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உலகத் தாய்ம ாழித் திருநாள்! 

 ாண்புமிகு அம ச்சர் உமை  

திரு.க.பாண்டியைாசன் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  தாய்மைாழியின் அவசியமும் அருமையும் 

நைக்கு நன்கு மதரியும்.  ஏமெெில், நம் 

தாய்மைாழிமயக் காப்பாற்றுவதற்காக நாம் 

மபரும் பபாராட்டம் நடத்தி மைாழியுணர்மவ 

மவளிப்படுத்தியிருக்கிப ாம். முதல் மைாழிப் 

பபாராட்டம் 1938-ல் மதாடங்கி 1940 வமர 

நமடமபற் ிருக்கி து. 

  அப்பபாமதய மசன்மெ ைாகாணத்தின் 

முதல்வராக 1937-ல் மபாறுப்பபற்றுக் 

மகாண்ட இராஜாஜி, பள்ளிகளில் இந்தி 

பயிற்று மைாழி என்னும் ஆமணமய 1938 

ஏப்பிரல் 21 அன்று பி ப்பித்தார். இமத 

அடுத்து தந்மத மபரியார் உள்ளிட்ட 

தமைவர்கள் இந்த ஆமணக்கு எதிராகவும் 

இந்தித் திணிப்பு, இந்தி ஆதிக்கம் ஆகிய 

வற்ம  எதிர்த்தும் மபரிய அளவில் 

பபாராட்டம் நடத்திொர்கள். இந்த எதிர்ப்புப் 

பபாராட்டத்தில் நடராசன் (1939 செவரி 15 

அன்றும்), தாளமுத்து (1939 ைார்ச்சு 11 

அன்றும்) ஆகிய இருவர் உயிமர 

இழந்திருக்கி ார்கள்.  

இத்தமகய பபாராட்டத்தின் பயொக, 

மசன்மெ ைாகாண அரசு 1940 பிப்ரவரி 

21 அன்று பள்ளிகளில் இந்தி பயிற்று 

மைாழி என்னும் ஆமணமயத் திரும்பப் 

மபற்றுக் மகாண்டது. 

 

ஆட்சி மைாழியும் பயிற்று மைாழியும் 

  நைது தாய்மைாழியாம் தைிமழக் காக்க 

அடுத்த இந்தி எதிர்ப்புப் பபாராட்டம் 1965 

ஆம் ஆண்டு மதாடங்கி நமடமபற் து. 

இந்தப் பபாராட்டம் ஆட்சி மைாழியாக 

இந்தி ைட்டுபை விளங்கும் என்பமத 

எதிர்த்தது. 1950-ம் ஆண்டில் இந்திய 

அரசியைமைப்பு நமடமும க்கு வந்த 

பபாது 15 ஆண்டு களுக்கு ைட்டுபை 

ஆட்சி மைாழியாக இந்தியுடன் ஆங்கிைம் 

இருக்கும் என்றும் அதன்பி கு இந்தி 

ைட்டுபை ஆட்சிமைாழியாக நீடிக்கும் 

என்றும் திட்டைிடப்பட்டிருந்தது. 

 

  இமதமயாட்டிபய 1965 செவரி 25 

முதல் தைிழகத்தில் இந்தி எதிர்ப்புப் 

பபாராட்டம் நமடமபற் து.  

 

 

 

வளரும்... 

59 
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ஆசிரியம் ! 

நெல்லைப் பேராசிரியரின் ந ால்ைியல் ஆய்வு 

  மசன்  திங்கள் ைம ந்த பபராசிரியர் மதா.பரைசிவொர் தைிழகம் நன்கு அ ிந்த பண்பாட்டு         

மந ியியல் ஆய்வாளர். ைபொன்ைணியம் சுந்தரொர் பல்கமைக்கழகத்தின் தைிழ்த்தும த் தமை 

வராகப் பணியாற் ி விருப்ப ஓய்வு மபற் வர்.  பாமளயங்பகாட்மடயில் வதிந்து வந்த இவர், மசன்  

ைாதம் உடல்நைம் நைிவமடந்து காைைாெது தைிழக இைக்கிய ஆய்வுைகிற்குப் பபரிழப்பாகும்.  

பண்பாட்டு ஆய்வாளர் எெத் தன்மெ முன்ெிமைப்படுத்திக் மகாண்டு பை குறு நூல்கமளயும் 

பண்பாட்டு நிகழ்வுகமள நுணுக்கைாெ மும யில் அணுகும் பல்பவறு 

நூல்கமளயும் கட்டுமரகமளயும் தைிழகத்திற்கு வழங்கியவர்.   

  நாட்டார் வழிபாட்டியல் வட்டாரம் சார்ந்த பமடப்பாக்க அமசவுகள் சமூக 

உளவியல் எெப் பன்முகத் தன்மை மகாண்ட ஆய்வுகள் மகாண்ட கருத்துக்  

குவியல்கமளத் நைக்கு வழங்கியுள்ளார்.  அவரின் “அ ியப்படாத தைிழகம், 

அழகர் பகாயில், பண்பாட்டு அமசவுகள், மதய்வம் என்பபதார்..., ைரபும் 

புதுமையும்” எெப் பல்பவறு நூல்கமளப் பமடத்துள்ளார்.  இவருமடய ‘அழகர் 

பகாயில்’ ( 1989 ) பகாவில்கள் பற் ிய நூைாய்வில் ஒரு முன்பொடி நூல் எெப் 

புகழ்கி ார்கள்.   

  இவரின் ‘பாமளயங்பகாட்மட - ஒரு மூதூரின் வரைாறு’ -  பபராசிரியர் ச.நவநீதகிருஷ்ணனுடன் 

இமணந்து சி ந்த ஆய்வு நூமைப் பமடத்துத் தந்துள்ளார்.  பபராசிரியர் மதா.பரைசிவெிடைிருந்து 

மத ிக்கும் கருத்துக்களும் சான்று பைற்பகாள்களும் வாழ்ந்து மபற்  பட்ட ிமவயும் காணும்பபாது 

நைக்கு அமவ ைமைப்மப ஏற்படுத்தக்கூடியமவ என்று ஆய்வுச்சுடர் ஆ.இரா.பவங்கடாசைபதி 

கு ித்துள்ளார்.   

  ைதுமர தியாகராசர் கல்லூரியின் தைிழ்த்தும ப் பபராசிரியராகப் பணி 

புரிந்த பின்தான் மநல்மையிலுள்ள ைபொன்ைணியம் சுந்தரொர் பல்கமைக் 

கழகத்தில் தைிழியல் தும த்தமைவராக இருந்தார்.  இைக்கியம், சையம், 

பகாயில் ைரபு, பண்பாடு என்று தாம் மகாண்ட தமைப்பிமெ வடிவாக 

வமரயம த்துக் மகாண்பட பபாகும் இவரது தி ெிமும மய  "அ ியப்படாத 

தைிழகம்"  என்  நூைிமெத் தைிழ்  என்  கட்டுமரயில் மதாடங்கியுள்ளார்.  

‘இெிமையும் நீர்மையும் தைிழ் எெைாகும்’ எெத் மதாடங்கி இெிமை, 

பண்பாடு, அகப்மபாருள் என்  மபாருண்மைகமளயும்  விளக்கியிருப்பார்.     
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  பைாசிகீரொர் என்  புைவருக்கு பவந்தன் கவரி வீசியமத ‘அதூஉம் சாலும் நற் ைிமழ முழுத ிதல்’ 

என்பமத எடுத்துக்காட்டி, ‘தைிழ் தழீஇய சாயைவர்’ எெக் கம்பமரச் மசால்ைிக் காட்டி அழகும் 

மைன்மையும் மகாண்டது தைிழ் எெத் திமளக்கி ார் .  ஒன்பதாம் நூற் ாண்டில் தைிழ், அரசியல், சமூக, 

பண்பாட்டு அளவில் ஒரு ைந்திரச் மசால்ைாகபவ மதாழிற்படுகி து எெக் கூறுகி ார்.  அ ிஞர் 

கால்டுமவல் பற் ிய இவரது கூற்று, மைாழியியல் ஆய்வாளர்கள் அமெவரும் அ ிய பவண்டிய ஒன்று.   

 தைிழகத்தின் மதன்பகாடிப் பகுதியாெ இமடயன்குடி என்பது திருச்மசந்தூருக்கும்  

கன்ெியாகுைரிக்கும் இமடபயயுள்ள ைிக மவப்பைாெ பகுதி.  இன்றும் கூட அந்த ஊரில் நம்ைால் ஒரு 

நாள் தங்கியிருக்க முடியாது.  மவயிலும் மவப்பமும் தாங்க முடியாத அந்த ஊரில் ஐபராப்பியப் 

மபருைகன் 53 ஆண்டுக் காைம் இருந்தார் என்பது வியப்பிற்குரிய  ஒன்று எெக்கூ ி முக்கியைாெ 

மசய்திமயப் பதிவு மசய்துள்ளார்   

  கால்டுமவல் பி ந்த ஊரின் மபயர்  Shepherd Yard என்பது.  தைிழில் மசான்ொல் இமடயன்குடி.  

திருச்சமபக்காரர்கள் பவதாகைம் சார்ந்த மபயர்கமள தங்கள் இருப்பிடங்களுக்கு மவத்த காைத்தில், 

இமடயன்குடிமய ைாற் பவ இல்மை.  இவரின் பண்பாட்டு அமசவுகள் என்  நூைில் பை 

நுணுக்கைாெ கருத்துக்கள் பவறுபாட்டுக்குரியெவாக இருப்பதாகக் கூறுவமத வரபவற்று அமதபய 

வளர்ச்சியின் அமடயாளைாகக் காட்டுகி ார்.   

  ைரபும் புதுமையும் என்  நூைில் உணவு, உமட என்று உருவாக்க வாழ்வியபைாடு மதாடர்புமடய 

ைரபுகமள நாம் மக கழுவி வருகிப ாம்.  நைது உமட, பதகத்தின் பருவ காைச் சூழலுக்பகற்ப 

அமைந்துள்ளது.  ைரபுகமள அ ிந்து அ ிவுக்கு ஒவ்வாதமத ைறுப்பபாம்.  மதன்ெமைரிக்க நாடுகளில் 

அமரக்காற் சட்மடப் பபாக்கு இருக்கும்பபாது, அது வழிமும யாக ஆகாைல் தடுக்கப்பட்டது.  துணி 

உற்பத்தி கும ந்து, விற்பமெயாளர்களின் ஆதாயம் கும ந்து பபாகும் எெ எதிர்ப்புத் மதரிவித்தெர். 

  பநற் ின் அனுபவங்கமள நிராகரித்தவனுக்கு நாமள என்பது கிமடயாது.  பதமவயும் 

அனுபவமும்தான் அடுத்தகட்டச் சிந்தமெக்கு நம்மை அமழத்துச் மசல்லும்.  அபத பபால், 

தாய்மைாழி என்பது ைா ாத தன்மை உமடயது அல்ை என்றும் புதிய வரவுகமள உள்வாங்கிக் 

மகாள்வதாபைபய மைாழி வளர்கி து.  மதால்காப்பியபர ஆதரிக்கி ார்.இப்படிச் சிந்தமெ அமைகமள 

எழுப்பியுள்ளார். 

  கல்விப் புைத்தில் உயராய்வு நிமையில் தைிழ்கூறும் நல்லுைகத்திொல் பண்பாட்டு அ ிஞராக 

அ ியப்பட்ட  தைிழ்ப் மபருந்தமகயின் ஆய்விமெ நிமெவு கூர்வபத, அவருக்கு அளிக்கும் புகழ் 

வணக்கைாகக் மகாள்பவாம். 
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நிகரில்லாத நீ.க. பற்றிய நிமைவு... 

முமைவர் ஔமவ நடைாசன்  

  பள்ளியகரம் நீ.கந்தசாமிப் பிள்ளை என்ற பேரறிஞர், 

எனக்குப் பேரிதும் பேண்டியேர்.  நான் தஞ்ளசயிலும் -

பசன்ளனயிலும் ேழகியபோபத அேருக்கு எண்ேது 

ேயதிருக்கும்.  அேர் ோடிய தமிழ்த் தாய்ப் ோடல் தான், ‘ 

 

" வையம் ஈன்ற த ொன்மக்கள் உளத்திவைக் 

  வகயி லுவை கொலம் இரிந்திடப் 

  வபய நொவை அவைத்  பழந் மிழ் 

  ஐவய  ொள் வல தகொண்டு பனிகுைொம் ! ” 
 

என்ற ோடலாகும்.  இந்தப்  ோடளல என்றும் தமிழறிஞர் 

கள் போற்றிப் புகழ்ந்தனர்.  திருக்குறளில் இலக்கண 

நுட்ேங்கள் காட்டி எந்த இடத்தில் தளை தட்டுகிறது ஏன் 

என்ேளத எப்ேடிக் கண்டறிந்து திருத்துேது என்ற நுட்ேங் 

களை எடுத்துக் கூறினார்.  தமிழிலக்கியத்தில் ேல அருளை 

யான ோடல்களை ேடித்துக் காட்டுோர். 

  ோழ்க்ளகயில் துன்ேமும் இன்ேமும் ேருேதும் 

குளறேதும் எப்ேடி இருக்கிறது என்றால், நிலவு பதய் 

ேளதயும் ேைர்ேளதயும் போல.  இவ்ேைவு இயற்ளகயான 

புளனளே, நிலளேக் கண்டபோது பதான்றிய நிளனோக 

எந்த இலக்கியத்திலும் நான் கண்டதில்ளல என்றார் .   

  கணேன்ைார்களுக்கு எந்த அேலமும் பநரலாகாது என் 

ேதற்காகக்  களரயில் இருந்தோபற பநய்தல் நில ைகளிர் 

தேம் பைற்பகாண்டனர். அேர்களுக்கு அல்லகுறி ேடுைா 

னால், கணேன்ைார்கள் கடலில் மூழ்கி விட்டார்கள் என்ற 

கருத்ளதச் சங்க இலக்கியக் கலித்பதாளகப் ோடலில் காண 

லாம் என்று சுட்டிக் காட்டினார். 

   ஆங்கிலத்தில் அேர் பேரும் புலளை ோய்ந்தேர்.  

வீரைாமுனிேர், கால்டுபேல், போப் என்ற ஆங்கிபலயர்கள் 

அந்த நாளில் தமிழார்ேத்தால் பைாழிக்குப் பேருளை 

பசர்க்க எப்ேடிப்ேட்ட முயற்சிகளைச் பசய்தார்கள் என்று 

விரிோக விைக்குோர்.  ஒருமுளற அேர் பசான்னார். 

பதனிசு நாட்டு சீகன் ோல்கு என்ேேர், தரங்கம் 

ோடியிலிருந்து தமிழ் ேடித்துப் பின்பு ேதவி உயர்வு பேற்று, 

இலண்டன் ைாநகரத்திற்கு ஒருமுளற  பசன்றார்.  அங்பக, 

தளலளைப் பேராயர் ைாநாட்டில் ேங்கு பேறும்போது, 

அங்கிருந்பதார் இலத்தீன் பைாழியில் பேசுேதுதான் சைய 

ைரபு என்று கூறினார்கள்.   தனக்குக் கிளடத்த தளலளைக் 

காக நன்றி பதரிவித்துப் பேசிய சீகன்ோல்கு, இலத்தீன்தான் 

இந்த ேழிோட்டு அரங்கத்தில் பேசுகிற பைாழி.  அந்த 

பைாழிளய விட, இன்னும் உயர்ோன அருள்பைாழியில் 

தான் நான் நன்றி பதரிவிக்க பேண்டும். 

  அதனால் நான் அறிந்த தமிழ்த் பதாடர்கள் சிலேற்ளறச் 

பசால்லுகிபறன் என்று அப்போது சீகன்ோல்கு தமிழில் நன்றி 

பதரிவித்தார்.  இது எவ்ேைவு அரிய குறிப்பு.  அது ைட்டு 

ைல்லாைல், அன்றாடம் ஆங்கிலத்தில் அரிய நூல்களைப் 

ேடிப்ோர். ஆங்கிபலயர்கள் தமிழகத்ளதப் ேற்றியும், இந்திய 

நாட்ளடப் ேற்றியும் கூறும் பசய்திகளைபயல்லாம்  நாம் 

சல்லளடயிட்டு ஆராய்ந்து ோர்க்க பேண்டும்.  விைங்காைல் 

தேறாகக்  கூறுேனவும் ேல உண்டு என்றும் பசான்னார் . 

  ஒருமுளற அேர் எனக்குக் கடிதம் எழுதிய போது, 

அன்புள்ை நடராசனுக்கு, எனக்கு உடல் நலம் இல்ளல என்று 

பதாடங்கி  நான் இப்போது ைருத்துேத் பதர்வுக்குப் 

போகிபறன்.  எல்லா வினாக்களிலும், எனக்கு ைதிப்பேண்கள் 

கூடுதலாகப் பேற்றிருக் கிபறன் இதனால் விளரவில் நான் 

இறந்து விடுபேன் என்று எழுதினார் ( I am scoring very high 

marks, therefore I am sure to die ) ைருத்துேச் பசாதளனயில் 

சர்க்களர என்று ோர்த்தால், 200 இருக்க பேண்டும்.  450 

இருந்தால், முடிவு உறுதி. இதயத்துடிப்பு 90 இருக்க 

பேண்டும்.  அது 140 என்று இருந்தால், பேரச்சம் என்று 

அறிந்பதன்.  அது போல, ைதிப்பேண்கள் அதிகம் பேற்று, 

நாளை ைளறபேன் என்ற ஆங்கிலத் பதாடர் அளைத் 

பதழுதியளத நிளனத்து எனக்குக் கண்ணீர் ைல்கியது. 

இக்குறிப்ளே அப்போது கண்ட பேரும் பேராசிரியர்                

கு.சிேைணி எனக்கு எழுதிய ைடலும் பதாடர்கிறது .... 

  பேரறிஞர் நீ.க.வுடன் தங்கள் பதாடர்ளே அறிய மிகவும் 

ைகிழ்ச்சி. அேர்கள் என்ளனச் சிறு ேயது முதபல 

அறிோர்கள். அேர்களைத் தைோய் ோளையம் இனாம்தார் 

ேழிமுளறயினர்  என்ேதில் பதாடங்கி , குறிப்ோக 1955 முதல்  

அேர்கள் ைளறந்த 1977ேளர  நான் நன்கறிபேன். அேர்கள் 

அன்ளேயும் ஆற்றாளை ளயயும், இன்ே துன்புகளையும் 

ேகிர்ந்து  பகாண்ட அணுக்கத் பதாண்டன் நான் ஒருேன் 

ைட்டுபை. 

  ஆங்கிலம்,  பிபரஞ்சு,  ஈபுரு,  கிபரக்கம்,  இலத்தீன், 

சைற்கிருதம் ஆகிய பிற பைாழிகளிலும் புலளை மிக்கேர்கள். 

அேர்கைது நூலகத்தில் ஒரு நிளலப் 

பேளழ முழுதும் ஈபுரு  கிபரக்க  

இலத்தீன் நூல்கள் நிளறந்திருக்கும். 

வியத்தகு ேல்துளற ஆளுளையர். 

நயத்தக்க உளரயாடல் ேல்லார். நைக்கு 

முந்ளதய இரு தளலமுளற அறிஞர் 

கைால் பேரிதும் ைதித்துப் போற்றப் 

பேற்றேர்கள். 

அருளுக்கு ஔவை தைொன்ைது 

நூலிலிருந்து... 
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தூக்கி, விசை மைய் 

Deliberate and do 

 ال تكسل

有目標的做事 

സസൂക്ഷ്മം ആല ോചിച്ചു ചചയ്യുക 

भले बरेु की पहचान के बाद कर्म र्ें लीन हो जावें | 

ఒక పనిని గుర ించి చకకగా తలెిసని తరువాతన ేప్ాారింబించవలెను  

ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂಕ್ತವಾಗಿ ತೆಳೆದ ನಂತರವೇ ಅದನನ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

 

களியுற்று நின்று கடவுபள யிங்குப் 

பழியற்று வாழ்ந்திடக் கண் பார்ப்பாய் - ஒளிமபற்றுக் 

கல்விபை பதர்ந்து கடமை மயைா நன்காற் ித் 

மதால்விமெக் கட்மடல்ைாம் து ந்து. 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 

59 
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அவ்வப்பபாது! 

முமைவர் ந.அருள் 

இயக்குநர், மமோழிமபயர்ப்புத்துசை 
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காணற்கரிய காட்சியகங்கள் 

  மசன்மெயில் தெியார் அருங்காட்சியகங்கள் பைவாக இருந்தபபாதிலும், ைக்கள் அவற்ம ப்பற் ி 
மபரிய அளவில் அ ிந்திருக்கவிமைபய என்று நான் முன்ெர் எழுதியிருந்பதன்.  பபாதிய விளம்பரம் 
இல்ைாைலும் அவற்ம  மும யாகப் பட்டியைிடாமையும் காரணைாகும். இப்மபாருண்மை மதாடர்பாக  
சிை திங்களுக்கு முன்ெர் அரசு அருங்காட்சியகத்தால் பயனுள்ள மகபயடு மவளியிடப்பட்டமதக் 
கண்டு ைகிழ்ச்சி அமடகிப ன்.  ‘தைிழ்நாட்டின் அருங்காட்சியகங்கள், காட்சிக்கூடங்கள் ைற்றும் 
நிமெவகங்கள்’ என்  தமைப்பில் அருங்காட்சியகக் காப்பாட்சியர் முமெவர் வி.மஜயராஜ்  
மதாகுத்த இக்மகபயடு ைாநிைத்திலுள்ள அருங்காட்சியகங்களின் விரிவாெ பட்டியமைக் 
மகாண்டுள்ளது. 

  கண் ைருத்துவ நிறுவெத்தின் எைியட் அருங்காட்சியகம், மசன்மெ ைருத்துவக் கல்லூரியின் 
பல்பவறு அருங்காட்சி ைாடங்கள், உயர் நீதிைன்  அருங்காட்சியகம், இந்திய மபாம்ைைாட்ட 
கமைக்கழகத்தின் காட்சிக்கூடம், மசன்மெ கி ித்தவக் கல்லூரியின் உயிரியல் அருங்காட்சியகம், 
கமை ைற்றும் மகவிமெக் கல்லூரியின் கமை அருங்காட்சியகம், பபாரூரிலுள்ள மசன்மெ விடுதி 
பைைாண்மைக் கல்வி நிறுவெத்தின் வீட்டுப் பயன்பாட்டுக் கைன்கள் ைற்றும் வீட்டு ைரபுகள் கு ித்த 
அருங்காட்சியகம், காவைர் பயிற்சிக் கல்லூரியின் அருங்காட்சியகம், கணிதபைமத இராைானுஜன் 
அருங்காட்சியகம் ைற்றும் புெித பதாமையார் அருங்காட்சியகம் ைற்றும் பை நிறுவெங்களின் 
அமைப்புக்களாக  நாம் அ ிந்திராத அருங்காட்சியகங்கள் உள்ளெ. 

  அருங்காட்சியக நூைகத்தில் இந்நூல் இன்றும் கிமடக்கும் எெ நம்புகிப ன்.  ஆொல் கு ிப்பாக 
மசன்மெ ைாநகமரப் பற் ித் மதரிந்துமகாள்வதற்குரிய வழிகாட்டி நூல்கமள அமெத்து 
இடங்களிலும் எளிதில் கிமடக்க பவண்டிய மகபயடாக அமைந்தது பாராட்டுதற்குரியது.  இக் 
கு ிப்பபட்டிொல் பார்மவயாளர் பைருக்குக் கமையார்வம் ைிகுந்து காட்சிக்கூடங்கமளத் பதடிக் 
காணும் பபாக்கும் வளர்ந்துள்ளது. 

  தெியார் கமைக்கூடங்கள் என்  மபருமைபயாடு தம் இல்ைங்கமளபய கமைக்காட்சி 
அரங்கங்களாக சிைர் ைாற் ிொர்.  ைாவட்ட ஆட்சியர்களாகவும் - தமைமை அலுவைர்களாகவும் பணி 
யாற் ிய மவள்மளயர்கள் கமைகண்கபளாடு அரிய படிைங்கமளச் பசர்த்து மவத்திருந்தெர். 

  பரிசாகக் கமைப்மபாருமள ைட்டும் வழங்கிொல் பபாதும் என்று அவர்கள் கூ ியது ைரபாக 
இருந்தது.  விடுதமைக்குப் பின்ெர் அருங்கமைப் மபாருட்கள் அயல்நாடுகளில் காணப்படுவதற்கு 
ஆட்சியர் கமடப்பிடித்த ைரபும் காரணைாகும். 

  சட்டக் கல்லூரியில் முதல்வராகத் திகழ்ந்த ைாபைமத அெந்தநாராயணன் தாம் திரட்டிய 
கமைப்மபாருள்கபளாடு தாபை தீட்டிய ஓவியங்கமளயும் அடுக்கி மவத்திருந்தார் என்று என் தந்மத 
கூ க் பகட்டிருக்கிப ன். 

  அ ிஞர் வி.சுந்தரம், இ.ஆ.ப., பழம் மபாருள்கமள, நூல்கமளத் பதடித்பதடி மவத்திருந்தமத நான் 
கண்டிருக்கிப ன், நடிப்பு ைாைணி பல்கமைத்திைகம் சிவகுைார் தாம் வமரந்த ஓவியங்கமளக் 
காட்சிக்கூடைாக மவத்துள்ளார்.  அரசு இத்தமகய கமைப்பண்பாட்டுக் காவைர் கமளப் பபாற் ித் 
திரட்டிய கமைச்மசல்வங்கமள அவர்களின் மபயரிபைபய காட்சிக்கூடங்களாக அடுக்கிக் 
கு ிப்புக்கமள எழுதி புதிய கமைைாடங்கமள உருவாக்கவும் கருதைாம்.               

 
20.01.2005. (16 ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதிய கட்டுமர) 
இைண்டன்.  



 
ஆசிரியர் ேகு ி 

10 

 

 உலகத்தமிழ் | 20.01.2021  

 

 அயர டவக்கும் அதமரிக்க நூலகங்கள் !  

முமைவர் சசா மல சசா சுந்தைம் 

அமமரிக்கோ 

  அமைரிக்க அதிபரின் 'ஓவல் அலுவைக' 

இருக்மகயில் அைர ஆர்வைா? அவர் பயணம் 

மசய்கி  "AirForce One" உள்பள நுமழய 

விருப்பைா? உங்களின் ஆமசகமள நிம  

பவற்றுகின் ெ இந்த வித்தியாசைாெ நூைகங் 

கள்.  நூல்கமள வீட்டுக்கு எடுத்துச் மசல்ை 

முடியாத இந்த நூைகங்களில் மபாது அ ிமவப் 

பை வமகயில் வளர்த்துக் மகாள்ளும் வாய்ப்புக் 

கள் உள்ளெ. 

  அமைரிக்க அதிபர்கள் உைக வரைாற் ில் ஒரு 

முக்கிய இடத்மதப் மபற்று விடுகி ார்கள். 

அதிபர் பதவி நிம வு மபற் வுடன் அவர்களின் 

நான்கு அல்ைது எட்டு ஆண்டு பதவிக்  

காைத்தில் பசர்த்த ஆவணங்கமள மவள்மள 

ைாளிமகயிைிருந்து எங்பக மகாண்டு மசல்வது? 

என்ெ மசய்வது? அந்தக் பகள்விகளுக்கு 1938 

- இல் விமடயளித்தவர் அதிபர் ரூஸ்மவல்ட். 

 

 

 

 

 

 

 

  தெக்கு முந்மதய அதிபர்களின் 

ஆவணங்களும், பதிவுகளும் காணாைல் பபாெ 

தாலும், திருடப்பட்டதாலும், அழிக்கப்பட்ட 

தாலும், இைாபத்திற்கு விற்கப்பட்டதாலும், தன் 

வாழ்நாள் ஆவணங்கமளப் பாதுகாக்க ஒரு 

நூைகத்மத உருவாக்கி அரசுக்கு நன்மகாமட 

யாக வழங்கிொர். அந்த முயற்சியின் விமள 

வாக தெியார் நிதியுடன் 14 அதிபர்களுக்கு 

நூைகங்களும் அருங்காட்சியகங்களும் அமைக் 

கப்பட்டுள்ளெ.  அதிபரின் ஆவணங்களும்,  

பதிவுகளும் அவருமடய மசாத்துக்கள் என்  

நிமைமய ைாற் ி அமவ அரசின் மசாத்துக்கள் 

என்  சட்டம் 1978- இல்  நிம பவற் ப்பட்டது. 

 

  நூைகத்மத எங்பக நிறுவுவது என்பமத 

முடிவு மசய்வது அந்த அதிபபர. மபரும்பாலும் 

தன் மசாந்த ைாநிைத்மதபயா  அல்ைது தான் 

பயின்  பல்கமைக்கழகத்மதபயா அவர்கள் 

பதர்ந்மதடுப்பது வழக்கம். ஒர் அதிபருமடய 

நூைகத்மதப் பார்மவயிட கும ந்தது மூன்று 

ைணி பநரைாவது பவண்டும்.  ஆய்வு பநாக்கில் 

பார்ப்பவர்கள் நாள் கணக்கில் அங்பக பார்த்தும், 

படித்தும் ைகிழைாம். நூைகத்மதப் பார்த்த பி கு, 

சிறு குழந்மத கூட அந்த அதிபரின் காை 

கட்டத்தில் வாழ்ந்த உணர்வுகபளாடு மவளிபய 

வரும்! 

 

 

 அதிபமரப் பற் ி ைட்டுைல்ைாது அவருமடய 

குடும்பம், அமைச்சரமவ, மசல்ைப் பிராணிகள், 

முக்கிய நிகழ்வுகள் உட்பட அவருமடய முழு 

வாழ்க்மகமய நம் முன் மகாண்டுவருகின் ெ 

இந்த நூைகங்கள்.   

 

  அதிபர் ஹாரி டுரூைன் நூைகத்தில் அவர் 

ஜப்பான் ைீது அணு குண்டு தாக்குதலுக்கு 

ஒப்புதல் அளித்தது, அதிபர் ரிச்சர்ட் நிக்சன் 

நூைகத்தில் அவருமடய "வாட்டர்பகட் 

(Watergate)" ஊழல், பபான்  சர்ச்மசக்குரிய 

தமைப்புக்களிலும் காட்சிப் பகுதிகள் உள்ளெ. 
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  அதிபர் நிக்சன் நூைக வளாகத்தில் அவர் 

அடக்கம் மசய்யப்பட்டார்.  அவர் உடலும், 

வரைாறு அமெத்தும் அடங்கிய அங்கு அவ 

ருமடய ஆவி வருகி தாம்! அவர் கல்ைம யின் 

ைீது திடிமரன்று பச்மச நி த்தில் ைங்கைாெ 

மூடு பெி மதன்படுகி தாம்! 

  அதிபர் ரூஸ்மவல்ட் காைத்தில் (1933-1945) 

தம் எண்ணங்கள் ைக்கமளச் மசன் மடய 

வாமொைிமயத் தி ம்பட பயன்படுத்திொர்.  

“வாமொைி என் ால் என்ெ?” என்று பகட்கின்  

சி ாரும், வாமொைிமய நீண்ட நாட்கள் 

பகட்காத அமைரிக்கர்களும், ரூஸ்மவல்ட் 

நூைகத்தில் அவருமடய எண்ணற்  வாமொைி 

உமரகமளக் பகட்டு ைகிழைாம்! நடிகராக 

இருந்து அதிபராெ மராொல்ட் ரீகன் 

நூைகத்தில் அவருடன் இமணந்து நடிக்கும் 

வாய்ப்பு உங்களுக்குக் கிமடக்கும்.  

 

   

 

 

 

 

  பில் கிளின்டன் நூைகத்தில் 2 ைில்ைியன் 

ஒளிப்படங்கள், 80 ைில்ைியன் பக்கங்கள் 

மகாண்ட பதிவுகள், 21 ைில்ைியன் ைின்ெஞ் 

சல்கள், அவர் அதிபராக இருந்த பபாது 

பயன்படுத்திய மசாகுசு ைகிழ்வுந்து, அமைரிக்க 

ைிதி வண்டி வீரர் ைான்ஸ் ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் அதிபர் 

கிளிண்டனுக்கு மகாடுத்த ைிதி வண்டி உட்பட 

79,000 கமைப் மபாருள்கள் உள்ளெ. 

  டாைஸ் நகரில் உள்ள ஜார்ஜ் W புஷ் நூைகம் 

ைற்றும் அருங்காட்சியகத்தில் நுமழபவாரின் 

ைெமத உருக்குவபதா நியூயார்க் இரட்மடக் 

பகாபுரத் தாக்குதைில் உருகிய இரும்புத் 

தூண்கள். அவருமடய அதிபர் காைத்தில் 

நமடமபற்  ைிகக் மகாடிய சம்பவம் என்பதால் 

அதற்மகெத் தெிப்பகுதிபய ஒதுக்கப்பட்டுள் 

ளது. எரிந்து வீழ்ந்த இரட்மடக் பகாபுரத்தின் 

பகுதிகளும் மபாருள்களும் பார்ப்பபாரின்  

கண்கமளக் குளைாக்குகின் ெ.   அதிபரின் 

ைமெவி இைாரா புஷ் பள்ளி நூைகராகப் 

பணியாற் ியதால் இந்த நூைகத்தின் ஓரு  

பகுதியில் பள்ளிச் சிறுவரின் கல்விக்கு 

முக்கியத்துவம் மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

  புஷ் நூைகத் தி ப்பு விழாவிற்கு அதிபர் 

ஒபாைா, அன்ம ய வாழும் பைொள் அதிபர்கள் 

கிளின்டன், ஜார்ஜ் H.W.புஷ், ஜிம்ைி கார்ட்டர் 

ஆகிபயார் வந்து சி ப்பிக்க, ஒபர பைமடயில் 

ஐந்து அதிபர்கமளப் பார்க்கும் அரிய காட்சியாக 

அமைந்தது அத்தி ப்பு விழா. அவர்களில் ஒருவர் 

சக்கர நாற்காைியில் வந்த தந்மத புஷ், ைற்  

மூவர் எதிர்க் கட்சியாெ ஜெநாயகக் கட்சிமயச் 

சார்ந்பதார்.  இன்று அமைரிக்கா ஏங்கிக் மகாண்டி 

ருக்கின்  அரசியல் நாகரீகம் அன்று உைக 

பைமடயில் பபாற் ப்பட்டது. 

  அதிபரின் பதிவுகள் அமெத்தும் அவர் 

பதவிக் காைம் முடிந்த உடபெபய காட்சிக்கு 

வராது. பை பதிவுகமளயும், ஆவணங்கமளயும் 

அதிபர் பதவிமய நிம வு மசய்த ஐந்து 

ஆண்டுகளுக்குப் பி பக மபாது ைக்கள் 

பார்க்கபவா பயன்படுத்தபவா முடியும்.  

  அதிபர் நூைகங்கள் அமைக்கப்பட பை 

வருடங்கள் ஆகும். அதிபர் ஒபாைா  பதவிக் 

காைம் முடிந்து நான்கு ஆண்டுகள் ஆகி 

விட்டெ. 500 ைில்ைியன் டாைர் மசைவில் 

சிக்காபகா நகரின் வறுமையாெ மதன் பகுதியில் 

உள்ள 500 ஏக்கர் ஜாக்சன் பூங்காவில் அமைக்க 

தயாரிக்கப்பட்ட வமரபடங்களுக்கு இன்னும் 

ைாநிை அரசு அமைப்புகளின் அனுைதி 

வழங்கப்படவில்மை! 

  ஊர் பதாறும் அதிபர்களுக்குச் சிமைகள் 

மவக்காைல் அவர்கள் பி ந்த ைாநிைத்தில் 

காைந்பதாறும் அவர்களின் புகழ் பாடிக் 

மகாண்டிருக்கும் நூைகங்கமள நிறுவி வருவது 

நல்ை ைரபு.  நூைகைாக ைட்டுைன் ி அருங் 

காட்சியகைாக, ஆய்வகைாக, பயிற்சிப் பட்ட 

ம யாக, வரைாற்றுப் மபட்டகைாக, கல்விச் 

சுற்றுைா மையைாகச் மசயற்படும் இந்த நூைகங் 

களில், தம் பதவிக் காைம் முடிந்த பி கும், இ ந்த 

பி கும், அமைரிக்க அதிபர்கள் வாழ்ந்து 

மகாண்டிருக்கி ார்கள்!  
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  தைிழில் தாம் எழுதும் சி ந்துயர்ந்த 

மசவ்வியநமட நைம் சி ிதும் குன் ாதவாறு 

ஆங்கிைத்தும் அடிகள் எழுத வல்ைவராவர். 

ஆங்கிைக் கவிஞருள் தமை சி ந்தவராெ 

மசகப்பிரியரின் நாடகங்கள் பைவற்ம யும் 

அமவயிற் ிற்கு அ ிஞர்கள் பற்பைர் மசய் 

துள்ள உமரகமளயும் தாபை ைிக முயன்று 

அழுந்திப் பயின்  வாற் ால் தாம் மபற்  

அ ிவின் தி மெச் சாகுந்தை நாடக 

ஆராய்ச்சியில் அடிகள் விளங்கக் காட்டி 

இருக்கின் ெர்!  

 

 

 

 

 

  அல்ை தூஉம் சிந்தமெக் கட்டுமரகள் 

என்னும் மபயரால் ஆங்கிைத்பத உமரநமட 

எழுதுதைில் வல்ைவராய்ப் மபயர் மபற் ி 

ருந்த அடிசன் என்பாரின் கட்டுமரகமளத் 

தீவிய மசந்தைிழில் இயற்மக ஓவியக் 

காட்சிகள் ஆங்காங்பக அழகு  அமையத் 

மதளிவு  மைாழிமபயர்த்திருக்கின் ெர் 

அடிகள்! 

 உலகத்தமிழ் | 20.01.2021 

  ைரணத்தின் பின் ைெிதர் நிை, ைெித 

வசியம் (Personal Magnetism) பயாக 

நித்திமர (cla irvoyance) மதாமைவி 

ஓணர்தல் (Telepathy) ைக்கள் நூடூண்டு 

உயிர் வாழ்தல் எப்படி? மபாருந்தும் உணவும் 

மபாருந்தா உணவும் என்பெ பபான்  

பபராராய்ச்சிப் மபரும்பயன் நூல்கள், அடிகள் 

தாபை அவற் ின் முன்னுமரகள் சிைவற் ிற் 

கு ித்திருப்பது பபாை இதற்கு முன்பு 

பவம வராலும் எழுதப்படாைல் அடிகள் 

ஒருவராபைபய தைிழில் முதன் முதற் புதிய 

மும யில் விரிவாகவும், திருத்தைாகவும், 

விளக்கைாகவும், எழுதப்பட்ட நூல்களாத 

பைாடு அமவகள் தாபை அடிகளின் ஆங்கிை 

உணர்விமெ விளக்கப் பபாதியெவாகும். 

விரிவுமர ஆற் ல் 
 

  'பல்ைமவ கற்றும் பயைிைராய் நல்ை 

மவயுள் நன்கு மசைச் மசால்ைாதார்' பைர் 

இணரூழ்த்தும் நா ா ைைர் அமெயராய், 

உளராகவும், நாநைம் என்னும் நைனுமடமை 

அந்நைம் யாநைத் துள்ள தூஉம் அன்று 

என் ாங்கு, அடிகள் ைிகச் சி ந்த காைம் 

உமடயவராய்க் பகட்டார்ப் பிணிக்கும் 

தமகயவாய்க் பகளாரும் பவட்ப மைாழியும் 

தி ைிெர்.  

 

வளரும்... 

 

மடைமடல அடிகளார் மாட்சி ! 

அறிஞர் ந.ைா.முருகசவள் 10 
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பதன் துளி! 

 

 

  ஜப்பாெியர் இரண்டாம் உைகப் பபாரில் அமடந்த 

துயரபை அவர்களின் பண்பாட்மட உணர்வதற்கு 

வித்திட்டது. 

  பை ஆண்டுகள் பி ருடன் மதாடர்பற்று தங்கமளத் 

தங்கள் நாட்மடப் பற் ியும் பண்பாட்மடப் பற் ியும் 

மதான்மையாெ அரசியல் மந ிகமளப் பற் ியும், அ ிய 

முற்பட்டு, அவற்ம  அ ிந்து இன்று வியத்தகு மும யில் 

உயர்ந்துள்ளெர். 

ப ன்துளி –1 

ப ன்துளி - 2 

ைைிவு விமை 

  தரைாெ மபாருள்கள் ைைிவாெ விமைக்கு - கும வாெ விமைக்குக் கிமடக்குமைன்று எழுதும் 
பழக்கம் பநாய் பபாைப்படர்ந்திருக்கி து. தரைாெ மபாருள் எப்படி ைைிவாெ விமைக்குக் 
கிமடக்கும் ?தரைாெ மபாருள் தகுதியாெ விமைக்குக் கிமடக்கும்.அரிய மபாருள் அடக்க 
விமைக்பக தருகிப ாம்.உயர்ந்த மபாருள் ஒபர விமை.எப்படிபயா பபரம் பபசுவது என்  மசால் 
புகுந்துவிட்டது.அது பின்ொல் மகாசுறு , இைவசம் என்  அயற்  மசாற்களாக விரிந்தெ. 
 

   "வாணிகம் மசய்வார்க்கு வாணிகம் பபணிப் 
   பி வும் தம்பபால் மசயின்"   
 

என்று திருக்கு ள் வைியுறுத்துகி து. 
 

   "மகாள்வதும்,ைிமக மகாளாது   
   மகாடுப்பதும் கும  படாது"   
 

என்று தைிழர்களின் வணிக அ த்மதக் காப்பாற்றும் ஊர் எங்கள் 
காவிரிப்பூம்பட்டிெம்  என்று பட்டிெப்பாமையில் புகழப்படுகி து. தாம் வணிகத்தில் காட்டிய 
பநர்மையின் மபருமையால் தான் இசுைாைியர்கள் ைதிப்பு மபருகியது என்பது வரைாறு. 
 

  பற் ாக்கும யுள்ள ைெதில் வணிகம் மசய்பவன் ஏைாற் ைாம் என்  கருத்து பரவியதால் 
விமைமய இராண்டாம் மும  கும த்துச் மசால்லுகி  பழக்கம் வளர்ந்திருக்கி து. ஆயிரம் ரூபாய் 
என்  நறுைணப்மபாருமள விற்பவன் ஐம்பது ரூபாய்க்கு எங்கள் வீட்டில் விற்றுவிட்டுப் 
பபாொன்,இந்த அழகில் இப்பபாதும் நைக்கு இழப்பில்மை இருபது ரூபாய் ஆதாயம் கிமடத் 
திருக்கி து என்று உடன் வந்த மபயெிடம் பபசிச்மசன் ான். 
 
  இந்திய வணிகமைன் ால் ஏைாற்று வணிகம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கி து. இது எப்பபாது 
ைாறும் ? நைது முன்பொர்கள் விட்டுச் மசன்றுள்ள பழக்க வழக்கங்கள், பண்பாட்டுச் சின்ெங்கள், 
வழக்க நிமைகள், கமைகள், மந ிகள் நம்மைச் சுற் ி இருப்பினும் அவற்ம க் கண்டுமகாள்ளாது 
நாம் மபாருள் வளத்மதபய சுற் ிச் மசல்வதற்கு ஆயத்தைாகி வருகின்ப ாம். 



. 
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  ‘கற் ல் என்பது பயிற்சி, அனுபவங்கள் 

ஆகியவற் ின் அடிப்பமடயில் ஒருவெிடம் 

ஏற்படக்கூடிய ஓரளவு நிமையாெ நடத்மத 

ைாற் த்மதக் கு ிக்கும்' எெக் கல்வி 

உளவியல் அ ிஞர்கள் வமரயம  மசய்துள் 

ளெர். ஒரு ைெிதெின் நடத்மதக்கு அடிப் 

பமடயாக அமைவது கற் ல் ஆகும். ைெிதன் 
பி ப்பு முதல் இ ப்பு வமர ஏபதா ஒன்ம க் 

கற்றுக் மகாண்டுதான் இருக்கின் ான். 

ஆொல் கற் ல் எப்பபாதும் நிம வமடவது 

இல்மை. ஆகபவ தான் 'கற் து மகயளவு, 

கல்ைாதது உைகளவு' என்று கூ ப்படு 

கின் து. பிரான்சில் தைிழ் கற் ல், கற்பித்தல் 

என்பது மதாடர்பாக இக்கட்டுமர விரிவாக 

ஆராய்கின் து. 

 

  தைிழுக்கும் பிரான்சுக்குைாெ மதாடர்பு 

வரைாற்றுப் பதிவு உமடயது. பிரான்சு 

நாட்டுக்கு வந்த தைிழர்கள் தைிழ்ப்பணியில் 

ஈடுபட முன்ெபர, எத்தமெபயா ஆண்டு 

களுக்கு முன்ெதாகபவ பிமரஞ்சு அ ி 

ஞர்கள் தைிழ்ப்பணி ஆற் ியிருக்கின் ெர். 

பிமரஞ்சு அ ிஞர்கள் பை தைிழ் நூல் 

கமளயும் எழுதியிருக்கின் ெர். பிரான்சு 

நாடும் தைிழுக்கு உரிய ைதிப்பு தந்திருக் 

கின் து. தெிநாயகம் அடிகளால் மூன் 

 ாவது உைகத்தைிழாராய்ச்சி ைாநாடு 1970 

இல் பாரிசில் இடம்மபற் து. தைிழ் வழங்கப் 

படாத உைக வல்ைரசு நாமடான் ில் உைகத் 

தைிழாராய்ச்சி ைாநாடு நமடமபற் து 

என் ால் அந்தப்மபருமைக்கு உரிய நாடு 
பிரான்சுதான்! 

 

 

 

 

 

 

  தைிழ் கற்பித்து வரும் பணி எனும் பபாது, 

மபாதுவாக, ஐபராப்பிய நாடுகளில் கிட்டத் 

தட்ட 14-15 ஆண்டுகளாகக் கற்பித்தல் 

பணி ைிக முன்பெற்  நிமையிமெ எட்டி 
வருகின் து. இந்நாடுகளில் வாழும் 

மபற்ப ார்கள் தம் பிள்மளகளுக்குத் தைிழ் 

மைாழிமயக் கற்பிக்க பவண்டும் என்பதில் 

மபரிதும் முமெப்புக்காட்டி வருகின் ெர். 

அதிலும் பிரான்சு, சுவிற்சைாந்து, பஜர்ைெி 

பபான்  நாடுகளில் ைற்ம ய ஐபராப்பிய 

நாடுகமள விட முற்பபாக்குத் தன்மை 

ைிகுந்து காணப்படுகின் து.  

  பிரான்சில் தைிழர்கள் தைிழ் மைாழிமயத் 

தைிழ்ப் பிள்மளகளுக்குக் கற்பிக்கும் ஏற் 

பாடு மசய்வதற்குச் சிை நூற் ாண்டு 

களுக்கு முன்ெபர, பிரான்சு நாட்டில் தைிழ் 

மைாழி; கற்பதற்குப் பிமரஞ்சியர்கள் நூல் 

கள் எழுதியிருக்கின் ெர், நான்கு தசாப் 

தங்களாக பல்கமைக்கழகத்தில் தைிழ் 

கற்கும் ஏற்பாடுகளும் மசய்யப்பட்டிருக் 

கின் ெ.  

 

வளரும்... 

பிரான்சில் தமிழ் கற்பிப்பதில் ஏற்படும்   
சிக்கல்கலும், தீர்வுகளும்! 

திரு தி ஞாைா பியாட்றிஸ் சச்சிதாைந்தம் 

தமிழோசிரிசய, பை்ைோட்டு உயரக்ல்வி நிறுவைம், போரிசு 
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 திருவருட்பா முதடலந்து திருமுடைகள் ! 

உமைசவந்தர் ஔமவ துமைசாமி 

  பகாமவ அரசர் அவர்களது 

விருப்பத்தின் வண்ணம் திரு 

வருட்பாவிற்கு உமர எழுதிக் 

மகாண்டிருந்தபபாது நண்பர் 

ஒருவர் வந்திருந்தார்.   

  அவர் உள்ளத்தில்  திருவருட் 

பாத்தான் எளிமையாெ நூைாயிற்ப , இதற்கு 

ஏன் உமர எழுத பவண்டும் என்  எண்ணம் 

எழுந்தது.  அதமெயும் அன்புரிமைபயாடு 

பணிபவாடு விெவிொர்.  நான் யார்க்பகா வந்த 

விருந்து என்  பகுதிமயத்தான் சுட்டிக்காட்டி 

இதெருமை எடுத்துமரத்தால் ைட்டுபை 

புைொகும் என்ப ன். 
 

 மசன்மெயிபை ஒருவீட்டில் பை குடித்த 

ெங்கள்.  ஒருவர் வீட்டுக்கு விருந்திெராக வரு 

கின் ார்.  வீட்டுத்  திண்மணயில் அைர்ந் 

திருக்கி ார்.  ைற் வர்கள் எல்ைாம் அவ்வழிபய 

வருகி ார்கள்.  பபாகி ார்கள், உணவு பவமள 

வருகி து.  உண்டு ைகிழ்கி ார்கள்.  ஆொல்  

திண்மணயில் அைர்ந்திருக்கும் விருந்திெமரப் 

பற் ிக் கவமைப்படவில்மை.  ஏன் அவர் 

யார்க்பகா வந்த விருந்திெர் என்பதொல் 

ைற் வர்கள் அவமரப்பற் ிக் கவமை காட்டாதது 

பபாைபவ நீ என்மெப் பார்த்தும் பாராைல் 

இருக்கின் ாபய என்று மும யிடுகின் ார். 

 `என்ொ ருயிருக்கு உயிரமெயாய் 

  என்மெப் மபாருளா எண்ணி ைகிழ்ந்து 

 அந்நாள் அடிமை மகாண்டளித்தாய் 

  யார்க்பகா வந்த விருந்தெபவ 

 இந்நாள் இரங்கா  ருக்கின்  ாய் 

  எங்பக புகுபவன் என்புரிபவன் 

 நின்ொல் அன் ிப் பி ர் தம்ைால் 

  பவண்படன் ஒன்றும் நின்ைவபெ. 

 

என்பது அந்தச் சுமவமகழுைிய பாடல். 

 

  ஒன்ம ன் ிரு மதய்வம் உண்மடன் ிரு 

என் ெர்  ஆன்ப ார்.  ஆயினும் காை இட 

பவறுபாடுகளாலும் வடிவ பவறுபாடு 

களாலும் பல்பவறு மதய்வங்கமளப் பற் ிப் 

பபசுகின்ப ாம்.   

  

 சிைருக்குக் சிை  திருவுருவங்கள் உவப் 

பாெமவ அமவ விருப்ப மதய்வம் 

எெப்படும்.  ஒவ்மவாரு  குடியிெரும் 

குைத்திெரும் தங்கள் குைத்துக்கு உரிய 

மதய்வம் எெ ஒன் ிமெக் மகாள்வர் இது 

குைமதய்வம் எெப்படும். 

 

வளரும்... 
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ஆங்கிலம் அரும்பிய அரசும் —வாழ்வும்... ! 
 

வழக்கியல் வல்லுநர் மசந்தமிழ்த்திலகம் 

திரு. மசல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தைாசா, இலண்டன்  ாநகைம் 

 உபராைாெியரின் பபார்த்தி னுக்கு ஈடு 

மகாடுக்க முடியாத பிரித்தாெியாவின் பபார் 

பமடக் குழுக்கள், பின்வாங்கி ஓடத் மதாடங் 

கிெ. ஓட முடியாதவாறு சூழப்பட்ட பதி 

மொரு பமடக் குழுவிெர் சரணமடந்தெர். 

பிரித்தாெியாவின் மதற்குப் பகுதி உபராைா 

ெியப் பபரரசின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டது. 

இன்று மகால்மசஸ்ரர் (Colchester) என்று 

அமழக்கப்படுகின்  பகுதிமய உபராைா 

ெியர் தைது தமைநகராக அமைத்தெர்.  

 

சிைகாைம் மசன் தும், பதம்சு (Thames) 

என்  ஆற் ின் வளத்மதப் மபற் ிருந்த 

பகுதி, நிருவாகத்பதமவக்கும் வணிகப் 

பயன்பாட்டிற்கும் உகந்ததாக இருக்கும் 

என்று உணர்ந்த உபராைாெியர், அந்தப் 

பகுதிமயத் தைது தமைநகராகக் கட்டி 

எழுப்பிொர்கள். அந்தப் பகுதிக்கு இைண் 

டிெியம் (L o n d i n i u m )  என்று மபயர் 

சூட்டிொர்கள்.    அதுதான்    இப்மபாழுது  

இைண்டன் (London) என்று அமழக்கப் 

படுகி து. 

  பிரித்தாெியாவின் மதற்குப் பகுதியில் 

காலூன் ித் தம்மைத் தாபித்துக்மகாண்ட 

உபராைாெியர், மைல்ை மைல்ை பைற்குப் 

பகுதிமயயும் வடக்குப்பகுதிமயயும் மகப் 

பற்  பவண்டும் என்று முயன் ெர். இன்று 

உபவல்ஸ் (Wales) என்று அமழக்கப் 

படுகின்  பகுதியும் சி ிது சி ிதாக 

உபராைாெியரின் வசைாயிற்று. 

  இன்ம ய கிழக்கு ஆங்கிளியா (East 

Anglia) என்  பகுதியில் பிரித்தாெியரின் 

எதிர்ப்புப் பைைாக இருந்தது. பவுடிக்கா 

(Boudicca) என்  சி ிய அரசியின் 

எதிர்ப்புக் காரணைாக உபராைாெியரின் 

முன்பெற் ம் தமடப்பட்டது என்று உபரா 

ைாெிய வரைாறு கூறுகின் து. 

 

வளரும்... 
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கார்த்திடக விளக்கீடு! 

  "நாட ிமகௌமவ தரும்" என் தும் இவ் 

வுண்மைமயச் மசவ்விதின் வைியுறுத்தும். 

பழமைாழி நானூறு 

  இங்ஙெம் திருவண்ணாைமைக் கார்த்தி 

மகத் தீபம் நாட ிந்த ஒரு மபரு நிகழ்ச் 

சியாக, ைக்கள் அமெவராலும் அ ியப் 

பட்டுக் மகாண்டாடப்மபறும் நிமையில் 

நிகழ்த்து வந்தமை பற் ிபய, "குன் ின்பைல் 

இட்ட விளக்கு" என்னும் மதாடர் ஒரு 

பழமைாழியாகவும், தைிழ் நாட்டில் வழங்கி 

வரத் தமைப்பட்டுவிட்டது. 

 

 "கன் ி முதிர்ந்த கழியப்பன் ெல்மசயினும் ; 
  என்றும்  
சி ியவர்கள் என்ொனும் பதான் ாதாம் 
ஒன் ாய் வீடிலும் உயர்த்தார்ப் படுங்குற் ம் 
குன் ின்பைல் இட்ட விளக்கு " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

எெ முன்றும யொர் என்னும் சங்ககாை 

முது மபரும் புைவர் தாம் இயற் ிய பழமைாழி 

நானூறு என்னும் சி ந்த நூைின்கண், 

பாடியிருத்தலும் பாண்டு துளித்துணர்ந்து 

பநாக்கத்தக்கது. 

  மதான்று மதாட்டு நாட்டு ைக்கள் 

எவரும் அ ிந்துணர்ந்து உடன்பட்டு நின்  

மதாரு சி ந்த உண்மை ைிக்க மசய்திபய, 

ைக்களிமடயிற் பழமைாழியாக வழங்கத் 

தமைப்படுைாதைின், குன் ின்பைல் விளக் 

கிடுதல் ஆகிய திருவண்ணாைமைக் கார்த் 

திமகத் தீப நிகழ்ச்சியின் சி ப்பும் மதான் 

மையும் பி வும், இமணயமவெ எண்ணி 

யுணரைாம். 

களவழி நாற்பது 

 

 கார்த்திமக விளக்கீட்டு விழாமவப் 

பற் ிய கு ிப்புப் பதிமென் கீழ்க்கணக்கு 

நூல்களுள் ஒன் ாெ களவழி நாற்பது 

என்பதன் கண்ணும் வந்துள்ளது. பகாச் 

மசங்கணான் என்னும் பசாழபவந்தன், 

கமணக்கால் இரும்மபாம  என்னும் 

பசரைன்ெமொடு மபாருது அவமெச் 

சிம யில் இட்டமபாழுது, மபாய்மகயார் 

என்னும் புைவர், பசாழெின் மவற் ித் 

தி த்திமெப் புகழ்ந்து பாடிச் பசரைாமெச் 

சிம ைீட்டெர் என்பர். 

வளரும்... 
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

தமிழ்த் மதாண்டிமைப் மபருமமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வமகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் மதாமக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுமை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2015 திரு.கா.அல்லிக்கண்ைன்  

2 2016 திரு.க.கருத்தபாண்டி  

3 2017 திரு.இைா.இைாசு  

4 2018 திரு.ப.ஜான்கபைசு  

5 2019 திரு.நம்.சீைிவாசன் 

 

தமிழ்ச் மசம் ல் விருது 

தமிழக அரசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 20.01.2021   

தூத்துக்குடி மாவட்டம் 

XXVIII 
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  கல்விக் களங்களில் ைாணவர் முதல் 

ஆசிரியர்கள் நடுவாக முதல்வர் வமர 

உரியவர்கள் மும ப்படி ைதித்து ஒழுகும் 

நல்மைண்ணப் பயிர்கமள வளர்க்க பவண் 

டும் என்பது என் தமையாெ எண்ணம். 

இதற்குக் கல்லூரி வட்டத்தில் உள்ள 

அமெவரின் ஒத்துமழப்பும் இன் ிய 

மையாதது. நிைம் அதிர்ந்தால் நாடு 

என்ொகும்? கட்டுப்பாடு தகர்ந்து மகாண் 

படயிருந்தால் கல்லூரிகள் என்ொகும்? 

இஃது அமெவர்தம் சிந்தமெக்கும் ஓரிடம். 

 

 

 மதாழிற்கல்வி, மபாது ைக்கட்குப்பயன், 

தைிழ்வளர்ச்சி, கல்லூரிகளின் ஆக்கம், 

மும யாெ ைதிப்பாெ கட்டுப்பாடு என்  

ஐவமகச் சிந்தமெயூற் த்தில் ைதுமர 

காைராசர் பல்கமைக்கழகத்மத பைலும் 

மந ிப்படுத்தவும் உைகப் பல்கமைக்கழகங் 

களுள் அ ிவாலும், ஆய்வாலும், ஆக்கத்தி 

ொலும், அழகிய மதாண்டிொலும் உவமை 

கூ த்தக்க பல்கமைக் கழகைாக ஒளிமப ச் 

மசய்யவும் நாம் அமெபவாரும் ஒரு 

ைெப்படுபவாைாக. 

வளரும்... 

 

  ைாணவர்கட்கும் ஆசிரியர்கட்கும் தைிழ்ப் 

பண்புக்மகாத்த நல்லு வு பவண்டும். கும  

பாடாெ இயற்மகயுமடய இவ்வுைகில் 

யாருக்குத்தான் கும பாடு இல்மை? நம் 

முன்பொர்கமளக் காட்டிலும் நாம் இன்று 

ைிக்க பை வசதிகமளப் மபற் ிருக்கின்ப ாம். 

மபற் ிருந்தும் என்ெ பயன்? பைலும் 

வசதிகமளக் பகட்டுக் கிளர்ச்சி மசய்வதற்கு 

முன், மபற்றுள்ள வசதிகமளச் மசம்மை 

யாக முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் மகாண் 

டிருக்கின்ப ாைா? சிந்திக்க பவண்டும். 

கல்வியுைகிைாவது கும கமளபய கூ ிக் 

மகாண்டிருக்கும் துடிப்புப் பபாக்கிமெக் 

கும த்துக் மகாண்டு உள்ள வசதிகமள 

ைாணவரும் ஆசிரியரும் தத்தம் தகுதிக்கும் 

கல்வி வளர்ச்சிக்கும் பயன்படுத்தும் வாழ்க் 

மகப் பார்மவ பவண்டும். 

  கல்வி நிமையங்கள் இந்திய ஒருமை 

மயயும், மபருமைமயயும், தைிழ்மைமயயும் 

வளர்க்கும் ஒளி நிமையங்களாக இைங்க 

பவண்டுபையன் ிச் சாதி முதைிய பவற்று 

மைகமளத் தூண்டி விடும் இருள் நிமை 

யங்களாக பயன்படுத்தல் ஆணிபவமரபய 

அமசப்பதாகும். இன்று கல்வி நிமையங்கள் 

பவண்டுவது சீராெ பண்பாெ கிளர்ச்சியற்  

அ ிவுத்துடிப்பாெ நல்ை ைெப்பான்மைபய. 

உலகத்தமிழ் | 20.01.2021   

 

மதுடர காமராசர் பல்கடலக்கழகம்! 

மூதறிஞர் வ.சுப. ாணிக்கம் 5 
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In flowerladen arbors peacocks dance in mirth; 

koels with love sing;  

near the lovely hills you love, you flowed in be-

tween! For thy free flow  

all through, your spouse Chola King's fearsome 

spear's power against foe  

is the sole cause you know, I know! I hail thee 

Maiden Cauvery! 

27 

 

Aren't you the offspring of Chola's land also the 

mother to foster earth  

across aeons and aeons! Never you have failed 

in your compassion!   

Isn't Great Chola King's wheel of order and jus-

tice protecting lives in fair ways  

the sole cause for your steady nature! Maiden 

Cauvery, I hail thee! 

28 

Can Pearl Mime Round Earth ? 

Maadavi's Ode on Pukaar  

'Pearls of sea, the fair teeth  

of lustrous moon ruddy  

mouth of mistress mock!',  

say you madly everyday.  

Don't  you see the roaring sea  

throwing pearls ashore  

in exchange for fine flowers  

galore in Pukaar of ours! 

 

29 

 

 

To Continue... 

Canto - 7 
 

Doe eyed Maadavi hearing him pines within: 

in his song of sorts, a referent hid, jarrs  

Deviant is he. As if in joy she has coursed 

yet with heart heavy, she draws yaazh back 

from him; epodes a converse  to excuse his;   

and yaazhs her strains of still sad music 

for Lord Varun to wonder and world around to 

laud! 

25 

Maadavi hails Cauvery  

Bees on either bank buzz and whirr; you as a 

dark carp,  

eyes wide open, float jogging! For thy lotus soft 

tread  

your spouse Chola King's sceptre straight is the 

cause  

I deduce; I hail thee Maiden Cauvery! 

26 

உலகத்தமிழ் | 20.01.2021   

 

சிலப்பதிகாரம் - ஆங்கிலம் ! 

சபைாசிரியர் சி.அ.சங்கைநாைாயணன்  

தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர்,  தமிழக அரசு 28 
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குழந்டத இலக்கியம் ! 

முமைவர் சதவி நாச்சியப்பன் 

" விடுதமை யாம் விடுதமை 

பவண்டிப் மபற்  விடுதமை 

அடிமை என்னும் மகாடுமைமய 

அழித் மதாழித்த விடுதமை ! 

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

ைடமை தன்மெ நீக்கவும் 

ைார்க்கம் மசான்ெ விடுதமை ! " 

 

என்று விடுதமை உணர்வால் அடிமை 

நீங்கியது பபால் ைடமை நீங்கவும் வழி 

யுண்டு என்கி ார் கவிஞர் மபான்ராசன். 

" சுதந்திரம் அமடந்பதாம் 

    துணிவுடன் எழுந்பதாம் 

நிதமைாரு நன்மை 

    நிச்சயம் புரிபவாம் 

இந்திய நாட்டின் 

     இளஞ்சுடர் ைணிகள் ". 

 

என்று கவிஞர் பயாகி சுத்தாெந்த 

பாரதியார் பாடுகி ார். அடிமை, ைடமையில் 

அைிழ்ந்திருந்த நாட்மட, விடுதமை உணர் 

வுடன் முன்பெற்  நிதமைாரு நன்மை 

புரியும் பண்மபக் குழந்மதகளிடம் ஏற் 

படுத்தும் பாடைாக அமைந்துள்ளது. 

 

வளரும்... 

  நாடு மபற்  விடுதமைமய நயைாய்ச் 

மசால்ைிக் குழந்மதகளுக்கு நாட்டுப்பற்ம  

ஊட்ட பவண்டும். 

 

 

" பாரதத்தாய் ைடியிபை முமளத்த 

     பசிய இளஞ் மசடிகபள ! 

பரங்கியர்கள் பிடியில் நாடு 

    பட்ட பாடு மதரியுைா ? 

கூறு பபாட்ட மவள்மளயெின் 

     மகாடுமை கண்ட இந்தியா 

ைாறு  பட்டு வாழ்ந்திருந்தால் 

    ைண்மண ைீட்க முடியுைா ? " 
 

என்று கவிஞர் முத்மதழிைன் அடிமைத் 

தெத்தின் அவைத்மதப் பாடுகி ார். 

உலகத்தமிழ் | 20.01.2021   

30 
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8. Sarrow in a Trail 

 

  Himself, the wisdom to stop gambling did not 

arise! 

  That resulted in the Pandavas' banishment to 

the forest and the great battle of Mahabharatha. 

 

  Sage Gautama who could read the times 

(present, past and future) could not note the  

difference between the true and the false hen. 

  That was the reason for his wife Akalikai           

being raped and consequently cursed. 

  To show that God's trials do not spare any-

one, those stories have been written by the 

Hindu sages. 

  "Sufferings are unavoidable, they are God-

sent trials. To weep endlessly and to be shat-

tered completely is most foolish." 

  Such stories were written to drive home that 

one single point and to set one's mind at ease 

in times of sorrow. 

  There are some intellectuals who have con-

demned these strode as 'foolish'. 

  The truths behind these 'foolish' stories have 

not even spared these men. 

  What I mean to say is: "The essence of 

Hindu religion will help you to make your 

worldly life peaceful." 

 

 If you look upon adversity as a 'trial' then 

what sorrow can you find in it? 

  Pray though belatedly to God to free you 

from such trials, and your prayer will certainly 

be granted. 

  Our ancestors who spoke of Righteousness, 

Truthfulness, Straightforwardness and Justice 

were not fools. 

To Continue... 

உலகத்தமிழ் | 20.01.2021   

 
Everlasting Tradition! 

கமலத்திலகம் திரு தி சீமத சிதம்பைம் 27 
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  மதய்வத்தைிழ் ைணங்கைழும் ைதுமர ைாநக 

ருக்கருகில் உள்ள திருவாதவூரில் பி ந்து 

பாண்டிய ைாைன்ென் அரிைர்த்தென் அமைச் 

சராகிய ைாணிக்கவாசகர், பரிகள் வாங்கத் 

திருப்மபருந்தும  மசன்று குருந்தைரத்தடியில் 

சிவொபர, குருவாக வந்திருக்கக் கண்டதும், 

தமைவன்தாள் தமைப்பட்டார்.   

  இம வனுக்கு அழகிய  ஆையம் கட்டிப்பின் 

ைதுமர வந்து, “பரி கண்ட நரிகள்” என்  

நிகழ்ச்சியும் பிட்டு விற்கும் வந்தி வந்ததும் 

சிவபெ கூைியாளாக வந்து முதுகடிபட்டதும் 

அமெவரும் இம யுணர்வு மபற் தும் திரு 

விமளயாடல் எெ அ ிகிப ாம்.  சிவத் 

மதாண்டில் ஈடுபட்டுச் சிவபுராணம் உள்ளிட்ட 

திருவாசகம் அருளிொர்  ைாணிக்கவாசகர்.   

  ைாணிக்கவாசகர் மசால்ை அழகிய சிற் ம் 

பைமுமடயான் எழுதியது எெப் மபான்ெம் 

பைத்தில் ஐந்மதழுத்துப் படியில் மவக்கப்பட்ட 

திருவாசகத்துக்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத் 

திற்கும் உருகார். “நற் கருப்பஞ்சாற் ிெிபை 

பதன் கைந்து பால் கைந்து மசழுங்கெித் தீஞ் 

சுமவ கைந்து”  வாய் ைணக்க, தைிழ் ைணக்கத் 

திருவாசகத்மத  திருவாதவூரர் அருளியுள்ளார்.   

  திருவாசகம் எட்டாம் திருமும யாகத் 

மதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்கண் உள்ள 

திருப்பள்ளிமயழுச்சி, திருப்மபருந்தும யில் 

பாடப்பட்டுள்ளது.  திருவாசகம் முழுவதும் 

இம வன் தாபெ வந்து, தன்மெபய ைெித 

உருவில் காட்டி, குருவாகி, மைய்ப்மபாருமளக் 

கூ ி ஆட்மகாண்டமைமய  ைாணிக்கவாசகர் 

திருவாசகத்தில் பாடியுள்ள தி ம், உடைில் உயிர்  

விரவி நிற்பது பபான் தாகும்.  திருமவம்பாமவ 

திருவம்ைாமெ உட்பட, திருப்மபான்னூசல் 

வமரயுள்ள பாடல்கள் ஆடலுடன் கூடிய 

பாடல்கள்.   

  இம வெின் அன்மபப் மபற்  ஆன்ைாவின் 

ஆெந்த களிப்மபபய இப்பாடல்கள் பபசுகின் ெ. 

(புதிய   பநாக்கில்   திருவாசகம்,   தைிழண்ணல் 

பக்கம்-21) திருமவம்பாமவக்குத் மதாடர்ச் 

சியாகத் திருப்பள்ளிமயழுச்சி பாடுவது  ைரபா 

கவும் 30 பாடல்களாக (20+10) அமைவது 

ைார்கழி ைாதம் முழுவதும் பாடப்படுவதாக 

அமைந்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 திருவாசக நூமைக்  காணுங்கால், அதன் 

எண் அடிகள் திருப்மபருந்தும யில் பாடிய 

அற்புதப் பத்து முதல் திருப்பள்ளிமயழுச்சி 

ஈ ாக உள்ள இருப்பத்தி மூன்றும் ைதுமரயில் 

பாடியெ .குமழத்த  பத்து முதல் சிவபுராணம் 

ஈ ாக எட்டும் நீத்தல் விண்ணப்பம் திரு உத்தர 

பகாச ைங்மகயில் பாடப்பட்டதாகவும் திருக் 

கழுக்குன் ம், தில்மையில் ைற்  பதிகங்கமளப் 

பாடி அருளியுள்ளார்.   

உலகத்தமிழ் | 30.01.2021   

 

பதிகங்கமைப் படியுங்கள்! 

மசவ்விமச  ா ணி திரு தி சீமத ம ய்கண்டான் 

ைாணிக்கவாசகர் - எட்டாம் திருமும  - திருப்பள்ளிமயழுச்சி 
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  திருவாதவூரடிகள் வரைாற்ம  மதய்வப் 

புைவர் பசக்கிழார் பபான்  உண்மை ஆராய்ச்சி 

கெிந்த சான்ப ான் முன்நின்று பாடாத 

பபாெது மசவ இைக்கிய உைகிற்குப் மபருந் 

தவக் கும மயெ மசவ இைக்கிய வரைாற் ில் 

உமரபவந்தர் கு ிக்கின் ார்.   

  

 

 ைாணிக்கவாசகரின் காைம் கி.பி.770  பின்பு 

தான் நிைவியிருக்க பவண்டும் என்பர்.  வாத 

வூரடிகள், அப்பர், திருஞாெசம்பந்தர் இருவருக் 

கும் இரண்டு நூற் ாண்டு பிற்பட்டவர் என்றும் 

சுந்தரருக்கு 50 ஆண்டுகள் இமளயவர் 

என்றும், நம்ைாழ்வருக்கு ஒரு தமைமும  

மூத்தவர் என்றும் கூ ப்படுகி து.  (பாண்டியர் 

வரைாறு, சதாசிவ பண்டாரத்தார்) 

 

  திருப்பள்ளிமயழுச்சியில் ைாணிக்கவாசகர் 

இம வமெ எழுப்புவதற்கு, “ ஐயபெ, இயற்மக 

முழுதும் எழுந்து விழித்துக் மகாண்டு விட்டது, 

கதிரவன் உதயைாகி விட்டது என்பமத ” ஓவிெ 

தாரமக ஒளிமயாளி உதயத்து ஒருப்பப்படு 

கின் து ” எெ வாெியல் நிகழ்ச்சியாக காமை 

பநர ஆகாயத்மத அழகாகப் படம் பிடித்துக் 

காட்டுகி ார்.  சிவபெ நீ எழுந்து வந்து உன் 

அடிகளின் அழகிமெ உன் அடியார்களுக்குக் 

காட்டி அருள ைாட்டாயா எெ விெவுகி ார்.   

 

 

 

 

 

 

 

கூவிெ பூங்குயில், கூவிெ பகாழி 

குருகுகள் இயம்பிெ, இயம்பிெ சங்கம் 

ஓவிெ தாரமக ஒளிமயாளி உதயத்து 

ஒருப்படுகின் து விருப்மபாடு நைக்குத் 

 

பதவநற் மச ிகழல் தாள் இமண காட்டாய் 

திருப்மபருந்தும  உம  சிவமபருைாபெ 

யாவரும் அ ிதற்கு அரியாய் எைக்கு எளியாய் 

எம்மபருைான் பள்ளி எழுந்தருள்வாய் 

 

  குயில் கூவி விட்டது, பகாழி குரமைழுப்பி 

விட்டது, ப மவகள் பை ஓமசயிடுகின் ெ.  

பகாயில் சங்குகள் ஒைிமயழுப்புகின் ெ.  கீழ்த் 

திமச வாெில் தாரமக ஒளி உதயைாகி விட்டது.  

கதிரவமெத் தாரமகயாகக் காட்டியிருப்பது 

வியப்பாெ அ ிவியல் கருத்தாகும். 

 

  யாருக்கும் அவ்வளவு எளிதாக அ ியப்பட 

முடியாத இம வபெ!  நீ எங்களுக்கு எளிமை 

யாய்க் காட்சி தருகின் ாபய, உெது வீரக் 

கழைணிந்த திருவடிகமள எங்களுக்கு காட்டிட 

திருப்பள்ளியிைிருந்து எழுந்தருள்வாயாக எெ 

உருகி பவண்டுகி ார் ைாணிக்கவாசகப் 

மபருைான். 

வளரும்... 

உலகத்தமிழ் | 30.01.2021   



 

25 

பூமடழ 

உலகத்தமிழ் | 20.01.2021   

 

1. 13.01.2021நாளிட்ட உலகத்தமிழ் இளணய இதழ் 

ோர்த்து பூரித்பதன். ேடித்து ேரேசைாபனன்.  

ோபேந்தரின் போங்கல் நாள் ேரிகளைத் தாங்கி இந்த 

ோர இதழ் ைலர்ந்திருப்ேது கூடுதல் சிறப்பே.  

போங்கல் திருநாள் ேற்றி  ஆசிரியரின் "ஆசிரியம் 

"ேகுதி பேகு அருளை.  

தமிழக அரசின் விருதுப் ேட்டியல் ோர்த்து 

ைகிழ்ந்பதன். ோரந்பதாறும் விருதுப் ேட்டியல் 

ேருது...அப்போபதல்லாம் இல்லாத ைகிழ்ச்சி இந்த 

ோரம் ைட்டும் ஏன்?...எனக் பகட்போருக்கு எனது 

ேதில் இபதா... 

இந்த ோரம்தாபன எனது பேயர் அப்ேட்டியலில் 

இடம் பேற்றுள்ைது...அதான்.  

என்னது கவிஞர் பேராோ?...ஆைாங்க நாபனதான்... 

கவிஞர் பேரா என்கிற கவிஞர் பே. இராபசந்திரன்.  

2018-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்ச் பசம்ைல் விருளத 

நான் பேற்ற நாள்:19.02.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கவிஞர் பபைொ, 

 மிழக அைசின்  மிழ்ச் தைம்மல் விரு ொளர், 

திருதநல்பைலி. 

 

2. அளனத்து கட்டுளரகளும் அருளையான தகேல் 

களைப் பேசுகின்றன ேணித் பதாடர ோழ்த்துகள், 

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு ,  போங்கல் நல்ோழ்த்துகள் . 

 
..... முவைைர் கு.சிைைொமி 

 

 

3. தாங்கள் எழுதிய நூல் பநாக்கு 

ோசித்பதன். அைவிலா ைகிழ்ச்சி. தங்கள் 

ஒவ்போரு ேரியிலும் ஆய்ளே விட 

அன்ளேபய பேரிதும் கண்படன். என் குடும்ேத்தின் 

மூத்த ோழ்த்தாக இதளன ஏற்றுக்பகாள்கிபறன். மிக்க 

நன்றி.  

.....கபிலன் வைைமுத்து 

 

4. Lecture on World Mother Tongue Day by 

Hon'ble Minister strikes the concordant note on 

this eve of ளத, . Heart is impelled to verse a 

verse for the அரியாசனம் for Tamizh.  

 

ளநந்துைம் நயந்து நல்லிளசப் புனலில் 

ேன்ைலர்க் கவிளத ோைணம் வீச  

ளேந்தமிழ் அன்ளனயின் ேதைலர் சாற்றி ோேலர் 

ேரவிப்ேணிந்திட 

ளைந்தரும் வியக்க ைாநிலம் புரக்கும் 

ைன்னர்கள் ைகிழ ைற்றேர் ஏற்றிடக்  

ளகந்திடாேந்தமில் புகழினால்  

அரியாசனந் தந்திடுமிப் போன்னாள் ோழியபே! 

Somalay's America Markazhi celebrates an oxymoronic 

intensity of experience. What cute cold war with waters 

cold. Need of human warmth to embrace entire world is 

suggested by witnessing and participation as recounted by 

the author. 

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

 

5. உலகத்தமிழ்  ேடித்பதன். மிக  நன்று. 

காளல  ேணக்கம்.  

..... புலைர் தி.பை.விையலட்சுமி 

 

6. தமிழறிஞர்களைப் ேற்றிய ேதிவு 

அருளை சார். 
.....முவைைர் சுபலொச்ைைொ,  

பபைொசிரியர், உலகத் மிழொைொய்ச்சி 
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7. உலகத் தமிழ் ஐம்ேத்பதட்டாம் 

இதழ், உழேர் திருநாளைக் 

பகாண்டாடும் விதத்தில் அழகான 

அட்ளடயுடன், ோபேந்தரின் ோடலுடன் சிறப்புற 

அளைந்திருந்தது. ைாண்புமிகு அளைச்சர் 

தாய்பைாழித் திருநாள் பகாண்டாடப்ேடும் 

காரணத்ளத அருளையாக விைக்கியுள்ைார். (ேங்க 

நாட்டில் நடந்த பைாழிப் போராட்டத்திற்குப் 

ேல்லாண்டுகளுக்கு முன்பே, அதனினும் பேரிய 

அைவில், நம் தமிழ் நாட்டில் நடந்த பைாழிப்போர், 

உலகின் கண்களில் ேடாைல் போனது ஏபனன்னும் 

பகள்வி நம் சிந்தளனக்குரியது ஆகும்.) 

ஆசிரியம் ேகுதியில் போங்கல் திருநாளை ேரபேற்று 

ஆசிரியர் அருள் ஐயா எழுதியுள்ை கட்டுளர அருளை. 

போங்கல் பகாண்டாட்டச் சிறப்புகளில் 

திருேள்ளுேர் நாளும் ேல ஆண்டுகட்கு முன்பு 

பசர்க்கப்ேட்டது, ளதப் போங்கலின் 

தமிழ்ச்சுளேளயப் ேன்ைடங்கு கூட்டியுள்ைது.  

மூதறிஞர் கந்தசாமி ஐயாவின் ைதிநுட்ேத்தால், 

முதன்ளை அளைச்சர் பநரு அேர்கள் நம் 

தாய்பைாழியின் சிறப்ளே அறிந்த நிகழ்விளன அேர் 

அழகுற விைக்கியுள்ைார்.  

கம்ேன் வீட்டுக் கட்டுத்தறியும் கவி ோடும் என்ேது 

போல, ளேரமுத்துவின் ேழித்பதான்றலான கபிலன் 

அேர்களின் நூலின் சிறப்ளே அவ்ேப்போது 

ேகுதியில் திரு. அருள் ஐயா திறம்ேடக் 

கட்டுளரத்துள்ைார்.  

‘ளதஇத் திங்கள் தண்கயம்’ ஆடுதற் போல், ‘துருேப் 

ோய்ச்சல்’ நடத்தும் அபைரிக்கரின் உற்சாகைான 

ேழக்கத்ளதயும், அதன் பின்பன உள்ை உயர்ோன 

பநாக்கத்ளதயும் தன் கட்டுளரயில் முளனேர் 

பசாைபல அேர்கள் சுளேேட விைக்கியுள்ைார்.  

அறிஞர் முருகபேள் அேர்கள் கட்டுளரயின் ேழி நாம் 

‘தமிழ்க் கடல்’ ைளறைளல அடிகளின் அகண்ட, 

ஆழ்ந்த ஆங்கில அறிவு குறித்தும் அறிந்து பகாள்ை 

முடிகிறது.  

யார்க்பகா ேந்த விருந்து எனும் உேளைளய 

ேள்ைலார் ளகயாண்ட விதம் குறித்து உளரபேந்தர் 

ஔளே துளரசாமி ஐயா அேர்கள் நுட்ேைாக, அழகுற 

விைக்கியுள்ைார்.  

உலளகபய தன் ஆட்சியின் கீழ் பகாண்டுேந்த 

இங்கிலாந்தும் ஒரு காலத்தில் உபராைானியப் 

பேரரசின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்த ேரலாளற, திரு. 

பசல்லத் தம்பி அேர்கள் விைக்கைாக எழுதியுள்ைார்.  

கார்த்திளக விைக்கீடு குறித்த அறிஞர் முருகபேள் 

அேர்கள் கட்டுளரயில் முத்பதாள்ைாயிரம் ோடளலப் 

போருத்தைாக எடுத்தாண்டிருப்ேது, கட்டுளரயின் 

சுளேளயப் ேன்ைடங்கு உயர்த்துகிறது.  

ேழக்கம் போல, பிற கட்டுளரகளும் உலகத் 

தமிழிதழின் அழகுக்கு அணி பசர்க்கும் ேளகயில் 

அளைந்துள்ைன. 

பைாத்தத்தில், உலகத் தமிழின் போங்கல் சிறப்பிதழ், 

கருத்துக் கற்கண்டுகளும், ேல்சுளேப் ேச்சரிசியும், 

உயர் தர உலர் திராட்ளசயும் கலந்த, தமிழ் ைணம் 

வீசும், அமிழ்தினிய போங்கலாகபே சுளேேட 

அளைந்துள்ைது!    

                துவை. ைபொலன்,  வலைர்,  மிழ் ழகைப் 

பணிமன்றம், பட்டிவீைன்பட்டி   

 

8. அபைரிக்க ைார்கழி!  பசாைபல பசாைசுந்தரத்தின் 

கட்டுளர தளலப்புகளும் புதிய பசய்திகளும் வியக்க 

ளேக்கின்றன!  

- திரு. குரு சுப்ைமணியன்,  

நியூ தெர்சி, அபமரிக்கொ  

 

9. ஐஸ் தண்ணீர் குளியல் போட்டி அற்புதம், 

போட்டியின் பநாக்கம்  மிகச் சிறப்பு. 

- திரு. கொர்த்திபகயன்,  

தைன்வை  

10. போதுக் காரியத்திற்கு குளிர் நீரில் குதிப்ேதும் 

குளிப்ேதும் ோராட்டுக்குரியது!  

- திரு, ைொெதைத்திைம், இ.ஆ.ப. (ஓய்வு),  

தைன்வை 
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அறிவரசன் தமாழியாக்கத் துடை அகராதி! 
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5 

திரு.அறிவரசன், தடலடமச் தசயலகத்தின் தமாழிதபயர்ப்புத்துடையில் துடை 

இயக்குநராக அரும்பணியாற்றியவர்.  அவர் ததாகுத்து டவத்திருந்த அகராதிச் 

தசாற்கடள அவர் நிடனவாக தவளியிடுகிபைாம். 

81 Adjournment ஒதுக்கி வைத்தல் 

82 Allegations  குற்றச்சாட்டுகள் 

83 Acceleration of Maturity ககடுைவையும் கால அளவை ைிவைவு படுத்துதல் 

84 Appraisal Procedures மதிப்பீட்டு நவைமுவறகள் 

85 Agricultural marketing வைளாண்வம ைிவளகபாருள் ைிற்பவை 

86 Arch Thick Pitch (ATP) ைவளைாை குழி 

87 

Agri Pacific Economic Cooperation 

(APEC) ஆசிய - பசிபிக் கபாருளாதாைக் கூட்டுறவு 

88 Antioxident Therapy காயகல்பம் 

89 Rejuvenation Therapy காயகல்பம் 

90 Atmosphere ைளிமண்ைலம் 

91 Area Traffic Control 

வபாக்குைைத்துக் கண்காணிப்பு கட்டுப்பாட்டுத் 

தாைியங்கிக் கருைி 

92 ASIAN கதன்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் அவமப்பு 

93 

Advertising Agencies Association of 

India இந்திய ைிளம்பை முகைைவமப்புகள் சங்கம் 

94 

After the car drove off to escape nither 

get away   கார் கசன்றபின்ைர் தப்பிச்கசல்ல காாிவல தப்பிச் கசல்ல 

95 Afghan Islamic Press (AIP) ஆப்கான் இசுலாமிய பத்திாிக்வக 

96 Agricultural Engineering வைளாண்வமப் கபாறியியல் 

97 Agricultural research வைளாண்வம ஆைாய்ச்சி 

98 Approved Probationer பணித்தகுதிக்காலம் முடித்தைர் 
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