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PROFESSIONAL SERVICES 

SHAREPOINT EXPERTISE DIGITAL & E-COMMERCE SOLUTIONS 

CUSTOM APPLICATION DEVELOPMENT  
Your team has the ability to work firsthand with Edify 
onshore PM, architects and developers for 24X7 support 
within the following core sectors.

We offer the IT industry nationwide business solutions and
services with a global perspective.

Expertise will accelerate your time to value and help you 
realize your maximum ROI

Ensure rapid time-to- value, solid performance, and 
reduced risk and costs for implementation and 
maintenance.

WEB  ASP.Net MVC, .NET CORE,   AngularJS

DESKTOP Native   Electron Apps, Windows 

MOBILE  XAMARIN, TACO,   Bootstrap
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FoOFFFFFFFFFFFFFFFF

 Planning,  Implementation and Deployment
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Custom Development
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Office and 

Expert in Enterprise search

  AutomationProcess Business

1952 McDowell Rd, Ste 112, Naperville, IL 60563 www.edifytech.com

Assist companies of all sizes to address their 
consulting and staffing needs to increase revenue, 
reduce cost and improve customer satisfaction.

Unique recruiting strategy enables us to reduce 
client costs and time to board through our compre-
hensive workforce management solutions. 

We are an independent technology consulting & Services 
firm that thrive to bring our customers and their client base 
success. We support and steer our customers towards 
leaner business processes with high standards of quality.

Subject matter experts with EPiServer, Magento, Shopify, and 
other E-Commerce Platforms which best fit your business 
needs. 

Add-ons easily connect the platform with your PIM, ERP 
and marketing automation systems, and many more. 

 

Apps 

365365 

CLOUD   SERVICES
Office

 DevOps Azure Grid, Event Bus, Service Apps, Logc Azure
   BI, Power DW, Azure DB, Cosmos Azure  DB,SQL Azure

 Search, Azure Management, API Apps, Web Azure 365, 
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Best 
Wishes from



 
July 4-6  
 
 
Greetings!  
 
As Governor of the State of Illinois, I am pleased to welcome everyone to the Chicago Tamil Sangam 
Golden Jubilee Celebration, the 32nd FeTNA Tamil Convention, and the 10th International 
Conference.  
 
The Tamils contribute significantly to the growth and development of the many diverse communities 
in this great state and I’m so proud the Tamil population is currently flourishing in Illinois. I commend 
the Chicago Tamil Sangam for their assistance in organizing these events. I would also like to 
personally welcome everyone who is traveling from outside of Illinois. I encourage you to take 
advantage of all the wonderful landmarks, world-renowned museums, and the delicious dining 
experiences that Illinois has to offer.  
 
On behalf of the people of Illinois, I offer my best wishes for an enjoyable and memorable weekend.  
 
 
        Sincerely,    

                         
        JB Pritzker 
        Governor, State of Illinois 
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இணையதளம்: https://www.amtaac.org             மின்னஞ்சல்: support@amtaac.org    
கற்கும் தமிழால் ததளிவுறுவ ாம் ! கற்ற தமிழால் பயன்தபறுவ ாம் !!  

 ட அதமாிக்கா ில் முதன்முணறயாக நணடதபறும் 

10- து உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு, 

 ட அதமாிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் வபரண யின் 32- து தமிழ்  ிழா 

மற்றும் சிகாவகா தமிழ்ச்சங்கப் தபான் ிழாஆண்டு நிணறவு  ிழா! 

அணனத்தும் சிறக்க  

 புதிய பாடத்திட்டம் 

 எளிய கல் ிமுணற 

 சிறந்த ஆசிாியர் பயிற்சி 

 மதிப்பீட்டு முணற 

 3 நாடுகள் 

 35 மாநிலங்கள் 

 100 பள்ளிகள் 

 8000 மாைாக்கர்கள் 

 ாழ்க 
தமிழ்! 

 ளர்க 
தமிழ்க்கல் ி! 

தமிழுக்கும் அமுததன்று வபர் 

அந்தத் தமிழ்  இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு வநர் 

 

அதமாிக்க மண்ைில் அழகுத் தமிழ் பயில  

பயிற்று ிக்க 

அணன ரும் தமிழால் இணைவ ாம். 

 

3 நாடுகள்  35 மாநிலங்கள் 100 பள்ளிகள்  

8000 மாைாக்கர்கள் 

தமிழ்க்கல் ிவய தமிழ்த் தணலமுணற காக்கும்!  
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Congress of the United States
House of Representatives

Washington, D.C.

Danny K. Davis
7th District - Illinois

May 28, 2019

Chicago Tamil Sangam
PO Box 9606
Naperville, Illinois 60567 

Dear Friends:

Please extend my greetings to the entire organization and all those present at your golden jubilee. 
I congratulate you for your energetic and on-going commitment to the social, economic and
academic progress of the entire greater Chicago community.

I understand that you are also playing the lead role in organizing the 10th International
Conference Seminar on Tamil Studies July 3 – 7, 2019 here in Chicago and that you have chosen
as the theme “New Historicist, Scientific and Comparative Study of the Antiquity of the Tamils,
Tamil Language, Literature, Culture and Civilization.”  A most impressive undertaking!  

I trust that both your golden jubilee and the upcoming  International Conference Seminar on
Tamil Studies will be great successes and that all those present will leave with renewed
dedication to the noble goals you have set for yourselves.

With my heartfelt best wishes . . .

Sincerely,

Danny K. Davis
Member of Congress

DKD:ic
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July 3, 2019 
 
 

Chicago Tamil Sangam 
PO Box 9606 
Naperville, IL 60567 
 
 
 
It is an honor to offer my sincerest greetings to everyone from around the globe who is 
attending the Golden Jubilee of Chicago Tamil Sangam, the 32nd FETNA Convention, and the 
10th World Tamil Conference. The Chicago Tamil Sangam has a great history in the region, 
and I am proud to recognize their many contributions to our society. 
 
The celebration of these events is the largest gathering of the Tamil Community in our 
country’s history. On behalf of the 11th Congressional District of Illinois, I wish you all the 
very best in the years to come. 
 
 
                                                                         Sincerely,  
 

       
 
Bill Foster  
Member of Congress 

 

CONGRESSMAN  
BILL FOSTER 

ELEVENTH CONGRESSIONAL DISTRICT, ILLINOIS 
 
 

HOUSE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE 
 

SUBCOMMITTEE ON 
CAPITAL MARKETS, INSURANCE, AND  

GOVERNMENT SPONSORED ENTERPRISES 
 

SUBCOMMITTEE ON  
MONETARY POLICY AND TRADE 

 
HOUSE COMMITTEE ON SCIENCE,  

SPACE AND TECHNOLGY 
 

SUBCOMMITTEE ON OVERSIGHT 
 

SUBCOMMITTEE ON THE ENVIRONMENT 

 
Congress of the United States 

House of Representatives 
Washington, DC 20515 

 
2366 RAYBURN  

HOUSE OFFICE BUILDING 
WASHINGTON, DC 20515 
PHONE: (202) 225-3515 

     
AURORA OFFICE: 

2711 E. NEW  YORK  STREET 
SUITE 204 

AURORA, IL 60502 
PHONE: (630) 585-7672 

 
JOLIET OFFICE: 

815 N. Larkin AVENUE 
SUITE 206 

JOLIET, IL 60435 
PHONE: (815) 280-5876 
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President 
திரு. சுந்தர் குப்புசாமி 
Mr. Sundar Kuppuswamy 
Vice-President 
திரு. கால்டுவெல் வெள்நம்பி 
Mr. Caldwell Velnambi 
Secretary 
திரு சுந்தரபாண்டியன் சபாபதி  
Mr. Sundarapandian Sabapathy 
Joint Secretary 
திரு. சச்சிதானந்தன் வெங்கடகிருஷ்ணன் 
Mr. Sachidanandhan Venkatakrishnan 
Treasurer 
திரு ெிஜயகுமார் வதெராஜ்  
Mr. Vijayakumar Devaraj 
Board of Directors: 
திருமதி. ெிஜி அழகர் 
Mrs. Viji Alagar 
திரு. இளங்வகாென் தங்கவெலு  
Mr. Elangovan Thangavelu 
திரு. நம்பிராஜன் வெத்திலிங்கம் 
Mr. Nambirajan Vaithilingam 
திரு. சிெம் வெலுப்பிள்வள 
Mr. Sivam Velupillai 
 

Member Sangams: 
 

ெட அவொிக்கத் தெிழ்ச்சங்கப் பேரவெ 
Federation of Tamil Sangams of North America 

www.fetna.org 
 

 
பேரவைத் தவைைரிடமிருந்து… 
 

 சூலை 04, 2019  

அன்பு மிக்க  தமிழ் நநஞ்சங்களே,  

அலனவரக்்கும் எனது தமிழ் வணக்கம் ! 

உைகத்தமிழ் ஆராய்சச்ி மன்றம்,  சிகாளகா தமிழ்ச ்சங்கம் ஆகியவற்றுடன் இலணந்து 
வட அநமரிக்கத் தமிழ்ச ்சங்கப் ளபரலவ நடத்தும் இம்  முப்நபரும் தமிழ்விழாவிற்கு 
வருலக புரிந்துே்ே அலனவலரயும் வரளவற்பதிை் நபருமகிழ்சச்ி நகாே்கிளறன்.  

தவத்திரு தனிநாயகம் அடிகோரின் முயற்சியாை் நதாடங்கப்பட்ட உைகத் 
தமிழாராய்சச்ி மன்றம் இதுவலர ஒன்பது உைகத் தமிழாராய்சச்ி மாநாடுகலே  
நடத்தியுே்ேது.  இம்மாநாடானது, முதை் முலறயாக  அநமரிக்க மண்ணிை் 
நலடநபறும் தமிழாராய்சச்ி மாநாடு என்பளத இதன் தனிசச்ிறப்பு ஆகும்.   

கனடா நாட்லடச ்ளசர்ந்த முலனவர ்ஜி. யு. ளபாப் (ஏப். 24, 1820 – பிப். 12, 1908) அவரக்ே், 
சமயப் பணியாற்றத் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து தமிலழக் கற்று, அதன்  மீது பற்றுக் 
நகாண்டார.் அவரது 200-ஆவது பிறந்த நாலேப் ளபாற்றும் வலகயிை், ளபரலவ 
இவ்விழாவிலனச ் சிறப்புற நடத்துகிறது.. ளமலும் இவ்விழாவின் ஒரு பகுதியாக 
உைகத் தமிழ்ச ்சங்கத்தின் உதவியுடன் யூலை 3 ஆம் நாே் திருவே்ளுவர் சிலை 
நிறுவப்பட உே்ேது.   

தமிழாராய்சச்ி மாநாடு இங்கு  நலடநபறப் ளபருதவிபுரிந்த  தமிழறிஞர் முலனவர ்
வா. நச. குழந்லதசாமி அவரக்லே வணங்குகிளறாம்.  “தமிழினம், தமிழ் நமாழி, 
இைக்கியம், பண்பாடு, நாகரிகம் ஆகியவற்றின் நதான்லமலய, புது வரைாற்றியை் 
ளநாக்கிலும் அறிவியை் அடிப்பலடயிலும், ஒப்பியை் முலறயிலும் ஆய்வு நசய்தை்” 
என்பளத இம்மாநாட்டின் ளநாக்கம் ஆகும்.  

ஒவ்ளவார் ஆண்டும் நலடநபறுவலதப்ளபாை், இம்முலறயும் ளபரலவ விழாவிை் பை 
புதுலமயான முன்நனடுப்புகே் இடம்நபறவுே்ேன. இது,     மிகுந்த நபாருட்நசைவிை், 
மாநபரும் உலழப்பிலும், கூரிய திட்டமிடலுடனும்   நிகழ்சச்ிகே் 
அலமக்கப்பட்டுே்ேதாை், இதனின் தரத்திலனக் கூறவும் ளவண்டுளமா!   

லகவிடப்பட்ட கீழடி அகழ்வாராய்சச்ிப் பணிகே் மீண்டும்  நதாடங்கப்பட்டது மிக்க 
மகிழ்விலன நம்முே்ேத்ளத ஏற்படுத்துகிறது. இருப்பினும்,   ஆதிசச்நை்லூர்,  கீழடி 
அகழ்வாராய்சச்ிகே் முழுலமயாகச ்நசய்யப்பட்டு, தமிழரின் நதான்ம நாகரகீம் 
நவேி உைகிற்குக் நகாண்டு வரப்பட ளவண்டும். தமிழரக்ே் உைகின் மூத்தகுடி என 
நிறுவப்படும் என்பது தமிழரக்ேின் ஆழமான நம்பிக்லக. 

யாலனப்புயை் (கஜா) ஏற்படுத்திய ளசதங்கலேத் தணிக்கப் ளபரலவ தன்னாைான 
உதவிகலேச ்நசய்தது என்பலதயும், தாய்த்தமிழ்ப்பே்ேிகளுக்கு ஏற்பட்ட 
ளசதங்கேிை் இருந்து மீே்வதற்குப் நபாருளுதவிகலேச ்நசய்தது என்பலதயும், 
இதுளபான்ற நடவடிக்லககே் உங்கேின் நதாடர் நற்றுலணயாை் நலடநபறுபலவ 
என்பலதயும் நதரிவிக்கக் கடலமப்பட்டுே்ளேன். உைநகங்கிலும் வாழும் 
தமிழினத்தின் உரிலம, நைன்கலேப் ளபண, ளபரலவ நதாடர்ந்து குரை்நகாடுக்கும். 
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ெட அவொிக்கத் தெிழ்ச்சங்கப் பேரவெ 
Federation of Tamil Sangams of North America 

www.fetna.org 

இம்முப்நபரும்   தமிழ் விழாவிலனச ்  சிறப்பாக  நடத்திமுடிக்க இரவு பகை் பாராமை்   
உலழத்துக்  நகாண்டிருக்கும் நூற்றுக்கணக்கானத்   தன்னாரவ்ைரக்லேப்  
ளபரலவயின் சார்பாகப்  நபரிதும் பாராட்டுவதிை் கடப்பாடு உலடயாவனாகிளறன்.    
இவ்விழாவிற்கு  வந்திருக்கும் உங்களுக்கும், வாரிக்நகாடுத்த  வே்ேை்களுக்கும்,  
தன்னாரவ்ைரக்ளுக்கும்,  விழாவின் ஒருங்கிலணப்புக் குழுவிற்கும் எனது 
நநஞ்சார்ந்த நன்றிலயயும் பாராட்டுகலேயும் நதரிவிக்கின்ளறன். 

 வட அநமரிக்காவிை் தமிழலர ஒன்றுபடுத்தி வரும் ளபரலவ,  இந்த விழாவின் 
வழியாக உைகத் தமிழலரயும் ஓரணியிை் திரட்ட இந்த விழா உதவும்.  

தமிழராய் ஒன்றிலணளவாம்                                

 தமிழன்புடன், 
 

 
சுந்தர ்குே்புசாமி 

தலைவர,் வட அமெரிக்கத் தமிழ்சச்ங்கப் பபரலவ  

President@fetna.org       
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அன்பார்ந்த நண்ர்களே - ்தமிழ் உறவு்களே வணக்கம்!

ப்பாருள் ஈட்டும் ப்பாருட்டு அபெரிக்கபா நபாட்டிற்கு வ்ந்த 
நபாம், நம் ்தபாய் பெபாழியபாம் ்தமிழைப் ் பாது்கபாத்து வேரக்க, 
்தமிழ்்ச்சங்கங்கழே அழெத்து நடத்திவருகிளறபாம்.

உல்கத்்தமிழ் ஆரபாய்்சசி ெபாநபாட்ழட சி்கபாள்கபா ெபாந்கரில் 
நடத்்த இரணடு வருடங்களுககு முன ஒனறுகூடிப் 
ள்்சத்ப்தபாடஙகி இனறு அ்தன ் லழைக ்கபாணகிளறபாம். நம் 
ஒவபவபாருவரின அலுவல்கப் ்ணி்களிழடளய ்கடுழெயபா்க 
உழைத்து பவற்றி ்கணடிருககிளறபாம். ் ல்ளவறு நபாடு்களிலிரு்நது 
குறிப்்பா்கத் ்தமிை்கத்திலிரு்நது நூற்றுக்கணக்கபாை 
அறிஞர்கள் சி்கபாள்கபா ந்கரில் கூடியிருககிறபார்கள் - ெதுழர 
்தமிழ்்ச்சங்கத்ழ்த ளநரில் ் பாரககும் பூரிப்பு நெககு!!

பெபாழியறிஞர ்கபால்டுபவல் 80,000 ஆணடு்களுககுமுன 
்கபாடு்களில் வபாழ்்ந்த ெனி்தன ள்சியது ்தமிழ் ்தபான எனறும், 
்சப்்பான பெபாழியியல் ஆய்வறிஞர சுசுமு்களைபா 2000 
ஆணடு்களுககு முன ்தமிழ் பெபாழியின ளவர்களிலிரு்நது 
எங்கள் பெபாழிழய ்கட்டழெத்துகப்கபாணளடபாம் எனறும் 
குறிப்பிடுகினறைர.  ஆரவரடு ் ல்்கழலக்கை்க பெபாழியியல் 
ஆய்வறிஞர்கள் ரி்ச்சரட் ெபாரட்டின ெற்றும் ளடபானி ள�பா்சப், 
ப்தற்்கபாசியபா முழுவதும் வபாழ்்ந்த ப்தபால்குடி ெக்கள் ்தமிைர்கள் 
எனகிறபார்கள். அணணல் அம்ள்த்்கபார அவர்களும் இ்நதியபா 
முழுவதும் நபா்கர்கள் எைப்்டும் ்தமிைர்கள் வபாழ்்ந்தபார்கள், 
்தனனுழடய மூ்தபாழ்தயர்களும் ்தமிைளர எனகிறபார. 

ஒரு பெபாழிக்கபாை இலக்கண நூல் என்து 3000 
ஆணடு்களுககு முனள் உள்ே ்தமிழின ப்தபால்்கபாப்பிய நூல் 
்தபான.  ்யன்பாட்டில் ்தமிழ் பெபாழி இ்தற்கும் ்ல்லபாயிர 
ஆணடு்களுககு முன இரு்நதிருக்க ளவணடும் என்ள்த 
உணழெ. இலக்கணம், அறிவியல், ப்தபாழிற்புரட்சி, 
வபாழ்நிழல, வபானியல், நீர ளெலபாணழெ எனறு எ்ந்த 
துழறயபா்க இரு்ந்தபாலும் அஙள்க நம் ்தமிழும் ்தமிைர்களும் 
உ்ச்சபாணிகப்கபாம்பில் நிற்கினறைர என்ழ்த ்ல்ளவறு 
நூல்்களிலிரு்நது நபாம் அறிகிளறபாம்.

மாநாடு ஒருங்கிகைபபொைரிடமிருநது

‘அணடப் ் குதியின உணழடப் பிறக்கம்
அேப்்ரும் ்தனழெ வேப்ப்ரும் ்கபாட்சி
ஒனறனுகப்கபானறு நினபறழில் ் ்கரின
நூற்பறபாரு ள்கபாடியின ளெற்்ட விரி்ந்தை’
என்து திருவபா்ச்கம்.

‘ெணதிணித்்த நிலனும்
நிலனஏ்நதிய விசும்பும்
விசும்புழ்தவரு வளியும்
வளித்்தழலஇய தீயும்
தீமுரணிய நீரும் எனறபாஙகு
ஐம்பூ்தத்து இயற்ழ்க ள்பால’
  எனகிறது புறநபானூறு

கீைடியில் கிழடத்துள்ே வரலபாற்று்ச ்சபானறு்கள் நெது 
்ை்ந்தமிைரின ப்தபாழில் புரட்சியின ்கணகூடபாை 
்சபாட்சி்கேபா்க விேஙகுகினறை. 2600 ஆணடு்களுககு 
முனபு உள்ே ந்கர அழெப்பிளல கூட ஓய்வு அழற 
இருப்்தும், ்கணபடடுக்கப்்ட்ட ்தங்கக ்கபாசு்களில் 
‘ள்கபாழ்த’ எனற ்தமிழ்ப்ப்யர இருப்்தும், 6000 
ஆணடு்கள் வழித்்தடம் ப்கபாணட ழவழ்கயில் நபானகு 
ெபா்தங்கள் ெட்டுளெ நீர வருத்து இரு்ந்தபாலும் கூட நீர 
ளவேபாணழெழய எவவபாறு ழ்கயபாணடுள்ேைர 
என்தும் அதி்சயத்திலும் அதி்சயெபா்க உள்ேது. 

இத்்தழ்கய ப்தபானழெயும், ் ைழெயும், ப்ருழெயும் 
உழடய நம் ்தமிழ் பெபாழியின வேர்சசிக்கபா்க இம்ெபாநபாடு 
வழிப்சய்யும் என்தில் ெபாற்றுக்கருத்து இருக்க 
முடியபாது.  இம்ெபாநபாடு சிறக்க ஒத்துழைத்்த, உழைத்்த, 
ப்பாருளு்தவி ப்சய்்த அழைத்து ஆரவலர்களுககும், 
அனபுள்ேங்களுககும், ஆரபாய்்சசிக ்கட்டுழர்கழே 
ப வ ளி யி ட் டு  ்க ரு த் து ்க ழ ே  வ ை ங ்க வு ள் ே 
்தெைறிஞர்களுககும் பநஞ்சபார்ந்த வபாழ்த்துக்களும் 
நனறி்களும்.

வீரா வவணுவைாபொல் 
மாநாடு ஒருங்கிகைபபொைர
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சிைாவைா ்தமிழ்ச் சங்ைம் 
மு்தன்கமப பெணியாைனிடமிருநது…  

   வபானுயர்ந்த ்கட்டிடங்கள், எழில் ப்பாஙகும் அழல்கடல் ள்பானற நீர நிழல, உல்கம் பு்கழும் அறிவியலபாேர்கள், 
நலம் ்தரும் ்சபானளறபார்கள் எை இறுெபா்நதிருககும் சி்கபாள்கபா ப்ருந்கரில், 50 ஆணடு்களுககு முன, ெஙழ்கயர பநற்றியிலிடும் 
தில்கம் அேவுககு ழவக்கப்்ட்ட ப்தபாடக்கப்புள்ளி்தபான சி்கபாள்கபா ்தமிழ்்ச ்சங்கம். ்சங்க முனளைபாடி்களின அரிய உழைப்்பாலும், 
்தமிழ் உணரவு எனகிற ப்சறிவூட்டலபாலும், இனறு, வபானில் இட்ட ப்ரும் புள்ளியபா்க, முழு நிலவபா்க வேர்நள்தபாஙகியுள்ேது. 
அ்ந்த நிலழவ ளநபாககித்்தபான இனறு அழைத்து உல்க ெக்களின ் பாரழவயும். அ்ந்த நிலவு அழைத்து உல்க ெக்களின 
ெைத்திலும் நிழலத்திட, வரலபாற்று முத்திழர ் தித்திட, கிழடத்்தற்்கரிய பநல்லிக்கனி ள்பானற வபாய்ப்பு கிழடத்துள்ேது.

உல்கத்்தமிழ் ஆரபாய்்சசி ெனறம் ெற்றும் வட அபெரிக்கத்  ்தமிழ்்ச்சங்கப் ள்ரழவ ஆகிளயபாருடன, சி்கபாள்கபா ்தமிழ்்ச 
்சங்கம் இழண்நது ்தன ப்பானவிைபா ்கபாணும் நபாளில், வரலபாற்று முத்திழரயபா்க, ்தமிைனழைககு ெணி ெகுடத்தில் ஒரு 
ெபாணிக்கக ்கல்ழல (10-ஆம் உல்கத் ்தமிழ் ஆரபாய்்சசி ெபாநபாடு) ் திககிறது.  

்தமிழ்நபாட்டின முனைபாள் மு்தல்வர்கள் அறிஞர அணணபா, டபாகடர எம்.ஜி.ஆர, டபாகடர. ப�யலலி்தபா ஆகிளயபாரபால், 
அவரவர ஆட்சிக்கபாலத்தில் உல்கத் ்தமிழ் ஆரபாய்்சசி ெபாநபாட்ழட்ச சீரும் சிறப்புெபா்க, ்தமிழ் நபாட்டில் நடத்தி ப்ருழெ 
ள்சரத்்தைர. ளெலும் ெற்ற ெபாநபாடு்கள், அரசின நிதி உ்தவி்களேபாடு, ெளலசியபா , இலஙழ்க, பெபாரீசியசு, பிரபானசு எை 
்ல்ளவறு நபாடு்களில் சிறப்ள்பாடு நழடப்ற்றது, உல்கத்்தமிழ் ஆரபாய்்சசி ெனறம் ளெற்ப்கபாணட நடவடிகழ்க்கேபால் இதுவழர 
9 உல்கத் ்தமிழ் ஆரபாய்்சசி ெபாநபாடு்கள் நழடப்ற்றுள்ேை. அடுத்து 10-ஆம் ெபாநபாடு அபெரிக்கபாவில் நழடப்ற்றுவருகிறது. 
உல்கேபாவிய அறிஞர ப்ருெக்களும், ்ல்்கழலக்கை்க ள்ரபாசிரியர்களும் இம்ெபாநபாட்டில் ்கல்நதுப்கபாள்ே சி்கபாள்கபா 
வ்நதுள்ேபார்கள். அவர்களின அறிவபார்ந்த விரிவுழர்களும் ்கல்நதுழரயபாடலும் சி்கபாள்கபாவில் நழடப்ற்றுவருகிறது 
என்ழ்தபயல்லபாம் நிழைககும்ள்பாள்த சி்கபாள்கபா ெக்கள் ப்ருமி்தம் ப்கபாள்கிறபார்கள். 

வட அபெரிக்கத் ்தமிழ்்ச்சங்கப் ள்ரழவ, ்தமிழ் உணரவு்கள் ளெளலபாங்க, ்கழல, இலககியம், ்ண்பாடு ்சபார்ந்த 
நி்கழ்்சசி்கழே ்கட்ந்த 1991, 1998, 2002 ஆம் ஆணடு்களில் சி்கபாள்கபாவில் நடத்தியுள்ேைர. இப்ள்பாது, 2019-ஆம் ஆணடு, 
்தைது 32-ஆம் ்தமிழ் விைபாழவ, சி்கபாள்கபாவில் நடத்தி வருவது, சி்கபாள்கபா ்தமிழ்்ச ்சங்கத்திற்கு ெட்டற்ற ெகிழ்்சசியபாகும்.

உலகுகள்க வழி்கபாட்டியபாை திருககுறள் ்த்ந்த ்தமிழ் அய்யழை உல்க அரஙகில் உயரத்திக்கபாட்ட, அபெரிக்கபாவில் 
திருவள்ளுவருககு சிழல நிறுவளவணடி ்தமிழ் நபாட்டின சிறப்புமிகு விஜிபி குழுெத்திைர நெககுத் திருவள்ளுவர சிழலழய 
நனப்கபாழடயபா்கக ப்கபாடுத்துள்ேைர. 

இனறழெ்ந்தது இனளற தீர்ந்தப்தை நில்லபாது, ்தமிழின ப்ருழெயும் வேழெயும் ெனி்த இைம் உள்ேவழர 
நிழலக்களவணடும் என்்தபால் நபாம் ப்சய்கினற ் ணி்கள் யபாவும் அடுத்்த ்தழலமுழறககும் ப்சனறழடய ளவணடும் என்தில் 
சி்கபாள்கபா ்தமிழ்்ச ்சங்கம் உறுதியுடன இருககிறது. இவவிைபாவில், இழேளயபார ப்ருெேவில் ்தனைபாரவத்ப்தபாணடர்கேபா்க 
்ஙப்கடுத்து உழைத்துவருவது சிறப்பு மிக்க்தபாகும். 

 இ்ந்த விைபா சீளரபாடும் சிறப்ள்பாடும் நட்நதிட, உறுதுழணயபா்க நினறு, உ்தவிப்சய்து வரும், அபெரிக்கபாவின அழைத்து 
்சள்கபா்தரத் ்தமிழ்்ச ்சங்கங்களுககும் நனறி. ப்சம்பெபாழியபாம் ்தமிழ் பெபாழிளய ்தன மூ்சசு எனறும், ்தமிழ் பநஞ்சங்களின 
ள்தடல்்களுககு வழி்கபாட்டியபா்கவும், ்தமிழுறவு வேர்நதிடவும் அயரபாது உழைககும் சி்கபாள்கபா ்தமிழ்்ச ்சங்க ப்சயற்குழு 
உறுப்பிைர்கள், ெ்களிர அணி, இழேளயபார அணி, ்தனைபாரவத் ப்தபாணடர்கள், எைப் ் பாடு்டும் அழைத்து பநஞ்சங்களுககும் 
நனறிழயத் ப்தரிவிப்்து எனனுழடய ்தழலயபாயக ்கடழெயபாகும். 

முப்ப்ரும் விைபாவிைபால் சி்கபாள்கபா ப்ரு ந்கரம் விைபாகள்கபாலம் பூணடு பூரித்து ெகிழ்கிறது. எம்பெபாழிககும் மூத்்தவளே, 
ப்சம்பெபாழியபாய் நிழலத்்தவளே, உன பு்கழ் உலப்கஙகும் ் ரவிட, அயரபாது உழைப்ள்பாம் எனறு சூளுழரப்ள்பாம்!

அனபுடன,

மணி குைவசைரன்

024 || ஜூலை 2019:  பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு
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வாழ்த்து மடல்!

அனபிற்குரிய ்தமிழ் பநஞ்சங்களுககு வணக்கம்
பெபாழி ்தபான ஒரு ெனி்தனுககு மு்கவரி ப்கபாடுககிறது. எ்ந்த பெபாழிககும் இல்லபா்த 

ப்ருழெ மிக்க அ்ந்த மு்கவரியபால் இனறு ்தமிழிைம் ்தழல நிமிர்நது நிற்கிறது. 
இலககிய ப்சழுழெயும், இலக்கண வேழெயும், எனறும் ெபாறபா இேழெயும், இ்ந்த 

்தரணியில் ்தமிழுககுக கிழடத்்த சிறப்பு்கள்.
்கழல, ்ண்பாடு, ்கலபா்ச்சபாரம், ஆட்சி, ப்தபாழில், வணி்கம், வபானியல், ள்சபாதிடம், 

ெருத்துவம் எை அழைத்து துழற்களிலும் விற்்னைர்கேபா்கத் தி்கழ்்ந்தவர்கள் நெது 
்தமிைர்கள். இனழறய விஞஞபாைத்ழ்தயும் விஞசுகிற அேவிற்கு்ச சி்நதிககும் 
பெய்ஞஞபாைத் ்தமிைர்கேபா்க அவர்கள் தி்கழ்்ந்தபார்கள்.

்கடல் வணி்கத்தில் ்தமிைர்கள் ்கபாட்டிய ஈடு்பாடு அகிலத்ழ்தளய வியக்கழவத்்தது.  
திககு ப்தரியபாெல் திழ்ச ப்தரியபாெல் ழ்தரியத்ழ்த ெட்டுளெ துழணயபா்கக ப்கபாணடு 
ப்தற்்கபாசிய ெற்றும் ஐளரபாப்் நபாடு்களுககுப் ் யணம் ப்சய்து, ப்பாருளீட்டி வ்நது, ்தபாய் 
்தமிை்கத்ழ்த்ச சிறப்்ழடய்ச ப்சய்்தபார்கள்.

்த்கவல் ் ரிெபாற்ற ்சபா்தைங்கள் இல்லபா்த ்கபாலத்திளலளய இ்ச்சபா்தழைழய அவர்கள் 
நி்கழ்த்திக ்கபாட்டிைபார்கள். வபானுயர்நது வேர்நது வருகிற இனழறய விஞஞபாைம், 
உலழ்க நம் உள்ேஙழ்கயில் ப்கபாணடுவ்ந்தது விட்டது. அ்ந்த விஞஞபாைத்ழ்த உயரத்திப் 
பிடிப்்திளல நெது ்தமிைர்களின ்ங்களிப்பு ெ்கத்்தபாைது என்தில் ப்ருழெ 
ப்கபாள்ளவபாம். 

இ்ந்த விைபாவின முககிய ளநபாக்கம் உல்கத் ்தமிழ் ப்தபாழில் முழைளவபாழர 
ஒருஙகிழணப்்தும், வரும் ்தழலமுழறயிைருககு ப்தபாழில் துவங்க ஊக்கப்்டுத்துவதும் 
ஆகும்.

்தமிழும் ப்தபாழிலும் இழணயும் இம்ெபாநபாட்டிற்கு வருழ்க ்தருெபாறு அனபுடன 
அழைககிளறபாம். 

அனபுடன 

சிவா மூபபெைார.
்தழலவர, ்தமிழ் ப்தபாழில் முழைளவபார ெபாநபாடு
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உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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விழா மலர ஆசிரியரிடமிருநது

்தமிளை உயிளர வணக்கம்!
இ்ந்த ெலர, 10-ஆம்  உல்கத் ்தமிழ் ஆரபாய்்சசி ெபாநபாடு,  ள்ரழவயின 

32-ஆம்  ்தமிழ்விைபா ெற்றும் சி்கபாள்கபா ்தமிழ்்ச ்சங்கத்தின 50-ஆம்  
ஆணடுவிைபா எை முப்ப்ரும் சிறப்பு்கழே உள்ேடககிய்தபாகும்!

இ்ந்த ெலர, ் ல ள்கபாணங்களில் வடிவழெக்கப்்ட்டுள்ேது. ழெயக 
்கருத்்தபாை ்தமிழ்த் ப்தபானழெ ெற்றும் கீைடி இவற்றிற்கு மு்தனழெ 
ப்கபாடுத்துப் ் ல ் ழடப்பு்கள் உள்ேை. அபெரிக்கபாவில் ்தமிழ்க ்கல்வி 
்ற்றி்ச சில ் ழடப்பு்கழேக ்கபாணலபாம். ஜி.யு. ள்பாப் ் ற்றிய ்கட்டுழர, 
நெககுத் ்தமிழ் ளநயமும், ெனி்த ளநயமும் ்கல்ந்த ஓர அரிய ெனி்தழரக 
்கபாட்டுகிறது. இனழறய இனறியழெயபா்த ள்தழவயபாை நீர ளெலபாணழெ 
குறித்்த விழிப்புணரவு ெற்றும் இயற்ழ்களயபாடு  ஒனறி வபாை உ்தவியபா்க 
இனனும் சில ் ழடப்பு்கள் உள்ேை.

வைக்கத்திற்கு ெபாறபாை  சில ்கருத்துக்கள் கூட ஆங்கபாஙள்க ்கபாணலபாம். எடுத்துக்கபாட்டபா்க, 
ஆண்களுககு்ச சிறி்தேவு ்சழெயல் ப்தரி்ந்தபால் கூட, அது முதுழெக ்கபாலத்தில் எவவேவு ் யனுள்ே்தபா்க 
இருககும் எனறு ‘முதிளயபார ் ரபாெரிப்பு ்சவபால்்கள்’ ்கட்டுழரயில் ்கபாணபீர்கள்.

ஒரு பெபாழியில் குவி்நது கிடககும் அறிவு்ச ப்சல்வங்களிலிரு்நது ்டிக்க ளவணடிய 100 
புத்்த்கங்கழேத் ள்தடுவது, விணமீன்களில் சிற்ந்த 100ஐப் ் ட்டியல் ள்பாடுவது ள்பால. இருப்பினும் 
ெலரககுழு முயனறிருககிறது. ்தமிழில் 100 ்ழடப்பு்களும், ்தமிழில் பெபாழிப்யரக்கப்்ட்ட  100 
்ழடப்பு்களும் ்தரப்்ட்டுள்ேை. இது துவக்களெ.  இ்ந்த்ச சிறிய ்ட்டியல் மூலம் உங்கேது 
வபாசிப்பு்சசுழவழய  வேரப்்ள்த எங்கள் குறிகள்கபாள்!

வபாய்ப்்ளித்்த வட அபெரிக்கத் ்தமிழ்்ச்சங்கப் ள்ரழவககும், எைககு உறுதுழணயபாயிரு்ந்த 
ெலரககுழுவின உடைழெ ஆசிரியர்களுககும், விைபாத் ்தனைபாரவலர்களுககும் ெைெபார்ந்த நனறி.

ெலழர்ச சிறப்்பா்க வடிவழெத்்த திரு. சுடழலமுத்து அவர்களுககும், ்கபால பநருக்கடிழய உணர்நது 
அ்சள்சற்றித் ்த்ந்த CUBE Printers அ்ச்ச்கத்்தபாருககும் நனறி. இ்ந்த ெலர குறித்்த உங்கள் 
்கருத்துக்கழேப் ் கிர்நது ப்கபாள்ே மு்கவரி: malar2019@fetna.org. 

்தமிழ் அன்ரபாை உங்களுககு, ஓர இனிய வபாசிப்புப் ் யணம் ப்தபாடங்கட்டும்!

்ணிவுடன 

்பொன்முடி இராசமாணிகைம்
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விழா மலர் ஆசிரியர் குழுமம்

மணிவணைன் ்பெரியைருபபென் பிைாரன்ஸ் கிறிஸ்வடா ைணைபிரான் இரவிசங்ைர ஆரூர பொஸ்ைர

சிவம் வவலுபபிளகை நம்பிராஜன் கவத்திலிங்ைம் இராம் இராமகிருஷைன் மு. சுந்தரமூரத்தி

இராஜா இைங்வைாவன் சரவைன் பெழனிவவல் சாநதி சுந்தரவவல் சச்சி்தாைந்தன் 
்வங்ைடகிருஷைன்

விவைாபிரியா இரவிககுமாரகுைவசைரன் தி.வைா
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FeTNA Executive 
Board Members

Thiru. Sundar Kuppuswamy, MD - President
Thiru. Caldwell Velnambi, TX - Vice President
Thiru. Sundarapandian Sabapathy, CA - Secretary
Thiru. Sachidanandan Venkatakrishnan,  
MN - Joint Secretary
Thiru. Vijayakumar Devaraj, NY - Treasurer

Board Of Directors
Tmt. Viji Alagar, KY 
Thiru. Elangovan Thangavelu, MO
Thiru. Nambirajan Vaithilingam, IL
Thiru. Siva Velupillai, ON

FeTNA Aruvi Committee
Thiru. Elangovan Thangavelu, MO (Chair)
Thiru. Kolandavel Ramasamy, MD
Tmt. Florence Christo, TX
Tmt. Prabha Bala, NY
Thiru. Sivakumar Kumarasamy, CA
Tmt. Bamiela Venkat, MA
Tmt. Dhanalakshmi Vasudevan, TX
Tmt. Anuradha Alladi, MN

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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FeTNA Membership Committee

Tmt. Viji Alagar, KY (Chair)
Thiru. Dhantapani Ponnurangam, CA                
Thiru. Prabhu Ramakrishnan, CT        
Thiru. Ramanathan Elango (Ramu), AZ        
Thiru. Vijayakumar, NY
Thiru.John Benedict, VA        
Thiru.Sivam Velupillai, CN
Thirumathi .Valarmathi Dhandapani, SC

FeTNA IT Committee

Thiru. Sundarapandian Sabapathy, CA (Chair)
Thiru. Anand Anandhan, IL 
Thiru. Prithiviraj Sivraj, MO 
Tmt. Hema Kannan, CA 
Thiru. Parthasarathy Sambandam, VA 
Thiru. Saravanakumar Manian, IL 
Thiru. Bala Kothandaraman, NJ

FeTNA Grievance Committee
Dr. MN Krishnan, NY (Chair)
Tmt. Pushparany Williams, MD
Thiru. Karu. Malarselvan, TX
Thiru. Job Daniel, MO
Thiru. Ravi Shanmugam, NC

FeTNA Executive Board and Committee 
Members 2018 - 2020
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FeTNA TAP Award 
Committee
Thiru.Clarence Jey (chair)
Thiru.Chockkalingam Karuppaiah 
Thiru.Sundarapandian Sabapathy

FeTNA Electronic Voting Committee

Thiru. Karthikeyan Daiveegarajan, CT (Chair)
Thiru.Vijayakumar, NY
Thiru.Mani Kumaran, MD
Thiru.Benjamin Hanibal, MN
Thiru. Raj Sivaraj, MO
Thiru.Abu Khan, CA
Thiru. Krishna Kaliappan, TX

FeTNA Crisis Committee

Thiru. Mahendran Sundarajan, DE (Chair)
Thirumathi. Senthamarai Prabhakar, NC
Thirumathi. Gomathy Periathiruvadi
Thirumathi. Pushparany Williams, MD
Thurmathi. Kanagalakshmi Ramesh, CA
Thiru. Rajaram Srinivasan, VA
Thiru. Perumal Annamalai, TX
Thiru. Sakthi Kumar, TX
Thiru. Vetriselvan T Ayyanar, TX
Thirumathi. Ramamani Jayabalan, NC

FeTNA Literary Committee

Thirumathi. Megala Ramamoorthy, FL (Chair)
Dr. Kannapiran Ravisankar, NY
Thiru. Caldwell Velnambi, TX
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FeTNA PRO Committee
Thiru.Kolandavel Ramasamy (Chair)
Thiru.Elangovan Santhanam 
Tmt.Jeevitha Paul
Thiru.Nambirajan Vaithilingam
Thiru.Vinothchandar Balachandran

FeTNA Operation Manual 
Committee
Dr.Manoharan Ramasamy, PA (Chair)
Thiru. Sundarapandian, CA
Thiru. Senthil Kaliaperumal, MN
Thiru. Senthil Radhakrishnan, MO
Thiru. Naanjil Peter, MD
Thiru. Sriram Krishnan, TX
Thiru. Sivan Ilango, ON
Thiru. Sachidanandan Venkatakrishnan, MN 
Thiru. Nandha Nandhakumar, TX

FeTNA Finance Committee
Thiru. Naanjil Peter, MD (Chair)
Thiru. Vijayakumar, NY        
Thiru. Raj Sivaraj, MO       
Thiru. Thangamani Palchami, GA       
Thiru. Sivam Velupillai, ON

FeTNA Guest Tour Committee
Thiru. Chand Kuppuswamy, GA (Chair)
Thiru. Keerthi Jeyaraj, TX
Thiru. Aravazhi, IL
Thiru. Asokan Thangaraju, WI
Thiru. Kothandaraman Murugesan, MN
Thiru. Senthil Murugan, MD
Thiru. Ramu Elango, AZ
Tmt. Suba Rajesh, CA
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Event Coordinator    
Veera Venugopal 

Steering Committee 
Sundar Kuppusamy (FeTNA 
President) (Chair) 
Veera Venugopal (Co-Chair) 
Dhandapani Kuppusamy 
Caldwell Velnambi    
Devi Nagappan 
Dr. Soma Ilangovan    
Mani Gunasekaran (CTS 
President)    
Prasad Rajaraman 

ICSTS Organizing 
Committee    

Dr. Soma Ilangovan (IATR 
Coordinator)    
Veera Venugopal (Event 
coordinator)    
Sundar Kuppusamy (FeTNA 
President) 
Mani Gunasekaran (CTS 
President) 
TanSri. Marimuthu (IATR 
President) 
Vadivelu J. Babu 
Pulavar. Francis 
Savarimuthu Caldwell 
Velnambi    
Nanjil Y Peter    
P.K. Aravazhi    
Senthamarai Prabhakar 
Senthil Murugan (Secretary) 
Anand Anandan 
Socrates Ponnusamy    

ICSTS Global 
Organizers    
Thiru. G. Balachandhran 
I.A.S.(Retd.)
Thiru Anand S Ananadan
Thiru Caldwell Velnambi 
Thiru Siva Moopanar
Thirumathi. Pushparany
Williams
Thiru Mani Manivannan 
Thiru. Elangovan Santhanam

ICSTS Country 
Organizers    
India:    
Dr.M. Ponnavaikko    
Dr. Opilla Mathivanan 
Dr. Aranga Pari 
Dr. Ulaganayaki Palani 
Maraimali Ilakkuvanar 
Mu. Elangovan 
Orissa Balu    
M. Meenaksisundaram 
United States of America:
Dr. Vasu Renganathan
Dr. Kannabiran Ravisankar
Paul Pandian
M.P.Sivaa
Arul Veerappan
T A Vetriselvan
SriLanka:
Dr. A. Sanmugadas
Malaysia:
Dr. Krishnan Maniam
Rajendran Perumal

Dr. Kanthasamy 
Dr. Mohana Dass 
Dr. S. Kumaran 
Dr. Puniamurthy 
Canada: 
Sivam Velupillai Appathurai 
Muthuramalingam    
Prof. Balasundaram 
Ilayathambi    
Prof. C R Selvakumar    
Prof. Brenda E Beck    
Singapore: 
Prof. Thinnappan 
Vijayalakshmi Jegadeesh 
Selvavinayagam 
United Kingdom: 
Dr. Swamikkannan    
Germany: 
Dr. Subashini    
Sven Wortmann 
South Africa:    
Mickey Chetty    
Mala Lutchumanan    
Elavarasan Varadharajan 
Australia: 
Prince Kenneth 
Dr. Naushad Ali 
Ilamaran Arjunan 
Ponraj Thangamani    

ICSTS Acadamic 
Committee    
Pulavar. Francis Savarimuthu 
(Chair)    
Prof. Marudhanayagam (Co-
chair)    

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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விழாவுககு உவழத்த தன்ார்வத் மதாணடர்கள்
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Dr. R.Prabhakaran, Secretary 

ICSTS Acadamic 
Committee - Central  
Pulavar. Francis Savarimuthu    
Prof. Marudhanayagam 
Dr. Kannabiran Ravishankar    
Dr. George Hart 
Dr. Vasu Renganathan    

ICSTS Sub-Committee 
for Communications    
Arasar Arullallar , Chair 
Saravanakumar Manian, 
Board of Dir., CTS 
Ravi Bala 

ICSTS Academic 
Committee: Regional 
Vice-Chairs    
Dr. P. Marudanayagam, South 
Asia, Mauritius and Africa   
Dr. A. Sanmugadas, Sri Lanka   
Dr. M. S. Shri Lakshmi, South 
East Asia 
Dr. Thomas Lehmann, Europe    
Dr. David C Buck, North 
America 

ICSTS Academic 
Advisors    
Dr. T. Marimuthu, President, 
IATR    
Dr. M. Ponnavaikko, Vice-
President, IATR 
Dr. Ulaganayaki Palani, 
Secretary-General, IATR 
Dr. Ronald E Asher, Prof. 
Emeritus, University of 
Edinburgh, England    
Dr. Alexander Dubiansky, 
Prof. Emeritus, Moscow State 
University, Russia 

Dr. George L. Hart, Former 
Professor of Tamil, University 
of California- Berkeley, USA  
Dr. G. John Samuel, Founder/ 
President, Institute of Asian 
Studies, Chennai, India 
Dr. Vasu Renganathan, 
Department of South 
Asian Studies, University of 
Pennsylvania, U.S.A.    

ICSTS Programme 
Management Committee 
Ravi Bala (Chair) 
Dr. Sornam Sankarapandi 
(Vice chair)    
Dr. Kannabiran Ravishankar 
Dr. Mani Manivannan    
Dr. Xavier Roche 
CR. Selvakumar 
Kolandaivel Ramasamy 
Periyannan Chandrasekaran 
Saravanakumar Manian 
PK. Aravazhi    

GTEN 
Siva Moopanar - Chair 
Veera Venugopal - Co Chair 
Pichai Balasubramanian - Co 
Chair    
Dr. KV Rajendran - Advisor 
Bala Balachander - Advisor 
Paul Pandian - Advisor 
Ram Thukkaram - Advisor 
Mrs. Latha Pandiarajan - 
Advisor 
Lena Kannappan - Advisor 
Ram Nagappan - Advisor 
Caldwell Velnambi - Advisor 
Andi Giri 
Arun Rathnam 
Ashwin Ilangovan 
Bala Palamadai 
Balachandran IAS 

Blaze Kannan    
Dhayanandh Kuselan    
Gopi Dhakshanamurthy 
Harendra Krishnaa 
Vijayakumar    
Job Daniel 
Joseph Vedam    
Karthik Rangarajan    
Kavitha Prem    
Krish Gopalakrishnan    
Mahendran Sundarajan 
Manickavasagan Annamalai 
Mary Kennedy    
Moti Krishna    
Murugesh Kasilingam    
Muthusamy Selvaraj    
Nainar Shanmuganathan 
Namasivaya Ganesan 
Ganapathi 
Nat D. Natraj    
Partha Sambandam    
Porchezhian Ramasamy 
Prabakar Murugaiah    
Prakash Narayanan    
Prathap Venkatesan    
Raj Rajendran    
Ramesh Nachiappan    
Ramu Elango    
Sankar Balu    
Sindhu Bala    
Siva Murugesan 
Sivapunniyam 
Dhakshanamurthy    
Sree Chandra    
Suriya Ramachandra    
Tharun Aravazhi 
Usha Krishnakumar    
Usha Ravella    
Vasu Thangaraj 
Velankanniraj Mahimairaj 
Velu Palani    
Venky Sadagopan 
Vijay Santhalingam    
Vijay Selvaraj    
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Programming Committee 
- Leads
Ananth Bala - Parallel 
Sessions 
Devi Nagappan - 
Pattimandram    
Nachimuthu Socrates - 
Gangaikonda Chozhan 
Drama  
Sekar Chandrasekar  - 
Gangaikonda Chozhan 
Drama  
Raji Vanchi - Kaviarangam 

    Programming Committee 
- Tamil Sangam 
Programs    
Kalpana Meiyappan (Chair) 
Abirami Venkatesan    
Durai Kannan    

Programming Committee 
- Murasu Symphony
Chitra Susai (Chair) 
Geetha Venkat    
Minu Karthik    
Priya Anand    
Rama Raghuraman 
Ranjani Vardhan 

Programming Committee 
- Best of Tamils Program 
Vijay Muthu (Chair)    
Bala Dharmaraj 
Karthiga Kumaravel    
Pushparany Williams    
Sudaramoorthy Adhiyagavel 

Programming Committee 
- Global Tamil Hour
Pushparany Williams (Chair) 
Ilangovan Santhanam    
Dr. Suntharalingam 
Skanthakumar    

Ravi Subramaniam 

Welcome Committee 
Kathirvel 
Raji Aravazhi    
Shanmugapriya Viswanathan 
Kala Siva 
Geeta Venkat    
Chitra Susai    
Jaya Veera 
Kavitha Durai    
Kalai Vijay 
Kavitha Thiygu 
Viji Balaji 
usha Suresh    
Rathika Ravi    
Ponni Nainar    

Backstage Committee 
Ganapthy 
Suresh Krishanan 
Murali Shankaran 
Vishwanathan    
Kanchan Pooja 
Kalpana Meyyappan 

Stage Committee 
Tony Susai 
Elangovan 
Balaji Kandasamy 
Venkat Ramani 
Sindhu Bala    
Lashmi Srinivasan 

Corporate Matching 
Committee    
Senthamarai Prabhakar 
Muthusamy Selvaraj    

StartNight Committee 
Viji Alagar - KY 
Vijaykumar - NY 
P K Aravazhi    
Pushpalatha Caldwell, TX 
Senthamarai Prabhakar, NC 

Jayanthi Sankar, MD 

Audio and Video 
Committee (AV) 
Venkat Santhanam    
Shyam Raju    
Vignesh Ramakrishnan 
Harish Devaraj 

Photography Committee 
Ganesh Subramanian    
Thankappan Velmurgan 
Ganapathi Parameswaran 
Senthilkumar Rasan    
Murthy Veeraiah 

OneMakkal Committee 
Rajesh Sundarrajan    
P.K. Aravazhi    
Alli Dhanaraj    
Rajenderan Gangadharan 
Ramu Elango    

Awards and Souvenirs  
Committee    
Neelam Jai 
Ravi Kumar    
Rathinakumar    
Jana    
Murali Venugopalan    
Saravanankumar Manian 
Arun Govindarajan    
Balasubramaninam    
Elango Ganesan 
Nambirajan    
SivaMoopanar    
Xavier Roche    
Keerthi Jayaraj    
Valarmathi Kuppusamy 

IATR Guest Coordination  
Committee    
Asokan Thangaraju (Chair) 
Rajaram Srinivasan    
Senthilmurugan Velusamy 
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Parallel Session 
Committee    
Ananth Balasubramanian 
(Chair)    
Kingsly Samuel Jebakumar    
Prabhakaran Kalinathan    
Bharthi Murugavel    
Sreedharan Chinnaswami    
Kasipandiyan 
Rajaveliayappan    
Kalaiarasy 
Sivasundarapandian    
    
Hospitality    
Raghu Raghuraman (Co-
chair)    
Alli Dhanaraj    
Anand Ramakrishnan    
Bala Natarajan    
Balasubramanian Rethinam    
CG Pillai    
David Paulson    
Harish Sampath    
Jay Gowrishankar    
Joseph Amirthaseelan    
Mani Natarajan    
Preethi Chellappa    
Priya Mohankumar    
Radhika Srinivasan    
Rathinakumar Velusamy    
Ravi Subramanian    
Sabarinathan Govindaraj    
Sureshkumar Arumugam    
Thankappa Balaji    
Vijai Srinivasan    
Vijay Santhanallingam    
Vijay Velmurugan    
Raja Pitchumani    
Neelam Jai    
Rajesh Sundarrajan    
Vetri Selvan    
Rajenderan    
Saravanan Vellingiri    
Seeta    

Archana ravishankar    
Senthil Sadhasivan    
Senthil sathiavelu    
Sudha ganapathy    
Payaniappa Venkatachalam    
Arun Thandalai    
Ganesan Kamatchipillai    
Shobashalini Chokkalingam    
Venu Ramaswamy    
Valli Natarajan    
Jagadeesh Ramasamy    
    
CME Committee    
Dr. Francis X. Roche 
-Chairman    
Dr. TSR. Murugan    
Dr. Thelma Marin    
Dr. Priya Ramesh    
Dr. Arivoli Veerappan    
Dr. Mehalai Veerappan    
Dr. Kalyani Perumal    
Dr. Saravanan Ramalingam    
    
Accounting and Budget 
Control    
Balasubramanian Muthu 
(Chair)    
Ravichandran Natarajan (Co-
chair)    
Amarnath Jayaraman    
Neelam Jai    
Sathish Sathyamurthy    
Venkatesh Rajaraman    
    
Booth Management    
Murali Venugopalan (Chair)    
Chittarasu Muthiyan (Co-
chair)    
Baba Padhamanabhan    
Kavitha Durai    
Udayprakash Danapal    
    
Decoration Committee    
Ganesh Kumar 
Jayaram(Chair)    

Sriram Sankaranarayanan(Co-
chair)    
Akila Subramanian    
Divya Dhanatapani    
Gopinath Dakshinamurthy    
Kavitha Rajesh    
Prabhu Chandran    
Prarthana Chandar    
Praveen Ramanathapuram 
Lakshmiganapathy    
Raja Pitchumani    
Ramakrishnan Arumugam 
Reddiar    
Ramya Veerappan    
Renuka Devi    
Senthil Venkatesh    
Sujatha Ramkumar    
Valli Lakshmi Natarajan    
     
Facilities    
Sivakumar Murugesan 
(Chair)    
Senthil Sivaganesan (Co-
chair)    
Chezhiyan Rc    
Ganapathy Arunagirinathan    
Kannan Sivanesan    
Meena Ganapathy    
Raj Jayaraman    
Venkat Santhanam    
Venu Ramaswamy    
Vijay Vel    
    
Food Committee    
Bala Subramanian (Chair)    
Raman Swamy (Co-chair)    
Arul Rajan Alex    
Arumugam Kumaravadivel    
Arunagiri Ganesan    
Ashokraja Raman    
Balaji Sundaramoorthy    
Balaji Venkatakrishnan    
Balasubramanian Rathinam    
Chithambarathanu Pillai    
Deepak Gunasekaran    
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Divya Rudramoorthy    
Dr. Indiraraj    
Dwarakanath Srinivasan 
Ezhilarasan Perumal    
Ganthi Indiraraj 
Gautham Subramanian 
Girija Ganapathi 
Govindaraj Dhandapani 
Ilangesan Kandasamy    
Indu Kumar    
Kannan Krishnan 
Karthikeyan Lakshmanan 
Kaveri Manian    
Kesvan Lakshmanan    
Krishnakumar Ganesh 
Lakshmi Mani    
Latha Augusthy 
Muthu Sankar    
Nainar Shanmuganathan 
Namasivaya Ganesan, 
Ganapathi 
Nehru Arunanchalam    
Nihila Sivarajn    
Palani Vijay    
Prasanna Dharmavarapu 
Praveen Gangadharan    
Priya Narayanan 
Priyanga Janagarajan    
Raja Ramadas    
Ravi Bala 
Ravi kumar    
Ravi Ram (Ravi) 
Ravindra Kumar 
Subramanian    
Renga Parthasarathi    
Renganathan Sankar    
Riaz Mohamed 
Sakthivel Thangaiyan    
Satish Jagadeesan 
Selvakumar Jayabal    
Senthil    
Sinnnathura Sivarajan    
Sivaramakrishanan 
Balakrishnamoorthy    

Sreenivasan Masanamuth 
Srikanth Srinivasan    
Srirajan Vaidyanathan    
Subramanian Ganesan 
Sudharshan Gaddam    
Sujatha Balakumar    
Sumathi Rajagopalan    
Sundar Sundaresan    
Sundarrajan Suyamboo 
T. Velmurugan
Usha Ragu Raman
Vidya Sunil
Vinod Saravana

Fundraising Committee 
Devi Nagappan(Chair) 
Kanchana Poola (co-chair) 
Veera Venugpopal 
Caldwell Velnambi    
Siva Moopanar 
Sundar Kuppusamy    
Blaze Kannan    
Siva Murugesan 
Anandhi Venkat 
Balagan Arumugaswamy 
Durai Kannan    
Kalpana Meiyyappan    
Mahendran Sundararajan 
Vijay kumar    

Global Outreach (Core) 
Anand S Anandan (Chair) 
Elangovan Santhanam    
Caldwell Velnambi    
Soma Ilangovan 
Mani Manivannan 
Siva Moopanar 
Sundar Kuppuswamy    
Veera Venugopal 
Pushparany Williams    

Global Outreach 
Anand S Anandan (Chair) 

Arulini Rajmohan 
Elangovan Santhanam    
Nehru Arunachalam    

Keezhadi Exhibition 
Jothi Arun(Chair) 
Amutha Gopal    
Arun Rathnam 
Divya Iyer 
Geetha Murugasamy 
Mathangi Sekharan 
Pandiyaraj Ramaraj 

Marketing/Social Media 
Dr. Prem Sundivakkam 
(Chair)    
Rajesh Sundarrajan (Chair) 
Saravanakumar Manian 
(Chair)    
Akila Selvaraj    
Dinesh Babu Kanagaraj 
Sabry Krishnan Loganathan 
Shanthi P. Palani 
Sudhakar Sivasamay    
Velu Palani    

Onboarding Committee 
Alli Dhanaraj (Chair)    
Kannan Sivanesan 
Kathir Sundar    
Palani Kasi 
Ramki Purushothaman 
Sundarrajan Suyamboo 
Viswanathan Venkata 
Narayanan 
Vivekanandan Nachimuthu 
Vijayakumar Santhalingam 

Programming 
Committee    
P.K. Aravazhi (Chair)    
Keerthi Jeyaraj (co-chair) 
Arul Balu 
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ஜூலை 2019:   பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு  | 037  

Arumugam Petchimuthu    
Jansirani Prabakaran    
Mani Gunasekaran    
Nanjil Peter    
Sundar Kuppusamy    
Thanujja Natesa    
Veera Venugopal    
Viji Alagar    
    
Programming Committee 
- EmCee    
Shammu Ravi (Chair)    
Rekha Ganesh (Co-chair)    
Dinesh Babu Kanagaraj    
Dr. Ranganayagam 
Kandasamy    
    
Programming Committee 
-FeTNA Youth 
Competition    
Thanujja Natesa (Chair)    
Jayshri Ramesh (Co-chair)    
Arul Balu    
Dhanalakshmi Pitchiah    
Geetha Alagappan    
Kumaravadivel Arumugam    
Nirmala Pandidurai    
Suganya Prathap    
Venkat Santhanam    
Vishali Rajesh    
    
Programming Committee 
- Ilakkiya Vinaadi Vinaa    
Prasad Rajaraman (Chair)    
Kolandavel Ramasamy (Co-
chair)    
Elangovan Thangavelu    
Megala Ramamourty    
Poongothai Balasanjeevi    
Preethi Manivsagam
Nanjil Peter (Creation)    
    

Programming Committee 
-Sangangalin Sangamam    
Shanmugapriya Viswanathan 
(Chair)    
Porchezhiyan B (Co-chair)    
Dinesh Babu    
Elanjezhian T    
Shammu Ravi    
Srinivasan Chandrasekaran    
    
Programming Committee 
(Short Film contest)    
Keethi Jeyaraj (Chair)    
Director Lenin Bharathi ( 
Judge)    
Director Swarnavel Eswaran 
(Judge)    
    
    
Programming Committee 
- Thamizh Theni / Kural 
Theni / Kural Thoothar    
Arul Balu (Chair)    
Ganesan Kamatchipillai (Co-
chair)    
Asokkumar Christian    
Chitrarasu Sengoden    
Geetha Rajakumar    
Geetha Suresh    
Kavitha Chitrarasu    
Kousalya Ramesh    
Mathuny Chandrakumar    
Mohan Dhandapani    
Muthiyah Natarajan    
Muthukumar RV    
Narmada Krishnaswamy    
Prasad Sundar    
Prathiba Govindaraju    
Raghavan Ramaswamy    
Sathya Eswaran    
Subha DInakaran    
Sundaramurthy Viswanathan    
Thamizh Velayutham    

Thanikachalam Ponnusamy    
Usha Mandala    
Victor Louis    
    
Program Managers    
Mani Gunasekaran (Chair)    
Arivarasu Natarajan    
Nazeer Thowfeek    
Prasad Rajaraman    
Ravi Kumar    
    
Purchasing/Sourcing    
Rathinakumar 
Velusamy(Chair)    
Balasubramaniam 
Natarajan(Co-chair)    
Arun Govindaraju    
Elango Ganesan    
Janardhan MP    
Ramanathan Vaduganathan    
Santhosh Kumar Sathianesan    
Suresh Namachivaya    
Suresh Natarajan    
    
Registration Committee    
Varadheesh 
Chennakrishnan(Chair)    
Satheesh Kumar (Co-chair)    
Shanmugaprakash Natarajan 
(Co-chair)    
Arul Babu    
Bhabha Padmanabhan    
Dillibabu    
Dr Subhashini Marimuthu    
Karthiganathan Chandran    
Kavitha Durai    
Kumaran Kanagaratnam    
Manoj Kumar Murthy    
Narayanan Thirumalai    
Raj Sekar    
Ravi Bala    
Rekha Ganesh    
Shammu Ravi    
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Shanthi Azhagarsamy    
Subha Karthi    
Sundar Sundaresan    
Sunil Kumar    
Suprasanna Murugesan 
Venu Ramaswamy 

Short Film Committee 
Dir. Lenin Bharathi (Jury)  
Dir. Swarnavel Eshwaran 
(Jury)    
Keerthi Jeyaraj, TX (Chair)  
Ramu Elango, AZ (Co-Chair)  
Surya Nagappan, IA    
Nandhakumar Swaminathan, 
TX 
Thirumurthi Ranganathan, 
MI 
Viji Alagar, KY 

Sponsorship 
Nambirajan Vaithilingam 
(Chair)    
Ashok Lashmanan (Co-chair)    
Agathiyan John Benedict 
Arulini Rajmohan 
Chezhian Rajukannan    
Chinnusamy Arumugam 
Dayanandan Periyagaram 
Venkatachalam 
Gangai Gopal    
Kasipandian Rajaveliyappan    
Kumidhini Sivakadadcham    
Manikandan Nagarajan 
Manoharan Ganapathy 
Mrina Jagananthan    
Namasivaya Ganesan 
Ganapathi 
Neelam Jai 
Nehru Arunanchalam    
Pardidas Govindasamy 

Paridas Govindasamy    
Raghunathan Rajagopalan 
Ramesh Sathiyam 
Riaz Mohamed 
Saravana Vellingiri    
Shakila Sivarajah 
Shanthy Namasivayam 
Subha Suren    
Vijay Subramanian    

Thiruvalluvar Statue 
Dr. Suntharalingam 
Skanthakumar (Chair) 
Dr. Arivarasu Natarajan 
Anbazhagan    
Professor Kasivisvanathan 
Chelvakumar    
Sinnathurai Sivarajan    
Vadivelu J. Babu 

Travel & Visa 
Asokan Thangaraju 
(Milwaukee Tamil Sangam) 
(Chair)    
Saigopal Sesham Haribabu 
(Co-chair) 
Subhashini Karthi 
Sudhakar Gurusamy    

US Tamil Sangams 
Outreach    
Vadivelu J Babu (Chair) 
Kuzhanthaivel Ramasamy 
(Co-chair) 
Elango Thangavelu    
Jeevitha Paul    
Nambirajan Vaithilingam 
Vinoth Sundar    

Vizha Malar 
Ponmudi Rajamanickam 

(Editor) 
Aarur Baskar    
Florence Christo 
Kannabiran Ravishankar 
Manivannan Periakaruppan 
Nambirajan Vaithialingam 
Raja Ilangovan    
Ram Ramakrishnan    
Sachidanandan 
Venkatakrishnan 
Santhi Sundaravel 
Saravanan Palanivel    
Siva Velupillai    
Sundaramoorthy M    
T.G.Gunasekaran 
Vinopriya Ravikumar    

Volunteer Management 
Committee    
Nainar 
Shanmuganathan(Chair) 
Jai Ganesan(Co-chair)    
Arun Saravanabhava    
Manikandan Nagarajan 
Maraimalai 
Muthukumarasam 

Web Committee 
Saravanakumar Manian 
(Chair)    
Param Rengaiah (Co-chair) 
Adonai’ Madan 
Hema Kannan    

General Volunteers 
Gopalakrishnan Murugesan 
Malathi Vijayakumar    
Venkatesh Shunmuga    

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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கீழடி: இதுவரை செய்யப்பட்ட அகழாயவுகளும்,  இனி செய்யப்ப்ட வவண்டி்யரவயும் 042

உலகத்தமிழ் ஆைாயச்சி மாநாடு - வ்தாற்றமும் வளர்ச்சியும் 046

பி்றப்பால் ஆங்கிவல்யர், சி்றப்பால் ்தமிழர்சி .யு. வ்பாப – அகரவ 200 048

சி்றார்களின் எழுத்தாற்றரல ஊக்குவிப்பதில் நூலகங்களின் ்பங்கு 054

ஆயிைம்  காலததுக்கான ்பயிர்… 056

முள்ளிவாயக்கால் நிரனவு முற்றம் 060

வொழர்கள் நீர் வமலாண்ரம சொல்லும் ்பா்டம் 064

அ்யலகததில் ்தமிரழ முன்சனடுததுச் செல்வதில் உள்ள சிக்கல்களும் அ்தன் தீர்வுகளும் 068

ஆைாயச்சி மாநாடடிறகு அடிவகாலி்ய து்றவி 072

முதிவ்யார் ்பைாமரிபபு: ெவால்களும் ரக்யாளும் முர்றகளும் 076

ம்றந்திடுவமா சநஞெம் 079

சுறறுச்சூழல் மாசு்பாடடில் ்பல்லுயிர்ரம ்பாதுகாபபும் நமது க்டரமகளும் 080

நாம் மனி்தர் 082

வ்ட அசமரிக்கத ்தமிழ்ச்ெங்கப வ்பைரவயின் 

6-ஆம் ஆண்டு ்தமிழிரெ விழா  சென்ரன, டிெம்்பர் 29, 2018 086

்தமிழ் கூறும் அறிவி்யல்  - அறிவவாமா? 088

்படிக்க வவண்டி்ய 100 ்தமிழ்ப புத்தகங்கள் 092

வ்ட அசமரிக்கப ்பல்கரலக்கழகங்களில் ்தமிழ் இருக்ரககள் 096

்படிக்கவவண்டி்ய 100 ்தமிழ்ப புத்தகங்கள் (சமாழிச்ப்யர்க்கப்பட்டரவ) 101

சகாடிவழி 108

வ்ட அசமரிக்கத ்தமிழ்ச்ெங்க வ்பைரவயின் 31-வது ்தமிழ் விழா 112

கீழடி என் ்தாயமடி 118

ஓரலச்சுவடிகள் கூறும் ்தமிழ்வைலாறு 120

பிளாஸ்டிக் என்னும் பூ்தம் 124

்தமிழரும் வாணிகமும் 128

ஔரவ கண்்ட அஞசி 132

அசமரிக்காவில் ்தமிழ்க் கல்வி - ச்தா்டரும் ெவால்கள், ொ்தரனகள் மறறும் மு்யறசிகள் 136

கம்்ப ைாமா்யணததில் உளவி்யல் சிந்்தரன 138

ஏழாம் அறிவு 142

்தமிழரின் வீை விரள்யாடடுகள் 146

மோருளடககம்
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்தமிழ் இரெயும் ்பயிறசிக் கரலயும் 152

ச்தருசவல்லாம் ்தமிழ் முழக்கம் 156

க்தவுர்டத்த கனவுகள் 158

்தங்கப்பா என்னும் ்தமிழ்ச் சிந்்தரன்யாளர் 160

ச்தான்மமும் வைலாறும் 162

சீர்மிகு சிலம்ச்பாலி! 164

சிகாவகா ்தமிழ்ச் ெங்கப ச்பான்விழா 165

சிகாவகா ்தமிழ்ச் ெங்கம் 170

சிகாவகா ்தமிழ்ச்ெங்கம் பி்றந்்த கர்த 172

சிகாவகா ்தமிழ்ச்ெங்கம் 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 173

சிகாவகா ்பல்கரலக்கழகததில் ்தமிழ் – மு்தல் ஐம்்பது ஆண்டுகள்  174

சிலப்பதிகாைம் - ்தமிழர் ்பண்்பாடடு இலக்கி்யம் 180

்தமிழ்த்தாயக்கு ்பணி செயவவாம் 182

க்டந்து வந்்த ்பார்த 186

இரளவ்யாருக்கு ஊக்கம் 189

ம்றக்க முடியுமா! 190

சிகாவகா ்தமிழ்ச்ெங்கததில் மகளிர் ்பங்களிபபு 192

சிகாவகா ்தமிழ்ச்ெங்கததின் புதி்ய யுகவம வருக! 194

மலரும் நிரனவுகள் 196

உலகில் கப்பற்பர்டக்சகல்லாம் முன்வனாடி ்தமிழர்கள் 198

இலங்ரகத ்தமிழர்கள் வ்பைழிவின் நிரனவு மைம்! 199

என்றும் ்தமிழால் ச்பருரம்யன்வ்றா! 202

வாழ்ததுக் கவிர்த கவி்யருவி அபதுல் கா்தர் 203

க்டல் க்டந்்தான்எ ங்கள் ்தமிழன் 204

நல் வாழ்ததுக்கள் 205

நல் வாழ்ததுக்கள் 206

எண்ணம் காக்கும் அ்றம் 208

வ்தரவ்யா இந்்தப புத்தகச் சுரம? 209

இந்தி்ய அைசி்யலரமபபுச் ெட்டததின் முன்வனாடி திருக்கு்றள் 210

சிகாவகா ்தமிழ்ச்ெங்கம் 50 ஆண்டு கால நிர்வாகக் குழு 214

வணிகப ச்பருங்சகார்ட  வள்ளல்கள் 220

மாச்பருங்சகார்டவள்ளல் 224

ச்பருங்சகார்டவள்ளல் 227

சகார்ட வள்ளல் 230

வள்ளல் 235
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உல க த ்த மி ழ ர க ள் 
அனைவரும் உச்சரிக்கும் 
ச ்ச ொ ல ல ொ க  இ ன் று 

உருசவடுததிருக்கிறது கீழடி. ்தமிழகததில 
இதுவனை நூற்றுக்கும் அதிகமொை 
ச்தொலலியல களஙகள் அகழொய்வு 
ச்சய்யப்பட்டப்பொதும் கீழடி ஏன் 
அவவளவு முக்கியததுவம் ச்பறுகிறது 
என்்பன்த அன்தக் கணச்டடுத்த 
அமர்ொத ைொமகிருஷ்ணன் பின்வருமொறு 
விளக்குவொர: “்தமிழகததில இதுவனை 
கணச்டடுக்கப்பட்ட அப்க இ்டஙகள் 
ச்தொலலியல இடுகொடுகள் ்தொம். உனறயூர, 
பூம்புகொர உள்ளிட்ட ்சஙககொல இலக்கிய 
்கைஙகளில ஒரு ்கை ்ொகரிகம் எைச 
ச்ச ொலலுமளவுக்கு ச்தொலலியல 
்சொன்றுகள் கின்டக்கவிலனல. ஆனகயொல 
்சஙககொல ்கனை னவனக ்தியின் 
இருபுறமும் 4  கிமீ தூைம் வனை 
ஆணடுமுழுக்கத ப்தடியதில 29 3 
ச்தொலலியல களஙகனளக் குறிபச்படுதது, 
அவற்றில 1 0 0 க்கும்  அதிகமொை 
வொழ்வி்டப்பகுதிகனள அன்டயொளம் 
கணடு, அவற்றில 100 ஏக்கருக்கும் 
ச்பரி்தொை ஒரு ்கை அனமபபுக்கொை 
்சொததியக்கூறுகள் கிடடிய கீழடினயத
ப்தர்நச்தடுதது அகழொய்வு ச்சய்ப்தொம். 
்பலன் கிடடியது”. ்தமிழரகள் ஒரு 

கீழடி: இதுவரை செய்யப்பட்ட 
அகழாயவுகளும்,  

இனி செய்யப்ப்ட வவண்டி்யரவயும்
சுதர்சன் பாஸ்கர

கீழடி: இதுவரை செய்யப்பட்ட அகழாயவுகளும், இனி செய்யப்ப்ட வவண்டி்யரவயும் 042
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உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்



அனைப்பழஙகுடி ்ொகரிகத்தவரகள் என்று ்மது 
்சஙக இலக்கியக் குறிபபுகனள உ்தொசீைப்படுததிய 
வ்ட இ்நதிய ஆய்வொளரகளின் கருதது, கீழடியின் 
கணடுபிடிபப்பொடு உன்ட்ந்தது. ஆம் பமற்கு 
உலகத்தொர ் ொகரிக பமன்னமக்கு அடிப்பன்டயொகக் 
சகொள்ளும் “்கை ்ொகரிகம்” ச்பற்றவரகள் 
்பழ்ந்தமிழ்ச்சமூகம் என்று உலகததுக்கு முைசு 
சகொடடி அறிவிக்கப்பட்டது.

இதுவனையொை கீழடி அகழொய்வு ்மக்குக் 
சகொடுததிருக்கும் ்தகவலகள் ஏைொளம். நூற்றுப்பதது 
ஏக்கரில இதுவனை ்்ட்ந்த அகழொய்வு என்்பது, 
அனை ஏக்கருக்குக் குனறவொை அளபவ ் ன்டச்பற்ற 
நினலயில இன்னும் 10 மு்தல 12 ஆணடுகள் 
வனையில அகழொய்னவ பமற்சகொள்ள பவணடிய 
களமொ க  கீழடி  உருவொகியிருக்கின்றது . 
ஆபகனிஸ்தொன் சூது்பவளம், ்த்ந்தததிைொல ஆை 
சீபபு மற்றும் ்தொயக்கடன்டகள் என்்பை, 72க்கும் 
பமற்்பட்ட ்தமிழி ்பொனை ஒடடுக் கீறலகள், 
்ப லவன க ய ொை  சு டு மண வடி க ொ ல கள் 
(ச்்சவுக்கூ்டஙகளொக இருக்க வொய்பபுணடு) ப்பொக 
்தமிழகத ச்தொலலியலதுனற ஆய்வொளர திரு.
ைொஜன் அவரகளொல ச்தன்கிழக்கொசிய ்பொனை 
வனககள் எை வகுக்கப்பட்ட ச்பொதுசவளியில 
பைொமொனிய மடகலஙகளொகக் கரு்தப்படும் 
்பொனைகள் எை ்பல்தைப்பட்டப ச்பொருடகபளொடு 
சில வசிபபி்டஙகனளயும் சகொடுததிருக்கின்றது. 
இக்கடடுனைக்கொை அறிவிபபு வ்ந்த வொைததிபலபய 
மதுனை உயரநீதிமன்றம் திரு.அமர்ொத அவரகனள 
அ்சொமிலிரு்நது மீணடும் ்தமிழகததுக்பக மொற்றி, 
கீழடிப ்பணிகனளத ச்தொ்டை உத்தைவிட்டது 
்மக்கு மகிழ்சசிகைமொை ச்சய்தியொகும்.

இ்நதிய வைலொற்னற, ச்தன்ைகததிலிரு்நது எழு்த 
பவணடிய ப்தனவனய கீழடி உருவொக்கியிருக்கிறது 
என்ற கூற்று எழு்நதிருக்கும் பவனளயில ்மக்கு 
இவவகழொய்வு திற்நதிருக்கும் வொய்பபுகள் 
என்சைன்ை என்்பன்தப  புரி்நது சகொள்வது 
அவசியமொகிறது. இரு்பதுக்கும் அதிகமொை 
ச்தொல்தமிழி கலசவடடுகள் மதுனை ் கனைச சுற்றி 
அனம்நதிரு்ந்தொலும், ்தமினழ ்சஙகம் னவதது 
வளரத்த்தொக ்ம் இலக்கியஙகள் கூறிைொலும் 
அவற்னற நிறுவும் ்பணன்டய ச்தொலலியலகளம் 
்மக்கு கின்டத்ததிலனல. கொை்ணதன்த திரு.
அமர ் ொ த  பின்வருமொறு விளக்குவொர : 
“வ்ட்ொடடில ச்பரும்்பொலும் ச்தொல ் கைஙகனளக் 
னகவிடடு புதிய ் கைஙகனள, புதி்தொகத ப்தொன்றிய 
்சொம்ைொஜ்ஜியஙகள் உருவொக்கிய்தொல ் மக்கு அஙகு 

ச்தொலச்பொருடகள் சுல்பமொகக் கின்டக்கின்றை. 
ஆைொல ்தமிழரகள் ச்தொ்டர்நது ஒபை இ்டததில 
வொழ்்நது வருவ்தொல ் ம்மொல வ்டக்கில ச்சய்்தது ப்பொல 
இஙபக ச்சயல்படுத்த முடியவிலனல.” கீழடி என்்பப்த 
10ஆம் நூற்றொணடுக்குப பிறகு னகவி்டப்பட்ட 
நினலயில மணமூடி, ச்தன்ை்நப்தொப்பொய் உருமொறிய்தொல 
ரியலஎஸப்டட உள்ளிட்டவற்றொல சின்தக்கப்ப்டொமல, 
்மக்கு கிடடியிருக்கின்றது. அனவ மடடுமலல, 
சமொத்தம் 2 9 3  ்பகுதிகளில 1 0 0 க்கும் பமல 
வொழ்வி்டப்பகுதிகளொக இருக்க வொய்பபுள்ள்தொக 
ச்சொலலப்படுவ்தொல அவற்னற அன்டயொளம் கணடு, 
அவற்னற ச்தொலலியலதுனற கணகொணிபபில சகொணடு 
வருவது அவசியமொகிறது. சி்நது ்சமசவளி ்ொகரிகம் 
்தமிழர ் ொகரிகம் எை நிறுவ அது வழிவகுக்கும். 

சி்நது ்தி ச்டுகிலும் ஆற்றஙகனையில ச்பரியதும் 
சிறிதுமொக ்கைஙகனள உருவொக்கிய ்பொணியிபலபய 
னவனக  ்திசயஙகும்  ச ்த ொல  ் க ைங கனள 
சவளிக்சகொ்ணரவது ்பல வரு்டமொக கருத்தொக 
மடடுபம இரு்ந்த ஒன்னற ஆ்தொைபபூரவமொக மொற்றி 
நிறுவ வழிவகுக்கும்.

சி்நது்சமசவளி ் ொகரிகததில ச்தொ்டஙகி கிமு 1800இல 
சின்தவுற்ற பிறகு ஆரியக் குடிபயற்றஙகனள உ்ணரததும் 
PGW (Painted Grey Ware) ்பொனைகனள னவதது 
நினலநிறுத்தப்பட்ட பவ்தகொலம் கிமு1600-1200, 
ச்தொ்டர்நது கஙனகக்கனைனய பிை்தொைமொகக் சகொணடு 
ச்பௌத்த, னஜை, இ்நதும்த நூலகளும் குறிபபிடும் 16 
மகொஜை்ப்தஙகள் என்ற கிமு700-400 வனை ச்சயல்பட்ட 
அை்சனவகள் சுற்றியுபம வைலொற்றுக்கு முன்ைைொை 
இ்நதிய வைலொறு எழு்தப்படடிருக்கிறது. இவற்றுள் சி்நது 
்சமசவளியும், பவ்தகொலமும் முழுனமயொக நிறுவப்ப்டொ்த 
நினலயில, ்பொலி, அசுவமொகதி, ்சமஸகிரு்தம் உள்ளிட்ட 
சமொழி நூலகளில உள்ள மகொஜை்ப்தஙகனளச சுற்றிபய 
வ்ட்ொடடு ஆய்வொளரகள் இ்நதிய ்கை ்ொகரிக 
வைலொற்னற எழுதியிருக்கின்றைர. இவற்றில கர்ொ்டக, 
ஆ்நதிை, மகொைொஷடிைப ்பகுதிகனள உள்ள்டக்கிய 
அ்சொக்க எனும் ஒரு மகொஜை்ப்தக் குறிபன்பத ்தவிை 
்பணன்டயத ்தமிழகமொை ்தமிழக, பகைளப ்பகுதிகனள 
்பற்றி குறிபபி்டவிலனல. இதுவனையில அவற்னறச 
சுடடிக்கொடடிபய ்தமிழரகனள ்பழஙகுடிகளொகச 
சுடடிய சைொமிளொ ்தொ்பர உள்ளிட்ட இ்நதிய 
வைலொற்றறிஞரகள், கீழடி சவளிப்படடிருக்கும் 
நினலயில இம்ம்தஙகபளொ இம்சமொழி இலக்கியஙகபளொ 
முழுனமயொை இ்நதிய நிலப்பைபபுக்கொை்தொக இலனல 
என்றும், குறுகிய ்சமூகப்பொரனவபயொடு எழு்தப்பட்டனவ 
என்று ஏற்கும் நினலக்கு வ்நதிருக்கிறொரகள்.
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கீழடினயப ச்பொறுத்தமடடில ்தமிழகததில 
நிகழ்த்தப்பட்ட அகழொய்வுகளில விரிவொை 
மற்றும் முனறயொை மண்ணடுக்கு ்பரிப்சொ்தனை 
்்டத்தப்பட்டது. ச்பொதுவொக அகழொய்வுக் 
குழிகனள சவடடி 2300 ஆணடு எை ப்தொைொயமொை 
அறிவிபபுகனள மடடுபம ்பொரத்த ்மக்கு 4.5 
மீட்டர வனை ்பல நூற்றொணடு இன்டசவளிகளுக்கு 
ஒவசவொரு அடுக்கொக கின்டத்த ச்பொருடகனள 
இைம்பிரிதது 2 மீட்டர ஆழம் வனையொை 
ச்பொருடகனள மடடும் கொலக்கணி்தம் மூலம் 
முனறயொக  கிமு 2 5 0  வனை  சகொணடு 
ச்சன்றிருக்கின்றைர. திரு.அமர்ொத அவரகள் 
4 . 5  மீட்டர வனையில கணச்டடுத்த 1 0 
ச்பொருடகளில பமலடுக்கு ச்பொருடகள் மடடுபம 
இ்தற்கு முன்ைர ்மக்குச ச்சொலலப்படுகின்ற 
கொலதன்த ச்ருஙகியிருப்ப்தொல அவர மீதி 
ஆழததில ப்சரத்த ச்பொருடகளின் கொலக்கணி்தம் 
ச்தொல ்தமினழ புத்தர, மகொவீைர கொலததுக்கு 
முன்ப்ொக்கி ச்சலுததும் வொய்பபுகனள ் மக்குத 
்தருகின்றது. இ்தன் மூலம் ்தததுவ ஞொை 
வைலொற்றில ்தமிழரகளின் ்பஙகு குறித்த 
பகள்விகளும் ்சஙக இலக்கியஙகளின் ஆய்வுகளும் 
புதிய ்பரிமொ்ணதன்த அன்டய வழிவகுக்கலொம். 
திரு.அமர்ொத அவரகள் ப்சகரித்த ச்பொருடகனள 
ச்பஙகளூரில னவததிரு்ந்த ப்பொது அவற்னற 
னகயகப்படுததி பிறர அறிக்னக ்தொக்கல ச்சய்ய 
உயர அதிகொரிகபள கடி்தஙகள் எழுதி 
்சரசன்சயொகியது. அபச்பொருடகளின் இன்னறய 
நினல ்பற்றி ச்பொதுசவளியில அறியப்ப்டொ்த 

ப்பொதும், அமர்ொத அவரகபள ஆய்னவ ச்தொ்டரவ்தொல 
முனறயொை கொலக்கணி்தம் ்ன்டச்பறும் எை 
்ம்்பலொம்.

இறுதியொக, இன்னறய ்தமிழரகள் என்றுபம 
்தமக்குக் கின்டத்த வொய்பன்ப னக்ழுவவிடுவது 
ச்தொ்டரகன்தயொக கீழடி ஆய்வுகளிலும் ச்தொ்டரவது 
பவ்தனையொை ஒன்றொகும். கீழடினயச சுற்றி ்பல 
்தளஙகளில அைசியல நிகழ்வது கணகூ்டொக 
இரு்ந்தப்பொதிலும் திரு .அமர்ொத அவரகள் 
கணச்டடுத்த 293 ்பகுதிகள் யொனவ என்்பது ்பற்றிய 
விரிவொை ்தைவுகனளச ப்சகரிக்கத ்தவறியிருக்கிபறொம். 
கீழடி ்தமிழ்ச்சமூகததின் ச்தொலலியல ்பொரனவனய
வி்சொலமொக்கியிருக்க பவணடும். திரு.அமர்ொத 
அவரகள் னவனக ்தினயத ப்தர்நச்தடுத்தது ்சஙக 
இலக்கியஙகளில ்பல, மதுனைனய ்பொடியனமயொல. 
ஆக, அவைது திட்டததில மதுனை மொ்கனை ஆய்வு 
ச்சய்வதும் இரு்ந்தது. மீைொடசியம்மன் பகொவிலின் 
வ்டக்கு தின்சயில இரு்ந்த கொர்பொரக்கிஙக் ்பகுதியில 
ஆய்வு ச்சய்யக் பகொரியிரு்ந்தொர. ஆைொல அன்று 
அைசு அஙகு கொர்பொரக்கிஙக் கொணடைொக்டுக்கு 
சகொடுத்தனமயொல அபப்பொது ்பணி ்தன்டப்பட்டது. 
ஆயினும் எதிரகொலததில ச்தொலலியல ஆய்வு ச்சய்ய 
ஒததுக்சகொண்டது. இன்பறொ மதுனை ஸமொரடசிடடி 
திட்டததில அப்பகுதினய சமொத்தமொக ்பல அடுக்கு 
கொர்பொரக்கிஙக் கடடி்டமொக 40 பகொடியில ்பணிகனள 
ஆைம்பிதது னவததிருக்கிறொரகள். மதுனையில 
அவவளவு ச்பரிய ச்தொலலியலகளம் இனி கின்டக்க 
்சொததியபம இலனல, ஆைொல ்பொரக்கிஙகுக்கு மொற்னற 
உருவொக்கலொம். கொசி, அபயொததியொ, மதுைொ, 
ஹஸதிைொபுைம் (திலலி), புத்தகயொ, உஜ்சஜயினி 
உள்ளிட்ட ்கைஙகளின் ச்தொன்னம நிறுவப்பட்ட 
நினலயில ்தமினழயும் மதுனைனயயும் பிரிக்கமுடியொ்த 
ப்பொது ்தமிழுக்கொை ் கனை நிறுவொமல இழக்கபப்பொகிற 
்ொள் சவகுச்தொனலவில இலனல. கொர்பொரக்கிஙக் 
்பணினய விடுதது ச்தொலலியல பமடு சவளிப்பட்டொல
பகொவிலுக்கு இன்ணயொக அன்தபய அகழொய்வி்ட 
அருஙகொடசியி்டமொக ஆக்கி சுற்றுலொனவயும் 
அதிகரிக்கலொம். அ்தன் மூலம் அைசுக்கும் லொ்பபம. 
மதுனைனய Athens of the East என்்பொரகள். அ்தன் 
ச்பொருள் நினலநிறுத்தப்படுமொ? கொலம் ்பதில 
ச்சொலலும்.

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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உலகத்தமிழ் ஆைாயச்சி 
மாநாடு - 

வ்தாற்றமும் வளர்ச்சியும்

சகொணடு மபலசியொவிற்குச ச்சன்று உனழக்கின்றொர. 
உலகப ப்பைறிஞரகனள அனழததுப புதுதிலலியிபல 
மொ்ொடடுக் குழுவினைக் கூடடி, மு்தற் ்பொன்த
அனமக்கின்றொர.   

மு்தலொம் உலகத ்தமிழ் ஆைொய்சசி மொ்ொடன்ட 
சீரும் சிறபபுமொக ,  1 9 6 6 -இல மபலசியொவின் 
பகொலொலம்பூரிபல, உலகத ்தமிழரகள் மகிழும் 
வண்ணம் ்்டததி வழிகொடடுகின்றொர ்தனி்ொயகம் 
அடிகளொர. அதிபல கல்நது சகொணடு கடடுனைகள் 
்படித்த ்தமிழ் மற்றும்  உலக அறிஞரகளுள் சிலர: 
ச்த.ச்பொ.மீைொடசி சு்ந்தைைொர, மு.வை்தைொ்சைொர, 
அ.சி்தம்்பை்ொ்தன், வ.ஐ.சுபபிைமணியம், கமில 
சுசவலபில (ச்சக் குடியைசு), ழொன் பிலலிசயொ்சொ 
(பிைொன்சு), ஆ்சர மற்றும் ்பரபைொ (இஙகிலொ்நது), 
குயிப்பர (ச்்தரலொ்நது), கொரல சமஙபகசு (ச்சரமனி). 

உலசகஙகுமுள்ள ்தமிழரகள் உனழதது 
ஒரு ச்பரும் மொ்ொடு ்்டத்தப 
ப்பொகின்பறொம்!

அதுவும் அசமரிக்கொவின் சிகொபகொ ்கரிபல
்்டத்தப ப்பொகின்பறொம்!

மகிழ்சசி ச்ஞன்ச நிமிை னவக்கின்றது; 
மைதன்த நிைபபி மகிழ்விக்கின்றது! 

“வொழ்க ்தமிழ்” என்று வொய் முணுமுணுக்கின்றது! 

மூன்று ்தமிழ்ச ்சஙக வைலொற்னறப ்படிதது 
மகிழ்்நதுள்பளொம்.  அது ப்பொலபவ, அணனம 
நூற்றொணடுகளின் மூன்று ச்பரும் ்தமிழ் 
நிகழ்வுகனள நினைவுகூை பவணடும். 

மு்தலொவது: அறிஞர இைொ்பரட கொலடுசவல 
அவரகளின் ப்பருனழபபு! ச்பரிய எதிரபன்பத
்தொணடி அவர சவளியிட்ட திைொவி்ட 
சமொழிகளின் ஒபபிலக்க்ணம்! 

இைண்டொவது :  ்தன் வொழ்்ொனளயும் 
வொழ்க்னகனயயும் முழுவதுமொக ஒபபுவிதது, 
்தமிழின் சிறபபுகனள ் மக்சகலலொம் உ்ணரததிய 
சமொழிஞொயிறு ்பொவொ்ணர ஆைொய்சசிகள். 

மூன்றொவது: ்தமிழின் ச்பருனமனயத ்தமிழர 
மடடுமறி்ந்தொல ப்பொ்தொது; உலக அறிஞரகள் 
ப்ப்சபவணடும், எழு்தபவணடும், ஆைொய்சசிகள் 
ச்சய்யபவணடும் என்று உலக அளவிபல ்தமிழ் 
ஆய்வுக் களதன்த ்ன்டமுனறக்குக் சகொணடு 
வ்ந்த ்தனி்ொயகம் அடிகளொர ்தம் ப்பருனழபபு!

ஈழததில பிற்ந்த ப்சவியர ்தனி்ொயகம் 
அடிகளொர, அஙகுள்ள நினலனமனயப புரி்நது 
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உலகத்தமிழ் ஆைாயச்சி 
மாநாடு - 

வ்தாற்றமும் வளர்ச்சியும்

அஙபக ப்பைறிஞரகள் ச்பரும்்தனலபபுகளிபல 
ஆைொய்சசிக் கடடுனைகள் ்படிக்கின்றைர! பகட்டொர 
பிணிக்கவும் பகளொரும் பவட்ப மு்தல மொ்ொடு வைலொறு 
்பன்டக்கின்றது.

இைண்டொம் மொ்ொடு 1968-இல ச்சன்னையில, 
அறிஞர அண்ணொ அவரகள் ஆடசியனமதது ் ்டததும் 
்தமிழ்்ொடடு அைசின் ப்பைொ்தைபவொடு, உலகபம 
வியக்கும் வண்ணம், ச்சன்னை மொ்கைபம ச்பொலிவு 
கூடி, அறிஞரகபளொடு ச்பொதுமக்களும் ஒன்றுகூடி, 
உலகத ்தமிழரகள் யொவரும் ்பஙகுசகொள்ள ் ்டக்கின்றது. 
உலசகஙகுமிரு்நதும் திைள் திைளொக அறிஞரகள் 
்பஙபகற்றைர எனில மினகயொகொது. அவற்றுள் சில 
்ொடுகளொவை: அசமரிக்கொ, உருசியொ, ்தொய்லொ்நது, 
சுப்பயின், சமக்சிபகொ, அஙபகரி, சிவிசு, ச்்தரலொ்நது, 
பிசி, அைச்சன்டடிைொ, பின்லொ்நது, இத்தொலி, ்சப்பொன், 
இசுபைல, சுவீ்டன், பிலிபன்பன்சு எை இன்னும் ்பல 
29 ் ொடுகளின் அறிஞரகளும் ்பஙபகற்றைர.

்தமிழ்ச ்சொன்பறொரகளின் புகழ் நினலக்கும் 
சினலகளும் வடிக்கப்பட்டை இைண்டொம் மொ்ொடடில! 
ஐயன் வள்ளுவர, இளஙபகொ, அவனவ, கம்்பன், 
கண்ணகி, சி.யு. ப்பொப, கொலடுசவல, வீைமொமுனிவர, 
வ.உ.சி்தம்்பைைொர, ்பொைதி, ்பொைதி்தொ்சன் எைப 
்பதிசைொரு ச்பருமக்கள், திருவுருவச சினலகளொக 
நின்று, ்தருமமிகு ச்சன்னையின் க்டற்கனைனய 
இன்றும் அணிச்சய்கின்றொரகள். ்தமிழறிஞரகள் 
வழஙகிய ்தனித்த ஆைொய்சசிக் கடடுனைகள், விைொ-
வின்டகள், ஆைொய்சசிகளின் ச்தொகுபபு என்று 
யொனவயும் அறிஞர அண்ணொ அவரகபள முன்னின்று 
இயலவிதது, ்தன் னகயொல அருனமயொை ஆஙகிலததிபல 
எழுதிய ச்தொகுபபுனை இன்றும் ப்பொற்றப ்படுகின்றது!

மூன்றொம் மொ்ொடு 1970-இல ்பொரிசு மொ்கைததிபல 
சகொண்டொ்டப்பட்டது.

்ொன்கொம் மொ்ொடு 1974-இல ஈழத ்தமிழரகளின் 
ச்பருமுயற்சியொல, கலவி திகழ் யொழ்ப்பொ்ணததில 
ஏற்்பொடுகள் ச்சய்யப்படடு, ஆைொய்சசியுனைகள் 
சிறப்பொக நிகழ்்நப்தற, இறுதி்ொளில சிஙகள இைவொ்தம் 
ச்பருஙகலகதன்த ஏற்்படுததி, இைசவறித தீனமனய 
உலகுக்குப ்ப்டம்பிடிததுக் கொடடியது. இம்மொ்ொடு, 
ஈழதது இனளஞரின்டபய ச்பரும் ்தமிழு்ணரனவ 
ஏற்்படுததி விட்டது!

ஐ்ந்தொம் மொ்ொடு 1981-இல மதுனையிபல ் ்ட்ந்தது.

ஆறொம் மொ்ொடு 1987-இல மீணடும் பகொலொலம்பூரிபல 
்்ட்ந்தது.

ஏழொம் மொ்ொடு 1989-இல ப்பொரடடு லூயிசில, 

மரிசீயசு ்தமிழ் அனமச்சர அவரகளின் 
முயற்சியொல ் ன்டச்பற்றது.

எட்டொம் மொ்ொடு 1995-இல ்தமிழ் வளரத்த 
்தஞன்சத ்தைணியிபல ் ன்டச்பற்றது.

ஒன்்ப்தொம் மொ்ொடு நீண்ட இன்டசவளிக்குப 
பின்ைர, உலகத ்தமிழ் ஆைொய்சசி மன்றத 
்தனலவர ்டொன் சிறீ மொரிமுதது அய்யொ அவரகளின் 
ச்பரு முயற்சியொல, 20 15 -இல மபலசியக் 
பகொலொலம்பூரில மீணடும் ் ன்டச்பற்றது.

இவற்றுள் இைண்டொம் மொ்ொடடிபல, எைது 
ஊ்டக ் ண்பர மூலம், ஊ்டகவியலரகள் அமரும் 
முன் இருக்னகயிபல அமர்நது, அறிஞர அண்ணொ 
அவரகள் மொ்ொடு ் ்டததும் அழனகப ்பொரக்கும் 
்லவொய்பபு ச்பற்பறன். ்பல ஆணடுகடகு 
முன்ைபை சிகொபகொ ்பலகனலக் கழகததிற்கு 
வ்நதிரு்ந்த ்டொன் சிறீ மொரிமுதது அய்யொவின் 
அறிமுகதது்டன், ஒன்்ப்தொம் மொ்ொடடிற்கும் 
ச்சன்று வ்நப்தன்.

்பத்தொம் மொ்ொடு 2019-இல சிகொபகொ ் கரிபல, 
உலகத ்தைம் வொய்்ந்த ்பலகனலக் கழகஙகளு்டன் 
இன்ண்நது ் ்டத்த ஒபபு்தல ச்பற்பறொம். ஆைொல 
அது ்தடுக்கப்படடு விட்டது ச்பருஙகுனறபய. 
எனினும், ச்தொன்னமனயப ்பனற்சொற்ற பவணடும் 
என்ற கருதது ஓஙகிய்தொல இ்ந்த மொ்ொடு 
ச்தொன்னமனய நினல்ொடடும். முடி்ந்த அளவில 
உலகப ப்பைறிஞரகளும் ்பஙபகற்று மொ்ொடன்டச 
சிறபபிக்க ஏற்்பொடுகள் ச்சய்துள்பளொம். வ்ட 
அசமரிக்கத ்தமிழ்க் ்சஙகப ப்பைனவயின் 32ஆம் 
ஆணடு விழொ மற்றும் அசமரிக்கொவின் மு்தல்பதிவு 
ச்சய்யப்பட்ட ்தமிழ்ச்சஙகம் என்ற முனறயிபல 
ச்பொன்விழொ சகொண்டொடும் சிகொபகொ ்தமிழ்ச 
்சஙகததின் சிறபபு விழொ ,  மற்றும் ்தமிழ் 
ச்தொழிலமுனைபவொர மொ்ொடு என்று ்பல சிறபபு 
விழொக்கள் ஒன்றின்ண்நது ச்பருனம ப்சரக்கின்றை.

மொ்ொடு கூடிக் கனலவ்தற்கு அன்று; உலகத 
்த மி ழ ர கள்  ஒன்றுகூடி  ஆக் க ம்  மி க் க 
ச்சயலதிட்டஙகனளத தீடடி ,  அவற்னற 
் ன ்ட மு ன ற ய ொ க் கி ,  ்த மி ழ் சம ொ ழி ன ய 
வளமுனறயொக்குபவொம் என்று ்பனற ்சொற்றுபவொம்! 
உறுதி பூணுபவொம்! எஙகள் வொழ்வும் எஙகள் 
வளமும் மஙகொ்த ்தமிழ் என்று ்சஙபக முழஙகு! 
சிகொபகொவில, ்சஙபக முழஙகு!

மருத்துவர வசாம இைங்வைாவன்
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“பிறபச்பொக்கும் எலலொ உயிரக்கும்” என்ற
ஐயன் வொக்கு! ஆைொல, பிறப்பொல ்தமிழ் 
ஒக்குமொ? ஒக்கும்!

்தமிழ், பிறப்பொல மடடுபம வருவது அன்று; சிறப்பொல
வருவது! ்தமிழ் பமல கொ்தல உள்பளொரகள், யொவரும் ்தமிழபை! 
“யொதும் ஊபை, யொவரும் பகளிர” என்று 2500+ ஆணடுகடகு 
முன்ப்ப மைம்விரித்த இவவிைம், ஊரும் பகளிரும் க்ட்நது, 
சமொழித்தவம் புரி்நப்தொனை, “நீ ்தமிழபை! ்தமிழபை!” எை 
இருனக நீடடி அன்ணததுக் சகொள்ளொ்தொ என்ை? பிறப்பொல
ஆஙகிபலயர; சிறப்பொல ்தமிழர!

“தூததுக்குடி ்த்ந்த தூபயொன்”, “்சொயரபுைச ்சொன்பறொன்” 
என்சறலலொம் உசசி பமல புலவர சகொள், ்தவததிரு. சி.யு. 
ப்பொப அவரகளின் 200ஆம் ஆணடு அகனவநினைவுக்கு, 
FeTNA - வ்டஅசமரிக்கத ்தமிழ்ச்சஙகப ப்பைனவயின் ஆணடு 
விழொவினை உரித்தொக்குவது, ்ன்றியறி்தல ப்ொன்பு! ்ன்றி 
மறவொ ் மக்கு, உய்வுணடு!

“அப்படி என்ை ச்சய்துவிட்டொர, சி.யு. ப்பொப?” என்று 
கூர்நது ப்ொக்கிைொல, திருக்குறள் / திருவொ்சகஙகனள 
சவறுமபை சமொழியொக்கிைொர என்று மடடுமிலலொமல, 
அன்ைொர புரி்ந்த ஆழமொை ்தமிழ்த ச்தொணன்டயும், 
்தமிழ்ச்சமூக அறவு்ணரசசினயயும் உய்தது்ணைலொம்; ப்பொப 
அடிகளின் அ்ந்தப ச்பருஙகளம் கொ்ணபவ இக்கடடுனை!

 ஆஙகிைக் கழனியில் இருந்து தமிழ்க் கழனியில் நடவு:

 1820 ஏபைல 24 அன்று, ஜொரஜ் யுக்பளொ ப்பொப என்ற
ச்பயரு்டன், பிரின்சு எடுவரடு தீவு, கை்டொவில பிற்ந்தபவொர

பி்றப்பால் ஆங்கிவல்யர், 
சி்றப்பால் ்தமிழர்
சி.யு. வ்பாப – அகரவ 200

Dr. ்கண்ணபிரான் இரவி்சங்கர
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ஆஙகிபலயக் குழ்நன்த, ஆறொம் வயதிபலபய ்தன் 
ச்பற்பறொரகளு்டன் ்தொய்்ொடு திரும்பிற்று. ஆக்சு்டன் 
கலலூரியில ்பயின்ற ப்பொப, ்சமயத ச்தொணடின் ்பொல 
்ொட்டம் சகொணடு, ்தமது 19ஆம் அகனவயில, 
்தமிழ்்ொடடிபல கொலடி ்பதித்தொர .  ஆைொல 
்தமிழன்னைபயொ, ்சமயம் ச்சய்ய வ்ந்த அண்ணனல, 
்தமிழ் ச்சய்ய இழுததுக் சகொண்டைள், ்தன் சீரிளனமத 
திறத்தொல! ச்சயலமற்நது வொழ்ததுதுபம என்று, ்சமய 
்ொற்றுவயலில இரு்நது, ்தமிழ் ்்டவுவயலுக்கு மொறி, 
்தமிழ் வினளச்சல கண்டொர  ் ம் ப்பொப அடிகள்!

கப்பலிபலபய அடிப்பன்டத ்தமினழப ்படிததுப 
பிடிததுக் சகொணடு விட்டொர. 1839இல ச்சன்னைக்கு 
வ்நதிறஙகிய ப்பொப, திருச்சன்பயில ப்சர்நது, ’குரு’ 
்பட்டம் ச்பற்று, ்ற்ச்சய்திக் (சுவிப்ச்டக்) கழகததின் 
ச்தொண்டைொகச ்சொயரபுைம் சிற்றூருக்கு அனுபபி 

னவக்கப்பட்டொர.  தூததுக்குடி அபப்பொது 
அறி்நதிருக்கவிலனல, ்தொன் முதது வினளக்கும் 
்கர மடடுபமயலல; ்தமிழ் வினளக்கும் 
்கைொக மொறப ப்பொகிபறொம் என்று! முதது்கர, 
முத்தமிழ் ் கர ஆை கன்த!

தூ தது க்குடியில ,  இ ை ொ ம ொனு்ச க் 
கவிைொயரி்டததில முனறயொகத ்தமிழ் 
இலக்க்ண இலக்கியம் ்பயின்ற ப்பொப, பிற 
திைொவி்ட சமொழிகளொை ச்தலுஙகு 
மு்தலியவற்னறயும், அ்ந்ொள் வழக்கப்படி 
வ்டசமொழினயயும் (்சம்ஸகிரு்தம்) ்பயின்றொர. 
ஆைொல கொ்தல என்ைபவொ, கன்னித 
்தமிழின் ்பொல ்தொன்! கொ்தலமிகு திரும்ணமும் 
1849இல ்்ட்நப்தறியது. ்தொய்மணணுக்குச 

ச்சன்றொலும், ஈைொணடுகளிபலபய ்தமிழகம் 
தி ரு ம் பி  வி ட ்ட ொ ர .  அ க த தி ன ்ண 
ம்ணவொழ்க்னகபயொடு, புறததின்ணப புற்ொனூறு, 
்ொலடியொர, ்ன்னூல ஆய்வு, எை அகமும் 
புறமுமொக வொழ்க்னக ச்சன்றது. அபப்பொது ்தொன் 
ஒரு ்சமூகநீதி மின்ைல மின்னிற்று!

   ்சாதி மிகு மதமா? (அல்ைது) தமிழ் மிகு ்சமூகநீதியா?

 ்தமிழ்சமொழி குறித்த ஆய்வுக் கடடுனைகனளச 
சிறுகசசிறுக ஆஙகில இ்தழ்களில எழுதி வ்ந்த 
ப்பொப, கூ்டபவ ்சமயப ்பணியும் கலவிப ்பணியும் 
ஆற்றிக் சகொணடிரு்ந்த ப்பொது ,  இன்்பத 
்தமிழ்்ொடடின் இன்சைொரு சகொடுமுகமொை 
்சொதிப்ொய், அவனை மிைட்ட எத்தனித்தது! ம்தம் 
மொறிய பின்னும் ்சொதி வி்டமுடியொச சிலர, 
்தொஙகள் ‘உயர ்சொதி’ என்ற மொய மமன்தயில, 
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ப்தவொலய வழி்பொடடில, ்தஙகடகுத ்தனியி்டம் / 
மு்தலி்டம் பகொரிைொரகள். அதிர்நது விட்டொர 
ப்பொப!

பி றபச்ப ொ க்கும்  எலலொ  உயிரக்கும் ; 
சிறபச்பொவவொ ச்சய்ச்தொழில பவற்றுனம என்்பது 
்தமிழ் மனற! அயல மை்பொை விவிலியததிபலொ, 
இனறவன் அனைவருக்கும் ச்பொதுவொைவன் 
என்றசவொரு பகொட்பொடு! ்தமிழ் மைபும் அறியொது, 
அயல மைபும் அறியொது ,  ்சொதி உயரவு 
பகட்பச்தன்்பது இனறச்றிக்கு மடடுமலல, 
்தமிழ்ச்றிக்கும் எதிைொைது என்று அறிவுச ச்சொல 
புகடடிப ்பொரத்தொர ப்பொப அடிகள். ஆைொல 
அ ்ந ப்த ொ ,  பி த ப்த றி ய  மணன்ட கடகு ச 
்சதப்தறவிலனல! 

்தஙகளின் ்சொதி வலினமயொல , ப்பொப 
அவரகடகு ச்ருக்கடி சகொடுத்தைர. ் ற்ச்சய்திக் 
(சுவிப்ச்டக்) கழகமும், ்சொதி மிக்க ச்சலவ்ந்தரகனளப
்பனகததுக் சகொள்ள அஞசிற்று! ஆைொல 
அறததிறல சகொண்ட அண்ணல, ்ம் ப்பொப 
அஞசுவொைொ என்ை? விஞசிைொர! 16 ஆணடுகள் 
்பணியொற்றிய ்சமய நிறுவைதன்தபய துற்நது 
சவளிபயறிைொர, ்சொதியிலலொ மனி்தம் ச்பொருடடு! 
கிறிததுவச ்சஙகஙகளின் ்சொரபின்றி, ்தொபம 
்தனிப்பட்ட முனறயில ்சமயப ்பணியும், ்தமிழ்ப 
்பணியும் ச்சய்யத ்தனலப்பட்டொர; இபப்பொது 
ச்சொலலுஙகள், சி.யு. ப்பொப சவறுமபை ்சமயப 
்பைப்பொளைொ? அலலர! மனி்தப ்பைப்பொளர! 
மொணபுத ்தமிழ்ப ்பைப்பொளர, மக்கட கலவிப 
்பைப்பொளர! கலவிபய, ்தமிழிைததின் விடிவு!

 தமிழ் வீ்சசும், குறள் ஓ்சசும்:

ஒதன்தக்கல ம்நன்த (Oota-ca-mund) என்ற உ்தனகக்குப 
புலம்ச்பயர்ந்த ப்பொப, ஆஙபக ்பள்ளி உருவொக்கிப 
்பயிற்றுவிக்கத ச்தொ்டஙகிைொர .  ்பழ்ந்தமிழ் 
நூலகனளசயலலொம் ப்தடிதப்தடிக் கற்ற ப்பொப 
அடிகள், ஓனலசசுவடிகளும் ப்சகரித்தொர என்று 
அறிவீரகளொ ?  ்தமிழ்த  ்த ொ த்த ொ  உ . பவ . ்ச ொ . 
மடடுபமயலலொது, எணணிற்ந்த ்சொன்பறொர, ஈழததுச 
சி.னவ.்தொ. உட்ப்ட, ்பலரும் ப்தடிதப்தடித ச்தொகுததுச 
சுவடியிலிரு்நது அசசுக்கு மொற்றியப்த ்தமிழ்க் களம்! 
இன்று அசசிலிரு்நது, இன்ணயததுக்கு மொற்றிக் 
சகொணடுள்பளொம். ப்பொப ச்தொ்டஙகிய இலக்க்ணப 
்பள்ளி, அடுத்த ்தனலமுனறச சிறுவரகளுக்சகன்பற, 
களம் வினளத்தது!

1866, ச்சப்டம்்பர 01 – திருக்குறள் ஆஙகில 
அனவபயறிய ்ொள்! ஆம், அன்று ்தொன் ப்பொப, ்தன் 
குறள் சமொழியொக்கதன்த நினறவு ச்சய்்தொர. “Sacred 
KuRaL” என்ற ப்பரிபல, முன்னுனை (introduction), 
இலக்க்ணம் (grammar), சமொழியொக்கம் (translation), 
அடிக்குறிபபு (notes), நிகணடு (lexicon), ச்தொ்டைன்டவு 
(concordance) என்று எலலொமும் சகொலுவிருக்கும் 
ஆஙகிலத ச்தொகுப்பொகத திருக்குறனள சவளியிட்டொர! 
அவருக்கு முன்ப்ப, எலலீசு ச்சய்்த ஆஙகிலச சிற்றொக்கம், 
வீைமொமுனிவர ச்சய்்த இலததீன் ஆக்கம், இைணன்டயும் 
உள்ள்டக்கி 436 ்பக்கஙகளில, பமற்கு ்ொடுகளின் 
மண்ட்பததிபல சகொலுவிருததிைொர!
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1893 – பவளொண பவ்தம், ் ொலடியொர அைஙபகறிற்று! 
1900 – ன்சவப ச்பருநூல, திருவொ்சகம் அைஙபகறிற்று! 

இஙகுள்ள ்சமயப ச்பருமக்கள் கடிைப்பட்ட 
நுட்பமொை ்தததுவஙகனளயும், ்தொன் கிறிததுவைொயினும் 
விரிதச்தழுதி, ன்சவ சித்தொ்ந்த மைபுக்குப ப்பரு்தவி 
ச்சய்்தொர ப்பொப. அப்த ்சமயம், ்சமயம் க்ட்நது, 
திருவொ்சகத தீ்ந்தமிழ்ச சுனவயிலும் ஈடு்பட்டொர.  
இ்நதியச ்சமய வைலொற்றில ,  ்பல ம்தஙகள் 
ஒன்னறசயொன்று ச்பொருதி, உள்வொஙகி பமசலழு்நது 
வ்ந்தன்தயும் குறிபபி்டத ்தவறவிலனல ப்பொப! 
உலகொய்தம், ்சம்ணம், ச்பளத்தம், பவ்த-பவ்தொ்ந்தம், 
சித்தொ்ந்தம், ன்சவ சித்தொ்ந்தம் என்று ்பல ்சமய 
நுட்பஙகனளயும் ஆழ்்நது வொசிதது, பவறு்பொடுகனளயும் 
மொறு்பொடுகனளயும் ச்தள்ளிதின் விளக்கிைொர.

்தமிழ் இலக்க்ணப ்பற்றொளைொை ப்பொப அடிகள், 
ச்தொலகொபபியதன்தயும் ் ன்னூனலயும், ்தன் ஆஙகில 
ஆய்வுத்தொள்களில சகொணடுச்சன்று, பமனல 
உலகுக்குக் கீனழ உலகின் ்பன்சைடுஙகொல இலக்க்ண 
வளதன்த அறிமுகப்படுததிைொர! ்தன் ்படிபன்பபய, 
பிறருக்கும் ்பொ்டம் ஆக்கிைொர! அவருன்டய மு்தற் 
்பொ்டபம, மு்தல நூலொகவும் ஆகிற்று! 

 ்தமிழ்சமொழியில மு்தற்்பொ்டஙகள் (First lessons 
in Tamil - A full introduction to the common dialect 
- 1856)

 அடுதது, ்தமிழ்க் னகபயடுகள் (A Tamil hand-book: 
1859 & A handbook of the ordinary dialect of Tam-
il, London)

 அடுதது, உனை்ன்ட (A Tamil Prose 
Reader : Adopted to Tamil Handbook)

 அடுதது, கவின்த (Tamil Poetical 
Anthology with Grammatical Notes 
and Vocabulary)

 அடுதது, இலக்க்ணம் (A larger 
grammar of the Tamil language in 
both its dialects, 1858)

 அடுதது, இலக்கியம் (Extracts from 
the Tamil Purra-porul venba-malai 
and the Purra-nannurru)

 அடுதது, வைலொறு (A text-book of 
Indian history; with geographical 

notes, genealogical table, 1871)

 அடுதது, நூலக நிகணடு (A catalogue of the 
Tamil books in the library of the British Mu-
seum, London) 

இப்படிசயலலொம், சி.யு. ப்பொப ச்சய்்த ்தமிழ் 
அனலகள், ஓய்வதிலனல! - ஓயொத ்தமிழ் உனழபபு! 
வீயொத ்தமிழ் உனழபபு!

   உறுதி மிக்க இறுதிக் காைம்:

 42 ச்டும் ஆணடுகள், ஆஙகில னம்ந்தன், 
்தமிழ்த ்தொய்க்குத ்தமிழகததில ்பணி புரி்ந்தொன்! 
1839இல ்தமிழகம் வ்ந்த ப்பொப, 1881இல ்தொயகம் 
திரும்பிைொர. ஆக்சுப்பொரடு ்பலகனலயில, ்தமிழ்ப 
்பொ்டஙகள் எடுக்கத துவஙகிைொர. பகண்டர்பரியின் 
ஆரசசுபி்சப முன்ப்ப வழஙகிய இனறமுனைவர 
்பட்டம் மடடுமலலொது, ச்பறற்கரிய Royal Asiatic 
Society ஆய்வறிஞர ்தஙகப ்ப்தக்கமும், ப்பொப 
அடிகளொரின் கழுததினை 1906இல அணிச்சய்்தது! 
அடிகளொருக்கு மடடுமலல, அவர ்பணியொற்றிய 
்தமிழ் மக்களொகிய ் மக்கும் சகொன்டகள் கிடடிை! 
இன்றும், தூததுக்குடி ்சொயரபுைததில, ஆக்சுப்பொரடு 
்பலகனல ்லகிய ச்பருநூலகக் சகொன்டகனளக் 
கொ்ணலொம்; அரிய ்தமிழ் நூலகனள உண்ணலொம்!

   கல்ைலறக் கலத:

 ்பலரும் ச்சவிவழிப ்பைப்பலொக அறி்நது 
னவததுள்ள ஓர உணனமயற்ற ்தகவல: சி.யு. ப்பொப 
அவரகளின் கலலனறயில, “இஙபக ஒரு ்தமிழ் 

மொ்ணவன் உறஙகிக் சகொணடி 
ரு க் கி ற ொன் ! ”  எ ன்று  எழுதி 
னவக்கப்படடுள்ளது என்்பது! 
ஆைொல அப்படிசயதுவும் ப்பொப 
அடிகளொரின் கலலனறயில எழுதி 
னவக்கப்ப்டவிலனல !  ( ்த ைவு : 
ஒளிப்ப்டம் / புனகப்ப்டம் கொணக); 
ம்தப புைொ்ணஙகபளொடு ்பழகிப 
்பழகி, இயல்பொை ச்சய்திகள் மீதும் 
்ொபம சில புைொ்ணஙகள் ஒட்டனவதது 
விடுகிபறொம். அப ப்பொக்கினை 
விடுபப்பொம் ; ்தைவுகள் ்ொ்டப 
்பழகுபவொம்! ்தவததிரு. ப்பொப 
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அடிகளொரின் கலலனறனயத ப்தடிய கன்தனய, 
மீ.்ப. ப்சொமு அவரகள், ்தன் ‘அக்கனைச சீனம’ 
நூலில ்பதிவு ச்சய்துள்ளொர. 

ஆக்சுப்பொரடு ் கரிபல, ஒரு ்பனழய ச்தருவொை 
வொல்டன் வீதியிபல, ச்ச்பலகர கலலனறயில (Saint 
Sepu lcher Cemetery ) ,  ப்பொப அவரகளின் 
துயிலி்டதன்த ,  ஒரு ்பய்ணததின் ப்பொது 
அரும்்பொடு்படடுத ப்தடிக் கணடுபிடித்தொரகள், 
எழுத்தொளர மீ.்ப. ப்சொமு & ் ண்பரகள்! ஆைொல 
அ்நப்தொ, உள்பள ச்சன்று வ்ணஙகலொம் என்றொல, 
க்தவுகள் பூட்டப்படடு விட்டை. அருபக 
புனகசசுருள் (Cigarette) விற்றுக் சகொணடிரு்ந்த 
மூ்தொடடி ஒருவர, “்ண்பரகபள, இஙபக 12000 
உ்டலகள், 4000 ்டுகற்கள் உள்ளை! இ்டம் 
ப்பொ்தொனமயொல, இக் கலலனறனய மூடி 
விட்டொரகள், இஙபக யொரும் வருவதிலனல” 
எைப ்பகன்றொர.

ஆைொல இவரகளின் முக வொட்டம் கணடு 
என்ை நினைத்தொபைொ ச்தரியவிலனல, கலலனறக் 
கொப்பொளரி்டம் ச்சன்று, “எஙகள் மூ்தொன்தயர 
ஒருவனை வ்ணஙக, ்பலலொயிைம் னமல க்ட்நது 
வ்நதுள்பளொம்” என்று ச்சொலலச ச்சொன்ைொர. 
ச்சொன்ைொரகள்; க்தவுகளும் திற்ந்தை! ஆைொல 
4000 ் டுகற்கள் சூழ் கொடடிபல, எஙபக ச்சன்று 
ப்தடுவது? ஆளுக்சகொரு தின்சயொய்த ப்தடிய 
ப்பொழ்து கலலனறக் கொப்பொளர, “இப்தொ, ப்பொப!” 
என்று கூவ, ஓப்டொடி வ்நது, ஒரு யூ மைததின் கீபழ 
கண்டொரகள் ்ம் அண்ணலின் துயிலி்டதன்த! 
னகக்குடன்ட ஈைத்தொல, ் டுகலனலத துன்டக்கத 
துன்டக்க எழுததுக்கள் சவளிச்சததுக்கு வ்ந்தை!

“George Uglow Pope D.D. of South India, sometime 
lecturer in Tamil and Telugu in the University and 
chaplain of Balliol College, Oxford, born 24th April 
1820. Died 11th February 1908. This stone has been 
placed here by his family and by his Tamil friends 
in South India in loving admiration of his lifelong 
labors in the cause of oriental literature and philos-
ophy”

இஙகிலொ்நதுக்கொைர என்று மடடும் ச்சொலலிக் 
சகொள்ளொது, ச்தன்னி்நதியர என்றும் ச்சொலலிக் 
சகொண்டதில ச்பரும் வியபபு! அ்தனினும் 

வியபபு, ப்பொப அவரகளின் குடும்்பம், ்தொஙகள் 
மடடுபம கலலனற எழுபபிய்தொகச ச்சொலலொது, ்தமிழ் 
்ண்பரகளும் ப்சர்நது எழுபபிய்தொகப ்பதிததுள்ள 
வொ்சகம்! முதுனமயின் ்தளரசசியில, யொபைனும் 
்ண்பரி்டம், ்தன் இறபபுக்குப பின் ்தைது கலலனறயில, 
“ இ ங பக  ஒ ரு  ்தமிழ்  ம ொ்ணவன்  உ ற ஙகி க் 
சகொணடிருக்கிறொன்!” என்ற வொ்சகஆன்சனயப ப்பொப 
அவர கள்  ச ்ச ொலலியிருக் கல ொம் .  ஆைொல
்ன்டமுனறயில, அவைது கலலனறயில, அவவொ்சகம் 
இலனல என்்பப்த உணனம!

 லையததுள் ைாழ்ைாஙகு ைாழ்வு:

 42 ஆணடுகள் ்தமிழ்்ொடடிலும், பின்பு இஙகிலொ்நது 
ச்சன்ற பின்ைரும் கூ்ட, 60 ஆணடுக் கொலம் அயலவர 
ஒருவர ்தமிழுக்கொகபவ வொழ்்தசலன்்பது, அரிதிலும் 
அரிது! அ்தனினும் அரிது, ்தன் ம்தப பிடித்தம் 
க்டத்தல!

1968 ச்சன்னை - 2ஆம் உலகத ்தமிழ் (ஆைொய்சசி) 
மொ்ொடடிபல, மு்தலனமச்சர அறிஞர அண்ணொ 
அவரகள், 11 ்தமிழறிஞரகளுள் ஒருவைொகச சி.யு ப்பொப 
அவரகடகும் சினல எடுபபித்தொர ்தனல்கரின் 
க்டற்கனையில! இன்றும் நிற்கிறொர ப்பொப அடிகள்! 
என்றும் நிற்்பொர, ்தமிழ்க் களததில! ்தமிழ் உளததில!

்தன் ச்டுஙகொலத ்தமிழ் ஆய்பவ இறுதியொைது 
என்று கூ்ட ஒருவர மொர ்தட்டலொம்; உனழபபு 
அத்தனகயது! ஆைொல ் ம் ப்பொப அண்ணல என்ை 
ச்சொலகிறொர ்பொருஙகள்? “The result of my labors had 
been to place Tamil scholars in a position, to undertake 
a thorough scientific investigation of the historical foun-
dation of South Indian beliefs” – “என் ்பலலொணடு 
உனழபபு, பின்வரும் ்தமிழறிஞரகடகு, அறிவியல 
்பொற்்படடு நின்று, வைலொற்னற/்ம்பிக்னககனள ஆய்வு 
ச்சய்யக் களம் அனமத்தபல!” இதுவலலபவொ, ஓர 
உணனமயொை ஆைொய்சசி அறிஞனின் உள்ளம்!

ச்சயற்கரிய ச்சய்வொர ச்பரிபயொர! ்ம் ப்பொப 
அடிகளொர, ச்சயற்கரிய ச்சய்்தவர ஆவொர! அவனை 
வ்ணஙகுபவொம்!

பிறரக்கு அறம் முயலும் ச்பரிபயொய் நின்ைடி! 
்தவததிரு  சி.யு. ப்பொப அடிகளொருக்குத ்தமிழ் திகழ் 
வ்ணக்கம்!

052 | ஜூலை 2019:  பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு
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சி்றார்களின் எழுத்தாற்றரல 
ஊக்குவிப்பதில் நூலகங்களின் ்பங்கு 

முனைவர. ஆ. அச்சாக் குமார
அண்ா நூறறாணடு நூைகம் ப்சன்லனை.

ஒரு மழனலயின் எழுததுத திறனை 
ஊக்குவிப்ப்தற்கொை சிற்ந்த மற்றும் 
மு்தற்்படி, வொசிபபுத திறனை வளரப்பது. 

சிற்ந்த வொ்சகைொல உறுதியொக ஒரு்ொள் சிற்ந்த 
எழுத்தொளைொக மலை முடியும் அலலவொ? ஆக, 
குழ்நன்தகளுக்கு ்ொம் மு்தலில அறிமுகப்படுத்த 
பவணடியது வொசிபபுச சுனவனயத்தொன். 
வொசிபபுச சுனவயறி்ந்த ஒரு குழ்நன்தயின் 
கற்்பனை ஆற்றல இன்னும் விரியும். புதியை 
கற்கும். புதியை ்பன்டக்கும். அ்தற்கொை ஒரு 

களமொக நூலகஙகள் இருத்தல பவணடும்.

வொசிபபும் எழுததுமொக ஒருஙகின்ண்ந்த திறன்வளர 
னமயஙகளொக நூலகஙகளொல ச்சயல்ப்ட முடியும். 
இன்று ்தமிழகம் உட்ப்ட உலகின் ்பல ச்பொதுநூலகஙகளும் 
சிறொரகள் வொசிப்ப்தற்கொக குழ்நன்தகள் பிரிவு 
ஒன்னறத ்தன்ைகதப்த சகொணடுள்ளை. அதில 
அவரகளுக்சகை ்தனிததுவமொை ்பயிற்சிகள், 
தினையி்டல, கன்தயுனையொ்டல, கல்நதுனையொ்டல எை 
்பலபவறு நிகழ்சசிகள் அைஙபகறுகின்றை. ்தமிழகதன்தப 
ச்பொறுத்தவனை குழ்நன்தகளின் எழுததுத திறனை 
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ஊ க் கு வி க் கு ம்  நி க ழ் ச சி க ளு ம் , 
திட்டஙகளும் நூலகஙகளில மிகக் 
குனறபவ .  ஒருசில  இ்டஙகளில 
எ ப ப்ப ொ ்த ொ வ து  ் ்ட த ்த ப ்ப டு ம் 
கடடுனைபப்பொடடிகள் மடடுபம 
ப்பொதுமொைனவயொக இலனல.

இது ச்தொ்டர்பொக நூலகஙகள் 
்பலபவறு திட்டச ச்சயல்பொடுகனள 
முன்சைடுக்க முடியும். அவற்றில சில,

்ப்டம் ்பொரததுக் கன்த எழுது: 
புத்தகஙகளில உள்ள ்ப்டஙகனளத 
ச்தொகுதது ,  அதில இ்டம்ச்பறும் 
உ ரு வ ங க ள் ,  இ ்ட ங க ன ள த 
ச்தொ்டரபுப்படுததி சிறொரகனள மு்தலில 
கன்த ச்சொலலவும், ச்சொலல முடி்ந்தன்த 
அப்படிபய எழு்தவும் ஊக்கப்படுத்தலொம். 
பிறகு நூலகததில உள்ள பிற ்ப்டக்கன்த 
(Comics ) புத்தகஙகளு்டன் அவற்னற ஒபபிடடு 
சமதுவொக அவரகளின் எழுதது முனறனய பமம்்படுததிக் 
சகொள்ள உ்தவலொம்.

கன்தமொ்ந்தரகளுக்குக் கடி்தஙகள்: வொசிக்கத 
துவஙகியிருக்கும் சிறொரி்டம் அவரின் மைஙகவர்ந்த 
கற்்பனைக் கன்தமொ்ந்தரகளுக்கு கடி்தம் எழு்தனவப்ப்தன் 
மூலம்  எழுததில  ஆரவ பம ற் ்படு த ்தல ொ ம் . 
அடுத்தகட்டமொக நூலகருக்குக் கடி்தம், அ்தற்கொை 
்பதினல அளிப்பது எைச ச்சயல்பொடுகனள 
்கரததுவ்தன் வொயிலொகக் கடி்தத ச்தொ்டரபுத திறனை 
(Communication Skill) வளரக்க இயலும்.

குறிபச்படுத்தல: நூலகஙகளில சிறொரகளுக்கொக 
்ன்டச்பறும் நிகழ்சசிகளின்(எ.கொ: கன்தயுனையொ்டல) 
இறுதியில அ்நநிகழ்சசியில ப்ப்சப்பட்ட – ்்ட்ந்த 
ப்சதிகனளக் குறிபபுகளொக எழுதித்தைச ச்சய்வ்தன்மூலம் 
நிகழ்வுகனளக் பகொனவயொக எழுதும் திறன் வளை 
வழிவகுக்கலொம்.

அன்றொ்ட நிகழ்வுகள்: கொனல மு்தல இைவு வனை 
வீடடில, ்பள்ளியில, நூலகததில ்ச்நதித்த அன்றொ்ட 
நிகழ்வுகனள எழு்த னவப்ப்தன் வொயிலொகவும் 
பகொனவயொக எழுதும் திறனை வளரததி்ட உ்தவ 
முடியும்.

புத்தகஙகனளக் குறிபச்படுத்தல: நூலகததில 
சிறொரகள் ்தம் மைஙகவர்ந்த புத்தகஙகனளப ்படிதது 
முடித்தவு்டன் சுருக்கமொக அ்நநூல குறிதது ஒரு ்பக்க 
அளவில குறிபச்படுக்க உ்தவலொம். ச்சொ்ந்தமொக 

எழு்தப ்பழகுமுன், புத்தகஙகளில ஒரு குறிபபிட்ட 
்பகுதினய ஒருவர வொசிக்க ஒருவர எழுதும் 
அடிப்பன்ட முனறயில இரு்நது துவஙகலொம்.

பமற்குறிபபிட்ட முன்சைடுபபுகள் அவற்றின் 
ப்ொக்கததில சவற்றியன்டய, இது ப்பொன்ற 
ச்சயல்பொடுகளில ஆரவமு்டன் ஈடு்படும் 
சிறொரகளுக்கு ஊக்கமளிததிடும் வனகயில நூலகம் 
சின்ைசின்ை ்பரிசுப ச்பொருடகனள வழஙகுவது, 
சிற்ந்த எழுத்தொக்கதன்த நூலக அறிவிபபுப 
்பலனகயில கொடசிப்படுததுவது, அனைவரின் 
முன்னினலயில அவற்னற வொசிக்க னவததுப 
்பொைொடடுவது ப்பொன்ற ்ன்டமுனறகனளச 
ச்சயல்படுத்த பவணடும். முக்கியமொக இ்தனை 
ஒரு ச்தொய்விலலொத ச்தொ்டர ச்சயல்பொ்டொக 
்ன்டமுனறப ்படுததுவது ் லம்.

நூலகம், அது குறித்த ப்தனவனய உ்ணரவப்தொடு 
அ்தற்கொை வொய்பபு வொ்சலகனளத திற்நது 
னவததி்ட பவணடும். சிறொரகனள வொசிபபுத 
தின்ச ப்ொக்கித திருப்பொமல எழுத்தொற்றனல 
வளரப்பது ்சொததியமும் முனறயும் இலனல. 
அ்தனை நூலகஙகளொல மடடுபம சிறபபுறச 
ச்சய்தி்ட இயலும். கலவிநிறுவை நூலகஙகனளப 
ப்பொலபவ ச்பொதுநூலகஙகளும் அ்தற்கின்சவொை 
சூழ்நினலகனள, ்தகவனமபபுகனள ஏற்்படுததிக் 
சகொடுததி்ட பவணடும். இனளபயொருக்கு, 
வொசிபபும் எழுததும் ஒருஙகின்ண்ந்த திறன்வளர 
னமயஙகளொக நூலகஙகளொல உறுதியொகத திகழ 
இயலும்.
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அடுத்த கிைொமதன்த ப்ொக்கிப ்பயணிததுக் 
சகொணடிரு்ந்தைர.

க்ட்ந்த சில வொைஙகளொகபவ அவரகள் ்பயணிததுக் 
சகொணப்ட இருக்கிறொரகள், ஒவசவொரு கிைொமமொக. 
ச்டல்டொ ்பகுதியில உள்ள ஒவசவொரு கிைொமததிலும் 
ப்பசுவது அவரகளது முக்கியமொை ்பணியொகிப 
ப்பொைது. ஆம் ப்பசுவது்தொன்; பவளொணனம ்பற்றியும், 
நீர ்பற்றியும், வறடசி-சவள்ளம் ்பற்றியும், இயற்னக 
பவளொணனம ்பற்றியும். ்ம்மொழ்வொர ்தனலனமயில, 
அடுத்த்தொக அவரகள் ச்சன்றுசகொணடிருப்பது 
வறகூர கிைொமததிற்கு. பவ்தொைணயம் வட்டததிலுள்ள 
சிறு கிைொமம் அது. 

கி ை ொ ம ங க ளி ல  உ ள் ள  ஒ ரு  வ ழ க் க ம் , 
வழிபப்பொக்கரகனள, விரு்நதிைரகனள ்தஙகள் 
வீடுகளுக்கு அனழததுச ்சொபபி்ட னவப்பொரகள். 
்ம்மொழ்வொனையும், அவரு்டன் ்ன்டப்பய்ணததில 
இருக்கும் பிற விவ்சொயிகனளயும் ்தன் வீடடிற்கு 
அனழக்கிறொர, வீைப்பைொமகிருஷ்ணன். ்தமிழ் மீதும் 
்தமிழர வொழ்வியல மீதும் ஈடு்பொடு சகொண்ட இவர, 
ஓய்வு ச்பற்ற ்தமிழொசிரியர. விரு்நதிைரகளுக்குக் 
குடிப்ப்தற்கு நீைொகொைம் சகொடுததுவிடடு, ஒரு சிறிய 
மஞ்சள் மூடன்டனயயும் சகொடுக்கிறொர. அன்த அவல 
எை நினைததுத திற்ந்தவரகளுக்கு அதிரசசி. “அதில 
இருப்பது அவல இலனல, ஐயொ. ச்ல. கொடடுயொைம் 
வனக ச்ல. இ்ந்த ச்லனல வயலில வின்ததது விடடு 
பின்ைர,  அறுவன்டக்குச ச்சன்றொல ப்பொதும்”, 

ஆயிைம் 
காலததுக்கான ்பயிர்…

ஆசிஃபா

்பறனவகளின் ஒலிகளும், முன்்பகல 
சூரியனும் என்தபயொ எதிர்பொரப்பது 
ப்பொலபவ இரு்ந்தது அ்ந்த கொனலயில. 

வயல முழுவதும் வினள்ந்த ச்ற்கதிரகள், 
அறுவன்டக்குத ்தயொைொக இரு்ந்தை. ச்லலின் 
வொ்சம் கொற்சறஙகும் ்பைவியிரு்ந்தது. சில 
்்பரகனளக் சகொண்ட ஒரு குழு வயல வழியொகப 
ப்பசிக் சகொணப்ட ்பயணித்தது. அவரகள் 
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என்கிறொர ஆசிரியர. அ்நச்லனல வொஙகி ் ம்மொழ்வொர, 
சஜயைொமனி்டம் சகொடுக்கிறொர.

1965ஆம் ஆணடு, திருததுனறபபூணடி அருபக, 
ஆதிசைஙகம் கிைொமததில பிற்ந்த சஜயைொமன், 
நுகரபவொர இயக்கச ச்சயல்பொடுகனளத ச்தொ்டர்நது 
்்டததி வருகிறொர. ஒரு ் ொள் ்தற்ச்சயலொக ‘்ஞசிலலொ்த 
உ்ணவு, நுகரபவொருக்குக் கின்டக்க என்ை ச்சய்யலொம்?’ 
என்று எழு்ந்த பகள்விபய இப்பய்ணததின் வின்தயொக 
அனம்நதுவிட்டது. இ்ந்த ் ன்டப்பய்ணம் பூம்புகொரில 
ச்தொ்டஙகி கலலன்ணயில நினறவன்ட்ந்தது. நினறவு 
விழொவில, கு்டவொனல, ்பொலகு்டவொனல, ்பைஙகொடடு 
கு்டவொனல, குழிசவடிச்சொன் உட்ப்ட ஆறு ்பொைம்்பரிய 
ச்லவனககள் ் ம்மொழ்வொரி்டம் சகொடுக்கப்படுகிறது. 
அவவின்தகனளயும் சஜயைொமனி்டம் சகொடுக்கிறொர. 
அன்று மு்தல ்தமிழகததில அழிவின் விளிம்பில 
இருக்கும் ்பொைம்்பரிய ச்ல வின்தகனளச ப்சமிதது 
வருகிறொர இவர. ஏழு வின்தகளில ச்தொ்டஙகிய இவர 
்ப ய்ணததின்  இல க்கு ,  குன ற ்ந ்த து  ஐநூறு 
வின்தகனளயொவது மீடக பவணடும் என்்பது்தொன்.

்ம்மொழ்வொைொல, ‘ச்ல’ சஜயைொமன் என்று 
அன்பு்டன் அனழக்கப்பட்ட சஜயைொமன், ்தைது 
ச்பயனை அைசி்தழிபலபய (gazette) மொற்றிவிட்டொர. 
ஏறத்தொழ இவருன்டய ்பதிைொன்கு ஆணடுகள் 
்பய்ணததில, இவர மீடச்டடுத்த ச்ல வனககளின் 
எணணிக்னக 174. இப்படி ஒரு வரியில ச்சொலவது 
ப்பொல எளினமயொை பவனலயொக அது இருக்கவிலனல. 
ஒரு ஊரில ஒரு ச்ல வனக இருக்கிறது என்று 
ச்தரி்ந்தொல உ்டைடியொக அஙகுப ்பய்ணமொவது 
சஜயைொமனின் வழக்கம். ்சலைமிலலொ முகமும், 
தீரக்கமொை ்பொரனவயும், அவருன்டய அனமதியொை 
ப்பசசும் அனைவனையும் எளிதில ஈரதது வி்டக் 
கூடியனவ. எ்ந்த கிைொமததிலும், அவருக்கு ஒததுனழபபுத 
்தைொமல இரு்ந்ததிலனல.

ஒரு கிைொமததில, புதிய ஒரு ச்ல ைகதன்த ஒரு 
விவ்சொயியி்டம் ச்பற்று விடடு, அவவூரிபலபய வயதில 
மூத்த ் ்பனைச ்ச்நதிக்கிறொர. அ்ந்த ச்லனல வொஙகிப 
்பொரதது விடடு, அ்தன் ச்பயர இலுபன்பபபூ ்சம்்பொ 
என்றும், “இன்த எபப்பொதும் ்சொபபி்டக் கூ்டொது. 
கொய்ச்சலின் ப்பொது மடடும் கஞசி னவததுக் குடித்தொல 
உ்டபை ்சரியொகிவிடும்”, என்றும் ச்சொலகிறொர 
ச்பரியவர. இது்தொன் ்தமக்குத ப்தனவயொை ்தகவல 
என்று குறிதது னவததுக் சகொள்கிறொர. 

ச்ல ைகஙகனளச ப்சமிக்கும் ப்பொது இது்தொன் 
வழக்கம். மூத்த ்தனலமுனறயிைருக்பக, ்பல வனக 
ச்ல ்பற்றித ச்தரியும். அவற்னறக் பகடடு, 
்படடியலிடடு ,  ்பரிப்சொதிததுப ்பொரதது 
ஆவ்ணப்படுததுவது மிக முக்கியமொை பவனல. 
“்தமிழகததில மடடும், ்பத்தொயிைததிற்கும் 
அதிகமொை ச்ல வனககள் இரு்நதிருக்கின்றை. 
ஒவசவொரு நிலததிற்கும் ்தனிததுவமொை ச்ல 
இரு்நதிருக்கிறது. அனவ அனைததும் உலக ச்ல 
ஆைொய்சசி னமயம், பிலிபன்பன்ஸ, மற்றும் இ்நதிய 
ச்ல ஆைொய்சசி னமயம், கட்டொக் ஆகிய 
இ்டஙகளில இபப்பொதும் உயிரபபு்டபை 
இ ரு க் கி ற து !  ்த மி ழ் ் ொ டு  ப வ ள ொ ண 
்பலகனலக்கழகததில குனற்ந்தது ஆயிைம் 
ைகஙகளொவது இருக்கும். அவற்னற சவளியில 
சகொணடு வ்நது ்பைவலொக்க பவணடும்” , 
என்்பது்தொன் அவைது வொழ்க்னகக் கைவொக 
இரு்ந்தது என்று ஒரு ப்படடியில குறிபபிடுகிறொர. 

்தன்னி்டம் 650 ்பொைம்்பரிய ச்ல வின்தகனளப 
்பததிைப்படுததி னவததிருக்கும் சஜயைொமன் 
இயற்னகபயொடும், அன்த அழிக்க முனையும் 
இைம் ச்தரியொ்த ்சக்திபயொடும் ச்தொ்டர்நது 
ப்பொைொடி வ்ந்தொர. இன்தபய பி.ஆர.்பொணடியன் 
“்ம்மொழ்வொரின் மொ்ணவைொை ச்ல சஜயைொமன், 
மிகசசிற்ந்த ப்பொைொளி”, என்று குறிபபிடுகிறொர. 
புற்றுப்ொயொல ்பொதிக்கப்படடு சிகிசன்ச 
ச்பற்றுக்சகொணடு இரு்ந்த ்ொடகளில்தொன் 
சஜயைொமனின் ப்பொைொட்டகு்ணம் முழுனமயொக 
சவளிப்பட்டது. 

ஏ ற த ்த ொ ழ  ்ப த து  ஆ ண டு க ள ொ க , 
திருவை்ந்தபுைததில உள்ள “்த்ணல” என்ற 
்தன்ைொரவ ச்தொணடு அனமபபின் உ்தவிபயொடு 
ஆ ண டு ப ்த ொ று ம்  ச ் ல  தி ரு வி ழ ொ ன வ 
ஒருஙகின்ணதது வருகிறொர சஜயைொமன். 
இவவிழொவில, ்தமிழகம் மடடுமலலொமல 
இ்நதியொவின் ்பலபவறு ்பகுதிகளில இரு்நதும் 
விவ்சொயிகள் கல்நது சகொள்கின்றைர. இஙகு 
வரும் யொருபம ்ப்ணச ச்சலவிலலொமல 
வின்தகனளப ச்பற்றுக் சகொள்ளலொம். ஒபை ஒரு 
நி்ப்ந்தனை. அடுத்தொணடு இரு ம்டஙகொக 
வின்தகனளத திருபபிக் சகொடுக்க பவணடும். 
இப்படி 300 விவ்சொயிகளில ச்தொ்டஙகிய 
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இப்பய்ணம், இன்று 37,000கும் அதிகமொை 
விவ்சொயிகள் மற்றும் இனளஞரகளின் உ்தவிபயொடு 
ச்தொ்டரகிறது. 

இைண்டொணடுகள் புற்றுப்ொயு்டன் ப்பொைொடி, 
2018 டி்சம்்பர 6ஆம் ப்ததி மைணித்த சஜயைொமனின் 
கைனவத ச்தொ்டர்நது நினறபவற்ற, இயக்குைர 
்பொணடிைொஜ், ்டிகர கொரததி, சூரயொ உட்ப்ட 
சிலர மு்தல அடினய எடுதது னவததிருக்கின்றைர.

்தன் இக்கட்டொை சூழலிலும் அவர ்தவறொமல 
்்டததி வ்ந்த ச்ல திருவிழொனவத ச்தொ்டர்நது 
்்டததுவ்தற்கொை ஏற்்பொடுகனளச ச்சய்யத 
திட்டமிடடிருக்கிறொரகள். “்பன்ைொடடு வின்த 
நிறுவைஙகளில ்மது ச்ல ைகஙகளும், ்மது 
விவ்சொயிகளும் சிக்கிவி்டொமல ்பொதுகொப்பது 
ச்ல சஜயைொமனுக்கொை அஞ்சலி மடடுமன்றி 
்மது வொழ்னவ ்பொதுகொக்கும் ப்பொைொட்டமுமொகும்.”, 

என்று  பூவுலகின் ்ண்பரகள்  ச்ச ொன்ைது 
்மக்கொைனவயும் கூ்ட. 

CREATE என்ற அனமபபின் மூலம் ்பலருக்கும் 
வழிகொடடியொகத திகழ்்ந்த ச்ல சஜயைொமனுக்கு, 
‘ப்தசிய புதுனமக் கணடுபிடிபபுகள் அறக்கட்டனள’ 
(ப்ஷைல இன்பைொபவஷன் ஃ்பவுணப்டஷன்) 
அனமபபு, ப்தசிய அடிப்பன்ட நினல கணடுபிடிபபு- 
்பொைம்்பரிய அறிவுக்கொை விருது, SRISTI அனமபபின் 
SRISTI ்சம்மொன் விருது, ்பொைம்்பரிய வின்தகனளக் 
கொப்பொற்றிய்தற்கொக ப்தசிய மற்றும் மொநில விருதுகள் 
எைப ்பல கின்டததிரு்ந்தொலும், அவருக்கொை சிற்ந்த 
விருது இனி அவரின் ்பணி ச்தொ்டைப்படுவதில்தொன் 
கின்டக்கும். ஆயிைக்க்ணக்கொை ஆணடுகள் ்ம்னம 
வொழ னவத்த, ்ம் ப்ொய்கனளக் கு்ணப்படுததிய 
ஆயிைக்க்ணக்கொை ச்ற்்பயிரகனள மீடச்டடுக்க ்தன் 
வொழ்க்னகனய ச்ல சஜயைொமன் அரப்பணித்தது, 
இனிவைப ப்ப ொகும்  ஆணடுகளிலும்  அனவ 
இம்மணன்ணச ச்சழிப்பன்டயச ச்சய்ய பவணடும் 
என்்பது்தொன்.

இறுதிவனை ச்ல சஜயைொமனின் எண்ணம் 
ஒன்றொகபவ இரு்ந்தது. “மக்கள் எலலொவற்னறயும் 
்பொரததுக்சகொள்வொரகள் என்ற ் ம்பிக்னக இருக்கிறது. 
ஆைொல, நினறய பவனல இருக்கும்ப்பொது ்பொதினயக்கூ்ட 
முடிக்கவிலனலபய என்ற கவனல்தொன் என்னைக் 
கடுனமயொக வருததுகிறது!”

 நன்றிக்குறிய தரவுகள்:

 174 ்பொைம்்பரிய ச்ல ைகஙகனள மீடச்டடுத்த 
ச்ல சஜயைொமனின் கன்டசிப ப்படடி: https://
bit.ly/2FBAlse

 ்பொைம்்பரிய ச்ல வின்தகனள மீடச்டடுத்த ச்ல 
சஜயைொமன் | Phoenix Manithargal | News7 Tam-
il: https://bit.ly/2YxAoOE

 Gazette No. 16637: https://bit.ly/2WwA2WI 

 ச்ல சஜயைொமன் வனலத்தளம்: https://bit.ly/2V-
1VFOh  

 Obituary: Remembering Nel Jeyaraman: Tamil Nadu’s 
visionary agriculturalist: https://bit.ly/2FuIzlO    

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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மரு. இகைய ரமைன் ராசவைாபொல் 
(துழற: ெருத்துவம்)

  குை்நழ்த்களுக்கபாை ்ல் 
ெருத்துவரபாை ெரு. ரபா்சள்கபா்பால், 
்ச மு ்க த் தி ன  அ ழ ை த் து த் 
்தரப்பிைரும் ் ல் சு்கபா்தரத்திழைப் 
ப்ற்றுப் ் யன ப்ற,  ் யணிககும் 
சு்கபா்தரமிக்க புனைழ்க, “Healthy 
Smiles in Mothion”  எனற 
திட்டத்திழை உருவபாககிைபார. இ்தைபால் வருவபாய் 
குழற்ந்த குடும்்ங்களின குை்நழ்த்கள் ்லர ்யன 
ப்ற்றைர. இவர ளெரிலபா்நதின “உயரிய குை்நழ்த்கள் 
்ல் ெருத்துவர (Top Pediatric Dentist) விருதிழை 2018 
ல் ப்ற்றவர ளெலும் 2019 ல் நடககும் உல்கப் ்ல் 
ெருத்துவர ெபாநபாட்டில் “குை்நழ்த்கள் ் ல் ெருத்துவத்தில் 
இேம் ்சபா்தழையபாேர (Young Achiever in Pediatric 
Dent is t ry )எனற விருதிழையும் ப்றத் ள்தர்சசி 
ப்ற்றுள்ேபார.

அமமரிககத் தமிழர் முனப்ாடி 2019
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முள்ளிவாயக்கால் 
நிரனவு முற்றம்

பாஸ்கர 
இைஙலகத தமிழ்்ச்சஙகம் - சிகாபகா

நீண்ட ்ொடகளுக்குப பின்ைர 
இலஙனகக்குச ச்சன்ற ்ொன் , 

்த னல ் க ர  ச க ொழும்பில  இரு ்நது 
யொழ்ப்பொ்ணம் ப்ொக்கி A-9 ச்டுஞ்சொனல 
வ ழி ய ொ க  வ ொ க ை த தி ல 
ப்பொய்க்சகொணடிரு்நப்தன். வவனியொ 
்கனைத ்தொணடியதும் எைது மைதில 
ஒருவி்தமொை ்ப்ட்ப்டபபும், ்தவிபபும், 
ஏக்கமும் நிழலொ்ட ஈழததில உரினமக்கொகப 
ப்பொைொடி ்தமது உயிரகனள இழ்ந்த அ்ந்தப 
புனி்தமொை யுத்த பூமினயக் க்ட்நது 
ச்சன்றப்பொது மிகவும் ஆச்சரயமொக 
இரு்ந்தது. 

ஓம்நன்த, புளியஙகுளம், மொஙகுளம், 
கிளிச்ொசசி, ஆனையிறவு என்று ்பல 
ஊரகனள ்தொணடிப ப்பொயொகி விட்டது 
இரு்நதும் ப்பொர ் ்ட்ந்த்தற்கொை அறிகுறிகள் 
எதுவுபம என் கணணில ச்தரியவிலனல. 
ஆஙகொஙபக ஒரு சில வீடுகள் உன்ட்படடுக் 
கி்ட்ந்தை. யுத்தததின் ப்பொது, வீதி ஓைமொக 
இரு்ந்த வரத்தக நினலயஙகள், பகொயிலகள், 
வீடுகள், ்பள்ளிக்கூ்டஙகள், ப்பொன்றனவ
குணடுகளொல ச்பருமளவில ப்ச்தமன்ட்நது, 
பிையொ்ணம் ச்சய்ய முடியொ்த அளவில 
வீதிகள் அழிக்கப்படடு, ்பலலொயிைக் 
க்ணக்கொை  மக்கள் சகொன்று குவிக்கப்படடு, 
எரிக்கப்படடு, புன்தக்கப்படடு, முகொம்களில 

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்

060 | ஜூலை 2019:  பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு



அன்டக்கப்படடு, உ்டனமகள் யொவற்னறயும்  
இழ்ந்தவரகளொக  ஆ்தைவற்ற நினலயில 
அவதிப்படடுக்சகொணடு இருக்கிறொரகள் என்று 
பகள்விப்படப்டொம் .   ஆைொல ்ொஙகள் 
பகள்விப்பட்ட்தற்கொை அறிகுறிகள் எதுவுபம 
கொ்ணப்ப்டவிலனல. மொறொக அழகொை வீதி 
அனமக்கப்படடு, ்பலவி்த வரத்தக நினலயஙகள், 
உ்ணவுச ்சொனலகள், ்தஙகும் விடுதிகள் ்வீை 
கட்ட்டஙகள் என்று அ்ந்தப பிைப்த்சம் முழுவதும் 
ப்பொரின் எச்சஙகள் எதுவும் இன்றி ச்தன்்பட்டை. 
்சற்று பிை்தொை வீதினய விடடு உள்பள 
ப்பொைொலும் ச்பரி்தொக எதுவுபம ச்தரியவிலனல. 
மொறொக உரினம பகடடுப ப்பொைொடிைவரகனள 
சவன்ற சவற்றினய ்ச ொ்தனைப்படுத்த 
ச்பருமளவில நினைவு மண்ட்பமும்,  சினலகளும் 
அை்சொஙகத்தொல நிரமொணிக்கப்படடிரு்ந்தை. 

 முலனலததீவு ்பக்கமொக, புதுக்குடியிருபபு, 
வலலிபுைம், ்்நதிக்க்டல,  முள்ளிவொய்க்கொல 
என்ற இ்டஙகளிற் கூ்ட ச்பரி்தொக என்தயும் 
கொ்ணமுடியவிலனல. மக்கள் குடியிருபபு 
்பகுதிகனளவி்ட, இைொணுவக் கடடுப்பொடடின் 
கீழ் ்பல இ்டஙகனளக் கொ்ணக்கூடிய்தொக இரு்ந்தது

எமக்கு ் ்ட்ந்த அநியொயஙகள் சகொடுனமகள் 
ப்பொன்றவற்னற நினைவு்படுததும் வனகயில 
எதுவுபம இருக்கவிலனல.

அ்ந்த வைலொற்றின் சுவடுகனள ்ொனளய 
்ச்ந்ததியிைர அறியக்கூ்டொது என்று அனைததும் 
அழிக்கப்படடுவிட்டை. சவளி்ொடடின் 
கணகளில எதுவும் அன்டயொளப்படுததிவி்டக் 
கூ்ட ொது  என்று  திட்டமிடடு  ய ொ வு ம் 
மனறக்கப்படடு விட்டை. 

 மிகு்ந்த பவ்தனையு்டன் எைது பிற்ந்த 
மண்ணொை யொழ்ப்பொ்ணம் வ்நது ப்சர்ந்த ப்பொது, 
அஙகு கூ்ட எமது யுத்த வைலொற்றின் எச்சஙகனள 
்பதிவு ச்சய்யும் வி்தததில எ்ந்த நினைவு 
மண்ட்பபமொ, தூபிகபளொ இருக்கவிலனல. ஒரு 
கொலததில எஙகளின் யுத்த வைலொறு ஒரு 
்சொ்தொை்ணமொை ்சம்்பவமொக மொறிவி்டபப்பொகிறப்த 
என்றும், எமது ்தனலமுனறகளுக்கு எமக்கு 
இனழக்கப்பட்ட, சகொனலகளும்,  சகொடுனமகளும் 
சகொடூைஙகளும் ச்தரியொமல ப்பொய்விடுபம 

என்றும் என் மைம் வரு்நதியது

. அடிமைதில ப்தஙகிய ஆறொ்த துன்்ப சவள்ளததில 
மூழ்கியவைொக ்தமிழ் ் ொடடிற்கு வ்ந்த ப்பொது, என்னு்டன் 
வ்நதிரு்ந்த ஒரு ச்ருஙகிய உறவிைர என்னை ஒரு 
கனலக்கூ்டததிற்கு அனழததுச ச்சன்றொர. அது 
கனலக்கூ்டமலல, ஒரு நினைவு மண்ட்பம், எைது 
மணணில இலலொ்த, இயலொ்த சவறுனமயின் ்தொக்கதன்த 
ப்பொக்கினவக்கக் கூடிய அ்ந்தப புனி்தமொை முற்றததில 
கொலடி னவதப்தன். 

ஆம். ்தஞ்சொவூர மொவட்டததில நிரமொணிக்கப்படடுள்ள 
முள்ளிவொய்க்கொல நினைவு முற்றததிற்குச ச்சன்று 
்தமிழரகள் ்சரிததிைததில வைலொறு ச்பொறித்த, ஈழததில 
்்ட்ந்த ப்பொரில உயிர நீத்த மொவீைரகளுக்கும், சகொனல 
ச்சய்யப்பட்ட மணணின் உறவுகளுக்கும் அஞ்சலி 
ச்சய்யக்கூடிய ஒரு அருனமயொை ்ச்ந்தரப்பம் எைக்குக் 
கின்டத்தது. 
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அமமரிககத் தமிழர் முனப்ாடி 2019

முகைவர நம்பிராசன் வசசாத்திரி 

(துழற: ப்பாறியியல்)

 ்கம்பியில்லபா ப்தபாழில்நுட்்த்தின மி்க்ச சிற்ந்த 
ப்பாறியபாேர. 200ககும் ளெற்்ட்ட 
ஆரபாய்்சசிக ்கட்டுழர்களுககுக 
்கபாப்புரிழெ (Patent) ப்ற்றுள்ேபார. 
ள்தசிய ப்பாறியபாேர்களின ்கை்கம் 
(US National Academy of 
Engineering), இ்நதியத் ள்தசிய 
ப்பாறியபாேர்களின ்கை்கம் (Indian 
National Academy of Engineering) இரணடிற்கும் 
ள்தர்நப்தடுக்கப் ் ட்ட ப்பாறியபாேர. இவர மினனியல் 
ெற்றும் மினைணுவியல் நிறுவைத்தின (IEEE) 
உயரிய  விரு்தபாை அபலக்சபாணடர கிர்கம் ப்ல் 
விருது ப்ற்றவர.



்தமிழீழததில சகொலலப்பட்ட, ்தமிழீழததுக்கொக 
உயிர விட்ட ப்பொைொளிகள், தியொகிகள் மற்றும் 
மக்கனள நினைவு கூரும் முகமொக இ்ந்த நினைவு 
முற்றம் ்தஞ்சொவூரிலிரு்நது ஐ்நது கிபலொ மீட்டர 
ச்தொனலவிலுள்ள விளொர கிைொமததில1.75 ஏக்கர 
்பைப்பளவில ்தஞ்சொவூர-திருசசிைொப்பள்ளி 
்சொனலபயொைம் அனம்நதுள்ளது. நினைவு முற்றம் 
அனம்நதிருக்கும் நிலப்பைபபு கொலம் ச்சன்ற 
்்டைொஜன் அவரகளொல வழஙகப்படடு, 
கட்ட்டததிற்கு பவணடிய நிதி ்பல ்தமிழ் 
நிறுவைஙகளொல அன்்பளிபபுச ச்சய்யப்படடு, 
திரு. ்பழ ச்டுமொறன் அவரகள் பமற்்பொரனவயில 
கொரததினக மொ்தம் ஆறொம் திகதி 2013ம் ஆணடு 
திற்நது னவக்கப்பட்டது. 

 முள்ளிவொய்க்கொல முற்றததின் உள்பள 
நுனழ்ந்ததும் முன்புறமொக ்பதினை்ந்தடி உயைமும் 
அறு்பது ச்தொன் என்டயும் உள்ள ஒபை கலலில 
ச்சதுக்கப்பட்ட ்தமிழ்ப ்பொனவயின் னககளில 
உள்ள தீ்ப விளக்கொைது முள்ளிவொய்க்கொலில 
உயிர துற்ந்த ஈகிகளுக்கும், மக்களுக்கும் 
வீைவ்ணக்கம் ச்சலுததும் முகமொக எரி்நது 
சகொணடிருக்கிறது.    

 ்பொனவயின் இரு புறமும் உள்ள 
க ண ்ண ொ டி  ்ப ொ த தி ை ங க ளி ல 
முள்ளிவொய்க்கொலின் இைத்தம் 
ப்தொய்்ந்த மண னவக்கப்படடிருக்கிறது.  

இ ல ங னக ப  ப ்ப ரி ை வ ொ ்த 
அ ை ்ச ொ ங க த தி ன்  ஒ டு க் கு 
முனறகளிலிரு்நது விடு்படடு, ்தமிழீழம் 

அனமக்கும் ச்பொருடடு, முப்பது ஆணடுகளுக்கு 
பமலொக வீைம் ச்சறி்ந்த விடு்தனலப ப்பொைொட்டதன்த 
முன்சைடுதது, அதில ்பத்தொணடுகளுக்கு பமலொக 
்த னி ய ை சு  ஒ ன் னற  உ ரு வ ொ க் கி  ் ்ட த தி ய 
ப்பொைொளிகனளயும், அஙகிரு்ந்த அப்பொவி மக்கனளயும் 
முள்ளிவொய்க்கொல என்னும் குறுகிய நிலப்பைபபினுள் 
முற்றுனகயிடடு, கி.பி 2009 ஆம் ஆணடு பமமொ்தம் 17ம் 
திகதி ்பலலொயிைக்க்ணக்கொை ்தமிழரகனள ்படுசகொனல 
ச்சய்்த அை்சொஙகததின் ச்றியற்ற ப்பொரின் துயைம் 
ப்தொய்்ந்த நிகழ்வுகள் இம்முற்றததின் இ்டபபுறமொகவும், 
இ்நதிய அைசு இலஙனக அைசுக்கு உ்தவுவன்த நிறுத்தக் 
ப க ொ ரியும் ,  ப ்ப ொ ர  நிறுத்தம்  பவணடியும் , 
இைப்படுசகொனலனயக் கணடிததும் ்தமிழகததிலும், 
அயல ் ொடுகளிலும் ்தஙகள் உ்டனல தீக்கினையொக்கியும், 
்ஞசுணடும் உயிர ஈ்ந்தவரகளின் உருவச சிற்்பஙகள் 
வலபபுறமொகவும் இருக்கின்றை

   அ்ந்த நினைவு முற்றததிற்குள் நுனழ்ந்ததுபம ஒரு 
வனகயொை உ்ணரவு உள்ளததிற்குள் புகு்நது சகொள்ள, 
பகொ்பமும், ப்சொகமும், ஆபவ்சமும் சகொப்பளிக்க, 
கணகளில முடடிய கணணீர ்தொன்டயில பிைவகிதது 
வழி்நப்தொ்ட முற்றததில இரு்ந்த சுவரகளில 

வடிக்கப்படடிரு்ந்த ஓவியஙகனளயும் , 
சி ற் ்ப ங கனளயும்  ்ப ொ ர தது க் சக ொணடு 
சமௌைமொக வலம் வ்நப்தொம். 

யுத்தததின் ப்பொது அஙகு மக்கள் ஆஙகொஙபக 
்பட்ட பவ்தனை, வலி, ஏக்கம், ்தொக்கம், கொயம், 
இயலொனம, இழபபு ப்பொன்ற மக்களின் ்பலபவறு 
உ்ணரவுகனள மிகவும் ்தததுரூ்பமொக அஙகுள்ள 

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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சுவரகளில சிற்்ப ஓவியமொக ்பதிவு ச்சய்திருக்கிறொரகள். 
அ்ந்த ஓவியஙகனள ்பொரததுக் சகொணடிரு்ந்தப்பொது, 
்ொஙகபள அ்ந்த யுத்தததின் மததியில இருப்பது 
ப்பொன்ற ஒரு உ்ணரவு என்னை அறியொமபல 
ஏற்்பட்டது. முள்ளுக் கம்பிகளினுள்பள ஆணகளும், 
ச்பணகளும், சிறுவரகளுமொக அன்ட்படடுக் கி்ட்ந்த 
ஓவியமொைது, ்பொரததுக் சகொணடிரு்ந்த எஙகளின் 
முன்்பொக ்்டப்பது  ப்பொலவும், அ்ந்த முள்ளுக் 
கம்பினய அகற்றி அவரகனள சவளிபய சகொணடு 
வைபவணடும் ப்பொலவும் உ்ணரவு ச்பொஙகி எழு்ந்தது. 

னககனள பின்புறமொக கடடியும்  கணகள் 
இைணன்டயும் துணிகளொல கடடியும் இைொணுவததிைர 
துப்பொக்கியொல சுடுகின்ற கொடசினயப ்பொரத்ததும் 
என்னை அறியொமபல எைது இைத்த ் ொடிகள் எகிறிப 
்பொய்்ந்தை.  அ்ந்த ஓவியஙகனள சவறுமபை ்பொரததுக் 
சகொணடிரு்ந்த எஙகளுக்பக அப்படி இரு்ந்தச்தன்றொல 
சு்டப்படுவ்தற்கு ்தயொைொக இரு்ந்த அவரகளுக்கு எப்படி 
இரு்நதிருக்கும்?  

சில ஓவியஙகனள ்பொரத்ததும் “ஐபயொ” என்று க்தற 
பவணடும் ப்பொலவிரு்ந்தது. ஓவியஙகள் ஒவசவொன்றும் 
உயிரச்பற்று “எஙகனளக் னகவிடடு விடடீரகபள” 
என்று க்தறுவது ப்பொல இரு்ந்தது.       

    ்தமிழ்ப ்பொனவயின் பின்புறமொக, ்தமிழகததிலும் 
்தமிழீழததிலும் ்ன்டச்பற்ற  மண மீடபுப 
ப்பொைொட்டஙகளில உயிர துற்ந்த மொவீைரகளின் 
வண்ண ஓவியஙகள்  னவக்கப்பட்ட மொவீைர 
மண்ட்பமும் ்தமிழகததில ்தமிழுக்குத ச்தொணடு ச்சய்்த 
்சொன்பறொரின் திருவுருவப ்ப்டஙகனளத ்தொஙகிய 
முத்தமிழ் மண்ட்பமும் அருஙகொடசியகமொக 
அனம்நதுள்ளை. அருஙகொடசியகததின் உள்பள 
எதிரபபுறமொக உள்ள சுவரின் பமல ்தனலவர 
பிை்பொகைன் அவரகளது ்தகப்பைொர திருபவஙக்டம் 
பவலுபபிள்னள, ்தொயொர ்பொரவதியம்மொள், ்சொள்ஸ 
ஆண்டனி, ்பொலச்ச்நதிைன், ்த்நன்த ச்சலவொவின் 
உருவகப ்ப்டஙகள் கணகளில நினற்நது மைதினை 
உருக னவக்கின்றை. அருஙகொடசியகததில ஆஙகொஙபக 
மைததிைொல ச்சதுக்கப்ப்ட்ட வள்ளுவர, கண்ண்தொ்சன், 
இளஙபகொவடிகள், அவனவயொர, ்பொைதியொர, 
்பொைதி்தொ்சன், ச்பருஞசிததிைைொர ப்பொன்ற ்தமிழ் 
அறிஞரகளின் சினலகளும் கணகனள நினறக்கின்றை.  
சவளிபய ஒரு புறமொக ்பொலச்ச்நதிைன் சிறுவர 
பூஙகொவில ்சொரள்ஸ அன்ைனி மற்றும் ்பொலச்ச்நதிைன் 
இருவருன்டய சினலகளும் ச்டுஙகலலொக 

வடிக்கப்படடு ்பொரபப்பொரின் கணகளிலும் 
கணணீனை வடிக்க னவக்கின்றை.

 எதிரகொலத ்தமிழரகளுக்கு நினைவூட்டவும் 
உ்ணரவூட்டவும் உலகத ்தமிழர ப்பைனமபபிைொல 
உருவொக்கப்படடுள்ள முள்ளிவொய்க்கொனல 
ஒவசவொரு ்தமிழரகளும் ்பொரதது ்தஙகளின் 
ச்ஞ்சஙகளில ்பதிததுக் சகொணடு வருஙகொல 
்ச்ந்ததியிைருக்கு வைலொறு வடிக்கும் சிற்பிகளொக 
இருக்கபவணடும்

  முற்றதன்த முழுனமயொகப ்பொரதது முடித்ததும் 
ஒரு குற்ற உ்ணரவு மைன்த ச்ரு்ட, இ்தயம் 
சமதுவொக முைக, வொய் சமலல விம்ம, கணகள் 
்பனிக்க, ்தனலகுனி்நது அ்ந்த மொவீைரகனள 
வ்ணஙகிவிடடு பவ்தனையு்டன் கூனிக் குறுக்கிக் 
சகொணடு, மீணடும் பகொனழகளொக சவளிபய 
வ்நப்தொம்.
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அமமரிககத் தமிழர் முனப்ாடி 2019
திரு. கமகவைல் சூகச

(நிறுவுைர – Netscalar, 
நிறுவுைர - NeoAccel)

 Netscalar நிறுவைத்ழ்த 
உ ரு வ பா க கி ய வ ர .  இ வ ர 
உருவபாககிய ப்தபாழில் நுட்்ம்,  
இழணயத்தின  75  விழுக்கபாடு 
ள்பாககுவரத்ழ்த விழரவுப் 
்டுத்்தப் ் யன்டுகிறது. Netscalara நிறுவைத்ழ்த 
Citrix நிறுவைம் 300 மில்லியன பவள்ளி்களுககு 
வபாஙகியது. Netscalar  நிறுவைம் இழணயப் 
ள்பாககுவரத்ழ்த விழரவுப் ்டுத்்த ்யன ்ட்டது 
எனறபால், NeoAccel நிறுவைம் அப்ள்பாககுவரத்தில் 
்யணிககும் ்தரவு்களின ் பாது்கபாப்பிழை உறுதிப் 
்டுத்தியது. NeoAccel நிறுவைத்ழ்த VMWare 
நிறுவைம் 2011 ல் வபாஙகியது.



உயிர வொழ்வ்தற்கு உ்ணவு ப்தனவ. 
உ்ணவு உற்்பததிக்கு நிலமும் நீரும் 
ப ்தனவ .  நி ல தது்டன்  நீன ை 

இன்ணப்பது்தொன் ஓர ஆடசியின் ்தனலயொய 
க்டனம!

எவவளவு ச்பரிய ்பன்ட னவததிரு்ந்தொலும் 
பவற்று மன்ைரகனளப ப்பொரில சவன்றொலும் 
அவற்றொல ஓர அைசின் புகழ் இம்மணணில 

வொழர்கள் நீர் வமலாண்ரம 
சொல்லும் ்பா்டம்

பப. மணியர்சன்
தலைைர், தமிழ்தபதசியப் பேரியக்கம். ஆசிரியர், தமிழ்தபதசியத தமிழர் கணப்ாடடம் இதழ்

நினலக்கொது; உ்ணவு உற்்பததிக்குத ப்தனவயொை நீனை 
ஆறுகள், வொய்க்கொலகள், ஏரிகள், குளஙகள் வழியொகத 
்தடடுப்பொடிலலொமல எ்ந்த மன்ைர ்தருகிறொபைொ அ்ந்த 
மன்ைர புகழ்்தொன் இம்மணணில நினலக்கும் என்று 
்பொடிைொர புலவர கு்டபுலவியைொர (புறம் – 28).

்பொணடியன் ச்டுஞச்சழியனுக்கு அறிவுனை கூறும் 
வனகயில இப புற்ொனூற்றுப ்பொ்டல இரு்ந்தொலும் 
்தமிழ்்ொடடில அனைதது அை்சரகளுக்கும் 
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உலகத் 
ரிககத் 
தமிழ் 
தமிழ்ச்்சங
ஆராய்ச்சி கப் பேரவ

மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங



ச்பொரு்ந்தக்கூடிய அறிவுனை இது. அனைததுப 
புலவரகளின் கருததும் இது்தொன்! 

    நீர் பமைாணலமயில் ப்சாழர்களின் தனிததிறம்

ப்சொழ மண்டலம் ச்பரிதும் மரு்த நிலம் ஆை்தொலும், 
கொவிரித ்தொயின் ்பொலரு்நதி  பவளொணனம 
ச்சழித்த்தொலும் நீர பமலொணனமக்கு முன்னுரினம 
்த்ந்தைர ப்சொழரகள்.  

இைண்டொயிைம் ஆணடுகளுக்கு முன் கொவிரியில 
கலலன்ண எழுபபி நீரின் ப்பொக்னகப ்பொ்சைததிற்கு 
ஒழுஙகு்படுததித  ்த ்ந்த  ப்பை ை்சன் கரிகொல 
ச்பருவளத்தொன். ப்சொழ்ொடடின் மீது ்பொணடியரும் 
ப்சைரும் ்பன்டசயடுத்தப்பொது நீ்டொமஙகலம் அருபக 
உள்ள சவணணிப்பை்ந்தனல என்ற இ்டததில இளம் 
கரிகொலன் அவரகனள எதிரததுப ப்பொர புரி்நது 
சவன்றொன். அ்ந்த சவற்றியின் நினைவொக மக்களுக்குப 
்பயன்்தரும் ச்சயல ஒன்னறச ச்சய்ய நினைத்தொன். 

கொவிரியொறு கலலன்ணப ்பகுதிக்கு வ்ந்தவு்டன் 
்பலபவறு பிரிவுகளொக ஓடும். சவவபவறு ஆணடுகளில 
ப வ று ப வ று  தி ன ்ச க ளி ல  ஓ டு ம் .  அ ன ்த 
ஒழுஙகு்படுததுவ்தற்கொக – சகொள்ளி்டம் ்பகுதியில ஓர 
அன்ண எழுபபிைொன். இபப்பொது சவண்ணொறு என்ற 
ச்பயரில ஓடிய கொவிரியின் ஒரு பிரிவுக்குக் கனை 
எழுபபி, அதில நிை்ந்தைமொகக் கொவிரினய ஓ்டச 
ச்சய்்தொன். அ்ந்தப புதிய ஆற்றிற்கு சவணணிபப்பொர 
சவற்றியின் அன்டயொளமொக சவணணியொறு என்று 
ச்பயர சூடடிைொன். அது்தொன் இபப்பொது சவண்ணொறு. 

ப்ைடி வின்தபபு மடடுமின்றி, ்ொற்றுபப்பொடடு 
ச்ல ்டும் ்பழக்கம் 2,000 ஆணடுகளுக்கு முன் 
்தமிழ்்ொடடில இரு்நதுள்ளது. இது சிலப்பதிகொைததில 
வருகிறது. இபப்பொது ்தணணீனை ஆற்றிலிரு்நப்தொ, 
வொய்க்கொலில இரு்நப்தொ திற்நதுவி்ட மூடித திறக்கும் 
ஷட்டரகள் இருக்கின்றை. இ்ந்த ஷட்டர்தொன் ம்தகு. 
ம்தகு என்ற பவளொண ச்பொறியியல ச்சொல ப்சொழ 
்ொடடில ்பயன்்படுத்தப்பட்டன்த சிலப்பதிகொைம் 
்பதிவு ச்சய்துள்ளது. 

பிற்கொலததில இைொ்சைொ்சன் ச்பற்ற சவற்றிகளுக்கு 
அன்டயொளமொக “உய்யக்சகொண்டொன்” என்ற கினள 
ஆற்னறக்  க ொவிரியிலிரு்நது  சவடடிைொன் . 
“உய்யக்சகொண்டொன்” என்்பது ்சொன்பறொரகள் 
இைொ்சைொ்சனுக்கு வழஙகிய ்பட்டஙகளில ஒன்று. 

அபச்பயனை மக்களுக்குப ்பயன்்படும் புதிய 
ஆற்றுக்குச சூடடிைொன். 

திருசசி மொவட்டம் ச்படன்டவொய்த்தனலயில 
கொவிரியில பிரிகிறது உய்யக்சகொண்டொன். ்தஞன்ச 
ம ொ வ ட ்ட ம்  பூ ்த லூ ர  அ ரு ப க  உ ள் ள 
ஆவொைம்்படடியில அ்ந்த ஆறு முடிவன்டகிறது. 
வழி ச்டுக ஏரிகளுக்குப ்பொ்சைம் ்த்நது 
நினறவன்டகிறது. 

உய்யக்சகொண்டொன் ஆற்றுக்கொகக் கொவிரிக் 
கனையில சவட்டப்பட்ட இ்டம் சவடடு 
வொய்த்தனல என்று அபப்பொது அனழக்கப்பட்டது. 
அபச்பயர்தொன் பின்ைர ச்பட்டவொய்த்தனல 
என்று திரி்நதுள்ளது. 

ப்சொழ மண்டலததில கலலன்ணயிலிரு்நது 
்ொகூர க்டற்கனை வனை ்தஞன்ச, திருவொரூர, ் ொனக 
மொவட்டஙகள் ஒபை ்சமசவளி. மனலகபளொ, 
்பொனறகபளொ இலனல! ்சொகு்படிக்கு ஏற்ற மிகப 
ச்பரும் ்சமசவளி! இ்ந்தச ்சமசவளியில 
ஏைொளமொை கொலவொய்கள், வொய்க்கொலகள் 
சவடடிைர ப்சொழரகள் .  பிற்கொலததில 
சவள்னளயைொடசியிலும் புதிய கொலவொய்கள் 
சவட்டப்பட்டை. அவற்றில ஒன்று்தொன் 
கலலன்ணக் கொலவொய் (பு்தொறு).

உ ல ங கு  வ ொ னூ ர தி யி ல  அ ம ர ்ந து , 
கலலன்ணயிலிரு்நது மூன்று மொவட்டஙகனளயும் 
க ்ட லூ ர  ம ொ வ ட ்ட த தி ல  சி ்த ம் ்ப ை ம் 
கொடடுமன்ைொரகுடி வட்டஙகனளயும் பமலிரு்நது 
்பொரத்தொல ்பல வனகப்பட்ட கொலவொய்களும் 
வொய்க்கொலகளும் சில்நதி வனலப்பொல ச்தரியும். 
இவற்றின் சமொத்த நீளம் 25 ஆயிைம் கிபலொ 
மீட்டர என்கிறொரகள் ச்பொறியொளரகள். 

எலலொம் இயற்னக சகொடுத்த சகொன்டயும் 
ப்சொழரகள் ப்பொட்ட வின்தயும்்தொன்!

ப்சொழரகள் ச்சயல்படுததிய நீர பமலொணனமத 
திட்டஙகள்்தொன் பின்ைர விரிவன்ட்ந்தை. 
அ்தைொல்தொன் ப்சொழ்ொடு ப்சொறுன்டதது என்ற 
புகழ் வ்ந்தது. 

வீைப்சொழன், மதுைொ்ந்தகன் என்ற சிறபபுப 
ச்பயரகள் சகொண்ட ப்சொழ மன்ைன் மு்தலொம் 
்பைொ்ந்தகன் ்தஞ்சொவூரின் வ்ட்பகுதியில ஓடும் 
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வீைப்சொழ வ்டவொற்னறயும், திருப்பை்ந்தொளுக்கு 
வ்டக்பக ஓடும் மதுைொ்ந்தக வ்டவொற்னறயும் 
புதி்தொக சவடடியவன். க்டலூர மொவட்டததில 
உள்ள மிகபச்பரிய வீைொ்ணம் ஏரி என்று 
அனழக்கப்படும் வீை்ொைொய்ணன் ஏரினயயும் 
மு்தலொம் ்பைொ்ந்தகசப்சொழன் அனமத்தொன்.

ச்தன்ைொற்கொடு மொவட்டம் உலகபுைததில 
உள்ள கண்டைொதித்தப ப்பபைரி மு்தற் ்பைொ்ந்தகன் 
மகன் கண்டைொதித்த ப்சொழைொலும், திருசசி 
மொவட்டம் திருமழ்பொடி அருபக உள்ள ச்சம்பியன் 
மொப்தவிப ப்பபைரி ச்சம்பியன் மொப்தவியொலும் 
அனமக்கபச்பற்றனவ. 

இைொ்சைொ்சன் ்த்நன்த சு்ந்தைப்சொழனும் ்தமக்னக 
கு்ந்தனவயும் முனறபய வ்ட ஆற்கொடு மொவட்டம் 
பிைமப்த்சம் என்ற ஊரில சு்ந்தைபப்பபைரி, 
கு்ந்தனவ ப்பபைரி ஆகியவற்னறயும்  சவடடிைர. 
கொஞசிபுைம் மொவட்டததில மதுைொ்ந்தகததில 
உள்ள மிகபச்பரிய ஏரியொை மதுைொ்ந்தகம் 
ஏரினய கண்டைொதித்தப்ச ொழன் மகன் 
உத்தமப்சொழன் அனமத்தொன். புதுசப்சரியில 
திருபுவனையில உள்ள மதுைொ்ந்தகப ப்பபைரியும் 
உத்தமசப்சொழன் சவடடியது. 

கஙனக வனை ச்சன்று ப்பொரிடடு ் ொடுகனளக் 
னகப்பற்றி சவற்றியு்டன் திரும்பிய இைொ்சைொ்சன் 
ம கன்  இ ை ொ ப ்ச ்நதி ை ச ப்ச ொ ழன் ,  அ்தன் 
அன்டயொளமொக ச்சயஙசகொண்டம் அருபக 
மி க ப ச்ப ரி ய  ஏ ரி ன ய  ச வ ட டி 
்பொ்சைததிற்களித்தொன். அ்தன் ச்பயர ப்சொழகஙகம் 
எைப்படும் ச்பொன்பைரி! 

பமற்கண்ட ஏரிகள் எலலொம் கலசவடடுகளில 
ச்பொறிக்கப்படடுள்ளை. 

இன்னும் இன்னும் எவவளபவொ இருக்கின்றை. 
ஆைொல, இன்னறய நினல என்ை? 

ஏரிகனளயும் புதுபபிததுப ்பொதுகொக்கவிலனல. 
க ொவி ரி  உ ரினமனயயும்  நினல ் ொட்ட 
முடியவிலனல. இபச்பொழுது ்ன்டச்பறும் 
மக்களொடசி என்்பது ப்சொழரகளின் மன்ை 
ைொடசினய வி்ட நீர பமலொணனமயில நீர 

உரினமக் கொபபில மிக பமொ்சமொக உள்ளது. 

சவள்னளயர ஆடசி ்பொதுகொததுத ்த்ந்த ்மது 
கொவிரி உரினமனயக் கூ்ட விடு்தனல ச்பற்ற இ்நதியொவில 
்டுவண அைசின் துன்ணயு்டன் கன்ை்டரகள் ்பறிததுக் 
சகொண்டொரகள். கொவிரி உரினமனய நினல்ொட்ட 
முடியொ்த, மீடக முடியொ்த ஆடசிகள் அடுத்தடுதது 
்தமிழ்்ொடடில வ்நதுள்ளை. இைண்டொம் குபலொததுஙகன் 
மகன் இைண்டொம் இைொ்சைொ்சன் (கி.பி. 1146 - 1163) 
கொலததில னமசூருக்கு அருபக ப்பொ்சள மன்ைன் 
மு்தலொம் ்ைசிம்மன் (கி.பி. 1141 - 1173) கொவிரியின் 
குறுக்பக ச்சயற்னக மனலப்பொல அன்ண ப்பொடடுத 
்தடுததுவிட்டொன். ்தமிழ்்ொடடிற்குக் கொவிரி நீர 
வைவிலனல. னமசூர மன்ைருக்கு ஓனல அனுபபிைொன் 
ப்சொழன். மசியவிலனல ப்பொ்சளன். அடுதது 
்பன்டசயடுததுப ப்பொய் அ்ந்த அன்ணனய உன்டததுக் 
கொவிரினய விடுவித்தொன் இைண்டொம் இைொ்சைொ்சன். 

இ்ந்தச ச்சய்தினய புலவர ஒட்டக்கூத்தர ்தமது 
்தக்கயொகப்பைணி கொபபியததில எழுதியுள்ளொர. 

“அழலப்கபானறு வரு்கஙழ்க வபாரபாெல் ெணளெல்
அழடககினற குனறூ டறுககினற பூ்தம்
ெழலப்கபானறு ப்பானனிககு வழி்கணட ்கணடன
வரரபா்ச ரபா்சனழ்க வபாபேனை வ்நள்த”.

க்ட்ந்த கொலச ்சொ்தனைகளிலிரு்நது வீைம் ச்பறுபவொம்!

நிகழ்கொலத ்தவறுகளிலிரு்நது ்பொ்டம் ச்பறுபவொம்! 
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கலொச்சொை வகுபபுகள் அனைதது ்கைஙகளிலும் 
விரிவன்ட்நதுள்ளை. ஆைொலும், ்தமினழக் கற்கும், 
மற்றும் ப்பசும் மைப்பொஙகு குனற்நப்த கொ்ணப்படுகின்றது. 
அசமரிக்கொவின் ச்பன்சிலபவனியொ மொநிலப 
்பலகனலக்கழகததின் சமொழியியல துனற, அயலகததில 
வொழும் புலம் ச்பயர்ந்த ்தமிழரகளி்டம் ் ்டததிய ஒரு 
ஆய்வில 42 ்ச்தவீ்த இைண்டொம் ்தனலமுனற 
்தமிழரகளுக்கு மடடும் ்தொன் ்தமிழ் சமொழி  
ச்தரி்நதிருக்கின்றது. இது மூன்றொம் ்தனலமுனறனய
அன்டயும்ப்பொது பமலும் குனற்நதுவிடும் என்று, ்தமிழ் 
சம ொழி  அடுத்தடுத்த  ்தனலமுனறகளுக்குச 
ச்சன்றன்டவதில உள்ள சிக்கலகனளத ச்தளிவொகக் 

அ்யலகததில் ்தமிரழ 
முன்சனடுததுச் செல்வதில் உள்ள
சிக்கல்களும் அ்தன் தீர்வுகளும்

முனைவர பா. நா்கரா்ச ச்சதுராமன்

 அயைகததில் தமிழ் பமாழி: 

்தொய்சமொழியொைது ஒரு மனி்தன் சி்நதிதது, 
்தைது கருததுகனளத ்தஙகு ்தன்டயின்றி இயல்பொக 
சவளிப்படுத்த  உ்தவும் சமொழியொகும் .  
இைண்டொயிைம் ஆணடுகளுக்கும் பமலொை 
்பொைம்்பரியமிக்க ்மது ்தொய் சமொழியொம் ்தமிழ் 
சமொழி,  புலம் ச்பயர்ந்த ்தமிழரகள் வொழ்வில 
எவவொறு  பவரூன்றியுள்ளது ?  அ்தனை 
அயலகததில அடுத்த ்தனலமுனறக்கு எடுததுச 
ச்சலவ்தற்கொை முயற்சிகள் யொனவ? முழுக்க 
முழுக்க ஆஙகில சமொழிச சூழலில வளரும் ் ம் 
அடுத்த ்தனலமுனறயிைருக்கு எடுததுச ச்சலவதில 
உள்ள ் ன்டமுனறச சிக்கலகள், அ்தனை எவவொறு 
னகயொளுவது என்்ப்தனை இஙகுக் கொ்ணலொம்.  
இன்னறய கொலகட்டததில,  ஐபைொப்பொ, கை்டொ, 
அசமரிக்கொ ப்பொன்ற ் ொடுகளில  கலவி, பவனல
நிமித்தமொக குடிபயறுகின்ற ்தமிழரகளுக்கு, 
அறிவியல ச்தொழிலநுட்ப வளரசசியொல 
ச்தொனலக்கொடசி, வொசைொலி, வொயிலொக ்தமிழ் 
ஒலி முழஙகுவன்தக்  ப கடக ,  ்ப ொ ர க் க , 
்பததிரிக்னககள், இன்ணய்தளஙகள் வழியொக 
எழு்தப ்படிக்க வொசிக்க  வொய்பபுகளும் வ்சதிகளும் 
நினற்நதுள்ளை. அவரகளது பிள்னளகளுக்குத 
்தமிழ்ப ்பள்ளிகள் வொயிலொக ்தமிழ் சமொழி 
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கண்டறி்நதுள்ளைர. இ்தைொல, ்தமிழரகளின் மு்தல 
அன்டயொளமொை  ்தமிழ் சமொழி அயலகததில  
“அடுத்தடுத்த ்தனலமுனறனயச ச்சன்றன்டயுமொ?”, 
என்றொல அது பகள்விக்குறி்தொன். 

    அயைகததில் தமிழ் பமாழிக் கல்வி:  

அயலகததில ்தமிழ் சமொழினய முன்சைடுததுச 
ச்சலவ்தற்கொை வழிமுனறகனளக் கொண்ப்தற்குமுன், 
சமொழிததிறன் (Language Skill), சமொழியறிவு (Literacy 
Skill) என்றொல என்ை என்்பன்தத ச்தரி்நது சகொள்வது 
அவசியம். அனவ இைணடுக்கும் இன்டபய உள்ள 
பவறு்பொடு ்பற்றி அறி்நது சகொள்பவொம்.  சமொழிததிறன் 
என்றொல குறிப்பொக புரி்தலும், ப்பசு்தலும்  ஆகும். 
அ்தொவது ஒரு குழ்நன்த மு்தல சமொழினய எவவொறு 
கற்றுக் சகொள்ளும் என்றொல, குழ்நன்தயின் ச்பற்பறொர, 
உறவிைரகள் ப்பசுவன்த மு்தலில புரி்நது சகொள்ள 
ஆைம்பிக்கும். பின்ைர ப்ப்ச ஆைம்பிக்கும்ப்பொது ்தொன் 
ச்சொலல நினைப்பன்த மழனல சமொழியில சிறு சிறு 
வொரதன்தகளொலும், பின்ைர ்படிப்படியொக சிறு 
வொக்கியஙகள் மூலமும் ப்ப்ச முற்்படும்.  அ்தற்கு 
அடுதது ்பள்ளியில ப்சர்ந்த பின்ைர எழுததுக்கனளப 
்படித்தல, எழுது்தல, இலக்க்ணம் என்று சமொழினயப 
்பற்றிய அறினவ வளரததுக்சகொள்வர. இ்ந்த ்படித்தலும், 
எழுது்தலும் சமொழி அறிவு எைப்படும்.  எைபவ 
அயலகததில ்தமிழ் சமொழி  கற்கும் குழ்நன்தளுக்கு 
ச்தொ்டக்கததில சமொழிததிறன்கனள வளரக்க,  ்தமிழில 
ப்பசுவன்தப  புரி்நது சகொள்ளும்்படியொை  சிறு சிறு 
நிகழ்சசிகளு்டன் கூடிய வகுபபுகளும், அ்தன் பின்ைர 
ப்பசுவ்தற்கொை ்பயிற்சி வொய்பபுகளும்  அளிக்க 
பவணடும். இ்தற்குக் குனற்ந்தது இைணடு ஆணடுகள் 
வனை கூ்ட ஆகலொம். அ்தற்குபபின் எழுதிப ்படிக்கும் 
சமொழியறிவுக்கலவி ச்சொலலி சகொடுத்தொல 
அவரகளுக்குக்  ்தமிழ் கற்்பது எளினமயொக மடடுமின்றி, 
அவரகள் மைதில நிை்ந்தைமொகவும் ்தஙகும்.

    அயைகததில் தமிழ்ப் ேள்ளிகளின்  ேஙகளிப்பு: 

ஏற்கைபவ குறிபபிட்ட்படி,  புலம்ச்பயர்நது 
வொழும் ்ம் பிள்னளகள் ்தமிழ் சமொழினயயும், 
கலொச்சொைதன்தயும் மறக்கனவக்கும் சூழலிபலபய 
வளரகின்றைர. ஆஙகில சமொழிக் கலவி மற்றும் 
கலொச்சொை சூழலில ்ம் பிள்னளகளுக்குத ்தமினழக் 
பகடகவும் ப்பசிப ்பழகவும் வொய்பபுகள் மிகக் குனறவு 

என்்பது அனைவரும் அறி்ந்தப்த! இப்படிப்பட்ட  
சூழலில, ்ம் பிள்னளகளுக்கு ்ம் சமொழி, 
அன்டயொளம், மற்றும் கலொச்சொைம் ஆகியவற்னற 
மறக்கொமல இருக்கபவணடித ப்தொன்றியது்தொன் 
அயலகததில  உருவொை ்ம் ்தமிழ்ப்பள்ளிகள்.  
இ்ந்தத  ்தமிழ்ப்பள்ளிகளின் மு்தலொவது 
கன்டனமயொக இருக்க பவணடியது, அயலகததில 
வளரும் ்ம் குழ்நன்தகள் ்தமிழில ப்பசுவன்த 
புரி்நதுக்சகொள்ளவும், நினைத்தன்த ்தயக்கமின்றி 
ப்ப்ச ்பயிற்சிகளும் வொய்பபுகளும் உருவொக்கித 
்தருவதுமொக இருக்க பவணடும். அ்தற்குபபின் 
்படிக்கவும்  எழு்தவும்  ்பயிற்சி  அளிக்கலொம். 

ப�ொதுவொக பவளி நொட்டில், ப�ற்றொரகள் 
நொஙகள் குழந்தைகளுடன் தைமிழில்தைொன் 
்�சுகி்றொம் என்று கூறுவொரகள். அ்தை விட 
முக்கியமொன ஒன்று குழந்தைக்ை தைமிழில் ் �ச, 
�தில் கூற ் வக்க ் வண்டும் . இது தைமி்ழ அடுததை 
தை்ைமு்றக்கு எடுததுச் பசல்ை முக்கியமொன 
வழி!

எைபவ, ்தமிழ்ப ்பள்ளிகள் புரி்தல மற்றும் 
ப்பசசுததிறனுக்கு முக்கியததுவம் சகொடுதது  
ஆைம்்ப நினல ்பொ்டத திட்டஙகனளயும் 
ச்சயல்பொடுகனளயும் அனமததுக்சகொள்ள 
பவணடும். ்தமிழில ப்பசிப ்பழக ்பயிற்சி சகொடுக்க 
பவணடும். அ்தன் பின் பமல நினல வகுபபுகளில 
்படிக்கவும், எழு்தவும் கற்றுக்சகொடுக்க பவணடும்.

  ஆசிரியர்கள் ேஙகளிப்பு:

அயலகததில ்தமிழ்ப ்பள்ளிகளில ப்சனவ 
ச ்ச ய் யு ம்  ஆ சி ரி ய ர க ள்  அ ன ை வ ரு ம் 
்தன்ைொரவலரகள். அவரகளுக்கு ்தமிழ்ப்பணி 
ஆசிரியருக்கொை முனறயொை ்பயிற்சி இலனல 
என்்ப்தொல அவரகளுக்கு ஏற்்படும் முக்கிய 
பகள்விகள்: ்தமிழ் வகுபபில ்தமிழில மடடும்்தொன் 
ப்ப்ச பவணடுமொ? ஆஙகிலம் ்பயன்்படுத்தலொமொ?  
அப்படி என்றொல எ்ந்த அளவுக்கு ஆஙகிலம் 
்ப ய ன் ்ப டு த ்த ல ொ ம் ?  ஆ ங கி ல த ன்த ப  
்பயன்்படுத்தவிலனலசயன்றொல ்ொம் ச்சொலவது 
அவரகளுக்கு புரியொப்த. அ்தற்கு என்ை ச்சய்வது? 
வொை இறுதியில ஒரு்ொள் மடடும் ்்டத்தப்படும் 
்தமிழ் வகுபபில ஆஙகிலம் ்பயன்்படுததுவது 
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முக்கியமொக ்தவிரக்கப ்ப்ட பவணடும். ்தமிழில ப்பசிைொல 
மொ்ணவரகளுக்கு  புரியொது என்ற வொ்ததன்த ஏற்க 
முடியொது. இஙகுள்ள  அயலக சமொழிகளொை ஸ்பொனிஷ, 
பிசைஞசு ்பள்ளிகளில ்பயிலும் ப்பொது, ஆஙகிலம் 
கலவொமல ஆசிரியரகள் ்பொ்டஙகள் ச்சொலலித 
்தருகின்றைர. அ்தற்கு மொ்ணவரகளுக்குப புரியும்்படியொக 
வொசிததுக் கன்த ச்சொலலிக் கற்பிக்கும் திறனமனயக் 
(Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) 
னகயொணடு வருகின்றைர.  அப்த முனறயில ்தமிழ் 
சமொழினயயும் கற்றுத்தை முயற்சி ச்சய்யபவணடும்.

 அயைகத தமிழ்ப் பேறபறார்களின் ேஙகளிப்பு: 

அயலகததில ்தமிழ் சமொழினய முன்சைடுததுச 
ச்சலவதில ச்பற்பறொரகளின் ்பஙகு மிக முக்கியமொைது. 
வொைம் ஒரு்ொள் பிள்னளகனளத ்தமிழ்ப ்பள்ளிக்கு ்தமிழ் 
சமொழி கற்க அனுபபிைொல மடடும் ப்பொ்தொது. வீடடிலும் 
பிள்னளகளி்டம் ச்பற்பறொரகள் ்தமிழில ப்ப்ச பவணடும். 
பிள்னளகள் ஆஙகில சமொழி சூழலில வளரவ்தொல
அவரகள் ்தமிழ் சமொழியில ப்பசுவது குனறவொகத்தொன் 
இருக்கும். பமலும், ்தமிழ் கலொச்சொைஙகனள பிள்னளகள் 
சிறு வயது மு்தல ச்தொ்டர்நது பின்்பற்ற  ச்சொலலித ்த்நது 
முயற்சிக்க பவணடும். ்தமிழ் ்பைொம்்பரிய கனலகள், 
உன்டகள், உ்ணவுகள், ்பண்பொடுகள் இவற்னற பிள்னளகள் 
அறி்நது சகொள்ள ச்தொ்டர்நது ்தமிழ்ச்சஙக விழொக்களுக்கு 
அனழததுக் ச்சலல பவணடும்.அ்தனை ஒரு க்டனமயொக 
ச ்ப ற் பற ொ ர க ள்  எ டு த து க்  ச க ொ ள் ள 
பவணடும். அதுமடடுமின்றி ்தமிழரகள் ்தம் பிள்னளகனள 
அடிக்கடி ்தமிழ்்ொடடில உள்ள ச்பற்பறொர, உற்பறொர, 
உறவிைர வீடுகளுக்குக் கூடடிச ச்சன்று பகொன்ட அலலது 
குளிர கொல  விடுமுனறயில ப்பொய்த ்தஙகிவிடடு வ்ந்தொல 
ச்சவியும், கணணும் ்தமினழத ்தொைொகக் கற்றுக் சகொடுக்கும். 
்தமிழ் சமொழியொைது அபபிள்னளகள் மைதில 
ஆழமொகப ்பதியும். ்தமிழ் சமொழினய  அ்தன் வொழும் 
சூழலிபலபய ப்பொய்க் கற்க ச்பற்பறொரின் முயற்சி 
இன்றியனமயொ்தது அன்பறொ!,  

நினறவொக அயலகததில உள்ள ்பல ஆயிைம் ்தமிழரகளின் 
பிள்னளகளுக்குத ்தமிழ்க் கற்றுக் சகொடுக்கும் ்பல 
்தமிழ்ப்பள்ளி ்தன்ைொரவத ச்தொணடூழியரகளுக்கு   என் 
இ்தயங கனி்ந்த ்ன்றிகனளயும் ்பொைொடடுகனளயும் ச்த
ரிவிததுக் சகொள்கிபறன்.  

ஞாநி 
(1954 – 2018)

்சங்கரன எனற இயற்ப்யழரகப்கபாணட திரு. 
ஞபாநி அவர்கள் இலககிய உலகில் ் ரீக்பா ஞபாநி எனறு 
பிர்லெபா்க அறியப்்டு்வர. 1954ல் ப்சங்கல்்ட்டில் 
பி ற ்ந ்த  இ வ ர  ் ன மு ்க  தி ற ன ப் ற் ற
ஆளுழெழயகப்கபாணடவர. ்கல்லூரி ்டிககும்ள்பாது 
வம்்ன எனற ழ்கபயழுத்து இ்தழிழை நடத்திய இவர 
இ்தழியலில் ்ட்டயப்்டிப்ழ் முடித்து இ்நதியன 
எகஸ்பிரஸ்ஸில் ்ணிககு ள்சர்ந்தபார. எழுத்்தபாேர, 
நபாட்கக்கழலஞர, அரசியல் விெர்ச்கர, ்கட்டுழரயபாேர 
ள்பானற ்ல்ளவறு மு்கங்கழே ப்கபாணட இவர 
தீம்்தரிகிட எனற இ்தழை நடத்திவ்ந்தபார. ்சமூ்கத்தின 
அடிப்்ழட ள்கபாேபாறு்கழே ழெயப்்டுத்தும் இவரது 
்ழடப்பு்கள் , ்சபாெபானியர்கள் மு்தல் ப்சயல்்பாட்டபாேர்கள் 
வழர அழ்சத்துப்்பாரக்கவல்லது. திரு. ஞபாநி அவர்கள் 
எழுதிய “ஓ ்க்கங்கள்” ஆறு ப்தபாகுதி்கள் அடஙகிய 
ெபாப்ரும் ்கட்டுழர ப்தபாகுப்பு ஆகும். ்தமிை்கத்தின 
்சமூ்க , அரசியல் ் ற்றி கூரழெயபாை விெர்சை ஆவணம் 
இதுபவனறபால் அது மிழ்கயபா்கபாது. ்தைது நபாட்கங்கள் 
மூலம் ெபாப்ரும் இலட்சிய இழேஞர்கள் ்லழர 
உருவபாககியவர திரு. ஞபாநி அவர்கள். திரு.ஞபாநி 
அ வ ர ்க ளின  கு றி ப் பி ட த் ்த கு ்ந ்த  ்க ட் டு ழ ர 
ப்தபாகுப்பு்கேபாவை: பநருப்பு ெலர்கள், ள்ய் அரசு 
ப்சய்்தபால், அறி்நதும் அறியபாெலும். ெற்றும் ஆப்பிள் 
ள்த்சம். ்லூன, வட்டம், வி்சபாரழண எனனும் 
நபாட்கங்கழேயும் ப்ரியபாழரப் ்ற்றிய குறும்்டம் 
ஒனழறயும் இயககியுள்ேபார. ்தைது ்ரீக்பா எனற 
நபாட்கககுழுவின மூலம் பிர்ல எழுத்்தபாேர்கள் ் லரின 
சிறு்கழ்த்கழே அரஙள்கற்றியுள்ேபார. ்தைது வீட்டின 
ள்தபாட்டத்தில் “ ள்கணி” எனற ப்யரில் ்சமூ்க அரசியல் 
இலககிய விெர்சை கூடுழ்கழய நி்கழ்த்தி ஆளுழெ்கள் 
ெற்றும் வபா்ச்கர்கழே ஒருஙகிழணத்்தபார. ஆம் ஆத்மி 
்கட்சி ்சபார்பா்க ப்சனழை - ஆல்நதூர ்சட்டெனற 
ப்தபாகுதியில் ளவட்்பாேரபா்க ்கேம் ்கணட திரு.ஞபாநி 
அவர்கள் ள்தபால்விழய ்தழுவியது நபாம் வரு்ந்தத்்தக்க 
ஒனறு. சிறுநீர்க ள்கபாேபாறபால் ் பாதிக்கப்்ட்டிரு்ந்த திரு. 
ஞபாநி அவர்கள் 2018ல் ப்சனழையில் ெழற்ந்தபார.

இவர ்ல ப்தபாழலக்கபாட்சி ்சமூ்க அரசியல் 
்க ல ்ந துழ ர ய பா ட ல் ்களில்  ்க ல ்ந து ப ்க பாணடு 
்பாரழவயபாேர்கழேக ்கவர்நதிருககிறபார.

-மலரககுழு
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ஆைாயச்சி மாநாடடிறகு 
அடிவகாலி்ய து்றவி

்சண ்சரவ்ணன்

்பத்தொம் உலகத ்தமிழொைொய்சசி மொ்ொடு இஙகு 
்ன்டச்பறுவன்த எணணி ் ொம் ச்பருனமப்படுகிபறொம். 
சிகொபகொ ்தமிழ்ச்சஙகததின் ச்பொன்விழொபவொடு  இ்ந்த 
்பத்தொம் உலகத ்தமிழ் ஆைொய்சசி மொ்ொடு ் ன்டச்பறுவது 
இைடடிபபு மகிழ்சசினயத ்தருகிறது. அப்த பவனளயில, 
இ்ந்த உலகத ்தமிழொைொய்சசி மொ்ொடடிற்பக விததிடடு 
்தனிபச்பரும் சிறபபுக் கண்ட ்தனி்ொயகம் அடிகனளப 
்பற்றியும் இஙபக குறிபபிடுவதில சிகொபகொ ்கைம் 
ச்பருனமயன்டகிறது 

உலகில சமொழிக்கு  ஆைொய்சசி  ம ொ ் ொடு 
்ன்டச்பறுவ்தற்கு அடிபகொலிய  ச்பருனமக்கு 
உரினமயொைவர இலஙனகனயச ப்சர்ந்த ்தனி்ொயகம் 
அடிகளொர.  இ்ந்தத ்தமிழொைொய்சசி நிறுவைம் 
ச்தொ்டரசசியொக ஒன்்பது உலகளொவிய ரீதியிலொை 
உலகத ்தமிழொைொய்சசி மொ்ொடுகனள ்்டததியது. 
அடிகள் உயிரு்டன் இரு்ந்த கொலப்பகுதியில ்ொன்கு 
மொ்ொடுகள் ்்டத்தபச்பற்றை. ்தற்ப்பொது ்பத்தொவது 
மொ்ொடு சிகொபகொவில ் ன்டச்பறவிருக்கிறது

்தமிழ்க் கலொச்சொைதன்த ்தமிழரகளது கனல, 
இலக்கியம், ்பண்பொடு என்்பைவற்னற அ்நநிய 
சமொழியொகிய ஆஙகில சமொழி மூலம் உலக அைஙகில 
சகொணடுவ்ந்த ச்பருனமக்குரியவர, பிற சமொழிகளுக்கு 
இன்ணயொை இலக்க்ண இலக்கியஙகனள ்தமிழ் 
சமொழியும் சகொணடுள்ளது என்்பன்த சவளிக்சகொணடு 
வ்ந்தவர இ்ந்தத துறவி.

்தனி்ொயகம் அடிகள், 1913 ஆம் ஆணடு ஆகஸட 
மொ்தம் 2 ஆம் ்ொள் இலஙனகயின் யொழ்ப்பொ்ணம் 
மொவட்டததில, ஊரகொவற்துனறயில கைம்ச்பொன் என்ற 
கிைொமததில  ்ொக்ொ்தன் சஹன்றி ஸைனிசுலொசு, 

உலகத ்தமிழ் ஆைொய்சசி மொ்ொடு 
அசமரிக்கொவில ்ன்டச்பறுவது 
இதுபவ மு்தற் ்த்டனவயொகும். 

இ்நதியொவில இரு்நது வ்ந்த துறவி விபவகொை்ந்தர 
1893 ஆம் ஆணடு அசமரிக்கரகள் விய்நது 
ப்பொகும்்படி “அசமரிக்கச  ்சபகொ்தை ்சபகொ்தரிகபள” 
என்று ஆைம்பிதது ச்பரும் ச்சொற்ச்பொழிவொற்றி 
இ்நதியரகளுக்குப ச்பருனம ்த்ந்தது ப்பொல, 
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சிசிலிய ொ  இ ை ொ ்ச ம்ம ொ  ்பஸதிய ொம்பிள்னள 
ஆகிபயொருக்குப பிற்ந்தொர. இவருக்கு ்தனி்ொயகம் 
என்று இவைது ்த்நன்த ச்பயர சூடடிைொர. இவைது 
கிறிஸ்தவ ச்பயர ப்சவியர நிக்கலஸ ஸைனிசுலொசு 
என்்ப்தொகும். பிற்கொலதப்த இவர ்தமிழில சகொண்ட 
தீைொ்த கொ்தலிைொல உபைொமன் கதப்தொலிக்க குருவொக 
நியமிக்கப்பட்டப்பொது ்தைது ச்பயரினை ப்சவியர 
எஸ. ்தனி்ொயகம் என்ற ்தமிழ்ப ச்பயரினையும் 
ப்சரததுக் சகொண்டொர. 

ஆஙகிலம், இலததின், இத்தொலியம், பிசைஞசு, 
சஜரமன், ஸ்பொனிஸ ப்பொன்ற ்பலபவறு சமொழிகனளக் 
கற்று ்பொணடிததியம் சகொண்ட இவர ்தைது ஆைம்்பக் 
கலவினய ஊரகொவற்துனற புனி்த அ்நப்தொனியொர 
கலலூரியிலும், இன்டநினலக் கலவினய யொழ்ப்பொ்ணம் 
புனி்த ்பததிரிசியொர கலலூரி்யிலும் ்பயின்று, 
சகொழும்பில ச்சன்ட ப்பரைொட ச்சமிைறியில 
்தததுவவியலில கனலமொணிப ்பட்டதன்தயும் ச்பற்றொர.  

1 9 4 5ஆம்  ஆணடு ்தமிழ்  இலக்கியததில 
்பட்டப்படிபபிற்கொக ்தமிழ் ்ொடு அண்ணொமனலப 
்பலகனலக்கழகததில ப்சர்நது ்தமிழ் இலக்கியம் 
்படித்தொர. இவைது ்தமிழ் அறிவின் ஆழததினையும் 
முதிரசசியினையும் கண்ட அண்ணொமனலப 
்பலகனலக்கழக துன்ணபவ்ந்தர இைததிை்சொமி, மற்றும் 
ப்பைொசிரியர ச்த. ச்பொ. மீைொடசி சு்ந்தைைொரும் எடுத்த 
முடிவிைொல இளமொணிப ்படிபபு முடிக்கொமபல 
ப்ைடியொக  முதுகனலமொணிப ்படிபபினை 
பமற்சகொள்ள அனுமதிக்கப்பட டு, அண்ணொமனலப 
்பலகனலக்கழகததில முதுகனலமொணிப ்பட்டதன்தயும், 
்தமிழ் இலக்கியததில “்சஙககொல இலக்கியச ச்சய்யுளில 
இயற்னக” என்னும் ்தனலபபில ்தைது ஆய்வுக் 
கடடுனைனயச ்சமரபபிதது, எம்.லிட. ்பட்டதன்தயும் 
பின்ைர இலண்டனில கலொநிதிப ்பட்டதன்தயும் 
ச்பற்றொர. பமலும் உபைொம்  ்கரில வததிக்கொன் 
்பலகனலக்கழகம் ச்சன்று The Carthaginian Clergy என்ற 
்த ன ல ப பி ல  மு ன ை வ ர  ்ப ட ்ட த தி ற் க ொ ை 
ஆய்வுக்கடடுனையினை எழுதி ச்தய்வத ்தததுவததில 
(Doctor of Divinity) ்பட்டம் ச்பற்றொர. 

்தமிழ் ்ொடடின் ச்லனல மொவட்டததில உள்ள 
வ்டக்கன்குளம் புனி்த ச்தை்சொ உயரநினலப்பள்ளி யில 
துன்ணத்தனலனம யொசிரியைொகப ்பணியொற்றிய 
கொலததில ்பணடி்தர குரு்சொமி சுபபிைமணிய ஐயர 
என்்பவரி்டம் ்தமிழ் ்பயின்றொர. பின்ைர இலஙனகப 
்பலகனலக்கழகததில ்தமிழ் விரிவுனையொளைொகப 
்பணியொற்றிைொர. பின்ைர மபலசியொ ச்சன்று மலொயொ 
்பலகனலக்கழகததில ்தனலனமப ப்பைொசிரியைொகவும்   

அஙகிரு்நது ஓய்வு ச்பற்றபின் ஓைொணடுக் கொலம் 
்பொரிசில பிைொன்சுக் கலலூரியிலும், ச்தொ்டர்நது 
ப்பபிள்ஸ ்பலகனலக்கழகததிலும் சிறபபுப 
ப்பைொசிரியைொகப ்பணியொற்றிைொர.

கதப்தொலிக்கத துறவியொகத ்தைது ்பணினய 
ஆைம்பித்த ்தனி்ொயகம் அடிகள் ்தமினழ 
முனறப்படி கற்றுத ப்தர்நது ஒரு ்தமிழ் வளரக்கும், 
்பைபபும் தூ்தைொகத திகழ்்ந்தொர. ்பல ஐபைொபபிய 
்ொடுகளுக்குப ்பய்ணம் ச்சய்து அஙகுள்ள 
நூலகஙகளில ்பல ்தமிழ்க் னகசயழுததுபபிைதி 
நூலகள், மற்றும் அசசி்டபச்பற்ற ்தமிழ் நூலகள் 
்பற்றி ஆைொய்்நது சவளிக் சகொணடுவ்ந்தொர 

தூததுக்குடியில ்பணியொற்றிய கொலததில 
்தனி்ொயகம் அடிகளொர ்தமிழ் இலக்கியக் கழகம் 
என்ற அனமபபினை நிறுவி 1952 ஆம் ஆணடில 
Tamil Culture (்தமிழ்க் கலொச்சொைம்) என்னும் 
ஆஙகிலக் கொலொணடு இ்தனழ ஆைம்பிதது அ்தன் 
ஆசிரியைொக 1959 வனை இரு்ந்தொர. இ்ந்த ஏடு 
ஆற்றிவ்ந்த அரும் ச்பரும் ்பணி மிகவும் 
மகத்தொைது. இவபவடு உலனக வலம் வைச ச்சய்்த 
ச்பருனம பி்தொ ்தனி்ொயகம் அடிகளொனைபய 
்சொரும். இவவி்தழ் அசமரிக்க, ஐபைொபபிய 
்பலகனலக்கழகஙகள் வனை ச்சன்றன்ட்ந்தது

1961 இல ச்சன்னையில “்தமிழ்ப ்பண்பொடடுக் 
கழகம்” என்ற அனமபன்பத ப்தொற்றுவித்தொர. 
்தமிழிலும் ஆஙகிலததிலும் ்பல ஆய்வுக் 
கடடுனைகளும் நூலகளும் எழுதி சவளியிட்டொர. 
்தமிழ்த தூது என்ற நூல உட்ப்ட 137 நூலகனள 
எழுதிைொர.

்தமிழ் சமொழியொைது இ்நதுக்களுக்கு மடடும் 
உரிய்தன்று. அது ச்பௌத்தர, இஸலொமியர, 
கிறிஸ்தவர எை அனைதது ம்தத்தவரகளுக்கும் 
உரிய ்தனிததுவமொை சமொழி என்று உலகம் 
முழுவதும் இ்தன் சிறபன்ப ்தனி்ொயகம் அவரகள் 
எடுததுனைத்தொரகள். ்தமிழொைொய்சசி, ஆஙகிபலயர 
கொலததிற்குப பின் விருததியன்ட்ந்தச்தன்்பது 
்தப்பொை கருதச்தன்்பதும், 1500 ஆணடுகளுக்கு 
முன் சவளிவ்ந்த ச்தொலகொபபியம், திருக்குறள் 
ப்பொன்ற நூலகள் அ்தற்குச ்சொன்று ்பகரகின்றை 
என்்பதும் அடிகளொரின் துணி்ந்த கருத்தொகும். 
மிகத ச்தொன்னமயொை ்தமிழ் ்ொகரீகம் சி்நது 
சவளியில ஆைம்்பமொகி இ்நதியொவிலும் 
இலஙனகயிலும் ்பைவியிரு்ந்தது என்ற ஆைொய்சசிக் 
கருதன்த முன் னவததும் ஆ்தரிததும் அ்தற்கொை 
எ டு த து க்  க ொ ட டு க் க ன ள யு ம்  சு ட டி க் 
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கொடடியுள்ளொர. 1963 ஆம் ஆண்டளவில ்தனி்ொயகம் 
அடிகளொர உலக ்ொடுகளில உள்ள ்தமிழறிஞரகள் 
யொவனையும் ஒன்று திைடடி ஒரு குழுவொக அனமதது 
்தமிழ்்ொடடில ஆணடுப்தொறும் ்தமிழொைொய்சசி 
மொ்ொடடினை ் ்டததும் பயொ்சனைனய முன்னவத்தொர. 
ஆைொல இ்தற்கொை எ்ந்த ்்டவடிக்னகயினையும் அைசு 
பமற்சகொள்ளொ்த ப்பொது இம்மொ்ொடடினை உலகளவிபல 
்்டத்த பவணடும் என்ற உதபவகம் சகொணடு  உலகத 
்தமிழொைொய்சசிக் கழகதன்த உருவொக்கிைொர.

உலகத ்தமிழொைொய்சசிக் கழகததின் (International As-
sociation for Tamil Research, IATR) மு்தல கூட்டம் திலலியில 
1964 ்சைவரியில ்ன்டச்பற்றது. இக்கூட்டததில 
்தனி்ொயகம் அடிகளொரு்டன், ப்பைொசிரியர கமில 
சுசவலபில, ்தமிழ்ப ்பலகனலக்கழகததின் முன்ைொள் 
துன்ணபவ்ந்தர வ. ஐ. சுபபிைமணியம் ஆகிபயொர
அனழப்பொளரகளொக இரு்நது ச்சயற்்பட்டைர. சமொத்தம் 
26 ்தமிழறிஞரகள் ப்சர்நது உலகத ்தமிழொைொய்சசி 
நிறுவைதன்த 1964 ்சைவரி மொ்தம் 7 ஆம் ் ொள் ஆைம்பிதது 
னவத்தைர. மபலசியொவில ்பணி புரியும் கொலததில உலகத 
்தமிழொைொய்சசி நிறுவைததின் ப்தொற்றுைரகளில ஒருவைொக 
இரு்நது ச்சயற்்பட்டொர. அ்தன் மு்தல மொ்ொடடினை 
1966, ஏபைல 16–23 திகதிகளில மபலசிய அைசின் 
துன்ணபயொடு  மபலசியத ்தனல்கர பகொலொலம்பூரில 
்்டததிைொர. பின்ைர ச்சன்னையில ் ்ட்ந்த இைண்டொவது 
உலகத ்தமிழொைொய்சசி மொ்ொடடில பிை்தம விரு்நதிைைொகக் 
கல்நது சகொண்டொர.

்தனி்ொயக அடிகளொர ்தைது 67 வது வயதில உ்டல 
்லிவுற்று 1980 ச்சப்டம்்பர மொ்தம் மு்தலொம் திகதி உயிர 
நீத்தொர.   

்தனி்ொயகம் அடிகளொர மொச்பரும்  அறிவொளி 
மடடுமலல, ஆன்மீகவொதியும் கூ்ட. அதுமடடுமலல 
அவர ஒரு ச்சயல வீைர.  ப்தவொை திருவொ்சகஙகளிலும், 
ஆழ்வொரகளின் திருப்பொ்டலகளிலும் ச்பொதி்நதும், 
மலி்நதும் கி்டக்கும் ்பக்தியு்ணரனவ ்ொம் பவசறஙகும் 
கொ்ணமுடியொது என்று ்தைது எழுததுக்கள் மூலமும் 
உனைகள் மூலமும் எடுததுக்கொடடி  உலகில உள்ள 
்தமிழரகனள, ்தமிழறிஞரகனள ஒன்று இன்ணத்த ச்பரும் 
வித்தகர.

 தைவததிரு தைனிநொயகம் அடிகள்

(Rev.Father)D.D.(Rome), M.A. M.Litt (Annamalai) Ph.D. 
(London)

ஐராவ்தம் மைாவ்தவன் 
(1930 – 2018)

திரு ஐரபாவ்தம் ெ்கபாள்தவன ப்தபால்பலழுத்தியலில் 
சிற்ந்த ஆரபாய்்சசியபாேர. அவர  திரு்சசிழய அடுத்்த 
ெண்ச்சநல்லூரில் அகளடபா்ர 2, 1930 அனறு பிற்ந்தபார. 
திரு்சசி தூய வேைபார ்கல்லூரியில் ளவதியியல் துழறயில் 
அறிவியல் இேவல் ்ட்டம் ப்ற்றபார. பின ப்சனழை்ச 
்சட்டக ்கல்லூரியில் ்சட்ட இேவல் ் ட்டமும் ப்ற்றபார. 1954 
மு்தல் 1981 வழர இ்நதிய ஆட்சிப் ்ணியில் ளவழல 
ப்சய்்தபார. பிறகு 1987 மு்தல் 1991 வழர திைெணி 
நபாளேட்டின ஆசிரியரபாய் ளவழல ் பாரத்்தபார. நவம்்ர 26, 
2018 அனறு ப்சனழையில் இயற்ழ்க எய்திைபார.

இரு்்தபாம் நூற்றபாணடின முற்்குதியில் ்தமிழ் நபாட்டுக 
குழ்க்களில் இரு்ந்த ்கல்பவட்டுக்கழேத் ப்தபால்பலழுத்து 
வல்லுநர்கேபால் ப்தளிவபா்கப் ்டித்துப் புரி்நதுப்கபாள்ே 
இயலவில்ழல. இ்நநிழலயில் 1961 மு்தல் 1966 வழர, 
திரு ெ்கபாள்தவன அவர்கள் அக்கல்பவட்டுக்கழேப் ் டித்து 
ஆய்்நது அழவ்கழேப் புரி்நதுப்கபாள்ளும் முழறழயத் 
ப்தளிவபா்க  1968-இல் ப்சனழையில் நட்ந்த உல்கத் ்தமிழ் 
ெபாநபாட்டில் ்கட்டுழரயபா்க வைஙகிைபார. அவருழடய 
முழறழயப் பின்ற்றி ெற்ற ஆரபாய்்சசியபாேர்களும் 
அத்துழறயில் ஈடு்ட்டு ஆய்வு ப்சய்்தபார்கள். திரு 
ெ்கபாள்தவன இப்்ை்ந்தமிழ்க ்கல்பவட்டுக்களில் ்கபாணப்்டும் 
்தமிைர வரலபாறு, ் ண்பாடு ப்தபாடர்பாை ் ல ப்சய்தி்கழேப் 
்ல்துழற ்சபார்ந்த ஆரபாய்்சசியில் ஈடு்ட்டுத் ்தமிழுலகுககு 
அளித்்தபார. அ்தன பவளிப்்பாளட 2003-ஆம் ஆணடு  
ஆரவரட் (Harvard) ் ல்்கழலக்கை்கத்்தபால் பவளியிடப்்ட்ட 
்ை்ந்தமிழ்த் ப்தபால்பலழுத்தியல் (“Early Tamil Epigra-
phy”) எனற நூல். 

திரு ஐரபாவ்தம் ெ்கபாள்தவன சி்நது்செபவளி எழுத்து 
ப்தபாடர்பாை ஆரபாய்்சசியிலும் ஈடு்ட்டு ஆரபாய்்சசி ப்சய்்தவர. 
அவர சி்நதுபவளி எழுத்து ் ற்றிய ப்தபாடரழடவு நூல் (“The 
Indus Script: Texts, Concordance and Tables”) ஒனறும் 
்ல ்கட்டுழர்களும் எழுதியவர.

திரு ஐரபாவ்தம் ெ்கபாள்தவன புறநபானூற்றுப் ் பாடலில் 
வரும் “ப்ரிளயபாழர வியத்்தலும் இலளெ சிறிளயபாழர 
இ்கழ்்தல் அ்தனிலும் இலளெ” எனற ப்கபாள்ழ்கப்்டி 
எல்ளலபாரிடமும் ்ைகியவர. அ்கழவயில் குழற்ந்தவர்கள் 
எனறபாலும் மி்கவும் ெதிப்ள்பாடு  நடத்தியவர. ்தைககுத் 
ப்தரி்ந்த உணழெ்கழேயும் அறிழவயும் ்தயக்கமினறி 
எல்ளலபாருடனும் ்கிர்நது ப்கபாணடவர . இனிய 
விரு்நள்தபாம்்லிலும் சிற்ந்தவர. அவருழடய ெழறவு 
்தமிழுலகிற்கு ஈடு ப்சய்ய முடியபா்த ஒரு இைப்்பாகும்.

முழைவர சு. ் ைனியப்்ன

ப்தன ஆசிய ஆரபாய்்சசி ப்சய்திக ்கை்கம், ்தல்லசு
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முதிபயார் ேராமரிப்பில் இன்லறய ்சைால்கள்?

முன் குறிபபு :  இ்ந்த ்தனலபபின் கீழ் 
முழுனமயொக ஆய்வு ச்சய்்தொல உருவொகும் 
கடடுனையின் உ்ப ்தனலபபுகபள சுமொர இரு்பது 
ப்பர முனைவர ்பட்டம் ச்பறும் அளவில 
இருக்கும். அத்தனகய கைமொை ்தனலபபுக்கு 750 
வொரதன்தகளில கடடுனை ்சமரபபிப்பப்த மிகப 
ச்பரிய ்சவொல்தொன்.

முதிவ்யார் ்பைாமரிபபு: 
ெவால்களும் 

ரக்யாளும் முர்றகளும்

***

முதிபயொர ்பைொமரிபபு என்்பது ச்பரும் ்சவொலொக 
மொறியிருக்கிறது என்்ப்தற்கு மொற்று கருதது இருக்க 
முடியொது. ஆைொல அ்ந்த ்சவொலின் வனக உலகம் 
முழுவதும் ஒபை வனகயொக கணடிப்பொக இலனல. 

்சவொலின் வனகனய அறி்நது சகொண்டொல அன்த 
சவற்றிகைமொக னகயொளுவது எப்படி என்்பன்த 
சுருக்கமொகவும் எளினமயொகவும் புரி்நது சகொள்ளலொம்.

திருவாரூர ்சரவ்ணன்
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  ்தமிழகதன்த எடுததுக் சகொண்டொல மிகவும் 
வ்சதியொை குடும்்பஙகளில குடும்்பததின் 
இைண்டொம், மூன்றொம் ்தனலமுனறயிைர ்பணி, 
ச்தொழில கொை்ணமொக அப்த வீடடில வசிதது 
முதிபயொரகனள ்பைொமரிக்க முடியொவிட்டொலும் 
்ப ொதுக ொப்ப ொ க  கவனிததுக்  ச க ொள்ள 
்பணியொளரகள் இருக்கிறொரகள்.

  ஆைொல குடும்்ப உறுபபிைரகள் பவறு ் கைம், 
மொநிலம், அயல்ொடு என்று ்பணி நிமித்தமொக 
வசிதது வ்ந்தொல, முதிபயொரகளுக்கு ச்பொழுது 
ப்பொவதும், ்ம்பிக்னகயொை உ்தவியொளரகள் 
கின்டப்பதும் ்சவொலொை விஷயஙகபள.

  அடுதது ் டுத்தை, ஏனழக் குடும்்பஙகளில்தொன் 
முதிபயொரகள் ்பைொமரிபபு ச்பரிய ்சவொலக 
மொறியுள்ளது. ஏசைன்றொல கலவி, மருததுவம், 
ப்பொக்குவைதது என்று ்பலபவறு ச்பொருளொ்தொை 
ச்ருக்கடியின் கொை்ணமொக ச்பரிய வீடுகனள 
வொ்டனகக்கு பிடிக்க முடிவதிலனல. ச்சொ்ந்த 
வீடு னவததிரு்ந்தொல கூ்ட இ்ட ச்ருக்கடியின் 
கொை்ணமொக முதியவரகனள இன்டயூறொக 
எணணு்பவரகள் அதிகரிததிருப்ப்தன் வினளபவ 
முதிபயொர இலலஙகள்.

  ்தனலமுனற இன்டசவளியின் கொை்ணமொக 
வொரிசுகள் ்்ட்நது சகொள்ளும் வி்ததன்த 
முதிபயொரகளின் மைது ஏற்றுக் சகொள்ளொமல 
இருப்பதும் ச்பரிய ்சவொல்தொன்.

இன்தபப்பொன்ற எண்ணற்ற கொை்ணஙகனள 
பயொசிததுப ்பொரதப்தொம் என்றொல சீர ச்சய்ய 
பவணடிய விஷயஙகளொக எைக்கு ப்தொன்றியனவ:

1. மருததுவமனை, ையில நினலயம், வஙகி, அலுவலகம் 
என்று ஏ்தொவது ஒரு இ்டததில ்ொம் கொததிருக்க 
ப்ர்ந்தொல ்பதது நிமி்டம் கூ்ட மிகவும் நீண்ட 
ப்ைமொகத ப்தொன்றும். அப்படி இருக்கும் ப்பொது ் மக்கு 
வ்சதிப்படும் ப்ைததில முதிபயொரகளுக்கு உ்ணனவக் 
சகொடுபப்பொம். அன்த ்சொபபிடடு விடடு, ் ம்னம எ்ந்த 
பகள்வியும் பகடகொமல அவரகள் ் ம் வீடடில இருக்க 
பவணடும் என்று நினைப்பது்தொன் சிக்கலகளுக்கு 
முக்கிய கொை்ணம்.

   இலத தவிர்க்க என்னை ப்சய்யைாம்?

ஏற்கைபவ குடும்்பததிற்கொக உனழத்தவரகனள 

இன்னும் பவனல வொஙகுவ்தொ என்று சிலர 
வொதி்டக்கூடும். அப்படி ச்சொலலவிலனல. 

இத்தனை ஆணடுகளொக உனழத்தவரகனள 
இனியும் கடிைமொை ்பணிகளில ஈடு்படுததுவது 
மிகவும் பயொசிக்க பவணடிய ஒன்று.

முதியவரகளில நினறய ப்பர அக்கம் ்பக்கதன்த 
்பொரதது விடடு ் ொலொவது ச்தரு சுபபிைமணிக்கு 
ைத்தததில ்சரக்கனை இருக்கொம். அவனை வி்ட 
்ொன் மூணு மொ்சம்்தொன் இனளயவன். எைக்கு 
எபப்பொ ்சரக்கனை வைப ப்பொகுப்தொ? இலல ைத்த 
அழுத்தமும் ப்சர்நது ்படுததி எடுக்கப ப்பொகுப்தொ 
என்ற மைநினல்தொன் இன்னறய முதியவரகளின் 
முக்கிய கவனல.

அ்தைொல முதியவரகளின் இ்ந்த மை நினலனய 
மொற்ற பவணடும். மைதில உறுதி இரு்ந்தொல 100 
வயது க்ட்ந்தொலும் ஆபைொக்கியமொக வொழ முடியும் 
என்ற ் ம்பிக்னகனய அவரகள் மைதில வின்தக்க 
பவணடும். வீடடில ்சனமயலில அவரகனள 
ஈடு்படுத்த பவணடியதிலனல. எலபலொரும் 
உ்ணவரு்நதும் ப்ைததில முதியவரகளுக்கும் 
உ்ணவு ்பரிமொறலொம். ஆைொல மற்ற உறுபபிைரகள் 
வீடடில இலலொ்த ப்ைததிபலொ அலலது பவறு 
முக்கியமொை பவனலயில இருக்கும்ப்பொப்தொ, 
முதியவரகளுக்கு கொபி குடிக்க பவணடும், அலலது 
பவறு ஏ்தொவது சின்ை ப்தனவகனளயும் 
மற்றவரகள்்தொன் நினறபவற்ற பவணடும் என்று 
எதிர்பொரப்பன்த ்தவிரதது அவைவரகபள ச்சய்து 
சகொண்டொல உ்டலுக்கும் இயக்கம் சகொடுத்த 
ம ொ தி ரி  இ ரு க் கு ம் .  எ ல ல ொ வ ற் று க் கு ம் 
அடுத்தவரகனள எதிர்பொரதது கொததிருக்கும் 
ப்ைததில்தொன் ஒரு மனி்தனுக்கு குடும்்ப 
உறுபபிைரகள் பமல பகொ்பம் உண்டொகிறது. 
இ்தன் வினளவு, மிகவும் அதிகரிக்கும் ைத்த 
அழுத்தம்..

்ம் உ்டல ஆபைொக்கியமொக இருக்கிறது என்ற 
்ம்பிக்னகயு்டன் அதிகொனலயில ்படுக்னகனய 
விடடு எழும் ஒரு முதியவர, ்பணிப்பளு 
கொை்ணமொக  தூஙகிக் சகொணடிருக்கும் மனைவி, 
மகன், மருமகள், ப்பைன், ப்பததி என்று யொனையும் 
எதிர்பொரக்கொமல, ்பல ஆணடுகளொக இருக்கும் 
கற்பி்தஙகனள ஒதுக்கி னவதது விடடு அவபை 
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்பொனல கொய்சசி குடிதது விடடு வொக்கிங ச்சன்று 
விடடு வ்ந்தொர என்றொல இஙபக பகொ்பததிற்கு 
பவனலயிலனல.

ஏன் இன்த குறிபபிடுகிபறன் என்றொல 
வீடுகளில முதிபயொரகனளப ச்பொறுத்தவனை 
ச்பண்ணொக இரு்ந்தொல ஓய்வு என்்பப்த இலலொமல 
அவவளவு பவனலகனளயும் ச்சய்கிறொரகள். 
ஆ்ணொக  இரு்ந்த ொல  சவ்ந நீ ர  னவதது 
ச க ொ டு ப ்ப ்த ற் கு  கூ ்ட  ய ொ ன ை ய ொ வ து 
எதிர்பொரக்கிறொரகள். 

முதிபயொர இலலம் ் ்டததி வரும் ஒருவரி்டம் 
ப்பசிக் சகொணடிரு்ந்தப்பொது, அஙபக இருக்கும் 
ச்பணகள் ச்பரும்்பொலும் ்சனமயல உள்ளிட்ட 
பவனலகனள ்பகிர்நது ச்சய்து விடுவ்தொகவும், 
அ்தைொல ்சனமயலுக்கொை பவனலயொடகள் 
குனறவொக ப்தனவப்படுவ்தொல நிதிசசுனம 
குனறவொக இருப்ப்தொகவும் கூறிைொர. ஆைொல
ஆணகனளப ச்பொறுத்தவனை அவரகளுக்கு உ்தவி 
ச்சய்வ்தற்பக கூடு்தல ்பணியொளரகள் ப்தனவப
்படுவ்தொகவும் ச்தரிவித்தொர.

உணனமயில ஒருவருக்கு உ்டல ் லமிலலொமல 
ப்பொவ்தற்குள்ளொகபவ, மை்தளவில எைக்கு 
வய்தொகிவிட்டது, என்ைொல எதுவும் ச்சய்ய 
முடியொது என்ற மைநினலயில இருப்பதும், ஆண 
என்றொல இ்ந்த பவனல்தொன் ச்சய்யணும், வீடடு 
பவனலகனள ச்சய்யக்கூ்டொது என்ற ்பனழனமக் 
கருததுக்களும்்தொன் நினறய வீடுகளில வய்தொை 
ஆணகள் அவதிப்படுவ்தற்கொை கொை்ணஙகள் 
என்்பது அவைது கருத்தொக இருக்கிறது.

நினறய வீடுகளில வய்தொைவரகள் பவனல
்பொரக்க பவணடும் என்று மகபைொ, மகபளொ 
ச்சொலலொவிட்டொலும், முதியவரகள் ்தஙகளது 
முக்கியததுவம் குனற்நது விட்டப்தொ என்று 
்ப்தட்டமன்டவ்தொல எ்ந்த விஷயததிலும் மகன், 
மருமகள் ்தஙகனள மதிப்பதிலனல என்ற 
குற்றச்சொடன்ட முன்னவக்கிறொரகள். பமலும் 
்சம்்பொதிப்பன்த அடுத்த ்தனலமுனறயிைர 
ச்சய்வ்தொல வீடடில இருக்கும் ச்பற்பறொரகளி்டம் 
ஏன் பகடக பவணடும் என்ற மபைொ்பொவம் 
அவரகளி்டம் அதிகரிததுள்ளது. எலலொவற்னறயும் 
பகடக பவணடியதிலனல. ஆைொல சிற்சில 
வி்சயஙகளில கல்நது ப்பசி முடிசவடுத்தன்தப

ப்பொன்ற ப்தொற்றதன்தயொவது ஏற்்படுத்த பவணடும்.

அப்த ப்ைம், முதியவரகளும் ்தைக்கு ச்தரி்ந்த 
ஆபலொ்சனைனய ச்சொலலிவிடடு, என்னுன்டய 
வொழ்வில இப்படி ச்சயல்பட்ட்தொல்தொன் ் லல ்பலன் 
கின்டத்தது. நீ இன்னறய சூழனல அனு்சரிதது 
முடிசவடுததுக் சகொள் என்று வழி விடும் 
மைப்பக்குவதன்த ஏற்்படுததிக் சகொள்வதும் அவசியம்.

முதியவரகளின் ்ப்தட்டம் ்தற்ப்பொது மிகவும் 
அதிகரிததிருப்பதில ச்தொனலக்கொடசி ச்தொ்டரகளின் 
்பஙகு முக்கியம். மொவு அனைப்பது, துணி துனவப்பது 
உள்ளிட்ட ்பலபவறு  வீடடு  பவனலகளில 
இய்நதிைஙகளின் ்பயன்்பொடு அதிகரிததிருப்ப்தொல 
முதியவரகளுக்கு ஓய்வு ப்ைம் அதிகரிததுள்ளது. 
இ்தைொல ச்பரும்்பொலொைவரகள் ச்தொனலக்கொடசியில 
மூழ்கிவிடுகிறொரகள்.

முப்பது அலலது ்ொற்்பது ஆணடுகளுக்கு முன்பு 
கூடடுக்குடும்்பமொக  இரு்ந்த ொலும் வீடடில 
முதியவரகளும் விவ்சொயம் உள்ளிட்ட ்பலபவறு 
பவனலகனள னவததுக் சகொணடு இயஙகிக் 
சகொணடிருப்பொரகள். அப்த ்சமயம் முதியவரகள் 
வீடடிபலபய இருக்கும் குடும்்பஙகளும் உணடு. அன்த 
சுனமயொக நினைக்கொ்த அலலது கொடடிக்சகொள்ளொ்த 
கலொச்சொைம் அபப்பொது இரு்ந்தது.

ஆைொல இபப்பொது வீடு சிறிய்தொக இருக்கிற்தொ 
அலலது மிகவும் ச்பரிய்தொ என்்பச்தலலொம் பிைச்சனை 
இலனல. முக்கியமொக ச்பரும்்பொலொை ்டுத்தை 
வரக்கஙகளில முதியவரகள் சுனமயொக கரு்தப்படுவது 
அவரகள் வீடடில இருப்ப்தொல அலல. எ்நப்ைமும் 
வீடடிபலபய இருப்பது்தொன்.

அன்த விடுதது நூலகம், ஆலயம், பூஙகொ என்று 
வீடன்ட விடடு சவளியில ப்ைதன்த ச்சலவிடுவது 
அவசியம். முக்கியமொக மகன், மருமகளின் விடுமுனற 
்ொடகளில இவவளவு ப்ைம் வீடடில இருக்க 
மொடப்டன் என்று ச்தளிவொக ச்சொலலிவிடடு 
ச்சன்றொல அடுத்த ்தனலமுனற, முதியவரகனள 
சுனமயொக நினைக்கொது. 

ஆக எஙபக எப்படி ்்ட்நது சகொள்ள பவணடும் 
என்று முதியவரகளுக்கும் இபப்பொது ஆபலொ்சனை 
ப்தனவப்படுகிறது.
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அமுப்தனற ்தமிழுககு
அேவில்லபாத் திருவுககு
அைகு ள்சரககும் மு்கெபாய்
ஆரபாய்்சசி ெபாநபாடு

வண. பி்தபா ்தனிநபாய்கம்
ப்தபாடககி ழவத்்த கூட்டங்கள்
ப்தபாடரபாகி நபான்கபாகி
எழு்த்தி நபாலு ்தனனில்
இடம்ப்ற்றது ஈைத்தில்

்தமிழ் ெரபுத் திங்கேபாம்
ழ்த பிற்ந்த ளவழேயிளல
அழைத்துல்க அறிஞரும்
ஆரவலரும் ் பாரழவயரும்
ஆழ்சயபாய்க ்களிப்கபாள்ே
இறுதி நபாள் நி்கழ்்சசியனறு
முத்்தபவளி முனறலிளல

முத்து முத்்தபாய்ப் ள்்சசு்களும்
அணியணியபாய்க ்கழல நி்கழ்வும்
நட்நதுப்கபாணடு இருகழ்கயிளல
ெக்களிழட புகு்ந்தப்தபாரு
்கபாவலர்கள் வணடி
வழிவிடக ள்கட்டு நினறபார
கூட்டத்ழ்த மிணடி

எள் விழு்ந்தபால் எணழணயபாகும்
அ்ந்தப் ப்ருங கூட்டத்தில்
எப்்டித்்தபான வழி விடுவபார
எக்கபாே மிட்ளடபாரககு

குைப்்ளெ ளநபாக்கெபா்கக
ப்கபாணட தீளயபார்களுககு
வழி கிழடக்கபா வலி ள்சர்நது
வனமுழறழயக ்கட்டவிழ்க்க

வழிபயபானறு கிழடத்்ததுளவ

கூட்டம் ்கழலக்கபவனறு
்கணபணரிககும் புழ்கககுணடும்
இழடயிழடளய நி்சககுணடும்
பீறிட்டுப் ் பாய்்நதிடளவ
்கலஙகிய ெக்கபேல்லபாம்
்்தறிளயபாட்ச சி்தறிளயபாட
அஙகு அரஙள்கறியது
அமிலெபாை அவலபெபானறு

்பாய்்நதுப்சனற குணடு்கேபால்
உயிளரபாடு அறு்ட்ட
மின்கடத்திக ்கம்பி்களும்
விழு்ந்தைளவ உயிர்தப்்
ஓடிய எம் ெக்கள் ளெல்

மின்தபாககி்ச சிலர ெடி்ந்தபார
புண்ட்டுப் ் லர விழு்ந்தபார
பநரி்ட்டு மிதி்ட்டு
உடல்ப்கட்டு உயிரப்கட்டு
துயரத்தில் முடி்ந்த்த்ந்த
அழைத்துல்கத் ்தமிைபாய்வு
நபான்கபாவது ெபாநபாடு

நலி்நதுப்கட்ட ெபா்ந்தருக்கபாய்
நபாபவழுப்் யபாருமில்ழல
நபாதிபயனறும் ஏதுமில்ழல
நீதிபயபானறும் ள்சரவில்ழல

வீழ்்ந்தவரககு நிழைவுக்கல்
நிறுவிடத்்தபான முடி்ந்த்தம்ெபா
எம்ெக்கள் நிழைழவவிட்டு
அத்துயரும் ள்பாய்விடுெபா

நான்ைாம் உலைத் 
்தமிழாராய்ச்சி 
மாநாடு பெற்றி ் சயபொலன்



்ம் முன்பைொரகள் இயற்னகயு்டன் இன்ண்ந்த
வொழ்க்னகனய வொழ்்நது சகொணடிரு்ந்தைர. ஆைொல
ஒரு ப்பொதும் இயற்னகக்கு எதிைொை ச்சயல்பொடுகளில 

அவரகள் ஈடு்பட்டது கின்டயொது. மொறொக இயற்னகனயப 
புரி்நது சகொணடு அ்தன் வழியில ்தைது வொழ்க்னகனய
வொழ்்நது வ்ந்தைர.

ஆைொல இன்று ஏற்்பட்ட ச்தொழிற் புைடசியிைொலும், 
விஞஞொை வளரசசியிைொலும் சுற்றுசசூழலுக்கு 
்ன்னமகனளக் கொடடிலும் தீனமகள் ்தொன் அதிகமொக 
இருக்கின்றை. இ்தன் வினளவு ்ொம் ்பயன்்படுததும் 
அனைதது வளஙகளும் மொசு்படடு ்பருவ நினல 
மொற்றஙகளொலும், வறடசியிைொலும், வி்த வி்தமொை 
ப்ொய்களொலும் சிக்குணடு கி்டக்கிபறொம்.

ச்தொ்டர்நது சகொடடி வரும் ஆனலக் கழிவுகளும், 
அணுக்கழிவுகளும், ச்சயற்னக உைஙகளும் ்ம் மணன்ண 
மல்டொக்கி விட்டை. இ்தன் வினளவொக ்ொம் உணணும் 
உ்ணவுகளின் வழியொகத ்தொய்மொரகளின் ்தொய்ப்பொலிலும் 
கூ்ட ்ஞசுகள் கல்நதிருப்பொகச ்சமீ்பததிய ஆய்வுகள் 
ச்தரிவிக்கின்றை.

இது மடடுமலலொமல நிலத்தடி நீரும் பமொ்சமொக 
மொசு்படடு குடிப்ப்தற்கு ஏதுவற்ற்தொகக் கி்டக்கிறது. 
இ்நதியொவில 0.01 விழுக்கொடு அளவு ்தொன் ்ொம் மனி்தத 
ப்தனவக்குப ்பயன்்படுததும் நீரின் அளவு உள்ளது. ஆைொல 
அதுபவ மொசு்படடு இருக்கும் நினலயில வருஙகொலச 
்ச்ந்ததியிைரின் நினலனமனய நினைததுக் கூ்டப ்பொரக்க 
முடியவிலனல.

சுறறுச்சூழல் மாசு்பாடடில் 
்பல்லுயிர்ரம ்பாதுகாபபும் 

நமது க்டரமகளும்
மு.முரு்கன் ்காச�ாடி 

ஜீ.ச்க.திசைஷ் சூழப�ாளி
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    பகாடுததலதத திரும்ேக் பகாடுக்கும் இயறலகத தாய்!

அதிகரிதது வரும் ச்தொழிற்்சொனலகளின் 
எணணிக்னகயொல ச்பருமளவில ஒலி மொசு்பொடும் 
அதிகரிதது வருகிறது.

கணமூடித்தைமொை ச்தொழில உற்்பததி மற்றும் 
லொ்பசவறியின் கொை்ணமொகப புவி சவப்பமொ்தல, 
ஓப்சொன் ்ப்டலம் சின்தவு எை அடுக்கடுக்கொய் சூழல 
பிைசசினைகள் ச்தொ்டர்நது சகொணடு ்தொன் 
இருக்கின்றை.

இ்தனை எதிரசகொள்ள பவறு வழிகபள இலனலயொ 
என்று பயொசிபப்பொபமயொைொல நிச்சயம் வழிகள் 
இருக்கின்றை.

அ்தற்கு முன்ைொல ்ொம் இ்ந்தச சூழலுக்குக் 
சகொடுப்பச்தலலொம் திரும்்ப ் மக்பக ்தொன் சவவபவறு 
வழிகளில கின்டக்கிறது என்்பன்தப புரி்நது சகொள்ள 
பவணடும்.

்ொம் இயற்னகனயப ்பொதுகொக்கும் ப்பொது 
இயற்னகயும் ்ம்னம ஒருப்பொதும் ்பொதுகொக்கத 
்தவறுவதிலனல என்்பன்தக் கருததில சகொணடு ்ம் 
அ ன் ற ொ ்ட  வ ொ ழ் வி ய ல  மு ன ற க ளி ல  சி ல 
்ன்டமுனறகனளப பின்்பற்றுவதின் மூலம் சுற்றுச 
சூழல பகடுகனளக் குனறததுப ்பலலுயிர ஓம்பு்தனல 
பமம்்படுத்த முடியும்.

கொன்ைொட லொைன்ஸ என்ற அறிஞரின் கூற்று: 
'இயற்னகனயப ்பைொமரிக்க மனி்தருக்குக் கற்றுக் 
சகொடுக்க ஒபை வழி அவரகள் குழ்நன்தயொக இருக்கும் 
ப்பொப்த இயற்னகனயப புரிய னவப்பது ்தொன் '.

   ேல்லுயிர்லம ோதுகாக்கும் நமது கடலமகள்:

  ்பள்ளிகள் மற்றும் கலலூரிகளில உள்ள 
மொ்ணவரகளின்டபய சுற்றுச சூழல ்பொதுகொபபின் 
அவசியதன்த ஆசிரியரகள் முன்சைடுக்க 
பவணடும்.

  ம ொ்ணவரகளின்டபய  சூழல  ்ச ொ ர ்ந ்த 
மன்றஙகனளயும், குழுக்கனளயும் உருவொக்கி 
சூழல ்பொதுகொபபின் அவசியதன்த உ்ணரத்த 
பவணடும்.

  கிைொமஙகள், ்பள்ளிகள், கலலூரிகள் ப்தொறும் 
மைம் வளரக்கும் குழுக்கனள உருவொக்கி 
அவரகனளத ச்தொ்டர்நது ஊக்கப்படுத்த 
பவணடும்.

  விவ்சொய நிலஙகளில ச்சயற்னக உைஙகள் 
இடுவன்தத ்தவிரதது இயற்னக உைஙகனளத 
்தயொரிதது அன்த உ்பபயொகிக்கக் கற்றுக் 
சகொடுக்க பவணடும்.

  ்பொலிதீன் ்பயன்்பொடன்டக் குனறதது 
துணிபன்பகனள உ்பபயொகிப்ப்தன் மூலம் 
அளவுக்கு அதிகமொை ்பொலிதீன் குபன்பகள் 
ப்சருவன்தத ்தடுக்க முடியும்.

  ப்தனவயற்ற ப்ைஙகளில மின்விசிறி, 
மின்விளக்கு, குளிர்சொ்தைப ச்படடி 
ப்பொன்றவற்னற அன்ணதது னவப்ப்தன் 
மூலம்  மின் ்ச ொ ை ம்  வீ்ணொவன ்த த 
்தவிரக்கலொம்.

  முடி்ந்த வனை நீனை சிக்கைமொகப 
்பயன்்படுத்தக் கற்றுக் சகொள்ள பவணடும். 
மனழக் கொலஙகளில வீ்ணொகும் மனழ நீனை 
ப்சகரிக்க பவணடும்.

  ச்தொழிற்்சொனலகளில மொசுக் கடடுப்பொடு 
மற்றும் சுததிகரிபபுக்கொை அனைதது 
்்டவடிக்னககனளயும் பமற்சகொள்ள 
பவணடும்.

  ச்ழிகிக்கு மொற்றொகக் கொகி்தததிலொை 
ச்பொருடகனள உ்பபயொகிப்ப்தன் மூலம் 
சூழல சீரபகடுகனளக் குனறக்க முடியும். 
கொகி்தததிலொை ச்பொருடகனள உ்பபயொகித்த 
பின் மறு சுழற்சி ச்சய்தும் உ்பபயொகிக்கலொம்.

  வொகைஙகனள அவவபப்பொது ்சரியொை 
முனறயில ்பைொமரிதது எரிச்பொருள் 
ப்தனவகனளக் குனறததுக் சகொள்ள 
பவணடும்.

  அதிகொரிகளு்டன் இன்ண்நது சூழல 
்பொதுகொபபில முழு ஒததுனழபன்ப 
வழஙகுவ்தன் மூலம் ்மது ்பஙகளிபன்பக் 
சகொடுக்கலொம்.

பமற்கூறியவற்னறக் கன்டபிடிப்ப்தன் மூலம் 
நினலயொை நீடித்த பமம்்பொடன்ட அன்டய 
முடியும்.

“ ம ொ ற் ற தன்த  மு ்தலில  ் ம்மிலிரு ்நது 
ச்தொ்டஙகுபவொம். உலகளவில சி்நதிதது ் ம்மளவில 
ச்சயல்படுபவொம்” !
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நாம் மனி்தர் 
்சாம் குமார 

கிபரஸபைக், இல்லினைாய்

(கன்த) 

கொமினி  ்தன்பமல  ப க ொ ்ப 
மன்ட்ந்தொள்!  க்ட்ந்த மூன்று 
மொ்தகொலமொக ஆைொய்சசி 

ச்சய்து தீடடிய திட்டம் அவளுன்டயது. ப்ற்று 
இைவு கூ்ட எலலொம் ்சரியொக இருக்கின்ற்தொ எை 
்ப ய ்ண ப ன்ப க ன ள  இ ரு ்த ்ட ன வ 
்சரி்பொரததிரு்ந்தொள். “சப்ச , சவயிலலில 
்பொவிக்கும் கூலிஙகிளொஸனஸை வீடடிபலபய
னவததுவிடடு புனகயிை ்த 1  நினலயம் 
வ்நதுவிடப்டபை!” எை ்சலிததுக்சகொண்டொள்.

்தன் பமல அதிக எதிர்பொரபபு சகொண்டவள் 
கொமினி. இலஙனகயின் ச்தன்மொகொ்ணததில 
இருக்கும் மொத்தனற ்கைததிற்கு அருகில 
ச்டலிஜ்ஜொவிலொ  எனும்  கி ை ொம தன்த 
ச்சொ்ந்தமொகக் சகொண்டவள். வய்சொை 
்தொயொபைொடும் க்ணவபைொடும் வொழ்்நது வரு்பவள். 
இைணடு ஆணடுகளுக்கு முன்ைர ்தொன் ்தைது 
ஒபை மகனுக்கு திரும்ணம் ச்சய்து னவததிரு்ந்தொள். 
மிடிலகிளொஸ குடும்்பம் என்றொலும் சிக்கைதன்த 
ச்சொ்ந்தமொக்கி அழகொை வொழ்க்னக ்்டததி 
வ்ந்தொள் .  மிகவும் க்டவுள் ்ம்பிக்னக
சகொண்டவள். க்ட்ந்த ்ொன்கு ஆணடுகளொக 
்யினை தீவு ்ொகவிகொனைக்கு எப்படியொவது 
ச்சன்று புத்தச்பருமொனை வ்ணஙகபவணடும் 
எை முடிசவடுததிரு்ந்தொள். ச்சன்ற ஆணடு 
கிைொமதது ்ணபிபயொடு ப்பொவ்தொக இரு்ந்த 
திட்டம் ்சரிவைொமல ப்பொகபவ இம்முனற 
்தொைொகபவ கிளம்பிவிட்டொள்.

சகொழும்பில இரு்நது அனுைொ்தபுைம் வழிபய 
யொழ்ப்பொ்ணம் ச்சலல உததிைப்தவி எனும் 
புனகயிை்தததில ஏற பவணடும். பிற்்பகல ஆறு 
ம ணி க் சக ல ல ொ ம்  ய ொ ழ் ப ்ப ொ ்ண ம் 
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ச்சன்றுவி்டலொம். மறு்ொள் ்பஸசில குறிகடடுவொன் 
ச்சன்று, அஙகிரு்நது ்ப்டகில முப்பது நிமி்டஙகளில 
்யினை தீவு ்ொக விகொனைனய அன்ட்நது விடுவப்த 
அவளது திட்டம். அனுைொ்தபுைம் வனை ்பலமுனற 
ச்சன்று ருவொன்சவலி்சொய  விகொனைனய ்தரி்சைம் 
ச்சய்்தவள். யொழ்ப்பொ்ணம் ச்சலவது இது்தொன் மு்தல 
்த்டனவ. இயல்பொகபவ பிையொ்ணஙகனள விரும்பும் 
இவள் ்ொக விகொனைனயயும் ்தைது சுற்றுப்பய்ணதன்தயும் 
எணணி உற்்சொகமன்ட்ந்தொள். 

1983 ஜூனல கலவைம் ் ்டக்கும்ப்பொது கொமினிக்கு 
17 வயது. ்தமிழரகள் ்பயஙகைவொதிகள் எை மீடியொவிலும் 
அை்சொஙக ்தைபபிலும் ்பலமுனற வ்ந்த ச்சய்திகனள 
பகடடு வளர்ந்தவள். ்தமிழரகளும் இலஙனகயரகள் 
என்ற ய்தொரத்ததன்த ்தைது கருத்தொக னவததிரு்ந்தொள். 
ப்பொரக்கொலஙகளில இலஙனக இைொணுவம் ப்தொலவி 
கொணும் ப்பொது, மொத்தனற ்பகுதிகளில சகொலலப்பட்ட 
இைொணுவ வீைரகளின் இறுதிக்க்டனமகனள இவள் 
ப்ரிலும் ்பொரததிருக்கின்றொள். ஒடடுசமொத்தமொக 
்தமிழ இைம் பமல சவறுபபு ஏற்்ப்டொமல விட்டொலும், 
ப்பொரிைொல ஏற்்படும் துன்்பஙகனள எணணி  ்பலமுனற 
எரிச்சல சகொணடிருக்கின்றொள். ்தமிழரகள் ஏன் 
்சணன்ட பிடிக்கின்றொரகள்? இலஙனகயில இருக்கும் 
எலலொ மக்களும் ஒற்றுனமயொக இருக்கலொம்்தொபை? 
்தமிழரகளின் பிைச்சனை ்தொன் என்ை? எை இவள் 
்பல்த்டனவ ்தன்னைத்தொபை  விைவி, அ்ந்த விைொவுக்கு 
வின்ட புரியொமல ்தமிழரகள் மீது இைம் ச்தரியொ்த 
ஒரு அதிருபதினயயும் ்தை்தொக்கியுள்ளொள். ப்பொரின் 
உச்சக்கட்ட நினலயில, ்தமிழர விமொைப்பன்ட 
சகொணடிருக்கும்ப்பொது, ்தமிழரகள் உலசகஙகும் 
வொழ்கின்றொரகள், ்தமிழ் ப்பசும் ்ொடுகள் ்பல 
இருக்கின்றை, ஆைொல ்ொம்  சிஙகளவரகள் இ்ந்த 
்ொடன்ட விடடு பவறு எஙகு ச்சலவது எை சில ்சமயம் 
அச்சம் கூ்ட சகொணடிருக்கின்றொள். இரு்ந்தொலும் 
ப்பொர ்பற்றி அை்சொஙகம் முன்னவக்கும் கருததுக்கனளபயொ 
எ்ந்த அைசியலவொதினயயுபமொ இவள் முழுனமயொக 
்ம்பியதிலனல.

உததிைப்தவி வவுனியொனவ ப்ொக்கி ஓட்டசமடுக்க 
கொமினியின் னகக்கடிகொைம் ் ொன்கு மணி கொடடியது. 
மு்தன்முனறயொக ஈழமணணில ்பயணிக்கும் கொமினினய 
ஒரு இைம் ச்தரியொ்த ்பயம் பிடிததுக்சகொண்டது. 
இவளது புனகயிை்த யன்ைல2 ்சரியொக ஒரு ்லி்ந்த 
்னைத்த கனளபபும் ப்சொகமும் கொ்ணப்பட்ட ஒரு 
மனி்தர முன் நின்றது. அ்ந்த மனி்தர ஒரு இனளஞனின் 
புனகப்ப்டதன்த ச்பரி்தொக்கி, ப்பொஸ்டர மடன்டயில 
ஒடடி கொமினிக்கு கொடடியவண்ணம் னகனய பிசன்ச 
பகட்பதுப்பொல ஏ்நதி நின்றொர. ப்பொஸ்டரில இரு்ந்த 
சிஙகள வரிகனள வொசித்த கொமினிக்கு என்ை ச்சய்வது 
என்று ச்தரியவிலனல. ்தைது ஒபை மகனை 2009ம் 
ஆணடு சிததினை மொ்சம் மு்தல கொ்ணவிலனல எைவும் 
்தொன் இன்ைமும் அவனை ப்தடி வருவ்தொகவும் அ்ந்த 
ப்பொஸட்டரில எழுதியிரு்ந்தது. 

அ்ந்த மனி்தரின் கணகனள ப்ரில ்பொரத்த கொமினி, 

்தன்னையறியொது அவரின் துயைதன்த ்தைது 
இ்தயததில ்பதித்தொள். அவளது மகனின் விம்்பம்3 
அவள்முன் ஒரு க்ணம் வ்நதுப்பொைது. அவளது 
கணகளின் ஓைஙகளில ஒரு சிறிய கணணீரததுளி 
அரும்பிநின்றது. அவருக்கு ஆறு்தல ச்சொலல 
வொரதன்தகனள ப்தடிைொள்; துயைம் ்தடுத்தது. 
வொரதன்தகள் மைதில வை, வொய்சச்சொலலில 
சமொழி ்தடுத்தது. ஆஙகிலததில ச்சொலலவ்ந்த்தொல 
ப்யம் அகன்றது. ்தைது கணகளொல முடி்ந்த 
அளவுக்கு ஆறு்தனல முன்னவத்தொள். ்சக 
இலஙனகயரகபளொடு ப்ப்ச பவணடும் ப்பொல 
இரு்ந்தது. எனினும் இ்ந்த மணணிற்கு அன்னியன் 
ப்பொல ஏப்தொ ஒரு ்ச்பலம் மைதில ்படி்ந்தது. அது 
ஒரு குற்ற உ்ணரவொ அலலது அச்ச உ்ணரவொ எை 
அவளொல இைம் பிரிக்கமுடியவிலனல.

உததிைப்தவி  மீணடும் புறப்படடு யொழ்ப்பொ்ணம் 
ப் ொக்கிமுன்ச்சலல க ொமினியின் மைம் 
ப்பொரக்கொலஙகனள ப்ொக்கிபபின்்பொய்்ந்தது. 
இைொணுவ வீைன் ஒருவனின் இறுதிக்கிரினயகள் 
அவள் ஊரில ்்ட்நது சகொணடிருக்கும் ப்பொது 
அ்ந்த வீைனின் ்தொய் கொமினியின் மகனைப்பொரதது 
“மபக புத்தொ! (எைது மகபை)” எை க்தறி 
அழு்தப்பொது ்தைது மகனை அவள் சகடடியொக 
பிடித்தன்த எணணிப்பொரத்தொள். அன்று இைவு 
்தைது க்ணவரி்டம் ஒருப்பொதும் இைொணுவததில 
மகனை ப்சரப்பதிலனல எை உறுதி சமொழி 
எடுததிரு்ந்தொள்.

அலொைம் கொனல ஆறு மணிக்கு அடித்தது. 
எழு்நது நீைொடி ்யிைொதீவு ்ொக விகொனைனய 
அன்டய புறப்பட்டொள் கொமினி. கொனல கொபபி 
அரு்நதுவ்தற்கொக யொழ் ப்பரு்நது நினலயம் அருபக 
இரு்ந்த சிறிய டீ கன்டயில அமர்ந்தொள். 
“ஆயுப்பொவன்” (வ்ணக்கம்) எை ச்பண குைல 
ஒன்று பகடகபவ யொர எை ்பொரத்தவள் முன்பை 
ஒரு 70 வயதுமிக்க சுறுசுறுப்பொை ஒருவருக்கு 
்பதிலுக்கு இருகைம் கூபபி ்சற்று எழு்நது ்தனல 
்சரிதது வ்ணக்கம் ச்சொன்ைொள். ்தைது ச்பயர 
திருமதி ்்டைொஜொ  எைவும் ்த ொன் ஒரு 
இனளப்பொறிய4 ஆசிரினய எைவும் சகொழும்பு-
நுபகசகொ்ட ்பகுதிகளில சுமொர 20 வரு்டஙகள் 
ஆசிரினயயொக  இரு்நதுவிடடு மீணடும் 
யொழ்ப்பொ்ணததில குடியமர்நதுள்ள்தொகவும் 
கூறிைொர. சகொழும்பு ்பகுதிகளில அதிக ஆணடுகள் 
பவனல ்பொரத்ததிைொல முன்ைொள் ஆசிரினய 
சிஙகள சமொழினய சிறப்பொக ப்பசுவன்த கொமினி 
அ வ ்த ொ னி த ்த ொ ள் .  ்த ன் ை ொ ல  ்த மி ழ் 
ப்ப்சமுடியவிலனல என்்பன்த வருத்தமு்டன் 
ச்தரிவித்தொள்.

திருமதி ்்டைொஜொ ்தைது இயல்பொை 
ப்்சததிைொலும் மனி்தப்யதன்த விரும்பும் 
்டபிைொலும் கொமினினய யொழ்்கரிற்கு 
வைபவற்றொர. அவரும் ்யினை தீவுக்குத்தொன் 
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ப்பொவன்த கொமினி அறி்நதுசகொண்டொள். 
இருவரும் ஒபை ்பஸஸில ச்சலலலொசமை திருமதி 
்்டைொஜொ அன்புக்கைம் நீட்ட கொமினி ஆறு்தல 
அன்ட்ந்தொள். முன்ைொள் ஆசிரினயயி்டம் 
என்தயுபம பகடகலொம் ப்பொல அவளுக்கு 
ப்தொன்றியது. ்தன்னை ஆசிரினய ்தபபுக்க்ணக்கு 
ப்பொ்டமொட்டொர எை கொமினி புரி்நது சகொணடு 
இலஙனகத்தமிழரகளின் ்தற்ப்பொன்தய  வொழ்க்னக
எப்படி எை விைொவிைொள்.

ஒரு நீண்ட ச்பருமூசன்ச விட்ட திருமதி 
்்டைொஜொ ்தைது இைணடு பிள்னளகளும் 
ஐபைொபபிய ் ொடுகளில க்ட்ந்த 20-30 ஆணடுகளொக 
கஷ்டப்படடு கடிை பிசைஞசு, ப்டொயிடச்ச 
(Deutsch) ்பொனஷகனள ்படிதது, ்சொ்தொை்ண 
பவனலகள் ்பொரதது, குடும்்பம் அனமதது ்தைக்கு 
்ப்ணம் அனுபபுவ்தொல்தொன் யொழ்்கரில 

“1956ம் ஆணடு சிஙகளம் மடடும் என்று அைசியல 
யொபபு5 ஏன் மொற்றி எழு்தப்பட்டது?” எை விைவிைொர. 

“அது அைசியலவொதிகள் விட்ட மொச்பரும் பினழ, 
அ்ந்த ்சட்டம் 1958இலும் பின்ைர 1978இலும் 
முழுனமயொக இைதது ச்சய்யப்படடு ்தமிழும் 
இலஙனகயின் உததிபயொக சமொழி6 ்தொன் எை அைசு 
பிைக்ட்ணப்படுததியிரு்ந்தது” என்றொள் கொமினி. 

“ப்தர்தலில சவற்றிச்பற மக்களி்டம் சமொழி 
உ்ணரசசினய கிளறி அழகிய எஙகள் தீவில இை 
பவறு்பொடன்ட இலஙனக அைசியலவொதிகள் 
அலஙகரித்தொரகள்”, ச்தொ்டர்ந்தொள் கொமினி. 

“இலஙனக அைசியலவொதிகள் மடடுமலல பிைொ்நதிய 
ஏன் ்சரவப்த்ச அைசியலவொதிகள் கூ்ட ்தஙகள் 
இலொ்பததுக்கொகவும் ்தஙகளின் ்ொடுகளின் 
இலொ்பததுக்கொகவும் இலஙனகயில பிரிவினைகனள 
உண்டொக்கிைொரகள்”. ஆசிரினய ஆபமொதித்தொர. 

“2009 இைொணுவ ்கரவில முள்ளிவொய்க்கொல
உட்பட்ட ்தமிழ்ப பிப்த்சஙகளில ் ்ட்ந்த சகொனலகனள 
அை்சொஙகம் ்டுநினலயொை ்சரவப்த்ச அனமபன்ப 
அனழதது  வி்ச ொ ைன்ண ச ்சய்ய பவணடும் . 
்தவறினழத்தவரகள் யொைொக இருபபினும் அவரகனள 
அைசு ்சரவப்த்ச குற்றவியல நீதிமன்றததில நிறுத்த 
பவணடும். அ்பகரிக்கப்பட்ட நிலஙகள் மீணடும் 
வழஙகப்ப்டபவணடும், சினற னவக்கப்படடிருபப்பொர
வி்சொரிக்கப்ப்ட பவணடும், கொ்ணொமல ஆக்கப்படப்டொர
வி்பைஙகள் ஒளிவு மனறவு இன்றி ச்தளிவொக 
அறிவிக்கப்ப்ட பவணடும்; இவற்னற ச்சய்்தொல  
இலஙனக அைசு ்தமிழரகளுக்கு ்சம உரினம வழஙக 
வொய்பபு இருக்கின்றச்தை ்தமிழரகளும் அைப்சொடு 
ப்சர்நது ச்சயல்படுவொரகள், சுபீட்சதன்த ் ொடுவொரகள்; 
்ொடு முன்பைரும்!” முழஙகிைொர  ஆசிரினய. 

ஆசிரினய ச்சொலலசச்சொலல ஒவசவொரு 
கருததுக்கும் ்தனலனய ஆடடி ஆபமொதித்தொள் கொமினி.

்சற்று ப்ைம் இருவரும் அனமதியொக இரு்ந்தைர. 
அ்ந்த ்சஙக்டமொை சமௌைதன்த டீ கன்ட ப்சவகன் 
கனலத்தொன். “அம்மொ பவற ஏதும் ்தைவொ அம்மொ?”. 

இருவரும் உ்ணவிற்கு ்ப்ணம் ச்சலுததி பின்ைர
்பஸஸில ஏறி ஒருவர ்பக்கததில மற்றவர எை 
அமர்ந்தைர.

“்ொஙகளும் பினழ வி்டொமல இலனல”, ஆசிரினய 
ச்தொ்டர்ந்தொர. 

“உரினமகள் கின்டக்கொ்த இ்டததில அவ்சைப்படடு 
விடப்டொபமொ எை சிலபவனள ப்தொன்றும்”, சமலி்ந்த 
குைலில அனமதியொக ச்சொன்ைொர ஆசிரினய. 

“ ்ப டி த ்த வ ர க ள் ,  அ றி வ ொ ளி க ள் ,  வ ழி 

வொழமுடிவ்தொயும் சவளி்ொடடு ச்தொ்டரபு 
இலலொ்தவரகளின் ச்பொருளொ்தொை நினல மிகவும் 
பமொ்சம் எைவும் ஆைம்பித்தொர. ்தமிழர வொழும் 
பிைப்த்சஙகளில உள்ள அை்ச நிறுவைஙகளிலும் 
அை்ச வகுபபீடுகளிலும் பவனல வொய்பபுக்கள் 
வரும்ப்பொது சிஙகள மக்களுக்பக முன்னுரினம 
சகொடுக்கப்படுவ்தொக குற்றம் சுமததிைொர. 

“்தமிழரகளும் சிஙகளவரகளும் ஒன்றொக 
ஒற்றுனமயொக வொழமுடியொ்தொ?” எை கொமினி 
துணி்நது விைொவிைொள். 

“ஏன் முடியொது?” ஆசிரினயயின் கணகள் 
கொமினியின் கணகனள கூர்நது ்பொரத்தை. 

்ொற்கொலியின் ஓைததில அமர்ந்த ஆசிரினய 
கொமினினய ்பொரதது நுட்பமொக, “்தமிழ் இைம் 
ஒரு ்தனிததுவமொை இைம் என்்பன்த இலஙனக 
அைசு அஙகீகரிக்க பவணடும்” என்றொர. 

ஒரு க்ணம் பயொசிதது விடடு கொமினியும் 
்பதிலுக்கு “சிஙகள இைமும்  ஒரு ்தனிததுவமொை 
இைம் ்தொபை?” என்றொள். 

“நிச்சயமொக!” ஒததுக்சகொண்ட ஆசிரினய 
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்்டத்தக்கூடியவரகள் எை ்பலனை இழ்நது இன்று 
நிற்கின்பறொம், மற்ற ் ொடுகபளொடும் மற்ற இலஙனகயபைொடும் 
்பனகனய வளரதது நிக்கின்பறொம்”, எை ்தைது ்பதினவ 
ச்தொ்டர்ந்தொர. 

கொமினி சமௌைம் சகொண்டொள். ்தமிழரகளும் 
சிஙகளவரகளும் அைசியனல விலததி, ் ொம் மனி்தர எை, 
ம னி ்த ர க ள ொ க  ஒ ரு வ ப ை ொ டு  ஒ ரு வ ர  ப ்ப சி 
வ்நதிரு்நப்தொமொைொல ஒரு புரி்நது்ணரவு வ்நதிருக்கலொம் 
எை அவளுக்கு ப்தொன்றியது. ஒரு முடிவுக்கு வ்ந்தவள் 
ப்பொல ்சடுதியொக,  “்ொன் ்தமிழ் கற்கபப்பொகின்பறன்” 
என்றொள் கொமினி. 

அவளது குைலில ஒரு அவ்சைமும் உறுதியும் 
ச்தன்்பட்டது. ஆசிரினய ஆச்சரியம் அன்ட்ந்தொர. ஏன் 
என்்பது ப்பொல கொமினினயப்பொரக்க,

 “சமொழி ச்தரி்ந்தொல்தொபை மனி்தனை மனி்தர 
புரி்நதுசகொள்ள முடியும்?” எை அழுததிக்கூறிைொள் 
கொமினி. 

ஆசிரினய ஒரு ஆழ்்ந்த கருதன்த சமய்யொக 
உ்ணர்ந்ததுப்பொல கொ்ணப்படடு சமௌனித்தொர.

்பஸ பிையொ்ணம் முடி்ந்ததும் இருவரும் குறிகொடடுவொனில 
்ப்டபகறிைர. விகொனைக்கொை இ்டம் வ்ந்ததும் கொமினி 
னககூபபி ஆசிரினயயி்டம் இரு்நது வின்ட ச்பற்றொள். 
்லலகொலம் பிறக்கபப்பொகின்றது எை மைதில உ்ணர்ந்தவர 
ப்பொல ஆசிரினய கைம் கூபபி வின்டச்பற்றொர. ்பலகொலமொக 
கொ்ணொ்த ஒரு உறவிைனை ்ச்நதித்தது ப்பொல ஒரு திருபதி 
கொமினி மைதில ஏற அவனள ்ொகதீ்ப ைொஜமகொ 
சகௌ்தமன் வைபவற்றொன். சகௌ்தமபச்பருமொனை 
மை்த ொ ை  ்த ரிசி ததிரு ்நதும்  முழு  மைநினறவு 
அன்டயொ்தவளொய் சவளி வீதி வ்ந்தவள் விகொனை 
ஸதூபினய சவறிசப்சொடிப்பொரத்தொள். வவுனியொவில 
இையில யன்ைல சவளிபய ்ச்நதித்த மகனை ச்தொனலத்த 
மனி்தரின் விம்்பமும் இைொணுவ வீைனிற்கு இறுதிக்டனமகள் 
ச்சய்்த ்தொயின் விம்்பமும் கணமுணப்ண வ்நதுப்பொயிை. 
அ்ந்த விம்்பஙகள் ப்பசும்்ப்டமொய் சமொழி அற்று 
நின்றுப்பொயிை.

விகொனைனய விடடு சவளிபய வ்ந்தவனள மதிய 
சவயில ஊ்டறுத்தது. குன்டனய விரிதது நிழனல 
ஏற்்படுத்த முயன்றொள். எதிரிபல ச்சருபபுக்கூ்ட 
அணியொமல, சவயில சூடடு மணணிபல வபயொதி்பர 
ஒருவர விறகுக்கடன்டகனள ன்சக்கிளில உருடடி ் ்ட்நப்த 
வ்ந்தொர. இவருக்கு கொல சு்டவிலனலயொ? எை கொமினி 
ஆச்சரியப்பட்டொள். ச்சலலி்டத ச்தொனலப்பசியில 
ச்டலிஜ்ஜொவிலொவில இரு்நது க்ணவன் அனழத்தொன். 
“ஏய் கொமினி, கூலிஙகிளொஸனஸை வீடடிபலபய 
னவததுவிடடு ப்பொய்விட்டொபய!”

1புனகயிை்தம் – புனகவணடி, 2யன்ைல – ஜன்ைல

3விம்்பம் – பிம்்பம் , 4இனளப்பொறிய - ஓய்வுச்பற்ற

5அைசியல யொபபு – அைசியல ்சொ்சைம்

6உததிபயொக சமொழி - அதிகொைபபூரவ சமொழி

பிரபெஞசன்
(1945 – 2018)

ழவத்தியலிங்கம் எனற இயற்ப்யர ப்கபாணட திரு. 
பிர்ஞ்சன அவர்கள் 1945ஆம் ஆணடு புது்சள்சரியில் 
பிற்ந்தவர. இவர நெது ்செ்கபாலத்தில் வபாழ்்நது ெழற்ந்த 
ெபாப்ரும் எழுத்்தபாேரும் விெர்ச்கரும் ஆவபார. 
்தஞ்சபாவூரில் ஆசிரியரபா்க ்தைது ் ணியிழை ப்தபாடஙகிய 
பிர்ஞ்சன அவர்கேது மு்தல் சிறு்கழ்தயபாை “எனை 
உல்கெடபா இது”, ் ரணி எனற இ்தழில் பவளியபாைது. 
சுயெரியபாழ்த இயக்கத்்தபால் பவகுவபா்க ஈரக்கப்்ட்டு 
அதிளல ப்சயல்்பாட்டபாேரபா்கவும் இரு்நதிருககிறபார. 
்தமிழின முணணனி வபார இ்தழ்்கேபாை குமு்தம் , 
குஙகுெம் ெற்றும் ஆை்ந்த வி்கடனில் ் ணிபுரி்நதிருககும் 
திரு. பிர்ஞ்சன அவர்கள் ஏரபாேெபாை சிறு்கழ்த்கள், 
்கட்டுழர்கள், நபாட்கங்கள், புதிைங்கள் ெற்றும் 
குறுநபாவல்்கழே எழுதியுள்ேபார. 

இவருழடய ்ழடப்பு்கள் ஆஙகிலம், பிபரஞசு, 
ப�ரென, இ்நதி, ்கனைடபா ள்பானற பெபாழி்களிலும் 
பெபாழிப்யரக்கப்்ட்டுள்ேது. “வபா ரத்ழ்த்கள் 
எல்ளலபாரிடமும் இருககினறை. வபாரத்ழ்த்கள் 
மூலெ பா்கத்்த பான நம்ழெ விேஙகிகப்க பாள்ே 
விதிக்கப்்ட்டிருககிளறபாம். நபான வபாரத்ழ்த்கேபால் 
நிரம்பியிருககிளறன. ஆ்களவ நபான ள்்ச விரும்புகிளறன” 
எனறு பிர்கடைப்்டுத்தியிருககும் திரு. பிர்ஞ்சன 
அவர்கள் நம் ஒவபவபாருவருககுள் உழற்நதிருககும் 
எழுத்்த பாேழ ர  ்ச ற் ளற  ்சனைெ பாை கு ரலில் 
துயிபலழுப்புகிறபார. ெபானுடம் பவல்லும், ்கபாகி்த 
ெனி்தர்கள், இன்கள்கணி, தீவு்கள் , நீலநதி, 
உள்ேஙழ்கயில் ஒரு ்கடல் ள்பானற நபாவல்்கழேயும், 
பூக்கழே மிதிப்்வர்கள், விட்டு விடு்தழலயபாகி ள்பானற 
சிறு்கழ்த ப்தபாகுப்பு்கழேயும் பவளியிட்டுள்ேபார. 
ளெலும் “பிர்ஞ்சன சிறு்கழ்த்கள்” எனறு இரணடு 
ப்தபாகுதி்கழே ்கவி்தபா ் திப்்்கம் பவளியிட்டுள்ேது. 

புது்சள்சரி ்ற்றிய இவரது வரலபாற்றுப் புதிைம் 
“வபாைம் வ்சப்்டும்” ்சபாகித்திய அ்கபா்தமி விருது 
ப்ற்றது. ்பாரதீய ்பாஷபா ்ரிஷத் விருது, இலககிய 
சி்ந்தழை விருது, சி .்பா .ஆதித்்தைபார விருது 
ஆகியவற்ழற ப்ற்று ப்கௌரவெழட்ந்த திரு. பிர்ஞ்சன 
அவர்கள் 2018ல் ெழற்ந்தபார.

  -மலரககுழு
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இன்சக்க்டல ்பண்பொடு அறக்கட்டனள 
யின் 14-ஆம் ஆணடு விழொவின் இறுதி 
் ொளன்று  வ்ட  அசமரிக் க த 

்தமிழ்ச்சஙகப ப்பைனவயின் 6-ஆம் ஆணடு 
்தமிழின்ச விழொ ச்சன்னை  வ்ட ்பழனியில உள்ள  
SRM ்பலகனலக் கழகக் கனலயைஙகததில டி்சம்்பர 
29-ஆம் ப்ததி கொனல 10 மணிக்குத  துவஙகியது.
ப்பைனவயின் பமைொள் ்தனலவர திருமதி
ச்ச்ந்தொமனை பிை்பொகர,  கொனலயில ் ன்டச்பற்ற
இன்ச நிகழ்சசிகனளத துவக்கி னவத்தொர.
்பள்ளிகள்/்தமிழின்சப ்பள்ளிகளின்  மொ்ணவ/

வ்ட அசமரிக்கத ்தமிழ்ச்ெங்கப வ்பைரவயின் 

6-ஆம் ஆண்டு ்தமிழிரெ விழா
சென்ரன, டிெம்்பர் 29, 2018

மொ்ணவிகள்  ச்பரிய்சொமி தூைன் ்பொ்டலகள், ப்தவொைம், 
திவயபிை்ப்ந்தம், சீரகொழி முததுத்தொண்டவர,  திருபபுகழ்  
்பொ்டலகள் எைப ்பல குழுக்களொக, ்தமிழின்சப 
்பொ்டலகனள அணியணியொகப்பொடி வ்நதிரு்ந்தவரகனள 
மகிழ்வித்தைர. பிற்்பகலில குணடூர சுபன்பயொபிள்னள
பமநினலப்பள்ளி, வள்ளல ்ச்பொ்பதி சமடரிக் 
பமநினலப்பள்ளி ஸவை ்சஙகமம் இன்சப்பள்ளி, லிஙக 
ன்பைவி & ஆரததி இன்சப்பள்ளி, ச்லனல ்ொயகம் 
துவக்கப்பள்ளி,  ் ன்மஙகளம் கொைசுைபி இன்சப்பள்ளி 
மு்தலிய ்பள்ளி, இன்சப ்பள்ளிகளிலிரு்நது வ்நதிரு்ந்த 
மொ்ணவ மொ்ணவிகள் ்தமிழ் ப்சர்நதின்சப்பொ்டலகள் 

இளஙச்காவன் ்சநதாைம்
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்பொடி ப்ொக்கரகனள மைமகிழ்சசியில 
ஆழ்ததிைர.  மொனலயில  T.K.S . 
கனலவொ்ணன் குழுவிைர  மிகவும் 
சிறப்பொக ்தமிழின்சப ்பொ்டலகனளப 
்பொடி அனைவனையும் மகிழ்சசி 
சவள்ளததில ஆழ்ததிைர.

மொனல சிறபபு அனழப்பொளரகளின்  
நிகழ்சசி,  SRM கனலக்கலலூரியின் 
மு ்த லவ ர  முனைவ ர  ப க ்ச வ 
சுபபுைொமன், ்தனலனமயில,  ்தமிழ்ப 
்பலகனலக் கழகததின் பமைொள் 
துன்ணபவ்ந்தர  முனைவர  சி . 
சுபைமணியம் அவரகள் முன்னினலயில 
துவஙகியது.  வ்ட அசமரிக்கத 
்தமிழ்ச்சஙகப ப்பைனவயின் ்தனலவர 
சு ்ந ்த ர  கு ப பு ்ச ொ மி  அவ ர க ள் 
வ ை ப வ ற் பு ன ை ய ொ ற் றி ை ொ ர .  
ப்பைனவயின் துன்ணத ்தனலவர 
கொலடுசவல பவள்்ம்பி, சமொழியுரினம, 
நிகரநினல இயக்கததின்  ்தனலவர 
திரு. ஆழி ச்ச்நதில்ொ்தன், திரிபவணி 
அ ன ம ப பி ன்  உ ரி ன ம ய ொ ள ர 
ச்தொழிலதி்பர ப்சலம் ்பொலசுபைமணியம் 
அவரகள் ,   ம க் கள் சி ்ந்தனை 
ப்பைனவயின்  மொநிலத ்தனலவர 
ஸ்டொலின் கு்ணப்சகைன் அவரகள் 
ஆகிபயொர ்தமிழ்்ொடடில ்தமிழின்ச 
்பைபபுவன்தப  ்பற்றியும்,  ்தமிழ் 
ச ம ொ ழி ன ய த  ்த மி ழ் ் ொ ட டி ல   
நினலநிறுத்த ச்சய்யபவணடிய 
ச ்ச ய ல ்ப ொ டு க ள்  கு றி த து ம் 
உ்ணரவுபூ ரவம ொை  உன ை கள் 
ஆற்றிைர.  ப்பைனவயின் மக்கள் 
ச்தொ்டரபுக்குழு ஒருஙகின்ண்பொளர 
திரு. சகொழ்ந்தபவல இைொம்சொமி 
அவரகள் நிகழ்சசிகனளத ச்தொகுதது 
வழஙகிைொர.  சிறபபு அனழப்பொளரகள் 
நிகழ்விற்குபபின், பவ்ட்ந்தொஙகல  
புத்தர கனலக்குழுவின் விறுவிறுப்பொை 
்பனறயின்ச நிகழ்சசி ்ன்டச்பற்றது.  
இைவு உ்ணவிற்குப பிறகு விழொ இனிப்த 
நினறவன்ட்ந்தது.

கீழடி நம் ்தாய்மடி

(ைவி்தா.அ. வைா.)

சிவ்கஙழ்க எல்ழலயிளல வீற்றிருககும் கீைடி 
நம் ் ரம்்ழரயின ்தமிழ்ெடியபாம் ்தபாய்ெடி.
இ்தன ப்ருழெழய நீங்களும்்தபான ள்களுங்கள்!
விேக்கமும் ்தருகிளறன ் டித்துப் ் பாருங்கள்!!
ள்தபாணட ள்தபாணட புழ்த்ந்தந்கரம் ப்தரியு்தஙள்க!
ப்தனழை ெரங்கேழ்த ்கபாத்து நிற்கு்தஙள்க !!
ழவழ்க நதிளயபார ்சங்க்கபாலப் ் ைழெயுெஙள்க!
்தமிைரின வபாழ்வியலும், வேமும் விேஙகு்தஙள்க!!

ெருத்துவக குடுழவ்கள், அரசு முத்திழர்கள்
உழற கிணறு்கள், ப்தபாழிற்்சபாழல்ச சுவடு்கள் 
இழவ்கள் ்கணபடடுத்்த வரலபாற்று்ச ்சபானறு்கேபாம்!
நம்மூத்ள்தபார விட்டு்ச ப்சனறத் ்தடயங்கேபாம்!!

்கபால்வபாய்்கள் , வட்டக கிணறு்கள் 
வடி்கபால்்கள், சுடுெண குைபாய்்கள் 
நம்முனளைபார  வபாழ்வியலின ஆ்தரங்கேபாம்!
நெது ப்ருழெயின அழடயபாேங்கேபாம்!!

ெபாணவர்கள் வரிழ்சயபாய் நட்நது வர 
வரலபாற்று ஆசிரியர்களும் ஆரபாய்்சசி ப்சய்ய 
ப்தபால்துழற நிபுணர்களும் ் ணியபாற்ற 
்சற்று நீங்களும்்தபான கீைடிககு வபாருங்கள்!!

ெணி்களும், ளரபாெபாபுரியின ெட்்பாணடங்களும் 
்பாழை ஓடு்களின பிரபாமி எழுத்து்களும்
நம் மூ்தபாழ்தயரின வபாழ்வின ப்சழிப்ழ்யும் 
அவர்தம் வபாணி்்ச ப்சருகழ்கயும் ்கபாணுங்கள்!!

ள்பாற்றுளவபாம்! ள்பாற்றுளவபாம்! ்தமிைரின நபா்கரீ்கத்ழ்த!!
்கபாப்ள்பாம் ! ்கபாப்ள்பாம்! விட்டு்சப்சனற ப்தபானெங்கழே!!
்கழேளவபாம்! ்கழேளவபாம்! இடர்டும் ்தடங்கல்்கழே!!
இடுளவபாம்! இடுளவபாம்! வரலபாற்றில் முத்திழரழய!!
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்தமிழ் கூறும் ்லலிலக்கியஙகளில  இலக்கிய 
சுனவனய ச்சொட்டச ச்சொட்ட அறிவியலில 
ச்பொதி்நது ச்பொக்கி்சமொக சகொடுததுள்ளைர 

்ம் முன்பைொரகள்.

“்கல் ள்தபானறி ெண ள்தபானறபாக ்கபாலத்ள்த, வபாளேபாடு

முன ள்தபானறி மூத்்த குடி!” 

என்று பகள்விப்படடிருக்கிபறொம். ஆைொல இது 
எப்படி ்சொததியம் என்ற பகள்வி ் ம் மைதில எழும். 
உணனம்தொன்! அ்தன் விளக்கதன்த ஆைொய்்நதுப 
்பொரத்தொல உணனம புரியும். கல என்றொல மனல. மண 
என்றொல வயல என்ற ச்பொருளும் உணடு!  முலனல, 
குறிஞசி ப்தொன்றி, மரு்தம் ப்தொன்றொ்த கொலததில 
னகயில பவல, வில, வொபளொடு வொழ்்ந்தொன்  ஆதி 
குடியொகிய ்தமிழன்!

அதிகொனல எழு்நது முற்றம் ச்தளிதது வொ்சலில 
பகொலம் ப்பொடுவது எை அன்றொ்டம் ச்சய்யும் 
ஒவசவொரு ச்சயலகளிலும் ஒரு அறிவியல 
ஒளி்நதிருப்பன்த உ்ணைொமபல அன்தச ச்சய்து 
சகொணடிரு்நப்தொம் என்்பது்தொன் உணனம. 

சிறுவயதில ச்பரியவரகளு்டன் ்ச்நன்தக்குப ப்பொய் 
்பலொப்பழம் வொஙகும் ப்பொது அவரகள்  அ்தன் 
முள்னளப்பொரதப்த சுனள எப்படி இருக்கும்? 
எத்தனையிருக்கும்? எை மைத்தொபல க்ணக்கிடடு 
வொஙகுவன்தப ்பொரததிருக்கிபறொம். ஆைொல அது எ்ந்த 
க்ணக்கு எை அன்று ்ம்மில ்பலர பகடடிருக்க 
மொடப்டொம். ஆைொல ஆைொய்்நது ்பொரத்ததில 
அப்படிசயொரு வியபபு. ஆமொஙக! க்ணக்கதிகொைம் 
என்ற ஒரு நூலில ஒரு ்பலொப ்பழதன்த சவட்டொமபலபய

்தமிழ் கூறும் 
அறிவி்யல்  - அறிவவாமா? 

்கன�யரச சவசுநதரபாணடியன்
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அதில உள்ள சுனளகனளக் கண்டறியும் உததி உள்ளது. 
எவவளவு ஆச்சரியம்!

“்லபாவின சுழேயறிய ளவணடுதிளலல் ஆல்கு

சிறுமுள்ளுக ்கபாம்்ரு எணணி - வருவழ்த 

ஆறிற் ப்ருககிளய ஐ்ந்தனுக கீ்நதிடளவ 

ளவபறணண ளவணடபாஞ சுழே.”

என்கிறது க்ணக்கதிகொைம்.

்பலொப்பழததின் கொம்புக்கு அருகில உள்ள சிறு 
முடகனள எணணி ஆறொபல ச்பருக்கி ஐ்ந்தொல வகுக்க, 
்பலொப்பழததினுள் உள்ள சுனளகளின் எணணிக்னகனய
அறியலொம் . உணனமயிபலபய ஆச்சரியமொக 
இருக்கிறதிலனலயொ?

இதுமடடுமலல திருக்குறள் கூறும் அறிவியல ‘உயர 
அறிவியல’ ஆகும். அது என்ை உயர அறிவியல?

அறிவியலுக்கும் உயர அறிவியலுக்கும் என்ை  
பவறு்பொடு இருக்கிறது? ‘்பறனவயிலிரு்நது விமொைம் 
கணடுபிடித்தொன் ‘ - இதுப்பொன்று கண்ணொல 
கொணகின்ற ச்சயலகளின் பின்ைொல இருக்கும் 
நுட்பதன்தப புரி்நது சகொணடு புதிய ச்தொழிலநுட்பதன்த 
உருவொக்குவது “்சொ்தொை்ண அறிவியல. ‘பூமி ்தன்னைத  
்தொபை சுற்றி வருகிறது’ - இதுப்பொன்று கணணிற்கு 
புல்ப்டொ்த வி்சயதன்தபயொ, அலலது கண்ணொல 
கொணும் மொனயக்குப பின்ைொல இருக்கும் வி்சயதன்தபயொ
கணடுபிடிப்பது்தொன்  ‘உயர அறிவியல’.   உலகின் 
மிகச சிற்ந்த விஞஞொனி ஆல்பரட ஐன்ஸடீனி்டம் 
உயர அறிவியனல மூன்பற வொரதன்தகளில ச்சொலல 
முடியுமொ? என்று பகட்ட்தற்கு அவர கூறிய ்பதில 
“time, space, action” அ்தொவது கொலம், இ்டம், ச்சயல. 
அவருன்டய கொலபமொ  கி.பி.20 ஆம் நூற்றொணடு. 
ஆைொல கி.மு. ஒன்றொம் நுற்றொணடிபலபய  திருக்குறளில 
இக்கருதது கூறப்படடுள்ளது என்று நினைக்கும் ப்பொது 
வியப்பொகபவ  உள்ளது. இப்தொ அ்ந்தக்குறள்.

“ஞபாலம் ்கருதினும் ழ்ககூடும் ்கபாலம்(time)

்கருதி இடத்்தபால்(space) ப்சயின(action)”

ச்சயனல முடிப்ப்தற்கு ஏற்ற கொலம் அறி்நது உரிய 
இ்டதப்தொடு ச்சய்்தொல உலகபம னககூடும் என்்பது 
அ்தற்குப ச்பொருள்.

வொழ்வியல நூல என்று கரு்தப்படும் திருக்குறளில 

“உயர அறிவியல” ச்பொதி்நது கி்டப்பது 
உணனமயிபலபய ச்பருனமப்ப்ட னவக்கிறது 
அலலவொ!

உயர அறிவியல ்பற்றிசயலலொம் உயரவொக 
சி்நதிததிரு்ந்த ்ம் ஐயன் வள்ளுவன் உ்டல 
ஆபைொக்கியதன்தப ்பற்றிச சி்நதிததிருக்கொமல 
இருப்பொைொ  என்ை? சமய்ஞஞொனிகளுக்சகலலொம் 
சமய்ஞஞொனியொை வள்ளுவர, உ்டல்லம் 
குறிததுப ப்ப்சொமல இருப்பொைொ? உ்டல்லதன்தப
ப்பணுவன்தப ்பற்றி மரு்நது எனும் அதிகொைததில  
்பலபவறு கருததுகனளப ்பசுமைதது ஆணிப்பொல 
்பதிய னவததிருக்கிறொர .

 அவர மடடுமொ ச்சொலலியிருக்கிறொர? 
சித்தரகள் ்தொஙகள் ்பன்டத்த ்பற்்பல ்பொ்டலகளில 
உ ்ட ல  ் ல ச  சி ்ந ்த னை கனள ப  ்ப தி வு 
ச்சய்திருக்கிறொரகள். திருமூலர உ்டனலப ப்ப்ண 
பவணடியது மிக அவசியம் என்்பன்த மீணடும் 
மீணடும் வலியுறுததுகிறொர.

“உடம்ழ் வேரககும் உ்பாயம் அறி்நள்த 

உடம்ழ் வேரத்ள்தன உயிரவேரத்ள்தளை”

இ்ந்த உ்டம்ன்ப ஏன் கவைமொகப ்பைொமரிக்க 
பவணடும் ச்தரியுமொ? இ்ந்த உ்டம்பில்தொபை 
்பைமன் குடிசகொணடிருக்கிறொன்! என்று ஆணி 
அனற்ந்தொல ப்பொல அழுத்தமொக கூறியிருக்கிறொர 
திருமூலர. 

ஐம்ச்பரும்  பூ்தஙகளொை நிலம், ஆகொயம், 
கொற்று, தீ, நீர, என்்பை கல்ந்தச்தொரு மயக்கமொை 
சூழ்நினலயில இவவுலகம் ப்தொன்றிற்று என்்பது 
ஓர அறிவியல உணனமயொகும். இவவுணனமனயத
ச்தொலகொபபியர இைண்டொயிைதது எழுநூறு 
ஆணடுகளுக்கு முன்ைொல பின்வரும் ்பொ்டல 
வரிகளில கூறியிருப்பது ப்பொற்றற்குரிய்தொகும்.

“நிலம், தீ, நீர, வளி, விசும்ள்பாடு ஐ்நதும்

 ்கல்ந்த ெயக்கம் உல்கம் ஆ்தலின

இருதிழண ஐம்்பால் இயல்பநறி வைபாழெத் 

 திரிவுஇல் ப்சபால்பலபாடு ்தைபாஅல் ளவணடும்” 

– (ச்தொல. ச்பொருள். மைபியல - 635)

இவவண்ணம் ச்த ொலக ொபபியர  ஒரு 
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விஞஞொனியொய் நிலசவளி  மற்றும் விணசவளி 
விஞஞொைம் ப்பசுவன்தயும் கொணகின்பறொம்.

“நீற்பறபாடு ள்தபாற்ற வல்ளலபான ள்பாற்றி நபாற்றிழ்ச

நடப்்ை நடபாஅய்க கிடப்்ை கிடபாஅய்

நிற்்ை நிறீஇ்ச 

ப்சபால்்்தம் ்கட்ந்த ப்தபால்ளலபான” 

 என்கின்ற இ்ந்த திருவொ்சகப  ்பொ்டலில 
்பைம்ச்பொருளின் உ்நது்தல இலலொமல எதுவும் 
்்டப்பதிலனல; எலலொம் ஒபை நினலயில ்தொன் 
இருக்கும் என்கிற ப்ைடிப ச்பொருனளயும் 
அறிவியல விஞஞொனி நியூட்டன் அவரகளின் 
இைண்டொவது இயக்க விதினயயும்  விளக்குவ்தொக 
அனம்நதிருப்பது  வியபபுக்குரிய்தன்பறொ!

 நெது ஒேழவ மூ்தபாட்டியின ‘மூதுழர’யில் 

“ஆை அமுககி மு்கககினும் ஆழ்்கடல்நீர

நபாழி மு்கவபாது நபால்நபாழி-ள்தபாழி

நிதியுங ்கணவனும் ளநர்டினும் ்த்ந்தம்

விதியின ் யளை ் யன” 

இ்ந்த ்பொ்டலில ்ொழி(கொல ்படி)ஒன்னற  
ஆழ்க்டலின் ஆழததிற்குக் சகொணடு ச்சன்று  
எவவளவு்தொன் அமுக்கி அமுக்கி முக்ந்தொலும்   
்ொழியொல   ் ொன்கு கொற்்படி  நீனை  முக்நதுசகொள்ள 
முடியொது. ஒரு ் ொழி ்தணணீபை அது சகொள்ளும் 
என்்பது அறிவியலின் ்பொஸகல விதினய 
நினைவுப்படுததுவ்தொக உள்ளது.

இத்தனகய அடிப்பன்ட அறிவியல மடடுமலல 
ஆளுனம அறிவியலிலும் ்ம் முன்பைொரகள் 
இன்ணயற்றவரகள் என்்ப்தற்கு 

“இ்தழை இ்தைபால் இவனமுடிககும் எனறபாய்்நது

அ்தழை அவன்கண விடல்”

என்ற திருக்குறபள ்சொடசி. இ்ந்தச ச்சயனல 
,இக்கருவியொல, இன்ைவன் ச்சய்துமுடிப்பொன் 
என்று ஆைொய்்ந்த பிறபக அதச்தொழினல 
அவனி்டம் ஒப்பன்டக்க பவணடும் என்கிறது 

இ்ந்த குறள் . அ்தொவது இ்ந்த ச்சயனல (activity ) இ்ந்த 
கருவினய(thing) னவதது இ்ந்த மனி்தைொல(skilled per-
son ) திறம்்ப்ட முடிததுவி்ட முடியும்(able to finish ) 
என்று ்ன்கு ஆைொய்்நது(Analysis)பிறகு அ்தனை 
அவனி்டம் விடடுவி்டபவணடும் (delegate the respon-
sibility) என்கிற சிற்ந்த பமலொணனம அறிவியனலச 
ச்சொலலித்தருவது  ் ம் ்தமிழ் இலக்கியததின் ஆளுனம 
அலலவொ !

இனவ மடடுமொ? உழவில ்்டவு ச்சய்யும் ப்பொது 
ஒவசவொரு ்பயிரகளுக்குமின்டயில எவவளவு 
இன்டசவளி விடடு ் ்டபவணடும் என்்பன்த 

“பநல்லுககு நணளடபாட ்கரும்புககு ள்தளரபாட;

வபாழைககு வணடிளயபாட ப்தனழைககு ள்தளரபாட” 

எைத ச்தளிவொகச ச்சொலலியிருக்கிறது ்மது 
இலக்கியம்.

்தமிழ் அறிவிலிரு்நது நிலம் ்பற்றிய ஆழமொை 
புரி்தனலப ச்பற்று மணன்ணப ்பொதுகொக்கும் நிபு்ணைொக 
திகழும் திருமதி.பைவதி மொரிமுதது அவரகள் ச்சயற்னக 
பவளொணனமயிைொல மல்டொை நிலஙகனள மீடகவும் 
, சுைொமியொல உப்பளமொய் உருமொறிய வினளநிலஙகனள
மீடகவும் ்பயன்்படுததுவது ் மது இலக்கியஙகள் கூறும் 
அறிவியனலத்தொன் என்று எணணும்ப்பொது  
வியக்கொமல இருக்கமுடியுமொ?

“நிலத்தில் கிட்ந்தழெ ்கபால்்கபாட்டும் ்கபாட்டும்

குலத்தில் பிற்ந்தபாரவபாய்்ச ப்சபால்”

இ்நப்தொபைசியொவில சுைொமி ்பொதித்த நிலதன்தச 
்சரிச்சய்ய இவர ச்சொன்ைது  ்மது முப்பொட்டன் 
கூறிய இ்ந்த குறனளத்தொன். அ்தொவது உள்பள
நிலததுக்கடியில என்ை இருக்கிறது என்்பன்த பமபல
வளர்ந்த ச்சடினய னவததுக் கண்டறியலொம்  என்ற 
்தததுவ அறிவியனலப ்பயன்்படுததி அவர  ச்சய்்த 
்ச ொ ்த னைனய  நி னை க் கு ம்  ப ்ப ொ து  ச ம ய் 
சிலிரக்கிற்தலலவொ? அதுமடடுமலல! 

“தீஙகினறி நபாபடல்லபாம் திங்கள் மும்ெபாரி ப்ய்து

ஓஙகு ப்ருஞப்ச்நபநல் ஊடு ்கயலு்கே” 

இ்ந்த திருப்பொனவ ்பொ்டலில உள்ள வரிகளில 

090 | ஜூலை 2019:  பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு
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எத்தனை ச்பரிய  அறிவியல 
ஒளி்நதுள்ளன்த ்ொம் அறிபவொமொ? 
ஓஙகி வளரும், ்பருத்த மற்றும் சிவபபு 
நிற ச்லனல வின்ததது அ்தபைொடு  
மீனையும் ப்சரதது வளரதது 
விவ்சொயம் ச்சய்துள்ளைர ்ம் 
முன்பைொர . ச்ற்்பயிர  வளை 
்தணணீர அதிகம் ப்தனவ. அ்ந்த 
்தணணீரில மீனையும் ப்சரதது 
வளரத்தொல அ்தன் எச்சம் ச்லலுக்கு 
உைமொகும். அதுமடடுமன்று,  அது 
்தணணீரில ஓடிக் சகொணப்ட 
இ ரு ப ்ப ்த ொ ல  ்த ண ணீ ரி ல 
ஆக்ஸிஜனின் அளவும்  அதிகமொகிறது. 
பமலும் நிலததில உருவொகும் 
கனளகனள ‘புலலுக்கணணு’ என்ற 
மீன் ்சொபபிடடு வி்ட,  பூசசிகளின் 
முடன்டகனள மற்ற  மீன்கள் 
்ச ொ ப பி ட டு  வி ்ட ,  ச ் ல
அறுவன்டக்குபபின் மீனிலிரு்நதும் 
ஒரு வருமொைம் கின்டக்கும் வனகயில 
்ம் முன்பைொரகள் விவ்சொயம் 
ச்சய்து வொழ்்நதுள்ளைர என்்பன்த 
இ்ந்த ்பொ்டல அருனமயொகக்  கூறுகிறது 
என்்பது ் ம்மில எத்தனை  ப்பருக்குத 
ச்தரியும்? மிசசிகன் ்தமிழ்ச ்சஙகம் 
ஏற்்பொடு ச்சய்திரு்ந்த ஒரு நிகழ்சசியில 
இ்ந்த ச்சய்திகனள  பவளொண 
னவததியர திருமதி இபைவதி 
மொரிமுதது  அவரகள் ச்சொலலும்ப்பொது 
மனலததுப ப்பொைது ்ொஙகள் 
ம ட டு ம ல ல  இ ன ்த 
வொசிததுக்சகொணடிருக்கும் நீஙகளும் 
்தொன்!!. 

இ்ந்த கடடுனையில நீஙகள் 
சுனவதது மகிழ்்ந்தது ் ம் ்தமிழ் கூறும் 
அறிவியலின் ஒரு சிறு துளி்தொன். 
சுனவக்கபவணடியது இன்னும் ்பல! 
்தமிழிலக்கியம் கற்ப்பொம்!. அறிவியல 
அறிபவொம்!! 

‘்தமிழன் என்று ச்சொலல்டொ! 
்தனல நிமிர்நது நிலல்டொ !!’

 எழுத்்தாைர 
வ்தாபபில் முைமது மீரான் 

(1944 -2019)

“வபாழ்்ந்தவர ள்கபாடி, ெழற்ந்தவர ள்கபாடி ெக்கள் ெைதில் நிற்்வர 
யபார?” எனும் ்கவியர்சரின ்பாடலுககு இணங்க நம் ெைழ்த விட்டு 
அ்கலபா்த ்கழல்ழடப்பு்கழேத் ்தமிழுககு விட்டு்ச ப்சனற ்ல 
எழுத்்தபாேர்களில் ள்தபாப்பில் மு்கெது மீரபானும் ஒருவர.

1944ஆம் ஆணடு ்கனனியபாககுெரியின ள்தங்கபாய்்ட்டிணத்தில் பிற்ந்த 
இவர  குெரி ெபாவட்டத்துக ்கடற்்கழர கிரபாெ இசுலபாமிய ்சமு்தபாயத்திைரின 
வபாழ்ழவத் ப்தபாடர்நது ்தன ்ழடப்பு்களில் நுணுக்கெபா்கக 
்கபாட்சிப்்டுத்தியவர. முழறயபா்க ெழலயபாேத்ழ்தப் ்யினறிரு்ந்தபாலும் 
்ழடப்பு்களின வபாயிலபா்க ெக்களிழடளய உணர்சசி்கழே பவளிப்்டுத்்த 
்தபாய்பெபாழி ்தமிளை சிற்ந்தது எைத் ்தமிழைத் ள்தர்நது எடுத்து ப்தபாடர்நது 
எழுதியவர.

ஒரு ்சமூ்கம் ்ல நூற்றபாணடு்கேபா்கத் ்தன இருட்பிரள்த்சங்களில் 
ெழறத்து ழவத்திரு்ந்த ள்சபா்கங்கள், ஆ்தங்கங்கள், ்க்தறல்்கள்,மீறல்்கள் 
இவர ்ழடப்பு்களில் மி்க இயல்்பா்க  பவளி்ச்சம் ப்ற்றை. ்கரி்சல் 
ெணணின ள்்சசு பெபாழிககு அரியபா்சைம் ்த்ந்த கி.ரபா.வின வழியில் மீரபான 
ஒரு குறிப்பிட்ட ்குதி ெக்களின வட்டபார பெபாழியில் ளநரத்தியபா்க 
இலககியம் ்ழடத்்தவர. ஒடுஙகிய ்சமூ்கத்துககுரிய ஒருவி்தக ்கல்க 
ெளைபா்பாவம் ்தனனுள் எனறும் இரு்ந்த்தபா்க்ச ப்சபானை இவர ்தைது 
மு்தல் ்ழடப்பு  பவளிவ்ந்த ்கபாலத்தில் உள்ளூர ெக்களின ்லத்்த 
எதிரப்புககு ஆேபா்க ளநரிட்டது என்ழ்தயும் ் திவு ப்சய்திருககிறபார.

ஐ்நது புதிைங்கழேயும், ஆறு சிறு்கழ்தத் ப்தபாகுப்பு்கழேயும் சில 
பெபாழிப்யரப்பு்கழேயும் எழுதிய ள்தபாப்பில் 1997-இல் ்தைது ்சபாய்வு 
நபாற்்கபாலி புதிைத்துக்கபா்க ்சபாகித்ய அ்கபா்தமி ப்ற்றபார. ்தமிழ் இலககிய 
உலழ்கத் திரும்பிப் ் பாரக்கழவத்்த அ்ந்தப் ் ழடப்பில்  வபாழ்்நது ப்கட்ட 
ஒரு நிலவுடழெ்ச ்சமூ்கக குடும்்த்தின இருநூறு ஆணடுக்கபால 
வரலபாற்ழற ஐ்நது ்தழலமுழற வபாழ்கழ்க மூலம்  அை்கபா்க்ச 
ப்சபால்லியிருப்்பார.

-மலரககுழு
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வகை புத்்தைம் ஆசிரியர ஆசிரியரின் பிற நூல்ைளில் சில...

புதிைம் 1 புயலிளல ஒரு ள்தபாணி ் சிங்கபாரம் ்கடலுககு அப்்பால்

புதிைம் 2 ஒரு புளிய ெரத்தின ்கழ்த சு்ந்தர ரபாெ்சபாமி ள� ள� சில குறிப்பு்கள், குை்நழ்த்கள் ப்ண்கள் ஆண்கள்

புதிைம் 3 ்கழர்ந்த நிைல்்கள் அள்சபா்கமித்திரன ்திபைட்டபாவது அட்்சகள்கபாடு, ்தணணீர, ஒற்றன, ஆ்கபா்சத்்தபாெழர

புதிைம் 4 ளெபா்கமுள் தி �பாைகிரபாென அம்ெபா வ்ந்தபாள், உயிரத்ள்தன, ெரப்்சு, அடி

புதிைம் 5 சி ல  ள ந ர ங ்களில்  சி ல 
ெனி்தர்கள்

ப�ய்கபா்ந்தன ஒரு ெனி்தன ஒரு வீடு ஒரு உல்கம், சில ளநரங்களில் சில 
ெனி்தர்கள், ஒரு நடிழ்க நபாட்கம் ் பாரககிறபாள்

புதிைம் 6 ள்கபா்ல்ல கிரபாெம் கி ரபா�நபாரபாயணன ள்கபா்ல்லபுரத்து ெக்கள், அ்ந்தெபான நபாயக்கர

புதிைம் 7 ்சபாயபாவைம் ்சபா ்க்ந்த்சபாமி அவன ஆைது, ப்தபாழல்நது ள்பாைவர்கள், வி்சபாரழணக ்கமி்சன

புதிைம் 8 ப்பானனியின ப்சல்வன ்கல்கி சிவ்கபாமியின ்ச்்தம், தியபா்கபூமி, அழலஓழ்ச, ் பாரத்தி்ன ்கைவ

புதிைம் 9 உப்பு நபாய்்கள் லக்ஷமி ்சரவணககுெபார ்கபாை்கன, நீலப்்டம், நீலநதி, ெபாயைக ்கபாணடெ

புதிைம் 10 ஆழி சூழ் உலகு ள�பா டி குரூஸ் ப்கபாற்ழ்க, அஸ்திைபாபுரம்

புதிைம் 11 வபாடிவபா்சல் சி சு ப்சல்லப்்பா ஜீவைபாம்்சம், சு்த்நதிர ்தபா்கம் 

புதிைம் 12 உ் ் பாணடவம் எஸ் ரபாெகிருஷணன பநடுஙகுருதி, யபாெம், ்சஞ்சபாபாரம், ெழறக்கப்்ட்ட இ்நதியபா

புதிைம் 13 விஷணுபுரம் ப�யளெபா்கன பின ப்தபாடரும் நிைலின குரல், ரப்்ர, ஏைபாம் உல்கம்

புதிைம் 14 ்கரிப்பு ெணி்கள் ரபா�ம் கிருஷணன ளவருககு நீர,முள்ளும் ெலர்ந்தது, ெலர்கள்

புதிைம் 15 இரும்பு குதிழர்கள் ்பாலகுெபாரன பெரககுரிப்பூக்கள், என ்கணெணி, ஏள்தபா ஒரு நதியில்

புதிைம் 16 ள்கபாளவறு ்கழுழ்த்கள் இழெயம் ப்சடல், ஆறுமு்கம்

புதிைம் 17 ஸீளரபா டிகிரி ்சபாரு நிளவதி்தபா எகசிஸ்டனஷியலி்சமும் ஃள்னசி ் னியனும், ரபாஸ லீலபா, ள்த்கம்

புதிைம் 18 ்கடல்புரத்தில் வணணநிலவன ்கம்்பா நதி, பரயினீஷ அய்யர ப்தரு, ளந்சம் ெறப்்தில்ழல

புதிைம் 19 நபாழே ெற்ளறபாரு நபாளே ஜி நபா்கரபா�ன குறத்தி முடுககு

புதிைம் 20 பவகழ்க பூெணி பிறகு, அஞஞபாடி

புதிைம் 21 கிருஷண்ரு்நது ஆ ெபா்தவன புைலும் ெணலும், தூவபாைம்

புதிைம் 22 வபாைம் வ்சப்்டும் பிர்ஞ்சன ெபானுடம் பவல்லும், ெ்கபாநதி, ்கபாகி்த ெனி்தர்கள், ப்ணழெ பவல்்க

புதிைம் 23 குருதிப்புைல் இ்நதிரபா ் பாரத்்த்சபாரதி ்த்நதிரபூமி, சு்த்நதிரபூமி, ளவ்தபுரத்து வியபா்பாரி்கள், பவ்நது ்தணி்ந்த 
்கபாடு்கள்

புதிைம் 24 ள்சபாே்கர ப்தபாட்டி ்ச ் பாலமுரு்கன

புதிைம் 25 ்கபாவல் ள்கபாட்டம் சு பவங்களட்சன ்ச்நதிரஹபா்சம், ளவள்்பாரி

புதிைம் 26 எட்டுத்திககும் ெ்தயபாழை நபாஞசில் நபாடன ்தழலகீழ் விகி்தங்கள், ்சதுரங்க குதிழர, ெபாமி்சப் ் ழடப்பு, மி்தழவ

புதிைம் 27 ்சித்்த ெபானுடம் ்கரி்ச்சபான குஞசு சு்கவபாசி்கள்

புதிைம் 28 ்சபாய்வு நபாற்்கபாலி ள்தபாப்பில் மு்கெது மீரபான ஒரு ்கடளலபாரக கிரபாெத்தின ்கழ்த, கூைன ள்தபாப்பு, குடிளயற்றம், 
துழறமு்கம்

புதிைம் 29 ்த ழ ர யி ல்  இ ற ங கு ம் 
விெபாைங்கள்

இ்நதுெதி அள்சபா்கவைம், தூணடில் புழுக்கள், கீ்தெடி நீ எைககு, ெணல் 
வீடு்கள்

ேடிகக பவணடிய 100 தமிழ்ப் புத்தகஙகள்
மலரககுழுவின் பெரிநதுகர

092 | ஜூலை 2019:  பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு
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புதிைம் 30 கூேெபா்தபாரி ப்ருெபாள் முரு்கன நிைல் முற்றம், ஏறுபவயில், ெபாப்தபாரு்பா்கன, ்கழிமு்கம் 

புதிைம் 31 ஒருநபாள் ்க நபா சுப்ரெணியம் ப்பாய்த்ள்தவு, அசுர்கணம், ஏழு ள்ர, ள்கபாபுரவபா்சல்

புதிைம் 32 ்தழலமுழற்கள் நீல ் த்ெநபா்ன ்ள்ளிப்கபாணடபுரம், இழல உதிர ்கபாலம், உறவு்கள், வட்டத்தின 
பவளிளய

புதிைம் 33 நபா்கம்ெபாள் ஆர ஷணமு்கசு்ந்தரம் ்சட்டி சுட்டது, ஆழ்சயும் ளந்சமும், அழியபாகள்கபாலம், ெபாயத்்தபா்கம்

புதிைம் 34 அஞ்சழல ்கணெணி குணள்ச்கரன வ்ந்தபாரஙகுடி,பநடுஞ்சபாழல,ள்கபாழர

புதிைம் 35 புத்்தம் வீடு பஹப்சி்பா ள�சு்தபா்சன டபாகடர ப்சல்லப்்பா, அைபாழ்த, ெபா-னீ 

புதிைம் 36 வபா்சளவஸ்வரம் கிருத்தி்கபா புழ்க நடுவினில், ்சத்யளெவ, ப்பானகூணடு, புதிய ள்கபாணஙகி

புதிைம் 37 ஏற்்கைளவ ப்சபால்லப்்ட்ட 
ெனி்தர்கள்

்தமிைவன ்சரித்திரத்தி்ல் ்டி்ந்த நிைல்்கள், ஜி.ள்க. எழுதிய ெரெநபாவல், 
வபாரஸபாவில் ஒரு ்கடவுள்

புதிைம் 38 ளவள்வித்தீ எம் வி பவங்கட் ரபாம் நித்ய ்கனனி, இருட்டு, உயிரின யபாத்திழர, அரும்பு,்கபாது்கள்

புதிைம் 39 சித்திரப் ் பாழவ அகிலன ்பாழவ விேககு, ப்கபாம்புத்ள்தன, ளவஙழ்கயின ழெ்ந்தன, ப்ண

புதிைம் 40 புதுழெப்பித்்தன ்கழ்த்கள் புதுழெப்பித்்தன  அதி்கபாரம் யபாருககு, ஃ்பாசிஸ்ட் �டபாமுனி, ்கப்சிப் ்தர்பார

புதிைம் 41 ்கெலபாம்்பாள் ்சரித்திரம் ரபா�ம் அய்யர

புதிைம் 42 அ்கல் விேககு மு.வர்தரபா்சன ்கள்ளேபா? ்கபாவியளெபா?.்கரித்துணடு , வபாடபாெலர 

புதிைம் 43 ழநலபான ்கயிறு சு�பா்தபா “பிரிளவபாம் ்ச்நதிப்ள்பாம், ்கழரபயல்லபாம் ப்சண்்கப்பூ, 
்கழணயபாழியின ்கழடசி ் க்கங்கள்”

புதிைம் 44 அபி்தபா லபா ்சபா ரபாெபாமிர்தம் புத்ர, ்கல்சிரிககிறது, பிரபாய்சசித்்தம், ள்கரேத்தில் எஙள்கபா

புதிைம் 45 நல்ல நிலம் ்பாழவ ்ச்நதிரன இனபைபாரு மு்கம், ஈரபாக ெனி்த நபா்கரி்கத்தின ப்தபாட்டில் 

புதிைம் 46 ரத்்த உறவு யூெபா வபாசுகி ெபாத்்தன ெணபுழுவின வைககு, ்கஸபாககு்களின இதி்கபா்சம் 

புதிைம் 47 ெலரும் ்சருகும் டி ப்சல்வரபாஜ் ள்தநீர, மூல்தைம், ள்தபால்

புதிைம் 48 பிர்தபா் மு்தலியபார ்சரித்திரம் ெபாயூரம் ளவ்தநபாய்கம் 
பிள்ழே

ப்ணெதிெபாழல, சுகுணசு்ந்தரி, ப்ண ்கல்வி, ப்பாம்ழெக 
்கலியபாணம்

புதிைம் 49 கூழ்க ள்சபா ்தரென தூரழவ, சூல், ் திமூனறபாவது ழெய வபாரியம்

புதிைம் 50 ்கருககு ்பாெபா ்சங்கதி, வனெம், ெனுசி

்கவிழ்த 51 ்கணணீர பூக்கள் மு ளெத்்தபா ெை்ச சிறகு, ஊரவலம், திருவிைபாவில் ஒரு ப்தருப்்பாட்கன, ந்ந்தவை 
நபாட்்கள்

்கவிழ்த 52 இ்ந்தப் பூக்கள் விற்்ழைக்க 
ல்ல

ழவரமுத்து ழவ்கழற ளெ்கங்கள், திருத்தி எழுதிய தீரப்பு்கள், இனபைபாரு 
ள்தசியகீ்தம், ்தமிழுககு நிறமுணடு

்கவிழ்த 53 பித்்தன அப்துல் ரஹெபான ்பால் வீதி, ளநயர விருப்்ம், ஆலபா்ழை, ள்தவ ்கபாைம்

்கவிழ்த 54 ்கறுப்பு ெலர்கள் நபா ்கபாெரபா்சன சூரிய்கபா்நதி, ெ்கபா்கபாவியம், கிறுக்கல், ஆப்பிள் ்கைவு 

்கவிழ்த 55 ்கைவு்கள் 
+்கற்்ழை்கள்=்கபாகி்தங்கள்

மீரபா மூனறும் ஆறும், ெனைர நிழைவில், ஊசி்கள், குககூ

்கவிழ்த 56 ஒரு கிரபாெத்து நதி சிற்பி நிலவுப் பூ, புனைழ்க பூககும் பூழை்கள், ஒரு கிரபாெத்து நதி, 
மூடு்னி

்கவிழ்த 57 அ்ந்த ந்ந்தழை எரித்்த 
பநருப்பின மி்ச்சம்

ஈளரபாடு ்தமிைன்ன வணக்கம் வள்ளுவ!, சிலிரப்பு்கள், ஊழெ பவயில், ்க்தழவத் 
்தட்டிய ் ழைய ்கபா்தலி

்கவிழ்த 58 ஒவபவபாரு புல்ழலயும் இனகுலபாப் பவள்ழே இருட்டு, கூககுரல், ப்பானனிககுருவி, ்கபா்ந்தள் நபாட்்கள்

்கவிழ்த 59 ெழைப்ப்ண ்ைநி்பாரதி பநருப்புப் ்பாரழவ்கள், ்கபா்தலின பின்க்தவு, முத்்தங்களின 
்ைககூழட, ்தணணீரில் விழு்ந்த பவயில்

்கவிழ்த 60 நட்புக்கபாலம் அறிவுெதி அவிைரும்பு, என பிரிய வ்ச்ந்தளெ, அணுத்திமிர அடககு, வலி
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்கவிழ்த 61 ்கபாட்டுவபாத்து ந பி்ச்சமூரத்தி வழித்துழண, ள்கபாழட வயல்

்கவிழ்த 62 ழ்கப்பிடி அேவு ்கடல் பிரமிள் ்கணணபாடியுள்ளிரு்நது, ளெல்ளநபாககிய ்யணம், பிரமிள் 
்கவிழ்த்கள்

்கவிழ்த 63 ள்கபாட் ஸ்ளடனட் ்கவிழ்த்கள் நகுலன மூனறு,ஐ்நது , நகுலன ்கவிழ்த்கள்,  நபாய்்கள், நிழைவுப் ் ட்ழட 
நீலக்கல், ளரபாகி்கள், வபாககுமூலம்

்கவிழ்த 64 பூழை எழுதிய அழற வணண்தபா்சன புலரி, முனபின, ஆதி, அ்நநியெற்ற நதி

்கவிழ்த 65 ள்தவள்தவன ்கவிழ்த்கள் ள்தவள்தவன குளித்துக ்கழரளயறபா்த ள்கபாபியர்கள், நட்்சத்திர மீன, புல்பவளியில் 
ஒரு ்கல், விணணேவு பூமி

்கவிழ்த 66 விககிரெபாதித்யன விககிரெபாதித்யன
்கவிழ்த்கள்

்கவிழ்த 67 அனறு ளவறு கிைழெ ஞபாைக கூத்்தன

்கவிழ்த 68 ெைககுருவி ப்தபாகுப்பு ழவத்தீஸ்வரன உ்தய நிைல், ந்கர்சசுவர்கள், விரல் மீட்டிய ெழை 

்கவிழ்த 69 உேமுற்ற தீ ்கலபாப்பிரியபா நபான நீ மீன, ்தணணீர்ச சிறகு்கள், ள்ைபாவுககுள் அழலயபாடும் 
்கடல், ப்சபால் உளி 

்கவிழ்த 70 ப்பாய்க்கபால் குதிழர்கள் வபாலி ்தமிழ்க ்கடவுள், ்கழலஞர ்கபாவியம், இரபாெபானு்ச ்கபாவியம், அம்ெபா

்கவிழ்த 71 அணிலபாடும் முனறில் நபா. முத்துககுெபார ்ட்டபாம்பூ்சசி விற்்வன, நியூட்டனின மூனறபாம் விதி, அைபா
ஆவனைபா, தூசி்கள்

்கவிழ்த 72 ்கணண்தபா்சன ்கவிழ்த்கள் ்கணண்தபா்சன முற்றுப்ப்றபா்த ்கபாவியங்கள், ெபாங்கனி, ஆட்டைத்தி ஆதிெ்நதி, 
இளயசு ்கபாவியம்

்கவிழ்த 73 ்தனிப் ் பாடல்்கள் ்ட்டுகள்கபாட்ழட 
்கல்யபாணசு்ந்தரம்

்கவிழ்த 74 ்பாரதி்தபா்சன ்கவிழ்த்கள் ்பாரதி்தபா்சன அைகின சிரிப்பு, எதிர்பாரபா்த முத்்தம், ்தமிழ் இயக்கம்

்கவிழ்த 75 ்பாரதியபார ்கவிழ்த்கள் ்பாரதியபார ்ல புதிய ் பாடல்்கள், குயில் ் பாட்டு, ்கணணன ் பாட்டு

புதிைம் அல்லபாது 76 ்கம்்ன எடுத்்த முத்துக்கள் அ ்ச ஞபாை்சம்்்ந்தன அ்கமும் புறமும் , இனறும் இனியும், குறள் ்கணட வபாழ்வு, திரு. 
வி. ்க   

புதிைம் அல்லபாது 77 வட்டியும் மு்தலும் ரபா�ு முரு்கன

புதிைம் அல்லபாது 78 வபாழும் வள்ளுவம் வபா. ப்ச. குை்நழ்த்சபாமி உல்க்ச ப்சவவியல் பெபாழி்களின வரிழ்சயில் ்தமிழ்

புதிைம் அல்லபாது 79 ்சங்க நூற் ்கபாட்சி்கள் கி வபா �்க்நநபா்தன அறப்ள்பார - ்சங்கநூற் ்கபாட்சி்கள், அபிரபாமி அ்ந்தபாதி விேக்கம், 
சிலம்பு பிற்ந்த ்கழ்த 

புதிைம் அல்லபாது 80 விெர்சைங்கள், ெதிப்புழர்கள், 
ள்ட்டி்கள்

தி ்க சிவ்சங்கரன ெைககுழ்க ஓவியங்கள், ்கடல் ் டு ெணல், ்கபாலத்தின குரல், பிரிய 
்சள்கபா்தர

புதிைம் அல்லபாது 81 ்தலித் ்பாரழவயில் ்தமிழ்ப் 
்ண்பாடு

ரபாஜ் ப்கௌ்தென அறம் அதி்கபாரம், அ.ெபா்தழவயபா, ்கணமூடிவைக்கபெல்லபாம் 
ெணமூடிப்ள்பா்க

புதிைம் அல்லபாது 82 ்தமிைர நபாட்டுப்்பாடல்்கள் நபா. வபாைெபாெழல ்தமிைர வரலபாறும் ் ண்பாடும்,உழரநழட வேர்சசி 

புதிைம் அல்லபாது 83 திருககுறளில் நழ்க்சசுழவ திருககுறேபார முனி்சபாமி வள்ளுவர ்கபாட்டிய வழி, வடலூரும் ஈளரபாடும், வள்ளுவரும் 
ப்ரியபாரும், இன்த்ள்தபாட்டம்

புதிைம் அல்லபாது 84 ்பாரதி : ்கபாலமும் ்கருத்தும் ப்தபா மு சி்தம்்ர ரகுநபா்தன இலககிய விெரி்சைம், ்சமு்தபாய விெரி்சைம், ்கஙழ்கயும் ்கபாவிரியும், 
்பாரதியும் பஷல்லியும்

புதிைம் அல்லபாது 85 ெணிகப்கபாடி ்கபாலம் பி எஸ் ரபாழெயபா ந்ந்தபாவிேககு, திழை விழ்தத்்தவன, ்ச்நழ்தப்ள்ட்ழட

புதிைம் அல்லபாது 86 ்கபால ஆரபாய்்சசி ெபா இரபா்செபாணிக்கைபார நபாற்ப்ரும் வள்ேல்்கள், முடியுழட மூளவ்ந்தர, ப்பாற்்கபால வபா்ச்கம், 
ஏப்ரஹபாம் லிங்கன

புதிைம் அல்லபாது 87 இ்நதிரர ளலபா்க ்சரித்திரம் அளயபாத்தி்தபா்சர முரு்க ்கடவுள் வரலபாறு,திருவள்ளுவர வரலபாறு
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புதிைம் அல்லபாது 88 அ்ந்தக ்கபாலத்தில் ்கபாப்பி 
இல்ழல 

ஏ ஆர ளவங்கடபா்சல்தி பினனி ஆழல ளவழல நிறுத்்தம், நபாவலும் வபாசிப்பும், ப்சனறு 
ள்பாை நபாட்்கள் 

புதிைம் அல்லபாது 89 ்பாரதி சில நிழைவு்கள் யதுகிரி அம்ெபாள்

புதிைம் அல்லபாது 90 எஙள்க ள்பாகிளறபாம்? குனறககுடி அடி்கேபார ்தமிைமுது, ்செய இலககியங்கள், குறட்ப்சல்வம், ்பாரதி்தபா்சனின 
உல்கம்

புதிைம் அல்லபாது 91 எைது நபாட்க வபாழ்கழ்க அவழவ தி ்க ்சணமு்கம் ்தமிழ் நபாட்கத் ்தழலழெயபாசிரியர, பநஞசு ெறககுதில்ழலளய

புதிைம் அல்லபாது 92 அறியப்்டபா்த ்தமிை்கம் ப்தபா. ் ரெசிவன விடு பூக்கள், ப்சவவி, ்செயங்களின அரசியல், ்ண்பாட்டு 
அழ்சவு்கள்

புதிைம் அல்லபாது 93 இழ்சத் ்தமிழ் ்க. பவள்ழே வபாரணைபார அற்பு்தத் திருவ்ந்தபாதி, ்கபாகழ்க விடு தூது, ்னனிரு திருமுழற 
வரலபாறு, ்சங்க்கபால ்தமிழ் ெக்கள்

புதிைம் அல்லபாது 94 ்தமிழிழ்சப் ள்ர்கரபாதி நபா ெம்ெது ஆபிர்கபாம் ்ணடி்தர, ்தமிழிழ்ச ளவர்கள், ்தமிழிழ்சத் ்தளிர்கள், 
இழையிழையபாய் இழ்சத் ்தமிைபாய்

புதிைம் அல்லபாது 95 சிலப்்தி்கபாரத்து இழ்சத் 
்தமிழ்

எஸ் ரபாெநபா்தன

புதிைம் அல்லபாது 96 ்தஞ்சபாவூர குடவபாயில் 
்பாலசுப்பிரெணியன

ரபா�ரபா�்சசுரம், ந்நதிபுரம், ்கபிலக்கல், ்தஞழ்ச நபாயக்கர வரலபாறு

புதிைம் அல்லபாது 97 ளவங்கடம் மு்தல் குெரி வழர ப்தபா மு ் பாஸ்்கர 
ப்தபாணழடெபான 

ஆறுமு்கெபாை ப்பாருள், இ்நதியக ்கழல்சப்சல்வம், இரசி்கெணி 
டி.ள்க.சி, சீ்தபா ்கல்யபாணம்

புதிைம் அல்லபாது 98 என ்சரிழ்த உ ளவ ்சபாமிநபா்தர ்கழல ெ்கள்துதி, திருளலபா்கெபாழல, ஆை்ந்தவல்லியம்ழெ, 
்ஞ்சரத்திைம்

புதிைம் அல்லபாது 99 அககினி்சசிறகு்கள் அப்துல் ்கலபாம் பவளி்ச்சத் தீப்ப்பாறி்கள், திட்டம் இ்நதியபா, ஊக்கப்்டுத்தும் 
ளயபா்சழை்கள்

புதிைம் அல்லபாது 100 புதுக்கவிழ்தயின ள்தபாற்றமும் 
வேர்சசியும்

வல்லிக்கணணன ்பாரதிககுப்பின ்தமிழ் உழரநழட,வல்லிக ்கணணனின ்கழ்த்கள்
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வ்ட அசமரிக்கப 
்பல்கரலக்கழகங்களில்
 ்தமிழ் இருக்ரககள்

பபான்னையா விசவ்காைநதன் 
விரிவுலரயாளர் - பராறன்பரா ேல்கலைக்கழகம், 

ேன்பமாழிக்கல்விததிடட அலுைைர் - பராறன்பரா கல்வி்சலே – கனைடா

வ்ட அ ச ம ரி க் க ொ வி ல 
்தமிழ்சமொழிக்கொை ஒரு புதிய 
இ ரு க் னக  ஹ ொ ர வ ொ ட

்பலகனலக்கழகததில அனமயவுள்ளது. இ்தற்கு 
முன் வ்ட அசமரிக்கப ்பலகனலக்கழகஙகளில 
அனமக்கப்பட்ட ்தமிழ்க் கலவி / ஆைொய்சசி 

முயற்சிகனளப ்பற்றிய குறிபபு இக்கடடுனையின் 
இறுதியில ்தைப்படடுள்ளது. அறு்பது இலட்சம் 
அசமரிக்க  ச்டொலரகள் ப்சகரிக்கப்படடு , 
னவபபுநிதியொக ்பலகனலக்கழகததுக்கு வழஙகப்பட்ட 
பின்ைர இ்ந்த இருக்னக உறுதியொக்கப்பட்டது.  

இன்தத ச்தொ்டர்நது, கை்டொவில உள்ள சைொறன்பைொ 
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்பலகனலக்கழகம் ்தமிழ் இருக்னக அனமப்பது  
ச்தொ்டர்பொகத ்தன் விருப்பதன்தயும் சவளியிட்டது. 
வ்டஅசமரிக்கத ்தமிழ்ச ்சமூகததுக்கு ச்பருமகிழ்சசி 
்தருகின்ற ச்சய்தியொகபவ இது அனம்ந்தது. 

கை்டொவில இயஙகிவரும் ்பலகனலக்கழகஙகளில 
மிகசசிற்ந்த ்பலகனலக்கழமொகத திகழ்்நது வருவது 
சைொறன்பைொ ்பலகனலக்கழகம். ஏறக்குனறய மு்நநூறு 
்தமிழ் மொ்ணவரகள் ஆணடுப்தொறும் இ்ந்தப 
்பலகனலக்கழகததில இன்ணகின்றைர. விருப்பப 
்பொ்டஙகளில ஒன்றொக  ்தமிழ்சமொழி இஙகு 
கற்பிக்கப்படடு வருகின்றது. 

இ்ந்தப ்பலகனலக்ககழம் அனம்நதிருக்கும் 
சைொறன்பைொ ச்பரும்்பொகததில மடடும் ஏறக்குனறய 
இைண்டனை இலட்சம் ்தமிழ்மக்கள் வொழ்கின்றைர. 
ஆயிைததுக்கு பமற்்பட்ட சவற்றிகைமொை வணிகத 
ச்தொழிற்்பொடுகள் ்தமிழரகளொல பமற்சகொள்ளப்படடு 
வருகின்றை. ஒரு  ்ொ்டொளுமன்ற உறுபபிைர, இரு 
மொநில மன்ற உறுபபிைரகள், மூன்று கலவிச்சன்ப 
உறுபபிைரகள் இப்பகுதியில ்தமிழ்ச ்சமூகததிலிரு்நது 
ச்தரிவொகியுள்ளைர. 

்தமிழ்மக்கள் வலுவொகக் கொலூன்றியிருக்கும் 
சைொறன்பைொ ச்பரும்்பொகப ்பகுதியில, ஒரு புகழ்ச்பற்ற 
்பலகனலக்கழகததில ்தமிழ் இருக்னக அனமயுமொைொல
அ்தன் சிறபபு ச்சொலலற்கரியது. 

இ்ந்த இருக்னகனய ஆைம்பிக்கும் ப்ொக்கில 
்பலகனலக்கழக நிரவொகம் கை்டொ ்தமிழ்ச்சமூகதப்தொடு 
ச்தொ்டரபு சகொண்டது. ஏற்கைபவ ஹொரவொட 
்பலகனலக்கழக இருக்னகக்கொகக் கைடியத ்தமிழர 
்சொரபில நிதிச ப்சகரிபபில ஈடு்பட்ட அனமபபுகள் 
்தமிழ் இலக்கியத ப்தொட்டம், கைடியத ்தமிழர ப்பைனவ
என்்பைவொகும். சைொறன்பைொ ்பலகனலக்கழகம் 
இவவிரு அனமபபுகளு்டனும் ச்தொ்டரபுகனள 
பமற்சகொண்டது. 

ச்தொ்டர்ந்த ஆழ்்ந்த உனையொ்டலகளின் ்பயைொக, 
க்ட்ந்த 2018ஆம் ஆணடு யூன் மொ்தம் 25ஆம் ்ொள், 
இ்தற்கொக மு்தல நிகழ்வு ்ன்டச்பற்றது. அன்னறய 
்ொள் ஏறக்குனறய ஏழு இலட்சம் நிதி ப்சகரிக்கப்பட்டனம, 
சைொறன்பைொ  ்பலகனலக்கழக  வைலொற்றில , 
மு்தல்ொளிபலபய ப்சகரிக்கப்பட்ட ச்பரு்நச்தொனக 
என்ற ச்பருனமனயப ச்பற்றுக்சகொண்டது. இதச்தொனக 
இபப்பொது ஒன்்பது இலட்சதன்த ச்ருஙகிவிட்டது. 

சைொறன்பைொ ்பலகனலக்கழகமும் ்ப்ணச 
ப்சகரிபபுக்கொக 2 ஆணடுகள் கொலசவளினய 
வழஙகியிருக்கின்றது. இன்னும் ஓைொணடுக்குள், 
2.1 மிலலியன் ச்டொலர (இரு்பதப்தொரு இலட்சம்) 
ப்சகரிததுக் சகொடுக்கப்ப்ட பவணடும்.

சில இலட்சம் ்தமிழரகள் ச்ருஙகி வொழும் 
சுற்றொ்டலில இ்ந்த இருக்னக அனமயவிருக்கின்றது 
என்ற வனகயில இ்ந்த இருக்னக மு்தன்னம 
ச்பறுகின்றது.

்தமிழ் இருக்னக என்றொல என்ை? இ்ந்த 
இருக்னககனள வ்டஅசமரிக்கொவில நிறுவுவ்தொல 
என்ை ்பயன்? என்ற விைொக்கசளலலொம் 
எழுகின்றை. ் ொம் சுருக்கமொக இ்ந்த இருக்னககள் 
்பற்றி விளஙகிக் சகொள்பவொம். 

உலகளொவிய வனகயில ச்சம்சமொழி என்ற 
்தகுதினய இதுவனை ச்பற்றிருக்கும் சமொழிகள் 
ஏழு. அதில ்தமிழ்சமொழியும் ஒன்று. இவவொறொை 
சமொழிகள் ்பற்றிய ஆய்வுப ்பைபபுகள் மிகப 
ச்பரியனவ. சமொழியொய்வு, சமொழியியல ஆய்வு, 
இலக்கியத திறைொய்வு, இலக்க்ணத திறைொய்வு, 
ஒபபியல இலக்கியம் என்ற ்பைபபுகளுக்குள்ளும், 
வைலொறு, ்பண்பொடு, கனல, சமொழி ப்பசும் மக்கள் 
என்ற விரிவுகளுக்குள்ளும் ்பலநூறு ஆய்வுகனளச 
ச்சய்யவலல களமொகச ச்சம்சமொழிகள் 
இருக்கின்றை. 

எை பவ  ்த ொன்  உ ல க ப  பு க ழ் ச்ப ற் ற 
்பலகனலக்கழகஙகள் ச்சம்சமொழிகளுக்கொை 
இருக்னககனள விரும்பி உருவொக்குகின்றை. 
எனினும் அ்ந்த இருக்னககனள நினலயொகத ்தக்க 
னவப்ப்தற்கு, நிதி ்சொர்ந்த ்பலமொை ்தளம் ப்தனவ. 
இ ்த ற் க ொ க ப வ  ்ச மூ க த தி ்ட மி ரு ்ந து ம் 
புைவலரகளி்டமிரு்நதும்  நினலயொை னவபபுநிதினய 
்பலகனலக்கழகம் ச்பற்றுக்சகொள்ள விரும்புகின்றது. 

்தமிழ் இருக்னக என்்பது ்பலகனலக்கழக 
மட்டததில ்தமிழ்சமொழி ச்தொ்டர்பொை ்பலவனகச
ச்சயற்்பொடுகளின் ச்தொ்டக்கநினலயொகும். 
்பலகனலக்கழக அளவில, ்தமிழ் இருக்னக என்ற 
்தளதன்த வலுவொக அனமதது இயஙகுவ்தன் 
வொயிலொக, ் ொம் ்பலவனக வளரசசிநினலகனளத 
ச்தொ்ட முடியும். இதில ஒன்றொகத ்தனிததுவமொை 
்தமிழ்ததுனற பிற்கொலததில உருவொக்கப்ப்டலொம். 
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உருவொகும்  ்தமிழ்  இருக்னகய ொைது , 
உ்டைடியொகபவ ்பல ்பயன்மிக்க வினளவுகனளத 
்தைவலலது. ்தமிழ் இருக்னகக்கொை அனைததுப 
்பணிகளும் நினறவன்ட்ந்தவு்டன், ்பலகனலக்கழகம் 
்தகுதியும் ஆற்றலும் வொய்்ந்த ப்பைொசிரியர 
ஒருவனைத ்தமிழ் இருக்னகக்குப ச்பொறுப்பொக 
நியமிக்கும். 

இ்ந்த இருக்னக முன்சைடுக்கும் ்பல ்பணிகளில 
மு்தன்னமயொைது, ஆய்வுநினலச ச்சயற்்பொடுகபள. 
்தமிழ்சமொழியொைது ்பை்நதுவிரி்ந்த ச்பரும் 
ஆய்வுத்தளஙகனளக் சகொணடுள்ளது. வைலொற்றுக் 
கொல்நச்தொடடு இன்றுவனை ப்ப்சப்படடு வருகின்ற 
்தமிழ்சமொழி ச்தொ்டர்பொை ஆய்வுகனளத ்தமிழ் 
இருக்னக உ்டைடியொகபவ முன்சைடுக்க 
முடியும். 

பிற ்பலகனலக்கழகஙகபளொடும் ஆய்வு 
நிறுவைஙகபளொடும் ச்தொ்டரபு சகொணடு, 
ஆய்வுப ்பணிகளுக்கொை முன்சைடுபபுகனளச 
ச்சய்வப்தொடு ,  சிற்ந்த ஆய்வு நூலகனள
சவளியிடுவதும் இ்தன் ச்சயற்்பொ்டொக இருக்கும். 
்பல ஆய்வுகனள பமற்சகொள்வ்தற்கு நிதிவளம் 
ப்தனவ. க்டல க்ட்நது வொழும் ்தமிழ்ச்சமூகபம 
இ்ந்த நிதிவளதன்த வழஙகப ப்பொதுமொைது. 

முன்சைடுக்கப்படும் மூலவளஙகனளச
ப்சகரித்தல இ்ந்த இருக்னகயின் மற்றுசமொரு 
மு்தன்னமச ச்சயற்்பொ்டொகும். உலகளொவிய 
வனகயில ்பலகனலக்கழகஙகளில முனைவர 
்பட்டப்படிபன்ப பமற்சகொள்ளும் மொ்ணவரகள், 
்தமிழியல ்சொர்ந்த ்பல ்தனலபபுகனளத ்தமது 
ஆய்வுகளுக்கு எடுததுக்சகொணடுள்ளைர. 
அவரகள் ஆய்வுக்குரிய வளஙகனளத ப்தடித 
்த ொ ய க த து க் கு ச  ச ்ச ல கி ன் ற ை ர . 
வ்டஅசமரிக்கொவில உருவொக்கப்படும் ்தமிழ் 
இருக்னகயொைது, ஆய்வொளரகளுக்குரிய 
ச ்ப ரு ம் ்ப ொ ல ொ ை  மூ ல வ ள ங க ன ள யு ம் 
சகொண்ட்தொக இருக்கும்.

இ்ந்த இருக்னகயின் மற்றுசமொரு ்பணி, 
்பயன்மிக்க ்தனலபபுகளில மொ்ொடுகனள 
்்டததுவ்தொகும். உலகளொவிய ்சொன்பறொரகனள

இன்ணதது இ்ந்த மொ்ொடுகள் ் ்டத்தப்படும். ்தமிழின் 
சிறபன்ப வலியுறுததும் ஆய்வின் முடிவுகனளயும், 
கண்டறியப்பட்ட புதிய ்தகவலகனளயும் இ்ந்த 
மொ்ொடுகள் சவளிப்படுததும். 

வ்டஅசமரிக்கொவில குடிபயறிய ச்பரும்்பொலொை 
்தமிழரகள், ்தஙகளுன்டய  நினலயொைவொழி்டமொக 
இன்த ஏற்றுக்சகொணடு விட்டைர. இவரகள் வழிபய 
ப்தொன்றும் ்தனலமுனறயிைர இ்ந்தப புலதன்தபய ்தமது 
்தொயகமொகக் சகொணடுள்ளைர. குறிப்பொகக் கை்டொவில 
வொழும் ் ொன்கு இலட்சம் ்தமிழரகளும் கை்டொனவத
்தமது  நினலயொைவொழ்புலமொக ஏற்றுக்சகொணடு 
விட்டைர. இவவொறொை நினலயில, ப்தொன்றும் புதிய 
்தனலமுனறயிைர, ்தமது இைஞ்சொர்நது ்தம்னம 
ஒருஙகின்ணக்கவும் ச்சயற்்ப்டவும் இ்ந்த இருக்னக
ச்பரு்நதுன்ண ச்சய்யும். க்டல க்ட்நது வொழும் 
்தமிழ்ச்சமூகததின் பவரகளின் முகவரிகனள இ்ந்தத 
்தமிழ் இருக்னக சகொணடிருக்கும். 

மிக நீண்ட வைலொற்னறயும் வைலொற்றுக்கு மு்நன்தய 
்பொைம்்பரியதன்தயும் சகொணடிருக்கும் ்தமிழிைம், 
்தன்ைொடசி இழ்ந்த இைமொகபவ ்பல நிலஙகளில 
வொழ்்நது வருகின்றது. இைஞ்சொர்ந்த வைொலொற்று 
உணனமகனளயும் ்சொன்றுகனளயும் ்தொயகததில 
ப்பணிக் கொப்பதில சில இ்டரகனளச ்ச்நதிக்க 
பவணடியிருக்கின்றது. எடுததுக்கொட்டொக, யொழ்ப்பொ்ண 
நூலகம் எரிக்கப்பட்டனமனயக் கூறலொம். 

அவவொறொை வைலொற்று உணனமகனளயும் 
்சொன்றுகனளயும் ப்பணிக் கொப்ப்தற்குக் கூ்ட இ்ந்த 
இருக்னககள் ்பயன்்படும்.  ப்தொன்றவிருக்கும் இ்ந்தத 
்தமிழ் இருக்னககள் ்மக்குப ச்பரும் ்பயன்கனளத
்தைவலலனவ. இவற்னறச ச்சவவபை ப்பணிச 
ச்சலகின்ற ச்பொறுபபு க்டல க்ட்நது வொழும் அத்தனை 
்தமிழரகளுக்கும் உரியது. 

சைொறன்பைொ ்பலகனலக்கழகத ்தமிழ் இருக்னக
முழுனமயொை ப்தொற்றதன்தப ச்பற்றுக்சகொள்வ்தற்கு 
இன்ைமும் ஏறக்குனறய இைணடு மிலலியன் ச்டொலர 
ப்தனவப்படுகின்றது. அடுததுவரும் ஓைொணடுக்குள் 
இ்ந்தச ச்தொனகனயச ப்சகரிததுக் சகொடுக்க பவணடிய  
ச்பரும்ச்பொறுபபு ்தமிழ்ச ்சமூகததுக்கு உணடு. 

“ப்தமதுைத ்தமிபழொன்ச உலகசமலலொம் ்பைவும் 
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வனக ச்சய்்தல பவணடும்” என்ற ்பொைதியின் 
கைவு ்ைவொகும் கொலமிது. அனைவரும் 
னக ப க ொ தது  இயஙகுபவ ொம ொயின் 
எவவனகப ப்பரி்டரகனளயும் க்ட்நது 
்சொ்தனைகனளச ச்சய்ய எம்மொல முடியும். 

சைொறன்பைொ ்தமிழ் இருக்னக ்பற்றிய 
ப ம ல தி க த  ்த க வ ல க ன ள ப
ச ்ப ற் று க் சக ொ ள் ள வு ம்  உ ங க ள் 
்பஙகளிபபுக்கனள வழஙகவும் இ்ந்த 
இன்ணயத்தளததுக்குச ச்சலலுஙகள். 

www.torontotamilchair.ca

 ச்பொன்னையொ விபவகொை்ந்தன்

 விரிவுனையொளர - சைொறன்பைொ 
்பலகனலக்கழகம் - கை்டொ 

 ்ப ன் சம ொ ழி க்  க ல வி த தி ட ்ட 
அ லு வ ல ர  -  ச ை ொ ற ன் பை ொ
கலவிச்சன்ப

ைட அபமரிக்கப் ேல்கலைக்கழகஙகளில்  தமிழ்க் 
கல்வியும் ஆராய்்சசிகளும்:

்ப ல  வ ்ட  அ ச ம ரி க் க ப 
்பலகனலக்கழகஙகளில ்தமிழ் இருக்னககள் 
வருவ்தற்கு முன்பிரு்நப்த ்தமிழ்ததுனறகள் 
சிற்நது ச்சயல்படடுக் சகொணடிருக்கின்றை.  
சிகொபகொவில 50 ஆணடு கொலமொகப ்பல 
்தமிழ் ஆைொய்சசியொளரகள் இரு்நதுள்ளைர. 
்தமிழறிஞர ஏ பக இைொமொனு்சம், முனைவர 
்ொரமன் கடலர ப்பொன்றவரகனள ் ம்மொல
மறக்க முடியொது.  இம்மலரில உள்ள 
மு ன ை வ ர  அ ண ்ண ொ ம ன ல யி ன் , 
“சிகொபகொவில ்தமிழ் வொழ்வு” கடடுனைனயத 
்தயவு ச்சய்து ்பொரக்கவும். ச்டக்்சொஸ 
( ஆ ஸ டி ன் ) ,  ச ்ப ன் சி ல பவ னி ய ொ , 
விஸகொன்சின் மற்றும் ்பல (12+) இ்டஙகளில 
்தமிழ்க் கலலூரி வகுபபுகள் ்்டத்தப 
்படுகின்றை. (முழுப ்படடியல இஙபக - 
http://carla.umn.edu/lctl/db/index.php)  

அசமரிக்கத ்தமிழரகளொல மு்தன் 

அன்கைத்்தமிழ் 
உலை ் மாழிக்ைல்லாம் அன்கை நீ என்பெ்தைால் அன்கைத்்தமிழ் ஆைாவய;

உகைபவபொல் ஓர அழகு்மாழி ைாணபெ்தரிது என்பெ்தைால் அழகு்தமிழ் 
ஆைாவய!

்்தான்கம உைககு உண்டனினும் என்றும் இைகம என்பெ்தைால் 
ைன்னித்்தமிழ் ஆைாவய;

தின்கமயில்லா தீஞசுகவ தீரகைமாய்ப ் பெற்றிடவவ தீந்தமிழ் ஆைாவய!

்சால்பெவரககும் வைடபெவரககும் இன்பூடடும் பெணபுணடு ஆ்தலால் இன்றமிழ் 
ஆைாவய;

்சால்லிலும் ் பொருளிலும் ைகலயிலும் ைருத்திலும் சுகவயுணடு என்பெ்தைால் 
சுகவத்்தமிழ் ஆைாவய!

இயல் இகச நாடை்மை முத்திறம் ் பெற்ற்தைால் முத்்தமிழ் ஆைாவய;

இனிகமயும் எளிகமயும் இயல்்பெைக ் ைாணட்தைால் நற்றமிழ் ஆைாவய! 

்சம்கமயும் ்சழுகமயும் ்தகைகமயாய்க ்ைாணட்தைால் ்சந்தமிழ் 
ஆைாவய;

ஒணகமயும் திணகமயும் ஒருவசரப ் பெற்ற்தைால்

ஒணடமிழ் ஆைாவய!

பெழகமயும் ் ்தான்கமயும் பொங்ைாைப ் பெற்ற்தைால் பெழந்தமிழ் ஆைாவய;

பெழகம ்பெருகம வபெசிடினும் பெசுகமககிங்கு குகறவில்கல என்பெ்தைால் 
கபெந்தமிழ் ஆைாவய! 

அறிவுககும் ்்தளிவுககும் அடித்்தைமாய் விைங்குவ்தால் சுடரத்்தமிழ் 
ஆைாவய; 

அறிஞர ் பெருமகைள ் ்தய்வ்மன்று வபொற்றிட 

்்தய்வத்்தமிழ் ஆைாவய!

அணிைலன்ைள பூணடிங்கு அழகிய பெதுகமயாய் வலம்வருகிறாய் ஆ்தலால் 
அணித்்தமிழ் ஆைாவய;

அருகம பெல ் ைாணடிங்கு அந்தமிழாய் இருபபெ்தால் 

அருந்தமிழ் ஆைாவய!

அகைாலமும் இகைாலமும் வைரநது ்ைாணவட இருபபெ்தால் வைர்தமிழ் 
ஆைாவய; 

எகைாலமும் உைக்ைை ஒரு ்தனித்்தன்கமப ்பெற்ற்தைால் ்தனித்்தமிழ் 
ஆைாவய! 

எத்்தகை அகட்மாழி ்ைாணடினினும் எந்தமிழ் எந்தமிழ் என்று யாம் 
உருகுந்தமிழ் நீயன்வறா;

எத்திகசயும் புைழ்மைகை என்நாவில் நீங்ைாமல் என்்றன்றும் ் ைாலுவிருகை 
வவணடுகின்வறன் அருளவாவய! 

ளஷபாபி்தபா கிருஷணமூரத்தி
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முனறயொகக் கலிப்பொரனியொ (ச்பரக்லீ)இல 
1996இல ஒரு ்தமிழ் இருக்னக அனமக்கப
்பட்டது.  1994 சிகொபகொ ப்பைனவ (FETNA) 
விழொவில ்தொன் இம்முயற்சி மு்தலில அறிவிதது 
ஊக்குவிக்கப ்பட்டது. இவவிருக்னகயில 
அமர்நது, ்தமிழ் ஆைொய்சசியொளைொகவும், ்பல 
்தமிழ் மொ்ொடுகளின் அனமப்பொளைொகவும், 
்தமிழ்சமொழி உலகச ச்சம்சமொழியொக 
அறிவிக்கப்ப்டப ச்பரிதும் ்பணி புரி்ந்த 
முனைவர ப்பைொ. ஜொரஜ் ஹொரட அவரகனளத
்தமிழரகள் மறக்க முடியொது.

ஹொரவரடு ்தமிழ் இருக்னக 2018இல 
அறிவிக்கப்பட்டது. உலகின் ்பல ்தமிழரகளும் 
்தமிழக அைசும் ஆறு மிலலியன் ்டொலரகள் 
ப்சகரிததுக் சகொடுதது இது அனமக்கப்பட்டது.

ச ்ட க் ்ச ொ ஸ  ம ொ நி ல  ஹ ூ ஸ ்ட ன் 
்பலகனலக்கழகததில ்தமிழிருக்னக அனமக்க
முயற்சிகள் ் ்ட்நதுவருகின்றை.

நியூ யொரக் மொநிலததில ஸப்டொனி பரூக் 
்பலகனலக்கழகததில ்பொலொ சுவொமி்ொ்தன் 
அவரகளொல அவர ்த்நன்தயொர ச்பயரில ஒரு 
்தமிழ் ஆைொய்சசி இருக்னக அனமக்கப்படடுள்ளது.

இஃ்தன்றி, சகொலம்பியொ ்பலகனலக்கழகம் 
நியூ யொரக், கொரைல ்பலகனலக்கழகம் நியூ 
ய ொ ர க் ,  அ ப ்ப ப ல ச சி ய ன்  ம ொ நி ல ப 
்பலகனலக்கழகம் வ்ட கபைொலிைொ, பிபளொரி்டொ 
்பலகனலக்கழகம், மிசசிகன் ்பலகனலக்கழகம், 
மிைப்சொட்டொ ்பலகனலக்கழகம் ஆகிய கலவி 
நிறுவைஙகளிலும் ்தமிழ்த துனறகள் இயஙகி 
வருகின்றை.

அசமரிக்கொ வொழும் ்தமிழரகள் ்தமது இளம் 
்தனலமுனறகள் அசமரிக்கக்கலலூரிகளுக்குச 
ச்சலலும்ப்பொது, அவரகனளத ்தமினழ 
இைண்டொம் சமொழியொகப ்படிக்கவும் ்பயிலவும் 
ஊக்குவிக்கக் க்டனமப ்படடிருக்கிறொரகள்.  
இ்தற்கு இ்ந்தத ்தமிழ் இருக்னககளும் ்தமிழ்த 
துனறகளும் மிக இன்றியனமயொ்தனவ எை 
உ்ணரபவொம். ச்சயலொற்றுபவொம்.  

வபெராசிரியர 
மைவாைன்
(1935 - 2018)

இ்நதிய ்ல்்கழலக்கை்கங்களில் ஒப்பிலககியம் 
(comparative literature) எனறபால் ள்ரபாசிரியர 
ெணவபாேன அவர்களுழடய ப்யர நிழைவுககு 
வருவது இயல்பு. ்தமிழ், இ்நதி, வடபெபாழி மூனறிலும் 
“்ணடி்தர”. ்தமிழ்- ஆஙகிலம் ஒப்பிலக்கணத்தில் 
முழைவர ் ட்டம் ப்ற்றவர. ஒப்பிலக்கணத்தில் இவர 
ஆற்றிய ் ஙகு்கழே ெறக்க முடியபாது. குறிப்்பா்க 48 
இரபாெபாயணங்கழே இவர அலசி ஆரபாய்்சசி ப்சய்்தது 
மி்கவும் சிறப்்பாைது. அவற்றுள் குறிப்பிடத்்தழவ சில

  இரபாெநவமி எனற இரபாெர பிற்ந்த நபாள் 
ப்கபாணடபாட்டம் ்தமிழில் ்கம்்ரபாெபாயணத்தில் 
பிற்நது பின வடகள்க ஊடுருவியது

 Buddhist இரபாெபாயணத்தில் சீழ்த அ்்கரிக்கப்்ட்ட 
நி்கழ்ளவ இல்ழல

  அ்கத்தியர ்கபாவிரிழய ப்கபாணடு வ்ந்தது 
்கம்்ரபாெபாயணத்தில் ெட்டுளெ உள்ேது.

இரபாெபாயணத்தில் இவரது ் ணிக்கபா்க K.K. Birla 
Foundation இவருககு “்சரஸ்வதி ்சம்ெபான” எனற 
விருழ்த வைஙகியது. ்தமிை்க அரசு ்னபெபாழி 
அறிஞர்களுககு வைஙகும் “்கபிலர” விருழ்த வைஙகி 
இவழர ப்ருழெ ்டுத்தியது. அவர சி்கபாள்கபா , 
ப்கபாலம்பியபா , வபாஷிஙடன ெற்றும் நியு யபாரக 
்ல்்கழலக்கைங்களில் ப்கௌரவ ள்ரபாசிரியரபா்க 
்ணியபாற்றிைபார.சிறிது ்கபாலம் ளநபாய்வபாய் ்ட்டு, 
நவம்்ர 30, 2018 அனறு இயற்ழ்க எய்திைபார.  

வபெராசிரியர அழைரசன்

்சன்கை பெல்ைகலகைழைம்
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வரிகச 
எண

்மாழி/மூலம் பெகடபபின் 
்பெயர 

(்தமிழில்)

பெகடபபின் மூலப 
்பெயர

பெகடபபொளி ஆணடு பெகடபபொளியின் பிற 
பெகடபபுைளில் சில …

1 அரபி உெர ்கய்யபாம் 
்பாடல் 

The Rubaiyat of 
Omar Khayyam

உெர ்கய்யபாம் (Omar 
Khayyam)

1048 ெதுவும் ெஙழ்கயும் 

2 அரபி தீரக்க்தரிசி The Prophet ்கலீல் ஜிப்ரபான (Khalil 
Gibran)

1923 ்கணணீரும் புனைழ்கயும் 

3 ஆஙகிலம் வபால்ட் விட்ென 
்கவிழ்த்கள் 

I Sing the Body 
Electric

விட்ென,வபால்ட் (Walt 
Whitman)

1855 ெனி்தழைப் ் பாடுளவன 

4 ஆஙகிலம் ்கணணபாடி 
சிற்்ங்கள் 

The Glass 
Managerie

வில்லியம்,படனைஸி 
(Tennessee William)

1944

5 ஆஙகிலம் இலிபைபாய்சில் 
ஆபிர்கபாம் 
லிங்கன 

Abe Lincoln in 
Illinois

ளஷரவுட்,ரபா்ரட் இ (Rob-
ert E Sherwood)

1938

6 ஆஙகிலம் விலஙகுப் 
்ணழண 

Animal Farm ஆரபவல் ஜியபாரஜ் 
(Orwell George)

1945 புரட்சியு்கம் 

7 ஆஙகிலம் யபாத்ரி்கம் Rip Wan Winkle இரவிங,வபாஷிஙடன 
(Washington Irving)

1819

8 ஆஙகிலம் ஹககி 
ல்ப்ரிபின வீர 
ப்சயல்்கள் 

Adventure of 
Huccleberry Finn

ட்ழவன,ெபாரக (Mark 
Twain)

1884 ஏழை இேவர்சன,சு்த்நதிரப் 
்றழவ ,டபாம் ்சபாயர 

9 ஆஙகிலம் ஒரு 
திருெணத்தின 
சித்திரம் 

Portrait of a 
Marriage

்க,ப்ரல் எஸ் (Pearl S 
Buck)

1963 அடிழெப்ப்ண,நல்ல 
நிலம்,நடுநிசியில் ்தப்பிைர 

10 ஆஙகிலம் ளரபாமுககு 
அப்்பால் 

North from Rom பெக இனஸ்,பஹலன 
(Helen Maclnnes)

1959

11 ஆஙகிலம் திமிங்கல 
ளவட்ழட 

The Whale பெல்வில்,பஹரென 
(Herman Melville)

1851

12 ஆஙகிலம் ள்பாளர நீ ள்பா  A Farewell to 
Arms

பஹமிஙளவ ,எரபைஸ்ட் 
(Ernest Hemingway)

1929 ்கடலும் கிைவனும் 

13 ஆஙகிலம் நிலவு வ்நது 
்பாடுளெபா 

The Moon is 
Down

ஸ்படய்ன்ரக,�பான 
(John Steinbeck)

1942 ்கடல் முத்து 

14 ஆஙகிலம் எலி்சபா அல்லது 
அனபின 
பவற்றி 

Uncle Tom’s 
Cabin

ஸ்படேவ,ஹபாரியட் பீ்ச்சர 
(Harriet Beecher 
Stowe)

1852

15 ஆஙகிலம் ெணெ்கள் 
வருகிறபாள் 

The Bride Comes 
to Yellow Sky

கிளரன,ஸ்டீ்ன 
(Stephen Crane)

1898

16 ஆஙகிலம் இரும்புப் 
ப்ட்டி 

The Strongbox ஸ்விப்கட்,ளஹபாவரட் 
(Howard Swiggett)

1956

17 ஆஙகிலம் ெபாடிப்்டி 
ெரெம் 

The Circular 
Staircase

ரினிஹரட்,ளெரி ரபா்ரட் 
(Mary Robert Rinehart) 

1908

18 ஆஙகிலம் நடு நிசியில் ஓர 
கூககுரல்

The Case of the 
Angry Mourne, The 
Case of the
Waylaid Wolf

்கபாரட்ைர,எரல் ஸ்டபானலி 
(Erle Stanley Gardner)

1951 
1955

பவறி பிடித்்த ெனி்த ஓநபாய் 
,ள்பாலி ெ்கள்,்கபாணபாெல் 
ள்பாை ் ணம்,்பா்தபாேத்தில் 
விழு்ந்த ் பாழவ்கள் 

ேடிககபவணடிய 100 தமிழ்ப் புத்தகஙகள் 
(மமாழிமேயர்ககப்ேடடவவ)

மலரககுழுவின் பெரிநதுகர
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19 ஆஙகிலம் ெ்நதிரவபாதியின 
்கழ்த

The Wonderful 
Wizard of Oz

்பாம்,லிென பிரபாங 
(Lyman Frank Baum)

1900 ஆஸ் நபாட் ெபாயபாவி 

20 ஆஙகிலம் இரட்்சணிய 
யபாத்ரீ்கம் 

The Pilgrim’s 
Progress

்னயன,�பான (John 
Bunyan)

1678 ்ரள்தசியின 
ளெபாட்்சப்்யணம் 

21 ஆஙகிலம் ்ரதீசு 
உத்தி யபாை
நபா்சம் 

Paradise Lost மில்டன,�பான (John 
Milton)

1667

22 ஆஙகிலம் ளரபாமிளயபா 
அணட் 
�ூலியட்

Romeo and Juliet ளஷகஸ்பியர,வில்லியம் 
(William Shakespeare)

1606 அனபு ஈ்ந்த அணணல், 
ெஙழ்கயரின ெதிநிலம், 
அ்நள்தபாணியும் 
கிளிளயபா்பாட்ரபாவும், வஞ்ச 
வழல, ஹபாம்பலட்  

23 ஆஙகிலம் ப்ணணும் 
ப்பானனும், 

Silas Marner, The 
Mill on the Floss

எலியட்,�பாரஜ் (George 
Eliot)

1861 அனபு சூைல், பந்சவபாளியின 
புழ்தயல் 

24 ஆஙகிலம் ்கடல் ்கனனி The Fisherman 
and his Soul

ஒயில்டு,ஆஸ்்கபார (Oscar 
Wilde)

1939 அழியபா ஓவியம் ,நட்்சத்திர 
குை்நழ்த 

25 ஆஙகிலம் ஆலிசின 
அற்பு்த உல்கம் 

Alice in Wonder-
land 

்களரபால்,லூயிஸ் (Lewis 
Carroll)

1865 அல்லி ்கணட அதி்சய 
உல்கம் 

26 ஆஙகிலம் நம்பிளைபார
ப்கடுவதில்ழல 

The Vicar of 
Wakefield

ள்கபால்டு ஸ்மித் (Oliver 
Goldsmith)

1766 ்தபாழ்ழெயின பவற்றி 
அல்லது ப�யெழடயளவ
்ணிகிறபாள் 

27 ஆஙகிலம் அைபாழ்த்ச 
சிறுவன 

Oliver Twist,  Tale 
of Two Cities

டிக்கனஸ்,்சபாரலஸ் 
(Charles Dickens)

1839 ள்தய்்ந்த ்கைவு ,சிறுமியும்  
கிைவனும்,நல்லவர்கள்,பநல்
லி,ளவம்பில் ்கரும்பு 

28 ஆஙகிலம் இழேஞரக்கபாை
ரபாபின்சன 

Robinson Crusoe டிள்பா,ளடனியல் (Daniel 
Defoe)

1719

29 ஆஙகிலம் அனபின 
உருவம்

The Coral Island ்பாலனழடன,ஆர.எம்(R. 
M. Ballantyne)

1858 ்வேத்தீவு ,ெபாரட்டின 
ரபாட்லர 

30 ஆஙகிலம் அ்ழலப்ப்ண Jane Eyre பிரபாணளட,்சபாரல்ஸ் 
(Charlotte Bront)

1847

31 ஆஙகிலம் ்கடவுளுக்கபா்கத் 
ள்தடி அழல்ந்த 
்கருப்பு ப்ண

The Adventures of 
the Black girl in Her 
Search

ப்ரைபாட்ஸபா,�பாரஜ் 
(George Bernard 
Shaw)

1932 ரஹிெபா

32 ஆஙகிலம் டபாகடர 
்பாஸ்டஸ் 

Doctor Faustus ெபாரளலபா,கிறிஸ்ளடபா்ர 
(Christopher Marlowe)

1604

33 ஆஙகிலம் ெ்தகுரு என 
ெணபாேன

A Man called 
Peter

ெபாரஷல்,்கபா்தழரன 
(Catherine Marshall)

1951

34 ஆஙகிலம் ்கனனியின 
முத்்தம் 

The Virgin’s Kiss பரயிைபால்ட்ஸ்,�பாரஜ் 
(George William 
MacArthur Reynolds)

2018 குமு்தவல்லி அல்லது நபா்க 
நபாட்டரசி ,்வேத் தீவு , ெ்தை
்சபா்நதி 

35 ஆஙகிலம் ெழற்ந்த 
ெபாந்கர

The Last Days of 
Pompeii

லிட்டன,புல்லர (Edward 
Bulwer Lytton)

1834

36 ஆஙகிலம் ப்னஹர Ben-Hur: A Tale of 
the Christ

லியூவபாலஸ் ( Lew 
Wallace)

1880
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37 ஆஙகிலம் இவபானள்கபா Ivanhoe ஸ்்கபாட், வபால்டர (Walter 
Scott)

1819 ரபாப்ரபாய் ,வீரத்தின ் ரிசு, 
குபவணடின டரவரடு, ப்கனில் 
பவபாரத், ழ்களெைரிங, 
ெ்நதிரக குளிழ்க,  

38 ஆஙகிலம் ்கடத்்தப்்ட்ட 
ளடவிட்

Kidnapped ஸ்டீவன்சன,இரபா்ரட் 
லூயிஸ் (Robert Louis 
Stevenson ) 

1886 ்கடத்்தப்்ட்ட ளடவிட்,  
இரட்ழட ெனி்தன, ப்சல்வம் 
்கணட சிறுவர்கள்்கள், 
விசித்திர ழவரம்,  
்கருங்கழண 

39 ஆஙகிலம் ்கலிவர 
யபாத்திழர்கள் 

The Gulliver’s 
Travels

ஸ்விப்ட்,ள�பாை்தன 
(Jonathan Swift)

1726

40 ஆஙகிலம் ந்கரத் 
்தழலவர 

The Mayor of 
Casterbridge

ஹபாரடி,்தபாெஸ் (Thomas 
Hardy)

1886 ப்பாறபாழெப்ள்ய், ்சலைமும் 
்சபா்நதியும், ்தபாய்கத்தின 
அழைப்பு,

41 ஆஙகிலம் சிழலயும் 
குருவியும் 

The Happy Prince ஒயில்ட்,ஆஸ்்கபார (Oscar 
Wilde)

1888 சிற்ந்த சிரு்கழ்த்கள்,நட்்சத்திர 
குை்நழ்த மு்தலிய  ்கழ்த்கள் 

42 ஆஙகிலம் ்கபாணடர்ரிக 
்கழ்த்கள் 

The Canterbury 
Tales

்சபா்சர,ஜியபாப்ளர (Geoffrey 
Chaucer)

1476

43 ஆஙகிலம் ழவய்க 
துறக்கம் 

The Earthly 
Paradise

ெபாரீஸ்,வில்லியம் 
(William Morris)

1868 பூளலபா்க ்கவரக்கக ்கழ்த்கள் 
, ப்ல்லபரபாவவபான 

44 ஆஙகிலம் ்பாட்டில் பி்சபாசு The Bottle Imp ஸ்டீவன்சன ஆர.எல் 
(Stevenson Robert 
Louis)

1891

45 இத்்தபாலி பிைபா்சசிளயபா The Adventures of 
Pinocchio

்கல்ளலபாடி,்கபாரபலஸ் 
(Collodi Carlo)

1883 ெரப்்பா்சசியின ்கழ்த 
,அதி்சய  சிறுவன 
பிைபாககிளயபா 

46 இத்்தபாலி ளரபாம் ந்கரப் 
ப்ண 

The Woman of 
Rome

பினப்சரளல,அல்ப்ரளடபா 
பெபாரபாவிளயபா (Alberto 
Moravia) 

1947

47 இத்்தபாலி நனனிலம் As the Earth 
Turns

ஹபாரல், கிேபாடிஸ் 
ளஹஸ்டி (Gladys Hasty)

1933

48 கிளரக்கம் ஒடிசியஸ் Odyssey ளஹபாெர (Homer) 1760 இலியட் 

49 சீைம் பவண 
்தபாெழர 

The White Haired 
Girl

ளஹபாஸிங (He Ying) 1987

50 சீைம் மிஙகின ்கழ்த The Story of Ming சியபாங யீ ( Chiang 
Yee)

1945

51 சீைம் சீைத்துப் 
்பாட்கன 

ழரம்ஸ் ஆப் 
லீயு்தபாசி 

ள்சபா ஷீ 

52 சீைம் ்்கற்்கைவு The Umberlla 
Garden

ெரியபா பயன (Maria 
Yen)

53 சீைம் ்னிப் ் டலத்து 
்பாழவ 

Women in the 
Mist

ஹீசு யூ ( Hsu Yu)

54 நபாரளவஜியன இப்்சன 
நபாட்கங்கள் 

The Vikings at 
Helgeland, Ghosts

இப்்சன,பஹனரிக 
(Henrik Ibsen)

1858 ்கபாட்டு வபாத்து, ்சமூ்கத்தின 
தூண்கள் ெற்றும் ெக்களின 
்ழ்கவன,  ள்தபால்வியின 
்ச்நநி்தபாைத்திளல 

55 ஆப்பிரிக்கன அனழையின 
குரல் 

Cry, The Beloved 
Country

ள்டன,ஆலன (Alan 
Paton )

1948
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56 பிபரஞசு வீழ்்சசி Brittanicus இரசின (Jean Racine) 1669

57 பிபரஞசு குட்டி 
இேவர்சன

The Little Prince 
- (Le petit prince
(French)

“எக்ச்நப்ரி,அணளடபானி 
தி ப்சயிணட் (Antoine de 
Saint-Exupry) 
“

1943

58 பிபரஞசு அ்நநியன The Stranger - 
(L’Étranger (French)

்கபாம்யூ,ஆல்ப்ர (Albert 
Camus)

1937

59 பிபரஞசு ெபாணடி 
கிறிஸ்ளடபா 
ப்ருெ்கன

The Count of 
Monte Cristo

டூெபாஸ்,அபலகஸபாணடர 
(Alexandre Dumas)

1844 வபாடபா ெல்லிழ்க,  மூனறு 
வீரர்கள், அெர 
சிம்ஹன,்கருெலர,்கபாத்திரு 
்கபாலம் வரும்,ெலர்களின திரு 
விைபா 

60 பிபரஞசு கிைவன 
ள்கபாரியட் 

Old Goriot -  (Le 
Pere Goriot 
(French)

்பால்்சபாக (Honore de 
Balzac)

1835 ்பாரிஸ்டர ெழைவி ,ெழைவி 
அழெவப்தல்லபாம் ,ெபான விழி 
ெஙழ்க 

61 பிபரஞசு ப்தய்வப் ் ணி Salammbo பிேவப்ரட்,ஹஸ்டவ
(Gustave Flaubert)

1862 ளெடம் ் வபாரி 

62 பிபரஞசு ெணப்ள்ய் Thais பிரபானஸ்,அைளடபால் 
(Anatole France)

1890 ்தபாசியும் ்த்சியும் 

63 பிபரஞசு ரயில் ்கபா்தல் Contes de la 
Bcasse

ெபாப்்ஸபான (Guy de 
Maupassant)

1883  ்கழ்தயும் ்கருத்தும், 
அணணனும் ்தம்பியும்,்கைவும் 
நைவும் ,்கபா்தல் ்சக்கரம்,்தபாயும் 
ெ்களும்,நெது 
இ்தயங்கள்,்பாவத்தின 
்சலுழ்க 

64 பிபரஞசு அைகுப் ள்ய் Carmen ளெரீளெ,ப்ளரபாஸ்்ர 
(Prosper Mrime)

1845

65 பிபரஞசு எண திழ்சயும் 
சுற்றி வர 
எண்து நபாள் 

Around the World 
in Eighty Days

பவரன, �ூல்ஸ் (Jules 
Verne)

1873

66 பிபரஞசு நபா நபா வின 
்தபாய் 

Nana’s Mother ள�பாளலபா, எமிலி (Emile 
Zola)

1877 ்கனனி ளவட்ழட,்கபாைல் நீர 
,்ஞ்ச ் பாணம்,ெனி்த மிரு்கம் 
,்பாரிஸ் ள்ரைகி, ்கபா்தல் 
லீழல்கள், ்க்சஙகிய ெலர, 
சுரங்கம்

67 பிபரஞசு பவற்றி வீரன Le Cid ்கபாரனில்ளல,பியளர 
(Pierre Corneille)

1637

68 பிபரஞசு இழ்ச்ச
ப்சல்வன 

Quo Vadis ஸ்வகிவீஸ், பஹனரி்ச 
(Henryk Sienkiewicz)

1896

69 பிபரஞசு ஆனபைல்லபா ஆனபைல்லபா ஹியூள்கபா,விக்தர (Victor 
Hugo)

ஏழை 
்டும்்பாடு,்தபாயுள்ேம்,இரு 
துளிக 
்கணணீர,அம்்லவபாணன 
அல்லது நபாவபாய்க ழ்கதி 

70 பிபரஞசு ்கபாைப்்ன 
்கள்ேத்்தைம் 

தி ளநவரி ஆப் 
ஸ்்கபால்ப்பின 

ளெபாலியர ெயிளலறு,ளலபாபியின 
்கபா்தல்,குப்்ன 
பித்்தலபாட்டங்கள் 
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71 ரஷியன என ப்பாம்ழெ 
்கரடி 

My Teddy Bear 
- (Moi Miksha 
(Russian)

அபலகஸபா ்நதிளரபாளவபா, 
ஸிையீ்தபா (Zinaida 
Aleksandrova)

1940

72 ரஷியன ்தரபாசு 
ப்சவப்சனள்கபா 
்கவிழ்த்கள் 

Poems ப்சவப்சனள்கபா, ்தரபாசு 
(Taras Shevchenko)

73 ரஷியன பலனின 
்கவி்தபாஞ்சலி 

 Vladimir Ilyich 
Lenin 

ெயபா 
கள்கபாவஸ்ககி,விேபாதிமீர 
(Vladimir Mayakovsky)

1924

74 ரஷியன இனஸ்ப்கடர 
ப�ைரல் 

The Inspector 
General

ள்கபா்கல்,நிகள்கபாலபாய் 
(Nikolai Gogol)

1836

75 ரஷியன ப்சரரித் 
ள்தபாட்டம் 

The Cherry 
Orchard

ப்சஹபாவ ,ஆனடன 
(Anton Chekhov)

1903

76 ரஷியன அனைபா ்கரீைபா Anna Karenina டபால்ஸ்டபாய், லிளயபா (Leo 
Tolstoy)

1877 இருளின வலிழெ,இரணடு 
குதிழர வீரர்கள்,உழைப்்பால் 
உயர்ந்தவன ்கழ்த,்கபாட்டு 
ெலர,குடும்் இன்ம் ,ள்பாரும் 
்கபா்தலும் ,ஒளி வழிளய 

77 ரஷியன கிபரம்ளின 
ெணி 
ஒலிககிறது 

The Chimes of the 
Kremlin (A Play)

ள்பாள்கபாட்டின, நிகளலபாய் 
(Nikolay Pogodin)

1946

78 ரஷியன மூனறு 
்தடியர்கள் 

Three Fat Men அளலஷபா, யூரி (Yuri 
Olesha)

1927

79 ரஷியன அழெதியின 
ெடியில் 

Alyona அனளடபாளைபாவ (Sergei 
Antonov)

1961

80 ரஷியன வீரம் 
விழே்ந்தது 

The Making of a 
Hero

ஆஸ்டிரபாவஸ்கி 
,நிகள்கபாலபாய் (Nikolai 
Ostrovsky)

1937

81 ரஷியன ப்ச்நநிறக ்கடற் 
்பாய்்கள் 

Crimson Sails கிரின,அபலக்சபா்ந்தர 
(Alexander Grin),

1923

82 ரஷியன ப்தனறல் Wind From The 
South

கிரின, எல்ளெபார (Elmar 
Grin)

1905

83 ரஷியன ்லி பீடம் Yama: The Pit குப்ரின,அபலஃக்சபாணடர 
(Aleksandr Kuprin)

1909

84 ரஷியன பவணணிற 
இரவு்கள் 

White Nights ்தஸ்்தபாவஸ்கி, பிளயபா்தர 
(Fyodor Dostoyevsky)

1848 ்கடவுள் தீரப்பு ,குற்றமும் 
்தணடழையும்,வ்சவும் 
வடுவும்,ெைப் புயல் 

85 ரஷியன வ்ச்ந்த 
்கபாலத்திளல 

Springtime in 
Saken

குலியபா, �பாரஜ் (Georgi 
Gulia)

1952

86 ரஷியன அம்ெபா Mother ்கபாரககி, ெபாகசீம் (Gorky 
Maxim)

1907

87 ரஷியன ்ள்ளிககூடம் School and other 
Stories

ழ்க்தர,அரக்கபாதி 
(Gayder Arkady)

1929

88 ரஷியன ்கண ப்தறியபா்த 
இழ்சஞன 

The Blind 
Musician

ப்கபாரபலனள்கபா, 
விேபாதிமீர(Vladimir 
Korolenko)

89 யூள்கபா 
ஸ்ளலபாவியபா 

யூள்கபா 
ஸ்ளலபாவிய 
சிறு்கழ்த்கள் 

Damned Yard and 
Other Stories; The 
Slave Girl and 
Other Stories

ஆனட்ரி்ச, ஐவர (Ivo 
Andri)

1954
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90 ப�ரென ்தழலககு 
விழல 

A Price on His 
Head (Der Kopflohn 
- German)

ப்சசியரஸ், அனைபா
(Seghers Anna)

1933

91 ப�ரென ப்ரபடபால்ட் 
பிரகடின 
்கவிழ்த்கள் 

Poems 1913-1956 பிபரகட், ப்ரபடபால்ட் ( 
Bertolt Brecht)

92 ப�ரென இேழெப் 
ள்பாரபாட்டம் 

The Bread of 
Those Early Years

்பால், பஹய்னரி்ச 
(Heinrich  Boll)

1955

93 ப�ரென ெபாறிய 
்தழல்கள் 

The Trasnposed 
Heads

ெபான, ்தபாெஸ் (Thomas 
Mann)

1941

94 ப�ரென பிரி்ந்த 
ப்சபாரக்கம் 

Divided Heaven பவபால்ப், கிறிஸ்ளடபா 
(Christo Wolf)

1976

95 ஸ்்பானிஷ ( 
ஸ்ப்யின)

குவி்சள்சபாட்டு 
ெபாவீரனின 
்கழ்த

The Adventures of 
Don Quixote

்சரவபானபடஸ், மீகயுபவல் 
டீ (Miguel de Cervant-
es)

1605 குவி்சள்சட் ெபாவீரனின ்கழ்த

96 ஸ்விஸ் சிறுமி எய்தி Heidi ஸ்ப்ரி,ள�பாஹைபா
(Johanna Spyri)

1881

97 ஸ்வீடிஷ ட்வபாரப் 
குள்ேன

The Dwarf, 
Barabbas

கவிஸ்ட், ் ரலபா்கர (Par 
Lagerkvist)

1,944 அனபு வழி 

98 ஸ்வீடிஷ ்னிெழல 
்பால்கர்கள் 

Children of the 
Moor

ள்கபாஙலபாரபா,பிட்டிங ( 
Laura Fitinghoff)

1927

99 ஸ்வீடிஷ அடிழெப் 
ப்ண

The Girl From the 
Marsh Croft

லபா்கர,பலவ (Selma 
Lagerlf)

1908 விளரபாதி 

100 ஹஙள்கரி நீதியின 
வஞ்சம் 

Darkness at Noon ப்கபாய்ஸ்லர,ஆர்தர 
(Arthor Koestler)

1940

A Great Company Leads You 
to Great Opportunities

I am looking for articulate, ambitious 
and financially motivated persons 
to join my sales team.

New Jersey Sales Office 
379 Thornall Street, 8th Floor Edison, NJ 08837

ukrishnak@ft.newyorklife.com 
(732) 762-8826

Usha Krishnakumar, LLM
Senior Partner
New Jersey General Office

More than 170 years of financial stability and strength
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The  Right Mortgage Help You Need
for your Next Dream Home is 
just a call away.......

Great Rates & No Closing cost Options

Ashok Lakshmanan
Mortgage Broker

NMLS # 238977

630.205.86761776 Legacy Circle, Ste#107 • Naperville, IL 60563
Off: 630.717.3600 • Fax: 630.717.3601  •  www.pmsi.us • email: ashok@pmsi.us
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சகாடிவழி
“கீ

ழடி ் ம் ்தொய்மடி” எனும்
ன ம ய க் க ரு த ப்த ொ டு
கீழடினயக் சகொண்டொடும் 

இ்ந்த பவனளயில ்ம்னமபப்பொன்ற
்ச ொ ம ொ னி ய ர க ளி ன்  கு டு ம் ்ப , 
்சமூ கவ ை ல ொ ற்னற ப  ்ப ற் றி யு ம் 
சகொஞ்சம் சி்நதிக்க பவணடியிருக்கிறது.

வ ை ல ொ ற் று  ஆ சி ரி ய ரு ம் 
ஜப்பொனியருமொை ச்ொபுரு கைஷிமொ 
்த மி ழ் ் ொ ட ன்ட ப  ்ப ற் றி யு ம் , 
்தமிழ்சமொழியின் ச்தொன்னம குறிததும் 
ஆைொய்சசி ச்சய்்தவர. இ்நதிய அைசின் 
்பதம விருதுச்பற்ற அவர ்தமிழக 
வைலொற்றொய்வில முக்கியமொை 
திறபபுகனள உருவொக்கியர.   அவர 
ஒரு ்சமூகம் எப்படி இயஙகியது, 
எப்படி மொறியது என்்பது ச்தரியொமல 
அைசியல வைலொற்னற – ஆடசி 
வைலொற்னற -  புரி ்நதுசக ொள்ள 
முடியொது என்னும் சகொள்னகயில 
ஆழமொை ்ம்பிக்னக சகொணடிரு்ந்தொர. 
அவர ஒருமுனற  ்தைது 70 ்தனலமுனற 
முன்பைொரகளின் ச்பயரகனளச
ச்சொலலமுடியும் எை கூறியிரு்ந்தொர. 
அது ப ்ப ொ ல  ஜ ப ்ப ொனிய ர கள் 
்சைொ்சரியொக  ்தஙகளுன்டய 30 மு்தல 
50 ்தனலமுனறகனளத ச்தரி்நது 
னவததிருக்கிறொரகளொம். ஆைொல, 
்மக்கு... ?

 ்ம்மில ்பலருக்கு ் ொன்கு அலலது 

ஐ்நது ்தனலமுனற ச்பயரகள் ச்தரி்ந்தொபல அது அபூரவம். 
ஜப்பொனில புத்தபிக்குகள் ்பலநூறு ஆணடுகளொக அ்ந்த்ந்த 
ஊரகளில வொழ்்ந்தவரகனளப ்பற்றிய ்தகவலகனளச ப்சரதது 
னவததிரு்ந்த்தொல ஜப்பொனியரகளுக்கு  அது ்சொததியமொயிற்று. 
பமற்கு ் ொடுகளிலும் இது ்சொததியபம. ஏசைன்றொல அவரகளி்டம் 
்பல நூறு ஆணடுகளொக  family bible எனும் ச்பயரில குடும்்ப 
வைலொற்னற எழுதி னவக்கும் வழக்கமிருக்கிறது. அ்தொவது ஒரு 
குடும்்பததிைர வழிவழியொக ்தஙகள் குடும்்பததின் வைலொற்னற 
எழுதி ஆவ்ணப்படுததி அடுத்தத ்தனலமுனறக்கு ்பயன்்படும் 
வனகயில விடடுச ச்சலகிறொரகள்.

இப்படிச ச்சய்வ்தொல ஒரு குடும்்பததின் மைபு, ்பழக்க
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உலகத் 
ரிககத் 
தமிழ் 
தமிழ்ச்்சங
ஆராய்ச்சி கப் பேரவ

மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங



வழக்கஙகள், வட்டொை சமொழி, உ்ணவு, உன்ட,  ்சமூக 
இ்டபச்பயரவுகள் ப்பொன்ற முக்கிய நிகழ்வுகள், 
்ம்பிக்னககள், விழுமியஙகள், விவ்சொயம் எை 
அன்னறய வொழ்க்னகமுனற ்பற்றிய ்பல அரிய 
்தகவலகள்  நூற்றொணடுகள் க்ட்நது அடுத்தத 
்தனலமுனறக்குச ச்சன்றுப்சை வொய்பபிருக்கிறது.

்ம்மில ்பலருக்கு ்ொம் ஏன் வைலொற்னற  
அறி்நதுசகொள்ள பவணடும் எனும் பகள்வி எழுவது  
இயல்பொை ஒன்று்தொன்.  கொலம் அதிபவக ையிலொக 
முடிவிலினய ப்ொக்கி  வினை்நதுசகொணடிருக்கும் 
இன்னறய அவ்சை உலகில என்தயும் நிறுததி நி்தொைமொக 
பயொசிப்ப்தற்கு கூ்ட அவகொ்சமிலனல. இ்ந்தச சூழலில 
க்ட்ந்த கொல மனி்தரகனளப ச்பருனமபயொடு நினைததுப 
்பொரப்பதும் அவரகள்  வொழ்னவ ை்சனைபயொடு 
சகொண்டொடுவன்தயும் ப்ைவிையம் என்பற ்பலர 
நினைப்பொரகள்.

ஆைொல,  உணனமயில வைலொறு என்்பது ்சமூக, 
அைசியல மொற்றஙகனளப புரி்நது சகொள்வ்தற்கும், ் ம் 
்சமூகம் எஙகிரு்நது வ்ந்தது என்்பன்த அறி்நது 
சகொள்ளவும் உ்தவுகிறது. 

இப்படிச ப்சகரிக்கப்படும் முன்பைொரகளின் 
்பனழய புனகப்ப்டஙகள், அவரகள் குறித்த ச்சய்தித்தொள் 
கத்தரிபபுகள், அவரகளின் கடி்தத ச்தொ்டரபுகள், 
அவரகனளப ்பற்றிய குறிபபுகள், ்பயன்்படுததியப 
ச்பொருடகள்  ப்பொன்றனவகூ்ட ்தனலமுனறகனள 
இன்ணக்கும் ்பொலஙகளொகவும்  அவரகளுன்டய 
நினைவுகனளக் கிளறிவிடும் தூணடியொகவும் 
இருக்கின்றை.  

இப்படித்தொன் ்சமீ்பததில ்தமிழக ்ண்பர ஒருவருக்கு 
குடும்்பச ச்சொத்தொக அவருன்டய ்தொத்தொவின் 90 
ஆணடுகள் ்பனழய டிைஙக் ச்படடி ஒன்று கின்டத்த்தொம். 
டிைஙக் ச்படடினயத திற்நது ்பொரத்தவருக்கு ஆச்சரயம். 
ச்படடிக்குள் அவர கணச்டடுத்தது வினல உயர்ந்த 
்னகபயொ, ச்சலவபமொ அலல. மொறொக வினல 
மதிக்கமுடியொ்த ்பனழய புத்தகஙகள், அன்னறய 
் ொ்ணயஙகள் ,  ஓனலசசுவடிகள் ,  திரும்ண 
அனழபபி்தழ்கள், நிழற்்ப்டஙகள், ்பொததிைஙகள், 
மைப்பொசசி ச்பொம்னமகள், ப்பைொ, ்பனழய முகத்தல 
அளனவகள், விளம்்பை ப்ொடடீசுகள் எை எலலொம் 
அ்ந்தகொல ்சொமொன்கள்.  அள்ள அள்ளக் குனறயொமல 
சுைக்கும் அமு்தசுைபி ப்பொல  வ்ந்த ்பல அற்பு்த 
வி்சயஙகனள அவர  அற்்பமொைனவ எை ஒதுக்கொமல 
அ்ந்த ஆச்சரயஙகனள “டிைஙக் ச்படடி” எனும் 

புத்தகம் வழியொக ்மக்கும் க்டததியிருக்கிறொர. 
இது ்தமிழில புதிய ்லலச்தொரு முயற்சி. 
்பொைொட்டப்ப்ட பவணடிய ஒன்று.

அவற்றில இரு்நது அன்னறய மக்கள் 
மதிபபீடுகள், வொழ்க்னக முனற அன்று ்தமிழ் 
ச்பொதுசவளியில எழு்தப்பட்டவி்தம் எை 
பு த ்த க த ன்த ப  ்ப ல  ப க ொ ்ண ங க ளி ல 
்ம்மொல  அணுகமுடிகிறது. எடுததுக்கொட்டொக 
அதில குறிபபி்டப்படடுள்ள  மசூலிப்படடிைதன்தச 
சுைொமி  ்தொக்கிய ்சம்்பவம்( 1 8 6 4 )  இன்று 
இன்ணயததில ப்தடிைொலும் கின்டக்கவிலனல. 
இதுப்பொன்ற ்பல அரிய ்தகவலகள் அ்ந்தப 
புத்தகததில சகொடடிக்கி்டக்கின்றை.

இதுகூ்ட ஒருவனகயில ன்டரி எழுவதுவது 
ப்பொல்தொன். குடும்்ப ன்டரி.

ஆைொல, உணனமயில அ்ந்தத ்தகவலகள் 
அடுத்தத ்தனலமுனறக்கு ஒரு ச்பொக்கி்சமொக 
இருக்கும். அனவ குடும்்பததின் வொழ்க்னக 
வைலொறொக மடடுமின்றி ்தமிழக வொழ்க்னகயின் 
்சொடசியமொகவும் இருக்கும். 

இப்படிச ்சமூகத்தொல சிறிது சிறி்தொக எழுதி 
கட்டனமக்கப்படும் எழுதது ஒரு்ொள் ஒன்றுப்சர்நது 
ப்பரிலக்கியமொக எழு்நது நிற்கும். மு்தல, 
இைண்டொம் உலகப ப்பொரின் ப்பொது எளிய 
மனி்தரகளின் கடி்தப  ப்ப ொ க்குவைதது , 
ன்டரிக்குறிபபுகள், ஓவியஙகள், புனகப்ப்டஙகள் 
ப்பொன்றனவ க்ட்ந்த நூற்றொணடின் மிகச சிற்ந்த 
ஆவ்ணஙகளொக இன்று  பமற்குலகில எழு்நது 
நிற்கின்றை. 

இைண்டொம் உலகபப்பொரின் ப்பொது ்ொஜிப 
்பன்டகளுக்கு அஞசி ்தைது ச்்தரலொ்நது வீடடில 
மனற்நது வொழ்்நது இற்ந்த ஆன் பிைொஙக் எனும் 
சிறுமி எழுதிய ்ொடகுறிபபுகள் உலகபபுகழ் 
ச்பற்றனவ.  வொய்பபுள்ளவரகள் அவருன்டய 
வீடன்டச ச்சன்று ்பொரக்கலொம் இலனல அ்ந்தத 
ச்தொகுபன்பயொவது முடி்ந்தொல வொசிததுப 
்பொரக்கலொம். மனி்த உ்ணரவுகளின் ஆழம் புரியும்.

“நீஙகள் எஙகிரு்நது வ்நதீரகள் என்்பன்தத 
ச்தரி்நதுக் சகொண்டொல ,  நீஙகள் எஙபக 
ப்பொகபவணடும் என்்ப்தற்கு வைம்புகபள இலனல “ 
என்கிறொர அசமரிக்க எழுத்தொளர பஜம்ஸ 
்பொலடவின்.
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இன்றும் ்பல நூறு ஆணடுகளுக்கு முன் 
ச்தன்ஆபரிக்கொ, மபலசியொ, இலஙனக ப்பொன்ற 
்ொடுகளுக்கு புலம் ச்பயர்ந்த ்தமிழரகள் ்பலர 
்தஙகள் பவரகனளத ப்தடி ்தமிழகம் ப்ொக்கிச 
ச்சலலத்தொன் ச்சய்கிறொரகள்.

்ம்மொல சிைமப்படடு மூன்று ்தனலமுனற 
்தொத்தொ, ்பொடடி ச்பயரகனளச ச்சொலலமுடியும். 
மூ்தொன்தயரகளின் ச்பயரகனள அடுத்தத 
்தனலமுனறக்கு  னவக்கும்  வழக்கம்  இரு்ந்த்தொல 
்தொன் இன்தயொவது ச்சொலலமுடிகிறது. மற்ற்படி 
்பலருக்கு என்தயும் ஆவ்ணப்படுததுவதில, 
்பொதுகொப்பதில எலலொம் ச்பரிய ஆரவபமொ
ஈடு்பொப்டொ சுத்தமொக கின்டயொது என்்பப்த 
க்சப்பொை உணனம. அது ் ம் முன்பைொரகளுக்குத 
்தைப்பட்ட கலவி, அன்னறயச  சூழல கூ்ட 
அ்தற்கு ஒருவி்தததில கொை்ணமொக இருக்கலொம்.

்பல நூறு ஆணடுகள் ச்பருனமவொய்்ந்த 
்பழனமயொை கட்டஙகனளயும், வீடுகனளயும் ஏன் 
வைலொற்றுச சின்ைஙகனளயும் கூ்ட  எ்ந்தசவொரு 
குற்றவு்ணரவும் இலலொமல இடிக்கவும் 
சின்தக்கவும் ச்சய்யும் மைநினல்தொன் ச்பொதுவொக 
இருக்கிறது. ்தமிழகம் முழுக்க ்பயணிக்கும் 
ப்பொச்தலலொம் இன்த மைபபூரவமொக 
உ்ணர்நதிருக்கிபறன். ்தனி்்பர என்றிலலொமல 
அை்சொஙகபம இதுகுறிதது  எ்ந்தசவொரு 
பிைக்னஞயும் இலலொமலிருப்பதும் துைதிஷ்டம்.  
்பல ஆயிைம் ஆணடுகள் ்பொைம்்பரியமுள்ள 
பகொயிலகனளயும் அஙகுள்ள சிற்்பஙகனளயும் 
்பைொமரிக்கும் வி்ததன்தப ்பொரத்தொல இைத்தக் 
கணணீர வடிக்கத ப்தொன்றுகிறது. ச்தொன்னமயொை 
கனலசச்சலவஙகள் ்மது ்பண்பொடடின் 
ச்தொ்டரசசி அவற்னற அழிப்பது மிக எளிது. 
ஆைொல ஆக்குவது என்்பது உணனமயில 
இயலொ்த ஒன்று. முன்பைற்றம் என்்பது இனய்நது 
வொழ்வது, குரூைப புன்ைனகயு்டன் ்பழனமனயக் 
களீ்பைம் ச்சய்வ்தலல. 

ஆைொல, பமற்கு ்ொடுகளில நினல பவறொக 
இருக்கிறது .  இ்ந்த  நினல கணடிப்பொக 
மொறபவணடும். இ்தற்கொக ்ொம் அதிகதூைம் 
ப்பொகபவணடியதிலனல இயன்றவனை  ்தஙகள்  

குடும்்பவைலொற்னறயொவது ச்தொகுக்க முன்வைபவணடும்.

இப்படி ்மது வம்்சொவளினயப ்பற்றி ்பதிவு 
ச்சய்வன்த ஆஙகிலததில ‘Geneological Tree’  என்றும் 
்தமிழில “சகொடிவழி” என்றும் ச்சொலகிறொரகள்.

பமற்குலகில இன்று  மைபுவழி வைலொற்னற அறிய 
Ancestry.com, 23andMe ப்பொன்ற இன்ணய ்தளஙகனளப
்பயன்்படுததுகிறொரகள். துைதிஷ்டவ்சமொக  ் ம்மி்டம் 
அவரகனளபப்பொல அறுதியொை ்தைவுகள் இலனல. 
ஆைொல, குடும்்ப ச்சொததுப்பததிைஙகள், பிறபபு, 
இறபபுச ்சொன்றி்தழ்கள் ப்பொன்ற அை்சொஙக 
ஆவ்ணஙகள் ஒருவனகயில இ்தற்குக்  னகசகொடுக்கலொம். 

குடும்்பததிைர மற்ற உலக ் ொடுகளில பிரி்நதிரு்ந்தொல 
இ்ந்த பவனலனய இன்ணய்தளம் ஒன்னற ப்சர்நது 
அனமதது ஒருஙகின்ணக்கலொம்.  அது உறுபபிைரகள் 
்தகவலகனள, ஆவ்ணஙகனளப ச்பொதுவில ்பகிை 
வ்சதியொக இருக்கும். முக்கியமொக எதிரகொலதன்தக் 
கருததில சகொணடு ் ொம் ப்சகரிக்கும் அனைதன்தயும் 
மின்ைணுப்படுததுவது அவசியமொகிறது.

அதுப்பொல ்பல ்தனலமுனற குடும்்ப உறுபபிைரகள் 
ஓரி்டததில ஒன்றொக இன்ணயலொம், பவரகனளத ப்தடி 
மூ்தொன்தயர ஊரகளுக்கு ்பய்ணம் ச்சய்யலொம், ்பனழய 
ஆடகனள ப்தடிபபிடிதது ப்ரகொ்ணல ச்சய்யலொம். 
அன்த ஆவ்ணப்ப்டமொக எடுக்கலொம். ்தைவுகனள 
ஒழுஙகு்படுததி புத்தகமொக சவளியி்டலொம். (Roots: The 
Saga of an American Family எனும் அசமரிக்க - 
ஆபபிரிக்கரகளின் பவரகனள அறியும் நூல 
வொசிக்கபவணடிய ஒன்று)

ப்தனவப்பட்டொல ்தைவுகனளத ப்த்ட சில ்தனியொர
நிறுவைஙகனள, ் ்பரகனளயும் கூ்ட அணுகலொம். 

்தனி ்்பரகள் ்தஙகளி்டம் இருக்கும் ்பழஙகொலத 
்தைவுகனள மற்றவரகளுக்கு உ்தவும் வனகயில 
ச்பொதுவில ்பகிைலொம். முக்கியமொக ்தமிழக அைசு ்தன் 
னகவ்சமுள்ள ்பலநூற்றொணடு ்பழனமயொை 
ஆவ்ணஙகனள மின்ைணுப ்படுததி அைசு நூலகஙகளின் 
வ ழி ய ொ க  அ ன ை வ ரு க் கு ம்  ்ப ய ன் ்ப ்ட 
வழிச்சய்யபவணடும்.

்தைவல்: ஆரூர பொஸ்ைர
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416 - 675 - 0101
info@allsaintsu.org

CONTACT US

ROLLING ADMISSION
May, September and January semester start dates.

FAST TRACK
Complete your medical education within 4 to 5 years.
Enter PreMed directly from high school

AFFORDABLE TUITION
One of the most competitive medical school tuition fee 
structures. Scholarship opportunities available. 

CLINICAL ROTATIONS
Complete rotations in accredited U.S teaching hospitals

APPLY ONLINE
www.allsaintsu.org

ALL SAINTS UNIVERSITY
COLLEGE OF MEDICINE

ST. VINCENT & THE GRENADINES

TAKE THE
FIRST STEP FROM 
STUDENT TO MD

EARN YOUR
MD DEGREE
IN 4 TO 5 YEARS
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்தமிழின உயிர ப்தபால்்கபாப்பியம்  !

்தமிைனின உயிர திருககுறள் !!

ஒனறபா உல்கத்து உயர்ந்த பு்கைல்லபால்

ப்பானறபாது நிற்்ப்தபான றில் (233)

வ்ட அசமரிக்கத ்தமிழ்ச்சஙகப ப்பைனவ ச்தொ்டஙகிய 
்ொள்மு்தல ஆணடுப்தொறும் ்தமிழ்விழொனவ ்்டததி 
வருகிறது. ்தமிழன் வொழ்வில ஆதிகொலம் ச்தொடடு 
விழொ என்்பது மொறொ மைபு. க்டல க்ட்நது வொழ்்ந்தொலும் 
மனி்தனை அன்டயொளப்படுததுவது ் ம் மண ்சொர்ந்த 
கனலகபள. அ்தற்கும் பமலொக சமொழி்தொன் மனி்தனின் 
அன்டயொளம். அம்சமொழியுள் அ்டஙகிய அனைததுச 
சிறபபுக்கனளயும் மைபு, மழனல, மகளிர எனும் 
மதிபபுறு ்தனலபபுகளின் வழிபய ச்சொலலும் விழொவொக 
ப்பைனவயின் 31 ஆவது ்தமிழ்விழொ அனமகிறது.

ப்சய்வபாழை நபாடி விழைநபாடிக ்கபாலத்ள்தபாடு

எய்்த உணர்நது ப்சயல். (516)

எனும் குறளின் வழி வினையொற்றும் அனைவரும் 
இன்ண்நது இபச்பரும் விழொனவ ்்டததுவ்தன் 
ப்ொக்கம், புதியவரகள் ் ண்பரகளொகவும், இன்ண்ந்த 
் ட பு க ள்  உ ற வு க ள ொ கி  வ ொ ழ் வி னி க் க ச

வ்ட அசமரிக்கத 
்தமிழ்ச்ெங்க வ்பைரவயின் 
31-வது ்தமிழ் விழா

்கால்டுபவல் சவளநம்பி
ஒருஙகில்ப்ோளர், டல்ைாஸ விழா
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ச ்ச ய்வதும ொ கு ம் .   இ ்ந ்த  ஆணடு  சி ற ப பு 
விரு்நதிைரகளொகக் கவிஞரகள், ்தமிழ் அறிஞரகள், 
க ல வி ய ொ ள ர க ள் ,  இ ன ்ச க் க ன ல ஞ ர க ள் , 
் ொ்டக க்குழுவிைர ,  ச ்த ொழிலவலலு்ர கள் , 
மைபுக்கனலஞரகள் எைப ்பலர ்தமிழகததிலிரு்நது 
வ்நது விழொவில கல்நது சகொள்வது ச்பரும்சிறபபு. 
ச்பணனமனயப ப்பொற்றும் வனகயில “்தமிழ் நிலததின் 
கூற்றொகும் அறததின் வொசளொடு  ”பூழிப்பொனவ” 
என்னும்  ்வீை ் ொ்டகதன்த  அசமரிக்க மணணிற்கு 
மு்தன் முனறயொக அறிமுகப்படுததுவதில ப்பைனவ 
ச்பருனம சகொள்கிறது. பமலும் ்தமிழின் ச்பருனமனய, 
்தமிழன் உரினமனயப ்பனற்சொற்றும்்படியொகத ்தமிழில 
ப ்ப ை ன வ  வி ரு ்ந தி ை ர க ள்  அ ன ை வ ரு ம் 
னகசயொப்பமிடடுக் கின்ைஸ ்சொ்தனையில இ்டம்ச்பறச 
ச்சய்ய உள்ளது ்தனிசசிறபபு. ்தமினழயும், ்தமிழ் 
மைபினையும் அடுத்த ்தனலமுனறக்கு எடுததுச 

ச்சலலும் முயற்சியில மு்தன் முனறயொகக் 
குழ்நன்தகள் விழொதச்தொகுப்பொளரகளொக 
இருப்பது ”்தமிழ் புவிமின்ச ஓஙகும்” என்்பன்த 
உைக்கச ச்சொலபவொம்.

எங்கள் வபாழ்வும் எங்கள் வேமும்

ெங்கபா்த ்தமிழ் எனறு ்சஙள்க முைஙகு

***

அனபிற்கினிய ்தமிழ் பநஞ்சங்களே!
நனறியறி்தல் எைககூறி பிறி்தபாக்கல் 
இனி நம்முள் ஏற்புழடயது அனறு …
ஆழ்கயிைபால் அனபுடன ் கிரளவபாம்!!!

‘பவள்ேம்ள்பால் ்தமிைர கூட்டம்
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வீரம்ப்கபாள் கூட்டம் அனைபார
உள்ேத்்தபால் ஒருவளர ெற்று
உடலிைபால் ் லரபாய்க ்கபாண்பார ... ‘
்பாளவ்ந்தர புழை்நதிட்ட வரி்கேழ்த 
நழெக்கணடு்தபான அவருணர்ந்த்தபாய்
இனறு நபாம் அறிகிளறபாம் !!!

நிழற்கழே உேெபாரப் ் பாரபாட்டிடவும் -  
குழற்கழே வேரப்ள்பாகும் நிலபவை
ள்தபாள்்தட்டி உயரத்திடவும் - நபாம்
அழட்ந்த ் ககுவம் சுயம்்பாைது !

ெரபு ெ்களிர ெைழல
எனும் முழைப்்பாை மு்கவரி –

விைபா அழடயபாேபெை ெட்டுமினறி
ெபாப்ரும் ்கலபா்ச்சபார சீரபெபாழியபாைது!

ெைழலக கூட்டெதின ஆளுழெ!
புலம்ப்யர்ந்த ்சமு்தபாயத்தின
மு்தலபா்ந்தழலமுழற ஆலவிழுது்கள் !!!
விைபாத்ப்தபாகுப்பு அத்துழணயும் -  இவர்களுள் 
ஐம்்துககும் ளெலபாை இழேயரத்திைங்கள் !

அககினிக குஞப்சபானறு ்கணளடன - அழ்த
அஙப்கபாரு ்கபாட்டிளலபார ப்பா்நதிழட ழவத்ள்தன
பவ்நது ்தணி்ந்தது ்கபாடு - ்தைல்
வீரத்திற் குஞப்சனறு மூப்ப்னறு முணளடபா?
்பாரதியபாய் சுற்றி வ்ந்தைர 
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ப்ற்ளறபார அழைவரும் ப்ருழெயுடன!!!

நிழறகுடபெை – அறிபவபாளிபயை -  உயர்ணப்ை
குனறிலிட்ட விேக்கபாய் ப்தபாழில்முழைவர்கள்!!!
மு்தல்நபாளினில் இவர்தம் உழர்களும்்கிர்தலும்
ஆைக்கடல் நனமுத்ப்தை அழவ்தனினஆ்ரணம்!
்சபாதித்்தழெ்ந்தர்களேபா ்சழ்்தனின ப்ருமி்தம் !!!
விரு்நதிைர்களுடன விரு்நது !!

‘்தமிழ்ப் ள்ரழவ விைபா! ‘

பெபாழி இலககிய்ந்தழை ் ழற்சபாற்ற ெட்டுமினறி
உழைககும் வரக்கெபாம் - விவ்சபாயம் பந்சவு எனறு
அறிவின வரக்கெபாம் - அறிவியல் ப்தபாழில்நுட்்பெனறு

்கழல்களின வரக்கெபாம் - இயல் இழ்ச நபாட்கபெனறு
்கல்ள்தபானறி ெணள்தபானறபா முனள்தபானறிய மூத்்தகுடி
எம்்தமிழ்ககுடிபயை வரலபாறு்கள் - ்சபானறு்கள் ்பாரபாட்டி 

-
இழவயழைத்தும் எம்  இழடவிடபாப்்ணிபயை
இஙகுே்தமிழ்ப் ் ள்ளியழைத்திலும் - வித்ப்தனும்
்கருத்ப்தபாற்றுழெ அை்கபாய் விழ்தக்கக ்கணளடபாம்!
்தமிழினவீ்சசு வபானமுட்டும் அதி்சயம் உணர்நள்தபாம்!
இழ்சபயனும் ் ரவ்சம் ெதிெயஙகும் சு்கபெனறபால்
திருககுறள் நபாட்டியம் ் பாரிபலபாரு அதி்சயபெனள்பாம்!  
ெரபினவழி நி்கைழைத்தும் ெங்கபாப்பு்கழ் ்சபாற்றிைளவ!
்ழறளெே முைக்கத்தினூளட ் ம்ழ்பயபாலி ப்தபாடர்நதுவர-
சிலம்ப்னும் வீரம்சுைல - கும்மியடித்துக குலழவகூட்டி
நபாட்டுப்புற்ண பணபாருபுரம்!
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ப்தபானழெத்்தமிழ்  இழ்சநபாட்கபெபாருபுரம்!

'ஆரவரடு ்தமிழ் இருகழ்க’ பவற்றிவிைபா வபாழ்கசூட –
இலககியவட்டபெபானறும் ்கவியரஙகும் இழ்சயரஙகும்
்பா்ந்தெபாய்க ழ்கள்கபாரத்து ் ரவ்சப் ் டுத்திைளவ !!!
ஓவியங்கள் உயிரப்றப் ் ட்டழற! மூழேயிழைத்
துரி்தப்்டுத்்த  விைபாடிவிைபாபவனும் ளெம்்பாட்டுப்்யிற்சி!
புத்்தமிழிழ்ச -ஆதிபயனும் அதிநவீைெபாய்!

‘அரங்கம் ்தமிைபாய் மினனியது!!!’

வடஅபெரிக்க்ச ்சங்கங்கேழைத்தும்-
வரிழ்ச்கட்டிப் ் ழறபயபாலித்து
சிறிளயபாரமு்தல் ப்ரிளயபாரவழர  
துள்ேலும் ள்ருவழ்கயும் ப்கபாணடு
ஆட்டமும் ் பாட்டமும் விணணதிர
ெகிழ்்சசிபவள்ேம் ்கழர்கள் ்தபாணட…
ள்சரள்சபாை்பாணடியர இரு்நதிருப்பின
ஏஙகியிருப்்ர- இவவரங்கம் ்கணடு!!!
இயலிழ்சநபாட்கபெை முத்்தமிழும்
ப்ருழெயுடன ள்பாட்டியிட – ‘ ெணல்ெகுடி;
நபாட்கநிலத்தின ளவர்கள் நம்ழெ
அணடத்தின ளவபறபாரு ்தடத்தில்
மிரேழவத்து நடத்தி்ச ப்சனறை!

ப்சல்விரு்நது ஓம்பி வருவிரு்நது ் பாரத்திருப்்பானநல்வரு்நது 
வபாைத் ்தவரககு.

விரு்நள்தபாம்்பலனும் ெபாப்ரும் ெக்கட்்ணபு

அரங்கநுழைவபாயிபலை அெரும்இருகழ்கபயை
உணவின அருஞசுழவபயை - அ்கத்தினபுனைழ்கபயை
பெல்லிழ்சயபாய் வருடிடக ்கணளடபாம் !!! விரு்நதிைழரக

ப்கபாணடபாடுவதில் - ் ஙள்கற்றவழரப் ் பாரபாட்டு்தலில் -
்பாரழவயபாேர்தழை உழர்கல்பலைப் ள்பாற்று்தலில்....
இ்நநபாளும்...எ்நநபாளும்... நெககுநி்கர நபாளெ !!!

'்தஞழ்சப் ப்ரியள்கபாவில்'!!!

ள்ரை்கபாய் விைபாஅரஙகினுள்
நிறுவப்ப்ற்ற ்தருணெதில்
ரபா்சரபா்சனும் ஆரத்்தழுவியிருப்்பான !!!
கு்ந்தழவயும் குலழவயிட்டிருப்்பாள் !!!
முழுஉருவபாய் நினறிட்ட
திருவள்ளுவரும் ப்தபால்்கபாப்பியரும்
நீங்கபா இடம்பிடித்்தைர ெைழலயர
பநஞ்சத்தினில்!!! ஏன - எல்ளலபாரது 
பநஞ்சத்திலும்்தபான! வபாை நீவிர எம்ெபான!!!

பிறவிப் ் யைழட்நள்தபாபெை
பநகிழ்கிளறபாம் நபாெழைவரும்!
இனிபயபாரு விதி ப்சய்ளவபாம் -
நம்ெபால் இயலபா்தது எதுவுமில்ழலபயை…
்பாபரஙகினும் பெனளெலும் விரிளவபாபெை!
எங்கள்வபாழ்வும் எங்கள்வேமும்
ெங்கபா்த ்தமிபைனறு ்சங்கநபா்தம்
முைஙகிட அன்பாய் வணஙகுளவபாம்!!!
வபாழ்்க ்தமிழ்!!! பவல்்க ்தமிழ்!!!

இ்ந்த விைபா ஒரு வரலபாற்று்ச சிறப்பு விைபாவபா்க அழெய 
உழைத்்த அழைத்துத்  ்தனைபாரவலர்களுககும், விைபாககுழு 
ெற்றும் ள்ரழவ ்சபா ர் பா்க ெைெபார்ந்த நனறியிழை 
உரித்்தபாககுகிளறபாம்! 
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உலகத் 
ரிககத் 
தமிழ் 
தமிழ்ச்்சங
ஆராய்ச்சி கப் பேரவ

மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங



Y
o

u
r

G
r
e
a

t

E
s
c
a

p
e

N
E

A
R

B
Y

 A
T

T
R

A
C

T
IO

N
S

:
S

C
H

L
IT

T
E

R
B

A
H

N
 W

A
T

E
R

P
A

R
K

D
E

E
P

 S
E

A
 F

IS
H

IN
G

P
O

R
T

 I
S

A
B

E
L

 M
U

S
E

U
M

S
C

H
A

M
P

IO
N

S
H

IP
 G

O
L

F
 C

O
U

R
S

E
IS

L
A

 B
L

A
N

C
A

 P
A

R
K

N
U

M
E

R
O

U
S

 W
A

T
E

R
 S

P
O

R
T

S
N

A
T

U
R

E
 T

R
A

IL
S

W
IL

D
L

IF
E

 T
O

U
R

S
P

O
R

T
 I

S
A

B
E

L
 L

IG
H

T
H

O
U

S
E

H
O

R
S

E
B

A
C

K
 R

ID
IN

G
A

N
D

 M
A

N
Y

 M
O

R
E

15
0

0
 G

u
lf

 B
o

u
le

va
rd

,

S
o

u
th

 P
ad

re
 Is

la
n

d
,

T
e

xa
s,

 7
8

59
7

1-
8

44
-G

O
-P

A
D

R
E

re
se

rv
at

io
n

s@
p

ad
re

so
u

th
.c

o
m

w
w

w
.p

ad
re

so
u

th
.c

o
m

c
o

m
e
 s

t
a

y
 w

it
h

 u
s

a
n

d
 e

x
p
e
r
ie

n
c
e

s
o

u
t
h

 p
a

d
r
e
 i

s
l

a
n

d
!

W
h

e
t
h

e
r
 y

o
u
 w

a
n

t
 a

h
o

n
e
y
m

o
o

n
 o

r
 a

f
a

m
il

y
 v

a
c
a

t
io

n
,
 w

e

p
r
o

m
is

e
 y

o
u
 a

n

u
n

f
o

r
g

e
t
t
a

b
l

e
 t

r
ip

!

ஜூலை 2019:   பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு  | 117  



கீழடி என்
 ்தாயமடி

சுபதரா சுசரஷ்
தலைைர், சின்சினைாடடி தமிழ்்ச ்சஙகம்

்ம் சமொழி கற்றுக் சகொடுத்த ்பொ்டம்.ப்பொைொட்டம் 
இலனலசயனில 2000 ஆணடுக் கொலம் ஒரு சமொழி 
இைம்  வள ர ததிரு க் கமுடியும ொ ?  அலலது 
்சலைமிலலொமல இன்றும் வழக்கததில இருக்க 
முடியுமொ? 

்பக்தி இலக்கியஙகள், ஐம்ச்பரும் கொபபியஙகள், 
ச்தொலகொபபியம், அக்ொனூறு, புற்ொனூறு, மற்றும் 
அனைதது ்சஙக  இலக்கியஙகளிலும் ்மது 
ச்தொன்னமயும், ்தமிழரின் சிறபபும், அறமும், வொழ்வு 
முனறகளும் அள்ளி ச்தளிக்கப்படடு உள்ளை. 
எடுததுக் கொட்டொக முசிறி என்ற ்சஙக கொல வணிகத 
துனறமுகதன்த  எடுததுக்சகொள்பவொம். அக்ொனூற்றில 
இ்டம் ச்பற்ற இ்ந்தத துனறமுகம், கிபைக்கப புத்தகமொை 

அனை நூற்றொணடினைக் கொணும் 
சிகொபகொ ்தமிழ்ச்சஙகததிற்கு என் 
மைமொ ர ்ந ்த  வ ொழ் ததுக் கள் .

்ொன்  நியூ  ஆரலியன்ஸ  ஜொக்ஸன் ்சதுக்கததில 
உடகொர ்நதுசகொணடு  ்தமிழ்ச  ்சஙகப 
ப்பைனவயின் சிறபபு மலருக்கொை கடடுனைனய 
எழு்தலொம் என்று முடிசவடுதது, என் கருததுக் 
பகொனவனய ஒரு கொகி்தததில ்பதிவு ச்சய்து 
சகொணடிரு்நப்தன் .எதிபை ்பொரக்கிபறன் ஒரு 
்தொமிைப ்பலனக, மிசிசிபபி ்திக்கனையில 200 
ஆணடுகளுக்கு முன்  வ்நது ் ஙகூைம் ்பொய்சசிய 
ஒரு நீைொவிப்ப்டகினை நினைவு கூர்ந்தது. அடுதது 
ஒரு சிறு கட்ட்டம் அஙகு வ்நது ச்சன்ற 
அசமரிக்கொவின் ஏழொவது குடியைசுத ்தனலவர 
அன்பைொ ஜொக்்சனைப புகழ்்ந்தது; இப்படிப 
்பொரத்த இ்டததிசலலலொம் வைலொற்றுக் குறிபபுகள் 
சகொடடி கி்ட்ந்தை.எலலொம் 200-300 கொல 
வைலொறு.அ்ந்த இ்டததில அமர்நது ்ொன் எழு்த 
பயொசிததுக்சகொணடிரு்ந்த ்தனலபப்பொ “ கீழடி 
என் ்தொய் மடி” ! ஒரு மிகப ்பழனமயொை 
மொனு்டப ச்பருனம!! உலக வைலொற்றினை சிறிது 
ஆடடிப ்பொரக்கும் வலலனம சகொண்டது.    

ப்தொணடிய 4.5 மீட்டர அகழ்வொய்வுக் குழியில, 
மு ்தல  2  மீட்டர  அளவில  கின்டத ்த 
ச்தொன்மஙகளின் கதிரியக்க கொர்பன் கொல 
நிர்ணயிக்கும் வயது 2300 ஆணடுகள்! ஆைொல 
்ொம் சகொண்டொ்ட முடியவிலனல, மொறொக 
வழக்கொடிப ப்பொைொடிக்சகொணடிருக்கிபறொம்!! 
்பைவொயிலனல ் ொம் ப்பொைொடு்பவரகள்்தொன். அது 
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Periplus of the Erythrean Sea (கி.பி மு்தலொம் நூற்றொணடு), 
மற்றும் கிளொடியஸ ப்டொபலமியின் புத்தகததிலும் 
இ்டம்  ச ்ப ற் றுள்ளது .  இ ப ்த  மு சி றினய ச 
சிலப்பதிகொைததில, இளஙபகொ அடிகளொர ப்சை 
்ொடடின் சகொடுஙகளூர என்று குறிபபிடடுள்ளொர. 
இரு்தைபபு ப்த்சஙகளில  குறிபபு இரு்ந்தொலும், 
இன்னறய ச்பரியொர ் திக் கனையில ்தொன் இ்ந்த வணிக 
்கைம் ச்சழிப்பொக வளர்ந்தது என்று ச்தரி்ந்தொலும் 
அகழ்வொைொய்சசிகளில ஒன்றும் ச்தன்்ப்டவிலனல.
ஆைொல 1983களில ்படடிைம் என்ற இ்டததிலிரு்நது 
6 கி.மீ ச்தொனலவில பைொமொனிய கொசுகளும்,்பல்தைப்பட்ட  
ம து ப  ்ப ொ னை கள் ,  கண்ணொடி  மணிகள் 
கணச்டடுக்கப்பட்டை. இ்ந்த இ்டம் முசிறியொக 
இருக்கலொம் என்ற கருததும் எழு்ந்தது. அப்த ப்பொல 
புதுசப்சரி அருபக உள்ள அரிக்கபமடு; இன்சைொரு 
ச்சழிப்பொை க்டல வணிகம் ் ்ட்ந்த்தற்கொை அனைதது 
அறிகுறிகளும் புன்த்ந்த ஓர இ்டம். அரிக்கபமடடின் 
கண்ணொடி மணிகள் சிற்ந்த முனறயில ்தயொரிக்கப்படடு 
சீ ை - ச க ொ ரி ய ொ , ்ப ொ லி  தீ வு  வ ன ை 
கணச்டடுக்கப்படடுள்ளை . இப்த ப்பொல ்தமிழ்்ொடு 
முழுதும் ்பல்தைப்பட்ட அகழ்வொய்வுகள், ப்தொண்டத 
ப்தொண்ட கின்டக்கப ச்பற்றச்தன்ைபவொ முது மக்கள் 
்தொழிகளும், கண்ணொடி மணிகளும், உன்ட்ந்த மண 
்பொண்டஙகளும்்தொன்!

்ம்மின்டயும் ஒரு ்ொகரிகம் எஙகொவது இருக்க 
பவணடும் என்று திண்ணமொகக் கருதி, இைணடு 
ஆணடுகளொகத ப்தடி, அனல்நது, னவனக ்தியின் 
பிறபபிலிரு்நது க்டலு்டன் இன்ணயும் 600 கி.
மீ  ச்டுகிலும் உள்ள கிைொமஙகளில அனல்நது, 
கின்டத்த ச்தொன்னமயொை ்த்டயஙகளின் ஊக்கததில, 
சிவகஙனக மொவட்டததிலுள்ள கீழடி கிைொமததின், ஒரு 
ச்தன்ை்நப்தொபபினை அகழ்வு ச்சய்ய முடிசவடுத்தொர 
அமர்ொத ைொமகிருஷ்ணன். எண்பது ஏக்கர ்பைப்பளவு 
சகொண்ட ்தனியொர ப்தொபபினை, உரியவரி்டததிலிரு்நது 
வொஙகித ப்தொண்டத ச்தொ்டஙகிைர. ஓர ஏக்கருக்குக் 
குனறவொை ஐம்்பது ச்சணடுகளில ப்தொணடிய 42 
அகழ்வொய்வுக் குழிகள் சவளிச்சம் ப்பொடடுக் கொடடிய 
ச்தொன்னமகள், இ்தற்கு முன்ைொல பவறு எஙகும் 
்தமிழகததில ்பொரக்கொ்த ் ொகரிகக் குவியஙகள். னவனக 
்திக் கனையில விரி்ந்த இ்ந்த ்ொகரீகம் ்தன்னுள் 
புன்தயுண்ட கொலவொய்கள், அ்தனின் முகபபில நீர 
ப்சமிக்கும் ச்தொடடிகள், நீர உள் ச்சலலவும், ்தனிபய 
சவளி ச்சலலவும் ்தனித்தனிக் கொலவொய்கள், 
வட்டக்கி்ணறுகள், மூடிய - திற்ந்த வடிகொலகள் 
,சுடுமண ச்சஙகற்களொல ஆை சுவரகள், பைொமொனிய 

மண ்பொண்டஙகள், கறுபபு, சிவபபுப ்பொண்டஙகள், 
ச்்சவுத ்தக்னககள், ்த்ந்தத்தொல ஆை ்தொயக் 
கடன்டகள், மண ச்பொம்னமகள் என்று வணிகமும் 
்பண்பொடும் சிற்நது  நிறுவப்பட்ட ஒரு ் கைதன்த 
சவளிக் கொடடியச்பொழுது ்தமிழர வைலொறு 2000 
ஆணடுகள் மடடும் அலல அ்தற்கும் பமற்்பட்டது 
என்்பதினைத திட்டவட்டமொக உறுதி ச்சய்்தது.

இன்னும் இ்ந்தக் குழிகளில கணச்டடுக்கப்பட்ட 
்பல ்பொனை ஓடடுத துணடுகளில ்தமிழ் பிைொமி 
(்தமிழி) எழுததுக்கள் கிறுக்கப்படடு உள்ளை. ்சஙக 
இலக்கியஙகளில கொ்ணொ்த ்தமிழ்ப ச்பயரகள் 
பிைொமி எழுததுக்களில கொ்ணப்படுகிறை. சி்நது 
்சமசவளி ்ொகரிகதன்த ஆைொய்சசி ச்சய்யும் 
்பொலகிருஷ்ணனின் கருதது என்ைசவன்றொல 
சி்நது ்சமசவளியிலிரு்நது சிறு்பொன்னமயிைர  ஏப்தொ 
கொை்ணததிற்கொக இ்டம் ச்பயர்நது ச்தற்கு 
வ்நதிருக்கலொம் , அலலது ஏன் இஙகிரு்நது அஙகு 
ச்சன்றிருக்க  முடியொது என்று பகள்வி 
எழுபபுனகயில ஒரு நிமி்டம் உலக வைலொபற நினல 
்தடுமொறுகிறது. கீழடினயத ப்தொண்டத ப்தொண்ட 
வைலொற்று மொறு்தலகள் உண்டொகும் என்ற 
எண்ணததில அகழொைொய்வு நிறுததினவக்கப்படடு 
மீணடும் 2018இல ஐ்ந்தொம் கட்ட அகழ்வு 
ஆைம்்பமொகியுள்ளது.

்தமிழர வைலொற்னறச ப்சை, ப்சொழ, ்பொணடிய 
மன்ைரகள் கொலததிலிரு்நது கலசவடடு 
ஆ ்த ொ ை ங க ள்  மூ ல ம்  ் ொ ம்  ்ப ழ ன ம 
ப்பசிக்சகொணடிரு்நப்தொம்.  ச்சன்ற ஆணடு 
ஆை்ந்த விக்டனில சவளியொை சு.சவஙகப்ட்சனின் 
பவள்்பொரி புதிைம் இவரகளுக்கு முன்ைர குறு 
நில மன்ைரகள் இயற்னகபயொடு இனய்ந்த 
வொழ்னவ, அறதது்டன் வொழ்்ந்த ்தமிழ் மூத்த 
குடிகனள சவளிச்சம் ப்பொடடுக் கொடடி ்ம் 
வைலொற்னறச சில கொலஙகள் பின் ்தள்ளியது ; 
இ்தனு்டன் இன்ண்நது கீழடியில இனறவ்ணக்கம் 
ச ்ச ய் ்த   ்த ்ட ய ங க ள்  எ து வு ம் 
ச்தன்்ப்டொ்த்தொல  ்தமிழர இயற்னக வளம் 
ப்பொற்றிய மைபிைர என்்பது உறுதி ச்சய்யப்படுகிறது. 
இயற்னகயு்டன் கூடிய வொழ்வு, மிகவும் ப்ரததியொக 
நிறுவப்பட்ட ்கை ்ொகரிகம், எழுததுக்கனளக் 
சகொணடு சமொழியினை சவளிப்படுததும் 
்சொதுரியம், வணிகப ப்பொக்குவைதது, நீரச ப்சமிபபு 
முனறகள் என்று பமபலொஙகி நிற்கிற ்தமிழ்ச 
்சமூகததினை சவளிப்படுததிய கீழடிக் கருவூலம் 
்ச்நப்தகம் இலலொமல ் மது ்தொய் மடி்தொன்!!
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ஓரலச்சுவடிகள் 
கூறும் ்தமிழ்வைலாறு

திருமதி. ம. தாமனரசப்சல்வி

முன்னுலர:

”இரு்ந்தமிபழ உன்ைொல இரு்நப்தன்” என்று 
ச்தொல்தமிழ்மைபின் முன்பைொர முச்சஙகம் 
னவதது முத்தமிழ் வளரத்தைர. ்தமிழ் ஏடுகனள 
உருவொக்கித ச்தொகுததும் ்படிசயடுததும் 
்பொதுகொததும் ஆைொய்்நதும் ்தம்்பணினயச 
ச்சவவபை ச்சய்்தனமயொல ்தொன் ்தமிழ் சமொழி 
இன்றும் ் ம்மி்டம் வொழ்கிறது. 

”அறிபவொம் ் ன்றொக, குரு வொழ்க, குருபவ துன்ண” 
எை ஆசிரியனை மொ்ணவன் வ்ணஙகி வொழ்ததிபப்பொற்றும் 
்தமிழரமைபு ,   ஓனலசசுவடிகளில ்தனிததுச 
சுட்டப்படுகிறது. சுற்றுசசூழல மொசு்பொடின்றி 
இயற்னகமுனறயில ச்பொருடச்சலவிலலொது , 
்பொதுகொபபு்டன் எஙகும் எளிதில ்பயன் சகொள்ளக் 
கூடிய எழுததுப்பதிவு வடிவம் ஓனலசசுவடிக்கனல. 
ஒரு ச்பரிய நூனல, னகக்க்டக்கமொய் ஓர ஓனலசசுவடிக் 
கடடுக்குள் அ்டக்கலொம் .  இக்கனலயொைது 
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மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங



ச்தொல்தமிழரகளின் நுண்ணறினவ, ச்பொறியியல 
திறனைப ்பனறச ்சொற்றுகிறது.

   போருளுலர: 

ச்தொலசலழுததுக்களின் ்பய்ணம் மு்தலில 
புள்ளியும் பக ொ டு ம்  ச க ொணடு  ச ்ப ொ றி ப பு , 
பகொ்ணவடிவஙகள், வனைவு, ்பொனற ஓவியஙகள் எைத 
ச்தொ்டஙகியது. சி்நதுசவளிக் கொலதது முததினைகள், 
்பொனைஓடடில வனைவு, அன்சசயழுததுக் குறிகள், 
்தனித்த ஒலிக்குறியீடடு வனக எழுததுக்கபளொடு 
ச்தொ்டர்ந்த ்தமிழ், ஐ்நது எழுதது நினலகனளக் க்ட்நது 
வ்நதுள்ளது. 

1.  ்ப்ட எழுததுக் குறியீடுகள் / கருதது எழுதது 
(Pictography) ( கி.மு. 70,000 மு்தல கி.மு. 40,000வனை) 

2.  அன்ச எழுதது / கீறல எழுதது (கி.மு.15,000 
மு்தலகி.மு.8000 வனை) 

3.  ்தனி எழுதது / ்தமிழி / ச்தன் பிைொமி( கி.மு.6000 
மு்தல கி.மு.1,500 வனை) 

4.  வடச்டழுதது 

5.  கிை்ந்த எழுதது 

ப்சொழர கொலததில ச்தொ்டஙகிய இன்னறய ்தமிழ் 
எழுததுமுனற ச்தொ்டரகிறது

   எழுததின் பதாறறம்: 

இயற்னக ஆற்றனலக்குறிக்கும் வளனம வடிவுகள், 
ஒலிக்குறிபபுகள் ்ன்ைம்பிக்னக வளரக்கும் 
்லசலொலிகளொக ்ற்சின்ைஙகளொக வளர்ந்தை. 
்சக்திமிக்க ம்நதிை ஒலிபபுகள், வடிவுகள், ்த்நதிைம், 
எ்நதிைம் எை மக்கள்வழக்கில ”எணணும் எழுததும் 
கணச்ணை” சிறபபி்டம் ச்பற்றை. ்ற்குறியீடடு 
வடிவஙகள் முன்வொ்சல ்பயன்்பொடடுப ச்பொருடகள் 
அவைவர வழி்பொடடிலும்  மற்றும் உ்டலில 
வனைவுகளொகவும் ்பசன்சயொகக் குததும் மைபும் 
வளர்ந்தது. 

கி.மு.10,000 ஆண்டளவில எழுதச்தொலிபபுகளின் 
அடிப்பன்டக் கூறுகள் ஆக்கம் ச்பற்றை. பின்ைர ஒரு 
குறிபபிட்ட ஒலிக்குத ்தனிவடிவம் பவணடி ஒரு 
ச்சொலலுக்குரிய ்தனித்த எழுததுருக்கள் எழு்ந்தை. 
என்்ப, என்மைொர என்னும் ச்சொற்களின் மூலம் 

ச்தொல்தமிழ் முன்பைொரின் எழுததியல 
ச்தொ்டரசசினயத ச்தொலகொபபியம் சுடடுகிறது. 
எழுததுமுனற வளரசசியொக  இன்னறய 
சமொழியியல வலலு்ரகளின் கூறும் கருதன்தபய 
திவொகை நிகணடு ”வடிசவழுததுப ச்பயசைழுதது 
முடிசவழுததுத ்தன்னமசயழுதது எை எழுததின் 
ச்பயர இயம்பிைொபை” எைத ்தமிழ்எழுதது 
வளரசசினயக் கூறுகிறது. 

குறியீடுகள், முததினைகள், கலசவடடுகள், 
உபலொகப ்பட்டயஙகள், ஓனலச சுவடிகள், 
்தொடசுவடிகள் ்பதிபபுநூலகள் எை முனறயொகப 
்பலபவறு நினலகளில ்தமிழ் சமொழியின் 
எ ழு த ச்த ொ லி ப ்ப தி வு க ள்  ச ்த ொ ்ட ர ்ந து 
வளர்நதுள்ளது.

சு வடியின்  வ ை ல ொ று :  ்தனி ப ய்ட ொ க 
எழு்தபச்பற்றனவ ஏடு. ஏடுகளின் ச்தொகுபபு 
சுவடி எைப்படும். ்தமிழகததிலத்தொன் ்பனை 
ஓனலசசுவடிகளின் ்பயன்்பொடு ச்தொ்டஙகியிருக்க 
பவணடும் எை வைலொற்று ஆய்வொளரகள் 
கூறுகின்றைர. நூலநினலயதன்தச சுவடிச்சொனல 
என்்பொர. புலவர ்தனம “்பொடடுபபுற சமழுதிய 
கட்டனமச சுவடி ்பற்றிய னகயிைர” என்்பொர. 
சுவடிக்கற்னற, கடடு, ச்பொத்தகம் (புத்தகம்) 
என்றும் ச்பொருள் ்தரும். ச்பொருததி அழகுப 
்படுத்தனலச சுவடித்தல, ப்சொடித்தல என்்பர. 
இவற்றுள் கடி்த வடிவில எழு்தபச்பற்றனவ 
ப்தொடு, ம்டல, ஓனல, மு்டஙகல. இலக்கியஙகளில 
்படிபயொனல, ்படப்டொனல, ம்நதிைஓனல, 
ச்பொன்பைொனல, சவள்பளொனல என்றும், 
கலசவடடுகளில அனறபயொனல, னகபயொனல, 
்சன்பபயொனல, இனறபயொனல, கீபழொனல, தூது 
ஓனல, ஓனல பிடி்பொடு என்ற ச்பயரகனளயும் 
ச்பறுகின்றை. 

குறிபபு:(ச்பொததுக் பகொதது னவத்த சுவடிகனளப 
ச்பொத்தகம் என்றைர. ்ொளன்டவில ச்பொத்தகம் 
என்னும் ச்ச ொல  பு த ்த கம்  எை மருவி 
வழஙகப்படுகிறது.) 

எழுதும் வனக: எழுத்தொணிகள் மூன்று வனக: 
1. குணச்டழுத்தொணி, 2.வொசைழுத்தொணி, 3. 
ம ்ட க் சக ழு த ்த ொ ணி .  ஏ டு க ளி ல 
எழு்தப்பழகிபயொர்தம் இ்டக்னகப ச்பருவிைல 
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்கதன்தப ச்பரி்தொக வளரதது அதில பினறவடிவில 
துனளயிடுவர. அப்பள்ளததில எழுத்தொணினய 
னவதது ஓனலயில வரிவரியொக எழுததின் மீது 
மற்பறொர எழுததுப ்ப்டொமலும் ஒருவரியில 
மற்பறொர வரி இன்ணயொமலும் ப்பொதிய 
இன்டசவளிவிடடு எழுதுபவொர எழுத்தொளர 
என்ற ச்பயைொல அனழக்கப்பட்டைர. இன்னறய 
்தட்டசசு எ்நதிைம் ்ம் ்தமிழ்முன்பைொரகளின் 
எழுத்தொணி சகொணடு ஓன்சசசுவடியில எழுதும் 
ச்பொறியியல நுட்பததின் அடிப்பன்டயில 
உருவொக்கப்பட்டப்த.

எழு்தப்பயன்்படுத்தப்பட்ட பிறச்பொருடகள்: 
1. அரிசியிலும் ம்ணலிலும் விைலொல எழுதிைர.
2. ்பனைமைஙகளில ்தொளிப்பனையின் (சீ்தொளம்)
ஓனல எழுதுவ்தற்குப ்பயன்்படுத்தப்பட்டது. 3.
மொ்தவி பகொவலனுக்குத ்தொனழ ம்டலில 
ச்சம்முலனல முனகசகொணடு மு்டஙகல
வனை்ந்தைள். 4. சீனலத துணிசசுருள், அலலது 
்படடிலொை துணிசசுருளிலும் கடி்தஙகள் 
ச்சய்திகள் அனுப்பப்பட்டை 

1.அை்சர மற்பறொர அை்சருக்கு முததினையிடடுத 
தூ்தர வழிபய மு்டஙகல அனுபபு்தனல ஓனல 
ப்பொக்கு்தல என்்பர. கலிதச்தொனக, சிலப்பதிகொைம் 
வழி அறிகிபறொம் (கலி.94.42).   2.  ச்சய்தி 
அனுபபு்தனல ஓனலப்பொசுைம் எைவும் வழஙகுவர 
(அடியொரக்கு ் லலொர, சிலப.13:93-95). 3. புலவரகள் 
வள்ளலுக்கு எழுதும் கடி்தக்கவி ஓனலததூக்கு, 
சீடடுக்கவி. 4. கு்டபவொனல முனற: ச்பயரக் 
குடும்்பம் ்தகுதிநினல மு்தலியை உள்ள்டக்கிய 
வொக்குசசீட்டொகும். 5 .  க்டன் ஒப்ப்ந்தம் 
ப்பொன்றவற்னற எழுதிய ஆவ்ண ஓனல 
ஆவ்ணக்களரி 6. ஆவ்ணததின் மு்தல ஓனல மூல 
ஓனல என்றும் ்படிபயொனல சு்ந்தைர வைலொற்றொல 
விளஙகும். 7. அை்சஆன்ணனயக் கூறும் ச்சய்தினய 
ஓனலயில எழுதுவன்தத திரும்நதிை ஓனல என்றும் 
அவர களின்  ்தனலவ ை ொ க  இருப ்பவ ர 
திரும்நதிைபவொனல ்ொயகம் என்றும் ச்பயர 
ச்பறுவர. 8. அை்சரின் ச்சயல ் ்டவடிக்னககனள 
எழுதுபவொர ்படப்டொனல என்றும், ஊர 
் ்டவடி க்னக கனள  அனவ ப ய ொ ர க் கு ப 

்படிததுக்கொடடுபவொர நீடப்டொனல என்றும் ச்பயர 
ச்பற்றைர (்ொலடி. 253) .    9 .  ஒளனவயொர
சவள்சளொனலயில கண்பொரக்கக் னகயொல எழு்த 
இயலொ்தவனை மிகவும் இகழ்்நது ்பொடியிருப்பது 
அக்கொலத ்தமிழ்க்கலவியின் ்தைதன்தச சுடடுகிறது. 
சவள்பளொனல என்்பது எழு்தப்ப்டொ்த புதிய ஓனல.

ஓனலனய உருவொக்கும் ச்தொழிலநுட்பம்: 1 . 
இளஙகுருதது ஓனலகள் .( குருதப்தொனலப ்பசப்சொனலச 
்சொபைொனல ) ்பயன்்படுத்தப்பட்டை 2. ஓனலயுள் 
முதிர்ந்தது முற்றல ஓனல கொய்்ந்த ஓனல, வற்றல ஓனல 
என்்பை எழு்தப்பயன்்ப்டொ. ்டுத்தை வளமொை 
ஓனலனயச ப்தர்நது ஓர அளவொக ்றுக்கி எடுதது( 
ஓனலவொரு்தல) 3. இன்ணச ப்சரத்தனலச சுவடி 
ப்சரத்தல என்்பர. பின்ைர இன்ண என்னும் ச்பொருள் 
்தரும் சுவடி எனும் ச்சொலபல ப்சொடி ஆயிற்று. 

சுவடிப்பொதுக ொபபு  முனறகள் :  மஞ்சள் , 
பவபச்பணன்ண, பகொனவயினலச்சொறு, னமனயக் 
சகொணடு ்பொதுகொத்தல, ம்ணபச்பொருள் முடிசசு, 
மஞ்சள் துணியில கடடி னவத்தல ஆகிய ்பனழய 
முனறகளொல இயற்னகப ச்பொருடகனளப ்பயன்்படுததித 
்தமிழர மைபில ்பனைஓனலசசுவடிகனளப ்பொதுகொதது 
வ்நதுள்ளைர. எழு்தபச்பற்ற ஓனலகளின் மீது மஞ்சள் 
இனலச்சொற்றுக் கரி ப்பொன்றவற்னறப பூசி 
எழுததுக்கனளத ச்தளிவொகக் கணடு வொசிததுள்ளைர. 
இ்தனை னமயொ்டல என்்பர. 

எழு்தப்பட்ட ச்சய்திகள்: அறம், கலவி, ்சமயம், 
அைசியல, இலக்கிய இலக்க்ணம், உனை, உனையொசிரியர 
வைலொறு, நூல விளக்கம், நிகணடுகள், அகைொதிகள், 
அகப்பொ்டலகள், புறப்பொ்டலகள், சிற்றிலக்கியஙகள், 
கொவியஙகள், புைொ்ணம், எைப ்பலபவறு ்பொ்டல 
மைபுகள் ்பற்றி விளக்கும் ச்சய்யுள்கள், கன்தப்பொ்டலகள், 
்சமய ச்றிகளின் விளக்கம், ்சமயக்குைவர ்தம் 
வொழ்க்னக வைலொறு, பகொவில ்தலவைலொறு, சிற்்பம், 
ஆகமம், ்தததுவம், ச்தொன்மம், ்பய்ணக்குறிபபு, 
வணிகம், ஆன்மிகப ்பொ்டலகள், மருததுவம், 
மூலினககள், விலஙகிை மருததுவம் (வொக்டஙகள்), 
வொனியல, வொணியல, பகொள்களின் அன்சவு, சூரியன் 
நிலொ சவள்ளிக்பகொள்களின் அடிப்பன்டயில 
கொலவனையனற, ்ொள் க்ணக்கீடு, ்பருவநினல, 
மனழகுறித்த க்ணக்கீடு, ப்சொதி்டம், ்ொடி ப்சொதி்டம், 
மொ்நதிரீகம், நுணகனலகள், கடடி்டம், கூதது, 
கப்பற்கனல, பவளொணனம, இ்டக்குறிபபுகள் , அை்சர 
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்தம்சவற்றி, சகொன்டகள், வைலொறு, ்ொடடு வைலொறு, 
பிறசமொழி இலக்கியஙகள் எை எண்ணற்ற 
ச்சய்திகனளச சுவடிகளில ்பதி்நது வ்நதுள்ளைர.

எழு்தப்பட்ட முனற, ்பயன்்பட்டக் கருவிகள்: 
தூரினகனயக் சகொணடு, ்பல வண்ணஙகளொலும் 
எழுதுவது, ‘பகொசலழுதது’ .  எழுத்தொணியொல 
எழு்தப்படுவது ‘கணச்ணழுதது’. கீறி எழு்தப ்படுவது 
‘வனைவு’. ்பலபவறு எழுததுமுனறகள் ்தமிழரின்டபய 
இரு்ந்தை. எழு்தொணியொல ஓனலசசுவடியில 
எ ழு து ப வ ொ ர  க ண ச்ண ழு த ்த ொ ள ர 
எைவனழக்கப்பட்டைர. இம்முனறனயத ச்தொ்டர்நப்த 
பிற்கொலதது எழு்ந்த வட்டவடிவ எழுதது வடச்டழுதது 
எனும் ச்பயைொல அனழக்கப்பட்டது. மொ்ணவரகளொல 
எழுதது வடிவம் மொறொமல ப்பொற்றப்ப்டபவணடும் 
என்ற விதி ்பணடு ச்தொடப்ட ஓ்தப்படடு வ்நதிருக்கிறது. 
பினழயற எழுதி ் ன்முனறயில வொசித்தன்தக் கற்்பதும், 
நினலதது நிற்்பதும் அரிது எை ஔனவயொர 
்பதி்நதுள்ளொர. எணணிக்னகயில பகொடிக்பகொடியொய் 
எழுதி னவத்த ஓனலசசுவடிகள் இயற்னகப 
ப்பரி்டரகளொலும் மூ்ட்ம்பிக்னகயிைொலும் 
க வ னி ப ்ப ொ ரி ன் னம ய ொ லு ம்  அ ன் னி ய ர 
்பன்டசயடுப்பொலும் ்பனகவைொலும் ச்பரிதும் அழி்நது 
ப்பொயிை.

ஓனலசசுவடிகனளப ்பொதுகொதது உ்தவிபயொர: 
கொல்நப்தொறும் மன்ைர, வள்ளலகள், புைவலர, 
புலவரகள் எைப்பலைொலும் ச்தொகுததுப ்பொதுகொதது 
வளரக்கப்படடுள்ளது. திரு அழகிய சிற்றம்்பலக் 
கவிைொயரின் இலலம் முழுவது அழகிய முனறயில 
சீைொகதச்தொகுத்த ஓனலசசுவடிகளின் கொடசி கூ்டமொகத 
்தமிழ்க்பகொயிலொக இரு்ந்தன்த உ.பவ.்சொ அவரகள் 
்தம்நூலில கூறுகிறொர. ்தமிழ்ச்சஙகம் ப்தொற்றுவிக்கும் 
முன்ைபை ப்சது்பதிபவ்ந்தரகள் ்தம் வளமனை ஏடுகள் 
நினற்ந்த திருமனையொகததிகழ்்ந்தது. ப்சது்பதிபவ்ந்தரகள் 
்தம் வளமனைனய ஏடுகளளொல நினற்நதிரு்ந்தொரகள். 
( ்தமிழ்ச்சஙகம்  ப ்த ொ ற்றுவிக்கும்  முன்ைபை 
ப்சது்பதிபவ்ந்தரகள் ்தம் வளமனை ஏடுகள் நினற்ந்த 
திருமனையொகததிகழ்்ந்தது.)

சிவகஙனகக் குறுநில மன்ைைொை ,  மருது 
்பொணடியரஅனவயில 51 புலவரகள் இரு்ந்தைர 
எடன்டயபுைம் மன்ைர, ப்சனற எனும் ப்சற்றுர 
ம ன் ை ரு ம்  இ வ வ ரி ன ்ச யி ல  ப ்ப ொ ற் றி 
எண்ணத்தக்கவைொவர. ்தமிழ் வைலொற்றில ்தமிழ் 
எ ழு த து  ம ற் று ம்  நூ ல க ள் ,  சு வ டி க ளி ன் 

்பொதுகொவலளரகளொகத திணன்ணப ்பள்ளிக்கூ்ட 
ஆசிரியரகளும் ச்சயல்படடுள்ளைர.

1781 இல திரு.கரைல சகொலின் சமக்கன்சி 
அவரகள் உலகில சிற்ந்த க்ணக்கியல சுவடிகள் 
இ்நதியொவில இருப்ப்தனை அறி்நது அசசுவடிகனள 
மு்தலிலச்தொகுதது ஆவ்ணப்படுததிைொர . 
அ்தனைதச்தொ்டர்நது வைலொற்றுப ்பண்பொடு 
குறித்த ச்தொலலியல ்த்டயஙகள், கலசவடடுகள், 
ஓனலசசுவடிகள் ஆகியவற்னறயும்  ச்தொகுதது 
ஆவ்ணப்படுததிைொர. 1812இல ப்பைொ. பிைொன்சிசு 
னவட எலலீசு திருக்குறனள உனையு்டன் 
்பதிபபித்தொர. ப்பைொ.மரு்த்ொயகம் அவரகள் 
எலலீ்சரின்  ்தமிழ்யொபபிலக்க்ணம் குறித்த 
ச ்த ொ கு பன்பயும்  திரு க்கு றள்  விளக் க க் 
னகபபிைதினயனயயும் ஆக்சுப்பொரடு ்பலகனலக் 
கழகப ச்பொலின்டன் நூலகததிலிரு்நது ச்பற்று  
”எலலீசின் திருக்குறள்  விளக்கக் னகபபிைதி” 
எனும் நூலொக 2009இல சவளியிட்டொர.  ச்சரமன் 
் ொ ட டி ன்  நூ ல க த தி ல  உ ள் ள  ்த மி ழ் 
ஓனலசசுவடிகளில ்தமிழ் இலக்கியம், மருததுவம், 
வைலொறு இவற்பறொடு வொைவியல (ஏவுகன்ண)
குறித்த ஓனலச சுவடிகள் இருக்கின்றை. 
இலண்டன், ச்தன்கிழக்குததின்ச ஆபபிரிக்க 
்ொடுகளின் நூலகததிலுள்ள ஓனலசசுவடிகளில 
”வரும் ஆணடுகளில ்்டக்க  இருக்கும் 
நிகழ்சசிகனளக்  கணிப்பச்தப்படி” எனும் 
்தமிழ்மைபுவழிக் கணி்தமுனற பிற்ொடடுக் 
க்ணக்கியல  முனற க பள ொடு  ஒ பபிடடு 
விளக்கப்படடுள்ளது.

   முடிவுலர: 

்பனை்சொர இயற்னக வளஙகள் மீணடும் 
வளரதச்தடுக்கப்ப்டபவணடும் .  ஓனலச 
சுவடிக்கனலனயப புத்தொக்கம் ச்சய்யும் முயற்சிகள் 
்தமிழைொல பமற்சகொள்ளப்ப்ட பவணடும். ்பழம் 
ஓனலசசுவடி, சுவடிகளின் மீட்டனமபபுப 
்பதிப்பொக்கம் புதிய ஓனலச சுவடிகளின் 
்பயன்்பொடுகள் ச்தொ்டக்க நினலக்கலவி மு்தல 
்பள்ளிக்கலலூரி வனை அறிமுகம் ச்சய்யப்பட்டொல 
ச்தொல்தமிழர மைபின் ச்பருனமகனள நினலநிறுததி 
்ம் ச்சலவதன்தக் கொதது வளரத்தவரகள் 
ஆபவொம். 
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பிளாஸ்டிக் 
என்னும் பூ்தம்
நாச்கஸவரி அண்ணாமன�

மனி்த இைம் கற்கொலம், இரும்புக் 
கொலம், ச்சம்புக் கொலம் என்று ்பல 
கொலஙகனளக் க்ட்நது இபப்பொது 

பிளொஸடிக் கொலததிற்கு வ்நதிருக்கிறது.  மற்றக் 
கொலஙகளில இலலொ்த அ்பொயஙகள் இ்ந்தப 
பிளொஸடிக் கொலததில பூமிக்கு ப்ர்நது 
சகொணடிருக்கிறது என்று ச்சொன்ைொல அது 

மினகயொகொது.  ்பதச்தொன்்ப்தொம் நூற்றொணடின் 
இறுதியிபலபய பிளொஸடிக் கணடுபிடிக்கப்பட்டொலும் 
மனி்தனின் அதீ்த ்பயன்்பொடடிற்கொக வழக்கில வ்ந்தது 
இரு்ப்தொம் நூற்றொணடின் மததியில்தொன்.  கலனல 
வி்டவும் இரும்ன்ப வி்டவும் பிளொஸடிக் எ்ந்தவி்த 
வடிவததிற்கும் அளவுக்கும் வனள்நது சகொடுக்கும் 
என்்ப்தொல மனி்தன் அதிக அளவில பிளொஸடிக்னக 
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உலகத் 
ரிககத் 
தமிழ் 
தமிழ்ச்்சங
ஆராய்ச்சி கப் பேரவ

மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங



உற்்பததி ச்சய்யவும் ்பயன்்படுத்தவும் ஆைம்பித்தொன்.  
பிளொஸடிக் என்னும் ச்சொல, எளி்தொக வொரப்ப்டம் 
ச்சய்யக் கூடிய ச்பொருள் என்னும் கிபைக்க சமொழிச 
ச்சொலலிலிரு்நது ச்பறப்பட்டது.  பிளொஸடிக் உற்்பததி 
ச்சய்யப்படும்ப்பொது ்ப்டசசுருள்கள், இனழகள், 
்தடடுகள், ்பொடடிலகள், ச்படடிகள் என்று ்பல 
வனகயொக வடிவனமக்கப்படுவ்தற்குரிய இயலன்பப
ச்பற்றிருப்ப்தொல 1970-களில மிக பவகமொகப 
்பயன்்பொடடிற்கு வை ஆைம்பித்தது.  கண்ணொடி 
ப்பொன்பறொ எவரசிலவர ப்பொன்பறொ கைமொக 
இலலொமல மிகவும் குனறவொை என்டயில இரு்ந்த்தொலும், 
உற்்பததிச ச்சலவு குனறவொக இரு்ந்த்தொலும் எலபலொரும் 
விரும்பி வொஙகும் ச்பொருளொக விளஙகியது.  

்ம் வொழ்க்னகயில இைண்டறக் கல்நதுவிட்ட இ்ந்தப 
பிளொஸடிக் திைமும் ் ொம் ்பயன்்படுததும் ச்பொருள்களில 
எ்ந்த அளவுக்குக் கல்நதிருக்கிறது என்று ்பொரபப்பொம்.  
கொனலயில எழு்நது ்பல துலக்குவதிலிரு்நது இைவு 
்படுக்கப ப்பொகும்வனை எத்தனை பிளொஸடிக் 
ச்பொருள்கனள ்பயன்்படுததுபறொம். ்பற்்பன்சனயத 
்தொஙகிவரும் ்டப்பொ, ்பலதுலக்க ்பயன்்படுததும் பிைஷ,  
ப்சொபபுகனள னவக்கும் ்டப்பொக்கள், ஷொம்பு வரும் 
்பொடடிலகள், ்டொய்சலட சீட, ்ொம் ்பயன்்படுததும் 
்பல வனகயொை அலஙகொைப ச்பொருள்கள் வரும் 
்டப்பொக்கள் ,  ்தனலசீவிக்சக ொள்ளும் சீபபு , 
அலுவலகததுக்கு எடுததுச ச்சலலும் ன்ப, எழுதும் 
ப்பைொ, ்ொம் கணணுக்கு சவளிபயயும் உள்பளயும் 
ப்பொடடுக்சகொள்ளும் கண்ணொடிகள், அ்தன் உனறகள் 
என்று ் ொம் அன்றொ்டம் ்பயன்்படுததும் ச்பொருள்கள் 
யொவற்றிலும் பிளொஸடிக் நீக்கமற நினற்நதிருக்கிறது.  
பிளொஸடிக் எதில இருக்கிறது என்று ்படடியலிடுவ்தற்குப 
்பதிலொக எதில இலனல என்று ்படடியலிடுவது எளிது.

ஐம்்பது ஆணடுகளுக்கு முன்ைொல பிளொஸடிக் 
்பயன்்பொடடிற்கு வ்ந்தப்பொது இது எப்படிப்பட்ட 
கணடுபிடிபபு என்று விய்நது ப்பொபைொம்.  அ்தன் 
்பயன் முடி்ந்த பிறகு அன்த எப்படி அழிப்பது என்ற 
கட்டததில அது ஆயிைம் ஆணடுகள் அழியொது 
என்னும் உணனமனயக் கண்டறி்நப்தொம்.  பிளொஸடிக் 
கணடுபிடிக்கப்படடு நூறு ஆணடுகபள ஆகியிருப்ப்தொல 
அது எபப்பொது முழுனமயொக அழியும் என்று 
கணடுபிடிக்க முடியவிலனல.  மற்ற சில ்சொமொன்கனள
அழியனவதது அ்தன் மூலம் பிளொஸடிக் அழிவ்தற்கு 
எத்தனை ஆணடுகள் ஆகலொம் என்று ஒரு வனகயொகத 

தீரமொனிததிருக்கிறொரகள்.  ஆைொலும் எவவளவு 
நூற்றொணடுகள் ஆகலொம் என்று இபப்பொன்தக்குச 
ச்சொலல முடியொது. 

மனி்தன் உருவொக்கிய இ்ந்தப பிளொஸடிக் 
பூ்ததன்தக் கடடுக்குள் னவததிருக்க மனி்தன்்தொன் 
முயற்சிக்க பவணடும்.  அடுத்த அறு்பது 
ச்ொடிகளில, அ்தொவது ஒரு நிமி்டததில, உலகம் 
முழுவதிலுமுள்ள மக்கள் ்பதது லட்சம் பிளொஸடிக் 
்பொடடிலகனளயும் இரு்பது லட்சம் பிளொஸடிக் 
ன்பகனளயும் வொஙகுவொரகளொம்.  இனவசயலலொம் 
குபன்பத ச்தொடடியில வீசி எறியப்படும்ப்பொது 
அனவ மக்குவ்தற்கு ஆயிைம் ஆணடுகள் ஆகலொம் 
என்்பது ஒரு புறமிருக்க அவற்றில சில மிகவும் 
நுணணிய துகள்களொக உன்ட்நது எணணில்டஙகொ்த 
அளவில க்டலில கல்நதுவிடுகின்றை.  இனவ 
க்டல நீரிலும் குடிநீரிலும் ்ொம் திைமும் 
்பயன்்படுததும் உபபிலும் கொ்ணப்படுகின்றை.  
க ன்ட சி ய ொ க  மனி ்தனின்  கு்டனல யு ம் 
வ்ந்தன்டகின்றை.  பின்லொ்நது, இத்தொலி, ஜப்பொன், 
ச்்தரலொ்நது, ப்பொல்நது, ைஷயொ, பிரிட்டன், 
ஆஸடரியொ ஆகிய ்ொடுகளிலிரு்நது எடடுப 
ப்பரின் மலதன்தச ப்சொதித்தப்பொது எலபலொர 
மலஙகளிலும் பிளொஸடிக் துகள்கள் இரு்ந்தைவொம்.  
இபப்பொ்தக்கு இவற்றொல மனி்தனுக்கு எ்ந்தவி்த 
ஆ்பததும் இலனலசயன்றொலும் இன்னும் நினறயப 
ப்பரகனளப ்பரிப்சொதிதது வி்பைம் ப்சரக்க
பவணடும் என்று ஆைொய்சசியொளரகள் 
கூறுகிறொரகள். 

பிளொஸடிக்கிைொல மனி்தனுக்கு ஏற்்படும் 
அ்பொயம் ஒருபுறமிருக்க பூமியின் சுற்றுசசூழல 
எவவளவு ்பொதிக்கப்படுகிறது என்்பன்தப 
்பொரபப்பொம் .   க்டலவொழ் உயிரிைஙகள் 
எத்தனைபயொ ் ொம் ்பயன்்படுததித தூக்கி எறி்ந்த 
இ்ந்தப பிளொஸடிக் ன்பகனள விழுஙகி உயிர 
இழ்நதிருக்கின்றை.  பிலிபன்பன்ஸ ் ொடடில கனை 
வ்நதுப்சர்ந்த ஒரு திமிஙகலததின் வயிற்றில 88 
்பவுணடு பிளொஸடிக், ஸச்பயினில இற்ந்த 
திமிஙகலததின் வயிற்றில 64 ்பவுணடு, ்தொய்லொ்நதில 
இற்ந்த திமிஙகலததின் வயிற்றில 18 ்பவுணடு, 
இ்நப்தொபைஷியொவின் திமிஙகலததின் வயிற்றில 
13 ்பவுணடு கன்டசியொக இத்தொலியில 48 ்பவுணடு 
விழுஙகிய திமிஙகலம் என்று ்பல ்ொம் 

ஜூலை 2019:   பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு  | 125  



்பயன்்படுததும் பிளொஸடிக் ச்பொருள்களொல 
இற்நதிருக்கிைறை,  ்மக்கு இவவுலகததில 
வொழும் உரினம இருப்பதுப்பொல இ்ந்த 
விலஙகுகளுக்கும் இருக்கிறது அலலவொ?   இனவ 
்மக்குப ்பல வனககளில – உ்ணவொக, மரு்ந்தொக 
– ்பயன்்படுகின்றை.  இவற்னற அழிக்கும் உரினம 
்மக்கு இருக்கிற்தொ?

்ம் வொழ்பவொடு இைண்டறக் கல்நதுவிட்ட 
பிளொஸடிக்னக இனி ் ம்மொல முழுவதும் துறக்க 
முடியொது.  ஆைொல அ்தற்கொக ச்தொ்டர்நது 
்பயன்்படுததிக்சகொணடிரு்ந்தொல இ்ந்தப 
பூமினயயும் அ்தபைொடு ்சொர்நதிருக்கும் ் ம்னமயும் 
கொப்பொற்றிக்சகொள்ள  முடியொது.  அ்தைொல 
இனியொவது அ்தன் ்பயன்்பொடன்டப ்பல ம்டஙகு 
குன ற தது க் சக ொள்ளும்  நி ர ப ்ப ்ந ்த த தில 
இருக்கிபறொம்.  மு்தலொக அ்தன் ்பயன்்பொடன்ட 
குனறப்பது, பிறகு ்பயன்்படுததிய பிளொஸடிக்னக 
மறு்படி ்பயன்்படுததுவது, அ்தற்குபமல மறுசுழற்சி 
ச்சய்வது (reduce, reuse, recycle) என்று ்பல 
வழிகனளக் னகயொளுபவொம். 

அசமரிக்கொவில ்பல ்பலகனலக்கழகஙகளில 
சுற்றுசசூழனலப ்பற்றி நினறயப ப்பசுகிறொரகள்.  
ஆைொல ச்சயலில முழுவதும் கொடடுவதிலனல.  
எ ்ந ்த  ஒ ரு  விரு ்நதி ற்கு ப  ப ்ப ொை ொலும் 
மனலமனலயொகப பிளொஸடிக் குபன்பகள் 
ப்சருகின்றை.  இத்தனை பிளொஸடிக்கும் எஙகு 
ப்பொய்ச ப்சருகின்றை என்று யொரும் சி்நதிப்ப்தொகத 
ச்தரியவிலனல.  இப்படிப ்படித்தவரகளும் 
சி்ந்தனையொளரகளும் பிளொஸடிக் குபன்ப ்பற்றி 
சி்நதிக்கவிலனலசயன்றொல மற்றவரகனளப ்பற்றி 
என்ை ச்சொலவது?  ்பல ஆணடுகளுக்கு முன்ைொல 
ஒரு நூலகததில சுற்றுசசூழல ்பற்றி இைணடு 
ச ்ப ண க ள்  உ ன ை ய ொ ற் றி ை ொ ர க ள் .  
உனையொற்றும்ப்பொது இருவர னககளிலும் 
சகொக்பகொ பகொலொ பிளொஸடிக் ்பொடடிலகள்!   
சுற்றுசசூழல ்பற்றி ் மக்கு எடுததுனைப்பவரகபள
அது ்பற்றிச சி்நதிக்கவிலனலசயன்றொல பவறு 
யொரி்டம் இது ்பற்றி முனறயிடுவது?  

விமொைததில ்பதது மணி ப்ைம் ்பய்ணம் 
ச்சய்யும்ப்பொது ஐ்நது முனறயொவது ்ொன் 
விமொைப ்பணியொளரகளி்டம் ்தணணீபைொ 

்பழச்சொபறொ பகடடு வொஙகுவதுணடு.  ஒவசவொரு 
முனற குடிதது முடித்த பிறகும் பிளொஸடிக் கபபுகனள 
எடுததுச ச்சன்றுவிடுவொரகள்.  ்ொன் அவரகளி்டம், 
‘இது என்னி்டபம இருக்கடடும்.  அடுத்த முனற ் ொன் 
்பொைம் ஏ்தொவது பகடகும்ப்பொது இப்த கபன்ப 
்பயன்்படுததிக்சகொள்கிபறன்’ என்று கூறிைொல ஏப்தொ 
பகடகக் கூ்டொ்தன்தக் பகடடுவிட்டதுப்பொல அதிர்நது 
ப்பொவொரகள்.  அ்ந்தக் கபன்ப எடுததுக்சகொணடு 
ப்பொவன்தயும் விடுவதிலனல.  இைணடு மணி ப்ைப 
்பய்ணம் என்றொலும் அத்தனை  பிளொஸடிக் குபன்பகள் 
ப்சரும்.  எலலொக் குபன்பகனளயும் எலபலொரி்டததிலும் 
ப்சகரிததுவிடடுக் கன்டசியொக மறு்படி மிஞசிய 
குபன்பகனளச ப்சகரிக்கப பிளொஸடிக் ன்பகபளொடு 
வருவொரகள்.   ஒரு ்பய்ணததிபலபய இத்தனை 
பிளொஸடிக் குபன்ப என்றொல எத்தனை ்பய்ணஙகள், 
எவவளவு பிளொஸடிக் குபன்ப ப்சரும் என்று எணணிப 
்பொருஙகள். 

கதப்தொலிக்க ம்தகுரு ப்பொப பிைொன்சிஸ ‘இ்ந்தப பூமி 
க்டவுளொல ்மக்குக்  சகொடுக்கப்பட்டது, இன்த 
மொசு்படுததிைொல க்டவுனள நி்நதிப்ப்தற்குச ்சமம்’ 
என்கிறொர.  உலகில எலபலொருக்கும் பிளொஸடிக்கின் 
இன்சைொரு ்பக்கம் ச்தரியத்தொன் ச்சய்கிறது.  
ஆைொலும் அ்தன் ்பயன்்பொட்டொல ்பல வ்சதிகள் 
இருப்ப்தொல ச்தொ்டர்நது ்பயன்்படுததிக்சகொணப்ட 
இருக்கிபறொம்.  சிலர அனவ மறுசுழற்சி ச்சய்யப்பட்டொல 
வீ்ணொவதிலனல என்று நினைக்கிறொரகள்.  இது 
மிகவும் ்தவறு.  மறுசுழற்சி ச்சய்யப்படும்ப்பொது அதிக 
்சக்தியும் வீ்ணொகிறது, சுற்றுசசூழலும் மொசு்படுகிறது.  
பமலும் ஒரு குறுகிய ்ச்தவிகி்தபம மறுசுழற்சி ச்சய்வ்தன் 
மூலம் திரும்்பக் கின்டக்கிறது.  அ்தைொல முடி்ந்தவனை 
பிளொஸடிக் ச்பொருள்களின் ்பயன்்பொடன்டக் குனறக்க 
பவணடும்.  இயற்னக வளஙகனளக் குனறவொகப 
்பயன்்படுததுஙகள்.  அ்தற்குபமல வொஙகித்தொன் தீை 
பவணடுசமன்றொல அ்ந்தப ச்பொருள்கனளத ்தொஙகிவ்ந்த 
்டப்பொக்கனள மறு்படி ்பயன்்படுததுஙகள்.  அ்தற்கு 
பமல ்பயன்்படுத்த முடியொச்தன்றொல மறுசுழற்சி 
ச்சய்யும் இ்டஙகளில ப்சரததுவிடுஙகள். 

்ம் பிளொஸடிக் ்பயன்்பொடன்ட நூறில ஒரு ்பஙகொகக் 
குனறப்பதில ் ம் எலபலொருக்கும் ்பஙகு உணடு.
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என்று ச்சொலலப்பட்ட நிலஙகளில வொழ்்ந்த மக்கள் 
்தஙகள் நிலஙகளிபல வினள்ந்த ச்பொருடகனளக் 
சகொடுததுத ்தஙகளுக்கு பவணடிய உ்ணவுப 
ச்பொருடகனள வொஙகிக் சகொண்டொரகள். குறிப்பொக 
உபபுக்கு சவணச்ணல ்பண்டமொற்று ச்சய்யப்பட்டது.

“பநல்லும் உப்பும் ளநளர: ஊரீர!

ப்கபாள்ளீளரபா” எை்ச ள்சரிப்தபாறும் நுவலும் 

(அக்ொனூறு 390 வரி 8-9 அம்மூவைொர)

ப்தன், கிழஙகு, இனறசசி, ்பொல, பமொர, ்தயிர, 
சவணச்ணய், கரும்பு, அவல, கள், மீன் மு்தலியைவும் 
இவற்றுள் அ்டஙகும். 

்தமிழரும் 
வாணிகமும்

பழ. இரானமயா B.Com., A.C.A
ப்சன்லனை

்தமிழரகள் ்ொகரிகம், ்பண்பொடு, கனல, 
இலக்கியம் மு்தலியவற்றில சிற்நது 
விளஙகியப்தொடு மடடுமலலொமல 

வொணிகததிலும் முற்கொல்ந ச்தொடடுத ்தனலசிற்நது 
விளஙகிைொரகள் என்்பன்தச ்சஙக இலக்கியஙகள் 
வொயிலொகவும் ச்தொலச்பொருள் ஆைொய்சசி 
மூலமொகவும் அறிகிபறொம்.

ஒரு ச்பொருனளக் சகொடுதது அ்தற்குச ்சமமொக 
பவசறொரு ச்பொருனளப ச்பற்றுக் சகொள்ளும் 
்பண்டமொற்று (Barter System) முனறபய மற்ற
்ொடுகனளப ப்பொலத ்தமிழ்்ொடடிலும் முன்பு 
இரு்ந்தது. குறிஞசி, முலனல, மரு்தம், ச்ய்்தல 
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ச்ய்னய விற்று உ்ணவுபச்பொருடகனள வொஙகொமல 
்பசு, எருனம ஆகியவற்னற வொஙகிப ்ப்ணதன்த மு்தலீடு 
ச்சய்்தொரகள் என்று ச்பரும்்பொ்ணொற்றுப்பன்ட 
கூறுகிறது. 

பநய்விழலக ்கட்டிப் ் சும்ப்பான ப்கபாள்ேபாள் 

எருழெ நல்லபான ்கருநபாகு ப்றூஉம் 

(ச்பரும்்பொ்ணொற்றுப்பன்ட அடி 164 – 165)

உம்ணரகள் எருதுகள் பூடடிய வணடிகளில 
உபன்ப ஊர ஊைொகக் சகொணடு ப்பொய் விற்றொரகள். 
மிளகுப ச்பொதிகனள ஏற்றிச ச்சலலக் கழுன்தகள் 
்பயன்்படுத்தப்பட்டை. கலிஙகததிலிரு்நது (ஒடி்சொ) 
்பருததித துணினயயும் இபச்பொழுது இ்நப்தொபைசியொ 
என்று அனழக்கப்படும் ்சொவொ, சுமததிைொ மு்தலிய 
தீவுகளிலிரு்நது ்சொதிக்கொய், கற்பூைம் ப்பொன்ற வொ்சனைப 
ச்பொருடகனளயும் ்தமிழ் வணிகரகள் வொஙகிைொரகள். 

வணிகரகள் குழுக்களொகச ச்சன்று வொணிகம் 
ச்சய்்தொரகள். அப்படிச ச்சலலும் ச்பொழுது 
ச்பொருடகனளக் சகொள்னளயரி்டமிரு்நது ்பொதுகொக்கப 
்பன்ட வீைரகனளயும் உ்டன் அனழததுச ச்சன்றொரகள். 
இக் குழு “வொணிகச ்சொதது” என்று அனழக்கப்பட்டது.

்தனை வொணிகததில சிற்ந்தவரகள் “மொ்சொததுவொன்” 
என்றும் க்டல வொணிகததில சிற்ந்தவரகள் “மொ்ொய்கன்” 
என்றும் அனழக்கப்பட்டைர. இவரகளுக்கு அை்சன் 
ச்பொன்ைொலொகிய எடடிபபூக் சகொடுதது “எடடி” என்ற 
்பட்டமும் அளித்தொன். சிலப்பதிகொைக் கொபபியததின் 
்தனலவைொை பகொவலனின் ்த்நன்த ச்பயர 
மொ்சொததுவொன் என்்பதும் கொபபியத ்தனலவி 
கண்ணகியின் ்த்நன்த ச்பயர மொ்ொய்கன் என்்பதும் 
குறிபபி்டத்தக்கனவ. 

்தமிழ்்ொடடின் பமற்குக் க்டற்கனையில இரு்ந்த 
துனறமுகப்படடிைம் முசிறி என்்பது. இது ப்சை 
்ொடடிலிரு்ந்தது. இஙகு மிளகு மிகுதியொக யவை 
்ொடடிற்கு (Greece, Rome) ஏற்றுமதி ச்சய்யப்பட்டது. 
யவைரகள் ச்பொன்னைக் சகொடுதது மிளனக வொஙகிச 
ச்சன்றன்த அக்ொனூறு இவவொறு கூறுகிறது.

சுள்ளியம் ள்ரயபாற்று பவணணுழர ்கலங்க 

யவைர்த்ந்த விழைெபாண நன்கலம் 

ப்பானபைபாடுவ்நது ்கறிபயபாடு ப்யரும் 

வேஙப்கழு முசிறி 

(அக்ொனூறு 149 வரி 8-11 எருக்கொடடூர 
்தொயஙகண்ணைொர)

முசிறி, ப்தபாணடி ள்பானற துழறமு்கங்களிலிரு்நது 
முத்துக்கள், எஃகு,

அகில, ஏலக்கொய், மிளகு, ப்தக்கு, ்ச்ந்தைம், 
்த்ந்தம் மு்தலியனவ ஏற்றுமதி ச்சய்யப்பட்டை. 

ச ்த ொ ண ன்ட ் ொ ட டி ல  ்ப ட டி ை ம் 
என்றனழக்கப்பட்ட மொமலலபுைம் துனறமுகததில 
வ்ட ் ொ ட டு ப  ச ்ப ொ ருட களும்  ப மனல 
் ொடுகளிலிரு்நது குதினை மு்தலியைவும் 
இறக்குமதியொயிை. கப்பலகளுக்கு வழிகொட்ட 
அஙகு ஒரு உயர்ந்த கலஙகனை விளக்கமும் உணடு.

கிழக்குக் கனையில ்பொணடிய ்ொடடில 
சகொற்னகத துனறமுகம் இரு்ந்தது. சகொற்னகக்க்டல 
முததுக்குளிப்ப்தற்குப ச்பயரப்பொைது. இஙகு 
உலகபபுகழ் ச்பற்ற ்பொணடிய்ொடடு முததுக்கள் 
உண்டொயிை. குதினைகளும் யவை்ொடடுப ்பொனவ 
விளக்குகளும் இறக்குமதி ச்சய்யப்பட்டை. 

ப ்ச ொ ழ ் ொ டடில  க ொவிரி  க்ட ப ல ொ டு 
கலக்குமி்டததில கொவிரிபபூம்்படடிைம் என்ற 
துனறமுகம் அக்கொலததில புகழ் ச்பற்று 
விளஙகியது. இஙகு இறக்குமதி ச்சய்யப்பட்ட 
்பண்டஙகள் ்பற்றிப ்படடிைப்பொனலயில 
கடியலூர உருததிைஙகண்ணைொர கூறுவ்தொவது:

நீரின வ்ந்த நிமிர்ரிப் புரவியும் 

்கபாலின வ்ந்த ்கருங்கறி மூழடயும் 

வடெழலப் பிற்ந்த ெணியும் ப்பானனும் 

குடெழலப் பிற்ந்த ஆரமும் அகிலும் 

ப்தன்கடல் முத்தும் குண்கடல் துகிரும்

்கஙழ்க வபாரியும் ்கபாவிரிப் ் யனும் 

ஈைத்து உணவும் ்கபாை்கத்து ஆக்கமும் 

அரியவும் ப்ரியவும் பநளிய ஈணடி 

வே்ந்தழல ெயஙகிய நை்ந்தழல ெறுகின.

(்படடிைப்பொனல அடி 185-193) 

க்டலில வ்ந்த வினை்நது ச்சலலக் கூடிய 
குதினைகளும், வணடிகளில வ்ந்த கரிய மிளகு 
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மூன்டகளும் இமயமனல ப்பொன்ற மனலகளில வினள்ந்த 
மணிகளும், ச்பொன்கடடிகளும், ச்தன்க்டலிபல குளித்த 
முழுமுததுக்களும் கீழ் க்டலிபல உண்டொை ச்சம்்பவளஙகளும் 
கஙனகயிலும் கொவிரி ஆற்றிலும் உண்டொை ச்சலவஙகளும் 
இலஙனகயிலிரு்நது வ்ந்த உ்ணவுப ச்பொருடகளும் ்பரமொ 
என்று முன்ைர அனழக்கப்பட்ட மியன்மொரிலிரு்நது வ்ந்த 
ச்பொருடகளும் அரிய ச்பொருடகளும் ச்பரிய ச்பொருடகளும் 
ஒருஙபக குவி்தலொபல நிலம் ச்ளியும்்படியொை ்பல 
வளஙகளும் கல்நது விளஙகிய அகன்ற ச்தருக்கள் என்்பது 
இ்தன் ச்பொருள்.

இவவொறு கொவிரிபபூம்்படடிைததில இறக்குமதி 
ச்சய்யப்பட்ட ச்பொருடகளுக்கும் ஏற்றுமதியொை 
ச்பொருடகளுக்கும் சுஙகவரி வசூலிக்கப்படடு அவற்றின் பமல 
ப்சொழ அை்சனின் இலசசினையொை “புலிமுததினை” 
ச்பொறிக்கப்பட்டது. 

நீரினினறு நிலத்ள்தற்றவும்...புலிப்பாறித்துப் புறம்ள்பாககி 

(்ட்டிைப்்பாழல அடி 129-135)

வணிகரகளின் ப்ரனமனயப ்பற்றிப ்படடிைப்பொனல 
கூறுவது 

நடுவு நினற நனபைஞசிளைபார

வடுவஞசி வபாய்பெபாழி்நது 

்தெவும் பிறவும் ஒப்் நபாடிக 

சகொள்வதூஉம் மினக சகொளொது 
சகொடுப்பதூஉம் குனற்ப்டொது 

்ல்்ணடம் ் ்கர்நது வீசும் 

(்ட்டிைப்்பாழல அடி 207-211)

வணிகரகள் ்பழிக்கு அஞசி ஊதியதன்த 
(இலொ்பதன்த) சவளிப்பன்டயொகக் கூறி 
்தம்முன்டய ்பண்டஙகனளயும் பிறருன்டய 
்பண்டஙகனளயும் ்சமமொகக் கருதிப 
ச்பொருடகனள வொஙகும்ச்பொழுது 
சகொடுக்கும் வினலக்கு அதிகமொகக் 
சகொள்ளொமலும் விற்கும் ச்பொழுது 
வொஙகும் வினலக்குக் குனறவொகக் (நினற, 
அளவு மு்தலியவற்னற) சகொடுக்கொமலும் 
வொணிகம் ச்சய்்தொரகள். இ்தனு்டன் 

வபாணி்கம் ப்சய்வபாரககு வபாணி்கம் ள்ணிப் 

பிறவும் ்தெள்பாற் ப்சயின 

(திருககுறள்- நடுவுநிழலழெ எண 10) 

எனற குறள் ஒப்பு ளநபாககி இனபுறத்்தக்கது.

சவள்ளலூர, சகொடும்ணல, கரூர, 
மதுனை, புதுக்பகொடன்ட, ்தஞ்சொவூர, 
மொமலலபுைம் மு்தலிய இ்டஙகளில 
கின்டததுள்ள பைொமக்குடியைசின் 
்ொ்ணயஙகள் ்சஙககொலத ்தமிழரகளின் 
க்டல க்ட்ந்த வொணிகதன்த பமலும் உறுதி 
ச்சய்கிறது.

 துல் நூல்கள்:

  ்பணன்டக்கொலத ்தமிழர வொணிகம் 
- மயினல சீனி பவஙக்ட்சொமி

 ்படடிைப்பொனல ஆைொய்சசியுனை 
- மனறமனல அடிகள்

 ்பததுப்பொடடு ஆைொய்சசி - ்டொக்்டர
மொ. இைொ்சமொணிக்கைொர
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உலகத் 
ரிககத் 
தமிழ் 
தமிழ்ச்்சங
ஆராய்ச்சி கப் பேரவ

மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங
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ஔரவ 
கண்்ட அஞசி

பிலிப�ல்பியா வட�ார இ�க்கிய அனமப்பு,
 பபன்சல்சவனியா

்தமிழனின் ச்தொன்னமயும்
்பனழனமயும் ்தமிழனின் 
்த ொ ய் ம டி  கீ ழ டி 

அகழொய்வின் மூலமொக அறிவதுப்பொல, 
்தமிழனின் வீைமும் அறமும் ்பல 
இனிய புற்ொனூற்றுப ்பொ்டலகள் 
மூலமொகவும் ்பல அரிய கலசவடடுச 
்சொன்றுகள் மூலமொகவும் அறிகிபறொம். 
இ ல க் கி ய த தி ல  ஆ ரவமுள்ள 
பிலச்டலபியொ வட்டொை இலக்கிய 
அனமபபிைர ஒன்றுகூடி, ்சஙக 
இ ல க் கி ய த தி ன்  கூ ற் னற ப
்படிதது்ணர்நது, ்ன்கு ஆைொய்்நது, 
கல்நதுனையொடி வருகின்பறொம். 
அஞசினயப ்பற்றி ஔனவயொர 
்பொடிய ்பொ்டலகளிைொல ச்பரிதும் 
ஈரக்கப்படடு ச்பருமகிழ்சசியு்டனும் 
ச்பருமி்ததது்டனும் இக்கடடுனைனயப 
்பகிரகின்பறொம். திருக்பகொவிலூர 
அருகில  உள்ள  அஞசினய க் 
குறிபபிடும் “்தமிழி” (்தமிழ்ப பிைொமி) 
கலசவடன்ட ப்ைடியொகக் கணடு, 
அ ்த ன்  பு ன க ப ்ப ்ட ங க ன ள
இக்கடடுனையில இன்ணததுள்பளொம். 

்சஙககொலததில ்தகடூர என்று 
அ ன ழ க் க ப ்ப ட ்ட  ஊ ர ்த ொ ன் 
இபப்பொன்தய ்தருமபுரி. சுமொர 2300 

வரு்டஙகளுக்கு முன்பு ்தகடூனை ்தனல்கைொகக் சகொணடு ஆடசி 
புரி்ந்தவன், ச்டுமொன் அதியன் அஞசி. இவன் அதியன் என்ற 
குலததில பிற்ந்த்தொல குலபச்பயனையும் இட்டச்பயபைொடு 
இன்ணதது அனழக்கப்பட்டொன். இவன் எழுனி என்றும் 
அனழக்கப்பட்டொன் என்று புற்ொனூற்றில குறிபபு உள்ளது[1]. 
கன்டபயழு வள்ளலகளில ஒருவன், ப்பொரக்களதது வீைன், 
மழவரகளுக்குத ்தனலவன் என்சறலலொம் ்பல குறிபபுக்கள் 
உள்ளை. நீண்ட ஆயுள் ்தரும் கருச்லலிப ்பழதன்தப ச்பற்று, 
அ்தனைத ்தொன் உண்ணொமல ஒளனவயொருக்குக் சகொடுததுப 
ச்பருனம ச்பற்றவன்.
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உலகத் 
ரிககத் 
தமிழ் 
தமிழ்ச்்சங
ஆராய்ச்சி கப் பேரவ

மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங



ேடம்-1: ்சம்லே மலைக் கல்பைடடின் புலகப்ேடம்; பதளிைாகப் ோர்ப்ேதறகாக்ச சுண்ாம்பு பூ்சப்ேடடுள்ளது.

ேடம்-2: ஐராைதம் மகாபதைனின் நூலில் இருக்கும் ேதிப்பு.

(Early Tamil Epigraphy from the Earliest to the Sixth Century AD, Harvard University Press in 2003)

   கல்பைடடு்ச ்சான்றுகள் 

திருக்பகொயிலூரின் அருகில உள்ள ்சம்ன்ப (ஜம்ன்ப) 
மனலயில "ஸைதியபுப்தொஅததிய்ப்டுமொ்அஞசிஈ்த்த
்பொளி" (்ப்டம்-1 ) என்று ்பழஙகொலததுத ்தமிழி 
எழுததுகளொல ச்சதுக்கப்படடிருக்கிறது. 

ஐைொவ்தம் மகொப்தவன் அவரகள் இக் கலசவடன்ட 
(்ப்டம்-2) கீழ்வருமொறு ்படிக்கபவணடும் என்று 
அவருன்டய நூலில எழுதி இருக்கிறொர. 

"ஸதியபுள்தபா அதிய்ந பநடுெபா்ந அஞசி ஈத்்த ் (ள்)ளி." 
"ஸைதியபுப்தொ" என்்பது ்பொலிசமொழிச ச்சொல. இ்தன் 

ச்பொருள் உணனமயொைவன் அலலது எபச்பொழுதும் 
உ ண னம ப ய  ப ்ப சு ்ப வ ன் ( ஸை தி ய பு ப ்த ொ -
்பொலி;்சதயபுததிைன்-்தமிழ்). அஞசினயப ்பற்றிய குறிபபு 
"அதியன் ச்டுமொன் அஞசி" என்று கலசவடடிலும் 
"ச்டுமொன் அஞசி" என்று புற்ொனூற்றுப ்பொ்டல எண 
92-லும் உள்ளது. "ஈத்த ்ப(ள்)ளி" என்்ப்தற்கு "அளித்த 
்தஙகும் இ்டம்" என்று ச்பொருள். ஆக, ்சம்ண முனிவரகள் 
்தஙக இ்டவ்சதினயச ச்சய்துசகொடுத்த ச்டுமொனுக்கு 
்ன்றி  ச ்ச ொ லவது  ப ்ப ொ ல  இ க் க லசவடடு 
அனம்நதிருக்கிறது.

அப்சொக மன்ைனைப ்பற்றிய ்பொலி சமொழிக் 
கலசவடடு (்ப்டம்–3), குஜைொத மொநிலததில உள்ள 
கிறிைர மனலயில உள்ளது. இது சமௌரிய ் ொடடின் 
எலனலயில இருக்கும் ் ொடுகனள ஆளும் அைசுகனள 
"பயொ ஸை அண்ட அட்ட  ப்சொ்ட  ்பொணடிய  ஸைதியபுப்தொ 
(ஸை தி ய பு ப்தொ)" என்று குறிக்கின்றது. இதிலும், ்சம்ன்ப 
மனலக் கலசவடடு ப்பொல "ஸைதியபுப்தொ" என்ற ச்சொல 

இ்டம் ச்பற்றுள்ளது. ்பொலி சமொழியில "ழ" 
இலனல, எைபவ அவரகள் "ப்சொழ" என்றிலலொமல 
"ப்சொ்ட" எை கலசவடடில எழுதியுள்ளொரகள்.

ஸைதியபுப்தொ என்ற ச்சொல புற்ொனூற்றில 
இ்டம் ச்பற வொய்பபு இலனல.  ்சம்ண முனிவரகள் 
அஞசினய  உணனமக்கு  அன்டய ொளம் 
சகொண்டவன் என்று, ்ன்கு புரி்நது, அவனுக்கு 
அ்ந்த அழகொை ச்பயனைச சூடடி இருக்கிறொரகள் 
என்று எடுததுக்சகொள்ளலொம்.  ஆனகயின், ்தமிழ்ப 
புலவரகள் இ்ந்த வர்ணனைனய ்பொ்டலில எழுதி 
இருக்கிறொரகளொ என்று ப்தடிபைொம். புற்ொனூறு 
்பொ்டல எண 230-ல அைசில கிழொர "ச்பொய்யொ 
எழுனி" என்று 6-வது வரியில வருணிக்கிறொர. 
ஆக, ்சற்சறொப்ப 1000 கல ச்தொனலவில உள்ள 
கலசவடடு ஒன்று ்தமிழ் ்ொடடில உள்ள ஒரு 
மன்ைனைக் குறிக்கின்றது என்றொல, அஃது அஞசி 
என்ற மன்ைனைத்தொன் குறிக்கின்றது என்று 
்தொன் எடுததுக் சகொள்ளபவணடும். 

ச்டுமொன் அஞசி ப்பொல ்பொ்டலிலும் 
கலசவடடிலும் இ்டம் ச்பறும் மன்ைரகள் ்பற்றிய 
ச்பருனம, ்தமிழ் ் ொடன்ட ஆண்ட மன்ைரகளுக்பக 
உரியது. வைலொற்றுச சிறபபுமிக்க மொச்பரும் 
மன்ைரகளின்(அப்சொகன், கொைபவலொ, குப்தொ 
ப்பொன்பறொர) ச்பயனைபயொ அவரகள் ச்சய்்த 
்பணினயபயொ எ்ந்தப புலவரும் ்பொ்டலொகப 
்ப ொ்டவிலனல .  இபச்பருனம  ்சஙக க ொல 
மன்ைரகளுக்பக உரித்தொைது. பிற்கொல (11-வது 
நூற்றொணடு) ச்பருமன்ைன் இைொ்சைொ்ச ப்சொழன் 
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ேடம் – 3: குஜராத கிறினைர் மலையில் இருக்கும் அப்சாகரின் 
கல்பைடடு. (மூைம்: விக்கிப்பீடியா)

ேடம் – 4: “ஸ தி ய பு பதா” - ்சம்லே மலைக் கல்பைடடுக்கும் 
கிறினைர் கல்பைடடுக்குமானை ஒப்புலம.

கொலததில, புலவரகள் க்டவுனளப ்பற்றித்தொன் ்பொ்டல 
எழுதிைொரகபள ்தவிை, மன்ைரகனளப்பற்றி இலனல. 
்தனலவனைபய க்டவுளொக மதித்தது ்சஙககொலம்; க்டவுனளபய 
்தனலவைொக ஏற்றது பிற்கொலம்.

இனி அஞசியின் வீைதன்தயும் வள்ளன்னமயும் கொணப்பொம். 

 அஞ்சியின் வீரம்

ஔனவயொர ்தைது ச்பரும்்பொலொை புற்ொனூற்றுப 
்பொ்டலகளில அஞசியின் வீைதன்தப ்பற்றிபய புகழ்்நது 
்பொடியுள்ளொர. அ்தனில சிலவற்னற விரிவொகப ்பொரபப்பொம். 
கொஞசிபுைதன்தத ்தனல்கைொகக் சகொணடு ச்தொணன்ட 
மண்டலதன்த ஆணடு வ்ந்த ச்தொணன்டமொன், அஞசியு்டன் 
ப்பொருக்குத ்தயொைொைொன். இ்ந்தபப்பொனை நிகழவி்டொமல 

ச்சய்யும் ப்ொக்கததில ஔனவயொர 
ச்தொணன்டமொனி்டம் தூது ச்சன்றொர. 
ஒ ள ன வ ய ொ ன ை  வ ை ப வ ற் ற
ச்தொணன்டமொன் ்தைது ்பன்டக்க 
லஙகனளக் கொடடிப ச்பருனமப்படடுக் 
சகொண்டொன். அவைது கரவதன்த 
ஒடுக்கவும் அஞசியின் வீைதன்தப
்பனற்சொற்றவும் ்பொடிய வஞ்சபபுகழ்சசிப 
்பொ்டபல “புதியதும் உன்ட்ந்ததும்” (புறம்: 
95).

***

“அஙபக அதியமொன் ்பனகவரகளு்டன் 
ப்பொரிடடுப ப்பொரிடடு, ்பன்டக்கருவிகள் 
்ப க் க மு ம்  நு னி யு ம ொ க  மு றி ்ந து 
சகொலலரகளின் உனலக்களததில 
உள்ளை. ஆைொல இஙபக ்பன்டக்கருவி 
கபளொ, மொனல சூட்டப்படடும், மயில 
ப்தொனக அணிவிக்கப்படடும், அழகொகப 
ச்பொததி ்பொதுகொப்பொக உள்ளை” 
என்்பன்த,

“இவபவ, பீலி அணி்நது, மொனல 
சூடடிக்

்கணதிரள் ளநபான்கபாழ் திருத்தி, பநய் அணி்நது,
்கடியுழட வியனந்க ரவளவ : அவளவ,
்ழ்கவர குத்திக, ள்கபாடுநுதி சிழ்த்நது,
ப்கபால்துழறக குற்றில ெபாள்தபா ...”
(புறம் 95, தின்ண: ்பொ்டொண, துனற: 

வொள் மஙகலம்)

பமலும், புறம் 87-ல, அதியமொனு்டன் 
ப ்ப ொ ர க் க ள த தி ல  ்ப ன ்ட யு ்ட ன் 
எதிரசகொள்ளும் மன்ைனை அன்ப்பொடு 
எச்சரிக்கும் வி்தமொக, “ஒபை ்ொளில 
எடடு த  ப ்த ர க னள ச  ச ்ச ய் யு ம் 
ஆற்றலசகொண்ட ்தச்சன், ஒரு மொ்தம் 
உனழதது ஒபைசயொரு ப்தர்சக்கைதன்தச 
ச்சய்்தொசைனில, அஃது எவவளவு 
வலினமயொைப்த ொ ,  அப்தப்ப ொல 
அதியமொன் வலினமயொைவன். நீ 
சகொஞ்சம் சி்நதிதது முடிவு ச்சய்துசகொள் 
” எைப ்பொடியுள்ளொர.
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“... னவகல, எணப்தர ச்சய்யும் ்தச்சன்

திஙகள் வலித்த கொலஅன் பைொபை”

(புறம் 87, தின்ண: தும்ன்ப, துனற: ்தொனை மறம்)

மற்றுசமொரு ்பொ்டலில (புறம்: 100) அஞசியின் ப்பொர 
வீைதன்தயும் ப்பொரக்கள பவகதன்தயும், “வரிபபுலினயத 
்தொக்கிய வலினம மிக்க யொனை ப்பொல, கண சிவக்க 
ப்பொரக்களததில ப்பொரிடடு பவஙனகயும் சவடசியும் 
சூடி, வீடு திரும்பும் அதியமொனின் சிைம் சகொண்ட 
சிவ்ந்த கணகள், ்தன் மழனலனயக் கணடு மைமுறுகியும் 
ஆறவிலனல” எை எடுததுனைக்கிறொர ஔனவ.  

“.... ப்சறுவர ளநபாககிய ்கண, ்தன
சிறுவழை ளநபாககியுஞ, சிவப்பு ஆைபாளவ.”
[புறம் 100, தின்ண: வொனக, துனற: அை்ச வொனக]

புற்ொனூற்றில அஞசினயப ப்பொற்றிப ்பொடிய 
புலவரகள் – ஒளனவயொர (17 புறம் ்பொ்டலகள்), ்பை்ணர, 
ச்பருஞசிததிைைொர (புறம்: 206), அரிசில கிழொர (புறம்: 
206) 

   அஞ்சியின் ைள்ளன்லம

அஞசி  கன்டபயழுவள்ளலகளில ஒருவன். ்சமகொல 
இலக்கியஙகளில ஈனகயின் எடுததுக்கொட்டொகச 
ச்சொலலப்படுவது ஒளனவக்கு ச்லலிக்கனி சகொடுத்த 
அதியமொனின் வைலொறு. 

ஒருமுனற பவடன்டக்குச ச்சன்ற அஞசி ச்பரும் 
குன்றின் சவடிபபிலிரு்நது ச்பறுவ்தற்கு அரிய 
“சிறியினல ச்லலி”க்கனினயப ்பறிதது வ்ந்தொன்.

அ்நச்லலிக்கனினய உண்பவர ச்டிது வொழ்வர 
என்்ப்தறி்நதும் அக்கருதன்தத ்தன்னுள் அ்டக்கி 
அக்கனினயத ்தொன் உண்ணொமல ஒளனவயொர 
உண்டொல ்தமிழும் அறமும் ்தனலசசிற்நப்தொஙகும் 
என்று கருதிைொன். இசச்சயனல “எமக்கு ஈத்தனைபய!“ 
என்ற ்பொ்டலில ்பொைொடடிப ்பொடியுள்ளொர.

“... ப்தபானனிழலப் ப்ருெழல விடர்கத்து அருமிழ்ச ப்கபாணட
சிறியிழல பநல்லித் தீங்கனி குறியபாது,
ஆ்தல் நினை்கத்து அடககி்ச
்சபா்தல் நீங்க, எெககு ஈத்்தழைளய!” 
[புறம்: 91 தின்ண: தும்ன்ப. துனற: வொழ்ததியல]

அஞசி ்தன்னை ்ொடிவரும் அததுன்ணப 
புலவரகனளயும் இனிப்த உ்ப்சரிததுக் கருததுக்கனளப 
்பகிர்நது ்பரிசுகனளத ்தருவதில ்தவறியப்தயிலனல. 

இ்தற்குச ்சொன்றொக ஒளனவயொர “்பல்ொளும் 
்தனல்ொளும்” என்ற ்பொ்டலில புலவரகள் 
ஒரு்ொளலல இரு்ொளலல ்பலமுனற ்பலப்பரு்டன் 
்ொடிவ்ந்தொலும் மு்தல்ொள் உ்ப்சரித்தது ப்பொலபவ 
எ்ந்ொளும் அன்பு்டன் ்பரிசில ்தருவன்த 
யொனையின் ்த்ந்தததின் ்டுபவ னவத்த 
ப்சொற்றுருணன்ட அ்தற்கு உறுதியொகக் கின்டப்பன்த 
உவனமயொகப ்பொடியுள்ளொர.

“… யபாழை்தன ள்கபாட்டிழட ழவத்்த ்கவேம் ள்பாலக 
ழ்கய்கத்்தது அது; ப்பாய்யபா ்கபாள்த; ...” 
(புறம் 100, தின்ண: ்பொ்டொண, துனற: ்பரிசில 

க்டொநினல)

   நாஙகள் கணட அஞ்சி:

்ம் வைலொற்றுப புன்தயலொக உள்ள கீழடினயக் 
குறித்த ்சஙககொலப ்பொ்டல குறிபபுகள் இதுவனை 
கின்டக்கொ்த நினலயில கி .மு .  மூன்றொம் 
நூற்றொணடுச ்சமகொல மன்ைைொகிய அஞசியின் 
அறதன்தயும் வீைதன்தயும் கலசவடடு வழியொகவும் 
புற்ொனூற்றுப ்பொ்டல வழியொகவும் ்ொஙகள் 
உ்ணர்நது மகிழ்்நப்தொம்.

   ்சான்றுகள்

  (1) உ.பவ.்சொமி்ொ்தன் உனை 1935, ஆறொவது 
்பதிபபு

  ்ப்டம்-1: ்சம்ன்ப மனல கலசவடடின் 
புனகப்ப்டம்

  ்ப்டம்-2: Early Tamil Epigraphy from the 
Earliest to the Sixth Century AD, Harvard Uni-
versity Press in 2003)

  ்ப்டம் – 3: குஜைொத கிறிைர மனலயில 
இருக்கும் அப்சொகரின் கலசவடடு

  ்ப்டம் – 4: ்சம்ன்ப மனல கலசவடடுக்கும் 
கிறிைர கலசவடடுக்குமொை ஒபபுனம

   கருததாக்கம்

கற்்பகம் & ைொஜ் முத்தை்சன், லடசுமி & 
மபைொகைன் ைொம்சொமி, சுபைஷ்சொதன்தயொ, தீ்பக் 
ப ம ொ க ை கி ரு ஷ ்ண ன் ,  க ரு ்ண ொ க ை ன் 
அமிர்தலிஙகம்்ொகொ & விஜய் ச்சலவைொஜ், விமலொ 
கப்ணஷமூரததி, லொவணயொ & ்சஙகர ைொம், ப்சது 
கொரததி மொணிக்கம்.
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அசமரிக்காவில் 
்தமிழ்க் கல்வி - ச்தா்டரும் 

ெவால்கள், ொ்தரனகள் மறறும் 
மு்யறசிகள்

அ்மரிகைத் ்தமிழ்க ைல்விகைழைம்

்தொன் ்தமிழகததிபலபய ்தமிழ் ்படிதது விட்ட்தொல 
்தமிழ் கற்றுத்தை இயலும் என்று முன்வரும் ஆசிரியரகள்; 
இருபபினும் முனறயொை ்பயிற்சி ச்பறொ்த ஆசிரியரகள்; 
பமலும், ஒரு வகுபபில ்தமிழ் ்பயிலும் மொ்ணொக்கரகளின் 
வயது வைம்பு சவவபவறு; சமொழிததிறன் சவவபவறு; 
குடும்்பப பின்புலம் சவவபவறு ;  இவரகள் 
அனைவருக்கும் ஒரு நினல ்பொ்டதன்தக் கற்றுத்தை 
முன்வரும் ஆசிரியரகள்;

்ொன் ்தமிழ் ்படிப்ப்தொல என்ை ்பயன் எை விைவி 
மற்ற வி்டயஙகளிபலபய  ்ொட்டம் கொ்ண முற்்படும் 
மொ்ணவரகள்;

்தொய்சமொழி பவறொய் இருபபினும் ்தமிழ் கற்க 
பவணடும் என்று ஆரவம் சகொள்ளும் பவற்று 
சமொழிக்கொைரகள், அவரகளின் பிள்னளகள்; 

பவனல நிமித்தமொய் அடிக்கடி ஊர மொறிைொலும் 
்தன் குழ்நன்தகளுக்குத ்தமிழ்க் கலவியின் ச்தொ்டரசசி 
விடடுவி்டக் கூ்டொது எை பவடனக சகொள்ளும் 
ச்பற்பறொரகள்;

வொை இறுதியில இைணடு மணி ப்ைம் மடடுபம 
்்டக்கும் ்தமிழ்ப ்பள்ளிக்கு மலி்ந்த வொ்டனகக்கு இ்டம் 
ப்தடித ப்தடி அனலயும் ஒருஙகின்ணப்பொளரகள்;

இது ப்பொன்ற பமலும் ்பல ்சவொலகள். இனவயொவும் 
புலம்ச்பயர்நது வொழும் ்தமிழரகளுக்பக உரித்தொை 
்சவொலகள்; பவறு எ்ந்த சூழ்நினலகளிலும் கொ்ண 
இயலொ்த ்சவொலகள்.

ப்த
மதுைத ்தமிபழொன்ச உலகசமலலொம்
்பைவும்வனக ச்சய்்தல பவணடும்.
அசமரிக்கொவில ்தமிழ்க்கலவி 

என்்பது ்பன்முகம் சகொண்ட ஒன்று. 

்தமிழின் ச்தொன்னமனயயும் ச்பருனமனயயும் 
அடுத்த ்தனலமுனறக்கு எடுததுச ச்சலல 
பவணடும் என்று அயைொது உனழக்கும் ்தமிழ் 
உ்ணரவு சகொணப்டொர; 

என் குழ்நன்தக்குத ்தமிழ் ப்ப்சத ச்தரி்ந்தொல 
மடடும் ப்பொதும் எனும் ச்பற்பறொரகள் ஒருபுறம்; 
முனறப்படி இலக்க்ணதப்தொடு ்தமிழ் ்படிக்க 
பவணடும் எை வினழயும் ச்பற்பறொரகள் 
மறுபுறம்;
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மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங



இ்ந்தச ்சவொலகள் அனைதன்தயும் எதிரசகொணடு 
அசமரிக்கத ்தமிழ்க் கலவிக் கழகததின் வழியொகக் 
கிட்டத்தட்ட ்பத்தொயிைம் மொ்ணவரகள் ்தமிழ் ்பயின்று 
வருகிறொரகள் என்று ்பொரக்னகயில இது ஒரு இமொலய 
்சொ்தனைபயொ என்று எண்ணத ப்தொன்றுகிறது. வொை 
இறுதியில ் ்ட்நது வரும் இ்ந்தப ்பள்ளிகளில யொபைனும் 
க்ட்நது ச்சலவொைொயின் இ்ந்தச சிறொரகள் ்தமிழ் ்படிக்கும் 
ஒன்சயினைக் பகடப்பொர கொதுகளில இன்்பதப்தன் வ்நது 
்பொயத்தொன் ச்சய்கிறது. “்தமிழ் இனி வொழும், வளரும் என்ற 
முைச்சொலியும் ்பனறசயொலியும் கொதுகளில ஒலிக்கத்தொன் 
ச்சய்கிறது” எை இருக்கலொம்.

்தமிழ் சமொழியின் மீது சகொண்ட ்பற்றிைொல, ்சன்மொைம் 
ஏதுமின்றி வொை்நப்தொறும் ்தஙகளது ச்பொன்ைொை 
ப்ைதன்தச ச்சலவழிதது உனழததுவரும் ்தன்ைொரவத 
ச்தொண்டரகனளக் கொணனகயில சிைம்்தொழ்ததி வொழ்ததி 
வ்ணஙகத்தொன் ப்தொன்றுகிறது.

மொ்ணொக்கர ச்தொ்டரசசியொய்த ்தமிழ்ப ்பயில ்பதது 
நினலகள்; ஆசிரியரகள் முனறப்படி ்தமிழ் கற்றுக் 
சகொடுக்க ப்ரமுகப ்பயிற்சி முகொம்கள்; ச்தொ்டர 
முயற்சியொல ஆணடுப்தொறும் சீரச்சய்து மொற்றஙகள் 
ச்சய்யப்படடு வரும் ்பொ்டததிட்டம்; ்பள்ளி நிரவொகதன்தச 
ச்சவவபை ச்சய்ய, மொ்ணவர வருனக மற்றும் சமொழிததிறன் 
முன்பைற்றதன்தப ்பதிவு ச்சய்ய சமன்ச்பொருள் ்சொ்தைம் 
எைப ்பல அம்்சஙகனளக் சகொணடு க்ட்ந்த ்பதது 
ஆணடுகளொக அசமரிக்கத ்தமிழ்க் கலவிக்கழகம் 
அசமரிக்கொவில ்தமிழ் வளரசசிக்குத ச்தொ்டர்நது 
அடித்தளமிடடு வருகிறது.

்தமிழ்க்கலவியில ஆரவமுள்பளொரி்டம் அசமரிக்கத 
்தமிழ்க்கலவிக்கழகம் ்பற்றி ்பகிர்நது சகொள்ளுஙகள். புதிய 
்தமிழ்ப்பள்ளிகள் துவஙக ,  வளரக்க அனைதது 
உ்தவிகனளயும் அசமரிக்கத ்தமிழ்க்கலவிக்கழகம் ச்சய்ய 
கொததிருக்கிறது. ”ப்தமதுைத ்தமிபழொன்ச உலகசமலொம் 
்பைவும் வனக ச்சய்்தல பவணடும்” என்ற ்பொைதியொர 
வரிகனளயும் ,  ” க்டலப்பொன்று ச்ச ்ந்தமினழப 
ச்பருக்கபவணடும்” என்ற ்பொைதி்தொ்சன் வரிகனளயும் 
மைதிற்சகொணடு ்தமிழ்க்கலவி வளரபப்பொம்.

பமலதிக ்தகவலுக்கு,

மணிபமகனல எழிலை்சன்

்தனலவர

அசமரிக்கத ்தமிழ்க் கலவிக்கழகம்

support@amtaac.org

http://www.amtaac.org 

https://www.facebook.com/AmericanTamilAcademy/

்தமிழ்பபெணியில் ைகலஞர 
மு. ைருைாநிதி

்தமிழ்நபாட்டில் ்தமிழ் வேர்சசிக்கபா்கப் ்பாடு்ட்ட 
ப்ரு்ந்தழ்க்கள் ் லர இருப்பினும், திரு. மு. ்கருணபாநிதி 
( 1 9 2 4  -  2 0 1 8 )  அவ ர்களின ்ங்களிப்பு்கள்  
குறிப்பிடத்்தக்க்தை. இவர நபா்கப்்ட்டிைம் ெபாவட்டத்திலுள்ே 
திருககுவழே எனனும் சிற்றூரில் பிற்ந்தபார. ்தெது ் ள்ளிப் 
்ருவத்தில் நபாட்கம், ்கவிழ்த, இலககியம் ஆகியவற்றில் 
மிகு்ந்த ஆரவம் ப்கபாணடிரு்ந்தபார. ப்தபாடக்கக்கல்விழய 
திருககுவழேயிலும், உயரநிழலக்கல்விழய திருவபாரூரிலும் 
்யினறபார. ் ள்ளிப்்ருவத்திளலளய ’்தமிழ் ெபாணவர ெனறம்’ 
எனும் அழெப்பு ப்தபாடஙகிைபார, ெபாணவளந்சன எனனும் 
ழ்கபயழுத்துத் திங்களி்தழை நடத்திைபார. 

திரபாவிட நபாடு, குடியரசு, ெபாழலெணி ஆகிய 
நபாளேடு்களில் ்ணியபாற்றிைபார. முரப்சபாலி நபாளேடு 
ப்தபாடஙகி நடத்திைபார. இரபா்சகுெபாரி, ெ்நதிரகுெபாரி, 
்ரபா்சகதி உள்ளிட்ட 75 திழரப்்டங்களுககுக ்கழ்த, 
திழரக்கழ்த, வ்சைம் எழுதியிருககிறபார. திழரத்துழறயில் 
இவரின ் ங்களிப்ழ்ப் ் பாரபாட்டி நடி்கர எம். ஆர. இரபா்தபா, 
இவருககுக ்கழலஞர எனற ்ட்டம் வைஙகிைபார. அவர 
(ஐ்நது முழற) ்தமிழ் நபாட்டின மு்தல்வரபா்க இரு்ந்தள்பாது, 
‘மு்தல்வர ்கருணபாநிதி ‘ எனறு அழைத்்தவர்கழேவிட 
‘மு்தல்வர ்கழலஞர’ எனறு அழைத்்தவர்களே அதி்கம்! 

்தமிழ் பெபாழிககு்ச ப்சம்ழெயபாை இலககிய்ச 
்சபானறு்கள் ் ல்லபாயிரம் ஆணடு்களுககும் ளெலபா்க உள்ேது.  
அ்தைபால் ்தமிழ் பெபாழி ப்சம்பெபாழியபா்க ஏற்பிழ்சவு 
வைங்கப்்ட ளவணடும் எை 1902 இல் ள்ரபாசிரியர 
்ரிதிெபாற் ்கழலஞர ள்கபாரிகழ்க விடுத்்தபார. அ்தன பிறகு 
இ்நதியபாவிலும் பவளிநபாடு்களிலும் உள்ே ்ல ்தமிழ் 
அழெப்பு்களும் அறிஞர்களும் இது ப்தபாடர்பா்கப் ்ல 
முயற்சி்கழே எடுத்்தைர. அ்தன விழேவபா்க, யூன 6, 2004 
ஆம் நபாள் இ்நதிய ஒனறிய அர்சபால் ்தமிழ் ஒரு 
ப்சம்பெபாழியபா்க ஏற்்கப்்ட்டது. ப்சம்பெபாழி எை இ்நதிய 
அர்சபால் அதி்கபாரப்பூரவெபா்க அறிவிக்கப்்ட்ட மு்தல் 
இ்நதியத் துழணக்கணட பெபாழி ்தமிழ்்தபான. இதில் திரு. 
மு. ்கருணபாநிதி அவர்களின ்னமு்கப் ்ங்களிப்பு  
எல்ளலபாரபாலும் ப்ரிதும் ் பாரபாட்டப்்ட்டது.

ெக்கள் ெைம் ்கவரும் திழர வ்சைங்கள் எழுதிப் 
ப்ரும் பு்கழ்ப்ற்றபார. இவர 15 நபாவல்்கழேயும், 20 
நபாட்கங்கழேயும், 15 சிறு்கழ்த்கழேயும், 210 
்கவிழ்த்கழேயும் ்ழடத்துள்ேபார. குறளேபாவியம், 
ப்தபால்்கபாப்பியப்பூங்கபா ஆகிய இலககிய ெறு்ழடப்பு்களும், 
்ரபா்சகதி திழரப்்டத்தின ்கழ்த வ்சைமும் பவகுவபா்கப் 
்பாரபாட்டப்்டு்ழவ.

்பா.இரபா்சளவலு, 

்தழலழெ ஆசிரியர (ஓய்வு), ள்தசூர, 
திருவணணபாெழல
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கம்்ப ைாமா்யணததில் 
உளவி்யல் சிந்்தரன

முனைவர. குறிஞ்ச சுசரஷ் ப்சல்வராஜ் பழனியாணடி 
டிராய், மி்சசிகன்

கம்்ப ைொமொய்ணக் கன்தயில வரும் 
க்தொப்பொததிைஙகளும் கன்தசசூழலகளும் 
்பல உளவியல சி்ந்தனைகனள ்மக்கு 

எடுததுனைக்கின்றை. அதில ஒரு சில உ்தொை்ணஙகனள 
இ்ந்தக்கடடுனையில ்பொரக்கலொம். 

மு்தலில யொர மீதும் அதிக ்பொ்சம் னவப்பப்தொ, 
யொரி்டமும் கணமூடித்தைமொக வொக்கு சகொடுப்பப்தொ 
கூ்டொது என்்பன்த ்த்சை்தனி்டமிரு்நது ் ொம் கற்றுக் 
சகொள்ளலொம். 

இைொமனி்டம் ்த்சை்தன் னவத்த அதிகப்படியொைப 
்பொ்சம் ்பல இ்டஙகளில சவளிப்படுகிறது. 
விசுவொமிததிை முனிவர ்த்சை்தனி்டம் அவர 
்்டததும் ்தவபவள்விக்கு ்பொதுகொப்பொக 

“நின் சிறுவர ்ொலவரினும் கரிய ச்சம்மல 
ஒருவனைத ்த்நதிடுதி”எை இைொமனை அனுபபி 
னவக்கக் பகட்டது ்த்சை்தனுக்கு மிகவும் வருத்தமொக 
இரு்ந்த்தொம். “உயிர இைக்கும் சகொடுங கூற்றின். 
உ னளய ச  ச ்ச ொன்ை ொன் ”  எை  க ம் ்ப ர 
அன்தக்குறிபபிடுகிறொர. பமலும் அது ்த்சை்தனுக்கு 
எவவளவு மைததுயைம் ்த்ந்தது என்்பது கீழ்க்கண்ட 
்பொ்டலில வருகிறது.  

“ெருெத்தின எறி ளவல் ் பாய்்ந்த புணணில் ஆம்

ப்ரும் புழையில் ்கைல் நுழை்ந்தபாபலை்ச ப்சவியில் 
புகு்தளலபாடும்.

உள் நிலபாவிய துயரம் பிடித்து உ்ந்த ஆர உயிர நினறு ஊ்சலபாட.

்கண இலபான ப்ற்று இை்ந்தபான எை உை்ந்தபான ்கடு்ந துயரம்”
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ஒரு ்த்நன்தக்கு ்தைது மகனைப பிரிவது கடிைம் 
என்றொலும் ஒரு ்சததிரிய குல இளவை்சனை முனிவரகளின் 
்பொதுகொபபுக்கு அனுபபுவது வழக்கில இலலொ்தது அலல. 
ஆைொல ்த்சை்தன் ஒரு ்சக்கைவரததியொக ்பல ப்பொரகனள 
கண்டப்பொதும் இப்படி மைசமொடி்நது எதிரமனறயொை 
எண்ணதப்தொடு இரு்ந்தது ஆபைொக்கியமொை ப்பொக்கு 
இலனல. இதுப்பொலத்தொன் ்பல ச்பற்பறொரகள் இபப்பொது 
்தஙகள் குழ்நன்தகளி்டம் அவரகளின் வயதுக்குரிய 
ச்பொறுபபுகனள ்தைொமல, பவனலகனள வொஙகொமல, ஏன் 
வினளயொ்டக் கூ்ட (்தக்க ்பொதுகொபபு்டன் ்தொன்) 
அனுப்பொமல ச்சலலமொக, ்பொ்சமொக வளரக்கிபறன் என்று 
இக்கொல குழ்நன்தகனள எதிரகொல வொழ்க்னகக்கு ்தயொர 
ச்சய்துசகொள்ள வழிவனககனள ச்சய்வதிலனல.

அடுத்தது ்த்சை்தன் னகபகயியி்டம் என்ை எதிர 
வினளவுகள் வருசமை எண்ணொமல, அவள் என்ை 
பகடகப ப்பொகிறொள் எைதச்தரியொமல, நீ எதுக் 
பகட்டொலும் ்தருபவன் எை ச்சொன்ைது ்தவறு.

“உள்ளம் உவ்நதுள ச்சய்சவன்; ஒன்றும் பலொப்பன்; 
வள்ளல இைொமன் உன் னம்ந்தன் ஆன்ண” என்றொன்.

்பல ப்ைஙகளில ் ம்மொல முடியுமொ, முடியொ்தொ, பின் 
வினளவுகள் என்ை எைத ச்தரியொமல வொக்கு 
சகொடுததுவிடடு மொடடிக்சகொணடு முழிக்கிபறொம். 
குடும்்பததில, அலுவலக சூழலில, ் ண்பரகளி்டம் மற்றும் 
உறவிைரகளி்டம் கூ்ட இது ப்பொல வொக்கு சகொடுததுவிடடு 
சிலப்ைஙகளில நினறபவற்றுவ்தொலும் சில ப்ைஙகளில 
நினறபவற்ற முடியொமலும் ்தவிக்கிபறொம்.

இன்னறய கொலகட்டததில திரும்ணததிற்கு பிறகு 
ஏற்்படும் முனற ்தவறிய உறவுகளொல ்பல வொழ்வியல 
சிக்கலகனள ் ொம் கொணகிபறொம். ்தற்சகொனல, சகொனல, 
அததுமீறல, கொயஙகள் இனவகளொல ்பொதிக்கப்பட்ட 
குழ்நன்தகள் ஏைொளம். இனவ அனைததிற்கும் மிக 
முக்கியமொைது பிறன்மனை ப்ொக்கொ ப்பைொணனம எனும் 
வொழ்க்னகச்றி. இ்ந்த வொக்னக இைொமன் சீன்தயி்டம் 
மு்தலிபலபய ச்சொலகின்றொன் “இ்ந்த, இபபிறவிக்கு இரு 
மொ்தனைச சி்நன்தயொலும்ச்தொப்டன்”.

பமலும், ்பல ்தவப்பயன்கனள ச்பற்ற, ் ன்கு கற்றறி்ந்த, 
மொவீைைொை இைொவ்ணன் கூ்ட அழி்ந்தப்த பிறன்மனைனய 
கவர்ந்த்தொல்தொன். மிகபச்பரிய ்பல்சொலியொை வொலியும் 
இைொமைொல சகொலலப்படடு இற்ந்த்தற்கு ஒரு கொை்ணம் 
அவன் ்தன் ்தம்பி மனைவினய கவர்ந்ததுபமயொகும்.

பிறன்மனை ப்ொக்கொ வொழ்வுச்றினய வொழ 
அனைவரும் முயற்சி ச்சய்்தொல ்லம். ப்தனவயிலலொ்த 
உறவுச சிக்கலகனள ்தவிரக்கலொம்.

இைொமனின் முடிசூ்டனல நிறுததி, ்ப்தவினய ்பறிதது, 

அவனை 14 ஆணடுகள் கொடடுக்கு அனுபபிய 
னகபகயியின் ச்சயலகள், இலக்குவனுக்கு 
ச்பரும் ப்சொகதன்தயும் ஆற்சறொண்ணொ 
பகொ்பதன்தயும் ்த்ந்தை. அ்தற்கு அவன் 
சவகுணடு னகபகயினய ்சொடியப்பொது 
அவனுக்கு இைொமன் ச்சொன்ை அறிவுனை 
இ்ந்தப்பொ்டலில.

“நதியின பிழை அனறு நறும் புைல் இனழெ; அற்ளற,

்தியின பிழை அனறு; ் ய்நது நழெப் புர்ந்தபாள் 

ெதியின பிழை அனறு;ெ்கன பிழை அனறு; ழெ்ந்த!

விதியின பிழை; நீ இ்தற்கு எனழை பவகுணடது? 
எனறபான.”

இப்படித்தொன் ்ம் வொழ்வில வரும் 
துன்்பததிற்கு சில ப்ைஙகளில ் ொம் யொனையும் 
குனற ச்சொலல முடியொது. இது கொலததின் 
பகொலம், விதிப்பயன் அலலது ்தவிரக்க 
முடியொது எைக் சகொள்பவொமொைொல மைச 
சீற்றம் ்தணியும். இ்ந்த சூழ்நினலனய எப்படி 
அணுகுவது எை பயொசிதது ச்சயல்ப்ட 
பவணடும்.

்லலவைொக இரு்ந்தப்பொதும், இலக்குவன் 
இைொமனின் மீதும் சீன்தயின் மீதும் சகொண்ட 
்பக்தியின் கொை்ணமொக ஆைொயொமல சீற்றதது்டன் 
ப்பசுவது மற்றும் ச்சயலொற்றுவது எை ் ம்மில 
்பலனை ஒத்த மை நினலயு்டன் இருக்கின்றொன். 
சில அைசியல ்தனலவரகளின் மீப்தொ அலலது 
அபிமொை ்டிகரகள் மீப்தொ னவக்கும் 
அ்பரிமி்தமொை ்பற்றொல அவரகனள னகது 
ச்சய்்தபலொ அலலது அவரகளின் உ்டலநினல 
்சரியிலனல என்றொபலொ, ச்பொது மக்களுக்கு 
ஊறு ச்சய்யும் ச்தொண்டரகளும் ைசிகரகளும் 
்தஙகனளபய ்தணடிததுக்சகொள்ளும், ஏன் 
்தற்சகொனல கூ்டச ச்சய்து சகொள்ளும் 
அவ்சைக்குடுக்னககளொக ்பலர உள்ளைர. 

சூரப்பைனக இைொமனை ்பொரதது 
கொ்தலுற்றொள். சீன்த ைொமனு்டன் இருப்பன்த 
்பொரதது இவள் ்தன் கொ்தலுக்கு இன்டயூறு 
ச்சய்வொள் என் எணணி அவனள ்தொக்க 
வரும்ப்பொது இலக்குவன் திடீசைை ்பொய்்நது 
அவளின் உ்டல உறுபபுகனள வொளொல 
சவடடுவது ஒரு அவ்சைமொை முடிவு. அவளின் 
கூ்ந்தனலப ்பற்றி வயிற்றில உன்ததது மூக்கு, 
கொது மற்றும் மொரன்ப அறுத்தொன் என்று கீழ் 
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வரும் ்பொ்டலில கூறப்படடுள்ளது.

“ சிலஅல ஓதினயச  ச்சய்னகயின் 
திருகுறப்பற்றி,  

ஒலவயிற் றுன்ததது மூக்கும் கொதும்சவம் 
முைணமுனலக் கணகளும் முனறயொல 
ப்பொக்கி”

ச்பொறுனமயொக ப்பசி அவனள விலக்கி 
துைததிவி்டொமல இப்படி மூரக்கத்தைமொகத 
்தொக்கிய்தொல்தொன் சூரப்பைனக ்தன் 
அண்ணனி்டம் முனறயிடடு சீன்தனய கவை 
கொை்ணமொகின்றொள். எைபவ, ்ொம் சில 
அ்சொ்தொை்ண சூழலகளில சிறு ்பொ்தகபம 
்்ட்ந்தொல கூ்ட ்ன்றொக  பயொசிதது 
ச்சயல்பட்டொல ச்பரிய வினளவுகனள 
்தவிரக்கலொம். 

க ன ்ட சி ய ொ க , இ ்ந ்த க் க ொ ல 
இனளஞரகளுக்கொை இன்றியனமயொ்த
உ ள வி ய ல  சி ்ந ்த ன ை ன ய  க ம் ்ப ர 
உ்ணரததுகின்றொர. கொ்தல சகொள்ளும்ப்பொப்தொ
அலலது திரும்ண வொழ்வில இருவர 
இன்ணயும்ப்பொப்தொ ்ொம் கன்டபபிடிக்க 
பவணடியதில முக்கியமொைது உ்ணரவுகளொல 
ஒன்றின்ணவது. இ்ந்தப்பொ்டல இைொமனும் 
சீன்தயும் ்பொரத்தவு்டன் கொ்தல சகொண்டன்த 
வரணிக்கும் ஒரு ்பொ்டல.

“எணணரும் நலத்திைபாள் இழையன நினறுழி

்கணபணபாடு ்கணணிழண ்கவவி ஒனழறபயபானறு

உணணவும் நிழலப்றபாது, உணரவும் ஒனறிட

அணணலும் ளநபாககிைபான! அவளும் ளநபாககிைபாள்!”

இதில இருவரும் உ்ணரவுகள் ஒன்றி்ட 
கொ்தலுற்றொரகள் என்்பன்த குறிபபிடடு 
இருமைஙகள் இன்ணய இது அவசியம் எை 
உ்ணரததுகின்றொர கம்்பர.

இப்படி ்மது உளவியனல ச்சம்னமப
்படுத்த கம்்பைொமொய்ணம் ்பல அருனமயொை
்பொ்டலகனள ் மக்கு வழஙகியுள்ளது. அன்த
்படிதது அ்தன் வழி நின்று ் லல மகிழ்சசியொை
வொழ்க்னகனய வொழ்பவொமொக!

எழுத்்தாைர திரு. பொலகுமாரன் (1946 – 2018) 
இரு்்தபாம் நூற்றபாணடில் நம்முடன வபாழ்்நது, ்தமிழ் இலககியத்தின 

வபாயிலபா்க நம்ழெ ஆட்ப்கபாணடு எழுத்து சித்்தர எனற புலழெ ்ட்டம் 
ப்ற்றவர எழுத்்தபாேர திரு. ் பாலகுெபாரன அவர்கள்.  சிறு்கழ்த, வரலபாற்று 
நபாவல்்கள், ்கவிழ்த,்கட்டுழர, திழரக்கழ்த எனறு அவரின விரல்்கள் 
அழட்ந்த எல்ழல்கள் அவருழடய வபா்ச்கர்கழேப்  ப்ருமி்தம் ப்கபாள்ே 
ழவககும்  ் ழடப்பு்கள். 

இ்நதியபாவின பநற்்கேஞசியம் எனறு அறியப்்ட்ட ்தஞ்சபாவூர 
ெபாவட்டத்தின திருக்கபாட்டுப்்ள்ளிழய அடுத்்த ் ைெபாரளநரி  கிரபாெத்தில்  
�ூழல 5, 1946 அனறு பிற்ந்தபார எழுத்து சித்்தர திரு. ்பாலகுெபாரன 
அவர்கள். இேவயதில் ப்சனழைககு குடிளயறிய திரு. ்பாலகுெபாரன, 
குடும்்்ச சூைல் ்கபாரணெபா்க ்தட்ட்சசு அனு்வத்தின வபாயிலபா்க TAFE 
அலுவல்கத்தில் ் ணிககு்ச ள்சர்ந்தபார. குறுகிய ்கபாலத்தில் ்தபான ஆற்றிய 
்ணிழயத்துற்நது முழு ளநர எழுத்்தபாேரபா்க 1969 ஆணடு அவ்தபாரபெடுத்்தபார.  
எழுத்து சித்்தரின மு்தல் ்கழ்த பெரகுரிப் பூக்கள், ்சபாவி வபார இ்தழிலும் 
இரணடபாம் ்கழ்த  இரும்பு குதிழர்கள், ்கல்கி இ்தழிலும் பவளிவ்ந்தது.  
பெரகுரிப் பூக்கள் -  ரபா�பா ்சர அணணபாெழல  ப்சட்டியபார டிரஸ்ட் 
விருதும், இரும்பு குதிழர்கள் - இலககிய சி்ந்தழை விருதும் ப்ற்றுத் 
்த்ந்தை. ெற்றும் ்தமிை்க அரசின ்கழலெபாெணி  ் ட்டமும் ப்ற்றுள்ேபார.  
்தஞழ்ச ரபா�ரபா� ள்சபாைன ் ற்றிய நபாவல்்கள், உழடயபார ெற்றும் ்கஙழ்க 
ப்கபாணட ள்சபாைன இரணடும் 2000-கும் ளெற்்ட்ட ்க்கங்கள் ப்கபாணட 
ஏடு்கள்.  அவரின ் ல்ளவறு ஏடு்கள் ஒரு முழற வபாசிக்க ஆரம்பித்்ததும் 
முழுதும் ் டித்து முடிக்கபாெல் ்கட்நது ப்சல்ல இயலபாது. 

்கட்ந்த 45 ஆணடு்களில் திரு. ்பாலகுெபாரன அளித்்த ்ழடப்பு்கள், 
ஏறத்்தபாை 100 சிறு்கழ்த்கள், 250 நபாவல்்கள், ெற்றும் ் ல நூறு சி்ந்தழை 
பெபாட்டுக்கள், சுய முனளைற்ற ்கட்டுழர்கள். பிரபாணபாயபாெம் எைப்்டும் 
மூ்சசுப் ் யிற்சி, ளயபா்கபா நிழல தியபாைம், இழற ப்தபாைல், ்கடும் உழைப்பின 
்லன, அழெதி நிழல வழி்பாடு, ்கணவன ெழைவி பிணககு்கள் தீரககும் 
வழி்கள், குறிகள்கபாளில் பவற்றி ப்கபாள்ேத் ள்தழவயபாை சுய ் ரிள்சபா்தழை 
்தபாக்கம் எை ்ல்ளவறு ்கருத்துக்கழே உள்ேடககி எழுத்து சித்்தர ்தன 
்கழ்த, ்கவிழ்த, ்கட்டுழர்கழே வடிவழெத்்தழவ அவருககுப் ப்ற்றுத் 
்த்ந்த எணணிலடங்கபா வபா்ச்கர்களின மூல ்கபாரணம். அவருழடய 
வித்தியபா்செபாை ்கழ்த அணுகுமுழற ்கணடு, ் ல்ளவறு திழரப்்டத்திற்்கபாை 
திழரக்கழ்த எழுதும் வபாய்ப்பும், இது நம்ெ ஆளு எனற ்தமிழ்த் 
திழரப்்டத்ழ்த இயககும் வபாய்ப்பும் அவருககு கிழடத்்தது. திரு. 
்பாலகுெபாரன ்ழடப்பு்கள் வரலபாற்றுப் ்பாத்திரங்கள், ஆனமி்கம், 
ப்ணணியம் ள்பானற ் ல்ளவறு துழற்கழே உள்ேடககியது. 

ளெ 15, 2018 அனறு ்தைது 71 வயதில், இப்பூவுலழ்க விட்டுப் பிரி்ந்த 
எழுத்து சித்்தர எனறும் ்தமிழ் வபா்ச்கர்கள் ெைதில் நீங்கபா இடம் 
பிடித்திருப்்பார. 

ஆரபா
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Trust Us. We will win Together.

Multivision is specialized in following areas:

Staff Augmentation |
 Consulting | Offshore 

|Business Intelligence | Cloud

For Further details, Please visit www.multivision-inc.com 
or it’s CEO- Murugesh Kasilingam 

https://www.linkedin.com/in/murugesh-kasilingam-96707b17/
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மு ய ற் சி யி ல  சி ல  ப ் ை ங க ளி ல  அ வ ப ை 
்பன்டப்பொளியொகவும் மொறி நிற்கிறொன். அ்ந்த வனகயில, 
்தொன் ்பன்டத்த இய்நதிைஙகள் ்தொன் விரும்பும் 
ச்சயலகனளச ச்சய்வது மடடுமின்றி ்தைக்கொகச 
சி்நதிததுச ச்சயல்படும்்படி ்பழக்கும் முயற்சிகனள 
ப்ொக்கி ் கர்நதுசகொணடிருக்கிறொன். 

இன்னறய உலகில மனி்த வொழ்க்னகனயக் கணினி 
இலலொமல கற்்பனை ச்சய்துக்கூ்ட ்பொரக்க முடியொது. 

ஏழாம் அறிவு
திருசப்சநதில் சுப்பிரமணியம்

 ்சார்ைட, ைட கபராலினைா

கிளினயப ப்ப்சப ்பழக்குவது, ் ொனயக்
கொவல கொக்கப ்பழக்குவது என்று 
விலஙகுகளுக்கு மனி்தன் குறிபபிட்ட 

திறன்(கனளக்) கற்றுக்சகொடுதது அனவகனள
்தைக்கு உ்தவியொக னவததுக் சகொள்வது ்ொம் 
அறி்ந்தது. மனி்தன் ச்தொ்டர்நது இ்ந்த உலனக, 
உலகின் உயிரிைஙகனளத ச்தரி்நதுசகொள்ள 
்பலபவறு வனககளில முயற்சிதது வருகிறொன். 
்பன்டபபின் ைகசியஙகனளத ச்தரி்நதுசகொள்ளும் 
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உலகத் 
ரிககத் 
தமிழ் 
தமிழ்ச்்சங
ஆராய்ச்சி கப் பேரவ

மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங



்சக்கைம் ,  மின்்சொைம் ப்பொன்ற முக்கியமொை 
கணடுபிடிபபுகள் எப்படி மனி்தனின் ்பரி்ணொம 
வளரசசியில முக்கியப ்பஙகொற்றியப்தொ அப்த 
வரின்சயில கணினினயயும் ்தொைொளமொகச ப்சரக்கலொம். 
கணினி ஆைம்்ப கொலததில சிக்கலொை க்ணக்குகனள 
வினைவொகச ச்சய்து முடிக்கும் கருவியொகபவ 
்பொரக்கப்பட்டது. அறிவியல வளரசசியில கணினியின் 
பவகம் கூ்டக்கூ்ட அ்தன் திறனும் அதிகரிததுக் 
சகொணப்ட வருகிறது. சவறும் க்ணக்குகனளத ்தொணடி, 
வைலொற்றுத ்தகவலகனளக் சகொணடு எதிரகொலதன்தக் 
கணிப்பது, ்தொனியஙகி வொகைஙகனள இயக்குவது, 
சிக்கலொை மருததுவப ்பரிப்சொ்தனைகள், சிகிசன்சகளில 
உ்தவுவது என்று அ்தன் ்பயன்கள் விரி்நது சகொணப்ட 
ச்சலகிறை.

மனி்தனின் ்பன்டப்பொை கணினி அடுத்த நினலனய
எடடிக்சகொணடிருக்கிறது. அ்தொவது ்தொைொகச 
சி்நதிக்கும் திறனை கணினிக்கு ஊடடுவதில மனி்தன் 
குறிபபி்டத்தக்க முன்பைற்றதன்த அன்ட்நது விட்டொன். 
அது்தொன் ச்சய்யறிவு - ச்சயற்னக நுண்ணறிவு (Arti-
ficial Intelligence) ச்தொழிலநுட்பம். இ்ந்தச ச்சொலலொ்டல 
இன்னறய கொலகட்டததில அதிகம் புழஙகப்பட்டொலும் 
இது 1955ல ஜொன் சமக்கொரததி என்்பவைொல மு்தலில 
ஒரு கணினித ச்தொழிலநுட்பம் ச்தொ்டர்பொை 
மொ்ொடடில ்பயன்்படுத்தப்பட்டது. அன்னறய 
கொலகட்டததில கணினினயச சி்நதிக்க னவக்க 
முடியுமொ என்்பது ச்பரும் ்சவொலொை பகள்வியொக 
வலலு்ரகளி்டம் இரு்ந்தது. ்படிப்படியொை கணினியின் 
திறன் பமம்்பொடு ஒரு குறிபபி்டத்தக்க இ்டதன்த இன்று 
எடடியிரு்ந்தொலும் அது மனி்தனின் சி்நதிக்கும் 
திறனுக்கு ஈடு சகொடுக்க முடியுமொ என்று ஆய்வொளரகள் 
ப க ள் வி ச ய ழு ப பி  வி ன ்ட க ொ ்ண 
முயன்றுசகொணடிருக்கிறொரகள்.

இன்னறய  க ொலகட்டததில ச்சய்யறிவுத 
ச்தொழிலநுட்பம் மனி்தனின் வொழ்க்னகனய
ச்சறிவுள்ள்தொக மொற்றிவருகிறது என்்பதில ஐயமிலனல. 
அ்தன் ்பயன்்பொடு மனி்தனின் உயிர கொக்கும் மருததுவத 
துனற மு்தல ்பொதுகொபபுத துனற ்தொணடி ்பைவி 
வருகிறது. இது ச்தொ்டர்பொக னமபைொ்சொபட ்தனலனம
ச்சயல அதிகொரி ்சதயொ ் ச்டலலொ ்தைது “Hit Refresh” 
நூலில ச்சய்யறிவுத ச்தொழிலநுட்பம் குவொண்டம் 
கணினித ச்தொழிலநுட்பததில ச்பரும் ்பஙகொற்றும் 
எ ன் று ம்  அ து  பு ற் று ப ் ொ ய் க் கு ம் ,  பு வி 

சவப்பமயமொ்தலுக்கும் விடிவு கொணும் என்றும் 
்ம்பிக்னக ச்தரிவிததுள்ளொர.

்தற்கொலததில ச்சய்யறிவுத ச்தொழிலநுட்பததின் 
சில முக்கியமொை ்பயன்்பொடுகனளப ்பொரபப்பொம்.

மருததுவம் – ப்ொயொளியின் மருததுவப 
்பதிபவடடின்்படி அவருக்கொை சிகிசன்ச 
முனறனய அனமப்பது, மருததுவ ஆபலொ்சனைகனள 
வழஙகுவது, புதிய மரு்நதுகனள உருவொக்குவது, 
ப்ொயொளியின் நினலனயக் கணகொணிதது மருததுவ 
உ்தவி அளிப்பது, 

்தொனியஙகி வொகைஙகள் – ஓடடு்ர இலலொமல 
்தொபை இயஙகும் வொகைஙகள் வருஙகொலப 
ப்பொக்குவைததில ச்பரும் மொற்றதன்தக் 
சகொணடுவரும்.

்தகவலொய்வு (Data Science) – ச்பொருளொ்தொைம், 
வணிகம், சுகொ்தொைம், மக்கள் ச்தொ்டர்பொை க்ட்ந்த 
கொலத ்தகவலகனளப ்பகுத்தொய்்நது சிக்கலகளுக்குத 
தீரனவத ்தரு்தல. குறிப்பொக, ்தொபை கற்றுக் 
சகொள்ளும் இய்நதிைத (Machine Learning ) 
ச்தொழிலநுட்பம் ச்சய்யறிவுத ச்தொழிலநுட்பததில 
முக்கிய னமல கல.

வஙகிச ப்சனவ ( B a n k i n g  S e r v i c e )  – 
வொடிக்னகயொளரின் வைவு ச்சலவுகனளக் 
கணகொணிதது அவருக்கொை ப்சமிபபு, மு்தலீடு 
மற்றும் க்டன் ப்சனவகனள எளி்தொகவும் 
துரி்தமொகவும் வழஙகு்தல.

்பொதுகொபபுத துனற (Defense Sec tor ) – 
குற்றஙகனளக் கண்டறி்தல, குற்றவொளிகளின் 
்்டவடிக்னககனளக் கணகொணித்தல, ்பொதுகொபபு 
அசசுறுத்தலகனள முன்கூடடிபய கண்டறி்தல, 
்சமரகளில எதிரிகளின் நினலகனள, ் கரவுகனளக் 
கண்டறி்நது ஆ்பதன்த முறியடிப்பது.

வணிகப ்பயன்்பொடுகள் (Commercial Applica-
tions) – வொடிக்னகயொளரின் ச்சயல்பொடுகனளக் 
கவனிதது அவருக்குப ச்பொருடகனளப
்பரி்நதுனைத்தல, வொடிக்னகயொளர ப்சனவ, புதிய 
ச்பொருடகனளச ்ச்நன்தப்படுததுவது.

சமய்நிகர உ்தவியொளரகள் (Virtual Assistants) 
– அசலக்்சொ, கூகுள் உ்தவியொளர, பகொரட்டொைொ 
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ப்பொன்ற உ்தவியொளரகள் கணினி மற்றும் 
்தனிக்கருவியொக ்தகவலகள், நினைவூடடிகள், 
இன்ணக்கப்பட்ட கருவிகனள கடடுப்படுதது்தல

ஒளிப ்ப்டப்பகுப்பொய்வுத ச்தொழிலநுட்பம் 
(Image Analys i s ) – ஒளிப்ப்டததில உள்ள 
்தகவலகனள ்பகுத்தொய்்நதுத திைடடுவது.

முகமறி நுட்பம் (Facial Recogni t ion ) – 
ஒளிப்ப்டததிலிரு்நது மனி்தரகனள அவரகளின் 
வயன்தத ்தொணடி கண்டறிவது.

்த்பொல மற்றும் ்பண்டகப ச்பட்டகம் ்பகுத்தல 
(Postal and Shipping) – முகவரினயக் சகொணடு 
ப்சருமி்டததிற்கொை ச்பொதியில ்த்பொல மற்றும் 
்பண்டகப ச்பட்டகஙகனளப ்பகுப்பது.

சமொழியியல ்பயன்்பொடுகள் (Linguistic Appli-
c a t i o n s )  –  உ்டைடி சமொழிச்பயரபபு , 
ஆவ்ணஙகளில உள்ள ்தகவனலப ்படிப்பது, 
ஒளிப்ப்டததில உள்ள ்தகவலகனள உனைகளொகத 
திைடடுவது. இ்ந்தத ச்தொழிலநுட்பம் எப்படி 

எதிரகொலததில ்தமிழ் மற்றும் ்தமிழரகளுக்கு உ்தவும் 
என்்பன்தப ்பொரக்கலொம். உலகிலுள்ள எ்ந்தப்பகுதியிலும் 
வணிகம் ச்சய்ய இனி சமொழி ஒரு ்தன்டயொக 
இருக்கொது. கருவிகள் உ்டனுக்கு்டன் வொஙகு்பவர 
மற்றும் விற்்பவரின் உனையொ்டலகனள சமொழிமொற்றம் 
ச்சய்து உ்தவும். ஈபைொடடு மஞ்சள் மற்றும் துணிகனள 
அன்த உற்்பததி ச்சய்்பவபை ப்ைடியொக ்ச்நன்தப
்படுத்த முடியும். சீை சமொழியில எழு்தப்பட்ட 
ச்தொழிலநுட்பக் னகபயடுகனள பகொனவயில உள்ள
ச்ப ொ றியியல  வலலுைர  ்தமிழில  ்படி தது 
இய்நதிைஙகனளப ்பழுது்பொரக்கவும் புதிய 
இய்நதிைஙகனள உருவொக்கவும் முடியும்.

உலகததின் ்பலபவறு சமொழிகளில எழு்தப்பட்ட 
நூலகனள எளிதில ்தமிழொக்கம் ச்சய்யவும் அ்ந்த 
நூலகளிலிரு்நது ப்தனவயொை அறினவ ்தொய்சமொழியில 
ச்பறவும் ச்சய்யறிவுத ச்தொழிலநுட்பததில 
உருவொக்கப்பட்ட கருவிகள் இன்டமுகமொக (Interface) 
இருக்கும் . ்பள்ளிகளில சமய்நிகர ஆசிரியர 
்பொ்டஙகனளத ்தமிழில ்்டததுவொர. அைசின் 
ப்சனவகனளயும், அைசிற்கு ச்பொதுமக்களின் புகொரகனள 
ப்ைடியொக ச்தரிவிதது உ்டைடியொகப ்பலைன்டயலொம். 
மொற்றுத திறைொளிகளுக்கு அவரகளின் வொழ்க்னகயில 
உள்ள ்தன்டகனள இக்கருவிகள் நீக்கும். ்தற்ப்பொதுள்ள
்சமூக ஊ்டகஙகள் ்தொய்சமொழியில உனையொடும் 
மக்களின் எண்ணபவொட்டதன்தப புரி்நது அவரகளின் 
்சமூக ் ்டபபுகனள ்தைவுப்படுததும். .

இன்னும் எண்ணற்ற வனககளில ச்சய்யறிவுத 
ச்தொழிலநுட்பம் ஆடசி ச்சலுததுகிறது. இவற்பறொடு 
புதிய ்பயன்்பொடுகளும் இன்ண்நது எதிரகொலததில 
மனி்த வொழ்க்னகனயப ச்பரிதும் மொற்றவுள்ளது.

ச்சய்யறிவுத ச்தொழிலநுட்பம் எண்ணற்ற 
்ன்னமகனளக் சகொணடுவ்நது ப்சரத்தொலும் அது 
மனி்தனுக்கு ஈ்டொக முடியுமொ? , மனி்தரகளின் 
பவனலவொய்பன்பப ்பறிததுக்சகொள்ளுமொ? என்ற 
பகள்வியும் அ்தைடிப்பன்டயில ச்சய்யறிவுத 
ச்தொழிலநுட்பம் ஆ்பத்தொைது என்ற கருததும் 
்பைவலொக இருக்கிறது. இ்தற்கு வின்ட கொ்ண கணினித 
ச்தொழிலநுட்ப வளரசசியின் வைலொற்னறபய ்ொம் 
எடுததுக்சகொள்ளலொம்.

்தமிழர ் ்தான்கமகய
உலைைவில் நிறுவும்
கீழடி ஆராய்ச்சிககுக

கை்ைாடுபவபொம்! கை்ைாடுபவபொம்!!

கீழடி நம் ்தாய்மடி

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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கணினியின்  ்ப யன்்ப ொ டு 
அதி க ரி த ்த  8 0 களில  அது 
மனி்தரகளின் பவனலவொய்பன்பப 
்பறிததுக் சகொள்ளும் என்றொரகள். 
ஆைொல மனி்தரகள் ச்சய்்த 
சி க் க ல ொை  வ ை வு  ச ்ச லவு 
க்ணக்குகனள, வஙகிச ப்சனவகனள 
எளி்தொகவும், வினைவொகவும் 
கணினிகள் ச்சய்யத ச்தொ்டஙகிய 
பின்பு வொடிக்னகயொளரகள் 
முன்புப்பொல அ்ந்தச ப்சனவகளுக்கு 
்ொட க்ணக்கில கொததிருக்கும் 
நினல மொறியது. வஙகிகளின் 
எணணிக்னக அதிகமொைது. அ்ந்த 
வ ங கி க ளி ல  க ணி னி ன ய க் 
னகயொளும் க்ணக்கொளரகளின் 
எணணிக்னகயும் அதிகமொைது. 
அைசுத துனறயில கணினிப 
்பயன்்பொடு ச்பொதுமக்களுக்கு 
ச்பரும் ப்பறொக அனம்ந்தது. அைசின் ப்சனவகனளப 
ச்பற மனி்தரகனள ் ம்பியிருக்கும் நினல மொறி, ஊழல, 
லஞ்சம் குனற்ந்த கணினி வழிச ப்சனவகனளப 
ச்பற்றுக் சகொள்ளும் நினல உருவொகியிருக்கிறது.

இனவசயலல ொவ ற்னறயும்  வி்ட  உல க ப 
ச ்ப ொ ரு ள ொ ்த ொ ை த தி ன்  அ டி ப ்ப ன ்ட ய ொ ை 
்தனிமனி்தரகளின் ஈடடும் திறனை ்ம்பிபய 
நிறுவைஙகள் மற்றும் அைசுகள் இயஙகுகின்றை. 
்தனிமனி்தரகள் பவனலயிலலொமல, ச்பொருளீட்ட 
முடியொ்த நினலயில என்தக் சகொணடு நிறுவைஙகள் 
இல ொ ்ப மீடடு ம் ? ,  அ ை சு க ள்  எ ப ்படி  வ ரி 
வருமொைமிலலொமல ்தைது ப்சனவனயச ச்சய்யும்? 
ஆக இய்நதிைஙகள், ச்சய்யறிவுத ச்தொழிலநுட்பம் 
உட்ப்ட எனவயும் மனி்தனின் பவனலவொய்பன்பப 
்பறிக்கொது. ஆைொல அனவ மனி்தரகளின் ச்சயல 
திறனைக் கூடடும், மனி்தரகளும் ச்தொழிலநுட்ப 
வளரசசிக்பகற்்ப ்தஙகளின் திறனமனய வளரததுக் 
சகொள்வர. ச்தொழிலநுட்ப அறினவ, திறனை 
வளரக்கொ்தவரகள் பின் ்தஙகிவிடுவர. அவரகளுக்கு 
எதிரகொலம் ்சவொலொை்தொக இருக்கும் என்்பதில 
ஐயமிலனல. ஆைொல இது எப்படி கலவி மனி்தரகளுக்கு 
பவனலவொய்பபு உத்தைவொ்தம் அளித்தப்தொ அப்த 
ப்பொன்றச்தொரு நினலனயத ்தொன் சகொணடிருக்கும். 

கலவியறிவு ச்பறொ்தவரகள் பின் ்தஙகிவிடுவதும் 
அவரகள் ச்பொருளொ்தொை னமயபவொட்டததில 
விலகிபப்பொவதும் ப்பொன்ற நினலனயபய 
சகொணடிருக்கும்.

மனி்தரகளுக்கும் ்சமூகததிற்கும் ்பயைளிக்கும் 
வனகயில ச்சய்யறிவுத ச்தொழிலநுட்பதன்த 
ஆக்கபபூரவமொை வழியில எடுததுச ச்சலலு்தல 
ச்தொ்டர்பொக னமக்பைொ்சொபட, அபம்சொன், கூகுள், 
ப்பஸபுக் மற்றும் ஐபிம் ஆகிய நிறுவைஙகள் 
இன்ண்நது 2 0 1 6ல ஒரு மொ்ொடு ்்டததி 
கல்ந்தொபலொசித்தது குறிபபி்டத்தக்கது.

எலலொச சிக்கலுக்கும் வழி ச்சொன்ை வள்ளுவன் 
ச்சய்யறிவுச சிக்கலுக்கும் வழி ச்சொலலியிருக்கிறொர.

அருவிழை பயன் உேளவபா ்கருவியபாற்

்கபால ெறி்நது ப்சயின 

(குறள் 483, கொலமறி்தல)

்மக்கொை சிற்ந்த வொழ்னவ அனமததுக் 
சகொள்ளும் சிற்ந்த ச்சயலொைது ் மக்குக் கின்டத்த 
கருவிகள், ச்தொழிலநுட்பஙகனள கொலததிற்கும், 
ப்தனவக்கும் ஏற்்ப அவற்னற அறி்நது ்பயன்்படுததிக் 
சகொள்வ்தன் வழி அனமயும் என்கிறொர. 
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்தமிழரின் வீை 
விரள்யாடடுகள்

்கன�நன்மணி அ. அரு்ணாச்ச�ம்

பகொடன்டயின் சகொடடு்ந்தளததில, 
ப்பொரமுைசு முழஙகிவிட்டொல
திணப்தொள்கள் திைசவடுக்க, 

மீன்ச பகொ்பத்தொல துடிக்க, புருவஙகள் வீச்சரிவொள் 
ப்பொல ச்ரிய, கணகள் பகொனவப்பழமொய்ச சிவக்க, 
்ைம்புகள் முறுக்பகறிப புன்டக்க, சவறிசகொண்ட 
பவஙனகப்பொல, வீறு சகொணச்டழும் இைம் ்தமிழிைம்!

 தமிழ் நாடடின் மறநிலைக்காைம்[வீரயுகம்]: 

்தமிழ் ்ொடடின் உணனமயொை மற நினலக்கொலம் 
எது? ஆய்வொளர சிலர, ்தமிழ்்ொடடின் , ்சஙக கொலத 
ச்தொ்டக்கமொை, கி.மு. 300க்கும் முன்்பொகபவ மற 
நினலக் கொலம்,ச்தொ்டஙகி விட்ட்தொக, ஆய்வு 
முடிவுகனளக் கூறியுள்ளைர. ்தமிழ் மற நினலப 
்பொ்டலகனளப  ்பற்றி ஆைொய்்ந்த திருவொளர க. 
னகலொ்ச்பதி, ‘’்சஙக கொலதன்த ‘மற நினலக் கொலம்’ எைக் 
கூறுவது ச்பொரு்ந்தொது’’எைக்கூறுகிறொர. (ச்சன்னைப
்பலகனலக் கழகம் - இலக்கியக் சகொள்னகயும் 
ஒப்பொய்வியலும் -  ்பக் :  8 2 )  இலக்கியதன்த 
அடிப்பன்டயொகக் சகொணடு அவர கூறுவ்தொவது:

‘’மற நினலக் கொல இலக்கியஙகளின் ச்பொதுவொை 
ப்பொக்கிற்கு, ்தமிழ் மற நினலக் கொலப ்பொ்டலகள் 
வடிவொலும் ,  ்பொடுச்பொருளொலும் ஓைளவிற்கு 
பவறு்படடும், மொறு்படடும் உள்ளை. ்சொடவிக்  (Chad-
wick) எனும் மறநினலக் கொல ஆைொய்சசி வலலு்ர 
எடுததுக் கொடடியுள்ள, பின் மறநினலக் கொலப 
்பணபுகளொகபவ ்சஙகப ்பொ்டலகள்  அனம்நதுள்ளை’’ 

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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(.கொ.பகொவி்ந்தன் –்தமிழர ப்தொற்றமும்,்பைவலும்-
1991-்பக்-9)

இலக்கியஙகள் நீஙகலொக, முன் மறநினலக் 
கொலம் ஒன்று, சிறப்பொகத ்தமிழ்்ொடடில 
இயஙகிவ்ந்தது, என்்ப்தற்கொை உறுதியொை 
ஆ்தொைமொக, “இரும்புக் கொலத ச்தொ்டக்கபம 
்தமிழ்்ொடடின் முன் மறநினலக் கொலம் என்று ஜி. 
யு. ப்பொப கூறுகிறொர (.G.V.pope-“Tamil Heroie Poems” 
in the vournal of royal Asiatic society,Calcut-
ta-1899-pp-225.) ்தமிழ்்ொடடின் இரும்பு மறநினலக் 
கொலத ச்தொ்டக்கம் எது...? ச்தன் ்தமிழ்்ொடடில, 
திருச்லபவலியிலிரு்நது 16 கி.மீ. ச்தொனலவில 
உள்ள, ஆதிச்ச்லலூர அகழொய்வுகள், இரும்பு 
மறநினலக் கொலத  ச்தொ்டக்கதன்த அறியத துன்ண 
ச்சய்கின்றை. ஆதிச்ச்லலூர ்ொகரிகததின் 
கொலம், கி.மு. 2050க்கும்  முற்்பட்டது எை 
ஆய்வொளரகளொல முடிவு ச்சய்ய்படடுள்ளது (..Opti-
cally stimulated lumini scene date conducted at Mani-
pur-india by professor raj kishor cartia)

ஆதிச்ச்லலூரில, ‘அசலக்ஸைொண்டர பை’ என்்பவர, 
கி.பி.1899 மு்தல கி.பி. 1905 வனை, ச்தொ்டரசசியொை 
அகழொய்வுகள் ்்டததி, 394 வனகயொை இரும்புப 
ச்பொருடகனளக் கணச்டடுத்தொர ( ( . .A lexander 
Rea,F.S.A(scot)-“catalogue of the pre Historic Antiqui-
ties”-madras-1915)

   தமிழரின் வீரவிலளயாடடுகள்:

ப்பொர ் ன்ட ச்பறொ்த கொலஙகளில, வீைமும் தியொக 
உ ்ண ர வு ம்  உ ன ்ட ய  இ ன ள ஞ ர க ன ள , 
இைம்கணடுப,்பன்டகளில ப்பொரவீைரகளொகச 
ப்சரப்ப்தற்கொகபவொ, ்தம்குலப ச்பணடிரகனள 
ம்ணமுடிததுக் சகொடுப்ப்தற்கொகபவொ, ஏறு்தழுவு்தல, 
மலயுத்தம்,சிலம்்பம் ஆகிய வீை வினளயொடடுகள் 
்்டத்தப்பட்டை. ,                       

   ஏறுதழுவுதல்:

 ‘முள் எயிற்று ஏர இவழேப் ப்றும் இள்தபாரபவள் ஏற்று எருத்து 
அடககுவபான;[’ ்கலி-104]

ஏ று ்த ழு வு ்த ல  ம ்ண வி ன ை க் க ொ 
ை்ணமொக  ்்டத்தப்பட்ட்தொல ச்தொழுவததில 
வி்டப்படடுள்ள கொனள,எ்ந்தப  ச்பணணிற்கு உரியப்தொ 
அவனள அன்டய விரும்புவன் மடடுபம, அ்ந்தக் 
கொனளனய அ்டக்க பவணடும்.                  

   மல்யுததம்:

முக்கொவைொடடு ஆவூர மலலனை,ப்சொழன் 
ப்பொைனவக் பகொபச்பரு்ற்கிள்ளி மலயுத்தம் 
ச்சய்து சவன்ற ச்சய்தினய.. 

 ‘’இன ்கடுங்க ல்லி ைபாமூ ரபாங்கண

ழெ்நதுழட ெல்லன ெ்தவலி முருககி’ (’-புறம்-80)-ல 
கொ்ணலொம்.

   புலியாடடம்:

 புலியொட்டம்  என்்பது புலி பவடன்டயொடும் 
முனறகனள, அடிசயொற்றிய ம்தம் ்சொர்ந்த 
்ச்டஙகுமுனற ஆகும். இ்தன் அ்டவுகள் 12 ஆகும். 
புலியொட்ட அ்டவுகள்:1)  சுவடு,2) ்பொய்்தல,3) 
்பம்மல 4) ்பதுஙகல 5) விைட்டல 6) ்தடுத்தல 7) 
்தள்ளு்தல 8) பிடித்தல9)  கடித்தல10) அடித்தல 11)
தூக்கிவீசு்தல,12) மனலறுபய்தல.

    ‘‘சிைம்ேம்’’ என்ற பேயர்க் கார்ம்: 

‘ ’்பாரப்்பா சிலம்்டிக்க உககித் ப்தணடம்  ்திவபாை 
ஆதிய்ந்தம் யபார்தபான ்கபாண்பார         

ப்ைப்பொ திை்நப்தொறும்  ்பழக்கமொைொல  
உன்புயமும் கொலபிலமும் நினலக்குமப்பொ’’ (கம்பு 
சூ த தி ை ப  ்ப ொ ்ட ல - ஓ ன ல ச  சு வ டி ப 
்பொ்டல.அ.அரு்ணொ்சலம்) -ச்தன்்பொணடித 
்தமிழரின் சிலம்்ப வைலொறும்,அடிமுனறகளும் –
ச்தொகுதி (1)  (1995))

 ‘சிலம்்பம்’ என்ற ச்சொலலிலுள்ள,’சிலம்்பல’என்ற 
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வினைச ச்சொலலுக்குப ்பல ச்பொருடகளும் 
உணடு, ்பல வி்தமொை ஓன்சகனளக் குறிக்கும் 
ச்பொதுச ச்சொலலொக, அசச்சொல வழஙகப 
்படுகிறது. எைபவ கம்பு, வொள், ஈடடி, சுருள் 
ப ்ப ொன் ற  ஆயு ்தங கள்  ப ம ொதும் ப்ப ொது 
ஏற்்பட்ட‘கணீர’ என்ற ஓன்சயிைொலும்,கம்பு 
சுழற்றும்ப்ப ொது  ஏற்்படும்  ‘ வீ ர ’  என்ற 
ஓன்சயிைொலும், இக்கனலக்குச ‘சிலம்்பம்’ என்ற 
ச்பயர ஏற்்பட்டது.

 சிைம்ேப் போர்ப் ேயிறசிக் கூடஙகள்:

 சிலம்்பம் முனறயொகப ்பள்ளிகளில 
ப்பொதிக்கப்பட்டது என்்பன்த, ்மது ்ொடடுப 
புறக்கன்தப ்பொ்டலகள் மூலம் அறியமுடிகிறது. 
க ன ்த ப ்ப ொ ்ட ல க ள்  ப ்த ொ ன் றி ய க ொ ல ம் 
சவவபவறொயிருபபினும், அனவ எழு்தப்பட்டகொ
லம்,சுமொர  ்பதிைொறொம் நூற்றொணடு எை திரு.
மு.அரு்ணொ்சலம் கூறுகிறொர. [ ்தகவல-ச்ச-.ஜொன் 
ச்சலவைொஜ்-வரம சூததிைம்-்பக்-11 ] ச்லனல 
மொவட்டதன்தச ப்சர்ந்த, ‘சமசசும் ச்பருமொள்’ 
என்ற வீைன் ஒரு ப்பரூரின் ்தனலயொரியின் மகன். 
அவனுக்கு அடிமுனறப ்பயிற்சி ப்தனவ. 
எைபவ,அவன் சிலம்்பப ்பள்ளியில ப்சர்நது 
கற்கிறொன். அவன் கலவி கற்கும் முனறனயக் 
கீழ்க்கண்ட ்பொ்டல ச்தரிவிக்கின்றது.

“சிலம்்ப் ் ள்ளிககூட ெதில்  ள்சர்நது ் டித்து வபாரபான 

ஆணுக்கபாை ஆணை்கன அைகு மிககியம் ப்ருெபாள் ள்தவன 

கூடுவிடடுக் கூடு ்பொய்வொன், குறளி விதன்த, 
்தொனுமுணடு, னமயுமுணடு சிமிழுமுணடு மயக்கும் 
விதன்த ்பொ்டமுணடு”.[சு.்சணமுகசு்ந்தைம்-சமசசும்-
ச்பருமொள் கன்த-ச்சன்னை-20] 

வீை்பொணடிய கட்டச்பொம்மன்  ஆஙகிலப 
்பன்டகனள அடிதது விைட்ட சிலம்்பதன்த ்பயன் 
்படுததி  ‘’...சகொடடு....சகொடச்டன்று பமலச்பொடடிப 
்பகன்டயும் சகொலபவன் என்றொன்,  ்தடிக்கம்்பொபல
்ச ட டு ்ச ட ச்ட ன் று   சி ல ம் ்ப  வ ரி ன ்ச 
கனளக்     ்தடடிவிட்டொன்” என்்பது “அஙபக்பொ்தர 
சவள்னள’’ என்ற  கும்மிப ்பொ்டலகள்   மூலம் அறிய 
முடிகிறது. [சுவொமி துரகொ்தொசு,வழிததுன்ண  ைொமன்-
்பொஞ்சொலஙகு றிசசி வீை்பொணடிய கட்டச்பொம்மன் , 
ச்சன்னை-பிபைமொ சவளியீடு-1958]

சிலம்்பம் கனலயொகப ்பரி்ணமித்த நிகழ்வு : கி.
பி.1785-இல ச்தன் மொவட்டஙகளில வரி வசூல 
ச்சய்யும உரினமனய, ஆற்கொடடு  ்வொபபி்டமிரு்நது 
ஆஙகிபலயர ச்பற்றைர. அ்தன் பிறகு, வரி வசூல 
ச்சய்யும் ச்பொருடடு ்ன்டச்பற்ற ப்பொரகளில 
கட்டபச்பொம்மை, ஊனமததுனை,  மருது ்பொணடியர 
ஆகிபயொனை துப்பொக்கி முனையில அ்டக்கிய 

ஆஙகிபலயர கி.பி.16-01-1802 மு்தல 31-03-1802 
வனையிலொை கொலஙகளில ச்தன் மொவட்டஙகளில 
வீடு வீ்டொகப புகு்நது ஆயு்தஙகனளப  ்பறி மு்தல 
ச்சய்்தைர . அவவொறு ்பறி மு்தல ச்சய்்த 
ஆயு்தஙகளின் அட்டவன்ண [திருச்லபவலியில 
மடடும்] பவலகம்பு -29702, வொள்-3598 -குதது வொள்  
-2375.  -கம்புகள் 1121 [அரு்ணொ்சலம் (நூலொசிரியர)
வைலொறும், அடிமுனறகளும் –ச்தொகுதி (1)  (1995]
ஆஙகிபலயரின் ஆடசிக் கொலததில திருவிழொக்
கொலஙகளில சிலம்்பவீைரகள் வினளயொடும் ப்பொது.
ஆஙகிலப ்பன்டகள் வ்ந்தொல,வினளயொடும்
வீைரகள் ஆஙகிபலயரி்டம் இரு்நது  ்தஙகனளக்
கொக்கும் ச்பொருடடுச சிலம்்பததில உள்ள
ப்பொரமுனறகனள உ்டைடியொக நீக்கிவிடடு,கம்பின்
இரு ்பக்கஙகளிலும் ச்ருபபுப ்ப்ந்தஙகனளச
சுற்றிச சுழற்றி ஆடிைர.அன்தப ்பற்றி வி்சொரித்த
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ஆஙகிபலய வீைரகளி்டம் ‘சிலம்்பபப்பொர’ என்ற 
வொரதன்தனயக் கூறொமல மனறதது,’சிலம்்பொட்டம்’என்று 
கூறிைர.அ்தற்குத ்தகு்ந்தொற் ப்பொல, இன்சயு்டன் 
்்டைதன்தயும் இன்ணததுச சிலம்்பம் ஆடிைர. 
ஆஙகில வீைரகள் அன்தக்கணடு கைகொட்டம், 
ஒயிலொட்டம், ப்பொன்று இதுவும் ஆட்டசமைக் கருதி, 
அவரகனளக் னகது ச்சய்யொது திரும்பிச ச்சன்றைர. 
மொச்பரும் சிலம்்பப ப்பொர அன்றிலிரு்நது கனலயொக 
மொறி இன்றும் சிலம்்பொட்டம் என்ற இசச்சொலபல 
வழக்கில இரு்நது வருகிறது

   சிைம்ேமும் தமிழ்த திலரயுைகும்:

சிலம்்பததின் வளரசசிக்கு,்தமிழ்த தினையுலகம் 
ஆற்றிய ்பஙகு மகத்தொைது எைலொம். 1936 ஆம் ஆணடு 
‘்சதிலீலொவதி’என்ற தினைப்ப்டம் மூலமொக, மனற்ந்த 
மு்தலவர எம்.ஜி.ஆரின் தினையுலக யொததினை 
ச்தொ்டஙகியது. ்ப்டததுக்குப ்ப்டம், வி்த வி்தமொை 
சிலம்்பப ப்பொரகனளப புகுததிைொர. 1960-க்கு முன்்பொக 

வ்ந்த வைலொறு ,  புைொ்ணத ச்தொ்டர்பொை 
தினைப்ப்டஙகள் சிலம்்பப ப்பொர முனறகளுக்கு 
ஓைளவு புததுயிர சகொடுத்தை. 

்தமிழரகளின் “வளரி”, ்தன் வொழ்்ொனள 
முடிததுக்சகொண்டது. “ களரி”, க்டவுளின் ச்சொ்ந்த 
்ொடடிற்கு களதன்த மொற்றிக்சகொண்டது. 
“மலயுத்தபமொ” மொமலலனுக்குப பின், மததிய 
்தனைக்க்டல ்ொடுகளுக்குக் கப்பபலறியது. 
“்்ட்சொரி” என்ற சவறுஙனக அடிமுனறபயொ, 
்ொடுகள் ்பல க்ட்நது, புதிய வடிவததில ் ம்முன் 
நிற்கிறது. பவரகள் இன்ண்நது விழுதுகளொல 
பினழததுக் சகொணடிருக்கும் ்தமிழர ப்பொர 
முனறகளுக்கு, வீறு ்ன்டப்பொடும் களமொக 
சிகொபகொவில ்ன்டச்பறும், 10-வது உலகத்தமிழ் 
ஆை ொய்சசி  ம ொ ் ொடு  அனமயும் ,  என்ற 
்ம்பிக்னகயு்டன் இக்கடடுனைச சுருக்கதன்தச 
்சமரபபிக்கின்பறன்.

ஈைத்து்ச ப்சம்ெல் ்தனிநபாய்க அடி்கள்
ஈனளறடுத்்த ப்சல்வம்  இ்ந்த ெபாநபாடு 
்தமிழுககுத் ்தனிநபாய்கம், ்தனனி்கரில்லபாத் 
ப்தபாணடு ்கேபாற்றி ெழற்நது ள்பாைபார
ெளலசிய நபாட்டில்  மு்தலபாவது ெபாநபாடு
ெங்கபாப் பு்கழுடன ெபாணபுற நட்ந்தது – இனறு
்த்்தபாம் ெபாநபாடு ் பாஙகுற நடககிறது 
்பாபரல்லபாம் ்தமிழ் ெணக்கப் ் பாரதி ்கைவு 
நைவபாகிறது சீரப்று சிக்கபாள்கபாவில் 
ப்தபானழெ மிகு எெது தீ்ந ்தமிழின 
ப்ருழெயும் பு்கழும் ் பாபரல்லபாம் ் ரவ 

உங்கள் ்தமிழ்க ்கை்கம் ஒழுஙகு ப்சய்்த 
இப்ப்ரு விைபா இனிள்த நழடப்ற 
எெது வபாழ்த்தும் வணக்கமும் எனறும் 
உங்கள் யபாள்ருககும் உரித்்தபாகு்க 

இவவணணம்
சின்கையா சிவவநசன்  
( துழறயூரபான )
முனைபாள்    ்கல்வி ஆளலபா்ச்கர , 
 ப்தபாபரபானபரபா ெபாவட்டப் ் பாட்சபாழல்ச ்சழ் 
ப்தபாபரபானபரபா , ்கைடபா .

்தமிழாைாயச்சி 
மாநாடடின் ்தந்ர்த  

ஜூலை 2019:   பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு  | 149  
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( P ) 3 0 9 - 6 6 2 - 4 3 0 0  |  W W W . P A R K E R E G E N C Y . C O M
1413 Leslie Drive,Bloomington,IL 61704

The Best Place for Events & Meeting in Town

With Best Compliments
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்தமிழ் இரெயும் 
்பயிறசிக் கரலயும்

்ம் ்பொைம்்பரிய ்தமிழ் இன்சயில உள்ள
்பலபவறு இைொகஙகள் ப்ொய்கனளத
தீரக்கும் என்கிற அரிய உணனமனய

அனைவரும் ் ன்கு அறிவர. அன்தப ப்பொலபவ 
உ்டல ஆபைொக்கியததிற்கொை ்பொைம்்பரிய 
உ்டற்்பயிற்சிகள்  ்பலப்பல, தியொைம், பயொகம், 
முததிைொ, கீரத்தனைகள் இன்சபயொடு இன்ண்ந்த 
்ொடடியம் எை எண்ணற்ற ்பயிற்சிகனள 
்தன்ைகதப்த சகொணடுள்ளது. இ்ந்த ்பயிற்சி 
அன்சவுகள் அனைததும் மனி்தனின் மைன்த ஒரு 
நினலப்படுததி உள்ளதன்தயும் உ்டனலயும் 

�ாக்�ர. பி. கிருஷ்்ணன்
மூதத ஆபைா்சகர், இயன்முலற மருததுைம், சிைா மருததுைமலனை, ப்சன்லனை

முன்னைாள் இயன்முலற மருததுைர், இராசீவ் காந்தி மருததுைமலனை, ப்சன்லனை

உற்்சொகமொக்கி ஆபைொக்கியமொக்கும் என்்பன்த ்தமிழ் 
இன்சயில ்பயிற்சியின் மூலம் அறிவியல அடிப்பன்டயில 
உ்ணரததும். ்ொம் அனைவரும் இன்னறய இய்நதிை 
வொழ்வில இன்ைல நீஙகி ்பயன்ச்பறபவணடும் 
என்்பப்த இக்கடடுனையின் ப்ொக்கமொகும். ்ம் 
கணகளுக்குத ச்தரியொ்த ஆைொல கொதுகளுக்கு மடடும் 
பகடடு உ்ணைக்கூடிய கொற்னற ஒழுஙகுப்படுததி ் ொம் 
்தமிழ் இன்சயொகப ்பொடுகிபறொம், பகடகிபறொம். 
இன்சபயொடு இன்ண்நது உள்ளதன்தயும் மைன்தயும் 
உ்டலில உள்ள எலலொ உறுபபுக்கனளயும் ்தளரவொை 
நினலக்கு சகொணடு ச்சலவப்தொடு சமய் மற்ந்த 
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உலகத் 
ரிககத் 
தமிழ் 
தமிழ்ச்்சங
ஆராய்ச்சி கப் பேரவ

மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங



்பைவ்சமொை புது உலகில மைம் இபல்சொகிறது.  ்தமிழ் 
இன்சனய அறி்தல, ச்தரி்தல, புரி்தல மூலம் உன்ை்தமொை 
உ்டல உள்ளம், ஆதமொனவ ்பலப்படுத்தவும், ்ம் 
கவனல, துன்்பஙகனள  மற்நது ்ம்னம ்ொபம வழி 
்்டததிச  ச்சலலவும் ்தமிழ் இன்சயும், ்பயிற்சியும் 
உ்தவுகிறது.

   தமிழில்ச ைரைாறு 

இன்சக்கனலயின் வைலொற்னற ஆைொயுஙகொல 
்தமிழின்ச மிகவும் ச்தொன்னமயொைது,  மிகவும் 
்பண்பட்ட நினலயிலிரு்ந்தது என்்பது ச்தொலகொபபியம், 
திருக்குறள், ்சஙக இலக்கியஙகள் மூலம் வளமொை 
ச்சய்திகள் ் மக்கு ச்தரிய வருகிறது.

“அேபிற்நதுயிரத்்தலும் ஒற்றிழ்ச நீடலும்

உேப்தை பெபாழிசி இழ்சளயபாடு பீவணீய

நரம்பிைர ெழறய எனெைபார புலவர”  

   - ச்தொல எழுத்ததிகொைம்

 “ப்தய்வம், உணபாளவ, ் பா, ெரம், புள், ் ழற ப்சய்தி, யபாழின

்குதிளயபாடு ப்தபாழ்கஇ, அவவழ்க பிறவும் ்கருபவை பெபாழி்” 

     - அகததினை

மொ்தக்க்ணக்கில மருததுவமனையில மயக்க 
நினலயில ்படுக்னகயில உள்ள பகொமொ ப்ொயொளிகளுக்கு 
கூ்ட அவரகளின் ச்சவி வழியொக ்தமிழ் இன்சனய 
பகடடுக் சகொணப்ட இருக்கும்்படி ச்சய்வர. 
அவைவரகளின் ம்த, மை ்ம்பிக்னகக்கு ஏற்்ப 
திரும்நதிை, ப்தவொை, திருவொ்சகப ்பொ்டலகள் க்டவுளின் 
்ொமொவளிகள், கீரத்தனைகள், ்பஜனைகள், பவ்தகொமப 
்பொ்டலகள், ன்பபிள் ப்தொததிைஙகள், திருக்குைொனின் 
ஓது்தல மற்றும் ச்தொழுனககள், இன்னும் இப்படி 
எத்தனைபயொ அத்தனையும் ஒரு ்ொள் அவருக்கு 
்ன்னம கின்டக்கும். உ்டல ்லம் ச்பறுவொர என்று 
உணனமயொை ் ம்பிக்னகபயொடு இருப்பர. 

   இல்சயின் ைரைாறு 

இன்ச ஒரு நுணகனல, ஆயக்கனலகள் அறு்பதது 
்ொன்கிலும் மிக பமன்னம, நுணனமயொைது. இன்சக் 
கனல நூற்றுக்க்ணக்கொை  ்பணகள் அலலது 
இைொகஙகனள அடிப்பன்டயொகக் சகொண்டது. 

்தமிழின்சனய ஆைொயுஙகொல மிகச சிற்ந்த இலக்க்ண 
அடிப்பன்டயில கொலதன்தயும் ச்பொழுன்தயும் 
க்ணக்கிடடு, சூழ்நினலக்பகற்றவொறு ்பொ்டலனமத்த 
்தமிழரகளது ச்பருனமயும் சிறபபும் என்றும் 
நினலததிருக்கிறது .  எப்படி ்தமிழ்சமொழி 
இைண்டொயிைம் ஆணடுகளொக ்தன் சீரிளனம 
குன்றொமல ச்பொழிவு்டன் இருக்கின்றப்தொ அப்த 
ப்பொன்று இன்சத்தமிழும் மற்றும் இலக்க்ணஙகள் 
குனறயொமல இன்று வனை சிற்நது விளக்குகிறது. 
்பல நூற்றொணடுகளுக்கு முன்ப்ப ்ொளும் 
இன்னின்சயொல ்தமிழ் ்பைபபும் ஞொை்சம்்ப்ந்தன் 
என்ற முத்தமிழ் வித்தகைொலும் திரு்ொவுக்கை்சர, 
சு்ந்தைமூரததி ச்பருமொன் மு்தலியவரகளொலும் 
்தமிழ் இன்ச ்தனழதப்தொஙகி ஏற்றம் ச்பற்றது.  
ப்தவொைம், திருவொ்சகம் ப்பொன்ற இன்ச நூலகளில 
்தமிழ் இன்ச ்பற்றிய குறிபபுகளும் ்பணப்ணொடு 
்பொடு்தலுக்கு அனம்ந்த இைொகம் ்தொளம் 
குறிக்கப்படடுள்ளை. பமலும், ப்சைன், ப்சொழன், 
்பொணடியன் மூபவ்ந்தர கொலததிலும் இன்சபயொடு 
்ொடடிய, ் ்டைப்பயிற்சிகள்  மற்றும் வொள்வீசசு 
மலயுத்தம் சிலம்்பம் ப்பொன்ற ்பயிற்சிகள் சீரும் 
சிறபபுமொக ச்சயல்படடு வ்ந்த்தற்கொை ஆ்தொைஙகள் 
உள்ளை. பமலும் ஏழு சுைஙகனள உள்ள்டக்கி, 
தியொக ைொஜர, சியொமொ ்சொஸதிரிகள், முதது்சொமி 
தீடசி்தர, திருமதி. சுபபுலடசுமி ப்பொன்பறொரகள் 
்தமிழ் இன்ச வளரசசிக்கு ச்தொண்டொற்றி உள்ளைர. 

   கருப்போருள்

உலகதப்தொடு ஒட்ட ஒழுகல என்்ப்தற்கு  ஏற்்ப 
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இனி  “இன்ச இலலொ உலகம் இலனல, ்பயிற்சியின்றி 
்பலமிலனல” என்்பது புதிய சமொழி. இன்சபயொடு 
இன்ண்நது இைண்டறக் கல்நது சில எளிய 
்பயிற்சிகளொக ்ம் னககனளயும் விைலகனளயும் 
சமதுவொக அன்சததும், பமலப்ொக்கி ்தடடியும்... 
(்பஜனை ச்சய்வது ப்பொல) அப்த ப்ைததில ்தனல 
கழுதது ்பகுதினய சமதுவொக அன்சததும், ஒரு 
ப்சை கொல ்பொ்தஙகள் பமலொக கீழொக  அன்சததும் 
இருக்கும்ப்பொது ஆழ்்ந்த சீைொை சுவொ்சம், 
இ்தயததுடிபபும் இைத்த ஓட்டம் - இனவ 
கின்டக்கின்றை. பமலும் இன்சபயொடு இன்ண்ந்த 
்பயிற்சியொல இைத்த அழுத்தம், மொைன்டபபு 
ப்பொன்ற ்பல ப்ொய்கள் இலனல. பமலும் 
எ்நச்த்ந்த ப்ொய் தீை என்சைன்ை ைொகஙகள் 
என்்பன்த ்பொரபப்பொம். ன்பைவி, உயரஇைத்த 
அழுத்ததன்தக் குனறதது ் லமொக்கும். குழ்நன்தக்கு 
நீலொம்்பரி ைொகததில ்தொலொடடு. மை அனமதிக்கு 
மததியமொவதி ,  ்ப க்திக்கு  ்ப ொபகஸவரி , 
ச்பொறுனமக்கு புன்ை கவொைளி, கருன்ண கொட்ட 
சி்நது ன்பைவி. சில ப்ைஙகளில இன்ச மை்ணதன்தக் 
கூ்ட சவன்று விடும். மருததுவததின் ்த்நன்தயொை 
மருததுவர சிசுரு்தொ 6ஆம் நூற்றொணடில (கி.மு.) 
்பயிற்சி சகொடுப்ப்தற்கொை குறிபபுகனள மு்தன் 
மு்தலொக அறிவுறுததி உள்ளொர. 

மொணிக்க வொ்சகர அருளிய திருசவம்்பொனவ
‘மனழ பவண்டல ்பொ்டல” மூலம் இன்சயொல 
மனழ ச்பொழிய னவத்தன்த ்சொன்றொக அறியலொம். 
்சமீ்பததில வயலின் பமன்த குன்ைக்குடி 
னவததிய்ொ்தன் ‘இைொக ஆலொ்பனை’ ச்சய்து 
மனழ ச்பொழிய னவத்தன்தயும் ்சொன்றொக 
இன்சயொல மனழ ச்பொழியும் என்்பன்த அறியலொம்.

 முடிவுலர

இன்சயிலலொ்த திருவிழொக்கள் இவவுலகில ஏது 
இனறவபை இன்சக்கு இறஙகி வரும் ப்பொது! 
மனி்தகுலம்  பிணி ,  மூப பு ,  ்ச ொ க் க ொ டு 
இனவகளிலிரு்நது விடு்ப்டவும், மகிழ்சசியொை 
மைநிம்மதியொை வொழ்க்னக வொழவும், சில 
குறிபபிட்ட இைொகஙகனள பகடடு சில எளிய 
்பயிற்சிகனள ச்தொ்டர்நது ச்சய்து வருவ்தன் 

மூலம் ்ொம் உ்டல ்லம் ச்பற்று ஆபைொக்கியமொக 
வொழலொம் என்்பதில எள்ளளவும் ்ச்நப்தகமிலனல. 
்சமீ்பததில ைஷயொ ் ொடடில இன்சனய பகட்ப்தைொல 
சுகபபிை்சவம் ்்ட்ந்த்தொக மருததுவ வலலுைரகள் 
ச்தரிவிக்கின்றைர.

 ‘கொனல மொனல இன்சக்பகற்ற உ்டற்்பயிற்சி, 
்ன்ட்பயிற்சி கொலனை கொ்த தூைம் விைடடும் ்ம் 
முயற்சி’

“உடற்்யிற்சி ப்சய்து வபாழ்வபாளர வபாழ்வபார – ெற்றவபரல்லபாம் 
உடற்பிணி ப்கபாணடு உைல்வர” – “புதுககுறள்” 

‘அனுதிைமும் ்யிற்சி ப்சய் முனைபாளல அ்கலும் உனபிணி 
்தனைபாளல’ ‘

இன்ச என்ற க்டலில, ைொகம் என்ற ்ப்டகில ்பயிற்சி 
என்ற துடுபப்பொடு, எலலொ ப்ொய்களிலிரு்நதும் ் ம்னம
்ொபம கொப்பொற்றி ் லம் என்ற கனைனய வ்ந்தன்டபவொம்.

“்தமிழ் இன்னின்ச விரு்நதும், இயன்முனற ்பயிற்சியும் 
மரு்நதிலலொ மரு்ந்தொகும்.”

்தமிழர ் ்தான்கமகய
உலைைவில் நிறுவும்
கீழடி ஆராய்ச்சிககுக

கை்ைாடுபவபொம்! கை்ைாடுபவபொம்!!

கீழடி நம் ்தாய்மடி
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ச்தருசவல்லாம் 
்தமிழ் முழக்கம்

இராசகுமார கு்ணரட்ணம் 
இயக்குநர் ்சலே உறுப்பினைர், கனைடியத தமிழர் பேரலை

்தமிழர கனலகனளக் சகொண்டொடும் 
விழ ொ ,  ்தமிழ ர  ்பண்பொடன்டக் 
ச க ொண்டொடும்  விழ ொ ,  ்தமிழ ர 

வைலொற்னறக் சகொண்டொடும் விழொ, ்தமிழர 
்சொ்தனைனயக் சகொண்டொடும் விழொ, ்தமிழரப 
ச்பருனமனய ்பனற ்சொற்றும் விழொ. ்தமிழ் 
சமொழியின் ச்சழுனமனயயும், ச்பருனமனயயும் 
சகொண்டொடும் விழொ. அதுபவ கை்டொ ் ொடடிபல, 
மிகக்கூடிய ்சைதச்தொனகனய சகொண்ட 
ஒன்ைொறிபயொ மொகொ்ணததிபல, மிகபச்பரும் 
்கைமொை சைொறன்பைொ மொ்கைததிபல, மொரக்கம் 
என்ற பிை்தொை ்சொனலயிபல, ஆவணித திஙகளின் 
இறுதிச ்சனி, ஞொயிற்றுக் கிழனமகளில 
ச்தருசவஙகும் ்தமிழ் முழக்கம் ச்சய்யவுள்ள 

்தமிழர ச்தருவிழொ.

கைடியத ்தமிழர ப்பைனவயொல ஆணடுப்தொறும் 
்்டத்தப்படும் ‘்தமிழர ச்தருவிழொ’ ஐ்ந்தொவது ஆண்டொக 
்ன்டச்பறவுள்ளது. இதுவனை ்ொன்கு ஆணடுகளொக 
்ன்டச்பற்ற இ்ந்தத ்தமிழர ச்தருவிழொக்களில 
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்கை்சன்ப உறுபபிைரகளும், மூன்று பிை்தொை 
கடசிகனளச ்சொர்ந்த மொகொ்ண ்சன்ப உறுபபிைரகளும், 
்ொ்டொளுமன்ற உறுபபிைரகளும் கல்நதுசகொண்டொரகள். 
அதுமடடுமலலொது மூன்றொவது ஆணடு ் ன்டச்பற்ற 
விழொவில கை்டொவின் பிை்தமர ஜஸடின் ரூப்டொவும் 
கல்நதுசகொணடு, வ்நதிரு்ந்த ்பொரனவயொளரகபளொடு 
உனையொடிைொர, சிலம்்பக் கனலஞரகபளொடு ப்சர்நது 
்தொனும் சிலம்்பம் சுழற்றிைொர, உ்ணவுச ்சொவடிக்குச 
ச்சன்று ்தொபை ்தமிழர உ்ணவு ்தயொரிக்கும் முனறனயக் 
கற்றுக்சகொண்டொர, ்தமிழர உ்ணவுகனளச சுனவத்தொர, 
க ண க ொ ட சி க ன ள ப  ்ப ொ ர னவ யி ட ்ட ொ ர , 
ச்தொண்டரகளு்டன் நிழற்்ப்டம் எடுததுக்சகொண்டொர. 
ஒரு கை்டொ ் ொடடின் பிை்தமர ஆடசியில இருக்கும் 
ச்பொழுது, புலம்ச்பயர ்சமூகததின் ச்தருவிழொவில 
கல்நதுசகொண்டது இதுபவ மு்தன்முனற ஆகும் 
என்்பது குறிபபி்டத்தக்கது.

அதப்தொடு, இலஙனகயிலிரு்நதும், அசமரிக்கொவில 
இரு்நதும் சிலபிைமுகரகள் கல்நதுசகொண்டொரகள் 
என்்பதும் குறிபபி்டத்தக்கது. இைணடு ்ொடகள் 
்ன்டச்பறும் இ்ந்த விழொக்களில க்ட்ந்த இைணடு 
ஆணடுகளொக ஏறத்தொழ இைணடு இலட்சம் ப்பர 
கல்நதுசகொண்டைர என்்பதும் குறிபபி்டத்தக்கது.

இ்ந்தவிழொ, ்தமிழ் மக்களின் இருபன்ப கைடிய 
னமய நீபைொட்டததுக்கு எடுததுசச்சலலவும், எதிரகொல 
்ச்நததிக்கு வலுவொை அடித்தளதன்த அனமக்கவும், 
்தமிழ் மக்களின் ஒற்றுனமனயயும் ஆற்றனலயும் ்சக 
கைடிய மக்களுக்கு எடுததுக்கொட்டவும், ்தமிழ்ச 
்சமூகம் கை்டொவின் ்பல்பண்பொடடுச சூழலில 
சவற்றிகைமொக ்பயணிப்ப்தற்குச ்சொன்றொகவும் இ்ந்த 
்தமிழர ச்தருவிழொ விளஙகுகின்றது.

உலகில மு்தன்முனறயொக, ன்தததிஙகனள ்தமிழ் 
மைபுத திஙகள் எை அறிவிததுக் சகொண்டொடி 
வருவது மடடுமன்றி, கை்டொவில அனைதது 
மட்ட அைசுகனளயும் ்தமிழ் மைபுத திஙகனளத 
தீரமொைமொகக் சகொணடுவைச ச்சய்து, இனிவரும் 
ஒவசவொரு ஆணடும் ன்தததிஙகள் ்தமிழர மைபுத 
திஙகளொக பவற்றிை மக்களும் சகொண்டொடும் 
வனகயில ச்சய்்த ச்பருனம கைடியத ்தமிழரகனளச 
்சொரும் என்்பதும் குறிபபி்டத்தக்கது.

அதப்தொடு, கை்டொவில ்தமிழின் இருபன்பத 
்தக்கனவக்கும் முயற்சியொகவும் ,  ்தமிழின் 
ச்பருனமனய சவளிக்சகொ்ணரும் முயற்சியொகவும் 
கை்டொவின் மூத்த ்பலகனலக்கழகமும், புகழ்ச்பற்ற 
்பலகனலக்கழகமுமொை ச ை ொ றன்பை ொப 
்பலகனலக்கழகததில ்தமிழ் இருக்னகனயக் 
சகொணடுவருவ்தற்கொை முயற்சியும் ் ன்டச்பற்று 
வருகின்றது என்்பதும் குறிபபி்டத்தக்கது. 

இத்தனகய சவற்றிகனள உஙகளு்டன் ்பகிர்நது 
சகொள்வப்தொடு. இத்தனகய ச்சயலதிட்டஙகளுக்கு 
்தொஙகள் அளிததுவரும் ஆக்கததுக்கு, ஊக்கததுக்கு 
்ன்றி கூறிக் சகொள்வப்தொடு; உஙகளுக்கு 
அருகொனமயிபலபய, மிகவும் பிைமொண்டமொக, 
்ன்டச்பற இருக்கும் ்தமிழர ச்தருவிழொவுக்கு 
உஙகனள வருக வருக என்று வைபவற்்பதில 
ச்பருமகிழ்சசி அன்டகின்பறொம்.

ள்செமுற ளவணடுபெனில் ப்தருபவல்லபாம்

்தமிழ் முைக்கம் ப்சழிக்க்ச ப்சய்வீர!

என்ற ்பொைதியின் கைனவ ்ைவொக்குபவொம், 
வொரீர!!
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க்தவுர்டத்த 
கனவுகள் 
 ஈசராடு தமிழன்பன்

இனனும்
ஒரு முழற பிறக்களவணடும்
இன்த் ்தமிளை எைககுத்
்தபாய்பெபாழியபாய்
இருக்க ளவணடும்

வரும் அ்ந்தப்
பிறவியிளலனும்
்தபாய்பெபாழியிளலளய
்கல்வி ்கற்்க ளவணடும்

நபான ப்றும் ் ட்டத்தின
பின்க்கத்தில்
ளவழலயில்
ள்சர ஆழண இருக்களவணடும்

ழ்கககு வரும்
்கபாசு்களில் வள்ளுவர
குறட்்பா அ்ச்சபாகி இருக்களவணடும்

அரிஸ்டபாட்டில்
பிற்ந்த ஊர அஞ்சல் ்தழல்களில்
ப்தபால்்கபாப்பியர 
மு்கம் ப்பாறிக்கப்்ட்டிருக்க 
ளவணடும்

கூப்பிட்டபால் வருவபார்கள்
சீைத் ்தழலந்கரில்
சிலப்்தி்கபாரத் ப்தபாடரள்்சசு
நி்கழ்த்்த ெபா.ப்பா.சி,

சிலம்ப்பாலியபார
ெரணம்,
இலககியப்ள்்சசின
இழடளவழே அவர்களுககு.

்த்நழ்த ப்ரியபார
சிழலயில்லபா்த ஊர்கள்
கிளரக்கத்திலிரு்நது
பவளிளயற்றப்்டும்

பிரபாங்ரட்
விெபாை நிழலயத்தில்
உழரயபாட வ்சதியபாய்
ப்கத்ள்த சிழலககு அருகிளலளய
இேஙள்கபாஅடி்கள்
அெரவபார.

ழநல் நதிப்ப்பான்டகில்
கிளிளயபா்பாத்ரபா
்தபாம்பூலம் ெடித்துத்
்தர்ச ப்சக்க்சசிவ்ந்த
உ்தடு்கழே வீழணயில்
திற்நது ெபா்தவி சி்ந்தளவணடும்
்தமிழிழ்ச.

்தமிழில்
ழ்கபயழுத்துப் ள்பாடும்
்தழலழெ நீதி்தி
வேெழைத் ள்தபாட்டத்தில்
பூக்கபேல்லபாம்

உயிர, பெய், உடம்்டுபெய்
எழுத்துக்கேபாய்ப் பூத்துக
குலுங்களவணடும்.

நீர திருடி்கள்
ெணல் திருடி்கள் இல்லபா்த
இடத்தில்
நபான
்கவிழ்த்களுககுப் ் திலபா்க
நதி்கள்
இயற்றி ழவக்க ளவணடும்.,

என
்கைவு்கழே அனுப்பி
ெக்கள் ்கண்கழே நிரப்்
வணணக ்கைவு்கழே
அள்ளிவர்ச
ப்சய்யளவணடும்.

“இனி
ெ்தங்கள் இல்ழல”
எனறு
அறிவிப்பு பவளிவரும் எனறு
ப்தரி்ந்ததும்
்சபாதி்கள்
அழடயபாேம் ்கணடு
்தத்்தம் ்செபாதி்களில்
்தபாளெ
அடக்கெபாகிவிடும்
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உலகத் 
ரிககத் 
தமிழ் 
தமிழ்ச்்சங
ஆராய்ச்சி கப் பேரவ

மன்றம்

வட அமம கம் இணைந்து நடத்து
ம்

வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சங
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இயற்னகயழகில ஈடு்படுமொறு ச்றிகொடடியவர. 
்ண்பரகளு்டன் இன்ண்நது நிலம் வொஙகி இயற்னக 
பவளொணனம ்ன்டச்பறுவ்தற்குத தூணடுபகொலொக 
இயஙகிைொர. இவர இயற்றிய இயற்னக ஆற்றுப்பன்ட 
நூல ்சஙக இலக்கிய ் ன்டயில அனம்நது, ்தமிழகததின் 
இயற்னகவளஙகனளப ்பதிவுச்சய்்த ஆவ்ணமொகக் 
சகொள்ளலொம்.

இ்நதி, வ்டசமொழி, ஆஙகிலம் எை மொற்று 
சமொழிகளின் ஆதிக்கம் பமபலொஙகிய ச்பொழுது 
்பொவலபைறு ச்பருஞசிததிைைொர ச்தன்சமொழி 
என்னும் இலக்கிய ஏடன்டத ச்தொ்டஙகிைொர(1959). 
அ்தன் உறுப்பொசிரியைொக இரு்ந்த ்தஙகப்பொ, ்தம் 
னகப்ப்ணம், துன்ணவியொரின்  ஊதியம் சகொணடு 
ச்தன்சமொழி ச்தொய்வின்றி சவளிவருவ்தற்குத 
துன்ணநின்றொர. ச்தன்சமொழியில ்தமிழ் உ்ணரவு 
்ததும்பும் ்பொ்டலகனள எழுதி சவளியிட்டது்டன், 
்சஙகப ்பொ்டலகனள ஆஙகிலததில சமொழிச்பயரதது 
சவளியிடடு பிறசமொழியிைரின் ்பொரனவனய
்சஙகப்பொ்டலகள் மீது திருபபிைொர.

முனைவர இைொ. திருமுருகைொர மனறவுற்ற சூழலில 
அவர ் ்டததிவ்ந்த ச்தளி்தமிழ் என்னும் மொ்த இ்தனழ 
ஆசிரியர ச்பொறுபப்பற்று ்தஙகப்பொ ்்டததிைர. 
ச்தளி்தமிழ் இ்தழ் அசசீடடுப ்பணிகனளயும் கவனிதது 
வ்ந்த ்தஙகப்பொவிற்கு ச்பரிதும் துன்ணயொக நின்றவர 
இவரின் துன்ணவியொர ்த்டஙகணணி அம்னமயொர 
ஆவொர. ச்தளி்தமிழ் இ்தழில ்தமிழ் உ்ணரவு 

்தங்கப்பா என்னும் 
்தமிழ்ச் சிந்்தரன்யாளர்

முனைவர மு. இளஙச்காவன்

இரு்ப்தொம் நூற்றொணடு மனறமனலயடிகள், 
்பொவொ்ணர, ச்பருஞசிததிைைொர எை 
எண்ணற்ற ்தமிழ்தச்தொண்டரகனளக் 

கணடுள்ளது. அவவரின்சயில ம. இசலனின் 
்தஙகப்பொனவயும் இன்ணததுப ்படடியலி்டலொம். 
்தஙகப்பொ ்தமிழிலும், ஆஙகிலததிலும் அரிய 
்பன்டபபுகனளத  ்த ்நது ,  ் ம்  ச ்ஞசில 
நினலச்பற்றவர. இயற்னக ஈடு்பொடும், ்பழ்ந்தமிழ் 
இலக்கியப புலனமயும், ்தமிழ்ப ்பற்றும், 
்பன்டப்பொளுனமயும் ,  ஆஙகிலசமொழிப 
புலனமயும், வொழ்க்னக குறித்த புரி்தலும் 
சகொண்டவைொகத ்தஙகப்பொவின் வொழ்க்னக
அவனை ் மக்கு அன்டயொளம் கொடடுகின்றது.

்தஙகப்பொவின் ்பணிகனள ஆசிரியப்பணி, 
்தனித்தமிழ் இயக்கப்பணி, ்பன்டபபுப்பணி, 
சமொழி ச்பயரபபுப்பணி, இயற்னகப ்பொதுகொபபுப 
்பணி என்று வனகப்படுததிப ்பொரக்க இயலும்.

ப்பைொசிரியர ்தஙகப்பொவி்டம் ்தமிழ் ்பயின்ற 
்பலல ொயிைம்  ம ொ்ணவரகளில ,  ்பலரும் 
ப்பைொசிரியரகளொகவும், ்பன்டப்பொளரகளொகவும், 
சமொழிச்பயரப்பொளரகளொகவும் உள்ளைர. 
மொ்ணவரகளுக்கு வகுப்பனற ்பொ்டதப்தொடு 
அனமயொது ,  இயற்னக  ஈடு்ப ொடடினை 
ஊடடுவ்தற்கு வொய்ப்பொை வனகயில அருகில 
உள்ள சிற்றூரகளுக்கும் கொடுகளுக்கும் 
ஏரிகளுக்கும் மிதிவணடியில அனழததுச ச்சன்று 

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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சகொபபுளிக்கும் அரிய அடன்டப்பொ்டலகனள 
எழுதி சவளியிட்டொர ்தஙகப்பொ. இவரின் ஆசிரிய 
உ ன ை க ள் ,  அ ை சி ய ல  ்த ன ல வ ர க ளி ன் 
்தமிழ்ப்பற்றிலலொ்த ்தன்னமகனள எடுததுக்கொடடி 
விழிபபு்ணரவு ஊடடுவ்தொகவும், ஈழத்தமிழரின் 
உரினமகனள மீட்ப்தொகவும் அனம்ந்தை. 

திருமுருகைொபைொடு இன்ண்நது ்தஙகப்பொ 
ச்தருமுனைக் கூட்டம், கருத்தைஙகுகள், மொ்ொடுகள், 
மறியலப்பொர என்று ்பலபவறொை ்தமிழியக்கப 
்பணிகளில  க ல ்ந து ச க ொணடு  ்ப லமுன ற 
சினறச்சன்றொர. ்தஙகப்பொ ்தமிழ் உ்ணரவு மிகு்ந்த 
்பல ்பொ்டலகனள எழுதி சவளியிட்டொர . 
இப்பொ்டலகள் ச்தொகுக்கப்படடு, பின்ைொளில 
அடிசசுவடுகள், உரினமக்குைல, ்பொடுகின்பறன், 
ப்தடுகின்பறன், ஆ்நன்தப்பொடடு, பவப்பஙகனிகள், 
கள்ளும் சமொ்நன்தயும் உள்ளிட்ட ்பல நூலகளொக 
சவளிவ்நதுள்ளை. 

“வடபெபாழிழய ஏவிஉழைக ப்கடுத்்தபார; பினைர
வடு்கபெபாழி ஆட்சியிலும் வீழ்்நது ப்கட்டபாய்.
்தடெறி்ந்த ஆஙகிலவன உழைக ப்கடுக்கத்
்தனபெபாழிழய ஏவிவிட்டபான, ் டித்துக ப்கட்டபாய்;
இடரப்சய்யும் இ்நதிழயயும் திணிக்கப் ் பாரத்்தபார
எப்்டிளயபா ்தப்பித்்தபாய்; ஆைபால் மீணடும்
அடலழிக்க ஆஙகிலத்ழ்த ஏவுகினறபார;
அட்தமிைபா எனறும்நீ அடிழெ ்தபாைபா?”

என்று ்பொடுவதிலிரு்நது இவர்தம் சமொழிப்பற்று 
புலைொகும், 

“புல்லின நுனிப்்னி ்தனழை அடுககிளய
ப்பாற்்கம்பியில் ப்தபாடுப்ள்ன; - ்கருங
்கல்லிழைக ்கபாலில் மிதிப்்வர ஆயினும்
்கணடு ப்தபாை வடிப்ள்ன”.
என்று ்பொடும் ்தஙகப்பொவின் கனலயுள்ளம் 

அறிவ்தற்கு இவவரிகள் ப்பொதுமொைனவ.

்த ங க ப ்ப ொ வி ன்  ்ப ணி க ளு ள்  அ வ ர ்த ம் 
சமொழிச்பயரபபுப்பணி குறிபபி்டத்தக்க ஒன்றொகும். 
்தமிழின் ச்சவவியல ்பன்டபபுகனள அ்தன் ்தைம் 
குனறயொமல ஆஙகிலததில ச்பயரத்தவர. ்சஙகப 
்பொ்டலகனள Love Stands Alone: Selections from Tamil 
S a n g a m  P o e t r y  எ ன் னு ம்  ச ்ப ய ரி லு ம் , 
முதச்தொள்ளொயிைதன்த Red  Lilies and Frightened Birds 
என்ற ச்பயரிலும், இைொமலிஙக அடிகளொரின் 
்பொ்டலகனள Songs of Grace in St.Ramalingam என்னும் 
்தனலபபிலும், ்பொபவ்ந்தர்தம் ்பொ்டலகனள Selected 
Poems of Bharathidasan என்னும் ச்பயரிலும், சமொழி 
ச்பயரதது சவளியிட்டொர. 

்தஙகப்பொ குழ்நன்த இலக்கியததின் சிறபபு்ணர்நது 
எஙகள் வீடடுச ப்சய்கள், மழனலபபூக்கள், இயற்னக 
விரு்நது, ப்சொளக்சகொலனலப ச்பொம்னம உள்ளிட்ட 
சிறுவர ்பன்டபபுகனள வழஙகியுள்ளொர. இவற்றில 
சில இன்சயனமக்கப்படடு, ்தஙகப ்பொப்பொவுக்குத 
்தஙகப்பொ ்பொ்டலகள் என்று ச்பயரில ஒலிவட்டொக 
சவளிவ்நதுள்ளது. சிறுவரகளுக்கு அறிவுனை 
கூறுவைவொக இலலொது சிறுவரகளின் குழ்நன்த 
உள்ளதன்த நுட்பமொக சவளிக்சகொ்ணரும் வி்தமொக 
்த ங க ப ்ப ொவின்  ்பன்டபபு கள்  தி க ழ் ்ந ்தை . 
குழ்நன்தப்பருவததுக் குறும்புகனளக் கணமுன்ைம் 
ஓவியமொக்குகிறது கீழ்கொணும் அவரின் ்பொ்டல 
வரிகள். 

“எணணிக்னகயில ்ொன்பக்தொன் எஙகள்வீடடுச 
ப்சய்கள்- அனவ

எஙகனளபய ்படுததும்்பொடடில இரு்பதப்தழு 
ப்பய்கள்”

இைணடுமுனற இ்நதிய அைசின் ்சொகிதய அகொச்தமி 
விருது, ்தமிழ் ்ொட்டைசின் ்பொபவ்ந்தர விருது, 
்பகுத்தறிவொளர கழகததின் ச்பரியொர விருது, ்தமிழர 
ப்தசிய இயக்கததின் ்தமிழ்தப்தசியச ச்சம்மல விருது, 
சிற்பி இலக்கியப ்பரிசு எைப ்பல விருதுகனளயும் 
ச்பற்றுள்ளொர ்தஙகப்பொ. இவரின் மனறவு ்தமிழுக்கு 
மிகபச்பரிய இழப்பொகும்.
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மன்ைன் ்தன்னுயிர நீத்தபின்பும், சிைம் நீஙகொமல 
மதுன ைனய  எ ரி த ்த  கண்ணகியின்  கன ்த ; 
்தன்னைக்சகொலல வ்ந்த க்ணவனி்டம் “யொன் ்சொகிபறன்; 
ஆகிலும், உம்னம வலம் சகொணடு ்சொவல” என்று 
அவனை வலம் வ்நது மனலயின் மீதிரு்நது அவனைக் 
கீபழ ்தள்ளிக் சகொன்ற குண்டலபகசியின் கன்த; 
மற்றும், மதுனைவீைன், ச்பொன்ைர ்சஙகர கன்தகள்வனை 
்தமிழரின் ச்ஞ்சம் நினறத்த ச்தொன்மஙகள் ஏைொளம். 

இனவசயலலொம், வொய்வழிக் கன்தகளொகக் 
க்டத்தப்பட்டை, விழொக்கொலஙகளில, கன்தகளின் 
்ொயகரகள் ்தனலமுனறகள் ்பல ்தொணடியும் 
கூததுகளிலும், கும்மிகளிலும் உயிரதச்தழு்நது 
சகொணப்டயிரு்ந்தொரகள். அவரகனள மக்கள் 
ச்தய்வஙகளொக வ்ணஙகிைர. 

ஒ ரு  க ட்ட த தி ல  பு ல வ ர க ள்  இவ ற்னற
இலக்கியஙகளொகப புனை்ந்தைர. எழுத்தொளரகளின் 
கற்்பனைக்கு எலனலபய இருப்பதிலனல. இப்படித்தொன் 
இைொமொய்ணம், மகொ்பொை்தம் ப்பொன்ற கன்தகளும் 
மக்களின் மை்பணுவில ஊறிக்கி்டக்கின்றை. 1990களில 
மகொ்பொை்தம் ச்தொனலக்கொடசி ச்தொ்டைொக 
ஒளி்பைப்பொைப்பொது, ஞொயிற்றுக்கிழனமப்தொறும் 
கொனலயில ஒருமணிப்ைம் சமொத்த இ்நதியொவின் 
இயக்கமும் ச்தொனலக்கொடசிப ச்படடியின் முன் 
ஒடுஙகிபப்பொயிரு்ந்தது. 

மக்கள் ச்தொன்மக்கன்தகளின் ்ொயகரகனளக் 
க்டவுள்களொக வரிப்பதுப்பொல புலவரகளும் 
வரிததிருக்கிறொரகள். இ்ந்தக்கன்தகளின் ் ொயகரகனளப
்பற்றி ஒவசவொரு புலவரும் ஒவசவொருமொதிரி 
எழுதியிருக்கிறொரகள். ஒவசவொரு புலவரின் ்பன்டபபும் 
எ்ந்தளவு கற்்பனை எ்ந்தளவு உணனம என்்ப்தற்குச 
்சொன்றுகள் ஏதுமிலனல! 

ச்தான்மமும் 
வைலாறும் 
உதயபாஸ்கர நாசசமுதது

“ச்தொன்னம்தொபை.. . உனைசயொடு 
பு்ணர்ந்த ்பனழனம பமற்பற” 

என்கி ற து  ச ்த ொ ல  க ொ ப பி ய  நூ ற் ்ப ொ . 
்பன்ச்டுஙகொலமொக மக்களொல உனைக்கப்படடு 
அலலது ப்ப்சப்படடு வ்ந்த ்பழஙகன்தகனள 
இன்ணததுப ்பொடுவது “ச்தொன்னம” எைப்படும் 
“இலக்கிய வைபபு” என்்பது இ்தன்ச்பொருள்.

்தமிழ் மணணில ச்தொன்மததிற்கொ ்பஞ்சம்? 

“ச்பொன்ச்சய் சகொலலன்்தன் ச்சொலபகட்ட 
யொபைொ அை்சன்? யொபை கள்வன்!” என்று 
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கன்தகளுக்குக் கற்்பனை்தொன் எலனல. ஆைொல, 
அறிவியல என்ற எலனலக்குள் வைலொறு அ்டஙகுகிறது. 
அது ஆய்்நது ச்தளி்ந்த அறிவின் அடிப்பன்டயில 
அனமவது. வைலொறு என்்பது வைல (வருனக) + ஆறு 
(வழி) = வ்ந்தவழி என்று ச்பொருள்்படும். 

க்ட்ந்தகொலதன்தப ்பற்றிய குறிபபுகள் இலலொமல, 
் ம் பி க் னக க ன ள யு ம்  க ன ்த க ன ள யு ம் 
ச்ஞசிபல்நதிக்சகொணடு, கொலபவொட்டததில 
்பயணிதது வ்நதிருக்கும் இ்நதியொ என்று இன்று 
அனழக்கப்படும் நிலப்பைபபுக்கு மு்தன்மு்தலொக 
ஆஙகிபலயரகளொல்தொன் 1817ஆம் ஆணடு ஒரு 
வைலொற்றுநூல எழுதி சவளியி்டப்பட்டது. அ்தன் 
ச்பயர “A History of British India”. அ்ந்த நூல, இ்நதிய 
மணணுக்கு ஒரு சில நூற்றொணடுகள்்தொன் வைலொறு 
என்ற அடிப்பன்டயில இ்நது இ்நதியொ, சமொகல 
இ்நதியொ , பிரிடடிஷ இ்நதியொ என்று மூன்று 
பிரிவுகளொகத ச்தொகுக்கப்பட்டது. 

1830களில அப்சொகரின் தூணகள் கண்டறியப்பட்டை. 
அது  இ்நதிய  வ ைல ொ ற்னற  இைண்டொயிைம் 
ஆணடுகளுக்கும் ச்தொன்னமயொைது என்று 
பின்பைொக்கி ் கரததியது. இ்தன்பின்ைர, ்ச்நதிைகுப்த 
சமௌரியரின் அனவயில கிபைக்கத தூதுவைொகப 
்பணியொற்றிய சமகஸச்தனிஸ என்ற கிபைக்க வைலொற்று 
அறிஞரின் இணடிகொ (Indika) என்ற ச்தொனல்நதுப்பொை 
்பழம்ச்பரும் வைலொற்று நூல, பிற நூலகளில இருக்கும் 
குறிபபினை னவதது மீடகப்படடு, 1887-ஆம் ஆணடு 
சவளியி்டப்பட்டது. 

இ்தன்பின்ைர ,  1 9 1 9  ஆம் ஆணடிலிரு்நது 
்ப த ்த ொணடுகளுக்கும்  பமல  ்்டத்தப்பட்ட 
சமொகஞ்ச்தொபைொ அகழ்வொய்வு 4500 ஆணடுகளுக்கு 
முற்்பட்ட “சி்நது ்சமசவளி ்ொகரிகம்” எைப்படும் 
்பண்பட்ட ்கை ்ொகரிகம் இ்நதிய மணணில 
இரு்ந்தன்தப ்பனற்சொற்றியது. அணனமயில கீழடியில 
்்ட்ந்த அகழொய்வு, 2300 ஆணடுகளுக்கு முற்்பட்ட 
்பண்பட்ட ்ொகரிகம் னவனகக் கனையில இரு்ந்தன்த 
உலகுக்குப ்பனற்சொற்றியுள்ளது. சி்நது ்சமசவளி 
்ொகரிகதப்தொடு இ்ந்த “னவனக ்தி ்ொகரிகம்” 
ச்ருஙகிய ச்தொ்டரபு சகொண்டது என்்பன்தக் 
கீழடியில கண்டறியப்பட்ட கட்ட்டக் கடடுமொைஙகள் 
உறுதிப்படுததியுள்ளை.

1997 ஆம் ஆணடில ச்தொ்டஙகப்பட்ட ைொக்கிகொரி 
(Rakhighari) அகழ்வொய்வில, 2014 ஆம் ஆணடு ் ொன்கு 
முழுனமயொை மனி்த எலும்புக்கூடுகள் கின்டத்தை. 
இதில ஓர எலும்புக்கூடடிலிரு்நது சிறு்பகுதினய 
எடுதது ்்டததிய மை்பணு ஆய்வில, அனவ 4500 
ஆணடுகளுக்கு முன்பு வொழ்்ந்த மனி்தரகளின் 
எலும்புக்கூடுகள் என்்பது ச்தரியவ்நதிருக்கிறது, 
ச்தற்பக நீலகிரி இருளரகளின் மை்பணுபவொடு அ்ந்த 

மை்பணுவுக்கு ச்ருஙகிய ச்தொ்டரபிருப்பன்தயும், 
ஆரிய இைக்கலபபு இலலொமல அது இருப்பன்தயும் 
அ்ந்த ஆய்வு உறுதிப்படுததியுள்ளது.

கன்தகளின் வொயிலொக வைலொறு என்று 
்ம்்பப்பட்டன்த சவறும் 200 ஆணடுகளில ் ்ட்ந்த 
ஆய்வுகள் புைடடிபப்பொடடி ருக்கின்றை. 
அகழொய்வு மடடுமலல, இலக்கியம், சமொழி, 
கலசவடடுகள் என்று ்பல்தளஙகளில வைலொற்னறத 
ப ்தடி ,  ச ்தளிவொகத  ச்தரி ்நதுசக ொண்ட 
நிகழ்வுகனளத ச்தொகுதது, ச்தரியொ்தனவகனள 
இன்ைமும் அறிவியல ப்தடிக்சகொணடிருக்கிறது. 

இ்ந்த ஆணடு இது நிகழ்்ந்தது என்ற ச்தொகுபபு 
சவறும் கொலநிைல மடடுபம. அ்ந்த நிகழ்வுகனள 
ஆைொய்்நது அ்நநிகழ்வுகளின் ்தொக்கம் ்சமூகதன்த 
எவவொறு ்பொதித்தது, கொலபப்பொக்கில அ்தன் 
வினளவு என்ை என்ற ஆய்பவ முழுனமயொை 
வைலொறு எைப்படுகிறது. ஒரு நிலதன்த ஆளும் 
ஆடசியொளரகளின் ்சொரபுத்தன்னமயின் 
்த ொக் கத்த ொல  வைலொற்னறத  ப்தடுவதில 
்த்டஙகலகளும் ,  ச்ப ொய்யொை வைலொறு 
கட்டனமக்கப்படுவதும் ்பலப்ைஙகளில 
்தவிரக்கமுடியொ்தது. எனினும், அறிவியல ்தன் 
ப்தடு்தனல என்றும் னகவிடுவதிலனல.

்தமிழர ் ்தான்கமகய 
உலைைவில் நிறுவும்
கீழடி ஆராய்ச்சிககுக

கை்ைாடுபவபொம்! கை்ைாடுபவபொம்!!

கீழடி நம் ்தாய்மடி

ஜூலை 2019:   பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு  | 163  
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சிலம்ப்பாலி ப்சல்லப்்ன
- இவர
சி்ந்தழைஒளி நல்லப்்ன!
்கணி்தம் வபாய்ப்்வருககுத் 
்தமிழ் வபாய்க்கபாது - ்கனித் 
்தமிழ் வபாய்த்்தவருககுக 
்கணி்தம் வபாய்க்கபாது!
்பாரதி ப்தபாடஙகி - இ்தற்குப் 
்லள்ர உ்தபாரணம்! 
சிலம்ப்பாலிகள்கபா 
்தமிழ், ்கணி்தம் இரணடுளெ 
்சபா்தபாரணம்!!

என ்தமிைபா்சபானின 
ஆ்சபான - என்்தபால் 
எைககும் அவர 
ஆ்சபான - ஆம் 
்தமிழ்ப் ள்ரபா்சபான!

அனழைத் ்தமிழை்ச 
சுெ்நதுப்கபாணடு - அனளற 
ப்சனழை வ்ந்தவர!
்தமிழ்்ச  ்சபானளறபார 
ள்ரழவ அழெத்து 
நல்லப்தபாரு ்கருத்ழ்த 
நபாளும் ்சழெத்து 
ஒருநூறு ள்ழர 
ஒருஙகிழணத்்த 
ப்ருழெ ப்ற்றவர!  
இரு்ந்தப்தபானறு்தபான 
ப்சனழை - எனினும் 
இறுதிவழர இருப்ப்பானறும் 
இரு்ந்ததில்ழல இவரிடம் 
்தமிழைத் ்தவிர!

ஒழுக்களெ 
உயரவபாய்ப் ப்ற்றவர! 
அழுக்கபாறு 
அறளவ அற்றவர!
இழேளயபாழர ஊககுவிப்்தில் 
இவருககில்ழல இழண!
இலககியத் ள்தழைத் 
ள்தககிழவத்்த ்தமிழ்அழண! 

ள்தைருவியபாய் இனிககும் 
இவர ள்்சசு - ப்தளி்ந்த 
நீளரபாழட ள்பானற 
ப்சபால் வீ்சசு!

கூடியிருககும் கூட்டம் - சில 
நூறு்தபான எனறபாலும் 
்்ந்தலுக்கடியில் 
்ரவிககிடப்்து 
்ல்லபாயிரளெ  எனறபாலும் 
்தமிழைப் ் ்நதி ழவப்்தில் 
எனறுளெ அவர 
்கபாட்டியதில்ழல 
ஓரவஞ்சழை!
இதுவழர ்கணடதில்ழல நபான
இப்்டிபயபாரு 
ஈரபநஞசிழை!!

்்தவி 
ள்தடிப் ள்பாளவபார ் லர - 
உ்தவி 
நபாடிப் ள்பாளவபார இனனும் 
சிலர!
்்தவி-உ்தவி இரணழடயும் 
இவர ள்தடிப் ள்பாைதில்ழல; 
இவழரத் ள்தடிளய வ்ந்தை 
என்து வரலபாறு!

ெறதிழய ெற்ந்தவர- ெை
உறுதிழய ெண்ந்தவர!
இவரின 
பவள்ழே உள்ேம் - 
எவழரயும் 
ப்கபாள்ழே ப்கபாள்ளும்!
இவர -
ப்கபாஙகு ெணடலம் 
்த்ந்த ப்கபாழட - அ்கழவ 
ப்தபாணணூறு ்கட்நதிரு்நதும் 
்தடுெபாறபா்த (்தமிழ்) நழட!

நடெபாடிய நூல்கம் - ்தமிழ் 
ஐயம் தீரத்்த அ்கரபாதி! 

முனைவர 
அருள வீரப்பன் 

நியூ யாரக் 

சீர்மிகு 
சிலம்மோலி! 

இழேய ் றழவ்கள் 
எணணற்றழவககு 
இலககியத் ்தபா்கம் தீரத்்த 
ளவட்ந்தபாங்கல்! 
இலககியப் ் றழவ்கள் இனி 
இழேப்்பாறுவது எங்ஙைம்! 

சிலம்ழ்ப் ் டிப்்தும் - அவரவழி 
நடப்்துளெ சிலம்ப்பாலிககு நபாம் 
ப்சய்யும் அஞ்சலி!
நபாளுடன வபாழ்்க; வேர்க 
சிலம்ப்பாலியின பு்கபைபாளி!!  

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்

உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்றம்

வட அமமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பேரவ
வ மற்றும்

சிகாபகா த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்
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சிகாககா தமிழ்ச் சஙகப் ப�ான்விழா

எஙகள் வாழ்வும் எஙகள் வளமும் மஙகாத 
தமிபழன்று சஙகக முழஙகு

முனைவர் 
அருள் வீரப்பன் 

நியூ யார்க் 



ப�ொன் விழொ கொணும் 
சிகொககொ தமிழ்ச்சஙகம் - ஒரு �ொர்வை

மணி குணசேகரன்
முதன்மைப் பணியாளன, சிகாககா தமிழ்ச்சஙகம்

கனியிடை ஏறிய சுடையும் - முற்றல்

கடையிடை ஏறிய சாறும்

பனிமலர் ஏறிய தேனும் - காய்ச்சுப்

பாகிடை ஏறிய சுடையும்

நனிபசு பபாழியும் பாலும் - பேனடனை

நல்கிய குளிரிை நீரும்

இனியனை எனதபன எனினும் - ேமிடை

எனனுயிர் எனதபன கண்டீர்

 பாதைநேர் பாரதிோசன

வல்லினமும் மெல்லினமும் வளொன 
இடையினமும் நல்லினொய் ஒன்றுபட்டு நைக்க 
வழி மெய்்தவளள! எங்கள் உயிரிலும் மெய்யிலும் 
்கலந்து உயிரமெய்்ானவளள! உன்ன்தொன 
மெம்மொழிள் வணக்கம்.  

புலம் மப்ரந்்தாலும், ்தைம் புரளாெல், 
்தவறாது ்தமிழ் மொழி, இனம், பணபாடு 
்காத்தளல ்தன் ்தடல்ா்ப் பணி்ா்க, ஐம்பது 
ஆணடு்களுககு முன்னால், நம் ்தமிழ்த்தாயின் 
மூத்த மெல்வங்கள் விட்தத்த விட்த, முடள 
விட்டுத துளிரக்க, ம்தாைரந்்த நம் முன்ளனாடி்கள் 
மெழுடெ்ாக்க, இந்நாளில் அைரந்து வளரந்்த 
ஆலெரொய் நெது சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கம் 
வலிடெப் மபற்றுள்ளது. ்கருவிலிருந்து இன்று 

மபரி் உருவொய் வளரத்த நெது முன்ளனாடி்கள் 
அடனவருககும் வணக்கம். உல்கததுத ்தமிழர்கள் 
ெட்டுமின்றி அடனதது ெக்களின் பாரடவம்ல்லாம் 
இன்று “சி்காள்காடவ ளநாககிள்” என்கிற நிடலயில், 
அவர்கள் எதிரளநாககும் மெ்ல்்கடளக குடறவின்றி்ச 
மெய்து முடிப்ளபாம் என்று எங்கள் மீது மபரும் 
நம்பிகட்க ம்காணடு எங்கடளப் பணிமெய்திை 
அனுெதித்த உங்கள் அடனவருககும், சி்காள்கா 
்தமிழ்்செங்க்ச மெ்ற்குழு ொரபா்க வணக்கம்.

1969 ஆம் ஆணடுப் பிற்பகுதியில் துவக்கப்பட்ை 
நெது ெங்கம், 1970 ஆம் ஆணடு்ச ெனவரி ொ்தம் 17 
ஆம் நாள், ்தன் மு்தல் மபாங்கல் விழாடவ, சி்காள்கா 
பல்்கடலக்கழ்கததில் உள்ள “பன்னாட்டு அரஙகில்”, 
சி்காள்கா பல்்கடலக்கழ்கததின் “ம்தற்்காசி் மொழி்கள் 
ெற்றும் நா்கரி்கங்கள் துடற” ளபராசிரி்ர முடனவர 
்கமில் சுவலபில் (Kamil Zvelebil) அவர்கள் முன்னிடலயில், 
ெங்கததின் மு்தல் ்தடலவர உ்ரதிரு முடனவர. ்த. 
இரா. திருளவங்கைம் அவர்கள் ்தடலடெயில் 
நைததி்து. 

்தாய்நாட்டை விட்டுத ம்தாடலதூரம் வந்்த 
்தமிழர்கள், ஒருவருகம்காருவர, ெமூ்க உணரளவாடு 
இ்ஙகிை, சுற்றுலா, ள்களிகட்க, கூட்டு உணவு  
என்பள்தாடு ெட்டுமில்லாெல், ்தமிழ் உணரவு 
ளெம்பைக ்கடல, இலககி்ம் ம்தாைரபான 
நி்கழ்்சசி்கடளத ம்தாைரந்்தனர. இஙகுள்ளவர்கடள 
டவததுத ம்தாைஙகி் நி்கழ்்சசி்கள், பின்னர, ்தமிழ் 
நாட்டிலிருந்து சிறந்்த ்கடலஞர்கடளயும், இலககி் 
அறிஞர்கடளயும் அடழதது நைததும் அளவுககு 
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விரிவடைந்்தது. ்தமிழ்க முன்னாள் மு்தல்வர்கள் 
்கடலஞர ்கருணாநிதி,   ைாகைர எம்.ஜி. இராெ்செந்திரன், 
்தமிழ்கக ்கல்வி, நிதித துடற அடெ்செர நாவலர 
மநடுஞமெழி்ன் ஆகிள்ார வருட்க்ால் மபருடெ 
அடைந்்தது. ்கவி்ரசு ்கணண்தாென், சிலம்மபாலி 
மெல்லப்பன், ்தவததிரு குன்றககுடி அடி்களார, 
ளபராசிரி்ர சிற்ெளபென், ளபராசிரி்ர மு. ளெத்தா, 
்கவன்கர திருககுறள் ்கன்க சுப்புரததினம், ளபராசிரி்ர 
அப்துல் ரகுொன், ளபராசிரி்ர அப்துல் ்கா்தர, 
மநல்டல ்கணணன், ்கவிஞர டவரமுதது, ்தமிழ்சசி 
்தங்கப் பாணடி்ன் ளபான்ற அறிஞர்களின் வருட்க 
நம் ்தமிழ்்ச ெங்கததிற்கு்ச சிறப்பிடன ்தந்்தது. இடெ 
ொெணி சீர்காழி ள்காவிந்்தராஜன், ்கடலொெணி 
சிவசி்தம்பரம், ்கடலொெணி ்கஙட்க அெரன் 
ளபான்ளறாரின் இடெ ெடழயில் நடனந்்தது. ஆ்சசி 
ெளனாரொ, எஸ்.வி. ளெ்கர, கிளரசி ளொ்கன், ஒய்.ஜி. 
ெள்கந்திரன் ளபான்ற நாை்க ்கடலஞர்களால் ெகிழ்ந்்தது. 
ளபராசிரி்ர ொலென் பாப்டப்ா, ராஜா, பாரதி 
பாஸ்்கர, முடனவர ஞானெம்பந்்தன், திணடுக்கல் 
லிள்ானி, நீ்ா நானா பு்கழ் ள்காபிநாத ளபான்ளறாரின் 
பட்டிென்ற ெற்றும் விவா்த ளெடை நி்கழ்்சசி்களால் 
அரங்கங்கள் சிரிப்மபாலியில் அதிரந்்தன. பூரணிொ, 

பாககி்ராஜ், சிளன்கா, பிரென்னா ளபான்ற 
நட்ெததிரங்களின் வருட்க்ால் ஒளிரந்்தது.

உல்கமெஙகும் ்தமிழ் பரவிை ,  அ்தன் 
மபருடெ்கடளப் படற ொற்றிை, என்மறன்றும் 
வாழ்ந்திை, உல்களாவி் அறிஞர்களால் 
்தமிழுக்கான ஆராய்்சசி்கள் நைததிைளவணடும். 
உலகின் பல்ளவறு பல்்கடலக்கழ்கங்களில் 
்கற்பிக்கப்பைவும், ஆராய்்சசி்கள் ம்தாைரந்திைவும் 
“்தமிழ் இருகட்க” அடெததிை ளவணடும். 
்கலிளபாரனி்ா பல்்கடலக்கழ்கததில் “்தமிழ் 
இருகட்க” அடெததிைத ள்தடவ்ான நிதியில், 
்தன்னால் இ்ன்றவடர, 1991-92 ஆம் ஆணடு்களில் 
நெது ்தமிழ்்செங்கம் நிதி திரட்டி அளிததுள்ளது. 
அள்த ளபான்று, 2016 ஆம் ஆணடு, ஆரவரடு 
பல்்கடலக்கழ்கததிலும் “்தமிழ் இருகட்க “அடெ் 
நிதி திரட்டி அளிததுள்ளது.

அடுத்த ்தடலமுடறயினருககும் ்தமிழ் உணரவு 
ம்தாைர, ்தாய் மொழி ்கற்றறி்தல் அவசி்ம். அ்தன் 
மவளிப்பாைா்க ஆங்காஙகு ்தமிழ்ப்பள்ளி்கள் 
நடைமபற ஆ்தரவு அளிதது வருகிறது . 
சிறுவர்களுககுப் ளப்சசு, ்கவிட்த, ்கட்டுடர, 

இடம் இருந்து வலம்:  முருகேசு ோசிலிஙேம்,  (செயற்குழு உறுப்பினர்), நம்பிராென் வவத்திலிஙேம் (இவைப் ச�ாருளாளர்),  
வர்தீசு சென்னகிருட்டிைன் (ச�ாருளாளர்), செயசிரீ ரகேசு  (செயற்குழு உறுப்பினர் ), முரளி கவணுகோ�ாலன் (செயற்குழு உறுப்பினர்), 
ெரவைகுோர் ேணியன் (செயற்குழு உறுப்பினர்), ேணி குைகெேரன் (தவலவர்), குமுதினி சிவேடாட்்செம் (கூடுதல் செயற்குழு உறுப்பினர்), 
அருள் �ாலு  (இவை்ச செயலாளர்), தனுொ நகடொ  (செயற்குழு உறுப்பினர்), பிரொத் இராொராேன் (துவைத் தவலவர்), முத்துகுோர் சீனிவாென் 
(செயற்குழு உறுப்பினர்), ெண்முேப்பிரியா விசுவநாதன் (செயற்குழு உறுப்பினர்), முவனவர் பிகரம் சுண்டிவாகேம் (செயலாளர்), நயினார் 
ெண்முேநாதன்  (கூடுதல் செயற்குழு உறுப்பினர்), ொகரடீசு ச�ான்னுொமி (முன்னாள் தவலவர் - �டத்தில் இல்வல).
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ஓவி்ம் ம்தாைரபான பயிற்சி்கள், ளபாட்டி்கள் 
நடைமபற்று வருகின்றன.

்தமிழறிவு வளர்சசிககும், உணரவு்கடளப் 
மபருககிகம்காள்வ்தற்கும் சிறந்்த நூல்்கடளப் 
படிப்பது அவசி்ொகும். அ்தற்கு ஏதுவா்க்ச 
சி்காள்கா புறந்கரப் பகுதி்களில் உள்ள 
நூல்கங்களில் ்தமிழ் நூல்்கள் ளெ்கரிக்கப்படுகிறது. 
்தமிழ்  ஆரவதட்த  மவளிப்படுத ்தவும் , 
்கருதள்தாவி்ங்கடள வடரவ்தற்கும் நம் 
்தமிழ்்செங்கம் “பலட்க” என்கிற இ்தடழ 
அவவப்ளபாது மவளியிடுகிறது. ்தமிழ் நாட்டில் 
இ ் ற் ட்க  ள ப ரி ை ர ்க ள ா ல்  ெ க ்க ள் 
அவதியுறும்மபாழுது, ஆ்தரவுக ்கரம் நீட்டி 
நம்ொல் முடிந்்த உ்தவி்கள் மெய்்ப்படுகிறது. 
வர்தா பு்ல், ்கொ பு்ல் ்தமிழ் நாட்டை
உலுககி்ளபாது நம் உறுப்பினர்கள் அளித்த 
நன்ம்காடை்களும், பிற உ்தவி்களும் பலராலும் 
பாராட்ைப்பட்ைது. 

்கல்கி அவர்கள் எழுதி் “மபான்னியின் 
மெல்வன்” என்னும் வரலாற்றுப் புதினம், நெது 
ெங்க உறுப்பினர்களில் 50ககும் ளெற்பட்ைவர்கடள, 
நாை்கக ்கடலஞர்களாககி ,  நாை்கொ்க 
அரஙள்கற்றப்பட்ைது. பார்த ரதனா அப்துல் 
்கலாம் அவர்களின் வாழ்ததுக்களுைன் 
அடனவரின் பாராட்டையும் மபற்றது.   

்தமிழ்்ச ெமூ்கததின் மீதும், மொழி மீதும் 
அக்கடற ம்காணைவர்களா்க இடளஞர்கள் 
மெ்ல்பைவும், நம் ்தமிழ் இடளஞர்களுககு 
ளவடலட்த ள்தரந்ம்தடுத்தல் ,  ம்தாழில் 
நிறுவனங்களில் உள்ள்கப் பயிற்சி மபறு்தல்,  
ளவடலயில் ளெரு்தல் மு்தலி்வற்றுக்கா்க
அறிவுடர வழஙகி, வழி்காட்டும் நி்கழ்்சசி்கள், 
ஆணடுகம்காரு முடற இன்ப்ச சுற்றுலா ளபான்ற
நி்கழ்்சசி்கடள நைத்தவும் “இடளஞர பாெடற” 
அடெதது மெ்ல் படுததி வருகிறது.

முதது பிறப்பது ்கைலில் எனினும் அ்தன் 
புதம்தாளி சிறப்பது அணியும்ளபாது்தாளன, 
இடெ பிறப்பது ் ாழில் எனினும் இன்பம் ்தருவது 
இடெததிடும்ளபாது்தாளன. அன்பும் பணபும் 
பிறப்பது ெ்களிர ெனதில் எனினும் ஒளிரவது 
பணபாடு ்காக்க பாஙகுற உடழப்பதில்்தாளன. 
ெ்களிருகம்கனத ்தனி அணி டவதது நம் 
ெங்கததிற்கு அணி்கலனாககியுள்ளளாம். ெ்களிர 
மபருொட்டி்கடள அடழதது, சிறார வளரப்பு, 
்தாய்டெ, ெ்களிர ளெம்பாடு, ்தமிழ்ப் பணபாடு 
ம்தாைரபான நி்கழ்்சசி்கடள நைததிவருகிளறாம். 

சி்காள்கா மபருந்கரததில் உள்ள ்தமிழ் ம்தாழில் 
முடனளவார்கடள ஒருஙகிடணத்தல் ெற்றும் ம்தாழில் 
ம ்த ா ை ர ப ா ன  அ ்க ர ா தி  உ ரு வ ா க கு ்த ல் , 
்காலாணடுகம்காரு முடற ெந்திப்பு்கள் ஏற்படுதது்தல் 
ளபான்ற நி்கழ்்சசி்கடள நைததிை “அமெரிக்கத ்தமிழ் 
ம்தாழில் முடனளவார அடெப்பு” உருவாக்கப்பட்டு 
மெ்ல்படுத்தப்படுகிறது.

ள்தன் ்கலந்்த பாலின் கிணணம் மெல்ல்ச ொய்தது, 
ம்தம்பா்க இருப்ப்தற்கு முழுவட்தயும் அருந்து 
என்பாள். பிடற ளபால இருந்்த பிள்டள முழுநிலவா்க 
உருமவடுக்க, ்தாலாட்டுப்பாடி நம்டெ்ச சீராட்டி 
வளரததிடுவாள். அவடள்ச சிறப்பிக்க “அன்டன்ர
தினம் “ ம்காணைாட்ைம் நைத்தப்படுகிறது. ளெலும் 
குழந்ட்த்கள் தினம், 5000 மீ மநடு ஓட்ைம், ்தடலடெப் 
பணபு்கள் உருவாக்கப் பயிற்சி வகுப்பு்கள் ஆகி் 
நி்கழ்்சசி்கடளயும் ம்தாைரந்து நைததி வருகிறது. 

விரிவான ெமூ்கப் பாரடவள்ாடு, சி்காள்காடவ
இடணககும் சில மநடுஞொடல்கடளத தூய்டெ்ா்க 
டவததிருக்கப் மபாறுப்மபடுதது “மநடுஞொடல
தூய்டெ மெய்்தல்” பணிட்யும் ம்தாைரந்து மெய்து 
வருகிறது. 

ஆழ்ந்்த ளவரும் அ்கன்ற கிடள்களும் நிடறந்்த 
இடல்கடளயும் ம்காணடு, நீணை விழுது்களுைன் 
திைொ்க ஆல் ளபால் வளரந்து விட்ை நெது ெங்கம், 
நம் ்தமிழ்்ச ெமூ்கததிற்கு நிழலாய், குடை்ாய், 
பாது்காப்பாய் இனியும் அடெந்திடும் என்பட்த அ்தன் 
மெ்ல்்கள் உறுதிப்படுததுகின்றன. 

எந்நாளும் புது நாளா்கக ம்காணடு உணரவுைன் 
உடழததிை நம் ெங்கம் ளென்டெ மபற்று மிளிரும்.

இனத்ற, இனதனை,

புதுநாடை உண்ைாக்கித்

ேமிழகாப்பாய் புத்துணர்டைக்

பகாணர்ைாய் இஙதக

அதிர்நபேழுக! ேமிழுக்குத்

துட்றதோறும் துட்றதோறும்

அைகு காப்பாய்!

இதுோன நீ பசயத்ேக்க

எப்பணிக்கும் முேறபணியாம்

எழுக நனத்ற.
-பாதைநேர் பாரதிோசன
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சிகொககொ தமிழ்ச்சஙகம் 
பிறநத க்த

்பணனணக்காடு சுபபிரமணி 
முதல் து்ைத் த்ைவர், சிகாககா தமிழ்ச்சஙகம்

அன்று ஜூலை 13, 1968. நானும் நண்பர் மாதவனும் 
சிகாககா மணணில் கால் லவதத நாள். உரிலமயுடன் 
வாழப் ்பசலசை அடலட (Green Card) லகயில்! 

்பணிககான உததரவு ல்பயில்!  (வழிகாடடிய திரு. நல்ை 
கிருஷ்ணன் அயயாவுககு நன்றி!). நானும் மாதவன் மற்றும் 
்பாைகிருஷ்ணன் மூவரும் ஒன்்ாக ஷெரிடன் சைாலை அடுககுமாடிக 
குடியிருப்பில் தங்கி இருநகதாம்! மலனவி மககலைப் பிரிநது 
வநத தனிலம! ஒரு தமிழலரக கூட ஷவளியில் ்பார்கக 
முடியவில்லைகய என்் தவிப்பு! 3, 4 மாதங்கள் கழிநது ஸகடட 
ஷதரு (State Street ) கலடஷயான்றில் நான் சைநதிதத முதல் 
தமிழ்ப் ஷ்பணமணி திருமதி. கஜாஸபின் கஜாசைப். அவர் மூைம் 
திரு. சைவரிமுதது, திரு. ஷஜயசீைன் அறிமுகம். விரல் விடடு 
எண்ணககூடிய அைவில் தமிழர் குடும்்பங்கள் அன்று இருநதன. 

அநத ஆணடு டிசைம்்பர் மாதம் ஒரு ஞாயிற்றுககிழலம எங்கள் 
வீடடிற்கு வருலக தநதவர் திரு. திருகவங்கடம். அவர் இலினாய 
்பல்கலைககழகததில் உயர் ்படிப்பு ஆராயசசி மா்ணவர். அவருடன் 
உலரயாடிகஷகாணடிருநதக்பாது என்னுள் ஒரு சிநதலன 
கதான்றியது. ஆங்காங்கக சிதறிக கிடககும் தமிழ் அன்்பர்கலை 
ஒன்று கசைர்தது உ்வாட, தமிழ் ஷமாழிலயயும் ்பண்பாடலடயும் நம் 
வருங்காை சைநததியர்களும் வைர்ததிட, நாம் ஏன் ஒரு தமிழ்ச 
சைங்கதலதத ஷதாடங்கககூடாது என்் ககள்விலய முன் லவதகதன். 
அவரும் உற்சைாகததுடன் அதலன வரகவற்்ார். அருலமயான 
எண்ணம் என்்ார்.  

உடகன ஷசையல்்படுதத, ஷதாலைப்க்பசிப் புததகம் (Telephone 
Directory) எடுததுத தமிழ்ப் ஷ்பயரில் இருப்்பவர்கள் எணகலைக 
கணடுபிடிதது ஒவஷவாருவராகத ஷதாடர்பு ஷகாணகடன். முதலில் 
நான் ஷதாடர்பு ஷகாணடவர் திருமதி Dr. இராஜன். அவரும் என் 
எண்ணதலத ஆதரிததார். பின்பு திரு.சைவரிமுதது, திரு. ஷஜயசீைன் 
இவர்களுடன் நீணட கநரம் உலரயாடி தமிழ்ச சைங்கம் அலமப்்பலத 
முடிவு ஷசையகதாம். திரு. சைவரிமுததுவும்,  திரு. ஷஜயசீைனும் 
க்பராதரவு நல்கினர். ஜூலை 1969, கமவுட பூங்காவில் (Maywood 
Park) ஒரு சுற்றுைா ஏற்்பாடு ஷசையகதாம். தமிழ் அன்்பர்கள் ஐம்்பது 

க்பருககு கமல் வநதிருநதனர். அன்று தமிழ்ச சைங்கம் அலமப்்பது ்பற்றி 
உறுதி ஷசையது, அதற்கு இரணடு ஷ்பயர்கள் முன் லவககப்்படடன.

1. சிகாககா தமிழ்ச சைங்கம்

2. ்பாரதி ்பண்பாடடு மன்்ம் (Bharathi Cultural Association)

அன்று தமிழர்ககைாடு ஷதலுங்கு, மலையாைம், கன்னடம் க்பசுகவாரும்
ஷநருங்கி உ்வாடி வநததால் அவர்கலையும் அனுசைரிதது, அதில் “்பாரதி 
்பண்பாடடு மன்்ம்”  ஷ்பயர் ஓர் ஓடடு விததியாசைததில் ஷவன்்து! (சிை 
காைததுககுப் பின்னால் திரு. துககாராம் தலைவராக இருநதஷ்பாழுது 
சிகாககா தமிழ்ச சைங்கம் என்று ஷ்பயர் மாற்்ப்்படடது). ்பாரதி ்பண்பாடடு 
மன்்ததின் (BCA வின்) முதல் தலைவராக முலனவர் திருகவங்கடம், 
துல்ணத தலைவராக நான் (்பணல்ணககாடு சுப்பிரமணி), ஷசையைாைராக 
திரு. அனநதகிருஷ்ணன், ஷ்பாருைாைராக திரு. ஷஜயசீைன் கமலும் 
ஷசையற்குழு உறுப்பினர்கைாக திரு.D.M. கஜாசைப், திரு. ராம்கமாகன், திரு. 
சைவரிமுதது, திரு. Dr. சீனிவாசைன், திரு. யாசின், திருமதி. கமலி பிர்பாகர், 
திருமதி. ைடசுமி நடராஜன் கதர்வு ஷ்பற்்னர். அஷமரிகக மணணில் முதல் 
தமிழ்ச சைங்கம் சிகாககாவில் உருவானது இப்்படிததான்.

ஷதாடர்நது ஜனவரி, 1970 சைங்கததின் முதல் நிகழ்சசியாகப் ஷ்பாங்கல் 
விழா, சிகாககா ்பல்கலைககழக வைாகததில் ககாைாகைமாக 
நலடஷ்பற்்து. இதில் ஷதலுங்கு, மலையாைம், கன்னட நண்பர்கள் கைநது 
ஷகாணடார்கள். அதன் ஷதாகுப்்பாைர் திருமதி. ைடசுமி நடராஜன். 

இததுடன் தமிழர்கலை கமலும் இல்ணகக, ஷ்பாழுதுக்பாககிற்காகத 
தமிழ்த திலரப்்படங்கலை இங்கு ஷவளியிடைாம் என்் ஆர்வததில் 
நிறுவனம் (Trans Oceanic Trading Corporation) ஒன்ல் அலமதகதாம். 
திரு. ராம்கமாகன், திரு. D.M. கஜாசைப், திரு. சூலசை ஆணடனி, திரு. 
விகடர், திரு. ஷஜயசீைன், நானும் இல்ணநது ஆரம்பிததது. 
இநதியாவிலிருநது 16 mm தமிழ்த திலரப்்படங்கலை வரவலழதது 
அஷமரிககாவில் ்பை மாநிைங்களிலும், கனடாவிலும் ஷவளியிடகடாம். 
இதன் மூைமாக அஷமரிககாவில் ்பை மாநிைங்களில் தமிழ்ச சைங்கங்கள் 
உருவாக முன்மாதிரியாக சிகாககா தமிழ்ச சைங்கம் அலமநதது. சிகாககா 
தமிழ்ச சைங்கததிற்கு விததிடடதில் ஷ்பருலமயலடகிக்ன்.
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சிகொககொ தமிழ்ச்சஙகம்  
45 ஆண்டுகளுக்கு முன்்ொல்

இரா. சகா்பாலகிருட்டிணன்
முன்ாள் த்ைவர், சிகாககா தமிழ்ச்சஙகம்

துவககக காைததில், ்பாரதி ்பண்பாடடு மன்்ம் என்் ஷ்பயரில் 
இயங்கிகஷகாணடிருநத நமது சைங்கம், 1973 ஆம் ஆணடில் 
சைற்று தைர்நது இருநதக்பாது திரு. ்பாைக்ண்பதி அவர்களும் 

திரு. ்பணல்ணககாடு சுப்பிரமணி அவர்களும் அதற்கு உயிர் ஷகாடுதது 
மீணடும் ஊககுவிததார்கள். 1974 ஆம் ஆணடில் நம் தமிழ்சசைங்கததின் 
தலைவராக என்லனத கதர்நஷதடுததார்கள். நான் தலைவராகப்  
்பணியாற்றிய காைம் 1974-75 ஆகும்.

திரு. நாராய்ணசைாமி, திரு. ராம்குமார், திரு. ்பாைசைநதர், திரு. 
சிவசுப்ரமணியம், திரு. கஜாசைப் உதவியுடன் ்பை கலை நிகழ்சசிகலைக 
ஷகாணடாடிகனாம். அநதக காைததில் தமிழ்சசைங்க அங்கததினர், 
ஷ்பரும்்பாலும் தமிழ்த திலரப்்படம் ்பார்கக விரும்பினர். குறுநதகடு, 
ஒலி-ஒளி நாடா என்்பஷதல்ைாம் அப்க்பாது கிலடயாது. அதற்காக 
நியூயார்ககிலிருநது தமிழ்த திலரப்்படம் சிகாககா ஓககர் விமான 
நிலையததிற்கு வரும். அநதப் ்படதலத வீடடில் ்படம் காடடும் கருவி 
மூைம் ஓடடி சைரியாக இருககி்தா என்று ்பார்கககவணடும். மறுநாள் ்படச 
சுருள்கள், ்படம் காடடும் கருவி, ஒலிஷ்பருககி உட்பட ஒலியலமப்புச 
சைாதனங்கள் எல்ைாம் எடுததுகஷகாணடு ஷஜமினி (GEMINI) ்பள்ளியில் 
்படம் க்பாடடுக காணபிககப்்படும். இது க்பால் மாதாமாதம் நடககும். 
சுமார் 200, 300 அங்கததினர்கள் வருவார்கள். 

முககியமாக 1974 ஆம் ஆணடு, மாணபுமிகு எம்.ஜி. இராமசசைநதிரன் 
அவர்கலை அலழததுத தமிழ்சசைங்கததின் சைார்்பாகப் ஷ்பரிய வரகவற்பு 
அளிதகதாம். மாணபுமிகு  எம்.ஜி. இராமசசைநதிரன் அவர்கலை அலழதத 
க்பாது அவருடன் அவர் நடிதத “உைகம் சுற்றும் வாலி்பன்” திலரப்்படதலதப் 
்பார்கக ஆலசைப்்படகடாம். அவரும் ஷகாணடுவநது எங்களுடன் 
திலரப்்படதலதப் ்பார்ததார். சிகாககாவில் எல்ைாக கழகங்களும் க்பாடடி 
க்பாடடுகஷகாணடு அவலர வரகவற்க ஏற்்பாடு ஷசையதிருநதார்கள். ஆனால் 
சிகாககா தமிழ்சசைங்க வரகவற்புதான் அஷமரிககாவில் மிகச சி்நததாக 
இருநதது என்று ஆனநதவிகடன் ்பததிரிலகயில் விமர்சைனம் 

எழுதியிருநதார்கள். திலரப்்படம் முடிநதபி்கு, மாணபுமிகு எம்.ஜி. 
இராமசசைநதிரன் அவர்கள் எங்களிடம் கழகததின் ஷ்பயலர “சிகாககா 
தமிழ்சசைங்கம்” ஆக மாற்் ஆகைாசைலன கூறினார். 1975 ஆம் 
ஆணடுககுப் பி்கு நமது தமிழ்சசைங்கம் “சிகாககா தமிழ்சசைங்கம்” 
ஆக மாறியது. 

மற்்்படி இநதத தமிழ்சசைங்கததில் ்பை கலை நிகழ்சசிகள் 
நலடஷ்பற்்ன. திருமதி கமைா ைடசும்ணன், திருமதி வசைநத குமாரி, 
வீல்ண ்பாைசைநதர், கெக முல்ைானா, S.P. ்பாைசுப்ரமணியம், 
திருமதி சுசீைா, சீர்காழி சிவசிதம்்பரம், திரு. ஐங்கரன் முதலிகயார் 
கமலட ஏறி, சிகாககா தமிழ்ச சைங்கதலதக ஷகௌரவிததனர். சிகாககா 
வலர்படம் ஒன்றில் ஒவஷவாரு அங்கததினர் இருககும் இடதலத 
ஒரு புள்ளியாக லவததுப் ்பார்ததால், அநதக காைததில், அதாவது 
ஐம்்பது வருடங்களுககு முன்்பாக,  சைாம்்பர்க “Huffman estate” 
தான் லமயமாக இருநதது. இப்க்பாதும் அகத க்பான்று 
ஆராயநதால், இப்க்பாது உள்ை அங்கததினர்களின் புதிய லமயம் 
ஷதரிய வரும் . 

50 ஆணடுக காைததில் சிகாககா தமிழ்சசைங்கம் இவவைவு 
சி்ப்்பாக முன்கனறி உள்ைலதப் ்பார்ததால் வியப்்பாக இருககி்து. 
இதற்குக கார்ணம் இப்க்பாலதய தமிழ்சசைங்கத தலைவர் திரு. 
மணி கு்ணகசைகரன், மற்றும் அவருககு முன்னால் கசைலவ ஷசையத 
சைங்கத தலைவர்களின் அயராத உலழப்க்ப கார்ணம். மற்ஷ்ான்று 
ஷசைால்ை ஆலசைப்்படுகிக்ன். இநத 50 ஆணடு காைமாக நம் தமிழ்ச 
சைங்கம் ஒகர ஒரு சிகாககா தமிழ்சசைங்கமாக இருப்்பது நமது தமிழ் 
நாடடுககக ஷ்பருலம தருவதாகும். அப்்படிப்்படட தமிழ்சசைங்கததின் 
தலைவராக ஓர் ஆணடுச கசைலவ ஷசையய எனககு வாயப்பு 
கிலடததது, ஆணடவன் அருள் என்றுதான் நிலனககிக்ன். தமிழர், 
தமிழ் ஷமாழி, தமிழர் கைாசசைாரம் காப்்பாற்றும் சிகாககா தமிழ்சசைங்கம் 
மைரடடும். 
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சிகொககொ �ல்க்ைக்கழகத்தில் 
தமிழ – முதல் ஐம்�து ஆண்டுகள் 

ச்பராசிரியர் இ. அணணாமனல
சிகாககா பல்க்ைககழகம்

சி
்காள்கா பல்்கடலக்கழ்கததில் ்தமிழ்
ஆராய்்சசி துவஙகி ஐம்பது ஆணடு்கள் 
நிடற ந்துவிட்ைன .  இ ந் ்த  அடர

நூற்றாணடுக ்காலததில் ்தமிழ் ஆய்வும் 
்கற்பித்தலும் வளரந்்த வி்தம் பற்றி இந்்தக 
்கட்டுடர சுருக்கொ்கப் ளபசுகிறது. இந்்த 
வளர்சசியில் பஙகுமபற்ற ஆளுடெ்கள், 
அவர்களுடை் ஆய்வின் உல்களாவி் ்தாக்கம், 
்தமிழ் ஆய்விலும் ்கற்பித்தலிலும் ம்காணடுவந்்த 
புதி் ளபாககு்கள் மு்தலி்டவ பற்றி இந்்தக 
்கட்டுடர ளபசுகிறது. பல்்கடலக்கழ்கத்தால் 
உருவாக்கப்பட்ை ்தமிழ் ஆய்வாளர்கள் பிற 
இைங்களுககு்ச மென்று ்தமிழுககு ஆற்றி் 
பணி்கடளயும் ள்காடிட்டுக ்காட்டுகிறது. 

 தாககம்

்தமிழ் மொழிக  ்கல்விககு சி்காள்க ா 
பல்்கடலக்கழ்கம் ஒரு ்தனிததுவொன இைம். 
்தமிழ் மொழியும் இலககி்மும் பணபாடும் 
இளநிடல, முது நிடலப் பட்ைப் படிப்பு, 
ஆ ர ா ய் ்ச சி  ெ ாணவர ்களுககு  இஙகு க 
்கற்பிக்கப்படுகின்றன. இன்டற் ளப்சசு வழககு 
மு்தல் பணடை் மெம்மொழி வடர பல்ளவறு 
நிடல்களிலும் ்தமிடழக ்கற்பிப்பது அ்தன் ்தனி்ச 
சிறப்பு. பல்ளவறு ்கால்கட்ைங்களிலிருந்்த ்தமிழின் 
இலககி்ம், இலக்கணம், ்கருத்தாய்வு்கள், 
உடர்கள், ்கல்மவட்டு்கள், பிற ஆவணங்கள்  
இஙள்க ஆரா்ப்படுகின்றன. ம்தற்்காசி்ாவில் 
மி்கவும் ம்தான்டெ்ான்தா்கக ்கரு்தப்படும் 
இரணடு மொழி ெரபு்களில் ஒன்றான ்தமிழ் ெரபு, 

ெெஸ்கிரு்தம் ெற்றும் வட்ைார மொழி்களின் இலககி் 
வட்க்கள், அழகி்ல் ம்காள்ட்க்கள் ஆகி்வற்ளறாடு 
ம்காணடிருந்்த சிக்கலான ம்தாைரபு்கள் பற்றி 
ொணவர்கள் இஙகுப் பயில்வது குறிப்பிைத்தக்கது. 
்தமிழின் ெரபிலககி்ம், இலக்கணம் பற்றி் படிப்பு,  
்தமிழின் ம்தாைர வளர்சசியில் ஏற்பட்டுள்ள 
மெல்வாககுப் பற்றியும், ்காலந்ள்தாறும் ்தமிழ் இலககி்ப் 
பணபாடு்கள் வடிவடெந்்தது பற்றியும் பயின்றிை ஏற்ற 
விடள நிலொ்கவும் இந்்தத துடற விளஙகுகிறது. ்தமிழ் 
இலககி்ங்கடளப் பிற மொழி்களில் மொழிமப்ரப்பு்ச 
மெய்வ்தால், ம்தற்்காசி்ாடவக ்கைந்து இலககி் 
அறிஞர்களின் பாரடவ ்தமிழ் மீது படும் படி்ா்கவும் 
இந்்தத துடற விளஙகுகிறது. இ்தன் ொ்தடன்களுககுப் 
பின்னால் ஐம்பது ஆணடுக ்கால வரலாறு உள்ளது. 
இ்தன் எதிர்காலம் முடிவில்லாெல் விரியும் என்பது 
உறுதி.   

இந்்த நீணை வரலாற்றின் ்தாக்கம், இஙகு ஆராய்்சசி 
மெய்வதிலும், ொணவர்கடளப் பயிற்றுவிப்பதிலும் 
ெட்டுெல்லாெல், அவற்டறக ்கைந்து, பிற அமெரிக்கப் 
பல்்கடலக்கழ்கங்களிலும், பிரிட்ைன், நியூசிலாந்து, 
இஸ்ளரல், இந்தி்ா என்று மவளிள் மென்று 
அஙகுள்ள ொணவர்கடளத ்தமிழில் பயிற்றுவித்ததிலும் 
அவர ்கடளத   ்தமிழ்  ஆர ாய் ்சசி  ம ெய்் 
உட்படுததி்திலும் இந்்தத துடறககுப் பஙகு உணடு. 

 முன்பனாடிகள்

1959 ஆம் ஆணடு சூடல ொ்தம் அமெரிக்க அரசின் 
நிதி உ்தவியுைன் சி்காள்கா பல்்கடலக ்கழ்கததில் 
ம்தற்்காசி் மொழி்கள் வட்ைார டெ்ம் என்னும் 

174 | ஜூலை 2019:  பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு



அடெப்பு துவக்கப்பட்ைது. 1961-62 ஆம் ்கல்வி்ாணடில் 
்தமிழ் மொழிட்்ச சி்காள்கா பல்்கடலக்கழ்கம் 
பயிற்றுவிக்கத துவஙகி்து. ்தமிழ் மொழிட்ப் 
பயிற்றுவிக்க, இலணைன் பல்்கடலக ்கழ்கததிலிருந்து 
R.E. ஆஷர  (R. E. Asher), மில்ைன் சிங்கர (Milton Sing-
e r )  என்னும் ெமூ்கவி்ல் ளபர ாசிரி்ர ால் 
வரவடழக்கப்பட்ைார. அப்ளபாது மொழியி்ல் 
பட்ைப் படிப்பு ொணவரா்க இருந்்த R. ரா்தாகிருஷணன்,  
ஆஷருககு உ்தவி்ாளரா்க இருந்்தார. அவர்கள் 
இருவரும் 1962 ஆம் ஆணடு இடைநிடல படிப்புககு 
“ A Graded Tamil Reader : Selections from  Contemporary 
Prose with Notes and Glossary“ உருவாககினர. ்காலனி் 
்காலததுக கிறிததுவப் பாதிரிொர்களுககும் பிரிட்டிஷ 
அலுவலர்களுககும் பிற்பட்ை, பிற  மொழி்ாளர்களுககுத 
்தமிடழ இரணைாம் மொழி்ா்கக ்கற்றுகம்காடுக்க 
மு்தலில் உருவான பாைநூல் இது. 

1962 ஆம் ஆணடு சி்காள்காவில் ள்காடைக 
்காலததில், ம்த.மபா. மீனாட்சி சுந்்தரனார இரணடு 
ம்தாைர விரிவுடர்கள் நி்கழ்ததினார. அவற்றில் ஒன்று 
"்தமிழ் மொழி வரலாறு ", ெற்மறான்று "்தமிழ் இலககி் 
வரலாறு ". பின்னர இந்தி்ாவில் இடவ இரணடு 

நூல்்களா்க மவளியிைப்பட்ைன. இந்்த நூல்்கள் 
்தமிழ் மொழி ெற்றும் ்தமிழ் இலககி்ம் 
ம்தாைரபான பல ஆராய்்சசி்களுககுத 
தூணடுள்காலா்க அடெந்்தன.

   முதல் தலைமுலை 

A .K. இராொனுஜன், 1962 ஆம் ஆணடு ஜனவரி 
ொ்தம், ம்தற்்காசி் மொழி ெற்றும் வட்ைார 
டெ்ததில் ஆராய்்சசி ொணவரா்க்ச ளெரந்்தார.  
இணடி்ானா பல்்கடலக்கழ்கததில் முடனவர 
பட்ைம் மபற்றபின் 1963 ஆம் ஆணடு இவர 
திராவிை மொழி்களில் உ்தவிப் ளபராசிரி்ரா்க 
டெ்ததில் பணிள்ற்றார. இவர 1993 ஆம் 
ஆணடு வடர சுொர 30 ஆணடு்கள் (அவர 
ெடறவு எய்தும்வடர). ்தமிழ் ஆராய்்சசியிலும், 
்க ற்பி த ்தலிலும் ,  ம ெ ாழிமப் ர ப்பிலும் 
ஈடுபட்டிருந்்தார. 

்தமிழ் ்கற்பிப்பதில், A .K. இராொனுஜனும் 
அவருககு உ்தவி்ாளரா்க இருந்்த, ெமூ்கவி்ல் 
துடறயில் முடனவர பட்ைம் மபற்ற, டெதிலி 
ஹக (Mythili Haq) என்பவரும் ளெரந்து, இடைநிடல  
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ொணவர்களுக்கா்க "ஜான் - ள்காபாலன் 
உடர்ாைல்" என்ற பாைநூடல உருவாககினர. 
அன்டற் ்காலததுக ்கல்விப்புல வழக்கப்படி 
்தமிழ்ப் ளப்சசு வழககு ளராென் வரி வடிவததில் 
எழு்தப்பட்ைது.  ்தமிடழ இரணைாம் மொழி்ா்கக 
்கற்பிக்கப் பாைநூல் ்த்ாரிககும் மு்ற்சி இப்படித 
ம்தாைரந்்தது. அந்்த உடர்ாைல் இரணடு 
நடையில் இருந்்தது. ஒன்று பிராெணர ளப்சசு 
வழககிலும் ெற்மறான்று பிராெணரல்லாள்தார
ளப்சசு வழககிலும் இருந்்தது. மு்தல் நடையிலிருந்து 
இரணைாவது நடைககு இட்த ொற்றம் மெய்்தவர 
இ. அணணாெடல.   

S. அ்கததி்லிங்கம் (இவர 1963 ஆம் ஆணடு
இணடி்ானா பல்்கடலக்கழ்கததில் மொழியி்ல் 
துடறயில் முடனவர பட்ைம் மபற்றவர) 
சி்காள்காவுககுக ள்காடையில் வந்து ்தமிழ் 
்கற்பித்தபின், அடுத்த பருவததில் வருட்க்தரு 
உ்தவி ளபராசிரி்ரா்க டெ்ததில் ளெரந்்தார. 1963 
மு்தல் 1965 வடர ்தமிழ் ்கற்பித்தார. ்தமிழ் 
இலக்கணம் பற்றி் அவரது ஆய்ளவடு 
அணணாெடலப் பல்்கடலக ்கழ்கத்தால் 
ப தி ப் பி க ்க ப் ப ட் ை து .  இ வ ர  இ ந் ்த ப் 
பல்்கடலக்கழ்கததில் இந்தி்ா திரும்பி் பின் 
திராவிை மொழி்களின் உ்ராய்வு டெ்ததில் 

இ்ககுநரா்க்ச ளெரந்்தார. ம்த.மபா. 
மீனாட்சி சுந்்தரனாடரப் பின்பற்றி 
இலக்கணதட்தயும், உடர்கடளயும் 
்த ற் ்க ா ல ம ெ ா ழி யி ் ல் 
ம்காள்ட்க்களுகள்கற்றவாறு ஆராய்வதில் 
்தன்டன ஈடுபடுததிகம்காணைார. இது 
்தமிழ் மொழியி்ல் ஆய்வில் ஒரு 
ளபாக்கா்கத ம்தாைரந்்தது. 

அ்கததி்லிங்கம் , டெதிலி ஹக 
ஆகிள்ாருைன் ம்கௌெல்்ா மெணப்கம் 
(பின்னால் ம்கௌெல்்ா ஹாரட் )  
இடணந்து 1964 இல் "வரலாற்றுத ்தமிழ்ப் 
ப ா ை நூ ல் ” எ ன் னு ம்  நூ ல் 
அருஞமொற்மபாருள் ெற்றும் இலக்கணக 
கு றி ப் பு ்க ளு ை ன்  இ ட ை நி ட ல 
ொணவர்களுக்கா்கத ம்தாகுக்கப்பட்ைது. 

 துலை உருைாககம் 

ம்தற்்காசி் மொழி்கள் வட்ைார டெ்ததில், இந்தி, 
உருது, வங்காளம் ஆகி் இந்தி் மொழி்களளாடு 
்தமிழும் பாைததிட்ைததில் ளெரக்கப்பட்ைது. இந்்த 
டெ்ம்  1965 ஆம் ஆணடு "ம்தற்்காசி் மொழி்கள் 
ெற்றும் நா்கரி்கங்கள் துடற" என்று மப்ரிைப்பட்டுத 
்தனிததுடற ஆகி்து. அமெரிக்காவில் பல்்கடலக்கழ்கத 
துடறயில் மு்தலில் இைம் மபற்றது இஙகு்தான். இந்்தத 
துடறயில் 1 9 6 6  ஆம் ஆணடு எட்டு ளபர 
பணி்ெரத்தப்பட்ைனர. அவர்களில் இராொனுஜனும் 
ஒருவர. அவர அமெரிக்கப் பல்்கடலக்கழ்கங்களிளலள்
்தமிழுகம்கன முழுப்  ளபராசிரி்ரா்க விடரவில் 
உ்ரந்்தார .  அமெரிக்காவில் ்தமிழுகம்கன்று 
முழுப்ளபராசிரி்ர ப்தவி உருவாகி்து சி்காள்கா 
பல்்கடலக்கழ்கததில்்தான்.  (அமெரிக்காவில் மு்தல் 
ெெஸ்கிரு்த முழுப் ளபராசிரி்ர ப்தவி உருவாக்கப்பட்ைது 
1903 ஆம் ஆணடு ஹாரவரடு பல்்கடலக்கழ்கததில்). 

1966 ஆம் ஆணடு ள்காடையில் நடைமபற்ற
ம்தற்்காசி் மொழி்களுக்கான ள்காடைக்கால்ச சிறப்பு 
வகுப்பு்களில் இராொனுஜனும் ்கமில் சுவலபில்லும் 
(Kamil  Zvelebil) வகுப்பு எடுத்தனர. அந்்த வகுப்பு 
ொணவர்களில் இருவர ளஜம்ஸ் லிணட்ளஹாம் (James 
Lindholm), ஜாரஜ் ஹாரட் (George Hart) ஆவர.  

1966-67 ்கல்வி்ாணடில் இ. அணணாெடல, 
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அணணாெடலப் பல்்கடலக்கழ்கததிலிருந்து வந்து 
இந்்தத துடறயில் ளெரந்்தார. ்தமிடழக ்கற்பிக்கப்  
புதி்்தா்க உருவாக்கப்பட்ை ்தமிழ் விரிவுடர்ாளர 
பணிககு மு்தன் மு்தலா்க இந்தி்ாவிலிருந்து 
பணி்ெரத்தப்பட்ைவர இவர. விரிவுடர்ாளரா்கவும் 
ொணவரா்கவும் இருந்்த இவர 1969 ஆம் ஆணடு 
மொழியி்லில் முடனவர பட்ைம் மபற்றார. பின்பு 
அவர வருட்க்தரு ளபராசிரி்ரா்க உ்ரந்்தார. 
முடனவர பட்ைததிற்்கா்க இவர எழுதி் “Adjectival 
Clauses in Tamil” என்னும் ஆய்ளவடு(1969)  ளைாககிள்ா 
பல் ்கடலக ்கழ ்க த ்த ால்  1 9 9 6  ஆம்  ஆணடு 
மவளியிைப்பட்ைது. 

   தமிழ்ப் ோடவியலில் புதுலம 

ளெடைப்ளப்சசு, மெய்தித்தாள்்கள், புத்த்கங்கள் 
மூலம் படிககும் ்தமிளழாடு, வீடு்களிலும், ம்தருக்களிலும் 
ளபசும் ளப்சசுத ்தமிடழக ்கற்றுகம்காள்ளவும் இஙகு 
பாைங்கள் ்த்ார மெய்்ப்பட்ை்தா்க ளெளல 
மொல்லப்பட்ைது. ்தமிழ் இரட்டை வழக்கா்க 
இருப்ப்தால், அட்தக ்கற்றுகம்காடுப்பது ெவாலா்கக 
்கரு்தப்படுகிறது,  ொறுபட்டு இருககும் இரணடு 
வழகட்கயும் ெரி்ான முடறயில் ஒன்றிடணதது, ஒரு 
வழககிலிருந்து இன்மனாரு வழககிற்கு ொறும்ளபாது 
வ ா ர தட்த ்க ட ள யு ம்  இ ல க ்க ண த ட்த யு ம் 
குழப்பிகம்காள்ளாெல் ்கற்றுக ம்காடுககும் முடறட்க 
்கட்ைடெப்பது அந்்த்ச ெவால். அத்தட்க் பாைநூடல 
"ஜிம்-ராஜா உடர்ாைல்" எனப் மப்ரிட்டு இ. 
அணணாெடல மு்தல்நிடல ொணவர்களுக்கா்க  
உருவாககினார. இதுளவ இந்்தத துடறயில் ம்தாைரந்து 
ப்ன்படுத்தப்படுகிறது. 1967 ஆம் ஆணடு, அமெரிக்க 
அரசின் ்கல்வித துடறயின் நிதியுைன், இராொனுஜனும் 
அணணாெடலயும் இடணந்து ்தமிழ் இலக்கண 
ளெற்ள்காள் நூல் ஒன்டற உருவாககினர. 

1971 ஆம் ஆணடு இந்தி்ாவுககுத திரும்பி் 
அணணெடல, டெசூரில் உள்ள இந்தி் அரசின் 
இந்தி் மொழி்களின் பணியில் ளெரந்து இ்ககுநரா்க 
ஓய்வு மபற்றார. அஙகு ெற்ற இந்தி் மொழி்களளாடு 
்தமிடழக ்கல்விககூைங்களில் ப்ன்படுததும் 
திட்ைங்களில் பங்காற்றினார. இந்தி் அரசு அந்்த 
நிறுவனததில் மெம்மொழித ்தமிழ் டெ் நிறுவனதட்த 
நிறுவுவ்தற்கு முன், சில ஆணடு்காலம் ்தற்்காலி்கொ்க 
இந்தி் அரசுககு ஆளலாெடன வழஙகினார. 

ளஜம்ஸ் லிணட்ளஹாம் மொழியி்லில் முடனவர 
பட்ைம் மபற்று 1971 ஆம் ஆணடு துடறயில் ளெரந்்தார. 

1980 வடரயிலும் ளவடல பாரததுவிட்டு, மீணடும் 
2 0 0 2  மு ்தல்  2 0 1 0  வட ரயிலும்  ்தமிழ் 
்கற்றுகம்காடுத்தார .  1 9 7 1  ஆம் ஆணடு 
அணணாெடலயிைமிருந்து ்தமிழ் ்கற்பிககும் 
ப ணி ட ்  ஏ ற் று க ம்க ா ண ை  ள ஜ ம் ஸ் 
லிணட்ளஹாமிைமிருந்து 2011 ஆம் ஆணடு 
அணணாெடல மீணடும் ஏற்றுகம்காணைார. 
"ஜிம்  -  ர ாஜா  உடர்ாைல் "  ளஜம்ஸ் 
லிணட்ளஹாொல்  ளெமலடுதது்ச மெல்லப்பட்ைது.  
அவருககு K. பரெசிவம் துடணபுரிந்்தார.  
அணணாெடலப் பல்்கடலக ்கழ்கததில் ்தமிழில் 
முது்கடலப் பட்ைம் மபற்ற அவர மொழியி்லில் 
பட்ைப்படிப்புப் படிப்ப்தற்்கா்க 1972 ஆம் ஆணடு 
சி்காள்கா வந்்தார.  இருவரும் "ஜிம் - ராஜா 
உடர்ாைடல" ஒலிப்பதிவு மெய்்தனர . 
இரணைாம் நிடல ொணவர்களுக்கா்க 
அடிப்படைத ்தமிழ்ப் பாைங்கள் (Basic Tamil 
Reader) என்னும் புதி் நூடலத ்த்ார மெய்்தனர. 
இவ ர  இ ந் தி ் ா வு க கு த  தி ரு ம்பி்பின் 
இந்தி்வி்லின் அமெரிக்க நிறுவனததின் (Amer-
ican Institute of Indian Studies) ெதுடரக கிடளயின் 
இ்ககுநரா்க இருந்து ்தமிழ்நாட்டுககுக ்கள 
ஆய்வுககு வந்்த பல அமெரிக்க ொணவர்களுககுத 
்தமிழ் ்கற்றுகம்காடுத்தார. 

   இரணடாம் தலைமுலை 

1981-82 ஆம் ்கல்வி ஆணடு நாரென் ்கட்லர 
(Norman Cutler) துடறயில் உ்தவிப் ளபராசிரி்ரா்க்ச 
ளெரந்்தார. இவர இந்்தத துடறயிளலள் படிதது 
முடனவர பட்ைம் மபற்று அஙள்கள் பணிககு 
வந்்த மு்தல் ளபராசிரி்ர. அவருடை் முடனவர 
பட்ை ஆய்ளவடு,  "Songs of Experience: Poetics of 
Devo t ion" என்கிற நூலா்க இணடி்ானா 
பல்்கடலக்கழ்கத்தால் மவளியிைப்பட்ைது. அவர 
2002 ஆம் ஆணடு வடர (ெடறவு எய்துகிற வடர) 
சுொர 20 ஆணடு்கள் பணிபுரிந்்தார . 

2002 ஆம் ஆணடிலிருந்து மூன்றாணடுக 
்காலததிற்குத ்தமிழ்ப் பாைங்கள் ்தற்்காலி்க 
முடறயில், ளஜம்ஸ் லிணட்ளஹாம். ளபரனி ளபட் 
(Barney Bate) ளபான்ற சிலரின் மபாறுப்பில் 
நடைமபற்றது. பின் ளஜம்ஸ் லிணட்ளஹாம் 
முழுப்மபாறுப்டபயும் எடுததுகம்காணைார. 

2005-06இல் ொஷா எமபலிங (Sascha Ebeling) 
ம ஜ ர ெ னி யி ல்  உ ள் ள  ள ்க ா ள ல ா ன் 
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பல்்கடலக்கழ்கததில் முடனவர பட்ைம் மபற்று, 
துடணப் ளபராசிரி்ரா்கத  துடறயில் ளெரந்்தார. 
ஒப்பிலககி் ஆராய்்சசி இவருடை் ஆய்வுத 
துடற்களில் ஒன்று. இவருடை் ஆய்ளவடு “Col-
onizing the Realm of Words: The Transformation of 
Tamil Literature in Nineteenth-Century South India” 
(2001, SUNY Press) என்ற மப்ரில் பதிப்பிக்கப்பட்ைது. 
இவர ்தமிழ்நாட்டிலும் ஈழததிலும் படைக்கப்பட்ை 
்கவிட்த்கடள ஆஙகிலததில் மொழி மப்ரககிறார. 

ஹீப்ரு பல்்கடலக்கழ்கதட்த்ச ளெரந்்த ளைவிட் 
ஷுல்ென் 2007ஆம் ஆணடிலும் 2010ஆம் 
ஆணடிலும் இஙகு சில பருவங்களில் ்தமிழ் 
இலககி்ம் ்கற்றுகம்காடுத்தார. இவருடை் 
“Tamil: A Biography” என்னும் நூல் மப்ரமபற்ற 
நூல். 

லணைன் பல்்கடலக்கழ்கததிலிருந்து வந்து 
விட்னி ்காகஸ் (Whitney Cox) 2013 ஆம் ஆணடு 
துடறயில் இடணப் ளபராசிரி்ரா்க்ச ளெரந்்தார. 
இவர இந்்தத துடறயிளலள் படித்தவர. இவர 
ெெஸ்கிரு்தம், ்தமிழ் இரணடிலும் ஆய்வு மெய்பவர. 
இவருடை் நூல்்கள் Moonset on Sunrise Mountain: 
Politics, Poetry and Making of a South Indian King, 
Cambridge University Press (2016) and Modes of 
Philology in Late-Medieval South India, Philological 
Encounters series, Brill, Berlin (2016).

இ. அணணாெடல  மீணடும் 2010-11ஆம் 
ஆணடில் வருட்க்தரு ளபராசிரி்ரா்கத துடறயில் 
ளெரந்்தார. “ஜிம் - ராஜா உடர்ாைல்" ெற்றும் 

அடிப்படைத ்தமிழ்ப் பாை நூல் ஆகி்வற்டற 
"எணவ்" (digital) முடறககு ொற்றினார. ளப்சசு 
வழககுத ்தமிடழ ளராென் எழுததில் அல்லாெல் ்தமிழ் 
வரி வடிவததில் முடற்ான எழுத்தாக்கததுைன் (spell-
ing) ொற்றி எழுதினார. இடவ இடண்ததின் மூலம் 
“சி்காள்கா ்தமிழ்: ்தமிழ்ப் பாைம்” என்ற மப்ரில் 
சி்காள்கா பல்்கடலக்கழ்க ொணவர்கள் ்தமிழ் படிக்க 
வ ழி  ம ெ ய் ் ப் ப ட் டு ள் ள து .  அ ்த ட ன
http://tamilcourse.uchicago.edu என்னும் இடண்
்தளததில் ்காணலாம் .  

 பிை துலைகளில் தமிழ்

ம்தற்்காசி் மொழி்கள் ெற்றும் நா்கரி்கங்கள் துடற 
ெட்டுெல்லாெல் பிற துடற்களில் உள்ள அறிஞர்கள் 
சிலரும் சி்காள்கா பல்்கடலக்கழ்கததில் ்தமிழ் பற்றி 
ஆய்வு மெய்கின்றனர. இவர்களிைம் ்தமிடழப் பற்றி 
ஆய்வு மெய்யும் ொணவர்களும் ்கற்ப்தால், பல 
துடற்களிலும் ்தமிழ் ஆய்வு என்பது ொததி்ொகிறது.

்கான்ஸ்ைான்டின் ந்காசிஸ் (Constantine Nakassis)  
2010 ஆம் ஆணடு மெளலான் (Mellon Fellow) நிதி 
உ்தவியுைன் ொனுைவி்ல் ஆராய்்சசி ொணவரா்க 
வந்்தவர.  2012 ஆம் ஆணடு துடணப் ளபராசிரி்ரானார. 
அவர ்தற்்காலத ்தமிழ்ப் பணபாடு குறிததுப் 
மபாதுவா்கவும், ்தமிழ் இடளஞர்கள், ்தமிழ்த 
திடரப்பைம் ஆகி்வற்டறப் பற்றி குறிப்பா்கவும் 
ஆராய்ந்து எழுதினார. அவருடை் எழுததுக்கடள 
"Doing  Style: Youth and Mass Mediation in South India" 
என்ற நூலா்க 2 0 1 6  ஆம் ஆணடு சி்காள்கா 
பல்்கடலக்கழ்கம் மவளியிட்ைது. அவர "சி்காள்கா 
்தமிழ் ென்றம்" என்கிற அடெப்டப ஏற்படுததி 
ஆணடுகம்காரு முடற உல்கமெஙகும் இருககும் 
அறிஞர்கடள அடழதது ொனுைவி்லின் பாரடவயில் 
்தமிழின் பல மு்கங்கடளயும் குறிதது விவா்த அரஙகு 
நைததுகிறார. இ்தன் விவரங்கடள http://chicagotamil-
forum.uchicago.edu இல் பாரக்கலாம். 

 எணைய  ஊடக ஆைணககாப்ேகம்

1960 மு்தல் இ்ஙகிவரும் இந்்த ஆவணக ்காப்ப்கம் 
இரணைாம் மொழி்ா்கத ்தமிடழக ்கற்பிப்பது 
ம்தாைரபான நூல்்கள், ஒலிப் பதிவு்கள் அடனதட்தயும் 
பாது்காதது வருகிறது. அவற்றிடன எணவ்ொககி, 
http://tamilcourse.uchicago.edu  என்கிற இடண்்தளததில் 
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மவளியிட்டு உள்ளது. அவற்றில் ஜிம்-ராஜா 
உடர்ாைல், ஜான்-ள்காபாலன் உடர்ாைல், 
வாமனாலி நாை்கங்கள், ள்தரந்ம்தடுக்கப்பட்ை ்தமிழ்்ச 
சிறு ்கட்த்கடள வாசித்தல் ெற்றும் பல (33 ஒலிப் 
பதிவு்கள்) அைஙகும்.  

   ஆராய்்சசிககான ைளம் 

PL-480 திட்ைததின் கீழ், மபருவாரி்ான ்தமிழ் 
நூல்்கள் 1962 ஆம் ஆணடு மு்தற்ம்காணடு அமெரிக்கப் 
பல்்கடலக்கழ்கங்களுககு வாங்கப்பட்ைன. அதில் 
மபரும்பான்டெ்ானடவ சி்காள்கா பல்்கடலக்கழ்க 
நூல்கததிற்கு வாங்கப்பட்ைன. 1984 வடர சி்காள்கா 
நூல்கர ளபட்ைர்ஸன் (Maureen L.P. Patterson), அ்தற்குப் 
பின்னர ளஜம்ஸ் டந (James Nye) இந்தி்ா, இலஙட்கககு 
அடிக்கடி மென்று நூல்்கடள வாஙகி பல்்கடலக்கழ்க 
நூல்கததின் ்தமிழ் நூல்்கடள அதி்கரித்தனர. 
அமெரிக்காவிளலள் அதி்கொன ்தமிழ் நூல்்கள் உள்ள 
நூல்கம் சி்காள்கா பல்்கடலக்கழ்க நூல்கம்்தான். 
கிடைக்க்தற்்கரி் பதிப்பு்களும் இதில் அைக்கம். 
சி்காள்கா பல்்கடலக ்கழ்கததில் ம்தற்்காசி் எணவ் 
நூல்கததிலும் ்தமிழ் வளம் நிடறந்துள்ளது. ம்தற்்காசி் 
எணவ் அ்கராதி திட்ைததில் ஐந்து ்தமிழ் 
மொற்்களஞசி்ங்கள் ்கணினி வாயிலா்க ஆய்வாளர்கள் 
ப்ன்படுததும் வட்கயில் ளெரக்கப்பட்டுள்ளன. . 

சி்காள்கா பல்்கடலக்கழ்கததின் நூல்கர ளஜம்ஸ் டந, 
சில ளபராசிரி்ர்கள் ெற்றும் இந்தி் நணபர்கள் 
மு்ற்சியில் மென்டனயில் "ளராஜா முதட்த்ா 
ஆராய்்சசி நூல்கம்" ஒன்று நிறுவப்பட்ைது. அதில் 
ளராஜா முதட்த்ா அவர்கள் ்தன் வாழ்நாளில் 
ளெ்கரித்த அரி் ்தமிழ்ப் பதிப்பு்கள் அடனததும் 
உள்ளன. அவற்றின் டெகளராஃபில்ம் ந்கல்்கள் 
பல்்கடலக்கழ்க நூல்கததில் உள்ளன. இதில் பணடை் 
ெற்றும் ்தற்்கால இலககி்ங்கள், இலககி் விெரெனங்கள், 
ெருததுவம், திடரப்பைம், பணபாட்டு நூல்்கள், 
கிராமி்க ்கடல்கள், மபணணி்ம், ெ்தம், ்தததுவம் 
ம்தாைரபான எணணற்ற நூல்்கள் உள்ளன. இதில் 
100,000 ககு ளெற்பட்ை நூல்்கள், ொ்தாந்திர, வார 
இ்தழ்்கள், மெய்தித்தாள்்கள் உள்ளன. 

   ஆய்பைடுகள்

சி்காள்கா பல்்கடலக்கழ்கததில் பல துடற்களிலும் 
்தமிழ் ம்தாைரபா்க்ச மெய்்ப்பட்ை ஆய்ளவடு்களின் 
எணணிகட்க ஐம்பதது நான்கு. இது ஆணடுககு ஒன்று 

A Better Future Built Here
Since 1946
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என்னும் விகி்தததுககு ளெளல. முழு விவரங்கடள  
http://southasiadissertations.uchicago.edu என்ற 
இடண் ்தளததில் பாரக்கலாம்.

்தமிழ் மொழி, இலககி்ம், பணபாடு, ்கடல, 
ெமூ்கம், வரலாறு மு்தலானடவ பற்றி் ஆய்டவ 
உல்களாவி் ஒன்றா்க ஆககி்தில் சி்காள்கா 
பல்்கடலக்கழ்கததுககு முககி்ொன பஙகு உணடு. 
்தமிழின் பக்கம் உலகின் பல பக்கங்களிலிருந்தும் 
ெ ா ண வ ர ்க ட ள  ஈ ர ப் ப தி லு ம்  ்த மி ழ் 
ஆய்வறிஞர்கடள  உருவாககுவதிலும் இந்்தப் 
பல்்கடலக்கழ்கம் முன்னணியில் நிற்கிறது. 

கட்டு்ையின தமிழ மமைாழியாககம் : 

குைக்சகைன தி.ககா.
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உலகத் தமி
ழ் ஆராய்ச்சி

 மன்்றம்

வட அபமரி
ககத் தமிழ்ச்

சஙகப் க�ரவ
வ மற்றும்

சிகாககா த
மிழ்ச்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்

“சி
லப்பதி்காரம் என்ளறார ெணி்ாரம்”
ம ெ ந் ்த மி ழ்  ம ெ ா ழி யி ன்
மொந்்தக்காரர்களாகி் நெககு நம் 

பணபாட்டிடன வடர்றுததுக கூறும் 
மபருங்காப்பி்ம் எனில் மிட்க்ா்காது. அ்தடனத
்தமிழறிஞர எவரும் ெறுக்களவா, ெடறக்களவா
ொட்ைார. வள்ளுவர ்தந்்த வான் ெடற 1330 
குறட்பாக்களிலும் கூறி் பணபாட்டை, ்கட்த
மூலமும், ்காவி்ொ்கவும் கூறுமிைதது ெக்கள் 
ெனதில் இலகுவா்கப் பதி் டவக்கலாம் என்ற 
நி்தரென உணடெட் நன்கு உணரந்து நற் 
்காப்பி்ொ்க நல்லறிஞர இளஙள்கா அடி்கள் 
படைததுள்ளார. சிலப்பதி்காரம் ம்தாைா்த 
வாழ்வின் பக்கம் எதுவுமில்டல .  வீரம் , 
விருந்ள்தாம்பல், நீதி, அரசி்ல், ்தரெம், அன்பு, 
அறம், பணபு, உறவு, துறவு, ஊக்கம், என்ற 
வாழ்வின் ஒவமவாரு நிடலயிலும் ளபணளவணடி் 
்தமிழர பணபாட்டை அடி்கள் வலியுறுததியுள்ளார. 
அடவ ்ாவற்டறயும் பற்றி் அலெல் , 
்கட்டுடரயின் அடெப்பு விதி்களின்படி 
அடெ்ாது என்ற ்காரணம் ம்காணடு, இனப் 
பணபாட்டின் அடித்தளொன இல்லற வாழ்வின் 
ஒழுக ்கம்  ப ற்றி  ஆர ாய் ்தல்  ெட்டுளெ 
இக்கட்டுடரயின் ளநாக்கொகும். 

“ஒழுக்கம் விழுப்பம் ்தரலால்” ஒழுக்கம் 
உயிரினும் ஓம்பப்பைளவணடும்” என்ற வள்ளுவப் 
மபருந்்தட்க, ஒழுக்கம் ்தவறின் “எய்துவர எய்்தாப் 
பழி” என்று அழுததிக கூறுகிறார. அ்தடன அழகு 
்காவி்ததில் ள்காவலன் ்கணணகி வாழ்வு மூலம் 
வழுததிக கூறும் பாஙகு ளபாற்று்தற்குரி்து. 

்காவி்ததின் பதி்கததிளலள் “அரசி்ல் பிடழதள்தாரககு 
அறம் கூற்றாவதும்” , “உடரொல் பததினிட் 
உ்ரந்ள்தார ஏத்தலும்”, “சிலப்பதி்காரம் என்னும் 
மப்ரால் நாட்டுதும்” என்கிறார இளஙள்காவடி்கள். 
உழளவார பயிடரப் பதிககுமிைதது நாட்டு்தல் என்பர. 
அள்த முடறயில் ்தெது பாட்டுடை்ச மெய்யுளான 
சிலப்பதி்காரததின் மூலம் ்தமிழர பணபாட்டை
ெக்கள் ெனதில் நாட்டும் ளநாககில் ஆககினார என்பது 
நன்கு ம்தளிவாகிறது. எனளவ இக்காவி்ததின் 
்தடலவன் ்தடலவி்ான ள்காவலன் ்கணணகியின் 
வாழ்டவ ஆராய்்தல் அததி்ாவசி்ொகிறது. 
ள்காவலன் நற்குடியில் பிறந்்தவன் “வருநிதி பிறரககு 
ஆரததும் ொொததுவான் ெ்கன்”. வணி்கம் மபாருட்டு 
பலநாடு மென்று “ெண ள்தய்த்த பு்கழினான்”. ெதிமு்கம் 
ம்காணை இளம் மபண்கள் ்கா்தல் ம்காள்ளும் 
அழகினன்.. ள்காவலன் அறமும் அன்பும் மிகுந்்த 
பணபும் ப்னுொன வாழ்கட்கட் வாழ்ந்திருந்்தான் 
என்பட்த, ்தடல்சமெங்கானதது நான்ெடற முற்றி் 
நலம்புரி ம்காள்ட்க ொெடற மு்தல்வனாகி் ொைலன் 
என்பான் மூலம் நாெறி்ககூடி்்தா்க இருககிறது. 
நாவன்டெ மிகுந்்த அந்்தணனான ொைலன் 
ள்காவலனின் நற்மெ்ல்்கடள ந்ந்துடரதது அவடன
“்கருடண ெறவா” என்றும் “மெல்லா்ச மெல்வா” 
(அழி்ா மெல்வதட்தயுடை்வன்) என்றும் “இல்ளலார 
மெம்ெல்” (இல்லா்தவரககு உ்தவும் ்தன்டெயுடை் 
நல்ளலான்) என்றும் வி்ந்துடரககும் பாஙகில் 
ள்காவலன் ஒழுக்கததில் விழுப்பம் ்கணடு வாழ்வாஙகு 
வாழ்ந்திருந்்தடெட்க ்காணகிளறாம்.     

அத்தட்க் நல்லவனும் ,  வல்லவனுொன 
ள்காவலடன உல்கம் தூற்றி்து, தூற்றுகிறது ஏன்? 
்தமிழினம் என்றும் இல்லற வாழ்வின் ஒழுக்கததிற்கு 

சிைப�திகொரம் - தமிழர 
�ண்�ொட்டு இைக்கியம்

காஙசகசு ஜெகநாதன்
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மி்க முககி்ததுவம் ம்காடுதது வந்்தது என்பதும், ளவறு 
எவவட்கயிலும் அறமநறி மிகுந்்தவனாயிருப்பினும், 
இல்லற வாழ்வில் மநறி ்தவறின் ஒதுக்கப்பை 
ளவணடி்வன், தூற்றப்பை ளவணடி்வன் என்பதுளவ 
மெந்்தமிழர பணபாடு. 

சிலப்பதி்காரம் அழுததிக கூறும் இன்மனாரு இல் 
வாழ்கட்கயின் பணபாட்டு விதி, ஒருவனுககு ஒருததி, 
ஒருததிககு ஒருவன் என்ப்தாகும். இப் பணபாட்டு 
மநறியிடன ஒழு்கத ்தவறி, ்கற்பு என்னும் திணடெ 
ம்காணடு வாழ்ந்்த “ொ்தரார ம்தாழுது ஏத்த வ்ஙகி் 
மபருஙகுணதது” ெடன்ாளான ்கணணகிட்க 
ட்கவிட்டு “நாை்களெததும் நாை்கக ்கணிட்கள்ாடு 
உறவு ம்காணைான், நற்குணமிழந்்தான். “ஆடி் 
ம்காள்ட்கயின் அரும் மபாருள் ம்கை” எய்்தாப் பழி 
அடைந்்தான். அ்தற்கு ொறா்க ்கணணகி்ானவள் 
இல்வாழ்வு மநறிககு அடெ், ்கணவளன ்கண்கணை 
ம்தய்வமெனக ம்காணடு “மபணணிற் மபருந்்தக்க 
்ாவுள ்கற்மபன்னும் திணடெயுணைா்கப் மபறின்” 
என்னும் குறளுககு அடெ் வாழ்ந்்தாள். ள்காவலன் 
பிரிவால் மபரிதும் வருந்தினாளாயினும் அவன் மநறி 
பிறழ்ந்்த மெ்ல் ்தன் ்தாய் கூை அறி்தல் நன்றன்று 
என்று நிடனத்தாள். ்கணவடனள் ்தான் வணஙகும் 
ம்தய்வொ்கக ம்காணடிருந்்த அவள், ள்தவகி என்பாள் 
்காெளவடள ம்தாழுது ஏததினால், அவளின் பிரிவு, 
வருத்தம் தீருமென்ற அறிவுடரட் ஏற்்க ெறுத்தாள். 
பின்பு ள்காவலன் திரும்பி வந்்தவிைதது “நலம் ள்கழ் 
முறுவல் நட்கமு்கம் ்காட்டி்ச சிலம்பு உள, ம்காணமின்” 
என்றாள். என்ளன ்கணணகியின் பணபு! அவள் 
ஆததிரம் ம்காள்ளவில்டல, ்கடும் மொற்்கடள வீசி 
எறி்வில்டல, நிந்்தடன புரி்வில்டல. அவடன 
அன்பினாலும் பணபினாலும் அரவடணத்தாள் அப் 
மபருந்்தட்க்ானவள். ்கணவன் நிடல அறிந்து, குடற 
அறிந்து, அவன் து்ர ளபாககும் முறுவல் புரிந்்தாள். 
்தன் சிலம்பிடனத ்தானா்களவ ்தந்்தாள் மபருங 
குணஙம்காணை ்கா்தலாள் ்கணணகி. ்கணவளனாடு 
்காடு ளெமைல்லாம் ்கைந்்தாள். ள்காவலன், மநறிமுடற 
்தவறின அரெனால் ம்கால்லப்பட்ைான் என்றறிந்து 
மபாஙகி எழுந்்தாள். ்தன் ்கணவன் குற்றெற்றவன் 
என்று நிரூபிதது அவன் மப்ர ்காத்தல் ்தன் ்கைன் 
என்று ம்காணைாள். தீ ளவந்்தன் ்தடனக்கணடு நீதி 
ள்கட்ளபன் ் ான் என்றாள். அறம் பிடழதள்தானான 
அரெனிைம் நீதி ள்கட்ைாள். நி்ா்ம் ள்கட்ைாள். 
ென்னன் ெடிந்்தான். மவஞசினம் ம்காணை 
்கணணகியின் சீற்றத்தால்  ெதுடர ொந்கரம் தீ 
வாய்ப்பட்டு அழிந்்தது. ்கற்பில் வடள்ா்த மெந்்தமிழ் 
மபணணாள் ்கணணகி ்தமிழ்ப் மபணணின் பணபிற்கு, 
்கா்தலுககு, வீரததிற்கு, ்தன் வாழ்வால் இலக்கணம் 

வகுத்தாள். ஒழுக்கததிற்கு வடரவிலக்கணம் 
வகுத்தாள். ஒருததிககு ஒருவன் என்ற ்தமிழர 
பணபாட்டிற்கு ்தன் வாழ்வின் மூலம் வழுததிக 
கூறி உடரொல் பததினி்ானாள். ்கற்புககு 
ம்தய்வொனாள்.

வாழ்வாஙகு வாழல் வாழ்டவ வளம்படுததும் 
என்றுணராது எப்படியும் வாழலாம் என்றும், 
ஒழுக்கம் மபரி்தல்ல என்றும் ம்காள்ளும் 
ெனப்பாஙகு மெந்்தமிழர ெததியிளல பரவிவரும், 
நிலவிவரும் இக ்கால்கட்ைததிளல ்தமிழர 
பணபாட்டுக ்களஞசி்ொன சிலப்பதி்காரதட்த, 
அது கூறும் பணபாட்டிடன ெக்கள் ெததியில் 
பரவ்ச மெய்் ்தமிழறிந்்த ஆன்ளறாரும் , 
ொன்ளறாரும் முன்வர ளவணடி்து அவர்களது 
ெ்கத்தான ்கைடெ்ாகும்.

்தமிழ் வாழ்்க! ்தமிழினம் வாழ்்க! 

அவர பணபாடு வாழி் வாழி்ளவ!  
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சி
்காள்கா ்தமிழ்்செங்கம் மபான்விழா
்காணும் இவளவடளயில், ்தமிழ்்செங்கதட்த
ஆரம்பக ்காலததிலிருந்து வளரதம்தடுதது, 

இன்று அ்தன் வளர்சசியிடனக ்கணடு ஒரு 
்தாட்ப் ளபால நான் மபருெகிழ்்சசியும் 
மபருமி்தமும் அடைகின்ளறன்.  அன்று மெந்்தமிழ் 
வீசுவ்தற்குக ்காததிருந்்த சி்காள்காவிற்கு, ெருததுவர 
இளஙள்காவனின் அடழப்பிற்கு இணங்க, 
்கதிரி்க்க ெருததுவத துடறயில் பணி்ாற்ற 1978 
ஆம் ஆணடு வந்ள்தன்.

ஆரம்பததில் இடெததுடறயிலிருந்்த ஆரவம் 
்காரணொ்கத தி்ா்கராஜ உற்ெவததில் 
இடெககுழுவினளராடு ளெரந்து கித்தாரும் 
கீளபாரடும் வாசிக்க ஆரம்பிதள்தன். அந்்தக 
்கால்கட்ைததில் நைந்்த ஒரு நி்கழ்்சசிட் என்றும் 
ெறக்க இ்லாது. 1981 ஆம் ஆணடு, ்கவிஞர 
்கணண்தாென் அமெரிக்காவில் உடர்ாற்ற 
வந்து, மைட்ராய்ட் ந்கரில் ளபசி் உடரயிடனக 
ள்கட்டு பரவெொளனன். ம்தாைரந்து அடுத்த 
வாரம் சி்காள்காவில் அவர ளபசுவ்தா்க இருந்்த 
ள ப ா து  து ர தி ரஷை ெ ா ்க ்ச  சி ்க ா ள ்க ா 
ெருததுவெடனயில் உைல்நலம் குடறந்து, உணரவு 
இழந்்த நிடலயிலிருந்்தார. அ்தற்கிணங்க நானும் 
இரணடு ஒலிநாைாக்களில் மூன்று ெணி ளநரம் 
ஒலிக்கக கூடி் அவர எழுதி் பாைல்்கடளப் 
பதிவுமெய்து ஓர ஒலி நாைா இ்ககிட்யும் 
(tape-player) ்காதில் டவததுக ள்கட்்க ஒரு 
ஒ லி வ ா ங கி ட ் யு ம்  ( h e a d p h o n e ) 
வாஙகிகம்காடுதள்தன். “ள்காட்தயின் திருப்பாடவ, 
வாெ்கன் எம்பாடவ” பாைலில் ம்தாைஙகி, 

தமிழத்தொய்க்கு 
�ணி ப்சய்கவைொம்

சேவியர் சராச் 
முன்ாள் த்ைவர், சிகாககா தமிழ்ச்சஙகம்

“ள்கட்ைதும் ம்காடுப்பவளன கிருஷணா கிருஷணா! 
கீட்தயின் நா்்களன”, “்கணணா, ்கருடெ நிறக 
்கணணா” என்று ம்தாைரந்்தன அவருடை் 
பாட்டுக்கள். அவர பலமுடற ள்கட்ைார. ்கணணிடெ்கள் 
அடெந்்தன. எவவளவு தூரம் புரிந்தும்காணைார, 
என்மனன்ன உள்வாஙகிகம்காணைார என்பது 
பரம்மபாருளுககு ெட்டுளெ ம்தரியும். அவருடை் 
இரங்கற்கூட்ைததுககு நானும் நணபர இளஙள்காவனும் 
்காரில் மெல்லும்ளபாது ள்கட்ை “ளபானால் ளபா்கட்டும் 
ளபாைா”, “்கடைசிவடர ்ாளரா” என்ற அவரின் 
பாைல்்கள் நம்்காலததுககுப் பிறகும் ்கடைசிவடர 
நிடலததிருககும்.   

நான் சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கததின் ்தடலவரா்க 
இருந்்தளபாது (1987-88), இலககி்ம் ம்தாைரபான 
நி்கழ்வு்கடளப் புலவர ெவரிமுததுவும், திரு . 
இராம்ளொ்கனும் ்கவனிததுகம்காணைனர . 
இலக்கணம், ்கவிட்த்கள் ம்தாைரபான நி்கழ்வு்கடள 
முற்றிலும் புலவர ெவரிமுதது ்கவனிததுகம்காணைார. 
நி்கழ்்சசி அடெப்பு ,  ளெடை்ச ளப்சசுக்கள் 
ம்தாைரபானவற்டற ெருததுவர இளஙள்காவனும், 
புலவர ெவரிமுததுவும் ்கவனிததுகம்காணைனர. நான் 
்தடலவரா்க இருந்்தளபாது, புலவர ெவரிமுதது 
அவர்கள் மெ்லாளரா்கப் பணிபுரி் மபாறுப்ளபற்றது 
எெது மபரும்ளபறு. திருெதி மீனா ராம்குொர, திருெதி 
மவங்களைஸ்வரி சுப்பிரெணி, ெருததுவர திருெதி 
ெளராஜா இளஙள்காவன், திருெதி வனி்தா பாபு 
ஆகிள்ாரும் ெங்கதட்த வளரக்க எனககுப் மபரும் 
உறுதுடண்ா்க இருந்்தனர. ்கடலநி்கழ்்சசி்கடள 
ஏற்பாடு மெய்வதிலும் இடெ நி்கழ்்சசி்களில் 
்கலந்தும்காணடு எல்ளலாடரயும் ெகிழ்விப்பதிலும்்தான் 
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மபரும்பாலும் எனது ொமபரும் பங்களிப்பு இருந்்தது. 

ளஜம்ஸ் மெல்வராஜ், ெசிளர்கா ்தரொ, பாலா 
ரங்கராஜன். வா.ெ. பாபு, அஷரப் ஹஷிம், ெடறந்்த 
சி.எஸ். ெளனா்கரன், முடனவர T.E.S. ரா்கவன், ளஹொ 
ராஜள்காபாலன், ெலர ரகுநாத, ந. ்தவெணி ெற்றும் 
எம்.வளததூர ளபான்ளறாரும் ெங்கதட்த அடுத்த 
நிடலககுக ம்காணடு மெல்ல மி்கவும் உ்தவி்ா்க 
இருந்்தனர. திரு. ்தவெணி அவர்கள் ்தனது ட்கவந்்த 
ட்கம்ழுததினால் மெய்திதம்தாகுப்பு அறிவிப்பு்களின் 
(Flyer) மூலம் ளெலும் சிறப்பு்ச ளெரத்தார. 

சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கதட்த ஐம்பது ஆணடு்களுககு 
முன்பு ஆரம்பிதது டவதது, மி்கவும் சிறப்பா்க்ச 
ெங்கததின் வளர்சசிககு விததிட்ைவர்கள் திரு.
ெகரவரததி சீனிவாென், திரு.பணடணக்காடு 
சுப்பிரெணி, ம்தாழிலதிபரும் ்தமிழ்ப்பிரி்ருொன திரு.

துக ்க ா ர ாம்  ( மப ர களீ  ்தமிழிருகட்கக்க ான 
மபருஙம்காடை்ாளர) , வரத்த்கவித்த்கர திரு.
ளவலு்சொமி, இடெப்பிரி்ர ளெலாணடெ திரு.பாலா 
ப ால்ச ெ ந்தி ரன் ,  திரு .  அனந்்தகிருஷணன் , 
நாட்டி்ப்ளபமராளி திருெதி.ளஹொ ராஜள்காபாலன் 
ஆகிள்ார்களாவர. 

மபாங்கலில் ம்தாைஙகி, புத்தாணடுவிழா, ள்காடை
யில் முத்தமிழ் விழா, ஆணடின் இறுதியில் ெ்களிர 
விழா என்று ள்காலா்கலொய் நைததிளனாம். புலவர 
ெவரிமுதது அவர்கள் எழுதி் ஒரு மபாங்கல் 
பாட்டிற்கு நான் இடெ்டெக்க, ளெடையில் 20 
மபரி்வர்களும்10-15 சிறார்களும் ளெரந்து பாடி்ச 
சிறப்பு்ச மெய்்தனர. முத்தமிழ் விழாவிலும் ெ்களிர 
விழாவிலும் சி்கரதட்தத ம்தாட்ளைாம். இடெயில் 
முடனவர. ரா்கவனின் பாைல்்கள், ெடறந்்த ொமபரும் 

பாை்கரும் வித்த்கருொன திரு. ஐங்கரன் 
வந்துளெரவும், நான், ராம், மிரு்தங்க விததுவான் 
திரு. சுவாமிநா்தனும் ளெரந்து இடெ ளெரக்க 
பாைல்்கள் பிரபலொயின. நாங்கள் மூவரும் 
இடெ்டெக்க, திருெதி. மரஜினா ெவரிமுதது  
துடணப்பாை்கரா்கவும், புலவர. ெவரிமுதது 
ம்தாகுதது வழஙகுபவரா்கவும் ளெரந்து 
இடெவிருந்து படைதள்தாம். 

்காலப் ளபாககில் “சி்காள்கா மெல்லிடெ” 
என்மறாரு  குழுடவ ஏற்படுததிளனாம் . 
அமெரிக்காவில் 10-15 ந்கரங்களில் சுொர 10 
ஆணடு்கள் மி்கவும் சிறப்பா்க இடெக்க்சளெரி்கள் 
நைததிளனாம். ளெலும் திருெதி. ரொ ரகுராெனும், 
இடெ்ாசிரி்ர திருெதி. மினு ்காரததிககும் 
இன்னிடெ பாை, ொணைலினில் ளஜம்ஸ் 

மபனடிகடும் கித்தாரில் சிரி்க 
்தாெசும் , கீளபாரடில் வி.பி . 
வின்மென்ட்டும் ்கலந்து அவர்கள் 
திறடெயினால் ்தமிழிடெககுப் 
மபரும் சிறப்பு்ச ளெரத்தனர.  

ள்தசி் எழுததுககூட்டுரு ள்தனீ 
(Spelling Bee) ளபாட்டியில் ்தங்கம் 
மவன்ற இளஞசிங்கம் பாலு 
நைராஜனுககு “மொல்லின் 
ம ெல்வன் ”  என்ற  பட்ைம் 
கிடைத்ததும் எனது ்காலததில்்தான் 
நடைமபற்றது!. 

நான் ்தடலவரா்க இருந்்த 
ள ப ா து  தி ரு .  ெ ா ல ெ ன் 
பாப்டப்ாடவ மு்தன் மு்தலில் 
வ ர ளவ ற்றுப்  ம பருடெப் ப 
டுததி்ள்தாடு ள்காடவக்கம்பர 
ள்காவிந்்தராஜன், மொல்லின் 

மெல்வர திருநாவுக்கரெர, ெற்றும் ்கவிஞர 
டவரமுதது ஆகிள்ாடரயும் அடழதது்ச சிறப்பு்ச 
ளெரதள்தாம்.

ளபரடவயில் ளெராெல் பல ஆணடு்களா்க 
இருந்்த சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கதட்தப் ளபரடவயில் 
ளெரடவத்த மபருடெயும் எனககுணடு. 
வைளெற்குப் பல்்கடலக்கழ்கததில் (NorthWestern 
Univers i t y ) நைததி் “்தமிழுகம்கன்று ஒரு 
ொடலப்மபாழுது” நி்கழ்்சசியில் ்தமிழிடெட்ப் 
பற்றி ொ்தாொ்தம் மொற்மபாழிவாற்றிளனன். திரு. 
ளஜாெப் அெலி்தாெனின் மபருந்துடணயுைன் 
சி்காள்காவில் அதுவடர பிரபலப்பைா்த , 
அறி்ப்பைா்த பாை்கர்கடளக ்கணடுபிடிதது ஒரு 
ொமபரும் இடெநி்கழ்்சசிட் 1999-ல் நைததிளனன். 
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திருககுறள் ராம்ளொ்கன் அணணனும் 
உறுதுடண்ா்க இருக்க, நி்கழ்்சசி்கள் மி்க்ச 
சிறப்பா்க நைந்்தன. திரு ராம்ளொ்கன் “திருககுறள் 
ட்கள்டு” பதிப்பிக்க  உ்தவி்வர்களில் நானும் 
ஒருவன்.  ஈழத்தமிழர பிர்சசிடன மும்முரொ்க 
நைந்தும்காணடிருந்்த ்காலததில் திரு ராம்ளொ்கன் 
்தடலடெயில் நடைமபற்ற எதிரப்புக கூட்ைததில் 
திரு. C. ெளனா்கரன், ெருததுவர இளஙள்காவன் 
ளபான்ளறாருைன் நானும் பஙகு ம்காணளைன். 

திரு. துக்காராம் அளராரா ள்காவிலில் 
ஆணைாணடுள்தாறும் நைததி் தீபாவளி 
இடெநி்கழ்்சசியில் “்ாவரும் பாைலாம்” என்று 
நணபர்கடள அடழதது முன் பயிற்சியில்லாெல் 
பாைடவதது, அவர்களின் பாைல்்களுககு, 
கீளபாரடு வாசிதது,  அரங்கம் நிடறந்து வழிந்்த 
அடனவடரயும் ெகிழ்்சசி மவள்ளததில் திடளக்க 
டவதள்தன்.

எனககு எங்கள் ்தமிழ்்செங்கததில் பாராட்டும் 

பரிசும் கிடைத்தளபாது ள்கட்்கப்பட்ை ள்கள்வி “ஏன் 
இவவளவு ளெடவ மெய்தீர்கள்?” என்பது்தான். 
நாளனா, “எல்ளலாரும் இன்புற்றிருப்பதுளவ்ல்லாெல் 
ளவமறான்றும் அறிள்ன் பராபரளெ” என்பதும் 
“என்்கைன் பணிமெய்து கிைப்பள்த ”  என்ற
ம ்க ா ள் ட்க ்க ள் ்த ா ம்  எ ன் ளற ன் .  ்க ண ்க ள் 
்கலஙகின ;  ஏமனன்றால் ,  “ ஈன்றமபாழுதிற் 
மபரிதுவககும் ்தன்ெ்கடன்ச ொன்ளறான் எனகள்கட்ை 
்தாய்” அஙகு இல்டலள், அவர்கடள  நான் என்றும் 
அறிந்்ததில்டலள்  என்படவ்தான் !  எனது 
்தமிழ்மொழியும் என் ்தாய்்தாளன! 

நம் ்தாய்மொழி ்தமிழுக்கா்க “நான்” “நீ” என்கின்ற 
நிடனப்டபத ்தவிரதது “நாம்” “நெது” என்ற உணரடவ 
வளரதது, ்தமிடழ உ்சசியில் டவதது எல்ளலாரும் 
அன்புைனும் நல்லிணக்கததுைனும் மெ்ல்பை 
ளவணடும் என்பள்த என்னுடை் மபரும் ஆவலாகும். 
்தாய்த ்தமிழின் முன்னிடலயில் நீயும் நானும் ளவறல்ல. 
நாம் எல்ளலாரும் ஒரு ்தமிழ்த ்தாயின் வயிற்றில் 
பிறந்்தவர்களள!   

XAVIER UNIVERSITY 
SCHOOL OF MEDICINE 

ARUBA Choose the right Medical 
School for your future. 

Accreditations & Recognition 

_ �CCM 
Ireland 

�reditation Com'/1isslC(I 
CMlCoilege.so/Meocifle 

Scholarship of Excellence \ 
Available forWell Qualified Students 
MD Students - Presidential Excellence Scholarship 
Scholarship up to $72,240 for MD Program

Pre-Med Students - Accelerate Excellence Scholarship 
Scholarship up to $75,040 for Pre-Med & MD Program 

5.5 Year Pre-Med to MD Program 
4 year MD program 

Clinical rotations in the United States 
A 100% USMLE Pass Rate on Step 1 

Accepting Applications 
Three Intakes Per Year 

May I September I January
No MCAT Required 

CALL OR VISIT US TODAY TO LEARN MORE! 
516-333-2224 I WWW.XUSOM.COM I ADMISSIONS@XUSOM.COM

*CAAM-HP Full Accreditation **ACCM Full Accreditation
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MARIE PAULPILLAI, J.D. ATTORNEY-AT-LAWSERVICE

CONTACT US TO BOOK YOURWWW.JURISTPOINT.COM

1-800-905-5795
FREE CONSULTATIONINFO@JURISTPOINT.COM

AREAS

BY APPOINTMENT ONLY
131 N. Clark St., Ste. 1600 
Chicago, IL 60601

For 10 years, our attorneys have provided
legal representation at a�ordable rates.

Our legal team can provide service in 
Tamil, Spanish, Urdu, and Hindi.

BUSINESS LAW
IMMIGRATION

FAMILY LAW
L I T I G AT I O N

As experienced litigators in civil/commerical 
matters, we can represent you in and out of 
court within Cook & Dupage county in lllinois

Litigation, DWI/DUI, Criminal Defense

Business Law and Family Law

Immigration to the United States of America

Company creation, business contracts, personal 
contracts, divorce, protection orders, wills, 
nuisance (noise/light/pollution/hazard) 
problems, etc.

No matter where you are in the world, we can
represent you in immigration matters in all
50 states, even if you live outside of the USA.

L A W O F F I C E

MAILING ADDRESS
956 South Bartlett Road, #194
Bartlett, IL 60103
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கடநது வைநத �ொ்த 
முனைவர் ஆர். கிருஷணராஜ்

முன்ாள் த்ைவர், சிகாககா தமிழ்ச்சஙகம் 

ஷ்பா
ன்விழாக  ்க ாணும் சி்க ா ள ்க ா 
்தமிழ்்செங்கததின் வளர்சசிட்க
்கணடு, நான் மபரு ெகிழ்்சசி்டையும் 

ளவடளயில், அந்்த வளர்சசியில் எனககும் பஙகுணடு 
என்ப்தால் மி்கவும் மபருடெயும் பூரிப்பும் 
அடைகின்ளறன். 

்தமிழ் மொழிள்ாடு ்கடல, ்கலா்சொரங்கள், 
பணபாடு ளபான்றவற்டற சி்காள்காவிற்குக 
ம்காணடுவந்து ்தாலாட்டி, சீராட்டி வளரத்ததில் 
பலருககுப் பஙகுணடு. ெங்கததின் ஆரம்பக்கால 
வளர்சசிட்யும் நி்கழ்வு்கடளயும் திரும்பிப் பாரககும் 
ளபாது ஆ்செரி்ொ்க இருககிறது. அவற்றில் 
சிலவற்டறயும் அ்தற்கு என்ளனாடு பணி்ாற்றி் 
நணபர்கடளயும் இம்ெலரில் உங்களளாடு பகிரந்து 
ம்காள்ள விரும்புகிளறன்.  

சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கததின் ்தடலவரா்கவும் (2002-
03), உ்தவித ்தடலவரா்கவும் (2000-01), குழுவின் 
அங்கததினரா்கவும் (2004-05) ்கைடெ்ாற்றககூடி் 
அரி் ெந்்தரப்பம் கிட்டி்து. ளெலும் எணபது்களில் 
திரு. துக்காராம் அவர்கள் ்தடலவர ப்தவியிலிருந்்த 
ளபாது அவருைன் ளெரந்து சில பணி்கடள்ச 
மெய்திருககிளறன்.

நான் ்தடலவரா்க இருந்்தளபாது எனககு உ்தவி்ா்க 
ஜி. பாபு (துடணத ்தடலவர), எஸ். முததுொமி, 
(மெ்லாளர), சீனி குருொமி (உ்தவி மெ்லாளர),                
என். ெணமு்கப்பிர்காஷ (மபாருளாளர), டி. ள்காெதி 
(உ்தவி மபாருளாளர) ளபான்ளறாரின் சிறந்்த 

அரப்பணிப்பு்களளாடு, அப்ளபாது உற்ொ்கொ்க்ச 
மெ்ல் பட்ை நிரவா்கக குழுவினர்களான எம். 
பாஸ்்கரன், ைாகைர பி.ஆர. ெந்திரெவுலி, ்கைலூர 
குொர, ஐ. ்காந்திெதி, ெந்்தான கிருஷணன், வீரா 
ளவணுள்காபால், பி. மவங்கைபதி, மொக்கலிங்கம் 
சுப்டப்ா, என். ஆதிமூலம், இடளஞர குழு 
உறுப்பினர்களான கீரத்தனா பிர்காஷ, ்காரததிக 
ராளஜந்திரன் ெற்றும் பல குடும்ப நணபர்கள், 
்தன்னாரவத ம்தாணைர்கள், அடனவரின் 
உ்தவி்களளாடும் எனது ்கைடெட்த திறடெ்ா்க்ச 
மெய்்க கூடி்்தா்க இருந்்தது.

ஆணடுள்தாறும் சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கததில் 
ொரபா்க ஆறில் இருந்து எட்டு நி்கழ்்சசி்கடள 
நைததிளனாம். நி்கழ்்சசி்கடள ஒழுஙகு மெய்து 
நைததி, அவற்றில் பஙகு மபற்ற குடும்பங்கள் 
ஒன்றிடணந்து ்தன்னாரவததுைன் ெ்கல 
நி்கழ்்சசி்கடளயும் மி்க்சசிறப்பா்க நைததினார்கள் 

அன்டற் ்கால்கட்ைததில் ெக்களுைன் ்த்கவல் 
ம்தாைரபு்கள், முககி்ொ்க்ச மெய்தி அஞெல்்கள் 
துணைறிகட்க்கள் மூலம் அனுப்பப்பட்ைன. சிறி் 
ட்கள்ட்டில் மெய்தி ெைல்்களா்க சி்காள்கா 
்தமிழ்்செங்கததின் திட்ை அறிவிப்பு்கள் , 
நி்கழ்்சசி்கள், ்தமிழ்்ச ெமூ்கததில் நைககும் குழந்ட்த
பிறப்பு, உறுப்பினர்களின் குடும்பங்களில் நைககும் 
திருெணம், நட்க்சசுடவத துணுககு ளபான்ற
வற்றுைன் மெலவு்கடளக ்கவனிததுகம்காள்ள
விளம்பரங்கடளயும் ம்காணடிருந்்தன.
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Algonquin: 224-678-9184
Arlingtonn Heights N.: 847-398-7188
Aurora E.: 630-364-1815
Bartlett: 630-213-7475
Bloomingdale: 630-307-7475
Bolingbrook W.: 630-708-7271
Buffalo Grove: 847-947-8700Buffalo Grove: 847-947-8700
Glenview: 224-521-0090
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ெங்க இலககு்களில் ஒன்றா்க, அன்றிருந்்த 
்த ர வு த ்த ள தட்த  அதி ்க ரி த து  ஆயி ர ம்  
மின்னஞெல்்கடளப் பதிவு மெய்தும்காள்வது 
என்று இருந்்தது. அந்்த இலகட்கயும் நாம் அன்று 
மவற்றி்கரொ்க அடைந்ள்தாம். ெங்கததில் 
நடைமபறும் நி்கழ்்சசி்களின் ளபாது புதி்தா்க 
வரும் விருந்தினர்கள் ்தமிழ்்செங்க உறுப்பினர்கடள 
அடை்ாளம் ்கணடு ளவணடி் ்த்கவல்்கடளப் 
மபற்றுக ம்காள்ள வெதி்ா்க்ச ெங்கததின் 
உறுப்பினர்கள் ளபட்ஜ் அணியும் முடறட்
அன்று  அறிமு்கப் படு ததி  டவ த ள்தன் . 
்தமிழ்்செங்கததின் நி்கழ்வு்களின் ளபாது 
ஆணடுள்தாறும் ெருததுவர்களால் இலவெொ்க 
விரிவுடர்கள், சிறி் சு்கா்தார்ச ளொ்தடன்கள், 
மு்தன்டெ்ான ஆளலாெடன்கள் ளபான்றடவ
உட்பை்ச சு்கா்தார நலன் ளபணும் முடறட்த
ம்தாைரந்து மெய்து டவக்கக கூடி் ெந்்தரப்பமும் 
எனககுக கிடைத்தது.  ளெலும் பல ்தடலவர்கள் 
இ்தடனத ம்தாைரந்து மெய்து வந்்தார்கள். 

விழாக்களில் நடைமபற்ற பட்டிென்றங்கடள 
நான் ெற்று ொறுபட்ை வி்தததில் அடெத்தது 
மி்க்ச சிறப்பா்க அடெந்்தள்தாடு பலரின் 
பாராட்டையும் மபற்றுத்தந்்தது.  

மபாங்கல் திருநாளின் ளபாதும் ெற்றும் 
நி ்க ழ் ்ச சி ்களின்  ள ப ா து ம்  ெ ங ்க த தின் 
உறுப்பினர்கடள ளவட்டி அணியுொறு ஊக்கம் 
ம்காடுதது அ்தடன்ச மெ்ற்படுததிளனாம்.

நாங்கள் எப்ளபாதும் ெங்கததின் கூட்ைங்கடள 
ஒழுஙகுப் பிர்காரொ்கப் பிந்தி் நி்கழ்வு்களின் 
பகுப்பாய்வு உட்பை நைததிளனாம். 

ெங ்க ததின் ஆளுடெயிடன ளெலும் 
சிறப்பிககும் மு்கொ்க நி்கழ்்சசி்களின் ளபாள்த
பாரடவ்ாளர்களின் ்கருததுக்கணிப்பு்கடளப் 
மபற்றுகம்காணடு (நன்றி: திரு. வீரா) பல
புதுவி்தொன ொற்றங்கடள்ச ெங்கததின் 
வளர்சசிக்கா்கக ம்காணடுவந்ள்தாம். நுடழவு்ச 
சீ ட் டு ப்  ப ரி சு ்க ள்  வ ழ ங கு ம்  மு ட ற 

அறிமு்கப்படுத்தப்பட்டு, பல்காலொ்க நடைமுடறயில் 
இருந்து வருகிறது. 

எெககும் எெககு முன்பு இருந்ள்தாருககும் 
மெலவிடனக ்கட்டுப்படுததுவள்த எங்களின் ்தனித 
்தன்டெ்ாகும். எங்களுடை் குழு ்தமிழ்்ச ெங்கததில் 
மு்தலில் இருந்்த பணதட்த விை ளெலும் கூடு்தலான 
பணதட்த்ச ளெரததுகம்காடுத்தது என்பதில் 
மபருடெ்டைகிளறன்.

ளெலும் வழக்கொன மபாங்கல், தீபாவளி விழாக்கள், 
இலவெ ள்காடைக்கால சுற்றுலா, ஒன்று அல்லது 
இரணடு இடெ நி்கழ்்சசி்கள், குழந்ட்த்கள் தினம், 
மென்டனயிலிருந்தும், உள்ளூரிலிருந்தும் நாை்கங்கள் 
ளபான்ற பல்ளவறு நி்கழ்்சசி்கள் அன்றிலிருந்து 
இன்றுவடர நடைமபற்று வருகின்றன.  

உள்ளூர ்கடலஞர்களின் திறடெ்கடளயும், ்தமிழ் 
இ ட ள ஞ ர  கு ழு க ்க ட ள யு ம்  ம ப ரி து ம் 
ஊக்கப்படுததியுள்ளளாம்.

பாரடவ்ாளர்கடள ெகிழடவப்ப்தற்்கா்கத
திடரப்பை நட்ெததிரங்கள், சில ்தடலவர்கள், 
பிரபலொன ளப்சொளர்கள், ெற்றும் பிரபலங்கடள 
அவவப்ளபாது அடழதது நி்கழ்்சசி்கடளத திறம்பை
நைததியிருககிளறாம்.

ஐம்ப்தாவது ஆணடில் ்காலடி டவதது , 
மபான்விழாக ்காணும் சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கததிற்கு, 
எனது எணணங்கடள்ச ெெ்கால ்தமிழ் ெமு்தா்ததுைன் 
பகிரந்து ம்காள்ள இந்்த வாய்ப்டப வழஙகி்்தற்்கா்க 
எனது ெனப்பூரவொன நன்றி்கடளத ம்தரிவிககின்ளறன்  

ளெலும், இந்்தப் மபான் விழா சிறப்பா்க அடெ்வும், 
சி்காள்காவில் அன்று மு்தல் இன்றுவடர, ்தமிழர்களின் 
பாரம்பரி்தட்தப் பாது்காதது, வளரதது, அடுத்த 
்தடலமுடற்களுககும் ம்காணடு மெல்லுகின்ற சி்காள்கா 
்தமிழ்்செங்கம் ளென்ளெலும் வளர்சசி்டை்  
வாழ்ததுகிளறன் .  இம்ெலரின் மூலம் எனது 
எணணங்கடளப் பகிரந்து ம்காள்ள வாய்ப்பளித்த்தற்கு 
நன்றி! 
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அமெரிக்க ெணணில் ்தவழ்ந்து, 
படிப்படி்ா்க  வளரந்து , 
உ்ரந்து பரிணமிதது, இன்று 

மப ான்விழா  ்க ாணும் சி்க ா ள ்க ா 
்தமிழ்்செங்கததின் சிறப்பிடனக ்கணடு, 
நான் மி்கவும் ெகிழ்்சசி்டைவள்தாடு 
அ்தன் வளர்சசியில் எனககும் பஙகுணடு 
என்ப்தால் மபருமி்தமும் அடைகின்ளறன்.

்தமிழிலும், ்தமிழ்க ்கலா்சொரததிலும், 
்தமிழ்்ச ெமூ்கததிலும் எனககு இருந்்த 
ஆரவததினாலும், பற்றினாலும் 2006-
2 0 0 9 இ ல்  ெ ங ்க த தி ன்  உ ்த வி த 
்தடலவ ர ா ்கவும் ,  2 0 1 0 - 2 0 1 1 இல் 
்தடலவரா்கவும் பணி்ாற்றககூடி் 
ெந்்தரப்பம் கிடைத்தது.

என்டனப் ளபான்ற பல ்தமிழ் ஆரவலர்களின் 
உ்தவிள்ாடு, நாங்கள் இடணந்து பல உன்ன்தப் 
பணி்கடள அக்கால்கட்ைததில் ளெற்ம்காணடு 
ெங்கததின் வளர்சசியிடன அடுத்த நிடலககுக 
ம்காணடு மென்ளறாம்.

குறிப்பா்க ்தமிழ்்செங்கததில் மு்தன் மு்தலாவ்தா்க்ச 
சிறுவர்கள் ளப்சசுததிறன் ளபாட்டி ஆரம்பித்ததும், 
சி்காள்கா ்தமிழ்ப் பள்ளி்களுககுப் பண அன்பளிப்பு 
வழஙகி்துொன மபருடெககும் உரி்வர்களாளவாம்.

அந்்தக ்காலததில் நடைமபற்ற இடெ நி்கழ்்சசி்கடள, 
குறித்த ளநரொன ஆறு ெணிககு ஆரம்பிதது, இடெ 
நி்கழ்்சசி்களின் ளபாது ஒதுககீட்டு முடறயில் பாை்கர்கள் 
பாடுவ்தற்குரி் திட்ைதட்த அறிமு்கப்படுததி, ளெலும் 
நான்கு பாைல்்கடள்ச சிறுவர்கடளக ம்காணடு 
பாைடவதது மெல்லிடெ நி்கழ்்சசிககு்ச சிறப்பும் 
ளெரதள்தாம்.

ெணைபம் நிடறந்்த கூட்ைததுைன் “லட்சுெண 

இ்ைகயொருக்கு ஊக்கம் 
ஆண்டனி சூனே

முன்னாள் தலைைர், சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகம்

சுருதி” யின் இடெநி்கழ்்சசிட் மவற்றி்கரொ்க 
நைததி்தும் எெது ெங்கததிற்கு்ச சிறப்பு 
வழஙகி்து. ளெலும் ்தமிழ்்செங்கததின் ்கணககு 
விபரததில் இருந்்த ்தவற்றிடன ஒழுஙகுபடுததி, 
18800 ைாலர பணததிற்்கான நிதி நிடலடெட்்ச 
சீராககி ெங்கததின் வளர்சசிககு உ்தவிளனாம்.

இ ப் படி ் ா ்க ப்  ப ல  ்த ட லவ ர ்களது 
ஆளுடெயினாலும், அவர்களளாடு இடணந்து 
பணி்ாற்றி் ்தமிழ்த ம்தாணைர்களுடை் 
பங்களிப்ளபாடும், வளர்சசிமபற்று, ்கைல் ்கைந்து 
சி்காள்கா ெணணில் முததிடர மபாறிதது, 
மபான்விழா ்காணும் இன்டற் ெங்கததின் 
நிரவாகி்கடளப் பாராட்டுவள்தாடு எங்கள் 
்தமிழ்்செங்கம் வருங்கால்ச ெந்்ததியினரால் ளெலும் 
வளர்சசிமபற்று ்தமிழுககும், ்தமிழ்்ச ெமூ்கததிற்கும் 
மபரும் ளெடவ்கடள்ச மெய்் ளவணடும் என்று 
வாழ்ததுகிளறாம்! 
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 மறக்க முடியுமொ!

மாண்புமிகு முனனைாள் முேல்ைர் கடலஞர் கருணாநிதி 
அைர்களுக்கு ைரதைறபு விருநது (1972)

மாண்புமிகு முனனைாள் முேல்ைர் எம்.ஜி.ஆர் அைர்கள் 
சிகாதகா ேமிழச் சஙக நிகழச்சியில் கலநதுக்பகாள்ை 

ைநேதபாது எடுத்ே பைம் (1974) 

இடசமாமணி சீர்காழி தகாவிநேராஜனும், 
இனனிடசபசல்ைன சிைசிேம்பரமும் நைத்திய 

இனனிடச நிகழச்சி (1981)

சிகாதகா ேமிழச் சஙகத்தில் “ஆச்சி “ மதனைாரமா 
நிகழத்திய கேம்ப நிகழச்சி (1988)

தபராசிரியர் சாலமன பாப்டபயா, கவிஞர் டைரமுத்து 
அைர்கள் சிகாதகா ேமிழச் சஙக நிகழச்சிகளில் 

கலநதுக்பகாள்ை ைநேதபாது (1989)

சிகாதகா ேமிழச் சஙகத்தில் அரஙதகற்றமாகி 
அபமரிக்கா முழுைதும் இடசயால் புகழீட்டிய காலம் 

பசன்ற ஐஙகரன அைர்கள்
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பபானனியின பசல்ைன நாைக அரஙதகற்றம்  (2013)

இயக்குனைர் பாக்கியராஜ் 
ேடலடமயில் விைாே தமடை (2016) 

குைநடேகள் தினை விைா  
நிகழச்சியில் பட்ற நைனைம் (2016)

 சிகாதகா ேமிழச் சஙகத்தினைர் பபான பட்ற பயிறசியினதபாது (2019)
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சிகொககொ தமிழ்ச்சஙகத்தில் 
மகளிர �ஙகளிபபு

ேசரா. இளஙசகாவன்.

பி
றந்்த்கதட்த விட்டு, நான் புதி் நாட்டில்,
சி்காள்காவின் வைகிழககில் உள்ள
எவன்சுைன் ந்கரில் ்காலடி டவத்த 

இனி் ்காலம், 1974 ஆம் ஆணடு ஏப்ரல் ொ்தம். 
இடல்களள இல்லா்த கு்சசி ெரங்கடளக ்கணடு 
அதிர்சசி அடைந்ள்தன். “இன்னும் இரணடு 
வாரங்களில் பசுடெப் புரட்சிட்ப் பாரக்கப் 
ளபாகிறாய்”, என்று என் துடணவர ஆறு்தல் 
கூறினார. இ்ற்ட்கயின் வலிடெட்க ்கணடு 
ெகிழ்ந்ள்தன். இன்றும் வெந்்த ்காலம் இ்ற்ட்கயின் 
நன்ம்காடை என்பதில் ெகிழ்்சசி.

ந ா ன்  மு ்த ற்  ம ெ ன் ற  சி ்க ா ள ்க ா
்தமிழ்்செங்கததின்  நி்கழ்்சசி பணடணக்காடு திரு. 
சுப்பிரெணி்ன், மவங்களைசுவரி அவர்கள் 
இல்லததில் ஆகும். அன்டற் நி்கழ்்சசி நிரலா்கத 
்தமிழ்த திடரப்பைம் ்காணபிக்கப்பட்ைது. 
அட்தவிை, பததுப்  பதிடனந்து ்தமிழ்க 
குடும்பங்கடள ஒளர இைததில் பாரத்ததும் மிக்க 
ெகிழ்்சசி்ா்க இருந்்தது.

பிறகு சில நி்கழ்்சசி்கள் நடைமபற்றன. ஒரு 
மூத்த இடண்ர்கள் ஒவமவாரு நி்கழ்்சசிககும் 
்கட்ைா்ம் வந்துவிடுவார்கள். ஏன் ம்தரியுொ? 
அவர்கள் ்கட்ைா்ப் படுததிப் ளபரடனப் பாை 
டவதது விடுவார்கள்! ஆம்! ஒவளவார ஆரம்பமும் 
அந்்தப் டப்ன் பாடி் பின் ்தான்!  ஆனால் 
அதுளவ ெற்ற குழந்ட்த்களும் பஙள்கற்்கத 
தூணடு்தலா்க அடெந்்தது. 

சில ஆணடு்களுககுப் பிறகு நாங்கள் 
குழந்ட்த்கள் மபற்று, புது ளவடல ஆரம்பிதது, 
வாழ்கட்க பரபரப்பா்க இருந்்தளபாதிலும்,  ்தமிழ்்ச 

ெங்கம் ஒரு முககி் அங்கொ்க அடெந்்தது. 
ளெலும் எங்கள் இல்லததிற்குத ்தமிழ் அறிஞர்கள் 
விருந்தினர்களா்க வருவதும் ெகிழ்்சசி்ா்கவும் 
இருந்்தது. நீணை நாட்்கள் ்தஙகி்வர்களுள் 
முககி்ொ்க நிடனவில் வருபவர்கள் அய்்ா 
இடெ அறிஞர வி.பி.்க. சுந்்தரம், ்கவிகள்கா அப்துல் 
ரகுொன் ளபான்ளறார்களாவார்கள்.

ஆரம்பததில் கிறிததுவக ள்காயில்்களில், 
பள்ளிககூை அரங்கங்களிலும் நி்கழ்்சசி்கள் 
நைத்தப்பட்ைன. ஆரம்பக்காலங்களில் பர்த 
நாட்டி்ங்களும், ம்தலுஙகுப் பாட்டுக்களும் 
இைம்மபற்றன. 

1985 ஆம் ஆணடுக ்காலப் பகுதி்களில், 
்தமிழ்்செங்கம் மி்க நலிவடைந்்தது. அப்மபாழுது 
திரு. துக்காராம் அவர்கள் ட்கம்காடுதது 
ெங்கததிற்கு உயிரூட்டி்ட்த ெறக்கமுடி்ாது. 

  அது, மபண்கள், ெங்க நி்கழ்்சசி்களில் 
பஙகுமபறத ்த்ஙகி் ்காலம். ளெடை ஏறத 
்த்ஙகி் ளநரம். மு்தலில் குழந்ட்த்கடளப் 
பஙள்கற்்க டவப்பதில் மபண்கள் முடனப்பா்க
இருந்ள்தாம். வீடு்களில் ெடெதது வி்தம் வி்தொ்க 
உணவு ம்காணடு வருளவாம். அங்கததினர 
நுடழவுக ்கட்ைணொ்க ஒரு குடும்பததிற்கு 5 
மவள்ளி எனப் மபற்றுக ம்காணளைாம் 

்காலப் ளபாககில் மபண்களும் நி்கழ்்சசி்களில் 
பஙகுமபற துணிந்து முன்வந்ள்தாம். ஆண்களும் 
உற்ொ்கப்படுததினார்கள். ெருததுவர திரு. 
ளெவி்ர ளரா்ச ெங்கத ்தடலவரா்க இருந்்த ளபாது, 
திருெதி மவங்களைசுவரி துடணத்தடலவரா்க 

முன்ாள் ம்சயற்குழு உறுப்பி்ர் 
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இருந்்தார. அப்மபாழுது்தான் மபண்களள முழு நி்கழ்்சசிட்யும் 
பஙள்கற்று நைததிளனாம். விழாக்கள் மி்கவும் மவற்றி்கரொ்க 
நைந்ள்தறின.     

விழாவில் மவங்கா அவர்களின் “மபண பாரக்க்ச மென்று 
அதட்தககு இலஞெம் ம்காடுதது மெவவாய்ப் மபணடண ெணந்்த” 
வில்லுப்பாட்டு நி்கழ்்சசி  மவங்காவின் திறடெட் 
மவளிப்படுததி்ள்தாடு, மி்கவும் சிறப்பா்க இருந்்தது. மபண்களின் 
்தடலடெககு ஆண்கள் மி்கவும் உ்தவி்ா்க இருந்து ஊக்கமும் 
உற்ொ்கமும் அளித்தனர. 

அடுதது திருெதி. ெளரா ளெவு்கன் ெங்கத ்தடலவரானார. 1990 
ம்தாட்டு ெங்க நி்கழ்வு்கள், குடும்ப நி்கழ்்சசி்களாய் ெலரந்்தன. 
இடெ நி்கழ்்சசி்களிலும் மபண்கள் ்கலந்து ம்காணைனர. நம் 
நிடனவில் வாழும் ்தம்பி ஐங்கரன் ஆண, மபண குரலில் பாடி 
நம்டெ எல்லாம் அெததினார. ளெலும் ெருததுவர ளெவி்ர ளரா்ச, 
ெருததுவர மெளராம், ெற்றும் பலர இன்னும் பல வட்க 

இடெக்கருவி ்கடலஞர்களுைன் பல 
மபண பாைகி்கள் இடணந்து 
இன்னிடெ வழஙகினர. குறிப்பா்கத 
திருெதி மரசினா ெவரிமுதது, அவர 
ெ்கள் திவ்ா, நான் உட்பைப் பலர 
ளெடை்களில் ்தமிழில் இனி் 
பாைல்்கள் பாடித திரிந்்த நாட்்கள் 
ெனட்தவிட்டு அ்கலா்தடவ.

மபண்கள் ளெலும் ளெலும் 
நாை்கங்கள் ொறுளவைப் ளபாட்டி்கள், 
நைனங்கள் எனப் பல நி்கழ்்சசி்கடள 
ளெடை ஏற்றி, ெங்கதட்த வளரதள்தாம். 
கும்மி என்ன! ள்காலாட்ைமென்ன! 
மபட்டி நிடற்க ள்காலாட்ைக 
கு்சசி்கள், ்தமிழ்ப் பள்ளிப் புத்த்கங்கள் 
என்று நிரப்பி வந்ள்தாம்.

எங்கள் குடும்பததில் அடனவரும் 
நடித்த “ஒரு நாள் ளபாதுொ? ” 
நட்க்சசுடவ நாை்கம்; ்காடலயில் 
எழுப்மபாலி(Alarm) அடிப்பதிலிருந்து 
குழந்ட்த்கடளப் பள்ளிககுத ்த்ார 
மெய்து, ளவடலககு்ச மெல்வது 
ளபான்ற ்காட்சி்களும், ஊரிலிருந்து 
வ ரு ம்  “ ்க ம ல க ட்  ்க ா ல் ” 
ம்தாடலப்ளபசியில் ஒவமவாருவரும் 
ொறி ொறி நலொ? நலொ? என்று 
ள்கட்டு அவதிப்பட்ை ்காட்சியும் 
மபண்கடள மி்கவும் இரசிக்க 
டவத்தது.  

தி ரு க கு ற ள்  ள ப ா ட் டி ்க ள் , 
குழந்ட்த்கள் நாை்கங்கள், ்தமிழ்ப் 
பள்ளி்களின் நி்கழ்்சசி்கள் ளபான்றடவ 
குழந்ட்த்களின் முததிடர பதித்த 
வளர்சசி. ஆரம்பததில் ்தமிழ்ப் 
பள்ளி்களில் பணி புரிந்்த ஆசிரி்ர 
மபருெக்கள் ்கணணகி, ்கடல்சமெல்வி, 
ராம்ளொ்கன், முருள்கென் ெற்றும் 
்தமிழ்ப் பள்ளி்களள ்தனது வாழ்கட்க 
என்று உடழககும் பாபு ளபான்ளறார 
நம் நன்றிககுரி்வர்கள்.

இவற்டறம்ல்லாம் இந்்த 50 ஆம் 
ஆணடு விழாவில் நிடனவு கூரந்து 
மபருடெ அடைளவாம். 

வாழ்்க ்தமிழ்! வளர்க நெது சி்காள்கா 
்தமிழ்்ச ெங்கம்!
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நாம் திருவள்ளுவர ஆணடு 2050ல்
வாழ்ந்து வருகின்ளறாம். ஆஙகில 
ஆணடு 2020ககு மி்கப்பக்கததில் 

இருககின்ளறாம். உலகின் மி்கப்மபரி் குடி்ரசு 
நாைான அமெரிக்க ெணணிலிருந்து இந்்தக 
்கட்டுடர ம்தாைஙகுகிறது. சி்காள்கா ொந்கரின் 
ெய்்ததிலிருந்து எணணம் விரிவடைகிறது. 
அமெரிக்காவின் சி்காள்கா மபருந்கரில் வாழும் 
புலம்மப்ர ்தமிழர்களுக்கா்க ஏற்படுத்தப்பட்ை 
அடெப்பு சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கம். அடர 
நூற்றாணடு்கடளக ்கைந்து அடுத்த யு்கததில் 
்காலடி எடுதது டவக்க இருககிறது.

புலம்மப்ரவு என்பது ்தமிழருககுப் புதி்தல்ல, 
்தமிழினததின் குருதியில் ஓடிகம்காணடிருககும் 
“ள்தைல்” ெரபின் வழி வந்்தது. ெனி்த இனததின் 
ள்தைல் உணவிற்்கா்க என்பதில் ஆரம்பிதது, உடற 
ள்தைலா்க, உறவு ள்தைலா்க ளெளலாஙகி, கூடி 
வாழ்்தல் பணபா்க ெலரகிறது. நா்கரி்கப் ளபாககின் 
ொற்றததில் மபாருள் ள்தைல், அறிவுத ள்தைல் 
எனத ள்தைல் புவி ்தாணடி நீள்கிறது.  அதுளபால் 
கூைல் என்பது ெனி்தர்களின் ஒன்றிடணவு.  
கூைல் என்பது ஒரு மபாதுடெப் பணபு்ச 
ொரந்ள்த அடெகிறது. அந்்தப் மபாதுடெப் பணபு 
என்பது இனம், மொழி, ெரபு ளபான்ற பல 
விழுமி்ங்கடளத ்தாஙகி அடெகிறது. ்தமிழர 
மென்ற இைமெல்லாம் அந்்த ெணணின் 
டெந்்தருைன் இரணைற ்கலந்திருந்்தாலும், 
்தம்டெப் ளபாற்றி பாது்காததிை, அடை்ாளம் 
ளபணி்ாவ்தன் அவசி்ம் உணரந்திருந்்த்தால், 

ேரவணக்குமார் மணியன்

சிகொககொ தமிழ்ச்சஙகத்தின் 
புதிய யுககம வைருக! 

அடெப்பாய் திரணடிை அவசி்ம் ஏற்படுகிறது. 
உலம்கஙகும் பரவியுள்ள ்தமிழர்கள் ்தாம் வாழ் 
நிலப்பரப்பில் அடெப்பு்கள் ஏற்படுததி்ச மெ்ல்பட்டு 
வருகின்றனர.

மபாதுடெப் பணபின் அடிப்படையிலான கூைல் 
என்பது முடற்ா்க்ச மெ்ல்படுததிை மநறி்களும் 
அறங்களும் அடெப்பிற்கு மி்க அவசி்ொகிறது. 
பல்ளவறு அரசு்களும் அந்்த அடெப்பு்கடள மநறியுைன் 
நைததிை வழி்காட்டு்தடல ஏற்படுததியுள்ளது. 
அமெரிக்க ெணணில் ்தமிழ் அடெப்பு்கள் பல்ளவறு 
்தளங்களில் இ்ஙகினாலும், விதி்கள், மநறி்கள் ்தாணடி 
மபாதுடெப் பணபு்கள் உணடு. அது “்தமிழ் மொழி 
வளரத்தல், ்தமிழர ெரபு விழுமி்ம்” ளபணு்தல் 
என்ப்தாகும். 

அமெரிக்கா உல்கநாடு்களில் அளப்பரி் ெனி்த 
ஆ ற் ற ட ல  து ட ண ம ்க ா ண டு  அ றி வி ் ல் 
முன்ளனற்றங்கடள உடழப்பின் வழி உலகிற்கு
எடுதது்சமெல்கின்ற நாடு. உடழப்ளபார உடழத்த 
ளநரம் ்தவிர இடளப்பாறிை ளநரமும் அவசி்ொகிறது. 
இடளப்பாறு்தல் என்பது ெகிழ்்சசிக்கான ளநரமும் 
ெட்டுெல்ல, பல்ளவறு இனதள்தாரும் பஙகுமபறும் 
கூடு்தலா்க அடெகிறது. இது ெரபு வழி புரி்தல்்கடள 
இனங்களுககிடைள் ஏற்படுததுகிறது. சி்காள்கா 
்தமிழ்்செங்கம் ்தமிழர ெரபின் தூதுவரா்க எடுககும் 
விழாக்களில் முககி்ொனது முத்தமிழ் விழா ெற்றும் 
மபாங்கல் விழாவாகும். இந்்த விழாக்கள் புலம்மப்ர
்தமிழர்கடள அமெரிக்க ெணணில் ்தம் ெணடணயும், 
ெரபிடனயும் மபாருததிப்பாரககும் நி்கழ்வா்க
அடெவது ெட்டுெல்லாது ்தமிழர ெரபிடன, சிறப்பிடன 

ம்சயற்குழு உறுப்பி்ர்
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ெற்றவரும் அறிந்து ம்காள்ள வாய்ப்பா்க அடெகிறது.

புலம்மப்ர ெமூ்கததில் மு்தல் ்தடலமுடறயினரின் 
இருப்பிடனயும் இடணப்பிடனயும் ஏற்படுததும் 
சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கம், அடுத்தத ்தடலமுடறயினரிைம் 
்தமிழர ெரபு விழுமி்தட்த அறிமு்கப்படுததிை 
பல்ளவறு நி்கழ்்சசி்கடளயும், பஙள்கற்கும் வாய்ப்பு 
்கடளயும் ஏற்படுததி வருகிறது. இளந்்தமிழர்களுக்கான 
குழந்ட்த்கள் தினவிழா, ்தடலடெப் பணபிடன 
வளர ததிடும்  துடண அடெப்பு  ள ப ான்ற 
முன்மனடுப்பு்கள் வருங்காலத ்தடலமுடறயினரிைம் 
பிடணப்பிடன ஏற்படுததும் அக்கடற ்கலந்்த 
மு்ற்சி்ாகும்.

்தாய்வழி்ச ெமூ்கததிடன அடிப்படை்ா்கக 
ம்காணைது ்தமிழர ெரபு. நாம் புலம் மப்ரந்்த 
அமெரிக்க ெண, மபண்கள் ெற்றும் அவர்களின் ெமூ்க 
முன்ளனற்றம் மீது அக்கடற ம்காணடு பல்ளவறு 
முன்மனடுப்பு்கள் ்தடழததிடும் நாடு. சி்காள்கா 
்தமிழ்்செங்கம் ெ்களிரக்கான துடண அடெப்பிடன 
ஏற்படுததிப் பல்ளவறு நலப் பணி்கடள்ச மெய்து 
வருகிறது. இ்செங்கததின் மெ்ற்குழுவும் ெ்களிர 
பங்களிப்பு ம்காணை்தா்கவும் அடெந்துள்ளது.

“ெக்களிைம் மெல்லுங்கள். அவர்கள் ெததியில் 
வாழுங்கள். அவர்களிைம் இருந்து ்கற்றுகம்காள்ளுங்கள். 
அவர்களிைமிருந்து உருவாககுங்கள்!” என்ற ்தததுவம் 
மபாதுநல அடெப்பு்களுககும், ம்தாணடு புரி் 
முன்வருபவர்களுககும் ஒரு வழி்காட்டி. எந்்த ஒரு 
மபாதுநல அடெப்பும், மி்கப் மபரி் அரசு்களும் 
மவற்றி்கரொ்க இ்ஙகிை, ம்தாய்வில்லாெல் 
ம்தாைரந்திை ெக்களின் நல்லா்தரவு ள்தடவ. 
ெக்களிடைள் நல்ல ்கருததுக்கடள எடுதது்ச மெல்வது, 
நல்லிணக்கதட்த ஏற்படுததுவது ளபான்றடவ ஒரு நல்ல 
அடெப்பிற்ள்க உரி் பணி்ாகும். மபாது ளநாககில் 
எடுதது்ச மொல்லப்படுகிற ்கருததுக்கள் ஏற்்கப்பை 
அல்லது ்தாக்கததிடன ஏற்படுத்த ெக்களுககு 
அடெப்பின் மீ்தான நம்பிகட்கள் அடிப்படை. அந்்த 
நம்பிகட்க என்பது அடெப்பின் ம்தாைர்சசி்ான 
மவளிப்படை்ான மெ்ல்பாடு்கள், ்கருததுப் 
பரிொற்றங்கள் வழி்ா்கக ்கட்ைடெக்கப்படுகிறது. 
சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கம் இ்தடன உணரந்து, 
்காலாணடுகம்காருமுடற வாழ்நாள் உறுப்பினர்கடளப் 
மபாதுமவளியில் ெந்தித்தல், மெ்ல்பாடு்களுக்கான 
உள்ளீடு்கடளப் மபறு்தல், அடெப்பின் வரவு மெலவு 
்கணககு்கடள்ச ெெரப்பித்தல், பின்னூட்ைததிடன 
ெக்களிைம் மபறு்தல் எனப் பல மெ்ல்்கடளப் புரிந்து 
வருகிறது. 

அமெரிக்க ெணணின் பன்டெததுவததிடன 
உல்கம் ளபாற்றுகிற அள்த ளநரததில் அ்தன் 
ஓரடெத்தன்டெயும் உலகில் விரும்பத்தக்க்தா்க 
அடெகிறது. ஓரடெத்தன்டெ என்பது அ்ராது 
உடழப்பு, அடனவடரயும் ஒளர பாரடவயில் 
ெதித்தல் ளபான்றடவ்ாகும். ்தமிழினம் ்தன்னுள் 
பன்டெத்தன்டெயிடனக ம்காணடிருப்பினும், 
நெக்கான சிறந்்த அடை்ாளம் “்தமிழ்” - 
“்தமிழினம்” என்ளபள்த்ாகும். இன்று நாம் மி்க்ச 
சிறந்்த ்காலததில் வாழ்ந்து வருகின்ளறாம். நம் 
அன்டனத்தமிழ் உ்ர்தனி்ச மெம்மொழி்ா்க 
அதி்கார பூரவொ்க அறி்ப்படுகிறது. அமெரிக்கா 
ெணணில் ்தமிழ்ப் பள்ளி்கள், பல்்கடலக்கழ்கங்களில் 
்தமிழ் இருகட்க்கள் அடெததிடுகின்ளறாம். 
பத்தாம் உல்கத்தமிழ் ஆராய்்சசி ொநாட்டிடன 
திறம்பை நைததிை மெ்ல்பட்டு வருகின்ளறாம். 
சுருக்கொ்க “எஙகும் ்தமிழ்” என நாம் எடுககும் 
முன்மனடுப்பு்கள் நம் உள்ளததுள் உடறந்திருககும் 
மொழிப்பற்றின் மவளிப்பாடு. 

உல்கத ம்தாழிலாளர வரலாற்றில் சி்காள்கா 
ந ்கர  முககி்த  துவம் வாய்ந்்த  இைம் . 
உடழப்ளபாரக்கான பணி ளநரம் வடர்டற 
மெய்்ப்பைா்த ஒன்றா்க இருந்்த ்காலததில், இஙகு 
ஏ ற் ப ட் ை  பு ர ட் சி யி ன்  வி ட ள வ ா ்க த 
ம்தாழிலாளர்களுக்கான பணி ளநரம் வடர்டற 
மெய்்ப்பட்ைது. இந்்த எழு்சசிமிகு ெணணில் 
இ்செங்கம் முன்மனடுககும் பணி்கள் ஏடன் 
்தமிழ் அடெப்பு்களுககு முன்ளனாடி்ா்க 
அடெந்திை ளவணடும். ்தமிழ்்செமூ்கததிற்கு 
உ்தவிடும் பணி்கள், அமெரிக்க ெண மெழிததிை 
பணி்கள் என்ச சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கம் மெய்் 
ளவணடி் பணி்கள் பல. ெக்கள் ெமு்கப் 
பங்களிப்பிடன உறுதிமெய்திைப் பயிற்சிப் 
பட்ைடற்கள், ்தமிழ்க ்கல்விக கூைங்கள், அரசு 
அஙகீ்காரம் மபறு்தல், புதி் எழுத்தாளர்கள், 
்கவிஞர்கள் உருவாககு்தல் எனப் பணி்கள் பல. 
இளடெப் மபாலிவுைன் ெக்கள் ஆ்தரவு மபற்ற 
மெ்ற்குழு, உதளவ்கம் ம்காணை ்தன்னாரவ 
ம்தாணைர்கள் நிரம்பி் குழுக்கள் சீரி் 
ளநாக்கங்கள் என்ச மெ்ல்பட்டு வருகிறது. இந்்த 
இளடெப் மபாலிவும் வலிவும் அடுத்த அடர 
நூற்றாணடிடன எளி்தா்கக ்கைந்திை உ்தவும். 
மின்னும் மபான்னா்கப் மபான்விழா ்காணும் 
சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்களெ, புதி் யு்கம் ்காண வரு்க 
! புலம் மப்ர ்தமிழர நல்வாழ்வில் மபாலிவு 
நல்வாழ்வு ்தரு்க !!
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மீைாட்சி சுபபிரமணியன்
 முன்னாள் ப்சயைாளர், சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகம்

நான் சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கததில், 2004-
2005 ஆம் ஆணடு்களில் மெ்ற்குழு 
உறுப்பினரா்கவும், 2006-2007 ஆம் 

ஆணடு்களில் இடண்ச மெ்லாளரா்கவும், 
2008-2009 ஆம் ஆணடு்களில் மெ்லாளரா்கவும் 
பணி் ா ற் றி ளனன் .  நி ர வ ா ்க க  குழு 
உறுப்பினரா்கத ்தமிழ்்ச ெமு்தா்ததிற்குப் 
பணி்ாற்றி்்தால் மபரு ெகிழ்்சசி அடைந்்தது 
ெட்டுெல்லாெல் இடளள்ாருககுத ்தமிழில் 
நாை்கம், ளெடைப் ளப்சசு ெற்றும் விவா்தம் 
ஆகி்வற்றில் பயிற்சி அளித்தள்தாடு நைனப் 
பயிற்சியும் அளிதள்தன்.  

என்னுடை் ொ்தடன்களில் சிறப்பா்க்ச
மொல்லளவணடுமென்றால், ொம்பரக  ்தமிழ்ப் 
பள்ளி ொணாக்கர்கள் பஙகு மபற்ற “உணவில் 
எது சிறந்்தது - அமெரிக்க உணவா அல்லது 
்தமிழ் உணவா?” என்ற சிறார பட்டி ென்றம் 
ஆகும். வந்திருந்்த பாரடவ்ாளர்கள் மிகுந்்த 
ஆரவததுைனும், மபருத்த உற்ொ்கததுைனும் 
ஆரவாரம் மெய்து, நி்கழ்டவ உள்வாஙகினார்கள்.

இ்தன் மவற்றிட்க ்கணை பின்னர, 
ம்தாைரந்்த ஆணடு்களில் அட்தப்ளபான்ற 
நி்கழ்்சசி்கள் நைத்தப்பட்ைன. அமெரிக்கத 
்த மி ழ் ப்  ப ள் ளி ்க ளி ல்  ப டி க கு ம் 
ொணவர்களிடைள் அவர்களது திறடெ்கடள
மவளிகம்காணடுவரப் பயிற்சி அளித்ததில் 
நான் முன்ளனாடி்ா்க இருந்ள்தன் என்று இந்்த 
ளநரததில், மொல்லிகம்காள்ள விரும்புகிளறன். 
எனககு இந்்த வாய்ப்டபக ம்காடுத்த்தற்கும், 
்தமிழ் ெமு்தா்ம் ெற்றும் ்தமிழ் மொழிள்ாடும் 

மைரும் நி்்வுகள் 

இடைவிைா்த ம்தாைரளபாடு இருப்ப்தற்கும், 
சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கததிற்கும் அ்தன் மெ்ற்குழு 
உறுப்பினர்களுககும்  என் ெனொர ந் ்த 
நன்றியிடனத ம்தரிவிததுகம்காள்கிளறன்.  

ஒரு குழுவா்க இடணந்து மெ்ல்படுவது 
்தமிழ்்ச ெங்கததின் வளர்சசிககும் மவற்றிககும் 
இன்றி அடெ்ா்தது என்ற நம்பிகட்கயுைன் 
மெ்ல் பட்ளைன். அ்தனால் ்தமிழ்்செங்க 
விழாக்களில் குழுவா்கப் பஙள்கற்கும் நி்கழ்்சசி 
்க ளு க கு  மு ன் னு ரி ட ெ  ம ்க ா டு த து 
ஊக்கப்படுததியுள்ளளன். 

்தமிழ்்ச  ெங்கததின் மூலம் கிடைத்த 
ம்தாைரபினால், “Chicago Children’s Museum, Shedd 
Aquarium” நைததி் “Passport to India” நி்கழ்்சசியில் 
40 குழந்ட்த்களுககு ளெல் பஙள்கற்று, அவர்களது 
திறடெட் மவளிகம்காணரவும் நான் உந்து்தலா்க 
இருந்ள்தன். இதில் இந்தி்ாவின், பல்ளவறு 
்கலா்சொரங்கடள ஒருஙகிடணதது இடெ, நைனம், 
ஓவி்ம், சிவாஜி பற்றி் நாை்கம் எனப் பல 
துடற்களிலும் குழந்ட்த்கள் ்தங்களது திறடெ்கடள
மவளிப்படுததினர.  அந்்த நி்கழ்்சசியின் மூலம், 
ொறுபட்ை சூழலில், இந்தி்ரல்லாள்தார
முன்னிடலயில் ்தமிழ்்ச ெமூ்கம் ஒரு குழுவா்க, 
மு்தல் முடற்ா்க,  ஒன்றுபட்ை இந்தி்ாவின் 
பிரதிநிதி்ா்கத ்தன்டனக ்காட்டி்து.

்தமிழ் ெக்கள் அடனவருககும் என்னுடை் 
நல்வாழ்ததுக்கள்.

வாழ்்க ்தமிழ்! வளர்க ்தமிழ்!
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நம் ஹார்வர்ட தமிழ் இருகலகலய உருவாககிய 
Tamil Chair Inc நிறுவனததின் தலைவர் மருததுவர் 
ஜானகிராமன் அவர்கள், ஏர்ல் க்பககன் (Earl 

Bakken) எனும் விஞஞானி மற்றும் ஷதாழில் அதி்பலரச 
சைநதிகக கநர்நதது. ஏர்ல் க்பககன் எனும் இநத விஞஞானி, 
உைகப் புகழ் ஷ்பற்்வர். இதய  மருததுவச சிகிசலசைககான 
க்பஸ கமககர் (Pace makers for the heart) எனும் 
கருவிலயக கணடுபிடிதத ஷமடகரானிகஸ (Biomedical 
Company called Medtronix) நிறுவனததின் நிறுவனர்களில் 
ஒருவர். அவர் ஜானகிராமன் எனும் ஷ்பயலரக ககடடவுடன், 
“நீ இநதியாவில் தமிழ்நாடா?” என்று ககடகி்ார். 

ஜானகிராமன் அவர்கள், “ஆமாம் நான் தமிழ்நாடு தான்” 
என்கி்ார். 

அவவாறு அவர் ஷசைான்னவுடன், “உனககு இராஜ இராஜ 
கசைாழலனத ஷதரியுமா?” என்று அநத அஷமரிகக விஞஞானி 
ககடகி்ார். மருததுவர் ஜானகிராமனுகககா ஆசசைரியம்! 
இவருககு எப்்படி இராஜ இராஜ கசைாழலனத ஷதரியும் என்று.

ஏர்ல் க்பககன் (Earl Bakken) எனும் புகழ்ஷ்பற்் 
அஷமரிகக விஞஞானி, 

“நான் இராஜ இராஜ கசைாழன் ஷசையத ஷ்பரும் சைாதலனகலை 
எணணி எணணி வியககிக்ன். அவலர எனககு மிகவும் 
பிடிககும். உைகிகைகய மின்சைாரதலத முதன் முதலில் 
்பயன்்படுததியவர் இவராகததான் இருககும். கடற்்பலடயில் 
சி்நது விைங்கியது அவர் கப்்பற்்பலட. அவர் க்பாருககுச 
ஷசைல்லும் கப்்பலில் மின்சைார விைாங்கு மீன்கலை (Electric 
Eel fish) ஷ்பரிய அணடாககளில் ஆயிரகக்ணககில் எடுததுச 
ஷசைல்வாராம். ஷதாலை தூரததிலிருநது வரும் எதிரிக 

உைகில் கப�ற்�்டக்பகல்ைொம் 
முன்க்ொடி தமிழரகள்

ஆைந்து சு ஆைந்தன்
முன்னாள் ப்சயற்குழு உறுப்பினர், சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகம்

கப்்பல்கள், தூரததில் வரும்க்பாகத, தன் கப்்பலில் உடன் வரும் 
்பயிற்சி ஷ்பற்் ஒரு சிை வீரர்கலை, அநத மின்சைார  விைாங்கு 
மீன் அணடாவுடன் இ்ககி விடுவார். அவர்கள் எதிரி கப்்பல் 
அருகில் ஷசைன்்வுடன் அநத மின்சைார விைாங்கு மீன்கலை, 
அலடப்பிலிருநது அநதக கப்்பலுககருகில் விடுவிப்்பார்கள். சைற்று 
கநரததிற்ஷகல்ைாம் அலவ ஒவஷவான்றும் 600 - 900 கவால்ட 
மின்சைாரதலத ஷவளியிடும். அநத எதிரிக கப்்பல்களின் ஆணிகள் 
அநத மின்சைாரததால் தாககுணடு, அநதக கப்்பல் ஓரிரு மணி 
கநரததிற்ஷகல்ைாம் ்பை துணடுகைாகத தகர்நது விடும். இவவாறு 
மாஷ்பரும் கப்்பல்கலை எல்ைாம் இராஜ இராஜ கசைாழரின் ்பலட 
வீழ்ததியுள்ைது”. 

இததலகய வியககததகு சைாதூர்யமான சைாகசைதலத, 
்பழநதமிழரின் சைாதலனலய அஷமரிககர் ஒருவர் மூைம் நாம் 
அறிவது மிகப் ஷ்பருலமககுரியதும் ஷநகிழ்வூடடக கூடியதும் ஆகும். 

கமலும், “கசைாழர் ்பலடக கப்்பல்கள் இரும்்பாைான ஆணிகலைப் 
்பயன்்படுததவில்லை. அககப்்பல்களின் ஷவளிப்பு்ம் முழுதும் 
மரததால் ஆனகத. ஆதைால் எதிரிப் ்பலடகள் அகத மின்சைார 
விைாங்கு மீன்கலைக ஷகாணடு கசைாழர் கப்்பல்கலை யாரும் 
தகர்ததுவிட முடியாது” என்்பலதயும் அவர் கூறியுள்ைார்.

உைகில் கப்்பற்்பலடகஷகல்ைாம் முன்கனாடி நம்  தமிழர்கள்தான் 
என்்பலத நாம் அறிய கவணடும்! உைஷகங்கும் ்பயன்்படுததப்்படும் 
கப்்பற்்பலட சைார்நத ஷசைால்ைாடலில் தமிழ் கவர்ச ஷசைாற்கள் அதிகம். 
அதனால் தான் தமிழில் நாவாய எனும் ஷசைால்லிலிருநது கநவி 
(Navy) எனும் ஷசைால் பி்நதது. நம் நங்கூரம் எனும் ஷசைால்லிலிருநது 
anchor எனும் ஷசைால் பி்நதது. நம் கடடுமரம், catamaran என்று 
அவவாக் ்பயன்்படுகி்து.
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“அப்பா இணடைககு எஙட்க ளபாறம்?”, 
புறப்பட்டுக ம்காணடிருந்்த என்டன 
ளநாககி என் ெ்கள் ்தமிழினி ள்கட்ைாள்.

“ஓ உங்களுககு அம்ொ மொல்லவில்டல்ா? 
நாங்கள் எங்களுடை் நிடனவு ெரத்தடிககுப் 
ளபாகிளறாம்”, என்ளறன்.

“என்ன நிடனவு ெரளொ? அம்தன்னப்பா. 
ஆருக்கப்பா ெரம், என்னததுக்கப்பா நிடனவு, என்ன 
நிடனவு?”, என்று ெ்கள் ள்கள்வி்களா்கக ள்கட்ைாள். 

“அதுவா ,  இலஙட்கயில் நைந்்த ளபாரில் 
ம்கால்லப்பட்ை ்தமிழ் ெக்களின் நிடனவா்க இஙகு 
ஒரு நிடனவு ெரம் இருககிறது. அஙகு்தான் 
ளபா்கப்ளபாகிளறாம்”, என்ளறன்.

“ஓ, அப்படி்ா. எனககுத ம்தரி்ாள்த!”, என்று 
கூறி்வாளற சிறிது வி்ப்புைன் அவள் என்டனப் 
பாரத்தாள்

அருகில் இருந்்த ்கதிடரயில்1 இருந்்தவாளற 
ெ்கடளயும் அருள்க இருக்கடவதது அவளுடை் 
ள்கள்வி்களுககுப் பதில் மொல்ல ஆரம்பிதள்தன்.

“பிள்டள, நாங்கள் இலஙட்கயில் இருந்து இந்்த 
நாட்டுககு வந்்தனாங்கள் ம்தரியும்்தாளன” , 
ஆரம்பிதள்தன்.

“ஓ அது ம்தரியும். ஆனால் ஏனப்பா அஙட்க 
இ ரு க ்க ா ெ ல்  இ ங ட்க  வ ந் ்த னீ ங ்க ள் ” ,                                                      
எதிரபாராெல் அவளிைம் இருந்து இன்மனாரு 

இலட்சுமி ்பாஸகரன்

இைங்கத் தமிழரகள் 
க�ரழிவின் நி்்வு மரம்!

ள்கள்வி. எப்படி்ச மொல்வது என்று ெற்று 
ள்ாசிககும் ளபாது, 

“ பி ள் டள க கு  வ டி வ ா ்ச  ம ெ ா ல் லி 
விளங்கப்படுததுஙள்கா, ம்தரி்ாத்தாளன ளவணும்”, 
என்று உள்ளிருந்து ெடனவியின் குரல். 

“அந்்த ளநரம் எங்கடை நாட்டிடல ெரி்ான 
பிர்செடன, நாங்கள் உயிருககுப் ப்ந்து, அஙகிருந்து 
மவளிககிட்டு இஙட்க வரளவணடி்்தாய் ளபா்சசு”, 
என்று மெதுவா்க ஆரம்பிதள்தன். “என்ன 
பிர்செடன, அதுகள்கன் நீங்கள் உங்கடை பிறந்்த 
நாட்டை விட்டிட்டு வரளவணும்”, என்டன 
ளநாககி ்தமிழினி வி்ப்புைன் ள்கட்ைாள்.

“ஒரு ்காலததிடல இலஙட்கயில் ்தமிழருகம்கன்று 
ஓர இரா்சசி்ம் இருந்்தது. ஆனால் ஆஙகிளல்ர 
இலஙட்கட்க ட்கப்பற்றி்வுைன் ்தமிழர்கள் 
அவர்கள் ஆளும் உரிடெட் இழந்்தார்கள். 
அன்றிலிருந்து ்தமிழர்களான நாங்கள் சிறுபான்டெ 
இனத்தவர்களாக்கப்பட்ளைாம். மபரும்பான்டெ 
இனதட்த்ச ளெரந்்தவர்களின் ட்க்களில் 
அரொங்கம் அடெ்ளவ ்தமிழர்கள் ்தங்கடள 
ஆளககூடி் ்தட்கடெட் இழந்்தள்தாடு, அந்்தஸ்து, 
சு்ம்கௌரவம் ளபான்றவற்டற இழந்்தார்கள். 
அரொங்கததிற்கும் ்தமிழர்களுககும் இடைள் 
மபரும் ளவற்றுடெயும் பிரிவிடனயும் ஏற்பைத 
ம்தாைஙகி்து. 

இலஙட்கயில் பிறந்்த அத்தடன ெக்களுககும் 
இருக்க ளவணடி் ெெ உரிடெ, ெெ அந்்தஸ்து, 
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மொழி உரிடெ என்பன ்தமிழர்களுககு 
இல்லா்த ்காரணொ்க நீணை ்காலொ்க 
இனப்பிர்செடன இருந்துவந்்தது. 

அப்ளபாதிருந்்த ்தமிழ்த ்தடலவர்கள் 
அஹிம்டெ வழியில் ளபாராை மு்ன்ற 
ள ப ாது ,  அவர ்கள்  ்த ா க ்க ப் பட்டும் 
சி ட ற யி ல ட ை க ்க ப் ப ட் டு ம் 
்தணடிக்கப்பட்ைார்களள ்தவிர எங்களது 
பிர்சசிடனட்த தீரக்க முடி்வில்டல.     

ளெலும் ்தமிழ் மொழி புறக்கணிக்கப்பட்டு, 
இ ல ங ட்க யி ன்  ஆ ட் சி  ம ெ ா ழி 
மபரும்பான்டெயினதள்தாரின் மொழி்ா்க 
ொற்றப்பட்டு, ்தமிழர்கள் மீதும் அவர்கள் 
ஆட்சி மொழி திணிக்கப்பட்ைது.

ளெலும் ொணவர்களுககிடைள் ்கல்வியில் 
்த ர ப் படு த ்தல்  அமுல ா க ்க ப் பைளவ
இடளஞர்களும் மபருெளவில் பாதிக்கப்பை, 
மபரும் ்கலவரம் ம்தாைஙகி்து. இடளஞர்கள் 
மபரும்பான்டெ அரொங்கததின் அடெப்பின் 
கீளழ வாழமுடி்ாது, என்ற முடிவிற்கு 
வந்்தார்கள். ்தமிழரககு்ச சு்தந்திரம் ளவணடும், 
்தமிழருகம்கன ஒரு ்தனி நாடு ளவணடும் என்ற 
ள்காரிகட்கட் டவதது சு்தந்திர ளபாராட்ை 
வீரர்களா்க ொறி, அரொங்கப் படை்களுைன் 
ளபாராை ஆரம்பிதது இலஙட்கயின் வைககுக, 
கிழககுப் பகுதி்கடள இடணதது ்தமிழரகம்கன 
ஒரு பிரள்தெதட்த வன்னிப் பகுதியில் நடைமுடற 
படுததினார்கள்”, என்ளறன் .

நான் எனது ளப்சசிடன சிறிது நிறுத்த, உைளன 
அவள் “ ஓ, அது்தான் ்தமிழ் ஈழொ”, என்றாள் 
்தமிழினி.

“ஓம்! ஓம்! அப்படி ஆரம்பித்த ளபாராட்ைம், 
நாட்டில் அரொங்கததிற்குப் மபரும் ெவாலா்க 
ஆரம்பிக்களவ, மவளிநாடு்களின் உ்தவிள்ாடு 
்தமிழ்ப் பகுதிட் ்தங்கள் ்கட்டுப்பாட்டிற்குக 
கீளழ ம்காணடுவர மு்ன்றார்கள். உரிடெ 
ள்கட்டுப் ளபாராடி் இடளஞர்கடளப் 
பிடிப்பள்தாடு அந்்தத ்தமிழ்ப் பிரள்தெதட்தத
்தங்கள் ்கட்டுப்பாட்டிற்குள்  ட்கப்பற்றும் 
ளநாக்கததுைன் ளபார விொனங்கள், ஆட்டிலறி 
மெல்்கள், மவளிநாடு்கள் ம்காடுத்த நவீன 
்க ரு வி ்க ள ள ா டு  மு ன் ளன றி ப் 
ளபாராடிகம்காணடிருந்்த இடளஞர்கள் 
பலடரயும், பல்லாயிரக்கணக்கான அப்பாவிப் 
மபாதுெக்கடளயும் ம்கான்று குவிதது அந்்தப் 

பிரள்தெதட்தக ட்கப்பற்றினார்கள். ்தமிழர்கள் 
வரலாற்றிளல இரத்தக்கடற படிந்்த நாளது!”, என்று 
்கண்கள் ்கலங்க ஒரு மபருமூ்சசுைன் நிறுததிளனன். 
சிறிது ெவுனததின் பின் அவளும் ஆழொ்க 
ள்ாசித்தவளா்க, 

“அது எப்ப அப்பா நைந்்தது?”, ்தாழ்ந்்த குரலில் 
ள்கட்ைாள்.  “2009ம் ஆணடு ளெ ொ்தம் அளவில் 
மபருெளவில் ்தமிழர்கள் ம்கால்லப்பட்ைார்கள்”, 
என்று கூறளவ, “ஏனப்பா இ்தற்கு மவளிநாடு்கள் 
ஒன்றும் மெய்்வில்டல்ா?“, ்தமிழினியின் குரலில் 
ெற்றுக ள்காபம் ம்தரிந்்தது 

“ எ ல் ல ா  ந ா டு ்க ளு ம்  ம ெ ௌ ன ெ ா ்க ப் 
பாரததுகம்காணடிருக்க எல்லாம் நைந்து முடிஞசுது”, 
ட்க்கடள விரித்தவாளற கூறிளனன். 

“இறந்்தவர்கள் இறந்்தவர்கள்்தான்! இன்று ்தமிழர 
வாழும் பகுதி்களில் கூை இந்்த நாளளா, இந்்தக 
ம்காடி் ெம்பவம் நைந்்த்தற்்கான அடை்ாளளொ 
மபரி்தா்க ஒன்றும் இல்டல. ஆனாலும் அந்்த நாடள, 
அந்்தப் ளபரழிடவ நிடனவு கூரளவ இஙகுள்ள 
பூங்காவில் ஒரு ெரதட்த நட்டு வருைா வருைம் அந்்த 
ெரத்தடியில் கூடி அந்்தப் ளபாரில் இறந்்தவர்கடள 
நிடனததுப் பிராரத்தடன மெய்கின்ளறாம். அஙட்க 
்தான் இப்ப ளபா்கப் ளபாகிளறாம்”, என்று முடிதள்தன்.

“அது ெரி, அதுககு ஏனப்பா ெரம் டவ்சசிருககு?”, 
்தமிழினி
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“அடை்ாளம் அம்ொ! அந்்த நிடனவு நாள், அந்்தப் 
ளபரழிவின் நிடனவு எங்களளாடு முடி்ககூைாது. 
உங்கள் ்காலததிலும் அதுககுப் பிறகும் இருக்களவணடும். 
எதிர்காலததிலும் அந்்த நிடனவு்கள் இருக்க அந்்த 
ெரம் ஓர அடை்ாளம். ளபாரில் இறந்்த ஆதொக்களின்  
உடறவிைொ்க இருக்கக கூடி் அடெதி்ான சூழலில் 
இருககும் ஒரு பூங்காவில் உள்ள ஏரியின் ஓரொ்க இந்்த 
“ளபர ஓரக” ெரம் நைப்பட்டிருககிறது. எணபது அடி 
உ்ரொ்கவும், ஐம்பது அடி அ்கலொ்கவும், நூறு 
வருைங்களுககு ளெலா்க வளரககூடி் இந்்த ெரததின் 
பரந்து வளரும் கிடள்களும், இடல்களும், அன்று 
ஆயிரக்கணக்கா்க இறந்்த ெக்களின் சின்னொ்க, 
அடுத்தடுத்த ்தடலமுடற்கள் வந்து ்தங்கள் 
ெரி்ாட்தட்்ச மெலுததும் வி்தொ்க இருக்கப்ளபாகிறது. 
அது ெட்டுெல்ல இலஙட்கயில் அன்று நைந்்த 
ளபரழிடவ ஞாப்கப்படுததி, வருங்காலததில் உல்கததின் 
எந்்தப் பகுதி்களில் ெட்டுெல்ல எந்்த்ச ெமூ்கததிலும் 
நடைமபறாது என்பட்த எடுததுக்காட்டும் மு்கொ்கவும் 
அடெயும் என்று நம்புகிளறாம்”, என்ளறன்.

“அது நல்ல விஷ்ம் அப்பா. இப்படித்தான் 
இரணைாவது உல்க ெ்காயுத்தததில் இறந்்த ஆறு 
மில்லி்ன் யூ்தர்கள் ஞாப்காரத்தொ்கத ட்த 
ொ்தம் 2 7ம் தி்கதிட் நிடனவு நாளா்க 
டவததிருப்பள்தாடு அருங்காட்சி்்கமும் டவதது, 
அந்்தப் ளபரழிடவ அடை்ாளப்படுததுகிறார்கள். 
இலஙட்கயில் நைந்்த ்தமிழினப் ளபரழிடவ இன்று 
ெட்டுெல்ல என்றும் நிடனவூட்ை வளரதது வரும் 
ெரதட்தப்ளபால அந்்தப் ளபரழிவும் எங்கள் 
ெனதில் ெட்டுெல்ல இனி வருங்காலத ்தமிழ் 
ெந்்ததியினரின் ெனங்களிலும் ம்தாைரந்து 
வளரளவணடும், ெரி அப்பா, ம்காஞெம் பூக்கள் 
வாஙகிக ம்காணடு ெரத்தடிககுப் ளபாவம் 
வாஙள்கா”, என்றவாளற  ்தமிழினி  எழுந்து 
நைந்்தாள்.

எெது சுடெட்த ம்தாைரந்து தூககி்ச மெல்லும் 
எணணததுைன் வழி்காட்டி்ச மெல்லும் அந்்த 
நம்பிகட்க நட்ெததிரதட்தத ம்தாைரந்ள்தன்.  
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கற்றிடத தமிழும் எளிதன்க்ா வதில்
ஷ்பற்றிடும் க்பரும் ஷ்பரிதன்க்ா தமிழ்ப்
்பற்றுடன் இருததல் ்பைமன்க்ா அயற்
சுற்்மும் சுலவககும் சுகப்ஷ்பாரு ைன்க்ா !

அங்கப் புைன்கலை ஆள்வ தன்க்ா
சைங்கப் புைவர்கள் வைர்தத தன்க்ா
வங்கக கடலிலனக கடநத தன்க்ா
மங்காப் புகழிலனக ஷகாணட தன்க்ா !

அ்ம்ஷ்பாரு ளின்்பக கு்ள்மல் யன்க்ா
அகம்பு்ம் வலகப்்பா எணணூ ் ன்க்ா
்பதிஷனண கீழ்கமல் க்ணககி  ஷைன்க்ா
்பதிநத  ்பைநூல் ஷவகுசி்ப் ்பன்க்ா !

ஆணடாள் ஆடசிக கருநதமி ழன்க்ா
ஆழ்வார் மாடசிககு மாததமி ழன்க்ா
நால்வர் நவின்்து நுணதமி ழன்க்ா
நாயன்மார் கலதகள் நற்்மி ழன்க்ா ! 

ஐம்ஷ்பருங் காப்பியம் அணியழ கன்க்ா
கம்்பனின்  கவிநயம் கனிசசுலவ யன்க்ா
கதம்்பா வணியிகை கதன்தமி ழன்க்ா
சீம்்பாற் சுலவககு சீ்ாப் புரா்ணகமா !

ஷமாழிகளில் தமிழ்மிகப் ்பழலம யன்க்ா
ஷமாழிலகயில் தமிழ்ஷவகு புதுலம யன்க்ா
ஷமாழிகளில் தமிழ்க்பால் இனிலம யுணகடா
ஷமாழிவது முணடாசுக கவிஞ னன்க்ா !
சைததியததால் ஷசைநதமிழும் ஷசைழிதத தன்க்ா
்பகதியினால் ல்பநதமிழும்  உதிதத தன்க்ா
விததுவததால் முததமிழும் முலைதத தன்க்ா
தததுவததால் தணடமிழும் தலழதத தன்க்ா !

ஷமாழிக்பாற்றும் சைங்கததின் ஷ்பான்விழா ஆணடன்க்ா
வழிகாடடும் அஷமரிககப் க்பரலவயும் அங்கமன்க்ா
தமிழுைகப்  ்பததாம் மாநாடலடப் ்பலடககுமன்க்ா
எழில்நகராம் சிகாககா இன்்பததில் திலைககுமன்க்ா !

என்றும் தமிழொல் 
ப�ரு்மயன்கறொ!

சேகர் ேந்திரசேகர்
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சிகாககா தமிழ்ச சைங்கச
சிலகயின் கமல் 
ஆசி வானதது அடசைலத நடசைததிரங்கள்
அலட மலழயாய ஷ்பயயடடும். 

தலைப்்பாலக கடடிய - இநதியர் 
தததுவம் விததகம்!
விஞஞானப் ்பார்லவயில் - ஆன்மீகம் 
விரியும் புததகம்!

சைககாதர சைககாதரிககை என்் அலழப்பில் 
சைகைலரயும் இல்ணதத இல்ணய தைம்! 
விலைஷநல் எல்ைாம் விலதஷநல் ஆகக 
விகவகானநதர் மகசூஷைடுதத விலை நிைம்!

தான் தணணியில் மூழ்கினாலும் 
தமிலழக கலரகயற்றிய கவியரசு நின்் இடம்!
மீன் விற்கும் சைநலதயில் விணமீன்கலை விற்்வலர 
கதன் தமிழ் கற்கத ஷதயவம் அலழததுச ஷசைன்் இடம்!

சிகாககா மணணின் சிகரத தமிழ்சசைங்கம் 
ஷசைநதமிலழ எதற்கும் முநதி லவககும்  
்பசியா்ப் ்பசிகயற்றிப் ்பசியா் ருசிகயற்றும் 
்பரிமாறிப் ்பண்பாடடுப் ்பநதி லவககும்! 

அரும்புகலழ அலடய அரும்புகலை ஈர்தது 
அருநதமிழ் கற்பிககும் அஷமரிகக ஆததிச சூடி!
தன்நிழலும் தன்காலில் விழல் ஆகாது என்னும்

வைொழத்துக் கவி்த 
கவியருவி அபதுல் கொதர

தஞலசைக ககாபுரம் க்பான்்தன் மானம்்பாடி!

ஷமடடியாய வரு்பவலர ஷநற்றிச சுடடியாய உயர்ததிடும் 
கமன்லமமிகு ஷதாணடு மணடிைம்! - மககள்
இதயம் முதல் இலமகள் வலர ததும்பும் - கசைாமு, அ்வாழி, மணி 
கு்ணகசைகரன் 
எழிற்சைங்க ஆயதப் புள்ளியாக  கவஷ்ங்கும் கணடிைம்!

சீர்மிகு க்பரலவ தமிழ் விழா, தமிழாராயசசி மாநாடு 
சிகாககா தமிழ்ச சைங்கப் ஷ்பான்விழா! 
முககடலின் சைங்கமாய மூகவநதர் அணிவகுப்்பாய 
முப்ஷ்பரும் விழா முததமிழன்லன தன்விழா!

இறுதித துளிவலர ஷகாடுககும் ஈலகவானமாயச சைங்கம் 
இைங்கடடும்
ஈழத தமிழர்துயர் விடியடடும் முடியடடும் 
அயைகததில் தாயகததில் தமிழர் அலடயாைம் 
எநநாளும் வாழடடும்! தமிழர் இனம் ஆைடடும்  !
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கடல் கடநதொன் 
எஙகள் தமிழன்

காந்தி கணணதாேன்  பி.ஏ, பி.எல் 

சி
்காள்கா ்தமிழ்்செங்கம் ்தனது ்தமிழ்ப் பணியில்
ஐம்பது ஆணடு்கடளத ம்தாடுகிறது. ்கைல்
்கைந்்த எங்கள் ்தமிழர்கள், மபற்ற ்தமிடழ

விட்டு விைவில்டல. இந்்தப் பணியில் அவர்கள் 
ம்தாய்வு அடை்வும் இல்டல. ளெலும் ளெலும் 
அன்டனத ்தமிடழ வளரத்தார்கள். அவர்களுககுத  
ம்தரியும் ளவரினால்்தான் ெரம் நிற்்க முடியும் என்று.

்தமிழ் அறிஞர்கடளக ்கைல்  ்கைந்து வரளவற்று, 
உபெரிதது அந்்தக்கால ென்னர்கள் ளபால, இந்்தத 
்தமிழ்நாட்டுத ்தமிழ் அறிஞர்கடளப் ளபாற்றினார்கள். 
்தங்களது பணி்களுககு இடைள் இந்்தத  ்தமிழ்ப்  
ளபாற்று்தல், அவர்களுககு்ச சுவாெொகி்து.

்கைல் ்கைந்து வாணி்கம் மெய்்தவனும், ்காற்றின் 
உ்தவியுைன் நாவாயில் மென்று நாடு்கடள 
மவன்றவனும் எப்படித ்தமிழ் ெரபு்கடளக
்காத்தார்களளா, அள்த ளபால் இன்று உல்கத 
்தமிழர்களால், ்தமிழ்்ச  ெங்கங்களின் மூலம் நெது ்தமிழ் 
ெரபு்கள் ்காக்கப்படுகின்றன. இந்்த்ச ொன்ளறார்கடளத 
்தமிழ்கம் வணஙகுகிறது. சி்காள்கா ்தமிழ்்ச ெங்கததின் 
உறுதி மொழி ஒன்ளற இ்தற்்கான ொன்று. இந்்த 
உறுதிமொழி ெங்கததிற்கு ெட்டுெல்ல, உல்கத ்தமிழ் 
உறவு்களுககும் மபாருந்தும்.

இந்தி்த திருநாட்டின் மி்கத ம்தான்டெ்ான 
மொழி ்தமிளழ!  இந்தி் மொழி்களுகம்கல்லாம் 
்தாய்மொழி. இந்்தப் பாரம்பரி்ம் ்கைல் ்கைந்து 
மென்று அப்படிள் இருப்ப்தற்கு இது ளபான்ற ்தமிழ்்ச 
ெங்கங்கள் ்தான் ்காரணம்.

எனது ்தந்ட்த ்கவி்ரெர ்கணண்தாென் அமெரிக்கா 
வந்திருந்்தமபாழுது எழுதி் ்கவிட்த ெற்றும் அவர 
எழுதிகம்காடுத்த ்கவிட்த்கள் அடனததும் ்தமிழ் 

மொழி வளர்சசி  ொரந்்த்தா்கவும், அடுத்தத 
்தடலமுடறககுத ்தாய்மொழி ள்தடவ என்பட்தயும் 
வலியுறுததுபடவ. 

“கைல் கைநோன எஙகள் ேமிைன - அஙகும் 
கறபூர தீபம் கண்ைான எஙகள் இட்றைன”  

என்ற ்கவிட்த இடெொெணி சீர்காழி 
ள்காவிந்்தராஜன் அமெரிக்காவில்  பாடுவ்தற்கு, 
்கவி்ரெர எழுதி்து. விொனநிடல்ம் வந்்த 
சீர்காழி்ார, ்கவி்ரசுககுத ம்தாடலப்ளபசி மூலம் 
்தமிழ்்செங்கததில் பாை ஒரு ்கவிட்த ள்கட்்க, இந்்தக 
்கவிட்தட்த ம்தாடலப்ளபசியிளல மொன்னவர 
்கவி்ரெர. இந்்தப் பாைல் இடெத்தட்டில் 
உள்ளது்தான். சீர்காழி்ார மொன்ன ்த்கவல் இது.

அமெரிக்காவில் ்கவி்ரெர எழுதி் ்கவிட்த:

“மனைதினில் ஒனறுபட்டுச் தசர்நதிருப்பீர் - இஙகு 
மைடலகள் ேமிழ தபசச் பசய்துடைப்பீர் - 
ேமக்பகனைக் பகாண்டுைநேது ஏதும் இல்டல-பபற்ற 
ேமிடையும் விட்டுவிட்ைால் ைாழக்டக இல்டல.”

சி்காள்கா ்தமிழ்்செங்கம் இந்்த அறப் பணிட்்ச 
சீரும் சிறப்புொ்க்ச மெய்து வருகிறது, மபான்விழா 
்காணும் இ்ச ெங்கம், நணபர ெணி குணளெ்கரன் 
்தடலடெயில் இரட்டை விழாக்களா்கப் பத்தாவது 
உல்கத ்தமிழ் ஆராய்்சசி ொநாட்டையும் 
நைததுகிறது.  இந்்த இரணடு விழாக்களும் மி்க்ச 
சிறப்பா்க நடைமபற ்தமிழ் அன்டன துடண 
இருப்பாள்!

வாழ்்க ்தமிழ்! வளர்க சி்காள்கா ்தமிழ்்ச ெங்கம்!!

தமிழ நூல் பதிப்பாளர், கணைதா்சன பதிப்பகம், ம்சன்்
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நல் வைொழத்துக்கள்

என் மனதுககு இனிய நண்பர்கள் ்பைர் வாழும் அஷமரிகக 
மணணில் சிகாககாவிற்கு முதலிடம் தரகவணடும். 
தமிழார்வைராக, தமிழறிஞராக, கவிஞராக என்லன 

அலடயாைம் கணடு தம் ஊருககு அலழதது உவலக ஷசையதது அவவூர். 
என்லனப் புவி ககாைததின் மறு ்பாதிககு வரவலழதது உரியச 
சி்ப்புகலைச ஷசையதது சிகாககா தமிழ்சசைங்கம். 

சிகாககா ஊர்ப்ஷ்பயர் என்்பதனாலும் அதலன அடுதது வருவது 
தமிழ்சசைங்கம் என்னும் ஷதாடர் என்்பதனாலும் “சிகாககாத தமிழ்ச சைங்கம்” 
என்று வலிமிகுவிதது எழுதினும் நன்க். சிகாககா என்்பது பி்ஷமாழிப் 
ஷ்பயர் என்்பதால் வலிமிகுவிககவில்லை என்று கருதுகிக்ன். என்ன 
ஷசையவது! எங்கக எதஷதாடர் கணடாலும் அதன் இைகக்ணச 
ஷசைப்்பததிற்கு நம்மால் இயன்்லதச ஷசையயும் ்பழககம் எப்்படிகயா 
என்லன ஷதாற்றிகஷகாணடது. 

இரணடாயிரததுப் ்பதினான்காம் ஆணடில் ஒன் இநதியா 
இல்ணயககுழும இதழ்களின் ஆசிரியர் சைங்கரின் வழிகாடடுதலின்்படி 
என்லனத ஷதாடர்புஷகாணடார் சிகாககா தமிழ்சசைங்கததின் அன்ல்ய 
தலைவர் அண்ணன் கசைாமு திரு. அவவாணடின் ககாலடயில் 
ஷகாணடாடப்்படவிருநத அண்ணன் அ்வாழியார் தலைவராக 
ஷ்பாறுப்க்பற்றிருநத தமிழ்நாடு அ்ககடடலையின் நாற்்பதாம் ஆணடு 
விழாவிற்கும், சிகாககா தமிழ்சசைங்கததின் நாற்்பதலதநதாம் ஆணடு 
விழாவிற்கும் நான் வருலகதர கவணடும் என்று அலழப்பு விடுததார். 

அவவமயம் அரபு நாடுகளுககும் வரும்்படி ஓர் அலழப்பு 
இருநதலமயால் கடவுததாள் எடுததிருநகதன். அஷமரிககாவிற்குள் 
வருவதற்கு “நுலழவிலசைவு” ஷ்பறுதல் ஷ்பரும்்பாடாக இருநதது. 
இன்ல்ககும் ம்கக முடியாது! சிகாககாவில் இருநத்படிகய நாள் 
தவ்ாமல் என்லன அலழதது என்னுலடய அஷமரிகக நுலழவிலசைவிற்கான 
அலனதது ஏற்்பாடுகலையும் ஷசைன்லனயில் உள்ை ்பய்ண ஏற்்பாடடாைர்கள் 
வழிகய ஷசைவவகன ஷசையது முடிததவர் அண்ணன் கசைாமு திரு. “இநநாளில் 
இங்கக ஷசைல்ை கவணடும். இங்குள்ை கநர்கா்ணலில் ்பங்கு ஷ்ப் 
கவணடும். இப்க்பாது உங்கள் நுலழவிலசைவு அணியமாக இருககும். 
நீங்கள் க்பாயப் ஷ்பற்றுகஷகாள்ை கவணடும்…” என்று ஷதளிவாக 
ஆற்றுப்்படுததினார். ஷசைான்னால் நம்புவதற்குக கடினமாக இருககும். 
என்னுலடய அஷமரிகக நுலழவிலசைவு மிக மிக எளிதாகப் ஷ்ப்ப்்படடது. 
அண்ணன் அ்வாழியின் லகஷயாப்்பதகதாடு விைங்கிய தமிழ்நாடு 
அ்ககடடலையின் அலழப்பு முடங்கலைக கணணுற்் ஷசைன்லனத 
தூதரகததின் அலுவைர் என்ன நிலனததாகரா ஷதரியவில்லை, உடகன 
நுலழவிலசையிலன வழங்கி “அஷமரிககா உங்கலை வரகவற்கி்து” என்று 
வாழ்ததி அனுப்பினார்.  

அண்ணன் கசைாமு திருவினுலடய வழிகாடடுதலில் என்னுலடய 
நுலழவிலசைவு ஷ்ப்ப்்படடதும் குறிப்பிடட நாளில் நான் ்பய்ணததிற்கு 
அணியமாக இருகக கவணடும் என்றும் கூ்ப்்படடது. வானூர்தியில் 

ஏறும்வலரககும் என்லன முழுலமயாக வழி நடததி வரகவற்றுகஷகாணடது 
சிகாககா தமிழ்சசைங்கம். நூற்றுகக்ணககான  அறிஞர்களும் 
கலைஞர்களும் ்பங்ஷகடுததுகஷகாணட அநத மாநாடடில் நானும் 
இடம்ஷ்பற்்து என் வாழ்நாளில் ம்கக முடியாத ஒன்்ாகும். 

சிகாககா தமிழ்சசைங்கம் என்்தும் அங்கிருககும் நண்பர்கள் 
அலனவரும் நிலனவுககு வருகின்்னர். அணலமயில்கூட நண்பர் 
சைநதிரகசைகர் திருப்பூரில் நடநத புததகக கணகாடசி வநதிருநதக்பாது 
தாயிலனப் பிரிநதிருநத கன்றுக்பால் ஓடிசஷசைன்று லகப்்பற்றிகஷகாணகடன். 
நிைம் பிரிநத ஷமாழி மககைாகிய நமககுள் மா்ாத க்பரன்பு 
சுரநதுவிடுகி்து. நம்லமத தமிஷழன்னும் ஒரு தாய பிள்லைகள் என்னும் 
உ்கவ இல்ணககி்து. நண்பர்கள் மணி கு்ணகசைகரன், பிரசைாத 
இராஜாராமன், இராகஜஷ சுநதரராஜன், பிகரம், சைணமுக சுநதரம் 
க்பான்க்ார் முகங்கள் இன்றும் என் நிலனவுககு ஷநருககமாகவும் 
இனிலமயாகவும் இருககின்்ன. சிகாககா என்னும் ஞாைப் 
ஷ்பருநகரததின் க்பரழகுகலை எல்ைாம் ஓர் ஆசிரியலரப்க்பால் என் 
கரம் ்பற்றி அலழததுச ஷசைன்று காடடியவர் நண்பர் ஆனநதன். 
அவருலடய வீடடில்தான் மாநாடு முடிநத சிை நாடகள் தங்கியிருநகதன். 

சிகாககா தமிழ்சசைங்கததின் வலிலமயான ஷசையல்்பாடுகளுககும் 
புகழுககும் ஐம்்பதாம் ஆணடு என்று நிலனககும்க்பாகத ஷ்பருலமயாய 
இருககி்து. நம்மினும் மூதத முதுஷ்பரும் அலமப்பின் ஷ்பருவரைாற்றுக 
குறிப்பில் ஓர் ஓரமாகப் ்பங்ககற்க்ாம் என்னும் நிலனகவ 
நில்வளிககி்து. 

தமிழ்நாடடிற்கு ஷவளியுள்ை தமிழ் அலமப்புகளில் அஷமரிககாவிலுள்ை 
தமிழ்ச சைங்கங்களுககு தலையாய இடமுணடு. சிகாககா தமிழ்சசைங்கம் 
க்பான்் ஊககமான க்பரலமப்புககை நம் தமிழின் எதிர்காைம் ்பற்றிய 
நம்பிகலகலய வைர்ததுகஷகாள்ை உறுதுல்ணயாக இருககின்்ன. 
ஆககவிலனததிட்பமும் ஷ்பாருள் நைமும் ஷ்பற்் தமிழ்மககள் 
அசசைங்கததின் அசசைாணியாக விைங்குகின்்னர். அதலன கநரில் கணடு 
ஷநகிழ்நதிருககிக்ன். தமிழ்ஷமாழிககும் தமிழ் நிைததிற்கும் 
தமிழ்மககளுககும் இயன்் நன்லமகள் அலனதலதயும் ஷசையயவல்ை 
இடததில் சிகாககா தமிழ்சசைங்கம் வீற்றிருககி்து. அககடலமயிலிருநது 
அசசைங்கம் ஒருக்பாதும் பி்ழாது என்று என்னால் உறுதி கூ் முடியும். 

ஷ்பான்விழாக ஷகாணடாடடததில் திலைககவிருககும் சிகாககா 
தமிழ்சசைங்கததிலன என் உள்ைததின் அடியாழததிலிருநது 
வாழ்ததுகிக்ன். இன்னும் ்பை தமிழ்த ஷதாணடுகள் ஷசையது 
புகழ்ஷ்ப்டடும். 

வாழ்க சிகாககா தமிழ்சசைங்கம் ! 

வைர்க அதன் புகழ் !

வாழ்க சிகாககா வாழ் தமிழ் உ்வுகள் !

கவிஞர் மைகுகேசுவைன
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பட்டிமைன்றம்
S. ைாஜா

அன்புலடயீர், வ்ணககம். 

அன்லன தமிழுககு அணி கசைர்கக , 
அஷமரிகக மணணில் அலர நூற்்ாணடாய 
அரும் ்பணி ஆற்றி வரும் சிகாககா தமிழ்ச 
சைங்கததிற்கு என் வாழ்ததுககள். 

2004 ஆம் ஆணடு முதல் சிகாககா தமிழ்ச 
சைங்கததினலர நான் அறிகவன். 

தங்கலை முன் நிறுததாமல், தமிலழ 
முன்னிறு த தி ,  த மி ழ க த து க  க ல ை 
இைககியங்களின் ஷதான்லமலய, கமன்லமலய
அடுதத தலைமுல்ப் பிள்லைகளுககு 
அறிமுகம் ஷசையதிடும் உங்கைது ஷசையல் தி்ம் 
்பாராடடுககுரியது.

ஷ்பான்விழாக காணும் சிகாககா தமிழ்ச 
சைங்கம் என்றும் மா்ா உற்சைாகதகதாடு ஷதாடர்நது 
உலழகக, உங்கைது முயற்சிகைால், வழி 
காடடுதைால் தமிழினம் தலழகக வாழ்ததுகிக்ன்.

அன்புடன்

S. ைாஜா,
்படடிமன்்ப் க்பசசைாைர்

நல் வைொழத்துக்கள்

தாயநாடு விடடு நான் வநகதன், தாயாய வநகதன் 
தான் வாழும் நாடலடகய தாயநாடு க்பாைகவ 
தனஷதனப் க்பாற்றும் மகலைக கா்ண வநகதன். 
தங்கி வாழ்நத நாளில் தமிழ் நாடாய உ்ணர்நகதன் உன்னாகை 
ஆம் !
சிகாககா தமிழ்ச சைங்ககம! உன்னால் உ்ணர்நகதன்
சிகாககாவில் வசிததாலும் தமிலழப் புசிதகதன். 
சின்னஞசிறு ஷ்பயர்ப்்பைலகச சைங்கமல்ை - நீ 
சி்நத ஷசையைாகை சீர்மிகுநத சைங்கஷமன உயர்நதாய 

ஒன்றிரணடு ஆணடல்ை, ஓலரம்்பலதக கடககி்ாய. 
உைகத தமிழ் ஆராயசசி மாநாடலட நடததுகி்ாய 
ஆைமரம்க்பால் விழுதுகள் ்பரப்பிகய வைர்கி்ாய 
ஆணடு முழுதும் நிலனவில் நிற்கச ஷசையகி்ாய.

தமிழர் திருநாைாம் ஷ்பாங்கலுககு விழா எடுததாய 
தாய நாடடுச சுதநதிர திருநாளில் ஊர் உைா வநதாய  
இைககிய நிகழ்சசிகலை இலடய்ாது நடததி
இலைய தலைமுல்ககுத தமிழ் உ்ணவு ஊடடுகி்ாய. 

ஊர் விடடு ஊர் வநதால் ஊர் சுற்றிப்்பார்ப்்பார்கள் 
உன்லன ்பார்கககவ ஊர் ்பார்கக வரவலழததாய
உைகத தமிழ் மாநாடு, உன் சைங்க ஏற்்பாடு
உன்கனாடு ஒரு துளியாய ஒளி ஷ்ப்கவ அலழககின்்ாய. 

வநகதாலர வைரலவககும் மகிழ லவககும்
சிகாககா தமிழ்ச சைங்ககம !
வைர்க உன் ஷசையல் தி்ன் !
வாழ்க தமிழ் மூசகசைாடு !

மு்்வர் க. ைஙகநாயகம்
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மு்்வர் க. ைஙகநாயகம்

சிகாககாவில் நலடஷ்ப்வுள்ை வட அஷமரிககத தமிழ்சசைங்கப் க்பரலவயின் 32 ஆம் ஆணடு விழா மற்றும் 10 ஆம் 
உைகத தமிழ் ஆராயசசி மாநாடு மற்றும் சிகாககா தமிழ்சசைங்கததின் 50 ஆம் ஆணடு நில்வு விழா ஆகிய முப்ஷ்பரும் 
விழா இனிகத நலடஷ்ப் “ஆடகடா கிராப்” திலரப்்பட புகழ் “ககாமகனின் ராகப்பிரியா”  ்பார்லவயற்்வர் இலசைககுழுவின் 
அலனதது இலசைககலைஞர்களின் சைார்்பாக வ்ணககங்கலையும் வாழ்ததுககலையும் ஷதரிவிததுகஷகாள்கிக்ாம். 

ஷசைன்் ஆணடு 2018 சிகாககா தமிழ்ச சைங்கம் முததமிழ் விழா இலசை நிகழ்சசிககு எங்கள் இலசைககுழுலவ அலழதது, 
எங்கலைச சி்நத முல்யில் வரகவற்று உ்பசைரிதது அனுப்பி லவதத சிகாககா தமிழ்ச சைங்கததின் அலனதது 
உறுப்பினர்களுககும், நல்ை உள்ைங்களுககும் எங்கள் மனமார்நத நன்றிலயத ஷதரிவிததுகஷகாணடு, நலடஷ்ப் உள்ை 
முப்ஷ்பரும் விழா சி்ப்்பாக நலடஷ்ப் இல்வலன கவணடி வாழ்ததுகிக்ாம். 

ககாமகனின் ராகப்பிரியா

இயககுநர்  M.J.C. ககாமைகன
்பார்லவயற்் மாற்றுத தி்னாளிகள் இலசைககுழு, ஷசைன்லன 

நல் வைொழத்துக்கள்
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அ்ம் எனும் நன்ஷநறிலயப் ்பல்கைாரும் எடுததுலரததார்
“அ்ம்ஷசைய விரும்பு” என்று ஔலவ அழகுததமிழ் தநதார்
உயிர்ஷமாழிலய உள்மனததில் உயிர்ப்பிதகதன் சிறுவயதில்
தமிழர்நம் நல்வாழ்வு அ்ம் சைார்நது அலமநததினால்
அ்ததின் உட ஷ்பாருள் விலழநகதன் நல் மனததால்  

நல்ைாற்றின் வழிநிற்்பதுகவ அ்ம் என்்ார் நம்வள்ளுவனார்
‘மனம் மாசைற்றிருப்்பதுகவ மன அ் இைகக்ணமாம்            (கு்ள்: 34)
மகிழ்முகமும் அகவன்புடன் இனிஷமாழியும் ஷசைால்ை்மாம்        (கு்ள்:93)
அ்சஷசையல் ஷகால்ைாலமயில் அடங்கும்’ என்்ார் வள்ளுவரும்    (கு்ள்:321)

என்பில்ைாத அலத ஷவயயில் காயும் என்க் வள்ளுவமும்
அன்பில்ைாத அலத அ்ம் காயுஷமனத ஷதளிவதும் ்பார்           (கு்ள்:77)
அன்பில்ைாத அலத அ்ம் காயும் என்்பதினால்
அன்புலடயதற்கு அ்ம் வைம்கூடடும் என்்பது்பார் உடஷ்பாருைால்!
  
ஐநதுவயது பிஞசு மனததினில் ஔலவஎல்ைாம் இடட விதது
்பள்ளிப்்பருவமதில் முலைதது வைர்நதது கணகடன்நான்
“ஷதன்லனதன் தாளுணட நீலரத தலையாகை தநததினால்” 
(நன்றிஒருவற்குச…- ஔலவ)
லகமாறு கருதாது நன்றிஷசையயும் வாழ்வறிநகதன்!

அ்ம்காதத வாழ்வின்ஷசைம்லம அ்ம்காககு ஷமன்்ார் வள்ளுவரும் (கு்ள்:130)
ம்நதுசூழ்ககடு எல்ைாம் ககடாயவநது சூழும் என்்ார்!            (கு்ள்:204)
இடம்ஷ்பாழுஷதன்் இது மனஷமாழிஷசையற் கைமாகுமன்க்ா
ஊழ் ஊழ் என்்பஷதல்ைாம் தன்முயற்சியின் விலைவு அன்க்ா!    (கு்ள்:380)

நம்நைம்நாடி வள்ளுவரும் தி்வுககாலும் தநதார் அநநாள்
“கசைட்க கற்றுப்பின் அதற்குததக நிற்கச” ஷசைான்னார்             (கு்ள்:391)
அநநாளில் ஔலவ தநதது ஏடடறிவு என்று்ணர்நகதன் 
ஔலவ க்பாடடகதார் ‘எண்ணததடம்’ உள்ைறிவு ஷசைால்லியது!
ஒற்ல்யடிப் ்பாலதயதில் ஷ்பாடிநலடயாய எண்ணம் வரும்
“அதுஷசையகதன் எனககு அவர் இது ஷசையதார்” என்்பதுக்பால்
கவலியிடடு ஔலவஷமாழி நானும் காதகதன் வள்ளுவம்க்பால்(கு்ள்:101-105)
மனம்ஷசைம்லமயானக்பாது ஔலவ ஷமாழி உணலமயாசசு!

 (அகததியர் ஞானம் -காப்பு)

கசைஷடல்ைாம் க்பானபின்கன சிறு்பாலத வைமாகி வணடிததடமாசசு
ஷகாததிககிளி தநத கதமாவும் அதில் புது எண்ணமாசசு

“ஷதன்லனககு நீர் தநகதன், மா நன்றி ஷசைால்லியது” என்று
சி்ார் கல்ஷைரிநது புள்ளினம் இன்னல்்படடக்பாது
அவலர நல்ைாற்றுப் ்படுததியதால் கிளிநற்கனி தநதஷதன்று!

என் உள்ைகமாடும் எண்ணஷமைாம் இப்்படிகய ஆனஷதன்று
எண்ணங்கள் ஓடிவர மனததடஷமான்று கதலவ்பாரு!
எண்ணததடங்கள் எல்ைாம் ‘நாடி’ என்று ஷ்பயர்ஷ்பறுகம ்பாரு
சிததர்காடடும் ஓகஷமல்ைாம் உன்னில் புதுநாடி ஏற்்படகவ
“்பல்ைாணடு விநதுகாகக கமலதநாடி கதான்று ஷமன்்பாரவகர!” 
(சிததர்ஷமாழி)

ஆணடு்பை கலடப்பிடிதது உ்ணர்நத இவவறிவு உயிர்ப்்பலடநது
எண்ணாமல் நன்றிஷசையயும் உயிர்ப்்பறிவுப் ்பாலதயாசசு (ஏடடறிவு, 
உ்ணர்நதறிவு,..) 
வணடிததடமதுவும் வைமிகுஷநடுஞ சைாலையாசசு
நல்ஷைண்ணங்கள் ஓகடாடிவர என்நல்ை்ம் இன்று காப்்பாசசு
நல்ை்ஷமல்ைாம் என் எண்ணம் காதது நின்்திப்க்பா!

்பாைததுநற் லகப்பிடிசசுவர் நம் எண்ணம் ஷதாடுவதில்லை
சுவருயரம் குல்நதக்பாது நம் எண்ணம் நலிதல் ்பாரு
‘வணடிகவகம் ்பார்தகதாடடு! இரு்பககம் ்படு குழி ்பாரு’
சுவரில்ைாதக்பாது ‘வணடிகுழிவிழும்’ எண்ணஷமழும் நலிநது 
்பாலதயின் நடுப்்பககம் வணடி கசைர்நது ‘ஊருதல்’ ்பாரு!

எண்ணம் காககுமிசசுவர் நல்ை்ஷமன்று ஷதளியகவணடும்
உள்ைதது நல்ை்ம் தலழததக்பாது எண்ணங்கள் வைமலடயும்
‘உள்ளுவஷதல்ைாம் உயர்வுள்ைல்’ நாம்அன்று ்பார்தகதாம்! (கு்ள்:596)
ஷவள்ைதது மைர்நீடடம்க்பால் உள்ைததலனயது அன்க்ா நம்உயர்வும்! 
(கு்ள்:595)

நல்ை்ம் தலழததிருகக உன் எண்ணங்கலை உற்றுப் ்பாரு
‘ஷதன்லனயில் கதள்ஷகாடடப் ்பலனயில் ஷநறிகயா ்பாரு’
நல்ை்ம் நலிவலடயக ‘காகலக உடகாரப் ்பனம்்பழம் வீழ்நததுகவா’
அ்ம்நலிநகத ‘ஷமாடலடத தலைகயாடு முழங்காலை முடிப்்பதுகவ!’

உள்ைஷமழும் எண்ணங்கள் இவவாக் ஷசைால்வார் ககட்பாரிலடகய
அ்ம்ஷசைய விரும்பு எனும் ஔலவ ஷமாழியு்ணர்நது
வள்ளுவததின் அ்ஷநறி நின்று நல்ஷைண்ணம் உைம்துளிர்ககத
தமிழர்தம் ஷ்பருவாழ்வின் நற்்பயலன அலடய கவணடும்!!   

எண்்ணம் கொக்கும் அறம்
ஜ்பான்முத்து ேணமுகம்
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வயிற்றில் சுமநத அன்லனயும் – நல்
வரவிற்காகக காததிருநத தநலதயும்
வலைகாப்புச ஷசையது மகிழ்நதிடடப் ்பாடடியும் - 
முழு
வைர்சசிலயக கணஷடடுதத மருததுவரும்
ஒருகசைர மகிழ்நதனகர என் உடல் அழலகப் 
்பார்தது.
நாஷைாரு கமனியும் ஷ்பாழுஷதாரு வண்ணமுமாக
கணணுககுக கண்ணாகப் ஷ்பான்னுககுப் 
ஷ்பான்னாக,
வைர்நகதன் வைர்நகதன் வைர்நகதகன.
ஐநதாணடு முடிவில்
அடிஷயடுதது லவதகதன் ஆங்கிைப் ்பள்ளியில்,
அப்்பப்்பா எவவைவு அழகிய வண்ணப் 
புததகங்கள்,
எணணிப் ்பார்தகதன் எவவைஷவன்று,
ஏராைம் தாராைமாய இருநதது.
லககைால் தூககவும் முடியவில்லை,
கழுததில் மாலையாயச சுமககவும் 
இயைவில்லை

கத்வையொ 
இநதப புத்தக்ச சு்ம?

ேரசுவதி சிவராசு, கனலச்ஜேல்வி சகா்பாலன்   
(மைனசுேர் - இந்தியா்ா)

நதலத க்பால் முதுகில்  சுமகக,
நல்ை நல்ை ல்பகள் வாங்கிகனன்.
்பாரதி ஷகாணட நிமிர்நத நலடயும்,
கநர் கணட ்பார்லவயும்,
நிததம் நிததம் குல்நததுகவ,
ஷமல்ை ஷமல்ை என் கமனியும் வலைநது 
ஷமலிநததுகவ.
கணடு விடட ஷ்பற்க்ாரும் உற்க்ாரும்
கைங்கித தவிததனகர என் கூன் முதுலகப் ்பார்தது
இநத வயதில் இவவைவு புததகச சுலம 
கதலவதானா?
இவவுைக வாழ்கலகலயச சுமகக இப்க்பாகத
்பயிற்சி ஷகாடுககும் ்பள்ளிககை,
மழலைகலை இரசிககத ஷதரியாத மானிடர்ககை
மனதில் ஈரம் ஷகாணடு மழலைகலைக  
காப்்பாற்றுங்கள்!
கதலவயா இநதப் புததகச சுலம?
கயாசிப்பீர் ஷ்பற்க்ாகர, கற்க்ாகர!



திசைஷ ்பாபு கைகராஜ்

இநதிய அரசியை்மபபு்ச 
்சட்டத்தின் முன்க்ொடி திருக்குறள்

மனி்தர்கடளப் ளபாலளவ நூல்்களுககும் 
அ ்க ம் ,  பு ற ம்  என்று  இ ரணடு 
்தன்டெ்களுணடு. புறததில் ளவ்தங்கள், 

ெனு்தரெம், சுருதி, அரத்த ொஸ்திரம் என எல்லா 
நூல்்களும் நீதிட்ப் ளபாதிக்க எழு்தப்பட்ைடவப் 
ளபாலளவ மபாதுத்தன்டெயுைன் ள்தாற்றெளிககும். 
ஆனால் அ்கததில் ்தான் அந்்த நூல்்களின் 
உணடெத ்தன்டெட் நம்ொல் உணரமுடியும்.

அ்கததில் அரத்த ொஸ்திரம் மபாருடள 
மு்தலா்கவும், ெனு்தரெம் வரணதட்த முன்னிடலப் 
படுததியும் எழு்தப்பட்ை நூல்்களாகும். இது 
ளபான்று ஒவமவாரு நூலுககும் ஒவமவாரு 
்தனித்தன்டெ்ான குணமுணடு. இந்்த நூல்்களில் 
எல்லாம் அரென், ெ்தகுரு ,  பூொரி்களள 
மு்தன்டெ்ானவர்கள்.

திருககுறளில் அறளெ முன்னிடல்ானது. 
அ்தனால் ்தான் ்காலதட்த மவன்று முடி்ாட்சியில் 
எழு்தப்மபற்ற நூல் குடி்ாட்சியிலும் ஒததிருந்து 
மெல்கிறது.  “பிறப்மபாககும் எல்லா உயிரககும்” 
என எல்லா உயிர்களுககுொன அறதட்த 
வலியுறுததுவது அ்தன் ்தனி்சசிறப்பு.

 நீதிமன்ைம்

இந்தி்்ச ெட்ைங்கடள, ்தணைடன முடற்ச 
ெட்ைங்கள் (penal laws ) , மபாருளா்தார்ச 
ெட்ைங்கள் (Fiscal laws), ெற்றும் நல்வாழ்வு 
ெட்ைங்கள் (welfare laws) என மூன்றா்கப் 
பிரிக்கலாம். இந்்த எல்லா்ச ெட்ைங்களின் 
அடிப்படை திருககுறளில் உள்ளது என்பது 
அ்தன் ்தனி்ச சிறப்பு. எந்்த ஓர அரசி்லடெப்பு 
ெட்ைததிலும் நீதிென்றம், குற்றம், ்தணைடன

என்படவ மி்க முககி் மூன்று கூறு்களாகும். இந்்த 
மூன்டறயும் வடர்றுததுக கூறி்தில் திருககுறளுககு 
நி்கரான நூல் ளவமறான்றுமில்டல. நீதிென்றததில் நீதி 
எவவாறு நடுநிடல்ா்க வழங்க ளவணடும் என்ப்தற்குப் 
பல ெட்ைங்கள் இ்ற்றப்பட்டுள்ளன. இந்்த்ச 
ெட்ைங்கள் அடனததிற்கும் அடிப்படை்ா்க 
அடெந்திருககிறது திருககுறள்.

“ஓர்நது கணக்ணாடாது இல்புரிநது யார்மாடடும் 

கதர்நது ஷசையவவஃகத முல்” -  கு்ள்:541 

இககுறளில் குற்றதட்த எந்்த வட்க்ானது என 
ஆராய்ந்து, எந்்தத ்தரப்டபயும் முடறயின்றி 
ஆ்தரிக்காெல், நடுநிடல ்தவறாது, உ்ரந்்தவர 
்தாழ்ந்்தவர ளவறுபாடின்றி, ஆவணங்கள் ெற்றும் 
ொட்சி்கடளத ள்தரந்ம்தடுததுத தீரப்பு வழஙகுவள்த 
ெரி்ான நீதி என்கிறது .  இட்தள் இந்தி் 
அரசி்லடெப்பு்ச ெட்ைம் 14,15,21 ெற்றும் இந்தி்க 
குற்ற விொரடண்ச ெட்ைம் - 319 வலியுறுததுகிறது.

 குற்ைம்

குற்ற ெனமும், குற்ற்சமெ்லுளெ குற்றததிற்கு 
அடிப்படை்ான இரணடு ்காரணி்கள் என்கிறது 
அரசி்லடெப்பு்ச ெட்ைம் அட்தள் 

“மனநதூயலம ஷசையவிலன தூயலம இரணடும் 

இனநதூயலம தூவா வரும்”  -  கு்ள்:455

என்கிறது திருககுறள். அதுளபால் ஒரு மெ்ல் 
குற்றொவ்தற்கு நான்கு நிடல்கள் உள்ளன. ெனதில் 
நிடனத்தல்(Intention), அ்தற்்கான முன்ளனற்பாடு 
(Preparation), மு்ற்சி(Attempt) ெற்றும் முடிவு(Completion) 
என்பன அடவ.  இந்்தக குற்ற்சமெ்லுககு இந்தி்த 
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்தணைடன்ச ெட்ைம் 511ல் ்தணைடன உள்ளது 
ஆனால் இந்்த நிடல்களில் மி்க முககி்ொனது 
ென்தால் நிடனத்தல் என்னும் மு்தற் நிடலள் அட்த 

“உள்ைததால் உள்ைலும் தீகத பி்ன்ஷ்பாருலைக 

கள்ைததாற் கள்கவம் எனல்” – கு்ள்:282

என அடுத்தவர மபாருடள அவருககுத ம்தரி்ாெல் 
திருடுளவாம் என்று ெனத்தால் நிடனப்பதும் 
தீடெ்ானது என்கிறது குறள்.

   தணடலன

்தணைடனட்ப் மபாறுத்தவடர இரணடு 
நிடலப்பாடு்கடளத திருககுறளில் ்காணலாம். குற்றம் 
மபாதுவான்தா்க ஒரு நாட்டிற்கு இடழக்கப்பட்ைால் 
அட்தக ்கடுடெ்ா்கக ்கணடிககிறது திருககுறள். 

“ஷகாலையிற் ஷகாடியாலர கவநஷதாறுததல் ல்பங்கூழ் 

கலை கடடதஷனாடு கநர்” - கு்ள்:550 

குற்றம் மெய்்தவருககு, குற்றததின் அளளவ 
்தணைடன வழங்க ளவணடும் என்று உடரககும் குறள், 
ம்காடல மு்தலி் ம்காடுடெ்கள் புரிளவாடர, ஓர அரசு 
்தணைடனககுள்ளாககுவது பயிரின் மெழிப்புக்கா்கக 

்கடள எடுப்பது ளபான்ற்தாகும் என்கிறது. அதுளவ 
குற்றம் ்தனிநபருககு இடழக்கப்பட்ைால் குற்றம் 
மெய்்தவடரப் மபாறுததுக ம்காள்ளுொறும், 
குற்றம் மெய்்தவர்களுககும் நன்டெ மெய்் 
ளவணடும் என்கிறது. 

இந்்த நிடல முரணுககு, ்காரணம் ்தனிநபர்கள் 
ெட்ைதட்தக ட்கயில் எடுததுத ்தணடிக்கககூைாது 
எ ன் ப து வு ம் ,  அ ர ெ ா ங ்க ம்  ெ ட் டு ள ெ  
்தணடித்தால்்தான் ெக்கள் நிம்ெதி்ா்க 
வாழமுடியும் என்பட்த உணரந்து 

“இன்னாஷசைய தாலர ஒறுததல் அவர்நா்ண 

நன்னயம் ஷசையது விடல்” – கு்ள்:314

என்கிறது திருககுறள் .   இட்தள் நம் 
அரசி்லடெப்பு ெட்ைங்களும் வழிமொழிகிறது.

முடி்ாட்சி (ெடறமு்க மு்தலாளிததுவம்), 
குடி்ாட்சி (ெக்களாட்சி), ்கம்யூனிெம், ளொெலிெம், 
என உலகிலுள்ள  எல்லாவட்க ஆட்சி 
முடற்களுைன் திருககுறள் மபாருந்திப்ளபாகிறது 
என்பள்த வரலாறு கூறும் உணடெ.
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சிகாககா தமிழ்ச்சஙகம் 
50 ஆண்டு கால நிரவாகக குழு

வ. கதசிோ்சொரி செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரா. கோ�ாலகிருட்டிைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

�. செய�ாலன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரா. இராதாகிருட்டிைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெ. தியாேராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

வ.ெ. வாென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெ. வீர�ாகு செயற்குழு உறுப்பினர் 

1978 - 1979

இைா. அ்ந்தகிருட்டிைன த்ைவர்
வ. அரஙேராென் செயலாளர்

ே.ே. சின்வனயன் ச�ாருளாளர் 

வ. கதசிோ்சொரி செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரா. கோ�ாலகிருட்டிைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரா. செய�ாலன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

வ.�. ெண்முேம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

சிவ சுப்பிரேணியன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெ. தியாேராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

வ.ெ. வாென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெ. வீர�ாகு செயற்குழு உறுப்பினர் 

1979 - 1980

வ. அைஙகைா்சன த்ைவர்

1980 - 1981

பாைா மைஙகைா்சன த்ைவர்
இரா. செல்வராென் துவைத் தவலவர் 

ே.இரா. ோதவன் செயலாளர்

ே.கோ. சீனிவாென் இவை்ச செயலாளர்

வ.ே. குோர் ச�ாருளாளர் 

ே.ே. சின்வனயன் இவைப் ச�ாருளாளர் 

இரா. அனந்தகிருட்டிைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெ. ராேலிஙேம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

வ. அரஙேராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

�. சுப்பிரேணி செயற்குழு உறுப்பினர் 

1981 - 1982

மை.இைா. மைாதவன த்ைவர்
�ாலா சரஙேராென் துவைத் தவலவர் 

இரா. அனந்தகிருட்டிைன் செயலாளர்

ெ. சவற்றிகவலாயுதம் இவை்ச செயலாளர்

�. செயசீலன் ச�ாருளாளர் 

வ.ே. குோர் இவைப் ச�ாருளாளர் 

ே.ே. சின்வனயன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

பேயர் போறுப்பு 
1969-1970

மு்்வர். 
த.இைா. திருகவஙகேம்

த்ைவர்

�. சுப்பிரேணி துவைத் தவலவர் 

இரா. அனந்தகிருட்டிைன் செயலாளர்

இரா. செயசீலன் ச�ாருளாளர் 

கட.ே. கொெப்பு  செயற்குழு உறுப்பினர் 

ேேலி பிர�ாேர் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இலட்சுமி நடராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

அழ. இராம்கோேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

பி.  ெவரிமுத்து செயற்குழு உறுப்பினர் 

முவனவர்.வ.இரா. சீனிவாென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ொ�ர்  ே. யாசின் செயற்குழு உறுப்பினர் 

1970 - 1971

்ச .ந. காந்்தயயா த்ைவர்
ந. �ாலசுப்பிரேணியன் செயலாளர்

கெம்சு செல்வராசு ச�ாருளாளர் 

இரா. அனந்தகிருட்டிைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இலட்சுமி நடராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

முவனவர். முரளி சிவராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ே. புன்வனவனம்   செயற்குழு உறுப்பினர் 

நாகேசுவரி அண்ைாேவல செயற்குழு உறுப்பினர் 

வ.த. இராேகிருட்டிைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரா. செல்வராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

�. ெண்முேகவலு செயற்குழு உறுப்பினர் 

1971 - 1972

ந. பாைசுப்பிைமைணியன த்ைவர்

1973 - 1974

பாைகைபதி த்ைவர்

1974 - 1975

இைா. ககாபாைகிருட்டிைன த்ைவர்

1975 - 1976

வ.்ச. வா்சன த்ைவர்

1976 - 1977

சிவ சுப்பிைமைணியன த்ைவர்
எ.வ. நடராென் செயலாளர்

இரா.�. குைகெேரன் ச�ாருளாளர் 

இரா. அனந்தகிருட்டிைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 
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�ழ. ோந்தி செயற்குழு உறுப்பினர் 

வ. அரஙேராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரா. செல்வராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

1982 - 1983

க்சவுகன ம்சட்டி த்ைவர்
�ாலா �ாலெந்திரன் துவைத் தவலவர் 

வ. �ாலெந்திரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரா. செயசீலன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கிரிசு இராேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

செயம் உரூபின்சு செயற்குழு உறுப்பினர் 

ொன் உரூபின் செயற்குழு உறுப்பினர் 

�. இராகெந்திரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

�ாலா சரஙேராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கெவுேன் செட்டி செயற்குழு உறுப்பினர் 

சிடான்லி கொெப் செயற்குழு உறுப்பினர் 

வள்ளியப்�ன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

1983 - 1984

ப. துககாைாம் த்ைவர்
பி. ெவரிமுத்து துவைத் தவலவர் 

�. தியாேராென் செயலாளர்

தி. வடுேநாதன் இவை்ச செயலாளர்

மு வ ன வ ர் . இ ர ா . 
கிருட்டிைராசு

ச�ாருளாளர் 

ே. அண்ைாேவல இவைப் ச�ாருளாளர் 

�ாலா சரஙேராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கிரிசு இராம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

�. இராெகோ�ாலன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கெ .அ. சிடான்லி செயற்குழு உறுப்பினர் 

ச�ன் அ. ச�ரியொமி செயற்குழு உறுப்பினர் 

கொே. இளஙகோவன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

1985 - 1986

பி. ்சவரிமுத்து த்ைவர்
ெ. �ாலமுனுொமி துவைத் தவலவர் 

ந. தவேணி செயலாளர்

அ. உகராலண்ட் இவை்ச செயலாளர்

தி. வடுேநாதன் ச�ாருளாளர் 

ே. சோதுதேம் இவைப் ச�ாருளாளர் 

1986 - 1987

க. குமைார் த்ைவர்
�ாலா சரஙேராென் துவைத் தவலவர் 

ந. தவேணி செயலாளர்

வ. நித்தியானந்தம் இவை்ச செயலாளர்

செேந்நாதன் ச�ாருளாளர் 

இரா. செல்வராென் இவைப் ச�ாருளாளர் 

என். �ாலெண்முேம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கே.பி. �ாலசுப்பிரேணியன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

அமிர்தராென் தர்ோ செயற்குழு உறுப்பினர் 

பி. ெவரிமுத்து செயற்குழு உறுப்பினர் 

த.இரா.ெ. இராேவன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கயோ இராெகோ�ாலன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

பி. கெவியர் உகரா்ச செயற்குழு உறுப்பினர் 

�. துகோராம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

தி. வடுேநாதன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

1987 - 1988

பி. க்சவியர் உகைா்ச த்ைவர்
சவஙேகடசுவரி சுப்பிரேணி துவைத் தவலவர் 

பி. ெவரிமுத்து செயலாளர்

கெம்சு செல்வராசு இவை்ச செயலாளர்

ெசிகரோ ச�ாருளாளர் 

�ாலா சரஙேராென் இவைப் ச�ாருளாளர் 

வ. ெ. �ாபு செயற்குழு உறுப்பினர் 

அெரப் அசிம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெகராொ இளஙகோவன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெ. ேகனாேரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

த.இரா.ெ. இராேவன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கயோ இராெகோ�ாலன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

மீனா இராம்கோேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ேலர் ரகுநாதன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

தவேணி செயற்குழு உறுப்பினர் 

வளத்தூர் முனிரத்னம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

1988 - 1989

க்சாமை. இளஙககாவன த்ைவர்
மீனா இராம்கோேன் துவைத் தவலவர் 

ெகராொ கெவுேன் செயலாளர்

மீனா சரஙேராென் இவை்ச செயலாளர்

கேரி ெந்திரா சின்னப்�ன் ச�ாருளாளர் 

சீதாராம் கதாதாத்ரி இவைப் ச�ாருளாளர் 

வ. ெ. �ாபு செயற்குழு உறுப்பினர் 

அெரப் அசிம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

சவஙேகடசுவரி சுப்பிரேணி செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெ. ேகனாேரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

த.இரா.ெ. இராேவன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கயோ இராெகோ�ாலன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

பி. கெவியர் உகரா்ச செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரகுநாத் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ந. தவேணி செயற்குழு உறுப்பினர் 

மு. வளத்தூர் செயற்குழு உறுப்பினர் 

1989- 1990

மவஙககேசுவரி சுப்பிைமைணி த்ைவர்
வ.ெ.  �ாபு துவைத் தவலவர் 

ே. �ாசுேரன் செயலாளர்

குோரி இசரட்டி இவை்ச செயலாளர்

பிகரோ தவேணி ச�ாருளாளர் 

சிட்டுகேலா ெ�ா�தி இவைப் ச�ாருளாளர் 

கொே. இளஙகோவன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெ. ேகனாேரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 
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பி. கெவியர் உகரா்ச செயற்குழு உறுப்பினர் 

த.இரா.ெ. இராேவன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரகு கொவல செயற்குழு உறுப்பினர் 

கயோ இராெகோ�ாலன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

மீனா இராம்கோேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெகராொ கெவுேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

பி. ெவரிமுத்து செயற்குழு உறுப்பினர் 

இராம் துகோராம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

1990 - 1991

்சகைா்சா க்சவுகன த்ைவர்
வ.ெ. �ாபு துவைத் தவலவர் 

ே. �ாசுேரன் செயலாளர்

�ார்வதி இராம்கோேன் இவை்ச செயலாளர்

சிந்தாேணி அண்ைாேவல ச�ாருளாளர் 

வின்சி ோரியப்�ன் இவைப் ச�ாருளாளர் 

கொே. இளஙகோவன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

நாராயைன் ேை�தி செயற்குழு உறுப்பினர் 

நிரஞெனி கிருட்டிைராசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

உகராெலிண்ட் சோதுதேம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

பி. கெவியர் உகரா்ச செயற்குழு உறுப்பினர் 

ோந்திேதி இந்திரராசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

சவஙேகடசுவரி சுப்பிரேணி செயற்குழு உறுப்பினர் 

பிகரோ தவேணி செயற்குழு உறுப்பினர் 

உகராகிணி துகோராம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

1992 - 1993

நாைாயைன கைபதி த்ைவர்
ேண்ைகி விசுவநாதன் துவைத் தவலவர் 

சிவோமி ோசி செயலாளர்

வள்ளி ேந்தொமி இவை்ச செயலாளர்

வின்சி ோரியப்�ன் ச�ாருளாளர் 

சீரீ குருொமி இவைப் ச�ாருளாளர் 

ெகராொ கெவுேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

வ.ெ. �ாபு செயற்குழு உறுப்பினர் 

ே. �ாசுேரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

நிரஞெனி கிருட்டிைராசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

ோந்திேதி இந்திரராசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

அருள்சோழி தமிழகவள் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ேலர் கொவல செயற்குழு உறுப்பினர் 

நாேராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

பிகரோ தவேணி செயற்குழு உறுப்பினர் 

பிகரம் ெண்முேகவலு இவளஞர் அணித் 
தவலவர்

1994 - 1995

ஆதிமூைம் நாயுடு த்ைவர்
சவஙேகடசுவரி சுப்பிரேணி துவைத் தவலவர் 

இரா. �ாலகிருட்டிைன் செயலாளர்

அ. ேனேராசு இவை்ச செயலாளர்

ோசிலா ோணிகேம் ச�ாருளாளர் 

ொலா நாதன் இவைப் ச�ாருளாளர் 

சீனிவாென் குருொமி செயற்குழு உறுப்பினர் 

கில்கோர் ேசுகேர்ன்யசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

ோந்தி முத்துககுேரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

வ. நித்தியானந்தம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரா. செல்வராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

வத்ெலா ெண்முேகவலு செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெகராொ சீனிவாென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கிரி �ழனிொமி இவளஞர்  
அணித் தவலவர்

1996-1997

மைாசிைா மைாணிககம் த்ைவர்
ே.ெ. குேரன் துவைத் தவலவர் 

முவனவர். �. ெந்திரசேௌலி செயலாளர்

ோந்திேதி இந்திரராசு இவை்ச செயலாளர்

இலதா �ாசுேரன் ச�ாருளாளர் 

ொமுண்டீ கிருட்டிைராசு இவைப் ச�ாருளாளர் 

முத்துககுேரன் ேலியாை செயற்குழு உறுப்பினர் 

மீனா ேந்தொமி செயற்குழு உறுப்பினர் 

ஆதிமூலம் நாயுடு செயற்குழு உறுப்பினர் 

பிகரோ பிரோெம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ோஞெனா இராெகெேர் செயற்குழு உறுப்பினர் 

�. சுப்பிரேணி செயற்குழு உறுப்பினர் 

�. சவஙேட�தி செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரம்யா ச�ருோள் இவளஞர்  
அணித் தவலவர்

1998 - 1999

மை. பாசுகைன த்ைவர்
முவனவர். �. ெந்திரசேௌலி துவைத் தவலவர் 

�ாபு கோவிந்தராசுலு செயலாளர்

ந. ெந்திரகுோர் இவை்ச செயலாளர்

�ாலகிருட்டிைன் 
சவஙேட�தி

ச�ாருளாளர் 

ோந்திேதி இந்திரராசு இவைப் ச�ாருளாளர் 

இரம்யா ச�ருோள் இவளஞர் அணித் 
தவலவர்

சீனிவாென் குருொமி செயற்குழு உறுப்பினர் 

சுதாேர் செயராேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

சிவோமி ோசி செயற்குழு உறுப்பினர் 

முவனவர்.  
இரா. கிருட்டிைராசு

செயற்குழு உறுப்பினர் 

ோசிலா ோணிகேம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ஆதிமூலம் நாயுடு செயற்குழு உறுப்பினர் 

�. சுப்பிரேணி செயற்குழு உறுப்பினர் 

த.இரா. விசுவநாதன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

2000 - 2001

மு்்வர். ப. ்சந்திைமமைௌலி த்ைவர்
முவனவர்.  
இரா. கிருட்டிைராசு

துவைத் தவலவர் 

ே. �ாபு செயலாளர்

முத்துொமி செல்வராசு இவை்ச செயலாளர்
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முவனவர். ந. கோ�ால்ொமி ச�ாருளாளர் 

ோந்திேதி இந்திரராசு இவைப் ச�ாருளாளர் 

பிரியா சதயவநாயேம் இவளஞர் அணி

செயககுோர் இவளஞர் அணி

சீனிவாென் குருொமி செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெத்யா சவஙேட�தி செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெண்முேப்பிரோசு நடராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

வத்ெலா ெண்முேகவலு செயற்குழு உறுப்பினர் 

ஆதிமூலம் நாயுடு செயற்குழு உறுப்பினர் 

ே. �ாசுேரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

த. அகொேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

�ாலகிருஷைன் 
சவஙேட�தி

செயற்குழு உறுப்பினர் 

கோேதி சதயவநாயேம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

2002 - 2003

மு்்வர். 
இைா. கிருட்டிைைாசு

த்ைவர்

ே. �ாபு துவைத் தவலவர் 

முத்துொமி செல்வராசு செயலாளர்

சீனி குருொமி இவை்ச செயலாளர்

ெண்முேப்பிரோசு நடராென் ச�ாருளாளர் 

கோேதி சதயவநாயேம் இவைப் ச�ாருளாளர் 

ே. �ாசுேரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெந்தான கிருட்டிைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

முவனவர். �. ெந்திரசேௌலி செயற்குழு உறுப்பினர் 

வீரா கவணுகோ�ால் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ேடலூர் குோர் செயற்குழு உறுப்பினர் 

செௌம்யா நடராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

�. சவஙேட�தி செயற்குழு உறுப்பினர் 

ோந்திேதி இந்திரராசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

கீர்த்தனா பிரோசு இவளஞர் 
அணித் தவலவர்

ோர்த்திக இராகெந்திரன் இவளஞர் அணி

2004 - 2005

முத்து்சாமி ம்சல்வைாசு த்ைவர்
வீரா கவணுகோ�ால் துவைத் தவலவர் 

ேடலூர் குோர் செயலாளர்

இராம் இரகுராேன் இவை்ச செயலாளர்

கோேதி சதயவநாயேம் ச�ாருளாளர் 

இலட்சுமி சிவராேன் இவைப் ச�ாருளாளர் 

கெசு ஐயஙோர் செயற்குழு உறுப்பினர் 

த. இராே்செந்திரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

முவனவர். �. ெந்திரசேௌலி செயற்குழு உறுப்பினர் 

முவனவர். யுனிவ் பிகரகிசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

கிரிசு இராே்செந்திரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

மீனா சுப்பிரேணியன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெ. இராேகிருஷைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

முவனவர். 
இரா. கிருட்டிைராசு

முன்னாள் தவலவர்

2006 - 2007

வீைா கவணுககாபால் த்ைவர்
ஆண்டனி சூவெ துவைத் தவலவர் 

இராம் இரகுராேன் செயலாளர்

மீனா சுப்பிரேணியன் இவை்ச செயலாளர்

ெ. இராேகிருட்டிைன் ச�ாருளாளர் 

கிரிசு இராே்செந்திரன் இவைப் ச�ாருளாளர் 

கவணி �ாலா இவளஞர் 
அணித் தவலவர் 

முத்துொமி செல்வராசு முன்னாள் தவலவர்

�ாபு கோவிந்தராசுலு செயற்குழு உறுப்பினர் 

ந. ெந்திரகுோர் செயற்குழு உறுப்பினர் 

சீனி குருொமி செயற்குழு உறுப்பினர் 

இலட்சுமி சிவராேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கிஙென் இராசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

�.ே. அறவாழி செயற்குழு உறுப்பினர் 

முவனவர். யுனிவ் பிகரகிசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

தாகோதரன் சவஙேகடென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

2008 - 2009

இைாம் இைகுைாமைன த்ைவர்
ஆண்டனி சூவெ துவைத் தவலவர் 

மீனா சுப்பிரேணியன் செயலாளர்

�.ே. அறவாழி இவை்ச செயலாளர்

கிஙென் இராசு ச�ாருளாளர் 

ந. ெந்திரகுோர் இவைப் ச�ாருளாளர் 

வீரா கவணுகோ�ால் முன்னாள் தவலவர்

முவனவர். யுனிவ் பிகரகிசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

சீனி குருொமி செயற்குழு உறுப்பினர் 

கொமு சுந்தரம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

அகொக லட்சுேைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இராசி விகவக செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெந்திரகெேர் (கெேர்) செயற்குழு உறுப்பினர் 

கவலு �ழனி செயற்குழு உறுப்பினர் 

இலட்சுமி கெவுேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

2010 - 2011

ஆணேனி சூ்்ச த்ைவர்
�.ே. அறவாழி துவைத் தவலவர் 

கொமு திரு செயலாளர்

ந. ெந்திரகுோர் இவை்ச செயலாளர்

பிரியா வர்தீசு ச�ாருளாளர் 

ொந்தி கவலு இவைப் ச�ாருளாளர் 

இராம் இரகுராேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

சீனி குருொமி செயற்குழு உறுப்பினர் 

இரவி குோர் செயற்குழு உறுப்பினர் 

அருள் �ாலு செயற்குழு உறுப்பினர் 

பிரொத் இராொராேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இலட்சுமி ஆனந்தன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ேணி குைகெேரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 
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2012-2013

ப.க. அ்றவாழி த்ைவர்
கொமு திரு துவைத் தவலவர் 

ொகரடீசு ச�ான்னுொமி செயலாளர்

இலட்சுமி ஆனந்தன் இவை்ச செயலாளர்

பிரொத் இராொராேன் ச�ாருளாளர் 

சிரீ குருொமி இவைப் ச�ாருளாளர் 

ஆண்டனி சூவெ முன்னாள் தவலவர்

வர்தீசு சென்னகிருட்டிைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

அருள் �ாலு செயற்குழு உறுப்பினர் 

முத்து கவலு செயற்குழு உறுப்பினர் 

முவனவர் 
பிகரம் சுண்டிவாகேம் 

செயற்குழு உறுப்பினர் 

ேணி குைகெேரன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கொ�னா சுகரசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

2014-2015

க்சாமு திரு த்ைவர்
ொகரடீசு ச�ான்னுொமி துவைத் தவலவர் 

ேணி குைகெேரன் செயலாளர்

முவனவர் 
பிகரம் சுண்டிவாகேம் 

இவை்ச செயலாளர்

பிரொத் இராொராேன் ச�ாருளாளர் 

இலட்சுமி ஆனந்தன் இவைப் ச�ாருளாளர் 

�.ே. அறவாழி முன்னாள் தவலவர்

சீனி குருொமி செயற்குழு உறுப்பினர் 

அருள் �ாலு செயற்குழு உறுப்பினர் 

வர்தீசு சென்னகிருட்டிைன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

கொ�னா சுகரசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

முத்து கவலு செயற்குழு உறுப்பினர் 

நம்பிராென் வவத்திலிஙேம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ேேலா �ாபு  செயற்குழு உறுப்பினர் 

2016-2017

்சாகைடீசு மபானனு்சாமி த்ைவர்
இலட்சுமி ஆனந்தன் துவைத் தவலவர் 

ேணி குைகெேரன் செயலாளர்

முவனவர் 
பிகரம் சுண்டிவாகேம் 

இவை்ச செயலாளர்

வர்தீசு சென்னகிருட்டிைன் ச�ாருளாளர் 

முத்து கவலு இவைப் ச�ாருளாளர் 

கொமு திரு முன்னாள் தவலவர்

சீனி குருொமி செயற்குழு உறுப்பினர் 

அருள் �ாலு செயற்குழு உறுப்பினர் 

பிரொத் இராொராேன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

நம்பிராென் வவத்திலிஙேம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

இராகெசு சுந்தர்ராென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

சிவகுோர் முருகேென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

செயசிரீ ரகேசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

தனுொ நகடொ கூடுதல் செயற்குழு உறுப்பினர் 

முரளி கவணுகோ�ாலன் கூடுதல்
செயற்குழு உறுப்பினர் 

2018-2019

மைணி குைக்சகைன த்ைவர்
பிரொத் இராொராேன் துவைத் தவலவர் 

முவனவர் 
பிகரம் சுண்டிவாகேம் 

செயலாளர்

அருள் �ாலு இவை்ச செயலாளர்

வர்தீசு சென்னகிருட்டிைன் ச�ாருளாளர் 

நம்பிராென் வவத்திலிஙேம் இவைப் ச�ாருளாளர் 

ொகரடீசு ச�ான்னுொமி முன்னாள் தவலவர்

செயசிரீ ரகேசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

தனுொ நகடொ செயற்குழு உறுப்பினர் 

முரளி கவணுகோ�ாலன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

முருகேசு ோசிலிஙேம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

முத்துகுோர் சீனிவாென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெரவைகுோர் ேணியன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெண்முேப்பிரியா விசுவநாதன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

நயினார் ெண்முேநாதன் கூடுதல் செயற்குழு உறுப்பினர் 

குமுதினி சிவேடாட்்செம் கூடுதல்செயற்குழு உறுப்பினர் 

சதாகுத்து அளிகே உதவியவர்ேள் : 
திரு.இைா. அ்ந்தகிருட்டிைன,  

திரு. மை. பாசுகைன, திரு. வ. ்ச. பாபு

218 || ஜூலை 2019:  பேரலையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாபகா தமிழ்்ச்சஙகப் போன்விழா | 10 ஆம் உைகததமிழ் ஆராய்்சசி மாநாடு



2018-2019

மைணி குைக்சகைன த்ைவர்
பிரொத் இராொராேன் துவைத் தவலவர் 

முவனவர் 
பிகரம் சுண்டிவாகேம் 

செயலாளர்

அருள் �ாலு இவை்ச செயலாளர்

வர்தீசு சென்னகிருட்டிைன் ச�ாருளாளர் 

நம்பிராென் வவத்திலிஙேம் இவைப் ச�ாருளாளர் 

ொகரடீசு ச�ான்னுொமி முன்னாள் தவலவர்

செயசிரீ ரகேசு செயற்குழு உறுப்பினர் 

தனுொ நகடொ செயற்குழு உறுப்பினர் 

முரளி கவணுகோ�ாலன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

முருகேசு ோசிலிஙேம் செயற்குழு உறுப்பினர் 

முத்துகுோர் சீனிவாென் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெரவைகுோர் ேணியன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

ெண்முேப்பிரியா விசுவநாதன் செயற்குழு உறுப்பினர் 

நயினார் ெண்முேநாதன் கூடுதல் செயற்குழு உறுப்பினர் 

குமுதினி சிவேடாட்்செம் கூடுதல்செயற்குழு உறுப்பினர் 

சதாகுத்து அளிகே உதவியவர்ேள் :  
திரு.இைா. அ்ந்தகிருட்டிைன,  

திரு. மை. பாசுகைன, திரு. வ. ்ச. பாபு

1969 ஆம் ஆணடு சைங்கம் துவகக  முற்்படடு ஆகைாசைலன நடதத குழுமியவர்கள்  
(்படம்: திரு.இரா. அனநதகிருடடி்ணன் )
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முன்னாள் ஷசையற்குழு உறுப்பினர்களுடன் ஷ்பான்விழா திடடமிடல் விருநது (2019) 

1969

2019
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வணிகப் பெருஙபகொடை  வள்ளலகள
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திருமதி. கீதா பால் பாண்டியன், 
திரு. பால் பாண்டியன் குடுமபத்தினர்

 வீரா வேணுவ�ாபால் குடுமபத்தினர்

சிேசங�ர் மூபபனார் குடுமபத்தினர் �ால்டுவேல் வேள்நமபி குடுமபத்தினர்
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 அவசாக் லக்மணன் குடுமபத்தினர்  டாக்டர். எஸ். டி. சமபநதம குடுமபதினர்

டாக்டர். விஜய் ஜானகிராமன் குடுமபத்தினர் பாலாஜி பிரசாத், ேனிதா பிரசாத், 
ஆனில் பிரசாத், மிருளா பிரசாத்
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பால�ன் ஆறுமு�சாமி குடுமபத்தினர் வசாக்�லிங�ம சுப்பயா குடுமபத்தினர்

அகில், ஆண்டி கிரி, 
வ்நயா, ஓவியா, வஜ�தா

உலகத் தமி
ழ் ஆரொய்ச்சி

 மன்றம்

வை அபமரி
ககத் தமிழ்ச்

்சஙகப் பெரட
வ மற்றும்

சிகொபகொ த
மிழ்ச்்சஙக

ம் இணைந்து நடத்து
ம்

அ்டக்�ல வமரி வ�ன்னடி குடுமபத்தினர்
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�ாயா, �ண்ணன், இல்லினா, பிரிசில்லா, 
்சமன், ேயவலட், பவளாரா, யாசுமின், சபீனா, 

பனிவசல்ேம, ரூபின், வசவியர் வராச்

இராவஜநதிரன், அன்னபூரணி இராவஜநதிரன் 
குடுமபத்தினர்

வசாம. இளஙவ�ாேன் 
குடுமபத்தினர்

ஜ�தீசன் பூலா குடுமபத்தினர்
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ஆனநதி, கிருஷ் குடுமபத்தினர்

வசநதாம்ர பிரபா�ர் குடுமபத்தினர்

அருண்குமார் குடுமபத்தினர்

அமிர்தலிங�ம குடுமபத்தினர்

மொபெருஙபகொடைவள்ளல

சுநதர் குபபுசாமி 
குடுமபத்தினர்

குணவச�ரன், இராணி, மணி, 
இலட்சுமி, இனியா, அ�ரன்
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்நவீன், உத்ரா, 
�ாவயா, நிகில்

பழனி வ�. அறோழி 
குடுமபத்தினர்

ராம ்நா�பபன், வதவி ்நா�பபன், 
அஷ்வினி ்நா�பபன்

்நாஞ்சில் இ. பீறறர் 
குடுமபத்தினர்

பாலா சுோமி்நாதன், பிரபா பாலா, 
இ்ச பாலா, �வின் பாலா

கிறிஸ்வடா ஜார்ஜ்
 குடுமபத்தினர்
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வசநதில் �வணசன், மரு. ராணி குமரன், 
சுபா வசநதில், மஹிதா வசநதில்

மாசிலா மாணிக்�ம, 
வபான்னு மாணிக்�ம

பாலா முத்து 
குடுமபத்தினர்

ஆனநதன் ஆனநதன் 
குடுமபத்தினர்
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மவனான்மணி, சநதிரவபாஸ், நிவேதிதா 
பிரபா�ரன், சக்திவேல் பிரபா�ரன், ஜான்சிராணி 

பிரபா�ரன், பிரஷாநத் பிரபா�ரன்

அமரன், வேண்ணிலா

ரித்தி�ா ்மக்வ�ல், வடன்சி குழந்தராஜ், 
ேளன் அரசு ்மக்வ�ல், ருபின் ்மக்வ�ல்

அபிராமி, ராம்நாதன் இளஙவ�ா

அருள வீரபபன், மவனான்மணி, சயானா

பெருஙபகொடைவள்ளல

வேலு பழனி, 
சாநதி பழனி, ஆ�ாஷ் பழனி
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அறிேன், நிர்மலா, யாழினி, 
தில்்லக்குமரன்

டி. விஜய்
 மறறும குடுமபத்தினர்

து்ரக்�ண்ணன், ரமா, �ண்மணி அன்பு, 
�னி அன்பு

�ாளியபபன் வ�ாபாலன்

தண்டபாணி குபபுசாமி, ேசநதன் குபபுசாமி, 
ேளர்மதி குபபுசாமி

பிரசாத் இராசாராமன், �ஜலக்மி பிரசாத், 
பத்மாேதி ராஜாராமன், இரித்தி�ா பிரசாத்
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மரு. எல்.பி.தங�வேலு, சாநதி தங�வேலு, 
மரு. அஷ்வின், மரு. ஸ்வேதா, அக்ஷய்

லாேண்யா, 
கீர்த்தி வஜயராஜ்

ராம ரகுராம 
குடுமபத்தினர்

ோசுவதேன் தங�ராஜு, தனுஜா ்நவடசா, 
அன்ஷ் ோசுவதேன், அஹல் ோசுவதேன்
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இராவஜநதிரன் �ங�ாதரன்,
 நிர்மலா பாண்டிது்ர

�வின் �விஅரசன், தமிழ்ந்டபபா்ே �விஅரசன், 
முத்துமாரி �விஅரசன், ோ.மு.வச. �விஅரசன்

சரேணக்குமார் மணியன், �விபபிரியா 
தங�வேலு, இலக்சிதா சரேணக்குமார்

�ல்பனா வமய்யபபன் 
குடுமபத்தினர்

குணவச�ரன் பதக்�ம, 
சாநதி, பரத், பாரி

சாமுவேல் ்நோ 
குடுமபம

பகொடை வள்ளல
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சுபாஷிணி �ார்த்தி 
குடுமபத்தினர்

வசமபு �ாநதிலால், 
அமுதா �ாநதிலால் குடுமபம

து்ர வபான்னழகு 
குடுமபத்தினர்

சுோமி்நாதன் பாலச்சநதிரன்,
 லலிதா பாலச்சநதிரன்

வசாக்�லிங�ம �ருப்பயா மறறும 
குடுமபத்தினர்

்நமபிராசன் ்ேத்திலிங�ம, சத்யா 
்நமபிராசன், மிருத்தி�ா ்நமபிராசன், 

ரித்துலன் ்நமபிராசன்
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்நயினார், வபான்னி, 
வதசி�மூர்த்தி, விசாக்

பிரபு ராஜகுரு 
குடுமபத்தினர்

மவ�சுேரி பத்ம்நாபன், சிேசங�ர் 
பத்ம்நாபன் குடுமபம

வ்நரு அருணாச்சலம, மாசுமி 
அருணாச்சலம குடுமபம

பிவரம சுண்டிோக்�ம, கிவிதா பிவரமானநத், 
சாய் பிவரமானநத், பரத்வமஷ் பிவரமானநத்

மதிோணன் 
எல்ல து்ரசாமி குடுமபம
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முரளி, நிர்மலா 

ராஜ் சிேராஜ்
 குடுமபத்தினர்

வரங�சாமி �ாசி்நாதன்,  
மரு. சுமதி �ாசி்நாதன், மரு. சுஷ்மா 
�ாசி்நாதன், ஸ்ரீராம �ாசி்நாதன்

ரவிச்சநதிரன் ்நடராஜன், ராதி�ா 
ரவிச்சநதிரன், பிராவணஷ் ரவிச்சநதிரன், 

தனுஜ் ரவிச்சநதிரன்

ேரதீஷ் வசன்னகிருஷ்ணன், பிரியா ேரதீஷ், 
வரணு ேரதீஷ்

ெகாழ%தேவ) ராமசாமி, 

சா%தின1 ராமசாமி 
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விஜய் ÿனிோசன்
 குடுமபத்தினர்

பாலா பாலசுபரமணியன் 
குடுமபத்தினர்

சிேகுமார் முருவ�சன் குடுமபத்தினர்

ராமன் சுோமி
 குடுமபம
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அவசா�ன் தங�ராசு, வஜயநதி அவசா�ன், 
அனன்யா அவசா�ன், ஆதேன் அவசா�ன்

இளஙவ�ாேன் தங�வேலு 
குடுமபம

இ.ஏ.பழனியபபன்,
 வஜயலட்சுமி பழனியபபன்

�ண்ணபபன் வசக்�பபன் 
குடுமபத்தினர்

வள்ளல
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�ல்யாணசுபபு 
சுநதரவேலு

மு்னேர் பிரபா�ரன், கீதா பிரபா�ரன்

சாநதி புேவனநதிரராஜா, 
்நல்்லயா புேவனநதிரராஜா

கிருஷ், பூரணி
 குடுமபத்தினர்

வ�ாவிநதசாமி தமிழமணி
 குடுமபத்தினர்

சிோ 
சிே�டாட்சம
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சிோ வேலுபபிள்ள, சிேமணி 
வேலுபபிள்ள, ஆர்த்தி 

ஞானசிேம பழனியபபன்
 குடுமபத்தினர்

தணி�ாசலம வபான்னுசாமி, அகிலா 
சுபரமணியன், வ்நயா தணி�ாசலம, 

பாரி தணி�ாசலம

வசநதமிழவசல்ேன், 
பரிமளா, சுபிக் ஷா, பரதீக்

டி.எல்.பரசுராம, 
ராதா பரசுராம

வதவி�ா பிர�ாஷ், ஷண்மு�பபிர�ாஷ் 
்நடராஜன், கீர்த்தனா பிர�ாஷ், ேசநத் 

இளேரசன், சித்ஹார் பிர�ாஷ் இளேரசன்
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்நடராஜன், 
முருவ�சன்-முல்்ல

்நமச்சிோயம சுவரஷ் மறறும
 குடுமபத்தினர்

பழனி சக்தி, நிர்மலா சக்தி, யு�ன் சக்தி, 
யாவனா சக்தி

்நமச்சிோயம �வணசன் 
குடுமபத்தினர்

நித்திலச்வசல்ேன் முத்துசாமி, சஙகீதா 
நித்திலச்வசல்ேன்

மு. சுநதரமூர்த்தி, 
சாநதி சுநதரமூர்த்தி
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முத்து ஜி. முதலியார், மவனா எம. முதலியார், வேலன் 
எம. முதலியார், மரு. வசநதில் எம. முதலியார்

முரளி வேணுவ�ாபாலன் மறறும 
குடுமபத்தினர்

வமா�ன் ்ேரக்�ண்ணு, சுஜாதா வமா�ன், 
அமரன் �ண்டியர், நிவிதா �ண்டியர்

மு்னேர் �ண்ணபிரான் இரவிசங�ர் 
குடுமபத்தினர்

வமா�ன் சுநதரம, 
இநதிராணி சுநதரம

ராமச்சநதிரன் 
மறறும குடுமபத்தினர்
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விக்வனஸ்ேரன் குடுமபத்தினர் ராஜ் ராவஜஸ்ேரன் குடுமபத்தினர்

ÿ°ñ£˜ குடுமபத்தினர்
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Best Wishes from Deemsys Inc. 

Deemsys Inc. your Partner in Information 
Technology. 
Decades of Experience in Delivering Top 
Quality Software Development Services. 
Experts in Block Chain Technology, UI 
Design, Mobile Development, Branding, 
Analytics, Application Development, Data 
Warehousing and Data Conversion etc., 
www.deemsysinc.com 
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ேளளல் 
Rajalakshmi J
Balakrishnan Ramachandran 
Vanitha Manogaran
Devika Prakash
Raji Chandran
Kumuthini Sivakadachan 
Vigneswaran Kandiah 
David Amalraj 
THANKAPPA BALAJI 
Ponmuthu Shanmugham 
Lakshman Tamil 
Rajakkannu Mutharasan 
Alli Dhanaraj
Rajendra Prazad
Viji Shanmugam
Natarajan Murugesan 
Kumaravadivel  Arumugam 
Jay Chockalingam 
Rajamanickam Ponmudi 
Chitrarasu Muthiyan 
Namasivayam Suresh 
Suresh Krishnan 
Annamalai Muthukaruppan 
Panneerselvam Rajamanickam 
Rathnasabapathi Prabhakaran 
Thirugnanam Veerabadran 
Nagalingam Jeyalingam 
Kumar Mallikarjunan 
Shanthini Puvanenthirarajah 
Paulson David
Ram Ramakrishnan 
Satheesh Kumar
Mani Periakaruppan 
Gnanasivam Palaniappan

Elangovan Santhanam
Krish Gopalakrishnan
Lavan Muthu
Parthiban Natarajan
Rajesh Alavandar
Vasantha Naidu
Senthil Veluswamy

வ�ா்டேளளல் 
Pitchiah Balasubramanian 
Saravanan Palanivel
Mani Kumaran P
Kathirvel Kumararaja
Arul Ranjithan
Kanagalakshmi Nagarajan 
Sadhasivam Sithanandam 
Periyasamy Balasubramanian 
Novin Sornapandi 
Nirmala  Panidurai 
Rathinam Ganesan
Antony Susai
Dakshaini Anand
Nainar Shanmuganathan 
Senthil Radhakrishnan
Dr Rengasamy Kasinathan 
Manohar Venkatachalam 
Sockalingam Kannappan 
Sathish Elangovan 
Pushparany Williams 
Baladhandauthabani Dharmaraj
Vijaianand Srinivasan 
Rengaram Santharam

வபருஙவ�ா்ட
ேளளல்

Valan Arasu Michael 
Vadivelu Babu 
Vijaya Sambandam 
Somasundaram Thamilavel
Sekhar Henry 
Madhu Madheswaran 
Daivamani Sivasailam 
Seetha Krishnan 
Nayanathara Palanivel 
Balaji Padmanabhan 
Devaraj Vijayakumar 
Dr Madurai Krishnan
Chitoor Govindaraj
Janaki Sivaraman
Manoharan Ramasamy
Thiagu Bala
Vaithilingam Dev
Manickam Sankaran
Seshadri Sundaram

மாவபரும 
வ�ா்டேளளல்

Annadurai Amirthalingam
Anand Anandan
Subramanian  Muniasamy    
Joseph Amirthaseelan
Ganapathi Baskar
Anna Venkat
Raj Rajendran
Venkat Ravilla
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முப்பெரும் விழொ 
சி்றகக 

நலவொழ்த்துககள!
மலர்க்குழு
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Cube Printers 
Chattanooga, Tennessee USA

Proudly printing since 2011
FeTNA Aruvi & Malar

ATA School Books

428, Market St, Chattanooga TN
423.661.8031, sales@printcubes.com 

With Best Compliments from
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Our Services

Supplier Diversity Portal 
STARS, a supplier tracking and reporting portal to 
enrich your registration process for diverse 
suppliers and spend reporting program by your 
primes and much more. 
  

Staffing Solutions 
With core competence in contingent staffing, we 
are equipped with the right resources to help you 
find competent professionals for your projects 
quickly and effectively.     

Software Project Consulting 
We offer a broad portfolio of software project 
consulting services spanning diverse technologies 
designed to solve key business challenges using 
standardized processes, which include items such 
as mobile dev and data enrichment. 

 

At VIVA, we realize that the world is shifting towards a gig 
economy. And that means the job you want should offer 
more freedom and flexibility than ever before. With over 20 
years of experience and over 100 valued clients, which 
include top Fortune 500 companies across various 
industries, we have the chops and the clientele to find your 
next gig. So, contact us for your next job that gives you 
freedom and flexibility. 

 

Jobseekers 

Businessseekers 

get matched with a career that offers freedom 
and flexibility 

can’t figure out how to manage your diverse 
supplier registration and spend 

Trusted by over 100 clients with Staffing and SaaSing 
including several Fortune 500, Federal and State clients 

 

Five years ago, it was only a pipe dream. Today, STARS, our 
flagship product, is one of the most dependable solutions for 
supplier tracking and reporting. Based on scalable web 2.0 
technology and built for the mobile workforce, STARS has 
easy-to-manage modules for supplier registration, spend 
data-capture, and a report dashboard, which includes 
economic impact analysis and reporting. 

        (877) 368-0860                        info@viva-it.com                        www.viva-it.com 

SaaS & Cloud Solutions 
We build and host powerful CRM and 
productivity management applications, suited for 
Fortune 1000 companies and their SCO and 
procurement divisions. 

 

ெபா$வ&ழா  

கா)* சி-காேகா தமி1 

 ச3க4தி56 எ3கள9 

 வா149-க: 
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Ram Thukkaram 
and 

Family

Best Wishes for the

10th World Tamil 
Conference






