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

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

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்

  வடம ொழி நொடகங்களை நொடு முழுவதும் 

பரவிடச் மெய்தவர்கைில் சுவொ ி விவவகொனந்தர் 

 ிகவும் முக்கியத்துவம் வொய்ந்தவரொவொர்.  

நம்நொட்டிலும் வ ளை நொடுகைிலும் அத்ளவத 

வவதொந்த தத்துவங்களை அடிப்பளடயொகக் 

மகொண்ட பை மெொற்மபொழிவுகளை ெிறப்புற 

ஆற்றியுள்ைொர்.  

  1893 ஆம் ஆண்டு அவர் ெிகொவகொவில் 

உைகச் ெ யங்கைின் பொரொளு ன்றத்தில் 

நிகழ்த்திய மெொற்மபொழிவுகள் உைகப்புகழ் 

மபற்றது.  பள்ைிப்படிப்பு முடிந்தவுடன் 1879 

ஆம் ஆண்டு மகொல்கத்தொவில் உள்ை  ொநிைக் 

கல்லூரியில் பயின்றொர்.  பின்னர் ஸ்கொட்டிஷ் 

ெர்ச்சு கல்லூரியில் தத்துவம் படித்தொர். 

  அங்வக வ ல்நொட்டு தத்துவங்கள்,  ற்றும் 

ஐவரொப்பிய நொடுகைின் வரைொறு முதைியவற்ளற  

படித்தறிந்தொர்.   இச்ெ யத்தில் அவர்  னதில் 

இளறயியல் உண்ள களைப் பற்றி பை 

வகள்விகளும், ெந்வதகங்களும் எழுந்தன. 

இளறவளனப் பைர் வழிபடுவதும், உைகின் 

வவறுபொடுகளும் ஏற்றத்தொழ்வுகளும் நிளறந் 

துள்ைதும் அவருக்கு முரண்பொடொக 

வதொன்றியது.  

  இது பற்றி பை மபரிவயொர்கைிடம் 

விவொதித்தொர்; வ லும், அக்கொைகட்டத்தில் 

பிரபை ொயிருந்த பிரம்  ெ ொஜத்தில் உறுப்பி 

னரொனொர்.   அதன் பின்னர், 1881ம் ஆண்டு 

இரொ  கிருஷ்ணரின் ெீடரொனொர். 

  1897 ஆம் ஆண்டு இந்தியொ 

திரும்பியவுடன் மகொழும்பு முதல் மகொல்கத்தொ 

வளர அவர் ஆற்றிய உளரகள், அப்வபொது  ந்த 

நிளையில் இருந்த இந்தியளர விழிப்புறச் 

மெய்வதொகவும், இளைஞர்கள் தம்முள் இருந்த 

ஆற்றல்களை உணரும்படிச் மெய்வதொகவும் 

அள ந்ததொக கருதப்படுகிறது. உைக அரங்கில் 

இந்து  தத்தின் புகளழத் தன் மெொற்மபொழிவொல் 

நிளைநிறுத்தினொர். 

         

 உைகில் உள்ை தீள களைப் பற்றிவய நொம் 

வருந்துகிவறொம். நம் உள்ைத்தில் எழும் நச்சு 

எண்ணங்களைப் பற்றி ெிறிதும் கவளை 

மகொள்வதில்ளை. உள்ைத்ளத ஒழுங்குப் 

படுத்தினொல்  உைகவ  ஒழுங்கொகிவிடும். 

        சுயநை ின்ள , சுயநைம் என்பவற்ளறத் 

தவிர, கடவுளுக்கும், ெொத்தொனுக்கும் எவ்வித 

வவறுபொடும் இல்ளை. எப்வபொதும் 

மபொறொள ளய விைக்குங்கள். இதுவளரயிலும் 

நீங்கள் மெய்யொத  கத்தொன கொரியங்களை 

எல்ைொம் மெய்து முடிப்பீர்கள்.  ந து நொடு 

வீரர்களை வவண்டி நிற்கிறது. வீரர்கைொகத் 

திகழுங்கள்! என்பன அவரின் ெிறந்த 

மபொன்ம ொழிகைொகும். 

  இன்று உைகில் உள்ை அளனத்துப் 

பல்களைக்கழகங்கைிலும் மதன்கிழக்கு ஆெிய 

ம ொழியியல் என்ற துளற உருவொகி, த ிழ், 

வடம ொழி வபொன்ற ம ொழிகள் விரிவொக ஆய்வு 

மெய்யப்பட்டு வருகின்றன. 

நன்றி !  வணக்கம் ! 
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  மென்ற வொரம் மவள்ைிப் பனி ளையில் எல்ளைவயொரப் பொதுகொப்புப் பளட வீரர்கைிடம் 

வள்ளுவத்ளத எடுத்துக்கூறி, அவர்கள் உள்ைத்தில் உற்ெொகத்ளத ஊட்டியிருக்கிறொர் பொரதப் பிரத ர் 
நவரந்திர வ ொதி அவர்கள்.  த ிழர்கள் அளனவரும் தளை நி ிர்ந்வதொம்.  அங்கு எல்ளையில் நடந்த 
ஒரு வ ொதைில் த ிழகத்ளதச் வெர்ந்த இரொணுவ வீரர் ஒருவர் உயிர்த் தியொகம் மெய்துள்ைொர்.  அளத 
 றவொ ல், த ிழின் மபருள ளய உைகிற்கு உணர்ந்தியுள்ைொர் நம் பொரதப் பிரத ர்.   
 

 ற ொனம்  ொண்ட வழிச்மெைவு வதற்றம் 
எனநொன்வக ஏ ம் பளடக்கு  (766) என்பது அந்த குறைொகும்.  
 

  வள்ளுவத்ளத மெல்லு ிடம ல்ைொம், தக்க வநரம் 
வரும்வபொமதல்ைொம் வ ற்வகொைொக சுட்டிக்கொட்டி, நம் நொட்டில் 
ம ொழியில் உள்ை ஒரு மபொது ளற என உண்ள யொன 
உவளகயுடன் திருக்குறளை அணி மெய்கிறொர் நம் பொரதப் 
பிரத ர்.  அவருக்கு பிடித்த குறள்,   
 

மதொட்டளனத் தூறும்  ணற்வகணி  ொந்தர்க்கு 
கற்றளனத் தூறும் அறிவு. (396) 
 

  த ிழ் ம ொழியின்  ீது அவருக்கு தனிப்பட்ட ஆர்வ ிருப்பதற்கு கொரணம், அதன் ெங்ககொை 
வரைொறும், மெம்ம ொழியொக மெழித்து ஓங்கியிருப்பது எனைொம்.   மென்ற ஆண்டு, மெப்டம்பர்  ொதம், 
ஐக்கிய நொடுகள் அளவயில் "யொதும் ஊவர யொவரும் வகைிர்" எனத் மதொடங்கி, தற்கொை வீரத்துறவி 
விவவகொனந்தரொகக் கரமவொைி மபற்று ந க்மகல்ைொம் மபருள  வெர்த்துக் மகொடுத்துள்ைொர்.  
த ிழர்கைின்  ரபொர்ந்த உளடயில்,  ொ ல்ளையில், ெீனப் பிரத ரிடம் நம் பண்பொட்டுப் மபருள ளய 
உயர்த்திச் மெொல்ைி வியக்க ளவத்தொர். 
 

  எல்ளைக் வகொட்டிைிருந்து, அள தி வபச்சுவொர்த்ளத வபெி, இருநொட்டு வீரர்களும் விைகிச் 
மென்றுள்ைனர்.  பிரத ர் வ ொதியின் குரல், வ ொத வரும் பளகவர்களை அன்பு வழியில் மெல்லு ொறு 
தூண்ட ளவத்தது. "வீரர்கவை, உங்கள் வதொள்கள்  ளைகைின் திடம் மகொண்டளவ.  உங்கள் ஈளக 
இ ய  ளைளயவிட உயர்ந்தது" என  வியக்கத்தக்க உளர நிகழ்த்தியது பொங்குடன்  ிைிர்ந்தது.   
 

தர் வ  உருவ ொத் தளழத்த வப ரரெரும் 
நிர் ை முனிவரும் நிறந்த நன் னொடு! 
வீரளரப் மபறொத வ ன்ள நீர்  ங்ளகளய 
ஊரவர்  ைடிமயன் றுளரத்திடு நொடு! 
பொரதப் பூ ி பழம்மபரும் பூ ி; 
 

என்று வதெியக்கவி பொரதியொரின்  ரொட்டிய ெிவொஜியொய், ெிம் ம ொழி வபெி நம் பிரத ர்  ளைக்க 
ளவத்திருக்கிறொர்.   
 

  இந்திய முன்னொள் குடியரசுத் தளைவர் டொக்டர் இரொதொகிருஷ்ணன் அவர்கள், இந்திய 
தத்துவங்களை உைகிற்கு உணர்த்தியவர்.  அடுத்து வந்த டொக்டர் அப்துல் கைொம் அவர்கள் அகிைம் 
முழுவதற்கும் அறத்ளத வைியுறுத்தியது த ிழ் ம ொழிவய என பளறெொற்றியவர்.   
 

  நம் பொரதப் பிரத ர் நவரந்திர வ ொதி அவர்கள் திருக்குறள் வழியில் வீரர்களுக்குத் வதற்றமும், த ிழ் 
வழியில் உைக ஒற்றுள ளயயும் உணர்த்திக் கொட்டியிருப்பது அவர் ஒரு  ொணிக்க ஆரத்தின்              
 ரகதக் கல் எனக் மகொள்ைைொம்.  

ஆசிரியர் உவை ! 

 ொணிக்க ஆைத்தில்  ைகதக் கல்! 
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ஆங்கில ைொணி !   

தவத்திரு விபுலொனந்த அடிகள் 

  இத்தருணத்தில் வடெியஸ் என்பவன் வந்து 

அத்தொணி  ண்டபத்திற் குழு ியிருந்த 

முதிவயொர், ெீெளர அளழத்து வரும்படி 

மெொல்ைியதொகத் மதரிவித்தொன். ெீெர் முதைிவை 

 றுத்துப் பின்பு இளெந்து உடன் வபொயினர். 

வழியில் ஒரு வெவகன் ஒரு நிருபத்ளதக் 

மகொண்டுவந்து மகொடுத்து, 'இது ெீெருளடய 

சுகத்ளதக் வகொரியது, இதளனயுடவன படித்த 

ருைவவண்டும்' எனச் ெீெர் ளகயிற் மகொடுத் 

தனன். 'நல்ைது நண்ப! ெனங்களுளடய 

சுகத்ளதக் வகொரிய நிருபங்களைப்படித்த பின்பு 

இதளனப் படிக்கிவறன்' என்று கூறிவிட்டுச் ெீெர் 

அத்தொணி  ண்டபத்ளத வநொக்கி நடந்தனர். 

அங்குச் ெிம்பர் என்பவன் முற்பட்டுவந்து முழந் 

தொட்படியிட்டு நின்று, ' மஹௌதொரிய  ஹொப் 

பிரபுவவ! ஏளழவயனது விண்ணப்பத்திற்கிரங்கி 

ஏளழவயனது ெவகொதரளன  ன்னித்தருை 

வவண்டும்,' எனவவண்டி நின்றனன். 

  ெீெர் அவளன வநொக்கித்,  

தொழ்ந்து ம ன் ம ொழியுளரத்திவடல்,  
தரணியிற் பணிந்து வீழ்ந்து ளநபவர் 
மபொய்யுளரக் கிரங்கிய வீணர்  
சூழ்ந்து மெய்தன துளடத்துப்பின் வெொர்விளன 
யளடவொர் ஆழ்ந்து மெய்வன மெய்யும் யொன் 
அவர் மநறி அளணவயன்; 
அண்ணல் நீர்ள வயன், பிளழ மெவயன், 
அணுவைவவனும் நண்ணும் நீதியிற் 
பிரிந்திவடன், நொமயனக் கதறிக் கண்ணில் நீர் 
 ிக நிைத்தினிற் புரள்வதொற் கருதும் எண்ணம் 
முற்றுறும் என்ன நீ எண்ணுவதிழிவவ, 
 

எனக் கூறச் ெொர்ந்து நின்ற  ொர்க்கசு புரூட்டசு 

ெீெளர வநொக்கி,  

  ஐய! நொன் இச்ெகம் வபசுவவனல்வைன், 

வதவரீரது திருக்கரத்ளத முத்த ிட்வடன், 

ெிம்பரின் விண்ணப்பத்துக்கிரங்கி அவரது ெவகொ 

தரளன விடுதளை மெய்தல் வவண்டும்' 

என்றனன், ெ ீபத்தில் நின்ற கொஷியசு ெீெளர 

வநொக்கி,  
 

  ' கிள  மபொருந்திய ெீெவர !    ன்னிக்க 

வவண்டும்! உம் ிரு தொைிளனயும் பற்றிவனன், 

ெிம்பரின் ெவகொதரளன விடுவிக்க வவண்டும்,' 

என்றனன். ெீெர் தம்ள ச் சூழ்ந்து நின்று 

விண்ணப்பித்வதொளரவநொக்கி, 
 

இரங்குதிர், என்ன இரக்கும் நீர்ள யர் 

தள ப்பிறர் இரக்கிற் றளயகொட் டுநவர; 

நும்வபொல் வவமனனின், நும்ம ொழிக்கு  

             இளெவவன்; 

வொனகம்  ிைிரும்  ீனினம் அளனத்தும் 

தற்சூழ்ந் தளெயத் தொனளெ வின்றி 

நிளைமபறு துருவன் நிளைள கண் டிைிவரொ? 

வொன் ீன் அளனயர்  ொநிை  ொந்தர்; 

துருவன் அளனயன் ஒருவனீங் குைனொல்; 

அவன்தொன் யொன், என அறிகுவிர், புகன்ற 

ம ொழியிற் பிரிவயன்; பழிமயொடு படவரன்; 

 ளைவீழ் மவய்தினும்,  னம்வீழ் விைவன, 

எனக் கூறினொர்.  
 

வைரும்... 
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கோப்பது விரதம் 

Remain promisable 

 أوف بوعدك

遵守禁食 

വ്രതം പാലിക്കുക  

वचन (व्रत) का पालन करें | 
ఒకరు చేస్తూ  ఉండు ధర్మాన్ని మరచిపో క ఎల్లప్పుడు చేస్తూ  ఉండటమే న్నజమ ైన గొప్ుతనం  

ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮವನ್ನ ರ್ರೆಯದೆ ಎಲ್ಾಾ ಸರ್ಯದಲ್ಲಾ 

ಮಾಡುವದೆೇ ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆತನ್  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्ततचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭಲಡಿ 

 

 

காவிரி தென்தெண்ணை ொலாறு - ெமிழ்  
கண்டதொர் ணவணை தொருணை நெி - எை  
தமவிை ைாறு ெலதவாடத் - ெிரு  
தமைி தெழித்ெ ெமிழ்நாடு ! 

ஏழு கடலுக்கு அப்பொல்! 
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அவ்ைப்பபொது!  

முறனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

XV 
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  பள்ைி  ொணவனொக நொன் பயிைத் மதொடங்கிய முதவை பொரதியொர் கவிளதகைின் கன்னல் 

வரிகளை  னனம் மெய்து வபொட்டிகைில் எழுத்துளரயொகவும் - வ ளடத் மதொடர்கைொகவும் 
தடு ொறிப் வபெ முயன்றளத என்னொல் இன்றும்  றக்க முடியவில்ளை. 

  இன்னும் கூட என் தனி ஆெிரியர்  ளறந்த புைவர் திைகம் அ ிர்தைிங்கம் "அச்ெ ில்ளை 
அச்ெ ில்ளை" என்ற பொடளைச் ெரியொக ஒப்புவிக்கவில்ளை என்று கொளதத்திருகியது நிளனவில் 
நிற்கிறது. 

  கல்லூரிக்கு வந்த பிறகு ஆங்கிைப் வபச்சுப் வபொட்டியில் வபசும் மபொழுது, ஆங்கிைத் 
மதொடர்களை நீ எப்படி ஒைிக்கிறொய் என்று பொர்க்கிவறன் என்று தந்ளதயொரின் இனிய நண்பரொகிய 
வபரொெிரியர் வகட்டமபொழுது, அப்வபொது நொன் ஒப்புவித்த பகுதிளய இப்வபொது நிளனவு கூர்ந்து 
எழுதுகிவறன். 

  “The gloom that overshadowed the country during the past four centuries is slowly passing 

away and a new dawn is in sight. The harbinger of the approaching dawn is our latest poet 

Subramanya Bharathi. He is essentially a religious poet, With religious mysticism he com-

bines an unbounded love for the poor and the downtrodden. The poems that he addresses to 

Kannan are as sweet and soul-stirring as any that we meet with in ancient literature; the 

hymns to Shakti are grander than the old hymns addressed to Korravai. The charm of his lyr-

ics, and the dignified tone of his patriotic songs have endeared him to his people. The healthy 

outlook on life underlying his poems has a universal appeal. He 

views on humanity as a whole and stands ready to embrace the 

North and the South, the East and the West, as well as the          

educated and the illiterate. May the Tamil people, the inheritors 

of a glorious civilisation, view the world with the eyes of             

Bharathi. 

  The great poet rising above narrow sectarianism and petty  

social conventions march on the path that will lead them to the 

Divine Spirit, which is the source of all goodness, beauty and 

truth" 

  இந்தத் மதொடர்கள் பொரதியொரின் மபருள ளயப் பற்றி 
விபுைொனந்த அடிகள் ஆற்றிய உளரயொகும். 

  பொரதியொரின் பளடப்புகைில் அருவியொகப் 

பொய்ந்வதொடும் கவிளதகளைப் வபொைவவ 

அவருளடய உளரநளடப் பகுதிகளும் ெிறப்புக்குரியளவ.  ம ொழிநளட, எடுத்த 

மபொருளைத் மதொடுத்துக் கூறும் வழிமுளற, எைிள , கருத்துச்மெறிவு, ஆழம், 

மதைிவு, மெொல் கூர்ள  ஆகிய பை திறங்களைக் மகொண்டு அள ந்தன.   

நுறழவொயில்! 
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    “கூடியவளர, வபசுவது வபொைவவ எழுதுவது தொன் உத்த ம் என்பது 

என்னுளடய கட்ெி” என்று வென நளட பற்றிப் பொரதியொர் குறிப்பிடுகிறொர். 

வெனநளட என்பது மதைிவு, ஒைி, தண்ள , ஒழுக்கம் இளவ நொன்கும் உளடயதொக 

இருக்கவவண்டும் என்றும் பொரதியொர் வளரயளற மெய்தொர். 

  வபச்சு நளடயில் அந்நொளைய வட்டொர வழக்கும் - வடம ொழிச் மெொற்களும் 

உளரநளடயில்  ைிந்துள்ைன.  இக்கொைத்துக்குக்குரிய வளகயில் இளைஞர் - 

உளரநளடளயப் மபொருள் விைங்கிக்மகொண்டொல் கருத்துக்கைின் ஆழம் நம்  னத்ளதக் கவரும். 

அந்த வளகயில் நூற்றுக்கணக்கொன வகள்விகளையும் - பதில்களையும் பல்வவறு விழொ 

 ைர்கைிைிருந்து படித்துத் மதொகுத்தளவவய இப்பதிப்பில் 300க்கு வ ற்பட்ட வினொக்கைொக  வினொ 

விளட வடிவில் வெர்த்துள்வைன்.   இந்த ஆண்டு 366 நொள்களைக் மகொண்ட " ிளகநொள் 

ஆண்டொக" அள வதொல் நொளுக்மகொரு வகள்வி என்ற கணக்கில் என் நண்பர்கவைொடு மதொகுக்க 

முற்பட்வடன்.  மதொகுப்ளபக்கூடத் மதொடர்ந்து ெீரொக்க வவண்டும் என்ற கருத்து என் உள்ைத்தில் 

உள்ைது. 

  பொரதியொர் பதில்கள் நூறு என்ற விளையில்ைொப் பதிப்ளப நூற்றுக்கணக்கொவனொர் விரும்பி 

வவண்டியளத  னத்திற்மகொண்டு ஸ்ரீரொம் களை இைக்கியக் கழகத்தின் தளைவர் திரு.ஜி.சுந்தவரென் 

அவர்கள் ஊட்டிய ஊக்கத்துக்கு ஈடில்ளை. எனவவ இதளன இரண்டொம் பதிப்பொக மவைியிட 

வவண்டும். முடியு ொனொல் இன்னும் கூடக் வகள்விகளைச் வெர்த்து உளர நளடயொக விைங்கும் பொரதி 

த ிளழயும் படித்துப்பொருங்கள் என்று அவரொல் இந்தப் பதிப்பு வனப்பும்  - கூடுதைொன 

பக்கங்களையும் மகொண்டு மவைிவருகிறது .பதில்கள் 366 ஆகச் வெர்க்க வவண்டும் என்ற 

ெிந்தளனளயயும் வழங்கினொர்கள் .பொரதியொர் விழொ  ைர்களைத் வதடிக்கொணும் முயற்ெிளய நொன் 

வ ற்மகொண்வடன். பொரதியொளரப் பற்றி நூற்றொண்டு விழொவில் ஆயிரம் நூல்கள் மவைிவந்தன 

என்றொல்  ிளகயொகொது .பொரதியொர் பல்களைக்கழகம் நூற்றொண்டு விழொ  ைளரக் கைஞ்ெிய ொக 

அைித்தொர்கள்.   பதில்களுக்கு ஏற்ற வகள்விகள் என்ற முளறளய - வடிவள த்த துளணவர் 

மபொன்வனரி பிரதொப் எனக்குப் மபரிதும் வதொள்மகொடுத்தொர் .வினொக்களை ஒழுங்குபடுத்திய திரு தி 

சுபத்திரொ வதவி, திருக்குறள்  ொ ணி நயம்பு அறிவுளட நம்பி, மெொல்ைருவி ெிவ.ெதீஷ்கு ொருக்கு என் 

நன்றி.   

   எந்த வளகயிலும் தொன் ஓர் ஒப்பற்ற தளைவர் என்று அணுவைவும் கொட்டிக்மகொள்ை ொல் நளட, 

உளட, மெயல், ெிந்தளன, பொங்கு, பண்பொடு என்ற நைங்களை உயரிய திறள க்குள் பதிய ளவத்துக் 

மகொண்டு இைங்கும் "பத் பூஷண்"  "ஆற்றல் ெிகரம்" ஆர்.டி  அவர்கைிடம் நொன் மநருங்கொ வைவய 

மநஞ்ெில் இடம் பிடித்தவன்.  அவர் கொட்டிய வழிதொன் எனக்குச் ெிை திளெகளைக் கொட்டின.   என் 

தந்ளதயொல் எனக்குக் கிட்டிய அவருளடய வொழ்த்து, மூளையில் கிடந்த என்ளன பொரதி 

முற்றத்துக்கு அளழத்து வந்திருக்கிறது.  மதொடங்குவது  ட்டும் அல்ை மபரிது - மதொடர்வது தொன் 

அறிவு என்ற பொடத்ளத நொன் எப்வபொதும் படித்து வருகிவறன். 

  தந்ளத அருள் வைியொலும் - இன்று 
  ெொர்ந்த தளைவர் தவ வைியொலும் 
  புகழ் ஏறிப் புவி ிளெ மபொைிவவொம்   
 

என்ற பொரதியொரின் சூளுளர அளனவருக்கும்  

வொழ்க்ளக மநறியொகட்டும். 

 

வொழிய மெந்த ிழ் !  வொழிய பொரதியொர் வொன்புகழ் !!   

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   
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  ெொரொ இன்ெைிக்கு பத்வத வயது. அந்த 

மூன்றொம் வகுப்புச் ெிறு ி, வதெிய 

ளகமயழுத்துப் வபொட்டியில் முதல் பரிசு 

மபற்றொள்.  இதில் என்ன வியப்பு?  

 

  ெொரொவிற்கு இரண்டு ளககளும் கிளடயொது!! 

அம ரிக்கர்கைொல் தத்மதடுக்கப்பட்டு 

வ ரிைொண்ட்  ொநிைத்தில் வொழும் ெொரொ, 

இரண்டு  ணிக்கட்டுகளுக்கு இளடவய 

மபன்ெிளைப் பிடித்துக் மகொண்டு முத்து 

முத்தொக எழுதுவது ஒரு தனிக் களை 

 ட்டு ல்ை, தன்னம்பிக்ளகயின் உச்ெம் என்வற 

கூறைொம். மெயற்ளகக் ளககள் வவண்டொ 

ம ன்றுவிட்ட ெொரொ  எழுதுதல், வளரதல், 

ெதுரங்கம் விளையொடுதல் எனப் பை 

மெயல்கைில் முளனப்வபொடு ஈடுபட்டுள்ைொள். 

 

"விரல்கள் பத்தும் மூைதனம் 

மவறும் ளகமயன்பது மூடத்தனம்" 

 

எனப் பொடிய கவிஞொயிறு தொரொபொரதி, 

விரல்கவை இல்ைொத ெொரளவப் பொர்த்திருந்தொல் 

அவர் கவிளதயின் அடுத்த வரிகள் எப்படி 

இருந்திருக்கும்? 

 

 உலகதத்மிழ் | 22.07.2020  

  அம ரிக்கொளவ ஆண்ட 45 அதிபர்களுள் 

பதிமனொன்று அதிபர்கள் உடல் அல்ைது  ன 

நைக் குளறவவொடு, உைளகவய  ொற்றும் 

திறனொைிகைொக வொழ்ந்தவர்கள். ஜொர்ஜ் 

வொெிங்டன், தொ ஸ் மஜபர்ென்,  வுட்வரொவ் 

வில்ென், டுவயிட் ஐெவனொவர், ஜொன் மகன்னடி 

ஆகிய ஐந்து அதிபர்கள், புரிந்து படிக்கவியைொத 

வொெிப்புக் குளறபொட்வடொடு (d y s l e x i a ) 

வொழ்ந்தவர்கள். வஜம்ஸ் வ டிென் கொக்ளக வைிப்பு 

வநொயொல் (epilepsy) அவதிப்பட்டவர். ஆபிரகொம் 

ைின்கன்  னச்வெொர்வினொல் (depress ion) 

பொதிக்கப்பட்டவர். திவயொவடொர் ரூஸ்மவல்ட் கண் 

பொர்ளவக் குளறயுடனும், மரொனொல்ட் ரீகனும், 

பில் கிைின்டனும் மெவித்திறன் குளறபொடு 

இருந்தவபொதிலும் அயரொது  மெயைொற்றியவர்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  இந்த நீண்ட பட்டியைில், ‘ ொற்றுத் திறனொைி 

அதிபர்’ எனப்  பை அம ரிக்கர்கைின்  னக்கண் 

முன் உடவன வருபவர் ெக்கர நொற்கொைியில் 

அதிபரொக வொழ்ந்த பிரொங்க்ைின் ரூஸ்மவல்ட். 

முப்பத்மதொன்பது வயதில் இைம் பிள்ளை 

வொதத்தொல் (polio) இடுப்பிற்கு கீழ் முற்றிலும் 

மெயல் இழந்த அவர், அதற்குப் பிறகு  நியூயொர்க் 

 ொநிை ஆளுநரொக இருமுளற மவன்றவதொடு 

 ட்டு ல்ைொ ல், 1933 ஆம் ஆண்டு முதல், தொன் 

இறக்கும் வளர, 13 ஆண்டுகள் அம ரிக்க 

அதிபரொக  இருந்தவர்.   

 

அம ரிக்கொவை  ொற்றும் திைனொளிகள்! 

முறனவர் பசொ மல பசொ சுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 
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  அம ரிக்க  அதிபரொக ஒருவர் பத்து 

வருடங்கவை இருக்க முடியும் என்ற ெட்டத் 

திருத்தம் 1951-இல் மெய்யப்பட்டதொல், 

அம ரிக்க வரைொற்றில் நொன்கு முளற மவற்றி 

மபற்ற ஒவர அதிபர் என்ற மபருள  

ரூஸ்மவல்ட்க்கு என்றும் உண்டு. அம ரிக்கப் 

மபொருைொதொரப்  மபருந்மதொய்வு (Great              

Depression, 1929-39)  ற்றும் இரண்டொம் 

உைகப்வபொர் ஆகியவற்றின் வபொது, 

ரூஸ்மவல்ட்  உைகரங்கில் அம ரிக்கொவின் 

அளெயொத்தன்ள க்கும், மபொருைொதொர 

மெழிப்பிற்கும் அடித்தை ிட்டவர்.   அதன் 

விளைவொக,  அம ரிக்கொவின் தளை ெிறந்த 

அதிபர்கள் மூவரில் ஒருவரொக, ஜொர்ஜ் 

வொெிங்டன்  ற்றும் ஆபிரகொம் ைிங்கன்  

ஆகிவயொருடன் ஒப்பிடப்படும் ரூஸ்மவல்ட்டு, 

உைளக  ொற்றிய திறனொைி என்றொல் அது 

 ிளகயொகொது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "கண் பொர்ளவ இல்ைொள ளய நொன் 

குளறயொகவவ நிளனத்ததில்ளை. அளத 

எனக்குக் கிளடத்த வர ொகவவ கருதுகிவறன்”, 

என்கிறொர் 25 Grammy விருதுகள் மபற்று 

அம ரிக்க இளெ உைகில் முடிசூடொ 

 ன்னனொக வைம் வருகிற ஸ்டிவி  

மவொண்மடர்.      
 

  "ஒரு  னிதருக்கு  கண் பொர்ளவ 

இல்ைொததொல் அவருக்கு மதொளை வநொக்குப் 

பொர்ளவ (v is ion )  கிளடயொமதன முடிவு 

மெய்யக்கூடொது" என அவர் கூறுவது, 
 

  "கண்ணிருந்தும் குருடரொய், கொதிருந்தும் 

மெவிடரொய்.." எனப் பொடிய  கொகவி பொரதியின் 

உணர்வுகளை நிளனவூட்டுகின்றது. 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

  உைகின் "சூப்பர்வ ன்" எனப் புகழ்ப் மபற்ற 

அம ரிக்க நடிகரும், 

இயக்குநரு ொன 

கிறிஸ்வடொபர் ரீவ்   

குதிளர ஏற்றத்தின் 

வபொது கீவழ விழுந்து 

முதுமகலும்பு 

அடிபட்டதொல் அவரின் கழுத்துக்கு கீவழ உடற் 

பகுதிகள் அளனத்தும் மெயற்படவில்ளை.  

ஆனொல், அவவரொ மதொடர்ந்து நடித்தவதொடு 

 ட்டு ல்ைொ ல், தண்டு உயிரணுக்கள் (Stem 

C e l l s ) ,   ற்றும் முதுமகலும்பு கொயங்கள் 

மதொடர்பொன ஆரொய்ச்ெிகளுக்கும்,  ொற்றுத் 

திறனொைிக் குழந்ளதகைின் நல்வொழ்விற்கும் 

தன்ளனவய ஈந்தொர் என்பது மபரு ித ொன 

மெயைொகும். 

 

   மஹைன் மகல்ைர்  

கல்லூரிப் பட்டம் மபறவவொ, 

புகழ் மபற்ற எழுத்தொ 

ைரொகவவொ, அவரின் கண் 

பொர்ளவயின்ள யும், கொது 

வகைொள யும் முட்டுக் 

கட்ளடயொக அள யவில்ளை. "என் ஊனத்தின் 

வொயிைொகவவ என்ளனயும் என் திறள  

களையும் கண்டுப்பிடித்வதன். இந்த 

ஊனத்ளதக் மகொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி"  

எனப் பல்ைொண்டுகளுக்கு முன்பு  மகல்ைர் 

மெொன்னது இன்றும்  னளத மநகிழச் 

மெய்கிறது. 

 

  இவர்களைப் வபொன்று உைகைவில் உள்ை 

நூறு வகொடி  ொற்றுத் திறனொைிகளுக்கும், 

வொழ்வில் வருகின்ற ெிை தளடக்கற்கைொல் 

துவண்டு விடும் நம் ில் பைருக்கும்,    
 

"மெருப்பு இல்ளை எனக் கவளைப்பட்வடன் 

கொவை இல்ைொதவளனப் பொர்த்தவளர" 

 

என்ற புதுக் கவிளத உணர்த்துவது வபொன்று, 

இவர்கள் நன்றி உணர்ளவயும் தன்னம்பிக் 

ளகளயயும்  நொள்வதொறும் ஊட்டிக்மகொண்வட 

இருக்கிறொர்கள். 
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  அயல் ம ொழிச் மெொற்களை கடன் வொங்கிய 

ந து முன்வனொர்கைின் மெயலும் கடன் 

வொங்குவவத தக்கமதன்னும் எண்ணமும் 

கண்டிக்கத்தகுந்தனவொகும். 

 எனவவ, களைச்மெொல்ைொக்கம் வதடப்புகு 

வதற்குத் தக்க வழிகைொவன:- 

 ஒரு ம ொழிளய ஒரு கொட்ளடப்வபொல் 

தன்னிச்ளெப்படி வைரவிட்டொல் அஃது 

ஒழுங்கற்று, அழகு குன்றி, தக்க பயன் தரொது 

கற்வபொருக்கு  ிகுந்த திளகப்ளபயும் வருத்தத் 

ளதயுவ  மகொடுக்கும்.  ஆனொல், அளதப் பண் 

படுத்தி, முளறப்படுத்தி, நன்மெய், புன்மெய், 

வதொட்டம் முதைியவற்ளறப் பயிரிடல் வபொல் 

வைர்த்து வருவ ொ ொயின் அஃது எல்ைொவளக 

நைத்ளதயும், முன்வனற்றத்ளதயும், இன்பத் 

ளதயும், அறிளவயும்  ிகுதியொகத் தரும்.  

இதற்கு பிரஞ்சு, மெரு ொனிய ம ொழிகள் தக்க 

எடுத்துக்கொட்டுகைொகும்.   

 

 

 

 

 

"1635-ம் ஆண்டில் பிரொன்ெில் மதொடங்கப்மபற்ற 

கவின்களைக் கழகத்தில் கவிஞர், எல்ைொ வளக  

 உலகதத்மிழ் | 22.07.2020 

நூைொெிரியர், அறிவு நூற்புைவர், மநறி 

முளறயொைர், வபொர்த்தளைவர்,  அள ச்ெர், 

கவின்களைஞர் முதைிய பல்துளறப் பயில்வவொர் 

கைந்திருக்கின்றனர்.  இக்கழகம் பிரஞ்சு 

ம ொழிளய வ ற்பொர்த்து வருகிறது.  இது ஒரு 

இைக்கண நூளை மவைியிட்டுள்ைது.  இதன் 

அகரொதி அப்வபொளதக்கப்வபொது திருத்தப்மபற்று 

வருகிறது.  ஒவ்மவொரு வொர்த்ளதயின் மபொருளும் 

இக்கூட்டம் நிகழுங்கொல் ஆரொயப்மபற்று 

வருவதுடன் வழக்கொற்றிற்குட்படும் புதியச் 

மெொற்கள் ஆய்ந்து ஏற்றுக் மகொள்ைப் 

படுகின்றன". 

  இத்தளகய வழிகைில் ெீர்திருத்தம் மபற்ற 

"மெரு ொனிய ம ொழியிைிருந்து வகயத்வத என்னும் 

அதன் வபரொெிரியர் பயன்படுத்திய பை மெொற்கள் 

அயல்ம ொழிச் மெொற்கைொக விைக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன."   

  இவ்வொவற த ிழ் ம ொழிளயயும் ெீர்திருத்த 

யொவரும் விளரந்து முன்வரல்  வவண்டும் என்பது 

இன்றியள யொதவத.  

வைரும்... 

கவலச்மசொல்லொக்கம்! 

‘கறலச்மசொல் கொவலர்’ திரு.சொ ி பவலொயுதம்  

எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளிெந்த கட்டுரை 
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  ில்டன் ந து ெ யக் மகொள்ளககைொல் 

த க்குப் பை இடர்கள் வநர்ந்தும், அதுகுறித்துத் 

தம் உறுதியில் ெிறிதும் பிறழ்ந்திைர்.  அடிகளும் 

ெொதி ெ ய மவறியினர் தம்ள  'நொத்திகர்' 

எனவும், ெ யம் வவண்டொதொர் "ளவதிகர்" 

எனவும் பண்மடொருகொல் பழித்மததிர்த்து இடர் 

மெய்தவபொமதல்ைொம், அதற்கொகத் தொம் 

மகொண்ட ெ ய மநறி உறுப்பினின்று ெிறிதும் 

மநகிழ்ந்திைர்.   

 

 

  ில்டன் களடப்பிடித்த பிரித்தொனிய 

ெ யத்திற்கும், அவர்கொைப் மபொது க்கள் 

மகொண்டிருந்த பிரித்தொனிய ெ யத்திற்கும் 

ெிற்ெிை வவற்றுள கள் இருந்தன.  அடிகள் 

களடப்பிடிக்கும் ெிவமநறிக்கும், நொட்டில் இன்று 

நளடமுளறயில் இருந்துவரும் ளெவத்திற்கும், 

ெிற்ெிை வவடுபொடுகள் உண்டு.  "அடிகள் 

மகொள்ளும் ளெவம்-ளவதிகக் குருட்டுச் 

ளெவ ன்று.  அறிவியல் விைக்கும் 

அைளவமநறிச் ளெவம்; ெொதிச்ளெவ ன்று, 

ெ ரெச் ளெவம்; ஆரியச் ெொர்புளடய ளெவ ன்று,  

 உலகதத்மிழ் | 22.07.2020 

அருந்த ிழ்க்குரிய ளெவம்; அற்புத நிகழ்ச்ெிளய 

நிகழ்த்துவது ளெவ ன்று, ஆரொய்ச்ெியுணர்ளவ 

ஊட்டுவது ளெவம்; புரொணப் வபொைிச்ளெவ ன்று, 

வரைொற்றுண்ள ச் ளெவம்" 

  ஒரு வபரிைக்கியத்ளத யொத்ததற்வக தொம் 

வதொன்றியதொகவும், அதுவவ தம் வொழ்நொட் 

குறிக்வகொள் எனவும் மகொண்டு இைள  முதல் 

 ில்டனொர் மபரிதும் உளழத்தொர்.  'துறக்க நீக்கம்', 

'துறக்க  ீட்ெி' என்னும் மபருங்கொப்பியத்ளத 

முடித்துச் ெிறப்புற்றொர்.  அடிகளும் த ிழ் 

ம ொழிளய வைம்மபறச்  மெய்தற்வக இளறவன் 

தம்ள ப் பிறப்பித்தொர் என்று கருதி, அக்குறிக் 

வகொளைவய மகொண்டு நின்று, தனித்த ிழ் 

உளரநளட இைக்கிய வைஞ்ெிறக்க அைப்பருந் 

மதொண்டொற்றி வருகிறொர்.  

என்ளன நன் றொக இளறவன் பளடத்தனன் 

தன்ளனநன் றொக த ிழ்மெய்யு  ொவற 

என அப்வபொது அடிகள் ஆரொள வயொடு 

கூறிக்மகொள்வது வழக்கம். 

  உயர்ந்த நளடச்ெிறப்பு, கருத்துகைின் 

புனிதத்தன்ள , இயற்ளகயழகில் ஈடுபொடு, 

அருங்களையொர்வம், புரட்ெி  னப்பொன்ள , 

ெீர்திருத்த வநொக்கம், ஆரொய்ச்ெியுணர்வு, 

அழுத்தம்  ிக்க ஆழ்ந்தகன்ற களைப்பயிற்ெி, 

மகொள்ளககைில் உளறந்து நிற்கும் களடப்பிடி, 

இரக்கம்  ிக்க இைகிய மநஞ்ெம் என்னும் 

இன்வனொரன்னவற்றில்  ில்டனும்,  ளற ளை 

அடிகளும் மபரிமதொத்து விைங்குகின்றனர். 

வைரும்... 

 

தமிழ்நொட்டு மில்டன் ! 

அைிஞர் ந.ைொ.முருகபவள் 
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  ெீெவர இங்ஙனம் மெய்யின் என் மெய்வது 

என்று ெிந்திக்கும் மபொழுது விழொ  ண்டபத் 

திைிருந்து வந்த ஒரு வபரொரவொரச் ெத்தம் 

புரூட்டெின் ெிந்தளனளயக் களைத்தது. அது 

வகட்ட புரூட்டசு "நொன் வகள்விப் பட்டபடிவய 

ெீெருக்கு அந்வதொனியின் முயற்ெியொல் 

முடிசூட்டப்பட்டிருக்க வவண்டும் என்று ெிறிது 

உரக்கச் மெொன்னொன்.  

  கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவனின் உறவினன் 

ஒருவன், அவளன நொட்டுக்குத் திரும்ப 

அளழக்கும் வவண்டுவகொளைச் ெீெரிடம் 

நீட்டினொன். அப்மபொழுது ெீெர், "வவண்டொம், 

வவண் டொம் ; நீ வகட்க வவண்டுவதில்ளை.  

உன் வவண்டுவகொள் மெல்ைொது'' என்றொர். அவ் 

வவண்டுவகொளுக்குத் துளணபுரிவொர் வபொன்று 

கொஸியசும், புரூட்டசும் முன்வந்தனர். அப்வபொது 

புரூட்டசுகூட "இச்ெிறு மெய்ளகக்குத் 

துளணயொ ? ஆயினும் என்ன ? ெிெர் தீள  

மெய்வது ில்ளை, மெய்தபின் பின்வொங்குவது 

 ில்ளை; அவர் மெய்தது மெய்ததுதொன்" என்றொர். 

  அதன் பின் ெின்னொ என்பவன் வந்து பணிந் 

தொன். ெீெர் மபொறுள  இழந்து "ெீெளர யொரொலும் 

அளெக்க முடியொது; புரூட்டெொல் அளெக்க 

முடியொதளத நீ கொணவில்ளையொ?” என்றொர். 

  இதுவவ தக்க ெ யம னக் கண்ட கொசுகொ           

"ஆயின் இதனொல் அளெக்க முடியும் " என்று 

கூறிக் மகொண்டு தனது உளடவொைொல் ெீெரின் 

முதுகிற்    குத்தினொன்.    ெீெர்     திடுக்கிட்டுப்  
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பின்னொல் திரும்ப, முன்  ற்றக் குத்துக்கள் 

விழுந்தன.  ொர்க்கஸ் புரூட்டஸ் அள தியுடன் 

ெீெரின் முன் மென்று நின்று, உளடவொளை 

ஓங்கி, “உவரொ ின் பளகவன் வீழ்க; விடுதளையின் 

விவரொதி அழிக;'' என்று கூறிக்மகொண்டு ெீெரின் 

 ொர்பிற் குத்தினொன். 

 

 

 இதளனக் கண்ட ெீெர் திளகத்து “என்ன........ 

நீயு ொ ? புரூட்டஸ் ?'' என்றொர். உடவன நிைத்தில் 

அச்ெிளையின் பக்கத்தில் - வீழ்ந்தொர். அந்தக் 

கொயத்தினொல் ெீெர் ெிை மநொடிக்குள் உயிர் 

நீத்தொர். ெதிகொரரின் திட்டம் நிளறவவறிவிட்டது. 

ஆயின் !!? 

  ெீெர் இறந்துவிட்டொர் என்பளதச் ெதிகொரர் 

கண்டவுடன், 'சுதந்திரம் வொழ்க!  ெ த்துவம் 

வொழ்க!' மகொடுங்வகொன்ள  வீழ்க!' என்று உரத்துச் 

ெத்த ிட்டுக் குதூகைித்தனர். 

 த து திட்டம் நிளறவவறியதுடன் அரெியல் 

 ன்றத்தினர்க்கத் தன் கட்ெியின் 

மகொள்ளககளை விைக்கிக் குடியரளெ ஏற்படுத்த 

வவண்டும ன்பது புரூட்டெின் ஏற்பொடு.  

இதற்குரிய ஆயத்தங்கள் நிகழ்ந்தன.  ஆயின் 

நகரில் ஏற்பட்ட பரபரப்பு இன்னும் 

அடங்கவில்ளை. 

வைரும்... 

 

யூலியஸ் சீசர்! 

பண்டிதர் வ.நடைொசர் 
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ெிங்ளகயின் அளடயொைம் கூறுதல் 

இரொகம் : நொதரொ க்கிரியொ 

தொைம் : திசுர ஆதி 

மநொண்டிச்ெிந்து 

மெக்கச்ெிவந்த  நிறத்தொள்  ஐவய - வஞ்ெி 

மெம்பழவந்தளன  
நளகமெய்யத்தரத்தொள்’(அழ.குற.) 

  எதுகுைகொம்வபொதி, அரஅரப்பிரியொ, கொப்பி 

வபொன்ற இரொகங்கள் நொட்டுப்புற இளெப் 

பகுதியில் ளகயொைப் பட்டிருந்தொலும் 

மபொதுவொக ஆனந்தளபரவி இரொகம் அளனத்து 

குறவஞ்ெிகைிலும் ெிறப்பொகக் ளகயொைப் 

பட்டுள்ைளதக் கொண முடிகின்றது.  

  எடுத்துக்கொட்டொக குறத்தி, தன்  ளை வைம் 
கூறல்...  

இரொகம் : ஆனந்த ளபரவி  

திசுர ஆதி 

‘வொனரங்கள் கனிமகொடுத்து  ந்திவயொடு 

மகொஞ்சும்  

 ந்தி ெிந்து கனிகளுக்கு வொன் கவிகள் 

மகஞ்சும்  

கொனவர்கள் விழிமயறிந்து வொனவளர அளழப்பர் 

கவனெித்தர் வந்து வந்து கொயெித்தி விளைப்பர்’ 

குறவஞ்ெியின் முதற்பகுதியில் ஜீவொத் ொ 

பர ொத் ொளவத் வதடுதல் எனப்படும்  துர 

பக்தியொகிய வபரின்பத்ளதயும், பிற்பகுதியில் 

குறவன் - குறத்தி கொதைொகிய ெிற்றின் 

பத்ளதயும் கொண முடிகின்றது.   
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  வதடுதல் எனப்படும்  துரபக்தியொகிய 

வபரின்பத்ளதயும் பிற்பகுதியில் குறவன் குறத்தி 

கொதைொகிய ெிற்றின்பத்ளதயும் கொணமுடிகின்றது. 

இந்த இரண்டிளனயும் இளணக்கும் 

பொை ொக குறத்தி விைங்குகின்றொள். இவற்ளறப் 

வபொைவவ முற்பகுதியில் வரும் மெவ்விளெயும் 

பிற்பகுதியில் வரும் நொட்டுப்புற இளெளயயும் 

இளணக்கும் பொை ொக குறத்தி வருதளை 

வருணிக்கும் பொடல்கள் ெிை குறவஞ்ெிகைில் 

மெவ்விளெயிலும்¸ ெிைவற்றில் இரண்டும் கைந்த 

ம ல்ைிளெயிலும் அள க்கப்பட்டுள்ைள  

குறிப்பிடத்தக்கது. எடுத்துக்கொட்டொக, 

இரொகம் : வபகடொ, தொைம் : ஆதி  

‘ ளைக்குறவஞ்ெி வத்தொவை  ொயவன் 

வெொளை ‘ (அழகர் குறவஞ்ெி . 29) 

 

 

 

 

அழகர் குறவஞ்ெி, தியொவகெர் குறவஞ்ெி 

வபொன்ற ெிை குறவஞ்ெிகைில் மெவ்விளெயொனது 

 ிகுதியொகக் ளகயொைப்படுகின்றது. இதில் 

குறிப்பிட்டுள்ை வதொடி, கல்யொணி, மபஹொக் 

வபொன்ற இரொகங்கள் குறவஞ்ெியில்  ரபுவழி 

பொடப்பட்டு வருகின்றன. 

வைரும்... 

 

குைைஞ்சி இவச! 

முறனவர் சுகன்யொ அைவிந்தன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ்(இசைதத்ுசை),  

யோழ்ப்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 
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பதன் துளிகள்! 

 

   குருவியயக் கண்ணி யவத்துப் பிடிக்கும் தவடன ாருவன் கண்ணிக்குட் சிக்கி விழிக்கும் 

பறயவயய தநாக்கி, இலக்கணம் அறியாதவன் கவி எழுதிப் பியழபாடு னசய்து, அதய  
அறிந்ததார் வி வுங்கால் சிந்யத மயங்கி விழிப்பது தபான்று, அப்பறயவ விழிப்பதாகக் 
கூறுகின்றான்.  அதய , 
 

 மசந்த ிழ் இலக்கணந் மதரியொர் கவிமசொல்லி 
 பசரு தன் குற்ைந் மதரிந்பதொர் வினவுங்கொல் 
 சிந்றத  யங்கித் திறகத்தல்பபொல் கண்ணிக்குட் 
 சிக்கிக்மகொண் டிருந்மகொரு பக்கி விழிக்குது" 
 

என்று னகாட்யடயூர்ச் சிவக்னகாழுந்து ததசிகர் தாம் இயற்றியக் குறவஞ்சி நூலின்கண் 
இயம்பி தபாந்த ர்.  

பதன்துளி - 1 

 

 படிக்காசுத் தம்பிரா ாரின் பாடல்களின் சுயவயயத் 

துய்த்ததார் பலர்.  னசாக்கநாதப் புலவரும் அவர்களுள் 

ஒருவர்.  அவர், “மணம் நியறந்த தசாயலசூழ் 

களத்தூரில் பிறந்த படிக்காசர் கூறிய தமிழ் எழுதிய 

ஏட்யடப் பட்டால் மூடி ாலும் பரிமளிக்கும்;  

னதாட்டாலும் யக மணக்கும்;  னசான் ாலும் வாய் 

மணக்கும்;  தூய தசற்றில் நட்டாலும் தமிழ்ப் பயிராய் 

வியளந்திடும்” என்று படிக்காசுத் தமிம்பிரா ாரின் 

பாடயலப் புகழ்ந்தார்;  புகழ்ந்து மகிழ்ந்த ர்.   

பதன்துளி - 2 
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  18ஆம் நூற்றொண்டில் பிரொன்ெின்  த ொன 

கிறித்துவத்ளதப் பரப்புவதற்கொகக் இவயசு 

ெளபயினரும் புதுச்வெரிக்கு வந்தனர். 

அம் தத்ளதப் பரப்பவதற்கு  க்களுடன் 

வபெவவண்டும், அதன் மூைவ   தம் பரப்ப 

முடியும் என்பதனொல் நல்ை த ிழறிஞர்களைத் 

வதடிப்பிடித்து ஆழ ொகவும் த ிழ் கற்றுப்புைள  

அளடந்தனர்.  

  தொம் கற்றளதக் மகொண்டு பிமரஞ்ெியர் 

களுக்குத் த ிழ் கற்பிக்கத் மதொடங்கினர். அகர 

வரிளெயில் ஒழுங்கள க்கப்பட்ட த ிழ்-பிமரஞ்சு 

இருவழி அகரொதிகள், ஐவரொப்பிய முளறயில் 

த ிழ் இைக்கணம், இைக்கிய ம ொழிமபயர்ப்புகள் 

முதைொனவற்ளற நூல்வடிவில் மகொணர்ந்தனர். 

அவற்ளற த ிழ், பிமரஞ்சு, ம ொழிகைில் 

பதிப்பிப்பதற்மகன  ிஷன் அச்ெகம் (Imprimerie 

de la Mission) எனப் மபரிய அச்ெகம் ஒன்ளற 

நிறுவினர்.  

 

 கிறித்தவ  தத்ளதப் பரப்பமவன வந்தவர்கள் 

கொைப்வபொக்கில் ம ொழியின் மெழுள யில் கொதல் 

மகொண்டு பிமரஞ்ெியரும் புதுளவத்  த ிழரும்  

த ிளழ ஆழ ொகவும் நீை ொகவும் கற்றறிவதற்கு 

மதொண்டொற்றினர். த ிழ் இைக்கணம், 

அகரொதிகள், இைக்கியம், ம ொழிமபயர்ப்பு 

ஆகியவற்ளற பிமரஞ்ெியர் த ிழுக்கு ம ொழிக் 

மகொளடயொக ஈந்தனர். 

 

 

 

 

 

 

 

 பிமரஞ்ெிய  தவபொதகர்கள் உருவொக்கிய 

கிருத்தவ தச் மெொற்கள் ெிை : 

  அத்தியந்த வநெம், இல்ைறவுத் தியொனம், 

ெஞ்ெரிக்கிற  னுஷர், ெர்வவசுவரன், பரவதெம், 

ஈவடற்றம், வ ொக்ஷ மநறி ெவுந்திரியம், சுகிர்த 

மநறி, பக்ஷமுள்ை, விசுவொெிகள், 

புண்ணியொத்து ொ, ெொங்வகொபொங்கம், மபரும் 

பிரொயம், வபரின்ப விரொச்ெியம், வதவெித்தம், 

வதவ அனுக்கிரகம், ம ய்யொனவவதம், 

வங்கிஷபதி  

 

வைரும்... 

பிைொன்சு நொட்டில் கொலூன்றிய தமிழ்! 

கறல ணி ஞொனொ பிய்த்ரிசு 
இயக்குநர,்  

போரசீு பன்னோடட்ு உயரக்ல்வி நிறுவனம், பிரோன்சு 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   



 

. 

18 

  வகொவிடு-19 வபொன்ற அற்குறிகளுடன் 

கொணப்படும் அளனவருக்கும் ளவரசுத் 

மதொற்றுக் கிளடயொது என்பளத முக்கிய ொக 

கவனத்தில் மகொள்ை வவண்டும். 

ெந்வதகிக்கப்படும் நபர்கள்  ட்டுவ  அவர்கைின் 

வதளவக்கொக  ஆய்வகங்கைில் பரிவெொதளனக்கு 

உட்படுத்தப்படுவர். வ ற்மெொன்ன அறிகுறிகள் 

கொணப்படொ ல் நை ொக உள்ை நபர்கள் 

பரிவெொதளனளய வ ற்மகொள்ை வவண்டிய 

அவெிய ில்ளை. 

6. வநொயின் தீவிரத் தொக்குதலுக்கு  ிகவும் 

உள்ைொகுபவர் யொர்?  

  மதொற்று ஏற்படக்கூடிய ெிைர் வநொய் 

வொய்ப்படுவதில்ளை. ஒரு ெிை வநொய் அறிகுறிகள் 

கொணப்படுபவர்கைில் ெிைர் விளரவில் குண ொவர். 

ெிைர்  ிக விளரவில் வநொய் வயப்படுவர். ஏளனய 

கவரொனொ ளவரசுடன் மதொடர்பொன முந்ளதய 

அனுபவங்கைிைிருந்து,  ிகவும் தொக்குதலுக்கு 

உள்ைொகக் கூடியவர்கைின் விவரம் பின்வரு ொறு.  

 வநொய்மயதிர்ப்பு ெக்தி குளறவொக உள்ைவர்கள் 
( புற்று வநொய்) 

 வயது முதிர்ந்வதொர் 

 நொட்பட்ட வநொய்கள் அதிக ொக கொணப்படும் 
பழங்குடியினர்  ற்றும் தீவுகைில் 
வெிப்பவர்கள். 

 தீவிர வநொய் உளடயவர்கள்   

 குழு  ொக குடியிருப்புகைில் வெிப்பவர்கள் 

 கட்டுக்கொவைில் உள்ைவர்கள்  

 இைம் குழந்ளதகள்  ற்றும் பச்ெிைம் 
குழந்ளதகள்  

  குழந்ளதகள்  ற்றும் பச்ெிைம் குழந்ளதகள் 

 ிகவும் ஆபத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் ஆவர். 

வகொவிடு-19 ளவரளெ பரப்புவதில் 

குழந்ளதகைின் பங்கு குறித்து மெரிவொன 

கருத்து ஏதும் இல்ளை. எனினும், மபரும் 

 க்கள் மதொளகளயக் கொட்டிலும் 

குழந்ளதகளுக்கிளடவய வகொவிடு-19 வநர்வுகள் 

குளறந்த வீதத்திவைவய இதுவளரயில் உறுதி 

மெய்யப்பட்டுள்ைது.  

7. இளெ நிகழ்ச்ெிகள்  ற்றும் விளையொட்டு 

நிகழ்வுகள் வபொன்ற மபொதுக் கூட்டங்களுக்கு 

நொன் மெல்ை முடியு ொ? 

  தற்வபொது, ஆசுதிவரைியொவில் வகொவிடு-19, 

ெமூகம் வொயிைொக வநொய்ப் பரவவில்ளை. வநொய் 

பரவளை குளறக்கும் வளகயில், ஆசுதிவரைிய 

அரசு  ொர்ச்சுத் திங்கள் 16ஆம் நொள் முதல் 

நடத்தப்படும் கூட்டங்கைில்,  500 நபர்கள் 

 ட்டுவ  பங்கு மபறுவதற்கு அறிவுறுத்தி 

யுள்ைது.  

  வதளவயற்ற கூட்டங்கள் அல்ைது 

நல்வொழ்வுப் பணியொைர்கள்  ற்றும் அவெர 

வெளவகள் வபொன்ற முக்கிய ொன 

பணியொைர்கைின்  ொநொடுகள் நடத்தப்படுவது 

கட்டுப்படுத்தப்பட வவண்டும்.   இந்த 

ஆவைொெளனயில் பணியிடங்கள், பள்ைிகள், 

பல்களைக்கழகங்கள், களடகள், பல்மபொருள் 

அங்கொடிகள், மபொது வபொக்குவரத்து  ற்றும் 

வொனூர்தி நிளையங்கள் அடங்கொது.  

வைரும்... 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

பகொவிடு - 19 அடிக்கடி பகட்கப்படும் பகள்விகள்! 

த.இளதவனில் முல்சல  

மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

Covid-19 Frequently Asked Questions என்ற ஆங்கிலக் கட்டுயரயின் தமிழாக்கம் 
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 திருைருட்பொ முதவலந்து திருமுவைகள் ! 

உறைபவந்தர் ஔறவ துறைசொ ி 

  இயற்ளகயிவை கருக்மகொண்டு இனிள யிவை 

வடிமவடுத்த மெந்த ிழின் வரைொற்றில் மென்ற 

நூற்றொண்டின் மதொடக்கத்தில் புதிய மபொன்வன 

டுகளைச் வெர்த்த மபருள க்குரியவர் வள்ைைொர்.  

வள்ைைொர் வொழ்ந்த கொைத்தில் ஆறுமுக 

நொவைரும்  கொவித்துவொன்  ீனொட்ெி 

சுந்தரனொரும் நீதி நொயகரொகிய வவதநொயகரும் 

விைங்கினொர்கள்.   

  `ஆங்கிவையளர அடுத்து உறவொடொதிருந்த 

த ிழ்ச்ெிங்கங்கள் நல்லூர் ஆறுமுக நொவைர், 

 ொயவரம்  ீனொட்ெி சுந்தரம் பிள்ளை, வடலூர் 

இரொ ைிங்கப் பரவதெியொர்,  திரிெிரபுரம் முத்துவீர 

கவிரொயர் என்று வடவிட் வஜொெப் என்பொர் 

குறிப்பிட்டிருக்கிறொர்.   

  ஏளனய மபரு க்கள் புைள யொைர்கள் என்ற 

அைவிவை நிற்க ந து மபரு ொவனொ அருைொ 

ைர்கைின் வரிளெயில் இடம்மபறுகின்றொர்.  

ெொன்றொண்ள  வீறுமகொண்ட மெந்த ிழில் ளெவ 

 னங்க ழச் மெய்த நொல்வர் மபரு க்களையும் 

பொர் முழுதும் மபொய் எனவவ பட்டினத்துப் 

பிள்ளைளயப் வபொல் ஆருந்துறக்ளக அரிமதன்ற 

வபொற்றுதலுக்குரிய பட்டினத்தடிகளையும், 

தவரொெெிங்கமும் ெ ரெ ஞொனச் மெல்வரு ொகிய 

தொயு ொனவளரயும் அடுத்து த ிழ் ணத்தில் 

அருள் ணம் தளழக்க வந்த  குருவருள் ஞொனப் 

மபருந்தளக நம் வள்ைைொவர.  தொயு ொனவவர 

இரொ ைிங்கரொகத் வதொன்றினொர் என்று 

மெொல்லுகின்ற அைவுக்குத் தொயு ொனவரது 

தத்துவச் ெொயல் வள்ைைொருளடய வொக்கினில் 

சுடர்விட்டுத் வதொன்றும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “ ளற விைங்கவும், ஆக  வொய்ள கள், 

விைங்கவும் ளெவமநறித் துளற விைங்கவும், 

வட களையும் மதன்த ிழும் துணிமபொருைின் 

நிளற விைங்கவும் நீடுயிர்கள்  மநறி 

விைங்கவும் நிளை விைங்கவும் மபொளற 

விைங்கவும் மபொய்புகுதொது ஏளழவயம் புைம் 

விைங்கவும் வதொன்றியவர் வள்ைைொமரனத் 

மதொழுவூர் வவைொயுதனொரும் கல்வியினொல் 

வகள்வியினொல், கவி இயற்றும்  திறள யினொல், 

மெொல்விநய நொவைத்தொல், உளரவிைக்கும் 

சூழ்ச்ெியினொல், நல்வென நளடயதனொல், 

ந க்கிளணயொர் என்றுைகில், புல்கு மெருக் 

கத்தளனயும், புைர்ந்துைர்ந்து, மபொடிபடவும்“ 

என்றும், 
 

  “துன் ொர்க்க இருமைொழியச் வெொம்பைறச் 

சுத்த ெிவ ென் ொர்க்க எழத்தனிக் கருளண 

முரமெொைிப்பப் பன் ொர்க்க வொதம னும் பனிப் 

படைம்   ளறந்மதொழிய  ன் ொர்க்கம் ெிறந்த 

மதன வொன்வரும் முடிதுைக்க வதொன்றியவர் 

மபரு ொனொர் எனப் பண்டிளத அெைொம்பி 

ளகயொரும் ஊதுருவி உயிர் உருவி உள்ளு 

ருவிப் பொய்ந்தின்ப ஊற்மறடுக்கும் வதனருவி 

ஆெிவைர்  திருவருட்பொ மெழித்த ஊற்று”  

 

என்றும் சுத்தொனந்த பொரதியொரும் ந து 

மபரு ொளனப்  வபொற்றிப் புகழ்ந்துள்ைொர்கள். 

 

வைரும்... 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   
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 குமரகம், தகரளத்தின்  தகாட்டயம் மாவட்டத்தில், தவம்பநாடு ஏரியின் தீவுக்கூட்டங்கயள 
உள்ளடக்கிய ஒரு சுற்றுலா கிராமமாகும்.  பம்பா, மீ ச்சல், மணிமாலா, அச்சன் தகாவில், 
னபரியாறு, மூவாற்றுப்புயழ என்ற ஆறு ஆறுகளின் இயணவிடதம தவம்பநாடு ஏரியாகும். 
பல தியசகளிலிருந்து ஓடிவரும் இந்தத் தண்ணரீ், அழகிய கால்வாய்களாக உருனவடுத்து 
பின் இந்த ஏரியில் கலக்கிறது.  

 குமரகம் உயிரி  வளம் நியறந்த பகுதி. குமரகம் பறயவகள் காப்பகம் இங்கு 
அயமந்துள்ளது. தவம்பநாட்டு ஏரிதய தகரளத்தின் மிகப்னபரிய காயல் ஆகும். இங்கு பல 
வயகயா  உப்பு நீர், நன் ரீ் வாழ் உயிரி ங்கள் உள்ள .  

 தவளாண்யம, மீன் பிடித்தல், சுற்றுலா ஆகிய தவ இங்கு மக்களின் முதன்யமயா  
னதாழில்கள். இங்கு பல வயகயா  படகுகள், படகு வடீுகள் (னகட்டு வள்ளம்) உள்ள . 
இங்கு படகுப் தபாட்டியும் நடப்பதுண்டு.  

 தகாட்டயம் னதாடரி நியலயம் 13 கி.மீ. னதாயலவிலும், னகாச்சி பன் ாட்டு வானூர்தி 
நியலயம் 94 கி.மீ. னதாயலவிலும் அயமந்துள்ளது.  

 குமரகம் ஆயுர்தவத சிகிச்யசக்கும் புகழ் னபற்ற இடமாகும். 

 

குணம் நொடும் ‘கு ைகம்’ 

உலொ ! 
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பதிகங்கவைப் படியுங்கள்! 

மசவ்விறச  ொ ணி திரு தி சறீத ம ய்கண்டொன் 

 கொளரக்கல் அம்ள யொர் பொடிய 

திருஆைங்கொட்டு மூத்த திருப்பதிகங்கள், திரு 

இரட்ளட  ணி ொளை  ற்றும் அற்புதத் 

திருவந்தொதி என்ற இளவ மூன்றும் 

பதிவனொரொம் திருமுளற என அளழக்கப் 

படுகின்றன.   

  கணவனொல், மதய்வ ொகக் கருதி, பைர் 

முன்னிளையில் வணங்கப்மபற்ற அம்ள யொர், 

ெிமவரு ொளன வவண்டி, தம் வடிளவ  ொற்றிக் 

மகொண்டு ெிவத்தைங்கள் பைவற்ளற 

வழிபட்டவர்.  

 திருஆைங்கொட்டில், நற்ெளபயில் நடன ிடும் 

ெிவமபரு ொன், நள்ைிருைில், நன் கொட்டில், 

கழுவும் பிளறயும் ததும்ப,  ளை கள்  ருண்டு 

வநொக்க,  ொன் வதொளை இளடயில் உடுத்தி, 

புைித்வதொளை வ ைொளடயொக்கி, குரல், வீளண 

 ற்றும்  த்தைம் குடமுழொ ஒைிக்க ஆடும் 

ஆனந்த நடனத்ளத அம்ள யொர் ஆண்டவர் 

அடியில் எப்வபொதும் உளறந்து அருள் 

பொைித்தவர்.  

  அவரின் அற்புதத் திருவந்தொதியிைிருந்து 

ஒரு பொடல்,  

அன்றும் திருவுருெம் காணாதத ஆட்பட்தேன் 

இன்றும் திருவுருெம் காண்கிதேன் - என்றும் தான் 

எவ்வுருதொன் நும்பிைான் என்பார்கட் வகன்னுரைக்தகன் 

எவ்வுருதொ நின்னுருெம் ஏது 

 

என்பவத இப்பொடைொகும்.   

 

 இளறவனின் உருவத்ளத வருணிக்கவவொ, 

வொர்த்ளதகைொல் எடுத்துளரக்கவவொ இயைொத 

தொக உள்ைவத என உைமுருகிப் பொடுகிறொர் 

அம்ள யொர்.   

பிறந்து வ ாழி பயின்ற பின்வனல்ோம் காதல் 

சிறந்து நின் தேெடிதே தேர்ந்ததன்  

 

என்று மதொடங்கி,  

உரையினால் இம் ாரே அந்தாதி வெண்பாக் 

கரைவினால் காரைக்கால் தபய்வோல் - பைவுொர் 

ஆைாத அன்பிதனாடு அண்ணரேச் வேன்தறத்துொர் 

தபைாத காதல் பிறந்து  
 

எ  அற்புதத் திருவந்தொதிளய அருைிச் 
மென்றுள்ைொர்.  
 
 
 

 ெிவன், வொனத்தில் உள்ைொன், வவறு இடத்தில் 
உள்ைொன் என்று கூறுபவர்கள் கூறிக் 
மகொள்ைட்டும். அவனின் இருப்பிடம் என் 
மநஞ்ெவ  என்று அறிவித்தவர் அம்ள யொர். 
 
 உன் உரு எது என்று வகட்கும் கொளரக்கொல் 

அம்ள யொர்,  

இேர் கரைோதைனும் எ க்கு இைங்காதைனும் 

பேரும் வெறி பணிோதைனும் - சுேர் உருவில் 

என்பறாக் தகாேத்து எரிோடும் எம் ானார்க்(கு) 

அன்பறா வதன்வெஞ் ேெர்க்கு  

 

என அவரின் உருளவ உைம் உணர்ந்தவொறு 

அறிவிக்கிறர்.   

 

  அவரின் பொடல்கள் இளறவன் அறிளவக் 

கடந்தவன்.  பொவர்கைொலும் அளடய முடியொ 

தவன் என நிளனத்து பக்தர்கள் பயப்பட 

வவண்டொம். விைகிச் மென்றுவிட வவண்டொம் 

என்றும், அவன் அடியொர்க்கு எைியவன் என்ற 

எண்ணத்ளத உண்டொக்குபளவ அம்ள யொரின் 

பதிகங்கைொகும்.  
 

 

வைரும்... 

எண்ணில் நல்லகதிக்கு 

நல்லஃதுறுங் கழுமல 



22 

  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் னதாண்டிய ப் னபருயமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வயகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் னதாயக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுயர வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 தபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 திரு.ந.நாகராசன்  

2 2016 திருமதி மு.மணிதமகயல  

3 2017 கருமயல தமிழாலன்(எ)கி.நதரந்திரன்  

4 2018 திரு.ஆ.கவிரிஷி மதகஷ்  

 

த ிழ்ச் மசம் ல் விருது 

தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

கிருட்டினகிரி  ொவட்டம் 

IV 



23

மதொண்வட நொடு ! 

முறனவர் பி.சி.மெகதொ 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

ஆட்ெிக்குப் பிறகு மதொண்ளட  ண்டைம், 

மெயங்மகொண்ட வெொழ ண்டைம் என்று மபயர் 

 ொற்றம் மபறைொயிற்று. 

 

இைக்கியங்கைில் மதொண்ளட நொடு 

 ெங்க இைக்கியங்கைொகிய அகநொனூறு, 

குறுந்மதொளக, மபரும் பொணொற்றுப்பளட 

முதைிய நூல்கள், மதொண்ளடயர்ப் வபொர்த் 

மதொழிைிவை ெிறந்து விைங்கும் யொளன 

களையும், வைிள  ிக்க வதொள்களையும் 

உளடயவர்கமைன்றும் வவங்கட  ளைளய 

அரணொகப் மபற்றவர்கள் என்றும் கூறுகின்றன. 

மதொண்ளட ொன் இைந்திளரயனின் மபரு ிதப் 

பண்புகளைப் மபரும்பொணொற்றுப்பளட இனிது 

பளறெொற்றுகிறது.  மதொண்ளடயர் என்வபொர் 

ஆட்ெிபுரிந்தள யொல் அவர்கைது நொடு 

மதொண்ளட நொடு எனப்பட்டது. 

 

வைரும்... 

  இதனுள் கூர்ச்ெொ என்பவன் நொகக் 

கன்னிளகளய  ணந்த மெய்தி முரண்படுகிறது. 

தைவொனூர்க் குளகக் கல்மவட்டுகைில் 

 வகந்திரவர்  பல்ைவவன ‘மதொண்ளட’ 

 ொளையணிந்தவன் என்று குறிப்பிடப் 

படுகிறொன்.  பல்ைவர், ெொதவொகனொரின் கீழ் 

குறுநிை  ன்னரொகவும் ஆட்ெி அலுவைரொகவும் 

மெயற்பட்டு வந்தனர். ‘பல்ைவர்;’ எனும் 

மெொல்லும் மதொண்ளடயர் எனும் மெொல்லும் ஒரு 

மபொருளைவய குறிக்கும ன்றும், ெொதவொகனப் 

வபரரசு வீழ்ச்ெியுற்றப் பிறகு இப்பல்ைவர் 

கொஞ்ெிபுரத்தில் தம் மபயரில் ஆட்ெிப் 

பரம்பளரமயொன்ளறத் மதொடங்கினர். அதன் 

பின்னர் மதொண்ளடயர் என்னும் மபயர்  ளறந்து 

பல்ைவர் என்னும் மபயர் வைரத் மதொடங்கியது. 

 

 

 மதொண்ளட ண்டைம் கி.மு. இரண்டொம் 

நூற்றொண்டிைிருந்து கி.பி. முதைொம் நூற்றொண்டு 

வளரயில்  ிகவும் புகழ்மபற்று விைங்கியதற்குச் 

ெங்க இைக்கியமும்  ணிவ களையும் ெொன்று 

எனைொம். பல்ைவர் கொைச் மெப்வபடுகள் 

ெிைவற்றில் மதொண்ளட  ண்டைம் எனும் மபயர் 

வடம ொழியில் துண்டிபுரம், துண்டீரகம், 

துண்டகவியம், துண்டகரொட்டிரம் என்று 

பைவொறொகக் கொணப்படுகிறது. பல்ைவர்கைது  
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On the wedding tabors resound; drums tap,  
Conches blare, in royal retinue argent rise  
Parasols. Sacred wedding cord shows up. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In the mantap with garland top, 'neath a  
Silken ceiling blue, under the pearly canopy,  
On that holy day as Moon zeroes in on 
Aldeberan,  
 
Kovalan weds Kannaki, nonpareil  
Arundati Star chaste in the sky; an aged  
Vedic norms the ritual in force; the wed go  
Round Fires circumambulating! Isn't by some  
Askesis eyes chance to behold the scene! 
 
Some maidens bear costus fragrant; hymn  
With bouquet some near to see in ken; 
Buxom some come to anoint;in thurible  
Smoke akil; with wreaths queue; 
 
With auric farina, smiles, dance lamps  
Jewels, sprout-pods,pitcherfuls of unguents! 
Gold liana lasses of dense locks scatter  
Flowers: "May he never part from her eyes  
And heart! May his arm's hold of hers never  
Loosen.May both live undisturbed"  
 
Arundati Like Kannaki they led to swandown 
foam! 
Sang they chorus: War Lord Chola of angry  
Lance flew Tiger flag South of Himmeleh  
 
Embossed Tiger on Himalaya!  
 
May His sole wheel spin everywhere!  
 
Long Live Sovereign! 
 

continued... 

Pukaar-1-Song Propitious 
 
Moon we adore, Moon we adore,  
Whose coolth as pollen pour  
From royal floral silver brollly  
On lands fair spilling Mercy. 
Sun we hail, we hail Sun,  
Whose rim mocks Cauvery's Sovereign  
Disc circling the auric apex  
Of Meru Mount.  
 
Rains we greet, we greet Rains 
To wet the shaky sea girt Earth 
As Royal sanction from throne above 
Of torrents to breed plenty;  
Pukaar fair we praise, we praise fair Pukkaar  
 
In vast water fenced Earth, 
Famed far, a Chola heritage port 
Be it Pothiyl, be it Himmeleh, be it Pukaar  
Unparalleled,Time old greats stably stay  
 
In sites of such lasting worth. 
Gnostics mark: Hoary holds know no end  
As swathe of Paradise or Naaga's Zone  
Famed fecund sprawls Pukaar  
 
Wherein Mercy Nimbus is Maanaaikan 
A trader generous granting ever; 
Pride of his clan is Kannaki 
A liana fair, a Valli climber, pristine lass 
Hardly twice six ! Lakshmi on Pink Lotus  
 
Likens her! North Star Arundati  
Chaste and fast is she! 
City talks her traits fine and fair! 
Sovereign Chola governs Earth; promotes  
A calibre clan of dignified Maasaattuvaan 
 
Amassing riches by ethical means, doing  
Charity to the weak and poor; his are 
Canka and Paduma Nidis.Kovalan his son  
Is a lad of sixteen eager to make earth  
A speck. Courted is he by belles that excel  
 
Music in speech, shame Moon by face,  
Chat his glory:in private: Isn't He winsome  
Muruka for worlds to view and worship! 
Parents proud, on a day of grandeur plan to  
Have them wed in splendour;women in  
Felicity upon the elephant spread the news 
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‘சங்க’ நொதம் ! 

சியொட்டல் த ிழ்ச் சங்கம் 
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குழந்வத இலக்கியம் ! 

முறனவர் பதவி நொச்சியப்பன் 

  குழந்ளதகள் என்பவர்கள் 14 வயதுக்கு 

உட்பட்டவர்கள் என்கின்றனர்.  உைவியல் 

 ற்றும் அறிவு வைர்ச்ெியின் அடிப்பளடயில் 

குழந்ளதகளை 6 வளகப்படுத்துகின்றனர்.  1-3, 

3-5, 5-7, 7-9, 9-11, 11-14 என்ற வயது 

அடிப்பளடயிவை உைவியைொரும், குழந்ளத 

எழுத்தொைர்களும் வளகப்படுத்துவளதக் 

கொணைொம். 

 இருபதொம் நூற்றொண்டின் முதல் ஆண்டொன 

1901-ஆம் ஆண்டு குழந்ளதகளுக்கு 

நற்வபறொன ஆண்டு என்பொர்கள்.   

  எந்த வளகயில்....? 

 கி.பி.1901 ஆம் ஆண்டு கவி ணி வதெிக 

விநொயகம்  அவர்கள் குழந்ளதகளுக்கொன 

பொடல்களை எழுதத் மதொடங்கினொர். 

 

 வதொட்டத்தில் வ யுது மவள்ளைப் பசு-அங்வக 

 துள்ைிக் குதிக்குது கன்றுக்குட்டி. 

 அம் ொ என்குது மவள்ளைப் பசு - உடன் 

 அண்ளடயில் ஓடுது கன்றுக் குட்டி.  

  நொவொல் நக்குது மவள்ளைப் பசு - பொளை 

  நன்றொய்க் குடிக்குது கன்றுக் குட்டி 

 முத்தம் மகொடுக்குது மவள்ளைப் பசு 

  டி முட்டிக் குடிக்குது கன்றுக் குட்டி 

 

 என்ற கவி ணியின் பொடளைக் குழந்ளத 

களுக்கொன எழுத்வதொவியம் என்வற மெொல்ைொம்.  

 

வைரும்... 

 

"அறம் மெய விரும்பு 

ஆறுவது ெினம்" 
 

எனத் மதொடங்கும் ஆத்திசூடி, 
 

"ம ல்ைினல்ைொ வடொள்வெர் 

ள விழியொர்  ளனயகல் 

வ ொகத்ளத முனி" 
 

என்பன வபொன்ற மபரிவயொர்களுக்கொன 

நீதிகளும் இடம் மபற்றுள்ைன.  வ லும், நீதி 

இைக்கியங்களைக் கற்க ஆெிரியரின் உதவி 

வதளவ. 

 

  குழந்ளதகள், குழந்ளத இைக்கியம் படிக்க, 

எழுத்தும் எைிய மெொற்கைின் மபொருளும் 

மதரிந்தொல் வபொதும்; எைிதில் படித்து  கிழைொம்.  

படிக்கத் மதரியொத குழந்ளதகளும் மபற்வறொர் 

ஆெிரியர் கற்றுக் மகொடுக்கும் பொடல்களை 

மபொருள் புரிந்வத அபிநயத்துடன் பொடி 

 கிழ்வளதப் பொர்க்கைொம்.  
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கந்தைனுபூதி ! 

 ருத்துவர் நல்லி இைொ.பகொபிநொத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்

தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருதத்ுவமசன 

When staying still and speechless( medi-

tating on the Lord) nothing else but that  

Great One I see everywhere.     (13) 

  முருகன் தனிவவல் முநிநம் குருமவன் 

  றருள்மகொண் டறியொர் அறியுந் தரவ ொ 

  உருவன் றருவன் றுைதன் றிைதன் 

  திருைன் மறொைியன் மறனநின் றதுவவ! 

 

   

 

 

 

  Murugan, the unique lance (Vael) and 

saint who is our teacher, without whose 

grace the ignorant may not realize the Su-

preme. 

  For He stands as One neither with form 

nor formless, presence nor absence, 

darkness nor brightness       (14) 

  ளகவொய் கதிர்வவல் முருகன் கழல்மபற் 

    றுய்வொய்  னவன ஒழிவொய் ஒழிவொய் 

    ம ய்வொய் விழி நொெிமயொடும் மெவியொம் 

    ஐவொய் வழி மெல்லும் அவொவிளனவய! 

 

  In the hand He holds the radiant lance

(Vael), Murugan whose holy feet you 

should meditate on,to be elevated 

(enlightened) O' mind. 

  Destroy and remove the five senses of 

the body(touch), mouth(taste), eyes

(vision), nose(smell) and ears(hearing), for 

through them surges desire.     (15) 

 

வைரும்... 

  கொர் ொ  ிளெகொ ைன்வரிற் கைபத் 

  வதர் ொ  ிளெவந் மததிரப் படுவொய் 

  தொர் ொர்ப வைொரி தைொரி மயனுஞ் 

  சூர் ொ  டியத் மதொடுவவ ைவவன! 

 

  On a dark buffalo, when the Lord of 
death arrives; 

  On a peacock with beautiful feathers 
You( Muruga) please appear to bless me. 

  O' the One with garland adorned chest, 

  The asura Valan's destroyer  Indra's 
other enemy who was Sooran, in the form 
of a Mango tree, was vanquished by 
You ,the One with the lance,Vael.     (11) 

 

  கூகொ எனஎன் கிளைகூ டிஅழப் 

  வபொகொ வளகம ய்ப் மபொருள்வப ெியவொ 

  நொகொெை வவைவ நொலுகவித் 

  தியொகொ சுரவைொக ெிகொ ணிவய! 

 

  As the unfathomable  One,when all my  
senses( related ones) get together and 
plead to realize, in a sublime way ,the 
Truth you expounded ; 

   O' lance bearer on snake alike Thiru-
chengodu Hill; is where four genres of po-
etry You granted without attachments; 

  O' prime jewel of crown of world of ce-
lestials.               (12) 

 
  மெம் ொன்  களைத் திருடும் திருடன் 

  மபம் ொன் முருகன், பிறவொன், இறவொன் 

  சும் ொ இரு, மெொல் அற என்றலுவ  

  அம் ொ மபொருள் ஒன்றும் அறிந்திைவன. 

 

  The red deer Lakshmi's(and Perumal's) 
daughter, Valli's heart You stole O'great 
One,         Murugan, who is neither born nor 
dies. 
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பயண ைொழ்க்வக! 

சுற்றுலொச் சுடர் சுபைந்திைன் 
 

கடைில் பொய் ரப் படகில் பயணம் மெய்வது 

முதைில் வகுத்த திட்ட ொகும். 

  கிரீசு நொட்டில் நொன் ஏற்கனவவ பயணம் 

வ ற்மகொண்டு இருந்தொலும் புதிய நொட்ளடக் 

கொண வவண்டும் என்ற என் விருப்பத்ளத 

ஏற்றுக் மகொண்டு பல்வகரியொ நொட்டிற்கு 

மெல்ைத் திட்டம் மெய்வதொம். 

    பயணக் குழுவில் ஏழு வபர் இடம் மபற்று 

இருந்வதொம்.  அதில் மூவர் பல்வகரியொ மென்று 

விட்டு அங்கிருந்து கிரீசு நொட்டில்  ற்ற 

உறுப்பினர்களுடன் இளணந்து பயணம் 

வ ற்மகொண்வடொம். 

    திருப்பூளர வெர்ந்த பொைச்ெந்தர்  ற்றும் 

இரவ சு இருவரும் என்ளன பல்வகரியொ 

தளைநகர் வெொபியொவில் ெந்திக்க இருந்ததொல் 

வகொளவயில் இருந்து பல்வகரியொ நொட்டிற்கு 

24.09.2019 அன்று புறப்பட்வடன். 

 

 

வைரும்... 

   ளை ஏறும் ெொகெ விளையொட்டுகைில் 

ஈடுபொடு மகொண்ட எனக்கு இந்தப் பயணம் ஒரு 

நல்ை வொய்ப்ளபத் தந்தது. என் நீண்ட நொளைய 

நண்பரும் பை ெொகெ விளையொட்டுக்கைில் 

விருப்பம் உள்ைவரு ொன திருப்பூளரச் வெர்ந்த 

திரு.பொைச்ெந்தர் மூைம் எனக்கு கிளடத்தது. 

சு ொர் மூன்று  ொதங்களுக்கு முன் என்னிடம் 

அவர் இந்தப் பயணத்ளத பற்றியும் இந்தக் 

குழுவில் ஒருவர் வெரைொம் என்ற மெய்திளயயும் 

எனக்கு கூறிய வபொது உடவன அதற்கு இளெவு 

மதரிவித்துக் மகொண்வடன். இந்தக் குழு 

முதைிவைவய இதற்கொன ஏற்பொடுகளை சு ொர் 

நொன்கு  ொதங்கைொக மெய்து வந்திருந்தொர்கள். 

அதில் நொன் வெர இருந்தளத எண்ணி  ிகவும் 

 கிழ்ச்ெி அளடந்வதன். 

      எனது பயணங்கள் 

 ீதொன ஆர்வத்ளத 

ஏற்படுத்தியது ெிறு வயதில் 

நொன் படித்த  ணியன் 

எழுதிய 'இதயம் வபசுகிறது' 

என்ற பயணக் கட்டுளர 

 ற்றும் ெொண்டில்யன் எழுதிய 

கடல்புறொ, யவனரொணி என்ற 

இரு வரைொற்றுப் புதினங்களும் எனக்கு 

ெிறுவயதிவைவய உைகத்தின்  ற்ற பகுதிகைில் 

மென்று அந்தக் கடல் வொழ்க்ளக முளறளய 

கொண வவண்டும் என்ற ஆர்வத்ளத ஊட்டியது. 

  பயணம்... 

     பத்து நொட்கள் கிரீசு நொட்டில் உள்ை 
கிவரக்கத்  

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   
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பைதியியற் மசொற்கள் - சீர் தை ஒலி மபயர்ப்பு ! 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

வ.எண் பவதியியற் மசொற்கள் சரீ் தை ஒலி மபயர்ப்பு 

512 Physostignine Salicylate (1:1) ஃயபசாசிடிக்மீன் சாலியசதலட்டு (1:1) 

513 Picric acid (2, 4, 6 –trinitrophenol) பிக்கிரிக் காடி 

514 Picrotoxin யபக்குதரா-டாக்சின் (பிக்குதரா-டாக்சின்) 

515 piperdine யபப்பர்யடன் 

516 Piprotal யபப்தராட்டால் 

517 Pirinifos-ethyl யபரி ிஃதபாசு-எத்தில் 

518 Plationus chloride பிளாட்டி சு குதளாயரடு 

519 Platinum tetrachloride பிளாட்டி ம் னதட்ரா-குதளாயரடு 

520 Pottasium arsenite னபாட்டாசியம் ஆர்சிய ட்டு 

521 Potassium chlorate னபாட்டாசியம் குதளாதரட்டு 

522 Potassium cyanide னபாட்டாசியம் சயய டு 

523 Potassium hydroxide னபாட்டாசியம் ஐதராக்யசடு 

524 Potassium nitride னபாட்டாசியம் யநட்யரடு 

525 Potassium nitrite னபாட்டாசியம் யநட்யரட்டு 

526 Potassium peroxide னபாட்டாசியம் னபராக்யசடு 

527 Potassium  silver cyanide னபாட்டாசியம் னவள்ளி சயய டு 

528 Powdered metals and mixtures னபாடியாக்கப்பட்ட மாயழகளும் (உதலாகங்களும்) 
கலயவகளும் 

529 Promecarb புதராமிக்கார்பு 

530 Promurit புதராமுரிட்டு 

531 Propanesultone புதராப்தபன்-சல்ட்தடான் 

532 Propargyl alcohol புதராப்பார்யகல் அல்ககால் (சாராயம்) 
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  “அ ரர்ப் வபணியும், ஆவுதி அருத்தியும்" 

என்று மதொடங்கும் ஔளவயின் பொடல்  

 
 

இ ிழ்குரல் முரெின் எழுவமரொடு முரணிச்  

மென்ற ர் கடந்து நின்னொற்றல் வதொற்றிய  

அன்றும் பொடுநர்க்கரிளய யின்றும்  

பரணன் பொடினன்  ற்மகொல் -  ற்றுநீ  

முரண் ிகு வகொவலூர் நூறி, நின்  

அரண் அடு திகிரி ஏந்திய வதொவை! 

      (புறநொனூறு 99)  
 

என்று வகொவலூர் எறிந்த அதிய ொன் மநடு ொன் 

அஞ்ெிளயப் வபொற்றும்வபொது அவன் புகழ் 

பொடுதல் புைவர்க்கு எைிதொன மெயல் அன்று 

என்றும் அவளனச் ெிறப்பொகப் பொடிய மபருள  

பரணனுக்கு உண்மடன்றும் கூறும். 
 

  வெரன்  ொந்தரஞ்வெரல் இரும்மபொளறளயப் 

மபொருந்தில் இைங்கீரனொர் பொடிய பொட்டு ஒரு 

கவிளத பளடத்தைில் உள்ை இடர்ப்பொடுகள் 

பற்றிப் வபசும், 
 

முதிர் வொர் இப்பி முத்த வொர்  ணல்  

கதிர்விடு  ணியின் கண் மபொரு  ொடத்து, 

இைங்கு வளை  கைிர் மதற்றி ஆடும் விைங்கு 

ெீர் விைங்கில் விழு ம் மகொன்ற கைம் மகொள் 

யொளன, கடு ொன், மபொளறயொ விரிப்பின்  

அகலும், மதொகுப்பின் எஞ்சும்;  ம் ர் 

மநஞ்ெத்து எம் வனொர்க்கு ஒரு தளை. 

ளகம்முற்றை, நின் புகவழ, என்றும்; ஒைிவயொர் 

பிறந்த இம் ைர் தளை உைகத்து வொவழம் 

என்றலும் அரிவத- தொழொது மெறுத்த 

மெய்யுட்மெய் மெந் நொவின்  

மவறுத்த வகள்வி விைங்கு புகழ்க்கபிைன் 

இன்று உைன் ஆயின் நன்று ன் என்ற நின் 

ஆடுமகொள் வரிளெக்கு ஒப்ப, பொடுவல் 

 ன்னொல், பளகவளரக் கடப்வப. 

(புறநொனூறு 53) 

 

 

 "முற்றிநீண்டெிப்பிக்கண் முத்துப்வபொலும்  

மவைிய ஒழுங்குபட்ட  ணற்கண் ஒைிவிடு 

கின்ற  ணிகைொல் கண்ளணப் மபொருகின்ற 

 ொடத்திடத்து விைங்கிய வளைளயயுளடய 

 கைிர் மதற்றி விளையொடிக் மகொண்டிருக்கும்  

விைங்கிய ெீர்ள ளயயுளடய விைங்கிற்குப் 

பளகவரொல் வந்த இடும்ளபளயத் தீர்த்து, 

வபொர்க்கைத்ளதத் தனதொக்கிக் மகொண்ட, 

யொளனளயயும் விளரந்த குதிளரகளையும் 

உளடய மபொளறய! விரித்துச் மெொல்ைில் 

பரக்கும், மதொகுத்துச் மெொல்ைில் மபொருள் 

ஒைிவுப்படும்.  

 

வைரும்... 

புதுப்பொர்வையில் புைநொனூறு ! 

அைிஞர்  ருதநொயகம் 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   
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நைவொழ்வு நுண்ணுணர் கருவிகள்  ற்றும் 

மெயைிகள்  
 

  மபொது நைனுக்கொக அதன் அதிநவீன 

 ற்றும் விரிவொன கண்கொணிப்பு 

வளையள ப்ளபப் பயன்படுத்தி, ெீன அரசு 

மதொழில்நுட்ப நிறுவனங்கைொன அைிபொபொ 

 ற்றும் மடன்மென்ட் ஆகிவயொருடன் 

ளகவகொர்த்து வண்ண குறியீட்டு நைவொழ்வு 

 திப்பீட்டு முளறளய உருவொக்கியது. இது 

நொள்வதொறும்  ிைியன் கணக்கொன  க்களைக் 

கண்கொணித்து வருகிறது.  

 

  திறன்வபெி பயன்பொடு முதைில் 

அைிபொபொவின் ஒத்துளழப்புடன் ஆங்க்வெொவில் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. இது அவர்கைின் பயணம் 

 ற்றும்  ருத்துவத் தகவைின் அடிப்பளடயில் 

பச்ளெ,  ஞ்ெள்  ற்றும் ெிவப்பு ஆகிய மூன்று 

வண்ணங்களை  க்களுக்கு ஒதுக்குகிறது. 

மென்ெனின் மதொழில்துளற ள யத்தில், 

இவதவபொன்ற ம ன்மபொருளை மடன்மென்ட் 

உருவொக்கியது. 

 

 

 

 

 

 

 

  ஒரு நபளர தனிள ப்படுத்த வவண்டு ொ 

அல்ைது மபொது இடங்கைில் அனு திக்க  

வவண்டு ொ என்பது வண்ணக் குறியீட்டின் 

அடிப்பளடயில் தீர் ொனிக்கப்பட்டது.  

 

 

 அைிபொபொவின் அைிவப,  அன்ட்சு வவைட்  

வபொன்ற மதொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி 

குடி க்கள் பயன்பொட்டில் உள்நுளழய 

வவண்டியிருந்தது. ம ட்வரொ நிளையங்கள், 

அலுவைகங்கள்  ற்றும் பிற மபொதுவில் 

நிய ிக்கப்பட்ட திறன் குறியீட்ளடப் (QR 

Code) பயன்படுத்தியப் பின்னர் பச்ளெ நிறக் 

குறியீடு ஒதுக்கப்பட்டவர்களை  ட்டுவ  

மபொதுக் இடங்கைில் அனு திக்க முடியும்.  

 

  இடங்கள், குறியீடு  ற்றும் ஒரு நபரின் 

உடல் மவப்பநிளை ெரிபொர்க்கப்பட்ட 

மபரும்பொைொன மபொது இடங்கைில் வெொதளனச் 

ெொவடிகள் இருந்தன. 200 க்கும் வ ற்பட்ட ெீன 

நகரங்கள் இந்த முளறளயப் பயன்படுத்து 

கின்றன. 

 

 

 

வைரும்... 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

மகொபைொனொவை வீழ்த்திய திைம் ! 

மபொைிஞர் அ.சதசீு 
தநரம்ுக உதவியோளர ்

மோண்புமிகு தமிழ் வளரை்ச்ிதத்ுசை அசமைை்ர ்
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  "God's visitation" says the Hindu religion -

- I have seen it with my own eyes many a 

time. When I was young and was wandering 

in search of a job, a person offers me a base 

means of earning some money. His tone was 

so satanical that it depressed and wept       

bitterly. 

What a surprise! 

  After a few years that very same job was 

done by his own son A friend of mine had an 

illicit relationship with an officer's wife. He 

would always speak highly of his own wife but 

eventually his good wife deceived him That 

man's peace of mind had been shattered and 

he wandered endlessly When I met him what 

struck me was the Hindu religion and its 

enunciation of Timeless Truths. 

   

 

 When I began to produce films. I gave the 

authority of signature to my partner. He hav-

ing taken Rupees Five Thousand, placed his 

signature on a blank company letter paper of 

mine and gave it to a friend of his from whom 

he had borrowed. 

   

This friend in turn filled the blank paper with 

Rupees sixty thousand and threatened me.  

  For two years I was bereft of any peace of 

mind. I would suddenly wake up in the 

nights crying "Krishna, Krishna'.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  That benami installed a firm and for its re-

quirements signed a blank paper in a great 

hurry, leaving it with the Manager of the 

Company. One day there was a quarrel be-

tween him and the Manager. The Manager 

knew the matter in which I had been     

cheated. 

  Hence the very next day he came and 

gave me that paper. I filled it in with Rupees 

Seventy Thousand and beckoned to the       

Villain. 

 

 

continued... 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

 
Everlasting Tradition! 

கறலத்திலகம் திரு தி சறீத சிதம்பைம் 
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பூ வழ 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

 

1. அமைச்சரின் நேர்முக உதவியாளர் சதிசு அவர்கள் 

கட்டுமையில் குறிப்பிட்டது அறிந்து, உமைநவந்தர் 

தாத்தா அவர்கள் கூறியமதயும் மிகப்பிடித்த 

கட்டுமை. ைருதோயகம் அவர்கள் புதுப் பாமதயில் 

புறோனூறு அறிந்நதன். சுற்றுலாச்சுடர் சுநைந்திைன் 

பயணத்மதப் பற்றி கூறியமதயும்  படித்நதன் 

திரு  தனதகாபால் 

 

2. முதலில் எனது பயண அனுபவங்கமள 

கட்டுமையாக உலகத்தமிழ் இமணய இதழில் 

வவளிவந்தமைக்கு என் ைனைார்ந்த ேன்றிகள். 

எனக்கு சுற்றுலா சுடர் என்று தாங்கள்  வபருமைப் 

படுத்தும் வமகயில் அமைத்தது மிக்க ைகிழ்ச்சி... 

ேன்றி அய்யா. 

தகாரெ சுதைந்திைன் 

 

3. தமிழ் இலக்கியத்வதன்றல் - அமைப்பின் சார்பாக 

வேஞ்சார்ந்த வணக்கத்மதயும்,வாழ்த்துக்கமளயும் 

வதரிவித்துக் வகாள்கிநறாம்.                     

முரனெர். தங்கவபரு.தமிழமுதன்,  

நிறுெனர் - வபாதுச்வேேோைர்.  துைாந்தகம். 

 

4. காலத்திற்நகற்ற வவளியீடாகவும் உலகத் 

தமிைர்க்குத் வதம்பூட்டும் இதைாகவும் உலகத் தமிழ் 

விளங்குவமதக் கண்டு ைகிழ்ச்சிறுகின்நறன். 

வாமையடி வாமைவயன வந்த திருக்கூட்டம் நபால் 

நபைறிஞர் ஔமவ துமைசாமிப் பிள்மளயின் 

பிறங்கமடயாய் வாய்த்து உரிய பணிகமளச் 

வசய்வது நபாற்றுதற்குரியது. உலகத் தமிழ் இதழின் 

பமடப்புகள்  மிக ேன்று.  மிக்க ேன்றி. 

திரு ாெைென்,  தேசிோ 

 

5. அருமை, ைகிழ்ச்சி, வாழ்த்துகள்,  பாைாட்டுகள். 

ேன்றி.  

முரனெர் சிெோமி 

 

6. உலகத்தமிழ் மின்னிதழில் வரும் அமனத்து 

கட்டுமைகளும் முத்துக்கள் நபால் மின்னுகின்றன..  

முமனவர் நசாைநல நசாைசுந்தைம் அவர்களின் 

அவைரிக்க  இந்திய ைைபினர் குறித்த கட்டுமை - 

அரிய தகவல் ..ைற்றும் முமனவர் நதவி 

ோச்சியப்பன் அவர்களின் குைந்மத இலக்கியம் - 

இனிமை... 

வபாறிஞர் ேதீசு 

7. தனித்தமிழியக்கத் தந்மத ைமறைமல அடிகளாரின் 

144-ஆம் பிறந்த ோளில் ைலர்ந்த உலகத் தமிழ் இதழ் 

அடிகளாரின் அட்மடப்படத்நதாடும், ஆசிரியரின் 

அட்மடப்படக் கட்டுமைநயாடும் வந்திருப்பது 

இைட்மட ைகிழ்ச்சிக்குரியதாகும்.  

 

"தமிைகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தமிழ் உணர்ச்சிக்கும்,ைறு 

ைலர்ச்சிக்கும், தமிழ் ஆட்சிக்கும் அடிநகாலியவர் 

ைமறைமல அடிகளார் என்றால் மிமகயாகாது "என்ற 

ஆசிரியரின் எழுத்துக்கள் வபான்வனழுத்துக்களால் 

வபாறிக்கப்பட நவண்டிய ஒன்று என்றால் அதில் 

ைாற்றுக்கருத்து இருக்கமுடியாது.  

 

நைலும், "அடிகளார், நூலாசிரியர், ோவலாசிரியர், 

உமையாசிரியர் ஆகிய மூவமக ஆசிரியைாகவும், 

எழுத்தாளைாகவும், பாவலைாகவும், 

ஆைாய்ச்சியாளரும், திறனாய்வாளைாகவும், 

ைறுப்பாளரும்,எதிர் ைறுப்பாளைாகவும், வைாழி 

வபயர்ப்பாளைாகவும் இருந்து சிறுவர்,வபரியர், 

புலவர், வபாதுைக்கள் ஒழுங்கு, கட்டுப்பாடு, 

உறுதி,வசம்மை,நேர்மை,திருத்தம் என்பனவற்மற 

அடிகளின் ஒவ்வவாரு சிறு வசயலிலும் காணலாம் 

"என்ற ஆசிரியரின் எழுத்துக்களிலிருந்து "ேைக்கு ஒரு 

முன்ைாதிரியாகத் திகழ்பவர் அடிகளார் "என்பது 

வதள்ளத் வதளிவாகிறது.  

 

தாய்த்தமிழ் அடிகளாரின் பிறந்த ோநளாடு 

இதைாசிரியர்  முமனவர் 

ே.அருள் அவர்களின் தாயாரின் 

பிறந்த ோளும் அமைந்திருப்பது 

சிறப்நப. இந்ோநளாடு கர்ைவீைர் 

காைைாஜர் பிறந்த ோளும் 

நசர்ந்தமைந்திருப்பது கூடுதல் 

சிறப்நப.  

கவிஞர் தபைா, வெல்ரே. 

8. ைமறைமல அடிகள் பற்றிய கட்டுமை 

படித்நதன்.சுமவத்தது. 

புேெர் இைஞ்வேழிேன் 

 

9. இந்த இதழில் அட்மடப்படக் 

கட்டுமையும், ஆசிரியர் உமையும் 

மிகச் சிறப்பு.... அம்ைாவுக்கு 

பிறந்தோள் வாழ்த்துகளும் 

வணக்கங்களும்.. 

இேக்கிேச்சுேர் த.இைா லிங்கம் 
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பூ வழ 
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10. சுற்றுலாச் சுடர் சுநைந்திைன் அவர்களின் கடல் 

பயணம் பற்றி அறிய ஆவல். தமிைக ைறுைலர்ச்சிக்கு 

வித்திட்ட ைமறைமலயடிகள் பற்றிய கட்டுமையும், 

நிமறவில் தாயாரின் பிறந்த ோள் வசய்தியும் அருமை. 

'ைண்ணின் மைந்தர்கள்' வேகிழ்மவயும் 

வருத்தத்மதயும் தந்தது. காட்வடருமைக்கு வாமை 

ேல்ல உவமை. 

முரனெர் ததவி ொச்சிேப்பன் 

 

11. ஐயா வணக்கம்!. பிைான்சு ோட்டில் தமிழ் 

நகாநலாச்சிய கட்டுமை பிவைஞ்சு வசாற்கமள 

அறிந்துவகாள்ளும் பாடைாக அமைகிறது. 

புதுநோக்கில் சங்க இலக்கிய ஆய்வுக் கட்டுமைகள், 

குைந்மத இலக்கியம், வைாழிவபயர்ப்பு, பக்தி 

இலக்கியம், கமலச்வசாற்கள், சமூகம், உலகளாவியத் 

தமிழ்ச் சங்கங்கள் குறித்த அறிமுகம் னப் 

பலதைப்பட்ட வசய்திகள் ைட்டுைல்லாைல் தக்க 

சையத்தில் மகதூக்கிவிட்டவமை ைறவாத 

ைனிதைாண்மபத் நதன்துளியாகத் தந்தது அருமை. 

வைாத்தத்தில் ஆய்நவாடு ைனிதத்மதயும் பைவச் 

வசய்கிறது உலகத் தமிழ் மின்னிதழ். 

 

தாய்ப்பாநலாடு 

தமிழ்ப்பாமலயும் ஊட்டி, 

தைணியில் புகழும் சான்நறார் 

நபாற்றும்  

தமகமையாளமை உருவாக்கிய 

ஈன்றதாமய வணங்கி 

ைகிழ்கிநறன். 

 

முரனெர் ொ.சுதோேனா 

உேகத் தமிழாைாய்ச்சி நிறுெனம். 

 

12. பைங்குடியினமை வந்நதறிகள் விைட்டும் அவலம் 

உலவகங்கும் உண்டு.பாவம் காட்வடருமை துமண 

வகாண்டு பாடுபடும் இவர்களின் அவலவாழ்மவ 

ேன்கு படம் பிடித்துக்காட்டினீர்கள்.சூதாட்டம் 

நகளிக்மக இல்மல எனில் 

வாழ்நவயில்மலஇவர்களுக்கு...ேல்ல பதிவு. வாழ்க! 

முரனெர் ேைஸ்ெதி ைா ொதன், வேன்ரன  

 

13. காட்வடருமையுடன் வாமை ைைத்மத ஒப்பிட்டு 

எழுதியுள்ளது ஒரு வித்தியாசைான பார்மவ. படித்து 

ைகிழ்ந்நதன்.  

திரு தி. மீைா ேந்தானம், நியூ வெர்சி, அவ ரிக்கா 

14. இடம் வகாடுத்தவர்களுக்நக இட ஒதுக்கீடா?  

ஒண்ட வந்த நபய் ஊர்ப்நபமய விைட்டிய கமதயாக 

உள்ளநத அவைரிக்கத் வதால்குடியினரின் வாழ்வு.  

திரு தி வெோ  ாறன், அட்ோண்ோ  

 

15. ேல்ல அறிமுகம். அவைரிக்கத் வதால்குடியினர் 

வாழ்க்மக அவலத்மதச் சுட்டிக் காட்டியது சிறப்பு. 

அவர்களுக்குக் குடியைசுத் தமலவர் நதர்தலில் 

வாக்குரிமை உண்டா? வட்ட வடிவ அணிகலன்கள்: 

ஒப்புமை ேன்று. வசார்க்கபுரியாகக் 

கட்டமைக்கப்பட்ட அவைரிக்காவின் இருண்ட 

பகுதிமய வவளிச்சத்துக்குக் வகாண்டுவந்த 

துணிச்சலுக்குப் பாைாட்டுகள்.   

திரு. ேந்திைகாந்தன், சிங்கம்புணரி  

 

16. அவைரிக்கத் வதால்குடியினரின் நிமல பரிதாபைாக 

உள்ளநத. வபாருளாதாைத்திலும், அறிவியலிலும் 

வல்லைசாக விளங்கும் அவைரிக்காவிலா இந்த நிமல? 

அவர்களின் வாழ்வில் முன்நனற்றம் அவசியம் 

நதமவ. 

திரு. திோகைாென்,  துரை  

 

17. நசாைவல நசாைசுந்தைத்தின் எழுத்து ேமட 

படிப்நபாமை வதாடர்ந்து படிக்கத் தூண்டுகிறது.  

அவைரிக்க பைங்குடி ைக்கள் பற்றிய வசய்திகள் 

புல்லரிக்கச் வசய்தன.  

திரு தி. ெள்ளிக்கண்ணு முத்ரதோ, தகாட்ரேயூர்   

 

18. தமிழ்ோடு பாட நூல்கமளக் அவைரிக்க 

வதால்குடியினர் பற்றிய வசய்திகள் இடம் வபற 

நவண்டும்.   

திரு.இைமுருகன், கீரழயூர்  

 

19. அருமை! அவைரிக்கத் வதால்குடியினரின் வாழ்வு 

பற்றிய கட்டுமை  அவைரிக்காவில் வாழ்நவாருக்கும் 

புதிய வசய்திகள் வகாண்ட விருந்து!   

திரு.சின்ரனோ சிதம்பைம், வபன்சில்தெனிோ, 

அவ ரிக்கா  

 

20. அவைரிக்க பற்றிய புதிய வசய்திகள் வதாடைட்டும். 

முரனெர் பசுபதி, தகாரெ  
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அங்கிங்மகனொதபடி இங்கிலொந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  யொர் கண்ணிலும் படொ ல் கொண்கிவறொம், 

ஜொர்ஜிய இங்கிைொந்ளத [1714 – 1837]. 

  விதிர்த்துப் வபொயிருக்கிறொள் அந்த இைந்தொய். 

கொரணம், இருட்டுப் பொளதயில் 

  சுருட்டு வொெளன வந்தொல் வரக்கூடொதது 

வருகிறது என்று மபொருள். ‘வெ! வழிப்பறிக் 
மகொள்ளையர்!’  ஏழ்ள ளயத் தவிர பறித்துச் 

மெல்ை ஏது ில்ளை என உளரத்தும்  ொனத்ளத 

எண்ணி அரற்றுகிறொள். குதிளரயின் 

குைம்மபொைி கொதில் விழத் மதொடங்குகிறவபொவத 

முகத்தருவக வந்து நிற்கிறொன். எப்படி?!  

  அவனது ஆளடயில் வண்ண ய ொக நொடொப் 

பட்ளடகள் கண்ளணப் பறிக்கின்றன.  

  ‘எத்தளன பட்ளடகள்?’ அனிச்ளெ மெயைொக, 

அவெர ொக கணக்கிடுகிறொள்.  

  ‘எட்டு.. எட்டு… ம ொத்தம் பதினொறு! 
கர்த்தொவவ! பதினொறுப் பட்ளட வஜக்!’ 

  ‘ஏன் இப்படி உளறந்து வபொய் நிற்கிறொள்?’ 

வகள்வித் வதொட்டொக்கள் பொய்கின்றன. அந்தத் 

வதொட்டொக்களுக்கு இந்தத் வதொட்டொக்கள் 

வதவளை என்பதொல் பதிைைிக்கிறொள். 

  

 ‘ஓ! பிள்ளை வபொய் விட்டதொ? நொட்டின் தளைச்
ென் குற்றவொைிளய தளைப்பிள்ளையொக  
ஏற்றுக் மகொள்வைன்! அதொவது என்ளன.  
எனக்கு அம் ொவும் இல்ளை; ஆட்டுக் 
குட்டியும் இல்ளை’  
 

 ‘ஆட்டுக்குட்டி’ என்ற மெொல் வொயில் வந்துவிட்

டதொல் வஜக் நொக்ளகக் கடித்து வபொைிப் பயம் 

கொட்டுகிறொன். ‘ 

ஜொர்ஜ்  ன்னர் கொதில் விழுந்து விடப் வபொகிறது!’ 

 
 ஜொர்ஜிய நொட்கைில் மகொளையும், கற்பழிப்பும் 

முதல்   முயற்ெியிவைவய  முடிந்தொக  வவண்டும். 

கொரணம்  ொட்டிக் மகொண்டொல்  ரண 

தண்டளனதொன்.  ஆடு திருடு பவர்க்கும்  அவத   

கதி தொன் என்பது கூடுதல் ெிறப்புச் மெய்தி! 

 

   பகடி, அதற்குத்தொன். மவடிச்ெிரிக்கிறொன்! 

பின் துப்பொக்கியொல் தட்ட பரி பொய்ந்வதொடுகிறது. 

புழுதி ஓய்ந்ததும் குதிளர  ீது அவன் வபொவதும் 

மதரிகிறது. எப்படி?! 

  அந்த அகைச் ெொளையில் பை அடுக்குகள் 

மகொண்ட வகொச் வண்டி வருகிறது.  றிக்கிறொன்! 

அந்த ம யிைிைிருந்த அத்தளன  னிதர்களும் 

பள்ைிச் ெிறொர்கள் வபொை பவ்வியம் கொட்ட, 

வ ரியும், பீட்டரும் இன்னும் இருவரும்  

நொற்புறத்திருந்தும் சூழ்ந்து நிற்கின்றனர். 

பறிக்கிறொன்!   

  முரட்டுத் தண்டளனகைொல் அவதியுறுவது 

மபரும்பொலும் கத்துக்குட்டிகள் தொன். 

  இவளனப் வபொன்ற குற்றக்கும்பளை [Gangs]  

வெர்ந்தவர்கள் அல்ைர். வஜக், ஏழ்ள யொன 

கிரொ த்துப் மபற்வறொருக்குப் பிறந்தவன் தொன். 

அவனது கூட்டொைிகளும் அவ்வண்ணவ . 

ஆனொல் பிளழப்புப் வதடி இைண்டனுக்கு 

வந்ததும் வழி ொறி, குற்றங்கைில் சுழன்று, 

அவெரச் மெல்வத்தில் திளைத்து, குற்றக்கும்பல் 

ஆகி,  ொநகரில் கீழ்நகர் ஒன்ளற உருவொக்கி 

ஆட்ெி புரிகிறொர்கள் இவர்கள். சுருக்க ொக, 

இைண்டனின் குற்றக் கும்பல் கைொச்ெொரத்ளத, 

அந்த  னமவைிளய, வழித்தடத்ளத இவர்கவை 

அள க்கிறொர்கள். 

உலகதத்மிழ் | 15.07.2020   

 ிைட்டும் குற்ைங்கள் - முைட்டுத் தண்டறனகள்! 
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  ‘பளழய வஜக் மெப்பர்ட் வபொை நொனும் 
பைமுளற ெிளற விட்டுப் பறந்தவள். 
ெிளறப்பறளவ! அதனொல் தொன் நீதிபதி என் 
கன்னத்தில் முத்த ிட்டொர்’ என்கிறொள் வ ரி. 

ெிளறளய விட்டு தப்பிவயொடி பின்னர் 

அகப்பட்டொல் கன்னத்ளத மநருப்பொல்  

மபொசுக்குகிற தண்டளன ஜொர்ஜிய கொைத்தில் 

உண்டு! உரக்கச் ெிரிக்கிறொர்கள். 
 

  ஒரு நொள், பதினொறுப் பட்ளட வஜக்  ொட்டிக் 

மகொள்கிறொன்! நீதி ன்றத்திற்வக  ொப்பிள்ளை 

வபொை வருகிறொன். அவனது  ிடுக்கொன அங்கி 

பூக்கைொல் ம ருவகறியிருக்கிறது. கதொநொயகளன 

ம ொய்ப்பளதப் வபொை கூட்டம் அவளனச் சூழ்ந்து  

மகொள்கிறது.     வழிபறிக்கொரர்கைின்   அைட்டிக்  

மகொள்ைொத அைட்ெியப் வபொக்ளக, ஆபத்ளத 

நொடுகிற துணிளவ, ஏவனொ, ஜொர்ஜிய  க்கள் 

இரெிக்கிறொர்கள்! 
 

  உயர வ ளடயில், மவள்ளை நகல் 

ெிளகயணிந்த நீதிபதி,  ரணதன்டளண 

விதிக்கிறொர். தூக்கு நொைில், தூக்கு வ ளடக்கு 

வபொகிற வழியிவைவய  து அருந்துகிறொன். 

ெிப்பந்தியிடம், ‘உனக்கு ஒரு குவளை வொங்கித் 
தருகிவறன் - திரும்பி வரும்வபொது’ என்கிறொன்.  

 

  இது ளடபர்ன் தூக்கு  ரம்! தூக்கிற்கு மபயர் 

வபொன இடம். பைர் வபொன இடம்! இைண்டனின் 

புகழ்மபற்ற ஆக்ெிவபொர்ட் ெொளை (ஜொர்ஜியத்தில் 

ளடபர்ன் ெொளை) வழியொக வந்தொல் இன்ளறய 

 ொர்பில் ஆர்ச் பகுதியில் இருக்கிறது ளடபர்ன்.   

ஆயிரக்கணக்கொனவர் சுற்றியிருந்து வவடிக்ளக 

பொர்க்க ஒரு உளரளய வவறு ஆற்றிவிட்டு, 

அடொவடியொகவவ இறக்கிறொன். 
 

  ‘தூக்குத் தண்டளனவய வ ல்’ என ஜொர்ஜியக் 

கொைத்தில் நிளனக்கத்தகுந்த தண்டளன 

தளைக்கொப்பு [P i l l o r y ]  குற்றவொைியின் 

ளககளையும், தளைளயயும் ஒரு  ரக்கூண்டில் 

 ொட்டி ளவத்துவிட்டு கொவைர்கள் வபொய் 

விடுவொர்கள். அதன்பின், ‘ க்கள் தீர்ப்வப, 

 வகென் தீர்ப்பு!’  குற்றவொைிகள், இறந்த 

பூளனகைின் ெடைங்கைொல், கற்கைொல் 

அடிபட்டு இறந்த ெரித்திரங்களும் உண்டு.  

  ‘இைண்டன் ெவுத் பொங்கில் இருக்கிற 

இைண்டன் டஞ்ென் [The London Dungeon] 

என்கிற சுற்றுைொத் தைத்தில், இந்தத் 

தண்டளனகைின்  ொதிரிகளை இன்றும் 

கொணைொம். வவட ணிந்த பணியொைர்கள், 

 ிரட்டுவதும், துரத்தி வருவதும், வவடிக்ளகயொன 

அனுபவ ொக இருக்கும். ஆனொல் இந்தக் 

கொட்ெியகத்தில் கொண்கிற ஜொர்ஜிய வொழ்க்ளகளய 

நொன் உங்களுக்கு இங்வக வநரடியொக 

கொட்டுகிவறவன’ கண் ெி ிட்டுகிறது ஊர்சூற்றல் 

என்ற பிறவி. 

  நல்ைவவளை நிகழ்கொைத்தில் இப்படி எல்ைொம் 

தண்டளனகள் இல்ளை என்று நிளனத்த 

வபொது, ெொத்தொனின் குைத்தில் குைிக்கிற  ொந்தர் 

எந்தக்    கொைத்திலும்   உண்டு என்ற  உள்ளூர்  

மெய்தி உலுக்கியது.  

 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   
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சைக்கு  ற்றும் பசவை ைரி ! 

ஆங்கிலம் - த ிழ் (அகைொதி) 

 

 

 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 

417 

419 

420 



38 

 

உலகதத்மிழ் | 22.07.2020   

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

ulagathamizh.blogspot.com ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 

ம
த

ோ
ட

ர
பு

க்
கு

 


