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ஐ.நா. அறிவியல் கலல அலைப்பு (யுனெஸ்ககா) உலை 

பிைாெ்சு - 24.01.2019 

திரு.க.பாண்டியைாசெ்  

ைாண்புமிகு தமிழ் ஆடச்ி னைாழி, தமிழ்ப்பண்பாடட்ுத்துலை 

ைை்றுை் னதால்லியல் துலை அலைசச்ை ் 

05.02.2020 | உலகதத்மிழ் 

நமச்ைிவாய வாழ் ! நாதன் தாள் வாழ் ! 
இசமப்பொழுதும் என் பநஞ்ைில் நீங் ா தான் 
தாள் வாழ்  

 

என்ற இந்தப் ொடல் 1380 ஆண்டுகளாக 

மண்ணின் பமாழியாகிய தமிழ் பமாழியில் 

இத்பதானியிபேபய அன்றாடம் ொடப்ெட்டு 

வருகிறது.  தமிழ், ஆெத்தில் இருக்கும் ஒரு 

மண்ணின் பமாழியல்ே! 

 

  மண்ணின் பமாழிக்கான ஆண்டு 

பகாண்டாடப்ெடும் இவ்பவளளயில், மண்ணின் 

பமாழிகள் ஆெத்தில் இருக்க பவண்டிய நிளே 

இல்ளே என்ெளத நான் இங்குத் பதளிவுெடுத்த 

விரும்புகிபறன். 

 

  மண்ணின் பமாழிகளில், பிற ெண்ொட்ளடச் 

சிளதக்காமல் வளர்ந்த, பிற பமாழிகளளயும் 

உருவாக்கிய ஒரு சிே பமாழிகள் இவ்வுேகில் 

உள்ளன.  இதில், எங்கள் பமாழியாகிய தமிழும் 

ஒன்று. 

 

  ேமிழ் மமோழி, 32 மமோழிகசை உருவோக்கிய 

மபருசமக்குரியது. அம் பமாழிகளில் ெத்து 

பமாழிகள் தற்பொது ஆெத்தில் உள்ளன. 

எடுத்துக்காட்டாக, பதாடா பமாழி. 

 

  யுபனஸ்பகாவால் காேமுளறபதாறும் 

பவளியிடப்ெட்டு வரும் உேக பமாழிகளின் 

ெட்டியல், ெே கருத்துரு சார்ந்த பகள்விகளள 

பவற்றிகரமாகத் தீர்வு பசய்துள்ளது. என் 

ொர்ளவயில், அந்தப் ெட்டியல் மனித இனத்திற்கு 

ஒரு பெரும் புளதயோக விளங்குகிறது. நான் 

நிளனவுபகாள்கிறவாறு, யுபனஸ்பகாவின் 

வாயிோகத் திரு.பவெர் அவர்களால் 

பமற்பகாள்ளப்ெட்ட ஆய்வுகளில், 

   

ெே பமாழிகள் ஆய்வு பசய்யப்ெட்டு, பமாழி 

வளரெடத் பதாகுதி ஒன்று 

பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. 7000 மமோழிகளில் 3000 

மமோழிகள் இன்னும் 10 ஆண்டுகளில் 

அழிந்துவிடும் என அந்ே வசரபடம் 

கோட்டுகிறது. 

  இந்தியா, ெல்பவறு ெண்ொடுகள், 

ஆன்மிகம், வாய்ப்புகள் நிளறந்த மற்றும் நீண்ட 

பநடுங்காேப் பொருளாதாரச் சிறப்ளெக் 

பகாண்டது. இன்ளறய  இந்தியா, மண்ணின் 

பமாழிகளளப் ொதுகாக்கும் வழி முளறளய 

உேகிற்குக் காட்டுகிறது. 

  எங்கள் கணக்கீட்டின்படி இந்தியோவில் 19,569 

ேோய் மமோழிகள் உள்ைன. இதில் 121 மமோழிகள் 

10,000 க்கு தமற்பட்ட மக்கைோல் தபைப்பட்டு 

வருகிறது. 

  கடந்த 5 மக்கள் பதாளக கணக்பகடுப்பில் 

10,000 மக்களுக்குக் குளறவாகப் பெசப்ெட்டு 

வந்த ெே பமாழிகள் இப்பொது 10,000 க்கும் 

அதிகமான மக்களால் பெசப்ெட்டு வருகிறது 

என்ெது குறிப்பிடத்தக்கது. 

  மண்ணின் பமாழிகள் சிறப்ொகக் 

பகாண்டாடப்ெடுவதில்ளே. அப்ெடிக் 

பகாண்டாடப்ெட்டால் அளவ பெரு 

பமாழிகளாக வளர்ச்சி அளடயும். இந்த 

வாய்ப்ளெ யுபனஸ்பகா ஏற்ெடுத்தித் தரக் 

பகட்டுக் பகாள்கிபறன். 

  1995 ஆம் ஆண்டில் யுபனஸ்பகா 

தன்ளனபய பகட்டுக்பகாண்ட ஒரு பகள்விளய 

நான் இங்குக் குறிப்பிட விரும்புகிபறன்.  அதன் 

முதல் அறிக்ளகயில், "மமோழிகளின் ஆயுள் 

மிகப்மபரிய ஆபத்தில் இருக்கிறது" என்று 

பவளியிட்டிருந்தது. 

வளரும்... 
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ஆசிைியை ்பகுதி 

 கருதத்ைங்கமுை் லகக்கடிகாைமுை்! 

 

  ெேபராடு கருத்துகளளப் ெகிர்ந்து பகாள்வது, விரிந்த அறிவுக்கும், அறிவார்ந்த பசயலுக்கும் துளண 

நிற்ெதாகும்.   
 

  புேவர் பதாழிளேப் ெற்றி ஒரு திருக்குறள் அளமந்துள்ளது. 
 

  உவப்பக் கூடுேலும், உள்ைப் பிரிேலும் ஆகிய இரண்டுபம அடிப்ெளடயாக அளமந்தளவ தான்  

கருத்தரங்கம், ெயிேரங்கம் ,பெரளவக்கூட்டம் ,மாநாடு என்ற அளமப்புகளாக அளமந்துள்ளன.   

 

  உவப்பத் ேசலக்கூடி உள்ைப் பிரிேல் 

  அசனத்தே புலவர் மேோழில்  (குறள் - 394) 
 

  மாநாடு முடிந்த பிறகு, விளளவுகளளப் ெற்றிய ஆய்பவா, அளவீபடா நாம் பசய்வதில்ளே.   
 

  அறிவியல் துளறயில், முந்ளதபயார் பமாழிந்த முடிவுகளள வகுத்தும், பிரித்தும் ஆராய்ந்து அடுத்த 

முடிளவப் ெற்றிய சாரத்ளத கருதுபகாளாக ளவத்துக் பகாள்வார்கள்.   
 

  "வந்து தபோவேற்கும், வழிச் மைலவுக்கும் அந்ே தேரத்திற்குேவும் கட்டுசரகசை படிக்க முடியோமல் 

தபோவதும் அப்படிதய படித்ேோலும்  கோலத்திற்தகற்ற கருத்சேச் மைோல்வேோக எண்ணித் , ேோன் ேனது 

விைங்கோசமசய கட்டுசரகைோக எழுதிக் கோட்டுவசே ேோன் போர்க்க முடிகிறது" என்று அறிஞர் மபட்ரண்ட் 

ரைல் எழுதினோர்.  கருத்ேரங்கத்தின் பயன் சகக்கடிகோரம் வோங்கியதுேோன் என்று தவடிக்சகயோக 

முடித்திருந்ேோர் .  
 

  ஏன் இரண்டோவது கருத்ேரங்கத்சே ேடத்ேவில்சல ?  என்று அறிஞர் மு.வ. - சவக் தகட்டதபோது, "முேல் 

கருத்ேரங்கத்திற்தக மதிப்மபண்கள் 100க்கு முப்பசே எட்டவில்சல.  இந்ே நிசலயில், அடுத்ே வகுப்புக்கு 

எப்படி அச த்துப் தபோக முடியும்?" என்று கூறினோரோம் .   
 

  இந்த நிளேயில் தான், ெயிற்சிக் களம், ெயிேரங்கம், அறிவுளரக்கூட்டம், ெல்துளற அறிஞர்களின் 

பநருக்கம் முதலிய நிகழ்வுகள் நளடபெறுகின்றன .   
 

  முதல்நாள்,  ெதிவிடுதலும், விளக்பகற்றுதலும் என்று பதாடங்கி மூன்றாம் நாள் ஆடல் நிகழ்ச்சி, 

விருந்பதாடு கருத்தரங்கம் நிளறவுறும்.   
 

  ெேன் என்னபவன்றால், ஊர் சுற்றிப் ொர்ப்ெதும், அங்காடிகளுக்கு அளேந்து திரும்புவதுமாக 

முடிகின்றன. 
 

  புேவர்கள் ஒருங்கு பசர்ந்தால், ெயின்றளதச் பசால்லி மகிழ்வதும், எதிர்காேத்திற்கு ஏற்ற கருத்துகளள 

எண்ணுவதற்காகப் பிரிதலும் என்ற திருக்குறள் ஆழ்ந்து சிந்திப்ெதற்குரிய அளப்ெரிய கருத்துகளள 

அடக்கியுள்ளது. 
 

  . 
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தமிழாைாய்சச்ி ைெ்ைமுை் தமிழியல் ஆைாய்சச்ியுை் 

முலெவை ் வா.மு.கச.முதத்ுைாைலிங்க ஆண்டவை ்  

இலணப்கபைாசிைியை,் தமிழ்தத்ுலை,  

பசல்சயப்பெ் கல்லூைி, னசெ்லெ 

  இந்திய வரோறு ெண்ொடு ெற்றி அறிவதற்குச் 

சமற்கிருத பமாழி மட்டும் பொதாது 

திராவிடவியலும் பதளவ என்ெளத இம்மாநாடு 

உணர்த்தியது.  அடுத்த நிளேயில் என்ன 

காரணத்தினாபோ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு 

நடத்தப்ெட பவண்டும் என்ற திட்டம் தழுவி 1974 

ஆம் ஆண்டு சனவரித் திங்கள் 4ம் மாநாடு 

இேங்ளகயில் நளடபெற்றது.  பெராசிரியர் 

வித்யானந்தன் தளேளமபயற்றார். அடுத்த நிளேயில் 

நீண்ட இளடபவளிக்குப் பிறகு 6 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிறகு 1981 ஆம் ஆண்டு அப்பொளதய முதேளமச்சர் 

எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் முயற்சியால் ஐந்தாம் உேகத் 

தமிழ் மாநாடு சங்கத் தமிழ் வளர்த்த மதுளரயில் 

நளடபெற்றது.  உேகத் தமிழர்களள ஒன்றிளணக்க 

பவண்டும் என்ற பநாக்கத்தில் அன்ளறய முதல்வர் 

உேகத் தமிழ்ச் சங்கம் அளமக்கப்ெடும் என்றார். 

இதற்பகன ெத்துக் பகாடி ரூொய் நிதி 

ஒதுக்குவதாகவும் உறுதி அளித்தார்.  

  ஆறாவது உேகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு 

மன்றமும் மபேசியா அரசும் இளணந்து டத்பதா 

சாமிபவலு முயற்சியால் மீண்டும் மபேசியா 

தளேநகர் பகாோேம்பூரில் நளடபெற்றது.  7வது 

உேகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு 1969 ஆம் ஆண்டு 

பமாரீசு நாட்டில் நளடபெற்றது. அளமச்சர் 

ஆறுமுகம் ெரசுராமன் மாநாடு சிறக்க ஏற்ொடுகள் 

பசய்தார். 

  8ஆவது உேகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு 1995 ஆம் 

ஆண்டு திங்களில் தமிழகத்தில் பநற்களஞ்சியமாம் 

தஞ்சாவூரில் நளடபெற்றது.  அளனத்துேகத் தமிழ் 

ஆராய்ச்சி தளேவர் சப்ொனியத் தமிழறிஞர் பநபுரு 

கபராசிமா தளேளமயில் அப்பொளதய 

முதேளமச்சர் பெ. பெயேலிதா இளணந்து 

நடத்தினார். 

   

  அன்று கருத்தரங்குகளாகத் பதாடங்கப் 

பெற்றளவ இன்று மாநாடுகளாக உருவாகி 

உேகளாவிய நிளேயில் திராவிடவியல் 

தமிழியல் ஆராய்ச்சிக்குப் ெே முன்பனாட்ட 

முயற்சிகளள பமற்பகாண்டாலும் உேகளாவிய 

நிளேயில் திராவிடவியல் தமிழியல் ஆராய்ச்சி 

வளரும் முளறத்தான் இன்று அளமயவில்ளே 

என்ெபத உண்ளம.  இது அளமவதற்கு நாம் 

பசய்ய பவண்டிய பெரும் கடளமகள் இன்று 

நம் முன் நிற்கின்றன. உேகத் தமிழறிஞர்களின் 

ொரம்ெரியம் பொய்விடுபமா என்ற ெயம் 

நம்ளமச் சூழ்ந்து இருக்கின்றது.  
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  ெத்தாம் உேகத்தமிழாராய்ச்சி மாநாடு 

சிகாபகாவில் அண்ளமயில் நளடபெற்றபொது, 

தமிழ் வளர்ச்சி ெண்ொட்டுத் துளறயளமச்சர் 

க.ொண்டியராசன் மற்றும் அறிஞர்கள் குழுவினர் 

கேந்து பகாண்டனர்.   

     இத்தளன மாநாடுகளளயும் நம் வளர்ச்சியாக 

எடுத்து பகாண்டு இனி தமிழகத்திலும்  

 

 

இந்தியாவிலும் உேக அளவிலும் 

திராவிடவியல் தமிழியல் தமிழ் ஆராய்ச்சி 

பொன்றவற்ளற திட்டமிட்டு எவ்வாறு 

ெரப்புவது என்ெது ெற்றி சிந்திப்ெது காேத்தின் 

கட்டாயம்.   

 வளரும்... 

05.02.2020 | உலகதத்மிழ் 06 



. 
ஆைிரியர் ெகுதி 

07 

ெிபெஞ்சு  சைக் ழ ம் 

முலெவை ் ந.அருள், 

இயக்குநை,் 

னைாழினபயைப்்புதத்ுலை, தலலலைச ்னசயலகை் 

ஆபமல் நிறுவனத்தில், காண்பட 

அருங்காட்சியகத்தின் நூேகமும், ஆவணக் 

காப்ெகமும் உள்ளன.  அங்கு ஆபமல் அரசால் 

பசகரிக்கப்ெட்ட விளேமதிப்பில்ோ 

எழுத்துப்ெடிகளும் ஆவணங்களும் உள்ளன.  

புத்தகங்களும் வரோற்றுக்கும் அர்ப்ெணிக்கப்ெட்ட 

இந்நூேகத்தில் இன்று ஏறத்தாழ 60,000 பதாகுதிகளும், 

8,000 வளரெடங்கள் மற்றும் திட்டங்களும், 81,000 

கடிதங்களும் உள்ளன.  

அப்தபதியோ அரண்மசன – ஆய்வுக்கூடம் 

(ஆண்தடோனி டீ அப்தபதி நிறுவனம்) 

 ொஸ்கியூ (Basque) நாட்டில்,  பெந்தாபய (Hendaye) 

ெகுதிக்கு பமபே, டியூக்ஸ்-ெூமாக்ஸ் (Deux-Jumeaux) 

ொளறக்கு எதிர்ப்புறமுள்ள வனப் ெகுதியில், 

பெருங்கடளேப் ொர்த்த வண்ணம் நிற்கும், 

அப்பெதியா அரண்மளன – ஆய்வுக்கூடமானது, 

அதளன உருவாக்கிய அளனத்திலும் முன்பனாடியான 

கல்வியாளர், புவியியல் ஆய்வாளர், வானியல் 

ஆய்வாளர், பமாழிவாணர் மற்றும் இனவியோளர்  

ஆண்படானி டீ அப்பெதி (1810-1897)-ளயப் பொன்பற 

ென்முகங்களளக் பகாண்டுள்ளது. 1864 மற்றும் 

1884ஆம் ஆண்டுகளுக்கிளடயில், யூகீன் ளவயிேட் லீ 

டக்  (Eugene Viollet le Duc) என்ெவர் இந்தக் 

பகாட்ளடளயக் கட்டினார். 

  அவரின் அளனத்துப் ெளடப்புகளுள், 

அப்பெதியா, உண்ளமயில் தனிச் சிறப்ொன மற்றும் 

முழுளமயான ெளடப்ொகும். நிபயா-பகாதிக் (neo-

gothic) கட்டடக்களே வடிவில் கட்டப்ெட்ட  

இக்பகாட்ளட, இளடக்காே அரண்மளனகளின் 

தாக்கத்ளதப் பெற்றுள்ளது. இதன் உள் 

அேங்காரத்தில், கட்டடக்களே வல்லுநரின் முத்திளர 

ெதிக்கப்ெட்டுள்ளது. 1895ஆம் ஆண்டில், அறிவியல் 

நிறுவனத்திற்கு பமாத்த இடத்ளதயும் 

நன்பகாளடயாக அளித்தவரின் வாழ்க்ளக மற்றும் 

ெண்ொட்டு குறிப்ளெயும் இது பகாண்டுள்ளது.  

 

  இக்பகாட்ளடயின் வடபுறத்தில் அரிதான வானியல் 

ஆய்வுக்கூடம் அளமந்துள்ளது.  ெதின்ம அளவீடு 

வட்டத்துடன் கூடிய தீர்க்கபரளகக் கருவி மிகவும் 

இவ்விடத்திற்கு ஒரு தனித்துவமிக்க ெரிமாணத்ளத 

அளிக்கிறது. 

 

தர-மைஸ்மரட் தகோட்சட (கோடின் டீ தலபிதன நிறுவனம்) 

(Ry-Chazerat Chateau (Godin de Lepinay Foundation) 

 

  பொர்பனட் மற்றும் மாண்ட்மாரில்ேன் (Journer and 

Montmorillon) நகராட்சிகளில் பொய்படா (Poi Tou)  

கிராமத்தின் மத்தியில் அளமந்துள்ள 1,100 பெக்படர் 

ெரப்ெளவிோன பர-பசஸ்பரட் ெண்ளணயச் சுற்றி ஒரு 

சிறிய பகாட்ளட அளமந்துள்ளது. ொதுகாப்பு 

அரண்களுடன் கூடிய இக்பகாட்ளட பமல்ேக் பமல்ே 

குடியிருப்புப் ெகுதியாக மாறிவருவதற்கான சான்றுகள் 

புேப்ெடுகின்றன. இக்கட்டடத்தின் தரம், பவவ்பவறு 

காேத்ளதச் சார்ந்த கட்டுமானப் ெணிகளள 

பவளிப்ெடுத்துகிறது. 

  பமலும், 19ஆம் நூற்றாண்டின் முடிவு வளரயில் 

இக்கட்டடத்தில் யாபதாரு மாற்றமும் 

புேப்ெடவில்ளே. அபடால்ஃபி காடின் டீ லிபிபன  

(Adolphe Godin de Lepinay) 1897ஆம் ஆண்டில், அறிவியல் 

நிறுவனத்திற்கு இதளன வழங்கினார். 
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 சூயஸ் கால்வாய்க்பகாரு பெர்டிணாண்ட் டீ 

பேபசப்ஸ் பொன்று ெனாமா கால்வாய்க்கான 

அறிவார்ந்த பொறியாளர்  அபடால்ஃபி காடின் டீ 

லிபிபன ஆவார். பவளாண்ளம மற்றும் ெயிர் 

ஆராய்ச்சிகளள பமற்பகாள்வதற்கு, அறிவியல் 

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் சிே காேத்திற்கு 

இக்பகாட்ளடயிபேபய வசிக்க பவண்டுபமன்ெது 

இவரின் பெரவா ஆகும். 

 

லோஞ்சிதயஸ் தகோட்சட ( ஜோக்தவஸ் சிக்பிசரட் 

நிறுவனம்) 

Langeais Castle (Jacques Siegfried Foundation) 

 

 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், ஆஞ்பொவில் 

வாழ்ந்த குறிப்பிடத்தக்க நெர்களுள் ஒருவரான ொல் 

பநரா (Foulque Nerra) என்ெவரால் ோஞ்சியாசின் 

ொளறகளின் மீது கட்டப்ெட்ட பகாட்ளட, 

பின்னாளில் வலிளமயான சுவர்களளக் பகாண்டு 

கட்டி முடிக்கப்ெட்டது. 

 

  நூறாண்டு காேப் பொரின்பொது, இக்பகாட்ளட 

அழிக்கப்ெட்டது. இக்பகாட்ளடயில் எஞ்சிய 

ொகங்களளக் பகாண்டு, 15ஆம் நூற்றாண்டில் 

இக்பகாட்ளடளயப் புதுப்பித்த லூயிஸ் XI-க்கு நன்றி. 

அவரின் மகன் சார்ேஸ் VIII, 1491ஆம் ஆண்டு, அங்கு 

ஆனி டீ பிரிடாக்பன-ளவ திருமணம் பசய்து 

பகாண்டார். பகாட்ளடயின் பவளிப்புறத்தில் 

மீண்டும் அளமக்கப்ெட்ட வளரொேம், 

அக்பகாட்ளடக்குக் குறிப்பிடத்தக்கபதாரு 

பதாற்றத்ளத அளிக்கிறது.  பகாட்ளடயின் 

உட்புறப்ெகுதி, அதன் ெங்கிற்கு, காண்பொர்க்குப் 

புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் வளகயில் அளமந்துள்ளது.  

  பிரான்சு நகரில் (10ஆம் நூற்றாண்டு) மீதமுள்ள 

ெழங்காேச் சதுரக் கல் பகாட்ளடயின் 

இடிொடுகளினால் உருவாக்கப்ெட்ட பதாட்டம் ஒன்று 

அங்குள்ளது. லூயிஸ் XIII ஆம் அரசரின் காேம் 

வளரயில், அரசர்களின் உளடளமயாக இருந்த 

இக்பகாட்ளட,  பின்பு, விற்கப்ெட்டு அதன்பின்னர்ப் 

ெேரின் ளககளுக்கு மாறியது. 1886ஆம் ஆண்டு, 

பதாழிேதிெர் ொக்பவஸ் சிக்பிளரடு இக்பகாட்ளடளய 

விளேக்கு வாங்கினார். 15ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், 

பதவ இல்ேம் வடிவில் இவர் இதளன 

மாற்றியளமத்தார். 1904ஆம் ஆண்டு, பிரான்சு 

நிறுவனத்திற்கு இவர் இதளன நன்பகாளடயாக 

அளித்தார். 

 
தடோஸ்தன-தியர்ஸ் நிறுவனம் –தியர்ஸ் நூலகம் 

Dosne-Thiers Foundation-Theirs Library 

 

  ொரீஸ் நகரின் 9-ஆவது மாவட்டமான புனித ொர்ஜ் 

இடத்தில் அளமந்துள்ள படாஸ்பன-தியர்ஸ் மாளிளக,  

 அபடால்ஃப் தியர்ஸ் மற்றும் அவரின் மளனவி 

எலிஸ் படாஸ்பன குடியிருந்த மாளிளகயாகும்.    

 

 

வளரும்... 

05.02.2020 | உலகதத்மிழ் 



. 

ஏழு  ைலுக்கு அப்ொல்  

ஐயை் இடட்ு, உண்  

Share Before Eating 

طعم الجائع ثم كلأ  

,進食前 分享食物  

പങ്കിട്ടു കഴിക്കുക 

भीख माांगना लज्जाजनक है |  
కోరువారికి ఇచ్చిన  తరువాత భుజించు  

ಕೆೊೋರುವವರಿಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಿದನಂತರ ಊಟಮಾಡು 

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI    | آثي سودي| 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 
தமிழிெ் எதிைக்ாலை்... 

09 05.02.2020 | உலகதத்மிழ் 

‘‘பிற மமோழிகளின் ஆதிக்கத்ேோல், ேமிழ் அழிந்துவிடுதமோ என்கிற அச்ைம் ேமி ர்களிடம் இருக்கிறது. 

உங்களுசடய பல்தவறு மமோழி அனுபவங்களில் நீங்கள் ேமிழின் எதிர்கோலத்சே எப்படிக் கணிக்கிறீர்கள்?’’ 

 

‘‘உங்களுசடய பயம் அவசியமோனதுேோன். எந்ே ஒரு மமோழிசயப் 

தபசுபவர்களுக்கும் இந்ே அச்ைமும் அக்கசறயும் அவசியம். ஆனோல், ேமிழின் 

எதிர்கோலம் மிகச் சிறப்போகதவ இருக்கும் என நிசனக்கிதறன். ஏமனன்றோல், இது 

மக்களின் பயன்போட்டில் இருக்கும் மமோழி. ைம்ற்கிருேம் தபோன்தறோ, இலத்தீன் 

தபோன்தறோ மவறும் நூலகங்களில் உயிர் வோழும் மமோழி அல்ல ேமிழ். 

கிட்டத்ேட்ட 7 தகோடிப் தபர் அன்றோட வோழ்வில் தபசிக்மகோண்டு இருக்கும் 

மமோழி. பிற மமோழிக் கலப்பு என்பது ஒரு மமோழியின் நீண்ட பயணத்தில் 

அவ்வப்தபோது நிக க் கூடியதுேோன். ஆசகயோல், ேமிழின் எதிர்கோலம் 

சிறப்போகதவ இருக்கும். ஆனோல், ேோய்மமோழிசய ஒரு ைமூகம் இரண்டோம் பட்ைமோகக் கருதுவது மிக ஆபத்ேோன 

தபோக்கோக அசமந்துவிடும்.’’  

                                                                                                                                   - படவிட் சுல்மன் 

" இந்து ேமிழ் " ேடுப்பக்க ஆசிரியர்   

ைமஸ் கண்ட தேர்கோணல்     



. ஆைிரியர் ெகுதி 

ஐதரோப்பியப் புலம் மபயர்வும் -          
அகரோேி வளமும் - ஒரு தநோக்கு  

10 05.02.2020 | உலகதத்மிழ் 

  உேகில் புேம்பெயர்வு என்ெது தவிர்க்க 

ஒண்ணாததாக நாளும் நளடபெறுகிறது. ஆதிகாேம் 

பதாட்பட புேம்பெயர்வுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. 

இதில் ஈழத்தமிழர்களின் புேம்பெயர்வு ஏறத்தாழ 

நான்கு ெத்தாண்டுகளுக்கு பமோக நிகழ்ந்து 

வருகிறது. தமிழர்கள் உேபகங்கும் ெரந்து 

வாழ்கின்றனர். தாம் வாழும் நாடுகளில் தங்கள் 

இனத்தின் அளடயாளங்களான பமாழிளயயும் 

ெண்ொட்ளடயும் பெணும் ஆக்கங்களளயும் 

இேக்கியங்களளயும் ெளடப்ெபதாடு அவற்ளறத் தம் 

வருங்காேத் தளேமுளறயினருக்கும் முன்பனடுத்துச் 

பசல்லும் ெனியிலும் முளனப்புடன் 

பசயற்ெடுகின்றனர். 
 

  தமது பமாழி, இேக்கியம், இேக்கணம், 

அகராதிகள், இளச, நடனம், நாடகம், கவிளத 

பொன்றவற்ளறப் ெளடப்ெதில் எழுச்சிபயாடு 

ஈடுெட்டுள்ளனர்.  இவ்வளகயில் அளமந்த அகராதித் 

பதாகுப்பு ெற்றிய பவறுெட்ட பநாக்கிளன 

இக்கட்டுளர இயம்புகிறது. 

 

  ஈழத்தமிழர்  புேம்பெயர்ந்த ஐபராப்பிய நாடுகள் 

எனப் ொர்த்தால் பிரான்சு,  பசருமனி, சுவிட்சர்ோந்து, 

பநார்பவ, படன்மார்க், சுவீடன்,  பின்ோந்து, 

 

பநதர்ோந்து, இத்தாலி பொன்றளவ முக்கிய நாடுகளாக 

உள்ளன. இந்நாடுகளுக்கு ஆரம்ெக் காேங்களில் 

பதாழில் பதடும் நிளேயில் பமம்ெடவும் முற்ெட்டனர்.  

புேம்பெயர்ந்த மக்கள் பின்னர் இேங்ளகச் சிக்கோல் 

பெருமளவில் புேம் பெயர்ந்தனர். 

  இவ்வாறாகப் புேம் பெயர்ந்த ஈழத்தமிழர்களுக்கு 

அந்நாடுகளின் பமாழிகளும், அந்நாடுகளின்  

தட்ெபவப்ெப் ெண்ொட்டு சூழல்கள் இடர் தருவன.  

இந்நிளேயில் அவர்களுக்குக் ளகபயடாக  இருந்த 

இருபமாழி அகராதிகளும்  கிளடப்ெதற்கு  

அரிதானளவயாக, கடினமாகச் பசால்ோட்சிகளள 

உளடயதாகவும் வடபமாழிச்பசாற்கள் அதிகம் 

காணப்ெடுவதாகவும் உள்ள நிளேயில் புேம்பெயர்ந்த 

மக்களுக்கு உடனடிப் ெயனுளடயவாக 

அளமயவில்ளே. அன்றாட ெயன்ொட்டு பசாற்களும் 

உணவு, மருத்துவம் பநாய்கள் பதாடர்ொன பசாற்களும்  

அவர்களுக்குப் பெரிதும் பவண்டப்ெட்டன. உடனடித் 

பதளவயாகவும் ெயன்ெட இவ்வாறான சூழ்நிளேயில் 

தான் புேம்பெயர் நாடுகளில் தமிழ் இருபமாழி 

அகராதிகள் பதான்றோயின . 

   ஐதரோப்பிய ேோடுகளும் ேமி ர்களின் மேோசகயும்  
பிரித்தானியா -132.000 - 200.000 பெர்  

பிரான்சு - 156.000 பெர்  

பசருமனி - 60.000 பெர்  

சுவிசு - 50.000 பெர்  

இத்தாலி - 25.000 பெர்  

பநதர்ோந்து - 12,696 பெர்  

பநார்பவ - 13,772 பெர்  

படன்மார்க் - 13,000 பெர்  

சுவீடன் - 6,733 பெர்  

 

  ஈழத்தமிழர்கள் தாம் புேம்பெயர்ந்து வாழும் 

நாட்டின் பமாழிளயக் கற்கபவண்டும் என்ெதற்காக 

அந்நாட்டின் பமாழிளயயும் - தமிழ் பமாழிளயயும் 

இளணத்த இருபமாழி அகராதிகள் உருவாக்கியுள்ளனர். 

 

 வளரும்... 

 ‘கலலைணி’  சா ஞாொ பியாை்றிஸ்   

பன்னாடட்ு உயரக்ல்வி நிறுவனம், பாரிசு  



ேமிழ்த்தூது 

தெிநாயகை் அடிகள் 

  ஜப்ொனிய பமாழி திராவிட பமாழிகளுடன் 

பதாடர்புளடய பமாழி யன்று; ஆயினும், தமிளழப் 

பொே ஒட்டு நிளே வகுப்பிளனச் சார்ந்தது. 

ெப்ொனியச் பசய்யுட்களில், இளறச்சி பொன்ற சிே 

ெண்புகள் உள. நம் சங்க இேக்கிய அகப் ொடல்களின் 

உளரயாசிரியர், அப்ொடல்களுக்குக் பகாளு 

எழுதியிருப்ெது பொே, ெப்ொனியப் 

ொடல்களுக்கும், அந்நாட்டுப் புேவர் பகாளு 

எழுதியுள்ளனர். சிறப்ொக, ெப்ொனிய இேக்கியத்தில் 

தங்கா எனப்ெடும் பசய்யுள் முப்ெத்பதாரளசகளளப் 

பெபரல்ளேயாகக் பகாண்டு, நம் குறுந்பதாளகச் 

பசய்யுட்களளப் பொே, கருத்திலும் பகாளுவிலும் 

இனிது விளங்குகின்றது 
 

  ெப்ொனியர் இயற்ளகயின் எழிலில் பெரிதும் 

ஈடுெட்டு வளர்ெவர். மேர்களளச் பசப்பில் 

ஒழுங்குெடுத்தி ளவப்ெதில், அவர் தம்                 

பெண்மணிகளுக்குச் சிறப்ொன ெயிற்சி அளித்து 

வருகின்றனர். ஆயினும், ொவாய்த் தீவுகளில், 

மேர்களளயும் மாளேகளளயும் இன்னும் சிறக்கப் 

பெணுகின் றனர். ொவாய்த் தீவுகளுக்கு யான் பசன்ற 

பொழுது, சங்க இேக்கியக் காேத்தின் நிளனவு 

என்ளனயறியாமபே எனக்குத் பதான்றிற்று.  

 

 

 ஏபனனில், அங்குத் துளறமுகத்திற்கு வந்தவர் 

அளனவரும், கண்ணியும் மாளேயும், தாரும், 

பகாளதயும் அணிந்பத வந்தனர்; விருந்தாக 

வந்தவர்க்கு மாளேகளளச் சூட்டினர். 

வழியனுப்புபவார்க்கும் மாளேகளளச் சூட்டி 

விளடயளித்தனர்; ொடினர்; அபோொ என்னும்  

ொவாய் இளசயிளனப் ெண்ணுடன் இளசத்தனர். சிேர் 

தளழயுளடகளள அணிந்து வந்திருந்தனர்.  

இப்பெண்டிரும் ஆடவரும் சங்க காேத் தமிழ் 

மக்களளப் பொே எனக்குத் பதான்றினர் என்ெதில் 

சிறிபதனும் உயர்வு நவிற்சியின்று. 

 

  ொவாய்த் தீவில், விண்ணும் மண்ணும் எழில் 

ெளடத்திருக்கின்றன. பதளிவான நீே வானம், 

நிேத்ளதச் சூழ்ந்த ெசுளமயான ஒலிகடல் நீர், 

ெறளவகள், பூக்கள், மரஞ்பசடிகள், இளவ யாவும், நான் 

கண்ட பவறு ஊர்களில் இல்ோ நிறத்ளதயும் 

மணத்ளதயும் ெளடத்தனவாய் இருந்தன. என் உேகச் 

பசேவில், நான் கண்ட நாடுகளில், ொவாய்த் தீவுகபள 

எழிலிற் சிறந்தளவ. இங்குள்ள தட்ெ பவப்ெ நிளேகள் 

அஞ்சத்தக்கன அல்ே; என்றும் உடல் நேத்துக்கு உறு 

துளணயானளவகபள. 

 

  ெசிபிக்குப் பெருங்கடலின் நடுவிலிருக்கும் 

இத்தீவுகள், கீழ்த்திளச நாடுகளளயும், பமற்றிளச 

நாடுகளளயும் இளணக்கும் ொேமாய் விளங்குகின்றன. 

ொவாய்த்தீவில் நான் தங்கிய பொது, அங்குக் 

கீழ்த்திளச பமற்றிளசத் தத்துவப் பெரறிஞர் மாநாடு 

நிகழ்ந்தது. இத்தளகய பெரளவளயக் கூட்டுவதற்கு 

இளதவிடப் பொருத்தமான இடத்ளதத் 

பதரிந்பதடுப்ெது அரிது.  

 

  ொவாய்த் தீவுகளிலும், பொதுவாகப் ெசிபிக்குப் 

பெருங்கடலின் தீவுகளிலும், நம் சங்க காேப் ெழக்க 

வழக்கங்களிற்சிே இடம் பெறுவது பதான்றுகின்றது. 

மேர்களள அகபவாழுக்கத்திற்கும் 

புறபவாழுக்கத்திற்கும் அறிகுறிகளாகக் ளகயாண்டு 

வருகின்றனர்.  இந் நாட்டவர், முற்காேத்தில், 

பெரும்ொலும் இந்திய நாடுகளுடன் 

பதாடர்புளடயவராகபவ இருந்திருப்ெர் பொலும்! 

இவர்களின் வரோற்ளற பமலும் அறிய விரும்புெவர்,   

ஆசிரியர் பீற்றர் ெக்கு (Peter Buck என்ெவர் எழுதிய) Vi-

kings of the Sunrise என்னும் நூளேப் ெடித்து அறிக. 

 

 

வளரும்... 
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. ஆைிரியர் ெகுதி 

 ாஞ்ைியும்  ம்கொடியாவும் ... 

12 05.02.2020 | உலகதத்மிழ் 

 காஞ்சி ளவகுண்டப் பெருமாள் பகாவில் பொேபவ, அங்பகார்வாட் பகாயிலும் 

மூன்று அடுக்குகளாகப் பிரமிட் வடிவில் கட்டப்ெட்டு இருக்கிறது. 

 

 காஞ்சி ளவகுண்டப் பெருமாள் பகாவில் என்று இப்பொது 

அளழக்கப்ெட்டாலும் இந்தக் பகாவில் ‘ெரபமசுவர விண்ண கரம்' என்ற 

பெயளரக் பகாண்பட விளங்கியது. அதாவது, ‘விஷ்ணுவின் நகரம்' என்று 

இளதக் பகாள்ளோம். 

 

 அங்பகார்வாட் என்று அளழக்கப்ெடும் பகாயிலின் ஆதி காேப்பெயர் ‘விஷ்ணு 

போக்' என்ெதாகும். விஷ்ணுவின் உேகம் என்ெளதக் குறிப்ெதற்காக இந்தப் 

பெயர் ளவக்கப்ெட்டது. 

 

 விஷ்ணுவுக்காக அளமக்கப்ெட்ட இரு பகாயில்களும் ஏறக்குளறய ஒபர 

மாதிரியான பெயளரத் தாங்கி இருப்ெது பநாக்கத்தக்கது.  



. 

தமிழ்நாடு அெைின் தந்சத பெரியார் விருதுப் ெட்டியல் 

 

தமிழ்நாடட்ில் சமூக நீதி கிலடக்கப் பாடுபடட்வைக்லளச ்சிைப்பிக்குை் னபாருடட்ு 

தந்லத னபைியாை ்சமூக நீதி விருது எெ்ை னபயைில் வழங்கப்படட்ு வருகிைது.  

 

(அரைோசண (நிசல) எண்.53, பிற்படுத்ேப்பட்தடோர் (ம) மிகவும் பிற்படுத்ேப்பட்தடோர் ேலத்துசற, ேோள் : 10.11.1994) 

வ. எண் ஆண்டு விருேோைர்கள் 

1 1995 திரு.கி.வீரமணி 

2 1996 திருவாரூர் திரு.பக.தங்கராசு 

3 1997 திரு.தவமணி ராென் 

4 1998 நாத்திகம் திரு.ராமசாமி 

5 1999 திரு.ஏ.நடராென் (நன்னிேம்) 

6 2000 திரு.எம்.பசல்பவந்திரன் 

7 2001 திரு.புேளமப்பித்தன் 

8 2002 திரு.பெகவீரொண்டியன் 

9 2003 திரு.துளர பகாவிந்தராஜ் 

10 2004 நீதியரசர் பி.பவணுபகாொல் 

11 2006 இனமுரசு எஸ்.சத்தியராஜ் 

12 2007 திரு.இரா.சு.கவிளதப்பித்தன் 

13 2008 இயக்கநர் திரு.ஞானராெபசகரன், இ.ஆ.ெ., 

14 2009 திரு.நக்கீரன் பகாொல் 

15 2010 திரு.பகா.சாமிதுளர 

16 2011 டாக்டர் திருமதி.விசாோட்சி பநடுஞ்பசழியன் 

17 2012 முளனவர் பகா.சமரசம் 

18 2013 திருமதி ஈ.பவ.கிசுபோச்சனா சம்ெத் 

19 2014 டாக்டர் தாவுஜி குப்தா 

20 2015 திரு.வி.ஆர்.பவங்கன் 

21 2016 திரு.ெண்ருட்டி ச.இராமச்சந்திரன் 

22 2018 திரு.சி.பொன்ளனயன் 

23 2019 பசஞ்சி ந.இராமச்சந்திரன் 
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அயல் நாடு ளில் அருந்தமிழ் 
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பதமதுரத் தமிழ் ஓளச உேகபமோம் 

ெரவும் வளகபசய்தல் பவண்டும்”   

 

என்று ொட்டுக்பகாரு புேவர் ொரதியார் 

ெளறசாற்றியுள்ள பகாள்ளக இன்று ொபரங்கும் 

முளறயாக முழங்கவும் சீபராங்கிச் பசயோகிச் 

சிறந்பதாளிரவும் காண்கிபறாம். ஐபராப்பியர் 

பதாடர்ொல் ளெந்தமிழ் ெல்பவறு வளங்களளப் 

பெற்று நானிேபமங்கும் விளரந்து ெரவியுள்ளது.              

1730-ஆம் ஆண்டில் வீரமாமுனிவர் திருக்குறளள 

இேத்தீன் பமாழியில் பெயர்த்தளித்த காேந்பதாட்டு 

ஞாேத்து பமாழிகள் ெேவற்றில் குறள் அறமும் தமிழ் 

மணமும் கமழத் பதாடங்கியதாக அறிகிபறாம், 

 

“வள்ளுவன் தன்ளன உேகினுக்பக தந்து வான்புகழ் 

பகாண்ட தமிழ்நாடு''  
 

என்னும் ொராட்டு உண்ளம ; பவறும் 

புகழ்ச்சியில்ளே, குறளளப் ெளறயளறந்து குமரித் 

தமிழ் குவேய பமங்கும் தளழத்பதாங்கிட உளழத்து 

வரும் பெரிபயார் ெேர். தமிழ் கூறும் நல்லுேகம் 

குறுகிய வட்டமாக அல்ோமல் பெருகிய ெரப்ொக 

விளங்குவதும் உேகத் தமிழ் மாநாடுகள் ஈராண்டுக் 

பகாருமுளற உேகில் ெல்பவறு இடங்களில் 

கூடுதலும் தமிழின் வளர்ச்சிளயப் புேனாக்குெளவ. 

வட பவங்கடம் பதன் குமரி என்னும் எல்ளேக்கு 

அப்ொலும் வண்டமிழ் வளர்ந்து வருவது பெருமிதம் 

தருவதாகும் வாபனாலி வாயிோகவும் ெல்களேக் 

கழகங்கள் வழியாகவும் ஏடுகள் மூேமாகவும் தூதர் 

தம் பதாடர்ொலும் தரணிபயங்கும் தமிழ் சிறப்புடன் 

திகழ்கிறது. 

 

அபமரிக்கா 

 

  அபமரிக்காவில் சிக்காபகா, பென்சில்பவனியா, 

கலிபொர்னியா ஆகிய மூன்று ெல்களேக் 

கழகங்களிலும்  தமிழ் ெயிலும், வாய்ப்பு 

வழங்கப்ெட்டுள்ளது. “ெல்களேச் பசல்வர்" 

பத.பொ.மீ. அவர்கள்  சிக்காபகாவில் தமிழ்ப் 

ெடிப்ளெத் பதாடங்கி ளவத்து வந்தார்.  

பென்சில்பவனியாவில் பெராசிரியர் லீ.இலிக்கார் 

அவர்களும் கலிபொர்னியாவில் பெராசிரியர் 

கும்ொர்சு  அவர்களும் தமிழ்த் துளறளயப் பெணிக் 

கண்காணித்து வருகின்றனர்.  

 

 

 

 

 

 

திருவனந்தபுரம் ெல்களேக் கழக பமாழியியற் 

பெராசிரியர் களேமுளனவர் வி.ஐ.சுப்பிரமணியன் 

அவர்கள் வடபசரி வழக்குத் தமிழ் குறித்து எழுதிய 

ஆய்வுக் கட்டுளரக்கு இந்தியனா ெல்களேக் கழகத்தினர் 

'களேமுளனவர்' ெட்டமளித்துப் பொற்றினர். 

சிேப்ெதிகாரமும் சங்க இேக்கியப் ொடல்கள் ெேவும் 

கலிபொர்னியாப் ெல்களேக் கழகத்தாரால் 

ஆங்கிேத்தில் பமாழி பெயர்க்கப்ெட்டுள்ளன.  

 

  ஆராய்ச்சிப்ெட்டம் பெறும் ஆர்வத்துடன் 

பெராசிரியர்  ெர்டன் "திருப்ெதி பகாயில்" குறித்தும், 

கார்க்கிராவ் “தி.மு.க.” ெற்றியும், யூ.சின்.இர்சிக்கு 

“நீதிக்கட்சி” நிளேளயயும் ஆராய்ந்து 

பகாண்டிருக்கின்றனர். நியூயார்க்ளகச் சார்ந்த ஆேன் 

பதனியல் 1965-ஆம் ஆண்டு சிேப்ெதிகாரத்ளத பமாழி 

பெயர்த்துள்ளார்.  

 

  சிக்காபகா ெல்களேக் கழகம் பதன் ஆசிய இேக்கிய 

முத்திங்கள் இதபழான்ளற "மாக்பில்” என்னும் 

பெயருடன் நடத்துகிறது. தமிழ் இேக்கியம் ெற்றி 

ஆங்கிேத்தில் நாளது வளர பவளிவந்துள்ள எழுத்துக் 

களும் ஏடுகளும் குறித்து 1968-ஆம் ஆண்டில் மூன்றாம் 

இதழில் சூசன் நீல் அழகிய கட்டுளர எழுதியுள்ளார்''  

ஏல் ெல்களேக் கழகத்தின் அளழப்ளெ ஏற்றுச் பசன்ற 

பெரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அங்பக மாணவர்க்குத் 

திருக்குறள் கற்றுத்தந்தளம குறிப்பிடத்தக்கது. 

''அபமரிக்க வாபனாலியில் தமிழ் முழக்கம் பதாடர்ந்து 

அளமயபவண்டும்'' என்று அளனவரும் வலியுறுத்தி 

வருகின்றனர். நியூயார்க்கில் ொரதி சங்கமும் 

நியூயார்க்குத் தமிழ்ச் சங்கமும் பசயோற்றி வருகின்றன. 

 

வளரும்... 

திரு.பா.வளெ் அைசு, 

பாலளயங்ககாடல்ட  



. 

கவதியற் பைாற் ள் — ைரீ் தெ ஒைி பெயர்ப்பு 

அைசாலண (நிலல) எண்.70, னதாழிலாளை ்ைை்றுை் கவலலவாய்ப்பு(M-2)த ்துலை, 26.08.2011 

வ.எண் கவதியை் னசாை்கள் சீை ்தை ஒலி னபயைப்்பு 

76 Bis (2-Chloromethyl)Ether பிசு (2- குபளாபராபமத்தில்) ஈத்தர் 

77 Bismuth and compounds பிசுமத்தும் அதன் பசர்மங்களும் 

78 Bisphenol-A பிசுபீனால் - ஏ 

79 Bitoscanate ளெத்பதாசுக்கபனட்டு 

80 Boron Powder பொரான் தூள் 

81 Boron trichloride பொரான் திளரக்குபளாளரடு 

82 Boron trifluoride பொரான் திளரப்புளூளரடு 

83 Boron trifluoride comp. With            

methylether, 1:1 

பொரான் திளரப்புளூளரடு பசர்மங்கள் – பமத்தில் 

ஈத்தருடன், 1:1 

84 Bromine புபராளமன் 

85 Bromine penta fluoride புபராளமன் பென்.ட்டா புளூளரடு 

86 Bromo chloro methane புபராபமா குபளாபரா பமத்பதன் 

87 Bromodialone புபராபமா டயபோன் 

88 Butadiene பியூட்டா-ளடயீன் 

89 Butane பியூட்படன் 

90 Butanone-2 பியூட்டாபனான் -2 
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குறிஞ்ைிப்ொட்டில் குைவும் மைர் ள் 

அறிஞை ்ைருதநாயகை் 

  சந்ேனமும் ைண்பகமும் தேமோவும் தீம்பலவும் ஆசினியும் அதைோகும் தகோங்கும் தவங்சகயும் குரவமும் விரிந்து, 

ேோகமும் திலகமும் ேறவும் ேந்தியும் மோேவியும் மல்லிசகயும் மமௌவதலோடு மணங் கமழ்ந்து, போதிரியும் போசவ 

ஞோ லும் சபங்மகோன்சறயும் பிணியவிழ்ந்து மபோரிப்புன்கும் புன்னோகமும் முருக்மகோடு முசக சிறந்து வண்டசறந்து 

தேனோர்ந்து வரிக்குயில்கள் இசை போட, ேண்மேன்றல் இசடவிரோய்த் ேணியவசர முனிவு மைய்யும் மபோழிலது ேடுவண் 

ஒரு மோணிக்கச் மைய்குன்றின் தமல், விசும்பு துசடத்து, பசும்மபோன் பூத்து, வண்டு துசவப்பத் ேண்தேன் துளிப்பதேோர் 

மவறியுறு ேறுமலர் தவங்சக கண்டோள்;  
 

  கண்டு மபரிய தேோர் கோேல் களிகூர்ந்து ேன் மைம்மலர்ச் சீறடிதமல் சிலம்பு கிடந்து சிலம்பு புசடப்ப, அம்மலர் அணிக் 

மகோம்பர் ேசட கற்பமேன ேடந்து மைன்று, ேசறவிரி தவங்சக ேோண் 

மலர் மகோய்ேோள்; மகோய்ே விடத்து, மரகேமணிவிளிம்பு அடுத்ே 

மோணிக்கச்சுசன மருங்கின தேோர் மோேவி வல்மண்டபத்துப் தபோது 

தவய்ந்ே பூேோறு மகோழு நி ற்கீழ்க்கடிக்குருக்கத்திக் மகோடி பிடித்துத் 

ேகடுபடு பசும்மபோற் சிகரங்களின் முகடு மேோடுத்து வந்து இழிேரும் 

அருவி, மபோன் மகோழித்து, மணிவரன்றி, மோணிக்கத்தேோடு வயிரம் 

உந்தி, அணி கிைர் அருவி ஆடகப் போசறதமல் அதிர் குரல் முரசின் 

கண்ணி ரட்ட, வண்டும் தேனும் யோழ்முரல, வரிக்குயில்கள் 

இசைபோடத் ேண்ேோது ேவிசுபடப்தபோர்த்ே தேோர்பளிக்குப்போசற 

மணித்ேலத்து மிசை, நீல ஆலவட்டம் விரித்ேோற்தபோலத் ேன் தகோலக் 

கலோவம் மகோைவிரித்து, முசையிை ஞோயிறு இைமவயில் எறிப்ப, ஓர் 

இைமயில் ஆடுவது தேோக்கி நின்றோள். அப்போல், ேசலமகனும் 

பற்பல் நூறோயிரவர்கூர் தவல் இசையமரோடு குளிர் மசலச்ைோரல் 

தவட்டம் தபோய் விசையோடுகின்றோன்.  
 

  ஆண்டு எழுந்ேதேோர் கடுமோவின் பின்ஓடிக் கோவல் இசையசரக் சகயகன்று மேடு மோன் தேமரோடு போகசன நிலவு-

மணல் கோணியோற்று நிற்கப் பணித்துத் மேோடுக ல் அடியதிரச் சுருளியருங்குஞ்சி மபோன் ஞோணில் பிணித்துக் கடிகமழ் 

ேறுங்கண்ணிதமல் மகோண்டு வண்டு மணனயர, அஞ்ைோந்தின் ேறுேோற்றம் அேன் மபோழிலிசடப் பரந்து ேோற, 

அடுசிசலமயோடு கசண ஏந்தி, வடிவு மகோண்ட கோமன் தபோலச் மைன்று, அவள் நின்ற இரும் மபோழில் புகும். அஃது 

யோங்ஙனதமோ எனின், வடகடலிட்ட ஒருநுகம் ஒருதுசை, மேன் கடலிட்ட ஒருகழி மைன்று தகோத்ேோற்தபோலவும் மவங் 

கதிர்க் கனலியும் ேண்கதிர் மதியமும் ேம் கதி வழுவித் ேசலப் மபய்ேோற் தபோலவும் ேசலப் மபய்து, ஒருவர் ஒருவசரக் 

கோண்டல் நிமித்ேமோகத் ேமியர் ஆவர். (இளறயனார். 32-33)  
 

  ேசலவனும் ேசலவியும் ேமியரோகிச் தைரும் கைவு நிகழ்ச்சிசய வருணிக்கும் இப்பகுதியில் இருபதுக்கும் தமற்பட்ட 

மலர்களின் பட்டியல் உரிய இடத்தில் இடம் மபற்றிருக்கக் கோணலோம். உசரேசட யோனோலும் மபோருத்ேமோன எதுசக 

தமோசன ேலன்கதைோடு அ கிய உவசமகள் தைர்க்கப்பட்டுத் மேரிந்மேடுத்ே மைோற்களின் தைர்க்சகயோல் கவிசேய கு 

மபற்று முருகியல் இன்பம்ேரும் சிறப்பு இேற்கு உண்டு. இது குறிஞ்சிப்போட்டு நிகழ்ச்சிசயயும் நிசனவூட்டுமோறு அேன் 

உசரேசடச் சுருக்கமோக அசமந்துள்ைது. 

 

  ேனி மலர்களின் வடிவம், வண்ணம், மணம் ஆகியவற்சற உள்ைவோறு வருணிப்பதிலும் பலவசக மலர்கசைப் 

மபோருத்ேமோன குறியீடுகைோகப் பயன்படுத்திக் மகோள்வதிலும் ைங்கச் ைோன்தறோர் தபோற்றுேற்குரிதயோர். இம்மரபின் 

வழிவந்து அம்மரபிற்குப் மபரும் பங்களிப்பும் மைய்துள்ைவர் கபிலர். அேற்கு அழியோப் மபருஞ் ைோன்றோக அவருசடய 

குறிஞ்சிப்போட்டின் மலர்ப்பகுதி அசமந்துள்ைது. 

 

வளரும்... 

16 05.02.2020 | உலகதத்மிழ் 



உை த்தமிழுக்கு வெப்பெற்ற  ருத்துசெ ள் 

அருளம 

திரு.மபகசன் காசிராென், இ.ஆ.ெ., 

அரசு பசயோளர், 

தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் பசய்தித்துளற 

 

நன்று 

வழக்கறிஞர், சிவக்குமார். 

 

வாழ்த்துகள் 

திரு.பெயச்சந்திரன், தினமணி நாளிதழ். 

 

எட்டு எட்டா இேக்கல்ே எட்டட்டும்  எண்ணாயிரம் !! புகழ் 

மணக்கட்டும் ! வாழ்த்துக்கள் 

வழக்கறிஞர், சிவக்குமார். 

திரு.சக்கரவர்த்தி, பராட்டரி சுழல் சங்கம். 

 

எல்ோ இதழ்களிலும் கமழும் 

ஈடில்ோ தமிழ் மணம். 

எட்டு இதழ்களும் தமிழரியா என்பொன்பறார்க்கு எட்டும் 

இதழ். தமிழ் ெளற பகாட்டும் 

இதழ்.நீ என்றும் வருக.தனி 

தமிழ்த்பதன் தருக. 

 

சார் தங்களின் பிபரஞ்சு 

அரண்மளன பதாடர் இந்த 

வாரம் ஒரு த்பரல்ேர் பதாடர் 

பொே அளமந்துள்ளது.எப்ெடி 

என்றால்,தானம் தருவதாக 

உங்கள் பதாடர் வளர,,அடுத்து 

கீபழ ெடித்தால் 'ஏற்ெது இகழ்ச்சி' என்றுள்ளது.இரந்த 

ளத ஏற்றார்களா?சஸ்பென்ஸ் 

தாங்கவில்ளே.ஒன்ொன் இதளழ உடபன பவளியிடுக 

ெடிக்கதுடிக்கும் தாமதித்தால் 

தளே பவடிக்கும். 

 

திரு.சீனிவாசன். 

 

நன்றி ஐயா 

பெராசிரியர் விஷ்ணுகுமரன், திராவிடப் ெல்களேக்கழகம், 

குப்ெம், ஆந்திரப்பிரபதசம். 

 

அருளம 

திரு.சுப்பிரமணி, பதனி. 

 

நாவேர் ச. பசாமசுந்தரனார் நளடயில் எழுதுவது மிக்க 

மகிழ்ச்சி. 

பெராசிரியர் தாமளரக்கண்ணன், 

மாநிேக்கல்லூரி. 

இல்ே முகவரியில் உேகத்தமிழ் பெற இயலுமா.. 

திரு.விெயகிருஷ்ணன், பசய்தி வாசிப்ொளர், பொதிளக 

பதாளேக்காட்சி. 
 

நாபளாரு பமனியும் பொழுபதாரு வண்ணமுமாய் 

பமருபகறி வரும் உேகத் தமிழ்... இது உேகத் 

தமிழர்களின் பகாளட.... வாழ்த்துக்கள் ஔளவ அருள் 

ஐயா....  

கவிஞர் பெரா,  பநல்ளே. 

 

வாழ்க தமிழ் 

திருமதி அம்ொள் அடியாள், பெர்மனி. 

 

மிகவும் அருளம இனிளம.  அருளம 

திரு.ொே சாண்டில்யன். 

 

ஆத்தி சூடி கன்னடத்தில் ಆತಿಚೂಡಿ 
திரு.ரவீந்திர ராஜ். 

 

மிக்க நன்றி . ெடித்துப் ொர்க்கிபறன் 

புேவர் விெயேட்சுமி 

 

நல்ே ெதிவுகள் அருள்..... சிறப்பு....! 

திரு.த.இராமலிங்கம், வழக்கறிஞர்  

 

வாழ்த்துகள் 

திருமதி.ரூபி, பமாழிபெயர்ப்ொளர். 

 

எட்டுத்திளசயும் ெரவட்டும் 

திருமதி.ொன்சிராணி, உேகத்தமிழ்ச் சங்கம், மதுளர 

 

பவதியியல் ெகுதி - 

73,74 இரண்டிலும் பமாழிபெயர்ப்புப் பிளழ உள்ளன. 

பமய்ஞானி பிரொகர் ொபு 

 

அருளம 

திரு.சிவக்குமார். 

 

வள்ளுவர் காவிே இல்ோட்டாலும், நம்ம ஒளளவ, 

ெளீபரன்ற விபூதியும், உத்திராட்சமுமாய் இருக்கிறாள்.  

மகிழ்ச்சி.. 

தயவு பசய்து இவர்கள் இப்ெடிபய இருக்கட்டும். 

திரு.சதீஷ், வழக்கறிஞர். 

 

நன்றி ஐயா. 

திரு.பவற்றிபவல், பமாழிபெயர்ப்ொளர், 

உயர்நீதிமன்றம், பசன்ளன. 
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நன்றி. 

திரு.ரபமஷ். 

 

உேகத்தமிழ் இதளழ பதாடர்ந்து ெடிப்ெவர்களில் 

நானும் ஒருவன்.  

இன்ளறய (29.1.2020) இதளழயும். வழக்கம்பொல் 

ெடித்துவரும்பொது ஆசிரியர் ெக்கத்தில் 

என்ளனப்ெற்றியும் நான் நடத்தும் திளசஎட்டும் 

இதளழப்ெற்றியும் ெதிவு பசய்திருந்தளத 

ெடித்தபொது மிகவும் மனம் மகிழ்ந்பதன். இந்த 

எளிபயாளனயும் அளடயாளம் கண்டு 

உேகத்தமிழில் ெதிவிட்டளமக்கு மிகமிக நன்றி. 

அன்ென், 

குறிஞ்சிபவேன்,  

திளசபயட்டும் ஆசிரியர். 

கடலூர். 

 

Dear Dr Arul, I went through all numbers of Ulagat-

thamizh hitherto.  

I am immensely happy. In respect of Chemical names 

of compounds, can we hope to evolve and insert suita-

ble diacritical marks in Tamil Spelling and tabulate these 

marks with phonetic transcription in English to help the 

learners fine-tune the approximate  sounds as heard in  

the world of chemistry! Better it would be for subtle 

differentiation of compound names almost sounding 

நன்றி. வணக்கம். 

திரு.பொன் சின்னதம்பி முருபகசன், 

பமாழிபெயர்ப்ொளர், திண்டுக்கல். 

 

நன்றி. மகிழ்ச்சி. 

திரு.சிவா பிள்ளள, இங்கிோந்து. 

 

சிறப்பு. ஐயா. வாழ்த்துகள். 

முளனவர் துளர மணிகண்டன், திருச்சி. 

 

அருளம!  

பிபரஞ்சு களேக்கழகம் ெற்றிய தகவல்கள் 

நன்றாக இருந்தன. 

நீங்கள் தான் 'உேகதமிழ்' ெத்திரிளக க்கு 

ஆசிரியரா? 

திருமதி.பதய்வநாயகம், அபமரிக்கா. 

 

அருளம. 

திரு.சுந்தர், இங்கிோந்து. 

 

மிகவும் நன்று. வாழ்த்துகள் 

முளனவர் ெசும்பொன், மதுளர. 

ஊருக்கு நல்ைது பைால்கவன் 
எனக்கு உண்சம பதரிந்தது 

பைால்கவன் 

18 05.02.2020 | உலகதத்மிழ் 
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14 ஆவது உை த்தமிழ்ப் ெண்ொட்டு  மாநாடு! 
 

புதுசவப்பல்கசலக் க கம் 

பிப்ரவரி  6,7 தேதிகளில் ேசடமபறுகிறது. 

உை த்தமிழாொய்ச்ைி நிறுவனம், தமிழ்த்தாய் 72—தமிழாய்வுப் பெருவிழா 
 

05.02.2020     மற்றும் 06.02.2020 —பன்னோட்டுக் கருத்ேரங்கம்  

07.02.2020—இே ோைர் ஆதித்ேனோர் அறக்கட்டசைச் மைோற்மபோழிவு 

07.02.2020—சு.அறிவுக்கரசு—இரஞ்சிேம் அறக்கட்டசைச் மைோற்மபோழிவு 

07.02.2020—மே.மபோ.மீ. அறக்கட்டசைச் மைோற்மபோழிவு 

08.02.2020—ைன்மோர்க்கச் மைம்மபோருட்டுணிவு உயரோய்வு இருக்சக சிறப்புச் சைவ சித்ேோந்ே கருத்ேரங்கம் 

09.02.2020—அகத்தியர் ஆய்விருக்சக  

09.02.2020—பன்னோட்டுத் ேமிழ்க் கவிஞர்கள் மோேோடு 

10.02.2020—பன்னோட்டுக் கருத்ேரங்கம். 

11.02.2020—தினமணி அறக்கட்டசைச் மைோற்மபோழிவு,  

11.02.2020—மபருந்ேசலவர் கோமரோைர் அறக்கட்டசைச் மைோற்மபோழிவு 

11.02.2020—கலோநிசலயம் டி.என்.தைைோச்ைலம் அறக்கட்டசைச் மைோற்மபோழிவு 

12.02.2020—மபரியோர் ஈ.மவ.ரோ.ேோகம்சம அறக்கட்டசைச் மைோற்மபோழிவு 

12.02.2020—முசனவர் மு.ேமிழ்க்குடிமகன் அறக்கட்டசைச் மைோற்மபோழிவு 
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