
 

 

திரு.க.பாண்டியராசன் 

தமிழ் ஆட்சி மமொழி மற்றும் 

தமிழ்ப்பண்பொட்டுத்துறை அறமச்சர் 

 

 
 
 
 
 
 

 மொண்புமிகு தமிழ் ஆட்சிமமொழி மற்றும் தமிழ்ப்பண்பொட்டுத்துறை அறமச்சர் 

திரு.க.பொண்டியரொசன் அவர்கள் இந்திய அலுவலர்கள் சங்கத்தின்   110 ஆம் ஆண்டு 

மொநொட்டின் மதொடக்க விழொவில் பங்ககற்று ஆங்கிலத்தில் ஆற்றிய உறரயின் 

தமிழொக்கம் மதொடர்கிைது:- 

 

 உலகளொவிய இறைய வறலறய ஒரு முக்கிய சீர்குறலவொகக் கூறுகிைொர் அவர். 

நொன்கு கசொம்கபறி மொைவர்கள் TCP, IP (தகவல் பரிமொற்ைக் கட்டுப்பொட்டு 

மநறிமுறை, இறைய மநறிமுறை) கபொன்ைவற்றை விவொதித்து, உலகளொவிய 

வறலதளத்திற்கு அடித்தளம் அறமத்து, உலறககய ஒரு கிரொமமொக மொற்றுவறதயும் 

புவியியல் ஒன்றை ஒரு வரலொைொக மொற்றுவறதயும்  அறதத் மதொடர்ந்த 

மசயல்பொடுகள் குறித்தும் கபசுகிைொர். நீங்கள் உண்றமயில் சீர்குறலவுச் 

மசயல்பொடுகறள உற்றுகநொக்கினொல், அறவ  எப்மபொழுதும் ஒரு சமூக எழுச்சி 

அல்லது மதொழில்நுட்பக் கண்டுபிடிப்பு என்னும்  இரு மபொருண்றமகளிலிருந்கத 

பிைப்பறவயொக இருக்கும். 

குடிறமப்பணி உலகில் திருப்புமுறன இயக்கம் யொது? 

  இது என்றனகய நொன் ககட்டுக்மகொண்டிருந்த ககள்வி. அரசுத் துறைறய 

நிறுவனமயமொக்குவதில் உள்ள இறடயூறுகள் என்ன எறவமயன நீங்கள் 

கூறுவீர்கள்? தமிழ்நொட்டில் 78 நிறுவனங்கள் உள்ளன. மசொல்லப்கபொனொல் நம்மிடம் 

மபருமளவு எண்ணிக்றகயிலொன மபொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 

பல, மபொது வறரயறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்களொகவும், சில பட்டியலிடப்பட்ட 

நிறுவனங்களொகவும் உள்ளன. நம்மிடம் தமிழ்நொடு கொகித ஆறல உள்ளது, கவறு 

அளவில் பொர்த்தொல் றடட்டன் உள்ளது.  

  சட்டமன்ைத்தில் எனது முதல் உறரயில் நொன் முதல்வருடன் நடத்திய ஒரு 

விவொதத்றத, மசொல்லப்கபொனொல் ஒரு மவளிப்பறடயொன, ஆர்வமூட்டும் 

கருத்துறரறய நொன் நிறனவு கூர்கிகைன். மொனிய கலொச்சொரத்திலிருந்து முதலீட்டு 

கலொச்சொரத்திற்கு மொறுவது பற்றி நொன் கபசியகபொது நொங்கள் மிகவும் ஆர்வம் 

நிறைந்த ஒரு உறரயொடறல நடத்திகனொம்.  

  அது ஒரு மவளிப்பறடயொன விவொதம்; எனது உறரயின் இறடயில் அவர் ஏழு 

முறை என்றனக் குறுக்கிட்டொர்.  

 

வளரும்... 

குடிமைப்பணி உலகு 
 

“மசன்றிடுவீர் எட்டுத் திக்கும் - 

கறலச் மசல்வங்கள் யொவுங் 

மகொைர்ந்திங்கு கசர்ப்பீர்!  ” 

 

— பொரதியொர் 

இதழ் - ௩                                                           திருவள்ளுவராண்டு 2050                                        25.12.2019 

கதமதுரத் தமிகழொறச உலகமமல்லொம் பரவும் வறக மசய்தல் கவண்டும் 



   முமனவர ் வா.மு.சச.முதத்ுராைலிங்க ஆண்டவர ்  

 தமிழ் இறைப்கபரொசிரியர், பச்றசயப்பன் கல்லூரி,  

மசன்றன. 
   

  உலகளொவிய தமிழ் அறமப்புகள் பற்றி முழுறமயொகவும், முறையொகவும் மதொகுப்பு உருவொக்கப்பட கவண்டும்.  

இன்று வறர உலகளொவிய அறமப்புகள் குறித்த துல்லியமொன மதொகுப்பு நூல் இல்லொறம ஒரு குறைகய.  உலகளொவிய 

தமிழ் அறமப்புகள் ஒவ்மவொன்றையும் முறையொகத் தனித்தனியொக ஆரொய்ந்து மதொகுத்து ஆவைப்படுத்த கவண்டும்.. 

  இன்று உலகில் பல்கவறு நொடுகளில் தமிழ்ச் சங்கங்கள் கதொன்றித் தன்னொல்  இயன்ை மமொழி, பண்பொடு சொர் 

பணிகறள ஆற்றி வருகின்ைன.  உலகில் தமிழும், தமிழரும் எங்மகங்கு வொழ்கிைொர்கள், எவ்வளவு கபர் வொழ்கிைொர்கள் என்ை தகவல் 

நமக்குக் கிறடத்தொலும் இன்னும் மசழுறமயொக ஆவைமயப்படுத்தல் நிகழ கவண்டும்.  இதற்கொன பணிகள் கமற்மகொள்ளப்பட 

கவண்டும். 
 

  உலக நொடுகளில் உள்ள அறனத்து அறமப்புகறளயும் ஒருங்கிறைக்கக் கூடிய றமயம்  தமிழகத்தில் இருக்க கவண்டும்.  இந்த 

அடிப்பறடயில் கமனொள் முதல்வர் எம்.ஜி.இரொமச்சந்திரன் அவர்களொல், 15.04.1986 இல் உலகத் தமிழ்ச்சங்கம் ரூ.10 ககொடி நிதியுதவியில் 

மதொடங்கப்பட்டுப் மபருவிழொவொக நடத்தப்பட்டது.  
 

  இன்று உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் புத்துயிர் மபற்றுப் மபரிய மொளிறக அறமத்து உலகத் தமிழ் அறமப்புகறள ஒன்று திரட்டி ஆக்கமொன 

பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளறம பொரொட்டவும், வரகவற்கவும் கூடிய அரிய முயற்சி.   

 

.....வளரும் 

உலகத்தமிழ் 2 

உலகளாவிய தமிழ் அமைப்புகள் 

ஆசிரியர ்பகுதி 

 தாராசுரம் திருக்க ாயில் கல்லும் ச ொல்லொத ொ கவித  

புதுறமயொன கருத்துகறள அயலக அறிஞர்களும் மமொழியியல் வொைர்களும்  புகல்வதொக 

முற்பட்டு மனம் கபொன கபொக்கில் கமறல அறிஞர்களும் - கமறல ஆய்வுப் கபொக்கில் 

மிதந்து மகொண்டிருக்கும் மமொழியியல் வொைர்களும் எழுதுவது பற்றிக் குறித்த கபரொசிரியர் ப .மருதநொயகம் "தமிழொய்வு தமிழ் - மிகச் 

சிலகர அதன் மசவ்வி தறலப்படுவர் "  என்று அழகொகக் குறித்தொர். 
 

  மதொன்றமயொன வொழ்வியலில் ஊறிய கறல - இலக்கியம் -  பண்பொடு - பழக்க வழக்கம் -  மசொல் முறை - மபொருறளப் 

புலப்படுத்தும் திைம் முதலியவற்றைத் தமிழ் இலக்கியங்கள் நுண்றமயொகப் புலப்படுத்தும் ஆழத்றத உைர்ந்து மகொள்வது 

அருறமயொகும். 
 

  பல்லொண்டுகள் தமிழகத்தில் வொழ்ந்தும் முறையொகத் தமிழ்க்கல்வி மபை முயன்றும் கமறல அறிஞர்கள் பல நிறலகளில் 

திறகத்துத்  தடுமொறினர்.  அறிஞர் ஜி.யு.கபொப், கொல்டுமவல் முதலிகயொரும் இந்நிறலக்கு விலக்கல்ல.  இந்நிறலயில் அயல்நொடுகளில் 

வொழும் கவற்றுமமொழி அறிஞர்கள் தமிழொய்வில் பங்குமபறும் கபொது எந்த வறகயில் தம் தகுதிகறள  மமய்ப்பிக்கின்ைொர்கள் 

என்பறத ஆரொய கவண்டும். 
 
 

  உலகத்தமிழர்கள் உள்ளத்தில் மபொங்கும் ஆர்வகமொ மபரிது.  இலக்கு கநொக்கிய முடிவில் இடறி விடக் கூடொது 

என்பது  தமிழறிஞர்களின் விழிப்பொன கவண்டுககொளொகும்.   

 

எண்ணித் துணி   ருமம் துணிந்தபின்  

எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு. (திருக்குறள் ) 
 

 

எண்ணித் துணிக கருமம்  !  



 ஔதவயொர் 

——————————————————————— 
 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  

 

  阿媞邱立 |آثي سودي |  

 
ആത്തി ചൂടി | 

आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| 

ಆಭೂಡಿ 
 

——————————————————————— 
 

MWtJ Ád«  

 

 

Restrain anger  

 

 اكبح الغضب

控制憤怒 

 

കകോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക  
 

क्रोध का शमन संभव है | 
 

కోపాన్ని కట్టు బాట్టలో 
ఉంచుకొనవలెను  
 

ಕೂೋಪವನ್ನು ಹದ್ದಿನ್ಲ್ಲಿ 

ಇಟ್ನುಕೂಳ್ಳಬೋಕನ  

 

 

 

  இத்தறகய அரண்மறனகளும் மொளிறககளும் 

நூலகங்களொகவும் ஆய்வு மொடங்களொகவும் சிந்தறனயொளர் 

கமறடகளொகவும் அருங்கொட்சியகங்களொகவும் மதொல்மபொருள் 

களஞ்சியங்களொகவும் இருபதுக்கு கமற்பட்ட மொளிறககள் 

பிமரஞ்சு அரசுக்குப் பரிசளிக்கப்பட்டு உரிறமயொனறவ. 

  மதொடக்கத்தில் லூவரில் நிறுவப்பட்ட இந்தச் சொன்கைொர் சங்கம் 1805 ஆம் 

ஆண்டு மொர்ச் மொதத்தில் முதலொம் மநப்கபொலியனொல் கதசியக் கல்லூரி 

வளொகத்துக்கு மொற்ைப்பட்டது. 

  அறரநிலொ வடிவில் மரயின் நதிறய கநொக்கி அறமந்த கட்டிடமும் 

மவளிப்புைத்தில் வட்டமொகவும் உட்புைத்தில் நீள்வட்டவடிவிலும் அறமந்த 

இக்கட்டிடத்தின் இரட்றட மொடமும் லூயிஸ் லீகவொ என்னும் கட்டிடக் கறலஞரின் 

அளப்பரிய சொன்றுக்கு அறடயொளமொகத் திகழ்கின்ைன.  அங்கக அரண்மறனக்குள் 

இந்நிறுவனம் மொற்ைப்பட்டகபொது மன்னரின் வழிபொட்டு அறைறயக் கருத்தரங்கக் 

கூடமொக மொற்றினொர்.  ஒலித்திைறம குன்ைொமல் இருப்பதற்கொக மரப்பலறககளொல் 

மொடங்கள் உருவொயின. அப்கபொகத ஆயிரத்து இருநூறு இருக்றக வசதிகள் 

அறமந்தன.    கொலத்தொல் 1950 இல் கட்டிடத்தில் சீர்குறலவு ஏற்பட்டொலும் 

பழறமயொன கருத்தரங்க மொடம் ஈவொவின் மதொழில் நுட்பத்தொல் கொக்கப்பட்டது. 

  பிமரஞ்சு கறலக்கழகம், 1816 மற்றும் 1832 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கிறடகயயொன 

கொலத்தில் மறுசீரறமக்கப்பட்டது முதல், அதில் இடம்மபற்றுள்ள ஐவரும் குடியரசு 

தறலவரின் பொதுகொப்பின் கீழுள்ள மபொதுச் சட்டத்தின் கீழுள்ள சிைப்பு நிறல 

சட்டமுறை நபர்களொவர்.  

  எவ்விதக் கட்டுப்பொடுமின்றி, சுதந்திரமொகத் தன்றனத்தொகன நிருவகித்துக் 

மகொள்ளும் இந்த நிறுவனங்கள், மனிதகநயம், அறிவியல் மற்றும் கறலகறளச் 

மசம்றமப்படுத்திப் பரப்புவதற்கொக வருவொறய ஈட்டுவதற்கொன மசயலில் ஈடுபடும் 

நிறுவனம் அல்ல. 

ததாடரும்... 

உலகத்தமிழ் 3 

பிரரஞ்சு கமலக்கழகை் 
முறனவர் ந.அருள்   

இயக்குநர்,  தமாழிதபயர்ப்புத்துறற 



 

 
 

 தமிழர் ஆடலும் தமிழிறசயும் இன்று கருநொடக இறச, பரதநொட்டியம் என்ை மபயரில் வழங்கி வருகின்ைன.  
 

   "பொைர் தமிழரிறடகய மதொன்றுமதொட்டு இருந்த வருபவர்; சமுதொயத்தில் தொழ்ந்த நிறலயில் இருந்தவர்;  
 

  எனகவ பண் அடிப்பறடயில் அறமந்த மதன்னிந்தியத் மதொன்றம இறச வடவரிடமிருந்து கடன் மபற்ைதொக இருக்க இயலொது. 

"பண்" என்னும் மசொல்லிலிருந்து " பொைன் " என்னும் மசொல் கதொன்றியது. மொைொகப் பிற்கொல இந்திய இறசயின் ரொகங்கள் 

பண்களின் உருமொற்ைங்ககள - மதன்னிந்தியத் மதொல்லிறசயிலிருந்து உருவொயின என்பகத சரி. தக்கொைப் மபருங்கற்கொல 

நொகரிகம் சொர்ந்த வொய்மமொழி இலக்கியமொனது பொைர்கள் மற்றும் எழுத்தறிவு மபைொத நொட்டுப்புைப் பொடகர்களிறடகய 

உருவொகிக் கி.பி.1 முதல் நூற்ைொண்றட ஒட்டி மரொட்டியப் பிரொகிருதத்தில் பரவி, அங்கிருந்து இவ்விலக்கியத்தின் தொக்கம் 

சமஸ்கிருதக் கவிஞர்களிடம் ஏற்பட்டதன் கொரைத்தொல்தொன் சமஸ்கிருதத்தில் தரமொன கொவியச் மசய்யுளிலக்கியம் கதொன்றியது 

என்பறத நொன் குறித்திருக்கிகைன் . 
 

  இக்கொலக் கட்டத்தில் அல்லது இதற்குச் சற்று முன்னர்த் மதன் இந்திய இறசக்கறலயும் வட இந்தியொவில் பரவியிருக்க 

கவண்டும் என எனக்குத் கதொன்றுகிைது இது பற்றி விரிவொன, ஆழ்ந்த ஆய்வுகள் இதுவறர மசய்யப்படவில்றலயொறகயொல் இறதத் 

திட்டவட்டமொன முடிவு என்று இன்றைய நிறலயில் கூை இயலொது.  
 

  இக்கருத்தின் அடிப்பறடயில் வியக்கத்தக்கதும் மனநிறைவு தருவதுமொன ஒரு மசய்தி மவளிவருகிைது. அதொவது மதன் 

இந்தியச் சொதியினரில் தொழ்நிறலயில் இருந்த பொைரிறடகய இருந்து தொன் இந்தியொவின் இறசயும் பொடல்களும் மபருமளவு 

உருவொயின என்னும் மசய்திகய அது.  

" அமமரிக்கப் கபரறிஞர் ஜி.எல். ஹொர்ட் " 

( பழந்தமிழ்ச் மசய்யுள்கள்:அறவ கதொன்றிய சூழலும்,  

அவற்றை அடிமயொற்றிய சமற்கிருதப் பறடப்புகளும் " 1975 ) 
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  கசரன் மசங்குட்டுவறனப் பற்றி ஆய்ந்து எழுதிய அறிஞர் மு.இரொகறவயங்கொர் 

கைக்கிட்ட திைம் நம்றம வியப்பில் ஆழ்த்துகிைது.  
 

  கசர மன்னனின் எறடயளறவக் கண்டறிய அறிஞர் மு.இரொகறவயங்கொர்                                            

(கசரன் மசங்குட்டுவன், பக்கம்-153 )  கைக்கிட்டு 300 முதல் 375 பவுண்டு வறர என்று 

குறித்துள்ளொர்.  
 

  மகுடம், மொர்புக்கவசம், உறடவொள், கொல் புறதயரைம், இறடயில் அணிந்த கச்சு எல்லொம் 

கசர்த்துத்தொன் துலொபொரம் நடந்தது. 
 

  50 துலொபொரம் மபொன் என்று குறித்துள்ளொர். 
 

  இன்றைய நிறலயில் கைக்கறிவு மசழித்த நிறலயில் உயரத்றதயும் கண்டறிய முயலலொம். 

 

சசரன் ரசங்குடட்ுவன் எமட  

ஆடலுை் இமசயுை் 

      நத்தொர் வொழ்த்து 
 

வொனளந்த திருக்குமரொ ! 

மனிதகுல மருத்துவகன ! 

கதனளந்த திருவொயில் 
சித்திரங்கள் தீட்ட வந்தொய்! 

மொணிக்கத் மதொட்டிலுக்கு வொய்க்கொத மபருறமமயல்லொம் 
ஆநிறரத் மதொட்டிலுக்கு ஆர்மகொடுத்தொர் எங்ககொகவ? 

தச்சனுக்கு பிள்றளமயன்றும் தொமயொருத்தி கன்னிமயன்றும் 
இச்சனங்கள் மசொன்னொலும் இறைவனது திருக்குமரொ! 
 

    — கவியரசு கண்ைதொசன் 

(இகயசு கொவியம் நூலிலிருந்து) நத்தொர் என்பது கிறிஸ்துமஸ் என்பதற்கொன natal என்ை கபொர்த்துக்கீசிய மமொழிச் 

மசொல்லின் தமிழொக்கமொகும்.  
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20.12.2019 மு ல்  25.12.2019 25.12.2019 

25.12.2019 

25.12.2019 

25.12.2019 

29.12.2019 

29.12.2019 
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28.12.2019 

இவ்வொர நிகழ்வுகள் 

25.12.2019 மு ல் 29.12.2019 

25.12.2019 மு ல் 29.12.2019 வதை 

நொள் : 28.12.2019  மு ல் 30.12.2019 வதை. 

இடம் : லீ ைொயல் செரீடியன், ச ன்தை. 

29.12.2019 

29.12.2019 
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27.12.2019  —  29.12.2019 

இவ்வொர நிகழ்வுகள் 

29.12.2019 
31.12.2019 

உலகதத்மிழ் மின்னிதழ் குறிதத்ு "ததக்கான் குர ானிக்கல்" நாளிதழில் 19.12.2019   

அன்று தெளிெநத் தெய்தி 

செய்திக்கதிர்  
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இன்னிறச மறழ    சூரியபிரகொஷ். 

 

 

சொனகி அரங்கம்,  

ஏ.பி.எல்., குகளொபல் பள்ளி வளொகம், 

துறரப்பொக்கம், மசன்றன. 

 

நொள் : 25.12.2019, மொறல 06.30 முதல்  

08.30 வறர 

 

 

ஆதம்பொக்கம் கம்பர் கழகம் நடத்தும் 
தமிழ் இலக்கிய மொமணி விருது வழங்கும் விழொ, 

கம்பரொமொயைம் மதொடர் மசொற்மபொழிவு 
இடம் : திருக்குைள் கபரறவ, அம்சகவணி அரங்கம், 

6ஆவது மமயின்கரொடு, நங்கநல்லூர், மசன்றன - 28.12.2019, 

மொறல 04.00 மணி. 

 

இறசக்கடல் பண்பொட்டு அைக்கட்டறள, 

இரொசரொசன் கல்வி பண்பொட்டுக் கழகம், 

வள்ளலொர் பன்னொட்டு சன்மொர்க்க சங்கம், 

எஸ்.ஆர்.எம். பல்கறலக்கழகம் தமிழ் கபரொயம் இறைந்து 
நடத்தும் மொர்கழி இறச விழொ 

இடம் : எஸ்.ஆர்.எம். பல்கறலக்கழகம் கறல அரங்கம், 

3 ஆவது தளம், எஸ்.ஐ.எம்.எஸ். மருத்துவமறன வளொகம், 

1, ஜவகர்லொல் கநரு சொறல, 100 அடி கரொடு, 

வடபழனி, 

மசன்றன - 26. 

நொள் : 29.12.2019, மொறல 05.00 மணி 

 

திருமவொற்றியூர் பொரதி பொசறை நடத்தும் 
திருப்புகழ் மதொடர் மசொற்மபொழிவு. 

இடம் : ஸ்ரீ பொலசுப்பிரமணியர் திருப்புகழ் பக்த ஜனசறப, 

39/25, கிரொமத் மதரு, திருமவொற்றியூர், மசன்றன-19. 

நொள் : 29.12.2019, கொறல 10.00 மணி 

 

தமிழ்வழிக் கல்வி இயக்கம் நடத்தும் ஆய்வுக் கூட்டம் 
இடம் : ஆவடி முத்தமிழ் மன்ைம், 

ககொவில் பதொறக, மசன்றன. 

நொள் : 29.12.2019, பிற்பகல் 03.00 மணி 

 

சிவகங்றக மொவட்ட எழுத்தொளர் சங்கம் நடத்தும் 27 ஆம் 

ஆண்டு விழொ 

இடம் : வித்யொ கிரி மமட்டிக் கமல்நிறலப்பள்ளி, 

முத்துப்பட்டைம், கொறரக்குடி. 

நொள் : 29.12.2019, மொறல 06.05 மணி 

 

மயிலொடுதுறை திருக்குைள் கபரறவ நடத்தும் 
திங்கள் கூட்டம். 

இடம் : தியொகி ஜி.நொரொயைசொமி நகரொட்சி 

கமனிறலப்பள்ளி, 

மயிலொடுதுறை. 

நொள் : 29.12.2019, மொறல 05.30 மணி 

 

 
மதன்னொட்டு பண்பொட்டு றமயம், 

பண்பொட்டுத்துறை அறமச்சகம், 

இந்திய அரசு, தஞ்சொவூர், 

ஒகர நொடு, ஒகர பொரதம். 

 

 

நொள் : 25.12.2019, மொறல 05.30 மணி 

இறளஞர் விடுதி அரங்கம், 2ஆவது நிழற் சொறல, இந்திரொ 

நகர், அறடயொறு, மசன்றன.  

 

கிளொரிமனட் அரங்கம், 

மொறல 07.மணி  

ஏ.கக.சி. நடரொசன் குழுவினர்.  

 
சொக்சகபொன் அரங்கம் 

நொள் : 26.12.2019, மொறல 06.00 மணி 

கதிரி ரகமஷ்நொத் குழுவினர். 

 

வயலின் அரங்கம் 

07.00 மணி 

லொல்குடி கிருஷ்ைன், லொல்குடி விஜயலட்சுமி குழுவினர். 

 

 

வயலின் அரங்கம் 

நொள் : 26.12.2019, மொறல 07.00 மணி 

றமசூர் நகரொஜ் குழுவினர். 

 

 

புல்லொங்குழல் அரங்கம் 

நொள் : 28.12.2019, மொறல 06.00 மணி 

சசொங் சுப்பிரமணியன். 

 

07.00 மணி 

உறமயொள்புரம் சிவரொமன் மிருதங்க கச்கசரி. 

 

மொண்டலின் அரங்கம் 

நொள் : 29.12.2019, மொறல 07.00 மணி 

ரொகஜஷ். 

 

நிறைவுறர 

 

நொள் : 29.12.2019, இரவு 08.00 மணி 

சங்கரொச்சொரியர் விகஜகயந்திர சரஸ்வதி சுவொமிகள் 

சிைப்பு விருந்தினர் 

 

திரு. க.பொண்டியரொசன், 

மொண்புமிகு தமிழ் ஆட்சி மமொழி மற்றும் 

தமிழ்ப்பண்பொட்டுத்துறை அறமச்சர் 
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அருள்மிகு வடபழனி ஆண்டவர் திருக்ககொயில், வடபழனி மொர்கழி மொத இறச மற்றும் கறல நிகழ்ச்சிகள்    

28.12.2019 —  06.30—08.30 வறர வடிவுறடயம்மன் இறசப்பள்ளி குழுவினர் 

29.12.2019— ஸ்ரீ விஜய துர்கொம்பிறக பஜறன மண்டலி குழுவினர் 

31.12.2019— வடிவுறடயம்மன் இறசப்பள்ளி குழுவினர். 

 

25.12.2019 / 26.12.2019 

மபௌல் (Baul) இறச வடிவ விழொ மற்றும் நொகடொடிப் பொடல்கள் அரங்கம் 

கமற்கு வங்கம், சொந்தி நிககதனில் நறடமபறும். 

 

11ஆவது கதசிய மதரு உைவு சங்க ஒருங்கிறைப்பில் மதரு உைவு திருவிழொ 

சவகர்லொல் றமதொனம், புதுதில்லி. 25.12.2019 / 26.12.2019 

 

மொமல்லபுர நொட்டிய விழொ—மொமல்லபுரம் 

25.12.2019 முதல் 31.12.2019 

 

 

25.12.2019 

 

ஆவடி பருத்திப்பட்டு பசுறமப்பூங்கொவில் 

25.12.2019 அன்று மொறல 4.30 மணியளவில்                

12 படகுகள் மொநகரொட்சியொல்  இயக்கப்பட 

உள்ளது. 

 

மொண்புமிகு அறமச்சர்  திரு க,பொண்டியரொஜன்  அவர்கள்  படகு சவொரிறய  மதொடங்கி றவக்கிைொர்கள். 

 

இவ்வொர நிகழ்வுகள் 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்ரபற்ற 

கருத்துமரகள் 
ghgghவாழ்த்துகள் 

      ததாடர்புக்கு : ulagathamizh@gmail.com | ulagathamizh.blogspot.com 

அன்புள்ள அருள், 

உல த்தமிழ் இதழ் மி ச் சிறப்பா  உள்ளது.   

அருறமயான வடிவறமக் ப்பட்டுள்ளது. 

வரலாற்றுப் பதிவா  இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்றல.  

மிகுந்த வாழ்து ள். 

அன்புடன், 

—கபரொ.இரொ.மசல்வகுமொர், கனடொ. 

 

வைக்கம் ஐயொ. 
மிக்க நன்றியும் மகிழ்ச்சியும் 
அன்புடன் 
—அனுரொதொ நொகப்பன், மகலசியொ 
 

வைக்கம். 

உலகத்தமிழ் - மின்னிதழ் கிறடக்கப்மபற்கைன். மனம் மகிழ்ந்கதன். 

மதொடர்ந்து மதொடர்பில் இருந்து மகலசியொவிலுள்ள தமிழுக்கொன 

முன்மனடுப்புகறள முடிந்த அளவு பகிர முயற்சி மசய்கிகைன். நன்றி. 
 

அன்புடன் 

-வத்சலொ, ஈப்கபொ மகலசியொ 
 

Congratulations. 

-கு.கவ.ச.குமொர், மகலசியொ. 

 

Superb Arul. 

--சிரில் குப்பி, அமமரிக்கொ. 

 

பிமரஞ்சுக் கறலக்கழகம்  பற்றிய மதொடர் கட்டுறரயில்  

திண்றமயொன மசய்திகறளத் துள்ளல்  

நறடயில் வடித்திருப்பது கண்டு உள்ளம் மகிழ்ந்கதன். 

மதொடர்ந்திட வொழ்த்துகிகைன். 

 

- மு.கண்ைன், பதிப்பொசிரியர், 

மசந்தமிழ்ச் மசொற்பிைப்பியல் அகரமுதலி இயக்ககம். 

 

தங்களுறடய மிக அருறமயொன கட்டுறர படித்கதன்.   

Then, I scrolled to find a pleasant surprise.  

மிக்க நன்றி. Dr.அருள் அவர்ககள, 
 

Thank you Arul, It is a pleasant surprise for me, I am honoured.   

The Ulagathanizh e-zine  is fantastic and informative as your article.   

Please do upload the issue every week for this group. 
 

-சூர்யபிரகொஷ். 

 

Fantastic 

-- வழக்கறிஞர் ரொகஜஷ். 

 

உலகத் தமிழுக்கு ஊட்டம் கசர்க்கும் 

அரசின் மின்னிதழ் ஓங்குக  ! 

மூன்ைொம் இதழ் - முன்னூைொம் இதழ் 

கபொல் ஒளிர்கிைது 

வளர்பிறை வொழ்த்துக்கள் !! 
 

- மபொன்கனரி பிரதொப்,  தமிழ்த்திைனி ... 
 

உங்கள் பணி மமன்கமலும் வளர எனது உளமொர்ந்த வொழ்த்துகள். 

--- திருமதி.அஜிதொ பர்ைபொஸ், 

உதவிப்பிரிவு அலுவலர், மமொழிமபயர்ப்புத்துறை 

 
 

அருறம. 

உலகத்தமிழ்ச்சங்க நிகழ்வுகள் மதொடர்பொன மசய்திகள் 

விடுபட்டுவிட்டன. 

- முறனவர் அன்புச்மசழியன்,  

இயக்குநர் (மபொ), உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுறர 

 

சிைப்பு 

- கவிஞர் இரொசி.அழகப்பன். 

 

முழுறமயொக வொசித்கதன்.  சிைப்பு. ஒவ்மவொரு 

மவளியீடு வரும்கபொது தறலப்பில் ஒரு திருக்குைளும், 

மபொருளும் இடம்மபறுதல் உவறகமகொள்ளத்தக்கதொக 

இருக்கும் என கருதுகிகைன் சொர். 

- திருச்மசல்வன்., துறை இயக்குநர், 

மமொழிமபயப்ப்புத்துறை. 

 

Super Arul and nice of you give  

Soori some space. 

--- சொய் கசஷன், மசன்றன. 
 

அருறம. தமிழறிஞர்கறளக் மகொண்டு நிறைய 

உண்றமகள் எழுதப்பட கவண்டும். 

- திருமதி.மவற்றிச்மசல்வி  

 

I think of Siam and Thiruvembavai. 

- கபரொசிரியர் சங்கரநொரொயைன், கும்பககொைம். 

 

Fantastic Sir. 

- இரவிச்சந்திரன், பிரிவு அலுவலர், 

மமொழிமபயர்ப்புத்துறை. 

. 

மின்னும் உலகத்தமிழ் மின்னிதழ் 

மிளிரட்டும் இன்னும் 

-- கவிஞர் கப.ரொ. 

தறலவர் மபொதிறகத் தமிழ்ச்சங்கம், 

திருமநல்கவலி. 

 

அருறம ஐயொ. 

- திரு.சங்கரமறைமறல. 

 

மிகச்சிைப்பொன தமிழ்ப்பணி. 

கமன்கமலும் சிைக்க வொழ்த்துகள் ஐயொ. 

-- முறனவர் விமலொ அண்ைொதுறர, 

தமிழ்த்துறைத் தறலவர், மசல்லம்மொள் மகளிர் 

கல்லூரி. 

 
 

உலகத்தமிழிறச விழொ பதிவு எங்கக? 

-- முறனவர் ககொ.விசயரொகவன். இயக்குநர், தமிழ் 

வளர்ச்சித்துறை 

 

Great Arul, 

-- சங்கர். 

 

கதனித் தமிழ்ச் சங்கத்தின் கதன் துளிகள் கவியரங்கம் - 

3 நிகழ்விற்கொன அறிவிப்புப் படத்திறன உலகத் தமிழ் 

மின்னிதழில் மவளியிட்டுச் சிைப்பித்தறமக்கு என் 

இனிய நன்றி... 
 

— சுப்பிரமணியம், கதனி. 

 

நன்றி.  எனது வொழ்த்றதயும் மின்னிதழில் பதிவு 

மசய்தது, தங்களின் மபருந்தன்றம. அகமழிந்கதன். 

தங்கள் கட்டுறர மிக அருறம. 

- திருமதி.பிந்து 

மசந்தமிழ்ச் மசொற்பிைப்பியல் அகலமுதலி இயக்ககம். 

உலகத்தமிழுக்கு வரப்மபற்ை கருத்துறரகள் 


