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VIT, India - A passion for RESEARCH
& a penchant for INNOVATION
ENGINEERING I TECHNOLOGY I APPLIED SCIENCES I MANAGEMENT

Published
highest
number of
research papers
in 2017 and 2018:
Elsevier database

f

VIT University

�I VIT Univ

Curriculum
for Applied
Learning
(CAL™ )

Wide range of
Student Clubs,
Creation Labs,
Technical
Chapters

35,000
students
from over 60
countries

Ranked as 13th
best engineering
institution in India
{NIRF Ranlong by MHRO,
Govt of India, 2016and 2017)

36 UG, 31 PG,
4 integrated
and 3 research
programmes

VIT • A PLACE TO LEARN; A CHANCE TO GROW

Apps & DBA
Managed Services

Oracle EBS R12.2
Upgrades

Oracle Discoverer
Migrations

Cloud
Integration

NetSuite
Consulting

ennvee.com • 1-888-848-6059 • 1733 Park Street, Suite 220, Naperville, IL 60563
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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.
PROFESSIONAL SERVICES

CUSTOM APPLICATION DEVELOPMENT

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

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

Unique recruiting strategy enables us to reduce
client costs and time to board through our comprehensive workforce management solutions.
Assist companies of all sizes to address their
consulting and staffing needs to increase revenue,
reduce cost and improve customer satisfaction.

WEB

ASP.Net MVC, .NET CORE, AngularJS

DESKTOP Native Windows Apps, Electron Apps
MOBILE XAMARIN, TACO, Bootstrap
WEBSERVICES Microservices, WebAPI, FWCFF

SHAREPOINT EXPERTISE

DIGITAL & E-COMMERCE SOLUTIONS

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

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

Planning, Implementation and Deployment

Expert in Enterprise search

Version Upgrades

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

Content Migrations
Custom Development
Workflow based Business Process Automation
Project Collaboration and Project Management
Line of Business Integration
Web Portal development for both Intranet and Extranet
On-Perm and Office 365
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Ensure rapid time-to- value, solid performance, and
reduced risk and costs for implementation and
maintenance.

CLOUD SERVICES
Office 365, Azure Web Apps, API Management, Azure Search,
Azure SQL DB, Azure Cosmos DB, Azure DW, Power BI,
Azure Logc Apps, Service Bus, Event Grid, Azure DevOps

1952 McDowell Rd, Ste 112, Naperville, IL 60563

www.edifytech.com
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Best
Wishes from
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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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ட அதமாிக்கா ில் முதன்முணறயாக நணடதபறும்
10- து உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு,
ட அதமாிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் வபரண யின் 32- து தமிழ்
மற்றும் சிகாவகா தமிழ்ச்சங்கப் தபான் ிழாஆண்டு நிணறவு

ிழா
ிழா!

அணனத்தும் சிறக்க

தமிழுக்கும் அமுததன்று வபர்
அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு வநர்


3 நாடுகள்

 புதிய பாடத்திட்டம்



35 மாநிலங்கள்

 எளிய கல் ிமுணற



100 பள்ளிகள்



8000 மாைாக்கர்கள்

அதமாிக்க மண்ைில் அழகுத் தமிழ் பயில
பயிற்று ிக்க

 சிறந்த ஆசிாியர் பயிற்சி
 மதிப்பீட்டு முணற

அணன ரும் தமிழால் இணைவ ாம்.

3 நாடுகள் 35 மாநிலங்கள் 100 பள்ளிகள்

ாழ்க
தமிழ்!

ளர்க

8000 மாைாக்கர்கள்
தமிழ்க்கல் ிவய தமிழ்த் தணலமுணற காக்கும்!

இணையதளம்: https://www.amtaac.org

தமிழ்க்கல் ி!

மின்னஞ்சல்: support@amtaac.org

கற்கும் தமிழால் ததளிவுறுவ ாம் ! கற்ற தமிழால் பயன்தபறுவ ாம் !!
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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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CONGRESSMAN
BILL FOSTER

2366 RAYBURN
HOUSE OFFICE BUILDING
WASHINGTON, DC 20515
PHONE: (202) 225-3515

ELEVENTH CONGRESSIONAL DISTRICT, ILLINOIS

HOUSE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE
SUBCOMMITTEE ON
CAPITAL MARKETS, INSURANCE, AND
GOVERNMENT SPONSORED ENTERPRISES
SUBCOMMITTEE ON
MONETARY POLICY AND TRADE

Congress of the United States

HOUSE COMMITTEE ON SCIENCE,
SPACE AND TECHNOLGY
SUBCOMMITTEE ON OVERSIGHT
SUBCOMMITTEE ON THE ENVIRONMENT

House of Representatives
Washington, DC 20515

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

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
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ெட அவொிக்கத் தெிழ்ச்சங்கப் பேரவெ
Federation of Tamil Sangams of North America

ȋǦǦǡ ͓͵Ǧ͵ͷͻͳ͵ʹȌ

͵ͺʹͷ  ǡ ʹͳͲͶʹ
www.fetna.org

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:
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பேரவைத் தவைைரிடமிருந் து…
சூலை 04, 2019
அன்பு மிக் க தமிழ் நநஞ் சங் களே,
அலனவர்க்கும் எனது தமிழ் வணக் கம் !
உைகத்தமிழ் ஆராய் ச்சி மன்றம் , சிகாளகா தமிழ் ச் சங் கம் ஆகியவற் றுடன் இலணந் து
வட அநமரிக் கத் தமிழ் ச் சங் கப் ளபரலவ நடத்தும் இம் முப் நபரும் தமிழ் விழாவிற் கு
வருலக புரிந் துே் ே அலனவலரயும் வரளவற் பதிை் நபருமகிழ் ச்சி நகாே் கிளறன்.
தவத்திரு தனிநாயகம் அடிகோரின் முயற் சியாை் நதாடங் கப் பட்ட உைகத்
தமிழாராய் ச்சி மன்றம் இதுவலர ஒன்பது உைகத் தமிழாராய் ச்சி மாநாடுகலே
நடத்தியுே் ேது. இம் மாநாடானது, முதை் முலறயாக அநமரிக் க மண்ணிை்
நலடநபறும் தமிழாராய் ச்சி மாநாடு என்பளத இதன் தனிச்சிறப் பு ஆகும் .
கனடா நாட்லடச் ளசர்ந்த முலனவர் ஜி. யு. ளபாப் (ஏப் . 24, 1820 – பிப் . 12, 1908) அவர்கே் ,
சமயப் பணியாற் றத் தமிழ் நாட்டிற் கு வந் து தமிலழக் கற் று, அதன் மீது பற் றுக்
நகாண்டார். அவரது 200-ஆவது பிறந் த நாலேப் ளபாற் றும் வலகயிை் , ளபரலவ
இவ் விழாவிலனச் சிறப் புற நடத்துகிறது.. ளமலும் இவ் விழாவின் ஒரு பகுதியாக
உைகத் தமிழ் ச் சங் கத்தின் உதவியுடன் யூலை 3 ஆம் நாே் திருவே் ளுவர் சிலை
நிறுவப் பட உே் ேது.
தமிழாராய் ச்சி மாநாடு இங் கு நலடநபறப் ளபருதவிபுரிந் த தமிழறிஞர் முலனவர்
வா. நச. குழந் லதசாமி அவர்கலே வணங் குகிளறாம் . “தமிழினம் , தமிழ் நமாழி,
இைக் கியம் , பண்பாடு, நாகரிகம் ஆகியவற் றின் நதான்லமலய, புது வரைாற் றியை்
ளநாக் கிலும் அறிவியை் அடிப் பலடயிலும் , ஒப் பியை் முலறயிலும் ஆய் வு நசய் தை் ”
என்பளத இம் மாநாட்டின் ளநாக் கம் ஆகும் .
ஒவ் ளவார் ஆண்டும் நலடநபறுவலதப் ளபாை் , இம் முலறயும் ளபரலவ விழாவிை் பை
புதுலமயான முன்நனடுப் புகே் இடம் நபறவுே் ேன. இது, மிகுந் த நபாருட்நசைவிை் ,
மாநபரும் உலழப் பிலும் , கூரிய திட்டமிடலுடனும் நிகழ் ச்சிகே்
அலமக் கப் பட்டுே் ேதாை் , இதனின் தரத்திலனக் கூறவும் ளவண்டுளமா!
லகவிடப் பட்ட கீழடி அகழ் வாராய் ச்சிப் பணிகே் மீண்டும் நதாடங் கப் பட்டது மிக் க
மகிழ் விலன நம் முே் ேத்ளத ஏற் படுத்துகிறது. இருப் பினும் , ஆதிச்சநை் லூர், கீழடி
அகழ் வாராய் ச்சிகே் முழுலமயாகச் நசய் யப் பட்டு, தமிழரின் நதான்ம நாகரீகம்
நவேி உைகிற் குக் நகாண்டு வரப் பட ளவண்டும் . தமிழர்கே் உைகின் மூத்தகுடி என
நிறுவப் படும் என்பது தமிழர்கேின் ஆழமான நம் பிக் லக.
யாலனப் புயை் (கஜா) ஏற் படுத்திய ளசதங் கலேத் தணிக் கப் ளபரலவ தன்னாைான
உதவிகலேச் நசய் தது என்பலதயும் , தாய் த்தமிழ் ப் பே் ேிகளுக் கு ஏற் பட்ட
ளசதங் கேிை் இருந் து மீே் வதற் குப் நபாருளுதவிகலேச் நசய் தது என்பலதயும் ,
இதுளபான்ற நடவடிக் லககே் உங் கேின் நதாடர் நற் றுலணயாை் நலடநபறுபலவ
என்பலதயும் நதரிவிக் கக் கடலமப் பட்டுே் ளேன். உைநகங் கிலும் வாழும்
தமிழினத்தின் உரிலம, நைன்கலேப் ளபண, ளபரலவ நதாடர்ந்து குரை் நகாடுக் கும் .
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மாநாடு ஒருங்கிணைப்பாளரிடமிருந்து
அன்பார்ந்த நண்பர்களே - தமிழ் உறவுகளே வணக்கம்!
ப�ொருள் ஈட்டும் ப�ொருட்டு அமெரிக்கா நாட்டிற்கு வந்த
நாம், நம் தாய் ம�ொழியாம் தமிழைப் பாதுகாத்து வளர்க்க,
தமிழ்ச்சங்கங்களை அமைத்து நடத்திவருகிற�ோம்.
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டை சிகாக�ோ மாநகரில்
ந ட த ்த இ ர ண் டு வ ரு ட ங ்க ளு க் கு மு ன் ஒ ன் று கூ டி ப்
பேசத்தொடங்கி இன்று அதன் பலனைக் காண்கிற�ோம். நம்
ஒவ்வொருவரின் அலுவலகப் பணிகளிடையே கடுமையாக
உழைத்து வெற்றி கண்டிருக்கிற�ோம். பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து
குறிப்பாகத் தமிழகத்திலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான
அறிஞர்கள் சிகாக�ோ நகரில் கூடியிருக்கிறார்கள் - மதுரை
தமிழ்ச்சங்கத்தை நேரில் பார்க்கும் பூரிப்பு நமக்கு!!
ம�ொழியறிஞர் கால்டுவெல் 80,000 ஆண்டுகளுக்குமுன்
காடுகளில் வாழ்ந்த மனிதன் பேசியது தமிழ் தான் என்றும்,
சப்பான் ம�ொழியியல் ஆய்வறிஞர் சுசுமுகன�ோ 2000
ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழ் ம�ொழியின் வேர்களிலிருந்து
எங்கள் ம�ொழியை கட்டமைத்துக்கொண்டோம் என்றும்
குறிப்பிடுகின்றனர். ஆர்வர்டு பல்கலைக்கழக ம�ொழியியல்
ஆய்வறிஞர்கள் ரிச்சர்ட் மார்ட்டின் மற்றும் ட�ோனி ஜ�ோசப்,
தெற்காசியா முழுவதும் வாழ்ந்த த�ொல்குடி மக்கள் தமிழர்கள்
என்கிறார்கள். அண்ணல் அம்பேத்கார் அவர்களும் இந்தியா
முழுவதும் நாகர்கள் எனப்படும் தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள்,
தன்னுடைய மூதாதையர்களும் தமிழரே என்கிறார்.
ஒரு ம�ொழிக்கான இலக்கண நூல் என்பது 3000
ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உள்ள தமிழின் த�ொல்காப்பிய நூல்
தான். பயன்பாட்டில் தமிழ் ம�ொழி இதற்கும் பல்லாயிர
ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதே
உண்மை. இலக்கணம், அறிவியல், த�ொழிற்புரட்சி,
வாழ்நிலை, வானியல், நீர் மேலாண்மை என்று எந்த
துறையாக இருந்தாலும் அங்கே நம் தமிழும் தமிழர்களும்
உச்சாணிக்கொம்பில் நிற்கின்றனர் என்பதை பல்வேறு
நூல்களிலிருந்து நாம் அறிகிற�ோம்.

‘அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கம்
அளப்பரும் தன்மை வளப்பெரும் காட்சி
ஒன்றனுக்கொன்று நின்றெழில் பகரின்
நூற்றொரு க�ோடியின் மேற்பட விரிந்தன’
என்பது திருவாசகம்.
‘மண்திணித்த நிலனும்
நிலன்ஏந்திய விசும்பும்
விசும்புதைவரு வளியும்
வளித்தலைஇய தீயும்
தீமுரணிய நீரும் என்றாங்கு
ஐம்பூதத்து இயற்கை ப�ோல’
		

என்கிறது புறநானூறு

கீழடியில் கிடைத்துள்ள வரலாற்றுச் சான்றுகள் நமது
பழந்தமிழரின் த�ொழில் புரட்சியின் கண்கூடான
சாட்சிகளாக விளங்குகின்றன. 2600 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு உள்ள நகர அமைப்பிலே கூட ஓய்வு அறை
இருப்பதும், கண்டெடுக்கப்பட்ட தங்கக் காசுகளில்
‘க�ோதை’ என்ற தமிழ்ப்பெயர் இருப்பதும், 6000
ஆண்டுகள் வழித்தடம் க�ொண்ட வைகையில் நான்கு
மாதங்கள் மட்டுமே நீர் வருத்து இருந்தாலும் கூட நீர்
வேளாண்மையை எவ்வாறு கையாண்டுள்ளனர்
என்பதும் அதிசயத்திலும் அதிசயமாக உள்ளது.
இத்தகைய த�ொன்மையும், பழமையும், பெருமையும்
உடைய நம் தமிழ் ம�ொழியின் வளர்ச்சிக்காக இம்மாநாடு
வழிசெய்யும் என்பதில் மாற்றுக்கருத்து இருக்க
முடியாது. இம்மாநாடு சிறக்க ஒத்துழைத்த, உழைத்த,
ப�ொருளுதவி செய்த அனைத்து ஆர்வலர்களுக்கும்,
அன்புள்ளங்களுக்கும், ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளை
வெ ளி யி ட் டு க ரு த் து களை வ ழ ங ்க வு ள்ள
தமழறிஞர்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களும்
நன்றிகளும்.

வீரா வேணுக�ோபால்
மாநாடு ஒருங்கிணைப்பாளர்
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சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
முதன்மைப் பணியாளனிடமிருந்து…
வானுயர்ந்த கட்டிடங்கள், எழில் ப�ொங்கும் அலைகடல் ப�ோன்ற நீர் நிலை, உலகம் புகழும் அறிவியலாளர்கள்,
நலம் தரும் சான்றோர்கள் என இறுமாந்திருக்கும் சிகாக�ோ பெருநகரில், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன், மங்கையர் நெற்றியிலிடும்
திலகம் அளவுக்கு வைக்கப்பட்ட த�ொடக்கப்புள்ளிதான் சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கம். சங்க முன்னோடிகளின் அரிய உழைப்பாலும்,
தமிழ் உணர்வு என்கிற செறிவூட்டலாலும், இன்று, வானில் இட்ட பெரும் புள்ளியாக, முழு நிலவாக வளர்ந்தோங்கியுள்ளது.
அந்த நிலவை ந�ோக்கித்தான் இன்று அனைத்து உலக மக்களின் பார்வையும். அந்த நிலவு அனைத்து உலக மக்களின்
மனத்திலும் நிலைத்திட, வரலாற்று முத்திரை பதித்திட, கிடைத்தற்கரிய நெல்லிக்கனி ப�ோன்ற வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் மற்றும் வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை ஆகிய�ோருடன், சிகாக�ோ தமிழ்ச்
சங்கம் இணைந்து தன் ப�ொன்விழா காணும் நாளில், வரலாற்று முத்திரையாக, தமிழன்னைக்கு மணி மகுடத்தில் ஒரு
மாணிக்கக் கல்லை (10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு) பதிக்கிறது.
தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர்கள் அறிஞர் அண்ணா, டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர், டாக்டர். ஜெயலலிதா ஆகிய�ோரால்,
அவரவர் ஆட்சிக்காலத்தில் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டைச் சீரும் சிறப்புமாக, தமிழ் நாட்டில் நடத்தி பெருமை
சேர்த்தனர். மேலும் மற்ற மாநாடுகள், அரசின் நிதி உதவிகள�ோடு, மலேசியா , இலங்கை, ம�ொரீசியசு, பிரான்சு என
பல்வேறு நாடுகளில் சிறப்போடு நடைபெற்றது, உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளால் இதுவரை
9 உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடுகள் நடைபெற்றுள்ளன. அடுத்து 10-ஆம் மாநாடு அமெரிக்காவில் நடைபெற்றுவருகிறது.
உலகளாவிய அறிஞர் பெருமக்களும், பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்களும் இம்மாநாட்டில் கலந்துக�ொள்ள சிகாக�ோ
வந்துள்ளார்கள். அவர்களின் அறிவார்ந்த விரிவுரைகளும் கலந்துரையாடலும் சிகாக�ோவில் நடைபெற்றுவருகிறது
என்பதையெல்லாம் நினைக்கும்போதே சிகாக�ோ மக்கள் பெருமிதம் க�ொள்கிறார்கள்.
வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை, தமிழ் உணர்வுகள் மேல�ோங்க, கலை, இலக்கியம், பண்பாடு சார்ந்த
நிகழ்ச்சிகளை கடந்த 1991, 1998, 2002 ஆம் ஆண்டுகளில் சிகாக�ோவில் நடத்தியுள்ளனர். இப்போது, 2019-ஆம் ஆண்டு,
தனது 32-ஆம் தமிழ் விழாவை, சிகாக�ோவில் நடத்தி வருவது, சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியாகும்.
உலகுக்கே வழிகாட்டியான திருக்குறள் தந்த தமிழ் அய்யனை உலக அரங்கில் உயர்த்திக்காட்ட, அமெரிக்காவில்
திருவள்ளுவருக்கு சிலை நிறுவவேண்டி தமிழ் நாட்டின் சிறப்புமிகு விஜிபி குழுமத்தினர் நமக்குத் திருவள்ளுவர் சிலையை
நன்கொடையாகக் க�ொடுத்துள்ளனர்.
இன்றமைந்தது இன்றே தீர்ந்ததென நில்லாது, தமிழின் பெருமையும் வளமையும் மனித இனம் உள்ளவரை
நிலைக்கவேண்டும் என்பதால் நாம் செய்கின்ற பணிகள் யாவும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதில்
சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கம் உறுதியுடன் இருக்கிறது. இவ்விழாவில், இளைய�ோர் பெருமளவில் தன்னார்வத்தொண்டர்களாக
பங்கெடுத்து உழைத்துவருவது சிறப்பு மிக்கதாகும்.
இந்த விழா சீர�ோடும் சிறப்போடும் நடந்திட, உறுதுணையாக நின்று, உதவிசெய்து வரும், அமெரிக்காவின் அனைத்து
சக�ோதரத் தமிழ்ச் சங்கங்களுக்கும் நன்றி. செம்மொழியாம் தமிழ் ம�ொழியே தன் மூச்சு என்றும், தமிழ் நெஞ்சங்களின்
தேடல்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும், தமிழுறவு வளர்ந்திடவும் அயராது உழைக்கும் சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்க செயற்குழு
உறுப்பினர்கள், மகளிர் அணி, இளைய�ோர் அணி, தன்னார்வத் த�ொண்டர்கள், எனப் பாடுபடும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும்
நன்றியைத் தெரிவிப்பது என்னுடைய தலையாயக் கடமையாகும்.
முப்பெரும் விழாவினால் சிகாக�ோ பெரு நகரம் விழாக்கோலம் பூண்டு பூரித்து மகிழ்கிறது. எம்மொழிக்கும் மூத்தவளே,
செம்மொழியாய் நிலைத்தவளே, உன் புகழ் உலகெங்கும் பரவிட, அயராது உழைப்போம் என்று சூளுரைப்போம்!
அன்புடன்,
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வாழ்த்து மடல்!
அன்பிற்குரிய தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம்
ம�ொழி தான் ஒரு மனிதனுக்கு முகவரி க�ொடுக்கிறது. எந்த ம�ொழிக்கும் இல்லாத
பெருமை மிக்க அந்த முகவரியால் இன்று தமிழினம் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிறது.
இலக்கிய செழுமையும், இலக்கண வளமையும், என்றும் மாறா இளமையும், இந்த
தரணியில் தமிழுக்குக் கிடைத்த சிறப்புகள்.
கலை, பண்பாடு, கலாச்சாரம், ஆட்சி, த�ொழில், வணிகம், வானியல், ச�ோதிடம்,
மருத்துவம் என அனைத்து துறைகளிலும் விற்பன்னர்களாகத் திகழ்ந்தவர்கள் நமது
தமிழர்கள். இன்றைய விஞ்ஞானத்தையும் விஞ்சுகிற அளவிற்குச் சிந்திக்கும்
மெய்ஞ்ஞானத் தமிழர்களாக அவர்கள் திகழ்ந்தார்கள்.
கடல் வணிகத்தில் தமிழர்கள் காட்டிய ஈடுபாடு அகிலத்தையே வியக்கவைத்தது.
திக்கு தெரியாமல் திசை தெரியாமல் தைரியத்தை மட்டுமே துணையாகக் க�ொண்டு
தெற்காசிய மற்றும் ஐர�ோப்ப நாடுகளுக்குப் பயணம் செய்து, ப�ொருளீட்டி வந்து, தாய்
தமிழகத்தைச் சிறப்படையச் செய்தார்கள்.
தகவல் பரிமாற்ற சாதனங்கள் இல்லாத காலத்திலேயே இச்சாதனையை அவர்கள்
நிகழ்த்திக் காட்டினார்கள். வானுயர்ந்து வளர்ந்து வருகிற இன்றைய விஞ்ஞானம்,
உலகை நம் உள்ளங்கையில் க�ொண்டுவந்தது விட்டது. அந்த விஞ்ஞானத்தை உயர்த்திப்
பிடிப்பதிலே நமது தமிழர்களின் பங்களிப்பு மகத்தானது என்பதில் பெருமை
க�ொள்வோம்.
இந்த விழாவின் முக்கிய ந�ோக்கம் உலகத் தமிழ் த�ொழில் முனைவ�ோரை
ஒருங்கிணைப்பதும், வரும் தலைமுறையினருக்கு த�ொழில் துவங்க ஊக்கப்படுத்துவதும்
ஆகும்.
தமிழும் த�ொழிலும் இணையும் இம்மாநாட்டிற்கு வருகை தருமாறு அன்புடன்
அழைக்கிற�ோம்.
அன்புடன்

சிவா மூப்பனார்.
தலைவர், தமிழ் த�ொழில் முனைவ�ோர் மாநாடு
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விழா மலர் ஆசிரியரிடமிருந்து
தமிழே உயிரே வணக்கம்!
இந்த மலர், 10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு, பேரவையின்
32-ஆம் தமிழ்விழா மற்றும் சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் 50-ஆம்
ஆண்டுவிழா என முப்பெரும் சிறப்புகளை உள்ளடக்கியதாகும்!
இந்த மலர், பல க�ோணங்களில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மையக்
கருத்தான தமிழ்த் த�ொன்மை மற்றும் கீழடி இவற்றிற்கு முதன்மை
க�ொடுத்துப் பல படைப்புகள் உள்ளன. அமெரிக்காவில் தமிழ்க் கல்வி
பற்றிச் சில படைப்புகளைக் காணலாம். ஜி.யு. ப�ோப் பற்றிய கட்டுரை,
நமக்குத் தமிழ் நேயமும், மனித நேயமும் கலந்த ஓர் அரிய மனிதரைக்
காட்டுகிறது. இன்றைய இன்றியமையாத தேவையான நீர் மேலாண்மை
குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் இயற்கைய�ோடு ஒன்றி வாழ உதவியாக
இன்னும் சில படைப்புகள் உள்ளன.
வழக்கத்திற்கு மாறான சில கருத்துக்கள் கூட ஆங்காங்கே காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக,
ஆண்களுக்குச் சிறிதளவு சமையல் தெரிந்தால் கூட, அது முதுமைக் காலத்தில் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக
இருக்கும் என்று ‘முதிய�ோர் பராமரிப்பு சவால்கள்’ கட்டுரையில் காண்பீர்கள்.
ஒரு ம�ொழியில் குவிந்து கிடக்கும் அறிவுச் செல்வங்களிலிருந்து படிக்க வேண்டிய 100
புத்தகங்களைத் தேடுவது, விண்மீன்களில் சிறந்த 100ஐப் பட்டியல் ப�ோடுவது ப�ோல. இருப்பினும்
மலர்க்குழு முயன்றிருக்கிறது. தமிழில் 100 படைப்புகளும், தமிழில் ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்ட 100
படைப்புகளும் தரப்பட்டுள்ளன. இது துவக்கமே. இந்தச் சிறிய பட்டியல் மூலம் உங்களது
வாசிப்புச்சுவையை வளர்ப்பதே எங்கள் குறிக்கோள்!
வாய்ப்பளித்த வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவைக்கும், எனக்கு உறுதுணையாயிருந்த
மலர்க்குழுவின் உடனமை ஆசிரியர்களுக்கும், விழாத் தன்னார்வலர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி.
மலரைச் சிறப்பாக வடிவமைத்த திரு. சுடலைமுத்து அவர்களுக்கும், கால நெருக்கடியை உணர்ந்து
அச்சேற்றித் தந்த CUBE Printers அச்சகத்தாருக்கும் நன்றி. இந்த மலர் குறித்த உங்கள்
கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து க�ொள்ள முகவரி: malar2019@fetna.org.
தமிழ் அன்பரான உங்களுக்கு, ஓர் இனிய வாசிப்புப் பயணம் த�ொடங்கட்டும்!
பணிவுடன்

ப�ொன்முடி இராசமாணிக்கம்
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விழா மலர் ஆசிரியர் குழுமம்

மணிவண்ணன் பெரியகருப்பன்

சிவம் வேலுப்பிள்ளை

இராஜா இளங்கோவன்

பிளாரன்ஸ் கிறிஸ்டோ

நம்பிராஜன் வைத்திலிங்கம்

சரவணன் பழனிவேல்

குணசேகரன் தி.க�ோ

கண்ணபிரான் இரவிசங்கர்

ஆரூர் பாஸ்கர்

இராம் இராமகிருஷ்ணன்

மு. சுந்தரமூர்த்தி

சாந்தி சுந்தரவேல்

சச்சிதானந்தன்
வெங்கடகிருஷ்ணன்

வின�ோபிரியா இரவிக்குமார்
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FeTNA Executive Board and Committee
Members 2018 - 2020
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

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
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FeTNA TAP Award

FeTNA PRO Committee

Committee

Thiru.Kolandavel Ramasamy (Chair)
Thiru.Elangovan Santhanam
Tmt.Jeevitha Paul
Thiru.Nambirajan Vaithilingam
Thiru.Vinothchandar Balachandran

Thiru.Clarence Jey (chair)
Thiru.Chockkalingam Karuppaiah
Thiru.Sundarapandian Sabapathy

FeTNA Electronic Voting Committee

FeTNA Operation Manual
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

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 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

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

ஜூலை 2019: பேரவையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கப் ப�ொன்விழா | 10 ஆம் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு| | 031

்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
்கப் பே ை
உலகத் தமி
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விழாவுக்கு உழைத்த தன்னார்வத் த�ொண்டர்கள்
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 (Cochair)
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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

Jayanthi Sankar, MD

Welcome Committee

Audio and Video
Committee (AV)

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

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 (Cochair)
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 (Cochair)
Amarnath Jayaraman
Neelam Jai
Sathish Sathyamurthy
Venkatesh Rajaraman

Booth Management

Murali Venugopalan (Chair)
Chittarasu Muthiyan (Cochair)
Baba Padhamanabhan
Kavitha Durai
Udayprakash Danapal

Decoration Committee
Ganesh Kumar
Jayaram(Chair)

Sriram Sankaranarayanan(Cochair)
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 (Cochair)
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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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 (Cochair)
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 (Cochair)
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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மன்றம்
ழ் ஆராய்ச்சி ரவை
உலகத் தமித் தமிழ்ச்சங்கப் பே
க்க
வட அமெரி
ழ்ச்சங்கம்
தமி
சிகாக�ோ

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

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

(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

Vizha Malar

Ponmudi Rajamanickam
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ப�ொருளடக்கம்
கீழடி: இதுவரை செய்யப்பட்ட அகழாய்வுகளும், இனி செய்யப்பட வேண்டியவையும்
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு - த�ோற்றமும் வளர்ச்சியும்
பிறப்பால் ஆங்கிலேயர், சிறப்பால் தமிழர்சி .யு. ப�ோப் – அகவை 200
சிறார்களின் எழுத்தாற்றலை ஊக்குவிப்பதில் நூலகங்களின் பங்கு
ஆயிரம் காலத்துக்கான பயிர்…
முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றம்
ச�ோழர்கள் நீர் மேலாண்மை ச�ொல்லும் பாடம்
அயலகத்தில் தமிழை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் உள்ள சிக்கல்களும் அதன் தீர்வுகளும்
ஆராய்ச்சி மாநாட்டிற்கு அடிக�ோலிய துறவி
முதிய�ோர் பராமரிப்பு: சவால்களும் கையாளும் முறைகளும்
மறந்திடும�ோ நெஞ்சம்
சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டில் பல்லுயிர்மை பாதுகாப்பும் நமது கடமைகளும்
நாம் மனிதர்
வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின்
6-ஆம் ஆண்டு தமிழிசை விழா சென்னை, டிசம்பர் 29, 2018
தமிழ் கூறும் அறிவியல் - அறிவ�ோமா?
படிக்க வேண்டிய 100 தமிழ்ப் புத்தகங்கள்
வட அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் இருக்கைகள்
படிக்கவேண்டிய 100 தமிழ்ப் புத்தகங்கள் (ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டவை)
க�ொடிவழி
வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்க பேரவையின் 31-வது தமிழ் விழா
கீழடி என் தாய்மடி
ஓலைச்சுவடிகள் கூறும் தமிழ்வரலாறு
பிளாஸ்டிக் என்னும் பூதம்
தமிழரும் வாணிகமும்
ஔவை கண்ட அஞ்சி
அமெரிக்காவில் தமிழ்க் கல்வி - த�ொடரும் சவால்கள், சாதனைகள் மற்றும் முயற்சிகள்
கம்ப ராமாயணத்தில் உளவியல் சிந்தனை	
ஏழாம் அறிவு
தமிழரின் வீர விளையாட்டுகள்

042
046
048
054
056
060
064
068
072
076
079
080
082
086
088
092
096
101
108
112
118
120
124
128
132
136
138
142
146
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தமிழ் இசையும் பயிற்சிக் கலையும்
தெருவெல்லாம் தமிழ் முழக்கம்
கதவுடைத்த கனவுகள்
தங்கப்பா என்னும் தமிழ்ச் சிந்தனையாளர்
த�ொன்மமும் வரலாறும்
சீர்மிகு சிலம்பொலி!
சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கப் ப�ொன்விழா
சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் பிறந்த கதை	
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
சிகாக�ோ பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் – முதல் ஐம்பது ஆண்டுகள்
சிலப்பதிகாரம் - தமிழர் பண்பாட்டு இலக்கியம்
தமிழ்த்தாய்க்கு பணி செய்வோம்
கடந்து வந்த பாதை	
இளைய�ோருக்கு ஊக்கம்
மறக்க முடியுமா!
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தில் மகளிர் பங்களிப்பு
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின் புதிய யுகமே வருக!
மலரும் நினைவுகள்
உலகில் கப்பற்படைக்கெல்லாம் முன்னோடி தமிழர்கள்
இலங்கைத் தமிழர்கள் பேரழிவின் நினைவு மரம்!
என்றும் தமிழால் பெருமையன்றோ!
வாழ்த்துக் கவிதை கவியருவி அப்துல் காதர்
கடல் கடந்தான்எ ங்கள் தமிழன்
நல் வாழ்த்துக்கள்
நல் வாழ்த்துக்கள்
எண்ணம் காக்கும் அறம்
தேவையா இந்தப் புத்தகச் சுமை?
இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் முன்னோடி திருக்குறள்
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் 50 ஆண்டு கால நிர்வாகக் குழு
வணிகப் பெருங்கொடை வள்ளல்கள்
மாபெருங்கொடைவள்ளல்
பெருங்கொடைவள்ளல்
க�ொடை வள்ளல்
வள்ளல்

152
156
158
160
162
164
165
170
172
173
174
180
182
186
189
190
192
194
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198
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204
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
்கப் பே ை
உலகத் தமி
்கத் தமிழ்ச
வட அமெரிக
்கம்
தமிழ்ச்சங
சிகாக�ோ

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

கீழடி: இதுவரை செய்யப்பட்ட
அகழாய்வுகளும்,
இனி செய்யப்பட வேண்டியவையும்
சுதர்சன் பாஸ்கர்

உ

ல க த ்த மி ழ ர ்க ள்
அனைவரும் உச்சரிக்கும்
ச � ொ ல ்லா க இ ன் று
உருவெடுத்திருக்கிறது கீழடி. தமிழகத்தில்
இ து வ ர ை நூ ற் று க் கு ம் அ தி க ம ான
த� ொ ல் லி ய ல் க ள ங ்க ள் அ க ழ ா ய் வு
ச ெய்ய ப ்ப ட ்ட ப �ோ து ம் கீ ழ டி ஏ ன்
அவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது
எ ன ்ப தை அ தை க் க ண ்டெ டு த ்த
அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் பின்வருமாறு
விளக்குவார்: “தமிழகத்தில் இதுவரை
கண்டெடுக்கப்பட்ட அநேக இடங்கள்
த�ொல்லியல் இடுகாடுகள் தாம். உறையூர்,
பூம்புகார் உள்ளிட்ட சங்ககால இலக்கிய
நகரங்களில் ஒரு நகர நாகரிகம் எனச்
ச � ொ ல் லு ம ள வு க் கு த� ொ ல் லி ய ல்
சான்றுகள் கிடைக்கவில்லை. ஆகையால்
சங்ககால நகரை வைகை நதியின்
இ ரு பு ற மு ம் 4 கி மீ தூ ர ம் வ ர ை
ஆ ண் டு மு ழு க்கத் தே டி ய தி ல் 2 9 3
த�ொல்லியல் களங்களைக் குறிப்பெடுத்து,
அ வ ற் றி ல் 1 0 0 க் கு ம் அ தி க ம ான
வாழ்விடப்பகுதிகளை அடையாளம்
கண்டு, அவற்றில் 100 ஏக்கருக்கும்
பெரிதான ஒரு நகர அமைப்புக்கான
சாத்தியக்கூறுகள் கிட்டிய கீழடியைத்
தேர்ந்தெடுத்து அகழாய்வு செய்தோம்.
ப ல ன் கி ட் டி ய து ” . த மி ழ ர ்க ள் ஒ ரு
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அரைப்பழங்குடி நாகரிகத்தவர்கள் என்று நமது
சங்க இலக்கியக் குறிப்புகளை உதாசீனப்படுத்திய
வட இந்திய ஆய்வாளர்களின் கருத்து, கீழடியின்
கண்டுபிடிப்போடு உடைந்தது. ஆம் மேற்கு
உலகத்தார் நாகரிக மேன்மைக்கு அடிப்படையாகக்
க�ொள்ளும் “நகர நாகரிகம்” பெற்றவர்கள்
பழந்தமிழ்ச்சமூகம் என்று உலகத்துக்கு முரசு
க�ொட்டி அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுவரையான கீழடி அகழாய்வு நமக்குக்
க�ொடுத்திருக்கும் தகவல்கள் ஏராளம். நூற்றுப்பத்து
ஏக்கரில் இதுவரை நடந்த அகழாய்வு என்பது,
அரை ஏக்கருக்குக் குறைவான அளவே நடைபெற்ற
நிலையில் இன்னும் 10 முதல் 12 ஆண்டுகள்
வரையில் அகழாய்வை மேற்கொள்ள வேண்டிய
க ள ம ா க கீ ழ டி உ ரு வ ா கி யி ரு க் கி ன்ற து .
ஆப்கனிஸ்தான் சூதுபவளம், தந்தத்தினால் ஆன
சீப்பு மற்றும் தாயக்கட்டைகள் என்பன, 72க்கும்
மேற்பட்ட தமிழி பானை ஒட்டுக் கீறல்கள்,
ப ல வ கை ய ான சு டு ம ண் வ டி க ா ல ்க ள்
(நெசவுக்கூடங்களாக இருக்க வாய்ப்புண்டு) ப�ோக
தமிழகத் த�ொல்லியல்துறை ஆய்வாளர் திரு.
ராஜன் அவர்களால் தென்கிழக்காசிய பானை
வகைகள் என வகுக்கப்பட்ட ப�ொதுவெளியில்
ர�ோ மானிய மட்கலங்களாகக் கருதப ்ப டு ம்
பானைகள் என பலதரப்பட்டப் ப�ொருட்கள�ோடு
சில வசிப்பிடங்களையும் க�ொடுத்திருக்கின்றது.
இக்கட்டுரைக்கான அறிவிப்பு வந்த வாரத்திலேயே
மதுரை உயர்நீதிமன்றம் திரு.அமர்நாத் அவர்களை
அசாமிலிருந்து மீண்டும் தமிழகத்துக்கே மாற்றி,
கீழடிப் பணிகளைத் த�ொடர உத்தரவிட்டது
நமக்கு மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியாகும்.
இந்திய வரலாற்றை, தென்னகத்திலிருந்து எழுத
வேண்டிய தேவையை கீழடி உருவாக்கியிருக்கிறது
என்ற கூற்று எழுந்திருக்கும் வேளையில் நமக்கு
இ வ ்வ க ழ ா ய் வு தி ற ந் தி ரு க் கு ம் வ ா ய் ப் பு க ள்
என்னென்ன என்பதைப் புரிந்து க�ொள்வது
அவசியமாகிறது. இருபதுக்கும் அதிகமான
த�ொல்தமிழி கல்வெட்டுகள் மதுரை நகரைச் சுற்றி
அமைந்திருந்தாலும், தமிழை சங்கம் வைத்து
வளர்த்ததாக நம் இலக்கியங்கள் கூறினாலும்
அவற்றை நிறுவும் பண்டைய த�ொல்லியல்களம்
நமக்கு கிடைத்ததில்லை. காரணத்தை திரு.
அ ம ர ் நாத் பி ன்வ ரு ம ா று வி ள க் கு வ ார் :
“வடநாட்டில் பெரும்பாலும் த�ொல் நகரங்களைக்
கைவிட்டு புதிய நகரங்களை, புதிதாகத் த�ோன்றிய
சாம்ராஜ்ஜியங்கள் உருவாக்கியதால் நமக்கு அங்கு

த�ொல்பொருட்கள் சுலபமாகக் கிடைக்கின்றன.
ஆனால் தமிழர்கள் த�ொடர்ந்து ஒரே இடத்தில்
வாழ்ந்து வருவதால் நம்மால் வடக்கில் செய்தது ப�ோல்
இங்கே செயல்படுத்த முடியவில்லை.” கீழடி என்பதே
1 0 ஆ ம் நூ ற்றாண் டு க் கு ப் பி ற கு கை வி ட ப ்ப ட ்ட
நிலையில் மண்மூடி, தென்னந்தோப்பாய் உருமாறியதால்
ரியல்எஸ்டேட் உள்ளிட்டவற்றால் சிதைக்கப்படாமல்,
நமக்கு கிட்டியிருக்கின்றது. அவை மட்டுமல்ல,
ம� ொ த ்த ம் 2 9 3 ப கு தி க ளி ல் 1 0 0 க் கு ம் மேல்
வாழ்விடப்பகுதிகளாக இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக
ச�ொல்லப்படுவதால் அவற்றை அடையாளம் கண்டு,
அவற்றை த�ொல்லியல்துறை கண்காணிப்பில் க�ொண்டு
வருவது அவசியமாகிறது. சிந்து சமவெளி நாகரிகம்
தமிழர் நாகரிகம் என நிறுவ அது வழிவகுக்கும்.
சிந்து நதி நெடுகிலும் ஆற்றங்கரையில் பெரியதும்
சிறிதுமாக நகரங்களை உருவாக்கிய பாணியிலேயே
வைகை ந தி யெங் கு ம் த� ொ ல் ந க ர ங ்களை
வெ ளி க்க ொ ண ர ்வ து ப ல வ ரு ட ம ா க க ரு த ்தா க
மட்டுமே இருந்த ஒன்றை ஆதாரப்பூர்வமாக மாற்றி
நிறுவ வழிவகுக்கும்.
சிந்துசமவெளி நாகரிகத்தில் த�ொடங்கி கிமு 1800இல்
சிதைவுற்ற பிறகு ஆரியக் குடியேற்றங்களை உணர்த்தும்
PGW (Painted Grey Ware) பானைகளை வைத்து
நிலைநிறுத்தப்பட்ட வேதகாலம் கிமு1600-1200,
த�ொடர்ந்து கங்கைக்கரையை பிரதானமாகக் க�ொண்டு
ப�ௌத்த, ஜைன, இந்துமத நூல்களும் குறிப்பிடும் 16
மகாஜனபதங்கள் என்ற கிமு700-400 வரை செயல்பட்ட
அரசவைகள் சுற்றியுமே வரலாற்றுக்கு முன்னரான
இந்திய வரலாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றுள் சிந்து
சமவெளியும், வேதகாலமும் முழுமையாக நிறுவப்படாத
நிலையில், பாலி, அசுவமாகதி, சமஸ்கிருதம் உள்ளிட்ட
ம�ொழி நூல்களில் உள்ள மகாஜனபதங்களைச் சுற்றியே
வடநாட்டு ஆய்வாளர்கள் இந்திய நகர நாகரிக
வரலாற்றை எழுதியிருக்கின்றனர். இவற்றில் கர்நாடக,
ஆந்திர, மகாராஷ்டிரப் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய
அசாக்க எனும் ஒரு மகாஜனபதக் குறிப்பைத் தவிர
பண்டையத் தமிழகமான தமிழக, கேரளப் பகுதிகளை
பற்றி குறிப்பிடவில்லை. இதுவரையில் அவற்றைச்
சுட்டிக்காட்டியே தமிழர்களை பழங்குடிகளாகச்
சு ட் டி ய ர� ொ மி ள ா தாபர் உ ள் ளி ட ்ட இ ந் தி ய
வரலாற்றறிஞர்கள், கீழடி வெளிப்பட்டிருக்கும்
நிலையில் இம்மதங்கள�ோ இம்மொழி இலக்கியங்கள�ோ
முழுமையான இந்திய நிலப்பரப்புக்கானதாக இல்லை
என்றும், குறுகிய சமூகப்பார்வைய�ோடு எழுதப்பட்டவை
என்று ஏற்கும் நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள்.
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மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

ப�ோதும், அமர்நாத் அவர்களே ஆய்வை த�ொடர்வதால்
மு றை ய ான க ா ல க்க ணி த ம் நடைபெ று ம் எ ன
நம்பலாம்.

கீழடியைப் ப�ொறுத்தமட்டில் தமிழகத்தில்
நிகழ்த்தப்பட்ட அகழாய்வுகளில் விரிவான
மற்றும் முறையான மண்ணடுக்கு பரிச�ோதனை
நடத்தப்பட்டது. ப�ொதுவாக அகழாய்வுக்
குழிகளை வெட்டி 2300 ஆண்டு என த�ோராயமான
அறிவிப்புகளை மட்டுமே பார்த்த நமக்கு 4.5
மீட்டர் வரை பல நூற்றாண்டு இடைவெளிகளுக்கு
ஒவ்வொரு அடுக்காக கிடைத்த ப�ொருட்களை
இனம்பிரித்து 2 மீட்டர் ஆழம் வரையான
ப�ொருட்களை மட்டும் காலக்கணிதம் மூலம்
மு றை ய ா க கி மு 2 5 0 வ ர ை க� ொ ண் டு
சென்றிருக்கின்றனர். திரு.அமர்நாத் அவர்கள்
4 . 5 மீ ட ்ட ர் வ ர ை யி ல் க ண ்டெ டு த ்த 1 0
ப�ொருட்களில் மேலடுக்கு ப�ொருட்கள் மட்டுமே
இதற்கு முன்னர் நமக்குச் ச�ொல்லப்படுகின்ற
காலத்தை நெருங்கியிருப்பதால் அவர் மீதி
ஆழத்தில் சேர்த்த ப�ொருட்களின் காலக்கணிதம்
த�ொல் தமிழை புத்தர், மகாவீரர் காலத்துக்கு
முன்நோக்கி செலுத்தும் வாய்ப்புகளை நமக்குத்
த ரு கி ன்ற து . இ த ன் மூ ல ம் தத் து வ ஞ ான
வ ர ல ா ற் றி ல் த மி ழ ர ்க ளி ன் பங் கு கு றி த ்த
கேள்விகளும் சங்க இலக்கியங்களின் ஆய்வுகளும்
புதிய பரிமாணத்தை அடைய வழிவகுக்கலாம்.
திரு.அமர்நாத் அவர்கள் சேகரித்த ப�ொருட்களை
பெங்களூரில் வைத்திருந்த ப�ோது அவற்றை
கையகப்படுத்தி பிறர் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய
உ ய ர் அ தி க ா ரி க ளே க டி த ங ்க ள் எ ழு தி
சர்ச்சையாகியது. அப்பொருட்களின் இன்றைய
நிலை பற்றி ப�ொதுவெளியில் அறியப்படாத

இறுதியாக, இன்றைய தமிழர்கள் என்றுமே
தமக்குக் கிடைத்த வாய்ப்பை கைநழுவவிடுவது
த�ொடர்கதையாக கீழடி ஆய்வுகளிலும் த�ொடர்வது
வேதனையான ஒன்றாகும். கீழடியைச் சுற்றி பல
த ள ங ்க ளி ல் அ ர சி ய ல் நி க ழ்வ து க ண் கூ டா க
இ ரு ந ்த ப �ோ தி லு ம் தி ரு . அ ம ர ் நாத் அ வ ர ்க ள்
கண்டெடுத்த 293 பகுதிகள் யாவை என்பது பற்றிய
விரிவான தரவுகளைச் சேகரிக்கத் தவறியிருக்கிற�ோம்.
கீழடி தமிழ்ச்சமூகத்தின் த�ொல்லியல் பார்வையை
விசாலமாக்கியிருக்க வேண்டும். திரு.அமர்நாத்
அவர்கள் வைகை நதியைத் தேர்ந்தெடுத்தது சங்க
இலக்கியங்களில் பல, மதுரையை பாடியமையால்.
ஆக, அவரது திட்டத்தில் மதுரை மாநகரை ஆய்வு
செய்வதும் இருந்தது. மீனாட்சியம்மன் க�ோவிலின்
வடக்கு திசையில் இருந்த கார்பார்க்கிங்க் பகுதியில்
ஆய்வு செய்யக் க�ோரியிருந்தார். ஆனால் அன்று
அரசு அங்கு கார்பார்க்கிங்க் காண்ட்ராக்டுக்கு
க�ொடுத்தமையால் அப்போது பணி தடைப்பட்டது.
ஆயினும் எதிர்காலத்தில் த�ொல்லியல் ஆய்வு செய்ய
ஒத்துக்கொண்டது. இன்றோ மதுரை ஸ்மார்ட்சிட்டி
திட்டத்தில் அப்பகுதியை ம�ொத்தமாக பல அடுக்கு
கார்பார்க்கிங்க் கட்டிடமாக 40 க�ோடியில் பணிகளை
ஆ ர ம் பி த் து வைத் தி ரு க் கி ற ா ர ்க ள் . ம து ர ை யி ல்
அவ்வளவு பெரிய த�ொல்லியல்களம் இனி கிடைக்க
சாத்தியமே இல்லை, ஆனால் பார்க்கிங்குக்கு மாற்றை
உ ரு வ ாக்க ல ா ம் . க ா சி , அ ய�ோத் தி ய ா , ம து ரா ,
ஹஸ்தினாபுரம் (தில்லி), புத்தகயா, உஜ்ஜெயினி
உள்ளிட்ட நகரங்களின் த�ொன்மை நிறுவப்பட்ட
நிலையில் தமிழையும் மதுரையையும் பிரிக்கமுடியாத
ப�ோது தமிழுக்கான நகரை நிறுவாமல் இழக்கப்போகிற
நாள் வெகுத�ொலைவில் இல்லை. கார்பார்க்கிங்க்
பணியை விடுத்து த�ொல்லியல் மேடு வெளிப்பட்டால்
க�ோவிலுக்கு இணையாக அதையே அகழாய்விட
அ ரு ங ்காட் சி யி ட ம ா க ஆ க் கி சு ற் று ல ாவை யு ம்
அதிகரிக்கலாம். அதன் மூலம் அரசுக்கும் லாபமே.
மதுரையை Athens of the East என்பார்கள். அதன்
ப� ொ ரு ள் நி லை நி று த ்த ப ்ப டு ம ா ? க ா ல ம் ப தி ல்
ச�ொல்லும்.
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சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி
மாநாடு த�ோற்றமும் வளர்ச்சியும்

உ

லகெங்குமுள்ள தமிழர்கள் உழைத்து
ஒ ரு பெ ரு ம் ம ாநா டு நட த ்த ப்
ப�ோகின்றோம்!

அதுவும் அமெரிக்காவின் சிகாக�ோ நகரிலே
நடத்தப் ப�ோகின்றோம்!
மகிழ்ச்சி நெஞ்சை நிமிர வைக்கின்றது;
மனத்தை நிரப்பி மகிழ்விக்கின்றது!
“வாழ்க தமிழ்” என்று வாய் முணுமுணுக்கின்றது!
மூன்று தமிழ்ச் சங்க வரலாற்றைப் படித்து
மகிழ்ந்துள்ளோம். அது ப�ோலவே, அண்மை
நூ ற்றாண் டு க ளி ன் மூ ன் று பெ ரு ம் த மி ழ்
நிகழ்வுகளை நினைவுகூர வேண்டும்.
முதலாவது: அறிஞர் இராபர்ட் கால்டுவெல்
அவர்களின் பேருழைப்பு! பெரிய எதிர்ப்பைத்
தாண் டி அ வ ர் வெ ளி யி ட ்ட தி ரா வி ட
ம�ொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம்!
இ ர ண ்டா வ து : த ன் வ ாழ ் நாளை யு ம்
வாழ்க்கையையும் முழுவதுமாக ஒப்புவித்து,
தமிழின் சிறப்புகளை நமக்கெல்லாம் உணர்த்திய
ம�ொழிஞாயிறு பாவாணர் ஆராய்ச்சிகள்.
மூன்றாவது: தமிழின் பெருமையைத் தமிழர்
மட்டுமறிந்தால் ப�ோதாது; உலக அறிஞர்கள்
பேசவேண்டும், எழுதவேண்டும், ஆராய்ச்சிகள்
செய்யவேண்டும் என்று உலக அளவிலே தமிழ்
ஆய்வுக் களத்தை நடைமுறைக்குக் க�ொண்டு
வந்த தனிநாயகம் அடிகளார் தம் பேருழைப்பு!
ஈ ழ த் தி ல் பி ற ந ்த சே வி ய ர் த னி நா ய க ம்
அடிகளார், அங்குள்ள நிலைமையைப் புரிந்து

க�ொண்டு மலேசியாவிற்குச் சென்று உழைக்கின்றார்.
உலகப் பேரறிஞர்களை அழைத்துப் புதுதில்லியிலே
மாநாட்டுக் குழுவினைக் கூட்டி, முதற் பாதை
அமைக்கின்றார்.
முதலாம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டை
சீ ரு ம் சி ற ப் பு ம ா க , 1 9 6 6 - இ ல் ம லே சி ய ா வி ன்
க�ோலாலம்பூரிலே, உலகத் தமிழர்கள் மகிழும்
வண்ணம் நடத்தி வழிகாட்டுகின்றார் தனிநாயகம்
அடிகளார். அதிலே கலந்து க�ொண்டு கட்டுரைகள்
படித்த தமிழ் மற்றும் உலக அறிஞர்களுள் சிலர்:
தெ.ப�ொ.மீனாட்சி சுந்தரனார், மு.வரதராசனார்,
அ.சிதம்பரநாதன், வ.ஐ.சுப்பிரமணியம், கமில்
சுவெலபில் (செக் குடியரசு), ழான் பில்லிய�ொசா
(பிரான்சு), ஆசர் மற்றும் பர்ரோ (இங்கிலாந்து),
குயிப்பர் (நெதர்லாந்து), கார்ல் மெங்கேசு (செர்மனி).
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அ ங ்கே ப ேர றி ஞ ர ்க ள் பெ ரு ம ்த லைப் பு க ளி லே
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் படிக்கின்றனர்! கேட்டார்
பிணிக்கவும் கேளாரும் வேட்ப முதல் மாநாடு வரலாறு
படைக்கின்றது.
இரண்டாம் மாநாடு 1968-இல் சென்னையில்,
அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆட்சியமைத்து நடத்தும்
தமிழ்நாட்டு அரசின் பேராதரவ�ோடு, உலகமே
வியக்கும் வண்ணம், சென்னை மாநகரமே ப�ொலிவு
கூடி, அறிஞர்கள�ோடு ப�ொதுமக்களும் ஒன்றுகூடி,
உலகத் தமிழர்கள் யாவரும் பங்குக�ொள்ள நடக்கின்றது.
உலகெங்குமிருந்தும் திரள் திரளாக அறிஞர்கள்
பங்கேற்றனர் எனில் மிகையாகாது. அவற்றுள் சில
நாடுகளாவன: அமெரிக்கா, உருசியா, தாய்லாந்து,
சுபேயின், மெக்சிக�ோ, அங்கேரி, சிவிசு, நெதர்லாந்து,
பிசி, அரசென்ட்டினா, பின்லாந்து, இத்தாலி, சப்பான்,
இசுரேல், சுவீடன், பிலிப்பைன்சு என இன்னும் பல
29 நாடுகளின் அறிஞர்களும் பங்கேற்றனர்.
த மி ழ் ச் சான்ற ோ ர ்க ளி ன் பு க ழ் நி லை க் கு ம்
சிலைகளும் வடிக்கப்பட்டன இரண்டாம் மாநாட்டில்!
ஐயன் வள்ளுவர், இளங்கோ, அவ்வை, கம்பன்,
கண்ணகி, சி.யு. ப�ோப், கால்டுவெல், வீரமாமுனிவர்,
வ.உ.சிதம்பரனார், பாரதி, பாரதிதாசன் எனப்
பதின�ொரு பெருமக்கள், திருவுருவச் சிலைகளாக
நின்று, தருமமிகு சென்னையின் கடற்கரையை
இன்றும் அணிசெய்கின்றார்கள். தமிழறிஞர்கள்
வழங்கிய தனித்த ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள், வினாவி டை கள் , ஆ ராய்ச்சிகளின் த� ொகுப் பு என்று
யாவையும் அறிஞர் அண்ணா அவர்களே முன்னின்று
இயல்வித்து, தன் கையால் அருமையான ஆங்கிலத்திலே
எழுதிய த�ொகுப்புரை இன்றும் ப�ோற்றப் படுகின்றது!
மூன்றாம் மாநாடு 1970-இல் பாரிசு மாநகரத்திலே
க�ொண்டாடப்பட்டது.
நான்காம் மாநாடு 1974-இல் ஈழத் தமிழர்களின்
பெருமுயற்சியால், கல்வி திகழ் யாழ்ப்பாணத்தில்
ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு, ஆராய்ச்சியுரைகள்
சிறப்பாக நிகழ்ந்தேற, இறுதிநாளில் சிங்கள இனவாதம்
பெருங்கலகத்தை ஏற்படுத்தி, இனவெறித் தீமையை
உலகுக்குப் படம்பிடித்துக் காட்டியது. இம்மாநாடு,
ஈழத்து இளைஞரிடையே பெரும் தமிழுணர்வை
ஏற்படுத்தி விட்டது!
ஐந்தாம் மாநாடு 1981-இல் மதுரையிலே நடந்தது.
ஆறாம் மாநாடு 1987-இல் மீண்டும் க�ோலாலம்பூரிலே
நடந்தது.

ம ரி சீ ய சு த மி ழ் அ மை ச ்ச ர் அ வ ர ்க ளி ன்
முயற்சியால் நடைபெற்றது.
எட்டாம் மாநாடு 1995-இல் தமிழ் வளர்த்த
தஞ்சைத் தரணியிலே நடைபெற்றது.
ஒன்பதாம் மாநாடு நீண்ட இடைவெளிக்குப்
பின்னர், உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்
தலைவர் டான் சிறீ மாரிமுத்து அய்யா அவர்களின்
பெ ரு மு ய ற் சி ய ால் , 2 0 1 5 - இ ல் ம லே சி ய க்
க�ோலாலம்பூரில் மீண்டும் நடைபெற்றது.
இவற்றுள் இரண்டாம் மாநாட்டிலே, எனது
ஊடக நண்பர் மூலம், ஊடகவியலர்கள் அமரும்
முன் இருக்கையிலே அமர்ந்து, அறிஞர் அண்ணா
அவர்கள் மாநாடு நடத்தும் அழகைப் பார்க்கும்
ந ல ்வா ய் ப் பு பெற்றே ன் . ப ல ஆ ண் டு க ட் கு
முன்னரே சிகாக�ோ பல்கலைக் கழகத்திற்கு
வந்திருந்த டான் சிறீ மாரிமுத்து அய்யாவின்
அறிமுகத்துடன், ஒன்பதாம் மாநாட்டிற்கும்
சென்று வந்தேன்.
பத்தாம் மாநாடு 2019-இல் சிகாக�ோ நகரிலே,
உலகத் தரம் வாய்ந்த பல்கலைக் கழகங்களுடன்
இணைந்து நடத்த ஒப்புதல் பெற்றோம். ஆனால்
அது தடுக்கப்பட்டு விட்டது பெருங்குறையே.
எனினும், த�ொன்மையைப் பறைசாற்ற வேண்டும்
எ ன்ற க ரு த் து ஓ ங் கி ய தால் இ ந ்த ம ாநா டு
த�ொன்மையை நிலைநாட்டும். முடிந்த அளவில்
உலகப் பேரறிஞர்களும் பங்கேற்று மாநாட்டைச்
சிறப்பிக்க ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளோம். வட
அமெரிக்கத் தமிழ்க் சங்கப் பேரவையின் 32ஆம்
ஆண்டு விழா மற்றும் அமெரிக்காவின் முதல்பதிவு
செய்யப்பட்ட தமிழ்ச்சங்கம் என்ற முறையிலே
ப�ொன்விழா க�ொண்டாடும் சிகாக�ோ தமிழ்ச்
ச ங ்கத் தி ன் சி ற ப் பு வி ழ ா , ம ற் று ம் த மி ழ்
த�ொழில்முனைவ�ோர் மாநாடு என்று பல சிறப்பு
விழாக்கள் ஒன்றிணைந்து பெருமை சேர்க்கின்றன.
மாநாடு கூடிக் கலைவதற்கு அன்று; உலகத்
த மி ழ ர ்க ள் ஒ ன் று கூ டி ஆ க்க ம் மி க்க
ச ெ ய ல் தி ட ்ட ங ்களைத் தீ ட் டி , அ வ ற்றை
நடை மு றை ய ா க் கி , த மி ழ்ம ொ ழி யை
வளமுறையாக்குவ�ோம் என்று பறை சாற்றுவ�ோம்!
உறுதி பூணுவ�ோம்! எங்கள் வாழ்வும் எங்கள்
வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு!
சிகாக�ோவில், சங்கே முழங்கு!
மருத்துவர் ச�ோம இளங்கோவன்

ஏழாம் மாநாடு 1989-இல் ப�ோர்ட்டு லூயிசில்,
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பிறப்பால் ஆங்கிலேயர்,
சிறப்பால் தமிழர்
சி.யு. ப�ோப் – அகவை 200
Dr. கண்ணபிரான் இரவிசங்கர்

“பி

றப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” என்ற
ஐயன் வாக்கு! ஆனால், பிறப்பால் தமிழ்
ஒக்குமா? ஒக்கும்!

தமிழ், பிறப்பால் மட்டுமே வருவது அன்று; சிறப்பால்
வருவது! தமிழ் மேல் காதல் உள்ளோர்கள், யாவரும் தமிழரே!
“யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர்” என்று 2500+ ஆண்டுகட்கு
முன்பே மனம்விரித்த இவ்வினம், ஊரும் கேளிரும் கடந்து,
ம�ொழித்தவம் புரிந்தோனை, “நீ தமிழனே! தமிழனே!” என
இருகை நீட்டி அணைத்துக் க�ொள்ளாதா என்ன? பிறப்பால்
ஆங்கிலேயர்; சிறப்பால் தமிழர்!
“தூத்துக்குடி தந்த தூய�ோன்”, “சாயர்புரச் சான்றோன்”
என்றெல்லாம் உச்சி மேல் புலவர் க�ொள், தவத்திரு. சி.யு.
ப�ோப் அவர்களின் 200ஆம் ஆண்டு அகவைநினைவுக்கு,
FeTNA - வடஅமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின் ஆண்டு
விழாவினை உரித்தாக்குவது, நன்றியறிதல் ந�ோன்பு! நன்றி
மறவா நமக்கு, உய்வுண்டு!
“அப்படி என்ன செய்துவிட்டார், சி.யு. ப�ோப்?” என்று
கூர்ந்து ந�ோக்கினால், திருக்குறள் / திருவாசகங்களை
வெறுமனே ம�ொழியாக்கினார் என்று மட்டுமில்லாமல்,
அன்னார் புரிந்த ஆழமான தமிழ்த் த�ொண்டையும்,
தமிழ்ச்சமூக அறவுணர்ச்சியையும் உய்த்துணரலாம்; ப�ோப்
அடிகளின் அந்தப் பெருங்களம் காணவே இக்கட்டுரை!

ஆங்கிலக் கழனியில் இருந்து தமிழ்க் கழனியில் நடவு:
1820 ஏப்ரல் 24 அன்று, ஜார்ஜ் யுக்ளோ ப�ோப் என்ற
பெயருடன், பிரின்சு எடுவர்டு தீவு, கனடாவில் பிறந்தவ�ோர்
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வைக்கப்பட்டார். தூத்துக்குடி அப்போது
அறிந்திருக்கவில்லை, தான் முத்து விளைக்கும்
நகர் மட்டுமேயல்ல; தமிழ் விளைக்கும்
நகராக மாறப் ப�ோகிற�ோம் என்று! முத்துநகர்,
முத்தமிழ் நகர் ஆன கதை!
தூ த் து க் கு டி யி ல் , இ ரா ம ா னு ச க்
க வி ரா ய ரி டத் தி ல் மு றை ய ா க த் த மி ழ்
இலக்கண இலக்கியம் பயின்ற ப�ோப், பிற
தி ரா வி ட ம� ொ ழி க ள ான தெ லு ங் கு
முதலியவற்றையும், அந்நாள் வழக்கப்படி
வடம�ொழியையும் (சம்ஸ்கிருதம்) பயின்றார்.
ஆ னால் க ாதல் எ ன்னவ�ோ , க ன் னி த்
தமிழின் பால் தான்! காதல்மிகு திருமணமும்
1849இல் நடந்தேறியது. தாய்மண்ணுக்குச்
ஆங்கிலேயக் குழந்தை, ஆறாம் வயதிலேயே தன்
பெற்றோர்களுடன் தாய்நாடு திரும்பிற்று. ஆக்சுடன்
கல்லூரியில் பயின்ற ப�ோப், சமயத் த�ொண்டின் பால்
நாட்டம் க�ொண்டு, தமது 19ஆம் அகவையில்,
த மி ழ ் நாட் டி லே க ா ல டி ப தி த ்தார் . ஆ னால்
தமிழன்னைய�ோ, சமயம் செய்ய வந்த அண்ணலை,
தமிழ் செய்ய இழுத்துக் க�ொண்டனள், தன் சீரிளமைத்
திறத்தால்! செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே என்று, சமய
நாற்றுவயலில் இருந்து, தமிழ் நடவுவயலுக்கு மாறி,
தமிழ் விளைச்சல் கண்டார் நம் ப�ோப் அடிகள்!
கப்பலிலேயே அடிப்படைத் தமிழைப் படித்துப்
பிடித்துக் க�ொண்டு விட்டார். 1839இல் சென்னைக்கு
வந்திறங்கிய ப�ோப், திருச்சபையில் சேர்ந்து, ’குரு’
பட்டம் பெற்று, நற்செய்திக் (சுவிசேடக்) கழகத்தின்
த�ொண்டராகச் சாயர்புரம் சிற்றூருக்கு அனுப்பி

சென்றாலும், ஈராண்டுகளிலேயே தமிழகம்
தி ரு ம் பி
வி ட ்டார் .
அ க த் தி ணை
மணவாழ்க்கைய�ோடு, புறத்திணைப் புறநானூறு,
நாலடியார், நன்னூல் ஆய்வு, என அகமும்
புறமுமாக வாழ்க்கை சென்றது. அப்போது தான்
ஒரு சமூகநீதி மின்னல் மின்னிற்று!

சாதி மிகு மதமா? (அல்லது) தமிழ் மிகு சமூகநீதியா?
தமிழ்மொழி குறித்த ஆய்வுக் கட்டுரைகளைச்
சிறுகச்சிறுக ஆங்கில இதழ்களில் எழுதி வந்த
ப�ோப், கூடவே சமயப் பணியும் கல்விப் பணியும்
ஆ ற் றி க் க� ொ ண் டி ரு ந ்த ப �ோ து , இ ன ்ப த்
தமிழ்நாட்டின் இன்னொரு க�ொடுமுகமான
சாதிந�ோய், அவரை மிரட்ட எத்தனித்தது! மதம்
மாறிய பின்னும் சாதி விடமுடியாச் சிலர்,
தாங்கள் ‘உயர் சாதி’ என்ற மாய மமதையில்,
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தமிழ் வீச்சும், குறள் ஓச்சும்:

தேவாலய வழிபாட்டில், தங்கட்குத் தனியிடம் /
முதலிடம் க�ோரினார்கள். அதிர்ந்து விட்டார்
ப�ோப்!
பி ற ப ்ப ொ க் கு ம் எ ல ்லா உ யி ர் க் கு ம் ;
சிறப்பொவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமை என்பது
தமிழ் மறை! அயல் மரபான விவிலியத்தில�ோ,
இறைவன் அனைவருக்கும் ப�ொதுவானவன்
என்றவ�ொரு க�ோட்பாடு! தமிழ் மரபும் அறியாது,
அ ய ல் ம ர பு ம் அ றி ய ா து , சா தி உ ய ர் வு
கேட்பதென்பது இறைநெறிக்கு மட்டுமல்ல,
தமிழ்நெறிக்கும் எதிரானது என்று அறிவுச் ச�ொல்
புகட்டிப் பார்த்தார் ப�ோப் அடிகள். ஆனால்
அ ந்தோ , பி த ்தே றி ய ம ண ்டை க ட் கு ச்
சத்தேறவில்லை!
த ங ்க ளி ன் சா தி வ லி மை ய ால் , ப �ோப்
அவர்கட்கு நெருக்கடி க�ொடுத்தனர். நற்செய்திக்
(சுவிசேடக்) கழகமும், சாதி மிக்க செல்வந்தர்களைப்
பகைத் து க் க� ொ ள்ள அ ஞ் சி ற் று ! ஆ னால்
அறத்திறல் க�ொண்ட அண்ணல், நம் ப�ோப்
அஞ்சுவாரா என்ன? விஞ்சினார்! 16 ஆண்டுகள்
பணியாற்றிய சமய நிறுவனத்தையே துறந்து
வெளியேறினார், சாதியில்லா மனிதம் ப�ொருட்டு!
கிறித்துவச் சங்கங்களின் சார்பின்றி, தாமே
தனிப்பட்ட முறையில் சமயப் பணியும், தமிழ்ப்
பணியும் செய்யத் தலைப்பட்டார்; இப்போது
ச�ொல்லுங்கள், சி.யு. ப�ோப் வெறுமனே சமயப்
பரப்பாளரா? அல்லர்! மனிதப் பரப்பாளர்!
மாண்புத் தமிழ்ப் பரப்பாளர், மக்கட் கல்விப்
பரப்பாளர்! கல்வியே, தமிழினத்தின் விடிவு!

ஒத்தைக்கல் மந்தை (Oota-ca-mund) என்ற உதகைக்குப்
புலம்பெயர்ந்த ப�ோப், ஆங்கே பள்ளி உருவாக்கிப்
ப யி ற் று வி க்கத் த� ொ டங் கி னார் . ப ழ ந ்த மி ழ்
நூல்களையெல்லாம் தேடித்தேடிக் கற்ற ப�ோப்
அடிகள், ஓலைச்சுவடிகளும் சேகரித்தார் என்று
அ றி வீ ர ்க ள ா ? த மி ழ் த் தா த ்தா உ . வே . சா .
மட்டுமேயல்லாது, எண்ணிறந்த சான்றோர், ஈழத்துச்
சி.வை.தா. உட்பட, பலரும் தேடித்தேடித் த�ொகுத்துச்
சுவடியிலிருந்து அச்சுக்கு மாற்றியதே தமிழ்க் களம்!
இன்று அச்சிலிருந்து, இணையத்துக்கு மாற்றிக்
க�ொண்டுள்ளோம். ப�ோப் த�ொடங்கிய இலக்கணப்
பள்ளி, அடுத்த தலைமுறைச் சிறுவர்களுக்கென்றே,
களம் விளைத்தது!
1866, செப்டம்பர் 01 – திருக்குறள் ஆங்கில
அவையேறிய நாள்! ஆம், அன்று தான் ப�ோப், தன்
குறள் ம�ொழியாக்கத்தை நிறைவு செய்தார். “Sacred
KuRaL” என்ற பேரிலே, முன்னுரை (introduction),
இலக்கணம் (grammar), ம�ொழியாக்கம் (translation),
அடிக்குறிப்பு (notes), நிகண்டு (lexicon), த�ொடரடைவு
(concordance) என்று எல்லாமும் க�ொலுவிருக்கும்
ஆங்கிலத் த�ொகுப்பாகத் திருக்குறளை வெளியிட்டார்!
அவருக்கு முன்பே, எல்லீசு செய்த ஆங்கிலச் சிற்றாக்கம்,
வீரமாமுனிவர் செய்த இலத்தீன் ஆக்கம், இரண்டையும்
உள்ளடக்கி 436 பக்கங்களில், மேற்கு நாடுகளின்
மண்டபத்திலே க�ொலுவிருத்தினார்!
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1893 – வேளாண் வேதம், நாலடியார் அரங்கேறிற்று!
1900 – சைவப் பெருநூல், திருவாசகம் அரங்கேறிற்று!
இங்குள்ள சமயப் பெருமக்கள் கடினப்பட்ட
நுட்பமான தத்துவங்களையும், தான் கிறித்துவராயினும்
விரித்தெழுதி, சைவ சித்தாந்த மரபுக்குப் பேருதவி
செய்தார் ப�ோப். அதே சமயம், சமயம் கடந்து,
திருவாசகத் தீந்தமிழ்ச் சுவையிலும் ஈடுபட்டார்.
இ ந் தி ய ச் ச ம ய வ ர ல ா ற் றி ல் , ப ல ம த ங ்க ள்
ஒன்றைய�ொன்று ப�ொருதி, உள்வாங்கி மேலெழுந்து
வ ந ்த தை யு ம் கு றி ப் பி டத் த வ ற வி ல ்லை ப �ோப் !
உலகாயதம், சமணம், பெளத்தம், வேத-வேதாந்தம்,
சித்தாந்தம், சைவ சித்தாந்தம் என்று பல சமய
நுட்பங்களையும் ஆழ்ந்து வாசித்து, வேறுபாடுகளையும்
மாறுபாடுகளையும் தெள்ளிதின் விளக்கினார்.
தமிழ் இலக்கணப் பற்றாளரான ப�ோப் அடிகள்,
த�ொல்காப்பியத்தையும் நன்னூலையும், தன் ஆங்கில
ஆ ய் வு த ்தாள்க ளி ல் க� ொ ண் டு ச ெ ன் று , மேலை
உலகுக்குக் கீழை உலகின் பன்னெடுங்கால இலக்கண
வளத்தை அறிமுகப்படுத்தினார்! தன் படிப்பையே,
பிறருக்கும் பாடம் ஆக்கினார்! அவருடைய முதற்
பாடமே, முதல் நூலாகவும் ஆகிற்று!
	தமிழ்மொழியில் முதற்பாடங்கள் (First lessons
in Tamil - A full introduction to the common dialect
- 1856)















அடுத்து, தமிழ்க் கையேடுகள் (A Tamil hand-book:
1859 & A handbook of the ordinary dialect of Tamil, London)
அடுத்து, உரைநடை (A Tamil Prose
Reader : Adopted to Tamil Handbook)
அடுத்து, கவிதை (Tamil Poetical
Anthology with Grammatical Notes
and Vocabulary)
அடுத்து, இலக்கணம் (A larger
grammar of the Tamil language in
both its dialects, 1858)
அடுத்து, இலக்கியம் (Extracts from
the Tamil Purra-porul venba-malai
and the Purra-nannurru)
அடுத்து, வரலாறு (A text-book of
Indian history; with geographical

notes, genealogical table, 1871)


அடுத்து, நூலக நிகண்டு (A catalogue of the
Tamil books in the library of the British Museum, London)

இப்படியெல்லாம், சி.யு. ப�ோப் செய்த தமிழ்
அலைகள், ஓய்வதில்லை! - ஓயாத் தமிழ் உழைப்பு!
வீயாத் தமிழ் உழைப்பு!

உறுதி மிக்க இறுதிக் காலம்:
42 நெடும் ஆண்டுகள், ஆங்கில மைந்தன்,
தமிழ்த் தாய்க்குத் தமிழகத்தில் பணி புரிந்தான்!
1839இல் தமிழகம் வந்த ப�ோப், 1881இல் தாயகம்
திரும்பினார். ஆக்சுப�ோர்டு பல்கலையில், தமிழ்ப்
பாடங்கள் எடுக்கத் துவங்கினார். கேண்டர்பரியின்
ஆர்ச்சுபிசப் முன்பே வழங்கிய இறைமுனைவர்
பட்டம் மட்டுமல்லாது, பெறற்கரிய Royal Asiatic
Society ஆய்வறிஞர் தங்கப் பதக்கமும், ப�ோப்
அடிகளாரின் கழுத்தினை 1906இல் அணிசெய்தது!
அடிகளாருக்கு மட்டுமல்ல, அவர் பணியாற்றிய
தமிழ் மக்களாகிய நமக்கும் க�ொடைகள் கிட்டின!
இன்றும், தூத்துக்குடி சாயர்புரத்தில், ஆக்சுப�ோர்டு
பல்கலை நல்கிய பெருநூலகக் க�ொடைகளைக்
காணலாம்; அரிய தமிழ் நூல்களை உண்ணலாம்!

கல்லறைக் கதை:
பலரும் செவிவழிப் பரப்பலாக அறிந்து
வைத்துள்ள ஓர் உண்மையற்ற தகவல்: சி.யு. ப�ோப்
அவர்களின் கல்லறையில், “இங்கே ஒரு தமிழ்
ம ாண வ ன் உ ற ங் கி க் க� ொ ண் டி
ரு க் கி ற ா ன் ! ” எ ன் று எ ழு தி
வைக்க ப ்ப ட் டு ள்ள து எ ன ்ப து !
ஆனால் அப்படியெதுவும் ப�ோப்
அடிகளாரின் கல்லறையில் எழுதி
வைக்க ப ்ப ட வி ல ்லை ! ( தர வு :
ஒளிப்படம் / புகைப்படம் காண்க);
மதப் புராணங்கள�ோடு பழகிப்
பழகி, இயல்பான செய்திகள் மீதும்
நாமே சில புராணங்கள் ஒட்டவைத்து
வி டு கி ற�ோ ம் . அ ப் ப �ோ க் கி ன ை
வி டு ப ்போ ம் ; தர வு க ள் நாடப்
ப ழ கு வ�ோ ம் ! த வ த் தி ரு . ப �ோப்
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

அடிகளாரின் கல்லறையைத் தேடிய கதையை,
மீ.ப. ச�ோமு அவர்கள், தன் ‘அக்கரைச் சீமை’
நூலில் பதிவு செய்துள்ளார்.
ஆக்சுப�ோர்டு நகரிலே, ஒரு பழைய தெருவான
வால்டன் வீதியிலே, செபல்கர் கல்லறையில் (Saint
S e p u l c h e r C e m e t e r y ) , ப �ோப் அ வ ர ்க ளி ன்
து யி லி ட த ்தை , ஒ ரு ப ய ணத் தி ன் ப �ோ து
அரும்பாடுபட்டுத் தேடிக் கண்டுபிடித்தார்கள்,
எழுத்தாளர் மீ.ப. ச�ோமு & நண்பர்கள்! ஆனால்
அந்தோ, உள்ளே சென்று வணங்கலாம் என்றால்,
க த வு க ள் பூ ட ்ட ப ்ப ட் டு வி ட ்ட ன . அ ரு கே
புகைச்சுருள் (Cigarette) விற்றுக் க�ொண்டிருந்த
மூதாட்டி ஒருவர், “நண்பர்களே, இங்கே 12000
உடல்கள், 4000 நடுகற்கள் உள்ளன! இடம்
ப �ோதாமை ய ால் , இ க் க ல ்லறையை மூ டி
விட்டார்கள், இங்கே யாரும் வருவதில்லை”
எனப் பகன்றார்.
ஆனால் இவர்களின் முக வாட்டம் கண்டு
என்ன நினைத்தார�ோ தெரியவில்லை, கல்லறைக்
காப்பாளரிடம் சென்று, “எங்கள் மூதாதையர்
ஒருவரை வணங்க, பல்லாயிரம் மைல் கடந்து
வந்துள்ளோம்” என்று ச�ொல்லச் ச�ொன்னார்.
ச�ொன்னார்கள்; கதவுகளும் திறந்தன! ஆனால்
4000 நடுகற்கள் சூழ் காட்டிலே, எங்கே சென்று
தேடுவது? ஆளுக்கொரு திசையாய்த் தேடிய
ப�ோழ்து கல்லறைக் காப்பாளர், “இத�ோ, ப�ோப்!”
என்று கூவ, ஓட�ோடி வந்து, ஒரு யூ மரத்தின் கீழே
கண்டார்கள் நம் அண்ணலின் துயிலிடத்தை!
கைக்குட்டை ஈரத்தால், நடுகல்லைத் துடைக்கத்
துடைக்க எழுத்துக்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்தன!
“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 philosophy”
இங்கிலாந்துக்காரர் என்று மட்டும் ச�ொல்லிக்
க�ொள்ளாது, தென்னிந்தியர் என்றும் ச�ொல்லிக்
க�ொண்டதில் பெரும் வியப்பு! அதனினும்

வியப்பு, ப�ோப் அவர்களின் குடும்பம், தாங்கள்
மட்டுமே கல்லறை எழுப்பியதாகச் ச�ொல்லாது, தமிழ்
நண்பர்களும் சேர்ந்து எழுப்பியதாகப் பதித்துள்ள
வாசகம்! முதுமையின் தளர்ச்சியில், யாரேனும்
நண்பரிடம், தன் இறப்புக்குப் பின் தனது கல்லறையில்,
“ இ ங ்கே ஒ ரு த மி ழ் ம ாண வ ன் உ ற ங் கி க்
க�ொண்டிருக்கிறான்!” என்ற வாசகஆசையைப் ப�ோப்
அ வ ர ்க ள் ச � ொ ல் லி யி ரு க்க ல ா ம் . ஆ னால்
நடைமுறையில், அவரது கல்லறையில், அவ்வாசகம்
இல்லை என்பதே உண்மை!

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வு:
42 ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டிலும், பின்பு இங்கிலாந்து
சென்ற பின்னரும் கூட, 60 ஆண்டுக் காலம் அயலவர்
ஒருவர் தமிழுக்காகவே வாழ்தலென்பது, அரிதிலும்
அரிது! அதனினும் அரிது, தன் மதப் பிடித்தம்
கடத்தல்!
1968 சென்னை - 2ஆம் உலகத் தமிழ் (ஆராய்ச்சி)
மாநாட்டிலே, முதலமைச்சர் அறிஞர் அண்ணா
அவர்கள், 11 தமிழறிஞர்களுள் ஒருவராகச் சி.யு ப�ோப்
அவர்கட்கும் சிலை எடுப்பித்தார் தலைநகரின்
கடற்கரையில்! இன்றும் நிற்கிறார் ப�ோப் அடிகள்!
என்றும் நிற்பார், தமிழ்க் களத்தில்! தமிழ் உளத்தில்!
தன் நெடுங்காலத் தமிழ் ஆய்வே இறுதியானது
என்று கூட ஒருவர் மார் தட்டலாம்; உழைப்பு
அத்தகையது! ஆனால் நம் ப�ோப் அண்ணல் என்ன
ச�ொல்கிறார் பாருங்கள்? “The result of my labors had
been to place Tamil scholars in a position, to undertake
a thorough scientific investigation of the historical foundation of South Indian beliefs” – “என் பல்லாண்டு
உழைப்பு, பின்வரும் தமிழறிஞர்கட்கு, அறிவியல்
பாற்பட்டு நின்று, வரலாற்றை/நம்பிக்கைகளை ஆய்வு
செய்யக் களம் அமைத்தலே!” இதுவல்லவ�ோ, ஓர்
உண்மையான ஆராய்ச்சி அறிஞனின் உள்ளம்!
செயற்கரிய செய்வார் பெரிய�ோர்! நம் ப�ோப்
அடிகளார், செயற்கரிய செய்தவர் ஆவார்! அவரை
வணங்குவ�ோம்!
பிறர்க்கு அறம் முயலும் பெரிய�ோய் நின்னடி!
தவத்திரு சி.யு. ப�ோப் அடிகளாருக்குத் தமிழ் திகழ்
வணக்கம்!
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சிறார்களின் எழுத்தாற்றலை
ஊக்குவிப்பதில் நூலகங்களின் பங்கு
முனைவர். ஆ. அச�ோக் குமார்
அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சென்னை.

ஒ

ரு ம ழ லை யி ன் எ ழு த் து த் தி ற ன ை
ஊக்குவிப்பதற்கான சிறந்த மற்றும்
முதற்படி, வாசிப்புத் திறனை வளர்ப்பது.
சிறந்த வாசகனால் உறுதியாக ஒருநாள் சிறந்த
எழுத்தாளனாக மலர முடியும் அல்லவா? ஆக,
குழந்தைகளுக்கு நாம் முதலில் அறிமுகப்படுத்த
வேண் டி ய து வ ா சி ப் பு ச் சு வையை த ்தா ன் .
வ ா சி ப் பு ச் சு வை ய றி ந ்த ஒ ரு கு ழ ந்தை யி ன்
கற்பனை ஆற்றல் இன்னும் விரியும். புதியன
கற்கும். புதியன படைக்கும். அதற்கான ஒரு

களமாக நூலகங்கள் இருத்தல் வேண்டும்.
வாசிப்பும் எழுத்துமாக ஒருங்கிணைந்த திறன்வளர்
மையங்களாக நூலகங்களால் செயல்பட முடியும்.
இன்று தமிழகம் உட்பட உலகின் பல ப�ொதுநூலகங்களும்
சிறார்கள் வாசிப்பதற்காக குழந்தைகள் பிரிவு
ஒன்றைத் தன்னகத்தே க�ொண்டுள்ளன. அதில்
அ வ ர ்க ளு க்கென த னி த் து வ ம ான ப யி ற் சி க ள் ,
திரையிடல், கதையுரையாடல், கலந்துரையாடல் என
பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் அரங்கேறுகின்றன. தமிழகத்தைப்
ப�ொறுத்தவரை குழந்தைகளின் எழுத்துத் திறனை
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ஊ க் கு வி க் கு ம் நி க ழ் ச் சி க ளு ம் ,
தி ட ்ட ங ்க ளு ம் நூ ல க ங ்க ளி ல் மி க க்
கு றைவே . ஒ ரு சி ல இ ட ங ்க ளி ல்
எ ப ்போதா வ து நட த ்த ப ்ப டு ம்
க ட் டு ர ை ப ்போட் டி க ள் ம ட் டு மே
ப�ோதுமானவையாக இல்லை.
இ து த� ொ ட ர ்பா க நூ ல க ங ்க ள்
பல்வேறு திட்டச் செயல்பாடுகளை
முன்னெடுக்க முடியும். அவற்றில் சில,
பட ம் பார்த் து க் க தை எ ழு து :
புத்தகங்களில் உள்ள படங்களைத்
த� ொ கு த் து , அ தி ல் இ டம்பெ று ம்
உ ரு வ ங ்க ள் ,
இ ட ங ்களைத்
த�ொடர்புப்படுத்தி சிறார்களை முதலில்
கதை ச�ொல்லவும், ச�ொல்ல முடிந்ததை
அப்படியே எழுதவும் ஊக்கப்படுத்தலாம்.
பிறகு நூலகத்தில் உள்ள பிற படக்கதை
(Comics) புத்தகங்களுடன் அவற்றை ஒப்பிட்டு
மெதுவாக அவர்களின் எழுத்து முறையை மேம்படுத்திக்
க�ொள்ள உதவலாம்.
கதைமாந்தர்களுக்குக் கடிதங்கள்: வாசிக்கத்
துவங்கியிருக்கும் சிறாரிடம் அவரின் மனங்கவர்ந்த
கற்பனைக் கதைமாந்தர்களுக்கு கடிதம் எழுதவைப்பதன்
மூ ல ம் எ ழு த் தி ல் ஆ ர ்வமேற ்ப டு த ்த ல ா ம் .
அடுத்தகட்டமாக நூலகருக்குக் கடிதம், அதற்கான
ப தி லை அ ளி ப ்ப து எ னச் ச ெ ய ல ்பா டு க ளை
நகர்த்துவதன் வாயிலாகக் கடிதத் த�ொடர்புத் திறனை
(Communication Skill) வளர்க்க இயலும்.
குறிப்பெடுத்தல்: நூலகங்களில் சிறார்களுக்காக
நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளின்(எ.கா: கதையுரையாடல்)
இறுதியில் அந்நிகழ்ச்சியில் பேசப்பட்ட – நடந்த
சேதிகளைக் குறிப்புகளாக எழுதித்தரச் செய்வதன்மூலம்
நிகழ்வுகளைக் க�ோவையாக எழுதும் திறன் வளர
வழிவகுக்கலாம்.
அன்றாட நிகழ்வுகள்: காலை முதல் இரவு வரை
வீட்டில், பள்ளியில், நூலகத்தில் சந்தித்த அன்றாட
நிகழ்வுகளை எழுத வைப்பதன் வாயிலாகவும்
க�ோவையாக எழுதும் திறனை வளர்த்திட உதவ
முடியும்.
புத்தகங்களைக் குறிப்பெடுத்தல்: நூலகத்தில்
சிறார்கள் தம் மனங்கவர்ந்த புத்தகங்களைப் படித்து
முடித்தவுடன் சுருக்கமாக அந்நூல் குறித்து ஒரு பக்க
அளவில் குறிப்பெடுக்க உதவலாம். ச�ொந்தமாக

எழுதப் பழகுமுன், புத்தகங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட
பகுதியை ஒருவர் வாசிக்க ஒருவர் எழுதும்
அடிப்படை முறையில் இருந்து துவங்கலாம்.
மேற்குறிப்பிட்ட முன்னெடுப்புகள் அவற்றின்
ந�ோக்கத்தில் வெற்றியடைய, இது ப�ோன்ற
ச ெ ய ல ்பா டு க ளி ல் ஆ ர ்வ மு ட ன் ஈ டு ப டு ம்
சிறார்களுக்கு ஊக்கமளித்திடும் வகையில் நூலகம்
சின்னசின்ன பரிசுப் ப�ொருட்களை வழங்குவது,
சிறந்த எழுத்தாக்கத்தை நூலக அறிவிப்புப்
பலகையில் காட்சிப்படுத்துவது, அனைவரின்
முன்னிலையில் அவற்றை வாசிக்க வைத்துப்
பாராட்டுவது ப�ோன்ற நடைமுறைகளைச்
செயல்படுத்த வேண்டும். முக்கியமாக இதனை
ஒரு த�ொய்வில்லாத் த�ொடர் செயல்பாடாக
நடைமுறைப் படுத்துவது நலம்.
நூலகம், அது குறித்த தேவையை உணர்வத�ோடு
அதற்கான வாய்ப்பு வாசல்களைத் திறந்து
வைத்திட வேண்டும். சிறார்களை வாசிப்புத்
திசை ந�ோக்கித் திருப்பாமல் எழுத்தாற்றலை
வளர்ப்பது சாத்தியமும் முறையும் இல்லை.
அதனை நூலகங்களால் மட்டுமே சிறப்புறச்
செய்திட இயலும். கல்விநிறுவன நூலகங்களைப்
ப�ோலவே ப�ொதுநூலகங்களும் அதற்கிசைவான
சூழ்நிலைகளை, தகவமைப்புகளை ஏற்படுத்திக்
க� ொ டு த் தி ட வேண் டு ம் . இ ளைய�ோ ரு க் கு ,
வாசிப்பும் எழுத்தும் ஒருங்கிணைந்த திறன்வளர்
மையங்களாக நூலகங்களால் உறுதியாகத் திகழ
இயலும்.
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ஆயிரம்
காலத்துக்கான பயிர்…
ஆசிஃபா
அ டு த ்த கி ரா ம த ்தை ந�ோ க் கி ப் ப ய ணி த் து க்
க�ொண்டிருந்தனர்.
கடந்த சில வாரங்களாகவே அவர்கள் பயணித்துக்
க�ொண்டே இருக்கிறார்கள், ஒவ்வொரு கிராமமாக.
டெல்டா பகுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு கிராமத்திலும்
பேசுவது அவர்களது முக்கியமான பணியாகிப்
ப�ோனது. ஆம் பேசுவதுதான்; வேளாண்மை பற்றியும்,
நீர் பற்றியும், வறட்சி-வெள்ளம் பற்றியும், இயற்கை
வேளாண்மை பற்றியும். நம்மாழ்வார் தலைமையில்,
அடுத்ததாக அவர்கள் சென்றுக�ொண்டிருப்பது
வறகூர் கிராமத்திற்கு. வேதாரண்யம் வட்டத்திலுள்ள
சிறு கிராமம் அது.

ப

றவைகளின் ஒலிகளும், முன்பகல்
சூரியனும் எதைய�ோ எதிர்பார்ப்பது
ப�ோலவே இருந்தது அந்த காலையில்.
வயல் முழுவதும் விளைந்த நெற்கதிர்கள்,
அறுவடைக்குத் தயாராக இருந்தன. நெல்லின்
வ ாச ம் க ாற்றெங் கு ம் பர வி யி ரு ந ்த து . சி ல
நபர்களைக் க�ொண்ட ஒரு குழு வயல் வழியாகப்
பேசிக் க�ொண்டே பயணித்தது. அவர்கள்

கி ரா ம ங ்க ளி ல் உ ள்ள ஒ ரு வ ழ க்க ம் ,
வழிப்போக்கர்களை, விருந்தினர்களை தங்கள்
வீடுகளுக்கு அழைத்துச் சாப்பிட வைப்பார்கள்.
நம்மாழ்வாரையும், அவருடன் நடைப்பயணத்தில்
இருக்கும் பிற விவசாயிகளையும் தன் வீட்டிற்கு
அழைக்கிறார், வீரப்பராமகிருஷ்ணன். தமிழ் மீதும்
தமிழர் வாழ்வியல் மீதும் ஈடுபாடு க�ொண்ட இவர்,
ஓய்வு பெற்ற தமிழாசிரியர். விருந்தினர்களுக்குக்
குடிப்பதற்கு நீராகாரம் க�ொடுத்துவிட்டு, ஒரு சிறிய
மஞ்சள் மூட்டையையும் க�ொடுக்கிறார். அதை அவல்
என நினைத்துத் திறந்தவர்களுக்கு அதிர்ச்சி. “அதில்
இருப்பது அவல் இல்லை, ஐயா. நெல். காட்டுயானம்
வகை நெல். இந்த நெல்லை வயலில் விதைத்து விட்டு
பின்னர், அறுவடைக்குச் சென்றால் ப�ோதும்”,
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என்கிறார் ஆசிரியர். அந்நெல்லை வாங்கி நம்மாழ்வார்,
ஜெயராமனிடம் க�ொடுக்கிறார்.
1965ஆம் ஆண்டு, திருத்துறைப்பூண்டி அருகே,
ஆதிரெங்கம் கிராமத்தில் பிறந்த ஜெயராமன்,
நுகர்வோர் இயக்கச் செயல்பாடுகளைத் த�ொடர்ந்து
நடத்தி வருகிறார். ஒரு நாள் தற்செயலாக ‘நஞ்சில்லாத
உணவு, நுகர்வோருக்குக் கிடைக்க என்ன செய்யலாம்?’
என்று எழுந்த கேள்வியே இப்பயணத்தின் விதையாக
அமைந்துவிட்டது. இந்த நடைப்பயணம் பூம்புகாரில்
த�ொடங்கி கல்லணையில் நிறைவடைந்தது. நிறைவு
விழாவில், குடவாலை, பால்குடவாலை, பனங்காட்டு
குடவாலை, குழிவெடிச்சான் உட்பட ஆறு பாரம்பரிய
நெல்வகைகள் நம்மாழ்வாரிடம் க�ொடுக்கப்படுகிறது.
அவ்விதைகளையும் ஜெயராமனிடம் க�ொடுக்கிறார்.
அன்று முதல் தமிழகத்தில் அழிவின் விளிம்பில்
இருக்கும் பாரம்பரிய நெல் விதைகளைச் சேமித்து
வருகிறார் இவர். ஏழு விதைகளில் த�ொடங்கிய இவர்
ப ய ணத் தி ன் இ ல க் கு , கு றைந ்த து ஐ நூ று
விதைகளையாவது மீட்க வேண்டும் என்பதுதான்.
நம்மாழ்வாரால், ‘நெல்’ ஜெயராமன் என்று
அன்புடன் அழைக்கப்பட்ட ஜெயராமன், தனது
பெயரை அரசிதழிலேயே (gazette) மாற்றிவிட்டார்.
ஏறத்தாழ இவருடைய பதினான்கு ஆண்டுகள்
பயணத்தில், இவர் மீட்டெடுத்த நெல் வகைகளின்
எண்ணிக்கை 174. இப்படி ஒரு வரியில் ச�ொல்வது
ப�ோல எளிமையான வேலையாக அது இருக்கவில்லை.
ஒரு ஊரில் ஒரு நெல் வகை இருக்கிறது என்று
தெரிந்தால் உடனடியாக அங்குப் பயணமாவது
ஜெயராமனின் வழக்கம். சலனமில்லா முகமும்,
தீர்க்கமான பார்வையும், அவருடைய அமைதியான
பேச்சும் அனைவரையும் எளிதில் ஈர்த்து விடக்
கூடியவை. எந்த கிராமத்திலும், அவருக்கு ஒத்துழைப்புத்
தராமல் இருந்ததில்லை.
ஒரு கிராமத்தில், புதிய ஒரு நெல் ரகத்தை ஒரு
விவசாயியிடம் பெற்று விட்டு, அவ்வூரிலேயே வயதில்
மூத்த நபரைச் சந்திக்கிறார். அந்த நெல்லை வாங்கிப்
பார்த்து விட்டு, அதன் பெயர் இலுப்பைப்பூ சம்பா
என்றும், “இதை எப்போதும் சாப்பிடக் கூடாது.
காய்ச்சலின் ப�ோது மட்டும் கஞ்சி வைத்துக் குடித்தால்
உடனே சரியாகிவிடும்”, என்றும் ச�ொல்கிறார்
பெரியவர். இதுதான் தமக்குத் தேவையான தகவல்
என்று குறித்து வைத்துக் க�ொள்கிறார்.

நெல் ரகங்களைச் சேமிக்கும் ப�ோது இதுதான்
வழக்கம். மூத்த தலைமுறையினருக்கே, பல வகை
நெல் பற்றித் தெரியும். அவற்றைக் கேட்டு,
பட் டி ய லி ட் டு , ப ரி ச�ோ தி த் து ப் பார்த் து
ஆவணப்படுத்துவது மிக முக்கியமான வேலை.
“ த மி ழ க த் தி ல் ம ட் டு ம் , ப த ்தா யி ரத் தி ற் கு ம்
அதிகமான நெல் வகைகள் இருந்திருக்கின்றன.
ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் தனித்துவமான நெல்
இருந்திருக்கிறது. அவை அனைத்தும் உலக நெல்
ஆராய்ச்சி மையம், பிலிப்பைன்ஸ், மற்றும் இந்திய
நெல் ஆராய்ச்சி மையம், கட்டாக் ஆகிய
இ ட ங ்க ளி ல் இ ப ்போ து ம் உ யி ர்ப் பு டனே
இ ரு க் கி ற து ! த மி ழ ் நா டு வே ள ாண்
ப ல ்கலைக்க ழ க த் தி ல் கு றைந ்த து ஆ யி ர ம்
ரகங்களாவது இருக்கும். அவற்றை வெளியில்
க� ொ ண் டு வ ந் து பர வ ல ாக்க வேண் டு ம் ” ,
என்பதுதான் அவரது வாழ்க்கைக் கனவாக
இருந்தது என்று ஒரு பேட்டியில் குறிப்பிடுகிறார்.
தன்னிடம் 650 பாரம்பரிய நெல் விதைகளைப்
பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கும் ஜெயராமன்
இயற்கைய�ோடும், அதை அழிக்க முனையும்
இனம் தெரியாத சக்திய�ோடும் த�ொடர்ந்து
ப�ோராடி வந்தார். இதையே பி.ஆர்.பாண்டியன்
“நம்மாழ்வாரின் மாணவரான நெல் ஜெயராமன்,
மிகச்சிறந்த ப�ோராளி”, என்று குறிப்பிடுகிறார்.
பு ற் று ந�ோ ய ால் பா தி க்க ப ்ப ட் டு சி கி ச ்சை
பெ ற் று க்க ொ ண் டு இ ரு ந ்த நா ட ்க ளி ல ்தா ன்
ஜெயராமனின் ப�ோராட்டகுணம் முழுமையாக
வெளிப்பட்டது.
ஏ ற த ்தா ழ பத் து ஆ ண் டு க ள ா க ,
தி ரு வ னந ்த பு ரத் தி ல் உ ள்ள “ தணல் ” எ ன்ற
தன்னார்வ த�ொண்டு அமைப்பின் உதவிய�ோடு
ஆ ண் டு த�ோ று ம் நெல் தி ரு வி ழ ாவை
ஒ ரு ங் கி ணைத் து வ ரு கி ற ார் ஜெ ய ரா ம ன் .
இ வ் வி ழ ா வி ல் , த மி ழ க ம் ம ட் டு ம ல ்லா ம ல்
இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும்
விவசாயிகள் கலந்து க�ொள்கின்றனர். இங்கு
வ ரு ம் ய ா ரு மே பணச் ச ெ ல வி ல ்லா ம ல்
விதைகளைப் பெற்றுக் க�ொள்ளலாம். ஒரே ஒரு
நி பந ்த ன ை . அ டு த ்தாண் டு இ ரு ம ட ங ்கா க
விதைகளைத் திருப்பிக் க�ொடுக்க வேண்டும்.
இ ப ்ப டி 3 0 0 வி வ சா யி க ளி ல் த� ொ டங் கி ய

ஜூலை 2019: பேரவையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கப் ப�ொன்விழா | 10 ஆம் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு | 057

்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
்கப் பே ை
உலகத் தமி
்கத் தமிழ்ச
வட அமெரிக
்கம்
தமிழ்ச்சங
சிகாக�ோ

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

இப்பயணம், இன்று 37,000கும் அதிகமான
விவசாயிகள் மற்றும் இளைஞர்களின் உதவிய�ோடு
த�ொடர்கிறது.
இரண்டாண்டுகள் புற்றுந�ோயுடன் ப�ோராடி,
2018 டிசம்பர் 6ஆம் தேதி மரணித்த ஜெயராமனின்
கனவைத் த�ொடர்ந்து நிறைவேற்ற, இயக்குனர்
பாண்டிராஜ், நடிகர் கார்த்தி, சூர்யா உட்பட
சிலர் முதல் அடியை எடுத்து வைத்திருக்கின்றனர்.
தன் இக்கட்டான சூழலிலும் அவர் தவறாமல்
நடத்தி வந்த நெல் திருவிழாவைத் த�ொடர்ந்து
நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்யத்
திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். “பன்னாட்டு விதை
நிறுவனங்களில் நமது நெல் ரகங்களும், நமது
விவசாயிகளும் சிக்கிவிடாமல் பாதுகாப்பது
நெல் ஜெயராமனுக்கான அஞ்சலி மட்டுமன்றி
நமது வாழ்வை பாதுகாக்கும் ப�ோராட்டமுமாகும்.”,

அமெரிக்கத் தமிழர் முன்னோடி 2019
மரு. இளைய ரமணன் ராசக�ோபால்
(துறை: மருத்துவம்)

குழந்தைகளுக்கான பல்
மருத்துவரான மரு. ராசக�ோபால்,
ச மு க த் தி ன் அ ன ை த் து த்
தரப்பினரும் பல் சுகாதரத்தினைப்
பெற்றுப் பயன் பெற, பயணிக்கும்
சுகாதரமிக்க புன்னகை, “Healthy
Smiles in Mothion” என்ற
திட்டத்தினை உருவாக்கினார். இதனால் வருவாய்
குறைந்த குடும்பங்களின் குழந்தைகள் பலர் பயன்
பெற்றனர். இவர் மேரிலாந்தின் “உயரிய குழந்தைகள்
பல் மருத்துவர் (Top Pediatric Dentist) விருதினை 2018
ல் பெற்றவர் மேலும் 2019 ல் நடக்கும் உலகப் பல்
மருத்துவர் மாநாட்டில் “குழந்தைகள் பல் மருத்துவத்தில்
இளம் சாதனையாளர் (Young Achiever in Pediatric
Dentistry)என்ற விருதினையும் பெறத் தேர்ச்சி
பெற்றுள்ளார்.

எ ன் று பூ வு ல கி ன் ந ண ்ப ர ்க ள் ச � ொ ன்ன து
நமக்கானவையும் கூட.
CREATE என்ற அமைப்பின் மூலம் பலருக்கும்
வழிகாட்டியாகத் திகழ்ந்த நெல் ஜெயராமனுக்கு,
‘தேசிய புதுமைக் கண்டுபிடிப்புகள் அறக்கட்டளை’
(நேஷனல் இன்னோவேஷன் ஃபவுண்டேஷன்)
அமைப்பு, தேசிய அடிப்படை நிலை கண்டுபிடிப்புபாரம்பரிய அறிவுக்கான விருது, SRISTI அமைப்பின்
SRISTI சம்மான் விருது, பாரம்பரிய விதைகளைக்
காப்பாற்றியதற்காக தேசிய மற்றும் மாநில விருதுகள்
எனப் பல கிடைத்திருந்தாலும், அவருக்கான சிறந்த
விருது இனி அவரின் பணி த�ொடரப்படுவதில்தான்
கிடைக்கும். ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் நம்மை
வாழ வைத்த, நம் ந�ோய்களைக் குணப்படுத்திய
ஆயிரக்கணக்கான நெற்பயிர்களை மீட்டெடுக்க தன்
வாழ்க்கையை நெல் ஜெயராமன் அர்ப்பணித்தது,
இ னி வ ர ப ்போ கு ம் ஆ ண் டு க ளி லு ம் அ வை
இம்மண்ணைச் செழிப்படையச் செய்ய வேண்டும்
என்பதுதான்.
இறுதிவரை நெல் ஜெயராமனின் எண்ணம்
ஒன்றாகவே இருந்தது. “மக்கள் எல்லாவற்றையும்
பார்த்துக்கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது.
ஆனால், நிறைய வேலை இருக்கும்போது பாதியைக்கூட
முடிக்கவில்லையே என்ற கவலைதான் என்னைக்
கடுமையாக வருத்துகிறது!”

நன்றிக்குறிய தரவுகள்:
174 பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை மீட்டெடுத்த
நெல் ஜெயராமனின் கடைசிப் பேட்டி: https://
bit.ly/2FBAlse



	பாரம்பரிய நெல் விதைகளை மீட்டெடுத்த நெல்
ஜெயராமன் | Phoenix Manithargal | News7 Tamil: https://bit.ly/2YxAoOE



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



	நெல் ஜெயராமன் வலைத்தளம்: https://bit.ly/2V1VFOh





Obituary: Remembering Nel Jeyaraman: Tamil Nadu’s
visionary agriculturalist: https://bit.ly/2FuIzlO
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
்கப் பே ை
உலகத் தமி
்கத் தமிழ்ச
வட அமெரிக
்கம்
தமிழ்ச்சங
சிகாக�ோ

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

முள்ளிவாய்க்கால்
நினைவு முற்றம்
பாஸ்கர்
இலங்கைத் தமிழ்ச்சங்கம் - சிகாக�ோ

நீ

ண ்ட நா ட ்க ளு க் கு ப் பி ன்னர்
இ ல ங ்கை க் கு ச் ச ென்ற நா ன் ,
தலைந க ர் க� ொ ழு ம் பி ல் இ ரு ந் து
யாழ்ப்பாணம் ந�ோக்கி A-9 நெடுஞ்சாலை
வ ழி ய ா க
வ ா க னத் தி ல்
ப �ோய்க்கொண் டி ரு ந்தே ன் . வ வ னி ய ா
நகரைத் தாண்டியதும் எனது மனதில்
ஒருவிதமான படபடப்பும், தவிப்பும்,
ஏக்கமும் நிழலாட ஈழத்தில் உரிமைக்காகப்
ப�ோராடி தமது உயிர்களை இழந்த அந்தப்
பு னி த ம ான யு த ்த பூ மி யை க் க டந் து
ச ென்ற ப �ோ து மி க வு ம் ஆ ச ்ச ர ்ய ம ா க
இருந்தது.
ஓமந்தை, புளியங்குளம், மாங்குளம்,
கிளிந�ொச்சி, ஆனையிறவு என்று பல
ஊர்களை தாண்டிப் ப�ோயாகி விட்டது
இருந்தும் ப�ோர் நடந்ததற்கான அறிகுறிகள்
எதுவுமே என் கண்ணில் தெரியவில்லை.
ஆங்காங்கே ஒரு சில வீடுகள் உடைபட்டுக்
கிடந்தன. யுத்தத்தின் ப�ோது, வீதி ஓரமாக
இருந்த வர்த்தக நிலையங்கள், க�ோயில்கள்,
வீடுகள், பள்ளிக்கூடங்கள், ப�ோன்றவை
குண்டுகளால் பெருமளவில் சேதமடைந்து,
பிரயாணம் செய்ய முடியாத அளவில்
வீ தி க ள் அ ழி க்க ப ்ப ட் டு , ப ல ்லா யி ர க்
கணக்கான மக்கள் க�ொன்று குவிக்கப்பட்டு,
எரிக்கப்பட்டு, புதைக்கப்பட்டு, முகாம்களில்
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அடைக்கப்பட்டு, உடமைகள் யாவற்றையும்
இ ழ ந ்த வ ர ்க ள ா க ஆ தர வ ற்ற நி லை யி ல்
அவதிப்பட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று
கே ள் வி ப ்ப ட ்டோ ம் . ஆ னால் நா ங ்க ள்
கேள்விப்பட்டதற்கான அறிகுறிகள் எதுவுமே
காணப்படவில்லை. மாறாக அழகான வீதி
அமைக்கப்பட்டு, பலவித வர்த்தக நிலையங்கள்,
உணவுச் சாலைகள், தங்கும் விடுதிகள் நவீன
கட்டடங்கள் என்று அந்தப் பிரதேசம் முழுவதும்
ப�ோரின் எச்சங்கள் எதுவும் இன்றி தென்பட்டன.
ச ற் று பி ரதான வீ தி யை வி ட் டு உ ள்ளே
ப�ோனாலும் பெரிதாக எதுவுமே தெரியவில்லை.
மாறாக உரிமை கேட்டுப் ப�ோராடினவர்களை
வென்ற வெ ற் றி யை சாத ன ை ப ்ப டு த ்த
பெருமளவில் நினைவு மண்டபமும், சிலைகளும்
அரசாங்கத்தால் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தன.
முல்லைத்தீவு பக்கமாக, புதுக்குடியிருப்பு,
வல்லிபுனம், நந்திக்கடல், முள்ளிவாய்க்கால்
என்ற இடங்களிற் கூட பெரிதாக எதையும்
க ாண மு டி ய வி ல ்லை . ம க்க ள் கு டி யி ரு ப் பு
பகுதிகளைவிட, இராணுவக் கட்டுப்பாட்டின்
கீழ் பல இடங்களைக் காணக்கூடியதாக இருந்தது
எமக்கு நடந்த அநியாயங்கள் க�ொடுமைகள்
ப�ோன்றவற்றை நினைவுபடுத்தும் வகையில்
எதுவுமே இருக்கவில்லை.
அந்த வரலாற்றின் சுவடுகளை நாளைய
சந்ததியினர் அறியக்கூடாது என்று அனைத்தும்
அ ழி க்க ப ்ப ட் டு வி ட ்ட ன . வெ ளி நாட் டி ன்
கண்களில் எதுவும் அடையாளப்படுத்திவிடக்
கூ டா து எ ன் று தி ட ்ட மி ட் டு ய ா வு ம்
மறைக்கப்பட்டு விட்டன.
மிகுந்த வேதனையுடன் எனது பிறந்த
மண்ணான யாழ்ப்பாணம் வந்து சேர்ந்த ப�ோது,
அங்கு கூட எமது யுத்த வரலாற்றின் எச்சங்களை
ப தி வு ச ெ ய் யு ம் வி தத் தி ல் எ ந ்த நி ன ை வு
மண்டபம�ோ, தூபிகள�ோ இருக்கவில்லை. ஒரு
க ா ல த் தி ல் எ ங ்க ளி ன் யு த ்த வ ர ல ா று ஒ ரு
சாதாரணமான சம்பவமாக மாறிவிடப்போகிறதே
என்றும், எமது தலைமுறைகளுக்கு எமக்கு
இழைக்கப்பட்ட, க�ொலைகளும், க�ொடுமைகளும்
க�ொடூரங்களும் தெரியாமல் ப�ோய்விடுமே

என்றும் என் மனம் வருந்தியது
. அடிமனதில் தேங்கிய ஆறாத துன்ப வெள்ளத்தில்
மூழ்கியவனாக தமிழ் நாட்டிற்கு வந்த ப�ோது, என்னுடன்
வந்திருந்த ஒரு நெருங்கிய உறவினர் என்னை ஒரு
க லை க் கூ டத் தி ற் கு அ ழைத் து ச் ச ென்றார் . அ து
கலைக்கூடமல்ல, ஒரு நினைவு மண்டபம், எனது
மண்ணில் இல்லாத, இயலாத வெறுமையின் தாக்கத்தை
ப�ோக்கிவைக்கக் கூடிய அந்தப் புனிதமான முற்றத்தில்
காலடி வைத்தேன்.
ஆம். தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள
முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு முற்றத்திற்குச் சென்று
தமிழர்கள் சரித்திரத்தில் வரலாறு ப�ொறித்த, ஈழத்தில்
நடந்த ப�ோரில் உயிர் நீத்த மாவீரர்களுக்கும், க�ொலை
செய்யப்பட்ட மண்ணின் உறவுகளுக்கும் அஞ்சலி
செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் எனக்குக்
கிடைத்தது.

அமெரிக்கத் தமிழர் முன்னோடி 2019
முனைவர் நம்பிராசன் சேசாத்திரி
(துறை: ப�ொறியியல்)
கம்பியில்லா த�ொழில்நுட்பத்தின் மிகச் சிறந்த
ப�ொறியாளர். 200க்கும் மேற்பட்ட
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளுக்குக்
காப்புரிமை (Patent) பெற்றுள்ளார்.
தேசிய ப�ொறியாளர்களின் கழகம்
(US National Academy of
Engineering), இந்தியத் தேசிய
ப�ொறியாளர்களின் கழகம் (Indian
National Academy of Engineering) இரண்டிற்கும்
தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட ப�ொறியாளர். இவர் மின்னியல்
மற்றும் மின்னணுவியல் நிறுவனத்தின் (IEEE)
உயரிய விருதான அலெக்சாண்டர் கிரகம் பெல்
விருது பெற்றவர்.
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
்கப் பே ை
உலகத் தமி
்கத் தமிழ்ச
வட அமெரிக
்கம்
தமிழ்ச்சங
சிகாக�ோ

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

தமிழீழத்தில் க�ொல்லப்பட்ட, தமிழீழத்துக்காக
உயிர் விட்ட ப�ோராளிகள், தியாகிகள் மற்றும்
மக்களை நினைவு கூரும் முகமாக இந்த நினைவு
முற்றம் தஞ்சாவூரிலிருந்து ஐந்து கில�ோ மீட்டர்
த�ொலைவிலுள்ள விளார் கிராமத்தில்1.75 ஏக்கர்
பரப்பளவில் தஞ்சாவூர்-திருச்சிராப்பள்ளி
சாலைய�ோரம் அமைந்துள்ளது. நினைவு முற்றம்
அமைந்திருக்கும் நிலப்பரப்பு காலம் சென்ற
நடரா ஜ ன் அ வ ர ்க ள ால் வ ழ ங ்க ப ்ப ட் டு ,
க ட ்ட டத் தி ற் கு வேண் டி ய நி தி ப ல த மி ழ்
நிறுவனங்களால் அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டு,
திரு. பழ நெடுமாறன் அவர்கள் மேற்பார்வையில்
கார்த்திகை மாதம் ஆறாம் திகதி 2013ம் ஆண்டு
திறந்து வைக்கப்பட்டது.
முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்தின் உள்ளே
நுழைந்ததும் முன்புறமாக பதினைந்தடி உயரமும்
அறுபது த�ொன் எடையும் உள்ள ஒரே கல்லில்
செதுக்கப்பட்ட தமிழ்ப் பாவையின் கைகளில்
உள்ள தீப விளக்கானது முள்ளிவாய்க்காலில்
உ யி ர் து ற ந ்த ஈ கி க ளு க் கு ம் , ம க்க ளு க் கு ம்
வீரவணக்கம் செலுத்தும் முகமாக எரிந்து
க�ொண்டிருக்கிறது.
பாவையின் இரு புறமும் உள்ள
க ண ்ணா டி பாத் தி ர ங ்க ளி ல்
மு ள் ளி வ ாய்க்கா லி ன் இ ர த ்த ம்
த�ோய்ந்த மண் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இ ல ங ்கைப் ப ே ரி ன வ ாத
அ ரசா ங ்கத் தி ன்
ஒ டு க் கு
முறைகளிலிருந்து விடுபட்டு, தமிழீழம்

அமைக்கும் ப�ொருட்டு, முப்பது ஆண்டுகளுக்கு
மேலாக வீரம் செறிந்த விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தை
முன்னெடுத்து, அதில் பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக
த னி ய ர சு ஒ ன்றை உ ரு வ ா க் கி நடத் தி ய
ப�ோராளிகளையும், அங்கிருந்த அப்பாவி மக்களையும்
முள்ளிவாய்க்கால் என்னும் குறுகிய நிலப்பரப்பினுள்
முற்றுகையிட்டு, கி.பி 2009 ஆம் ஆண்டு மேமாதம் 17ம்
திகதி பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழர்களை படுக�ொலை
செய்த அரசாங்கத்தின் நெறியற்ற ப�ோரின் துயரம்
த�ோய்ந்த நிகழ்வுகள் இம்முற்றத்தின் இடப்புறமாகவும்,
இந்திய அரசு இலங்கை அரசுக்கு உதவுவதை நிறுத்தக்
க�ோ ரி யு ம் , ப �ோர் நி று த ்த ம் வேண் டி யு ம் ,
இனப்படுக�ொலையைக் கண்டித்தும் தமிழகத்திலும்,
அயல் நாடுகளிலும் தங்கள் உடலை தீக்கிரையாக்கியும்,
நஞ்சுண்டும் உயிர் ஈந்தவர்களின் உருவச் சிற்பங்கள்
வலப்புறமாகவும் இருக்கின்றன
அந்த நினைவு முற்றத்திற்குள் நுழைந்ததுமே ஒரு
வகையான உணர்வு உள்ளத்திற்குள் புகுந்து க�ொள்ள,
க�ோபமும், ச�ோகமும், ஆவேசமும் க�ொப்பளிக்க,
கண்களில் முட்டிய கண்ணீர் தாடையில் பிரவகித்து
வ ழி ந்தோட மு ற்றத் தி ல் இ ரு ந ்த சு வ ர ்க ளி ல்
வ டி க்க ப ்ப ட் டி ரு ந ்த ஓ வி ய ங ்களை யு ம் ,
சி ற ்ப ங ்களை யு ம் பார்த் து க்க ொ ண் டு
ம�ௌனமாக வலம் வந்தோம்.
யுத்தத்தின் ப�ோது அங்கு மக்கள் ஆங்காங்கே
பட்ட வேதனை, வலி, ஏக்கம், தாக்கம், காயம்,
இயலாமை, இழப்பு ப�ோன்ற மக்களின் பல்வேறு
உணர்வுகளை மிகவும் தத்துரூபமாக அங்குள்ள
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சுவர்களில் சிற்ப ஓவியமாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள்.
அந்த ஓவியங்களை பார்த்துக் க�ொண்டிருந்தப�ோது,
நாங்களே அந்த யுத்தத்தின் மத்தியில் இருப்பது
ப �ோன்ற ஒ ரு உ ணர் வு எ ன்னை அ றி ய ா ம லே
ஏற்பட்டது. முள்ளுக் கம்பிகளினுள்ளே ஆண்களும்,
பெண்களும், சிறுவர்களுமாக அடைபட்டுக் கிடந்த
ஓவியமானது, பார்த்துக் க�ொண்டிருந்த எங்களின்
முன்பாக நடப்பது ப�ோலவும், அந்த முள்ளுக்
கம்பியை அகற்றி அவர்களை வெளியே க�ொண்டு
வரவேண்டும் ப�ோலவும் உணர்வு ப�ொங்கி எழுந்தது.
கை க ளை பி ன் பு ற ம ா க க ட் டி யு ம் க ண ்க ள்
இரண்டையும் துணிகளால் கட்டியும் இராணுவத்தினர்
துப்பாக்கியால் சுடுகின்ற காட்சியைப் பார்த்ததும்
என்னை அறியாமலே எனது இரத்த நாடிகள் எகிறிப்
பாய்ந்தன. அந்த ஓவியங்களை வெறுமனே பார்த்துக்
க�ொண்டிருந்த எங்களுக்கே அப்படி இருந்ததென்றால்
சுடப்படுவதற்கு தயாராக இருந்த அவர்களுக்கு எப்படி
இருந்திருக்கும்?
சில ஓவியங்களை பார்த்ததும் “ஐய�ோ” என்று கதற
வேண்டும் ப�ோலவிருந்தது. ஓவியங்கள் ஒவ்வொன்றும்
உயிர்பெற்று “எங்களைக் கைவிட்டு விட்டீர்களே”
என்று கதறுவது ப�ோல இருந்தது.
தமிழ்ப் பாவையின் பின்புறமாக, தமிழகத்திலும்
த மி ழீ ழ த் தி லு ம் நடைபெற்ற ம ண் மீ ட் பு ப்
ப�ோராட்டங்களில் உயிர் துறந்த மாவீரர்களின்
வ ண ்ண ஓ வி ய ங ்க ள் வைக்க ப ்ப ட ்ட ம ா வீ ரர்
மண்டபமும் தமிழகத்தில் தமிழுக்குத் த�ொண்டு செய்த
சான்றோரின் திருவுருவப் படங்களைத் தாங்கிய
மு த ்த மி ழ் ம ண ்ட ப மு ம் அ ரு ங ்காட் சி ய க ம ா க
அமைந்துள்ளன. அருங்காட்சியகத்தின் உள்ளே
எதிர்ப்புறமாக உள்ள சுவரின் மேல் தலைவர்
பிரபாகரன் அவர்களது தகப்பனார் திருவேங்கடம்
வேலுப்பிள்ளை, தாயார் பார்வதியம்மாள், சாள்ஸ்
ஆண்டனி, பாலச்சந்திரன், தந்தை செல்வாவின்
உருவகப் படங்கள் கண்களில் நிறைந்து மனதினை
உருக வைக்கின்றன. அருங்காட்சியகத்தில் ஆங்காங்கே
மரத்தினால் செதுக்கப்படட வள்ளுவர், கண்ணதாசன்,
இ ள ங ்க ோ வ டி க ள் , அ வ ்வை ய ார் , பார தி ய ார் ,
பாரதிதாசன், பெருஞ்சித்திரனார் ப�ோன்ற தமிழ்
அறிஞர்களின் சிலைகளும் கண்களை நிறைக்கின்றன.
வெளியே ஒரு புறமாக பாலச்சந்திரன் சிறுவர்
பூங்காவில் சார்ள்ஸ் அன்ரனி மற்றும் பாலச்சந்திரன்
இ ரு வ ரு டை ய சி லை க ளு ம் நெ டு ங ்க ல ்லா க

வடிக்கப்பட்டு பார்ப்போரின் கண்களிலும்
கண்ணீரை வடிக்க வைக்கின்றன.
எதிர்காலத் தமிழர்களுக்கு நினைவூட்டவும்
உணர்வூட்டவும் உலகத் தமிழர் பேரமைப்பினால்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள முள்ளிவாய்க்காலை
ஒவ்வொரு தமிழர்களும் பார்த்து தங்களின்
நெஞ்சங்களில் பதித்துக் க�ொண்டு வருங்கால
சந்ததியினருக்கு வரலாறு வடிக்கும் சிற்பிகளாக
இருக்கவேண்டும்
முற்றத்தை முழுமையாகப் பார்த்து முடித்ததும்
ஒரு குற்ற உணர்வு மனதை நெருட, இதயம்
மெதுவாக முனக, வாய் மெல்ல விம்ம, கண்கள்
பனிக்க, தலைகுனிந்து அந்த மாவீரர்களை
வணங்கிவிட்டு வேதனையுடன் கூனிக் குறுக்கிக்
க�ொண்டு, மீண்டும் க�ோழைகளாக வெளியே
வந்தோம்.

அமெரிக்கத் தமிழர் முன்னோடி 2019
திரு. மைக்கேல் சூசை
(நிறுவுனர் – Netscalar,
நிறுவுனர் - NeoAccel)
Netscalar நிறுவனத்தை
உ ரு வ ாக் கி ய வ ர் . இ வ ர்
உருவாக்கிய த�ொழில் நுட்பம்,
இணையத்தின் 75 விழுக்காடு
ப�ோக் கு வ ர த்தை வி ரை வு ப்
படுத்தப் பயன்படுகிறது. Netscalara நிறுவனத்தை
Citrix நிறுவனம் 300 மில்லியன் வெள்ளிகளுக்கு
வாங்கியது. Netscalar நிறுவனம் இணையப்
ப�ோக்குவரத்தை விரைவுப் படுத்த பயன் பட்டது
என்றால், NeoAccel நிறுவனம் அப்போக்குவரத்தில்
பயணிக்கும் தரவுகளின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்
படுத்தியது. NeoAccel நிறுவனத்தை VMWare
நிறுவனம் 2011 ல் வாங்கியது.
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

ச�ோழர்கள் நீர் மேலாண்மை
ச�ொல்லும் பாடம்
பெ. மணியரசன்
தலைவர், தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம். ஆசிரியர், தமிழ்த்தேசியத் தமிழர் கண்ணோட்டம் இதழ்

உ

யிர் வாழ்வதற்கு உணவு தேவை.
உணவு உற்பத்திக்கு நிலமும் நீரும்
தேவை . நி ல த் து ட ன் நீ ர ை
இணைப்பதுதான் ஓர் ஆட்சியின் தலையாய
கடமை!

நிலைக்காது; உணவு உற்பத்திக்குத் தேவையான நீரை
ஆறுகள், வாய்க்கால்கள், ஏரிகள், குளங்கள் வழியாகத்
தட்டுப்பாடில்லாமல் எந்த மன்னர் தருகிறார�ோ அந்த
மன்னர் புகழ்தான் இம்மண்ணில் நிலைக்கும் என்று
பாடினார் புலவர் குடபுலவியனார் (புறம் – 28).

எவ்வளவு பெரிய படை வைத்திருந்தாலும்
வேற்று மன்னர்களைப் ப�ோரில் வென்றாலும்
அவற்றால் ஓர் அரசின் புகழ் இம்மண்ணில்

பாண்டியன் நெடுஞ்செழியனுக்கு அறிவுரை கூறும்
வகையில் இப் புறநானூற்றுப் பாடல் இருந்தாலும்
த மி ழ ் நாட் டி ல் அ ன ை த் து அ ரச ர ்க ளு க் கு ம்
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ப�ொருந்தக்கூடிய அறிவுரை இது. அனைத்துப்
புலவர்களின் கருத்தும் இதுதான்!

நீர் மேலாண்மையில் ச�ோழர்களின் தனித்திறம்
ச�ோழ மண்டலம் பெரிதும் மருத நிலம் ஆனதாலும்,
க ா வி ரி த் தா யி ன் பா ல ரு ந் தி
வே ள ா ண ்மை
செழித்ததாலும் நீர் மேலாண்மைக்கு முன்னுரிமை
தந்தனர் ச�ோழர்கள்.
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் காவிரியில்
கல்லணை எழுப்பி நீரின் ப�ோக்கைப் பாசனத்திற்கு
ஒ ழு ங் கு ப டு த் தி த் தந ்த ப ேரரச ன் க ரி க ால்
பெருவளத்தான். ச�ோழநாட்டின் மீது பாண்டியரும்
சேரரும் படையெடுத்தப�ோது நீடாமங்கலம் அருகே
உள்ள வெண்ணிப்பரந்தலை என்ற இடத்தில் இளம்
கரிகாலன் அவர்களை எதிர்த்துப் ப�ோர் புரிந்து
வென்றான். அந்த வெற்றியின் நினைவாக மக்களுக்குப்
பயன்தரும் செயல் ஒன்றைச் செய்ய நினைத்தான்.
காவிரியாறு கல்லணைப் பகுதிக்கு வந்தவுடன்
பல்வேறு பிரிவுகளாக ஓடும். வெவ்வேறு ஆண்டுகளில்
வே று வே று தி சை க ளி ல் ஓ டு ம் . அ தை
ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக – க�ொள்ளிடம் பகுதியில் ஓர்
அணை எழுப்பினான். இப்போது வெண்ணாறு என்ற
பெயரில் ஓடிய காவிரியின் ஒரு பிரிவுக்குக் கரை
எழுப்பி, அதில் நிரந்தரமாகக் காவிரியை ஓடச்
செய்தான். அந்தப் புதிய ஆற்றிற்கு வெண்ணிப்போர்
வெற்றியின் அடையாளமாக வெண்ணியாறு என்று
பெயர் சூட்டினான். அதுதான் இப்போது வெண்ணாறு.
நேரடி விதைப்பு மட்டுமின்றி, நாற்றுப்போட்டு
நெல் நடும் பழக்கம் 2,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தமிழ்நாட்டில் இருந்துள்ளது. இது சிலப்பதிகாரத்தில்
வருகிறது. இப்போது தண்ணீரை ஆற்றிலிருந்தோ,
வாய்க்காலில் இருந்தோ திறந்துவிட மூடித் திறக்கும்
ஷட்டர்கள் இருக்கின்றன. இந்த ஷட்டர்தான் மதகு.
மதகு என்ற வேளாண் ப�ொறியியல் ச�ொல் ச�ோழ
நாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டதை சிலப்பதிகாரம்
பதிவு செய்துள்ளது.
பிற்காலத்தில் இராசராசன் பெற்ற வெற்றிகளுக்கு
அடையாளமாக “உய்யக்கொண்டான்” என்ற கிளை
ஆ ற்றை க் க ா வி ரி யி லி ரு ந் து வெட் டி னா ன் .
“ உ ய்யக்க ொ ண ்டா ன் ” எ ன ்ப து சான்ற ோ ர ்க ள்
இராசராசனுக்கு வழங்கிய பட்டங்களில் ஒன்று.

அப்பெயரை மக்களுக்குப் பயன்படும் புதிய
ஆற்றுக்குச் சூட்டினான்.
திருச்சி மாவட்டம் பெட்டைவாய்த்தலையில்
காவிரியில் பிரிகிறது உய்யக்கொண்டான். தஞ்சை
ம ா வ ட ்ட ம் பூ த லூ ர் அ ரு கே உ ள்ள
ஆவாரம்பட்டியில் அந்த ஆறு முடிவடைகிறது.
வ ழி நெ டு க ஏ ரி க ளு க் கு ப் பாசன ம் தந் து
நிறைவடைகிறது.
உய்யக்கொண்டான் ஆற்றுக்காகக் காவிரிக்
க ர ை யி ல் வெ ட ்ட ப ்ப ட ்ட இ ட ம் வெட் டு
வாய்த்தலை என்று அப்போது அழைக்கப்பட்டது.
அப்பெயர்தான் பின்னர் பெட்டவாய்த்தலை
என்று திரிந்துள்ளது.
ச�ோழ மண்டலத்தில் கல்லணையிலிருந்து
நாகூர் கடற்கரை வரை தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை
மாவட்டங்கள் ஒரே சமவெளி. மலைகள�ோ,
பாறைகள�ோ இல்லை! சாகுபடிக்கு ஏற்ற மிகப்
பெ ரு ம் ச ம வெ ளி ! இ ந ்த ச் ச ம வெ ளி யி ல்
ஏராளமான கால்வாய்கள், வாய்க்கால்கள்
வெட் டி னர் ச�ோ ழ ர ்க ள் . பி ற்கா ல த் தி ல்
வெள்ளையராட்சியிலும் புதிய கால்வாய்கள்
வெ ட ்ட ப ்ப ட ்ட ன . அ வ ற் றி ல் ஒ ன் று தா ன்
கல்லணைக் கால்வாய் (புதாறு).
உ ல ங் கு வ ா னூ ர் தி யி ல் அ ம ர்ந் து ,
கல்லணையிலிருந்து மூன்று மாவட்டங்களையும்
க ட லூ ர் ம ா வ ட ்ட த் தி ல் சி தம ்ப ர ம்
காட்டுமன்னார்குடி வட்டங்களையும் மேலிருந்து
பார்த்தால் பல வகைப்பட்ட கால்வாய்களும்
வாய்க்கால்களும் சிலந்தி வலைப�ோல் தெரியும்.
இவற்றின் ம�ொத்த நீளம் 25 ஆயிரம் கில�ோ
மீட்டர் என்கிறார்கள் ப�ொறியாளர்கள்.
எல்லாம் இயற்கை க�ொடுத்த க�ொடையும்
ச�ோழர்கள் ப�ோட்ட விதையும்தான்!
ச�ோழர்கள் செயல்படுத்திய நீர் மேலாண்மைத்
திட்டங்கள்தான் பின்னர் விரிவடைந்தன.
அதனால்தான் ச�ோழநாடு ச�ோறுடைத்து என்ற
புகழ் வந்தது.
வீரச�ோழன், மதுராந்தகன் என்ற சிறப்புப்
பெயர்கள் க�ொண்ட ச�ோழ மன்னன் முதலாம்
பராந்தகன் தஞ்சாவூரின் வடபகுதியில் ஓடும்
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வீரச�ோழ வடவாற்றையும், திருப்பனந்தாளுக்கு
வடக்கே ஓடும் மதுராந்தக வடவாற்றையும்
புதிதாக வெட்டியவன். கடலூர் மாவட்டத்தில்
உ ள்ள மி க ப ்பெ ரி ய வீ ராண ம் ஏ ரி எ ன் று
அழைக்கப்படும் வீரநாராயணன் ஏரியையும்
முதலாம் பராந்தகச்சோழன் அமைத்தான்.
தென்னாற்காடு மாவட்டம் உலகபுரத்தில்
உள்ள கண்டராதித்தப் பேரேரி முதற் பராந்தகன்
மகன் கண்டராதித்த ச�ோழனாலும், திருச்சி
மாவட்டம் திருமழபாடி அருகே உள்ள செம்பியன்
மாதேவிப் பேரேரி செம்பியன் மாதேவியாலும்
அமைக்கப்பெற்றவை.
இராசராசன் தந்தை சுந்தரச�ோழனும் தமக்கை
குந்தவையும் முறையே வட ஆற்காடு மாவட்டம்
பிரமதேசம் என்ற ஊரில் சுந்தரப்பேரேரி,
குந்தவை பேரேரி ஆகியவற்றையும் வெட்டினர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மதுராந்தகத்தில்
உள்ள மிகப்பெரிய ஏரியான மதுராந்தகம்
ஏ ரி யை க ண ்ட ரா தி த ்த ச�ோ ழ ன் ம க ன்
உத்தமச�ோழன் அமைத்தான். புதுச்சேரியில்
திருபுவனையில் உள்ள மதுராந்தகப் பேரேரியும்
உத்தமச்சோழன் வெட்டியது.

உரிமைக் காப்பில் மிக ம�ோசமாக உள்ளது.

கங்கை வரை சென்று ப�ோரிட்டு நாடுகளைக்
கைப்பற்றி வெற்றியுடன் திரும்பிய இராசராசன்
ம க ன் இ ராசேந் தி ர ச ்சோ ழ ன் , அ த ன்
அடையாளமாக செயங்கொண்டம் அருகே
மி க ப ்பெ ரி ய
ஏ ரி யை
வெட் டி
பாசனத்திற்களித்தான். அதன் பெயர் ச�ோழகங்கம்
எனப்படும் ப�ொன்னேரி!

வெள்ளையர் ஆட்சி பாதுகாத்துத் தந்த நமது
காவிரி உரிமையைக் கூட விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில்
நடுவண் அரசின் துணையுடன் கன்னடர்கள் பறித்துக்
க�ொண்டார்கள். காவிரி உரிமையை நிலைநாட்ட
முடியாத, மீட்க முடியாத ஆட்சிகள் அடுத்தடுத்து
தமிழ்நாட்டில் வந்துள்ளன. இரண்டாம் குல�ோத்துங்கன்
மகன் இரண்டாம் இராசராசன் (கி.பி. 1146 - 1163)
காலத்தில் மைசூருக்கு அருகே ப�ோசள மன்னன்
முதலாம் நரசிம்மன் (கி.பி. 1141 - 1173) காவிரியின்
குறுக்கே செயற்கை மலைப�ோல் அணை ப�ோட்டுத்
தடுத்துவிட்டான். தமிழ்நாட்டிற்குக் காவிரி நீர்
வரவில்லை. மைசூர் மன்னருக்கு ஓலை அனுப்பினான்
ச�ோ ழ ன் . ம சி ய வி ல ்லை ப �ோச ள ன் . அ டு த் து
படையெடுத்துப் ப�ோய் அந்த அணையை உடைத்துக்
காவிரியை விடுவித்தான் இரண்டாம் இராசராசன்.

மேற்கண்ட ஏரிகள் எல்லாம் கல்வெட்டுகளில்
ப�ொறிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தச் செய்தியை புலவர் ஒட்டக்கூத்தர் தமது
தக்கயாகப்பரணி காப்பியத்தில் எழுதியுள்ளார்.

இன்னும் இன்னும் எவ்வளவ�ோ இருக்கின்றன.
ஆனால், இன்றைய நிலை என்ன?
ஏரிகளையும் புதுப்பித்துப் பாதுகாக்கவில்லை.
க ா வி ரி உ ரி மையை யு ம் நி லைநா ட ்ட
முடியவில்லை. இப்பொழுது நடைபெறும்
மக்களாட்சி என்பது ச�ோழர்களின் மன்ன
ராட்சியை விட நீர் மேலாண்மையில் நீர்

“அலைக�ொன்று வருகங்கை வாராமல் மண்மேல்
அடைக்கின்ற குன்றூ டறுக்கின்ற பூதம்
மலைக�ொன்று ப�ொன்னிக்கு வழிகண்ட கண்டன்
வரராச ராசன்கை வாளென்ன வந்தே”.
கடந்த காலச் சாதனைகளிலிருந்து வீரம் பெறுவ�ோம்!
நிகழ்காலத் தவறுகளிலிருந்து பாடம் பெறுவ�ோம்!
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

அயலகத்தில் தமிழை
முன்னெடுத்துச் செல்வதில் உள்ள
சிக்கல்களும் அதன் தீர்வுகளும்
முனைவர் பா. நாகராச சேதுராமன்
அயலகத்தில் தமிழ் ம�ொழி:
தாய்மொழியானது ஒரு மனிதன் சிந்தித்து,
தனது கருத்துகளைத் தங்கு தடையின்றி இயல்பாக
வெ ளி ப ்ப டு த ்த உ த வு ம் ம� ொ ழி ய ா கு ம் .
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலான
பாரம்பரியமிக்க நமது தாய் ம�ொழியாம் தமிழ்
ம�ொழி, புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள் வாழ்வில்
எ வ ்வா று வே ரூ ன் றி யு ள்ள து ? அ த ன ை
அயலகத்தில் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச்
செல்வதற்கான முயற்சிகள் யாவை? முழுக்க
முழுக்க ஆங்கில ம�ொழிச் சூழலில் வளரும் நம்
அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்துச் செல்வதில்
உள்ள நடைமுறைச் சிக்கல்கள், அதனை எவ்வாறு
கையாளுவது என்பதனை இங்குக் காணலாம்.
இன்றைய காலகட்டத்தில், ஐர�ோப்பா, கனடா,
அமெரிக்கா ப�ோன்ற நாடுகளில் கல்வி, வேலை
நிமித்தமாக குடியேறுகின்ற தமிழர்களுக்கு,
அ றி வி ய ல் த� ொ ழி ல் நு ட ்ப வ ள ர்ச் சி ய ால்
த�ொலைக்காட்சி, வான�ொலி, வாயிலாக தமிழ்
ஒ லி மு ழ ங் கு வ தை க் கே ட ்க , பா ர ்க்க ,
பத்திரிக்கைகள், இணையதளங்கள் வழியாக
எழுதப் படிக்க வாசிக்க வாய்ப்புகளும் வசதிகளும்
நிறைந்துள்ளன. அவர்களது பிள்ளைகளுக்குத்
தமிழ்ப் பள்ளிகள் வாயிலாக தமிழ் ம�ொழி

கலாச்சார வகுப்புகள் அனைத்து நகரங்களிலும்
விரிவடைந்துள்ளன. ஆனாலும், தமிழைக் கற்கும்,
மற்றும் பேசும் மனப்பாங்கு குறைந்தே காணப்படுகின்றது.
அ மெ ரி க்கா வி ன் பெ ன் சி ல ்வே னி ய ா ம ா நி ல ப்
பல்கலைக்கழகத்தின் ம�ொழியியல் துறை, அயலகத்தில்
வாழும் புலம் பெயர்ந்த தமிழர்களிடம் நடத்திய ஒரு
ஆ ய் வி ல் 4 2 சத வீ த இ ர ண ்டா ம் தலை மு றை
த மி ழ ர ்க ளு க் கு ம ட் டு ம் தா ன் த மி ழ் ம� ொ ழி
தெரிந்திருக்கின்றது. இது மூன்றாம் தலைமுறையை
அடையும்போது மேலும் குறைந்துவிடும் என்று, தமிழ்
ம� ொ ழி அ டு த ்த டு த ்த தலை மு றை க ளு க் கு ச்
சென்றடைவதில் உள்ள சிக்கல்களைத் தெளிவாகக்
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கண்டறிந்துள்ளனர். இதனால், தமிழர்களின் முதல்
அடையாளமான தமிழ் ம�ொழி அயலகத்தில்
“அடுத்தடுத்த தலைமுறையைச் சென்றடையுமா?”,
என்றால் அது கேள்விக்குறிதான்.

அயலகத்தில் தமிழ் ம�ொழிக் கல்வி:
அயலகத்தில் தமிழ் ம�ொழியை முன்னெடுத்துச்
செல்வதற்கான வழிமுறைகளைக் காண்பதற்குமுன்,
ம�ொழித்திறன் (Language Skill), ம�ொழியறிவு (Literacy
Skill) என்றால் என்ன என்பதைத் தெரிந்து க�ொள்வது
அவசியம். அவை இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள
வேறுபாடு பற்றி அறிந்து க�ொள்வோம். ம�ொழித்திறன்
என்றால் குறிப்பாக புரிதலும், பேசுதலும் ஆகும்.
அதாவது ஒரு குழந்தை முதல் ம�ொழியை எவ்வாறு
கற்றுக் க�ொள்ளும் என்றால், குழந்தையின் பெற்றோர்,
உறவினர்கள் பேசுவதை முதலில் புரிந்து க�ொள்ள
ஆரம்பிக்கும். பின்னர் பேச ஆரம்பிக்கும்போது தான்
ச�ொல்ல நினைப்பதை மழலை ம�ொழியில் சிறு சிறு
வார்த்தைகளாலும், பின்னர் படிப்படியாக சிறு
வாக்கியங்கள் மூலமும் பேச முற்படும். அதற்கு
அடுத்து பள்ளியில் சேர்ந்த பின்னர் எழுத்துக்களைப்
படித்தல், எழுதுதல், இலக்கணம் என்று ம�ொழியைப்
பற்றிய அறிவை வளர்த்துக்கொள்வர். இந்த படித்தலும்,
எழுதுதலும் ம�ொழி அறிவு எனப்படும். எனவே
அயலகத்தில் தமிழ் ம�ொழி கற்கும் குழந்தைளுக்கு
த�ொடக்கத்தில் ம�ொழித்திறன்களை வளர்க்க, தமிழில்
பேசுவதைப் புரிந்து க�ொள்ளும்படியான சிறு சிறு
நிகழ்ச்சிகளுடன் கூடிய வகுப்புகளும், அதன் பின்னர்
பேசுவதற்கான பயிற்சி வாய்ப்புகளும் அளிக்க
வேண்டும். இதற்குக் குறைந்தது இரண்டு ஆண்டுகள்
வரை கூட ஆகலாம். அதற்குப்பின் எழுதிப் படிக்கும்
ம� ொ ழி ய றி வு க்கல் வி ச � ொ ல் லி க� ொ டு த ்தால்
அவர்களுக்குக் தமிழ் கற்பது எளிமையாக மட்டுமின்றி,
அவர்கள் மனதில் நிரந்தரமாகவும் தங்கும்.

அயலகத்தில் தமிழ்ப் பள்ளிகளின் பங்களிப்பு:
ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி, புலம்பெயர்ந்து
வாழும் நம் பிள்ளைகள் தமிழ் ம�ொழியையும்,
கலாச்சாரத்தையும் மறக்கவைக்கும் சூழலிலேயே
வளர்கின்றனர். ஆங்கில ம�ொழிக் கல்வி மற்றும்
கலாச்சார சூழலில் நம் பிள்ளைகளுக்குத் தமிழைக்
கேட்கவும் பேசிப் பழகவும் வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவு

என்பது அனைவரும் அறிந்ததே! இப்படிப்பட்ட
சூ ழ லி ல் , ந ம் பி ள்ளை க ளு க் கு ந ம் ம� ொ ழி ,
அடையாளம், மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை
மறக்காமல் இருக்கவேண்டித் த�ோன்றியதுதான்
அயலகத்தில் உருவான நம் தமிழ்ப்பள்ளிகள்.
இ ந ்த த் த மி ழ்ப ்ப ள் ளி க ளி ன் மு த ல ா வ து
கடைமையாக இருக்க வேண்டியது, அயலகத்தில்
வளரும் நம் குழந்தைகள் தமிழில் பேசுவதை
புரிந்துக்கொள்ளவும், நினைத்ததை தயக்கமின்றி
பேச பயிற்சிகளும் வாய்ப்புகளும் உருவாக்கித்
தருவதுமாக இருக்க வேண்டும். அதற்குப்பின்
படிக்கவும் எழுதவும் பயிற்சி அளிக்கலாம்.
ப�ொதுவாக வெளி நாட்டில், பெற்றோர்கள்
ந ா ங ்க ள் கு ழ ந ்தை க ளு ட ன் த மி ழி ல்தா ன்
பேசுகிற�ோம் என்று கூறுவார்கள். அதை விட
முக்கியமான ஒன்று குழந்தைகளை தமிழில் பேச,
பதில் கூற வைக்க வேண்டும் . இது தமிழை அடுத்த
தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்ல முக்கியமான
வழி!
எனவே, தமிழ்ப் பள்ளிகள் புரிதல் மற்றும்
பேச்சுத்திறனுக்கு முக்கியத்துவம் க�ொடுத்து
ஆ ரம ்ப நி லை பாடத் தி ட ்ட ங ்களை யு ம்
ச ெ ய ல ்பா டு க ளை யு ம் அ மைத் து க்க ொ ள்ள
வேண்டும். தமிழில் பேசிப் பழக பயிற்சி க�ொடுக்க
வேண்டும். அதன் பின் மேல் நிலை வகுப்புகளில்
படிக்கவும், எழுதவும் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.

ஆசிரியர்கள் பங்களிப்பு:
அயலகத்தில் தமிழ்ப் பள்ளிகளில் சேவை
ச ெ ய் யு ம் ஆ சி ரி ய ர ்க ள் அ ன ை வ ரு ம்
தன்னார்வலர்கள். அவர்களுக்கு தமிழ்ப்பணி
ஆசிரியருக்கான முறையான பயிற்சி இல்லை
என்பதால் அவர்களுக்கு ஏற்படும் முக்கிய
கேள்விகள்: தமிழ் வகுப்பில் தமிழில் மட்டும்தான்
பேச வேண்டுமா? ஆங்கிலம் பயன்படுத்தலாமா?
அப்படி என்றால் எந்த அளவுக்கு ஆங்கிலம்
ப ய ன ்ப டு த ்த ல ா ம் ? ஆ ங் கி ல த ்தைப்
பயன்படுத்தவில்லையென்றால் நாம் ச�ொல்வது
அவர்களுக்கு புரியாதே. அதற்கு என்ன செய்வது?
வார இறுதியில் ஒருநாள் மட்டும் நடத்தப்படும்
தமிழ் வகுப்பில் ஆங்கிலம் பயன்படுத்துவது
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முக்கியமாக தவிர்க்கப் பட வேண்டும். தமிழில் பேசினால்
மாணவர்களுக்கு புரியாது என்ற வாதத்தை ஏற்க
முடியாது. இங்குள்ள அயலக ம�ொழிகளான ஸ்பானிஷ்,
பிரெஞ்சு பள்ளிகளில் பயிலும் ப�ோது, ஆங்கிலம்
க ல வ ா ம ல் ஆ சி ரி ய ர ்க ள் பாட ங ்க ள் ச � ொ ல் லி த்
தருகின்றனர். அதற்கு மாணவர்களுக்குப் புரியும்படியாக
வாசித்துக் கதை ச�ொல்லிக் கற்பிக்கும் திறமையைக்
(Teaching Proficiency through Reading and Storytelling)
கையாண்டு வருகின்றனர். அதே முறையில் தமிழ்
ம�ொழியையும் கற்றுத்தர முயற்சி செய்யவேண்டும்.

அயலகத் தமிழ்ப் பெற்றோர்களின் பங்களிப்பு:
அயலகத்தில் தமிழ் ம�ொழியை முன்னெடுத்துச்
செல்வதில் பெற்றோர்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது.
வாரம் ஒருநாள் பிள்ளைகளைத் தமிழ்ப் பள்ளிக்கு தமிழ்
ம�ொழி கற்க அனுப்பினால் மட்டும் ப�ோதாது. வீட்டிலும்
பிள்ளைகளிடம் பெற்றோர்கள் தமிழில் பேச வேண்டும்.
பிள்ளைகள் ஆங்கில ம�ொழி சூழலில் வளர்வதால்
அவர்கள் தமிழ் ம�ொழியில் பேசுவது குறைவாகத்தான்
இருக்கும். மேலும், தமிழ் கலாச்சாரங்களை பிள்ளைகள்
சிறு வயது முதல் த�ொடர்ந்து பின்பற்ற  ச�ொல்லித் தந்து
முயற்சிக்க வேண்டும். தமிழ் பராம்பரிய கலைகள்,
உடைகள், உணவுகள், பண்பாடுகள் இவற்றை பிள்ளைகள்
அறிந்து க�ொள்ள த�ொடர்ந்து தமிழ்ச்சங்க விழாக்களுக்கு
அழைத்துக் செல்ல வேண்டும்.அதனை ஒரு கடமையாக
பெற்ற ோ ர ்க ள்
எ டு த் து க்
க� ொ ள்ள
வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி தமிழர்கள் தம் பிள்ளைகளை
அடிக்கடி தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெற்றோர், உற்றோர்,
உறவினர் வீடுகளுக்குக் கூட்டிச் சென்று க�ோடை அல்லது
குளிர் கால விடுமுறையில் ப�ோய்த் தங்கிவிட்டு வந்தால்
செவியும், கண்ணும் தமிழைத் தானாகக் கற்றுக் க�ொடுக்கும்.
த மி ழ் ம� ொ ழி ய ான து அ ப் பி ள்ளை க ள் ம ன தி ல்
ஆழமாகப் பதியும். தமிழ் ம�ொழியை  அதன் வாழும்
சூழலிலேயே ப�ோய்க் கற்க பெற்றோரின் முயற்சி
இன்றியமையாதது அன்றோ!,  
நிறைவாக அயலகத்தில் உள்ள பல ஆயிரம் தமிழர்களின்
பிள்ளைகளுக்குத் தமிழ்க் கற்றுக் க�ொடுக்கும் பல
தமிழ்ப்பள்ளி தன்னார்வத் த�ொண்டூழியர்களுக்கு   என்
இதயங் கனிந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெ
ரிவித்துக் க�ொள்கிறேன்.  

ஞாநி

(1954 – 2018)
சங்கரன் என்ற இயற்பெயரைக்கொண்ட திரு.
ஞாநி அவர்கள் இலக்கிய உலகில் பரீக்ஷா ஞாநி என்று
பிரபலமாக அறியப்படுபவர். 1954ல் செங்கல்பட்டில்
பி ற ந ்த இ வ ர் பன் மு க தி ற ன ்பெற்ற
ஆளுமையைக்கொண்டவர். கல்லூரி படிக்கும்போது
வம்பன் என்ற கையெழுத்து இதழினை நடத்திய இவர்
இதழியலில் பட்டயப்படிப்பை முடித்து இந்தியன்
எக்ஸ்பிரஸ்ஸில் பணிக்கு சேர்ந்தார். எழுத்தாளர்,
நாடகக்கலைஞர், அரசியல் விமர்சகர், கட்டுரையாளர்
ப�ோன்ற பல்வேறு முகங்களை க�ொண்ட இவர்
தீம்தரிகிட என்ற இதழை நடத்திவந்தார். சமூகத்தின்
அடிப்படை க�ோளாறுகளை மையப்படுத்தும் இவரது
படைப்புகள் , சாமானியர்கள் முதல் செயல்பாட்டாளர்கள்
வரை அசைத்துப்பார்க்கவல்லது. திரு. ஞாநி அவர்கள்
எழுதிய “ஓ பக்கங்கள்” ஆறு த�ொகுதிகள் அடங்கிய
மாபெரும் கட்டுரை த�ொகுப்பு ஆகும். தமிழகத்தின்
சமூக , அரசியல் பற்றி கூர்மையான விமர்சன ஆவணம்
இதுவென்றால் அது மிகையாகாது. தனது நாடகங்கள்
மூலம் மாபெரும் இலட்சிய இளைஞர்கள் பலரை
உருவாக்கியவர் திரு. ஞாநி அவர்கள். திரு.ஞாநி
அ வ ர ்க ளி ன் கு றி ப் பி ட த ்த கு ந ்த க ட் டு ரை
த�ொகுப்புகளாவன: நெருப்பு மலர்கள், பேய் அரசு
செய்தால், அறிந்தும் அறியாமலும். மற்றும் ஆப்பிள்
தேசம். பலூன், வட்டம், விசாரணை என்னும்
நாடகங்களையும் பெரியாரைப் பற்றிய குறும்படம்
ஒன்றையும் இயக்கியுள்ளார். தனது பரீக்ஷா என்ற
நாடகக்குழுவின் மூலம் பிரபல எழுத்தாளர்கள் பலரின்
சிறுகதைகளை அரங்கேற்றியுள்ளார். தனது வீட்டின்
த�ோட்டத்தில் “ கேணி” என்ற பெயரில் சமூக அரசியல்
இலக்கிய விமர்சன கூடுகையை நிகழ்த்தி ஆளுமைகள்
மற்றும் வாசகர்களை ஒருங்கிணைத்தார். ஆம் ஆத்மி
கட்சி சார்பாக சென்னை - ஆலந்தூர் சட்டமன்ற
த�ொகுதியில் வேட்பாளராக களம் கண்ட திரு.ஞாநி
அவர்கள் த�ோல்வியை தழுவியது நாம் வருந்தத்தக்க
ஒன்று. சிறுநீரக க�ோளாறால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த திரு.
ஞாநி அவர்கள் 2018ல் சென்னையில் மறைந்தார்.
இவர் பல த�ொலைக்காட்சி சமூக அரசியல்
க ல ந் து ரை ய ா ட ல ்க ளி ல் க ல ந் து க�ொண் டு
பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்திருக்கிறார்.
-மலர்க்குழு
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ஆராய்ச்சி மாநாட்டிற்கு
அடிக�ோலிய துறவி
சண் சரவணன்
பத்தாம் உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடு இங்கு
நடைபெறுவதை எண்ணி நாம் பெருமைப்படுகிற�ோம்.
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின் ப�ொன்விழாவ�ோடு இந்த
பத்தாம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு நடைபெறுவது
இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. அதே வேளையில்,
இந்த உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டிற்கே வித்திட்டு
தனிப்பெரும் சிறப்புக் கண்ட தனிநாயகம் அடிகளைப்
பற்றியும் இங்கே குறிப்பிடுவதில் சிகாக�ோ நகரம்
பெருமையடைகிறது
உ ல கி ல் ம� ொ ழி க் கு ஆ ரா ய் ச் சி ம ாநா டு
நடைபெ று வ த ற் கு அ டி க�ோ லி ய பெ ரு மை க் கு
உரிமையானவர் இலங்கையைச் சேர்ந்த தனிநாயகம்
அடிகளார். இந்தத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
த�ொடர்ச்சியாக ஒன்பது உலகளாவிய ரீதியிலான
உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாடுகளை நடத்தியது.
அடிகள் உயிருடன் இருந்த காலப்பகுதியில் நான்கு
மாநாடுகள் நடத்தப்பெற்றன. தற்போது பத்தாவது
மாநாடு சிகாக�ோவில் நடைபெறவிருக்கிறது

உ

லகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு
அமெரிக்காவில் நடைபெறுவது
இ து வே மு த ற் தடவை ய ா கு ம் .
இந்தியாவில் இருந்து வந்த துறவி விவேகானந்தர்
1893 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்கர்கள் வியந்து
ப�ோகும்படி “அமெரிக்கச் சக�ோதர சக�ோதரிகளே”
என்று ஆரம்பித்து பெரும் ச�ொற்பொழிவாற்றி
இந்தியர்களுக்குப் பெருமை தந்தது ப�ோல,

தமிழ்க் கலாச்சாரத்தை தமிழர்களது கலை,
இ ல க் கி ய ம் , ப ண ்பா டு எ ன ்ப ன வ ற்றை அ ந் நி ய
ம�ொழியாகிய ஆங்கில ம�ொழி மூலம் உலக அரங்கில்
க�ொண்டுவந்த பெருமைக்குரியவர், பிற ம�ொழிகளுக்கு
இணையான இலக்கண இலக்கியங்களை தமிழ்
ம�ொழியும் க�ொண்டுள்ளது என்பதை வெளிக்கொண்டு
வந்தவர் இந்தத் துறவி.
தனிநாயகம் அடிகள், 1913 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்
மாதம் 2 ஆம் நாள் இலங்கையின் யாழ்ப்பாணம்
மாவட்டத்தில், ஊர்காவற்துறையில் கரம்பொன் என்ற
கிராமத்தில் நாகநாதன் ஹென்றி ஸ்ரனிசுலாசு,
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சி சி லி ய ா இ ராசம்மா பஸ் தி ய ா ம் பி ள்ளை
ஆகிய�ோருக்குப் பிறந்தார். இவருக்கு தனிநாயகம்
என்று இவரது தந்தை பெயர் சூட்டினார். இவரது
கிறிஸ்தவ பெயர் சேவியர் நிக்கலஸ் ஸ்ரனிசுலாசு
என்பதாகும். பிற்காலத்தே இவர் தமிழில் க�ொண்ட
தீராத காதலினால் உர�ோமன் கத்தோலிக்க குருவாக
நியமிக்கப்பட்டப�ோது தனது பெயரினை சேவியர்
எஸ். தனிநாயகம் என்ற தமிழ்ப் பெயரினையும்
சேர்த்துக் க�ொண்டார்.
ஆங்கிலம், இலத்தின், இத்தாலியம், பிரெஞ்சு,
ஜெர்மன், ஸ்பானிஸ் ப�ோன்ற பல்வேறு ம�ொழிகளைக்
கற்று பாண்டித்தியம் க�ொண்ட இவர் தனது ஆரம்பக்
கல்வியை ஊர்காவற்துறை புனித அந்தோனியார்
கல்லூரியிலும், இடைநிலைக் கல்வியை யாழ்ப்பாணம்
பு னி த பத் தி ரி சி ய ார் க ல் லூ ரி் யி லு ம் ப யி ன் று ,
க�ொழும்பில் சென்ட் பேர்னாட் செமினறியில்
தத்துவவியலில் கலைமாணிப் பட்டத்தையும் பெற்றார்.
1 9 4 5 ஆ ம் ஆ ண் டு த மி ழ் இ ல க் கி ய த் தி ல்
பட்டப்படிப்பிற்காக தமிழ் நாடு அண்ணாமலைப்
பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து தமிழ் இலக்கியம்
படித்தார். இவரது தமிழ் அறிவின் ஆழத்தினையும்
மு தி ர்ச் சி யி ன ை யு ம் க ண ்ட அ ண ்ணா ம லைப்
பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் இரத்தினசாமி, மற்றும்
பேராசிரியர் தெ. ப�ொ. மீனாட்சி சுந்தரனாரும் எடுத்த
முடிவினால் இளமாணிப் படிப்பு முடிக்காமலே
நேர டி ய ா க மு து க லை ம ா ணி ப் ப டி ப் பி ன ை
மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட் டு, அண்ணாமலைப்
பல்கலைக்கழகத்தில் முதுகலைமாணிப் பட்டத்தையும்,
தமிழ் இலக்கியத்தில் “சங்ககால இலக்கியச் செய்யுளில்
இயற்கை” என்னும் தலைப்பில் தனது ஆய்வுக்
கட்டுரையைச் சமர்ப்பித்து, எம்.லிட். பட்டத்தையும்
பின்னர் இலண்டனில் கலாநிதிப் பட்டத்தையும்
பெற்றார். மேலும் உர�ோம் நகரில் வத்திக்கான்
பல்கலைக்கழகம் சென்று The Carthaginian Clergy என்ற
தலைப் பி ல் மு ன ை வ ர் ப ட ்ட த் தி ற்கான
ஆய்வுக்கட்டுரையினை எழுதி தெய்வத் தத்துவத்தில்
(Doctor of Divinity) பட்டம் பெற்றார்.
தமிழ் நாட்டின் நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள
வடக்கன்குளம் புனித தெரசா உயர்நிலைப்பள்ளி யில்
துணைத்தலைமை யாசிரியராகப் பணியாற்றிய
காலத்தில் பண்டிதர் குருசாமி சுப்பிரமணிய ஐயர்
என்பவரிடம் தமிழ் பயின்றார். பின்னர் இலங்கைப்
பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் விரிவுரையாளராகப்
பணியாற்றினார். பின்னர் மலேசியா சென்று மலாயா
பல்கலைக்கழகத்தில் தலைமைப் பேராசிரியராகவும்

அங்கிருந்து ஓய்வு பெற்றபின் ஓராண்டுக் காலம்
பாரிசில் பிரான்சுக் கல்லூரியிலும், த�ொடர்ந்து
நேப்பிள்ஸ் பல்கலைக்கழகத்திலும் சிறப்புப்
பேராசிரியராகப் பணியாற்றினார்.
கத்தோலிக்கத் துறவியாகத் தனது பணியை
ஆ ர ம் பி த ்த த னி நா ய க ம் அ டி க ள் த மி ழை
முறைப்படி கற்றுத் தேர்ந்து ஒரு தமிழ் வளர்க்கும்,
பரப்பும் தூதராகத் திகழ்ந்தார். பல ஐர�ோப்பிய
நா டு க ளு க் கு ப் ப ய ண ம் ச ெ ய் து அ ங் கு ள்ள
நூலகங்களில் பல தமிழ்க் கையெழுத்துப்பிரதி
நூல்கள், மற்றும் அச்சிடப்பெற்ற தமிழ் நூல்கள்
பற்றி ஆராய்ந்து வெளிக் க�ொண்டுவந்தார்
தூத்துக்குடியில் பணியாற்றிய காலத்தில்
தனிநாயகம் அடிகளார் தமிழ் இலக்கியக் கழகம்
என்ற அமைப்பினை நிறுவி 1952 ஆம் ஆண்டில்
Tamil Culture (தமிழ்க் கலாச்சாரம்) என்னும்
ஆங்கிலக் காலாண்டு இதழை ஆரம்பித்து அதன்
ஆசிரியராக 1959 வரை இருந்தார். இந்த ஏடு
ஆ ற் றி வ ந ்த அ ரு ம் பெ ரு ம் ப ணி மி க வு ம்
மகத்தானது. இவ்வேடு உலகை வலம் வரச் செய்த
பெருமை பிதா தனிநாயகம் அடிகளாரையே
சாரும். இவ்விதழ் அமெரிக்க, ஐர�ோப்பிய
பல்கலைக்கழகங்கள் வரை சென்றடைந்தது
1961 இல் சென்னையில் “தமிழ்ப் பண்பாட்டுக்
கழகம்” என்ற அமைப்பைத் த�ோற்றுவித்தார்.
த மி ழி லு ம் ஆ ங் கி ல த் தி லு ம் ப ல ஆ ய் வு க்
கட்டுரைகளும் நூல்களும் எழுதி வெளியிட்டார்.
தமிழ்த் தூது என்ற நூல் உட்பட 137 நூல்களை
எழுதினார்.
தமிழ் ம�ொழியானது இந்துக்களுக்கு மட்டும்
உரியதன்று. அது ப�ௌத்தர், இஸ்லாமியர்,
கிறிஸ்தவர் என அனைத்து மதத்தவர்களுக்கும்
உரிய தனித்துவமான ம�ொழி என்று உலகம்
முழுவதும் இதன் சிறப்பை தனிநாயகம் அவர்கள்
எடுத்துரைத்தார்கள். தமிழாராய்ச்சி, ஆங்கிலேயர்
காலத்திற்குப் பின் விருத்தியடைந்ததென்பது
தப்பான கருத்தென்பதும், 1500 ஆண்டுகளுக்கு
முன் வெளிவந்த த�ொல்காப்பியம், திருக்குறள்
ப�ோன்ற நூல்கள் அதற்குச் சான்று பகர்கின்றன
என்பதும் அடிகளாரின் துணிந்த கருத்தாகும்.
மிகத் த�ொன்மையான தமிழ் நாகரீகம் சிந்து
வெ ளி யி ல் ஆ ரம ்ப ம ா கி இ ந் தி ய ா வி லு ம்
இலங்கையிலும் பரவியிருந்தது என்ற ஆராய்ச்சிக்
கருத்தை முன் வைத்தும் ஆதரித்தும் அதற்கான
எ டு த் து க் க ாட் டு க்களை யு ம் சு ட் டி க்
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

காட்டியுள்ளார். 1963 ஆம் ஆண்டளவில் தனிநாயகம்
அடிகளார் உலக நாடுகளில் உள்ள தமிழறிஞர்கள்
யாவரையும் ஒன்று திரட்டி ஒரு குழுவாக அமைத்து
த மி ழ ் நாட் டி ல் ஆ ண் டு த�ோ று ம் த மி ழ ாரா ய் ச் சி
மாநாட்டினை நடத்தும் ய�ோசனையை முன்வைத்தார்.
ஆனால் இதற்கான எந்த நடவடிக்கையினையும் அரசு
மேற்கொள்ளாத ப�ோது இம்மாநாட்டினை உலகளவிலே
நடத்த வேண்டும் என்ற உத்வேகம் க�ொண்டு உலகத்
தமிழாராய்ச்சிக் கழகத்தை உருவாக்கினார்.
உலகத் தமிழாராய்ச்சிக் கழகத்தின் (International Association for Tamil Research, IATR) முதல் கூட்டம் தில்லியில்
1 9 6 4 சன வ ரி யி ல் நடைபெற்ற து . இ க் கூ ட ்ட த் தி ல்
தனிநாயகம் அடிகளாருடன், பேராசிரியர் கமில்
சுவெலபில், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள்
துணைவேந்தர் வ. ஐ. சுப்பிரமணியம் ஆகிய�ோர்
அழைப்பாளர்களாக இருந்து செயற்பட்டனர். ம�ொத்தம்
26 தமிழறிஞர்கள் சேர்ந்து உலகத் தமிழாராய்ச்சி
நிறுவனத்தை 1964 சனவரி மாதம் 7 ஆம் நாள் ஆரம்பித்து
வைத்தனர். மலேசியாவில் பணி புரியும் காலத்தில் உலகத்
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் த�ோற்றுனர்களில் ஒருவராக
இருந்து செயற்பட்டார். அதன் முதல் மாநாட்டினை
1966, ஏப்ரல் 16–23 திகதிகளில் மலேசிய அரசின்
துணைய�ோடு மலேசியத் தலைநகர் க�ோலாலம்பூரில்
நடத்தினார். பின்னர் சென்னையில் நடந்த இரண்டாவது
உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டில் பிரதம விருந்தினராகக்
கலந்து க�ொண்டார்.
தனிநாயக அடிகளார் தனது 67 வது வயதில் உடல்
நலிவுற்று 1980 செப்டம்பர் மாதம் முதலாம் திகதி உயிர்
நீத்தார்.
தனிநாயகம் அடிகளார் மாபெரும் அறிவாளி
மட்டுமல்ல, ஆன்மீகவாதியும் கூட. அதுமட்டுமல்ல
அவர் ஒரு செயல் வீரர். தேவார திருவாசகங்களிலும்,
ஆழ்வார்களின் திருப்பாடல்களிலும் ப�ொதிந்தும்,
மலிந்தும் கிடக்கும் பக்தியுணர்வை நாம் வேறெங்கும்
காணமுடியாது என்று தனது எழுத்துக்கள் மூலமும்
உரைகள் மூலமும் எடுத்துக்காட்டி உலகில் உள்ள
தமிழர்களை, தமிழறிஞர்களை ஒன்று இணைத்த பெரும்
வித்தகர்.
தவத்திரு தனிநாயகம் அடிகள்
(Rev.Father)D.D.(Rome), M.A. M.Litt (Annamalai) Ph.D.
(London)

ஐராவதம் மகாதேவன்
(1930 – 2018)

திரு ஐராவதம் மகாதேவன் த�ொல்லெழுத்தியலில்
சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர். அவர் திருச்சியை அடுத்த
மணச்சநல்லூரில் அக்டோபர் 2, 1930 அன்று பிறந்தார்.
திருச்சி தூய வளனார் கல்லூரியில் வேதியியல் துறையில்
அறிவியல் இளவல் பட்டம் பெற்றார். பின் சென்னைச்
சட்டக் கல்லூரியில் சட்ட இளவல் பட்டமும் பெற்றார். 1954
முதல் 1981 வரை இந்திய ஆட்சிப் பணியில் வேலை
செய்தார். பிறகு 1987 முதல் 1991 வரை தினமணி
நாளேட்டின் ஆசிரியராய் வேலை பார்த்தார். நவம்பர் 26,
2018 அன்று சென்னையில் இயற்கை எய்தினார்.
இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் தமிழ் நாட்டுக்
குகைகளில் இருந்த கல்வெட்டுக்களைத் த�ொல்லெழுத்து
வல்லுநர்களால் தெளிவாகப் படித்துப் புரிந்துக�ொள்ள
இயலவில்லை. இந்நிலையில் 1961 முதல் 1966 வரை,
திரு மகாதேவன் அவர்கள் அக்கல்வெட்டுக்களைப் படித்து
ஆய்ந்து அவைகளைப் புரிந்துக�ொள்ளும் முறையைத்
தெளிவாக 1968-இல் சென்னையில் நடந்த உலகத் தமிழ்
மாநாட்டில் கட்டுரையாக வழங்கினார். அவருடைய
முறையைப் பின்பற்றி மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்களும்
அத்துறையில் ஈடுபட்டு ஆய்வு செய்தார்கள். திரு
மகாதேவன் இப்பழந்தமிழ்க் கல்வெட்டுக்களில் காணப்படும்
தமிழர் வரலாறு, பண்பாடு த�ொடர்பான பல செய்திகளைப்
பல்துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுத் தமிழுலகுக்கு
அளித்தார். அதன் வெளிப்பாடே 2003-ஆம் ஆண்டு
ஆர்வர்ட் (Harvard) பல்கலைக்கழகத்தால் வெளியிடப்பட்ட
பழந்தமிழ்த் த�ொல்லெழுத்தியல் (“Early Tamil Epigraphy”) என்ற நூல்.
திரு ஐராவதம் மகாதேவன் சிந்துசமவெளி எழுத்து
த�ொடர்பான ஆராய்ச்சியிலும் ஈடுபட்டு ஆராய்ச்சி செய்தவர்.
அவர் சிந்துவெளி எழுத்து பற்றிய த�ொடரடைவு நூல் (“The
Indus Script: Texts, Concordance and Tables”) ஒன்றும்
பல கட்டுரைகளும் எழுதியவர்.
திரு ஐராவதம் மகாதேவன் புறநானூற்றுப் பாடலில்
வரும் “பெரிய�ோரை வியத்தலும் இலமே சிறிய�ோரை
இகழ்தல் அதனிலும் இலமே” என்ற க�ொள்கைப்படி
எல்லோரிடமும் பழகியவர். அகவையில் குறைந்தவர்கள்
என்றாலும் மிகவும் மதிப்போடு நடத்தியவர். தனக்குத்
தெரிந்த உண்மைகளையும் அறிவையும் தயக்கமின்றி
எ ல்ல ோ ரு ட னு ம் ப கி ர்ந் து க�ொ ண ்ட வ ர் . இ னி ய
விருந்தோம்பலிலும் சிறந்தவர். அவருடைய மறைவு
தமிழுலகிற்கு ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு இழப்பாகும்.
முனைவர் சு. பழனியப்பன்
தென் ஆசிய ஆராய்ச்சி செய்திக் கழகம், தல்லசு

074 | ஜூலை 2019: பேரவையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கப் ப�ொன்விழா | 10 ஆம் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு

ஜூலை 2019: பேரவையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கப் ப�ொன்விழா | 10 ஆம் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு | 075

IT Support Services

Business Process





Cybersecurity

Phone: (703) 636Ǧ6777
Email: Recruiting@iworkscorp.com
Website: www.iworkscorp.com

1889 Preston White Dr.
Suite 100
Reston, VA 20191



Cloud Transformation



Optimization

Data Analytics

Integration

Systems Development &





What we do:

Grow with us!

here!

media and event planning, there is a place for you

tem testing, to business development, to social

that interest you within the company, from sys-

you bring to the table and let you explore avenues

skills and build your career path. We value what

training and mentorship to help you sharpen your

We are a goal-oriented company. We provide

about our projects!

our website at iworkscorp.com to learn more

include the DoD, TSA, ATF, and many more. Go to

opment and project management. Our clients

specializing in personnel security software devel-

iWorks is a government consulting small business



“Overall, very happy coming to
work on a daily basis.”

“I can’t give enough praise for the
great work atmosphere and
flexibility the company offers”

“I think one of the best things
about iWorks is its focus on
diversity. There are individuals
from all walks of life, ages,
backgrounds, gender, and
ethnicity”

“Inclusive, friendly work
environment”

“Growing, fun place to work”

Employee Testimonials

்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

முதிய�ோர் பராமரிப்பு:
சவால்களும்
கையாளும் முறைகளும்
திருவாரூர் சரவணன்
முதிய�ோர் பராமரிப்பில் இன்றைய சவால்கள்?
மு ன் கு றி ப் பு : இ ந ்த தலைப் பி ன் கீ ழ்
முழுமையாக ஆய்வு செய்தால் உருவாகும்
கட்டுரையின் உப தலைப்புகளே சுமார் இருபது
பேர் முனைவர் பட்டம் பெறும் அளவில்
இருக்கும். அத்தகைய கனமான தலைப்புக்கு 750
வார்த்தைகளில் கட்டுரை சமர்ப்பிப்பதே மிகப்
பெரிய சவால்தான்.

***
முதிய�ோர் பராமரிப்பு என்பது பெரும் சவாலாக
மாறியிருக்கிறது என்பதற்கு மாற்று கருத்து இருக்க
முடியாது. ஆனால் அந்த சவாலின் வகை உலகம்
முழுவதும் ஒரே வகையாக கண்டிப்பாக இல்லை.
சவாலின் வகையை அறிந்து க�ொண்டால் அதை
வெற்றிகரமாக கையாளுவது எப்படி என்பதை
சுருக்கமாகவும் எளிமையாகவும் புரிந்து க�ொள்ளலாம்.
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		தமிழகத்தை எடுத்துக் க�ொண்டால் மிகவும்
வ ச தி ய ான கு டு ம ்ப ங ்க ளி ல் கு டு ம ்ப த் தி ன்
இரண்டாம், மூன்றாம் தலைமுறையினர் பணி,
த�ொழில் காரணமாக அதே வீட்டில் வசித்து
முதிய�ோர்களை பராமரிக்க முடியாவிட்டாலும்
பா து க ா ப ்பா க க வ னி த் து க் க� ொ ள்ள
பணியாளர்கள் இருக்கிறார்கள்.



		ஆனால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் வேறு நகரம்,
மாநிலம், அயல்நாடு என்று பணி நிமித்தமாக
வசித்து வந்தால், முதிய�ோர்களுக்கு ப�ொழுது
ப�ோவதும், நம்பிக்கையான உதவியாளர்கள்
கிடைப்பதும் சவாலான விஷயங்களே.



		அடுத்து நடுத்தர, ஏழைக் குடும்பங்களில்தான்
முதிய�ோர்கள் பராமரிப்பு பெரிய சவாலக
மாறியுள்ளது. ஏனென்றால் கல்வி, மருத்துவம்,
ப�ோக்குவரத்து என்று பல்வேறு ப�ொருளாதார
நெருக்கடியின் காரணமாக பெரிய வீடுகளை
வாடகைக்கு பிடிக்க முடிவதில்லை. ச�ொந்த
வீடு வைத்திருந்தால் கூட இட நெருக்கடியின்
காரணமாக முதியவர்களை இடையூறாக
எண்ணுபவர்கள் அதிகரித்திருப்பதன் விளைவே
முதிய�ோர் இல்லங்கள்.



		தலைமுறை இடைவெளியின் காரணமாக
வ ா ரி சு க ள் நடந் து க� ொ ள் ளு ம் வி த த ்தை
முதிய�ோர்களின் மனது ஏற்றுக் க�ொள்ளாமல்
இருப்பதும் பெரிய சவால்தான்.



இ தை ப ்போன்ற எ ண ்ண ற்ற க ாரண ங ்களை
ய�ோசித்துப் பார்த்தோம் என்றால் சீர் செய்ய
வேண்டிய விஷயங்களாக எனக்கு த�ோன்றியவை:
1. மருத்துவமனை, ரயில் நிலையம், வங்கி, அலுவலகம்
என்று ஏதாவது ஒரு இடத்தில் நாம் காத்திருக்க
நேர்ந்தால் பத்து நிமிடம் கூட மிகவும் நீண்ட
நேரமாகத் த�ோன்றும். அப்படி இருக்கும் ப�ோது நமக்கு
வசதிப்படும் நேரத்தில் முதிய�ோர்களுக்கு உணவைக்
க�ொடுப்போம். அதை சாப்பிட்டு விட்டு, நம்மை எந்த
கேள்வியும் கேட்காமல் அவர்கள் நம் வீட்டில் இருக்க
வேண்டும் என்று நினைப்பதுதான் சிக்கல்களுக்கு
முக்கிய காரணம்.

இதை தவிர்க்க என்ன செய்யலாம்?
ஏற்கனவே குடும்பத்திற்காக உழைத்தவர்களை

இன்னும் வேலை வாங்குவதா என்று சிலர்
வாதிடக்கூடும். அப்படி ச�ொல்லவில்லை.
இத்தனை ஆண்டுகளாக உழைத்தவர்களை
இனியும் கடினமான பணிகளில் ஈடுபடுத்துவது
மிகவும் ய�ோசிக்க வேண்டிய ஒன்று.
முதியவர்களில் நிறைய பேர் அக்கம் பக்கத்தை
பார்த்து விட்டு நாலாவது தெரு சுப்பிரமணிக்கு
ரத்தத்தில் சர்க்கரை இருக்காம். அவனை விட
நான் மூணு மாசம்தான் இளையவன். எனக்கு
எப்போ சர்க்கரை வரப் ப�ோகுத�ோ? இல்ல ரத்த
அழுத்தமும் சேர்ந்து படுத்தி எடுக்கப் ப�ோகுத�ோ
என்ற மனநிலைதான் இன்றைய முதியவர்களின்
முக்கிய கவலை.
அதனால் முதியவர்களின் இந்த மன நிலையை
மாற்ற வேண்டும். மனதில் உறுதி இருந்தால் 100
வயது கடந்தாலும் ஆர�ோக்கியமாக வாழ முடியும்
என்ற நம்பிக்கையை அவர்கள் மனதில் விதைக்க
வேண்டும். வீட்டில் சமையலில் அவர்களை
ஈ டு ப டு த ்த வேண் டி ய தி ல ்லை . எ ல ்ல ோ ரு ம்
உணவருந்தும் நேரத்தில் முதியவர்களுக்கும்
உணவு பரிமாறலாம். ஆனால் மற்ற உறுப்பினர்கள்
வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில�ோ அல்லது வேறு
முக்கியமான வேலையில் இருக்கும்போத�ோ,
முதியவர்களுக்கு காபி குடிக்க வேண்டும், அல்லது
வே று ஏ தா வ து சி ன்ன தேவை க ளை யு ம்
மற்றவர்கள்தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று
எதிர்பார்ப்பதை தவிர்த்து அவரவர்களே செய்து
க�ொண்டால் உடலுக்கும் இயக்கம் க�ொடுத்த
ம ா தி ரி இ ரு க் கு ம் . எ ல ்லா வ ற் று க் கு ம்
அடுத்தவர்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும்
நேரத் தி ல ்தா ன் ஒ ரு ம னி த னு க் கு கு டு ம ்ப
உறுப்பினர்கள் மேல் க�ோபம் உண்டாகிறது.
இதன் விளைவு, மிகவும் அதிகரிக்கும் ரத்த
அழுத்தம்..
நம் உடல் ஆர�ோக்கியமாக இருக்கிறது என்ற
நம்பிக்கையுடன் அதிகாலையில் படுக்கையை
வி ட் டு எ ழு ம் ஒ ரு மு தி ய வ ர் , ப ணி ப ்ப ளு
காரணமாக தூங்கிக் க�ொண்டிருக்கும் மனைவி,
மகன், மருமகள், பேரன், பேத்தி என்று யாரையும்
எதிர்பார்க்காமல், பல ஆண்டுகளாக இருக்கும்
கற்பிதங்களை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு அவரே
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

பாலை காய்ச்சி குடித்து விட்டு வாக்கிங் சென்று
விட்டு வந்தார் என்றால் இங்கே க�ோபத்திற்கு
வேலையில்லை.
ஏ ன் இ தை கு றி ப் பி டு கி றே ன் எ ன்றால்
வீடுகளில் முதிய�ோர்களைப் ப�ொறுத்தவரை
பெண்ணாக இருந்தால் ஓய்வு என்பதே இல்லாமல்
அவ்வளவு வேலைகளையும் செய்கிறார்கள்.
ஆ ணா க இ ரு ந்தால் வெந் நீ ர் வைத் து
க� ொ டு ப ்ப த ற் கு கூ ட ய ார ை ய ா வ து
எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
முதிய�ோர் இல்லம் நடத்தி வரும் ஒருவரிடம்
பேசிக் க�ொண்டிருந்தப�ோது, அங்கே இருக்கும்
பெண்கள் பெரும்பாலும் சமையல் உள்ளிட்ட
வேலைகளை பகிர்ந்து செய்து விடுவதாகவும்,
அதனால் சமையலுக்கான வேலையாட்கள்
குறைவாக தேவைப்படுவதால் நிதிச்சுமை
குறைவாக இருப்பதாகவும் கூறினார். ஆனால்
ஆண்களைப் ப�ொறுத்தவரை அவர்களுக்கு உதவி
செய்வதற்கே கூடுதல் பணியாளர்கள் தேவைப்
படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
உண்மையில் ஒருவருக்கு உடல் நலமில்லாமல்
ப�ோவதற்குள்ளாகவே, மனதளவில் எனக்கு
வயதாகிவிட்டது, என்னால் எதுவும் செய்ய
முடியாது என்ற மனநிலையில் இருப்பதும், ஆண்
என்றால் இந்த வேலைதான் செய்யணும், வீட்டு
வேலைகளை செய்யக்கூடாது என்ற பழைமைக்
கருத்துக்களும்தான் நிறைய வீடுகளில் வயதான
ஆண்கள் அவதிப்படுவதற்கான காரணங்கள்
என்பது அவரது கருத்தாக இருக்கிறது.
நிறைய வீடுகளில் வயதானவர்கள் வேலை
பார்க்க வேண்டும் என்று மகன�ோ, மகள�ோ
ச�ொல்லாவிட்டாலும், முதியவர்கள் தங்களது
முக்கியத்துவம் குறைந்து விட்டத�ோ என்று
பதட்டமடைவதால் எந்த விஷயத்திலும் மகன்,
ம ரு ம க ள் த ங ்களை ம தி ப ்ப தி ல ்லை எ ன்ற
குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறார்கள். மேலும்
சம்பா தி ப ்ப தை அ டு த ்த தலை மு றை யி னர்
செய்வதால் வீட்டில் இருக்கும் பெற்றோர்களிடம்
ஏன் கேட்க வேண்டும் என்ற மன�ோபாவம்
அவர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது. எல்லாவற்றையும்
கேட்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் சிற்சில
விசயங்களில் கலந்து பேசி முடிவெடுத்ததைப்

ப�ோன்ற த�ோற்றத்தையாவது ஏற்படுத்த வேண்டும்.
அதே நேரம், முதியவர்களும் தனக்கு தெரிந்த
ஆல�ோசனையை ச�ொல்லிவிட்டு, என்னுடைய
வாழ்வில் இப்படி செயல்பட்டதால்தான் நல்ல பலன்
கிடைத்தது. நீ இன்றைய சூழலை அனுசரித்து
மு டி வெ டு த் து க் க� ொ ள் எ ன் று வ ழி வி டு ம்
மனப்பக்குவத்தை ஏற்படுத்திக் க�ொள்வதும் அவசியம்.
முதியவர்களின் பதட்டம் தற்போது மிகவும்
அதிகரித்திருப்பதில் த�ொலைக்காட்சி த�ொடர்களின்
பங்கு முக்கியம். மாவு அரைப்பது, துணி துவைப்பது
உ ள் ளி ட ்ட ப ல ்வே று வீ ட் டு வேலை க ளி ல்
இயந்திரங்களின் பயன்பாடு அதிகரித்திருப்பதால்
முதியவர்களுக்கு ஓய்வு நேரம் அதிகரித்துள்ளது.
இதனால் பெரும்பாலானவர்கள் தொலைக்காட்சியில்
மூழ்கிவிடுகிறார்கள்.
முப்பது அல்லது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு
கூ ட் டு க் கு டு ம ்ப ம ா க இ ரு ந்தா லு ம் வீ ட் டி ல்
முதியவர்களும் விவசாயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு
வேலை க ளை வை த் து க் க� ொ ண் டு இ ய ங் கி க்
க�ொண்டிருப்பார்கள். அதே சமயம் முதியவர்கள்
வீட்டிலேயே இருக்கும் குடும்பங்களும் உண்டு. அதை
சுமையாக நினைக்காத அல்லது காட்டிக்கொள்ளாத
கலாச்சாரம் அப்போது இருந்தது.
ஆனால் இப்போது வீடு சிறியதாக இருக்கிறதா
அல்லது மிகவும் பெரியதா என்பதெல்லாம் பிரச்சனை
இல்லை. முக்கியமாக பெரும்பாலான நடுத்தர
வர்க்கங்களில் முதியவர்கள் சுமையாக கருதப்படுவது
அவர்கள் வீட்டில் இருப்பதால் அல்ல. எந்நேரமும்
வீட்டிலேயே இருப்பதுதான்.
அதை விடுத்து நூலகம், ஆலயம், பூங்கா என்று
வீட்டை விட்டு வெளியில் நேரத்தை செலவிடுவது
அவசியம். முக்கியமாக மகன், மருமகளின் விடுமுறை
நா ட ்க ளி ல் இ வ ்வ ள வு நே ர ம் வீ ட் டி ல் இ ரு க்க
ம ா ட ்டே ன் எ ன் று தெ ளி வ ா க ச � ொ ல் லி வி ட் டு
சென்றால் அடுத்த தலைமுறை, முதியவர்களை
சுமையாக நினைக்காது.
ஆக எங்கே எப்படி நடந்து க�ொள்ள வேண்டும்
என்று முதியவர்களுக்கும் இப்போது ஆல�ோசனை
தேவைப்படுகிறது.
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வண. பிதா தனிநாயகம்
த�ொடக்கி வைத்த கூட்டங்கள்
த�ொடராகி நான்காகி
எழுபத்தி நாலு தன்னில்
இடம்பெற்றது ஈழத்தில்
தமிழ் மரபுத் திங்களாம்
தை பிறந்த வேளையிலே
அனைத்துலக அறிஞரும்
ஆர்வலரும் பார்வையரும்
ஆசையாய்க் களிக�ொள்ள
இறுதி நாள் நிகழ்ச்சியன்று
முத்தவெளி முன்றலிலே
முத்து முத்தாய்ப் பேச்சுகளும்
அணியணியாய்க் கலை நிகழ்வும்
நடந்துக�ொண்டு இருக்கையிலே
மக்களிடை புகுந்தத�ொரு
காவலர்கள் வண்டி
வழிவிடக் கேட்டு நின்றார்
கூட்டத்தை மிண்டி
எள் விழுந்தால் எண்ணையாகும்
அந்தப் பெருங் கூட்டத்தில்
எப்படித்தான் வழி விடுவார்
எக்காள மிட்டோர்க்கு
குழப்பமே ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்ட தீய�ோர்களுக்கு
வழி கிடைக்கா வலி சேர்ந்து
வன்முறையைக் கட்டவிழ்க்க

வழிய�ொன்று கிடைத்ததுவே

மறந்திடும�ோ நெஞ்சம்

அமுதென்ற தமிழுக்கு
அளவில்லாத் திருவுக்கு
அழகு சேர்க்கும் முகமாய்
ஆராய்ச்சி மாநாடு

கூட்டம் கலைக்கவென்று
கண்ணெரிக்கும் புகைக்குண்டும்
இடையிடையே நிசக்குண்டும்
பீறிட்டுப் பாய்ந்திடவே
கலங்கிய மக்களெல்லாம்
பதறிய�ோடச் சிதறிய�ோட
அங்கு அரங்கேறியது
அமிலமான அவலம�ொன்று
பாய்ந்துசென்ற குண்டுகளால்
உயிர�ோடு அறுபட்ட
மின்கடத்திக் கம்பிகளும்
விழுந்தனவே உயிர்தப்ப
ஓடிய எம் மக்கள் மேல்
மின்தாக்கிச் சிலர் மடிந்தார்
புண்பட்டுப் பலர் விழுந்தார்
நெரிபட்டு மிதிபட்டு
உடல்கெட்டு உயிர்கெட்டு
துயரத்தில் முடிந்ததந்த
அனைத்துலகத் தமிழாய்வு
நான்காவது மாநாடு
நலிந்துகெட்ட மாந்தருக்காய்
நாவெழுப்ப யாருமில்லை
நாதியென்றும் ஏதுமில்லை
நீதிய�ொன்றும் சேரவில்லை
வீழ்ந்தவர்க்கு நினைவுக்கல்
நிறுவிடத்தான் முடிந்ததம்மா
எம்மக்கள் நினைவைவிட்டு
அத்துயரும் ப�ோய்விடுமா

நான்காம் உலகத்
தமிழாராய்ச்சி
மாநாடு பற்றி செயபாலன்
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ந்து நடத்

இணை

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டில்
பல்லுயிர்மை பாதுகாப்பும்
நமது கடமைகளும்
மு.முருகன் காட�ோடி
ஜீ.கே.தினேஷ் சூழல�ொளி

ந

ம் முன்னோர்கள் இயற்கையுடன் இணைந்த
வாழ்க்கையை வாழ்ந்து க�ொண்டிருந்தனர். ஆனால்
ஒரு ப�ோதும் இயற்கைக்கு எதிரான செயல்பாடுகளில்
அவர்கள் ஈடுபட்டது கிடையாது. மாறாக இயற்கையைப்
புரிந்து க�ொண்டு அதன் வழியில் தனது வாழ்க்கையை
வாழ்ந்து வந்தனர்.
ஆனால் இன்று ஏற்பட்ட த�ொழிற் புரட்சியினாலும்,
வி ஞ ்ஞான வ ள ர்ச் சி யி னா லு ம் சு ற் று ச் சூ ழ லு க் கு
நன்மைகளைக் காட்டிலும் தீமைகள் தான் அதிகமாக
இருக்கின்றன. இதன் விளைவு நாம் பயன்படுத்தும்
அ ன ை த் து வ ள ங ்க ளு ம் ம ா சு பட் டு ப ரு வ நி லை
ம ாற்ற ங ்க ள ா லு ம் , வ ற ட் சி யி னா லு ம் , வி த வி த ம ான
ந�ோய்களாலும் சிக்குண்டு கிடக்கிற�ோம்.
த�ொடர்ந்து க�ொட்டி வரும் ஆலைக் கழிவுகளும்,
அணுக்கழிவுகளும், செயற்கை உரங்களும் நம் மண்ணை
மலடாக்கி விட்டன. இதன் விளைவாக நாம் உண்ணும்
உணவுகளின் வழியாகத் தாய்மார்களின் தாய்ப்பாலிலும்
கூட நஞ்சுகள் கலந்திருப்பாகச் சமீபத்திய ஆய்வுகள்
தெரிவிக்கின்றன.
இது மட்டுமல்லாமல் நிலத்தடி நீரும் ம�ோசமாக
மாசுபட்டு குடிப்பதற்கு ஏதுவற்றதாகக் கிடக்கிறது.
இந்தியாவில் 0.01 விழுக்காடு அளவு தான் நாம் மனிதத்
தேவைக்குப் பயன்படுத்தும் நீரின் அளவு உள்ளது. ஆனால்
அதுவே மாசுபட்டு இருக்கும் நிலையில் வருங்காலச்
சந்ததியினரின் நிலைமையை நினைத்துக் கூடப் பார்க்க
முடியவில்லை.
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க�ொடுத்ததைத் திரும்பக் க�ொடுக்கும் இயற்கைத் தாய்!
அ தி க ரி த் து வ ரு ம் த� ொ ழி ற்சாலை க ளி ன்
எண்ணிக்கையால் பெருமளவில் ஒலி மாசுபாடும்
அதிகரித்து வருகிறது.
கண்மூடித்தனமான த�ொழில் உற்பத்தி மற்றும்
லாபவெறியின் காரணமாகப் புவி வெப்பமாதல்,
ஓச�ோன் படலம் சிதைவு என அடுக்கடுக்காய் சூழல்
பி ரச் சி ன ை க ள் த� ொ டர்ந் து க� ொ ண் டு தா ன்
இருக்கின்றன.

		விவசாய நிலங்களில் செயற்கை உரங்கள்
இடுவதைத் தவிர்த்து இயற்கை உரங்களைத்
தயாரித்து அதை உபய�ோகிக்கக் கற்றுக்
க�ொடுக்க வேண்டும்.



		பாலிதீன் பயன்பாட்டைக் குறைத்து
துணிப்பைகளை உபய�ோகிப்பதன் மூலம்
அளவுக்கு அதிகமான பாலிதீன் குப்பைகள்
சேருவதைத் தடுக்க முடியும்.



		தேவையற்ற நேரங்களில் மின்விசிறி,
மி ன் வி ள க் கு , கு ளி ர ்சாதனப் பெட் டி
ப�ோன்றவற்றை அணைத்து வைப்பதன்
மூ ல ம் மி ன்சார ம் வீ ணா வ தைத்
தவிர்க்கலாம்.



இதனை எதிர்கொள்ள வேறு வழிகளே இல்லையா
என்று ய�ோசிப்போமேயானால் நிச்சயம் வழிகள்
இருக்கின்றன.
அதற்கு முன்னால் நாம் இந்தச் சூழலுக்குக்
க�ொடுப்பதெல்லாம் திரும்ப நமக்கே தான் வெவ்வேறு
வழிகளில் கிடைக்கிறது என்பதைப் புரிந்து க�ொள்ள
வேண்டும்.
நா ம் இ ய ற்கையைப் பா து க ா க் கு ம் ப �ோ து
இயற்கையும் நம்மை ஒருப�ோதும் பாதுகாக்கத்
தவறுவதில்லை என்பதைக் கருத்தில் க�ொண்டு நம்
அ ன்றாட வ ா ழ் வி ய ல் மு றை க ளி ல் சி ல
நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதின் மூலம் சுற்றுச்
சூழல் கேடுகளைக் குறைத்துப் பல்லுயிர் ஓம்புதலை
மேம்படுத்த முடியும்.

		மு டி ந ்த வ ர ை நீ ர ை சி க்கன ம ா க ப்
பயன்படுத்தக் கற்றுக் க�ொள்ள வேண்டும்.
மழைக் காலங்களில் வீணாகும் மழை நீரை
சேகரிக்க வேண்டும்.



		த�ொழிற்சாலைகளில் மாசுக் கட்டுப்பாடு
மற்றும் சுத்திகரிப்புக்கான அனைத்து
நட வ டி க்கை க ளை யு ம் மேற்க ொ ள்ள
வேண்டும்.



		நெழிகிக்கு மாற்றாகக் காகிதத்திலான
ப�ொருட்களை உபய�ோகிப்பதன் மூலம்
சூழல் சீர்கேடுகளைக் குறைக்க முடியும்.
காகிதத்திலான ப�ொருட்களை உபய�ோகித்த
பின் மறு சுழற்சி செய்தும் உபய�ோகிக்கலாம்.



கான்ராட் லாரன்ஸ் என்ற அறிஞரின் கூற்று:
'இயற்கையைப் பராமரிக்க மனிதருக்குக் கற்றுக்
க�ொடுக்க ஒரே வழி அவர்கள் குழந்தையாக இருக்கும்
ப�ோதே இயற்கையைப் புரிய வைப்பது தான் '.

பல்லுயிர்மை பாதுகாக்கும் நமது கடமைகள்:
		ப ள் ளி க ள் ம ற் று ம் க ல் லூ ரி க ளி ல் உ ள்ள
மாணவர்களிடையே சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பின்
அவசியத்தை ஆசிரியர்கள் முன்னெடுக்க
வேண்டும்.

		வாகனங்களை அவ்வப்போது சரியான
மு றை யி ல் பரா ம ரி த் து எ ரி ப� ொ ரு ள்
தேவை க ளை க் கு றைத் து க் க� ொ ள்ள
வேண்டும்.





		ம ாண வ ர ்க ளி டையே சூ ழ ல் சா ர ்ந ்த
மன்றங்களையும், குழுக்களையும் உருவாக்கி
சூழல் பாதுகாப்பின் அவசியத்தை உணர்த்த
வேண்டும்.



		கிராமங்கள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் த�ோறும்
ம ர ம் வ ள ர் க் கு ம் கு ழு க்களை உ ரு வ ா க் கி
அவர்களைத் த�ொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்த
வேண்டும்.



		அ தி க ா ரி க ளு ட ன் இ ணைந் து சூ ழ ல்
பா து க ாப் பி ல் மு ழு ஒ த் து ழை ப ்பை
வழங்குவதன் மூலம் நமது பங்களிப்பைக்
க�ொடுக்கலாம்.



மேற்கூறியவற்றைக் கடைபிடிப்பதன் மூலம்
நிலையான நீடித்த மேம்பாட்டை அடைய
முடியும்.
“ ம ாற்ற த ்தை மு த லி ல் ந ம் மி லி ரு ந் து
த�ொடங்குவ�ோம். உலகளவில் சிந்தித்து நம்மளவில்
செயல்படுவ�ோம்” !
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மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

நாம் மனிதர்
(கதை)

சாம் குமார்
கிரேஸ்லேக், இல்லினாய்

கா

மி னி
தன்மேல் க�ோப
மடைந்தாள்! கடந்த மூன்று
ம ாத க ா ல ம ா க ஆ ரா ய் ச் சி
செய்து தீட்டிய திட்டம் அவளுடையது. நேற்று
இரவு கூட எல்லாம் சரியாக இருக்கின்றதா என
ப ய ண ப ்பை க ளை
இ ரு தடவை
ச ரி பார்த் தி ரு ந்தா ள் . “ ச ்சே , வெ யி ல் லி ல்
பாவிக்கும் கூலிங்கிளாஸ்ஸை வீட்டிலேயே
வைத் து வி ட் டு பு கை யி ரத 1 நி லை ய ம்
வந்துவிட்டேனே!” என சலித்துக்கொண்டாள்.
தன் மேல் அதிக எதிர்பார்ப்பு க�ொண்டவள்
காமினி. இலங்கையின் தென்மாகாணத்தில்
இருக்கும் மாத்தறை நகரத்திற்கு அருகில்
டெ லி ஜ்ஜா வி ல ா எ னு ம் கி ரா ம த ்தை
ச � ொ ந ்த ம ா க க் க� ொ ண ்ட வ ள் . வ ய சான
தாயார�ோடும் கணவர�ோடும் வாழ்ந்து வருபவள்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் தனது
ஒரே மகனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்திருந்தாள்.
மிடில்கிளாஸ் குடும்பம் என்றாலும் சிக்கனத்தை
ச�ொந்தமாக்கி அழகான வாழ்க்கை நடத்தி
வ ந்தா ள் . மி க வு ம் க ட வு ள் ந ம் பி க்கை
க�ொண்டவள். கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக
நயினை தீவு நாகவிகாரைக்கு எப்படியாவது
சென்று புத்தபெருமானை வணங்கவேண்டும்
என முடிவெடுத்திருந்தாள். சென்ற ஆண்டு
கிராமத்து நண்பிய�ோடு ப�ோவதாக இருந்த
திட்டம் சரிவராமல் ப�ோகவே இம்முறை
தானாகவே கிளம்பிவிட்டாள்.
க�ொழும்பில் இருந்து அனுராதபுரம் வழியே
யாழ்ப்பாணம் செல்ல உத்திரதேவி எனும்
புகையிரதத்தில் ஏற வேண்டும். பிற்பகல் ஆறு
ம ணி க்கெ ல ்லா ம் ய ாழ்ப்பாண ம்
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சென்றுவிடலாம். மறுநாள் பஸ்சில் குறிகட்டுவான்
சென்று, அங்கிருந்து படகில் முப்பது நிமிடங்களில்
நயினை தீவு நாக விகாரையை அடைந்து விடுவதே
அவளது திட்டம். அனுராதபுரம் வரை பலமுறை
சென்று ருவான்வெலிசாய விகாரையை தரிசனம்
செய்தவள். யாழ்ப்பாணம் செல்வது இதுதான் முதல்
தடவை. இயல்பாகவே பிரயாணங்களை விரும்பும்
இவள் நாக விகாரையையும் தனது சுற்றுப்பயணத்தையும்
எண்ணி உற்சாகமடைந்தாள்.
1983 ஜூலை கலவரம் நடக்கும்போது காமினிக்கு
17 வயது. தமிழர்கள் பயங்கரவாதிகள் என மீடியாவிலும்
அரசாங்க தரப்பிலும் பலமுறை வந்த செய்திகளை
கேட்டு வளர்ந்தவள். தமிழர்களும் இலங்கையர்கள்
என்ற யதார்த்தத்தை தனது கருத்தாக வைத்திருந்தாள்.
ப�ோர்க்காலங்களில் இலங்கை இராணுவம் த�ோல்வி
காணும் ப�ோது, மாத்தறை பகுதிகளில் க�ொல்லப்பட்ட
இராணுவ வீரர்களின் இறுதிக்கடமைகளை இவள்
நேரிலும் பார்த்திருக்கின்றாள். ஒட்டும�ொத்தமாக
தமிழ இனம் மேல் வெறுப்பு ஏற்படாமல் விட்டாலும்,
ப�ோரினால் ஏற்படும் துன்பங்களை எண்ணி பலமுறை
எரிச்சல் க�ொண்டிருக்கின்றாள். தமிழர்கள் ஏன்
சண்டை பிடிக்கின்றார்கள்? இலங்கையில் இருக்கும்
எல்லா மக்களும் ஒற்றுமையாக இருக்கலாம்தானே?
தமிழர்களின் பிரச்சனை தான் என்ன? என இவள்
பலதடவை தன்னைத்தானே வினவி, அந்த வினாவுக்கு
விடை புரியாமல் தமிழர்கள் மீது இனம் தெரியாத
ஒரு அதிருப்தியையும் தனதாக்கியுள்ளாள். ப�ோரின்
உச்சக்கட்ட நிலையில், தமிழர் விமானப்படை
க�ொண்டிருக்கும்போது, தமிழர்கள் உலகெங்கும்
வ ா ழ் கி ன்றா ர ்க ள் , த மி ழ் ப ே சு ம் நா டு க ள் ப ல
இருக்கின்றன, ஆனால் நாம் சிங்களவர்கள் இந்த
நாட்டை விட்டு வேறு எங்கு செல்வது என சில சமயம்
அச்சம் கூட க�ொண்டிருக்கின்றாள். இருந்தாலும்
ப�ோர் பற்றி அரசாங்கம் முன்வைக்கும் கருத்துக்களைய�ோ
எந்த அரசியல்வாதியையும�ோ இவள் முழுமையாக
நம்பியதில்லை.
உத்திரதேவி வவுனியாவை ந�ோக்கி ஓட்டமெடுக்க
காமினியின் கைக்கடிகாரம் நான்கு மணி காட்டியது.
முதன்முறையாக ஈழமண்ணில் பயணிக்கும் காமினியை
ஒரு இனம் தெரியாத பயம் பிடித்துக்கொண்டது.
இவளது புகையிரத யன்னல்2 சரியாக ஒரு நலிந்த
நரைத்த களைப்பும் ச�ோகமும் காணப்பட்ட ஒரு
மனிதர் முன் நின்றது. அந்த மனிதர் ஒரு இளைஞனின்
புகைப்படத்தை பெரிதாக்கி, ப�ோஸ்டர் மட்டையில்
ஒட்டி காமினிக்கு காட்டியவண்ணம் கையை பிச்சை
கேட்பதுப�ோல் ஏந்தி நின்றார். ப�ோஸ்டரில் இருந்த
சிங்கள வரிகளை வாசித்த காமினிக்கு என்ன செய்வது
என்று தெரியவில்லை. தனது ஒரே மகனை 2009ம்
ஆண்டு சித்திரை மாசம் முதல் காணவில்லை எனவும்
தான் இன்னமும் அவரை தேடி வருவதாகவும் அந்த
ப�ோஸ்ட்டரில் எழுதியிருந்தது.
அந்த மனிதரின் கண்களை நேரில் பார்த்த காமினி,

தன்னையறியாது அவரின் துயரத்தை தனது
இதயத்தில் பதித்தாள். அவளது மகனின் விம்பம்3
அவள்முன் ஒரு கணம் வந்துப�ோனது. அவளது
கண்களின் ஓரங்களில் ஒரு சிறிய கண்ணீர்த்துளி
அரும்பிநின்றது. அவருக்கு ஆறுதல் ச�ொல்ல
வார்த்தைகளை தேடினாள்; துயரம் தடுத்தது.
வார்த்தைகள் மனதில் வர, வாய்ச்சொல்லில்
ம�ொழி தடுத்தது. ஆங்கிலத்தில் ச�ொல்லவந்ததால்
நேயம் அகன்றது. தனது கண்களால் முடிந்த
அ ள வு க் கு ஆ று தலை மு ன்வை த ்தா ள் . ச க
இலங்கையர்கள�ோடு பேச வேண்டும் ப�ோல்
இருந்தது. எனினும் இந்த மண்ணிற்கு அன்னியன்
ப�ோல ஏத�ோ ஒரு சபலம் மனதில் படிந்தது. அது
ஒரு குற்ற உணர்வா அல்லது அச்ச உணர்வா என
அவளால் இனம் பிரிக்கமுடியவில்லை.
உத்திரதேவி மீண்டும் புறப்பட்டு யாழ்ப்பாணம்
ந�ோ க் கி மு ன்செ ல ்ல க ா மி னி யி ன் ம ன ம்
ப�ோர்க்காலங்களை ந�ோக்கிப்பின்பாய்ந்தது.
இராணுவ வீரன் ஒருவனின் இறுதிக்கிரியைகள்
அவள் ஊரில் நடந்து க�ொண்டிருக்கும் ப�ோது
அந்த வீரனின் தாய் காமினியின் மகனைப்பார்த்து
“மகே புத்தா! (எனது மகனே)” என கதறி
அழுதப�ோது தனது மகனை அவள் கெட்டியாக
பிடித்ததை எண்ணிப்பார்த்தாள். அன்று இரவு
தனது கணவரிடம் ஒருப�ோதும் இராணுவத்தில்
மகனை சேர்ப்பதில்லை என உறுதி ம�ொழி
எடுத்திருந்தாள்.
அலாரம் காலை ஆறு மணிக்கு அடித்தது.
எழுந்து நீராடி நயினாதீவு நாக விகாரையை
அடைய புறப்பட்டாள் காமினி. காலை காப்பி
அருந்துவதற்காக யாழ் பேருந்து நிலையம் அருகே
இ ரு ந ்த சி றி ய டீ க டை யி ல் அ ம ர ்ந ்தா ள் .
“ஆயுப�ோவன்” (வணக்கம்) என பெண் குரல்
ஒன்று கேட்கவே யார் என பார்த்தவள் முன்னே
ஒரு 70 வயதுமிக்க சுறுசுறுப்பான ஒருவருக்கு
பதிலுக்கு இருகரம் கூப்பி சற்று எழுந்து தலை
சரித்து வணக்கம் ச�ொன்னாள். தனது பெயர்
தி ரு ம தி நடரா ஜ ா எ ன வு ம் தா ன் ஒ ரு
இளைப்பாறிய4 ஆசிரியை எனவும் க�ொழும்புநுகேக�ொட பகுதிகளில் சுமார் 20 வருடங்கள்
ஆ சி ரி யை ய ா க
இ ரு ந் து வி ட் டு மீ ண் டு ம்
யாழ்ப்பாணத்தில் குடியமர்ந்துள்ளதாகவும்
கூறினார். க�ொழும்பு பகுதிகளில் அதிக ஆண்டுகள்
வேலை பார்த்ததினால் முன்னாள் ஆசிரியை
சிங்கள ம�ொழியை சிறப்பாக பேசுவதை காமினி
அ வ தா னி த ்தா ள் . தன்னால் த மி ழ்
பேசமுடியவில்லை என்பதை வருத்தமுடன்
தெரிவித்தாள்.
தி ரு ம தி நடரா ஜ ா தன து இ ய ல ்பான
நேசத் தினாலு ம் மனி தநே ய த்தை வி ரு ம் பும்
நட் பி னா லு ம் க ா மி னி யை ய ாழ்ந க ரி ற் கு
வரவேற்றார். அவரும் நயினை தீவுக்குத்தான்
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

ப �ோ வ தை க ா மி னி அ றி ந் து க� ொ ண ்டா ள் .
இருவரும் ஒரே பஸ்ஸில் செல்லலாமென திருமதி
நடராஜா அன்புக்கரம் நீட்ட காமினி ஆறுதல்
அ டைந்தா ள் . மு ன்னா ள் ஆ சி ரி யை யி ட ம்
எ தை யு மே கே ட ்க ல ா ம் ப �ோல் அ வ ளு க் கு
த�ோன்றியது. தன்னை ஆசிரியை தப்புக்கணக்கு
ப�ோடமாட்டார் என காமினி புரிந்து க�ொண்டு
இலங்கைத்தமிழர்களின் தற்போதைய வாழ்க்கை
எப்படி என வினாவினாள்.
ஒரு நீண்ட பெருமூச்சை விட்ட திருமதி
நடரா ஜ ா தன து இ ரண் டு பி ள்ளை க ளு ம்
ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் கடந்த 20-30 ஆண்டுகளாக
கஷ்டப்பட்டு கடின பிரெஞ்சு, ட�ோயிட்ச்ச
(Deutsch) பாஷைகளை படித்து, சாதாரண
வேலைகள் பார்த்து, குடும்பம் அமைத்து தனக்கு
பண ம் அ னு ப் பு வ தா ல ்தா ன் ய ாழ்ந க ரி ல்

வாழமுடிவதாயும் வெளிநாட்டு த�ொடர்பு
இல்லாதவர்களின் ப�ொருளாதார நிலை மிகவும்
ம�ோசம் எனவும் ஆரம்பித்தார். தமிழர் வாழும்
பிரதேசங்களில் உள்ள அரச நிறுவனங்களிலும்
அரச வகுப்பீடுகளிலும் வேலை வாய்ப்புக்கள்
வரும்போது சிங்கள மக்களுக்கே முன்னுரிமை
க�ொடுக்கப்படுவதாக குற்றம் சுமத்தினார்.
“தமிழர்களும் சிங்களவர்களும் ஒன்றாக
ஒற்றுமையாக வாழமுடியாதா?” என காமினி
துணிந்து வினாவினாள்.
“ஏன் முடியாது?” ஆசிரியையின் கண்கள்
காமினியின் கண்களை கூர்ந்து பார்த்தன.
நாற்காலியின் ஓரத்தில் அமர்ந்த ஆசிரியை
காமினியை பார்த்து நுட்பமாக, “தமிழ் இனம்
ஒரு தனித்துவமான இனம் என்பதை இலங்கை
அரசு அங்கீகரிக்க வேண்டும்” என்றார்.
ஒரு கணம் ய�ோசித்து விட்டு காமினியும்
பதிலுக்கு “சிங்கள இனமும் ஒரு தனித்துவமான
இனம் தானே?” என்றாள்.
“நிச்சயமாக!” ஒத்துக்கொண்ட ஆசிரியை

“1956ம் ஆண்டு சிங்களம் மட்டும் என்று அரசியல்
யாப்பு5 ஏன் மாற்றி எழுதப்பட்டது?” என வினவினார்.
“அது அரசியல்வாதிகள் விட்ட மாபெரும் பிழை,
அ ந ்த ச ட ்ட ம் 1 9 5 8 இ லு ம் பி ன்னர் 1 9 7 8 இ லு ம்
மு ழு மை ய ா க இ ரத் து ச ெய்ய ப ்ப ட் டு த மி ழு ம்
இலங்கையின் உத்திய�ோக ம�ொழி6 தான் என அரசு
பிரகடணப்படுத்தியிருந்தது” என்றாள் காமினி.
“தேர்தலில் வெற்றிபெற மக்களிடம் ம�ொழி
உணர்ச்சியை கிளறி அழகிய எங்கள் தீவில் இன
வே று பா ட ்டை இ ல ங ்கை அ ர சி ய ல ்வா தி க ள்
அலங்கரித்தார்கள்”, த�ொடர்ந்தாள் காமினி.
“இலங்கை அரசியல்வாதிகள் மட்டுமல்ல பிராந்திய
ஏன் சர்வதேச அரசியல்வாதிகள் கூட தங்கள்
இ ல ாபத் து க்கா க வு ம் த ங ்க ளி ன் நா டு க ளி ன்
இலாபத்துக்காகவும் இலங்கையில் பிரிவினைகளை
உண்டாக்கினார்கள்”. ஆசிரியை ஆம�ோதித்தார்.
“2009 இராணுவ நகர்வில் முள்ளிவாய்க்கால்
உட்பட்ட தமிழ்ப் பிதேசங்களில் நடந்த க�ொலைகளை
அரசாங்கம் நடுநிலையான சர்வதேச அமைப்பை
அ ழைத் து வி சாரணை ச ெய்யவேண் டு ம் .
தவறிழைத்தவர்கள் யாராக இருப்பினும் அவர்களை
அரசு சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த
வேண்டும். அபகரிக்கப்பட்ட நிலங்கள் மீண்டும்
வழங்கப்படவேண்டும், சிறை வைக்கப்பட்டிருப்போர்
விசாரிக்கப்பட வேண்டும், காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர்
வி பர ங ்க ள் ஒ ளி வு ம றை வு இ ன் றி தெ ளி வ ா க
அறிவிக்கப்பட வேண்டும்; இவற்றை செய்தால்
இலங்கை அரசு தமிழர்களுக்கு சம உரிமை வழங்க
வாய்ப்பு இருக்கின்றதென தமிழர்களும் அரச�ோடு
சேர்ந்து செயல்படுவார்கள், சுபீட்சத்தை நாடுவார்கள்;
நாடு முன்னேரும்!” முழங்கினார் ஆசிரியை.
ஆ சி ரி யை ச � ொ ல ்ல ச ்ச ொ ல ்ல ஒ வ ்வ ொ ரு
கருத்துக்கும் தலையை ஆட்டி ஆம�ோதித்தாள் காமினி.
சற்று நேரம் இருவரும் அமைதியாக இருந்தனர்.
அந்த சங்கடமான ம�ௌனத்தை டீ கடை சேவகன்
கலைத்தான். “அம்மா வேற ஏதும் தரவா அம்மா?”.
இருவரும் உணவிற்கு பணம் செலுத்தி பின்னர்
பஸ்ஸில் ஏறி ஒருவர் பக்கத்தில் மற்றவர் என
அமர்ந்தனர்.
“நாங்களும் பிழை விடாமல் இல்லை”, ஆசிரியை
த�ொடர்ந்தார்.
“உரிமைகள் கிடைக்காத இடத்தில் அவசரப்பட்டு
விட்டோம�ோ என சிலவேளை த�ோன்றும்”, மெலிந்த
குரலில் அமைதியாக ச�ொன்னார் ஆசிரியை.
“ ப டி த ்த வ ர ்க ள் ,

அ றி வ ா ளி க ள் ,

வ ழி
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நடத்தக்கூடியவர்கள் என பலரை இழந்து இன்று
நிற்கின்றோம், மற்ற நாடுகள�ோடும் மற்ற இலங்கையர�ோடும்
பகையை வளர்த்து நிக்கின்றோம்”, என தனது பதிவை
த�ொடர்ந்தார்.
காமினி ம�ௌனம் க�ொண்டாள். தமிழர்களும்
சிங்களவர்களும் அரசியலை விலத்தி, நாம் மனிதர் என,
ம னி த ர ்க ள ா க ஒ ரு வ ர�ோ டு ஒ ரு வ ர் ப ே சி
வந்திருந்தோமானால் ஒரு புரிந்துணர்வு வந்திருக்கலாம்
என அவளுக்கு த�ோன்றியது. ஒரு முடிவுக்கு வந்தவள்
ப�ோல் சடுதியாக, “நான் தமிழ் கற்கப்போகின்றேன்”
என்றாள் காமினி.
அ வ ள து கு ர லி ல் ஒ ரு அ வ சர மு ம் உ று தி யு ம்
தென்பட்டது. ஆசிரியை ஆச்சரியம் அடைந்தார். ஏன்
என்பது ப�ோல் காமினியைப்பார்க்க,
“ம�ொழி தெரிந்தால்தானே மனிதரை மனிதர்
புரிந்துக�ொள்ள முடியும்?” என அழுத்திக்கூறினாள்
காமினி.
ஆ சி ரி யை ஒ ரு ஆ ழ ்ந ்த க ரு த ்தை மெய்யா க
உணர்ந்ததுப�ோல் காணப்பட்டு ம�ௌனித்தார்.
பஸ் பிரயாணம் முடிந்ததும் இருவரும் குறிகாட்டுவானில்
படகேறினர். விகாரைக்கான இடம் வந்ததும் காமினி
கைகூப்பி ஆசிரியையிடம் இருந்து விடை பெற்றாள்.
நல்லகாலம் பிறக்கப்போகின்றது என மனதில் உணர்ந்தவர்
ப�ோல் ஆசிரியை கரம் கூப்பி விடைபெற்றார். பலகாலமாக
காணாத ஒரு உறவினரை சந்தித்தது ப�ோல ஒரு திருப்தி
காமினி மனதில் ஏற அவளை நாகதீப ராஜமகா
க�ௌதமன் வரவேற்றான். க�ௌதமப்பெருமானை
ம னதார த ரி சி த் தி ரு ந் து ம் மு ழு ம ன நி றை வு
அடையாதவளாய் வெளி வீதி வந்தவள் விகாரை
ஸ்தூபியை வெறிச்சோடிப்பார்த்தாள். வவுனியாவில்
இரயில் யன்னல் வெளியே சந்தித்த மகனை த�ொலைத்த
மனிதரின் விம்பமும் இராணுவ வீரனிற்கு இறுதிகடமைகள்
செய்த தாயின் விம்பமும் கண்முண்ணே வந்துப�ோயின.
அ ந ்த வி ம ்ப ங ்க ள் ப ே சு ம ்ப ட ம ா ய் ம� ொ ழி அ ற் று
நின்றுப�ோயின.
விகாரையை விட்டு வெளியே வந்தவளை மதிய
வெயில் ஊடறுத்தது. குடையை விரித்து நிழலை
ஏ ற ்ப டு த ்த மு ய ன்றா ள் . எ தி ரி லே ச ெ ரு ப் பு க் கூ ட
அணியாமல், வெயில் சூட்டு மண்ணிலே வய�ோதிபர்
ஒருவர் விறகுக்கட்டைகளை சைக்கிளில் உருட்டி நடந்தே
வந்தார். இவருக்கு கால் சுடவில்லையா? என காமினி
ஆச்சரியப்பட்டாள். செல்லிடத் த�ொலைபேசியில்
டெலிஜ்ஜாவிலாவில் இருந்து கணவன் அழைத்தான்.
“ ஏ ய் க ா மி னி , கூ லி ங் கி ள ா ஸ ்ஸை வீ ட் டி லேயே
வைத்துவிட்டு ப�ோய்விட்டாயே!”
1புகையிரதம் – புகைவண்டி, 2யன்னல் – ஜன்னல்
3விம்பம் – பிம்பம் , 4இளைப்பாறிய - ஓய்வுபெற்ற
5அரசியல் யாப்பு – அரசியல் சாசனம்

பிரபஞ்சன்
(1945 – 2018)

வைத்தியலிங்கம் என்ற இயற்பெயர் க�ொண்ட திரு.
பிரபஞ்சன் அவர்கள் 1945ஆம் ஆண்டு புதுச்சேரியில்
பிறந்தவர். இவர் நமது சமகாலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த
மாபெரும் எழுத்தாளரும் விமர்சகரும் ஆவார்.
தஞ்சாவூரில் ஆசிரியராக தனது பணியினை த�ொடங்கிய
பிரபஞ்சன் அவர்களது முதல் சிறுகதையான “என்ன
உலகமடா இது”, பரணி என்ற இதழில் வெளியானது.
சுயமரியாதை இயக்கத்தால் வெகுவாக ஈர்க்கப்பட்டு
அதிலே செயல்பாட்டாளராகவும் இருந்திருக்கிறார்.
தமிழின் முண்ணனி வார இதழ்களான குமுதம் ,
குங்குமம் மற்றும் ஆனந்த விகடனில் பணிபுரிந்திருக்கும்
திரு. பிரபஞ்சன் அவர்கள் ஏராளமான சிறுகதைகள்,
கட்டுரைகள், நாடகங்கள், புதினங்கள் மற்றும்
குறுநாவல்களை எழுதியுள்ளார்.
இவருடைய படைப்புகள் ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு,
ஜெர்மன், இந்தி, கன்னடா ப�ோன்ற ம�ொழிகளிலும்
ம�ொ ழி ப ெ ய ர ்க ்க ப்ப ட் டு ள்ள து . “ வ ா ர ்த்தைக ள்
எ ல்ல ோ ரி ட மு ம் இ ரு க் கி ன ்றன . வ ா ர ்த்தைக ள்
மூ ல மாகத்தான் ந ம்மை வி ளங் கி க ்கொள்ள
விதிக்கப்பட்டிருக்கிற�ோம். நான் வார்த்தைகளால்
நிரம்பியிருக்கிறேன். ஆகவே நான் பேச விரும்புகிறேன்”
என்று பிரகடனப்படுத்தியிருக்கும் திரு. பிரபஞ்சன்
அவர்கள் நம் ஒவ்வொருவருக்குள் உறைந்திருக்கும்
எ ழு த்தாளரை சற்றே ச ன ்னமான கு ர லி ல்
துயிலெழுப்புகிறார். மானுடம் வெல்லும், காகித
மனிதர்கள், இன்பக்கேணி, தீவுகள் , நீலநதி,
உள்ளங்கையில் ஒரு கடல் ப�ோன்ற நாவல்களையும்,
பூக்களை மிதிப்பவர்கள், விட்டு விடுதலையாகி ப�ோன்ற
சிறுகதை த�ொகுப்புகளையும் வெளியிட்டுள்ளார்.
மேலும் “பிரபஞ்சன் சிறுகதைகள்” என்று இரண்டு
த�ொகுதிகளை கவிதா பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி பற்றிய இவரது வரலாற்றுப் புதினம்
“வானம் வசப்படும்” சாகித்திய அகாதமி விருது
பெற்றது. பாரதீய பாஷா பரிஷத் விருது, இலக்கிய
சி ந ்த ன ை வி ரு து , சி . பா . ஆ தி த ்த னார் வி ரு து
ஆகியவற்றை பெற்று க�ௌரவமடைந்த திரு. பிரபஞ்சன்
அவர்கள் 2018ல் மறைந்தார்.

-மலர்க்குழு

6உத்திய�ோக ம�ொழி - அதிகாரப்பூர்வ ம�ொழி
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வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின்

6-ஆம் ஆண்டு தமிழிசை விழா
சென்னை, டிசம்பர் 29, 2018
இளங்கோவன் சந்தானம்

இ

சைக்கடல் பண்பாடு அறக்கட்டளை
யின் 14-ஆம் ஆண்டு விழாவின் இறுதி
நா ள ன் று
வ ட அ மெ ரி க்கத்
தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின் 6-ஆம் ஆண்டு
தமிழிசை விழா சென்னை வட பழனியில் உள்ள
SRM பல்கலைக் கழகக் கலையரங்கத்தில் டிசம்பர்
29-ஆம் தேதி காலை 10 மணிக்குத் துவங்கியது.
ப ேரவை யி ன் மேனா ள் தலை வ ர் தி ரு ம தி
செந்தாமரை பிரபாகர், காலையில் நடைபெற்ற
இசை நிகழ்ச்சிகளைத் துவக்கி வைத்தார்.
பள்ளிகள்/தமிழிசைப் பள்ளிகளின் மாணவ/

மாணவிகள் பெரியசாமி தூரன் பாடல்கள், தேவாரம்,
திவ்யபிரபந்தம், சீர்காழி முத்துத்தாண்டவர், திருப்புகழ்
பாடல்கள் எனப் பல குழுக்களாக, தமிழிசைப்
பாடல்களை அணியணியாகப்பாடி வந்திருந்தவர்களை
மகிழ்வித்தனர். பிற்பகலில் குண்டூர் சுப்பையாபிள்ளை
மே நி லை ப ்ப ள் ளி , வ ள்ளல் சபாப தி மெட் ரி க்
மேநிலைப்பள்ளி ஸ்வர சங்கமம் இசைப்பள்ளி, லிங்க
பைரவி & ஆர்த்தி இசைப்பள்ளி, நெல்லை நாயகம்
துவக்கப்பள்ளி, நன்மங்களம் கானசுரபி இசைப்பள்ளி
முதலிய பள்ளி, இசைப் பள்ளிகளிலிருந்து வந்திருந்த
மாணவ மாணவிகள் தமிழ் சேர்ந்திசைப்பாடல்கள்
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பாடி ந�ோக்கர்களை மனமகிழ்ச்சியில்
ஆழ்த்தினர். மாலையில் T.K.S.
கலைவாணன் குழுவினர் மிகவும்
சிறப்பாக தமிழிசைப் பாடல்களைப்
பா டி அ ன ை வ ர ை யு ம் ம கி ழ் ச் சி
வெள்ளத்தில் ஆழ்த்தினர்.
மாலை சிறப்பு அழைப்பாளர்களின்
நிகழ்ச்சி, SRM கலைக்கல்லூரியின்
மு த ல ்வர் மு ன ை வ ர் கேச வ
சுப்புராமன், தலைமையில், தமிழ்ப்
ப ல ்கலை க் க ழ க த் தி ன் மேனா ள்
து ணைவேந ்த ர் மு ன ை வ ர் சி .
சுப்ரமணியம் அவர்கள் முன்னிலையில்
து வ ங் கி ய து . வ ட அ மெ ரி க்கத்
தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின் தலைவர்
சு ந ்த ர் கு ப் பு சா மி அ வ ர ்க ள்
வ ரவே ற் பு ர ை ய ா ற் றி னார் .
ப ேரவை யி ன் து ணைத் தலை வ ர்
கால்டுவெல் வேள்நம்பி, ம�ொழியுரிமை,
நிகர்நிலை இயக்கத்தின் தலைவர்
திரு. ஆழி செந்தில்நாதன், திரிவேணி
அ மைப் பி ன் உ ரி மை ய ா ள ர்
த�ொழிலதிபர் சேலம் பாலசுப்ரமணியம்
அ வ ர ்க ள் ,
ம க்க ள் சி ந ்த ன ை
பேரவையின் மாநிலத் தலைவர்
ஸ்டாலின் குணசேகரன் அவர்கள்
ஆகிய�ோர் தமிழ்நாட்டில் தமிழிசை
பரப் பு வ தைப் ப ற் றி யு ம் , த மி ழ்
ம� ொ ழி யைத் த மி ழ ் நாட் டி ல்
நி லை நி று த ்த ச ெய்யவேண் டி ய
ச ெ ய ல ்பா டு க ள் கு றி த் து ம்
உ ணர் வு பூ ர ்வ ம ான உ ர ை க ள்
ஆற்றினர். பேரவையின் மக்கள்
த�ொடர்புக்குழு ஒருங்கிணைபாளர்
தி ரு . க� ொ ழ ந ்த வேல் இ ரா ம சா மி
அவர்கள் நிகழ்ச்சிகளைத் த�ொகுத்து
வழங்கினார். சிறப்பு அழைப்பாளர்கள்
நிகழ்விற்குப்பின், வேடந்தாங்கல்
புத்தர் கலைக்குழுவின் விறுவிறுப்பான
பறையிசை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இரவு உணவிற்குப் பிறகு விழா இனிதே
நிறைவடைந்தது.

கீழடி நம் தாய்மடி
சிவகங்கை எல்லையிலே வீற்றிருக்கும் கீழடி
நம் பரம்பரையின் தமிழ்மடியாம் தாய்மடி.
இதன் பெருமையை நீங்களும்தான் கேளுங்கள்!
விளக்கமும் தருகிறேன் படித்துப் பாருங்கள்!!
த�ோண்ட த�ோண்ட புதைந்தநகரம் தெரியுதங்கே!
தென்னை மரங்களதை காத்து நிற்குதங்கே !!
வைகை நதிய�ோர சங்ககாலப் பழமையுமங்கே!
தமிழரின் வாழ்வியலும், வளமும் விளங்குதங்கே!!
மருத்துவக் குடுவைகள், அரசு முத்திரைகள்
உறை கிணறுகள், த�ொழிற்சாலைச் சுவடுகள்
இவைகள் கண்டெடுத்த வரலாற்றுச் சான்றுகளாம்!
நம்மூத்தோர் விட்டுச் சென்றத் தடயங்களாம்!!
கால்வாய்கள் , வட்டக் கிணறுகள்
வடிகால்கள், சுடுமண் குழாய்கள்
நம்முன்னோர் வாழ்வியலின் ஆதரங்களாம்!
நமது பெருமையின் அடையாளங்களாம்!!
மாணவர்கள் வரிசையாய் நடந்து வர
வரலாற்று ஆசிரியர்களும் ஆராய்ச்சி செய்ய
த�ொல்துறை நிபுணர்களும் பணியாற்ற
சற்று நீங்களும்தான் கீழடிக்கு வாருங்கள்!!
மணிகளும், ர�ோமாபுரியின் மட்பாண்டங்களும்
பானை ஓடுகளின் பிராமி எழுத்துகளும்
நம் மூதாதையரின் வாழ்வின் செழிப்பையும்
அவர்தம் வாணிபச் செருக்கையும் காணுங்கள்!!
ப�ோற்றுவ�ோம்! ப�ோற்றுவ�ோம்! தமிழரின் நாகரீகத்தை!!
காப்போம் ! காப்போம்! விட்டுச்சென்ற த�ொன்மங்களை!!
களைவ�ோம்! களைவ�ோம்! இடர்படும் தடங்கல்களை!!
இடுவ�ோம்! இடுவ�ோம்! வரலாற்றில் முத்திரையை!!
(கவிதா.அ. க�ோ.)
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

தமிழ் கூறும்
அறிவியல் - அறிவ�ோமா?
கலையரசி சிவசுந்தரபாண்டியன்

த

மிழ் கூறும் நல்லிலக்கியங்களில் இலக்கிய
சுவையை ச�ொட்டச் ச�ொட்ட அறிவியலில்
ப�ொதிந்து ப�ொக்கிசமாக க�ொடுத்துள்ளனர்
நம் முன்னோர்கள்.
“கல் த�ோன்றி மண் த�ோன்றாக் காலத்தே, வாள�ோடு
முன் த�ோன்றி மூத்த குடி!”
என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிற�ோம். ஆனால் இது
எப்படி சாத்தியம் என்ற கேள்வி நம் மனதில் எழும்.
உண்மைதான்! அதன் விளக்கத்தை ஆராய்ந்துப்
பார்த்தால் உண்மை புரியும். கல் என்றால் மலை. மண்
என்றால் வயல் என்ற ப�ொருளும் உண்டு! முல்லை,
குறிஞ்சி த�ோன்றி, மருதம் த�ோன்றாத காலத்தில்
கையில் வேல், வில், வாள�ோடு வாழ்ந்தான் ஆதி
குடியாகிய தமிழன்!
அதிகாலை எழுந்து முற்றம் தெளித்து வாசலில்
க�ோலம் ப�ோடுவது என அன்றாடம் செய்யும்
ஒ வ ்வ ொ ரு ச ெ ய ல ்க ளி லு ம் ஒ ரு அ றி வி ய ல்
ஒளிந்திருப்பதை உணராமலே அதைச் செய்து
க�ொண்டிருந்தோம் என்பதுதான் உண்மை.
சிறுவயதில் பெரியவர்களுடன் சந்தைக்குப் ப�ோய்
பலாப்பழம் வாங்கும் ப�ோது அவர்கள் அதன்
மு ள்ளை ப ்பா ர ்த்தே சு ளை எ ப ்ப டி இ ரு க் கு ம் ?
எத்தனையிருக்கும்? என மனத்தாலே கணக்கிட்டு
வாங்குவதைப் பார்த்திருக்கிற�ோம். ஆனால் அது எந்த
கணக்கு என அன்று நம்மில் பலர் கேட்டிருக்க
ம ா ட ்டோ ம் . ஆ னால் ஆ ரா ய் ந் து பா ர ்த ்த தி ல்
அப்படிய�ொரு வியப்பு. ஆமாங்க! கணக்கதிகாரம்
என்ற ஒரு நூலில் ஒரு பலாப் பழத்தை வெட்டாமலேயே
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அதில் உள்ள சுளைகளைக் கண்டறியும் உத்தி உள்ளது.
எவ்வளவு ஆச்சரியம்!
“பலாவின் சுளையறிய வேண்டுதிலேல் ஆல்கு
சிறுமுள்ளுக் காம்பரு எண்ணி - வருவதை
ஆறிற் பெருக்கியே ஐந்தனுக் கீந்திடவே
வேறெண்ண வேண்டாஞ் சுளை.”
என்கிறது கணக்கதிகாரம்.
பலாப்பழத்தின் காம்புக்கு அருகில் உள்ள சிறு
முட்களை எண்ணி ஆறாலே பெருக்கி ஐந்தால் வகுக்க,
பலாப்பழத்தினுள் உள்ள சுளைகளின் எண்ணிக்கையை
அ றி ய ல ா ம் . உ ண ்மை யி லேயே ஆ ச ்ச ரி ய ம ா க
இருக்கிறதில்லையா?
இதுமட்டுமல்ல திருக்குறள் கூறும் அறிவியல் ‘உயர்
அறிவியல்’ ஆகும். அது என்ன உயர் அறிவியல்?
அறிவியலுக்கும் உயர் அறிவியலுக்கும் என்ன
வேறுபாடு இருக்கிறது? ‘பறவையிலிருந்து விமானம்
கண்டுபிடித்தான் ‘ - இதுப�ோன்று கண்ணால்
காண்கின்ற செயல்களின் பின்னால் இருக்கும்
நுட்பத்தைப் புரிந்து க�ொண்டு புதிய த�ொழில்நுட்பத்தை
உருவாக்குவது “சாதாரண அறிவியல். ‘பூமி தன்னைத்
தானே சுற்றி வருகிறது’ - இதுப�ோன்று கண்ணிற்கு
புலபடாத விசயத்தைய�ோ, அல்லது கண்ணால்
காணும் மாயைக்குப் பின்னால் இருக்கும் விசயத்தைய�ோ
கண்டுபிடிப்பதுதான் ‘உயர் அறிவியல்’.
உலகின்
மிகச் சிறந்த விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனிடம்
உயர் அறிவியலை மூன்றே வார்த்தைகளில் ச�ொல்ல
முடியுமா? என்று கேட்டதற்கு அவர் கூறிய பதில்
“time, space, action” அதாவது காலம், இடம், செயல்.
அவருடைய காலம�ோ கி.பி.20 ஆம் நூற்றாண்டு.
ஆனால் கி.மு. ஒன்றாம் நுற்றாண்டிலேயே திருக்குறளில்
இக்கருத்து கூறப்பட்டுள்ளது என்று நினைக்கும் ப�ோது
வியப்பாகவே உள்ளது. இத�ோ அந்தக்குறள்.
“ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம்(time)
கருதி இடத்தால்(space) செயின்(action)”
செயலை முடிப்பதற்கு ஏற்ற காலம் அறிந்து உரிய
இடத்தோடு செய்தால் உலகமே கைகூடும் என்பது
அதற்குப் ப�ொருள்.
வாழ்வியல் நூல் என்று கருதப்படும் திருக்குறளில்

“ உ ய ர் அ றி வி ய ல் ” ப� ொ தி ந் து கி ட ப ்ப து
உண்மையிலேயே பெருமைப்பட வைக்கிறது
அல்லவா!
உயர் அறிவியல் பற்றியெல்லாம் உயர்வாக
சிந்தித்திருந்த நம் ஐயன் வள்ளுவன் உடல்
ஆர�ோக்கியத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்திருக்காமல்
இருப்பாரா என்ன? மெய்ஞ்ஞானிகளுக்கெல்லாம்
மெய்ஞ்ஞானியான வள்ளுவர், உடல்நலம்
குறித்துப் பேசாமல் இருப்பாரா? உடல்நலத்தைப்
பேணுவதைப் பற்றி மருந்து எனும் அதிகாரத்தில்
பல்வேறு கருத்துகளைப் பசுமரத்து ஆணிப�ோல
பதிய வைத்திருக்கிறார் .
அ வ ர் ம ட் டு ம ா ச � ொ ல் லி யி ரு க் கி ற ார் ?
சித்தர்கள் தாங்கள் படைத்த பற்பல பாடல்களில்
உ டல் ந ல ச் சி ந ்த ன ை க ளைப் ப தி வு
செய்திருக்கிறார்கள். திருமூலர் உடலைப் பேண
வேண்டியது மிக அவசியம் என்பதை மீண்டும்
மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார்.
“உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே
உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர்வளர்த்தேனே”
இந்த உடம்பை ஏன் கவனமாகப் பராமரிக்க
வேண்டும் தெரியுமா? இந்த உடம்பில்தானே
பரமன் குடிக�ொண்டிருக்கிறான்! என்று ஆணி
அறைந்தால் ப�ோல் அழுத்தமாக கூறியிருக்கிறார்
திருமூலர்.
ஐம்பெரும் பூதங்களான நிலம், ஆகாயம்,
காற்று, தீ, நீர், என்பன கலந்தத�ொரு மயக்கமான
சூழ்நிலையில் இவ்வுலகம் த�ோன்றிற்று என்பது
ஓர் அறிவியல் உண்மையாகும். இவ்வுண்மையைத்
த�ொல்காப்பியர் இரண்டாயிரத்து எழுநூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பின்வரும் பாடல்
வரிகளில் கூறியிருப்பது ப�ோற்றற்குரியதாகும்.
“நிலம், தீ, நீர், வளி, விசும்போடு ஐந்தும்
கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின்
இருதிணை ஐம்பால் இயல்நெறி வழாமைத்
திரிவுஇல் ச�ொல்லொடு தழாஅல் வேண்டும்”
– (த�ொல். ப�ொருள். மரபியல் - 635)
இ வ ்வ ண ்ண ம் த� ொ ல ்காப் பி ய ர் ஒ ரு
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

விஞ்ஞானியாய் நிலவெளி மற்றும் விண்வெளி
விஞ்ஞானம் பேசுவதையும் காண்கின்றோம்.
“நீற்றொடு த�ோற்ற வல்லோன் ப�ோற்றி நாற்றிசை
நடப்பன நடாஅய்க் கிடப்பன கிடாஅய்
நிற்பன நிறீஇச்
ச�ொல்பதம் கடந்த த�ொல்லோன்”
என்கின்ற இந்த திருவாசகப் பாடலில்
பரம்பொருளின் உந்துதல் இல்லாமல் எதுவும்
நடப்பதில்லை; எல்லாம் ஒரே நிலையில் தான்
இருக்கும் என்கிற நேரடிப் ப�ொருளையும்
அறிவியல் விஞ்ஞானி நியூட்டன் அவர்களின்
இரண்டாவது இயக்க விதியையும் விளக்குவதாக
அமைந்திருப்பது வியப்புக்குரியதன்றோ!
நமது ஒளவை மூதாட்டியின் ‘மூதுரை’யில்
“ஆழ அமுக்கி முகக்கினும் ஆழ்கடல்நீர்
நாழி முகவாது நால்நாழி-த�ோழி
நிதியுங் கணவனும் நேர்படினும் தந்தம்
விதியின் பயனே பயன்”
இந்த பாடலில் நாழி(கால் படி)ஒன்றை
ஆழ்கடலின் ஆழத்திற்குக் க�ொண்டு சென்று
எவ்வளவுதான் அமுக்கி அமுக்கி முகந்தாலும்
நாழியால் நான்கு காற்படி நீரை முகந்துக�ொள்ள
முடியாது. ஒரு நாழி தண்ணீரே அது க�ொள்ளும்
எ ன ்ப து அ றி வி ய லி ன் பா ஸ ்கல் வி தி யை
நினைவுப்படுத்துவதாக உள்ளது.
இத்தகைய அடிப்படை அறிவியல் மட்டுமல்ல
ஆளுமை அறிவியலிலும் நம் முன்னோர்கள்
இணையற்றவர்கள் என்பதற்கு
“இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்து
அதனை அவன்கண் விடல்”
என்ற திருக்குறளே சாட்சி. இந்தச் செயலை
,இக்கருவியால், இன்னவன் செய்துமுடிப்பான்
எ ன் று ஆ ராய ்ந ்த பி ற கே அ த ்த ொ ழி லை
அவனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்கிறது

இந்த குறள் . அதாவது இந்த செயலை (activity ) இந்த
கருவியை(thing) வைத்து இந்த மனிதனால்(skilled person ) திறம்பட முடித்துவிட முடியும்(able to finish )
என்று நன்கு ஆராய்ந்து(Analysis)பிறகு அதனை
அவனிடம் விட்டுவிடவேண்டும் (delegate the responsibility) என்கிற சிறந்த மேலாண்மை அறிவியலைச்
ச�ொல்லித்தருவது நம் தமிழ் இலக்கியத்தின் ஆளுமை
அல்லவா !
இவை மட்டுமா? உழவில் நடவு செய்யும் ப�ோது
ஒ வ ்வ ொ ரு ப யி ர ்க ளு க் கு மி டை யி ல் எ வ ்வ ள வு
இடைவெளி விட்டு நடவேண்டும் என்பதை
“நெல்லுக்கு நண்டோட கரும்புக்கு தேர�ோட;
வாழைக்கு வண்டிய�ோட தென்னைக்கு தேர�ோட”
எனத் தெளிவாகச் ச�ொல்லியிருக்கிறது நமது
இலக்கியம்.
தமிழ் அறிவிலிருந்து நிலம் பற்றிய ஆழமான
புரிதலைப் பெற்று மண்ணைப் பாதுகாக்கும் நிபுணராக
திகழும் திருமதி.ரேவதி மாரிமுத்து அவர்கள் செயற்கை
வேளாண்மையினால் மலடான நிலங்களை மீட்கவும்
, சுனாமியால் உப்பளமாய் உருமாறிய விளைநிலங்களை
மீட்கவும் பயன்படுத்துவது நமது இலக்கியங்கள் கூறும்
அ றி வி ய லை த ்தா ன் எ ன் று எ ண் ணு ம்போ து
வியக்காமல் இருக்கமுடியுமா?
“நிலத்தில் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்தில் பிறந்தார்வாய்ச் ச�ொல்”
இந்தோனேசியாவில் சுனாமி பாதித்த நிலத்தைச்
சரிசெய்ய இவர் ச�ொன்னது நமது முப்பாட்டன்
கூறிய இந்த குறளைத்தான். அதாவது உள்ளே
நிலத்துக்கடியில் என்ன இருக்கிறது என்பதை மேலே
வளர்ந்த செடியை வைத்துக் கண்டறியலாம் என்ற
தத்துவ அறிவியலைப் பயன்படுத்தி அவர் செய்த
சாத ன ை யை நி ன ை க் கு ம் ப �ோ து மெ ய்
சிலிர்க்கிறதல்லவா? அதுமட்டுமல்ல!
“தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து
ஓங்கு பெருஞ்செந்நெல் ஊடு கயலுகள”
இந்த திருப்பாவை பாடலில் உள்ள வரிகளில்
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எ த ்த ன ை பெ ரி ய அ றி வி ய ல்
ஒளிந்துள்ளதை நாம் அறிவ�ோமா?
ஓங்கி வளரும், பருத்த மற்றும் சிவப்பு
நிற நெல்லை விதைத்து அதன�ோடு
மீ ன ை யு ம் சேர்த் து வ ள ர்த் து
வி வ சா ய ம் ச ெ ய் து ள்ளனர் ந ம்
மு ன்னோர் . நெற ்ப யி ர் வ ள ர
தண்ணீர் அதிகம் தேவை. அந்த
தண் ணீ ரி ல் மீ ன ை யு ம் சேர்த் து
வளர்த்தால் அதன் எச்சம் நெல்லுக்கு
உரமாகும். அதுமட்டுமன்று, அது
தண் ணீ ரி ல் ஓ டி க் க� ொ ண ்டே
இ ரு ப ்ப தால்
தண் ணீ ரி ல்
ஆக்ஸிஜனின் அளவும் அதிகமாகிறது.
மே லு ம் நி ல த் தி ல் உ ரு வ ா கு ம்
களைகளை ‘புல்லுக்கண்ணு’ என்ற
மீன் சாப்பிட்டு விட, பூச்சிகளின்
மு ட ்டை க ளை ம ற்ற மீ ன்க ள்
சாப் பி ட் டு
வி ட ,
நெல்
அறுவடைக்குப்பின் மீனிலிருந்தும்
ஒரு வருமானம் கிடைக்கும் வகையில்
ந ம் மு ன்னோ ர ்க ள் வி வ சா ய ம்
செய்து வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை
இந்த பாடல் அருமையாகக் கூறுகிறது
என்பது நம்மில் எத்தனை பேருக்குத்
தெரியும்? மிச்சிகன் தமிழ்ச் சங்கம்
ஏற்பாடு செய்திருந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில்
இ ந ்த ச ெ ய் தி க ளை வே ள ாண்
வைத் தி ய ர் தி ரு ம தி இ ரே வ தி
மாரிமுத்து அவர்கள் ச�ொல்லும்போது
ம லைத் து ப் ப �ோன து நா ங ்க ள்
ம ட் டு ம ல ்ல
இ தை
வாசித்துக்கொண்டிருக்கும் நீங்களும்
தான்!!.
இ ந ்த க ட் டு ர ை யி ல் நீ ங ்க ள்
சுவைத்து மகிழ்ந்தது நம் தமிழ் கூறும்
அறிவியலின் ஒரு சிறு துளிதான்.
சுவைக்கவேண்டியது இன்னும் பல!
தமிழிலக்கியம் கற்போம்!. அறிவியல்
அறிவ�ோம்!!
‘தமிழன் என்று ச�ொல்லடா!
தலை நிமிர்ந்து நில்லடா !!’

எழுத்தாளர் 
த�ோப்பில் முகமது மீரான்
(1944 -2019)
“வாழ்ந்தவர் க�ோடி, மறைந்தவர் க�ோடி மக்கள் மனதில் நிற்பவர்
யார்?” எனும் கவியரசரின் பாடலுக்கு இணங்க நம் மனதை விட்டு
அகலாத கலைபடைப்புகளைத் தமிழுக்கு விட்டுச் சென்ற பல
எழுத்தாளர்களில் த�ோப்பில் முகமது மீரானும் ஒருவர்.
1944ஆம் ஆண்டு கன்னியாக்குமரியின் தேங்காய்பட்டிணத்தில் பிறந்த
இவர்  குமரி மாவட்டத்துக் கடற்கரை கிராம இசுலாமிய சமுதாயத்தினரின்
வ ாழ்வை த் த�ொ ட ர்ந் து தன் படை ப் பு க ளி ல் நு ணு க ்க மாகக்
காட்சிப்படுத்தியவர். முறையாக மலையாளத்தைப் பயின்றிருந்தாலும்
படைப்புகளின் வாயிலாக மக்களிடையே உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த
தாய்மொழி தமிழே சிறந்தது எனத் தமிழைத் தேர்ந்து எடுத்து த�ொடர்ந்து
எழுதியவர்.
ஒரு சமூகம் பல நூற்றாண்டுகளாகத் தன் இருட்பிரதேசங்களில்
மறைத்து வைத்திருந்த ச�ோகங்கள், ஆதங்கங்கள், கதறல்கள்,மீறல்கள்
இவர் படைப்புகளில் மிக இயல்பாக  வெளிச்சம் பெற்றன. கரிசல்
மண்ணின் பேச்சு ம�ொழிக்கு அரியாசனம் தந்த கி.ரா.வின் வழியில் மீரான்
ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மக்களின் வட்டார ம�ொழியில் நேர்த்தியாக
இலக்கியம் படைத்தவர். ஒடுங்கிய சமூகத்துக்குரிய ஒருவிதக் கலக
மன�ோபாவம் தன்னுள் என்றும் இருந்ததாகச் ச�ொன்ன இவர் தனது
முதல் படைப்பு வெளிவந்த காலத்தில் உள்ளூர் மக்களின் பலத்த
எதிர்ப்புக்கு ஆளாக நேரிட்டது என்பதையும் பதிவு செய்திருக்கிறார்.
ஐந்து புதினங்களையும், ஆறு சிறுகதைத் த�ொகுப்புகளையும் சில
ம�ொழிபெயர்ப்புகளையும் எழுதிய த�ோப்பில் 1997-இல் தனது சாய்வு
நாற்காலி புதினத்துக்காக சாகித்ய அகாதமி பெற்றார். தமிழ் இலக்கிய
உலகைத் திரும்பிப் பார்க்கவைத்த அந்தப் படைப்பில்  வாழ்ந்து கெட்ட
ஒரு நிலவுடமைச் சமூகக் குடும்பத்தின் இருநூறு ஆண்டுக்கால
வரலாற்றை ஐந்து தலைமுறை வாழ்க்கை மூலம் அழகாகச்
ச�ொல்லியிருப்பார்.

-மலர்க்குழு
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

படிக்க வேண்டிய 100 தமிழ்ப் புத்தகங்கள்
மலர்க்குழுவின் பரிந்துரை

வகை

புத்தகம்

ஆசிரியர்

ஆசிரியரின் பிற நூல்களில் சில...

புதினம்

1

புயலிலே ஒரு த�ோணி

ப சிங்காரம்

கடலுக்கு அப்பால்

புதினம்

2

ஒரு புளிய மரத்தின் கதை

சுந்தர ராமசாமி

ஜே ஜே சில குறிப்புகள், குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள்

புதினம்

3

கரைந்த நிழல்கள்

அச�ோகமித்திரன்

பதினெட்டாவது அட்சக்கோடு, தண்ணீர், ஒற்றன், ஆகாசத்தாமரை

புதினம்

4

ம�ோகமுள்

தி ஜானகிராமன்

அம்மா வந்தாள், உயிர்த்தேன், மரப்பசு, அடி

புதினம்

5

சி ல நே ர ங ்க ளி ல் சி ல ஜெயகாந்தன்
மனிதர்கள்

ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம், சில நேரங்களில் சில
மனிதர்கள், ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறாள்

புதினம்

6

க�ோபல்ல கிராமம்

கி ராஜநாராயணன்

க�ோபல்லபுரத்து மக்கள், அந்தமான் நாயக்கர்

புதினம்

7

சாயாவனம்

சா கந்தசாமி

அவன் ஆனது, த�ொலைந்து ப�ோனவர்கள், விசாரணைக் கமிசன்

புதினம்

8

ப�ொன்னியின் செல்வன்

கல்கி

சிவகாமியின் சபதம், தியாகபூமி, அலைஓசை, பார்த்திபன் கனவ

புதினம்

9

உப்பு நாய்கள்

லக்ஷ்மி சரவணக்குமார்

கானகன், நீலப்படம், நீலநதி, மாயனக் காண்டம

புதினம்

10

ஆழி சூழ் உலகு

ஜ�ோ டி குரூஸ்

க�ொற்கை, அஸ்தினாபுரம்

புதினம்

11

வாடிவாசல்

சி சு செல்லப்பா

ஜீவனாம்சம், சுதந்திர தாகம்

புதினம்

12

உப பாண்டவம்

எஸ் ராமகிருஷ்ணன்

நெடுங்குருதி, யாமம், சஞ்சாாரம், மறைக்கப்பட்ட இந்தியா

புதினம்

13

விஷ்ணுபுரம்

ஜெயம�ோகன்

பின் த�ொடரும் நிழலின் குரல், ரப்பர், ஏழாம் உலகம்

புதினம்

14

கரிப்பு மணிகள்

ராஜம் கிருஷ்ணன்

வேருக்கு நீர்,முள்ளும் மலர்ந்தது, மலர்கள்

புதினம்

15

இரும்பு குதிரைகள்

பாலகுமாரன்

மெர்க்குரிப்பூக்கள், என் கண்மணி, ஏத�ோ ஒரு நதியில்

புதினம்

16

க�ோவேறு கழுதைகள்

இமையம்

செடல், ஆறுமுகம்

புதினம்

17

ஸீர�ோ டிகிரி

சாரு நிவேதிதா

எக்சிஸ்டன்ஷியலிசமும் ஃபேன்சி பனியனும், ராஸ லீலா, தேகம்

புதினம்

18

கடல்புரத்தில்

வண்ணநிலவன்

கம்பா நதி, ரெயினீஷ் அய்யர் தெரு, நேசம் மறப்பதில்லை

புதினம்

19

நாளை மற்றோரு நாளே

ஜி நாகராஜன்

குறத்தி முடுக்கு

புதினம்

20

வெக்கை

பூமணி

பிறகு, அஞ்ஞாடி

புதினம்

21

கிருஷ்ணபருந்து

ஆ மாதவன்

புனலும் மணலும், தூவானம்

புதினம்

22

வானம் வசப்படும்

பிரபஞ்சன்

மானுடம் வெல்லும், மகாநதி, காகித மனிதர்கள், பெண்மை வெல்க

புதினம்

23

குருதிப்புனல்

இந்திரா பார்த்தசாரதி

தந்திரபூமி, சுதந்திரபூமி, வேதபுரத்து வியாபாரிகள், வெந்து தணிந்த
காடுகள்

புதினம்

24

ச�ோளகர் த�ொட்டி

ச பாலமுருகன்

புதினம்

25

காவல் க�ோட்டம்

சு வெங்கடேசன்

சந்திரஹாசம், வேள்பாரி

புதினம்

26

எட்டுத்திக்கும் மதயானை

நாஞ்சில் நாடன்

தலைகீழ் விகிதங்கள், சதுரங்க குதிரை, மாமிசப் படைப்பு, மிதவை

புதினம்

27

பசித்த மானுடம்

கரிச்சான் குஞ்சு

சுகவாசிகள்

புதினம்

28

சாய்வு நாற்காலி

த�ோப்பில் முகமது மீரான்

ஒரு கடல�ோரக் கிராமத்தின் கதை, கூனன் த�ோப்பு, குடியேற்றம்,
துறைமுகம்

புதினம்

29

தரை யி ல்
விமானங்கள்

இ ற ங் கு ம் இந்துமதி

அச�ோகவனம், தூண்டில் புழுக்கள், கீதமடி நீ எனக்கு, மணல்
வீடுகள்
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புதினம்

30

கூளமாதாரி

பெருமாள் முருகன்

நிழல் முற்றம், ஏறுவெயில், மாத�ொருபாகன், கழிமுகம்

புதினம்

31

ஒருநாள்

க நா சுப்ரமணியம்

ப�ொய்த்தேவு, அசுரகணம், ஏழு பேர், க�ோபுரவாசல்

புதினம்

32

தலைமுறைகள்

நீல பத்மநாபன்

பள்ளிக�ொண்டபுரம், இலை உதிர் காலம், உறவுகள், வட்டத்தின்
வெளியே

புதினம்

33

நாகம்மாள்

ஆர் ஷண்முகசுந்தரம்

சட்டி சுட்டது, ஆசையும் நேசமும், அழியாக்கோலம், மாயத்தாகம்

புதினம்

34

அஞ்சலை

கண்மணி குணசேகரன்

வந்தாரங்குடி,நெடுஞ்சாலை,க�ோரை

புதினம்

35

புத்தம் வீடு

ஹெப்சிபா ஜேசுதாசன்

டாக்டர் செல்லப்பா, அனாதை, மா-னீ

புதினம்

36

வாசவேஸ்வரம்

கிருத்திகா

புகை நடுவினில், சத்யமேவ, ப�ொன்கூண்டு, புதிய க�ோணங்கி

புதினம்

37

ஏற்கனவே ச�ொல்லப்பட்ட
மனிதர்கள்

தமிழவன்

சரித்திரத்தி் ல் படிந்த நிழல்கள், ஜி.கே. எழுதிய மர்மநாவல்,
வார்ஸாவில் ஒரு கடவுள்

புதினம்

38

வேள்வித்தீ

எம் வி வெங்கட் ராம்

நித்ய கன்னி, இருட்டு, உயிரின் யாத்திரை, அரும்பு,காதுகள்

புதினம்

39

சித்திரப் பாவை

அகிலன்

பாவை விளக்கு, க�ொம்புத்தேன், வேங்கையின் மைந்தன், பெண்

புதினம்

40

புதுமைப்பித்தன் கதைகள்

புதுமைப்பித்தன்  

அதிகாரம் யாருக்கு, ஃபாசிஸ்ட் ஜடாமுனி, கப்சிப் தர்பார்

புதினம்

41

கமலாம்பாள் சரித்திரம்

ராஜம் அய்யர்

புதினம்

42

அகல் விளக்கு

மு.வரதராசன்

கள்ளோ? காவியம�ோ?.கரித்துண்டு , வாடாமலர்

புதினம்

43

நைலான் கயிறு

சுஜாதா 

“பிரிவ�ோம் சந்திப்போம், கரையெல்லாம் செண்பகப்பூ,
கணையாழியின் கடைசி பக்கங்கள்”

புதினம்

44

அபிதா

லா சா ராமாமிர்தம்

புத்ர, கல்சிரிக்கிறது, பிராயச்சித்தம், கேரளத்தில் எங்கோ

புதினம்

45

நல்ல நிலம்

பாவை சந்திரன்

இன்னொரு முகம், ஈராக் மனித நாகரிகத்தின் த�ொட்டில்

புதினம்

46

ரத்த உறவு

யூமா வாசுகி

மாத்தன் மண்புழுவின் வழக்கு, கஸாக்குகளின் இதிகாசம்

புதினம்

47

மலரும் சருகும்

டி செல்வராஜ்

தேநீர், மூலதனம், த�ோல்

புதினம்

48

பிரதாப முதலியார் சரித்திரம்

மாயூரம் வேதநாயகம்
பிள்ளை

பெண்மதிமாலை, சுகுணசுந்தரி, பெண் கல்வி, ப�ொம்மைக்
கலியாணம்

புதினம்

49

கூகை

ச�ோ தர்மன்

தூர்வை, சூல், பதிமூன்றாவது மைய வாரியம்

புதினம்

50

கருக்கு

பாமா

சங்கதி, வன்மம், மனுசி

கவிதை

51

கண்ணீர் பூக்கள்

மு மேத்தா

மனச் சிறகு, ஊர்வலம், திருவிழாவில் ஒரு தெருப்பாடகன், நந்தவன
நாட்கள்

கவிதை

52

இந்தப் பூக்கள் விற்பனைக்க வைரமுத்து
ல்ல

வைகறை மேகங்கள், திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள், இன்னொரு
தேசியகீதம், தமிழுக்கு நிறமுண்டு

கவிதை

53

பித்தன்

அப்துல் ரஹ்மான்

பால் வீதி, நேயர் விருப்பம், ஆலாபனை, தேவ கானம்

கவிதை

54

கறுப்பு மலர்கள்

நா காமராசன்

சூரியகாந்தி, மகாகாவியம், கிறுக்கல், ஆப்பிள் கனவு

கவிதை

55

கனவுகள்
+கற்பனைகள்=காகிதங்கள்

மீரா

மூன்றும் ஆறும், மன்னர் நினைவில், ஊசிகள், குக்கூ

கவிதை

56

ஒரு கிராமத்து நதி

சிற்பி

நிலவுப் பூ, புன்னகை பூக்கும் பூனைகள், ஒரு கிராமத்து நதி,
மூடுபனி

கவிதை

57

அந்த நந்தனை எரித்த
நெருப்பின் மிச்சம்

ஈர�ோடு தமிழன்பன்

வணக்கம் வள்ளுவ!, சிலிர்ப்புகள், ஊமை வெயில், கதவைத்
தட்டிய பழைய காதலி

கவிதை

58

ஒவ்வொரு புல்லையும்

இன்குலாப்

வெள்ளை இருட்டு, கூக்குரல், ப�ொன்னிக்குருவி, காந்தள் நாட்கள்

கவிதை

59

மழைப்பெண்

பழநிபாரதி

நெருப்புப் பார்வைகள், காதலின் பின்கதவு, முத்தங்களின்
பழக்கூடை, தண்ணீரில் விழுந்த வெயில்

கவிதை

60

நட்புக்காலம்

அறிவுமதி

அவிழரும்பு, என் பிரிய வசந்தமே, அணுத்திமிர் அடக்கு, வலி
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

கவிதை

61

காட்டுவாத்து

ந பிச்சமூர்த்தி

வழித்துணை, க�ோடை வயல்

கவிதை

62

கைப்பிடி அளவு கடல்

பிரமிள்

கண்ணாடியுள்ளிருந்து, மேல்நோக்கிய பயணம், பிரமிள்
கவிதைகள்

கவிதை

63

க�ோட் ஸ்டேன்ட் கவிதைகள்

நகுலன்

மூன்று,ஐந்து , நகுலன் கவிதைகள், நாய்கள், நினைவுப் பட்டை
நீலக்கல், ர�ோகிகள், வாக்குமூலம்

கவிதை

64

பூனை எழுதிய அறை

வண்ணதாசன்

புலரி, முன்பின், ஆதி, அந்நியமற்ற நதி

கவிதை

65

தேவதேவன் கவிதைகள்

தேவதேவன்

குளித்துக் கரையேறாத க�ோபியர்கள், நட்சத்திர மீன், புல்வெளியில்
ஒரு கல், விண்ணளவு பூமி

கவிதை

66

விக்கிரமாதித்யன்

விக்கிரமாதித்யன்
கவிதைகள்

கவிதை

67

அன்று வேறு கிழமை

ஞானக் கூத்தன்

கவிதை

68

மனக்குருவி த�ொகுப்பு

வைத்தீஸ்வரன்

உதய நிழல், நகரச்சுவர்கள், விரல் மீட்டிய மழை

கவிதை

69

உளமுற்ற தீ

கலாப்பிரியா

நான் நீ மீன், தண்ணீர்ச் சிறகுகள், பேனாவுக்குள் அலையாடும்
கடல், ச�ொல் உளி

கவிதை

70

ப�ொய்க்கால் குதிரைகள்

வாலி

தமிழ்க் கடவுள், கலைஞர் காவியம், இராமானுச காவியம், அம்மா

கவிதை

71

அணிலாடும் முன்றில்

நா. முத்துக்குமார்

பட்டாம்பூச்சி விற்பவன், நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி, அனா
ஆவன்னா, தூசிகள்

கவிதை

72

கண்ணதாசன் கவிதைகள்

கண்ணதாசன்

முற்றுப்பெறாத காவியங்கள், மாங்கனி, ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி,
இயேசு காவியம்

கவிதை

73

தனிப் பாடல்கள்

பட்டுக்கோட்டை
கல்யாணசுந்தரம்

கவிதை

74

பாரதிதாசன் கவிதைகள்

பாரதிதாசன்

அழகின் சிரிப்பு, எதிர்பாராத முத்தம், தமிழ் இயக்கம்

கவிதை

75

பாரதியார் கவிதைகள்

பாரதியார்

பல புதிய பாடல்கள், குயில் பாட்டு, கண்ணன் பாட்டு

புதினம் அல்லாது

76

கம்பன் எடுத்த முத்துக்கள்

அ ச ஞானசம்பந்தன்

அகமும் புறமும் , இன்றும் இனியும், குறள் கண்ட வாழ்வு, திரு.
வி. க

புதினம் அல்லாது

77

வட்டியும் முதலும்

ராஜு முருகன்

புதினம் அல்லாது

78

வாழும் வள்ளுவம்

வா. செ. குழந்தைசாமி

உலகச் செவ்வியல் ம�ொழிகளின் வரிசையில் தமிழ்

புதினம் அல்லாது

79

சங்க நூற் காட்சிகள்

கி வா ஜகந்நாதன்

அறப்போர் - சங்கநூற் காட்சிகள், அபிராமி அந்தாதி விளக்கம்,
சிலம்பு பிறந்த கதை

புதினம் அல்லாது

80

விமர்சனங்கள், மதிப்புரைகள், தி க சிவசங்கரன்
பேட்டிகள்

மனக்குகை ஓவியங்கள், கடல் படு மணல், காலத்தின் குரல், பிரிய
சக�ோதர

புதினம் அல்லாது

81

தலித் பார்வையில் தமிழ்ப் ராஜ் க�ௌதமன்
பண்பாடு

அறம் அதிகாரம், அ.மாதவையா, கண்மூடிவழக்கமெல்லாம்
மண்மூடிப்போக

புதினம் அல்லாது

82

தமிழர் நாட்டுப்பாடல்கள்

நா. வானமாமலை

தமிழர் வரலாறும் பண்பாடும்,உரைநடை வளர்ச்சி

புதினம் அல்லாது

83

திருக்குறளில் நகைச்சுவை

திருக்குறளார் முனிசாமி

வள்ளுவர் காட்டிய வழி, வடலூரும் ஈர�ோடும், வள்ளுவரும்
பெரியாரும், இன்பத்தோட்டம்

புதினம் அல்லாது

84

பாரதி : காலமும் கருத்தும்

த�ொ மு சிதம்பர ரகுநாதன்

இலக்கிய விமரிசனம், சமுதாய விமரிசனம், கங்கையும் காவிரியும்,
பாரதியும் ஷெல்லியும்

புதினம் அல்லாது

85

மணிக்கொடி காலம்

பி எஸ் ராமையா

நந்தாவிளக்கு, தினை விதைத்தவன், சந்தைப்பேட்டை

புதினம் அல்லாது

86

கால ஆராய்ச்சி

மா இராசமாணிக்கனார்

நாற்பெரும் வள்ளல்கள், முடியுடை மூவேந்தர், ப�ொற்கால வாசகம்,
ஏப்ரஹாம் லிங்கன்

புதினம் அல்லாது

87

இந்திரர் ல�ோக சரித்திரம்

அய�ோத்திதாசர் 

முருக கடவுள் வரலாறு,திருவள்ளுவர் வரலாறு
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புதினம் அல்லாது

88

அந்தக் காலத்தில் காப்பி ஏ ஆர் வேங்கடாசலபதி
இல்லை

பின்னி ஆலை வேலை நிறுத்தம், நாவலும் வாசிப்பும், சென்று
ப�ோன நாட்கள்

புதினம் அல்லாது

89

பாரதி சில நினைவுகள்

யதுகிரி அம்மாள்

புதினம் அல்லாது

90

எங்கே ப�ோகிற�ோம்?

குன்றக்குடி அடிகளார்

தமிழமுது, சமய இலக்கியங்கள், குறட்செல்வம், பாரதிதாசனின்
உலகம்

புதினம் அல்லாது

91

எனது நாடக வாழ்க்கை

அவ்வை தி க சண்முகம்

தமிழ் நாடகத் தலைமையாசிரியர், நெஞ்சு மறக்குதில்லையே

புதினம் அல்லாது

92

அறியப்படாத தமிழகம்

த�ொ. பரமசிவன்

விடு பூக்கள், செவ்வி, சமயங்களின் அரசியல், பண்பாட்டு
அசைவுகள்

புதினம் அல்லாது

93

இசைத் தமிழ்

க. வெள்ளை வாரணனார் 

அற்புதத் திருவந்தாதி, காக்கை விடு தூது, பன்னிரு திருமுறை
வரலாறு, சங்ககால தமிழ் மக்கள்

புதினம் அல்லாது

94

தமிழிசைப் பேரகராதி

நா மம்மது

ஆபிரகாம் பண்டிதர், தமிழிசை வேர்கள், தமிழிசைத் தளிர்கள்,
இழையிழையாய் இசைத் தமிழாய்

புதினம் அல்லாது

95

சி ல ப்ப தி கா ர த் து இ சை த் எஸ் ராமநாதன்
தமிழ்

புதினம் அல்லாது

96

தஞ்சாவூர்

குடவாயில்
பாலசுப்பிரமணியன்

ராஜராஜச்சுரம், நந்திபுரம், கபிலக்கல், தஞ்சை நாயக்கர் வரலாறு

புதினம் அல்லாது

97

வேங்கடம் முதல் குமரி வரை

த�ொ மு பாஸ்கர
த�ொண்டைமான்

ஆறுமுகமான ப�ொருள், இந்தியக் கலைச்செல்வம், இரசிகமணி
டி.கே.சி, சீதா கல்யாணம்

புதினம் அல்லாது

98

என் சரிதை

உ வே சாமிநாதர்

கலை மகள்துதி, திருல�ோகமாலை, ஆனந்தவல்லியம்மை,
பஞ்சரத்தினம்

புதினம் அல்லாது

99

அக்கினிச்சிறகுகள்

அப்துல் கலாம்

வெளிச்சத் தீப்பொறிகள், திட்டம் இந்தியா, ஊக்கப்படுத்தும்
ய�ோசனைகள்

புதினம் அல்லாது

100

புதுக்கவிதையின் த�ோற்றமும் வல்லிக்கண்ணன்
வளர்ச்சியும்

பாரதிக்குப்பின் தமிழ் உரைநடை,வல்லிக் கண்ணனின் கதைகள்

100
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

வட அமெரிக்கப்
பல்கலைக்கழகங்களில்
தமிழ் இருக்கைகள்
ப�ொன்னையா விவேகானந்தன்
விரிவுரையாளர் - ர�ொறன்ரோ பல்கலைக்கழகம்,
பன்மொழிக்கல்வித்திட்ட அலுவலர் - ர�ொறன்ரோ கல்விசபை – கனடா

வ

ட அ மெ ரி க்கா வி ல்
த மி ழ்ம ொழிக்கான ஒ ரு பு திய
இ ரு க்கை
ஹ ா ர ்வாட்
பல்கலைக்கழகத்தில் அமையவுள்ளது. இதற்கு
முன் வட அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழகங்களில்
அமைக்கப்பட்ட தமிழ்க் கல்வி / ஆராய்ச்சி

முயற்சிகளைப் பற்றிய குறிப்பு இக்கட்டுரையின்
இறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. அறுபது இலட்சம்
அ மெ ரி க்க ட� ொ ல ர ்க ள் சே க ரி க்க ப ்ப ட் டு ,
வைப்புநிதியாக பல்கலைக்கழகத்துக்கு வழங்கப்பட்ட
பின்னர் இந்த இருக்கை உறுதியாக்கப்பட்டது.
இதைத் த�ொடர்ந்து, கனடாவில் உள்ள ர�ொறன்ரோ
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ப ல ்கலைக்க ழ க ம் த மி ழ் இ ரு க்கை அ மை ப ்ப து
த�ொடர்பாகத் தன் விருப்பத்தையும் வெளியிட்டது.
வடஅமெரிக்கத் தமிழ்ச் சமூகத்துக்கு பெருமகிழ்ச்சி
தருகின்ற செய்தியாகவே இது அமைந்தது.
கனடாவில் இயங்கிவரும் பல்கலைக்கழகங்களில்
மிகச்சிறந்த பல்கலைக்கழமாகத் திகழ்ந்து வருவது
ர�ொறன்ரோ பல்கலைக்கழகம். ஏறக்குறைய முந்நூறு
த மி ழ் ம ாண வ ர ்க ள் ஆ ண் டு த�ோ று ம் இ ந ்த ப்
பல்கலைக்கழகத்தில் இணைகின்றனர். விருப்பப்
பாட ங ்க ளி ல் ஒ ன்றா க த மி ழ்ம ொ ழி இ ங் கு
கற்பிக்கப்பட்டு வருகின்றது.
இ ந ்த ப் ப ல ்கலைக்க க ழ ம் அ மைந் தி ரு க் கு ம்
ர�ொறன்ரோ பெரும்பாகத்தில் மட்டும் ஏறக்குறைய
இரண்டரை இலட்சம் தமிழ்மக்கள் வாழ்கின்றனர்.
ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வெற்றிகரமான வணிகத்
த�ொழிற்பாடுகள் தமிழர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்டு
வருகின்றன. ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், இரு
மாநில மன்ற உறுப்பினர்கள், மூன்று கல்விச்சபை
உறுப்பினர்கள் இப்பகுதியில் தமிழ்ச் சமூகத்திலிருந்து
தெரிவாகியுள்ளனர்.
தமிழ்மக்கள் வலுவாகக் காலூன்றியிருக்கும்
ர�ொறன்ரோ பெரும்பாகப் பகுதியில், ஒரு புகழ்பெற்ற
பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமையுமானால்
அதன் சிறப்பு ச�ொல்லற்கரியது.
இ ந ்த இ ரு க்கையை ஆ ர ம் பி க் கு ம் ந�ோ க் கி ல்
பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் கனடா தமிழ்ச்சமூகத்தோடு
த�ொடர்பு க�ொண்டது. ஏற்கனவே ஹார்வாட்
பல்கலைக்கழக இருக்கைக்காகக் கனடியத் தமிழர்
சார்பில் நிதிச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட அமைப்புகள்
தமிழ் இலக்கியத் த�ோட்டம், கனடியத் தமிழர் பேரவை
என்பனவாகும். ர�ொறன்ரோ பல்கலைக்கழகம்
இ வ் வி ரு அ மைப் பு க ளு ட னு ம் த� ொ டர் பு க ளை
மேற்கொண்டது.
த�ொடர்ந்த ஆழ்ந்த உரையாடல்களின் பயனாக,
கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 25ஆம் நாள்,
இதற்காக முதல் நிகழ்வு நடைபெற்றது. அன்றைய
நாள் ஏறக்குறைய ஏழு இலட்சம் நிதி சேகரிக்கப்பட்டமை,
ர� ொ ற ன்ரோ ப ல ்கலைக்க ழ க வ ர ல ா ற் றி ல் ,
முதல்நாளிலேயே சேகரிக்கப்பட்ட பெருந்தொகை
என்ற பெருமையைப் பெற்றுக்கொண்டது. இத்தொகை
இப்போது ஒன்பது இலட்சத்தை நெருங்கிவிட்டது.

ர� ொ ற ன்ரோ ப ல ்கலைக்க ழ க மு ம் பணச்
சேகரிப்புக்காக 2 ஆண்டுகள் காலவெளியை
வழங்கியிருக்கின்றது. இன்னும் ஓராண்டுக்குள்,
2.1 மில்லியன் ட�ொலர் (இருபத்தோரு இலட்சம்)
சேகரித்துக் க�ொடுக்கப்பட வேண்டும்.
சில இலட்சம் தமிழர்கள் நெருங்கி வாழும்
சுற்றாடலில் இந்த இருக்கை அமையவிருக்கின்றது
என்ற வகையில் இந்த இருக்கை முதன்மை
பெறுகின்றது.
தமிழ் இருக்கை என்றால் என்ன? இந்த
இருக்கைகளை வடஅமெரிக்காவில் நிறுவுவதால்
எ ன்ன ப ய ன் ? எ ன்ற வி னாக்களெ ல ்லா ம்
எழுகின்றன. நாம் சுருக்கமாக இந்த இருக்கைகள்
பற்றி விளங்கிக் க�ொள்வோம்.
உலகளாவிய வகையில் செம்மொழி என்ற
தகுதியை இதுவரை பெற்றிருக்கும் ம�ொழிகள்
ஏழு. அதில் தமிழ்மொழியும் ஒன்று. இவ்வாறான
ம�ொழிகள் பற்றிய ஆய்வுப் பரப்புகள் மிகப்
பெரியவை. ம�ொழியாய்வு, ம�ொழியியல் ஆய்வு,
இலக்கியத் திறனாய்வு, இலக்கணத் திறனாய்வு,
ஒப்பியல் இலக்கியம் என்ற பரப்புகளுக்குள்ளும்,
வரலாறு, பண்பாடு, கலை, ம�ொழி பேசும் மக்கள்
என்ற விரிவுகளுக்குள்ளும் பலநூறு ஆய்வுகளைச்
ச ெய்ய வ ல ்ல க ள ம ா க ச் ச ெம்ம ொ ழி க ள்
இருக்கின்றன.
எ னவே தா ன் உ ல க ப் பு க ழ்பெற்ற
பல்கலைக்கழகங்கள் செம்மொழிகளுக்கான
இருக்கைகளை விரும்பி உருவாக்குகின்றன.
எனினும் அந்த இருக்கைகளை நிலையாகத் தக்க
வைப்பதற்கு, நிதி சார்ந்த பலமான தளம் தேவை.
இ தற்கா க வே ச மூ க த் தி ட மி ரு ந் து ம்
புரவலர்களிடமிருந்தும் நிலையான வைப்புநிதியை
பல்கலைக்கழகம் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றது.
தமிழ் இருக்கை என்பது பல்கலைக்கழக
மட்டத்தில் தமிழ்மொழி த�ொடர்பான பல்வகைச்
ச ெ ய ற்பா டு க ளி ன் த� ொ டக்க நி லை ய ா கு ம் .
பல்கலைக்கழக அளவில், தமிழ் இருக்கை என்ற
தளத்தை வலுவாக அமைத்து இயங்குவதன்
வாயிலாக, நாம் பல்வகை வளர்ச்சிநிலைகளைத்
த�ொட முடியும். இதில் ஒன்றாகத் தனித்துவமான
தமிழ்த்துறை பிற்காலத்தில் உருவாக்கப்படலாம்.
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மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

உ ரு வ ா கு ம் த மி ழ் இ ரு க்கை ய ான து ,
உடனடியாகவே பல பயன்மிக்க விளைவுகளைத்
தரவல்லது. தமிழ் இருக்கைக்கான அனைத்துப்
பணிகளும் நிறைவடைந்தவுடன், பல்கலைக்கழகம்
தகுதியும் ஆற்றலும் வாய்ந்த பேராசிரியர்
ஒருவரைத் தமிழ் இருக்கைக்குப் ப�ொறுப்பாக
நியமிக்கும்.
இந்த இருக்கை முன்னெடுக்கும் பல பணிகளில்
முதன்மையானது, ஆய்வுநிலைச் செயற்பாடுகளே.
த மி ழ்ம ொ ழி ய ான து பரந் து வி ரி ந ்த பெ ரு ம்
ஆய்வுத்தளங்களைக் க�ொண்டுள்ளது. வரலாற்றுக்
காலந்தொட்டு இன்றுவரை பேசப்பட்டு வருகின்ற
தமிழ்மொழி த�ொடர்பான ஆய்வுகளைத் தமிழ்
இ ரு க்கை உ டன டி ய ா க வே மு ன்னெ டு க்க
முடியும்.
பி ற ப ல ்கலைக்க ழ க ங ்கள�ோ டு ம் ஆ ய் வு
நிறுவ னங ்கள�ோ டும் த�ொடர் பு க� ொ ண் டு ,
ஆய்வுப் பணிகளுக்கான முன்னெடுப்புகளைச்
ச ெய்வத�ோ டு , சி ற ந ்த ஆ ய் வு நூ ல ்களை
வெளியிடுவதும் இதன் செயற்பாடாக இருக்கும்.
பல ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கு நிதிவளம்
தேவை. கடல் கடந்து வாழும் தமிழ்ச்சமூகமே
இந்த நிதிவளத்தை வழங்கப் ப�ோதுமானது.
மு ன்னெ டு க்க ப ்ப டு ம் மூ ல வ ள ங ்களைச்
சேகரித்தல் இந்த இருக்கையின் மற்றும�ொரு
முதன்மைச் செயற்பாடாகும். உலகளாவிய
வகையில் பல்கலைக்கழகங்களில் முனைவர்
பட்டப்படிப்பை மேற்கொள்ளும் மாணவர்கள்,
தமிழியல் சார்ந்த பல தலைப்புகளைத் தமது
ஆ ய் வு க ளு க் கு எ டு த் து க்க ொ ண் டு ள்ளனர் .
அவர்கள் ஆய்வுக்குரிய வளங்களைத் தேடித்
தா ய க த் து க் கு ச்
ச ெல் கி ன்றனர் .
வடஅமெரிக்காவில் உருவாக்கப்படும் தமிழ்
இ ரு க்கை ய ான து , ஆ ய்வா ள ர ்க ளு க் கு ரி ய
பெ ரு ம்பா ல ான மூ ல வ ள ங ்களை யு ம்
க�ொண்டதாக இருக்கும்.
இ ந ்த இ ரு க்கை யி ன் ம ற் று ம� ொ ரு ப ணி ,
ப ய ன் மி க்க தலைப் பு க ளி ல் ம ாநா டு க ளை
நடத்துவதாகும். உலகளாவிய சான்றோர்களை

இணைத்து இந்த மாநாடுகள் நடத்தப்படும். தமிழின்
சிறப்பை வலியுறுத்தும் ஆய்வின் முடிவுகளையும்,
கண்டறியப்பட்ட புதிய தகவல்களையும் இந்த
மாநாடுகள் வெளிப்படுத்தும்.
வடஅமெரிக்காவில் குடியேறிய பெரும்பாலான
தமிழர்கள், தங்களுடைய நிலையானவாழிடமாக
இதை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டனர். இவர்கள் வழியே
த�ோன்றும் தலைமுறையினர் இந்தப் புலத்தையே தமது
தாயகமாகக் க�ொண்டுள்ளனர். குறிப்பாகக் கனடாவில்
வாழும் நான்கு இலட்சம் தமிழர்களும் கனடாவைத்
தமது நிலையானவாழ்புலமாக ஏற்றுக்கொண்டு
விட்டனர். இவ்வாறான நிலையில், த�ோன்றும் புதிய
தலைமுறையினர், தமது இனஞ்சார்ந்து தம்மை
ஒருங்கிணைக்கவும் செயற்படவும் இந்த இருக்கை
பெருந்துணை செய்யும். கடல் கடந்து வாழும்
தமிழ்ச்சமூகத்தின் வேர்களின் முகவரிகளை இந்தத்
தமிழ் இருக்கை க�ொண்டிருக்கும்.
மிக நீண்ட வரலாற்றையும் வரலாற்றுக்கு முந்தைய
பாரம்பரியத்தையும் க�ொண்டிருக்கும் தமிழினம்,
தன்னாட்சி இழந்த இனமாகவே பல நிலங்களில்
வாழ்ந்து வருகின்றது. இனஞ்சார்ந்த வராலாற்று
உண்மைகளையும் சான்றுகளையும் தாயகத்தில்
பேணிக் காப்பதில் சில இடர்களைச் சந்திக்க
வேண்டியிருக்கின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, யாழ்ப்பாண
நூலகம் எரிக்கப்பட்டமையைக் கூறலாம்.
அ வ ்வா ற ான வ ர ல ா ற் று உ ண ்மை க ளை யு ம்
சான்றுகளையும் பேணிக் காப்பதற்குக் கூட இந்த
இருக்கைகள் பயன்படும். த�ோன்றவிருக்கும் இந்தத்
தமிழ் இருக்கைகள் நமக்குப் பெரும் பயன்களைத்
தர வ ல ்லவை . இ வ ற்றைச் ச ெ வ ்வனே ப ே ணி ச்
செல்கின்ற ப�ொறுப்பு கடல் கடந்து வாழும் அத்தனை
தமிழர்களுக்கும் உரியது.
ர�ொறன்ரோ பல்கலைக்கழகத் தமிழ் இருக்கை
முழுமையான த�ோற்றத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு
இன்னமும் ஏறக்குறைய இரண்டு மில்லியன் ட�ொலர்
தேவைப்படுகின்றது. அடுத்துவரும் ஓராண்டுக்குள்
இந்தச் த�ொகையைச் சேகரித்துக் க�ொடுக்க வேண்டிய
பெரும்பொறுப்பு தமிழ்ச் சமூகத்துக்கு உண்டு.
“தேமதுரத் தமிழ�ோசை உலகமெல்லாம் பரவும்
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வகை செய்தல் வேண்டும்” என்ற பாரதியின்
கனவு நனவாகும் காலமிது. அனைவரும்
கைக�ோத் து இ ய ங் கு வ�ோ ம ா யி ன்
எவ்வகைப் பேரிடர்களையும் கடந்து
சாதனைகளைச் செய்ய எம்மால் முடியும்.
ர�ொறன்ரோ தமிழ் இருக்கை பற்றிய
மே ல தி க த்
த க வ ல ்களைப்
பெ ற் று க்க ொ ள்ள வு ம் உ ங ்க ள்
ப ங ்க ளி ப் பு க்களை வ ழ ங ்க வு ம் இ ந ்த
இணையத்தளத்துக்குச் செல்லுங்கள்.
www.torontotamilchair.ca
	ப�ொன்னையா விவேகானந்தன்



விரிவுரையாளர் - ர�ொறன்ரோ
பல்கலைக்கழகம் - கனடா



	பன்ம ொ ழி க் க ல் வி த் தி ட ்ட
அ லு வ ல ர் - ர� ொ ற ன்ரோ
கல்விச்சபை



வட அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ்க்
கல்வியும் ஆராய்ச்சிகளும்:
ப ல
வ ட
அ மெ ரி க்கப்
பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் இருக்கைகள்
வருவதற்கு முன்பிருந்தே தமிழ்த்துறைகள்
சிறந்து செயல்பட்டுக் க�ொண்டிருக்கின்றன.
சிகாக�ோவில் 50 ஆண்டு காலமாகப் பல
தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இருந்துள்ளனர்.
தமிழறிஞர் ஏ கே இராமானுசம், முனைவர்
நார்மன் கட்லர் ப�ோன்றவர்களை நம்மால்
மறக்க முடியாது. இம்மலரில் உள்ள
மு ன ை வ ர் அ ண ்ணா ம லை யி ன் ,
“சிகாக�ோவில் தமிழ் வாழ்வு” கட்டுரையைத்
தயவு செய்து பார்க்கவும். டெக்சாஸ்
( ஆ ஸ் டி ன் ) , பெ ன் சி ல ்வே னி ய ா ,
விஸ்கான்சின் மற்றும் பல (12+) இடங்களில்
தமிழ்க் கல்லூரி வகுப்புகள் நடத்தப்
படுகின்றன. (முழுப் பட்டியல் இங்கே http://carla.umn.edu/lctl/db/index.php)
அமெரிக்கத் தமிழர்களால் முதன்

அன்னைத்தமிழ்

உலக ம�ொழிக்கெல்லாம் அன்னை நீ என்பதனால் அன்னைத்தமிழ் ஆனாயே;
உனைப்போல் ஓர் அழகும�ொழி காண்பதரிது என்பதனால் அழகுதமிழ்
ஆனாயே!
த�ொன்மை உனக்கு உண்டெனினும் என்றும் இளமை என்பதனால்
கன்னித்தமிழ் ஆனாயே;
தின்மையில்லா தீஞ்சுவை தீர்க்கமாய்ப் பெற்றிடவே தீந்தமிழ் ஆனாயே!
ச�ொல்பவர்க்கும் கேட்பவர்க்கும் இன்பூட்டும் பண்புண்டு ஆதலால் இன்றமிழ்
ஆனாயே;
ச�ொல்லிலும் ப�ொருளிலும் கலையிலும் கருத்திலும் சுவையுண்டு என்பதனால்
சுவைத்தமிழ் ஆனாயே!
இயல் இசை நாடகமென முத்திறம் பெற்றதனால் முத்தமிழ் ஆனாயே;
இனிமையும் எளிமையும் இயல்பெனக் க�ொண்டதனால் நற்றமிழ் ஆனாயே!
செம்மையும் செழுமையும் தகைமையாய்க் க�ொண்டதனால் செந்தமிழ்
ஆனாயே;
ஒண்மையும் திண்மையும் ஒருசேரப் பெற்றதனால்
ஒண்டமிழ் ஆனாயே!
பழமையும் த�ொன்மையும் பாங்காகப் பெற்றதனால் பழந்தமிழ் ஆனாயே;
பழமை பெருமை பேசிடினும் பசுமைக்கிங்கு குறைவில்லை என்பதனால்
பைந்தமிழ் ஆனாயே!
அறிவுக்கும் தெளிவுக்கும் அடித்தளமாய் விளங்குவதால் சுடர்த்தமிழ்
ஆனாயே;
அறிஞர் பெருமக்கள் தெய்வமென்று ப�ோற்றிட
தெய்வத்தமிழ் ஆனாயே!
அணிகலன்கள் பூண்டிங்கு அழகிய பதுமையாய் வலம்வருகிறாய் ஆதலால்
அணித்தமிழ் ஆனாயே;
அருமை பல க�ொண்டிங்கு அந்தமிழாய் இருப்பதால்
அருந்தமிழ் ஆனாயே!
அக்காலமும் இக்காலமும் வளர்ந்து க�ொண்டே இருப்பதால் வளர்தமிழ்
ஆனாயே;
எக்காலமும் உனக்கென ஒரு தனித்தன்மைப் பெற்றதனால் தனித்தமிழ்
ஆனாயே!
எத்தனை அடைம�ொழி க�ொண்டினினும் எந்தமிழ் எந்தமிழ் என்று யாம்
உருகுந்தமிழ் நீயன்றோ;
எத்திசையும் புகழ்மணக்க என்நாவில் நீங்காமல் என்றென்றும் க�ொலுவிருக்க
வேண்டுகின்றேன் அருள்வாயே!
ஷ�ோபிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

முறையாகக் கலிப�ோர்னியா (பெர்க்லீ)இல்
1996இல் ஒரு தமிழ் இருக்கை அமைக்கப்
பட்டது. 1994 சிகாக�ோ பேரவை (FETNA)
விழாவில் தான் இம்முயற்சி முதலில் அறிவித்து
ஊக்குவிக்கப் பட்டது. இவ்விருக்கையில்
அமர்ந்து, தமிழ் ஆராய்ச்சியாளராகவும், பல
தமிழ் மாநாடுகளின் அமைப்பாளராகவும்,
த மி ழ்ம ொ ழி உ ல க ச் ச ெம்ம ொ ழி ய ா க
அ றி வி க்க ப ்ப டப் பெ ரி து ம் ப ணி பு ரி ந ்த
முனைவர் பேரா. ஜார்ஜ் ஹார்ட் அவர்களைத்
தமிழர்கள் மறக்க முடியாது.
ஹ ா ர ்வர் டு த மி ழ் இ ரு க்கை 2 0 1 8 இ ல்
அறிவிக்கப்பட்டது. உலகின் பல தமிழர்களும்
தமிழக அரசும் ஆறு மில்லியன் டாலர்கள்
சேகரித்துக் க�ொடுத்து இது அமைக்கப்பட்டது.
டெக்சாஸ் ம ா நி ல ஹ ூ ஸ ்ட ன்
பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழிருக்கை அமைக்க
முயற்சிகள் நடந்துவருகின்றன.
நியூ யார்க் மாநிலத்தில் ஸ்டோனி ப்ரூக்
பல்கலைக்கழகத்தில் பாலா சுவாமிநாதன்
அவர்களால் அவர் தந்தையார் பெயரில் ஒரு
தமிழ் ஆராய்ச்சி இருக்கை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இஃதன்றி, க�ொலம்பியா பல்கலைக்கழகம்
நியூ யார்க், கார்னல் பல்கலைக்கழகம் நியூ
ய ார் க் , அ ப ்ப லேச் சி ய ன் ம ா நி ல ப்
பல்கலைக்கழகம் வட கர�ோலினா, பிள�ோரிடா
பல்கலைக்கழகம், மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகம்,
மினச�ோட்டா பல்கலைக்கழகம் ஆகிய கல்வி
நிறுவனங்களிலும் தமிழ்த் துறைகள் இயங்கி
வருகின்றன.
அமெரிக்கா வாழும் தமிழர்கள் தமது இளம்
தலைமுறைகள் அமெரிக்கக்கல்லூரிகளுக்குச்
ச ெல் லு ம்போ து , அ வ ர ்களைத் த மி ழை
இரண்டாம் ம�ொழியாகப் படிக்கவும் பயிலவும்
ஊக்குவிக்கக் கடமைப் பட்டிருக்கிறார்கள்.
இதற்கு இந்தத் தமிழ் இருக்கைகளும் தமிழ்த்
துறைகளும் மிக இன்றியமையாதவை என
உணர்வோம். செயலாற்றுவ�ோம்.

பேராசிரியர்
மணவாளன்
(1935 - 2018)

இந்திய பல்கலைக்கழகங்களில் ஒப்பிலக்கியம்
(comparative literature) என்றால் பேராசிரியர்
மணவாளன் அவர்களுடைய பெயர் நினைவுக்கு
வருவது இயல்பு. தமிழ், இந்தி, வடம�ொழி மூன்றிலும்
“பண்டிதர்”. தமிழ்- ஆங்கிலம் ஒப்பிலக்கணத்தில்
முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். ஒப்பிலக்கணத்தில் இவர்
ஆற்றிய பங்குகளை மறக்க முடியாது. குறிப்பாக 48
இராமாயணங்களை இவர் அலசி ஆராய்ச்சி செய்தது
மிகவும் சிறப்பானது. அவற்றுள் குறிப்பிடத்தவை சில






இராமநவமி என்ற இராமர் பிறந்த நாள்
க�ொண்டாட்டம் தமிழில் கம்பராமாயணத்தில்
பிறந்து பின் வடக்கே ஊடுருவியது
Buddhist இராமாயணத்தில் சீதை அபகரிக்கப்பட்ட
நிகழ்வே இல்லை
அகத்தியர் காவிரியை க�ொண்டு வந்தது
கம்பராமாயணத்தில் மட்டுமே உள்ளது.

இராமாயணத்தில் இவரது பணிக்காக K.K. Birla
Foundation இவருக்கு “சரஸ்வதி சம்மான்” என்ற
விருதை வழங்கியது. தமிழக அரசு பன்மொழி
அறிஞர்களுக்கு வழங்கும் “கபிலர்” விருதை வழங்கி
இவரை பெருமை படுத்தியது. அவர் சிகாக�ோ ,
க�ொலம்பியா , வாஷிங்டன் மற்றும் நியு யார்க்
பல்கலைக்கழங்களில் க�ௌரவ பேராசிரியராக
பணியாற்றினார்.சிறிது காலம் ந�ோய்வாய் பட்டு,
நவம்பர் 30, 2018 அன்று இயற்கை எய்தினார்.

பேராசிரியர் அழகரசன்
சென்னை பல்கலைக்கழகம்
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படிக்கவேண்டிய 100 தமிழ்ப் புத்தகங்கள்
(ம�ொழிபெயர்க்கப்பட்டவை)
மலர்க்குழுவின் பரிந்துரை

வரிசை
எண்

ம�ொழி/மூலம்

படைப்பின்
பெயர்
(தமிழில்)

1

அரபி

2

அரபி

3

ஆங்கிலம்

வால்ட் விட்மன்
கவிதைகள்

4

ஆங்கிலம்

5

உமர் கய்யாம்
பாடல்

படைப்பின் மூலப்
பெயர்

ஆண்டு

படைப்பாளியின் பிற
படைப்புகளில் சில …

உமர் கய்யாம் (Omar
Khayyam)

1048

மதுவும் மங்கையும்

கலீல் ஜிப்ரான் (Khalil
Gibran)

1923

கண்ணீரும் புன்னகையும்

I Sing the Body
Electric

விட்மன்,வால்ட் (Walt
Whitman)

1855

மனிதனைப் பாடுவேன்

கண்ணாடி
சிற்பங்கள்

The Glass
Managerie

வில்லியம்,டென்னஸி
(Tennessee William)

1944

ஆங்கிலம்

இலின�ொய்சில்
ஆபிரகாம்
லிங்கன்

Abe Lincoln in
Illinois

ஷேரவுட்,ராபர்ட் இ (Robert E Sherwood)

1938

6

ஆங்கிலம்

விலங்குப்
பண்ணை

Animal Farm

ஆர்வெல் ஜியார்ஜ்
(Orwell George)

1945

7

ஆங்கிலம்

யாத்ரிகம்

Rip Wan Winkle

இர்விங்,வாஷிங்டன்
(Washington Irving)

1819

8

ஆங்கிலம்

ஹக்கி
ல்பெரிபின் வீர
செயல்கள்

Adventure of
Huccleberry Finn

ட்வைன்,மார்க் (Mark
Twain)

1884

ஏழை இளவரசன்,சுதந்திரப்
பறவை ,டாம் சாயர்

9

ஆங்கிலம்

ஒரு
திருமணத்தின்
சித்திரம்

Portrait of a
Marriage

பக்,பெர்ல் எஸ் (Pearl S
Buck)

1963

அடிமைப்பெண்,நல்ல
நிலம்,நடுநிசியில் தப்பினர்

10

ஆங்கிலம்

ர�ோமுக்கு
அப்பால்

North from Rom

மெக் இன்ஸ்,ஹெலன்
(Helen Maclnnes)

1959

11

ஆங்கிலம்

திமிங்கல
வேட்டை

The Whale

மெல்வில்,ஹெர்மன்
(Herman Melville)

1851

12

ஆங்கிலம்

A Farewell to
Arms

ஹெமிங்வே ,எர்னெஸ்ட்
(Ernest Hemingway)

1929

கடலும் கிழவனும்

13

ஆங்கிலம்

நிலவு வந்து
பாடும�ோ

The Moon is
Down

ஸ்டெய்ன்பர்க்,ஜான்
(John Steinbeck)

1942

கடல் முத்து

14

ஆங்கிலம்

எலிசா அல்லது
அன்பின்
வெற்றி

Uncle Tom’s
Cabin

ஸ்டெளவ்,ஹாரியட் பீச்சர்
(Harriet Beecher
Stowe)

1852

15

ஆங்கிலம்

மணமகள்
வருகிறாள்

The Bride Comes
to Yellow Sky

கிரேன்,ஸ்டீபன்
(Stephen Crane)

1898

16

ஆங்கிலம்

இரும்புப்
பெட்டி

ஸ்விகெட்,ஹ�ோவர்ட்
(Howard Swiggett)

1956

17

ஆங்கிலம்

மாடிப்படி
மர்மம்

The Circular
Staircase

ரினிஹர்ட்,மேரி ராபர்ட்
(Mary Robert Rinehart)

1908

18

ஆங்கிலம்

நடு நிசியில் ஓர்
கூக்குரல்

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

கார்ட்னர்,எர்ல் ஸ்டான்லி
(Erle Stanley Gardner)

1951
1955

தீர்க்கதரிசி

ப�ோரே நீ ப�ோ

The Rubaiyat of
Omar Khayyam

படைப்பாளி

The Prophet

The Strongbox

புரட்சியுகம்

வெறி பிடித்த மனித ஓநாய்
,ப�ோலி மகள்,காணாமல்
ப�ோன பணம்,பாதாளத்தில்
விழுந்த பாவைகள்
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

19

ஆங்கிலம்

மந்திரவாதியின்
கதை

The Wonderful
Wizard of Oz

பாம்,லிமன் பிராங்
(Lyman Frank Baum)

1900

20

ஆங்கிலம்

இரட்சணிய
யாத்ரீகம்

The Pilgrim’s
Progress

பன்யன்,ஜான் (John
Bunyan)

1678

21

ஆங்கிலம்

பரதீசு
உத்தி யான
நாசம்

Paradise Lost

மில்டன்,ஜான் (John
Milton)

1667

22

ஆங்கிலம்

ர�ோமிய�ோ
அண்ட்
ஜூலியட்

Romeo and Juliet

ஷேக்ஸ்பியர்,வில்லியம்
(William Shakespeare)

1606

அன்பு ஈந்த அண்ணல்,
மங்கையரின் மதிநிலம்,
அந்தோணியும்
கிளிய�ோபாட்ராவும், வஞ்ச
வலை, ஹாம்லெட்

23

ஆங்கிலம்

பெண்ணும்
ப�ொன்னும்,

Silas Marner, The
Mill on the Floss

எலியட்,ஜார்ஜ் (George
Eliot)

1861

அன்பு சூழல், நெசவாளியின்
புதையல்

24

ஆங்கிலம்

கடல் கன்னி

The Fisherman
and his Soul

ஒயில்டு,ஆஸ்கார் (Oscar
Wilde)

1939

அழியா ஓவியம் ,நட்சத்திர
குழந்தை

25

ஆங்கிலம்

ஆலிசின்
அற்புத உலகம்

Alice in Wonderland

கர�ோல்,லூயிஸ் (Lewis
Carroll)

1865

அல்லி கண்ட அதிசய
உலகம்

26

ஆங்கிலம்

நம்பின�ோர்
கெடுவதில்லை

The Vicar of
Wakefield

க�ோல்டு ஸ்மித் (Oliver
Goldsmith)

1766

தாழ்மையின் வெற்றி
அல்லது ஜெயமடையவே
பணிகிறாள்

27

ஆங்கிலம்

அனாதைச்
சிறுவன்

Oliver Twist, Tale
of Two Cities

டிக்கன்ஸ்,சார்லஸ்
(Charles Dickens)

1839

தேய்ந்த கனவு ,சிறுமியும்
கிழவனும்,நல்லவர்கள்,நெல்
லி,வேம்பில் கரும்பு

28

ஆங்கிலம்

இளைஞர்க்கான
ராபின்சன்

Robinson Crusoe

டிப�ோ,டேனியல் (Daniel
Defoe)

1719

29

ஆங்கிலம்

அன்பின்
உருவம்

The Coral Island

பாலன்டைன்,ஆர்.எம்(R.
M. Ballantyne)

1858

30

ஆங்கிலம்

அபலைப்பெண்

Jane Eyre

பிராண்டே,சார்ல்ஸ்
(Charlotte Bront)

1847

31

ஆங்கிலம்

கடவுளுக்காகத்
தேடி அலைந்த
கருப்பு பெண்

பெர்னாட்ஸா,ஜார்ஜ்
(George Bernard
Shaw)

1932

32

ஆங்கிலம்

டாக்டர்
பாஸ்டஸ்

மார்லோ,கிறிஸ்டோபர்
(Christopher Marlowe)

1604

33

ஆங்கிலம்

மதகுரு என்
மணாளன்

மார்ஷல்,காதரைன்
(Catherine Marshall)

1951

34

ஆங்கிலம்

கன்னியின்
முத்தம்

ரெயினால்ட்ஸ்,ஜார்ஜ்
(George William
MacArthur Reynolds)

2018

35

ஆங்கிலம்

மறைந்த
மாநகர்

The Last Days of
Pompeii

லிட்டன்,புல்லர் (Edward
Bulwer Lytton)

1834

36

ஆங்கிலம்

Ben-Hur: A Tale of
the Christ

லியூவாலஸ் ( Lew
Wallace)

1880

பென்ஹர்

The Adventures of
the Black girl in Her
Search
Doctor Faustus
A Man called
Peter
The Virgin’s Kiss

ஆஸ் நாட் மாயாவி
பரதேசியின்
ம�ோட்சப்பயணம்

பவளத்தீவு ,மார்ட்டின்
ராட்லர்

ரஹிமா

குமுதவல்லி அல்லது நாக
நாட்டரசி ,பவளத் தீவு , மதன
சாந்தி

102 | ஜூலை 2019: பேரவையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கப் ப�ொன்விழா | 10 ஆம் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு

37

ஆங்கிலம்

இவான்கோ

38

ஆங்கிலம்

கடத்தப்பட்ட
டேவிட்

39

ஆங்கிலம்

கலிவர்
யாத்திரைகள்

40

ஆங்கிலம்

நகரத்
தலைவர்

41

ஆங்கிலம்

சிலையும்
குருவியும்

42

ஆங்கிலம்

காண்டர்பரிக்
கதைகள்

43

ஆங்கிலம்

வையக
துறக்கம்

44

ஆங்கிலம்

பாட்டில் பிசாசு

45

இத்தாலி

பினாச்சிய�ோ

46

இத்தாலி

ர�ோம் நகரப்
பெண்

47

இத்தாலி

நன்னிலம்

48

கிரேக்கம்

ஒடிசியஸ்

49

சீனம்

50

சீனம்

51

சீனம்

52

சீனம்

53

சீனம்

54

55

வெண்
தாமரை
மிங்கின் கதை
சீனத்துப்
பாடகன்
பகற்கனவு

Ivanhoe

ஸ்காட், வால்டர் (Walter
Scott)

1819

ராப்ராய் ,வீரத்தின் பரிசு,
குவெண்டின் டர்வர்டு, கெனில்
வ�ொர்த், கைமேனரிங்,
மந்திரக் குளிகை,

Kidnapped

ஸ்டீவன்சன்,இராபர்ட்
லூயிஸ் (Robert Louis
Stevenson )

1886

கடத்தப்பட்ட டேவிட்,
இரட்டை மனிதன், செல்வம்
கண்ட சிறுவர்கள்கள்,
விசித்திர வைரம்,
கருங்கணை

The Gulliver’s
Travels

ஸ்விப்ட்,ஜ�ோனதன்
(Jonathan Swift)

1726

The Mayor of
Casterbridge

ஹார்டி,தாமஸ் (Thomas
Hardy)

1886

ப�ொறாமைப்பேய், சலனமும்
சாந்தியும், தாயகத்தின்
அழைப்பு,

ஒயில்ட்,ஆஸ்கார் (Oscar
Wilde)

1888

சிறந்த சிருகதைகள்,நட்சத்திர
குழந்தை முதலிய கதைகள்

The Canterbury
Tales

சாசர்,ஜியாப்ரே (Geoffrey
Chaucer)

1476

The Earthly
Paradise

மாரீஸ்,வில்லியம்
(William Morris)

1868

ஸ்டீவன்சன் ஆர்.எல்
(Stevenson Robert
Louis)

1891

The Adventures of
Pinocchio

கல்லோடி,கார்லெஸ்
(Collodi Carlo)

1883

The Woman of
Rome

பின்செர்லே,அல்பெர்டோ
ம�ொராவிய�ோ (Alberto
Moravia)

1947

As the Earth
Turns

ஹாரல், கிளாடிஸ்
ஹேஸ்டி (Gladys Hasty)

1933

The Happy Prince

The Bottle Imp

Odyssey
The White Haired
Girl
The Story of Ming
ரைம்ஸ் ஆப்
லீயுதாசி

ஹ�ோமர் (Homer)

1760

ஹ�ோஸிங் (He Ying)

1987

சியாங் யீ ( Chiang
Yee)

பூல�ோக கவர்க்கக் கதைகள்
, பெல்லர�ொவ்வான்

மரப்பாச்சியின் கதை
,அதிசய சிறுவன்
பினாக்கிய�ோ

இலியட்

1945

ச�ோ ஷீ

The Umberlla
Garden

மரியா யென் (Maria
Yen)

பனிப் படலத்து
பாவை

Women in the
Mist

ஹீசு யூ ( Hsu Yu)

நார்வேஜியன்

இப்சன்
நாடகங்கள்

The Vikings at
Helgeland, Ghosts

இப்சன்,ஹென்ரிக்
(Henrik Ibsen)

1858

ஆப்பிரிக்கன்

அன்னையின்
குரல்

Cry, The Beloved
Country

பேடன்,ஆலன் (Alan
Paton )

1948

காட்டு வாத்து, சமூகத்தின்
தூண்கள் மற்றும் மக்களின்
பகைவன், த�ோல்வியின்
சந்நிதானத்திலே
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

56

பிரெஞ்சு

வீழ்ச்சி

57

பிரெஞ்சு

குட்டி
இளவரசன்

58

பிரெஞ்சு

அந்நியன்

59

பிரெஞ்சு

60

பிரெஞ்சு

61

பிரெஞ்சு

தெய்வப் பணி

62

பிரெஞ்சு

மணப்பேய்

63

பிரெஞ்சு

ரயில் காதல்

64

பிரெஞ்சு

அழகுப் பேய்

65

பிரெஞ்சு

எண் திசையும்
சுற்றி வர
எண்பது நாள்

66

பிரெஞ்சு

நா நா வின்
தாய்

67

பிரெஞ்சு

இரசின் (Jean Racine)

1669

The Little Prince
- (Le petit prince
(French)

“எக்சந்பெரி,அண்டோனி
தி செயிண்ட் (Antoine de
Saint-Exupry)
“

1943

The Stranger (L’Étranger (French)

காம்யூ,ஆல்பெர் (Albert
Camus)

1937

மாண்டி
கிறிஸ்டோ
பெருமகன்

The Count of
Monte Cristo

டூமாஸ்,அலெக்ஸாண்டர்
(Alexandre Dumas)

1844

வாடா மல்லிகை, மூன்று
வீரர்கள், அமர
சிம்ஹன்,கருமலர்,காத்திரு
காலம் வரும்,மலர்களின் திரு
விழா

கிழவன்
க�ோரியட்

Old Goriot - (Le
Pere Goriot
(French)

பால்சாக் (Honore de
Balzac)

1835

பாரிஸ்டர் மனைவி ,மனைவி
அமைவதெல்லாம் ,மான் விழி
மங்கை

Salammbo

பிளவ்பெர்ட்,ஹஸ்டவ்
(Gustave Flaubert)

1862

மேடம் பவாரி

Thais

பிரான்ஸ்,அனட�ோல்
(Anatole France)

1890

தாசியும் தபசியும்

மாப்பஸான் (Guy de
Maupassant)

1883

மேரீமே,ப்ரோஸ்பர்
(Prosper Mrime)

1845

வெர்ன், ஜூல்ஸ் (Jules
Verne)

1873

Nana’s Mother

ஜ�ோல�ோ, எமிலி (Emile
Zola)

1877

Le Cid

கார்னில்லே,பியரே
(Pierre Corneille)

1637

68

பிரெஞ்சு

Quo Vadis

ஸ்வ்கிவீஸ், ஹென்ரிச்
(Henryk Sienkiewicz)

1896

69

பிரெஞ்சு

ஆன்ழெல்லா

ஹியூக�ோ,விக்தர் (Victor
Hugo)

70

பிரெஞ்சு

வெற்றி வீரன்
இசைச்
செல்வன்
ஆன்ழெல்லா

கானப்பன்
கள்ளத்தனம்

Brittanicus

Contes de la
Bcasse

Carmen
Around the World
in Eighty Days

தி நேவரி ஆப்
ஸ்கால்ப்பின்

ம�ோலியர்

கதையும் கருத்தும்,
அண்ணனும் தம்பியும்,கனவும்
நனவும் ,காதல் சக்கரம்,தாயும்
மகளும்,நமது
இதயங்கள்,பாவத்தின்
சலுகை

கன்னி வேட்டை,கானல் நீர்
,பஞ்ச பாணம்,மனித மிருகம்
,பாரிஸ் பேரழகி, காதல்
லீலைகள், கசங்கிய மலர்,
சுரங்கம்

ஏழை
படும்பாடு,தாயுள்ளம்,இரு
துளிக்
கண்ணீர்,அம்பலவாணன்
அல்லது நாவாய்க் கைதி
மயிலேறு,ல�ோபியின்
காதல்,குப்பன்
பித்தலாட்டங்கள்
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71

ரஷியன்

என் ப�ொம்மை
கரடி

72

ரஷியன்

தராசு
செவ்சென்கோ
கவிதைகள்

73

ரஷியன்

லெனின்
கவிதாஞ்சலி

Vladimir Ilyich
Lenin

மயா
க்கோவ்ஸ்க்கி,விளாதிமீர்
(Vladimir Mayakovsky)

1924

74

ரஷியன்

இன்ஸ்பெக்டர்
ஜெனரல்

The Inspector
General

க�ோகல்,நிக்கோலாய்
(Nikolai Gogol)

1836

75

ரஷியன்

செர்ரித்
த�ோட்டம்

The Cherry
Orchard

செஹாவ் ,ஆன்டன்
(Anton Chekhov)

1903

76

ரஷியன்

டால்ஸ்டாய், லிய�ோ (Leo
Tolstoy)

1877

77

ரஷியன்

கிரெம்ளின்
மணி
ஒலிக்கிறது

ப�ோக�ோட்டின், நிக்லோய்
(Nikolay Pogodin)

1946

78

ரஷியன்

மூன்று
தடியர்கள்

Three Fat Men

அலேஷா, யூரி (Yuri
Olesha)

1927

79

ரஷியன்

அமைதியின்
மடியில்

Alyona

அன்டோன�ோவ் (Sergei
Antonov)

1961

80

ரஷியன்

வீரம்
விளைந்தது

ஆஸ்டிராவ்ஸ்கி
,நிக்கோலாய் (Nikolai
Ostrovsky)

1937

81

ரஷியன்

செந்நிறக் கடற்
பாய்கள்

கிரின்,அலெக்சாந்தர்
(Alexander Grin),

1923

82

ரஷியன்

தென்றல்

Wind From The
South

கிரின், எல்மோர் (Elmar
Grin)

1905

83

ரஷியன்

பலி பீடம்

Yama: The Pit

குப்ரின்,அலெஃக்சாண்டர்
(Aleksandr Kuprin)

1909

84

ரஷியன்

வெண்ணிற
இரவுகள்

White Nights

தஸ்தாவ்ஸ்கி, பிய�ோதர்
(Fyodor Dostoyevsky)

1848

85

ரஷியன்

வசந்த
காலத்திலே

Springtime in
Saken

குலியா, ஜார்ஜ் (Georgi
Gulia)

1952

86

ரஷியன்

அம்மா

கார்க்கி, மாக்சீம் (Gorky
Maxim)

1907

87

ரஷியன்

பள்ளிக்கூடம்

School and other
Stories

கைதர்,அர்க்காதி
(Gayder Arkady)

1929

88

ரஷியன்

கண் தெறியாத
இசைஞன்

The Blind
Musician

க�ொரலென்கோ,
விளாதிமீர்(Vladimir
Korolenko)

யூக�ோ
ஸ்லோவிய
சிறுகதைகள்

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

ஆன்ட்ரிச், ஐவர் (Ivo
Andri)

89

யூக�ோ
ஸ்லோவியா

அன்னா கரீனா

My Teddy Bear
- (Moi Miksha
(Russian)
Poems

Anna Karenina

The Chimes of the
Kremlin (A Play)

The Making of a
Hero
Crimson Sails

Mother

அலெக்ஸா ந்திர�ோவ�ோ,
ஸினயீதா (Zinaida
Aleksandrova)

1940

செவ்சென்கோ, தராசு
(Taras Shevchenko)

இருளின் வலிமை,இரண்டு
குதிரை வீரர்கள்,உழைப்பால்
உயர்ந்தவன் கதை,காட்டு
மலர்,குடும்ப இன்பம் ,ப�ோரும்
காதலும் ,ஒளி வழியே

கடவுள் தீர்ப்பு ,குற்றமும்
தண்டனையும்,வசவும்
வடுவும்,மனப் புயல்

1954
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90

ஜெர்மன்

தலைக்கு
விலை

91

ஜெர்மன்

பெர்டொல்ட்
பிரக்டின்
கவிதைகள்

92

ஜெர்மன்

இளமைப்
ப�ோராட்டம்

The Bread of
Those Early Years

பால், ஹெய்ன்ரிச்
(Heinrich Boll)

1955

93

ஜெர்மன்

மாறிய
தலைகள்

The Trasnposed
Heads

மான், தாமஸ் (Thomas
Mann)

1941

94

ஜெர்மன்

பிரிந்த
ச�ொர்க்கம்

Divided Heaven

வ�ொல்ப், கிறிஸ்டோ
(Christo Wolf)

1976

சர்வான்டெஸ், மீக்யுவெல்
டீ (Miguel de Cervantes)

1605

ஸ்ப்ரி,ஜ�ோஹனா
(Johanna Spyri)

1881

95

ஸ்பானிஷ் (
ஸ்பெயின்)

குவிச்சோட்டு
மாவீரனின்
கதை
சிறுமி எய்தி

A Price on His
Head (Der Kopflohn
- German)
Poems 1913-1956

The Adventures of
Don Quixote
Heidi

செசியர்ஸ், அன்னா
(Seghers Anna)

1933

பிரெக்ட், பெர்டொல்ட் (
Bertolt Brecht)

96

ஸ்விஸ்

97

ஸ்வீடிஷ்

ட்வார்ப்
குள்ளன்

The Dwarf,
Barabbas

க்விஸ்ட், பர்லாகர் (Par
Lagerkvist)

1,944

98

ஸ்வீடிஷ்

பனிமலை
பாலகர்கள்

Children of the
Moor

க�ோங்லாரா,பிட்டிங் (
Laura Fitinghoff)

1927

99

ஸ்வீடிஷ்

அடிமைப்
பெண்

The Girl From the
Marsh Croft

லாகர்,லெவ் (Selma
Lagerlf)

1908

100

ஹங்கேரி

நீதியின்
வஞ்சம்

Darkness at Noon

க�ொய்ஸ்லர்,ஆர்தர்
(Arthor Koestler)

1940

குவிச்சேட் மாவீரனின் கதை

அன்பு வழி

விர�ோதி

A Great Company Leads You
to Great Opportunities
More than 170 years of ﬁnancial stability and strength

I am looking for articulate, ambitious
and ﬁnancially motivated persons
Usha Krishnakumar, LLM
to join my sales team.
Senior Partner
ukrishnak@ft.newyorklife.com
New Jersey General Oﬃce
(732) 762-8826

New Jersey Sales Oﬃce
379 Thornall Street, 8th Floor Edison, NJ 08837
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The Right Mortgage Help You Need
for your Next Dream Home is
just a call away.......

Ashok Lakshmanan
Mortgage Broker

NMLS # 238977

Great Rates & No Closing cost Options

1776 Legacy Circle, Ste#107 • Naperville, IL 60563
Oﬀ: 630.717.3600 • Fax: 630.717.3601 • www.pmsi.us • email: ashok@pmsi.us

630.205.8676
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

க�ொடிவழி
ழடி நம் தாய்மடி” எனும்
மை ய க்க ரு த ்தோ டு
கீழடியைக் க�ொண்டாடும்
இந்த வேளையில் நம்மைப்போன்ற
சா ம ா னி ய ர ்க ளி ன் கு டு ம ்ப ,
ச மூ க வ ர ல ாற்றைப் ப ற் றி யு ம்
க�ொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது.

“கீ

வ ர ல ா ற் று ஆ சி ரி ய ரு ம்
ஜப்பானியருமான ந�ொபுரு கரஷிமா
த மி ழ ் நா ட ்டைப் ப ற் றி யு ம் ,
தமிழ்மொழியின் த�ொன்மை குறித்தும்
ஆராய்ச்சி செய்தவர். இந்திய அரசின்
பத்ம விருதுபெற்ற அவர் தமிழக
வ ர ல ாற்றா ய் வி ல் மு க் கி ய ம ான
திறப்புகளை உருவாக்கியர். அவர்
ஒரு சமூகம் எப்படி இயங்கியது,
எப்படி மாறியது என்பது தெரியாமல்
அ ர சி ய ல் வ ர ல ாற்றை – ஆ ட் சி
வ ர ல ாற்றை - பு ரி ந் து க� ொ ள்ள
முடியாது என்னும் க�ொள்கையில்
ஆழமான நம்பிக்கை க�ொண்டிருந்தார்.
அவர் ஒருமுறை  தனது 70 தலைமுறை
மு ன்னோர்க ளி ன் பெ யர ்களைச்
ச�ொல்லமுடியும் என கூறியிருந்தார்.
அ து ப �ோ ல ஜ ப ்பா னி ய ர ்க ள்
சராசரியாக தங்களுடைய 30 முதல்
5 0 தலை மு றை க ளைத் தெ ரி ந் து
வைத்திருக்கிறார்களாம். ஆனால்,
நமக்கு... ?

ஐந்து தலைமுறை பெயர்கள் தெரிந்தாலே அது அபூர்வம்.
ஜப்பானில் புத்தபிக்குகள் பலநூறு ஆண்டுகளாக அந்தந்த
ஊர்களில் வாழ்ந்தவர்களைப் பற்றிய தகவல்களைச் சேர்த்து
வைத்திருந்ததால் ஜப்பானியர்களுக்கு அது சாத்தியமாயிற்று.
மேற்கு நாடுகளிலும் இது சாத்தியமே. ஏனென்றால் அவர்களிடம்
பல நூறு ஆண்டுகளாக family bible எனும் பெயரில் குடும்ப
வரலாற்றை எழுதி வைக்கும் வழக்கமிருக்கிறது. அதாவது ஒரு
குடும்பத்தினர் வழிவழியாக தங்கள் குடும்பத்தின் வரலாற்றை
எழுதி ஆவணப்படுத்தி அடுத்தத் தலைமுறைக்கு பயன்படும்
வகையில் விட்டுச் செல்கிறார்கள்.

 நம்மில் பலருக்கு நான்கு அல்லது

இப்படிச் செய்வதால் ஒரு குடும்பத்தின் மரபு, பழக்க
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வழக்கங்கள், வட்டார ம�ொழி, உணவு, உடை, சமூக
இடப்பெயர்வுகள் ப�ோன்ற முக்கிய நிகழ்வுகள்,
ந ம்பிக்கைகள் , விழுமி யங்கள், விவசாய ம் என
அ ன்றை ய வ ாழ்க்கை மு றை ப ற் றி ய ப ல அ ரி ய
த க வ ல ்க ள் நூ ற்றாண் டு க ள் க டந் து அ டு த ்த த்
தலைமுறைக்குச் சென்றுசேர வாய்ப்பிருக்கிறது.
ந ம் மி ல் ப ல ரு க் கு நா ம் ஏ ன் வ ர ல ாற்றை 
அறிந்துக�ொள்ள வேண்டும் எனும் கேள்வி எழுவது
இயல்பான ஒன்றுதான். காலம் அதிவேக ரயிலாக
முடிவிலியை ந�ோக்கி விரைந்துக�ொண்டிருக்கும்
இன்றைய அவசர உலகில் எதையும் நிறுத்தி நிதானமாக
ய�ோசிப்பதற்கு கூட அவகாசமில்லை. இந்தச் சூழலில்
கடந்த கால மனிதர்களைப் பெருமைய�ோடு நினைத்துப்
பார்ப்பதும் அவர்கள் வாழ்வை ரசனைய�ோடு
க�ொண்டாடுவதையும் நேரவிரயம் என்றே பலர்
நினைப்பார்கள்.
ஆனால், உண்மையில் வரலாறு என்பது சமூக,
அரசியல் மாற்றங்களைப் புரிந்து க�ொள்வதற்கும், நம்
ச மூ க ம் எ ங் கி ரு ந் து வ ந ்த து எ ன ்ப தை அ றி ந் து
க�ொள்ளவும் உதவுகிறது.
இப்படிச் சேகரிக்கப்படும் முன்னோர்களின்
பழைய புகைப்படங்கள், அவர்கள் குறித்த செய்தித்தாள்
கத்தரிப்புகள், அவர்களின் கடிதத் த�ொடர்புகள்,
அவர்களைப் பற்றிய குறிப்புகள், பயன்படுத்தியப்
ப�ொருட்கள் ப�ோன்றவைகூட தலைமுறைகளை
இணைக்கும் பாலங்களாகவும் அவர்களுடைய
நி ன ை வு க ளை க் கி ள றி வி டு ம் தூ ண் டி ய ா க வு ம்
இருக்கின்றன.
இப்படித்தான் சமீபத்தில் தமிழக நண்பர் ஒருவருக்கு
குடும்பச் ச�ொத்தாக அவருடைய தாத்தாவின் 90
ஆண்டுகள் பழைய டிரங்க் பெட்டி ஒன்று கிடைத்ததாம்.
டிரங்க் பெட்டியைத் திறந்து பார்த்தவருக்கு ஆச்சர்யம்.
பெட்டிக்குள் அவர் கண்டெடுத்தது விலை உயர்ந்த
நகைய�ோ, செல்வம�ோ அல்ல. மாறாக விலை
மதிக்கமுடியாத பழைய புத்தகங்கள், அன்றைய
நாண ய ங ்க ள் , ஓ லைச் சு வ டி க ள் , தி ரு ம ண
அழைப்பிதழ்கள், நிழற்படங்கள், பாத்திரங்கள்,
மரப்பாச்சி ப�ொம்மைகள், பேனா, பழைய முகத்தல்
அளவைகள், விளம்பர ந�ோட்டீசுகள் என எல்லாம்
அந்தகால சாமான்கள். அள்ள அள்ளக் குறையாமல்
சுரக்கும் அமுதசுரபி ப�ோல வந்த பல அற்புத
விசயங்களை அவர்  அற்பமானவை என ஒதுக்காமல்
அந்த ஆச்சர்யங்களை “டிரங்க் பெட்டி” எனும்

புத்தகம் வழியாக நமக்கும் கடத்தியிருக்கிறார்.
இ து த மி ழி ல் பு தி ய ந ல ்லத� ொ ரு மு ய ற் சி .
பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒன்று.
அ வ ற் றி ல் இ ரு ந் து அ ன்றை ய ம க்க ள்
மதிப்பீடுகள், வாழ்க்கை முறை அன்று தமிழ்
ப� ொ து வெ ளி யி ல் எ ழு த ப ்ப ட ்ட வி த ம் எ ன
பு த ்த க த ்தைப் ப ல க�ோண ங ்க ளி ல்
நம்மால்  அணுகமுடிகிறது. எடுத்துக்காட்டாக
அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மசூலிப்பட்டினத்தைச்
சு னா மி தா க் கி ய சம ்ப வ ம் ( 1 8 6 4 ) இ ன் று
இணையத்தில் தேடினாலும் கிடைக்கவில்லை.
இதுப�ோன்ற பல அரிய தகவல்கள் அந்தப்
புத்தகத்தில் க�ொட்டிக்கிடக்கின்றன.
இதுகூட ஒருவகையில் டைரி எழுவதுவது
ப�ோலதான். குடும்ப டைரி.
ஆனால், உண்மையில் அந்தத் தகவல்கள்
அடுத்தத் தலைமுறைக்கு ஒரு ப�ொக்கிசமாக
இ ரு க் கு ம் . அ வை கு டு ம ்ப த் தி ன் வ ாழ்க்கை
வரலாறாக மட்டுமின்றி தமிழக வாழ்க்கையின்
சாட்சியமாகவும் இருக்கும்.
இப்படிச் சமூகத்தால் சிறிது சிறிதாக எழுதி
கட்டமைக்கப்படும் எழுத்து ஒருநாள் ஒன்றுசேர்ந்து
ப ே ரி ல க் கி ய ம ா க எ ழு ந் து நி ற் கு ம் . மு தல் ,
இரண்டாம் உலகப் ப�ோரின் ப�ோது எளிய
ம னி த ர ்க ளி ன் க டி தப் ப �ோ க் கு வ ரத் து ,
டைரிக்குறிப்புகள், ஓவியங்கள், புகைப்படங்கள்
ப�ோன்றவை கடந்த நூற்றாண்டின் மிகச் சிறந்த
ஆவணங்களாக இன்று மேற்குலகில் எழுந்து
நிற்கின்றன.
இரண்டாம் உலகப்போரின் ப�ோது நாஜிப்
படைகளுக்கு அஞ்சி தனது நெதர்லாந்து வீட்டில்
மறைந்து வாழ்ந்து இறந்த ஆன் பிராங்க் எனும்
சிறுமி எழுதிய நாட்குறிப்புகள் உலகப்புகழ்
பெற்றவை. வாய்ப்புள்ளவர்கள் அவருடைய
வீட்டைச் சென்று பார்க்கலாம் இல்லை அந்தத்
த� ொ கு ப ்பை ய ா வ து மு டி ந்தால் வ ா சி த் து ப்
பார்க்கலாம். மனித உணர்வுகளின் ஆழம் புரியும்.
“நீங்கள் எங்கிருந்து வந்தீர்கள் என்பதைத்
தெ ரி ந் து க் க� ொ ண ்டால் , நீ ங ்க ள் எ ங ்கே
ப�ோகவேண்டும் என்பதற்கு வரம்புகளே இல்லை “
என்கிறார் அமெரிக்க எழுத்தாளர் ஜேம்ஸ்
பால்ட்வின்.
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தும்
ந்து நடத்

இணை

இன்றும் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்
தென்ஆப்ரிக்கா, மலேசியா, இலங்கை ப�ோன்ற
நாடுகளுக்கு புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள் பலர்
தங்கள் வேர்களைத் தேடி தமிழகம் ந�ோக்கிச்
செல்லத்தான் செய்கிறார்கள்.
நம்மால் சிரமப்பட்டு மூன்று தலைமுறை
தாத்தா, பாட்டி பெயர்களைச் ச�ொல்லமுடியும்.
மூ தாதை ய ர ்க ளி ன் பெ ய ர ்களை அ டு த ்த த்
தலைமுறைக்கு வைக்கும் வழக்கம் இருந்ததால்
தான் இதையாவது ச�ொல்லமுடிகிறது. மற்றபடி
பலருக்கு எதையும் ஆவணப்படுத்துவதில்,
பாதுகாப்பதில் எல்லாம் பெரிய ஆர்வம�ோ
ஈடுபாட�ோ சுத்தமாக கிடையாது என்பதே
கசப்பான உண்மை. அது நம் முன்னோர்களுக்குத்
தரப்பட்ட கல்வி, அன்றையச்  சூழல் கூட
அதற்கு ஒருவிதத்தில் காரணமாக இருக்கலாம்.
ப ல நூ று ஆ ண் டு க ள் பெ ரு மை வ ாய ்ந ்த
பழமையான கட்டங்களையும், வீடுகளையும் ஏன்
வரலாற்றுச் சின்னங்களையும் கூட  எந்தவ�ொரு
கு ற்ற வு ணர் வு ம் இ ல ்லா ம ல் இ டி க்க வு ம்
சிதைக்கவும் செய்யும் மனநிலைதான் ப�ொதுவாக
இருக்கிறது. தமிழகம் முழுக்க பயணிக்கும்
ப �ோதெ ல ்லா ம் இ தை ம னப் பூ ர ்வ ம ா க
உணர்ந்திருக்கிறேன். தனிநபர் என்றில்லாமல்
அ ரசா ங ்கமே இ து கு றி த் து எ ந ்த வ� ொ ரு
பிரக்ஞையும் இல்லாமலிருப்பதும் துரதிஷ்டம்.
பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் பாரம்பரியமுள்ள
க�ோயில்களையும் அங்குள்ள சிற்பங்களையும்
பராமரிக்கும் விதத்தைப் பார்த்தால் இரத்தக்
கண்ணீர் வடிக்கத் த�ோன்றுகிறது. த�ொன்மையான
க லை ச ்செ ல ்வ ங ்க ள் ந ம து ப ண ்பாட் டி ன்
த�ொடர்ச்சி அவற்றை அழிப்பது மிக எளிது.
ஆ னால் ஆ க் கு வ து எ ன ்ப து உ ண ்மை யி ல்
இயலாத ஒன்று. முன்னேற்றம் என்பது இயைந்து
வாழ்வது, குரூரப் புன்னகையுடன் பழமையைக்
களீபரம் செய்வதல்ல.
ஆனால், மேற்கு நாடுகளில் நிலை வேறாக
இ ரு க் கி ற து . இ ந ்த நி லை க ண் டி ப ்பா க
மாறவேண்டும். இதற்காக நாம் அதிகதூரம்
ப�ோகவேண்டியதில்லை இயன்றவரை தங்கள்

குடும்பவரலாற்றையாவது த�ொகுக்க முன்வரவேண்டும்.
இப்படி நமது வம்சாவளியைப் பற்றி பதிவு
செய்வதை ஆங்கிலத்தில் ‘Geneological Tree’ என்றும்
தமிழில் “க�ொடிவழி” என்றும் ச�ொல்கிறார்கள்.
மேற்குலகில் இன்று மரபுவழி வரலாற்றை அறிய
Ancestry.com, 23andMe ப�ோன்ற இணைய தளங்களைப்
பயன்படுத்துகிறார்கள். துரதிஷ்டவசமாக நம்மிடம்
அவர்களைப்போல அறுதியான தரவுகள் இல்லை.
ஆனால், குடும்ப ச�ொத்துப்பத்திரங்கள், பிறப்பு,
இ ற ப் பு ச் சா ன் றி தழ்க ள் ப �ோன்ற அ ரசா ங ்க
ஆவணங்கள் ஒருவகையில் இதற்குக் கைக�ொடுக்கலாம்.
குடும்பத்தினர் மற்ற உலக நாடுகளில் பிரிந்திருந்தால்
இந்த வேலையை இணையதளம் ஒன்றை சேர்ந்து
அமைத்து ஒருங்கிணைக்கலாம். அது உறுப்பினர்கள்
தகவல்களை, ஆவணங்களைப் ப�ொதுவில் பகிர
வசதியாக இருக்கும். முக்கியமாக எதிர்காலத்தைக்
கருத்தில் க�ொண்டு நாம் சேகரிக்கும் அனைத்தையும்
மின்னணுப்படுத்துவது அவசியமாகிறது.
அதுப�ோல பல தலைமுறை குடும்ப உறுப்பினர்கள்
ஓரிடத்தில் ஒன்றாக இணையலாம், வேர்களைத் தேடி
மூதாதையர் ஊர்களுக்கு பயணம் செய்யலாம், பழைய
ஆட்களை தேடிப்பிடித்து நேர்காணல் செய்யலாம்.
அதை ஆவணப்படமாக எடுக்கலாம். தரவுகளை
ஒழுங்குபடுத்தி புத்தகமாக வெளியிடலாம். (Roots: The
Saga of an American Family எனும் அமெரிக்க ஆ ப் பி ரி க்க ர ்க ளி ன் வே ர ்களை அ றி யு ம் நூ ல்
வாசிக்கவேண்டிய ஒன்று)
தேவைப்பட்டால் தரவுகளைத் தேட சில தனியார்
நிறுவனங்களை, நபர்களையும் கூட அணுகலாம்.
தனி நபர்கள் தங்களிடம் இருக்கும் பழங்காலத்
தர வு க ளை ம ற்ற வ ர ்க ளு க் கு உ த வு ம் வ கை யி ல்
ப�ொதுவில் பகிரலாம். முக்கியமாக தமிழக அரசு தன்
கை வ ச மு ள்ள ப ல நூ ற்றாண் டு ப ழ மை ய ான
ஆவணங்களை மின்னணுப் படுத்தி அரசு நூலகங்களின்
வ ழி ய ா க அ ன ை வ ரு க் கு ம் ப ய ன ்ப ட
வழிசெய்யவேண்டும்.

தகவல்: ஆரூர் பாஸ்கர்

110 | ஜூலை 2019: பேரவையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கப் ப�ொன்விழா | 10 ஆம் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு

TAKE THE
FIRST STEP FROM
STUDENT TO MD

APPLY ONLINE
www.allsaintsu.org

EARN YOUR
MD DEGREE

IN 4 TO 5 YEARS

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

ALL SAINTS UNIVERSITY
COLLEGE OF MEDICINE
ST. VINCENT & THE GRENADINES

CONTACT US
416 - 675 - 0101

info@allsaintsu.org

ஜூலை 2019: பேரவையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கப் ப�ொன்விழா | 10 ஆம் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு | 111

்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

வட அமெரிக்கத்
தமிழ்ச்சங்க பேரவையின்
31-வது தமிழ் விழா
கால்டுவெல் வேள்நம்பி
ஒருங்கிணைப்பாளர், டல்லாஸ் விழா

தமிழின் உயிர் த�ொல்காப்பியம்  !
தமிழனின் உயிர் திருக்குறள் !!
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால்
ப�ொன்றாது நிற்பத�ொன் றில் (233)
வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை த�ொடங்கிய
நாள்முதல் ஆண்டுத�ோறும் தமிழ்விழாவை நடத்தி
வருகிறது. தமிழன் வாழ்வில் ஆதிகாலம் த�ொட்டு
விழா என்பது மாறா மரபு. கடல் கடந்து வாழ்ந்தாலும்
மனிதனை அடையாளப்படுத்துவது நம் மண் சார்ந்த
கலைகளே. அதற்கும் மேலாக ம�ொழிதான் மனிதனின்
அடையாளம். அம்மொழியுள் அடங்கிய அனைத்துச்
சிறப்புக்களையும் மரபு, மழலை, மகளிர் எனும்
மதிப்புறு தலைப்புகளின் வழியே ச�ொல்லும் விழாவாக
பேரவையின் 31 ஆவது தமிழ்விழா அமைகிறது.
செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோடு
எய்த உணர்ந்து செயல். (516)
எனும் குறளின் வழி வினையாற்றும் அனைவரும்
இணைந்து இப்பெரும் விழாவை நடத்துவதன்
ந�ோக்கம், புதியவர்கள் நண்பர்களாகவும், இணைந்த
நட் பு க ள் உ ற வு க ள ா கி வ ா ழ் வி னி க்கச்
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ச ெய்வ து ம ா கு ம் .    இ ந ்த ஆ ண் டு சி ற ப் பு
விருந்தினர்களாகக் கவிஞர்கள், தமிழ் அறிஞர்கள்,
க ல் வி ய ா ள ர ்க ள் , இ சைக்கலை ஞ ர ்க ள் ,
நாட க க் கு ழு வி னர் , த� ொ ழி ல ்வல் லு ந ர ்க ள் ,
மரபுக்கலைஞர்கள் எனப் பலர் தமிழகத்திலிருந்து
வந்து விழாவில் கலந்து க�ொள்வது பெரும்சிறப்பு.
பெண்மையைப் ப�ோற்றும் வகையில் “தமிழ் நிலத்தின்
கூற்றாகும் அறத்தின் வாள�ொடு  ”பூழிப்பாவை”
என்னும்  நவீன நாடகத்தை  அமெரிக்க மண்ணிற்கு
முதன் முறையாக அறிமுகப்படுத்துவதில் பேரவை
பெருமை க�ொள்கிறது. மேலும் தமிழின் பெருமையை,
தமிழன் உரிமையைப் பறைசாற்றும்படியாகத் தமிழில்
ப ேரவை வி ரு ந் தி ன ர ்க ள் அ ன ை வ ரு ம்
கைய�ொப்பமிட்டுக் கின்னஸ் சாதனையில் இடம்பெறச்
செய்ய உள்ளது தனிச்சிறப்பு. தமிழையும், தமிழ்
மரபினையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச்

ச ெல் லு ம் மு ய ற் சி யி ல் மு த ன் மு றை ய ா க க்
கு ழ ந்தை க ள் வி ழ ா த ்த ொ கு ப ்பா ள ர ்க ள ா க
இருப்பது ”தமிழ் புவிமிசை ஓங்கும்” என்பதை
உரக்கச் ச�ொல்வோம்.
எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும்
மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு
***
அன்பிற்கினிய தமிழ் நெஞ்சங்களே!
நன்றியறிதல் எனக்கூறி பிறிதாக்கல்
இனி நம்முள் ஏற்புடையது அன்று …
ஆகையினால் அன்புடன் பகிர்வோம்!!!
‘வெள்ளம்போல் தமிழர் கூட்டம்
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வீரம்கொள் கூட்டம் அன்னார்

விழா அடையாளமென மட்டுமின்றி

உள்ளத்தால் ஒருவரே மற்று

மாபெரும் கலாச்சார சீர்மொழியானது!

உடலினால் பலராய்க் காண்பார் ... ‘
பாவேந்தர் புனைந்திட்ட வரிகளதை 

மழலைக் கூட்டமதின் ஆளுமை!

நமைக்கண்டுதான் அவருணர்ந்ததாய்

புலம்பெயர்ந்த சமுதாயத்தின்

இன்று நாம் அறிகிற�ோம் !!!

முதலாந்தலைமுறை ஆலவிழுதுகள் !!!
விழாத்தொகுப்பு அத்துணையும் -  இவர்களுள்

நிறைகளை உளமாரப் பாராட்டிடவும் -  

ஐம்பதுக்கும் மேலான இளையரத்தினங்கள் !

குறைகளை வளரப்போகும் நிலவென
த�ோள்தட்டி உயர்த்திடவும் - நாம்

அக்கினிக் குஞ்சொன்று கண்டேன் - அதை

அடைந்த பக்குவம் சுயம்பானது !

அங்கொரு காட்டில�ோர் ப�ொந்திடை வைத்தேன்
வெந்து தணிந்தது காடு - தழல்

மரபு மகளிர் மழலை

வீரத்திற் குஞ்சென்று மூப்பென்று முண்டோ?

எனும் முனைப்பான முகவரி –

பாரதியாய் சுற்றி வந்தனர் 
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பெற்றோர் அனைவரும் பெருமையுடன்!!!

கலைகளின் வர்க்கமாம் - இயல் இசை நாடகமென்று
கல்தோன்றி மண்தோன்றா முன்தோன்றிய மூத்தகுடி

நிறைகுடமென – அறிவ�ொளியென -  உயர்பண்பென
குன்றிலிட்ட விளக்காய் த�ொழில்முனைவர்கள்!!!
முதல்நாளினில் இவர்தம் உரைகளும்பகிர்தலும்
ஆழக்கடல் நன்முத்தென அவைதனின்ஆபரணம்!
சாதித்தமைந்தர்கள�ோ சபைதனின் பெருமிதம் !!!

-

எம்தமிழ்க்குடியென வரலாறுகள் - சான்றுகள் பாராட்டி
இவையனைத்தும் எம்  இடைவிடாப்பணியென
இங்குளதமிழ்ப் பள்ளியனைத்திலும் - வித்தெனும்
கருத்தொற்றுமை அழகாய் விதைக்கக் கண்டோம்!

விருந்தினர்களுடன் விருந்து !!

தமிழின்வீச்சு வான்முட்டும் அதிசயம் உணர்ந்தோம்!

‘தமிழ்ப் பேரவை விழா! ‘

திருக்குறள் நாட்டியம் பாரில�ொரு அதிசயமென்போம்!  

ம�ொழி இலக்கியந்தனை பறைசாற்ற மட்டுமின்றி

பறைமேள முழக்கத்தினூடே பம்பைய�ொலி த�ொடர்ந்துவர-

உழைக்கும் வர்க்கமாம் - விவசாயம் நெசவு என்று
அறிவின் வர்க்கமாம் - அறிவியல் த�ொழில்நுட்பமென்று

இசையெனும் பரவசம் மதிமயங்கும் சுகமென்றால்
மரபின்வழி நிகழனைத்தும் மங்காப்புகழ் சாற்றினவே!
சிலம்பெனும் வீரம்சுழல - கும்மியடித்துக் குலவைகூட்டி
நாட்டுப்புறபண் ண�ொருபுரம்!
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த�ொன்மைத்தமிழ்  இசைநாடகம�ொருபுரம்!
'ஆர்வர்டு தமிழ் இருக்கை’ வெற்றிவிழா வாகைசூட –
இலக்கியவட்டம�ொன்றும் கவியரங்கும் இசையரங்கும்
பாந்தமாய்க் கைக�ோர்த்து பரவசப் படுத்தினவே !!!
ஓவியங்கள் உயிர்பெறப் பட்டறை! மூளையினைத்
துரிதப்படுத்த  வினாடிவினாவெனும் மேம்பாட்டுப்பயிற்சி!
புத்தமிழிசை -ஆதியெனும் அதிநவீனமாய்!
‘அரங்கம் தமிழாய் மின்னியது!!!’
வடஅமெரிக்கச் சங்கங்களனைத்தும்-

பேரழகாய் விழாஅரங்கினுள்

வரிசைகட்டிப் பறைய�ொலித்து

நிறுவப்பெற்ற தருணமதில்

சிறிய�ோர்முதல் பெரிய�ோர்வரை  

ராசராசனும் ஆரத்தழுவியிருப்பான் !!!

துள்ளலும் பேருவகையும் க�ொண்டு

குந்தவையும் குலவையிட்டிருப்பாள் !!!

ஆட்டமும் பாட்டமும் விண்ணதிர

முழுஉருவாய் நின்றிட்ட

மகிழ்ச்சிவெள்ளம் கரைகள் தாண்ட…

திருவள்ளுவரும் த�ொல்காப்பியரும்

சேரச�ோழபாண்டியர் இருந்திருப்பின்

நீங்கா இடம்பிடித்தனர் மழலையர்

ஏங்கியிருப்பர்- இவ்வரங்கம் கண்டு!!!

நெஞ்சத்தினில்!!! ஏன் - எல்லோரது

இயலிசைநாடகமென முத்தமிழும்

நெஞ்சத்திலும்தான்! வாழ நீவிர் எம்மான்!!!

பெருமையுடன் ப�ோட்டியிட – ‘ மணல்மகுடி;
நாடகநிலத்தின் வேர்கள் நம்மை

பிறவிப் பயனடைந்தோமென

அண்டத்தின் வேற�ொரு தடத்தில்

நெகிழ்கிற�ோம் நாமனைவரும்!

மிரளவைத்து நடத்திச் சென்றன!

இனிய�ொரு விதி செய்வோம் -

செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்நல்வருந்து
வானத் தவர்க்கு.
விருந்தோம்பலெனும் மாபெரும் மக்கட்பண்பு
அரங்கநுழைவாயிலென அமரும்இருக்கையென
உணவின் அருஞ்சுவையென - அகத்தின்புன்னகையென
மெல்லிசையாய் வருடிடக் கண்டோம் !!! விருந்தினரைக்
க�ொண்டாடுவதில் - பங்கேற்றவரைப் பாராட்டுதலில் பார்வையாளர்தனை உரைகல்லெனப் ப�ோற்றுதலில்....
இந்நாளும்...எந்நாளும்... நமக்குநிகர் நாமே !!!

நம்மால் இயலாதது எதுவுமில்லையென…
பாரெங்கினும் மென்மேலும் விரிவ�ோமென!
எங்கள்வாழ்வும் எங்கள்வளமும்
மங்காத தமிழென்று சங்கநாதம்
முழங்கிட அன்பாய் வணங்குவ�ோம்!!!
வாழ்க தமிழ்!!! வெல்க தமிழ்!!!
இந்த விழா ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்பு விழாவாக அமைய
உழைத்த அனைத்துத்  தன்னார்வலர்களுக்கும், விழாக்குழு
ம ற் று ம் பே ர வை சா ர ் பா க மனமா ர ்ந ்த ந ன் றி யி ன ை
உரித்தாக்குகிற�ோம்!

'தஞ்சைப் பெரியக�ோவில்'!!!
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come stay with us
and experience
south padre island!
Whether you want a
honeymoon or a
family vacation, we
promise you an
unforgettable trip!

www.padresouth.com

reservations@padresouth.com

1-844-GO-PADRE

Texas, 78597

South Padre Island,

1500 Gulf Boulevard,

NEARBY ATTRACTIONS:
SCHLITTERBAHN WATERPARK
DEEP SEA FISHING
PORT ISABEL MUSEUMS
CHAMPIONSHIP GOLF COURSE
ISLA BLANCA PARK
NUMEROUS WATER SPORTS
NATURE TRAILS
WILDLIFE TOURS
PORT ISABEL LIGHTHOUSE
HORSEBACK RIDING
AND MANY MORE

Your
Great
Escape
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கீழடி என்
தாய்மடி
சுபத்ரா சுரேஷ்
தலைவர், சின்சினாட்டி தமிழ்ச் சங்கம்

அ

ரை நூற்றாண்டினைக் காணும்
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு என்
ம ன ம ா ர ்ந ்த வ ா ழ் த் து க்க ள் .
நான் நியூ ஆர்லியன்ஸ்  ஜாக்ஸ்ன் சதுக்கத்தில்
உ ட ்கார்ந் து க� ொ ண் டு   த மி ழ் ச் ச ங ்கப்
பேரவையின் சிறப்பு மலருக்கான கட்டுரையை
எழுதலாம் என்று முடிவெடுத்து, என் கருத்துக்
க�ோவையை ஒரு காகிதத்தில் பதிவு செய்து
க�ொண்டிருந்தேன் .எதிரே பார்க்கிறேன் ஒரு
தாமிரப் பலகை, மிசிசிப்பி நதிக்கரையில் 200
ஆண்டுகளுக்கு முன்  வந்து நங்கூரம் பாய்ச்சிய
ஒரு நீராவிப்படகினை நினைவு கூர்ந்தது. அடுத்து
ஒ ரு சி று க ட ்ட ட ம் அ ங் கு வ ந் து ச ென்ற
அமெரிக்காவின் ஏழாவது குடியரசுத் தலைவர்
அன்ரோ ஜாக்சனைப் புகழ்ந்தது; இப்படிப்
பார்த்த இடத்திலெல்லாம் வரலாற்றுக் குறிப்புகள்
க�ொட்டி கிடந்தன.எல்லாம் 200-300 கால
வரலாறு.அந்த இடத்தில் அமர்ந்து நான் எழுத
ய�ோசித்துக்கொண்டிருந்த தலைப்போ “ கீழடி
என் தாய் மடி” ! ஒரு மிகப் பழமையான
மானுடப் பெருமை!! உலக வரலாற்றினை சிறிது
ஆட்டிப் பார்க்கும் வல்லமை க�ொண்டது.  
த�ோண்டிய 4.5 மீட்டர் அகழ்வாய்வுக் குழியில்,
மு தல் 2 மீ ட ்ட ர் அ ள வி ல் கி டை த ்த
த�ொன்மங்களின் கதிரியக்க கார்பன் கால
நிர்ணயிக்கும் வயது 2300 ஆண்டுகள்! ஆனால்
நாம் க�ொண்டாட முடியவில்லை, மாறாக
வழக்காடிப் ப�ோராடிக்கொண்டிருக்கிற�ோம்!!
பரவாயில்லை நாம் ப�ோராடுபவர்கள்தான். அது

நம் ம�ொழி கற்றுக் க�ொடுத்த பாடம்.ப�ோராட்டம்
இல்லையெனில் 2000 ஆண்டுக் காலம் ஒரு ம�ொழி
இ ன ம் வ ள ர்த் தி ரு க்க மு டி யு ம ா ? அ ல ்ல து
சலனமில்லாமல் இன்றும் வழக்கத்தில் இருக்க
முடியுமா?
பக்தி இலக்கியங்கள், ஐம்பெரும் காப்பியங்கள்,
த�ொல்காப்பியம், அகநானூறு, புறநானூறு, மற்றும்
அ ன ை த் து ச ங ்க இ ல க் கி ய ங ்க ளி லு ம் ந ம து
த�ொன்மையும், தமிழரின் சிறப்பும், அறமும், வாழ்வு
முறைகளும் அள்ளி தெளிக்கப்பட்டு உள்ளன.
எடுத்துக் காட்டாக முசிறி என்ற சங்க கால வணிகத்
துறைமுகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அகநானூற்றில்
இடம் பெற்ற இந்தத் துறைமுகம், கிரேக்கப் புத்தகமான
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Periplus of the Erythrean Sea (கி.பி முதலாம் நூற்றாண்டு),
மற்றும் கிளாடியஸ் ட�ோலேமியின் புத்தகத்திலும்
இ ட ம் பெ ற் று ள்ள து . இ தே மு சி றி யைச்
சிலப்பதிகாரத்தில், இளங்கோ அடிகளார் சேர
நாட்டின் க�ொடுங்களூர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இருதரப்பு தேசங்களில்  குறிப்பு இருந்தாலும்,
இன்றைய பெரியார் நதிக் கரையில் தான் இந்த வணிக
நகரம் செழிப்பாக வளர்ந்தது என்று தெரிந்தாலும்
அகழ்வாராய்ச்சிகளில் ஒன்றும் தென்படவில்லை.
ஆனால் 1983களில் பட்டினம் என்ற இடத்திலிருந்து
6 கி.மீ த�ொலைவில் ர�ோமானிய காசுகளும்,பலதரப்பட்ட
ம து ப் பா ன ை க ள் , க ண ்ணா டி ம ணி க ள்
கண்டெடுக்கப்பட்டன. இந்த இடம் முசிறியாக
இருக்கலாம் என்ற கருத்தும் எழுந்தது. அதே ப�ோல்
புதுச்சேரி அருகே உள்ள அரிக்கமேடு; இன்னொரு
செழிப்பான கடல் வணிகம் நடந்ததற்கான அனைத்து
அறிகுறிகளும் புதைந்த ஓர் இடம். அரிக்கமேட்டின்
கண்ணாடி மணிகள் சிறந்த முறையில் தயாரிக்கப்பட்டு
சீ ன - க� ொ ரி ய ா , பா லி
தீ வு
வ ர ை
கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன . இதே ப�ோல் தமிழ்நாடு
முழுதும் பலதரப்பட்ட அகழ்வாய்வுகள், த�ோண்டத்
த�ோண்ட கிடைக்கப் பெற்றதென்னவ�ோ முது மக்கள்
தாழிகளும், கண்ணாடி மணிகளும், உடைந்த மண்
பாண்டங்களும்தான்!
நம்மிடையும் ஒரு நாகரிகம் எங்காவது இருக்க
வேண்டும் என்று திண்ணமாகக் கருதி, இரண்டு
ஆண்டுகளாகத் தேடி, அலைந்து, வைகை நதியின்
பி ற ப் பி லி ரு ந் து க ட லு ட ன் இ ணை யு ம் 6 0 0 கி .
மீ  நெடுகிலும் உள்ள கிராமங்களில் அலைந்து,
கிடைத்த த�ொன்மையான தடயங்களின் ஊக்கத்தில்,
சிவகங்கை மாவட்டத்திலுள்ள கீழடி கிராமத்தின், ஒரு
தென்னந்தோப்பினை அகழ்வு செய்ய முடிவெடுத்தார்
அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன். எண்பது ஏக்கர் பரப்பளவு
க�ொண்ட தனியார் த�ோப்பினை, உரியவரிடத்திலிருந்து
வாங்கித் த�ோண்டத் த�ொடங்கினர். ஓர் ஏக்கருக்குக்
குறைவான ஐம்பது செண்டுகளில் த�ோண்டிய 42
அகழ்வாய்வுக் குழிகள் வெளிச்சம் ப�ோட்டுக் காட்டிய
த�ொன்மைகள், இதற்கு முன்னால் வேறு எங்கும்
தமிழகத்தில் பார்க்காத நாகரிகக் குவியங்கள். வைகை
நதிக் கரையில் விரிந்த இந்த நாகரீகம் தன்னுள்
புதையுண்ட கால்வாய்கள், அதனின் முகப்பில் நீர்
சேமிக்கும் த�ொட்டிகள், நீர் உள் செல்லவும், தனியே
வெ ளி ச ெ ல ்ல வு ம் த னி த ்த னி க் க ா ல ்வாய்க ள் ,
வட்டக்கிணறுகள், மூடிய - திறந்த வடிகால்கள்
,சுடுமண் செங்கற்களால் ஆன சுவர்கள், ர�ோமானிய

மண் பாண்டங்கள், கறுப்பு, சிவப்புப் பாண்டங்கள்,
நெசவுத் தக்கைகள், தந்தத்தால் ஆன தாயக்
கட்டைகள், மண் ப�ொம்மைகள் என்று வணிகமும்
பண்பாடும் சிறந்து நிறுவப்பட்ட ஒரு நகரத்தை
வெளிக் காட்டியப�ொழுது தமிழர் வரலாறு 2000
ஆண்டுகள் மட்டும் அல்ல அதற்கும் மேற்பட்டது
என்பதினைத் திட்டவட்டமாக உறுதி செய்தது.
இன்னும் இந்தக் குழிகளில் கண்டெடுக்கப்பட்ட
பல பானை ஓட்டுத் துண்டுகளில் தமிழ் பிராமி
(தமிழி) எழுத்துக்கள் கிறுக்கப்பட்டு உள்ளன. சங்க
இலக்கியங்களில் காணாத தமிழ்ப் பெயர்கள்
பிராமி எழுத்துக்களில் காணப்படுகிறன. சிந்து
சமவெளி நாகரிகத்தை ஆராய்ச்சி செய்யும்
பாலகிருஷ்ணனின் கருத்து என்னவென்றால்
சிந்துசமவெளியிலிருந்துசிறுபான்மையினர்  ஏத�ோ
காரணத்திற்காக இடம் பெயர்ந்து தெற்கு
வந்திருக்கலாம் , அல்லது ஏன் இங்கிருந்து அங்கு
ச ெ ன் றி ரு க்க மு டி ய ா து எ ன் று கே ள் வி
எழுப்புகையில் ஒரு நிமிடம் உலக வரலாறே நிலை
தடுமாறுகிறது. கீழடியைத் த�ோண்டத் த�ோண்ட
வரலாற்று மாறுதல்கள் உண்டாகும் என்ற
எண்ணத்தில் அகழாராய்வு நிறுத்திவைக்கப்பட்டு
மீ ண் டு ம் 2 0 1 8 இ ல் ஐ ந்தா ம் க ட ்ட அ க ழ் வு
ஆரம்பமாகியுள்ளது.
தமிழர் வரலாற்றைச் சேர, ச�ோழ, பாண்டிய
ம ன்ன ர ்க ள் க ா ல த் தி லி ரு ந் து க ல ்வெட் டு
ஆ தார ங ்க ள் மூ ல ம் நா ம் ப ழ மை
பேசிக்கொண்டிருந்தோம். சென்ற ஆண்டு
ஆனந்த விகடனில் வெளியான சு.வெங்கடேசனின்
வேள்பாரி புதினம் இவர்களுக்கு முன்னர் குறு
நில மன்னர்கள் இயற்கைய�ோடு இயைந்த
வாழ்வை, அறத்துடன் வாழ்ந்த தமிழ் மூத்த
குடிகளை வெளிச்சம் ப�ோட்டுக் காட்டி நம்
வரலாற்றைச் சில காலங்கள் பின் தள்ளியது ;
இதனுடன் இணைந்து கீழடியில் இறைவணக்கம்
ச ெய ்த
தட ய ங ்க ள்
எ து வு ம்
தென்படாததால்  தமிழர் இயற்கை வளம்
ப�ோற்றிய மரபினர் என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது.
இயற்கையுடன் கூடிய வாழ்வு, மிகவும் நேர்த்தியாக
நிறுவப்பட்ட நகர நாகரிகம், எழுத்துக்களைக்
க� ொ ண் டு ம� ொ ழி யி ன ை வெ ளி ப ்ப டு த் து ம்
சாதுரியம், வணிகப் ப�ோக்குவரத்து, நீர்ச் சேமிப்பு
முறைகள் என்று மேல�ோங்கி நிற்கிற தமிழ்ச்
சமூகத்தினை வெளிப்படுத்திய கீழடிக் கருவூலம்
சந்தேகம் இல்லாமல் நமது தாய் மடிதான்!!
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

ஓலைச்சுவடிகள்
கூறும் தமிழ்வரலாறு
திருமதி. ம. தாமரைச்செல்வி

முன்னுரை:
”இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன்” என்று
த�ொல்தமிழ்மரபின் முன்னோர் முச்சங்கம்
வைத்து முத்தமிழ் வளர்த்தனர். தமிழ் ஏடுகளை
உ ரு வ ா க் கி த் த� ொ கு த் து ம் ப டி யெ டு த் து ம்
பா து க ாத் து ம் ஆ ரா ய் ந் து ம் தம ்ப ணி யைச்
செவ்வனே செய்தமையால் தான் தமிழ் ம�ொழி
இன்றும் நம்மிடம் வாழ்கிறது.

”அறிவ�ோம் நன்றாக, குரு வாழ்க, குருவே துணை”
என ஆசிரியரை மாணவன் வணங்கி வாழ்த்திப்போற்றும்
த மி ழ ர ்மர பு ,
ஓ லைச் சு வ டி க ளி ல் த னி த் து ச்
சு ட ்ட ப ்ப டு கி ற து . சு ற் று ச் சூ ழ ல் ம ா சு பா டி ன் றி
இ ய ற்கை மு றை யி ல் ப� ொ ரு ட ்செ ல வி ல ்லா து ,
பாதுகாப்புடன் எங்கும் எளிதில் பயன் க�ொள்ளக்
கூடிய எழுத்துப்பதிவு வடிவம் ஓலைச்சுவடிக்கலை.
ஒரு பெரிய நூலை, கைக்கடக்கமாய் ஓர் ஓலைச்சுவடிக்
க ட் டு க் கு ள் அ டக்க ல ா ம் . இ க்கலை ய ான து
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த�ொல்தமிழர்களின் நுண்ணறிவை, ப�ொறியியல்
திறனைப் பறைச் சாற்றுகிறது.

ப�ொருளுரை:
த� ொ ல ்லெ ழு த் து க்க ளி ன் ப ய ண ம் மு த லி ல்
பு ள் ளி யு ம்க ோ டு ம் க� ொ ண் டு ப� ொ றி ப் பு ,
க�ோணவடிவங்கள், வரைவு, பாறை ஓவியங்கள் எனத்
த�ொடங்கியது. சிந்துவெளிக் காலத்து முத்திரைகள்,
பானைஓட்டில் வரைவு, அசையெழுத்துக் குறிகள்,
தனித்த ஒலிக்குறியீட்டு வகை எழுத்துக்கள�ோடு
த�ொடர்ந்த தமிழ், ஐந்து எழுத்து நிலைகளைக் கடந்து
வந்துள்ளது.
1. 	பட எழுத்துக் குறியீடுகள் / கருத்து எழுத்து
(Pictography) ( கி.மு. 70,000 முதல் கி.மு. 40,000வரை)
2.

அசை எழுத்து / கீறல் எழுத்து (கி.மு.15,000
முதல்கி.மு.8000 வரை)

3. 	தனி எழுத்து / தமிழி / தென் பிராமி( கி.மு.6000
முதல் கி.மு.1,500 வரை)
4.

வட்டெழுத்து

5.

கிரந்த எழுத்து

ச�ோழர் காலத்தில் த�ொடங்கிய இன்றைய தமிழ்
எழுத்துமுறை த�ொடர்கிறது

எழுத்தின் த�ோற்றம்:
இயற்கை ஆற்றலைக்குறிக்கும் வளமை வடிவுகள்,
ஒ லி க் கு றி ப் பு க ள் நன்ன ம் பி க்கை வ ள ர் க் கு ம்
நல்லொலிகளாக நற்சின்னங்களாக வளர்ந்தன.
சக்திமிக்க மந்திர ஒலிப்புகள், வடிவுகள், தந்திரம்,
எந்திரம் என மக்கள்வழக்கில் ”எண்ணும் எழுத்தும்
கண்ணென” சிறப்பிடம் பெற்றன. நற்குறியீட்டு
வடிவங்கள் முன்வாசல் பயன்பாட்டுப் ப�ொருட்கள்
அ வ ர வ ர் வ ழி பாட் டி லு ம் ம ற் று ம் உ ட லி ல்
வரைவுகளாகவும் பச்சையாகக் குத்தும் மரபும்
வளர்ந்தது.
கி.மு.10,000 ஆண்டளவில் எழுத்தொலிப்புகளின்
அடிப்படைக் கூறுகள் ஆக்கம் பெற்றன. பின்னர் ஒரு
குறிப்பிட்ட ஒலிக்குத் தனிவடிவம் வேண்டி ஒரு
ச�ொல்லுக்குரிய தனித்த எழுத்துருக்கள் எழுந்தன.
என்ப, என்மனார் என்னும் ச�ொற்களின் மூலம்

த� ொ ல ்த மி ழ் மு ன்னோ ரி ன் எ ழு த் தி ய ல்
த�ொடர்ச்சியைத் த�ொல்காப்பியம் சுட்டுகிறது.
எ ழு த் து மு றை வ ள ர்ச் சி ய ா க இ ன்றை ய
ம�ொழியியல் வல்லுநர்களின் கூறும் கருத்தையே
திவாகர நிகண்டு ”வடிவெழுத்துப் பெயரெழுத்து
முடிவெழுத்துத் தன்மையெழுத்து என எழுத்தின்
பெயர் இயம்பினாரே” எனத் தமிழ்எழுத்து
வளர்ச்சியைக் கூறுகிறது.
குறியீடுகள், முத்திரைகள், கல்வெட்டுகள்,
உல�ோகப் பட்டயங்கள், ஓலைச் சுவடிகள்,
தாட்சுவடிகள் பதிப்புநூல்கள் என முறையாகப்
ப ல ்வே று நி லை க ளி ல் த மி ழ் ம� ொ ழி யி ன்
எ ழு த ்த ொ லி ப ்ப தி வு க ள் த� ொ டர்ந் து
வளர்ந்துள்ளது.
சு வ டி யி ன் வ ர ல ா று : த னி யேடா க
எழுதப்பெற்றவை ஏடு. ஏடுகளின் த�ொகுப்பு
சுவடி எனப்படும். தமிழகத்தில்த்தான் பனை
ஓலைச்சுவடிகளின் பயன்பாடு த�ொடங்கியிருக்க
வேண் டு ம் எ ன வ ர ல ா ற் று ஆ ய்வா ள ர ்க ள்
கூறுகின்றனர். நூல்நிலையத்தைச் சுவடிச்சாலை
என்பார். புலவர் தமை “பாட்டுப்புற மெழுதிய
கட்டமைச் சுவடி பற்றிய கையினர்” என்பார்.
சுவடிக்கற்றை, கட்டு, ப�ொத்தகம் (புத்தகம்)
என்றும் ப�ொருள் தரும். ப�ொருத்தி அழகுப்
படுத்தலைச் சுவடித்தல், ச�ோடித்தல் என்பர்.
இவற்றுள் கடித வடிவில் எழுதப்பெற்றவை
த�ோடு, மடல், ஓலை, முடங்கல். இலக்கியங்களில்
ப டி ய�ோலை , ப ட ்டோலை , ம ந் தி ர ஓ லை ,
ப� ொ ன்னோலை , வெள்ள ோலை எ ன் று ம் ,
கல்வெட்டுகளில் அறைய�ோலை, கைய�ோலை,
சபைய�ோலை, இறைய�ோலை, கீழ�ோலை, தூது
ஓலை, ஓலை பிடிபாடு என்ற பெயர்களையும்
பெறுகின்றன.
குறிப்பு:(ப�ொத்துக் க�ோத்து வைத்த சுவடிகளைப்
ப�ொத்தகம் என்றனர். நாளடைவில் ப�ொத்தகம்
எ ன் னு ம் ச � ொ ல் பு த ்த க ம் எ ன ம ரு வி
வழங்கப்படுகிறது.)
எழுதும் வகை: எழுத்தாணிகள் மூன்று வகை:
1. குண்டெழுத்தாணி, 2.வாரெழுத்தாணி, 3.
ம டக்கெ ழு த ்தா ணி .
ஏ டு க ளி ல்
எழுதப்பழகிய�ோர்தம் இடக்கைப் பெருவிரல்
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

நகத்தைப் பெரிதாக வளர்த்து அதில் பிறைவடிவில்
துளையிடுவர். அப்பள்ளத்தில் எழுத்தாணியை
வைத்து ஓலையில் வரிவரியாக எழுத்தின் மீது
மற்றோர் எழுத்துப் படாமலும் ஒருவரியில்
ம ற்ற ோர் வ ரி இ ணை ய ா ம லு ம் ப �ோ தி ய
இடைவெளிவிட்டு எழுதுவ�ோர் எழுத்தாளர்
என்ற பெயரால் அழைக்கப்பட்டனர். இன்றைய
தட்டச்சு எந்திரம் நம் தமிழ்முன்னோர்களின்
எழுத்தாணி க�ொண்டு ஓசைச்சுவடியில் எழுதும்
ப� ொ றி யி ய ல் நு ட ்ப த் தி ன் அ டி ப ்ப டை யி ல்
உருவாக்கப்பட்டதே.
எழுதப்பயன்படுத்தப்பட்ட பிறப�ொருட்கள்:
1. அரிசியிலும் மணலிலும் விரலால் எழுதினர்.
2. பனைமரங்களில் தாளிப்பனையின் (சீதாளம்)
ஓலை எழுதுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 3.
ம ாத வி க�ோ வ ல னு க் கு த் தாழை ம ட லி ல்
ச ெ ம் மு ல ்லை மு கைக� ொ ண் டு மு ட ங ்கல்
வரைந்தனள். 4. சீலைத் துணிச்சுருள், அல்லது
பட் டி ல ான து ணி ச் சு ரு ளி லு ம் க டி த ங ்க ள்
செய்திகள் அனுப்பப்பட்டன
1.அரசர் மற்றோர் அரசருக்கு முத்திரையிட்டுத்
தூதர் வழியே முடங்கல் அனுப்புதலை ஓலை
ப�ோக்குதல் என்பர். கலித்தொகை, சிலப்பதிகாரம்
வழி அறிகிற�ோம் (கலி.94.42).
2. செய்தி
அனுப்புதலை ஓலைப்பாசுரம் எனவும் வழங்குவர்
(அடியார்க்கு நல்லார், சிலப்.13:93-95). 3. புலவர்கள்
வள்ளலுக்கு எழுதும் கடிதக்கவி ஓலைத்தூக்கு,
சீட்டுக்கவி. 4. குடவ�ோலை முறை: பெயர்க்
குடும்பம் தகுதிநிலை முதலியன உள்ளடக்கிய
வ ா க் கு ச் சீ ட ்டா கு ம் . 5 . க ட ன் ஒ ப ்ப ந ்த ம்
ப �ோன்ற வ ற்றை எ ழு தி ய ஆ வ ண ஓ லை
ஆவணக்களரி 6. ஆவணத்தின் முதல் ஓலை மூல
ஓலை என்றும் படிய�ோலை சுந்தரர் வரலாற்றால்
விளங்கும். 7. அரசஆணையைக் கூறும் செய்தியை
ஓலையில் எழுதுவதைத் திருமந்திர ஓலை என்றும்
அ வ ர ்க ளி ன் தலை வ ரா க இ ரு ப ்ப வ ர்
திருமந்திரவ�ோலை நாயகம் என்றும் பெயர்
பெறுவர். 8. அரசரின் செயல் நடவடிக்கைகளை
எ ழு து வ�ோர் ப ட ்டோலை எ ன் று ம் , ஊ ர்
நட வ டி க்கை க ளை அ வைய�ோர் க் கு ப்

படித்துக்காட்டுவ�ோர் நீட்டோலை என்றும் பெயர்
பெற்றனர் (நாலடி. 253).
9. ஒளவையார்
வெள்ளொலையில் கண்பார்க்கக் கையால் எழுத
இயலாதவனை மிகவும் இகழ்ந்து பாடியிருப்பது
அக்காலத் தமிழ்க்கல்வியின் தரத்தைச் சுட்டுகிறது.
வெள்ளோலை என்பது எழுதப்படாத புதிய ஓலை.
ஓ லையை உ ரு வ ா க் கு ம் த� ொ ழி ல் நு ட ்ப ம் : 1 .
இளங்குருத்து ஓலைகள் .( குருத்தோலைப் பச்சோலைச்
சார�ோலை ) பயன்படுத்தப்பட்டன 2. ஓலையுள்
முதிர்ந்தது முற்றல் ஓலை காய்ந்த ஓலை, வற்றல் ஓலை
என்பன எழுதப்பயன்படா. நடுத்தர வளமான
ஓலையைச் தேர்ந்து ஓர் அளவாக நறுக்கி எடுத்து(
ஓலைவாருதல்) 3. இணைச் சேர்த்தலைச் சுவடி
சேர்த்தல் என்பர். பின்னர் இணை என்னும் ப�ொருள்
தரும் சுவடி எனும் ச�ொல்லே ச�ோடி ஆயிற்று.
சு வ டி ப ்பா து க ாப் பு மு றை க ள் : ம ஞ ்ச ள் ,
வேப்பெண்ணை, க�ோவையிலைச்சாறு, மையைக்
க�ொண்டு பாதுகாத்தல், மணப்பொருள் முடிச்சு,
மஞ்சள் துணியில் கட்டி வைத்தல் ஆகிய பழைய
முறைகளால் இயற்கைப் ப�ொருட்களைப் பயன்படுத்தித்
தமிழர் மரபில் பனைஓலைச்சுவடிகளைப் பாதுகாத்து
வந்துள்ளனர். எழுதப்பெற்ற ஓலைகளின் மீது மஞ்சள்
இ லை ச ்சா ற் று க் க ரி ப �ோன்ற வ ற்றைப் பூ சி
எழுத்துக்களைத் தெளிவாகக் கண்டு வாசித்துள்ளனர்.
இதனை மையாடல் என்பர்.
எழுதப்பட்ட செய்திகள்: அறம், கல்வி, சமயம்,
அரசியல், இலக்கிய இலக்கணம், உரை, உரையாசிரியர்
வரலாறு, நூல் விளக்கம், நிகண்டுகள், அகராதிகள்,
அகப்பாடல்கள், புறப்பாடல்கள், சிற்றிலக்கியங்கள்,
காவியங்கள், புராணம், எனப் பல்வேறு பாடல்
மரபுகள் பற்றி விளக்கும் செய்யுள்கள், கதைப்பாடல்கள்,
சமய நெறிகளின் விளக்கம், சமயக்குரவர் தம்
வாழ்க்கை வரலாறு, க�ோவில் தலவரலாறு, சிற்பம்,
ஆகமம், தத்துவம், த�ொன்மம், பயணக்குறிப்பு,
வ ணி க ம் , ஆ ன் மி க ப் பாட ல ்க ள் , ம ரு த் து வ ம் ,
மூலிகைகள், விலங்கின மருத்துவம் (வாகடங்கள்),
வானியல், வாணியல், க�ோள்களின் அசைவு, சூரியன்
நி ல ா வெ ள் ளி க்க ோள்க ளி ன் அ டி ப ்ப டை யி ல்
க ா ல வ ர ை ய றை , நா ள் க ண க் கீ டு , ப ரு வ நி லை ,
மழைகுறித்த கணக்கீடு, ச�ோதிடம், நாடி ச�ோதிடம்,
ம ாந் தி ரீ க ம் , நு ண ்கலை க ள் , க ட் டி ட ம் , கூ த் து ,
கப்பற்கலை, வேளாண்மை, இடக்குறிப்புகள் , அரசர்
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தம்வெற்றி, க�ொடைகள், வரலாறு, நாட்டு வரலாறு,
பி ற ம� ொ ழி இ ல க் கி ய ங ்க ள் எ ன எ ண ்ண ற்ற
செய்திகளைச் சுவடிகளில் பதிந்து வந்துள்ளனர்.
எழுதப்பட்ட முறை, பயன்பட்டக் கருவிகள்:
தூரிகையைக் க�ொண்டு, பல வண்ணங்களாலும்
எ ழு து வ து , ‘ க�ோலெ ழு த் து ’ . எ ழு த ்தா ணி ய ால்
எழுதப்படுவது ‘கண்ணெழுத்து’. கீறி எழுதப் படுவது
‘வரைவு’. பல்வேறு எழுத்துமுறைகள் தமிழரிடையே
இ ரு ந ்த ன . எ ழு தா ணி ய ால் ஓ லைச் சு வ டி யி ல்
எ ழு து வ�ோர்
க ண ்ணெ ழு த ்தா ள ர்
எனவழைக்கப்பட்டனர். இம்முறையைத் த�ொடர்ந்தே
பிற்காலத்து எழுந்த வட்டவடிவ எழுத்து வட்டெழுத்து
எனும் பெயரால் அழைக்கப்பட்டது. மாணவர்களால்
எழுத்து வடிவம் மாறாமல் ப�ோற்றப்படவேண்டும்
என்ற விதி பண்டு த�ொட்டே ஓதப்பட்டு வந்திருக்கிறது.
பிழையற எழுதி நன்முறையில் வாசித்ததைக் கற்பதும்,
நி லைத் து நி ற ்ப து ம் அ ரி து எ ன ஔ வை ய ார்
பதிந்துள்ளார். எண்ணிக்கையில் க�ோடிக்கோடியாய்
எ ழு தி வை த ்த ஓ லைச் சு வ டி க ள் இ ய ற்கைப்
ப ே ரி ட ர ்க ள ா லு ம் மூ டந ம் பி க்கை யி னா லு ம்
க வ னி ப ்பா ரி ன்மை ய ா லு ம் அ ன் னி ய ர்
படையெடுப்பாலும் பகைவராலும் பெரிதும் அழிந்து
ப�ோயின.
ஓலைச்சுவடிகளைப் பாதுகாத்து உதவிய�ோர்:
காலந்தோறும் மன்னர், வள்ளல்கள், புரவலர்,
புலவர்கள் எனப்பலராலும் த�ொகுத்துப் பாதுகாத்து
வளர்க்கப்பட்டுள்ளது. திரு அழகிய சிற்றம்பலக்
கவிராயரின் இல்லம் முழுவது அழகிய முறையில்
சீராகத்தொகுத்த ஓலைச்சுவடிகளின் காட்சி கூடமாகத்
தமிழ்க்கோயிலாக இருந்ததை உ.வே.சா அவர்கள்
தம்நூலில் கூறுகிறார். தமிழ்ச்சங்கம் த�ோற்றுவிக்கும்
முன்னரே சேதுபதிவேந்தர்கள் தம் வளமனை ஏடுகள்
நிறைந்த திருமனையாகத்திகழ்ந்தது. சேதுபதிவேந்தர்கள்
தம் வளமனையை ஏடுகளளால் நிறைந்திருந்தார்கள்.
( த மி ழ்ச ்ச ங ்க ம் த�ோ ற் று வி க் கு ம் மு ன்னரே
சேதுபதிவேந்தர்கள் தம் வளமனை ஏடுகள் நிறைந்த
திருமனையாகத்திகழ்ந்தது.)
சி வ க ங ்கை க் கு று நி ல ம ன்னரான , ம ரு து
பாண்டியர்அவையில் 51 புலவர்கள் இருந்தனர்
எட்டையபுரம் மன்னர், சேறை எனும் சேற்றுர்
ம ன்ன ரு ம் இ வ ்வ ரி சை யி ல் ப �ோ ற் றி
எண்ணத்தக்கவராவர். தமிழ் வரலாற்றில் தமிழ்
எ ழு த் து ம ற் று ம் நூ ல ்க ள் , சு வ டி க ளி ன்

பாதுகாவலளர்களாகத் திண்ணைப் பள்ளிக்கூட
ஆசிரியர்களும் செயல்பட்டுள்ளனர்.
1781 இல் திரு.கர்னல் க�ொலின் மெக்கன்சி
அவர்கள் உலகில் சிறந்த கணக்கியல் சுவடிகள்
இந்தியாவில் இருப்பதனை அறிந்து அச்சுவடிகளை
மு த லி ல ்த ொ கு த் து ஆ வ ண ப ்ப டு த் தி னார் .
அதனைத்தொடர்ந்து வரலாற்றுப் பண்பாடு
குறித்த த�ொல்லியல் தடயங்கள், கல்வெட்டுகள்,
ஓலைச்சுவடிகள் ஆகியவற்றையும் த�ொகுத்து
ஆவணப்படுத்தினார். 1812இல் பேரா. பிரான்சிசு
வைட் எ ல் லீ சு தி ரு க் கு ற ளை உ ர ை யு ட ன்
பதிப்பித்தார். பேரா.மருதநாயகம் அவர்கள்
எல்லீசரின் தமிழ்யாப்பிலக்கணம் குறித்த
த� ொ கு ப ்பை யு ம் தி ரு க் கு ற ள் வி ள க்க க்
கைப்பிரதியையையும் ஆக்சுப�ோர்டு பல்கலைக்
கழகப் ப�ொலிடைன் நூலகத்திலிருந்து பெற்று
”எல்லீசின் திருக்குறள் விளக்கக் கைப்பிரதி”
எனும் நூலாக 2009இல் வெளியிட்டார். செர்மன்
நாட் டி ன் நூ ல க த் தி ல் உ ள்ள த மி ழ்
ஓலைச்சுவடிகளில் தமிழ் இலக்கியம், மருத்துவம்,
வரலாறு இவற்றோடு வானவியல் (ஏவுகணை)
கு றி த ்த ஓ லைச் சு வ டி க ள் இ ரு க் கி ன்றன .
இலண்டன், தென்கிழக்குத்திசை ஆப்பிரிக்க
நாடுகளின் நூலகத்திலுள்ள ஓலைச்சுவடிகளில்
” வ ரு ம் ஆ ண் டு க ளி ல் நடக்க இ ரு க் கு ம்
நிகழ்ச்சிகளைக் கணிப்பதெப்படி” எனும்
த மி ழ்மர பு வ ழி க் க ணி த மு றை பி ற நாட் டு க்
க ண க் கி ய ல் மு றை க ள�ோ டு ஒ ப் பி ட் டு
விளக்கப்பட்டுள்ளது.

முடிவுரை:
பனைசார் இயற்கை வளங்கள் மீண்டும்
வ ள ர ்த்தெ டு க்க ப ்ப டவேண் டு ம் . ஓ லைச்
சுவடிக்கலையைப் புத்தாக்கம் செய்யும் முயற்சிகள்
தமிழரால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பழம்
ஓ லைச் சு வ டி , சு வ டி க ளி ன் மீ ட ்ட மைப் பு ப்
ப தி ப ்பாக்க ம் பு தி ய ஓ லைச் சு வ டி க ளி ன்
பயன்பாடுகள் த�ொடக்க நிலைக்கல்வி முதல்
பள்ளிக்கல்லூரி வரை அறிமுகம் செய்யப்பட்டால்
த�ொல்தமிழர் மரபின் பெருமைகளை நிலைநிறுத்தி
ந ம் ச ெ ல ்வ த ்தை க் க ாத் து வ ள ர ்த ்த வ ர ்க ள்
ஆவ�ோம்.
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

பிளாஸ்டிக்
என்னும் பூதம்
நாகேஸ்வரி அண்ணாமலை

ம

னித இனம் கற்காலம், இரும்புக்
காலம், செம்புக் காலம் என்று பல
காலங்களைக் கடந்து இப்போது
பிளாஸ்டிக் காலத்திற்கு வந்திருக்கிறது. மற்றக்
காலங்களில் இல்லாத அபாயங்கள் இந்தப்
பி ள ாஸ் டி க் க ா ல த் தி ல் பூ மி க் கு நேர்ந் து
க�ொண்டிருக்கிறது என்று ச�ொன்னால் அது

மிகையாகாது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின்
இறுதியிலேயே பிளாஸ்டிக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும்
மனிதனின் அதீத பயன்பாட்டிற்காக வழக்கில் வந்தது
இருபதாம் நூற்றாண்டின் மத்தியில்தான். கல்லை
விடவும் இரும்பை விடவும் பிளாஸ்டிக் எந்தவித
வடிவத்திற்கும் அளவுக்கும் வளைந்து க�ொடுக்கும்
என்பதால் மனிதன் அதிக அளவில் பிளாஸ்டிக்கை
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உற்பத்தி செய்யவும் பயன்படுத்தவும் ஆரம்பித்தான்.
பிளாஸ்டிக் என்னும் ச�ொல், எளிதாக வார்ப்படம்
செய்யக் கூடிய ப�ொருள் என்னும் கிரேக்க ம�ொழிச்
ச�ொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது. பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி
செய்யப்படும்போது படச்சுருள்கள், இழைகள்,
தட்டுகள், பாட்டில்கள், பெட்டிகள் என்று பல
வகையாக வடிவமைக்கப்படுவதற்குரிய இயல்பைப்
பெ ற் றி ரு ப ்ப தால் 1 9 7 0 - க ளி ல் மி க வே க ம ா க ப்
பயன்பாட்டிற்கு வர ஆரம்பித்தது. கண்ணாடி
ப �ோன்ற ோ எ வ ர் சி ல ்வர் ப �ோன்ற ோ க ன ம ா க
இல்லாமல் மிகவும் குறைவான எடையில் இருந்ததாலும்,
உற்பத்திச் செலவு குறைவாக இருந்ததாலும் எல்லோரும்
விரும்பி வாங்கும் ப�ொருளாக விளங்கியது.
நம் வாழ்க்கையில் இரண்டறக் கலந்துவிட்ட இந்தப்
பிளாஸ்டிக் தினமும் நாம் பயன்படுத்தும் ப�ொருள்களில்
எந்த அளவுக்குக் கலந்திருக்கிறது என்று பார்ப்போம்.
காலையில் எழுந்து பல் துலக்குவதிலிருந்து இரவு
ப டு க்கப் ப �ோ கு ம்வர ை எ த ்த ன ை பி ள ாஸ் டி க்
ப�ொருள்களை பயன்படுத்துற�ோம். பற்பசையைத்
தாங்கிவரும் டப்பா, பல்துலக்க பயன்படுத்தும் பிரஷ்,
ச�ோப்புகளை வைக்கும் டப்பாக்கள், ஷாம்பு வரும்
பாட்டில்கள், டாய்லெட் சீட், நாம் பயன்படுத்தும்
பல வகையான அலங்காரப் ப�ொருள்கள் வரும்
ட ப ்பாக்க ள் , தலை சீ வி க்க ொ ள் ளு ம் சீ ப் பு ,
அலுவலகத்துக்கு எடுத்துச் செல்லும் பை, எழுதும்
பேனா, நாம் கண்ணுக்கு வெளியேயும் உள்ளேயும்
ப�ோட்டுக்கொள்ளும் கண்ணாடிகள், அதன் உறைகள்
என்று நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் ப�ொருள்கள்
யாவற்றிலும் பிளாஸ்டிக் நீக்கமற நிறைந்திருக்கிறது.
பிளாஸ்டிக் எதில் இருக்கிறது என்று பட்டியலிடுவதற்குப்
பதிலாக எதில் இல்லை என்று பட்டியலிடுவது எளிது.
ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிளாஸ்டிக்
பயன்பாட்டிற்கு வந்தப�ோது இது எப்படிப்பட்ட
கண்டுபிடிப்பு என்று வியந்து ப�ோன�ோம். அதன்
பயன் முடிந்த பிறகு அதை எப்படி அழிப்பது என்ற
கட்டத்தில் அது ஆயிரம் ஆண்டுகள் அழியாது
என்னும் உண்மையைக் கண்டறிந்தோம். பிளாஸ்டிக்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நூறு ஆண்டுகளே ஆகியிருப்பதால்
அ து எ ப ்போ து மு ழு மை ய ா க அ ழி யு ம் எ ன் று
கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. மற்ற சில சாமான்களை
அழியவைத்து அதன் மூலம் பிளாஸ்டிக் அழிவதற்கு
எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகலாம் என்று ஒரு வகையாகத்

தீர்மானித்திருக்கிறார்கள். ஆனாலும் எவ்வளவு
நூற்றாண்டுகள் ஆகலாம் என்று இப்போதைக்குச்
ச�ொல்ல முடியாது.
மனிதன் உருவாக்கிய இந்தப் பிளாஸ்டிக்
பூதத்தைக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க மனிதன்தான்
மு ய ற் சி க்க வேண் டு ம் . அ டு த ்த அ று ப து
ந�ொடிகளில், அதாவது ஒரு நிமிடத்தில், உலகம்
முழுவதிலுமுள்ள மக்கள் பத்து லட்சம் பிளாஸ்டிக்
பாட்டில்களையும் இருபது லட்சம் பிளாஸ்டிக்
பைகளையும் வாங்குவார்களாம். இவையெல்லாம்
குப்பைத் த�ொட்டியில் வீசி எறியப்படும்போது
அவை மக்குவதற்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆகலாம்
என்பது ஒரு புறமிருக்க அவற்றில் சில மிகவும்
நுண்ணிய துகள்களாக உடைந்து எண்ணிலடங்காத
அளவில் கடலில் கலந்துவிடுகின்றன. இவை
க டல் நீ ரி லு ம் கு டி நீ ரி லு ம் நா ம் தி ன மு ம்
பயன்படுத்தும் உப்பிலும் காணப்படுகின்றன.
க டை சி ய ா க ம னி த னி ன் கு டலை யு ம்
வந்தடைகின்றன. பின்லாந்து, இத்தாலி, ஜப்பான்,
நெதர்லாந்து, ப�ோலந்து, ரஷ்யா, பிரிட்டன்,
ஆஸ்ட்ரியா ஆகிய நாடுகளிலிருந்து எட்டுப்
பேரின் மலத்தைச் ச�ோதித்தப�ோது எல்லோர்
மலங்களிலும் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இருந்தனவாம்.
இப்போதக்கு இவற்றால் மனிதனுக்கு எந்தவித
ஆபத்தும் இல்லையென்றாலும் இன்னும் நிறையப்
பேர்களைப் பரிச�ோதித்து விபரம் சேர்க்க
வேண் டு ம் எ ன் று ஆ ரா ய் ச் சி ய ா ள ர ்க ள்
கூறுகிறார்கள்.
பிளாஸ்டிக்கினால் மனிதனுக்கு ஏற்படும்
அபாயம் ஒருபுறமிருக்க பூமியின் சுற்றுச்சூழல்
எ வ ்வ ள வு பா தி க்க ப ்ப டு கி ற து எ ன ்ப தைப்
பா ர ்ப்போ ம் .
க ட ல ்வா ழ் உ யி ரி ன ங ்க ள்
எத்தனைய�ோ நாம் பயன்படுத்தித் தூக்கி எறிந்த
இந்தப் பிளாஸ்டிக் பைகளை விழுங்கி உயிர்
இழந்திருக்கின்றன. பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் கரை
வந்துசேர்ந்த ஒரு திமிங்கலத்தின் வயிற்றில் 88
ப வு ண் டு பி ள ாஸ் டி க் , ஸ ்பெ யி னி ல் இ ற ந ்த
திமிங்கலத்தின் வயிற்றில் 64 பவுண்டு, தாய்லாந்தில்
இறந்த திமிங்கலத்தின் வயிற்றில் 18 பவுண்டு,
இந்தோனேஷியாவின் திமிங்கலத்தின் வயிற்றில்
13 பவுண்டு கடைசியாக இத்தாலியில் 48 பவுண்டு
வி ழு ங் கி ய தி மி ங ்க ல ம் எ ன் று ப ல நா ம்
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இணை

பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் ப�ொருள்களால்
இறந்திருக்கினறன, நமக்கு இவ்வுலகத்தில்
வ ா ழு ம் உ ரி மை இ ரு ப ்ப து ப �ோல் இ ந ்த
விலங்குகளுக்கும் இருக்கிறது அல்லவா? இவை
நமக்குப் பல வகைகளில் – உணவாக, மருந்தாக
– பயன்படுகின்றன. இவற்றை அழிக்கும் உரிமை
நமக்கு இருக்கிறதா?
நம் வாழ்வோடு இரண்டறக் கலந்துவிட்ட
பிளாஸ்டிக்கை இனி நம்மால் முழுவதும் துறக்க
முடியாது. ஆனால் அதற்காக த�ொடர்ந்து
ப ய ன ்ப டு த் தி க்க ொ ண் டி ரு ந்தால் இ ந ்த ப்
பூமியையும் அதன�ோடு சார்ந்திருக்கும் நம்மையும்
காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியாது. அதனால்
இனியாவது அதன் பயன்பாட்டைப் பல மடங்கு
கு றைத் து க்க ொ ள் ளு ம் நி ர ்ப ்ப ந ்த த் தி ல்
இருக்கிற�ோம். முதலாக அதன் பயன்பாட்டை
குறைப்பது, பிறகு பயன்படுத்திய பிளாஸ்டிக்கை
மறுபடி பயன்படுத்துவது, அதற்குமேல் மறுசுழற்சி
செய்வது (reduce, reuse, recycle) என்று பல
வழிகளைக் கையாளுவ�ோம்.
அமெரிக்காவில் பல பல்கலைக்கழகங்களில்
சுற்றுச்சூழலைப் பற்றி நிறையப் பேசுகிறார்கள்.
ஆனால் செயலில் முழுவதும் காட்டுவதில்லை.
எ ந ்த ஒ ரு வி ரு ந் தி ற் கு ப் ப �ோனா லு ம்
ம லை ம லை ய ா க ப் பி ள ாஸ் டி க் கு ப ்பை க ள்
சேருகின்றன. இத்தனை பிளாஸ்டிக்கும் எங்கு
ப�ோய்ச் சேருகின்றன என்று யாரும் சிந்திப்பதாகத்
தெரியவில்லை. இப்படிப் படித்தவர்களும்
சிந்தனையாளர்களும் பிளாஸ்டிக் குப்பை பற்றி
சிந்திக்கவில்லையென்றால் மற்றவர்களைப் பற்றி
என்ன ச�ொல்வது? பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
ஒரு நூலகத்தில் சுற்றுச்சூழல் பற்றி இரண்டு
பெ ண ்க ள் உ ர ை ய ா ற் றி னா ர ்க ள் .
உ ர ை ய ா ற் று ம்போ து இ ரு வ ர் கை க ளி லு ம்
க�ொக்கோ க�ோலா பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள்!
சுற்றுச்சூழல் பற்றி நமக்கு எடுத்துரைப்பவர்களே
அது பற்றிச் சிந்திக்கவில்லையென்றால் வேறு
யாரிடம் இது பற்றி முறையிடுவது?
விமானத்தில் பத்து மணி நேரம் பயணம்
ச ெ ய் யு ம்போ து ஐ ந் து மு றை ய ா வ து நா ன்
விமானப் பணியாளர்களிடம் தண்ணீர�ோ

பழச்சாற�ோ கேட்டு வாங்குவதுண்டு. ஒவ்வொரு
முறை குடித்து முடித்த பிறகும் பிளாஸ்டிக் கப்புகளை
எடுத்துச் சென்றுவிடுவார்கள். நான் அவர்களிடம்,
‘இது என்னிடமே இருக்கட்டும். அடுத்த முறை நான்
பானம் ஏதாவது கேட்கும்போது இதே கப்பை
பயன்படுத்திக்கொள்கிறேன்’ என்று கூறினால் ஏத�ோ
கேட்கக் கூடாததைக் கேட்டுவிட்டதுப�ோல் அதிர்ந்து
ப�ோவார்கள். அந்தக் கப்பை எடுத்துக்கொண்டு
ப�ோவதையும் விடுவதில்லை. இரண்டு மணி நேரப்
பயணம் என்றாலும் அத்தனை பிளாஸ்டிக் குப்பைகள்
சேரும். எல்லாக் குப்பைகளையும் எல்லோரிடத்திலும்
சேகரித்துவிட்டுக் கடைசியாக மறுபடி மிஞ்சிய
குப்பைகளைச் சேகரிக்கப் பிளாஸ்டிக் பைகள�ோடு
வருவார்கள்.
ஒரு பயணத்திலேயே இத்தனை
பிளாஸ்டிக் குப்பை என்றால் எத்தனை பயணங்கள்,
எவ்வளவு பிளாஸ்டிக் குப்பை சேரும் என்று எண்ணிப்
பாருங்கள்.
கத்தோலிக்க மதகுரு ப�ோப் பிரான்சிஸ் ‘இந்தப் பூமி
கடவுளால் நமக்குக் க�ொடுக்கப்பட்டது, இதை
மாசுபடுத்தினால் கடவுளை நிந்திப்பதற்குச் சமம்’
என்கிறார். உலகில் எல்லோருக்கும் பிளாஸ்டிக்கின்
இ ன்ன ொ ரு பக்க ம் தெ ரி ய த ்தா ன் ச ெ ய் கி ற து .
ஆனாலும் அதன் பயன்பாட்டால் பல வசதிகள்
இருப்பதால் த�ொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கொண்டே
இருக்கிற�ோம். சிலர் அவை மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டால்
வீணாவதில்லை என்று நினைக்கிறார்கள். இது
மிகவும் தவறு. மறுசுழற்சி செய்யப்படும்போது அதிக
சக்தியும் வீணாகிறது, சுற்றுச்சூழலும் மாசுபடுகிறது.
மேலும் ஒரு குறுகிய சதவிகிதமே மறுசுழற்சி செய்வதன்
மூலம் திரும்பக் கிடைக்கிறது. அதனால் முடிந்தவரை
பிளாஸ்டிக் ப�ொருள்களின் பயன்பாட்டைக் குறைக்க
வேண்டும். இயற்கை வளங்களைக் குறைவாகப்
பயன்படுத்துங்கள். அதற்குமேல் வாங்கித்தான் தீர
வேண்டுமென்றால் அந்தப் ப�ொருள்களைத் தாங்கிவந்த
டப்பாக்களை மறுபடி பயன்படுத்துங்கள். அதற்கு
மேல் பயன்படுத்த முடியாதென்றால் மறுசுழற்சி
செய்யும் இடங்களில் சேர்த்துவிடுங்கள்.
நம் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை நூறில் ஒரு பங்காகக்
குறைப்பதில் நம் எல்லோருக்கும் பங்கு உண்டு.
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தமிழரும்
வாணிகமும்
பழ. இராமையா B.Com., A.C.A
சென்னை

த

மிழர்கள் நாகரிகம், பண்பாடு, கலை,
இலக்கியம் முதலியவற்றில் சிறந்து
வி ள ங் கி ய த�ோ டு ம ட் டு ம ல ்லா ம ல்
வாணிகத்திலும் முற்காலந் த�ொட்டுத் தலைசிறந்து
விளங்கினார்கள் என்பதைச் சங்க இலக்கியங்கள்
வ ா யி ல ா க வு ம் த� ொ ல ்ப ொ ரு ள் ஆ ரா ய் ச் சி
மூலமாகவும் அறிகிற�ோம்.
ஒரு ப�ொருளைக் க�ொடுத்து அதற்குச் சமமாக
வேற�ொரு ப�ொருளைப் பெற்றுக் க�ொள்ளும்
பண்டமாற்று (Barter System) முறையே மற்ற
நாடுகளைப் ப�ோலத் தமிழ்நாட்டிலும் முன்பு
இருந்தது. குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல்

என்று ச�ொல்லப்பட்ட நிலங்களில் வாழ்ந்த மக்கள்
தங்கள் நிலங்களிலே விளைந்த ப�ொருட்களைக்
க� ொ டு த் து த் த ங ்க ளு க் கு வேண் டி ய உ ண வு ப்
ப�ொருட்களை வாங்கிக் க�ொண்டார்கள். குறிப்பாக
உப்புக்கு வெண்ணெல் பண்டமாற்று செய்யப்பட்டது.
“நெல்லும் உப்பும் நேரே: ஊரீர்!
க�ொள்ளீர�ோ” எனச் சேரித�ொறும் நுவலும்
(அகநானூறு 390 வரி 8-9 அம்மூவனார்)
தேன், கிழங்கு, இறைச்சி, பால், ம�ோர், தயிர்,
வெண்ணெய், கரும்பு, அவல், கள், மீன் முதலியனவும்
இவற்றுள் அடங்கும்.
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நெய்யை விற்று உணவுப்பொருட்களை வாங்காமல்
பசு, எருமை ஆகியவற்றை வாங்கிப் பணத்தை முதலீடு
செய்தார்கள் என்று பெரும்பாணாற்றுப்படை
கூறுகிறது.
நெய்விலைக் கட்டிப் பசும்பொன் க�ொள்ளாள்
எருமை நல்லான் கருநாகு பெறூஉம்
(பெரும்பாணாற்றுப்படை அடி 164 – 165)
உமணர்கள் எருதுகள் பூட்டிய வண்டிகளில்
உப்பை ஊர் ஊராகக் க�ொண்டு ப�ோய் விற்றார்கள்.
மிளகுப் ப�ொதிகளை ஏற்றிச் செல்லக் கழுதைகள்
பயன்படுத்தப்பட்டன. கலிங்கத்திலிருந்து (ஒடிசா)
பருத்தித் துணியையும் இப்பொழுது இந்தோனேசியா
என்று அழைக்கப்படும் சாவா, சுமத்திரா முதலிய
தீவுகளிலிருந்து சாதிக்காய், கற்பூரம் ப�ோன்ற வாசனைப்
ப�ொருட்களையும் தமிழ் வணிகர்கள் வாங்கினார்கள்.
வணிகர்கள் குழுக்களாகச் சென்று வாணிகம்
ச ெய்தா ர ்க ள் . அ ப ்ப டி ச் ச ெல் லு ம் ப� ொ ழு து
ப�ொருட்களைக் க�ொள்ளையரிடமிருந்து பாதுகாக்கப்
படை வீரர்களையும் உடன் அழைத்துச் சென்றார்கள்.
இக் குழு “வாணிகச் சாத்து” என்று அழைக்கப்பட்டது.
தரை வாணிகத்தில் சிறந்தவர்கள் “மாசாத்துவான்”
என்றும் கடல் வாணிகத்தில் சிறந்தவர்கள் “மாநாய்கன்”
என்றும் அழைக்கப்பட்டனர். இவர்களுக்கு அரசன்
ப�ொன்னாலாகிய எட்டிப்பூக் க�ொடுத்து “எட்டி” என்ற
பட்டமும் அளித்தான். சிலப்பதிகாரக் காப்பியத்தின்
தலை வ னான க�ோ வ ல னி ன் தந்தை பெ ய ர்
ம ாசாத் து வ ா ன் எ ன ்ப து ம் க ாப் பி ய த் தலை வி
கண்ணகியின் தந்தை பெயர் மாநாய்கன் என்பதும்
குறிப்பிடத்தக்கவை.
தமிழ்நாட்டின் மேற்குக் கடற்கரையில் இருந்த
துறைமுகப்பட்டினம் முசிறி என்பது. இது சேர
நாட்டிலிருந்தது. இங்கு மிளகு மிகுதியாக யவன
நாட்டிற்கு (Greece, Rome) ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது.
யவனர்கள் ப�ொன்னைக் க�ொடுத்து மிளகை வாங்கிச்
சென்றதை அகநானூறு இவ்வாறு கூறுகிறது.
சுள்ளியம் பேர்யாற்று வெண்ணுரை கலங்க
யவனர்தந்த வினைமாண் நன்கலம்
ப�ொன்னொடுவந்து கறிய�ொடு பெயரும்
வளங்கெழு முசிறி

(அகநானூறு 149 வரி 8-11 எருக்காட்டூர்
தாயங்கண்ணனார்)
முசிறி, த�ொண்டி ப�ோன்ற துறைமுகங்களிலிருந்து
முத்துக்கள், எஃகு,
அகில், ஏலக்காய், மிளகு, தேக்கு, சந்தனம்,
தந்தம் முதலியவை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன.
த� ொ ண ்டைநாட் டி ல் பட் டி ன ம்
என்றழைக்கப்பட்ட மாமல்லபுரம் துறைமுகத்தில்
வ டநாட் டு ப் ப� ொ ரு ட ்க ளு ம் மேலை
நா டு க ளி லி ரு ந் து கு தி ர ை மு த லி ய ன வு ம்
இறக்குமதியாயின. கப்பல்களுக்கு வழிகாட்ட
அங்கு ஒரு உயர்ந்த கலங்கரை விளக்கமும் உண்டு.
கி ழ க் கு க் க ர ை யி ல் பாண் டி ய நாட் டி ல்
க�ொற்கைத் துறைமுகம் இருந்தது. க�ொற்கைக்கடல்
முத்துக்குளிப்பதற்குப் பெயர்போனது. இங்கு
உலகப்புகழ் பெற்ற பாண்டியநாட்டு முத்துக்கள்
உண்டாயின. குதிரைகளும் யவனநாட்டுப் பாவை
விளக்குகளும் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன.
ச�ோ ழ நாட் டி ல் க ா வி ரி க டல�ோ டு
கலக்குமிடத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்ற
து றை மு க ம் அ க்கா ல த் தி ல் பு க ழ் பெ ற் று
விளங்கியது. இங்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்ட
ப ண ்ட ங ்க ள் ப ற் றி ப் பட் டி ன ப ்பாலை யி ல்
கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் கூறுவதாவது:
நீரின் வந்த நிமிர்பரிப் புரவியும்
காலின் வந்த கருங்கறி மூடையும்
வடமலைப் பிறந்த மணியும் ப�ொன்னும்
குடமலைப் பிறந்த ஆரமும் அகிலும்
தென்கடல் முத்தும் குணகடல் துகிரும்
கங்கை வாரியும் காவிரிப் பயனும்
ஈழத்து உணவும் காழகத்து ஆக்கமும்
அரியவும் பெரியவும் நெளிய ஈண்டி
வளந்தலை மயங்கிய நனந்தலை மறுகின்.
(பட்டினப்பாலை அடி 185-193)
கடலில் வந்த விரைந்து செல்லக் கூடிய
குதிரைகளும், வண்டிகளில் வந்த கரிய மிளகு
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க� ொ ள்வ தூ உ ம் மி கை க� ொ ள ா து
க�ொடுப்பதூஉம் குறைபடாது
பல்பண்டம் பகர்ந்து வீசும்
(பட்டினப்பாலை அடி 207-211)

மூடைகளும் இமயமலை ப�ோன்ற மலைகளில் விளைந்த
மணிகளும், ப�ொன்கட்டிகளும், தென்கடலிலே குளித்த
முழுமுத்துக்களும் கீழ் கடலிலே உண்டான செம்பவளங்களும்
கங்கையிலும் காவிரி ஆற்றிலும் உண்டான செல்வங்களும்
இலங்கையிலிருந்து வந்த உணவுப் ப�ொருட்களும் பர்மா
என்று முன்னர் அழைக்கப்பட்ட மியன்மாரிலிருந்து வந்த
ப�ொருட்களும் அரிய ப�ொருட்களும் பெரிய ப�ொருட்களும்
ஒ ரு ங ்கே கு வி த ல ாலே நி ல ம் நெ ளி யு ம ்ப டி ய ான ப ல
வளங்களும் கலந்து விளங்கிய அகன்ற தெருக்கள் என்பது
இதன் ப�ொருள்.
இ வ ்வா று க ா வி ரி ப் பூ ம ்ப ட் டி னத் தி ல் இ ற க் கு ம தி
ச ெய்ய ப ்ப ட ்ட ப� ொ ரு ட ்க ளு க் கு ம் ஏ ற் று ம தி ய ான
ப�ொருட்களுக்கும் சுங்கவரி வசூலிக்கப்பட்டு அவற்றின் மேல்
ச�ோ ழ அ ரச னி ன் இ ல ச் சி ன ை ய ான “ பு லி மு த் தி ர ை ”
ப�ொறிக்கப்பட்டது.

வணிகர்கள் பழிக்கு அஞ்சி ஊதியத்தை
(இலாபத்தை) வெளிப்படையாகக் கூறி
தம்முடைய பண்டங்களையும் பிறருடைய
பண்டங்களையும் சமமாகக் கருதிப்
ப� ொ ரு ட ்களை வ ாங் கு ம்ப ொ ழு து
க� ொ டு க் கு ம் வி லை க் கு அ தி க ம ா க க்
க� ொ ள்ளா ம லு ம் வி ற் கு ம் ப� ொ ழு து
வாங்கும் விலைக்குக் குறைவாகக் (நிறை,
அளவு முதலியவற்றை) க�ொடுக்காமலும்
வாணிகம் செய்தார்கள். இதனுடன்
வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவும் தமப�ோற் செயின்
(திருக்குறள்- நடுவுநிலைமை எண் 10)
என்ற குறள் ஒப்பு ந�ோக்கி இன்புறத்தக்கது.
வெள்ளலூர், க�ொடுமணல், கரூர்,
மதுரை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர்,
ம ா ம ல ்ல பு ர ம் மு த லி ய இ ட ங ்க ளி ல்
கி டைத் து ள்ள ர�ோ ம க் கு டி ய ர சி ன்
நாணயங்கள் சங்ககாலத் தமிழர்களின்
கடல் கடந்த வாணிகத்தை மேலும் உறுதி
செய்கிறது.

துணை நூல்கள்:

நீரினின்று நிலத்தேற்றவும்...புலிப�ொறித்துப் புறம்போக்கி
(பட்டினப்பாலை அடி 129-135)
வணிகர்களின் நேர்மையைப் பற்றிப் பட்டினப்பாலை
கூறுவது

		பண்டைக்காலத் தமிழர் வாணிகம்
- மயிலை சீனி வேங்கடசாமி



		பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சியுரை
- மறைமலை அடிகள்



நடுவு நின்ற நன்னெஞ்சின�ோர்
வடுவஞ்சி வாய்மொழிந்து
தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடிக்

		பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி - டாக்டர்
மா. இராசமாணிக்கனார்
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

ஔவை
கண்ட அஞ்சி
பிலிடெல்பியா வட்டார இலக்கிய அமைப்பு,
பென்சில்வேனியா

த

மிழனின் த�ொன்மையும்
பழைமையும் தமிழனின்
தாய்ம டி
கீ ழ டி
அகழாய்வின் மூலமாக அறிவதுப�ோல்,
தமிழனின் வீரமும் அறமும் பல
இனிய புறநானூற்றுப் பாடல்கள்
மூலமாகவும் பல அரிய கல்வெட்டுச்
சான்றுகள் மூலமாகவும் அறிகிற�ோம்.
இ ல க் கி ய த் தி ல் ஆ ர ்வ மு ள்ள
பிலடெல்பியா வட்டார இலக்கிய
அ மைப் பி னர் ஒ ன் று கூ டி , ச ங ்க
இ ல க் கி ய த் தி ன்
கூ ற்றைப்
படித்துணர்ந்து, நன்கு ஆராய்ந்து,
க ல ந் து ர ை ய ா டி வ ரு கி ன்ற ோ ம் .
அ ஞ் சி யைப் ப ற் றி ஔ வை ய ார்
பாடிய பாடல்களினால் பெரிதும்
ஈர்க்கப்பட்டு பெருமகிழ்ச்சியுடனும்
பெருமிதத்துடனும் இக்கட்டுரையைப்
பகிர்கின்றோம். திருக்கோவிலூர்
அ ரு கி ல் உ ள்ள அ ஞ் சி யை க்
குறிப்பிடும் “தமிழி” (தமிழ்ப் பிராமி)
கல்வெட்டை நேரடியாகக் கண்டு,
அ த ன் பு கை ப ்ப ட ங ்களை
இக்கட்டுரையில் இணைத்துள்ளோம்.
சங்ககாலத்தில் தகடூர் என்று
அ ழைக்க ப ்ப ட ்ட ஊ ர ்தா ன்
இப்போதைய தருமபுரி. சுமார் 2300

வருடங்களுக்கு முன்பு தகடூரை தலைநகராகக் க�ொண்டு ஆட்சி
புரிந்தவன், நெடுமான் அதியன் அஞ்சி. இவன் அதியன் என்ற
குலத்தில் பிறந்ததால் குலப்பெயரையும் இட்டபெயர�ோடு
இணைத்து அழைக்கப்பட்டான். இவன் எழுனி என்றும்
அழைக்கப்பட்டான் என்று புறநானூற்றில் குறிப்பு உள்ளது[1].
கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவன், ப�ோர்க்களத்து வீரன்,
மழவர்களுக்குத் தலைவன் என்றெல்லாம் பல குறிப்புக்கள்
உள்ளன. நீண்ட ஆயுள் தரும் கருநெல்லிப் பழத்தைப் பெற்று,
அதனைத் தான் உண்ணாமல் ஒளவையாருக்குக் க�ொடுத்துப்
பெருமை பெற்றவன்.
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படம்-1: சம்பை மலைக் கல்வெட்டின் புகைப்படம்; தெளிவாகப் பார்ப்பதற்காகச் சுண்ணாம்பு பூசப்பட்டுள்ளது.

படம்-2: ஐராவதம் மகாதேவனின் நூலில் இருக்கும் பதிப்பு.
(Early Tamil Epigraphy from the Earliest to the Sixth Century AD, Harvard University Press in 2003)
கல்வெட்டுச் சான்றுகள்
திருக்கோயிலூரின் அருகில் உள்ள சம்பை (ஜம்பை)
மலையில் "ஸதியபுத�ோஅத்தியநநேடுமாநஅஞசிஈதத
பா ளி " (படம்- 1 ) என்று பழங்காலத்துத் த மி ழி
எழுத்துகளால் செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஐராவதம் மகாதேவன் அவர்கள் இக் கல்வெட்டை
(படம்-2) கீழ்வருமாறு படிக்கவேண்டும் என்று
அவருடைய நூலில் எழுதி இருக்கிறார்.
"ஸதியபுத�ோ அதியந் நெடுமாந் அஞ்சி ஈத்த ப(ள்)ளி."
"ஸதியபுத�ோ" என்பது பாலிம�ொழிச் ச�ொல். இதன்
ப�ொருள் உண்மையானவன் அல்லது எப்பொழுதும்
உ ண ்மையே ப ே சு ப வ ன் ( ஸ தி ய பு த�ோ பாலி;சத்யபுத்திரன்-தமிழ்). அஞ்சியைப் பற்றிய குறிப்பு
"அதியன் நெடுமான் அஞ்சி" என்று கல்வெட்டிலும்
"நெடுமான் அஞ்சி" என்று புறநானூற்றுப் பாடல் எண்
92-லும் உள்ளது. "ஈத்த ப(ள்)ளி" என்பதற்கு "அளித்த
தங்கும் இடம்" என்று ப�ொருள். ஆக, சமண முனிவர்கள்
தங்க இடவசதியைச் செய்துக�ொடுத்த நெடுமானுக்கு
ந ன் றி ச � ொ ல ்வ து ப �ோல் இ க்க ல ்வெட் டு
அமைந்திருக்கிறது.
அச�ோக மன்னனைப் பற்றிய பாலி ம�ொழிக்
கல்வெட்டு (படம்–3), குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள
கிறினர் மலையில் உள்ளது. இது ம�ௌரிய நாட்டின்
எல்லையில் இருக்கும் நாடுகளை ஆளும் அரசுகளை
"ய�ோ ஸ அண்ட அட்ட ச�ோட பாண்டிய ஸதியபுத�ோ
(ஸ தி ய பு த�ோ)" என்று குறிக்கின்றது. இதிலும், சம்பை
மலைக் கல்வெட்டு ப�ோல் "ஸதியபுத�ோ" என்ற ச�ொல்

இடம் பெற்றுள்ளது. பாலி ம�ொழியில் "ழ"
இல்லை, எனவே அவர்கள் "ச�ோழ" என்றில்லாமல்
"ச�ோட" என கல்வெட்டில் எழுதியுள்ளார்கள்.
ஸதியபுத�ோ என்ற ச�ொல் புறநானூற்றில்
இடம் பெற வாய்ப்பு இல்லை. சமண முனிவர்கள்
அ ஞ் சி யை உ ண ்மை க் கு அ டை ய ா ள ம்
க�ொண்டவன் என்று, நன்கு புரிந்து, அவனுக்கு
அந்த அழகான பெயரைச் சூட்டி இருக்கிறார்கள்
என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆகையின், தமிழ்ப்
புலவர்கள் இந்த வர்ணனையை பாடலில் எழுதி
இருக்கிறார்களா என்று தேடின�ோம். புறநானூறு
பாடல் எண் 230-ல் அரசில் கிழார் "ப�ொய்யா
எழுனி" என்று 6-வது வரியில் வருணிக்கிறார்.
ஆக, சற்றொப்ப 1000 கல் த�ொலைவில் உள்ள
கல்வெட்டு ஒன்று தமிழ் நாட்டில் உள்ள ஒரு
மன்னனைக் குறிக்கின்றது என்றால், அஃது அஞ்சி
என்ற மன்னனைத்தான் குறிக்கின்றது என்று
தான் எடுத்துக் க�ொள்ளவேண்டும்.
நெ டு ம ா ன் அ ஞ் சி ப �ோல் பாட லி லு ம்
கல்வெட்டிலும் இடம் பெறும் மன்னர்கள் பற்றிய
பெருமை, தமிழ் நாட்டை ஆண்ட மன்னர்களுக்கே
உரியது. வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாபெரும்
மன்னர்களின்(அச�ோகன், காரவேலா, குப்தா
ப�ோன்றோர்) பெயரைய�ோ அவர்கள் செய்த
பணியைய�ோ எந்தப் புலவரும் பாடலாகப்
பாட வி ல ்லை . இ ப ்பெ ரு மை ச ங ்க க ா ல
மன்னர்களுக்கே உரித்தானது. பிற்கால (11-வது
நூற்றாண்டு) பெருமன்னன் இராசராச ச�ோழன்
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

செய்யும் ந�ோக்கத்தில் ஔவையார்
த�ொண்டைமானிடம் தூது சென்றார்.
ஒ ள வை ய ார ை
வ ரவேற்ற
த� ொ ண ்டை ம ா ன் தன து படைக்க
லங்களைக் காட்டிப் பெருமைப்பட்டுக்
க� ொ ண ்டா ன் . அ வ ன து க ர ்வ த ்தை
ஒ டு க்க வு ம் அ ஞ் சி யி ன் வீ ர த ்தைப்
பறைசாற்றவும் பாடிய வஞ்சப்புகழ்ச்சிப்
பாடலே “புதியதும் உடைந்ததும்” (புறம்:
95).
***

படம் – 3: குஜராத் கிறினர் மலையில் இருக்கும் அச�ோகரின்
கல்வெட்டு. (மூலம்: விக்கிப்பீடியா)

“அங்கே அதியமான் பகைவர்களுடன்
ப�ோரிட்டுப் ப�ோரிட்டு, படைக்கருவிகள்
பக்க மு ம் நு னி யு ம ா க மு றி ந் து
க� ொ ல ்ல ர ்க ளி ன் உ லைக்க ள த் தி ல்
உள்ளன. ஆனால் இங்கே படைக்கருவி
கள�ோ, மாலை சூட்டப்பட்டும், மயில்
த�ோகை அணிவிக்கப்பட்டும், அழகாகப்
ப� ொ த் தி பா து க ா ப ்பா க உ ள்ளன ”
என்பதை,
“இவ்வே, பீலி அணிந்து, மாலை
சூட்டிக்
கண்திரள் ந�ோன்காழ் திருத்தி, நெய் அணிந்து,
கடியுடை வியன்நக ரவ்வே : அவ்வே,

படம் – 4: “ஸ தி ய பு த�ோ” - சம்பை மலைக் கல்வெட்டுக்கும்
கிறினர் கல்வெட்டுக்குமான ஒப்புமை.
காலத்தில், புலவர்கள் கடவுளைப் பற்றித்தான் பாடல்
எழுதினார்களே தவிர, மன்னர்களைப்பற்றி இல்லை.
தலைவனையே கடவுளாக மதித்தது சங்ககாலம்; கடவுளையே
தலைவனாக ஏற்றது பிற்காலம்.
இனி அஞ்சியின் வீரத்தையும் வள்ளன்மையும் காண்போம்.

அஞ்சியின் வீரம்
ஔவையார் தனது பெரும்பாலான புறநானூற்றுப்
பாடல்களில் அஞ்சியின் வீரத்தைப் பற்றியே புகழ்ந்து
பாடியுள்ளார். அதனில் சிலவற்றை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
காஞ்சிபுரத்தைத் தலைநகராகக் க�ொண்டு த�ொண்டை
மண்டலத்தை ஆண்டு வந்த த�ொண்டைமான், அஞ்சியுடன்
ப�ோருக்குத் தயாரானான். இந்தப்போரை நிகழவிடாமல்

பகைவர் குத்திக், க�ோடுநுதி சிதைந்து,
க�ொல்துறைக் குற்றில மாத�ோ ...”
(புறம் 95, திணை: பாடாண், துறை:
வாள் மங்கலம்)
மேலும், புறம் 87-ல், அதியமானுடன்
ப �ோ ர ்க்க ள த் தி ல் படை யு ட ன்
எதிர்கொள்ளும் மன்னனை அன்போடு
எச்சரிக்கும் விதமாக, “ஒரே நாளில்
எ ட் டு த் தே ர ்களைச் ச ெ ய் யு ம்
ஆற்றல்கொண்ட தச்சன், ஒரு மாதம்
உழைத்து ஒரேய�ொரு தேர்சக்கரத்தைச்
செய்தானெனில், அஃது எவ்வளவு
வ லி மை ய ானத�ோ , அ தே ப �ோல்
அ தி ய ம ா ன் வ லி மை ய ான வ ன் . நீ
க�ொஞ்சம் சிந்தித்து முடிவு செய்துக�ொள்
” எனப் பாடியுள்ளார்.
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“... வைகல், எண்தேர் செய்யும் தச்சன்
திங்கள் வலித்த கால்அன் ன�ோனே”
(புறம் 87, திணை: தும்பை, துறை: தானை மறம்)
மற்றும�ொரு பாடலில் (புறம்: 100) அஞ்சியின் ப�ோர்
வீரத்தையும் ப�ோர்க்கள வேகத்தையும், “வரிப்புலியைத்
தாக்கிய வலிமை மிக்க யானை ப�ோல், கண் சிவக்க
ப�ோர்க்களத்தில் ப�ோரிட்டு வேங்கையும் வெட்சியும்
சூடி, வீடு திரும்பும் அதியமானின் சினம் க�ொண்ட
சிவந்த கண்கள், தன் மழலையைக் கண்டு மனமுறுகியும்
ஆறவில்லை” என எடுத்துரைக்கிறார் ஔவை.
“.... செறுவர் ந�ோக்கிய கண், தன்

இதற்குச் சான்றாக ஒளவையார் “பலநாளும்
தலைநா ளு ம் ” எ ன்ற பாட லி ல் பு ல வ ர ்க ள்
ஒருநாளல்ல இருநாளல்ல பலமுறை பலபேருடன்
நாடிவந்தாலும் முதல்நாள் உபசரித்தது ப�ோலவே
எ ந ் நா ளு ம் அ ன் பு ட ன் ப ரி சி ல் த ரு வ தை
ய ா ன ை யி ன் தந ்த த் தி ன் ந டு வே வை த ்த
ச�ோற்றுருண்டை அதற்கு உறுதியாகக் கிடைப்பதை
உவமையாகப் பாடியுள்ளார்.
“… யானைதன் க�ோட்டிடை வைத்த கவளம் ப�ோலக்
கையகத்தது அது; ப�ொய்யா காதே; ...”
(புறம் 100, திணை: பாடாண், துறை: பரிசில்
கடாநிலை)

சிறுவனை ந�ோக்கியுஞ், சிவப்பு ஆனாவே.”

நாங்கள் கண்ட அஞ்சி:

[புறம் 100, திணை: வாகை, துறை: அரச வாகை]
புறநானூற்றில் அஞ்சியைப் ப�ோற்றிப் பாடிய
புலவர்கள் – ஒளவையார் (17 புறம் பாடல்கள்), பரணர்,
பெருஞ்சித்திரனார் (புறம்: 206), அரிசில் கிழார் (புறம்:
206)

அஞ்சியின் வள்ளன்மை
அஞ்சி கடையேழுவள்ளல்களில் ஒருவன். சமகால
இலக்கியங்களில் ஈகையின் எடுத்துக்காட்டாகச்
ச�ொல்லப்படுவது ஒளவைக்கு நெல்லிக்கனி க�ொடுத்த
அதியமானின் வரலாறு.
ஒருமுறை வேட்டைக்குச் சென்ற அஞ்சி பெரும்
கு ன்றின் வெ டிப்பி லிருந்து பெறுவதற்கு அரி ய
“சிறியிலை நெல்லி”க்கனியைப் பறித்து வந்தான்.
அந்நெல்லிக்கனியை உண்பவர் நெடிது வாழ்வர்
என்பதறிந்தும் அக்கருத்தைத் தன்னுள் அடக்கி
அக்கனியைத் தான் உண்ணாமல் ஒளவையார்
உண்டால் தமிழும் அறமும் தலைச்சிறந்தோங்கும்
என்று கருதினான். இச்செயலை “எமக்கு ஈத்தனையே!“
என்ற பாடலில் பாராட்டிப் பாடியுள்ளார்.
“... த�ொன்னிலைப் பெருமலை விடரகத்து அருமிசை க�ொண்ட
சிறியிலை நெல்லித் தீங்கனி குறியாது,
ஆதல் நின்னகத்து அடக்கிச்
சாதல் நீங்க, எமக்கு ஈத்தனையே!”
[புறம்: 91 திணை: தும்பை. துறை: வாழ்த்தியல்]
அ ஞ் சி தன்னை நா டி வ ரு ம் அ த் து ணைப்
புலவர்களையும் இனிதே உபசரித்துக் கருத்துக்களைப்
பகிர்ந்து பரிசுகளைத் தருவதில் தவறியதேயில்லை.

நம் வரலாற்றுப் புதையலாக உள்ள கீழடியைக்
குறித்த சங்ககாலப் பாடல் குறிப்புகள் இதுவரை
கி டைக்காத நி லை யி ல் கி . மு . மூ ன்றா ம்
நூற்றாண்டுச் சமகால மன்னனாகிய அஞ்சியின்
அறத்தையும் வீரத்தையும் கல்வெட்டு வழியாகவும்
புறநானூற்றுப் பாடல் வழியாகவும் நாங்கள்
உணர்ந்து மகிழ்ந்தோம்.

சான்றுகள்
		(1) உ.வே.சாமிநாதன் உரை 1935, ஆறாவது
பதிப்பு



		படம்-1: சம்பை மலை கல்வெட்டின்
புகைப்படம்



		படம்-2: Early Tamil Epigraphy from the
Earliest to the Sixth Century AD, Harvard University Press in 2003)



		படம் – 3: குஜராத் கிறினர் மலையில்
இருக்கும் அச�ோகரின் கல்வெட்டு



		படம் – 4: சம்பை மலை கல்வெட்டுக்கும்
கிறினர் கல்வெட்டுக்குமான ஒப்புமை



கருத்தாக்கம்
கற்பகம் & ராஜ் முத்தரசன், லட்சுமி &
மன�ோகரன் ராமசாமி, சுரேஷ்சாத்தையா, தீபக்
ம�ோ க ன கி ரு ஷ ்ண ன் , க ரு ணா க ர ன்
அமிர்தலிங்கம்நாகா & விஜய் செல்வராஜ், விமலா
கணேஷமூர்த்தி, லாவண்யா & சங்கர் ராம், சேது
கார்த்தி மாணிக்கம்.
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

அமெரிக்கத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

அமெரிக்காவில்
தமிழ்க் கல்வி - த�ொடரும்
சவால்கள், சாதனைகள் மற்றும்
முயற்சிகள்
தான் தமிழகத்திலேயே தமிழ் படித்து விட்டதால்
தமிழ் கற்றுத்தர இயலும் என்று முன்வரும் ஆசிரியர்கள்;
இருப்பினும் முறையான பயிற்சி பெறாத ஆசிரியர்கள்;
மேலும், ஒரு வகுப்பில் தமிழ் பயிலும் மாணாக்கர்களின்
வயது வரம்பு வெவ்வேறு; ம�ொழித்திறன் வெவ்வேறு;
கு டு ம ்ப ப் பி ன் பு ல ம் வெ வ ்வே று ; இ வ ர ்க ள்
அனைவருக்கும் ஒரு நிலை பாடத்தைக் கற்றுத்தர
முன்வரும் ஆசிரியர்கள்;
நான் தமிழ் படிப்பதால் என்ன பயன் என வினவி
மற்ற விடயங்களிலேயே நாட்டம் காண முற்படும்
மாணவர்கள்;

மதுரத் தமிழ�ோசை உலகமெல்லாம்
பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்.
அ மெ ரி க்கா வி ல் த மி ழ்க்கல் வி
என்பது பன்முகம் க�ொண்ட ஒன்று.

தே

தமிழின் த�ொன்மையையும் பெருமையையும்
அ டு த ்த தலை மு றை க் கு எ டு த் து ச் ச ெ ல ்ல
வேண்டும் என்று அயராது உழைக்கும் தமிழ்
உணர்வு க�ொண்டோர்;
என் குழந்தைக்குத் தமிழ் பேசத் தெரிந்தால்
மட்டும் ப�ோதும் எனும் பெற்றோர்கள் ஒருபுறம்;
முறைப்படி இலக்கணத்தோடு தமிழ் படிக்க
வேண் டு ம் எ ன வி ழை யு ம் பெற்ற ோ ர ்க ள்
மறுபுறம்;

தாய்மொழி வேறாய் இருப்பினும் தமிழ் கற்க
வேண் டு ம் எ ன் று ஆ ர ்வ ம் க� ொ ள் ளு ம் வே ற் று
ம�ொழிக்காரர்கள், அவர்களின் பிள்ளைகள்;
வேலை நிமித்தமாய் அடிக்கடி ஊர் மாறினாலும்
தன் குழந்தைகளுக்குத் தமிழ்க் கல்வியின் த�ொடர்ச்சி
விட்டுவிடக் கூடாது என வேட்கை க�ொள்ளும்
பெற்றோர்கள்;
வார இறுதியில் இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே
நடக்கும் தமிழ்ப் பள்ளிக்கு மலிந்த வாடகைக்கு இடம்
தேடித் தேடி அலையும் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்;
இது ப�ோன்ற மேலும் பல சவால்கள். இவையாவும்
புலம்பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்களுக்கே உரித்தான
சவால்கள்; வேறு எந்த சூழ்நிலைகளிலும் காண
இயலாத சவால்கள்.
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இந்தச் சவால்கள் அனைத்தையும் எதிர்கொண்டு
அமெரிக்கத் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் வழியாகக்
கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் மாணவர்கள் தமிழ் பயின்று
வருகிறார்கள் என்று பார்க்கையில் இது ஒரு இமாலய
சாதனைய�ோ என்று எண்ணத் த�ோன்றுகிறது. வார
இறுதியில் நடந்து வரும் இந்தப் பள்ளிகளில் யாரேனும்
கடந்து செல்வாராயின் இந்தச் சிறார்கள் தமிழ் படிக்கும்
ஒசையினைக் கேட்போர் காதுகளில் இன்பத்தேன் வந்து
பாயத்தான் செய்கிறது. “தமிழ் இனி வாழும், வளரும் என்ற
முரச�ொலியும் பறைய�ொலியும் காதுகளில் ஒலிக்கத்தான்
செய்கிறது” என இருக்கலாம்.
தமிழ் ம�ொழியின் மீது க�ொண்ட பற்றினால், சன்மானம்
ஏதுமின்றி வாரந்தோறும் தங்களது ப�ொன்னான
நேரத்தைச் செலவழித்து உழைத்துவரும் தன்னார்வத்
த�ொண்டர்களைக் காண்கையில் சிரம்தாழ்த்தி வாழ்த்தி
வணங்கத்தான் த�ோன்றுகிறது.
மாணாக்கர் த�ொடர்ச்சியாய்த் தமிழ்ப் பயில பத்து
நிலைகள்; ஆசிரியர்கள் முறைப்படி தமிழ் கற்றுக்
க�ொடுக்க நேர்முகப் பயிற்சி முகாம்கள்; த�ொடர்
முயற்சியால் ஆண்டுத�ோறும் சீர்செய்து மாற்றங்கள்
செய்யப்பட்டு வரும் பாடத்திட்டம்; பள்ளி நிர்வாகத்தைச்
செவ்வனே செய்ய, மாணவர் வருகை மற்றும் ம�ொழித்திறன்
முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்ய மென்பொருள் சாதனம்
எனப் பல அம்சங்களைக் க�ொண்டு கடந்த பத்து
ஆண்டுகளாக அமெரிக்கத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம்
அமெரிக்காவில் தமிழ் வளர்ச்சிக்குத் த�ொடர்ந்து
அடித்தளமிட்டு வருகிறது.
தமிழ்க்கல்வியில் ஆர்வமுள்ளோரிடம் அமெரிக்கத்
தமிழ்க்கல்விக்கழகம் பற்றி பகிர்ந்து க�ொள்ளுங்கள். புதிய
த மி ழ்ப ்ப ள் ளி க ள் து வ ங ்க , வ ள ர ்க்க அ ன ை த் து
உதவிகளையும் அமெரிக்கத் தமிழ்க்கல்விக்கழகம் செய்ய
காத்திருக்கிறது. ”தேமதுரத் தமிழ�ோசை உலகமெலாம்
பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும்” என்ற பாரதியார்
வ ரி க ளை யு ம் , ” க ட ல ்போ ன் று ச ெந ்த மி ழைப்
பெருக்கவேண்டும்” என்ற பாரதிதாசன் வரிகளையும்
மனதிற்கொண்டு தமிழ்க்கல்வி வளர்ப்போம்.
மேலதிக தகவலுக்கு,
மணிமேகலை எழிலரசன்
தலைவர்
அமெரிக்கத் தமிழ்க் கல்விக்கழகம்
support@amtaac.org
http://www.amtaac.org

தமிழ்ப்பணியில் கலைஞர்
மு. கருணாநிதி

தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காகப் பாடுபட்ட
பெருந்தகைகள் பலர் இருப்பினும், திரு. மு. கருணாநிதி
( 1 9 2 4 - 2 0 1 8 ) அ வ ர ்க ளி ன் ப ங ்க ளி ப் பு க ள்
குறிப்பிடத்தக்கதன. இவர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலுள்ள
திருக்குவளை என்னும் சிற்றூரில் பிறந்தார். தமது பள்ளிப்
பருவத்தில் நாடகம், கவிதை, இலக்கியம் ஆகியவற்றில்
மிகுந்த ஆர்வம் க�ொண்டிருந்தார். த�ொடக்கக்கல்வியை
திருக்குவளையிலும், உயர்நிலைக்கல்வியை திருவாரூரிலும்
பயின்றார். பள்ளிப்பருவத்திலேயே ’தமிழ் மாணவர் மன்றம்’
எனும் அமைப்பு த�ொடங்கினார், மாணவநேசன் என்னும்
கையெழுத்துத் திங்களிதழை நடத்தினார்.
திராவிட நாடு, குடியரசு, மாலைமணி ஆகிய
நாளேடுகளில் பணியாற்றினார். முரச�ொலி நாளேடு
த�ொடங்கி நடத்தினார். இராசகுமாரி, மந்திரகுமாரி,
பராசக்தி உள்ளிட்ட 75 திரைப்படங்களுக்குக் கதை,
திரைக்கதை, வசனம் எழுதியிருக்கிறார். திரைத்துறையில்
இவரின் பங்களிப்பைப் பாராட்டி நடிகர் எம். ஆர். இராதா,
இவருக்குக் கலைஞர் என்ற பட்டம் வழங்கினார். அவர்
(ஐந்து முறை) தமிழ் நாட்டின் முதல்வராக இருந்தப�ோது,
‘முதல்வர் கருணாநிதி ‘ என்று அழைத்தவர்களைவிட
‘முதல்வர் கலைஞர்’ என்று அழைத்தவர்களே அதிகம்!
தமிழ் ம�ொழிக்குச் செம்மையான இலக்கியச்
சான்றுகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உள்ளது.
அதனால் தமிழ் ம�ொழி செம்மொழியாக ஏற்பிசைவு
வழங்கப்பட வேண்டும் என 1902 இல் பேராசிரியர்
பரிதிமாற் கலைஞர் க�ோரிக்கை விடுத்தார். அதன் பிறகு
இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ள பல தமிழ்
அமைப்புகளும் அறிஞர்களும் இது த�ொடர்பாகப் பல
முயற்சிகளை எடுத்தனர். அதன் விளைவாக, யூன் 6, 2004
ஆம் நாள் இந்திய ஒன்றிய அரசால் தமிழ் ஒரு
செம்மொழியாக ஏற்கப்பட்டது. செம்மொழி என இந்திய
அரசால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட முதல்
இந்தியத் துணைக்கண்ட ம�ொழி தமிழ்தான். இதில் திரு.
மு. கருணாநிதி அவர்களின் பன்முகப் பங்களிப்பு
எல்லோராலும் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டது.
மக்கள் மனம் கவரும் திரை வசனங்கள் எழுதிப்
பெரும் புகழ்பெற்றார். இவர் 15 நாவல்களையும், 20
ந ா ட க ங ்க ளை யு ம் , 1 5 சி று கதைகளை யு ம் , 2 1 0
கவிதைகளையும் படைத்துள்ளார். குறள�ோவியம்,
த�ொல்காப்பியப்பூங்கா ஆகிய இலக்கிய மறுபடைப்புகளும்,
பராசக்தி திரைப்படத்தின் கதை வசனமும் வெகுவாகப்
பாராட்டப்படுபவை.
பா.இராசவேலு,
தலைமை ஆசிரியர் (ஓய்வு), தேசூர்,
திருவண்ணாமலை

https://www.facebook.com/AmericanTamilAcademy/
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

கம்ப ராமாயணத்தில்
உளவியல் சிந்தனை
முனைவர். குறிஞ்சி சுரேஷ் செல்வராஜ் பழனியாண்டி
டிராய், மிச்சிகன்

க

ம ்ப ரா ம ா ய ண க் க தை யி ல் வ ரு ம்
கதாப்பாத்திரங்களும் கதைச்சூழல்களும்
பல உளவியல் சிந்தனைகளை நமக்கு
எடுத்துரைக்கின்றன. அதில் ஒரு சில உதாரணங்களை
இந்தக்கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.
முதலில் யார் மீதும் அதிக பாசம் வைப்பத�ோ,
யாரிடமும் கண்மூடித்தனமாக வாக்கு க�ொடுப்பத�ோ
கூடாது என்பதை தசரதனிடமிருந்து நாம் கற்றுக்
க�ொள்ளலாம்.
இராமனிடம் தசரதன் வைத்த அதிகப்படியானப்
பாச ம் ப ல இ ட ங ்க ளி ல் வெ ளி ப ்ப டு கி ற து .
விசுவாமித்திர முனிவர் தசரதனிடம் அவர்
நடத்தும் தவவேள்விக்கு பாதுகாப்பாக
“நின் சிறுவர் நால்வரினும் கரிய செம்மல்
ஒருவனைத் தந்திடுதி”என இராமனை அனுப்பி
வைக்கக் கேட்டது தசரதனுக்கு மிகவும் வருத்தமாக
இருந்ததாம். “உயிர் இரக்கும் க�ொடுங் கூற்றின்.
உ ளை ய ச் ச � ொ ன்னா ன் ” எ ன க ம ்ப ர்
அதைக்குறிப்பிடுகிறார். மேலும் அது தசரதனுக்கு
எவ்வளவு மனத்துயரம் தந்தது என்பது கீழ்க்கண்ட
பாடலில் வருகிறது.
“மருமத்தின் எறி வேல் பாய்ந்த புண்ணில் ஆம்
பெரும் புழையில் கனல் நுழைந்தாலெனச் செவியில்
புகுதல�ோடும்.
உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட.
கண் இலான் பெற்று இழந்தான் என உழந்தான் கடுந் துயரம்”
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ஒரு தந்தைக்கு தனது மகனைப் பிரிவது கடினம்
என்றாலும் ஒரு சத்திரிய குல இளவரசனை முனிவர்களின்
பாதுகாப்புக்கு அனுப்புவது வழக்கில் இல்லாதது அல்ல.
ஆனால் தசரதன் ஒரு சக்கரவர்த்தியாக பல ப�ோர்களை
கண்டப�ோதும் இப்படி மனம�ொடிந்து எதிர்மறையான
எண்ணத்தோடு இருந்தது ஆர�ோக்கியமான ப�ோக்கு
இல்லை. இதுப�ோலத்தான் பல பெற்றோர்கள் இப்போது
தங்கள் குழந்தைகளிடம் அவர்களின் வயதுக்குரிய
ப�ொறுப்புகளை தராமல், வேலைகளை வாங்காமல், ஏன்
வி ளை ய ாட க் கூ ட ( தக்க பா து க ாப் பு ட ன் தா ன் )
அனுப்பாமல் செல்லமாக, பாசமாக வளர்க்கிறேன் என்று
இக்கால குழந்தைகளை எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு தயார்
செய்துக�ொள்ள வழிவகைகளை செய்வதில்லை.
அடுத்தது தசரதன் கைகேயியிடம் என்ன எதிர்
விளைவுகள் வருமென எண்ணாமல், அவள் என்ன
கே ட ்கப் ப �ோ கி ற ா ள் எ ன த ்தெ ரி ய ா ம ல் , நீ எ து க்
கேட்டாலும் தருவேன் என ச�ொன்னது தவறு.
“உள்ளம் உவந்துள செய்வென்; ஒன்றும் ல�ோபேன்;
வள்ளல் இராமன் உன் மைந்தன் ஆணை” என்றான்.
பல நேரங்களில் நம்மால் முடியுமா, முடியாதா, பின்
வி ளை வு க ள் எ ன்ன எ னத் தெ ரி ய ா ம ல் வ ா க் கு
க�ொடுத்துவிட்டு மாட்டிக்கொண்டு முழிக்கிற�ோம்.
குடும்பத்தில், அலுவலக சூழலில், நண்பர்களிடம் மற்றும்
உறவினர்களிடம் கூட இது ப�ோல் வாக்கு க�ொடுத்துவிட்டு
சிலநேரங்களில் நிறைவேற்றுவதாலும் சில நேரங்களில்
நிறைவேற்ற முடியாமலும் தவிக்கிற�ோம்.
இன்றைய காலகட்டத்தில் திருமணத்திற்கு பிறகு
ஏற்படும் முறை தவறிய உறவுகளால் பல வாழ்வியல்
சிக்கல்களை நாம் காண்கிற�ோம். தற்கொலை, க�ொலை,
அத்துமீறல், காயங்கள் இவைகளால் பாதிக்கப்பட்ட
குழந்தைகள் ஏராளம். இவை அனைத்திற்கும் மிக
முக்கியமானது பிறன்மனை ந�ோக்கா பேராண்மை எனும்
வாழ்க்கைநெறி. இந்த வாக்கை இராமன் சீதையிடம்
முதலிலேயே ச�ொல்கின்றான் “இந்த, இப்பிறவிக்கு இரு
மாதரைச் சிந்தையாலும்தொடேன்”.
மேலும், பல தவப்பயன்களை பெற்ற, நன்கு கற்றறிந்த,
மாவீரனான இராவணன் கூட அழிந்ததே பிறன்மனையை
கவர்ந்ததால்தான். மிகப்பெரிய பலசாலியான வாலியும்
இராமனால் க�ொல்லப்பட்டு இறந்ததற்கு ஒரு காரணம்
அவன் தன் தம்பி மனைவியை கவர்ந்ததுமேயாகும்.
பி ற ன்ம ன ை ந�ோக்கா வ ா ழ் வு நெ றி யை வ ா ழ
அனைவரும் முயற்சி செய்தால் நலம். தேவையில்லாத
உறவுச் சிக்கல்களை தவிர்க்கலாம்.
இராமனின் முடிசூடலை நிறுத்தி, பதவியை பறித்து,

அவனை 14 ஆண்டுகள் காட்டுக்கு அனுப்பிய
கைகேயியின் செயல்கள், இலக்குவனுக்கு
பெ ரு ம் ச�ோ க த ்தை யு ம் ஆ ற்ற ொ ண ்ணா
க�ோப த ்தை யு ம் தந ்த ன . அ த ற் கு அ வ ன்
வெ கு ண் டு கைகே யி யை சா டி ய ப �ோ து
அவனுக்கு இராமன் ச�ொன்ன அறிவுரை
இந்தப்பாடலில்.
“நதியின் பிழை அன்று நறும் புனல் இன்மை; அற்றே,
பதியின் பிழை அன்று; பயந்து நமைப் புரந்தாள்
மதியின் பிழை அன்று;மகன் பிழை அன்று; மைந்த!
விதியின் பிழை; நீ இதற்கு என்னை வெகுண்டது?
என்றான்.”
இ ப ்ப டி த ்தா ன் ந ம் வ ா ழ் வி ல் வ ரு ம்
துன்பத்திற்கு சில நேரங்களில் நாம் யாரையும்
குறை ச�ொல்ல முடியாது. இது காலத்தின்
க�ோ ல ம் , வி தி ப ்ப ய ன் அ ல ்ல து த வி ர ்க்க
முடியாது எனக் க�ொள்வோமானால் மனச்
சீற்றம் தணியும். இந்த சூழ்நிலையை எப்படி
அ ணு கு வ து எ ன ய�ோ சி த் து ச ெ ய ல ்ப ட
வேண்டும்.
நல்லவனாக இருந்தப�ோதும், இலக்குவன்
இராமனின் மீதும் சீதையின் மீதும் க�ொண்ட
பக்தியின் காரணமாக ஆராயாமல் சீற்றத்துடன்
பேசுவது மற்றும் செயலாற்றுவது என நம்மில்
பலரை ஒத்த மன நிலையுடன் இருக்கின்றான்.
சில அரசியல் தலைவர்களின் மீத�ோ அல்லது
அ பி ம ான ந டி க ர ்க ள் மீ த�ோ வை க் கு ம்
அபரிமிதமான பற்றால் அவர்களை கைது
செய்தல�ோ அல்லது அவர்களின் உடல்நிலை
சரியில்லை என்றால�ோ, ப�ொது மக்களுக்கு
ஊறு செய்யும் த�ொண்டர்களும் ரசிகர்களும்
தங்களையே தண்டித்துக்கொள்ளும், ஏன்
தற்க ொ லை கூ டச் ச ெ ய் து க� ொ ள் ளு ம்
அவசரக்குடுக்கைகளாக பலர் உள்ளனர்.
சூ ர ்ப ்ப னகை இ ரா ம ன ை பார்த் து
காதலுற்றாள். சீதை ராமனுடன் இருப்பதை
பார்த்து இவள் தன் காதலுக்கு இடையூறு
செய்வாள் என் எண்ணி அவளை தாக்க
வரும்போது இலக்குவன் திடீரென பாய்ந்து
அ வ ளி ன் உ டல் உ று ப் பு க ளை வ ா ள ால்
வெட்டுவது ஒரு அவசரமான முடிவு. அவளின்
கூந்தலைப் பற்றி வயிற்றில் உதைத்து மூக்கு,
காது மற்றும் மார்பை அறுத்தான் என்று கீழ்
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மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

வரும் பாடலில் கூறப்பட்டுள்ளது.
“ சி ல் அ ல் ஓ தி யைச் ச ெய்கை யி ன்
திருகுறப்பற்றி,
ஒல்வயிற் றுதைத்து மூக்கும் காதும்வெம்
மு ரண் மு லை க் க ண ்க ளு ம் மு றை ய ால்
ப�ோக்கி”
ப�ொறுமையாக பேசி அவளை விலக்கி
துரத்திவிடாமல் இப்படி மூர்க்கத்தனமாகத்
தா க் கி ய தா ல ்தா ன் சூ ர ்ப ்ப னகை த ன்
அண்ணனிடம் முறையிட்டு சீதையை கவர
காரணமாகின்றாள். எனவே, நாம் சில
அசாதாரண சூழல்களில் சிறு பாதகமே
நடந்தால் கூ ட நன்றா க ய�ோ சி த் து
செயல்பட்டால் பெரிய விளைவுகளை
தவிர்க்கலாம்.
க டை சி ய ா க ,
இ ந ்த க்கா ல
இ ளை ஞ ர ்க ளு க்கான இ ன் றி ய மை ய ாத
உ ள வி ய ல் சி ந ்த ன ை யை க ம ்ப ர்
உணர்த்துகின்றார். காதல் க�ொள்ளும்போத�ோ
அ ல ்ல து தி ரு ம ண வ ா ழ் வி ல் இ ரு வ ர்
இணையும்போத�ோ நாம் கடைப்பிடிக்க
வேண்டியதில் முக்கியமானது உணர்வுகளால்
ஒன்றிணைவது. இந்தப்பாடல் இராமனும்
சீதையும் பார்த்தவுடன் காதல் க�ொண்டதை
வர்ணிக்கும் ஒரு பாடல்.
“எண்ணரும் நலத்தினாள் இனையன் நின்றுழி
கண்ணொடு கண்ணிணை கவ்வி ஒன்றைய�ொன்று
உண்ணவும் நிலைபெறாது, உணர்வும் ஒன்றிட
அண்ணலும் ந�ோக்கினான்! அவளும் ந�ோக்கினாள்!”
இதில் இருவரும் உணர்வுகள் ஒன்றிட
காதலுற்றார்கள் என்பதை குறிப்பிட்டு
இருமனங்கள் இணைய இது அவசியம் என
உணர்த்துகின்றார் கம்பர்.
இப்படி நமது உளவியலை செம்மைப்
படுத்த கம்பராமாயணம் பல அருமையான
பாடல்களை நமக்கு வழங்கியுள்ளது. அதை
படித்து அதன் வழி நின்று நல்ல மகிழ்ச்சியான
வாழ்க்கையை வாழ்வோமாக!

எழுத்தாளர் திரு. பாலகுமாரன் (1946 – 2018)
இருபதாம் நூற்றாண்டில் நம்முடன் வாழ்ந்து, தமிழ் இலக்கியத்தின்
வாயிலாக நம்மை ஆட்கொண்டு எழுத்து சித்தர் என்ற புலமை பட்டம்
பெற்றவர் எழுத்தாளர் திரு. பாலகுமாரன் அவர்கள். சிறுகதை, வரலாற்று
நாவல்கள், கவிதை,கட்டுரை, திரைக்கதை என்று அவரின் விரல்கள்
அடைந்த எல்லைகள் அவருடைய வாசகர்களைப் பெருமிதம் க�ொள்ள
வைக்கும் படைப்புகள்.
இந்தியாவின் நெற்களஞ்சியம் என்று அறியப்பட்ட தஞ்சாவூர்
மாவட்டத்தின் திருக்காட்டுப்பள்ளியை அடுத்த பழமார்நேரி கிராமத்தில்
ஜூலை 5, 1946 அன்று பிறந்தார் எழுத்து சித்தர் திரு. பாலகுமாரன்
அவர்கள். இளவயதில் சென்னைக்கு குடியேறிய திரு. பாலகுமாரன்,
குடும்பச் சூழல் காரணமாக தட்டச்சு அனுபவத்தின் வாயிலாக TAFE
அலுவலகத்தில் பணிக்குச் சேர்ந்தார். குறுகிய காலத்தில் தான் ஆற்றிய
பணியைத்துறந்து முழு நேர எழுத்தாளராக 1969 ஆண்டு அவதாரமெடுத்தார்.
எழுத்து சித்தரின் முதல் கதை மெர்குரிப் பூக்கள், சாவி வார இதழிலும்
இரண்டாம் கதை இரும்பு குதிரைகள், கல்கி இதழிலும் வெளிவந்தது.
மெர்குரிப் பூக்கள் - ராஜா சர் அண்ணாமலை செட்டியார் டிரஸ்ட்
விருதும், இரும்பு குதிரைகள் - இலக்கிய சிந்தனை விருதும் பெற்றுத்
தந்தன. மற்றும் தமிழக அரசின் கலைமாமணி பட்டமும் பெற்றுள்ளார்.
தஞ்சை ராஜராஜ ச�ோழன் பற்றிய நாவல்கள், உடையார் மற்றும் கங்கை
க�ொண்ட ச�ோழன் இரண்டும் 2000-கும் மேற்பட்ட பக்கங்கள் க�ொண்ட
ஏடுகள். அவரின் பல்வேறு ஏடுகள் ஒரு முறை வாசிக்க ஆரம்பித்ததும்
முழுதும் படித்து முடிக்காமல் கடந்து செல்ல இயலாது.
கடந்த 45 ஆண்டுகளில் திரு. பாலகுமாரன் அளித்த படைப்புகள்,
ஏறத்தாழ 100 சிறுகதைகள், 250 நாவல்கள், மற்றும் பல நூறு சிந்தனை
ம�ொட்டுக்கள், சுய முன்னேற்ற கட்டுரைகள். பிராணாயாமம் எனப்படும்
மூச்சுப் பயிற்சி, ய�ோகா நிலை தியானம், இறை த�ொழல், கடும் உழைப்பின்
பலன், அமைதி நிலை வழிபாடு, கணவன் மனைவி பிணக்குகள் தீர்க்கும்
வழிகள், குறிக்கோளில் வெற்றி க�ொள்ளத் தேவையான சுய பரிச�ோதனை
தாக்கம் என பல்வேறு கருத்துக்களை உள்ளடக்கி எழுத்து சித்தர் தன்
கதை, கவிதை, கட்டுரைகளை வடிவமைத்தவை அவருக்குப் பெற்றுத்
தந்த எண்ணிலடங்கா வாசகர்களின் மூல காரணம். அவருடைய
வித்தியாசமான கதை அணுகுமுறை கண்டு, பல்வேறு திரைப்படத்திற்கான
திரைக்கதை எழுதும் வாய்ப்பும், இது நம்ம ஆளு என்ற தமிழ்த்
திரைப்படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பும் அவருக்கு கிடைத்தது. திரு.
பாலகுமாரன் படைப்புகள் வரலாற்றுப் பாத்திரங்கள், ஆன்மிகம்,
பெண்ணியம் ப�ோன்ற பல்வேறு துறைகளை உள்ளடக்கியது.
மே 15, 2018 அன்று தனது 71 வயதில், இப்பூவுலகை விட்டுப் பிரிந்த
எழுத்து சித்தர் என்றும் தமிழ் வாசகர்கள் மனதில் நீங்கா இடம்
பிடித்திருப்பார்.

ஆரா
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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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ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

ஏழாம் அறிவு
திருச்செந்தில் சுப்பிரமணியம்
சார்லட், வட கர�ோலினா

கி

ளியைப் பேசப் பழக்குவது, நாயைக்
காவல் காக்கப் பழக்குவது என்று
விலங்குகளுக்கு மனிதன் குறிப்பிட்ட
திறன்(களைக்) கற்றுக்கொடுத்து அவைகளை
தனக்கு உதவியாக வைத்துக் க�ொள்வது நாம்
அறிந்தது. மனிதன் த�ொடர்ந்து இந்த உலகை,
உலகின் உயிரினங்களைத் தெரிந்துக�ொள்ள
பல்வேறு வகைகளில் முயற்சித்து வருகிறான்.
படைப்பின் ரகசியங்களைத் தெரிந்துக�ொள்ளும்

மு ய ற் சி யி ல் சி ல நேர ங ்க ளி ல் அ வ னே
படைப்பாளியாகவும் மாறி நிற்கிறான். அந்த வகையில்,
தான் படைத்த இயந்திரங்கள் தான் விரும்பும்
செயல்களைச் செய்வது மட்டுமின்றி தனக்காகச்
சிந்தித்துச் செயல்படும்படி பழக்கும் முயற்சிகளை
ந�ோக்கி நகர்ந்துக�ொண்டிருக்கிறான்.
இன்றைய உலகில் மனித வாழ்க்கையைக் கணினி
இல்லாமல் கற்பனை செய்துக்கூட பார்க்க முடியாது.
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சக்கர ம் , மி ன்சார ம் ப �ோன்ற மு க் கி ய ம ான
கண்டுபிடிப்புகள் எப்படி மனிதனின் பரிணாம
வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்காற்றியத�ோ அதே
வரிசையில் கணினியையும் தாராளமாகச் சேர்க்கலாம்.
கணினி ஆரம்ப காலத்தில் சிக்கலான கணக்குகளை
வி ர ை வ ா க ச் ச ெ ய் து மு டி க் கு ம் க ரு வி ய ா க வே
பார்க்கப்பட்டது. அறிவியல் வளர்ச்சியில் கணினியின்
வேகம் கூடக்கூட அதன் திறனும் அதிகரித்துக்
க�ொண்டே வருகிறது. வெறும் கணக்குகளைத் தாண்டி,
வரலாற்றுத் தகவல்களைக் க�ொண்டு எதிர்காலத்தைக்
கணிப்பது, தானியங்கி வாகனங்களை இயக்குவது,
சிக்கலான மருத்துவப் பரிச�ோதனைகள், சிகிச்சைகளில்
உதவுவது என்று அதன் பயன்கள் விரிந்து க�ொண்டே
செல்கிறன.
மனிதனின் படைப்பான கணினி அடுத்த நிலையை
எட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. அதாவது தானாகச்
சிந்திக்கும் திறனை கணினிக்கு ஊட்டுவதில் மனிதன்
குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை அடைந்து விட்டான்.
அதுதான் செய்யறிவு - செயற்கை நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) த�ொழில்நுட்பம். இந்தச் ச�ொல்லாடல்
இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகம் புழங்கப்பட்டாலும்
இது 1955ல் ஜான் மெக்கார்த்தி என்பவரால் முதலில்
ஒ ரு க ணி னி த் த� ொ ழி ல் நு ட ்ப ம் த� ொ ட ர ்பான
ம ாநாட் டி ல் ப ய ன ்ப டு த ்த ப ்ப ட ்ட து . அ ன்றை ய
காலகட்டத்தில் கணினியைச் சிந்திக்க வைக்க
முடியுமா என்பது பெரும் சவாலான கேள்வியாக
வல்லுநர்களிடம் இருந்தது. படிப்படியான கணினியின்
திறன் மேம்பாடு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடத்தை இன்று
எட்டியிருந்தாலும் அது மனிதனின் சிந்திக்கும்
திறனுக்கு ஈடு க�ொடுக்க முடியுமா என்று ஆய்வாளர்கள்
கே ள் வி யெ ழு ப் பி
வி டை க ாண
முயன்றுக�ொண்டிருக்கிறார்கள்.
இ ன்றை ய க ா ல க ட ்ட த் தி ல் ச ெய்ய றி வு த்
த� ொ ழி ல் நு ட ்ப ம் ம னி த னி ன் வ ாழ்க்கையை
செறிவுள்ளதாக மாற்றிவருகிறது என்பதில் ஐயமில்லை.
அதன் பயன்பாடு மனிதனின் உயிர் காக்கும் மருத்துவத்
துறை முதல் பாதுகாப்புத் துறை தாண்டி பரவி
வருகிறது. இது த�ொடர்பாக மைர�ோசாப்ட் தலைமை
செயல் அதிகாரி சத்யா நடெல்லா தனது “Hit Refresh”
நூலில் செய்யறிவுத் த�ொழில்நுட்பம் குவாண்டம்
கணினித் த�ொழில்நுட்பத்தில் பெரும் பங்காற்றும்
எ ன் று ம் அ து பு ற் று ந�ோ ய் க் கு ம் , பு வி

வெப்பமயமாதலுக்கும் விடிவு காணும் என்றும்
நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
தற்காலத்தில் செய்யறிவுத் த�ொழில்நுட்பத்தின்
சில முக்கியமான பயன்பாடுகளைப் பார்ப்போம்.
மருத்துவம் – ந�ோயாளியின் மருத்துவப்
ப தி வேட் டி ன ்ப டி அ வ ரு க்கான சி கி ச ்சை
முறையை அமைப்பது, மருத்துவ ஆல�ோசனைகளை
வழங்குவது, புதிய மருந்துகளை உருவாக்குவது,
ந�ோயாளியின் நிலையைக் கண்காணித்து மருத்துவ
உதவி அளிப்பது,
தானியங்கி வாகனங்கள் – ஓட்டுநர் இல்லாமல்
தானே இயங்கும் வாகனங்கள் வருங்காலப்
ப �ோ க் கு வ ரத் தி ல் பெ ரு ம் ம ாற்ற த ்தை க்
க�ொண்டுவரும்.
தகவலாய்வு (Data Science) – ப�ொருளாதாரம்,
வணிகம், சுகாதாரம், மக்கள் த�ொடர்பான கடந்த
காலத் தகவல்களைப் பகுத்தாய்ந்து சிக்கல்களுக்குத்
தீர்வைத் தருதல். குறிப்பாக, தானே கற்றுக்
க� ொ ள்ளு ம் இ யந் திரத் ( Ma ch i n e L ea r n in g )
த�ொழில்நுட்பம் செய்யறிவுத் த�ொழில்நுட்பத்தில்
முக்கிய மைல் கல்.
வ ங் கி ச் சேவை ( B a n k i n g S e r v i c e ) –
வ ா டி க்கை ய ா ள ரி ன் வ ர வு ச ெ ல வு க ளை க்
கண்காணித்து அவருக்கான சேமிப்பு, முதலீடு
ம ற் று ம் க ட ன் சேவை க ளை எ ளி தா க வு ம்
துரிதமாகவும் வழங்குதல்.
பா து க ாப் பு த் து றை ( D e f e n s e S e c t o r ) –
குற்றங்களைக் கண்டறிதல், குற்றவாளிகளின்
நடவடிக்கைகளைக் கண்காணித்தல், பாதுகாப்பு
அச்சுறுத்தல்களை முன்கூட்டியே கண்டறிதல்,
சமர்களில் எதிரிகளின் நிலைகளை, நகர்வுகளைக்
கண்டறிந்து ஆபத்தை முறியடிப்பது.
வணிகப் பயன்பாடுகள் (Commercial Applications) – வாடிக்கையாளரின் செயல்பாடுகளைக்
க வ னி த் து அ வ ரு க் கு ப் ப� ொ ரு ட ்களைப்
பரிந்துரைத்தல், வாடிக்கையாளர் சேவை, புதிய
ப�ொருட்களைச் சந்தைப்படுத்துவது.
மெய்நிகர் உதவியாளர்கள் (Virtual Assistants)
– அலெக்சா, கூகுள் உதவியாளர், க�ோர்ட்டானா
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ப �ோன்ற உ த வி ய ா ள ர ்க ள் க ணி னி ம ற் று ம்
தனிக்கருவியாக தகவல்கள், நினைவூட்டிகள்,
இணைக்கப்பட்ட கருவிகளை கட்டுப்படுத்துதல்
ஒளிப் படப்பகுப்பாய்வுத் த�ொழில்நுட்பம்
( I m a g e A n a l y s i s ) – ஒ ளி ப ்ப டத் தி ல் உ ள்ள
தகவல்களை பகுத்தாய்ந்துத் திரட்டுவது.
மு க ம றி நு ட ்ப ம் ( F a c i a l R e c o g n i t i o n ) –
ஒளிப்படத்திலிருந்து மனிதர்களை அவர்களின்
வயதைத் தாண்டி கண்டறிவது.
தபால் மற்றும் பண்டகப் பெட்டகம் பகுத்தல்
(Postal and Shipping) – முகவரியைக் க�ொண்டு
சேருமிடத்திற்கான ப�ொதியில் தபால் மற்றும்
பண்டகப் பெட்டகங்களைப் பகுப்பது.
ம�ொழியியல் பயன்பாடுகள் (Linguistic Applic a t i o n s ) – உ டன டி ம� ொ ழி பெ ய ர்ப் பு ,
ஆவணங்களில் உள்ள தகவலைப் படிப்பது,
ஒளிப்படத்தில் உள்ள தகவல்களை உரைகளாகத்
திரட்டுவது. இந்தத் த�ொழில்நுட்பம் எப்படி

கீழடி நம் தாய்மடி

எதிர்காலத்தில் தமிழ் மற்றும் தமிழர்களுக்கு உதவும்
என்பதைப் பார்க்கலாம். உலகிலுள்ள எந்தப்பகுதியிலும்
வணிகம் செய்ய இனி ம�ொழி ஒரு தடையாக
இருக்காது. கருவிகள் உடனுக்குடன் வாங்குபவர்
மற்றும் விற்பவரின் உரையாடல்களை ம�ொழிமாற்றம்
செய்து உதவும். ஈர�ோட்டு மஞ்சள் மற்றும் துணிகளை
அதை உற்பத்தி செய்பவரே நேரடியாக சந்தைப்
படுத்த முடியும். சீன ம�ொழியில் எழுதப்பட்ட
த�ொழில்நுட்பக் கையேடுகளை க�ோவையில் உள்ள
ப� ொ றி யி ய ல் வ ல் லு னர் த மி ழி ல் ப டி த் து
இ ய ந் தி ர ங ்களைப் ப ழு து பா ர ்க்க வு ம் பு தி ய
இயந்திரங்களை உருவாக்கவும் முடியும்.
உலகத்தின் பல்வேறு ம�ொழிகளில் எழுதப்பட்ட
நூல்களை எளிதில் தமிழாக்கம் செய்யவும் அந்த
நூல்களிலிருந்து தேவையான அறிவை தாய்மொழியில்
பெ ற வு ம் ச ெய்ய றி வு த் த� ொ ழி ல் நு ட ்ப த் தி ல்
உருவாக்கப்பட்ட கருவிகள் இடைமுகமாக (Interface)
இ ரு க் கு ம் . ப ள் ளி க ளி ல் மெ ய் நி க ர் ஆ சி ரி ய ர்
பாட ங ்களைத் த மி ழி ல் நடத் து வ ார் . அ ர சி ன்
சேவைகளையும், அரசிற்கு ப�ொதுமக்களின் புகார்களை
நேரடியாக தெரிவித்து உடனடியாகப் பலனடையலாம்.
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அவர்களின் வாழ்க்கையில்
உள்ள தடைகளை இக்கருவிகள் நீக்கும். தற்போதுள்ள
சமூக ஊடகங்கள் தாய்மொழியில் உரையாடும்
மக்களின் எண்ணவ�ோட்டத்தைப் புரிந்து அவர்களின்
சமூக நடப்புகளை தரவுப்படுத்தும். .
இன்னும் எண்ணற்ற வகைகளில் செய்யறிவுத்
த�ொழில்நுட்பம் ஆட்சி செலுத்துகிறது. இவற்றோடு
புதிய பயன்பாடுகளும் இணைந்து எதிர்காலத்தில்
மனித வாழ்க்கையைப் பெரிதும் மாற்றவுள்ளது.

தமிழர் த�ொன்மையை
உலகளவில் நிறுவும்
கீழடி ஆராய்ச்சிக்குக்
கைக�ொடுப்போம்! கைக�ொடுப்போம்!!

ச ெய்ய றி வு த் த� ொ ழி ல் நு ட ்ப ம் எ ண ்ண ற்ற
நன்மைகளைக் க�ொண்டுவந்து சேர்த்தாலும் அது
ம னி த னு க் கு ஈ டா க மு டி யு ம ா ? , ம னி த ர ்க ளி ன்
வேலைவாய்ப்பைப் பறித்துக்கொள்ளுமா? என்ற
கே ள் வி யு ம் அ தன டி ப ்ப டை யி ல் ச ெய்ய றி வு த்
த� ொ ழி ல் நுட ்ப ம் ஆப த்தான து என்ற க ரு த்து ம்
பரவலாக இருக்கிறது. இதற்கு விடை காண கணினித்
த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் வரலாற்றையே நாம்
எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
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க ணி னி யி ன் ப ய ன்பா டு
அ தி க ரி த ்த 8 0 க ளி ல் அ து
மனிதர்களின் வேலைவாய்ப்பைப்
பறித்துக் க�ொள்ளும் என்றார்கள்.
ஆ னால் ம னி த ர ்க ள் ச ெய ்த
சி க்க ல ான வ ர வு ச ெ ல வு
கணக்குகளை, வங்கிச் சேவைகளை
எ ளி தா க வு ம் , வி ர ை வ ா க வு ம்
கணினிகள் செய்யத் த�ொடங்கிய
பி ன் பு வ ா டி க்கை ய ா ள ர ்க ள்
முன்புப�ோல் அந்தச் சேவைகளுக்கு
நாட் கணக்கில் காத்திருக்கும்
நி லை ம ா றி ய து . வ ங் கி க ளி ன்
எண்ணிக்கை அதிகமானது. அந்த
வ ங் கி க ளி ல் க ணி னி யை க்
கையாளும் கணக்காளர்களின்
எண்ணிக்கையும் அதிகமானது.
அ ர சு த் து றை யி ல் க ணி னி ப்
ப ய ன்பா டு ப� ொ து ம க்க ளு க் கு
பெரும் பேறாக அமைந்தது. அரசின் சேவைகளைப்
பெற மனிதர்களை நம்பியிருக்கும் நிலை மாறி, ஊழல்,
லஞ்சம் குறைந்த கணினி வழிச் சேவைகளைப்
பெற்றுக் க�ொள்ளும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது.
இ வையெ ல ்லா வ ற்றை யு ம் வி ட உ ல க ப்
ப� ொ ரு ள ாதாரத் தி ன் அ டி ப ்ப டை ய ான
த னி ம னி த ர ்க ளி ன் ஈ ட் டு ம் தி ற ன ை ந ம் பி யே
நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசுகள் இயங்குகின்றன.
தனிமனிதர்கள் வேலையில்லாமல், ப�ொருளீட்ட
முடியாத நிலையில் எதைக் க�ொண்டு நிறுவனங்கள்
இ ல ாப மீ ட் டு ம் ? , அ ர சு க ள் எ ப ்ப டி வ ரி
வருமானமில்லாமல் தனது சேவையைச் செய்யும்?
ஆக இயந்திரங்கள், செய்யறிவுத் த�ொழில்நுட்பம்
உட்பட எவையும் மனிதனின் வேலைவாய்ப்பைப்
பறிக்காது. ஆனால் அவை மனிதர்களின் செயல்
திறனைக் கூட்டும், மனிதர்களும் த�ொழில்நுட்ப
வளர்ச்சிக்கேற்ப தங்களின் திறமையை வளர்த்துக்
க� ொ ள்வர் . த� ொ ழி ல் நு ட ்ப அ றி வை , தி ற ன ை
வளர்க்காதவர்கள் பின் தங்கிவிடுவர். அவர்களுக்கு
எதிர்காலம் சவாலானதாக இருக்கும் என்பதில்
ஐயமில்லை. ஆனால் இது எப்படி கல்வி மனிதர்களுக்கு
வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதம் அளித்தத�ோ அதே
ப�ோன்றத�ொரு நிலையைத் தான் க�ொண்டிருக்கும்.

கல்வியறிவு பெறாதவர்கள் பின் தங்கிவிடுவதும்
அவர்கள் ப�ொருளாதார மையவ�ோட்டத்தில்
வி ல கி ப ்போ வ து ம் ப �ோன்ற நி லையையே
க�ொண்டிருக்கும்.
மனிதர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் பயனளிக்கும்
வகையில் செய்யறிவுத் த�ொழில்நுட்பத்தை
ஆக்கப்பூர்வமான வழியில் எடுத்துச் செல்லுதல்
த�ொடர்பாக மைக்ரோசாப்ட், அமேசான், கூகுள்,
பேஸ்புக் மற்றும் ஐபிம் ஆகிய நிறுவனங்கள்
இ ணைந் து 2 0 1 6 ல் ஒ ரு ம ாநா டு நடத் தி
கலந்தால�ோசித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
எல்லாச் சிக்கலுக்கும் வழி ச�ொன்ன வள்ளுவன்
செய்யறிவுச் சிக்கலுக்கும் வழி ச�ொல்லியிருக்கிறார்.
அருவினை யென்ப உளவ�ோ கருவியாற்
கால மறிந்து செயின்
(குறள் 483, காலமறிதல்)
ந ம க்கான சி ற ந ்த வ ாழ்வை அ மைத் து க்
க�ொள்ளும் சிறந்த செயலானது நமக்குக் கிடைத்த
கருவிகள், த�ொழில்நுட்பங்களை காலத்திற்கும்,
தேவைக்கும் ஏற்ப அவற்றை அறிந்து பயன்படுத்திக்
க�ொள்வதன் வழி அமையும் என்கிறார்.
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
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வட அமெரிக
்கம்
தமிழ்ச்சங
சிகாக�ோ
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தும்
ந்து நடத்

இணை

தமிழரின் வீர
விளையாட்டுகள்
கலைநன்மணி அ. அருணாச்சலம்

க�ோ

ட்டையின் க�ொட்டுந்தளத்தில்,
ப�ோர்முரசு முழங்கிவிட்டால்
திண்தோள்கள் தினவெடுக்க,
மீசை க�ோபத்தால் துடிக்க, புருவங்கள் வீச்சரிவாள்
ப�ோல் நெரிய, கண்கள் க�ோவைப்பழமாய்ச் சிவக்க,
நரம்புகள் முறுக்கேறிப் புடைக்க, வெறிக�ொண்ட
வேங்கைப�ோல், வீறு க�ொண்டெழும் இனம் தமிழினம்!

தமிழ் நாட்டின் மறநிலைக்காலம்[வீரயுகம்]:
தமிழ் நாட்டின் உண்மையான மற நிலைக்காலம்
எது? ஆய்வாளர் சிலர், தமிழ்நாட்டின் , சங்க காலத்
த�ொடக்கமான, கி.மு. 300க்கும் முன்பாகவே மற
நி லை க் க ா ல ம் , த� ொ டங் கி வி ட ்ட தா க , ஆ ய் வு
முடிவுகளைக் கூறியுள்ளனர். தமிழ் மற நிலைப்
பாடல்களைப்  பற்றி ஆராய்ந்த திருவாளர் க.
கைலாசபதி, ‘’சங்க காலத்தை ‘மற நிலைக் காலம்’ எனக்
கூறுவது ப�ொருந்தாது’’எனக்கூறுகிறார். (சென்னைப்
ப ல ்கலை க் கழக ம் - இ லக் கி ய க் க�ொ ள்கை யு ம்
ஒ ப ்பா ய் வி ய லு ம் - ப க் : 8 2 ) இ ல க் கி ய த ்தை
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு அவர் கூறுவதாவது:
‘’மற நிலைக் கால இலக்கியங்களின் ப�ொதுவான
ப�ோக்கிற்கு, தமிழ் மற நிலைக் காலப் பாடல்கள்
வ டி வ ா லு ம் , பா டு ப� ொ ரு ள ா லு ம் ஓ ர ள வி ற் கு
வேறுபட்டும், மாறுபட்டும் உள்ளன. சாட்விக் (Chadwick) எனும் மறநிலைக் கால ஆராய்ச்சி வல்லுநர்
எடுத்துக் காட்டியுள்ள, பின் மறநிலைக் காலப்
பண்புகளாகவே சங்கப் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன’’
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(.கா.க�ோவிந்தன் –தமிழர் த�ோற்றமும்,பரவலும்1991-பக்-9)
இலக்கியங்கள் நீங்கலாக, முன் மறநிலைக்
க ா ல ம் ஒ ன் று , சி ற ப ்பா க த் த மி ழ ் நாட் டி ல்
இ ய ங் கி வ ந ்த து , எ ன ்ப தற்கான உ று தி ய ான
ஆதாரமாக, “இரும்புக் காலத் த�ொடக்கமே
தமிழ்நாட்டின் முன் மறநிலைக் காலம் என்று ஜி.
யு. ப�ோப் கூறுகிறார் (.G.V.pope-“Tamil Heroie Poems”
in the vournal of royal Asiatic society,Calcutta-1899-pp-225.) தமிழ்நாட்டின் இரும்பு மறநிலைக்
காலத் த�ொடக்கம் எது...? தென் தமிழ்நாட்டில்,
திருநெல்வேலியிலிருந்து 16 கி.மீ. த�ொலைவில்
உள்ள, ஆதிச்சநல்லூர் அகழாய்வுகள், இரும்பு
மறநிலைக் காலத்  த�ொடக்கத்தை அறியத் துணை
செய்கின்றன. ஆதிச்சநல்லூர் நாகரிகத்தின்
காலம், கி.மு. 2050க்கும் முற்பட்டது என
ஆய்வாளர்களால் முடிவு செய்யபட்டுள்ளது (..Optically stimulated lumini scene date conducted at Manipur-india by professor raj kishor cartia)
ஆதிச்சநல்லூரில், ‘அலெக்ஸாண்டர் ரே’ என்பவர்,
கி.பி.1899 முதல் கி.பி. 1905 வரை, த�ொடர்ச்சியான
அகழாய்வுகள் நடத்தி, 394 வகையான இரும்புப்
ப� ொ ரு ட ்களை க் க ண ்டெ டு த ்தார் ( ( . . A l e x a n d e r
Rea,F.S.A(scot)-“catalogue of the pre Historic Antiquities”-madras-1915)

தமிழரின் வீரவிளையாட்டுகள்:
ப�ோர் நடை பெறாத காலங்களில், வீரமும் தியாக
உ ணர் வு ம் உ டை ய இ ளை ஞ ர ்களை ,
இ னம்கண் டு ப் , படை க ளி ல் ப �ோர் வீ ர ர ்க ள ா க ச்
சேர்ப்பதற்காகவ�ோ, தம்குலப் பெண்டிர்களை
மணமுடித்துக் க�ொடுப்பதற்காகவ�ோ, ஏறுதழுவுதல்,
மல்யுத்தம்,சிலம்பம் ஆகிய வீர விளையாட்டுகள்
நடத்தப்பட்டன. ,                       

ஏறுதழுவுதல்:
‘முள் எயிற்று ஏர் இவளைப் பெறும் இத�ோர்வெள் ஏற்று எருத்து
அடக்குவான்;[’ கலி-104]
ஏ று த ழு வு தல்
ம ண வி ன ை க்கா
ரண ம ா க  நட த ்த ப ்ப ட ்ட தால் த� ொ ழு வ த் தி ல்
விடப்பட்டுள்ள காளை,எந்தப்  பெண்ணிற்கு உரியத�ோ
அவளை அடைய விரும்புவன் மட்டுமே, அந்தக்
காளையை அடக்க வேண்டும்.                  

மல்யுத்தம்:
முக்காவனாட்டு ஆவூர் மல்லனை,ச�ோழன்
ப�ோரவைக் க�ோப்பெருநற்கிள்ளி மல்யுத்தம்
செய்து வென்ற செய்தியை..
‘’இன் கடுங்க ல்லி னாமூ ராங்கண்
மைந்துடை மல்லன் மதவலி முருக்கி’ (’-புறம்-80)-ல்
காணலாம்.

புலியாட்டம்:
புலியாட்டம் என்பது புலி வேட்டையாடும்
மு றை க ளை , அ டி ய� ொ ற் றி ய ம த ம் சா ர ்ந ்த
சடங்குமுறை ஆகும். இதன் அடவுகள் 12 ஆகும்.
புலியாட்ட அடவுகள்:1) சுவடு,2) பாய்தல்,3)
பம்மல் 4) பதுங்கல் 5) விரட்டல் 6) தடுத்தல் 7)
தள்ளுதல் 8) பிடித்தல்9) கடித்தல்10) அடித்தல் 11)
தூக்கிவீசுதல்,12) மலைறுயேதல்.

‘‘சிலம்பம்’’ என்ற பெயர்க் காரணம்:
‘’பாரப்பா சிலம்படிக்க உக்கித் தெண்டம்  பதிவான
ஆதியந்தம் யார்தான் காண்பார்        
நேர ப ்பா தி னந்தோ று ம்  ப ழ க்க ம ானால்
உன்புயமும் கால்பிலமும் நிலைக்குமப்பா’’ (கம்பு
சூ த் தி ரப் பாடல் - ஓ லைச் சு வ டி ப்
பாடல் . அ . அ ரு ணாச ல ம் ) - தென்பாண் டி த்
தமிழரின் சிலம்ப வரலாறும்,அடிமுறைகளும் –
த�ொகுதி (1) (1995))
‘சிலம்பம்’ என்ற ச�ொல்லிலுள்ள,’சிலம்பல்’என்ற
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

வினைச் ச�ொல்லுக்குப் பல ப�ொருட்களும்
உண்டு, பல விதமான ஓசைகளைக் குறிக்கும்
ப�ொதுச் ச�ொல்லாக, அச்சொல் வழங்கப்
படுகிறது. எனவே கம்பு, வாள், ஈட்டி, சுருள்
ப �ோன்ற ஆ யு த ங ்க ள் ம�ோ து ம்போ து
ஏற்பட்ட‘கணீர்’ என்ற ஓசையினாலும்,கம்பு
சு ழ ற் று ம்போ து ஏ ற ்ப டு ம் ‘ வீ ர் ’ எ ன்ற
ஓசையினாலும், இக்கலைக்குச் ‘சிலம்பம்’ என்ற
பெயர் ஏற்பட்டது.

சிலம்பப் ப�ோர்ப் பயிற்சிக் கூடங்கள்:
சி ல ம ்ப ம் மு றை ய ா க ப் ப ள் ளி க ளி ல்
ப�ோதிக்கப்பட்டது என்பதை, நமது நாட்டுப்
புறக்கதைப் பாடல்கள் மூலம் அறியமுடிகிறது.
க தை ப ்பாட ல ்க ள் த�ோ ன் றி ய க ா ல ம்
வெவ்வேறாயிருப்பினும், அவை எழுதப்பட்டகா
லம்,சுமார்  பதினாறாம் நூற்றாண்டு என திரு.
மு.அருணாசலம் கூறுகிறார். [ தகவல்-செ-.ஜான்
செல்வராஜ்-வர்ம சூத்திரம்-பக்-11 ] நெல்லை
மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த, ‘மெச்சும் பெருமாள்’
என்ற வீரன் ஒரு பேரூரின் தலையாரியின் மகன்.
அ வ னு க் கு அ டி மு றைப் ப யி ற் சி தேவை .
எனவே,அவன் சிலம்பப் பள்ளியில் சேர்ந்து
கற்கிறான். அவன் கல்வி கற்கும் முறையைக்
கீழ்க்கண்ட பாடல் தெரிவிக்கின்றது.

“சிலம்பப் பள்ளிக்கூட மதில்  சேர்ந்து படித்து வாரான்
ஆணுக்கான ஆணழகன் அழகு மிக்கியம் பெருமாள் தேவன்
கூடுவிட்டுக் கூடு பாய்வான், குறளி வித்தை,
தானுமுண்டு, மையுமுண்டு சிமிழுமுண்டு மயக்கும்
வித்தை பாடமுண்டு”.[சு.சண்முகசுந்தரம்-மெச்சும்பெருமாள் கதை-சென்னை-20]
வீ ரபாண் டி ய க ட ்ட ப� ொ ம்ம ன் ஆ ங் கி ல ப்
படைகளை அடித்து விரட்ட சிலம்பத்தை பயன்
படுத்தி ‘’...க�ொட்டு....க�ொட்டென்று மேல்பொட்டிப்
பகடையும் க�ொல்வேன் என்றான், தடிக்கம்பாலே
சட் டு ச ட ்டெ ன் று
சி ல ம ்ப
வ ரி சை
களைக்    தட்டிவிட்டான்” என்பது “அங்கேபாதர்
வெள்ளை’’ என்ற கும்மிப் பாடல்கள் மூலம் அறிய
முடிகிறது. [சுவாமி துர்காதாசு,வழித்துணை ராமன்பாஞ்சாலங்கு றிச்சி வீரபாண்டிய கட்டப�ொம்மன் ,
சென்னை-பிரேமா வெளியீடு-1958]
சிலம்பம் கலையாகப் பரிணமித்த நிகழ்வு : கி.
பி.1785-இல் தென் மாவட்டங்களில் வரி வசூல்
செய்யும உரிமையை, ஆற்காட்டு  நவாப்பிடமிருந்து
ஆங்கிலேயர் பெற்றனர். அதன் பிறகு, வரி வசூல்
ச ெ ய் யு ம் ப� ொ ரு ட் டு நடைபெற்ற ப �ோ ர ்களி ல்
கட்டப்பொம்மன, ஊமைத்துரை, மருது பாண்டியர்
ஆ கி ய�ோர ை து ப ்பா க் கி மு ன ை யி ல் அ ட க் கி ய
ஆங்கிலேயர் கி.பி.16-01-1802 முதல் 31-03-1802
வரையிலான காலங்களில் தென் மாவட்டங்களில்
வீடு வீடாகப் புகுந்து ஆயுதங்களைப்  பறி முதல்
ச ெய ்த னர் . அ வ ்வா று ப றி மு தல் ச ெய ்த
ஆயுதங்களின் அட்டவணை [திருநெல்வேலியில்
மட்டும்] வேல்கம்பு -29702, வாள்-3598 -குத்து வாள்
-2375. -கம்புகள் 1121 [அருணாசலம் (நூலாசிரியர்)
வரலாறும், அடிமுறைகளும் –த�ொகுதி (1) (1995]
ஆங்கிலேயரின் ஆட்சிக் காலத்தில் திருவிழாக்
காலங்களில் சிலம்பவீரர்கள் விளையாடும் ப�ோது.
ஆ ங் கி ல ப் படை க ள் வ ந்தால் , வி ளை ய ா டு ம்
வீரர்கள் ஆங்கிலேயரிடம் இருந்து  தங்களைக்
க ா க் கு ம் ப� ொ ரு ட் டு ச் சி ல ம ்ப த் தி ல் உ ள்ள
ப�ோர்முறைகளை உடனடியாக நீக்கிவிட்டு,கம்பின்
இரு பக்கங்களிலும் நெருப்புப் பந்தங்களைச்
சுற்றிச் சுழற்றி ஆடினர்.அதைப் பற்றி விசாரித்த
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ஆங்கிலேய வீரர்களிடம் ‘சிலம்பப்போர்’ என்ற
வார்த்தையைக் கூறாமல் மறைத்து,’சிலம்பாட்டம்’என்று
கூறினர்.அதற்குத் தகுந்தாற் ப�ோல், இசையுடன்
நடனத்தையும் இணைத்துச் சிலம்பம் ஆடினர்.
ஆ ங் கி ல வீ ர ர ்க ள் அ தைக்கண் டு க ர க ா ட ்ட ம் ,
ஒயிலாட்டம், ப�ோன்று இதுவும் ஆட்டமெனக் கருதி,
அவர்களைக் கைது செய்யாது திரும்பிச் சென்றனர்.
மாபெரும் சிலம்பப் ப�ோர் அன்றிலிருந்து கலையாக
மாறி இன்றும் சிலம்பாட்டம் என்ற இச்சொல்லே
வழக்கில் இருந்து வருகிறது

சிலம்பமும் தமிழ்த் திரையுலகும்:
சிலம்பத்தின் வளர்ச்சிக்கு,தமிழ்த் திரையுலகம்
ஆற்றிய பங்கு மகத்தானது எனலாம். 1936 ஆம் ஆண்டு
‘சதிலீலாவதி’என்ற திரைப்படம் மூலமாக, மறைந்த
முதல்வர் எம்.ஜி.ஆரின் திரையுலக யாத்திரை
த�ொடங்கியது. படத்துக்குப் படம், வித விதமான
சிலம்பப் ப�ோர்களைப் புகுத்தினார். 1960-க்கு முன்பாக

வ ந ்த வ ர ல ா று , பு ராணத் த� ொ ட ர ்பான
திரைப்படங்கள் சிலம்பப் ப�ோர் முறைகளுக்கு
ஓரளவு புத்துயிர் க�ொடுத்தன.
தமிழர்களின் “வளரி”, தன் வாழ்நாளை
முடித்துக்கொண்டது. “ களரி”, கடவுளின் ச�ொந்த
நாட் டி ற் கு க ள த ்தை ம ா ற் றி க்க ொ ண ்ட து .
“மல்யுத்தம�ோ” மாமல்லனுக்குப் பின், மத்திய
தர ை க்கடல் நா டு க ளு க் கு க் க ப ்ப லே றி ய து .
“நடசாரி” என்ற வெறுங்கை அடிமுறைய�ோ,
நாடுகள் பல கடந்து, புதிய வடிவத்தில் நம்முன்
நிற்கிறது. வேர்கள் இணைந்து விழுதுகளால்
பிழைத்துக் க�ொண்டிருக்கும் தமிழர் ப�ோர்
முறைகளுக்கு, வீறு நடைப�ோடும் களமாக
சிகாக�ோவில் நடைபெறும், 10-வது உலகத்தமிழ்
ஆ ரா ய் ச் சி ம ாநா டு அ மை யு ம் , எ ன்ற
நம்பிக்கையுடன் இக்கட்டுரைச் சுருக்கத்தைச்
சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

தமிழாராய்ச்சி
மாநாட்டின் தந்தை
ஈழத்துச் செம்மல் தனிநாயக அடிகள்

உங்கள் தமிழ்க் கழகம் ஒழுங்கு செய்த

ஈன்றேடுத்த செல்வம் இந்த மாநாடு

இப்பெரு விழா இனிதே நடைபெற

தமிழுக்குத் தனிநாயகம், தன்னிகரில்லாத்

எமது வாழ்த்தும் வணக்கமும் என்றும்

த�ொண்டு களாற்றி மறைந்து ப�ோனார்

உங்கள் யாபேருக்கும் உரித்தாகுக

மலேசிய நாட்டில் முதலாவது மாநாடு
மங்காப் புகழுடன் மாண்புற நடந்தது – இன்று

இவ்வண்ணம்

பத்தாம் மாநாடு பாங்குற நடக்கிறது

சின்னையா சிவநேசன்

பாரெல்லாம் தமிழ் மணக்கப் பாரதி கனவு

( துறையூரான் )

நனவாகிறது சீர்பெறு சிக்காக�ோவில்

முன்னாள்

த�ொன்மை மிகு எமது தீந் தமிழின்
பெருமையும் புகழும் பாரெல்லாம் பரவ

கல்வி ஆல�ோசகர் ,

த�ொர�ொன்ரொ மாவட்டப் பாடசாலைச் சபை
த�ொர�ொன்ரொ , கனடா .
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

தமிழ் இசையும்
பயிற்சிக் கலையும்
டாக்டர். பி. கிருஷ்ணன்
மூத்த ஆல�ோசகர், இயன்முறை மருத்துவம், சிவா மருத்துவமனை, சென்னை
முன்னாள் இயன்முறை மருத்துவர், இராசீவ் காந்தி மருத்துவமனை, சென்னை

ந

ம் பாரம்பரிய தமிழ் இசையில் உள்ள
பல்வேறு இராகங்கள் ந�ோய்களைத்
தீர்க்கும் என்கிற அரிய உண்மையை
அனைவரும் நன்கு அறிவர். அதைப் ப�ோலவே
உ டல் ஆ ர�ோ க் கி ய த் தி ற்கான பாரம ்ப ரி ய
உடற்பயிற்சிகள் பலப்பல, தியானம், ய�ோகம்,
முத்திரா, கீர்த்தனைகள் இசைய�ோடு இணைந்த
நாட் டி ய ம் எ ன எ ண ்ண ற்ற ப யி ற் சி க ளை
தன்னகத்தே க�ொண்டுள்ளது. இந்த பயிற்சி
அசைவுகள் அனைத்தும் மனிதனின் மனதை ஒரு
நிலைப்படுத்தி உள்ளத்தையும் உடலையும்

உற்சாகமாக்கி ஆர�ோக்கியமாக்கும் என்பதை தமிழ்
இசையில் பயிற்சியின் மூலம் அறிவியல் அடிப்படையில்
உணர்த்தும். நாம் அனைவரும் இன்றைய இயந்திர
வாழ்வில் இன்னல் நீங்கி பயன்பெறவேண்டும்
என்பதே இக்கட்டுரையின் ந�ோக்கமாகும். நம்
கண்களுக்குத் தெரியாத ஆனால் காதுகளுக்கு மட்டும்
கேட்டு உணரக்கூடிய காற்றை ஒழுங்குப்படுத்தி நாம்
தமிழ் இசையாகப் பாடுகிற�ோம், கேட்கிற�ோம்.
இசைய�ோடு இணைந்து உள்ளத்தையும் மனதையும்
உடலில் உள்ள எல்லா உறுப்புக்களையும் தளர்வான
நிலைக்கு க�ொண்டு செல்வத�ோடு மெய் மறந்த
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பரவசமான புது உலகில் மனம் இலேசாகிறது. தமிழ்
இசையை அறிதல், தெரிதல், புரிதல் மூலம் உன்னதமான
உடல் உள்ளம், ஆத்மாவை பலப்படுத்தவும், நம்
கவலை, துன்பங்களை மறந்து நம்மை நாமே வழி
நடத்திச் செல்லவும் தமிழ் இசையும், பயிற்சியும்
உதவுகிறது.

தமிழிசை வரலாறு
இசைக்கலையின் வரலாற்றை ஆராயுங்கால்
தமிழிசை மிகவும் த�ொன்மையானது, மிகவும்
பண்பட்ட நிலையிலிருந்தது என்பது த�ொல்காப்பியம்,
திருக்குறள், சங்க இலக்கியங்கள் மூலம் வளமான
செய்திகள் நமக்கு தெரிய வருகிறது.
“அளபிறந்துயிர்த்தலும் ஒற்றிசை நீடலும்
உளதென ம�ொழிசி இசைய�ோடு பீவணீய
நரம்பினர் மறைய என்மனார் புலவர்”
			

- த�ொல் எழுத்ததிகாரம்

“தெய்வம், உணாவே, பா, மரம், புள், பறை செய்தி, யாழின்
பகுதிய�ோடு த�ொகைஇ, அவ்வகை பிறவும் கருவென ம�ொழிப”
					

- அகத்தினை

ம ாதக்கண க் கி ல் ம ரு த் து வ ம ன ை யி ல் ம ய க்க
நிலையில் படுக்கையில் உள்ள க�ோமா ந�ோயாளிகளுக்கு
கூட அவர்களின் செவி வழியாக தமிழ் இசையை
கேட் டு க் க� ொ ண ்டே இ ரு க் கு ம ்ப டி ச ெய்வர் .
அ வ ர வ ர ்க ளி ன் ம த , ம ன ந ம் பி க்கை க் கு ஏ ற ்ப
திருமந்திர, தேவார, திருவாசகப் பாடல்கள் கடவுளின்
நாமாவளிகள், கீர்த்தனைகள், பஜனைகள், வேதகாமப்
பாடல்கள், பைபிள் த�ோத்திரங்கள், திருக்குரானின்
ஓதுதல் மற்றும் த�ொழுகைகள், இன்னும் இப்படி
எத்தனைய�ோ அத்தனையும் ஒரு நாள் அவருக்கு
நன்மை கிடைக்கும். உடல் நலம் பெறுவார் என்று
உண்மையான நம்பிக்கைய�ோடு இருப்பர்.

தமிழிசையை ஆராயுங்கால் மிகச் சிறந்த இலக்கண
அடிப்படையில் காலத்தையும் ப�ொழுதையும்
கணக்கிட்டு, சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு பாடலமைத்த
தமிழர்களது பெருமையும் சிறப்பும் என்றும்
நி லைத் தி ரு க் கி ற து . எ ப ்ப டி த மி ழ்ம ொ ழி
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தன் சீரிளமை
குன்றாமல் ப�ொழிவுடன் இருக்கின்றத�ோ அதே
ப�ோன்று இசைத்தமிழும் மற்றும் இலக்கணங்கள்
குறையாமல் இன்று வரை சிறந்து விளக்குகிறது.
ப ல நூ ற்றாண் டு க ளு க் கு மு ன்பே நா ளு ம்
இன்னிசையால் தமிழ் பரப்பும் ஞானசம்பந்தன்
என்ற முத்தமிழ் வித்தகராலும் திருநாவுக்கரசர்,
சுந்தரமூர்த்தி பெருமான் முதலியவர்களாலும்
தமிழ் இசை தழைத்தோங்கி ஏற்றம் பெற்றது.
தேவாரம், திருவாசகம் ப�ோன்ற இசை நூல்களில்
தமிழ் இசை பற்றிய குறிப்புகளும் பண்ணோடு
பா டு த லு க் கு அ மைந ்த இ ரா க ம் தா ள ம்
குறிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், சேரன், ச�ோழன்,
பாண்டியன் மூவேந்தர் காலத்திலும் இசைய�ோடு
நாட்டிய, நடனப்பயிற்சிகள் மற்றும் வாள்வீச்சு
மல்யுத்தம் சிலம்பம் ப�ோன்ற பயிற்சிகள் சீரும்
சிறப்புமாக செயல்பட்டு வந்ததற்கான ஆதாரங்கள்
உள்ளன. மேலும் ஏழு சுரங்களை உள்ளடக்கி,
தியாக ராஜர், சியாமா சாஸ்திரிகள், முத்துசாமி
தீட்சிதர், திருமதி. சுப்புலட்சுமி ப�ோன்றோர்கள்
தமிழ் இசை வளர்ச்சிக்கு த�ொண்டாற்றி உள்ளனர்.

கருப்பொருள்
உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் என்பதற்கு ஏற்ப

இசையின் வரலாறு
இசை ஒரு நுண்கலை, ஆயக்கலைகள் அறுபத்து
நான்கிலும் மிக மேன்மை, நுண்மையானது. இசைக்
க லை நூ ற் று க்கணக்கான ப ண ்க ள் அ ல ்ல து
இ ரா க ங ்களை அ டி ப ்ப டை ய ா க க் க� ொ ண ்ட து .
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இனி “இசை இல்லா உலகம் இல்லை, பயிற்சியின்றி
பலமில்லை” என்பது புதிய ம�ொழி. இசைய�ோடு
இணைந்து இரண்டறக் கலந்து சில எளிய
பயிற்சிகளாக நம் கைகளையும் விரல்களையும்
மெதுவாக அசைத்தும், மேல்நோக்கி தட்டியும்...
(பஜனை செய்வது ப�ோல்) அதே நேரத்தில் தலை
கழுத்து பகுதியை மெதுவாக அசைத்தும், ஒரு
சேர கால் பாதங்கள் மேலாக கீழாக அசைத்தும்
இ ரு க் கு ம்போ து ஆ ழ ்ந ்த சீ ரான சு வ ாச ம் ,
இதயத்துடிப்பும் இரத்த ஓட்டம் - இவை
கிடைக்கின்றன. மேலும் இசைய�ோடு இணைந்த
பயிற்சியால் இரத்த அழுத்தம், மாரடைப்பு
ப �ோன்ற ப ல ந�ோய்க ள் இ ல ்லை . மே லு ம்
எந்தெந்த ந�ோய் தீர என்னென்ன ராகங்கள்
என்பதை பார்ப்போம். பைரவி, உயர்இரத்த
அழுத்தத்தைக் குறைத்து நலமாக்கும். குழந்தைக்கு
நீலாம்பரி ராகத்தில் தாலாட்டு. மன அமைதிக்கு
ம த் தி ய ம ா வ தி , ப க் தி க் கு பாகே ஸ ்வ ரி ,
ப�ொறுமைக்கு புன்ன கவாரளி, கருணை காட்ட
சிந்து பைரவி. சில நேரங்களில் இசை மரணத்தைக்
கூட வென்று விடும். மருத்துவத்தின் தந்தையான
மருத்துவர் சிசுருதா 6ஆம் நூற்றாண்டில் (கி.மு.)
பயிற்சி க�ொடுப்பதற்கான குறிப்புகளை முதன்
முதலாக அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

மூலம் நாம் உடல் நலம் பெற்று ஆர�ோக்கியமாக
வாழலாம் என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை.
சமீபத்தில் ரஷ்யா நாட்டில் இசையை கேட்பதனால்
சுகப்பிரசவம் நடந்ததாக மருத்துவ வல்லுனர்கள்
தெரிவிக்கின்றனர்.
‘காலை மாலை இசைக்கேற்ற உடற்பயிற்சி,
நடைபயிற்சி காலனை காத தூரம் விரட்டும் நம்
முயற்சி’
“உடற்பயிற்சி செய்து வாழ்வாரே வாழ்வார் – மற்றவரெல்லாம்
உடற்பிணி க�ொண்டு உழல்வர்” – “புதுக்குறள்”
‘அனுதினமும் பயிற்சி செய் முன்னாலே அகலும் உன்பிணி
தன்னாலே’ ‘
இசை என்ற கடலில், ராகம் என்ற படகில் பயிற்சி
என்ற துடுப்போடு, எல்லா ந�ோய்களிலிருந்தும் நம்மை
நாமே காப்பாற்றி நலம் என்ற கரையை வந்தடைவ�ோம்.
“தமிழ் இன்னிசை விருந்தும், இயன்முறை பயிற்சியும்
மருந்தில்லா மருந்தாகும்.”

கீழடி நம் தாய்மடி

மாணிக்க வாசகர் அருளிய திருவெம்பாவை
‘மழை வேண்டல் பாடல்” மூலம் இசையால்
மழை ப�ொழிய வைத்ததை சான்றாக அறியலாம்.
ச மீ பத் தி ல் வ ய லி ன் மேதை கு ன்ன க் கு டி
வைத்தியநாதன் ‘இராக ஆலாபனை’ செய்து
ம ழை ப� ொ ழி ய வை த ்த தை யு ம் சான்றா க
இசையால் மழை ப�ொழியும் என்பதை அறியலாம்.

முடிவுரை
இசையில்லாத திருவிழாக்கள் இவ்வுலகில் ஏது
இறைவனே இசைக்கு இறங்கி வரும் ப�ோது!
ம னி த கு ல ம் பி ணி , மூ ப் பு , சாக்கா டு
இவைகளிலிருந்து விடுபடவும், மகிழ்ச்சியான
மனநிம்மதியான வாழ்க்கை வாழவும், சில
குறிப்பிட்ட இராகங்களை கேட்டு சில எளிய
பயிற்சிகளை த�ொடர்ந்து செய்து வருவதன்

தமிழர் த�ொன்மையை
உலகளவில் நிறுவும்
கீழடி ஆராய்ச்சிக்குக்
கைக�ொடுப்போம்! கைக�ொடுப்போம்!!
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தெருவெல்லாம்
தமிழ் முழக்கம்
இராச்குமார் குணரட்ணம்
இயக்குநர் சபை உறுப்பினர், கனடியத் தமிழர் பேரவை

த

மிழர் கலைகளைக் க�ொண்டாடும்
வி ழ ா , த மி ழ ர் ப ண ்பா ட ்டை க்
க� ொ ண ்டா டு ம் வி ழ ா , த மி ழ ர்
வரலாற்றைக் க�ொண்டாடும் விழா, தமிழர்
சாதனையைக் க�ொண்டாடும் விழா, தமிழர்ப்
பெருமையை பறை சாற்றும் விழா. தமிழ்
ம�ொழியின் செழுமையையும், பெருமையையும்
க�ொண்டாடும் விழா. அதுவே கனடா நாட்டிலே,
மி க க் கூ டி ய சன த ்த ொ கையை க� ொ ண ்ட
ஒன்ராறிய�ோ மாகாணத்திலே, மிகப்பெரும்
நகரமான ர�ொறன்ரோ மாநகரத்திலே, மார்க்கம்
என்ற பிரதான சாலையிலே, ஆவணித் திங்களின்
இ று தி ச் ச னி , ஞ ா யி ற் று க் கி ழ மை க ளி ல்
தெருவெங்கும் தமிழ் முழக்கம் செய்யவுள்ள

தமிழர் தெருவிழா.
கனடியத் தமிழர் பேரவையால் ஆண்டுத�ோறும்
நடத்தப்படும் ‘தமிழர் தெருவிழா’ ஐந்தாவது ஆண்டாக
நடைபெறவுள்ளது. இதுவரை நான்கு ஆண்டுகளாக
நடைபெற்ற இந்தத் தமிழர் தெருவிழாக்களில்
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ந க ரசபை உ று ப் பி ன ர ்க ளு ம் , மூ ன் று பி ரதான
கட்சிகளைச் சார்ந்த மாகாண சபை உறுப்பினர்களும்,
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்துக�ொண்டார்கள்.
அதுமட்டுமல்லாது மூன்றாவது ஆண்டு நடைபெற்ற
விழாவில் கனடாவின் பிரதமர் ஜஸ்டின் ரூட�ோவும்
கலந்துக�ொண்டு, வந்திருந்த பார்வையாளர்கள�ோடு
உரையாடினார், சிலம்பக் கலைஞர்கள�ோடு சேர்ந்து
தானும் சிலம்பம் சுழற்றினார், உணவுச் சாவடிக்குச்
சென்று தானே தமிழர் உணவு தயாரிக்கும் முறையைக்
கற்றுக்கொண்டார், தமிழர் உணவுகளைச் சுவைத்தார்,
க ண ்காட் சி க ளைப் பா ர ்வை யி ட ்டார் ,
த�ொண்டர்களுடன் நிழற்படம் எடுத்துக்கொண்டார்.
ஒரு கனடா நாட்டின் பிரதமர் ஆட்சியில் இருக்கும்
ப�ொழுது, புலம்பெயர் சமூகத்தின் தெருவிழாவில்
கலந்துக�ொண்டது இதுவே முதன்முறை ஆகும்
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அத்தோடு, இலங்கையிலிருந்தும், அமெரிக்காவில்
இருந்தும் சிலபிரமுகர்கள் கலந்துக�ொண்டார்கள்
என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இரண்டு நாட்கள்
நடைபெறும் இந்த விழாக்களில் கடந்த இரண்டு
ஆண்டுகளாக ஏறத்தாழ இரண்டு இலட்சம் பேர்
கலந்துக�ொண்டனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தவிழா, தமிழ் மக்களின் இருப்பை கனடிய
மைய நீர�ோட்டத்துக்கு எடுத்துச்செல்லவும், எதிர்கால
சந்த்திக்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைக்கவும்,
தமிழ் மக்களின் ஒற்றுமையையும் ஆற்றலையும் சக
கனடிய மக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டவும், தமிழ்ச்
சமூகம் கனடாவின் பலபண்பாட்டுச் சூழலில்
வெற்றிகரமாக பயணிப்பதற்குச் சான்றாகவும் இந்த
தமிழர் தெருவிழா விளங்குகின்றது.

உலகில் முதன்முறையாக, தைத்திங்களை தமிழ்
மரபுத் திங்கள் என அறிவித்துக் க�ொண்டாடி
வருவது மட்டுமன்றி, கனடாவில் அனைத்து
மட்ட அரசுகளையும் தமிழ் மரபுத் திங்களைத்
தீர்மானமாகக் க�ொண்டுவரச் செய்து, இனிவரும்
ஒவ்வொரு ஆண்டும் தைத்திங்கள் தமிழர் மரபுத்
திங்களாக வேற்றின மக்களும் க�ொண்டாடும்
வகையில் செய்த பெருமை கனடியத் தமிழர்களைச்
சாரும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
அத்தோடு, கனடாவில் தமிழின் இருப்பைத்
தக்கவை க் கு ம் மு ய ற் சி ய ா க வு ம் , த மி ழி ன்
பெருமையை வெளிக்கொணரும் முயற்சியாகவும்
கனடாவின் மூத்த பல்கலைக்கழகமும், புகழ்பெற்ற
ப ல ்கலைக்க ழ க மு ம ான ர� ொ ற ன்ரோப்
ப ல ்கலைக்க ழ க த் தி ல் த மி ழ் இ ரு க்கையை க்
க�ொண்டுவருவதற்கான முயற்சியும் நடைபெற்று
வருகின்றது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இத்தகைய வெற்றிகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து
க�ொள்வத�ோடு. இத்தகைய செயல்திட்டங்களுக்கு
தாங்கள் அளித்துவரும் ஆக்கத்துக்கு, ஊக்கத்துக்கு
ந ன் றி கூ றி க் க� ொ ள்வத�ோ டு ; உ ங ்க ளு க் கு
அருகாமையிலேயே, மிகவும் பிரமாண்டமாக,
நடைபெற இருக்கும் தமிழர் தெருவிழாவுக்கு
உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்பதில்
பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம்.
சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம்
தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச் செய்வீர்!
என்ற பாரதியின் கனவை நனவாக்குவ�ோம்,
வாரீர்!!
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

கதவுடைத்த
கனவுகள்
ஈர�ோடு தமிழன்பன்
இன்னும்
ஒரு முறை பிறக்கவேண்டும்
இன்பத் தமிழே எனக்குத்
தாய்மொழியாய்
இருக்க வேண்டும்
வரும் அந்தப்
பிறவியிலேனும்
தாய்மொழியிலேயே
கல்வி கற்க வேண்டும்
நான் பெறும் பட்டத்தின்
பின்பக்கத்தில்
வேலையில்
சேர ஆணை இருக்கவேண்டும்
கைக்கு வரும்
காசுகளில் வள்ளுவர்
குறட்பா அச்சாகி இருக்கவேண்டும்
அரிஸ்டாட்டில்
பிறந்த ஊர் அஞ்சல் தலைகளில்
த�ொல்காப்பியர்
முகம் ப�ொறிக்கப்பட்டிருக்க
வேண்டும்
கூப்பிட்டால் வருவார்கள்
சீனத் தலைநகரில்
சிலப்பதிகாரத் த�ொடர்பேச்சு
நிகழ்த்த மா.ப�ொ.சி,

சிலம்பொலியார்
மரணம்,
இலக்கியப்பேச்சின்
இடைவேளை அவர்களுக்கு.
தந்தை பெரியார்
சிலையில்லாத ஊர்கள்
கிரேக்கத்திலிருந்து
வெளியேற்றப்படும்
பிராங்பர்ட்
விமான நிலையத்தில்
உரையாட வசதியாய்
கெத்தே சிலைக்கு அருகிலேயே
இளங்கோஅடிகள்
அமர்வார்.
நைல் நதிப்பொன்படகில்
கிளிய�ோபாத்ரா
தாம்பூலம் மடித்துத்
தரச் செக்கச்சிவந்த
உதடுகளை வீணையில்
திறந்து மாதவி சிந்தவேண்டும்
தமிழிசை.
தமிழில்
கையெழுத்துப் ப�ோடும்
தலைமை நீதிபதி
வளமனைத் த�ோட்டத்தில்
பூக்களெல்லாம்

உயிர், மெய், உடம்படுமெய்
எழுத்துக்களாய்ப் பூத்துக்
குலுங்கவேண்டும்.
நீர் திருடிகள்
மணல் திருடிகள் இல்லாத
இடத்தில்
நான்
கவிதைகளுக்குப் பதிலாக
நதிகள்
இயற்றி வைக்க வேண்டும்.,
என்
கனவுகளை அனுப்பி
மக்கள் கண்களை நிரப்ப
வண்ணக் கனவுகளை
அள்ளிவரச்
செய்யவேண்டும்.
“இனி
மதங்கள் இல்லை”
என்று
அறிவிப்பு வெளிவரும் என்று
தெரிந்ததும்
சாதிகள்
அடையாளம் கண்டு
தத்தம் சமாதிகளில்
தாமே
அடக்கமாகிவிடும்
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
்கப் பே ை
உலகத் தமி
்கத் தமிழ்ச
வட அமெரிக
்கம்
தமிழ்ச்சங
சிகாக�ோ

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

தங்கப்பா என்னும்
தமிழ்ச் சிந்தனையாளர்
முனைவர் மு. இளங்கோவன்

இ

ருபதாம் நூற்றாண்டு மறைமலையடிகள்,
பாவாணர், பெருஞ்சித்திரனார் என
எண்ணற்ற தமிழ்த்தொண்டர்களைக்
கண்டுள்ளது. அவ்வரிசையில் ம. இலெனின்
தங்கப்பாவையும் இணைத்துப் பட்டியலிடலாம்.
தங்கப்பா தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் அரிய
படைப் பு க ளைத் தந் து , ந ம் நெஞ் சி ல்
நிலைபெற்றவர். இயற்கை ஈடுபாடும், பழந்தமிழ்
இ ல க் கி ய ப் பு ல மை யு ம் , த மி ழ் ப் ப ற் று ம் ,
படை ப ்பா ளு மை யு ம் , ஆ ங் கி ல ம� ொ ழி ப்
பு ல மை யு ம் , வ ாழ்க்கை கு றி த ்த பு ரி த லு ம்
க�ொண்டவராகத் தங்கப்பாவின் வாழ்க்கை
அவரை நமக்கு அடையாளம் காட்டுகின்றது.
தங்கப்பாவின் பணிகளை ஆசிரியப்பணி,
தனித்தமிழ் இயக்கப்பணி, படைப்புப்பணி,
ம�ொழி பெயர்ப்புப்பணி, இயற்கைப் பாதுகாப்புப்
பணி என்று வகைப்படுத்திப் பார்க்க இயலும்.
பேராசிரியர் தங்கப்பாவிடம் தமிழ் பயின்ற
ப ல ்லா யி ர ம் ம ாண வ ர ்க ளி ல் , ப ல ரு ம்
பேராசிரியர்களாகவும், படைப்பாளர்களாகவும்,
ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்களாகவும் உள்ளனர்.
மாணவர்களுக்கு வகுப்பறை பாடத்தோடு
அ மை ய ா து , இ ய ற்கை ஈ டு பாட் டி ன ை
ஊட்டுவதற்கு வாய்ப்பான வகையில் அருகில்
உ ள்ள சி ற் றூ ர ்க ளு க் கு ம் க ா டு க ளு க் கு ம்
ஏரிகளுக்கும் மிதிவண்டியில் அழைத்துச் சென்று

இயற்கையழகில் ஈடுபடுமாறு நெறிகாட்டியவர்.
நண்பர்களுடன் இணைந்து நிலம் வாங்கி இயற்கை
வேளாண்மை நடைபெறுவதற்குத் தூண்டுக�ோலாக
இயங்கினார். இவர் இயற்றிய இயற்கை ஆற்றுப்படை
நூல் சங்க இலக்கிய நடையில் அமைந்து, தமிழகத்தின்
இயற்கைவளங்களைப் பதிவுசெய்த ஆவணமாகக்
க�ொள்ளலாம்.
இ ந் தி , வ டம� ொ ழி , ஆ ங் கி ல ம் எ ன ம ா ற் று
ம�ொழிகளின் ஆதிக்கம் மேல�ோங்கிய ப�ொழுது
பா வ ல ரே று பெ ரு ஞ் சி த் தி ரனார் தென்ம ொ ழி
என்னும் இலக்கிய ஏட்டைத் த�ொடங்கினார்(1959).
அதன் உறுப்பாசிரியராக இருந்த தங்கப்பா, தம்
கைப்பணம், துணைவியாரின் ஊதியம் க�ொண்டு
தென்ம ொ ழி த� ொ ய் வி ன் றி வெ ளி வ ரு வ த ற் கு த்
துணைநின்றார். தென்மொழியில் தமிழ் உணர்வு
ததும்பும் பாடல்களை எழுதி வெளியிட்டதுடன்,
சங்கப் பாடல்களை ஆங்கிலத்தில் ம�ொழிபெயர்த்து
வெ ளி யி ட் டு பி ற ம� ொ ழி யி ன ரி ன் பா ர ்வையை
சங்கப்பாடல்கள் மீது திருப்பினார்.
முனைவர் இரா. திருமுருகனார் மறைவுற்ற சூழலில்
அவர் நடத்திவந்த தெளிதமிழ் என்னும் மாத இதழை
ஆசிரியர் ப�ொறுப்பேற்று தங்கப்பா நடத்தினர்.
தெளிதமிழ் இதழ் அச்சீட்டுப் பணிகளையும் கவனித்து
வந்த தங்கப்பாவிற்கு பெரிதும் துணையாக நின்றவர்
இவரின் துணைவியார் தடங்கண்ணி அம்மையார்
ஆ வ ார் . தெ ளி த மி ழ் இ த ழி ல் த மி ழ் உ ணர் வு
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க�ொப்புளிக்கும் அரிய அட்டைப்பாடல்களை
எழுதி வெளியிட்டார் தங்கப்பா. இவரின் ஆசிரிய
உ ர ை க ள் , அ ர சி ய ல் தலை வ ர ்க ளி ன்
தமிழ்ப்பற்றில்லாத தன்மைகளை எடுத்துக்காட்டி
விழிப்புணர்வு ஊட்டுவதாகவும், ஈழத்தமிழரின்
உரிமைகளை மீட்பதாகவும் அமைந்தன.
தி ரு மு ரு க னார�ோ டு இ ணைந் து த ங ்க ப ்பா
தெருமுனைக் கூட்டம், கருத்தரங்குகள், மாநாடுகள்,
மறியல்போர் என்று பல்வேறான தமிழியக்கப்
ப ணி க ளி ல் க ல ந் து க� ொ ண் டு ப ல மு றை
சிறைசென்றார். தங்கப்பா தமிழ் உணர்வு மிகுந்த
ப ல பாட ல ்களை எ ழு தி வெ ளி யி ட ்டார் .
இப்பாடல்கள் த�ொகுக்கப்பட்டு, பின்னாளில்
அடிச்சுவடுகள், உரிமைக்குரல், பாடுகின்றேன்,
தேடுகின்றேன், ஆந்தைப்பாட்டு, வேப்பங்கனிகள்,
கள்ளும் ம�ொந்தையும் உள்ளிட்ட பல நூல்களாக
வெளிவந்துள்ளன.

“வடம�ொழியை ஏவிஉனைக் கெடுத்தார்; பின்னர்
வடுகம�ொழி ஆட்சியிலும் வீழ்ந்து கெட்டாய்.
தடமறிந்த ஆங்கிலவன் உனைக் கெடுக்கத்
தன்மொழியை ஏவிவிட்டான், படித்துக் கெட்டாய்;
இடர்செய்யும் இந்தியையும் திணிக்கப் பார்த்தார்
எப்படிய�ோ தப்பித்தாய்; ஆனால் மீண்டும்
அடலழிக்க ஆங்கிலத்தை ஏவுகின்றார்;
அடதமிழா என்றும்நீ அடிமை தானா?”
என்று பாடுவதிலிருந்து இவர்தம் ம�ொழிப்பற்று
புலனாகும்,

“புல்லின் நுனிப்பனி தன்னை அடுக்கியே
ப�ொற்கம்பியில் த�ொடுப்பேன்; - கருங்
கல்லினைக் காலில் மிதிப்பவர் ஆயினும்
கண்டு த�ொழ வடிப்பேன்”.

த ங ்க ப ்பா வி ன் ப ணி க ளு ள் அ வ ர ்த ம்
ம�ொழிபெயர்ப்புப்பணி குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்.
தமிழின் செவ்வியல் படைப்புகளை அதன் தரம்
குறையாமல் ஆங்கிலத்தில் பெயர்த்தவர். சங்கப்
பாடல்களை Love Stands Alone: Selections from Tamil
S a n g a m P o e t r y எ ன் னு ம் பெ ய ரி லு ம் ,
முத்தொள்ளாயிரத்தை Red Lilies and Frightened Birds
என்ற பெயரிலும், இராமலிங்க அடிகளாரின்
பாடல்களை Songs of Grace in St.Ramalingam என்னும்
தலைப்பிலும், பாவேந்தர்தம் பாடல்களை Selected
Poems of Bharathidasan என்னும் பெயரிலும், ம�ொழி
பெயர்த்து வெளியிட்டார்.
தங்கப்பா குழந்தை இலக்கியத்தின் சிறப்புணர்ந்து
எங்கள் வீட்டுச் சேய்கள், மழலைப்பூக்கள், இயற்கை
விருந்து, ச�ோளக்கொல்லைப் ப�ொம்மை உள்ளிட்ட
சிறுவர் படைப்புகளை வழங்கியுள்ளார். இவற்றில்
சில இசையமைக்கப்பட்டு, தங்கப் பாப்பாவுக்குத்
தங்கப்பா பாடல்கள் என்று பெயரில் ஒலிவட்டாக
வெ ளி வ ந் து ள்ள து . சி று வ ர ்க ளு க் கு அ றி வு ர ை
கூறுவனவாக இல்லாது சிறுவர்களின் குழந்தை
உள்ளத்தை நுட்பமாக வெளிக்கொணரும் விதமாக
த ங ்க ப ்பா வி ன் படைப் பு க ள் தி க ழ ்ந ்த ன .
குழந்தைப்பருவத்துக் குறும்புகளைக் கண்முன்னம்
ஓவியமாக்குகிறது கீழ்காணும் அவரின் பாடல்
வரிகள்.
“எண்ணிக்கையில் நான்கேதான் எங்கள்வீட்டுச்
சேய்கள்- அவை
எங்களையே படுத்தும்பாட்டில் இருபத்தேழு
பேய்கள்”
இரண்டுமுறை இந்திய அரசின் சாகித்ய அகாதெமி
விருது, தமிழ் நாட்டரசின் பாவேந்தர் விருது,
பகுத்தறிவாளர் கழகத்தின் பெரியார் விருது, தமிழர்
தேசிய இயக்கத்தின் தமிழ்த்தேசியச் செம்மல் விருது,
சிற்பி இலக்கியப் பரிசு எனப் பல விருதுகளையும்
பெற்றுள்ளார் தங்கப்பா. இவரின் மறைவு தமிழுக்கு
மிகப்பெரிய இழப்பாகும்.

என்று பாடும் தங்கப்பாவின் கலையுள்ளம்
அறிவதற்கு இவ்வரிகள் ப�ோதுமானவை.
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
கப் பே வ
உலகத் தமி
கத் தமிழ்ச்
வட அமமரிக
கம்
தமிழ்ச்்சங
சிகாபகா

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

த�ொன்மமும்
வரலாறும்
உதயபாஸ்கர் நாச்சிமுத்து
மன்னன் தன்னுயிர் நீத்தபின்பும், சினம் நீங்காமல்
ம து ர ை யை எ ரி த ்த க ண ்ண கி யி ன் க தை ;
தன்னைக்கொல்ல வந்த கணவனிடம் “யான் சாகிறேன்;
ஆகிலும், உம்மை வலம் க�ொண்டு சாவல்” என்று
அவனை வலம் வந்து மலையின் மீதிருந்து அவனைக்
கீழே தள்ளிக் க�ொன்ற குண்டலகேசியின் கதை;
மற்றும், மதுரைவீரன், ப�ொன்னர் சங்கர் கதைகள்வரை
தமிழரின் நெஞ்சம் நிறைத்த த�ொன்மங்கள் ஏராளம்.
இ வையெ ல ்லா ம் , வ ாய்வ ழி க் க தை க ள ா க க்
கடத்தப்பட்டன, விழாக்காலங்களில், கதைகளின்
நா ய க ர ்க ள் தலை மு றை க ள் ப ல தாண் டி யு ம்
கூ த் து க ளி லு ம் , கு ம் மி க ளி லு ம் உ யி ர ்த்தெ ழு ந் து
க� ொ ண ்டே யி ரு ந்தா ர ்க ள் . அ வ ர ்களை ம க்க ள்
தெய்வங்களாக வணங்கினர்.

. . . உ ர ை ய� ொ டு
“த�ொன்மைதானே
புணர்ந்த பழைமை மேற்றே”
எ ன் கி ற து த� ொ ல் க ாப் பி ய நூ ற்பா .
பன்நெடுங்காலமாக மக்களால் உரைக்கப்பட்டு
அல்லது பேசப்பட்டு வந்த பழங்கதைகளை
இணைத்துப் பாடுவது “த�ொன்மை” எனப்படும்
“இலக்கிய வனப்பு” என்பது இதன்பொருள்.
தமிழ் மண்ணில் த�ொன்மத்திற்கா பஞ்சம்?
“ப�ொன்செய் க�ொல்லன்தன் ச�ொல்கேட்ட
யான�ோ அரசன்? யானே கள்வன்!” என்று

ஒ ரு க ட ்ட த் தி ல் பு ல வ ர ்க ள் இ வ ற்றை
இலக்கியங்களாகப் புனைந்தனர். எழுத்தாளர்களின்
கற்பனைக்கு எல்லையே இருப்பதில்லை. இப்படித்தான்
இராமாயணம், மகாபாரதம் ப�ோன்ற கதைகளும்
மக்களின் மரபணுவில் ஊறிக்கிடக்கின்றன. 1990களில்
ம க ாபாரத ம் த� ொ லைக்காட் சி த� ொ டரா க
ஒளிபரப்பானப�ோது, ஞாயிற்றுக்கிழமைத�ோறும்
காலையில் ஒருமணிநேரம் ம�ொத்த இந்தியாவின்
இயக்கமும் த�ொலைக்காட்சிப் பெட்டியின் முன்
ஒடுங்கிப்போயிருந்தது.
மக்கள் த�ொன்மக்கதைகளின் நாயகர்களைக்
க ட வு ள்க ள ா க வ ரி ப ்ப து ப �ோல் பு ல வ ர ்க ளு ம்
வரித்திருக்கிறார்கள். இந்தக்கதைகளின் நாயகர்களைப்
ப ற் றி ஒ வ ்வ ொ ரு பு ல வ ரு ம் ஒ வ ்வ ொ ரு ம ா தி ரி
எழுதியிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு புலவரின் படைப்பும்
எந்தளவு கற்பனை எந்தளவு உண்மை என்பதற்குச்
சான்றுகள் ஏதுமில்லை!
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கதைகளுக்குக் கற்பனைதான் எல்லை. ஆனால்,
அறிவியல் என்ற எல்லைக்குள் வரலாறு அடங்குகிறது.
அது ஆய்ந்து தெளிந்த அறிவின் அடிப்படையில்
அமைவது. வரலாறு என்பது வரல் (வருகை) + ஆறு
(வழி) = வந்தவழி என்று ப�ொருள்படும்.
கடந்தகாலத்தைப் பற்றிய குறிப்புகள் இல்லாமல்,
ந ம் பி க்கை க ளை யு ம்
க தை க ளை யு ம்
நெஞ் சி லேந் தி க்க ொ ண் டு , க ா ல வ�ோ ட ்ட த் தி ல்
பயணித்து வந்திருக்கும் இந்தியா என்று இன்று
அழைக்கப்படும் நிலப்பரப்புக்கு முதன்முதலாக
ஆங்கிலேயர்களால்தான் 1817ஆம் ஆண்டு ஒரு
வரலாற்றுநூல் எழுதி வெளியிடப்பட்டது. அதன்
பெயர் “A History of British India”. அந்த நூல், இந்திய
மண்ணுக்கு ஒரு சில நூற்றாண்டுகள்தான் வரலாறு
என்ற அடிப்படையில் இந்து இந்தியா, ம�ொகல்
இ ந் தி ய ா , பி ரி ட் டி ஷ் இ ந் தி ய ா எ ன் று மூ ன் று
பிரிவுகளாகத் த�ொகுக்கப்பட்டது.
1830களில் அச�ோகரின் தூண்கள் கண்டறியப்பட்டன.
அ து இ ந் தி ய வ ர ல ாற்றை இ ர ண ்டா யி ர ம்
ஆ ண் டு க ளு க் கு ம் த� ொ ன்மை ய ான து எ ன் று
பின்னோக்கி நகர்த்தியது. இதன்பின்னர், சந்திரகுப்த
ம�ௌரியரின் அவையில் கிரேக்கத் தூதுவராகப்
பணியாற்றிய மெகஸ்தெனிஸ் என்ற கிரேக்க வரலாற்று
அறிஞரின் இண்டிகா (Indika) என்ற த�ொலைந்துப�ோன
பழம்பெரும் வரலாற்று நூல், பிற நூல்களில் இருக்கும்
குறிப்பினை வைத்து மீட்கப்பட்டு, 1887-ஆம் ஆண்டு
வெளியிடப்பட்டது.
இ த ன் பி ன்னர் , 1 9 1 9 ஆ ம் ஆ ண் டி லி ரு ந் து
ப த ்தாண் டு க ளு க் கு ம் மேல் நட த ்த ப ்ப ட ்ட
ம�ொகஞ்சதார�ோ அகழ்வாய்வு 4500 ஆண்டுகளுக்கு
முற்பட்ட “சிந்து சமவெளி நாகரிகம்” எனப்படும்
ப ண ்ப ட ்ட ந க ர நா க ரி க ம் இ ந் தி ய ம ண் ணி ல்
இருந்ததைப் பறைசாற்றியது. அண்மையில் கீழடியில்
நடந்த அகழாய்வு, 2300 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட
பண்பட்ட நாகரிகம் வைகைக் கரையில் இருந்ததை
உலகுக்குப் பறைசாற்றியுள்ளது. சிந்து சமவெளி
நாகரிகத்தோடு இந்த “வைகை நதி நாகரிகம்”
நெ ரு ங் கி ய த� ொ டர் பு க� ொ ண ்ட து எ ன ்ப தை க்
கீழடியில் கண்டறியப்பட்ட கட்டடக் கட்டுமானங்கள்
உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
1997 ஆம் ஆண்டில் த�ொடங்கப்பட்ட ராக்கிகாரி
(Rakhighari) அகழ்வாய்வில், 2014 ஆம் ஆண்டு நான்கு
முழுமையான மனித எலும்புக்கூடுகள் கிடைத்தன.
இதில் ஓர் எலும்புக்கூட்டிலிருந்து சிறுபகுதியை
எடுத்து நடத்திய மரபணு ஆய்வில், அவை 4500
ஆ ண் டு க ளு க் கு மு ன் பு வ ாழ ்ந ்த ம னி த ர ்க ளி ன்
எலும்புக்கூடுகள் என்பது தெரியவந்திருக்கிறது,
தெற்கே நீலகிரி இருளர்களின் மரபணுவ�ோடு அந்த

மரபணுவுக்கு நெருங்கிய த�ொடர்பிருப்பதையும்,
ஆரிய இனக்கலப்பு இல்லாமல் அது இருப்பதையும்
அந்த ஆய்வு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
க தை க ளி ன் வ ா யி ல ா க வ ர ல ா று எ ன் று
நம்பப்பட்டதை வெறும் 200 ஆண்டுகளில் நடந்த
ஆ ய் வு க ள் பு ரட் டி ப ்போட் டி ரு க் கி ன்றன .
அகழாய்வு மட்டுமல்ல, இலக்கியம், ம�ொழி,
கல்வெட்டுகள் என்று பலதளங்களில் வரலாற்றைத்
தே டி , தெ ளி வ ா க த் தெ ரி ந் து க� ொ ண ்ட
நிகழ்வுகளைத் த�ொகுத்து, தெரியாதவைகளை
இன்னமும் அறிவியல் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது.
இந்த ஆண்டு இது நிகழ்ந்தது என்ற த�ொகுப்பு
வெறும் காலநிரல் மட்டுமே. அந்த நிகழ்வுகளை
ஆராய்ந்து அந்நிகழ்வுகளின் தாக்கம் சமூகத்தை
எவ்வாறு பாதித்தது, காலப்போக்கில் அதன்
விளைவு என்ன என்ற ஆய்வே முழுமையான
வரலாறு எனப்படுகிறது. ஒரு நிலத்தை ஆளும்
ஆ ட் சி ய ா ள ர ்க ளி ன் சார் பு த ்த ன்மை யி ன்
தாக்க த ்தால் வ ர ல ாற்றைத் தே டு வ தி ல்
தட ங ்க ல ்க ளு ம் , ப� ொ ய்யான வ ர ல ா று
க ட ்ட மைக்க ப ்ப டு வ து ம் ப ல நேர ங ்க ளி ல்
தவிர்க்கமுடியாதது. எனினும், அறிவியல் தன்
தேடுதலை என்றும் கைவிடுவதில்லை.

கீழடி நம் தாய்மடி

தமிழர் த�ொன்மையை
உலகளவில் நிறுவும்
கீழடி ஆராய்ச்சிக்குக்
கைக�ொடுப்போம்! கைக�ொடுப்போம்!!
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்றம்
ய்ச்சி மனரவ
ழ் ஆரா்சங
்கப் பே ை
உலகத் தமி
்கத் தமிழ்ச
வட அமெரிக
்கம்
தமிழ்ச்சங
சிகாக�ோ

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

சிலம்பொலி செல்லப்பன்
- இவர்
சிந்தனைஒளி நல்லப்பன்!
கணிதம் வாய்ப்பவருக்குத்
தமிழ் வாய்க்காது - கனித்
தமிழ் வாய்த்தவருக்குக்
கணிதம் வாய்க்காது!
பாரதி த�ொடங்கி - இதற்குப்
பலபேர் உதாரணம்!
சிலம்பொலிக்கோ
தமிழ், கணிதம் இரண்டுமே
சாதாரணம்!!
என் தமிழாசானின்
ஆசான் - என்பதால்
எனக்கும் அவர்
ஆசான் - ஆம்
தமிழ்ப் பேராசான்!
அன்னைத் தமிழைச்
சுமந்துக�ொண்டு - அன்றே
சென்னை வந்தவர்!
தமிழ்ச் சான்றோர்
பேரவை அமைத்து
நல்லத�ொரு கருத்தை
நாளும் சமைத்து
ஒருநூறு பேரை
ஒருங்கிணைத்த
பெருமை பெற்றவர்!
இருந்தத�ொன்றுதான்
சென்னை - எனினும்
இறுதிவரை இருப்பொன்றும்
இருந்ததில்லை இவரிடம்
தமிழைத் தவிர!
ஒழுக்கமே
உயர்வாய்ப் பெற்றவர்!
அழுக்காறு
அறவே அற்றவர்!
இளைய�ோரை ஊக்குவிப்பதில்
இவருக்கில்லை இணை!
இலக்கியத் தேனைத்
தேக்கிவைத்த தமிழ்அணை!

தேனருவியாய் இனிக்கும்
இவர் பேச்சு - தெளிந்த
நீர�ோடை ப�ோன்ற
ச�ொல் வீச்சு!
கூடியிருக்கும் கூட்டம் - சில
நூறுதான் என்றாலும்
பந்தலுக்கடியில்
பரவிக்கிடப்பது
பல்லாயிரமே என்றாலும்
தமிழைப் பந்தி வைப்பதில்
என்றுமே அவர்
காட்டியதில்லை
ஓரவஞ்சனை!
இதுவரை கண்டதில்லை நான்
இப்படிய�ொரு
ஈரநெஞ்சினை!!

சீர்மிகு
சிலம்பொலி!
முனைவர்
அருள் வீரப்பன்
நியூ யார்க்

பதவி
தேடிப் ப�ோவ�ோர் பலர் உதவி
நாடிப் ப�ோவ�ோர் இன்னும்
சிலர்!
பதவி-உதவி இரண்டையும்
இவர் தேடிப் ப�ோனதில்லை;
இவரைத் தேடியே வந்தன
என்பது வரலாறு!
மறதியை மறந்தவர்- மன
உறுதியை மணந்தவர்!
இவரின்
வெள்ளை உள்ளம் எவரையும்
க�ொள்ளை க�ொள்ளும்!
இவர் க�ொங்கு மண்டலம்
தந்த க�ொடை - அகவை
த�ொண்ணூறு கடந்திருந்தும்
தடுமாறாத (தமிழ்) நடை!
நடமாடிய நூலகம் - தமிழ்
ஐயம் தீர்த்த அகராதி!

இளைய பறவைகள்
எண்ணற்றவைக்கு
இலக்கியத் தாகம் தீர்த்த
வேடந்தாங்கல்!
இலக்கியப் பறவைகள் இனி
இளைப்பாறுவது எங்ஙனம்!
சிலம்பைப் படிப்பதும் - அவர்வழி
நடப்பதுமே சிலம்பொலிக்கு நாம்
செய்யும் அஞ்சலி!
நாளுடன் வாழ்க; வளர்க
சிலம்பொலியின் புகழ�ொளி!!
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சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கப் ப�ொன்விழா

எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத
தமிழென்று சங்கே முழங்கு

ப�ொன் விழா காணும்
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் - ஒரு பார்வை
மணி குணசேகரன்

முதன்மைப் பணியாளன், சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்

கனியிடை ஏறிய சுளையும் - முற்றல்
கழையிடை ஏறிய சாறும்
பனிமலர் ஏறிய தேனும் - காய்ச்சுப்
பாகிடை ஏறிய சுவையும்
நனிபசு ப�ொழியும் பாலும் - தென்னை
நல்கிய குளிரிள நீரும்
இனியன என்பேன் எனினும் - தமிழை

பெரிய உருவமாய் வளர்த்த நமது முன்னோடிகள்
அனைவருக்கும் வணக்கம். உலகத்துத் தமிழர்கள்
மட்டுமின்றி அனைத்து மக்களின் பார்வையெல்லாம்
இன்று “சிகாக�ோவை ந�ோக்கியே” என்கிற நிலையில்,
அவர்கள் எதிர்நோக்கும் செயல்களைக் குறைவின்றிச்
செய்து முடிப்போம் என்று எங்கள் மீது பெரும்
நம்பிக்கை க�ொண்டு எங்களைப் பணிசெய்திட
அனுமதித்த உங்கள் அனைவருக்கும், சிகாக�ோ
தமிழ்ச்சங்கச் செயற்குழு சார்பாக வணக்கம்.

வ ல் லி ன மு ம் ம ெ ல் லி ன மு ம் வ ள ம ா ன
இடையினமும் நல்லினமாய் ஒன்றுபட்டு நடக்க
வழி செய்தவளே! எங்கள் உயிரிலும் மெய்யிலும்
கலந்து உயிர்மெய்யானவளே! உன்னதமான
செம்மொழியே வணக்கம்.

1969 ஆம் ஆண்டுப் பிற்பகுதியில் துவக்கப்பட்ட
நமது சங்கம், 1970 ஆம் ஆண்டுச் சனவரி மாதம் 17
ஆம் நாள், தன் முதல் ப�ொங்கல் விழாவை, சிகாக�ோ
பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள “பன்னாட்டு அரங்கில்”,
சிகாக�ோ பல்கலைக்கழகத்தின் “தெற்காசிய ம�ொழிகள்
மற்றும் நாகரிகங்கள் துறை” பேராசிரியர் முனைவர்
கமில் சுவலபில் (Kamil Zvelebil) அவர்கள் முன்னிலையில்,
சங்கத்தின் முதல் தலைவர் உயர்திரு முனைவர். த.
இ ர ா . தி ரு வே ங ்க ட ம் அ வ ர ்க ள் தலைமை யி ல்
நடத்தியது.

புலம் பெயர்ந்தாலும், தடம் புரளாமல்,
தவறாது தமிழ் ம�ொழி, இனம், பண்பாடு
காத்தலே தன் தலையாயப் பணியாக, ஐம்பது
ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், நம் தமிழ்த்தாயின்
மூத்த செல்வங்கள் விதைத்த விதை, முளை
விட்டுத் துளிர்க்க, த�ொடர்ந்த நம் முன்னோடிகள்
செழுமையாக்க, இந்நாளில் அடர்ந்து வளர்ந்த
ஆலமரமாய் நமது சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்
வலிமைப் பெற்றுள்ளது. கருவிலிருந்து இன்று

த ா ய்நாட்டை வி ட் டு த் த�ொலைதூ ர ம் வ ந ்த
தமிழர்கள், ஒருவருக்கொருவர், சமூக உணர்வோடு
இயங்கிட, சுற்றுலா, கேளிக்கை, கூட்டு உணவு
எ ன்பத�ோ டு ம ட் டு மி ல்லாம ல் , த மி ழ் உ ணர் வு
மேம்படக் கலை , இ ல க் கி ய ம் த�ொட ர ்பா ன
நிகழ்ச்சிகளைத் த�ொடர்ந்தனர். இங்குள்ளவர்களை
வைத்துத் த�ொடங்கிய நிகழ்ச்சிகள், பின்னர், தமிழ்
நாட்டிலிருந்து சிறந்த கலைஞர்களையும், இலக்கிய
அறிஞர்களையும் அழைத்து நடத்தும் அளவுக்கு

என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர்
பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
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சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கம் - செயற்குழு 2018-2019

இடம் இருந்து வலம்: முருகேசு காசிலிங்கம், (செயற்குழு உறுப்பினர்), நம்பிராசன் வைத்திலிங்கம் (இணைப் ப�ொருளாளர்),
வர்தீசு சென்னகிருட்டிணன் (ப�ொருளாளர்), செயசிரீ ரமேசு (செயற்குழு உறுப்பினர் ), முரளி வேணுக�ோபாலன் (செயற்குழு உறுப்பினர்),
சரவணகுமார் மணியன் (செயற்குழு உறுப்பினர்), மணி குணசேகரன் (தலைவர்), குமுதினி சிவகடாட்ச்சம் (கூடுதல் செயற்குழு உறுப்பினர்),
அருள் பாலு (இணைச் செயலாளர்), தனுசா நடேசா (செயற்குழு உறுப்பினர்), பிரசாத் இராசாராமன் (துணைத் தலைவர்), முத்துகுமார் சீனிவாசன்
(செயற்குழு உறுப்பினர்), சண்முகப்பிரியா விசுவநாதன் (செயற்குழு உறுப்பினர்), முனைவர் பிரேம் சுண்டிவாக்கம் (செயலாளர்), நயினார்
சண்முகநாதன் (கூடுதல் செயற்குழு உறுப்பினர்), சாக்ரடீசு ப�ொன்னுசாமி (முன்னாள் தலைவர் - படத்தில் இல்லை).

விரிவடைந்தது. தமிழக முன்னாள் முதல்வர்கள்
கலைஞர் கருணாநிதி, டாக்டர் எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்,
தமிழகக் கல்வி, நிதித் துறை அமைச்சர் நாவலர்
நெடுஞ்செழியன் ஆகிய�ோர் வருகையால் பெருமை
அடைந்தது. கவியரசு கண்ணதாசன், சிலம்பொலி
செல்லப்பன், தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார்,
பேராசிரியர் சிற்சபேசன், பேராசிரியர் மு. மேத்தா,
கவனகர் திருக்குறள் கனக சுப்புரத்தினம், பேராசிரியர்
அப்துல் ரகுமான், பேராசிரியர் அப்துல் காதர்,
நெல்லை கண்ணன், கவிஞர் வைரமுத்து, தமிழச்சி
தங்கப் பாண்டியன் ப�ோன்ற அறிஞர்களின் வருகை
நம் தமிழ்ச் சங்கத்திற்குச் சிறப்பினை தந்தது. இசை
மாமணி சீர்காழி க�ோவிந்தராஜன், கலைமாமணி
சி வ சி தம்ப ர ம் , கலைம ா ம ணி க ங ்கை அ ம ர ன்
ப�ோன்றோரின் இசை மழையில் நனைந்தது. ஆச்சி
மன�ோரமா, எஸ்.வி. சேகர், கிரேசி ம�ோகன், ஒய்.ஜி.
மகேந்திரன் ப�ோன்ற நாடக கலைஞர்களால் மகிழ்ந்தது.
பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா, ராஜா, பாரதி
பாஸ்கர், முனைவர் ஞானசம்பந்தன், திண்டுக்கல்
லிய�ோனி, நீயா நானா புகழ் க�ோபிநாத் ப�ோன்றோரின்
பட்டிமன்ற மற்றும் விவாத மேடை நிகழ்ச்சிகளால்
அரங்கங்கள் சிரிப்பொலியில் அதிர்ந்தன. பூர்ணிமா,

பாக்கியராஜ், சினேகா, பிரசன்னா ப�ோன்ற
நட்சத்திரங்களின் வருகையால் ஒளிர்ந்தது.
உ ல க ம ெ ங் கு ம் த மி ழ் ப ர வி ட , அ த ன்
பெருமைகளைப் பறை சாற்றிட, என்றென்றும்
வ ா ழ் ந் தி ட , உ ல க ள ா வி ய அ றி ஞ ர ்க ள ா ல்
தமிழுக்கான ஆராய்ச்சிகள் நடத்திடவேண்டும்.
உ ல கி ன் ப ல்வே று ப ல ்க லை க ்க ழ க ங ்க ளி ல்
கற்பிக்கப்படவும், ஆராய்ச்சிகள் த�ொடர்ந்திடவும்
“ த மி ழ் இ ரு க ்கை ” அ மைத் தி ட வேண் டு ம் .
கலிப�ோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் “தமிழ்
இருக்கை” அமைத்திடத் தேவையான நிதியில்,
தன்னால் இயன்றவரை, 1991-92 ஆம் ஆண்டுகளில்
நமது தமிழ்ச்சங்கம் நிதி திரட்டி அளித்துள்ளது.
அதே ப�ோன்று, 2016 ஆம் ஆண்டு, ஆர்வர்டு
பல்கலைக்கழகத்திலும் “தமிழ் இருக்கை “அமைய
நிதி திரட்டி அளித்துள்ளது.
அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் தமிழ் உணர்வு
த�ொடர, தாய் ம�ொழி கற்றறிதல் அவசியம். அதன்
வெளிப்பாடாக ஆங்காங்கு தமிழ்ப்பள்ளிகள்
ந ட ை பெ ற ஆ த ர வு அ ளி த் து வ ரு கி ற து .
சிறுவர்களுக்குப் பேச்சு, கவிதை, கட்டுரை,
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ஓவியம் த�ொடர்பான பயிற்சிகள், ப�ோட்டிகள்
நடைபெற்று வருகின்றன.
தமிழறிவு வளர்ச்சிக்கும், உணர்வுகளைப்
பெருக்கிக்கொள்வதற்கும் சிறந்த நூல்களைப்
படிப்பது அவசியமாகும். அதற்கு ஏதுவாகச்
சி க ா க�ோ பு ற ந கர் ப் ப கு தி க ளி ல் உ ள்ள
நூலகங்களில் தமிழ் நூல்கள் சேகரிக்கப்படுகிறது.
த மி ழ் ஆ ர ்வ த ்தை வெ ளி ப்ப டு த ்த வு ம் ,
க ரு த ்தோ வி ய ங ்க ளை வ ரை வ த ற் கு ம் ந ம்
த மி ழ ்ச ்ச ங ்க ம் “ ப ல கை ” எ ன் கி ற இ தழை
அவ்வப்போது வெளியிடுகிறது. தமிழ் நாட்டில்
இ யற்கை பே ரி ட ர ்க ள ா ல் ம க ்க ள்
அவதியுறும்பொழுது, ஆதரவுக் கரம் நீட்டி
நம்மால் முடிந்த உதவிகள் செய்யப்படுகிறது.
வ ர ்தா பு ய ல் , கச ா பு ய ல் த மி ழ் ந ா ட்டை
உலுக்கியப�ோது நம் உறுப்பினர்கள் அளித்த
நன்கொடைகளும், பிற உதவிகளும் பலராலும்
பாராட்டப்பட்டது.
கல்கி அவர்கள் எழுதிய “ப�ொன்னியின்
செல்வன்” என்னும் வரலாற்றுப் புதினம், நமது
சங்க உறுப்பினர்களில் 50க்கும் மேற்பட்டவர்களை,
ந ா டகக் கலை ஞ ர ்க ள ா க் கி , ந ா டகம ா க
அரங்கேற்றப்பட்டது. பாரத ரத்னா அப்துல்
க ல ா ம் அ வ ர ்க ளி ன் வ ா ழ் த் து க ்க ளு ட ன்
அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றது.
தமிழ்ச் சமூகத்தின் மீதும், ம�ொழி மீதும்
அக்கறை க�ொண்டவர்களாக இளைஞர்கள்
செயல்படவும், நம் தமிழ் இளைஞர்களுக்கு
வேலையைத் தே ர ்ந்தெ டு த ்த ல் , த�ொ ழி ல்
நிறுவனங்களில் உள்ளகப் பயிற்சி பெறுதல்,
வேலை யி ல் சே ரு த ல் மு த லி ய வ ற் று க ்காக
அறிவுரை வழங்கி, வழிகாட்டும் நிகழ்ச்சிகள்,
ஆண்டுக்கொரு முறை இன்பச் சுற்றுலா ப�ோன்ற
நிகழ்ச்சிகளை நடத்தவும் “இளைஞர் பாசறை”
அமைத்து செயல் படுத்தி வருகிறது.
முத்து பிறப்பது கடலில் எனினும் அதன்
புத்தொளி சிறப்பது அணியும்போதுதானே,
இசை பிறப்பது யாழில் எனினும் இன்பம் தருவது
இசைத்திடும்போதுதானே. அன்பும் பண்பும்
பிறப்பது மகளிர் மனதில் எனினும் ஒளிர்வது
பண்பாடு காக்க பாங்குற உழைப்பதில்தானே.
மக ளி ரு க ்கெ ன த் த னி அ ணி வைத் து ந ம்
சங்கத்திற்கு அணிகலனாக்கியுள்ளோம். மகளிர்
பெருமாட்டிகளை அழைத்து, சிறார் வளர்ப்பு,
தாய்மை, மகளிர் மேம்பாடு, தமிழ்ப் பண்பாடு
த�ொடர்பான நிகழ்ச்சிகளை நடத்திவருகிற�ோம்.

சிகாக�ோ பெருநகரத்தில் உள்ள தமிழ் த�ொழில்
முனைவ�ோர்களை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் த�ொழில்
த�ொட ர ்பா ன அ க ர ா தி உ ரு வ ா க் கு த ல் ,
காலாண்டுக்கொரு முறை சந்திப்புகள் ஏற்படுத்துதல்
ப�ோன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்திட “அமெரிக்கத் தமிழ்
த�ொழில் முனைவ�ோர் அமைப்பு” உருவாக்கப்பட்டு
செயல்படுத்தப்படுகிறது.
தேன் கலந்த பாலின் கிண்ணம் மெல்லச் சாய்த்து,
தெம்பாக இ ருப்பத ற் கு முழுவ தையு ம் அ ரு ந் து
என்பாள். பிறை ப�ோல இருந்த பிள்ளை முழுநிலவாக
உருவெடுக்க, தாலாட்டுப்பாடி நம்மைச் சீராட்டி
வளர்த்திடுவாள். அவளைச் சிறப்பிக்க “அன்னையர்
தினம் “ க�ொண்டாட்டம் நடத்தப்படுகிறது. மேலும்
குழந்தைகள் தினம், 5000 மீ நெடு ஓட்டம், தலைமைப்
பண்புகள் உருவாக்கப் பயிற்சி வகுப்புகள் ஆகிய
நிகழ்ச்சிகளையும் த�ொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது.
விரிவான சமூகப் பார்வைய�ோடு, சிகாக�ோவை
இணைக்கும் சில நெடுஞ்சாலைகளைத் தூய்மையாக
வைத்திருக்கப் ப�ொறுப்பெடுத்து “நெடுஞ்சாலை
தூய்மை செய்தல்” பணியையும் த�ொடர்ந்து செய்து
வருகிறது.
ஆழ்ந்த வேரும் அகன்ற கிளைகளும் நிறைந்த
இலைகளையும் க�ொண்டு, நீண்ட விழுதுகளுடன்
திடமாக ஆல் ப�ோல் வளர்ந்து விட்ட நமது சங்கம்,
நம் தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு நிழலாய், குடையாய்,
பாதுகாப்பாய் இனியும் அமைந்திடும் என்பதை அதன்
செயல்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
எந்நாளும் புது நாளாகக் க�ொண்டு உணர்வுடன்
உழைத்திட நம் சங்கம் மேன்மை பெற்று மிளிரும்.
இன்றே, இன்னே,
புதுநாளை உண்டாக்கித்
தமிழ்காப்பாய் புத்துணர்வைக்
க�ொணர்வாய் இங்கே
அதிர்ந்தெழுக! தமிழுக்குத்
துறைத�ோறும் துறைத�ோறும்
அழகு காப்பாய்!
இதுதான் நீ செயத்தக்க
எப்பணிக்கும் முதற்பணியாம்
எழுக நன்றே.
-பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
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சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்
பிறந்த கதை
பண்ணைக்காடு சுப்பிரமணி
முதல் துணைத் தலைவர், சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்

அ

ன்று ஜூலை 13, 1968. நானும் நண்பர் மாதவனும்
சிகாக�ோ மண்ணில் கால் வைத்த நாள். உரிமையுடன்
வாழப் பச்சை அட்டை (Green Card) கையில்!
பணிக்கான உத்தரவு பையில்! (வழிகாட்டிய திரு. நல்ல
கிருஷ்ணன் அய்யாவுக்கு நன்றி!). நானும் மாதவன் மற்றும்
பாலகிருஷ்ணன் மூவரும் ஒன்றாக ஷெரிடன் சாலை அடுக்குமாடிக்
குடியிருப்பில் தங்கி இருந்தோம்! மனைவி மக்களைப் பிரிந்து
வந்த தனிமை! ஒரு தமிழரைக் கூட வெளியில் பார்க்க
முடியவில்லையே என்ற தவிப்பு! 3, 4 மாதங்கள் கழிந்து ஸ்டேட்
தெரு (State Street ) கடைய�ொன்றில் நான் சந்தித்த முதல்
தமிழ்ப் பெண்மணி திருமதி. ஜ�ோஸ்பின் ஜ�ோசப். அவர் மூலம்
திரு. சவரிமுத்து, திரு. ஜெயசீலன் அறிமுகம். விரல் விட்டு
எண்ணக்கூடிய அளவில் தமிழர் குடும்பங்கள் அன்று இருந்தன.
அந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள்
வீட்டிற்கு வருகை தந்தவர் திரு. திருவேங்கடம். அவர் இலினாய்
பல்கலைக்கழகத்தில் உயர் படிப்பு ஆராய்ச்சி மாணவர். அவருடன்
உரையாடிக்கொண்டிருந்தப�ோது என்னுள் ஒரு சிந்தனை
த�ோன்றியது. ஆங்காங்கே சிதறிக் கிடக்கும் தமிழ் அன்பர்களை
ஒன்று சேர்த்து உறவாட, தமிழ் ம�ொழியையும் பண்பாட்டையும் நம்
வருங்கால சந்ததியர்களும் வளர்த்திட, நாம் ஏன் ஒரு தமிழ்ச்
சங்கத்தைத் த�ொடங்கக்கூடாது என்ற கேள்வியை முன் வைத்தேன்.
அவரும் உற்சாகத்துடன் அதனை வரவேற்றார். அருமையான
எண்ணம் என்றார்.
உடனே செயல்படுத்த, த�ொலைப்பேசிப் புத்தகம் (Telephone
Directory) எடுத்துத் தமிழ்ப் பெயரில் இருப்பவர்கள் எண்களைக்
கண்டுபிடித்து ஒவ்வொருவராகத் த�ொடர்பு க�ொண்டேன். முதலில்
நான் த�ொடர்பு க�ொண்டவர் திருமதி Dr. இராஜன். அவரும் என்
எண்ணத்தை ஆதரித்தார். பின்பு திரு.சவரிமுத்து, திரு. ஜெயசீலன்
இவர்களுடன் நீண்ட நேரம் உரையாடி தமிழ்ச் சங்கம் அமைப்பதை
முடிவு செய்தோம். திரு. சவரிமுத்துவும், திரு. ஜெயசீலனும்
பேராதரவு நல்கினர். ஜூலை 1969, மேவுட் பூங்காவில் (Maywood
Park) ஒரு சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்தோம். தமிழ் அன்பர்கள் ஐம்பது

பேருக்கு மேல் வந்திருந்தனர். அன்று தமிழ்ச் சங்கம் அமைப்பது பற்றி
உறுதி செய்து, அதற்கு இரண்டு பெயர்கள் முன் வைக்கப்பட்டன.
1. சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கம்
2. பாரதி பண்பாட்டு மன்றம் (Bharathi Cultural Association)
அன்று தமிழர்கள�ோடு தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் பேசுவ�ோரும்
நெருங்கி உறவாடி வந்ததால் அவர்களையும் அனுசரித்து, அதில் “பாரதி
பண்பாட்டு மன்றம்” பெயர் ஓர் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் வென்றது! (சில
காலத்துக்குப் பின்னால் திரு. துக்காராம் தலைவராக இருந்தப�ொழுது
சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கம் என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது). பாரதி பண்பாட்டு
மன்றத்தின் (BCA வின்) முதல் தலைவராக முனைவர் திருவேங்கடம்,
துணைத் தலைவராக நான் (பண்ணைக்காடு சுப்பிரமணி), செயலாளராக
திரு. அனந்தகிருஷ்ணன், ப�ொருளாளராக திரு. ஜெயசீலன் மேலும்
செயற்குழு உறுப்பினர்களாக திரு.D.M. ஜ�ோசப், திரு. ராம்மோகன், திரு.
சவரிமுத்து, திரு. Dr. சீனிவாசன், திரு. யாசின், திருமதி. கமலி பிரபாகர்,
திருமதி. லட்சுமி நடராஜன் தேர்வு பெற்றனர். அமெரிக்க மண்ணில் முதல்
தமிழ்ச் சங்கம் சிகாக�ோவில் உருவானது இப்படித்தான்.
த�ொடர்ந்து ஜனவரி, 1970 சங்கத்தின் முதல் நிகழ்ச்சியாகப் ப�ொங்கல்
விழா, சிகாக�ோ பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் க�ோலாகலமாக
நடைபெற்றது. இதில் தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னட நண்பர்கள் கலந்து
க�ொண்டார்கள். அதன் த�ொகுப்பாளர் திருமதி. லட்சுமி நடராஜன்.
இத்துடன் தமிழர்களை மேலும் இணைக்க, ப�ொழுதுப�ோக்கிற்காகத்
தமிழ்த் திரைப்படங்களை இங்கு வெளியிடலாம் என்ற ஆர்வத்தில்
நிறுவனம் (Trans Oceanic Trading Corporation) ஒன்றை அமைத்தோம்.
திரு. ராம்மோகன், திரு. D.M. ஜ�ோசப், திரு. சூசை ஆண்டனி, திரு.
விக்டர், திரு. ஜெயசீலன், நானும் இணைந்து ஆரம்பித்தது.
இந்தியாவிலிருந்து 16 mm தமிழ்த் திரைப்படங்களை வரவழைத்து
அமெரிக்காவில் பல மாநிலங்களிலும், கனடாவிலும் வெளியிட்டோம்.
இதன் மூலமாக அமெரிக்காவில் பல மாநிலங்களில் தமிழ்ச் சங்கங்கள்
உருவாக முன்மாதிரியாக சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கம் அமைந்தது. சிகாக�ோ
தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு வித்திட்டதில் பெருமையடைகிறேன்.
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சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்
45 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
இரா. க�ோபாலகிருட்டிணன்
முன்னாள் தலைவர், சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்

து

வக்கக் காலத்தில், பாரதி பண்பாட்டு மன்றம் என்ற பெயரில்
இயங்கிக்கொண்டிருந்த நமது சங்கம், 1973 ஆம் ஆண்டில்
சற்று தளர்ந்து இருந்தப�ோது திரு. பாலகணபதி அவர்களும்
திரு. பண்ணைக்காடு சுப்பிரமணி அவர்களும் அதற்கு உயிர் க�ொடுத்து
மீண்டும் ஊக்குவித்தார்கள். 1974 ஆம் ஆண்டில் நம் தமிழ்ச்சங்கத்தின்
தலைவராக என்னைத் தேர்ந்தெடுத்தார்கள். நான் தலைவராகப்
பணியாற்றிய காலம் 1974-75 ஆகும்.
திரு. நாராயணசாமி, திரு. ராம்குமார், திரு. பாலசந்தர், திரு.
சிவசுப்ரமணியம், திரு. ஜ�ோசப் உதவியுடன் பல கலை நிகழ்ச்சிகளைக்
க�ொண்டாடின�ோம். அந்தக் காலத்தில் தமிழ்ச்சங்க அங்கத்தினர்,
பெரும்பாலும் தமிழ்த் திரைப்படம் பார்க்க விரும்பினர். குறுந்தகடு,
ஒலி-ஒளி நாடா என்பதெல்லாம் அப்போது கிடையாது. அதற்காக
நியூயார்க்கிலிருந்து தமிழ்த் திரைப்படம் சிகாக�ோ ஓகேர் விமான
நிலையத்திற்கு வரும். அந்தப் படத்தை வீட்டில் படம் காட்டும் கருவி
மூலம் ஓட்டி சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்க்கவேண்டும். மறுநாள் படச்
சுருள்கள், படம் காட்டும் கருவி, ஒலிபெருக்கி உட்பட ஒலியமைப்புச்
சாதனங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஜெமினி (GEMINI) பள்ளியில்
படம் ப�ோட்டுக் காண்பிக்கப்படும். இது ப�ோல் மாதாமாதம் நடக்கும்.
சுமார் 200, 300 அங்கத்தினர்கள் வருவார்கள்.
முக்கியமாக 1974 ஆம் ஆண்டு, மாண்புமிகு எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்
அவர்களை அழைத்துத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் சார்பாகப் பெரிய வரவேற்பு
அளித்தோம். மாண்புமிகு எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன் அவர்களை அழைத்த
ப�ோது அவருடன் அவர் நடித்த “உலகம் சுற்றும் வாலிபன்” திரைப்படத்தைப்
பார்க்க ஆசைப்பட்டோம். அவரும் க�ொண்டுவந்து எங்களுடன்
திரைப்படத்தைப் பார்த்தார். சிகாக�ோவில் எல்லாக் கழகங்களும் ப�ோட்டி
ப�ோட்டுக்கொண்டு அவரை வரவேற்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள். ஆனால்
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்க வரவேற்புதான் அமெரிக்காவில் மிகச் சிறந்ததாக
இ ரு ந ்த து எ ன் று ஆ ன ந ்த வி க ட ன் பத் தி ரி கை யி ல் வி ம ர்ச ன ம்

எழுதியிருந்தார்கள். திரைப்படம் முடிந்தபிறகு, மாண்புமிகு எம்.ஜி.
இராமச்சந்திரன் அவர்கள் எங்களிடம் கழகத்தின் பெயரை “சிகாக�ோ
தமிழ்ச்சங்கம்” ஆக மாற்ற ஆல�ோசனை கூறினார். 1975 ஆம்
ஆண்டுக்குப் பிறகு நமது தமிழ்ச்சங்கம் “சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்”
ஆக மாறியது.
மற்றபடி இந்தத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் பல கலை நிகழ்ச்சிகள்
நடைபெற்றன. திருமதி கமலா லட்சுமணன், திருமதி வசந்த குமாரி,
வீணை பாலசந்தர், ஷேக் முல்லானா, S.P. பாலசுப்ரமணியம்,
திருமதி சுசீலா, சீர்காழி சிவசிதம்பரம், திரு. ஐங்கரன் முதலிய�ோர்
மேடை ஏறி, சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தைக் க�ௌரவித்தனர். சிகாக�ோ
வரைபடம் ஒன்றில் ஒவ்வொரு அங்கத்தினர் இருக்கும் இடத்தை
ஒரு புள்ளியாக வைத்துப் பார்த்தால், அந்தக் காலத்தில், அதாவது
ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக, சாம்பர்க் “Huffman estate”
தான் மையமாக இருந்தது. இப்போதும் அதே ப�ோன்று
ஆராய்ந்தால், இப்போது உள்ள அங்கத்தினர்களின் புதிய மையம்
தெரிய வரும் .
50 ஆண்டுக் காலத்தில் சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் இவ்வளவு
சிறப்பாக முன்னேறி உள்ளதைப் பார்த்தால் வியப்பாக இருக்கிறது.
இதற்குக் காரணம் இப்போதைய தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் திரு.
மணி குணசேகரன், மற்றும் அவருக்கு முன்னால் சேவை செய்த
சங்கத் தலைவர்களின் அயராத உழைப்பே காரணம். மற்றொன்று
ச�ொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். இந்த 50 ஆண்டு காலமாக நம் தமிழ்ச்
சங்கம் ஒரே ஒரு சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கமாக இருப்பது நமது தமிழ்
நாட்டுக்கே பெருமை தருவதாகும். அப்படிப்பட்ட தமிழ்ச்சங்கத்தின்
தலைவராக ஓர் ஆண்டுச் சேவை செய்ய எனக்கு வாய்ப்பு
கிடைத்தது, ஆண்டவன் அருள் என்றுதான் நினைக்கிறேன். தமிழர்,
தமிழ் ம�ொழி, தமிழர் கலாச்சாரம் காப்பாற்றும் சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்
மலரட்டும்.
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சிகாக�ோ பல்கலைக்கழகத்தில்
தமிழ் – முதல் ஐம்பது ஆண்டுகள்
பேராசிரியர் இ. அண்ணாமலை
சிகாக�ோ பல்கலைக்கழகம்

சி

காக�ோ பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்
ஆராய்ச்சி துவங்கி ஐம்பது ஆண்டுகள்
நி றை ந் து வி ட்ட ன . இ ந ்த அ ரை
நூ ற்றாண் டு க் க ா ல த் தி ல் த மி ழ் ஆ ய் வு ம்
கற்பித்தலும் வளர்ந்த விதம் பற்றி இந்தக்
க ட் டு ரை சு ரு க ்க ம ா க ப் பே சு கி ற து . இ ந ்த
வ ள ர்ச் சி யி ல் ப ங் கு பெற்ற ஆ ளு மைக ள் ,
அவர்களுடைய ஆய்வின் உலகளாவிய தாக்கம்,
தமிழ் ஆய்விலும் கற்பித்தலிலும் க�ொண்டுவந்த
புதிய ப�ோக்குகள் முதலியவை பற்றி இந்தக்
கட்டுரை பேசுகிறது. பல்கலைக்கழகத்தால்
உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் ஆய்வாளர்கள் பிற
இடங்களுக்குச் சென்று தமிழுக்கு ஆற்றிய
பணிகளையும் க�ோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

தாக்கம்
த மி ழ் ம �ொ ழி க் க ல் வி க் கு சி க ா க�ோ
பல்கலைக்கழகம் ஒரு தனித்துவமான இடம்.
தமிழ் ம�ொழியும் இலக்கியமும் பண்பாடும்
இ ள நி லை , மு து நி லை ப் ப ட்ட ப் ப டி ப் பு ,
ஆ ர ா ய் ச் சி ம ா ண வ ர ்க ளு க் கு இ ங் கு க்
கற்பிக்கப்படுகின்றன. இன்றைய பேச்சு வழக்கு
முதல் பண்டைய செம்மொழி வரை பல்வேறு
நிலைகளிலும் தமிழைக் கற்பிப்பது அதன் தனிச்
சிறப்பு. பல்வேறு காலகட்டங்களிலிருந்த தமிழின்
இ ல க் கி ய ம் , இ ல க ்க ண ம் , க ரு த ்தா ய் வு க ள் ,
உரைகள், கல்வெட்டுகள், பிற ஆவணங்கள்
இங்கே ஆராயப்படுகின்றன. தெற்காசியாவில்
மிகவும் த�ொன்மையானதாகக் கருதப்படும்
இரண்டு ம�ொழி மரபுகளில் ஒன்றான தமிழ் மரபு,

சமஸ்கிருதம் மற்றும் வட்டார ம�ொழிகளின் இலக்கிய
வகைகள், அழகியல் க�ொள்கைகள் ஆகியவற்றோடு
க�ொண்டிருந்த சிக்கலான த�ொடர்புகள் பற்றி
மாணவர்கள் இங்குப் பயில்வது குறிப்பிடத்தக்கது.
தமிழின் மரபிலக்கியம், இலக்கணம் பற்றிய படிப்பு,
த மி ழி ன் த�ொடர் வ ள ர்ச் சி யி ல் ஏ ற்ப ட் டு ள்ள
செல்வாக்குப் பற்றியும், காலந்தோறும் தமிழ் இலக்கியப்
பண்பாடுகள் வடிவமைந்தது பற்றியும் பயின்றிட ஏற்ற
விளை நிலமாகவும் இந்தத் துறை விளங்குகிறது. தமிழ்
இலக்கியங்களைப் பிற ம�ொழிகளில் ம�ொழிபெயர்ப்புச்
செய்வதால், தெற்காசியாவைக் கடந்து இலக்கிய
அறிஞர்களின் பார்வை தமிழ் மீது படும் படியாகவும்
இந்தத் துறை விளங்குகிறது. இதன் சாதனைகளுக்குப்
பின்னால் ஐம்பது ஆண்டுக் கால வரலாறு உள்ளது.
இதன் எதிர்காலம் முடிவில்லாமல் விரியும் என்பது
உறுதி.
இந்த நீண்ட வரலாற்றின் தாக்கம், இங்கு ஆராய்ச்சி
செய்வதிலும், மாணவர்களைப் பயிற்றுவிப்பதிலும்
மட்டுமல்லாமல், அவற்றைக் கடந்து, பிற அமெரிக்கப்
பல்கலைக்கழகங்களிலும், பிரிட்டன், நியூசிலாந்து,
இ ஸ்ரே ல் , இ ந் தி ய ா எ ன் று வெ ளி யே ச ெ ன் று
அங்குள்ள மாணவர்களைத் தமிழில் பயிற்றுவித்ததிலும்
அ வ ர ்க ளைத்
த மி ழ் ஆ ர ா ய் ச் சி ச ெ ய்ய
உட்படுத்தியதிலும் இந்தத் துறைக்குப் பங்கு உண்டு.

முன்னோடிகள்
1959 ஆம் ஆண்டு சூலை மாதம் அமெரிக்க அரசின்
நிதி உதவியுடன் சிகாக�ோ பல்கலைக் கழகத்தில்
தெற்காசிய ம�ொழிகள் வட்டார மையம் என்னும்
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அமைப்பு துவக்கப்பட்டது. 1961-62 ஆம் கல்வியாண்டில்
தமிழ் ம�ொழியைச் சிகாக�ோ பல்கலைக்கழகம்
பயிற்றுவிக்கத் துவங்கியது. தமிழ் ம�ொழியைப்
பயிற்றுவிக்க, இலண்டன் பல்கலைக் கழகத்திலிருந்து
R.E. ஆஷர் (R. E. Asher), மில்டன் சிங்கர் (Milton Singe r ) எ ன் னு ம் ச மூ க வி ய ல் பே ர ா சி ரி ய ர ா ல்
வரவழைக்கப்பட்டார். அப்போது ம�ொழியியல்
பட்டப் படிப்பு மாணவராக இருந்த R. ராதாகிருஷ்ணன்,
ஆஷருக்கு உதவியாளராக இருந்தார். அவர்கள்
இருவரும் 1962 ஆம் ஆண்டு இடைநிலை படிப்புக்கு
“ A Graded Tamil Reader : Selections from Contemporary
Prose with Notes and Glossary“ உருவாக்கினர். காலனிய
காலத்துக் கிறித்துவப் பாதிரிமார்களுக்கும் பிரிட்டிஷ்
அலுவலர்களுக்கும் பிற்பட்ட, பிற ம�ொழியாளர்களுக்குத்
தமிழை இரண்டாம் ம�ொழியாகக் கற்றுக்கொடுக்க
முதலில் உருவான பாடநூல் இது.
1 9 6 2 ஆ ம் ஆ ண் டு சி க ா க�ோ வி ல் க�ோ ட ை க்
காலத்தில், தெ.ப�ொ. மீனாட்சி சுந்தரனார் இரண்டு
த�ொடர் விரிவுரைகள் நிகழ்த்தினார். அவற்றில் ஒன்று
"தமிழ் ம�ொழி வரலாறு ", மற்றொன்று "தமிழ் இலக்கிய
வரலாறு ". பின்னர் இந்தியாவில் இவை இரண்டு

நூல்களாக வெளியிடப்பட்டன. இந்த நூல்கள்
த மி ழ் ம �ொ ழி ம ற் று ம் த மி ழ் இ ல க் கி ய ம்
த�ொட ர ்பா ன ப ல ஆ ர ா ய் ச் சி க ளு க் கு த்
தூண்டுக�ோலாக அமைந்தன.

முதல் தலைமுறை
A .K. இராமானுஜன், 1962 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி
மாதம், தெற்காசிய ம�ொழி மற்றும் வட்டார
மையத்தில் ஆராய்ச்சி மாணவராகச் சேர்ந்தார்.
இண்டியானா பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர்
பட்டம் பெற்றபின் 1963 ஆம் ஆண்டு இவர்
திராவிட ம�ொழிகளில் உதவிப் பேராசிரியராக
மையத்தில் பணியேற்றார். இவர் 1993 ஆம்
ஆண்டு வரை சுமார் 30 ஆண்டுகள் (அவர்
மறைவு எய்தும்வரை). தமிழ் ஆராய்ச்சியிலும்,
க ற் பி த ்த லி லு ம் , ம �ொ ழி பெயர் ப் பி லு ம்
ஈடுபட்டிருந்தார்.
தமிழ் கற்பிப்பதில், A .K. இராமானுஜனும்
அவருக்கு உதவியாளராக இருந்த, சமூகவியல்
துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற, மைதிலி
ஹக் (Mythili Haq) என்பவரும் சேர்ந்து, இடைநிலை
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இயக்குநராகச் சேர்ந்தார். தெ.ப�ொ.
மீனாட்சி சுந்தரனாரைப் பின்பற்றி
இ ல க ்க ண த ்தை யு ம் , உ ரைகளை யு ம்
தற்கா ல
ம �ொ ழி யி ய ல்
க�ொள்கைகளுக்கேற்றவாறு ஆராய்வதில்
தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொண்டார். இது
த மி ழ் ம �ொ ழி யி ய ல் ஆ ய் வி ல் ஒ ரு
ப�ோக்காகத் த�ொடர்ந்தது.
அ கத் தி ய லி ங ்க ம் , மை தி லி ஹ க்
ஆகிய�ோருடன் க�ௌசல்யா செண்பகம்
( பி ன்னா ல் க� ௌ சல ் யா ஹ ா ர் ட் )
இணைந்து 1964 இல் "வரலாற்றுத் தமிழ்ப்
ப ா ட நூ ல் ”
எ ன் னு ம்
நூ ல்
அருஞ்சொற்பொருள் மற்றும் இலக்கணக்
கு றி ப் பு க ளு ட ன்
இ ட ை நி லை
மாணவர்களுக்காகத் த�ொகுக்கப்பட்டது.

துறை உருவாக்கம்
மாணவர்களுக்காக "ஜான் - க�ோபாலன்
உரையாடல்" என்ற பாடநூலை உருவாக்கினர்.
அன்றைய காலத்துக் கல்விப்புல வழக்கப்படி
தமிழ்ப் பேச்சு வழக்கு ர�ோமன் வரி வடிவத்தில்
எழுதப்பட்டது. தமிழை இரண்டாம் ம�ொழியாகக்
கற்பிக்கப் பாடநூல் தயாரிக்கும் முயற்சி இப்படித்
த�ொடர்ந்தது. அந்த உரையாடல் இரண்டு
நடையில் இருந்தது. ஒன்று பிராமணர் பேச்சு
வழக்கிலும் மற்றொன்று பிராமணரல்லாத�ோர்
பேச்சு வழக்கிலும் இருந்தது. முதல் நடையிலிருந்து
இரண்டாவது நடைக்கு இதை மாற்றம் செய்தவர்
இ. அண்ணாமலை.
S. அகத்தியலிங்கம் (இவர் 1963 ஆம் ஆண்டு
இண்டியானா பல்கலைக்கழகத்தில் ம�ொழியியல்
து றை யி ல் மு னை வ ர் ப ட்ட ம் பெற்ற வ ர் )
சிகாக�ோவுக்குக் க�ோடையில் வந்து தமிழ்
கற்பித்தபின், அடுத்த பருவத்தில் வருகைதரு
உதவி பேராசிரியராக மையத்தில் சேர்ந்தார். 1963
முதல் 1965 வரை தமிழ் கற்பித்தார். தமிழ்
இ ல க ்க ண ம் ப ற் றி ய அ வ ர து ஆ ய்வே டு
அ ண ்ணாமலை ப் ப ல ்க லைக் க ழ க த ்தா ல்
ப தி ப் பி க ்க ப்பட்ட து . இ வ ர் இ ந ்த ப்
பல்கலைக்கழகத்தில் இந்தியா திரும்பிய பின்
திராவிட ம�ொழிகளின் உயராய்வு மையத்தில்

தெற்காசிய ம�ொழிகள் வட்டார மையத்தில், இந்தி,
உருது, வங்காளம் ஆகிய இந்திய ம�ொழிகள�ோடு
தமிழும் பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டது. இந்த
மையம் 1965 ஆம் ஆண்டு "தெற்காசிய ம�ொழிகள்
மற்றும் நாகரிகங்கள் துறை" என்று பெயரிடப்பட்டுத்
தனித்துறை ஆகியது. அமெரிக்காவில் பல்கலைக்கழகத்
துறையில் முதலில் இடம் பெற்றது இங்குதான். இந்தத்
து றை யி ல் 1 9 6 6 ஆ ம் ஆ ண் டு எ ட் டு பேர்
பணியமர்த்தப்பட்டனர். அவர்களில் இராமானுஜனும்
ஒருவர். அவர் அமெரிக்கப் பல்கலைக்கழகங்களிலேயே
தமிழுக்கென முழுப் பேராசிரியராக விரைவில்
உ ய ர ்ந்தார் . அ ம ெ ரி க ்கா வி ல் த மி ழு க ்கெ ன் று
முழுப்பேராசிரியர் பதவி உருவாகியது சிகாக�ோ
பல்கலைக்கழகத்தில்தான். (அமெரிக்காவில் முதல்
சமஸ்கிருத முழுப் பேராசிரியர் பதவி உருவாக்கப்பட்டது
1903 ஆம் ஆண்டு ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில்).
1966 ஆம் ஆண்டு க�ோடையில் நடைபெற்ற
தெற்காசிய ம�ொழிகளுக்கான க�ோடைக்காலச் சிறப்பு
வகுப்புகளில் இராமானுஜனும் கமில் சுவலபில்லும்
(Kamil Zvelebil) வகுப்பு எடுத்தனர். அந்த வகுப்பு
மாணவர்களில் இருவர் ஜேம்ஸ் லிண்ட்ஹோம் (James
Lindholm), ஜார்ஜ் ஹார்ட் (George Hart) ஆவர்.
1966-67 கல்வியாண்டில் இ. அண்ணாமலை,
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அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்து
இந்தத் துறையில் சேர்ந்தார். தமிழைக் கற்பிக்கப்
புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் விரிவுரையாளர்
ப ணி க் கு மு த ன் மு த ல ா க இ ந் தி ய ா வி லி ரு ந் து
பணியமர்த்தப்பட்டவர் இவர். விரிவுரையாளராகவும்
மாணவராகவும் இருந்த இவர் 1969 ஆம் ஆண்டு
ம�ொழியியலில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார். பின்பு
அவர் வருகைதரு பேராசிரியராக உயர்ந்தார்.
முனைவர் பட்டத்திற்காக இவர் எழுதிய “Adjectival
Clauses in Tamil” என்னும் ஆய்வேடு(1969) ட�ோக்கிய�ோ
ப ல ்க லை க ்க ழ க த ்தா ல் 1 9 9 6 ஆ ம் ஆ ண் டு
வெளியிடப்பட்டது.

தமிழ்ப் பாடவியலில் புதுமை
மேடைப்பேச்சு, செய்தித்தாள்கள், புத்தகங்கள்
மூலம் படிக்கும் தமிழ�ோடு, வீடுகளிலும், தெருக்களிலும்
பேசும் பேச்சுத் தமிழைக் கற்றுக்கொள்ளவும் இங்கு
ப ா ட ங ்க ள் தய ா ர் ச ெ ய்யப்பட்டத ா க மேலே
ச�ொல்லப்பட்ட து . த மி ழ் இ ர ட்டை வ ழ க ்காக
இருப்பதால், அதைக் கற்றுக்கொடுப்பது சவாலாகக்
கருதப்படுகிறது, மாறுபட்டு இருக்கும் இரண்டு
வழக்கையும் சரியான முறையில் ஒன்றிணைத்து, ஒரு
வழக்கிலிருந்து இன்னொரு வழக்கிற்கு மாறும்போது
வ ா ர ்த்தைகளை யு ம் இ ல க ்க ண த ்தை யு ம்
குழப்பிக்கொள்ளாமல் கற்றுக் க�ொடுக்கும் முறையைக்
கட்டமைப்பது அந்தச் சவால். அத்தகைய பாடநூலை
"ஜிம்-ராஜா உரையாடல்" எனப் பெயரிட்டு இ.
அண்ணாமலை முதல்நிலை மாணவர்களுக்காக
உருவாக்கினார். இதுவே இந்தத் துறையில் த�ொடர்ந்து
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 1967 ஆம் ஆண்டு, அமெரிக்க
அரசின் கல்வித் துறையின் நிதியுடன், இராமானுஜனும்
அண்ணாமலையும் இணைந்து தமிழ் இலக்கண
மேற்கோள் நூல் ஒன்றை உருவாக்கினர்.
1971 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்குத் திரும்பிய
அண்ணமலை, மைசூரில் உள்ள இந்திய அரசின்
இந்திய ம�ொழிகளின் பணியில் சேர்ந்து இயக்குநராக
ஓய்வு பெற்றார். அங்கு மற்ற இந்திய ம�ொழிகள�ோடு
த மி ழைக் க ல் வி க் கூ ட ங ்க ளி ல் ப யன்ப டு த் து ம்
திட்டங்களில் பங்காற்றினார். இந்திய அரசு அந்த
நிறுவனத்தில் செம்மொழித் தமிழ் மைய நிறுவனத்தை
நிறுவுவதற்கு முன், சில ஆண்டுகாலம் தற்காலிகமாக
இந்திய அரசுக்கு ஆல�ோசனை வழங்கினார்.
ஜேம்ஸ் லிண்ட்ஹோம் ம�ொழியியலில் முனைவர்
பட்டம் பெற்று 1971 ஆம் ஆண்டு துறையில் சேர்ந்தார்.

1980 வரையிலும் வேலை பார்த்துவிட்டு, மீண்டும்
2 0 0 2 மு த ல் 2 0 1 0 வ ரை யி லு ம் த மி ழ்
க ற் று க ்கொ டு த ்தார் . 1 9 7 1 ஆ ம் ஆ ண் டு
அண்ணாமலையிடமிருந்து தமிழ் கற்பிக்கும்
ப ணி யை ஏ ற் று க ்கொ ண ்ட ஜே ம் ஸ்
லிண்ட்ஹோமிடமிருந்து 2011 ஆம் ஆண்டு
அண்ணாமலை மீண்டும் ஏற்றுக்கொண்டார்.
" ஜி ம் - ர ா ஜ ா உ ரைய ா ட ல் " ஜே ம் ஸ்
லிண்ட்ஹோமால் மேலெடுத்துச் செல்லப்பட்டது.
அ வ ரு க் கு K . ப ர ம சி வ ம் து ணை பு ரி ந்தார் .
அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகத்தில் தமிழில்
முதுகலைப் பட்டம் பெற்ற அவர் ம�ொழியியலில்
பட்டப்படிப்புப் படிப்பதற்காக 1972 ஆம் ஆண்டு
சிகாக�ோ வந்தார். இருவரும் "ஜிம் - ராஜா
உ ரைய ா டலை " ஒ லி ப்ப தி வு ச ெ ய ்த ன ர் .
இ ர ண ்டா ம் நி லை ம ா ண வ ர ்க ளு க ்காக
அடிப்படைத் தமிழ்ப் பாடங்கள் (Basic Tamil
Reader) என்னும் புதிய நூலைத் தயார் செய்தனர்.
இ வ ர் இ ந் தி ய ா வு க் கு த் தி ரு ம் பி ய பி ன்
இந்தியவியலின் அமெரிக்க நிறுவனத்தின் (American Institute of Indian Studies) மதுரைக் கிளையின்
இயக்குநராக இருந்து தமிழ்நாட்டுக்குக் கள
ஆய்வுக்கு வந்த பல அமெரிக்க மாணவர்களுக்குத்
தமிழ் கற்றுக்கொடுத்தார்.

இரண்டாம் தலைமுறை
1981-82 ஆம் கல்வி ஆண்டு நார்மன் கட்லர்
(Norman Cutler) துறையில் உதவிப் பேராசிரியராகச்
சேர்ந்தார். இவர் இந்தத் துறையிலேயே படித்து
முனைவர் பட்டம் பெற்று அங்கேயே பணிக்கு
வந்த முதல் பேராசிரியர். அவருடைய முனைவர்
பட்ட ஆய்வேடு, "Songs of Experience: Poetics of
D e v o t i o n " எ ன் கி ற நூ ல ா க இ ண் டி ய ா ன ா
பல்கலைக்கழகத்தால் வெளியிடப்பட்டது. அவர்
2002 ஆம் ஆண்டு வரை (மறைவு எய்துகிற வரை)
சுமார் 20 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தார் .
2002 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மூன்றாண்டுக்
காலத்திற்குத் தமிழ்ப் பாடங்கள் தற்காலிக
முறையில், ஜேம்ஸ் லிண்ட்ஹோம். பேர்னி பேட்
(Barney Bate) ப�ோன்ற சிலரின் ப�ொறுப்பில்
நடைபெற்றது. பின் ஜேம்ஸ் லிண்ட்ஹோம்
முழுப்பொறுப்பையும் எடுத்துக்கொண்டார்.
2005-06இல் சாஷா எபெலிங் (Sascha Ebeling)
ஜெ ர ்ம னி யி ல் உ ள்ள க�ோல�ோ ன்
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அடிப்படைத் தமிழ்ப் பாட நூல் ஆகியவற்றை
"எண்வய" (digital) முறைக்கு மாற்றினார். பேச்சு
வழக்குத் தமிழை ர�ோமன் எழுத்தில் அல்லாமல் தமிழ்
வரி வடிவத்தில் முறையான எழுத்தாக்கத்துடன் (spelling) மாற்றி எழுதினார். இவை இணையத்தின் மூலம்
“சிகாக�ோ தமிழ்: தமிழ்ப் பாடம்” என்ற பெயரில்
சிகாக�ோ பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தமிழ் படிக்க
வ ழி ச ெ ய்யப்ப ட் டு ள்ள து . அ தனை
http://tamilcourse.uchicago.edu என்னும் இணைய
தளத்தில் காணலாம் .

பிற துறைகளில் தமிழ்
பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்று,
துணைப் பேராசிரியராகத் துறையில் சேர்ந்தார்.
ஒப்பிலக்கிய ஆராய்ச்சி இவருடைய ஆய்வுத்
துறைகளில் ஒன்று. இவருடைய ஆய்வேடு “Colonizing the Realm of Words: The Transformation of
Tamil Literature in Nineteenth-Century South India”
(2001, SUNY Press) என்ற பெயரில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
இவர் தமிழ்நாட்டிலும் ஈழத்திலும் படைக்கப்பட்ட
கவிதைகளை ஆங்கிலத்தில் ம�ொழி பெயர்க்கிறார்.
ஹீப்ரு பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த டேவிட்
ஷ ு ல்ம ன் 2 0 0 7 ஆ ம் ஆ ண் டி லு ம் 2 0 1 0 ஆ ம்
ஆண்டிலும் இங்கு சில பருவங்களில் தமிழ்
இலக்கியம் கற்றுக்கொடுத்தார். இவருடைய
“Tamil: A Biography” என்னும் நூல் பெயர்பெற்ற
நூல்.
லண்டன் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்து
விட்னி காக்ஸ் (Whitney Cox) 2013 ஆம் ஆண்டு
துறையில் இணைப் பேராசிரியராகச் சேர்ந்தார்.
இவர் இந்தத் துறையிலேயே படித்தவர். இவர்
சமஸ்கிருதம், தமிழ் இரண்டிலும் ஆய்வு செய்பவர்.
இவருடைய நூல்கள் 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. அண்ணாமலை மீண்டும் 2010-11ஆம்
ஆண்டில் வருகைதரு பேராசிரியராகத் துறையில்
சேர்ந்தார். “ஜிம் - ராஜா உரையாடல்" மற்றும்

தெற்காசிய ம�ொழிகள் மற்றும் நாகரிகங்கள் துறை
மட்டுமல்லாமல் பிற துறைகளில் உள்ள அறிஞர்கள்
சிலரும் சிகாக�ோ பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பற்றி
ஆய்வு செய்கின்றனர். இவர்களிடம் தமிழைப் பற்றி
ஆய்வு செய்யும் மாணவர்களும் கற்பதால், பல
துறைகளிலும் தமிழ் ஆய்வு என்பது சாத்தியமாகிறது.
கான்ஸ்டான்டின் நகாசிஸ் (Constantine Nakassis)
2010 ஆம் ஆண்டு மெல�ோன் (Mellon Fellow) நிதி
உதவியுடன் மானுடவியல் ஆராய்ச்சி மாணவராக
வந்தவர். 2012 ஆம் ஆண்டு துணைப் பேராசிரியரானார்.
அ வ ர் தற்கா ல த் த மி ழ் ப் ப ண ்பா டு கு றி த் து ப்
ப�ொ து வ ா க வு ம் , த மி ழ் இ ளை ஞ ர ்க ள் , த மி ழ் த்
திரைப்படம் ஆகியவற்றைப் பற்றி குறிப்பாகவும்
ஆராய்ந்து எழுதினார். அவருடைய எழுத்துக்களை
"Doing Style: Youth and Mass Mediation in South India"
எ ன்ற நூ ல ா க 2 0 1 6 ஆ ம் ஆ ண் டு சி க ா க�ோ
பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டது. அவர் "சிகாக�ோ
தமிழ் மன்றம்" என்கிற அமைப்பை ஏற்படுத்தி
ஆண்டுக்கொரு முறை உலகமெங்கும் இருக்கும்
அறிஞர்களை அழைத்து மானுடவியலின் பார்வையில்
தமிழின் பல முகங்களையும் குறித்து விவாத அரங்கு
நடத்துகிறார். இதன் விவரங்களை http://chicagotamilforum.uchicago.edu இல் பார்க்கலாம்.

எண்வய ஊடக ஆவணக்காப்பகம்
1960 முதல் இயங்கிவரும் இந்த ஆவணக் காப்பகம்
இரண்டாம் ம�ொழியாகத் தமிழைக் கற்பிப்பது
த�ொடர்பான நூல்கள், ஒலிப் பதிவுகள் அனைத்தையும்
பாதுகாத்து வருகிறது. அவற்றினை எண்வயமாக்கி,
http://tamilcourse.uchicago.edu என்கிற இணையதளத்தில்
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வெ ளி யி ட் டு உ ள்ள து . அ வ ற் றி ல் ஜி ம் - ர ா ஜ ா
உ ரைய ா ட ல் , ஜ ா ன் - க�ோ ப ா ல ன் உ ரைய ா ட ல் ,
வான�ொலி நாடகங்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தமிழ்ச்
சிறு கதைகளை வாசித்தல் மற்றும் பல (33 ஒலிப்
பதிவுகள்) அடங்கும்.

ஆராய்ச்சிக்கான வளம்
PL-480 திட்டத்தின் கீழ், பெருவாரியான தமிழ்
நூல்கள் 1962 ஆம் ஆண்டு முதற்கொண்டு அமெரிக்கப்
பல்கலைக்கழகங்களுக்கு வாங்கப்பட்டன. அதில்
பெரும்பான்மையானவை சிகாக�ோ பல்கலைக்கழக
நூலகத்திற்கு வாங்கப்பட்டன. 1984 வரை சிகாக�ோ
நூலகர் பேட்டர்ஸன் (Maureen L.P. Patterson), அதற்குப்
பின்னர் ஜேம்ஸ் நை (James Nye) இந்தியா, இலங்கைக்கு
அடிக்கடி சென்று நூல்களை வாங்கி பல்கலைக்கழக
நூ ல கத் தி ன் த மி ழ் நூ ல ்க ளை அ தி க ரி த ்த ன ர் .
அமெரிக்காவிலேயே அதிகமான தமிழ் நூல்கள் உள்ள
நூலகம் சிகாக�ோ பல்கலைக்கழக நூலகம்தான்.
கிடைக்கதற்கரிய பதிப்புகளும் இதில் அடக்கம்.
சிகாக�ோ பல்கலைக் கழகத்தில் தெற்காசிய எண்வய
நூலகத்திலும் தமிழ் வளம் நிறைந்துள்ளது. தெற்காசிய
எ ண ்வய அ க ர ா தி தி ட்டத் தி ல் ஐ ந் து த மி ழ்
ச�ொற்களஞ்சியங்கள் கணினி வாயிலாக ஆய்வாளர்கள்
பயன்படுத்தும் வகையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. .
சிகாக�ோ பல்கலைக்கழகத்தின் நூலகர் ஜேம்ஸ் நை,
சில பேராசிரியர்கள் மற்றும் இந்திய நண்பர்கள்
முயற்சியில் சென்னையில் "ர�ோஜா முத்தையா
ஆராய்ச்சி நூலகம்" ஒன்று நிறுவப்பட்டது. அதில்
ர�ோஜா முத்தையா அவர்கள் தன் வாழ்நாளில்
சேகரித்த அரிய தமிழ்ப் பதிப்புகள் அனைத்தும்
உள்ளன. அவற்றின் மைக்ரோஃபில்ம் நகல்கள்
பல்கலைக்கழக நூலகத்தில் உள்ளன. இதில் பண்டைய
மற்றும் தற்கால இலக்கியங்கள், இலக்கிய விமர்சனங்கள்,
மருத்துவம், திரைப்படம், பண்பாட்டு நூல்கள்,
கிராமியக் கலைகள், பெண்ணியம், மதம், தத்துவம்
த�ொடர்பான எண்ணற்ற நூல்கள் உள்ளன. இதில்
100,000 க்கு மேற்பட்ட நூல்கள், மாதாந்திர, வார
இதழ்கள், செய்தித்தாள்கள் உள்ளன.

ஆய்வேடுகள்
சிகாக�ோ பல்கலைக்கழகத்தில் பல துறைகளிலும்
தமிழ் த�ொடர்பாகச் செய்யப்பட்ட ஆய்வேடுகளின்
எண்ணிக்கை ஐம்பத்து நான்கு. இது ஆண்டுக்கு ஒன்று

என்னும் விகிதத்துக்கு மேலே. முழு விவரங்களை
http://southasiadissertations.uchicago.edu என்ற
இணைய தளத்தில் பார்க்கலாம்.
தமிழ் ம�ொழி, இலக்கியம், பண்பாடு, கலை,
சமூகம், வரலாறு முதலானவை பற்றிய ஆய்வை
உலகளாவிய ஒன்றாக ஆக்கியதில் சிகாக�ோ
பல்கலைக்கழகத்துக்கு முக்கியமான பங்கு உண்டு.
தமிழின் பக்கம் உலகின் பல பக்கங்களிலிருந்தும்
ம ா ண வ ர ்க ளை ஈ ர ்ப்ப தி லு ம் த மி ழ்
ஆய்வறிஞர்களை உருவாக்குவதிலும் இந்தப்
பல்கலைக்கழகம் முன்னணியில் நிற்கிறது.

கட்டுரையின் தமிழ் ம�ொழியாக்கம் :
குணசேகரன் தி.க�ோ.

A Better Future Built Here
Since 1946
AD-6-19
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மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

சிலப்பதிகாரம் - தமிழர்
பண்பாட்டு இலக்கியம்
காங்கேசு ஜெகநாதன்

“சி

லப்பதிகாரம் என்றோர் மணியாரம்”
ச ெ ந ்த மி ழ்
ம �ொ ழி யி ன்
ச�ொந்தக்காரர்களாகிய நமக்கு நம்
ப ண ்பா ட் டி னை வ ரைய று த் து க் கூ று ம்
பெருங்காப்பியம் எனில் மிகையாகாது. அதனைத்
தமிழறிஞர் எவரும் மறுக்கவ�ோ, மறைக்கவ�ோ
மாட்டார். வள்ளுவர் தந்த வான் மறை 1330
குறட்பாக்களிலும் கூறிய பண்பாட்டை, கதை
மூலமும், காவியமாகவும் கூறுமிடத்து மக்கள்
மனதில் இலகுவாகப் பதிய வைக்கலாம் என்ற
நிதர்சன உண்மையை நன்கு உணர்ந்து நற்
காப்பியமாக நல்லறிஞர் இளங்கோ அடிகள்
படைத்துள்ளார். சிலப்பதிகாரம் த�ொடாத
வ ா ழ் வி ன் ப க ்க ம் எ து வு மி ல்லை . வீ ர ம் ,
விருந்தோம்பல், நீதி, அரசியல், தர்மம், அன்பு,
அறம், பண்பு, உறவு, துறவு, ஊக்கம், என்ற
வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பேணவேண்டிய
தமிழர் பண்பாட்டை அடிகள் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அ வை ய ா வ ற்றை யு ம் ப ற் றி ய அ ல ச ல் ,
க ட் டு ரை யி ன் அ மை ப் பு வி தி க ளி ன்ப டி
அமையாது என்ற காரணம் க�ொண்டு, இனப்
பண்பாட்டின் அடித்தளமான இல்லற வாழ்வின்
ஒ ழு க ்க ம் ப ற் றி ஆ ர ா ய ்த ல் ம ட் டு மே
இக்கட்டுரையின் ந�ோக்கமாகும்.
“ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலால்” ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப்படவேண்டும்” என்ற வள்ளுவப்
பெருந்தகை, ஒழுக்கம் தவறின் “எய்துவர் எய்தாப்
பழி” என்று அழுத்திக் கூறுகிறார். அதனை அழகு
காவியத்தில் க�ோவலன் கண்ணகி வாழ்வு மூலம்
வழுத்திக் கூறும் பாங்கு ப�ோற்றுதற்குரியது.

காவியத்தின் பதிகத்திலேயே “அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு
அ ற ம் கூ ற்றா வ து ம் ” , “ உ ரைச ா ல் ப த் தி னி யை
உயர்ந்தோர் ஏத்தலும்”, “சிலப்பதிகாரம் என்னும்
பெயரால் நாட்டுதும்” என்கிறார் இளங்கோவடிகள்.
உழவ�ோர் பயிரைப் பதிக்குமிடத்து நாட்டுதல் என்பர்.
அதே முறையில் தமது பாட்டுடைச் செய்யுளான
சிலப்பதிகாரத்தின் மூலம் தமிழர் பண்பாட்டை
மக்கள் மனதில் நாட்டும் ந�ோக்கில் ஆக்கினார் என்பது
நன்கு தெளிவாகிறது. எனவே இக்காவியத்தின்
தலைவன் தலைவியான க�ோவலன் கண்ணகியின்
வ ா ழ்வை ஆ ர ா ய ்த ல் அ த் தி ய ா வ சி யம ா கி ற து .
க�ோவலன் நற்குடியில் பிறந்தவன் “வருநிதி பிறர்க்கு
ஆர்த்தும் மாசாத்துவான் மகன்”. வணிகம் ப�ொருட்டு
பலநாடு சென்று “மண் தேய்த்த புகழினான்”. மதிமுகம்
க�ொண்ட இளம் பெண்கள் காதல் க�ொள்ளும்
அழகினன்.. க�ோவலன் அறமும் அன்பும் மிகுந்த
பண்பும் பயனுமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருந்தான்
என்பதை, தலைச்செங்கானத்து நான்மறை முற்றிய
நலம்புரி க�ொள்கை மாமறை முதல்வனாகிய மாடலன்
என்பான் மூலம் நாமறியக்கூடியதாக இருக்கிறது.
ந ா வ ன்மை மி கு ந ்த அ ந ்த ண ன ா ன ம ா ட ல ன்
க�ோவலனின் நற்செயல்களை நயந்துரைத்து அவனை
“கருணை மறவா” என்றும் “செல்லாச் செல்வா”
(அழியா செல்வத்தையுடையவன்) என்றும் “இல்லோர்
செம்மல்” (இல்லாதவர்க்கு உதவும் தன்மையுடைய
ந ல்ல ோ ன் ) எ ன் று ம் வி ய ந் து ரைக் கு ம் ப ா ங் கி ல்
க�ோவலன் ஒழுக்கத்தில் விழுப்பம் கண்டு வாழ்வாங்கு
வாழ்ந்திருந்தமையைக் காண்கிற�ோம்.
அ த ்த கைய ந ல்ல வ னு ம் , வ ல்ல வ னு ம ா ன
க�ோவலனை உலகம் தூற்றியது, தூற்றுகிறது ஏன்?
தமிழினம் என்றும் இல்லற வாழ்வின் ஒழுக்கத்திற்கு
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மிக முக்கியத்துவம் க�ொடுத்து வந்தது என்பதும், வேறு
எவ்வகையிலும் அறநெறி மிகுந்தவனாயிருப்பினும்,
இ ல்ல ற வ ா ழ் வி ல் நெ றி த வ றி ன் ஒ து க ்க ப்பட
வேண்டியவன், தூற்றப்பட வேண்டியவன் என்பதுவே
செந்தமிழர் பண்பாடு.

வகுத்தாள். ஒழுக்கத்திற்கு வரைவிலக்கணம்
வகுத்தாள். ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்ற தமிழர்
பண்பாட்டிற்கு தன் வாழ்வின் மூலம் வழுத்திக்
கூறி உரைசால் பத்தினியானாள். கற்புக்கு
தெய்வமானாள்.

சிலப்பதிகாரம் அழுத்திக் கூறும் இன்னொரு இல்
வாழ்க்கையின் பண்பாட்டு விதி, ஒருவனுக்கு ஒருத்தி,
ஒருத்திக்கு ஒருவன் என்பதாகும். இப் பண்பாட்டு
நெறியினை ஒழுகத் தவறி, கற்பு என்னும் திண்மை
க�ொண்டு வாழ்ந்த “மாதரார் த�ொழுது ஏத்த வயங்கிய
பெருங்குணத்து” மனையாளான கண்ணகியைக்
கைவிட்டு “நாடகமேத்தும் நாடகக் கணிகைய�ோடு
உறவு க�ொண்டான், நற்குணமிழந்தான். “ஆடிய
க�ொள்கையின் அரும் ப�ொருள் கெட” எய்தாப் பழி
அடைந்தான். அதற்கு மாறாக கண்ணகியானவள்
இல்வாழ்வு நெறிக்கு அமைய, கணவனே கண்கண்ட
தெய்வமெனக் க�ொண்டு “பெண்ணிற் பெருந்தக்க
யாவுள கற்பென்னும் திண்மையுண்டாகப் பெறின்”
என்னும் குறளுக்கு அமைய வாழ்ந்தாள். க�ோவலன்
பிரிவால் பெரிதும் வருந்தினாளாயினும் அவன் நெறி
பிறழ்ந்த செயல் தன் தாய் கூட அறிதல் நன்றன்று
என்று நினைத்தாள். கணவனையே தான் வணங்கும்
தெய்வமாகக் க�ொண்டிருந்த அவள், தேவகி என்பாள்
காமவேளை த�ொழுது ஏத்தினால், அவளின் பிரிவு,
வருத்தம் தீருமென்ற அறிவுரையை ஏற்க மறுத்தாள்.
பின்பு க�ோவலன் திரும்பி வந்தவிடத்து “நலம் கேழ்
முறுவல் நகைமுகம் காட்டிச் சிலம்பு உள, க�ொண்மின்”
என்றாள். என்னே கண்ணகியின் பண்பு! அவள்
ஆத்திரம் க�ொள்ளவில்லை, கடும் ச�ொற்களை வீசி
எறியவில்லை, நிந்தனை புரியவில்லை. அவனை
அன்பினாலும் பண்பினாலும் அரவணைத்தாள் அப்
பெருந்தகையானவள். கணவன் நிலை அறிந்து, குறை
அறிந்து, அவன் துயர் ப�ோக்கும் முறுவல் புரிந்தாள்.
தன் சிலம்பினைத் தானாகவே தந்தாள் பெருங்
குணங்கொண்ட காதலாள் கண்ணகி. கணவன�ோடு
காடு மேடெல்லாம் கடந்தாள். க�ோவலன், நெறிமுறை
தவறின அரசனால் க�ொல்லப்பட்டான் என்றறிந்து
ப�ொங்கி எழுந்தாள். தன் கணவன் குற்றமற்றவன்
என்று நிரூபித்து அவன் பெயர் காத்தல் தன் கடன்
என்று க�ொண்டாள். தீ வேந்தன் தனைக்கண்டு நீதி
கேட்பேன் யான் என்றாள். அறம் பிழைத்தோனான
அரசனிடம் நீதி கேட்டாள். நியாயம் கேட்டாள்.
மன்ன ன் ம டி ந்தா ன் . வெஞ் சி ன ம் க�ொ ண ்ட
கண்ணகியின் சீற்றத்தால் மதுரை மாநகரம் தீ
வாய்ப்பட்டு அழிந்தது. கற்பில் வளையாத செந்தமிழ்
பெண்ணாள் கண்ணகி தமிழ்ப் பெண்ணின் பண்பிற்கு,
காதலுக்கு, வீரத்திற்கு, தன் வாழ்வால் இலக்கணம்

வாழ்வாங்கு வாழல் வாழ்வை வளம்படுத்தும்
என்றுணராது எப்படியும் வாழலாம் என்றும்,
ஒ ழு க ்க ம் பெ ரி தல்ல எ ன் று ம் க�ொ ள் ளு ம்
மனப்பாங்கு செந்தமிழர் மத்தியிலே பரவிவரும்,
நி ல வி வ ரு ம் இ க் க ா ல கட்டத் தி லே த மி ழ ர்
பண்பாட்டுக் களஞ்சியமான சிலப்பதிகாரத்தை,
அது கூறும் பண்பாட்டினை மக்கள் மத்தியில்
ப ர வ ச் ச ெ ய்ய த மி ழ றி ந ்த ஆ ன்ற ோ ரு ம் ,
சான்றோரும் முன்வர வேண்டியது அவர்களது
மகத்தான கடமையாகும்.
தமிழ் வாழ்க! தமிழினம் வாழ்க!
அவர் பண்பாடு வாழிய வாழியவே!
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தமிழ்த்தாய்க்கு
பணி செய்வோம்
சேவியர் ர�ோச்

முன்னாள் தலைவர், சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்

சி

காக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் ப�ொன்விழா
காணும் இவ்வேளையில், தமிழ்ச்சங்கத்தை
ஆரம்பக் காலத்திலிருந்து வளர்த்தெடுத்து,
இன்று அதன் வளர்ச்சியினைக் கண்டு ஒரு
த ா யை ப் ப�ோ ல ந ா ன் பெ ரு ம கி ழ் ச் சி யு ம்
பெருமிதமும் அடைகின்றேன். அன்று செந்தமிழ்
வீசுவதற்குக் காத்திருந்த சிகாக�ோவிற்கு, மருத்துவர்
இ ள ங ்கோ வ னி ன் அ ழை ப் பி ற் கு இ ண ங ்க ,
கதிரியக்க மருத்துவத் துறையில் பணியாற்ற 1978
ஆம் ஆண்டு வந்தேன்.
ஆரம்பத்தில் இசைத்துறையிலிருந்த ஆர்வம்
க ா ர ண ம ா கத் தி ய ா க ர ா ஜ உ ற்ச வ த் தி ல்
இசைக்குழுவினர�ோடு சேர்ந்து கித்தாரும்
கீப�ோர்டும் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன். அந்தக்
காலகட்டத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை என்றும்
மறக்க இயலாது. 1981 ஆம் ஆண்டு, கவிஞர்
கண்ணதாசன் அமெரிக்காவில் உரையாற்ற
வந்து, டெட்ராய்ட் நகரில் பேசிய உரையினைக்
கேட்டு பரவசமானேன். த�ொடர்ந்து அடுத்த
வாரம் சிகாக�ோவில் அவர் பேசுவதாக இருந்த
ப�ோ து து ர தி ர ்ஷ்டம ா கச் சி க ா க�ோ
மருத்துவமனையில் உடல்நலம் குறைந்து, உணர்வு
இழந்த நிலையிலிருந்தார். அதற்கிணங்க நானும்
இரண்டு ஒலிநாடாக்களில் மூன்று மணி நேரம்
ஒலிக்கக் கூடிய அவர் எழுதிய பாடல்களைப்
பதிவுசெய்து ஓர் ஒலி நாடா இயக்கியையும்
(tape-player) காதில் வைத்துக் கேட்க ஒரு
ஒ லி வ ா ங் கி யை யு ம் ( h e a d p h o n e )
வாங்கிக்கொடுத்தேன். “க�ோதையின் திருப்பாவை,
வாசகன் எம்பாவை” பாடலில் த�ொடங்கி,

“கேட்டதும் க�ொடுப்பவனே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா!
கீதையின் நாயகனே”, “கண்ணா, கருமை நிறக்
க ண ்ணா ” எ ன் று த�ொட ர ்ந ்த ன அ வ ரு ட ை ய
பாட்டுக்கள். அவர் பலமுறை கேட்டார். கண்ணிமைகள்
அசைந்தன. எவ்வளவு தூரம் புரிந்துக�ொண்டார்,
என்னென்ன உள்வாங்கிக்கொண்டார் என்பது
பரம்பொருளுக்கு மட்டுமே தெரியும். அவருடைய
இரங்கற்கூட்டத்துக்கு நானும் நண்பர் இளங்கோவனும்
காரில் செல்லும்போது கேட்ட “ப�ோனால் ப�ோகட்டும்
ப�ோடா”, “கடைசிவரை யார�ோ” என்ற அவரின்
பாடல்கள் நம்காலத்துக்குப் பிறகும் கடைசிவரை
நிலைத்திருக்கும்.
நான் சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைவராக
இருந்தப�ோது (1987-88), இலக்கியம் த�ொடர்பான
நி க ழ் வு களை ப் பு ல வ ர் ச வ ரி மு த் து வு ம் , தி ரு .
இ ர ா ம்மோக னு ம் க வ னி த் து க ்கொ ண ்ட ன ர் .
இலக்கணம், கவிதைகள் த�ொடர்பான நிகழ்வுகளை
முற்றிலும் புலவர் சவரிமுத்து கவனித்துக்கொண்டார்.
நி க ழ் ச் சி அ மை ப் பு , மே ட ை ச் பேச் சு க ்க ள்
த�ொடர்பானவற்றை மருத்துவர் இளங்கோவனும்,
புலவர் சவரிமுத்துவும் கவனித்துக்கொண்டனர். நான்
தலைவராக இருந்தப�ோது, புலவர் சவரிமுத்து
அவர்கள் செயலாளராகப் பணிபுரிய ப�ொறுப்பேற்றது
எமது பெரும்பேறு. திருமதி மீனா ராம்குமார், திருமதி
வெங்கடேஸ்வரி சுப்பிரமணி, மருத்துவர் திருமதி
சர�ோஜா இளங்கோவன், திருமதி வனிதா பாபு
ஆகிய�ோரும் சங்கத்தை வளர்க்க எனக்குப் பெரும்
உறுதுணையாக இருந்தனர். கலைநிகழ்ச்சிகளை
ஏ ற்பா டு ச ெ ய்வ தி லு ம் இ சை நி க ழ் ச் சி க ளி ல்
கலந்துக�ொண்டு எல்லோரையும் மகிழ்விப்பதிலும்தான்
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பெரும்பாலும் எனது மாபெரும் பங்களிப்பு இருந்தது.
ஜேம்ஸ் செல்வராஜ், சசிரேகா தர்மா, பாலா
ரங்கராஜன். வா.ச. பாபு, அஷ்ரப் ஹஷிம், மறைந்த
சி.எஸ். மன�ோகரன், முனைவர் T.E.S. ராகவன், ஹேமா
ராஜக�ோபாலன், மலர் ரகுநாத், ந. தவமணி மற்றும்
எம்.வளத்தூர் ப�ோன்றோரும் சங்கத்தை அடுத்த
நிலைக்குக் க�ொண்டு செல்ல மிகவும் உதவியாக
இருந்தனர். திரு. தவமணி அவர்கள் தனது கைவந்த
கையெழுத்தினால் செய்தித்தொகுப்பு அறிவிப்புகளின்
(Flyer) மூலம் மேலும் சிறப்புச் சேர்த்தார்.
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு ஆரம்பித்து வைத்து, மிகவும் சிறப்பாகச்
சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்கள் திரு.
ச க ்ர வ ர்த் தி சீ னி வ ா ச ன் , தி ரு . ப ண ்ணை க ்கா டு
சுப்பிரமணி, த�ொழிலதிபரும் தமிழ்ப்பிரியருமான திரு.

ப ா டக ரு ம் வி த ்த க ரு ம ா ன தி ரு . ஐ ங ்க ர ன்
வந்துசேரவும், நான், ராம், மிருதங்க வித்துவான்
திரு. சுவாமிநாதனும் சேர்ந்து இசை சேர்க்க
பாடல்கள் பிரபலமாயின. நாங்கள் மூவரும்
இசையமைக்க, திருமதி. ரெஜினா சவரிமுத்து
துணைப்பாடகராகவும், புலவர். சவரிமுத்து
த�ொ கு த் து வ ழ ங் கு ப வ ர ா க வு ம் சேர் ந் து
இசைவிருந்து படைத்தோம்.
காலப் ப�ோக்கில் “சிகாக�ோ மெல்லிசை”
எ ன்ற ொ ரு கு ழு வை ஏ ற்ப டு த் தி ன�ோ ம் .
அமெரிக்காவில் 10-15 நகரங்களில் சுமார் 10
ஆண்டுகள் மிகவும் சிறப்பாக இசைக்கச்சேரிகள்
நடத்தின�ோம். மேலும் திருமதி. ரமா ரகுராமனும்,
இசையாசிரியர் திருமதி. மினு கார்த்திக்கும்
இ ன் னி சை ப ா ட , ம ா ண ்ட லி னி ல் ஜே ம் ஸ்
பெனடிக்டும் கித்தாரில் சிரியக்
த ா ம சு ம் , கீ ப�ோர் டி ல் வி . பி .
வின்சென்ட்டும் கலந்து அவர்கள்
திறமையினால் தமிழிசைக்குப்
பெரும் சிறப்புச் சேர்த்தனர்.
தேசிய எழுத்துக்கூட்டுரு தேனீ
(Spelling Bee) ப�ோட்டியில் தங்கம்
வென்ற இ ள ஞ் சி ங ்க ம் ப ா லு
ந ட ர ா ஜ னு க் கு “ ச�ொ ல் லி ன்
ச ெ ல்வ ன் ” எ ன்ற ப ட்ட ம்
கிடைத்ததும் எனது காலத்தில்தான்
நடைபெற்றது!.

து க ்கா ர ா ம் ( பெர்க் ளீ த மி ழி ரு க ்கை க ்கா ன
பெருங்கொடையாளர்), வர்த்தகவித்தகர் திரு.
வேலுச்சாமி, இசைப்பிரியர் மேலாண்மை திரு.பாலா
ப ா ல ச்ச ந் தி ர ன் , தி ரு . அ ன ந ்த கி ரு ஷ ்ண ன் ,
நாட்டியப்பேர�ொளி திருமதி.ஹேமா ராஜக�ோபாலன்
ஆகிய�ோர்களாவர்.
ப�ொங்கலில் த�ொடங்கி, புத்தாண்டுவிழா, க�ோடை
யில் முத்தமிழ் விழா, ஆண்டின் இறுதியில் மகளிர்
விழா என்று க�ோலாகலமாய் நடத்தின�ோம். புலவர்
ச வ ரி மு த் து அ வ ர ்க ள் எ ழு தி ய ஒ ரு ப�ொ ங ்க ல்
பாட்டிற்கு நான் இசையமைக்க, மேடையில் 20
பெரியவர்களும்10-15 சிறார்களும் சேர்ந்து பாடிச்
சிறப்புச் செய்தனர். முத்தமிழ் விழாவிலும் மகளிர்
விழாவிலும் சிகரத்தைத் த�ொட்டோம். இசையில்
முனைவர். ராகவனின் பாடல்கள், மறைந்த மாபெரும்

ந ா ன் தலை வ ர ா க இ ரு ந ்த
ப�ோ து தி ரு . ச ா ல ம ன்
பாப்பையாவை முதன் முதலில்
வ ர வே ற் று ப் பெ ரு மைப்ப
டுத்தியத�ோடு க�ோவைக்கம்பர்
க�ோ வி ந ்த ர ா ஜ ன் , ச�ொ ல் லி ன்
செல்வர் திருநாவுக்கரசர், மற்றும் கவிஞர்
வைரமுத்து ஆகிய�ோரையும் அழைத்துச் சிறப்புச்
சேர்த்தோம்.
பேரவையில் சேராமல் பல ஆண்டுகளாக
இருந்த சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தைப் பேரவையில்
சே ர வை த ்த பெ ரு மை யு ம் எ ன க் கு ண் டு .
வடமேற்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் (NorthWestern
U n i v e r s i t y ) ந டத் தி ய “ த மி ழு க ்கெ ன் று ஒ ரு
மாலைப்பொழுது” நிகழ்ச்சியில் தமிழிசையைப்
பற்றி மாதாமாதம் ச�ொற்பொழிவாற்றினேன். திரு.
ஜ�ோசப் அமலிதாசனின் பெருந்துணையுடன்
சி க ா க�ோ வி ல் அ து வ ரை பி ர ப ல ப்பட ா த ,
அறியப்படாத பாடகர்களைக் கண்டுபிடித்து ஒரு
மாபெரும் இசைநிகழ்ச்சியை 1999-ல் நடத்தினேன்.
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தி ரு க் கு ற ள் ர ா ம்மோக ன் அ ண ்ண னு ம்
உறுதுணையாக இருக்க, நிகழ்ச்சிகள் மிகச்
சிறப்பாக நடந்தன. திரு ராம்மோகன் “திருக்குறள்
கையேடு” பதிப்பிக்க உதவியவர்களில் நானும்
ஒருவன். ஈழத்தமிழர் பிரச்சினை மும்முரமாக
நடந்துக�ொண்டிருந்த காலத்தில் திரு ராம்மோகன்
தலைமையில் நடைபெற்ற எதிர்ப்புக் கூட்டத்தில்
திரு. C. மன�ோகரன், மருத்துவர் இளங்கோவன்
ப�ோன்றோருடன் நானும் பங்கு க�ொண்டேன்.
தி ரு . து க ்கா ர ா ம் அ ர�ோ ர ா க�ோ வி லி ல்
ஆ ண ்டாண் டு த�ோ று ம் ந டத் தி ய தீ ப ா வ ளி
இசைநிகழ்ச்சியில் “யாவரும் பாடலாம்” என்று
நண்பர்களை அழைத்து முன் பயிற்சியில்லாமல்
பாடவைத்து, அவர்களின் பாடல்களுக்கு,
கீப�ோர்டு வாசித்து, அரங்கம் நிறைந்து வழிந்த
அனைவரையும் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் திளைக்க
வைத்தேன்.
எனக்கு எங்கள் தமிழ்ச்சங்கத்தில் பாராட்டும்

பரிசும் கிடைத்தப�ோது கேட்கப்பட்ட கேள்வி “ஏன்
இவ்வளவு சேவை செய்தீர்கள்?” என்பதுதான்.
நான�ோ, “எல்லோரும் இன்புற்றிருப்பதுவேயல்லாமல்
வேற�ொன்றும் அறியேன் பராபரமே” என்பதும்
“ எ ன ்க ட ன் ப ணி ச ெ ய் து கி டப்பதே ” எ ன்ற
க�ொள்கைகள்தா ம் எ ன்றே ன் . க ண ்க ள்
க ல ங் கி ன ; ஏ னென்றா ல் , “ ஈ ன்றப�ொ ழு தி ற்
பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச் சான்றோன் எனக்கேட்ட
தாய்” அங்கு இல்லையே, அவர்களை  நான் என்றும்
அ றி ந ்த தி ல்லையே எ ன்பவைத ா ன் ! எ ன து
தமிழ்மொழியும் என் தாய்தானே!
நம் தாய்மொழி தமிழுக்காக “நான்” “நீ” என்கின்ற
நினைப்பைத் தவிர்த்து “நாம்” “நமது” என்ற உணர்வை
வளர்த்து, தமிழை உச்சியில் வைத்து எல்லோரும்
அன்புடனும் நல்லிணக்கத்துடனும் செயல்பட
வேண்டும் என்பதே என்னுடைய பெரும் ஆவலாகும்.
தாய்த் தமிழின் முன்னிலையில் நீயும் நானும் வேறல்ல.
நாம் எல்லோரும் ஒரு தமிழ்த் தாயின் வயிற்றில்
பிறந்தவர்களே!

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

*CAAM-HP Full Accreditation

**ACCM Full Accreditation

\
Scholarship of Excellence
Available forWell Qualified Students

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

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

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
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BUSINESS LAW
IMMIGRATION

L AWO F F I C E

FAMILY LAW
L I T I G AT I O N

For 10 years, our attorneys have provided
legal representation at affordable rates.
Our legal team can provide service in
Tamil, Spanish, Urdu, and Hindi.

SERVICE AREAS

MARIE PAULPILLAI, J.D. ATTORNEY-AT-LAW
Immigration to the United States of America
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.

Business Law and Family Law
Company creation, business contracts, personal
contracts, divorce, protection orders, wills,
nuisance (noise/light/pollution/hazard)
problems, etc.
Litigation, DWI/DUI, Criminal Defense
As experienced litigators in civil/commerical
matters, we can represent you in and out of
court within Cook & Dupage county in lllinois

WWW.JURISTPOINT.COM
INFO@JURISTPOINT.COM
BY APPOINTMENT ONLY
131 N. Clark St., Ste. 1600
Chicago, IL 60601

MAILING ADDRESS

956 South Bartlett Road, #194
Bartlett, IL 60103

CONTACT US TO BOOK YOUR

FREE CONSULTATION

1-800-905-5795
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கடந்து வந்த பாதை
முனைவர் ஆர். கிருஷ்ணராஜ்
முன்னாள் தலைவர், சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்

ப�ொ

ன் வி ழ ா க் க ா ணு ம் சி க ா க�ோ
தமிழ்ச்சங்கத்தின் வளர்ச்சியைக்
கண்டு, நான் பெரு மகிழ்ச்சியடையும்
வேளையில், அந்த வளர்ச்சியில் எனக்கும் பங்குண்டு
எ ன்பத ா ல் மி க வு ம் பெ ரு மை யு ம் பூ ரி ப் பு ம்
அடைகின்றேன்.
தமிழ் ம�ொழிய�ோடு கலை, கலாச்சாரங்கள்,
ப ண ்பா டு ப�ோன்ற வ ற்றை சி க ா க�ோ வி ற் கு க்
க�ொண்டுவந்து தாலாட்டி, சீராட்டி வளர்த்ததில்
பலருக்குப் பங்குண்டு. சங்கத்தின் ஆரம்பக்கால
வளர்ச்சியையும் நிகழ்வுகளையும் திரும்பிப் பார்க்கும்
ப�ோ து ஆ ச்ச ரி யம ா க இ ரு க் கி ற து . அ வ ற் றி ல்
சிலவற்றையும் அதற்கு என்னோடு பணியாற்றிய
நண்பர்களையும் இம்மலரில் உங்கள�ோடு பகிர்ந்து
க�ொள்ள விரும்புகிறேன்.
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின் தலைவராகவும் (200203), உதவித் தலைவராகவும் (2000-01), குழுவின்
அங்கத்தினராகவும் (2004-05) கடமையாற்றக்கூடிய
அரிய சந்தர்ப்பம் கிட்டியது. மேலும் எண்பதுகளில்
திரு. துக்காராம் அவர்கள் தலைவர் பதவியிலிருந்த
ப�ோ து அ வ ரு ட ன் சேர் ந் து சி ல ப ணி களைச்
செய்திருக்கிறேன்.
நான் தலைவராக இருந்தப�ோது எனக்கு உதவியாக
ஜி. பாபு (துணைத் தலைவர்), எஸ். முத்துசாமி,
(செயலாளர்), சீனி குருசாமி (உதவி செயலாளர்),
என். சண்முகப்பிரகாஷ் (ப�ொருளாளர்), டி. க�ோமதி
( உ த வி ப�ொ ரு ள ா ள ர் ) ப�ோன்ற ோ ரி ன் சி ற ந ்த

அர்ப்பணிப்புகள�ோடு, அப்போது உற்சாகமாகச்
செயல் பட்ட நிர்வாகக் குழுவினர்களான எம்.
பாஸ்கரன், டாக்டர் பி.ஆர். சந்திரமவுலி, கடலூர்
குமார், ஐ. காந்திமதி, சந்தான கிருஷ்ணன், வீரா
வேணுக�ோபால், பி. வெங்கடபதி, ச�ொக்கலிங்கம்
சுப்பையா, என். ஆதிமூலம், இளைஞர் குழு
உறுப்பினர்களான கீர்த்தனா பிரகாஷ், கார்த்திக்
ராஜேந்திரன் மற்றும் பல குடும்ப நண்பர்கள்,
தன்னார்வத் த�ொண்டர்கள், அனைவரின்
உதவிகள�ோடும் எனது கடமையைத் திறமையாகச்
செய்யக் கூடியதாக இருந்தது.
ஆண்டுத�ோறும் சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தில்
சார்பாக ஆறில் இருந்து எட்டு நிகழ்ச்சிகளை
நடத்தின�ோம். நிகழ்ச்சிகளை ஒழுங்கு செய்து
நடத்தி, அவற்றில் பங்கு பெற்ற குடும்பங்கள்
ஒ ன் றி ணை ந் து தன்னா ர ்வத் து ட ன் சக ல
நிகழ்ச்சிகளையும் மிகச்சிறப்பாக நடத்தினார்கள்
அன்றைய காலகட்டத்தில் மக்களுடன் தகவல்
த�ொடர்புகள், முக்கியமாகச் செய்தி அஞ்சல்கள்
துண்டறிக்கைகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டன. சிறிய
கையேட்டில் செய்தி மடல்களாக சிகாக�ோ
த மி ழ ்ச ்ச ங ்க த் தி ன் தி ட்ட அ றி வி ப் பு க ள் ,
நிகழ்ச்சிகள், தமிழ்ச் சமூகத்தில் நடக்கும் குழந்தை
பிறப்பு, உறுப்பினர்களின் குடும்பங்களில் நடக்கும்
திருமணம், நகைச்சுவைத் துணுக்கு ப�ோன்ற
வற்றுடன் செலவுகளைக் கவனித்துக்கொள்ள
விளம்பரங்களையும் க�ொண்டிருந்தன.
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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: 847-947-8700
Glenview: 224-521-0090
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சங்க இலக்குகளில் ஒன்றாக, அன்றிருந்த
த ர வு த ்த ள த ்தை அ தி க ரி த் து ஆ யி ர ம்
மின்னஞ்சல்களைப் பதிவு செய்துக�ொள்வது
என்று இருந்தது. அந்த இலக்கையும் நாம் அன்று
வெ ற் றி க ர ம ா க அ ட ை ந்தோ ம் . ச ங ்க த் தி ல்
நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளின் ப�ோது புதிதாக
வரும் விருந்தினர்கள் தமிழ்ச்சங்க உறுப்பினர்களை
அடையாளம் கண்டு வேண்டிய தகவல்களைப்
பெற்றுக் க�ொள்ள வசதியாகச் சங்கத்தின்
உறுப்பினர்கள் பேட்ஜ் அணியும் முறையை
அ ன் று அ றி மு கப்ப டு த் தி வை த ்தே ன் .
த மி ழ ்ச ்ச ங ்க த் தி ன் நி க ழ் வு க ளி ன் ப�ோ து
ஆண்டுத�ோறும் மருத்துவர்களால் இலவசமாக
விரிவுரைகள், சிறிய சுகாதாரச் ச�ோதனைகள்,
முதன்மையான ஆல�ோசனைகள் ப�ோன்றவை
உட்படச் சுகாதார நலன் பேணும் முறையைத்
த�ொடர்ந்து செய்து வைக்கக் கூடிய சந்தர்ப்பமும்
எனக்குக் கிடைத்தது. மேலும் பல தலைவர்கள்
இதனைத் த�ொடர்ந்து செய்து வந்தார்கள்.
விழாக்களில் நடைபெற்ற பட்டிமன்றங்களை
நான் சற்று மாறுபட்ட விதத்தில் அமைத்தது
மி கச் சி ற ப்பாக அ மைந ்த த�ோ டு ப ல ரி ன்
பாராட்டையும் பெற்றுத்தந்தது.
ப�ொங்கல் திருநாளின் ப�ோதும் மற்றும்
நி க ழ் ச் சி க ளி ன் ப�ோ து ம் ச ங ்க த் தி ன்
உறுப்பினர்களை வேட்டி அணியுமாறு ஊக்கம்
க�ொடுத்து அதனைச் செயற்படுத்தின�ோம்.
நாங்கள் எப்போதும் சங்கத்தின் கூட்டங்களை
ஒழுங்குப் பிரகாரமாகப் பிந்திய நிகழ்வுகளின்
பகுப்பாய்வு உட்பட நடத்தின�ோம்.
ச ங ்க த் தி ன் ஆ ளு மை யி னை மே லு ம்
சிறப்பிக்கும் முகமாக நிகழ்ச்சிகளின் ப�ோதே
பார்வையாளர்களின் கருத்துக்கணிப்புகளைப்
பெற்றுக்கொண்டு (நன்றி: திரு. வீரா) பல
பு து வி தம ா ன ம ா ற்ற ங ்க ளைச் ச ங ்க த் தி ன்
வளர்ச்சிக்காகக் க�ொண்டுவந்தோம். நுழைவுச்
சீ ட் டு ப் ப ரி சு க ள் வ ழ ங் கு ம் மு றை

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, பலகாலமாக நடைமுறையில்
இருந்து வருகிறது.
எ மக் கு ம் எ மக் கு மு ன் பு இ ரு ந்தோ ரு க் கு ம்
செலவினைக் கட்டுப்படுத்துவதே எங்களின் தனித்
தன்மையாகும். எங்களுடைய குழு தமிழ்ச் சங்கத்தில்
முதலில் இருந்த பணத்தை விட மேலும் கூடுதலான
ப ண த ்தைச் சேர்த் து க ்கொ டு த ்த து எ ன்ப தி ல்
பெருமையடைகிறேன்.
மேலும் வழக்கமான ப�ொங்கல், தீபாவளி விழாக்கள்,
இலவச க�ோடைக்கால சுற்றுலா, ஒன்று அல்லது
இரண்டு இசை நிகழ்ச்சிகள், குழந்தைகள் தினம்,
சென்னையிலிருந்தும், உள்ளூரிலிருந்தும் நாடகங்கள்
ப�ோன்ற ப ல்வே று நி க ழ் ச் சி க ள் அ ன் றி லி ரு ந் து
இன்றுவரை நடைபெற்று வருகின்றன.
உள்ளூர் கலைஞர்களின் திறமைகளையும், தமிழ்
இ ளை ஞ ர் கு ழு க ்க ளை யு ம் பெ ரி து ம்
ஊக்கப்படுத்தியுள்ளோம்.
ப ா ர ்வைய ா ள ர ்க ளை ம கி ழ வைப்பதற்காகத்
திரைப்பட நட்சத்திரங்கள், சில தலைவர்கள்,
பிரபலமான பேச்சாளர்கள், மற்றும் பிரபலங்களை
அவ்வப்போது அழைத்து நிகழ்ச்சிகளைத் திறம்பட
நடத்தியிருக்கிற�ோம்.
ஐ ம்பத ா வ து ஆ ண் டி ல் க ா ல டி வைத் து ,
ப�ொன்விழாக் காணும் சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு,
எனது எண்ணங்களைச் சமகால தமிழ் சமுதாயத்துடன்
பகிர்ந்து க�ொள்ள இந்த வாய்ப்பை வழங்கியதற்காக
எனது மனப்பூர்வமான நன்றிகளைத் தெரிவிக்கின்றேன்
மேலும், இந்தப் ப�ொன் விழா சிறப்பாக அமையவும்,
சிகாக�ோவில் அன்று முதல் இன்றுவரை, தமிழர்களின்
பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாத்து, வளர்த்து, அடுத்த
தலைமுறைகளுக்கும் க�ொண்டு செல்லுகின்ற சிகாக�ோ
த மி ழ ்ச ்ச ங ்க ம் மேன்மே லு ம் வ ள ர்ச் சி ய ட ை ய
வ ா ழ் த் து கி றே ன் . இ ம்ம ல ரி ன் மூ ல ம் எ ன து
எண்ணங்களைப் பகிர்ந்து க�ொள்ள வாய்ப்பளித்ததற்கு
நன்றி!
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இளைய�ோருக்கு ஊக்கம்
ஆண்டனி சூசை
முன்னாள் தலைவர், சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்

அ

மெரிக்க மண்ணில் தவழ்ந்து,
ப டி ப்ப டி ய ா க வ ள ர் ந் து ,
உயர்ந்து பரிணமித்து, இன்று
ப�ொ ன் வி ழ ா க ா ணு ம் சி க ா க�ோ
தமிழ்ச்சங்கத்தின் சிறப்பினைக் கண்டு,
நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைவத�ோடு
அதன் வளர்ச்சியில் எனக்கும் பங்குண்டு
என்பதால் பெருமிதமும் அடைகின்றேன்.
தமிழிலும், தமிழ்க் கலாச்சாரத்திலும்,
தமிழ்ச் சமூகத்திலும் எனக்கு இருந்த
ஆர்வத்தினாலும், பற்றினாலும் 20062 0 0 9 இ ல் ச ங ்க த் தி ன் உ த வி த்
தலை வ ர ா க வு ம் , 2 0 1 0 - 2 0 1 1 இ ல்
தலை வ ர ா க வு ம் ப ணி ய ா ற்றக் கூ டி ய
சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது.
என்னைப் ப�ோன்ற பல தமிழ் ஆர்வலர்களின்
உதவிய�ோடு, நாங்கள் இணைந்து பல உன்னதப்
ப ணி களை அ க ்கா ல கட்டத் தி ல் மேற்கொண் டு
சங்கத்தின் வளர்ச்சியினை அடுத்த நிலைக்குக்
க�ொண்டு சென்றோம்.
குறிப்பாக தமிழ்ச்சங்கத்தில் முதன் முதலாவதாகச்
சிறுவர்கள் பேச்சுத்திறன் ப�ோட்டி ஆரம்பித்ததும்,
சிகாக�ோ தமிழ்ப் பள்ளிகளுக்குப் பண அன்பளிப்பு
வழங்கியதுமான பெருமைக்கும் உரியவர்களாவ�ோம்.
அந்தக் காலத்தில் நடைபெற்ற இசை நிகழ்ச்சிகளை,
குறித்த நேரமான ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்து, இசை
நிகழ்ச்சிகளின் ப�ோது ஒதுக்கீட்டு முறையில் பாடகர்கள்
பாடுவதற்குரிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி, மேலும்
நான்கு பாடல்களைச் சிறுவர்களைக் க�ொண்டு
பாடவைத்து மெல்லிசை நிகழ்ச்சிக்குச் சிறப்பும்
சேர்த்தோம்.

சுருதி” யின் இசைநிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக
ந டத் தி ய து ம் எ ம து ச ங ்க த் தி ற் கு ச் சி ற ப் பு
வழங்கியது. மேலும் தமிழ்ச்சங்கத்தின் கணக்கு
விபரத்தில் இருந்த தவற்றினை ஒழுங்குபடுத்தி,
18800 டாலர் பணத்திற்கான நிதி நிலைமையைச்
சீராக்கி சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவின�ோம்.
இ ப்ப டி ய ா க ப் ப ல தலை வ ர ்க ள து
ஆளுமையினாலும், அவர்கள�ோடு இணைந்து
பணியாற்றிய தமிழ்த் த�ொண்டர்களுடைய
பங்களிப்போடும், வளர்ச்சிபெற்று, கடல் கடந்து
சி க ா க�ோ மண் ணி ல் மு த் தி ரை ப�ொ றி த் து ,
ப�ொன்விழா காணும் இன்றைய சங்கத்தின்
நிர்வாகிகளைப் பாராட்டுவத�ோடு எங்கள்
தமிழ்ச்சங்கம் வருங்காலச் சந்ததியினரால் மேலும்
வளர்ச்சிபெற்று தமிழுக்கும், தமிழ்ச் சமூகத்திற்கும்
பெரும் சேவைகளைச் செய்ய வேண்டும் என்று
வாழ்த்துகிற�ோம்!

மண்டபம் நிறைந்த கூட்டத்துடன் “லட்சுமண்
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மறக்க முடியுமா!

மாண்புமிகு முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி
அவர்களுக்கு வரவேற்பு விருந்து (1972)

இசைமாமணி சீர்காழி க�ோவிந்தராஜனும்,
இன்னிசைசெல்வன் சிவசிதம்பரமும் நடத்திய
இன்னிசை நிகழ்ச்சி (1981)

பேராசிரியர் சாலமன் பாப்பையா, கவிஞர் வைரமுத்து
அவர்கள் சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்க நிகழ்ச்சிகளில்
கலந்துக்கொள்ள வந்தப�ோது (1989)

மாண்புமிகு முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர் அவர்கள்
சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்க நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கொள்ள
வந்தப�ோது எடுத்த படம் (1974)

சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தில் “ஆச்சி “ மன�ோரமா
நிகழ்த்திய கதம்ப நிகழ்ச்சி (1988)

சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தில் அரங்கேற்றமாகி
அமெரிக்கா முழுவதும் இசையால் புகழீட்டிய காலம்
சென்ற ஐங்கரன் அவர்கள்
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ப�ொன்னியின் செல்வன் நாடக அரங்கேற்றம்

இயக்குனர் பாக்கியராஜ்
தலைமையில் விவாத மேடை (2016)

(2013)

குழந்தைகள் தின விழா
நிகழ்ச்சியில் பறை நடனம் (2016)

சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தினர் ப�ொன் பறை பயிற்சியின்போது (2019)
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சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தில்
மகளிர் பங்களிப்பு
சர�ோ. இளங்கோவன்.
முன்னாள் செயற்குழு உறுப்பினர்

பி

றந்தகத்தை விட்டு, நான் புதிய நாட்டில்,
சி க ா க�ோ வி ன் வ ட கி ழ க் கி ல் உ ள்ள
எவன்சுடன் நகரில் காலடி வைத்த
இனிய காலம், 1974 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம்.
இலைகளே இல்லாத குச்சி மரங்களைக் கண்டு
அதிர்ச்சி அடைந்தேன். “இன்னும் இரண்டு
வாரங்களில் பசுமைப் புரட்சியைப் பார்க்கப்
ப�ோகிறாய்”, என்று என் துணைவர் ஆறுதல்
கூறினார். இயற்கையின் வலிமையைக் கண்டு
மகிழ்ந்தேன். இன்றும் வசந்த காலம் இயற்கையின்
நன்கொடை என்பதில் மகிழ்ச்சி.
ந ா ன் மு த ற் ச ெ ன்ற சி க ா க�ோ
தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிகழ்ச்சி பண்ணைக்காடு திரு.
சுப்பிரமணியன், வெங்கடேசுவரி அவர்கள்
இல்லத்தில் ஆகும். அன்றைய நிகழ்ச்சி நிரலாகத்
தமிழ்த் திரைப்படம் காண்பிக்கப்பட்டது.
அ தை வி ட , ப த் து ப் ப தி னை ந் து த மி ழ் க்
குடும்பங்களை ஒரே இடத்தில் பார்த்ததும் மிக்க
மகிழ்ச்சியாக இருந்தது.
பிறகு சில நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. ஒரு
மூத்த இணையர்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும்
கட்டாயம் வந்துவிடுவார்கள். ஏன் தெரியுமா?
அவர்கள் கட்டாயப் படுத்திப் பேரனைப் பாட
வைத்து விடுவார்கள்! ஆம்! ஒவ்வோர் ஆரம்பமும்
அந்தப் பையன் பாடிய பின் தான்! ஆனால்
அ து வே மற்ற கு ழ ந்தைக ளு ம் ப ங ்கேற ்க த்
தூண்டுதலாக அமைந்தது.
சி ல ஆ ண் டு க ளு க் கு ப் பி ற கு ந ா ங ்க ள்
குழந்தைகள் பெற்று, புது வேலை ஆரம்பித்து,
வாழ்க்கை பரபரப்பாக இருந்தப�ோதிலும்,  தமிழ்ச்

சங்கம் ஒரு முக்கிய அங்கமாக அமைந்தது.
மேலும் எங்கள் இல்லத்திற்குத் தமிழ் அறிஞர்கள்
விருந்தினர்களாக வருவதும் மகிழ்ச்சியாகவும்
இருந்தது. நீண்ட நாட்கள் தங்கியவர்களுள்
முக்கியமாக நினைவில் வருபவர்கள் அய்யா
இசை அறிஞர் வி.பி.க. சுந்தரம், கவிக்கோ அப்துல்
ரகுமான் ப�ோன்றோர்களாவார்கள்.
ஆரம்பத்தில் கிறித்துவக் க�ோயில்களில்,
பள்ளிக்கூட அரங்கங்களிலும் நிகழ்ச்சிகள்
நடத்தப்பட்டன. ஆரம்பக்காலங்களில் பரத
நாட்டியங்களும், தெலுங்குப் பாட்டுக்களும்
இடம்பெற்றன.
1985 ஆம் ஆண்டுக் காலப் பகுதிகளில்,
தமிழ்ச்சங்கம் மிக நலிவடைந்தது. அப்பொழுது
தி ரு . து க ்கா ர ா ம் அ வ ர ்க ள் கைக�ொ டு த் து
சங்கத்திற்கு உயிரூட்டியதை மறக்கமுடியாது.
  அது, பெண்கள், சங்க நிகழ்ச்சிகளில்
பங்குபெறத் தயங்கிய காலம். மேடை ஏறத்
தயங் கி ய நே ர ம் . மு த லி ல் கு ழ ந்தைகளை ப்
பங்கேற்க வைப்பதில் பெண்கள் முனைப்பாக
இருந்தோம். வீடுகளில் சமைத்து விதம் விதமாக
உணவு க�ொண்டு வருவ�ோம். அங்கத்தினர்
நுழைவுக் கட்டணமாக ஒரு குடும்பத்திற்கு 5
வெள்ளி எனப் பெற்றுக் க�ொண்டோம்
காலப் ப�ோக்கில் பெண்களும் நிகழ்ச்சிகளில்
பங்குபெற துணிந்து முன்வந்தோம். ஆண்களும்
உற்சாகப்படுத்தினார்கள். மருத்துவர் திரு.
சேவியர் ர�ோச் சங்கத் தலைவராக இருந்த ப�ோது,
திருமதி வெங்கடேசுவரி துணைத்தலைவராக
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இருந்தார். அப்பொழுதுதான் பெண்களே முழு நிகழ்ச்சியையும்
பங்கேற்று நடத்தின�ோம். விழாக்கள் மிகவும் வெற்றிகரமாக
நடந்தேறின.     
விழாவில் வெங்கா அவர்களின் “பெண் பார்க்கச் சென்று
அத்தைக்கு இலஞ்சம் க�ொடுத்து செவ்வாய்ப் பெண்ணை மணந்த”
வி ல் லு ப்பா ட் டு நி க ழ் ச் சி வெ ங ்கா வி ன் தி ற மையை
வெளிப்படுத்தியத�ோடு, மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. பெண்களின்
தலைமைக்கு ஆண்கள் மிகவும் உதவியாக இருந்து ஊக்கமும்
உற்சாகமும் அளித்தனர்.
அடுத்து திருமதி. சர�ோ சேவுகன் சங்கத் தலைவரானார். 1990
த�ொட்டு சங்க நிகழ்வுகள், குடும்ப நிகழ்ச்சிகளாய் மலர்ந்தன.
இசை நிகழ்ச்சிகளிலும் பெண்கள் கலந்து க�ொண்டனர். நம்
நினைவில் வாழும் தம்பி ஐங்கரன் ஆண், பெண் குரலில் பாடி
நம்மை எல்லாம் அசத்தினார். மேலும் மருத்துவர் சேவியர் ர�ோச்,
மருத்துவர் செர�ோம், மற்றும் பலர் இன்னும் பல வகை

இசைக்கருவி கலைஞர்களுடன் பல
பெண் ப ா ட கி க ள் இ ணை ந் து
இன்னிசை வழங்கினர். குறிப்பாகத்
திருமதி ரெசினா சவரிமுத்து, அவர்
மகள் திவ்யா, நான் உட்படப் பலர்
மே ட ை க ளி ல் த மி ழி ல் இ னி ய
பாடல்கள் பாடித் திரிந்த நாட்கள்
மனதைவிட்டு அகலாதவை.
பெ ண ்க ள் மே லு ம் மே லு ம்
நாடகங்கள் மாறுவேடப் ப�ோட்டிகள்,
நடனங்கள் எனப் பல நிகழ்ச்சிகளை
மேடை ஏற்றி, சங்கத்தை வளர்த்தோம்.
கும்மி என்ன! க�ோலாட்டமென்ன!
பெ ட் டி நி றையக் க�ோ ல ா ட்டக்
குச்சிகள், தமிழ்ப் பள்ளிப் புத்தகங்கள்
என்று நிரப்பி வந்தோம்.
எங்கள் குடும்பத்தில் அனைவரும்
ந டி த ்த “ ஒ ரு ந ா ள் ப�ோ து ம ா ? ”
நகைச்சுவை நாடகம்; காலையில்
எழுப்பொலி(Alarm) அடிப்பதிலிருந்து
குழந்தைகளைப் பள்ளிக்குத் தயார்
ச ெ ய் து , வேலைக் கு ச் ச ெ ல்வ து
ப�ோன்ற காட்சிகளும், ஊரிலிருந்து
வ ரு ம்
“ கலெக் ட்
க ா ல் ”
த�ொலைப்பேசியில் ஒவ்வொருவரும்
மாறி மாறி நலமா? நலமா? என்று
கேட்டு அவதிப்பட்ட காட்சியும்
பெ ண ்க ளை மி க வு ம் இ ர சி க ்க
வைத்தது.  
தி ரு க் கு ற ள் ப�ோ ட் டி க ள் ,
குழந்தைகள் நாடகங்கள், தமிழ்ப்
பள்ளிகளின் நிகழ்ச்சிகள் ப�ோன்றவை
குழந்தைகளின் முத்திரை பதித்த
வ ள ர்ச் சி . ஆ ர ம்பத் தி ல் த மி ழ் ப்
பள்ளிகளில் பணி புரிந்த ஆசிரியர்
பெருமக்கள் கண்ணகி, கலைச்செல்வி,
ராம்மோகன், முருகேசன் மற்றும்
தமிழ்ப் பள்ளிகளே தனது வாழ்க்கை
என்று உழைக்கும் பாபு ப�ோன்றோர்
நம் நன்றிக்குரியவர்கள்.
இவற்றையெல்லாம் இந்த 50 ஆம்
ஆண்டு விழாவில் நினைவு கூர்ந்து
பெருமை அடைவ�ோம்.
வாழ்க தமிழ்! வளர்க நமது சிகாக�ோ
தமிழ்ச் சங்கம்!
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சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின்
புதிய யுகமே வருக!
சரவணக்குமார் மணியன்
செயற்குழு உறுப்பினர்

நா

ம் தி ரு வ ள் ளு வ ர் ஆ ண்டு 2 0 5 0 ல்
வாழ்ந்து வருகின்றோம். ஆங்கில
ஆண்டு 2020 க்கு மி கப்பக ்க த் தில்
இருக்கின்றோம். உலகின் மிகப்பெரிய குடியரசு
நாடான அமெரிக்க மண்ணிலிருந்து இந்தக்
கட்டுரை த�ொடங்குகிறது. சிகாக�ோ மாநகரின்
மய்யத்திலிருந்து எண்ணம் விரிவடைகிறது.
அமெரிக்காவின் சிகாக�ோ பெருநகரில் வாழும்
புலம்பெயர் தமிழர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட
அ மை ப் பு சி க ா க�ோ த மி ழ ்ச ்ச ங ்க ம் . அ ரை
நூற்றாண்டுகளைக் கடந்து அடுத்த யுகத்தில்
காலடி எடுத்து வைக்க இருக்கிறது.
புலம்பெயர்வு என்பது தமிழருக்குப் புதிதல்ல,
தமிழினத்தின் குருதியில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்
“தேடல்” மரபின் வழி வந்தது. மனித இனத்தின்
தேடல் உணவிற்காக என்பதில் ஆரம்பித்து, உறை
தேடலாக, உறவு தேடலாக மேல�ோங்கி, கூடி
வாழ்தல் பண்பாக மலர்கிறது. நாகரிகப் ப�ோக்கின்
மாற்றத்தில் ப�ொருள் தேடல், அறிவுத் தேடல்
எனத் தேடல் புவி தாண்டி நீள்கிறது. அதுப�ோல்
கூடல் என்பது மனிதர்களின் ஒன்றிணைவு.
கூடல் என்பது ஒரு ப�ொதுமைப் பண்புச்
சார்ந்தே அமைகிறது. அந்தப் ப�ொதுமைப் பண்பு
என்பது இனம், ம�ொழி, மரபு ப�ோன்ற பல
விழுமியங்களைத் தாங்கி அமைகிறது. தமிழர்
ச ெ ன்ற இ ட ம ெ ல்லா ம் அ ந ்த மண் ணி ன்
மைந்தருடன் இரண்டற கலந்திருந்தாலும்,
தம்மைப் ப�ோற்றி பாதுகாத்திட, அடையாளம்
பேணியாவதன் அவசியம் உணர்ந்திருந்ததால்,

அமைப்பாய் திரண்டிட அவசியம் ஏற்படுகிறது.
உலகெங்கும் பரவியுள்ள தமிழர்கள் தாம் வாழ்
நிலப்பரப்பில் அமைப்புகள் ஏற்படுத்திச் செயல்பட்டு
வருகின்றனர்.
ப�ொதுமைப் பண்பின் அடிப்படையிலான கூடல்
என்பது முறையாகச் செயல்படுத்திட நெறிகளும்
அறங்களும் அமைப்பிற்கு மிக அவசியமாகிறது.
பல்வேறு அரசுகளும் அந்த அமைப்புகளை நெறியுடன்
ந டத் தி ட வ ழி க ா ட் டு தலை ஏ ற்ப டு த் தி யு ள்ள து .
அமெரிக்க மண்ணில் தமிழ் அமைப்புகள் பல்வேறு
தளங்களில் இயங்கினாலும், விதிகள், நெறிகள் தாண்டி
ப�ொதுமைப் பண்புகள் உண்டு. அது “தமிழ் ம�ொழி
வளர்த்தல், தமிழர் மரபு விழுமியம்” பேணுதல்
என்பதாகும்.
அமெரிக்கா உலகநாடுகளில் அளப்பரிய மனித
ஆ ற்றலை து ணைக�ொண் டு அ றி வி ய ல்
முன்னேற்ற ங்க ளை உழை ப் பின் வ ழி உ ல கி ற்கு
எடுத்துச்செல்கின்ற நாடு. உழைப்போர் உழைத்த
நேரம் தவிர இளைப்பாறிட நேரமும் அவசியமாகிறது.
இளைப்பாறுதல் என்பது மகிழ்ச்சிக்கான நேரமும்
மட்டுமல்ல, பல்வேறு இனத்தோரும் பங்குபெறும்
கூடுதலாக அமைகிறது. இது மரபு வழி புரிதல்களை
இனங்களுக்கிடையே ஏற்படுத்துகிறது. சிகாக�ோ
தமிழ்ச்சங்கம் தமிழர் மரபின் தூதுவராக எடுக்கும்
விழாக்களில் முக்கியமானது முத்தமிழ் விழா மற்றும்
ப�ொங்கல் விழாவாகும். இந்த விழாக்கள் புலம்பெயர்
தமிழர்களை அமெரிக்க மண்ணில் தம் மண்ணையும்,
ம ர பி னை யு ம் ப�ொரு த் தி ப்பார்க் கு ம் நி கழ்வாக
அமைவது மட்டுமல்லாது தமிழர் மரபினை, சிறப்பினை
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மற்றவரும் அறிந்து க�ொள்ள வாய்ப்பாக அமைகிறது.
புலம்பெயர் சமூகத்தில் முதல் தலைமுறையினரின்
இருப்பினையும் இணைப்பினையும் ஏற்படுத்தும்
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம், அடுத்தத் தலைமுறையினரிடம்
தமிழர் மரபு விழுமியத்தை அறிமுகப்படுத்திட
பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும், பங்கேற்கும் வாய்ப்பு
களையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது. இளந்தமிழர்களுக்கான
குழந்தைகள் தினவிழா, தலைமைப் பண்பினை
வ ள ர்த் தி டு ம் து ணை அ மை ப் பு ப�ோன்ற
முன்னெடுப்புகள் வருங்காலத் தலைமுறையினரிடம்
பி ணை ப் பி னை ஏ ற்ப டு த் து ம் அ க ்க றை க ல ந ்த
முயற்சியாகும்.
த ா ய்வ ழி ச் ச மூ கத் தி னை அ டி ப்ப ட ை ய ா கக்
க�ொண்டது தமிழர் மரபு. நாம் புலம் பெயர்ந்த
அமெரிக்க மண், பெண்கள் மற்றும் அவர்களின் சமூக
முன்னேற்றம் மீது அக்கறை க�ொண்டு பல்வேறு
முன்னெடுப்புகள் தழைத்திடும் நாடு. சிகாக�ோ
தமிழ்ச்சங்கம் மகளிர்க்கான துணை அமைப்பினை
ஏற்படுத்திப் பல்வேறு நலப் பணிகளைச் செய்து
வருகிறது. இச்சங்கத்தின் செயற்குழுவும் மகளிர்
பங்களிப்பு க�ொண்டதாகவும் அமைந்துள்ளது.
“மக்களிடம் செல்லுங்கள். அவர்கள் மத்தியில்
வாழுங்கள். அவர்களிடம் இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
அவர்களிடமிருந்து உருவாக்குங்கள்!” என்ற தத்துவம்
ப�ொதுநல அமைப்புகளுக்கும், த�ொண்டு புரிய
முன்வருபவர்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டி. எந்த ஒரு
ப�ொதுநல அமைப்பும், மிகப் பெரிய அரசுகளும்
வெ ற் றி க ர ம ா க இ யங் கி ட , த�ொ ய் வி ல்லாம ல்
த�ொடர் ந் தி ட ம க ்க ளி ன் ந ல்லாத ர வு தேவை .
மக்களிடையே நல்ல கருத்துக்களை எடுத்துச் செல்வது,
நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவது ப�ோன்றவை ஒரு நல்ல
அமைப்பிற்கே உரிய பணியாகும். ப�ொது ந�ோக்கில்
எடுத்துச் ச�ொல்லப்படுகிற கருத்துக்கள் ஏற்கப்பட
அ ல்ல து த ா க ்க த் தி னை ஏ ற்ப டு த ்த ம க ்க ளு க் கு
அமைப்பின் மீதான நம்பிக்கையே அடிப்படை. அந்த
நம்பிக்கை என்பது அமைப்பின் த�ொடர்ச்சியான
வெ ளி ப்ப ட ை ய ா ன ச ெ யல்பா டு க ள் , க ரு த் து ப்
பரிமாற்றங்கள் வழியாகக் கட்டமைக்கப்படுகிறது.
சி க ா க�ோ த மி ழ ்ச ்ச ங ்க ம் இ தனை உ ண ர் ந் து ,
காலாண்டுக்கொருமுறை வாழ்நாள் உறுப்பினர்களைப்
ப�ொதுவெளியில் சந்தித்தல், செயல்பாடுகளுக்கான
உள்ளீடுகளைப் பெறுதல், அமைப்பின் வரவு செலவு
கணக்குகளைச் சமர்ப்பித்தல், பின்னூட்டத்தினை
மக்களிடம் பெறுதல் எனப் பல செயல்களைப் புரிந்து
வருகிறது.

அமெரிக்க மண்ணின் பன்மைத்துவத்தினை
உலகம் ப�ோற்றுகிற அதே நேரத்தில் அதன்
ஓர்மைத்தன்மையும் உலகில் விரும்பத்தக்கதாக
அமைகிறது. ஓர்மைத்தன்மை என்பது அயராது
உழைப்பு, அனைவரையும் ஒரே பார்வையில்
மதித்தல் ப�ோன்றவையாகும். தமிழினம் தன்னுள்
பன்மைத்தன்மையினைக் க�ொண்டிருப்பினும்,
ந ம க ்கா ன சி ற ந ்த அ ட ை ய ா ள ம் “ த மி ழ் ” “தமிழினம்” என்பேதேயாகும். இன்று நாம் மிகச்
சிறந்த காலத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றோம். நம்
அன்னைத்தமிழ் உயர்தனிச் செம்மொழியாக
அதிகார பூர்வமாக அறியப்படுகிறது. அமெரிக்கா
மண்ணில் தமிழ்ப் பள்ளிகள், பல்கலைக்கழகங்களில்
த மி ழ் இ ரு க ்கைக ள் அ மைத் தி டு கி ன்ற ோ ம் .
பத்தாம் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டினை
திறம்பட நடத்திட செயல்பட்டு வருகின்றோம்.
சுருக்கமாக “எங்கும் தமிழ்” என நாம் எடுக்கும்
முன்னெடுப்புகள் நம் உள்ளத்துள் உறைந்திருக்கும்
ம�ொழிப்பற்றின் வெளிப்பாடு.
உலகத் த�ொழிலாளர் வரலாற்றில் சிகாக�ோ
ந கர் மு க் கி யத் து வ ம் வ ா ய்ந ்த இ ட ம் .
உழைப்போர்க்கான பணி நேரம் வரையறை
செய்யப்படாத ஒன்றாக இருந்த காலத்தில், இங்கு
ஏ ற்பட்ட பு ர ட் சி யி ன் வி ளை வ ா கத்
த�ொழிலாளர்களுக்கான பணி நேரம் வரையறை
செய்யப்பட்டது. இந்த எழுச்சிமிகு மண்ணில்
இச்சங்கம் முன்னெடுக்கும் பணிகள் ஏனைய
த மி ழ் அ மை ப் பு க ளு க் கு மு ன்ன ோ டி ய ா க
அமைந்திட வேண்டும். தமிழ்ச்சமூகத்திற்கு
உதவிடும் பணிகள், அமெரிக்க மண் செழித்திட
பணிகள் எனச் சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் செய்ய
வேண் டி ய ப ணி க ள் ப ல . ம க ்க ள் ச மு க ப்
பங்களிப்பினை உ றுதிச ெய் திட ப் பயிற்சிப்
பட்டறைகள், தமிழ்க் கல்விக் கூடங்கள், அரசு
அங்கீகாரம் பெறுதல், புதிய எழுத்தாளர்கள்,
கவிஞர்கள் உருவாக்குதல் எனப் பணிகள் பல.
இளமைப் ப�ொலிவுடன் மக்கள் ஆதரவு பெற்ற
செயற்குழு, உத்வேகம் க�ொண்ட தன்னார்வ
த�ொ ண ்ட ர ்க ள் நி ர ம் பி ய கு ழு க ்க ள் சீ ரி ய
ந�ோக்கங்கள் எனச் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த
இளமைப் ப�ொலிவும் வலிவும் அடுத்த அரை
நூற்றாண்டினை எளிதாகக் கடந்திட உதவும்.
மின்னும் ப�ொன்னாகப் ப�ொன்விழா காணும்
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கமே, புதிய யுகம் காண வருக
! புலம் பெயர் தமிழர் நல்வாழ்வில் ப�ொலிவு
நல்வாழ்வு தருக !!
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மலரும் நினைவுகள்
மீனாட்சி சுப்பிரமணியன்
முன்னாள் செயலாளர், சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்

நா

ன் சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தில், 20042005 ஆம் ஆண்டுகளில் செயற்குழு
உறுப்பினராகவும், 2006-2007 ஆம்
ஆண்டுகளில் இணைச் செயலாளராகவும்,
2008-2009 ஆம் ஆண்டுகளில் செயலாளராகவும்
ப ணி ய ா ற் றி னே ன் . நி ர ்வாகக் கு ழு
உறுப்பினராகத் தமிழ்ச் சமுதாயத்திற்குப்
பணியாற்றியதால் பெரு மகிழ்ச்சி அடைந்தது
மட்டுமல்லாமல் இளைய�ோருக்குத் தமிழில்
நாடகம், மேடைப் பேச்சு மற்றும் விவாதம்
ஆகியவற்றில் பயிற்சி அளித்தத�ோடு நடனப்
பயிற்சியும் அளித்தேன்.

இடைவிடாத த�ொடர்போடு இருப்பதற்கும்,
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்திற்கும் அதன் செயற்குழு
உ று ப் பி ன ர ்க ளு க் கு ம் எ ன் ம ன ம ா ர ்ந ்த
நன்றியினைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

என்னுடைய சாதனைகளில் சிறப்பாகச்
ச�ொல்லவேண்டுமென்றால், சாம்பர்க் தமிழ்ப்
பள்ளி மாணாக்கர்கள் பங்கு பெற்ற “உணவில்
எது சிறந்தது - அமெரிக்க உணவா அல்லது
தமிழ் உணவா?” என்ற சிறார் பட்டி மன்றம்
ஆகும். வந்திருந்த பார்வையாளர்கள் மிகுந்த
ஆர்வத்துடனும், பெருத்த உற்சாகத்துடனும்
ஆரவாரம் செய்து, நிகழ்வை உள்வாங்கினார்கள்.

த மி ழ் ச் ச ங ்க த் தி ன் மூ ல ம் கி ட ை த ்த
த�ொடர்பினால், “Chicago Children’s Museum, Shedd
Aquarium” நடத்திய “Passport to India” நிகழ்ச்சியில்
40 குழந்தைகளுக்கு மேல் பங்கேற்று, அவர்களது
திறமையை வெளிக்கொணரவும் நான் உந்துதலாக
இருந்தேன். இதில் இந்தியாவின், பல்வேறு
கலாச்சாரங்களை ஒருங்கிணைத்து இசை, நடனம்,
ஓவியம், சிவாஜி பற்றிய நாடகம் எனப் பல
துறைகளிலும் குழந்தைகள் தங்களது திறமைகளை
வெளிப்படுத்தினர். அந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம்,
ம ா று ப ட்ட சூ ழ லி ல் , இ ந் தி ய ர ல்லாத�ோர்
முன்னிலையில் தமிழ்ச் சமூகம் ஒரு குழுவாக,
முதல் முறையாக, ஒன்றுபட்ட இந்தியாவின்
பிரதிநிதியாகத் தன்னைக் காட்டியது.

இ த ன் வெ ற் றி யைக் க ண ்ட பி ன்னர் ,
த�ொடர்ந்த ஆண்டுகளில் அதைப்போன்ற
நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. அமெரிக்கத்
த மி ழ் ப்
ப ள் ளி க ளி ல்
ப டி க் கு ம்
மாணவர்களிடையே அவர்களது திறமைகளை
வெளிக்கொண்டுவரப் பயிற்சி அளித்ததில்
நான் முன்னோடியாக இருந்தேன் என்று இந்த
நேரத்தில், ச�ொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.
எனக்கு இந்த வாய்ப்பைக் க�ொடுத்ததற்கும்,
தமிழ் சமுதாயம் மற்றும் தமிழ் ம�ொழிய�ோடும்

ஒரு குழுவாக இணைந்து செயல்படுவது
தமிழ்ச் சங்கத்தின் வளர்ச்சிக்கும் வெற்றிக்கும்
இன்றி அமையாதது என்ற நம்பிக்கையுடன்
ச ெ ய ல் ப ட்டே ன் . அ த ன ா ல் த மி ழ ்ச ்ச ங ்க
விழாக்களில் குழுவாகப் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சி
க ளு க் கு மு ன் னு ரி மை க�ொ டு த் து
ஊக்கப்படுத்தியுள்ளேன்.

தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய
நல்வாழ்த்துக்கள்.
வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழ்!
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உலகில் கப்பற்படைக்கெல்லாம்
முன்னோடி தமிழர்கள்
ஆனந்து சு ஆனந்தன்
முன்னாள் செயற்குழு உறுப்பினர், சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்

ந

ம் ஹார்வர்ட் தமிழ் இருக்கையை உருவாக்கிய
Tamil Chair Inc நிறுவனத்தின் தலைவர் மருத்துவர்
ஜானகிராமன் அவர்கள், ஏர்ல் பேக்கன் (Earl
Bakken) எனும் விஞ்ஞானி மற்றும் த�ொழில் அதிபரைச்
சந்திக்க நேர்ந்தது. ஏர்ல் பேக்கன் எனும் இந்த விஞ்ஞானி,
உலகப் புகழ் பெற்றவர். இதய மருத்துவச் சிகிச்சைக்கான
பேஸ் மேக்கர் (Pace makers for the heart) எனும்
கருவியைக் கண்டுபிடித்த மெட்ரோனிக்ஸ் (Biomedical
Company called Medtronix) நிறுவனத்தின் நிறுவனர்களில்
ஒருவர். அவர் ஜானகிராமன் எனும் பெயரைக் கேட்டவுடன்,
“நீ இந்தியாவில் தமிழ்நாடா?” என்று கேட்கிறார்.

கப்பல்கள், தூரத்தில் வரும்போதே, தன் கப்பலில் உடன் வரும்
பயிற்சி பெற்ற ஒரு சில வீரர்களை, அந்த மின்சார விலாங்கு
மீன் அண்டாவுடன் இறக்கி விடுவார். அவர்கள் எதிரி கப்பல்
அருகில் சென்றவுடன் அந்த மின்சார விலாங்கு மீன்களை,
அடைப்பிலிருந்து அந்தக் கப்பலுக்கருகில் விடுவிப்பார்கள். சற்று
நேரத்திற்கெல்லாம் அவை ஒவ்வொன்றும் 600 - 900 வ�ோல்ட்
மின்சாரத்தை வெளியிடும். அந்த எதிரிக் கப்பல்களின் ஆணிகள்
அந்த மின்சாரத்தால் தாக்குண்டு, அந்தக் கப்பல் ஓரிரு மணி
நேரத்திற்கெல்லாம் பல துண்டுகளாகத் தகர்ந்து விடும். இவ்வாறு
மாபெரும் கப்பல்களை எல்லாம் இராஜ இராஜ ச�ோழரின் படை
வீழ்த்தியுள்ளது”.

ஜானகிராமன் அவர்கள், “ஆமாம் நான் தமிழ்நாடு தான்”
என்கிறார்.

இ த ்தகை ய வி ய க ்க த ்த கு ச ா தூ ர்ய ம ா ன ச ா க ச த ்தை ,
பழந்தமிழரின் சாதனையை அமெரிக்கர் ஒருவர் மூலம் நாம்
அறிவது மிகப் பெருமைக்குரியதும் நெகிழ்வூட்டக் கூடியதும் ஆகும்.

அவ்வாறு அவர் ச�ொன்னவுடன், “உனக்கு இராஜ இராஜ
ச�ோழனைத் தெரியுமா?” என்று அந்த அமெரிக்க விஞ்ஞானி
கேட்கிறார். மருத்துவர் ஜானகிராமனுக்கோ ஆச்சரியம்!
இவருக்கு எப்படி இராஜ இராஜ ச�ோழனைத் தெரியும் என்று.
ஏர்ல் பேக்கன் (Earl Bakken) எனும் புகழ்பெற்ற
அமெரிக்க விஞ்ஞானி,
“நான் இராஜ இராஜ ச�ோழன் செய்த பெரும் சாதனைகளை
எண்ணி எண்ணி வியக்கிறேன். அவரை எனக்கு மிகவும்
பிடிக்கும். உலகிலேயே மின்சாரத்தை முதன் முதலில்
பயன்படுத்தியவர் இவராகத்தான் இருக்கும். கடற்படையில்
சிறந்து விளங்கியது அவர் கப்பற்படை. அவர் ப�ோருக்குச்
செல்லும் கப்பலில் மின்சார விலாங்கு மீன்களை (Electric
Eel fish) பெரிய அண்டாக்களில் ஆயிரக்கணக்கில் எடுத்துச்
செல்வாராம். த�ொலை தூரத்திலிருந்து வரும் எதிரிக்

மேலும், “ச�ோழர் படைக் கப்பல்கள் இரும்பாலான ஆணிகளைப்
பயன்படுத்தவில்லை. அக்கப்பல்களின் வெளிப்புறம் முழுதும்
மரத்தால் ஆனதே. ஆதலால் எதிரிப் படைகள் அதே மின்சார
விலாங்கு மீன்களைக் க�ொண்டு ச�ோழர் கப்பல்களை யாரும்
தகர்த்துவிட முடியாது” என்பதையும் அவர் கூறியுள்ளார்.
உலகில் கப்பற்படைக்கெல்லாம் முன்னோடி நம் தமிழர்கள்தான்
என்பதை நாம் அறிய வேண்டும்! உலகெங்கும் பயன்படுத்தப்படும்
கப்பற்படை சார்ந்த ச�ொல்லாடலில் தமிழ் வேர்ச் ச�ொற்கள் அதிகம்.
அதனால் தான் தமிழில் நாவாய் எனும் ச�ொல்லிலிருந்து நேவி
(Navy) எனும் ச�ொல் பிறந்தது. நம் நங்கூரம் எனும் ச�ொல்லிலிருந்து
anchor எனும் ச�ொல் பிறந்தது. நம் கட்டுமரம், catamaran என்று
அவ்வாறே பயன்படுகிறது.
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இலங்கைத் தமிழர்கள்
பேரழிவின் நினைவு மரம்!
இலட்சுமி பாஸ்கரன்

“அ

ப்பா இண்டைக்கு எங்கை ப�ோறம்?”,
புறப்பட்டுக் க�ொண்டிருந்த என்னை
ந�ோக்கி என் மகள் தமிழினி கேட்டாள்.

“ஓ உங்களுக்கு அம்மா ச�ொல்லவில்லையா?
நாங்கள் எங்களுடைய நினைவு மரத்தடிக்குப்
ப�ோகிற�ோம்”, என்றேன்.
“ எ ன்ன நி னை வு ம ர ம�ோ ? அ தென்னப்பா .
ஆருக்கப்பா மரம், என்னத்துக்கப்பா நினைவு, என்ன
நினைவு?”, என்று மகள் கேள்விகளாகக் கேட்டாள்.
“ அ து வ ா , இ ல ங ்கை யி ல் ந டந ்த ப�ோ ரி ல்
க�ொல்லப்பட்ட தமிழ் மக்களின் நினைவாக இங்கு
ஒ ரு நி னை வு ம ர ம் இ ரு க் கி ற து . அ ங் கு த ா ன்
ப�ோகப்போகிற�ோம்”, என்றேன்.
“ஓ, அப்படியா. எனக்குத் தெரியாதே!”, என்று
கூறியவாறே சிறிது வியப்புடன் அவள் என்னைப்
பார்த்தாள்
அ ரு கி ல் இ ரு ந ்த க தி ரை யி ல் 1 இ ரு ந ்த வ ா றே
மகளையும் அருகே இருக்கவைத்து அவளுடைய
கேள்விகளுக்குப் பதில் ச�ொல்ல ஆரம்பித்தேன்.
“பிள்ளை, நாங்கள் இலங்கையில் இருந்து இந்த
ந ா ட் டு க் கு வ ந ்த ன ா ங ்க ள் தெ ரி யு ம்தானே ” ,
ஆரம்பித்தேன்.
“ஓ அது தெரியும். ஆனால் ஏனப்பா அங்கை
இ ரு க ்காம ல் இ ங ்கை வ ந ்த னீ ங ்க ள் ” ,
எதிர்பாராமல் அவளிடம் இருந்து இன்னொரு

கேள்வி. எப்படிச் ச�ொல்வது என்று சற்று
ய�ோசிக்கும் ப�ோது,
“ பி ள்ளைக் கு வ டி வ ா ச் ச�ொ ல் லி
விளங்கப்படுத்துங்கோ, தெரியாத்தானே வேணும்”,
என்று உள்ளிருந்து மனைவியின் குரல்.
“அந்த நேரம் எங்கடை நாட்டிலை சரியான
பிரச்சனை, நாங்கள் உயிருக்குப் பயந்து, அங்கிருந்து
வெளிக்கிட்டு இங்கை வரவேண்டியதாய் ப�ோச்சு”,
எ ன் று ம ெ து வ ா க ஆ ர ம் பி த ்தே ன் . “ எ ன்ன
பிரச்சனை, அதுக்கேன் நீங்கள் உங்கடை பிறந்த
நாட்டை விட்டிட்டு வரவேணும்”, என்னை
ந�ோக்கி தமிழினி வியப்புடன் கேட்டாள்.
“ஒரு காலத்திலை இலங்கையில் தமிழருக்கென்று
ஓர் இராச்சியம் இருந்தது. ஆனால் ஆங்கிலேயர்
இலங்கையைக் கைப்பற்றியவுடன் தமிழர்கள்
அவர்கள் ஆளும் உரிமையை இழந்தார்கள்.
அன்றிலிருந்து தமிழர்களான நாங்கள் சிறுபான்மை
இனத்தவர்களாக்கப்பட்டோம். பெரும்பான்மை
இ ன த ்தைச் சே ர ்ந ்த வ ர ்க ளி ன் கைக ளி ல்
அரசாங்கம் அமையவே தமிழர்கள் தங்களை
ஆளக்கூடிய தகைமையை இழந்தத�ோடு, அந்தஸ்து,
சுயக�ௌரவம் ப�ோன்றவற்றை இழந்தார்கள்.
அரசாங்கத்திற்கும் தமிழர்களுக்கும் இடையே
பெரும் வேற்றுமையும் பிரிவினையும் ஏற்படத்
த�ொடங்கியது.
இலங்கையில் பிறந்த அத்தனை மக்களுக்கும்
இருக்க வேண்டிய சம உரிமை, சம அந்தஸ்து,
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ம�ொழி உரிமை என்பன தமிழர்களுக்கு
இல்லாத காரணமாக நீண்ட காலமாக
இனப்பிரச்சனை இருந்துவந்தது.
அப்போதிருந்த தமிழ்த் தலைவர்கள்
அஹிம்சை வழியில் ப�ோராட முயன்ற
ப�ோ து , அ வ ர ்க ள் த ா க ்க ப்ப ட் டு ம்
சி றை யி ல ட ை க ்க ப்ப ட் டு ம்
தண்டிக்கப்பட்டார்களே தவிர எங்களது
பிரச்சினையைத் தீர்க்க முடியவில்லை.
மேலும் தமிழ் ம�ொழி புறக்கணிக்கப்பட்டு,
இ ல ங ்கை யி ன்
ஆ ட் சி
ம �ொ ழி
பெரும்பான்மையினத்தோரின் ம�ொழியாக
மாற்றப்பட்டு, தமிழர்கள் மீதும் அவர்கள்
ஆட்சி ம�ொழி திணிக்கப்பட்டது.
மேலும் மாணவர்களுக்கிடையே கல்வியில்
த ர ப்ப டு த ்த ல் அ மு ல ா க ்க ப்படவே
இளைஞர்களும் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட,
பெரும் கலவரம் த�ொடங்கியது. இளைஞர்கள்
பெரும்பான்மை அரசாங்கத்தின் அமைப்பின்
கீழே வாழமுடியாது, என்ற முடிவிற்கு
வந்தார்கள். தமிழர்க்குச் சுதந்திரம் வேண்டும்,
தமிழருக்கென ஒரு தனி நாடு வேண்டும் என்ற
க�ோரிக்கையை வைத்து சுதந்திர ப�ோராட்ட
வீரர்களாக மாறி, அரசாங்கப் படைகளுடன்
ப�ோராட ஆரம்பித்து இலங்கையின் வடக்குக்,
கிழக்குப் பகுதிகளை இணைத்து தமிழர்க்கென
ஒரு பிரதேசத்தை வன்னிப் பகுதியில் நடைமுறை
படுத்தினார்கள்”, என்றேன் .
நான் எனது பேச்சினை சிறிது நிறுத்த, உடனே
அவள் “ ஓ, அதுதான் தமிழ் ஈழமா”, என்றாள்
தமிழினி.
“ஓம்! ஓம்! அப்படி ஆரம்பித்த ப�ோராட்டம்,
நாட்டில் அரசாங்கத்திற்குப் பெரும் சவாலாக
ஆரம்பிக்கவே, வெளிநாடுகளின் உதவிய�ோடு
தமிழ்ப் பகுதியை தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குக்
கீழே க�ொண்டுவர முயன்றார்கள். உரிமை
கே ட் டு ப் ப�ோ ர ா டி ய இ ளை ஞ ர ்க ளை ப்
பிடிப்பத�ோடு அந்தத் தமிழ்ப் பிரதேசத்தைத்
தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கைப்பற்றும்
ந�ோக்கத்துடன் ப�ோர் விமானங்கள், ஆட்டிலறி
செல்கள், வெளிநாடுகள் க�ொடுத்த நவீன
க ரு வி க ள �ோ டு
மு ன்னே றி ப்
ப�ோ ர ா டி க ்கொண் டி ரு ந ்த இ ளை ஞ ர ்க ள்
பலரையும், பல்லாயிரக்கணக்கான அப்பாவிப்
ப�ொதுமக்களையும் க�ொன்று குவித்து அந்தப்

பிரதேசத்தைக் கைப்பற்றினார்கள். தமிழர்கள்
வரலாற்றிலே இரத்தக்கறை படிந்த நாளது!”, என்று
கண்கள் கலங்க ஒரு பெருமூச்சுடன் நிறுத்தினேன்.
சி றி து ம வு ன த் தி ன் பி ன் அ வ ளு ம் ஆ ழ ம ா க
ய�ோசித்தவளாக,
“அது எப்ப அப்பா நடந்தது?”, தாழ்ந்த குரலில்
கேட்டாள். “2009ம் ஆண்டு மே மாதம் அளவில்
பெருமளவில் தமிழர்கள் க�ொல்லப்பட்டார்கள்”,
என்று கூறவே, “ஏனப்பா இதற்கு வெளிநாடுகள்
ஒன்றும் செய்யவில்லையா?“, தமிழினியின் குரலில்
சற்றுக் க�ோபம் தெரிந்தது
“ எ ல்லா ந ா டு க ளு ம் ம � ௌ ன ம ா க ப்
பார்த்துக்கொண்டிருக்க எல்லாம் நடந்து முடிஞ்சுது”,
கைகளை விரித்தவாறே கூறினேன்.
“இறந்தவர்கள் இறந்தவர்கள்தான்! இன்று தமிழர்
வாழும் பகுதிகளில் கூட இந்த நாள�ோ, இந்தக்
க�ொடிய சம்பவம் நடந்ததற்கான அடையாளம�ோ
பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை. ஆனாலும் அந்த நாளை,
அந்தப் பேரழிவை நினைவு கூரவே இங்குள்ள
பூங்காவில் ஒரு மரத்தை நட்டு வருடா வருடம் அந்த
மரத்தடியில் கூடி அந்தப் ப�ோரில் இறந்தவர்களை
நினைத்துப் பிரார்த்தனை செய்கின்றோம். அங்கை
தான் இப்ப ப�ோகப் ப�ோகிற�ோம்”, என்று முடித்தேன்.
“அது சரி, அதுக்கு ஏனப்பா மரம் வைச்சிருக்கு?”,
தமிழினி
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“அடையாளம் அம்மா! அந்த நினைவு நாள், அந்தப்
பேரழிவின் நினைவு எங்கள�ோடு முடியக்கூடாது.
உங்கள் காலத்திலும் அதுக்குப் பிறகும் இருக்கவேண்டும்.
எதிர்காலத்திலும் அந்த நினைவுகள் இருக்க அந்த
மரம் ஓர் அடையாளம். ப�ோரில் இறந்த ஆத்மாக்களின்
உறைவிடமாக இருக்கக் கூடிய அமைதியான சூழலில்
இருக்கும் ஒரு பூங்காவில் உள்ள ஏரியின் ஓரமாக இந்த
“பேர் ஓர்க்” மரம் நடப்பட்டிருக்கிறது. எண்பது அடி
உயரமாகவும், ஐம்பது அடி அகலமாகவும், நூறு
வருடங்களுக்கு மேலாக வளரக்கூடிய இந்த மரத்தின்
பரந்து வளரும் கிளைகளும், இலைகளும், அன்று
ஆயிரக்கணக்காக இறந்த மக்களின் சின்னமாக,
அ டு த ்த டு த ்த தலை மு றைக ள் வ ந் து த ங ்க ள்
மரியாதையைச் செலுத்தும் விதமாக இருக்கப்போகிறது.
அ து ம ட் டு மல்ல இ ல ங ்கை யி ல் அ ன் று ந டந ்த
பேரழிவை ஞாபகப்படுத்தி, வருங்காலத்தில் உலகத்தின்
எந்தப் பகுதிகளில் மட்டுமல்ல எந்தச் சமூகத்திலும்
நடைபெறாது என்பதை எடுத்துக்காட்டும் முகமாகவும்
அமையும் என்று நம்புகிற�ோம்”, என்றேன்.

“அது நல்ல விஷயம் அப்பா. இப்படித்தான்
இரண்டாவது உலக மகாயுத்தத்தில் இறந்த ஆறு
மில்லியன் யூதர்கள் ஞாபகார்த்தமாகத் தை
ம ா த ம் 2 7 ம் தி க தி யை நி னை வு ந ா ள ா க
வைத்திருப்பத�ோடு அருங்காட்சியகமும் வைத்து,
அந்தப் பேரழிவை அடையாளப்படுத்துகிறார்கள்.
இலங்கையில் நடந்த தமிழினப் பேரழிவை இன்று
மட்டுமல்ல என்றும் நினைவூட்ட வளர்த்து வரும்
மரத்தைப்போல அந்தப் பேரழிவும் எங்கள்
மனதில் மட்டுமல்ல இனி வருங்காலத் தமிழ்
சந ்த தி யி ன ரி ன் ம ன ங ்க ளி லு ம் த�ொடர் ந் து
வளரவேண்டும், சரி அப்பா, க�ொஞ்சம் பூக்கள்
வாங்கிக் க�ொண்டு மரத்தடிக்குப் ப�ோவம்
வாங்கோ”, என்றவாறே தமிழினி எழுந்து
நடந்தாள்.
எமது சுமையைத் த�ொடர்ந்து தூக்கிச் செல்லும்
எண்ணத்துடன் வழிகாட்டிச் செல்லும் அந்த
நம்பிக்கை நட்சத்திரத்தைத் த�ொடர்ந்தேன்.
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என்றும் தமிழால்
பெருமையன்றோ!
சேகர் சந்திரசேகர்
கற்றிடத் தமிழும் எளிதன்றோ வதில்
பெற்றிடும் பேரும் பெரிதன்றோ தமிழ்ப்
பற்றுடன் இருத்தல் பலமன்றோ அயற்
சுற்றமும் சுவைக்கும் சுகப்பொரு ளன்றோ !
அங்கப் புலன்களை ஆள்வ தன்றோ
சங்கப் புலவர்கள் வளர்த்த தன்றோ
வங்கக் கடலினைக் கடந்த தன்றோ
மங்காப் புகழினைக் க�ொண்ட தன்றோ !
அறம்பொரு ளின்பக் குறள்மறை யன்றோ
அகம்புறம் வகைப்பா எண்ணூ றன்றோ
பதினெண் கீழ்மேல் கணக்கி லென்றோ
பதிந்த பலநூல் வெகுசிறப் பன்றோ !
ஆண்டாள் ஆட்சிக் கருந்தமி ழன்றோ
ஆழ்வார் மாட்சிக்கு மாத்தமி ழன்றோ
நால்வர் நவின்றது நுண்தமி ழன்றோ
நாயன்மார் கதைகள் நற்றமி ழன்றோ !
ஐம்பெருங் காப்பியம் அணியழ கன்றோ
கம்பனின் கவிநயம் கனிச்சுவை யன்றோ
தேம்பா வணியிலே தேன்தமி ழன்றோ
சீம்பாற் சுவைக்கு சீறாப் புராணம�ோ !

ம�ொழிகளில் தமிழ்மிகப் பழமை யன்றோ
ம�ொழிகையில் தமிழ்வெகு புதுமை யன்றோ
ம�ொழிகளில் தமிழ்போல் இனிமை யுண்டோ
ம�ொழிவது முண்டாசுக் கவிஞ னன்றோ !
சத்தியத்தால் செந்தமிழும் செழித்த தன்றோ
பக்தியினால் பைந்தமிழும் உதித்த தன்றோ
வித்துவத்தால் முத்தமிழும் முளைத்த தன்றோ
தத்துவத்தால் தண்டமிழும் தழைத்த தன்றோ !
ம�ொழிப�ோற்றும் சங்கத்தின் ப�ொன்விழா ஆண்டன்றோ
வழிகாட்டும் அமெரிக்கப் பேரவையும் அங்கமன்றோ
தமிழுலகப் பத்தாம் மாநாட்டைப் படைக்குமன்றோ
எழில்நகராம் சிகாக�ோ இன்பத்தில் திளைக்குமன்றோ !
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வாழ்த்துக் கவிதை
கவியருவி அப்துல் காதர்

சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கச்
சிகையின் மேல்
ஆசி வானத்து அட்சதை நட்சத்திரங்கள்
அடை மழையாய் பெய்யட்டும்.
தலைப்பாகை கட்டிய - இந்தியர்
தத்துவம் வித்தகம்!
விஞ்ஞானப் பார்வையில் - ஆன்மீகம்
விரியும் புத்தகம்!
சக�ோதர சக�ோதரிகளே என்ற அழைப்பில்
சகலரையும் இணைத்த இணைய தளம்!
விளைநெல் எல்லாம் விதைநெல் ஆக்க
விவேகானந்தர் மகசூலெடுத்த விளை நிலம்!
தான் தண்ணியில் மூழ்கினாலும்
தமிழைக் கரையேற்றிய கவியரசு நின்ற இடம்!
மீன் விற்கும் சந்தையில் விண்மீன்களை விற்றவரை
தேன் தமிழ் கற்கத் தெய்வம் அழைத்துச் சென்ற இடம்!
சிகாக�ோ மண்ணின் சிகரத் தமிழ்ச்சங்கம்
செந்தமிழை எதற்கும் முந்தி வைக்கும்
பசியாறப் பசியேற்றிப் பசியாற ருசியேற்றும்
பரிமாறிப் பண்பாட்டுப் பந்தி வைக்கும்!
அரும்புகழை அடைய அரும்புகளை ஈர்த்து
அருந்தமிழ் கற்பிக்கும் அமெரிக்க ஆத்திச் சூடி!
தன்நிழலும் தன்காலில் விழல் ஆகாது என்னும்

தஞ்சைக் க�ோபுரம் ப�ோன்றதன் மானம்பாடி!
மெட்டியாய் வருபவரை நெற்றிச் சுட்டியாய் உயர்த்திடும்
மேன்மைமிகு த�ொண்டு மண்டிலம்! - மக்கள்
இதயம் முதல் இமைகள் வரை ததும்பும் - ச�ோமு, அறவாழி, மணி
குணசேகரன்
எழிற்சங்க ஆய்தப் புள்ளியாக வேறெங்கும் கண்டிலம்!
சீர்மிகு பேரவை தமிழ் விழா, தமிழாராய்ச்சி மாநாடு
சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கப் ப�ொன்விழா!
முக்கடலின் சங்கமாய் மூவேந்தர் அணிவகுப்பாய்
முப்பெரும் விழா முத்தமிழன்னை தன்விழா!
இறுதித் துளிவரை க�ொடுக்கும் ஈகைவானமாய்ச் சங்கம்
இலங்கட்டும்
ஈழத் தமிழர்துயர் விடியட்டும் முடியட்டும்
அயலகத்தில் தாயகத்தில் தமிழர் அடையாளம்
எந்நாளும் வாழட்டும்! தமிழர் இனம் ஆளட்டும் !
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கடல் கடந்தான்
எங்கள் தமிழன்
காந்தி கண்ணதாசன் பி.ஏ, பி.எல்
தமிழ் நூல் பதிப்பாளர், கண்ணதாசன் பதிப்பகம், சென்னை

சி

காக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் தனது தமிழ்ப் பணியில்
ஐம்பது ஆண்டுகளைத் த�ொடுகிறது. கடல்
கடந்த எங்கள் தமிழர்கள், பெற்ற தமிழை
விட்டு விடவில்லை. இந்தப் பணியில் அவர்கள்
த�ொய்வு அடையவும் இல்லை. மேலும் மேலும்
அன்னைத் தமிழை வளர்த்தார்கள். அவர்களுக்குத் 
தெரியும் வேரினால்தான் மரம் நிற்க முடியும் என்று.
தமிழ் அறிஞர்களைக் கடல் கடந்து வரவேற்று,
உபசரித்து அந்தக்கால மன்னர்கள் ப�ோல, இந்தத்
தமிழ்நாட்டுத் தமிழ் அறிஞர்களைப் ப�ோற்றினார்கள்.
தங்களது பணிகளுக்கு இடையே இந்தத்  தமிழ்ப்
ப�ோற்றுதல், அவர்களுக்குச் சுவாசமாகியது.
கடல் கடந்து வாணிகம் செய்தவனும், காற்றின்
உ த வி யு ட ன் ந ா வ ா யி ல் ச ெ ன் று ந ா டு களை
வென்ற வ னு ம் எ ப்ப டி த் த மி ழ் ம ர பு களைக்
க ா த ்தா ர ்க ள �ோ , அ தே ப�ோ ல் இ ன் று உ ல கத்
தமிழர்களால், தமிழ்ச்  சங்கங்களின் மூலம் நமது தமிழ்
மரபுகள் காக்கப்படுகின்றன. இந்தச் சான்றோர்களைத்
தமிழகம் வணங்குகிறது. சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தின்
உறுதி ம�ொழி ஒன்றே இதற்கான சான்று. இந்த
உறுதிம�ொழி சங்கத்திற்கு மட்டுமல்ல, உலகத் தமிழ்
உறவுகளுக்கும் ப�ொருந்தும்.
இந்தியத் திருநாட்டின் மிகத் த�ொன்மையான
ம�ொழி தமிழே! இந்திய ம�ொழிகளுக்கெல்லாம்
தாய்மொழி. இந்தப் பாரம்பரியம் கடல் கடந்து
சென்று அப்படியே இருப்பதற்கு இது ப�ோன்ற தமிழ்ச்
சங்கங்கள் தான் காரணம்.
எனது தந்தை கவியரசர் கண்ணதாசன் அமெரிக்கா
வந்திருந்தப�ொழுது எழுதிய கவிதை மற்றும் அவர்
எழுதிக்கொடுத்த கவிதைகள் அனைத்தும் தமிழ்

ம�ொழி வளர்ச்சி சார்ந்ததாகவும், அடுத்தத்
தலைமுறைக்குத் தாய்மொழி தேவை என்பதையும்
வலியுறுத்துபவை.
“கடல் கடந்தான் எங்கள் தமிழன் - அங்கும்
கற்பூர தீபம் கண்டான் எங்கள் இறைவன்”
எ ன்ற க வி தை இ சைம ா ம ணி சீ ர ்கா ழி
க�ோவிந்தராஜன் அமெரிக்காவில் பாடுவதற்கு,
கவியரசர் எழுதியது. விமானநிலையம் வந்த
சீர்காழியார், கவியரசுக்குத் த�ொலைப்பேசி மூலம்
தமிழ்ச்சங்கத்தில் பாட ஒரு கவிதை கேட்க, இந்தக்
கவிதையைத் த�ொலைப்பேசியிலே ச�ொன்னவர்
க வி ய ர சர் . இ ந ்த ப் ப ா ட ல் இ சை த ்த ட் டி ல்
உள்ளதுதான். சீர்காழியார் ச�ொன்ன தகவல் இது.
அமெரிக்காவில் கவியரசர் எழுதிய கவிதை:
“மனதினில் ஒன்றுபட்டுச் சேர்ந்திருப்பீர் - இங்கு
மழலைகள் தமிழ் பேசச் செய்துவைப்பீர் தமக்கெனக் க�ொண்டுவந்தது ஏதும் இல்லை-பெற்ற
தமிழையும் விட்டுவிட்டால் வாழ்க்கை இல்லை.”
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் இந்த அறப் பணியைச்
சீரும் சிறப்புமாகச் செய்து வருகிறது, ப�ொன்விழா
காணும் இச் சங்கம், நண்பர் மணி குணசேகரன்
தலைமையில் இரட்டை விழாக்களாகப் பத்தாவது
உ ல கத் த மி ழ் ஆ ர ா ய் ச் சி ம ா ந ா ட்டை யு ம்
நடத்துகிறது. இந்த இரண்டு விழாக்களும் மிகச்
சிறப்பாக நடைபெற தமிழ் அன்னை துணை
இருப்பாள்!
வாழ்க தமிழ்! வளர்க சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கம்!!
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நல் வாழ்த்துக்கள்

எ

கவிஞர் மகுடேசுவரன்

ன் மனதுக்கு இனிய நண்பர்கள் பலர் வாழும் அமெரிக்க
மண்ணில் சிகாக�ோவிற்கு முதலிடம் தரவேண்டும்.
தமிழார்வலராக, தமிழறிஞராக, கவிஞராக என்னை
அடையாளம் கண்டு தம் ஊருக்கு அழைத்து உவகை செய்தது அவ்வூர்.
என்னைப் புவி க�ோளத்தின் மறு பாதிக்கு வரவழைத்து உரியச்
சிறப்புகளைச் செய்தது சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்.
சிகாக�ோ ஊர்ப்பெயர் என்பதனாலும் அதனை அடுத்து வருவது
தமிழ்ச்சங்கம் என்னும் த�ொடர் என்பதனாலும் “சிகாக�ோத் தமிழ்ச் சங்கம்”
என்று வலிமிகுவித்து எழுதினும் நன்றே. சிகாக�ோ என்பது பிறம�ொழிப்
பெயர் என்பதால் வலிமிகுவிக்கவில்லை என்று கருதுகிறேன். என்ன
செய்வது! எங்கே எத்தொடர் கண்டாலும் அதன் இலக்கணச்
செப்பத்திற்கு நம்மால் இயன்றதைச் செய்யும் பழக்கம் எப்படிய�ோ
என்னை த�ொற்றிக்கொண்டது.
இரண்டாயிரத்துப் பதினான்காம் ஆண்டில் ஒன் இந்தியா
இணையக்குழும இதழ்களின் ஆசிரியர் சங்கரின் வழிகாட்டுதலின்படி
என்னைத் த�ொடர்புக�ொண்டார் சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின் அன்றைய
தலைவர் அண்ணன் ச�ோமு திரு. அவ்வாண்டின் க�ோடையில்
க�ொண்டாடப்படவிருந்த அண்ணன் அறவாழியார் தலைவராக
ப�ொறுப்பேற்றிருந்த தமிழ்நாடு அறக்கட்டளையின் நாற்பதாம் ஆண்டு
விழாவிற்கும், சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின் நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டு
விழாவிற்கும் நான் வருகைதர வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார்.
அவ்வமயம் அரபு நாடுகளுக்கும் வரும்படி ஓர் அழைப்பு
இருந்தமையால் கடவுத்தாள் எடுத்திருந்தேன். அமெரிக்காவிற்குள்
வருவதற்கு “நுழைவிசைவு” பெறுதல் பெரும்பாடாக இருந்தது.
இன்றைக்கும் மறக்க முடியாது! சிகாக�ோவில் இருந்தபடியே நாள்
தவறாமல் என்னை அழைத்து என்னுடைய அமெரிக்க நுழைவிசைவிற்கான
அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் சென்னையில் உள்ள பயண ஏற்பாட்டாளர்கள்
வழியே செவ்வனே செய்து முடித்தவர் அண்ணன் ச�ோமு திரு. “இந்நாளில்
இங்கே செல்ல வேண்டும். இங்குள்ள நேர்காணலில் பங்கு பெற
வேண்டும். இப்போது உங்கள் நுழைவிசைவு அணியமாக இருக்கும்.
நீங்கள் ப�ோய்ப் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்…” என்று தெளிவாக
ஆற்றுப்படுத்தினார். ச�ொன்னால் நம்புவதற்குக் கடினமாக இருக்கும்.
என்னுடைய அமெரிக்க நுழைவிசைவு மிக மிக எளிதாகப் பெறப்பட்டது.
அண்ணன் அறவாழியின் கைய�ொப்பத்தோடு விளங்கிய தமிழ்நாடு
அறக்கட்டளையின் அழைப்பு முடங்கலைக் கண்ணுற்ற சென்னைத்
தூதரகத்தின் அலுவலர் என்ன நினைத்தார�ோ தெரியவில்லை, உடனே
நுழைவிசையினை வழங்கி “அமெரிக்கா உங்களை வரவேற்கிறது” என்று
வாழ்த்தி அனுப்பினார்.  
அண்ணன் ச�ோமு திருவினுடைய வழிகாட்டுதலில் என்னுடைய
நுழைவிசைவு பெறப்பட்டதும் குறிப்பிட்ட நாளில் நான் பயணத்திற்கு
அணியமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டது. வானூர்தியில்

ஏறும்வரைக்கும் என்னை முழுமையாக வழி நடத்தி வரவேற்றுக்கொண்டது
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம். நூற்றுக்கணக்கான அறிஞர்களும்
கலைஞர்களும் பங்கெடுத்துக்கொண்ட அந்த மாநாட்டில் நானும்
இடம்பெற்றது என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத ஒன்றாகும்.
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் என்றதும் அங்கிருக்கும் நண்பர்கள்
அனைவரும் நினைவுக்கு வருகின்றனர். அண்மையில்கூட நண்பர்
சந்திரசேகர் திருப்பூரில் நடந்த புத்தகக் கண்காட்சி வந்திருந்தப�ோது
தாயினைப் பிரிந்திருந்த கன்றுப�ோல் ஓடிச்சென்று கைப்பற்றிக்கொண்டேன்.
நிலம் பிரிந்த ம�ொழி மக்களாகிய நமக்குள் மாறாத பேரன்பு
சுரந்துவிடுகிறது. நம்மைத் தமிழென்னும் ஒரு தாய் பிள்ளைகள் என்னும்
உறவே இணைக்கிறது. நண்பர்கள் மணி குணசேகரன், பிரசாத்
இராஜாராமன், இராஜேஷ் சுந்தரராஜன், பிரேம், சண்முக சுந்தரம்
ப�ோன்றோர் முகங்கள் இன்றும் என் நினைவுக்கு நெருக்கமாகவும்
இனிமையாகவும் இருக்கின்றன. சிகாக�ோ என்னும் ஞாலப்
பெருநகரத்தின் பேரழகுகளை எல்லாம் ஓர் ஆசிரியரைப்போல் என்
கரம் பற்றி அழைத்துச் சென்று காட்டியவர் நண்பர் ஆனந்தன்.
அவருடைய வீட்டில்தான் மாநாடு முடிந்த சில நாட்கள் தங்கியிருந்தேன்.
சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின் வலிமையான செயல்பாடுகளுக்கும்
புகழுக்கும் ஐம்பதாம் ஆண்டு என்று நினைக்கும்போதே பெருமையாய்
இருக்கிறது. நம்மினும் மூத்த முதுபெரும் அமைப்பின் பெருவரலாற்றுக்
கு றி ப் பி ல் ஓ ர் ஓ ர ம ா க ப் பங்கேற்றோ ம் எ ன் னு ம் நி னைவே
நிறைவளிக்கிறது.
தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியுள்ள தமிழ் அமைப்புகளில் அமெரிக்காவிலுள்ள
தமிழ்ச் சங்கங்களுக்கு தலையாய இடமுண்டு. சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்
ப�ோன்ற ஊக்கமான பேரமைப்புகளே நம் தமிழின் எதிர்காலம் பற்றிய
நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்ள உறுதுணையாக இருக்கின்றன.
ஆக்கவினைத்திட்பமும் ப�ொருள் நலமும் பெற்ற தமிழ்மக்கள்
அச்சங்கத்தின் அச்சாணியாக விளங்குகின்றனர். அதனை நேரில் கண்டு
நெ கி ழ் ந் தி ரு க் கி றே ன் . த மி ழ்ம ொ ழி க் கு ம் த மி ழ் நி லத் தி ற் கு ம்
தமிழ்மக்களுக்கும் இயன்ற நன்மைகள் அனைத்தையும் செய்யவல்ல
இடத்தில் சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் வீற்றிருக்கிறது. அக்கடமையிலிருந்து
அச்சங்கம் ஒருப�ோதும் பிறழாது என்று என்னால் உறுதி கூற முடியும்.
ப�ொன்விழாக் க�ொண்டாட்டத்தில் திளைக்கவிருக்கும் சிகாக�ோ
த மி ழ்ச்சங்கத் தி னை எ ன் உ ள்ளத் தி ன் அ டி ய ா ழ த் தி லி ரு ந் து
வாழ்த்துகிறேன். இன்னும் பல தமிழ்த் த�ொண்டுகள் செய்து
புகழ்பெறட்டும்.
வாழ்க சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம் !
வளர்க அதன் புகழ் !
வாழ்க சிகாக�ோ வாழ் தமிழ் உறவுகள் !
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பட்டிமன்றம்
S. ராஜா
அன்புடையீர், வணக்கம்.
அ ன்னை த மி ழு க் கு அ ணி சேர்க்க ,
அமெரிக்க மண்ணில் அரை நூற்றாண்டாய்
அரும் பணி ஆற்றி வரும் சிகாக�ோ தமிழ்ச்
சங்கத்திற்கு என் வாழ்த்துக்கள்.
2004 ஆம் ஆண்டு முதல் சிகாக�ோ தமிழ்ச்
சங்கத்தினரை நான் அறிவேன்.
தங்களை முன் நிறுத்தாமல், தமிழை
மு ன் னி று த் தி , த மி ழ க த் து க் க ல ை
இலக்கியங்களின் த�ொன்மையை, மேன்மையை
அ டு த ்த த ல ை மு றை ப் பி ள்ளை க ளு க் கு
அறிமுகம் செய்திடும் உங்களது செயல் திறம்
பாராட்டுக்குரியது.
ப�ொன்விழாக் காணும் சிகாக�ோ தமிழ்ச்
சங்கம் என்றும் மாறா உற்சாகத்தோடு த�ொடர்ந்து
உழைக்க, உங்களது முயற்சிகளால், வழி
காட்டுதலால் தமிழினம் தழைக்க வாழ்த்துகிறேன்.
அன்புடன்

S. ராஜா,
பட்டிமன்றப் பேச்சாளர்

முனைவர் க. ரங்கநாயகம்
தாய்நாடு விட்டு நான் வந்தேன், தாயாய் வந்தேன்
தான் வாழும் நாட்டையே தாய்நாடு ப�ோலவே
தனதெனப் ப�ோற்றும் மகளைக் காண வந்தேன்.
தங்கி வாழ்ந்த நாளில் தமிழ் நாடாய் உணர்ந்தேன் உன்னாலே
ஆம் !
சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கமே! உன்னால் உணர்ந்தேன்
சிகாக�ோவில் வசித்தாலும் தமிழைப் புசித்தேன்.
சின்னஞ்சிறு பெயர்ப்பலகைச் சங்கமல்ல - நீ
சிறந்த செயலாலே சீர்மிகுந்த சங்கமென உயர்ந்தாய்
ஒன்றிரண்டு ஆண்டல்ல, ஓரைம்பதைக் கடக்கிறாய்.
உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டை நடத்துகிறாய்
ஆலமரம்போல் விழுதுகள் பரப்பியே வளர்கிறாய்
ஆண்டு முழுதும் நினைவில் நிற்கச் செய்கிறாய்.
தமிழர் திருநாளாம் ப�ொங்கலுக்கு விழா எடுத்தாய்
தாய் நாட்டுச் சுதந்திர திருநாளில் ஊர் உலா வந்தாய்
இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளை இடையறாது நடத்தி
இளைய தலைமுறைக்குத் தமிழ் உணவு ஊட்டுகிறாய்.
ஊர் விட்டு ஊர் வந்தால் ஊர் சுற்றிப்பார்ப்பார்கள்
உன்னை பார்க்கவே ஊர் பார்க்க வரவழைத்தாய்
உலகத் தமிழ் மாநாடு, உன் சங்க ஏற்பாடு
உன்னோடு ஒரு துளியாய் ஒளி பெறவே அழைக்கின்றாய்.
வந்தோரை வளரவைக்கும் மகிழ வைக்கும்
சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கமே !
வளர்க உன் செயல் திறன் !
வாழ்க தமிழ் மூச்சோடு !
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சிகாக�ோவில் நடைபெறவுள்ள வட அமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவையின் 32 ஆம் ஆண்டு விழா மற்றும் 10 ஆம்
உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு மற்றும் சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கத்தின் 50 ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா ஆகிய முப்பெரும்
விழா இனிதே நடைபெற “ஆட்டோ கிராப்” திரைப்பட புகழ் “க�ோமகனின் ராகப்பிரியா” பார்வையற்றவர் இசைக்குழுவின்
அனைத்து இசைக்கலைஞர்களின் சார்பாக வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கொள்கிற�ோம்.
சென்ற ஆண்டு 2018 சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கம் முத்தமிழ் விழா இசை நிகழ்ச்சிக்கு எங்கள் இசைக்குழுவை அழைத்து,
எங்களைச் சிறந்த முறையில் வரவேற்று உபசரித்து அனுப்பி வைத்த சிகாக�ோ தமிழ்ச் சங்கத்தின் அனைத்து
உறுப்பினர்களுக்கும், நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொண்டு, நடைபெற உள்ள
முப்பெரும் விழா சிறப்பாக நடைபெற இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துகிற�ோம்.
க�ோமகனின் ராகப்பிரியா
இயக்குநர்

M.J.C. க�ோமகன்

பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகள் இசைக்குழு, சென்னை
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எண்ணம் காக்கும் அறம்
ப�ொன்முத்து சண்முகம்
அறம் எனும் நன்நெறியைப் பல்லோரும் எடுத்துரைத்தார்
“அறம்செய விரும்பு” என்று ஔவை அழகுத்தமிழ் தந்தார்
உயிர்மொழியை உள்மனத்தில் உயிர்ப்பித்தேன் சிறுவயதில்
தமிழர்நம் நல்வாழ்வு அறம் சார்ந்து அமைந்ததினால்
அறத்தின் உட் ப�ொருள் விழைந்தேன் நல் மனத்தால்
நல்லாற்றின் வழிநிற்பதுவே அறம் என்றார் நம்வள்ளுவனார்
‘மனம் மாசற்றிருப்பதுவே மன அற இலக்கணமாம்
மகிழ்முகமும் அகவன்புடன் இனிம�ொழியும் ச�ொல்லறமாம்
அறச்செயல் க�ொல்லாமையில் அடங்கும்’ என்றார் வள்ளுவரும்

“தென்னைக்கு நீர் தந்தேன், மா நன்றி ச�ொல்லியது” என்று
சிறார் கல்லெரிந்து புள்ளினம் இன்னல்பட்டப�ோது
அவரை நல்லாற்றுப் படுத்தியதால் கிளிநற்கனி தந்ததென்று!

(குறள்: 34)
(குறள்:93)
(குறள்:321)

என்பில்லாத அதை வெய்யில் காயும் என்றே வள்ளுவமும்
அன்பில்லாத அதை அறம் காயுமெனத் தெளிவதும் பார்
(குறள்:77)
அன்பில்லாத அதை அறம் காயும் என்பதினால்
அன்புடையதற்கு அறம் வளம்கூட்டும் என்பதுபார் உட்பொருளால்!
		
ஐந்துவயது பிஞ்சு மனத்தினில் ஔவைஎல்லாம் இட்ட வித்து
பள்ளிப்பருவமதில் முளைத்து வளர்ந்தது கண்டேன்நான்
“தென்னைதன் தாளுண்ட நீரைத் தலையாலே தந்ததினால்”
(நன்றிஒருவற்குச்…- ஔவை)
கைமாறு கருதாது நன்றிசெய்யும் வாழ்வறிந்தேன்!
அறம்காத்த வாழ்வின்செம்மை அறம்காக்கு மென்றார் வள்ளுவரும் (குறள்:130)
மறந்துசூழ்கேடு எல்லாம் கேடாய்வந்து சூழும் என்றார்!
(குறள்:204)
இடம்பொழுதென்ற இது மனம�ொழிசெயற் களமாகுமன்றோ
ஊழ் ஊழ் என்பதெல்லாம் தன்முயற்சியின் விளைவு அன்றோ! (குறள்:380)
நம்நலம்நாடி வள்ளுவரும் திறவுக�ோலும் தந்தார் அந்நாள்
“கசடறக் கற்றுப்பின் அதற்குத்தக நிற்கச்” ச�ொன்னார்
(குறள்:391)
அந்நாளில் ஔவை தந்தது ஏட்டறிவு என்றுணர்ந்தேன்
ஔவை ப�ோட்டத�ோர் ‘எண்ணத்தடம்’ உள்ளறிவு ச�ொல்லியது!
ஒற்றையடிப் பாதையதில் ப�ொடிநடையாய் எண்ணம் வரும்
“அதுசெய்தேன் எனக்கு அவர் இது செய்தார்” என்பதுப�ோல்
வேலியிட்டு ஔவைம�ொழி நானும் காத்தேன் வள்ளுவம்போல்(குறள்:101-105)
மனம்செம்மையானப�ோது ஔவை ம�ொழி உண்மையாச்சு!
(அகத்தியர் ஞானம் -காப்பு)
கசடெல்லாம் ப�ோனபின்னே சிறுபாதை வளமாகி வண்டித்தடமாச்சு
க�ொத்திக்கிளி தந்த தேமாவும் அதில் புது எண்ணமாச்சு

என் உள்ளம�ோடும் எண்ணமெலாம் இப்படியே ஆனதென்று
எண்ணங்கள் ஓடிவர மனத்தடம�ொன்று தேவைபாரு!
எண்ணத்தடங்கள் எல்லாம் ‘நாடி’ என்று பெயர்பெறுமே பாரு
சித்தர்காட்டும் ஓகமெல்லாம் உன்னில் புதுநாடி ஏற்படவே
“பல்லாண்டு விந்துகாக்க மேதைநாடி த�ோன்று மென்பாரவரே!”
(சித்தர்மொழி)
ஆண்டுபல கடைப்பிடித்து உணர்ந்த இவ்வறிவு உயிர்ப்படைந்து
எண்ணாமல் நன்றிசெய்யும் உயிர்ப்பறிவுப் பாதையாச்சு (ஏட்டறிவு,
உணர்ந்தறிவு,..)
வண்டித்தடமதுவும் வளமிகுநெடுஞ் சாலையாச்சு
நல்லெண்ணங்கள் ஓட�ோடிவர என்நல்லறம் இன்று காப்பாச்சு
நல்லறமெல்லாம் என் எண்ணம் காத்து நின்றதிப்போ!
பாலத்துநற் கைப்பிடிச்சுவர் நம் எண்ணம் த�ொடுவதில்லை
சுவருயரம் குறைந்தப�ோது நம் எண்ணம் நலிதல் பாரு
‘வண்டிவேகம் பார்த்தோட்டு! இருபக்கம் படு குழி பாரு’
சுவரில்லாதப�ோது ‘வண்டிகுழிவிழும்’ எண்ணமெழும் நலிந்து
பாதையின் நடுப்பக்கம் வண்டி சேர்ந்து ‘ஊருதல்’ பாரு!
எண்ணம் காக்குமிச்சுவர் நல்லறமென்று தெளியவேண்டும்
உள்ளத்து நல்லறம் தழைத்தப�ோது எண்ணங்கள் வளமடையும்
‘உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல்’ நாம்அன்று பார்த்தோம்! (குறள்:596)
வெள்ளத்து மலர்நீட்டம்போல் உள்ளத்தனையது அன்றோ நம்உயர்வும்!
(குறள்:595)
நல்லறம் தழைத்திருக்க உன் எண்ணங்களை உற்றுப் பாரு
‘தென்னையில் தேள்கொட்டப் பனையில் நெறிய�ோ பாரு’
நல்லறம் நலிவடையக் ‘காக்கை உட்காரப் பனம்பழம் வீழ்ந்ததுவ�ோ’
அறம்நலிந்தே ‘ம�ொட்டைத் தலைய�ோடு முழங்காலை முடிப்பதுவே!’
உள்ளமெழும் எண்ணங்கள் இவ்வாறே ச�ொல்வார் கேட்பாரிடையே
அறம்செய விரும்பு எனும் ஔவை ம�ொழியுணர்ந்து
வள்ளுவத்தின் அறநெறி நின்று நல்லெண்ணம் உளம்துளிர்க்கத்
தமிழர்தம் பெருவாழ்வின் நற்பயனை அடைய வேண்டும்!!

208 | ஜூலை 2019: பேரவையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கப் ப�ொன்விழா | 10 ஆம் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு

தேவையா
இந்தப் புத்தகச் சுமை?
சரசுவதி சிவராசு, கலைச்செல்வி க�ோபாலன்
(மன்சுடர் - இந்தியானா)

வயிற்றில் சுமந்த அன்னையும் – நல்

நத்தை ப�ோல் முதுகில் சுமக்க,

வரவிற்காகக் காத்திருந்த தந்தையும்

நல்ல நல்ல பைகள் வாங்கினேன்.

வளைகாப்புச் செய்து மகிழ்ந்திட்டப் பாட்டியும் முழு

பாரதி க�ொண்ட நிமிர்ந்த நடையும்,

வளர்ச்சியைக் கண்டெடுத்த மருத்துவரும்

நித்தம் நித்தம் குறைந்ததுவே,

ஒருசேர மகிழ்ந்தனரே என் உடல் அழகைப்
பார்த்து.
நாள�ொரு மேனியும் ப�ொழுத�ொரு வண்ணமுமாக
கண்ணுக்குக் கண்ணாகப் ப�ொன்னுக்குப்
ப�ொன்னாக,
வளர்ந்தேன் வளர்ந்தேன் வளர்ந்தேனே.
ஐந்தாண்டு முடிவில்
அடியெடுத்து வைத்தேன் ஆங்கிலப் பள்ளியில்,
அப்பப்பா எவ்வளவு அழகிய வண்ணப்
புத்தகங்கள்,
எண்ணிப் பார்த்தேன் எவ்வளவென்று,
ஏராளம் தாராளமாய் இருந்தது.
கைகளால் தூக்கவும் முடியவில்லை,
கழுத்தில் மாலையாய்ச் சுமக்கவும்
இயலவில்லை

நேர் கண்ட பார்வையும்,
மெல்ல மெல்ல என் மேனியும் வளைந்து
மெலிந்ததுவே.
கண்டு விட்ட பெற்றோரும் உற்றோரும்
கலங்கித் தவித்தனரே என் கூன் முதுகைப் பார்த்து
இந்த வயதில் இவ்வளவு புத்தகச் சுமை
தேவைதானா?
இவ்வுலக வாழ்க்கையைச் சுமக்க இப்போதே
பயிற்சி க�ொடுக்கும் பள்ளிகளே,
மழலைகளை இரசிக்கத் தெரியாத மானிடர்களே
மனதில் ஈரம் க�ொண்டு மழலைகளைக்
காப்பாற்றுங்கள்!
தேவையா இந்தப் புத்தகச் சுமை?
ய�ோசிப்பீர் பெற்றோரே, கற்றோரே!
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இந்திய அரசியலமைப்புச்
சட்டத்தின் முன்னோடி திருக்குறள்
தினேஷ் பாபு கனகராஜ்

ம

னிதர்களைப் ப�ோலவே நூல்களுக்கும்
அ க ம் , பு ற ம் எ ன் று இ ர ண் டு
தன்மைகளுண்டு. புறத்தில் வேதங்கள்,
மனுதர்மம், சுருதி, அர்த்த சாஸ்திரம் என எல்லா
நூல்களும் நீதியைப் ப�ோதிக்க எழுதப்பட்டவைப்
ப�ோலவே ப�ொதுத்தன்மையுடன் த�ோற்றமளிக்கும்.
ஆனால் அகத்தில் தான் அந்த நூல்களின்
உண்மைத் தன்மையை நம்மால் உணரமுடியும்.
அகத்தில் அர்த்த சாஸ்திரம் ப�ொருளை
முதலாகவும், மனுதர்மம் வர்ணத்தை முன்னிலைப்
படுத்தியும் எழுதப்பட்ட நூல்களாகும். இது
ப�ோன்று ஒவ்வொரு நூலுக்கும் ஒவ்வொரு
தனித்தன்மையான குணமுண்டு. இந்த நூல்களில்
எ ல்லா ம் அ ர ச ன் , மத கு ரு , பூ ச ா ரி க ள ே
முதன்மையானவர்கள்.
திருக்குறளில் அறமே முன்னிலையானது.
அதனால் தான் காலத்தை வென்று முடியாட்சியில்
எழுதப்பெற்ற நூல் குடியாட்சியிலும் ஒத்திருந்து
செல்கிறது. “பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்”
எ ன எ ல்லா உ யி ர ்க ளு க் கு ம ா ன அ ற த ்தை
வலியுறுத்துவது அதன் தனிச்சிறப்பு.

நீதிமன்றம்
இந்தியச் சட்டங்களை, தண்டனை முறைச்
சட்டங்கள் (penal laws), ப�ொருளாதாரச்
சட்டங்கள் (Fiscal laws), மற்றும் நல்வாழ்வு
சட்டங்கள் (welfare laws) என மூன்றாகப்
பிரிக்கலாம். இந்த எல்லாச் சட்டங்களின்
அடிப்படை திருக்குறளில் உள்ளது என்பது
அதன் தனிச் சிறப்பு. எந்த ஓர் அரசியலமைப்பு
சட்டத்திலும் நீதிமன்றம், குற்றம், தண்டனை

என்பவை மிக முக்கிய மூன்று கூறுகளாகும். இந்த
மூன்றையும் வரையறுத்துக் கூறியதில் திருக்குறளுக்கு
நிகரான நூல் வேற�ொன்றுமில்லை. நீதிமன்றத்தில் நீதி
எவ்வாறு நடுநிலையாக வழங்க வேண்டும் என்பதற்குப்
ப ல சட்ட ங ்க ள் இ யற்றப்ப ட் டு ள்ள ன . இ ந ்த ச்
சட்ட ங ்க ள் அ னைத் தி ற் கு ம் அ டி ப்ப ட ை ய ா க
அமைந்திருக்கிறது திருக்குறள்.
“ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறைபுரிந்து யார்மாட்டும்
தேர்ந்து செய்வஃதே முறை” - குறள்:541
இக்குறளில் குற்றத்தை எந்த வகையானது என
ஆ ர ா ய் ந் து , எ ந ்த த் த ர ப்பை யு ம் மு றை யி ன் றி
ஆதரிக்காமல், நடுநிலை தவறாது, உயர்ந்தவர்
தாழ்ந்தவர் வேறுபாடின்றி, ஆவணங்கள் மற்றும்
சாட்சிகளைத் தேர்ந்தெடுத்துத் தீர்ப்பு வழங்குவதே
ச ரி ய ா ன நீ தி எ ன் கி ற து . இ தையே இ ந் தி ய
அரசியலமைப்புச் சட்டம் 14,15,21 மற்றும் இந்தியக்
குற்ற விசாரணைச் சட்டம் - 319 வலியுறுத்துகிறது.

குற்றம்
குற்ற மனமும், குற்றச்செயலுமே குற்றத்திற்கு
அடிப்படையான இரண்டு காரணிகள் என்கிறது
அரசியலமைப்புச் சட்டம் அதையே
“மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
இனந்தூய்மை தூவா வரும்” - குறள்:455
என்கிறது திருக்குறள். அதுப�ோல் ஒரு செயல்
குற்றமாவதற்கு நான்கு நிலைகள் உள்ளன. மனதில்
நினைத்தல்(Intention), அதற்கான முன்னேற்பாடு
(Preparation), முயற்சி(Attempt) மற்றும் முடிவு(Completion)
என்பன அவை. இந்தக் குற்றச்செயலுக்கு இந்தியத்
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தண்டனைச் சட்டம் 511ல் தண்டனை உள்ளது
ஆனால் இந்த நிலைகளில் மிக முக்கியமானது
மனதால் நினைத்தல் என்னும் முதற் நிலையே அதை
“உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தாற் கள்வேம் எனல்” – குறள்:282
என அடுத்தவர் ப�ொருளை அவருக்குத் தெரியாமல்
தி ரு டு வ�ோ ம் எ ன் று ம ன த ்தா ல் நி னைப்ப து ம்
தீமையானது என்கிறது குறள்.

தண்டனை
த ண ்டனையை ப் ப�ொ று த ்த வ ரை இ ர ண் டு
நிலைப்பாடுகளைத் திருக்குறளில் காணலாம். குற்றம்
ப�ொதுவானதாக ஒரு நாட்டிற்கு இழைக்கப்பட்டால்
அதைக் கடுமையாகக் கண்டிக்கிறது திருக்குறள்.
“க�ொலையிற் க�ொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களை கட்டதன�ொடு நேர்” - குறள்:550
கு ற்ற ம் ச ெ ய ்த வ ரு க் கு , கு ற்றத் தி ன் அ ள வே
தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று உரைக்கும் குறள்,
க�ொலை முதலிய க�ொடுமைகள் புரிவ�ோரை, ஓர் அரசு
தண்டனைக்குள்ளாக்குவது பயிரின் செழிப்புக்காகக்

களை எடுப்பது ப�ோன்றதாகும் என்கிறது. அதுவே
குற்றம் தனிநபருக்கு இழைக்கப்பட்டால் குற்றம்
செய்தவரைப் ப�ொறுத்துக் க�ொள்ளுமாறும்,
குற்றம் செய்தவர்களுக்கும் நன்மை செய்ய
வேண்டும் என்கிறது.
இந்த நிலை முரணுக்கு, காரணம் தனிநபர்கள்
சட்டத்தைக் கையில் எடுத்துத் தண்டிக்கக்கூடாது
எ ன்ப து வு ம் , அ ர ச ா ங ்க ம் ம ட் டு மே
தண் டி த ்தால்தா ன் ம க ்க ள் நி ம்ம தி ய ா க
வாழமுடியும் என்பதை உணர்ந்து
“இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயம் செய்து விடல்” – குறள்:314
எ ன் கி ற து தி ரு க் கு ற ள் .
இ தையே ந ம்
அரசியலமைப்பு சட்டங்களும் வழிம�ொழிகிறது.
முடியாட்சி (மறைமுக முதலாளித்துவம்),
குடியாட்சி (மக்களாட்சி), கம்யூனிசம், ச�ோசலிசம்,
எ ன உ ல கி லு ள்ள
எ ல்லா வ கை ஆ ட் சி
முறைகளுடன் திருக்குறள் ப�ொருந்திப்போகிறது
என்பதே வரலாறு கூறும் உண்மை.
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சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கம்
50 ஆண்டு கால நிர்வாகக் குழு
பெயர்

ப�ொறுப்பு
1969-1970

முனைவர்.
த.இரா. திருவேங்கடம்

தலைவர்

ப. சுப்பிரமணி
இரா. அனந்தகிருட்டிணன்
இரா. செயசீலன்
டே.ம. ச�ோசப்பு
கமலி பிரபாகர்
இலட்சுமி நடராசன்
அழ. இராம்மோகன்
பி. சவரிமுத்து
முனைவர்.வ.இரா. சீனிவாசன்
சாபர் ம. யாசின்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

1970 - 1971

ச .ந. காந்தைய்யா

தலைவர்

ந. பாலசுப்பிரமணியன்
சேம்சு செல்வராசு
இரா. அனந்தகிருட்டிணன்
இலட்சுமி நடராசன்
முனைவர். முரளி சிவராசன்
ம. புன்னைவனம்
நாகேசுவரி அண்ணாமலை
வ.த. இராமகிருட்டிணன்
இரா. செல்வராசன்
ப. சண்முகவேலு

செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

1971 - 1972

ந. பாலசுப்பிரமணியன்

தலைவர்

1973 - 1974

பாலகணபதி

தலைவர்
1974 - 1975

இரா. க�ோபாலகிருட்டிணன்

தலைவர்

1975 - 1976

வ.ச. வாசன்

தலைவர்
1976 - 1977

சிவ சுப்பிரமணியன்

தலைவர்

எ.வ. நடராசன்
இரா.ப. குணசேகரன்
இரா. அனந்தகிருட்டிணன்

செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

வ. தேசிகாச்சாரி
இரா. க�ோபாலகிருட்டிணன்
ப. செயபாலன்
இரா. இராதாகிருட்டிணன்
ச. தியாகராசன்
வ.ச. வாசன்
ச. வீரபாகு

செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு

உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்

1978 - 1979

இரா. அனந்தகிருட்டிணன்

தலைவர்

வ. அரங்கராசன்
க.க. சின்னையன்
வ. தேசிகாச்சாரி
இரா. க�ோபாலகிருட்டிணன்
இரா. செயபாலன்
வ.ப. சண்முகம்
சிவ சுப்பிரமணியன்
ச. தியாகராசன்
வ.ச. வாசன்
ச. வீரபாகு

செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

1979 - 1980

வ. அரங்கராசன்

தலைவர்
1980 - 1981

பாலா ரெங்கராசன்

தலைவர்

இரா. செல்வராசன்
ம.இரா. மாதவன்
க.க�ோ. சீனிவாசன்
வ.க. குமார்
க.க. சின்னையன்
இரா. அனந்தகிருட்டிணன்
ச. ராமலிங்கம்
வ. அரங்கராசன்
ப. சுப்பிரமணி

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

1981 - 1982

ம.இரா. மாதவன்

தலைவர்

பாலா ரெங்கராசன்
இரா. அனந்தகிருட்டிணன்
ச. வெற்றிவேலாயுதம்
ப. செயசீலன்
வ.க. குமார்
க.க. சின்னையன்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
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பழ. காந்தி
வ. அரங்கராசன்
இரா. செல்வராசன்

செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

1982 - 1983

சேவுகன் செட்டி

தலைவர்

பாலா பாலசந்திரன்
வ. பாலசந்திரன்
இரா. செயசீலன்
கிரிசு இராமன்
செயம் உரூபின்சு
சான் உரூபின்
ப. இராசேந்திரன்
பாலா ரெங்கராசன்

துணைத் தலைவர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

சேவுகன் செட்டி
சிடான்லி ச�ோசப்
வள்ளியப்பன்

செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

1983 - 1984

ப. துக்காராம்

தலைவர்

பி. சவரிமுத்து
ப. தியாகராசன்
தி. வடுகநாதன்
மு னை வ ர் . இ ர ா .
கிருட்டிணராசு
ம. அண்ணாமலை
பாலா ரெங்கராசன்
கிரிசு இராம்
ப. இராசக�ோபாலன்
சே .அ. சிடான்லி
பென் அ. பெரியசாமி
ச�ோம. இளங்கோவன்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

1985 - 1986

பி. சவரிமுத்து

தலைவர்

ச. பாலமுனுசாமி
ந. தவமணி
அ. உர�ோலண்ட்
தி. வடுகநாதன்
ம. ம�ொதுதகம்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்

1986 - 1987

க. குமார்

தலைவர்

பாலா ரெங்கராசன்
ந. தவமணி
வ. நித்தியானந்தம்
செகந்நாதன்
இரா. செல்வராசன்
என். பாலசண்முகம்
கே.பி. பாலசுப்பிரமணியன்
அமிர்தராசன் தர்மா
பி. சவரிமுத்து

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

த.இரா.ச. இராகவன்
யேமா இராசக�ோபாலன்
பி. சேவியர் உர�ோச்
ப. துக்காராம்
தி. வடுகநாதன்

செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு

உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்

1987 - 1988

பி. சேவியர் உர�ோச்

தலைவர்

வெங்கடேசுவரி சுப்பிரமணி
பி. சவரிமுத்து
சேம்சு செல்வராசு
சசிரேகா
பாலா ரெங்கராசன்
வ. ச. பாபு
அசரப் அசிம்
சர�ோசா இளங்கோவன்
ச. மன�ோகரன்
த.இரா.ச. இராகவன்
யேமா இராசக�ோபாலன்
மீனா இராம்மோகன்
மலர் ரகுநாதன்
தவமணி
வளத்தூர் முனிரத்னம்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

1988 - 1989

ச�ோம. இளங்கோவன்

தலைவர்

மீனா இராம்மோகன்
சர�ோசா சேவுகன்
மீனா ரெங்கராசன்
மேரி சந்திரா சின்னப்பன்
சீதாராம் த�ோதாத்ரி
வ. ச. பாபு
அசரப் அசிம்
வெங்கடேசுவரி சுப்பிரமணி
ச. மன�ோகரன்
த.இரா.ச. இராகவன்
யேமா இராசக�ோபாலன்
பி. சேவியர் உர�ோச்
இரகுநாத்
ந. தவமணி
மு. வளத்தூர்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

1989- 1990

வெங்கடேசுவரி சுப்பிரமணி

தலைவர்

வ.ச. பாபு
ம. பாசுகரன்
குமாரி இரெட்டி
பிரேமா தவமணி
சிட்டுக்கலா சபாபதி
ச�ோம. இளங்கோவன்
ச. மன�ோகரன்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
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பி. சேவியர் உர�ோச்
த.இரா.ச. இராகவன்
இரகு ச�ோலை
யேமா இராசக�ோபாலன்
மீனா இராம்மோகன்
சர�ோசா சேவுகன்
பி. சவரிமுத்து
இராம் துக்காராம்

செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு

உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்

சீனிவாசன் குருசாமி
கில்மோர் மசுகேர்ன்யசு
காந்தி முத்துக்குமரன்
வ. நித்தியானந்தம்
இரா. செல்வராசன்
வத்சலா சண்முகவேலு
சர�ோசா சீனிவாசன்
கிரி பழனிசாமி

1990 - 1991

சர�ோசா சேவுகன்

தலைவர்

வ.ச. பாபு
ம. பாசுகரன்
பார்வதி இராம்மோகன்
சிந்தாமணி அண்ணாமலை
வின்சி மாரியப்பன்
ச�ோம. இளங்கோவன்
நாராயணன் கணபதி
நிரஞ்சனி கிருட்டிணராசு
உர�ோசலிண்ட் ம�ொதுதகம்
பி. சேவியர் உர�ோச்
காந்திமதி இந்திரராசு
வெங்கடேசுவரி சுப்பிரமணி
பிரேமா தவமணி
உர�ோகிணி துக்காராம்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

1996-1997

மாசிலா மாணிக்கம்

தலைவர்

ம.ச. குமரன்
முனைவர். ப. சந்திரம�ௌலி
காந்திமதி இந்திரராசு
இலதா பாசுகரன்
சாமுண்டீ கிருட்டிணராசு
முத்துக்குமரன் கலியாண
மீனா கந்தசாமி
ஆதிமூலம் நாயுடு
பிரேமா பிரகாசம்
காஞ்சனா இராசசேகர்
ப. சுப்பிரமணி
ப. வெங்கடபதி
இரம்யா பெருமாள்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
இளைஞர்
அணித் தலைவர்

1992 - 1993

நாராயணன் கணபதி

தலைவர்

கண்ணகி விசுவநாதன்
சிவகாமி காசி
வள்ளி கந்தசாமி
வின்சி மாரியப்பன்
சீரீ குருசாமி
சர�ோசா சேவுகன்
வ.ச. பாபு
ம. பாசுகரன்
நிரஞ்சனி கிருட்டிணராசு
காந்திமதி இந்திரராசு
அருள்மொழி தமிழவேள்
மலர் ச�ோலை
நாகராசன்
பிரேமா தவமணி
பிரேம் சண்முகவேலு

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
இளைஞர் அணித்
தலைவர்

1994 - 1995

ஆதிமூலம் நாயுடு

தலைவர்

வெங்கடேசுவரி சுப்பிரமணி
இரா. பாலகிருட்டிணன்
அ. கனகராசு
மாசிலா மாணிக்கம்
சாலா நாதன்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்

செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
இளைஞர்
அணித் தலைவர்

1998 - 1999

ம. பாசுகரன்

தலைவர்

முனைவர். ப. சந்திரம�ௌலி
பாபு க�ோவிந்தராசுலு
ந. சந்திரகுமார்
பாலகிருட்டிணன்
வெங்கடபதி
காந்திமதி இந்திரராசு
இரம்யா பெருமாள்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்

சீனிவாசன் குருசாமி
சுதாகர் செயராமன்
சிவகாமி காசி
முனைவர்.
இரா. கிருட்டிணராசு
மாசிலா மாணிக்கம்
ஆதிமூலம் நாயுடு
ப. சுப்பிரமணி
த.இரா. விசுவநாதன்

இணைப் ப�ொருளாளர்
இளைஞர் அணித்
தலைவர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு
செயற்குழு

உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்
உறுப்பினர்

2000 - 2001

முனைவர். ப. சந்திரம�ௌலி

தலைவர்

முனைவர்.
இரா. கிருட்டிணராசு
க. பாபு
முத்துசாமி செல்வராசு

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
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முனைவர். ந. க�ோபால்சாமி
காந்திமதி இந்திரராசு
பிரியா தெய்வநாயகம்
செயக்குமார்
சீனிவாசன் குருசாமி
சத்யா வெங்கடபதி
சண்முகப்பிரகாசு நடராசன்
வத்சலா சண்முகவேலு
ஆதிமூலம் நாயுடு
ம. பாசுகரன்
த. அச�ோகன்
பாலகிருஷ்ணன்
வெங்கடபதி
க�ோமதி தெய்வநாயகம்

ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
இளைஞர் அணி
இளைஞர் அணி
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

2002 - 2003

முனைவர்.
இரா. கிருட்டிணராசு

தலைவர்

க. பாபு
முத்துசாமி செல்வராசு
சீனி குருசாமி
சண்முகப்பிரகாசு நடராசன்
க�ோமதி தெய்வநாயகம்
ம. பாசுகரன்
சந்தான கிருட்டிணன்
முனைவர். ப. சந்திரம�ௌலி
வீரா வேணுக�ோபால்
கடலூர் குமார்
ச�ௌம்யா நடராசன்
ப. வெங்கடபதி
காந்திமதி இந்திரராசு
கீர்த்தனா பிரகாசு

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
இளைஞர்
அணித் தலைவர்
இளைஞர் அணி

கார்த்திக் இராசேந்திரன்

2004 - 2005

முத்துசாமி செல்வராசு

தலைவர்

வீரா வேணுக�ோபால்
கடலூர் குமார்
இராம் இரகுராமன்
க�ோமதி தெய்வநாயகம்
இலட்சுமி சிவராமன்
சேசு ஐயங்கார்
த. இராமச்சந்திரன்
முனைவர். ப. சந்திரம�ௌலி
முனைவர். யுனிவ் பிரேகிசு
கிரிசு இராமச்சந்திரன்
மீனா சுப்பிரமணியன்
ச. இராமகிருஷ்ணன்
முனைவர்.
இரா. கிருட்டிணராசு

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
முன்னாள் தலைவர்

2006 - 2007

வீரா வேணுக�ோபால்

தலைவர்

ஆண்டனி சூசை
இராம் இரகுராமன்
மீனா சுப்பிரமணியன்
ச. இராமகிருட்டிணன்
கிரிசு இராமச்சந்திரன்
வேணி பாலா

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
இளைஞர்
அணித் தலைவர்
முன்னாள் தலைவர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

முத்துசாமி செல்வராசு
பாபு க�ோவிந்தராசுலு
ந. சந்திரகுமார்
சீனி குருசாமி
இலட்சுமி சிவராமன்
கிங்சன் இராசு
ப.க. அறவாழி
முனைவர். யுனிவ் பிரேகிசு
தாம�ோதரன் வெங்கடேசன்

2008 - 2009

இராம் இரகுராமன்

தலைவர்

ஆண்டனி சூசை
மீனா சுப்பிரமணியன்
ப.க. அறவாழி
கிங்சன் இராசு
ந. சந்திரகுமார்
வீரா வேணுக�ோபால்
முனைவர். யுனிவ் பிரேகிசு
சீனி குருசாமி
ச�ோமு சுந்தரம்
அச�ோக் லட்சுமணன்
இராசி விவேக்
சந்திரசேகர் (சேகர்)
வேலு பழனி
இலட்சுமி சேவுகன்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
முன்னாள் தலைவர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

2010 - 2011

ஆண்டனி சூசை

தலைவர்

ப.க. அறவாழி
ச�ோமு திரு
ந. சந்திரகுமார்
பிரியா வர்தீசு
சாந்தி வேலு
இராம் இரகுராமன்
சீனி குருசாமி
இரவி குமார்
அருள் பாலு
பிரசாத் இராசாராமன்
இலட்சுமி ஆனந்தன்
மணி குணசேகரன்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
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2012-2013

2018-2019

ப.க. அறவாழி

தலைவர்

மணி குணசேகரன்

தலைவர்

ச�ோமு திரு
சாக்ரடீசு ப�ொன்னுசாமி
இலட்சுமி ஆனந்தன்
பிரசாத் இராசாராமன்
சிரீ குருசாமி
ஆண்டனி சூசை
வர்தீசு சென்னகிருட்டிணன்
அருள் பாலு
முத்து வேலு
முனைவர்
பிரேம் சுண்டிவாக்கம்
மணி குணசேகரன்
ச�ோபனா சுரேசு

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
முன்னாள் தலைவர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

பிரசாத் இராசாராமன்
முனைவர்
பிரேம் சுண்டிவாக்கம்
அருள் பாலு
வர்தீசு சென்னகிருட்டிணன்
நம்பிராசன் வைத்திலிங்கம்
சாக்ரடீசு ப�ொன்னுசாமி
செயசிரீ ரமேசு
தனுசா நடேசா
முரளி வேணுக�ோபாலன்
முருகேசு காசிலிங்கம்
முத்துகுமார் சீனிவாசன்
சரவணகுமார் மணியன்
சண்முகப்பிரியா விசுவநாதன்
நயினார் சண்முகநாதன்
குமுதினி சிவகடாட்ச்சம்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்

செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

2014-2015

ச�ோமு திரு

தலைவர்

சாக்ரடீசு ப�ொன்னுசாமி
மணி குணசேகரன்
முனைவர்
பிரேம் சுண்டிவாக்கம்
பிரசாத் இராசாராமன்
இலட்சுமி ஆனந்தன்
ப.க. அறவாழி
சீனி குருசாமி
அருள் பாலு
வர்தீசு சென்னகிருட்டிணன்
ச�ோபனா சுரேசு
முத்து வேலு
நம்பிராசன் வைத்திலிங்கம்
கமலா பாபு

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்

இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
முன்னாள் தலைவர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
கூடுதல் செயற்குழு உறுப்பினர்
கூடுதல்செயற்குழு உறுப்பினர்

த�ொகுத்து அளிக்க உதவியவர்கள் :
திரு.இரா. அனந்தகிருட்டிணன்,
திரு. ம. பாசுகரன், திரு. வ. ச. பாபு

ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
முன்னாள் தலைவர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்

2016-2017

சாக்ரடீசு ப�ொன்னுசாமி

தலைவர்

இலட்சுமி ஆனந்தன்
மணி குணசேகரன்
முனைவர்
பிரேம் சுண்டிவாக்கம்
வர்தீசு சென்னகிருட்டிணன்
முத்து வேலு
ச�ோமு திரு
சீனி குருசாமி
அருள் பாலு
பிரசாத் இராசாராமன்
நம்பிராசன் வைத்திலிங்கம்
இராசேசு சுந்தர்ராசன்
சிவகுமார் முருகேசன்
செயசிரீ ரமேசு
தனுசா நடேசா
முரளி வேணுக�ோபாலன்

துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
இணைச் செயலாளர்
ப�ொருளாளர்
இணைப் ப�ொருளாளர்
முன்னாள் தலைவர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
செயற்குழு உறுப்பினர்
கூடுதல் செயற்குழு உறுப்பினர்
கூடுதல்
செயற்குழு உறுப்பினர்
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1969

1969 ஆம் ஆண்டு சங்கம் துவக்க முற்பட்டு ஆல�ோசனை நடத்த குழுமியவர்கள்
(படம்: திரு.இரா. அனந்தகிருட்டிணன் )

2019

முன்னாள் செயற்குழு உறுப்பினர்களுடன் ப�ொன்விழா திட்டமிடல் விருந்து (2019)
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வணிகப் பெருங்கொடை வள்ளல்கள்

திருமதி. கீதா பால் பாண்டியன்,
திரு. பால் பாண்டியன் குடும்பத்தினர்

வீரா வேணுக�ோபால் குடும்பத்தினர்

சிவசங்கர் மூப்பனார் குடும்பத்தினர்

கால்டுவெல் வேள்நம்பி குடும்பத்தினர்
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அச�ோக் லக்ஷ்மணன் குடும்பத்தினர்

டாக்டர். எஸ். டி. சம்பந்தம் குடும்பதினர்

டாக்டர். விஜய் ஜானகிராமன் குடும்பத்தினர்

பாலாஜி பிரசாத், வனிதா பிரசாத்,
ஆனில் பிரசாத், மிருளா பிரசாத்
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்றம்
ய்ச்சி மனரவை
ழ் ஆரா்சங
்கப் பே
உலகத் தமி
்கத் தமிழ்ச
ரிக
மெ
அ
வட
்கம்
தமிழ்ச்சங
சிகாக�ோ

மற்றும்

தும்
ந்து நடத்

இணை

பாலகன் ஆறுமுகசாமி குடும்பத்தினர்

ச�ொக்கலிங்கம் சுப்பையா குடும்பத்தினர்

அடைக்கல மேரி கென்னடி குடும்பத்தினர்

அகில், ஆண்டி கிரி,
நேயா, ஓவியா, ஜெகதா
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காயா, கண்ணன், இல்லினா, பிரிசில்லா,
சைமன், வயலெட், ப்ளோரா, யாசுமின், சபீனா,
பனிசெல்வம், ரூபின், சேவியர் ர�ோச்

இராஜேந்திரன், அன்னபூரணி இராஜேந்திரன்
குடும்பத்தினர்

ச�ோம. இளங்கோவன்
குடும்பத்தினர்

ஜகதீசன் பூலா குடும்பத்தினர்
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மாபெருங்கொடைவள்ளல்

சுந்தர் குப்புசாமி
குடும்பத்தினர்

குணசேகரன், இராணி, மணி,
இலட்சுமி, இனியா, அகரன்

ஆனந்தி, கிருஷ் குடும்பத்தினர்

அருண்குமார் குடும்பத்தினர்

அமிர்தலிங்கம் குடும்பத்தினர்

செந்தாமரை பிரபாகர் குடும்பத்தினர்
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கிறிஸ்டோ ஜார்ஜ்
குடும்பத்தினர்

நாஞ்சில் இ. பீற்றர்
குடும்பத்தினர்

பழனி கே. அறவாழி
குடும்பத்தினர்

பாலா சுவாமிநாதன், பிரபா பாலா,
இசை பாலா, கவின் பாலா

ராம் நாகப்பன், தேவி நாகப்பன்,
அஷ்வினி நாகப்பன்

நவீன், உத்ரா,
காவ்யா, நிகில்

ஜூலை 2019: பேரவையின் 32 ஆம் தமிழ் விழா | சிகாக�ோ தமிழ்ச்சங்கப் ப�ொன்விழா | 10 ஆம் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு| | 225

செந்தில் கணேசன், மரு. ராணி குமரன்,
சுபா செந்தில், மஹிதா செந்தில்

பாலா முத்து
குடும்பத்தினர்

மாசிலா மாணிக்கம்,
ப�ொன்னு மாணிக்கம்

ஆனந்தன் ஆனந்தன்
குடும்பத்தினர்
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பெருங்கொடைவள்ளல்

மன�ோன்மணி, சந்திரப�ோஸ், நிவேதிதா
பிரபாகரன், சக்திவேல் பிரபாகரன், ஜான்சிராணி
பிரபாகரன், பிரஷாந்த் பிரபாகரன்

ரித்திகா மைக்கேல், டேன்சி குழந்தைராஜ்,
வளன் அரசு மைக்கேல், ருபின் மைக்கெல்

வேலு பழனி,
சாந்தி பழனி, ஆகாஷ் பழனி

அபிராமி, ராமநாதன் இளங்கோ

அமரன், வெண்ணிலா

அருள் வீரப்பன், மன�ோன்மணி, சயானா
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அறிவன், நிர்மலா, யாழினி,
தில்லைக்குமரன்

காளியப்பன் க�ோபாலன்

டி. விஜய்
மற்றும் குடும்பத்தினர்

தண்டபாணி குப்புசாமி, வசந்தன் குப்புசாமி,
வளர்மதி குப்புசாமி

துரைக்கண்ணன், ரமா, கண்மணி அன்பு,
கனி அன்பு

பிரசாத் இராசாராமன், கஜலக்ஷ்மி பிரசாத்,
பத்மாவதி ராஜாராமன், இரித்திகா பிரசாத்
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மரு. எல்.பி.தங்கவேலு, சாந்தி தங்கவேலு,
மரு. அஷ்வின், மரு. ஸ்வேதா, அக்ஷய்

ராம் ரகுராம்
குடும்பத்தினர்

லாவண்யா,
கீர்த்தி ஜெயராஜ்

வாசுதேவன் தங்கராஜு, தனுஜா நடேசா,
அன்ஷ் வாசுதேவன், அஹல் வாசுதேவன்
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க�ொடை வள்ளல்

இராஜேந்திரன் கங்காதரன்,
நிர்மலா பாண்டிதுரை

கல்பனா மெய்யப்பன்
குடும்பத்தினர்

கவின் கவிஅரசன், தமிழ்நடைப்பாவை கவிஅரசன்,
முத்துமாரி கவிஅரசன், வா.மு.சே. கவிஅரசன்

குணசேகரன் பதக்கம்,
சாந்தி, பரத், பாரி

சரவணக்குமார் மணியன், கவிப்பிரியா
தங்கவேலு, இலக்சிதா சரவணக்குமார்

சாமுவேல் நவா
குடும்பம்
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சுபாஷிணி கார்த்தி
குடும்பத்தினர்

சுவாமிநாதன் பாலச்சந்திரன்,
லலிதா பாலச்சந்திரன்

செம்பு காந்திலால்,
அமுதா காந்திலால் குடும்பம்

ச�ொக்கலிங்கம் கருப்பையா மற்றும்
குடும்பத்தினர்

துரை ப�ொன்னழகு
குடும்பத்தினர்

நம்பிராசன் வைத்திலிங்கம், சத்யா
நம்பிராசன், மிருத்திகா நம்பிராசன்,
ரித்துலன் நம்பிராசன்
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நயினார், ப�ொன்னி,
தேசிகமூர்த்தி, விசாக்

நேரு அருணாச்சலம், மாசுமி
அருணாச்சலம் குடும்பம்

பிரபு ராஜகுரு
குடும்பத்தினர்

பிரேம் சுண்டிவாக்கம், கிவிதா பிரேமானந்த்,
சாய் பிரேமானந்த், ப்ரத்மேஷ் பிரேமானந்த்

மகேசுவரி பத்மநாபன், சிவசங்கர்
பத்மநாபன் குடும்பம்

மதிவாணன்
எல்ல துரைசாமி குடும்பம்
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ெகாழ%தேவ) ராமசாமி,
சா%தின1 ராமசாமி

வரங�சாமி �ாசி்நாதன்,
மரு. சுமதி �ாசி்நாதன், மரு. சுஷ்மா
�ாசி்நாதன், ஸ்ரீராம �ாசி்நாதன்

முரளி, நிர்மலா

ரவிச்சநதிரன் ்நடராஜன், ராதி�ா
ரவிச்சநதிரன், பிராவணஷ் ரவிச்சநதிரன்,
தனுஜ் ரவிச்சநதிரன்

ராஜ் சிேராஜ்
குடுமபத்தினர்

ேரதீஷ் வசன்னகிருஷ்ணன், பிரியா ேரதீஷ்,
வரணு ேரதீஷ்
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விஜய் ÿனிவாசன்
குடும்பத்தினர்

ராமன் சுவாமி
குடும்பம்

பாலா பாலசுப்ரமணியன்
குடும்பத்தினர்
சிவகுமார் முருகேசன் குடும்பத்தினர்
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வள்ளல்

அச�ோகன் தங்கராசு, ஜெயந்தி அச�ோகன்,
அனன்யா அச�ோகன், ஆதவன் அச�ோகன்

இ.ஏ.பழனியப்பன்,
ஜெயலட்சுமி பழனியப்பன்

இளங்கோவன் தங்கவேலு
குடும்பம்

கண்ணப்பன் சேக்கப்பன்
குடும்பத்தினர்
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கல்யாணசுப்பு
சுந்தரவேலு

கிருஷ், பூரணி
குடும்பத்தினர்

முனைவர் பிரபாகரன், கீதா பிரபாகரன்

க�ோவிந்தசாமி தமிழ்மணி
குடும்பத்தினர்

சாந்தி புவனேந்திரராஜா,
நல்லையா புவனேந்திரராஜா

சிவா
சிவகடாட்சம்
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சிவா வேலுப்பிள்ளை, சிவமணி
வேலுப்பிள்ளை, ஆர்த்தி

செந்தமிழ்செல்வன்,
பரிமளா, சுபிக்ஷா, ப்ரதீக்

ஞானசிவம் பழனியப்பன்
குடும்பத்தினர்

டி.எல்.பரசுராம்,
ராதா பரசுராம்

தணிகாசலம் ப�ொன்னுசாமி, அகிலா
சுப்ரமணியன், நேயா தணிகாசலம்,
பாரி தணிகாசலம்

தேவிகா பிரகாஷ், ஷண்முகப்பிரகாஷ்
நடராஜன், கீர்த்தனா பிரகாஷ், வசந்த்
இளவரசன், சித்ஹார் பிரகாஷ் இளவரசன்
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நடராஜன்,
முருகேசன்-முல்லை

நமச்சிவாயம் கணேசன்
குடும்பத்தினர்

நமச்சிவாயம் சுரேஷ் மற்றும்
குடும்பத்தினர்

நித்திலச்செல்வன் முத்துசாமி, சங்கீதா
நித்திலச்செல்வன்

பழனி சக்தி, நிர்மலா சக்தி, யுகன் சக்தி,
யாவ்னா சக்தி

மு. சுந்தரமூர்த்தி,
சாந்தி சுந்தரமூர்த்தி
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முத்து ஜி. முதலியார், மன�ோ எம். முதலியார், வேலன்
எம். முதலியார், மரு. செந்தில் எம். முதலியார்

முனைவர் கண்ணபிரான் இரவிசங்கர்
குடும்பத்தினர்

முரளி வேணுக�ோபாலன் மற்றும்
குடும்பத்தினர்

ம�ோகன் சுந்தரம்,
இந்திராணி சுந்தரம்

ம�ோகன் வைரக்கண்ணு, சுஜாதா ம�ோகன்,
அமரன் கண்டியர், நிவிதா கண்டியர்

ராமச்சந்திரன்
மற்றும் குடும்பத்தினர்
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விக்னேஸ்வரன் குடும்பத்தினர்

ராஜ் ராஜேஸ்வரன் குடும்பத்தினர்

ÿ°ñ£˜ குடும்பத்தினர்

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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வள்ளல்
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

க�ொடைவள்ளல்

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

பெருங்கொடை
வள்ளல்
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

மாபெரும்
க�ொடைவள்ளல்
Annadurai Amirthalingam
Anand Anandan
Subramanian Muniasamy
Joseph Amirthaseelan
Ganapathi Baskar
Anna Venkat
Raj Rajendran
Venkat Ravilla
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முப்பெரும் விழா
சிறக்க
நல்வாழ்த்துக்கள்!
மலர்க்குழு
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With Best Compliments from

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
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ெபா$வ&ழா
கா)* சி-காேகா தமி1
ச3க4தி56 எ3கள9
வா149-க:

Trusted by over 100 clients with Staffing and SaaSing
including several Fortune 500, Federal and State clients

Jobseekers

Supplier Diversity Portal

get matched with a career that offers freedom
and flexibility
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.

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

Businessseekers
can’t figure out how to manage your diverse
supplier registration and spend
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

Our Services

info@viva-it.com

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.

SaaS & Cloud Solutions
We build and host powerful CRM and
productivity management applications, suited for
Fortune 1000 companies and their SCO and
procurement divisions.

www.viva-it.com
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Best Wishes for the

10 World Tamil
Conference
th

Ram Thukkaram
and

Family

