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மகாகவி பாரதியார் நூற்றாண்டு நினைவு விழா ! 
மாண்புமிகு அனமச்சர் உனர - 12.09.2020 

திரு.க.பொண்டியரொென் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

 

  "அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை; 

அஃதும் பிறன் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று" 

என்ற குறளுக்தைற்ப, வறுகையாயினும் 

அறத்துடன் கூடிய இல்வாழ்க்கையில் 

வவன்ற பாரேி, ைற்பு நிகல என்றால் இரு 

சாராருக்கும் வபாதுவாகும் என்ற 

முற்தபாக்குக் ைருத்ேிகன முன்வைாழிந்ே 

முேற்ைவியும் ஆவான். நாதனார் வார்த்கே 

வசால்தவன் - நீ வைய் ஞானத்கேக் 

கைக்வைாள்ளடா! என்ற புரட்சிக்ைவி 

இல்லறத்துடன் வைய்ஞானத்கேயும் 

தபாேித்ோன் புது வநறி ைாட்டிய புலவன். 

  பார் தபாற்றும் பாரேியின் பாடல்ைளில் 

ஜீவைாருண்யம், வேய்வ நம்பிக்கை, 

கவராக்ைியம் என்ற மூன்றும் தசர்ந்தே 

ைிளிர்ைிறது. இகவயகனத்தும் தசர்ந்ே 

வாழ்தவ நல் வாழ்வு என்பது பாரேியின் 

வைாள்கை. இந்ே மூன்று அறங்ைலுக்குள் 

ைற்ற எல்லா அறங்ைளும் அடங்கும் 

என்பதும் அவன் ைருத்து. 

  ேம் ோய்வைாழி ேைிழின்ைீது 

அளவுைடந்ே அன்புவைாண்ட இவர், 

"யாைறிந்ே வைாழிைளிதல ேைிழ்வைாழிதபால் 

இனிோவ வேங்கும் ைாத ாம்" எனக் 

ைவிபுகனந்ோர். "வசால்லில் உயர்வு ேைிழ்ச்  

வசால்தல - அகேத் வோழுது படித்ேிடடி 

பாப்பா" என்றும்,  "வேள்ளுற்றத் ேைிழ் 

அமுேின் சுகவ ைண்டார் இங்கு அைரர் 

சிறப்பு ைண்டார்" -  என்றும் உகரக்ைிறார். 

  இனம், வைாழி, நாடு ைடந்து 

வபண்ைளின் பால் பாரேி வைாண்டிருந்ே 

அன்பு வபண் இனத்ேின் ைீோன 

பக்ேியாைப் வபருைியது பாட்டுக்வைாரு 

புலவனுக்கு. எந்ே வகையினும் 

நைக்குள்தள ோேர் என்ற நிகலகை 

ைாறவும், ஆண்ைதளாடு வபண்ைளும் 

சரிநிைர் சைானைாை வாழவும் இந்நாட்டிதல, 

ஆணுக்ைிங்தை வபண் இகளப்பில்கல 

ைாவ ன்று கும்ைியடி எனவும் ஒவ்வவாரு 

மூச்சிலும் வபண் விடுேகலக்கு 

ைட்டுைல்லாது, சைத்துவத்ேிற்கும் அடிதைா 

லியவர் எனலாம். 

  அன்பிகன வவளிப்படுத்தும் அடுத்ே 

நிகலயாை, ைண் கனக் ைாேலியாைவும், 

தசவைனாைவும், சீடனாைவும், ைாேல 

னாைவும் சித்ேரிக்ைிறார்.  

 

வளரும்... 

43 
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  ேைிழ் இலக்ைிய உலைில் ேனக்வைன ஒரு ேனி இடத்கேத் ேக்ை கவத்துக் வைாண்டவர் 

அதசாைைித்ேிரன் அவர்ைள். ஆந்ேிர ைாநிலம் வசைந்ேிராபாத்ேில் 1931 வசப்டம்பர் 22-இல் 

பிறந்ேவர். இவரது இயற்வபயர் ேியாைராஜன். ேந்கே வசைேீசனின் ைகறவிற்குப் பின் ேன் 

21ஆவது வயேில் குடும்பத்துடன் 1952-இல் வசன்கனக்குக் குடிதயறினார்.  

பல ஆண்டுைள் வஜைினி ஸ்டுடிதயாவில் ைக்ைள் வோடர்புத் துகறயில் ப ியாற்றினார். 1966 

ஆம் ஆண்டு தவகலகயத் துறந்து விட்டு முழுதநர எழுத்ோளர் ஆனார். சிறுைகே, நாவல், 

குறுநாவல், ைட்டுகரைள், வைாழிவபயர்ப்புைள் என இவரது பகடப்புலைம் பரந்து விரிந்ேது.  
 

  ைக யாழி இேழில் பல ஆண்டுைளாை ைேிப்புறு ஆசிரியராைவும் ப ியாற்றினார். வடக்ைான் 

வெரால்டு, இல்லஸ்ட்தரவடட் வீக்லி தபான்ற ஆங்ைிலப் பத்ேிரிக்கைைளில் ைட்டுகரைளும் எழுேி 

வந்ோர். 250 சிறுைகேைள், ைட்டுகர, நாவல் என இலக்ைியப் பகடப்புைள் பல இவர் வபயர் 

வசால்லிக் வைாண்டு இன்றளவும் புைழ் பாராட்டிக் வைாண்டு வருபகவ.  

அதசாைைித்ேிரன் 50-ைளில் எழுத்து இேழில் எழுேி ைவனிக்ைப்பட்டவர். வபருநைர் சார்ந்ே ைத்ேிய 

வர்க்ை ைக்ைளின் அன்றாட வாழ்தவ அவருகடய ேளம். இலட்சியங்ைளும் ைைத்துவங்ைளும் 

புனிேங்ைளும் எல்லாம் அர்த்ேம் இழக்கும் அப்பட்டைான எோர்த்ேதை அவ்வாழ்வின் சாரம். 

வாழ்கவ ைட்டும் தநாக்ைி இருக்கும் சாோர  ைனிே இனத்ேின் இன்ப துன்பங்ைள், அவற்றில் 

எேிர்வைாள்ளப்படும் நகடமுகறத் ேன்கைைள் அவர் ைகேைளில் ைா ப்படுபகவ 

இயல்பானோகும்.  
 

  அவர் எழுத்துக்ைளின் வரிைளுக்கு இகடதய வைல்லிய நகைச்சுகவ இகழதயாடும்படி 

ேனித்துவ நகடகயக் கையாண்டவர். ேனது ைகேைகள சித்ேரிக்கும் முகறயில் அவற்றின் ைீது 

ைிகுந்ே ஆழ்ந்ே ஒரு ைவனக் குவியத்கேக் வைாண்டு வரச் வசய்பவர் என எழுத்ோளர் 

வஜயதைாைன் அவகரப் பாராட்டுவார். அவருகடய அழைியல் சிறப்பம்சத்கே எோர்த்ேத்ேின் 

ைகல எனக் குறிப்பிடுவார்ைள் எழுத்ோளர்ைள். அப்பாவின் சிதநைிேர் வோகுப்புக்ைாை 1996-இல் 

சாைித்ேிய அைடைி விருது வபற்றார்.  
 

  ேந்கே இறந்து வவகு நாகளக்கு பின் சந்ேிக்கும் அப்பாவின் நண்பகர வீட்டிற்கு அகழத்துச் 

வசல்லும் ைைன்  “அம்ைாவுக்கு அவகரப் பிடிக்ைாது” எனவும்,  “அந்ே நண்பகர எப்தபாதும் 

ேிட்டிக் வைாண்தட அம்ைா இருப்பாதள” என ைனேில் வருந்ேிக் வைாண்தட வீட்டிற்கு வசல்ல 

ைிைவும் யோர்த்ேைாைவும் அன்பும் ஆேரவும் நிகறந்ே வபண்ை ியாை வரதவற்கும் ோய், 

அப்பாவின் நண்பரிடம் உங்ைகளவயல்லாம் விட்டுச் வசன்ற அவருக்கு எப்படி ைனம் வந்ேது 

எனப் புலம்புவகேப்பார்த்துத் ேிகைக்கும் ைைன் என முடிக்கும் அச்சிறுைகே பலராலும் பாராட்டுப் 

வபற்றது.  
 

  ேண் ீர், ைகரந்ே நிழல்ைள், ைானசதராவர், பேிவனட்டாவது அட்சயக்தைாடு எனப் பல 

நாவல்ைகள எழுேியவர். ேைிழை அரசின் ேிரு.வி.ை விருது, சாரல் இலக்ைியச் சிந்ேகன விருது 

உட்பட பல பரிசுைகளப் வபற்றவர். 2017 ைார்ச் 23இல் ேனது 86-ஆவது வயேில் ைாலைானார். 

ஆசிரியர் உனர ! 

அழியொப் புகழ் அதெொக ித்ரன் 
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ஆங்கில வாணி !   

தவத்திரு விபுலொைந்த அடிகள் 

ஐதராப்பாக் ைண்டத்ேிலுள்தளார் 

ஆங்ைிலப் புலவர்ைளுகடய ைவித்ேி 

றத்ேிகனப் பாராட்டுங்ைால், வசைசிற் 

பியாருக்கு அடுத்ே படியிதல கபரன் 

என்னும் புலவகரக் வைாள்ளுவார்ைள். 

கபரன் பட்டவர்த்ேனர் குடும்பத்துத் 

ேகலைைனாேலின் லார்ட் பட்டம் 

வைித்ேவர். இளகையிதல ேந்கேகய 

இழந்ோர். இவர் ோயின் ைீது வவறுப்பு 

கடயவர். ஒழுக்ைந் ேவறிய நகடயினாதல 

இவகர முேிதயார் வவறுத்ேனர்.  

 

சிருங்ைார ரசம் தைவ இவர் வசய்ே 

ைாவியங்ைள் ைிைப்பல. வோட்டவற்கற 

வயல்லாம் வபான்னாக்கும்  பரிசதவேி 

தபால் எந்ேப் வபாருகள வயடுத்ோலும் 

ைவிநயம் வசாட்டுைாறு வசய்வார். 

'ைருதுவேங் வைான்றுண்தடா ைாப்பியக் 

ைவிைள் ைாை எரிவயழ விைற்பித்ேிட்டார்' 

எனத் ேைிழ் நாட்டுப் வபரும் புலவர் 

கூறுவது தபாலவும், 'சுகவ பல வவன்று 

வசால்லுவர் புலவர் யாம் தவண்டுவது 

இன்பச் சுகவதய' என்று வடவைாழி 

ைன்னன் வரித்ேது தபாலவும் இன்பச் சுகவ 

யிகனப்தபாற்றி இவர் வசய்ே டன்ஜுவான் 

என்னும் வபருங்ைாப்பியம் பேினாறு 

இலம்பைங்ைளால் நடப்பது.  

ேிருத்ேக்ை தேவரது ைாப்பியத் 

ேகலவனாைிய சீவைகனப் தபாலப் 

கபரனது ைாப்பியத் ேகலவனாைிய டன் 

ஜூவானும் ைாைதுரந்ேரன்.  

 

பல ைைளிராற் ைாேலிக்ைப்படும் 

ஆடவனுக்கு அப்வபயர் சூட்டுேல் ஆங்ைில 

வைாழி வழக்ைாை வந்துவிட்டது. சீவைன் 

ைன்னியகரதய ைாேலித்ோன்; இது ேைிழ் 

ைரபு. டன் ஜுவாதனாவவன்றால் பிறர் ைகன 

வியர் ைாேல் வகலயிலுஞ் சிக்குண்டான். 

இக்ைாப்பியத்ேிதல பல விடங்ைளிதல ைவி 

ேைது வசாந்ே அனுபவத்கேக் கூறக்ைா  

லாம். பேிவனட்டாம் ஆண்டுப் பருவத்ேிதல 

பிறன் ைகனவியிடத்து கவத்ே வபாருந்ோக் 

ைாேல் ைார ைாைத் ோயினாதல பிற நாட்டு 

யாத்ேிகரக்கு அனுப்பப்பட்ட டன் ஜூவான் 

ைப்பலுகடந்து ேன்னந்ேனியனாய் ஒரு 

ேீவுக்ைகரகய அகடைிறான்.  

 

ைகரயிதல உ ர்விழந்து ைிடந் 

தோகல யவனபுரத்து இளநங்கை வயாருத் 

ேியும் அவளது உயிர்ப்பாங்ைியும் ைண்டு 

எடுத்து உபசரிக்ைின்றனர். பின்பு இவன் 

அந்நங்கைகய ை க்ைின்றான்.  

 

வளரும்... 
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ைக்கர மெறி ெில் 

Obey rules of virtue 

 اتبع أصول الفضيلة

永保美德規範  
ചക്രവര്ത്തി നിയമംിപാല നിയമക്കിക ര  

शासन चक्र के नीति पथ पर चलें | 
ధర్మ చక్రంలో గల సిద్ద ంతముల ప్రకార్ం జీవంచవలెను  

ಧರ್ಮ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಿದ್ದಂತಗಳ ಪ್ರಕ್ರ ಜೀವನ ಮ್ಡಬೀಕ್ು  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

 ொடணைக் கொடணை தவடணைப் தபொற்றி 
 யங்கும்  தியிலிகொள் -- எதனூடும் நின் 
தறொங்கு  றிசவொன்தற சதய்வச ன் 
தறொதி யறியீதரொ?  

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 
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அட்னடப்படக் கட்டுனர ! 

முணைவர் ந.அருள் 
இயக்குெர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

உலகதத்மிழ் | 30.09.2020   

 

  ஆங்ைிலத்ேில் ஜான் பனியன் எழுேிய புனிேப் பய த்ேின் முன்தனற்றம் என்ற நூல் 1793 ஆம் 

ஆண்டில் “ ஒரு பரதேசி இந்ே தலாைத்கே விட்டு ைறுகைக்கு நடந்தேறியது வசாப்பனம் ” என்ற 

ேகலப்பில் ேைிழில் வவளி வந்ே முேல் வைாழிவபயர்ப்பு நூலாகும். இந்ே நூல்ோன் நாம் அறிந்ே 

இரட்ச ிய யாத்ேிகரயாகும்.   

  வைாழிவபயர்ப்பு என்பது ஒரு வைாழியிலிருந்து ைற்வறாரு வைாழிக்குக் ைருத்து, நகட, சூழல் 

உ ர்ச்சி, வபாருண்கை முேலியவற்கறப் வபயர்த்து வழங்குவேனால் அேகன அறிவியல் சார்ந்ே 

துகற என்தற வசால்ல தவண்டும்.  அதே தவகளயில் வைாழித் வோடர்பான அழகு வபாலிவோல் 

அேகனக் ைகல சார்ந்ே  துகற என்றும் அகழக்ைலாம்.  ஒரு வைாழியில் (தபச்சுவைாழியிதலா, 

எழுத்துவைாழியிதலா) கூறப்பட்ட ைருத்துைகள ைற்வறாரு வைாழியில் வவளிப்படுத்ேிக்ைாட்டிய 

நிகலயில் ேிறன் வாய்ந்ே ஒரு பகடப்பாக்ைம் என்றும் ைருேலாம். 

   அரசின் நகடமுகற, அறிக்கை, அறிவிக்கை, வசய்ேி, விகரவுத்ேைவல், ேனியாக  

முேலியவற்கற ஆங்ைிலத்ேிலிருந்து ேைிழிலும், ேைிழிலிருந்து ஆங்ைிலத்ேிலும் உடனடி 

வைாழியாக்ைம் வசய்யும் ேனிப்பட்ட நிகலயுகடயது. அரசுப் ப ியில் தசர்ந்ேவர்ைள் வபாது நிகலயில் 

பல்தவறு பாடங்ைளில் ைல்வி வபற்றவர்ைள்.  அரசின் தேர்வில் வவற்றிவபற்ற ேிறனாளர்ைள். எனினும் 

இளங்ைகல முதுைகலயில் ேைிகழத்  ேனிப்பாடைாைக் ைற்பேில்கல. ோதை வளர்த்துக்வைாண்ட 

முயற்சியாலும், பயிற்சியாலும் ேைிழில் வைாழி வபயர்க்கும் வகையில் முற்பட்டுள்ளனர். வைாழி ைரபு, 

இலக்ை  வழுவின்கை, வனப்பு வாய்ந்ே ைகலச்வசால் வேளிவும், வேரிவும் நாம் 

எேிர்பார்ப்பேற்ைில்கல. விகரவு வைாழிவபயர்ப்புக்கும், இலக்ைியப்பாங்கு நிகறந்ே ைகல, பண்பாடு, 

ைற்பகன, பாடநூல், அறிவியல் சார் வைாழிவபயர்ப்புக்கும் தவறுபாடு உண்டு. இந்நிகலயில் விகரவு 

வைாழி வபயர்ப்பாளர்ைள் இலக்ைிய வைாழிவபயர்ப்பாளர்ைளாை ைாறுவது என்பது ைடினைான 

ப ியாகும். 

  மூகளயால் தைற்வைாள்ளும் வைாழிசார்ந்ே ப ிைளுக்குத் ேற்தபாது ை ினிகயப் பயன்படுத்தும் 

முயற்சிைள் அகனத்தும் வவற்றி வபற்றுள்ளன. வசாற்பிகழ ேிருத்ேி, இலக்ை ப்பிகழ ேிருத்ேி, 

எழுத்து-தபச்சு ைாற்றிச் வசயலிைள், தபச்சு - எழுத்து ைாற்றி, இயந்ேிர வைாழிவபயர்ப்பு வடிவிலான 

ப ிைள் பல நிகலைளில் தைற்வைாள்ளப்படுைின்றன.   அறிவியல் ேைிழ் வளர்ச்சிக்குக் ைகலச் 

வசால்லாக்ைம் தேகவ.  இதுவகர சிறியனவும், வபரியனவுைாை 200 வோகுப்புைள் 

வவளிவந்ேிருப்போைவும், அவற்றில் ஏறத்ோழ 2,00,000 வசாற்ைள் இடம்வபற்றிருக்ைிறது.  ஓர் 

ஆங்ைிலச்வசால் நம்ைிகடதய பழக்ைத்துக்கு வந்து  மூன்று நாள்ைளுக்குள் ேைிழ்ச்வசால்  

ஒன்றற உலகம் ஒருனமறய இலக்கியம்! 
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அகையவில்கல என்றால் அயற்வசால் நிகலத்துவிடும்.  இன்று பத்து இலட்சம் வசாற்ைள் 

ஆங்ைிலத்ேில் உள்ளன.  முயன்று ஐந்து இலட்சம் வசாற்ைதள ேைிழில்  ைண்டறியப்பட்டுள்ளன.  

வோழில்நுட்பச் வசாற்ைகள வைாழி வபயர்க்கும்தபாது,  மூல வைாழியின் ேன்கை வைடாேபடி 

வசாற்ைகள உருவாக்ை தவண்டும்.  ஏற்ற வசாற்ைள் ைிகடக்ைவில்கல எனில் வபாருள் நிகலயில் 

ைிைவும் வநருக்ைைான வசாற்ைகளப் பயன் வைாள்ளலாம்.  எப்தபாதும்  ஒரு வசால்லுக்கு உடதன 

வைாழியாக்ைம் தைளாைல் ைாற்றி மூன்று வோடர்ைளில் அச்வசாற்ைள் எப்படி  ஆளப்படலாம் என்பகே 

அறிவுறுத்துவதே வைாழியாக்ைத்ேிற்கு முழுகையாைப் வபாருள் ேரும். 

  ேைிழில் எந்ேச் வசால்லும் வபரும்பாலும் நான்வைழுத்கே விஞ்சியதேயில்கல.  நூற்றுக்குத் 

வோண்ணூறு வசாற்ைள் மூன்வறழுத்ேிதலதய முடியும் என்பர். ஆங்ைிலச் வசால்கல 

வைாழியாக்கும்தபாது ஓர் எழுத்து குகறந்ோல்ோன் ேைிழ் என்று ைருேலாம். ' தநாபல் ' பரிகசத் 

ேவிர்த்து, அடுத்ே வபரிய விருோன புக்ைர் விருேின் பரிசுத் வோகை மூல ஆசிரியருக்கும் 

வைாழிவபயர்ப்பாளருக்கும் 2015 ஆம் ஆண்டு முேல் பைிர்ந்ேளிக்ைப்படுைிறது என்பது 

வைாழிவபயர்ப்புக்கு அளிக்ைப்பட்ட உலைளாவிய சிறப்பாகும். 

  இலக்ைிய வகைப்பாட்டில் 25 தநாபல் பரிசு வபற்ற வவற்றியாளர்ைளில் ஒன்பது தபர் ோன் 

ேங்ைளுகடய ஆக்ைங்ைகள ஆங்ைிலத்ேில் பகடத்ேிருக்ைிறார்ைள்.  ைீேமுள்ள 16 தபரும் ேங்ைள் 

வசாந்ே வைாழியில் எழுேியகே ஆங்ைிலத்ேில் வைாழிவபயர்த்ே பிறகுோன் தநாபல் பரிசுத் ேகுேி 

வபற்றிருக்ைிறார்ைள். இேிலிருந்தே வைாழிவபயர்ப்பின் வளத்கே அறிந்துவைாள்ளலாம். 

  ேைிழ் வளர்ச்சித்துகற வாயிலாைத் ேிருக்குறகளச் சீனம், அரபு, வைாரிய வைாழிைளில் 

வைாழிவபயர்த்து நூல்ைளாை வவளியிட்டுள்ளது. அவ்வண் தை பாரேியாரின் வேரிவு வசய்யப்பட்ட 

பாடல்ைகளயும், பாதவந்ேர் பாரேிோசனின் வேரிவு வசய்யப்பட்ட பாடல்ைகளயும் சீனம், அரபு 

வைாழியில் வைாழிவபயர்த்து நூல்ைள் வவளிவந்துள்ளன. 

  உலைத்ேைிழாராய்ச்சி நிறுவனம் ஔகவயாரின் ஆத்ேிசூடி சீன, அரபு வைாழியில் வைாழியாக்ைம் 

வசய்து நூல்ைளாை வவளியிட்டுள்ளது.உலைத்ேைிழராய்ச்சி நிறுவனம் பேிவனண்ைீழ்க்ை க்கு 

நூல்ைகள இந்ேி, வேலுங்கு, ைகலயாளம், பிவரஞ்சு, வசருைானிய வைாழிைளில் மூலவைாழி 

ேைிழிலிருந்தே வைாழிவபயர்த்து நூல்ைளாை ைாண்புைிகு  ேைிழ்நாடு முேலகைச்சர் அண்கையில் 

வவளியிட்டுள்ளார்.  

  இன்கறய சூழ்நிகலயில், ைல்லூரி ைா வர்ைள் இருவைாழிப் புலகைகய வபரிதும் 

வளர்த்துக்வைாள்ள தவண்டும்.  வைாழியாக்ைத்ேில் ஆற்றல் வபற்றிருந்ோல் அரசுத் துகறைளிலும், 

ஊடைத் துகறயிலும், ேனியார் நிறுவனங்ைளிலும் தவகல வாய்ப்கப வபறுவதோடு, தைலும் உயர் 

பேவிைகள அகடயலாம்.  “ஒன்தற உலைம், ஒருகைதய இலக்ைியம் !” என்பகே வைாழிவபயர்ப்பு 

உறுேி வசய்ைிறது.    அட்கடப்படத்ேில் ைிளிரும் ேிருமுைங்ைளில் பிரிவு அலுவலர் பூபேி 

இந்ேியிலும், உேவிப் பிரிவு அலுவலர்ைள் பரத் வேலுங்ைிலும், அஜிோ ைகலயாளத்ேிலும் 

வைாழியாக்ைம் வசய்யும் வல்லவர்ைள் என்பது குறிப்பிடத்ேக்ைது.  
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அமமரிக்கத் திருமணங்கள்! 

முணைவர் தெொ சல தெொ சுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

  உகடந்ே ைண் ாடி, துகடப்பம், இடது கை, 

ைசப்பான வபாருட்ைள் இகவவயல்லாம் நம் 

ேிருை ங்ைளில் அைங்ைலைாைக் ைருேப் 

படுபகவ.   அவற்றுக்வைல்லாம் முக்ைியத்துவம் 

வைாடுக்ைின்றன அவைரிக்ைத் ேிருை ங்ைள்! 
 

 

 ஆப்பிரிக்ை அவைரிக்ை (blacks) ேிருை ச் 

சடங்குைளில் குறிப்பிடத்ேக்ைது ை ைக்ைள் ஓர் 

துகடப்பத்கேத் ோண்டுவோகும். வாழ்வின் 

பகழய ேவறுைகளயும், ேீய ஆவிைகளயும் 

அைற்றிவிட்டு புது வாழ்வில் இருவரும் 

இக ந்து குேிப்பகேதய அது வலியுறுத் 

துைிறது! 
 

  தைாேிரம் ைாற்றியவுடன் ஆப்பிரிக்ை 

அவைரிக்ை ை ைக்ைள் எலுைிச்கச (புளிப்பு) 

ைிளைாய் (ைாரம்), தேன் (இனிப்பு), புளிக்ைாடி 

(v i n e g a r ,  ைசப்பு) ஆைியவற்கற 

சுகவக்ைின்றனர். ேிருை த்ேிற்குப் பிறகு 

வாழ்வில் எல்லாதை இனிப்பாை இருக்ைாது, 

அகவ அகனத்கேயும் இருவரும் தசர்ந்து 

சந்ேிக்ை தவண்டும் என்பகே நிகன 

வூட்டுவதே இந்நிைழ்ச்சி. 
 

  உலைிதலதய யூேர்ைள் (jews) அேிைம் 

வாழும் நாடு அவைரிக்ைா. அவைரிக்ைவாழ்  

அறுபது இலட்சம் யூேர்ைள் பல ேகலமுகறை 

ளுக்குப் பிறகும் ேங்ைள் ைரபுைகள விட்டுக் 

வைாடுப்பேில்கல. யூேர்ைளின் ேிருை ங்ைளில் 

துண்டில் சுற்றி கவக்ைப்பட்ட ைண் ாடிகய 

ை ைக்ைள் ைாலால் ைிேித்து வநாறுக்குைிறார்ைள்! 

வஜரூசலத்ேில் யூே ஆலயங்ைள் ேைர்க்ைப் 

பட்டகேயும், ைனிே உறவும், வாழ்வும், ைண் ா 

டிகயப் தபான்று எளிேில் உகடயக்கூடியது 

என்பகேயும் நிகனவு படுத்துவதுதே இந்ேக் 

ைண் ாடி உகடப்பின் தநாக்ைம். 
 

  `நம் ேிருை ங்ைளில் 'ோலி' தபான்று 

அவைரிக்ைத் ேிருை ங்ைளில் தைாேிரதை 

ேிருை ைானேற்கு அகடயாளம். தைாேிரம் 

வட்ட வடிவத்ேில் இருப்போல் அேற்கு முடிதவ 

இல்கல, அது தபான்று ேிருை த்ேிற்கும் 

முடிதவ இல்கல என்ற நம்பிக்கையில் 

வோடங்ைியதே ேிருை த்ேில் தைாேிரம் 

ைாற்றிக்வைாள்ளும் ைரபு.   

  இடது தைாேிர விரலில் உள்ள 'அன்பு 

நரம்பு' ('vein of love’) அந்ே விரகலயும் 

இேயத்கேயும் இக க்ைிறது என்ற 

பண்கடக்ைால நம்பிக்கையில் அவைரிக்ைர்ைள் 

ேிருை  தைாேிரத்கே அந்ே விரலில் 

அ ிைின்றனர்.  

  நம் உடலின்  இடது பக்ைம்  இேயம் இருப்பது 

உண்கை.   ஆனால்,   'அன்பு நரம்பு'    என்று  
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ஏதுைில்கலவயன்றாலும், இடது தைாேிர 

விரலில் ேிருை  தைாேிரம் அ ிைின்ற 

வோன்றுவோட்டு வரும் பழக்ைம் 

வோடர்ைின்றது! 

  அவைரிக்ைத் 

வோல்குடியினர் 

ேிருை த்ேில், 

ைளிைண் ால் 

வசய்யப்பட்ட இரு 

பக்ைமும் வாய் 

உள்ள குவகளயில் 

உள்ள நீகர 

ை ைைள் ஒரு பக்ைமும், ை ைைன் ஒரு 

பக்ைமும், ஒதர சையத்ேில் நீர் ைீதழ சிந்ோைல் 

குடித்ோல் நீண்ட நாள் ைைிழ்தவாடு 

வாழ்வார்ைள் என்ற நம்பிக்கை இன்றும் 

வோடர்ந்து வருைிறது. வோல்குடியினர் வாழும் 

பகுேிைளுக்குச் சுற்றுல்லா வசல்தவாவரல்லாம் 

வபரிதும் விரும்பி வாங்ைி வரும் பரிசுப் 

வபாருள் இந்ே அழைிய ைண் குவகளைதள. 

  பேினாறாம் நூற்றாண்டில், வபண்த ா 

அல்லது அவளின் குடும்பதைா 

ேிருை த்ேிற்கு இகசவு ேராே சூழ்நிகலயில், 

வபண்க க் ைடத்ேி வரப் பயன்படுத்ேப்பட்ட 

சிறந்ே வாள் வீரதர (Best Swords Man) 

ைாலப் தபாக்ைில் அவைரிக்ைத் ேிருை ங்ைளில் 

வாள் இன்றி ‘Best Man’ ஆை ைாறிவிட்டார்! 

  ை ைைள் யாவரனத் ேீய ஆவிைகளக் (evil 

spirits) குழப்பைகடயச் வசய்யவும், ை ைை 

ளுகடய வரேட்சிக கய எவரும் 

ேிருடிவிடாைல் பார்த்துக்வைாள்ளவும், ை ைை 

களப் தபான்தற உகடய ிந்து உடன் 

வந்ேனர் அவளுகடய தோழிைள். அவர்ைதள 

ேற்ைாலத் ேிருை ங்ைளில் 'Bridesmaids’ 

ஆைினர்.  

  ை ைைளின் ேகலயில் நாம் அரிசி தபாட்டு 

வாழ்த்துவது தபால், ை ைைன் பார்லி வராட்டிகய 

(b r e a d )  பிய்த்துப் தபாட ேிருை த்ேிற்கு 

வந்ேவர்ைவளல்லாம் அந்ே வராட்டித் துண்டுைகள 

நற்தபறாைக் ைருேி வீட்டிற்கு எடுத்துச் 

வசன்றார்ைளாம். பிற்ைாலத்ேில் வராட்டிக்குப் 

பேிலாை தைக் வசய்து, இப்தபாவேல்லாம் 

ேிருை த்ேன்று ை ைைளுக்கு அடுத்ே 

முக்ைியத்துவம் வபற்றுவிட்டது அந்ே தைக். 
 

  சிறு குழந்கேைள் (flower girls) ை ைைள் 

நடந்துவரவிருக்கும் பாகேகய ைலர் தூவி 

அலங்ைரித்து நடப்பது அவைரிக்ைத் ேிருை த்ேில் 

ைண்வைாள்ளாக் ைாட்சி! ை ைைளின் அப்பாவித்ே 

னத்கே குழந்கேயின் வாயிலாை வவளிக் 

வைா ர்வதே இேன் தநாக்ைம். 
 

  குழப்பைின்றி, அகைேியாை, முகறயாைத் 

ேிருை ம் நகடவபறுவேில் அவைரிக்ைர்ைள் 

அேிை ைவனம் வசலுத்துவார்ைள்.  ேிருை த்ேிற்கு 

முேல் நாள் ேிருை  ஒத்ேிகை (wedding re-

hearsal) பார்ப்பது வழக்ைம். நம் ேிருை ங்ைளில் 

உள்ள பரபரப்தபா, சத்ேதைா இன்றி ஒரு 

ேிகரப்படத்ேிற்தைா, ைகல நிைழ்ச்சிக்தைா வசன்று 

வந்ே அனுபவம் அவைரிக்ைத் ேிருை ங்ைளில் 

ைிகடக்கும். 
 

  2020-ைளில் நகடவபறும் ேிருை ங்ைளின் 

சராசரி வசலவு 30 இலட்சம் ரூபாய் (44,000 

டாலர்). அந்ே அளவிற்குப் ப ம் இல்கலயா? 

அவசரைாைத் ேிருை ம் வசய்து வைாள்ள 

தவண்டுைா? அகனவரின் ைனகவயும் நனவாக் 

குைிறது அவைரிக்ைக் ைாேல் பறகவைளின் 

தவடந்ோங்ைல். 'உலைின் ேிருை த் ேகலநைரம்' 

எனப் புைழ் வபற்ற லாஸ் தவைஸ் நைரில் 150 

டாலருக்குத் ேிருை த்கே முடித்து அன்தற 

ேிருை ச் சான்றிேகழயும் வபற்றுக்வைாள்ளலாம்.  

அடிக்ைடி ேிருை ம் வசய்துவைாள்தவார்க்கு இகே 

விட வசேி தவவறங்கு ைிகடக்கும்? அவசரத் 

ேிருை ம், ஆடம்பரத் ேிருை ம், முேல் 

ேிருை ம், ைறுை ம் என ஒரு இலட்சத்ேிற்கும் 

தைற்பட்ட விே விேைான ேிருை ங்ைள் ஆண்டு 

தோறும் லாஸ் தவைஸில், நகடவபற்றுக் 

வைாண்டிருக்ைின்றன! ேிருை ம் என்றாதல 

வைாண்டாட்டம் ோதன! 
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அடிைளாதராடு பழைப் பழை 

அவர்ைளின் அருகைப் வபருகைைகள அறி 

தோற்றியாகை ைண்டற்றாை அறிந்துவந்ே 

ைழைத்ேினர், ேைிழைம் அவர்ைகளத் 

ேக்ைாங்கு பயன் வைாண்டிலதே என்னும் 

ைவற்சியால்,  "ைகறைகல அடிைளார் 

ைாட்சி" என்னும் சிறியவோரு நூகலப் 

புலவர் முருைதவள் அவர்ைகளக் வைாண்டு 

எழுதுவித்து அடிைளிடம் எடுத்துச் வசன்று 

ைாட்டிதபாது முற்றிலும் படிக்ைச்வசய்து 

தைட்டு ைிைவும் ைைிழ்ந்து ேம்கைப்பற்றிய 

நூலுக்குத் ோம் முன்னுகரயளித்ேல் ேகுேி 

அன்று எனக்கூறித் ோம் கூறியோைத் 

ேிரு.வி.ை. அவர்ைளிடம் வசன்று வபற்றுக் 

வைாள்ளுைாறு விடுத்ேனர்.  

 

ேிரு.வி.ை. அவர்ைளும் அடிைளாரின் 

விருப்பப்படிதய அழைியவோரு முன்னுகர 

அளித்து, அடிைளாரின் இரண்டாமுகறச் 

வசாற்வபாழிவில் (5-5-49) ோதை தநரில் 

தபாந்து அகவயின்ைண் அடிைளாரின் 

அளப்பரிய ைாட்சிகைைகளவயல்லாம் 

விரிவாைப் தபசி "ைாட்சி' நூகலயும் வவளி 

யிட்டுக்  ைழைத்ேி னகர  வாழ்த்ேினர்.  
 

24--1--48 அன்று ேைிழ்த்ேிருநாள் 

விழாவில் ேிரு.வி.ை.அவர்ைளின் ேகல 

கையில் அடிைளாரின் ேிருவுருவப்படம் 

ஒன்றும் ைழை நிகலயத்ேில் ேிறந்து  

 உலகதத்மிழ் | 30.09.2020 

கவக்ைப்பட்டது. அதுதபாதும் ைழைத்ேினர் 

அடிைள்பாற் வைாண்டுள்ள அரிய வோடர் 

கபத் ேிரு.வி.ை. வபரிதும் பாராட்டினர்.  

 

  ைழைத்ேினரின் தவண்டுதைாட்ைி ங்ைி 

ஒரு ைிழகை வழிபாட்டின்தபாது அடிைளார் 

கசகேத் ேிருக்ைார ீச்சுவார் தைாயிலுக்குப் 

தபாந்து இகறவகன வழிபட்டுக் ைழை 

அன்பர்ைளுடன் நிழற்படமும் எடுத்துக் 

வைாண்டனர்.  

 

அடிைளாரின் இறுேி நாட்ைளில் ைழை 

நண்பர்ைள் ேிரு.ஆடலரசு, கூத்ேரசு, 

இளவழைன், அழைப்பன், ேங்ைதவலர், 

இராைலிங்ைம், ைாசிலாை ி முேலிய பலர் 

ஒருவகர ைாற்றி ஒருவர் இரவு பைல் 

இகடவிடாது உடன் இருந்து பல அரிய 

வோண்டுைள் வசய்ேனர். சிறப்பாைத் 

ேிரு.கூத்ேரசு (ே. நடராசன்) அவர்ைள் 

அடிைளின் உள்ளங் குளிரப் பலேிறத் 

வோண்டுைள் வசய்ேதோடு தேவாரத் 

ேைிழிகச ஓேி ைைிழ்வித்ோர்ைள்.  

 

 

வளரும்... 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ரொ.முருகதவள் 13 
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றதன் துளிகள்! 

 

 

ஒரு மமொழியின் இலக்கணமும் மரபும் கல்லொதொர்க்கும் வழிகொட்டியொக இருக்கவவண்டும். 

இலக்கணம் வவறுபடின் ஓரளவவனும் மபொருள் வவறுபொடு வதொன்றவவண்டும். யொரும் இலக்கண 
நூல்களளப் படித்து மமொழி வபசுவதில்ளல, எழுதுவதில்ளல. யொப்பியல் கல்லொமவல 

ஓளைவயத்தொல் மைய்யுள் இயற்றும் வன்ளமயுளையொர் உளர். இளையொற்றல் முழுதும் 

மைவிப்புலனொவல அளமகின்றது. இவற்றுக்மகல்லொம் அடிப்பளை ஒப்புளமத் தைந்தொன். 

தமிழகம் என்பது தமிழ் நொடு என்ற மொநிலப் மபயர் மபற்றபின், அதன் ஆட்சி பல மபொது 

நிறுவனங்கட்கு அளையொகி வருகின்றது: 
தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் 

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் 

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் ததர்வாணைக் குழு 

தமிழ்நாடு சுற்றுலாக் கழகம் 

       தமிழ்நாடு தவளாண் பல்கணலக்கழகம் 
       தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றியம். 

       தமிழ்நாடு நுகர்பபாருள் வாணிபக் கழகம் 

       தமிழ்நாடு தணலணைச் பசயலகம் 
  
இத்மதொைர்களில் அளையொக வந்திருக்கும் ‘தமிழ்நொடு‘என்ற மைொல் எந்த மொற்றமும் 
மபறொளமளயப் பொர்க்கின்வறொம்.இத்திரிபின்ளம நம் மமொழிக்குப் மபொருந்திய இலக்கணமொ? 

இன்மனொரு வரிளைத் மதொைர்களளயும் பொர்ப்வபொம். 
  
       தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம் 

       தமிழ்நாட்டு ைணலகள் 
       தமிழ் நாட்டு நிறுவனங்கள் 
  
ஈண்டு வந்துள்ள அளைகள் ஒற்று இரட்டித்துத் ‘தமிழ் நொட்டு‘ எனத் திரிபுபடுகின்றன. 

 
..... மூதறிஞர் வ.சுப.மாணிக்கம். 

  
 

ததன்துளி  
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  இலக்ைிய ஈடுபாடுகடய, பத்ேிரிகை 

ஆசிரியர் இளங்தைாவன் ைவிகே, சிறுைகே, 

ைட்டுகர, நாடைம் என பலவோகுப்புக் 

ைகளயும், பத்ைா இளங்தைாவன் சிறுவர் 

ைளுக்ைாை ைழகல, குழந்கே, பாப்பா, 

பிள்கள என அகனவருக்குைான பாடல் 

ைகளத் வோகுத்ேிருக்ைின்றார். இலங்கை 

எழுத்ோளர்ைளும் அவர்ேம் பகடப்புக்ைளும் 

பின்வருைாறு : 

  நாவல்ைள் :  

  எரிவநருப்பில் இகடபாகே இல்கல - 

எஸ்.அைஸ்ேியர், இச்சா - த ாபாசக்ேி,  ைடல் 

- அருந்ேேி,  ஆண்பால் உலகு, வைாரில்லா - 

த ாபாசக்ேி. உ ர்வூற்றுச் சித்ேிரம் 

உனக்குள்ளழியும் நீ-அைஸ்ேியர். 

  விவர ச்சித்ேிரம்:  

  ைானிட ேரிசனங்ைள்-அைஸ்ேியர் - 

  சிறுைகேைள் :  

  ைண்க த் தேடும் ைனங்ைள், தேசம் 

ோண்டிய நேிைள் - ை.அரியநாயைம். 

தைய்ப்பர்ைள் - அைஸ்ேியர், இளங்தைாவன் 

ைகேைள், இப்படியுைா? -வி.ரி.இளங்தைாவன். 

சுரங்ைள் ைாறி - சிவலிங்ைம் சிவபாலன், 

வபால்லாே ைனிேர்ைள், ேீண்டத்ேைாேவன் - 

சுைன், வைாந்ேல் ைாங்ைாய் - வண்க  

வேய்வம்.  

ைாம்பு ஒடிந்ே ைலர், ஒரு நியாயம் 

விழிக்ைின்றது. ேைிழ்ப்பிரியா. ேனிக்ைகே - 

தைாைைன், F r i d a y  e t  F r i d a y , 

தேசத்துதராைி, ைண்டி வீரன், எம்.ஜி.ஆர் 

வைாகல வழக்கு - த ாபாசக்ேி. 

 ைவிகேைள் :  

  தூரத்து விடிவவள்ளி - L'Etoile de mat-

in lointaine (இருவைாழி)- ை. அரியநாயைம். 

ைரும்பகனைள், சிைரம், ஒளிக்ைீற்று- 

வி.ரி.இளங்தைாவன். வானகலைளில் 

எங்ைள் ைவிகேைள்- வண்க  வேய்வம், 

இனி ஒரு கவைகற, முைங்வைாள், ைனவின் 

ைீேி, ைிச்சவைன்ன வசால்லுங்ைப்பா - ைி.பி. 

அரவிந்ேன். இருள் ைிேக்கும் வபாய்கை - 

ேர்ைினி, வவளிச்சம் என் ைர ைாலம் - 

வநற்வைழுோசன், வபாற் ைனவுைள் - 

ைஞ்சுளா. 

நாடைம் :  

  அறுவகட, உடல்—ை.அரியநாயைம். 

யாழ்ப்பா க் கூத்துக்ைள்,13 நாடைங்ைள் - 

தடைியன் சூரி. “வரலாறு : யாழ்ப்பா த்து 

ைண்வாசகன வண்க  வேய்வம் -

சுயசரிகே : த ாபாசக்ேி ( பிவரஞ்சு 

வைாழிவபயர்ப்பு).  

 

வளரும்... 

பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் மமாழியின் வளர்ச்சி! 

தபரொெிரியர் ெச்ெிதொைந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் ெிறுவனம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 30.09.2020   
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 திருவருட்பா முதனலந்து திருமுனறகள் ! 

உணரதவந்தர் ஔணவ துணரெொ ி 

  அருட்பாகவ அருளிய அடிைள் 

இனச்சைய இழிவுைள் முழுதும் வோகலத்து 

`அருதள நம்குலம் அருதள நம் இனம் என 

ஒழுைித் `தேவா நின் தபரருகள என்தபாலப் 

வபற்றவரும் எவ்வுலைில் யாருளர் நீ சற்தற 

அகற’ என்று அவர் கூறியவாதற இகற 

அருகள முழுதும் விழுங்ைித் ேம் உடல் 

உயிர் எங்கும் அவ்வருளைிழ்து நிகறந்து 

ேளேள எனவழியும் நிகலயில் இலகும் 

அருட்பழ முேல்வர் ஆேலின் அவர்ைனிந்ே 

உைிழ்ந்ே அருட்பாக்ைளின் ஒவ்வவாரு 

வைாழியும் இகறயருட்பிழிகவப் பயில்வார் 

வநஞ்சில் அறி தோற்றியாகையாய் இனிப்ப  

ஊறி ஊறிச் வசாட்டுைின்றன. 

 தைலும் இப்வபரியார் ேம்முட் குழுவிய 

தபரருகளக் வைாண்டு சிவத்கே 

இகடயறாது சுகவபடப் பாடிப்பாடி 

ைைிழ்வேில் அளவுைடந்ே அவா உகடயவர் 

என்பது 

இன்பத் ேனிநடஞ்வசய் இக த்ோள் 
ேவலருஞ்சீர்ச்   

வசால்ைாகல வகனந்து ோனாைி நானாடத் 

ேரு ம் இதுோதன 

பேம்வபறத் தேம் பழம்பிழிந்து பாலும் 

பசுவநய்யும் ைலந்ேவேனப் பாடிைைிழ்தவதனா 

என்பகவயாலும் அங்ஙனம் பாடும் 

வபாழுதும் ேைது வைல்லுள்ளம் எரிைண்ட 

இழுதுதபால உருைிக் ைண்ைள் வழி 

ஆறாய்ப் வபருைப் பாடி வழுத்தும் 

விழுைியார் என்பது 

 `நின் இன்னருகள நிகனந்து நிகனந்து 

ைார் பூத்ே ைகன ைகழதபால் ைண்ைளில் நீர் 

வசாரிந்து ைனிந்து  ைிைப் பாடுைின்ற 

ைளிப்கப அகடந்ேனதன! 

என்பகவயாலும் நன்கு வேளியப்படும்! 

என அழைர் அடிைளார்  ேிருவருட்பாவின் 

உருக்ைச் சிறப்பிகனயும் அேற்குக் 

ைார ைான உள்ள உருக்ைத் கனயும் 

தைாடிட்டுக் ைாட்டியுள்ளார்ைள். 

  ேிருவருட்பா இகறவகனதய 

வபாருளாைக் வைாண்டு முழங்கும் 

அருட்வபருைகற எனப் வபாதுவாைக் 

கூறினாலும், அேன்ைண் அகைந்துள்ள 

வபாருள் அகைேிைகளப் பின்வருைாறு 

கூறலாம். 

  புரா க் ைகேைகளப் தபாற்றிப் 

புகனேல். சித்ோந்ேக் ைருத்துக்ைகளச் 

வசறித்ேல். சித்ேர் வநறிைகள வற்புறுத்ேல் 

ைீைிகச வைய்யு ர்வு, ைிகை உயர்வுக் 

ைற்பகனக் ைாட்சிைகளக் ைாட்டுேல்.  

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 30.09.2020   

12 
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  த ிழ்நொட்டில் த ிழ் வளர்ச்சிக்கொக அரும்ெொடுெடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

த ிழ்த் மதொண்டினைப் மெருன ப்ெடுத்தி, ஊக்கப்ெடுத்தும் வனகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் மதொனக ரூ. 25,000/-  ற்றும் தகுதியுனை வழங்கப்ெடும்.  ொவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பெருக்கு வழங்கப்ெடும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 திரு.ச.வைதசிகொ ணி  

2 2016 திரு.ெ.எழில்வொணன்  

3 2017 திரு.ப னல ெழநியப்ென்  

4 2018 கவி ொ ணி மவ.கருனணபவணு  

 

த ிழ்ச் செம் ல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 23.09.2020   

கரூர்  ொவட்டம் 

XIV 
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Bosgrunnien whisk and auric farina  spread 

scattered all over the streets.   

Five Regal Orders, Eight Major Groups, 

Juniors  of Royal lineage, Princely youth of 

merchant clan,  upon their respective steeds 

also a procession                   

160 

Of elephants, with strident charging chariots 

come thick calling in high tones the trium-

phant Sovereign  in Power may glory more 

through victory. Lesser kings  a thousand 

and eight in charge of little demesnes  move 

to pollen fragrant Cauvery's estuary port          

165 

Fair and big, collect waters in gold jars and 

fetch them   for the five Orders to bathe In-

dra idol for their mundane  beings to go be-

mused and heavenly ones to wonder what 

this sacred turmeric bath  done for! 

In precincts of Siva unbegotten by mother's 

womb, of Six face Muruka                                   

170 

In due sacrifice and in rites of piety. 

A festive drum is mounted upon  

the silken shawled elephant; they march  

it to the temple of Airaavatam , the white- 

elephant-king and the drum is beaten  a 

standard is flung  

145 

 

Airaavat marked heralding days of the com-

mencement of Indra Gala and the closing  

finale. 

Emerald, Diamond laden Coral columns  

adorn the gorgeous mansions tall in stature  

with cosy sit-outs. On their thresholds                              

150 

Jewelled hornpipes, oyster spat pearls  

of lustre configure the carvings of eight opu-

lent deities.  

Arching garlands of capricornus sign festoon  

the front. Spotless gold filled pitchers,  

sprouting pots of grains, Paavai lamps,                                  

155 

உலகதத்மிழ் | 30.09.2020   

 

சிலப்பதிகாரம் - ஆங்கிலம் ! 

தபரொெிரியர் ெி.அ.ெங்கரநொரொயைன்  
தசலசிைெ்த மமோழிமபயரப்்போளர ்விருதோளர,்  தமிழக அரசு 12 
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குழந்னத இலக்கியம் ! 

முணைவர் ததவி நொச்ெியப்பன் 

"அழகு ைிக்ை ேைிழ்வைாழி 

ஆகச யாைப் படிக்ைலாம் 

இன்பம் வைாடுக்ை வல்லோம் 

ஈடில் லாே ேைிழ்வைாழி 

உள்ளம் ேன்னில் நன்கைகய 

ஊற்றுப் தபால வபருக்ைிடும் 

எண் ில் லாே இலக்ை ம் 

ஏற்ற ைான இலக்ைியம் 

ஐயம் இன்றிக் வைாண்டது 
ஒப்பில் லாே அன்பினால் 

ஓம்பித் ேைிகழக் ைாத்ேவர் 

ஔகவ தபால  பற்பலர்"   

 

என்று ைவிஞர் தவலழைன் ேைிழன்பன் பாடி 

யுள்ளார். நடுவயகேக் ைடந்ேவர்ைள்,  

  "அம்ைா இங்தை வா வா, ஆகச முத்ேம் ோ 

ோ"  என்று முேல் வகுப்பில் படித்ேகே 

ைறந்ேிருக்ை வாய்ப்பில்கல. 

'க்' தைதல அைரம் ஏற 

இரண்டும் ைாறிக் 'ை' ஆகும். 

'க்' தைதல ஆைாரம் ஏற 

இரண்டும் ைாறிக் 'ைா' ஆகும்    

என்று உயிர்வைய் எழுத்து உருவாகும் 

விேத்கேப் பாடலாைத் ேருைிறார் புரட்சிக் 

ைவிஞர் பாரேிோசன். 

வளரும்... 

குழந்கே இலக்ைியம் வைாழி 

ைற்பித்ேலுக்குத் துக  நிற்பது தபான்று 

ை ிேம், வரலாறு, புவியியல், அறிவியல் 

ைற்பிக்ைவும் வழி அகைத்துத் ேருைிறது. 

        "ைின்சாரத்கேச் சரியான முகறயில் 

பயன்படுத்ேினால் எத்ேகனதயா அேிசயங் 

ைகளச் வசய்ைிறது. இல்கலவயன்றால் 

அழிவுக்குக் ைார ைாைிறது. குழந்கே 

ைகளச் சீரான வழியில் ேிருப்பிவிட்டால், 

தைன்கையான பல ைாரியங்ைகளச் 

வசய்வார்ைள். அப்படித் ேிருப்ப தவண்டிய 

ைடகை வபற்தறார்ைகளயும் உபாத்ேிைார் 

ைகளயும்  வபாறுத்ேது" என்று "நைது 

குழந்கேைள்" என்ற நூலில் பிதளாரா எச். 

வில்லியம்ஸ் குறிப்பிடுைிறார். 

          ைற்பிக்ைிதறாம் ைற்றுக்வைாள்ைிதறாம் 

என்ற உ ர்வின்றி பாடல்ைள், ைகேைள் 

மூலம் ஆசிரியர்ைளும் ைா வர்ைளும் 

ைற்பித்ேல், ைற்றலில் ஈடுபட்டு ைைிழ 

குழந்கே இலக்ைியம் உேவுைிறது. 

         அைர வரிகசயில் பாடல் எழுதும் 

முகறயிகன ஔகவயாகரத் வோடர்ந்து 

பாரேியார், பாரேிோசன் தபான்தறார் 

பின்பற்றினர். குழந்கேக் ைவிஞர்ைள் பலரும் 

அைர வரிகசப் பாடல்ைகளத் ேந்ேனர். 

உலகதத்மிழ் | 30.09.2020   
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பயண வாழ்க்னக! 

சுற்றுலொச் சுடர் சுதரந்திரன் 
 

  ைாகல தநரங்ைளில் ேீவிற்கு உள்தள 

வசன்று உ வு அருந்ேிய பின் படகை 

வசன்று அங்குத் ேங்ைி இருந்தோம். 

  ைிதரக்ை உ வு முகற ைிைவும் 

புைழ்வபற்றது. அவர்ைளது சாலட் ,பாஸ்ோ, 

பீட்சா வகைைள் தைலும் இகறச்சி ைற்றும் 

ைீன் வகைைள் ைிைவும் சுகவயாை 

இருக்கும். 

  நாங்ைள் அகனவரும் அந்ேத் ேீவிதலதய 

ைிகடத்ே ைீன் வகைைகள ைிைவும் ரசித்து 

உண்தடாம். ைிதரக்ை உ வு வகைைளில் 

ஆலிவ் ைனி வகைைள்  பிஸ்ோ ைற்றும் 

பாோம் பருப்பு வகைைள் அேிை அளவு 

பயன் படுத்துைின்றனர். தயாைர்ட் என்று 

அகழக்ைப்படும் ேயிர் ைற்றும் சீஸ் 

எனப்படும் பாலாகடக்ைட்டி அேிை 

அளவில் ைிதரக்ை உ வு வகைைளில் 

தசர்க்ைப்படுைிறது.  

  நான்கு நாட்ைள் அைினா ேீவில் 

அருைிதலதய முைாைிட்டிருந்ே நாங்ைள் 

ஐந்ோவது நாள் அங்ைிருந்து அங்ைிஸ்ேிரி 

என்ற ேீவிற்குச் வசன்று வந்தோம். அதுவும் 

சுைார் ஒரு ை ி தநர ைடல் பய த்ேில் 

அங்குச் வசன்று அகடந்தோம். 

வளரும்... 

  அபயா தைாவிகல  சுற்றி வரும் தபாது 

ைரிதயா என்ற உருசிய நாட்கடச் தசர்ந்ே 

வபண் பய ி ஒருவகர சந்ேிக்ை தநர்ந்ேது. 

அவருக்கு இந்ேிய நாட்கட பற்றியும் ோஜ் 

ைைாகல பற்றியும் ஓரளவு வேரிந்து 

இருந்ேது. 

  என் பய  அனுபவங்ைகள ஆர்வத் 

துடன் தைட்டுத் வேரிந்து வைாண்டார். 

  அவரிடம் எனக்கு ைிைவும் பிடித்ே 

இடங்ைளில் ஒன்றான ேஞ்கசப் வபரிய 

தைாயிகல பற்றிக் கூறிய தபாது ைிகுந்ே 

ஆர்வத்துடன் குறிப்புைள் எடுத்துக் 

வைாண்டது ஒரு ைறக்ை முடியாே 

ஒன்றாகும். 

  ைரிதயா அளித்ே ேைவலின் தபரில் அந்ே 

ேீவில் உள்ள அழைிய ைிறித்ேவ தேவாலயம் 

ைற்றும் ைடாலயங்ைளுக்குச் வசன்று 

வந்தேன். 

  அந்ே ேீவில் ைண்ட ைருப்பு நிற 

பழகையான நங்கூரம் அேன் அருைில் 

இருந்ே வவள்கள நிற அழைிய சிறு 

தேவாலயம் இகவைளின் பின்ன ியில் 

இருந்ே ைண்க ப் பறிக்கும் நீல நிறக் 

ைடல் என்ற அழைிய ைாட்சி எனக்கு 

எப்வபாழுதும் ைறக்ை முடியாே ஒன்றாகும். 

உலகதத்மிழ் | 30.09.2020   

13 



20 

  தேவர்ைள் உலைம் நிரம்ப விருந்து 

வபற்றார். அேனால் உம்ைால் புைழ் 

வபாலிவோை" என்று தபாரால் விகளந்ே 

அழிவு கூறி அம்ைன்னர்ைள் அறப்தபார் 

வசய்து ைாண்டாராேலால் விண்ணுலகு 

எய்துவர் என்று வாழ்த்ேி முடிைின்றது. 

ஆனால் பர ரின் பாடல், "ைிைப்பலவாைிய 

யாகனைள் அம்பாற் ைலங்ைிப் பகடயிடத் 

துப்பட்டன;  

  புைழ்வபற்ற குேிகரவயல்லாம் தைலாட்ை 

ளுடதன அக்ைளத்தேபட்டன. தேரில் வந்ே 

வீரவரல்லாம் ோம் பிடித்ே தைடைம் ேம் 

ைண்ைகறப்பு ைாய்ந்ேனர். முரசவைல்லாம் 

முழங்குவார் இன்கையின் ஒலியின்றிக் 

வைட்டன. ைார்பிதல தவல் பாய இருவபரு 

தவந்ேரும் ைாய்ந்ேனர். ைைளிர் வசவ்விய 

அவகலத்ேின்று குளிர்நீர் பாய்ந்ோடும் புது 

வருவாய்ைிக்ை ஊர்ைகளயுகடய அவர்ைள் 

இருவருகடய நாடுைளும் இனி என்ன 

நிகல அகடயுதைா?' என்று இரு நாட்டு 

அழிகவயும், தபசும் தபாது அவலவு ர்வு 

தைதலாங்ைியிருக்ைக் ைா லாம். 

  பர ர் பாடியுள்ள ைைட்பாற்ைாஞ்சிப் 

பாடல்ைளிவலல்லாம் அவர் தபாரினால் நாடு 

சீரழியும் என்வறண் ிவயண் ி ஆறாத் 

துயர் அகடவகேக் ைா லாம். 

 

ைளிறுவபாரக் ைலங்ைிய ேண்ையம் தபாலப் 

வபருங்ைவினிழப்பது வைால்தலா  

வைன் புனல் கவப்பினித்ேண் பக  யூதர 

(புறநானூறு 341) 

என்று ஒரு பாடலில் ைனம் ைலங்கும் அவர் 

இன்வனாரு பாடலில் ஊரழியும் என்று 

ைேிற்புறத்ேில் சார்த்ேிய ஏ ியும் வருந்ேிச் 

சாய்ைின்றதே- 

"வாய்பட இறுத்ே ஏ ி ஆயிகட 

வருந்ேின்று வைால்தலா ோதன" 

(புறநானூறு 343) 

என்று தவேகனகய வவளிப்படுத்துவார். 

  ைதுகர ஓகலக்ைகடக் ைண் ம் 

புகுந்ோராயத்ேனாரின் ைைட்பாற்ைாஞ்சிப் 

பாடலும் இங்ை நிகனவு கூரத்ேக்ைது. 

 

தூர்ந்ே ைிடங்ைின் தசார்ந்ே ஞாயில்  

சிகேந்ே இஞ்சி ைதுவாய் மூதூர்  

யாங்கு ஆவது வைால்ோதன, ோங்ைாது? 

 

வளரும்... 

 

 

புதுப்பார்னவயில் புறநானூறு ! 

அறிஞர்  ருதநொயகம் 

உலகதத்மிழ் | 30.09.2020   
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  "I am not the reason for success, 

some Power is behind me." is a grate-

ful thought from a man free from arro-

gance. 

  "What do others know?" retorts ar-

rogance. 

  There have been political leaders, 

famous cinema stars, rich people who 

have been ruined by arrogance. 

  There have been many who, 

through humility, have raised their      

banners high. 

An incident from the Mahabharatha: 

  Lord Krishna was in a state of deep 

repose when Duryodhana and Arjuna 

went to him to seek favours. 

  Duryodhana sat near the Lord's 

head. 

  Arjuna waited standing near the 

feet of the Lord. 

  When the Lord woke up he saw          

Arjuna first and promised to render 

him help. 

   

  Arrogance was seated while               

humility stood. 

  Arrogance was defeated at the 

great battle at Kurukshetra while           

humility. 

  With the Lord on its side, won the 

battle. 

  The coconut palm which stands 

erect with an air of pride falls to the 

ground when hit by strong winds. 

  Blades of grass on the other hand 

bowing their heads in reverence, 

somehow escape even the strongest 

gale. 

  "Modesty reigns supreme in the 

great", says Valluvar. 

 

 

 

 

To Continue... 
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Everlasting Tradition! 

கணலத்திலகம் திரு தி ெணீத ெிதம்பரம் 10 
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  பன்னிரு திருமுறைகளில் ஒன்பதாம் திருமுறையில் 

288 திருவிறைப்பாக்களும், 13 திருப்பல்லாண்டுப் 

பாடல்களும் ததாகுக்கப் தபற்றுள்ளன. இத்திரு 

முறையின் ஆசிரியர் களாக திருமாளிறகத்ததவர், 

தைந்தனார், கருவூர்த்ததவர், பூந்துருத்தி, நம்பிகாடநம்பி, 

கண்டராதித்தர், தவணட்டடிகள், திருவாலியமுதனார், 

புருதடாத்தமநம்பி மற்றும் தைராயர் ஆகிதயார்கள் ஆவர். 

தைந்தனார் அவர்கள் பாடிய திருப்பல்லாண்டு மிகவும் 

தபாற்ைத்தகுந்தறவ. ஆனால், அவர் பாடிய திருவிறைப் 

பாக்களில் ஒன்ைான திருவீழி மிழறல பாடல் ஒன்றிறனக் 

காண்தபாம். 

  தைந்தனார் தைப்புறர என்னும் ஊரில் பிைந்து 

வாழ்ந்தவர். திருதவண்காடர் என்ை பட்டினத்தடிகள் 

கடல் வணிகம் தைய்து வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கும் 

தபாழுது அவரிடம் தறலறமக் கணக்காளராக இருந்து 

சிைந்த பண்பாளராகவும், நம்பிக்றகக்குப் பாத்திரமாகவும் 

ஊழியம் தைய்து வந்தவர்.  

  திருதவண்காடர் துைவு பூண்டு பட்டினத்தாராகச் 

தைன்ை பின் அவர் கூறியபடி, அவரது தைல்வத்றத ஏறழ 

எளியவர்களுக்கு தைந்தனார் அவர்கள் வழங்க, 

உைவினர்கள் அரைரிடம் தைன்று முறையிட, தைந்தனார் 

சிறையிலறடக் கப்பட்டார். பின் இறையருளால் 

உண்றமயறிந்த அரைன் வருந்தி அவறர விடுவித்தார். 

தைந்தனார் திருவாவடுதுறை, திருவீழிமிழறல மற்றும் 

திருவிறடக்கழி திருப்பதிகங்களில் திருவிறைப்பா 

பாடியும், தில்றலயில் திருப்பல்லாண்டு பாடி தததராட 

றவத்ததும் வரலாறு. றைவத் திருமுறைகறள ஓதுமிடத்து 

முடிவில் தைந்தனார் பாடிய திருப்பல்லாண்டு கூறி 

முடிப்பது வழக்கம். ஒன்பதாம் திருமுறையில் உள்ள 

திருவிறைப்பாவிலிருந்து தைந்தனார் பாடிய ஒரு 

பாடறலக் காணலாம். 

 

 

கற்றவர் விழுங்கும் கற்பகக் கனியைக் 

    கயையிலாக் கருயைமா கடயல 

மற்றவர் அறிைா மாணிக்க மயலயை 

    மதிப்பவர் மனமணி விளக்யகச் 

செற்றவர் புைங்கள் செற்றஎம் சிவயனத் 

    திருவீழி மிழயலவீற் றிருந்த 

சகாற்றவன் தன்யனக் கண்டு கண்டுள்ளம் 

    குளிை என்கண் குளிர்ந் தனவவ. 

 

  திருவீழிமிழறல பற்றி ஞானைம்பந்தரும் யாழின் 

இறை வல்லார் தைாலக்தகட்டார் எனத்தன் பக்திறய 

தவளிப்படுத்தும் மிழறலக் தகாற்ைவன் தன்றனக் 

கண்டு உள்ளம் குளிர்ந்தது என்கிைார் தைந்தனார். கண்ட 

கண்கள் பணித்ததால் குளிர்ந்தன எனவும் கும்பிடுகிைார். 

அவர் இறைவறனக் கற்ைவர்கள் ஞானப்பசி தீர்க்க 

விழுங்கும் கற்பகக் கனி என்றும் கறர காணவியலாத 

மாதபரும் கடல் என்றும் புகழ்ந்து ஏத்துகிைார். கற்ைதன் 

பலன் இறைவன் தாறளத்ததாழுததல என்பது வள்ளுவர் 

வாக்கு. தைந்தனார் தமலும் புரியாதவர்கள் 

ததரிந்துதகாள்ள முடியாத மாணிக்கமறல இறைவன் 

என வர்ணிக்கிைார். பக்தி மயமாக சிவறன 

வழிபடுதவார்க்கு இறைவன் ஒளிவீசும் மணி விளக்காகத் 

திகழ்கிைார் எனவும் எடுத்துறரக்கிைார். சுடர்மணி 

விளக்கின் உள்தளாளி விளங்கும் தூயநல்த ாதி என 

சிவறன திருமாளிறகத்ததவர் தன் திருவிறைப்பாவில் 

உள்ளம் உருகிப்பாடுவார். இறைவன் அருட்தபருஞ் 

த ாதியாகவும் திரிபுரம் எரித்த தீப்பிழம்பாகவும் 

தைந்தனார் அவர்கள் சிவறனப் பாடி வணங்குவறத 

நாமும் உணர்ந்து அவன் அருள் தபை தவண்டுதவாம். 

 

 

வளரும்... 

 

 

உலகதத்மிழ் | 30.09.2020   

 

பதிகங்கனளப் படியுங்கள்! 

செவ்விணெ  ொ ைி திரு தி ெணீத ச ய்கண்டொன் 

திருவழீி ிழணலத் திருப்பொடல் 
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1. Dr. Maanasa Govender is an Educa-

tion Consultant in Attention and 

Memory and Motivational speaker. She 

improves the grades of learners dramat-

ically.   She gives discourses on the Na-

daraja and the Thevarum.  

 

  She is also a Baratha Natyam teach-

er.  Recently she was initiated into Bud-

dha Shuddhi at the Isha Foundation in Coimbatore. 

  She uploaded a powerful video on You Tube : We are 

Micro-Gods and Goddesses, where she links the Thevarum 

to the Nadaraja.  The youtube link is: https://youtu.be/

mT9H4xhSOVY 

Her name  and picture was mixed up  with someone elses 

comment  in  Ulagathamizh 23.09.2020 Issue.  

Ulagathamizh regrets for the  error. 

 

2. உலகத்தமிழ் இதழ் உலகதமல்லாம் பரவிட 

வழிவறக தைய்ய தவண்டும். வளர்பிறை தபால் 

வளர்ந்து தகாண்தட தமிழ்ப் பணியாற்ை தவண்டும் 

என அன்புடன் வாழ்த்துகின்தைன்.  

திரு.சின்னகண்ைன் 

 

3. ஒவ்தவாரு நாளும் உங்களுறடய பதிறவ படித்து 

வருகிதைன். தமிழ் அறிஞர்கள் ஆற்றிய பணி 

தமய்சிலிர்க்க றவக்கிைது. பகிர்வுக்கு நன்றி ஐயா 

Dr.தாமயை 

 

4. உடம்பிற்கும் மனதிற்கும் ததம்பிறன தகாடுப்பது 

நாட்டியங்கள் தான் ஐயா.அதிலும் பாரம்பரிய நடனம் 

என்ைால் தவகுசிைப்பு.ஆந்திரா 

குச்சுப்புடிறயப்பற்றிய ஆய்வு அளப்பறியது 

ஐயா.வாழ்த்துகள் ஐயா. 

Dr.பத்மபிரிைா 

 

 

5. இன்று 23.09.2020பூத்த உலகத் தமிழ்  

மலரின் மைவம தனிதான்.  

 

சுயவைான பகுதிகள் நியறந்து 

வழிந்திருப்பது ெந்வதாெம். 

 

அட... 

கடமான் பற்றிை அரிை செய்திகயள அருயமைாய் 

நாம் அறிை யவத்திருக்கிறார் முயனவர் வொமசல 

வொமசுந்தைம்.  

 

"ஈைாக் வபாரில் 300ெம்பவங்களில் சவற்றி வாயக 

சூடி நாடு திரும்பிை வபார் வீைரின் வாகனம் கடமான் 

ஒன்றின்மீது வமாதிைதால்,தன் சொந்த ஊர் 

அருகிவலவை அவர் உயிர் இழந்தார்"என்ற அந்த 

வொக கயதயை படிக்யகயில் அந்த மிருகத்யதப் 

பற்றி படிக்கும் ஆர்வம் எனக்வக வந்தது என்றால் 

கட்டுயைைாசிரிைருக்கு அந்த ஆர்வம் வந்திருப்பதில் 

விந்யத இல்யலதான்.  

 

"ஏழு அடி உைைம்,பத்து அடி நீளம்,600கிவலா 

எயட...அதுவவ நன்கு வளர்ந்த கடமானின் 

வதாற்றமா?.அதிலும் ஆண் கடமானிற்கு ஆறு அடி 

நீளத்திற்கு சகாம்பு வவறு"என்று கடமானின் 

வதாற்றத்யத கட்டுயைைாசிரிைர் விவரிக்யகயில் நம் 

விழிகளிைண்டும் விந்யதைால் விரிகின்றனவவ... 

 

முயனவர் வொமசல வொமசுந்தைம் முன்சபாருமுயற 

"நான்கு கால் நல்லாசிரிைர்கள்"என்ற தயலப்பில் 

"மனிதர்களின் மகிழ்ச்சி,  வகாபம் வபான்ற 

உைர்வுகயள புரிந்து சகாள்ளும் திறன் சபற்றயவ 

"என்று குதியைகளின் அபாை திறன் பற்றி எழுதிைது 

இப்வபாது எனக்கு நியனவுக்கு வருகிறது.  

 

சுயவைான தகவல்கவளாடு இன்னும்  சதாடர்ந்து 

எழுதுங்க ஐைா...வாழ்த்துகள்.  

 

கவிஞர் வபைா, திருசநல்வவலி. 
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6, தமிழ்பால் உயிர் தகாண்தடார்க்தகலாம் இத்தகு 

நிறனவூட்டல் , அவரவர்தம் அறிவிற்கு கிறடத்த 

ஆகாரம்.  

ததாடரட்டும் இத்தகு பதிவுகள். நன்றி. 

 

திரு.செைக்குமார். 

 

7. வணக்கம் ஐயா. இவ்வார உலகத் 

தமிழ் இதழ் வழக்கம் தபால 

சிைப்புை அறமந்துள்ளது. பூமறழ 

பகுதியில் எனது மடறல 

தவளியிட்டறமக்கு நன்றி ஐயா. 

தநப்பியூன் குறித்த அறிவியல் 

கட்டுறர நன்ைாக இருந்தது. 

மாண்புமிகு அறமச்ைர் உறரயும் விபுலானந்த 

அடிகளின் தவண்பாக்களும் தங்களது குச்சிப்புடி 

நடனம் குறித்த சிறு கட்டுறரயும் சிைப்பாக உள்ளன. 

அதமரிக்காவில்  மகள் வீட்டில் நான் ஓராண்டு 

இருந்த காலத்தில், பயணத்தின் தபாது மான் 

மகிழ்வுந்து தமாதல் நிகழ்ந்தறத முறனவர் தைாமதல 

அவர்களின் கட்டுறர நிறனவூட்டியது. தமிழ்க்கடல் 

ஔறவ துறரைாமி ஐயாவின் (தபயரில் மட்டுமின்றி 

ததாற்ைத்திலும் என் தந்றதறய ஒத்தவர் தங்கள் 

தந்றதயார்) திருவருட்பா கட்டுறர ததன் தமிழ் 

நறடயால் ததவிட்டாத சுறவ ஈந்தது. முறனவர் 

ததவியின் கட்டுறர நல்ல பல குழந்றதக் 

கவிஞர்கறள அறிமுகம் தைய்கிைது. சுதரந்திரன் 

அவர்களின் கட்டுறர சுற்றுலாச் சுறவ ஊட்டுகிைது. 

அறிஞர் மருதநாயகம் அவர்களின் கட்டுறர கிதரக்க 

இலக்கியத்தினும் நம் இலக்கியம் சிைப்புறடத்து 

என்பறதச் சித்தரிக்கிைது. கவிஞர் புதுயுகன் 

அவர்களின் இங்கிலாந்துக் கட்டுறரகள், அண்றமயில் 

கதரானா கட்டுப்பாட்டால் அங்கு நான் காண 

இயலாமல் தபான காட்சிகறளக் கண்முன்தன 

விரிக்கிைது. (அவர் குறிப்பிட்டுள்ள கிராமர் 

பள்ளியில்தான் என் தபத்தி தற்தபாது பத்தாம் 

வகுப்புப் படிக்கிைாள்). தமாத்தத்தில் இந்த இதழ் 

மிகவும் சிைப்பு. மிக்க நன்றி ஐயா. 

 

 திரு துயை  தனபாலன் 

 

 

8. அருள் எழுதியுள்ள 

நடனம் பற்றிய 

நயவுறர திருப்பதி லட்டு! 

 

புலவர் இளஞ்செழிைன் 

 

 

9. உலகத்தமிழ்  அருறமயான  கட்டுறரகளின்  ததாகுப்பு 

நூல்.  மிகவும் சிைப்பாக உள்ளது..பகிர்ந்தறமக்கு நன்றி.  

டாக்டர் முருகன். 

 

10. அதமரிக்க ஆடு மாடுகள் கட்டுறர அருறம! 

திருச்சி - திண்டுக்கல் ைாறலயில் சில பகுதிகளில் மாடு 

அல்லது கன்றுகறள தவண்டுதமன்தை நம் காரின் 

மீதுதமாத றவத்து பணம் வாங்கப் பார்ப்பார்கள். நம் 

ைாறலகளில் எல்லா விதமான மாடுகளும் உள்ளன! - 

திரு. வீ கண்ைப்பன், புதுயவ  

 

11. வறளகுடா நாடுகளில் ஒட்டகத்றத இடித்தால் 

உங்கள் வாகனம் தநாறுங்குவது மட்டுமல்ல. அது 

endangered species என்பதால் அபராதமும் 

கட்டதவண்டும்.  தவந்த புண்ணில் தவறலப் 

பாய்ச்சுவது தபால் இருக்குதல்லவா!   

திரு. சீ. வைதைாென், புது தில்லி  

 

12. அதமரிக்க மான்கறள விட நம்ம ஊர் மாடுகதள 

பரவாயில்றல தபாலத் ததரிகிைது!   

திரு. திைாகைாென், மதுயை  

 

13. கடந்த பல மாதங்களாக தைாமதல 

தைாமசுந்தரத்தின் கட்டுறரகள் அறனத்றதயும் படித்து 

வருகின்தைன். புள்ளி விபரத்ததாடு படிப்பதற்கு 

சுறவயான தைய்திகள்.  எழுத்து நறட அருறம. 

வாழ்த்துக்கள்!   

மருத்துவர் மஹாலக்ஷ்மி, சபன்சில்வவனிைா, 

அசமரிக்கா  

 

14. தமிழகத்தில் ததரு நாய்களும், மாடுகளும் 

ைாறலயில் வாழ்க்றக நடத்திக்தகாண்டிருக்க நாமும் 

அவற்றுடன் பயணிக்க கற்றுக்தகாண்டு விட்தடாம்!! - 

திரு. சல. செகதீென், சென்யன  
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அங்கிங்மகைாதபடி இங்கிலாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

சிந்ேகனைள் வாங்ை 
நடந்தேன் ைானுடக்ைகரயில் - 
அங்தை இகரந்து ைிடந்ேன 
அபிப்பிராயங்ைள்! 

 
பட்டுப் படுக்கை. நல்ல தூக்ைத்ேில் இருந்ே 

இளம்வபண் வைல்லிய அேிர்தவாடு எழுைிறார்.  

 

  எேிதர அம்ைா. “அவர்ைள் வந்ேிருக்ைிறார்ைள். 
எழுந்து வா!”  “ஆனால், இரவு ஆகடயில் 
இருக்ைிதறன் நான்” “பரவாயில்கல” அடுத்ே 
அகறயில் அவர்ைள் அைர்ந்ேிருக்ைிறார்ைள்.  

 

  “அேிைாகலயில் வபரியப்பா, அோவது 

நான்ைாம் வில்லியம் அரசர் இறந்து விட்டார். 

அேனால் இன்றிலிருந்து ோங்ைள் ோன் 

பிரித்ோனியத்ேின் அரசி” என்ைிறார் ைானிங்ைம் 

பிரபு. பிரோனப் தபராயரும் ஆதைாேிக்ைிறார். 

அவலக்சாண்ட்ரீனா விக்தடாரியா, ேனது 

பேிவனட்டாவது வயேில் ைைாரா ி விக்தடாரியா 

ஆைிறார்.  

 

  “எனது வைன்சிங்டன் சட்டங்ைளின் மூலைாை 
இரா ியாவேற்வைன்தற வளர்க்ைப்பட்டவள் நீ. 
எனது வளர்ப்பு அப்படி!” என்ைிறார் அன்கன. 

 

  பின்னாட்ைளில் ேனது ேிருை ம் முடிந்ே 

கைதயாடு அன்கனயின் கைகுலுக்ைி ேனியாை 

அனுப்பி விடுைிறார் இரா ி.  

 
  “உனது வைன்சிங்டன் சட்டங்ைளின் மூலைாை 
மூச்சுவிடவும் விடவில்கல. உனது வளர்ப்பு 
அப்படி!” என்ைிறார் ைைள். 

அபிப்பிராயங்ைள்! 

  அதே ைாலக்ைட்டத்ேில், இந்ேியாவில், சில 

ைிழக்ைிந்ேிய ைம்வபனி ஊழியர்ைள் இந்ேிய 

வபண்ைகள ை ந்து வைாள்ைின்றனர். இந்ேிய 

உகடைளில் அவர்ைளும் ஆங்ைிதலய 

  உகடயில் இந்ேிய ைகனவியரும் குடும்பப் 

புகைப்படங்ைள் எடுத்துக் வைாள்ைின்றனர். 

அகவ அவர்ைளது வரதவற்பகறகய 

அலங்ைரிக்ைின்றன.  

  ‘அருகை ைகனவி, எனது குழந்கேைளின் 
ைேிப்புைிகு ோய்’ என்று ைாேல் வைாழிைள் 
தபசுைிறார்ைள். ஆங்ைிதலா-இந்ேிய வம்சாவளி 

உருவாைிறது. 

  பிரித்ோனிய இராச்சியம் வளர வளர 

கு ங்ைள் ைாறுைின்றன. அடக்குமுகற 

கூடுைிறது. ைே நம்பிக்கைைள், ைேிப்பீடுைள் 

இடிக்ைப்படுைின்றன.  

அபிப்பிராயங்ைள்! 

  ஆடம்பர அைளிைதளாடு இருந்ே வைாைலாயப் 

தபரரசர் ஜைாங்ைீரின் முன் ைிழக்ைிந்ேிய 

ைம்வபனியினர் ப ிந்ே ைகே ைாறுைிறது. 

வைாைலாய வழியிதல வந்ே ைகடசி அரசர் 

இரண்டாம் பைதூர் சாவின் அத்ேைித்துவிட்ட 

பலத்கே நம்பி அவரது அரண்ைகனகய 

முற்றுகை இட்ட சிப்பாய்ைளின் ைலைமும் 

தோற்றுப் தபாைிறது. 

  விக்தடாரியா இரா ி ‘இந்ேியாவின் 

ைைாரா ி’ என அறிவிக்ைப்படுைிறார். இந்ேிய 

அரசர்ைளின் ஆடம்பரம் அசத்ே, ேனது 

பக்ைிங்ைாம் அரண்ைகனயிலும் ேர்பார் அகற  

உலகதத்மிழ் | 30.09.2020   

 ணறதவ அறியொ  ஞொயிறு, உச்ெிணய சநருங்குகிறது! 
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அகைத்துக் வைாள்ைிறார். அரசப்பகட, 

ஆயுேப்பயிற்சி இல்லாே, ை க்கு வழக்குைள் 

வேரிந்ே நபர்ைளிடம் இந்ேியாவின் நிர்வாை 

அேிைாரம் ைாற்றித் ேரப்படுைிறது. 

  “இந்ேிய ைக்ைளின் நலனுக்ைான, 

முன்தனற்றத்ேிற்ைான, பயன்பாட்டிற்ைான 

ப ிைகளச் வசய்யுங்ைள்” அறிவுறுத்துைிறார் 

இரா ி. ஆனால் அரசின் நடவடிக்கை தவறாை 

இருக்ைிறது என்ைின்றனர் ைக்ைள். 

அபிப்பிராயங்ைள்! 

  பஞ்சாப் தபார்ைளில் தோற்ற ைன்னர் துலீப் 

சிங்க் தபார்ப் பரிசாை இரா ியின் 

அரண்ைகனக்கு வரவகழக்ைப் படுைிறார். 

தைாைினூர் கவரமும் வருைிறது. ைே ைாற்றங்ைள் 

நிைழ்ைின்றன. 

  “இல்கல, இல்கல இகவ பரிசுைள் ோன். இந்ே 
அரசர்ைள் ோைாை விரும்பித் ோன் 
அரண்ைகனக்கு வருைிறார்ைள் என்றனர் அரசு 
ஊழியர்ைள்”.  

  இந்ேியாவில் ைகே தவறு ைாேிரியாை 

தபசப்படுைிறது”. 

அபிப்பிராயங்ைள்! 

  ைே தபாேைம் வபருைிய ைாலம் அது. 

இரா ியின் வைய்க்ைாப்பாளனாை வந்ேிருக்ைிற 

அப்துல் இந்ேியாகவ பற்றி, இந்துக்ைகள பற்றி 

ோறுைாறாை தபசுைிறார் என்ைிறது பக்ைிங்ைாம் 

அரண்ைகன. இந்ேியாகவ பிரித்ோள இகேதய 

பயன்படுத்துைிறது அரசு! 

  இேற்ைிகடயில் இரா ியின் ேனி 

வாழ்க்கையில் ேிருப்பங்ைள் ஏற்படுைின்றன.  

வைன்சிங்டன் வைடுபிடி சட்டங்ைகள இயற்றி 

வளர்த்ே அன்கன, இரா ியின்  கைகய 

பற்றியபடிதய ைர ிக்ைிறார். அன்கனயின்  

நாதளடுைள் சிலவற்கற அப்தபாது படிக்ைிறார் 

இரா ி. ேன் ைீது அன்கன கவத்ேிருந்ே 

அன்கப அறிந்து வருந்துைிறார்.  

 

 

 ேனக்கு விேிக்ைப்பட்ட வைடுபிடிைகள வவறு

த்ே ‘இந்ேியாவின் ைைாரா ி’, ைாலனிய அடி

கைத்ேனத்கே, வைடுபிடிகய எப்படி 

ைடந்து வசன்றார்?  

அபிப்பிராயங்ைள்! 

  ஊர்ச்சுற்றல் ைாட்சிைகள முடித்ேது. “ஒன்று 

வேரிைிறது! நம்கை வபரிய ஆள் என்று 

நிகனத்துக் வைாள்வது எப்படி ைர்வதைா 

அகேப்தபால சிறிய ஆள் என்று நிகனத்துக் 

வைாள்வதும் ைர்வதை. சிறுகை எப்படி ைர்வைாகும் 

என்று தைட்பீர்ைளாயின் நீங்ைள் சிறிய ைனிேரா 

அல்லது வபரிய ைனிேரா என்ற ேீர்ப்கப ைாலதை 

வழங்ைத் ேகுேியானது. அது இறுேியிதலதய 

வவளிப்படும். அேற்குள்ளாை அந்ேத் ேீர்ப்கப 

நீங்ைதள உங்ைளுக்கு வழங்ைி வைாள்வது ைர்வம் 

ோதன? இயல்பாைதவ இயங்ைச் வசால்ைின்றன 

ைாலமும், இயற்கையும்” என்றாள் இலக்ைியம். 
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