது நிவல திரும்பிய 

44 Authentication சைய்சயொப்பம் 

45 Adjudication ைழக்குத் தீர்ப்பு 

46 Appealate லைல்முவறயீடு பற்றிய 

47 Associated இவணைொன, சதொடர்புவடய 

48 Agitation லபொரொட்டம் 

49 Abrading லதொய், அரொவு, சுரண்டு 

50 Appertaining 
உரித்தொயிரு,  ொர்ந்திரு, சபொருத்தைொயிரு, 
சதொடர்புவடயதொயிரு 

51 Alignment ஒழுங்குபடுத்துதல், ைரிவ ப்படுத்துதல் 

52 Attested அறிவுச்  ொன்று,  ொன்றுக்வகசயழுத்திடும்  ொட் ி 

53 Aggressive ைலியத் தொக்கும் அளைிற்கு 

54 Alcoholic சைறியம் கலந்த 

55 

Adverse seasonal condi-
tions பொதகைொன பருை நிவலவைகள் 

56 Appreciable consequence கணி ைொன ைிவளவுகள் 

57 Agricultural  Calender லைளொண்வை ைிைரப்பட்டி 

58 Alien Govt சைளிநொட்டு  அரசு 

59 Associate member சதொடர்புபடுத்தப்பட்ட உறுப்பினர் 

60 Artery தைலி 
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