
 
இதழ் - ௪௰அ 

உலகத்தமிழ் 

ISSN 2581-9712 

ததமதுரத் தமிதழோசை உலகமமலோம் பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2051 04.11.2020 
 

 

 

உலக உத்தமர் காந்தி உலககவிட்டுப் பிரிந்த ஆண்டு 
நாற்பத்து எட்டு! 

 
உலகம் தழுவிய உலகத்தமிழிதழ் 

நாற்பத்து எட்டு! 

நவம்பர் 1 
தமிழ்நாடு என்ற 

திருப்பபயர் 
மிளிர்ந்த நாள் 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

மாண்புமிகு அமமச்சர் உமை 
04 

05 

ஆங்கில வாணி! 

06 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

07 

அட்மடப்படக் கட்டுமை! 

08 

பணத்மதக் பகாட்டும் மைங்கள்! 

10 

12 

தமிழ்நாட்டு மில்டன்! 

13

ததன் துளி! 

14 

பிைான்சு நாட்டில் தமிழ் பமாழியின் வளர்ச்சி! 

15 
திருவருட்பா முதமலந்து திருமுமறகள்!  

16

தமிழக அைசின் விருதுப்பட்டியல்! 

17 
சிலப்பதிகாைம் - ஆங்கிலம்! 

18 
குழந்மத இலக்கியம்! 

19 

 

உலகதத்மிழ் | 28.10.2020   02 
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சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரி (தன்ைாட்சி)யின் தமிழ்ப்பேரனவ நினைவு 

விழா  - மாண்புமிகு அனமச்ெர் உனர - 21.03.2018 

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரி 

(தன்ைாட்ெி)யின் தமிழ்ப்பேரனவ நினறவு 

விழாவில் கலந்து சகாள்வதில் சேரு 

மகிழ்ச்ெியும் சேருமிதமும் அனைகிபறன் 

  1837ஆம் ஆண்டு சதாைங்கப்ேட்ை 

இக்கல்லூரி ஆெியாவின் ேழம்சேரும் 

கல்லூரிகளில் ஒன்று 

  இந்தியா டுபை இதழின் கணிப்ேின்ேடி 

2007 முதல் இந்தியாவில் உள்ள 

கல்லூரிகளில் கனல அறிவியல் மற்றும் 

வணிகவியல் துனறகளில் தனலெிறந்த 

ேத்துக் கல்லூரிகளில் ஒன்றாக கிறித்தவக் 

கல்லூரி இைம் சேற்றுள்ள ெிறப்பு 

வாய்ந்ததாகும். 

  இக்கல்லூரி, தமிழ் நாட்டின் தனலெிறந்த 

கல்லூரியாகும். தாம்ேரத்தில் இக் 

கல்லூரியில் ேடித்தவர்தான். இந்தியக் 

குடியரசுத்தனலவராகத் திகழ்ந்த ைாக்ைர் 

இராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள். 

  நாடு போற்றும் மனறமனலயடிகள், 

நாைகத்தமிழில் தைம் ேதித்த ேரிதிமாற் 

கனலஞர் முதலிபயார் ேணியாற்றிய 

சேருனமயும் இக்கல்லூரினயச் ொர்ந்த 

தாகும். 

  ஸ்காட்லாந்னத (Scotland) ொர்ந்த 

ஆட்ேடுத்திக்சகாண்டு 375 ஏக்கர் 

சகாண்ை ஒரு பொனலவைத்திற்கு 

நடுவில் இந்தக் கல்லூரினய அனமத் 

தார்கள். 

  உலகப் புகழ் சேற்றவர்களுக்சகல்லாம் 

தாம்ேரம் கிறித்தவக் கல்லூரியின் 

சேருனம சதரியும். இக்கல்லூரியில் 

முதல்வராகப் ேணியாற்றியவர்கள் நாைறிந் 

தவர்களாவர். 

  இக்கல்லூரியில் விடுதினய அனமத்தி 

ருக்கும் ோங்கும். மாணவர்கள் உரினம 

பயாடு ேழகும் செழுனமயும் குறிப்ேிைத் 

தக்கதாகும். 

  இக்கல்லூரியில் தமிழ்த்துனற தனல 

வராக இருந்தவர்கள், பேராெிரியர் 

னமக்பகல் ோரபை, பேராெிரியர் ெத்திய 

ொட்ெி, தமிழ் மூதறிஞர் ஆலாலசுந்தரம் 

செட்டியார், நாைறிந்த பேச்ொளர் தாம்ேரம். 

இராெபகாோலன் போன்பறார் குறிப்ேிைத்த 

க்கவர்கள். 

  இக்கல்லூரி மலர்கள் கருத்துக் 

களஞ்ெியங்களாகும். தமிழில் ஆராய்ச்ெி 

செய்கிறவர்கள், தாம்ேரம் கிறித்தவக் 

கல்லூரியின் நூலகத்துக்குள் நுனழந்து, 

ேனழய இலக்கியங்களின் ேக்கங்கனளப் 

புரட்டுவதும், கல்லூரினயப் புகழ்வனதயும் 

நாைறிந்திருக்கிபறன்.  

வளரும்... 

48 
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  விழாக்கள் ஒரு நாட்டின் மக்களுனைய மை மகிழ்ச்ெிக்கும் -  செல்வச் செழிப்ேிற்கும், கனல 

நாகரிகப் ேண்ோடுகளின் வளர்ச்ெிக்கும் காரணமாக அனமந்து, சேருந்துனண புரிகின்றை. 

  திருஞாைெம்ேந்தர்  தாம் அருளிச் செய்த திருமயினலத் பதவாரத் திருப்ேதிகத்தில், அங்கு 
மாதந்பதாறும் நனைசேறும் விழாக்களின் ெிறப்ேினைக் ெிறப்ேித்துப் ோடியுள்ளார். ஆயினும் 
அத்திருப்ேதிகத்தின் ோைலில், நவராத்திரி விழானவப்ேற்றிய குறிப்சேதுவும் கினைக்கவில்னல. 

  அறிஞர் முருகபவளின் கருத்துப்ேடி கும்ேபகாணத்திற்குத் சதன் 
கிழக்பக மூன்று கல் சதானலவிலுள்ள திருச்ெிவபுரம் என்னும் 
தலத்னதப்ேற்றிய  பதவாரத் திருப்ேதிகத்தில், நவராத்திரி விழா 
நாள்களில் நாம் போற்றிவழிேடும் கனலமகள், திருமகள், ெயமகள் 
ேற்றிய குறிப்புக்கள் காணப்சேறுகின்றை என்ேது அரிய 
செய்தியாகும். 

  இல்லந்பதாறும் நவராத்திரி ேண்டினக இந்தத் தீநுண்மி 
பநரத்திலும் சகாலுனவத்துக் பகாலாகலமாகக் சகாண்ைாைப்ேட்டு 
நள்ளிரவு ஒன்ேது என்னும் மகளிர் விழா கனலமகள் விழாவில் 
முடிவுற்றுள்ளது. கனலமகள், அனலமகள் மற்றும் மனலமகளின் ஆெிசேற சேண்னமயின் 
உயர்வினைப் போற்றிடும் உணர்வாக  விருந்திைர்கனள அன்றாைம் வரவனழத்து முகக்கவெம் 
அணிந்து, முடிந்தவனர கூட்ைம் தவிர்த்துக் குழந்னதகள் மகிழப் ோைல்கனள இனெத்து இைிப்புகள் 
வழங்கிப் ேலர் ஈடுேட்டிருந்தார்கள்.  

  இனதக் காணும் சோழுது இனறவழிோட்டுணர்வு இந்தக் சகாள்னள பநாயிைால் இன்ைலுறவில்னல 
என்ேனதக் காட்டுகிறது. தீனம அழியும் நன்னம சவல்லும் என்ற கருத்தினைப் ேனறொற்றக் வந்தது 
இந்த விழா, சேண்கள் அறினவ வளர்த்தால் னவயம் பவதனை அற்றிடும் காணீர் என்ற ோரதியாரின் 
கைனவ சமய்ப்ேடுத்தும் வனகயில் சேண் ெக்தினயப் ேனறொற்றும் திருவிழா இது. ேிரமன் மகள், 
கண்ணன் தங்னக, ெிவன் மனைவி, கண்ணன் மனைவி, ெிவன் மகள், ேிரம்மன் தங்னக, ேிரம்மனுக்கும் 
கண்ணனுக்கும் ெிவனுக்கும் தாய் ெக்தி முதற்சோருள்.   

  சோருள் இல்லாப்சோருளின் வினளவில்லா வினளவு எை ெக்தினயப் ோரதியார் முதற் சோருளாக 
எடுத்துக் காட்டுகிறார்.  1922 இல் பநாேல் ேரிசு சேற்ற நீல்ஸ் போர் என்ற இயற்ேியல் அறிவியலாளர் 
குவாண்ைம் இயக்கத்னதச் ெக்தியின் மூலாதாரமாக விளக்குவது போல அணுவின் இயக்கம் முதல் 
விண்ணின் அனலகளின் இயக்கம் வனர ெக்தி மயமாக இருப்ேனத இன்று ஆய்விற்கு உட்ேடுத்தும் 
பநரத்தில் ெக்தினய வழிேடும் சோருளாக வணங்கும் இனறயாக நம் மக்கள் வணங்குவது வியக்க 
னவக்கிறது.  

 அரக்கர்கனள அழிப்ேதும் சேண்னம. இரக்கத்தில் அன்ேில் இனழப்ேதும் சேண்னம.  பதைனைய 
ேராெக்தி திறத்னதக் காட்டிச் ெித்தின் இயல் காட்டி மைத்சதளிவு தருவதும் சேண்னம. இந்த 
சேண்னமயின் பமன்னமனய பமதிைியில்  சகாண்ைாை நம்முன்பைார் ஒன்ேது நாள்கள் வழிேை 
னவத்ததும் ேத்தாம் நாள் தெரா எை சவற்றி விழா ேதின் எண்னணக் சகாண்ைாடுவது நாட்டில் 
துயரின்றி நன்கு அனமத்திடுவதும் உலனகப் ேிணியில் ஆழ்த்திடும் நுண்ணுயிரியின் அமிலக் 
பகானவனய கூண்பைாடு அழிக்க முயலும் அறிவியல் ஆய்வாளரின் அறிவின் ெக்தி வினை காணும் 
வீரம் சேறவும், விழா வழி காண பவண்டும் என்றும் இந்த ஆண்டு விழா முடிவனைந்துள்ளது. 
கைனமயாவை தன்னைக் கட்டுதல், ேிறர் துயர்த் தீர்த்தல், ேிறர் நலம் பவண்டுதல் என்று தாயாய், 
பெயாய், துனணயாய் நிற்கும் ெக்தியின் சேருனமனயப் போற்றுபவாம் .நமக்குத் தீர்வு வினரவில் 
கினைக்கும் எை நம்புபவாம். 

ஆசிரியம் ! 

ஒன்பது இரவும் உண்சமயின் மபருசமயும் 
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ஆங்கில வாணி !   

தவத்திரு விபுலானந்த அடிகள் 

  ேரிென் ஏபலைானவத் தன்னூர்க்குக் 

சகாண்டு சென்று மனைவியாக்கிைான். 

இதனையறிந்த பமைிலாவன் கிபரக்கத் 

தனலவர்கனளப் ேனைத்துனணயாகச் பெர்த் 

துச் சென்று துபராய நகனர முற்றுனக 

செய்தான். இத்தனலவருள் ஒருவன் 

உலீென். ேத்தாண்டு சேரும்போர் நைந்தது. 

ஈற்றிபல கிபரக்கர் சவற்றி சேற்றைர். 

யவைபுரத்துக்குத் திரும்பும் வழியிபல ேல 

துன்ேங்கனளயனைந்து இன்னும் ேத்தா 

ண்டு கழித்து உலீென் தன்னூனர யனைந் 

தான், போரின்றி மனையிபல வாழ்வனதய 

வன் விரும்ேவில்னல. அவைது வீரச் 

சொற்கனள யனமத்துத் சதைிென் அழகிய 

கவினத சயான்று யாத்தார். அதன் 

சமாழிசேயர்ப்பு வருமாறு : 

சேறுேயன் ெிறிபத, சேறுேயன் ெிறிபத,  

வறிதிங் குனறயும் மன்ைன் யாபை;  

வினளவு குன்றிய களர் நிலத் துரினமயும், 

குய்ப்புனக யைங்கிய அட்டிலும், சமய்ப்ேடு  

மூப்புவந் சதய்திய இல்லக் கிழத்தியும்,  

யாப்புற அனமயச் செய்வினை யின்றி;  

வறிதிங் குனறயும் மன்ைன் யாபை;  

என்ைிழல் வாழ்பவார் என்ைியல் ேறியார்;  

உண்ோர்; துயில்வார்: ஒண்ணிதி குவிப்ோர்;  

செம்னம நலமிலாச் ெிறிபயா ரவர் தமக்கு  

நடுநினல யில்லா நீதி வழங்கி,  

வறிதிங் குனறதல் மாண்போ? ேிறபுலம்  

செல்லா தனமபயன்; பெசரப் சோழுதினும்  

அன்ேர் தம்சமாடும், அவரிலா நினலயிலும்,  

கனரயி ைகத்தும், தினரசயறிந் தார்க்குங்  

குனரகைற் புறத்தும், சேரிது சேரி தாகிய  

இன்ேந் துய்த்பதன்; துன்ேத் துழன்பறன்;  

வினழவுறு மைபைா ைனலவுறு நாளில்  

அளப்ேில கண்பைன்; அறிந்தை ேலபவ;  

எத்தனை நகரம், எத்தனை மக்கள்,  

எத்தனை ஒழுக்கம், எத்தனை அனவக்களம்,  

எத்தனை அரெியல், எவ்சவவ் விைத்தும்  

சேரும்சேயர் நிறுவி அரும்புகழ் ேனைத்பதன்;  

வளமலி துபராய வளிவீசு புலத்தில்,  

அைற்போர் மதுவுண் ைகங்களி கூர்ந்பதன்; 

கண்ைை அனைத்தும் என்ைகங் கலந்தை;  

வாழ்க்னக வட்ைத் சதல்னலயி ைிகந்த  

பவற்றுப் புலங்கள் மிகப்ேல உள; அனவ  

செல்வுழிச் செல்வுழிச் பெணினை அகல்வை; 

உனறப்ேடு வாைிற் கனறப்ேைல் தரிபயன்,  

வாளா உயிர்த்தல் வாழ்க்னக யாபமா;  

அறிவு நினறதலும் அருஞ்செயல் புரிதலும் 

ஓரிரு ேிறவியில் ஒழியும் நீர்னமயபவா?  

வாழ்க்னக பமல்வாழ்க்னக வந்து குவியினும் 

பவண்ைா என்ை விளம்ேலும் ஆபமா ? 

 

 

வளரும்... 
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சூது விரும்தபல் 

Do not gamble 

 ال تنس فضل المجد

不賭博 

ചൂതാട്ടം അരുത് 

जुआ का मोह त्यजें | 
ఎప్పుడూ జూదమునకు ఆశప్డకు  

ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಆಶಪಡಬಕೇಡ 

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्त्िचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

ஒன்றுேிரம முளதுண்னம யஃதுன் 

உணர்சவனும் பவதசமலாம் -- என்றும் 

ஒன்றுேிரம முளதுண்னம யஃது 

உணர்சவைக் சகாள்வாபய. 

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 
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அட்னடப்ேடக் கட்டுனர ! 

முமனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   

 

  இந்தியாவில் சமாழி வழியாக மாநிலங்கள் அனமக்கப்ேட்ை ேிறகு தமிழ்நாடு என்று சேயர் 

சூட்ைப்ேைவில்னல. ஆங்கிலத்தில் 'சமட்ராஸ் ஸ்பைட்' என்றும், தமிழில் சென்னை இராஜ்ஜியம் 
என்றும் அனழக்கப்ேட்ைது.   

  சென்னை இராஜ்ஜியம் என்ற சேயனரத் தமிழ்நாடு என்று மாற்ற பவண்டும் என்ற பகாரிக் 
னகக்காக விருதுநகரில் காங்கிரசு இயக்கத் தியாகி ெங்கரலிங்கைார் 1957-ல் உண்ணாவிரதம் 
இருந்தார், அவரது பவண்டுபகாள் நினறபவற்றப்ேைாததால், உண்ணாவிரதம் சதாைங்கிய 76-வது 
நாளில் அவர் மரணம் அனைந்தார்.   

  இதன் ேிறகு தமிழ்நாடு சேயர் மாற்றக் பகாரிக்னக பமலும் தீவிரம் அனைந்தது. ேல்பவறு கட்ெித் 
தனலவர்களும், ேல்பவறு அனமப்புகளும் தீர்மாைங்கள் நினறபவற்றிை. ெிலம்புச் செல்வர் 
ம.சோ.ெிவஞாைம் தமிழ்நாடு சேயர் மாற்றத்துக்கு முன்ைின்று போராடிைார். அப்போது முதல்-
அனமச்ெராக இருந்த சேருந்தனலவர் காமராெரிைம் பகாரிக்னகனய வலியுறுத்திைர். இதன் ேிறகு 
தமிழில் தமிழ்நாடு என்றும் ஆங்கிலத்தில் சமட்ராஸ் ஸ்பைட் என்றும் குறிப்ேிை அரொங்கம் 
தீர்மாைித்தது. இது ேற்றிய அறிவிப்னேச் ெட்ைெனேயில் நிதி அனமச்ெர் ெி.சுப்ேிரமணியம் 
அறிவித்தார். எைினும் ஆங்கிலத்திலும் 'தமிழ்நாடு' என்பற அனழக்கப்ேை பவண்டும். அதற்காக 
அரெியல் ெட்ைத்னதத் திருத்த பவண்டும் என்று ேல கட்ெிகளும் சதாைர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தை. 

  இந்த நினலயில் மாநிலங்களனவயில் மூத்த சோதுவுைனமக் கட்ெித் தனலவர் பூபேஷ்குப்தா 
தமிழ்நாடு என்று சேயர் சூட்ைக் பகாரி தைிநேர் ெட்ை முன்வடினவத் தாக்கல் செய்தார். 
மாநிலங்களனவ உறுப்ேிைராக இருந்த அண்ணா, குப்தாவின் ெட்ை முன்வடினவ ஆதரித்துப் 
பேெிைார். 

  அப்போது காங்கிரெ இயக்க உறுப்ேிைர் ஒருவர்,  500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வனரயில் 
ஒன்றுேட்ை தமிழ்நாடு என்ற ஒன்று இருந்தது இல்னல. பெர நாடு, பொழ நாடு, ோண்டிய நாடு என்று 
தான் இருந்தது. வரலாற்று ரீதியாக இல்லாதபோது, எதற்காகப் புதிய சேயனர உருவாக்க 
நினைக்கிறீர்கள்' என்று பகட்ைார். 

  அதற்கு அண்ணா ேதில் அளிக்னகயில், 'ேரி ோைல், ேதிற்றுப்ேத்து, ெிலப்ேதிகாரம், மணி பமகனல 
போன்ற ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்னதய ேழங்காலத்துப் ேழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழ் வாழும் 
ேகுதியினைத் தமிழ்நாடு, தண்ைமிழ்சவளி தமிழ்நாடு, இமிழ்கைல்பவலித் தமிழகம் என்று 
குறிப்ேிைப்ேட்டுள்ளது' என்றார். 

  சமட்ராஸ் மாநிலத்னதத் தமிழ்நாடு என்று சேயர் மாற்றம் செய்வதால் என்ை ேலனை 
அனைந்துவிைப் போகிறீர்கள் என்று பகட்ைவர்களுக்கு, 'மக்களனவனய பலாக் ெோ என்றும், 
மாநிலங்களனவனய இராஜ்ய ெோ என்றும் குடியரசுத் தனலவனர ராஷ்டிரேதி என்றும் சேயர் மாற்றம் 
செய்து அனைகின்ற ேலனைபய நாங்களும் சேறுபவாம் என்று வினை தந்தார். 

  1967-ம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் ஆட்ெி மாற்றம் ஏற்ேட்டு, அண்ணா முதல்-அனமச்ெர்               
சோறுப்னே ஏற்றதும், சமட்ராஸ் ஸ்பைட் என்ற சேயனர மாற்றித் தமிழ்நாடு என்ற சேயனரச் சூட்ை  

 

 

மைந்தமிழ்நோடு என்னும் தபோதினிதல! 
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பவண்டும் என்று முடிவு செய்தார். இதற்காக அரெியல் ெட்ைத்னதத் திருத்த பவண்டும் என்ற 
தீர்மாைத்னதத் தமிழகச் ெட்ைெனேயில் 18-7-1967 அன்று அண்ணா முன் சமாழிந்தார். 

  பேரனவக்குச் ெோநாயகர் ெி.ோ.ஆதித்தைார் தனலனம தாங்கிைார். தமிழ்நாடு என்று சேயர் சூட்ை 
அனைத்துக் கட்ெியிைரும் ஆதரவு சதரிவித்துப் பேெிைர்.  விவாதத்துக்குப் ேதில் அளித்து 
அண்ணா பேெிைார். 

  'இந்த நாள் ஒவ்சவாரு ெட்ைமன்ற உறுப்ேிைர் வாழ்வில் எழுச்ெியும், மகிழ்ச்ெியும் சகாள்ள பவண்டிய 
நாள். நீண்ை நாட்களுக்கு முன்பே வந்திருக்க பவண்டிய இந்தத் தீர்மாைம் காலம் தாழ்த்தி 
வந்தாலும், இங்குள்ள அனைவரின் பேராதரவுைன் வருகிறது. தியாகி ெங்கரலிங்கைாருக்கு 
நினைவுச் ெின்ைம் ஏற்ேடுத்த பவண்டும் என்றும் கூறப்ேட்ைது. அவரது எண்ணங்கள் ஈபைறும் 
நினல இன்று ஏற்ேட்டு இருப்ேது நம் வாழ்நாள் முழுவதும் சேருனம தருவதாகும்' என்று 
குறிப்ேிட்ைார். 

  ேிறகு, சமட்ராஸ் மாநிலத்னதத் தமிழ்நாடு என்று சேயர் மாற்றம் செய்வதற்காை தீர்மாைம் 
ஒருமைதாக நினறபவறியதாக தமிழர் தனலவர் ெி.ோ.ஆதித்தைார் அறிவித்ததும், மண்ைேபம 
அதிரும் வண்ணம் உறுப்ேிைர்கள் னக தட்டி ஆரவாரம் செய்தைர். ேின் அண்ணா எழுந்து 
தமிழ்நாடு என்று சேயர் மாற்ற தீர்மாைம் நினறபவறிய வரலாற்றுச் ெிறப்புமிக்க இந்த நன்ைாளில் 
தமிழ்நாடு வாழ்க என்று நாம் வாழ்த்துபவாம் என்று கூறி, தமிழ்நாடு என்று மூன்று முனற குரல் 
எழுப்ேிைார். எல்லா உறுப்ேிைர்களும், அவனரத் சதாைர்ந்து வாழ்க என்று மூன்று முனற குரல் 
எழுப்ேிைர். ெனே முழுவதும் உணர்ச்ெிமயமாகக் காட்ெி அளித்தது. 

  இனதத்சதாைர்ந்து நாைாளுமன்றத்தில் தீர்மாைம் நினறபவற்றப்ேட்ைது. அண்ணா உைல் நலமின்றி 
அசமரிக்கா சென்று அறுனவச் ெிகிச்னெ செய்து சென்னை திரும்ேிைார். ேின்ைர்ச் சென்னையில் 
நனைசேற்ற சோது நிகழ்ச்ெியில் கலந்துசகாண்டு பேெிைார். சதாைர்ந்து 14-1-1969 அன்று சென்னை 
மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று சேயர் மாற்றப்ேட்டு அரொனண சவளியிைப்ேட்ைது. தாய் தான் 
குழந்னதக்குப் சேயர் சூட்டி மகிழ்வாள் என்ேது வரலாறு. அவ்வரலாற்னற மாற்றி மகன் தன் தாய்க்குத் 
தமிழ்நாடு என்று சேயர் சூட்டிய சேருனம பேரறிஞர் அண்ணானவச் பெரும். 

  வரலாற்றுச் ெிறப்புமிக்க நமது மாநிலம் தமிழ்நாடு என்ற சேயபராடு  வரலாற்றில் இைம் சேற்ற 
சோன் நாளாக நவம்ேர் ஒன்றாம் பததி திகழ்கிறது.  
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ேணத்னதக் சகாட்டும் மரங்கள்! 

முமனவர் தசாமபல தசாமசுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 

  "அசமரிக்காவில் ேணம் மரத்தில் 

காய்க்கவில்னல, கடிை உனழப்ேில் ெம்ோதித்த 

ைாலர்கள் இனவ" எை அசமரிக்கத் தமிழர்கள் 

கூற நீங்கள் பகள்விப்ேட்டிருக்கலாம். ஆைால், 

உண்னமயிபலபய அசமரிக்காவில் ேணத்னதக் 

சகாட்ை னவக்கும் மரங்கள் உள்ளை.   

இனலயுதிர் ேருவத்தில் இனலகள் உதிர்வதற்கு 

முன் தாம் வாழும் ேகுதிகளுக்கு ேணத் னதக் 

சகாட்டுகின்றை ஆயிரக்கணக்காை அசமரிக்க 

மரங்கள்!  

 

 

 வருைம் முழுதும் கிட்ைத்தட்ை ஒபர ேருவ 

நினலயில் ேிறந்து வளர்ந்த தமிழர்கள் 

அசமரிக்காவிற்கு குடிபயறிய முதல் ெில 

வருைங்களில் அனுேவிக்கும் மிகப் சேரிய 

மாற்றம் இனலயுதிர் காலம் (Fall), குளிர் காலம், 

வெந்த காலம் (Spring), பகானைக்காலம் எை 

வித விதமாை நான்கு ேருவங்கள்.   

  பகானைக்கால அனுேவத்தில் வல்லுைர் 

களாை நமக்கு நம்ம ஊர் மார்கழி மாதக் 

குளினர அசமரிக்காவின் வெந்த காலத்பதாடு 

ெற்று ஒப்ேிைலாம்.  அசமரிக்காவின் வைக்பக 

உள்ள மாநிலங்களின் கடுங்குளிரும், அந்தக் 

குளிர் காலத்திற்கு முன்பே வரும் வண்ண 

மயமாை இனலயுதிர் காலமும் வாழ்வில் 

முற்றிலும் புதிய அனுேவங்கபள! 

 

  இயற்னகயின் அறிவுத்திறனை சவளிப்ேடுத் 

துவபத இனலயுதிர் காலம். ேல்லாண்டுகள் 

வாழ்கின்ற மரங்கள் வரப்போகிற கடுங் குளிர் 

காலத்தில் தம்னமப் ோதுகாத்துக் சகாள்ள 

அவற்றின் சமன்னமயாை இனலகனள 

உதிர்க்கின்றை. நீரும் ஊட்ைச்ெத்துகளும்

(nutrients) இனலகளுக்குச் செல்வது கட்டுப் 

ேடுத்தப்ேடுவதால், உதிர்வதற்கு முன்பு ேச்னெ 

இனலகளின் நிறங்கள் மாற, மரங்கசளல்லாம் 

நாம் கற்ேனை செய்ய முடியாத அளவிற்கு 

இனலகனள ேல வண்ணங்களில் அளிக்கும் கண் 

கவர் காட்ெிபய "F a l l  F o l i a g e "  எை 

அனழக்கப்ேடுகிறது.   

   

  சேரும்ோலாை அசமரிக்கர்களுக்கு மிகவும் 

ேிடித்த ேருவம் இனலயுதிர் காலபம! இனலகளின் 

இறப்ேில் அப்ேடி என்ை மகிழ்ச்ெி? அசமரிக் 

காவின் கிழக்பக உள்ள 24 மாநிலங்களில் 

இயற்னகயின் இந்த வண்ண விழானவக் கண்டு 

மகிழ ஆண்டுபதாறும் அசமரிக்கர்கள் 210,000 

பகாடி ரூோய்க்கு (30 ேில்லியன் ைாலர்) பமல் 

செலவு செய்வதால், அந்த மாநில அரசுகள் 

அம்மரங்கனள ேணத்னதக் சகாட்டும் மரங்க 

ளாகபவ ோர்க்கின்றை!  குறிப்ோக, வை கிழக்கு 

மாநிலங்கள் அைங்கிய "New Eng land " 

ேகுதியின் வாழ்வாதாரத்திற்கு உறுதுனணயாக 

உள்ளை உதிர்கின்ற இனலகள்! 
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  இனலயுதிர் காலம் சவறும் இனலகள் 

சதாைர்ோை காலம் மட்டுமல்ல. அடுத்து வரப் 

போகிற குளிர் காலத்னதத் தவிர்க்க வைக்பக 

வாழும் ேறனவகள் சதற்கு பநாக்கி புலம் 

சேயரும் காலம் இது. வெந்த காலத்தில் 

வினரவாக வைக்பக ேறக்கின்ற ேறனவக 

சளல்லாம் பகானை கால இறுதியிபல சதற்பக 

ேறக்கும் போது அவற்றின் ேயணத்தில் அந்த 

அவெரத்னதப் ோர்க்க முடியாது. அதிக 

இைங்களில் இனளப்ோறி ெற்று சமதுவாகப் 

ேறப்ேதால், அவற்னறப் ோர்த்து மகிழ ேறனவ 

ஆர்வலர்களுக்கு இனலயுதிர் காலபம மிகுந்த 

உகந்த காலமாகும்.  

 

 

 பகானைக்காலம் முடிந்தால் அசமரிக்கர் 

களுக்கு விடுமுனறக் காலமும் முடியும்.  

ஆைால், அப்போது தான் ேறனவகளுக்கு 

விடுமுனறக் காலம் சதாைங்குகிறது.   

ேறனவகள் மந்னதயாகப் ேறக்கும் போது 

ஆண்டு பதாறும் ஒபர ேகுதிகளில் ெில 

நாட்கள் இனளப்ோறி மீண்டும் தம் 

ேயணத்னதத் சதாைர்கின்றை.  புலம் சேயரும் 

ேறனவகனளக் கண்டு மகிழ "binoculars" 

உைன் குடும்ேத்பதாடு செல்வது இனலயுதிர் 

காலத்தின் மற்சறாரு இயற்னக ொர்ோை 

சோழுது போக்காகும். 

  அசமரிக்காவில் அதிக அளவில்  

காதலர்கள் தம்ேதியராக முடிவு செய்யும் 

ேருவம் இனலயுதிர் காலபம.  குழந்னதகள்  

அதிகம் ேிறக்கும் ேருவமும் இதுபவ.  மற்ற 11 

மாதங்கனள விை செப்ைம்ேர் மாதத்திபல தான் 

அசமரிக்காவில் அதிக குழந்னதகள் ேிறக் 

கின்றை. இருேது வருை (1994-2014) கால 

கட்ைத்தில், அதிக குழந்னதகள் ேிறந்த ேத்து  

நாட்களில், ஒன்ேது நாட்கள் செப்ைம்ேர் 

மாதத்னதச் ொர்ந்தனவ.  இனலயுதிர் காலத்திற்கும் 

குழந்னத ேிறப்ேிற்கும் உள்ள சதாைர்பு அப்துல் 

காதருக்கும் அமாவானெக்கும் உள்ள சதாைர்பு 

போன்றது தான்.  ேல மகளிர் கிறிஸ்துமஸ் 

விடுமுனறயில் கருவுருவதால் செப்ைம்ேர் 

மாதத்தில் அதிக அளவில் குழந்னதகள் ேிறப்ேபத 

அந்த ரகெியத்தின் உண்னம. 

  உதிர்கின்ற இனலகசளல்லாம் இயற்னகயின் 

ஆளுனமனய நினைவுேடுத்துகின்றை. கடுங் 

குளினரத் தாங்கத் தயாராகும் சமாட்னை 

மரங்களும், புலம் சேயரும் ேறனவகளும் நம் 

வாழ்க்னகயில் வரும் அனைத்து ேிரச்ெினை 

களுக்கும் தீர்வுகள் உள்ளை என்ற நம்ேிக்னகனய 

வினதக்கின்றை. மைனதத் சதாட்ை ேருவமாக 

மட்டுமன்றி, மைதில் ேதியும் ோைங்கனளயும் 

ேகிர்ந்து செல்லும் ேருவமாக விளங்குகிறது 

இனலயுதிர் காலம்! 
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அடிகளாரின் கடிதப் ேகுதிகள் 
  

11-3-49.  

அன்ேின் விளக்பக,  

...... இப்போது எைது சொற்சோழிவு 

ஒன்றுக்கு நூற்னறம்ேது ரூோய்க்குக் 

குனறயாத ஒரு சதானக முன்ைதாகக் 

சகாண்டு வந்து செலுத்தவும் ஏற்ோடு 

செய்யுங்கள். சோருள் வனகயில் 

முன்ைதாகச் பெர்த்தலும் செலுத்தலும் 

சேறுதலுபம உங்கட்கும் எைக்கும் நன் 

முனறயாகும். வரவு செலவுக் கணக்கும் 

சதளிவாக எழுதிச் சொற்சோழிவு 

நைக்கும்போது அனவயிற் ேடித்துக்காட்டிப் 

சோதுமக்கட்கு மைவனமதினய உண்ைாக்-

குதல் பவண்டும். என்னுனைய நூற் 

ேதிப்புக்கு இதுகாறும் யான் செய்திருக்கும் 

செலனவயும், இன்னும் அதற்காக 

பவண்டும் சோருனளயும் நந்தமிழ்மக்கள் 

இதற்காகத் தரும் சோருள் எவ்வளவு 

நினலயாை சேரும்ேயன் ேயக்கும் என்ே- 

தனையும் ேற்றி ஒரு முன்னுனர நுங்கள் 

கழக அன்ேர் ெிலரால் நிகழ்த்தப்ேடுதல் 

பவண்டும். ஆங்கிலத்தில் யான் எழுத 

பவண்டிய நூல்கனளப்ேற்றி பநரிற் 

பேசுபவாம்.  

  

 உலகதத்மிழ் | 04.11.2020 

14-3-49.  

அன்ேின் சுைபர, 

........எமது ஏற்ோட்டுக்கு மாறாக 
நைப்ேதாயின், அஃதுங்கள் அன்ேின் 

சோருட்ைாகத்தான் செயல் பவண்டும்; 

உங்கள் எண்ணப்ேடி செய்க. உங்கள் உைல் 

நலம் பேணுதற்குரிய நன் முனறகனள 

எப்போது னகயாளப் போகின்றீர்கள்? 

வினரந்து செய்தபல நன்று. உங்கள் 

நல்சலண்ணப்ேடி செய்யத் சதாைங்கும் 

தமிழ்த்சதாண்டு திருவருளால் நன்கு 

சதாைர்ந்து நனை சேறுக.  

ஓம்                                                                 

     1-8-50 

அன்புருவாய் திகழும் 

ஆைலரசுக்கு அம்ேலவாணர் திருவருளால் 

எல்லா நலங்களும் சேருகுக! நீங்கள் 
இப்போது செய்யும் நன்முயற்ெினய யறிந்து 

மகிழ்ந்பதன். சேரியார் இராமொமி நாய்க்கர் 

என்னைத் தனலனமயாகக் சகாண்டு இந்தி 

சயாழிப்பு மகிழ்ச்ெினயக் சகாண்ைாை 

விரும்புவதுணர்ந்பதன். சேரியானர நீங்கள் 

இங்பக அனழத்து வந்தால் இைி நைத்த 

பவண்டிய முயற்ெிகனளப் ேற்றிக் கலந்து 

பேெலாம். இதற்கு முயல்க, ேிறபநரில். 

அன்புமிக்க 
 மனறமனலயடிகள்.  

 
 

வளரும்... 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகதவள் 18 



ஆசிரியர் பகுதி 

13 உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   

பதன் துளி! 

 

 

  குடியரசுத் தகலவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் 23.1.1950ஆம் நாளிட்ட தம் 

அலுவல்சார் கடிதத்தில் நான் என்ன அணிய ஜவண்டும் என்று 

பிரதமர் ஜநருவிடம் ஜகாரினார். ஜேனரல் கரியப்பா நான் கருப்பு 

அல்லது சாம்பல் நிறமான அச்கான், சுரிதார்,  கபோமாகவ 

அணிய ஜவண்டும் எனவும், அதற்கு ஜமல், அஜசாக சக்கர 

சின்னத்துடன் நீல அல்லது ஆரஞ்சு நிறச் சட்கட அணிய 

ஜவண்டும் என்றும் பரிந்துகரத்தார். இது குறித்த எந்தஜவாரு 

கருத்கதயும் ஜகாண்டிராத ககடசி நபரான நான், உங்களால் வழிநடத்தப்பட 

விரும்புகிஜறன்... 

 

 

 

   ஜமற்கு மகலத்ஜதாடகர (western ghats) வடவர்   சஃயாத்திரி என 

ஜமாழிஜபயர்த்து வழங்குவர்.இதன் பழகமயான தமிழ்ப்ஜபயர் 

வானமகல என்பது.ஜதற்கிற் ஜபாதியின் மகலயிலிருந்து வடக்கு 

ஜநாக்கிச் ஜசல்லும்  இம்மகலத்ஜதாடர், பம்பாய் மாகாணத்து 

தபதி நதிக்ககர வகரயில் ஜதாடர்ந்து நிற்கிறது. இதன் நீளம் 1000 

கல். வட கன்னட மாவட்டத்தில் இரு சிறு பிளவுகளும், இகடயில் மகலயாள 

மாவட்டத்தில் ஒரு ஜபரும் பிளவும்,நாகர்ஜகாயிற் பகுதியில் ஒரு சிறு பிளவும் 

இம்மகலத்ஜதாடரில் உள்ளன.  

உகரஜவந்தர் ஔகவ  துகரசாமி -பண்கடய ஜசரமன்னர் வரலாறு 

ததன்துளி –1 

ததன்துளி - 2 
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   ோரிெில் தமிழர்கள் ேிசரஞ்சு, தமிழ் 

ேடிப்ேதற்சகை Ecole de Tamoul-ஐ 

நிறுவி, தமிழ் வழி ேிசரஞ்சு, ேிசரஞ்சு வழி 

தமிழ் கற்ேதற்காை இலக்கணம், அகரா 

திகனள உருவாக்கி, தமிழகப் ேல் 

கனலக்கழக ேட்ைப்ேடிப்புக்கனள பமற்சகாள் 

வதற்காை கல்விப்ேணிகனளச் செயற்ேடுத்தி 

யபதாடு. தமிழ் சமாழி பமம்ோட்டுக்காை 

மாநாடுகனளயும் ஏற்ோடு செய்து வருகின்றது 

ேன்ைாட்டு உயர்கல்வி நிறுவைம். 

ேிரான்சு வாழ் தமிழர்கள் ஆற்றும் 

தமிழ்த்சதாண்டு 

  ஒபர சமாழி பேசும் இருநாட்டுத் தமிழர் 

களும் இயன்ற முனறகளில் ஐம்ேதாண்டுக் 

காலமாக தமிழ்ப்ேணிபுரிந்து வருகின்றைர். 

இலங்னகத் தமிழர்கள் இந்தியத் தமிழர் 

களிலும் ோர்க்க எண்ணிக்னகயில் அதிகமாக 

இருக்கின்றைர். ஆதலிைால் தமிழ்சமாழி, 

கனல, ேண்ோடு ொர்ந்த செயற்ோட்டு 

வீச்சுக்களும் அதற்காை நிறுவைங்களும் 

அவர்கள் வெம் கூடுதலாக உள்ளை. 

இலங்னகயர்கள் புலம்சேயர் நாடுகளுக்கு 

அகதிகளாக வந்ததைால், ேிறந்த 

நாட்டுக்குத் 'திரும்ேிப் போவதில்னல' எை 

முடிவுசெய்து, ஆற்றல், திறனமகள், 

ெிந்தனைகள்   எல்லாவற்னறயும்    வந்த  

மண்ணிபலபய வினதக்கின்றைர். ஆைால் 

இந்தியர்கபளா, இங்கு வளமாக வாழ்ந் 

தாலும், கனைெிக் காலத்தில் ஊருக்குத் 

'திரும்ேிப்போக பவண்டும்' என்ேதனை 

அடிமைதிற் சுமந்து, இருக்கிற வனரயில் 

இந்தியா-ேிரான்சு எை வாழ்க்னகனயக் 

கழிக்கின்றைர். அதைால், எல்பலாராலும் 

தமிழ் வளர்ச்ெியிலாை அர்ப்ேணிப்ேில் 

முழுமூச்ொக ஈடுேை முடியாத சூழ்நினல 

வலம் வருகின்றது.  

 ஆயினும் கூடுதலாபைார் உணவு 

முனறயில் பொறு, கறி, ொம்ோர், தயிர், 

இரெம் ஆகியவற்னற கனைெி வனரக்கும் 

துறப்ேதில்னல.   குறிப்ோகப் சேண்கள் 

எவ்வளவு கல்வி கற்றிருந்தாலும், உயர்நினல 

சேற்றிருந்தாலும் பெனல கட்டுவனத 

மறப்ேதில்னல.   ஆைால்,  இலங்னகத் 

தமிழர் தாய்சமாழியிபலா, ேிசரஞ்சு 

சமாழியிபலா ஆர்வப் ோர்னவ இல்லாமல், 

சேயரிலும், நனை உனை ோவனையிலும் 

தமிழரல்லாபதார் போன்று மாறிவிடுவனதக் 

கண்கூைாகப் ோர்க்க முடியும்.  

 

வளரும்... 

பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் சமாழியின் வளர்ச்சி! 

தபைாசிரியர் சச்சிதானந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   
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 திருவருட்ோ முதனலந்து திருமுனைகள் ! 

உமைதவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

  தானள வணங்குதல் தனல என்ேது  

திருக்குறள்.  வணங்கத் தனல னவத்தான் 

என்ோர் மாணிக்கவாெகர்.  இந்த மரபு         

வழி வந்த அப்ேர் அடிகள் தனலபய நீ 

வணங்காய்.  வாபய வாழ்த்து கண்ைாய் 

என்று விதித்தவர் மூக்பக நீமுரலாய் என்றும் 

கூறிைார்.  முரலுதல் வண்டின் ஒலிபோல் 

இனெத்தல் இனெப்ேயிற்ெியாளர் மூக்சகாலி 

யிைாபல இனெத்துக் சகாண்டிருப்ேதனைக் 

காணலாம். 

 `சொல்லுஞ்ெீர் வீயாத ேிஞ்ஞகப் பேர்  
            சமல்லிைத்தன்  
 நல்லினெதான் பதாயாத நாெித்துனள’ 
 
புனழபயா புற்பறா, ேசுமண் துனளபயா எைக் 

கடிந்துகூறும் சேருமான் மூக்சகாலிக்குரிய 

ேிஞ்ஞகன் என்ற சேயரினைச் சுட்டியு 

னரத்தல் சேரிதும் ெிறப்னை உனையது. 

 "தாரம் விற்றும் பெய்விற்றும் தன்னை 

விற்றும் சோய்யாத 

 வாரம் னவத்தான் முன்ைிங்பகார் மன்ைன் 

என்ோர்" 

எை அரிச்ெந்திரன் கனதனய அனர 

சவண்ோவில் உனரக்கின்றார். 

  மகாபதவமானல வளம் ேல மலிந்த 

கவினதச்பொனல, கருத்துக் களஞ்ெியம், 

தத்துவக் கருவூலம். 

சோகுேல ெமயசமனும்நதி கள் எல்லாம் 

புகுந்துகலந்திை நினறவாய்ப்சோங்கி  

              ஓங்கும் 

ெங்குகனர காணாத கைபவ எங்கும் 

கண்ணாகக் காண்கின்ற கதிபய அன்ேர் 

தங்கநிழல் ேரப்ேி மயற் பொனை எல்லாம் 

தணிக்கின்ற தருபவ பூந்தைபம ஞாைச் 

செங்குமுதம் மலரவரும் மதிபய எல்லாம் 

செய்யவல்ல கைவுபள பதவ பதபவ 

என்ற ஒரு ோைபல கைவுள் இயல் 

முழுவதும் பேசும் கவினத நலம் 

அனைத்தும் காட்டும். 

நதி  உண்ை கைல் என்ை ெமயத்னத 
உண்ைேர 

ஞாை ஆைந்த ஒளிபய’ 

`பவறுேடும் ெமயசமல்லாம்…. வாரி யில் 

நதித்திரள்போல் வயங்கிற்று’ 

 

எைவும் தாயுமாைவர் கூறிய உவனம 

யினைபய வள்ளலார் வழிசமாழிந் தாலும் 

அந்த உவனமக்கு ஒரு புதுசமருகு கூட்டி 

புத்துணர்ச்ெி ஊட்டுகின்றது சேருமாைது 

ோைல். 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் ததாண்டினைப் தபருனமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வனகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் ததானக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுனை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 திரு.ஞாைாலயா பா.கிருஷ்ணமூர்த்தி  

2 2016 கவிஞர் தங்கம் மூர்த்தி  

3 2017 திரு.இைா.சம்பத் குமார்  

4 2018 திரு.மு.முத்து சீைிவாசன்  

 

தமிழ்ச் பசம்மல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் ேட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   
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she dances!For Four-face, Bharati 
 
form Lord in Ash did  
 
Paandarangam, she enacts!With  
 
brokentuskofmalice-mammoth, 
 
Maal to kill Kamsa's         45 
 
 
did alliyam, she does! Murky Maal 
 
to slay Baanasur did mallam,she 
 
does, wow! On dark tidal stage 
 
against Sura's trick, Muruka did 
 
Tudikotti,she does!         50 
 
 
Disabled,slinked demons; 
 
Muruka,aslant with parasol did,  
 
kudaikkoottu, she does! On Rue de  
 
Cho, Baanasur to free Aniruddh,  
 
Maal who scaled          55 
 

 

 

 

To Continue... 

Pukar Canto - 6 
 

Coastal Carousal:  
 

Sea-bathing Fest 
   
 
O,Rosy Crimson lips,Tudi hip  

 

O'er to Indra,Pukaar precincts! 

 

Enroute, shows he Himmeleh 

 

peaks,Ujjain on Ganga, Vindya 

 

range wild, fertile burden delta      30 

 

 

of Cauvery Choladom,.. now 

 

flowery arboretum, djinni,  five 

 

halls,felicitous. Then he shows 

 

her Gala razzmatazz! 

 

Behold in styles four sings she     35  

 

 

Maal, Varun, Bhootas, Moon's 

 

sky-suit cool for beings!No fake 

 

steps, nor beats,on Bhairav's 

 

charnel dais ashing Tripuram, 

 

Uma on Left, Siva's Kodukotti,     40 

 

உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   

 

சிலப்ேதிகாரம் - ஆங்கிலம் ! 

தபைாசிரியர் சி.அ.சங்கைநாைாயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயரப்்போளர ்விருதோளர,்  தமிழக அரசு 17 
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குழந்னத இலக்கியம் ! 

முமனவர் ததவி நாச்சியப்பன் 

விடுதனலப் போராட்ைம் ேற்றிப் ோடியுள்ளார்.  

 

  இதனைப் ேடிக்கும் குழந்னதகள்  

நாடிழந்த விதத்னத அறிந்து, நாம் விடுதனல 

சேற்ற திறத்னதயும் அறிய விரும்புவர். 

 

 

 

"நஞ்னெக் சகாடுத்த சகாடிபயார்க்கும் 

நன்றி சொன்ைார் ொக்ரட்டீஸ். 

சநஞ்னெ உலுக்க ெிலுனவயிபல 

சநரித்பதார்க்கு ஏசு அருள் பகட்ைார். 

குண்ைால் உைனலத் துனளத்தவனர 

கும்ேிட் டிறந்தார் நம் காந்தி." 

 

என்று ொன்பறார்களின் வாழ்க்னக 

வரலாற்னறப் ோடுகிறார் கவிஞர் திருச்ெி 

ோரதன். 

 

வளரும்... 

 

  குழந்னதகள் இந்திய வரலாற்னறயும் 

உலக வரலாற்னறயும் அறிய பவண்டியது 

அவெியம். அதனைப் ோைலாகப் ேடித்துத் 

சதரிந்து சகாள்வது இன்ேம் ேயக்கும். 

 "கூர்த்த மதிமிகுந்த ஆங்கிலக் 

   கும்ேிைிக்காரர் வந்தார்." 

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

"தின்றமனைக் கிரண்டு செய்யும் 

குண்டுணிகள் 

திருைனுக்கு உளவு சொல்லும் திருவிலிகள்  

நன்றிசகட்ை துபராகிகளின் பெட்னையிைால் 

நாடிழந்பதாம் ேீடிழந்பதாம் வீடிழந்பதாம்." 

 

 

 

 

 

என்று கவிபயாகி சுத்தாைந்த ோரதியார், 

"இந்திய ெரித்திர கும்மி" என்ற நூலில்  

உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   
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Chastity 

 

   Even if your husband's heart is 

hard as a stone or if he is incapable of 

anything or good for nothing like a 

blade of grass, he is your husband,  

remember that is the advice behind 

the age-old proverb.  

  No other religion has taken so much 

effort in elevating the status of a 

woman to that of a goddess and    

making her husband her devotee thus 

making their lives one of happiness. 

The Family a Temple 

  An Indian went abroad. There, out-

side a Hotel, he saw an American         

couple in each other's arms. 

  The American introduced his wife to 

the Indian. He had been married to her 

after having divorced his first two 

wives. 

  'If you cannot get on well with one 

another, it is best to divorce he 

preached 

  "Life should be taken at a stride, 

Why should you load it with what you 

call enduring qualities'? 

  'Why should one be tied down to a 

wife with whom one is endlessly at 

logger heads? It is best to try another,' 

-- the American continued preaching, 

  Animals do this but they neither sign 

an agreement nor prefer an appeal 

for a divorce. 

  The Hindu religion considers a family 

as a temple. 

  It is the bounden duty of a husband 

and wife to identify themselves with 

one another in the performance of  

social and religious duties. 

  There is need therefore for the hus-

band to foster with care his wife's 

heart and soul before he tries to 

please her sexually. 

   

 

To Continue... 

 

உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   

 
Everlasting Tradition! 

கமலத்திலகம் திருமதி சமீத சிதம்பைம் 15
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  திருஞாைெம்ேந்தரின் முதலாம் திரு 

முனறயில் திருநீலகண்ை ேதிகம் என்ேது 

திருச்செங்பகாட்டு இனறவனைப் ேற்றிப் ோடிய 

ேதிகமாகும். அங்கு மக்கள் ேலர் சகாள்னள 

பநாயால் அவதியுற்றுக் குளிர் காலத்தில் 

மாண்ை சோழுது ோடியதாக இப்ேதிகம் 

அனமந்துள்ளது. ேிணி நீக்கும் இனறவனை 

வியாழக்குறிஞ்ெி என்ற ேண்ணில் ோைப்சேற்ற 

இப்ோைல்கள் அனைத்தும் தீவினை வந்து 

நம்னமத் தீண்ைப்சேறா திருநீலகண்ைம் எை 

முடியும் அடிகள் சகாண்ை ேத்துப் ோைல்களும் 

திறம்ேயில் ஞாைெம்ேந்தன் செந்தமிழ் ேத்தும் 

வல்லார் நினறந்த உலகிைில் வாைவர் 

பகாசைடும் கூடுவபை எை முடிக்கும் 

ேதிபைாராவது ோைலும் உள்ளைக்கிய உள்ளம் 

ெிலிர்க்கனவக்கும் உருக்கமாை ோைல்கள். 

காவினை யிட்டும் குளம்ேல சதாட்டும் கைி 
மைத்தால் 
ஏவினை யால்எயில் மூன்சறரித் 
தீர்என்று இருசோழுதும் 
பூவினைக் சகாய்து மலரடி போற்றுது 
நாமடிபயாம் 
தீவினை வந்சதனமத் தீண்ைப் சேறாதிரு 
நீலகண்ைம் 
 

என்ற ோைல் பூெனைச் செய்வது ேற்றிய 

குறிப்னே எழுதி ஒரு நன்சைறி வழிகாட்டும் 

வாழ்த்துப் ோைல். னவயத்தில் நன்சைறிக்கண் 

வாழ்வார்க்கும் வாழ்க்னகயின் இயல்ோகிய 

துன்ேம் இல்லாது போதல் இல்னல. இனறவன் 

திருவருள் ஒளியின் முன் வினையாகிய இருள் 

நினல இன்றிக் சகட்ைழியும் எைவும் ெம்ேந்தர் 

தன் ேதிகங்களில் ோடியுள்ளார். நஞ்னெபய 

அமுதமாக்கும் நம்ேிரான் எம்ேிராைாய் 

செஞ்பெபவ ஆண்டு சகாண்ைான் எை  

மாணிக்கவாெகர்  மனறபயானை மாண்புறச்  

செய்வார். நீலம் என்ேது நஞ்சு என்றும் 

ோற்கைனலக் கனைந்சதடுக்கும்போது வந்த 

நஞ்ெினை உண்டு கழுத்தில் நிறுத்திக் 

காத்தவன் இனறவன் என்ேதைால் நீலகண்ைன் 

என்ற சேயர் சேற்றார் என்ேது புராண வரலாறு.  

  நஞ்சு என்ேது ோம்ேினைக் குறிக்கும் 

என்றும் நீலம் ஆகிய நஞ்ெினைக் சகாண்ை 

நாகத்னதத் தன் கழுத்தில் மானலயாக 

அணிந்தவர் என்ேனத நீலகண்ைம் எைக்  

குறிக்குமாறு அனமந்துவிட்ைது என்றும் உனர 

எழுதுேவர்கள் உண்டு.  திருச்செங்பகாடு 

சென்ற ஞாைெம்ேந்தர் திருநீலகண்ை ேதிகம் 

எைப் ோடியதன் ேின்புலம் ஆராய பவண்டிய 

ஒன்று. அதுவும் இருள்பெர் இருவினையும் பெரா 

இனறவன் எைத் திருவள்ளுவரும் வினையின் 

இருள் மைிதனை வருத்தாமல் வாழ்த்துேவபர 

இனறவன் எைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார்.இனறவன் 

தீவினைனய எரிப்ேவன் என்ேனதத் திரிபுரம் 

எரித்தவபை எை இனறவனைப் புகழ்ந்து 

நம்வினை எரிக்கவும் வணங்குகிறார்.  

  பொனலகனள அனமத்து குளத்தில் மூழ்கி 

நாள் நனைந்து புறந்தூய்னம செய்து பூவினைக் 

சகாய்து இனறவனை நாம் துதிப்போம் என்ேது 

இப்ோைலின் சோருள். சுற்றுப்புறத்தூய்னம, 

புறந்தூய்னம, அகத்தூய்னமபய சுற்றி வரும் 

ேனகனய சவல்லும். சுரத்னத நீக்கித் தூய 

காற்று நுகர்வபத மருந்தாகும் என்ற 

சோருள்ேைச் ெிறந்த அறிவுனரயாக இப்ோைல் 

இக்காலத்தில் ேடிக்க பவண்டிய ேதிகமாக 

அனமந்துள்ளது எைக் சகாள்ளலாம்.  

ஆனணயிடும்போது திருநீலகண்ைம் என்னும் 

மரபு இருந்தது போலும்! 

 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   

 

ேதிகங்கனளப் ேடியுங்கள்! 

பசவ்விமச மாமணி திருமதி சமீத பமய்கண்டான் 
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பூமனழ 

உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   

 

1. தேமதுரத் ேமித ோசை 

உலகமமலோம் பரவும் வசக மைய்ேல் 

தவண்டும் என்ற போரதியின் 

வரிகத ோடு விரிந்திருக்கும் 28.10.2020-

நோளிட்ட உலகத் ேமிழ் இசைய இேழ் அருசமயோக 

ஒளி வீசியது...மகிழ்ச்சிதய.  

இேழுக்கு அ கு தைர்க்கும் விேமோக மோண்புமிகு 

அசமச்ைர் அவர்களின் உசர இடம் மபற்றிருப்பதும் 

ேனிச் சிறப்தபயோகும். 

ஆசிரியம்,ஏழு கடலுக்கு அப்போல், அவ்வப்தபோது, 

தேன்துளி என அசனத்தும் இேச  மமருதகற்றித் 

ேருகின்றன என்றோல் அது மிசகயோகோது. 

Everlasting Tradition-ல் கசலத்திலகம் திருமதி சீசே 

சிேம்பரம் அவர்களின்... 

"What do the three knots of the 'thali 'denote? 

The first is self-protection ,the second is    the shelter of her 

parents  and the third is God's protection "....என்ற வரிகள் 

மிகச் சிறப்போக அசமந்திருந்ேது.  

இந்ே கட்டுசரயோ ருக்கு நமது போரோட்டிசன 

மேரிவிப்தபோம்.  

மைல்வத்துள் மைல்வம் மைவிச்மைல்வம் என்ற 

பகுதியில் மநல்சல அரசு அருங்கோட்சியகமும், 

மபோதிசகத் ேமிழ்ச் ைங்கமும் இசைந்து 

இசையத்தில் நவம்பர் 1-ல் நடத்ே இருக்கும் "ேமிழ் 

நோடு நோள் வி ோ "அச ப்பிசன மவளியிட்டசமக்கு 

இே ோசிரியர் முசனவர் ந. அருள் அவர்களுக்கு 

நன்றியிசனத் மேரிவித்துக் மகோள்கிதறன். 

 

கவிஞர் பேரா, தலைவர், போதிலகத் தமிழ்ச் 

சங்கம் ,திருபெல்பவலி.  

pothigaitamilsangam@gmail.com 

2. 'பயை இலக்கியத்தின் ேந்சே'தைோமமல 

அவர்களின் புேல்வர் முசனவர் 

தைோமமல தைோமசுந்ேரம் 

அவர்கள் உலகத்ேமிழ் இேழில்  

நற்றமிழில் எழுதி வரும் 

கட்டுசரகள் மூலம் 

அமமரிக்கோவின்  பண்போடு, 

நம்பிக்சககள்,வி ோக்கள், 

மக்களின் இயல்புகள் 

ஆகியவற்சற அறிந்து அகமகிழ்கிதறோம்.  

அவ்விேழில் மவளிவரும் ேமிழ்ச்ைோன்தறோர்களின் 

ேமிழ் மைம் கமழும் கட்டுசரகள் 

மனசேயும்,ேமி றிசவயும் 

உயிர்ப்பிக்கிறது.புேன்கி சமதேோறும் 'உலகேமிழ்' 

படிக்க ஆவதலோடு கோத்திருக்கிதறோம். 'தேமதுர 

ேமித ோசை உலகமமலோம் பரவும் வசக மைய்ேல் 

தவண்டும்'என்ற போரதியின் கனசவ நனவோக்கி வரும் 

உலக ேமிழ் ஏட்டின் பணி ேமி ர்கச  மபருமிேம் 

மகோள்  சவக்கிறது.'அமமரிக்கோ பற்றி மேரிந்து 

மகோள் தவண்டுமோ?' வோரந்தேோறும் உலகத்ேமிழ் 

ஏட்டில் மவளிவரும் முசனவர்  தைோமமல 

தைோமசுந்ேரம் எழுதும் கட்டுசரகச  படித்ேோதல 

தபோதும் என்கிற அ விற்கு அவருசடய கட்டுசரகள் 

அமமரிக்கோசவ படம்பிடித்து கோட்டுகிறது.உண்சம 

மவறும் புகழ்ச்சியில்சல. 

திரு. சத்தியமூர்த்தி, திருமதி. பசந்தாமலர 

சத்தியமூர்த்தி. பசன்லை.  

3.ஹோதலோவீன் கட்டுசரயில் பல புதிய மைய்திகள். 

உலக அறிவியல் வ ர்ச்சியில் முன்னணி நோடோன 

அமமரிக்கோவில் மூட நம்பிக்சககள் உள்  மக்களும் 

உள் னதரோ!   

திரு. கார்த்திபகயன், புதுச்பசரி    

4.ஒரு விேத்துல போர்த்ேோ நம்ம ஊரு பூைணிக்கோயும் 

இப்புடித்ேோன். 

திருஷ்டி கழிக்க கட்டடம் முன்பும், இயந்திர பூசை, 

கசட பூசை தபோன்ற தினங்களில் உசடப்பேற்குதம 

அதிகம் வோங்குகின்றனர் என்று தேோன்றுகிறது.   

ைசமக்க வோங்குபவர் போதிப் தபர் ேோன். 

திரு.மாதவன் பசகர், பசன்லை.  
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பூமனழ 
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5. கவிஞர் யூசி அவர்களின் பதிவு மிகவும் 

அருசமங்க ஐயோ.மிக்க நன்றிங்க ஐயோ 

முலைவர் ேத்மபிரியா 

 

6. கவிஞர் யூசியின் 

அருசம திறசம 

மபருசம யோவும் 

இனிசம பயக்கின்றன. 

சேவோன் நோட்டுத் 

ேமி றிஞசர 

உலகத்ேமிழிேழ்ேோதன 

போரோட்ட தவண்டும்! 

புைவர் இளஞ்பசழியன் 

 

7.பதிவுகள் 'கல் மவட்டு'ச் சுவடுகள் தபோல் 

கோலத்ேோலும் அழியோேது. 

திரு.சிவஇராமகிருஷ்ணன் பெயக்குமார். 

8. கவிஞர் யூசியின் அரும் பணியிசன அ குற 

மைதுக்கி யுள் ோர் அருள் 

 உசர தவந்ேரின் திருவருட்போத்தேன் மச யில் 

நசனந்தேோம் 

 விபுலோனந்ேர்  

ேமிழ் நசட வியப்பூட்டடுகிறது. 

தைோமசுந்ேரத்தின் தபய் குறித்ே மேோன்ம 

ஆரோய்ச்சியிசனத் தூண்டுகிறது 

மபரியோரின் பணி 

அமமக்கவிற்கும் தேசவ  

வோழ்க  உலகத்  ேமிழின் 

உயர்ந்ே பணி 

 

பேராசிரியர் வா மு பச ஆண்டவர் ,                          

ேச்லசயப்ேன் கல்லூரி பசன்லை 

 

9. சேவோன் நோட்சடச் தைர்ந்ே 

கவிஞர் யூசி அவர்களின் ேமிழ்ப் 

பற்றுப் தபோற்றுேற்குரியது.  தபசய 

ஓட்டும் திருவி ோவில், கு ந்சேகள்,  

மிட்டோய் ேயோரிப்போ ர்கள்,பல் 

மருத்துவர்கள் எனப் பலரும் பயன் 

மபறுவசே  அண்ைன் தைோமசுந்ேரம் நயமோய்க் 

கூறியுள் ோர். 

முலைவர் பதவி ொச்சியப்ேன். 
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அங்கிங்சகைாதேடி இங்கிலாந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

 ‘மிகவும் குறிப்ேிைத்தகுந்த நல்ல நாடு இது;      

நமது நாடுகபளாடு ஒப்ேிடுனகயில் இது பவறு      

ஒரு  உலகம்’   

 

  தந்னத வழியிபல ோர்த்தால் மூதானத 

சைல்லினய உருட்டி வினளயாடிய துருக்கி 

மன்ைர் னதமூர். தாய்வழி மூதானத, சமாங்கல் 

மரேிபல வந்த மாமன்ைன் சகங்கிசுகான்.  

 

  கி.ேி. 1526ஆம் ஆண்டு இந்தியானவ ேனை 

சயடுத்து சவன்ற முதல் முகலாய அரெர் ோேர் 

முதன் முதலாக இந்தியானவ பநரில் கண்டு 

எழுதியது தான் பமற்கண்ை இந்த வர்ணனை.  

 

  நீண்ை ேயணம் பமற்சகாண்டு இந்தியா 

விற்குள் நுனழந்ததும் ‘சமாங்கல்’ என்ற அந்தச் 

சொல், ஏபைா முகத்னதத் திருப்ேிக் சகாண்டு 

‘சமாகல்’ என்று மாறிப் போைது. அப்ேடி 

சமாகலாய ொம்ராச்ெியத்னத நிறுவிய இவர், 

தான் கண்ை இந்தியானவயும் ேற்றியும்,  ேிற 

மன்ைர்கனளப் ேற்றியும் தன்வரலாற்று நூலில் 

(ோேர் நாமா) நுணுக்கமாக எழுதியிருக்கிறார்.   

 

 ஆைபோதும் அவர் சதற்பக அவரது எல்னலக

னள விரிக்க முயலவில்னல. காரணம் அந்நாளில்  

 

விெயநகரத்னத தனலநகராகக் சகாண்டு சதன்

ைிந்தியானவ ஆண்ை கிருட்டிண பதவராயர்     

தான். 

 

  ேனைசயடுக்காமல் பேைானவ மட்டும் 

எடுத்து வந்த போர்த்துகீெிய ேயண எழுத்தாளர் 

ஒருவர், இராயரின் விெயநகர அரபெ 

அந்நானளய இந்தியாவின் வலினமயாை, 

பநர்னமயாை, வளமாை அரசு என்று எழுதி 

னவத்திருக்கிறார். ேனைவலினய, பதெவளத்னத 

ெிலாகித்து விட்டு, “மன்ைர் நீதிசநறிக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிக்கிறவர்; ேழக இைினம 
யாைவர், ஆைால் முன்பகாேம் தான் 
ெற்று...” எை முடிக்கிறார். 

 

  ோேரின் வழியில் வந்த பேரரெர் அக்ேர், ேல 
நல்ல அனமச்ெர்களின் உதவிபயாடு ஒரு நல்ல 
ஆட்ெினயத் தந்தார் என்பற சொல்லலாம்.  

  பநர்னமயாை அரெர்கள் ஆண்ை மண்ணில் 
ஊழல் புகுந்தது எப்ேடி?  

மன்ைர்கள் மாற மாற,  அவர்களது 
தன்னமகளுக்கு ஏற்ே ஊழலும் கூடியும் 
குனறந்தும்  வந்திருக்க பவண்டும். அக்ேரின் 
ஆட்ெிக்கு ேிறகு ஊழல் ேல மட்ைங்களில் 
சேருகியது.  

  சதக்காணத்னத ஆண்ை அவுரங்கெீப்னேப் 
ேற்றி, அண்ணன் தாரா சூக்பகா தந்னதயும் 
பேரரெருமாை ொஜகாைிைம் தவறாக புறங்கூறி
யதால் ெரித்திரம் புரண்ைது. ோராட்டுகளுக்கு 

 
 மயங்கி விடுகிறவன் ஒரு வட்ைத்திற்குள், 
னககனளயும் கால்கனளயும் விட்டு 
விட்டு,  இரண்டு ெக்கர வாகைத்னத ஒட்டுகிற
வைாகி விடுகின்றான். கூட்ைம் காலந்தேின் 

அவைது நினலனய நினைத்துப் பாருங்கள். 

உலகதத்மிழ் | 04.11.2020   
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அவுரங்கெீப் பேரரெர் ஆகி கண்டிப்ோை 

தனலவராக அனைவனரயும் நடுங்கச் செய்கிற 

வராக இருந்தார். அவரது காலத்தில் ஊழல் 

குனறந்தது. இருந்தும் அரசு ஊழியர்களின் 

அளவில்   ஊழல் சதாைர்ந்பத வந்தது. 

  அச்ெகம், ேத்திரிக்னக ஊைகம், 

இந்திய பதெசமங்கும் ஒபர ெட்ைம் ஒழுங்கு  

இப்ேடிச் ெில  நன்னமகனள இந்தியாவிற்கு 

வழங்கியது ஆங்கிபலய அரசு தான்.  நாசைங்கும் 

இன்று நின்று  வினளயாடும் ஊழனல சகாண்டு 

வந்தது ஆங்கிபலயர்கள் அல்ல. அதுதான் 

அவர்கனள வரபவற்க அவர்களுக்கு முன்ோக 

இங்கு ஆட்ெி புரிந்து சகாண்டிருந்தபத! 

  'பெ! இங்பக ஒபர ஊழல்’ என்று அங்கலாய்த்த 

ஆங்கில அதிகாரிகள் ஊழனல மாற்றுவதற்கு 

ேதிலாக தங்கனள மாற்றிக் சகாண்ைைர். 

ஊழனலபய நுனழவுச்ெீட்ைாக்கி உள்பள 

நுனழந்தார்கள்.  

  இங்கிலாந்து ோராளுமன்றம் இவற்னறக் 

கண்டித்து ெட்ைமியற்றி பநரடி ஆட்ெினய 

அனமத்த ேிறகும் இந்தக் கனத சதாைர்ந்தது. 

இந்திவிலிருந்து எடுத்த செல்வத்தின் 

அனுமதியால் தான்  உலகின் ேிற காலைிகனள 

சதாைர்ந்து நைத்த இங்கிலாந்தால் இயன்றது.   

  அதைால் இராேர்ட் க்னளவ் போன்ற இந்தியா 

இராச்ெியத்தின் அலுவலர்கள் ஊழலில் 

தினளத்தார்கள்.  அந்த வனகயில், அரசு எந்திரம், 

நாடு தழுவிய முனறயில் வனகப்ேடுத்தப்ேட்ை 

ஊழலில் தினளக்க கற்றுக் சகாடுத்தவர்கள் 

இந்தியானவ ஆண்ை ஆங்கிபலயர்கள் தான். 

இதன் எச்ெங்கள் இன்றளவும் இந்தியாவில் 

சதாைர்ந்து வருகிறது. இன்னும் ஏன் மாறவில்னல 

என்ேது மற்சறாரு நாளுக்காை விவாதம். 

  விக்பைாரிய நாட்களில் அடினமப்ேடுத்துதல் 

வீரம் என்று ோர்க்கப்ேட்ைது. ஒரு நாயகைாக 

விக்பைாரிய இனளஞர்களால் ோர்க்கப்ேட்ை 

இராேர்ட் கினளவ், இறுதியில் போனத 

சோருட்களுக்கு அடினமயாகி, மைநினல இழந்து, 

தற்சகானல செய்து சகாண்ைார்.  

  ஆங்கிலக் கவிஞர் இராேர்ட் ப்ரவுைிங்  

‘இந்தியானவ இங்கிலாந்திற்கு தந்தவர் க்னளவ் .’  

என்று சதாைங்கி க்னளனவப் ேற்றி புதிய 

பகாணத்தில் ேின்வரும் வரிகளில் எழுதிைார். 

க்னளவும், இந்தியாவில் அவருைன் இருந்த 

அவரது நண்ேரும் பேெிக் சகாள்வதாக ஒரு  

கற்ேனைனய பமற்சகாள்கிறார் ப்ரவுைிங். 

அதுவும் தற்சகானலக்கு ெில நாட்களுக்கு 

முன்பு க்னளவ் பேசுவதாக கற்ேனை. 

 

‘எைது ோர்னவயில், உைது ோர்னவயில் 
உலகத்தின் ோர்னவயில் ஆண்மகன் 
ஆவார் க்னளவ். 

நான் எலியாக - எலியின் கூட்ைமாக -  

இருந்பதன், இருக்கிபறன் என்றும் ’ 

 

         (‘க்னளவ்’, 1880) 

  ‘இந்தியானவ ஆட்டிப் ேனைத்த இவர் 

ஆண்மகன் தான். அனத விரும்ோத நான் 

எலியாபவன்’ என்று 'வஞ்ெப்புகழ்ச்ெியாக’ 

கினளவின் நண்ேர் இங்பக பேசுகிறார்.  

  அதுவனர இங்கிலாந்தில் நாயகைாக 

ெித்தரிக்கப்ேட்ை க்னளனவப் ேற்றி தார்மீக 

அடிப்ேனையில் ஒரு மறு ெித்தரிப்னேத் 

தருகிறார் ப்ரவுைிங் - நாணயத்திற்கு இரு 

ேக்கங்கள் உண்டு என்ேதாக!   

வளரும்... 
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