
 

இதழ் - ௫௰௧   

உலகத்தமிழ் 

ISSN 2581-9712 

ததமதுரத் தமிதழோசை உலகமமலோம் பரவும் வசக மைய்தல் தவண்டும் 

திருவள்ளுவரோண்டு 2051 25.11.2020 
 

திருவாசகப் பதிகங்கள் 

ஐம்பத்ததான்று ! 
 

திருவளர் தமிழ் தரும் உலகத்தமிழிதழ் 

ஐம்பத்ததான்று ! 



 

உ
 ள்

 ள
 ட

 க்
 க

 ம்
 

 

மாண்புமிகு அமமச்சர் உமை 
04 

05 

பண்டித நேருவும் பண்மைத் தமிழும்! 

06 

ஏழு கைலுக்கு அப்பால்! 

08 

அவ்வப்நபாது! 

09 

ஈமக சசவ்வாய்! 

10 

12 

மமைமமையடிகளார் மாட்சி! 

13

நதன் துளி! 

14 
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சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரி (தன்ைாட்சி)யின் தமிழ்ப்பேரனவ நினைவு 

விழா  - மாண்புமிகு அனமச்ெர் உனர - 21.03.2018 

திரு.க.பாண்டியராசன் 

மோண்புமிகு தமிழோடச்ி  மமோழி, தமிழ்ப்பண்போடட்ுத்துசை மை்றும் 

மதோல்லியல் துசை அசமைை்ர ்

  நிகண்டு என்னும் அகராதிகளை 

உருவாக்கி அதன் வாயிலாகத் தமிழ்ச் 

ச ாற்களைப் பாதுகாத்து. பிற்காலத்தில் 

வரும் தளலமுளைக்காகப் புலவர்கள் 

பாதுகாத்து ளவத்தனர்.  

 

  கிைித்தவ மதத்ளதத் தமிழகத்தில் பரப்ப 

வந்தவரான வீரமாமுனிவர், அந்த நிகண்டு 

களைச்  ீரளமக்க எண்ணி, ச ாற்களை, 

அகர வரிள யில் அடுக்கியும், அச்ச ாற் 

களுக்கான சபாருளையும் தந்து.  துர 

கராதி என்னும் முதல் அகராதிளய 1732ம் 

ஆண்டில் பளைத்தார். அதன் வாயிலாகத் 

தமிழ் சமாழியின் வைளமளயக் காக்க 

வழிககாலினார். அவருக்குப் பின் பல 

கபரகராதிகளைப் பலர் உருவாக்கினாலும் 

அபிதான  ிந்தாமணி, ச ன்ளனப் பல்க 

ளலக்கழகப் கபரகராதி, ள வ  ித்தாந்தக் 

கழக அகராதி கபான்ைவற்ளை அவற்றுள் 

குைிப்பிைத்தக்களவகைாக கூைலாம்.  

 

  இத்தளகய அகராதிகள் இன்ளைய மக்க 

ைின் பயன்பாட்டிற்குப் சபரும் உதவியாக 

இருக்கின்ைன. கமலும், சதாழில்நுட்பம்.  

பல புதுளமகளைப் பளைத்து வருகிை 

இன்ளைய காலகட்ைத்தில் புதிய ச ாற்கள் 

தமிழில் உருவாக்கப்பை கவண்டியதும், 

பழந்தமிழ்ச் ச ாற்கள் பாதுகாக்கப்பை 

கைாகப் பலர் க கரித்த தமிழ்ச் 

ச ாற்களையும், பல்துளை  ார்ந்த களலச் 

ச ாற்களையும் ஒன்று திரட்டும் முயற் 

 ியில் ச ந்தமிழ்ச் ச ாற்பிைப்பியல் அகர 

முதலித் திட்ை இயக்ககம் வாயிலாக 

'தமிழ்ச் ச ால் களலக்கழகம்' என்ை 

அளமப்பு கைந்த ஓராண்ைாக ஈடுபட் 

டுள்ைது. 

 

 

 

 அவ்வாறு திரட்டிய ச ாற்குவியளல. 

மக்கள் ஒரு ச ால்வங்கியாக இளணய 

வழியில் பயன்படுத்தும் வளகயில் 

ச ாற்குளவளய உருவாக்குவதில் எங்கள் 

அரசு முளனந்துள்ைது என்பளதயும் 

சதரிவித்துக்சகாள்கிகைன். 

 

நன்ைி வணக்கம். 
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  இந்திய வரலாற்ைில் ஒரு மைக்க முடியாத மாநிலமாக இருப்பது பீகார் 

மாநிலம். மகத நாடு, ககா ல நாடு மற்றும் விருச் ிக நாடு எனப் பல 

பகுதிகைாக இருந்த பழம்சபருளம வாய்ந்த மன்னர்கள் முதல் அக ாகப் 

கபரர ர் வளர இருந்த பகுதிகள் சுவாபர் -  ரித்திர காலத்தில் அக ாகச் 

 க்கரவர்த்தி வளர இருந்த பகுதிகள் தான் இன்ளைய பீகார் மற்றும் 

ஜார்கண்ட் மாநிலங்கைாகக் கருதப்படுகின்ைன. மவுரியப்  கபரரள யும் 

அதன் தளல ிைந்த மன்னராக இருந்த அக ாகர் புத்த மதத்ளதத் 

தழுவியளதயும் அக ாகச் க்கரம்,  ிங்கத்தளலச்  ின்னங்கள் எல்லாம் நம் பாரத நாட்டுப் பழம் 

சபருளமகளை உலகிற்குப் பளை ாற்றுபளவ. நாைந்தா பல்களலக்கழகம் என கல்விக்சகன புத்தரின் 

 ீைர்கைால் நிறுவப்பட்டு சுமார் 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் புத்தகயா,  ாஞ் ியும் அைிவு 

வைர்த்து வந்த பூமி பாத்தவிகார் என்பதுதான் பீகாராக மாைி இருப்பதும் புரிந்து சகாள்ை முடிகிைது. 

அந்த பீகார் இன்று அர ியலிலும் ஒரு புதுளமளய மாற்ைத்ளத ஏற்படுத்தி இருக்கிைது. 

  ஏழாவது முளையாக மாண்புமிகு திரு. நிதிஷ்குமார் அவர்கள் முதலளமச் ராகத் 

கதர்ந்சதடுக்கப்பட்டிருக்கிைார். பீகாரின் முடிசூைா மன்னராக விைங்கும் இவர் ஒரு சபாைியியல் 

படித்த கல்வியாைர் என்பதும் கல்வியாைர்களும், வல்லுநர்களும் ,அர ியலிலும் தளல  ிைந்தவர்கைாக 

விைங்க முடியும் என்பளத இன்ளைய இளைஞர்கள் அைிந்து சகாள்ை கவண்டும். நமது 

தளலளமயளமச் ர் கமாடி அவர்கைின் கட் ித் துளணயுைன் சபரும்பான்ளம சபற்று இன்று 

தளலளமப்பதவி ஏற்ைிருக்கிைார். 

  1951ஆம் ஆண்டு மார்ச்சு மாதம் பிைந்த இவர் பீகார் மாவட்ைத்தின் 22 ஆம் முதலளமச் ராக 

திங்கைன்று பதவி ஏற்ைார். ஐந்து முளை முதலளமச் ராகவும், ஒருமுளை ளமய அர ில் 

அளமச் ராகவும் பதவியில் இருந்திருக்கிைார்.ஒருங்கிளணந்த  னதா தை கட் ியின் தளலவராகவும் 

இருப்பவர்.    பிரதமர் அைல் பிகாரி வாஜ்பாய் அளமச் ரளவயில் சதாைரி வழி அளமச் ராக இருந்த 

இவர் சகய் ல்  விபத்திற்குப் பின் அந்தத் துளையின் அளமச் ராக இருந்ததனால் அதற்குப் 

சபாறுப்கபற்று பதவிளயத் துைந்தவர். இவர்தான் வளலத்தைம் வழியாக சதாைரி கபாக்குவரத்து 

பயணச் ீட்டுகள் வாங்கும் முளை, அவ ர பயணச் ீட்டு ,தத்கல் வாங்கும் முளை எனப் பல புதிய 

திட்ைங்களைக் சகாண்டு வந்தவர்.  நாைந்தா சதாகுதியிலிருந்து 2004 - இல் கதர்ந்சதடுக்கப்பட்ைார் 

என்பதும் குைிப்பிைத்தக்கது. 

  பாரத நாட்டின் தளல  ிைந்த குடிமகன் என்ை பட்ைத்ளதப் பல முளை சவன்ைவர். 

சபண் குழந்ளதகளுக்கு மிதிவண்டி வழங்கும் திட்ைம் முதல்  த்துணவுத் திட்ைம் வளர அந்த 

மாநிலத்திலும் சவற்ைிகயாடு சகாண்டு வந்து நைத்திக்காட்டுபவர். 1972 - இல் சபாைியியல் பட்ைம் 

சபற்ை இவர்  ிைிது காலம இைளமக் காலத்தில் பீகார் மின்வாரியத்தில் சதாழில் புரிந்து அர ியலுக்கு 

வந்ததால் சதாழிலுக்கு முதன்ளம அைித்து கவளல வாய்ப்பு வழங்குவதில் சபருமுயற் ி ச ய்து 

பீகாளர முன்கனற்ைப் பாளதயில் நைத்திச் ச ல்பவர். ஏப்ரல் 2016 முதல் பீகார் மாநிலத்தில் 

முழுளமயான மதுவிலக்கு நளைமுளையில் இருப்பது அளனவரும் அைிய கவண்டிய ஒன்று.  ங்கர் 

தயான் தாகூர் என்பவர் இவளரப் பற்ைி எழுதிய  ' ஒகர மனிதன் 'என்ை புத்தகமும், அருண்  ின்கா 

என்பவரால் பீகாரின் வைர்ச் ியும் நிதீஷ் குமாரும் என்ை நூலும் எழுதப்பட்டுள்ைன  மாசபரும் மனிதர் 

ஏன் அளனவளரயும் வியந்து பார்க்க ளவக்கிைார் என்பளத இந்நூலகைின் சபருளமளய விைக்கும்.  

ஆசிரியம் ! 

நிதிஷ்குமார் - ஏழாவது அதிெயம்  
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ேண்டித பேருவும் ேண்னைத்தமிழும் 

மூதறிஞர் நீ.கந்தொமிப் பிள்னை 

எந்த ாமிப் பிள்ளைளயயும்     

         ஈடிளணயற் றுயர்ந்சதாருவன் 
                எளனக் கவர்ந்த  
ச ாந்த ாமி,  தளலச் ாமி  
          வியப்புறுவீர், மருண்டிடுவீர் 
                   தூய்தமிழ்த்தாய் 
தந்த ாமி , தளலச் ாமி! 
           பழந்தமிழும் புதுத் தமிழும் 
                      தரமாய் கற்ை 
  கந்த ாமிப் பிள்ளையவன்    
             கைலாழம் விரிவான  
                       கல்வி யாைன்!  
                        
சபாைியியலில் கபரைிஞன், 
      புலளமயிகலா நுண்ணைிஞன்!      
                    புது மலர்ச் ி 
அைிவியலில் களரகைந்த  
           அைிவாைன் ச ந்தமிழ்க்கக 
                  அவற்ளைக் சகாண்டு 
சநைியியலில் திைனாயும் 
         சநஞ்சுளையான்! நிளைநூற்கள் 
                 நிளனந்து கற்பான்! 
சவைியியலில் நிற்காத  
          வீரனவன் வீழ்தவகன! 
                 விரிதமிழ்க்கக! 
 
கட்ைைத்தின் ஒப்பந்தம் 
         ஒவ்சவான்றும் கண்டுமுதல் 
                   காண்பசதல்லாம         
சகாட்டிடுவான் கரந்ளத தமிழ்ச்    
           ங்கத்தின் களைக்காலாய்,   
                    களல மலிந்த       
கட்ைைமும் அவனாவான்,   
      தமிழ்ப்சபாழிலின் கடிமணமும் 
               கவின்வ னப்பும்  
         

 உட்சுளவயும்  அவனாவான், 
  உணர்சவல்லாம் உணர்ச் ிசயலாம்    
               உயிர்த்த தமிழ்தான். 
 
  இலக்கியமும் இலக்கணமும் 
            கல்சவட்ைாய் ச ப்கபைாய் 
                    இருந்தினிக்கும்!   வலக்கண்ணாய் 
இைக்கண்ணாய் 
          வாங்குவைி நுளரயீரல் 
               வளகபைல் கபால்     
துலக்கமுறும்     எந்நாளும் 
     துல்லியமாய் மிகத்சதைிவாய்த் 
                துய்த்தவற்ளைச்  
   ச ாலத்சதரிந்த மிகச் ிைந்த 
       காவிரிகபால் தளலச்சுரப்பு    
                ச ாரியும் குன்ைம்!         
 
எள்ைிநளக  யாடுவதில் 
        இலக்கணத்தில் ச ாக்கட்ைான்     
                 இடுவான், சவல்வான்! 
சவள்ைிமின்னல் கபால் ிரிக்க 
       விளையாட்ைாய் தமிழ்கற்கும் 
                 கவளலயற்கைார்                  
சகாள்ைி ளவக்கும் ககாைரிக்காம்       
          பான ில வழக்கைிஞர்  
                 கூட்ைந் தன்ளனப் 
பள்ைியகரப்  பழங்களதகபால்  
           பலகூைிப் பழளமப் பித்து 
                 அறுப்பான் பாய்ந்கத!                 
         
சமாழிசபயர்ப்பில்   ஈடில்லான்! 
          கமனாட்டு  சமாழிப்புலவர்     
                    முதுநூல் கண்டு 
 சதாழிலாகக் சகாள்ைாமல் 
சதாண்ைாக்கும் கபருள்ைம் 
                      தூய உள்ைம்!  

1 



  

07 உலகத்தமிழ் | 25.11.2020   

விழியாவான எந்தமிழுக்கு! 
               ங்கநூற்  ச ால்லளைவு    
                       விரிவளனத்தும் 
 சபாழிகின்ை குற்ைாலத்து 
               ஐந்தருவி,  சபரும்புலளம  
                      சபாருளந ஆகை              
                       

எத்தளன நூல் வாங்கிடுவான்,  

எத்தளன நூல் கற்ைிடுவான்,  அத்தளனயும் 

தன்னலத் 

தாழியின் முத்தல்ல , 

எண்டிள க்கும் ஏர்உழவன்!  

ஈந்த உணவாகும்  

ஒண்ைமிழ்க் கான உரம்! " 

.... பாவேந்தர் பாரதிதாசன் 
 

************* 
  புரட் ிக் கவிஞர் புகழ்ந்த மூதைிஞரின் 
கட்டுளரயிது... 
 

  வாழ்க்ளகயில் எத்தளனகயா 

நிகழ்ச் ிகள் நாம் எதிர்பாராத வண்ணம் 

நிகழ்கின்ைன.  ில விரும்பத்தக்கனவாக 

இருக்கின்ைன.  ில கவறு விதமாக அளம 

கின்ைன.  ில நிகழ்ச் ிகள் நம் நிளனவில் 

ஆழப்படிந்து நம்ளம மகிழ்விப்பகதாடு 

பிைருக்கும் அவற்ளை விைக்கமாகக் கூைி 

நம் மகிழ்ச் ிளயப் பரவச் ச ய்கின்ைன. 

இத்தளகய கபாற்ைத்தக்க நிகழ்ச் ிகளுள் 

ஒன்று 1963-ஆம் வருைம் சூன் மாதம் 13-

ஆம் கததி நிகழ்ந்தளத எல்கலாருக்கும் 

எடுத்துக் கூைி மகிழ விரும்புகின்கைன்.  

 

  கமற் குைித்த கததியில் பகல் 11-30 

மணிக்கு உலகம் கபாற்றும் நம் முன்னாள் 

பிரதமர் கநரு அவர்கள் புதுச்க ரியிலுள்ை  

பிசரஞ்சு நாட்டு இந்தியக்களல ஆராய்ச்  ிக் 

கழகத்திற்கு வந்தார். அக்கழகத்தில் பல 

துளைப்பட்ை ஆராய்ச் ிப் பிரிவுகள் இருந்து 

வந்தன. அக்கழகம் அளமந்த கட்டிைத்தின் 

அடிப் பகுதியில் ச டி சகாடிகளைப் பற்ைிய 

ஆராய்ச் ியில் பல விவரங்களை விைக்க 

மாகக் காட்ைக் கூடிய நாடுகைின் பைங் 

களை எழுதுவதும் கவறு  ில நுண்ளமயான 

அைிவியல் ஆராய்ச் ிகளும் 

நைந்து வந்தன. கட்டிைத்தின் 

கமல் தைத்தில் பழம் சபாருள் 

ஆராய்ச் ியும், வைசமாழி, 

கிழக்கு ஆ ிய சமாழிகள் 

முதலியவற்ைிலுள்ை இலக் 

கியம், களல, தத்துவம்,  மயம் 

முதலியவற்ளைப் பற்ைிய நூற்சைாகுப்பு 

ஆராய்ச் ியும் நைந்து வந்தன. ஒரு பகுதி 

யில் என் தளலளம யில்  ங்க நூல் ஆராய்ச் 

 ியும் நைந்து வந்தது.  

  கநரு அவர்கள் எல்லாத் துளைகளையும் 

ஆழ்ந்து கவனித்து விட்டு கமற்ைைத்திற்கு 

வந்தார். அங்கிருந்த பல ஆராய்ச் ிப் 

பகுதிகளையும் பார்த்து விட்டு மிகுந்த 

களைப்புைன் நான் பணியாற்ைிக் சகாண்டி 

ருக்கும் இைத்திற்கு வந்தார்.  

  பகல் உணவுக் காலமும்  ிைிது  ிைிதாகக் 

கைந்து ச ன்று சகாண்டிருந்தது.  

 

வைரும்... 

 



 

ஆசிாியர் பகுதி 
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சை எனத் திரிதயல் 

Behave not to disgust others 

  ال تتصرف ليتقزز منك اآلخرون

勿讓人感到厭惡  

മുതിര ്നന്വര ് പുചഛ്ികക്ുും വിതും പര്വര ്തത്ികക്രുത്  

औरों की दषृ्टि में घणृा का पात्र न बनें | 

పెద్దలు చీ అని ద్వేషిించు విధింగా వృథాగా తిరుగకు  

ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಗೆಳ್ಳತನ ಬೆಳಿಸು 

 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  آثي سودي |  | 阿媞邱立 | 

| ആത്തി ചൂടി | आष्टिचड़ूी | ఆత్తిఛూడి | ಆಭೊಡಿ 

 

 

கவதம் பாடிய க ாதிளயக் கண்டு  

கவள்விப் பாைல்கள் பாடுதற் குற்கைன்; 

நாத வார்கைலின்சனாலி கயாடு  

நற்ை மிழ்ச்ச ால் இள ளயயுஞ் 

க ர்ப்கபன்;  

ஏழு கைலுக்கு அப்ோல்! 

51 
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அவ்வப்ப ோது! 

முனைவர் ந.அருள் 

இயக்குநர,் மமோழிமபயர்ப்புத்துசை 
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Ever Green Reminiscences Of Five Years 

(08.08.2011 to 03.02.2016) 

 

Leadership of unfaltering commitment 

Pride is mine in praising thee intent 

With your untiring labour industrious 

Selflessly made the mission undertaken illustrious 

An emblem of labour thy breath is much 

The triad of Duty, Integrity and Truth as such 

Never shun taking up tasks immeasurable 

Shouldering heavy yokes is for thee pleasurable 

Your working skill I astounded everyday 

And yearned to emulate everyway 

A bird of wisdom ye winged world around 

No wonder thy fame is trumpeted surround 

Ye embraced all with love and compassion 

Striving to develop Tamil is thy passion 

Voracious reader thy devoured thousands of books sweetly 

Citations shoot out lightning speed neatly 

In translating Avvai’s Athichoodi to three languages 

You left no stone unturned to see it is accomplished 

Long live thee with good health and serenity 

Long live thy tasks and fame with eternity! 

 

 

 

Dr. M.RAJARAM I.A.S., (Retd.) 



 
ஆசிாியர் பகுதி 
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ஈகை செவ்வோய்! 

முனைவர் சசாமதல சசாமசுந்தரம் 

அமமரிக்கோ 

  உலகில் கபரிைர் எங்கு கநர்ந்தாலும் உைகன 

முன்வந்து உதவும் நாடு அசமரிக்கா. அரசு 

தான் உதவ கவண்டும் என்று எண்ணாமல்               

"ஊர் கூடித் கதர் இழுப்கபாம்" என்ை 

மனப்பான்ளமகயாடு ஈளகயில் ஈடுபடுபவர்கள் 

அசமரிக்கர்கள். ஈளகப் பண்பு அசமரிக்க 

வாழ்வில் இைம் வயதிகலகய பசுமரத்தாணி 

கபால் பதிந்து விடுகிைது.  2019 - ஆம் ஆண்டில் 

அைப்பணிகளுக்காக அசமரிக்காவில் வழங்கப் 

பட்ை 42,000 ககாடி ைாலர்கள் நன்சகாளையில் 

75  தவிகிதம் தனி மனிதர்கைின் சகாளைகய ! 

65  தவிகித அசமரிக்கர்கள் ஆண்டு கதாறும் 

தன்னார்வலர் க ளவயில் ஈடுபடுகின்ைனர். 

 

 

 அசமரிக்காவில் நவம்பர் மாதத்தின் 

நான்காம்    வியாழக்கிழளம      சகாண்ைாடும்   

'Thanks giving ', நம் சபாங்கல் திருவிழாளவப் 

கபான்று நல்ல அறுவளைக்கு நன்ைி ச லுத்தும் 

திருவிழா. அன்ைிலிருந்கத நாடு கிைிஸ்துமஸ் 

மற்றும் புது வருைக் சகாண்ைாட்ைத்திற்குத் 

தயாராகத் சதாைங்கிவிடுவதால் அடுத்த ஐந்து 

வாரங்கள்  "Holiday Season" "விடுமுளைப்      

பருவம்" எனக் குைிப்பிைப்படுகிைது. 

 

  'Thanksgiving ' திருவிழாவின் அடுத்த நாள் 

கிைிஸ்துமஸ் பண்டிளகக்கான அன்பைிப்புகள் 

வாங்கத் சதாைங்கும் நாள் ஆளகயால், நம்ம 

ஊர் 'ஆடித் தள்ளுபடி' கபான்று 

களைகசைல்லாம்  கபாட்டியிட்டுக்  சகாண்டு  

விற்பளனக் கைத்தில் இைங்கும் அந்த 

நாளுக்குப் சபயர் 'Black Friday'. 2019 - இல் 

கருப்பு சவள்ைிக்கிழளமயன்று நைந்த 

விற்பளனயின் மதிப்பு 729 பில்லியன் ைாலர் (1 

பில்லியன் ைாலர் இன்ளைய மதிப்பில் 7,400 

ககாடி ரூபாய் ) ! அன்று நளைசபறும் அகமாக 

விற்பளன பல வணிக நிறுவனங்களை அந்த 

வருைத்தில் நட்ைத்திலிருந்து லாபத்திற்கு ( red 

to black ) சகாண்டு ச ல்வதால் ' Black Fri-

day' என்ை சபயர் நளைமுளையில் வந்தது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  கருப்பு சவள்ைிக்கிழளமயன்று சதாைங்கும் 

வணிகம் மற்றும் நுகர்கவார் மீதான முக்கியத் 

துவத்தால்  கிைிஸ்துமஸ் பண்டிளகயின்  மய 

மற்றும் மனிதாபிமான உணர்வுகள் பின்னுக்குத் 

தள்ைப்பட்ைளத  ற்று  ரிக் கட்ைத் சதாைங்கப் 

பட்ை இயக்ககம "அன்பைிப்புச் ச வ்வாய்" ( Giv-

ing Tuesday ). ' 92 Y ' என்ை யூதர்கள் 

அளமப்பும், பிரபல ஊைக உரிளமயாைர் 

சைட்ைர்னர் சதாைங்கிய ஐக்கிய நாடுகள் 

அைக்கட்ைளையும் (United Nations Founda-

tion ) இளணந்து 2012 - இல் சதாைங்கிய 

இந்தப் புதுளமயான முயற் ி தற்கபாது ' Giving 

Tuesday ' என்ை அளமப்பின் மூலமாக 60 

நாடுகைில் பரவி ஈளக தினமாகக் 

சகாண்ைாைப்படுகிைது. 

 

  ஈளக என்ைாகல பணத்ளதகயா, 

சபாருளைகயா மற்ைவர்களுக்குக் சகாடுப்பது 

என்கை சபரும்பாகலார் நிளனக்கின்ைார்கள்.  
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அைிவு, ச யல் திைன், மனிதாபிமானம், நன்ைி 

யுணர்வு கபான்ை நற்பண்புகளை மற்ைவர் 

கைிைம் பகிர்ந்து சகாள்வதும், முதிகயா 

ருக்கும், அக்கம் பக்கத்தில் வாழ்பவர்களுக்கும் 

உதவுவதும் ஈளக என்று சுட்டிக்காட்டுகிைது           

'Giving Tuesday' அளமப்பு. சபருந்தன்ளமயும், 

இரக்கமும் இருந்தால் உங்கைிைம் மற்ைவர் 

களுக்கு சகாடுப்பதற்கு நிளைய உள்ைது என 

அளனவளரயும் ஊக்கப்படுத்துகின்ைது அந்த 

அளமப்பு.  

 

  2019 - ஆம் ஆண்டின் " ஈளகச் ச வ்வாய் " 

நாைில் 14,000 ககாடி ரூபாய் ( 2 பில்லியன் 

ைாலர் ) நிதி திரட்ைப்பட்டுள்ைது. மின்வழி 

(online) நன்சகாளையாக அந்த நாைில் 

மட்டும் 3,800 ககாடி ரூபாய் ( 511 மில்லியன் 

ைாலர் ) மதிப்புள்ை நன்சகாளைகளை வாரி 

வழங்கியுள்ைனர் அசமரிக்கர்கள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  'நல்ளகச் ச வ்வாய்' அன்று முக நூல் 

(Facebook) வழியாகத் தன்னார்வலர் 

அளமப்புகளுக்கு அைிக்கப்படும் முதல் ஏழு 

மில்லியன் ைாலர் அைவிலான நன்சகாளை 

களுக்குத் தன் பங்காக முக நூல் நிறுவனம் 

இரண்ைளர மில்லியன் ைாலர் (matching 

grant) வழங்குகிைது. முகநூலின் பங்குப் 

பணம், நன்சகாளை சகாடுக்க விதிக்கப்பட்ை 

கால கட்ைத்தின் சதாைக்கத்தில் ஒரு  ில 

நிமிைங்கைிகலகய தீர்ந்து விடுகிைது. முக 

நூலின் பணத்ளதத் தான் விரும்பும் 

தன்னார்வலர் அளமப்பு சபைகவண்டுசமன்ை 

ஆர்வத்கதாடு (கலிகபார்னியா கநரம்) 

அதிகாளல ஐந்து மணிக்கு உைக்கத்திலிருந்து  

எழுந்து அந்த முதல்  ில நிமிைங்கைில் 

நன்சகாளை வழங்குகவார் பல்லாயிரக்கணக் 

காகனார் !  

 

  அண்ணல் காந்தி அடிகள் பிைந்த நாளை 

சயாட்டி, அக்கைாபர் 2 முதல் 8 வளர சகாண்ைா 

ைப்பட்ை 'Daan Utsav' என்ை ஈளகத் திரு 

விழாளவ இந்தியாவின் "நன்சகாளைச் ச வ்வாய்" 

திருவிழாவாக பல பிரபலங்கள் மற்றும் சதாழில் 

நிறுவனங்கள் துளணயுைன்  (Giving Tuesday 

India) அளமப்பு நைத்தி வருகிைது. 

 

 

 

 மகிழ்ச் ியாக இருப்பவர்கள் மற்ைவர்களுக்கு 

அதிகம் சகாடுப்பதாகவும், சகாடுத்து வாழ்ப 

வர்கள் மகிழ்ச் ியாக இருப்பதாகவும் உலசகங்கும் 

பல ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ைன. இளதகய  

"ஈத்துவக்கும் இன்பம் " என்கிைார் திருவள்ளுவர். 

இந்த வருைத்திற்கான சகாடுக்கும் ச வ்வாய்              

'அடுத்த வாரம் ( தி ம்பர் 1, 2020 ) வருகிைது.  

 

  நம் அைிளவ, திைளமளய, ச யல் திைளன, 

ச ல்வத்ளத மற்ைவர்களுக்கு வழங்கும் ச வ்வாய்  

'அன்று மட்டுமன்ைி, வாய்ப்புக் கிளைக்கும் 

கபாசதல்லாம் சகாடுத்து மகிழ்கவாம் ! 

 

 

 

 

வைரும்... 
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அடிகைார் யார் ? 

  அடிகள் யார் என்று அைிவிக்கப் புகுவது 

பட்ைப் பகலிற் பகலவளனச் சுட்டிக் 

காட்டுதளல ஒப்பகதயாகும்.  எனினும், 

பட்ைப் பகலினும் பகலவளனப் பார்த்த 

ைியாப் பிைவிக் குருைர் பலர் உைராதல் 

கபால அடிகளைக் ககட்டும் அைியாதார் 

பலர் இந்நாட்டில் உைர்.  அந்கதா! அவர் தம் 

அைியாளமதான் இருந்தவாறு என்கன! 

தமிழ் நாடும் தமிழ் சமாழியும் ச ய்த 

தவப்பயனாகத் தமிழ்த் தாயின் அருளமப் 

புதல்வராகத் கதான்ைியவர் அடிகள். 

அடிகளைத் தம் "கட்காண் கைவுள்" 

எனவும், "வழிபடு சதய்வம்" எனவும் 

சகாண்டு "சநஞ் ம் உமக்கக இைமாக 

ளவத்கதன் நிளனயாது ஒரு கபாதும் 

இருந்தைிகயன்" என்னும் நிளலயில் மனத் 

தகத்கத இருத்தி ளவத்து வழிபட்டு 

வருகின்ைனர் தமிழ் மாணவர்.   

  அவரளனவர் உள்ைங்களையும் திைந்து 

காணவல்லார் எவரும் "என்சனஞ் ம் 

திைப்கபார் நிற்காண்குவகர" என்ைபடி 

அடிகைின் திருவுருவம் ஆங்கக பதிந்து 

விைங்குதளலக் காண்பர்.  

 உலகத்தமிழ் | 25.11.2020 

இங்ஙனம் இஞ்ஞான்ளைத் தமிழைிஞர் 

அளனவரினும் தளலளம ான்று தமக்சகாப் 

பாரும் மிக்காரும் இல்லாப் சபருநிளலயில், 

இருபதாம் நூற்ைாண்டின் இளணயற்ை 

சபரும் புலவர் என்று யாவரும் இனிசதாப்பத் 

திகழ்பவர் அடிகள்.  

அடிகைின் சபருளமயிளன, 

"திள யளன த்தின் சபருளமசயலாம் 
சதன்ைிள கயசவன்கைை 

மிள யுலகும் புைவுலகும் கமதினிகய 
தனிசவல்ல 

அள வில்ச ழுத் தமிழ்வழக்கக 
அயல்வழக்கின் துளைசவல்ல 

இள முழுவதும் சமய்யைிவும் 
இைங்சகாள்ளும் நிளலசபருகத்" 

 

கதான்ைியவர் என்கை சுருங்கக்கூைி விைங்க 
ளவக்கலாம். 

"கல்வி தறுகண் இள ளம சகாளைசயனச் 
ச ால்லப் பட்ை சபருமிதம் நான்கக" 
 
என ஆ ிரியர்  சதால்காப்பியனார் 

சபருமிதம் என்னம் சமய்ப்பாடு பிைக்கும் 

இைங்கைாகக் கூைிய நான்கனுள்ளும் 

 ிைந்ததாய, கல்வி காரணமாகப் பிைக்கும் 

சபருமிதத்துக்கு உரியவர் ஒருவர் தமிழகத்து 

உண்சைன்ைால் அவர் அடிககை யாவர். 

வைரும்... 

 

மகைமகை அடிைளோர் மோட்சி ! 

அறிஞர் ந.ரா.முருகசவள் 
2 



ஆசிாியர் பகுதி 

13 உலகத்தமிழ் | 25.11.2020   

பேன் துளி! 

 

 

  கானையில் ேைந்தனவகனைத் சதரிந்து சகாள்வதற்கு ஒரு காைத்தில் 24 ோள்கள் 

ஆயிை. இப்போது ேைப்ேனவகனை ோம் உைபை ேடிப்ேதற்கு உரிய வனகயில் 

நிகழ்வுகள், ேைங்கள், விவரங்கள், தகவல்கள் 

அனைத்துபம உைைக்கு உைன் சதரிந்து 

சகாள்ை முடிகிைது.  இனதத்தான் ஒளி பவகம் 

என்ோர்கள்.  

 

 

 

 

 கட்டிைங்கள் கட்டுவதும் விரிவுேடுத்துவதும் விழாவிற்காக ேனைசேறுகின்ைை.  

  ேமது கட்டிை விருப்ேம் மாறுேட்ைது. ோம் ஆைம்ேரத்னத விரும்புகிபைாம்  
 ேல்ைனதயல்ை. ேைேைப்னே விரும்புகிபைாம் – எளினமயாைனத அல்ை.  
 வினையுயர்ந்தனத விரும்புகிபைாம் – தூய்னமயாைனத அல்ை.  

  அைங்காரத்னத விரும்புகிபைாம்- ேயன்ோட்னைக் கருதுவதில்னை.  

 

  ேமது தனியார் கட்டிைங்கள் ஆைம்ேரத்தின் அனையாைமாகும். ேமது வீடுகளின் 

அனைத்துப் ேகுதிகளிலும் குளிர்வளி இயந்திரம் இருக்கிைது. ேம் ோட்டுப் ேருவ 

நினைக்கு ஏற்ை அனைகள் இருக்காது. ொைரங்கள் இல்ைாத அனைகள் உள்ைை. வினை 

உயர்ந்த ேளிங்கு ேதித்த 

  தனர, சேரிய கண்ணாடி, அைங்கார முகப்புகள் எைக் காற்பைாட்ைம் இல்ைாத தூய்னம 

செய்ய முடியாத கட்டிைங்கள் சதாழில் நுட்ேத்தின் உருவங்கைாக நிற்கின்ைை. 

இனவகளில் மாற்ைம் காணும் சதாழில் நுணுக்கம் வைர்ந்து வருகிைது.  

 

சதன்துளி –1 

சதன்துளி - 2 
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  கபரா.கயா.முதியப்பநாதன், கபரா. ப.த ரதன். 

சதாழிலதிபர் மு.ந ீம். திரு. சபஞ் மின் 

சலகபா, கபரா.தலிஞ் ன் முருளகயா, 

திரு.பாரிசு பார்த்த ாரதி, ைாக்ைர். வி.ஜி.பி. 

 ந்கதா ம், அகராதியியல் துளை இயக்குநர் 

திரு.தங்க காமராசு, கபரா. அைிவுநம்பி, 

கபரா ிரியர் அ.குருமூர்த்தி முதலாகனார். 

மற்றும் ஐகராப்பியஅைிஞர்கள் Prof.Jaroslav 

Vacek (Czeck), Prof.Gregory James

(Hongkong), Prof.Dubiansky(Russia), 

Prof.Trieken (The Netherlands). Prof.Peter 

Schalk (Sweden). Prof. Urlike (Germany). Eva 

Wilden (Germany), Dr. Jean-Luc Chevillard 

(France), Dr. Sven(Germany). Prof. Pierre 

Mendy France), Prof.J.Pruvost(France) 

ஆகிகயாருைன்  ீனம்-தமிழ் அகராதி 

சதாகுத்த  ீனக்களலமகளும் Zhao Jiang 

(china) குைிப்பிைத்தக்கவர். 
 

  இந்தியத் தமிழ்ச் ங்கங்கள் கூட்ைங்கள் 

நைத்துவதற்கு இலவ மாகப் பன்னாட்டு 

உயர்கல்வி நிறுவனம் மண்ைபம் சகாடுத்து 

வருகின்ைது. இந்நிறுவனத்தில் அண்ணா  

மளலப் பல்களலக்கழகப் பட்ைதாரிகைில் 

இந்தியர்களும் அைங்குவர். அவர்கைில் 

உலகத்தமிழ்ச் ங்க விருது சபற்ை கி.பாரதி 

தா னும், ச .கஸ்தூரிபாயும் உள்ைனர்.  

  2019 உலகத்தமிழ்ச் ங்கத்தின் அயலகத் 

தமிழைிஞருக்கான சமாழியியல் விருதிளன 

நான் சபற்ைகபாது, பிரான் ில் எனக்குப் 

பாராட்டு விழா ச ய்து சபருளமப் 

படுத்தியளவ இந்தியத் தமிழ்ச் ங்கங்ககை! 

உலகத் தமிழாராய்ச் ி நிறுவனத்திற்காகப் 

பதிசனண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களைப் 

பிசரஞ் ில் சமாழியாக்கம் ச ய்து முடித்தி 

ருக்கின்கைன். சதாைர்ந்தும் உலகத்தமிழா 

ராய்ச் ி நிறுவன இயக்குநர் பணித்தவாறு, 

திருக்குைைிளன இக்காலப் பிசரஞ் ில 

சமாழிசபயர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கின்கைன். 

தமிழ் பிசரஞ்சு சமாழிக்கு கைன் சகாடுத்த 

ச ாற்கள் : 

  கைி- குைி curri. மாங்காய்- மாங்க் mangue. 

அரி ி-P riz. சஜ(ன்)ச ாம்பர்-gingembre. 

கட்டுமரம்கத்தமர(ம்) catamaran.. ந்தணம்-

 ந்தால் santal. கூலி- கூலி -coolie. 

பளையன்- பைியா-pa r iah .  சவட்டிகவர்-

சவத்திகவர் vetiver. கதக்கு-கதக் Tek. 

கட்ைைக்களலஞன்-ஆர் ிசதகற் architect... 

 

வைரும்... 

 

பிரோன்சு நோட்டில் ேமிழ் சமோழியின் வளர்ச்சி! 

சபராசிாியர் சச்சிதாைந்தம் 

பிமரஞ்சு மமோழியியல் நிறுவனம், போரசீு 

உலகத்தமிழ் | 25.11.2020   
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 திருவருட் ோ முேகைந்து திருமுகைைள் ! 

உனரசவந்தர் ஔனவ துனரசாமி 

  முக்தா என்ைால் முத்தி  தருகவாம் என்ப 

தளனத் தாமூன்று என்பார்க்கு அயல் 

மூன்றும் தருகவாம், என்று கூறுகின்ைார்.  

தா மூன்று - மூன்று - தா முத்தா.  

அயல்மூன்று  - மூன்று   மூன்று-  முத் . 

 இவ்வாகை எழுதாக்குளை என்பதளனத் 

தாதி என்பதளன ஏழு முளை எழு  தாதாதா 

தாதாதாதாக்குளை எனக் காட்டினார்.   

  அஞ்சுமா ஆறுமா எட்டுமா என்ை 

ச ாற்களைக் குைிக்க மாதி என்ை எழுத்தி 

ளனகய 5,6,8 ஆக 19 முளை எழுதிக் 

காட்டினார். இனி இப்பகுதியில் 103             

பதங்கள் இைம்சபறுகின்ைன. 

 சபருமானார் முருகக் கைவுளைகய 

முதலிற் பாடினார்.  முன்னா ிரியர்கைாகிய 

நால்வர் சபருமக்கள்  ிவபிராளனயன்ைிப் 

பிைளரத் தணித்த முதல்வராகக் சகாண்டு 

பாைவில்ளல.  சபருமானுளைய காலத்தில் 

முருகு வழிபாடு வைர்ந்திருந்தது.  எனகவ,  

சபருமான் முருகளனப் பாடினார்.  கவறு 

 ிலர் விருப்பங் காட்டியதற்கிணங்க விநாய 

களரயும், வீரராகவப் சபருமாளனயும்,  

திருமகளையும், களலமகளையும் பாடு 

கின்ைார்.  இகரணுளக என்னும்  ிறுசதய் 

வத்திளனயும் பாடியுள்ைார்.  ஆயினும் 

பின்னாைில்  ிவசபருமாளனப் கபாற்ைிப் 

பாடினார்.   மயங்கைந்த நிளலக்கு வந்த 

பின்னரும்  மயாதீதப் பழம்சபாருளை 

 ிவம் என்ை ச ால்லால் குைிப்பிட்டுள்ைார். 

 முன்னா ிரியர்  ிலரும் `அறுமுகச் 

 ிவன்’ என முருகளனச்  ிவமயமாகக் 

சகாண்டு கபாற்ைியுள்ைனர்.  சபருமானும் 

இளைவன்  திருப்சபயரிளன வழங்குமி 

ைத்தில் `ஓம்  ிவ  ண்முகம் ஓம்’ எனக் 

குைித்துள்ைது.  கருதற்பாலது. 

   கமலும், முருகப்சபருமாளனப் பவை 

சவற்பில் விளைந்த வியன்கரும்பு எனவும், 

முக்கட் கரும்பின் முழு முத்து எனவும் 

முக்கண் இயற்கனியின் சுளவ எனவும் 

கபாற்ைியுள்ைார். 

 

 

வைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 25.11.2020   
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  தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அரும்பாடுபடும் ஆர்வலர்களுக்கு அவர்களின் தமிழ்த் ததாண்டினைப் 

தபருனமப்படுத்தி, ஊக்கப்படுத்தும் வனகயில் வழங்குதல். (விருதுத் ததானக ரூ. 25,000/- மற்றும் தகுதியுனர 

வழங்கப்படும். மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் வீதம் 32 சபருக்கு வழங்கப்படும்). 

வ.எண். ஆண்டு விருதோளர்  

1 2015 திரு.வ.ீஇைாம்மூர்த்தி  

2 2016 திரு.அ.சிவசுப்பிைமணியன்(அ.சி. மணியன்)  

3 2017 மருத்துவர் அழ.மீனாட்சி சுந்தைம்  

4 2018 கவிஞர் ோ.சக்திமமந்தன்  

5 2019 இைா.கல்யாணைாமன் 

 

தமிழ்ச் தசம்மல் விருது 

ேமிழை அரசின் விருதுப்  ட்டியல் ! 

உலகத்தமிழ் | 25.11.2020   
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Fowls feathering abed on Lotus beds chirp; 

cocks crow  

and declare dawn at hand. Venus-Spica sprout  

in heaven;Dark is stripped in teasing tact;  

with garlanded Kovalan, Maadavi with draped 

Maadani  

jewel on, starts! Nimbus bright Kovalan             

astraddle                         120 

 

 

 

 

 

 

 

On royal stallion slow-trots in attri's steps;  

Madavi's leering curious eyes peep from wagon 

wheeling;  

past crores worth mercantile cargo rich  

traders' roads, negotiating bazaars big,  

sites where flower decked maidens  light           

125 

 

 

To Continue... 

Pukar Canto - 6 
 

Coastal Carousal:  
 

Sea-bathing Fest 
   
 

Other jewels of pearls grand adorn her neck's  
periphery;  
 
from humble hooks hang chaplets pearly hide and 
seek 
 
her back frankly fast; betwixt an orient sapphire  
 
escorted by diamond tetrahedral adorn her ears  
 
as kudambai! Clio- crafted rightwhorl 
chanklets,                           105 
 
 
Thoyyakam pullakam pendants and drops lyre 
and scroll  
 
as Stephane Crown covering her locks ajar!  
 
So are Maadavi's quincunx of plaits!  
 
On and off with Kovalan she is exclusive  
 
nude in decorous reach on a nubile room 
bed!                             110 
 
 
Super pink paschal moon! Foes fear Pukaar's 
forte!  
 
People to sea go in jocund company!  
 
Screwpine,beach calophyllum open flowers;  
 
groves guard shoreline; Maadavi pesters  
 
Kovalan to join her and jostle in seaward 
go;                                    115  
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சிைப் திைோரம் - ஆங்கிைம் ! 

சபராசிாியர் சி.அ.சங்கரநாராயணன்  

தசலசிைந்த மமோழிமபயர்ப்போளர் விருதோளர,்  தமிழக அரசு 
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குழந்கே இைக்கியம் ! 

முனைவர் சதவி நாச்சியப்பன் 

  இன்ளைய குழந்ளதகளுக்கு மிகவும் பிடித்த 

கிரிக்சகட் பற்ைிய பாைல் இகதா 
 

"பந்ளதச்  சுழற்ைி வீ ி 

பாய்ந்து அடிப்கபன் நாகன 

அந்தக் கிரிக்சகட்  ஆட்ைம் 

அைைா சபருங்சகாண் 

ைாட்ைம்! 

விளரந்து வீசும் பந்ளத          

கவக மாக அடிப்கபன். துரித மாக ஓடி 

ஓட்ைம் நூறு குவிப்கபன்." 
 

 என்று  ாகித்ய பால புரஸ்கார் விருது சபற்ை 

கவிஞர் ச ல்லகணபதி  அவர்கள் பாடியுள்ைார். 

 

" பாண்டி விளையாைலாம். 

பம்பரங்கள் சுற்ைலாம். 

பந்து விளையாைலாம் 

முந்திகயாடி எடுக்கலாம். 

குச் ிப் புள்ளை அடிக்கலாம். 

ககாடுகீைித் தாண்ைலாம். 

பட்ைத்ளதப் பைத்தலாம். 

 டுகுைாட்ை மாைலாம் 

தந்திரமாய்த் திரும்பலாம்" 

 

  என்று கவிஞர் கத.ப. சபருமாள் அவர்கள்பல 

விளையாட்டுகளைப் பற்ைி ஒகர பாைலில் 

பாடியுள்ைார். விளையாட்ளைப் கபால 

விளையாட்ளைப் பற்ைிய பாைல்களும் குழந்ளத 

களுக்குப் பிடித்தமானளவ. 

 

வைரும்... 

  விளையாட்ளை விரும்பாத குழந்ளதகள் 

உண்ைா? விளையாட்ளைப் சபாழுது கபாக்குக் 

கானதாக மட்டும் பார்க்க இயலாது. உைலுக்குப் 

பயிற் ி,  மூளைக்கு கவளல, நாட்டுக்குப் 

சபருளம எனப் பலவற்ளை உள்ைைக்கியது 

விளையாட்டு. 

 

   விளையாட்ளைப் பற்ைிப் பல குழந்ளதப் 

பாைல்கள் உள்ைன. 

 

  "ஓடி விளையாடு பாப்பா" என்று குழந்ளத 

உைவியல் உணர்ந்து பாப்பா பாட்ளைத் 

சதாைங்கினார் பாரதியார். அவளரத் சதாைர்ந்து, 

கவிஞர்கள் பலர் விளையாட்ளைப் பற்ைிக் 

குழந்ளதகள் விரும்பிப் பாை ஏற்ை பாைல்களைப் 

பாடியுள்ைனர். 

 

"ஊஞ் லாை வாவா 

உைகன ஓடி வாவா 

புன்ளனமரக் கிளையிகல 

 ின்னஊஞ் ல் சதாங்குது. 

இருவருமாய் அமர்ந்துகம 

இங்குமங்கும் ஆடுகவாம்." 

 

என்று கவிஞர் எஸ். ாந்தசலட்சுமி அவர்கள் 

பாடியுள்ைார். 

உலகத்தமிழ் | 25.11.2020   
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A Street Dog 

  Dharma cried, so did Bheema,       

Rama and Ravana too (They are all 

the main characters in the epics). 

 

 Lord Krishna speaks in the Geetha: 

  "Take me as your Lord, do not get 

yourself attached to anything else, 

meditate on me, then I will redeem you 

from the pangs of birth and death." 

  Good: let us do that. 

  Our resolutions hardly stand the 

test of time. We escape from the fire, 

but drown in the water. 

  We escape from the dog, but fall 

prey to the fox. 

   

  If one evil is forgotten, another 

comes up. 

  One was imprisoned for printing  

currency notes and even in prison he 

continued to do so; now where could 

one send him? 

  To a man's mind, another woman  

always appear more beautiful than his 

own wife. 

  One misses the fragrance of the 

flower in his hand. 

  The distant flower engulfs his imagi-

nation. 

  The mind never enjoys 'sweet con-

tent'. 

  It only wages war for the unattaina-

ble. 

  It longs for something it does not 

have. 

  It is mighty pleased when praised. 

  It harbours a thousand confusions. 

  It is an arena for puzzles. 

To Continue... 
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திருவா கத்கதன்  

 

  சதால்ளல இரும்பிைவிச் சூழும் தளை 

நீக்கி அல்லல் அறுத்து ஆனந்தம் 

அறுக்கும் திருவா கம் எழுதிய 

மாணிக்கவா கர் என்ை மாசபரும் 

திருவருட்ச ல்வராவார் மதுளர 

மாம்பதியின் அருகிலுள்ை திருவாத வூரில் 

அவதரித்த அன்புக்கைல்.  
 

  இவர் பதினாறு வயதிகலகய வைசமாழி, 

சதன் சமாழிகைில் நிரம்பிய புலளமயும் 

ள வ நூற்பயிற் ியும்,  மய உணர்வும் 

ளகவரப் சபற்று கமம்பட்டு விைங்கினார். 

வாதவூரரின் அைிளவயும் ஆற்ைளலயும் 

அைிந்த அரிமர்த்தன பாண்டியன் அர  

ளவயில் அளமச் ராக்கி அகமகிழ்ந்தார். 

 

  க ாழநாட்டுக் கைற்களரயில் நல்ல 

குதிளரகள் வந்துள்ைன என அைிந்து 

மாணிக்கவா களர குதிளர வாணிகம் 

ச ய்து வாங்கி வரப் பணித்தார் மன்னர். 

திருப்சபருந்துளை ச ன்ைவர் அங்கிருந்த 

ஒரு குருந்த மரத்தின் நிழலில் அடியார் 

ஒருவர்  ிவனடியார்கள் சூழ குரு 

மூர்த்தியின் ககாலத்தில் அமர்ந்திருந்த 

இளைவனாகிய குருபரனின் திருவடிகைில் 
வீழ்ந்து வணங்கினார்.. 

 

  சதாழுத ளகயின்ராய் அழுத கண்ணீ 

ராய் மாணிக்கவா கர் தன் பத்தி ளமளயப் 

பாைல்கைாய் வழங்க ஆரம்பித் தார். 

சமய்த்துைவியாகி ளகப்பணம் சகாண்டு 

சபருந்துளை  ிவத்தலம் எழுப்பினார்.  

குவலயம் காக்கும் மன்னன் குதிளர 

வரவில்ளலகய என ஓளலயனுப்ப மாணிக்க 

வா கர் அளமச் ராய் அவர் முன் ச ல்ல 

குதிளர பின்வரும் என்று ச ால்லி அர ளர  

அளமதிப்படுத்தினார். பரிகள் வந்தன; 

மன்னன் மகிழ்ந்தான். இரவில் பரிகள் 

நரிகைாக மாைின. சவகுண்ை மன்னன் 

அவளர  ிளைப் பிடித்தான்.  
 

  அன்பின் உளைவிைமான அவளரச் 

 ிளையில் தள்ை  ிவன் ளவளகயில் 

சவள்ைப்சபருக்கு வரவளழக்க வந்திக் 

காகப் பிட்டுக்கு மண் சுமக்க, களைத்த 

இளைவளன அைியாத அர ன் அவளர 

அடிக்க, உயிர்கள் அளனத்துக்கும் அடி 

விழுந்தளத உணர்ந்த அர ன் தவற்ளை 

உணர்ந்து திருவாதவூரளர வணங்கி 

வழிபட்ைான். திருவா கம் பிைந்தது.  
 

  திருக்ககாளவயார், திருவா கம் முதலிய 

ஞானப் பாைல்கள் பாடினார் நமது 

மாணிக்கவா கர். இராமலிங்க அடிகைார் 

கூைியதுகபால கதன் கலந்து, ஊன் கலந்து, 

உயிர் கலந்து, உவட்ைாமல் இனிக்கும் 

இப்பாைலினால் உருகாதார் இல்ளல என்று 

உலகம் உவக்கும் அைவிற்குப் 
பாடியுள்ைார். 

உலகத்தமிழ் | 25.11.2020   

 

ேதிகங்கனைப் ேடியுங்கள்! 

செவ்வினெ மாமணி திருமதி சீனத சமய்கண்ைான் 

மாணிக்கவாெகர் - எட்ைாம் திருமுனை  

29 
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  திருப்சபருந்துளரயில் மாணிக்கவா கர் 

திருச் தகம் என்ை பக்தி ளவராக்கிய 

வி ித்திரம் என்ை நூறு பாைல்கள் சகாண்ை 

சதாகுப்பிளன வழங்கியுள்ைார். இதில் 

சமய்யுணர்தல், அைிவுறுத்தல், கட்ைறுத்தல், 

ஆன்ம  க்தி, ளகமாறு வழங்குதல், 

அனுகபாக சுத்தி, காருண்யத்ளத இரங்கல், 

ஆனந்தத் தழுவுதல், ஆனந்தப் பரவ ம், 

ஆனந்த ஆதீகம் எனும் 10 பதிகங்கள் 

பாடியுள்ைார்.  தகம் என்பது நூறு என்ை 

எண்ணிக்ளகளயக் குைிக்கும். பாைல்கள் 

ஒவ்சவான்றும் அந்தாதி அளமவில் 

அளமந்துள்ைளவ. சமய்யுணர்தலில் வரும் 

ஒரு பாைளல இங்கு நாம் காண்கபாம். அது 

சமய் ிலிர்க்க ளவக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

சமய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்து 

உன்விளர யார்கழற்குஎன் 

ளகதான் தளலளவத்துக் கண்ணீர் ததும்பி 

சவதும்பியுள்ைம் 

சபாய்தான் தவிர்ந்துன்ளனப் கபாற்ைிச் 

 ய ய கபாற்ைிசயன்னும் 

ளகதான் சநகிழ விகைன்உளை யாய் 

என்ளனக் கண்டுசகாள்கை !. 
 

எனப் பாடுகிைார். 

மாணிக்கவா கர் இளைவனிைம் தன்ளன 

ஒப்பளைத்ததாகக் கூைக் கூைாமல்                          

"இளைவகன! என்ளன அடியவனாக 

ஏற்றுக்சகாண்டு அருள் தந்தவகன” என 

கவண்டுகிைார். “ என்ளன நீ வாழ்க எனப் 

கபாற்ைி எடுத்துக்சகாண்ை உன்ளனப் 

பற்ைிய ளகளய நழுவ விை மாட்கைன். உன் 

அடிளயப் கபாற்ைியவர்க்கு சவற்ைி சவற்ைி” 

எனப் பலமுளை கூறுகிைார். 
 

  இளைவளன வணங்கி, சமய்மைந்து, 

மலர்ந்து, நடுநடுங்கி, பக்திப் பரவ த்தில் 

பாடுகிைார்.  

 

“உன் நறுமணம் கமழும் கால்கைில் தளல 

ளவத்து,கண்ணீர் மல்க உள்ைம் க ிந்து, 

வாழ்வில்  த்தியத்ளதகய களைப்பிடித்து 

உன்ளனப் கபாற்ைி வாழ்த்தும் என்ளன 

ஏற்றுக் சகாள்வாயாக ”  

 

என ஏங்கிப் பாடும் பாைல் நம்ளமசயல்லாம் 

ச ம்ளமமிகு ஆண்ைவனின் அருள் சபை 

அளழப்பது கபான்ைதாகும். 

 

 

 

 

 

 

வைரும்... 

உலகத்தமிழ் | 25.11.2020   
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1. 18.11.2020 அன்றைய உலகத் 

தமிழிதழ் பபான்னிதழாக, புது 

மணமாகப் பூத்திருந்தது 

மகிழ்ச்சிவய.  

  உலகத் தமிழர் மனங்களில் உலகத் தமிழ் 

என்னும் மின்னிதழ் இன்னும் சிைப்புடன் மின்னும்.  

  ோராோரம் ஆராோரம் பசய்து ேரும் 

இவ்விதழ், உலகத் தமிழருக்கு கிறடத்திருக்கும் 

ஒரு பசவ்விதழ் என்ைால் மிறகயல்ல.  

  பதாய்வின்றி, பதாடர்ந்து இதழ் பேளிேர 

ஊக்கமும், ஆக்கமும் அளித்து ேரும் நமது 

மாண்புமிகு தமிழ் ஆட்சி பமாழி அறமச்சர் 

திரு.க.பாண்டியராசன் அேர்களுக்கு நம் 

பாராட்டுதல்கறை ேழங்கி மகிழ்வோம்.  எழுச்சி 

நறடவயாடு, ஆசிரியம், அவ்ேப்வபாது என 

எழுதியும், உலகத் தமிழ்ச் சான்வைார்களின் 

பறடப்புகறை பேளியிட்டும் இதறழ வநர்த்தியாக 

பகாண்டு பசல்லும் ஆசிரியர் முறனேர் ந.அருள் 

அேர்கறையும் பாராட்டி மகிழ்வோம். 

 அடிவயனின் கருத்துக்கள் மட்டுமின்றி பல 

தமிழ் அறிஞர்களின் கத்துக்களுக்கும் “பூமறழ” 

பகுதியில் இடம் தந்திருக்கும் ஆசிரியரின் 

பாங்குக்கு நன்றி பசால்வோம் நம் பங்குக்கு. 

 இன்றைய இதழ் குறித்தும் ஓரிரு ேரிகள்... 

 “நிறனவில் நீங்காத ஐந்தாண்டுகள்” என 

வமனாள் தமிழ் ேைர்ச்சித்துறை பசலர் முறனேர் 

மூ.இராசாராம், இ.ஆ.ப., (ஓய்வு) அேர்களுக்கு 

ஆசிரியர் சூட்டியிருக்கும் பாமாறல அருறம… மி 

அருறம. 

 

  46-ஆம் அபமரிக்க அதிபர் வ ா றபடன், துறண 

அதிபர் கமலா ஆரிசு ஆகிவயாருக்கு 

இதழாசிரியவராடு நாமும் நமது ோழ்த்துகறைத் 

பதரிவிப்வபாவம... 

 

  பபாதிறகத் தமிழ்ச் சங்கம் டிசம்பர் 11-ல் நடத்த 

இருக்கும் “பாரதி பிைந்த நாள் விழா” பற்றிய 

அறிவிப்பிறன உலகத் தமிழர் அறியச் 

பசய்தறமக்கு ஆசிரியர் அேர்களுக்கு ஒரு “சபாஷ்”. 

 

.....கவிஞர் வபரா.திருபநல்வேலி 

2. Vipulananda's Tamil  transcre-

ation of Browning's Rabbi Ben 

Ezra -opening stanza is Confident 

and Provident ! When there is 

insolvency of faith, such poetic command-

ments help the diffident to get over the pre-

sent day depression and  angst of the world 

we are inescapably within  

 

  Vipulananda's  என்சைாடு in ஆங்கிலவாணி 

of today's  Ulagattamizh is for today's 

Ulagam. 

 

  Tamil transcreation of Vipulananda's is an 

elixir and vaccine against Covid-despair!  

 

 Hope and Optimism sounds in higher output 

in Tamil tongue, Vipulananda's is 'unageing 

intellect' 

 

Browning's Rabbi.. 

 

"Grow old along with me! 

The best is yet to be, 

The last of life, for which the first was made: 

Our times are in His hand 

Who saith "A whole I planned, 

Youth shows but half; trust God: see all, nor 

be afraid!''- Robert Browning 

   ஆங்கில ோணிகாட்டும் விபுலானந்த தரிசனம் 

ஆங்கில இலக்கிய ஆர்ேலர்களின் பகாடுப்பிறன.  

 

..... வபராசிரியர் சி.அ.சங்கரநாராயணன், 

கும்பவகாணம் 
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3. உலகத்தமிழிதழில் 

இயக்குநர் அருள் 

எழுதியிருப்பது 

கவிறதயா? 

ேசன கவிறதயா? 

எப்படி எழுதியிருந்தாலும் 

இனிறம இறழவயாடுகிைது. 

…. புலேர் இைஞ்பசழியன் 

 

4. பலருக்கும் பதரியாத புதிய பசய்திகறை 

தனித்துேத்துேவதாடு வசாமபல வசாமசுந்தரம் 

ோரந்வதாறும் எழுதி ேருேது பாராட்டுக்குரியது. 

பதாடர்ந்து எழுத ோழ்த்துக்கள்!  

- முறனேர் பதய்ேநாயகம், படக்சாஸ்  

5. நல்ல ோழ்க்றகக்கான பாடம் இந்த 

கட்டுறர.'loophole'க்கு விடுபாடு நல்ல 

பசால்லாட்சி.  

….. திரு. ஆவுறடயப்பன், பசன்றன 

6. ராண்டி பாஷ் 

உண்றமயிவலவய ஒரு 

மகாத்மா.  உலபகங்கும் புற்று 

வநாயால் ோடுபேர்கறை 

பற்றி சிந்திக்க றேக்கும் 

கட்டுறர.  நண்பர்  வசாமபல 

வசாமுவின் தமிழ் கட்டுறரகறை நான் தேைாமல் 

படித்து ேருகிவைன்.மிகவும் மகிழ்ச்சியாக 

உள்ைது..அபமரிக்காவின் நிகழ்வுகறை பற்றி 

அறிய மிகவும் ஆேல் மற்றும் சுோரஸ்யமாகவும் 

இருக்கின்ைது.. வமன் வமலும் அேரது 

அற்புதமான எழுத்து திைன் எங்கறை மகிழ்விக்க 

ஆேலுடன் காத்திருக்கிவைாம். 

 

…..'பரத கலா ரத்னா' திருமதி லதா மாணிக்கம், 

வசலம்    

 

7. மிகப் பபரிய உந்துதறலத் தரும் கட்டுறர.. 

அன்னாரின் மனத்துணிறேயும் 

தன்னம்பிக்றகறயயும் பாராட்ட ோர்த்றதகள் 

இல்றல.  

….. திரு. சந்திரவசகரன், பசன்றன  
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அங்கிங்சைனோே டி இங்கிைோந்தில்...  

கவிஞர் புதுயுகன் 

இலண்டன் 

மரணம்  
தைபதியாக உளையணிந்து காத்திருக்கும்  
ஒரு துளைமுகம் கநாக்கிப்  
படுக்ளககள் மிதந்து ச ல்கின்ைன 
 
(‘பாப்கைா சநருதா’, Residence on Earth, 
சமாழிசபயர்ப்பு: ஈகராடு தமிழன்பன்) 
 
 

  மளைகவ அைியாத ஞாயிற்ைின் ஒைியில் ஒரு 

க ாம்பலான மதிய விருந்துக்  சகாண் ைாட்ைகம 

சகாட்ைாவி ஆகிவிட்ை ஆைம்பரத் திளைப்பு. 

இரவு வரயிருக்கிை பூகம்பத்ளத விருந்தினர் 

அைிய முயலவில்ளல. 

 
  எட்கவர்டிய காலத்ளத [ 1901 -  1910] 

சுருக்கமாக கமற்கண்ை விதத்தில்  உருவகப் 

படுத்தி விைலாம்! விக்கைாரிய மிகுதியின் 

மிதப்பில் மயங்கிக் கிைந்தது ‘ஏழாம் எட்கவர்ட் 

அர ரின் இங்கிலாந்து’.  

  மயக்கத்ளதக் களலத்தது முதலாம் 

உலகப்கபார் என்ை பூகம்பம்! பூகம்பம் 

கதான்றுவதற்குப் பல காரணிகள் உண்டு. 

அவற்றுள் முக்கியமானது ஆஸ்திரிய -அங்ககரிய 

அர  குடும்பத்ளதச் க ர்ந்த பிரான்சு 

சபர்டினாண்ட் என்பவரின் படுசகாளல. 

தங்களுக்குள் இராணுவ ஒப்பந்தம் ச ய்திருந்த 

கத ங்கள் ஒவ்சவான்ைாக உலகப் கபாரில் 

அங்கமாயின. 

    கி.பி. 1914யில்  சதாைங்கி கி.பி. 1918  வளர 

நைந்த முதல்  உலகப்கபாரில், சஜர்மனி, 

ஆஸ்திரிய - அங்ககரி, பல்ககரியா, ஒட்கைாமான் 

கபரரசு ஆகியளவ இளணந்து ‘ளமய  க்திகள் 

அணி’ [Central Powers] என்று உருவாகி, 

பிரித்தானியம், பிரான்சு, இத்தாலி, ர ியா, 

கராகமனியா, ஜப்பான் என்ை ‘கந  

நாடுகள்’ [Allies] என்ை அணியுைன் கமாதின. 

  ‘இந்தியாவிற்கு  இதில்  எந்த  கவளலயும்  

இல்ளல’ என்று மக்கள் நிளனக்க,     

  "கவசைான்றும் இல்ளல, இந்திய மக்களுக்கு 
ஒரு ஆர்வத்ளத உண்ைாக்கத்தான்; ஆங்கில 
ஏகாதிபத்தியத்ளத அள க்கத் தான்" என்று 

கூைியபடி சஜர்மானிய கத த்திலிருந்து ஒரு 

கப்பல் ச ன்ளன துளைமுகத்தில் வந்து 

நின்ைது. வந்த கவகத்தில், அந்த ‘எம்ைன் 

[ E m d e n ]  கப்பல்’  சபரிய எண்ளணத் 

சதாட்டிகளை துளைமுகப் பகுதியில் இைக்கி, 

சவடித்து எரியவிட்டு விட்டு அப்படிகய 

திரும்பிச் ச ன்ைது. ‘அவர்  ரியான எம்ைன்’ 
என்ை ச ாற்சைாைர் உருவானது அப்படித்தான்! 

  இந்திய அர ியலில் திலகர் - அன்னி 

சப ன்ட்டு அம்ளமயாரின் ஆளுளமகள் 

ஓங்கியிருந்த காலம் அது. இந்தப் கபாரில் 

இங்கிலாந்திற்கு உதவினால்  நாட்டிற்கு 

விடுதளல கிளைக்கும் என்ை சபாதுவான 

எதிர்பார்ப்பு எங்கும் நிலவியது. அதனால், 

பிரித்தானிய அர ின்  ார்பாகக் கிட்ைத்தட்ை 

13 இலட் ம் இந்தியர் இந்தப் கபாரில் பங்ககற் 

ைனர். 

  சஜர்மனிக்கு எதிராகக் கிழக்கு 

ஆப்பிரிக்காவில் சதாைங்கி கடினமான பல  
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இைங்களுக்குச் ச ன்று கபார் புரிந்தனர். 

கிட்ைத்தட்ை எழுபத்து நான்காயிரம் வீரர்கள் தங்

கைது இன்னுயிளர நீத்தார்கள்.சவன்ை பிைகும் 

பல கபார்கைில் பல ஆண்டுகளுக்கு  அவர்களை 

ஈடுபடுத்தியது பிரித்தானியம். அடிளமப் 

படுத்தியவர்களுக்காக எந்த உத்கவகத்தில் 

இந்தப் சபரும் கபாராட்ைங்கைில் இவர்கள் 

ஈடுபட்டிருப்பார்கள்?  

  சஜர்மனி அத்துமீைி சபல்ஜிய கத த்ளதத் 

சதாைர்ந்து தாக்க, அசமரிக்காவும், பின்னர் கந  

நாடுகள் அணியுைன் இளணந்து கபார் 

நைத்தியது. சபல்ஜியம் காட்டிய அளமதிளய 

பாராட்டி இங்கக சுகத மித்திரனில் எழுதினார் 

பாரதியார். 

  அன்னி சப ன்ட் அம்ளமயாரின் 'புதிய 

இந்தியா' இதழில் அவர், பிரித்தானிய அரள  

ஒரு சபரிய கூட்டுக் குடும்பமாகக் 

குைிப்பிட்டுவிட்டு இந்தியாவின் தியாகத்ளத 

இப்படி உருவகப்படுத்தினார்; 

  ‘கைளம நிளைந்த, மூத்த மருமகள், ஆனால் 
பிடிக்காத மருமகள்'.   

  அவரது தீர்க்கத் தரி னம் இங்கும் 

சபாய்க்கவில்ளல.   மனித மனகவாட்ைம் விந்ளத 

யானது.  கபார் முடிந்ததும் விடுதளலக்கு            

பதிலாக  அப்படி எந்த   எதிர்பார்ப்பும் வந்து 

விைக்கூைாது என்று பிரித்தானிய அரசு முன்னி 

ல்லாத அைவிற்கு அைக்குமுளைச்  ட்ைங் 

களை இந்தியாவில் ஏவியது.  

  சரௌலட்  ட்ைம் பாய்ந்தது. அளத எதிர்த்து 

மக்கள்  த்யாகிரகப் கபாராட்ைத்தில் ஈடுபை, 

கடுளமயாக அவர்களை ஒடுக்கியது ஆங்கில 

அரசு.  

 

  அவற்ைில் முக்கியமானது ஜாலியன்வாலாபாக்! 

பிரிககடியர் அதிகாரி  ையர், ஆயுதம் ஏந்தாத, 

தப்பிக்க வழியில்லாத  ஆண்களை, சபண்களை, 

குழந்ளதகளை, விைளலகள் இன்று  

கணிப்சபாைி விளையாட்டில் சுட்டுத் 

தள்ளுவார்ககை, அப்படி ஆயிரக்கணக்கில் 

சுட்டுத் தள்ைினார். 

  இது இருகவறு மரபு கவறுபாட்டுச்  ிந்தளன 

முளைகைின் விளைவு என்பளத இந்தியத் 

தளலவர்கள் புரிந்து சகாண்ைனர். அதுவளரயில் 

பல தளலவர்கைில் ஒருவராக இருந்த               

அண்ணல் காந்தியின் உலகைாவிய நுண்ண 

ைிவும், தளலளமயின் கதளவயும் உறுதி 

யானது. காட் ிளய முடித்தது ஊர்ச்சுற்ைல். 

  பிரிட்டிசு கவுன் ில் இங்கிலாந்தில் ஒரு 

கருத்துக்கணிப்ளப நைத்தியது.  உலகப்கபாரில் 

இந்தியாவின் பங்கைிப்புகளைப் பற்ைி 

இங்கிலாந்து சபாதுமக்கைிைம் ககட்ைகபாது  

அவர்களுக்கு எதுவுகம சதரிந்திருக்கவில்ளல 

என்பளத முடிவுகள் காட்டின. கவடிக்ளக 

என்னசவனில், இந்தியாவிலும் கிட்ைத்தட்ை 

நிளலளம இதுதான்.  பலருக்கு இந்திய வாயில் 

[India Gate] சவறும் சுற்றுலாத் தலம் தான்!   

  இந்தக் தகவல் சதாழில்நுட்ப காலத்தில், 

 ிலர் இதுகபாலப் கபசுவதாலும், எழுதுவதாலும் 

சகாஞ் மாக விழிப்புணர்வு பலநிளலகைில் 

பரவுகிைது என்பது மன நிளைவைிக்கும் 

உண்ளம.  நிகழ்கால உதாரணம் ஒன்ளைச் 

ச ால்லலாம்.  

  இந்த ககாவிட்-19 சபாது முைக்க காலத்தில் 

மருத்துவச் க ளவகைிலும்,  முதாய 

பணிகைிலும் முன் நிற்கிை இந்தியர்களை 

பாராட்டி, 

  ‘தீளமளய நன்ளம சவல்லும், 
இருட்ளை ஒைி சவல்லும், 
அைியாளமளய அைிவு சவல்லும் 
என்ை தீப ஒைித் திருநாள் 
ச ய்திளய, இக்கட்ைான 
இக்காலத்தில் ஊக்கியாக 
எடுத்துக் சகாண்டு நாம் முன் 

ச ல்கவாம்’ என இந்த மாதம் கப ினார் 

பிரித்தானிய பிரதமர் கபாரிசு  ான் ன். 

 

பயணப்படுகவாம்... 
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