
 
 
 
 
 

 

   இதழ் - எ                                                                                        திருவள்ளுவராண்டு 2051                                                                            22.01.2020 

மாண்புமிகு தமிழ் ஆட்சி மமாழி, 

தமிழ்ப்பண்பாட்டுத்துறை மற்றும் 

மதால்லியல் துறை அறமச்சர் 

திரு.க.பாண்டியராசன் அவர்கள் 

திருவள்ளுவர் விருது 2020 விழாவில்  

(20.01.2020) ஆற்றிய உறர... 

  எடுத்த காரியம் யாவிலும் மவற்றி, எங்கு ந ாக்கிலும் மவற்றி, எந்தத் 

திறசயிலும் மவற்றி  என வழங்கி,  ம்றமக் காவல் மதய்வமாக இருந்து 

காத்துவரும் புரட்சித்தறைவி அம்மா அவர்களுக்கு என் முதல் வணக்கம். 
 

 இந்தத் திருவள்ளுவர் தின விருதுகள் வழங்கும் விழாவில், இன்று மமாத்தம் 47 

சாதறனயாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிைது. 
 

 இந்த 47 சாதறனயாளர்களுக்கான விருதுகளில், 42 விருதுகள், அறனத்திந்திய 

அண்ணா திராவிட முன்நனற்ைக் கழக ஆட்சியில், புரட்சித்தறைவர் அவர்களாலும், 

புரட்சித்தறைவி அவர்களாலும், 9 விருதுகள் அண்ணன் எடப்பாடியார் 

அவர்களாலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.  
 

 தமிழர்களின் முதல் அறடயாளம் என்று மசான்னால், விவசாயம்.  இந்தியத் 

திரு ாட்டில், விவசாயத்தில் உச்சத்றதத் மதாட்டவன் தமிழன்தான். அந்த 

விவசாயத்தின்  பிரதிநிதியாக,  முதல் விவசாய முதல்வரான அண்ணன் இ.பி.எஸ். 

அவர்கநள,  
 

எந்த நிறையிலும் மனவுறுதியுடன் அவருக்குத் துறண இருந்து, இன்று தமிழகம் 

எல்ைாத் துறைகளிலும் முதலிடம் மபறுவதற்கு உறுதுறணயாக இருந்து 

பணியாற்றி வரும் மாண்புமிகு துறண முதல்வர் அன்பு அண்ணன் ஓ.பி.எஸ். 

அவர்கநள,  
 

  101 விருதுகறள மத்திய அரசாங்கத்தில் இருந்து மபற்று வந்திருக்கும்  கராட்சி 

உள்ளாட்சித்துறை அறமச்சர் அவர்கநள,  
 

மாண்புமிகு அறமச்சர் மபருமக்கநள, முன்னாள் அறமச்சர்கநள, 
 

 ாடாளுமன்ை உறுப்பினர்கநள, 
 

சட்டமன்ை உறுப்பினர்கநள, 
 

  தமிழக அரசு விழாவில், கடந்த மூன்ைறர ஆண்டுகளில், 23 அறமச்சர்களும் ஒரு 

விழாவிற்கு மமாத்தமாக வந்து சிைப்பிப்பது இந்த நிகழ்ச்சிதான் என்பது 

மபருறமயளிக்கிைது. 
 

  மசன்ை விருதுக்கும், இந்த விருதுக்கும் ஓராண்டுக் காைத்தில் மிகப்மபரிய 

சாதறனகள் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையால் பறடக்கப்பட்டிருக்கின்ைன.  

 

 மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் அளித்த முழு ஊக்கத்தினால் கீழடி ஆய்வு 

அகிை உைகத்துடன் புகழ்மபற்றுத் தமிழன் வரைாற்றை மட்டுமல்ைாமல், பாரத 

வரைாற்றையும் மாற்றியறமக்கக்கூடிய தன்றம பறடத்த கண்டுபிடிப்புகள் இன்று 

மதால்லியல் துறையால் மசய்யப்பட்டிருக்கின்ைன.   
 

வளரும்... 



 

 

 

உைகத்தமிழ் 2 

இந்த ஆராய்ச்சி மன்ைத்தின் ந ாக்கம் “உைக அளவில் 

திராவிடவியல் இந்தியவியல் என்பது நபாை 

தமிழியறையும் ஒரு ஆராய்ச்சி துறை ஆக்க நவண்டும்” என்ை அடிப்பறடயில் தனி ாயகம் அடிகளாரும்,  கா. மபா. 

இரத்தினமும் திட்டமிட்டு இம்மன்ைத்றத 1964 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் தறை கர் தில்லியில் நிறுவினர்.  

அப்நபாது பிமரஞ்சு  ாட்டு அதிபர் பிலிமயநசா தறைவராகவும், தனி ாயகம் அடிகளாரும், மசக்  ாட்டு அறிஞர் 

கமில் சுவைபினும் துறணத்தறைவராக மபாறுப்நபற்ைனர்.  அயல் ாட்டு அறிஞர்கள் தமிழியல் ஆராய்ச்சியில் 

ஈடுபட்டும் பை அரிய உண்றமகறள தமிழ் உைகிற்கு தர முற்பட்டன.  இந்த அறனத்துைக தமிழ் ஆராய்ச்சி 

மன்ைத்தின் அடிப்பறடயில் தான் உைக தமிழாராய்ச்சி மா ாடுகள்  டத்த திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன. 
 

     மநைசிய அரசின் ஆதரவுடனும் தனி ாயகம் அடிகளாரின் மபருமுயற்சியால் ஏப்ரல் 1960 ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ் ஆராய்ச்சி 

கருத்தரங்கு  றடமபற்ைது.  கருத்தரங்கின் ந ாக்கம் பற்றி தனி ாயகம் அடிகளார் “கருத்தரங்கின் அறமப்பாளர்கள் இக்கருத்தரங்கு 

உயர் தகுதியிறன உறடய ஆராய்ச்சி வல்லு ர்கள் கைந்து மகாள்ளும் ஆய்வு கருத்தரங்காகநவ இருக்க நவண்டும் என்பதற்காகதான் 

இதற்கு Conference Seminar என மபயரிட்டார்.   Conference  (மபாது கூட்டம்) என மபயரிட்டார் இல்றை.” 
 

     உைகமகங்கும் உள்ள ஒவ்மவாரு  ாடுகளிலும் திராவிடவியலும், தமிழியலும் எவ்வாறு அறமய நவண்டும் எவ்வாறு வளர்ச்சி மபை 

நவண்டும் என்பதற்கான ஆய்வுத் திட்டங்களும் ஆய்வுக் கட்டுறரகளும் இம்மா ாட்டின் வழி ஆராயப்பட்டன.  பை அறிஞர்களின் 

ஆராய்ச்சிக் கட்டுறரத் மதாகுப்பு (அயல்  ாடுகளில் தமிழியல் கல்வி Tamil Studies In Abroad) என மைாய பல்கறைக் கழகத்தால் 1968 ஆம் 

ஆண்டு மதாகுப்பாக மவளியிடப்பட்டது.                                                                                                               

....வளரும் 

 தமிழ் ஆராய்சச்ி மன்றமும் தமிழியல் ஆராய்சச்ியும் 

முனனவர ் வா.மு.சச.முதத்ுராமலிங்க ஆண்டவர ்  

 தமிழ் இறணப்நபராசிரியர், பச்றசயப்பன் கல்லூரி, மசன்றன. 

ஆசிரியர் பகுதி 

தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான்! 

“மசவ்வியல் மமாழிகறளக் காப்பது மட்டுமல்ைாமல், வாழ்வித்துப் பல்வறக 

வளமூட்டுவதும்  மது கடறமயாகும்” என்று நமதகு குடியரசுத் துறணத்தறைவர் 

அவர்கள் உைகத்தமிழராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பண்பாட்டு அரங்குகறளக் கண்டு பாராட்டிக் 

கூறியது, றத பிைந்ததும்  மக்கு வழிகாட்டும் மசய்தியாகும்.  

பரிசு வழங்கிப் பாராட்டுவமதன்பது தமிழ் மரபின் தறையாய கடறமயாகும். 

வருங்காைத்திலும் தமிழறிஞர்களுக்கு வாய்ப்புக்கள் பல்க உள்ளன. “தக்க ந ரத்தில் தக்கவர்கள் தகுதியால் மவல்வார்கள்” என்று 

மாண்புமிகு முதைறமச்சர் திருவள்ளுவர் திரு ாள் விழாவில் சுட்டிக் காட்டிய சிறுகறத  ம் நிறனவில் எப்நபாதும் நிறைத்து 

நிற்கிைது.   

சான்நைார் பைர் யான் வாழும் ஊநர என்பது  மது குறிக்நகாளாகும். அயைகத் தமிழர்கள் தத்தம்  ாடுகளில் அறமந்த 

மமாழிகள் எத்தறகய வளத்றத எவ்வாறு ஈட்டுகின்ைன என்பறதப் பற்றிய மதளிறவ ஊட்ட நவண்டும். மமாழிவளர்ச்சி என்பது 

காைத்திற்நகற்ை புதுறமகறள  மக்கு உணர்த்த நவண்டும். “நிறுவனங்கள் வளர்ந்தும் நிறைறமகள் தளர்ந்தும் இறணப்பில்ைாமல் 

அறமந்த தவிப்றப என்னால் உணர முடிகிைது” என்று நபரறிஞர் அண்ணா வலியுறுத்தியது  ாம் எண்ணத் தக்கதாகும்.   

 இறளய தறைமுறையினர் அறிவியல்  ாட்டத்தில் தறை நிமிர்ந்துள்ளனர். அநத வறகயில், தமிழ் மமாழியாக்கத்திற்கும் 

தம் பங்கிறனச் மசலுத்த முறனய நவண்டும் என்பது காைத்தின் நதறவயாக அறமகிைது. ம டு ாறளய நவண்டுநகாளான 

உள் ாட்டு மவளி ாட்டு வானூர்திப் நபாக்குவரவுகளில் தமிழில் அறிவிப்புகள் ஒலிக்கும் என்ை  ற்மசய்திறய  ன்றிநயாடு 

பாராட்டுகிநைாம்.  



 

   1643 ஆம் ஆண்டு முதல், கர்தினால் காைத்தின்நபாது, மபாது 

மக்களுக்கு இந்நூைகம் திைந்துவிடப்பட்டது. என்மைன்றும் 

இந்நூைகம் நிறைத்திருக்க நவண்டி, அதறனக் குவாட்டர்-

நதசிய கல்லூரியுடன் இறணக்க மமசாரின் முடிவு மசய்தார்.   

அவர் இைப்பதற்குச் சிை  ாட்களுக்கு முன்னர், இக்கல்லூரிறய 

அவர் நதாற்றுவித்தார்.  

  பிமரஞ்சு புரட்சி முழுவதிலும், இந்நூைகம் மசயல்பாட்டில் இருந்தது.  

மபாதுமக்களுக்கு இந்நூைகம் திைந்து விடப்பட்டதால், இந்நூைகம் மிகச் சிைப்பான 

புத்தகங்கறளக் மகாண்டிருப்பதற்கு ஏப் மைப்ைாண்ட் (Abe Leblond) எனும் 

மபயரால் அறியப்படும் இதன் நூைகர் காஸ்பர்ட் றமக்நகலுக்கு (Gaspard Michel) 

மிகப் மபரிய  ன்றி. அன்று முதல்,  குறிப்பாக வரைாற்று துறையில் புத்தகங்கறள 

வாங்குதல் மூைம் அல்ைது  ன்மகாறடயாகப் மபறுவதன் வாயிைாக இந்நூைகம், 

அதன் ஆதாரங்கறளத் மதாடர்ந்து நமம்படுத்தி வந்துள்ளது. 
 

  உண்றமயில், இன்று, இது அறனவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய கல்வி மற்றும் 

ஆய்வு நூைகமாக உள்ளது. 1647ஆம் ஆண்டில் றபரி லீ மியூட் (Pierre Le Muet) 

அவர்களால் வடிவறமக்கப்பட்டு, மரப்பைறககள் மற்றும் தூண்களால் 

தனித்துவமிக்க வறகயில் அைங்கரிக்கப்பட்ட மிகச் சிைப்பானமதாரு பயிலும் 

அறையில், ஆராய்ச்சியாளர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பார்றவயாளர்கள் 

அடுத்தடுத்து அமர்ந்து அவரவர் பணிறய நமற்மகாள்கின்ைனர்.  

 

நிறுவன நூைகம் 
 

 இந்நிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி நிறைய உறுப்பினர்களின் உதவியால், மவளி 

ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும், அனுமதியின் நபரில், இந்நிறுவனத்தின்  நூைகத்றதப் 

பயன்படுத்திக் மகாள்ளைாம். நிறுவனம் துவங்கப்பட்ட அன்நை மதாடங்கப்பட்ட 

இந்நூைகம், மதாடக்கம் முதநை, பல்நவறு துறைகறளச் சார்ந்த நூல்கறளக் 

மகாண்டுள்ளது. இந்நிறுவனத்றதச் சார்ந்நதார்களின் நிறனவுகறள என்றும் 

நிறைமபற்றிருக்கச் மசய்வதும், நிறுவன உறுப்பினர்களுக்கு அவர்தம் பணி 

குறித்துத் நதறவயான ஆவணங்கறளக் கிறடக்கச் மசய்வதும் இந்நூைகத்தின் 

ந ாக்கமாகும். இந்நிறுவனங்களின் மசயல்பாடுகளினாலும், நிறுவனங்கள் 

மபற்றிருந்த புகழாலும்,    உைகம் முழுவதிலுமிருந்து வரப்மபற்ை கல்வி சார்ந்த 

எண்ணற்ை ஆவணங்கறள இந்நூைகம் மகாண்டுள்ளது.   

வளரும்... 
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Kidt® e.mUŸ  Ïa¡Fe®,  bkhêbga®¥ò¤Jiw 

 
ÃbuŠR fiy¡fHf«  

ஏழு கடலுக்கு அப்பால் 

ஔனவயாரின்  

——————————————————————— 
 

ஆத்திசூடி | ATTISUDI  

 

  阿媞邱立 |آثي سودي |  

 

ആത്തി ചൂടി | आत्तिचड़ूी | 
ఆతి్తఛూడ ి| ಆಭೂಡಿ 

 

——————————————————————— 
 

எண் எழுதத்ு இகசழல் 
 
 

Never neglect numerals and letters 
 

 اال تهمل الحروف وال األعداد
 

保持上進之心 (數學及文法) 

 

സംഖ്യകള ം,അക്ഷരങ്ങള ം  
ഉപേക്ഷിക്കരുത് 
 
 

अक्षर व संख्या नगण्य न समझें | 
 

 

అక్షరాలు,సంక్యలను నిర్లక్షయముతో నేర్చుకొనక్ 
ఉండరాదు  
 

ಅಕ್ಷರಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ುು ನಿರಕ್ಷದಂದ 

ತಿಳಿದುಕೂಳಳದೇ ಇರಬೇಡ  
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தமிழ்த் தூது 

   

  உைகிலிருக்கும் தமிழரறனவரும் தம் மமாழிக்குத் மதாண்டாற்ை ஒன்று கூடுவநரல், தமிழ் முரசு 

உைமகங்கும் முழங்கி நிற்கும் என்பதில் ஐயமும் உளநதா? ஆயினும், இந்தியத் தமிழ்  ாட்டிலுள்ள 

அரசியற்கருத்து நவறுபாடுகள் மைாயத் தமிழறரயும் பிரிக்கின்ைன. இவர் அரசியல் துறையில் 

நவற்றுறமகள் உறடயநரனும், தமிழ்த்தூதுத் துறையில் ஒற்றுறம பாராட்டி ஒன்று நசர்வது, 

தமிழுக்கு உறுதுறணயாகும். 

 

  நவற்று  ாடுகளில் குடிநயறியிருக்கும் தமிழர், தமிறழ ஒருவாறு மைப்பதற்கு அவர்கள் சூழ்நிறை 

காரணமாய் இருப்பதால், அந் ாடுகளின் மமாழிகள் வாயிைாகவும் தமிழின் புகறழப் பரப்புவது  ம் 

கடறமயாகும். நவற்று  ாடுகளுக்குத் தமிழ்  ாட்டிலிருந்து கல்வியின் மபாருட்டும், வாணிகத்தின் 

மபாருட்டும், அரசியலின் மபாருட்டும் மசல்லும் தமிழரறன வரும், தமிழ் வரைாற்றையும், தமிழ் இைக்கியங்கறளயும் 

 ன்குணர்ந்து மசல்வாராயின், அவரும் தமிழ்க் கறைத்தூறதப் மபரிதும் நிகழ்த்துவதற்கு வழிகறளக் காண்பர். மசன்ை நூறு 

ஆண்டுகளில் நமல்  ாட்டார் சிைர் தமிறழப் பற்றி ஒருவாறு அறிந்திருக்கின்ைனர். ஆயினும், பண்றடப் பண்பு பறடத்த சீனம், 

ஜப்பான் முதலிய  ாடுகளிலும், தமிழ்க் கறைகளும் பண்பும் பரவியிருந்த சாவகம், புட்பகம் நபான்ை  ாடுகளிலும், தமிழினது 

பாறழ எடுத்துக் கூறும் மதாண்றட ஆற்றுவார் இைர்.  ாம் மசன்ை பை ஆண்டு களாக நமற்றிறச ந ாக்கிநய  ம் எண்ணங்கறளச் 

மசலுத்தி வந்திருக்கின்ைனம். ஆசியப் பரப்பில்  டு  ட்டவராயிருக்கும் தமிழர்  ாற்றிறசயிலும் தம் எண்ணங்கறளச் மசலுத்தித் 

தமிழ்த் மதாண்டாற்றுவது இன்றியறம யாதது. இக்கீழ்த்திறச  ாடுகளுக்மகல்ைாம், முன்மனாரு கால், தமிழர், புத்த சமயத் 

மதாண்டாற்றுதற்கும் தம் வாணிகத்றதப் மபருக்குதற்கும் மசன்றிருந்தனர். இங்ஙனம் உண்டாகிய பண்புத் மதாடர்கறள  ாம் 

இழப்பது எதற்கு? 

 

  ஜப்பான்  ாட்டில் பல்கறைக் கழகங்கள் பை இருக்கின்ைன. அக் கழகங்களில், வடமமாழிப் பயிற்சி சிறிதளவிநைனும் உளது. 

ஆயின், தமிழ்ப் பயிற்சிநயா, அைநவ இல்றை. "திராவிடக் கறைகறளப் பற்றியும், பண்பாடு பற்றியும், யாம் அறிய 

விரும்புகின்ைனம். ஜப்பானிய மமாழியில் அவற்றைப் பற்றி அறியத் தக்க நூல்கள் எமக்குக் கிறடத்திை. ஆங்கிைத்திலும் 

மிகக்குறைநவ," என்று, ஜப்பானில், கீழ்த்திறசக் கறைமமாழியாசிரிய மராருவர் எனக்குக் கூறினர். ஆயினும், பை நூல் 

நிறையங்களில், நபாப்பு ஐயருறடய தமிழிைக்கணக் றகச்சுவடி (Hand Book of Tamil Grammar) என்னும் துறண நூலிறனக் 

கண்நடன். 

 

                                                                               வளரும்... 

தனி ாயக அடிகள் 

 ஞானத்துைவி விநவகானந்தர் கன்னியாகுமரிக்கு 

வந்திருந்த நபாது கடலுக்குள் அறமந்திருக்கும் இந்தப் 

பாறைக்கு நீந்திச் மசன்று, மூன்று  ாள்கள் தியானம் 

மசய்திருக்கின்ைார்.  
 

 அவரது நிறனவாக இந்தப் பாறையில் விநவகானந்தர் 

நிறனவு மண்டபம் ஒன்று கட்டப்பட்டு 1972 ஆம் ஆண்டு 

திைக்கப்பட்டது. 
 

 இப்பாறையில் விநவகானந்தர் நிறனவு மண்டபமும் 

அம்மன் பாதக் நகாயில் ஒன்றும் அறமக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

வீரதத்ுறவி விசவகானந்தர ்நினனவுப் 
பானற 
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Dear Arul, 
 
It is indeed a long overdue welcome move. 
Anyway, it is a move in the right  
direction.  
 

Let us keep the push towards proper  
implementation. 
 

Wonderful efforts on your part and hearty 
congratulations to Hon'ble Minister  
Pandiarajan. 
 

Congratulations!  Thanks for sharing! 
 

 
Regards 
Prof. C.R.Selvakumar, Canada 
 
 

வானூர்திகளில் தமிநழாறச 
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நவதியற் மசாற்கள் — சீர் தர ஒலி மபயர்ப்பு 

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

வ.எண் நவதியற் மசாற்கள் சீர் தர ஒலி மபயர்ப்பு 

41 Antimycin A  ஆன்.ட்டிமைசின்  

42 ANTU  ஏ என் டி யு  

43 Arsenic pentoxide  ஆர்சசனிக்கு சபன்.ட்டா-ஆக்மசடு  

44 Arsenic trioxide  ஆர்சசனிக்கு திமை-ஆக்மசடு  

45 Arsenic trichloride  ஆர்சசனிக்கு திமை-குள ாமைடு  

46 Arsine  ஆர்மசன்  

47 Asphalt  ஆசுபால்ட்டு  

48 Azinpho-ethyl  ஆசின்ஃளபா-எத்தில்  

49 Azinphosmethyl  ஆசின்ஃளபா-சைத்தில்  

50 Bacitracin  ளபசிட்ைாசின்  

51 Barium azide  ளபரியம் அமசடு  

52 Barium nitrate  ளபரியம் மைட்ளைட்டு  

53 Barium nitride  ளபரியம் மைட்மைடு  

54 Benzal chloride  சபன்சால் குள ாமைடு  

55 Benzenamine, 3-trifluoromethyl  சபன்சாமைன், 3-திமை-புளூளைா-சைத்தில்  

56 Benzene  சபன்சனீ்  

57 Benzene sulfonyl chloride  சபன்சனீ் சல்ஃளபானில் குள ாமைடு  

58 Benzene, 1-(chloromethyl) -4 Nitro  சபன்சனீ், 1-(குள ாளைா-சைத்தில்) -4 
மைட்ளைா  

59 Benzene arsenic acid  சபன்சனீ் ஆர்சசனிக் காடி  

60 Benzidine  சபன்சிமடன்  



உைகத்தமிழ் 7 

 

       குறிஞ்சிப்பாடட்ில்  குலவும் மலரக்ள்  

  இன்றியறமயாறம காரணமாகநவ கவிஞர் இம்மரபு மீைறைச் மசய்துள்ளார். குறிஞ்சிக்குரிய பூக்கமளனக் 

கூைப்பட்டறவ காந்தளும் நவங்றகயும் சுறனக்குவறளயுமாகும். 

 

  கபிைர் இயற்றகநயாடு இரண்டைக் கைந்த வாழ்வு வாழ்ந்து மைர்கறளயும் 

பைறவகறளயும் விைங்குகறளயும் நுண்ணிதின் ந ாக்கி அரிய படிமங்கறளப் 

பறடக்க வல்ைார் என்பறத எளிதில் உணர முடியும். “ ண்டின் கண்ணிற்கு 

ம ாச்சியரும்றபயும், மரத்தின் நவருக்கு அருவிறயயும், வயறைக் மகாடிக்கு 

ம ய்நயாடு கைந்த உழுந்து மாறவ நூற்ை உருவத்றதயும், மறையில் உள்ள 

சிறுவழிக்கு யாறனக்கயிற்றுப் புைத்றதயும், மூங்கிலின் கணுவிலுள்ள பாறளக்கு 

மான் மசவிறயயும், வாறழக்குறைக்குப் புலியின் அடிறயயும்'' (உ.நவ.சா.) 

உவறம களாகத் தரும் கவிஞரின் இயற்றக பற்றிய அறிவிற்கு நவறு சான்றிதழ் 

நவண்டுமா? தறைவன் அணிந்துள்ள மைர்கறளப் பை நிைத்தறவ மயன்றும் பை 

வறகப்பட்டறவ மயன்றும் “மறையவும் நிைத்தவும் சிறனயவும் சுறனயவும்” 

என்றும் கவிஞர் கூறுவார் (113-14). பிை மமாழிப் புைவர்கள் தந்துள்ள 

மைர்ப்பட்டியல்களில் காணாத நுட்பங்கள் பைவற்றை இவரது வருணறனயில் காணைாம்.  
 

  அவர்கமளல்ைாம் மபாதுவாக அம்மைர்களின் வண்ணங்கள் பற்றியும் அறவ மைரும் காைம் பற்றியும் சிை 

மபாதுக்குறிப்புகறளநய தருவர். அறவ  எருறவ மசருவிறள மணிப்பூங் கருவிறள பயினி வானி பல்லிணர்க் குரவம் 

பசும்பிடி வகுளம் பல்லிணர்க் காயா விரிமைர் ஆவிறர நவரல் சூரல் குரீஇப் பூறளகுறு  றுங் கண்ணி குருகிறை மருதம் 

விரிபூங் நகாங்கம் நபாங்கம் திைகம் நதங்கமழ் பாதிரி மசருந்தி அதிரல் மபருந்தண் சண்பகம் கரந்றத குளவி கடிகமழ் 

கலிமாத் தில்றை பாறை கல்இவர் முல்றை குல்றை பிடவம் சிறு மாநராடம் வாறழ வள்ளி நீள் று ம ய்தல் தாறழ தளவம் 

முள் தாள் தாமறர ஞாழல் மமௌவல்  றுந்தண் மகாகுடி நசடல் மசம்மல் சிறுமசங்குரலி நகாடல் றகறத மகாங்கு முதிர் 

 றுவறழ காஞ்சி மணிக்குறைக் கள் கமழ் ம ய்தல் பாங்கர் மராஅம் பல் பூந் தணக்கம் ஈங்றக இைவம் தூங்கு இணர்க் 

மகான்றை அடும்பு அமர்ஆத்தி ம டுங்மகாடி அவறர பகன்றை பைாசம் பல்பூம்பிண்டி வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம் தும்றப 

துறழஅய் சுடர்ப்பூந்நதான்றி  ந்தி  ைவம்  றும் புன்னாகம் பாரம் பீரம் றபங்குருக்கத்தி ஆரம் காழ்றவ கடியிரும் புன்றன 

 ரந்தம்  ாகம்  ள்ளிருள்  ாறி மாயிருங் குருந்தும் நவங்றகயும் பிைவும் அரக்கு விரித்தன்ன பநரரம் புழகுடன் மால் 

அங்குறடய மலிவனம் மறுகி வான் கண் கழீஇய அகல் அறைக்குறவஇ (61-98). 
 
 

  குறிஞ்சிப்பாட்றடத் தந்துள்ள கபிைர் அகம்பாடுதலில் ஆற்ைல் மிக்கவர்.  ற்றிறணயில் இருபது பாடல்களும் 

குறுந்மதாறகயில் இருபத்மதான்பதும் ஐங்குறு நூற்றில் ஒரு நூறும் அக ானூற்றில் பதிநனழும் கலித்மதாறகயில் 

குறிஞ்சிக் கலியும் இவர் பாடியறவ.  

 

வளரும்... 

அறிஞர் ைருதைாயகம் 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்தபற்ற 

கருத்துனரகள் 
ghgghவாழ்த்துகள் 

தசல்வதத்ுள் தசல்வம் தசவிசத்சல்வம் 

 
22.01.2020—23.01.2020 22.01.2020 

24.01.2020 24.01.2020 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்தபற்ற 

கருத்துனரகள் 
ghgghவாழ்த்துகள் 

தசல்வதத்ுள் தசல்வம் தசவிசத்சல்வம் 

 
24.01.2020 24.01.2020 

25.01.2020 25.01.2020 

25.01.2020 



16.01.2020—19.01.2020 16.01.2020 
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‘உலகத்தமிழுக்கு’ வரப்தபற்ற 

கருத்துனரகள் 
ghgghவாழ்த்துகள் 

தசல்வதத்ுள் தசல்வம் தசவிச ்தசல்வம் 

 
25.01.2020 25.01.2020 

26.01.2020 26.01.2020 



21.01.2020—22/01/2020 

செல்வதத்ுள் செல்வம் செவிெ ்செல்வம் 
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23.1.20 மாறை 5.30. 

 

சாகித்திய அகாமதமி  டத்தும் 'தலித் நசதனா  கரமும் தலித் இைக்கிய மவளிப்பாடும்' - இைக்கிய நிகழ்ச்சி. தறைறம: 

இந்திரன்; பங்நகற்பு: ஷாலின் மரிய ைாரன்ஸ், கரன் கார்க்கி; சாகித்திய அகாமதமி, குணா வளாகம், இரண்டாம் தளம், 

443, அண்ணாசாறை, நதனாம்நபட்றட, மசன்றன-18.  

 

24.1.20 மாறை 5.30 

 

பத்மா ராமசாமி பதின்ம நமல்நிறைப் பள்ளி  டத்தும் 'தன்னிறை உயர்த்து நூல் மவளியீட்டு விழா. பங்நகற்பு: தினமணி 

ஆசிரியர் கி.றவத்திய  ாதன், வி.ஜி.சந்நதாசம், இ.சாய் சரண் நதநஜஸ்வி, இரா.திரு ாவுக்கரசு; பத்மா ராமசாமி பதின்ம 

நமல் நிறைப்பள்ளி, எஸ்.மரங்க ாதபுரம், ஆண்டிபட்டி, நதனி மமயின்நராடு, நதனிமாவட்டம்.  

 

24.1.20 மாறை 5.30 

 

அமிழ்தத் தமிழ் ஆய்வரங்கம்  டத்தும் சிைப்பதிகாரத் மதாடர் மசாற்மபாழிவு. தறைறம: இளவரச அமிழ்தன்; 

பங்நகற்பு: தமிழமுதன், க.ஸ்ரீதரன், நீறர அத்திப்பூ: மதற்கு துகார் கட்டடம், இந்துஸ்தான் நசம்பர், 5 ஆவது தளம், 149, 

கிரீம்ஸ் சாறை, மசன்றன. 

 

25.1.20 காறை 10.00. 

 

திருவள்ளுவர் மன்ைம்  டத்தும் 48- ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா. தறைறம: தினமணி ஆசிரியர் கி.றவத்திய ாதன்; 

பங்நகற்பு: க.கருத்தப் பாண்டி, ச.திருமறை முத்துச்சாமி, ச.மங்றகயர்க் கரசி, இரா. டராசன்; மீரா திருமண மண்டபம், 

நகாவில்பட்டி. 

 

25.1.20 மாறை 5.30. 

 

நதனித் தமிழ்ச் சங்கம்  டத்தும் நதன்துளிகள் - கவியரங்கம். தறைறம: மு.சுப்பிரமணி; பங்நகற்பு: மு.அப்துல்சமது, 

மீனா சுந்தர், மு.நரணுகா நதவி; மாயா புத்தக நிறையம் நமல்தளம், பறழய நபருந்து நிறையம் எதிரில், நதனி.  

  இந்தியக் குடியரசு நாள் (Republic Day of India) 

இந்திய ஆட்சிமைக்கான ஆவணைாக இந்திய அரசு 

சட்டம் 1935 இன் ைாற்றாக இந்திய அரசியலமைப்புச் 

சட்டம் சசயலாக்கத்திற்கு வந்த நாளாகும். 

  குடியரசு என்பது, சட்ட ஆட்சி, பகுத்தறிவாட்சி, 

ஒப்புதைாட்சி.   ம் எல்ைாக் மகாள்றகக்கும் எவ்வளவு 

இணக்கம் காண முடியுநமா அவ்வளவும் காண 

நவண்டும். 

 அரசியல் அறிவு என்பது, இறவ இறவ வருமமனத் 

தீறமறய முன்கூட்டிநய உணர்தல், உணர்ந்து கூடியவறர 

விைக்கப் பார்த்தல். 

 வன்முறை என்பது, கசப்றபயும் மவறுப்றபயும் 

பூசறையும் விறளப்பது.  இறவ விறளந்தால், பின் 

நீக்குதல்  எளிதன்று.   

— டாக்டர் இராதாகிருட்டிணன்,  

நமனாள் குடியரசுத்தறைவர். 
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உலகதத்மிழுக்கு வரப்சபற்ற கருதத்ுரரகள் 

வாழ்த்துகள் 

முறனவர் றவறகச் மசல்வன்,  

முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அறமச்சர். 

 

 

இதில் என்ன மமாழிமபயர்ப்பு இருக்கிைது? 

முறனவர் உதயச்சந்திரன், இ.ஆ.ப., 

 

 

அருறம 

திரு.இராம்குமார் சிங்காரம். 

 

 

மபாங்கல்  ன்னாளில் அமுதினும் இனிதாய் ஆைாம் 

உைகத்தமிழ்.  வணக்கம் சார். 

திருச்மசல்வன், துறண இயக்கு ர், 

மமாழிமபயர்ப்புத்துறை. 

 

 

உைகத்தமிழ் இதழ் மிகச் சிைப்பு.  

இதழ்கள் இருந்தால்   ன்று. 

புைவர் விசயைட்சுமி 

 

 

அருறம 

மபான்நனரி பிரதாப் 

 

 

அருறம 

திரு.சிவகுமார், வழக்கறிஞர். 

 

 

Very informative Arul 

Thank you 

Happy Pongal ! 

மினி கிருஷ்ணன் 

 

 

 

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

அருறம. ப்மரஞ்ச் கறைக் கழகம் பற்றி அருளின் மதாடர் 

கட்டுறரயும், ஆண்டவரின் தமிழ் வளர்ச்சி பற்றிய மதாடர் 

கட்டுறரயும் மிகச் சிைப்பாக உள்ளன. ஆண்டவர் மதாடரின் 

தறைப்பில் அச்சுப் பிறழ உள்ளநத. திருத்தம் மசய்க.  ன்றி. 

வானவில் இரவி  

 

 

அற்புதமான 

ஆைாம் இதழ்..! 

திரு.ரியாஸ், தினமசய்தி  ாளிதழ் 

 

 

15.01.2010-ல் மைர்ந்த உைகத் தமிழ் படிக்கப் படிக்க பரவசமாய் 

உள்ளது.உள்ளடக்கங்கள் எல்ைாம் அருறம..தமிழ்ச் சங்கங்கள் 

 டத்தும் நிகழ்வுகறள மதரிந்துமகாள்வதற்கு அறழப்பிதழ்கறள 

மவளியிடுவது பாராட்டுக்குரியது.தமிழ் வளர்ச்சித் துறை 

வழங்கும் விருதுகறளப் மபறும் அறிஞர்கள் அறனவருக்கும் 

மபாதிறகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்கள்....  

கவிஞர் நபரா, ம ல்றை. 

 

 

Super sir 

Read all the issues 

திரு.சுப்பிரமணியம். 

 

 

அருறம 

திரு.தியாகராசன், துறண இயக்கு ர், தமிழ் வளர்ச்சித்துறை 

 

 

மசய்திகள் அறனத்தும் மிகவும் மசறிவுடன் அறமந்துள்ள ன! 

வாழ்த்துகள்! 

திருமதி.சாரதா  ம்பி ஆரூரன் 

 

 

 ன்றி வாழ்த்துகள் பாராட்டுகள் மதாடரட்டும் உங்கள் பணி 

மமன்நமலும் சிைப்புடன் 

வணக்கம் 

மபான் சின்னதம்பி முருநகசன், மமாழிமபயர்ப்பாளர் 

 

 

ஐயா வணக்கம்..  ாங்கள் எம் மாணவர்களுக்கு இறத அறிமுகம் 

மசய்து உள்நளாம் 

முறனவர் விஷ்ணுகுமரன், திராவிடப் பல்கறைக்கழகம், குப்பம், 

ஆந்திரப்பிரநதசம். 

 

 

அருறம 

திரு.விடியல் நசகர், முன்னாள் சட்ட மன்ை உறுப்பினர் 

 

 

அருறம 

திரு.சங்கர மறைமறை 

 

பன்மீன்  டுநவ பால் மதி நபாை உைகத்தமிழ் ஆைாம் இதழ் 

ஒளிர்கிைது. 

முறனவர்  வா.மு.நச.முத்துராமலிங்க ஆண்டவர் .  


