
இதழ் - ௨௰௯   

உலகத்தமிழ் 

ISSN 2581-9712 

ததமதுரத் தமிதழோசை உலகமமல்லோம் பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2051 24.06.2020 
 

கவியரசர் 

கண்ணதாசன் 

93ஆம் 
பிறந்தநாள் 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

தமிழ் வளர்ச்சித்துறற— ககாள்றக விளக்கக் குறிப்பு - மாண்புமிகு அறமச்சர் உறர 

04 

மருத்துவத் தறைறம அறமவும் மக்கள் காப்பும்!  
மமனாள் மமைசிய நல்வாழ்வுத்துறற அறமச்சரின் காகணாளி உறர 

05 

ஆசிரியர் உறர! 

06 

ஆங்கிைவாணி! 

07 

ஏழுகடலுக்கு அப்பால்! 

08 

அவ்வப்மபாது! 

09 

யார் அந்த மசானியா? 

11 

எண்கணன்ப ஏறன எழுத்கதன்ப! 

14

கறைச்கசால்ைாக்கம்! 

15 

மகுறட - கமரானா கதாற்றறப் பற்றிய கசாற்கள்! 

16 

குறவஞ்சி இறச! 

17 

மதன் துளிகள்! 

18 

உைக கமாழிக்குடும்பங்கள்! 

19 

கல்கவட்டுதவி! 

20 

 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   02 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

உைா!  

21 

பதிகங்கறளப் படியுங்கள்! 

22 

தமிழக அரசின் விருதுப் பட்டியல்! 

23 

கதாண்றட நாடு! 

24 

‘சங்க’ நாதம்! 

25 

மவதியியற் கசாற்கள் - சரீ் தர ஒைி கபயர்ப்பு! 

26 

புதுப் பார்றவயில் புறநானூறு! 

27 

ககாமரானாறவ வழீ்த்திய சனீா! 

28 

பூமறழ! 

29 

அங்கிங்ககனாதபடி இங்கிைாந்தில்... 

32 

 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   03 

யாமறிந்த கமாழிகளிமை! 

33 

சரக்கு மற்றும் மசறவ வரி! (ஆங்கிைம் - தமிழ்  அகராதி) 

34 

கிழக்கில் உதித்த கமய்கயாளி! 

35 



 உலகதத்மிழ் | 24.06.2020  04 

  பேரவைத்தவைைர் அைர்கபே, தமிழ் 

ைேர்ச்சித்துவை ததொடர்ேொன அைிக்வகவை 

நொன் ததொடர்ந்து குைிப்ேிட ைிரும்புகிபைன்... 

 

அைிைிப்பு - 32   

தஞ்சொவூர் தமிழ்ப் ேல்கவைக் கழகத்தில் 
துவைபேொகிை அைிஞர்கேின் ஆய்வுப் பேருவரத் 
ததொடர் ரூேொய் 3 இைட்சத்து 80 ஆைிரம் 
தசைைில் ஆண்டுபதொறும் நிகழ்த்தப்ேடும்.  

  மொண்புமிகு இதை ததய்ைம் புரட்சித் தவைைி 

அம்மொ அைர்கேின் ஆசியுடன், மொண்புமிகு 

தமிழ்நொடு முதைவமச்சர் அைர்கேின் 

ஆவைப்ேடி தமிழொய்ைிற்கும், தமிழகத்திற்கும், 

சமூகத்திற்கும் ைேம் பசர்க்கும் ைவகைில், 

உைகேைில் உைரொய்ைில் ஈடுேட்டும் புதிை 

கண்டுேிடிப்புகவே நிகழ்த்தியும் சொதவன 

புரிந்துள்ே பேரைிஞர்கேின் புதிை கருத்து 

கவேயும், ஆய்வு அனுேைங்கவேயும் கல்ைி 

ைொேர்கள், மொைைர்கள் தேறும் தேொருட்டு 

தமொழி, இைக்கிைம், தமொழிைிைல், கவை, இவச, 

நொடகம், ைரைொறு, ததொல்ைிைல் ேண்ேொடு, 

அைிைிைல் ததொழில்நுட்ேம், சமூக பமம்ேொடு, 

தகைல் ததொழில்நுட்ேம் மற்றும் அண்வமக்கொை 

ஆய்வுகள் எனப் ேை துவை சொர்ந்த 

அைிஞர்கேின் ஆய்வுப் பேருவரத் ததொடர் 

அவமவு தமிழ்ப் ேல்கவைக்கழகத்தில் 

நிறுைப்ேடும். இந்திை அேைில் ஒருைரும், 

ேன்னொட்டு அேைில் ஒருைரும் என 

ஆண்டுக்கு இரண்டு உவர நிகழ்ச்சிகள் 

நிகழ்த்தப்ேட்டு அவை   

ஆைைப்ேடுத்தப்ேடும். இதற்தகனத் ததொடர் 

தசைைினமொக ரூேொய் 3 இைட்சத்து 80 ஆைிரம் 

ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும். 

அைிைிப்பு - 33 

தஞ்சொவூர் தமிழ்ப் ேல்கவைக் கழகத்தில் 
அைல்நொட்டுத் தமிழ் மொைைர்கள் - 
ஆசிரிைர்களுக்கொன இைக்கிை இைக்கைப் 
ேண்ேொட்டுப் ேைிற்சித் திட்டம் ரூேொய் 44 
இைட்சத்து 50 ஆைிரம் தசைைில் 
ஏற்ேடுத்தப்ேடும். 

  மொண்புமிகு இதை ததய்ைம் புரட்சித் தவைைி 

அம்மொ அைர்கேின் ஆசியுடன், மொண்புமிகு 

தமிழ்நொடு முதைவமச்சர் அைர்கேின் 

ஆவைப்ேடி புைம் தேைர்ந்த இந்திைத் தமிழர் 

ைொழும் நொடுகேொன ரியூனிைன் தீவு மற்றும் 

ஆசுதிபரைிைொ ஆகிை நொடுகேில் உள்ே 

இேந்தமிழ் மொைைர்களுக்குப் பேச்சுத் தமிழ்ப் 

ேைிற்சியும் தமிழ்ப் ேண்ேொடு மற்றும் கவைப் 

ேைிற்சிகவேயும் பமலும் ேகுதி பநரத் தமிழ்ப் 

ேள்ேிகேில் தமிவழக் கற்ேித்துைரும் 

முவைைொகத் தமிவழப் ேைிைொத 

ஆசிரிைர்களுக்கும் இைக்கிை இைக்கைப் 

ேைிற்சி மற்றும் தமிழிவசப் ேைிற்சி 

அேிக்கப்ேடும். இதற்தகனத் ததொடரொச் 

தசைைினமொக ரூேொய் 44 இைட்சத்து 50 

ஆைிரம் ஒதுக்கீடு தசய்ைப்ேடும். 

 

ைேரும்... 

தமிழ் வளர்ச்சித்துறை - கைொள்றை விளக்ைக் குறிப்பு   
சட்டப்பேரறவ உறர- 24.03.2020 

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

மதோல்லியல்துசை அசமைை்ர ்
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மருத்துைர் ரிேொட் அடுன் : 
 

மபைசிைொைில் சட்டப்ேடி குடிபைைிை 

மக்கவேயும், சட்டத்திற்கு புைம்ேொக 

உள்ேைர்கவேயும் இந்பநொய் ேொதிப்ேில் 

அரசு எவ்ைிதம் நடத்துகிைது? 
 

மருத்துைர் டத்பதொ ஸ்ரீ சுப்ேிரமைிைம் : 
 

  மபைசிை மக்கள் நல்ைொழ்வுத்துவை, 

இைர்கள் இருைவரயும் உடல் பசொதவன 
தசய்து, பநொய்த் ததொற்று இருப்ேின் 

அைர்களுக்கொன மருத்துை உதைிகவே 

எவ்ைிதச் சொர்புமின்ைி பமற்தகொண்டு 

ைருகிைது.  சட்டத்திற்கு புைம்ேொக 

குடிபைைிைைர்கள் மீது நடைடிக்வக 

எடுக்கும் பநரம் இது அல்ை. 
 

  இந்த நடைடிக்வகைில் மக்கள் 

நல்ைொழ்வுத் துவைக்கும், உள் துவைக்கும் 

இவடபை ேை சிக்கல்கள் ஏற்ேடுைது 

மறுக்க இைைொத உண்வமதொன். இருந்த 

பேொதிலும், இந்த இக்கட்டொன கொை 

கட்டத்தில் இதுபேொன்ை சைொல்கள் 

தீர்க்கப்ேட்டு ைருகின்ைன. நொட்டிற்கு 

உள்பேயும், நட்பு நொடுகளுக்கிவடபையும் 

மனித உரிவம ேொதிக்கொத ைண்ைம் இது 

சரி தசய்ைப்ேட்டு ைருகிைது. 

மருத்துைர் ரிேொட் அடுன் : 

பகொைிட்-19 கொைகட்டத்தில் மக்கள் 

நல்ைொழ்வைப் பேணுைதில் மபைசிை அரசு 

சந்திக்கும் சைொல்கள் என்ன? 

மருத்துைர் டத்பதொ ஸ்ரீ சுப்ேிரமைிைம் : 

  மபைசிைொைின் மக்கள் நல்ைொழ்வுத் 

துவைைில் ஏற்ேட்டுள்ே ைிைத்தகு 

மொற்ைங்கவே நீங்கள் அைிை முற்ேட 

பைண்டும்.  மகப்பேறு நைம், ததொற்று 
பநொய் என்ை இரண்டு துவைகேில் மபைசிை 

அரசு குைிப்ேிடத்தக்க ைேர்ச்சிவை 

அவடந்துள்ேது.  பதசிை, மொநிை, மொைட்ட 

அேைில் இந்த கட்டவமப்பு ேைமொக 

ஒருங்கிவைக்கப்ேட்டுள்ேது. மருத்துைக் 

கட்டவமப்பு சிைப்ேொக உள்ேதொல்,  

பகொைிட-19 சிகிச்வசைிலும் சிைப்ேொன 

முவைவை வகைொே இைலுகிைது.   

மருத்துைர் ரிேொட் அடுன் : 

இவ்ைேவு பநரம் பகட்கப்ேட்ட 

பகள்ைிகளுக்குச் சிைப்ேொன ைிேக்கங்கள் 

அேித்தவமக்கு மிக்க நன்ைி. 

மருத்துைர் டத்பதொ ஸ்ரீ சுப்ேிரமைிைம் : 

நன்ைி. 

 மருத்துவத் தறைறம அறமவும் மக்ைள் ைொப்பும்! 

மருத்துவர் டத்மதா ஸ்ரீ சுப்பிரமணியம் சதாசிவம் 
தமனோள் நல்வோழ்வுதத்ுசை அசமைை்ர,் மதலசியோ 

துசணத்தசலவர ்உலக நல்வோழ்வு நிறுவனம் 

தமசல பசிபிக் உலக நல்வோழ்வு மண்டலத் தசலவர ்

அமமரிக்க அதிபர ்ஒபோமோ நன்னறிப்பிரிவு எதபோலோ  

தநோய்த்தடுப்பு குழுவின் சீரம்ிகு உறுப்பினர ்
 

நுண்மதி ஆய்வுத் தசகசமயர ்ஆரவ்ரட்ு பல்கசலக்கழக  

மக்கள் நலவோழ்வு ஆய்வுப் பள்ளி, அமமரிக்கோ. 

உலக நல்வாழ்வு அமைப்பு, ஆர்வர்டு பல்கமலக்கழகப் பபராசிரியர் மருத்துவர் ரிபாட் அடுன்  
அவர்களுடன் நமடபபற்ற காப ாளி உமர 

 



  

06உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   

  இந்திை-சீன எல்வைப் ேகுதிைில், இவ்ைொண்டு சூன் திங்கள் 15ஆம் நொள், ைிடிைல் 03.00 

மைிக்கு நவடதேற்ை பமொதைில், இந்திை ைீரர்கள் இருேதுபேர் ைீர மரைம் அவடந்தனர் என்ை 

தசய்திைைிந்து நம் நொட்டு மக்கள் அவனைரும் துைர்க் கடைில் ைீழ்ந்தனர். 

  இரொமநொதபுரம் மொைட்டம், திருைொடொவன அருகிலுள்ே அடுக்கலூவரச் பசர்ந்த திரு.ேழனி என்ை 

நொற்ேது ைைது நிரம்ேிை ைீரரும் இைர்களுள் அடக்கம்.  தங்கள் இன்னுைிவர ஈந்த இவ்ைீரர்கேின் 

திைொகத்திற்கும், அைர்கேின் குடும்ேத்திற்கும் இந்திை நொட்டு மக்கேின் ைொைிைொக நம் இரங்கவை 

ைைங்கித் ததரிைித்துக் தகொள்கிபைொம்.  ைீரர்கேின் நல்லுைிர்க்கு எதுவும் ஈடில்வை. 

  இந்திை சீன-எல்வைைில் கொசுமீர் அருபக இைடொக் எல்வைைில் கல்ைொன் ேள்ேத்தொக்கு அருகில் 

இருநொட்டு ைீரர்களுக்கும் பமொதல் ஏற்ேட்டது.  நம் நொட்டு ைீரர்கள் கற்கேொலும், இரும்புக் 

கம்ேிகேொலும் தொக்கப்ேட்டு ைீர மரைம் அவடந்தனர் என்ேவதக் பகட்டு நம் நொபட அதிர்ச்சியுற்ைது. 

  கபரொனொைின் தகொடுவமைில் சிக்கி இந்திை நொட்டு மக்கள் ஊடரங்கில் பசொதவனயுற்று, 

பைதவனைில் அைைப்ேட்டு இருக்கும் இவ்பைவேைில் தேருந்துைரொக பநர்ந்த தசைைிது.  1975ஆம் 

ஆண்டில், அருைொசைப் ேிரபதசத்தின் ஒரு ேகுதிைில் நவடதேற்ை பமொதைில், நம் ேவட ைீரர்கள் 

நொல்ைர் ைீர மரைம் அவடந்ததற்குப் ேின் நவடதேற்ை பேச்சு ைொர்த்வதைில் எவ்ைித முரைின்ைி 

அவமதிைொகபை இருந்தது நம் நொடு. 

  இந்திை சீன எல்வைைில் இப்பேொது நவடதேற்றுள்ே இந்நிகழ்வு தசொல்லுக்கு அடங்கொத 

பசொகமொகும். 1962-ஆம் ஆண்டு நவடதேற்ை இந்திை-சீன பேொருக்குப்ேின், இரு நொடுகளும் தத்தம் 

நொடுகேின் தேொருேொதொர முன்பனற்ைத்தில் கைனம் தசலுத்தி ைந்தன.  தற்கொப்புக்கொக அணு 

ஆயுதங்கவே இவ்ைிரு நொடுகளும் வைத்திருப்ேவத உைகைியும்.   

  இந்திை நொட்டு எல்வைப்புை ேவடத்துவைக் கட்டுமொனப் ேைிகளும், இைடொக்கின் பேங்க் ஆப் 

பசொ ேகுதிைின் உள்ே நதிவை ஒட்டியுள்ே ேகுதிைில் நவடதேறும் ைேர்ச்சிப் ேைிகவேக் கண்டு 

சீனர்கள் தநஞ்சில் ைஞ்சம் ைிவேந்தது ஏபனொ ததரிைைில்வை.  சிை மொதங்கள் ைவர இந்திைொைின் 

தநருங்கிை நண்ேரொக இருந்த பநேொேமும் ேவகவம ேொரொட்டத் ததொடங்கிைது.  சூழ்நிவை தசய்யும் 

சூழ்ச்சிவை உைர்ந்து, இந்திை மக்கள் ைீரத்திலும், துைிைிலும் நிகரற்ைைர்கேொக நிற்கின்ைனர். 

  ேொரதப் ேிரதமர், ைீரர்கேின் திைொகம் ைீண் பேொகொது என அவனைருக்கும் எழுச்சிக் குரல் 

தகொடுத்து ஊக்கமேித்துள்ேொர்.  எல்வைக்பகொட்டு துைர நிகழ்வுகளுக்கு ஓர் எல்வை கொை 

பைண்டும்.  பேொர் ஒரு நிரந்தர தீர்ைொகொது.  இரு நொடுகளுக்கிவடபை அவமதிக்கொன பேச்சு 

ைொர்த்வதயும், அைிைொர்ந்த ஆட்சித்திைமும் இரு நொடுகேிவடபை அவமதி நிைை ைழி ைகுக்கும்.  

இரு நொட்டு மக்கேின் தேொருேொதொர முன்பனற்ைத்திற்கொக ைழி முவைகவேச் சிந்திக்கும்பேொது 

சிந்த பைண்டிைது இரத்தமல்ை.  இழக்க பைண்டிைது உைிர்கவேைல்ை.  சிைக்க பைண்டும் சிந்தவன.  

அவமதிவை அணுகி, அைைம் தீர்த்து அவனைரும் அவமதி கொப்பேொம்.  ேொரத ேிரதமருக்கு துவை 

நிற்க கருத்து பைறுேொடுகவே மைந்து துவை நிற்க அவனைரும் கடவமப்ேட்டைர்கேொபைொம். 

ஆசிரியர் உறர ! 

எரியும் எல்றைக்மகாடு! 
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ஆங்கிை வொணி !   

தவத்திரு விபுைானந்த அடிகள் 

  ஐபரொப்ேிைர், அதமரிக்கக் கண்டத்திவனக் 

கண்டு ேிடித்தது மற்தைொரு சிைப்பு நிகழ்ச்சி. 

கிைிஸ்பதொேர் தகொைம்ேசு என்னும் மீகொமன் 

இசுப்ேொனிைொ பதசத்து இரொைிைொகிை 

இசதேல்ைொைின் தேொருளுதைிவைப் தேற்றுக் 

தகொண்டு பமற்குக்கடவை கடந்து இந்திைொவை 

பநொக்கிச் தசல்லும் ஒரு புதிை மொர்க்கத்வதக் 

கண்டுேிடிக்கும் பநொக்கமொகச் சிை ேொய்மரக் 

கப்ேல்கேில்  புைப்ேட்டொன்.  

 

 

 அக்கொைத்திபை நமது ேொரதநொடு தேருஞ் 

தசல்ைமுற்ை நொடொக ைிேங்கிைது. நமது நொட்டு 

ைிவேதேொருள்கள் அரேிக்கடல், ேொரசீகக்கடல், 

தசங்கடல் ைழிைொகச் தசன்று ேின்பு கவர 

ைழிைொகவும், மத்திைத் தவரக்கடல் ைழிைொகவும் 

இத்தொைி நொட்டுத் துவைமுகங்கவே 

அவடந்தன.  

  பைனிசு நகரம் சிைந்த ைர்த்தக மொநகரொக 

ைிேங்கிைது. இந்திைொைிைிருந்து தசன்ை ேட்டுத் 

துைிகளும், தேொன்னும், முத்தும், 

ைொவனத்தந்தமும், மிேகும், சந்தனமும், 

இைைங்கப்ேட்வடயும், ேிைவும் பமனொட்டு 

மக்களுவடை உள்ேத்வதக் கைர்ந்தன.  

  பூவுைகம் பகொேைடிைமொனது என்னுங் 

கருத்து பமனொட்டிபை ேரைிை அக்கொைத்திபை, 

கிழக்கு பநொக்கி இந்திைொவுக்குச் தசல்ை 

ஒருேொவத இருப்ேதினொபை, பமற்கு பநொக்கிச் 

தசல்ைவும் ஒரு ேொவத இருக்க பைண்டு 

தமன்னும் எண்ைம் கல்ைிைைி வுவடபைொர் 

சிந்வதைில் உைைிைது. தகொைம்ேசு புைப்ேட்டது 

இந்திைொவுக்குச் தசல்லும் ைழிகொண்ேதற்கு; 

ஆனொல் கண்டு ேிடித்தது அதமரிக்கக் 

கண்டத்வத. கி.ேி. 1492 ஆம் ஆண்டு 

அக்படொேர் மொதத்திபை, தகொைம்ேசு மத்திை 

அதமரிக்கொைிபை சிை தீவுகவே அவடந்தொன். 

 

 

 அக்கொைத்திபை மத்திை அதமரிக்கொைிபை 

தமக்சிக்பகொ, ேீரு என்னும் நொடுகள் சிைந்த 

நொகரிகம் அவடத்திருந்தன. மிகப்ேவழை 

கொைத்திபை, தமிழ்நொட்டு ைைிகர் கிழக்கு 

பநொக்கிக் கடல் கடந்து தசன்று மத்திை 

அதமரிக்கொவை அவடந்தனதரன்றும் அங்கு 

நிைைிை நொகரிகம் நமது நொகரிகத் ததொடர்புவடை 

ததன்றும் அைிஞர் ேைர் கருதுகின்ைனர்.  

ைேரும்... 



 

ஆசிரியர் பகுதி 
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இளசமயில் கல் 

Learn while young 

 تعلم صغيرا
年輕好學  

ബാല്ല്യത്തില് പഠിക്കുക  

युवावस्था में अध्ययन करें |  

చిన్న వయస్సు న్సుండయిే నేర్చుకొన్వలసని్ అన్నుంటిన్ మర్వక నేర్చుకో 

ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸುನಿಂದೇ ತೆಳೆದಸಕೊಳ್ಸುವಿಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ್ನ್ಸು  

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೊಡಿ 

 

 

வானத்து மீன்க ளுண்டு-சிறு 

மணிகளைப் ப ால்மின்னி நிளைந்திருக்கும்; 

நானத்ளதக் கணக்கிடபவ - மனம் 

நாடிமிக முயல்கினும் கூடுவதில்ளை! 

ஏழு ைடலுக்கு அப்ேொல்! 



 

ஆசிரியர் பகுதி 
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  ேொரதி இைக்கிைக் கழகத்தில் ததொண்டனொகக் கடந்த ேத்து ஆண்டுகேொகக் கவைமொமைி 

ைிக்கிரமன் அைர்கபேொடு, அைர் கொட்டிை ைழிைில் ேைிைொற்ைி மகிழ்ந்திருக்கிபைன். ேொரதி 

ேொடல்கவே ஒப்புைித்துப் ேள்ேிகேில் ேரிசு தேற்ைிருந்பதன்.  கல்லூரிக்கு ைந்த ேிைகு 

ேொரதிைொர் ேொடல்கேில் பேரொர்ைத்வத என்னுள் ஊட்டிைைர் தேரும்புைைர் அமிர்தைிங்கம் ஆைொர். 

 

  எழுத்ததண்ைிக் கற்க வைத்த அமிர்தைிங்கனொர், ேொடல் ைரிகளுக்குப் ேொடல்கேில் 

ஆழ்ந்திருக்கும் கைியுள்ேத்வதப் ேை இைக்கிைங்கபேொடு ஒப்ேிட்டுக் கொட்டினொர். ததொழிைொர்ைத்தொல் 

இங்கிைொந்து முதைிை அைல் நொடுகேில் இருந்து திரும்ேிை ேிைகு தில்ைிப் ேல்கவைக்கழகத்தில் 

பசக்சுேிைர் ேற்ைிை ஆய்வு எனக்கு முவனைர்  ேட்டத்வதப் தேற்றுத் தந்தது. நொடக இைக்கிைத்தில் 

ேடர்ந்த நொட்டம் என் உள்ேத்தில் ஊைி இருந்த தமிழ் பைட்வகவைப் தேரிதும் ைேர்த்தது. எங்கள் 

குடும்ேத்தின் சூழல் என்வனத் தமிழகத்திபைபை தங்க வைத்தது. 

 

  என் தந்வதைொர் தசன்ை ைழிைிபைபை அைர் வகப்ேிடித்து தமல்ை தமல்ை நடந்து ைந்து தமிழக 

அரசின் தமொழிதேைர்ப்புத் துவைைில் ேத்தொண்டுகள் நிவைவு தசய்ை இருக்கிபைன்.  இந்த நிவைைில் 

மதுவரக் கொமரொசர் ேல்கவைக்கழகத்தில் நொடைிந்த ேன்னூல் ஆசிரிைரொகவும் திகழ்ந்த தேருவம 

தேற்ை நிவனைில் ைொழும் பேரொசிரிைர் பமொகன் என்னிடம் அகனமர்ந்த நட்பு பூண்டு என்வன 

இேைைொகப் ேொரொட்டினொர்.   என்வன ேை நிவைகேில் ஆற்றுப்ேடுத்தி ைரும் ஆங்கிைக் கடல், 

பேரொசிரிைர் சங்கர நொரொைைன் என்வனப் ேொரதிைொர் கைிவதகவேப் ேற்ைி ஆங்கிைத்தில் கட்டுவர 

எழுத ஊக்கப்ேடுத்தினொர்.  ஏைத்தொழ ஆைிரம் நூல்கள் ேொரதிைொவரப் ேற்ைி அைிஞர்கேொல் எழுதப் 

தேற்று தைேி ைந்துள்ேன. 

 

  ஆரொய்ைொேரின் புைவமக்பகற்ேப் ேொரதிைொர் ேொடல்கள் கற்ேவனைின் ஊற்ைொகவும், கைிவதைின் 

புவதைைொகவும் ஆழங்கொை முடிைொத அவைகடைொக அவமந்து முத்தும் தேொன்னும் மைிகேொக 

தகொத்துக் தகொத்தொக ஒேிர்கின்ைன.  பேரொசிரிைர் பமொகன் எழுதிை ேன்முகப் ேொர்வைைில் ேொரதி 

என்ை நூலுக்கு ைழி நூைொக ைினொ ைிவட என்ை புதிை கவை ைடிைத்தில் முதைில் நூறு பகள்ைிகவே 

ேொரதிைொவரக் கொட்டும் ேைகைிைொக அவமத்பதன். அதற்கு ைிவடயும் ைிேக்கமும் எழுதிைதன் 

ைிவேவு தொன் ேொரதிைொர் புவதைல் - ேதில்கள் நூறு என்ை ைடிைத்தில் அவமந்த நூைொகும். 

 

அவ்வப்பேொது!  

முறனவர் ந.அருள் 
இயக்குநர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

XI 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   

வல்ைறம தாராமயா! 
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  ஸ்ரீரொம் நிறுைனத்தின் ததொழில் திைமும் கிவேகேின் தசைைொற்ைலும் ேைிைொற்றுபைொரின் 

ேல்துவைத்  ததேிவும் உைகப் புகழ் தேற்ைவை. என் தந்வதைொரின் தநஞ்சில் நிவைைொக இடம் தேற்ை 

நிறுைனங்களுள் ஸ்ரீரொம் நிறுைனத்துக்கு குைிப்ேொக ஸ்ரீரொம் கிவேகளுக்குத் தவைைர்க்குத் 

தவைைரொக ைிேங்கும் ஆர்.டி அைர்கவே எப்பேொதும் ேொரொட்டுைொர்கள். என்வன தசன்வனைிபைபை 

நிற்கச் தசய்த தேருவமயும் அைவரச் சொரும். 
 

  ேைிைொேர்கவேயும் தன்வனயும் ஒன்ைொகக் கொணும் சீர்திருத்த மனமும், சிந்வதைில் எப்பேொதும் 

தேொது நைமும் தகொண்டைர் தவைைர் ஆர்.டிஅைர்கள்.  தவைைர் கொட்டிை ைழிைில் ேொரதிைொர் இைக்கிை 

கழகத்தில் ேம்ேரம் பேொல் சுழல்ேைர் கடவமச் தசம்மல் ஜி.சுந்தபரசன் அைர்கேொைொர். என்வன 

ஒவ்தைொரு நொளும் தூண்டித் தூண்டி திருத்தம் தசொல்லும் அைரின் முைற்சிைொக இந்த நூல் 

ைிவைைில்ைொமல் தைேிைிடப்தேறுகிைது. 
 

  ேொடொமல் இருக்க மொட்டொவம, ேொரதிைொருக்குப் ேிைைிச் தசொத்து.  ேொரதிைொரின் இதைம் 

ேரிசுத்தமொனது. அதில் ஒரு எண்ைம், உதிக்குமொனொல், அக்கைபம அவ்தைண்ைம் ேொடல்கேொய்க் 

குதிக்கும். ேொடல்கள், ேொைர் ததொடக்கம், ேண்டிதர் ைவர ைொவரயும் இனிக்க 

வைப்ேவை.  ேொடல்கவேப் பேொைபை ைசனங்களும் புத்தம் புதிைவை என்று 

இைங்வகப் தேரும் புைைர் ேண்டிதமைி கைேதி அைர்கள் எழுதினொர். 
 

  "ேொரதிைொர் கொைத்திற்குப் ேின் - எத்தவனபைொ  

  நூற்ைொன்டுகளுக்குப் ேின் - தமிழ்நொட்டு 

  ஆண்களும் தேண்களும் ேொடி  

  மகிழும் கொட்சிவை நொன் இப்தேொழுபத  

  கொண்கிபைன் "     

என்ை ேரைி சு.தநல்வைைப்ேரின் கனவுக் கொட்சி இன்று நிவைபைைி ைருகிைது. 

 

  ைிவைைில்ைொ நூைிது. ைிவை மதிப்ேில்ைொத ைிடுதவைக் கைிஞர் ேொரதிைொரின் புகழ் பேொற்ைிப் 

ேொரொட்டும் ஆர்ைம் ேள்ேிப் ேிள்வேகளுக்கு மனதில் தேொங்கிப் புரள்ைதற்கு இச்சிறுநூல் ேைன்ேட 

பைண்டும் என்ேபத ேொரதி கவை இைக்கிைக் கழகத்தின் பநொக்கமொகும்.     

 

  "ைல்ைவம தொரொபைொ இந்த மொநிைம் ேைனுை ைொழ்ைதற்பக " என்ை பைண்டுபகொள் ேொரத நொட்டின் 

ேண்ேொட்டின் குரைொகும். 

 

ைொழ்க தமிழ் ! தைல்க ேொரதிைொர் புகழ் !! 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   
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  பசொனிைொைிற்கு முப்ேது ைைதிருக்கும்.   

பைண்டிை உைவைக் தகொண்டுைரச் தசொல்ைி 

ைிட்டு, உைைகத்தில் உள்ே கழிைவைக்குச் 

தசன்று தனக்பக ஒரு ஊசி பேொட்டுக் 

தகொள்கிைொர். உைைருந்திைிட்டு தைேிபை 

தசல்லும்பேொது, கழிைவைைில் பசொனிைொவைப்  

ேொர்த்த மற்தைொரு தேண் தன்னுடன் 

உைைருந்திக் தகொண்டி ருந்தைரிடம் 

பசொனிைொவைக் கொட்டி  "அந்தப் தேண் 

பேொவதப்  தேொருள்களுக்கு அடிவமைொனைர்" 

என்ைொர். அைமொனப்ேட்ட பசொனிைொ, "நொன் 

பேொவதப் தேொருள்களுக்கு அடிவம அல்ை, 

நீரிழிவு பநொய்க்கொக இன்சுைின் பேொட்டுக் 

தகொண்படன். மற்ைைர்கள் தசய்ைது புரிை 

ைில்வை என்ைொல் அைர்கேிடம் பகளுங்கள், 

அைசரப்ேட்டு அைர்கவேத் தரக் குவைைொக 

எண்ைிைிடொதீர்கள்" எனச் தசொல்ைி ைிட்டு 

உடபன உைைகத்வத ைிட்டு தைேிபை 

தசன்ைொரொம். 

 

 

 

 

 

 

  ைொர் அந்த பசொனிைொ?  

  அன்று தனக்கொக குரல் தகொடுத்த பசொனிைொ  

 உலகதத்மிழ் | 24.06.2020  

இன்று ேொகுேடுத்தப்ேடும் அதமரிக்கர் 

கவேதைல்ைொம் ேொதுகொக்கும் ஆளுவமைொக 

ைைம் ைருகிைொர்.  அதமரிக்கொைின் மிகவும் 

சக்திைொய்ந்த ேதைி எது? உடபன ைரக்கூடிை 

ேதில் "அதிேர் ேதைி". அபத பகள்ைிவை 

அதமரிக்க அதிேர்கேிடம் பகட்டொல்  ைரக் 

கூடிை ேதில் "உச்ச நீதி மன்ை நீதிேதி".  கடந்த 

ைொரத்தில்,  ஆைைமின்ைி குடிபைைிை 

குழந்வதகள்     மற்றும்      ஓரினச்       பசர்க்வக 

இனத்தைரின் ேைிப் ேொகுேொடு ததொடர்ேொன  

இரு முக்கிை  ைழக்குகேில் அதிேர் டிரம்ப்ேின் 

நிவைக்கு எதிரொன உச்ச நீதிமன்ைத்தின் 

தீர்ப்புக்களுக்கு ஆற்ைல் ைொய்ந்த ஆளுவமைொக 

இருந்து 'மக்கேின் நீதிேதி' என்ை தன் நிவைவை 

ைலுப்ேடுத்தி ைருேைர் தொன் உச்ச நீதிமன்ை 

நீதிேதிைொன பசொனிைொ பசொட்டமபைொர். 

 

  அதமரிக்கொைின் மிக முக்கிை முடிவுகவே 

எடுக்கும் உச்ச நீதிமன்ை நீதிேதிகேின் 

எண்ைிக்வக ஒன்ேது. அந்த நைரத்தினங்களுள் 

ைித்திைொசமொகப் ேிரகொசிப்ேைபர பசொனிைொ 

பசொட்டமபைொர்.  

 
யொர் அந்த பசொனியொ? 

முறனவர் மசாமகை மசாமசுந்தரம் 
அமமரிக்கோ 
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அதமரிக்கொைின் எல்வைக்குட்ேட்ட, அதன் 

கிழக்கு கடற்கவரக்கு 2,000 வமல்கள் 

தூரத்தில் உள்ே பேொர்படொ ரீக்பகொ தீைில் 

இருந்து குடிபைைிைைர்கேின் மகள். ைீட்டில்  

ஸ்ேொனிஷ் பேசிைதொல் இேம் ைைதில் 

ஆங்கிைம் ேைிை சிரமப்ேட்டைர்.  நொன்கொம் 

ைகுப்புப் ேடிக்கும் பேொது தந்வதவை இழந்து, 

நியூைொர்க் ேகுதிைில் தன் தொயுடன் அரசு 

குடிைிருப்புகேில் ைறுவமைில் ைேர்ந்தைர் 

பசொனிைொ. தேற்பைொர்கேின் சச்சரவுகேொல் 

ைறுவம, ஏழு ைைதிபைபை நீரிழிவு பநொய் 

பேொன்ை தன்னுவடை ேை  கைவைகவே 

மைக்க அைர் தஞ்சம் அவடந்த இடபமொ 

அருகில் இருந்த தேொது நூைகம். 

 

    

 "நூைகம் ஒரு துவைமுகம், அங்குள்ே 

நூல்கள் என் கைவைகேில் இருந்து தப்ேிக்க 

உதைிை ேடகுகள்" எனக் கூறும் பசொனிைொ, 

அவத மைக்கொமல், குழந்வதகளுக்கும், 

இவேபைொருக்கும்  நூல்கள் எழுதி, இேம் 

அதமரிக்கர்கேின் நொைகிைொக புகழப்ேடுகிைொர்.  

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   

இந்தக் குழந்வத எழுத்தொேரின் சமீே நூல் 

சிைப்புக் குழந்வதகவேப் ேற்ைிைதொகும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ஒரு நொள் தன் ைீட்டில் ேை நண்ேர்களுக்கு 

ைிருந்து தகொடுத்த பசொனிைொ திடீதரன அவர 

மைக்கத்தில் இருக்வகைில் அமர்ந்தொர். 

நண்ேர்கபேொ அைர் பசொர்ைொக இருப்ேதொக 

எண்ைி அைவரத் ததொல்வை தசய்ைைில்வை.  

ஒரு நண்ேர் தன் ைீட்டிற்குத் திரும்ேிப் பேொக 

ைொடவக மகிழ்வுந்தின் ததொவைபேசி என்வனக் 

பகட்க பசொனிைொவை எழுப்ேிை பேொது, 

பசொனிைொ அருகில் இருந்த பகக்வகதைல்ைொம் 

அைசரமொகத் தன் ைொைில் திைித்தொரொம். 

அதன் ேிைபக ைீட்டில் இருந்த அத்துவை 

நண்ேர்களுக்கும் அைருக்கு நீரிழிவு பநொய் 

இருப்ேதும் அதனொபைபை மைக்கச் பசொர்வு 

அவடந்ததும் ததரிை ைந்ததொம்.  

 

  "உங்கேின் உடல் மற்றும் மன நிவை ேற்ைி 

நண்ேர்கேிடமும் குடும்ேத்தினபரொடும் 

பேசுங்கள், அப்பேொது தொன் அைர்கேொல் 

உங்களுக்கு தக்க தருைத்தில் உதை முடியும்", 

எனத் தன் அனுேைத்வதப் ேகிர்கிைொர் 

பசொனிைொ.  
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தேொதுைொக நம்மில் ேைர் நம் குவைகவே 

உைர்ைதில்வை, உைர்ந்தொலும் அவத 

மற்ைைர்கேிடம் ேகிர்ந்து தகொள்ைதில்வை. 

தூங்குேைவர எழுப்ே முடியும், தூங்குைது 

பேொல் நடிப்ேைவர எழுப்ே முடிைொபத என்ேது 

தொன் பசொனிைொைின் ஏக்கம். 

  உச்ச நீதிமன்ைத்தின் ஒன்ேது நீதிேதிகளும் 

நை பகொள்கள் பேொன்று தனிச் சிைப்புப் தேற்ை 

ஆளுவமகள். ேை ைழக்குகேின் தீர்ப்புகேில் 

ஆழ ைிைொதித்துப் தேரும்ேொன்வம அல்ைது 

சிறுேொன்வம  அைிைில்  பசர்ந்பத  ஆக 

பைண்டும். அைர்கேின் உைர்ச்சி ைசப்ேட்ட, 

மொறுேட்ட கருத்துக்கள் மை முைிைில் முடிைக் 

கூடொததன,  ைொரந்பதொறும் ஒபர குழுைொக 

மதிை உைைிற்குச் தசல்கிைொர்கள், ஒருைர் 

ைீட்டில் எல்பைொரும் இரவு ைிருந்திற்கு 

சந்திக்கிைொர்கள்.   

 

  

 

 "எங்கேிவடபை உள்ே கருத்து 

பைற்றுவமகவேப் புரிந்து தகொள்ே முைற்சிகள் 

எடுப்பேொம்.   நொங்கள் ஒன்ேது பேரும் 

ஒற்றுவமைொக இருப்ேதன் இரகசிைம் நீதி 

மன்ைத்திற்கு தைேிபை நொங்கள் அரசிைல் 

ேற்ைிபைொ சமைம் ேற்ைிபைொ பேசுைதில்வை" 

என்கிைொர் பசொனிைொ.  இந்த ரகசிைத்வத நம் 

கட்தசைி குழுக்களும் ேின்ேற்ைினொல் 

அக்குழுக்கேில் அவமதி நிைவும், 

குழுக்கேின் ஆயுட் கொைமும் கூடும்! 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   

 

 

 அதமரிக்கச் சட்டவமப்ேின் மூன்று நிவை 

(District, Circuit and Supreme Courts) நீதி 

மன்ைங்கேிலும் கடந்த நூற்ைொண்டில் 

ேைிைொற்ைிை ஒபர நீதிேதி அதமரிக்க உச்ச நீதி 

மன்ைத்தின் முதல் ைத்தீன்- அதமரிக்க நீதிேதி 

என பசொனிைொைின் தேருவமகவேப் 

ேட்டிைைிட்டுக்  தகொண்பட பேொகைொம். நீதி 

மன்ைத்திற்குள் சிறுேொன்வமைினரின் குரைொக 

ைிபைகத்பதொடு தசைைொற்றுைபதொடு 

மட்டுமல்ைொமல்,  எழுத்தொேரொக, பேச்சொேரொக, 

குழந்வதகள் முதல் குற்ைைிைல் ைழக்கைிஞர் 

ைவர அவனைவரயும் அரைவைத்து நொடு 

முழுதும் நீதி மன்ைத்திற்கு தைேிபை அைர் 

எழுப்பும் குரல் அைருக்பக உரிை தனிச் சிைப்பு. 
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  பித்பேபகாரசின் பேற்றத்துக்கு இலியனார்படா-ோ-வின்சி என்னும் இத்ோலியர் 
வழங்கியோகச் பசால்லப்படும் நிறுவல் இது. ஆனால் உண்மையில் அவர் வழங்கியேற்கான 
சான்றுகள் இல்மல. இடாய்ச்சு க ிேவியலாளர்கள் சிலர் வழியாக இது அறியப்படுகிறது. 
இது சுமவயான ஒரு நிறுவல், அேிக க க்குப் படிகள் இல்மல. பபரும்பாலும் படத்மேக் 
பகாண்பட அறிந்துபகாள்ளலாம், எனினும் சற்று நுணுக்கைாகக் கண்டு புரிந்துபகாள்ள 
பவண்டிய ஒன்று. ேிறமையான கட்டுைானம் பசய்து நிறுவப்பபறும் ஒன்று. 

  இது தமிழில் 16-ஆவது நிறுவல். 

எண்கென்ே ஏறை எழுத்கதன்ே! 

மபராசிரியர் கசல்வகுமார் 
கனடோ 
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 ஒரு தமொழிச் தசொற்கேின் ஒைி ேிை 

தமொழிைொேர்கேின் தசைிக்கு இனிவம 

தருைதில்வை.  ைொைில் நுவழைதுமில்வை.  

ஆதைின் அவை கடன் ைொங்குபைொரின் 

இைல்புக்பகற்ே மொற்ைமவடகின்ைன. 

 

  இச்தசொற்கள் உைிரற்ைனைொைிருப்ேதொல் ேிை 

தசொற்கள் ேிைப்ேதற்கு முதைொய் இருப்ேபத 

ைில்வை.  இவை கட்டுப்ேல், ஒட்டுக்கொல், 

பைரூன்ைொபைைி பேொைக் குவைந்த ேைவனபை 

அேிப்ேனைொகும். 

 

  இவ்ைொறு மொைிை தசொற்கவே இருபைறு மக்கள் 

ததொகுதிைில் சிைரிவட ஏற்ேடும் கல்ப்ேினொல் 

உண்டொகும் ைழித் பதொன்ைல்களுக்கு 

ஒப்ேிடைொம்.   

 

  இக்கைப்பும், இதனொலுண்டொம் ேைனும் 

எவ்ைொறு இருதிைத்தொரொலும் தைறுக்கப்ேடு 

கின்ைனபைொ, அவ்ைொபை இப்புதுச் தசொற்களும் 

இருதமொழிைொரொலும் தைறுக்கப்ேடுகின்ைன.  

தசன்வனைிலுள்ே ஆம்டன் ேொைத்தின் தேைர் 

தமிழர்கேின் கொதுக்கு தைறுப்பும், ைொய்க்கு 

ைருத்தமும் தந்ததொல் அதவன ஒட்டிை 

"அம்டன்" ேொைம் என்னுந் தமிழ்ச்தசொல்ைொக் 

மொைிைதும், மக்கள் இதவனப் தேருவமப்ேடுத்த 

"Barber 's Br idge"  ஆக தமொழிதேைர்த் 

திருப்ேதும் தமிழகமைிந்தது.   இவ்ைொபை 

உதொரைம், மிருகம் முதைிை தமிழ்ப் 

ேடுத்தப்ேட்ட ைடதமொழிச் தசொற்கேின் உருைம் 

சிை   தமிழர்கேின்    ைட   தமொழிப்   புைவமக்கு 

 உலகதத்மிழ் | 24.06.2020 

   

 

 

 

 

 

தைறுப்பூட்டிைதொல் அன்னொர் தமிழ்ப் தேொது 

மக்கேக்கு தைறுப்வே உண்டொக்கக்கூடிை 

"உதொகரைம், ம்ருகம்" முதைிை ஆரிை 

உருைங்கவேத் தங்கள் நூல்கேில் 

ேைன்ேடுத்துைரொைினர்.  கடன் ைொங்குைபத 

இதற்கு அடிப்ேவடைொதைின் அவதக் 

குவைத்தொல் இவ்ைிடர்ேொடும் குவையுமன்பைொ? 

  ேிைதமொழி ைைிைொப் தேொதுமக்கள் பகொர்ட்டு 

கச்பசரி, பகட்டு ைொசப்ேடி, மொங்கொய் மரம், 

மொங்கொய்ப்ேழம் முதைிை இரட்டித்த, ேிவழேட்ட 

தசொற்கவேக் கடன் ைொங்கி இடர்ப்ேடுகின்ைனர்.  

இத்தவகை தசொற்கள் சிைபைவேகேில் 

இைக்கிைங்களுள்ளும் புகுந்து தகொள்ளுகின்ைன. 

  அேவுக்கு மிஞ்சிக் கடன் ைொங்குைதொலும், 

தன்னினமொக்கொது கடன் ைொங்குைதொலும் 

ஒைிக்குத்தகுந்த எழுத்துக்கூட்டுப் பேொய் 

ஆங்கிைம்பேொல் மொறுேொடொன எழுத்துக் 

கூட்டுக்கள் உண்டொகின்ைன.  இதனொலுண்டொம் 

இடர்ப்ேொடு தேரிதும் ைருந்தத்தக்கதொகும்.  

 

ைேரும்... 

ைறைச்கசொல்ைொக்ைம்! 

‘கறைச்கசால் காவைர்’ திரு.சாமி மவைாயுதம்  

எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளிெந்த கட்டுரை 
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  ததொற்றுபநொய்மி உள்ே ஒருைர் இைல்ேொக 

எவ்ைேவு பேருக்கு இந்த பநொய்மித் ததொற்வைத் 

தர ைொய்ப்பு உள்ேது என்ேபத ததொற்றுப் ேரவு 

ைிகிதம். இதுபை அடிப்ேவட இனப்தேருக்க 

எண் என்றும்  சிை பநரங்கேில் அடிப்ேவட 

இனப்தேருக்க ைிகிதம்  என்று தசொல்கின்ைனர். 

இனப் தேருக்கம் என்ேவதைிடத் ததொற்று 

பநொய்மிப் தேருக்கம என்ேதன் சுருக்கமொகத் 

ததொற்றுப்தேருக்கம் என்ேது சரிைொக இருக்கும். 

 அடுத்து பநொைவரத் தனிவமப்ேடுத்தி 

வைக்கும் அவை அல்ைது கூடம் ேற்ைிைது. 

ேகுக்கப்ேடுைது ேகுதி என்ேதுபேொல் 

தனித்தனிபை ைகுத்து அவமக்கப்ேடும் ைொர்டு

(ward) என்ேவத ைகுதி எனைொம்.  

  பநொைருக்கு மூச்சுைிர்ப்ேிற்கு உதவும் 

இைந்திரம் ேற்ைிப் ேொர்ப்பேொம். 

  அவைகேில் இருக்கும் தைண்டிபைட்டர் 

என்ேவத நொம் கொைதர் என்கிபைொம். 

கொல்+அதர்;  கொல் என்ைொல் கொற்று; அதர் 

என்ைொல் ைழி. கொற்று ைரும் ைழி எனப்தேொருள். 

கொற்றுைொரி என்றும் இதவனச் தசொல்ைர். 

அபதபேொல் பநொைருக்கு மூச்சு உைிர்ப்பு 

உதைிைொக உள்ே தைண்டிபைட்டவரயும் 

கொைதர் என்ைொல் தைைில்வை. ஆனொல், தேொருள் 

குழப்ேம் ைரும். எனபை, பைறு தசொல் பதவை. 

எல்ைொருபம தைண்டிபைட்டர் என்பை குைித்து 

ைருகின்ைனர். ஓர் அகரொதி மூச்சுக்கொற்றுைொரி 

என்று குைிப்ேிடுகிைது. தசொல்ைழக்கில்  

 உலகதத்மிழ் | 24.06.2020 

தசைற்வகச் சுைொசக் கருைி என்பேொரும் 

உள்ேனர். மூச்சுக்கொற்றுக்கு உதவும் இதவன 

மூச்சதர் எனைொம். 

  சீரொன மூச்சிற்கு உதவும் மற்தைொன்று 

மூச்சுச்சீரொக்கி (respirator). சிைர் மூச்சதவர 

மூச்சுச் சீரொக்கி என்கின்ைனர். ேைர், கைசம் என 

நொம் தசொல்கின்ை மூச்சுக்கொப்ேிவன மூச்சுச் 

சீரொக்கி என்கின்ைனர். தேொதுைொக மூச்சதர் 

பநொைருக்கு உதவுைதுபேொல், அைர்கவேக் 

கைனிக்கும் மருத்துைப் ேைிைொேர்களுக்கு 

உதவுைது மூச்சுச் சீரொக்கி. 

 

 

 பநொய்த்ததொற்றுக்கு ஆேொனைர்களுக்கும் 

அந்பநொய்த் ததொற்ைின் கொரைமொக இைந்தைர் 

களுக்கும் உள்ே ைிகிதம் ஆட்தகொல்ைி ைிகிதம் 

(case fatality rate- CFR) எனப்ேடுகிைது. 

மகுவடபநொைின் ஆட்தகொல்ைி ைிகிதம் நொளும் 

மிகுதிைொைதுதொன் பைதவனைொன ஒன்று. 

  மகுவட பநொய் ததொடர்ேொனவை மட்டுமல்ை, 

ேிை பநொய் ததொடர்ேொகவும் உள்ே இைற்வை நொம் 

தமிழிபைபை குைிப்ேிட்டுப் ேைன்ேடுத்துபைொம்! 

 

நிவைவு 

 

மகுறட - ைபரொைொ கதொற்றைப் ேற்றிய கசொற்ைள் ! 

இைக்குவனார் திருவள்ளுவன் 
தமனோள் துசண இயக்குநர,் தமிழ் வளரை்ச்ிதத்ுசை 
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  குைைஞ்சி தசந்தமிழில் ைழங்கி ைரும் 

சிற்ைிைக்கிை ைவககளுள் ஒன்று. சிற்ைிைக்கிைம் 

ைேர்ந்து நொட்டுப்புை மக்கேொல் தொைொட்டப்ேட்டு 

குைம், குளுைம், குைைஞ்சி என்ை தேைர்கவேத் 

தொங்கி ைேர்ந்த இைக்கிை ைவகைொகக் 

குைைஞ்சி ைிேங்குகின்ைது. இது இைவைச் 

சிைக்க வைத்து, இவசவை மைக்கவைத்து, 

நொடகத்வத மிேிர வைத்து முத்தமிழும் 

ஒருங்கிவைந்த முத்தமிழொக ைிேங்குகின்ைது.  

   

 

 குைைஞ்சிைொனது முத்தமிழுக்கும் உரிைதொக 

ைிேங்கினொலும் இவசத்தமிழில் தேரும்ேொன்வம 

சிைப்புப்தேற்று ைிேங்குகின்ைது. குைைஞ்சி 

ேல்ைவகச்சுவைதகொண்ட ஓர் அற்புதமொன 

கவைப்ேவடப்ேொகும். இத்தவகை சிைப்புவடை 

குைைஞ்சிப்ேொடல்கள் இவச ேற்ைியும், அவை 

எவ்ைொறு மரபுைழி கொக்கப்ேட்டு ைந்தது 

என்ேவதயும் இக்கட்டுவரைில் ஆரொய்ந்து 

ைிேக்கப்ேடுகின்ைது. 
 

குைைஞ்சிைின் அவமப்பு 
 

  ேொட்டுவடத்தவைைன் ைீதி உைொ ைருதல், 

இேமகேிர் கண்டு கொதலுறுதல், பதொழிகளுடன்  

 உலகதத்மிழ் | 24.06.2020 

ேந்தொடிக்தகொண்டிருந்த தவைைி ஒருத்தி 

இத்தவைைவனக் கண்டு வமைலுறுதல், ைிரக 

துன்ேமுறுதல், பதொழிவைத் தூது ைிட 

எண்ைிக்கூறுதல், அப்தேொழுது ஒரு குைத்தி 

தன் மவைைேம் கூைிக்தகொண்டு ைருதல், 

தவைைி அைவே அவழத்து ைினவுதல், 

முதைொனைற்வைக் தகொண்ட ேொடற்ேகுதி 

குைைஞ்சி இைக்கிைத்தின் முதற்ேகுதிைொகும்.  

 

  

 

 

 

 
 

 

 குைத்தி தன் குைைேம், தொன் குைி தசொல்ைிப் 

ேைித்த ைரைொறு முதைிைைற்வைக் கூைித் 

தவைைிக்கும் குைி தசொல்லுதல், அதன் கண் 

தவைைனின் சிைப்வேயும், தவைைிைின் 

சிைப்வேயும் ைிரிைொகக் கூறுதல், தவைைி 

அைளுக்குப் ேரிசேித்தல், குைத்தி ததய்ைத்வதப் 

ேரொைி ைொழ்த்தி ைிவடதேறுதல், குைைன் தன் 

நண்ேபரொடு குருைி பைட்வடக்குப் புைப்ேடுதல், 

பைட்வடைொடுதல், அதுைவர நகரத்திற்குச் 

தசன்ை குைத்தி ைரொவமைொல் அைவேத் பதடி 

ைருதல், அைவனக் கண்டு ஐயுறுதல், ேின் 

அைள் ைொய்தமொழிபகட்டு ஐைந்ததேிந்து 

ேொட்டுவடத்தவைைவனப் ேரைி ைொழ்த்துதல் 

ஆகிைவை குைைஞ்சி இைக்கிைத்தின் 

ேிற்ேகுதிைொகக் கருதப்ேடுகின்ைது.  
 

ைேரும்... 

 

குைவஞ்சி இறச! 

முறனவர் சுகன்யா அரவிந்தன் 
முதுநிசல விரிவுசரயோளர ்(இசைதத்ுசை),  

யோழ்போணப் பல்கசலக்கழகம், இலங்சக 
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பதன் துளிைள்! 

 

 

  ஆராய்ச்சித் ேிறம் பற்றிய முமறகள் எத்ேமனபயா உள்ளன;  ைமறைமல அடிகளார் 

மகயாண்ட அறுபத்ேிரண்டு வமகயான ஆராய்ச்சி முமறகமளக் காண்பபாம். 

1. இயற்மகபநறி,  
2. நூல் பநறி,  
3. உலக பநறி,  
4. பைற்பகாள் பநறி,  
5. ைரபு முமற,  
6. வரலாற்று முமற,  
7. இலக்கிய நிமல,  
8. இலக்கண் வமக,  
9. அளமவ முமற,  
10. ஒப்பு பநாக்கு,  
11. நாகரிக பநறி,  
12. பாகுபாட்டு வமக,  
13. பசான் முமற,  
14. பசாற்பிறப்பு முமற,  
15. எழுது முமற,  
16. ஓது முமற,                
17. நூலாசிரியர் கருத்ேறியு முமற,  
18. புதுக்கு முமற,  
19. பலமுக ஆராய்ச்சி,  
20. துருவி ஆயுமுமற,  
21. ஆழ்ந்து பசல்லு முமற,  
22. இரண்டிபலான்று து ியு முமற,  
23. பகுத்ேறியு முமற,  
24. முரண் அவிழ்க்கு முமற,  
25. விளக்கு முமற,  
26. பவறுபடுத்து முமற,  
27. அறிவியல் முமற,  
28. சைய வமக,  
29. இ க்க முமற,  
30. து ிவு நிமல,  
31. நிமலப்படுத்து முமற,  

மதன்துளி - 1 

32. நடுநிமலப்பாங்கு,  
33. பயன்படு முமற,  
34. இமயபு பநறி,  
35. வினாவு முமற,  
36. விமடகாணு பநறி,  
37. வழூவு முமற,  
38. ஒதுக்கு முமற,  
39. அறபநறி,  
40. வாய்பாட்டு வமக,  
41. பகாட்பாட்டு வமக,  
42. ேிட்டப்படுத்து முமற,  
43. காரிய கார  முமற,  
44. சுமவ முமற,  
45. நுண் முமற,  
46. பபாருட் பபறுகள்,  
47. இன்றியமையாச் சிறப்புகள்,  
48. கு ப் பபாருள் பநறி,  
49. வாக்கு வமக 
50. பசாற்பபாருள் வரம்பு நிமல,  
51. இனங்காணு முமற,  
52. போடுக்கு முமற,  
53. விடுக்கு முமற,  
54. உண்மை பநாக்கு,  
55. போழில் முமற,  
56. விரிப்பு முமற,  
57. பரமவ வழக்கு, அருகிய வழக்கு, உள் வழக்கு,   
இல் வழக்கு, பபாது வழக்கு முேலிய வழக்கு பநறிகள்,                 
58. பபாதுமை முமற,  
59. முன்பின் ஆயு முமற,  
60. கற்பமன முமற,  
61. பசயற்மக முமற,                       
62. இமற முமற.  

முேலிய எத்ேமனபயா வமகயான ஆராய்ச்சி முமறகளாக அடிகள் பைற்பகாண்டிருந்ோர். 
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  உைகில் உள்ே 94 தமொழிக்குடும்ேங்கேில்   

 இந்பதொ- ஐபரொப்ேிை தமொழிக்குடும்ேபம 

மிகப்தேரிை குடும்ேம். இப்தேரிை குடும்ேத்தில் 8 

இவைக் குடும்ேங்களும் 430 தமொழிகளும் 

உள்ேன. இம்தமொழிகள் ேற்ைிை ஆரொய்ச்சிபை 

தமொழிக்குடும்ே கருத்துருவுக்கு ைித்திட்டது.  
 

  உைக மக்கள் ததொவகைினரில் கிட்டத்தட்ட 

ஐம்ேது ைீத மக்கள் பேசப்ேடும் இம்தமொழிக் 

குடும்ேத்திற்கு ைரைொற்று தமொழிைிைைில் முக்கிை 

சிைப்ேிடம் இருக்கிைது.. இந்திைொைில் 1300க்கு 

பமற்ேட்ட தமொழிகள் பேசப்ேடுைதொக அைிைப் 

ேடுகிைது.  இம்தமொழிகள் இந்பதொ - ஆரிை 

தமொழிகள், திரொைிட தமொழிகள், ஆசுதிபரொ - 

ஆசிை தமொழிகள், சீன - திதேத்திை தமொழிகள் 

என நொன்கு குடும்ே தமொழிகள் அடங்கும். 

தசவ்ைிைல் தமொழிைொன சமசுகிருதத்திைிருந்து 

கிபரக்கமும், கிபரக்கத்திைிருந்து இைத்தீனும் 

ேிைந்ததொக ஒரு நம்ேிக்வக நிைைிைிருந்தது.  
 

  இம்தமொழி கிபரக்கம், இைத்தீன் பேொன்ை 

தசவ்ைிைல் தமொழிகவே ைிடச் சிைந்த தமொழி 

என்ைொல் மிவகைில்வை என்ேொர்கள்.  சர் 

ைில்ைிைம் பஜொன்ஸ் பேொன்ை அைிஞர்கள். 

இம்தமொழிைிைிருந்து இந்தி, ைங்கொேம், 

சிந்தி, உருது, குசரொத்தி, பநப்ேொேி தமொழிகள் 

பதொன்ைின.  
 

  தமொழிகள் அதிகம் பேசப்ேடும் நொடு 

ஆப்ேிரிக்கொ. ஆப்ேிரிக்கொைில் பேசப்ேடும் 

தமொழிகள் ஆப்ேிரிக்க - ஆசிைம், நிபைொ - 

சகொரொ, நிதஜர்-தகொங்பகொ ஆகிை மூன்று தேரிை 

தமொழிக் குடும்ேங்கேில் அடங்குகின்ைன. 

ஆப்ேிரிக்கொைின் ைடக்கிலும், ைடகிழக்கிலும் 

அரபு தமொழி உள்ேது. சுைொகிைி கிழக்கு 

ஆப்ேிரிக்கொைில் பேசப்ேடுகிைது. ப ொஸொ, 

ேம்ேரொ, மைிங்கொ, தைொதைொஃப், தகொங்பகொ, 

ைிங்கைொ, ஜுலு, ேந்து பேொன்ை தமொழிகளும் 

குைிப்ேிடத்தக்க தமொழிகள். 

   மண்ணுக்குரிை தமொழிகள் அழிக்கப்ேட்ட 

கண்டம் அதமரிக்கக்கண்டம். கிட்டத்தட்ட 

300 தமொழிகள் தசவ்ைிந்திைர்கேொல் 

பேசப்ேட்டன. இம்தமொழிகள் 1970 இல் 

எடுக்கப்ேட்ட கைக்குப்ேடி ேொதிைேைொக 

இருந்தன. இந்நொட்கேில் ஓர் ஐம்ேது 

தமொழிகபே ைைது முதிந்தைர்கேொல் 

பேசப்ேடுகின்ைன. அதமரிக்க தமொழிகள் 

ஐம்ேதிற்கும் பமற்ேட்ட குடும்ேங்கேொக 

ைவகப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ேன. எஸ்கிபமொ - 

அதையுற், நொ - தடதன, அதேஸ்கொன், 

அல்தகொன்குைிதனன், தேனுற்ைிைொன், 

மொைன்,தகொக்கன் என ேை குடும்ேங்கள் 

உள்ேன. யுேிக், அரேபகொ, தசய்தைன், கிதை, 

மிக்மக், ஒஜிப்ைொ, தேொதைததொமி,தமொகைக், 

தசதரொக்பக, மொம்ஈ தகக்ஷி, மபுடுங்கன், உறு 

முதைொன தமொழிகள் ைழக்கில் உள்ேன.    

 

   ைேரும்... 

உைை கமொழிக்குடும்ேங்ைள்! 

மபராசிரியர் சச்சிதானந்தம் 
பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   
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 ைல்கவட்டுதவி ! 

உறரமவந்தர் ஔறவ துறரசாமி 

  மக்கேில் தவைவமப் ேண்புகதேல்ைொம் 

நிவைந்த ஆண் மகதனொருைன், தன் மனம் 

கொதைித்த நங்வக தைொருத்திவைக் கண்டு 

திருமைம் தசய்து தகொண்டொன். அந்த 

நங்வகயும் மகேிருள் தவைவம நைங்கதேல்ைொம் 

நிவைந்து தவைமகபனொடு ஒத்த ேண்பும் 

தசைலும் உவடைைள்.  இவ்ைிருைர்க்கும் இனிை 

முவைைில் உண்வம நட்புற்ை மங்வகதைொருத்தி 

பதொழிைொக அவமந்திருந்தொள். அைிபை அைேது 

உரு; அன்பே அைேது  தமொழி; அைபம 

அைளுவடை தசைல். இந்த நன்மக்கள் 

ஒருங்குகூடிச் தசய்த இல்ைொழ்ைில் “இன்ேபம 

எந்நொளும் துன்ேம் இல்வை".   

 

  இைர்கள் ைொழ்ைில் புது மைைொழ்வு கழிந்தேின், 

தவைமகன் மவனைினின்றும் நீங்கிச் தசன்று 

தசய்ைபைண்டிைததொரு கடவமயுவடைனொனொன். 

புைத்பத தசன்று தசய்ைன தசய்து 

தேொருவேைீட்டி ைந்து மவனக்கண் ததொகுப்ேது 

ஆடைனுக்கு அைம்; அதுதகொண்டு அைத்துவை, 

தேொருட்டுவை முதைிை துவைகேில் ேைன்ேடுத்தி 

இம்வமைில் புகழ் ைேர்ப்ேது மவன ைொட்கு அைம்.  

  நொளும் ஆள் ைிவன மழுங்க இல்ைின் கண் 

இருந்து அவமபைொனுக்குப் புகழ் இல்வை 

தைன்று தொபன தமிழர்தேொருணூலும் 

கூறுகிைது. இவசயுண்டொக ைொழ்ைது தொன் 

உைிர்க்கு உைக ைொழ்ைில் உண்டொகும் ஊதிைம். 

  இந்நிவைைில் தவைமகன் தன் கடவம 

குைித்துப் ேிரிந்து தசன்று ைரபைண்டிை தனது 

நிவைைிவனத் தன் கொதைிக்கு பநரில் கூை 

முதற்கண் அஞ்சித் பதொழிைிடம் ததரிைித்தொன். 

அஃது அைனுக்கு அைம் என்ேவத நன்கு 

அைிந்தைேொதைொல், பதொழி அதவன தமல்ைத் 

தவைமகளுக்குத் ததரிைித்தொள்.  

  தவைமகன் தசைல்  அைமொகவும் அதன் 

ைிவேவு தேொருளும் புகழுமொகவும் இருப்ேது 

கண்ட தவைமகள் அைன் தசல்ைதற்குத் தன் 

உடன்ேொட்வடத் ததரிைித்தொள்.  தவைமகன் 

ேிரிதற்குக் குைித்த நொள் தநருங்கிற்று. 

தவைமகன் ேொல் தவைைிக்கிருந்த கொதல் 

அேவைத் பதொழி கண்டொள். கொதல் 

ைொழ்வுக்குப் ேிரிைினும் தேருந்துன்ேம் தருைது 

பைைில்வைபை; கொதபை ைடிைொக இருக்கும் 

இந்நங்வக எவ்ைொறு தவைைன் ேிரிவை 

ஆற்றுைொள் என எண்ைித் தனக்குள் கைற்சி 

தகொண்டொள். குைித்த நொேில் தவைமகனும் 

ேிரிந்து தசன்ைொன். 

  ஒரு சிை நொட்கள் கழிந்தன. தவைமகள் 

உடைில் தமைிவும், உள்ேத்தில் கைவையும், 

உவரைில் வகைைவும் பதொன்ைின. 

   

ைேரும்... 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   
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கரிகாற் கபருவளத்தான் கட்டிய  ‘கல்ைறண’ 

உைொ ! 

 கரிகால ச ாழனால் முதலாம் நூற்றாண்டில் காவிரி ஆற்றின் மீது கட்டப்பட்டுள்ள இவ்வணை திருச்சிக்கு 
மிக அருகில் தஞ் ாவூர் மாவட்டத்தில், பூதலூர் வட்டத்தில் உள்ள சதாகூர் - சகாவிலடி கிராமத்தில் 
அணமந்துள்ளது.  

 திருச்சியில் அகண்ட காசவரி என அறியப்படும் காவிரி ஆறு முக்ககாம்பில் வடபுறமாகக் ககாள்ளிடம், 
கதன்புறமாகக் காவிரி என இரண்டாகப் பிரிகிறது.  

 ஆங்கிசலயர் ஆட்சியில் சமலணை கட்டப்பட்டுள்ளது. காவிரிக்கும், ககாள்ளிடத்துக்கும் இணடயில் 
திருவரங்கம் ஆற்றுத்தீவு உள்ளது. அங்கிருந்து காவிரி ஆறு கிணள கல்லணைணய வந்தணடகிறது.  

 காவிரி ஆறானது உள்ளாறு(ககாள்ளிடம்), காவிரி, கவண்ைாறு, புது ஆறு என 4 ஆகப் பிரிகிறது. 
உள்ளாறு(ககாள்ளிடம்) மீண்டும் ககாள்ளிடத்தில் இணைகிறது. காவிரி இவ்வாறு பிரியுமிடத்தில்தான் 
கல்லணை கட்டப்பட்டுள்ளது. 

 பா னக் காலங்களில் காவிரி, கவண்ைாறு, புது ஆறு ஆகியவற்றிலும், கவள்ளக் காலங்களில் 
ககாள்ளிடத்திலும் தண்ணீர் கல்லணையில் இருந்து திறந்துவிடப்படுகிறது.  
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ேதிைங்ைறளப் ேடியுங்ைள்! 

கசவ்விறச மாமணி திருமதி சறீத கமய்கண்டான் 

  இவைைனுக்கு ஆைிரத்திற்கும் பமற்ேட்ட 

திருப்தேைர்கள் உண்டு.  ைொனைர்கள் 

அவனைரும் அைற்வைக்கூைி அைரின் புகழ் 

ேொடுைர்.  சிைேக்தர்கபேொ அைவர எந்நொளும் 

மைைொமல் நிவனைில் துதிப்ேர்.  அதனொல், 

அைர்கள் எைருக்கும் கிட்டொத ைீடுபேற்ைிவனப் 

ேரிசொகப் தேறுகின்ைனர்.    

 

  தீரொத பநொய்கவேக்கூடத் தீர்க்கும் ைல்ைவம 

ேவடத்தைன் இவைைன்.  அைபன மந்திரம், 

தந்திரம், மருந்து என்ை மூன்று ைழிகேொக 

நின்று கொண்கின்ைைன்.  முப்புரம் எரித்த 

ைில்ைிவனக் வகைிபைந்திை இந்த ைில்ைொேன் 

தொன் புள்ேிருக்குபைளூரில் ைீற்ைிருப்ேைன்.  

அைவனப் பேொற்ைி புகழ்ேொடொமல் ைீைொக 

இருந்து ைிட்படபன என்று ஆளுவட அரசொகிை 

அப்ேர் ைருந்துகிைொர். 
 

பேரொைிரம் ேரைி ைொபனொர் ஏத்தும் தேம்மொவன  

ேிரிைிைொ அடிைொர்க்தகன்றும் 

ைொரொத தசல்ைம் ைருைிப்ேொவன  

மந்திரமும் தந்திரமும் மருந்துமொகித் 

தீரொபநொய் தீர்த்தருேைல்ைொன் தன்வனத்  

திரிபுரங்கள் தீதைழத் திண்சிவைக் 

வகக்தகொண்ட 

பேொரொவனப் புள்ேிருக்கு பைளூரொவனப்  

பேொற்ைொபத ஆற்ை நொள் பேொக்கிபனபன 
 

இப்ேொடைில் இவைைன் மந்திரமொகி, தந்திரமொகி, 

மருந்துமொகித் தீரொ பநொவைத் தீர்ப்ேைன் என்று 

கூறுகின்ைொர்.    

 

  திைம் என்ை தசொல், திரட்சி என்றும், உறுதி 

என்றும் தேொருள் தகொண்டு ேழங்கொை தமிழ் 

இைக்கிைங்கேில் ேைன்ேடுத்தப் ேட்டுள்ேது.  

உைவகத் திைம் என உட்தகொண்டு என்று 

தொயுமொனைர் ேொடுகின்ைொர்.   

 

  மனத்தின் திைம் என்ேது மந்திரமொனது என்று 

கூைைொம்.  திடமொன மனத்தின் உறுதி, 

தீர்க்கமொன எண்ைம், சிதைொத சிந்தவன 

அவனத்தும் ஒன்று பசர்ந்து மந்திரமொக 

தைேிப்ேடுகிைது.  மந்திரம்பேொல் பைண்டுமடொ 

தசொல்ைின்ேம் என்ேொர் ேொரதிைொர்.  மந்திரமொக 

இருப்ேைபர மபகசன்.   

 

  அவ்ைண்ைபம தன் தசைைொல் 

குைப்ேடுத்துைதொல் தந்திரமொக இவைைன் 

ைருைபத தவைைொை நைம் தரும் என்று தேொருள் 

தகொள்ேைொம்.   

 

  மரம் என்ை தசொல்ைிருந்துதொன் மருந்து 

ைந்தது.  மரத்தின் பைர், ேட்வட, இவை, பூ, கொய், 

கனி என்று இைற்வகைின் தேொருட்கள்தொன் 

அக்கொைத்திைிருந்து இன்றுைவர மருந்தொக 

உருைொக்கப்ேடுகிைது.  

 

  இைற்வகைொய், எங்கும் ேிரகொசமொய், 

ஆனந்தப்பூர்த்திைொக இவைைன் இருந்து நம்வம 

இதுைவரத் தீர்வு கொை முடிைொமல் திவகக்க 

வைக்கும் பநொைிைிருந்து கொத்தருள்ைொர் என்று 

எண்ைி ைைங்கி ைொழ்த்துைபத ைொழ்ைொகும். 

இவ்ைொழ்வை இழந்து ைருந்துகிபைன் என்ேது 

ேொடைொகும்.  

 

 

ைேரும்... 
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  தனித் தமிழில் பறடப்புகள் அருகிவரும் நிறையில் தனித் தமிழில் பறடப்புகறள 

உருவாக்கும் பறடப்பாளர்கறள ஊக்குவிக்கும் வறகயில் தமிழறிஞர் ஒருவருக்கு 

ஆண்டுமதாறும் இவ்விருது வழங்கப்படுகிறது. 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர ் 

1 2019 புைவர் ப.முத்துகுமாரசுவாமி 

 

மறறமறை அடிகளார் விருது 

தமிழை அரசின் விருதுப் ேட்டியல் ! 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   
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கதொண்றட நொடு ! 

முறனவர் பி.சி.கெகதா 
உதவிப் தபரோசிரியர,் திருவள்ளுவர ்பல்கசலக்கழக 

உறுப்புக்கல்லூரி, அரக்தகோணம். 

திருப்ேைிகேிலும் சிைப்ேிடம் தேற்று 

ைிேங்குைவத ததள்ேிதின் ஆரொ 

முற்ேடுகிபைன். 

ததொண்வட நொட்டின் ைரைொறு 

 ‘ததொண்வட நொடு சொன்பைொ ருவடத்து’ 

என்று பேொற்ைப்ேடுகிைது.  இந்நொட்டின் ைரைொறு 

மிகப்ேழவம ைொய்ந்தது. தநடுங்கொைத்திற்கு 

முன் இது “குறும்ேர்; நிைம்” என்று தேைொ; 

தேற்ைிருந்தது. குறும்ேர் தம் மொடுகவே 

பமய்த்துக் தகொண்டு இங்குக் கொைம் கழித்தனொ;. 

அைர்கபே தங்கள் நொட்வட இருேத்து நொன்கு 

பகொட்டங்கேொக ைகுத்தனர். பூம்புகொர் 

ைைிகர்களுடன் கடல் ைொைிேம் தசய்தனர். 

இதவன, 

 “ஆததொண்வடச் சக்ரைர்த்தி என்ேைன் 

இக்குறும்ேவர தைன்று,  குறும்ேர் நொட்வடக் 

கைர்ந்து, அதற்குத் ததொண்வட மண்டைம்” 

என்று தேைரிட்டதொகப் ‘ேல்ைைர் ைரைொறு’ 

எனும் நூைில் அைிஞர் இரொசமொைிக்கனொர் 

குைிப்ேிடுகிைொர்.  
 

  ததொண்வட நொட்டில் 

மிகப்ேழங் கொைத்தில் 

ததொண்வடக் தகொடிேடர்ந்து 

சிைந்திருந்தது. அதனொல் 

நொடொக்கப்ேட்டபேொது 

இப்ேகுதி ததொண்வடநொடு 

என்று தேைர் தேற்ைது. இந்நொட்வடைொண்ட 

மன்னரும் ததொண்வட மொவைவை அைிைத் 

ததொடங்கினர். அைருக்குப் ேின் ஆண்ட 

ேல்ைைரும் தம் அவடைொே மொவைைொக 

அதவனபை அைிந்து ைந்தனர். 

 

ைேரும்... 

  ேழங்கொைம் ததொட்பட பசர, பசொழ, ேொண்டிை 

நொடுகவேப்பேொல் பகொைில்கள் ைேர்ச்சிைில் 

ததொண்வட நொடும் சிைப்புற்று ைிேங்கிைது.  

இந்நொட்டின் ஒரு ேகுதிைொன 

திருைண்ைொமவை மொைட்டம் ேண்ேொடு, கவை 

ஆகிைைற்ைில் மொற்ைங்கவேப் தேற்றுள்ேது. 

ததொண்வடநொடு, திருைண்ைொமவை என 

இவ்ைிரண்டின் சிைப்பு, ததொன்வம, ைரைொறு, 

புகழ், தேருவம, மன்னர்கள், வசைக்பகொைில் 

திருப்ேைிகள், சொன்பைொர் மரபுகள், புரொைங்கள், 

கல்தைட்டுகள் என்று ேை தசய்திகள் 

ஆரொைப்ேட்டுள்ேன. 

 

 

 இத்திருைண்ைொமவை மொைட்டம் அக்கொைம் 

முதல் இக்கொைம் ைவர எண்ைற்ை ைரைொற்றுப் 

பேருண்வமகவேயும் இைற்வக அவமப்பு 

கவேயும் வசைத் தைங்கவேயும் தகொண்டு 

திகழ்கிைது. பசர, பசொழ, ேொண்டிை, சம்புைரொை, 

நொைக்க, முகமதிை, ேிதரஞ்சு மற்றும் 

ஆங்கிபைைர் பேொன்ைைர்கள் தங்கள் 

ஆட்சிவையும் ஆதிக்கத்வதயும் இங்பக 

தசலுத்தியுள்ேனர்.  

 

  ைரைொற்ைில் சிைப்ேிடம் தேற்றுள்ேவதப் பேொல் 

சிைதேருமொன் பகொைில்கள் மற்றும் அவை சொர்ந்த  

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   



 

ஆசிரியர் பகுதி 
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‘சங்ை’ நொதம் ! 

ககாைம்பஸ் தமிழ்ச் சங்கம் 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   

பதிவு அலுவலகம்   1597, Daffodil Place, Lewis Center, OH 43035 

ைங்கத்தின் முகவரி  1597, Daffodil Place, Lewis Center, OH 43035 

மின்னஞ்ைல்  info@columbusthamilsangam.org 

வசலத்தளம்  http://www.columbusthamilsangam.org 

மதோசலதபசி  614-388-8270 

XXIX 



 

 

அரைோசண (நிசல) எண்.70, மதோழிலோளர ்மை்றும் தவசலவோய்ப்பு(M-2)த ்துசை, 26.08.2011 
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பவதியியற் கசொற்ைள் - சீர் தர ஒலி கேயர்ப்பு ! 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   

431 Nitrogen  oxide நைதரசன் ஆக்சைடு 

432 Nitrogen trifluoride நைதரச திரை-புளோரைடு 

433 Nitroglycerine நைட்ரோ-கிளசரீன் 

434 Nitropropane-1 நைட்ரோ புரொப்பேன் -1 

435 Nitropropane-2 நைட்ரோ புரொப்பேன் -2 

436 Nitrosodimethyl amine நைட்ரோ சோடி-மெத்தில் அமீன ்

437 Nonane நோனேன் 

438 Norbormide நோர்போர்மைடு 

439 O-Cresol ஓ-கிரிசோல் 

440 O-Nitro Toluene ஓ-நைட்ரோ தொலுயீன் 

441 O-Toludine ஓ-தொலுடைன் 

442 O-Xylene ஓ-சைலீன் 

443 O/P Nitroaniline ஓ/பி நைட்ரோ-அனிலைன் 

444 Oleum ஓலியம் 

445 OO Diethyl S ethylsulph methyl phos ஓஓ டை-எத்தில் எசு எத்தில்-கந்தக மெத்தில் ஃபாசு 

446 OO  Diethyl S propythiomethyl phosdithioate ஓஓ டை-எத்தில் எசு புரோப்பி-தையோ-

மெத்தில் ஃபசு-டை-தையோட்டு 

447 OO Diethyl S ethyl sulphinylmethyl phos-

phorothioate 

ஓஓ டை-எத்தில் எசு எத்தில் சல்ஃபினில்-

மெத்தில் ஃபாசுஃபோரோ-தையோட்டு 

448 OO Diethyl S ethylsulphonylmethyl phos-

phorothioate 

ஓஓ டை-எத்தில் எசு எத்தில்-சல்ஃபோனில்-

மெத்தில் ஃபாசுபோரோ-தையோட்டு 

449 OO Diethyl S ethylthiomethyl                    

phosphorothioate 

ஓஓ டை-எத்தில் எசு எத்தில்-தையோ-

மெத்தில் ஃபாசுபோரோ-தையோட்டு 

450 Organo rhodium complex ஓர்கானோ உரோடியம் திரட்டு 

வ.எண் மவதியியற் கசாற்கள் சரீ் தர ஒைி கபயர்ப்பு 
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  அக்கொைங்கேில் ேை ைகுப்புகேிைிருந்தும் 

ேை ைொழ்க்வகத் துவைகேிைிருந்தும் பதொன்ைிை 

கல்ைிைைிவு மிக்க கைிஞர்கள் தங்களுவடை 

தசொந்தக் கைிவதகவே ைொப்ேதில் தேரு 

மகிழ்ைவடந்தொர்.  சொன்பைொர் கைிவதகள் ைொவும் 

அைிைொற்ைல் மிக்கைர்கேொல் எழுதப்தேற்ைவை.  

அைர்கள் கல்ைிைைிைற்ை ததருப் ேொடகர்கள் 

அல்ைர்.  ேொடல்கவே தைழுத அைர்கள் 

ேின்ேற்ைிை மரபுகளும் தநைிமுவைகளும் 

அைர்களுவடை ேரந்த கல்ைிைைிவைக் கொட்டும்.   
 

  ேொைர்களும் சங்ககொைத்தில் ததொடர்ந்து 

ேொடிைிருக்கைொம்.  ஆனொல், நம் ததொகுதிகேில் 

இடம் தேற்ைிருப்ேவை ேொைரும், அகைன் 

மகளும் பைைனும் ேொடிை ைொய்தமொழிப் 

ேொடல்கள் அல்ை.  அவைதைல்ைொம் கருத்து 

ஆழமும் நுட்ேமும் திட்ேமும் தேற்ைிருப்ேதொல் 

கற்ைைிந்த புைைர்கேொல் ேொடப்தேற்ைவை 

தைன்ேது ததேிவு.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  சங்கச் சொன்பைொர்கேின் கைிவதகேில் ேொைர் 

ேொடல்கேின் தொக்கத்வதபை தேைரவடகள், 

ைொய்ப்ேொடுகள் பேொன்ை ைொய்தமொழி இைக்கிைக் 

கூறுகேில் கொைைொம் என்ேொர் தத.தேொ.மீ.   

  சொட்ைிக்கும், தேௌரொவும் ைீரயுகத்திற்குப் 

ேின்ைந்த கொைத்பத கைிவதைொனது 

எேிவமைிைிருந்து ைிரிவுக்கும், குழுத் 

தன்வமைிைிருந்து தனித்தன்வமக்கும் உைர்ந்த 

ததன்று கூைியுள்ேனர்.  ைீரயுகம் நீண்ட 

ததொடர் ேொடல்களுக்கும் கவதப் ேொடல் 

களுக்குபம சிைப்ேிடம் அேித்தது.  சங்க 

கொைத்தில் இவை எதுப்தேைைில்வை.  ைீரயுகப் 

ேொடல் இைந்த கொைத்தில் ைொழ்ந்த ைீரர்கேின் 

ேழம் ைீரச் தசைல்கவேப் பேொற்ைிைது.  

 

 

 ைீரயுகம் நீண்ட ததொடர் ேொடல்களுக்கும் 

கவதப் ேொல்களுக்குபம சிைப்ேிடம் அேித்தது.  

சங்க கொைத்தில் இவை எழுதப்தேைைில்வை.  

ைீரயுகப் ேொடல் இைந்த கொைத்தில் ைொழ்ந்த 

ைீரர்கேின் ேழம் ைீரச் தசைல்கவேப் 

பேொற்ைிைது.  சங்கப் ேொடல்கள், ஆங்கொங்பக 

ததொன்வம ேற்ைிப் பேசுமொைின் அைற்றுள் 

தேரும்ேொைொனவை கைிஞர்கள் கொைத்து 

ைொழ்ந்த ைீரர்கேின் அரிை தசைல்கள் 

ேற்ைிைவை. 

 

ைேரும்... 

புதுப்ேொர்றவயில் புைநொனூறு ! 

அறிஞர் மருதநாயகம் 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   
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  ைேங்கவே அதன் ைசம் பசகரிப்ேதன் 

மூைமும், சமீேத்திை ததொழில்நுட்ேத்வதப் 

ேைன்ேடுத்துைதன் மூைமும், சீனொ பகொைிடு-19 

இன் ைிவேவுகவே ஒரு குைிப்ேிடத்தக்க 

அேைிற்குத் தைித்து, ஆேத்தில் உள்ே 

மக்கவே ைிைரப்ேடுத்தியுள்ேது. 

 

  உண்வமகள் மற்றும் புவனகவதகேில் உள்ே 

ஒற்றுவமகள் தேொதுைொக 2011 ஆைிவுட் 

திவரப்ேடமொன கொண்டொஜிைவனப் பேொைபை 

ததேிைொகத் ததரிைைில்வை, இது இன்று 

நம்ேமுடிைொத முன்பனொடிைொகத் பதொன்றுகிைது. 

 

  கிட்டத்தட்ட ஒரு ததொற்றுபநொய்கேின் 

முன்னைிைிப்பு பேொன்ைது. ேடத்தில் வைரசு 

ேரைினொல் தேொதுமக்கள் தனிவமப்ேடுத்தல்கள், 

உைவு ேற்ைொக்குவை, முடிைற்ை ைரிவசகள் 

மற்றும் பேய் நகரங்கள் ேை ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு நன்கு கவதைவமவு தசய்ைப்ேட்ட ஒரு 

கொைத்தில் நொங்கள் ைொழ்ந்து தகொண் 

டிருக்கிபைொம் என்ேவத உைரவைக்கும். 

இருப்ேினும், பைறுேட்டது என்னதைன்ைொல், 

அதிநைீன ததொழில்நுட்ேங்கேின் கிவடக்கும் 

தன்வம மற்றும் ேைன்ேொடு, மற்றும் ேை 

ைழிகேில்,  தகொபரொனொ தீநுண்மிவை எதிர்த்துப் 

பேொரொடுைதிலும், நமது இடங்கவே 

மீட்தடடுப்ேதிலும் முக்கிைமொனவை என்ேவத 

நிரூேிக்கின்ைன. 

  இவடக்கொை யுகங்கேில் ஐபரொப்ேொைில் 

ஏற்ேட்ட கறுப்பு மரைங்கள் அல்ைது 1918 இல் 

ஸ்ேொனிஷ் கொய்ச்சல் தைடித்தது பேொை,      

பகொைிடு- 1 9  ஒன்பைொதடொன்று இவைக் 

கப்ேட்ட உைகின் எதிர்மவையுடன் மனித 

ேைைீனத்வதயும் அம்ேைப்ேடுத்தியுள்ேது. 

ததொழில்நுட்ே முன்பனற்ைங்களுக்கு நன்ைி, 

ைரைொற்ைில் எந்ததைொரு சகொப்தத்வதயும் ைிட 

ஒரு ததொற்றுபநொய்க்கு ேதிைேிக்க நொம் மிகவும் 

சக்தி ைொய்ந்த ஆயுதம் வைத்திருக்கிபைொம். 

 

  2002 ஆம் ஆண்டில் சொர்சு (கடுவமைொன 

கடுவமைொன சுைொச பநொய்க்குைி) தைடித்த 

பநரத்தில், வைரசின் மரேணுவை கண்டைிை 

ைிஞ்ஞொனிகளுக்கு ஒரு ைருடத்திற்கும் 

பமைொக   ேிடித்தது. அபத பநரத்தில் ததொழில்  

 

 

 

 

 

 

 

 

நுட்ே முன்பனற்ைங்களுக்கு நன்ைி, தகொபரொனொ 

வைரசு மரேணு ஒரு மொதத்திற்குள் 

அவடைொேம் கொைப்ேட்டது. 

ைேரும்... 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   

கைொபரொைொறவ வீழ்த்திய சீைொ  ! 

கபாறிஞர் அ.சதசீு 
தநரம்ுக உதவியோளர ்

மோண்புமிகு தமிழ் வளரை்ச்ிதத்ுசை அசமைை்ர ்
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1. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பார்த்தா 

துரரசாமிப் பிள்ரையவர்கள் வழிப்பபாக்கர் களுக்கு 

ரகயில் பபாருள் இல்ரை என அறிந்பதன் பிறகு 

தாங்கள் மடலில் நல்ை சிை வார்த்ரதகரை அறிந்து 

மகிழ்ச்சி. 

திரு.மதனககோபோல். 

2. ஐயா வணக்கம்! 

28 ஆவது உைகத் தமிழ் மின்னிதழ் படித்பதன். 

அத்தரனயும் முத்துக்கள். ஆய்வாைர்களுக்குப் 

பயன்படும் வரகயில் வரும் ஆய்விதழ். சிறப்பு. 

பவதரன மடுவில் மடிந்த பவழம் ஆசிரியர் உரர 

இயற்ரக இன்றி மனிதனின் வாழ்வு இல்ரை 

என்பரதச் சுட்டிக்காட்டியது. "மரறந்து பபான 

தமிழ் இதழ்கள்" நூைாக்கம் பசய்த இைம் 

ஆய்வாைரரப் பாராட்டி நூரை அறிமுகம் பசய்த 

விதம் அருரம. கரைச்பசால் காவைர், பதன் 

துளிகள் என் அத்தரனயும் பாபவந்தர் பசான்னது 

பபால் தமிழ் என்றாபை நாபவல்ைாம் பதன் தான். 

வாழ்த்துக்கள் ஐயா. 

கபைோசிரியர் சுக ோச்சனோ 

5.  17.06.2020-ை  மைர்ந்த உைகத் தமிழ் இதழ் 

வாசித்து மகழ்ந்பதன்.  

 

"மரறந்துபபான தமிழ் 

இதழ்கள் (1800-1900)"என்பறாரு 

சிறப்பான ஆய்வு நூரைத் தந்த 

நூைாசிரியர் ப.இராஜபசகரின் 

கடின உரழப்ரப உைகத் தமிழ் 

ஆசிரியர் முரனவர் ந. அருள் 

அவர்கள் பாராட்டியிருப்பது 

மகிழ்ச்சிக்குரியது. 

நூைாசிரியருக்கு பபாதிரகத் 

தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பில் நானும் பாராட்டி 

மகிழ்கிபறன்.  

 

 "பதருநாய்கள் இல்ைாத நாட்டில் பதருபவல்ைாம் 

நாய்கள் "என்பறாரு கவித்துவமான தரைப்பில் 

முரனவர் பசாமபை பசாமசுந்தரம் அவர்களின் 

பரடப்பு சிறப்புமிக்கபத.  

 

"மும்தாஜூக்கு ஷாஜஹான் கட்டிய பளிங்குக் 

கல்ைரற பபாை 'உகா 'எனப் பபயரிடப்பட்ட 

நாய்க்கு ஜார்ஜியா பல்கரைக்கழகம் பளிங்குக் 

கல்ைரற கட்டியிருக்கும் "அரிய பசய்திரய நாம் 

அறிய ரவத்த முரனவர் பசாமபை பசாமசுந்தரம் 

அவர்களுக்கு சபாஷ். 

 

கவிஞர் கபைோ, தர ெர்,  

வபோதிரகத் தமிழ்ச் சங்கம், திருவெல்கெலி 

3. பவதரன மடுவில் மடிந்த பவழம் ஆசிரிய உரர 

மிக அற்புதம்.  இரதப் படித்தவுடன்  திரரப்பட 

இயக்குனர் கவிஞர்.லிங்குசாமியின் கவிரத என் 

நிரனவிற்கு வந்தது.  அக்கவிரத  

 

அவரனக் கண்டறிந்த பிறகு   

என்ன தண்டரன பகாடுக்கைாம் என 

பை பயாசரனகளுக்கு பிறகு 

ஒரு முடிவுக்கு வந்பதன் 

ஒரு தந்தம் பகாண்டு நடுமுதுகில் 

யாரனவைம் பகாண்டு இறக்கிபனன் 

இன்பனாரு தந்தம் பகாண்டு 

கீழ்வழியாக பமல்பநாக்கி ஏற்றிபனன் 

அப்பபாதும் தீர்ந்தபாடில்ரை பகாபம் 

அவன் கர்ப்பம் தரித்திருக்கவில்ரைபய! 

திரு.வெயக்குமோர் 

4. ஆங்கிைவாணி கட்டுரர அற்புதம்.  பபராசிரியர் 

பசல்வகுமாரின் பதிரனந்தாவது நிறுவலின் 

தமிழாக்கம் பபருமிதம்.  கரைச்பசால்ைாக்க கட்டுரர 

மிகச்சிறப்பு.  வாழ்த்துகள். 

கபைோசிரியர் தன ட்சுமி 

6. மபைசியா அரமச்சரின் தமிழாக்கம் மிக அருரம. 

மகுரட குறித்து இைக்குவனார் பதாடர்ந்து 

எழுதிவரும் கட்டுரர என்ரன படிக்கத் தூண்டியது.  

அவ்வண்ணபம பதன்துளிகள் என்ற பக்கம் 

இன்பமூட்டுகின்றன. 

திரு.கு.கெ.சோ.குமோர், மக சியோ 

7. பபராசிரியர் சச்சிதானந்தம் பதாடர்ந்து எழுதி வரும் 

கட்டுரர தரைசிறந்த ஆய்வுக் கட்டுரரயாகும்.  அபத 

பபாை திருமதி.சீரத பமய்கண்டான் எழுதிய 

பதிகங்கரை படியுங்கள் என்பரத மாற்றி 

பதிகங்கரை மனத்தில் பதியுங்கள் என்று குறிப்பிட 

பவண்டுகிபறன். 

திரு.சிெோபிள்ரை, இ ண்டன் 

8. சிைப்பதிகாரம் காட்டும் பதாழில்கள் என்ற பதாடர் 

கட்டுரரரய வரரயும் முரனவர்,பஜகதாரவ நான் 

பநஞ்சார பாராட்டுகிபறன்.  புதுப்பார்ரவயில் 

புறநானூறு பை புதிய தகவல்கள் அள்ளி அள்ளி 

வழங்குகிறது.  

திரு.கசோமக  கசோமசுந்தைம்,அவமரிக்கோ 
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9. அருரம.  மகிழ்ச்சி.பாராட்டுகள். பபாறிஞர் சதீஷ் 

எழுதிவரும் பதாடர் கட்டுரர புதுரமயாக உள்ைது.  

இந்தமுரற யாமறிந்த பமாழிகளிபை என்ற 

தரைப்பில் பாரதியும் தாகூரரயும் இரணத்து 

படக்கட்டுரர பபருமிதமாக உள்ைது. 

முரனெர்.சிெசோமி 

10. உைகத் தமிழிதழில் அரனத்து கட்டுரரகளும், 

பசால்ைாக்க முயற்சிகளும் மிக அருரமயாக 

அரமந்துள்ைது.  முகப்புப் பக்கத்தில் எடுப்பான 

வரிகளுடன் துடிப்பான இந்த இதரழ படித்து 

வருகிபறன். பபருரமயரடகிபறன்.  

திருமதி.விெய ட்சுமி இைோமசோமி 

11. சிறப்பான பதாடர் முயற்சிகள்! 

இ க்கியச்சுடர் த.இைோமலிங்கம் 

16. Dear Soma Sundaram Uncle. 

 

I enjoyed every line of your article on Pet dogs and 

was excited to see the puppies photos and also read 

the English bylines in your article. I was stunned to 

see the similarities you drew from Tajmahal and 

Dogmahal and laughed loud reading Have your 

own Dogtor. BTW, uncle do you have a pet dog in 

your house and you should advise my parents to 

gift me a pet dog. 

Affectionately,   

Aathirai Arul, 6th class, Chennai 

13. ஸ்பபன்சர் பற்றிய கட்டுரரப் பகுதியும், பசாமபை 

பசாமசுந்தரத்தின் பதருநாய்கள் இல்ரை, 

பதருபவல்ைாம் நாய்கள் (அதில் நிக்சனின் "பசக்கர்ஸ் 

உரர" பற்றிய குறிப்பு) என்ற கட்டுரரயும் ரசித்துப் 

படித்பதன். 

திரு.இைவி, ெழக்கறிஞர். 

14. உைகத் தமிழ் வியக்க ரவக்கிறது,  மரைக்கு 

ரவக்கிறது.  மனமார்ந்தப் பாராட்டுகள். 

திருமதி ெோசுகி கண்ணப்பன் 

17. அபமரிக்காவில் நாய்களுக்கான முடி 

திருத்தகம் பார்த்துள்பைன். உணவகங்களில் 

நாய்களுக்பகன உணவுப் பட்டியல்! மற்ற 

நாய்களுடன் விரையாட நாய்கள் பூங்கா! 

விடுமுரற பபாகும்பபாது நாய்கரைப் 

பார்த்துக்பகாள்பவார் வீட்ரடப் பபாய் தம் 

நாயின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற வீடா எனப் 

பார்ப்பது இரவபயல்ைாம் நாய்கரை 

மனிதர்கள் பபான்பற அபமரிக்காவில் 

நடுத்தவதற்குச் சான்று.   

திருமதி. மீனோகுமோரி சுகுமோர் , வசன்ரன  

18. சுரவயான   வியக்கத்தக்க பசய்திகள். மகிழ்ச்சி  

இறுதிச்  பசால் முத்தாய்ப்பு.  

கபைோசிரியர் திண்ணப்பன், சிங்கப்பூர்  

19. இருபத்பதழாவது 

இதழ்படித்துமகிழ்ந்பதன்.பபட் எனும் 

பசல்ைப்பிராணிகரை வைர்த்துப் பாசம் 

காட்டுபவாரும்உைர்.பார்த்தாபை 

பவறுப்பபாரும்உைர்.படங்கள் 

கண்ணுக்குவிருந்து.பசய்திகள் 

அறிவுக்கு..வாழ்க!.  

கர மோமணி சைசுெதி ைோமெோதன், வசன்ரன 

12. இந்த முரற பகாடுக்கப்பட்ட அரனத்து 

பசய்திகளும் அருரமயானரவ. வாழ்த்துகள் ஐயா. 

 யன் சத்திய ெோைோயணன் 

20. இந்த இதழ் படிக்கத் துவங்கியதிலிருந்து  

புரதந்த என் தமிழறிவு புதுப்பிக்க கண்படன் .  

திருமதி. வசந்தோமரை சத்தியமூர்த்தி, வசன்ரன  

15. தங்கள் பன்னாட்டிதழின் ஒவ்பவாரு 

பவளியீட்டிரனயும் தவறாது படித்துவருகின்ற 

வாசகி என்கின்றவரகயிபை இதழின் பசழுரம 

பருவத்திற்குப்பருவம் பசழிப்புறுவது கண்டு 

பபரானந்தம். இந்தவரகயிபை தங்கைது அடுத்த 

மைரிபை பவளியிடுவதற்காக என்னுரடய 

ஆய்வுக்கட்டுரர ஒன்றிரன இத்துடன் 

இரணத்திருக்கின்பறன். 

 மைர்ந்தால் மகிழ்ச்சி. 

தங்கள் தமிழ்ப்பணி சிறக்க வாழ்த்துக்கள். 

பதாடர்ந்தும் எழுத விரைகின்பறன். 

வாழ்த்துக்களுடன்¸ 

முரனெர் திருமதி சுகன்யோ அைவிந்தன்¸ 

முதுநிர  விரிவுரையோைர்¸ 

யோழ்ப்போண பல்கர க்கழகம்¸ 

இ ங்ரக. 
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21. நாய்கள் நன்றிக்கு எடுத்துக்காட்டாக, நல்ை 

பதாழனாக இருக்குபமன அறிபவாம். 

ஆனால்விரையாட்டணியின் சின்னம், மருத்துவப் 

பயன் , பபான்றரவ இருக்குபமன்பரதயும்  

அறிந்பதாம். பமலும் பளிங்குக் கல்ைரற,  

நாய்களுக்கான கழிவரற,  ைஞ்சமாக நாய் பபற்றது 

பபான்ற வியப்பூட்டும் பசய்திகளும்  தங்கள் 

கட்டுரர மூைம் அறிந்து வியந்பதாம்.   

முரனெர் கதவி ெோச்சியப்பன், கோரைக்குடி  

22. நன்றியுள்ை பதாழரமகரைப்பற்றிய கட்டுரர மிக 

அருரம.  

திரு. அழகப்பன் ெடைோென், வபன்சில்கெனியோ, 

அவமரிக்கோ 

23. புதிய தகவல்கள்... Dogடர் சிறப்பான நரகச்சுரவ.  

திரு. சந்திைகோந்தன், சிங்கம்புணரி  

24.  அபமரிக்க DOGடர் களின் முழுக்கட்டுரர மிக 

அருரம. DOGடர்களுக்கு இருக்கும் மரியாரத 

பிரமாதம்.  

திரு. ைோமெோதன், கச ம்  

28. பசாமபை பசாமசுந்தரம் அவர்களின் 

கட்டுரரகரை பதாடர்ந்து படித்து மகிழ்கிபறன். 

அரனத்திலும் சிறந்த கட்டுரர பசன்ற வாரம் பவளி 

வந்த நாய்கள் பதாடர்பானது. மிக அருரம!   

திருமதி. விஜி வபன்கனோ, வபன்சில்கெனியோ, 

அவமரிக்கோ 

25.  ஆகா... சிறப்பு. புதிய பார்ரவ.புதிய பதடல். 

தமிழருக்குப் பபருரம பசர்க்கும்தங்கள் எழுத்தும், 

பதாண்டும். 

வாழ்க பல்ைாண்டு.  

திரு.வெயச்சந்திைன் லிங்கசோமி, திருப்பத்தூர், 

சிெகங்ரக மோெட்டம்  

26. தங்கும் விடுதிகளில் நாய்கள் அனுமதிக்கப் 

படாததால் நாங்கள் நள்ளிரவில் எங்கள் நாயுடன் 

ஏதாவது ஓறு விடுதி அனுமதிக்காதா எனச் 

சுற்றியுள்பைாம், அபதல்ைாம் மன நிரறரவத் 

தருகிறது.   

27. நாய்களுக்பகன கழிவரற! நாய்களின் மைத்ரத தம் 

ரகயில் எடுத்தல்! வியக்கரவக்கிறது!!   

திரு. கோர்த்திககயன், புதுச்கசரி  
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அங்கிங்கைைொதேடி இங்கிைொந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 
இைண்டன் 

 

 கடல் அவை ேொரொட்டுக்கவே தினமும் சந்திக்

கிை கவைஞன் என்பைொ ஒரு 

நொள் ஆழ்கடைில்  நீச்சல் அடிக்கிை அரிை 

ைொசகரின் அைிமுகத்வதயும் எதிர்தகொள்ே 

பநரிடைொம். அரிை ைொசகரின்  ‘ஆழ்கடல் நீச்சல்’  

என்ேது ேொரொட்டல்ை;   ைிமர்சனமும் அல்ை. அது 

அந்தப் ேவடப்பு ேிைந்ததன் ேைன்! 

 

  ைொசல்    கடந்து,  உள்  நுவழந்து, வமைத்வத  

அவடந்து ஞொனம், பநர்வம, பதடல் பேொன்ை 

கருைிகள் தகொண்டு, கூர்த்தப் ேொர்வைைினொல் 

ேவடப்வே எவடபேொடுகிை துைொக்பகொல் 

இரசவன அது.  

 

  அதுபை, அந்தப் ேவடப்ேிற்கொன தீர்ப்பு! 

அத்தவகைபதொர் தீர்ப்பு ைருகிை பேொது தொன் 

ேவடப்பு ‘ேொடல் தேற்ை தைமொகிைது’! 

 

 உண்வமைில், ஒரு ேவடப்வே அைசி,            

துவைத்துப்   ேிழிந்து,   உைர்த்தப்   பேொகிைைர்க

ள் இன்வைை மரபு ைவேைங்களுக்கு 

தைேிபை   இருக்கும்   நொவேை      சந்ததிைினர் 

தொன். அதனொல் தொன் ‘கொைத்வத தைன்ை 

ேவடப்பு’ என்று தசொல்கிபைொம்’.  

 

  ‘கொைத்வத தைல்ைது இருக்கட்டும் 

நிகழ்கொைத்பதொடு ததொடர்ேில்ைொத எழுத்தொல் 

என்ன ேைன்?’ என்று ைினைைொம். 

 

  தவைைவசத்து முதைில் மறுதைித்தைர் ேின் 

தசொன்னொர், ‘நிகழ்கொைத்பதொடு அல்ைது 

நிகழ்கொைத்தைருடன் எவ்ைிதத்திைொைது எழுத்து 

ததொடர்பு தகொள்ளுதல் பைண்டும். ஆனொல்  

நிகழ்கொை ேொரொட்டுக்கள் அல்ைது  ைிமர் 

சனத்தின் எதிதரொைிைொக மட்டுபம ேவடப்புக

வேச் தசய்கிைைர்கள் ேின்னொேில் ஏமொந்து 

பேொகிைொர்கள்’.  

 

  'அப்ேடிைொ? இதற்கு ஒரு உதொரைம் தசொல்ை 

இைலுமொ?’ என்பைன். 

 

  உதொரைத்திற்கு பைதைங்கும் தசல்ைொபனன். 

இபதொ இந்தக் கைி பைர்ட்சுைர்த்தின் ேிற்கொை 

கைிவதகபே அதற்கு சொட்சி. ‘ஆழ்கடல் நீச்சல்’ 

ஒன்று, இைரது முற்கொைக் கைிைின் 

அருந்திைவமவை பேொற்ைியும், ேிற்கொை 

கைிவதவைச் சொடியும், அத்தவகை ஒரு தீர்ப்வே 

ைழங்கிைது’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ‘அப்ேடி ஆழ்கடல் நீச்சைடித்து தீர்ப்வே 

ைழங்கிைைர் ைொர்?’    

 

‘கைிஞர் தெல்ைி!’ 

 

 

ைேரும்... 
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ஆழ்கடல் நீச்சைிமை, பறடபிற்கான தரீ்ப்பு வரும்! 



யொமறிந்த கமொழிைளிபை! 

முறனவர் இரா.பன்னிருறக வடிமவைன் 
இசணப் தபரோசிரியர,் தவல்சு பல்கசலக்கழகம் 

மைன்சன 

மகொகைி ேொரதிைொர், ‘பதசிைக்கல்ைி’ எனும் 

தவைப்ேில் எழுதிை கட்டுவரைில் தமிழ்நொட்டில், 

தமிழ் ைழிைொகபை கல்ைி கற்ேிக்க பைண்டும். 

அப்தேொழுதுதொன் புதிை  கவைச்தசொற்கவே 

உருைொக்க முடியும். இதனொல் தமிழ் தமொழி 

தவைவம தேற்று ைேருைதற்கொன ைொய்ப்பு ைரும் 

என்கிைொர் ேொரதி. எங்கும் எதிலும் தமிழ் இருக்க 

பைண்டும். எல்ைொத் துவைகேிலும் தமிவழப் 

புகுத்த பைண்டும். அப்தேொழுதுதொன் தமிழ் 

தசழிக்கும் என்கிைொர். இதவன, 
 

............. ஒரு தசொற் பகேீர்! 
பசமமுை பைண்டுதமனில் ததருதைல்ைொம் 
தமிழ் முழக்கம் தசழிக்கச் தசய்ைீர்!   
 

என்ை ேொடைின் மூைம் தைேிப்ேடுத்துகிைொர். 
 

தமிழ் தமொழிைின் இைக்கிைங்களும், 

இைக்கை ைேமும் ததொன்வமயும் அவதச் 

தசம்தமொழிகளுள் ஒன்ைொக இடம்தேறும் 

சிைப்ேிவன நல்கின. ஆனொல் அந்தச் சிைப்பு 

நிவைதேற்று இருக்க ஆக்கபூர்ைமொன ேைிகள் 

சிைைற்வைத் தமிழுக்குச் தசய்ைபைண்டும் 

என்கிைொர் ேொரதிைொர். அைற்றுள் ஒன்று, 

புகழ்தேறும் தன்வமைில் அவமந்த ேை புதிை 

ேவடப்புகள் தமிழில் ைரபைண்டும் என்ேதொகும்.  
 

பதமதுரத் தமிபழொவச உைகதமைொம் 
ேரவும் ைவக தசய்தல் பைண்டும்  
 

என்று அைிவுறுத்துகின்ைொர். 
 

தமிழ் தமொழிவை ைேப்ேடுத்த 

பைண்டுமொனொல் ேிைநொட்டிலுள்ே சிைந்த 

அைிஞர்கேின் நூல்கவேத் தமிழில் தேைர்த்து 

எழுதபைண்டும், பமலும் புகழ் தரக்கூடிை புதிை 

நூல்கவேப் ேவடக்க பைண்டும் என்று 

குைிப்ேிடுகிைொர் ேொரதிைொர். 

ேிைநொட்டு நல்ைைிஞர் சொத்திரங்கள் 
தமிழ்தமொழிைில் தேைர்த்தல் பைண்டும் 
இைைொத புகழுவடை புதுநூல்கள் 
தமிழ்தமொழிைில் இைற்ைல் பைண்டும்  
 

எல்ைொக் கொைத்திலும் எல்பைொருக்கும் 

தேொருந்துகின்ை, எல்பைொரும் ஒத்துக் 

தகொள்கின்ை உைர்ந்த கருத்துகவேக் 

தகொண்டிருக்கும் இைக்கிைங்கள் புகழுவடை 

இைக்கிைங்கேொகத் திகழும். அத்தவகை 

புகழுவடை இைக்கிைங்கவேப் ேவடத்துத் 

தமிவழ ைேப்ேடுத்துங்கள் என்கிைொர் ேொரதிைொர். 

அபதொடு மட்டும் அல்ைொமல், உைகிலுள்ே 

சிைந்த ேல்துவை அைிஞர்கேின் உைர்ந்த 

சிந்தவனகளும் தமிழ் தமொழிைில் இடம்தேறும் 

ைவகைில் அைற்வைத் தமிழில் தமொழிதேைர்த்து 

எழுதபைண்டும் என்கிைொர் ேொரதிைொர். 

உைகிலுள்ே ேை நொடுகளுக்கும் தசன்று 

தமிவழ ைேப்ேடுத்துைதற்கொக, அந்தந்த 

நொடுகேில் உள்ே கவைச் தசல்ைங்கள் 

அவனத்வதயும் திரட்டி, அத்தவகை 

தசல்ைங்கவே எல்ைொம் தமிழில் பசர்த்துத் 

தமிவழ ைேப்ேடுத்துங்கள் என்கிைொர். 

 
ைேரும்... 
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சரக்கு மற்றும் பசறவ வரி ! 

ஆங்கிைம் - தமிழ் (அகராதி) 
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கிழக்கில் உதித்த கமய்கயொளி ! 

இரா.சந்திரமசகரன் 
உதவிப் பிரிவு அலுவலர,் மமோழிமபயரப்்புதத்ுசை 

 சிை ைிவேவுகவே ைொழ்ைில் நொம் சந்திக்கும் 

பநரங்கேில், “இப்ேடி நம்வம ஏமொற்ைி 

ைிட்டொர்கபே?”  என்று புைம்புகிபைொம்.  

“இப்ேடிப்ேட்ட ைறுவம ைந்து ைொய்த்தபத, இப்ேடி 

இழக்க பநரிட்டபத”  என்று ேைர் ைருந்தக் 

கொண்கிபைொம்.  அதொைது ைொழ்க்வகைில் பநரும் 

சம்ைங்கவேப் ேொர்த்து “ஏன் இப்ேடிப்ேட்ட 

துன்ேம் எனக்கு பநர்ந்தது?” என்று மனம் 

ைருந்தி தைிக்கிபைொம். 

 

 அப்பேொது கடவுள் நம் முன் பதொன்ைி, “மகபன, 

நீ தசய்த இத்தைற்ைினொல் பநர்ந்த ைிவேவுதொன் 

இது” என்று ததேிவுேடுத்தினொல், மறுேடியும் 

அந்த தைவை தசய்பைொமொ?  ஆனொல், கடவுள் 

அப்ேடி நம் முன் பதொன்ைி ைிேக்கம் 

அேிப்ேதில்வை. “ஏன் இவ்ைொறு ஏற்ேடுகிைது 

என்ை கொரை கொரிைத் ததொடர்வே ைொரும் நமக்கு 

ைிேக்குைதில்வை.” ஆனொல், இப்பேருண்வமவை 

நொம் புரிந்துக் தகொண்டொல் மைந்தும் சிை தீை 

தசைல்கவேபைொ  அைற்வை ஊக்குைிக்கும் 

எண்ைங்கவேபைொ மனத்தில் எண்ணுைவத 

வகைிட்டுைிடுபைொம். 

 

  நம் ைொழ்ைில் நவடதேறும் நிகழ்வுகளுக்கும் 

நம்முவடை எண்ைங்களுக்கும் பநரடித் 

ததொடர்பு உள்ேது. இவதப் புரிந்துதகொண்டு, 

அதன்ேடி ைொழ பைண்டும் என்கிைொர், பஜம்சு 

ஆைன். 

 

 

 இது நம்வம நொபம தன் மதிப்ேீடு தசய்ை 

பைண்டிை நிகழ்ைொகும்.  இதன் மூைம் 

நம்முவடை ைொழ்க்வகவை இைக்கும் 

பேருண்வமகவே உைர்ந்து மறுேடி அவ்ைிதம் 

தசய்ைபைொ, தசைொமைிருக்கபைொ இைலும் 

அல்ைைொ? 

 

 

 

 

 

 

  ைொழ்ைின் ததொடக்கத்தில் உள்ேனர் சிைர். 

ைொழ்ைின் உண்வமகவே அைிைொமபை அந்திமக் 

கொைத்தில் உள்ேைர்கள் ேைர். ைொழ்ைின் 

உண்வமகவே இைர்கள் அவனைரும் அைிந்து 

தகொண்டொல் இனிவமைொன ைொழ்க்வகவை 

இைர்கேொல் ைொழ இைலும். 

 இைர்கேின் நிவைவைக் கொணும்பேொது, 

மகொகைி ேொரதிைொரின்  “பதடிச் பசொறு 

நிதந்தின்று”  ேொடல்தொன் நம் தநஞ்சில் 

அம்ேொகப் ேொய்கிைது.   

 

ைேரும்... 

உலகதத்மிழ் | 24.06.2020   

"சுைநை மிக்க எண்ைங்கள் துன்ேச் 

சூழ்நிவைவை உருைொக்குகின்ைன."  
 

.... பஜம்சு ஆைன்.   
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