
 
 
 
 
 
 

  மாண்புமிகு தமிழ் ஆட்சி மமாழி மற்றும் தமிழ்ப்பண்பாட்டுத்துறை 

அறமச்சர் திரு.க.பாண்டியராஜன், தமிழக சட்டப்பபரறையில் தமிழ் ைளர்ச்சித்துறை 

மானியக்பகாரிக்றகயின்பபாது, 13.06.2018 (புதன் கிழறம) மாறை 04.00 மணியளவில் 

ஆற்றிய உறரத் மதாடக்கம்.... 

 

“எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் 

நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் 

திண்ணிய நநஞ்சம் வேண்டும் 

நதளிந்த நல்லறிவு வேண்டும்” 

 

— பாரதியார் 

 

  மமாழி ஞாயிறு பதைபேயப் பாைாணர், முறைைர் வி.ஐ.சுப்பிரமணியன்,  

டாக்டர் தமிழ்க்குடிமகன், பபராசிரியர் ேன்ைன், சிைம்மபாலி மசல்ைப்பன், 

முறைைர் ஔறை ேடராசன்  பபான்ை உன்ைதமாை தமிழறிஞர்கள் அறைைரும் 

பணிபுரிந்த இந்த தமிழ்த்துறையில் இன்றைக்கு புரட்சித்தறைவி அம்மா 

அைர்களின் மசயல்திட்டங்கறள முழுறமயாக மசயல்படுத்துைதற்கு இத்துறையில் 

என்ை ேடைடிக்றககள் எடுத்துள்பளாம் என்று கூை விரும்புகிபைன். 

 

 

 

  இதழ் - ௬                                                                                        திருைள்ளுைராண்டு 2051                                                                            15.01.2020 



 

 

 

உைகத்தமிழ் 2 

       மனிதன் ஒரு சமுதாய விைங்கு (Man is a Social             

Animal) தனிமனிதன் கூடி ைாழும் தன்றமபய 

சமுதாயத்தின் உயிர் ோடி.   தனி மனிதன் குடும்பம் அரசு என்ை மபாது நிறையில் கட்டுபடும் மனிதன் தனி நிறையில் 

தான் சார்ந்த மக்கபளாடு மத, மமாழி, கைாச்சார, சிந்தறை அடிப்பறடயில் அறமப்புகறள நிறுவி அதன் ைழி 

தானும் புத்துயிர்ப்பு மபற்று சமுதாயத்றதயும் பமம்படுத்துகிைான். 
 

தமிழக ைரைாற்றில்  அறமப்பு முறை என்பது மைவ்பைறு காைகட்டத்தில் மைவ்பைறு ைறகயாக 

ைளர்ந்துள்ளை.  சங்ககாைத்தில் சங்கம் என்ை அறமப்பு மபௌத்தர், சமணர் பபான்ை சமயங்களில் பின்புைமாக 

ைளர்ச்சி மபற்றிருந்தது எை மகாள்ளைாம்.  பசாழர் காைத்தில் பகாயில்கள் மடங்கள் எை அறமப்புகளாக மைர்ந்து, 

ஆதிைங்களாக மசயல் ைடிைம் மபற்று ஐபராப்பியர் காைத்தில் நிறுைைறமயமாதல் என்ை அடிப்பறடயில் கல்வி அறமப்புகளாகவும் 

கல்வி பயில் கழகங்களாகும் உருமபற்ைை.  இந்த நிறையில் இந்திய விடுதறைக்குப் பின் மமாழி, கறை ைளர்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறைறய 

பமம்படுத்தும் விதத்தில் உைகம் தழுவிய நிறையில் அறமப்புகளுக்காை வித்துக்கள் ஊன்ைபடுகின்ைை. 
 

முதல் உைக தமிழ் அறமப்பப தாயகத் தமிழகத்தில் பதாற்ைம் மபைாமல் அயல் ோடாை மபைசியா தறைேகர் பகாைாைம்பூரில் 

உைக தமிழர் மன்ைம் எ 1963 ஆம் ஆண்டில் பதாற்ைம் மபறுகிைது.  திருைாளர் கா. மபா. இரத்திைம் இம்மன்ைத்தின் தறைைராகவும் 

மபாதுமசயைாளராக தமிழ் பேசன் ஆசிரியர் முருகு சுப்பிரமணியமும் இருந்தைர்.  இம்மன்ைத்றத நிறுவிய கூட்டத்திற்கு 

பகாைாைம்பூரில் உள்ள தமிழ் மபரியார்களும், முஸ்லீம் மபரியார்களும் தைத்திரு தனிோயகம் அடிகளாரும் ைருறக புரிந்து 

இம்மன்ைத்திற்கு ஊக்கம் ைழங்கிைர்.  ஆராய்ச்சி அடிப்பறடயில் இச்சிந்தறை விரிவுமபற்று அறைத்துைக தமிழாராய்ச்சி மன்ைம் ( In-

ternational Association of Tamil Research)  தைத்திரு தனிோயகம் அடிகளார் தறைறமயில் 1960 ஆம் ஆண்டு மாஸ்பகாவில் ேறடமபற்ை 

கீறழோட்டில் புைைர்கள் 25 ஆைது உைக மாோட்டிபைபய ஆராய்ச்சி மன்ைம் பதான்றுைதற்காை அடிப்பறடகள் உருைாக்கப்பட்டை.  

 ....ைளரும் 

 

 தமிழ் ஆராய்சச்ி மன்றமும் தமிழியல் 

முனனவர ் வா.மு.சச.முத்துராமலிங்க 

ஆண்டவர ்  

ஆசிரியர் பகுதி 

புதுறம மபாங்குக! 
 
 

         றத பிைக்கிைது - தக்க ைழி பிைக்கிைது. தகத்தகாயம் ஒளிர்கிைது. தமிழின்பம் உைகத்தமிழ் மின்னிதழாக மிளிர்கிைது. தமிழ் ைளர்ச்சித்துறை 

அறிஞர்கறள அரைறணத்துப்  பரிசு மறழ மபாழிகிைது. கறை மணம் எங்கும் கமழ்கிைது.  திருைள்ளுைர் திருமுகத்தில் புன்ைறக தைழ்கிைது. றதத்திங்களின் 

தண்றமறயத் சித்திரத் தமிபழாடு பசர்த்துத் “தண்டமிழ் – தண்ணாரின்தமிழ்” என்று பபாற்றி மகிழ்ைார்கள்.  
 

சங்க நூல் காட்டும் தங்கத்மதாடர்கள் - தண்றமக்கும் றதத் திங்களுக்கும் பிரிக்க முடியாத 

பிறணப்றபப் பபசுகின்ைை. 
 

 “றதஇத் திங்கள் தண்கயம் பபாை" ( புைம் - 70 )  

“றதஇத் திங்கள் தண்ணிய தரினும்” ( குறுந்மதாறக - 196 ),  

"றத இத் திங்கள் தண்கயம் படியும்" ( ேற்றிறண  - 80 )  

“றதஇ நின்ை தண்மபயல் கறட ோள்” (அகம்-24)  

“றத இத் தண்கயம் பபாை” (ஐங்குறு நூறு-84)  

“தண்ணீர்த் றதஇ நின்ை மபாழுபத” (ேற்றிறண-124)  
 

காட்றடத் திருத்தி, நிைமாக்கி, பமட்றட அகற்றிக் குளமாக்கி, கரடுமுரறடப் பபாக்கி 

ைாய்க்கால்களாக்கி, ையல்கள் பைவும் அறமத்து, ைரப்புகள் மதாகுத்து, உழுது நீர்பாய்ச்சி, கறள 

எடுத்துக் காப்பாற்றி, முற்றிய கதிறர அறுத்து ைந்து முற்ைத்தில் மகாட்டி, அளந்து எடுத்து ைளறமக்கு 

அடிபகாலும் திருோள் மபாங்கல் மபருோளாகும். 
 

உறழப்பின் பயன் இதுமைை உணர்ந்து, மகிழ்ச்சி மபாங்குகிைது என்பறத மைத்தில் 

இருத்த பைண்டி, பாற்மபாங்கலிட்டு, “மபாங்கபைா! மபாங்கல்!” எைத் தீந்தமிழ் மமாழி புகன்று, 

தித்திக்கும் பண்டமுண்டு திருோள் மகாண்டாடும் ோள் மபாங்கல் விழாைாகும். 
 

              தமிழ் - உழவு - உறழப்பு - உைவு - ேட்பு - ேன்றி - பரிவு - வீரம் - மைற்றி - மறழ  - ஞாயிறு - 

மாடு - ஒப்புரவு - ஒற்றுறம - இனிப்பு - கரும்பு - இஞ்சி - மஞ்சள் இறழந்து கிடப்பறதப் மபாங்கலில் 

எண்ணி மகிழைாம். 
 

             திருைள்ளுைர் ஆண்டு கி.மு 31 என்றும் ஆங்கிைக்கணக்பகாடு  கூட்டிைால் 2051 அறமகிைது. ஆங்கிை ோடக ஆசிரியர் பசக்ச்பியர் பிைந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் 

பததிறய உைகப் புத்தக ோளாகக் மகாண்டாடுைது பபான்று திருைள்ளுைர் ோள் உைக அைநூல் ோளாகக் மகாண்டாட பைண்டும் என்ை பபராசிரியர் 

கா.மசல்ைப்பைாரின் சிந்தறை மசயைாகும் ோறள ஆர்ைத்பதாடு எதிர்போக்குகிபைாம்.  
 

            ஆந்திரம் - கருோடகம் - பகரளம் - பபாைபை ைட மாநிைங்களிலும் மபாங்கல் விழா ைரபைற்கப்படுகிைது. உைகம் முழுைதும் 77 ோடுகளில் ைாழும் 13 

பகாடித் தமிழர்கள் மபாங்கறைக் மகாண்டாடுகிைார்கள் என்று தமிழ்க்காைைர் பைம்றபயன் குறித்துள்ளார். 
 

           பமறை ோடுகளில் அறுைறடத் திருவிழா - ேன்றி பாராட்டும் விழா எை ேறடமபறுைதில் ஒருறம காண்பைர்கள் உண்டு. 
 

           1987 ேைம்பரில் மபைசியத் திருோட்டில் ேடந்த ஆைாம் உைகத்தமிழ் மாோட்டில் சப்பானிய மமாழிப் பபராசிரியர் அறிஞர் ஓபோ சைைரித் திங்கள் 15 ஆம் 

ோளில் சப்பானிலும் அறுைறட விழா மபாங்கல் பபாை மகாண்டாடப்படுகிைது என்று கூறிைார்.   
 

   இல்ைந்பதாறும், உள்ளம் பதாறும் மபாங்குக புதுறம எை அன்புடன் ைாழ்த்தி, உைக இன்பபம, எமது குறிக்பகாள் என்பறத ைணக்கத்துடன் 

மமாழிகிபைாம்.   

மபாங்கல் மபாங்கட்டும்! 

புதுறம மபாங்கட்டும்!! 



ஔனவயார ்
 

——————————————————————— 
 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  

 

  阿媞邱立 |آثي سودي |  

 
ആത്തി ചൂടി | 

आत्तिचड़ूी | ఆతి్తఛూడ ి| 

ಆಭೂಡಿ 
 

——————————————————————— 
 
ஊக்கம் அது 
னகவிசடல்  
 

 

Never give up efforts 
  

 ال تتخل عن الجهود أبد

永不放棄 

പരിശ്രമം 
ഉപപക്ഷിക്കരുത്  
 

उत्साह वर्धक प्रेरणा न छोड़ें | 
 
 ఎప్పుడు ప్రయత్నాన్నా విడరాదు  
 
ಏ ಸಮಯದಲ್ಲೂ  

ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಡಬೇಡ   
 

 

   சிறிய மற்றும் மபரிய  கூட்டத்மதாடர் அறை அறைகளில், 

ேறடமபறும் ைாராந்திரக் கூட்டத்மதாடர்களின் பபாது கல்விப் 

பணிகள், விைாதங்கள், சமுதாயப் பிரச்சறை குறித்த 

கைந்துறரயாடல்கள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் பரிசுகள் மற்றும் 

நிறுைைங்கள் குறித்த ஆபைாசறைகள் அல்ைது பிமரஞ்சு கல்வி 

நிறுைைத்திற்காை அகராதிறயத் மதாகுத்தல் ஆகியறை 

ேறடமபறும். 

 

  சிறிய கூட்டத்மதாடர்கள் ேறடமபறும் அறையில், ஒவ்மைாரு வியாழன் 

அன்றும் பிமரஞ்சு நிறுைைத்தின் கூட்டம் ேறடமபறும் அறிவியல் நிறுைைம், 

அறிவியல் ஆற்ைல் மற்றும் மகாள்றகக்காை நிறுைைத்தின் ைாராந்திரக் 

கூட்டத்மதாடர்களும் (திங்கட்கிழறம பதாறும்) இங்கு ேறடமபறும். 

 

     மபரிய கூட்டத்மதாடர்கள் ேறடமபறும் ஒவ்மைாரு மசவ்ைாய்க் கிழறமகளில் 

அறிவியல் நிறுைைத்தின் கூட்டமும், ஒவ்மைாரு புதன் கிழறமகளில் கவின் கறை 

நிறுைைத்தின் கூட்டமும், ஒவ்மைாரு மைள்ளிக்கிழறமகளில் கல்மைட்டு 

எழுத்துகள் மற்றும் மபல்விஸ் எழுத்துகள் நிறுைைக் கூட்டமும் ேறடமபறும்.  

 

நூைகங்கள் 

 

     நிறுைை மாளிறக, (The Palais de I’Institut), விறைமதிப்பில்ைாப் 

புத்தகங்கறளக் மகாண்டுள்ள இரண்டு நூைகங்களின் தாய் வீடாகும். 

 

மமசாரின் நூைகம் (The Mazarine Library) 

 

     மமசாரின் நூைகம், பிரான்சு ோட்டின் மிகப் பழறமயாை மபாது நூைகமாகும். 

பமலும், அந்ோட்டின் பாரம்பரியமிக்க நூைகங்களுள் ஒன்ைாகும். இறடப்பட்ட 

காைம் மதாடங்கி 20ஆம் நூற்ைாண்டு ைறரயிைாை காைங்களில் உள்ள ஏைத்தாழ 

5,000 றகமயழுத்துப்படிகறளயும், 500,000 அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்கறளயும் 

(அைற்றுள் 2,300 புத்தகங்கள் 1501ஆம் ஆண்டிற்கு முன்ைர் 

அச்சிடப்பட்டறையாகும்).  

 

  பல்பைறு கறைப் மபாருட்கறளயும் இந்நூைகம் மகாண்டுள்ளது. மதாடக்கத்தில் 

இது, பபரறிஞர் பகப்ரியல் ோபட (Gabriel Naude) (1600-1653) அைர்களால் 

பசகரிக்கப்பட்ட கர்திைால் மமசாரின் (1602-1661) என்பைரின் தனிப்பட்ட 

மதாகுப்பப ஆகும். 
  மதாடரும்... 
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தமிழ்த் தூது 

   

  தமிழ் ஒலிகள், உறரயாடுதலில் ஊர்பதாறும் பைறுபடுைது குறிக்கற் பாைது. மறையாள 

ோட்டின் எல்றையில் இருப்பபார், மறையாளம் பபசுைது பபாைத் தமிறழப் பபசுைர். சிங்கள 

ோட்டில் இருப்பபார், சிங்களத்றதப் பபாைத் தமிறழ உச்சரிப்பர். இவ்ைாபை, மைாயாவில் சீை 

மமாழிறயப் பபாைவும், அமமரிக்கத் தீவில் ஆங்கிைத்றதப் பபாைவும் தமிறழ ஒலித்து 

ைருகின்ைைர்.  

 

  எனினும், இத்தமிழ் ஒலி பைறுபாடுகறள நீக்கி, பமல் ோட்டு மமாழிகளுக்கு உள்ளறதப் பபான்ை மபாதுநிறை ஒலிப்பு 

ஒன்றைப் பரப்புைது, தமிழ்ப் பாதுகாப்பிற்குப் மபரு ேைத்திறைப் பயக்கும். ேம் மைள்ளித் திறர ேடிகரும், ைாமைாலி 

உறரயாளரும், இப்மபாதுநிறை ஒலிப்றபக் கறடப் பிடிப்பாமரனின், இவ்மைாலிப்பு எங்கும் எளிதில் பரவிவிடும். ஆங்கிைத் 

திற்கு B.B.C இன் ஒலிப்புப் மபாதுநிறை விதியாயிருத்தல் பபாை, தமிழிற்கும் யாதானுமமாரு மபாதுநிறை ஒலிப்பு பைண்டும். 

 

  தமிழன் தன் மமாழிறயக் காதலிப்பது பபாை, பைமைைரும் தம் மமாழிறயக் காதலிப்பறதபயா, தமிழ்ப் புைைர் தம் 

மமாழிறயப் பபாற்றுைது பபாை, பைமைவ்விைக்கியத்திலும் யாபரனும் தம் மமாழிறயப் பபாற்று ைறதபயா கண்டிபைன், 

பசக்கிழாறர விரித்துப் பார் மின். அைர் தமிழ் எனும் மசால்றைத் தம் மசய்யுளில் அறமக்க பைண்டுமமனின், அதற்கு அறட 

இல்ைாமல் எழுதப் பின் ைாங்குைர்; ‘மசந்தமிழ், இன்ைமிழ், ைண்டமிழ், தண்டமிழ், அருந்தமிழ், மசழுந்தமிழ், தீந்தமிழ், 

உயர்தமிழ், பகாதில் தமிழ், பதன் மபாழியும் மசந்தமிழ்' - என்மைல்ைாம் யாழினும் இனிதிறசப்பர். இனி, பதைாரங்கறளப் 

பாடிைார் எனும் மபாருளில், 'தமிழ் பாடி யறைந்தார்', 'தமிழ் மாறைகள் சாற்றிைார்' என்று அப்புைைர் கூறுைறத யார்தான் 

நிறைந்து நிறைந்து இன்புற்றிைர்?  

 

  பமலும், திருமூைர், “என்றை ேன்ைாக இறைைன் பறடத்தைன், தன்றை ேன்ைாகத் தமிழ் மசய்யுமாபை,'' என்று கூறுைது 

பபாமைல்ைாம், பிை மமாழிப் புைைர் தம் மமாழிறயப் பபாற்றிக் கூறியதாகத் மதரியவில்றை. தமிழரின் இத்தமிழ்ப் பற்றுத்தான், 

மைாயா வின் தமிழர் என் விரிவுறரகறளக் பகட்க மேடுந்மதாறைவிலிருந்து ைருைதற்கும், ோன் மசய்த சிறுமதாண்றடப் 

மபரிதாகப் பபாற்றுைதற்கும் காரணமாய் இருந்தது. 

 

                                                                               ேளரும்... 

தனிோயக அடிகள் 

 திருேரங்கம் அரங்கநாத சுோமி வகாயில்  108 
வேணேத் திருத்தலங்களுள் முதல் திருத்தலம் ஆகும். 

  

 இத்தலம் அவைந்துள்ள  திருேரங்கம் என்னும் ஊர், 

600 ஏக்கர் பரப்பளவு நகாண்ட ஒரு தீவு நகரம் ஆகும்.  

 

 இச்சுற்று ைதில்களில் ோயில்களாக 21 வகாபுரங்கள் 

அவைக்கப்பட்டுள்ளன. இேற்றுள் மிகப் நபரிதான 

இராஜவகாபுரம், 72 மீட்டர் (236 அடி) உயரத்துடன், 

நதன்னிந்தியாவிவலவய நபரிய வகாபுரைாக 

விளங்குகின்றது. 

ஆழ்ைார்களால் பாடப்மபற்ை  அருள்மிகு அரங்கோதர் 

திருக்பகாயில், திருைரங்கம் 
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பைதிமக் கறைச்மசாற்கள் —மமாழிமபயர்ப்பு 

அரசானண (நினல) எண்.70, ததாழிலாளர ்மற்றும் சவனலவாய்ப்பு(M-2)த ்துனற, 26.08.2011 

ை.எண் பைதிமச் மசால்  மசால்ைாக்கம் 

21 Aluminium borohydride அலுமினியம் ப ோபைோ ஐதரைடு 

22 Aluminium chloride அலுமினியம் குப ோரைடு 

23 Aluminium fluoride அலுமினியம் புளுரைடு 

24 Aluminium phosphide அலுமினியம்  ோசுர டு 

25 Amino diphenyl அமிபனோ ரை-பீரனல் 

26 Amino pyridine அமிபனோ ர ோிரைன் 

27 Aminophenol-2 அமிபனோ பீனோல்-2 

28 Aminopterin அமிபனோப்டைோின் 

29 Amiton அமிட்பைோன் 

30 Amiton dialate அமிட்பைோன் ரையபேட்டு 

31 Ammonia அம்பமோனியோ 

32 Ammonium chloro platinate அம்பமோனியம் குப ோபைோ  ி ோட்டிபனட்டு 

33 Ammonium nitrate அம்பமோனியம் ரைட்பைட்டு 

34 Ammonium nitrite அம்பமோனியம் ரைட்ரைட்டு 

35 Ammonium picrate அம்பமோனியம்  ிக்கிபைட்டு 

36 Anabasine அனோ ோரைன் 

37 Aniline அனிரேன் 

38 Aniline 2,4,6-trimethyl அனிரேன் 2,4,6 – திரை-டமத்தில் 

39 Anthraquinone ஆந்.த்திைோ-குயிபனோன் 

40 Antimony pentaflouride ஆன்.ட்டிமனி ட ன்.ைோ-புளூரைடு 
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 குறிஞ்சிப்பாடட்ில்  குலவும் மலரக்ள்  

குறிஞ்சிப்பாடட்ின் ஒரு சிறப்புக்கூறு 99 மலரக்ள் பற்றிய அதன் 

படட்ியலாகும். நீராடிய தலலவியும் ததாழியும் பல பூக்கலளப் 

பறிதத்ுப் பாலறயில் குவிக்கின்றனர.் 

  ஒண், செங்காநத்ள், ஆம்பல், அனிெெ்ம், தண்கயக ் குவலள, குறிஞ்சி, 

சவடச்ி, செங்சகாடு, தவரி, ததமா, மணிெச்ிலக, உரிது நாறு ,அவிழ் 

சதாதத்ு, உநத்ூழ் கூவிளம், எரிபுலர, எறுழம், சுள்ளி, கூவிரம், வடவனம், 

வாலக, வான்பூங்குடெம் எருலவ, செருவிலள, மணிப்பூங்கருவிலள, 

பயினி, வானி, பல்லிணரக்் குரவம், பசும்பிடி, வகுளம், பல்லிணரக்,் காயா, விரிமலர், ஆவிலர, தவரல், சூரல், 

குரஇீப், பூலளகுறு, நறுங்கண்ணி, குருகிலல, மருதம், விரிபூங், தகாங்கம், தபாங்கம், திலகம், ததங்கமழ், 

பாதிரி, செருநத்ி, அதிரல், சபருநத்ண் ெண்பகம், கரநல்த, குளவி கடிகமழ், கலிமாத ் தில்லல, பாலல, 

கல்இவர், முல்லல, குல்லல, பிடவம் சிறு மாதராடம் வாலழ வள்ளி நீள்நறு சநய்தல் தாலழ தளவம் முள் தாள் 

தாமலர ஞாழல் சமௌவல் நறுநத்ண் சகாகுடி தெடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி தகாடல் லகலத சகாங்கு 

முதிர ் நறுவலழ காஞ்சி மணிக்குலலக் கள் கமழ் சநய்தல் பாங்கர ் மராஅம் பல் பூந ் தணக்கம் ஈங்லக 

இலவம் தூங்கு இணரக்் சகான்லற அடும்பு அமரஆ்தத்ி சநடுங்சகாடி அவலர பகன்லற பலாெம் 

பல்பூம்பிண்டி வஞ்சி பிதத்ிகம் சிநத்ுவாரம் தும்லப துலழஅய் சுடரப்்பூநத்தான்றி நநத்ி நறவம் நறும் 

புன்னாகம் பாரம் பீரம் லபங்குருகக்தத்ி ஆரம் காழ்லவ கடியிரும் புன்லன நரநத்ம் நாகம் நள்ளிருள் நாறி 

மாயிருங் குருநத்ும் தவங்லகயும் பிறவும் அரக்கு விரிதத்ன்ன பதரரம் புழகுடன் மால் அங்குலடய மலிவனம் 

மறுகி வான் கண் கழீஇய அகல் அலறக்குலவஇ ( 61 - 98 ) 
 

  குறிஞ்சிப்பாடல்டத ் தநத்ுள்ள கபிலர ் அகம்பாடுதலில் ஆற்றல் மிக்கவர். நற்றிலணயில் இருபது 

பாடல்களும் குறுநச்தாலகயில் இருபதச்தான்பதும் ஐங்குறு நூற்றில் ஒரு நூறும் அகநானூற்றில் 

பதிதனழும் கலிதச்தாலகயில் குறிஞ்சிக் கலியும் இவர ்பாடியலவ.  
 

  கபிலரின் அகப்புறப் பாடல்கள் யாவுதம சிறப்புலடயனவாயினும் குறிஞ்சித ் திலணலயப் பாடுதலில் 

இவர ்வல்லுநர ்என்பதும் அதில் தனி ஈடுபாடு சகாண்டவர ்என்பதும் சதளிவு. ஆரிய அரென் பிரகதத்னுகக்ுத ்

தமிழ் அறிவிதத்ற்கு இவர ் குறிஞ்சிப்பாடட்ிலனத ் சதரிநச்தடுதத்ுள்ளலமயும் 'காதல்கூர ் பனுவல் பாடும் 

கபிலனார'் என்று திருவிலளயாடல் புராணதத்ில் அலழகக்ப் படட்ிருப்பதும் இங்கு நிலனவுகூரதத்க்கன. 

குறிஞ்சிப்பாடட்ு முழுக்க முழுகக்க் காதல் பற்றியதாதலின் அதற்தகற்ற சூழலல உருவாகக் 

மலரப்்படட்ியலல இலணக்கிறார். இம்மலரக்சளல்லாம் ஓரிடதத்ில் ஒரு காலதத்ில் கிலடப்பன அல்ல 

என்பலத அறிநத்வராயினும், தம்முலடய பாடுசபாருளின் தாக்கதத்ிற் தகற்ற பின்னணிகக்ு இநநீ்ண்ட 

சதாகுப்பு ததலவசயன்று கருதிதய இவ்வுதத்ிலயக் லகயாள்கிறார ் என்பதில் ஐயமில்லல. இவ்வடிகளில் 

வலரயின்றிப் பூ மயங்கியவாறும் குறிஞ்சி நிலதத்ிற்கும் கூதிரக்்காலதத்ிற்கும் யாமதத்ிற்கும் உரிய பூக்கள் 

எல்லாம் ஒருங்கு தெரக்க்ப்படட்ிருநத்ாலும் நெச்ினாரக்்கினியரால் சுடட்ப்படட்ு அதற்கு அலமதி கூறும் 

'எநந்ில மருங்கில் பூவும் புள்ளும் அநந்ிலம் சபாழுததாடு வாராவாயினும் வநத் நிலதத்ின் பயதத் 

ஆகும்' ( சதால்.அகத.்சூ19 ) எனும் நூற்பாவும் காடட்ப் படட்ுள்ளது.  
 

  எனதவ அறியாலமயினால் அல்லாமல் இன்றியலமயாலம காரணமாகதவ கவிஞர ் இம் மரபு மீறலலெ ்

அறிஞர் மருதநாயகம் 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்தபற்ற 

கருத்துனரகள் 
ghgghவாழ்த்துகள் 

செல்வதத்ுள் செல்வம் செவிெச்ெல்வம் 

 

திருவள்ளுவர ்திருநாள் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் விருதுகள் 

வழங்கும் விழா 

அரொலண (நிலல) எண்.5,  

தமிழ் வளரெ்ச்ி  மற்றும் செய்தி (த.வ.1.2)த ்துலற 

நாள் : 13.01.2020 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்தபற்ற 

கருத்துனரகள் 
ghgghவாழ்த்துகள் 

செல்வதத்ுள் செல்வம் செவிெச்ெல்வம் 

 



16.01.2020—19.01.2020 16.01.2020 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்தபற்ற 

கருத்துனரகள் 
ghgghவாழ்த்துகள் 

செல்வதத்ுள் செல்வம் செவிெ ்செல்வம் 

 

அரொலண (நிலல) எண்.215,  

சுற்றுலா, பண்பாடு மற்றும் அறநிலலயங்கள் (பண் 1-2) 

துலற,  

தமிழ்நாடு அரசு 

கனலசத்சம்மல் விருது விழா 



16.01.2020—19.01.2020 16.01.2020 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்தபற்ற 

கருத்துனரகள் 
ghgghவாழ்த்துகள் 

செல்வதத்ுள் செல்வம் செவிெ ்செல்வம் 

 

 

அரொலண (நிலல) எண்.7, நாள் : 14.01.2020                                  

தமிழ் வளரெ்ச்ி மற்றும் செய்தி (த.வ. 1.2)தத்ுலற 

தமிழ்நாடு அரசு 

திருவள்ளுவர ்விருது விழா 

 

1. திருவள்ளுவர ்விருது                    2020 - திரு.ந.நித்தியானந்த பாரதி 

2. சபரறிஞர ்அண்ணா விருது              2019 - முனனவர ்சகா.சமரசம் 

3. தபருந்தனலவர ்காமராசர ்விருது  2019 - முனனவர ்மா.சு.மதிவாணன் 

4. மகாகவி பாரதியார ்விருது              2019 - முனனவர ்ப.சிவராஜி 

5. பாசவந்தர ்பாரதிதாசன் விருது   2019 - திரு.த.சதனினச தசல்லப்பா 

6. தமிழ்தத்தன்றல் திரு.வி.க. விருது  2019 - முனனவர ்சச.சுந்தரராசன் 

7. தபரியார ்விருது                              2019 - திரு.தசஞ்சி ந.இராமசச்ந்திரன் 

8. அம்சபத்கர ்விருது                              2019 - திரு.அருசச்ுனன் 

9. முத்தமிழ்க் காவலர ் 

     கி.ஆ.தப. விசுவநாதம் விருது           2019 - மருதத்ுவர ்மணிசமகனல கண்ணன் 
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செல்வதத்ுள் செல்வம் செவிெ ்செல்வம் 

 

18.01.2020 18.01.2020 

16.01.2020 

17.01.2020 

15.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 

16.01.2020 17.01.2020 16.01.2020 
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செல்வதத்ுள் செல்வம் செவிெ ்செல்வம் 

 

18.01.2020 19.01.2020 15.01.2020—29.01.2019 

19.01.2020 15.01.2020 - 21.01.2020 19.01.2020 



21.01.2020—22/01/2020 

செல்வதத்ுள் செல்வம் செவிெ ்செல்வம் 
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                                                     மசன்றை புத்தகக் காட்சி 2020 -இைக்கிய நிகழ்ச்சிகள்.  

15.01.2020 பங்பகற்பு: பர்வீன் சுல்தாைா, ஆறுமுகத்தமிழன், இரா.இராமசாமி, பி.எம்.சிைக்குமார்; 16.1.20 தறைறம: 

க.விஜய கார்த்திபகயன்; பங்பகற்பு:பாரதி பாஸ்கர், றம.பா. ோராயணன், வி.பதைாைந்த். 

17.01.2020 பங்பகற்பு: மை.திருப்புகழ், மை.இறையன்பு, எஸ்.றைரைன், டபிள்யூ.பஜ. சுபரஷ்.  

18.01.2000 பங்பகற்பு: திருோவுக்கரசு, மை.மபான்ராஜ், திருச்மசந்தூரான், வி.முனிசாமி; ஒவ்மைாரு ோளும் மாறை 6.00 

மணிக்கு இைக்கிய நிகழ்ச்சி மதாடக்கம்; புத்தகக் காட்சி அரங்கம், YMCA உடற் கல்வியியல் கல்லூரி, ேந்தைம், 

மசன்றை. 

தறைேகர்த் தமிழ்ச் சங்கம் ேடத்தும் திருைள்ளுைர் திருோள், குறுந்மதாறக மதாடர் மசாற்மபாழிவு, திருக்குைள் மசம் 

மல் விருது ைழங்கும் விழா.  

16.01.2020 மாறை 4.00 மணி. 

 தறைேகர்த் தமிழ்ச் சங்கம், 5/692 அ, மகாைட்சுமி மதரு, மசந்தில்ேகர், ைண்ட லூர், மசன்றை -48.  

 

சாகித்திய அகாமதமி, 'ஞாைம்' இைக்கிய இயக்கம் இறணந்து ேடத்தும் 'சிறுகறத ைாசிப்பு' நிகழ்ச்சி.  

18.01.2020 மாறை 5.00 மணி. 

திருக்குைள் பபரறை, எண்.22 ஏ, ஆைாைது முதன்றமச் சாறை, ேங்கேல்லூர், மசன்றை -61. 

 

பாரதிதாசன் அைக்கட்டறள ேடத்தும் பாபைந்தர் கறை, இைக்கிய திங்கள் விழா.   

19.01.2020 காறை 10.30 மணி 

பாபைந்தர் பாரதிதாசன் அரசு அருங்காட்சியகம், 115, மபருமாள் பகாயில் மதரு, புதுச்பசரி. 

 

ேண்பர்கள் குடும்ப ேற்பணி மன்ைம் ேடத்தும் 23-ஆம் ஆண்டு விழா, தமிழர் திருோள் மாோடு.  

19.01.2020 பகல் 2.00. 

படவிட் சாங்ஸ் மமட்ரிக் பமனிறைப் பள்ளி, 176, டி.எச்.பராடு, எம்.ஆர். ேகர், மகாடுங்றகயூர், மசன்றை -118.  

 

திருைள்ளுைர் ேகர் - மபாங்கல் திருவிழா 

சைைரி 2020, மாறை 06.00 மணி 

திருைள்ளுைர் சமுதாயக்கூடம் 

 

திருோர் விழா 

18.01.2020 - 19.01.2020, மாறை 05.30 மணி 

இராகசுதா அரங்கம், றமைாப்பூர் 

உலகப்புகழ் தபற்ற மதுனர  

“அலங்காநல்லூர ்சல்லிக்கடட்ு” 

மகால்பைற்றுக் பகாடஞ்சுைாறை மறுறமயும் 

புல்ைாபள ஆய மகள் (கலித்நதாவக) 

 

  பண்வடக்காலத்தில் ஐந்திவண நிலங்களுள் 

ஒன்றாகிய முல்வல நிலத்தின் யாதேர் 

ைக்களிடம் ஏறு தழுவுதல் நவடநபற்றது.  

 

  ஆயர் குல ோலிபர்கள் ஊரார் 

முன்னிவலயில் காவளவய அடக்குேர். 

நேற்றி நபற்ற இவளஞர்களில் ைனம் 

கேர்ந்தேனுக்கு ைாவல சூட்டுோள் ஆயர் 

குலப் நபண். 

 



உைகத்தமிழ் 14 

 

உலகதத்மிழுக்கு வரப்சபற்ற கருதத்ுலரகள் 

Nice Arul 

திரு.மைங்கபடசன், இ.ஆ.ப.,(ஓய்வு) 

 

06.01.2020-ல்தமிழக அரசின் தமிழ் ைளர்ச்சிப் 

பணிகள் பற்றி பமதகு ஆளுேர் அைர்களின் 

சட்டமன்ைப் பபச்சிறை உைகத் தமிழில் 

படித்பதன்.மிக்க மகிழ்ச்சி அறடகிபைன். 

 

தமிழக அரசின் தமிழ் ைளர்ச்சிப் பணிகளில் 

அறைைரும் இறணபைாம்.... 

 

கவிஞர் பபரா மேல்றை. 

 

அருறம சார் 

திரு.பிரவீன், மமாழிமபயர்ப்பாளர் 

 

அற்புதம் சார் 

திரு.இராம்குமார் சிங்காரம் 

 

அருறம 

திரு.பாை சாண்டில்யன் 

 

Congratulations to you for obtaining the spontaneous sup-

port from the Govt, as ascertained from the address of the 

Hon'ble Governor. உங்களது மபரு முயற்சிக்கு என் 

ைணக்கம். சிகாபகா வில் தமிபழாறச இன்னும் 

சிைப்பாக ஒலிக்கச் மசய்தீர்! 

திரு.சூரிய பிரகாஷ் 

 

புைோனூற்றுப் பாடல் குறித்த ஒப்பீடு வியக்க 

றைத்தது. பைதிமக் கறைச்மசாற்கள் 

மமாழிமபயர்ப்பு, உைகளாவியத் தமிழ் அறமப்புகள் 

குறித்த தகைல்கள் பயனுள்ளதாக உள்ளை. ேன்றி 

திருமதி.ஆ.ர.சுபத்ரா பதவி 

 

super sir 

திரு.கண்ணன், மசந்தமிழ் மசாற்பிைப்பியல் 

அகரமுதலி திட்ட இயக்ககம் 

 

Super 

திரு.கமார். 

 

மகிழ்ச்சி 

முறைைர் அன்புச்மசழியன், 

இயக்குேர் (மபாறுப்பு). 

உைகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுறர. 

 

Ulakattamiz  numbers grow in Grandeur, sure. 

பபரா.சங்கரோராயணன், கும்பபகாணம். 

 

மசரிைாை மசய்திகபளாடு சிைப்பாை ைடிைறமப்பு.  

மசன்றிடுவீர் எட்டுத்திக்கும்  

மசல்ைம் மகாண்டிங்குச் பசர்ப்பீர் தமிழ் ைளர்க்க...  

உைகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுைைத்தில் 

ஆய்விருக்றககள் அறமக்க அறழப்பு சிைப்பு. 

பபரா.மணைழகன், உைகத்தமிழாராய்ச்சி நிறுைைம் 

 

ஐந்திறணயாய் தமிழ் ேறுமணம் வீசும் ஐந்தாம் இதழ்  

ைாழ்த்துக்கள் 

முறைைர்  ைா.மு.பச.முத்துராமலிங்க ஆண்டைர்   

 தமிழ் இறணப்பபராசிரியர், பச்றசயப்பன் கல்லூரி 

மசன்றை. 

அன்புள்ள அருள், 

இதழுக்கு மிக்க ேன்றி. 

பிமரஞ்சு கறைக்கழகம் என்பது பிராசியக் கறைக்கழகம் 

என்றிருந்தால் 

ேன்ைாக இருக்கும். இன்னும் பா கருத்துகள் உள்ளை.... 

மபரும்பணிறய ஏற்றிருக்கின்றீர்கள்.  

சிைக்க ேல்ைாழ்த்துகள்!  

 

அன்புடன் 

திரு.மசல்ைகுமார்,  கைடா. 

மிக்க நன்றி. மிக அருவை.  

நைய்ஞானி பிரபாகர் பாபு 

ேல்ை தகைல்கள்.....! ேன்றி...... 

திரு.இராமலிங்கம், ைழக்கறிஞர் 

ேன்றி மமன்பமலும் சிைப்புடன் மதாடர ைாழ்த்துகள் 

மபான்.சின்ைதம்பி முருபகசன், மமாழிமபயர்ப்பாளர் 

அழகிய தமிழில் ஐந்தாம் ௨ைகத்தமிழ் இதழ். தமிழ்விடு தூது 

தமிழுக்கு ௨ரம் ைாய்ந்த தாது. 

பார்பபாற்ை உைகத்தமிழ் மின்னிதழ் ைளர்க. 

ே. திருச்மசல்ைன் ேடராஜன், இறண இயக்குேர், 

மமாழிமபயர்ப்புத்துறை, தறைறமச் மசயைகம். 

அருறம சார் .என் பார்றைக்கு 

பதிவிட்டறமக்கு தங்களுக்கு 

பகாடி ேன்றிகள். இந்நிறை மதாடர விரும்புகிபைன். ைணக்கம். 

திரு.சீனிைாசன் 
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