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பிைான்சு ோட்டில் தமிழ் கமாழியின் வளர்ச்சி! 

15 
திருவருட்பா முதமைந்து திருமுமைகள்!  

16
பாைதியின் கவிமதக்கமை சிை கருத்துகள்! 

17 
கார்த்திமக விளக்கீடு! 

18 
தமிழக அைசின் விருதுப்பட்டியல்! 

19 

 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   02 

மதுமை காமைாசர் பல்கமைக்கழகம்! 

ஆசிரியம்! 

 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

Everlasting Tradition ! 
22 

பதிகங்கமளப் படியுங்கள் ! 

23 

 

 

 

 

 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   03 

 

 

 

21 

குழந்மத இைக்கியம்! 

சிைப்பதிகாைம்—ஆங்கிைம்! 
20 

பூமமழ ! 

25 

அைிவைசன் துமை அகைாதி! 

29 

28 
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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 ்

“1995 அக்ட ோபரில்  

சிங்கப்பூர் அதிபர் திரு.ஓங் 

 ோங்சோங் ததோ ங்கி 

வைத்த (Journey Words 

home and nation        

anthology of Singapore 

1984 - 1995) என்கிற 

நோன்கு டதசிய த ோழிக் கைிவத களுக்கோன 

ைவையகத்தில்தோன் முதன் முதைில் த ிழ் 

இவையம் பதிடைற்றம் தசய்யப்பட் து.”  

இவதச் சோதித்த (Internet Research and 

Development Unit) குழுைில் திரு.டகோைிந்த 

சோ ியும் அைட ோடு இவைந்து பைியோற்றிய 

 ோக் ர்   ோன்டின் ைி.ைிடயோஸ்  ற்றும் 

டகோக்யோங் ஆகிய இரு ைல்லுநர்களும் முதல் 

த ிழ்ப் பக்கத்வத ைவைடயற்றினர். 

இைர்களுக்குத் த ிழ் கூறும் நல்லுைகம் 

என்தறன்றும் நன்றி தசோல்ைக் க வ ப் 

பட்டுள்ளது. 

  இவையம் ைந்த பிறகு தோன் த ிழ்த் 

தகைல்கள் க ல் க ந்து நோடுகளுக் 

கிவ டய உ னுக்கு ன் ப ைின. எழுத்துருச் 

சிக்கலும், தட் ச்சுப் பைவகச் சிக்கலும் 

ததோ க்கத்தில் இருந்தன. இதனோல் பை 

த ிழ் த ன் தபோருள்கள் உைகம் முழுைதும் 

த ிழர் களோலும், த ிழ் ஆர்ைைர்களோலும்  

உருைோக்கப்பட் ன.  

த ிழ்த் தட் ச்சுப் பைவக குறித்த சிக்கல் 

ஒ ளவு தீர்ந்த நிவையிலும் எழுத்துருச் 

சிக்கல் இருந்து ைந்தது.    தபோறியோளர்களின் 

முயற்சியோல் ஒருங்குறி (Unicode) நுட் 

பத்தில் த ிழ்த் தட் ச்சுக்கு ைழி பிறந்தது. 

அச்சு இதழ்கள் டபோல் த ிழ்  ின்னிதழ்கள் 

எண்ைற்றவை டதோன்றின. 

  

  

 த ிழ்ப் பவ ப்புகவள உைக அளைில் 

அறிமுகப்படுத்துைதில் ைவைப்பூக்கள் 

தபரும் பங்கோற்றுகின்றன. தசய்திகவளயும் 

ைவைப்பபூக்கள் முந்தித் தருகின்றன. 

கட் ற்ற தசய்திகவள தைளிப்படுத்தும் 

தன்னுரிவ வய ைவைப்பூக்கள் ைழங்கு 

ைதோல் பைர் எழுத முன் ைருகின்றனர். 

 

 

ைளரும்... 

56 

 



  

05உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   

   ோர்கழி பிறந்துள்ளது.   களிர் ஒருைவ  ஒருைர் துயிதைழுப்பி 

அவழத்துச் தசன்று, நீ ோடி இவறைவனப் டபோற்றிப் போடுைது என்ற   பில் 

 ோைிக்கைோசகர்  ைித ோழியோக ைழங்கிய திருதைம்போவையும், 

ஆண் ோள் நோச்சியோர் திருத ோழியோக அருளிய திருப்போவையும் 

ஆகும்.  ஆண் ோள் திரு ோவை அருங்கோதல் பூண் ோள், தபோழிந்தோள் 

திருப்போவை என வையங்கோத்த தபரு ோன் போடியுள்ளோர்.   ோைிக்கைோசகர் 

தன் திருதைம்போவைவயத் திருைண்ைோ வையில் போடியதோகக் கூறப் 

படுகிறது.   
 

“குளங்கள் நீர் நிவறந்திருக்கும் அறுைவ   ோதம்  ோர்கழி ;  

 ோைைன் தசோன்னது  ோதங்களில் நோன்  ோர்கழிடய !  

 ோதங்களில் இது தனி  ோதம் இந்த  ோர்கழி  ோதம் பி  ோதம்”  
 

எனக் கைிய சர் கண்ைதோசன் போடினோர்.  திருைோதவூர் அடிகள் போடிய 

திருதைம்போவையில், முதல் எட்டுப்போ ல்களில் இள களிர் ைிடியும் 

முன்டன எழுந்து ஒருைவ  ஒருைர் நீ ோ  அவழப்பது டபோன்று இருக்கும். 
 

  இப்போ ல்களில்  களிர் நீ ோடும் அழகும் ஒரு போட்டில்  வழ டைண்டிப் 

போடுைது டபோன்றும்,  ற்வறய போ ல்களில் இவறைன் புகவழ எடுத்துப் போடி, 

இறுதியில் இந்நீ ோட்டு  ோர்கழி நீ ோட்டு என்ற கருத்வதயும்  உள்ள க்கிப் 

போடினோர் .உண்வ  தநறிவய உை ல் தகோஞ்ச ோைது த ய் ைருத்தம் டதவை 

என்ற டநோக்கம் அடிப்பவ யோக அவனத்துச் ச ய நம்பிக்வக 

தகோண் ைர்களி ம் இருப்பவதக் கோைைோம். ஆண் ோளின் போவை 

டநோன்பிற்கோன தசயல்கள்  ிகவும் எளிவ யோனவை.  தநய்யுண்டைோம், 

போலுண்டைோம் நோட்கோடை நீ ோடி வ யிட்டு எழுடதோம்,  ைரிட்டு நோம் 

முடிடயோம் என அவ கிறது. 
 

  போவையோ ல் என்பது சங்ககோைத்தில் நிைைிய நிகழ்ச்சி.   களிர் நீ ோடுங்கோல் வபஞ்சோய் 

டகோவ வயக் தகோண்டு போவை தசய்து, பூச்சூடி ஒப்பவன தசய்து நீர்த்துவற  ைைில் வைத்து நீரில் 

இறங்கி ைிவளயோடுைர்.   ோர்கழித் திங்கள் முன்பனிக் கோைம் அக்கோைத்டத தோயோட ோடு 

நீர்த்துவறக்குச் தசன்று போவை நீ ோடி “தைம்போதோக ைியனிைைவ ப்பு” எனத் தோயோர் கோட்டிய தநறி 

ைழிடய நின்று ப ைி நீ ோடுைர். இதவன அம்போ ஆ ல் என்றும் பின்னர் சக்தி ைழிபோ ோகவும் 

குறிக்கப்பட் து. 
 

நோட்டில் திங்கள் மும் ோரி தபய்யும்;  

தசந்தநல் ைளம்  

தபருகி ைிவளயும்,  

கயல் முதைிய  ீன் இனம் ைளம்தபறும்,  

ஆனிவ கள் போற்பயன் தபறும்,  

இவ்ைோறோன தசல்ைம் நிவறயும்  

எனப் பண்வ ய நோவள அம்போைோ ல் கருத்வதப் பரிபோ லும் கூறுகிறது. 

ஆசிரியம் ! 

மார்கழிப்பாணை!  
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  “டநரிவழ  களிர் ைோர் ைல் இவழத்த ைண் ற்போவை” என்று நற்றிவையிலும் 

அகநோனூற்றிலும்  போவை டநோன்வப பற்றிய குறிப்புகவளக் கோைைோம். ோர்கழித் திங்கள் 

முழுநிைைில் திருைோதிவ யில் ததோ ங்கியதோல், இந்த நீ ோ ல், வத  ோதத்தில் ததோ ர்ந்தது 

என்றும் அதனோல் வதந்நீ ோ ல் தபோருந்தும் என்று அறிஞர்கள் கருதினர் .  இப்போவைப் 

போட்டின் நைத்தில் ஈடுபட்டு இன்பம் துய்த்த பண்வ த் த ிழ்ச் சோன்டறோர் 

களும்  டைந்தர்களும் த ிழ்நோட்டிலுள்ள சிைன் டகோயில்கள் டதோறும்  ோர்கழித் திங்களில் 

திருைோதவூர் அடிகட்கு திருைிழோ எடுத்து அப்டபோது அைர் முன்னர் இத்திருதைம்போவைவய 

ஓதுதல் டைண்டுத ன நிைந்தங்கள் ஏற்படுத்தினர். 

 
  திருதைம்போவையில் இருபது போ ல்களும், திருப்போவையில் முப்பது போ ல்களும் 

தகோண் வையோகும். அவனத்தும் தகோச்சகக் கைிப்போ என்ற யோப்பில் அவ க்கப்தபற்றன. 

இக்கைிப்போக்களுக்குக் குறிப்போக இ ோ ோனுசருக்கு  ிகுந்த ஈடுபோடு.  தபரியைோச்சோன் 

பிள்வளயின் மூைோயி ப் படியும் அழகிய  ைைோளப் தபரு ோன் முதைிடயோர் ைளர்த்த 

டபருவ களும் சிறப்போனவை. தைள்வள நுண் ைல் தகோண்டு சிற்றில் ைிசித்தி  ப  ைீதி 

ைோய்த்தவத எண்ைி நோங்கள் இவழத்த டகோைம் அழுத்தியோகிலும் என அழகிய த ிழ்த் 

திருைோய் த ோழியின் த ோழிப்போடுடைோம். ஆண் ோள் போடியிருக்கும் திருப்போவை வைத்துத் 

கோைத்வதக்  கைித்திருக்கின்றனர்.  பதிடனழோம் திருப்போவையில் தைள்ளி எழுந்து ைியோழன் 

உறங்கிற்று என்ற அடியில் இருக்கும் ைோனைியல் நிகழ்வை நிபுைர்கடளோடு ஆ ோய்ந்து அது 

கி.பி.885, நைம்பர் 25 ஆம் டததி எனக் கைிக்கின்றனர்.  சனியும் ைியோழனும் டநர்க்டகோட்டில் 

ைருைவத 300 ஆண்டுகளுக்தகோரு முவற ைரும் நிகழ்ச்சிவய ைோனில் ந க்கும் ைிந்வத 

யோக குறிக்கின்றனர்.   ைிைோசகர் கோைமும் ஏறக்குவற இடத கோைத்தில் தோன் ைோழ்ந்திருப் 

போர் என்பது ஆ ோய்ச்சியோளர்களின் இன்றும் ஆய்வுக்குரிய கருத்தோகடை உள்ளது. 

 

  ததன்த ிழ் நோட்டிற்கும், கீழ்க்க ல் நோடுகட்கும்  க்கள் டபோக்குை வும் அவ்ைழியோகத் 

த ிழ்நோட்டுப் பழக்கைழக்கங்களும் ப ைியிருக்கின்றன. இத்திருதைம்போவை த ிழ்  ந்தி ம் 

என்ற தபய ோல் சயோம் நோட்டிற்குச் தசன்றிருக்கிறது (Java Island).  அங்குள்ள அ சனுக்கு 

முடிசூட்டும் கோைத்தில், டைோ-ஜின்-ஜோ என்ற திருைிழோக் கோைத்தும், திருதைம்போவைவயப் 
போ டைோர் எம்போைோய் என முடிைதோல் டைோரிபோைோய் என்று தபயரிட்டும் திருக்கயிைோய 

ைழிபோட்டுப் போ ைோகடை ைைங்குைதோகக் கூறியுள்ளோர்.  

 

  நீ ோடுைவதப் தபோய்வகயில் நீ ோடுைததன்று  ைிைோசகரும், டகோவதயோரும் திரு ோல் 

அருளில் படிைதோக இருைவகயோகக் கருதினர். ஆண் ோளின் திருப்போவையும், 

 ோைிக்கைோசகரின் திருதைம்போவையும் இம் ோர்கழி  ோதம் அவனைரும் படித்து உருகுைது 

இன்வறய இக்கட் ோன கோைத்தில் உறுதுவையோக அவ யும் என ைிவழயைோம்.    
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பண்டித நேருவும் பண்ணைத்தமிழும் 

மூதறிஞர் நீ.கந்தசாமிப் பிள்ணை 

  ஒவ்தைோரு நிவைக்கும் ஒவ்தைோரு 
சட்வ  அைிடைனோனோல் சட்வ களின் 

எண்ைிக்வக அதிக ோகி ஒவ்தைோன் 

றுக்கும் உள்ள பயில்தைண்கள் குவறயு 

 ல்ைைோ என்று தசோல்ைிக் தகோண்டிருக்கும் 

டபோடத," டபோது ோனது கைக்கு முவறயில் 

கோணும் உண்வ கள் டபோற்றத்தக்கன 
நோனும் ஒருைோறு புரிந்து தகோண்ட ன். 

இவைதயல்ைோம் த ோழியியல் பற்றியன. 

த ிவழப்பற்றிச் சுருக்க ோக என்ன 

தசோல்ைக்கூடும் என்றோர். நோன் "இது ஒரு 

ததோன்வ யோன த ோழி. ததோ ர்ச்சியோக 

உைகத்தில் நின்று  க்கள் ைளத்துக்டகற்ப 

ைளரும் ைன்வ யுவ ய த ோழி. எந்தக் 

கோைத்தில் எந்த நோட்டில் எந்தப் தபரிய 

ைர்கள் கூறியுள்ள அரிய கருத்துக்கவள 

தயல்ைோல் இனிவ யோன தசோற்களிடை 

தன்னகத்டத தகோண்டுள்ள த ோழி. இவ்ைோறு 

நோன் தசோல்ைிக் தகோண்டிருக்கும் டபோடத 

என் தசோற்கள் ைிளக்க ில்ைோ வ யோடைோ, 

அைர் சரியோக ஏற்றுக் தகோள்ளோவ யி 

னோடைோ 'உங்கள் த ோழியில் கோைப்தபறும் 

கருத்துக்கவள தைளியிட்டு உள்ளைர்கள் 

தோன் உயர்ந்தைர்கள் என்று எண்ணுகிறீர் 

களோ ?' என்றோர்: 
 

  நோன் ைிவ ைோக 'அது அல்ை, 

உயர்ந்தைர்கள் கருத்துக்கதளல்ைோம் என் 

த ோழியில் கோைப்படும் என்பது தோன்' 

என்டறன். டைண்டு ோனோல் உயர்ந்தைர் 

களுவ ய எந்தக் கருத்வதக் கூறினோலும் 

அதற்கு ஒத்த கருத்து த ிழ் த ோழியி 

ைிருந்து நோன் கூற முடியும்.  அதிகம் டபோக  

டைண்டியதில்வை. என் முன்னிற்கும் எங்கள் 
பி த ருவ ய கருத்துக்களுக்கும் தசோற் 
களுக்கும் எதித ோைி டபோன்ற தசோற்கவள 
யும் நோன் த ிழிைிருந்து எடுத்துக் கூறு 
டைன் என்டறன்.  
 
  அைர் ஒன்றும் தசோல்ைோது, “என்வனப் 
பற்றிப் டபசுகின்றீர்களோ? ஏதோைது தசோல் 
லுங்கள் போர்ப்டபோம் என்று டகட்போர் டபோை 
 ோர்வப ைி ைோல் தட்டிக் கோண்பித்து வகவயக் 
குறிப்போக ஆட்டினோர். நோன் உ டன கோைம் 
ைிவ ந்து தசல்ைவத உைர்ந்து 'ைிவ ைோக 
இப்டபோது எனக்கு உ னடியோக நிவனைில் 
ைருைது தோங்கள்  னமுவ ந்து கோந்தி 
யடிகள் இறந்தவு ன் தசோல்ைிய தசோற்களுக் 
குச் சரியோன எதித ோைி டபோன்று கம்பர், 
தச தன் இறந்தவதக் டகட்  இ ோ ன் 
புைம்பியதோகக் கூறும், 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“நந்தோ ைிளக்கு அவனய நோயகடன! 
நோனிைத்டதோர் தந்தோய்! தனி அறத்தின் 
தோடய! தயோ நிவைடய! எந்தோய்! இகல் டைந்தர் 
ஏடற! இறந்தவனடய அந்டதோ ! இனி, 
ைோய்வ க்கு ஆர் உளட  ற்று?' 
 
என்ற தசய்யுவள எடுத்து அைர் தசோற் 
கடளோடு ஒத்திட்டுக் கோண்பித்டதன். 
 

ைளரும்... 

6 

சங்கத்தமிழ் 3,03,373 



 

ஆசிரியர் பகுதி 

10  உலகத்தமிழ்  | 30.12.2020 

 

திருமோலுக்கு அடிசம மைய் 

Serve the Almighty (MALAN) 

 ال تكسل

保持自信 

ദൈവത്തിനു സേവ ചെയ്യുക  

भगवान ववष्ण ुके दास बनो |  

దేవునికి సేవ చెయ్యుము  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आविचड़ूी | ఆత్తిఛూడి | ಆಭೂಡಿ 

 

 

குை திற் பைைோம்; கூறக் டகளீர்: 

உட்தசைி திறக்கும்; அகக்கண் ஒளிதரும்; 

அக்கினி டதோன்றும்; ஆண்வ  ைைியுறும்; 

திக்தகைோம் தைன்று ஜயக்தகோடி நோட் ைோம்  

ஏழு கைலுக்கு அப்பால்! 

56 
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அவ்வப்க ாது! 

முணைைர் ே.அருள் 

இயக்குநர், மமோழிமபயர்ப்புத்துசை 
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31 

 

 

 

ம ொழியியல் கட்டம ப்பு 

  த ோழியியல் (Linguistics): த ோழியின் தன்வ   ற்றும் அவ ப்வபப் பற்றிய ஆய்ைோகும். 

த ோழி ஆய்வுக்கு ஒருமுக அணுகுமுவறவயடயோ (ஒரு குறிப்பிட்  ச யத்தில், த ோழி 

எவ்ைோறு இருக்கிறடதோ அவ்ைோறு ைிளக்குைது) (ஒரு த ோழியின் ைளர்ச்சிவய அதன் 

ை ைோற்றின் ைழி ஆ ோய்ைது) த ோழியியைோளர்கள் பயன்படுத்துகிறோர்கள். 

 

  ட ற்கத்திய உைகில்,  னித த ோழியின் டதோற்றங்கள் பற்றி கி.மு.ஐந்தோம் நூற்றோண்டில் 

கைந்து உவ யோடிய கிட க்க தத்துை ட வதகள்தோன் த ோழியியல் தகோள்வக பற்றி 

முதன்முதைில் ஆ ோய்ந்தைர்களோகக் கருதப்படுகிறோர்கள். கி.மு. முதைோம் நூற்றோண்டில் 

தடயோனிசஸ் தி ோக்ஸ், முதைோைதோக முழுவ யோன கிட க்க 

இைக்கைத்வத எழுதினோர். 

 

  இதுடை உட ோ ோனிய இைக்கை ஆசிரியர்களுக்கு 

முன் ோதிரியோக அவ ந்தது. அைர்களது பவ ப்புக்கள் 

இவ க்கோை  ற்றும்  று ைர்ச்சிக்கோை  ைட் ோ  இைக்கைங்கள் 

உருைோகக் கோ ை ோயின. பத்ததோன்பதோம்  நூற்றோண்டில் 

ை ைோற்று (த ோழியியல் டதோன்றியதன் ைிவளைோக, த ோழியியல் 

அறிைியல் துவற அவ ந்தது. பத்ததோன்பதோம்  ற்றும் ஆ ம்ப 

இருபதோம் நூற்றோண்டுகளில் தபர்டினோண்ட் டி சசூர் 

த ோழியியைின் கட் வ ப்புப் பிரிைிவன நிறுைினோர். த ோழியின் 

உள்ளோர்ந்த அவ ப்பிவனப் பற்றி அறிந்து தகோள்ைதற்கு இயல்போன டபச்சு ைழக்கிவன 

ஆ ோய்கிறது. 1950 ஆம் ஆண்டுகளில் டப றிஞர் டநோம் டசோம்ஸ்கி கட் வ ப்பு 

அணுகுமுவறயிவன எதிர்த்து தம் டகோட்போட்வ  நிறுைினோர். (டபசுபைர்களின் தசோந்த 

த ோழி பற்றிய அைருவ ய  ஆழ் ன அறிைிவனத் (திறன்) பற்றி ஆ ோய டைண்டுட  

தயோழிய, அைர்களது த ோழியின் நவ முவற தைளிப்போடு (அல்ைது தசயற்போடு) பற்றி 

ஆ ோயத் டதவையில்வை என்று டப ோசிரியர் டசோம்ஸ்கி கருதினோர். அைர் பவ ப் 

பிைக்கைத்வதப் புதுவ யோக  உருைோக்கினோர்.  
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 புத்தாண்டுக் ககாண்டாட்டம் !  

முணைைர் நசாமலெ நசாமசுந்தைம் 

அமமரிக்கோ 

   க்கள் தநருக்கடிடய இல்ைோத அத ரிக் 
கோைில் பத்து இைட்சம்  க்கள் ஒருைவ  ஒருைர் 

தநருக்கிக்தகோண்டு நிற்கும் அரிய கோட்சி அது.  

உைதகங்கும் ஒரு முவறயோைது ததோவைக்கோட் 

சியிடைோ, தசய்தித்தோளிடைோ, ஊ கத்திடைோ 

போர்க்கப்படும் கோட்சி!  

  அத ரிக்கோைில் புத்தோண்டு என்றோடை 

 னக்கண் முன் ைருைது நியூ யோர்க் நகரின் 

வ ம்சு ஸ்தகோயர் (Times Square) பந்து!   

இ ண் ோம் உைகப்டபோர் கோைத்தில் இ ண்டு 

ைரு ங்கவளத் தைி , 1907-ஆம் ஆண்டு 

முதல் ததோ ர்ந்து புத்தோண்டின் முதல் 

தநோடியில் தகோடிக் கம்பத்தின் கீடழ அந்த  ின் 

பந்து ைந்து டசர்ைவதப் போர்த்து  கிழ்ச்சி 

தைள்ளத்தில் புதிய ைரு த்வத ை டைற்டபோர் 

டகோடிக்கைக்கோடனோர். 

  நியூயோர்க் நகரில் ைோன டைடிக்வககள் தவ  

தசய்யப்பட் தோல் புது ைரு த்வத ைித்தியோச 

 ோகக் தகோண் ோ  அறிமுகப்படுத்தப்பட்  து 

இந்த “பந்து இறக்கம்" (“ball drop”). ததோ க்க 

கோைத்தில் 317 கிடைோ எவ யில், நூறு (25 

ைோட்சு)  ின் ைிளக்குகளு ன்   த்தோலும், 

இரும்போலும் தசய்யப்பட்டு, தற்டபோது 5,386 

கிடைோ கனம் உள்ள 2,668 படிகங்களு ன் 

(crystals), கைினி ைோயிைோக இயங்கும் LED 

ைண்ை ைிளக்குகளின் ஒளியு ன் கோைத்திற் 

டகற்ப புதுப்தபோைிவு தபற்றுள்ளது அந்தப் பந்து.  

ஆண்டுக்கு ஒரு முவற இறங்கும் அந்தப் பந்து 

"நியூயோர்க் வ ம்சு" தசய்தித்தோள் தவைவ  

அலுைக கட்டி த்தின் உச்சியில் நோள்டதோறும் 

கோட்சியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.   

 வ ம்சு ஸ்தகோயர் திருைிழோ தபரு ளைில் 

டகளிக்வகயோக அவ ய, அத ரிக்கோைின் 

பல்டைறு பகுதிகளில் அைற்றின்   புகவளயும் 

பண்போடுகவளயும் தபருவ டயோடு தைளிப் 

படுத்தும் ைவகயில் ைித்தியோச ோன புத்தோண்டு 

ைிழோக்கள் நவ  தபறுகின்றன.  அத ரிக்க 

நோட்டுப்புற இவசயின் தவைநக ோன நோஷ்ைில் 

நகரில் 10 அடி உய முள்ள கிட் ோர் (guitar) 

இவசக்கருைிவய நூறு அடியிைிருந்து இறக்கி, 

இவச தைள்ளத்தில் மூழ்கி 

புத்தோண்வ  ை டைற்கின்ற 

னர். 

  உருவளக்கிழங்கு ைிவள 

ச்சைில் முன்னைி  ோநிை 

 ோன ஐ ட ோைின் தவை 

நகர் போய்சி நகரில் புது 

ைரு த்தன்று ைிழுைது டைறு 

எதுைோக இருக்க முடியும்?   

உருவளக் கிழங்கு ைடிைத் 

தில் 180  கிடைோ எவ யில் தசய்யப்பட்  

தபோம்வ வய கீடழ ைிழச் தசய்து, போர்ப்டபோரின் 

உள்ளத்தில்  கிழ்ச்சி உைர்வுகவள உருள 

வைக்கிறோர்கள்!  

  " P e a c h "  பழ   ங்கள் 

அதிக ோக ைளர்க்கப்படுகின்ற 

ஜோர்ஜியோ  ோநிைத்தின் அட்ைோ 

ண் ோ தபருநகரில் 360 கிடைோ 

"Peach Drop" இறக்கப்பட்டு 

புத்தோண்டிற்கு ஒரு புதிய ருசி 

வயக் தகோடுக்கிறது!  கோளோன் 

பண்வைகள்  ிகுந்த தபன்சில் 

டைனியோ  ோநிைத்தின் தகன்தனட் ஸ்தகோயர்  
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நகரில் 100 அடி உய த்திைி ருந்து  ின்னுகின்ற 

கோளோனின் ைடிைம் இறக்கப்பட்டு,  கோளோன் 

களின்  ைிவ ைோன ைளர்ச்சிவயப் டபோை புது  

ைரு த்தன்று  கிழ்ச்சி  தபருகு கிறது. 

  நண்டுகளுக்குப் தபயர் தபற்ற ட ரிைோண்ட் 

 ோநிைத்தின் க டைோ  ஈஸ் ன் நகரில், 

 னிதர்களின் கோைடி ஓவச டகட்டு க ற்கவ  

 ண்ைில் ைிவ ந்து  வறயும் நண்ட ோ, 

புதுைரு  நள்ளி ைில் கம்பீ  ோக தகோடிக் 

கம்பத்திைிருந்து இறங்குகிறது. 

  புது ைரு த்தன்று கருப்புப் பட் ோைி (black 

eyed peas), முட்வ க்டகோசு, பன்றிக்கறி 

ஆகியைற்வற உட்தகோள்ைது ைரு ம் முழுதும் 

நன்வ கவளத் தரும் என்றும், டகோழி, ைோன் 

டகோழி,  ோட்டுக்கறிகவள உண்பது அந்த 

ைரு த்தில் தீவ கவள ைிவளைிக்கும் என்ற 

அத ரிக்க   புகளுக்கும் நம்பிக்வககளுக்கும் 

பை கோ ைங்கள் உள்ளன.  டகோழி, ைோன்டகோழி 

டபோன்றவை தம் உைைிற்கோக பின்டனோக்கித் 

டதோண்டுபவை;  ோடு இருந்த இ த்தில் 

இருந்டத சோப்பிடுைது; பன்றிடயோ தன் மூக் 

கு ன் முன்டனோக்கிச் தசல்ைது. புது ைரு த் 

தில், பின் டநோக்கோ லும், இருந்த இ த்திடைடய 

இருந்துைி ோ லும், நோம் முன்டனோக்கி தசல்ை 

டைண்டும் என்பவதடய அந்த உைவு 

ைிருப்பங்கள் தைளிப்படுத்துகின்றன. 

  மூ  நம்பிக்வககவள ைிளக்க பை கோ ைங் 

கள் தசோல்ைப்படுைது ைழக்கம். புது ைரு த் 

தன்று கருப்புப் பட் ோைி சோப்பிடுைது அந்த 

ைழக்கத்திற்கு ைிதி ைிைக்கல்ை. 1860-களில் 

நவ தபற்ற அத ரிக்க உள்நோட்டுப் டபோரில் 

அத ரிக்கோைின் ை  பகுதியில் இருந்து 

ததற்டக ைந்த "யூனியன்" பவ யினர் தம் 

எதிரிகளோன "Confederates" பவ யினரின் 

உைவுப் தபோருட்கவளதயல்ைோம் தகோள்வளய 

டித்தடபோது, கறுப்புப் பட் ோைிவய  ட்டும் 

கோல்நவ களின் உைதைனக் கருதி ைிட்டுச் 

தசன்றனர். உைவுப்தபோருள்கள் இல்ைோ ல் 

தைித்த ததற்கு  ோநிை அத ரிக்கர்களுக்கு 

கறுப்புப் பட் ோைி அதிர்ஷ்  உைைோக 

ையிற்றுப் பசிவயப் டபோக்கியதோம்.  

  குளிர் கோைம் ததோ ங்கும் டபோது அறுைவ  

தசய்யப்பட்டு, கடுங்குளிரிலும் எளிதோக டச ித்து 

வைத்துக் தகோள்ள முடிந்ததோலும், குவறந்த 

ைிவையில் ைரு ம் முழுதும் கிவ த்த 

தோலும்,சவ த்த பிறகு அதன் அளவு கூடுைதோல் 

அதவன சோப்பிடுைதன் மூைம் தசல்ைைளம் 

தபருகும் என்ற நம்பிக்வகயோலும் அத ரிக் 

கோைின் ததற்குப் பகுதிகளில் கருப்புப் பட் ோைி 

அதிர்ஷ்  உைைோகக் கருதப்பட் து. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  புது ைரு த்தில் புதிய உறுதி த ோழிகளுக்கு 

பஞ்சட  இல்வை. 70 சத ைிகித அத ரிக்கர்கள் 

குவறந்தது ஒரு உறுதித ோழியோைது ஆண்டு 

டதோறும் புது ைரு த்தன்று எடுத்துக்தகோள் 

கின்றனர். உ ல் எவ வயக் குவறக்க 

டைண்டும் என்படத  ிகப் தபரும்போடைோர் 

எடுத்துக் தகோள்ளும் உறுதித ோழி.  ைரு த்தின் 

முதல் இ ண்டு  ோதங்களில் உ ற் பயிற்சிக் 

கூ ங்கள் டதன்கூடு டபோை சுறுசுறுப்போகக் 

கோட்சியளிக்கும். "ததோட்டில் பழக்கம் சுடுகோடு 

 ட்டும்" என்ற பழத ோழிக்டகற்ப, பழக்கங்கவள 

உதறித்தள்ள முடியோ ல்,  ோர்ச்சு  ோத ததோ க் 

கத்தில் உறுதித ோழிப் போவதயில் ததோ ர்ந்து 

பயைம் தசய்டைோர் பத்து சத ைிகிதத்திற்கும் 

குவறடை! பத்து   ோதங்களுக்குப் பிறகு  ீண்டும் 

ததோ ர்கிறது அைர்களின் பயைம்.  பயைங்கள் 

முடிைதில்வை! 
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  திருதைோற்றி முருகர் மும் ைிக் டகோவை, 

டசோ சுந்த க் கோஞ்சி, சோகுந்தை நோ கம் 

என்பனைற்றோல் அடிகளின் தசய்யுளி 

யற்றும் திறம் ைிளங்கும். பண்வ  உவ யோ 

சிரியர்கவளப் டபோை அடிகளோர் உவ  

ைவ யும் தபற்றிவ  ஆசிரியர் நச்சினோர்க் 

கினியர் தகோண்டு சுட்டிக் குழறு பவ  

தசய்தனைற்வற  றுத்து ைவ ந்த பட்டினப் 

போவை, முல்வைப்போட்டு ஆ ோய்ச்சியுவ  

களோனும், திருைோசக ைோ வுவ யோனும், 

சோகுந்தை நோ கம் திருதைோற்றி முருகர் 

மும் ைிக் டகோவை என்பனைற்றிற்குச் 

டசர்த்துள்ள உவ க் குறிப்புக்களோனும் 

இனிது தைளிப்படும். இவையன்றியும் 

அடிகள் இயற்றிய டகோகிைோம்போள் கடிதங் 

கள், குமுதைல்ைி அல்ைது நோக நோட்  சி 

என்பன, த ிழிற் புதுைது. (N o v e l ) 

புவனயுந்திறம் இதுதைன அத்துவற 

ைல்ைோர்க்தகல்ைோம் அறிைித் துைர்த்தும் 

இருதபரு ைிளக்கங்களோகும்.  

  சிறுைர்க்கோன தசந்த ிழ் அடிகளின் போ  

நூல் எழுதும் ஆற்றலுக்கு அரியததோரு 

எடுத்துக்கோட்டு. இங்ஙனட   றுப்புவ  

ைவ தல் ஆ ோய்ச்சி தசய்தல் என்பனைற் 

றிலும் அடிகள் தனித்தனிடய தபருந்திறம் 

தபற்றைர் என்பது தைளிப்பவ . 

 உலகத்தமிழ் | 30.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  இம் ட்ட ோ / இைக்கியம் (Literature) 

கைக்கு (Mathematics) ை ைோறு (History) 

நிை நூல் (Geography) அறிைியற் கூறுகள் 

(Physics, Chemistry, Physiology, Bot-

any etc.,) கல்தைட்டு (Inscriptions) த ய்ப் 

தபோருள் நூல் (Philosophy)  ருத்துைம் 

டயோகம் என்னும் இன்டனோ ன்ன பைகவை 

களிலும் அடிகள் ைல்ைை ோைர். சங்க  

ந ச்சிைோயப் புைைர் பைைந்தியோவ க் குறிப் 

பிடுதல் டபோைப் பல்கவைக் குரிசில் (All 

round genius) எனடை அடிகவளக் குறிப் 

பிடுதல் தபோருந்தும். கரிகோைவனத் 'தோய் 

ையிற்றிருந்டத தோயம் எய்தி'னன் என 

மு த்தோ க் கண்ைியோர் த ோழிதல் டபோை, 

அடிகளும் கருைிடைடய திருவுவ ய ோய்த் 

டதோன்றினர் டபோலும்! 

 

 

ைளரும்... 

 

மவைமவல அடிகளார் மாட்சி ! 

அறிஞர் ே.ைா.முருகநைள் 7 



ஆசிரியர் பகுதி 

13 உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   

கதன் துளி! 

 

 

 

  இலியைர்நைா ைாவின்சி, ஒலியியல், நீரூர்தியியல் லதாைங்கி 

ைானிணெ அறிவியல், உைற்கூறியல் உள்ளிட்ை பல்நைறு 

அறிவுசார் புெங்களில் கணைகண்ை மாலபரும் சிந்தணையாைர்; 

லபாறியியலில் நீைழுத்தவியல் நிபுைர்; கணதகூறும் ைல்லுேர்; 

பரிநசாதணைகணை நிகழ்த்துைதில் அைவிொ ஆைந்தம் லகாண்ைைர்; 

தான் ைாழ்ந்த காெத்ணதவிை ஐந்து நூற்றாண்டுகள் தாண்டிய 

லதாணெநோக்கு அறிைாற்றல் மிக்கைர் ஆைார். 

ததன்துளி –1 

ததன்துளி - 2 

 

  லமய்லயழுத்துகளில் ஒன்றாை ழகைம் தரும் ஒலி தமிழிலும் மணெயாைத்திலும், 

மாண்ைரீன் ( சீைம் ) உட்பட்ை சிெ மங்நகாலிய லமாழிகளில் மட்டும் காைப்படுகிறது. 

 

  உெகில் 6800 க்கும் அதிகமாை லமாழிகள் 200 ோடுகளில் 

நபசப்படுகின்றை. 2261 லமாழிகள் மட்டுநம எழுத்துருவும் 

நபச்லசாலியும் லகாண்ை லமாழிகைாக இருக்கின்றை. 

பிலிப்பின், இந்நதாநைசியன், மொய் நபான்ற லமாழியிைர் தமது 

லமாழிணய ஆங்கிெ எழுத்துருக்கள் லகாண்நை எழுதும் 

ைழக்கத்ணதக் லகாண்டுள்ைைர். 
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அக ோதிகள் : இருத ோழி, மும்த ோழி 

பித ஞ்சு - த ிழ் - ஆங்கிைம் 

 

26. பித ஞ்சு நோ கக் கவையின் ட ோைிஎர் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதோனந்தம் 

ஆண்டு : 1998 

பதிப்பகம் : கமையமுதம் 

 

27. Victor Hugo எழுத்து ைோழ்க்வக 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதோனந்தம் 

ஆண்டு : 1999 

பதிப்பகம் : ஆைைம் 

 

28. தபோன் ததய்ன் புவனக்கவதகள் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதோனந்தம் 

ஆண்டு : 2000 

பதிப்பகம் : த ௌனம் 

 

29. சுவையோன சிை பித ஞ்சுக் கைிவதகள் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதோனந்தம் 

ஆண்டு : 2001 

பதிப்பகம் : Gnana 

 

30. பித ஞ்சு த ோழி ஓர் ஆழ்ந்த அறிமுகம் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதோனந்தம் 

ஆண்டு : 2002 

பதிப்பகம் : கட்டுவ  

 

31. Le Tamoul sans peine 

ஆசிரியர் : எைிதசதபத் டசதுபதி 

ஆண்டு : 2002 

பதிப்பகம் : ASSIMIL 

 

32. த ிழ் ைழி ஆங்கிைம் பித ஞ்சு ஓர் 

ஒப்பீட்டுக் கற்வக 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதோனந்தம் 

ஆண்டு : 2004 

பதிப்பகம் : Gnana 

 

 

ைளரும்... 

 

 

பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் கமாழியின் வளர்ச்சி! 

நபைாசிரியர் சச்சிதாைந்தம் 

பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   
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 திருவருட் ா முதவலந்து திருமுவைகள் ! 

உணைநைந்தர் ஔணை துணைசாமி 

  ததன் னிட்ட ன் என்று தசோல்ைடி 

 ைோனத் ன்  ீது  யிைோ க் கண்ட ன் 

என்பன டபோலும் போ ல்கள் தசல்ைோக்கும் 

தபற்று நோடு முழுதும் போ ப்தபற்றன.  இைர் 

பவ த்த கண்ைிகள் எைவ யும் ஈர்க்க 

ைல்ைவை எளிவ யும், இனிவ யும் ைோய்ந் 

தவை.  கூட்டு ைழிபோட்டுக்குரிய போட்டிவச 

யோகப் பயின்றவை. 

 இத்தவகய அருள் ைப்போக்கவள நோம் 

எங்ஙனம் பயில்ைது என்பதற்கும் தபரு ோன் 

நோல்ைர் போ ல்களில் ஒன்றிக்களித்த அனுப 

உைர்வுகள் துவைதசய்கின்றன. 

 டதன்படிக்கும் அமுதோம் உன் 
திருப்போட்வ த்  தினந்டதோறும் 

 நோன்படிக்கும் டபோததன்வன நோனறிடயன் 
நோஎன்டறோ 

 ஊன்படிக்கும் உளம்படிக்கும் 
உயிர்படிக்கும் உயிர்க்குயிரும் 

 தோன்படிக்கும் அனுபைம் கோண் 
தனிக்கருவைப் தபருந்தவக 

என ஆளுவ ய நம்பிகள் அருள் ோவையிலும் 

 `ைோன்கைந்த  ோைிக்க ைோசகரின் 
ைோசகத்வத 

 நோன்கைந்து போடுங்கோல் நற்கருப்பஞ் 
சோற்றினிடை 

 டதன்கைந்து போல்கைந்து தசழுங்கனித் 
தீஞ்சுவைக்கைந்து 

  ஊன்கைந்து உயிர்கைந்து உைட் ோ ல் 
இனிப்பதுடை! 

 

  

என ஆனுவ ய அடிகள் அருள் 

 ோவையிலும் கூறுகின்ற அனுபை 

த ோழிகள் ந க்குக் கற்கும் முவற கோட்டும் 

கனிவு  ிக ைோட்டும். 

  இனி நோன் கைந்து போடுதல் என்பதற்கு 

 ைிைோசகப் தபரு ோன் உவ த்த ைோசகத் 

வதத் தன்னுவ ய போக்களிடை கைந்து 

போடுதல் என்றும் கூறுைர். 

 ஈறிைோப் பதம் எைோம் தருதிருப்பதம் 
அழிைினோல் இன்புதவுகின்ற பதட  

என்ற ததோ ரிடை `ஈறிைோப் பதங்கள் 

யோவையும் க ந்த இன்பட ’ என்ற 

 ோைிக்கத்த ிழின் சோயவைக் கோணுகின் 

டறோம். 

ஊடுைது உன்டனோடு உைப்பதும் உன்வன 

உைர்த்துைது உனக்கு எனக்கு உறு  

ைோடிடனன் இங்கு ைோழ்கிடைன் கண் ோய் 

ைருக என்று அருள்புரியோடய 

என்பது  ைிைோசகம். 

 

ைளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   
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 ாரதியின் கவிவதக் கவல சில 
கருத்துகள்... ! 

ைாக்ைர் அலெக்சாந்த எம். துப்யான்ஸ்கி 

  தைறியோட்டின்டபோது தைறியோடும் டைைன் 
ஆடுகளத்துக்குள்டளடய முருக வனக் தகோண்டு 

ைந்து, அதோைது முருகவன "ஆற்றுப்படுத்தி," 

ததய்ைத்டதோடு அங்கு கூடியிருப்டபோருக்கும் 

ஒவ்தைோருைருக்கும் இவ டய ஒரு ப ைச ோன 

ஐக்கிய போைத்வத உருைோக்குகிறோன். ட லும், 

முருகன் தைறி யோடும் 

டைைனுக்குள் புகுந்து 

தகோண்டு, அைனது ைோய் 

மூை ோக  னித உறவுகவள 

யும் பிற ைிஷயங்கவளயும் 

பற்றிய உண்வ  கவளச் 

சவபடயோருக்கு எடுத்துக் 

கூறுைோன்  என்றும் நம்பப் 

படுகிறது. எனடைதோன் போ தி தோன்  கோகைி.  

  ைி தம், சபதம், பக்தி ஆகியைற்வற டபோற்றியும் 

ைிசுைோச கோதகம் புரிபைர்கவளத் தண்டித்தும் 

ைருகின்ற ததய்ைட  முருகன் என்பவதயும் 

இங்கும் குறிப்பிடுைது தபோருத்த ோகும். சங்க 

இைக்கிய ோன குறுந் ததோவகயில், களத்துக்கு 

அருடகயுள்ள   த்தில் ைசித்து ைரும் பண்வ த் 

ததய்ைம் ைி தங்கவள முறிப்பைர்கவளக் 

தகோன்று ைிடுைதோகக் கூறுகின்றனர் எனப் 

தபோருள் படும் ைரிகள் உள்ளன (குறுந்ததோவக 

87, 1 - 2 )  

  எனடை ந து ஆய்வுவ வய முடிக்குமுன், 

முருக ைழிபோட்ட ோடு சம்பந்தப்பட்  

தைறியோ வை ைருைிப்பதன் மூைம் போ தி, 

(போ தி முருகவனப் பற்றி டந டியோகக் கூற 

ைில்வையோயினும்கூ ), தைற்றி, ைைிவ , 

ஒற்றுவ , பக்தி முதைியவை பற்றிய 

கருத்துகளோல் தம் கைிவதவய நிவறத்து 

ைிடுகிறோர். இந்தக் கருத்துகள் போ ைில் ைோசக 

பூர்ை ோக இ ம் தபறைில்வை என்பது 

உண்வ தோன்.   

  எனினும், இவை அதில் குடிதகோண்ட  

உள்ளன. போ தி பயன்படுத்தியுள்ள படி த்தின் 

மூைம் இந்தக் கருத்துகள் உள்ளத்தில் 

தூண் ப்ப டை தசய்கின்றன. இதனோல் 

இந்தக் கைிவத ைரிகள் அர்த்தபுஷ்டியும் 

உைர்ச்சியும்  ிக்கனைோக  ோறி ைிடுகின்றன. 

டதச ைிடுதவைப் டபோ ோட் க் கோைத்தில் 

இந்தக் கருத்துகடள ைிடுதவைப் டபோ ோட்  

ைீ ர்களின் ைட்சியங்களோக ைிளங்கின; தைற்றி 

 ோர்க்கத்தில்  க்கவள 

இட்டுச் தசன்ற டகோஷங் 

கவளப் டபோைடை ைிளங் 

கின என்பதும் தசோல்ைோ 

 டை ைிளங்கும். 

  போ தி : (த து பை 

போ ல்களில் பயன் 

படுத்தியுள்ளவதப் டபோைடை ) இந்தப் 

போ ைிலும் தோம் பயன்படுத்தியுள்ள கைிதோ 

ைடிை ோனது த ிழ்  க்களுக்கு   ிகவும் 

அருவ  ைோய்ந்தது என்பவத, இது அைர்களது 

இதயங்கவளப் தபரிதும் தநகிழ வைக்கும் 

என்பவத அைர்கள் உள்ளத்தில் டதசபக்த 

உைர்வை எழுப்பும் என்பவத அறிந்டத 

இருந்தோர். எனடை, போ தியின் கைிவதப் 

பவ ப்புகவளப் படிக்கும் டபோதும், அல்ைது 

ஆ ோயும்டபோதும், போ தி ததோன்தனடுங்கோை 

கைோசோ த்வதடய எப்டபோதும் சோர்ந்திருந்தோர் 

என்பவதயும் அதன் மூைம், இந்தியோைின், 

குறிப்போக, த ிழ்நோட்டின் ைள ிக்க க ந்த 

கோைக் கைோசோ மும், ைளம்  ிக்கதோகவும் 

ஒளி ிக்கதோகவும் ைிளங்கக்கூடிய ைருங்கோைக் 

கைோசோ மும் சந்திக்கும் சந்தி நிவையில் ஒரு 

முக்கிய ோன போத்தி த்வத ைகித்து ைந்தோர் 

என்பவதயும் நோம் நிவனைில் நிறுத்தியோக 

டைண்டும். 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   
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கார்த்திவக விளக்கீடு! 

அறிஞர் ே.ைா.முருகநைள் 

ஆசிரியர் நக்கீ ர் 

 

 இங்ஙனட , ததய்ைநைங் க ழும் 

இவ்ைிழோைின் சிறப்பிவனத் ததய்ை 

வுைர்ைிற் சிறந்து திருமுருகோற்றுப்பவ  

போடியருளிய ஆசிரியர் நக்கீ ர். த து போ ல் 

ஒன்றிற் குறிப்பிட்டுள்ளோர். அந்தி ோவைச் 

தசக்கர் ைோனத்தில் தைண்ைிறக் தகோக்கி 

னங்கள் ைரிவசயோகப் பறந்து தசல்லும் 

கோட்சி, முருகப்தபரு ோன் த து சிைந்த 

 ோர்பில் அைிந்துள்ள முத்து ோவைவயப் 

டபோை ைிளங்குகின்றது என்னும் கருத்து 

அவ ய,  

 

" தநடுடைள்  ோர்பின் க ம் டபோைச் 

  தசவ்ைோய் ைோனம் தீண்டி ீன் அருந்தும் 

  வபங்கோற் தகோக்கினம் திவ பவற யுகப்ப  " 

                                   - அகநோனூறு 120 

என அருளிச் தசய்யும் இயல்பின ோகிய  

ஆசிரியர் நக்கீ ர், தம் ததய்ை உைர்ைின் 

 ோட்சிவ  டதோன்ற, 

''  வழகோல் நீங்கிய  ோக ைிசம்பில் 

  குறுமுயல்  றுநிறம் கிள   திநிவறந்து 

  அறு ீன் டசரும் அகல் இருள் தடுதோள் 

   றுகுைிளக் குறுத்து  ோவை தூக்கிப் 

  பழைிறல் மூதூர்ப் பைரு ன் துைன்றிய 

  ைிழவு ன் அய  ைருகதில் அம்  ! " 

                                 - அகநோனூறு, 141.  

 

 

 

 

 

என்னும் ைரிகளில், இவ் ைிளக்கீட்டு 

ைிழோைின் இயல்பிவன இனிது போடி 

இன்புறுத்துகின்றோர். ைிளக்கீட்டு ைிழோ, 

கோர்த்திவக  ோதத்துக் கோர்த்திவக நோளில் 

தபளர்ை ிவய ஓட்டி நிகழும் என்பதவன, 

“ தி நிவறந்து அறு ீன் டசரும் அகல் 

இருள் நடுநோள்" என்னும் ததோ  ோல், 

ஆசிரியர் நக்கீ ர் புைப்படுத்தியிருத்தல் 

அறத்தின்புறர் போைது. 

ைளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   

4 



18 

  தமிழ்ோட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வைர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் கதாண்டிமனப் கபருமமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் கதாமக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுமை வழங்கப்படும். மாவட்ைத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 நபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2015 தமிழாசிரியர் ப.பாண்டியைாசன்  

2 2016 திரு.து.சுப்பைாயுலு  

3 2017 புைவர் மு.இைாசைத்தினம்  

4 2018 திரு.சு.குப்புசாமி  

5 2019 திரு.சா.பி.ோகைாசன் (எ) நதனி  இைாஜதாசன் 

 

தமிழ்ச் லசம்மல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   

ததனி  ொவட்டம் 
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3. த ிழ்த ோழியும், பல்கவைக்கழகமும் 

  பல்கவைக் கழகத்தின் பயவனயும் 

அறிவையும் தபோது க்கள் உை  டைண்டு 

 ோனோல்,  க்கள் த ோழியோகிய த ிடழ 

சிறந்த ைோயில் என்பது தைளிப்பவ . த ிழ் 

 ோநிைத்துத் டதோன்றிய பல்கவைக் கழகம் 

பை கவைகவளயும் த ிழ் ைோயிைோகக் 

கற்பிக்க டைண்டும், ப ப்ப டைண்டும், 

ஆ ோய டைண்டும். - அப்டபோது தோன் 

டதசியக்கைி போ தியோரின் ைிருப்பப்படி, 

எல்ைோத் துவறவயயும் தசோல்லும் ஆற்றல் 

த ிழுக்கும் ஏற்படும். த ிழர்க்கும் ஏற்படும். 

த ிவழ ஆங்கிைம்டபோல்,  ருத்துைம், 

தபோறியியல், டைளோண்வ  முதைோன 

எல்ைோத் துவறக்கும் உரிய கல்ைித ோழி 
யோக்குதல் எல்ைோத் துவறயோசிரியர்க்கும் 

உரிய க வ யோகும் என்று நிவனவூட்டு 

கின்டறன். 

 

 

 உயர்நிவைப் பள்ளி ைவ  பயிற்று த ோழி 

ஒன்றும், கல்லூரி பல்கவைக் கழகங்களில் 

பயிற்று த ோழி டைதறோன்று ோக நம் 

நோட்டில் இருந்து ைரும் த ோழித்தோைல் 
உைகக் கல்ைி அறத்துக்கு மு ைோகும்;  

 

ைளரும்... 

  இப்பல்கவைக்கழகம் எல்ைோ  க்கட்கும் 

உரிய தபோதுவுவ வ  என்று தசோல்ைவும் 

டைண்டுட ோ? எண்ைிறந்டதோர்க்குப் படிக்க 

ைோய்ப்பளித்தும் பட் ங்கள் ைழங்கியும் 

தைளிநோடுகள் தசல்ை ைோயில் ைகுத்தும் 

தநறிப்படுத்துைது தோன் இப்பல்கவைக் 

கழகத்தின் தபோறுப்தபன்று எண்ணுைது 

குறுகிய டநோக்கோகும்.  

  ப ந்த ஞோைப் டபோக்குக்தகோப்ப நம் 

நோட்டுப் தபோது  க்களின் அறிவுத் த த் 

வதயும் தபோருளோதோ  நைத்வதயும் பண் 

போட்டுப் போங்குகவளயும் ைோனுற உயர்த்தி 

ைள ோக்குைது இந்திய நோட்டுப் பல்கவைக் 

கழகங்களின் தவையோய தபோறுப்பும் 

நிவையோன குறிக்டகோளும் ஆம் என்று 

எண்ணுகின்டறன். 

  க ல்,  வை, கோற்று முதைோன இயற்வக 

களின் பயன்கவள  க்கள் நுகர்ைது, 

உைர்ைது டபோைப் பை ைிழுதுவ ய 

ஆை  ம் டபோன்ற பல்கவைக்கழகத்தின் 

பயவன நோன்கு  ோைட்   க்களும் நுக வும் 

உை வும் தசய்ய டைண்டு ல்ைைோ? 

இதற்குரிய திட் ங்கவளயும் ப ப்புமுவற 

கவளயும் நவ முவறப்படுத்தக் கல்லூரிகள் 

தசவ்ைடன ஒத்துவழக்க டைண்டும் என்பது 

என் ைிவழவு. 

 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   

 

மதுவர காமராசர்  ல்கவலக்கழகம்! 

மூதறிஞர் ை.சுப.மாணிக்கம் 
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Near a spread of lymph rich fish strewn open  

in sunlight  to dry, sits in guard a virgin to chase  

the sea-fowls that try to beak, filch and burgle  

the pieces! Holds she a bunch of amber carymbose  

racemes of flowers for bees to hover and buzz.  

I know not for sure, such a Deity stays put  

on seashore arbor.Had I known of her,  

presence ahead,  wouldn't have dared there! 

….. 8 

 

With fishnets  hauling the fish wealth of sea, live the 

folk;  

in their littoral dwellings in open yards, holding up a 

stalk 

of floral bunch guards a lovely lowland lass warding off  

the fishy birds that swoop in stealth for a catch of catch!  

As if a fell Yama capable of assuming a form of his 

choice  is her pair of eyes sharp spear like to kill that 

keen her on  the wavering wavy main's marge cool with 

arbor!  

I know not that afore! Had I known I won't have dared 

there! 

Moon! Murder! Maiden! 

Antistrophe  

….. 9 

 

 

 

To Continue... 

Canto - 7 
 
Kanal Vari 
Lido - Libretto - 1, 2, 3 
   
Dashed ashore the chanks aslant boom and bounce 

upon 

the dune houses little girls built and flatten them fur-

rowed  

in slopes! Therefore to scare the chanks away,  

the maidens tear their garlands and pace them over;  

the blue bulbs from them scatter in eve,show in a row  

inviting! The males that pass by wonder if they are eyes  

beckoning and pause to behold almost held up!  

Isn't our Pukaar too a polis of mistaken identity! 

Confidante Speaks: Love in languishment 

….. 6 

As right whorled  chanks dive and plough the shore  

the scars of dunes do appear. Fair inophyllum laurels  

shower heavy flowers whose pollen coat obscure  

the dents already therein!  

In such shoreside grove,  

her full moon like face and lustrous eyes have hurt  

and pinked all. No medicine to heal the mortal wounds  

but her own tender tinea itchy  

breasts shall soothe and cure  

the pokes her sharp eyes have marked in fun!  

"I don't know this ahead!" 

In tumescent accent! 

….. 7 
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சிலப் திகாரம் - ஆங்கிலம் ! 

நபைாசிரியர் சி.அ.சங்கைோைாயைன்  

தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர்,  தமிழக அரசு 25 
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குழந்வத இலக்கியம் ! 

முணைைர் நதவி ோச்சியப்பன் 

 " நன்றி  றந்தைர் ைோழ்ந்ததில்வை 

நன்றி கோத்தைர் தோழ்ந்ததில்வை 

நன்றி உைர்வைப் தபற்றோடை 

ந க்கு ைீழ்ச்சி ைருைதில்வை. " 

 

  நன்றி  றைோவ , நன்றி  றத்தைினோல் 

ஏற்படும் ைிவளவுகவளக்  குழந்வதக்குப் 

புரியும் எளிய தசோற்களோல் தசோல்லும் 

போ ைின் ஆசிரியர் கைிஞர் திருச்சி 

போ தன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

   குழந்வதகளி த்தில் ைஞ்ச ில்ைோத 

சண்வ கள் அவ்ைப்டபோது ைந்து 

 வறயும்.  அதவன முவளயிடைடய போ ல் 

ைழி அகற்றக் கைிஞர்கள் முயன்று போடிய 

போ ல்கவளப் போர்ப்டபோம்.  

 

 

ைளரும்... 

  உதவும் பண்வபச் தசோன்ன குழந்வதப் 

போ ல்கள், நன்றி பற்றியும் நய ோய்ச் 

தசோல்கின்றன. திருைள்ளுைப் தபருந்தவக 

தசய்ந்நன்றியறிதலுக்குத் தனி அதிகோ ம் 

அவ த்துள்ளோர். குழந்வதக் கைிஞர்களும் 

நன்றி  றைோவ வயக் குழந்வதகள்  னதில் 

போ ல் ைழியோகப் பதியச் தசய்கின்றனர். 

 

 

 

 

 

 

" ஒருைர் தசய்த உதைியிவன 

     உைடகோர் அறியச் தசய்ததைோடு 

தபருவ  கிட்டும் ைண்ை ோய் 

     டபசி நன்றி கோட்த ன்போர்! 

நன்றி  றத்தல் தீததன்று 

      நோளும் உவ த்து நின்றிருந்தோர் ! 

என்பும் பிறர்க்கு ஈந்தி டை 

     எங்கள் அப்போ தசோல்ைிடுைோர் ! " 

 

என்று போடுகிறோர், கைிஞர்  

மு.டகோைிந்த ோசன். 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   
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8. Sarrow in a Trail 

 

  Even rivers which are in spate during times 

of flood turn completely dry at times. 

  Lakes which are parched in summer become 

full during the rainy season. 

  Fields turn fertile only after being scorched. 

  Leaves wither from trees and sprout again. 

  In God's nature, the only permanent feature 

i s  t h e mountain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "Even that grows and sinks", say the scien-

tists. 

  God places and man on the same pedestal. 

  There is not a single man totally blessed with 

joy nor is a man totally lost in sorrow. 

  If the first half is income, the next is expense. 

  If the first is happiness, the next is sadness. 

  In God's balance, both the scales rise and 

fall. 

  "Laugh thou when troubles come; 

  There's none other to confront and drive 

away thy sorrow' Says Valluvar—Kural 621 

  None has ever been endowed with all as-

pects of prosperity by God. 

  I suffered pangs of hunger at one time and 

food was not within my reach. 

  Later hand hunger and food was also avail-

able. 

  Now food there is in plenty; but in me there is 

no sign of hunger! 

  A certain person became a ruler of thousand 

hectares of land by amassing piles and piles of 

money. 

  The very next day, the doctor advised him 

not to eat too much cereal for the had diabetes. 

  In China, when the Revolution took place, 

Mow-Tse-Tung was able to ascend and de-

scend many a mountain. He for years had even 

the strength to carry his wife on his shoulders 

and walk. 

 

To Continue... 
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   ோைிக்கைோசகர், டகோவை போடிய ைோயோல் 
 ோர்கழி  ோத திருதைம்போவைவயப் போடினோர்; 
இவறைவன ைைங்க இளங்கோவையில் 
துயிதைழுந்து நீ ோடி இல்ைத்தின் முகப்பில் 
டகோைம் டபோட்டு,  ைர் ப ப்பி ைழிபடும் 
ைவகயில் போடிய திருைண்ைோ வை பதிகத் 
ததோகுதியிைிருந்து திருதைம்போவையில் இள 

 களிர் ைிடிைதற்கு முன்னர் எழுந்து, 
டதோழியர் ஒன்று டசர்ந்து ததருைில் ந ந்தபடி 
ஒருைவ தயோருைர் நீ ோ  அவழப்பது 
டபோன்று  ததோ ங்கி இருப்போர்.  இவறைனின் 
அருவள எடுத்துக்கூறி, இன்னமும் உறங்கும்  

தபண்டை ைிழித்து எழுந்து ைோ.   ோர்கழி 
நீ ோட்டு இவறைழிவயக் கோட்டும் என 
இனிவ யோக அவழப்பது டபோன்ற போ ல் 
கவளத் திருைோதவூ ர் திருதைம்போவையோகப் 
போடியிருக்கிறோர்.   

     ஆண் ோளின் திருப்போவையும் திரு 
தைம்போவையும் ஒட  கருத்தில் எழுதப்பட்  
வசை, வைைை இைக்கியங்களில் டதனினும் 
இனிய தீம்போ ல்களில் திருதைம்போவை, 20 
போ ல்கவளயும் திருப்போவை 30 போ ல் 
கவளயும் தகோண் வை. 

சங்க கோைத்தில் இருந்தததோரு நிகழ்ச்சி 
 களிர் நீ ோடுவகயில் போவை ைடிை 
 ண்தபோம்வ  தசய்து  ை ைிந்து ைழிபட்டு 
ைந்திருக்கின்றனர்.  திருதைம்போவையின் 

கருத்துவ வய ைகுத்த பண்வ  நோவளச் 
சோன்டறோர்  “இது சக்திவய ைியந்தது”  எனக் 
குறித்துள்ளோர்.  தபண்களுக்கு ைிவ ைில் 
திரு ைம் ந க்கும் என்றும் நோட்டில் 
ைோன் வழ தபய்து ைளம் தபருகும் என்றும் 
போவை ைழிபோடு ந த்துைது   போக 
தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

   ோைிக்கைோசகர் போடிய திருதைம்போவை 
அக்கோைங்களிடைடய ததன்னோடு  ட்டு ன்றி 
கீவழ நோடுகளுக்கும் க ல் தோண்டிச் தசன்று 
தபண்களோல் டநோன்பும் ைழிபோடும் ந த்தப் 
பட்டு ைருகிறது.  திருதைம்போவைவய போடிய 
திருைோதவூ ர் இதனோல் தபரு திப்பும் 
பக்தியும்  க்களிவ டய தபற்றதனோல் 

ஆங்கோங்டக அை து திருவுருைச் சிவைகள் 
அவ த்து வைக்கப்பட்டு இருப்பது அை து 
அருள் ைோசகத்துக்குரிய சோன்றோகும். கி.பி 
பதிடனோ ோம் நூற்றோண்டில் திருதைோற் 
றியூரில் எழுந்தருள் வைத்திருப்பதுதோன் 
 ிகப் பழவ யோகக் கருதப்படுகிறது. 

  இன்று திருதைம்போவையின் முதல் 
ைவகவயக் கோைைோம். 

“ ஆதியும் அந்தமும் இல்ைோ அரும்தபருஞ் 

  டசோதிவய யோம்போ க் டகட்ட யும் 
ைோள்த ங்கண் 

    ோடத ! ைளருதிடயோ ? ைன்தசைிடயோ 
நின்தசைிதோன் ? 

   ோடதைன் ைோர்கழல்கள் ைோழ்த்திய 
ைோழ்த்ததோைிடபோய் 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   

 

பதிகங்கணைப் படியுங்கள்! 

லசவ்விணச மாமணி திருமதி சீணத லமய்கண்ைான் 

திருமவம்பொமவ 
35 
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ைீதிைோய்க் டகட் லுட  ைிம் ிைிம் ி 

த ய்ம் றந்து 

  டபோதோர் அ ளியின்ட ல் நின்றும் 
பு ண்டிங்ஙன் 

  ஏடதனும் ஆகோள் கி ந்தோள் என்டன !  

என்டன ! 

  ஈடத எங்டதோழி பரிடசடைோர் எம்போைோய் !  

எனத் ததோ ங்கிறது. 

  ைோன்த ங்கண்  ோடத! என ைிளிப்பது 

டபோல் ைிழிப்பதற்குத் டதோழியர் அவழக் 

கின்றனர்.   ைோள் டபோன்று நீண்டு அகன்ற 

கண்கவளக் தகோண்  டதோழிதயன 

அைவளப் புகழ்ந்து  கிழ்வூட்டி துயிதைழுப் 

புகிறோள் அவழப்பைள்.  குழந்வதயின், 

இளம் பருை ைளர்ச்சி உறங்கும்டபோதுதோன் 

ந க்கும் தசயல் எனக் கண் றிந்துள்ளனர்.  

த ோழியில் இக்கருத்துகள் உள்ளபடிடய 

தசோற்களோக உருைோகி ைிடுகின்றன.  

இவறைன் அருட்தபரும்டசோதி!  அைன் 

அடிமுடி அறிய முடியோத எளிவ யோனைன்.  

அைன் புகவழ நோங்கள் போடி ைருகிடறோட   

அது டகட்க ைில்வையோ உன் கோதுகளில்.  

இ ண்டும் உைன்வ யோன இரும்புக் 

கோதுகளோ? என நய ோகக் கடிந்து 

அவழக்கிறோர்கள்.   

  பக்கத்து ைீட்டுப் தபண்தைோருத்தி 

பஞ்சவையில் இருந்து நழுைி, தைறுந் 

தவ யில் ைிழுந்து உருண்டு உறங்குகிறோள்.  

அைவளப் போர்த்து “இைள் ஏன் இப்படி 

ைிழுந்திருக்கிறோள் ததரியு ோ?  சிைனின் 

திருைடிகள் திருைருவளப் பற்றிய 

போ ல்கள் டகட்டு, ைீதிைோய்க் டகட் லுட   

ைிம் ிைிம் ி த ய்ம் றந்து, டபோதோர் 

அ ளியின் ட ல் நின்றும் பு ண்டிங்ஙன் 

ஏடதனும் ஆகோள்” எனப் போடுகிறோர்.  டபோது 

என்பது  ைவ யும் அ ளி என்பது படுக் 

வகவயயும் குறிக்கும். “கோவை அரும்பி 

பகதைல்ைோம் டபோதோகி” என்பது 

திருக்குறள் 1227 

“அ ளி யங்கட்ப் பூைவைப் பள்ளி” என்பது 

சீைக சிந்தோ ைி ( 1710 ) 

  இந்த  ைர்ப் படுக்வகயில் படுத்தைள் 

பு ண்டு தவ யில் ைிழுந்து கி க்கிறோள்.  

நம் கு ல் ைீதி ைழிடய டகட்டும் ைிம் ி 

உருண்டும் உறங்குகிறோள் எனத் டதோழியர் 

டகைி  தசய்கின்றனர்.  படுக்வகயிைிருந்து 

கீடழ ைிழுந்தும் அைளுக்கு ஒன்றும் 

ஆகைில்வை.  அப்படிடய கி க்கிறோடள 

அந்தப் தபண்.  இந்தப் தபண்ைின் 

பக்திடய என்ன!  எனத் டதோழிவய எழுப்பித் 

தயோ ோகச் தசோல்ைதோக அவ யும் இந்தப் 

போ ல். 

  இவறைன் பிறப்பும் இறப்பும் அற்ற ஒளி 

ைடிை ோனைன்; அருட்தபருஞ்டசோதி எனத் 

ததோ ங்கி திருதைம்போவை எனும் ஒரு 

டநோன்பு ைி தப் போவை பண்பிவனத் 

ததோ ங்கி வைத்திருக்கும் நம்  ோைிக்க 

ைோசகர் போ ல் நம்வ க் கைர்கிறது.   

 

 

ைளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   
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பூமவழ 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   

 

1. 23.12.2020 நாளிட்ட உலகத் தமிழ் 

இணைய இதழ் சிறப்பாக 

மலர்ந்திருந்தது .மனதிற்குப் 

பிடித்தமான மாண்புமிகு அணமச்சர் 

அவர்களின் உணை, ஆசிரியம் இன்னும்  

கட்டுணைகணையும் தாங்கி வந்திருப்பது 

மகிழ்ச்சிக்குரியதத.  

பாைதியாரின் கனணவ நனவாக்குதவாம் என்ற 

தணலப்பில் ஆசிரியம் பகுதியில் மிகச் சிறப்பாக 

எழுதியுள்ைார் ஆசிரியர் அவர்கள்.  

ததமதுைத் தமித ாணச உலகமமலாம் பைவும் வணக 

மசய்தல் தவண்டும் என்ற பாைதியாரின் கனணவ 

நனவாக்கிட தமிழ் வைர்ச்சித் துணற பல 

நடவடிக்ணககணை எடுத்து வருவது நாம் அறிந்ததத.  

மதருக்களில் மட்டுமின்றி வணிக நிறுவனங்களின் 

மபயர்ப் பலணககளிலும் தமித  ஒளிை தவண்டும் என 

டிசம்பர்  23-ஆம் நாள் முதல் 29-ஆம் நாள் வணை 

ஆட்சி மமாழிச் சட்ட வாைம்  தமி கமமங்கும் 

நடத்தப்பட்டணதயும் இங்கு நிணனவுபடுத்த 

விரும்புகிதறன்.  

இப்படி மதாடர் மசய்ணககைால் பாைதியாரின் கனணவ 

நனவாக்குதவாம்.  

.....கவிஞர் பேரா, திருநெல்பேலி. 

2. சாண்டா கிைாஸ் பற்றிய அட்ணடப்படக் 

கட்டுணை அருணமயான வைலாற்றின் மதாகுப்பு. 

கு ந்ணதயின் விண்ைப்பக் கடிதம் மனணதத் 

மதாட்டது.  

..... முனைேர் பேவி ொச்சியப்ேன் 

3 .  இதழில் இடம்மபற்றுள்ை அணனத்து 

கட்டுணைகளும் அருணம.  
.... முனைேர் ேைலட்சுமி   

 

4. தகவலுக்கு நன்றி... வ.சுப.மா...துணைதவந்தைாக 

இருந்ததபாது எடுத்த நடவடிக்ணககள்.மதாடைாக 

வருவது மகிழ்ச்சி..   

..... திரு.அழகப்ேன், அநெரிக்கா 

5. Honey drop from Gabriela Mistral is poetic re-
creation. The original perhaps may run as: 
Everyday is Children's Day!! 
 
"Let all the rest wait.  
Let all considerations be pending. 
 
But, 
let not our Kids wait.  
 
Right now their bones metabolize; the cartilage is 
hardening! 
 
Right now their blood circulates as elixir to gain; 
right now their senses  develop awareness in a 
faster pace;   
 
can we put off their day now?  
Can we delay their play? 
 
Where is room for 'morrow' in their current ex-
tending day? 
Extending everlong??  
-- Gabriela Mistral Mistral writes, 
 
“Many of the things we need can wait. The child 
cannot. Right now is the time his bones are being 
formed, his blood is being made, and his senses are 
being developed. To him we cannot answer, 
‘Tomorrow.’ His name is today.” 
 The Spanish has an ambience interims of gender 
The child is 'she' also 'he'.  
 

----- Professor SA Sankaranarayanan, 
Kumbakonam. 

 
6. Beautiful words Arul   Very well written.  Vidya 

Srinivasan  richly deserves it. 

…..  Mr.Radhakrishnan, Mumbai 
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அங்கிங்ககனாத டி இங்கிலாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

இல்ைக் கதவுக்குள் 

சிை டந ம் அவ படுகிறது; 

இல்ைோத கதைின் ைழியோகச்   

சிை டந ம் ைிவ தபறுகிறது; 

ஒருநோள் க ல் ஆகி 

 ோனு த்வதக் குனிந்து போர்க்கிறது !   

 

  ட ன்தசஸ் ர் நகரின் இ யில் நிவையத்தில் 

இைண் னுக்கு பயை ோக கோத்திருக்கிறோர் 

அந்த ஏவழப்தபண். அ சோங்க உதைித் 

ததோவகயில் தோன் அை து ைோழ்க்வக ஓடுகிறது. 

 

 

 

 இ யில் ைந்தபோடில்வை. தபற்டறோட ோ  ‘கிங்ஸ் 

க் ோஸ் ’ " நிைத்தடி " குழோய் இ யில் நிவையத்தில் 

முதல்முவறயோக சந்தித்து கோதைோனோர்களோம். 

இந்த எண்ைம்  னதில் ஓ , ஓ ோத தனது 

ைோழ்க்வகவய எண்ைி தநோந்து தகோள்கிறோர் 

அந்தப் தபண். பவழய நிவைய ோன கிங்ஸ் 

க் ோஸ் நிவையத்தில் கற்பவனச்சுைர் திறவுப , 

உள்டள ‘  ந்தி ைோதிகள் பள்ளி ’ ஒன்றிருந்தோல் 

எப்படி இருக்கும் ?  னதில் இது டதோன்றுகிற 

டபோடத ைவளைில் திரும்பி இ யில் ைிவ ந்து 

ைருகிறது.  னித மூவளயின் ைிந்வதக் கதவுகள் 

பட்த ன்று திறக்கின்றன. 

  ”‘ட ரி போர்ட் ர்’ ததோ ர் நோைல்கள் 
த ோத்த ோய் எனது தவையில் அப்டபோது 
ைிழுந்தன” 

 
 
 

 

 

  இந்தச் சம்பைத்வதப் பின்னோளில் 
இப்படியோக நிவனவுகூர்கிறோர் அந்தப் தபண். 
இந்த நோைல்களின் மூை ோக ஏழ்வ யிைிருந்து 
முவளத்து உைகின் முதல் டகோடீஸ்ை  தபண் 
எழுத்தோளர் ஆகிறோர். 

  தஜ. டக. ட ோைிங் ! குழந்வதகளுக்கு ஒரு 
ைசீக  ோக, தபண்களுக்கு ஆதோ  ோக, சோதவன 
ைிரும்பிகளுக்கு ஆதர்ச ோக, உைக ைோசகர் 
களுக்கு புதிய டதோ ை ைோயிைோக ஒருங்டக 
ைிளங்குகிறோர் இைர். 

  சுகோட்ைோந்து டைர்கவளக் தகோண்  இந்தப் 
பிரித்தோனிய நோைைோசிரியர் இந்த நோைைின் 
களத்வத அந்த அழகிய டதசத்வதச் சோர்ந்டத 
அவ க்கிறோர். பி ம் ோண்   வைகவள தபற்ற 
இயற்வகக் களஞ்சியம் சுகோட்ைோந்து. இங்கிைோந் 
தின் எழுத்தோளர்களுக்கு சைோல் ைிடும் 
அளைிற்கு சர் ைோல் ர் சுகோட் டபோன்றைர்கவள 
தகோண்  எழுத்துச் சு ங்கம். 

   ந்தி க் கவதகவள எழுதிய ட ோைிங் 
ைோழ்க்வகவயப் பற்றிச் தசோன்னது: 

  “உைகத்வத  ோற்ற  ந்தி ம் டதவையில்வை. 
ந க்குத் டதவையோன அத்தவன  ந்தி ச்சக்தி 
களும் நம்முள்டள ஏற்கனடை இருக்கின்றன. 
சிறப்போக கற்பவன தசய்கிற சக்தி நம்முள்டள 
தோடன இருக்கிறது ! ” 
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  “உழன்ற போவதயிடைடய உழலும் டபோது 
சோள ங்கள் திறக்கப்படுைதில்வை. கற்பவனயோல் 
சோதிக்க இயைோதது எதுவுட  இல்வை. கிழக்வக 
யும் ட ற்வகயும் கற்பவனயோல் இவைக்க 
முடியும்” தீர்க்கதரிசனம் தசய்தோள் இைக்கியம். 
 
  “‘Hour’ என்ற ஆங்கிைச் தசோல்ைின் மூைம்        
‘ட ோ ோ’ என்ற இைத்தீனச் தசோல். இந்தச் தசோல் 
ச க்கிருதத் தசோல். த ிழும், ச க்கிருதமும் 
ஆங்கிைத்வதயும், ஐட ோப்பிய த ோழிகவளயும் 
போதித்தவதப் டபோைடை, கிழக்கின் குறியீடுகளும் 
கற்பவனகளும் ட ற்கத்திய இைக்கியத்தில் 
தோக்கத்வத ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன ” என்றது 
தகைல் பிறைி. 

 

 

 

 

 

  “ஆம் ! தசண்பகப்பூ, இந்திய   பு, கிழக்கின் 
தத்துைம், கோஷ் ீர் இைற்வறப் பற்றிதயல்ைோம் 
தஷல்ைியும் எழுதியிருக்கிறோர். இ ைீந்தி நோத 
தோகூரின் கைிவதகவள, சிறுகவதகவளத் 
த ிழில் த ோழிதபயர்த்திருக்கிறோர் போ தியோர்” 

 இனி த ிழ் ைள  எவை டதவை என்ற டகள்ைி 
எழுந்தது. இைக்கியம் பின்ைரும் பட்டியவை 
வைத்தோள்; 
  
  புைம்தபயர்ந்த களங்களின் கவதகள், சைோல் 
கவளச் தசோல்லும் கைிவதகள், புதினங்கள் 
ஆகியைற்வற ை டைற்றல் புதிய சமூக  ோற்றங் 
கடளோடு பயைிக்கிற எழுத்துக்கவள ை டைற்றல் 
ஆய்வுகடளோடு த  ோன, புதிய ைோழ்க்வகவயப் 
டபசுகிற தசவ்ைிைக்கியம் பவ த்தல்                
“இங்கிைோந்திைிருந்து இந்தியோ ைவ  பைவும் 
கண்ட ோம். அறிஞர்கள் பைர் எழுதுகிற நல்ை 
கட்டுவ கவளத்  ததோ ர்ந்து தைளியிட்டுைரும் 
இந்த உைகத்த ிழ் இதழின் ைழியோக தங்கவள 
எல்ைோம் சந்தித்ததில்  கிழ்ச்சி. எங்களது இந்தப் 
பயைம் இனிடத நிவறவுறுகிறது”. 

  தகைல், ஊர்ச்சுற்றல்  ற்றும் இைக்கியம் என்ற 

மூன்று உயிர்களும்  ீண்டும் என்னுள்டளடய 

தசன்று அ ர்ந்து தகோண் ன. 

 

  இங்கிைோந்தின் புதிய கிரு ி பற்றிய 

தசய்திகள் தோறு ோறோக உைைின.  ைோழ்க்வக 

என்னடைோ ஒட   ோதிரி தோன் இருக்கிறது. 

 

  ஒரு  ோற்றம்  ோத்தி ம் உண்டு.  டதம்சு 

நதிக்கவ யில் ‘பிக் தபன்’ கடிகோ  முள் 

பன்னித ண்வ த் ததோடும் தநோடியில் ைோன 

டைடிக்வககளோல், தகோண் ோட் ங்களோல் 

இைண் ன் குலுங்கியது. அது 2020 பிறந்த 

கவதக்  டகோைோகை ோகப் பிறந்த 2020 

டகோ ோைில் ைிழுந்தது. 

 

  2021 ? 

 

  ை டைற்பவற. கடிகோ ம். டததி திசம்பர் 31. 

 ைி நள்ளி வை தநருங்குகிறது. 

 

  ’10..9..8..7..6..5..4..3..2..1 ’ 

 

  “உங்கள் அவனைருக்கும் இனிய புத்தோண்டு 

நல்ைோழ்த்துக்கள். அவ தியோகப் பிறக்கும் 

இந்த  2021 ஆம் ஆண்டு ஒரு  கத்தோன 

ஆண் ோக எல்டைோருக்கும் ைிளங்க எனது 

 கிழ்ைோன ைோழ்த்துக்கள் !” 

 

 

( நிவறவுற்றது ) 
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அறிவரசன் கமாழியாக்கத் துவை அகராதி! 
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திரு.அறிவரசன், தவலவமச் கசயலகத்தின் கமாழிக யர்ப்புத்துவையில் துவை 

இயக்குநராக அரும் ணியாற்றியவர்.  அவர் கதாகுத்து வவத்திருந்த அகராதிச் 

கசாற்கவள ஒருமுவை சரி ார்த்து, அவர் நிவனவாக கவளியிடுகிகைாம். 

21 Approver உடந்தையாக மாறிய குற்றவாளி 

22 Anaerolic treatment 

உயிர்வலி அற்ற வதகயில் உயிர் வாழும் நுண்ணுயிர்கதளக் 

ககாண்ட குட்தடயில் விட்டு தூய்தமப்படுத்துைல் 

23 Aerolic treatment 

உயிர்வலிதயக் ககாண்டு வாழும் நுண்ணுயிர்கதளக் ககாண்டு 

குட்தடயில் விட்டு தூய்தமப்படுத்துைல் 

24 Adaptive research ைழுவல் ஆராய்ச்சி 

25 Air-conditioned சீர்வளிச் சாைன அதமப்பு கபாருத்ைப்பட்ட 

26 Air-conditioning சீர்வளிச்சாைனம் கபாருத்துைல் 

27 Agricultural  labourers உழவுத் கைாழிலாளர்கள் 

28 State Agronomic Scheme on Cotton பருத்ைி குறித்ை உழவியல் பாிசசாைதனக்கான மாநிலத் ைிட்டம் 

29 Acquifer testing நீர்ப்படுதகச் சசாைதன 

30 Administrataive Staff college (ASF) நிர்வாகப் பணியாளர் கல்லூாி 

31 Applied Nutrition சத்தூங்ட உணவு 

32 Hon'ble Chief Minister the Pledge 

மாண்புமிகு முைல்வர் ககாடுஞ்கசயல் எைிர்ப்பு நாள் 

உறுைிகமாழிதய ஏற்கச்கசய்வார் 

33 Auxiliary-nurse midwife துதணச் கசவிலியர் மருத்துவச்சி 

34 Abattoir ஆடுமாடு அடிக்கும் கைாட்டி, இதறச்சி கவட்டும் களம் 

35 Abolition of untouchability ைீண்டாதம ஒழிப்பு 

36 Amplifier ஒலிகபருக்கி 

37 Applicant Union மனுக்ககாடுத்துள்ள (விண்ணப்பித்துள்ள) சங்கம் 

38 Adult literary campaign முைிசயார் கல்வி இயக்கம் 

39 Autonomous ைன்னாட்சி உாிதம கபற்ற 

40 Austerity எளிதம 



 

31 

 

உலகத்தமிழ் | 30.12.2020   

மதோடரப்ுக்கு 

www.facebook.com\ulagathamizh www.twitter.com#ulagathamizh 

ulagathamizh.blogspot.com 

ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 

போரச்வக்கும்... படிப்புக்கும்... 


