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பபராெிரியர் கல்கியின் 

121ஆம் பிறந்தநாள் 

வரலாற்று நெடுங்கதைகளாக வாழ்ந்து வந்ை தைசியத் ைிலகம் ! 

ொடு த ாற்றிய ொவல் த ராசிரியர் ! 

கல்கி ெீடு புகழ் வாழ்க! 
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ெிலப்பதிகாரம் - ஆங்கிலம்! 
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ஆங்கிலவாணி! 

‘ெங்க’ நாதம்! 
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பயண வாழ்க்கக! 
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பவதியியற் சொற்கள் - ெரீ் தர ஒலி சபயர்ப்பு! 
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Everlasting Tradition! 
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ெரக்கு மற்றும் பெகவ வரி! (ஆங்கிலம் - தமிழ்  அகராதி) 
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கந்தரனுபூதி! 

குழந்கத இலக்கியம்! 
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ப ொதிகைத் தமிழ்ச் சங்ைத்தின் ஐந்தொவது ஆண்டுத் பதொடக்ை விழொ ! 
மொண்புமிகு அகமச்சர் உகை - 01.09.2020 

திரு.க.பாண்டியராென் 
மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  ப ொதிகைத் தமிழ்ச் சங்ைத்தின் 

ஐந்தொவது ஆண்டுத் பதொடக்ை விழொவில் 

ைலந்து பைொள்வதில் மைிழ்ச்சி 

அகடைிறேன். தமிழ் வளர்ச்சிக்ைொை 

உலபைங்கும் ஆயிரத்துக்கும் றமற் ட்ட 

தமிழ்ச் சங்ைங்ைள் உள்ளன. எல்லொச் 

சங்ைங்ைகளயும் இகைத்து, ஒறர 

குகடயின் ைீறழ பைொண்டு வருவதற்ைொை 

மதுகரயில் உலைத் தமிழ்ச் சங்ைம் 

உருவொக்ைப் ட்டிருக்ைிேது.  

  அகனத்துத் தமிழ் அகமப்புைளும் 

றசர்ந்து, தூைொைத் தொங்ைிப்  ிடிக்கும் 

அகமப் ொை உலைத் தமிழ்ச் சங்ைம் மதுகர 

விளங்ை றவண்டும். 

  மதுகரயில் அகமக்ைப் ட்டிருக்கும் 

உலைத் தமிழ்ச் சங்ைத்தில் ைடந்த மொர்ச்சுத் 

திங்ைள் “சங்ைங்ைளின் சங்ைமம்” என்ேறதொர் 

நிைழ்ச்சி நடத்திடத் திட்டமிட்டிருந்றதொம். 

இந்தத் தீநுண்மிக் ைொரைமொை நிைழ்ச்சி 

நடத்த முடியொததொைிவிட்டது. ஆயினும் 

இகையத்தின் வழிறய நடத்தலொம் என 

எண்ைியுள்றளொம். 

  எல்லொத் தமிழ்ச் சங்ைங்ைளும் இதில் 

இகைய றவண்டும். 

 

 

 

 ப ொதிகைத் தமிழ்ச் சங்ைத்தின்  ைிைள் 

சிேந்து விளங்ை றவண்டும். இச்சங்ைம் 

ஞொனத்தின்  ிேப் ிடமொைத் திைழ 

றவண்டும். வொகழயடி வொகழயொைத் 

தகழக்கும் சங்ைமொை இச்சங்ைம் விளங்ைிட 

நல்ல ைட்டகமப் ிகன உருவொக்ைிக் 

பைொண்டு, ப ொதிகை மகலற ொல் 

ஆண்டொண்டுக் ைொலமொய் நின்று நிகல 

ப ே ப ொதிகைத் தமிழ்ச் சங்ைத்திகன 

வொழ்த்துைிறேன். 
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ஆங்கில வொணி !   

தவத்திரு விபுலானந்த அடிகள் 

ைவிஞர் ைீத்சும் தமது பூதவுடலிகன 

உறரொமொபுரியிறல நீத்தொர், மூவரிலும் 

இகளயொரொைிய ைீத்சு முதலிறல 

மரைித்தொர். இவகரக் குேித்து பெல்லி 

இயற்ேிய கையறுநிகலச் பசய்யுள், 

நிகேந்த ைவிநயம் வொய்ந்தது. 

ைடலிலமிழ்ந்திய பசல்லியின் சட்கடப் 

க யிறல ைீத்சு இயற்ேிய லொமியொ என்னும் 

 னுவல் இருந்தது. 

 

இவர்ைள் முற் ிேப் ிறல யவன 

புரத்திலும், உறரொமொபுரியிலும் வொழ்ந்த 

புலவர் வரிகசயில் உள்ளவர்ைறளொ என 

எண்ை றவண்டி இருக்ைிேது. ைீத்சு 

ைல்லூரியிறல யவன பமொழி  யிலவில்கல; 

ஆனொல் அவருகடய பசழும்  ொடல்ைள் 

வரிக்குவரி யவனபுரத்துக் ைவிநயம் 

பசொட்டுவன. இம்மூவரும் இயற்ேிய சிேந்த 

நூல்ைள்  ொரைொவியங்ைளொதலினொறல, 

ஒவ்பவொரு வகரயுங் குேித்து ஒவ்ழிவொரு 

தனிப்புத்தைம் (ப ரிய அளவிறல) 

எழுதினொலன்ேி, இவர்ைளது ஆற்ேகல 

அளவிட்டுகரக்ை முடியொது. இற்கேக்கு 

இரு து ஆண்டுைளுக்கு முன்றன 

இலண்டன் மொநைரிறல, ைீத்சு இைவொழ் 

பவொருவிய நூற்ேொண்டுவிழொக் பைொண்டொடி 

னொர்ைள். அவ்விழொக் பைொண்டொட்டத்து  

நிருவொை சக யொருக்கு யொன் 

எழுதியனுப் ிய பசய்யுகள இங்குத் 

தருைின்றேன். இப்ப ருங்ைவி வகுத்த 

ைொப் ியங்ைளின் பதொகையிகன இச் 

பசய்யுள் வொயிலொை அேிந்து பைொள்ளலொம். 

 

  இப்புலவர்ைள் வொழ்ந்த ைொலத்திறல 

 ிரொஞ்சு றதசத்திறல, ப ரியபதொரு புரட்சி 

பசயற் ட்டது. உைவின்ேித் துன்புற்ே 

பதொழிலொளிைளும், ஏகழ மக்ைளும், 

முதலொளிைகளயும்,  ிரபுக்ைகளயும், அரச 

குடும் த்கதயும் அழித்து, விடுதகல, 

சமத்துவம், சறைொதரத்துவம் என்னும் 

முழக்ைத்றதொடு நொட்டிறல புரட்சி 

பசய்தொர்ைள்.  ிரொஞ்சு நொட்டிகன 

ஐறரொப் ிய முடிமன்னர்ைபளல்றலொரும் 

எதிர்த்துப் ற ொரொடினொர்ைள். நப்ற ொலியன் 

எனப் ப யரிய தள தி  ிரொஞ்சு நொட்டிகன 

எதிர்த்து வந்றதொறரொடு ற ொரொடி பவற்ேி 

ப ற்ே றதொடகமயொது,  கடபயடுத்துச் 

பசன்று ஐறரொப் ொவின் ப ரும் ொைத்கத 

றமற்பைொண்டு  ிரொஞ்சு நொட்டுக்குப் 

ப ரும்ப யர் உண்டொக்ைினொர்.  

 

 

வளரும்... 
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ஆெிரியர் பகுதி 
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சகவிசை கரதவல் 

Share your skill in trade 

 تعلم باستمرار

分享知識 

നിന്റെ കരവിരിി് ക കരതവന്റഴിലിലിവിണികിക്വ 

अपना कार्यकौशल  न छिपावें | 
మీకు తెలిసని చేతి పనిని పరులకు తెలిసనేట్లే  చెయ్యండి  

ನಿಮಗೆ ಗೆೊತ್ತಿರುವ ಕೈಚಳರವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೊ ತ್ತಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആഴി കരചൂടി കര| आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೊಡಿ 

 

விண்தை யிடிக்கும் ைதலயிமயம் - எனும் 

நவற்த  யடிக்கும் ைிறனுதையார் - சமர் 

 ண்ைிக் கலிங்கத் ைிருள்நகடுத்ைார் - ைமிழ்ப் 

 ார்த்ைிவர் ெின்ற ைமிழ்ொடு ! 

ஏழு ைடலுக்கு அப் ொல்! 
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அட்கடப் டக் ைட்டுகை!  

முகனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 
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  நொடு ற ொற்ேிய நொவல் ற ரொசிரியர் ைல்ைியின் ப ொன்னியின் பசல்வன்,  ொர்த்தி ன் ைனவு, 

சிவைொமியின் ச தம், அமர வொழ்வு, அகல ஓகச, தியொை பூமி ஆைிய புதினங்ைகள என் அம்மொ 

மருத்துவ மொமைி தொரொ நடரொசன் வனப்புர க ண்டு பசய்து   டிப் து வழக்ைம். அவர்ைள் 

மருத்துவமகனக்கு பசன்ே  ிேகு என் இளம்  ருவத்தில் (ஏழு அல்லது எட்டு வயதில்) ைகத 

புரியவில்கல என்ேொலும்  வண்ைப்  டங்ைகள இகழ இகழயொைப்  ொர்த்து மகலப் து வொடிக்கை. 

அறதற ொல அப் ொ, அம்மொவுடன் ஊருக்குப் ற ொவது ப ரிய மைிழ்ச்சியொகும். அம்மொ ஆண்டு 

தவேொமல் தன் சீருந்திகன தொனொைறவ   ஓட்டுவதும், அவ்வொைனத்தில் அப் ொவுடன் நொன், என் 

அண்ைன் ைண்ைன், தம் ி  ரதன், ப ரியம்மொ  ிள்களைள், சுதொ,உெொ, முரளி, வீட்டுப்  ைியொள் 

ஆைிறயொர் கூட்டொை  றைரளம், ைருநொடைம், தமிழைத்திலுள்ள  ல ஊர்ைளுக்கும் குேிப் ொை 

பைொகடக்ைொனல், உதைமண்டலம், ஏற்ைொடு ற ொன்ே இடங்ைளுக்கு அம்மொவின் வொைனத்திறலறய 

பசன்று வருவது வொடிக்கை.   ட்டீஸ்வரம் ற ொனொல் குந்தகவ 

நொச்சியொகரப்  ற்ேியும் ைடம்பூர் பசன்ேொல்  கழயொகே  ற்ேியும் அப் ொ 

பசொல்லக் றைட் து வியப் ில் விழிைள் விரியும். 

 

  உலை இலக்ைியங்ைள் யொவற்ேிலும் ைொணும் புதினங்ைள் அகனத்திலும் 

மிைச் சிேந்தது ப ொன்னியின் பசல்வன் என்ற ன்.  ைல்ைி அவர்ைளுக்கு 

இலக்ைியத்துகேயில் எப்ற ொறதொ றநொ ல்  ரிசு வழங்ைி இருக்ை றவண்டும். 

இன்கேக்கும் என் நொயைன் அடங்ைொத்துடுக்கும், பைொப் ளிக்கும் வீரமும் 

நிகேந்த வந்தியத்றதவறன... 

 

  ப ரும் எழுத்தொளர் திருமதி சிவசங்ைரியின்  ொட்டிகயப் ற்ேி 

எழுத்தொளர் திருப்பூர் ைிருஷ்ைன்   பசொன்ன றமற்றைொள் குேிப் ிடத் தகுந்தது. "நொன் ைொலம் 

ஆவதற்குள் ப ொன்னியின் பசல்வன் முடிந்துவிட றவண்டும். அதகன முழுகமயொைப்   டித்துவிட்டு 

நொன் ைொலமொை றவண்டும்".  

 

  ற ரொசிரியர் ைல்ைி  கடத்த வல்லவகரயன், ஆழ்வொர்க்ைடியொன்,  ழுறவட்டகரயர்ைள், குந்தகவ, 

நந்தினி, பூங்குழலி ற ொன்ே ைகத மொந்தர்ைளுக்கு தன் தூரிகையொல் உயிர் பைொடுத்தவர் ஓவியர் 

மைியம் ஆவொர்.   வரலொற்கேயும், ைகதயிலக்ைியத்கதயும் ஒருங்றை சிேப் ித்த ப ருகம ற ரொசிரியர் 

ைல்ைிகய சொரும். 

 

  அவரின் எழுத்து றநர்கமகயப்  ற்ேி ஒருவர் பசொன்னது இன்கேய வரலொற்று புதின 

ஆசிரியர்ைளும் அேிந்து பைொள்ள றவண்டியது. எந்தப் ப ண்ைின் அழகையும் ைழுத்துக்கு ைீறழ 

பசொன்னதில்கல.  

தமிழைத்தின் வொல்டர்  ஸ்ைொட் -             

நற்ேமிழ் ற ொற்றும் சீர்மிகு வரலொற்ேொசிரியர்! 
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    ொர்த்தி ன் ைனவு (1941-1943)எழுதி, அதற்கு சற்றும் முரண் டொத வழியில் அதன் முன் 

வரலொரொன சிவைொமியின் ச தத்கத(1944-1946) ைல்ைி இதழில் எழுதியகத குேிப் ிட றவண்டும். 

ற ரேிஞர் அண்ைொகவ தமிழ்நொட்டின் ப ர்னொட்ெொ என்று ற ொற்ேி மைிழ்ந்தொர்.  தமிழைத்தின் 

வொல்டர்ஸ்ைொட் என்று புைழப் ப ற்ேொர். 

 

  புரட்சித்தகலவர் ைல்ைியின் ப ொன்னியின் பசல்வன் நூகல முதல்முகேயொை இயக்குனர் 

மறைந்திரனிடம் வழங்ைி தொன் இயக்ை விரும் ிய ப ொன்னியின் பசல்வன் திகரப் டத்திற்கு வசனம் 

எழுதிக் ைொட்டச் பசொன்னொர் என் து நிகேறவேொத நிைழ்வொகும். 

 

  ைல்ைி க ன் ஆர்ட்ஸ் மூலம் மக்ைள் ைகலஞர் பெய்சங்ைர் ைல்ைியின் எண்ைற்ே ைகதைளுக்கு 

ைதொநொயைனொை நொடைங்ைள் நடித்திருக்ைிேொர். ைல்ைி  ிேந்த ஊர் அவர்  ிேக்கும் முன் புத்தமங்ைலம். 

 ிேந்த ின் புத்தைமங்ைலம் என் ொர்ைள். 

 

  ற ரொசிரியர் ைல்ைியின் மைள் திருமதி ஆனந்தி ரொமச்சந்திரன் ப யர்த்தியொன திருமதி பைௌரி 

ரொமநொரொயைன் இந்து ஆங்ைில நொளிதழில் என் தொத்தொ உகரறவந்தர் ஔகவ துகரசொமிகயப் ற்ேி 

அற்புதமொன ஆங்ைிலக் ைட்டுகரகய வகரந்தது எங்ைள் குடும் த்திற்குப் ப ரும்ற ேொகும். 

 

 வண்டொடும் றசொகலயிறல 

 மொகலப் ப ொழுதினிறல 

 தண்டமிழ்ைொற்ேினிறல 

 இகசப்பூங்குயிலொய்  

 ல்குதமிழ்ப்  ொரினிறல  ல்லுயிகரத் தண்ைளி  ீர்த்த 

 ைல்ைி எனும் 

 ைொந்த சக்தி ைொன். 
 

  ற ரொசிரியர் ைல்ைி, என் அன்கனயொர் அமரதொரொவொைறவ நம் மனதிறல வொழ்வொர், வொழ்ந்து 

பைொண்டிருப் ொர் என் து உறுதி. 



 
ஆெிரியர் பகுதி 
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  குதிகர கவத்திருக்கும் அபமரிக்ை நண் ர்  

ஒருவரிடம் “எப்ற ொது  ைியிலிருந்து  ஒய்வு   

ப ேப்ற ொைிேீர்ைள்?” எனக் றைட்டதற்கு, “என்   

மகனவி அல்லது அவளது குதிகர இேக்கும்  

வகர" எனக் கூேிய  தில், யொகனகயக் ைட்டித் 

தீனி ற ொட முடியொது என் கதப் ற ொன்றே 

குதிகரகயக் ைட்டி தீனி ற ொடுவதும் 

எளிதொனதல்ல என் கத வலியுறுத்தியது. 

 

  ஒரு குதிகர வளர்க்ை இரண்டு ஏக்ைர் 

நிலமும், ஆண்டுக்கு குகேந்தது இரண்டு 

இலட்ச ரூ ொயும் அடுத்த 30 வருடங்ைளுக்குத் 

பதொடர்ந்து பசலவு பசய்யக் கூடிய  

வசதி இருந்தொல் தொன் ஒரு குதிகரயின் உரி

கமயொளர் என்ே ைனவு அபமரிக்ைொவில் 

நனவொகும்.  அப் டி இருந்தும் 46 இலட்சம் 

அபமரிக்ைர்ைள் குதிகர வளர்ப் ில் 

ஈடுப் ட்டுள்ளனர்.  ஒரு றைொடிக்கும் சற்று 

அதிைமொன குதிகரைளுடன் அபமரிக்ைொ 

குதிகர உலைில் முன்னிகல வைிக்ைிேது.. 

உலைளவில்  ஆறு றைொடி குதிகரைள் உள்ளன.  

இந்தியொவில் குதிகரைளின் எண்ைிக்கை ஆறு 

இலட்சத்து முப் தொயிரம். 

 

  குதிகரைளின் ைம் ீரமொன றதொற்ேம், றவைம், 

விறவைம், மனித உைர்வுைகளப் புரிந்து 

பைொள்ளும்  ண்புைள் ஆைியவற்ேொல் 

அபமரிக்ைர்ைளுக்கு குதிகரைளின் மீது  
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பதொன்று பதொட்டு தனிப்  ொசம் இருந்து 

வந்துள்ளது. அபமரிக்ை இந்தியத் பதொல் 

குடியினர் குதிகரைகள "நொன்கு ைொல்  கட 

வீரர்ைள்" எனப் ற ொர்ைளிலும், ைொட்படரு 

கமைகள றவட்கடயொடுவதிலும்  யன் 

 டுத்தினர். 

 

  1860-இல் ைலிற ொர்னியொகவயும், அபமரிக் 

ைொவின் ைிழக்கையும் இகைக்கும் 

றநொக்ைத்றதொடு பதொடங்ைப் ட்டறத "ற ொனி 

எக்ஸ் ிரஸ்" (Pony Express). மிஸ்ற ொரி 

மொநிலத்திலிருந்து ைலிற ொர்னியொ வகர, 

ஒவ்பவொரு  த்து கமல் இகடபவளியில் 

அகமக்ைப் ட்டன ற ொனி எக்ஸ் ிரஸ் 

நிகலயங்ைள். ைடிதங்ைளும், அஞ்சல் 

ைட்டுைளும் ஒவ்பவொரு நிகலயத்திலும் ஓர் புதிய 

குதிகரயில் மொற்ேப் ட்டு, 1,900 கமல் 

பதொகலகவப்  த்றத நொட்ைளில்   

அகடந்தனவொம். 

அடுத்த வருடறம 

தந்தி (telegram) 

அேிமுைப் டுத் 

தப் ட்டதொல் 

நின்ேது அந்தக் 

குதிகரைளின் 

ஓட்டம்.  

மின்னஞ்சலின் விகளவொை அபமரிக்ை அஞ்சல் 

துகேக்கு தற்ற ொது ஏற் ட்டுள்ள சவொல்ைள் 

அந்தக் குதிகரைகள    நிகனவுப் டுத்து 

ைின்ேன. 

 

  குதிகரைள் தனிகமகய விரும்புவதில்கல. 

ைொடுைளில் வொழும்ற ொது கூட கூட்டமொை 

வொழ் கவ. மனிதர்ைளின் மைிழ்ச்சி, றைொ ம் 

ற ொன்ே உைர்வுைகள புரிந்து பைொள்ளும் 

திேகம ப ற்ேகவ.  

 

நொன்கு ைொல் நல்லொசிரியர்ைள் ! 

முகனவர் பொமசல பொமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 
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ஓர் ஆய்வில் 28 மனிதர்ைளின் ஒளிப் டங்ைள் 

 ல குதிகரைளிடம் ைொட்டப் ட்டன. அவற்ேில் 

சிலர் றைொ மொைவும், சிலர் மைிழ்ச்சியொைவும் 

இருந்தனர்.  ிேகு, முதன் முகேயொை, அந்த 

மனிதர்ைகள அவர்ைள் முைத்தில் 

மைிழ்ச்சிகயறயொ றைொ த்கதறயொ 

பவளிப் டுத்தொமல், அறத குதிகரைகளச் 

சந்திக்ை கவத்தற ொது,  ஒளிப் டத்தில் 

றைொ மொை இருந்தவர்ைகளபயல்லொம்  

அக்குதிகரைள் 

தவிர்த்தனவொம். அது 

மட்டுமன்ேி, 

ஒளிப் டத்தில் 

மைிழ்ச்சிறயொடு 

இருந்தவர்ைகள 

நொடிச் பசன்ேனவொம்! 

 

ஏமொற்ேி, ற ொலி 

நடவடிக்கைைளில் 

ஈடு ட 

குதிகரைளுக்குத் 

பதரியொபதன் தொல், 

மன இறுக்ைமுள்ள (ஆட்டிசம்) குழந்கதைள் 

மற்றும் மன அழுத்தத்தொல்  ொதிக்ைப் 

 ட்றடொகரக் குைப் டுத்த அபமரிக்ைொவில் 

குதிகரைள்  ரவலொைப்  யன் டுத்தப் 

 டுைின்ேன. அடி ட்ட ற ொர்வீரர்ைள், சொகல 

வி த்துக்ைளில் உறுப் ிழந்றதொர் ஆைிறயொர் 

உடல் வலிகம ப ே, உற்ே நண் ர்ைளொைவும், 

மருத்துவர்ைளொைவும்  ல குதிகரைள் வலம் 

வருைின்ேன. 

 

  ஒரு மனிதரின் அன்ேொட வொழ்வில் பசொல் 
சொர்ந்த பதொடர்புைள் (verbal communica-
tions) பவறும் ஏழு சத விைிதறம. 93 சத 
விைிதம் நம்முகடய பசொல் சொரொத   
பவளிப் ொடுைறள (non-verbal communica-
tions). குதிகரைளுக்கு  திறனழு விதமொன 
முை பவளிப் ொடுைள் (e x p r e s s i o n s ) 
உண்டொம். ற சத்பதரியொத அந்த 
ஆசொன்ைளிடம்  ைற்றுக்பைொள்ளும்  ல 
வொழ்க்கைப்  ண்புைள் மனதில் ஆழமொைப் 
 திந்துவிடுமொம். 
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  நம் ிக்கை, தன்னம் ிக்கை, ப ொறுப்பு, ைடின 

உகழப்பு, ப ொறுகம, உைர்வுைகளக் 

ைட்டுப் டுத்துதல், துைிவு, சுய உந்துதல், 

மன்னித்துவிடுதல் ற ொன்ே  ல வொழ்க்கைப் 

 ண்புைகளக் ைற்றுக் பைொடுப் தில் 

நல்லொசிரியர்ைள் குதிகரைறள. இதன் விகளவொை 

கூைிள், கமக்றரொசொப்ட், டிஸ்னி, படொறயொட்டொ   

ற ொன்ே புைழ் ப ற்ே பதொழில்  

நிறுவனங்ைபளல்லொம் தன்னுகடய இளம் 

தகலவர்ைளின் தகலகமப்  ண்க  றமலும் 

வளர்க்ை அனுப் ி கவக்கும்  யிற்சிக் ைளங்ைளில் 

ஆசொன்ைறளொ குதிகரைறள.   

 

 

 குதிகரைளின் ஐந்தகர றைொடி வருடப்  ரிைொம 

வளர்ச்சியில் எப்ற ொதும் குடும் த் தகலகமப் 

ப ொறுப்க றயற்று, மிை வலிகமயொன ஆண் 

குதிகரைகளயும் வழி நடத்திச் பசல் கவ ப ண் 

குதிகரைறள.  தன்னுகடய ஆற்ேகல ஓர் 

எல்கலக்குள் எப் டி  யன் டுத்துவது, 

ஆளுகமகய எப் டி வளர்ப் து என் தற்ைொன 

 யிற்சிப்  ட்டகேைகள குதிகரைகள கமயமொை 

கவத்து தம்மிடம்  ைியொற்றும்   ப ண் 

தகலவிைளுக்கு அபமரிக்ை நிறுவனங்ைள்  

நடத்தி  வருைின்ேன. 

 

  மனிதர்ைகள றமலும் திேகமசொலிைளொைவும், 

 ண் ொளர்ைளொைவும் உருவொக்குவதில் குதிகர 
ைளின்  ங்கைப்  ல அேிவியல்  ஆய்வுைள் உறுதிப் 

 டுத்தியுள்ளன.  குதிகரைள் என்ேொறல சூதொட் 

டத்திற்ைொைப்   ந்தயத்தில் ஓடு கவ என்ேில் 

லொமல், அபமரிக்ைொவின் ஒரு றைொடி  குதிகரைளும்  

நொள் றதொறும் உற்ே நண் ர்ைளொைவும், 

நல்லொசிரியர்ைளொைவும் ஓடிக் பைொண்டிருக்ைின்ேன! 
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ைழைத்தின் முதலொண்டு விழொ 

மிைச்சிேப் ொைக் பைொண்டொடப் ப ற்ே 

ற ொது, அடிைளொர் இரண்டு நொட்ைள் 

தகலகம ஏற்று அதகனச் சிேப்புே 

நடொத்திக் பைொடுத்தனர். மற்றும், அது 

ற ொழ்து பவளியிடப் ப ற்ே ‘ஒளி’ எனப் 

ப யரிய இதழ்க்கும் தக்ை முன்னுகர 

ஒன்கே எழுதி உதவினொர்ைள். அதன்ைண் 

முதலில், 

 ‘மகேமகல அடிைள், நொவலர் நொட்டொர், 

  வண்புைழ்ப்  ண்டித மைியொர், 

 துகேைகல ற ொய சுப் ிர மைியத் 

  றதொன்ேலொர், ஞொனியொ ரடிைள், 

 முகேதிைழ் அேிஞர்  ொரதி யொர், நன் 

  மூதேிஞர் திரு. வி. ை 

  ிே ிே ப ரிறயொர் புலகமயும் பதொண்டும் 

  ப ரிதுைர்ந் தவரடி  ைிவொம்’ 

என்னும் பசய்யுள் ப ொேிக்ைப் 

ப ற்ேிருந்தது. அஃது அடிைளொரொல் 

ப ரிதும்  ொரொட்டப் ப ற்ேது. 

றமலும், ‘ஒளியின் உள்ளம்’ என்னும் 

 குதியில், ‘சிவத்திருவொளர், மகேமகல 

யடிைளொர், தமிழ்த் திருவொளர். திரு.வி. 

ைலியொன சுந்தரனொர், சிவசமயப்  ொதிரியொர். 

உயர்திரு. ச.சச்சிதொனந்தம்  ிள்கள, 

பசந்தமிழ்ச் பசல்வர் இரொ. ி.றசதுப் ிள்கள 

 உலகதத்மிழ் | 09.09.2020 

பசந்தமிழ்ப்புரவலர் தமிழறவள். த.றவ. 

உமொமறைசுவரனொர் ற ொன்ே தமிழ்ச் 

சொன்றேொர்ைளின் அடிச்சுவடுைகளக் குேிக் 

பைொண்டு ைகடப் டித்து ஒழுை முயல்வது’ 

எனக் குேித்திருந்ததும் ‘தமிறழொடு சமய 

உைர்கவயும் ற ொற்ேிப்  ரப்  விரும்புவது, 

எல்லொச் சமய உண்கமைகளயும் ப ொதுகம 

றநொக்குடன் இனிதுடன் டுவது, தனித்தமிழ் 

வளர்ச்சிக்குப்  ிேபமொழிப்  கைகமயின்ேிப் 

 ொடு டுவது, எத்துகைறயொ  ல்றவறு 

 ிைக்கும்  ிளவுமுற்றுச் சிதறுண்டு 

ைிடக்கும் தமிழைத்கதத் தமிழ்நொடு, தமிழ் 

பமொழி, தமிழினம் என் ஒருமுைப் டுத்த 

ஒல்லும் வகைபயல்லொம்  ல்லொற்ேொனும் 

உகழப் து. இஞ்ஞொன்று றவற்றுகமக்கும் 

 ிைக்குைட்கும் இடனொைவுள்ள குேிப் ிட்ட 

யொபதொரு தனி அரசியற் ைட்சியிகனயும் 

சொரொமல் நடுநின்று, ப ொதுவொை எல்லொக் 

ைட்சிைளிலுமுள்ள நல்ல பைொள்கைைகள 

மட்டில் தயங்ைொது தழீஇக் பைொள்வது, 

தமிழேிஞர்ைள் எல்றலொகரயும் தகுதியேிந்து 

ற ொற்ேிச் சிேப் ிக்கும் குேிக்றைொள் 

உகடயது. 

 

வளரும்... 

 

 

 

தமிழ்நொட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகபவள் 10 



 
ஆெிரியர் பகுதி 

12 

  நீதி திைறள! ஓ, றதவகதைறள ! சீசர் 

இவர்ைகள எவ்வளவு அன்புடன் 

றநசித்தொர். அதன்  திலு ைொரங்ைள் தொன் 

சீசரின் உடலின்மீது ைிடக்கும் இக் 

ைொயங்ைள்! இரக்ைமற்ே பவட்டுக்ைள்! 

  இச் சமயத்து ப ொதுமக்ைள் ைதேலும் ைண் 

ைிருமொய் நின்ேனர். அப்ப ொழுது 

அந்றதொனி,  

  "இந்தச் பசயகலச் பசய்தவர்ைள் மிைவும் 

விறவைிைள். அவர்ைள் மனதில் றவறு ஏறதொ 

அந்தரங்ைமொன ைொரைம் இருக்ை 

றவண்டும்! அது என்ன என்று எனக்குத் 

பதரியொது! அவர்ைள் மிைவும் புத்திசொலிைள். 

நீங்ைள் சந்றதைப் டொமல் தங்ைள் 

பசயலுக்கு அவர்ைள் தக்ை ைொரைங் ைொட்டு 

வொர்ைள் ! நொன் புரூட்டகசப் ற ொல ஒரு 

ரொவலன் அல்லன்; உங்ைள் எல்றலொருக்கும் 

என் கனத் பதரியும். நொன் ஒரு சொதொரை 

மனிதன். நொன் சீசகர றநசித்றதன். 

அவகரப்  ற்ேி நொன் அேிந்தகதச் 

பசொல்லுைிறேன். நொன் புரூட்டசு ஆைவும், 

புரூட்டஸ் அந்றதொனியொைவும் இருந்திருக் 

தொல், அந்த அந்றதொனி உங்ைள் உயிருக்றை 

அகழப்பு விட்டிருப் ொன்; சீசரின் 

உடலிலுள்ள ஒவ்பவொரு ைொயமுஞ் 

சீசருக்ைொை வொய் விட்டுப் ற சும் டி 

பசய்திருப் ொன்.  

 உலகதத்மிழ் | 09.09.2020 

அக்ைொயங்ைள் ஒவ் பவொன்றும் உங்ைகளப் 

 ொர்த்துப் ற சும் அப்ற ச்சு றரொமொபுரி 

யிலுள்ள ைற்ைகளக்கூட உயி ருள்ளனவொை - 

உைர்ச்சியுள்ளனவொை மொற்றும்! ஆயின் 

இப்ப ொழுது அப் டியொன நிகலகம 

இல்கலறய!" என்று கூேி இரங்ைினொன். 

  ப ொதுமக்ைள் இப்ப ொழுது மிைவும் றைொ  

முகடயவர்ைளொய்ப் புரூட்ட ின் வீட்டுக்குத் 

தீ மூட்டக் ைிளம் ினர். ஆயின் அந்றதொனி 

அவர்ைகள றமலும் றைொ மகடயச் பசய்ய 

விரும் ி அவர்ைகளப்  ொர்த்து, 

  "தயவு பசய்து ஒருமுகே எனக்குச் பசவி 

சொயுங்ைள்! நீங்ைள் ஏன் இப் டிக் றைொ ம் 

அகடந்தீர்ைள்?  சீசருக்ைொை நீங்ைள் ஏன் 

இப் டிக் ைண்ைீர் விடுைிேீர்ைள்?  அது 

உங்ைளுக்குத் பதரியொது;  எனக்குத் 

பதரியும்;  அகத நொன் உங்ைளுக்குச் 

பசொல்ல றவண்டும்.  நீங்ைள் அந்த மரை 

சொசனத்கத மேந்துவிட்டீர்ைறள!" என்று 

கூேினொன். 

 

 

வளரும்... 

 

 

 

யூலியசு சீசர்! 

பண்டிதர் வ.நடராெர்  10 
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  ைதநொட்டியமும் நொட்டுப்புற ஆடல் வடிவங்ைளும்! 

முகனவர் இராபெசுவரன் இராபெசுகண்ணன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ் 

யோழ்ப்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 

நொட்டொர் ஆடற்ைகலயின் ப ருமர ொக்ைம் 

  ப ொதுவொை நொட்டொர் மரபுைள் 

யொவற்கேயும் ஆய்வொளர்ைள் “சிறுமரபுைள்” 

என்று ைருதுவர். நொட்டொர் இகச, நொட்டொர் 

ஆடல், நொட்டொர் வழி ொடுைள், நொட்டொர் 

பதய்வங்ைள், நொட்டுப்புேச் சடங்குைள் 

முதலியனபவல்லொம் சிறுமரபுைள் என்ேொல் 

அவற்ேின் எதிர்நிகலயில் அல்லது 

"றமல்நிகலயில்” சொத்திரிய மரபுக்கு 

அல்லது சமசுைிருத மரபுக்கு உட் ட்ட 

றமற்ைண்ட இகச, ஆடல், வழி ொடுைள், 

சடங்குைள், பதய்வங்ைள் எல்லொம் 

"ப ருமரபுைள்” என வகரயறுக்ைப் டலொம்.  

  ப ருமர ொைக் ைருதப் ட்டு வரும் 

பசவ்வியல் ஆடல் வடிவமொன  ரத நொட்டியம் 

ைிரொமிய நொட்டொர் ஆடல் வடிவங்ைகள 

பமருறைற்ேிப் ப ரு மரபுக்குரிய 

 ண்புைறளொடு இகசவு டுத்தி தன்னுள் 

வொங்ைிக்பைொள்ளும் பசயன்முகே பதொடர்ந்த 

வண்ைம் உள்ளது. எடுத்துக் ைொட்டொை, 

 ரதநொட்டிய ஆற்றுகைைளில் மயிலொட்டம், 

றைொலொட்டம், சுளகு நடனம், ைொவடியொட்டம் 

முதலிய  ல நொட்டொர் ஆடல் வடிவங்ைள் 

பமருறைற்ேி இகைக்ைப்  டுைின்ேன.  

  "ைகலயின் தூய்கமயொக்ைம்”, “ைகலயின் 

பசம்கமயொக்ைம்” ஆைிய ைருத்தொக்ைங்ைள் 

ைவனிக்ை றவண்டியகவயொைின்ேன. 

  தூய்கமயொக்ைம் மற்றும் பசம்கமயொக்ைம் 

என்ே ைருத்துக்ைள் எண்ைக்ைருக்ைள் ஒரு 

ைகலயின் மதிப் ிகன இன்பனொரு 

ைகலயின் ப றுமொனத்துடன் ஒப் ிட்டுக் 

குகேந்தது, கூடியது என்று விளக்ை 

முற் டும் மறனொ ொவத்தின் வழிப் ட்டறத. 

இந்தக் ைருத்து மகேமுைமொை நொட்டொர் 

ைகலைள் அரங்ை ஆற்றுகைப் ப றுமொனம் 

ப ேறவண்டுமொயின் அகவ பசம்கமப் 

 டுத்தப் ட றவண்டும் என் கத வலியுறுத் 

துவதொை அகமைின்ேது. இதற்குப்  ரத 

நொட்டிய வல்லுனர்ைள் பசய்ய முகனைின்ே 

ஒரு பசயன்முகேதொன் ைகலயின் 

ப ருமர ொக்ைம் என் தனொல் ைருதப் டு 

ைின்ேது. 

  நொட்டொர் ைகல வடிவங்ைகள 

அவற்றுக்றையுரிய இயல்புைளுடன் ற ணும் 

வகையிலொன முகேயொன  பநேிமுகேைள் 

வகுக்ைப் டொத நிகலயில்,  ரதநொட்டியம் 

எனும் ப ருமரபுக்ைொன இயல்புைகள 

றநொக்ைித்தொன் சிறுமரபு ஆடல்ைளொன 

நொட்டொர் ஆடல்ைள் நைரும் என் து உறுதி.  

4 
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ததன் துளிைள்! 

 

நவன்ற கதை 

  ஆலந்து ஒரு சிேிய நொடு. 20 வீதம் நிலம், நீர் மட்டத்திற்கு ைீறழ இவர்ைள் 

மரக்ைலங்ைளில் பசன்று  ல நொடுைகள பவன்ேொர்ைள்.  ஏன் உலகைறய ஆண்டொர்ைள்.  

இந்தியொவின்  குதிைகள இலங்கைகய, பதன்னொப் ிரிக்ைொகவ,  ிலிப்க ன் நொட்கட, 

பதன் அபமரிக்ைொகவ இப் டி ைிழக்ைிலிருந்து றமற்குவகர நொடுைகள பவன்ேொர்ைள்.  

டச்சுக்ைொரர்ைள் இப்ற ொது எல்லொவற்கேயும் இழந்துவிட்டொர்ைள்.   ொடம் 

நடத்துைிேற ொது ஆலந்து வீரம் ைற் கன பசய்ய முடியொதது என்று என் ஆசிரியர் 

கூேியது நிகனவிற்கு வருைிேது.   

  அளவொல் ப ரியது என் து இல்கல.  ஊக்ைம் தொன் உலகை ஆளும் 

பதன்துளி - 1 

 

  ஏசுவுக்கு விசொரகை நடந்தது.  யூதர்ைளின் தகலவன் என்று தன்கன உலகுக்கு 
கூேியதொைக் குற்ேம் சொட்டினொர்ைள். ஆனொல்  ீட்டர் என்ன குற்ேம் பசய்தொர்?  என்ேொல் 

ஒரு குற்ேமும் இல்கல.  ஏசுவின் சீடர் என் து தொன் குற்ேம்.   

  சிலுகவயில் அவகர அகேயும் முன்  ீட்டர் என்ன றவண்டினொர் என்ேொல் பநஞ்சம் 

ைலங்கும்.  ஏசுவின் தகல றமலொைவும், ைொல் ைீழொைவும் சிலுகவயில் அகேந்தொர்ைள்.  

 ீட்டகரயும் அவ்வொறே அகேய முயன்ேொர்ைள்.  மன்ேொடி றைட்டுக்பைொண்டொர்.  

   எங்ைள் ப ருமொன் ஏசுவிற்கு இழுக்கு ஏற் டுத்தொதீர்ைள்.  ைொல் றமறலயும், தகல 

ைீறழயும் இருக்கும்.  சிலுகவயில் அகேயும் டி  ீட்டர் றைட்டொர்.  அப் டிறய அகேந்து 

பைொன்ேொர்ைள்.  

   இகத கூேிய உடறனறய ஆப் ிரிக்ைர்ைள் துயரத்கத அகடக்ை முடியொமல் விம்மி விம்மி 

அழுதொர்ைள் என்று  அேிஞர்  முத்துலிங்ைம் தன் புகன ைகதயில் உருக்ைமொை 

எழுதியிருக்ைிேொர். 

பதன்துளி - 2 
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 ிரொன்சு வொழ் புதுச்றசரித் தமிழர்ைள் ஆற்றும் 

தமிழ்ப் ைி 

   ிபரஞ்சு ைற்ேவர்ைள், உத்திறயொைம் 

றதடிக்பைொண்டவர்ைள்  ிபரஞ்சுக்ைொரரொை 

தம்கம மொற்ேிக் பைொண்டு, தமிழிலிருந்து 

விலைிக்பைொண்டனர். இதற்கு மறுதகல 

யொனவர்ைள் தமிழ் ற சினர். தமிழ்,  ண் ொடு 

 ற்ேி றயொசித்தனர். இவர்ைளொல் தமிழ் 

வொழ்ந்தது,  ொரிசில் மூன்ேொவது 

உலைத்தமிழொரொய்ச்சி மொநொடு 1970இல் 

தனிநொயைம் அடிைளொல் ஏற் ொடு 

பசய்யப் ட்டது.  ிரொன்சு சொர் ொை துகை 

நின்ேவர் ற ரொசிரியர்  ில்லிறயொசொ அவர்ைள். 

அடிைளொருக்கு உதவியொை இருந்த தமிழர் 

ெமொலுதீன் ஆவொர். 

  இம்மொநொடு முடிந்த  ின்னர், 

திருவொளர்ைள் ெமொலுதீன்,  க்தொ, நசீர், நொசர், 

தசரதன்,  ஸ்ைொல், முதியப் நொதன் 

ஆைிறயொர் இகைந்து தமிழ் மொைவர் 

மன்ேம் என்ே சங்ைத்கத உருவொக்ைினர். இது 

 ின்னொளில்  ிரொன்சு தமிழ்ச்சங்ைம் என்று 

ப யர்மொேியது.  1974-76ைளில் இன்னு 

பமொரு சங்ைமும் வொர விடுமுகேைளில் 

குேிப் ிட்ட  ட மொளிகைைளில் தமிழ்த் 

திகரப் டங்ைகளக் ைொட்டி வந்தனர்.  

 

 

  திகரப் ட இகடறவகளைளின் ற ொது 

தமிழ் மளிகைப்ப ொருட்ைள் விற் கனயும் 

இடம்ப ற்ேது. திரு.மு.நசீம், 'லண்டன் 

முரசு'  த்திரிகை திரு.சதொனந்தன் 

அவர்ைளுடனும் கூட்டொை,  டப் 

ப ட்டிைகள  ொரிசுக்கு எடுத்து வந்து  டம் 

ைொட்டி வந்தொர். திகரப் டம் ைொண் ிக்கும் 

நிைழ்வொனது,  ொரிசில் தமிழர்ைளுக்கு 

முதற்தமிழ்ப் ப ொது நிைழ்வொைவும் 

அறதசமயம் தமிழர் சந்திப்பு கமயமொைவும் 

உருவொை வித்திட்டது. 

  ைம் ன் ைழைம், திருவள்ளுவர் 

ைகலக்கூடம்,  ிரொன்சு ைண்ைதொசன் 

ைழைம், தமிழ்க் ைலொச்சொர மன்ேம், உலைத் 

தமிழ்ப்  ண் ொட்டு இயக்ைைம்,  ொரிசு 

புதுச்றசரி கூட்டகமப்பு, அதிசுபமொன் 

தமிழ்ச் சங்ைம், முத்தமிழ் சங்ைம், 

வொைிதொசன் சங்ைம், எனப்  ல 

தமிழ்ச்சங்ைள் உண்டு.  இந்தியத்தமிழர்ைள் 

தமிழ்ப் ைி பசய்வதற்கு சங்ைங்ைகள 

அகமத்து, ஆண்டுறதொறும் ப ொங்ைல்விழொ, 

ஆண்டு விழொ பசய்து வருைின்ேனர்.  

 

 

வளரும்... 

பிைொன்சு நொட்டில் தமிழ் பமொழியின் வளர்ச்சி! 

பபராெிரியர் ெச்ெிதானந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவைம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   
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 திருவருட் ொ முதகலந்து திருமுகறைள் ! 

உகரபவந்தர் ஔகவ துகரொமி 

  திருவருட் ொ பவளிவந்த ைொலத்தில் 

அதற்றைொர் எதிர்ப்பும் எழுந்தன அேிைிறேொம்.  

அந்த மறுப்பும் நொவலர் ப ருமைனொர் 

நிைழ்த்தியது என் து நம்கமத்  திகைக்ை 

கவக்ைின்ேது.  பதொண்டு புரிவறத 

தன்னுகடய வொழ்க்கையொைக் பைொண்ட 

நொவலர் ப ருமொகனப் புலகமக் ைொய்ச்சல் 

உகடயவரொைச் பசொல்லிவிடமுடியொது.  

நொல்வர் ப ருமக்ைள் வொக்குக்கு நிைரொைப் 

 ிேிபதொன்ேிகனக் பைொள்ள அவர் மனம் 

இகசயவில்கல என் பதொன்றே ஈண்டு 

எண்ைத்தக்ைது.   ன்னிரு திருமுகேத் 

பதொகுப்பு  ஒன்ேிகனயும் நொவலர் அருட் ொ 

என பவளியிட்டிருந்தொர். 

  ழகமயிறல  ழைியவர்ைள் புதிய சிந்தகன 

வரும்ற ொது அதகனக் ைண்டு மருள்வது 

உலைியற்கை ற ொலும். 

  `பதொன்கம யவொம் எனும் எகவயும் 

நன்ேொைொ இன்று றதொன்ேிய நூல் எனும் 

எகவயும் தீதொை!’ 

என உமொ தி  சிவனொர் அகவயடக்ைம் கூே 

றநர்ந்தறத இதகன வலியுறுத்தும் ற ொலும்.  

  புலகம வரம் ில் நின்ேவர்ைளும் சமயமரவு 

வழொதவர்ைளும் அடிைளொருகடய அருள் 

பமொழிைகள அருட் ொ என ஏற்ை 

மறுத்தொலும், அடிைளொரது அருட் ொக்ைகள 

அருட்பூக்ைகள இகேவன் ஏற்றுக் 

பைொண்டொன்.  அதற்குச் சொன்று உலை 

அரங்ைினில் மக்ைள் மன்ேத்தில் அது 

ப ற்ே பசல்வொக்றை. 

   திருவருட் ிரைொசத் தமிழ்முழக்ைம் 

பதருபவல்லொம் பசழித்தது இன்று 

உலைபமலொம்  ரவும் நிகலகய 

எட்டியுள்ளது. 

 வள்ளலொர் தம் அருள் உயிர்க் ைடலில் 

எழுந்து அவர்தம் விருப்ப றும் 

குளிர்ங்ைொற்ேில்  டிந்து குவித்து ைறுத்து 

இகேவன்  திருவடி மகலகயத் தொவிக் 

குமுறு மகழயொய் விழுந்து பசந்தமிழ்மண் 

சுகவ ஊேித்  திரண்டதொல் அன்றேொ 

அத்பதளிநீர் அமிழ்தத்  திருவருட் ொ, 

மகேைட்பைல்லொம் ப ருகமயொய்; ப ொது 

மகேயொய்த் தமிழ் மகேயொயத் தனி 

மகேயொய் சிேந்து விளங்குைிேது.   

  `விரவிக்ைளித்து நொத்தடிக்ை விளம் ி 

விரிந்த   ொட்படல்லொம்  றவதொைமத்தின் 

முடி மீது விளங்கும்  திருப் ொட்டு 

ஆயினறவ’  

என அடிைள் உகரைளொறலறய 

துைியப் டும். 

 

வளரும்... 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

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

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 தகடூர் வைப்பிரியைார் (எ)கா.இைாமசந்திைன்  

2 2016 முனைவர் பவ.சஞ்சீவிைாயன்  

3 2017 முனைவர் பகா.கண்ணன்  

4 2018 திரு.தபா.தபான்னுைங்கன்  

 

தமிழ்ச் செம்மல் விருது 

தமிழை அைசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   
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பதொண்கட நொடு ! 

முகனவர் பி.ெி.செகதா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

mUzk;> mryk; vDk; nrhw;fs; Nru;e;J 

‘mUzhryk;’ vDk; njhluhf mike;Js;sJ. 

mUz vd;gJ ge;jkw;wJ> nrk;ikahdJ> 

xspia cz;lhf;FtJ vd;Dk; nghUs;fisj; 

jUfpd;wJ. mUzd; vd;gJ #upaDf;Fupa 

ngau;fspy; xd;whFk;. mryk; vd;gJ kiyiaf; 

Fwpf;fpwJ. Nrhzhryk;> Nrhzfpup vd;Dk; 

ngau;fSk; Vwj;jho ,g;nghUisNa 

nfhz;Ls;sd vdyhk;. nfsupefuk; vd;gJ 

mk;gpif jtk;Gupe;J ,lg;ghfk; ngw;w epiyia 

czu;j;JtjhFk;. 

,iwtdpd; ngau; 

,j;jyj;jpy; ,iwtd; mz;zhkiyahf 

vOe;jUspapUg;gjhy; ,iwtdpd; ngaUk; 

‘mz;zhkiyahu;’ vd;Nw miof;fg;gLfpwJ. 

,ijj;jtpu mUzhrNyRtud;> mjpUq;foyd;> 

fypAfj;J nka;ad;> mgpea Grq;furhd;> 

kiyNky; kUe;jhd; Nghd;w ngau;fSk; cz;L. 

fy;ntl;Lfspy; ,j;jyj;J ,iwtdpd; 

jpUg;ngau;fshf kfhNjtu;> Mo;thu;> cilahu; 

Nghd;w ngau;fSk; fhzg;gLfpd;wd.  

jpUtz;zhkiy - ngau;f;fhuzk; 

mz;zhkiy vd;why; vz;z Kbahj> 

vl;lhj (m) neUq;f Kbahj kiy vd;W 

nghUs;. rptd; moYUtha; epd;wNghJ jpUkhyhy; 

mbiaAk;> gpuk;khthy; KbiaAk; fhz 

Kbahky; Ngh; cUtha; epd;w kiyNa 

mz;zhkiy jykhdJ. ,jid Qhdrk;ge;ju;> 

“msthd koyhfpa tz;zhkiy az;zy;”  

vd;fpwhu;. mz;zhkiy vd;w ,j;jyj;jpd; 

ngaiu tlnkhopapy; mUzhryk;> mUzfpup 

vd;fpd;wdu;. mUzk; vd;why; nre;epwk;. vdNt> 

mUzhryk; vd;gJ nrk;kiy. ,iwtd; moy; 

cUtpy;> rpte;j epwj;jpy; fhzg;gl;ljhy; 

nrk;kiy vdg;gl;lhh;. rptDf;F ‘mz;zy;’ vd;w 

rpwg;Gg;ngau; cz;L. MfNt> rk;ge;jUk;> 

‘mz;zy; ePoy;’ vd;W Fwpg;gpl;Ls;shu;.  

,iwtdhfpa mz;zy; nfhz;l 

xspAUNt ,j;jyj;J kiyahdJ. 

vdNt> ,j;jyj;Jkiy mz;zy;kiy vd;whfp> 

gpd;du; mz;zhkiynad;W kUtpaJ. ,j;jyj; 

jpw;Fr; Nrhzfpup> Nrhzhryk; vd;w ngau;fSk; 

cs;sd gQ;rG+jj;jyq;fspy; ,j;jyk; neUg;Gj; 

jykhf tpsq;Ffpd;wJ. ,j;jyk; Kf;jpiaj; 

jUk; jykhFk;. jpUth&upy; gpwe;jhy; Kf;jp> 

fhrpapy; ,we;jhy; Kf;jp> jpy;iyiaj; juprpj;jhy; 

Kf;jp mt;tupirapy; jpUtz;zhkiyia 

epidj;jhNy Kf;jp. MfNt> ,j;jyj;jpw;Fr; 

rptNyhfk;> Kf;jpGup vd;w ngau;fSk; cz;L. 
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and carol in kuravai divinely frenzied and 

hail: In our King's domain,  

the land entire be free from hunger, pesti-

lence and enemies in and out,                               

75 

 

And rains and gains be ample for ever! Thus 

in sweet delicate razzmatazz,  

the maidens offer often and go blessed mak-

ing deep impress on the diablo! 

A detachment of valiant fighting spirited 

brave men from  

Maruvoorppaakkam and  forces with fell wea-

ponry in war-craze 

from Pattinappaakam come forth to the front 

of that altar! They swear                             

80 

in unison: invoking aloud, " On this day, on 

this stone, who ever offer  

themselves as competent offering unto the 

spirit, praying 'Be victory  

to the Sovereign Power granted and be all 

obstacles removed', are mighty 

Extremes Supreme in respect of valour". With 

stone pelting catapult in arms,  

with a black leather sack of javelin and 

spears to tilt, they clap and tap                            

85 

 

To Continue... 

Pukaar-Canto-5 

Indra Gala- Festal Pomp 

 

Like as an area of control between  war camps 

of two rival Kings  

shows up the verdant land between  Maruvur 

and Pattinam.  

There dense grown tree-trunk in arbors serve 

as pillars for traders  

to build stalls and sell. The seller-buyer dia-

logues resound in bargains  

of unintermittent continuity. Such is the 

morning market street                                       

65 

 

 

Of means and ends! In that marty site of 

slingy throw of goods,  

in Chittirai month under Full Moon in Spica, 

once Indra ordered: "Hie there  

and remove the sorrows of King Muchukunda 

that had wielded  

a triumphant spear!" Taking orders a diablo 

jinnee came there  

and stays for ever. In its shrine front an altar 

to truncate heady pride is set.                            

70 

 

 

War clan maidens offer beans, grams, cooked 

cereals, sesame balls,  

lymph wet rice, flowers, frankincense and 

Pongal to the altar  

and appease the diablo! They dance their 

tunankai with arms out spread,  
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சிலப் திைொைம் - ஆங்கிலம் ! 
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ஆெிரியர் பகுதி 
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‘சங்ை’ நொதம் ! 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   

வசலத்தளம்  www.mitamilsangam.org 

38 மிச்ெிகன் தமிழ்ச் ெங்கம் 



 

21

குழந்கத இலக்கியம் ! 

முகனவர் பதவி நாச்ெியப்பன் 

நகைச்சுகவ என் து எக்ைொலத்திற்கும் 

எந்த வயதினருக்கும் மைிழ்ச்சி தரத்தக்ைது.  

வொய்விட்டு சிரிச்சொ றநொய் விட்டுப் ற ொகும் 

என் து மருத்துவத்துகேயும் ஏற்கும் 

உண்கம.  குழந்கதைகள மைிழ்விக்ை 

நகைச்சுகவப்  ொடல்ைள் உள்ளன. 

 

“ஊருக்பைல்லொம்  ொல் பைொடுப் ொர் 
உலைநொதக் றைொனொர் 
உலை நொதக் றைொனொரிடம் 
உள்ள  சு ஒன்றே 
உள்ள  சு ைேக்ைிே ொல் 
ஒரு  டிதொன் றதறும் 
ஒரு  டியொல் ஊருக்பைல்லொம் 
 டியளக்கும் றைொனொர் 
உலைத்துக்றை  டியளப் ொர் 
ஒரு டி  ொல் பைொண்டு 
உலைநொதர் றைொனொர் வீட்டில் 
ஊருைின்ே ைிைறேொ மூன்று!” 
 

என் து ைவிஞர் ைிருஷ்ைன் நம் ி 

அவர்ைளின் “யொகன என்ன யொகன?” 

என்ே நூலில் இடம் ப ற்ே  ொடல். 

 சும் ொல்,  டி என்ே முைத்தல் அளகவ 

ஆைியகவ அருைிவிட்ட இக்ைொல 

ைட்டத்தில் அவற்கே அேிய உதவுைிேது. 

றமலும், ஒரு  டி  ொகல உலைிற்றை வழங்ை 

உதவும் மூன்று ைிைறுைள்  ற்ேிப்  டிக்கும் 

குழந்கத சிரித்து மைிழும். 
 

”பதருவில் நடந்து பசன்ேொன் 

சின்னச் சொமி என் ொன் 

வொகழப் ழத்கதத் தின்ேொன் 

வழியில் றதொகல எேிந்தொன்” 

 

வளரும்... 

  “வட்டமொன வகடயிது 
  வொசமுள்ள வகடயிது 
  உளுந்தமொவு வகடயிது 
  உனக்குப்  ிடித்த வகடயிது 
  ஓட்கடயுள்ள வகடயிது 
  ஊட்டமுள்ள வகடயிது” 
 
   ஓட்கடயுள்ள வகட, உளுந்த மொவில் 

பசய்வது எனக் குழந்கதைள் பதரிந்து 

பைொண்டு  ிடித்தமொன வகடகய  

உண் துடன்  ொடி மைிழ்வர். 

  திருக்குேள், இரொமொயைம்,  ொரதியொர், 

ைவிமைி  ொடல்ைள் ற ொன்ே 

இலக்ைியங்ைளின் ப ருகம கூறும் 

 ொடல்ைளும், அன்ேொடம்  யன் டும் ற னொ, 

புத்தைம், ைடிைொரம், ைண்ைொடி, 

பசய்தித்தொள், நொட்ைொட்டி ற ொன்ே 
ப ொருட்ைளும்  ொடுப ொருளொயின. 

 ைல், முள்ளிலிருந்தும், பவயிலிலிருந்தும் 

ைொக்கும் பசருப்பும், குப்க ைகளச் றசர்த்து 

பவளிறயற்றும் குப்க த்பதொட்டியும் 

குழந்கதப்  ொடல்ைளில் இடம் ிடித்துள்ளன. 

‘அழுகும் முட்கட  ொழ் பவங்ைொயம் 
அழுக்குக்கூகட  கழய ஈயம் 
ஒழுகும்  ொகன உகடந்த  ளிங்றை 
ஓட்கட பசத்கத உண்றட இங்றை 
 ழங்ைறளொடு முகடயொம் குப்க  
 லவும் தொங்கும் பதொட்டி பதொப்க ’. 
 

என்று ற ரொசிரியர் மின்னூர் சீனிவொசன் 

அவர்ைள்  ொடியுள்ளொர் 
 

   
 

 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   

11 



22 

 
அேிபவொன்ேே நின்ேேிவொர் அேிவிற் 
 ிேிபவொன் ேேநின்ே  ிரொன் அகலறயொ 
பசேிபவொன் ேேவந் திருறள சிகதய 
பவேிபவன் ேவறரொடுறும் றவலவறன 
 
The knowledge, without fail that 
needs to be learnt, when with great 
effort learnt; in those minds insepara-
ble do You alone stand, Lord, but who 
else. With all attachments removed 
and darkness (ignorance) destroyed, 
the ones who had conquered all vices 
are the ones with whom You stay at-
tached, Lance bearer.    49 
 
 
தன்னந் தனிநின் ேதுதொன் அேிய 
இன்னம் ஒருவர்க் ைிகசவிப்  துறவொ 
மின்னுங் ைதிர்றவல் விைிர்தொ நிகனவொர் 
ைின்னங் ைகளயும் க்ருக சூழ் சுடறர 
 
The uniqueness of staying aloof of  
attachments and it's knowledge learnt, 
could it be easily explained to others. 
Radiant lancer, with changing forms, 
who removes obstacles of those who 
remember and blesses us, O' bright  
One. 

50 
 
 
 

To Continue... 

 

எந்தொயும் எனக் ைருள்தந் கதயுநீ 

சிந்தொ குலமொ னகவதீர்த் பதகனயொள் 

ைந்தொ ைதிர்றவ லவறன உகமயொள் 

கமந்தொ குமரொ மகேநொ யைறன 

 

Our mother and my father who bless-

es me are You. Thoughts that are 

troubled may kindly be cleared and 
bless and govern  me Kandha, radiant 

lancer,Goddess Uma's son, ever 

youthful and Lord of Vedas  

47 

 

ஆேொ கேயுநீத் ததன்றமல் நிகலகயப் 

ற ேொ அடிறயன் ப றுமொ றுளறதொ 

சீேொ வருசூர் சிகதவித் திகமறயொர் 

கூேொ வுலைங் குளிர்வித் தவறன 

 

The six sixes (philosophies, 24 of the 

soul,7of knowledge,5 of Lord Siva) to 

be learnt and crossed and higher level 

reached is a great reward I obtained 

as a blessing of destiny. With anger 

came Sooran who was destroyed by 

You who blesses timely always 

and blinkless celestial world was made 
cool and happy, without a request of 

theirs 

48 
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 யண வொழ்க்கை! 

சுற்றுலாச் சுடர் சுபரந்திரன் 
 

 ைிறரக்ை நொடு வண்ைங்ைளுக்கு ப யர் 

ப ற்ே இடமொகும்.ைிறரக்ை ைடலும் அதன் 

வொனமும் ைருநீல அழைிற்கு ப யர் 

ப ற்ேது. 

 அைினொ என்ே அழைிய தீவு சுமொர் 3500 

வருடங்ைளுக்கு முந்கதய வரலொற்று 

சிேப்புமிக்ை தீவொகும்.  ண்கடய ைிறரக்ை 

சொம்ரொஜ்ெியத்தில் இத்தீவு ஒரு ைொலத்தில் 

அதன் தகலநைரமொைறவ விளங்ைியது 

என்று கூேப் டுைிேது.  

  இத்தீவில் தற்ற ொது 15 ஆயிரம் மக்ைள் 

பதொகை பைொண்ட  சிேிய தீவொை உள்ளது. 

  எங்ைள்  டகு இத்தீகவ அகடந்த 

ற ொது, அங்ைிருந்த  டகு குழொமில் எங்ைள் 

 டகை நிறுத்த இடம் இல்கல. எனறவ 

அத்தீவிற்கு அருைொகமயில் சுமொர் அறு து 

அடி ஆழத்தில் ைடலில் நங்கூர 

மிட்டு   டகை நிறுத்திறனொம்.  

  சிேிது றநரத்தில் எங்ைகள ற ொன்று 

 டகு குழொமில் இடம் இல்லொமல்  ல 

 டகுைள் அங்கு வந்து றசர்ந்தன. நொங்ைள் 

தனியொை இல்லொமல்  ல்றவறு நொடுைளில் 

இருந்து வந்தவர்ைளும் அந்த இனிய 

சூழகல வொழ்த்தி மைிழ்ைின்ேனர் என்ே 

எண்ைம்தொன் றமறலொங்ைியது. 

 

வளரும்... 

  மறுநொள்  டகு குழொமிலிருந்து ைொகல 

 த்து மைி அளவில் எங்ைள் ைடல்  யைம் 

பதொடங்ைியது.  அழைொன ைருநீல ைடகல  

அருைிலிருந்து ைண்டு மைிழ்வது என் து 

எங்ைளுக்கு ைிகடத்த ஒரு ற ரின்  

நிைழ்வொகும். 

  ப ொதுவொை ெொப் மற்றும் பெரொர்ட்  டகை 

பசலுத்தும் ற ொது மற்ே ஐந்து ற ரும் 

அவர்ைளுக்கு சிற்சில உதவிைள் பசய்றதொம். 

  நடுக்ைடலில்  டைில் றமல் நின்று 

பைொண்டு  ொய்மரத்கத  ிடித்துக்பைொண்டு    

"அறதொ அந்த  ேகவ ற ொல வொழ 

றவண்டும்" என்ே  ொடகல  ொடிக் பைொண்டு 

வந்தது ஒரு மைிழ்ச்சியொன அனு வம். 

  ஐந்து மைி றநரம் ைழித்து அைினொ

(Aegina) என்ே அழைிய தீகவ வந்து 

றசர்த்றதொம்.   ஏபதன்சு நைரில் இருந்து 

சுமொர் 30 ைிறலொமீட்டர் பதொகலவில் உள்ள 

அைினொ (Aegina) என்ைின்ே அழைிய 

தீவிற்கு றநரடியொை வந்து றசர்ந்தொல் 

ஒன்ேகர மைி றநர  யைத்தில் 

வந்துவிடலொம். ஆனொல் நொங்ைள் ஏபதன்சில் 

இருந்து ைடலில் பசன்று அங்ைிருந்து 

அைினொ வருவதற்கு 5 மைி றநரம் 

எடுத்துக் பைொண்றடொம். 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   
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தவதியியற் பசொற்ைள் - சீர் தை ஒலி ப யர்ப்பு ! 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   

வ.எண் பவதியியற் சொற்கள் ெரீ் தர ஒலி சபயர்ப்பு 

591 Tri  (Cyclohexyl) stannyl-1H-1, 2, 3-
triazole 

தினை (னசக்பளா-எக்ஃசில்)  இசுட்டாைில்-1-எச்-1, 2,3-
தினை-அபசால் 

592 Triaminotrinitrobenzene தினை-அமிபைா-தினை-னநட்பைா-தபன்சீன் 

593 Triamphos தினை-அம்ஃபபாசு 

594 Triazophos தினை-அபசா-ஃபபாசு 

595 Tribromophenol 2, 4, 6 தினை-புபைாபமா-பைீால் 2,4,6 

596 Trichloro naphthalene தினை-குபளாபைா நாப்தலீன் 

597 Trichloro chloromethyl silane தினை-குபளாபைா குபளாபைா-தமத்தில் னசபலன் 

598 Trichloroacetyl chloride தினை-குபளாபைா அசிட்னடல் குபளானைடு 

599 Trichlorodichlorophenylsilane தினை-குபளாபைா னட-குபளாபைா-பனீைல்  னசபலன் 

600 Trichloroethyl silane தினை-குபளாபைா-எத்தில் னசபலன் 

601 Trichloroethylene தினை-குபளாபைா-எத்திலீன் 

602 Trichloromethane sulphenyl chloride தினை-குபளாபைா-தமத்பதன் சல்பாபனீைல் 
குபளானைடு 

603 Trichloronate தினை-குபளாபைாபைட்டு 

604 Trichlorophenol 2, 3, 6 தினை-குபளாபைா-பைீால் 2,4,6 

605 Trichlorophenol 2, 4, 5 தினை-குபளாபைா-பைீால் 2,4,5 

606 Tricholorophenyl silane  தினை-குபளாபைா-பனீைல் னசபலன் 

607 Tricholorophon தினை-குபளாபைா-ஃபபான் 

608 Triethoxy silane தினை-எத்தாக்சி- னசபலன் 

609 Triethylamine தினை-எத்தில் அமீன் 

610 Triethylene melamine தினை-எத்திலீன் தமலாமீன் 

31 
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 மகலயமொன் மக்ைகளக் ைிள்ளி வளவன் 

யொகனக்ைொலில் இட்டுக் பைொல்ல முகனந்த 

ற ொது றைொவூர்க்ைிழொர் புதுப் ொர்கவைளில் 

புேநொனூறு அவகன அணுைி நீ புேவின் 

அல்லல் அன்ேியும்  ிேதுன ங் ைகளயும் 

நீக்ைிய மன்னனின் மர ில் வந்தவன். 

இவர்ைள் தம்கமக் பைொல்லவரும் 

யொகனகயக் ைண்டு மைிழ்ந்து அழுகைகய 

மேந்து நிற்கும் சிறுகுழந்கைைள் யொம் 

பசொன்னகதக் றைட்டொய், உன 

விருப் ம்ற ொல பசயல் டுவொய் என்று 

அேிவுகர கூறுவொர்.  

  நலங்ைிள்ளியிடமிருந்து உகேயூர் புகுந்த 

இளந்தத்தன் என்னும் புலவகன ஒற்று 

வந்தொன் என்று பநடுங்ைிள்ளி பைொல்லப் 

புகுந்த விடத்து "வள்ளல்ைகள நிகனத்துப் 

 ழுமரம்றதரும்  ேவ வற ொல் அரிய 

வழி லவற்கேயும் ைடந்து ற ொய்த்தொம் 

வல்ல டி  ொடி ஆண்டுப் ப ற்ே  ரிசிலொல் 

மைிழ்ந்து சுற்ேத்திற்குத் தந்து தொமும் 

ப ொருகளப்  ொதுைொவொது உண்டு மைிழ்ந்து 

வொழும்  ரிசில் வொழ்க்கை,  ிேர்க்குச் 

பசய்யும் பைொடுகம அேியொதது. தம்றமொடு 

ற ொட்டியிடும்  ிே புலவர் நொைத்தம் 

ைல்வியொல் பவன்று உயர்ந்த புைழுகடய 

மன்னகரபயொக்கும் சிேப்புகட யவர்ைள் 

அவர்ைள் (47) என்று கூேி அப்புலவகனக் 

ைொத்தவர் றைொவூர்ைிழொர்.  

இத்தகைய சூழல்ைகளக் பைொண்ட 

 ொடல்ைகளப்  ொடிய அவர்  ொைரொை 

இருந்திருக்ை முடியொது. 

  தும்க ப் ற ொரில் இேந்து ட்ட ப ரு 

வீரன் ஒருவனின் மகனவியொைப் 

 ொவித்துக் றைொவூர்ைிழொர்  ொடும்  ொடலும் 

உண்டு. "சிேிய யொகழ இகசத்துக் றைட்டொர் 

பநஞ்சில் விருப் ம் எழுவிக்கும்  ொைறன! 

ற ொர்க்ைளத்தில் ப ருறவந்தன் சினந் 

பதேிந்தறவல் என் தகலவனுகடய 

சொந்தைித்த மொர் ில் கதத்து உருவிச் 

பசன்ேது. அதகனப் ிடுங்ைி அவன் 

எதிரியின்றமல் பசலுத்தியற ொது ப ரு 

றவந்தனுகடய ைளிறுைபளல்லொம் மடப் 

 ிடிைள் நொணுமொறு புேங்ைொட்டி ஓடின. 

(308) ைல்வியேிவு மிகுந்த றைொவூர்ைிழொர் 

பசொல்கலயும் ப ொருகளயும் நுணுைி 

ஆரொய்ந்து ப ொருளுக்றைற்ே சூழகலயும் 

 ொத்திரங்ைகளயும்  கடத்துக்பைொண்டு 

அருங் ைவிகதைள் எழுதியவர்; பவறும் 

வொய்பமொழிப் ொடல்  ொடிய  ொைரல்லர். 

 

 

வளரும்... 

புதுப் ொர்கவயில் புறநொனூறு ! 

அறிஞர் மருதநாயகம் 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   
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  He wrote the story and the           

dialogue, and was in charge of the           

direction too.  The film was a great 

success. 

 

  At once he announced that he was 

going to make four or five new films at 

the same time. 

 

  Distributors flocked to him and 

asked him for the list of actors and 

actresses playing the key roles in the 

new films. 

 

  With anger he retorted: "Everything 

is to my credit and not to the actors 

who are only puppets in my hands." 

 

  He challenged them by saying "I will 

make every film of mine a box-office 

hit." 

 

  "Whatever goes in my name shall 

bear the hallmark of success." 

 

 

  In spite of taking numerous vows at 

various shrines, his second film was a 

failure and the third suffered the same 

fate, Totally immersed in debt, he          

suffers today, begging for help from 

those to whom he was so arrogant 

earlier. 

 

  Also a writer and film director. 

Whenever he was awake, he only 

spoke about himself. 

 

  He would only be friendly with those 

who pampered him with unstinting            

adulation. 

 

  His writings were never up to the 

mark but victory came to him blindly 

and made him blind too. 

 

 

 

 

To Continue... 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   
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பூமகழ 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   

 

மிக்க நன்றி. நிதானமாக படிக்க வேண்டியவே.   

நன்றி. 

Dr. முருகன். 

 

நன்றி. ோழ்த்துகள். 

Dr.நல்லி ககொபிநொத். 

 

உங்களின் கட்டுவைகள் அவனத்தும் உலவகவய 

படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றன ஐயா.மிக்க நன்றி ஐயா 

Dr.பத் ப்பிரியொ 

 

நன்றி சார்.  ததாடரும் தமிழ்ப்பணிக்கு ோழ்த்துகள்.  

கேம ொழி அம ரிக்கொ 

 

பல்லாயிைம் நன்றிகள் ஐயா 

திரு தி விசயலட்சுமி, ம ொழிமபயர்ப்புத்துறை. 

 

அவனத்து கட்டுவைகளும் மிகச் சிறப்பு. ோழ்த்துகள். 

கபரொசிரியர் சம்பத் கு ொர், 

மேலுங்கு ம ொழித்துறை, 

மசன்றைப் பல்கறலக்கழகம்.  

 

Cut the last few paras 

அருவம .ோழ்த்துகள் 

முறைவர் பசும்மபொன். 

 

இதழ் பிைமாதமாக இருக்கிறது திரு. அருள். இதில் 

இருந்து, எங்களது தினமலர் பட்டம் இதழில் 

பயன்படுத்திக்தகாள்கிவறன். உரிய கிதைடிட்ஸ் 

தகாடுத்துவிடுகிவறன். முந்வதய இதழ்களின் சுட்டி 

இருந்தால் தாருங்கள். அேற்வறயும் ோசிக்க 

விரும்புகிவறன். 

திரு.மவங்ககேசன், திை லர்.  

 

02.09.2020-நாளில் மலர்ந்த உலகத் 

தமிழ் கண்வடன்...களிப்புற்வறன்.  

இதலமூரியா குமரிக்கண்ட உலகத் 

தமிழ் மாநாட்டில் 21.09.2018-அன்வறய 

நாளின் மாண்புமிகு அவமச்சர் 

அேர்களின் உவையிவனப் படித்து மகிழ்ச்சியுற்வறன்.  

"உலகிற்வக நாகரிகத் ததாட்டிலாகத் தமிழினம் 

விளங்கியது அவசக்க முடியாத 

உண்வமயாகும்.உலகில் பல நாடுகளில் மக்கள் 

காட்டில் திரிந்துதகாண்டிருந்த வபாது ,தமிழினம் 

ோனவியலிலும், மருத்துேத்திலும், கட்டடக் 

கவலயிலும் வகாவலாச்சி இருந்தவத யாரும் 

மறுக்கவியலாது "...என்று மாண்புமிகு அவமச்சர் 

அேர்கள் உவையாற்றியிருப்பது நூற்றுக்கு நூறு  

உண்வமயாகும்.  

இப்படி சிறப்புமிக்க தமிழினத்தின்  நாகரிகம் மற்றும்  

பண்பாடுகவளயும், தாய்தமாழியாம் தமிழின் 

சிறப்புகவளயும், 

 தபருவமகவளயும் உலகம் முழுேதும் எடுத்துச் 

தசல்லும் மாண்புமிகு அவமச்சர் அேர்களின் 

தசயல்கவளதயல்லாம் தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் 

என்றும் நிவனவில் நிறுத்தும் என்பதும் உறுதியாகும்.  

உலகில் ோழும் சுமார் பத்தவை வகாடி 

தமிழர்கவளயும், உலதகங்கிலுமுள்ள தமிழ்ச் 

சங்கங்கவள ஒவை குவடயின்கீழ் தகாண்டுேை உலகத் 

தமிழ்ச் சங்கம் மதுவையின் மூலம் எடுத்துேரும் 

நடேடிக்வககவள மிக விரிோக, 01.09.2020-அன்று 

இவையேழியில் நடந்த தபாதிவகத் தமிழ்ச் 

சங்கத்தின் ஐந்தாேது ஆண்டு ததாடக்க விழாவில் 

மாண்புமிகு அவமச்சர் அேர்கள் வபசியவதயும் 

இந்வநைத்தில் நிவனவுகூர்ேதில் 

மகிழ்ச்சியவடகிவறன்.  

அவ்ோறு, உலகத் தமிழ்ச் சங்கங்கவள இவைக்கும் 

இப்பணியில் தபாதிவகத் தமிழ்ச் சங்கம் உட்பட 

எல்லாத் தமிழ் அவமப்புகளும் கைம்வகார்த்திட 

வேண்டும் என்று மாண்புமிகு அவமச்சர் அேர்களின் 

அவழப்பிவன அவனேரும் ஏற்று 

தசயல்படுவோதமன உறுதிவயற்வபாமா... 

கவிஞர் கபரொ, ேறலவர்,  

மபொதிறகத் ேமிழ்ச் சங்கம், திருமநல்கவலி. 
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பூமகழ 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   

 

I am sharing the link every week via email and FB. I met a 

new friend in New Jersey last weekend and he asked about 

UT. So, it is getting forwarded and gaining traction. Con-

gratulations on your sustained leadership.  

How about sending to all Tamil Departments and request-

ing them to share with their Tamil post graduates student 

WhatsApp groups? 

முறைவர் கசொ மல கசொ சுந்ேரம், அம ரிக்கொ. 

 

அவனத்தும் சிறப்பு! குறிப்பாக திருேருட்பா; 

வதன்துளிகள்; பதிதனண்கீழ்கைக்கு நூல்கள் 

தமாழியாக்க தசய்தி... 

திரு.இரொ லிங்கம், வழக்கறிஞர்.  

 

உலகத்தமிழ் இதழில் உலாஎன்ற பகுதியில் 

இடுக்கிவயப் பார்த்தவபாது மனம் நடுங்கும் 

அண்வம நிகழ்வு நிவனவுக்கு ேந்தது. 2 நிமிடத்தில் 22 

வகாடி பரிசுக்கான குதிவைப் பந்தயம் அருவம. 

தசன்வன பிறந்த நாள் கட்டுவை சிறப்பாக இருந்தது. 

முறைவர் கேவி நொச்சியப்பன் 

 

குதிவைப்  பந்தயத்தின் இைண்வட நிமிடங்கள் பற்றி 

ஐந்து நிமிடங்கள் படித்து பல புதிய தசய்திகவளத் 

ததரிந்து தகாண்வடன். சுவேயான கட்டுவை.  

 ருத்துவர் பொஸ்கரன், பொல்டிக ொர், அம ரிக்கொ  

 

இைண்டு நிமிட (அதமரிக்க குதிவைப் பந்தய) ேைலாறு 

மிகவும் சிறப்பு! அதமரிக்காவேப் பற்றி பல்வேறு 

தவலப்புகளில் அருவமயான பகிர்வுகள்!  நன்றி.   

லேொ கு ொர், மிச்சிகன், அம ரிக்கொ  

 

காஞ்சிபுைத்தில் பட்டு வசவல ோங்குேதும் 

தகன்டக்கியில் குதிவைப் பந்தயம் பார்ப்பதும் - 

உேவம அருவம!   

முறைவர் சரஸ்வதி ரொ நொேன், மசன்றை  

 

இைண்வட நிமிடத்தில் அத்துவை விவேகம் என்றால் 

இந்தப் பந்தயத்வதப் பார்ப்பதிலிருந்து  இருதய 

வநாயுள்ளேர்கள் தள்ளியிருப்பவத நல்லது!   

திரு தி மீைொக்ஷி சுகு ொர், மசன்றை  

 

கிண்டி வைஸ் பற்றித்தான் வகள்விப்பட்டுள்வளாம். பல 

புதிய தசய்திகள்.  இைண்வட நிமிடங்கள் தான் 

வபாட்டி என்பது வியப்வபத் தருகிறது.  

திரு தி லேொ  ொணிக்கம், கசலம்  
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அங்கிங்பைனொத டி இங்கிலொந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இலண்டன் 

  இந்தியர்ைளுக்கு நகைச்சுகவ உைர்வு 
மிை அதிைம். சில றவகளைளில் தம்கமறய 

அதில் கவத்து அகடத்து விடுவொர்ைள். 

றமற்ைிலிருந்து அேிவியலும், வளர்ச்சியும், 

பதொழில்நுட் மும்  ொரதத்திற்கு  வந்தது  

எனப்  லரும் [இந்தியர்ைள் உட் ட] ற சி 

வருவகத இதற்கு ஒரு உதொரைமொைச் 
பசொல்லலொம்.  

‘கவரங்ைளொல், இந்தியொவின் மைிைளொல் 
அலங்ைரிக்ைப் ட்டதல்ல அது, எனது 
தகலயிலும் இல்கல அது;  எனது ைிரீடம், 
எனது இதயத்தில் இருக்ைிேது’  

   (வில்லியம் றசக்குவியர், மன்னர் என்ேி 6,  

                1591) 

  ஆங்ைிலத்தில், ஏன் உலை அளவிறல கூட, 

தகலசிேந்த எழுத்தொளர் என்று  லரொலும் 

ைருதப் டுைிேவர் றசக்குவியர். அவர் 

இந்தியொகவ எப் டிப் புரிந்து கவத்திருந்தொர் 

என் கத றமற்ைண்ட வரிைளின் வழிறய 

ைொைலொம். இன்று நொம் றமகல நொடுைகள 

 ற்ேி என்ன ற சி வருைிறேொறமொ அகதறய 

அவர் இந்தியொகவப்  ற்ேி ற சினொர். என்ன 

ைொரைம்? அன்கேய  இந்தியொ, ற ரரசர் 

அக் ரின் ஆட்சியில் மிளிர்ந்த ஒரு வல்லரசு. 

அக் ரின் மைன் ெைொங்ைீர் ற ரரசர் ஆனதும் 
ைகத சற்றே றவடிக்கை ஆனது. 

  “இந்தியொவில் வைிைம் புரிய ைிழக்ைிந்திய 
ைம்ப னிக்கு அனுமதியும்   ொதுைொப்பும் 
றதகவப் ட்டன. இங்ைிலொந்தின் சர். தொமசு றரொ 

1615ல் அந்த முயற்சியில் ஈடு ட்டொர். 
அந்தக் ைொட்சிைகள ைொண்ற ொம்” என்ேது 

ஊர்ச்சுற்ேல்.  

  ைொட்சியில், றரொவும் அவரது  கூட்டொளி 

ைளும் தொங்ைள் பைொண்டு வந்த 

ப ொருட்ைளுடன் திைேிக் பைொண்டிருக் 

ைிேொர்ைள்.  ைொரைம், அவர்ைளுக்கு 

பைொடுக்ைப் ட்ட அகேைள் சிேியகவ. 

மறுநொள் அன்கேய உலைின் ற ரரசரொன 

ெைொங்ைீரின் முன்  ைிைிேொர் றரொ.   ின் 

வியொ ொரம் ற ச எத்தனிக்ை,  

“அபதல்லொம் ைிடக்ைட்டும், என்ன  ரிசு 
தருவீர்?” என்று சக்ைரவர்த்தி றைட்ை ... 

”குடியுரிகம, மொேொத அன்பு, அகமதியொன 
வொழ்க்கை எமக்கு இங்கு றதகவ”  என்று 

இவர்  திலளிக்ை,  

  “அகத விடும் ஐயொ, உமது நொட்டில் 
என்ன சிேப்பு? அகதச் பசொல்லும். 
ஆர்வமொை இருக்ைிேது’ என்று ற ரரசர் 
ெைொங்ைீர்  திலுக்கு  திலளிக்ை, றரொவிற்கு 

ஒன்று பதளிவொைப் புரிந்து விடுைிேது. 

  இந்தியொ ற ரரசு. இங்ைிலொந்கத ஒரு 

ப ொருட்டொைறவ அது ைருதவில்கல! 

  இங்ைிலொந்தின் திரொட்கச 

மதுரசத்கதயும், ஆ ரைங்ைகளயும்  ரிசொை 

பைொட்டிக் பைொடுத்து ற ரரசரின் 

மனகதயும் அனுமதிகயயும் றரொ பவன்ேது 
றவறு சங்ைதி. 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   

மகறபவ அறியா  ஞாயிறு, சுடுகின்றது! 

17 
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  “ைிழக்ைிந்திய ைம்ப னி இந்தியொவில் 
ைொலூன்ேிய ைகத இது. பவறும் மதுவிற்கும், 
நகைைளுக்குமொன பவற்று ஆர்வமொை 
பதொடங்ைிய இந்தக் ைகத உலைின் ஆைப் 
 ைக்ைொர நொட்கட, 'ஏகழ இந்தியொ' என்று 
வந்தவர்ைள்  ின்னொளில் அகழக்ை ைொரைம் 
ஆனது. அது அவல வியப்பு” என்ே ஊர்ச்சுற்ேல் 
மற்பேொரு ைொட்சிகய ஒளி ரப் ியது. 

  “தங்ைம், பவள்ளி எல்லொம் பைொட்டிக் 
ைிடக்ைின்ேன. ைட்டடக்ைகல,  இரும் ின் 
 யன் ொடு என்று அத்தகன 
பதொழில்நுட் ங்ைளும் இங்றை இருக்ைின்ேன. 
சிேந்த வைிைம், சிேந்த நொவொய்ைள், சிேந்த 
ப ொேியியல் அகமப்புைள் அகனத்தும் 
உலைத்தரத்தில் இருக்ைின்ேன”  

  “ப ொருட்ைகள இங்றை தயொரிப் கதப் ற ொல 
றவபேங்கும் தயொரிப் தில்கல”. 

  ைிழக்ைிந்திய ைம்ப னி ஊழியர்ைளின் 

உகரயொடல்ைள் தொன் இகவ.  அவர்ைள் இந்த 

இந்தியொகவத்தொன் முதலில் ைண்டொர்ைள். இகத 

றநரில் ைண்டவர்ைள் எழுதி கவத்திருக்ைிேொர்ைள். 

அதில் ஒருவர் இங்ைிலொந்தில்  ிேந்து, 

அபமரிக்ைொவில் வொழ்ந்த எழுத்தொளர் றெ. டீ. 

சண்டர்லண்ட்.   

  ைொட்சி முடிந்ததும், "ம், இகதப்  ொர்க்ை 
நன்ேொைத்தொன் இருக்ைிேது. நமது றைொகவ 
நைகர அந்தக் ைொலத்திறலறய பதொழில் நைர் 
என்று பசொல்வொர்ைள் என்று  டித்திருக்ைிறேன். 
 ருத்தி ஆகலைள் நிகேய இருந்ததொல் அகத 
பதன்னைத்து றமன்பசஸ்டர் என் ொர்ைறள” 
என்ேது தைவல்  ிேவி. 

  “அசல் றமன்பசஸ்டர் நைகரறய  ொருங்ைள். 
அந்த நைரில், தொன் ைண்ட ைொட்சிைகள ஒருவர் 
 திவு பசய்திருக்ைிேொர். விக்றடொரியக் 
ைொலத்தில், உகழக்கும் வர்க்ைத்தின் வொழ்க்கை 
அவகர  ொதித்தது. இதனொல் ைம்யூனிச 
சித்தொந்தங்ைள் நிகேந்த நூல் [The Com-
munist Manifesto] உருவொனது”. ஊர்ச்சுற்ேல் 
ைொட்சிகய விரித்தது. 

  “ைர்ப் ிைிப் ப ண்ைள் கூட நல்ல உைவு 
இல்லொததொல் இங்றை  லைீனமொை 
இருக்ைிேொர்ைள். எனில் அவர்ைளுக்கு  ிேக்கும் 
குழந்கதைள் எப் டி இருக்கும்? குட்கடயொை, 
சமநிகலயற்ே, உடல் ப ருத்த ப ண் 
குழந்கதைகள மட்டுறம நொன் இங்றை 
 ொர்த்றதன். சதொ ஈரத்திறல, தினமும் 12 மைி 
றநரம் உகழக்ைிே குழந்கதைகள நொன் 
 ொர்த்றதன். பதொழிற்சொகலயில்,  ிள்களைளின் 
விரல்ைளும், கைைளும் இயந்திரங்ைளுக்கு 
 லியொனகதயும்  ொர்த்திருக்ைிறேன். தொகடைள் 
 ிடித்துக் பைொள்ளும் றநொய் [Lockjaw] றவறு 
 ரவலொை இருக்ைிேது. இந்தக் குழந்கதைளுக்கு 
ைொப் ீடு ைிகடயொது; ைல்வி ைிகடயொது.” 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   
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  தமிழர்ைள் ைி.மு. ஆேொம் நூற்ேொண் 

டிறலறய எழுத்தேிவு ப ற்ேவர்ைளொை 

இருந்திருக்ைக் கூடும்; இதன் மூலம் தமிறழ 

உலைின் மூத்த பமொழி என்று உறுதி 

பசய்யப் டுவதொை ஆய்வொளர்ைள் கூறு 

ைின்ேனர். ைட்டட ப ொருட்ைளின் ஆய்வில், 

இரும்பு ப ொருட்ைள், சுட்ட பசங்ைற்ைள், 

ைளிமண், கூகரைள்  யன் டுத்தப் 

 ட்டுள்ளது. அறதற ொன்று விகளயொட்டிற்கு 

சதுரக் ைட்கடைள், ஆறு  க்ைங்ைள் பைொண்ட 

தொயக் ைட்கடைள், குழந்கதைள் விகளயொடு 

வதற்ைொன சுடுமண்ைொல் ஆன 

ப ொம்கமைள் உள்ளிட்ட விகளயொட்டுப் 

ப ொருட்ைள் ைிகடத்துள்ளன. விகளயொட்டு 

மற்றும் ைட்டிடக்ைகலயில் தமிழர்ைள் சிேந்து 

விளங்ைியுள்ளகத இது ைொட்டுைிேது. அறத 

றநரத்தில் இங்கு சமயம் சொர்ந்த ப ொருட்ைள் 

எதுவும் ைிகடக்ைவில்கல. சமயங்ைள் 

றதொன்றுவதற்கு முன்னறர தமிழர்ைள் 

வொழ்ந்து உள்ளொர்ைள் என்றும் இதன் மூலம் 

யூைிக்ை முடிைிேது.  

  றமலும், ஏரொளமொன எலும்புக்கூடுைள் 

ைண்படடுக்ைப் ட்டு அவற்கே ஆய்வு 

பசய்து  ொர்த்ததில் அகவைளில் 

ப ரும் ொலனகவ ஆடு, மொடு, எருகம 

உள்ளிட்ட   விலங்குைளின்    எலும்புைள்  

 

என்று பதரிய வந்துள்ளது. ஆடு, மொடுைள் 

விவசொயத்திற்ைொைவும்  யன் டுத்தப் 

 ட்டிருக்ைலொம் என்று ைருதப் டுைிேது. 

அறதற ொன்று நூல் நூற்கும் ப ொருட்ைள் 

 லவும் ைண்படடுக்ைப் ட்டுள்ளதொல் 

பநசவுத் பதொழிலும் ஒரு  குதியொை 

இருந்திருக்ைலொம் என்று பதரிைிேது. 

 ஆயிரக்ைைக்ைொன ஆண்டுைளுக்கு 

முன்ற  உலகுக்கு  ல பநேிைகள வகுத்து 

வழங்ைியது நமது தமிழ் மண். தமிழரின் 

தகல சிேந்த நொைரீை வொழ்வியகல உலைம் 

உச்சி நுைர்ந்து ற ொற்றுைிேது. இன்னும் 

எத்தகன ைொலங்ைள் ஆனொலும் தமிழர் 

நொைரிைமும்,  ண் ொடும் தகல சிேந்து 

நிற்கும். தரைி ற ொற்றும் தமிழரின் 

நொைரிைத்கதயும்,  ண் ொட்கடயும் 

இன்கேய தகலமுகேயினருக்கு எடுத்து 

பசொல்லுறவொம்! தமிழரொய்  ிேந்ததில் 

ப ருமிதம் பைொள்றவொம்! 

உலகதத்மிழ் | 09.09.2020   

 தமிழர் நொைரிைமும்  ண் ொடும்! 

திருமதி ெிவ.ெத்தியவள்ளி, 
மாவட்டக் காப்பாட்ெியர், அரசு அருங்காட்ெியகம், 
சநல்கல 
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சைக்கு மற்றும் தசகவ வரி ! 

ஆங்கிலம் - தமிழ் (அகராதி) 
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 www.facebook.com\ulagathamizh www.twitter.com#ulagathamizh 

ulagathamizh.blogspot.com ulagathamizh@gmail.com 

www.ulagatamil.in 
 

www.utsmdu.org 


