
 
இதழ் - ௩௰௯     

உலகத்தமிழ் 

ISSN 2581-9712 

ததமதுரத் தமிதழோசை உலகமமல்லோம் பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2051 02.09.2020 
 

 

இரட்டை நீர் நிடைகள் 
தவாங், அருணாசை பிரததசம் 

நன்றி 
சுற்றுைாச் சுைர் சுதரந்திரன் 

தமிழன் ததொடுத்த முதல் 
இந்தி எதிர்ப்பொண்டு 

முப்பத்து எட்டு! 
 

ஒங்கிய குரலொய் ஒலிக்கும் 
உலகத்தமிழிதழ் முப்பத்து எட்டு! 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

இலைமூரியா குமரிக்கண்ை உைகத்தமிழ் மாநாடு - மாண்புமிகு அடமச்சர் உடர 

04 

05 

ஆங்கிைவாணி! 

06 

ஏழுகைலுக்கு அப்பால்! 

07 

அவ்வப்தபாது! 

08 

அந்த இரண்தை நிமிைங்கள்! 

10 

12 

தமிழ் நாட்டு மில்ைன்! 

13

யூைியசு சசீர்! 

14 

பரதநாட்டியமும் நாட்டுப்புற ஆைல் வடிவங்களும்! 

15 
ததன் துளிகள்! 

16 

பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் லமாழியின் வளர்ச்சி! 

17 
திருவருட்பா முதடைந்து திருமுடறகள்!  

18 
உைா!  

19 

 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   02 

பதிகங்கடளப் படியுங்கள்! 

20 

ஆசிரியர் உடர! 

தாழ்லபருந்தைக்டக! 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

சிைப்பதிகாரம் - ஆங்கிைம்! 

23 

‘சங்க’ நாதம்! 

24 

குழந்டத இைக்கியம்! 

25 

கந்தரனுபூதி! 

26 

பயண வாழ்க்டக! 

27 

தவதியியற் லசாற்கள் - சரீ் தர ஒைி லபயர்ப்பு! 

28 

புதுப் பார்டவயில் புறநானூறு! 
29 

32 

Everlasting Tradition! 

33 

பூமடழ! 

35 

 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   03 

அங்கிங்லகனாதபடி இங்கிைாந்தில்... 

37 

தமிழர் நாகரிகமும், பண்பாடும்! 

38 
சரக்கு மற்றும் தசடவ வரி! (ஆங்கிைம் - தமிழ்  அகராதி) 

22 

லதாண்டை நாடு! 

தமிழக அரசின் விருதுப்பட்டியல்! 

21 

லசன்டன பிறந்தநாள்! 
30 



 உலகதத்மிழ் | 02.09.2020  04 

இலெமூரியா குமரிக்கண்ட உெகத்ததமிழ் மாநாடு! 
மாண்புமிகு அமமச்சர் உமை - 21.09.2018 

திரு.க.பாண்டியராசன் 
மோண்புமிகு தமிழ் ஆடச்ி மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்

  குமரிக்கண்டம் என்ற கருத்தாக்கம் 

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தமிழ் மறுமலர்ச்சியா 

ளர்களிடடயய  ததாடர்ந்து இருந்து வருகிறது. 

இவ்வறிஞர்களின் கருத்துப்படி இதலமூரி 

யாவில் ஆட்சி தசய்த பாண்டியர்களின் 

காலத்தில் தமிழிலக்கிய வாணர்கள் 

உருவாக்கிய இரண்டு சங்கங்கள் இங்கு 

இருந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. தமிழ் தமாழி 

மற்றும் பண்பாட்டின் பழங்காலத்டத நிரூபிக்க 

உதவும் குமரிக்கண்டம் தமிழர்களின் 

நாகரிகத்தின் ததாட்டில் எனக் கூறலாம். 

  

 

 

 

 

 

 

  முதலிரண்டு சங்கங்களும் இதலமூரியா 

கண்டத்தியலயய இருந்தன எனவும், அப்யபாது 

வழக்கில் இருந்த பல அரிய நூல்கள் 

கடற்யகாளால் அழிந்துயபாயின என்று 

இடறயனார் அகப்தபாருள் நூலில் குறிப்பு 

காணப்படுகிறது.  

  அதன் பின்னர், உத்தர மதுடரயில் 

யதான்றிய மூன்றாவது சங்கமான கடடச்  

சங்கம் 1850 ஆண்டுகள் தமிழ் வளர்த்ததாகக் 

கூறப்படுகிறது. 

  கடடச்சங்கத்தில் குமரியாறு மற்றும் 

பஃறுளியாறு உற்பத்தியான யமருமடல 

இருந்ததற்கான சாத்தியக்கூறுகள் சீனப் 

பழங்கடதகளில் கூடத் ததன்படுகின்றன. 

  யபரறிஞர் யதவயநயப்பாவாணர்  முதலாயனார் 

குமரிக் கண்டத்தில்தான் மாந்தர்களும் 

தமிழர்களும் முதன் முதலில் யதான்றினதரனக் 

குறிப்பிட்டுள்ளார். 

  சிலப்பதிகாரத்தில் "பஃறுளியாறும்", 

"பன்மடல அடுக்கத்துக் குமரிக்யகாடும்" 

"தகாடுங்கடல் தகாண்டது" என்னும் குறிப்பு 

காணப்படுகிறது. 

 இவ்வாறு உலகிற்யக நாகரிகத் 

ததாட்டிலாகத் தமிழினம் விளங்கியது அடசக்க 

முடியாத உண்டமயாகும். உலகில் பல 

நாடுகளில் மக்கள் காட்டில் திரிந்து தகாண்டி 

ருந்தயபாது, தமிழினம் வானவியலிலும், 

மருத்துவத்திலும், கட்டடக் கடலயிலும் 

யகாயலாச்சி இருந்தடத யாரும் மறுக்க 

வியலாது. 

 வாய்ப்புக்கு நன்றி! 

  வணக்கம் !  
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  தகடுப்பதூஉம் தகட்டார்க்குச் சார்வாய்மற்று ஆங்யக  

  எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மடழ (குறள் 15) 
 

என்ற திருக்குறளுக்குக் யபராசிரியர் கா.சு.பிள்டளயவர்கள் தபய்யாமலும், அதிகமாகப் தபய்தும் 

தகடுக்கவல்லது மடழ என்று உடரதயழுதியுள்ளார். 

   யகரளத்தின் மூணாறு, இடுக்கி ஆகிய ஊர்களில் ஆகத்து ஒன்றாம் ஆம் நாள் ததாங்கிய மடழ, 

ததாடர்ந்து தபய்து வந்தது.  பசுடமயான இராசமடலத் ததாடரில் ததாடங்கிய மடழ ஆகத்து ஆறாம் 

ஆம் நாள் உச்சத்டத அடடந்தது. 

  மடலடயக் கடரத்து இடித்து விழ டவத்த மடழ அதிகரித்தயபாது, யதாட்டத் ததாழிலாளர்கள் 

உறங்கிக் தகாண்டிருந்த யநரம், இரவு மணி 10.45 இருந்த யவடளயில், அப்யபாது அங்குப் தபரும் 

நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது.  இடியுடன் கூடிய மடழயில் இடிந்துயபான பாடறகள் உருண்டு விழுந்து 

மடலயடிவாரத்தில் இருந்த ஒரு சிற்றூடர உருக்குடலய டவத்துவிட்டது.  தடரமட்டமாகிப்யபான 

வீடுகள், மண்ணுக்குள் புடதந்துவிட்ட மனித உடல்கள் என்று ஏற்பட்ட யசதத்தில், அறுபத்டதந்து 

யபர் மாண்டுவிட்டனர்.  அவற்றில் ஐந்து யபரின் உடல் இதுவடரயில் கிடடக்கவில்டல.  பலர் 

காயமுற்றனர்.   

  யசாடலக்காட்டில் இரண்டு கி.மீ. ததாடலவுக்கு உயர்ந்து நின்ற மரங்கள் உருண்டு விழுந்தன.  

தகரக்கூடரகளான வீடுகள் தடரமட்டமாயின.  மடலச்சரிவுகளில் வாழும் மக்கள், ஆண்டுயதாறும் 

மடழக்காலம் வரும்யபாததல்லாம் என்ன நடக்குயமா என்று அஞ்சியய உயிர் வாழ்கின்றனர்.   2018-

19ஆம் ஆண்டுகளில் இரண்டாயிரம் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இடுக்கி 

மாவட்டத்தில் மட்டும் 1045 முடற சிறிதும் தபரிதுமாக நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்டுள்ளன.  

  முப்பத்ததான்பதாயிரம் சதுரக் கியலா மீட்டர் தகாண்ட நிலத்தில் பத்து யகாண அளவில் சாய்ந்த 

நிடலயில் பத்ததான்பதாயிரம் சதுரக் கியலா மீட்டர் அளவுக்குச் சாய்ந்த நிலமிருப்பதாகக் 

கணக்தகடுப்பு உள்ளது.   யகரள மாநிலத்தில், 2018ஆம் ஆண்டு முதல், மடழயின் தீவிரம் 

குடறந்தபாடில்டல.  தபத்துமடலச் சரிவுக்குப் பின் நிகழ்ந்த தபட்டிமடல நிலச்சரிவு என்பது 

தபருந்துயரமாகும்.  

  இயற்டக நம்டமப் பாதுகாக்க யவண்டுமானால், இயற்டகடய நாம் பாதுகாக்க யவண்டும் 

என்பதுதான் நமக்குக் கிடடத்துள்ள பாடம்.  மனிதர்கள் இயற்டகடயச் சீரழிப்பதால் ஏற்படும் 

எதிர்விடளவுச் தசயல்கள்தான் இத்தடகய நிகழ்வுகள்.  மடலவாழ் குடியினர், யதயிடலத் யதாட்டத் 

ததாழிலாளர்கள், மீனவர்கள் உட்பட மடலச்சரிவுகளியலயய தங்கள் வாழ்க்டகயயாடு யபாராடி 

வருகின்றனர்.  ததாழிலாளர் பாதுகாப்பு விதிகள் நன்முடறயில் நடடமுடறப்படுத்த இந்நிகழ்ச்சி ஒரு 

பாடமாக அடமயும் என்று நம்பலாம்.  

ஆசிரியர் உமை ! 

இடிந்து விழுந்த இடுக்கி! 
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ஆங்கிெ வாணி !   

தவத்திரு விபுைானந்த அடிகள் 

  தீர்க்காயுளாக எண்பது ஆண்டு வாழ்ந்து 

ஓய்வின்றிக் கவிடத புடனந்தளித்த 

யவார்ட்சுதவார்த் இயற்றிய பாடல்கள் மிகப்பல. 

உயர்ந்த யநாக்கமும், யவதாந்தக் கருத்தும் 

அடமய எளிய நடடயியல தசய்யுள் யாத்தார். 

இவரும் யவறு சில புலவர்களும் வடபாலியல 

ஸ்தகாட்லாந்தில் வாவிகளிடடயய வாழ்த்து 

கவி இயற்றினடமயின் வாவிக் கவிஞர் என்னும் 

தபயருக்குரியராயினர்.  

 இவருக்கு யநர் மாறாக முப்பத்டதந்து, 

முப்பது, இருபத்டதந்து என்னும் 

எண்ணிக்டகயுடடய ஆண்டுகள் மாத்திரயம 

குடறவான ஆண்டுகள் மாத்திரயம உயிர் 

வாழ்ந்த டபரன், தசல்லி, கீத்சு என்னும் மூன்று 

தபருங்கவிகளும் ஆங்கில தமாழிக்கு அழியாத 

தபருஞ்தசல்வத்டத அளித்தனர். இம் மூவரும் 

நண்பர்கள். டபரன் கியரக்க நாட்டியல 

யபார்க்களத்தியல உயிர் துறந்தார்; தசல்லி 

உயராமாபுரிடய அடுத்த கடலியல படகு 

கவிழ்ந்து நீரில் மூழ்கி உயிர் நீத்தார். இவர் 

உடலிடன அக்கடற்கடரயியலயய தகனித்துச் 

சாம்படல உயராமாபுரியியல அடக்கஞ் 

தசய்தார்கள்.  

வளரும்... 

  முதுயவனிற் தபரும்தபாழுதின் முடனத்ததழுந்த பரிதி  
 முன்யனறி ஒளிபரப்ப,தமன்னீர அருவி 
மதுவாரும் தபாழிலகத்துத் ததன்றிடசயிற் யறன்ற, 
 வடதிடசயின் மிகத்ததளிந்த வழிவழங்கும் தவளியில், 
 

வானகத்தில் அடசவின்றி வதியுமுகிற்க் குலங்கள் 
 மன்னியநன் நிழல்பரப்ப, அந்நிழலி நிடடயய, 
யவனில்தவயில் கதிர்தசாரிய, உளமகிழ்வு விரிய, 

தமத்ததன்ற பசும்புல்லில் எத்ததாழிலும் இன்றி, 
 

அஞ்சிடறடய  புல்லிடசக்கும்  தசழும்பாடல் தசவிவாய் 
 அகநுடழய, இருள்விரவு மடலமுடழயில், அயர்ந்து 
துஞ்சுதல்யபாற் றுயிலாது கடடக்கண்ணால் அழகு 
 சுடவத்திடுவான் ஒருவன்; அவன் சுகத்திடனதயன்தநன்யபாம்? 
யநாக்கினிய அல்தவளியில்,இருகாலும் யசற்றில்  
 தநாந்தடலய, முகத்திடனச் சூழ்ந்து அந்தரயம தபயரும் 
ஈக்குலங்கள் தடமயயாயயாட்டும்  இருகரமுஞ் யசாரா, 
 இடளப்புடயன வழிநடந்யதன் யானுமந்தப் தபாழுதில், 
 

நீண்டியர்ந்த மரம்பலவும் உடன்பிறந்தார் யபான்று 
 நிடலத்ததான்றுஞ் யசாடலயியல, இடலக்கூடர சிடதய, 
ஈண்டி நின்ற சுவர்நான்கா யிடயந்ததாரு  குரம்டப; 
 இக்குரம்டப தடனயடடந்யதன்;இடளப்தபாழிந்யதன்; ஆங்கு 
நல்லிரும்பு பூண்தசறிந்த தண்தடாருபாற் கிடக்க 
 நன்னிழலிற் பலடகயின்யமல் என்னரிய நண்பன் 
அல்லறப் படுத்திருந்தான், திணியநல் லுடலம் 
 அருஞ்சுரங்கள் பலகடந்தும் அடசயாத நிடலயான்          
                      ..... யவார்ட்சுதவார்த்து 
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தகள்வி முயல் 

Learn ceaselessly 

 تعلم باستمرار

永不停止學習 

വിദ്വാന് പറയുന്നത് അനുസരിക്കാന് ശ്രമിക്കുക  

शे्रष्ट वचनों के श्रवण का यत्न करें | 
పండితులు భోద ంచు అన్ని భోధనలను వినడాన్నకి పరయత్ించు  

ಪಂಡಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಭ ೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೋಳನವುದಕೆ ಪರಯತ್ನುಸಿ  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭ ಡಿ 

 

 

சிங்களம் புட்பகம் சாவக - மாதிய 

தீவு பலவினுஞ் சசன்றேேி - அங்கு 

தங்கள் புலிக்சகாடி மீன்சகாடியும் - நின்று 

சால்புேக் கண்டவர் தாய்நாடு ! 

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்! 
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அவ்வப்பபாது!  

முடனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

  சங்க இலக்கியங்கள் எனப் யபாற்றப்தபறும் பத்துப்பாட்டும் ,எட்டுத் ததாடகயும்,பதிதணண் 

யமற்கணக்கு நூல்கள் என்றும் வழங்குவர்.சங்கம் மருவிய காலத்தில் யதான்றிய பதிதனட்டு 

நூல்கடளச் யசர்ந்த ததாகுதியய பதிதனண்கீழ்கணக்கு நூல்கள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டது.  

 

  இந்தப் பதிதனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கடள எடுத்துடரக்கும் படழய தவண்பா உண்டு.  

 

நாலடி நான்மணி நால்நாற்பது ஐந்திடணமுப் 

பால்கடுகம் யகாடவ பழதமாழி - மாமூலம் 

இன்னிடலய காஞ்சியுடன் ஏலாதி என்பயவ 

டகந்நிடலய வாம்கீழ்க் கணக்கு. 
 

   இவ்வரிடசயில் திருக்குறள் அடனத்துப் படடப்புகளுக்கும் ஒரு மாமணியாக 

விளங்குகிறது.  இந்த நூலகள், வாழ்வின் நடடமுடற உண்டமடயயும் ஒழுக்கங்கடளயும் 

பண்பாட்டடயும் வற்புறுத்துவடத முதன்டமயாகக்  தகாண்டு படடக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

 தனிமனிதச் சால்பு பிறர் நலம் யபணுங் தகாள்டக, நன்தனறி, துறவுக்தகாள்டக ஆகியவற்டற 

இரண்டு முதல் ஏழு நூற்றாண்டுகட்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட இந்நூல்கள் வலியுறுத்துகின்றன. 

பதிதனண் கீழ்கணக்கு நூல்கடள மூன்று வடகயாகத் ததாகுக்கலாம்.  
 

1.அற நூல்கள்:  
 

  காதலுக்கும், வீரத்திற்கும் வாழ்வியல் அறதநறிகடள வலியுறுத்திய இலக்கியங்கள் அற 

இலக்கியங்கள் எனப்பட்டன. யமலும் இப்பிரிவில்,  
 

1. நாலடியார் (Naaladiyar), 

2. நான்மணிக்கடிடக (Naanmanikadikai), 

3. இனியடவ நாற்பது (Iiniyavainarpadhu), 

4. இன்னா நாற்பது (inna narpadhu ) , 

5. திரிகடுகம்(Thirikadugam) 

6. ஆசாரக்யகாடவ(Acharakovai), 

7. சிறுபஞ்சமூலம்(Sirupanchamoolam) 

8. முதுதமாழிக்காஞ்சி (Mudhumozhikanchi) 

9. பழதமாழி நானூறு (Pazhamozhinaanooru) 

10.ஏலாதி (Elathi) 

11.திருக்குறள் (Thirukural)  

ஆகிய நூல்களும், 

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள்! 
ன ொழியொக்கத் திட்டம் 
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2.அகப்தபாருள் பற்றிய நூல்கள்: 

இப்பிரிவில்,  

 

1.கார் நாற்பது , (Kaarnarpadhu) 

2.ஐந்திடணஐம்பது(Iiynthinaiiympadhu), 

3.திடணதமாழி ஐம்பது (Thinaimozhiiympadhu), 

4.ஐந்திடன எழுபது ,Iynthinaiezhupadhu), 

5.திடணமாடல நூற்டறம்பது (Thinaimaalainootruiympadhu) 

6.டகந்நிடல (Kainilai) 

ஆகிய ஆறு நூல்களும்,  

 

3.புறப்தபாருள் பற்றிய நூல்கள்:  

 

இப்பிரிவில்,  

 

1.களவழி நாற்பது (Kalavazhinarpadhu) ஆகிய ஒரு நூலும் அடங்கும். சங்கம் மருவிய 

இத்ததாகுதியுள் முதுதமாழிக்காஞ்சி நீங்கலாக அடனத்து நூல்களும் தவண்பா யாப்பில் 

அடமந்தடவ.   

   

  நிடனவில் வாழும் மாண்புமிகு முன்னாள் முதலடமச்சர் அம்மா அவர்கள்,  பதிதனண் 

கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் அடனத்தும் திராவிட தமாழிகளாகிய கவின் மடலயாளம், களி ததலுங்கிலும், 

மற்றும் இந்தி அயல் தமாழிகளாகிய பிதரஞ்சு, தசருமானிய தமாழிகளிலும் உலகத்தமிழாராய்ச்சி 

நிறுவனம் தமாழிதயர்க்கும் என்று அறிவித்தார்கள்.  

 

  மாண்புமிகு தமிழக முதலடமச்சர் திரு.எடப்பாடியார் பதிதனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் 

ததலுங்கு, மடலயாளம் மற்றும் இந்தி தமாழியாக்கங்கடள பிப்ரவரி மாதம் 19 ஆம் 

நாளில்  தவளியிட்டார்கள். ஆந்திர மாநிலத்து, விசாகப்பட்டினத்தில் வதிந்து வரும் திரு.எல்.ஆர். 

சாமி (எ) இலட்சுமண இராமசாமி ததலுங்கில்  தமாழிதபயர்ப்டபச் சிறப்பாக வடிவாக்கினார். யகரள 

மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் பணியாற்றி நிடறவு தபற்ற, திரு.சந்திரயசகரன் நாயர் மடலயாள 

தமாழிதபயர்ப்டபச் சிறப்பாக தமாழிதபயர்த்தார்.  திருமதி.வத்சலா , குஜராத் மாநிலம் 

அகமதாபாத்டதச் யசர்ந்தவர்.  இந்தி தமாழிதபயர்ப்டப வனப்பாக நிடறயவற்றியுள்ளார் .   

 

  உரிய யநரத்தில் இந்த தமாழியாக்கப்பணிடய நிடறயவற்றிய தமிழ் வளர்ச்சித்துடற இயக்குநர் 

முடனவர் யகா.விசயராகவன், இடணப்பாளர் திரு.தசல்வராசு (எ) குறிஞ்சி யவந்தன் மற்றும் உலகத் 

தமிழாராய்ச்சி நிறுனத்தின்முயற்சிகடளயும் பாராட்டுகியறன். 

 

தமிழறம்  வாழ்க ! 
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  “விடளயாட்டு உலகின் மயிர்க்கூச்தசடுக்கும் 

இரண்டு நிமிடங்கள்" என்ற தபருடமக்குரியது  

உலகப்புகழ் தபற்ற 'தகன்டக்கி தடர்பி' (Kentucky  

Derby).  

 

 

 உலகப் யபார்களாலும் அதமரிக்கப் 

தபாருளாதார சீர்குடலவாலும் (Great Depres-

sion 1929-33)  நிறுத்த முடியாத அந்தக் 

குதிடரகளின் ஓட்டத்டத தகாயரானா டவரசு 

ததாற்றால் நிறுத்த முடியும்?  1875-ஆம் 

ஆண்டில் ததாடங்கிய இந்த குதிடரப் பந்தயம் 

ஆண்டுயதாறும் யம மாதம் முதல் 

சனிக்கிழடமயன்று நடடதபறும். தீநுண்மித் 

ததாற்றின் விடளவாக தள்ளிப் யபாடப்பட்ட 

இவ்வாண்டு யபாட்டி, இதற்காகத் திரளும் 

155,000 பார்டவயாளர்களின்றி, வருகின்ற 

சனிக்கிழடம நடடதபறவுள்ளது.   

 

 

 அதமரிக்காவில் பல குதிடரப் பந்தயங்கள் 

நடடதபற்றாலும். தகன்டக்கி தடர்பி, 

‘Preakness Stakes’, ‘Belmont Stakes’ 

ஆகிய மூன்று பந்தயங்களுக்கு மட்டுயம 

மிகுந்த முக்கியத்துவம் தகாடுக்கப்படுகிறது.  

 உலகதத்மிழ் | 02.09.2020  

இடவ மூன்றிலும் ததாடர் தவற்றி தபற்றால் 

அந்தக் குதிடரக்கு ‘மும்மகுடம்’ சூட்டப் 

படுகிறது. 145 வருட அதமரிக்கக் குதிடரப் 

பந்தய வரலாற்றில் பதின்மூன்யற குதிடரகள் 

மட்டுயம மும்மகுடத்டதத் தட்டிச் 

தசன்றுள்ளன. இந்த மூன்று பந்தயங்களில் 

தகன்டக்கி தடர்பிக்கு எப்யபாதுயம தனி மவுசு 

தான்! யமதகு இங்கிலாந்து இராணி எலிசதபத் 

அதமரிக்க சுற்றுப்பயணத்தின் யபாது பார்க்க 

விரும்பியது தகன்டக்கி தடர்பிடயத் தான். பட்டு 

யசடல உலகில் எங்கு யவண்டுமானாலும் 

வாங்கலாம். காஞ்சிபுரத்திற்குப் யபாய் வாங்குகிற 

உணர்யவ தனியல்லவா! அது யபான்ற உணர்வு 

தான் இராணி எலிசதபத்திற்கும் தகன்டக்கி 

தடர்பிடய  யநரில் கண்டு மகிழ்ந்தயபாது 

இருந்திருக்க யவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

  அதமரிக்காவின் வடக்டகயும் ததற்டகயும் 

இடணக்கின்ற அடமதியான மாநிலம் 

தகன்டக்கி. அந்தப் தபயடரச் தசான்னாயல 

நிடனவில் வருபடவ தகன்டக்கி தடர்பி, 

உலங்தகங்குமுள்ள விடரவு உணவகமான 

‘Kentucky Fried Chicken’ மற்றும் 

அம்மாநிலத்தில்  தயாரிக்கப்படும்   விஸ்கி. 

அந்த மது வடகடய விஸ்கி என்று தசான்னால் 

உள்ளூர் மக்கள் தம் மாநிலத்டதயய மட்டம் 

தட்டுவதாக உணர்ச்சிவசப்படுவார்கள்.  

 

 

அந்த இைண்பட நிமிடங்கள் ! 

முடனவர் தசாமலை தசாமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 
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  தபரும்பாலும் மக்காச்யசாளத்திலிருந்து 

தயாரிக்கப்படும் அந்த மதுவிற்குப் தபயர் 

‘யபார்பான்’ (Bourbon). விஸ்கியயா வாற் 

யகாதுடம (பார்லி)யிலிருந்து தயாரிக்கப் 

படுகிறது. மதுயவ அருந்தாத உள்ளூர்க் 

காரர்கள் கூட யபார்பாடனப் பற்றி 

தபருடமயயாடு யபசுவடதக் யகட்பவர்கள் 

வியாக்காமயலா (சற்று சுடவக்காமயலா) 

இருப்பது அரியத. மணப்பாடற முறுக்கின் 

தனித்துவ ருசிக்குக் காரணம் அப்பகுதியில் 

கிடடக்கும் நீரின் தனித்தன்டம. அது 

யபான்யற தகன்டக்கி யபார்பானின் இரகசியம் 

அம்மாநிலத்தின் நீரும், தட்பதவட்ப 

நிடலயுயம. தகன்டக்கி தடர்பியில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட யபார்பான் மதுவின் தபயர் 

சூதலப் (Julep). ஒரு தபண்ணின் கூந்தடல 

அலங்கரிக்கின்ற மல்லிடக யபான்று, 

தடர்பியன்று விற்கப்படுகின்ற 120,000 

சூதலப்கடள அலங்கரிப்பயதா பச்டசப் 

பயசதலன்ற புதினா இடலகள்! 

  பந்தயத்தில் யபாட்டியிடுவயதா, முந்டதய 

35 பந்தயங்களில் தவற்றி வாடக சூடிய, 

இருபயத குதிடரகள். அவற்றின் வயது மூன்று! 

ஒன்யற கால் டமல் ததாடலவில் உள்ள தவற்றி 

வடகடயச் சூடத் தான் இத்தடன ஆட்டமும் 

ஓட்டமும்! இரண்யட நிமிடத்தில் பந்தயம் 

முடிந்துவிடும்! ஐந்து நாள் கிரிக்தகட் 

யபாட்டிகளுக்குச் தசன்று எந்த அணிக்கும் 

தவற்றியில்டல எனவீடு  திரும்பிய 

நாட்கடளயும்,  உலக விடளயாட்டுக்களில்  

மிக விறுவிறுப்பான இந்த இரண்யட 

நிமிடங்கடளயும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்காமல் 

இருக்க முடியவில்டல! 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

  அது சரி. தவற்றி தபற்ற குதிடரக்கு என்ன 

பரிசு? 22 யகாடி ரூபாயும் (3 மில்லியன் டாலர்) 

554 யராஜா  மலர்களுடன் அலங்கரிக்கப் பட்ட 

மலர் வடளயமு யம அந்தக் கவர்ச்சிப் பரிசு. 

அவற்டற டவத்து அந்த குதிடர என்ன தசய்யும்? 

சாப்பிடக் தகாஞ்சம் 'தகாள்ளு' தகாடுத்தால் என்ன 

என்ற உங்களின் மனக்குடறயய அந்தக் 

குதிடரக்கும் இருக்கும்!  அந்த யராஜா மலர்கடள 

அன்று நடடதபறும் யகளிக்டக விருந்துகளில் 

மங்டகயர்களுக்கு தகாடுத்து மகிழ்வது 

தகன்டக்கி தடர்பியின் பல மரபுகளில் ஒன்றாகும். 

 

ஆமாம், இந்த பந்தயத்திற்தகல்லாம் உந்துயகால் 

சூதாட்டம் தாயன. தசன்ற வருடம் தகன்டக்கி 

தடர்பியில் அந்த 20 குதிடரகடள நம்பி டகவிட்ட 

பணத்தின் எண்ணிக்டக 1,250 யகாடி ரூபாய் (165 

மில்லியன் டாலர்). தடர்பியின் வரலாற்றில், தவற்றி 

தபறும் முதல் நான்கு குதிடரகளின் மீது ஒரு 

டாலர் பந்தயப்  பணம் கட்டி, 864,253 டாலடர, 

2005-ஆம் ஆண்டு ஒரு சூதாடி தட்டிச் 

தசன்றாராம். அதற்குப் தபயர் தான் அதிர்ஷ்டம்! 

  குதிடர என்றாயல சூதாட்டம் என்று நிடனத்து 

விடாதீர்கள்.  அதமரிக்க வாழ்வில் குதிடரகளின் 

நற்தாக்கத்டத பிறகு பார்ப்யபாம்! 

 



 
ஆசிரியர் பகுதி 

12 

"சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்டல, தபரியாடரப் 

யபணிக்தகாள் யவதமன்னும் யநாக்கு” 

குறள் (976) 

எனத் திருவள்ளுவர் கூறுமாறுயபால, 

மடறமடலயடிகடளத் தமிழகம் யபணிக் 

தகாள்ளாடம வருந்தத்தக்கது. மாணிக்கவாசகர் 

வரலாறும், காலமும் (1000 பக்கம்), மக்கள் 

நூறாண்டுயிர் வாழ்க்டக (500 பக்கம்), 

மயனான்மணியம் யபான்று அண்டமயில் 

யாக்கப் தபற்றுள்ள அம்பிகாபதி நாடகம் 

யபான்ற பல அரும்தபறல் நூல்கடளப் 

தபாருளின்டமயால் அடிகள் பதிப்பிடாமயல 

இருக்கின்றார்! புதுடமக்கு இடர் தந்துவிட்டுப் 

படழடம நிடல மாறி வருகின்றது, (Old order 

changeth yielding place to new ) என 

ஆங்கிலக் கவிஞர் ததன்னிசன் கூறுவதுயபால, 

வரப்யபாகும் எதிர்காலம் அடிகளின் தனித் 

தமிழ்க்காலமாகத்தான் அடமயப்யபாகின்றது! 

தமிழகம் விழித்திருந்தும் உள்ளக்கருத்திடன 

இழக்காது காற்றுள்ள யபாயத தூற்றிக்தகாள்ள 

முடனந்து அடிகடளப் பயன் தகாள்வதாக! 

அடிகள் வாழ்க! அவர்தம் தநறி வளர்க! 

ததாண்டு தவல்க! தனித்தமிழ் வாழ்க! 

ஆங்கிலமும் செந்தமிழும் ஆரியமும் பல்கலலயும்  

  ததர்ந்தாய்ந்து கற்றுணர்ந்த செம்மலார் -ஓங்கியசீர்ச்  

ொன்த ார் தலலவர் தமிழ்நாட்டு மில்ட்டனாம் 

  ததான் லார் வாழ்க! நலம் சூழ்ந்து. 

 

 உலகதத்மிழ் | 02.09.2020 

 

தசன்டனடயச் சார்ந்த டசதாப்யபட்டடத், 

திருவள்ளுவர் தசந்தமிழ்ச் சிவதநறிக் 

கழகமானது சித்திடர முதல் நாள் (13-4-46) 

அன்று ஆசிரியர் இளவழகனர் அவர்களால் 

ததாடங்கி டவக்கப் தபற்றதாகும். இஃது 

ஆங்கிலக் கல்வி யபாதிய அளவு பயின்று 

தவவ்யவறு அரசியல் அலுவலகங்களிற் 

பணியாற்றி வரும் தக்க இடளஞர்களால், 

அடிகளாரின் நூல்கள் பலவற்டறயும் இளடம 

முதயல பயின்று அடவயிற்றிற் தபரிதும் 

ஈடுபட்டு வந்த தன் பயனாக, அடிகயளாடு பழகி 

அவர்கள் கருத்தும் விருப்பமும் எல்லாம் அறிந்து, 

திருவள்ளுவர் காட்டிய தநறியும், தசந்தமிழ் 

தமாழிக் கல்வியும், சிவ தசறிதயாழுக்க 

வாழ்க்டகயும் என்னும் இம்மூன்றும் இக்கால 

உலகிற்கு இன்றியடமயாதன என்னும் 

தகாள்டகடய அடிப்படடயாகக் தகாண்டு 

‘திருவள்ளுவர் தசந்தமிழ்ச் சிவதநறிக் கழகம்’ 

என்னும் தபயரடமப்யபாடு, அடிகளாரின் 

தகாள்டககடளப் பரப்பும் குறிக்யகாடளயய 

தகாண்டு ததாடக்கப்தபற்றது.  

 

வளரும்... 

 

தமிழ்நாட்டு மில்டன் ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகதவள் 9 
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  அந்யதானி, "தயவுதசய்து அடமதியாய் 

இருப்பீர்களா? ஒரு சிறிது தாமதிப்பீர்களா? 

நான் மிகவும் தூரத்துக்குப் யபாய்விட்யடன். 

சீசடரக் தகான்ற தபருந்தன்டமயாளருக்கு 

நான் தீங்கு தசய்கியறயனா என்று 

பயப்படுகியறன்'' என்று கூற, தபாதுமக்கள் 

அவர்கள் தகாடலயாளிகள்; துஷ்டர்கள்; 

வஞ்சகர்கள்; துயராகிகள்; நீ உறுதிடய வாசி" 

என்று சத்தமிட்டார்கள். 

  "நீங்கள் என்டன வற்புறுத்துவதால் நான் 

அடத வாசிக்கியறன்'' என்று கூறிச் சீசரின் 

உடல் டவக்கப்பட்டிருந்த இடத்டத ஒரு முடற 

பார்த்து, பின்பு அவர்கடள யநாக்கி "மரணச் 

சாசனத்டத வாசிப்பதற்கு முன் இதடன 

எழுதியவடர நான் ஒரு முடற உங்களுக்குக் 

காட்ட விரும்புகியறன். நான் ஒருமுடற கீயழ 

வரலாமா? நீங்கள் எனக்குச் சிறிது இடந் 

தருவீர்களா?'' என்று யகட்டான். 

  "ஆம்; கீயழ வாருங்கள்! கீயழ வாருங்கள்!!'' 

என்று கூறிச் சீசரின் உடல் டவக்கப்பட்ட 

தபட்டியின் பக்கத்யத நின்யறார் அந்யதானிக்கு 

இடம் விட்டனர். 
 

  அந்யதானி யமடடயினின்று கீயழ வந்து 

சீசரின் சடலம் டவக்கப்பட்ட தபட்டியின் 

பக்கத்யத நின்றான். அப்யபாது அங்யக அடமதி 

குடி தகாண்டிருந்தது. அந்யதானி யபசத் 

ததாடங்கினான். 
 

  "உங்களிடங் கண்ணீர் இருக்குமானால் 

அவற்டறச் தசாரிய ஆயத்தஞ் தசய்யுங்கள்!''  

 உலகதத்மிழ் | 02.09.2020 

என்று அந்யதானி கூறிக்தகாண்டு சீசரின் 

உடடல மூடியிருந்த அழகிய யபார்டவடய 

எடுத்து அவர்களுக்குக் காட்டி "நீங்கள் 

எல்யலாரும் இந்தப் யபார்டவடய அறிந்திருப் 

பீர்கள். "சீசர் இதடன முதன் முதல் அணிந்த 

சமயம் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறது! அது 

யவனிற் காலத்துப் பிற்பகல்! படக நாட்டினர்யமற் 

படடதயடுத்த சமயம் அது!" என்று கூறி, சீசரின் 

உடலிலுள்ள காயங்கடளயும் கிழிவுகடளயும் 

ஒவ்தவான்றாகக் காட்டி, "இயதா பாருங்கள்! 

இந்த இடத்டதக் காசியசின் குத்துவாள் 

பிளந்திருக்கிறது! இங்யக பாருங்கள்! இதுதான், 

காசுகாவின் உடடவாள் தசய்த காயம். இந்தப் 

பிளப்பினூயடதான் சீசரால் மிகவும் யநசிக்கப் 

பட்ட புரூட்டசின் உடடவாள் புகுந்தது. 

புரூட்டசு அந்த வாடள தவளியய இழுத்தயபாது 

சீசரின் குருதி குபீரிட்டுப் பாய்ந்த மாதிரிடயப் 

பாருங்கள்! புரூட்டசு ஏன் இவ்வாறு சீசரின் 

இருதயத்டதப் பிளந்தார். சீசர் புரூட்டடச 

எவ்விதம் யநசித்தார் என்படத நீங்கள் 

அறிவீர்கள். இதுதானா, அதற்காகப் புரூட்டசு 

தசய்த டகம்மாறு?! 

 

வளரும்... 

 

யூலியசு சீசர்! 

பண்டிதர் வ.நைராசர்  9 
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 பைதநாட்டியமும் நாட்டுப்புற ஆடல் வடிவங்களும்! 

முடனவர் இராதசசுவரன் இராதசசுகண்ணன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ் 

யோழ்ப்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 

  பரதநாட்டியத்தில் “அடரமண்டியில் நிற்றல்“ 

எனும் ஆயத்தநிடல உள்ளது. இது இயல்பாக 

இடம்தபறும் பயில்வுக் கூறாகும். கரகத்திலும் 

இது யபான்ற அடரமண்டி நிடலயில் அடசந்து 

தசல்லும் நடனங்கள் அடமந்துள்ளன. “மண்டி” 

என்ற தசால்லுக்குப் பதிலாக "தண்டு”, “மானம்” 

எனும் தசாற்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

கரகத்தின் இந்தக் கூறிடனக் காவடியிலும் 

காணமுடிகின்றது.  

 

 

 

 

 

  பரத நாட்டியத்தில் "கரணம்” என்பது 

இடம்தபறுகின்றது. இது ஒரு நாட்டியச் 

தசய்டகயின் அடசடவக் குறிக்கின்றது. இது 

ஆடலுக்கான தசயற்பாடு எனப்படுகின்றது. 

நாட்டியக் கரணங்கள் நூற்தறட்டு எனச் 

சாத்திரம் கூறுகின்றது. கரணத்திடன "சுழி” 

எனும் தசால்லினால் நாட்டுப்புற ஆடல்கள் 

பயிற்றுவிக்கும் அண்ணாவிமார்கள் குறிப் 

பிட்டனர். ஒருகாற்சுழி, இருகாற்சுழி, பக்கச்சுழி, 

எடுப்புச்சுழி, வட்டச்சுழி, மடற்சுழி, டகச்சுழி, 

கடகச்சுழி முதலாம் சுழிவடககள் வழக்கி 

லிருந்தன' என்று கூறுகின்றனர்.  

    

 

 

 பரத நாட்டியத்தில் உள்ளடங்கும் “அபிநயம்” 

எனும் கூறு தபாது நிடலயில் தபரும்பாலும் 

நாட்டுப்புற ஆடல்களில் இடம்தபறுவது அரிது. 

ஆயினும், வயது வந்தவர்கள் காவடியாட் 

டத்திடன அரங்கில் நிகழ்த்தும் தருணங்களில் 

புராணக் கடதகளுடன் ததாடர்புடடய 

கடதகடளப் பிரதிபலிக்கும் வடகயில் நிகழும் 

காவடி நடனங்களில் காவடிடய இறக்கி டவத்து 

அபிநயங்கடளக் காட்டும் முடற நிலவுகின்றது. 

  பரத நாட்டியத்தின் அடிப்படட அடசவுகள் 

"அடவுகள்” எனும் தசால்லினால் கsு றிக்கப் 

படுகின்றது. காவடி நடனத்தின் அடிப்படட 

அடசவுகள் அடி, அடிகள், அடியளவு என்ற 

எண்ணக்கருக்களால் அடழக்கப்படும். இந்த 

அடியளவுக்கும் காவடியாட்டத்துக்கான வாத்திய 

ஒலிவழியான தாள/இடசக் கட்டுக்கும் 

ததாடர்பிருந்தது. 

 

வளரும்... 

 

3 
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பதன் துளிகள்! 

 

இதனை இவைால்....  
இதனை இவன் முடிப்பான் என்று ஆய்ந்து  
அதனை அவன் கண் விடல் (குறள் 517) 

என்ற திருக்குறள் எளிய திருக்குறள் அன்று. எதனை, எவைால், எவன் முடிப்பான் என்று 
மூன்று வனகயாக முடிவு செய்தல்  அரிய செயலாகும். 
 
  இதைால் இவன் சகடுக்கும் என்பனதக் காணாமல் பபாை அலுவல் பகாப்புக்களில் 
கண்டறியலாம்.கணினி வந்த பிறகு  நூற்றாண்டு நிகழ்ச்சிகளின் நுண்ணிய தகவல்கனை, 
படிவங்கனை, பதிவுகனை கண  பேரத்தில் எடுத்துக்காட்ட  முடியவில்னல என்றால் உலகம் 
ேம்னம போக்கி எள்ளி ேனகயாடும். 
 
  எந்தச் செயலும் சவற்றி சபறாமல் சீர்குனலவதற்கு இந்தக்குறளின் ஏபதனும் ஒரு சீர் 
விைக்கம் காட்டும். விடல் என்ற அனெச்சீர் ஒரு சதாழினல ஒருவரிடம் தரும்சபாழுது ேன்றாக 
முடிவு செய்து சபாறுப்பபற்கச் செய்யலாம். சபாறுப்பபற்றவர்கனை சபாழுது தவறாமல் கண்காணித்தல் சவறுப்பபறி  
பனகனமனயபய வைர்க்கும்.  விடல் என்பது ேம்பிக்னக ேங்கூரத்தின் ஆழமாை சொல். 

ததன்துளி - 1 

 

  எவ்வளவு முயன்றாலும் ஒரு நாட்டில் தாய் தந்ததயருக்குப் பிறந்த பிள்தளகளுக்கக இன்ன ாரு நாட்டின் 
ன ாழிதயச் சூழல் கருதிக்கற்று னகாள்வது என்பது அவ்வளவு எளிதா து இல்தை.எ கவ தாய்ன ாழிதயத் தவிரப் பிற 
ன ாழிகதள அறிவனதன்பது அரிதினும் அரிது! 

  ஒரு பாடப்புத்தகத்தில் அண்ணல் காந்திகயா, பண்டிதர் கநருகவா எழுதிய கட்டுதரகதள 
ஆங்கிை நாட்டில் பாட ாகக் கருதியதில்தை. ஒகர அயல் நாட்டார் ஆங்கிைம் எழுத வல்ைவர் 
என்று டாக்டர் லின் யு டாங் தான் ஏற்றுக்னகாண்டார்கள். நாம் ன த்தப் புகழும் னபருந்ததக 
நாகவந்தர் சீனிவாச சாத்திரியார்  கபச்தசக்ககட்டு எந்த ன ாழியில் கபசி ார் என்று ஆங்கிை 
நாட்டில் ஒருவர் ககட்டாராம். 

  எ கவ சீ  ன ாழிதயக் கற்றுக்னகாள்வதற்கு இருபதாண்டுகள் கததவப்படும். ஆ ால் 
ஆறு  ாதத்தில் னசயன்முதற சீ   ாந்தரின் ன ாழிதயக் கற்பிக்கக்  கன்புசியசு ஆய்வுக்கல்வி 
நிறுவ த்ததத் னதாடங்க இருப்பதாக னசய்திகள் வந்துள்ள . 

 

ததன்துளி - 2 
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புதுடவத் தமிழர் 

  பிரான்சில் இந்தியத்தமிழர்கள் என்றால், அது 

தபரும்பாலும் புதுச்யசரி காடரக்கால் மக்கடளயய 

சுட்டி நிற்கின்றது. புதுக்யகாட்டட, சிதம்பரம், 

நீடூர் மற்றும் இடளயான்குடியிலிருந்து 

வந்தவர்களும் விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய 

ததாடகயில் காணப்படுகின்றனர். இருநூற் 

தறண்பது  ஆண்டுகளுக்கு யமலாகப் புதுடவ 

ஆண்டு வந்த பிதரஞ்சியர், புதுடவ 

மாநிலத்திடன இந்தியாவுக்கு அதிகாரப் 

பூர்வமாகக் டகயளித்த 28.05.1956 

நாளிலிருந்து, முடறயய 1956, 1962, 1968 ஆகிய 

மூன்று காலப் பகுதிகளில் புதுச்யசரியிலிருந்தும், 

காடரக்காலிலிருந்தும் பிரான்சில் குடியயறினர். 

இவ்வாறு குடியயறிய பாண்டிச்யசரியினர் மூன்று 

வடகயினர். சிப்பாய்களாக-ய ால்டா (Soldats) 

வந்தவர்களும், பிதரஞ்சு உயர் கல்லூரிக்கல்வி 

கற்று (Lycee francais) பல்கடலக்கழக 

மாணவர்களாக வந்தவர்களும், உயர்ததாழில் 

யதடுவதற்காக வந்தவர்களும் இதில் அடங்குவர்.  

 

  

 தபற்யறார்கள் தபற்ற பிதரஞ்சுக் 

குடியுரிடமடயக் காட்டியயா, குடியுரிடம 

உடடயவர்கடளத் திருமணம் தசய்யதா 

வந்தவர்களும் உள்ளனர். "இலங்டகயதரனச் சில  

ஆவணங்களுடன்" அகதிதயனப் பிரான்சு 

வந்த இந்தியத் தமிழர்களும் உண்டு. 

இலங்டகத் தமிழர் 

  இலங்டகத் தமிழர்கள் 1970-1980, 1980-

1983, 1990-2000 என மூன்று காலப் 

பகுதிகளில் நாட்டில் ஏற்பட்ட உள்நாட்டு 

யபாரில் உயிர்கடளக் காப்பாற்றிக் தகாள்வ 

தற்காகப் பிரான்சுக்குள் அகதிகளாகப் 

பிதரஞ்சுதமாழி அரிச்சுவடியய அறியாமல் 

வந்து யசர்ந்தனர்.  

 

 இலங்டகயர்கள் பிரான்சுக்கு வருவதற்கு 

முன்னராகயவ, இலங்டகக்குப் பிதரஞ்சியர் 

1672 இல் தளபதி Blanquet de la Haye-யின் 

ஆடணப்படி 14 கப்பல்களில் திருயகாணமடல 

தகாட்டியர் துடறமுகம் வந்திறங்கினர். வந்து 

தங்கியவர்களில் பலர் மயலரியாக் காய்ச்சல் 

யநாய் வாய்ப்பட்டதில் பலர் தகாத்துக் 

தகாத்தாய் மடிந்துயபாயினர், மிஞ்சியவர்கள் 

தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் ததன்னிந்தியா 

யநாக்கிச் தசன்றுவிட்டனர். 

வளரும்... 

பிைான்சு நாட்டில் தமிழ் லமாழியின் வளர்ச்சி! 

தபராசிரியர் சச்சிதானந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 
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 திருவருட்பா முதமெந்து திருமுமறகள் ! 

உடரதவந்தர் ஔடவ துடரசாமி 

  `ஒரு புலவன் கற்யபாடரக் கருதி  நூயலா 

பாட்யடா இயற்றுவதில்டல’ என்னுங்கருத்யதாடு 

இஃது தபாருந்தியுள்ளது.   

  `தங்காத் தவிப்யபாது தன் உணர்டவப் 

படடப்பாக தவளிப்படுத்துபவனன்யறா 

உண்டமப் படடப்பாளன்; உயர்ந்த பாவலன்’ 

என்னும் கூற்றும் ஈண்டு எண்ணுதற்குரியது. 

 "யபர்விலா துளத்யத வந்தவா 

பாடிப்பிதற்றியனன் பிறர்மதிப்பறியயன்" என்பதும் 

வள்ளலார் வாய்தமாழி. 

 அருட்பாவிடன தவளியிட இடசவுதரும் 

அளவுக்கு ஒருயவடளயய உண்யபன் என்ற 

இரத்தின முதலியார் யநான்பும்; 

இந்தக்தகாடு யநான்பிடன மாற்றி 

விட்யடன் என்று ததரிவிக்கும் 

வடரயானும் ஒருயவடளயய 

உண்யபன், என்ற வள்ளற்தபருமான்  

திருமுகமும் அன்பின் மாட்சிடயத் 

ததரிவிப்பன. 

  தபருமானிடம் புலடம வளமும், 

கவிடதத்திறமும் எந்த அளவுக்கு விஞ்சி 

நின்றனயவா அவற்றிடன விட அடக்கம் 

அவர்பால் சிறந்யதாங்கி மிளிர்ந்தது என்பதும் 

ததரிகின்றது. 

 `டகயுறவீசி நடப்படத நாணிக் 

  டககடளக் கட்டியய நடந்தான் 

 தமய்யுறக்காட்ட தவருவி தவண்துகிலால்  

  தமய்தயல்லாம் ஐயயகா மடறத்யதன்! 

  

  ‘காட்டுயர் அடணயமல் இருக்கவும் பயந்யதன் 

  காலின்யமல் கால்டவக்கப் பயந்யதன் 

 பாட்டயல் யகட்கப் பாடவும் பயந்யதன் 

  பஞ்சடண படுக்கவும் பயந்யதன் 

 நாட்டிய உயர்ந்த  ண்டண யமல் இருந்து 

  நண்டுறக் களித்துக் கால் கீயழ 

 நீட்டவும் பயந்யதன் நீட்டிப் யபசுதடல 

  நிடனக்கவும் பயந்தனன் எந்தாய்! 

 

என வரும் அகச்சான்றுகள் அவர்தம் 

அடக்கத்தின் உயர்விடனக் காட்டுகின்றன. 

 

 `தசறிவறிந்து சீர்டம பயக்கும் அறிவறிந்து 

 ஆற்றின் அடங்கல் தபறின்’ (குறள் 123) 

 

என்றபடி தபருமானுடடய அடக்கம் 

அவடர உலகறியச் தசய்துவிட்டது.  

மூடலயிருந்தாடர முற்றத்யத 

இட்டவர் சாலப்தபரியர் ஒரு புலவன் 

கற்யபாடரக் கருதி  நூயலா பாட்யடா 

இயற்று வதில்டல’ என்னுங் 

கருத்யதாடு இஃது தபாருந்தியுள்ளது.  `தங்காத் 

தவிப்யபாது தன் உணர்டவப் படடப்பாக 

தவளிப்படுத்து பவனன்யறா உண்டமப் 

படடப்பாளன்; உயர்ந்த பாவலன்’ என்னும் 

கூற்றும் ஈண்டு எண்ணுதற்குரியது. 

 

 

வளரும்... 
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 இடுக்கி மாவட்டம் கேரளத்தின் இரண்டாவது பெரிய மாவட்டமாகும்.  இம்மாவட்டம் 

கேரளத்தில் தமிழர்ேள் அதிேம் வசிக்கும் மாவட்டமாகும். கதவிகுளம், பெருகமடு (பீர்கமடு) 
வட்டங்ேளில் பெரும்ொன்மம மக்ேள் தமிழர்ேகள. இம்மாவட்டத்தில் 97% ோடுேளும், 
மமைேளுகம ெரவியுள்ளன.  

 

 இடுக்கி மெக் மரடு சுற்றுைாப் ெயணிேமளப் பெரிதும் ேவர்ந்து வருகிறது. சுற்றுைாப் 
ெயணிேள், தங்ேமள முழுமமயாே ஈடுெடுத்தி, இங்குள்ள இயற்மே நிைவமமப்மெயும் ேண்டு 
மகிழ்ச்சி அமடகின்றனர்.  

 

 இடுக்கி அமை, கதக்ேடி, மூைாறு முதலியன குறிப்பிடத்தகுந்த சுற்றுைாப் ெகுதிேள். 
இம்மாவட்டத்தில் சின்னாறு புரவைர்க்ோடு, இரவிக்குளம் புரவைர்க்ோடு முதலிய 
ொதுோக்ேப்ெட்ட வனப்ெகுதிேள் அமமந்துள்ளன.  

 

இைர் வளங்கதளாடு இடுக்கி!  

உொ ! 
39 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%95%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF_%E0%AE%85%E0%AE%A3%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%87%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AF%81
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பதிகங்கமளப் படியுங்கள்! 

  டசவச் சமய குரவர்களில் சுந்தரர் தபருமான் 

தனியிடம் தபற்றவர்.  பன்னிரு திருமுடறகளில் 

ஏழாம் திருமுடறடயத் தந்தவர்.  கி.பி.604 

முதல் கி.பி.712 வடர பதிதனட்டாண்டுகள் 

மட்டுயம வாழ்ந்த சமய குரவர்.  தபரியபுராணம் 

யதான்றக் காரணமான திருத்ததாண்டத் 

ததாடகடயப் பாடியவர்.   

  தம்பிரான் யதாழர் என்று அடழக்கப்பட்ட 

இவர், நூற்றுக்கும் யமற்பட்ட திருத்தலங் 

களுக்குச் தசன்று, ஆயிரத்து இருபத்தாறு 

பாடல்கடளப் பாடியுள்ளார்.  அடவகளில் 

பதியனழு விதமான பண்கள் இருப்பதாக 

இடசயறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.  இவர் பாடிய 

யதவாரப் பாடல்கள், "திருப்பாட்டு" என 

வழங்கப்படுகிறது.  இவர் இடறவனிடம் மிக 

உரிடமயாகப் யபசுவதும், பின்வரும் பாடலில் 

இடறவனிடம் வினவுவதும் அவரின் 

யதாழடமடய உணர்த்துகிறது.  

காற்றடனயக் கடும் பரிடய ஏறுவதும் யவண்டும் 

கறி விரவு தநய்ச்யசாறு முப்யபாதும் யவண்டும் 

  என்ற பாடலில், யதாற்றம் உண்தடன்றால், 

மரணம் உண்டு என வாழ்வின் நிடலயாடமடய 

எளிடமயாக உணர்த்துகிறார்.  அவரிடம் கற்றுக் 

தகாள்ள யவண்டிய மிக முக்கியமான தபாருள், 

சுந்தரர் தபருமான் இடறவனிடம் யவண்டியது 

ஒன்யற ஒன்றுதான்.  அப்பா, உன்டன 

யவண்டிக் தகாள்யவன் தவ தநறியய என்பது 

அவர் அருள் வாக்கு.   

   

 

 யமரு வடர ததாடும் உயரம் தகாண்ட 

திருக்குருகாவூர் என்னும் ஊரில் குடிதகாண்ட 

தவள்ளுடடயப்பர் என்று வழங்கக்தபறும் 

சிவதபருமாடனப் பாடும் பாடல், சக்தி வாய்ந்தது 

மட்டுமல்ல, தத்துவப் தபாருள் தபாதிந்ததுமாகும்.   

பண்ணிடடத் தமிழ் ஒப்பாய் பழத்தினில் 
சுடவதயாப்பாய் 
கண்ணிடட மணிதயாப்பாய் கடுஇருள் 
சுடதராப்பாய் 
மண்ணிடட அடியார்கள் மனத்திடர் வாராயம 
விண்ணிடடக் குருகாவூர் தவள்ளடட நீயன்யற. 
 

  ஆகாயத்டதப் யபான்று பரவியிருக்கும் 

ஆலயம் இருக்கும் திருக்குருகாவூர் தவள்ளுடட 

யப்பயன, இடறவன் எங்கிருக்கிறார் என்பதற்கு 

இப்படிக் கூறலாமா என்று பாடுகிறார்.  

பண்ணிடடத் தமிழ் யபான்று உள்ளாய் என்று 

நுணுக்கமாகக் கூறுகிறார்.   
 

  தமாழியில் இடசயிருப்பதாகத்தான் கூறுவர்.  

சுந்தரயரா, இடசயில் தமாழியிருப்பதாகக் 

கூறுகிறார்.  இது ஆழ்ந்து சிந்திக்கத்தக்கது.  

இடசத்தமிழா என்பதா, தமிழிடச  என்பதா 

என்றும் பட்டிமண்டபம் டவக்கலாம்.   
 

  பழத்தின் சுடவயாகவும், கண்களின் 

மணியாகவும், கடும் இருளின் ஒளியாகவும் 

உள்ள இடறவன், இந்தப் பூவுலகில் 

அடியவர்களின் மனத்துன்பத்டத நீக்கும் 

மருந்தாவார் என்று பாடுகிறார்.   
 

வளரும்... 

எண்ணில் நல்லகதிக்கு 

நல்லஃதுறுங் கழு ல 

லசவ்விடச மாமணி திருமதி சடீத லமய்கண்ைான் 
15 
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தாழ்லபருந்தடக்மக! 

கயந்தடல (பிறந்த உடனான யாடனயின் 
தபயர்), யபாதகம் ( எழுந்து நிற்கத் ததாடங்கும் 

பருவம்), துடியடி ( ஓடி ஆடி விடளயாடும் 

பருவம்), களபம் ( உணவு யதடி தசல்லும் பயிற்சி 

தபறும் பருவம்), கயமுனி ( மற்ற இளம் 

யாடனகளுக்குப் பயிற்சி அளிக்கும் பருவம்) என 

யாடனக் கன்றுகளுக்குப் தபயர்கள் வத்த 

தபருடம எண்ணி வியக்கத்தக்கது.  

 

ஆண்யாடன, தபண்யாடன, யாடனக் 

கன்று, யபாருக்குப் பயன்பட்ட யாடன, அறுபது 

வயதுக்கு யமலான யாடன என ஒவ்தவான்றுக்கும் 

தனித்தனியாகப் தபயரிட்டடம தமிழின்  

வளத்டத மிகுவிப்பதாய் அடமகிறது. 

 

”ஆடன ஆடன அம்பாரி ஆடன”, 

ஆடனயம்மா ஆடன அடசந்தாடும் ஆடன, 

என்று தாத்தாக்கள் யபரப் பிள்டளகடள முதுகில் 

சுமந்து விடளயாடி மகிழ்ச்சிப்படுத்திய காலங்கள் 

நம் வாழ்க்டகயில் மறக்கமுடியாதடவ. இன்யறா 

யபரப் பிள்டளகடளச் சுமந்த முதுகில் புத்தகப் 

டபடயச் சுமக்கின்றனர். எப்படி இருந்தாலும் 

பிள்டளகளுக்கு மகிழ்ச்சிதான்.   

 

அரசாங்க யவடல பார்ப்யபார்க்கு பணியில் 

இருக்கும்யபாதும், பணியிலிருந்து பணிநிடறவு 

தபற்றபின்னும் அவர்களின் வாழ்க்டக 

கவடலயில்லாத வாழ்க்டக என்படதச் சுட்ட 

“யாடன இருந்தாலும் ஆயிரம் தபான், இறந்தாலும் 

ஆயிரம் தபான் என்பார்கள். 

 

கடும்பசியயாடு இருப்பவர்க்கு அதற்கு 

தகுந்தாற்யபால் உணவளிக்காமல் அந்த யநரம் 

பசிடய யபாக்குவதற்கான சிறு உணவுக்கு 

“யாடனப்பசிக்கு யசாளப்தபாறியா” என்பார்கள். 

 வாழ்க்டக நன்றாக அடமயும் என்ற 

யநாக்கில் தபண்பிள்டளகள் தானாகயவ ஆண் 

மகடன விரும்பி திருமணம் தசய்துதகாண்டு 

வாழ்க்டக சரியில்டல என்றால் தபற்யறார்களும் 

உற்றார் உறவினர்களும் அந்தப்தபண்டணப் 

பார்த்து தசால்வார்கள் “யாடன தன் தடலயில் 

தாயன மண்டண அள்ளிப் யபாட்டுக்தகாண்டது 

யபால” என்று. 
 

நமக்கு நன்கு ததரிந்தவர்கள் வீட்டிற்கு 

உள்யள வரும்யபாயத ஏயதா ஒரு சமிக்டஞயயாடு 

வந்தால் இன்னார்தான் வருகிறார் என்று கண்டு 

பிடித்துவிடுயவாம். அந்தச் சூழலில் “யாடன வரும் 

பின்யன மணியயாடச வரும் முன்யன என்பார்கள். 

கிராமத்தில் எந்த ஒலி இடர்பாடுகளும் இல்லாத 

கால கட்டத்தில் யாடன ததாடலவில் வரும்யபாயத 

யாடனயின் மணியயாடச யாடன வருகிறடதக் 

காட்டிக் தகாடுத்துவிடும்.  
 

மக்களின் வாழ்வியயலாடு ததாடர்புபடுத்தி 

“ஆடனக்கும் அடி சறுக்கும்”, யாடனக்கு ஒரு 

காலம் வந்தால் பூடனக்கும் ஒருகாலம் வரும்” 

என்பார்கள். ஆ தநய்க்கு ஒரு காலம் வந்தால் பூ 

தநய்க்கும்(யதன்) ஒரு காலம் வரும் என்பயத 

இப்படி திரிந்துவிட்டது.  
 

மனிதர்களின் வாழ்க்டகயயாடு பின்னப் 

பட்டிருந்த யாடனகளுக்கு யநர்ந்த தகாடூரங்கடளப் 

பார்க்கியறாம். யாடனயின் மனிதச் தசயல்களும் 

மனிதனின் மிருகச் தசயல்களும் நடந்யதறிக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. பிரிந்து தசன்ற 

தடலவனுக்குத் தடலவிடய நிடனவுபடுத்தலில் 

கருப்தபாருள்களாகிய பறடவ, விலங்கினங் 

களுக்குப் தபரிதும் பங்குண்டு என்படதச் 

சங்கவிலக்கியங்கள் உணர்த்துகின்றன. 

யாடனக்குப் பல்யவறு தபயரிட்டடழத்த நம் 

வாழ்வியயலாடு ஒன்றுபட்ட விலங்குகடளக் 

காக்கும் கடடம தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு உண்டு.  

 

 

முடனவர் நா.சுதைாசனா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் தமிழ் மமோழி (ம) மமோழியியல் புலம், 

உலகதத்மிழோரோய்ைச்ி நிறுவனம், மைன்சன 
2 
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  த ிழ்நொட்டில் த ிழ் வளர்ச்சிக்கொக அரும்பொடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் 

த ிழ்த் னதொண்டினெப் னபருன ப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வனகயில் வழங்குதல். 
(விருதுத் னதொனக ரூ. 25,000/-  ற்றும் தகுதியுனை வழங்கப்படும்.  ொவட்டத்திற்கு ஒருவர் 
வதீம் 32 பபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2015 கவிஞர் பி.பவலுசொ ி  

2 2016 முனெவர் கவிஞர் கு.கபணசன்  

3 2017 திரு.  ொ. பொண்டுைங்கள்  

4 2018 திரு.ஆ.கணபதி  

 

தமிழ்ச் லசம்மல் விருது 

தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

தசைம் மாவட்ைம் 

X 
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லதாண்மட நாடு ! 

முடனவர் பி.சி.லெகதா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

படயவடு 
 

  யசாழ மன்னர்கள், பாண்டிய மன்னர்கள் 

ஆகியயாருடன் இடணந்தும் தனித்தும் 

குறுநில மன்னர்களாக வாழ்ந்த சம்புவடரயர் 

பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் 

மிகுந்த தசல்வாக்குடன் தனியரசு தசலுத்தி 

உள்ளனர். திருவண்ணாமடல மாவட்டம் 

யபாளுர் வட்டத்தில் தற்யபாது படயவடு, என்று 

வழங்கப்படும் பகுதியய `படடவீடு' என்னும் 

தபயரில் இடம் தபற்ற ஊராகும். உயர்ந்த 

மடலகளும், காடுகளும், சிற்றாறும் தசறிந்து 

எழில்மிக்க இப்பகுதி இயற்டக வளமிக்கது. 

மடலமீதும் மடலயடிவாரத்திலும் 

யகாட்டடகடளக் கட்டிக்தகாண்டு இவர்கள் 

வாழ்ந்தனர். யகாட்டடகள் இருந்ததற்கான 

அடடயாளங்கள் உள்ளன. 

 

  ‘படடவீடு' 

எல்டலயானது, 

இராச நாராயணச் 

சம்புவடரயன் 

கல்தவட்டுகளில் 

சம்புவடரயர் 

ஆட்சியின் பரப்பளடவ உணரத் தற்யபாது 

ததன்னார்க்காடு மாவட்டம் திருக்யகாவிலூர், 

புதுடவ மாநிலத்டதச் சார்ந்த வில்லியனூர், 

தசன்டனடய அடுத்த திருதவாற்றியூர், யவலூர் 

மாவட்டம் குடியாத்தம் வட்டம் சார்ந்த 

குடிமல்லூர் முதலிய ஊர்களில் இவரது 

கல்தவட்டுகள் காணப்படுவதால், இவர் ஆட்சி 

கிழக்யக வங்கக் கடற்கடரயில் இருந்து யமற்யக 

குடியயற்றம் வடர பரவியிருந்தடத அறியலாம். 

 

வளரும்... 

  திருவண்ணாமடல நகடரப் தபாறுத்த 

வடரயில் கி.பி. 14-ஆம் நூற்றாண்டில் `ஒய்சாள 

வம்சத்தினர்’ இந்நகடரயய தடலநகராகக் 

தகாண்டு ஆண்டு வந்தனர் எனவும் பின்னர் 

விசயநகர மன்னர்களும் தஞ்சாவூர் நாயக்க 

மன்னர்களும் ஆண்டு வந்தனர் எனவும் 

கூறப்படுகின்றன. இக்கூற்றுகளின்படி ஒய்சாள 

வம்சத்தினர் இவ்வூடரத் தடலநகராகக் 

தகாண்டு ஆட்சி தசய்த நிடலடய 

உணர்த்துகிறது.   

 

 

 "கி.பி. 17-ஆம் நூற்றாண்டில் இப்பகுதி 

கருநாடக நவாப்பின் ஆளுடகக்கு உட்பட்டது 

எனவும், பின்னர் கி.பி. 1753 முதல் 1760வடர 

குழப்பத்திற்குள்ளாகி, முராரிராயர், கிருட்டிண 

ராயர், மிருத்திசு அலிகான், பர்க்கத் உல்லாகான், 

பிரஞ்சு சுப்பியர, சாபியன, ஆங்கிலக் காப்டன் 

சுமித் முதலியயார் இந்நகரிடன முற்றுடகயிட்டு 

மாறிமாறி தவற்றியும் யதால்வியும் அடடந்தனர்" 

என்பர்.  

  இக்கூற்றுகளின் மூலம் கருநாடக நவாப்பின் 

ஆட்சியின் கீழ் இவ்வூர் இடம் தபற்றிருந்த 

நிடலடயயும், அதடனத் ததாடர்ந்து 

ஆங்கியலயர் இவ்வூரில் யபார் தசய்த 

நிடலடயயும் உணர்த்துகிறது. கி.பி. 1790-ல் 

திப்பு சுல்தான் ஆட்சிக்கு வரலாயிற்று. கி.பி. 19-

ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இந்நகர் 

ஆங்கியலயர் டகக்கு மாறியது. 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

12 
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Pearl pickers, workers, Chank bangle design-

ers, also live in broad roads there. 

Hymnodists praising Majesty,  

Men orgied, almanac reader, bejeweled dam-

sels,  

dancers in public, courtesans, maids to carry 

platters,       

50 

 

Maids doing home-service and all dwell. 

Instrument makers and players  

on strings,  

leathers, and reeds, players on varied musi-

cals,  

clowns of repute are in separate zones.  

Trained Grooms to ride  stallions of speed,               

55 

 

Mahouts of tuskers, war-chariot drivers,  

fearless chiefs of infantry  are housed  

around King's  fortified palace.  

So great  is Pattinappaakam praisewor-

thy,sung by greats. 

60 

 

 

To Continue... 

Pukaar-Canto-5 

Indra Gala- Festal Pomp 

 

Bronze, copper utensil smiths,  

timber craftsmen,  

goldsmiths, blacksmiths, painters, clay doll 

makers,  

jewel makers, leather- workers, pith workers  

and so on dwell in places around.                                  

35 

 

Great Paanars versed in the arts  

of panns and beats, flutists and lutanists  

steeped in tradition- their dwellings are there. 

Also simple handicrafts men and servants  

to do menial tasks  dwell in that seaside paak-

kam.        

40 

 

 

In Pattinappaakam a royal highway runs  

for car to ply with standard; bazaar mart-

streets,  

merchants' mansions of merit, Vedics streets  

are well laid out.Plowmen lovable, Ayurvedics,              

45 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

 

சிெப்பதிகாைம் - ஆங்கிெம் ! 

தபராசிரியர் சி.அ.சங்கரநாராயணன்  
தசலசிைந்த மமோழிமபயரப்்பு விருதோளர,்  தமிழக அரசு 

8 



 

ஆசிரியர் பகுதி 

24 

‘சங்க’ நாதம் ! 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

வசலத்தளம்  https://tampatamil.org/ 

37 
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குழந்மத இெக்கியம் ! 

முடனவர் ததவி நாச்சியப்பன் 

  மனிதருள் மகத்தான சாதடன படடத்த 

சான்யறாடரப் யபாற்றுகியறாம். ததாழில் அடிப் 

படடயில் மனிதடரப் பிரித்துக் காண்கியறாம். 

குடும்பம் என்ற சமுதாய அடமப்பில் 

உறவுகடளப் யபணுகியறாம். 

 

  “எங்கள் குடும்பம் தபரிது 

  எடுத்துச் தசால்யவன் இனிது 

  அப்பா உண்டு அம்மா உண்டு 

  அன்புமிக்க அண்ணன் உண்டு 

    தசால்லிக் தகாடுத்த தசயல் மட்டும் 

  தசய்யவன் சிறிதும் பிடழயின்றி 

  தசாந்தமாகச் சிறு பணியும் 

  தசய்திட என்னால் முடியாது” 

 

என்று கவிஞர் ஆர். ராசயகாபாலன் பாடுகிறார். 

 

  அறுசுடவ உணவுகடள விரும்பி உண்ணும் 

குழந்டதகளுக்கு உணவுப் தபாருட்களும் 

சுடவயான பாடல்களாக உருவாகியுள்ளன. 

 

  இட்லி, யதாடச, பூரி, பிட்டு,  ஆப்பம், 

கீடரக்கூட்டு, பழச்சாறுகள் யபான்று உடயன 

உண்ண யவண்டிய உணவு வடககள், சில 
நாட்கள் டவத்து உண்ணும் முறுக்கு, சீடட, 

அதிரசம், லட்டு யபான்றடவ பற்றிய 
பாடல்களும் குழந்டதகள் பாடி மகிழ 

ஏற்றடவயாக உள்ளன.  

 

வளரும்... 

நிலடவப் பலவிதமாகப் பாடும் பாடல்கள் 

உள்ளன அவற்றுள் ஒன்று.... 

 

“பால்யபால் தவளுத்திருக்கும் தவண்ணிலாயவ 

-நீ 

பகதலல்லாம் எங்கிருந்தாய் தவண்ணிலாயவ? 

கண்ணுக் கழகளிக்கும் தவண்ணிலாயவ-நீ 

காணாமற் யபாவததன்ன தவண்ணிலாயவ? 

வானத்தில் நீ இருந்தால் தவண்ணிலாயவ- 

எங்கள் 

வாட்டதமல்லாம் தீர்ந்திடுயம தவண்ணிலாயவ! 

யவண்டியவண்டி அடழக்கியறாம் 

தவண்ணிலாயவ-நீ 

விடளயாட வருவாயயா தவண்ணிலாயவ?” 

    

என்று கவிஞர் மணி திருநாவுக்கரசு 

பாடியுள்ளார். குழந்டதயின் இயல்புணர்ந்து, 

வினா எழுப்பி, விடளயாட அடழக்கும் பாடலிது. 

 

  இயற்டகயின் படடப்பில் சிந்தடனத் திறன் 

மிக்க மனிதயன சிறந்தவனாகக் கருதப் 

படுகிறான். இயற்டகக்கு மனித உருவம் 

தகாடுத்து இடறவடன வழிபடுகியறாம்.     

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   
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தூசா மணியுந் துகிலும் புடனவாள் 
யநசா முருகா நினதன் பருளால் 
ஆசா நிகளந் துகளா யினபின் 
யபசா அநுபூதி பிறந்ததுயவ! 
 
 
Pure gems and rich dresses she (Valli) 
wears, and You are her beloved, Muruga. 
With Your love and grace, the shackles of 
greed in me, shattered to pieces and as a 
result through silence, experience of Your 
consciousness was born. 
 

44 
 
சாடுந் தனியவல் முருகன் சரணஞ் 
சூடும் படிதந் ததுதசால் லுமயதா 
வீடுஞ் சுரர்மா முடியவ தமும்தவங் 
காடும் புனமுங் கமழுங் கழயல 
 
The destroying, unique lance (Vael) of 
Lord Muruga and  His holy feet He offered 
to me to place on my head and surrender. 
Words fail to explain this reward. Not only 
heaven, celestials and the Vedas bear 
Your feet on their head, forests and fields 
with its inhabitants too hold Your fragrant 
feet dear. 
 

45 
 
கரவா கியகல்வி யுளார் கடடதசன் 
றிரவா வடகதமய்ப் தபாருள் ஈகுடவயயா 
குரவா குமரா குலிசா யுதகுஞ் 
சரவா சிவயயாக தயாபரயன 
 
Secretive knowledge that some possess, 
and without begging  behind such teach-
ers, would You expound the meaning of 
the truth. Guru and ever youthful, with 
thunder as a weapon and elephant as ve-
hicle is the One who blesses all with Siva 
Yoga 

46 

விடன ஓட விடும் 
கதிர் யவல் மறயவன் 
மடனயயாடு தியங்கி மயங்கிடயவா? 
சுடனயயாடு அருவித் துடறயயாடு பசுந் 
திடனயயாடு, இதயணாடு திரிந்தவயன 
 
The fruits of deeds (of past) go away by 
the released radiant lance, which I wouldn't 
forget. 
 
Wife, (and family life) should I indulge in this 
illusion; Springs, falls, riverbanks, green       
millet fields, field lofts are places You 
roamed (in search of consort Valli, mean-
ing He comes in search of us to bless) 

 
41 

 
சாகாது எடனயய சரணங் களியல 
கா கா நமனார் கலகம் தசயும் நாள் 
வாகா முருகா மயில் வாகனயன 
யயாகா சிவ ஞான உபயதசிகயன 
 
Without death to me (my soul); at Your 
feet ,give refuge, when Yama (Naman) 
does his duty, on the chosen day. 
Handsome Muruga, rider of peacock, King 
of Yoga and Guru of Siva consciousness 
 

42 
 
குறிடயக் குறியாது குறித்தறியும் 
தநறிடயத் தனியவடல நிகழ்த்திடலுஞ் 
தசறிவற் றுலயகா டுடரசிந் டதயுமற் 
றறிவற் றறியாடமயும் அற்றதுயவ! 
 
 
To reach the goal( of meditation), without 
being distracted and it's knowledge and 
way, as soon as they were expounded by 
the unique lance( bearer), relatives of the 
world, their conversations, thoughts, 
knowledge and ignorance of                     
Supreme, were all gone 

43 
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கந்தைனுபூதி ! 

மருத்துவர் நல்ைி இரா.தகாபிநாத் 
இசணப் தபரோசிரியர ்
தூதத்ுக்குடி மருதத்ுவக் கல்லூரி மருதத்ுவமசன 

ஆங்கில சமாழியாக்கம் 
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பயண வாழ்க்மக! 

சுற்றுைாச் சுைர் சுதரந்திரன் 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  இந்தப் பாய்மரப் படகில் கடலுக்குள் தசன்று 

வருவது என்பது ஒருவிதச் சாகச 

விடளயாட்டுத் துடறடயச் சார்ந்தது. உலகில் 

உள்ள அடனத்துத் தமிழ் மக்கடளயும் 

குறிப்பாகத் தமிழ் இடளஞர்கடளயும் நான் 

யகட்டுக் தகாள்வது இத்தடகய சாகச 

விடளயாட்டுகளில் ஈடுபட்டு உங்கள் 

விடுமுடறடய வித்தியாசமாக அனுபவித்து 

மகிழ்வீர்கள் என்று நம்புகியறன். 

  எங்கள் Yacht எனக்கு 'கடல் புறா'... அந்தச் 

சிறிய பாய்மரப் படகு அடனத்துக் 

கட்டணங்கடளச் யசர்த்து ஒரு வாரக் 

காலத்திற்கு வாடடக 2200 யூயரா ஆகும். 

அடத வாடடகக்கு எடுக்கப் படடகச் 

தசலுத்தும் ஓட்டுநர் உரிமம் யவண்டும். 

  பாலாவின் நண்பர்களான மாலுமித் தடலவர் 

மற்றும் உதவி மாலுமித் தடலவர் இருவரும் 

ஓட்டுநர் உரிமம் தபற்றவர்கள். 

 

 வளரும்... 

  வாரம் முழுவதும் கடுடமயாக உடழக்கும் 

அதமரிக்கர்கள், ஐயராப்பியர்கள்  வார இறுதியில் 

தமது நண்பர்கள் அல்லது குடும்பத்தினருடன் 

யசர்ந்து கழிப்படத ஒரு ததாடர் நிகழ்வாகயவ 

டவத்திருக்கின்றனர்.  வார இறுதியில் அவர்கள் 

தபாதுவாகச் தசலவிடுவது என்பது இயற்டக 

யநாக்கிய பயணங்களாகயவ  இருக்கின்றன.  

குறிப்பாகக் கடலுக்குச் தசல்வது என்பது 

உலகின் பலருக்கு விருப்பமான ஒரு விடுமுடற 

பயணமாக அடமகிறது.  

  நமது நாட்டில் எத்தடனயயா கடல் சார்ந்த 

நகரங்களில் அதடன ஒட்டியுள்ள இயற்டக 

அழடக நாம் ஏன் இன்னும் சரியாக 

விடுமுடறக்குப் பயன்படுத்தவில்டல என்ற ஓர் 

ஆதங்கம் எனக்கு எப்தபாழுதும் உண்டு. இந்தப் 

பயணத்திற்குப் பின்னர் அது யமலும் கூடியது 

என்று தான் தசால்ல யவண்டும். 

  இத்தடகய சிறிய படகுப் பயணங்கள் 

ஒருவாரம் ஐயராப்பா தசன்று வந்தால் அது 

மிகவும் அதிகச் தசலவு தசய்யயவண்டும் என்று 

நிடனக்க யவண்டாம். ஒரு பயணத்தின்யபாது 

ஏற்படும் தசலவு தான்.  அடதவிடக் 

குடறவாகயவ தசலவு தசய்தால் யபாதும் சிறந்த 

விடுமுடறடய நாம் அனுபவிக்கலாம் என்ற ஒரு 

தசய்தியயாடு எங்கள் அனுபவங்கடள 

உங்கயளாடு பகிர்ந்து தகாள்கியறன். 
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பவதியியற் லசாற்கள் - சீர் தை ஒலி லபயர்ப்பு ! 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

வ.எண் தவதியியற் லசாற்கள் சரீ் தர ஒைி லபயர்ப்பு 

571 Thallous malonate தொலசு  ொபலொபெட்டு 

572 Thallous sulphate தொலசு சல்பபட்டு 

573 Thiocarbazide னதபயொ-கொர்பொனசடு 

574 Thiocynamicacid, 2 – (Benzothiazolyethio) 
methyl 

னதபயொ-சயெொ ிசொசிடு, 2-(னபன்பசொ-திசயபசொயில்-
எத்திபயொ) ன த்தில் 

575 Thiofamox னதபயொ-ஃபொ ொக்சு 

576 Thiometon னதபயொ-ன ட்டொன் 

577 Thionazin னதபயொ-நொசின் 

578 Thionyl chloride னதபயொெில் குபளொனைடு 

579 Thiophenol னதபயொ-பெீொல் 

580 Thiosemicarbazide னதபயொ-னச ி-கொர்பொனசடு 

581 Thiourea (2- chloro -phenyl) னதபயொ-யூரியொ (2-குபளொபைொ பனீெல்) 

582 Thiourea (2– methly -phenyl) னதபயொ-யூரியொ (2-ன த்தில் பனீெல்) 

583 Tirpate  (2,4 –dimethyl - 1,3 – di-thiolane) திர்ப்பபட்டு (2,4-னட-ன த்தில்-1,3-னட-னதபயொபலன்) 

584 Titanium powder னதட்டொெியம் தூள் 

585 Titanium tetra-chloride னதட்டொெியம் னதட்ைொ-குபளொனைடு 

586 Toluene னதொலுயனீ் 

587 Toluene 2, 6-di isocyanate னதொலுயனீ் 2,4,-னட-ஐபசொ-சயபெட்டு 

588 Trans-1, 4- di chloro – butane திைொன்சு-1,4-னட-குபளொபைொ-பூட்படன் 

589 Tri nitro anisole தினை-னநட்பைொ-அெிபசொல் 

590 Tri (Cyclohexyl) methylstannyl 1,2,4 tria-
zole 

தினை (னசக்பளொ-எக்ஃசில்) ன த்தில்-இசுட்டொெில்-1-
எச்-1, 1,2,4-தினை-அபசொல் 
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  இன்று அவனிடம் தசன்றால் நின் 

பாடினிக்கு அணிகலன்களும் உனக்குப் 

பலகலங்களில் கள்ளும் தருவான். இது 

உண்டம என்பதற்கு இக்கரிய யகாட்டடயுடடய 

சிறிய யாடழப் பணயமாக டவக்கின்யறாம்.' 

என்று பாணன் கூற்றாக வருதலால் 

தவண்ணாகனாடரப் பாணராகக் தகாள்ளுதல் 

தவறாகும்.  

  இவர் இயற்றிய அகநானூற்று 170 ஆம் 

பாடல் தடலவி கூற்றாக அடமவது. தடலமகள் 

காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியாற் தசாற்றதாக 

வரும் பாடலில் தடலவி அலவடனத் 

தடலவனிடம் தூது தசல்லுமாறு மன்றாடுவாள். 

'அலவ என் காதலனிடம் கானலும் கழறாது; 

கழியும் கூறாது. புன்டனயும் தமாழியாது 

உன்டனவிட்டால் எனக்கு யவறு யாரும் இலர். 

எனயவ அவனிடம் தசன்று நின் உறு விழுமம் 

கடளந்யதாள் தன் உறு விழுமம் நீந்துயமா!' 

என்று தசால்ல யவண்டும்" எனும் தபாருள் 

படும் கவிடத பாணர் பாடலாக இருக்க 

முடியாது. 

  யசாழன் நலங்கிள்ளிடயப் பாடிய 

யகாவூர்கிழார் புறநானூற்று 400ஆம் பாடலில் 

"தடாரிப்படறடய அடறந்து அவன் புகழ் 

பாடியனன்; தன்தநடுமடன முற்றத்தில் நின்று 

இடசத்த எனது ததளிந்த கிடணப் படறயின் 

ஓடசடயக் யகட்டு விடரந்து வந்து எனக்கு 

உதவினான்'' என்பார். இவயர குளமுற்றத்துத் 

துஞ்சிய கிள்ளிவளவன், தநடுங்கிள்ளி,  

குராப்பள்ளித்துஞ்சிய கிள்ளிவளவன் ஆகிய 

பல யசாழமன்னர்கடளயும் பாடியுள்ளார்.  

  மடலவழியில் பாணடன வழிப்படுத்தும் 

பாணாற்றுப் படடத்துடறப் பாடல்கடளப் 

பாடியுள்ள இவர் தமிழக வரலாற்று 

நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு தகாண்டது. பற்றியும் 

அவர் பாடல்களிலிருந்து அறிகியறாம். 

 

 

 ஆவூடர முற்றியிருந்த நலங்கிள்ளிக்கும் 

அடடத்திருந்த தநடுங்கிள்ளிக்கும் இவர் 

அறிவுடர கூறும் பாடல்கள் இரண்டு 

தநடுங்கிள்ளிடயக் கண்டு அறம் உடடயவன் 

ஆயின் இது நின்யகாட்டடதாயன' எனக் கூறிக் 

கதடவத்திறந்துவிடு; வீரம் உடடயவன் 

என்றால் யபார் தசய்வ தற்காகக் 

கதடவத்திறந்து எதிர்த்துச் தசல், கதவுகடள 

அடடத்துக் தகாண்டு உள்யள ஒளிந்திருத்தல் 

நாணுத்தகவுடடத்து" (44) என்று இடித்துக் 

கூறுவதாக ஒரு பாடல். இருவடரயும் யநாக்கி 

"நீவிர் இருவரும் ஒரு குடிப்பிறந்தவர். ஒருவர் 

யதாற்றாலும் யதாற்பது யசாழர் குடியய. 

இருவரும் தவற்றி தபறல் இயற்டக அன்று 

உம்டமக்கண்டு பிறயவந்தர் தமய்ம்மலி உவடக 

தசய்வர் என்படத உணருங்கள்" (45) என்பார். 

 

வளரும்... 

புதுப்பார்மவயில் புறநானூறு ! 

அறிஞர் மருதநாயகம் 
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 லசன்மை பிறந்தநாள்! 

  உலகின் நீளமான கடற்கடரகளில் 

ஒன்றாகத் திகழும் 12 கியலாமீட்டர் நீளமான 

தமரினா கடற்கடர, ஆசியாவியலயய 

மிகப்தபரிய யபருந்து நிடலயமான யகாயம்யபடு 

யபருந்து நிடலயம் யபான்ற பழடமயும் 

புதுடமயும் கலந்த நகரம் நமது தசன்டன 

மாநகரம்.  

 

 

 யசாழமண்டலக் கடற்கடர என்று 

அடழக்கப்படும் இந்தியாவின் கிழக்குக் 

கடற்கடரப் பகுதியில் பல்லவ, யசாழ, பாண்டிய, 

விசயநகர, மன்னர்கள் ஆட்சிப் புரிந்தனர். 

பிரான்சிசு யத என்ற ஆங்கியலய முகவரால் 

1639 ஆம் ஆண்டு ஆகத்து 22-இல் 

யசாழமண்டல கடற்கடரயில் நிலம் 

வாங்கப்பட்டு, அந்நிலத்தில் புனித ஜார்ஜ் 

யகாட்டட கட்டப்பட்டு, யகாட்டடடயச் சுற்றி 

குடியிருப்புகள் யதான்றின. பின்னர், 

இப்பகுதிடய ஆங்கியலயரிடம் ஒப்படடத்த 

தவங்கடபதி உடன்,  அவரின் உடன் 

பிறந்தவர்களுடடய தந்டதயின் தபயரால் 

தசன்டனப்பட்டணம்  என்று இந்த நகரம் 

தபயரிடப்பட்டது.  

  1688 ஆம் ஆண்டில் இரண்டாம் யஜம்ஸ் 

மன்னரால் தசன்டன முதல் நகரசடபயாக 

அறிவிக்கப்பட்டதால் இந்தியாவின் முதல் 

நகராட்சி என்ற தபருடமடய தசன்டன 

தபற்றது.  

  1 7 4 6இல் தசன்டனயும் புனித ஜார்ஜ் 

யகாட்டடயும் பிதரஞ்சுக் காரர்களால் டகப்பற்றி 

1749-இல் மீண்டும் ஆங்கியலயர் வசம் வந்தன. 

அதன் பின்னர், இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்கள் 

தசன்டனயுடன் இடணக்கப்பட்டு, தசன்டன 

அபார தபரு வளர்ச்சி கண்டது. 1947 ஆம் 

ஆண்டு இந்தியா விடுதடல அடடந்த பிறகு, 

மதராசு மாகாணத்தின் தடலநகரானது. 

தசன்டன மாகாணம் 1969 ஆம் ஆண்டு 

தமிழ்நாடு என தபயர் தபற்றுத் திகழ்ந்தது.  

தமிழக அரசும் தமிழ்நாடு என்ற 

உருவாக்கத்திற்கு தமிழ் வளர்ச்சித்துடற 

வாயிலாக மிகப்தபரிய அளவில், தபான்விழா 

ஆண்டாக தகாண்டாடி மகிழ்ந்தனர் என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது.   

 

  

 மாமல்லபுரக் கல்தவட்டுக்கள், கன்னிமாரா 

நூலகம் என்ற பல்யவறு வரலாற்றுச் 

சுவடுகடளத்  தன்னகத்யத தகாண்டு 351 

அகடவயிடனக் கடந்த தசன்டனயின் மக்கள் 

ததாடக 2006 ஆம் ஆண்டு கணக்தக 

டுப்பின்படி ஒரு யகாடியய ஏழு இலட்சமாகக் 

தகாண்டு விளங்கும், தபரு நகரங்களில் 

ஒன்றான தசன்டன இந்திய மாநிலத்தின் 

தடலநகர் என்படதவிட உலகத் தமிழர்களின் 

முக்கியப் பயன்பாட்டு நகரம் என்று கூறுவது 

இதன் சால்டப உணர்த்துவதாய் அடமயும்.  

 

தி.விையலடச்ுமி 

மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

22.08.1639 

381 
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  யமம்பாலங்கள், மாநகரத் ததாடரிப் 

பாடதகள், வானளாவிய கட்டடங்கள் என 

புத்தம் புதிய திறன்மிகு நகரமாகக் 

காட்சியளிக்கும் தசன்டனயின் தவப்பநிடல 

காடலப்தபாழுதில் கடுடமயாக இருப்பினும் 

மாடல யநரங்களில் கடற்காற்றினால் தவப்பம் 

சற்யற தணிந்து காணப்படும். தசன்டனயில் 

அக்யடாபர் முதல் திசம்பர் வடர வடகிழக்கு 

பருவமடழ தபாழியும். 

   புழல், யசாழவரம், தசம்பரம்பாக்கம் உட்பட 

பல ஏரிகள் மூலம் தசன்டனக்கு குடிநீர் 

வழங்கப்படுகிறது. தசன்டனயில் ஆந்திரம், 

கருநாடகம் மற்றும் யகரள மாநில மக்கள் 

தபருமளவில் வசிக்கின்றனர். 

 

  

 இந்திய மற்றும் தவளிநாட்டு வாகனத் 

ததாழிற்சாடலகள் முதல் கணினித்துடற வடர 

பல துடறகளிலும் தசன்டன தபாருளாதாரம் 

சிறந்து விளங்குகிறது. ஆவடி கனரக வாகனத் 

ததாழிற்சாடலயில் இந்திய இராணுவத்திற்கான 

பீரங்கிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. வங்கி மற்றும் 

நிதித் துடறயிலும் இந்தியாவின் முக்கிய 

நகரமாக தசன்டன மிளிர்கிறது. 

  இந்தியாவின் 4ஆம் தபருநகரமாக 

விளங்குவதுடன் பணம் தகாழிக்கும் தமிழ்த் 

திடரப்படத் தடலநகராகவும் தசன்டன 

மின்னுகிறது.  

 

 மாட்டு வண்டிகளும், குதிடர வண்டிகளும் 

இருந்த தசன்டனப்பட்டினத்தில் மணிக்கு ஏழு 

கியலாமீட்டர் யவகத்தில் பயணிக்கும் திராம் 

வண்டிகளும், ததாடரி வண்டிகளும் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, இன்று தமிழகத்தின் 

அடனத்து நகரங்களுக்கும் இரயில் யசடவ 

வழங்கும் எழும்பூர், புரட்சித்தடலவர் 

எம்.ஜி.இராமச்சந்திரன் தசன்டன தசன்ட்ரல் 

என்று இரு ததாடரி நிடலயங்கள், 

தசன்டனயிலிருந்து அந்தமான் நிக்யகாபார் 

தீவுகளில் உள்ள தடலநகர் யபார்ட் பியளயருக்கு 

கப்பல் யபாக்குவரத்தும், பன்னாட்டு வானூர்திப் 

யபாக்குவரத்திற்காக மீனம்பாக்கத்தில் வானூர்தி 

நிடலயம் என தசன்டனயின் வளர்ச்சி 

அளப்பறியதாக நீண்டு தகாண்யட தசல்கிறது. 

  ததன்னிந்தியாவின் நுடழவாயில் 

என்றடழக்கப்பட்ட தசன்டன, இன்று வந்தாடர 

வாழ டவக்கும் என்பதில் ஐயயமதுமில்டல.  

கடந்த 158 நாள்களாக தீநுண்மியின்  ததாற்றால் 

உலகயம கதிகலங்கி உள்ளது.  குறிப்பாக, கடந்த 

சில வாரங்களாக தசன்டனயிலிருந்து பலர் 

தங்கள் ஊர்களுக்குச் தசன்றாலும் இன்டறய 

நிலவரப்படி தசன்டனயில் தீநுண்மித் ததாற்று 

குடறந்த வண்ணமாகயவ உள்ளது.   மீண்டும் 

தசன்டன தபாலிவு தபற்று ஒளிரும் 

தசன்றவதரல்லாம் மகிழ்வுடன் மீண்டும் திரும்பி 

வருவர்.  இன்று இந்த நிடலடயப் பார்த்து 

கவிஞர் சு.தபான்னியின் தசல்வன் எழுதிய 

கவிடத வரிதான் என்டன தநகிழ டவத்தது.  

யவறு வழியில்டல  
மக்கள் முடிவு 
யநாயுடன்  
கூடிவாழ்! 

பல்லாண்டு வாழ்க தசன்டன! 
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  Friend! that bird did not ask anything for 

its own good. Keenly observe its magnani-

mous nature. 

  To be considerate being its prime nature, it 

asked, "O Prince of Heavenly 

  Beings! This tree should ever thrive with 

prosperity." 

  Overwhelmed with joy at the bird's stead-

fast piety and abundant good nature, Lord  

Indra showered nectar over the tree. At once, 

the tree came back to life with delicious fruits, 

lustrous leaves and beautiful branches. 

  Due to the bird's innate piety, the tree be-

came all the more prosperous. 

  Gratitude and compassion paved the way 

to a happy life for the bird in that very same 

tree. After its life on earth, it reached Heaven. 

III. Arrogance 

  Arrogance is proud that it knows so 

much Wisdom is humble that it knows so 

little. 

  True knowledge in all its modesty bags 

victory after victory. 

  Pride with all its haughtiness suffers 

blow after blow. 

  There are very few topics in our ancient 

epics which do not portray the fall of pride. 

  Ravana in Ramayana, Duryodhana in        

Krishna and Surapadman killed by Lord          

Muruga are all symbols of the fall of pride. 

 

 

 

 

 

  The Hindu religion admonishes us against 

arrogance by portraying openly the downfall 

of these characters.  If the ego takes the up-

per hand in a person, it simply means that he 

is heading for a catastrophe.  Arrogance 

comes to people with half-baked knowledge. 

  It does not come to people with complete 

knowledge (even an uneducated man gets 

knowledge if he realizes the greatness of the 

one prevailing Truth! An educated man be-

comes devoid of wisdom if he ranks his intel-

lect above that of Truth!) 

  Under the sway of victory knowledge can 

falter, when foolish daring steps in and the 

ego gains power.  When a man does anything 

with a mind degraded by conceit, defeat after 

defeat follow till the haughty nature is hum-

bled and reduced to mere nothing. 

  A friend of mine with great difficulty bor-

rowed a loan and made a film. 

To Continue... 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

 
Everlasting Tradition! 

கடைத்திைகம் திருமதி சடீத சிதம்பரம் 7 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

 

1. அருள்! கவலற்க! 

காலத்தின் தீர்ப்பை நாம் மாற்றி எழுத 

முடியாது.தவத்தின் 

திருவுருவாய் உம்பமப் 

பைற்றளித்தவர் நம் 

அன்பை தாரா அவர்கள். 

பைாதுப்ைணிக்பகன்றற 

உம்பம 

அப்ைாவும் அம்மாவும் 

வளர்த்துவிட்டைர். 

எந்த ஆட்சியிலும் 

இப்ைடி உலகத்தமிழிதழ் 

வந்ததில்பல. 

புலவர் இளஞ்செழியன் 

 

2. தமிழ்த் பதன்றல் திரு. வி. க.அவர்களின் ைடத்றதாடு 

மலர்ந்த 26.08.2020-அன்பறய உலகத் தமிழ் இபைய 

இதழ் தனிச் சிறப்றைாடு மிளிர்ந்தது.  

ஐயா திரு. வி. க.ைற்றிய ஆசிரியரின் கட்டுபர மிக 

அருபமயாகவும், திரும்ைத் திரும்ை ைடிக்கும் 

ஆவலாகவும் இருந்தது ைாராட்டத்தக்கது. ஆசிரியர் 

முபைவர் ந. அருள் அவர்களுக்கு ஒரு "சைாஷ்". 

"எல்றலாரும் மதிக்கும் வண்ைம் வாழ்ந்தவர். 

ைடிப்ைாலும்,ைண்ைாலும், உபைப்ைாலும், 

ஒழுக்கத்தாலும், நாட்டுப்ைற்றும்,பமாழிப்ைற்றாலும், 

அரசியல் பைாதுத் பதாண்டிைாலும், பைாதுபம 

உைர்வாலும் சிறப்புற்று வாழ்ந்த இராயப்றைட்பட 

முனிவர் என்றற அபைத்தைர் "...என்று ஆசிரியர் 

குறிப்பிட்டிருப்ைது மிகச் சிறப்பு.  

றமலும், திரு.வி. க.குறித்து, மு. வரதராசன், சிலம்புச் 

பசல்வர், கல்கி கிருஷ்ைமூர்த்தி, மபறமபலயடிகள் 

ஆகிய  தமிழ் ஆளுபமகள் சுட்டிக்காட்டிய 

புகழுபரகளும்  தாங்கியிருக்கும் ஆசிரியரின் கட்டுபர  

ைடிக்கப் ைடிக்கத் துளியும் சலிப்றை இல்பல . 

தமிழ்த் பதன்றல், அரசியல் ஞானி, அருளாளர், 

பதாழிற்சங்கத்தின் தாய் என்பறல்லாம் நாடு றைாற்ற 

வாழ்ந்து ைன்முகத் தமிழ் விளக்காய் மிளிர்ந்த திரு வி. 

க.அவர்களின் பிறந்த நாள் அன்று அவரின் திருவுருவச் 

சிபலக்குத் தமிழ் வளர்ச்சித் துபற ஆண்டுறதாறும்  

"மாபல அணிவித்துச் சிறப்பு 

பசய்யப்ைடும் என்று மாண்புமிகு 

தமிழ் வளர்ச்சி,தமிைர் ைண்ைாடு 

மற்றும் பதால்லியல் துபற அபமச்சர் 

திரு க. ைாண்டியராசன் அவர்களால் 

13.06.2018அன்று சட்டப் றைரபவயில் 

அறிவிக்கப்ைட்டது "...எை கட்டுபரபய  நிபறவு 

பசய்திருப்ைறதாடு மட்டுமின்றி, 26.08.2020அன்று 

தமிழ் வளர்ச்சித் துபற சார்பில் தமிழ்த் பதன்றல் 

ஐயாவின் திருவுருவச் சிபலக்கு மாபல அணிவித்து, 

மரியாபத பசலுத்தும் நிகழ்ச்சி ைற்றிய 

அறிவிப்பையும் பவளியிட்டிருப்ைது 

ைாராட்டத்தக்கது.  

றமலும், இந்த முப்ைத்பதான்ைதாவது இதழில் 

பவளியாகியிருக்கும் எல்லாத் பதாடர் கட்டுபரகளும் 

முக்கியத்துவம் பைறுவபதயும், ைடித்துப் 

பைருமகிழ்ச்சி அபடகிறறன்.  

குறிப்ைாக, முபைவர் சுறலாசைா எழுதிவரும் 

"தாழ்பைருந்தடக்பக "மற்றும் பநல்பல அரசு 

அருங்காட்சியக மாவட்டக் காப்ைாட்சியர் சிவ 

சத்தியவள்ளி எழுதிவரும் "தமிைர் நாகரிகமும் 

ைண்ைாடும் "ஆகிய கட்டுபரகள் குறிப்பிட்டுச் 

பசால்லத்தக்கபவகளாக உள்ளை. 

கவிஞர் தபரா, சநல்லல.  

 

3.  திரு .வி .க அவர்களின் நூல்களுள் நான் மிகவும் 

விரும்புவதுமனித வாழ்க்பகயும் காந்தியடிகளும் 

பைண்ணின் பைருபம. ம .வா.கா என்ற ஒரு நூபல 

ைடித்தாறல றநர்பம யற்றவர் றநர்பமயீயாளராக 

மாறுவர் என்ைது உண்பம உங்கள் கட்டுபர அருபம. 

றதர்ந்த ைண்ைாளர் மட்டுறம இப்ைடியாை               

கட்டுபரபய வைங்க முடியும்  உங்கள் ைண்புகளும் 

இதில் ைதிந்துள்ளை வாழ்த்துகள் 

Dr.ெற்குணவதி 
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பூமமழ 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

 

4. அருபம. வாழ்த்துகள்.  இதழ் 

பதாடர்ந்து சிறப்ைாக 

பவளிவந்துக் பகாண்டிருக்கிறது. 

முலனவர் பசும்சபான், 

தமனாள் தனி அலுவலர், 

உலகத்தமிழ்ச் ெங்கம் மதுலர 

 

5. உலகத்தமிழிதழ் வாரத்துக்கு வாரம் பமருறகறிக் 

பகாண்டிருக்கிறது.  தமிழ்ப்ைணி பதாடர்க. 

திருசபான் சின்னதம்பி முருதகென், 

சமாழிசபயர்ப்பாளர். 

 

6, திரு.வி.க. அவர்கள் ஏழு 

துபறகளில் பசலுத்திய கவைம் , 

ஏற்ைடுத்திய எழுச்சி ைற்றிய 

பசய்திகள் சிறப்பு. அகழ்வாய்வு 

ைற்றிய கட்டுபர  அருபம. திக்கிப் 

றைசுைவர்களின் சாதபைப் 

ைட்டியல் , றதால்வியில் துவளாபம 

என்னும் குைத்பத  

பவளிப்ைடுத்தியது. 

முலனவர் ததவி நாச்சியப்பன் 

 

7.  அபைத்தும் சிறப்பு..... குறிப்ைாக, ‘தமிைர் 

நாகரிகமும் ைண்ைாடும்.’... நல்ல ைதிவு..... 

இலக்கியச் சுடர் த.இராமலிங்கம் 

 

8.Your article about great scholar Thiru Vi Ka super other 

articles excellent Arul. 

திரு.அண்ணாமலல, சித்தூர். 

 

 9. 'திக்கித் திக்கிப் றைசும் திறபமசாலிகள்!' கட்டுபர 

தநம்பிக்பகயூட்டும் ைதிவு.   

திரு. நடராஜன், பிலசடல்பியா, அசமரிக்கா  

 

10. திரு. ைை. பநடுமாறன் திக்கிப் றைசும் தபடபய 

மீறி சிறந்த றைச்சாளர் ஆைவர். திக்கும் 

வார்த்பதகபள றைசும்றைாது தவிர்த்தவர்.   

திரு. இளமுருகன், தகாலவ  

11. மற்ற ஊடகங்கள் பவளிச்சத்துக்கு பகாண்டு வராத 

அபமரிக்க பசய்திகள் உலகத் தமிழில் பவளிவருவது 

மகிழ்பவத் தருகிறது.   

திருமதி லீலா கிருஷ்ணமூர்த்தி,  

ஊசுடன், அசமரிக்கா 

 

12. ' திக்கித் திக்கிப் றைசும் திறபமசாலிகள்!' கட்டுபர 

அபைவர்க்கும் ையனுள்ள ஒன்று.  

திரு. ஆவுலடயப்பன், சென்லன  

 

13. கட்டுபரகளின் கட்டபமப்பும், வடிவபமப்பும் 

மிகச் சிறப்பு. 

Dr.நல்லி தகாபிநாத். 

 

14. சி ப்பான சதாகுப்புடன் சதாடரும் பணிக்கு 

வாழ்த்துகள். 

கவிஞர் புதுயுகன், இங்கிலாந்து. 

 

15. வாரந்ததாறும் வடிவலமப்பிலும், கட்டுலரகள் 

சதாகுப்பிலும்  சி ப்பாக  சவளிவந்துக் 

சகாண்டிருக்கி து.  வாழ்த்துகள். 

முலனவர் தனலட்சுமி 
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அங்கிங்லகைாதபடி இங்கிொந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இைண்ைன் 

  சில யமாசமான காப்பிகள் வயிற்டறக் 

கலக்கக்கூடும். ஆனால், காப்பிக் கடடகள் ஒரு 

அரசரின் வயிற்டறக் கலக்கிய வரலாறு கி.பி. 

1675ஆம் ஆண்டு நிகழ்ந்தது.  

  இங்கிலாந்தில், 17ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தக் 

கடடகள் பிரபலம் அடடயத் ததாடங்கி, 

நாதடங்கும் பரவின. அரசியல்வாதிகள், 

யமடதகள், பத்திரிடகயாளர்கள், புரட்சியாளர்கள் 

என்று பலரும் காப்பிக் கடடகளில் சந்தித்துக் 

தகாண்டனர். அப்யபாது தான் புதிதாக 

ஆட்சிக்கு வந்திருந்தார் அரசர் இரண்டாம் 

சார்ல்சு. தனது ஆட்சிக்கு எதிராக 

சதியாயலாசடன இந்தக் கடடகளில் 

நடக்கின்றது என்று அவர் நிடனத்தார். பயம் 

பற்றிக் தகாள்ள, இந்தக் கடடகடள 

ஒட்டுதமாத்தமாக மூடிவிடவும் முயற்சி யமற் 

தகாண்டார். 

  ‘அததல்லாம் அனாவசியம். அரசடர விட 
எங்களுக்கு காப்பி தான் முக்கியம்’  என்று 

மக்கள் கிளர்ச்சியில் இறங்கிவிட அந்த 

முயற்சிடயக் டகவிட யவண்டியதாயிற்று. 

  வரலாற்றுப் புகழ் தபற்ற யடாவர் யகாட்டடடய 

சுற்றிக் காண்பிக்கிற யபாதுதான் இந்தக் 

கடதடய ஊர்ச்சுற்றல் எங்களுக்கு 

விலாவாரியாகச் தசான்னது. இந்தச் சுற்றுலாத் 

தளத்தில், காப்பி யகாப்டபகளில் இந்தக் 

கடதயின் சுருக்கத்டத காணலாம்.  

  ஆங்கிலக் கால்வாய்க்கு மிக அருகிலிருக்கும் 

துடறமுகம் இது. ஐயராப்பிய  யதசங்களிலிருந்து 

இங்கிலாந்டத அடடய (அல்லது தாக்க) ஒருவர் 

விடழந்தால் இதுயவ அதற்கான முதல் வழி. 

அதனால் இந்தக் யகாட்டட பல  

நூற்றாண்டுகளாக இங்கிலாந்தின் பாதுகாப்பு 

அரணாக விளங்கி வந்திருக்கிறது. சமீபத்திய 

உதாரணங்களாக உலகப் யபார்கடளச் 

தசால்லலாம். 
 

  நீ தசான்ன காப்பிக் கடதடய யபால, நமது 
சரித்திரத்டதயும் தகாஞ்சம் யவடிக்டக கலந்து 
ஒரு இலகுவான முடறயில தசான்னால் எப்படி 
இருக்கும்?” யகட்டது ‘தகவல் உயிர்’. 
 

  “‘Horrible Histories’ என்ற காதணாளித் 

ததாடடர நீங்கள் இடணயத்தில் 

கண்தடடுக்கலாம். அது இங்கிலாந்தின் 

வரலாற்டறச் தசால்லும் குழந்டதகள் ததாடர். 

அது சித்திரப் படங்களின் காதணாளி அல்ல. 

திடரக்கடத அடமத்து நடிகர்கள் 

நடித்திருக்கிற ததாடர். இடதப் யபால 

குழந்டதகளுக்கான  சரித்திரத் ததாடர் 

இந்தியாவிலும், தமிழிலும் ஏன் இல்டல?” ஊர்ச் 

சுற்றல் எதிர்க்யகள்வி யபாட்டது. 
 

  “யவடிக்டக, பாடல், இடச, நடிப்பு, காட்சிகள் 
எல்லாம் கலந்த ஒரு படடப்பாக, 
காதணாளிகளாக தபாதுதவளியில் வரலாறு 
காணக் கிடடக்க யவண்டும். தமாகலாயப் 
படடதயடுப்டப பள்ளியில் இப்படிப் பார்த்தும் 
படிக்க யவண்டும். துல்லியமான ஆய்வு, சரியான 
யததிகள், தகவல்கள் இவற்யறாடு காதணாளி 
கடள அரயச தரமாகத் தயாரிக்க யவண்டும். 
அதாவது இராசராச யசாழனின் சரிதம், நமது 
கவிஞர்களின்   வாழ்க்டக, தநடுஞ்தசழியனின் 
யபார் இத்யாதி இத்யாதிகடள தங்களது 
புறங்டககடளத் ததரிந்து தகாள்வடதப் யபால 
ததரிந்து தகாள்ளயவண்டும் நமது பிள்டளகள்”. 
தீர்க்கமாக உடரத்தாள் இலக்கியக்காரி. 

உலகதத்மிழ் | 02.09.2020   

மடறதவ அறியா  ஞாயிறு, மாற்றம் காண்கின்றது! 
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“சரி, இங்கிலாந்தின் கடதடயத் ததாடர்க” 
 

  “ஓர் அரசு விழாவில், மூன்றாம் ஜார்ஜ் மூடாத 
வாயினராக ஏயதயதா யபசிக் தகாண்யட இருக்க, 
அவடரப் பீடித்திருந்த பித்து முரசடரயாமயல 
அறிவிப்பானது. அதன் பிறகு தான், நான்காம் 
ஜார்ஜ் பிரதிநிதித்துவ மன்னர் ஆனார்”.  
 

  “இந்தப் பிரதிநிதிக் காலத்டதயும் [Regency 
Era] ஜார்ஜியக் காலத்தின் ஒரு பகுதியாக 
பார்த்து விட்டதால் அடுத்தக் கட்டத்திற்குச் 
தசல்யவாம்” என்றது தகவல் பிறவி. 
 

  “அப்படியய ஆகுக! இப்யபாது நாம் ஒரு 
இங்கிலாந்து குடும்பத்டதக் காண அவர்களின் 
இல்லத்திற்குச் தசல்ல இருக்கியறாம். ஆண்டு 
1850".  ஊர்ச்சுற்றலின் டககள் முன்யனாக்கி 

நீள, கணிப்தபாறியின் காதணாளிடயப் யபால 

திறந்தது காட்சி. 
 

என்றும் அவயள அவனது மடனவி  
டகபிடித்தவடன தநஞ்சில் சுமந்த மடனவி  
ததாய்வுறா யநசத்துடயன யநசித்திருப்பாள் 
அவளது அன்பு, அந்யதா,  தனிடமப்பட்ட யபாதும்  
கடடமயாற்றி உயர்விடனயய தபறும் - 
கல்டலச் சுற்றி அதனிலும் வளர்ந்து நிற்கும் 
புல்டலப்யபால!   
 

    (கவிஞர் கவன்ட்ரி   பாட்யமார், ‘The Angel in  
 the House’, 1854) 
 

  ஒரு உதாரண  கணவன் மடனவிடயப் பற்றி 

நமது பழம்தபரும் கவிஞர் ஒருவர் எழுதிய 

கவிடத இது என்று தசால்லிருந்தாலும் கூட 

நீங்கள் ஒப்புக் தகாண்டிருப்பீர்கள்.  

  ‘இத்தடன கட்டுப்பட்டித்தனம் ஒன்றும் 

யதடவ இல்டல’ என்று பிற்கால தபண் 

கவிஞர்கள் சீறினாலும், இந்தச் சிந்தடனகள் 

இங்கிலாந்தின் குடும்பங்களில் யமயலாங்கி 

விளங்கியது என்னயவா உண்டம தான். 

அக்காலத்தில் இங்கிலாந்தில் வர்க்கச்சிந்தடன 

நிடறந்திருந்தது. அதனால், ‘இது மத்திய 

வர்க்கச் சிந்தடன’ என்று சிலர் தசால்லவும் 

தசய்தனர்.  

  உலக இராச்சியத்டத ஆண்டு வந்த இராணி 

விக்யடாரியா “இல்டல, இல்டல, எங்கள் 
வீட்டிலும் இப்படித்தான்!”  என்றதும் 

கப்சிப்தபன்று சத்தமின்றி யபானார்கள் 

அவர்கள். 

  வருக, விக்யடாரியக் காலம் (1837 - 1901)! 
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கீழடிஅகழ்வாராய்ச்சியும் தபருமிதப் பண்பாடும் 

  தமிழர்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 

முன்யப நாகரிகத்துடன் வாழ்ந்ததற்கான முக்கிய 

ஆதாரங்கள், டவடக ஆற்றுப்படுடகயில் உள்ள 

கீழடி அகழாய்வில் கிடடத்துள்ளன. 

ஆயிரக்கணக்கான தபாருட்கள் அங்குக் 

கிடடத்துள்ளன. அடவ ஒவ்தவான்டறயும் 

பார்த்தாயல தமிழர்களின் நாகரிகப் பழடம 

தவளிப்பட்டுவிடும். நாட்டியலயய பழங்கால நகர 

நாகரிகம் இருந்ததற்கான தடயங்களும் 

கீழடியில்தான் கிடடத்துள்ளன. 

  கீழடி அகழாய்வின்யபாது கி.மு ஆறாம் 

நூற்றாண்டடச் யசர்ந்த தமிழ் பிராமி எழுத்துகள் 

தகாண்ட பாடனகள் கிடடத்தன. அயதயபால், 

திமில் உள்ள காடளகள், பசு, எருடம, ஆடு 

யபான்றடவகடள யவளாண் பணிகளுக்கு 

உதவும் வடகயில் கால்நடடகளாக வளர்த்து 

வந்திருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் கிடடத்திருப் 

பதாகத் தமிழக அரசு சார்பில் ததரிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  

 

 களிமண், தசங்கல், சுண்ணாம்பு சாந்து 

மற்றும் இரும்பு ஆணிகள் பயன்படுத்தி வீடுகள் 

கட்டுமானம் நடட தபற்றதற்கான 

ஆதாரங்களும் கீழடியில் கிடடத் 

திருக்கின்றன. 

 

 

 சங்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகம் எழுத்தறிவு தபற்ற 

சமூகம் என்பதற்குச் சான்றாகப் தபயர்கள் 

தபாறிக்கப் பட்ட பாடனகள். இருயவறு 

நிறங்களில் பாடனகள், நூல் நூற்கும் 

தக்கழிகள், கூர்முடன தகாண்ட எலும்பால் 

தசய்யப்பட்ட கருவிகள், தங்க அணிகலன்கள், 

மணிகள், தந்தத்தில் தசய்யப்பட்ட சீப்பு, 

சதுரங்கம் மற்றும் பகடடக் காய்கள் 

யபான்றடவயும் கீழடியில் கண்தடடுக்கப் 

பட்டுள்ளன. கீழடி அகழாய்வு முடிவுகள் 

வரலாற்டறத் திருத்தி எழுதும் என்கிறார்கள் 

ஆய்வாளர்கள். 

 

வளரும்... 
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 தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும்! 

திருமதி சிவ.சத்தியவள்ளி, 
மாவட்ைக் காப்பாட்சியர், அரசு அருங்காட்சியகம், 
லநல்டை 
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சைக்கு மற்றும் பசமவ வரி ! 

ஆங்கிைம் - தமிழ் (அகராதி) 
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