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கண்ணகி ககோயில் கோல்ககோள் விழோ !
மோண்புமிகு அமமச்சர் உமை - 22.09.2018
திரு.க.பாண்டியராசன்

46

மோண
் புமிகு தமிழோட்சி மமோழி, தமிழ் ப்பண
் போட்டுத்துசை மை்றும்

மதோல் லியல் துசை அசமை்ைர்

சேரன் சேங்குட்டுவன் வடநாட்டின் மீது
படடசெடுத்துச்
படிமக்கல்

சேன்று,

சகாண்டு

கண்ணகிக்குப்

வந்தான்.

வாழ்த்துதல்

ஆகிென

வீரருக்சக

என்றிருந்தன.

தமிழ்

இவற்டறக்

கண்ணகிக்குரிெனவாக

மன்னரின் வீரத்டத இகழ்ந்துடரத்த கனக

பத்தினி

விேெர்

அக்கல்டைச்

வந்தனர்.

சபாற்றிெிருக்கின்றனர்.

வஞ்ேி

மாநகரில்

சகாட்டம்

டெத் தரக் கூடிெவர் என்ற கருத்து சமலும்

சுமந்து

பத்தினிக்

வழிபாட்டட

அக்காைத்தவர்
பத்தினி

ேடமத்து மன்னன் சேங்குட்டுவன் விழாச்

வளர்ச்ேி

சேய்தான். விழாவிற்கு இளங்சகாவடிகளும்

உெர்த்தப்பட்டடதக் காண்கிசறாம்.

சேன்றார்.

அந்நிகழ்வில்,

ேீத்தடைச்

ோத்தனார்,

கண்ணகிெின்

வரைாற்டற

இளங்சகா

வடிகளிடம்

கூறி,

இதடனக்

காப்பிெமாக வடிக்கக் சகட்டுக் சகாண்டார்.
அதற்கு இளங்சகாவடிகள், “அடிகள் நீசர
அருளுக” என்றார்.
இளங்சகா

உள்ளம் சநகிழ்ந்த

கண்ணகிெின்

வரைாற்டறச்

ேிைப்பதிகாரமாக வடித்தார்.
ேிைப்பதிகாரத்டதத்

தமிழ்ப்

பண்

காட்டும்

பண்பாட்டில்

மிகவும்

குறிப்பிடத்தக்கது பத்தினி வழிபாடாகும்.
ேங்கக்

காைத்தில்

இறந்த

வீரனுக்குக்

கல்சைடுத்து வழிபடுவதற்குக் கூறப்பட்ட
சேெல்கசளல்ைாம்

ேிைம்பில்

கண்ண

நிடைெில்

இளங்சகாவடிகள்

கடவுளாக

ேமெம்

பற்றிெ

கருத்துகடளக் கூறிெிருப்பினும் பத்தினிக்
சகாட்பாடு

என்னும்

உெர்சநறிடெசெ

சபண்டமெின்

இக்காப்பிெத்தில்

ேிறப்

புறப் சபாற்றியுள்ளார்.
கண்ணகி

கணவடனப்

வருந்தும்சபாது

பாட்டின் கருவூைம் என்சற அடழக்கைாம்.
அது

சபற்ற

மடழ

பிரிந்து

அவளுடடெ

சதாழி

சதவந்தி, "சோமகுண்டம் சூரிெ குண்டம்
என்னும்
சவடளத்

சபாய்டககளில்

மூழ்கிக்

சதாழுதால்

காம

கணவடனப்

சபறைாம்" என்கிறார். கண்ணகி அதற்கு,
அது

"சபருடம

இதுசவ

தமிழர்

தருவதன்று"

என்கிறார்.

பண்பாட்டு

சநறிசென

அடிகளால் காட்டப் சபறுகின்றது.

கிக்குக் கூறப்படுகின்றன.
கல்டைத்
அதடனத்

சதளிந்துக்
சதர்ந்து

காணுதல்,

வளரும்...

சகாள்ளுதல்,

நீராட்டுதல், சகாட்டத்தில் நிடை நிறுத்துதல்,
உலகத்தமிழ் | 21.10.2020

04

ஆசிரியம் !
எழுச்சிச் சுடர் — இராம் விலாசு பசுவான்

மாண்புமிகு

ராம் விைாசு பசுவான் மத்திெ அடமச்ேராகப் பை ஆண்டுகளாக இருந்து

அண்டமெில் மடறந்த மதி நுட்பம் நிடறந்த அரேிெல்வாணர்-எழுச்ேிச்சுடராவார். பீகாடரச்
சேர்ந்த இவர் நமது பிரதமர் சமாடி அவர்களின் அடமச்ேரடவெில் உணவு மற்றும் நுகர்சவார் நை
அடமச்ேராகப் பணிபுரிந்து வந்தவர். சைாக் ஜனேக்தி கட்ேிெின் தடைவராகத் திகழ்ந்த இவர்
ஆறு

தடைடம

அடமச்ேர்களிடம்

பணிபுரிந்தவர்

என்ற

தனிப்

சபருந்தடகடம

சபற்றவர்.

நைிவுற்றவர்களின், ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் நாெகனாகப் சபரும் சபெர் சபற்றுப் புகழடடந்தவர்.
1969இல்

பீகார்

ேட்டேடபெில்

நுடழந்த

இவர்

ேம்யுக்த

சோேைிேக்

கட்ேிெின்

உறுப்பினராக அரேிெல் வாழ்டவத் சதாடங்கினார். 1974இல் சைாக் தளத்தின் தடைவராக
நாடறிந்த நல்ைவராகப் புகழடடந்தார். 1975இல் சநருக்கடிப் பிரகடனத்டத எதிர்த்துச் ேிடற
சேன்றவர். 1980ைிருந்து 2014 வடர ஏழு முடற அஜ்பூர் சதாகுதிெில் இருந்து சவற்றி வாடக
சூடி பீகார் ேட்டேடபெிைிருந்து தாழ்த்தப்பட்ட நைிந்த மக்களின் தரத்டதயும் ேமூகநீதி காக்கப்
பாடுபட்டடதயும் நாடு அறியும். மடறந்த பிரதமர் இந்திரா அவர்களின் சநருக்கடி நிடைப்
பிரகடனத்டத எதிர்த்த தடைவர்களான சேெபிரகாசு நாராெணன் மற்றும் இராஜ்நாராெணன்

அவர்களுடன் மிகவும் சநருக்கமாக இருந்து ேிடற சேன்று, சவளிவந்து 1977 இல் நடந்த
சதர்தைில் ஜனதா கட்ேிெில் அவர் தன் சதாகுதிெில் பாராளுமன்றத்திற்காகப் சபற்ற சவற்றி
கின்னசு உைக ோதடனப் புத்தகத்தில் பதிெப்பட்டது. இன்று வடர சபேப்படும் வடகெில்
மக்களிடடசெ அவருக்கு இருந்த சநருக்கமும் உறவும் வரைாறு சோல்லும் சேய்திொகும்.
அண்ணல் அம்சபத்கர் பாடதெில் தைித்துகளுக்காகவும் தாழ்த்தப்பட்சடாருக்காகவும்
தன்னைமற்ற
பண்பினால்

சதாண்டு
ேமூக

சேய்து

நீதிக்காகச்

தனிப்சபரும்
ேைிக்காமல்

தடைவராகத்

திகழ்ந்தார்.

உடழத்ததாலும்தான்

அவர்

தன்
தான்

தடைடமப்
அநீதி

என

நிடனத்தடதத் தெங்காமல் எதிர்த்து நின்று சபாராடும் சபார்க் குணத்தினாலும் பிரதமர் சமாடி
அவர்களிடம் தனிப்பட்ட மதிப்புப் சபற்று நிமிர்ந்து நின்றவர். காட்ேிக்கு எளிெராகவும், கடினமான
உடழப்டபக் கடடமொகக் சகாண்ட தடைவராகவும் இருந்த அவர் இந்த ஆண்டு 2020இல்
அக்சடாபர் 9ஆம் சததி இதெ சநாய் மற்றும் ேிறுநீரகச் ேீர்குடைவால் மருத்துவமடனெில்
மரணமடடந்து அரசு தடகடமயுடன் அடக்கம் சேய்ெப்பட்டார். தைித்து மக்களின் தடைவராக
மட்டுமின்றி

தடைேிறந்த

இந்திெக்

குடிமகனாகப்

சபெர்

சபற்று

மடறந்தவர்

இராம்விைாசு

பசுவான் அவர்கள்.
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ஆங்கில வோணி !
தவத்திரு விபுலானந்த அடிகள்

’எமது

உள்ளத்தில்

நம்பிக்டகயுளது;

அறியும் அறிவு இல்டை. அறிவு காட்ேிப்
சபாருள்கள் சமற்சேல்வது.. (நீ காட்ேிக்கு
எட்டாப் சபாருள்) ஆெினும் ொம் நின்டன
ந்ம்புகிசறாம்.

அந்நம்பிக்டக

நின்னிட

22

மனிதனிடத்துத்

சதான்றி

நாடுகிறது. அது மனிதனிடத்துத் சதான்றி
ஆண்டவனாகிெ

நின்டன

’நின்னாற் படடக்கப்பட்டவன், சேம்டம
நைம்

ஒளிக்கிரணம்; அது வளர்வதாக.’

மதிக்கப்பட்டவன்.

சமன்சமலும்

அறிவினும்

பார்க்க

உள்ளத்தில்

சபருகுக,

வழிபாடு

உறுவதாக.

எம்

முன்னிருந்

ததுசபாை உள்ளமும் உெிரும் ஒன்றுபட்டு

உடடசொசனன

என்னுள்ளத்தில்

சபருக்கம்

சபதடமெடடசெம்;
நீங்கிெ

அவனது

பிரிவினாசை

எழுந்த

துெரிடன

மன்னித்தருள்க. அவன் நினது (திருவடி)
நிழைிசை

வாழுகிறான்

நம்புகிசறன்.

பாத்திரவான்

அச்ேம்

ஏடழசெனால்

என

அடிசென்

ஆதைினாசை,

அவன்

முன்டனெிலும் பார்க்க எனது அன்புக்குப்

இடேபரப்புக’.
’அவ்விடேப்

அடடவ

தில்டை.

மிருந்து வந்தது. சபரிருளிசை அஃது ஓர்

’அறிவு

மனிதடன

அற்ப

உறுக.

ொம்

ஆெினான்

என

நான்

காண்கின்சறன்.’

மதியுடடசெம்.

சவடளகளில்

நின்டன

’ேீரற்று அடையும் இல்வவை இடேகடள
மன்னித்தருள்க.

அவமதிக்கின்சறம்.

நைமின்றிக்

கழிந்த

இளடமெின் சபறுசபறாக அடவ எய்தின.
சபடதசெமாகிெ
ெிடனத்

தந்து

எமக்குப்
உதவுவாொக.

சபாடற
நினது

அருசளாளிடெத் தாங்கும் வைிடமெிடன
நீ படடத்த அற்ப மதிெினராகிெ உைகி
னராசமமக்குத்தந்து உதவி புரிவாொக.;

எவ்சவவ்விடத்தில்
சநறிெிற்

அடவ

பிறழ்கின்றனசவா,

உண்டம
அவ்வவ்

விடத்தில் அடவ தம்டம மன்னித்தருள்க.
ஞானமுடடொய்!

அடிசெனுக்கு

ஞானத்

டதத் தந்தருள்க.’

’ஏடழசெனிடத்துக் காணப்படும் பாவங்
கடள மன்னித்தருள்வாொக. (உெிர் வாழத்)
சதாடங்கிெது முதல் எனது தகவுஎனொன்
சகாண்ட

எண்ணத்தில்

வளரும்...

மன்னித்தருள்

வாொக. மதிப்பு எனப்படுவது
உலகத்தமிழ் | 21.10.2020
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ஏழு கடலுக்கு அப்போல்!

ஆத்திசூடி | ATTISUDI
46
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சீர்சம மைதவல்
Forget not grace of glory

ال تنس فضل المجد
不忘輝煌的恩典
കെട്ടുെഥ സത്യമ ാം വിധാംപറയരുത്
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கவடை துறந்திங்கு வாழ்வது வீசடன்று
காட்டும் மடறகசளைாம் -- நீவிர்
அவடை நிடனந்துமி சமல்லுதல் சபாைிங்கு
அவங்கள் புரிவீசரா?

உலகத்தமிழ்
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அவ்வப்கபோது !
முமனவர் ந.அருள்

23

இயக்குநர், மமோழிமபயர்ப்புத்துசை

"வள்ளுவன் தன்டன உைகினுக்சக தந்து வான்புகழ் சகாண்ட தமிழ்நாடு" என்று மகாகவி
பாரதிொரால் சபாற்றப்பட்ட

சதய்வப்புைவர்

திருவள்ளுவரின்

சபருடமடெ ஐசராப்பிெ

மண்ணில் மீண்டும் ஒரு முடற நிடைசபறச் சேய்யும் ஒரு முெற்ேிொக, சேருமனிெின்

பாடன்

உர்சடம்சபர்க்கு

மாநிைத்திலுள்ள

ைிண்டன்

அருங்காட்ேிெகத்தில்

திருவள்ளுவரின் இரண்டு ஐம்சபான் படிமச் ேிடைகடள நிறுவ இருப்படதசெண்னி
சபருமகிழ்ச்ேி அடடகிசறாம்.
தமிழ்

சமாழிெின்

ேிறப்டபயும்

நிடைப்சபறச்சேய்த
இந்நிகழ்ச்ேிடெ

”திருக்குறள்” எனும் உைகப் சபாதுமடறடெப் படடத்துத்
தமிழர்களின்

சபாய்ொசமாழிொரின்

ஏற்பாடு

சேய்த

தமிழ்

சபருடமடெயும்
ேிறப்டபப்

மரபு

உைக

சபாற்றும்

அறக்கட்டடளக்கு

நாடுகளில்
வடகெிைான

பாராட்டுகடளத்

சதரிவித்துக் சகாள்கிசறாம்.
திருவுருவச்ேிடை
கருத்தரங்கமும்,

திறப்பு

விழாவுடன்,

சமாழிசபெர்ப்பு

நூல்கள்

’திருவள்ளுவரின்
சவளிெீட்டு

திருக்குறள்’
விழாவும்

என்ற

நடடசபற

விருப்படதசெண்ணி நான் உவடக சகாள்கிசறன். திருவள்ளுவர் பற்றிெ கருத்துக்கள் பை
சவளிவந்து

சகாண்டிருக்கும்

இத்தருணத்தில்,

’திருவள்ளுவர்

ொர்’

என்பது

குறித்த

ஆராய்ச்ேி நூல் சவளிெிடப்படுவதும் வரசவற்கத்தக்கது.
தமிழ் சமாழிக்குப் சபருடம சேர்த்த திருவள்ளுவரின் ேிறப்டப ஐசராப்பிெ நாட்டில்
எடுத்துடரக்கும்

இந்நிகழ்ச்ேி

மிகச்

ேிறப்பாக

நடடசபற

சநஞ்ோர்ந்த

வாழ்த்துகடள

மகிழ்ச்ேிசொடு சதரிவித்துக் சகாள்கிசறன்.

உலகத்தமிழ் | 21.10.2020
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அமமரிக்கோவில் ஏறு தழுவுதல்!

ஆசிரியர் பகுதி

முமனவர் தசாமமல தசாமசுந்தரம்
அமமரிக்கோ

மாடு சமய்ப்பது எளிதான சேெைல்ை. அடத
கிண்டைாகப் சபசுசவார் மாடு சமய்ப்பவரிடம்

பை

பல்கடைக்கழகங்களில்

ஜல்ைிக்கட்டு

அணிகள் உள்ளன.

சபேினால் தான் அதன் அருடம சதரியும். மாடு
சமய்க்கும்

அசமரிக்கர்களுக்குப்

'C o w b o y s ' .
அதற்கு

அவர்கள்

சவண்டிெ

சபெர்

அப்பணிடெயும்,

ேிறப்புத்

திறன்கடளயும்

ஓடுகின்ற
அசமரிக்க

மாட்டட
ஜல்ைிக்கட்டு.

வடககள்

உண்டு.

சதற்சகயும்

ஓடுகின்ற

மாட்டின்

சேன்றால்

‘Cowboy’

பிடிப்பதல்ை

அசமரிக்காவில்

நடடசபறும் ஜல்ைிக்கட்டுப் சபாட்டிகளில் பை

சபருமிதமாகக் கருதுபவர்கள். அசமரிக்காவின்
சமற்சகயும்

ஓடிப்

ஒரு

குதிடர

சகாம்பின்

மீதிருந்து,

மீது

ஒருவர்

கெிறு வீே, மற்சறாரு குதிடரெிைிருக்கும் ேக

என்றாசை ஒரு தனி சபருமிதமாகும்!

அணிொளர் தன் கெிற்றுடன் அந்த மாட்டின்
ஸ்சபெின்,

சமக்ேிசகா

நாடுகளில்

குதிடரெில் ேவாரி சேய்துசகாண்சட பை நூறு
மாடுகடள
வளர்க்க

சமய்ப்சபாரின்
உருவாகிெ

அசமரிக்கா

சேெல்

சராடிசொ

மற்றும்

பின்னங் கால்கடள குறி டவத்து மாடு பிடிக்கும்
சபாட்டிக்குப் சபெர் 'Team roping'.

திறடன

(R o d e o ) ,

கனடாவின்

சமற்கு

மாநிைங்களிசை ஜல்ைிக்கட்டு விடளொட்டாக
பிரபைமானது.
டக்சகாட்டா

சடக்ேஸ்,

வசொமிங்,

மாநிைங்களின்

சதற்கு

அதிகாரப்பூர்வ

விடளொட்டும் அதுசவ.

துள்ளி
விடரவாகப்

ஓடும்

பை

பிடித்து

சகாடுப்பசதன்பது

கன்றுக்குட்டிகடள
அவற்றிற்கு

எளிதல்ை.

மருந்து
அதடன

டமெமாக டவத்து உருவாகிெ விடளொட்டின்
சபெர்
பை

மாநிைங்களில்

ஜல்ைிக்கட்டு

சபாட்டிகடள

நடடசபறும்
நடத்துவசதா

'tie-down

அல்ைது

‘calf

roping'.

குதிடரெில் இருந்தபடிசெ ஓடிக்சகாண்டிருக்கும்
பை

கன்றுக்குட்டிகளின்

கழுத்தில்

கெிற்டறப்

'Professional Rodeo Cowboys Associa-

சபாட்டுப்

tion'

குதித்து கன்றின் மூன்று கால்கடளயும் முதைில்

என்ற

சதேிெ

அடமப்பு.

நம்ம

ஊர்

கல்லூரிகளில் கிரிக்சகட் அணிகள் சபான்று,

உலகத்தமிழ் | 21.10.2020
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அசமரிக்க ஜல்ைிக்கட்டு என்றாசை குதிடர
மீதிருந்து

மாடு

பிடிப்பது

Cowboys

உைகில்,

'சதாழில்முடற

காடள

என

வீராங்கடன' (Professional Bull Rider) என்ற

900 கிசைா எடட

பட்டத்டத தட்டிச் சேன்ற முதல் சபண் இருபசத

யுள்ள, மிகக் கூர்டமொன, நான்கு அடி நீள

வெதான இள நங்டக சமகி பார்க்கர். 59 கிசைா

சகாம்புகளுடன் முரட்டுக் காடளெின்

எடடடெ உள்ள அவர் 900 கிசைா எடடயுள்ள

முடிசவடுத்திடாதீர்கள்.

பெணம் சேய்துள்ளீர்களா?

அது

மீது
உங்கள்

முரட்டுக்

காடளகடள

உெிடரப் பணெம் டவத்துச் சேல்லும் பெணம்!

அடக்கி

வாட்டோட்ட

அந்தக் காடளெின் கழுத்தில் உள்ள கெிறு

மான ஆண்களின் வாய்

ஒரு டகெில்; மற்சறாரு டகசொ தன்னுடடெ

கடள மூடிவிட்டார்.

உடைின் எப்பகுதிடெயுசமா, காடளடெசொ,

நாைடர

சதாடாத நிடைெில், பம்பரமாய் சுழலும், புைி
சபால்

பாயும்,

மான்

சபால்

தாவும்

ரேிகர்களுடன்,

அந்தக்

னிஸ்

காடளெின் மீது எட்டு சநாடிகள் சதாடர்ந்து
இருப்பவசர
படுவார்.
கூட,

சவற்றிொளராக

மாட்டிற்கு
அதன்

சமசை

கூடக்

இருந்து

அடத

ேமாளிக்கும் வீரருக்கு மதிப்சபண்கள் கூடும்.
'விடளொட்டுைகின்
சநாடிகள்'

எனப்

மிக

ஆபத்தான

எட்டு

சபெர்

சபற்றடவ

உெிர்

ஊேைாடும் அந்த சநாடிகள்.

பிரபைமானதாக

சகால்ப்

விடளொட்டுக்

கடள விட
ஜல்ைிகட்டு

சடன்

மற்றும்

(golf)

அறிவிக்கப்

முரட்டுத்தனம்

சகாடி

அசமரிக்க

உள்ளது.

Profes-

sional Bull Rider ஜல்ைிக்கட்டுப் சபாட்டிகடள
10 சகாடி அசமரிக்கர்கள் சதாடைக்காட்ேிகளில்
பார்த்து
சகாடி

மகிழ்கின்றனர்.
ரூபாய்

(11

ஆண்டுசதாறும்

மில்ைிென்

டாைர்)

77

பரிசுத்

சதாடகொக பை சபாட்டிகளில் சவன்றவர்களுக்கு
வழங்கப்படுகிறது.
டாைஸ் நகர் அருகில்
உள்ள

Fort

Worth

Stockyard

அசமரிக்க

மாட்டுச்

ேந்டதகள்

வரைாற்றில்
கீசழயும்
சுழலும்

சமசையும்

சவகம்,

தாவிக்

சவவ்சவறு

குதிப்பது,
திடேகளில்

ஓடுவது ஆகிெவற்டற டவத்து மாட்டிற்கு 50
மதிப்சபண்கள். மாட்டின் சமல் இருக்கும் வீரர்
தன் உடடை நிடைப்படுத்தல் (body positioning),

அவரின்

கால்

இெக்கம்,

மாட்டுக்

கெிற்டறப் பிடிக்காத அவருடடெ மற்சறாரு
டகெின்

நிடை

ஆகிெவற்டற

டவத்து

அவருக்கு 50 மதிப்சபண்கள். சவட் சைஸ்ைி
என்ற

ஒரு

ஜல்ைிக்கட்டு

வீரர்

மட்டுசம

வரைாற்றில்

அங்கம்
இடமாகும்.

முக்கிெ
வகிக்கும்

அங்கு சகளிக்டகக்காக அசமரிக்க

ஜல்ைிக்கட்டட

நான்

ஜல்ைிக்கட்டுகளின்

பார்த்த

சபாது

நிடனவுகள்

தமிழக
வந்தன.

யூசுடன் தமிழ் ஆய்வுகள் இருக்டகெின் மூைம்
தமிழக

மற்றும்

அசமரிக்க

ஏறு

தழுவுதல்

சதாடர்பான ஆய்வுகள் நடத்தப்சபறும் என அதன்
தடைவர் திரு. சோக்கைிங்கம் ோம் கண்ணப்பன்
பகிர்ந்த சேய்தி மகிழ்ச்ேிடெத் தருகிறது.

அசமரிக்க

நூற்றுக்கு

நூறு

மதிப்சபண்கள் சபற்றுள்ளார்.
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தமிழ்நோட்டு மில்டன் !
16

அறிஞர் ந.ரா.முருகதவள்

11.08.1948

அடிகளாரின் கடிதப் பகுதிகள்

03.07.1948

....உங்கள்

.......சநற்று நீங்கள் வடரந்த கடிதம் வந்தது.

உங்கள்

உங்கள்

அதனால்

கருத்தின்படி

மாநாட்டட

இத்

அ-ம்

நாட்

தாய்மாமனார்
நீங்கள்

கடிதத்தால்
காைமானதும்,

வருந்திெதும்,

அலுவை

திங்கள் 17, 18-ம் நாட்களில் நடத்தைாம்.

கத்தில்

எமது வாழ்க்டகச் சேைவு ஒரு திங்கட்கு

பெப்பதும் சதரிந்து வருந்திசனன். சமய்த்

ரூ.400

சதாண்டர்க்கு இத்தடகெ இடர்கள் வருதல்

முதல்

ரூ.500

வடரெிைாதல்

நீங்களறிந்தசத.

சநர்ந்த மாறுதல்

வழக்கமாெிருக்கின்றது. ஆனாலும், எல்ைாம்

அரேினுதவிசொ சேல்வருதவிசொ ேிறிது

வல்ை இடறவன் உங்கடளசொத்த உண்டம

மின்றிச் சேன்ற 55-ஆண்டுகளாக ொன்

ென்பர்க்குதவி

ஆற்றிவருந்

நூல்கடள

சதாண்டுக்கு

இதுகாறும்

புரிொதிரான்,
நாடைந்தாவது

மூன்று இைக்க ரூபா சேைவாெிற்று. சோற்

வீர்களானால்,

சபாழிவுகளாலும்

இடர்ப்பாடிராது.

நூல்

விடைெினாலும்

வந்த வருவாசெ இவ்வளவும். இனி நடக்க
விருக்கும் சதாண்டுக்கும் மிகுந்த சபாருள்
சவண்டும்.
திரு.அ.பிள்டளெவர்களின்
திருத்தி

அதற்கு

வடரயும்

ஆங்கிை

உடழப்பிற்கு

நூடைத்
முகவுடரயும்

நீங்கள்

அளித்த

முந்நூற்டறம்பது ரூபாயும் சபாதாது. சவளி
யூராரிடமிருந்தாெின், ஆெிர ரூபா சபறு
சவன்.

நீங்களும்

உங்கள்

கழக

அன்பர்

களும் அருகிைிருந்து நமது சதாண்டுக்கு
என்றும்

உதவி

உங்கட்கு இடர்

சேய்யும்

நிடைெி

ைிருத்தைால், நீங்கசள எமது நிடைெறிந்து
உதவுவீர்கசளன்சறண்ணி

ொன்

ஏதும்

வற்புறுத்தவில்டை.

நூல்

சவளி

எமது

சவளிெிடு

அப்பால்

'ேிவஞானசபாதச்
சதாடர்ந்து

நம்முடடெ

நடடசபறச்

உங்கட்கு

சோற்சபாழிவு’
சேய்வீர்களானால்,

எனக்கும் என் நூற்பதிப்புச் சேைவுக்கும், பிற
சேைவுகட்கும் முடடப்படல் சநராது. அது
முடனந்து சேய்க. ' இந்தி சபாது சமாழிொ?'
என்பதன்

படிகளில்

சேரசவண்டிெ
அவற்றின்

எனக்கு

இன்னும்

மிச்ேப்படிகடள

விட,

விடைத்சதாடகடெசெ

சேர்க்கக்கூடுமாெின்

சேைவுக்கு

நீங்கள்

இந்சநரத்

தில் மிக உதவும்... அடுத்தடுத்து நீங்கள்
இங்சக

வர

இெலும்சபாசதல்ைாம்

வரின்

மகிழ்சவம்..

ெீட்டுக்கு 100-க்கு 25 விழுக்காடு உதவி
புரிெின்
சபெரின்

நன்றாம்.

பிற

முன்

இ.ரா.

சநரில்,

உங்கள்

என்றிருப்படத

வளரும்...

மாற்றல் சவண்டும்.
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கதன் துளி!

ததன்துளி - 1

நீங்கள் சாய்ந்து பகாண்டிருப்பது நாற்காலி
என்று நினைக்கிறீர்கள்
இனைேனின் முதுகு
என்று ஏன் பதரியவில்னல
என்று வகட்டாராம் அருளாளர் அப்துல் ேகாப்பு.

ததன்துளி - 2

உலகில்

6000

ப ாழியிைத்தேர்

ப ாழிக்குடும்பத்திைர்

ோழ்ேதாகவும்,

தற்வபாது

ட்டும் தம் சூழலில் 5000 வபர் வபசுவோனரக்

பகாண்டு

இருப்பதாகவும், 1000 ப ாழிக்குடும்பத்திைர் தம்முள் பன்னிருேவராடு
வபசிக்பகாண்டிருப்பதாகவும் இந்தக்கணக்கின் படி 6000 ப ாழிக்குடும்பத்தில்

ப ாழிகளுள் 300 ப ாழிகள்

ட்டுவ

3000

ட்டுவ
3000

இந்த நூற்ைாண்டின் இறுதியில் கனடத்வதறும்

என்று ஒரு புள்ளிவிேரம் குறிப்பிடுகிைது.எைவே குனைந்தது ஒருவகாடியிைர் தம்
ப ாழினய வபசிக்பகாண்டிருக்க வேண்டும் எை கருதலாம் அல்லோ?
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பிைோன்சு நோட்டில் தமிழ் மமோழியின் வளர்ச்சி!
தபராசிரியர் சச்சிதானந்தம்

9

பிமரஞ் சு மமோழியியல் நிறுவனம் , போரீசு

1983ஆம்

ஆண்டில்

இனக்கைவரம்

ஏற்பட்ட

காரணமாகத்

கணிேமாக

வந்தனர்.

தமிழர்கள்

அக்காைத்தில்

தமிழ்வழி பிசரஞ்சு படிக்கப்பள்ளி இல்டை.

நூல்களும்

இல்டை.

படிப்பதற்கான

ேிறுவர்கள்

தமிழ்ப்பள்ளியும்

தமிழ்ப்
இருக்க

வில்டை. இைங்டகெருக்கு பிசரஞ்சு சதரிொ
ததனால்

பிசரஞ்ேிெருடன்

பழக

முடிெ

வில்டை.

நல்ைசவடையும்

சதட

முடிெ

வில்டை.

எ.கா:

Taccent

"apostrophe - எழுத்சதச்ேக்குறி In conjugaison - விடனத்திரிபு
எ.கா:

pain

பிசரஞ்சு,

தமிழ்

படிக்கசவன

nm

-

திரளப்பம்

(தனித்தமிழ்). பாண் (ஈழத்தமிழ்), சராட்டி
(இந்திெத்தமிழ்)
சேன்டனெில்

பிசரஞ்சு

அச்ேிட்டுவந்சதன்.
Institut

ேட்டப்

அச்ேகம்சதடி

Ecole

International

Suprieures

அதனால்

அடேெழுத்தம்

de

Tamoul,

des

Etudes

(Paris18)

பதிவுகள்

ஆகிெவற்றின்

இடணக்கப்பட்டிருக்

'தமிழர் வித்திொைெம்'- (Ecole de Tamout)

கின்றன. 18ஆம் நூற்றாண்டில் பிசரஞ்ேிெ

என்ற

முதந்தமிழ்ப்பள்ளிடெ,

மதகுருமார்கள்

எழுதிெ

Saint

இைக்கணமும்

இருந்தன.

சபெரில்

பாரிேில்

(Eglise

சதவாைெத்தில்
வாடடகக்கு

Hyppolite)

காசைடுத்சதன்.

இடசமடுத்து

அங்கு

வகுப்புக்கடள

சதாடங்கிசனன்.
1953இல்,

தமிழ்ச்சோற்கள்

அகராதிகளும்
அவற்றின்

கிறித்தவம்

ோர்பாக

சதாகுக்கப்பட்ட சோற்களாக இருந்தன.
ோதாரண மக்களால் புரிந்து சகாள்ளக்

'பிசரஞ்சு

சமாழி

என்

கூடிெ கிடடக்கக்கூடிெனவாகவும் அடவ

நண்பன்’ (Le francais, C'est mon ami)

இருந்திருக்கவில்டை.

பின்னர்

முதன்

எனும்

பிசரஞ்சு

சமாழி

பிசரஞ்சு

இைக்கண

நூடை

முதல்

தட்டச்சுசேய்து

(Ecole

வரைாற்டறயும், ‘பிரான்சு நாடும் பிசரஞ்சு

de Tamoul) பதிவில் சவளிெிட்சடன். தமிழ்

மக்களும்' எனும் தடைப்பில் ஓர் அறிவுக்

இைக்கணத்தில் இல்ைாத ஆனால் பிசரஞ்சு

களஞ்ேிெமாக சவளிெிட்சடன்.

இருசமாழிகளிலும்

இைக்கணத்தில்
தமிழ்ச்

உள்ள

சோற்கடள

பிசரஞ்சு

ேிை

கூறுகளுக்கு

உருவாக்கிெிருந்சதன்.

இைக்கணத்டத

பிரான்சு

நாடு,

வளரும்...

முதன்முதல்

தமிழில் தந்த நூல் இதுதான்!
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திருவருட்போ முதமலந்து திருமுமைகள் !
உமரதவந்தர் ஔமவ துமரசாமி

விண்ணப்பக்
கத்துள்

கைிசவண்பா

கீர்த்தித்திரு

திருத்தைங்களின்

திருவாே

அகவசை

சதாகுப்பாக

சபாை
விளங்கு

சமைவாகக்சகாண்டு
சநறிசெ எனைாம்.

தன்பால்

உள்ள

குடறபாடுகடளத்

சதாடுத்துடரக்கும் பகுதி சுடவ நிடறந்தது.

கூறும்

அன்றியும் திருவுளம்

திடனப்

திடனெளவாகிெ
படனெளவாகக்

சகாண்டு

சநஞ்ேறிவுறுத்தல்

பாதகம் என்றால் - பாற்சோறு

சநடும்பாட்டில்,

புண்ணிெம் என்றால் - சபாராட்டம்

உறங்குவது

சோம்பல் என்பது - சோந்தம்

ஒண்குறளின் வாய்டம

சபாலும்

மறங்கரு அந்சதா மறந்தாய்

ோந்தம் எடனக் கண்டால் தடைோய்க்கும்

சநருநல்

உளன்

சேல்ைா

விடத்தும்

குணம்

இல்டை

என்பதடன நனிமிக நெம்பட சமாழிகின்றார்.

ொரும்

ஈ

தாய்கூட

இல்ைசதனில் தீெசதன எண்ணிடைசெ
தன்டனத்தான்

என்று

சபான்டனப்

உண்ணும்சபாது

மகிழ்ந்தடைசெ

சபால்

எனத்

(உள்ளது) என்று கூடச் சோல்வதற்கு மனந்

பாங்கினில்

துணிெமாட்டாள் என்கிறார்.

சபான்டனப்சபால்

குடறகளாகச்

தன்பால்

சோல்ைிக்

உள்ள

ேினங்காக்க

தம்

சநஞ்ேிற்கு

சபாற்றி
அறிவுறுத்தும்

திருக்குறள் வாய்டமகடளப்
சபாற்றி

மகிழ்ந்திருக்

கின்றார்.

சகாள்வன

எல்ைாம் நம்பால் உள்ள குடறகடளத் தம்
உலகத்தமிழ் | 21.10.2020

காக்கின்

என்றதடனப்

ஈ வந்து அமருமானால் உன் சோற்றில் ஈ

சபருமான்

ேினந்தீது

சேல்ைிடத்தும்

என்பன எண்ணத்தக்கன.

இங்ஙனம்

என்னும்

மருவும் குறட்பா மறந்தாய்

ஆண்டமக்கு நான் என்றால் ஆகாது

சகட்கவில்டை.

ஒருவன்

என்ற

சநடுஞ்சோல்

நாணம் எடனக் கண்டால் நாணும்

தன்னிடம்

என்ற

ோக்காடு

தாழ்வுடரத்தல் என்னுடடெ ோதகம்

சகாடுக்கும்

குற்றத்

பாடிெது என்றும் சகாள்ளைாம்.
இனி

தன்பால்

இைக்கிெ

சமய்ந்நிடைெிைிருந்து ஒரு ேிறிது வழுவு
மாெினும்

கின்றது.

15

வளரும்...
14

தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் !
தமிழ்ச் மசம்மல் விருது

தமிழ்நாட்டில்
தமிழ்த்

தமிழ்

ததாண்டினைப்

வளர்ச்சிக்காக

அரும்பாடுபடும்

தபருனமப்படுத்தி,

ஆர்வலர்களுக்கு

ஊக்கப்படுத்தும்

வனகயில்

அவர்களின்
வழங்குதல்.

(விருதுத் ததானக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுனை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர்
வதம்
ீ
32 பபருக்கு வழங்கப்படும்).

XVII
நீ லகிரி மாவட்டம்

வ.எண
் .

ஆண
் டு

1

2015

திருமதி மணி அருச்சுைன்

2

2016

திரு.த.கபணசன்

3

2017

புலவர் கமலம் சின்ைசாமி

4

2018

திரு.பசா.கந்தசாமி
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விருதோளர்

15

சிலப்பதிகோைம் - ஆங்கிலம் !
தபராசிரியர் சி.அ.சங்கரநாராயணன்

15

தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர், தமிழக அரசு

Pukar Canto—5

smiling

Husbands'! Wondering at their chaste
fare, they feel that

slim, speaking sweet, surpassing

yaazh

If it were not for engaging guests how
may the red

string's pluck as if! Thus as Moon, Lotus,
Yama

angry lust of their nose could be ambered!

In them, varying, roam public maidens on
Pukaar streets.
Formless Kaama's mighty forces are
these
Young angling dames; their fake dissent
men flatter
225
And course with them; what they have
marked on
Their breasts and shoulders are copied in
their miens.
Hesitant to see their spouses with such
evidence base,
To appease boudarie, with guests they go
home.
After entertaining, the
spects tried their

Shudder in loins, they part to course in
Pukaar's Gala!
Like as fragrant pollen within spring up
235
To ooze in drops of honey as in a flower,
Kannaki's dark eye and Madavi's red
Hiding the inner urge shed tears.
Left eye of Kannaki and right of Madavi
flutter!
Faces with lachryma rerum index times
ahead!
240

wives in all re230
To Continue...
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குழந்மத இலக்கியம் !
முமனவர் ததவி நாச்சியப்பன்
சமாழிெின்

சபருடமகடளச்

கடளப்

பாடிெ

களுக்கு

எண்கடள

றனர்.

ஒன்று,

ேிறப்புக்

கவிஞர்கள்,

குழந்டத

அறிமுகம்

சேய்கின்

இரண்டு

எடவ

17

வளர்ந்த குழந்டதகளுக்குக் கணிதப் புதிர்
பாடல்களும் இடம் சபற்றுள்ளன.
"பட்டணம் சேல்ை ஒரு ராஜா

எனக்
பெணம் டவத்தார் அவருடசன

குழந்டதகள் அறிெ,

ஒன்றாய்ச் சேல்ை அவருடடெ

" ஒன்சற தடையும் ஒன்று!

ஒன்பது மடனவிெர் புறப்படசவ

இரண்சட டககால் இரண்டு!
முக்காைிக் கால்கள் மூன்று!

ஒவ்சவாருமடனவிெின் பின்னாலும்

நாற்காைிக் கால்கள்

ஒன்பது குழந்டதகள் சேன்றாராம்.

நான்கு!

ஒவ்சவாரு குழந்டதெின் பின்னாலும்

ஒருடக விரல்கள் ஐந்து!

ஒன்பது நாய்கள் புறப்படசவ

வண்டின் கால்கள் ஆறு!

ஒவ்சவாரு நாெின் பின்னாலும்

ஞாெிறு முதற்ேனி ஏழு!

ஒன்பது குட்டிகள் சேன்றனவாம்.

திடேயும் திடேயும் எட்டு!

பட்டணம் சேல்ை ராஜனுடன்

தானிெ வடககள் ஒன்பது!

பெணம் டவத்தவர் சமாத்தத்தில்

இருடக விரல்கள் பத்சத!"
என்று கவிஞர் வாணிதாேன் பாடியுள்ளார்.
எண்கசளாடு பல்சவறு சபாருட்கடளயும்
இப்பாடல்

வழி

சகாள்வர்.

குழந்டதகள்

அறிந்து

எத்தடன என்று ேரிொக

என்னிடம் சோல்வாய் 'பட்'சடன்று.
*** *** ***
சதரிந்திட வில்டை

ொனாசைா

திருப்பிடு இதடனத் தடைகீழாய்!"

வளரும்...
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பயண வோழ்க்மக!
சுற்றுலாச் சுடர் சுதரந்திரன்

எனது பெண வாழ்க்டகெில் இந்த கடல்

16

மக்களாகிெ

நாம்

பெணம் ஒரு வித்திொேமான பெணம் என

மட்டுசம

நிடனக்கிசறன்.

சவண்டுசகாடள

மீண்டும்

ஒரு

முடற

ஏசதன்சு

வந்து

இங்கு உள்ள வர்ணங்களுக்கு புகழ்சபற்ற

மனது

அது

பெணிொக

டவத்தால்

ோத்திெம்
ஒரு

என்ற
ோதாரண

உங்களுக்கு

சதரிெப்படுத்த

விரும்புகிசறன்.

ேந்சதாரினி மற்றும் டமசகானாசு சபான்ற

"பெணங்கள் என்டனப் சபாறுத்தவடர

தீவுகளுக்கு சேன்று வர சவண்டும் என்று

நமது வாழ்வில் நம்டம நமக்கு அடடொளம்

நிடனத்சதன். அந்த உணர்வுடன் ஏசதன்சு

காட்டும் கண்ணாடி என்று கூறைாம்".

நகரில் இருந்து மாஸ்சகா சேன்று அங்கு
இருந்து தில்ைி வந்து அடடந்சதன்.
பை

நாடுகளில்

துடறயும்

மக்களும்

சேர்ந்தவர்கள்

மீது

உள்ள

சுற்றுைாத்

சுதந்திரக்

மற்ற

நாட்டடச்

என்று

சேலுத்தும்

இருக்கின்றன.

சகாசரானா

முடக்கத்தில்

நட்பும்

அக்கடறயும் என்டனப் பைமுடற சநகிழ
டவத்து

இந்த

இருந்து

காற்டற
அடுத்த

காத்திருக்கும்....

என்ற
உைகம்

சுவாேிக்க

மனித
எப்சபாது
முடியும்

பெணத்திற்குக்
உங்கள்

நண்பன்

சுசரந்திரன்

ஒவ்சவாரு

முடறயும் சவளிநாட்டு பெணங்கள் முடித்து
ஊர் திரும்பும் சபாது என் மனதில் ஏற்படும்
ஏக்க

அடைடெ

இங்கு

பதிவு

..... நிடறவு.....

சேய்ெ

விரும்புகிசறன்.
நம் நாட்டட விட ேிறிெ மற்றும் ஏடழ
நாடுகளின்

ோடைகளில்

கடடப்பிடிக்க

ப்படும் ஒழுங்கு நிடறந்த நடடமுடறகள்
ஏன் வளர்ச்ேிடெ சநாக்கி சேல்லும் இந்திெ
மண்ணில் கடடப்பிடிக்க முடிெவில்டை.

உலகத்தமிழ் | 21.10.2020
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Everlasting Tradition!

கமலத்திலகம் திருமதி சீமத சிதம்பரம்

Chastity

The

girl who walks with her head

bent will see the toe-rings of the man
coming before her, knowing that he is
a married man' she would step aside,
A girl and a boy can meet and fall in

13

Why is a girl made to step on a
hard stone during the wedding ceremony?
'I shall be as steadfast in virtue, as
the stone is,' is the vow she takes
while stepping on it.

love and get married. If their love does

A lady of integrity will not step out

not succeed they might pine in sepa-

of the house that is the traditional

ration; shall weep in sorrow, shall even

belief.

die.

That might become a story or an
epic poem.
But a married lady should not have
even the slightest desire for another
man.
Why do they have the fire as part
of the marriage rites?
That fire will burn their hearts; will
punish them if they are not faithful to

Why is she made to see the star
Arundhati'?
I shall ever shine clear and bright
without any stain like that star', so
shall she take an oath.
Why are the bridal couple first offered fruits and milk?
As a symbol of sweet rapture and
delight which should be ever present
in their lives

each other.
That is why chastity is described as
"fire'.
To Continue...
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பதிகங்கமளப் படியுங்கள்!
ஐயடிகளின் திருமவண்பா

23

மசவ்விமச மாமணி திருமதி சீமத மமய்கண்டான்
காடவர்சகான் என்ற பல்ைவர்

ஒரு

குைத்து சவந்தருள் ஒருவர். ேிவத்சதாண்டு

பாடும்

ஐெடிகள்
புரிந்து

வாழ்ந்திருக்கிறார்

சவண்டிெ

ஒன்று.

என்பது

ஐெடிகளது

அறிெ
சபெர்

சேப்சபடுகளில் பரசமசுவர வர்மன் என்று
காணப்படுகிறது. சபருசவளநல்லூர் என்ற
இடத்தில் ோளுக்கிெ மன்னனான முதல்
விக்கிரமாதித்தசனாடு
ருக்கிறார்.

சபாரிட்டு

சவன்றி

ேிறப்புப்

சபெர்

இவரது

வித்திொவினீதன் என்பது.
ேிவசபருமான்பால்
இவர்

கூரம்

சகாெில்

கட்டி

பரசமசுவர
சபெரிட்டார்.

அதற்கு

வெது

சகாண்ட

இடத்தில்

பல்ைவன்

ேிவன்

வித்திொவினீத
ஈச்சுரம்

முதிர்ந்த

எனப்

காைத்தில்

தன் மகன் நரேிங்கவர்மனுக்கு ஆட்ேிடெத்
தந்துவிட்டு
கினார்.

ேிவப்

சபரிெ

எண்ணம்

அப்பாடடை

ஒரு

சவண்பாசவ

சகாண்டசவ

எளிதில்

ொவரும்

ஓதி

உய்யும்

சபாருட்டு என உணரைாம். இவரது காைம்
ஏழாம்

நூற்றாண்டின்

பிற்பகுதிொக

இருக்கைாம் என கணித்துக் சகாள்வதற்கு
காரணம்

நம்பிொரூரர்

திருத்சதாண்டர்

சதாடகெில் இவடரப் பாராட்டிக் கூறிெி
ருக்கிறார்.
மசகந்திரா வர்மனால் கட்டப்பட்ட ேிரா

சபரன்பு

என்னும்

சகாெிலுக்கு

பணிபுரிெத்

புராணத்தில்

சதாடங்
சேக்கிழார்

மடைக்சகாெிடை இவர் பாடி இருப்பதால்
அந்த

அரேருக்குப்

பிற்பட்டவர்

சதரிகிறது. ஐெடிகள் பாடிெ திருசவண்பா
24 எனத் சதாகுக்கப்பட்டு

பதிசனாராம்

திருமுடறெில் பிற்காைத்தில் இடணக்கப்
பட்டுள்ளது.

இவர்

பாடிெ

பத்தாவது

திருசவண்பா இப்படி வரும்.
படிமுழுதும் சவண் குடடக்கீழ்ப் பாசரைாம்

இக்காட்ேிடெ கீழ்கண்டவாறு கூறுகிறார்:“மன்னவரும்

பணிசேய்ெ

தமிழ்முதைாம்
பாரளிப்பார்
இகழ்ந்து
எழுச்ேி

வடநூல்சதன்

பன்னுகடை
அரோட்ேி

அதடன
நன்டம

பணிசேய்ெ
இன்னசைன

எழிற்குமரன்

சநறி

ஆண்ட
முடிெரேர்
சதாசடந்து

சேல்வத்து
சகான்டற

மும்டமக்

கடிெிைங்கு

ெந்தார்ச்

சோதிக்குத்

சதாண்டுபட்சடாசடந்தி யுண்ப துறும்.

சமல்

திருத்சதாண்டு

ஆளும்

முடிெரேர்

சேல்வத்தினும்

பரமேிவனுக்கு சதாண்டு பட்டு ஓடு ஏந்தி

நெந்து அளிப்பார்”
ேிவசபருமான்

எனத்

எழுந்தருளியுள்ள

திருக்சகாெில்கள் சதாறும் சேன்று உள்ளம்

இரந்து உண்பது மும்டப நைம் தரும் என்ற
கருத்டத சவளிப்படுத்தும் பாடல் இது.

குடழந்து, உருகி, அங்கு பணி பை புரிந்து,
ஒவ்சவாரு

சகாெிலுக்கு

சவண்பா பாடி பரவி இருக்கிறார்.
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ஒவ்சவாரு

வளரும்...
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பூமமழ

1, 14.10.2020-ல் விரிந்த உலகத் தமிழ்
இணைய இதழ் படித்ததன்.
மகிழ்ந்ததன்.
முகப்பு படம் ஒவ்வ ொரு இதழுக்கும் கூடுதல்
அழணகச் தேர்த்துத் தருகிறது.
மொண்புமிகு அணமச்ேர் அ ர்களின் உணை
ொைந்ததொறும் வ ளி ரு து நமக்கு மகிழ்ச்சியொகும்.
ஆசிரியர் உணை என்பதற்கு "ஆசிரியம் "என்ற
வேொல்லொடலும் அழகுதொன்.
"அவ் ப்தபொது"ம் சிறப்புதொன்.
ேொன்தறொரின் தைமொன, நயமொன பணடப்புகவெல்லொம்
ொைந்ததொறும் நம்ணம புதுப்பிக்கிறது.
இந்த ொைத் "ததன்துளிகள்" கூடுதலொக எனது
க னத்ணத ஈர்த்துவிட்டது
"இங்கிலொந்தின் குழந்ணதகள் ைலொறு என்னும்
புத்தகத்ணத எழுதிய ேொர்லசு டிக்கன்சு குறித்த சிறு
குறிப்பு "நச் "என இருக்கிறது. 10 குழந்ணதகளுக்குத்
தந்ணத என்பதும் இந்நூலொசிரியருக்கு கூடுதல்
தகுதியன்தறொ..
ஆண்டனியும், கிளிதயொபொட்ைொவும் என்னும்
தேக்குசுபியர் எழுதிய நொடகம் பற்றிய சிறு குறிப்பில்
"இந்நொடகம் நீல ணநல் நதியின் வநடுங்கணையில்
உலவிக்வகொண்டிருந்த ததொணக மயிலுக்கு தனது
ததகந்தந்த னின் தமொகக்கணத;பொண ஒருத்தியின்
பொர்ண மது ொல் விக்கிச் வேத்த வீைனின்
தேொகக்கணத;ணநல் நதியின் வபருக்ணகப் தபொல்
கணைபுைண்தடொடிய கொதலின் த கக்கணத "என்று
கச்சிதமொக வேொல்லியிருப்பது நல்லவதொரு
கவியொடதல.
கவிஞர் பேரா, திருநெல்பேலி.
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2. உலகத் தமிழ் , உலணக ஆளும் தமிழ்
முனைேர் ஜாைகி.
3, ந.அருளின் கட்டுணை நனிஅருணம
மகுடக் குருவிகள் பற்றிய தேொம சுந்தைம் கட்டுணை
சூழலியல் துணறக்கு மணி மகுடம் சிட்டுக்குருவி
பற்றி ஒப்பிடத் தூண்டுகிறது. சிட்டுக் குருவிக்
வகன்ன கட்டுப்பொடு! அருணம. தபைொசிரியர் ேச்சியின்
கட்டுணை அருணம. வகொடிய வகொதைொதனொ
கொலத்திலும் தங்கள் வநடிய உலகத் தமிழ்ப்பணி
வதொடர்க ொழ்க.
பேராசிரியர் ோ முபே ஆண்டேர் ேச்னேயப்ேன்
கல்லூரி நேன்னை
4. தமிழர்களின் கணலகள் கட்டுணையில்,
ஓவியம்,சிற்பம் ,கட்டடக் கணலகள்
பற்றிய நல்ல பலதக ல்கள்
அருணமயொக உள்ென. புதுயுகன்
அ ர்களின் கட்டுணையில் நொட்டுப்பற்று,
நொட்டு வ றி பற்றித் வதளிவு
படுத்தியுள்ெணம சிறப்பு. வ ள்ணெ
மகுடக் குருவி பற்றிய சு ொைசியமொன
பல தக ல்கள் அற்புதம்.
முனைேர் பேவி ொச்சியப்ேன்
5. 'இது ஒரு வபொன்மொணலப் வபொழுது' பொடலில்
ரும் குருவியின் இணே தபொலத
'ேொன்பிைொன்ஸிஸ்தகொவில் கொதல் கீதம்!' கட்டுணை
அருணமயொன பதிவு. - திருமதி லோ குமார், மிச்சிகன்,
அநமரிக்கா
6. தீணமக்குள்ளும் ஒரு நன்ணம'உண்டு என்பது தபொல்
வகொதைொனொ ொல் குருவிகளின் இழந்தகீதம், இயற்ணக
மீட்சி ஆகிய ற்ணற நிணனவூட்டுகிறது தங்கள்
கட்டுணை. - திருமதி நேந்ோமனர ேத்யமூர்த்தி, ேம்மல்,
நேன்னை
7. சிட்டுக் குருவிகள் பற்றி சிறப்பொன கட்டுணை! என்
கல்லூரி Zoology துணறயினருடனும் பகிர்ந்து
வகொண்தடன். - முனைேர் அரங்க மல் மல்லிகா,
எத்திராஜ் கல்லூரி, நேன்னை .
8. ேொன்பிைொன்ஸிஸ்தகொ குருவிகள் தபொல இந்த
வகொதைொனொ கத ணடப்பு கொத்தில் மும்பொய் நகைத்தில்
சில அரிய பறண கள் ந்து அங்குள்ெ ர்கணெ
ஆச்ேர்யப்படுத்தின. சில இடங்களில் மயில்கள்
ஆடு ணத பொர்த்த குழந்ணதகள் துள்ளி குதித்த
புணகப்படங்கள் முகநூல் பக்கங்களில் கண்தடன்!! திரு. சிேம்ேரம், நேன்னை
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அங்கிங்மகனோதபடி இங்கிலோந்தில்...
கவிஞர் புதுயுகன்

24

இலண்டன்

மமறதவ அறியா ஞாயிறு அறிவாள்கிறது!

“எந்த

ஒரு

வாழ்ந்திராத

மனிதனும்

நாள்கடள

இதுவடர

வாழ்ந்து

விட்டு

வந்திருக்கிசறன் நான்!”
ேரிொக
ஒரு

125

காைப்

ஒைித்தது.

பிரொணிெின்

அறிவிெல்

முன்பாக

குரல்

மீண்டும்

இப்படி

ஒைிக்கிறது.

கடதகளின்

அடடொளமான

‘காை

முக்கிெ

இெந்திரம்’

[The

Time Machine] என்ற
கடதெில்
வேனம்

வருகிற
இது.

எழுதிெ
சவல்சு

அடத
எச்.

[H.G.

தீவிர
காை

ஒரு

ஆங்கிசைெ

எழுத்தாளர்

அந்தக்

முதிெவனாக
இடத

ஆண்டுகளுக்கு

இன்று

இடளஞனாக,

ஜி.

Wells],

முகத்துடன்

இெந்திரத்திசைசெ

verse]

நடுவெதினனாக,
ஒசர

‘பகுதிப்
என்று

பகுதிகளின்
சமாத்த

மனிதன்

பிரபஞ்ேம்’

நிற்கிறான்.

[Block

சோல்கிறார்கள்.

சதாகுதி

வாழ்க்டக.

தான்

இது

Uni-

இந்தப்
அவனது

தான்

காைப்

பிரொணத்தின் அடிப்படட.

“இந்தக்

கருடவத்தான்

கடத

ஆக்கிசனன்” என்கிறார்.
“எங்களிடமும்
இருக்கிறது”

அப்படிசொரு
என்று

வேதி

ஊர்ச்சுற்றடை

காண்பித்சதாம்.
“அப்படிொ? வாருங்கசளன்… காற்றாட..”

நின்று

சகாண்டிருக்கிறார்.

எனது

கடத

காைத்தில்

முன்னும்

பெணித்துச்

அரேிெடை,

பின்னுமாக,

சேல்ை

மதத்டத,

வல்ைது.

வாழ்விெடை,

அறிவிெல் ஆளுடக சேய்வடத சநரடிொக
பார்த்து விட்டு வருகிசறன்”. கண்களில் ஒளி
மின்ன சபசுகிறார்.
நாம் நிற்கிற இடத்தில் [Space] மூன்று
பரிமாணங்கள் சதரிகின்றன. அதில் தான்
நடக்கிசறாம்.
‘சநரம்’
உண்டு.

நான்காவது

[Time]

என்று

அது

ஒரு

பரிமாணமாக
பரிமாணமும்

இடத்சதாடு

ஒன்றிெ

இடசநரம் [Spacetime] என்ற பரிமாணம்.
அதாவது தாஜ் மஹாைில் காதல் எப்சபாதும்
இருப்படதப் சபாை, ஒசர அடறெிசை
உலகத்தமிழ் | 21.10.2020

நாங்கள் முதைில் அடடந்த
ோர்ைசு

சபசபஜின்

இடசநரம்

சதாழிைகம்.

சகம்பிரிட்ஜ் பல்கடைக்கழகத்தின் கணித
பாடத்டதசெ

'ம்ஹும்,

பத்தாது..’

என்று

குடறபட்டுக்சகாண்ட விக்சடாரிெக் காை
பல்துடற விஞ்ஞானி.
உைகின்

முதல்

கணினி

இெந்திரம்,

கிட்டத்தட்ட இன்டறெ கணினிெின்
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குடகமனித

அடிப்படடகடள

சகாண்டு

[Hypertext],

அங்சக காட்ேி தருகிறது. அதாவது உள்ளீடு,

[Domain

நிகழ்முடற,

எல்ைாம்

சவளிெீடு

கட்டடமப்புகசளாடு
கடளயும்,

அச்சு

சவளிெீடு

இவர்

முெற்ேிக்காக

சபான்ற

மட்டும்

மணி

சகாண்டி

முழுடம

சபறுவதற்கு

விடுவார்.

இவரது

‘கணிப்சபாறிெின்

தந்டத’

இன்டறெ

சபாட்டு

சவளிவரும்

இைண்டன்

காட்ேிெகத்தில்

அவரது

இெந்திரக் கணினி வீற்றிருப்படதப் பார்க்க
முடிந்தது.

மற்றவற்டற

சவடிக்டகப்

ஒதுக்கி

பதிவுகளும்

உண்டு!].
கடடேிொக நாங்கள் நின்ற இடசநரம் –
‘சஜனிவா நகரின் ஐசராப்பிெ அணு ஆய்வு

நிறுவனம் [CERN] – 1989’.
பட்டம்

சபறாத

சபர்சனஸ்

அறிவிெல் ேகுனமாகச் சோல்கிறார் எச்.
அறிவிெல்

உருவாகி

வருகின்றன [இதில் அசமரிக்க சபெர்கடள

இறந்து

சவல்சு.

தனித்தனிொக

அட்டட

என்று ேிைரால் அடழக்கப்படுவார்”.

ஜி.

[Internet],

உள்ளீடு

ருக்கிறது.

முன்சப

இடணெம்

இெந்திரக்

எந்திரம்,

இடவ

Names],

சபெர்கள்

என்ற

அடமப்புகடளயும்

“ஆனால்,

எல்டைப்பரப்புப்

ஆய்வில்

கணினி

ைீ

[Sir

சகாஞ்ேம்

விஞ்ஞானி

Tim

இருக்கிறார்.

இன்னும் ேர்
டிம்

Bernes-Lee]

சவடைப்பளுவினால்

பதட்டமாகக்

காணப்படுகிறார்.

சுற்றிலும் அவர் காைத்திெ கணிப்சபாறிகள்.
ஆர்கிமிடீசு

குளிெல்

சதாட்டிெிைிருந்து

எழுந்து ஓடிெதாக அறிவிெல் சுவார ேிெமாகச்

“‘தள்ளிப் சபாடுதல்’ என்பவன் காைத்தின்

சோல்வார்கசள

அப்படி

ேராேரிெின்

சமசை

திருடன்; டகயும் களவுமாகப் பிடியுங்கள் அ

எழும்பிக் குதிக்கிறது அந்த சநாடி! மீஉடர

வடன! என்பார் ோர்ைசு டிக்கன்சு. அதனால்

நுட்பம் இருக்கிறது. அடத அப்படிசெ எடுத்து

டகசொடு

டிேிபி

இடவகடளயும்

பார்த்து

விடுசவாம்”
காை

இெந்திரம்

கிளம்புகிறது.

உறுமலுடன்

கணிப்சபாறிெின்

பகுதிப்

பிரபஞ்ேங்களின் சதாகுதி திடரக்காட்ேிொக
விரிகிறது.

அறிஞர்

சடானால்டு

சடவிசு

[Donald Davies], அசமரிக்க அறிஞர் பால்
[Paul

Baron],

பிசரஞ்சு

அறிஞர்

லூெி சபாய்ேின் [Louis Pouzin], அசமரிக்க
அறிஞர்

விண்ட்

இவர்கடளப்
மடறமுக

ஐபி

சநறிமுடற,

எல்டைப்பரப்புப்

சபெர்கள் இவற்சறாடு இடணக்கிறார்.
அட! விரிந்சத

விடுகிறது

உைகளாவிெ

வடை [World Wide Web - WWW]!

“இவரால்

தான்

படிக்கிசறாம்!”

இன்று

மகிழ்சவாடு

இடதப்
சோல்ைி

முடிப்பதற்குள் டிம் சபர்சனஸ் ைீெின் முகம்

ஆங்கிை
சபரன்

/

சேர்ப்

சபான்ற

[Vint

பைரின்

அறிவுக்கூடைால்

Cerf]
சநரடி

டிேிபி

/

சநறிமுடற [TCP/IP Protocol], மீஉடர
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ஐபி

மகிழ்ச்ேிக்கு

பதிைாக

காட்டுகிறது. ஏன்?“இவைால்

வருத்தத்டத

தான்

இன்று

இனதப் படிக்கிப ாம்!” மகிழ்பவாடு தசால்லி
முடிப்பதற்குள்
முகம்

டிம்

மகிழ்ச்சிக்கு

தபர்தைஸ்
பதிலாக

லீயின்

வருத்தத்னத

காட்டுகி து. ஏன்?
வளரும்...
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அங்கிங்ரகனொதபடி இங்கிலொந்தில்...
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கண்ணகி ககோயில் கோல்ககோள் விழோ !
மோண்புமிகு அமமச்சர் உமை - 22.09.2018
திரு.க.பொண்டிய ொசன்

45

மோண
் புமிகு தமிழோட்சி மமோழி, தமிழ் ப்பண
் போட்டுத்துசை மை்றும்

மதோல் லியல் துசை அசமை்ைர்

இலக்கியம்

என்பது

ஓர்

இலக்கினை

இைினையுற

எடுத்துச்

ச ொல்வதொகும்.

ஒவ்சவொரு

இலக்கியத்திற்கும்

ஒரு

குறிக்ககொள் உண்டு. அதனை நொம் கதடிக்

கண்டு கனைப்பிடிக்க கவண்டும்.
ஊழ்வினை
என்பது

உருத்து

கற்புக்கர ியொை கண்ணகியின் வரலொறு
எழுதப்பட்ை

வந்து

ஊட்டும்

க ரன்

ச ங்குட்டுவன்

ீத்தனலச்

ைீது

பொ ம்

கொட்டுவது இரொைொயணத்தின் இலக்கு!

தன்

பின்

ைனைவி

ைனலவளம்

ச ன்றகபொது,

உைன்

கொணச்

கூலவொணிகன்

ொத்தைொரும்

அப்கபொது
பிறந்தவர்கள்

ற்றுப்

கைொக்கிப் பொர்த்தொல்,

கவண்ைொகளொடு

ிலப்பதிகொரத்தின் இலக்கு!

உைன்

நிகழ்னவச்

ச ன்றொர்.

குன்றக்குறவர்கள்

ச ங்குட்டு

வனைக் கண்டு ைனலயில் தொங்கள் கண்ை
கொட் ினயக் கூறிைர். "கொட்டில் கவங்னக

அறம் சவல்லும், பொவம் கதொற்கும் என்பது

ைரத்தின்

கீகை

ஒரு

சபண்

தன்

ைொர்பகத்னத இைந்த நினலயில் துயரம் ைிக

ைகொபொரதத்தின் குறிக்ககொள்!

வந்து நின்றொள். வொைவர்கள் கபொற்றத் தன்
“அறத்தொல்
ைற்சறல்லொம்

வருவகத
புறத்த

இன்பம்

கணவகைொடு

என்பது

அனைந்தொள்" என்று குன்றக் குறவர் கூற

புகழுஇல”

அங்கிருந்த

திருக்குறளின் இலக்கொகும்.

அவள்

வொைகம்

ீத்தனலச்

ொத்தைொர்

கண்ணகி பற்றிய கனதனயச் ச ங்குட்டு
இவ்வொறு

“ஊழ்வினை

ஊட்டும்” என்பனத நொம்
கநொக்கிைொல்,
கருத்து
ைிக்கு

உருத்து

வந்து

வைிைம்

ற்கற ஆழ்ந்து

ைனைவி

ிலப்பதிகொரத்தில்

ைட்டுைன்றி
உயர்ந்கதொர்

“உனர ொல்

ஏத்தலும்”,

இக்
பத்தி

“அர ியல்

கூறிைொர்.
'நம்

ச ங்குட்டுவன்

நொைனைந்த

இப்பத்திைி

கைவுனள வைிபைல் கவண்டும்' என்றொள்.
இையத்திலிருந்து
கல்சலடுத்து

ினலப்
வந்து

கண்ணகிக்கு

பினைத்கதொருக்கு அறம் கூற்றொகும்” என்ற

உருச் னைத்து

மூன்று

ச ங்குட்டுவன் முடிவு ச ய்தொன்.

கருத்துகள்

நகரங்களின்

இனணந்து

கனதனயச்

மூன்று

வைிபொடு

படிைக்

ச ய்வசதைச்

ிறப்புற

எடுத்துக்கொட்டுவனத நொைறிகவொம்.
வளரும்...
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ஆசிரியம் !
தநொபல் பரிசு
உலகின்

ைிகப்சபரும்

விருதொகக்

கருதப்படும்

கநொபல்

பரிசு

ைருத்துவம்,

கவதியியல்,

இயற்பியல், இலக்கியம், சபொருளொதொரம் ைற்றும் ைைிதகநயப் பண்பொட்டுத்துனற எை ஆறு
துனறகளுக்கொை தனலயொய புதிய பனைப்புகனள உருவொக்கியவர்களுக்கு வைங்கப்படுவதொகும்.
ர் ஆல்பிசரட் கநொபல் என்ற சுவீைன் நொட்டு அறிவியல் அறிஞர் தன் வொழ்நொள் வருைொைம்
அனைத்னதயும் உலக நலனுக்கொை ஆரொய்ச் ிக்கு எை வைங்கிைொர். ஆண்டுகதொறும் 1901 முதல்
இதனை ஒரு குழு கண்கொணித்து, தகுதியொைவர்கனளத் கதர்ந்சதடுத்து, அக்கைொபர் ைொதம்
அறிவித்து,
தி ம்பர்
6ஆம்
கததி
ஸ்ைொக்க
ொைில்
வைங்கப்படுகிறது.
இந்த
ஆண்டு

ைருத்துவத்திற்கொை பரிசு (கல்லீரல் அைற் ிச் தீநுண்ைி- ி) எப்பொட்டிட்டிசு- ி எை வைங்கப்படும்
கல்லீரல் சதொற்னறப் பற்றிய ஆரொய்ச் ி ச ய்த ஆர்வி ஆலதர், னைக்ககல் ஆட்ைன், ொலசு இனரசு
ஆகிகயொர்களுக்கு வைங்கப்பட்ைது.
உலகம்

முழுதும்

ககொவிடு-19

என்ற

சபருந்சதொற்று

கநொயில்

ிக்கி

அவதியுறும்

இவ்கவனளயில், ககரொைொ நுண்ணுயிரிக்கொை ைருந்தும் தடுப்பூ ியும் கண்ைறிய பல நொடுகள்
முனைந்து வருனகயில், அந்த அறிஞர்கனள ஊக்குவிக்கும் உள்கநொக்கத்துைன் ைற்சறொரு
தீ நுண்ைி ஆய்வுக்கொை பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது ைிகவும் வரகவற்கத்தக்கதொகும்.
சுைொர்

1.1

ைில்லியன்

விஞ்ஞொைிகளுக்கும்

அசைரிக்க

ைொலர்

சதொனகயொகவும்,

தங்கப்பதக்கமும்

3

ைைொகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. இந்த ைருத்துவ அறிவியல் ஆய்வின்

கனத வியப்பொைது. ைொக்ைர் ஆர்வி கே.ஆல்ைர் என்ற அசைரிக்க ைருத்துவரொல் 1960 ஆம்
ஆண்டு கல்லீரனலத் தொக்கும் நுண்ணுயிரி ஒன்று குருதிக்சகொனை மூலைொக ஏ ைற்றும் பி
னவரசுகள் அல்லொத ைற்சறொன்று எைக் கண்ைறிந்தொர்.
ைொக்ைர்

ஆவுட்ைன்

என்பவரொல்

1980களில்

அந்த

நுண்ணுயிரிகளின்

பொகுபொடுகனளச்

ிம்பன் ி குரங்கின் இரத்தம் மூலம் முழுனையொக அறிந்து சவளியிட்ைொர். அதைொல்தொன் அதற்கு
நுண்ணுயிரி- ி எைக் குறிக்கப்பட்ைது. இந்த ைிகப்சபரும் அறிவியல் ககொட்பொடு பல உயிர்களின்
கல்லீரல் சுருக்கம், புற்றுகநொய் வருவனதத் தடுக்கும் உயிர் கொக்கும் தத்துவைொைது. நுண்ணுயிரிி இரத்த தொைம் சகொடுப்பதற்கு முன்கப கண்ைறிந்து சதொற்றுள்ள இரத்தம் ச லுத்தப்பைொைல்
கொக்கத் சதொைங்கியது ஒரு குருதிக் சகொனைப் புரட் ி எைக் கூறலொம்.
னவர ின் ைரபணுக் கூறுகளின் சதொகுப்பு அனைத்னதயும் அறிந்த பின்தொன் ைொற்று
ிகிச்ன களும் உருவொயிை. அதன் இறுதிக் கட்ைத்னத முடித்து னவத்தவர் வொஷிங்ைன்
பல்கனலக்கைக ைருத்துவர் னரசு என்பவர். சுைொர் 40 முதல் 50 ஆண்டுகளுக்கொை உனைப்பிற்குக்
கினைத்த ஊக்கத்சதொனக தொன் இந்த கல்லீரல் சதொற்றுகநொய்- ி எைக் கூறலொம். இருபதொம்
நூற்றொண்டின் ைிக அரிய ைருத்துவப் புரட் ி ைற்றும் ைைித உயிர் கொக்க நைந்த ஆரொய்ச் ி எை
கநொபல் பரிசுக் குழு புகழ்ந்துள்ளது.
இயற்பியலுக்கொை பரிசு வொைிலுள்ள கருந்துனளயில் நுனைந்து கொலமும் இைமும்
ந்திக்க
வைிவகுக்கும் அளப்பரிய சதொனலகநொக்கின் பொனத கொட்டியதற்கும், கவதியியலில் ைரபணுத்
சதொைனரப்
பிரிப்பதற்கொை
சதொைர்
சவட்டும்
வனகயினை
சவளிக்சகொணர்ந்ததற்கும்
வைங்கப்பட்டுள்ளை. இம்முனற மூன்று அறிவியற் சபருைொட்டிகள் பரிசு சபற்று இருப்பது கைலும்
சபருனைக்குரிய ச ய்தியொக உணரலொம். (ைருத்துவ கைனத ைொக்ைர் சைய்கண்ைொன் வைங்கிய
குறிப்புகளுக்கு நன்றி)
உலகத்தமிழ் | 14.10.2020
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ஆங்கில வோணி !
தவத்திரு விபுலொனந்த அடிகள்

ைக்கள்
னையும்,

வொழ்க்னகயின்

ஆண்ைவகை

னவப்பு'

ஆவொன்

நைக்கு

என்பதும்,

21

நினலயொ

ைைிதனைப்

பனைத்தனை,

எற்றுக்குப்

'எய்ப்பில்

பனைத்தனை

சயை

அறியொன்.

ஒழுக்கத்

வொளொ

இறந்து

அவன்

ஒைிந்து

திைொசலய்திய புகழ் அைியொ நீர்னையசதன்

பனைக்கப்பைவில்னலசயை

பதும்

உள்ளம்

பிறவும்

நொலடிச்

ச ய்யுளிகல

நினைக்கின்றது.

அைகொகப் பொைப்பட்டி ருக்கின்றை. முதற்

திருக்கரத்திைொல்

பத்துச்

அறத்தின் முதல்வன்.'

ச ய்யுட்களின்

சைொைிசபயர்ப்பு

கபொம்வண்ணம்
அவைது

அவன்

நிைது

உருவொக்கப்பட்ைொன்.

நீ

வருைொறு :
'ைக்களது நீர்னையும் சதய்வத் தன்னையும்
'ஆண்ைவைது
லுனையொய்

களகை!

!

திருைககை!

அைியொ

நிைது

அருந்திற

அன்பின்

நினலக்

திருமுகத்னத

கநரிற்

கண்டில சைைினும், உள்ளத் துணர்ச் ிகய
(நம்பிக்னககய) துனணயொக நின்னை நம்பி,
நின்ைருளிற் கலந்து நிற்கின்கறொம்.'

'பகற்சபொழுதினை

விளக்கும்

ச ஞ்

சவண்டிங்களும் நிைக்கு உரியனவ. ைைித

ஈந்தனை;

விலங்குயிர்க்கும்
ொவினையும்

வொழ்வினை

நீகய

அதிதூய்னையொகிய ஆண்ைனகனை நிைக்கு
உரியது. எைது
வுரினை

ித்தம் எைக்குரியை. அவ்

எவ்வொறு

அறிகயொம்.

எைது

வொயிை.

அனவ

எய்தியசதை
ித்தம்

யொம்

எைக்கு

தம்னை

உரிய

நிைக்கு

உரியவொக்குதற் சபொருட்ைொககவொ?’

ஞொயிறும், இரவுப் சபொழு தினை விளக்கும்

வுயிர்க்கும்

நின்பொற் கொணப்படுகின்றை. அதியுயர்ந்த,

பனைத்

தனை; நிைது திருவடி நீ ச ய்த ைைித

”யொம் வகுக்கும் முனறகனள

ில நொள்

நின்று ஒைிந்து கபொகும் தனகனைய. அனவ

நிைது

அருசளொளியிைின்று

ிதறிய

கதிர்கள்: எம் ஆண்ைவகை! நீ அவற்றிலும்
ைிக்கொய்.”

கபொலத்தின்ைீது சபொருந்தி நிற்கிறது.'
வளரும்...
'ைண்ணிற் புழுதியிற் கிைக்கும் வண்ணம்
எம்னைப் புறக் கணிப்பொயல்னல;
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ஆசிரியர் பகுதி

ஏழு கடலுக்கு அப்போல்!

ஆத்திசூடி | ATTISUDI
45
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ചൂടി |
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ఆత్తి ఛూడి | ಆಭೂಡಿ

சித்திரம் தபதைல்
Do not exaggerate

اتبع أصول الفضيلة
勿虛造謠言
കെട്ടുെഥ സത്യമ ാം വിധാംപറയരുത്
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అపద్ద మన
ై మాటలను నిజమునకు సమానముగా మాటలాడకు

ಸುಳ್ುು ಮಾತುಗಳ್ನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೆ ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ

நொமம்பல் தகொடிரயொர் உண்மமக் குளரவன்று
நொன்மமற கூறிடுதம -- ஆங்தகொர்
நொமத்மத நீ ருண்மம ரயன்றுரகொள் வர
ீ ன்றந்
நொன்மமற கண்டிலதத.

உலகத்தமிழ்
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அவ்வப்கபோது !
முமனவர் ந.அருள்

22

இயக்குநர், மமோழிமபயர்ப்புத்துசை

தமிழர்களின் கமலகள்!
ஓவியக்கனல
ஓவியக்கனல என்பது ஒரு

ிறந்த கனல. நைந்த பல நிகழ்ச் ிகனளப் பைைொக வனரந்து கொட்டுவது.

னகத்திறமும், நுண்ணறிவும், கற்பனைத் திறமும் உள்ளவர்கள் ைட்டுகை

ிறந்த ஓவியரொக முடியும்.

ஓவியக்கனல கண்னணயும் கருத்னதயும் கவரும் என்பது அனைவரும் அறிந்தகத.

பண்னைத்

தைிைர்கள் இக்கனலனய ைக்களுக்கு நல்லறிவூட்ை பயன்படுத்திைர்.
கட்ை ைக்கனல
ஒரு

நொட்டின்

நொகரிகத்தினையும்,

பண்பொட்டினையும்

அரண்ைனை, ககொயில் கபொன்றனவ விளங்குகின்றை.
ஆகியவற்னற உள்ளைக்கியதொக உள்ளது.

சவளிப்படுத்துவைவொக

வீடுகள்,

இக்கனல சதொைில்நுட்பம், அைகு, கற்பனை

ைதுனர நகரைொைது தனரயனைப்பில் வட்ைைொகவும்,

தொைனரப்பூ உருவத்னதயும் சபற்றிருந்தது. ைதுனர நகரம் தொைனர அனைப்பும் தொைனர இதனைப்
கபொன்று

சதருக்களும்

இருந்னத

பரிபொைல்

மூலம்

அறியலொம்.

கைலும்

இல்லங்கள்

ைொைைொளினககளொகவும், சதருக்கள் அகலைொகவும், இரண்டு கனரனயத் சதொட்டுக் சகொண்டு ஓடும்
ஆறுகபொல இருந்தது என்பனதயும் பரிபொைல் மூலம் அறியலொம்.
வீடுகளிலிருந்து சவளிகயற்றப்படும் கைிவு நீர், கொல்வொய் வைியொகச் ச ன்று அகைியில் விழுந்தது.
கைிவுநீர் அகைியில் விழும் இைம் யொனையின் தும்பிக்னக கபொல் கட்ைப்பட்ைது. இதைொல் கொல்வொய்
மூலம்

சவளிகயறும்

கைிவுநீர்

விழும்

கபொன்றிருந்தனத பரிபொைல் மூலம்

கொட் ி

யொனை

தும்பிக்னகயிைொல்

நீனரச்

ச ொரிவது

ங்ககொல ைதுனர நகர ைக்கள் கட்ைைக் கனலயின் நுணுக்கத்னத

அறிந்து நகனரத் திட்ைைிட்டுக் கட்டிைர் என்பனத அறிய முடிகிறது.
ிற்பக்கனல
ைக்கள் தொம் கொட்ை விரும்பும் சபொருளின் உருவத்னத கல்லில் ச துக்கி அனைத்தல்

ிற்பைொகும்.

ைைிதன், விலங்கு, பறனவ, ச டி முதலிய இயற்னக உருவங்கனளயும் சதய்வம், கதவர் முதலிய
கற்பனை உருவங்கனளயும் அைகொக அனைப்பகத
ைொைைொளினககளொக அனைந்திருந்தை.
டிருந்தை.

ிற்பக்கனலயொகும்.

ைதுனர நகர இல்லங்கள்

அம்ைொைத்தில் பல உருவங்கள் சுனதயொல் ச ய்யப்பட்

அவற்றுள் கவங்னகயின் உருவமும் ஒன்று.

அவ்வுருவத்தின் அருகில் ஆண்யொனை

நின்றிருந்த து. அவ்வைிகய ச ன்ற சபண்யொனை, சபொய்யொை கவங்னகனயக் கண்டு, உண்னையொை
கவங்னக என்சறண்ணி அச் முற்று பொகைின் கட்ைனளக்கு அைங்கொைல் அனலயத் சதொைங்கியது
என்பனத

ங்க பொைல்கள் புலப்படுத்துகின்றை.

ிற்பங்கனளச்

ச ல்வர்களின்

ைனைகளிலும்,

வொயில்களிலும்,

அக்கொல ைக்கள் வைக்கைொக சகொண்டிருந்தைர் என்பதன் மூலம்

ககொயில்களிலும்

அனைப்பனத

ிற்பக்கனலயின் பயன்பொட்டினை

அறிய முடிகிறது.
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சோன்பிைோன்சிஸ்ககோவில் கோதல் கீதம்!

ஆசிரியர் பகுதி

முமனவர் தசொமரல தசொமசுந்த ம்
அமமரிக்கோ

சகொகரொைொ

சதொற்றின்

'அதிகரிக்கும்

தொக்கத்தொல்

நிகழ்வுகள்'

பட்டியலில்

ொன்பிரொன்ஸிஸ்ககொ
கொதனலயும்

பள்ளத்

சகொள்ளுங்கள்!

தொக்கின்

கணிைிப்

புரட் ியொல் அதி கவகைொக வளர்ந்து வரும்
ொன்பிரொன்ஸிஸ்ககொ
பகுதியில்

வொழும்

சவள்னள

ைகுை

குருவிகளுக்குக் சகொண்ைொட்ைம்!

குருவிகளின்

க ர்த்துக்

ிலிக்கொன்

பகுதியில்

வனள

78

குைொ

இலட் ம்

ைக்கள்

1 9 7 0 -களில்

குருவிகளின்
சதொற்று
கனளயும்

பதிவு

பொைல்கனளயும்

சதொைங்கியபின்
ஒப்பிட்டுப்

சவள்னள

ச ய்யப்பட்ை

சகொகரொைொ

பொடிய

பொர்த்த

ைகுைக்

1 9 7 0 -களில்

எலி சபத்,

குருவிகளின்

பொைல்களின் அனல வரின

வொழ்கின்றைர்.

பொைல்

(bandwidth)

இருந்தது

கபொன்கற

இருப்பதொகவும், சகொகரொைொ சதொற்றிற்கு
ைொதங்களுக்கு
அவற்றின்

குரல்

சைன்னையொகி
ைொர்ச்

ைொதத்தில்

வொகைங்ககள

இல்லொைல் சவறிச்க ொடிக்
குைொவின்
Bridge"

புகழ்

சபற்ற

பொலத்னதப்

(E c o l o g y )
சைரிசபர்ரியின்
ஆறு

வனள

"Golden

Gate

பொர்த்த

வல்லுநர்
கவைம்

ககொடி

குருவிகளின்

கிைந்த

அறிவியல்

இருந்தனத

வளம்

30

விட்ைதொகவும்
முன்கைொடி

விை

தவிகிதம்
புகழ்

சபற்ற

ஆய்விதைொை

`Science’-இல் பதிவு ச ய்துள்ளொர்.

சூைலியல்
எலி சபத்

அசைரிக்கொவின்

சவள்னள

(white-crowned

ைகுைக்
spar-

இருபத்னதந்கத கிரொம் எனையுள்ள இந்த
ிட்டுக்குருவிகள்,

rows) ைீது ச ன்றது.

ைிகுந்த
சகொகரொைொ சதொற்றொல் அலுவலகங்கள்
மூைப்பட்டு வொகைப்கபொக்குவரத்து 50
விகிதத்திற்கு குனறந்ததொல் வனளகுைொ

உலகத்தமிழ் | 14.10.2020

முன்பு

ில

த

சபரு

கற்றுக்சகொண்ைது,

பரபரப்பும்

ல லப்பும்

நகரங்களில்
அவற்றின்

வொைக்
உறுதித்

தன்னைனய சவளிப்படுத்துகிறது. ஆயினும்,
ஒலி ைொசு (noise pollution) நினறந்த

09

நகர்ப்புற

பகுதிகளில்

அவற்றின்
குன்றத்

வொழ்வதொல்

குரல் வளம் கொலப் கபொக்கில்

சதொைங்கியது.

உரத்த

குரலில்

சகொடுக்க

கவண்டுைொ?'

இயற்னகயொககவ
விடுகின்றை

என்பது

கபொன்று,

பொைத்

சதொைங்கி

இக்குருவிகள்.

இைச்க ர்க்

பொடியும் கொதலினயக் கவர முடியொைல் ைை

னகக்கு சபண் குருவினய தன்ைிைம் ஈர்ப்பது,

அழுத்தத்தில்

ைற்றும் கூடு கட்டும் பகுதினய எதிரிகளிை

முதுனைனய

வினரவில்

அனைந்த ஆண் குருவிகள் பல்லொயிரம்!
அலொஸ்கொ குளினரத் தவிர்க்க இரண்டு
வொரங்களுக்குத்

தூங்கொைல்

சதொைர்ந்து

பறந்து

இக்குருவிகள்,
(n i g h t

இரவு

சதற்கக
வருகின்ற

கநரப்

s h i f t )

பணியில்
இருப்கபொர்,

சநடுந்சதொனலவிற்கு சதொைர்ந்து வொகைம்
ஓட்டுகவொர்

ஆகிகயொருக்கு

விைிப்புணர்வு

(alertness)

உதவும்

சதொைர்பொை

ஆய்வுகளுக்கு உறுதுனணயொக உள்ளை.
பைிக்கொலம்

முடிந்த

பிறகு

பொதுகொப்பகத

அனவ

பொடுவதின்

கநொக்கம்.

குரல்

வளம்

கூடியதொலும்,

சதொற்றொல் கபொக்குவரத்து

சகொகரொைொ

த்தம் குனறந்த

தொலும் ஆண் குருவிகளின் பொைல்கள் இரு
ைைங்கு சதொனலவிற்கு ச ல்வதொல் அவற்றின்
கொதல்

வனல

முழுமூச் ொக

வீச்சு

வனளகுைொ

உள்ளதொம்!

எதிரிகளினைகய

அது

பகுதியில்

ைட்டுைன்றி

ஏற்படும்

ண்னை

ச் ரவுகளும் குனறந்துள்ளதொம்!

ஆண்

குருவியும் சபண் குருவியும் இனணந்து,
புது ைணைக்கள் இல்லறத்னதத் சதொைங்
குவது கபொல,

ைிருந்து

கூடு கட்ைத் சதொைங்கு

கின்றை.

இகத
பகுதி

நினல

சதொைர்ந்தொல்,

நகரங்கனள

உணர்திறன்

விட்டுச்

(noise

கலிகபொர்ைியொ

கொனை

வனளகுைொ

ச ன்ற

sensitive)

த்த

ைிகுந்த

(California

Quail)

கபொன்ற பறனவகள் ைீண்டும் நகர்ப்புறங்களில்
வந்து

பொைக்கூடிய

ஆவகலொடு

உள்ளைர்

சகொகரொைொ

சவள்னள ைகுைக் குருவிகளில் அதிகம்
பொடுபனவ

ஆண்

குருவிககள!

பிறந்த

இரண்கை ைொதத்தில் பொைகர்களொகி விடும்
இக்குருவிகளுக்கு
சகொடுப்பது

பொைச்

அவற்றின்

ச ொல்லிக்

அப்பொ,

பறனவப்

சதொற்றொல்

பணிபுரியும்

சபரு

வைக்கம்

கபொல்

சதொைங்கியதும்
சவள்னள

வொய்ப்புள்ளது

ைகுைக்

நகர

ைக்கள்

எை

பிரியர்கள்!
வீடுகளில்
ைீண்டும்

பயணம்
புதுப்சபொலிவு
குருவிகளின்

ச ய்யத்
சபற்ற
கொதல்

கீதங்கள் கொைல் நீரொகி விடும்.

அம்ைொ

அல்ல. 'ைீன் குட்டிக்கு நீந்தக் கற்றுக்
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தமிழ்நோட்டு மில்டன் !
15

அறிஞர் ந. ொ.முருகதவள்
அடிகளொரின் கடிதப் பகுதிகள்

இப்கபொது எப்படியிருக்கிறது? இனதப்
16.04.1948
..........நம் தைிழ்த் சதொண்டு

நினலயொை
எத்தனகய
சைன்று

சபரும்

ிவத் சதொண்டு

பயனைத்

தருதற்கு

முயற் ியினைச்

ஆரொய்ந்து

திருவருள்

ச ய்யலொ

சகொண்டிருக்னகயில்

எை

துளத்தில்

கதொற்று

வித்ததனை நுங்கட்கு வனரகின்கறன். நம்
ையொ ிரியர், திருக்ககொயில்களுள்ள ஊர்க
கைொறும் ச ன்று இனற வைிபொடு புரிந்தும்
ச ொற்சபொைிவுகளொற்றியும்

நுங்கள்

கைக

அன்பர்களுைன்

சதொண்ைொற்ற

ச ொன்கைன்; சதரிவிக்க வில்னல. உங்கள்
தம்பினயக்

சகொண்ைொவது

சதரிவித்தொல்

ைை

அடுத்

கவண்டுசைன்பது

கைலும் இரவிற் பல முயற் ிகனளச் ச ய்து
உைம்னப

வருத்துதல்

திருத்சதொண்டு

எைது

வருவொயின்

கவனலயுற்று

திங்கள்

புதன்

சவள்ளி என்னும் நொட்கசளொன்றில் நீங்கள்
கைக

அன்பர்களுைன்

நன்றொம்.

நிைலுருவம்

இங்கு
சகொணர்க,

வரின்
பிற

கூத்தர ின்

தம்பி

நினலனயப்பற்றிக்
உங்கனளப்கபொல

தைிைொ ிரியர்க்கு
என்

ைனைவியொர்

ஏதும்
உங்கள்

அன்பின் திறத்தினையும் உங்கள் வீட்ைவர்
அன்பினையும் ைிக வியந்து கப ிைர். ச ன்ற
திங்களில்

நீங்களளித்த

ரூபொயம்

முந்நூற்னறம்பது

அத்திங்கட்

பயன்பட்ைது.

ச லவுக்குப்

இத்திங்களில்

எைது

நூல்

நூற்றுமுப்பதுக்குகைற்

கபொகவில்னல.

திரு.

விைவிய

விற்பனை

கநரில்.

வனகயில்

உள்ளன்புனைய அன்பர் இன்னும் ஒரு ிலர்
குனறயிரொது.

ைி

ச ய்யத்தக்க

சநடுகத்

23.06.1948

ச ய்தனல

கப ல்கவண்டும்.

ஆகொது.

உைம்னபப் சபரிதும் ஓம்புதல் கவண்டும்..

இருப்பரொயின்

நுங்கள்பொற்

சபறலொம்.

இரவில் பணியகத்திற் பணிபுரியும் நீங்கள்,

கதொன்றிற்று. என்னுளத்தில் அதற்கொவை
எண்ணியபடி

உைகை

அனைதி

வந்தொற்கபொல,

தடுத்துத் திருக்ககொயில்ககைொறும் ச ன்று
யொன்

பற்றி உைகை எைக்குத் சதரிவிக்கும்படிச்

ச லவொை

26-4-48.

நூல்களும்

வைியொகப்

உய்க்குகைொ ! பிற கநரில்.

நூல்களும்

அச் ொகிவிட்ைொல்

இைர்ப்பைலிரொது.

திருவருள்

புது

வருவொய்க்கு
எங்ஙைம்

பண்டிதர் திரு. ஆைந்தம் அவர்கட்கு யொன்
வனரந்த

கடிதப்படி

ஆைந்தம்

உங்கனள

வந்து பொர்த்தொரொ? உங்கள் உைம்பின் நினல
உலகத்தமிழ் | 14.10.2020
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கதன் துளிகள்!

ததன்துளி - 1

இங்கிலோந்தின் குழந்ற கள் வ லோறு என்னும் புத் கத்ற
10 குழந்ற களுக்குத்
இருந் ோர்.

ரமலும்,

எழுதிய சோர்லசு டிக்கன்சு

ந்ற யோகவும் ஆர்வம் மிக்க ப ோடக்கநிறல நடிக ோகவும்
இ ோயல்

கமோண்ட்-இல்

அவ து

ெறடப்புகறளப்

ெோர்றவயோளர்களுக்கு உ க்க வோசிப்ெவர். அவர் 14 நோவல்கள், ெல குறுநோவல்கள்,
எண்ணற்ை அ சியல் மற்றும் சமூக இ ழ்கள், ெயணக்கட்டுற கள், நோடகங்கள்,
சரிற கள் மற்றும் 1843இல் நத்

ோர் விழோப் ெோடல்கள் ஆகியவற்றை இயற்றியுள்ளோர்.

ததன்துளி - 2

ஆண்டனியும்,
நோடகம்,வ லோற்றுத்

கிளிரயோெோட் ோவும்

என்னும்

ரசக்குசுபியர்

இயற்றிய

ளத்தில் எழுப்ெப்ெட்ட கோ ற் கறலக்கூடமோகும்.இந்நோடகம் நீல

றநல் நதியின் பநடுங்கற யில் உலவிக் பகோண்டிருந்

ர ோறக மயிலுக்கு

னது

ர கந் ந் வனின் ரமோகக்கற ; ெோறவ ஒருத்தியின் ெோர்றவ மதுவோல் விக்கிச்பசத்
வீ னின் ரசோகக்கற ; றநல் நதியின் பெருக்றகப் ரெோல் கற பு ண்ரடோடிய கோ லின்
ரவகக்கற !
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ஆசிரியர் பகுதி

பிைோன்சு நோட்டில் தமிழ் மமோழியின் வளர்ச்சி!
தப ொசிரியர் சச்சிதொனந்தம்

8

பிமரஞ் சு மமோழியியல் நிறுவனம் , போரீசு

தைிழ் பரம்பலில் லொ ப்சபலின் பங்கொற்றுனக
பிரொன் ில் தைிழ் என்று ச ொன்ைவுைன்,
தைிழுைன்

சதொைர்புப்படுத்தி,

அனை

வரிைதும் எண்ணத்தில் முதலில் வருவது

'Little India' எைவும், 'Little Jaffna' எைவும்
அனைக்கப்படும்" 'லொ ப்சபல்' 'La Chapelle'

கறி

cumi

க ொறு-riz.

ைொங்கொய்-mangue.

கறொல்-roll

வனை-Nadai.

கைொ ொ-Samosa.

கதொன -dosai. இட்லி-idli,

ொம்பொர்-s i m p l e
சரொட்டி- rotti.
-briyami.

அரி ி,

பகரொட்ைொ

-p a r o t a ,

ட்ைி -chutney. பிரியொணி

ொறி - See.

எைகிற வணிகவலயம். ைளினகக்கனைகள்,

தைிைர்

தைிழ்ப்புைனவக்கனைகள், நனகக் கனைகள்,

கல்வி நிறுவைத்தின் தைிழ்ச்ச யற்பொடுகள்

உணவகங்கள், இனறச் ிக்கனைகள், தினரப்
பைக்கனைகள், புத்தகக்கனை, தைிழ் அச் கம்,
பயணமுகவர் நிறுவைங்கள், சைொைிசபயர்ப்பு
அலுவலகங்கள்
ொர்ந்து

எைத்

தைிழ்

தைிைர்

ைணக்கும்

வொழ்வியல்
அனைத்து

வர்த்தகக் கனைகளும் நினறந்த வலயைொக
லொ ப்சபல் சபயர் சபற்றது ஓட்ைல்

ரவண

பவன்,

ங்கீதொ,

ச ட்டிநொடு

தலப்பொகட்டி,
கிருஷ்ண

உணவகம்,

முைியொண்டி

பவன்

எை

விலொசு,

உணவகங்களும்

உள்ளை.

வித்தியொலயம்

பைைொளினகச்
களுக்கு

இலங்னகயரின் கனைகள். La Courneuve,

ந்திப்பொைது,

முதல்

தைிழ்ப்

உயர்

இந்தியர்

சபொதுநிகழ்வொக

அனைந்தது கபொலகவ இலங்னகயருக்கும்
அனைந்தது. இலங்னகயர்கள் அகதிகளொக
வந்ததைொல்

Alliance

கல்லூரியில்

பிசரஞ்சு

இருந்தது
அகதியொக
Alliance

francaise

கற்கும்

1950இல்
வந்த

நொன்

francaise

Sorbonne

இலும்

பிசரஞ்சு

லொ ப்சபலில் உள்ள 200 கனைகளில் 160

பன்ைொட்டு

சைொைியியலில்

வொய்ப்பு

பிரொன்சுக்கு
(கட்டுனரயொளர்),

இலும்,

Universite

இரண்டு

ஆண்டுகள்

படித்துவிட்டு

Inalco

1935இல்

பல்கனலக்கைகப்

பட்ைம் சபற்கறன்.

Marcadet-Poissoniers ஆகிய இைங்களும்
தைிைர் வணிக இைங்களொக விளங்குகின்றை.
லொ ப்கபல்

பொரிசு

நகருக்கு

படுத்திய தைிழ்ச்ச ொற்கள்
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திருவருட்போ முதமலந்து திருமுமைகள் !
உம தவந்தர் ஔமவ தும சொமி
திருவருட்பொ

பல்வனக

நூல்களின்

சதொனக நூலொகும். ஈரொறு திருமுனறயொகும்
முன்னை

ைரனப

அடி

ஏற்றி

ஓரொறு

திருமுறொகக் சகொண்ைைர் எைலொம்.

தரிவிக்க வந்த குறிப்சபைவும் கழ்கின்றது.
அன்றியும்,
நிர்க்குண நிரொைய நிரஞ் ை நிரொலம்ப
நிர்விஷய னகவல்யைொ

திருவருட்பொ வரலொறு பொடிய சதொழுவூர்
கவலொயுதைொர் அவர்கள்,

நிஷ்கள அ ங்க ஞ்

லரகித நிர்வ ை

நிர்த்சதொந்த நித்த முக்த

"சுத்தமுற எப்சபொருளும் விளக்சகழுவொய்த்
சதொல்சலழுத்னத

தற்பரவிஸ் வொத்த வகயொை பரிபூரண
தொைந்த ஞொை பகவ

னவத்த எழுத்னதந் னுண்னை ைலர்விக்கும்
வொய்னையிைொல்.
அற

14

ம்பு ிவ

ங்கர

ர்கவ

என்றுநொன்

ர்வகொலமும் நினைவகைொ.

ையத்துள்ளொரும்

அயலொரும்

என்பை கபொலும் தொயுைொைவரின்

திரு

அவரறியப் சபறுசபொருளும் களவொத சபரும்

வொக்குகளில் ஒன்றிக் கலந்த பொன்னையும்

சபொருளுங்

கூை இதைொல் சதளிவொகின்றது.

அத்துவொ
ைறுவறக்

கொட்ைலிைொல்
அதன்கைலொய்

உறு

உறு

கொட்டுனகயொலும்

முனறயொக

அனைந்தசதை

பொவினை

ஆறு

திருமுனறக

சபறும்

சபொருனள
ைற்றொறு
திருவருட்
சளைக்

சகொண்ைதற்கு இனயபு கூறு கின்றொர்கள்.

வைசைொைி
ச ந்தைிழ்

வளம்

ைணிப்பவள

இைினை

எைத்

நனை,

கழ்கின்ற

பிரிவுகளில்

இனறவனுனைய

ச ொரூப

இலக்கணம்

என்னும்

உண்னை

இயல்புகளும்,

தைத்த

இலக்கங்களொகிய

உருவ வைிபொட்டுக்கு இைைொகிய புரொணப்
திருவடிப்புகழ்ச் ி

வைை ொற்களொல்

புனைவுகளும்,

அடியொர்க்கு

எளிவந்து

சதொைங்கி ைணிப்பவள நனையிகல வளர்ந்து

நிகழ்த்திய அருள்வினளயொட்டுகளும் எை

இைித்டும்

வன ச ய்து

தைித்தைிைில்

நினறவு

வைங்கியுள்ள

திறமும்

நினைக்கத்தக்கது.

சகொள்கின்றது.
சபருைொனுனைய வைசைொைிப் புலனைக்கு
இப்பொைல்

ொன்றொக

வல்லது.

கைலும்

வைசைொைி இயல்பும் சதன்தைிழ் இைினையும்
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தமிழக அைசின் விருதுப் பட்டியல் !
தமிழ்ச் ரசம்மல் விருது

தமிழ்நாட்டில்
தமிழ்த்

தமிழ்

ததாண்டினைப்

வளர்ச்சிக்காக

அரும்பாடுபடும்

தபருனமப்படுத்தி,

ஆர்வலர்களுக்கு

ஊக்கப்படுத்தும்

வனகயில்

அவர்களின்
வழங்குதல்.

(விருதுத் ததானக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுனை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர்
வதம்
ீ
32 பபருக்கு வழங்கப்படும்).

XVI
திருப்பூர் மொவட்டம்

வ.எண
் .

ஆண
் டு

1

2015

திரு.ஆ.முருகநாதன்

2

2016

திரு.ப.சுப்ைபாைதி மணியன்

3

2017

4

2018
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விருதோளர்

வள்ளுவன் அடிப்தபாடி
முனைவர் வி.ஆைந்தகுமார்
திரு.மு.தண்டபாணி சிவம்
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சிலப்பதிகோைம் - ஆங்கிலம் !
தப ொசிரியர் சி.அ.சங்க நொ ொயணன்

14

தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர், தமிழக அரசு

Ceaselessly to the lusty secret whispers

On the Chola King's vast domain, as foison

and sighs of damsels, to jostle with Kural

and plenty Goddess Lakshmi quit Lotus.

singing Paanars and whirring iLi note

Lotus grieves over that rejection;

striking bevy of bees, to tune with

turns as red blooms of silk cotton, several
mullai buds,

luring Spring, Potiyil born Southerly
200

two broad nenuphar flowers and a Kumizh
in guise,
215

Soft slinks through Pukaar streets.
There fair Moon with dark clouds as locks,
without little hare of murk, with a bud of a
nose writ between silurus swimming eyes,
scared of the serpent that might node and
swallow,
205

Has come down to wander on earth as if !
Mind churner Manmath tended flash creeper
grown on the silver dews of ambrosial moon
beam

Searching for Dame Weal walks the streets
here.
What a lotus of deceit as if! Fearing Chola's
sceptre
Yama that can quaff lives, unsexing his self,
not giving up killing, comes incarnate in feminine
graces of leering, demure, bashful, modest
look,

220

would it ever strike this earth for no reason
as if!
To show Her prowess by flourishing
210
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குழந்மத இலக்கியம் !
முமனவர் ததவி நொச்சியப்பன்
"குணைொை நீதி விளக்கும் - அறம்

“கூட்ைம் கூட்ை ைொககவ

கூகரற்றும் இரும்புக் கருவி - அரம்

குருவி பறந்து ச ன்றிடும்

துணிவொை கபொரில் விளங்கும் - ைறம்

குவியல் குவிய லொககவ

சுனவகைி கொய்பூக்கள் சகொடுக்கும் ைரம்

இனல விரித்துக் கொய்க்கும் பச்ன
பிடிக்க

சகொட்டிக் கற்கள் கிைந்திடும்
குனலகு னலயொய் திரொட்ன கள்

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

இனர

16

நீந்தும்

- வொனை

குளத்தில்

சகொடியில் அைகொய்த் சதொங்கிடும்
-

வொனள
உனலக் களத்தில் சகொல்லர் ச ய்வொர் ஆணி

வரின

வரின

யொககவ

வொனை கதொப்பில் நின்றிடும்
ைந்னத ைந்னத யொககவ

ஓரொண்டின் மூன்றொம் ைொதம் - ஆைி"

ைொடு கூடி கைய்ந்திடும்
ொனர

என்று கொப்பியக் கவிஞர் ைீைவைின்
ையங்சகொலிகனளத்

சதளிவுப்படுத்தும்

ொனர யொககவ

தனரயில் எறும்பு ஊர்ந்திடும்
கநரில் திைமும் பொர்க்கிகறொம்

பொைனலப் பொடியுள்ளொர்.

நீயும் நொனும் தம்பிகய”
‘ைரபுச் ச ொற்கள் என்பனவ முன்கைொர்
ஒரு
நொமும்

சபொருனள

வைங்கிய

வைங்குவது’

கொட்டிலும்

எளிய

என்று

பொைல்

ச ொற்களொல்

குைந்னதக்கவிஞர்

அை.

வள்ளியப்பொவின் இைிய பொைலொகும்.

கூறுவனதக்

வைி

குைந்னத

களுக்குத் தருகின்றைர் கவிஞர்கள்.
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வளரும்...
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பயண வோழ்க்மக!
சுற்றுலொச் சுடர் சுத ந்தி ன்
அன்னற
நகரம்

இரனவ

வந்து

நொங்கள்

க ர்ந்த

ஏசதன்சு

சபொழுது

15

நொங்கள்

அனைவரும்

ஏசதன்சு

கொற்றின்

நகரத்திற்குள் ச ன்று இரண்டு நொட்கள்

கவகம் ைிக அதிகைொக இருந்ததொல் எங்கள்

தங்கி இருந்து ஊர் திரும்ப திட்ைைிட்டு

பைகு வந்து க ர்ந்த அடுத்த அனர ைணி

இருந்கதொம். ககப்ைனும் உதவி ககப்ைனும்

கநரத்தில் கைல் சகொந்தளித்து, ஒரு சபரும்

சநதர்லொந்து நொட்டிற்கு ச ன்று விட்ைைர்.

கபொர்க்களைொக கொட் ியளித்தது.

எரிக் ைற்றும் இந்தியொனவ நொங்கள் க ர்ந்த
நொல்வரும் ஏசதன் ில் இரண்டு நொட்கள்

எங்களது நல்ல கநரம்
வந்து

அனைந்து

ரியொை கநரத்தில்

விட்கைொம்

என்று

ச ொல்லகவண்டும். அன்று இரவு உணவின்
கபொது
இந்த

அனைவரும்
வொழ்க்னகயும்

எண்ணத்தில்
பரிைொறிக்

நொனள
பிரிய

எங்களது

சகொண்டு

தங்கியிருந்கதொம்.

பைனகயும்

கநரும்

என்ற

எண்ணங்கனள

இருந்கதொம்.

அந்த

அக்கரொகபொலிசு கபொன்ற ைிக பிர ித்தி
சபற்ற இைங்கனள சுற்றிப் பொர்த்துவிட்டு
இைினையொை

ஒன்றனர ைணி கநர பயணத்தில் இருந்த
ைிக

என்பது

ச ன்று

ஒரு

சுவொரஸ்யைொை

ஒன்று இனத நொம் பயணங்களின்
ஆர்வம்

உள்ளவர்களுக்கு

கைல்
சதரியப்

நொட்கனள

கைித்கதொம். ஏசதன்சு நகரில் இருந்து சுைொர்

இரனவ ைறக்க இயலொது கைல் வொழ்க்னக
எவ்வளவு

இரண்டு

பிரபலைொை
பொர்த்து

ஏசதன்சு
நகரங்களில்

படுத்திைொல் அவர்களும் இந்த ைகிழ்ச் ினய

நட்பும்

அனுபவிக்க கநரிடும் என்ற எண்ணத்தில்

படுகிறது.

ககொரிந்து
விட்டு

நகரம்
ஒன்று

எப்கபொதும்

கொல்வொனய

திரும்பிகைொம்.

எைக்கு
அங்கு
கபொற்றி

பிடித்த
பைனையும்

பொதுகொக்கப்

நொன் ஒவ்சவொரு நொளும் இந்த குறிப்புகனள
எழுதிக்

சகொண்டு

வந்கதன்.

ைறுநொள்

கொனல எழுந்து பைகினை அந்த நிறுவைத்
திைம் ஒப்பனைத்து விட்டு அவரவர் வைியில்
ஊர்

திரும்ப

திட்ைைிட்டு

பைனக

வளரும்...

விட்டு

பிரியொ ைைைின்றி பிரிந்து ச ன்கறொம்.
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Everlasting Tradition!

கமலத்திலகம் திருமதி சீமத சிதம்ப ம்

Chastity

she may not happen to see the faces

"A girl should be a person of integrity: she should be a chaste wife." This
has been laid down by all religions.

of other men.
The Hindus say that if she even for
a moment is attracted by the hand-

But the stories when emphasize it
are found more in the Hindu Religion
Since always the girl happens to be
the reason for a bad atmosphere in
the family, dignity and chastity are ordained for to a greater extent by the
Hindu religion.
Chastity is what a daughter learns
from a good mother.

some nature of a man, even though
she regains herself -- even that is a
stain on her.
The Hindu religion does not fail to
declare that though chastity is emphasized more for a girl, a man, also,
should certainly observe it.
During the wedding, the 'thali' (the
sacred

thread)

is

tied

round

the

bride's neck; silver rings are put on the

Since good conduct should be imprinted on the mind from the very
start, the Hindu religion shows evidence and pronounces judgement on

conduct.

toes of the bridegroom. Why?
Walking with a manly gait, with head
erect above one's shoulders, a man
would see the 'thali' on the neck of the
girl coming before him. Knowing by

The Hindu religion creates a fear by
saying

12

that

a

woman

loses

her

seeing the 'thali' that 'She is another's
wife' he would respectfully step aside.

chastity even if she thinks of another
man.
Hindus prefer the girl to walk with
her eyes slightly downcast, so that

உலகத்தமிழ் | 14.10.2020
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பதிகங்கமளப் படியுங்கள்!
ரபொன் வண்ணத்து அந்தொதி

22

ரசவ்விமச மொமணி திருமதி சீமத ரமய்கண்டொன்
க ரைொன் சபருைொள் நொயைொர் அருளிய
நூல்கள்

மூன்றொகும்.

வண்ணத்து

அனவ

அந்தொதி,

மும்ைணிக்ககொனவ,

சபொன்

திருவொரூர்

திருக்கயிலொய

ஞொை

உலொ என்பனவ.

ிவன் திருவடிச் ிலம்சபொலி கொட்டி அருள்
இவரது

திருத்சதொண்டின்

ிறப்பொகும். சபருைொன் க ர கவந்தைொய்த்
திருமுடி

சூடிக்சகொண்டு

திரு

உலொ

சபருைொன்

ிலம்சபொலி ககட்டுச்

ிவைின்

ிறப்புற்றவர் எை பல

நூல்கள் எடுத்துனரப்பது வியக்கத்தக்கது.
கல்லொைம் என்னும் நூல் அரிபுரக் கம்பனை
இருச வி

ிவ வைிபொடு புரிந்து வருபவர்க்கு ைட்டும்
ச ய்தது

க ரைொன்

உண்ணும்

குைக்ககொச்

க ரன்

எைப் புகழ்ந்து பொடுகிறது. திருவொரூர் உலொ
என்னும் நூல் நம்பர்க்கு கொல்

ிலம்பின்

ந்தணிந்து கண்ணி அணிந்து கொற் ிலம்பு
ககட்ை

திருக்கொ

கதொணும்

எைப்

பொடுகின்றது.

வந்தகபொது துணி சவளுப்பொர் ஒருவர் தன்

க ரைொன் ைிகவும் தன்ைைக்கத்கதொடும்

கைைி முழுவதும் தொன் சுைந்து வந்த உப்பு

பணிகவொடும் பொடிய நூல் இந்தப் சபொன்

ைண்

வண்ணத்துத் திருவந்தொதி எைக் கூறலொம்.

கதொய்ந்து,

கவர்னவயில்
திருநீறு

நனைந்து,

கபொலத்

ிவைடியொரொக
திருநீற்றின்
என்று

வடிந்து,

திட்டு

கதொன்ற

எண்ணி

வொர

விழுந்து

சவளுத்து,
திட்ைொக

ஈ ைவன்

அவனை

கயொன் திருைொல் அவர் கதர்ந்து உணரொர்

அவன்

கவைம்

அடியில்

நினைப்பித்தீர்

வணங்கிைொர்

என்பது

வரலொறு.

கும்பிட்ைவர்

எைப்பலர்

க லம்

முன்ைொளில்
ஆண்ை

வொழ்த்தி

ைொவட்ைத்துத்

தகடூர்

கவந்தன்

சபருைொன்

என்றும்,

பூ னை

எழுதி
தர்ைபுரி

அதனை

அதியைொன்

நொயைொனர

அங்குள்ள

க ர

வரவனைத்து

ிவன்

ககொயில்களுக்குப்

நைத்த

னவத்தனதயும்,

நம்பியொரூரொர்
புதுப்பித்தனதயும்
கல்சவட்டுகளொல்
வரலொற்று

பொநலத்தொல்
பொடுவகத’

கவியொம்
எைப்

கதைலர்

தொைனர

எங்ககை

பொடுகிறொர்.

இைி

அவரின்

ைிகவும் அைகும் ச ொல் நயமும் சகொண்ை
ஒரு பொைனல இங்கு கொண்கபொம்.

இந்த அர னர ஆனை சவளுப்பவனரக்
யுள்ளைர்.

சபருனை

ககொவில்

சகொங்குநொட்டுக்
அறியமுடிகிறது

ஆரொய்ச் ியொளர்கள்

கின்றைர்.
உலகத்தமிழ் | 14.10.2020

கனளப்
எை

வைங்கு

சபொன்வண்ணம் எவ்வண்ணம்
அவ்வண்ணம் கைைி, சபொலிந்து இலங்கும்
ைின்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம்
வீழ் னை, சவள்ளிக் குன்றம்
தன்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம்
ைொல்வினை, தன்னைக் கண்ை
என்வண்ணம் எவ்வண்ணம் அவ்வண்ணம்
ஆகிய ஈ னுக்கக!
எை வண்ணைிகு பொைலொகப் சபொருள் நயம்
எளினையொகப்

புரியும்

வண்ணம்

பொடி

இருக்கிறொர்.
வளரும்...
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பூமமழ

1. 07.10.2020-அன்றைய உலகத்
தமிழ், அருணாசல பிரததச பரசுராம
குண்ட் பள்ளத்தாக்கின் பசுறம
ககாஞ்சும் இயற்றக எழிதலாடு
விரிந்திருப்பதத தனி அழகுதான்.
மாண்புமிகு தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அறமச்சர்
அவர்களின் 12.09.2020-நாறளய மகாகவி பாரதியார்
நூற்ைாண்டு நிறைவு விழா உறர படித்ததன்.
உறரயல்ல அது...மகாகவிக்கு அறமச்சர்
அவர்கள் சூட்டிய பாமாறலகயன்தை
கசால்லுதவன்.
"கபான்னும் கபாருளும் தவண்டுவது மானுட
இயல்பு. ஆைால் பாரதிதயா நறசயது மைமும்
அறசவறு மதியும் தகட்டதுடன்,இந்த மாநில மக்கள்
பயனுை வாழ வல்லறமறம பாரதத் தாயிடம்
தவண்டுவது பாரதியின் இயல்பு.

கமல்லத் தமிழினி சாகாது காக்க, பிை நாட்டு
நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ்கமாழியில் கபயர்த்தல்
தவண்டும்;இைவாத புகழுறடய புது நூல்கள் தமிழ்
கமாழியில் இயற்ைல் தவண்டுகமை தமிழ் வளர்ச்சித்
திருப்பணியில் பங்காற்றும்படியும்
ஆறணயிடுகிைான் நமதன்புக்கவி "...என்று
தபசியிருக்கும் நமது அறமச்சர் அவர்கள்,
நமதன்புக்கவியின் ஆறணயின்படி தமிறழ
உலககலாம் எடுத்துச் கசல்லும் பணிகறளகயல்லாம்
நாம் அறிதவாம்.
இந்த அரும் பணியில் உலககங்கிலிருக்கும்
சற்தைைக்குறைய ஆயிரம் தமிழ்ச் சங்கங்களும்
இறணய தவண்டும் எை மாண்புமிகு அறமச்சர்
அவர்கள் 01.09.2020-அன்று இறணயவழியில் நடந்த
கபாதிறகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஐந்தாவது ஆண்டு
கதாடக்க விழாவில் தபசியறத இங்கு நிறைவு
படுத்துவது கபாருத்தமாைது எை
நிறைக்கிதைன்.ஆதலிைால், நமதன்புக்கவியின்
ஆறணதயற்றும்,நமது அறமச்சர் அவர்களின்
அறழப்பிறைதயற்றும் தமிழ்
வளர்ச்சித் திருப்பணிகளில் நாம் ஈடுபடுதவாம்.

2. வணக்கம் ஐயா. தசலத்து
மாம்பழமாய்த் தித்திக்கும்
இவ்வார உலகத்தமிழ் இதழின்
முகப்புப் படதம முத்துப் தபால,
கண்ணுக்கு விருந்தாக அறமந்து
உள்ளது. மாண்புமிகு அறமச்சர் பாரதியின்
கவிறதகளின் சாரத்றத அழகுைத் தம் எழுத்தில்
வடித்திருக்கிைார். மறைந்தும் மறையாத, அடக்கத்தின்
திரு உருவாை, மாகபரும் மனிதரும் சாதறைப்
பாடகருமாை பாலா அவர்களுக்குத் தங்களின்
அஞ்சலி சிைப்புை அறமந்துள்ளது. அதததபால
தமிழர்களின் கறலகள் குறித்த தங்கள் கட்டுறரயும்
விளக்கமாகவும் துலக்கமாகவும் அறமந்துள்ளது.
(ஐயா, அதில் புரட்சித் தறலவரின் வள்ளண்றம
குறித்த கசய்திக்கு அம்மாவின் ஆட்சி என்ை தறலப்பு
தவறுதலாகப் பதிவாகி உள்ளது). முறைவர் தசாமகல
அவர்களின் கபண் நீதிபதி ரூத் கின்ஸ்பர்க் குறித்த
கட்டுறர சிலிர்ப்பூட்டுகிைது. தமிழ்க் கடல் உறர
தவந்தர் ஐயாவின் தனிப்கபரும் எழுத்து வள்ளலாரின்
அருட்பாச் சிைப்புகறள அழகுை விவரிக்கிைது.
முறைவர் ததவி அவர்களின் கட்டுறர குழந்றத
இலக்கியப் பறடப்புகளின் குன்ைாச் சுறவறய
நன்ைாக எடுத்தியம்புகிைது. அறிஞர் மருதநாயகம்
அவர்களின் அருறமயாை புைநானூற்றுக் கட்டுறர
அதற்குள் நிறைவுற்ைதத எை ஏக்கமுைச் கசய்கிைது.
கவிஞர் புது யுகனின் நீளும் நிழல் இன்றைய
பிரித்தானிய மைநிறலறயயும் கவளிச்சம் தபாட்டுக்
காட்டுகிைது. கமாத்தத்தில் இவ்வார உலகத்தமிழ்
இதழ் பல்சுறவக் களஞ்சியமாகப் பளிங்ககைத்
திகழ்கிைது.தமிழ் நாட்டு மில்டன் கட்டுறரயின் முதல்
பத்தியில், அடிகளாரின் ககாள்றககறளயும் என்று
வருவதற்குப் பதில் ககாள்றக கறளயும் என்று
பிரித்து வந்துள்ளது ஐயா. சிறு பிறழதய ஆயினும், நம்
உலகத்தமிழ் இதழின் உயர்ச்சிக்கு ஊைாகி
விடக்கூடாதத என்று குறிப்பிடுகிதைன் ஐயா.
திரு.துலர தனோைன்.

கவிஞர் பேரா, தலைவர், போதிலகத் தமிழ்ச்
சங்கம் ,திருபெல்பவலி.

உலகத்தமிழ் | 14.10.2020

23

பூமமழ

3. ரூத்கின்ஸ்பர்க் குறித்த தகவல்கள் வழி அவரது
ஆளுறமறய அறியமுடிந்தது.நீதியுலகில்
தபாற்ைப்பட்ட இவரது ஆளுறம கபண்ணியத்தின்
தறலசிைந்த அறடயாளமாக கவளிப்படுகின்ைது.
எவ்வளவு அறிவாற்ைல் இருப்பினும் வளர்ந்த
நவநாகரிக உலகாை அகமரிக்காவிலும் 1993 -இல்
தான் தக்க பதவிறய ஒரு கபண் அறடய இயலுவது
வியப்றப அளிக்கின்ைது.
ஒரு கபண் அழகின் பிம்பம் என்பதற்தகற்ப
ரூத்கின்ஸ்பர்க் -ன் கழுத்துபட்றட எனும்
அணிகலதை அறடயாளமாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்வர்க்கத்தின் அறடயாளங்களாக
புைச்சின்ைங்கதள (நூல், தபைா,றகத்தடி...)
கபரும்பாலும் உள்ள தபாது கபண்ணின் ஆளுறம
அகவயப்பட்டதாகதவ சிக்கிட்டு உள்ளதாகதவ
ததான்றுகின்ைது.Thank U So Much Sir.

4. பாரதியார் நிறைவு நூற்ைாண்றட முன்னிட்டு
அறமச்சர் எழுதிய
கட்டுறரயும்,எஸ்.பி.பி. பற்றிய
கட்டுறரயும்,கறலகள் பற்றிய
கட்டுறரயும்,கபண்ணுரிறம பற்றிய
கட்டுறரயும் அற்புதம்.
முலனவர் பதவி ொச்சியப்ேன்.

5. அகமரிக்க நீதி அரசி பற்றிய கட்டுறர அருறமயாை
பதிவு. என் மாணவிகளுடன் பகிர்ந்து ககாண்தடன்.
முலனவர் அரங்க மல்லிகா, எத்திராஜ் கல்லூரி,
பசன்லன

முலனவர் மஹாைக்ஷ்மி ஆறுமுகம்,
ேராசக்தி கல்லூரி, குற்றாைம்
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அங்கிங்மகனோதபடி இங்கிலோந்தில்...
கவிஞர் புதுயுகன்
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இலண்டன்

மமறதவ அறியொ ஞொயிறு விமளயொடுகிறது!
அன்று

கிரிக்சகட்டின்

கிரிக்சகட்டின்

சைக்கொவில்

இல்லத்தில்

-

இருந்கதன்

னைதொைத்தில்,

இந்தியொ-சதன்ைொப்பிரிக்கொ

அணிகளுக்கினைகய நைந்த உலகக்ககொப்னப

(இலண்ைன் லொர்ட்சு னைதொைம்). பல ஆண்டு

கபொட்டினயக் கொணச் ச ன்ற கபொது அவர்கனள

களொக

இரயிலிகல

களத்தில்

இருக்கிற

களம்.

இந்தியொ

சவன்றது உட்பை, பல வரலொறுகளின் கலம் அது.
கநரனலயில் பொர்ப்பது ஒரு சுனவ என்றொல்,
கநரில் ஆட்ைத்னத பொர்ப்பதும் தைி சுனவ தொன்.
ஆட்ைத்னத
ச் ின்

இர ித்துக்

சைண்டுல்கர்

சகொண்டிருந்த
ஒருமுனற

கபொது

ச ொன்ைது

நினைவிற்கு வந்தது ‘ ர்வகத

கிரிக்சகட்

உைல்

சைொைி ஆளுனை (presence) முக்கியைொைது!’
கூர்

கவைத்கதொடு

தூரப்

பொர்னவ

பொர்த்த

கபொது னகயளவு ைைிதர்களொக ஆட்ைக்கொரர்கள்
சதரிந்தைர்.
தைியொகத்

அதில்

ைககந்திர

சதரிந்தொர்.

ிங்

சைன்டுல்கர்

கதொைி
ச ொன்ை

கணக்கு அவருக்குப் சபொருந்தியது.
நட்னப
கிரிக்சகட்

ில

நிைிைங்களில்

னைதொைம்

ஒரு

இருபது

நலம்
ஓவர்

சபற்று
ிறந்த

விை
இைம்

உண்னையில்,

என்கபன்

ஆட்ைம்,
நுட்ப

பொல

னைதொைத்தில் நுனைந்தொல் கவறு அவதொரம்
என்று

ஒரு

அப்கபொது

இரொட் த

ஒரு

வந்தைர்.
‘அனல’

இந்தியொ
கபொல

எங்கும்.

சவல்கிற

ையங்களில்

அனைவனரயும்

எழுந்து

எதிரணினயப் பற்றிய தரக்குனறவொை

கூச் ல்கள் வந்ததும் இவர்ககள அந்த ஆனள
சவளிகயற்றிைர்.

கொவலருக்கு

கவனல

புற ஆட்ைம் புறந்தள்ளப்பட்டு ைை ஓட்ைம்
ஆரம்பைொைது. இப்படி

சைஸ்ட்

நொட்டுப்பற்று (Patriotism) என்றிருப்பது, அந்த
விளிம்னபக்

கைந்து

தைது

நலனை ‘ைட்டுகை’ கந ிக்கும்

கபொட்டியில்

தொன்

கவசறொரு

பக்கம் ஆடிக் சகொண்டிருக்குகை, அந்தப் பனை!
உலசகங்கும் ச ன்று அணினய தீவிரைொக

நொட்டின்

இைத்கத

கத ிய

வொதம் (Nationalism) எைப் புரண்டு, பின் அந்த
எல்னலனயயும்
நொட்டிைனர

வினளயொை

பகுதி

அைரச் ச ய்தொர்கள். இந்திய ைந்திரம் ஒளிர்ந்தது

இந்தியொ
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பொர்னவயொளர்

தைது நொட்டின் நலனை கந ிக்கும் இைத்கத

ர ிகர்களுக்கு

சதொைரும், ஊக்குவிக்கும் பனை.

நூறுகபர்

சைொத்தத்னதயும் ஆக்கிரைித்தைர். சுற்றிச் சுற்றி

குத்

பக்கம்

சதரியும்!

தொளக்கருவிகள், ஆட்ைம், உற் ொகம்

‘சுவொைி ஆர்ைி’னயப் பொர்த்கதன். னைதொைத்தில்
ஒரு

யொருக்குத்

கொண்ைம்

ஒரு நொள் கபொட்டிகளும் சுவொர ியைொைனவ
அப்படி

பனை.

நொன்.

கபொட்டிகள் தொன் யுத்த கொண்ைம்!

தொன்.

இனளயத்

ைிச் ைொைது.

என்பொர்கள். அது சைஸ்ட் கபொட்டியொக இருந்தொல்
இன்னும்

கநர்ந்தது.

துள்ளல் இருந்தொலும் ைிகுைரியொனத கொட்டியது

என்று

ஆடுபவர்களுக்கு

ந்திக்க

ிலருள் கைந்து

தீங்கினைப்கபொர்

எைக்

அைிக்கலொம்

தைது நொட்டிற்
கருதும்

என்று

பிற

அைிவுச்

த்தியொக வக்கிரத் திரிபு சகொள்ளும் இைத்கத
நொட்டுசவறி (Jingoism) எை ைொறிப் கபொகிறது,.

வுத்கதம்ைன்
35

நீனர இருக்கும்

இைத்திற்ககற்ப கவறு

கவறு

சபயர்களில் அனைக்கிகறொகை, அனதப் கபொல.

பணியொற்றிய

சபயனரயும்

ஆரம்பக் ககொடுகளில் இருக்கிறது கற்பிதங்களின்
கவர்.

நீக்குவதொக

அதிகொரப்பூர்வ

பியர் ைின்
பல்கனலக்கைகம்

அறிவிப்பு

ஒன்னற

சவளியிட்ைது. இந்த 2020ஆம் ஆண்டில் தொன்
இந்த ைொற்றம் நிகழ்ந்தது. ஏன்?

இந்த

‘ேிங்ககொ’

உருவொைது?

என்ற

நொட்டிற்கு

ச ொல்

எப்படி

ஆபத்து

என்று

தொைொககவ கற்பனை ச ய்து சகொண்டு கபொர்க்
கொைங்கனள

இன த்து

உருவொக்கிய
அது.

அனைதியின்னைனய

சவறியொளர்களின்

அத்தனகய

ருந்த

சகொண்டி
ஆங்கிகலயர்க

சூட்ைப்பட்ை

ஆணொதிக்கம்,

உருவொக்கம்

குணம்

விக்கைொரிய

ளுக்கு

பகடிப்சபயர்

ொதிசவறி,

அது.

இைசவறி

கபொல தர்க்கச் ரிவு சகொண்ைது.

கொர்ல் பியர் ன் என்ற இருவரும் புகழ் சபற்ற
யுைிவர் ிட்டி

கல்லூரி

இலண்ைன்

[U C L ]

பல்கனலக்கைகத்தில் ஆய்வுகள் நைத்தியவர்கள்.
இருக்னக

அனைத்து

தனலனை

ஏற்று

ச யல்படும் நினல சபற்றிருந்தவர்கள். கொல்ைன்,
ொர்லசு ைொர்விைின் உறவிைர். இவரும் சவள்னள
இைத்தில் பிறப்சபடுத்தல் உயர்வொைது என்று
கருதியவர்.

‘கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ை

சபருக்கம்’

[Selective

பிளொட்கைொ

கபொன்ற

இைப்

breeding]

பைனையொை

பற்றி

கிகரக்க

அறிஞர்கள் கப ியிருந்தொலும், புதிய கொலத்திகல
அதற்கு

புது

‘உயர்ந்தனவ
M o v e m en t ]
இணக்கைொை

உரு

சகொடுத்தவர்

உருவொக்கப்படுத்தல்’
என்று

இவகர.

[Eugenics

அைொல்ப்

இட்லருக்கு

கருத்தியனலயும்,

அந்தப்

பதத்னதயும் உருவொக்கியவர்.
பிரொன் ிசு

அறிவியல்

ொதனைகளும் ச ய்தவர்

தொன். குறிப்பொக வி ொரனணகளுக்கு னககரனக
சபரிதும்
கப ிய
கல்லூரி

உதவக்கூடும்
முதல்

ிலருள்

இலண்ைன்

வளொகத்திற்கு

அங்கீகரித்திருந்தது.

என்று

கண்ைறிந்து

ஒருவர்.

யுைிவர் ிட்டி

பல்கனலக்கைகம்

இவரது

சகொண்டிருக்கிறது

என்பனத

உற்று

கநொக்கொளர்கள் உணர்ந்திருப்பொர்கள். ைிகுதிகள்
எப்கபொதுகை

ைைொவது

தொன்

இவ்வுலனகப்

பற்றிய வியப்புக்களில் தனலயொயது.
கவைம்

ைீண்டும்

னைதொை

ஆட்ைத்தில்

ஒன்றியது. கொலைியத்தின் பரிசுகளில் ஒன்று
கிரிக்சகட்.

இரஞ் ித்

ிங்க்,

துலீப்

இங்கிலொந்து

ிங்க்

அணிக்கொக

வினளயொடிய இந்தியர்கள். அர க்குடும்பத்னதச்
க ர்ந்தவர்கள்.

துலீப்

இந்திய

அணிக்கு

கதர்வொைகபொதும் இங்கிலொந்திற்கொக வினளயொ
டிைொர்.

புதுனைகனள

வீச் ொளர்கனள

புகுத்தி

அ த்திைொர்

கவகப்பந்து

இரஞ் ித்.

ஆை

கபொதும், திறனைனயயும் ைீறி இந்தியர் என்பதொல்
நொகளடுகளில்

தொக்கி

எழுதப்பட்ைொர்.

இங்கிலொந்து அணியில் அங்கம் வகித்ததற்கொக
விைர் ைத்திற்கு

உள்ளொைொர்.

இவனர

சதடுத்ததற்கொக

அணியின்

கதர்வொளர்களும்

நிறசவறியுைன்

கதர்ந்

அன்னறய
குனற

கூறப்பட்ைைர்.
உயர்ந்தனவ உருவொக்கப்பை கவண்டும் என்ற
‘யுசேைிக்ஸ்’

இப்கபொது

ககலிக்குரியதொக,

ககள்விக்குரியதொகத் கதொன்றுகிறதொ?

எைில்

உள்ளூர் கவறுபொடுகளும், ஏற்றத்தொழ்வுகளும்
அவ்விதகை. உயர்ந்தனவ எங்கும் கதொன்றலொம்!

கொல்ைன்

கண்டுபிடிப்பொளர். பிற

ஒரு ைொற்றத்தின் விளிம்பில் உலகம் நின்று

கபொன்றவர்கள்

விக்கைொரிய நொட்களில், பிரொன் ிசு கொல்ட்ைன்,

தைி

இவருைன்

சபயனரச்

பிறப்சபொக்கும் எல்லொ உயிர்க்கும்

ிறப்சபொவ்வொ

ச ய்சதொைில் கவற்றுனை யொன்
(திருக்குறள், 972)

ஒரு
சூட்டி

இருந்தும், வளொகங்களின்

இன்னும் பயணப்படுகவொம் )

சபயர்களொக விளங்கிய இவரது சபயனரயும்,
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அங்கிங்மகைாதபடி இங்கிலாந்தில்...
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மகாகவி பாரதியார் நூற்றாண்டு நினைவு விழா !
மாண்புமிகு அனமச்சர் உனர - 12.09.2020
திரு.க.பாண்டியராசன்

44

மோண
் புமிகு தமிழோட்சி மமோழி, தமிழ் ப்பண
் போட்டுத்துசை மை்றும்

மதோல் லியல் துசை அசமை்ைர்

கண்ணன்
தன்னைக்

என்

காதலியாகவும்,

காதலைாகவும்
காணாமல்
படுக்னக

காதலன்

கருதி,

பாலும்

கண்ணனைக்
கண்ணனைக்

கசந்ததடீ!

ந ாந்ததடீ!

நசல்லவில்னல

கவியில்

-

-

என்றும்
சகியய!

சகியய
உணவு
உறக்கம்

நகாள்ளவில்னல தாயினைக் கண்டாலும் சகியய!

சலிப்பு

வந்ததடீ!

காதலியின்,

ஒரு

வயப்பட்ட

ினலயில்

எண்ணங்கனள
படுத்தும்

நபண்

என்ற
தான்

இனயபு

காதல்

யதான்றும்

அப்பட்டமாக

ஒரு

மை

நவளிப்

பாரதினயத்

தவிர

யாருக்குத் யதான்றும்?
உயிர்களிடத்தில்
நதய்வம்

யவண்டும்,

உண்னமநயன்று

தாைறிதல்

யவண்டும்,
பாப்பா

வயிரமுனடய
இது

என்று

வாழ்வியல்
திகழ்ந்தார்
பரிமாணமாக

வாழும்

சிறு

ந ஞ்சு

முனறனமயடி

பிள்னளகளுக்கும்

யபாதிக்கும்

புத்தராகவும்

ம் மாகவி! அன்பின் அடுத்த
பனகவனுக்

ன்நைஞ்யச எைவும் ஓதுகிறார்.
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மானுட

நபாருளும்

இயல்பு.

னசயறு

கருள்வாய்

யவண்டுவது

ஆைால்

மைமும்

பாரதியயா

அனசவறு

மதியும்

யகட்டதுடன், இந்த மா ில மக்கள் பயனுற
வாழ

வல்லனமனய

பாரதத்

தாயிடம்

யவண்டுவது பாரதியின் சால்பு.
நமல்லத்தமிழிைிச்
பிற ாட்டு

சாகாது

ல்லறிஞர்

தமிழ்நமாழியில்

காக்க,

சாத்திரங்கள்

நபயர்த்தல்

யவண்டும்;

இறவாத புகழுனடய புது நூல்கள் தமிழ்

நமாழியில் இயற்றல் யவண்டுநமை தமிழ்
வளர்ச்சித்

திருப்பணியில்

படியும் ஆனணயிடுகிறான்

அன்பு

யவண்டும்,

நபான்னும்

பங்காற்றும்
மதன்புக்கவி.

இத்தனகய பல்யவறுபட்ட புலங்களிலும்
தைித்தன்னம
பன்நமாழித்திறம்

வாய்ந்த

பன்முகக்கவி,

நகாண்ட மகாகவியின்

ினைவு நூற்றாண்டாம் இப்நபான்ைாை

ன்ைாளில் தமிழ்க்கவியின் காலம் கடந்து
ிற்கும்

ினைவுகனளயும்

யசனவகனளயும்

ினைந்து

அவர்தம்
அவர்தம்

வழி ின்று வாழ்யவாம் என்ைாளும்!

04

ஆசிரியர் உனர !
பாடி வந்த நிலா ததய்ந்தது
எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியம் என்ற தன்ைிகரில்லாத, இயற்னக தந்த, இனசப் யபரரசின் மயக்கும் குரல்
இன்று

ம்மிடம் இல்னல. உருளும் உலகயம அவரது மரணச் நசய்தி யகட்டு ஒரு கணம்

ின்று பின்

சுழன்றது. மக்களின் கண்ணீர் மனழத் துளியாய் மண்ணில் விழுந்து, ஆவியாகி, விண் யமகத்தில் அவர்
குரலில் ஒளினய யதடுகின்றை. பலியாகிப் யபாைது அவர் மட்டுமல்ல; இரசிகர்களின் இதயமும்தான்.
இயற்னக எனும் எைப்பாடத் நதாடங்கி இயற்னகயில் கனரந்துவிட்ட காைப்பறனவ.

“கயராைா வந்து

திரும்பி விடுயவன்” எை மருத்துவமனை ஆகத்து 2020 இல் நசன்றவர், நசப்டம்பர் இறுதியில்
நசவ்வகப்நபட்டியில் வருவார் எை யார்
மூச்சுவிடாமல் பாடியவர் மூச்னச

ினைத்தார்கள்?

ிறுத்திக்நகாள்வார் எைக் கைவிலும்

ினைக்காத ய யர் கூட்டம்.

காலனையும் கயராைானவயும் திட்டித்தீர்த்தைர். இனசயய தன் மகனைத் நதானலந்து யபாை தினச
யதாறும் யதடுகின்றது. ஆறுதல் தருவது அவரது இனச விண்மீன்கனளத்
தாலாட்டிக் நகாண்டிருக்கும் என்ற

எண்ணமும், இன்னும் துக்கமும்

மகிழ்ச்சியுமாய் உலவிக்நகாண்டிருக்கும் என்ற
பாடுனகயில் யகட்பவரின் இரத்த
கண்களில்
கழுவும்.

கைிந்து

எந்த

வரும்

நமாழியில்

ம்பிக்னகயும்தான். அவர்

ாளங்கள் திறக்கும். இதயம் உருகும்.

துளிகள்

எல்லாம்

பாடிைாலும்

அவரின்

அவர்

குரல்

பாதங்கனளக்
இனழ

வாை

ஊர்வலத்தில் உலனகச்சுற்றி வரும். குழந்னத முதல் முதியயார் வனர
அனைவனரயும் குரலால் கட்டிப்யபாட்ட பைி விழும் மலர்வைம் அந்த
காைக் குயில்.

அவர் பாடிைால் மாந்தளினரக் யகாத னவக்கும் குயிலின்

குளிர்காலக் கூவலாக ஒலிக்கும்.
1946ஆம்

ஆண்டு

ஆந்திரப்பிரயதச

ந ல்லூர்

மாவட்டத்தில்

யகாைட்டம்மாயபட்னட என்ற ஊரில் இரண்டாவது மகைாகப் பிறந்தார். இவர் தந்னத சாம்பமூர்த்தி,
அரிகதா காலட்யசபம் நசய்வதில் வித்தகர்.
அவரின்

பாடலில்

யகட்டு

ந க்குருகும்

இனச - இவர் உயிரணுவில் இருந்து வருவது என்பனத
யபாயத

உணரலாம்.

இவர்

தங்னக

எஸ்.பி.னசலஜாவும்

மிகச்சிறந்த தினர இனசப்பாடகர் ஆவார்.
நசன்னையில் நபாறியியல் படிக்க வந்தவர் 1946-இல் நதலுங்கு கனலப்பண்பாட்டுக் கழகத்தில்
டந்த

கச்யசரியில்

முதல்

பரிசு

நபற்றார்.

அதுயவ

அவர்

வாழ்வின்

திருப்புமுனையாைது.

இனளயராஜா, கங்னக அமரன் இனசக் குழுவுடன் இனணந்து யமனடக்கச்யசரிகள் நசய்து வந்தார்.
புரட்சித்தனலவர் வாய்ப்புத் தந்ததன் மூலம் அவர் பாடல் தினர உலகில் நுனழந்தது. அவர் புகழின்
உச்சினயத்நதாட்டார்.

சுமார்

38ஆயிரம்

பாடல்கள்

40

ஆண்டுகளில்

பாடியுள்ளார்.

1981இல்

நபங்களூரில் உயபந்திரகுமார் இனசயில் சுமார் 21 கன்ைடப் பாடல்கனள 12 மணி ய ரங்களில்
பாடிைார். சுமார் 40ஆயிரம் பாடல்கள் 16 நமாழிகளில் பாடி உலக சாதனையில் இடம் நபற்றார்.

டிப்பு,

பின்ைணி இனச, பின்ைணி குரல், தயாரிப்பாளர் எை பல துனறகளிலும் நுனழந்து தன் தடம்
பதித்தார். கனலமாமணி, பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன் விருதுகளுடன் பல யதசிய விருதுகனளயும், தினர உலக
விருதுகனளயும்

இரண்டு

முனற

மதிப்புறு

டாக்டர்

மருத்துவமனையில் யசர்ந்தார். நசப்டம்பர் 2020, 25ஆம்

பட்டங்களும்

நபற்றார்.

எம்ஜிஎம்

ாள் மதியம் 1.04 மணிக்கு காலமாைார்.

இனசக்கனலஞன் என்றும் மரணிப்பதில்னல என்பது உண்னம.
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ஆங்கில வாணி !
தவத்திரு விபுலாைந்த அடிகள்

அவள்

தந்னத

அடினமயாக

நவகுண்டு

விற்றுவிடத்

யதசத்னதயனடகிறான்.
பிரினவச்

இவனை

யசர்ந்த

துருக்கி
திரு ங்னகப்

நதாருத்தி

ாடகங்கள்

20

இலக்கணமும்

ிரம்பியனவ. இவரியற்றிய

விக்யடாரியா
புலவராகப்

நசன்று தன் கருத்துக்கினசயும்படி யகட்க,

ஒழுக்கயம

இவன்

யபான்றவருமாகிய

அங்கிருந்துந்

துருக்கிக்கும்

குமினடயய

டந்த

உருசிய

உருசியாவுக்

யுத்தத்தியல

இராணியின்

காப்பியங்

களும் பல.

தரிப்பித்து அந்தப் புரத்திற்குக் நகாண்டு

துரத்துண்டு

சிறு

இவனை

வினல நகாடுத்து வாங்கிப் நபண்ணுனட

மறுக்கிறான்.

சுனவயும்

கலந்து

முன்ைினலனய

இராணியிைது

நபரும்

நபயர்

அரசுப்

நபற்றவரும்,

யுருநவடுத்தாற்
நதைிசன்

என்னும்

நபருங்கவினயப்பற்றி ஒரு சில கூறுவாம்.
இவரும் லார்ட் பட்டம் வகித்தவர். இவருக்கு
அப்பட்டம் அரசியாரால் வழங்கப்பட்டது.

அனடகிறான்.
இவர்
இராணி

இவனைக்

காதலிக்கிறாள்.

மகா

ஞாைவாைாகவும்

கவியாயிருந்தயதாடு,
விளங்கிைார்.

இவரது

அவளது அன்புக் குரியவைாகி, அரசியல்

சயகாதரியாருக்கு மண மகைாக வருவதற்

விஷயமாக இங்கிலாந்து யதசத்னத யனட.

கிருந்த

கிறான்.

பூண்யடார்,

அங்கும்

கண்டு தமது

பல

மகளிர்

இவனைக்

ினறயழிகின்றைர். சரித்திரம்

ஒழுக்கத்திைிழிந்ததாயினும்,

னபரைி

ண்பநராருவர், இவர் யமற் யபரன்பு

வண்ணம்
நசய்யுள்

கவிச்சுனவமிக்கது.

அனமந்தது.

ாட்டின்

மீது

இறந்துயபாக

அத்துயரினை ஒருவாறு ஆற்றிக்நகாள்ளும்

யற்றிய காப்பியம் சீவக சிந்தா மணியிலும்
யவை

இளவயதியல

இவர்
ஒரு

பாடிய

னகயறு

யவதாந்த

ினலச்

நூல்யபால்

இக்கவிக்குள்ள யபரன்பு காப்பியத்தின் பல
விடங்களியல
ஆல்ட்

காணப்படுகிறது.

யாத்தினர

காப்பியம்

என்னும்

யதசாபிமாைச்

வாைகமும்,

மண்ணகமும்,

னசல்ட்
நபருங்

சுனவமிக்கது.
சார்

தாைாப்

வளரும்...

பாலசு, காயின், உயவர்ணர், அங்கஹீைன்,

அங்கம்

ிமிர்ந்தது எைப் நபயரிய
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ஆசிரியர் பகுதி

ஏழு கடலுக்கு அப்பால்!

ஆத்திசூடி | ATTISUDI
43

| ആത്തി

ചൂടി |

|  |آثي سودي阿媞邱立 |

आत्तिचड़
ू ी

|

ఆత్తి ఛూడి | ಆಭೂಡಿ

ைோன்தைோர் இனத்திரு
Seek the company of the great

اتبع أصول الفضيلة
與上人為伍
വിദ്വാന്മാരുമായി ചേരുക

महापुरुषों की संगति में रहें

|

మంచి బుద్ధి,క్రమశిక్షణలతో క్ూడిన పెద్ద వాళ్ళతో క్లిసి బరతుక్ు

ಒಳೆ ಬುದ್ದಿ, ಒಳೆ ಶಿಕ್ಷಣೆ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೂಡ್ಡವರ ಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ

தவடம்பல் தகாடிமயார் உண்னமக் குளமவன்று
தவதம் புகன்றிடுதம -- ஆங்தகார்
தவடத்னத நீ ருண்னம மயன்றுமகாள்
வமரன்றவ்
ீ
தவத மறியாதத.
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அவ்வப்பபாது !
முனைவர் ந.அருள்

21

இயக்குநர், மமோழிமபயர்ப்புத்துசை

தமிழர்களின் கனலகள்!
தமிழர்களின்

ாகரிகமும்

பண்பாடும்

கனலகளும்

மிகவும்

நதான்னமயாைனவ,

வளமாைனவ, வலினமயாைனவ, இைினமயாை வாழ்விற்கு வழி காட்டக்கூடியது. குறிப்பாக
கனலகளில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் நகாண்ட தமிழர்கள் ஆயகனலகள் அறுபத்து

மட்டுமல்லாது

பல்வனகயாை

கனலகளில்

பயிற்சியும்

விளங்கியனதத் தமிழர் வரலாறும், தமிழ்நமாழி வரலாறும்

திறனும்

நபற்றுச்

ான்கிலும்

சிறந்து

ன்கு உணர்த்தும்.

முக்கனலகள்
இயல்,

இனச,

தமிழர்கள்.

ாடகம்

என்று

கனலயினைச்

நசழித்த

வளத்யதாடு

வாழ்ந்தவர்கள்

”இலக்கியங்கள் மக்களின் வாழ்க்னகனயக் காட்டுகின்ற கண்ணாடி” என்பர்

நபருமக்கள்.

ம் கனலகளின் நபரும்பாலாை வடிவத்தினை

ாம்

மூலமாகயவ

ாம்

காணப்படும்

அறிகியறாம்.

சங்க

இலக்கியங்களில்

மது இலக்கியங்கள்
கனலகள்,

காப்பியங்களில் காணப்படும் கனலகள் மற்றும் தற்கால இலக்கியங்களில் காணப்படும்
கனலகள் எை அக்காலம் முதல் இக்காலம் வனர
தமிழர்களின் கனலகனள
சங்க

காலங்களில்

மது இலக்கியங்களின் வாயிலாக

ன்கு அறியமுடியும்.

தமிழர்கள்

இயற்னகயயாடு

ஒட்டிய

அவ்வாழ்க்னகனய அவர்களது உனழப்பு அழகுப்படுத்தியது.

வாழ்க்னகனய

டத்திைர்.

எையவ சங்க இலக்கியம்

அக்கால மக்களின் எளினமனயயும், அழனகயும் நவளிப்படுத்துவைவாக அனமந்திருந்தை.
சங்கக் காலத்து மக்கள்

ிலத்யதாடு ஒத்த வாழ்வினை

டத்திைர் என்று நதால்காப்பியம்

காட்டுகின்றது.
இனசக்கனல
எல்லாக் கனலகளுள்ளும் மிகமிகப் பழனம வாய்ந்தது இனசக்கனலயய ஆகும். தமிழர்கள்
இனசக் கனலயில் மிகவும் வல்லவர்களாகத் திகழ்ந்தைர்.

யதாற்கருவி. துனளக்கருவி,

ரம்புக் கருவி, தாளக்கருவி ஆகிய கருவிகள் புழக்கத்தில் இருந்தை.

இனச, மக்களின்

வாழ்க்னகயயாடு பின்ைிப் பினணந்து இருந்தது.
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கூத்துக்கனல
திருவிழா

ாட்களில்

டித்தைர்.

கூத்தாடுயவார்

அக்காலத்தில் பல்யவறு

ஆடல்,

பாடல்,

முதலியனவயுடன்

ாடக நூல்கள் இருந்தை.

ாடகம்

கூத்தின் யபாது முழவு,

யாழ் யபான்ற பல்யவறு கருவிகள் இனசக்கப்பட்டுள்ளை.
தமிழ் ாட்டின்

பரத ாட்டியம்

ஆந்திராவின்

குச்சிபுடி

யகரளாவின்

கதகலி

மற்றும்

யமாகிைியாட்டம் ஒடிசாவின் ஒடிசி, மணிபுரியின் மணிபுரி, உத்திரப்பிரயதசத்தின் கதக்
இனவயாவும் இந்தியத் திரு ாட்டின் சிறப்புமிகு

ாட்டியக் கனலகளாகும்.

நபாதுவாக பக்தியும் அற்பணிப்பும் இந் ாட்டியங்களின் அடிப்பனடயாக அனமந்தை.
இந் ாட்டியங்கள் மைித உணர்வுகனள யமன்னமபடுத்திை.
குச்சிபுடி
குச்சிபுடி
பிறந்தது.

ாட்டியம்

ஆந்திராவின் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் குச்சிபுடி என்ற சிற்றூரில்

அவ்வூரின் நபயயர

ாட்டியத்தின் நபயராைது. நதாடக்கத்தில்

ஆண்களால்

ஆடப்பட்ட இக்கனல இப்யபாது நபண்களால் நமருகூட்டப்பட்டுள்ளது.
குச்சிபுடி

ாட்டியம்

ஒப்பாைது. குச்சிபுடி

தஞ்னச

மாவட்டத்தில்

சிறந்து

விளங்கும்

ாட்டியத்தில் நபரிய தாம்பாளத்தில்

பாகவதயமளாவுக்கு

ாட்டியம் ஆடுவது மட்டுமின்றி

சுந்தர நதலுங்கில் பாடி தாம்பாளத்தில் சிங்கம் யபான்ற படங்கள் வனரவனதக் கண்டு
வியக்காதவர்கள் இல்னல.
யகமமாலிைி, யாமிைி கிருஷ்ணமூர்த்தி, ராஜா-ராதாநரட்டி,
கனலஞர்கள் குச்சிபுடி

யசாபா ாயுடு யபான்ற

ாட்டியத்தில் தனலசிறந்து விளங்கிைார்கள்.

அம்மாவின் ஆட்சி
ஒருமுனற யவம்பட்டி சின்ை சத்தியம் என்ற குச்சிபுடி

”சீைிவாச

கல்யாணம்”

என்ற

குச்சிபுடி

ாட்டியத்னதக்

ாட்டியக் கனலஞர் ஆடிய

கண்டு

புரட்சித்தனலவர் “குச்சிபுடி கனலக்கூடம்“ நதாடங்கச் நசன்னையில்

வியந்து

பாராட்டி,

ிலத்னதத் தாைமாக

நகாடுத்தார்.
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கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குனறயாது!

ஆசிரியர் பகுதி

முனைவர் தசாமமல தசாமசுந்தரம்
அமமரிக்கோ

அரசியல் ஆளுனமகள்

ினறந்த அநமரிக்கத்

உருவாக்கப்பட்டனவ.

தனல கராை வாசிங்டன்

கரயம அண்ணாந்து

நமருகூட்ட

பார்த்து வியந்த அவரின் உயரம் ஐந்து அடி ஒர்
அங்குலம்!

நவடிநபாருட்களின்

எனட யபாடக் கூடாநதன்பனத
ஆண்க

நகாள்னகப்
கம்பீரமாக

ினைவூட்டு

வாட்டசாட்டமாை

ளினடயய

தம்

மதி

பிடிப்பாலும்
வலம்

அநமரிக்க
நுட்பத்தாலும்,

யானை

வந்தவர்

அந்த

யபால்
நமல்லிய,

குறுகிய உருவத்திைர்.

கீயழ

விழுந்து

கின்ஸ்பர்க்கின்
சரினக

(lace),

கழுத்துப்

உயலாகம்

(beads), வட்டம்,

பட்னடகயளா

(metal),

புற்று

ய ாய்

மூன்று

வடிவங்களிலும், வண்ணங்களிலும் பார்ப்யபாரின்
கண்னணக் கவரத் நதாடங்கிை. ஒரு வழக்கின்
முடிவில்

சிறுபான்னம

அணியின்

சிகிச்னசகள்;

விலா

எலும்புகள்

(armor

plate)

யபான்ற

கின்ஸ்பர்க்

"dissent

collar"

அநமரிக்கப்

நபண்களும், சிறுமிகளும் விரும்பி அணி கின்ற
நகாடுக்கும் சின்ைமாக மாறிவிட்டது.

ஸ்நடன்ட்;

முதல்

புற்று

ய ாய்

87

வயது.

ஆண்டுகள்;

உலகப்

அதைாநலன்ை?
ஓய்யவ

இல்லாமல்

உனழத்த

'அநமரிக்கப்

நபண்ணு

ரினமப்

முன்பு

ஓய்ந்தது.

அந்த

புயல்’

சில

அநமரிக்க

உச்ச ீதிமன்ற
வரலாற்றில்

192

வருடங்களுக்குப்
முதல்
ியமிக்கப்
ீதிபதி

பிறகு

முனறயாக
பட்ட

நபண்

சாண்ட்ரா

ஓ

காைர் ஆவார். 1993-இல்
இரண்டாவது

நபண்

ீதிபதியாகப் பதவியயற்றார் ரூத் கின்ஸ்பர்க்.
உலநகங்கும், இரண்டு நபண்கள் சந்தித்தால்
யபசப்படும் உனட,
யபச்சிற்கு

னக, அணிகலன்கள் பற்றிய

உச்ச

விதிவிலக்கல்ல!

ீதிமன்ற
ீதிபதிகளின்

ீதிபதிகளும்
முழு

ீளக்

ிற

அணிகலனை அணிவது வழக்கமாகியது. அந்த

ய ாய்க்காை

வாரங்களுக்கு

சார்பாக

கருப்பு

அணிகலைாக,

இருபது

மணிகள்

ீளம், சதுரம் இப்படிப் பல

ந ாறுங்கியதற்காை அறுனவ சிகிச்னச; இதய
வந்து

ீதி

கின்ஸ்பர்க் தன் முடினவக் கூறும்யபாது கவசத்

நபருங்குடல், நுனரயீரல், கனணயம் உட்பட
விதமாை

இரண்டு

அரசிகளும் முடிநவடுத்தைர்.

தட்டு
ான்கு

யவண்டுநமை

நபண்னம

(dynamites)

சிறு அளனவ னவத்து அவற்றின் தாக்கத்னத
வதுயபால்,

அவற்றிற்கு

நபண்ணுரினமக்கு

நபாருளாதாரத்தின்

விளங்குகிற

ியூயார்க்

கட்டிடத்தின்

முன்

கம்பீரமாை

ான்கு

'அச்சமற்ற சிறுமி'
Girl)

குரல்

சின்ைமாக

பங்கு

சந்னதக்

உள்ள

அடி

உயர

(Fearless

சினல

அநமரிக்கப்

நபண்ணுரினமயின்

அனடயா

ளமாகத்

திகழ்கிறது.

னலக்கு,

கின்ஸ்பர்க்

அச்சி
மனறந்த

வுடன் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த
னககளில்

பின்ைப்பட்ட

நவள்னளச்

சரினக

கழுத்துப் பட்னட அணிவிக்கப்பட்டது.
உச்ச
112

ீதிமன்ற வரலாற்றில்
ீதிபதிகளில்

ியமிக்கப்பட்ட

ால்வயர

நபண்கள்!

ீதிபதியாக

கின்ஸ்பர்க்

யதர்ந்நதடுக்கப்பட

உந்துயகாலாக

இருந் தவர்

அன்னறய

கிளிண்டைின்

மனைவி

இரண்டாவது

நபண்

அதிபர்

கருப்பு உனடகள் ஆண்களுக்காகயவ
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ஹில்லரி.

பாம்பின்

கால்

பாம்பறியும்

அல்லவா! இது வனர 38 ஆளுனமகளுக்யக

அவர்களின்

உடனல

அநமரிக்கப்

"இதில்

என்ை

அதிர்ச்சி?

ஒன்பது

ீதிபதிகளுயம ஆண்களாக கிட்டத்தட்ட இரு

நூற்றாண்டுகளுக்கு

இருந்தயபாது,

ஏன்

பாராளுமன்றக் கட்டிடத் திற்குள் னவத்து

ஒருவரும் அது பற்றி யகள்வி யகட்கவில்னல?"

அரசு மரியானத வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த

எை

அரிய சிறப்னபப் நபறும் முதல் நபண்மணி

நபண்ணுரினமயில்

என்ற

உணர்னவ நவளிப்படுத்துகிறது.

நபருனமனய

அளித்து

அவனர

பனடத்தவராக்

கின்ஸ்பர்க்குக்கு
இறந்தும்

கியவர்

சாதனை

ான்சி

நபயலாசி

(அநமரிக்க காங்கிரஸின் சபா ாயகர்) என்ற
மற்நறாரு நபண்மணி.

அவர்

ஆர்வர்ட்

திருப்பிக்யகட்ட

சக

யவண்டிய இடத்னத
எை

ீதிபதியாை

அண்யடாைின்

கல்லூரியில்

"ஒரு

ஆழ்ந்த

கின்ஸ்பர்க்

ஆணுக்குக்

கினடக்க

ீ எடுத்துக்நகாள்கிறாயய"

ஆதங்கப்பட்டார்களாம்

யபராசிரியர்கள்.
தன்

அவருக்கிருந்த

சட்டக்

யசர்ந்தயபாது

யகள்வி

சட்டக்

அன்னறய

கல்லூரியில்

மாணவியாகப் பட்டம் நபற்றும்,

முதல்

ியூ யார்க்

கர்

ஸ்யகலியாவுடன் மிகுந்த மாறுபட்ட கருத்து

சட்ட அலுவகங்கள் ஒரு

நகாண்டவராக

நபண்ணுக்கு

ந ருங்கிய

இருந்தாலும்

அவருடன்

ண்பராக இருந்தார் கின்ஸ்பர்க்.

இருவரும்

இந்தியாவில்

பயணம்

நகாடுக்கத்

நசய்த

யவனல
தயங்கிைர்.

நபண்கள்

யவனல

யபாது, தடித்த உருவமுள்ள ஸ்யகலியா ஒரு

பார்க்கும்யபாது

யானையின்

கர்ப்பிணியாக இருந்தால்

முன்

யதாற்றமுள்ள

பக்கமும்,

கின்ஸ்பர்க்

சிறிய

பின்யையும்

அவர்கனள
யவனலயிலிருந்து

ீக்கலாம்
சட்டக்

என்ற

சட்டம்

கல்லூரியில்

இருந்த

காலத்தில்,

யபராசிரினயயாகப்

பணியாற்றியயபாது தான் கர்ப்பமாக இருந்தனத
நவளியய

நசால்லாமல்

மனறத்து

யவனல

பார்த்தவர் கின்ஸ்பர்க்.
தன் நசாந்த அனுபவங்களின் தாக்கத்தால்
அமர்ந்து நசன்ற

ிழற் படத்னதப் பார்த்த

நபண்ணுரினம

ஆர்வலர்கள்

அவருக்கு
கருதிைர்.
சரி

ஏற்பட்ட

அனத

அவமாைமாகக்

"அது யானை மீதுள்ள எனடயச்

நசய்ய

(weight

distribution)

எடுக்கப்பட்ட முடிவு" எை தைக்யக உரிய
னகச்சுனவயயாடு

பதில்

கூறி

தன்

ண்பனரப் பாதுகாத்தாராம் கின்ஸ்பர்க்!
"ஒன்பது யபர்கள் உள்ள அநமரிக்க உச்ச
ீதி மன்றத்தில் எத்தனை நபண்
இருந்தால்

ீதிபதிகள்

யபாதுமாைது?"

கின்ஸ்பர்க்னக

யகட்டயபாது,

நபண்ணுரினம நதாடர்பாக 1970-களில் உச்ச
ீதிமன்றத்தில்
ஐந்தில்

ஆறு

வழக்குகளில்

நவற்றி

நபற்று

ீதிபதியாவதற்கு

முன்யப

வரலாற்றில் உச்ச

உச்ச

வாதாடி
ீதிமன்ற

அநமரிக்க

சட்ட

ினலனய அனடந்தவர் அவர்.

நதாடக்கப் பள்ளிச் சிறுமி ஒருத்தி 'Super
Woman' உனடயில் வந்து கின்ஸ்பர்க்குக்கு
இறுதி
மரியானதனய
நசலுத்திய
காட்சி
இன்னும்
பல
தனலமுனறகளுக்கு
அந்த
நபண்னமப் புரட்சிப் புயலின் தாக்கம் இருக்கும்
என்பனத உறுதிப்படுத்துகிறது.

எை
அவரிட

மிருந்து உடயை வந்த பதில்: "ஒன்பது".
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ஆசிரியர் பகுதி

தமிழ்நாட்டு மில்டன் !
14

அறிஞர் ந.ரா.முருகதவள்
அடிகளாரின் விருப்ப ஆவணத்தில்
(Will)

அனமக்கப்

நபற்றுள்ள

அடங்கிய நசயற்குழுவில் கழக

எழுவர்
ண்பர்கள்

மூவர் இடம் நபற்றுள்ளைர். அடிகளார் தாம்

வழிபட்டு

வந்த

அம்பலவாணர்

விற்கு வழிபாடு

ிகழ்த்தும்

கழக

திருந றித்

அனமச்சர்

நசல்வர்

அடிகளாரின்
மட்டுமன்றிக்
ண்பர்கட்கும்

பிரினவத்

கழகம்

தைித்தைியய

கழக
எதிர்பாரா

எைக்கருதி மிகப்நபரிதும் வருந்துவயதாடு,
நகாள்னக

கனளயும்

விருப்பங்கனளயும் முன்பினும் பன்மடங்கு
ன்கிைிது பரப்பு

னடநபறச் நசய்தல் யவண்டுநமை உறுதி
எடுத்துக் நகாள்ளுகிறது.

நபாது ினலக்

கழக

ினலயம் (6-7-47 )
அன்பிற்

தமிழகத்திற்கு

கழகத்திற்கும்

திருவருளால்

சிறந்த
எல்லா

திரு.ஆடலரசற்குத்
லங்களும்

ாம் ய ரிற் யபசியவாயற

ீங்கள்

நபருகுக!

ம் நூல்கனள

நவளியிடும் அரும்நபரும் நதாண்டில் ஈடுபட
உறுதி

நசய்திருத்தல்

கண்டு

மகிழ்கின்யறன். எல்லாம் வல்ல

மிக

ம் அம்பலப்

நபருமான் திருவருளால் அம்முயற்சி னககூடி
உலகம்

அருள்

தம்பியின்
ன்கு

வடிவில்

திருமணங்

தனழக!

நுங்கள்

குறிப்பிட்ட

ாளில்

னடநபறவும், மணமக்கள் இருவருங்

காதலன்பிற் நகழுமி, “அறயவார்க் களித்தலும்

அரிக்கும் பிரமற்கும் அல்லாத யதவர்கட்கும்
நதரிக்கும் படித்தன்றி

பல்லாவரம்

அவர்கட்யக

இந் ினலயில்

அன்பும் ஆர்வமும் மிக,

அடிகளாரின் கடிதப் பகுதிகள்

தமிழினசச்

ினலயில் ய ர்ந்த ஈடு நசயற்கரிய இழப்பு

அடிகளாரின்

ீர்விடற்க!
ஏய்ந் தனவயிற் யபசு லம் எய்துக!யதாய்ந் துமிக
ஆங்கில ன் நூல்கள் ஐயம்
அறப்பயில்நகன்
றீங்கடிகள் நசாற்றமற யவம்.

உரினமனயக்

திரு.த.கூத்தரசு

வழங்கியுள்ளைர்.

திருவுரு

ஆய்ந் துணர்ந்து கற்க! அருஞ்னசவம்

ின்றசிவம் வந்து ம்னம

உருக்கும் பணிநகாள்ளும் என்ைில் இந்த
உலகநமல்லாம்
சிரிக்கும் திறம்பாடித் நதள்யளணம்
நகாட்டாயமா!

….. திருவாசகம்.

அந்தணயராம்பலும்
நதால்யலார்

துறயவார்க்நகதிர்தலும்

சிறப்பின்

விருந்நததிர்

யகாடலுமாகிய”

இல்லறத்தில்

வாழ்ந்தபடியாய்த்

தமிழ்த்நதாண்டு

நதாண்டுகனள

அவர்கள்

இைிது

ன்காற்றி

சிவத்
ீடு

வாழவும் அம்னமயப்பர் திருவருனள யவண்டி
வழுத்துகின்யறம் : பிற ய ரில்.

லம்.

வளரும்...
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பதன் துளிகள்!

‘தமிழ் நாடு‘ என்பது தமிழை நாடு என்ற பபாருளதாயின், பிளவுபட்டு இழைத்தலின், நாடு என்பது
விழைச் பைால்லாய் பநடிற்பறாடர்க் குற்றியலுகரம் ஆகும். தமிழ்நாடு குடிநீர்வடிகால் வாரியம்
என்றாங்கு
மேற்காட்டிய
பதாடர்களில்
எல்லாம்,‘தமிழ்நாடு‘என்பது
ோநிலம்
என்ற
பபாருண்ழேயுழடய ஒரு பதாழகச்பைால்.
இந்தியாவிலும் சரி, தமிழகத்திலும் சரி இன்றும் எல்லாமே முதற்கண் ஆங்கிலத்தில்
சிந்திக்கப்படுகின்றன, வரையப்படுகின்றன, வவளிப்படுத்தப் படுகின்றன. வசய்தித் தாள்களில் வரும்
பல கருத்துக்கள் ஆங்கிலத்தின் வோழிப் வபயர்ப்புக்கமே. நம் வோழிகள் இற்ரறச் வசய்திகளின் மநர்
வாயில் இல்ரல. சுடச்சுட வோழி வபயர்க்க மவண்டியிருத்தலின் வோழிவபயர்ப்பிகரேப்
வபருங்குரற கூறுதற்கும் இல்ரல.அதனால் தமிழ்வோழித் தடம் வபறாது எப்படிமயா
வோழிவபயர்ப்பிலும் தமிழ் ஆங்கிலத்தடமே வபற்று விடுகின்றது. நிறுவனங்களின் ஆங்கிலத்
தரலப்புக்கள் அரேவது மபாலமவ ‘தமிழ் நாடு‘என்று திரிபின்றிமய வபயர்களும் தமிழில் அரேந்து
விடுகின்றன.
ஆங்கிலத் தடம்பட்ட இத்பதாடர்கள் வழிவந்த தமிழ் வாய்பாட்டினின்றும் வழுவிை என்றாலும்,
ஓரழேதி கூறலாமே என்று விழைகிமறன். வாய்பாட்டு ேரபினின்றும் ோறுவதாைால் புதியபதாரு
கருத்துக் கிழடக்குோயின், இலக்கணி அதழைச் சிந்தித்து வரமவற்கக் கடழேப்பட்டிருக்கின்றான்.
பபாது ேரபு, சிறப்பு ேரபு, தனிேரபு, எைப் பல வழகயுள.
அரசிழை விழை முதலாகக் கூறுவதால் புதிய கருத்பதாளிழயக் காண்கின்மறாம். நாடு என்பது
ஆகுபபயரால் அரசிழையும் குறிக்கும். தமிைகவரசு மேற்பகாண்டு நடத்தும் மின்ைார வாரியம் என்று
பபாருள் விரித்தால் அல்வழித் பதாடராகும். தமிைகவரசின் மின்ைார வாரியம் என்று பபாருள்
பகாண்டால் ஆறாம் மவற்றுழேத் பதாழகயாகும். எவ்வழியாயினும் இவ்விடங்களில் ‘தமிழ் நாடு‘
என்பது அரசின் மேற்று. ஆதலின் ஒற்றுமிகவில்ழல. எைமவ நாம் காணும் இலக்கணத் பதளிவு
பின்வருோறு:
அ. ‘தமிழ் நாடு‘ என்பது நிலம் குறிக்கும் பபாதுழேயாக இருந்தால் ஒற்று இரட்டிக்கும். தமிழ்
நாட்டுப் பல்கழலக்கைகங்கள் என்பது எடுத்துக்காட்டு.
ஆ. ‘தமிழ் நாடு‘ என்பது அரசிழையும் அதன் மேலாண்ழேழயயும் குறிக்குோயின் இயல்பாகும்;
ஒற்று இரட்டித்தல் இல்ழல. எைமவ தமிழ் நாடு சுற்றுலா ழேயம் என்று வைங்குகிறது.
இந்த நிழலயில் புதிய நூற்பாக்களாக

1. தமிழ்நா படன்னும் தண்ணார் பதாழகச்பைால் பபாதுநிலம் குறிக்கும் பபாருண்ழேத் தாயின்
இருவழி யானும் இரட்டுழே ஒற்மற.
2. அரசிழை அதன்மே லாட்சிழயக் குறிப்பின் இரட்டல் மவண்டா இயல்பா கும்மே !
என்று வைங்கி வரமவற்கலாம்.
..... மூதறிஞர் வ.சுப.ோணிக்கம்.
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பிரான்சு நாட்டில் தமிழ் மமாழியின் வளர்ச்சி!
தபராசிரியர் சச்சிதாைந்தம்

7

பிமரஞ் சு மமோழியியல் நிறுவனம் , போரீசு

யக.டாைியல்

வாழ்க்னகக்

குறிப்புக்கள்,

தமிழில்

கத்யதாலிக்கத்

மண்மறவா மைிதர்கள் -வி.ரி.இளங்யகாவன்.

பாரிசு

கறுப்பி. யஷாபாசக்தி. நசந்தமிழ் வளர்ச்சியில்

பணினமயம்

ஈழத்தவரின் பங்களிப்பு - ச.சச்சிதாைந்தம்.

தமிழாலயம்,
ஆகிய

அறிவாலயம்,

புத்தகசானலகள்

சிறீபாரதி

இருக்கின்றை.

ஈழ ாடு, ஈழமுரசு ஆகிய பத்திரினககளும்,
தாமனர,

ிலா, முற்றம், நதரிந்துநகாள்யவாம்

ஆகிய

சிற்றிதழ்களும்

நசய்திகள்

தருகின்றை.

இலங்னகத்

தமிழ்

கத்யதாலிக்கப்

எனும்

யதவாலயத்தில்

ிகழ்கின்றை. Lourdes, Chartresஆகிய
யபராலயங்களிலும்

தமிழில்

திருப்பலிகள்

இடம்நபறுகின்றை.
ஈழத்தவர்

இதுவனரக்கும்,

இன்னும்

ஒரு

சத்தியத்னத,

நபண்,

ஏனண,
எை

ஒரு

தயாரித்துக்

பாரிசு

ருக்கின்றைர்!

பல

கட்டுனரயாளர்,

முரசு:ஆசிரியர்-

ஆகியைவும்

வந்து

தமிழ்

வளர்த்து நமௌைித்து விட்டை.
மாணிக்க
சிவன்

வி ாயகர்,

யகாவில்,

சித்தி

அஷ்டலக்சுமி

தமிழ்த்

தினரயிட்டி

குறும்படங்களும்

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளை.
தமிழ்

வி ாயகர்,

யபர்த்தி,

பத்துத்

தினரப்படங்கள்

ஐயராப்பிய

தயவுடன்

யபரன்

ஓனச,அம்மா, எக்சில், உயிர் ிழல், நமௌைம்,
முரசு,

தைிப்புறா,

வாழனவத்த நதய்வம், முகத்தார்வீடு, முகம்,

வழிவிடுங்கள்,

சங்காரம், தமிழ் முரசு, எரிமனல, எழில்,

திருப்பலிகள்

ாடகங்கள்

கண்டுள்ளை.

யகாவில்,

முழுனமயும்

பல

யமனடயயற்றம்

2015இல்
பாடலாக்கி

திரு.ஸ்ரார்

திருக்குறள்
இனசத்

முருகன்

யகாயில்,

ஐயப்பன்

யகாயில்,

வடிவில்

கருமாரி

அம்மன்,

துர்க்னக

அம்மன்,,

ருக்கின்றார். தமிழமுதம், TRT தமிழ்ஓலி,

பத்திரகாளி எை 15 ஆலயங்கள் பாரிசிலும்

பிரான் வாநைாலி ஆகிய வாநைாலிகளும்,

புற கர்களிலும் உள்ளை.

தமிழ்ஒளி,
என்கிற

மாணிக்க
வி ாயகர்
தமிழ்த்

வி ாயகர்
உலா

யதர்த்திருவிழாவில்

வரும்

திருமுனறகள்

நதருநவல்லாம்

பலமாக

ஒலிப்பது

TTN

சிறீ

தட்டு

நவளியிட்டி

தமிழ்த்நதானலக்காட்சி

நதானலக்காட்சிகளும்

வளர்த்தை.
மட்டும்தான்

இவற்றில்

தமிழ்

T R Tவாநைாலி

இன்றுவனர

ஒலிபரப்பப்

படுகிறது.

சிறப்பு.

வளரும்...
உலகத்தமிழ் | 07.10.2020
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திருவருட்பா முதனலந்து திருமுனறகள் !
உனரதவந்தர் ஔனவ துனரசாமி
வள்ளலாரின் பாட்டுத்திறன் பண்பட்டது;
சிக்கலற்றது.
கீர்னமயும்

எளினமயும்,
வாய்ந்தது.

நகாண்ட

ந ஞ்சில்

வருத்தத்னதப்

விருத்தத்னதயய
யபாலும்.
ஈறாக

நதளிவும்,
குடி

பாடுதற்கு

நபரிதும்

விரும்பிைார்

குறள்நவண்பா முதலாகச் சிந்து
இருபத்து

யாப்புக்கள்

ஒன்பது

அருட்பாவில்

வனகயாை

பயின்றுள்ளை.

எளிதாகக்
முனைந்தார்

13

கருத்துணர்ந்த
எைினும்,

வள்ளலார்

அரும்நபாருளும்

சமய நுண்நபாருளும், நுட்பமும் திட்பமும்
அனமந்த

இனறயனுபவமும்

நசறிந்துள்ளை.

பாடல்களில்

பிறனரக் கருதி

விரும்புவைவற்னறயய

அவர்

அளிக்காமல்

உணவு நதரிந்தூட்டும் தாய்யபாலத் தன்
அனுபவ நவளிப்பாடாகயவ பாடிய

திறம்

5818 பாடல்கனள இயற்றிய அடிகளாரின்

வள்ளலார் யபாலும் அருளாளர்க்யக அரிய

திருவருட்பாவில்

இலக்கியப் யபாக்காகும்.

முதலாக

அறுசீர்,

3329

எழுசீர்,

ஆசிரிய

அனமந்துள்ளநதைின்,

எண்சீர்

விருத்தங்கள்

னட

லத்துக்கும்,

ஓனச இைினமக்கும், கருத்துத் நதளிவுக்கும்
உதவும்

யாப்பு

இதுயவ

எை

அடிகளார்

கருதிைார்யபாலும்.

யுள்ளார்.
ஒன்று

நபருமான்

இயற்றி

ஞாைசம்பந்தர் மீது பாடிய பாடல்

56

சீர்

நகாண்டது.

திருவடிப்

புகழ்ச்சி 192 சீரால் இயன்றது.

இவ்வளவு

நபரிய ஒரு பாடல் இதுவனரயில் விருத்த
யாப்பில்
நசய்யும்

எழுந்ததில்னல.
நகாள்னகயாகவும்,

நசயலாகவும்,

தமிழுக்குப்

வகுத்தல்

பழகு

நசாற்நபய்தல்,

என்னும்

ஐந்து

வடிவம்

ந றியினை

அளாவிச்நசல்வதாயின் நசய்யுளிற் சீர்னம
கழ்ந்திடுநமன்று யபராசிரியர் லாங்

ஜின்ஸ்

என்னும்

றுள்ளார்.

அந்த அரிய இலக்கணத்துக்குச்

சான்றாகச்
ிலவும்

நபாருள்

நபருந்தனக

லங்கள்

திருப்பாடல்கனளப்

புகன்

பலவும்
புனையும்

விருப்பத்னதயும் தம் யகாட்பாடாக அடிகள்
நகாண்டிருந்தார்.

நசய்யாதனதச்
நசயற்கரிய
புது

உணர்ச்

சினயத் தருவதாகவும் இஃது அனமகிறது.
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ஊட்டுதல்,

சிறந்து

எண்சீருக்கு யமலும் பல சீர்களாைியன்ற
நபரும்பாடல்களும்

நதளிந்து யதர்தல், உணர்தல, ஊள்ளுரு

வளரும்...
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தமிழக அரசின் விருதுப் பட்டியல் !
தமிழ்ச் மசம்மல் விருது

தமிழ்நாட்டில்
தமிழ்த்

தமிழ்

ததாண்டினைப்

வளர்ச்சிக்காக

அரும்பாடுபடும்

தபருனமப்படுத்தி,

ஆர்வலர்களுக்கு

ஊக்கப்படுத்தும்

வனகயில்

அவர்களின்
வழங்குதல்.

(விருதுத் ததானக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுனை வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர்
வதம்
ீ
32 பபருக்கு வழங்கப்படும்).

XV
தகாயம்பத்தூர் மாவட்டம்

வ.எண
் .

ஆண
் டு

1

2015

முனைவர் சிந்தனைக் கவிஞர் கவிதாசன்

2

2016

திரு. மு.தப.இைாமலிங்கம்

3

2017

திரு.பா.இைவிக்குமார்

4

2018

முனைவர் மா.நடைாசன்
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சிலப்பதிகாரம் - ஆங்கிலம் !
தபராசிரியர் சி.அ.சங்கரநாராயணன்

தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர், தமிழக அரசு

13

Entempled in humble fair, of White Chank
hued Baladeva in shrine,

is that day. Dancers,Drummers, Yaazhists,
Psalterists,

of Sapphire Fair Maal's temple, of white
parasol King's Adytum, of aged most

Vocal musicians, Paanars all fill the air
185

Brahma's abode, as told in veritable vedas
four fires sacrificial
have soared as in agenda. Worship of Fourfold Devas, Eighteen-fold troops
in due distinctions go on side by side: Vasus
eight, Aadityas twelve,
175
Rudras eleven, Ashwins two; Kinnara, Kimpuruusha, Vicchaadara,

With melodied ensembles! Day Night ,
all through, tudis and tabors tap;
streets, highways sink and dally in Gala
glamour.
Refreshed Maadavi after her dalliance,

with fish like ear- ring pendants adorned
190

Garuda, Deva, Asura, Muniva, Yaksha,
Raakshasa, Gandharva, Saarana,
Siddha, Celestials, Naraka, Bhoota, BetaaL,
Taaragana and Heavenlies!

In garden jasminum, chemeli, mogra,

In mutts of Arukka and Viharas of Buddha,

in complacent glory

in Virtue Fostering Halls of Charity,

and gaiety, plays in arbor;
180

In sacred sites on the fort-side, preaching
on.
On that day, the irons of captives who lost
battle

lily, samba, and nenuphar,

to eye her fittings
and learn to sizzle through day market
forist stalls, the flowers therein, to listen

195

to the Sovereign are removed. Grace, good
gracious
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குழந்னத இலக்கியம் !
முனைவர் ததவி நாச்சியப்பன்
உலகத்

திருமனறயாம்

கருத்துகனளயும்
கவிஞர்கள்

திருக்குறள்

எளிய
பாடல்களாகக்
குழந்னதகளுக்குக்

கற்பிக்கின்றைர்.

15

தமிழ்

நமாழியின்

உச்சரிப்பு

எைலாம்.

உணர்ந்து

யபசும்

யின்றி

எழுத

உயிர் ாடி

அதன்

ஒலியவறுபாடுகனள

குழந்னதகளால்

இயலும்,

பினழ

ஒலிகனள

யவறு

“நவள்ளத்(து) உயரம் யபாலயவ

படுத்திப் யபசவும் எழுதவும் குழந்னதகள்

வினரந்து வளரும் பூனவப்யபால்

பழக

உள்ளத்(து) ஊக்கம் யபாலயவ

பாடல்களில் உச்சரிப்புக்நகை சில பாடல்

உயர முடியும் வாழ்வியல.”

கனளக் கவிஞர்கள் எழுதிைர்.

யவண்டும்.

“நவல்லத்னதப்
என்று “திருக்குறள் விளக்கக் குழந்னதப்
பாடல்கள்” நூலில் கவிஞர் புலனமப்பித்தன்
அவர்கள் பாடியுள்ளார். ஒவ்நவாரு பாடலின்
முடிவிலும்

அதற்காை

நகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படிப்
இன்றுவனர பாடி வருகின்றைர்.

குறள்
பலரும்

எையவ

பார்த்யதன்

குழந்னதப்

நவல்லத்னதப்

பார்த்யதன் யவலுச் சாமி கனடயிைியல
நவள்ளத்னதப்

பார்த்யதன்

நவள்ளத்னதப்

பார்த்யதன் விடாது நபய்த மனழயிைியல
தவனளனயப்

பார்த்யதன்

தவனளனயப்

பார்த்யதன் தனரயில் தத்திச் நசல்னகயியல
இவ்வாறு
இலக்கண
இலக்கியங்
கனளக்
குழந்னதகளுக்குச்
நசான்ை
கவிஞர்கள்
தமிழின்
நபருனமனயயும்
பலபடப்
பாடியுள்ளைர்.
சான்றுக்கு,
நகா.மா.யகாதண்டம் அவர்கள்,

தவனலயப்

பார்த்யதன்

பார்த்யதன் தங்னக தூக்கி வருனகயியல”
என்பது

குழந்னதக்

அழ.வள்ளியப்பா
"இலக்கியங்கள்

ினறந்தது

இலக்கணத்தில் சிறந்தது

தவனலனயப்

நவல்லம்,

அவர்களின்

நவள்ளம்,

யபான்றவற்றிலுள்ள

கவிஞர்
பாடல்.

தவனள,

தவனல

‘லகர’,’’ளகர’

ங்கனள

மாற்றி ஒலித்தால் நபாருள் மாறுபடும் எை
சங்கம் மூன்றும் வளர்த்தது

குழந்னதகள்

சரித்திரங்கள் புகழ்ந்தது."

பாடலிது.

உணர்ந்து

பாட

ஏற்ற

என்று பாடியுள்ளார்
வளரும்...
உலகத்தமிழ் | 07.10.2020
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பயண வாழ்க்னக!
சுற்றுலாச் சுடர் சுதரந்திரன்
அகிைா
மதிய

தீனவ

உணனவ

வனககளுடன்
திரும்பவும்

சுற்றிப்

அங்கு

சுனவயாை

உண்டு

அகிைா

பார்த்துவிட்டு

ஏற்பட்ட அனலயும் படனக நவகுயவகமாக

மீன்

கடலுக்குள் இழுத்துக்நகாண்டு நசன்றது.

மானல

அப்படி நசல்லும் நபாழுது சுமார் 45 டிகிரி

யசர்ந்யதாம்.

யகாணத்தில் படகு ஒரு புறமும் மறுபுறம்

விட்டு

வந்து

14

அங்கிஸ்திரி பல அழகிய கடற் கனரகனள

மாறி

நகாண்ட ஒரு தீவு.

நகாடுத்து

மாறி

கடல்
நசன்று

எங்களுக்கு
அந்தத்

தீவில்

யதவாலயம்
கவரும்

ான்

கண்ட

பார்ப்பதற்குக்

வனகயில்

அழகிய

கண்னண

மிகவும்

அனலகளின்

நகாண்டிருந்தது,

கடுனமயாை

வினளயாட்டில்

ஈடு

ஒரு

இருப்பனத

சாகச

யபான்ற

உணர்வு ஏற்பட்டது.

அழகாக

இருந்தது.

சுமார்

2

மணி

ய ர

பயணத்திற்குப்

பின்ைர் அருகில் இருந்த ஒரு சிறு தீவிற்கு

அனதச் சுற்றி இருந்த
பிரதிபலிக்கும்

வண்ணம்

யதவாலயத்தின்
இருந்த

ீல

ீல

ிறக் கடனல

நவள்னள

யமல்

மாட

ிற

முகப்பில்

ிறமும் அதன் அழகும் மிகவும்

இரசிக்கத் தக்கனவ.

ஆறாவது
இருந்து

ாங்கள் அகியைா தீவில்

மற்றும்

பிரிய

ங்கூரத்னதப்

ய ரம்

பாய்ச்சி

இனளப்பாறிவிட்டு

சிறிது

மீண்டும்

கடலுக்குள் நசன்று, சுமார் 3 மணி ய ரம்
பயணம்

நசய்து

ஏநதன்சு

துனறமுக

வளாகத்னத அனடந்யதாம்.

புறப்பட்ட

யதவாலயம்
கண்டு

ாள்

அருகில்

யபாது

அந்தச்

அந்த

சிறிய

ங்கூரத்னத

மைமில்லாமல்

இடத்னத

விட்டு கடலுக்குள் பயணமாயைாம்.

கடலில்

ஏற்பட்ட

அனலகளின்

வலிவு

மற்றும் காற்றின் யவகத்னதயும் என்றுயம
மறக்க

இயலாத

ஒரு

ிகழ்வு

என்று

கூறலாம். அவ்வளவு அழகாை கடலியல
ாங்கள்

பயணம்

நசய்த

இந்த

ஆறு

ாள்களும் அந்தக் "கடல் புறா" னவயும்
அன்னறய திைம் காற்றின் யவகம் சற்று
அதிகமாகயவ

இருந்தது.

எையவ

பாய்

மரங்கனள விரித்துப் படகினைச் நசலுத்திக்
நகாண்டு

இருந்யதாம்.
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அப்நபாழுது

ாங்கள்

மறு ாள்

எண்ணியயபாது

பிரிய

ய ரும்

உண்னமயியலயய

என்று
மைம்

கைத்தது.
வளரும்...
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புதுப்பார்னவயில் புறநானூறு !
அறிஞர் மருதநாயகம்
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புற ானூற்றுப்

படுமனழ உருமின் இரங்கு முரசின்
கடுமான் யவந்தர் கானல வந்து, எம்

பாடல்கனள

ாட்டார் சுட்டுகின்ற வீரயுக

யமனல

இலக்கியங்

ந டு ினலவாயில் நகாட்குவர் மாயதா;

கயளாடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தாலும் முருகியல்

நபாருதாது அனமகுவர் அல்லர்-யபார் உழந்து

அணுகு

அடுமுரண்முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய

தரத்னத

வடியவல் எஃகின் சிவந்த உண்கண்

இலக்கிய

நதாடிபிறழ் முன்னக இனளயயாள்

முனறயில்

நுட்பமாகப்

முந்தியதாக

அணி ல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்யக
(புற ானூறு 350)

அவற்றின்

வீரயுகம்

கவினதத்

பார்த்தாலும்

தமிழ்

புற ானூற்றுக்கு

இருந்திருக்க

யவண்டு

நமன்பது நதளிவாகும்.

தூர்ந்துயபாை அகழியினையும் தளர்ந்த
மதிலுறுப்பினையும்

இடிந்த

மதினலயு

.....

ினறவு .....

முனடய பனகவர் நசய்த அழிவால் யகடுற்ற

பனழயவூர்

யபானரத்

என்ைாகுயமா?

தாங்காதாகலின்

யமகத்தின்

இடியபால்

முழங்கும் முரசினையும் வினரந்து நசல்லும்
குதினரகனளயுமுனடய யவந்தர்கள் எம்மு
னடய ந டிய

ினலனயயுனடய வாயிலின்

கண் சுற்றித்திரிகின்றைர்.
யபார்

நசய்யாது

ஆற்றலுனடய

அடங்குவார்

தனமயன்மார்

அல்லர்.

னகயில்

ஏந்திய வடித்தயவலின் இனலயபால் சிவந்த
னமதீட்டிய கண்கனள உனடய இளமகளது
மார்பின்கண்
பரந்துள்ளது'

சுணங்கு
என்று

யதான்றிப்

ஊர் ினல

பற்றி

இரங்கிப் பாடியுள்ளார்.
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Everlasting Tradition!

கனலத்திலகம் திருமதி சீனத சிதம்பரம்

There are writers who blow their
own trumpets.

"Since my legs do not have that
great honour, let atleast my hands de-

"Kamban has to derive inspiration
from me.

rive that honour.
In some assemblies, people praised

But Kamban never knew how arrogance behaved. (Kamban wrote the
Ramayana

in

Tamil

in

beautiful

poetry).
That is why he was able to write an
epic which is a masterpiece for all
ages.
Respect

11

me to my face which, I felt, was
indeed a perfect disgrace. I felt so
greatly embarassed that I could not
lift my face before the audience.
"What I did I write? What have I
done?
"Thanks to the Lord. He has not

and

Modesty

build

the

steps to success This modesty can
be best seen in Bengal.
Any great scholar, if he meets a
person older than him in age, touches
his feet as a mark of respect.
He gives respect for age.
"Whenever a great leader came to
attend a happy function in my house, I
touched his feet and some chided me
for doing so."
I said "Those legs had walked for
the cause of "Satyagraha!"
"Those legs have wandered within
the prison gates for a great aim."

punished me by enthroning arrogance
in my heart.
The comfort that one enjoys

in

modesty is absent in arrogance Read
the pompous victories of arrogance
and their downfall in the Hindu epics
and ancient stories
Understand that modesty is one of
our great assets.

Incidentally if we are honoured with
a post or if fame surrounds us a Hindu
does not get intoxicated with pride
and show disrespect to the wise and
elderly.
The essence of the Hindu religion is
that if one is modest one can lead an
upright lite till the very end.

To Continue...
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பதிகங்கனளப் படியுங்கள்!
தசரமான் மபருமாள் நாயைார்

மசவ்வினச மாமணி திருமதி சீனத மமய்கண்டான்
பன்ைிரு

திருமுனறகளில்

திருமுனற

எழுதிய

கானரக்கால்

பதிநைான்றாம்

ஆசிரியர்

அம்னமயார்,

ம்பியாண்டார்

ம்பி

வரினசயில்
பட்டிைத்தார்,

யபான்ற

நபரிய

அறிஞர்களினடயய அரச குலத்தின் திறனுடன்
ஆண்டவர்

பக்தியில்

நபருனம

அகிலம்

நபற்றவர்

யபாற்றும்

யசரமான்

நபருமாள்

ாயைார். மண்யமல் னசவந றி வாழ் பலருக்கு
முன்னை வழி என்பால் அவன்யமல் விளங்கு
ந ற்றியிைால்
நதாண்டு

கழயல

புரிந்தவர்

யபணும்
இந்த

கருத்திைால்

யசர

நபருமாள்

ாயைார்.

என்றிருந்த

யசரகுலப்

இன்ைினசயால்
வறுனமயில்

பாடி

வழிபடும்

வாடுவது

ாளும்

பாணபத்திரர்

அறிந்து

இனறவன்

யசரமான் நபருமானுக்குத் திருமுகம் நகாடுத்
தனுப்பிப் பரிசு நபற னவத்தார் இந்த வள்ளல்
நபருமாைிடம்

என்பது

ம்பியாரூரனரக்
அனழத்துச்

நபரிய

புராணம்.

நகாடுங்யகாளூருக்கு

நசன்று

நபான்னும்

நபாருளும்

நகாடுத்த யவந்தன் என்பதும் வரலாறு.

யகட்டு

சிலிப்புற்று

அருள்

அக்காலத்தில்

யசர

ாடு

கிழக்கில்

யமற்குத்

நதாடர்ச்சி

யசர

ாட்டுத்

இனடக்
நபயர்

தனல கராை

காலத்தில்
மாறிற்று

என்றும்,

கல்நவட்டுக்களில்

அரண்மனையில்
திருமடத்திற்குச்

மகிழ்ந்த உயர்ந்த சிவநசறிச் சான்யறார்.

நசய்யதன்

இல்லா

தவ

நதாழ

முன்பு

என்

என்பார்.

தன்

ாடு என்று அவர் கூறுவது

என்பது
எை

உனரயாசிரியர்கள் எழுதுகின்றைர்.
இந்த யசரமான் நபான்வண்ணத்து அந்தாதி,
திருவாரூர் மும்மணிக்யகானவ, திருக்கயிலாய
ஞாை

உலா

என்பனவ

இவர்

இயற்றியை.

அதிலிருந்து ஒன்றினைக் காண்யபாம்.
“நசால்லாதை நகாழு

ாவல்ல

ினையாமைம் வணங்காத்

தனலயும் நபானறயாம்
அல்லா அவயவந்தானும்

ாவும், நசால்லும், நசவியும் இனறவனைத்
நதாழாமல்

மைம்

அவனை

ினையாமல்

இருக்னகயில் உடலனைத்தும் அறிவற்ற வீயண
உரினமப்

யபரரசால்

பயனும்

ினற

தவமும் யதடும் நபாருளும் நபருந்துனணயும்
தில்னலச்

இருந்த

மைிதர்க்கு அயசதையம” .

வழக்கம்.
ீடும்

எைப்

ம் நபருமான் எமக்கு இவர்

இவனரத்

ாட்னடச் சிலம்பு

என்பது

யசாதியுட் யசாதி தன்யபர்

நசன்று பரனவயார் பனடத்த விருந்னத உண்டு

எல்னல

அங்யக

காணப்படுவது

கல்லாம்

என்பார்

வஞ்சி

யகாயில்

நதாழாதனகமண் திணிந்த

ல்ல யதாழர்

மனலனயயும்,

நகாடுங்யகாளூர்

யசாழ

சுந்தரருனடய

நதற்யக

யமற்யக கடனலயும் எல்னலயாகக் நகாண்டது.

தனல கராகிய திருவாரூருக்குச் நசன்ற யபாது
தங்காமல்

எை

நகால்லத்னதயும், வடக்யக யகாகர் ணத்னதயும்,

நசல்லாச் நசவிமரம் யதறித்

மன்ைருனடய

நபற்யறன்

ஆைந்தக் கண்ணீர் வடித்தவர்.

ாட்டு அரசர். யசாழ ாட்டுக்குத்

இவர் யசர

அம்பல

வாைனர வழிபட்டு முடிந்த கானல சிலம்பு ஒலி

திருவஞ்சிக்களத்துக்

மதுனரயில் யசாமசுந்தரக் கடவுனள

நபருமான்

சிற்றம்பலத்துள்
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ஆடும்

எை மிக இங்கிதமாகப் பாடுகிறார்.

வளரும்...

கழயல
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பூமனழ

1. Sir, you nailed it. Thank you.
To share my happy experience during translation of a book... It was so
surprising to see only 8 words required in Tamil to
translate 10 words of English (as a rule of thumb).
After translation, the sentence accurately conveyed the meaning and was also compact. 100
pages in English came down to 85 pages in Tamil.
Similarly when I did Tamil to English translation,
the increase in word count was perceptible. Eg.
'ஓடாநிழல' got expanded to 'Non running position.' Though
stationary position was also possible to use, it did not fit with
the context.
I have embarked in an ambitious project of getting all the possible letter combinations (grammatically) in Tamil 5 lettered
words.
The possible 5 letter combinations are 919358226007. By reducing the பேய்பயழுத்தில் பதாடங்காச் பைாற்கள்
ேற்றும் உயிபரழுத்தில் முடியாச் பைாற்கள், the combinations become 807695283577. Like this I need to apply various
rules and find out the number of combinations. Presently I'm
doing this for 2 lettered words.
Due to this work, I've almost ditched pursuing my doctorate in
electronics from Bharathiar University.
தைது சிறு சிறகுகழள ழவத்துக்பகாண்டு வானின்
உயரத்ழதயளக்கும் சிட்டுக்குருவியின் ஒரு முயற்சி
மபான்றது தான் இது. ஆைால் முயலுவதில்
தவறில்ழல என்று முயல்கிமறன்.
நவம்பர் முதல்வாரம் தங்கழளச் ைந்திக்க மநரம்
கிழடக்குோ? சில பதளிவுகழளப் பபற
விரும்புகிமறன்.
திரு.கேல், வோழிவபயர்ப்பாேர்.

2. பைப்டம்பர் 30-உலக போழிபபயர்ப்பு
நாளில் "தமிைக அரசின் போழிபபயர்ப்பு
முகங்கமளாடு "ேலர்ந்த உலகத் தமிழ்
இதழ் அருழே...மிக அருழே.
முழைவர் ந.அருள் அவர்கள் தந்திருக்கும் "ஒன்மற
உலகம் ஒருழேமய இலக்கியம் "பல பைய்திகழள நாம்
அறிய தருகிறது.
போழிபபயர்ப்பு என்பது ஒரு போழியிலிருந்து
ேற்பறாரு போழிக்குக் கருத்து, நழட,சூைல், உணர்ச்சி,
பபாருண்ழே முதலியவற்ழறப் பபயர்த்து
வைங்குவதைால் அதழை அறிவியல் ைார்ந்த துழற
என்மற பைால்ல மவண்டும். அமத மவழளயில் போழித்
பதாடர்பாை அைகு பபாலிவதால் அதழைக் கழல
ைார்ந்த துழற என்றும் அழைக்கலாம். ஒரு போழியில்
(மபச்சு போழியிமலா, எழுத்து போழியிமலா)
கூறப்பட்ட கருத்துக்கழள ேற்பறாரு போழியில்
பவளிப்படுத்தக்கூடிய நிழலயில் திறன் வாய்ந்த ஒரு
பழடப்பாக்கம் என்றும் கூறலாம் "என்பது அற்புதோை
விளக்கம்.
மேலும், ஆங்கிலத்தில் ஜான் பனியன் எழுதிய புனிதப்
பயணத்தின் முன்மைற்றம் என்ற நூல் 1793ஆம் ஆண்டில்
"ஒரு பரமதசி இந்த மலாகத்ழத விட்டு ேறுழேக்கு
நடந்மதறியது பைாப்பைம் "என்ற தழலப்பில் தமிழில்
பவளிவந்த முதல் போழிபபயர்ப்பு நூல் என்ற தகவல்
அரிய தகவலாகும்.
29.09.2020-அன்ழறய திைேணி நாளிதழில்
பவளியாை"போழிபபயர்ப்பு முழு பவற்றி பபறட்டும்
"என்ற கட்டுழரயில் "இந்திய போழிகளிமலமய
முதன்முதலில் தமிழில்தான் விவிலியம்
போழிபபயர்க்கப்பட்டதாகவும், 1774-இல்
மஜ.பி.பாப்ரிஷியஸ் போழி பபயர்ப்பிழை
பவளியிட்டார் "எை முழைவர் ந. அருள் அவர்கள்
குறிப்பிட்டிருந்தழதயும் இங்மக நான்
நிழைவுபடுத்துவதில் ேகிழ்ச்சி அழடகிமறன்.
தமிைக அரசு ஆண்டுமதாறும் போழிபபயர்ப்புக்கு
ேட்டுமே 11 விருதுகள் வைங்கிவரும் ேகிழ்ச்சி தரும்
பைய்தியிழையும் ஆசிரியர் அவர்கள்
பைால்லியியிருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
கவிஞர் மபைா, வநல்ரல.
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பூமனழ

3. ைார் வணக்கம்

6. தங்களின் சிறந்த பதிவிற்கு மிக்க நன்றிங்க ஐயா

முகப்பு மிகச்சிறப்பாக உள்ளது

முரனவர் பத்ேபிரியா

ைார். மிக்க நன்றி.

7. Glad to see the faces of your Secretariat
திரு.என்.திருச்வசல்வன்,
துரை இயக்குநர், வோழிவபயர்ப்புத்துரற.

4. போழிபபயர்ப்பாளர் திை
நல்வாழ்த்துக்கள் ஐயா... மின்னிதழின்
அட்ழடப்படம் அருழே
திருேதி.விசயலட்சுமி,
வோழிவபயர்ப்பாேர், வோழிவபயர்ப்புத்துரற.

Translators!
முரனவர் மசாேவல.மசாேசுந்தைம்,
அவேரிக்கா
8. போழிபபயர்ப்பு முகங்கழளக்
கண்டு ேகிழ்ந்மதாம்.
போழிபபயர்ப்புக் குறித்த கட்டுழர
அருழே. அபேரிக்கத் திருேணச்
ைடங்கு நம்பிக்ழககழள அறியும்

நல்வாய்ப்பு கிழடத்தது.
புறநானூற்றுப் மபார் நிகழ்வு பநகிழ்ழவ
ஏற்படுத்தியது.

5. உலகத் தமிழ் உலகம் முழுழேயும் பரவி நிழலத்து
நிற்கட்டும் ஐயா. வாழ்த்துகள்

முரனவர் மதவி நாச்சியப்பன்.

முரனவர் ஜானகி,
உலகத்தமிழாைாய்ச்சி நிறுவனம்.
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அங்கிங்மகைாதபடி இங்கிலாந்தில்...
கவிஞர் புதுயுகன்

22

இலண்டன்

நிழல் நீ ள்கிறது!

காலம் பூக்கனள மீண்டும் சுமந்து வருகிறது,
முதல் பயிர்கனளயும்
வருகிறது;

பறனவகளுக்கு

அப்படி வலம் வந்த ய ரத்தியல அவருக்குத்

எடுத்து

சின்ைஞ்சிறு

(ஆல்ப்நரட்

உயிர்கனள

லார்ட்

வீழ்த்தி

நடன்ைிசன்,

‘In

கவிஞர்

மகத்தாை
லார்ட்

அரசனவக்
இராணி

கவினத

நடைிசனை
கவிஞர்

தான்

1850ல்

இங்கிலாந்தின்

ஆக்கியது.

விக்யடாரியாவின்

இது

வாழ்க்னகனயத்

நதாட்ட கவினதயும் கூட.
உதவியயாடு

வின்ட்சர்

அரண்மனையில்

இருந்யதாம்

ாங்கள்.

இராணி விக்யடாரியா தைது னகப்பட எழுதிய
ாயளடுகனள புரட்டிக் நகாண்டிருந்யதாம்.

வசமாகி

‘இந்தியாவின்

ஆைால்

உணர்வுப்

நபருக்காைவர்.
யகாபம்,

மைம்,

கலனவயாக

எளிதில்

னவராக்கியம்
விளங்கியவர்.

கணவர் இறந்ததும், வாழ் ாள் முழுதும் கறுப்பு
ஆனடயியலயய

வலம்

அவர்

“அவர்

என்பதில்

இந்தியானவ

இந்தியாவிற்கு

கருதிைார்.
புரிதல்

எப்படி

வந்தயத

வந்தார்

இந்தியானவப்

மிக்க

புரிந்து

இல்னல.

பற்றிய

அரண்மனையில்

இருந்த

இந்தியர்களின் அளவியலயய

அவரது
சில

ின்று விட்டது

என்றும் சிலர் கருதிைர்”.

மாக

பர்”

இவற்றின்

இராணி’

“ஏன்?”

துளியாக

விடுகிற

இராணிக்குமாை

னவத்திருந்தார் என்பது யவறு சங்கதி.”

பருவத்னத கட்டுப்படுத்தியவர் கான்

குழந்னதத்தைம்,

இந்த

உறவு எப்படிப்பட்டது?’

“ மது

இராணி
காதல்,

‘இந்தியாவிற்கும்

ான். எைது

“சிறிய, தந்னதயில்லா குழந்னத
வாய் என்ற

யமலாை

வந்தால் தன்னைக் நகான்று விடுவார்கள் எைக்

ஊர்ச்சுற்றலின்

குழந்னத

யமற்கண்ட,

நபருமிதம் நகாண்டிருந்தார் என்று நதரிகிறது.

Memorium A.H.H’, 1850)
இந்த

தந்தது

கவினத தான்.

பின் உைது அந்திப் நபாழுதிைியல, ஓ கடிகாரயம
மாந்தர் தம்
எரிகிறது.

யதறுதனலத்

தைிப்பட்ட
யசகரிப்பாகி

ாட்டின்

சரித்திரமாகி
அடுத்த

யதர்வுகள்

சரிதம்
இன்று

துளித்

ஒட்டு

நமாத்த

ஆகின்றை.

அதுயவ

ம்னமயும்,

தனலமுனறனயயும்

மனழத்துளிகள் ஆகின்றை”

ானள

உருவாக்குகிற
ாயளட்டிலிருந்து

முகத்னத உயர்த்திய தகவல் பிறவி இவ்வாறாக
முழங்கியது.

இந்தப்

பிரித்தாைிய இராணி.
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ீண்ட யயாசனைக்குப் பிறகு ஆயமாதித்தாள்
இலக்கியம்.

“ ீ

நசால்வது

சரிதான்.

அந்தக்

பணிவு என்பது யவறு; தாழ்வாக

ினைத்துக்

காலத்தின் யபதங்களும், யபதனமகளும் இன்றும்

நகாள்ளுதல்

கூட கற்பிதங்களாக [Stereotypes] இன்னறய

அயத யபால உயர்வு என்பது யவறு, பிறரின் மீது

இனளஞர்கனளயும்

பாதிக்கக்கூடும்.

வனகயில் விக்யடாரியக் காலம்

அந்த

மது வாழ்னவ

இன்றும் நதாடுகிறது”.

என்பது

ின்று உயர்வது என்பது யவறு. கார்ல் மார்க்சு,
மார்க்

ட்னவன்

‘கவினதயின் சார்ல்சு டிக்கன்சு’ எை அனழக்க
இரட்யார்ட் கிப்பிளிங். ‘கிம்’ முதலாை

நூல்களால் நபயர் நபற்றவர். திறமாை எழுத்துத்
திறன் நகாண்டவர்.

விக்யடாரிய

காலத்தின்

பிரித்தாைியர்கள்

குணங்கனள

விட்டு

விட்டவர்கள்

என்பயத

நவகு

இந்த

தூரம்

வந்து

உண்னம.

காலம்

மாறிவிட்டது! ஆைால், கற்பிதங்கனள பிரித்துப்
பார்த்தறியும்
எத்தனை

ய ாபல் பரினச நவன்றவர். பிறனர ஆளுனக
என்பது

அந் ாளியல

எதிர்த்தார்கள்.
இன்னறய

நசய்தல்

யபான்றவர்கள்

இவரது காலைிய ஏகாதிபத்தியச் சிந்தனைனய

“கற்பிதங்கள்?!”

நபற்றவர்

யவறு.

ிகழ்காலம்

அல்லது
யபரிடம்

புறந்தள்ளும்
இருக்கிறது

அவர்கள்

கற்பிதங்கனள,

மீது

திறன்
என்பயத

வீசுகிற

உணர்ச்சிவசமுறா

விைா.
ினலயில்

நபாதுச் சிந்தனை தான் என்றாலும், அதற்காை

அறிவுப்பூர்வமாக உனடத்து முன் நசல்லுதயல

ஒரு ஆளுனமயாக விளங்கியவர் இவர்.

இன்னறய

உலனக

ாகரிக்கப்படுத்த

இனறவைால்

இந்தியர்கள்

அந்த

விைாவிற்கு

வழங்கத் தகுதியாை வினட.

அனுப்பப்நபற்ற இைம் நவள்னள இைம் என்று
ம்பிைார்

கிப்ளிங்

(இராணினயப்

யபாலயவ!).

அந்தக் கடனமனய ஆற்ற அனழப்பு விடுத்தார்
இவ்விதமாக.”
நவள்னள மைிதைின் பாரத்னத ஏற்றுக்
நகாள்ளுங்கள் சிறந்த உமது வித்துக்கனள இங்யக அனுப்பி
விடுங்கள் -

‘காலம் பூக்கனள மீண்டும் சுமந்து
வருகிறது!’

தன் ாட்னட விட்டு அகல, பணியுங்கள் உமது
மகன்கனள
உங்கள் அடினமகளின் யதனவகனள தீர்க்க;

(இன்னும் பயணப்படுயவாம் )

கைத்த யசணத்தில் காத்திருக்க
மடங்கிய மக்களின் மத்தியில் மற்றும், காடுகளில்
உமது புதிய யவட்னட, முசுடு மைிதர்கள்,
பிசாசு பாதி, குழந்னத மீதி.
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ulagathamizh@gmail.com

www.twitter.com#ulagathamizh

மதோடர்புக்கு

www.facebook.com\ulagathamizh

ulagathamizh.blogspot.com

www.ulagatamil.in
www.utsmdu.org
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