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Abstract: The paper it has objective that the describes about the life and works of Manavai  
Mustafa. The paper indicates that his birth, education, and life history briefly. He was renown 
to bestow the ‘Father of Tamil Science’ award for his science thoughts in Tamil. His works 
technical terms and bibliography are to be nationalized to enclose the paper. 
 
 இ+�ல-$ �க�ெதா$ைமயான ெமா0க�� ஒ$2 த�*ெமா0. இய4ைகயான 
இல5-ய வள8" இல5கண� ெச:ைம;" �<=த த�*ெமா0யான�, ப�ேவ2 
ெமா0க?5<� தாயாக�" )ள@<-ற�. மAB� ஆ@கா@ேக மDத இன5<:5க� 
உ�வாக� �=�5க� பழ<" 8$ேப, த�ழ�க� த@க� ெமா0யா� இ+ைவயக��$ வா* 
வFபவ@கைள5 க�ெவ%GH" ஏ&க�H" எ:�யவ�க�. மAKல-� தா" கAட 
மகாச5�கைள ஓ)ய@களா�, எ:��களா�, வா��ைதகளா� க�� �ைர5க� 
ெதாட@-னா�க�. எனேவதா$, உலக ெமா0 வ�Hந�க� எ�லா" ஆ��த�0$ ஆழ�ைத;", 
அத$ அ4Pத�ைத;" கA& �லா-��5 ெகா�-$றன�. கட=�வ=த ந" அள�ப�ய கால 
க%ட��$ அ�ய ெப�ய வரலா2கைள;", அத$ மக��வ�ைத;" இ$ைறய தைல8ைறக� 
அQ=��5க ேவAGய� �க அவ�யமானதா<". ஏெனD�, இ5கால� த�ழ�க� த@க� 
கால�Rவ&கைள மற=� $ேனா5-� ெச$2 ெகாAG�5-றா�க�. ம���வேமா, 
ெபாQSயேலா, அQ)யேலா பG5க� த<�ய4ற ெமா0 எ$2 த" தா�ெமா0ைய� Pற=த�� 
)%& ேவ2 �ைசS� த@க� கவன�ைத;" பயண�ைத;" ெசH�த� �வ@- )%டன�. 
தட"மா2" இ$ைறய த�ழ�க�$ அQ)4< எ%&" வைகSH", இைளய தைல8ைற 
Sன�5<� த<=தவா2 கால��$ ேதைவயQ=� த�0$ அQ)ய� �ற�ைப;", 
ெச:ைமைய;" ெவ�5ெகாA& வ�வ�ேலேய த" வா*5ைகைய அ��பB��5 ெகாAட 
மைற=த த�ழQஞ� ‘மணைவ 8Uதபா’ அவ�க�$ வா*ைவ;" வரலா4ைற;" 
எ&��ைர5-ற� $வ�" ேதடH" �ர%டH".  

���ெசா�க� : அQ)ய�, த�* )�தக�, மணைவ, 8Uதபா, வா*�, வரலா2 
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*** 
 மணைவ 8Uதபா அவ�க� ���� மாவ%ட" மண�பாைற அ�-� உ�ள 
இள@கா<Q�� -ராம��� 1935 ஆ" ஆA& ஜூ$ 15 அ$2 ற=தா�. ப��� பG�P5<� 
ற< ���� ஜமா� 8க"ம� க���S� இள@கைல� ப%ட8", அAணாமைல� ப�கைல5 
கழக��� 8�கைல� ப%ட8" ெப4றா�. இவர� மைன) ெபய� ச�தா. அAண�, ெச"ம� 
எ$ற 2 மக$க?", ேத$ெமா0 எ$ற ஒ� மக?" இவர� வா�Rக� ஆவ�. இUலா" �� 
G�P5ெகாAட 8Uதபா, அ�� உ�ள அQ)ய�த$ைம, ச�க ந��ண5க" ெதாட�பாக� 
பல ஆரா��� ��கைள எ:�S�5-றா�. 
 த�0� இUலா�ய இல5-ய வGவ@க�, ெப�மானா�$ ற சமய5 கAேணா%ட", 
இUலா" ஆ$�க மா�5கமா அQ)ய� மா�5கமா, இUலா8" சமய ந��ண5க8", 
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அAணலா�" அQ)யH", சமண ெபௗ�த -�U�வ இUலா�ய இல5-ய@க�, த�0� 
இUலா�ய ெம�� ஞான இல5-ய@க�, �=ைத5-Dய �றா, இைளஞ� இUலா�ய5 
கைல5கள��ய" ேபா$ற ��க� அவ�$ இUலா" இல5-ய� ப@க��Pக�� �க 
85-யமானைவயா<".  
 ஒ� ெமா0S$ �ற�ேப அத$ அQ)ய� த$ைமS� தா$ உ�ள� எ$பா�க�. 
ேவெற=த ெமா0க?5<" இ�லாத அQ)ய� த$ைம த�0� �ர"ப இ�5-ற� எ$2 
ெசா$னா� அ� �ைகயாகா�. இ=த உAைம5க���4< உதாரணமாக5 க&" ஆரா���க� 
�ல8", கள� ேதட�க� �ல8" அவ4ைற ெவ�5ெகாA& வ=� உலக��$ பா�ைவS� 
�2�� அ@�கார8" ெப42�த=தவ� த�ழQஞ� மணைவ 8Uதபா. கால��5< ஏ4றவா2 
த$ைன� தகவைம��5 ெகா�ளாத எ=தெவா$2" �G5கா� எ$ப�தா$ உலக��$ 
அG�பைட� ��தா=த". அ=த வைகS�, த�0$ வளைமைய� P����5ெகா�ள 
அ+வ�ேபா� கால" ந�லQஞ�கைள உS����5 ெகாAேட இ�5-ற� எ$ப�" 
இய�பான�. அ�பGயான ஒ� மாAP�< உS��பாக )ள@-யவ� மணைவ 8Uதபா. த�* 
ெமா0ைய ெச"ெமா0யாக அQ)5க ேவA&" எ$ற ஒ4ைற5<ர� ெபா�� த$ைம5<� 
�ைழ=� வHவைடய $னBயாக இ�=தவ�க�� இவ� �க 85-யமானவ�. ெவ2" 
வா��ைதகளாக இ�லாம�, W)ர ஆ��க� �ல" அத$ ெச"ெமா0� த$ைமைய 
��5க�" �ைண �$றவ�. அத4காக ;ெனUேகா)� இ�=� ஏராளமான தர�கைள� 
�ர%G வ=� ம��ய அரR5<5 ெகா&�� ��ப=த" ஏ4ப&��யவ�. 
 1966ஆ" ஆA& பா��� �$றா" உலக� த�* மாநா& ெதாட@-� பல உலக� த�* 
மாநா&க�H" அQ)ய� த�* <Q�� அவர� ஆ��5 க%&ைரக� இட"ெப4றன. பா�U 
மாநா%ைட நட��ட ‘;ெனUேகா’ உத)ய�. அ$2 ;ெனUேகா)$ தைலைம இய5<நராக 
இ�=தவ� மா�க" ஆ�ேசைஷயா. அ=த மாநா%G� 53 நா&க�� இ�=� த�* அQஞ�க� 
கல=�ெகாAடைத5 கA& அ�சS�த ;ெனUேகா, த�0� தDயாக ;ெனUேகா ��ய� இத* 
ெதாட@க 8G� ெச�த�. எDF", த�* இ=�ய ஆ%�ெமா0 அ�ல. இ=�ய ரா=�ய 
ெமா0க�� ஒ$2 எ$பதா� ;ெனUேகா ��யைர� த�0� ெதாட@க ம��ய அர�$ 
அFம� -ைட5க)�ைல. ;ெனUேகா)$ உ2�னராக இ�=த மணைவ 8Uதபா, 
அ$ைறய 8தலைம�ச� அAணாைவ� ச=��� �ைலைமைய )ள5-னா�. அAணா)$ 
���ப=த�ைத� ெதாட�=�, ;ெனUேகா ��யைர இ=�SH" நட��னா� ஒ�P5 ெகா�ேவா" 
எ$2 லா� பக�� சாU�� அரR அQ)�த�. இத0$ ஆ��யைர� ேத�=ெத&5<" ெபா2�P 
‘ெட5கா$ ெஹரா�&’ இத0$ ஆ��ய� -�பா ��Sட8", ம�ைர காமராச� ப�கைல5 
கழக� �ைணேவ=த� அQஞ� ெத. ெபா. �னா%� R=தர��ட8" ஒ�பைட5க� ப%ட�. 
அ=த5<: மணைவ 8Uதபாைவேய ஆ��யராக� ேத�� ெச�த�. 1967-� த�0� ;ெனUேகா 
��ய� ெவ�யான�. ஆ@-ல", ெர�R, ெஜ�ம$ த)ர, அர, �ன" ஆ-ய ெச"ெமா0க�� 
ம%&ேம ெவ�வ=த ;ெனUேகா ��ய� இத*, த�0� ெவ�வ=த� எ$ப� த�:5கான 
ெச"ெமா0� ேபாரா%ட��$ உலகளா)ய �க*வாக� ப�� ெச�ய�த5க�. மணைவ 
8Uதபா ஆ��யராக இ�=தேபா� த�*� ப��P 5 ல%ச" ர�க� )42 ;ெனUேகா 
இத*க�� நா$கா" இட�ைத� G���=த�. 
 ஒ+ெவா� க%&ைரைய;" �க� �ற=த ஒ��பட@க?ட$, ேந���யான த�0� 
ெமா0ெபய���� தர ேவA&" எ$ப�� �<=த அ5கைற ெசH��னா�. ஏ4கனேவ அQ)ய� 
த�* எF" தD��ைறைய உ�வா5<வ�� ஈ&ப%G�=தாH", ;ெனUேகா த�*� 
ப��H" �க� �ற=த ப@க��ைப வழ@-னா�. 35 ஆA&க� க0�� ��� 
ப4றா5<ைறைய5 காரண" கா%G ;ெனUேகா த�* இத* �2�த�ப%ட� வைர அத$ 
ஆ��யராக அவேர ெதாட�=தா�. 1984-� த�*� பAபா%&� �ற�தழாக ெவ�வ=த இத* 
உலக" ேபா42" உ$னத� பைட�பா<". 
 ெவ2" இல5-ய@களா� ம%&ேம �லா-�� )%& அQ)ய�H", ெதா0� 
�%ப��H" ெமா0ைய� Pற"த�?வ� கA& மன" �G�த 8Uதபா ஒ� அரR ெச�ய 
ேவAGய ேவைலகைள தDெயா� மDதனாக 8$D$2 ெச�� கா%Gனா�. த�0� 
அQ)ய� எ:��5கைள;", அQ)ய� �=தைனைய;" அைனவ�ட8" ெவ<வாக 
ஊ5க�ப&��னா�. இள" எ:�தாள�கைள அத$வ0 எ:த� �AGனா�. அைன�� அQ)ய� 
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த�* எ:�தாள�கைள;" ஒ�@-ைண��, அQ)ய� த�* க��தர@<கைள நட��னா�. 
ெமா0ைய5 ைகயா�வ�� எ=த ஐய" ேதா$QனாH" இள" எ:�தாள�க� மணைவ 
8Uதபாைவ அK- எ=ேநர8" அவ�ட" ப��ைற ஆேலாசைனகைள5 ேக%டQ=தன�.  
 ஒ�ப4ற த�0Qஞராக� ப�ேவ2 பBயா4Qய மணைவ 8Uதபா அவ�க�, 1977 8த� 
1986 வைர �ைர�பட� தB5ைக5 <: உ2�னராக�" பBயா4Qனா�. பாAG�ேச� 
வாெனா� �ைலய அQ)ய� �க*�� ஆேலாசக ராக�" பBயா4Qனா�. �%டாD5கா 
கைல5கள��ய�ைத� த�0� ெகாA& வ=த <:�5<� தைலைம ஏ4றா�. ெத$ ெமா0க� 
P�தக �2வன��$ ��வாக இய5<நராக 40 ஆA&க� பBயா4Qனா�. த�*நா& அரR 
உய�க�)� �ைறS$ த�* ஆ5க� பB5<: உ2�னராக�" ெசய�ப%டா�. 
அைன��=�ய த�* எ:�தாள� ச@க இைண� ெசயலாளராக�", ச�வேதச� த�* ஆரா��� 
ேபரைவS$ இ=�ய5 <:)$ இைண� ெசயலாளராக�", பார�ய ஞான�ட� ப�R 
ேத��5<: உ2�னராக�". எ".�.ஆ� ம���வ� ப�கைல5கழக� த�* வள�����ைற 
ஆேலாசகராக�", த�*ெமா0 ேம"பா%& வா�ய உ2�னராக�", ெச$ைனSH�ள 
ெச"ெமா0� த�ழா�� �2வன��$ உ2�னராக�" ப�ேவ2 85-ய� ெபா2�Pக� 
வ-�தவ� மணைவ 8Uதபா ஆவா�. ேமH", ‘அQ)ய� த�*� �4’ எ$ற 
ெப�ைம5<�யவ�" வா*நா� 8:வ�" த�* வள���5< அ�"பா& ப%டவ�மான 
மணைவ 8Uதபா அவ�க� ஏற�தாழ 82 ஆA&க� வா*=� கட=த 2017 �ரவ� 06 ஆ" 
நாள$2 இய4ைக எ��னா�. ஆ@-ல��$ 8த� அகரா�ைய5 ெகாA&வ=த சா8ேவ� 
ஜா$ச$ ெதாட���யாக ஐ=தா2 நா%க� உண�, உற5க�$Q உைழ�பா� எ$2 ெசா�வா�க�. 
த�ழQஞ� மணைவ 8Uதபா�5<" அ� ெபா�=�". பல நா%க?5< ஓ�)�லாம� 
உைழ�தவ� ஆவா�. 
 மணைவ 8Uதபா அவ�க� அQ)ய� த�* அற5க%டைள எ$F" �2வன�ைத 
�2) அQ)ய� த�*�பBைய ஆ4Qயவ�. அதனா� அQ)ய� த�* வள���5< 
அ�"ெப�" பBயா4Qய த�ழQஞராக அைனவராH" ேபா4ற�ப%டா�. எனேவ, ‘அQ)ய� 
த�*� த=ைத’ எ$2" எ�ேலாராH" அைழ5க�ப&-றா�. அவர� கால��4<� அQ)ய�, 
ெதா0��%ப", ம���வ", கBD� �ைற சா�=த 8 கைல�ெசா� அகரா�கைள உ�வா5-� 
த�:5< ம<டமாக� �%G;�ளா�. த�:லக" உல<5< வழ@-ய �ற=த அQஞ�க�� 
இவ�" ஒ�வ� எனலா". த�* ெமா05< ெச"ெமா0� த<�ைய� ெப42�தர ��ப=த" 
ெகா&�தவ�க�� இவ� <Q�ட� த<=தவ� ஆவா�. த$ வா*நா�� ெதாட�=� பல 
�ைறக�� ஆ5க8ட$ �%ட�%&� பB யா4Qயதா� ப�ேவ2 )��கைள;" 
ெப42�ளா�. கைலமாமB, ��.).க )��, த�*� ��வ�, வள�த�*� ெச�வ�, அQ)ய� 
த�* )�தக� )��, ராஜா ச� 8�ைதயா ெச%Gயா� )��, �காேகா த�* ம$ற��$ ேசவா 
ர�னா )�� உ��%ட 40-5<" ேம4ப%ட ப%ட@க?" )��க?" ெப42�ளா�.  

றநா%& ந�லQஞ� சா��ர@க� 
   த�* ெமா0S4 ெபய��த� ேவA&" 
இறவாத Pக:ைடய P���க� 
   த�*ெமா0S� இய4ற� ேவA&" 
மைறவாக நம5<�ேள பழ@கைதக� 
   ெசா�வ�ேலா� ம-ைம இ�ைல  
�றமான PலைமெயD� ெவ�நா%ேடா� 
  அைத வண5க� ெச�த� ேவA&"   
    (பார�யா�. ேத�ய �த@க�. 22.த�*) 

என மகாக) பார�யா� த�* ெமா0 யான� கால" கட=�" த$DைலS� வள" <$றாம� 
���=� �4கேவA& ெமD�, றநா%G� ெபய�ெப4ற ந�லQஞ�க� பைட�Pகைள 
மாறா� த�0� ெமா0ெபய��� வழ@கேவA&" என�", பைழைமயான ��க� ஆSர 
மாSர" இற=தாH" இறவாத �ற8ைடய P�ய��க� பைட�ப�� க�)யாள�க� கவன" 
ெசH�தேவA&" என�", கால= ேதா2" பழ@கைதகைள� ேப����வ�� ெப�தாக ஒ$2" 
பயD�ைல, கால��$ ேதைவயQ=� அQைவ வள�5<" P�ய பல Pலைமைய யாவ�" 
ெவ�5ெகாணர ேவA&" எ$-றா�. அ�ேபா�தா$, ெவ�நா%டவ�க?" ந"ைம5கA& 
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வண5க" ெச�வ� எ$ப� ேபா$ற ந�ல க���ைரகைள இ=�ய ேத�ய )&தைலS$ ேபா� 
இய4Q ம-*=��ளா�. 
 இ�ேபா$ற ந�லQைவ ந" ெமா0S� ��ர�ெச�;" ேநா5-�, �ெஷS� ஹா�% 
எF" அெம�5க )Aெவ� இய4யலாள� எ:�ய ‘� 100’ எF" �ைல த�0� ‘100 ேப�’ 
எ$F" தைல�� ெமா0ெபய���� த=தா� மணைவ 8Uதபா. இத4காக �ெஷS� 
ஹா�ைட ேந�� ச=���� த�*� ப��P5காக� தD 8$Fைர ெப42 ெவ�S%டா�. அ&�த 
இரA டாA&க�� ஹா�% அ=த �ைல �ல மா4ற@க?ட$ �A&" ெகாA&வ=த ேபா�, 
அேத மா4ற@கைள� த�0� ஏ4ப&�� அ&�த ப��ைப ெவ� S%டா�. ஒ� ெமா0ெபய��P 
�� எ�பG இ�5க ேவA&", அதைன எ+வா2 ெமா0ெபய��� ைகயாள ேவA&" 
எ$பத4கான ஆக��ற=த 8$ேனாGயாக�", அைனவ�" ேபா42" எ:�தாளராக�", 
ப$8க� பைட�பாளராக�", அQ)ய� த�0$ தாமகராக�", ப��ைற )�தகராக�", 
ச�க� ெசய�பா%டாளராக�" வா*=� �ற=தவ� மணைவ 8Uதபா ஆவா�. 
 இவ� எ:�ய ‘இRலா8" சமய ந��ண5க8"’ எF" �� த�*நா& அர�$ த�* 
வள���� �ைறS$ 1996 ஆ" ஆA&5கான �ற=த ��க�� த��வ", சமய", அள)ய�, 
அற)ய� எF" வைக�பா%G� இரAடா" ப�R", இவ� எ:�ய ம���வ5 கைல�ெசா� 
கள��ய" எF" �� 1996 ஆ" ஆA&5கான �ற=த ��க�� �ற�P ெவ� &க� எF" 
வைக�பா%G� 8த� ப�R" ெப4Q�5-$றன. ேமH", மா�� ல%சா�ப�, ெஜ�மாDய 
இ=�ய இய� அ$2" இ$2", P�ய கA& G�Pக�$ வரலா2 உ��%ட பல 
ெமா0ெபய��P ��கைள;" பைட� ��ளா�. �ற�P �2கைதக�, அQ)ய� ெச�� 
ப�மா4ற", கா�" Pலவ� ���Pக* உ��%ட ��கைள;" ெதா<�� ெவ�S%&�ளா�. 
இைணய தள��� பய$ப&�த�ப&" கBD� த�* ெசா4கைள� த=தவ� இவ�தா$. த" 
வா*நா�� Rமா� 8.5 ல%ச" கைல� ெசா4கைள உ�வா5-S�5-றா�. இவ�$ 8ய4�S� 
)ைள=த அQ)ய� ெதா0� �%ப5 கைல�ெசா� கள��ய அகரா� எ$F" �� 
அன=தா�சா� ெபௗAேடச$ ஆ� இ=�யா)$ 8த4 ப�R ெப4ற�. கBD5 கைல�ெசா� 
கள��ய அகரா� எ$F" �� த�*நா& 84ேபா5< எ:�தாள� ச@க��$ 8த4ப�R 
ெப4ற�" <Q�ட�த<=த ெச��யா<".  
 அQ)ய� த�0� எ:�பவ�க� எ�ேலா�ட��H" ெதாட�� இ�=தவ� மணைவ 
8Uதபா. தன� ெப�" 8ய4�யா� ‘அQ)ய� ெதா0��%ப5 க���� ப�மா4ற"’ எF" 
ெபய�� 8த$8தலாக நட=த அQ)ய� த�*5 க��தர@ைக நட��5 கா%Gனா�. 15 நா%க� 
நட=த அ=த5 க��தர@ைக ஒ� பS4�� ப%டைற ேபாலேவ நட��னா�. ம���வ", 
இய4ய�, ெதா0��%ப", வாகன இய� என, உS�5கா�P ம�=� 8த� உ��� பாக@க� 
வைர எ�லா வ425<ேம த�*� ெபய�க� இ�5க ேவA&" எF" ேபராவ� ெகாAடவ�. 
Rமா� 4.4 ேகாG ெசா4கைள5 ெகாAட �%டாD5கா கைல5கள��ய�ைத� த�:5<5 
ெகாA& வர அயரா� உைழ�தவ�. ெமா0S$ உS�, அத$ கைல�ெசா4க��தா$ 
இ�5-$றன எ$ப�� 8: ந"5ைக ெகாAG�=தா�. எனேவதா$, த�0� P�� P�தாக 
ெசா4கைள உ�வா5<" அேத ேவைளS�, வ%டார@க�� ��ைம�த$ைமேயா& இ�5<" 
வா��ைதகைள;" கAடQ=� அதைன� பரவலா5க ேவA&" என எABனா�. அ=த இரA& 
பBகைள;" �கேந���யாக� ெச�தா� மணைவ 8Uதபா. 
 த�0$ அQ)யH5< அவ� த=த ‘ம���வ5 கைல�ெசா� கள��ய"’, ‘அQ)ய� 
ெதா0��%ப5 கைல�ெசா� கள��ய அகரா�’ ஆ-ய இ� ர"மாAட பைட�Pகைள 
�ைணயாக5 ெகாAேட கட=த 25 ஆA&களாக� ப��5 க�)��ைறS$ த�*� 
பS42ெமா0 சா�=த ஒ$றா" வ<�P 8த� ப$DரAடா" வ<�P வைரSலான ��கைள 
ஆ��ய�க� இ$றள�" உ�வா5- வ=��ளன�. 'கBD கைல� ெசா� கள��ய அகரா�”;" 
அவர� அயராத உைழ�� )ைள=த பா�கா5க�பட ேவAGய ெப%டகமா<". இ$2" 
�<� பய$ப&��" ‘ேதட�, ‘�ழா)’, ‘உ��ைழக’ ேபா$ற பத@’க� அவ� நம5க��த 
ெகாைடக�தா$ ஆ<". 
 கBD கைல�ெசா� கள��ய அகரா�, ெச"ெமா05 கள��ய� ேபரகரா�, 
ெச"ெமா0 உ�?" Pற8", த�0� இUலா�ய இல5-ய வGவ@க�, ம���வ5 
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கைல�ெசா� கள��ய", அQ)ய� ெதா0��%ப5 கைல�ெசா� கள��ய அகரா� ஆ-யைவ 
இவர� ��க�� <Q�ட�த5கைவ. 
மணைவ  !தபா அவ%க&� நா()ைடைமயா,க-ப(ட ./க� 

1. அAணலா�" அQ)யH" 
2. அQ)ய� கைல�ெசா� கள��ய" 
3. அQ)ய� த�0$ )Gெவ�� 
4. அQ)ய�, ெதா0��%ப கைல�ெசா� கள��ய அகரா� 
5. அ$றாட வா*)� அழ<த�* 
6. இைளஞ� இUலா�ய5 கைல5 கள��ய" 
7. இைளய� அQ)ய� கள��ய" 
8. இ$ைறய ெத$னக இல5-ய� ேபா5< 
9. இUலா"-ஆ$�க மா�5கமா? அQ)ய� மா�5கமா? 
10. இUலா8" சமய ந��ண5க8" 
11. கBD கைல� ெசா� கள��ய அகரா� 
12. கBD கள��ய அகரா�-2 
13. கBD கள��ய� ேபரகரா�-1 (Computer Encyclopedic Tamil Dictionary-1) 
14. கBD கள��ய� ேபரகரா�-2 (Computer Encyclopedic Tamil Dictionary-2) 
15. கால" ேத&" த�* 
16. சமண, ெபௗ�த, -QUதவ, இUலா�ய இல5-ய@க� 
17. �=ைத5-Dய �றா 
18. �2வ� கைல5 கள��ய" 
19. �2வ�5<� Rத=�ர" 
20. ெச"ெமா0 உ�?" Pற8" 
21. த�0� அQ)ய� பைட�ல5-ய" 
22. த�0� இUலா�ய இல5-ய வGவ@க� 
23. த�0� இUலா�ய ெம��ஞான   இல5-ய@க� 
24. ���P8ைன 
25. ெத�� ற=த� 
26. றசமய5 கAேணா%ட" 
27. ம���வ5 கைல�ெசா� கள��ய" 
28. ம���வ5 கள��ய� ேபரகரா� 
29. )ழா த=த )0�P 

 த�ழQஞ� மணைவ 8Uதபா)ட" இ�=த தD�த$ைம, அவ� �க��ற=த ெமா0 
ஆரா���யாளராக, த�* �� G�P5 ெகாAடவராக இ�=தேபா�",  த"ெமா0ைய� 
�ற��பத4காக எ5கால��H" அவ� ற ெமா0கைள� ப0�த��ைல. அவ4Q$ 
ேம$ைமைய5 <ைற��� ேப�யேதா, எ:�யேதா இ�ைல. இUலா" �� அவ�5<� G�P 
இ�=தேபா�" ற மத@க�$ �� அவ�5<� �Q�" கா*�Pண��� இ�=த��ைல. 
மத@க?5< இைடSலான ெபா�ைமகைள ைமய மா5<" வைகSேலேய  அவ�ைடய 
ஆ$�க� பா�ைவ அைம=��=த�. �2வ� நலF5காக �<�யாக எ:�னா�. எAண4ற 
ெதா<�P ��கைள உ�வா5-னா�. அவ4Q� �2வ� கைல5 கள��ய", �2வ�5<" 
Rத=�ர" ேபா$ற ��க� <Q�ட�த<=தைவ யா<". அவ� த�*ெமா05<� த" அள�ப�ய 
ப@க��ைப� ெச���5-றா�. மAKல-� த�* �ைல5<" வைர அவ�" அத¥ேட 
பயB�பா� எ$ப�� எ+)த மா425க���" இ�ைல.  
பா%ைவ ./க� : 
மணைவ 8Uதபா., 1997, த�0� அQ)ய� பைட�ல5-ய", மணைவ ப��பக", ெச$ைன. 
மணைவ 8Uதபா., ...., த�ழ�க�$ வா*)� ெமா0S� இல5-ய��� இRலா��$ தா5க", 
க��தர@க� �ற�P மல�. 

 
  


