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தமிழ்நாட்டு மாக்மில்லன்! 

கலலமாச் செல்வர் திரு.எஸ்.டி.காசிராஜன் இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) 

  திடீபரன ஒரு கீச்சுக் குரல் காற்றில் 

எழும்பி வந்தது. குரல் வந்த திசைசய 

ந ாக்கி யாவரும் பார்த்தனர். தனியாக ஓர் 

உருவம்  ின்றது. அதனுசைய குரல்தான் 

அது. "புலவர்கள் ஒன்றும் பைய்யவில்சல 

என்று பைால்லாதீர்கள். புலவர்கள் என்ன 

பைய்யவில்சல ? தமிழ்ப் படித்தவர்கள் என்ன 

பைய்யவில்சல? என்ன பைய்ய நவண்டும்? 

தாங்கள் கூறுவது தவறு...." இப்படி என்ன 

பவல்லாநமா கூறிற்று அக்குரல். கூட்ைத்தில் 

இப்நபாது ஓர் இறுக்கம் இருந்தது; இறுக்க 

மான அசமதி  ிலவியது. என்ன ஆகுநமா 

என்ற அச்ை உணர்வு கூட்ைத்சத ஆட் 

பகாண்ைது நபால் பதரிந்தது.  

  நபச்ைாளர் ஏநதநதா கூறி  ழுவ முயன்றார்; 

 ழுவ விைப்பட்ைார். கூட்ைத்தில் எழுந்த 

அந்தச் ைத்தியக் குரலுக்குச் பைாந்தக்காரர் 

திரு. பமய்யப்பநன. 

  அவரின் பதளிவான ைிந்தசன அவரின் 

வாழ்க்சக முசறயிலும் பதற்பறனத் பதரியும். 

ைிதம்பரத்தில் வானம் துளங்கினும் அவர் 

காசலயில் பைய்யும் முதல் நவசல தில்சல 

 ைராைர் வழிபாடுதான். காசலக்கைன்கசள 

முடித்து விட்டு  ைந்நத பைன்று அருள்மிகு 

 ைராைர் தரிைனம் பைய்துவிட்டுத்தான் நவறு 

நவசல பைய்யத் பதாைங்குவார்.  

  இது "பதிப்புச் பைம்மல்" பைால்லி எனக் 

குத் பதரியாது. எனக்கு நவண்டியவர் 

ஒருவர் - ைிங்காரம் என்பது அவர் பபயர் - 

பதிப்புச் பைம்மலுக்கு முன்னநர நகாயி 

லுக்குச் பைன்று விடுவார். அவர் திரும்பும் 

நபாது இவர் நபாவார். இருவரும் ைந்திப்பர். 

தினந்நதாறும் இது  ைக்குபமன ஓர் ஓட்டு 

 ர் பயிற்ைிப்பள்ளிசயச் பைம்சமயா கவும், 

ந ர்சமயாகவும்  ைத்திவரும் திரு.ைிங்காரம் 

என்னிைம் பைான்னார்.  

 

 ைிதம்பரத்தில் பபருசமநயாடு வாழ்ந்து 

பல நபருந்துகளுக்குச் பைாந்தக்காரராகத் 

திகழும் அரிமா நக.நைது மாதவன் அவர் 

களும் இசத என்னிைம் கூறிக்கூறி 

மகிழ்வார். 

  எளிசமயான வாழ்க்சக, ைீரிய வாம். 

இசமப்பபாழுதும் நைாராது நவசல 

வாழ்க்சக ! இதுநவ பதிப்புச் பைம்மல் 

முசனவர் பமய்யப்பனுசையது. 

வளரும்... 

5 
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ஆசிரியம் ! 

வாக்குரிசம வந்த வரலாறு ! 

  பிரித்தானிய அரசு 1987 ஆம் ஆண்டு ஆங்கில அரசுக்கு ஆட்பட்டிருந்த மா ிலங் 

களுக்குத் (provinces) நதர்தல்  ைத்தப் நபாவதாக முதன்முதலில் அறிவித்தது. ந ரு 

பபருமகனார் தனியாட்ைி நவண்டுபமனக் நகட்டு எழுப்பிய 

முழக்கம் எங்கும் பரவியிருந்த காலம். 

  காங்கிரசு கட்ைியின் தசலசம பதவியில் இருந்ததால் 

அதனுைன் இருந்த தசலவர்கள் பலரின் நவண்டுதலுக்கு 

இணங்கி நதர்தலில் நபாட்டியிை முடிபவடுக்கப்பட்ைது. மிதி 

வண்டி, மாட்டு வண்டியிலும், ைீருந்து, விமானம் எனப் பல 

வழிகளிலும் 50 ஆயிரம் சமல்கள்  ாடு முழுவதும் பைன்று 

பரப்புசரசய பைய்து காங்கிரசு இயக்கம் பவற்றி பபற்றசதப் பற்றி 

இந்தியாசவக் கண்ைறிதல் (Discovery of India) என்ற தம் 

அரிய நூலில் குறிப்பிட்டிருப்பார். 

  நகாடிக்கணக்கான இந்தியர் ஆைவர்  - மகளிர் குழந்சதகளின் 

முகங்கசளக் கண்டு  களிப்பசைந்தசதக் கவிசத நபால் உருகிப் பதிவு பைய்திருக்கிறார். 

1935 இல் ஆங்கில அரைால் அசமந்த ைட்ைத்திற்கு பின்வந்த முதல் நதர்தல் அதுவாகும். 

இசண அரசு எனக் குறிக்கப்படும் மத்திய அரைின் தசலசமயில் மா ில அரசுகள் பையற் 

படுத்தப்படும் என்ற அரைாசண முசறப்படுத்தப்பட்ைது. 

  12 ைதவிகித மக்கள் தான் அப்நபாது வாக்களித்ததாகவும்  பபண்களுக்கு வாக்குரிசம 

வழங்கப்பட்டிருந்ததாகவும் பைால்லப்படுகிறது. இரண்ைாம் உலகப்நபார் அதற்குப் பின் 

விடுதசல பபற்றது. இந்தியா பாகித்தான் பிரிவிசன என அடுத்தடுத்து வந்த  ிகழ்ச்ைிகள் 

அசனவருக்கும் பதரியும். இந்திய அரைியல் ைட்ை அசமப்பு 1950 ைனவரி 20 இல்  சை 

முசறக்கு வந்து குடியரசுத் திரு ாளாகக் பகாண்ைாடிநனாம். 

  என்னபவன்றால் 1892 முதல் ஆங்கிநலய அரசு நதர்தல் முசறசய  சைமுசறப்படுத்தத் 

பதாைங்கியிருந்தாலும் 1935 இந்திய அரசு ஆங்கிநலய ஆட்ைியில் ைட்ைமாக்கப்பட்டி 

ருந்தாலும் மா ிலங்கள் வளர்ச்ைிக்கு மன்னராட்ைி அரைசம மாவட்ைங்களும் ஒருங்கிசணக் 

கப்பட்ை    ாள்   தான்  இசறயாண்சம   பகாண்ை   உரிசம  வாய்ந்த  தனிப்பட்ை  இந்தியப்  
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பாராளுமன்றம் அரைியல் ைட்ை அசமப்பு உருவாவதற்காக ைாக்ைர் அம்நபத்கர், அல்லாடி 

திரு.கிருஷ்ணைாமி ஐயர் அவர்களும் மிகவும் உறுதுசணயாக இருந்தவர்கள். 

  வயது வந்தவர்களுக்கு என்ற உணர்வும்  ம்பிக்சகயும்தான் ைட்ைங்கசளயும் பாராளு 

மன்றத்சதயும் பாதுகாக்க முடியும் என்று முன்பமாழியப்பட்ைது. உைல் ிசல குசலந்த 

 ிசலயிலும் ைர்தார் வல்லபாய் பநைல் தம் பபருமித ஆற்றலால் பமாழிவழியாக மா ிலங்கள் - 

பிரிக்கப்பட்ைதும் அரசு மா ிலங்களில் இந்திய அரசு மாவட்ைங்களாகவும் உருவாயின. 

  ைிறிய மாவட்ைங்கள் பபரிய மாவட்ைங்கநளாடு இசணக்கப்பட்ைன .இந்திய  ாட்டின் 

எல்சலக் நகாட்டுக்குள்நளநய இருந்த பவளி ாட்டு ஆட்ைியிலிருந்த மாவட்ைங்கள் 

ஒருங்கிசணக்கப்பட்ைன. மா ில ைட்ைைசபகளில் 60 க்குக் குசறயாமலும் 500 க்கு நமல் 

பைல்லாமலும்  இருக்கும்படி அடிப்பசை ைட்ைங்கள் வகுக்கப்பட்ைன. 

  ைில ஒன்றியத் துசண மா ிலங்கள் ந ரடியாக அதிபரால் ஆளப்படும் அதிகாரமும் 

வசரயப்பட்ைன. ைட்ை எண் 124 முதல் 147 வசர மற்றும் 214 முதல் 237 வசர இந்திய 

 ாட்டின் ஆறாம் ைார்ந்த  ீதி வழங்கும் முசறகள் உருவாக்கப்பட்ைன. 

  பிபரஞ்சுப் புரட்ைி அபமரிக்க உள் ாட்டுப் நபார் நபான்றசவதான் குடியரசு உருவாவதற்கு 

அடித்தளமாகக் கருதப்பட்ைாலும் ஆங்கில அரசு விட்டுச் பைன்ற பின் இந்தியக் குடியரைின் 

கட்ைசமப்பு தனிச் ைிறப்புசையதாகும். பலரின் ஈகத்தால் கிசைக்கப்பபற்ற வாக்குரிசமசய 

ஒவ்பவாரு குடிமகனும் நபாற்றிக் காக்க நவண்டும். ப றியாகப் பயன்படுத்திச் ைீர்சம பபற 

நவண்டும். 
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நீ.கந்தொமி எனும் புலலமயாளன்... 

அருந்திறனாளர் பேராசிரியர் வீ. அரசு 

  We intend this publication to be the first of a 

series of reprints of similar old works in English 

on Tamil Grammar which are enlisted below: 

 A True and Exact Description of the Most cel-

ebrated East-India Coast of Malabar and Cor-

omandel as also of the Island of Ceylon. Also 

a most Circumstantial and complete Account, 

of the Idolatry of the Pagans in the East-

Indies... Translated from the High Dutch in A 

Collection of Voyages and Travels, 4 Vols. 

Vol. III. Printed for Awnsham and John 

Churchill, London 1704. 561-901.P. 

 Beschi, joseph constantine. Clavis humanio-

rum litterarum sublimioris tamulici idiomatis 

auctore R.P. Constantio Josepho Beschio So-

cietatis Jesu, in Madurensi Regno Missionario. 

Printed for A. Burnell by the Evangelical Lu-

theran Mission Press, Tranquebar, 1876. will 

171 P. (Grammar of Literary Tamil) 

 A Grammar of the High Dialect of the Tamil 

Language Termed Shen - Tamil; to which is 

added an introduction to Tamil Poetry.  By the  

 Reverand Father. C.J. Beschi, Jesuit Missionary 

 in the Kingdom of Madura. Translated from the 

 Original Latin by Benjamin Guy Babington. Print

 ed at the College Press, Madras, 1822, xii.V. 

 177 P. 

 English missionaries of Madras. A Grammar for 

Learning the principles of the Malabar Lan-

guages, Properly called Tamil or the Tamulian 

Language. Vepery, near Madras. 1778. 63 P. 

(2nd Ed. 1789. 63. P.) 

 Graul, Karl, Outline of Tamil Grammar. Otto 

Harrassowitz, Leipzig 1855. 101.P. 

 Lazarus john, A Tamil Grammar Designed for 

use in Colleges and Schools, John Sno and 

Co., Trubner and Co., London, 1878, vii, 230 p. 

 Rhenicus. C.T.E. A Grammar of the Tamil Lan-

guage with an Appendix, Printed at the Church 

Mission Press, Madras. 1836 ix, vi, 294 P. 

 Ziegenbalg, Bartholomaeus. Grammatica Da-

mulica (1716) xii, 128 P. (Tamil Grammar).

(‘க ொடுந்தமிழ்’ சரசுவதி ம ொல் நூல ம், இரண்டொம் 

பதிப்பு, 1997) 

 

 

வளரும்... 
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நுண்சம நுகதரல் 

Relish not Junk Food 

 ال تكسل

勿沉迷垃圾食物 

ശരീരത്തിന് ഹാനിഹരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്  

अल्पाहार स्वास््योचित नह ीं है | 
హాని కలిగ ించు ఆహారములను ఎకకువగా వాడకక  

ಕ್ಷುದ್ರ ಕಲಿರಿಸುವಂತ ಆಹಾರ ಬಂಡಗಳನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तििड़ू  | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

ைக்தி குமாரசனச் ைந்திர மவுலிசயப்          

பணிந்தவ னுருவிநல பாவசன  ாட்டி, 

ஓபமனும் பபாருசள உளத்திநல  ிறுத்தி, 

ைக்திசயக் காக்குந் தந்திரம் பயின்று  

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 

69 



 

09 

அவ்வப்ப ோது! 

முலனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புத்துசை 
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நன்மனச ்சசம்மல் நல்ல குமார ்வாழி ! 

  வணிக நவந்தரும் என் வழிகாட்டியுமாகிய மநலைிய அண்ணல் திரு. ல்லகுமாரின் 

அறுபத்து ஆறாம் பிறந்த  ன்னாளில் (மார்ச்சு 31 ) எத்தசனப் பக்கங்கள் நவண்டுமானாலும் 
எழுதலாம்.  கல்வி, பதளிவு, திட்பம், நுட்பம், துணிவு, திறசம, திட்ைமிடும் நபாக்கு,  ிசற 
நவற்றத் துடிக்கும் பையலார்வம், உலகளாவியத் பதாைர்பு, பிறருக்கு விட்டுக்பகாடுக்கும் பபருந் 

தன்சம, உைனிருப்பவர்கசளத் தட்டிக் பகாடுத் துப் 
பாராட்டும் தசகசம, அண்ணன் தம்பியர் அரவசணப்பு, 
குடும்பப்பற்று, மசனவிசய (கலா) மதித்துப் நபாற்றும் 

மாட்ைி, மருத்துவ மாமணி யாகிய முன்னாள் அசமச்ைர் 
தத்நதா சுப்பிரமணியத்சதப் நபாற்றியபடிநய 
அைக்கமாயிருக்கும் அன்புரிசம என்று எண்ணிக் 
பகாண்நை நபாகலாம். 

 இருபதாண்டுகளுக்கு முன் தமிழக அசமச்ைரிைம் 
மின் பற்றாக்குசறசயத் தமிழகத்தில் எப்படி ஈடு பைய்வது என்று வசரபைத்நதாடு இருபது 
மணித்துளிகள் விளக்கினார்.   ீங்கள் எங்கள்  ாட்டுக்காரர் இல்சல, இருந்திருந்தால் தமிழக 
அரைின் பதாழில் வளத்துக்கு ஆநலாை கராக  உைநன  ியமித்திருப்நபாம் என்றார்.  அப்நபாது 
உைன் வந்திருந்த ைீனத் பதாழில திபர்கள் இருவரும் பமாழிபபயர்ப்சபக் நகட்ைதும் எங்கள் 
 ாட்டுக்கு அசழத்துப்நபாக இருக் கிநறாம் என்று பபருசமயாகக் கூறினார்கள்.  

 ஒருமுசற பைன்சனயிலிருந்து மநலைியா  ிறுவன வானூர்தியின் ைீர்வள முதன்சம 
இருக்சகயில்  ான் பதன்னாப்பிரிக்காவிற்குச் பைன்று வர பயணச்ைீட்டு வழங்கினார்.  என் 
மசனவியார் ைாசலவாணி அப்நபாது ந ானசுபபர்க்கில் பணியாற்றிக் பகாண்டிருந்தார். 

அவருைன் இரு வாரங்கள் தங்கியிருந்து, என் தம்பி ைாக்ைர் பரதசனத் தர்பனிலும் கண்டு 
மகிழ்ந்து, நகப்ைவுனுக்கு சுற்றுலா பைன்று, பிறகு அரைியல் தசலவர் ஒருவரின் ஆங்கில நூலின் 
தமிழாக்கம் குறித்தும், காப்புரிசம பற்றியும் விரிவாக உசரயாை ைிங்கப்பூரிலுள்ள வானார்ந்த 
பதிப்பகத்திற்கு வந்தசதயும்,  ான் உங்கநளாடு நைர்ந்து நகாலாலம்பூர் வந்து பிறகு 
பைன்சனக்குத் திரும்பி வந்தசதயும் ஆண்டுகள் பல கைந்தும் இந்த அரிய வாய்ப்சப எனக்கு 
அளித்தசக  ன்றி சுரக்க  யந்து மகிழ்கிநறன்.  

   ாளுக்கு  ாள்  ம்சம பைம்சமப்படுத்தும்  ாநள பிறந்த ாள்.   

 ஓங்கிய பைல்வத்நதாடும், ஒடுங்காத புகநழாடும், பதம்மாங்கு பாடும் பதன்றல் நபால  என் 
இனிய அண்ணல்  ல்லகுமார் ப டிது வாழ்க...  

  ‘பிறந்த  ாள் பபருமிதம் எந் ாளும்  லநம வழங்கும் காலம் இன்னும் திசைகசளக் காட்டி 
காட்டி கண் ைிமிட்டுகிறது உங்களுக்கு’ என்ற ஊக்க பமாழிக்கு  ீங்கள் உறுதுசண என்று 
பைால்லி வாழ்த்துநவாம். 
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 அமெரிக்கோவின் ஐம் து முகங்கள் !      

 பகுதி –4  

முலனவர் பொமசல பொமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

சபைனின் இதயம்!  
 

  ஐந்தாயிரம் ைதுர கிநலா மீட்ைர் பரப்பளவில் 
நைலம் மாவட்ைத்தின் பரப்பளவிற்கு ஒப்பான 

பைலவர், அபமரிக் காவின் இரண்ைாவது மிகச் 

ைிறிய மா ிலம். இன்சறய அபமரிக்க அதிபர் 

ந ா சபைன் பல்லாண்டுகளாக இங்கு வாழ் 

வதால்,  கைந்த வருைத்திலிருந்து உலக ஊை 

கங்களின் கவனத்சத ஈர்த்துள்ளது பைலவர்.   

அதிபராகப் பதவி ஏற்க பைலவரில் இருந்து 

அபமரிக்கத் தசல கருக்குப் புறப்பட்ை 

சபைன் " ான் இறக்கும் நபாதும் என் இதயத் 

தில் பைலவர் எழுதப்படும்" எனக் கண்ணீர் 

மல்க உணர்ச்ைி வைப்பட்டு விசை பபற்றார்.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  உலகின் மிகப்பழசமயான பார்சவயாளர் 

விசளயாட்டு நைவல் ைண்சை. ஆய கசலகள் 

அறுபத்து  ான்கில் ஒன்றான நைவல் ைண்சை 

பற்றி, ‘மனு  ீதி ைாஸ்திரம்’, ‘கட்டு நைவல் 

ைாஸ்திரம்’ மற்றும் ைங்க இலக்கியங்கள் குறிப் 

பிடுகின்றன. பிரிட்ைனிைமிருந்து விடுதசல 

பபற  ைந்த அபமரிக்கப் புரட்ைிப் நபாரில் 

பைலவர் பசையின் தளபதி  ான் கால்டுபவல் 

 ீல வண்ணச் ைிறகுகள் பகாண்ை, தீவிர 

ைண்சை நபாடும் நகாழிகசள வளர்த்ததாலும், 

அவருசைய மிகவும் மதிக்கப்பட்ை பசை 

வீரர்கள் அக்நகாழிகளின் ைண்சைகசளப் 

பார்த்து மகிழப் நபார்க்காலத்தில் அவற்சறத் 

தங்களுைன்  பகாண்டு பைன்றதாலும், இந்த  

மா ிலத்திற்கு "Blue Hen State" என்ற பபயர் 

வந்தது.  
 

  நபார்க் நகாழிகளின் காலம் மாறி, இன்நறா 

பைலவர் மா ிலத்தில் ஆண்டு நதாறும் 60 

நகாடி (600 மில்லியன்) நகாழிகள் வளர்க்கப் 

படுகின்றன. இந்த ைிறு மா ிலத்தின் பதற்குப் 

பகுதி தமிழகத்தின்  ாமக்கல் மாவட்ைம் 

நபான்று நகாழிகளின் உலகமாக உள்ளது 

  அபமரிக்க அரைியல் அசமப்சப அங்கீகரித்த 

முதல் காலனி என்ற பபருசமக்குரிய பைலவர் 

மா ிலத்திற்கு "First State" என்ற புசனப் பபயரும் 

உண்டு. பல் துலக்கும் பிரஷ் முதல்  ாம் 

அணியும் உசைகள் வசர அசனத்திலும் உள்ள 

ச லான் (nylon), உலகில் முதன் முதலாகத் 

தயாரிக்கப்பட்ை டூபாண்ட்  ிறுவனத்தின் 

பதாழிற்ைாசல இம்மா ிலத்தின் ஸீநபார்ட் 

 கரில் உள்ளது. 

 

 

 

 

 

  மிகவும் பழசமயானசவ என்றால்  ிசனவுக்கு 
வருவது (மூமா) சைநனாைர்கள். ஆனால், 
அவற்சற விை பதான்சம வாய்ந்தசவ 300 
மில்லியன் வருைங்களாக பதாைர்ந்து வாழ்கின்ற 
குதிசரக் காலணி  ண்டுகள் (horse shoe 
crabs). உலகில் இவற்றின் எண்ணிக்சக 
அதிகமாக உள்ள பகுதி பைலவர் வசளகுைா. 
 

அபமரிக்கசர ஈர்க்கும் மா ிலம்! 

  "பவயிலுக்குப் நபானால் தான்  ிழலின் 

அருசம பதரியும்" என்பது அபமரிக்காவிற்குப் 

பபாருந்தாது. பல மாதங்கள் குளிரில் வாழ்கின்ற 

பபரும்பாலான அபமரிக்கர்கள் அந்த பவயிலின்  

54 
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அருசமசய உணர்ந்து பவயிலில் சுற்றித் திரிய 

(!) ஆர்வத்நதாடு மீண்டும் மீண்டும் பைல்கின்ற 

புநளாரிைா மா ிலத்தின் புசனப்பபயர் "சூரிய 

ஒளி மா ிலம்" (Sunshine State).  

 

 அபமரிக்காவில் சுற்றுலாவிற்குப் பபயர் 

பபற்ற முன்னணி மா ிலங்கள் கலிநபார்னியா, 

 ியூ யார்க் மற்றும் புநளாரிைா ஆகும். இவற்றில் 

புநளாரிைா, உள்  ாட்டினசர அதிகம் ஈர்க்கிறது. 

2018-இல் மட்டும் 750 இலட்ைம் சுற்றுலாப் 

பயணிகள் இந்த மா ிலத்தில் உள்ள ஆர்லாண் 

நைா பகுதிக்கு வந்துள்ளனர். உலகிநலநய அதி 

கமான விருந்தினர்கள் வருகின்ற நகளிக்சகப் 

பூங்காவான டிஸ்னி (Disney) இங்நக இருப் 

பநத அதன் இரகைியம்! தன் வாடிக்சகயா 

ளர்கசள (customers) விருந்தினர் (guests) 

என்று குறிப்பிடுவது நபான்று, நகளிக்சக, 

வர்த்தகம், ஊைகம்,  ிர்வாக நமலா ண்சம 

நபான்ற  பல துசறகளில் தனி முத்தி சரசயப் 

பதித்துள்ள  ிறுவனம்  டிஸ்னி. ஒருவருசைய 

பணத்சதப் பபற்றுக் பகாண்டு அவர்கசளத்  

 

 

 

 

 

தன்சன வாயார வாழ்த்தச் பைய்யும் ஆற்றல் 

திசுனிக்கு உள்ள தனித்துவம் ஆகும். 

  விண்பவளிக்குச் பைல்ல முடியாத  ம்சமப் 

நபான்நறாரின் விண்பவளி பற்றிய அறிவுப் 

பைிக்கு விருந்தளித்து வருகிற ‘பகன்னடி விண் 

பவளி சமயம்’  அசமந்துள்ள நகப் பகநனவரல்  

   

 

 

 

 

இங்கு தான் உள்ளது.  1,2,3 என்ற வரிசையில்  

எண்கசளச்  பைால்லி வாழும் இந்த உலகில்  3, 

2, 1 என மாற்றிக்கூறி  விண்கலத்சத விண் 

ணுக்கு அனுப்புவதால், அந்த  மந்திர எண்கநள  

(3,2,1) இப்பகுதியில் உள்ள பதாசல நபைிகளின் 

முதல் மூன்று எண்களாகி விட்ைன.  

  எட்ைசர  ிமிை விண்கல பாைாங்குப் பயணம் 

(simulator ride) விண்கல வீரர்களுைன் ந ரடி 

ைந்திப்பு, விண்னில் அவர்கள் சுசவக்கும் ஐஸ் 

கிரீசம  ாமும் சுசவப்பது, இப்படிப் பல 

புதுசமயான அறிவியல் அனுபவங்கள் இங்கு 

கிசைக்கும். அப்படி என்ன இருக்கிறது அந்த 

ஐஸ் கிரீமில்? அதில் உள்ள 98 ைதவிகித  ீசர 

எடுத்துவிடுவதால் ைாப்பிடும்நபாது அந்த ஐஸ் 

கிரீம் உருகுவதில்சல! அசத சவக்க குளிர் 

ைாதனப் பபட்டியும் நதசவயில்சல! 

  பைன்சன  கரின் 8.1 சமல்கள்  ீள பமரினா 

கைற்கசர உலகின் இரண்ைாவது  ீண்ை 

கைற்கசர எனப் படித்துள்நளாம். புநளாரிைாவின் 

மயாமி கைற்கசரயின் 35 சமல்  ீளத்தில், 

குடும்பத்தினருக்கு, காதலர்களுக்கு,  ீந்துபவர் 

களுக்கு, முதிநயார்களுக்கு, இயற்சகசய ரைிக்க 

விரும்புநவாருக்கு,  ாய்களுக்கு, எனப் பல 

பகுதிகள் உள்ளன! 

  கண்ணுக்பகட்டிய வசர குப்சபநய இல்லாத, 

மிக  ீண்ை கைற்கசரயாக இருந்தாலும், இங்கு 

'நதங்காய், மாங்காய், பட்ைாணி சுண்ைல்' 

கிசைக்காததால் கைற்கசரக்குச் பைன்ற அந்த 

உணர்வு இல்சலநய என்ற ஏக்கத்நதாடு 

திரும்பியவர்களில்  ானும் ஒருவன். 

 

(பயணம் பதாைரும்) 
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  பழந்தமிழ்க் பகாள்சகநய சைவ ைமயம் 

என்னும் நூலில் ைிவஞான நபாதச் ைிற்றுசர 

விளக்கம் முதலிய ைிறந்த பல நூல்கசள 

பவளியிட்ை திரு.பபா.முத்சதயாப்பிள்சள 

அவர்கசளயும்; நைாமசுந்தரக்காஞ்ைி ஆக்க 

த்தில்  ா.கதிசரநவற்பிள்சள, மயில் ைண் 

முகம் பிள்சள, அரைஞ்ைண்முகனார் நபான் 

றவர்கசளயும்; மாணிக்க வாைகர் வரலாறும் 

காலமும் என்னும் நூலில் தமிழ் வரலாறு 

எழுதிய தஞ்சை இரான்பகதூர் K.ைீனிவாைப் 

பிள்சள, மு.இராகவ ஐயங்கார்,  ரா.இராகவ 

ஐயங்கார், Dr.S.கிருட்டிணைாமி ஐயங்கார், 

எம்.ைீனிவாை ஐயங்கார், நகாபி ாதராவ் 

நபான்நறார் பலசரயும் அடிகள் மறுத்து 

சரத்திருக்கும் திறம் அறிந்து மகிழ்தற் 

பாலது. 

 

 

 

 

 

  அடிகளின் மறுப்புசரகள் தம்சமப் 

பயிலும் மாணவர்க்குப் பபருமிதமும் 

ஆண்சமயும் தனிப் நபருணர்ச்ைியும் 

விசளவிக்கும், இசையிசைநய (அறிவில்  

 உலகத்தமிழ் | 31.03.2021 

கூற்பறன மறுக்க,  மிகப் பபரியநதார் 

ஏதமாம் என்க, உள்ளீடில்லாப் நபாலியுசர 

என்பறாழிக, பபாருத்தமில்லா (நபாலியுசர 

யாம் என மறுக்க, ப கிழ்ந்துசரயாடி இழுக் 

கினார் என்க, வீடுக்குமாறறியாது விழிக்கும் 

 ீரராவர், அழி வழக்குப் நபசுதல் அைைா 

பதன்க, ைிறுமகா அரும் எள்ளி  சகயாடுவர் 

என்பறன்பறாழிக, பவள்ளிசை மசலநயன 

விளங்கற்பாற்று, பபாள்பளனப் புலனாகும், 

சமத்துனர் பல்கி மருந்திற் பறளியாத 

பித்தன் என்று எள்ளப்படும், சவரத்தூண் 

என  ாட்ைப் பட்ைசம காண்க, உண்சம 

யாதல் பைல்லாபதன்று கசைப் பிடிக்க 

என்பன நபான்று அடிகள் எழுதும் மறுப்புசர 

வாய்ப்பாடுகளின் மாட்ைிசமசய யாம் 

என்பனன்நபம்! 

 யனங்கள் மூன்றுசைய  ாயகநன தண்டித்தாற் 

ைமயமன்நறா வானவர்க்குத் தாழ்குழலாய் ைாழநலா 

என்றசம நபால, அடிகளின் அழகிய 

தமிழால் இகழப்படுவதும் அறிஞர்க்குப் 

பபருசம நபாலும்! 

 

வளரும்... 

 

ெறைெறை அடிகளோர் ெோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகபவள் 21 
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பேன் துளி! 

 

 

  பமாழிப்புலசம நவறு, பமாழி மானம் நவறு. எவரும் இது பிசழப்பிற்கு ஏற்ற வழி 

பயன்றால் அந்த பமாழியில்  ஆற்றலாளராக முடியும். எழுத்துக் 

கூட்ைத் பதரியாமல், அழுத்தித் தள்ளப்பட்டு இருந்தாலும் 

என்றாவாது ஒரு  ாள் விழித்துக்பகாண்டு இந்த மண்ணும் 

 மக்கு உணர்வு ஊட்டும். இசதத்தான் ைிலர் வலியுறுத்தும் 

நபாது Seniority பபரிபதல்ல Sincerity  பபரிது என்பார்கள். இது இனமான எழுச்ைி 

என்பதன் பபாருளாகத் பதரிகிறது. படிப்பது நவறு, அந்த பமாழிக்காகத் துடிப்பது நவறு. 

  பவழக்காரத் பதருவில் இலாலாக்கசை மிட்ைாயும் விற்கிறார்கள்,பனங்கிழங்சகயும் 

சுட்டு விற்கிறார்கள் என்று ஒரு நூலாைிரியர் எழுதுவதற்கு  ாம் எப்படிப் பபாருள் 

காணலாம் ? 

பதன்துளி –1 

பதன்துளி - 2 

  குப்பை மாநகரம் என்று மும்பைபைக் கூறுவார்கள். தப்பு மாநகரம் என்று ககால் 
ககாட்டாபவக்  கூறுவார்கள். ைக்தி மாநகரம் என்று திருமபைபைக் கூறுவார்கள். சக்தி 
மாநகரம் என்று மதுபரபைக் கூறுவார்கள். இைக்கிை மாநகரம் என்றால் டப்ளிக் எனக் 
கூறுவார்கள். இங்கக பிறக்கும் கைாகத எழுதக் கற்றுக் ககாள்கிறார்கள். கற்றப்பின் நிற்க 
என்று கசான்னார் என்ைதற்காகத் திருவள் 
ளுவபர நின்ற ககாைத்தில் காண்கிகறாம் ! 

  பிடித்தால் ஒரு பிடிக்குள் அகப்ைடாத 
அைர்ைாந்து, அந்நாட்டு அறிஞர்கக ா தம் 
எழுத்தால் உைபககை பிடித்து பவத்திருக் 
கிறார்கள்... 



. 
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  தமிழ் பமாழி பல கிசளபமாழிகசள 

உசையதாக உள்ளது. தமிழின் கிசள 

பமாழிகசள பல தமிழறிஞர்களும் ஐநராப் 

பிய அறிஞர்களும் ஆராய்ச்ைி பைய்திருக் 

கின்றனர். அவர்களில் பிபரஞ்ைிய அறிஞ 

ரான  ுலியன் வன்ஸனும், பைக் அறிஞரான 

கமில சுவலபிலும் குறிப்பிைத்தக்கவர்கள்.  

 

 

 

 

 

 

  கசைைியாக ஆராய்ந்தவரான ைாக்ைர். 

சுவலபில் தமிழின் கிசளபமாழிகசள ஐந்து 

வசகயாகப் பிரிக்கலாம் என்றார். அவ் 

சவந்து கிசளபமாழிகளில் இலங்சகத் தமிழ் 

ஒருகிசளபமாழி எனப் பிரித்தார்.  

தமிழ் பமாழியின் ஐந்து கிசளபமாழிகள் 

வைக்குக் கிசள பமாழி  -  பைன்சன  

கிழக்குக் கிசள பமாழி  -   திருச்ைி,  

            தஞ்ைாவூர்  

நமற்குக் கிசள பமாழி  - நைலம், ஈநராடு,   

            நகாயம்புத்தூர்  

பதன் கிசள பமாழி  -  மதுசர,  
              திருப ல்நவலி,  
            ாகர்நகாவில்  
இலங்சகக்  
கிசளபமாழி     -  யாழ்ப்பாணம்,   
          மட்ைக்களப்பு,   
            திருநகாணமசல  
 

  எடுத்துக்காட்டுக்கு, இலங்சக நபச்சுத் 

தமிசழ நபராைிரியர். ஆ.ைண்முகதாசு ஆறு 

வசகப்படுத்த, ைாக்ைர். சுவலபில் அவர்கள் 

இலங்சகத் தமிசழ,  ான்கு வசகப்படுத்து 

கின்றார் என்பது குறிப்பிைத்தக்கது.  

யாழ்ப்பாணப் பல்கசலக்கழகப்நபராைிரியர் 

அ.ைண்முகதாசு 

 

1.வைக்கு வசக 

2.வைகிழக்கு வசக 

3. பதன்கிழக்கு வசக 

4. வைநமற்கு வசக 

5. மசலயகத் தமிழர் வசக 

6. முஸ்லீம் வசக 

 
ஐநராப்பாவில்  தமிழ் பைக்  ாட்டு  
தமிழறிஞர்  ைாக்ைர். கமில சுவலபில்  
 

1.வைக்கு  

2.கிழக்கு 

3. பதன்கிழக்கு 

4. பகாழும்பு 

வளரும்... 

பிரோன்சில் ேமிழ் கற்பிப் தில் ஏற் டும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திருமதி ஞானா பியாட்றிஸ் ெச்சிதானந்தம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோட்டு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 

உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   
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 சூளோெணி சுருக்கம் ! 

உலரபவந்தர் ஔலவ துலரொமி 

  இச் ைிரவணபபல் நகாலா கல்பவட்டில் 

(Epi. Car, Vol.II, Ins.67-54. Date 1129 A.D.) 

சூளாமணிசயப் பற்றி வரும் சுநலாகம்: 

 “சூைாமணி: கவி ாம் சூளாமணி 

   ாமநஸவ்ய காவ்யகவி: | 

 ஸ்ரீவர்த்த்நதவ ஏவஹிக்ருத புண்ய: 

   கீர்த்திம் ஆஹர்த்தும் || 

 

 Chudamanih Kavinam Chulamani- 

  nama savya Kavaya Kavih | 

 Sri Vardha-deva eva hi Krita- 

  punya kirtim aharttum ||”  

 
என்றும், 
 
  இதன் ஆங்கில பமாழிபபயர்ப்பு, “A crest-

jewel of poets and the author of worthy 

poem named Chulamani Sri Vardha De-

va alone was possessed of sufficient 

merit to acquire fame” என்றும் இந்த 

ஸ்ரீவர்த்த நதவசரத் தண்டியாைிரியர் பாராட்டி 

யிருக்கின்றாபரன்றும், “அதசனத் பதரிவிக் 

கும் சுநலாகம், 

“யாநயவம் உபஸ்நலாகிநைா தண்டி ா | 

 ஹ்ந ா: கன்யாம்  ைாக்நர  பாபஹர பரநமஸ்வர: 

ஸ்ரீவர்த்தநதவ ைந்தட்நை  ிஹ்வாக்நர  ைரஸ்வதிம் 
|| 
 
Ya evam upaslokito Dandina 
 Jahnoh Kanyam Jatagrena babhara 
Paramesvarah 
 Sri Varda-deva Santhatse Jihavagrena 
Sarasvatim 

என்றும் இதன் ஆங்கில பமாழிபபயர்ப்பு, He 

was thus praised by Dandi-‘Siva bore Jahnu’s 

daughter (Ganga) on the top of his malted hair. Sri 

Vardha Dheva, you bear Sarasvati on the tip of your 

toungue’ என்றும் காணப்படுகின்றன. 

 

 

 

 

 

 

  கவிஞர்கட் பகல்லாம் முடிமணியாய்ச் 

சூளாமணி பயன்னும் ைீரிய காவியத்சத 

ஆக்கிநயாருமாய் உள்ள ஸ்ரீவர்த்தநதவநர, 

புகழ்க்குரியராவர் என்பதும், “ஸ்ரீவர்த்த 

நதவநர, ைன்னுமுனிவன் மகளான கங்சக 

சயப் பரமைிவன் தன் ைசையிநல தரித் 

தான்;  ீ உன்  ாநுனியில் ைரசுவதிசயத் 

தரித்தாய் என்று இவ்வாறு தண்டியால் 

புகழப்படுகின்றார்” என்பதும் இவற்றின் 

பபாருளாகும்.  

 

வளரும்... 
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும் - வோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் செந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. செல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தராொ, இலண்டன் மாநகரம் 

  நயர்மனியிலிருந்தும் பதன்மார்க்கிலிருந் தும் 

வந்து நைர்ந்த ஆங்கிள்கள் (A n g l e s ) , 

ைாக்ைன்கள் (Saxons), யூட்ைர்கள் (Jutes) 

என்நபாரின் ஆட்ைியும் அதிகாரமும் வலிசம 

பபறத் பதாைங்கியதும், உநராமானியரின் 

பமாழியான இலத்தீன், உநராமானியக் கலா 

ைாரம், அவர்கள் கட்டி வளர்த்த பபாருளா தாரம் 

என்பன ைீரழியத் பதாைங்கின.  

  மக்களின் வாழ்வாதாரம் நமாைமாயிற்று. 

வன்முசறயும், ந ாய்களும் அதிகரித்தன. 

வாழ்வைதி அற்ற பகல்ரிக் மக்கள் அடிசம 

களாக ஆக்கப்பட்ைார்கள். 

  புற்றீைல்நபால் புதிதாக வந்திறங்கிய 

ஆங்கிள்கள் (Angles), ைாக்ைன்கள் (Saxons), 

யூட்ைர்கள் (Jutes) ஆகிய ைண்சைக்காரக் 

கும்பல்கள், இயற்சக வழி பாட்டினராக 

இருந்தார்கள். ஆகநவ அவர்கள் பல 

பதய்வங்கசள வணங்கினார்கள். 'Tiw, Wodin, 

Thunor, Thor, Friya என்பன அவர்கள் வணங்கிய 

ைில பதய்வங்களின் பபயர்கள். 

  அவர்கள் சூரியசனயும் ைந்திரசனயும் 

வணங்கினார்கள். இந்தத் பதய்வங்களின் 

பபயர்கசளநய    வாரத்தின்     ாட்களுக்கும்  

 சூட்டினார்கள். Tiw என்ற பதய்வப் பபயர் 

Tuesday ஆயிற்று; Wodin என்ற பதய்வப் 

பபயர் Wednesday ஆயிற்று; 'Thunor, Thor 

என்ற பதய்வப் பபயர் Thursday ஆயிற்று; 

Friya என்ற பதய்வப் பபயர் Friday ஆயிற்று; 

Sun என்ற சூரியப் பபயர் Sunday ஆயிற்று; 

Moon என்ற ைந்திரப் பபயர் Monday 

ஆயிற்று; Saturn என்ற உநராமானியப் பபயர் 

Saturday ஆயிற்று.  

  உநராமானியரின் இலத்தீன் பமாழியின் 

பயன்பாடும் நதசவயும் படிப்படியாகக் 

குசறந்தன. அதன் இைத்தில் ஆங்கிள் 

களின் பமாழியும் ைாக்ைன்களின் பமாழியும் 

கலந்த ஆங்கிநனாைாக்ைன் (Anglo-Saxon) 

என்ற புதிய பமாழி அமர்ந்தது. 

  ஆங்கிள்கள் என்ற ைண்சைக்காரர் 

பைறிந்து வாழ்ந்த  ிலம் என்பதால் அவர் கள் 

வாழ்ந்த பகுதி Angleland எனப் பட்ைது. 

இதுநவ காலப்நபாக்கில் மருவி, England 

என்று ஆயிற்று. England இல் நபைப்பட்ை 

பமாழி English என்று ஆயிற்று. 

  இயற்சகத் பதய்வங்கசள வணங்கிவந்த 

ஆங்கிள்கள் (A n g l e s ) ,  ைாக்ைன்கள் 

(Saxons), யூட்ைர்கள் (Jutes) ஆகிய 

ைண்சைக்காரக் கும்பல்கள், காலப்நபாக்கில் 

பமல்ல பமல்ல  ாகரிகம் அசையத் 

பதாைங்கி, உநராமானியர் அறிமுகம் 

பைய்துசவத்த கிறித்தவத்சத அறிந்து 

பகாள்ள முயன்றனர். இந்த முயற்ைியால் பல 

 ன்சமகள் விசளந்தன. 

வளரும்... 
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  இவ்விருது சிைந்த தமிழ் அைிஞர் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிைது. 
(விருதுத் மதாமக ரூ.1.00 இலட்சம், தங்கப்பதக்கம், தகுதியுமர, மபான்ைாமட)  

 

கி.ஆ.சே.விசுவநாதம் விருது 

ேமிழக அரசின்  ோரோட்டுப்  ரிசோளர் ! 

உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   

வ. 

எண் 

ஆண்டு விருதொளர்  

1 2020 
முனைவர் வீ. சசதுரொமலிங் ம் 

2 2019 மருத்துவர் மணிசம னல  ண்ணன்  

3 2018 திரு.சூலூர்  னலப்பித்தன்  

4 2017 சபரொசிரியர் முனைவர் ப. 

மருதநொய ம்  

5 2016 முனைவர் திருமதி மீைொட்சி 

முரு ரத்தைம்  

6 2015 திரு.இரொ.ச ொ. இரொசொரொம்  

7 2014 சபரொசிரியர்  ஏ.எம்.சேம்ஸ்  

8 2013 முனைவர் வ. கேயசதவன்  

9 2012 முனைவர் நொ. இரொசச ொபொலன் 

( மனலயமொன் )  

10 2011 முனைவர் இரொ. சமொ ன்  

11 2010 முனைவர் இரொ.மதிவொணன்  

12 2009 திருமதி. தொயம்மொள்  அறவொணன்  

13 2008 சபரொசிரியர் த.  பழமலய்  

14 2007  விஞர்  ொ. சவழசவந்தன்  

15 2004 முனைவர் 

பு.பொ.இரொேஇரொசேஸ்வரி  

16 2003 முனைவர் ச.சவ.சுப்பிரமணியன்  

17 2002 முனைவர் மு.தமிழ்க்குடிம ன்  



18 

ஓவியக்கசல 

  பதால் பழந்தமிழ்க் கசலகளுள் ஓவியமும் 

ஒன்று.  ஓவியந் தீட்டுதல் என்பதுநவ முதற் 

பபாருள்; 'யாழும் எம என்று திருக்நகா 

சவயும், ஓவியம்  ான் முகன் எழுத ஒண் 

ணாசை, புராணமும், கயபலழுதி வில்பல 

ழுதிக் காபரழுதி' என்று ைிலப்பதிகா 

எழுநதம்' என்று திருக்குறளும், 

'எழுத்துசை  டுகல்' என்று ஓவியப்படுத் 

தல் என்ற கருத்தில் ஆளுதசல அறிக.  

  ஓவியச் பைந்நூல் - இருந்ததாக 

மணிநமகசலக் காப்பியம் அறிவிக்கின்றது. 

ைிந்துபவளி முத்திசரகளிலும் மட்பாண்ைங் 

களிலும் பதய்வக் குறிப்புசைய ஓவிய 

வடிவுகள் உள்ளன. 

 

வளரும்... 

  அரைசனப் பின்பற்றி அதிகாரிகளும் 

ஊர்ப் பபருமக்களும் நகாயிலில் பல்வசகக் 

கசலகசளக் காக்கத் தானங்கள் பைய்தனர், 

அன்று பைம்சமயாகத் பதாைங்கிய திருப் 

பணிகள் வழிவழி புரக்கப்பட்டு இன்று 

 மக்குக் கிசைத்திருக்கின்றன. 

  காலத்தில் புதிய மாற்றங்கள் எவ்வளவு 

நவகமாக மாறிச் பைன்றாலும்  ம் முன் 

நனாரின் நகாயிற் கசலக் களஞ்ைியங் 

கசளக் குடும்பப் பற்றுப் நபால் காப்பது  ம் 

பிறவிக் கைசம. நகாயில்நதாறும் ஓதுவார் 

கசள  ியமித்துத் திருமுசறகசள இசை 

நயாடு நகட்கலாம்;  ம் குடும்பத்து  ிகழும் 

ைிறப்பு  ாட்களில் ஓதுவார்கசள அசழத்துத் 

பதய்வப் பாசுரங்கசளப் பாைச் பைய்யலாம்;  

  இக்காலத்து உலபகங்கும் எளிதிற் பரவி 

வரும் பதிவுச் சுருள் மூலம்  ம் இசைப் 

பாமாசலகசளப் பதிவித்து வாங்கிக் காசல 

யும் மாசலயும் நகட்கலாம்;  ாம் நகட்ப 

நதாடு  ம் தமிழ்க் குழந்சதகசளயும் நகட் 

குமாறு பயிற்றலாம். அறிவியற் காலம் எல்லா 

வற்சறயும்  மக்கு எளிசமப்படுத்தித் 

தருகின்றது. எளிசமசய பயன்படுத்திக் 

பகாள்வது நபாலத் தமிழுரிசமக்கும் 

நவண்ைாமா? 
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பகோயிற் கறைகள் ! 

மூதறிஞர் வ.சுே.மாணிக்கம் 9 
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Venpaa 

 

Spring's advent! Opens Lotus!  

Mango tendrils shoot; Ashoka  

in spray! Spear sharp guess   

eyed Maadavi's heart throbs'ha' 

       121 

 

 

 

 

 

 

O,Love, no bouderie Submerge; 

Dart is Manmath's mandate:  

Coo and kik Koels, Converge!  

Her sea-lay is Cauvery's date! 

       122 

 

To Continue... 

Pukaar Canto - 8 
 

Spring's Advent 

 

with amative acting proper to her fake make- 

up"  

Kovalan says thus and dismisses her! 

Gold stud on fair face, choice jewels on her, 

Vasanthamaala,  

with turned down screwpine-sepal script, has felt 

for!  

Back with remorse tells Madavi with flowers 

open!                

115 

 

 

 

 

 

Having heard, nenuphar eyes in surprise, heart 

yet firm,  

she tells: "O, well adorned! come he shall before 

eve!  

Or see him we shall bymorrow!" She rolls on jas-

minum  bed  

winkless,  awake she longs for her lover!   

 120  
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குழந்றே இைக்கியம் ! 

முலனவர் பதவி நாச்சியப்ேன் 

புரட்ைிக் கவிஞர் பாரதிதாைன் 

அவர்கள் , 

  "புசக சுருட்ைால் இளசம 

  பறிநபாகும். பபால்லாங் 
குண்ைாகும்." 
 

என்று பாடுகிறார்.  
 

கவிஞர்  வஹர் , 
 

"பீடி, சுருட்டு, ைிகரட் 

புசகத்தால் உைலும் மிகக் பகட்டு 

வாடி வலிசம இழந்து விடும். 

வாழ்வும் குன்றி அழிந்து விடும்." 

என்றார்.  
 

மதுபானம் பற்றிக் கவிஞர் ஞானமணியம், 
 

"நபாசதப் பானம் குடிக்காதீர் 

பபால்லாத நபர் எடுக்காதீர்.(நபாசத) 

குடிக்கும் பவறி மயக்கத்தினால் 

குடியும் அழியும் வறுசமயினால் 

துடிக்கும் பைி பட்டினியும் 

பதால்சல தரும்  ித்தியமும் (நபாசத) 

வளரும்  ீங்கள் அறிந்திடுவீர் 

வளர்ந்த நபாது புரிந்திடுவீர் 

இளசம ந ரப் பாட்பைல்லாம் 

இனிசம யாகுங் காலபமல்லாம். 

(நபாசத)" 
 

  வளர்ந்த பிறகு புரியும். இப்நபாநத மது, 

புசக பழக்கத்திற்கு ஆளாகாதீர் என்ற 

கருத்சதச் பைால்லும் பாைலாக உள்ளது. 

வளரும்... 

தீயசவ தீண்ைாதீர் ! 

   தீயசவ தீய பயத்தல் நபால  தீயவர் 

 ட்பும் தீசம தரும். எனநவ தீயவர்  ட்சப  

ஒதுக்க வழி பைால்கிறது குழந்சதப் பாைல். 

 தீயவர்க்  கன்பு பைய்தால் - ம்சமத் 

      தீசமகள் நதடி வரும். 

 ாயினுக் கன்பு பைய்தால்-அது 

     ம்சமச் சுற்றி வரும்." 
 

என்று பாடுகிறார் கவிஞர் குழந்சதயன்பன். 

     புசகபிடித்தல், மதுக் குடித்தல் - இசவ 

இரண்சைப் பற்றியும் ைிறுவர்களுக்குச் 

பைால்ல நவண்டுமா? அசவ நதசவ 

யற்றசவ. பதரியாதவற்சறப் பற்றிச் பைான் 

னால், 'அது என்ன? அதசன சுசவத்துப் 

பார்ப்நபாமா?' என்ற எண்ணமும் ஆர்வமும் 
ைிறுவர்களிைம் ஏற்படும்.எனநவ அசவ 

பற்றிக் குழந்சதகளுக்குச் பைால்வது அவைி 

யமற்றது என்பது பலரின் கருத்து. 

      நவகமாக வளர்ந்துவரும் உலகில் 

குழந்சதகளுக்கு  ல்லது எது? தீயது எது? 

எனப் பிரித்தறிய இயலாத  ிசல. வழி 
காட்ைநவா, ஐயங்கசளத் தீர்க்கநவா 

ந ரமில்லாத  ிசலயில்  பபற்நறார்கள் ைிலர் 

உள்ளனர். 

  பள்ளி மாணவர்களிைம்  ைத்தப்பட்ை 

ஆய்வில் மாணவர்கள் மதுப் பழக்கத்துக்கு 
ஆளான  ிசலபவளிப்படுகிறது . இதற்குக் 

காரணம், மதுபானம் எளிதாகவும் தாராள 

மாகக் கிசைக்கிறது. 

உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   
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10. Again -- Sin Virtue 

 

  Lord Siva presented the mango fruit only to 

Ganesa (his eldest son) who went around his 

parents and not to Muruga (second son) who 

went round the earth. 

 

 

 

 

 

 

  In the service of parents a devotee did not 

notice God who had come there disguised. God 

called for attention but the devotee refused say-

ing that my first duty is to attend to the needs of 

my parents' which pleased God so much that 

He Himself fell at the feet of the devotee in great 

reverence. 

  This is a common story which we have all 

read.  

  Whoever loves his mother and father whole-

heartedly surely has a bright future. I have come 

across many examples of such. 

 

  Here, I should also tell the story of one who 

had ignored his mother. 

  When he was young, his widowed mother 

fed him by starving herself. 

  Later, she gave him in adoption to a wealthy 

family with the good intention of ensuring a 

comfortable life for him. 

  The poor boy became a millionaire, married 

a girl from a wealthy family and in his new com-

fortable life entirely forgot his mother. 

  Though he was able to forget; the mother 

could not.  

  One day I went to see him and, outside the 

gate of his mansion, a lady was seated in the 

scorching heat of the sun. 

  Seeing me, she asked "Sir, who are you?" 

  "What do you want?" I replied. 

  "Kind one! The man who lives in this house 

is my son whom I gave in adoption. I have been 

waiting here since morning to see him. No one 

is letting me in. Could you please inform my 

son?" 

To Continue... 
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  "And chiefly thou o Spirit that does prefer  

   Before all temples the upright heart and  

                pure" : 

  Do these words ring a bell ? we 

think they should. Our deity Sekki-

zhaar says: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
''அன்றினார் புரபமரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க  
               எண்ணி  
ஒன்றும் அங்கு உதவாதாக உணர்வினால்  
            எடுக்கும் தன்சம  
 ன்பறன மனத்தினாநல  ல்ல ஆலயந்தான்  
               பைய்த  
 ின்ற ஊர்ப் பூைலார் தம்  ிசனவிசன 
            உசரக்க லுற்றாம் ". 
 

The upright heart and pure is pre-

ferred by the Holy Spirit. And Lord Si-

va tells Kaadava King thus :  

" ின்ற ஊர்ப் பூைல் அன்பன் ப டிது  ாள்  
            ிசனத்துச் பைய்த  
 ன்று  ீைாலயத்து  ாசள  ாம் புகுநவாம்". 

Kaaraikkaal Ammaiyyaar says: 

'வானத்தான் என்பாரும் என்க; மற்று உம்பர்  
               நகான்  
தானத்தான் என்பாரும் என்க - ஞானத்தான்  
முன்  ஞ்ைத்தால் இருண்ை பமய்பயாளி  
           நைர்கண்ைத்தான்   
என் ப ஞ்ைத்தான் என்பன் யான்." 
 
Well, we said Milton's God is 

AmmaiAppar.  

  We now proceed to prove our dic-

tum. Please remember the words of 

Milton's invocation, in particular: ''And 

madest it pregnant". The great editor 

Alastair Fowler, commenting on these 

words, says: 

  "Not a mixed metaphor, but a delib-

erate allusion to the Hermetic doctrine 

that God is both masculine and femi-

nine."  

Aanava mala : 

  How is Aanava malam represented 

in Milton's writings ? Before delving in-

to his dicta, we request you to recall 

the words of Poo-p-Pillai Attavanai on 

Aanava mala. 

 

To Continue... 
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  ஒருவன்  ிசனவுைன் இருக்கிறான் 

என்றால், தன் உள்ளுணர்சவயும் சுற்றுப் புற 
 ிசலசயயும் உணர்ந்து இருக்கிறான் என்பது 
மட்டும் தான் பபாருள் எனப் பபாதுவாகக் 
பகாள்ளுகிநறாம். ஆனால் மயங்கிய  ிசல 
(Stupor)  ிசனவு குசறந்த  ிசல,  ிசனவு 
மாறிய  ிசல, (Semi Consc. State) (Act. 

Consc. State) எனப் பல்நவறு  ிசலகளில் 
மூசளயில் பையல் திறன் பவவ்நவறு 
வசககளில் பாதிக்கப்படுகின்றன. 

  பபாதுவாக  ிசனவுைன் இருத்தல் என்பது 
இரு பபரும் பகுதிகசளக் பகாண்ைது. ஒன்று 
பபாறிவாயில் மூலம் புலன் உணர்வுகசள 

அறிதல். (Content). மற்பறான்று, உணர்வு 

களுக்நகற்ப எழுச்ைிப் பபற்று எதிர்ப்படுதல், 
( Arousal ). 
 

   

 

 

 

 

 

 

  ஒரு  ாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்கசளப் 

நபால இந்த இரு குணங்களும் இருப்பசதத் 
தான்  ிசனவு இருத்தல் எனக் பகாள்ள  
முடியும்.    

  ஐம்புலன்களின்   உணர்வுகசள உணர்ந் 
தாலும்    ஒருவன்    எழும்புணர்வு இல்சலபய 
ன்றாநலா எழும்புணர்வு இருந்தும், புலன்க 

ளினால் புரிந்து பகாள்ளாமல் இருந்தாநலா  

அவன்  ிசனவு பாதிக்கப்பட்ைவனாகக் 
கருதப்படுகிறான். 

  உறக்கம் என்பது ஒரு உன்னதமான 
அறிவியல் அதிையம். எழும்புணர்வு இருந் 
தாலும், உள்ளுணர்வுகசளப் புரிந்து பகாள் 
ளும் வலிசமயுைன் இருந்தாலும், பவளியு 
லகில் இருந்து ஒரு விலகிய  ிசலதான் அது. 

  உறக்கத்தில் நதான்றும் கனவுகசளயும், 
மயக்கிய  ிசலயில் ஏற்படும் புற உணர்வற்ற 
காட்ைிகளுைன் (Delirious State) ஒப்பு 
ந ாக்கத்தக்கது மட்டுமின்றி உறக்கத்தில் 
மனிதனின் உள்ளுணர்வு விழித்திருப்பது 
அசனவரும் உணர்ந்த ஒன்று. இது 
மட்டுமின்றி, ைிலர்  ீண்ை காலம்  ிசனவு 
மாறிய  ிசலயில் இருப்பசத தன்னிசல 

யிழந்த தளிர்  ிசல (Persistent Vegeta-
tive State) என்றும், தன்னுள்நள தன்சனப் 
பூட்டிய  ிசல என்றும், (Locked in State) 
பவவ்நவறு காரணங்களினால் அசழக்கப்படு 
கின்றனர். 

 

 

 

 

  இக் கட்டுசரயில்,  ிசனவின் இருப்பி 

லிருந்து, அதன் பல உறுப்புகசளயும்,  ிசன 
விழந்த  ிசலயின் பல கிசளகசளப் பற்றியும் 
அறிய முயலுநவாம். 

வளரும்... 
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  திருமந்திரம் பன்னிரு திருமுசறகளுள் 

பத்தாம் திருமுசறயாகும்.  அருளிச் 

பைய்தவர் ஆைிரியர் திருமூலவரா 

வார்.  இசறவன் தன்சனப் பசைத்தநத 

இந்த தமிழ் மந்திரத்சதச் பைய்வதற்காகத் 

தான் என உசரக்கின்றார்.  மூவாயிரம் 

ஆண்டுத் தவம் பைய்து இயற்றப்பட்ை 

மூவரின் திருமந்திரம், தமிழில் எழுதப்பட்ை 

முதல் நயாக நூல் எனக் கருதப்படு 

கிறது.  இவரது காலம் கி.பி.எட்ைாம் நூற் 

றாண்டுக்கு முந்சதயது எனக் கூறுவர்.   

 

  கி.பி.எட்ைாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த 

சுந்தரமூர்த்தி  ாயனார் பாடிய திருத் 

பதாண்ைத்பதாசகயில்  ம்பிரான் திரு 

மூலர் எனப் நபாற்றப்பட்டுள்ளது. 

  திருமந்திரத்தின் அசமப்பு பல திரு 

முசறகளின்றும் நவறுபட்ைது.  முதல் ஒன் 

பது திருமுசறகளும் நதாத்திர நூல் 

கள்.  பதிநனாராம் திருமுசறயும் நதாத்திர 

நூநல.   

 

  பன்னிரண்ைாம் திருமுசற சைவத் 

பதாண்ைர் வரலாறு.  திருமந்திரம் ஒரு 

ைாத்திர நூல்.  ஆகம நூல்களின்றும் நமற் 

பட்டு நயாக மார்க்கத்சத ைித்தர் மார்க் 

கத்சதப் புகட்டும் எளிய நூலாகவும் விளங் 

குகின்றது.   இது, திருமுசறகளுள் சவக் 

கப்பட்ைாலும் ைித்தர் நூல்களில் வரிசையில் 

முதலாவதாக எண்ண நவண்டிய நூல் 

எனச் பைால்லப்படுகிறது.   

 

 

 

 

 

 இதன் பாைல்களில் உள்ள பைறிவு, 

நுணுக்கம், பைால்லாட்ைி, இலக்கிய  யம் 

ஆகியசவ ைிறப்புசையசவ.   

  திருமந்திரம் நூல் 9 தந்திரங்கள், 232 

அதிகாரங்கள், 9 ஆகமங்கள் பகாண் 

ைசவ.  முதன் முதலாகச் சைவ ைித்தாந் 

தத்தின் 36 தத்துவங்கள் மூன்று அவத் 

சதகள் ஆகியவற்சறக் குறிப்பிடும் நூல் 

இஃநத ஆகும். 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   

 

ேதிகங்கலளப் ேடியுங்கள்! 

செவ்விலெ மாமணி திருமதி சீலத சமய்கண்டான் 
48 
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 இப்நபாக்கர்களுக்கு, கசைைியில் குறித் 

தது கசலயின் பயன் ஆகாவாம்; ஆயின் 

 மக்நகா, கசலயின் முக்கிய பயநன இசற 

வனருசள யாவர்க்கும் விளங்க சவப் 

பதாகும். 

  நமல் ாட்டு ைாஸ்திரிகளில், பர்ந ான்ஸ் 

என்ற ஒருவருநம,  ாம் இந்தியாவில் 

கசலயின் பயசன  ிர்த்நதைிப்பதுநபால் 

 ிர்த்நதைிக்கின்றார். 

ஒரு கசல நவசலசயப் பார்த்து, அவன் 

தன் தசலயினின்றும் கற்பித்தாகக் கண்ை 

னம் பைய்த ஒருவசரப் பார்த்து பர்ன் 

நைான்ஸ் - அந்தவிை மிருந்நத எல்லா 

ைித்திரப்பைங்களும் நவண்டும்" என்கிறார்.  

  'உள்ளது வசரதல்' என்னும் முடியுசை 

யாசரயும், கசலநவசலயில் சூட்டி முடிவு 

இல்லாமலிருந்தா பலாழிய, விைாலம் பபற 

இயலாபதன்ற பகாள்சகயும், இந்திய ைாஸ் 

திரிசயப் நபாலநவ அவர் ஆைங்கிக்கிறார்.  

  விைாலம், அழகிய முடிவினாலும், பிரகா 

ைத்தினாலும், பபாருத்தமுள்ள பதள்ளிய 

வர்ணத்தினாலும் முடியும்; மங்கலாக்கு 

வதளுலல்ல, அவர்கள் ைித்திரத்துக்கு 

நவண்டிய தகுந்த உசறவிைம் நதடுகின் 

றார்கள், மற்பறசதயும் நதடுகிறார்க 

ளில்சல.  

  அழசகத் நதடுகிறார்களில்சல. ைரியான 

உருசவத் நதடுகிறார்களில்சல. ைரியான 

குறிசயயும் நதடுகிறார்களில்சல. விைத் 

'சதத் தவிர நவபறசதயும் நதடுகிறார்க 

ளில்சல. அவ்வுசற விைமும் நபாதாது, 

அவ்வளவு முக்கியமல்ல.' இயற்சகக் 

கசலசயப்பற்றி இவ்விதம் நபசுகிறார்.  

 

 இயற்சகயா? பிரபஞ்ைத்தினின்றும் 

ந நர வசரதலா? புசகப்பைக்காரன் 

காலவனவில், உருவத்நதாடும் வர்ணத்சத 

யும் தீட்டிக்பகாடுக்க முடியும் நபாது, 

உலகினர், இதுைாஸ்திர மாகுநமதவிர 

கசலயல்லபவன்று கண்டுபிடிப்பார்கள்.  

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   

 

இந்தியக் கலலகள்! 

அறிஞர் திலகம் பஜ.எம்.நல்லொமிப்பிள்லள 
8 

நூறாண்டுகளுக்கு முன் அறிஞர் ஆனந்த குமாரொமி எழுதிய கட்டுலரயின் சமாழி சேயர்ப்பு….. 
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  முக்தியசைவது வசர இச்ைா ைக்தி 

பதாழிலியற்றுகிறது. இந்த இச்ைா ைக்திதான் 

எழுத்தச்ைனின் இராமாயணத்தில் வரும் 

நகாைசல. கிரியா ைக்தி தான் சகநகயி. 

ஞான ைக்தி தான் சுமித்திசர. இசவ 

மூன்றும் தைரதன் என்னும் ைரீரத்தினுள் 

இசணந்தும் - முரண்பட்டும் பதாழிலியற்று 

கின்றன. இச்சையில் பதாைங்கி ஞானத்தில் 

முடிவதுதான் கர்மத்தின் குறிக்நகாள். 

 

 நமலும் ”யாரிந்த ராம, இலக்குவ, பரத, 

ைத்ருக்னர்கள்?” எனும் ஒரு நகள்விசய 

எழுப்பிக் பகாண்டு அதற்கு நயாகத்தின் 

அடிப்பசையில் விளக்கம் தருகிறார் 

எழுத்தச்ைன். 

  ஒரு ைாதாரண மனிதன் ஞான  ிசலசய 

அசைவதற்கு முன்பாக  ான்கு வாழ்க்சக 

 ிசலகசளக் கைக்கிறான். விழிப்பு  ிசல 

யிலுள்ள வாழ்க்சக - கனவு  ிசலயிலுள்ள 

வாழ்க்சக - ஆழ்ந்த உறக்க  ிசலயிலுள்ள 

வாழ்க்சக - என்பசவ தவிர, இம் மூன்று 

 ிசலகளும் அகலும்நபாது சகவரப்பபறும்  

 

துரீய  ிசலயிலசமயும் மற்பறாரு வாழ்க் 

சக எனும்  ான்கு  ிசலகளில் மனித 

வாழ்க்சக ஊைாடுகிறது. (அதற்கப்பால் 

வரும் துரியாதீத  ிசல பற்றி எழுத்தச்ைன் 

குறிப்பிைவில்சல)  ீவன் ஒன்றுதான். 

 

  ஆனால் இந்த  ான்கு  ிசலகளிலும் 

அந்த  ீவன் பபறும் அனுபவங்கள் 

பவவ்நவறானசவ. பபயர்களும் பவவ்நவறு. 

விழிப்பு  ிசலயில் ( ாக்ரதாவஸ்சத)  ீவ 

னுக்கு ”விசுவன்” என்று பபயர். கனவு 

 ிசலயில் (பைாப்பனாவஸ்சதயில்)  ீவனு 

க்கு ”சத ைன்” என்று பபயர். ஆழ்ந்த 

உறக்க  ிசலயில் (சுஷுப்தி அவஸ் 

சதயில்)  ீவனுக்கு ”ப்ராக்ருன்” என்று 

பபயர்.  

 

 துரியாவஸ்சதயில் அநத  ீவனுக்கு 

”துரீயன்” என்று பபயர். ஞானம் பபறாதவ 

னுக்கு துரீய  ிசலயில்சல.  ஏசனய 

மூன்று  ிசலகநள உள்ளன. ஞானி 

ஒருவநன இந்த  ான்கு  ிசலகளிலும் 

வாழ்கிறான். 
 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   

 மலலயாள மாகவி 
துஞ்ெத்து இராமானுெ எழுத்தச்ென் 

சிந்தலனச் செம்மல் செங்பகாட்லட ெனார்த்தனன் 6 
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காட்ைி - 3 

இைம் - பாடிவீடு  

காலம் - பதிநனழாம்  ாள் முற்பகல்  

உறுப்பினர் - கண்ணன், தருமன். 

தருமன் : கசங் ட் ருசமனியசை! எங் ள் 

மொைத்னதயும் கபருனமனயயும் பு னழயும் 

உன்னையன்றி சவறு யொர்  ொப்பவர்? அரவக் 

க ொடியுனடய துரிசயொதைனின் வஞ்சனைக் 

 டலில் நொங் ள் விழுந்து அழுந்தொ வண்ணம் 

எங் னளக்  ொத்து இன்று கவற்றினயயும் 

எங் ளுக்குத் தந்தொய். அன்கறொருநொள்  ங்ன ப் 

புைலிசல நீரொடி வினளயொடியசபொது அந்தச் 

சுசயொதைன் புனதத்த க ொடிய  ழுவின் 

முனையில் விழுந்து இறவொமல் வண்டின் 

வடிவமொ  வந்து வீமன் உயிர்  ொத்தொய்.  

  அத்திைொபுரத்தில் அரவக்க ொடிசயொன் 

அனவ யில் நொங் ள் ஐவரும் கநட்னட மரங் 

 களை கநஞ்சலமரப் பொர்த்துக் க ொண் டிருக்  

அந்தப் பொவி துச்சொதைன் கநருப்கபை நின்று 

பொஞ்சொலியின் நொணமும் துகிலும் நீக்  

முனைந்தசபொது நின்  னடக் ண் அருளிைொல் 

 ொத்து நின்றொய். அம்மட்சடொ? நொங் ள் வை 

வொசம் கசய்தசபொது முனிவர் கூட்டத்துக்குப் 

கபருவிருந்தளிக்கும் நினலயுண்டொக் த் 

துருவொச முனிவரின் சொபத்திலிருந்து எங் 

 னளக்  ொப்பொற்றிைொய். என்னையும் ஒரு 

கபொருட்டொ  மதித்துத் துரிசயொதைனிடம்       

தூதைொ ச் கசன்றொய். 

  இனணயில்லொத விதுரனின் கவஞ்சினல 

னய நீக்கிைொய். பொனுகுமொரைொகிய  ர்ணைது 

 வச குண்டலங் னள இந்திரன் இரந்து கபறு 

மொறு கசய்தொய். நீ எமக்குச் கசய்த  நன்றிக்கு  

அளவுண்சடொ ? அச்சத்தொசலொ அன்றி அருள் 

உள்ளத்தொசலொ முதல் நொட்சபொரில் அருச்சுைன் 

சபொர்த் கதொழில் மறந்து  ொண் டீபம் 

ன ந்கநகிழத் சதர்மீது கசயலிழந்து நின்ற 

சபொது கீசதொபசதசம் கசய்து மீண்டும் 

கபொரும்படி ஊக் மூட்டிைொய்.  

  துரிசயொதைனுக்க திரொ ப் பனடக் லன் 

கதொசடன் என்ற வஞ்சிைம் மறந்து சங் நொதம் 

கசய்து சக் ரொயுதம் எடுத்தொய். ப தத்தன், அருச் 

சுைனை சநொக்கி அவன் மொர்பில் ஊடுருவ 

எய்த சவலினை நின் துழொய் மொர்பு  த்சதற்று 

அவனைக்  ொத்தொய். சக் ரப் பனடயொல் ஆத 

வன் கவயினல மனறத்து இரனவ வரும் 

படியொ ச் கசய்து அபிமன்யுனவக் க ொன்ற 

வனைப் பழி வொங்கிைொய். மூவரும் ஒருவரொகி 

நின்ற மூர்த்திசய! நின்  ருனண மனழனய 

இப்புவியில் யொர் அறிவொர்? 

எங் ளின்  ொவல் கதய்வம் நீசய.  

( ண்ணன் பொதங் ளில் விழுந்து அழுது 

கதொழுகிறொன்)  

 ண்ணன்: வருந்தொசத. தருமொ! எழுந்திரு. 

கவற்றி பொண்டவர் பக் சம. துணிந்து நில்! 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   

 17ஆம் நாள்! 
ஓரங்க நாடகம்! 

கலலமாமணி டாக்டர் இரா.குமரபவலன் 5 
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ைிலந்தியாய் இருங்கள்! 

  பத்துநபருக்கு ஓட்ைப் பந்தயம்  ைக்கிறது 
என்று சவத்துக் பகாள்நவாம். அதில் ஒருவர் 

முதலிைத்துக்கு வருகிறார். அவசர பவற்றியா 

ளராக இந்த உலகம் பகாண்ைாடுகிறது. 

  அப்படியானால் மீதமுள்ள ஒன்பது நபரும் 

நதாற்றுப் நபானவர்களா?  ிச்ையமாக இல்சல. 

முதலிைத்தில் வந்தவர் ஒன்பது நபசர 

பவன்றார் என்றால் இரண்ைாவதாக வந்தவர் 

எட்டுநபசர பவற்றி பகாண்ைவர். கசைைியாக 

வந்தவரும் நதால்வியாளர் இல்சல. 

  எவபராருவர் ‘என்னால் முடியாது’ என்று 

கலந்து பகாள்ள வில்சலநயா அவர் தான் 

உண்சமயில் நதால்வியாளர். உலகம் ஆயிரம் 

பைான்னாலும் பவற்றி பபறுநவன் என்ற 

 ம்பிக்சக இழக்காதவர் பவற்றி யாளநர. 

  எதற்கும் தகுதியற்றவன் என்று பள்ளியில் 

இருந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்ை ஒரு ைிறுவன் 

பிற்காலத்தில் உலகநம வியக்கும் விஞ்ஞா 

னியாக உருபவடுத்தார். ஆைிரியர் பைான் 

னசத உண்சமபயன அந்தச் ைிறுவனும் 

அவன் பபற்நறாரும்   ம்பியிருந்தால் உலகம் 

இத்தசன ஒளிமயமாக இருந்திருக்குமா 

என்பது ைந்நதகநம! அந்த விஞ்ஞானியின் 

பபயர் தாமசு ஆல்வா எடிைன்.  மின் விளக் 

சக கண்டுபிடித்தவர். மின்விளக்சக கண்டு 

பிடிக்கும் முயற்ைியில் ஈடுபட்ைநபாது எண் 

ணூறு முசற நதால்விசய தழுவினார். இசத 

அறிந்த பத்திரிசகயாளர் ஒருவர் எடிைனிைம்,  

  “எண்ணூறு  முசற நதால்வியுற்றநபாது 

உங்கள்  மன ிசல  எப்படி  இருந்தது”   என்று  

நகட்ைார். அதற்கு எடிைன், “அந்த எண்ணூறு  

முசறயும் மின்விளக்சக கண்டுபிடிக்க என்ன 

பைய்யக்கூைாது என்பசத கற்றுக் பகாண் 

நைன்” என்றார். 

  நதால்வி என்பது கற்றுக் பகாள்வதற்கான 

வாய்ப்நப தவிர துவண்டு நபாவதற்கானது 

அல்ல. நதால்வியில் இருந்து கற்றுக் பகாள் 

பவர் ஒரு  ாள் பவற்றியாளராகிறார். 

 

 எல்நலாருக்கும் பதரிந்த கசத தான். ஒரு 

 ரி திராட்சைப்பழம் ைாப்பிை ஆசைப்பட்ைது. 

கண்ணுக்கு எட்டிய பழம் வாய்க்கு 

எட்ைவில்சல என்றதும் ’ைீச்ைீ இந்தப் பழம் 

புளிக்கும்’ என்று பைால்லிவிட்டு  கர்ந்தது. 

  பவற்றி பபற  ிசனப்பவர்கள்  ரிசயப் 

நபால ஒதுங்கிச் பைல்லாமல் ைிலந்திசயப் 

நபால உறுதியாக இருங்கள். ைிலந்தி ஓர் 

இைத்தில் வசலபின்ன முடிபவடுத்து 

விட்ைால் எத்தசன இசையூறுகள் வந்தாலும் 

ஒதுங்கு வதில்சல.  ிசனத்தசத அசையும் 

வசர தன் முயற்ைிசய பதாைர்கிறது. 

இசதத்தான் ஸ்சபைர் ஃபார்முலா என்கிறார் 

கள். இந்த கணக்சக பின்பற்றுவர்கள் 

பவற்றிசய முத்தமிடுகிறார்கள். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   

 சேரிதினும் சேரிது பகள் ! 

செயல்வாணர் இராம்குமார் சிங்காரம் 4 
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கிருஷ்ணா நைாப்தி ( 1925 - 2019 ) 

"  ிமிர்ந்த  ன்னசை ந ர்பகாண்ை பார்சவயும், 
 ிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்ைாத ப றிகளும், 
திமிர்ந்த ஞானச் பைருக்கும் இருப்பதால் 
பைம்சம மாதர் திறம்புவ தில்சலயாம் " 
 

என்ற  ம் மீசைக் கவிஞனின் வரிகளாக 

வாழ்ந்து மசறந்தவர் கிருஷ்ணா நைாப்தி. 

  தனது 70 ஆம் அகசவயில், தன் 

முதுசமக்கால  ண்பரும், நைாகிரி பமாழி எழுத் 

தாளருமான ைிவ ாத்சதத் கரம் பிடித்தவர். 

எனநவ, புதுசமப்பபண் என்பசத விைப் 

புரட்ைிப் பபண்மணி என்று பைான்னால் ைாலப் 

பபாருத்தமாயிருக்கும். 

  இந்திய விடுதசலக்கு முந்சதய பஞ்ைாபில் 

உள்ள கு ராத்தில் (இன்சறய பாகிஸ்தானில்) 

பிறந்தார். 1948 ஆம்  ஆண்டு முதல் பதாைங் 

கிய இவர் தம் இலக்கியப் பயணத்தில், மற்ற 

வர்கள் பைால்லத் தயங்கிய பல விையங்கசள, 

இரண்ைாம் மசனவியின் வாழ்வியல், ைிறுவயதில் 

பாலியல் வன்முசறயால் பாதிக்கப்பட்ை பபண் 

ணின் உளவியல் ைிக்கல்; ஆண்சமயற்ற கண 

வனின் மசனவியாகப் பபண்ணின் உணர்வுகள் 

என அசனத்சதயும் ந ர்சமயாய், தன் புதினங் 

களில் உள்ளசத உள்ளபடி பதிவு பைய்தார். 

  இவரது பபரும்பாலான புதினங்கள் அந் 

தந்தக் காலகட்ைங்களில் கடும் விமர்ைனத்திற்கு 

உள்ளானசவ. ஆனால், தன் எழுத்துக்கள் 

மூலம் அன்று அவர் சமயப்படுத்திய பிரச்ைி 

சனகளும், ைிக்கல்களும், இன்று அன்றாைம் 

 மது நபசுபபாருளாகி வரும் விையங்கள் எனும் 

 நபாது வாழ்வு பற்றிய, மனிதர்கள் பற்றிய, 

மானுைம் பற்றிய அவரது நுண்ணிய பார்சவ 

மிகவும் பரந்துபட்ைது எனப் புரியும். 

  கிருஷ்ணா நைாப்தி, குசறவாக எழுதுவசதக் 

பகாள்சகயாகக் பகாண்ைவர். ஆனால் குசற 

யற்று எழுதுவசத விரும்பியவர். அவசரப் 

பபாறுத்தவசர எழுத்து ஒரு தவம். கவிசத, 

கசத, கட்டுசர, புதினம், திசரக்கசத, சுய 

ைரிதம், பயண இலக்கியம்,  ிசனவுகள் என 

அவர் நபனா பதிவு பைய்யாத இலக்கியப் பிரிநவ 

இல்சல எனலாம். 

  அவர் இந்தி பமாழியில், பஞ்ைாப் மண்ணின் 

கலாச் ைாரத்சத, மக்களின் வாழ்வி யசல 

உயிநராவியமாக வடித் தார். விருதுகள் 

அவசரத் நதடி வந்தன எனலாம். 1980 இல் 

தனது  'ஷிந்தகி   ாமா' என்ற புதினத்திற்காக 

ைாகித்ய அகாைமி விருது பபற்ற முதல் பபண் 

இந்தி எழுத்தாளர் என்பதும், 2010 இல் 

அவருக்கு வழங்கப்பட்ை பத்மபூஷசண 

மறுத்தவர் என் பதும் குறிப்பிைத்தக்கது. 

  இந்திய பாகிஸ்தான் பிரிவு பற்றிய "ஷிந்தகி 
 ாமா" புதினத்தின் பதாைக்கத்தில் எழுதியுள்ள 
"கல் பாஹிநயான் நை உமட்தீ" என்ற  ீண்ை 
கவிசதயின்  ிசறவு வரிகளில் ைில பின் 
வருமாறு : 

"kaun jaanega ,kaun samajhega apane vatanon 

ko chhodane  aur unase munh modane ke dar-

don ko , peedon ko " 

(யாருக்குத் பதரியும், யாருக்குப்புரியும், பிறந்த 
மண்சணப் பிரிந்து பைல்லும் தாய் ாட்சை 
விட்டு விலகும் ரணங்களும், வலிகளும் )         

  எழுத்தாளரின் எழுத்துக்கும், அவர்தம் 

இயல்பிற்கும் இசைநய இசைபவளி 

இல்லாதவர் ஒரு ைிலநர. அதில் நைாப்தி என்றும் 

முன் வரிசையில் கம்பீரமாய் வீற்றிருப்பார் 

என்பதில் எள்ளளவும் ைந்நதகமில்சல. 

 

வளரும்... 

 இந்தி மெோழியின் நவீை இைக்கியச் சிற்பிகள்! 

முலனவர் வி.அன்புமணி 
இலணப்பேராசிரியர் மற்றும் தலலவர், 
இந்தி மற்றும் இதர சமாழிகள் துலற, சகாங்கு கலல அறிவியல் கல்லூரி 
( தன்னாட்சி ), ஈபராடு.   

1 
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 அறிவியல் அறிபவாம் 

2 சேரும் பேராசிரியர் செ.இரா.செல்வகுமார் 
கனடா 

  ஒவ்பவாரு  ாளும் அறிவியலிலும் 

மிகப்பல துசறகளில் அறிவுக்கருத்துகள் 

பவகுவிசரவாக வளர்ந்துபகாண்நை வரு 

கின்றன. ஆங்கில பமாழியாளரும் ைப்பான், 

ைீனா, இைாய்ச்சுலாந்து (பைருமனி), 

பிரான்சு எனப் பல  ாடுகளில் நதான்றி 

பவளியாகும் அறிவுக்கருத்துகசளயும் 

தங்கள் பமாழியில் முசனப்புைன் வடித்துக் 

பகாண்நைதான் இருக்கின்றார்கள்.  ாமும் 

பைய்தல் கைன். 

 

 

 உலகில் ைிறந்த ஆராய்ச்ைிகளில் ஈடுபட்டி 

ருக்கும் அறிவியலாளர்களும் பபாறியியலா 

ளர்களும் உயிரியலாளர்களும் நைர்ந்து மிகச் 

ைிறந்த முசறயில் இந்த 400-பக்க நூசல, 

தமிழில் அறிந்திராத நூற்றுக்கணக்கான 

அறிவுக்கருத்துகளுைன் பைழுசமயாக வடி 

த்துத் தந்திருக்கின்றார்கள். இந்த நூலில் 

பதாகுப்பாைிரியரும் முன்னணியான துசற 

யில் இரண்டு கட்டுசரகசள எழுதியவரு 

மான கி.கதிரவன் அவர்கள் வரலாறு 

பசைத்துள்ளார்கள் எனில் அது மிசக 

யாகாது. 

  இந்நூலில் அறிசவச் சுண்டியிழுக் 

கும்  அறிவியற்பயன்முக அறிவியல் தசல 

ப்புகள் பதிசனந்தில் அருசமயான பைலங் 

கசள அசமத்துள்ளார்கள். முதற்பைலத் 

தில் திரு.கா.நைது அறிவியலுக்நக முதன் 

சமயான அறிவியல் முசறகசளப் பற்றி 

முன்பு தமிழில் கூறப்பைாத கருத்துகசள 

விளக்குகின்றார். பாப்பர், கூன், பபயிரா 

பபண்டு நபான்நறாரின் கருத்துகசள 

எளிய தமிழில் விளக்குகின்றார்.  

 

 

 

 

 

  முசனவர்  .ைீதரன் இரண்டு அருசம 

யான பைலங்கசளத் தந்துள்ளார். அன்றாை 

அறிவியல் என்னும் பைலத்தில் ந ாபல் 

பரிைாளர் ைர் ைி.வி.இராமனின் வானமும் 

கைலும் ஏன்  ீல ிறமாக இருக்கின்றது 

என்பது முதல், வானூர்தி பறப்பு, ஊடுகதிர் 

பயன்பாடு, பதாடுதிசர நுட்பியல் வசர 

பற்பலவற்சற அசனவரும் புரிந்துபகாள் 

ளுமாறு எழுதியுள்ளார். 

வளரும்... 
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  ஊட்ைச்ைத்துக் குசறவு குழந்சதகளின் 

வளர்ச்ைிசய மட்டுமல்லாமல் கல்வித்திற 

சனயும் பாதிக்கிறது ந ாய்கசள எதிர்க் 

கவும், அவற்றிலிருந்து மீளவும் இந் 

 ிசலயில் முடிவதில்சல. 

  1. தாய்ப்பால் மட்டுநம அருந்தும் குழந் 

சதகசள விை, ைாதகமில்லாத சூழலில் 

தாய்ப்பால் அருந்தும் வாய்ப்பில்லாவிட்ைால் 

4 - 6 மைங்கு இறப்பு விகிதம் ந ர்கிறது. 

  2. சவட்ைமின் ஏ குசறவினால் ஐந்து 

வயதுக்குட்பட்ை குழந்சதகளின் இறப்பு 

விகிதம் 23 % அதிகமாகும் . 

  3. அநயாடினும், இரும்புச்ைத்தும் இரத்த 

நைாசக ( IQ - நுண்ணறிவின் அளசவ 13 

% குசறக்கிறது) 

 4. பபரியவர்களுக்கு இரத்தநைாசக ஏற் 

பட்ைால் அவர்களுசைய நவசலத்திறசம 

10 % குசறயும். 

 

 

 

 

 

  தாய் கருவுற்ற காலத்திலிருந்நத தன் மழ 

சலக்குப் பாலூட்டும் முசறசயக் கற்பிக்க  

நவண்டும். தாய்ப்பாலின் நதசவசயப் 

பற்றி பதளிவாக எடுத்துக்கூறி அவ்வாறு 

தாய்ப் பால் ஊட்டுவதால் தாய்க்கும் 

நைய்க்கும் ஏற்படும் உளப்பிசணப்சப 

விளக்கித் தாய்க்குப் பாலூட்டும் பபரு 

மிதத்சத உருவாக்க நவண்டும். 

  குழந்சதக்குப் நபாதுமான பால் தன் 

னிைம் சுரக்குமா என்பநத ஒரு தாயின் 

முதல் ஐயமாகும். மனக்கவசலயின்றி  ம் 

பிக்சகநயாடு ஆர்வத்நதாடு பாலூட்டினால் 

குழந்சதக்குப் நபாதுமான பால் தானாகநவ 

சுரக்கும் என்பசத உணர்த்தலாம். 

 

 குப்பிப்பால் ஊட்ைத் பதாைங்கினால் 

தாய்ப் பால் தானாகநவ குசறந்துவிடும் 

என்பசதயும் சுட்டிக்காட்ை நவண்டும். 

குழந்சத பிறந்த அசர மணியிநலநய 

பைியினால் அழத் பதாைங்கும். 

  அப்பபாழுது தாய்க்கு மஞ்ைள்  ிற 

இளம்பால் முதல் மூன்று  ாள்களுக்குச் 

சுரக்கும். இப்பாலில் புரதமும், விட்ைமின் 

ஏயும் அதிகமாகவும், பகாழுப்பும், மாவுப் 

பபாருளும் குசறவாகவும் அசமந் 

திருக்கும். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   

 குழந்லதயின் நல்வாழ்பவ குடும்ேத்தின் பவராகும் 

மருத்துவர் தாரா நடராென், M.D., DCH., 
குழந்லத பநாய் வல்லுநர், 
முன்னாள் முதல்வர்,  
மதுலர மருத்துவக் கல்லூரி, இராொசி மருத்துவமலன 

4 
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1. 24.03.2021-நொளிட்ட  விச் சக் ரவர்த்தி 

 ம்பர் திருநொள் இதழ் மி ச் சிறப்பொ  

இருந்தது.  

 இலங்ன ,பிரொன்சு, சுவிட்சர்லொந்து, 

மசலசியொ,சிங் ப்பூர்,ஆஸ்திசரலியொ சபொன்ற 

அயல் நொடு ளிலும்  ம்பர் திருவிழொக் ள் 

நனடகபறும் கசய்தினய அட்னடப் படக் 

 ட்டுனரயிலிருந்து கதரிந்துக ொண்சடன்.  

ஆசிரியருக்கு வொழ்த்து ள்.  

ஆசிரியம் பகுதியில், "தடுப்பூசி தனல ொக்கும்- 

தனலமுனறனயக்  ொக்கும். ஒருவர் உயிர் 

அனைவரின் உயிரொகும். அனைவரின் உயிர் 

ஒருவரின் உயிரொகும் "என்ற வரி ள் நமக் ொை 

உயிர் ொக்கும் வரி ளொகும்.  

இந்த வொர புதிய வரவொை கபரும்சபரொசிரியர் 

கச.இரொ.கசல்வகுமொர்,  ைடொ அவர் ளின் 

"அறிவியல் அறிசவொம் " ட்டுனரனயத் 

கதொடர்ந்து வொசித்திட  ொத்திருக்கிசறன்.  

 விஞர் சபரொ, 

தமிழ  அரசின் தமிழ்ச் கசம்மல் விருதொளர், 

திருகநல்சவலி. 
 

2. ம்பனரப் பற்றிய உங் ள் 

 ட்டுனர சிறப்பொ  இருந்தது. 

40000 கசொற் ள் என்னும் 

மொகபரும் அளனவக் ன யொளும் 

வன்னம க ொண்டதொல் தொன் 

 விச்சக் ரவர்த்தி ஆகிறொசரொ?  

ஒப்பிட்டு சநொக்கிைொல் நொற்பதொயிரம் 

கசொற் னள இட்டு நிரப்பசவ 150 A4 பக் ங் ள் 

சதனவப்படும். பிரமிப்சப மிஞ்சுகிறது. 

தங் ள்  ட்டுனர வழியொ  புதியை பல கதரிந்து 

க ொண்சடன். நன்றி 

திரு. மல்,  

கமொழிகபயர்ப்பொளர் 

 

3. I recall all on this day from wise  Alde-

mar to Seleucas, to Timolaus & Co too. 
Angelic visitation seems this number of 
Ulagattamizh! All presentations are intimations 
from Celestials as though. Last line in Aasiriyam 
strikes the note of Tirumanthiram 725. 

Flesh carries within,  its own sublimate. Foster it let 
us.  Optimistically, let us with Robert Browning 
whisper:   "God is in Heaven  

All is well with the world." though "snail is on the 
thorn"  On Reading Recreating  Ramayana by Dr 
Arul, I called up how Sastri in his lecture gave a 
treatment of Rama in his repudiation of Sita. I was 
told that tears rolled down the cheeks of devotees 
of Rama at the cruel words of Rama addressed to 
Sita in the YuddhaKaanda.  

I quote a part of Sastri's lecture on this episode. 

" You know  what an angel you are, the most beau-
tiful woman on earth,  the most captivating.  Ravan 
is a fellow without any restraint. Do you mean to 
say you could have lived in his house for a year un-
der his protection and at his mercy without his hav-
ing defiled you? Is there a  possibility of it?" Rama 
puts her this sharp question.. " He cannot control 
himself for a whole year, absurd". And then, " 
When every minute  you are at his disposal!"... Prof 
KGS once reeled out more from his memory of 
Sastri's lecture in this context. .. " Later on when 
fire ordeal was over and in the presence of the 
great Gods, Agni himself handed her over to him  

saying,  " Here, take back your wife. She is pure, 
pure in every sense of the word. She has not 
sinned; she has done nothing which could be called 
infidelity to you. Take her Rama, ..Rama takes her". 

TNR'S  Milton shows the Dove brooding on the vast  
abyss making it pregnant! Didn't  Milton see Her 
Beauty passing all our ways of understanding,  and 
believe truly that He alone that fashioned Her en-
joys Fullness.  
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He-She Oneness  is a Beauty the poet must leave to 
a clarion more brilliant than his trumpet to unite 
words and arduous truth. Sakthi recommences.  
Beings  are on the outside of the Highest Body, in 
the purest light, light filled with love, love of the 
true good, filled with happiness that surpasses all 
things sweet.  Such an Oneness of Two, alone can 
raise the low in just manner.  Isn't the highest body 
Empyrean, to behold! Dantesque is Milton's.  

Dr TNR'S prefaces  Truth Prof Sas: On reading Dr 
Arul's I felt like standing in Srirengam in front of 
Arangetra Mantapam near Thaayaar Sannidhi.  
Mataa Sita's Grace.  Browning's Lippo can through 
art with just a chalk exalt a rascal face into Godly 
make of it. Art lies in revealing God's arch-
craftsmanship.  Indeed God is Arch- Il Miglior Fabro 
The lines of Robert Browning cited by Nallasamipil-
lai run as follows: 

" But why not do as well as say, — paint these  Just 
as they are, careless what comes of it?   God’s 
works - paint any one...  ...Have you noticed, now, 
Yon cullion’s hanging face?  A bit of chalk,  And 
trust me but you should though! How much more  
If I drew higher things with the same truth!  That 
were to take the Prior’s pulpit-place,  Interpret God 
to all of you! " 

Seethai Meykantaan's Pathikangalai Patiyungal  
points at River Pennai, its banks of bamboo heath,  
Pennai rolling gold, Pennai glistening, Pennai pol-
len laden, Pennai  with Good Earth, Pennai honey 
sweet, Pennai  swollen with rains- well the author 
makes us note the river its essential prospects 
Godly and Perfect. Thus she draws our attention to  
Sundarar's optimistic faith in servitorship. River of  

Faith never is dry. Fine feelings are revealed in the 
word Pittaa. Aptly we may recall Sambhandhar's 
nominative invoking of Siva in Tirumurai 1- 89- 3: 
விண்சணொர் கபருமொசை விகிர்தொ வினடயூர்தி  
கபண்ணொணலியொகும் பித்தொ பினறசூடி...  

….. Prof. S.A.Sankaranarayanan,  
Kumbakonam 

4.அனைத்தும் மி  அருனம. புத்த மொ  அனுப்பி 

னவத்தொல் மிக்  மகிழ்ச்சி.  ொசு 

சவண்டுமொைொலும் தருகிசறன் ஐயொ. 

அன்புடன் 

இரொ.விேயகுமொர்,  

கூடுதல் கசயலர் (ஓய்வு) 

 

5. தடுப்பூசினயப் பற்றிய ஆசிரியம் தக்  

சநரத்தில் வழங் ப்பட்ட தகுதிமிகு அறிவுனர. 

கதொடர் !  

முனைவர்  ண்ணன்,  

அ ரமுதலி  (ஒய்வு) 

6.அகமரிக் ப் பயணக்  ட்டுனர - அருனம! பு ழ் 

கபற்ற திரு. சயல் கசன்னை சொந்சதொம் சர்ச்சில் 

திருமணம் கசய்துக ொண்டொர்.  சலடி சடொக் 

நிறுவைம் நொங் ள் பல்லொண்டு ளொ  வொழும் 

மொநிலத்தில் பிறந்தவர் என்பது எங் ளுக்கு புதுச் 

கசய்தி. அது சபொல,  கைக்டி ட் நூல த்தில் 

கமழுகுவர்தி ளொல் நூல் ள் சசதமனடந்த 

பழனமயொை கசய்தியும் எங் ளுக்கு புதிய கசய்தி.   

மருத்துவர் சங் ரன் நிரஞ்சன்,  

 கைக்டி ட், அகமரிக் ொ  

7.அடுத்த முனற அகமரிக்  கசல்லும்சபொது 

 கைக்டி ட் கசல்லும் ஆர்வத்னதத் தூண்டிய 

 ட்டுனர!  நடின  சுஹொசினி OCPM பள்ளியில் 

பயின்றவர்.  அப்பள்ளியும், Noise Matriculation 

பள்ளியும் திருமதி. வில் ொஸ் துவங்கியனவ.  

திருமதி. மீைொகுமொரி, கசன்னை  

8.சலடி சடொக் நிறுவைனர நொன் சநரில் 

பொர்த்துள்சளன். பல சுனவயொை கசய்தி ள் க ொண்ட 

 ட்டுனர. வொழ்த்துக் ள்!   

முனைவர் வசந்தரொஜ் சடவிட், சபொரூர்  

9.வொரந்சதொறும் அகமரிக்  கசய்தி விருந்து - உண்டு 

மகிழ்கிசறொம்! நன்றி!   

திரு. R.  ொர்த்திச யன், மதுனர  
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10. உல த் தமிழ் 68ஆம் இதழ் 

படித்து மகிழ்ந்சதன். பழகும் 

னபந்தமிழ்  பல் திறன்  ண்டு 

வியந்சதன்.    

திரு.  ொசிரொேன் அவர் ளின் 

 ட்டுனரயில் ‘விறகில் கநருப்பு இருப்பது சபொல, 

அச்சமின்னமயும், அனமதியொை துணிச்சலும், 

வீரமும் அவரிடம் மனறந்து இருக்கின்றை’ என்ற 

வரி ள் உவனமச் சிறப்புடன் விளங்குகின்றை.  

ஆசிரியம் பகுதியில் தடுப்பூசி தனல  ொக்கும் என்ற 

விரிவொை  ட்டுனர, தமிழ் மக் ள் சமுதொயத்தின் 

சமல் ஆசிரியருக்கு உள்ள ஆழ்ந்த அக் னறனய 

கவளிப்படுத்துகிறது. அதனைப் சபொற்றிப் 

பின்பற்ற சவண்டியது அன்ைொர்  டனமயொகும். 

புலனமயொளர் நீ. . சபொன்சறொர் தஞ்னசச் சரசுவதி 

ம ொல் நூல ப் கபொறுப்பில் இருந்தது நமது 

நல்லூசழ; அதைொலன்சறொ பல பழங் ொலத்து 

ஓனலச் சுவடி ள் அரிய நூல் ளொ  அச்சசறி, 

அன்னைத் தமிழுக்கு அணி கசய்துள்ளை! 

அட்னடப்படக்  ட்டுனரனய, ஆசிரியர் அவர் ள், 

தமது ஆற்கறொழுக் ொை ஆங்கில நனடயில், 

அழகுறப் பனடத்துள்ளொர். தமிழின்  விச் 

சக் ரவர்த்திக்கு ஆங்கிலத்தில் பு ழொரங் ள் சூட்டி, 

அருனமயொைகதொரு  ட்டுனரயின் மூலம்  அவர் தம் 

கபருனம னள வனரந்துள்ளொர். தொய்கமொழியில் 

சபொலசவ, அயல் கமொழியிலும் அவருக்குள்ள 

ஆற்றல் சபொற்றுதற்குரியது ஆகும். 

முனைவர் சசொமகல அவர் ளின்  ட்டுனர 

அகமரிக் ொ குறித்த சுனவயொை த வல் னள பொரி 

வள்ளல் சபொல வொரி வழங்குகிறது. அவரது 

ஒவ்கவொரு வரியிலும் ஒரு சுனவயொை த வல்  

அல்லது புள்ளிவிவரம் அல்லது ஒரு நன ச்சுனவ 

 ‘பளிச்’ என்று, படிக் த் கதவிட்டொத ஒரு 

பிடிப்னபத்  சதொற்றுவிக்கிறது. குறிப்பொ , 

சபரறிஞற் அண்ணொவிற்குப் கபருனம சசர்த்த 

நி ழ்வு, நம்னமப் கபருமிதம் க ொள்ளச் கசய்கிறது. 

 ட்டுனரயில் உள்ள படங் சளொ  ொகணொளிக் 

 ொட்சி ளொ  விரிகின்றை! 

அறிஞர் முரு சவள் அவர் ளின்  ட்டுனர 

வொயிலொ , மறுப்புனர நூல் ள் பல இனடக்  

 ொலத்சத தமிழறிஞர் பலரொல் நுண்ணிய ஆய்வின் 

பயைொ  எழுதப்பட்டை என்பனதயும், அதில் 

இளனமக் ொலம் கதொட்சட அடி ளொர் வல்லவரொ  

விளங்கிைொர் என்பனதயும் நொம் அறிந்து 

வியப்புறுகிசறொம். 

திருமதி ஞொைொ அவர் ளின்  ட்டுனர, தமிழ் 

 ற்பிக்ன யில் வொழிட கமொழியின் பயன்பொடு 

குறித்தும், கபொதுவொை பொடநூல் ஒன்று இல்லொத 

குனற குறித்தும் நன்கு எடுத்துனரக்கிறது. துனற 

சொர்ந்த அறிஞர் ள்  வைத்தில் க ொள்ள சவண்டிய 

கசய்தி ள் இனவ.  

திரு. கசல்லத்தம்பி அவர் ள்  ட்டுனரயில், நம்னம 

200 ஆண்டு ள் ஆட்சி கசய்த ஆங்கிசல யர் ளின் 

அவலமொை பன்னூறு ஆண்டு வரலொறு 

விவரிக் ப்பட்டுள்ளது.  

மூதறிஞரின்  ட்டுனர, இனசக் னல என்பது, சங்  

 ொலத்திலிருந்து எவ்வொறு புரவலர் ளொல் சபொற்றி 

வளர்க் ப்பட்டது என்பனதயும், அதில் முத்தமிழ்க் 

 ொப்பியமொை சிலப்பதி ொரத்தின் சீர்மிகு பங்கினை 

யும், முதலொம் இரொசரொசனின் முழுனமயொை 

ஈடுபொட்னடயும் கதள்ளுற விளக்குகிறது.  குழந்னத 

இலக்கியம்  ட்டுனர,  நல்ல பண்பு னள வளர்க் 

கும் பொடல் ளுடன், தீய பண்பு னளச் சொடும் 

பொடல் னளயும் எடுத்துக் கூறுகிறது.  

திரு. சைொர்த்தைன் அவர் ள்  ட்டுனர, மனலயொள 

எழுத்தச்சன் அவர் ள் இரொமொயணத்னத மி  

மொறுபட்ட  ண்சணொட்டத்துடன் அணுகி, பல 

மொற்றங் ள் கசய்திருப்பனதச் சுட்டிக்  ொட்டுகிறது.  

சபரொசிரியர் கசல்வகுமொர் அவர் ள் நம் தொய் 

கமொழியில் அறிவியல் சொர்ந்த நூல் ள் அதி மொ  

வரசவண்டிய அவசியத்னத, பொரதியின் பொடசலொடு 

அழகுற வலியுறுத்தியுள்ளொர்.  

நலவொழ்வுக்  ட்டுனரயில் மருத்துவர் தொரொ 

அம்னமயொர், வளரும் குழந்னதக்கு ஊட்டச் 

சத்துள்ள உணவின் முக்கியத்துவத்னதயும், 

அதைொல் வினளயும் நன்னம னளயும், புள்ளி 

விவரங் ளுடன் விளக்கி, வந்தபின் வருந்துதனல 

விட, வருமுன்  ொப்பசத நல்லது என்று வலியுறுத்தி 

உள்ளனம சிறப்புனடத்து.   

-பூமனழ மொமணி துனர. தைபொலன்  
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திரு.அறிவரசன், ேறைறெச் மசயைகத்தின் மெோழிம யர்ப்புத்துறையில் துறை 

இயக்குநரோக அரும் ணியோற்றியவர்.  அவர் 1982ஆம் ஆண்டு மேோகுத்து 

றவத்திருந்ே அகரோதிச் மசோற்கறள அவர் நிறைவோக மவளியிடுகிபைோம். 

281 Alley cropping கலப்புப்பயிர் 

282 Advocate on Record, New Delhi அரசு வழக்கரரஞர், புதுதில்லி 

283 Associate Editor இரைப் பதிப்பாசிாியர் 

284 Accelerated slum improvement scheme குடிரச மேம்பாட்டு விரரவுத் திட்டம் 

285 Anti-Social Activities Act (ASAA) சமூக விமராத நடவடிக்ரககள் சட்டம் 

286 Auster ததன்றல் 

287 Aromatic (chemicals) நீரகக்காிேம் வழங்கப்படுவதற்கு 

288 Attachment before  judgment (ABJ) தீர்ப்பு முன்னர் பறிமுதல் தசய்வதற்குாிய ஆரை 

289 Accrual basis of Accounting கடப்பாடு அடிப்ரடயில்  கைக்கு ரவத்தல் 

290 Azmoish (physical  verification of crops) பயிர் ஆய்வு 

291 Appellate side  original side 

அசல் தரப்பு வழக்குகள் பகுதி, மேல்முரறயீட்டு 

வழக்குகள் பகுதி 

292 Air layer Conventioned method அரடகாற்றின் ததாழில் நுட்ப உத்தி 

293 conventional method பரழய ேரபு வழி வந்த 

294 Apnaea மூச்ச நின்று விடுதல் 

295 Ad valorem விரலேதிப்பின் படி 

296 On condition of anonymity 

தன் தபயரர தவளியிடக்கூடாது என்ற 

நிபந்தரனயின் மபாில் 

297 Antiquities and Art Treasures Act பழம் தபாருட்கள் கரலச் தசல்வங்கள் சட்டம் 

298 "As is where basis" 

அது எங்கு உள்ளமதா அமத இடத்தில் என்ற 

அடிப்பரடயில் 

299 Anna Renaissance self-help and samathuvapuram 

அ ண்ைா ேறு ேலர்ச்சி சுய உதவி (நேக்கு நாமே) 

சேத்துவபுரம் திட்டங்கள் 

300 Asian Development Bank (ADB) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி  
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"தீதும்  ன்றும் பிறர்தர வாரா 

  ந ாதலும் தணிதலும் அவற்நறாரன்ன " 

                          - கணியன் பூங்குன்றனார்  

                          - புற ானூறு, 192 

 

தீசமயும்  ன்சமயும்  ம் பையல்களால் அன்றி, பிறரால் விசளவதில்சல; துன்பம் 

அசைவதும் அது  ீங்குவதும் அத்தீசம  ன்சமகசளப் நபான்றநத.  

        - முசனவர் ஆ.மணவழகன் 

 

Evil or Good spring not  from others; 

Grief or Relief got by same token. 

                          - Puranaanooru 192      

              பமாழிபபயர்ப்பு 

                      முசனவர்  .அருள் 

 

बुराई और भलाई हमारे कार्यों से होती है, दूसरो ों द्वारा नही ों; 

पीड़ित होने और उससे बचने  के फार्यदा भी उस बुराई और भलाई के तरह 

होते हैं। 

पुरनानुरू, १९२ -  कडिर्यन पुोंगुन्रनार      

          இந்தியில் 
        முசனவர் பைள.வீரலட்சுமி  

கதால்லிைக்கிைத் கதாரணம் - 8 



29 உலகத்தமிழ் | 10.02.2021   38 உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   

  "சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் நதர்தல் 
1951மற்றும் 1952-ஆம் ஆண்டுகளில்  ைந் 
தது. மிகப் பபரிய அளவில் மக்கள் பதாசக 
யுசைய இந்தியாவில் எப்படி நதர்தல்  ைக்கப் 
நபாகிறநதா என்று எல் நலாரும் எதிர்ப்பார்த்த 
அந்தக் கால கட்ைத்தில் எந்தபவாரு பிரச்ை 
சனயும் இல்லாமல் நதர்தசல  ைத்தி உலகத் 

சதநய வியக்க சவத்த பபருசம இந்திய 
நதர்தல் ஆசணயத்துக்கு உண்டு.  

  பதாைர்ந்து, ஒவ்பவாரு ஐந்தாண்டு 
களுக்கு ஒருமுசற நதர்தசல  ைத்தி 
வருகிறது ஆசணயம். ஒவ்பவாரு நதர்த 

லிலும் கிசைத்த அனுபவங்கசளக் பகாண்டு 
பல ைீர்திருத்தங்கசளயும் பைய்து, நதர்தல் 
 சைமுசறகசள வலிசமப்படுத்தி வந்திருக் 
கிறது  நதர்தல் ஆசணயம்.  

 

 

 

 

 

 

  நூறு ைதவீத பதிவுக்காக வாக்காளர் 
களிைம் விழிப்புணர்சவயும் ஏற்படுத்தி வரும் 
நதர்தல் ஆசணயத்நதாடு  ாமும் இசணந்து 

விழிப்புணர்வுக்காக பல  ிகழ்ச் ைிகசளயும் 
 ைத்தி வருவதும்  மது கைசமநய. 

  பபாதிசகத் தமிழ் அறக்கட்ைசள ைார் 
பிலும் கைந்த ஆண்டு அக்நைாபர் மாதத் 
திலிருந்நத வாக்காளர் விழிப்புணர்வுக்காக  

பல பணிகள் நமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. 
 ான்கு விழிப்புணர்வு நபாட்டிகள் இசணய 

வழியில்  ைத்தப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட் 
டுள்ளது.  

  மார்ச்சு 8-முதல் திருப ல்நவலி மாவட் 
ைத்திலுள்ள ஐந்து ைட்ைமன்றத் பதாகுதி 
களிலும் விழிப்புணர்வு ஒட்டுத் தாள்கள் 
(ஸ்டிக்கர்) ஒட்டியும், துண்டுப் பிரசுரங்கள் 
வழங்கியும் விழிப்புணர்வுப் பணிகள் நமற் 
பகாள்ளப்பட்ைன. 

 

 

 

 

 

  18-வயது  ிரம்பிய அசனவருக்கும் 
வழங்கப்பட்டிருக்கும் வாக்குரிசமசய 
தவறாமல் நதர்தலில் பயன்படுத்த நவண் 
டும். விசல மதிப்பற்ற வாக்கின் வலிசம சய 
பதரிந்து, வாக்களிக்க நவண்டும். இளம் 

வாக்காளர்களின் பங்களிப்பு அதிக மாக 
இருக்க நவண்டும்.  

  பகாடுக்கும் நபாது வாங்கினால் என்ன 
என்ற மனப்பான்சமசய விட்பைாழித்து, 
பணநமா, பரிசுப் பபாருநளா எதற்கும் 

ஆசைப்பைாமல் கண்ணியத்நதாடு 
மக்களாட்ைியில் கைசமயாற்ற நவண்டும்.  

  ஓட்டுக்கசள வாங்கும் ந ாட்டுகள் 
இன்னும் அச்ைடிக்கப்பைவில்சல. 

   இந்த விழிப்புணர்சவ மக்கள் மத்தியில் 
பகாண்டு பைல்நவாம். 

பேர்ேல் திருவிழோ ! 

கவிஞர் பேரா, 

தலலவர், சோதிலகத் தமிழ்ச் ெங்கம், திருசநல்பவலி 

 



 

39 

 

உலகத்தமிழ் | 31.03.2021   

மதோடரப்ுக்கு 

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

ulagathamizh.blogspot.com 

ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 

போரச்வக்கும்... படிப்புக்கும்... 


