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பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2052 07.04.2021 

கம்பர் புனைந்த உழவின் பபருனை ஏபெழுபது !  

பெம்பபொன் ெிந்தனை வளர்க்கும் உலகத்தைிழிதழ் எழுபது ! 

ஜான் ஆப்கின்சு, பல்கலைக்கழகப் பபராசிரியர் 

ரிச்சர்டு மாக்பச நூைகம் 
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தமிழ்நாட்டு மாக்மில்ைன்! 
04 

05 

நீ.கந்தசாமி எனும் புைலமயாளன்...! 

07 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

08 

அவ்வப்பபாது! 

09 

அமமரிக்காவின் ஐம்பது முகங்கள்! 
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15 

மலைமலையடிகளார் மாட்சி! 

16

பதன் துளி! 

17 

பிரான்சில் தமிழ் கற்பிப்பதில் ஏற்படும் சிக்கல்களும், தீர்வுகளும்! 

18 
சூளாமணி சுருக்கம்!  

19

ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும்—வாழ்வும்! 

20 
தமிழக அரசின் பாராட்டுப் பரிசாளர்! 

21 
பகாயிற் கலைகள்! 

22 
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சிைப்பதிகாரம்—ஆங்கிைம்! 

ஆசிரியம்! 
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Saiva Siddhantam In Western Literature ! 
25 

புைநானூறு காட்டும் புதுலமப்மபண்! 

26 

 

 

அைிவியல் அைிபவாம்! 
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குழந்லதயின் நல்வாழ்பவ  குடும்பத்தின் பவராகும் ! 

பூமலழ! 

இந்தி மமாழியின் நவனீ இைக்கியச் சிற்பிகள் ! 

24 

Everlasting Tradition ! 

குழந்லத இைக்கியம்! 

23 

பதிகங்கலளப் படியுங்கள் ! 

27 

17ஆம் நாள்—ஓரங்க நாடகம் ! 

30 

29 

மலையாள மாகவி! 

இந்தியக் கலைகள் ! 

28 

மபரிதினும் மபரிது பகள்! 

31 

32 

33 

34

35 

நாடக பவந்தர் பசக்சுபியரின் மமாழியாக்கப் பட்டியல்! 

37 

அைிவரசன் துலணயகராதி! 

38 

சங்க இைக்கியம் அைிபவாம்! 

40 

மாரலடப்பு பநாய் காக்க மருத்து ஆராய்ச்சி—ஒரு கண்பணாட்டம் 

39 
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தமிழ்நாட்டு மாக்மில்லன்! 

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

  இதுவனெ அவருடன் பழகியிருக்கிறேன் 

ஒருநொள் கூட ஒருவனெக் கூட அவர் 

பெொல்லி அேிறயன். அவருக்குக் குனே பெொல் 

லறவ பதரியொறதொ என்று கூட நினைப்றபன். 

இந்த உயர்ந்த உள்ளம் எவ்வளவு றபருக்கு 

இருக்கிேது என்று நினைக்கக்கூட நொன் 

விரும்பவில்னல. திரு.பைய்யப்பனைப் பற்ேி 

நினைக்கும்றபொது அந்த எண்ணமும் தனடப் 

பட்டுப் றபொகிேது. 

 

 எைறவ தொன் முழுத்துேவு உள்ளத்றதொடு 

வடலூரில் வொழ்ந்து வரும் அவரின் தந்னத 

ைொமுைிவர் குங்கிலியம் பழ. ெண்முகைொர் தம் 

ைகனைப் பற்ேிப் றபசும்றபொபதல்லொம் ைிகவும் 

பபருனைறயொடு றபசுவொர்.  

  ைகிழ்ச்ெிக் கண்ணீர் கண்களில் நிெம்பப் 

றபசுவொர். அந்தத் துேந்த உள்ளம் தம் 

ைகைின் நடத்னதயிலும், பெல்வொக்கிலும், 

ெொதனையிலும் பபருனை பகொள்ளும். அந்தத் 

துேவு உள்ளத்றதொடு ெில ைணித்துளிகள் 

அைர்ந்திருப்பறத நல்ல பயன் தரும். ஈன்ே 

பபொழுதினும் பபரிதுவக்கும் அந்தத் தந்னத 

யிடம் றபசுவது பொடம் தரும். 

  பதளிவொை எண்ணத்தின் பிெதிபலிப்புத் 

தொன் பைய்யப்பைின் முகத்தில் உள்ள 

பபொலிவு. அவெது ைொெற்ே உள்ளத்தின் 

பவளிப்பொடுதொன் அவெது முகத்தில் 

எப்றபொதும் பநளிந்து பகொண்டிருக்கும் 

ெிரிப்பு. வொழ்வொங்கு வொழறவல் என்ே 

உந்தும் ெிந்தனைதொன் அவனெச் பென்று 

கொணத் தூண்டுகிேது. அேிஞர் 

வ.சுப.ைொணிக்கம் றபொன்ேவர்கனளப் றபொல் 

றபொற்ேச் பெய்கிேது. பல ஆண்டுகனளச் 

சுைந்து பகொண்டு பபொலினவயும் ஆன்ைீக 

ைகிழ்ச்ெினயயும் பகொண்டிருக்கும் கொந்திய 

உருவம், புலனை யின் நினேவு.   

 

 

 

 

 

 

  பயன் ைெம் உள்ளூரில் பழுப்பதொல் 

பலருக்கும் நன்னைதொன் வினளயும். அத 

ைொல் பதிப்புச் பெம்ைல் பைய்யப்பன் என்ே 

பயன்ைெம் எல்லொக் கொலத்தும் பழுக்க 

றவண்டும், பயன் தெறவண்டும் என்று 

எல்லொம் வல்ல இனேவனை - தில்னலக் 

கூத்தனை - இனேஞ்சுகிறேன். 

 

6 
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ஆசிரியம் ! 

புதிய பொெதத்திைொய் வொ ! வொ ! 

 நிட்டி  -  றதெிய அனைப்பு உருைொற்ேம் 

National Institute of Transforming India ( றதெிய புதுக் றகொலப் புனைவு பெயலொக்கத்துனே ) 

  றதெிய அனைப்பு உருைொற்ேச்  பெயல் துனே ( புதுக் றகொலப்புனைவு ) என்ே நுட்பைொை 

கருத்து நைது நடுவண் அெெிைொல், நொட்டின் வளர்ச்ெினயயும் 

பதொடர்ந்த முன்றைற்ேத்னதயும் உரிய குேிக்றகொள்களொகக் 

பகொண்டு 2015ஆம் ஆண்டு முதல் றநர்னையொை 

றநொக்கத்துடன் பதொடங்கப்பட்டது. பல்லொண்டுகளொக நம் 

நொட்டின் வளர்ச்ெிக்குரிய திட்டங்கனள உருவொக்கிச் 

பெயற்படுத்தி வந்த திட்டக் குழுவின் (Planning Commis-

sion)  அடுத்தகட்ட நினலப் படியொக இந்தப் புதிைக்குழு  

உருவொக்கப்பட்டது. நைது பொெதப் பிெதைர் தனலனையில் 

இயங்கும் இந்தக் குழு நைது நொட்டின் ைத்திய ைொநில அெசுகளின் துனணறயொடு நின்று 

புதுனையொை உருைொற்ேம் அனடந்த புதிய பொெதைொக வளர்ச்ெிக்குரிய திட்டங்கனளக் 

கண்டேியும்  வழிமுனேகனள வகுத்து வருகின்ேது.  

  அேிவொர்ந்த பதொனலறநொக்குப் பொர்னவயுடன் அனைப்பு முனேகனள அடித்தளத்திலிருந்து 

அனைத்துப் பகுதிகனளயும் பபொருளொதொெம், உள்நொட்டு வளம், நலவொழ்வு, பதொனலத் 

பதொடர்பு வெதிகள் எை ைொநில அெசு ைற்றும் துனண ைொநிலங்கனளயும் ஒருங்கினணத்து 

வளர்ச்ெி அனடவதற்கொை பெயற்படுத்தும் றநொக்கத்துடன் ‘15 ஆண்டுத் திட்ட வனெபடம் - 

ஏழு ஆண்னட றநொக்கிய  பதொனலறநொக்கு ெிந்தனை ைற்றும் பெயல் உருவொக்கம்’ எைத் 

பதொடங்கி 2020 இல் ைொணவர்களின் அேிவுத் திேனையும் உள்வொங்கத் பதொடங்கி உள்ளது.  

  பல்றவறு துனே ெொர்ந்த நிபுணர்கனள வெவனழத்து அவர்களின் பெொற்பபொழிவுகனள 

அெங்றகற்ேி கினடக்கும் புதிய பதொழில் நுட்ப கருத்துகனளயும் பெயற்படுத்த றவண்டும் எை 

நனடமுனேப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ேது. 2016 இல் ெிங்கப்பூரின் துனணப் பிெதைர் திரு. 

தர்ைன் ெண்முகெத்திைம் அவர்கள் அேிவியல் ெொர்ந்த வளர்ச்ெி பற்ேி உனெயொற்ேிைொர்.   
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  திரு.பில்றகட்சு தன் ைனைவியுடன் வந்து பதொழில் 

நுட்பத் திேனைப் பற்ேியும் னைக்றெொெொப்டு நிறுவை 

உருவொக்க அனைப்னபயும் இந்திய உேவு பற்ேியும் உனெ 

நிகழ்த்தியது உலக அளவில் ெிந்தனை அனலகனளப் 

பெப்பியது. இத்திட்டத்தின் ஆங்கிலச் பெொற்களின் முதல் 

எழுத்துக்கனள ஒன்று றெர்த்து நிட்டி ஆறயொக் (NITTI 

Aayog) என்கின்ேைர். நம் பொெதத்தின் பதன்றகொடியில் 

வங்கொள விரிகுடொக் கடலில் அனைந்துள்ள அந்தைொன் நிக்றகொபொர் தீவுகளில் புது 

வொழ்வொக்கம் அண்னையில் பதொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் முதற் பகுதியொக தனலனை 

நிக்றகொபொர் தீவில் சுைொர் 150 ெதுெ கிறலொைீட்டர் பெப்பளவில் விைொை தளமும் பின் பதன் 

கடல் பகுதியில் கப்பல் றபொக்குவெவு  றைம்படுத்தும் கப்பல் துனேமுகமும் சுைொர் 12,000 

றகொடி ைதிப்பளவில் கட்டுவதற்கொை முதற் பணிகள் பதொடங்கியுள்ளைர். 

  பதொல் பழனை மூடச் ெிந்தனையில் மூழ்கியுள்ள 

இத்தீவின் பழங்குடி ைக்களுக்குப் புதுவொழ்வு புலர்கிேது, 

நொகரிக வொழ்வு ைலர்கிேது எை ைகிழ்ந்து பொெொட்டலொம். 

ஆைொலும் அப்பகுதியில் அனைந்த இயற்னக வளமும், 

எழிலும் ைைித நடைொட்டத்தொல் ைொசு  படிந்து விடுறைொ 

என்ே ைைக் கலக்கத்னதயும் நீக்க அெசு முனையும்  எை 

நொம் எதிர்பொர்க்கலொம்.  

  பிப்ெவரி 1, 2021 இல் பவளியிடப்பபற்ே  றதெியக் கடல் ஆனை பொதுகொப்பு பெயல் 

திட்டத்தின் படி கலொத்தியொ கடற்கனெ உலக ைெபுச் ெின்ைங்களில் ஒன்ேொக அேிவித்து 

இருப்பதொல் அதற்றகற்ேவொறு அெெின் திட்டங்கள் அனையறவண்டும். ைனழக்கொடுகளும் 

ைனலக்க னவக்கும் இயற்னகயின் வைப்பும் அங்கும் இங்கும் திரியும் விலங்குகளும், 

பேனவகளும் ைண்டியிருக்கும் பகுதி என்பதொல் பைல்ல பைல்ல இந்த றைன்னைக்கு 

நனடயிட்டு நலம் பபே  றவண்டும். நிதி ஆறயொக் திட்டம் உரிய வனகயில் நினேவொகச் 

பெயலொற்றும் என்ே நம்பிக்னகயுடன் வளர்ச்ெிக்குரிய வழிமுனேகனள வொழ்த்தி வெறவற்றபொம். 
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நீ.கந்தொமி எனும் புலலமயாளன்... 

அருந்திறனாளர் பேராசிரியர் வீ. அரசு 

  இவெது இவ்வனக அணுகுமுனேயொல் 

தொன் வீெைொமுைிவரின் ‘பகொடுந்தைிழ்‘ 

ைற்றும் ‘பெந்தைிழ்’ ஆகிய நூல்கள் அச்ெிடப் 

பட்டை. இவர் கருதியபடி அனைத்து 

இலக்கண நூல்களும் அச்ெிடப்பட்டிருக்க 

றவண்டும்.  

 

 ஆைொல் அது நிகழவில்னல. ஒரு புலனை 

யொளரின் தூெப்பொர்னவனய (Vision) இவெது, 

ெெசுவதி ைகொல் நூலகச் பெயற்பொடுகளின் 

மூலைொக அேிந்துபகொள்ள முடிகிேது. 

  இவெது இறுதிக்கொலங்களில், இந்திய அெசு 

உருவொக்கிய ெித்த ைருத்துவத் துனேயில் 

உறுப்பிைெொகச் பெயற்பட்டொர். இதன்மூலம் 

இவர் ஆங்கிலத்தில் உருவொக்கியுள்ள ெித்த 

ைருத்துவ வெலொறு (1979) எனும் நூல் ைிக 

முக்கியைொை பங்களிப்பொகும். இவெது ைனே 

விற்குப் பின்றப இந்நூல் பவளியிடப்பட்டது.  

  ெெசுவதி ைகொல் நூலகத்தில் இவர் மூலம் 

பவளியிடப்பட்ட ைருத்துவத்துனே பதொடர் 

பொை நூல்கனள அடிப்பனடயொகக் பகொண்டு 

உருவொக்கப்பட்டுள்ள   இந்நூல்,   உலக 

ைருத்துவ வெலொற்னே விரிவொக ஆய்வு பெய்து, 

அதில் ெித்த ைருத்துவம் பபறுைிடத்னதப் 

பதிவு பெய்கிேது. 

  1910 - 1975 கொல கட்டங்களில், தைிழ்ச் 

சூழலில் பெயல்பட்ட நீ.க. தஞ்ெொவூர் அருகில் 

உள்ள பள்ளியகெத்தில் நீலறைகம் பிள்னள, 

ெவுந்திெவல்லி தம்பதியருக்கு ஒறெ ைகைொய் 

1898ஆம் ஆண்டு பிேந்தொர். தஞ்னெயில் 

உள்ள தூயறபதுரு உயர் நினலப்பள்ளியில்   

பள்ளிப் படிப்னப முடித்தொர். பின்ைர் தன் 

பெொந்த முயற்ெியொல் தொன் பல்துனே ெொர்ந்த 

படிப்பில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் பகொண்டொர்.  

  1977இல் ைனேந்த இவர், தைிழியலுக்குச் 

பெய்த பங்களிப்புகள், பைொழிபபயர்ப்பு, பதிப்பு, 

அகெொதியியல் ஆகிய துனேகனள உள்ளடக் 

கியதொகக் கருதமுடியும். 

  பிரித்தொைியர் வருனகயொல், ஆங்கில பைொழி 

நைது புலனைத்தளத்தில் ைிகப் பெவலொக இடம் 

பபற்ேனத நொம் அேிறவொம். ஒரு கொலத்தில் 

ெைசுகிருத பைொழி பபற்ேிருந்த இடத்னத 

ஆங்கிலம் பிற்கொலத்தில் பபற்ேிருந்தது. 

அேிஞர் நீ.க. அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் ஆழ 

ைொை புலனையொளெொக உருவொைொர். இதன் 

மூலம் பைொழிபபயர்ப்புத் துனேயில் ெொதனை 

யொளெொகச் பெயல்பட்டுள்ளொர்.  

 

வளரும்... 
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நூல் பல கல் 

Learn a Lot 

 ال تكسل

從智慧的書籍從學 

അറിവു വളരുന്ന പുസ്തകങ്ങള  വായിക്കുക  

बहु ग्रन्थ ज्ञान बढ़ावें | 
బుద్ధిని ప ెంప ెంద్ధెంచు పలు విధాల నై పుస్తకాలను చదువు   

ಬುದ್ಧಿಯನ್ುು ಬೆಳಿಸ ೋ ಅಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ುು ಓದ್ಧ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆత్తతఛూడ ి| ಆಭ ಡಿ 

 

 
 
யொர்க்கும் எளியைொய், யொர்க்கும் வலியைொய், 

யொர்க்கும் அன்பைொய், யொர்க்கும் ைிைியைொய், 

வொழ்ந்திட விரும்பிறைன்; ைைறவ நீ யினத 

ஆழ்ந்து கருதி, யொய்ந்தொய்ந்து, பலமுனே 

ஏழு கடலுக்கு அப்ோல்! 

70 



 

09 

அவ்வப்ப ோது! 

முலனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புத்துசை 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 

44 

 

 

 

     மபான் பகாடிப் பரிசு மபற்ை புைலமப் மபருமாட்டியார்! 

  ைக்களுக்கு வழங்கப்பபறும் பபயர்களும், ஊர்ப் பபயர்களும் உலபகங்கும் கொெணம் 

பற்ேிறய அனைந்துள்ளை. அவற்னே ஆெொயத் தனலப்பட்டொல், அக்கொல ைக்களின் 

கனலவளமும், உள நலனும் புலைொகும். ைக்கட்குப் பபயரிடும் முனேயில் தைிழரினடறய 

இெண்டு முனேகள் பபொதுவொக உள்ளை. அவற்ேின் ைெனப இடுகுேி, கொெணம் என்பர். 

பபயரிடும் வழக்கொறு இம்முனேப்பட்டது எைத் பதொல்கொப்பியர் எடுத்துக்கொட்ட-

வில்னலயொயினும் வழக்கிலிருந்த பபயர்கனளக் பகொண்டு நிலம், குடினை, குழு, பண்பு 

ஆகிய இயல்புகளொல் அனவ பிேந்தனைனய உணர்த்துகின்ேொர். 

  ெங்க கொலத் தைிழர், தைக்குச் சூட்டிக்பகொண்ட 

பபயர்கள் நொகரிகம் அற்ேதொக பநருடலொக இருப்பதொக 

டொக்டர் வி.ஏ.சுைித் கருதிைொர். ஆங்கிலத்னதத் 

தொய்பைொழியொகக் பகொண்ட அவ்வேிஞர் ஆற்பேொ 

ழுக்கொக அனைந்த தைிழ்ச் பெொற்கனள ஒலிக்க இயலொ 

ைல் இவ்வொறு கருதிைொர் றபொலும்! ெிேியபதொரு இயற் 

பபயனெ முன்னும் பின்னும் பல ெிேப்பு அனட 
பைொழிகளொல் றெர்க்கப்பட்டதொல் பபயர்கள் நீண்டிருந்தனைனயக் கொணலொம். ெில 

பபயர்களின் இயற்பபயர்கனளறய அேிய முடியவில்னல. அஃது அனடபைொழியொகறவ  

அனைந்துவிடுவதுண்டு. றவறலந்திய வீென் என்று றவற்பஃேடக்னகப் பபருவிேற்கிள்ளி 

“என்னும் றெொழ ைன்ைைின் பபயரின் பபொருள் நைக்கு நன்கு விளங்கும். ைன்ைனுனடய 

புகனழ எடுத்துப் றபெறவ இவ்வனடபைொழிகள் றெர்க்கப்பட்டுள்ளை. றபர் என்னும் 
பெொல்லுக்றக புகழ் என்னும் பபொருளும் உண்டு. ெொன்ேொகப்  பபரும் பபயர் வழுதி என்னும் 

பபயனெக் கொணலொம். 

  பண்னடக்கொலத்தில் வழங்கிய பபயர்கள் இக்கொலத்தில் நனடமுனேயிைின்றும் விலகி 

விட்டனையொல் இன்னேய வொழ்விைர்க்குப் புதுனையொகக் கொணப்படுகின்ேை. 

கொக்னகப்பொடிைியொர் பபயெனைப்பு 

  பொணர் இைத்துள் பொடல் ஆடல் வல்ல ைகளினெப் பொடிைி விேலி என்பர். நச்பெள்னளயொர் 

என்ே புலனைச் பெல்வியொர். றகட்றபொர் ைைம் பநகிழுைொறு பொடுவதில் வல்லவெொயிருந்தது 

பற்ேி அவனெப் பொடிைி என்ேைர் றபொலும். அவர் இயல்பொகப் பொடிைியொைறதொடு, ஆழ்ந்த 

கருத்தனைந்த அழகிய பொட்டுக்கனள இயற்றும் நல்லினெப் புலனையும் ஒரு றெெப் 

பபற்ேிருந்ததொல், பொடிைியொர் என்று அேிஞெொல் ெிேப்பிக்கும் றபறு பபற்ேொர். இவெது 

இயற்பபயர் பெள்னள என்பதொகும். இவர் இயற்புலனைனய வியந்து, நல் என்ே அனடபைொழி 

தந்து நற்பெள்னளயொர் என்று புலவர்கள் றபொற்ேிைர். நற்பெள்னள நொளனடவில் நச்பெள்னள 

எைப்பட்டது. பெல்னள பிேகு பெல்வியொயிற்று என்று கூேலொம். 
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  நற்பெள்னள, நற்கீெர், நற்பண்ணைொர் என்பனவ நச்பெள்னள, நக்கீெர், நப்பண்ணைொர் 

எை வருபைொழி முதலில் வல்லிைம் வரும்றபொது திரிவது கண்றடொர், நற்றெந்தைொர் முதலிய 

நினலகளில் திரியொனை றநொக்கி ‘ந‘ என்னும் எழுத்றத ெிேப்புணர்த்தும் இனடச்பெொல் எைக் 

பகொண்டைர். ‘பொழ்கொத்திருந்த தைிைகன்‘ றபொன்றே‘ என்ே பொடலுள் வந்த 

பெொல்லொட்ெியொல், ‘தைிைகைொர்‘ என்றும்,  பபருங்னகயொனை இரும்பிடர்த் தனலயிருந்த 

என்ே ‘பெொற்புனைவொல்‘ இரும்பிடர்த் தனலயொர் என்றும் ஆெிரியர் பபயர் அனைந்ததுறபொல, 

‘விருந்து வெக் கனெந்த கொக்னக‘ என்றுனெத்துக் கனெந்த கொக்னகனயக் சுட்டிப் பொடியதொல் 

இப்பபயர் பபற்ேொர் என்பர். கனெந்த கொக்னக பபொருளொகப் பபயர் வந்திருந்தொல், 

இக்கொரினகயொனெக் கனெந்த கொக்னகயொர் என்றேொ, கொக்னகபொடியொர் நச்பெள்னளயொர் 
என்றேொ குேித்திருக்க றவண்டும். ஆயின் கொக்னக பொடிைியொர் என்றே எழுதியுள்ளைர். 

எைறவ ‘கொக்னக‘னயப் பொடியதொல் இப்பபயர் இவருக்கு வந்தது என்ே கருத்து பபொருந்து 

ைொேில்னல என்று உனெறவந்தர் விைவுகின்ேொர். 

  கொக்னகப்பொடிைியொர் என்பறத இயற்பபயெொகவும், உரினையும் அன்பும் கருதி இளனையில் 

அனைந்த இப்பபயர் பிேகும் பதொடர்பு பபே ஒட்டிக்பகொண்ட பபயெொகவும் ஆகலொம் என்றும் 

அவர் கருதிைொர்‘. 

  ஊறெொடு இனணந்த திருப்பபயர்கனளப் பூணுவது நல்லினெப் புலவரின் இயல்பொதலொல் 

றகொழியூர் றபொலக் கொக்னகயூர் என்ே ஊனெச் ெொர்ந்தவர் இவர் எைக் பகொள்ளலொம். அதற்கு 

அெணொகப் புேநொனூற்று உனெயொெிரியர், ‘அவர் இருந்த ஊனெக் கொக்னகயூர் என்று 

பபயரிட்டுப் புலவருக்கு இனேயிலி முற்றூட்டொக அெென் வழங்கிைொன்‘, பெள்னளயொர் 

தைது கொக்னகயூரிலிருந்து வந்தொர். அது பொனலக்கொட்டுப் பகுதியில் உள்ளது எைக் 

குேிப்பர்“. பபருங்கொக்னக பொடிைியொர். ெிறுகொக்னக பொடிைியொர் என்ே இரு றவறு பபண்பொற் 

புலவர்கள் இலக்கணப் புலவெொகத் திகழ்ந்தைர் என்பதும் நினைக்கத்தக்கது. 

  பெள்னள என்ே பபயர் அந்நொளில் றெெநொட்டில் வழங்கியுள்ளது. ‘றவண்ைொள் அந்துவன் 

பெள்னள‘ என்ே பெல்வ ைகள் ஒருத்தி வொழ்ந்த குேிப்புண்டு ‘பெள்னள‘ எனுஞ்பெொல் 

ைருவித் பதலுங்கில் பெல்லொ, பெல்லலு என்ேொளப்படுகிேது அதற்குத் தங்னக என்பது 

பபொருள். நற்பெள்னள என்ே பபயறெ இன்றும் நல்லதங்னக, நல்லதங்கொள் என்று பயின்று 

வருவனதக் கொணலொம். பெள்னளயொர் என்ே பெொல் தொயொர் என்ே பபயருனடயதொகலொம். 
அது தள்னள என்பதன் ைருஉவொகிய ெள்னள என்ேொகிப் பின் பெள்னள என்று ைொேியது 

எைச் ெிலர் கூறுவதொக டொக்டர் உ.றவ.ெொ. குேிக்கிேொர்.“ தள்னள பெள்னள என்ே பெொற்கனள 

வெலொற்று முனேயில் றநொக்கின் பெள்னள என்பது கொலத்தொல் முற்பட்டபதன்பதொல் 

தள்னள பெள்னளயொயிற்று என்பது பபொருத்தைொகொது. இதுபற்ேி ஆெொய்ந்த டொக்டர் 

பைொ.அ.துனெயெங்கைொர், பெள்னளயொர் என்பதுதொன் இப்புலவரின் இயற்பபயர் றபெொெிரியர் 

பத.பபொ.ைீைொட்ெி சுந்தெைொர் ‘பதொன்னை ஆரிய பைொழினயப் றபொலறவ பதொன்னை திெொவிட 

பைொழியிலும் அண்ண பைய்பயொலி கினடயொது என்றும், பைதுவொை ஒலினயயுனடயைவொய்ப் 

பின் அன்ைத்திலிருந்து பிேப்பிக்கப்பட்ட பைய்கறள அன்ை பைய்களொக வழங்கி வந்தை 

என்றும் கூேியுள்ளொர். இக்கருத்னத அடிப்பனடயொகக் பகொண்டு ‘றகள்‘ (உேவுமுனேயொர்)  
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என்ே பெொல்லிலிருந்துதொன் ‘பெள்னள‘ என்ே பெொல் பிேந்தது எை அேியலொம்‘ ‘ஐ‘ என்பது 

பபண் பொனலக்குேிக்கும் விகுதி ‘பெள்னள‘ என்ே பெொல் ‘விரும்பத்தக்கவன்‘ எைப் 

பபொருள்படும். இப்பபொழுது றபச்சு வழக்கில் பெல்லைொக வழங்கப்படும் ‘பெல்லி‘ என்ே 

பெொல்னல இக்கொலத்தொர் பலர் ‘பெல்வி‘ என்ே பெொல்லின் ைரூஉ என்பர். அனதவிடச் 

பெள்னள என்பதிலிருந்து அது றதொன்ேியது எைக் பகொள்ளுதல் பபொருத்தைொக இருக்கும். 

நச்பெள்னளயொர் என்னும் இப்புலவர், கொக்னக பொடிைியம்‘ என்ேபதொரு யொப்பிலக்கண 

நூனல இயற்ேியுள்ளொர் றபொலும். பதொல்கொப்பியத்தில் உனெயொெிரியெொை றபெொெிரியர், 

கொக்னகபொடிைியொர் என்பவெொல் இயற்ேப்பட்ட கொக்னகபொடிைியம் என்னும் நூனலப் 

பற்ேியும், அவருக்குப் பிற்கொலத்தில் வொழ்ந்திருந்த கொக்னக பொடிைியொெொல் பொடப்பபற்ே 
ெிறுகொக்னக பொடிைியம் என்னும் நூனலப் பற்ேியும் தைது உனெயில் குேித்துள்ளொர் 

நச்பெள்னளயொர் இவருள் இெண்டொம் கொக்னக பொடிைியெொகத்தொன் இருத்தல் றவண்டும் 

என்றும் கூறுகிேொர். 

  கொக்னக கனெந்தொல் விருந்திைர் வருவர் என்பனதத் தைிழரினடறய இன்றும் 

நிலவுவபதொரு நம்பிக்னக. கொக்னக கனெந்ததும் பவளியூர் பென்ேிருந்த கொதற் கணவன் 

திரும்பி வந்ததும், கண்ட றதொழி வியந்து கூறுவதொக நச்பெள்னளயொர் பொடிய பொட்டு 

குறுந்பதொனகயுள் றகொக்கப்பட்டுள்ளது. நள்ளியின் கொலத்தில் வொழும் இனடயர் தரும் 

பநய்றயொடு பினெந்த பதொண்னட நொட்டு பநற்றெொற்னே ஏழு கலங்களில் கொக்னகக்கு 

ஊட்டக் கருதும் பபண்னையியல்பும், நள்ளி என்னும் வள்ளலின் பபயனெக்கூறும் நன்ேி 

ெொன்ே பநஞ்ெமும் இவர் பொடல்களில் பிேங்குகின்ேை அகப்பொட்டுள் தம் நன்ேியுணர்னவப் 

புலப்படுத்தியது றபொலப் புேப்பொட்டில் மூதில் ைகளொை தொபயொருத்தியின் ‘ைேைிழுக்கொ 

ைொைத்னதயும் ைொண்னபயும், கொட்டுகின்ேொர். ஆேொம் பத்தின் பதிக இறுதியில் யொத்த 
பெய்யுள் அடங்கிய பகொள்னக கொக்னகபொடிைியொர் நச்பெள்னளயொர் எை வருவதன்கண் 

உள்ள ‘அடங்கிய பகொள்னக‘ என்னும் அனடபைொழி இவர் பபருனைனய றைலும் 

புலைொக்கும். ‘ஒத்த பதிற்றுப்பத்து‘ என்று றபொற்ேப்பட்டுச் றெெ றவந்தரின் பெய்தி நூலொகத் 

திகழும் பத்திற்றுப்பத்துள் இெண்டு முதல் ஒன்பது வனெயுள்ள எட்டுப் பத்துகறள 

கினடத்துள்ளை. இப்பத்துகனளப் பொடிய எண்ைருள் கொக்னகபொடிைியொர் 

நச்பெள்னளயொெொை அம்னையொர் ைட்டும் தைித்த பபண்பொலெொக இனணந்திருக்கும் 

பபருனைெொன்ே புலனைப் பபருைொட்டியொவொர். அதிகனுக்கு அெெனவப் புலவெொய் ஔனவயொர் 

அனைந்தது றபொல, ஆடுறகொட்பொட்டுச்  றெெலொதன் அனவக்களத்னத நச்பெள்னளயொர் 

அணிபெய்தொர். பனகவரின் ஒற்ேர், ஆடல் ைகளினெ அனுப்பி ஒருகொல் றவந்தனை ையக்கக் 

கருதிைர். அதனை உணர்ந்து பகொண்ட நச்பெள்னளயொர், தம் பொட்டுகளொல் அக்குேிப்னப 

உணர்த்தி அவனை உய்வித்தொர். பொடிப்பபற்ே பரிெிலொகக் கலைணிக என்று ஒன்பது 

கொப்பபொன்னும் நூேொயிெங் கொணமும் அவன் பக்கத்தில் வீற்ேிருத்தற் ெிேப்பும் இவர் 

பபற்ேொர் என்ே குேிப்பொல், நச்பெள்னளயொர் ைனையேத்தில் வொழ்ந்த ைங்கல ைடந்னத 

எைவும் அேியலொம்.“ ஒரு பபருைொட்டிக்கு வழங்கிய பரிெிலொகப் பபரும் பபொருட்குவியல் 

நம்னை வியக்க னவக்கிேது. 
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  இவர் பொடியைவொக அகப்பொட்டு ஒன்றும், பதிற்றுப்பத்துள் ஆேொம் பத்தும், புேத்தில் ஒரு 
பொடலும் திகழ்கின்ேை.  ஒரு பொனைச் றெொற்றுக்கு ஓர் அவிழ் பதைொகப் புகழ்வொய்ந்த பலெொல் 
என்றும் எங்கும் புகழப் பபறும் இைிய புேப்பொட்டுச் பெய்யுனள ஈண்டு நொம் நினைத்து 
ைகிழலொம். 

நெம்பு எழுந்து உலேிய நிெம்பொ பைன்றதொள், 

முளரி ைருங்கின், முதிறயொள் ெிறுவன் 

பனடஅழிந்து ைொேிைன்‘ என்று பலர் கூே 

ைண்டு அைர்க்கு உனடந்தைன் ஆயின், உண்டஎன் 

முனல அறுத் திடுபவன், யொன்‘ எைச் ெினைஇ, 

பகொண்ட வொபளொடு படுபிணம் பபயெொ 

பெங்களம் துழவுறவொள், ெினதந்து றவறு ஆகிய 

படுைகள் கிடக்னக கொணூஉ. 

ஈன்ே ஞொன்ேினும் பபரிது உவந்தைறள. 

  நெம்புகள் புனடத்துத் றதொன்றும் பைலிந்த றதொள்களும், தொைனெ இனலறபொலும் வற்ேிய 
வயிற்றேொடு உள்ள ெங்கத் தைிழ் முதியவள் ஒருத்தி, றபொர்க் களத்தில் தன் ைகன் 

புேமுதுகிட்டொன் எைக் றகட்டுச் ெிைந்தொள். “அங்ஙைம் அவன் பெய்திருப்பொைொயின், அவன் 
பொலுண்ட என் ைொர்பகத்னத அறுத்பதேிறவன்‘ என்ேொள். அவ்வொறே வஞ்ெிைம் பகொண்ட 
வளொய்ப் றபொர்க்களம் புகுந்து, னகயில் வொள் பகொண்டு றதடிைொள். ஆங்பகொருபொல் றதடிக்கண்ட 
அவள் ைகன் உடல் ெினதந்து வீெச் ெொவு உற்ேதேிந்து, ஈன்பேடுத்த நொனளக் கொட்டிலும் 
பபரிதும் ைகிழ்ந்தொள். 

  இத்தனகய வீெப் பபருைிதத்துக்கு ஈடொக கிறெக்கப் பொடல்கள் உண்டு என்பர். ெொன்ேொக, ‘The 
patriotism of Spartan mothers is finely exemplified in an epigram by Dioscorides, 
thus translated by Mr. Goldwin Smith in the late Dr. Wellesley’s Anthologia Poly-
glotta’. 
 
  Eight sons Demaeneta at Sparta’s call sent forth to fight, 
  One tomb received them all. No tear she shed, but shouted, 
  ‘Victory! Sparta, I bore  them but to die for thee’. 
 
  பபண்ணிற் பபருந்தக்க யொவுள என்று பபண்னைனயயும், தொய்னைனயயும் றபொற்ேிக் 
பகொண்டொடும் நொள் உலக ைகளிர் நொளொக இப்றபொது றபொற்ேப்பட்டு வருகிேது. பதொல் 
பழங்கொலத்திறலறய ஆடவரும் ைகளிரும் ெரிநிகர் ெைைொக வொழ்ந்த பபருனை நைக்குப் புகழ் 
றெர்ப்பதொகும். இந்நினலயில், ைன்ைர் பபண்னைக்கு வழங்கிய பபரு நிதியத்னத எண்ணுங்கொல், 

விருந்துவெ கனெந்த கொக்னகனய வியந்து பொெொட்டிய கொக்னகப் பொடிைியொர் நச்பெள்னளயொர் 
நினைவுக்கு வருவது பபொருத்தந்தொறை ! 

17.3.2014 
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 அமெரிக்கோவின் ஐம் து முகங்கள் !      

 பகுதி –5  

முலனவர் பொமசல பொமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 

  ‘பகொக்றகொ றகொலொ’னவ உலகிற்குத் தந்த 

ைொநிலம் ஜொர்ஜியொ.  ஜொன் பபம்பபர்டன் என்ே 

ைருந்தொளுைர் (Pharmacist) அட்லொண்டொ 

பபரு நகரில், நெம்பு விருத்திக்கொக (nerve ton-

ic) 1886-இல் கண்டு பிடித்த ‘பகொக்றகொ 

றகொலொ’ இன்று உலகின் மூனல முடுக் 

பகல்லொம் அேியப்பட்ட பைன் பொைைொகி 

விட்டது. பகொக்றகொ றகொலொ நிறுவைத்தின் 

சுனவ நீரினை 170 றகொடி ைக்கள் திைமும் 

சுனவக்கின்ேைர்.  
 

 

 பள்ளிக்கூடத்தின் படிறயேொவிட்டொலும் அெ 

ெியல் கட்ெிகளின் ெின்ைங்கனள  அனட யொளம் 

கண்டு வொக்களிப்பது றபொன்று, பகொக்றகொ 

றகொலொவின் ெிவப்பு ைற்றும் பவள்னள நிே 

ெின்ைத்னத னவத்து, உலகின் 94 ெத விகித 

ைக்கள் அதனை அனடயொளம் கண்டு பிடித்து 

விடுகிேொர்களொம்!  வட பகொரியொ ைற்றும் கியூபொ 

ஆகிய இெண்டு நொடுகளில் ைட்டும் அபைரிக்க 

அெெின் வர்த்தகத் தனடயொல் ‘பகொக்றகொ 

றகொலொ’ ெட்டப்படி விற்கப்படுவ தில்னல. 

ஆைொல், அண்னட நொடுகளில் இருந்து 

கடத்தப்பட்டு அங்கும் ெில இடங்களில் 

கினடக்கிேது! 

  நைக்பகல்லொம் பெல்லப் பபயர் இருப்பது 

றபொல், அபைரிக்கர்கள் 'பகொக்றகொ றகொலொ'னவ 

'றகொக்' என்றே குேிப்பிடுகின்ேைர். அதன் 

வெலொற்னேயும், வளர்ச்ெினயயும் கொட்ெிப் 

பபொருள்கறளொடும், கொபணொளிகறளொடும் சுனவ 

யொக விளக்குகின்ே றகொக் அருங்கொட்ெியகம் 

அட்லொண்டொ    நகரில்     பொர்க்க    றவண்டிய  

  முக்கியைொை இடங்களில் ஒன்ேொகும்.  றகொக் 

தயொரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் இெகெியத்னத 

(secret formula) பொதுகொப்பொக னவத்துள்ள 

பபட்டகத்னத இங்கு பொர்னவ இட்டு, 125 

வருடங்களொகப் பொதுகொக்கப்படும் உலக இெகெி 

யங்களில் ஒன்ேின் இருப்பிடத்னத பொர்த்றதொம் 

என்று பெொல்லிக் பகொள்ளலொம்! இந்த அருங் 

கொட்ெியகத்தில், உலங்பகங்கும் விற்கின்ே 

பகொக்றகொ றகொலொவின் நூற்றுக்கணக்கொை 

சுனவகனள (flavors) இலவெைொக சுனவத்து 

ைகிழும் வொய்ப்பு வித்தியொெைொைறத! 

 

 

 ஜொர்ஜியொவின் புனைப் பபயர் "பீச் ைொநிலம்".  

பீச் பழங்கள், பபக்கொன் பருப்புக்கள் (வொதுனைக் 

பகொட்னட றபொன்ேனவ), றவர்க்கடனல ஆகிவற் 

ேின் வினளச்ெலில் முன்ைணியில் உள்ளது 

இந்த ைொநிலம்.  இந்த இயந்திெ உலகில், ஜொர் 

ஜியொவில் ஆண்டு றதொறும் 130 ைில்லியன் 

பவுண்ட் பீச் பழங்கள் னககளொல் அறுவனட 

பெய்யப்படுகின்ேை! பீச் பழத்துடன் பெய்யப் 

படும் ‘peach cobbler’ (பழ அல்வொ றபொன்ேது) 

இம்ைொநிலத்தின் ெிேப்பு இைிப்பொகும். 

  பவங்கொயம் என்ேொல் ெின்ை பவங்கொயம், 

பபரிய பவங்கொயம் என்று தொறை நைக்குத் 

பதரியும். ஜொர்ஜியொ ைொநிலத்தின் னவறடலியொ 

பகுதிகளில் உள்ள ைண்ணில் கந்தகம் (sulfur) 

குனேவொக இருப்பதொல், அங்கு   வினளகின்ே 

னவறடலியொ  பவங்கொயங்கறளொ இைிக்கும் 

பவங்கொயங்கள்.  

  அபைரிக்கொவின் 39வது அதிபரும், றநொபல் 

விருதொளருைொை ஜிம்ைி கொர்ட்டர் 96          

வயதில்   தொன்   பிேந்த   ஜொர்ஜியொ   ைொநிலத்தின்  

55 
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குக்கிெொைைொை பினளன்சு என்ே ஊரில் இெண்டு 

படுக்னக அனேகள் பகொண்ட ஒரு ெிறு 

இல்லத்தில் வொழ்ந்து வருகிேொர்.  அவர் 

வீட்டிற்கு பவளிறய நிற்கும் அெெின் 

பொதுகொப்புக் கவெ ைகிழ்வுந்தின் (armored ve-

hicle) ைதிப்பு அவருனடய வீட்டின் வினலனய 

விட அதிகைொகும்.  உலகின் ைிக ெக்தி வொய்ந்த 

பவள்னள ைொளினகயில் வொழ்ந்த கொர்ட்டர், பல 

ைில்லியன் டொலர் வீடுகளில் வொழும் ைற்ே 

றைைொள் அதிபர்களில் விதி விலக்கொக, 

அபைரிக்கொவின் அப்துல் கலொைொக, எளினையில் 

வொழ்ந்து வருவது "பணியுைொம் என்றும் 

பபருனை" என்பனத நினைவுப்படுத்துகிேது.  

“பெல்வந்தெொக வொழ றவண்டுபைன்ே இலட்ெியம் 

எைக்கு இருந்ததில்னல” என்கிேொர் ‘அபைரிக் 

கொவின் ைிகச்ெிேந்த றைைொள் அதிபர்’ எைப் 

றபொற்ேப்படும் இந்த றவர்க்கடனல விவெொயி. 

 

 

 

 

 

 

 

  உலபகங்கும் ைனலகளிலும், பொனேகளிலும் 

பெதுக்கப்பட்ட ெிற்பங்கள் கொலத்தொல் அழியொ 

ைல் சுற்றுலொப் பயணிகனளக் கவர்பனவ. தைிழ 

கத்தில் ைொைல்லபுெத்தின் குனகக் றகொவில்கள் 

ைற்றும் ஒரிெொவில் பகொைொர்க் கதிெவன் றகொவில் 

றபொன்று, அபைரிக்க ெிற்பக் கனலயில் ைிகவும் 

பிெபலைொை "கல் ைனல" (Stone Mountain) 

ெிற்பங்கள் இந்த ைொநிலத்தில் உள்ளை.  

அபைரிக்க உள் நொட்டுப் றபொரில் (1861-65) 

பதற்குப் பகுதியின் "C o n f e d e r a t e " 

பனடகளின் தனலவர்களொை ஸ்றடொன்வொல் 

ஜொக்ஸ்ன், ெொபர்ட் லீ, ைற்றும் பஜபர்ென் றடவிஸ் 

ஆகிறயொர் குதினெகளில் பெல்கின்ே 

பிெைொண்டைொை கனலத்திேன் ைிக்க   

ெிற்பத்னதக் கொண ஆண்டு றதொறும் 40 

இலட்ெம் சுற்றுலொப் பயணிகள் வருகின்ேைர்.  

  இந்த ெிற்பத்தில் உள்ள தனலவர்கள் கருப்பு 

நிேத்தவனெ அடினைகளொகறவ னவத்திருக்க 

விரும்பிய பனடகளின் தனலவர்கள் என்பதொல் 

இச்ெிற்பம் அழிக்கப்படறவண்டும் எைக் குெல் 

ஒலிக்கிேது. ஒன்ேனெ ஏக்கர் பெப்பளவில், 90 

அடி உயெம், 190 அடி அகலம் உள்ள இந்த 

ெிற்பம் உலகின் ைிகப் பபரிய கருங்கல் (granite) 

ைனலகள்  ஒன்ேின் 400 அடி உயெத்தில் 

உள்ளது.   ஆனகயொல் இனத அழிக்க அெசு 

அனுைதி பகொடுத்தொலும் அது எளிதொை 

பெயலல்ல. 

 

 

 அபைரிக்க உயர் கல்வியின் ெிேப்புகளில் 

ஒன்று ஒவ்பவொரு ைொநிலத்திற்கும் உள்ள 

ைொநிலப் பல்கனலக்கழகங்கள்.  1785-இல் 

பதொடங்கப்பட்ட ஜொர்ஜியொ பல்கனலக்கழகறை  

அபைரிக்கொவின் முதல் ைொநிலப் பல்கனலக் 

கழகைொகும். 

  அட்லொண்டொ நகரில் பிேந்து, ைைித 

உரினைக்கும், கருப்பு நிேத்தவரின் உரினைக்கும் 

றபொெொடி உயிர் துேந்த ைொர்ட்டின் லூதர் கிங் 

னையத்திற்கு பவளிறய உங்கனள வெறவற்பது 

அவருனடய ெினல அல்ல! வன்முனே இன்ேிப் 

றபொெொட ைொர்ட்டின் லூதர் கிங்கிற்கு முன் 

ைொதிரியொக வொழ்ந்த அண்ணல் கொந்தி 

அடிகளின் ெினலறய கிங் னையத்தின் நுனழ 

வொயிலில் உள்ளது! 

 

(பயணம் பதொடரும்) 
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  “றநொற்றேொர் ைன்ேநின் பனகவர் நின்பைொடு 

     ைொற்ேொர் என்னும் பபயர்பபற்று 

     ஆற்ேொ ெொயினும் ஆண்டுவொழ் றவொறெ” 

என்னும் புேநொனூற்று வரிகள் ஈண்னட 

க்குப் பபரிதும் இனயபுனடயவொய் நினை 

விற்கு வருகின்ேை.  

தைித்தைிழ் இயக்கத் தனலவர் 

  தைித் தைிழ் என்பது ெங்க கொலத்திற்குப் 

பிேகு பல கொெணங்களொல் வழக்கு வீழ்ந் 

தது. பதொல்கொப்பியம், திருக்குேள், ெங்க 

நூற்கள் என்பைவற்ேில் ஒறெொவழி அருகிக் 

கொணப்படும் வடபெொற் கலப்புப்படி 

முனேறய பிற்கொல நூற்களில் பபருகி வளர் 

வதொயிற்று.  

  வடவர் கலப்பின் பபருக்கமும் அவர் 

தைக்கு எற்பட்ட முதன்னையும், ெிேப்பும், 

தைிழகத்தில் றைலும் றைலும் ைிகுதிப்பட 

ைிகுதிப்பட நொளனடவில், வட பெொற்களும் 

வடவர் கருத்துக்கள் பகொள்னககளும் தைி 

ழினட வந்து புகுதலொயிை. வடபைொழி 

நூல்கள் தைிழில் பைொழிபபயர்க்கப் பபேலொ 

யிை.  

  கம்பர், வில்லிபுத்தூெொர், தொயுைொைவர், 

அருணகிரியொர் றபொன்ே ெொன்றேொர்களும் 

அளவின்ேி வடபெொற்கனளத் தைிபழொடு 

கலந்து வழங்கலொயிைர். பட்டி பதொட்டி  

 உலகத்தமிழ் | 07.04.2021 

கொடு றைடுகட்பகல்லொம் 

வடபைொழி மூலத்திைின் 

பேடுத்துத் தலபுெொணங் 

கள் பொடப் பபற்ேை. 

ைணிப்பிெவொளம் என்னும் 

வட பெொற்கலப்பு ைிக்க 

தைிழ் உனெநனட புதுவ 

தொய்ப் பெவத் தனலப்பட் 

டது. 

  திருைனேக்கொடு றவதொெணியம் எைவும், 

திருபவண்கொடு சுறவதவைம் எைவும், 

திருமுது குன்ேம், விருத்தொெலம் எைவும், 

குெங்கொடுதுனே கபிசுதலம் எைவும் 

வழங்குவவொயிை.  

  தில்னல, திருவண்ணொைனல, திருவொ 

னைக்கொவல் என்பை ெிதம்பெம், அருணொ 

ெலம், ெம்புறகசுவெம் எைவும், றெொறு, 

தண்ணீர், துணி என்பை ெொதம், ஜலம், 

றவஷ்டி எைவும் வழங்கத் பதொடங்கிை. 

திருக்றகொயில் வழிபொடும், தைிழர் கெணங் 

களும் வடபைொழியிறலறய நனடபபே 

லொயிை. தைிழர் தம் பபயபெல்லொம் வட 

பைொழிப் பபயறெயொய் ைொேிை. 

 

வளரும்... 

 

 

ெறைெறை அடிகளோர் ெோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகபவள் 22 
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பேன் துளி! 

 

 

  பைொழியொக்கம் என்பது நன்னைக்றக. ைொக்சுமுல்லர் தொம் பெய்யும் பைொழியொக் 

கத்திைொல் என்ை வினளயும் என்று பின்வருைொறு எழுதியிருக்கிேொர். இந்தப் 

பதிப்பும் றவத பைொழி பபயர்ப்பும் இந்தியொவின் தனலவிதினயயும் நொட்டின் 

றகொடிக்கணக்கொை ைக்களின் வளர்ச்ெினயயும் கடுனையொக 

பொதிக்கும். 
 

  அம்ைக்களுனடய ைதத்தின் றவர் இது. அவ்றவர் எதுபவன்று 

கடந்த மூன்ேொயிெம் ஆண்டுகளொக, அதில் இருந்து றதொன்ேிய 

அனைத்னதயும் அலெிக்கொட்டுவது தொன் வழி என்று 

உறுதியொக நொன் உணருகிறேன். இந்த ைொக்சு முல்லர் தொன். 

நொம் றைொட்ெ முல்லர் என்று விருது சூட்டி ைகிழ்ந்றதொம். 
 

  கலியின் பகொடுனைனய என்பைன்பது என்று றெக்கிழொர் அடிப்பபொடி 

டி.என்.இெொைச்ெந்திென் அவர்கள் எடுத்துக்கொட்டியிருக்கிேொர்  

பதன்துளி –1 

பதன்துளி - 2 

  தூய்மையின்மை, துப்புரவின்மை, விழிப்பின்மை, 

கண்காணிப்பின்மை, கல்வியின்மை, தெளிவின்மை 

ஆகிய ஆறு மைகமையும் இல்லாெ நாடுொன் 

உலகத்தில் ஒழுங்கான ைனிெர்கமைக் தகாண்ட நாடு என்று நாம் கருெ வேண்டும்.  



. 
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தொய்பைொழி / முதல் பைொழி - தைிழ்  

  பிெொன்ெில் வொழும் தைிழருனடய பிள்னள 

களுக்கு அவர்களுனடய சூழல், பைொழி, 

பள்ளிபைொழி, கல்லூரி பைொழி, ெறகொதெர் 

பைொழி நண்பர்கள் பைொழி எல்லொறை பிபெஞ்சு 

பைொழியொகத்தொன் இருக்கிேது. பபரும்பொலும் 

பபற்றேொருடனும் ஊரிலிருந்து வந்த 

பெொந்தங்களுடனுறை தைினழப் றபசுகின்ே 

ைர். ஆகறவ அவர்களின் சூழ்நினலகனளப் 

புரிந்து பகொண்டு அவர்களுக்கு ஏற்ே 

வனகயில் தைிழ் பைொழி கற்பிக்கும் முனேனை 

அனைதல் ெிேப்பொகும். ஏபைைில் அவர்க 

ளுனடய எதிர்கொலத்னத நிர்ணயிக்கும் 

கல்வியொக பிபெஞ்சுக் கல்விறய இருப்பதொல் 

அதுறவ அவெியக் கல்வியொகும். 

 

 

 

 

 

  அதனை கருத்தில் பகொண்டு தைிழ் 

பைொழிக் கல்வி எளினையொைதொகவும் சுனை 

யற்ேதொகவும் தண்டனையற்ேதொகவும் விரும் 

பிக் கற்கும் முனேயிலும் அனைந்தொல் ைொண 

வருக்கு நன்னை பயக்கும்.  

  அடுத்து ைொணவர்கள் அடிக்கடி 

என்ைிடம் றகட்கும் விடயமும் எைக்கும் 

ஒரு குழப்பத்னத தரும் விடயமும் ஆகும்; 

“எங்கள் தொய் பைொழி தைிழொ?" புலம்பபயர் 

நொடுகளில் வொழும் குழந்னதகளுக்கு 

அவர்கள் றபசும்பைொழி முதல்பைொழி கற்னக 

பைொழி தன் ெிந்தனைகனள வளர்க்கும் 

பைொழி தன் உணர்வுகனள பவளிப் 

படுத்தும் பைொழியொக வொழிடபைொழி இருக் 

கும் றபொது தைிழ்பைொழி தொய் பைொழியொக 

முடியுைொ? தொய் றபசுகின்ே பைொழிறய 

புரியொதறபொது தொயின் பைொழி தொய்பைொழி 

யொகுைொ?  

  தொய்பைொழி என்பதற்கு ஐக்கிய நொட்டு 

(U N E S C O )  அேிக்னக கூறுவனத 

றநொக்கிைொல்;  

 

 

 

 

  ஒருவன் ெிறுவயதில் கற்றுக் பகொண் 

டதும், ெிந்திக்கவும், கருத்துக்கனளப் பரி 

ைொேவும் இயல்பொக ஒருவனுக்கு உதவு 

வதும், தன்னைப் பற்ேியும் உலனகப் பற்ேி 
யும் கருத்துக்கனள முதன்முதலில் உரு 

வொக்கவும், பவளியிடவும் உதவுவது 

தொய்பைொழி. 

வளரும்... 

பிரோன்சில் ேமிழ் கற்பிப் தில் ஏற் டும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திருமதி ஞானா பியாட்றிஸ் ெச்சிதானந்தம் 
தமிழோசிரிசய, பன்னோட்டு உயரக்ல்வி நிறுவனம், போரிசு 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   
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 சூளோெணி சுருக்கம் ! 

உலரபவந்தர் ஔலவ துலரொமி 

  ஸ்ரீவர்த்த றதவர் வடபைொழித் தண்டியொெிரி 

யர்க்கு முற்பட்டவபென்பதும், அத்தண்டியொ 

ெிரியர் ஏழொம் நூற்ேொண்டி ைிறுதியிலிருந் 

தவெொதலொல், இந்த ஸ்ரீவர்த்தறதவர் ஏழொம் 

நூற்ேொண்டிறலொ அதற்கு முன்றபொ இருந்த 

வபென்பதும் பதரிகின்ேை. ஆகறவ தைிழ்ச் 

சூளொைணிறய இக்கல்பவட்டில் குேிக்கப்படும் 

சூளொைணி பயன்றும், இச்சூளொைணி யொெிரி 

யெொை றதொலொபைொழித் றதவறெ, ஸ்ரீவர்த்த  

 

 

 

 

 

 

றதவபென்றும் துணியப்படுைொயின் இச்சூளொ 

ைணியொெிரியர் ஏழொம் நூற்ேொண்டிறலொ 

அதற்கு முன்றபொ இருந்தவபென்றும், எைறவ, 

அவர்கொலம் திருத்தக்க றதவர் பொடிய ெீவக 

ெிந்தொைணிக்குச் ெற்றேேக்குனேய மூன்று 

நூற்ேொண்டுகள் முற்பட்ட பதன்றும் துணி 

யலொம். 

  ஆைொல், இக்கல்பவட்டில் கொணப்படும் 

சூளொைணிபயன்பது தத்துவொர்த்த ைகொ 

ெொஸ்திெத்தின் விரிவுனெயின் பபயபென்றும்  

கர்நொடக ெப்தொ நுெொெைம் என்னும் நூலின் 

முன்னுனெயில் பட்டகலிங்கபென்பொர் கூறு 

கின்ேொர். கன்ைட பைொழியிலுள்ள 

அவ்வுனெ 96,000 கிெந்தங்கனளயுனடய 

பதன்றும் கூறுவர்.  

 

 

 

 

 

  இைி, பி. லூயினெஸ் (B.Lewis Rise) 

என்பொர், இச்சூளொைணி பயன்பது ெொஜொ 

வலி கனத என்னும் நூலில் குேிக்கப்பட் 

டுள்ளபதன்றும், அதனைச் பெய்றதொர் 

தும்பலூர் ஆச்ெொரியபென்றும் அந்நூல் 

கூறுகிேபதன்றும் உனெக்கின்ேொர். ஆகறவ, 

இப்பகுதி நன்கு ஆெொய றவண்டிய பதொன் 

பேன்பது விளங்குகின்ேது.  

இைி, இச்சூளொைணிக்கண், 

 “திக்பகட்டும் புகழ்பனடத்த திேல்விெயன் 
  புயலனைய னகயன் பதவ்னவக் 
 னகக்பகொட்டி நனகக்குைிகற் கொர்பவட்டி 
  யனெயன்வள நொடற் றகற்ப்ப் 
 பபொக்பகட்டும் பத்துைிலொன் புகழ்தருை 
  தீர்த்தன்ைலர்ப் பதம்பூ ெிப்றபொன் 
 பெொற்பகட்டொ வென்றதொலொ பைொழிசூளொ 
  ைணியுணர்றவொர் துனேகண் றடொறெ” 
 

என்பேொரு தைிப்பொட்டு அச்ெிடப்பட்டுள்ளது.  

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   
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ஆங்கிைம் அரும்பிய அரசும் - வோழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் செந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. செல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தராொ, இலண்டன் மாநகரம் 

இங்கிலொந்தும் கிேித்தவ ெையமும் 

  கி.பி ஏழொம் நூற்ேொண்டில் உறெொைொ 

புரியின் றபொப்பொண்டவெொக (Pope) இருந் 

தவர் முதலொம் கிறெகரி (Gregory the First) 

என்பவர். கிேித்தவத்தின் ஆதிக்கத்னத 

விரிவுப்படுத்திப் புே ெையங்கனள அழிக்க 

றவண்டும் என்பதில் அவர் கண்ணும் கருத் 

துைொக இருந்தொர். அவருனடய றநொக்கம் 

பிரித்தொைியொவில் நிலவிய புேச்ெையங்கனள 

றவெறுக்க றவண்டும் என்பறத. எைறவ, 

597ஆம் ஆண்டளவில் 40 கிேித்தவக் குரு 

ைொனெ அவர் பிரித்தொைியொவுக்கு அனுப்பி 

னவத்தொர்.  

 

 

 

 

 

அந்த குருைொர்கள்,  பகன்ற் (Kent) எைப் 

படுகின்ே பகுதியில் உள்ள தைற் தீவு 

('Thanet Island) என்ே இடத்தில் வந்து 

இேங்கிைொர்கள். அந்த றநெத்தில் பகன்ற் 

என்ே பகுதியின் அெெைொக இருந்தவன் 

ஏதல்றபட் (Ethelbert) என்பவன்.  

 

 உறெொைொபுரியிலிருந்து வந்திேங்கிய குரு 

ைொர்கள், தொம் பகொண்டு வந்த பரிசுகளு 

டன் அெெனைப் றபொய்ச் ெந்தித்தொர்கள்.  

  அெென் அவர்கனளச் ெந்றதகக் கண் 

றணொடு பொர்த்தறபொதும், வெறவற்று ைரி 

யொனத பெய்தொன். பவகுவினெவில் அவ 

னுனடய ெந்றதகம் ைனேந்தது. கொல 

அனடவில் பகன்ற் பகுதிக்கொை ைன்ைன், 

கொந்தபரி (Canterbury) என்ே இடத்தில் 

கொணிகனள வழங்கி, அங்றக கிேித்தவருக் 

கொை துேவிைடங்கனளக் கட்டவும் 

அனுைதி வழங்கிைொன். ஓகஸ்ரின் 

(Augustine) என்பவர் கொந்தபரி (Canterbury) 

இன் தனலனைக் குருவொக நியைிக்கப் 

பட்டொர். 

  பகன்ரின் அெெைொக இருந்த ஏதல்றபட் 

(Ethelbert) புேச்ெையத்தவைொக இருந்த 

றபொதும், அவனுனடய ைனைவியொை 

றபர்த்தொ (Bertha) என்பவள், ஏற்கைறவ 

கிேித்தவெையத்துக்கு  ைொற்ேப்பட்டிருந்தொள். 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   
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  தமிழ் சமுதாயம் முன்பனற்ைம் காண அயராது பாடுபடும் ஒருவருக்கு அண்ணா 
விருது வழங்கப்படும். (விருதுத் மதாலக ரூ.1.00 இைட்சம், தங்கப்பதக்கம், தகுதியுலர, 
மபான்னாலட)  

 

பேரறிஞர் அண்ணா விருது 

ேமிழக அரசின்  ோரோட்டுப்  ரிசோளர் ! 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

வ. 

எண் 

ஆண்டு விருதாளர்  

1 2020 
அமரர் திரு. கடம்பூர் எம்.ஆர். 

ஜனார்த்தனன்  

2 2019 முனனவர் ககா.சமரசம்  

3 2018 கேராசிரியர் மு.அய்க்கண்  

4 2017 திரு.அ. சுப்ரமணியன்  

5 2016 கவிஞர்  கூரம் மு.துனர  

6 2015 கேராசிரியர்  முனனவர்  ேர்வத  ரர

ஜினா  

7 2014 கேராசிரியர்  திருமதி கஸ்தூரி  ராஜா  

8 2013 திரு.ேண்ருட்டி ச.இராமச்சந்திரன்  

9 2012 திரு.கக.ஆர்.பி.மணிரமாழியன்  

10 2011 திரு.இரா.ரசழியன்  

11 2010 திரு.து.ரவிக்குமார்  

12 2009 முனனவர்  திரு.ஔனவ  நடராசன்  

13 2008 திரு.அ.மனைமனையான்  

14 2007 திருமதி சாரதா நம்பி ஆரூரன்  

15 2006 திரு. ஆர்.எம். வீரப்ேன்  
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  ஓவியம் எல்லொம் கனலயொயினும், எல்லொ 

ஓவியங்களும் றகொவிற்கனலகள் ஆகிவிடொ. 

பதய்வச் ெொயலும், பதய்வ ைதிப்பும் பபறும் 

றபொதுதொன் அனவ றகொயிறலொவியம் என்ே 

தகுதினயப் பபறும். இத்தனகய ெித்திெங் 

கனளக் பகொண்ட எழுத்து நினல ைண்டபம் 

ஒன்று முருகன் உனேயும் திருப்பெங் 

குன்ேத்தில் இருந்தது  எைப் பரிபொடல் 

பொடுகின்ேது.  

 

 கல்லிலும், பெம்பிலும் வடிக்கப்படும் 

கனலகள், கொலங்கடந்து நினலப்பது றபொல, 

சுனதயிலும் வண்ணத்திலும் வடிவு பபறும் 

உருவங்கள் நினலப்பதில்னல; ஆதலின் 

பண்னடய ஓவியக் குேிப்புக்கனள இலக்கி 

யங்களிற் கற்று ைகிழ்வதன்ேி இன்று 

அவற்னேக் கண்டு ைகிழ்வதற்கில்னல. ஓவி 

யச் ெினதவுக்கும் அழிவுக்கும் ஒரு பபருங் 

கொெணம் அவற்னேப் பொர்க்கும் ைக்கள் எட்டி 

நின்று பொெொது பதொட்டுத் பதொட்டுப் 

பொர்ப்பதுதொன்.  

 

வளரும்... 

  பயன்படும் ெிறு பபொருனளக் கூடச் 

ெித்திெப்படுத்துதல் தைிழர் வொழ்வியல். 

னகப்பிடிகளில் எவ்வளவு ெித்திெங்கள், ெிறு 

வொள்களில் எவ்வளவு ெிக்கி திருநினல 

களில், தூண்களில், குடங்களில், கலயங் 

களில் எவ்வளவு புது பபொம்னைகள், பழம் 

பபொருள்கள் இன்று பவளிநொட்டில் வினல 

றபொகும் ஏற்ேத்னத பகொண்றட இவற்ேின் 

ஓவியச் ெிேப்னப எனட றபொடலொம். னக 

வண்ணம் இல்லொ கனலயில்னல. 

 

 

 

 

சுடுைண் ஓங்கிய பநடுநினல ைனைபதொறும்  

னையறு படிவத்து வொைவர் முதலொ  

எவ்வனக உயிர்களும் உவைம் கொட்டி  

பவண்சுனத விளக்கத்து வித்தகர் இயற்ேிய  

கண்கவர் ஓவியம் 
 

என்ே ைணிறைகனலயடிகளொல் பண்டு 

வீட்டுச் சுவர்றதொறும் ஓவியம் விளங்கி 

ஒளிர்ந்தனத அேிகின்றேொம். யொழுக்கு 

மூடிய உனேனயச் 'ெித்திெப் படொம்'  என்பொர் 

இளங்றகொ அடிகள். 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 

பகோயிற் கறைகள் ! 

மூதறிஞர் வ.சுே.மாணிக்கம் 10 
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goes she; cries; begs to revive  
 
the kid; ghoul giggles:'askesis,  
 
none,no boon given' Itaakini  
 
whisks the baby; to charnel ghat 
 
of Chakravala in dark she flies;  
                                                       20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eats the baby up in a 
wink. 
 
( Paacanda's Grace ) 
 
By Daemon horror, Malati 
 
like a flash struck peacock 
 
writhes; Paacaanda pities, says: 
 
weep not, find the miracle kid in  
                                                         25 
 
koel grove. He turns the kid for  
 
her to hug, give to his mother! 
 
( Grief and Belief of Devanti ) 
 
Grows the kid; learns Vedas;  
 
does rites to Departed; wins  
 
legacy; weds Devanti; tells, he  
                                                      30 
 

 

To Continue... 

Pukaar Canto - 9 
 

Hideous Nightmare 
 

(A Legend in Agenda!) 
 
 

Sunset. Jasmines maids strew  
 
in homes lit in glossy lamps;  
 
nighties,flouncy jewels style  
 
geekchic.Looms a legend in  
 
the id of all:Malati, wet nurse  

                                                    5 
 
of yore, feeds a babe,it dies in  
 
hiccup;in guilty fear of mother,  
 
of spouse,she hugs the baby  
 
runs to shrines:Sun,Kalpaka  
 
Deodor, Airava Baladeva, Moon  

        ..                                         10 
 
Coast Guard,Muruka, Masattan 
 
Adamantines,Aruka;loud wails: 
 
O,Gods,SOS,Deus Absconditus! 
 
Weird Fate!- Lo! No Deity cares! 
 
( Itaakini: The Beauty Ghoul) 
 
Then to Paacaanda Saattan  

                                                15 
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சிைப் திகோரம் - ஆங்கிைம் ! 
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குழந்றே இைக்கியம் ! 

முலனவர் பதவி நாச்சியப்ேன் 

 

 

 

 

 

 

 
 

"ஆட்ெிப் பீடம் ஏேிறயொர் 

அேம் பிேழ்ந்து நடந்திடின் 

நொறட பவந்து றபொபைை 

நைக்குச் பெொன்ை ஞொைியொர் ? " 
 

என்ே விைொனவ எழுப்பி இளங்றகொவடி 

களின் பபருனைனயக் கூறுவதுடன் அேம் 

பிேழ்தல் கூடொது என்பதொக அனைந்த 

பொடலின் ஆெிரியர் கவிஞர் பபொன்ெொென். 

    கவிஞர் தைிழ்ைணி , 

"களவு பபொய் வஞ்ெனை 

ஒழித்துச் சுதந்திெைொக வொழ 

றதெ பக்தி றவண்டும். -நல்ல 

றதெ பக்தி றவண்டும்." 

என்று பொடுகிேொர். 

   ெிறுவர் பொடல்களில் பெய்யத் தக்கனவ, 

தகொதனவ, பெய்ய றவண்டுபனவ ஆகிய 

வற்னே நல்ல நல்ல பொடல்களொக் கவிஞர் 

கள் பனடத்துள்ளைர். 

வளரும்... 

தில்லுமுல்லும் தீனையும் 

    உடலுக்குத் தீங்கு தரும் ைது, புனகப் 

பழக்கம் பற்ேிச் ெிறுவர்க்கு எழுதிய  

பொடல்கனளப் பொர்த்றதொம். ஊழனலப் 

பற்ேியும் ெிறுவர் பொடல்கள் றகொடிட்டுக் 

கொட்டுகின்ேை. 

   நொளும் நொட்டில் பபருகிவரும் ஊழல், 

அவற்ேின் வினளவுகள், கனளய றவண்டிய 

வழி முனேகள் பற்ேிய ெிந்தனைனயச் 

ெிறுவர்களிடம் ஏற்படுத்த றவண்டியது 

கொலத்தின் கட்டொயம். 

  ெிறுவர் பொடல்களில் 'ஊழல்' என்ே 

பெொல்லொட்ெி இடம் பபேவில்னல எைினும் 

அது குேித்த பெய்திகள் இடம் பபற்றுள் 

ளை. 

"அல்லும் பகலும் உனழப்பவனும் 

       ைைிதன் தொறை-தீய 

தில்லு முல்லொய் !  வொழ்பவனும் 

      ைைிதன் தொறை !" 

என்ே பொடலின் ஆெிரியர் கவிஞர் 

கி.றவணுறகொபொலன் இப்பொடலில் 'ஊழல்' 

என்ே பெொல்லொட்ெி இடம் பபேவில்னல. 

எைினும் தில்லுமுல்லு என்பது ஊழனலறய 

குேிக்கிேது. 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   
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10. Again -- Sin Virtue 

 

My eyes were filled with tears. 

  Lovingly, she had brought some eatables in a 

basket covered with a cloth to give her son. I 

went in quickly and informed the son, "The 

mother who gave birth to you has come. Call 

her in and make her sit." 

 

 Why with anger he bounced, "This has be-

come a routine for her. Does she come when I 

have strictly told her to keep away." 

  "Mother has come, give her rupees two hun-

dred and tell her never to come this side." 

  I told him, "Why don't you say that yourself?" 

  Frightened of his wife, he refused. 

  When the manager gave the lady the money, 

she refused to take it but pleaded "Sir, please 

let me see my son at least once." 

  That pitiful cry was not heard by this sinner. 

 

  What was the result? 

  His ears that refused to hear his mother's 

voice became stone-deaf so that he could not 

hear any voice. 

  If you do not believe the ancient stories 

which spoke of the fate of a son who had for-

gotten his mother while in the power of his wife, 

ask your neighbour, such an incident would 

have happened there too. 

  Any wrong committed to one's parents will 

certainly recoil on one some day. 

  A wife can be replaced, a thousand wives 

can be bought, but a mother and father can-

not come back. 

  The truth told by Hindus is not any funny  

story. 

 

To Continue... 
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Everlasting Tradition! 

கலலத்திலகம் திருமதி சீலத சிதம்ேரம் 38 
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  In Milton's Paradise Lost, we meet 

with a crafty character called Belial. 

He appears to be a personification of 

Aanava malam. Of him Milton says:  

 

 

 

 

 

"A fairer person lost not heaven; he seemed  

For dignity composed and high exploit  

But all was false and hollow : though his tongue  

Dropped manna and could make the worse ap-

pear  

The better reason, to perplex and dash  

Maturest counsels : for his thoughts were low;  

To vice industrious, but to nobler deeds  

Timorous and slothful, yet he pleased the ear  

And with presuasive accent thus began." 

 

  The “ Original darkness" referred to 

by Milton is Aanava malam; his 

"dubious light" is Maaya malam. What 

he calls Scientia is ெிற்ேேிவு; what he 

refers to as Sapientia is றபெேிவு. 

St.Umapati says:  

"நற்குஞ் ெெக்கன்று நண்ணில் கனலஞொைம்  

கற்குஞ் ெெக்கன்று கொண்.'' 

 

Milton says:  

  "He who receives  Light from 
above, from the fountain of light.   N o 
other doctrine needs. 

  He also says:  

"Just are the ways of God  

And justifiable to men." 

 

Sidbiyaar says : 

"எக்கிெைத்திைொலும் இனே பெயல் 

அருறள என்றும்".  
 

  Taking leave of Milton we will go to 

his much loved Bible.  

  “Aano bhathraaha krtvoyantu Vishvataha" 

 

To Continue... 
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Saiva Siddhantam In Western Literature! 
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  புேநொனூறு என்ே ெங்க கொலத் பதொனக 

நூல் தைிழர்களின் வீெத்னதயும், றபொர்த் 

பதொழிலில் கொட்டிய றபொற்ேத்தக்க ைொண்பி 

னையும் வனெந்துகொட்டும் வைப்பு வொய்ந் 

தது. அவற்ேின் மூலம் பல்றவறு ெங்ககொல 

வெலொற்று நிகழ்வுகனளயும் ைக்கள் வொழ்ந்த 

ெமூக அனைப்பினையும் பநேிமுனேயி 

னையும் அேிந்து பகொள்ளலொம். 

 அச்ெம், நொணம், ைடம், பயிர்ப்பு எை 

நொற்குணமும் நொற்பனடயொகப் ைகளிர்க்குப் 

பண்புகளொகப் றபொற்ேப்பட்ட கொலத்தில் 

கூட, ைகளிர்பொல் ைிளிர்ந்த வீெத்னதயும்,  

உறுதினயயும் எடுத்துக்கொட்டும் பொடல்கள் 

பல புேநொனூற்ேில் இடம் பபற்றுள்ளை . 

  றபொர்வீெர்களின் தொய், உடன்பிேந்றதொர். 

ைனைவியர் பற்ேிய உணர்ச்ெிைிக்க பொடல் 

கனள அவர்கள் பொடியுள்ளைர். சுைொர் இருப 

துக்கும் றைற்பட்ட ெங்க கொலப் பபண்பொற் 

புலவர்கள் திகழ்கின்ேைர். பழங்கொலத் தைிழ் 

இலக்கியப் பனடப்பில் பபண்கள் ஆற்ேியது 

பபரும்பங்கு என்றே கூேலொம்.ைகளிர் பொடிய 

ைவொக ஏேத்தொழ 140 பொடல்கள் ெங்க 

கொலத் பதொனக நூல்களிலும் பிே நூல் 

களிலும் கினடக்கப் பபற்றுள்ளை.  

  ஆடவர் ஆதிக்கச் ெமுதொயைொக இருந்த 

கொலத்தில், பபண்கள் ைேக்கவியலொத 

உயர்ந்த பொடல்கனள இலக்கிய நயத்துடன் 

இயற்ேிப் பொடியிருப்பறத புதுனையுணர் 
னவயும், அேிவுத்திேத்னதயும் கொட்டுவை 
வொகும். 

  “பபண்உரு ஒருதிேன் ஆகின்று- 

  அவ்வுரு தன்னுள் அடக்கிக் 

  கெக்கினும் கெக்கும்”  

எைப் பபண்னண ெக்தி வடிவொக ஒரு பக்கம் 

பகொண்ட இனேவனைப் பபருந் றதவைொர் 
பொயிெைொகப் பொடிய கடவுள் வொழ்த்துடன் 
தொன் புேநொனூறு பதொகுக்கப் பட்டுள்ளது. 

 பொனல நிலத்தில், கணவன் இேந்த 
நினலயில், தைினையில் விடப்பட்ட பபண் 
னணப் பொடும் பொடல்கள் ைைனத உருக் 
குவை.  

  இப்பொடல்கனள முதுபொனலத்துனே எைத் 

தைிழேிஞர்கள் வகுத்துள்ளைர். றபொர்வீெர் 
களின் வீெச்ெொவிற்குப் பின்ைொல் நடப்பனவ 
பற்ேிய இப்பொடல்கள் இயற்னக யொை அவலம்  
நினேந்தனவயொகத் றதொன்ேிைொலும், உள்ளி 
னழந்து ஓடும் பபண்களின் கடனையுணர் 

னவப் படிப்பவர்கள் உணரும் றபொது வியப்பு 
றைலிடுகிேது. 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 9 நரம்பியல் மருத்துவர் தமிழ்ச்ரசம்மல் ரமய்கண்டான் 

புைநோனூறு கோட்டும் புதுறெப்ம ண் ! 
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  தந்திெம் என்பது இந்நூனலப் பபொறுத்த 

வனெயில் நூலின் உட்பிரிவு எைக் பகொள்ள 

லொம்.  இயல், படலம், கொனத, ெருக்கம் என் 

பனவ றபொல் “தந்திெம்” நூலின் உட்பிரிவு 

எைச் பெொல்லப்படுகிேது.   

  ஒன்பது தந்திெங்களில் முதல் நொன்கு 

தந்திெங்கள் அேம், பபொருள், இன்பம், வீடு 

என்ே நொன்னகயும் உணர்த்துகின்ேை.   

 

 ஐந்து முதல் ஒன்பது வனெயில் உள்ள 

ஐந்தும் வீடு றபறு, வீட்டுப்றபற்ேின் வழி, 

வழிபொடு, வழிபொட்டு உறுதி, வொழ்வு எை 

ஐந்னதயும் உணர்த்துவதொகக் பகொள்ள 

லொம்.   

  "நினேபைொழி ைொந்தர் ஆனணயின் 

கிளந்த ைனேபைொழி தொறை ைந்திெம்"  என்ே 

பதொல்கொப்பியத்தின் மூலம் அேிஞர்களின் 

ஆனணயில் உருவொகியுள்ள பபொருள் 

பபொதிந்த பெொற்கனள ைந்திெைொக அேியப் 

பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ைைனத உறுதியொக்கும் பெொற்களொகத் 

திரும்பத் திரும்பச் பெொல்லி உள்ளத்தின் 

வலினைனய நம்பிக்னகனய உருவொக்க 

உதவுவதொக நம்பப்படுகின்ேது.  இந்த 

நம்பிக்னக ைைம் ஒரு நினலயில் 

கலங்கொைல் இருக்கவும் இனேயருள் பபற்று 

இன்பநினல எய்தவும் வழிவகுக்கும் 

என்பறத திருைந்திெ வொக்கு.  திருமூலர் 

வெலொறு, றெக்கிழொரின் பபரியபுெொணம், 

நம்பியொண்டொர் நம்பியின் பொடல், சுந்தெரின் 

பொடல் றபொன்ேவற்ேொல் வழி வழியொகச் 

பெொல்லப்பட்டு வந்த பெய்திக் 

குேிப்பொகறவ இக்கொலத்தில அணுக 

முடிகிேது. 

  ெிவறயொகி ஒருவர் கயினல ைனலயில் 

இருந்ததொகவும், நந்தியம் பபருைொைிடம் 

உபறதெம் பபற்று, அகத்தியனெக் கொண 

வொன்வழிறய வந்ததொகவும், பின் தில்னல 

யில் ெிவனை வணங்கிய பின் அண்னையில் 

உள்ள ெொத்தனூர் வந்தொர்.   

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 

ேதிகங்கலளப் ேடியுங்கள்! 

செவ்விலெ மாமணி திருமதி சீலத சமய்கண்டான் 
49 
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  ெொஸ்திெ ெொம்பிெொச்ெியைொகும். றவபேொன் 

றுைொகொ. இயற்னகவனெதலொ? இனவ றயன் 

எைக்கு றவண்டும். இயற்னக எழுத்றத 

எைக்கும் றபொதுறை. ஏேக்குனேய பகட்டிக் 

கொெத்தைைொகிய தப்பு னகபயழுத்து எைக்கு 

என் றவண்டும். ஒரு ெித்திெத்தின் கற்பி 

தறை.  அதைொல் நைக்குக் கொட்டப்படும் 

குேிப்றப, அதன்  உண்னைப் பயைொகும். 

  இன்பைொரு அவெெம் அவர் கூேியது. 

“பொருங்கள் பிெபஞ்ெத்தில் உண்னையொ 

யுள்ளது, இச்ெின்ைொத்திெ விஷயறை நைக்கு 

உண்னையொைது." 

 

 கனலயின் னதவீக ெம்பந்தத்னதக் 

குேித்து அவர் பெொன்ைது. "கனலவல்லொர் 

உலகர்க்கு கடவுனள எழுதிக்கு கொட்டு 

கிேொர்கள் என்று ெஸ்கின் பண்டிதர் 

பெொன்ைது ஒரு அற்புதம்.  

  ைிகல் அங்கிறலொ அவர்களின் எழுது 

ையிர்க றகொலின் நுைியில் இருப்பது வர்ணக்  

குழம்பு, அது படத்தின்றைல் நீட்டியயின், 

கண்ணுள்ளவர்கள் எல்லொரும் பதய்வீக 

பைை ஆச்ெரியப்படத் தக்கபதை ஆகும். 

இதனை நொம் என்பைன்று பெொல்வது. 

இதுதொன் இனேவனை உலகிற்கு 

விளக்கிக்கொட்டும் ெக்தியொகும்.'' 

  “கனலயின் பயன் ஆநந்தத்னதக் பகொடுக்க 

றவண்டும். அல்லது உன்ைதத்னத விளக்க 

றவண்டும்.  இனவகனளத் தவிெ றவறு கொெணம் 

கண்டதில்னல.”   

  முதல் அழகியது.  பின்னையது 

பபருைிதைொகும். 

 

 பூர்ணைொக வனெவதின் ெொைொர்த்தியத்னத 

பயொட்டி யிெொநின்ேது.  இதற்கு ஒரு 

விதைொை பதில், இந்தியக் கனலயின் 

ெிேப்புகள் றைல் நொட்டொருக்கு ைிகவும் 

பெொற்ப ைொகத்தொறை பதரியுைொைபடியொல், 

இதனைக் கவைியொைறல, நொளனடவில் 

இவ்வித அபிப்பிெொயம் இேந்துபட விடுவறத 

நலம்.   

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 

இந்தியக் கலலகள்! 

அறிஞர் திலகம் பஜ.எம்.நல்லொமிப்பிள்லள 
9 

நூறாண்டுகளுக்கு முன் அறிஞர் ஆனந்த குமாரொமி எழுதிய கட்டுலரயின் சமாழி சேயர்ப்பு….. 
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  இத்தனகய நொன்கு நினலகளிலும் வொழ்வ 

தற்பகை இனேவன் எடுக்கும் அவதொெறை 

பூர்ணொவதொெம். இனேவைின் எல்லொ 

அவதொ ெங்களிலும் இத்தனகய நொன்கு 

நினலகள் இருப்பதில்னல. அனவறய 

அம்ெொவதொெங்கள்.  

 

 திருைொலின் பத்து அவதொெங்களுள் 

இெொைொவதொெமும், கிருஷ்ணொவதொெமும் 

தொன் பூர்ண அவதொெங்கள். ைற்ேனவ 

அனைத்தும் அம்ெொவதொெங்கறள. பூர்ணொ 

வதொெம் நொன்கு ரூபங்களிலனையும். இெொைொ 

வதொெத்தில், இெொைன் - இலக்குவன்-பெதன்-

ெத்ருக்ைன் என்பனவறய அனவ.  

  எழுத்தச்ெைின் அத்யொத்ை இெொைொய 

ணத்தின் முன்னுனெ இது. அம்ைகொகவி 

எவ்வொறு ெிந்திக்கிேொர். இெொைொயணக் கனத 

னய எவ்வொறு றநொக்குகிேொர் என்பதற்கு 

இந்த முன்னுனெ ெிேந்த எடுத்துக்கொட்டு. 

  கங்னகக்கனெக்கு அதிபதியொகிய ெிருங்கி 

றபரியின் தனலவன் - குகைின் உதவியொல் 

இெொைன் கங்னகனயக் கடந்து கொைகத்திற் 

குள் நுனழகிேொன். இெொைொயணத்தில் வரும் 

ஒரு நிகழ்ச்ெி இது.  பெய்தி இவ்வளவுதொன்.  

  ஆைொல், இந்த நிகழ்ச்ெினய இறதொடு 

விட்டு விட அம்ைகொகவி விரும்பவில்னல. 

அவெது கற்பனை றைலும் ெிேகடித்து பேக் 

கிேது. ஞொைபைனும் கங்னகயின் ைறு கனெ 

தொன் ெம்ெொெம் எனும் வைம். ஆனெதொன் 

பிேப்பிற்கு வித்து. 

  ஜீவைின் பிேப்பிற்கும் இந்த ஆனெறய 

கொெணம். ஜீவனை இழுத்து வந்து ெம்ெொெ 

வைத்திற்குள் விடும் ஆனெதொன் குகன். 

ஞொைம் னககூடும் றவனளயில் ெம்ெொெ விய 

விவகொெத்தில் ைைம் தினளக்கொது. 

அப்றபொது ஜீவன் தைித்திருக்கறவ 

விரும்பும்.  ஞொைொனுபூதியில் ஜீவன் பபற்ே 

எல்லொ ெித்திகளும் ெம்ெொெபைனும் எல்னல 

யில் னவத்து புரிந்றத தீெ றவண்டும். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 மலலயாள மாகவி 
துஞ்ெத்து இராமானுெ எழுத்தச்ென் 

சிந்தலனச் செம்மல் செங்பகாட்லட ெனார்த்தனன் 7 
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காட்சி 4  

இடம் - கோர்க்களம்  

காைம் - முற்ேகல்  

உறுப்பினர் - கர்ணன், துரிகயாதனன். 

கர்ணன்: துரிகயாதனா! அந்த கமகவாகனனின் 

புதல்வனுக்கு கமகவண்ணன் கதர்ப்ோகனா 

னான் ; கைகமும் வஞ்சனனயும் உற்ை கள்வன் 

சாரதியானான். அவனுக்ரகாப்ோகனார் இங் 

கில்னை. எங்குமில்னை; அதனால் .... 

துரி : அதனால்....என்ன ரசய்யகவண்டும் 

கர்ணா....ஒளிக்காமல், மனைக்காமல் உனரத் 

திடு. ஒரு கணத்தில் நினைகவற்றுகவன். 

 

 

 

 

 

கர்ணன்: தாவிவரும் குதினரகளின் 

தன்னமயறிந்தவன், கமாதி வரும் ேனகக்களத்தின் 

விரகுேை ரதரிந்தவன், புனன மைர் மானைப் 

புவிகவந்தன் சல்லியன் எனக்குச் சாரதியாக 

கவண்டும். ோர்த்தனுக்கு அந்தப் ோதகன் 

கண்ணன் சாரதி. ஆர்த்ரதழும்  

எனக்குச் சல்லிய மன்னன் சாரதி. அவன் இன்று 

என் மணி ரநடுந்கதர் ரசலுத்தட்டும். அருச்சு 

னனுக்குக் கண்ணன் என்ன, சிவகன வந்து கதர் 

ரசலுத்தினாலும் இருவனரயும் ரகான்ரைா 

ழிப்கேன். கடல் சூழ் உைக மனனத்தும் உன் ோத 

கமைங்களுக்குக் காணிக்னக ஆக்குகவன்.  

துரி...... : நன்று .... நன்று .... அப்ேடிகய ஆகட்டும், 

கர்ணா. 

கர்ணன்: அதுமட்டுமன்று. குருநாட்டுச் சிங்க ஏகை! 

நீ அளித்த தீம்ோலும் ரவஞ்கசாறும் உண்டு இந்த 

உடல் வளர்த்கதன். விண்ணவர்கோல் குனை 

வின்றி ரநடுநாள் உன் திருவடியில் வினைந்து 

வாழ்ந்கதன்; திண்கதாள்கள் வளர்த்கதன். இன்று 

நான் ரசஞ்கசாற்றுக் கடன் கழிக்கும் காைம் 

வந்தது. ஓர் ஊரும் ஒரு குைமும் இல்ைாத என்னன 

உங்கள் குைத்தில் ஒருவனாக்கினாய். கதர் 

ரசலுத்தும் ோகனின் மனனயில் வளர்ந்த எனக்குச் 

ரசம்ரோன் மணிமகுடம் புனனவித்தாய்; புவி 

மன்னர் கோற்றும் புகழ் தந்தாய் சீர் தந்தாய். 

உனக்கன்றி கவறு யாருக்கு நான் உடல் 

வளர்த்கதன்? இன்று என் உயிர்தந்த நின் கடன் 

தீர்ப்கேன். இது சத்தியம்!  

(துரிகயாதனன் சல்லியனிருந்த இடத்திற்கு 

வினரந்து ரசல்கிைான்.) 

 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 17ஆம் நாள்! 
ஓரங்க நாடகம்! 

கலலமாமணி டாக்டர் இரா.குமரபவலன் 6 
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எண்ணம் என்னும் ஆயுதம் 

  எண்ணத்னதவிட ஆற்ேல் வொய்ந்த ஆயுதம் 

உலகத்தில் எதுவுறை இல்னல. ஆபத்தொை அணு 

குண்டும், பகொறெொைொவிலிருந்து கொக்கும் 

றகொறவக்ெினும் ைைித எண்ணத்தில் உருவொ 

ைதுதொன். 

  கொட்டில் ஒரு ைொன் இருக்கிேது. ெொது 

பொர்த்தொல் அதற்கு இனெ பகொடுக்க நினைப்பொர். 

றவட்னடக்கொென் பொர்த்தொல் தைக்கு இனெ 

யொக்க நினைப்பொன். அவெவர் நினலனயப் 

பபொறுத்து எண்ணங்கள் ைொறுபடுகின்ேை. 

  ைகொபொெத்தில் ஒரு கொட்ெி. தருைர், துரிறயொ 

தைர், கிருஷ்ணர் மூவரும் புதிய ஊருக்கு 

வந்தொர்கள். கிருஷ்ணர் இருவரிடமும்,                   

‘ஊருக்குள் பென்று இங்குள்ள ைக்கனள பற்ேி 

அேிந்து வொருங்கள் ’ என்ேொர். 

  துரிறயொதைர் வந்து  ‘இந்த ஊறெ பிடிக்க 

வில்னல. ைக்கள் எல்றலொரும் றபெொனெ பிடித்த 

வர்கள். பபொேொனைக்கொெர்கள்’ என்ேொர். தருைர், 

‘ைக்கள் எல்றலொரும் ைிகவும் நல்லவர்கள். 

அன்பொைவர்கள். இந்த ஊனெ ைிகவும் 

பிடித்திருக்கிேது ’ என்ேொர். 

  பகட்ட எண்ணங்கள் நிெம்பிய துரிறயொத 

ைருக்கு எல்றலொரும் பகட்டவர்களொகவும், நல்ல 

எண்ணங்கள் நிெம்பிய தருைருக்கு எல்றலொரும் 

நல்லவர்களொகவும் பதரிந்தொர்கள். 

    நைக்குள் றதொன்றும் எண்ணங்கறள நொம் 

யொர் என்பனதத் தீர்ைொைிக்கிேது. முடியொது, 

நடக் கொது றபொன்ே எதிர்ைனேச் ெிந்தனைகனள 

ைைதில் இருந்து நீக்கிவிடுங்கள். எண்ணத்னத 

றநர்ைனேயொக னவத்திருந்தொல் எனதயும் 

ெொதிக்க முடியும். 

  நல்ல எண்ணங்களும், நல்ல பெயல்களுறை 

பவற்ேினயத் தீர்ைொைிக்கின்ேை. பவற்ேியொளர் 

கள் கடவுளிடம் றநெடியொக வெம் வொங்கி 

வந்தவர்கள் அல்லர். 

  ஒருவன் தவைிருந்து ‘நினைத்தது எல்லொம் 

நடக்க றவண்டும்’ என்ே வெத்னதக் கடவுளிடம் 

வொங்கிைொன். தைக்குப் பபரிய வீடு றவண்டும் 

என்று நினைத்தொன். அெண்ைனை றபொன்ே 

வீடு வந்தது. உலகின் சுனவயொை உணவுகள் 

றவண்டும் என்று நினைத்தொன். இந்றதொறை 

ெியொ பெண்டொங், இத்தொலி பொஸ்தொ, ெிங்கப்பூர் 

ெிலி நண்டு எை விதவிதைொை உணவுகள் 

வந்தை. 

 

 இவற்னேபயல்லொம் ெொப்பிடும் முன் இந்த 

வீடு இடிந்து விழுந்தொல் என்ைொகும் எை 

நினைத்தொன். அவ்வளவுதொன் வீடு இடிந்து 

விழுந்தது. றபொய்ச் றெர்ந்து விட்டொன். 

  பபறுவது முக்கியைில்னல. அனதக் பகொண்டு 

எப்படி வொழ்கிறேொம் என்பதுதொன் முக்கியம். 

நல்ல எண்ணங்கறள நல்ல வொழ்க்னகனயத் 

தருகின்ேை. 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 சேரிதினும் சேரிது பகள் ! 

செயல்வாணர் இராம்குமார் சிங்காரம் 5 
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பஜய்ெங்கர் பிெெொத் 

( 1889 - 1937 ) 
 

  48 ஆண்டுக் கொலம் ைட்டுறை வொழ்ந்த 

பஜயெங்கர், இந்தி பைொழி இலக்கிய வெலொற்ேில் 
தவிர்க்க முடியொத ஓர்   ஆளுனை ஆவொர். 

  எட்டு வயது முதல் கவினதகள் இயற்ேத் 
பதொடங்கிய பிெெொத், கொெி நகரில் பிெபலைொை 
வணிகக் குடும்பத்தில் பிேந்தொர். ஏழொம் வகுப்பு 
வனெ பள்ளியில் படித்தவர், பிேகு வீட்டிலிருந் 
தபடிறய ெைஸ்கிருதம், உருது, பொெெீகம், இந்தி, 
ஆங்கிலம் றபொன்ே பைொழிகனளக் கற்றுத் 
றதர்ந்தொர். றைலும், றவதம், தத்துவம் ைற்றும் அே 
நூல்கள் எைப் பல நூல்கனளயும் விரும்பிப் 
படித்து, அேினவ விெொலைொக்கிக் பகொண்டொர். 

  ெிறுவயதிறலறய பபற்றேொரும் பின்ைர் மூத்த 
ெறகொதெரும் ைெணைனடந்ததொல், - குடும்பம் 
பபரும் பபொருளொதொெச் ெிக்கலில் உழல, 
குடும்பப்பொெத்னதத் தொங்கும் பபொறுப்பு அவர் 
றதொள்களில் வந்தைர்ந்தது. இதைொல் இலக்கிய 
வொதியொை இவர் பின்ைர் வணிகெொக ைொே 
றவண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. ெிேிது கொலம் 
இவெது இலக்கிய றெனவயும் தனடப்பட்டது. 
 

  'பொெத்றதந்து' இதழில், 'கலொதர்' எனும் 
புனைபபயரில் இவெது முதல் கவினத 
பவளியொைது. 'ஹன்ஸ்' ைற்றும் 'ஜொகென்' 
இதழ்களில் இவர் பதொடர்ந்து கவினதகனள 
எழுதி வந்தொர். 

  பன்முகத்திேனை பகொண்ட பிெெொத், பல 
கவினதத் பதொகுதிகனள எழுதி பவளியிட் 
டுள்ளொர். றைலும், இவர் எழுதிய அஜொதெத்ரு,  

ஸ்கந்தகுப்த், ெந்திெகுப்த் றபொன்ே நொடகங்கறள 

ைக்களுக்குப் பல வெலொற்று நொயகர்கனள 

அேிமுகப்படுத்திை எைலொம். உயர் ெிந்தனை 

ைிகு கவினத, கட்டுனெ, கனத, புதிைம், நொடகம் 

எை இந்தி இலக்கியத்திற்குப் பபரும் பங்களிப்பு 

கனளச் பெய்துள்ளொர். 

  இவர் எழுதிய ெந்திெகுப்த் நொடகத்தில் வரும் 

"ைதுைய றதஷ் ஹைொெொ" என்ே பொடல் ைிகவும் 

புகழ் பபற்ேது .அதிலிருந்து ெில வரிகள் 

பின்வருைொறு : 
 

" laghu suradhanu se pankh pasaare ,sheetal 

malay sameer sahaare.  udate khag jis or munh 

kie, samajh need nij payara " 

 

(வீசும் குளிர்பதன்ேல் கொற்ேினூறட, ெிறு 

வொைவில் இேக்னக பகொண்டு எத்தினெயில் 

பேனவகள் பேக்குறைொ, அதுறவ பொெத ைணித் 

திருநொடு எனும் பொெப் பேனவகள் கூடு என்று 

பகொள் ! ) 

  இவெது “கொைொயிைி” எனும் கொவியம், 

ைைிதகுல வெலொற்னேப் பற்ேி, தற்கொல ைைிதன் 

ைற்றும் அவைது உணர்வுகனளப் பற்ேி, தத்து 

வொர்த்த ரீதியில் ைிகச் பெம்னையொை பைொழியில் 

பனடக்கப்பட்டதொகும். 

  1936 இல் பவளியொை இந்நூல் இந்திக் 

கவினதயின் துவக்க கொலத்தில் பவளிவந்த 

கொவியம் ஆகும். இது இந்தி இலக்கியத்தின் 

ெொயொவொத் பிரிவின் (புதுக்கவினதகள் பிரிவு) 

தனலெிேந்த பனடப்பொய் இலக்கிய உலகில் 

பகொண்டொடப்படுகிேது. 

  இன்னும் பவளிவெ றவண்டிய ைொபபரும் 

பனடப்புகள் ைீதம் இருக்னகயில், அவர் ைீளொத் 

துயிலில் ஆழ்ந்தது இந்தி இலக்கிய உலகின் 

றபரிழப்பு எைலொம். 

 

வளரும்... 

 இந்தி மெோழியின் நவீன இைக்கியச் சிற்பிகள்! 

முலனவர் வி.அன்புமணி 

இலணப்பேராசிரியர் மற்றும் தலலவர், 

இந்தி மற்றும் இதர சமாழிகள் துலற, சகாங்கு கலல அறிவியல் கல்லூரி 
2 
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உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 அறிவியல் அறிபவாம் 

3 சேரும் பேராசிரியர் செ.இரா.செல்வகுமார் 
கனடா 

  கனடெிப் படலத்தில்  கற்பதற்கு ைிகவும் 

கடிைைொை குவொண்டம் இயற்பியல் பற்ேி 

துணுக்க எதிெவியல் என்று ஈளினையொை ஓர் 

அேிமுகம் தந்துள்ளொர். 

  பள்ளிக்கூடத்திலும் கல்லூரியின் பதொடக்கத் 

திலும் கற்ேிருக்கக்கூடிய நியூட்டன் விதி 

கனளக் கூட அேிவியல் பயிலொதவர்களும் 

பதற்பேைப் புரிந்துபகொள்ளுைொறு முனைவர் 

நொறகசுவென் அருனையொை விளக்கப்படங் 

களுடன் விளக்கியிருக்கின்ேொர். இயற்பியல் 

ைட்டுைொ? இல்னல, றவதியியல் பற்ேியும் 

வியப்பூட்டும் பயன்பொடுகள் பற்ேியும் ஆர்வப் 

பபருக்பகடுக்குைொறு பனடத்துள்ளொர் முனைவர் 

அன்புச்பெல்வன். னகயூட்னடக் கண்டுபிடிப்பது 

முதல், புற்றுறநொயியல் றவதியியல், எம்ைொனெ 

எப்படி இயங்குகின்ேது எைப் பலவும் விளக்கிக் 

கனடெியொக புளியம்பருப்பின் ைகினை என்று 

வியப்றபொங்குைொறு முடித்திருக்கின்ேொர்.   

  கைடொவில் வொழும் ைின்ைொற்ேல் துனேயில் 

பழுத்தப் பட்டேிவுைிக்க முனைவர் ெீைிவொென் 

ைின்ைொற்ேல் உருவொக்கம், பகிர்வு பற்ேியும் 

வருங்கொல வளர்ெிகள் பற்ேியும் ெிேந்த 

படங்களுடன் விளக்கியுள்ளொர். ஆற்ேல்வொய்கள் 

பலவொக இருப்பினும், பபரும்பங்கு வகித்து 

வந்துள்ள புனதபடிை ஆற்ேல் பற்ேி முனைவர் 

பெல்வெொசு விரித்பதழுதியுள்ளொர். எரிபபொருள் 

றவதியியல், கன்பைய்(கல்+பநய்)ப் பண்புகள், 

சுற்றுச்சூழல் தொக்கங்கள் பற்ேி அனைவரும் 

புரிந்து பயன்பகொள்ளுைொறு எழுதியுள்ளொர். 

  உலகில், இல்னலயில்னல,  அண்டத்தில் 

உள்ள பபொருள்கள் அனைத்தும் ெில தைி 

ைங்களொலும் அவற்ேின் கூட்டுகளொலும் ஆை 

னவறய. அந்தத் தைிைங்கனளச் ெீெொக அடுக் 

கிய அட்டவனணயின் ெீபெொழுங்கு பற்ேியும்  

  அவற்ேின் பண்புகள் 

பற்ேியும் பலருக்கும் 

பயன்படுைொறு எழுதி 

யுள்ளொர் முனைவர் பெ. 

றகொட்டொளம். இவர் 

இன்பைொரு அருனை 

யொை படலத்னதயும் எழுதியுள்ளொர். றநறைொ 

பதொழில் நுட்பத்தின் பற்பல கூறுகனள 

அனைவரும் புரிந்துபகொள்ளுைொறு எழுதி 

யுள்ளொர்.  கூண்டு வடிவப் பக்கிப் பந்துகள் 

பற்ேியும் றநறைொ குழொய்கள் பற்ேியும் இன்னும் 

பல அரிய பெய்திகள் பலவற்னேயும் பதொகுத்து 

விளக் கியுள்ளொர். மூன்று அருனையொை படலங் 

கனளத் பதொகுப்பொெிரியர் திரு.கி.கதிெவன் 

எழுதியுள்ளொர். பதொனலறபெிகளின் நுட்பத் 

துக்குச் ெிேந்த அேிமுகைொக அனைந்துள்ளது 

இவருனடய கட்டுனெ. அதில் பதன்ைபைரிக்கத் 

தவனள களின் பதொடர்பொடல் முனேறயொடும் 

இறுதியில் ஒப்பிட்டுக்கொட்டியுள்ளொர். 
 

  இன்னேய பதொடர்பொடலுக்கு இன்ேியனை 

யொத GPS எைப்படும் முழுப்புவி இடங் குேிப் 

பனைப்பு  பற்ேிய அருனையொை அேிமுகக் 

கட்டுனெனயயும் முனைவர் கதிெவன் வனெந் 

துள்ளொர்.  ைகிழுந்துகளில் பயன் படவிருக்கும் 

புவி பவப்ப முறுதலில் பங்குவகிக்கும் ைீத்றதன் 

பற்ேி பெந்தில்குைொர்  சுருக்கைொக 

எழுதியுள்ளொர். 

   புற்றுறநொய், அதன் கொெணங்கள்,  அவற்னே 

கண்டேிவது ஆகியவனேப்பற்ேி முனைவர் அரி 

நொெொயணன்  ைிகச்ெிேந்த முனேயில் விளக்கி 

யிருக்கின்ேொர். படிகங்களின் அடிப்பனடகனளப் 

பற்ேி திரு.ை.இெொெபூபதி  நல்ல படங்களுடன் 

எளினையொக விளக்கியுள்ளொர். இதுவனெ தைிழில் 

கண்டிெொதவொறு இந்நூலில்  அரிய கருத்து 

கனள ைிகச்ெிேப்பொக முனைவர் கதிெவன் 

பதொகுத்து வழங்கியுள்ளொர். இந்நூல் பபரிதும் 

பயன்பபருக்கும் என்பதில் ஐயைில்னல. 
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  இந்தப் புெதப் பபொருளில் இம்யுறைொக் 

றளொபுலின் என்னும் பல தடுப்பொற்ேல் 

பெேிந்திருக்கும். ெிலர் இவ்விளம்பொல் 

குழந்னதயின் நலத்திற்குக் றகடு தரும் 

என்ே தவேொை கருத்தொல் குழந்னத 

பிேந்தவுடன் ெர்க்கனெ நீனெறயொ நீர் கலந்த 

பசும்பொனலறயொ அளிப்பொர்கள். இது 

தவேொை பழக்கைொகும். இளம்பொலில் உள்ள 

புெதம் படி குழந்னதக்கு முக்கியைொக 1 gA 

என்ே இம்யுறைொ - க்றளொபுலின் என்ே 

தடுப்பொற்ேனலக் பகொடுக்கும். 

  இந்த இளம்பொலில் அதிக அளவில் 

இத்தடுப்பொற்ேல் உள்ளது. இந்த 1 gA 

குழந்னதயின் குடற்புேத்தில், தடுப்பொற்ே 

றலொடு பூச்சு றபொல் படர்ந்து குழந்னதக்குத் 

தன்ைொல் 1 gA னய உருவொக்க இயலும் 

வனெயில் குழந்னதனயப் பலவித றநொய்க 

ளிலிருந்து - பொதுகொக்கிேது. றைலும் 

ஒவ்வொனை ஏற்படொைலும் தடுக்கிேது. 

  குழந்னத பிேந்ததும் கழிக்கும் கரும் 

பச்னெ ைலம் இளகி பவளிறயறுவதற்குப் - 

பபருந்துனண பெய்கிேது. பசும்பொலில் 1 gA 

தொய்ப்பொனலவிடக் குனேவொக இருக்கிேது. 

அந்த 1  gAவும் பசும்பொனலக் குழந்னதக்கு 

ஏற்ேவொறு பதப்படுத்துவதைொல் அழிந்து 

விடுகிேது. இந்த இளம்பொல் (ெீம்பொல்) 

குனேவொகறவ சுெந்தொலும், அது குழந் 

னதக்குப் றபொதியதொகறவ உள்ளது.  

பின்ைறெ குழந்னதக்குத் றதனவயொை பொல் 

சுெக்கின்ேது. 

  இளம் பொலிலிருந்து தொய்ப்பொல் ைொற்ேத் 

திற்கு மூன்ேிலிருந்து ஆறு நொள்களொ 

கின்ேை. அப்றபொது புெதச் ெத்து, குனேந்த 

றலக்றடொஸ் என்ே ெர்க்கனெச் ெத்து அதிக 

ைொகிேது. பொலூட்டும் தொய்க்குத் றதனவ 

யொை உணனவயும் தொய்க்கு அளிக்க 

றவண்டும். பழங்கள் பச்னெக் கொய்கேிகள், 

ைீன், முட்னட, பொல், தயிர், றபொதிய அளவு 

நீர் முதலியைவற்னே உண்ணுதல் றவண் 

டும். றபொதிய உணவின்னையொலும், 

தொய்க்குச் ெத்துணவு குனேவதொலும் 

ையக்கமுண்டொகும். 

 

 ஒவ்பவொரு இந்தியத் தொயும், வழக்கைொை 

உணவுடன் கூடம் பழமும் பொலும் றெர்த்துக் 

பகொண்டொல் றபொதுைொைதொக அனையும். 

தொய் கருவுற்ேிருக்கும்றபொறத ைொர்பகங் 

களும் பொதுகொப்னபத் தொன் பதரிந்து 

பகொள்வது றவண்டும்.  

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 குழந்லதயின் நல்வாழ்பவ குடும்ேத்தின் பவராகும் 

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

5 
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பூெறழ 

உலகத்தமிழ் | 07.04.2021   

 

1.31.03.2021-அன்று மைர்ந்த உைகத்தமிழ் 

ோர்த்கதன். ேடித்து மகிழ்ந்கதன்.  

ரோன் கினடத்தாலும் புதன் கினடக்காது 

என்ோர்கள். அந்தப் புதன்கதாறும் உைகத்தமிழ் 

வருவது உைகத் தமிைருக்கு மகிழ்ச்சிகய.  

இந்த இதழில் ரவளியான 

ேனடப்புகனளரயல்ைாம் வைக்கம் கோைகவ 

வாசித்துவிட்கடன்.  

கடற்கனரயிகை விற்கப்ேடும் கதங்காய்,மாங்காய், 

ேட்டாணி சுண்டல் சுனவயின் அருனமனய 

முனனவர் கசாமரை நயமாகச் ரசால்லியிருக்கிைார்.  

குப்பிப்ோல் ஊட்டத் ரதாடங்கினால் தாய்ப் ோல் 

தானாககவ குனைந்துவிடும் என்ை மருத்துவர் தாரா 

நடராசன் அவர்களின் வார்த்னதகனள 

இளந்தாய்மார்கள் கவனத்தில் ரகாள்ள கவண்டும்.  

இப்ேடி ,நினைய ரசய்திகனள வாரந்கதாறும் 

அள்ளித் தருகிைது நமது உைகத்தமிழ் இனணய 

இதழ்.  

கதர்தலில் கண்ணியமாக வாக்களிக்க கவண்டியதன் 

அவசியத்னதச் ரசால்ை "கதர்தல் 

திருவிைா"என்ரைாரு தனிப் ேக்கத்னதகய 

உருவாக்கிய ஆசிரியர் அவர்களுக்கு எனது 

மனமார்ந்த நன்றினயத் ரதரிவித்துக்ரகாள்கிகைன்.  

கவிஞர் கேரா, 

தமிைக அரசின் தமிழ்ச் ரசம்மல் விருதாளர், 

திருரநல்கவலி. 

 

17ஆம் நாள் நாடகத்தில் எடுத்த ேடம் 

(ேக்கம் 27) அருனம 

 

மருத்துவர் கண்ணன், ஆசுதிகரலியா 

 

 

Big write up on Kumar very good we all 

had lunch on 30th august thanks.  

Thiru.Selvam,  Malaysia   

 

 

 

2. This number reminds me of Shake-

speare's  Sonnet LXIX 
Why so, I don't know. I leave it to read-
er's guess. Those parts of thee that the world’s eye 
doth view Want nothing that the thought of hearts 
can mend; 
 
All tongues, the voice of souls, give thee that due, 
Uttering bare truth, even so as foes commend. 
Thy outward thus with outward praise is crown’d; 
 

But those same tongues, that give thee so thine 
own, In other accents do this praise confound 
By seeing farther than the eye hath shown. 
 
They look into the beauty of thy mind, 
And that, in guess, they measure by thy deeds; 
Then churls, their thoughts, although their eyes 
were kind, To thy fair flower add the rank smell of 
weeds: But why thy odour matcheth not thy show, 
 
The soil is this, that thou dost common grow.  
—William Shakespeare  
 Fruit of True Learning 
On learning Letter turn lowly lofty; turning so 
the Power of WORD helps surmount block.  
Good show the Tablets First; their Commands too; 
break all bonds and soar above freed from the 
Rock! 

…..Prof.S.A.Sankara Narayanan, 
Kumbakonam. 

 

Thank you Arul for your wishes and the write up 
bringing back memories .May god bless 
you with the greatest rare asset of col-
lating the past for the future discourse . 
We are all but creations of our past . I 
am blessed to have had the grace of 
journeying with you . Thank you  

Thiru.KVSN Kumar, 
Malaysia 
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உைகத் தமிழ் 68ஆம் இதழ் ேடித்து 

மகிழ்ந்கதன். ேைகும் னேந்தமிழ்  ேல் 

திைன் கண்டு வியந்கதன்.    

திரு. காசிராஜன் அவர்களின் கட்டுனரயில் ‘விைகில் 

ரநருப்பு இருப்ேது கோை, அச்சமின்னமயும், 

அனமதியான துணிச்சலும், வீரமும் அவரிடம் 

மனைந்து இருக்கின்ைன’ என்ை வரிகள் உவனமச் 

சிைப்புடன் விளங்குகின்ைன.  

ஆசிரியம் ேகுதியில் தடுப்பூசி தனை காக்கும் என்ை 

விரிவான கட்டுனர, தமிழ் மக்கள் சமுதாயத்தின் கமல் 

ஆசிரியருக்கு உள்ள ஆழ்ந்த அக்கனைனய 

ரவளிப்ேடுத்துகிைது. அதனனப் கோற்றிப் பின்ேற்ை 

கவண்டியது அன்னார் கடனமயாகும். 

புைனமயாளர் நீ.க. கோன்கைார் தஞ்னசச் சரசுவதி 

மகால் நூைகப் ரோறுப்பில் இருந்தது நமது 

நல்லூகை; அதனாைன்கைா ேை ேைங்காைத்து ஓனைச் 

சுவடிகள் அரிய நூல்களாக அச்கசறி, அன்னனத் 

தமிழுக்கு அணி ரசய்துள்ளன! 

அட்னடப்ேடக் கட்டுனரனய, ஆசிரியர் அவர்கள், 

தமது ஆற்ரைாழுக்கான ஆங்கிை நனடயில், அைகுைப் 

ேனடத்துள்ளார். தமிழின் கவிச் சக்கரவர்த்திக்கு 

ஆங்கிைத்தில் புகைாரங்கள் சூட்டி, அருனமயான 

ரதாரு கட்டுனரயின் மூைம்  அவர் தம் ரேருனமகனள 

வனரந்துள்ளார். தாய்ரமாழியில் கோைகவ, அயல் 

ரமாழியிலும் அவருக்குள்ள ஆற்ைல் கோற்றுதற் 

குரியது ஆகும். 

முனனவர் கசாமரை அவர்களின் கட்டுனர 

அரமரிக்கா குறித்த சுனவயான தகவல்கனள ோரி 

வள்ளல் கோை வாரி வைங்குகிைது. அவரது 

ஒவ்ரவாரு வரியிலும் ஒரு சுனவயான தகவல் 

அல்ைது புள்ளிவிவரம் அல்ைது ஒரு நனகச்சுனவ 

‘ேளிச்’ என்று, ேடிக்கத் ரதவிட்டாத ஒரு பிடிப்னேத்  

கதாற்றுவிக்கிைது. குறிப்ோக, கேரறிஞற் அண்ணா 

விற்குப் ரேருனம கசர்த்த நிகழ்வு, நம்னமப் 

ரேருமிதம் ரகாள்ளச் ரசய்கிைது. கட்டுனரயில் உள்ள 

ேடங்ககளா காரணாளிக் காட்சிகளாக விரிகின்ைன! 

அறிஞர் முருககவள் அவர்களின் கட்டுனர வாயிைாக, 

மறுப்புனர நூல்கள் ேை இனடக்காைத்கத தமிைறிஞர் 

ேைரால் நுண்ணிய ஆய்வின் ேயனாக எழுதப்ேட்டன  

என்ேனதயும், அதில் இளனமக்காைம் ரதாட்கட 

அடிகளார் வல்ைவராக விளங்கினார் என்ேனதயும் 

நாம் அறிந்து வியப்புறுகிகைாம். 

திருமதி ஞானா அவர்களின் கட்டுனர, தமிழ் 

கற்பிக்னகயில் வாழிட ரமாழியின் ேயன்ோடு 

குறித்தும், ரோதுவான ோடநூல் ஒன்று இல்ைாத 

குனை குறித்தும் நன்கு எடுத்துனரக்கிைது. துனை சார்ந்த 

அறிஞர்கள் கவனத்தில் ரகாள்ளகவண்டிய ரசய்திகள் 

இனவ.  

திரு. ரசல்ைத்தம்பி அவர்கள் கட்டுனரயில், நம்னம 

200 ஆண்டுகள் ஆட்சி ரசய்த ஆங்கிகையர்களின் 

அவைமான ேன்னூறு ஆண்டு வரைாறு 

விவரிக்கப்ேட்டுள்ளது.  

மூதறிஞரின் கட்டுனர, இனசக்கனை என்ேது, சங்க 

காைத்திலிருந்து எவ்வாறு புரவைர்களால் கோற்றி 

வளர்க்கப்ேட்டது என்ேனதயும், அதில் முத்தமிழ்க் 

காப்பியமான சிைப்ேதிகாரத்தின் சீர்மிகு 

ேங்கினனயும், முதைாம் இராசராசனின் முழுனமயான 

ஈடுோட்னடயும் ரதள்ளுை விளக்குகிைது.  

குைந்னத இைக்கியம் கட்டுனர, நல்ை ேண்புகனள 

வளர்க்கும் ோடல்களுடன், தீய ேண்புகனளச் சாடும் 

ோடல்கனளயும் எடுத்துக் கூறுகிைது.  

திரு. சனார்த்தனன் அவர்கள் கட்டுனர, மனையாள 

எழுத்தச்சன் அவர்கள் இராமாயணத்னத மிக 

மாறுேட்ட கண்கணாட்டத்துடன் அணுகி, ேை 

மாற்ைங்கள் ரசய்திருப்ேனதச் சுட்டிக் காட்டுகிைது.  

கேராசிரியர் ரசல்வகுமார் அவர்கள் நம் 

தாய்ரமாழியில் அறிவியல் சார்ந்த நூல்கள் அதிகமாக 

வரகவண்டிய அவசியத்னத, ோரதியின் ோடகைாடு 

அைகுை வலியுறுத்தியுள்ளார்.  

நைவாழ்வுக் கட்டுனரயில் மருத்துவர் தாரா 

அம்னமயார், வளரும் குைந்னதக்கு ஊட்டச் சத்துள்ள 

உணவின் முக்கியத்துவத்னதயும், அதனால் வினளயும் 

நன்னமகனளயும், புள்ளி விவரங்களுடன் விளக்கி, 

வந்தபின் வருந்துதனை விட, வருமுன் காப்ேகத 

நல்ைது என்று வலியுறுத்தி உள்ளனம சிைப்புனடத்து.   

-பூமனை மாமணி துனர. தனோைன்  



அறிவரசன் மெோழியோக்கத் துறை அகரோதி! 
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16 

திரு.அறிவரசன், ேறைறெச் மசயைகத்தின் மெோழிம யர்ப்புத்துறையில் துறை 

இயக்குநரோக அரும் ணியோற்றியவர்.  அவர் 1982ஆம் ஆண்டு மேோகுத்து 

றவத்திருந்ே அகரோதிச் மசோற்கறள அவர் நிறனவோக மவளியிடுகிபைோம். 

301 Bristle Fibre Unit நுண் கயிறு நாறு தயாாிக்கும் நிறுவனம் (பிாிவு) 

302 Brake-van புககவண்டின் தடுப்புப் பபாறி அகைக்கப்பட்ட வண்டி 

303 Backward Classes பின்தங்கிய வகுப்பினர் 

304 Bill introduced in the L.A. 

சட்டைன்றத்தின் முகவுகைக்கப்பட்ட சட்டமுன்வகைவு 

(வடிவு) 

305 Battle field பபார்க்களம் அல்லது அடுகளம் 

306 Bargaining agents for workers 

பதாழிலாளர்களுக்கான உகையாடல் நடத்துவதற்கான 

முகவர்கள் 

307 Barking-deer காட்டு ஆடு 

308 Bonnet-monkey நாட்டுக்குைங்கு 

309 Barrage 

குறுக்ககள, இகடத்தகடயிடும் திட்டைிட்ட 

குண்டுைாாி 

310 Batch பதாகுதி 

311 Bolstered up claims முட்டுக்பகாலுடன் வரும் உாிகைக்பகாாிக்கககள் 

312 Bonus ஊதியக்பகாகட 

313 Bill  சட்ட முன்வடிவு (வகைவு) 

314 Bathroom பகால்கலயகற 

315 Bionics உயிர்ைின் அணுவியல் 

316 Bills of Exchange வாணிப உண்டியல் 

317 Brain wash பகாள்கக உரு ஏற்றம் 

318 Bivoltine 

ஆண்டுக்கு இருமுகற இனப்பபருக்கம் பசய்தல் 

(ஆண்டுக்கு இருமுகற முட்கடயிடும் பட்டுப்பூச்சி) 

319 Back water உப்பங்கழி 

320 Brand வர்த்தகப்பபயர் 
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  உலகம் முழுவதும் இருதய ெத்த ஓட்ட 

இடர்பொடுகள் பபருைளவில் கொணப்படு 

கிேது. இெத்த ஓட்டம் தனடபட்டொறலொ, 

குனேவொைொறலொ, இதய தனெகள் பெயல் 

குன்ேி, தனெயிேப்பு நிகழ்கிேது. இதய தனெ 

இேப்பு ( MYOCARDIAL INFARCTION ) 

நொடியொக ெிலருக்கு இதய நொள சுருங்கல், 

(CORONARY ARTERY STENOSIS ) 

ஏற்படுகிேது.  

 

 

 இதைொல் பநஞ்ெகத்றத தீெொ வலியுடன், 

மூச்சுத் திணேலும் றதொன்றும். இதய நொள 

இடர்பொட்டுப் பிணிகள் (CORONARY AR-

TERY DISEASE), (ISCHEMIC HEART DIS-

EASES) பல்றவறு வனகப்படும். ஆக 

மூன்று விைொக்கள் ைருத்துவர் றநொயொ 

ளினய வினளவது மூலம் இப்பிணினய 

கண்டேிந்து ஆவை பெய்வது அவெியம். 
 

  முதல் விைொ :  
 

  பநஞ்சு வலி எங்றக ?  

  

இெண்டொவது விைொ :  

  பநஞ்சுவலி  உனழப்பொல் அதிகரிப்பொ ? 

 

மூன்ேொவது விைொ :  

 

  10 ைணித்துளிகளில் வலிநீக்கம் ஏற்படு 

கிேதொ? அல்லது னநட்றெட் ைொத்தினெ 

ெொப்பிட்டொல் குனேகிேதொ? 

 

 

 அடிபநஞ்ெில் மூச்ெனடப்னப றதொற்று 

வித்தொறலொ அல்லது பநஞ்சு இறுக்கத் 

துடன் கூடிய வலிறயொ அல்லது உணர்றவொ 

(அல்லது) இடது னக பெவி, றதொளுக்கு 

பெவி விடுகிேிது என்று றநொயொளிகள் 

கூேிைொல், நம் ைைதுக்கு உடறை இதய 

றநொய் பற்ேி ெிந்தனை எழ றவண்டும். 

பெயல், (EFFORT), உனழப்பு, ( EXER-

TION), உணர்ச்ெி, (EMOTION) இம்மூன்றும் 

முக்கிய தூண்டுறகொலொக இன்ைனல 

அதிகரிக்கும். 

18.05.1996 

வளரும்... 

 

1 

ெோரறைப்பு பநோய் கோக்க ெருத்துவ ஆரோய்ச்சி - கண்பைோட்ைம்  ! 

மரு. ஒளனவ ரநடுமாைன் 

உதவி மருத்துவப் கேராசிரியர் 

ககானவ மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனன 

ககாயமுத்தூர் 
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நீர்ைிகின் ெினேயும் இல்னல தீைிகின் 

ைன்னுயிர் நிழற்றும் நிழலும் இல்னல 

வளிைிகின் வலியும் இல்னல   

                                    - ஐயூர் முடவைொர்   

                                    - புேநொனூறு, 51 

இவ்வுலகில், பவள்ளம் பபருக்பகடுத்தொல் அனதத் தடுத்துக் கொக்கும் அெண் 

ஏதுைில்னல; தீ ைிகுந்தொல் உயிர்கனளக் கொக்கும் நிழல் ஏதுைில்னல; கொற்று 

ைிகுந்தொல் அனதப் பபொறுத்துக்பகொள்ளும் வலினை ஏதுைில்னல.         

           - முனைவர் ஆ.ைணவழகன் 

 

No dam for floods in spate; 

No coolant  for gutting flames 

No cover for hitting storm    

                       - Puranaanooru 51      

              பைொழிபபயர்ப்பு 

                      முனைவர் ந.அருள் 

 

इस दुनिया में, बाढ़ के खिलाफ कोई उभार िह ीं है; 

आग से जाि बचािेवाला कोई छाया िह ीं है; 

हवा बहुत तेज है तो उसे सहिे का ताकत िह ीं है। 

पुरिािुरू - ५१, अयू्यर मुटविार  

          இந்தியில் 
        முனைவர் பெள.வீெலட்சுைி  

தொல்லிலக்கியத் வொரணம் - 9 
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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... 


