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உலகத் தாய்ம ாழித் திருநாள்! 

 ாண்புமிகு அம ச்சர் உமை  

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

   ிப்ரவரி 21தான்  ன்ைாட்டு தாய்பமாழி 

நாளாகக் பகாண்டாடப் டுகிறது. நமது 

பமாழிப் ப ார் காரணமல்ல. அது பவபறாரு 

வரலாற்னற முன்ைிட்டுக் பகாண்டாடப் 

 டுகிறது. வங்க பதசத்தில் தங்கள் 

பமாழிக்காகப் ப ாராடி உயிர் நீத்த வங்கா 

ளிகனள நினைவுகூரும் வனகயிபலபய 

 ன்ைாட்டு தாய்பமாழி நாளாக  ிப்ரவரி 21 

பகாண்டாடப் டுகிறது. 

 

  பமற்கு  ாகிஸ்தாைில் ஆட்சிபமாழியாக 

இருந்த உருது 1948ல்  ாகிஸ்தான் 

முழுனமக்காை ஆட்சி பமாழியாக அறிவிக் 

கப் ட்டது. ஆைால், கிழக்கு  ாகிஸ்தாைின் 

(இப்ப ானதய வங்க பதசம்)  ப ரும் ான்னம 

யாை மக்களால் வங்க பமாழிபய ப சப் 

 ட்டது என் தால் இந்த அறிவிப்பு  லத்த 

எதிர்ப்ன ச் சந்தித்தது. இனதயடுத்துப் 

ப ரிய ப ாராட்டம் பவடித்தது. தாக்கா 

 ல்கனலக் கழக மாணவர்களும், மருத்துவக் 

கல்லூரி மாணவர்களும் 1952  ிப்ரவரி 21 

அன்று நடத்திய ப ாராட்டத்தின்ப ாது 

ப ாலீஸ் துப் ாக்கிச் சூடு நடத்தப் ட்டது. 

  இதில்  லர் உயிரிழந்தைர். இந்த நானள 

நினைவுகூரும் வனகயில் வங்கபதசம் 

ஆண்டுபதாறும் தாய்பமாழி நாளாகக் 

பகாண்டாடியது. இந்த நானள ஏற்கும் 

வனகயில் ஐநாவின் கல்வி, அறிவியல், 

 ண் ாட்டு அனமப் ாை (யுபைஸ்பகா)

1999-ல்  ிப்ரவரி 21-ஐ பமாழி வழியாக  

 ன்னமத்துவத்னதக் பகாண்டாடும் நாளாக 

அறிவித்தது. இந்த நாள் தான்  ன்ைாட்டு 

தாய்பமாழி நாளாக ஆண்டு பதாறும் 

பகாண்டாடப் ட்டு வருகிறது.  

 

 

 பமாழி வயப் ட்ட  ன்னமத்துவத்னத 

பமம் டுத்தவும்,  ன்பமாழிவழிக் கல்விக் 

காகவும் ஆண்டுபதாறும்  ன்ைாட்டு தாய் 

பமாழி நாள்  ிப்ரவரி 21 அன்று பகாண் 

டாடப் டுகிறது. 2019ம் ஆண்னடத் பதால் 

பமாழிகளுக்காை சர்வபதச ஆண்டாக 

ஐநா அறிவித்துள்ளது. 

வளரும்... 

58 
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  ப ாதுவாகத் திருவிழாக்கள் பதால்மூதானதயரின் நம் ிக்னகயில் கனல,  ண் ாட்டு எச்சங்களில் 

 ல்பவறு தனலமுனறனயத் தாண்டி வாழ்வியல், நடப் ியல், இலக்கியம், பமாழி அணுகுமுனறகனள 
ஊடுருவி உள்வாங்கி ஏற்றுக்பகாண்டு அல்லது முரண் ட்டு வரலாற்று நீட்சினய உணரக்கூடிய 
திருநாளாக வந்து நிற்கிறது. உழவர் திருநாள் - தமிழர் திருநாள் - அறுவனட விழா - ஏறு தழுவுதல் 
அனைவனரயும் அரவனணத்துக் கண்டு மகிழும் நாள் என்பறல்லாம் அனழத்துக் களிப் னடகிபறாம்.   

  முன்னைப்  ழனமக்கும்  ழனமயாய்ப்  ின்னைப் புதுனமக்கும் புதுனமயாய் தமிழர்களினடபய 
ப ாற்றப் டும் ப ாங்கல் என்ற னதத்திருநாள், முதல் நாள்  னழயை ப ாக்கி ஞாயிற்னற வழி ட்டு, 
இரண்டாம் நாள் னத முதலில் உழவுக்கு நன்றி கூறி  ின் உழவுக்கு உதவும் கானளக்கு நன்றி 
பசலுத்தும் மாட்டுப் ப ாங்கலாகவும் வணங்கிக் பகாண்டாடப் டுகின்றது.  அதற்குப்  ின்னும் 
உறவிைர்கனளயும், ப ரியவர்கனளயும் புத்தானடயிட்டு மகிழ்வுடன் காணும் ப ாங்கலாகவும் இவ்விழா 
பதாடர்கிறது.   

  உழவர் ப ருமக்களுக்குப் ப ான்ைாை நாள் உனழப் ின் உயர்வினை உலகுக்கு உணர்த்தும் 
உன்ைதத் திருநாளாக அனமவதால்,  தமிழர் கண்ட ப ாங்கல் விழா தரணிக்பகார் ப ருவிழாவாக 
 ல்பவறு நினலகளில்  - ப யர்களில் காணப் டுகிறது.  புதுப் ானையில் ப ாங்கலிட்டுப் “ப ாங்கபலா 
ப ாங்கல்” எைக் குலவி மகிழ்ந்தைர்.  ஒருவருக்பகாருவர் ப ாங்கல் வாழ்த்துக் கூறி மகிழ்வர். 

  ஏறு தழுவுதலும் மஞ்சு விரட்டும் இக்காலங்களிலும் ‘சல்லிக்கட்டு’ என்ற ப யரில் சிற்றூர்களில் 
விழாபவடுத்துக் கூடி வினளயாடுவனதக் காணலாம். 

  மாடு விரட்டு, மாடு  ிடித்தல், மஞ்சு விரட்டு, 
சல்லிக்கட்டு, மஞ்சு பவருட்டு என்ற பசாற்கள் உள்ளை. 

  பசன்னையில், "மந்னதபவளி" என்பற ஒரு  குதி 
உள்ளது.  ஒரு பவனள சல்லிக்கட்டு நிகழ்ந்த திடல்பவளி 
என்று கூட நினைக்கலாம்.   

  தமிழிைத்தின்  ன்முனற ஆற்றனல,  ழம் ப ருனமனய 
தமிழர்தம் பநஞ்சில் பதக்கிய ப ாங்கல் திருநானளப்  
ப ாற்றுகிபறாம். தந்னத ப ரியார் - ப ரறிஞர் அண்ணா - 
அறிஞர் கா.நமசிவாயம் முதலிபயார் தமிழ் இை மாை 
உணர்னவ ஊட்டுவதற்குப் ப ாங்கல் திருநானளப் ப ாருள் பசறிந்த விழாவாக கனத இருனளக் 
கனலத்த கனல விழாவாக மாற்றியனத எவரும் எண்ணிப்  ப ருனம அனடயலாம்.  உலகிபலபய 
உழவுத்பதாழிலின் சிறப்ன  "உழுதுண்டு வாழ்வாபர வாழ்வார்  ிறபரல்லாம் பதாழுதுண்டு வாழ்வார்" 
என்று குறிப் ிட்டனத பவறு எந்த பமாழியிலும் உழவின் ப ருனம காணவில்னல.       

  ப ாற்றுவது, நலம் விைவுதல், விருந்து, புத்தானட-புத்தரிசி.  ரிசளிப்பு, வாழ்த்து - நிதியுதவி, 

பநான்பு, கனல நிகழ்ச்சி, வினளயாட்டு, புதுவினை பதாடங்குதல், திருமணம் முதலிய மங்கல 

நிகழ்ச்சிகள் இடம் ப றுதல் முதலியை ப ாங்கபலாடு இனணந்தனவ. 

  தண்டமிழ் என்று நாம் அனழப் து ப ால னதத்திங்கனளத் 

தண்னமபயாடு தான் இலக்கியங்களில் பமாழிந்துள்ளார்கள். " கடு 

நடந்த கூழ்  ல்பலாபராடு உண்க" என் து நாலடியாரின் பதாடர். 

இத்பதாடரில் ப ாங்கலின் நிழல் பதரிகிறது. 

 

ஆசிரியம் ! 

தைப்ப ொங்கலே வருக ! ைமிழ்மணம் கமழ்க !!  
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பண்டித நநருவும் பண்மைத்தமிழும் 

மூதறிஞர் நீ.கந்தசாமிப் பிள்மை 

  மிகவும் மகிழ்ச்சி, மூன்றாவதாக பமாழிந்த 

இலக்கணத்துக்கு ஏபதனும் எடுத்துக்காட்டு 

உளதா? எைச் சிறிது நனகத்துக் பகாண்டு 

பகட்டார். உண்டு. அனுமதியளித்தால் பசால் 
லுபவன். ஆங்கில நாட்டில் இலண்டன் 

மாநகரத்தில் முதலாவது ஜார்ஜ் மன்ைர் 
ஆதரவில் கந்தர்புரி மதத் தனலவர் வாசித் 

தளித்த இலத்தீன் வர 
பவற்புக்கு சீகன் ால் என்ற 

கிறித்தவ சமய ப ருந் 
பதாண்டர் தமிழ் பமாழியில் 

 தில் அளித் தார் என் னத 

வினரவா கவும் விளக்கமா 
கவும் கூறிபைன். மிகவும் 

நல்லது. அவர்கள் யார் 

முன்ைினலயில் ப சிைர், 
யாருக்குப் புரிந்திருக்கும் என்றார். நான் 

தினகத்து ஒன்றும்  தில் பசால்ல முடியாமல் 

சிறிது நின்று அவர் ப சியது. பதய்வீக 

 ானலய பதசிகர் (St.Paul) எவரும் பதரிந்து 
பகாள்ளும் பமாழியில் ப சுகின் றவன் 

மக்களுக்குப் ப சுகின்றான், பதரிந்து 

பகாள்ளாத பமாழியில் ப சு வன் பதய்வத் 
திைிடம் ப சுகிறான் என்று கூறியிருப் னத 

உட்பகாண்டிருக்கலாபமா என்பறன். 

 

  நன்றாகச் சிரித்துக் பகாண்டு நல்ல சமாதா 
ைம். இப்ப ாது பதான்றியது ப ாலிருக்கிறது 

என்று பசால்லிக் பகாண்பட இன்று நான் 

தமினழப் ற்றி ஒருவாறு பதரிந்து பகாண் 
படன். பமலும் பதரிந்துபகாள்ள பவண்டும் 
என்ற அவா உண்டாகிவிட்டது என்றார். 

 எப்ப ாழுது தமிழுக்காக என் பதாண்டு 

பவண்டியிருந்தாலும் தங்கள் முன்வரக் காத்துக் 

பகாண்டிருக்கிபறன் என்பறன். உடபை மிகவும் 

நன்றி. நீங்கள் தமினழப்  ற்றிச் பசால்லியனத 

இவ்வாறு என் உள்ளத்தில் பகாள்கின்பறன்.  

  “தமிழ் மிகப்  ழனமயாை பமாழி, உலகம் 

மதிக்கும் சிறந்த நூல்கனளயும், கருத்துக் கனளயும் 

தன்ைகத்பத பகாண்டுள்ளது. பதாடர்ந்து உலக 

வழக்கில் இருந்து வருவதும் இருக்கக் கூடியதுமாை 

வன்னமயுனடயது” என்றார் பநரு ப ருமகைார். 

நான் உடபை “இதுதான் தமிழின் தன்னம” 

என்பறன்.  ிறகு பவளிவரும்ப ாது இவர் 

பசய்யும் பவனல மிகவும் அரியது,  யனுனடயது. 

ப சும்ப ாது ப ருமிதத்பதாடும், முனறயாகவும் 

ப சுகின்றார் எை பசால்லிக் பகாண்டு பசன்று 

சிறிது தூரம் பசன்ற  ின் திரும் ிப்  ார்த்து' 

நன்றி* எைக் கூறிச் பசன்று விட்டார். 

 

  அன்று மானல புதுச்பசரியில் நடந்த 

கூட்டபமான்றில் ப சியப ாது நீங்கபளல்லாம் 

ஆங்கிலம் பவண்டும்,  ிரஞ்சு பவண்டும் என்று 

ப ாராடுகிறீர்கள். தமினழப்  ற்றிபய ஒன்றும் 

கூறுவதில்னல. ஆைால் தமிழின் ப ருனமனய 

எல்லாம் இன்று ஒரு அயல்நாட்டுக் கழகத் 

திலிருந்து பதரிந்து பகாண்படன் என்றார். 

 

..... நினறவு ..... 
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துன்பத்திை்கு இடம் மகோதடல் 

Disdain Evil Deeds 

 ال تكسل

從不行惡 

നിനദ്നം ഒഴിവാകക്ുക 

पापकर्म त्यजें | 

పాపమైన కార్యములను చెయ్యకు  

ಪಾಪವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ 

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆత్తిఛూడి | ಆಭೂಡಿ 

 

 

கடனம யாவை தன்னைக் கட்டுதல், 

 ிறர் துயர் தீர்த்தல்,  ிறர் நலம் பவண்டுதல், 

விநாயக பதவைாய், பவலுனடக் குமரைாய் 

நாராயணைாய், நதிச்சனட முடியைாய் 

நாம் நாளும் பதாழுபவாம்! 

ஏழு கைலுக்கு அப்பால்! 

58 
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அவ் ப்வபோது! 

முமைவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயர்ப்புத்துசை 
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அம் றொத்தூணி - ஒரு ல ொக்கு 

  

  கனலயறிவும்-அறிவியல் நுணுக்கமும் ஒருங்பக அழகூட்டும் இளவல் 

க ிலன் னவரமுத்து தன் மைப்  திவுகனளக்  கனலக்கண்கபளாடு 
பசர்த்துச் பசதுக்கிய சிறு கனதகளின் பதாகுப்ப  அம் றாத்தூணி!.    
புதுனமயாை புனைவுகனளக் பகாண்ட சித்திரக் பகானவ தான் இந்தச் 
சிறுகனதத் பதாகுப்பு. 

  சிறுகனத என் து அளவில் சிறிய கனத என் தன்று. 
சிறுகனதத்திலகம் புதுனமப் ித்தன் 'ப ான்ைகரம்' என்ற சிறுகனதனய 
இரண்டு  க்கங்களிலும் 'துன் க் பகணி' என் னத முப் த்திபரண்டு 
 க்கங்களிலும் எழுதிைார் என் ர். சிறுகனதயில் எழுத்துக்களின் 
ஆட்சினயவிட உணர்வுகளின் கூர்னம தான் முதலணியில் நிற்கும். 

  தைக்பகை அனமந்த வாழ்க்னகக் கண்பணாட்டத்தில்  ல்பவறு 
மக்களின் நடத்னதக் பகாலங்கனள நுண்ணறிபவாடு உற்றுப் ார்த்துத் 

பதறிப் ாை சிந்தனைனயத் பதக்கி இனழக்கும் திறனம "கனலச்பசம்மல்" க ிலன் வனரந்த 
கனத ஒவ்பவான்றிலும் ஒளிவீசுகிறது.     

  சிறுகனதயின் இலக்கண அளவுபகானல எப் டியும் மாற்றிக் பகாள்ளலாம் என் து இன்னறய 
வளர்ச்சி. புதுனமயாகத் பதாடங்கி விறுவிறுப் ாக அனழத்துச்பசன்று வியப் ில் நம்னமத் 
பதாய்ப் து என்ற அனமப் ில்  அம் றாத்தூணி அனமந்துள்ளது. 

   அம் றாத்தூணியில் உள்ள  தினைந்து சிறுகனதகளும்  டிக்கும் ஆர்வலர்களின் எதிரில் 
கனதக் காட்சிகனளக் காணுமாறு பசய்கின்றை. கனதக்குப் ப ாருத்தமாை பசாற்கனளத் தமிழ் -  
ஆங்கிலம்  என்று  ாராமல் உலகளாவிய வழக்க ஒழுக்கங்கனளக் கனதகளில் நுணுக்கமாகப் 
புனைந்துள்ளார் .எழுத்தின் பவற்றி இதுதான். 

  கார்ட்டூன் வனரவாளரின் வாழ்க்னக - காட்சித்தினரயில் வரும் உதவி என்ற பசால்லில் 
மயங்கும் இளனம, வரலாற்றில் புனதந்த கனத, மாடியில் நனடப றும் கிரிக்பகட் ஆட்டம், 
உயர்ந்த உணவகங்களில் பகட்டுப்ப றும் புதுவனக உணவு, எதிர்காலத்தின் கைவு என்று அவர் 
கனதகளில் எங்கும் இளனம ஊஞ்சலாடுகிறது. 

   வில்லில் இருந்து   ாயும் அம்பு இலக்கினைத் பதடி பவல்வது 
ப ால எடுத்துப்  டிப் வர் உள்ளத்னத   இந்த எழுத்து நம்னமப் 
 ற்றுகிறது. " ல்லலங்காரப்  ண் ின்  கழி மாபதா" என்ற கம் ர் 
பதாடர் நினைவுக்கு வருகிறது. 

   இன்னறய இடர்ப் ாட்டு நினலயிலும் இலக்கிய உலகிற்குக் 
க ிலன் னவரமுத்து வழங்கும் கனதத்திரட்டு வரபவற் தற் 
குரியது. ப யரில் அம்ன யும் - உணர்வில் அன்ன யும் கூட்டி 
நம் உள்ளத்னதக் பகாள்னளபகாள்கின்றது.     
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 அதெரிக்க ெோர்கழி !  

முமைவர் நசா மல நசா சுந்தைம் 
அமமரிக்கோ 

    மார்கழி மாதக் குளிரில் அதிகானலயில் 

குளிர்ந்த நீரில் குளித்துக் பகாவிலுக்கு பசல் 

 வர்கனளயும், பகாளுத்துகின்ற பகானட 

பவப் த்தில் தீமிதியில் நடப் வர்கனளயும் உங் 

களுக்குத் பதரிந்திருக்கும். உடனல உனறய 

னவக்கும் (0 முதல் 5 டிகிரி பசல்சியஸ்) 

நீரிலும்,  ஐஸ் நீரிலும் குதித்துக் குளிப் வர் 

கனளத் பதரியுமா? 

 

  அபமரிக்காவின்  ல  குதிகளில் மிகவும் 

குளிராை மாதம் ஜைவரி.  பவளிபய பசல்வனத 

இயன்றவனர தவிர்த்து வீட்டிற்குள் வசதியாக 

இருப் னதபய  லரும் விரும்பும் மாதம் இது. 

ஆைால், கடுங்குளினரப் ப ாருட் டுத்தாமல் 

ஆற்றிபலா, கடலிபலா குதிக்கிைற "துருவ 

வீழ்ச்சி" (Polar Plunge) நிகழ்வுகள் அபமரிக் 

காவில்  ரவலாக நனடப றுகின்றை. 

 

 

 1904-ஆம் ஆண்டு  ாஸ்டன் நகரில் 

பதாடங்கிய இந்த நிகழ்ச்சி கைடாவில் 

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு அன்று  ல இடங்களில் 

நனட ப றுகிறது. பநதர்லாந்து நாட்டில் 

30,000 மக்கள் புது வருடத்தன்று குளிர்ந்த 

நீரில் குதிக்கிறார்கள்.  புது வருடத்தன்று இந்த 

சவானல சமாளித்து விட்டால் வருடம் முழுதும் 

வருகிற மற்ற சவால்கனள சமாளித்து விடலாம் 

என் து அவர்களின் நம் ிக்னக. 

  ஐஸ் நீரில் குதிக்க ஆயிரக்கணக்காபைார் ஒபர 

இடத்தில் கூடுவதன் பநாக்கபமன்ை? மாற்றுத் 

திறைாளிகளுக்காை ("Special Olympics") 

வினளயாட்டுகளுக்கு நிதி திரட்டும் குறிக் 

பகாபளாடு அபமரிக்காவின்  ல  குதிகளில் 

நனடப றுகின்றை இந்தக் குளியல்கள்! 

 

  பமரிலாண்டு மாநிலத்தின் பசச ீக் வனள 

குடா (Chesapeake Bay), அபமரிக் காவின் 

தனல நகருக்கு அருபக அட்லாண்டிக் கடல் 

அருகில் உள்ளது.  ஆண்டு பதாறும் அங்கு 

நனடப றும் குளிர் வீழ்ச்சியில் 6,000க்கும் 

பமற் ட்படார், ஒவ்பவாருவரும் குனறந்தது 75 

டாலர் நன்பகானட பகாடுத்துப்  ங்கு ப று 

கின்றைர். அந்த மாநிலத்தில் உள்ள எட்டா 

யிரத்திற்கும் பமற் ட்ட மாற்றுத் திறைாளிகள் 

 யன் ப ற, இரண்டு மில்லியன் டாலர் 

திரட்டப் டுகிறது.  குழந்னதகள் அணி, குடும்  

அணி, நிறுவைங்கனளச் சார்ந்பதாரின் அணி 

எைப்  ல அணிகளுக்கினடபய ப ாட்டிகள் 

நடத்தியும் நிதித் திரட்டுவது வழக்கம். 

 

  தான் நன்பகானட பகாடுப் து மட்டுமன்றி, 

உறவிைர்கள், நண் ர்கள், உடன்  ணி புரிபவார் 

ஆகிபயாரிடமும் நிதித் திரட்டி அவர்கனள 

பவடிக்னக  ார்க்க அனழத்து இந்நிகழ்னவ ஒரு 

திருவிழாவாகக் பகாண்டாடுகின்றைர் அபமரிக் 

கர்கள். வாழ்வில் ஒரு முனறயாவது  குளிர் நீரில் 

குதிக்க பவண்டுபமை நினைப்ப ார்  லர்.  

ஆண்டுபதாறும் குதித்து மகிழ்ந்து பதாடர்ந்து 

நிதித் திரட்டுபவாரும் உள்ளைர். 

 

  குளிர்ந்த நீரில் குதித்தவுடன் ஆழமாை மூச்சு 

விட சிலருனடய உடல்கள் ஒத்துனழக்காது.  

குதித்த முதல் முப் து பநாடிகளில் இரத்த 

ஓட்டமும், இதயத் துடிப்பும் வினரவாகக் கூடு 

வதால்,    இதய    பநாய்கள்     உள்ளவர்களும்,  
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 தட்டப் டுபவாரும், கனரபயாரம் நின்று மற்ற 

வர்கள் குதிப் னத பவடிக்னக  ார்ப் பத 

நல்லது! 

 

  குதிப் வர்கள் ஒரு நிமிடம் நீரில் இருந்த 

 ிறகு அருபக உள்ள சூடாை கூடாரத்திற்குள் 

ஓடுவது வழக்கம்! ஒரு நிமிடம் தாைா? என்று 

உங்களில் சிலர் நினைக்கக் கூடும். " ிரசவ 

பவதனை ப ற்றவளுக்குத் தான் பதரியும்" 

என் து ப ான்று அந்த அறு து பநாடிகளின் 

அருனம (பகாடுனம) ஜைவரி குளிரில் குதித்த 

வர்களுக்கு மட்டுபம பதரியும்! 

 

  கடலிபலா ஆற்றிபலா குதிக்க  யமா? ஒரு 

வாளி நினறய ஐஸ் தண்ணீனர எடுத்து 

தனலயில் ஊற்றிக்பகாள்ளத் தயாரா? ஒரு 

ப ரிய வாளி நினறய ஐஸ் நீனர உங்கள்   மீது 

பகாட்டிக் பகாள்ளும் காபணாளினய அனைவ 

ருடனும்  கிர்ந்து பகாண்டு, நன்பகானட  

பகாடுத்து, இன்னும் மூன்று ப யர்கனள ஐஸ் 

குளியல் எடுக்க சவால் விடபவண்டும்!  அது 

தான் "Ice Bucket Challenge"!  2014-இல் 

பதாடங்கப்ப ற்ற இந்த விபைாதமாை இயக்கம் 

(ALS) என்ற நரம் ியல் பதாடர் ாை பநாய் 

கனளப்  ற்றி விழிப்புணர்வு ஏற் டுத்தி, அந்த 

பநாய் பதாடர் ாை ஆராய்ச்சிக்கு 120 மில்லிய 

னுக்கும் பமற் ட்ட டாலர்கனள திரட்ட உதவி 

யுள்ளது.   

 

   ில் பகட்ஸ், அதி ர்கள் ஒ ாமா, புஷ், ப ான்ற 

 ிர லங்கள் இந்தப் புைிதக் குளியல் சவானல 

ஏற்றவர்கள்  ட்டியலில் அடங்குவர்.  சமுதாயத் 

திற்காகச் பசய்கின்ற இந்த பநர்த்திக் கடன்  

அபமரிக்க மார்கழிக்குச் சிறப்பு பசர்க்கிறது! 
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  சுருங்கக் கூறுதல் பவண்டுமாயின், 

பசைாவனரயனரச் சிவஞாை முைிவரர் 

கூறுமாறு ப ால வடநூற் கடனல நீல் 

கண்டுணர்ந்தவர் என்பற அடிகளானர 

தாமும் கூறுதல் கூடும். ஆங்கில அறிவு 

தமிழறிஞர் பவபறவர்க்கும் அனமயாத 

தைிப்ப ரு வீறு அடிகட்கு அனமந்தனம 

அவர் தம் ஆங்கில அறிவின்  யைாபல 

பயயாம்.  

 

 

 

 

 

  அடிகள் இனளஞராயிருந்த காலத்பத 

தமிழறிஞர்களுள் இரண்படாருவபர அத்தி 

பூத்தாற் ப ால் ஆங்கில அறிவு ப ற்றி 

ருந்தைராதலின், தம் இளனமக்காலத் 

திபலபய அடிகள் ஒரு ப ரும் அறிவிள வள 

ஞாயிறு எைத் தமிழகத்பத திகழ்தற்குரிய 

ப ரு வாய்ப்புனடயராயிைர். Shakespeare, 

Tennyson என்னும் ஆங்கிலப்புலவர் ப யர் 

கனளச் பசகப் ிரியர், பதவினசயன் எைத் 

தமிழில் வழங்கச் பசய்தவர் அடிகபள.  

 

  ஆங்கிலக் கல்வியில் அடிகள்  ட்டம் 

ஒன்றும் ப ற்றில ராயினும், ஆங்கிலத்பத  

 உலகத்தமிழ் | 13.01.2021 

மிகப் ப ரும்  ட்டங்கள் ப ற்றாரும் கூட 

அடிகள் ப ால்  லகனலயிலும்,  ல துனற 

யிலுமுள்ள உயர்ந்த  ல ஆங்கில நூல் 

கனளயும் கற்றிரார். என்னை? அவபரல்லாம் 

பவறும் அரசியல் அலுவல்கள் ப றுதற் 

பகன்பற யன்றி அடிகனளப்ப ால் அறிவு - 

நலம் ப றுதற் பகன்று ஆங்கிலம்  யின்றவர் 

அல்லர் ஆதலின் என் து. 

  The Ocean of Wisdom என்னும் 

ஆங்கில இதபழான்னற அடிகளார் நடாத்தி 

இருக்கின்றைர். Ancient And Modern 

Tamil Poets என் து அடி.களின் ஆங்கில 

நூல்களுள் ஒன்று. 'The conception of 

God as Rudra, Saiva Siddhantha As A 

Philosophy Of Practical Knowledge 

என் ை அடிகளார் ஆங்கிலத்திற் பசய்துள்ள 

குறிப் ிடத்தக்க அரிய ப ரிய விரிவுனரகள். 

  தமிழறியாதாரும் தம் தமிழ் நூல்களின் 

அருனம யுணர்தற் ப ாருட்டுத் தம் நூல்கள் 

 லவற்றிற்கு ஆங்கிலத்தில் விரிந்து  ரந்த 

சிறந்த முகவுனரகள் வனரந்திருப் தும், தம் 

நூல்கள் ஒவ்பவான்றிலும் ஏராளமாை அரிய 

ஆங்கில நூல்கனள எடுத்தாண்டிருப் தும் 

அடிகளின் ஆங்கில அறிவுக்குத் தக்க 

சான்றுகளாகும். 

 

வளரும்... 

 

ெதறெதல அடிகளோர் ெோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகநவள் 9 
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வைன் துளி! 

 

 

 

  பிைான்சு ம ாழி வழங்கும் 44 நாடுகள், அைாபிய ம ாழி 

வழங்கும் 22 நாடுகள், இசுபானிய ம ாழி வழங்கும் 20 

நாடுகள், நபார்த்துக்கீசிய ம ாழி வழங்கும் 11 நாடுகள், 

சுவாகிலி ம ாழி வழங்கும் 5 நாடுகள் என்ற நிமலயில் தத்தம் ம ாழி பண்பாட்டுக் 

கூறுகமைக் காப்பது மதாைர்பாக அைசு கூட்ைம ப்புக்கள் அம ந்துள்ைை. இவற்றுக்கு  ஐநா 

கமலப் பண்பாட்டுப் பிரிவின் நிதியும் ஆதைவும் வழங்குகிறது. 

லைன்துளி –1 

லைன்துளி - 2 

                      

  “திருவள்ளுவரின் திருக்குறமை அவருமைய தாய்ம ாழியிநலநய 

படித்துணை நவண்டும் என்பதற்காகநவ நான் தமிழ் கற்க விரும்பிநைன். 

அவமைப்நபால் அறிவுச்சுைங்கத்மத அள்ளிக் மகாடுத்தவர்கள் 

எவருமில்மல.” 

                                                               - அண்ணல் காந்தியடிகள். 



. 
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அகராதிகள் : இருபமாழி, மும்பமாழி 

 ிபரஞ்சு - தமிழ் - ஆங்கிலம் 

 

41. இன் த்தமிழும் இலங்னகயரும் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதாைந்தம் 

ஆண்டு : 2019 

 திப் கம் : IIES 

 

42. திராவிடத் தமிழும் இலத்தீைியப் 

 ிபரஞ்சும் 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதாைந்தம் 

ஆண்டு : 2020 

 திப் கம் : உலகத்தமிழ் 

 

43.  திபைண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் - 

 ிபரஞ்சு பமாழிப யர்ப்பு 

ஆசிரியர் : ச.சச்சிதாைந்தம் 

ஆண்டு : 2020 

 திப் கம் : உலகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவைம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... நினறவு ..... 

பிரோன்சு நோட்டில் ைமிழ் தெோழியின்  ளர்ச்சி! 

நபைாசிரியர் சச்சிதாைந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   

20 
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 திரு ருட்போ முைதலந்து திருமுதறகள் ! 

உமைநவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

  பவண்டானம பவண்டுவதும் பமவாத்     
            தவமுனடபயார் 

 தீண்டானம யாதுகதுநீ தீண்டாபத   

எை வழிபமாழிகின்றார். 

 ிறிபதாரிடத்தில், 

 பவண்டானம பவண்டுகின்பறார் நிற்க மற்னற 

 பவண்டுவார் பவண்டுவை விரும் ி நல்கும் 

 தாண்டாத மணிவிளக்கின் பசாதிபய   

என் ார். 

  இவ்விடத்பத பவண்டானம பவண்டு 

தலாகிய திருக்குறள் பநறியும் ‘பவண்டுவார் 

பவண்டுவது ஈலான் கண்டாய்’ என்ற 

பதவாரத்  திருபமாழியும் நிழலாடுகின்றை. 

 

 இனறவனைத் பதான்றாத்துனண என்றார் 

அப் ர் அடிகள்.  

  ப ருமாபை, 

 நான் தணிக்கும் 

தருணத்பத பதான்றுகின்ற 

துனணயாய் 

 நான் தைியாத் தருணத்பத 

பதான்றாத துனணயாய் 

 என்று இனறவன்  திருவடிப் ப ருனம 

ப சிய அப் ர் `மன்னும் மனலமகள் னகயால் 

வருடிை’ என் ார் வள்ளலார். 

மாபதவி எங்கள் மனல மங்னக என் 
அம்னமபமன் 

மலர்க் னகயால் வருடும்  தம்   

என் ார். 

 எைதுனர தைதுனர என்றார் திருஞாை 
சம் ந்தர். 

 `நான் உனரக்கும் வார்த்னத எலாம் 
நாயகன் தன் வார்த்னத  

என் ார் நமது ப ருமான். 

  இங்ஙைம் முன்பைார் பமாழிப ாருனளப் 

ப ான்பை ப ால் ப ாற்றியபதாடு அவற் 

றுக்குப் புதுபமருகும் ஊட்டியுள்ளார். 

  திருவருட் ாவின் உவனமகனள மட்டும் 
பதாகுத்தாபல தைிப்ப ரு நூலாகி விடும்.  

இனறவன் தைக்கு அருள் பசய்யாமல் 

இருக்கின்றான்.  ப ருமாபைா இனறவன்  

திரு முன்ைர் ஏங்கி நிற்கின்றார்.  ஒருநாள் 

அல்ல இருநாள் அல்ல.   லநாட்கள் மிகப் 

 ல நாட்கள்.  இனறவன் இவனைப்  ார்க் 

கிறான். ஆைால் ஏன் என்ை என்று 

பகட்கபவ இல்னல.  அவர்  ார்னவயில்  டு 

கின்றார்.  ஆைால், உள்ளத்தில் இவர் இடம் 

ப றவில்னல.  இனத எப் டிச் பசால்வது 

இதற்கு வள்ளலார் கூறும் உவனமதான் 

யார்க்பகா வந்த விருந்து என் து. 

 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   
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ஆங்கிலம் அரும்பிய அரசும் — ோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் மசந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. மசல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தைாசா, இலண்ைன்  ாநகைம் 

கிறித்துவுக்கு முற் ட்ட  ிரித்தாைியா 

  உபராமாைியப் ப ரரசு கிறித்துநாதர்  ிறப் 

 தற்கு எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்ைபர 

நாகரிக நாடாக மலர்ந்துவிட்டது.  

 

 கடற்  னடயில் இனணயற்று விளங்கிய 

உபராமாபுரி தமிழகத்பதாடும் பவறு ல நாடு 

கபளாடும் கி.மு மூன்றாம் நூற்றாண்டிபலபய 

வணிகத் பதாடர்புகனள ஏற் டுத்தியிருந் 

தது. இலக்கியச்பசழுனமயும்,  ண் ாட்டு 

விழுமியங்களும் பகாண்டிருந்த உபராமா 

புரிக்கு மண்ணானச வந்ததும், அது பமலிந்த 

நாடுகனளக் னகப் ற்றி அடினமப் டுத்தியது. 

அதைால் ஐபராப் ாவின்  ல நாடுகள் 

உபராமாபுரியின் ஆட்சிக்கு உட் ட்டை. 

  கிறித்து  ிறப் தற்கு முன்ைர் உபராமா 

புரியின்  னடத்தள தியாக இருந்தவர் 

யூலியசு சீசர் (Julius Caesar) என் வர். 

 ண் டாமல் இருந்த  ிரத்தாைியானவக் 

னகப் ற்ற பவண்டும் என்ற ஆனச யூலியசு 

சீசர் அவர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது.  

  ஆகபவ கி.மு 54ஆம் ஆண்டளவில் 

யூலியசு சீசர்  ிரித்தாைியானவ பநாக்கிப் 

 னடநடத்திச் பசன்றார். ஆைால் அப் 

ப ானதய வாைினல சரியாக இல்லா ததால் 

அவருனடய முயற்சி  யைற்றுப் ப ாயிற்று. 

யூலியசு சீசரின் முயற்சி பதாற்றதன் 

 ின்ைர், இரு த்னதந்து ஆண் டுகளுக்குப் 

 ிறகு, ஒகஸ்ரஸ் (Augustus) என்ற 

உபராமாைிய அரசன் மூன்று முனற 

திட்டமிட்டான். ஆைால் திட்டமிட்ட டி 

 ிரித்தாைியாமீது ப ார்பதாடுக்க முடிய 

வில்னல.  

 

 

 

 

 

  அதன்  ின்ைர் உபராமாபுரியின் 

அரசைாக வந்த குபளாடியசு (Claudius) 

என் ான், கி. ி ஐம் தாம் ஆண்டில்  ிரித் 

தாைியாமீது  னட எடுத்தான். பகன்ற 

(Kent) என்ற இடத்தில் வந்திறங்கிய 

உபராமாைியப்  னடயிை ருக்கும் 

 ிரித்தாைியப்  னடயிைருக்கும் இனடயில் 

உக்கிரமாை ப ார் நடந்தது.  

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   
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 கோர்த்திதக விளக்கீடு! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகநவள் 

  தனலவன் கடந்து பசன்ற மனலயின்கண் 

சிவந்த இலவம் பூக்கள் மலர்ந்திருக்கும் காட் 

சியும், காடுகளிற் பகாங்க மலர்கள் பூத்துத் 

திகழும் ப ாலிவும்,  ானல  ாடிய ப ருங் 

கடுங்பகாவுக்குக் கார்த்தினக விழாவின் 

விளக்கு விரினககனள நினைவூட்டுகின்றை.  

 

 

 கார்த்தினக மாதத்தினை "அறுமின்  யந்த 

அறஞ்பசய் திங்கள்'' என்றும்,  ானல  ாடிய 

ப ருங்கடுங்பகா  ாராட்டி உனரத்திருத்தல் 

ப ாற்றுதற்குரியது. 

 

  தமிழ்நாடு முழுவதும் கார்த்தினக விளக் 

கீட்டு விழா நிகழ்கின்றாதாயினும், திருவண் 

ணாமனலயில் ஏற்றப் டும் தீ  விளக்கபம 

மிகப் ப ரிதும் சிறப்புனடயதாதனலக் குறிக்கும் 

நினலயில், “அருவி யான்ற உயர்சினம மருங்கிற் 

ப ருவிழா விளக்கம்" எைப் ப ருங்கடுங்பகா 

பமாழிந்தருளியிருப் து, மிகவும் ப ாருத்தம் 

அனமந்து காணப் டுகின்றது.  

  இங்ஙைம் இவர்  ாடியதற்கு ஏற் த் 

திருவண்ணாமனலயில் அருவிகள் நினறந் 

திருந்தனம, ''மண்ணார்ந்தை அருவித்திரள்  

மழனலம் முழவு அதிரும் அண்ணாமனல" 

எைத் திருஞாைசம் ந்தர் பதவாரம் கூறு 

மாற்றானும் உணரப்ப றும். 

 

முத்பதாள்ளாயிரம் 
 

  இவ்வாறு நாடு முழுவதும் மகிழ்ந்து 

பகாண்டாடப் டும் ப ருவிழாவாகப்  ண் 

னடய நாளிற் கார்த்தினக விழா விளங்கியது 

என் தனை, 

"குடத்துள் விளக்பகப ால் பகாம் ன்ைார் காமம் 

புறப் டா, பூந்தார் வழுதி - புறப் டின், 

ஆபுகும் மானல அணிமனலயில் தீபய ப ால் 

நாடறி பகௌனவ தரும் " 
 

எைவரும் முத்பதாள்ளாயிரச் பசய்யுள் 

பகாண்டும் உணரலாம்.  

 

 

 தமிழகத்தில் பவறு எந்த மனலயின்மீது 

தீ ம் ஏற்றி னவத்துப் ப ாற்றும் சிறப்பும், 

வழக்கமும் இல்னல யாதலின், இதன்கண் 

'அணி மனலயில் தீ' எைத் திருவண்ணா 

மனலக் கார்த்தினகத் தீ பம சுட்டப் ப ற்ற 

பதன்று பதளியலாம். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   
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  ைமிழ் ொட்டில் ைமிழ் வளர்ச்சிக்கொக அரும் ொடு டும் ஆர்வேர்களுக்கு அவர்களின் ைமிழ்த் பைொண்டிதைப் 

ப ருதமப் டுத்ைி, ஊக்கப் டுத்தும் வதகயில் வழங்குைல். (விருதுத் பைொதக ரூ. 25,000/- மற்றும் ைகுைியுதை 

வழங்கப் டும். மொவட்டத்ைிற்கு ஒருவர் வீைம் 32 ல ருக்கு வழங்கப் டும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2015 முதைவர் லகப்டன்  ொ. லவேம்மொள்  

2 2016 ைிருமைி ஆ. ொே சைசுவைி  

3 2017 முதைவர்  ி.இைத்ைிைச ொ ைி  

4 2018 கவிஞர் ல .இைொலசந்ைிைன்  

5 2019 ைிரு.க.அழகிொி ொண்டியன் 

 

தமிழ்ச் மசம் ல் விருது 

ைமிழக அரசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   

திருமேல்நவைி மாவட்ைம் 
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  பமலும் கல்லூரி ஆசிரியர்கள் எழுத்தாசிரி 

யர்களாக உயர்ந்து தத்தம் துனறயில் தமிழ் 

பமாழியில்  ாட நூல்கனளயும், ஆய்வு நூல் 

கனளயும், மக்கட்பகற்ற ப ாது நூல்கனளயும் 

எழுதிப் ரப் ி அறிவுத்பதாண்டர்களாகவும் 

திகழ பவண்டும் என்று அவாவுகின்பறன். 

எத்பதாழிலினைச் பசய்தாலும் பதாண்டுள் 

ளம் என்னும் அன்புநீர் கசிய பவண்டு 

மன்பறா ? 

 

 

 

 

5. கட்டுப் ாடும் நல்லுறவும் 

  கல்வி நினலயங்கள் என் னவ மக்கனள ஓர் 
ஒழுங்கு டுத்தும் கட்டுப்  ாட்டு நினலயங் 
கள் ஆகும். 

  கட்டுப் ாடு என் து உணர்ச்சி ப ாங்கி 

ைாலும் பநறிமுனறகட்கு உட் ட்டு ஒழு 

குதல். அலுவலர்கள், உனரயாளர்கள், விரிவு 

னரயாளர்கள், துனணப்ப ராசிரியர்கள், ப ரா 

சிரியர்கள்,  முதல்வர்கள் என்ற  ல்வனக 

ஊழியர்களினட முனறயாை மதிப்பும் அடங்கி 

பயாழுகுதலும் வளரபவண்டும்.  

 

வளரும்... 

4. கல்லூரிகளும்  ல்கனலக்கழகமும் 

  நூற்றுக்கு பமலாை கல்லூரிகள் என்னும் 

உறுப்புக்கனளக் பகாண்டது மதுனர காமராசர் 

 ல்கனலக்கழகம். இவற்றிற்  ல 

 ல்கனலக்கழகம் பதான்றுவதற்கு முன்ப  

பதான்றி வளர்ந்து பசழித்தனவ.  

  இவ்வினளய முதிய கல்லூரி உறுப்புக்கள் 

அனைத்னதயும் ப ணித் தழுவிப்  டிப் ாலும், 

ஆய்வாலும்  ன் மடங்கு ஊக்கி வளர்ப் து 

 ல்கனலக் கழகத்தின் ப ாறுப்பு.  

  நான்கு மாவட்ட மக்களும் சிறந்த  யன் 

ப ற பவண்டுபமைின் ஆங்காங்குப்  ரவிக் 

கிடக்கும் கல்லூரிகளும் உரிய  ல்கனலக் 

கழக வடிவத்னதப் ப ற பவண்டாமா? 

கல்லூரிகள் ஆய்வுக்களங்களாக உயர பவண் 

டாமா? கல்லூரி மாணவர்களும் ஆய்வுப் ால் 

குடிக்க பவண்டாமா?  கல்லூரி முதல் 

வர்களும், ஆசிரியர்களும், ஆய்வுப்  ட்டம் 

ப ற்ற அறிஞர்களாகத் திகழ பவண்டாமா? 

  இப் ல்கனலக்கழகம் கல்லூரிகளின் ப ாது 

வாக்கத்திலும் ஒவ்பவாரு கல்லூரியின் தைி 

யாக்கத்திலும் இனடயறாக் கவைம் பசலுத்த 

பவண்டும் என் து என் எண்ணம்.  

 

  கற் ிக்கும் நினலபயாடு இக்கல்லூரிக 

பளல்லாம் ஆய்வு நினலக்கு உயரபவண்டும் 

என்று ப ரிதும் எண்ணுகின்பறன்.  

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   

 

ெதுதர கோெரோைர் பல்கதலக்கழகம்! 

மூதறிஞர் வ.சுப. ாணிக்கம் 4 
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In inophyllum shade in swan's  

sloven gait treads she over  

waves as if! Her eyes red are  

eyes none but fell Yama Yama 

21 

 

Honey nenuphar armed she 

chases fowls that lift dry fish;  

her eyes are no silver lance!  

but fatal fatal fatal bolts! 
 

Beware,The Style is the Maid 

In sided slant is this sung 

A semibreve in the string! 

22 
 

O, pen-swan, bards call hers  

your gait;but hers is not yours;  

never be hers. In sea-world her 

snares madden;styles are viles! 

Authorial Voice: Aside  

23 

To Continue... 

Canto - 7 
 

Thy brethren live on sea; me  

you steal in, and eat up; your 

breasts defy thick stays, thin 

out your midriff. Lose it not. 

17 

 

Your dad's curvy net haul fish;  

me your eyes catch and kill;  

pearl-pressed breasts slim your 

waist to a thin flash; lose it not! 

18 

 

Your elders' boats catch sea life 

Your brows bow and kill cool 

Why indifferent! Your breasts  

rub waist to zero! Lose it not! 

19 

 

Fell Menace 

Hero to his heart: interior monologue  

 

Holds she a Coral Pestle;  

pounds a pearly cummy stuff;  

eyes red, are no water lilies,  

but slaughter, slaughter they do 

20 
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சிலப்பதிகோரம் - ஆங்கிலம் ! 

நபைாசிரியர் சி.அ.சங்கைநாைாயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர,்  தமிழக அரசு 27 



 

21 

குழந்தை இலக்கியம் ! 

முமைவர் நதவி நாச்சியப்பன் 

" கானலப் ப ாழுது  ிறக்கிற ப ாபத 

  கடனமகள் பதாடங்கி விடு. 

  கடகட பவன்பற பவனலகள் முடித்துக் 

  காலத்னத பவன்று விடு. " 

என்று  ால சாகித்திய விருது ப ற்ற கவிஞர், 

ப ராசிரியர் பசது தி  ாடுகிறார். காலத்னத 

பவல்வதற்காை வழி பவனலகனள வினரந்து 

பசய்வது எைக் குழந்னதகளுக்குக் கற் ிக் 

கிறார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" கண்கள் இல்லா மைிதன் ஒருவன் 

       கூனட  ின்னுகிறான். 

  னககள் இல்லா மைிதன் ரப் ர் 

        னகயால் உனழக்கிறான்" 

 

என்று கவிஞர் சிங்னக பவலன் மாற்றுத் 

திறைாளிகளின் நம் ிக்னகனயப்  ாடல் வழி 

 டம்  ிடித்துக் காட்டுகிறார். என்ைாலும் 

முடியும் என்று  இனளய மைங்களுக்கு 

உற்சாகம் ஊட்டுகிறார். 

 

வளரும்... 

  'உனழப் ின்பறல் உயர்வில்னல' என் னதக் 

குழந்னதப்  ருவத்திபலபய  உள்ளங்களில் 

 தியச் பசய்ய பவண்டும். குழந்னதகளால் 

இயன்ற சிறு சிறு பவனலகனளச் பசய்யப்  ழக்க 

பவண்டும். 

  குழந்னதகளின் உள்ளம் கவர்ந்த  ாடல்கள் 

வழி உனழக்கும்  ண்ன  உருவாக்க முடியும். 

 

"தூங்காபத தம் ி தூங்காபத - நீயும் 

  பசாம்ப றி என்ற ப யர் வாங்காபத ! 

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

  நல்ல ப ாழுனத பயல்லாம் 

     தூங்கிக் பகடுத்தவர்கள் 

  நாட்னடக் பகடுத்தது டன் 

      தானும் பகட்டார். 

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

  விழித்துக் பகாண்படா பரல்லாம் 

       ினழத்துக் பகாண்டார்." 

 

  உனழப்புக்பகதிராை பசாம் ல்  பகடுதி 

என் னதயும் உனழப் ால்  ினழத்துக் பகாள் 

ளலாம் என் னதயும்  ட்டுக்பகாட்னடயார் தம் 

 ாடல் வழியாகக் காட்டிைார். 

 

" தூங்கித் திரி வன் பசாம்ப றி ! 

  துக்கப்  டு வன் பசாம்ப றி! 

  மற்றவர் ப ால உனழக்கின்ற 

  மதிப்ன  அறியான் பசாம்ப றி! 

   ிறர்க்குச் சுனமயாய் வாழ்ந்திடுவான் 

  ப யாய் உலகில் திரிந்திடுவான்." 

 

என்று  ாடுகிறார் கவிஞர் ப .கு. வரதராசன். 

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   
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8. Sarrow in a Trail 

 

  When one's plan fails, then one realizes that 

there is someone above to steer one in such 

journey. 

 

  When the plan succeeds then it means that 

God has granted the needed authority. 

 

  "When just about to begin a work long 

planned, some reason nips it bringing some oth-

er work at hand  not even thought of it comes to 

you seeking its completion out of the blue; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Doth one explain it all? 
 

  It is just God's work after-all" 
 

  Your life begins at zero. If a digit falls before 

it, it becomes God's gift, if it falls after, it is in-

deed His trial. 

 

  If one's life has its ups and downs in turn, 

then it is not a great fall. 

  If, at one stride, you reach the top, then a 

dangerous precipice awaits you. 

 

  Since my life has been full of ups and downs, 

my writing wheel has been running for twenty-

five years. 
 

  This is what is known as 'the wheel of fortune 

  Do not get dejected when you fall, nor 

lose yourself in pride when you rise! 

  "Which is the next road, the next journey -- 

you do not know, everything is planned by 

God", said our ancestors. 

  "God's incarnations themselves did not es-

cape His trials", reveal our ancient epics. 

 Such a godly person as 

Sri Rama could not differ-

entiate between the true 

and the false deer. 

 

  The result of that mistake was that Sita was 

kidnapped and thereafter followed the sorrows 

of Rama.  To the God of truth - Dharma (the 

eldest of the five brothers of the Pandava        

Dynasty -- Mahabharatham) 

 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   

 
Everlasting Tradition! 
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  சிவ ாதபசகரரின்  பசல்வமகைாகப்  ிறந்து, 
சீர்காழியில் திருக்குளக்கனரயில்,  ார்வதி 
பதவி யின்  ாலுண்டு,  ாக்கள் இயற்றி 
இன்ைினசத் தமிழ்ப்  ாடி இனறவைின் 

அடியாராகி, னசவத் னதயும் தமினழயும் தன் 
இரு கண்களாகக் பகாண்டு சிந்னத 
யினடயறா அன்பும் பகாண்டு வாழ்ந்தவர். 

பதானககள் மாளப்  ாடிைார்  திகங்கள்  ாவில் 

ஒன்றாம்  திைாறாயிரம் உளதாகப்  கருமன்பற  

எைத் திருமுனறக் கண்ட புராணத்தில் கூறப் 
 ட்டுள்ளது. 
 

  திருஞாைசம் ந்தர்  ாடிய  திருப் திகங் 
களில்  ஒன்றாை திருவினடவாய்த் திருப் 
 திகம், கல்பவட்டு ஆராய்ச்சியாளரால் கண் 
படடுக்கப் ட்டுள்ளது.  திருஞாை சம் ந்தர் 
காலத்தில் சிறுத்பதாண்டர் பசங்காட்டங் 

குடியில் வாழ்ந்தவர்.  ப ராசிரியர் கல்கியின் 
புகழ்ப ற்ற சிவகாமியின் ச தம் கனதயில் 
 ரஞ்பசாதி எைக் குறிப் ிடு வரும் இவபரயா 
வார்.   
 

  அவர் வாதா ி என்னும்  வடநாட்டு 
நகரத்னதத் தம் அரசனுக்காகப் ப ாரிட்டுச் 
பசன்று, பவன்று அழித்தைர் என்றும் 
ப ரியபுராணம் கூறுகிறது.   

  வாதா ி கண தி என் து அதைால் தான் 

வந்ததா கவும் கூறிைர்.  மும்ன  நகருக் 

கருகிலுள்ள வாதா ி பவன்ற காலத்தில் 

இரண்டாம் புலிபகசி பவந்தைாக இருந்த 

தற்காை கல்பவட்டுப்  ட்டயங்கள் ஆராய்ச்சித் 

துனறயில் உள்ளை.  அபத காலத்தில் கி. ி.609 

முதல் கி. ி.642 வனர, காஞ்சி நகரத்தில் முதல் 

நரசிம்மன் அரசாண்ட வரலாறும் அனமகிறது.   

  திருஞாைசம் ந்தர்  ாடிய யாழ்முறிப் ண் 

என் து இன்று ‘அடாணா’ இராகத்தில் 

உள்ளது.   

  திருஞாைசம் ந்தர்  ாடல்கனள யாழில் 

மீட்டுவது வழக்கம் என்றும், யாழிைால் 

இனசக்க முடியாமல் கடிைமாைப்   ாட்டினைத் 

திருஞாைசம் ந்தர்  ாடிக்காட்டி, திருநீல 

கண்டரிடம்  இனச மாட்சினயக் காட்டியவர்; 

அந்தப்  ாடல் தினரப் ாடல்களில் "யார் தருவார் 

இந்த அரியாசைம்” (மகாகவி காளிதாசர்) என்ற 

 ாடல் அக்காலத்தில் மிகவும் புகழனடந்த 

 ாடலாகும்.   

  திருஞாைசம் ந்தரின் “மாதர் மடப் ிடியும் 

மடஅன்ைமும்” எைத் பதாடங்கும் இப் திகம் 

வார்த்னத வளமும், பசால்லின் வரும் அடுக்குத் 

பதாடரும் பகாண்ட அதிமதுரப்  ாடல்.  இப் 

 ாடல் முதலாம் திருமுனறயில் திருத் தருமபுர 

 திகத்தில் அனமந்திருக்கும். 

  பசங்காட்டாங்குடிச் சிவப ருமானைச் சிறப் 

 ித்துப்  ாடும்  திகங்களில் சிவத்பதாண்டரின் 

சிவப் ணியின் சீலத்னதப்  ாடியிருப் னதப் 

 டித்து இன்புறலாம்.  சிறுத்பதாண்டர் என்ற 

 ரஞ்பசாதியார் காஞ்சியில்  ல்லவ அரசன் நர 

சிம்மவர்மைிடத்திற் பசைாதி தியாய் இருந்தார்.  

 ல்லவர் வரலாறு  ற்றி டாக்டர்.மா. இராச 

மாணிக்கைார் அவர்கள்  ின்வருமாறு பதாடங் 

குவார்.   

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   

 

பதிகங்கமைப் படியுங்கள்! 

மசவ்விமச  ா ணி திரு தி சீமத ம ய்கண்ைான் 

திருஞாைசம் ந்தர் - இரண்டாம் திருமுனற 

37 



24 

  “பநடுங்காலத்திற்கு முன் பதாண்னட நாடு         

“குறும் ர் நிலம்” என்றும் அங்குள்ள மக்கள் 

ஆடு, மாடு பமய்ப் வர்களாக இருந்தைர் 

என்றும், ஆபதாண்டச் சக்ரவர்த்தி என்ற 

மன்ைைின் கீழ், இது பதாண்னட மண்டல 

மாயிற்று எைவும் பதரிகிறது.  சங்க நூல்களின்  

காலத்திற்குப்  ிற் ட்ட நூல்கள் காஞ்சி 

மாநகரம்  ற்றியும்  ல்லவர்கள் ஆட்சினயயும் 

விவரிக்கின்றை.”   

  இபலாகவி ாகம், அவந்திசுந்தரி, மத்த 

விலாசம், நந்திக் கலம் கம் மற்றும்  ாரத 

பவண் ா ப ான்ற நூல்கள்  ல்லவர்களின் 

ப ார்த்திறனைக் காட்டு னவ.  கற்பகாயில்கள் 

என்ற கற்றளிகள் ப ரிய புராணத்தில்  ல்லவர் 

களால் கட்டப் ட்டனவ என்றும் காஞ்சிபுரம், 

திருக்கழுக்குன்றம், மாமண்டூர், சித்தன்ைவாசல் 

முதலிய குனகக் பகாயில்  ற்றிப் ப ரியபுராணம் 

மூலம் அறிந்து பகாள்ளலாம்.   

 

  மாமல்லபுரம் இன்றுவனர,  ல்லவர் ப ரு 

னமனய நமக்குக் காட்டி வருகிறது.  மணி 

பமகனல காட்டும் மணி ல்லவம் எனும் தீவு 

 ல்லவர்களுக்குரியதா?  என் னத ஆய்வுக்கு 

விட்டுவிடுபவாம். 

  திருப்ப ரும்புலியூர் காவிரி வடகனரத்தலம் 

புலிக்கால் முைிவர் வணங்கியதாக வரலாறு.   

  ப ரும் ற்றப் புலியூர் என் து சிதம் ரத்திற்கு 

மறு ப யர்.  இது பவறு தலம் என்று அறிந்து 

பகாள்ளலாம்.  இதில் மண்ணுபமார்  ாகம் 

உனடயார் எைத் பதாடங்கும் 720ஆம் 

 ாடலிலிருந்து 730 வனர  திபைான்று 

 ாடல்கள் இப் திகமாகும்.  அதன் இறுதி 

 ாடல் இக்காலத்திற்கு மிகவும் ப ாருந்துவது.   

 ினறவள ரும்முடிச் பசன்ைிப் 

ப ரும்புலி யூர்ப்ப ரு மானை 

நனறவள ரும்ப ாழிற் காழி 

நற்றமிழ் ஞாைசம்  ந்தன் 

 

மனறவள ருந்தமிழ் மானல 

வல்லவர் தந்துயர் நீங்கி 

நினறவளர் பநஞ்சிைர் ஆகி 

நீடுல கத்திருப்  ாபர ! ” 

எைப்  ாடியிருக்கிறார்.   

  பவதம் உள்வாங்கித்  தன்ைகத்பத உனறய 

னவத்து, பசந்தமிழ் மானலயாக இனறவனை 

வணங்கி வாழும் மக்களின் துன் ம் நீங்கும், 

பநஞ்சம் மகிழ்ச்சியால் நினறவுடன் இைி 

திருப் ர்.  இந்த உலகில் பநடிது வாழ்வர் எை 

பசானலகள் நிரம் ிய சீர்காழினயச் பசர்ந்து 

அளவிலாத தமிழ் பமாழிப் ற்றுக் பகாண்டு 

வாழும் ஞாைசம் ந்தைாகிய நான், வளர் 

 ினறனய முடியில் சூடி, புலியூரில் வீற்றி 

ருக்கும் சிவனை வணங்கிச், சீர் ாடுகிபறன் 

என் து இந்தப்  ாடலின் ப ாழிப் ாகும்.   

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   
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பூெதழ 

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   

 

1. 2021-ஆம் புத்தாண்டின் முதல் 

இதழான 06.01.2021-அன்றைய உலகத் 

தமிழ் படித்ததன்...மகிழ்ந்ததன்.  

திருக்தகாயிலாலும் 

திருமுறைப்பாடல்களாலும் 

புகதழாங்கியுள்ள திருறையாற்றில் தன்னிகரில்லாத 

தமிழ்த் தாரறகயாகத் திகழ்ந்த திருமதி 

டி.பி.இராஜலட்சுமிக்கு "அவ்ைப்தபாது பகுதியில் 

ஆசிரியர் சூட்டிய புகழ் மாறல வைகு சிைப்தப ஆகும்.  

ஒவ்வைாரு ைாரமும் முறனைர் த ாமவல 

த ாமசுந்தரம் எழுதி ைரும் பறடப்புகள் படிக்கப் 

படிக்க புதுப் புது சுறைறயத் தருகிைது.  

இந்த இதழின் புதுைரைான "ஆங்கிலம் அரும்பிய 

அரசும்-ைாழ்வும்"என்ை தறலப்பில் எழுதும் திரு 

வ ல்லத்தம்பி சிறீக்கத்தரா ா அைர்களின்  ஆரம்பதம 

அமர்க்களமாக இருக்கிைது. ைாழ்த்துகள் ஐயா.  

ஏறனய பறடப்புகளும் சுறை குன்ைாமலிருக்கிைது 

என்பறதயும் இங்கு பதிவு வ ய்ைதில் 

மகிழ்ச்சியறடகிதைன். 
 

-கவிஞர் தபரா, 

தமிழக அரசின் தமிழ்ச் வ ம்மல் விருதாளர், 

திருவெல்தைலி. 

 

2.  கறலமாமணி டி.பி. இராஜலட்சுமி 

அைர்களின் துணிவும் திைறமயும் வியக்க 

றைத்தன. 
பழங்கறதகள் மூலம் ஆளுறம ைளர்க்கும் 

முறை அன்று ெம் குழந்றதப் பருைத்தில் 

நிகழ்ந்தது. ஆனால் அை ர உலகில் 

அறனத்தும் மைந்தது. அதற்கான முறையான 

ைழிகாட்டறல முறனைர் த ாமசுந்தரம் 

அைர்களின் கட்டுறரயில் கண்டு 

மகிழ்ந்ததன்.   ஆங்கிலம் பிைந்த,ைளர்ந்த ைரலாற்றை 

அறிய  இலண்டன் சிரிசுகந்தரா ா அைர்களின் 

கட்டுறரறய ஆைலுடன் எதிர் தொக்குகிதைன். 
 

-முறனைர் ததவி ொச்சியப்பன் 

 

3. வகட்டிஸ்பர்க் தபார், லிங்கனின் சிறு உறர 

ஆகியைற்றைப் பற்றி தமலும் படிக்கத் தூண்டுகிைது 

கட்டுறர.  

- திருமதி. ெளினி ரவி, வ ன்றன  
 

4. ஆளுறமத் திைறன ைளர்க்கும் பழங்கறதகள் 

கட்டுறர மிகவும் சிைப்பு.  இறுதியில்  ெம் தபார்கள் 

எப்தபாது பயிற்சிப் பட்டறைகளாகும் என்று 

தகட்டிருந்தீர்கள். ெல்ல தகள்வி?   

- திருமதி. வஜய மாைன், அட்லாண்டா, அவமரிக்கா  

5. Aasiriyam Ulagattamizh (57) first for 
the year 2021 beckons progress on a 
quote of hope!  
Kamba Chittiram!  
Veritable knowhow, controlling intellect, 
tact and techne, vigor of talent, 
disciplined work in chaste worship 
well fostered under Sately care  
with apt weal, wisdom flowering,  
in coordination, in probity sure,.. 
(வபாருந்து வ ல்ைமும் கல்வியும் பூத்து) 

may we paint on the canvas  
of Time a Future cue 
of feel, felicity and purpose 
with power fresh in fancy new! 
Year bygone has had us  in fruitful probation! 

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

6. தபரறிஞர்  நீ.க பற்றிய பதிவு  

மிக அருறம 

.....வபரும் தபராசிரியர் கு.சிை ாமி 

 

7. அவமரிக்க உள்ொட்டுப் தபார் பற்றிய கட்டுறர 

அருறம!  வைற்றிறய விட ததால்விதய அதிக 

பாடங்கறளக் கற்பிக்கும் என்ை கருத்து மீண்டும் 

மீண்டும் ைலியுறுத்தப்படதைண்டிய கருத்தாகும்.  

ைாரந்ததாறும் த ாமவல த ாமசுந்தரத்தின் 

கட்டுறரகறள படித்து மகிழ்கிதைாம். ைாழ்த்துக்கள்! 

- திருமதி த ாதி & திரு. இறளயதம்பி விக்னரா ா, 

தமரிலாண்ட், அவமரிக்கா    
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Tamil Translation of Shakespeare Works 

 

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   

4 Dr.N.Arul 



 

28 

அறி ரைன் தெோழியோக்கத் துத  அகரோதி! 

  

உலகத்தமிழ் | 13.01.2021   

4 

திரு.அறி ரைன், ைதலதெச் தையலகத்தின் தெோழிதபயர்ப்புத்துதறயில் துத  

இயக்குநரோக அரும்பணியோற்றிய ர்.  அ ர் தைோகுத்து த த்திருந்ை அகரோதிச் 

தைோற்கதள அ ர் நிதன ோக த ளியிடுகிவறோம். 

61 At all reasonable times  ியொயமொை எல்ேொக்கொேங்களிலும் 

62 Appraisal Procedure மைிப்பீடு குறித்ை  தடமுதற 

63 Arbitration  டுவர் ைீர்ப்பு 

64 Attack on the Press  த்ைிொிக்தகயொளர் மீைொை ைொக்குைல் 

65 Amortisation period கடன் கதைப்புக் கொே  அளவு 

66 Assistant Public Prosecutor அைசு உைவி வழக்குதைஞர் ( டத்து ர்) 

67 Automobile Engineer லமொட்டொர் ப ொறியொளர் 

68 Armed Police  தடக்கேம் ைொங்கிய கொவேர் 

69 Additional Superintendent of Police கொவல்துதற கூடுைல் சூப் ிைண்டு 

70 After reconciliation with treasury figures 

கருவூேப் புள்ளி விவைங்களுடன் ஒப் ிட்டுப் 

 ொர்த்ை  ிறகு 

71 Apparently பவளிப் தடயொை 

72 Adjunct துதணப்ப ொருள் 

73 Amenities வசைிகள் 

74 Appropriate Planning Authority ைிட்டமிடும் ப ொருத்ைமொை அைிகொை மன்றம் 

75 Area of bad lay-out சீர்லகடொை வடிவதமப்புப்  குைி 

76 Area of obsolete development வளர்ச்சியற்ற  குைி 

77 Arterial Road முைன்தமச் சொதே 

78 All India Rural Credit Review Committee அகிே இந்ைிய கிைொமக் கடன் மறு ஆய்வுக்குழு 

79 Apex ைதேதம 

80 Assembly rules சட்டப்ல ைதவ விைிகள் 
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மதோடரப்ுக்கு 

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

ulagathamizh.blogspot.com 

ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 

போரச்வக்கும்... படிப்புக்கும்... 


