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தமிழ்நாடு அரசின்  திருவள்ளுவர ்விருது விழா—2020   

20.01.2020  (உரர ததாடரச்ச்ி...) 

திரு.க.பாண்டியராசன்  

மாண்புமிகு தமிழ் ஆடச்ி தமாழி, 

தமிழ்ப்பண்பாடட்ுத்துரை மை்றும் ததால்லியல் துரை 
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  நோட்டுப்புறக் கலைஞர்களுக்கும் 

உயிரூட்டம் ககொடுக்கக்கூடிய வலகயில், 

மொனியத்லை மும்மடங்கொக உயர்த்திய 

மொண்புமிகு முைைலமச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி. 

இந்ை ஆண்டு கலைஞர்களின் ஆண்டொக, 

ககொண்டொடப்பட்டு வருகிறது.   
 

    அதைதபொல், இன்’று நொன்கு இடங்களில், 

அகழ்வொய்வுகள் கசய்துஈத ொடு ககொடுமணல் 

உட்பட இந்ை இடங்களில் இந்ை ஆண்டு 

கைொடக்கி லவத்திருக்கிறொர் மொண்புமிகு 

முைைலமச்சர் அவர்கள்.   
 

  வரும் ஆண்டு ேமிழுக்கும், ேமிழ்க் 

கசலக்கும், ேமிழ்ப் பண்போட்டுக்கும் ஓர் உன்னே 

வருடமோக அசமயும் என்ற நம்பிக்சக 

இருக்கிறது. 
 

      இந்ை ஆண்டு, முைல் நிகழ்ச்சியொக, 

திருவள்ளுவர் விழொ நிகழ்ச்சி 

கைொடங்கியிருக்கிறது. 
 

 இந்தியொவிதைதய அதிகப் புத்ைகங்கள் 

பதிப்பிக்கப்படுவது, நமது ைொய்த் ைமிழொம் 

ைமிழ் கமொழியில்ைொன்.  கசன்ற ஆண்டு 46,000 

புத்ைகங்கள் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

  ஒரு கமொழி சொர்ந்ைவர்களுக்கு இந்தியொவில், 

இந்தி, சமற்கிருைம் உட்பட அலனத்து 

கமொழியிலும், 82 விருதுகள் வழங்கப்படுவது 

எங்கும் இல்லை என்று நம்முலடய தமைகு 

இந்தியக் குடிய சுத்துலணத் ைலைவர் தநற்று 

வந்ைதபொது இலை மிகவும் 

கைளிவொகக்கூறினொர். 
 

  இந்ே 82 விருதுகளில் 78 விருதுகள் 

அசனத்திந்திய அண்ணோ திரோவிட முன்தனற்றக் 

க க ஆட்சியில்ேோன் உருவோக்கப்பட்டன. 
 

  கசலஞர்கசைப் மபருசமப்படுத்துவது, 

பசடப்போைர்கசைப் மபருசமப்படுத்துவது 

அண்ணன் எடப்போடியோர் ஆட்சியில்ேோன்.    

    உைகத்ைமிழர்கள் அலனவல யும் ஒரு 

பொர்லவயொகப் பொர்த்து, இம்முலற பி ொன்சில், 

கசருமனியில், இைங்லகயில், மதைசியொவில் 

இருந்து விருைொளர்கள் வந்திருக்கிறொர்கள்.  
 

     ஒவ்கவொரு முலறயும் மூன்று விருதுகளுக்கு 

மட்டும் என்று பொர்க்கொமல், உைகத்ைமிழர்கள் 

அலனவல யும் பரிசீலிக்க தவண்டும் என்று 

ஒரு வித்தியொசத்லை உருவொக்கியுள்தளொம்.   
 

     வந்திருக்கும் உைகத்ைமிழர்கள் 

அலனவருக்கும் கநஞ்சொர்ந்ை நன்றிலயத் 

கைரிவித்து, இந்ை விழொ சிறக்க, உங்கள் 

அலனவரின் பங்களிப்பும் சிறப்பொனது என்று 

கூறி, உைகத்ைமிழ் மொநொட்டில் நமக்கு 

எல்ைொவிை ஒத்துலழப்பும் நல்கிய, சிகொதகொ 

ைமிழ்ச் சங்கத்திற்கு இம்முலற ைமிழ்த்ைொய் 

விருது அளிக்கிதறொம்.  முைன்முலறயொக, 

அகமரிக்கொவில் இருந்து ைமிழொர்வைர்கள் 

வந்து இவ்விழொவில் கைந்து 

ககொண்டிருக்கிறொர்கள். 

 

  சிகொதகொ ைமிழ்ச் சங்கத்லைச் 

சொர்ந்ைவர்களுக்கும், மற்ற அலனத்துத் ைமிழ் 

அறிஞர்களுக்கும், ைமிழ் கூறும் 

நல்லுைகத்திற்கு ஓர் உண்லமயொன அர்த்ைத்லை 

இந்ை விழொவில் மொண்புமிகு முைைலமச்சர்  

அவர்கள் கசயற்படுத்தியிருக்கிறொர்கள் என்று 

கூறி, வந்ை அலனவருக்கும் நல்வ வு கூறி,   

 

மவல்க போரேம்  !  

வோழ்க ேமி கம் ! 

என்று கூறி   

விலடகபறுகிதறன்.  
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ஆசிரியர ்பகுதி 

 திருவேறு ததள்ளியராதலும் வேறு ! 

  கமொழியொக்கச் சிந்ைலனகள் நொள்தைொறும் பைவொறு - பைநிலைகளில் வளர்ந்துள்ளன. 

கமொழிகபயர்ப்பிதைதய ைம்லம மூழ்கலவத்துக்ககொண்டு முத்கைடுத்து வழங்கும் வித்ைக ொக நண்பர் 

குறிஞ்சிதவைன் " திலச எட்டும் " இைலழ  21.06.2003 முைல் பன்கமொழிக் கலைக் களஞ்சியமொகவும் - கமொழி 

கபயர்ப்லபப் பற்றிய கருத்துப் பனுவைொகவும் 62 இைழ்களொக இதுகொறும் கவளியிட்டு வருவது மிகச் சிறந்ை 

பணியொகும்.  அவ ொல் ஊக்கம் கபற்று வளர்ந்ை கமொழிகபயர்ப்பொளர்கள் நூற்றுக்கு தமைொனவர்கள் என்பது 

குறிப்பிடத்ைக்கது. 

  ைமிழக அ சின் பணிகளில் தசர்ந்ை ஒவ்கவொருவரும் எந்ை நிலையிலும் ஒரு 

விதிலயதயொ ,ஆலணலயதயொ ,ஒரு குறிப்புல லயதயொ ,கடிைத்லைதயொ ைமிழும் ஆங்கிைமொக இரு கமொழிப் 

பரிமொற்றமொகப் பலடத்தை தீ  தவண்டிய சூழல் இயல்பொனது .ஆட்சி கமொழி ைமிகழன்றொலும் - 

அலுவற்கசயன்லமயும் - அலமப்பும்  ஆங்கிை வயப்பட்டைொகும் .கைரிவு கசய்யப்கபற்தறொர் அலனவரும் 

கல்லூரிக்கல்வி பயின்ற சிறப்புலடயவர்கள் ைொம்  .அவர்கள் கற்ற கமொழியில் கபற்ற 

கமொழிப்புைலமத்தி ட்சிலய அளவீடு கசய்ய முடியவில்லை . 

  ஒருமுலற "He is not a man of mean reputation" என்று ஒரு ைலைவர் கூறியலை " இவர் இழிந்ை புகழுக்குரியவர் 

இல்லை " என்று கமொழிகபயர்த்து அச்சொகியது ,பிறகு ைொன் கணக்கறிவு உலடயவர்களுக்குத்ைொன் " average " 

என்ற கபொருள் கைரியும்  என்று திருத்தினொர் ." கபரும்புகழுலடயவர் " என்று கபொருள். எனதவ ைகவல் 

கமொழிகபயர்ப்பொளர்கள் இருகமொழியிலும் இடர்ப்படுவொர்கள். புலனகலைகலள, இைக்கியங்கலள, 

சிறுகலைகலள, கவிலைகலள, கசறிவொர்ந்ை கட்டுல கலள கமொழிகபயர்ப்தபொர் ைம்லம அந்ைத்துலறக்தக 

ஆட்படுத்திக்ககொண்ட ஆழ்ந்ை அறிவொற்றலுலடயவர். 

  ம ொத்தியத்லை விடத் ைமிழ் மும்மடங்கு அளவில் கவற்றி கபற்றது கொ .ஸ்ரீ ஸ்ரீ யொல் ைொன். இன்று வல  

எவரும் அந்ை எல்ைலயத் கைொட்டதில்லை என்று  ஒருமுலற கமொழிகபயர்ப்பிலும் திறலம ககொண்டிருந்ை 

மூைறிஞர் இ ொஜொஜி குறிப்பிட்டொர்.  எனதவ அலுவைக கமொழிகபயர்ப்பும் - சட்ட கமொழி கபயர்ப்பும் 

எந்நொளும் மூைகமொழிலய ஒத்துப்பொர்க்க தவண்டிய கடப்பொடு ககொண்டலவ.  எனதவ இைக்கியம் 

பயின்றவர்கள், கமொழியியல் பயின்றவர்கள் ைமிழ் முதுகலைக் கல்வியில் இருதவறு பட்டவர்களொகதவ 

உள்ளனர். 

   எனதவ கமொழிகபயர்ப்பொளர் மூைகமொழியிலும் - இைக்குகமொழியிலும் தைொதளொடு தைொள் 

கைொட்டவர்களொக நிற்கதவண்டும். எனதவ பணி கமொழிகபயர்ப்பொளர் - நிலை கமொழிகபயர்ப்பொளர் என்ற 

இருதவறு பிரிவினல  வகுத்துக் கொணதவண்டும். 

 ைமிழக அ சு கபருமிைமொக பத்து சிறந்ை கமொழிகபயர்ப்பொளர் விருதுகலளயும், ஜி.யு.தபொப் கபயரில் 

விருதிலனயும் வழங்கிவருவலைத் ைமிழுைகம் பொ ொட்டுகிறது. 
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தமிழ் ஆராய்சச்ி மன்றமும் தமிழியல் ஆராய்சச்ியும் 

29.01.2020 | 05 

முரனவர ் வா.மு.சச.முதத்ுராமலிங்க 

ஆண்டவர ்  

இரணப்சபராசிரியர,் தமிழ்தத்ுரை,  

பசர்சயப்பன் கல்லூரி, தசன்ரன 

   உைகளொவிய ைமிழியல் வளர்ச்சி பற்றி பை ஆக்க 

திட்டங்கலள அறிஞர்கள் இத்கைொகுப்பில் 

முன்லவத்துள்ளனர்.  பதினொறு நொடுகளில் ைமிழியல் 

வளர்ச்சி நிலை பற்றியும் எப்படி வள  தவண்டும் 

என்பது பற்றியும் பதினொறு அறிஞர்கள் 

எழுதியுள்ளனர். 

 

     இந்தியொவில் ைமிழியல் வளர்ச்சி (Tamil Studies In 

I n d i a )   என்ற கைொகுப்பும் கவளியிட 

திட்டமிடப்பட்டது.  ஆனொல் இன்று வல  இந்நூல் 

உருவொக்கம் கபறவில்லை. 

 

     ைமிழக வ ைொற்றில் மிக கபரிய மொற்றமொக 1967 

இல் தி ொவிட முன்தனற்ற கழகம் ஆட்சிலய 

லகப்பற்றி தப றிஞர் அண்ணொ ைலைலமயில் புதிய 

அ சு உருவொனது.  ைமிலழ எல்ைொ நிலையிலும் உச்ச 

நிலைக்கு ககொண்டு வருவைற்கொக அண்ணொவின் 

அ சும் அலனத்துைக ைமிழ் ஆ ொய்ச்சி மன்றமும் 

இலணந்து இ ண்டொவது உைகத் ைமிழ் ஆ ொய்ச்சி 

மொநொடு நலடகபற்றது.  

   இது குறித்து அண்ணொ அவர்கள் ஒரு 

கருத்ை ங்கிற்கும் மொநொட்டிற்கும் உள்ள தவறுபொடு 

உணர்ந்து ைமிழ் மக்களுக்கு ைமிழ் மீது மிகுந்ை 

பொசமும் ககொண்டு அந்ை மக்களும் ைமிழ் ஆ ொய்ச்சி 

பற்றி கைரிந்து மை  தவண்டும்.  அவர்களும் ைமிழ் 

ஆர்வம் மிக்க பிற நொட்டவல  பொர்க்கவும், தபசவும், 

லகக்குைக்கவும் விலழக்கின்றனர். இைற்கொக ைொன் 

உள்தள கருத்ை ங்கு நலடகபறும் தபொது கவளிதய 

ஒரு கபொது நிகழ்ச்சியும் ஏற்பொடு கசய்யப்படுகிறது.  

 

  இச்கசய்தி வழி ைமிழியலை 

அலனவருக்கும் கைரியும் வண்ணம்  

முயற்சியொக கருத்ை ங்கு என்பது மொநொடொக 

மொற்றம் கபறுகிறது.  ைமிழியல் ஆ ொய்ச்சி 

வளர்ப்பைற்கு கருத்ை ங்கம் ைமிழ் 

மக்களிலடதய ைமிழ் பற்றிய 

விழிப்புணர்லவயும் ஆர்வத்லையும் ஏற்படுத்ை 

தவண்டும் என்ற இரு தநொக்கங்களும் முைல் 

இ ண்டு மொநொடுகள் வழி முன் 

லவக்கப்பட்டன. 
 

   

  எழுச்சி மிகு உைகத் ைமிழ் ஆ ொய்ச்சி 

இ ண்டொம் மொநொட்டில் கடற்கல  எங்கும் 

ைமிழ் அறிஞர்களுக்கு திருவுருவச் சிலைகள் 

எழுப்பப்பட்டன.  உைகளொவிய நிலையில் 

ைமிழ் ஆ ொய்ச்சிலய தமம்படுத்தும் வண்ணம் 

தப றிஞர் அண்ணொவொல் உைகத் ைமிழ் 

ஆ ொய்ச்சி நிறுவனம் (International Institute of Tamil 

Studies) உருவொக்கப்பட்டது.  அலனத்துைக 

ைமிழ் ஆ ொய்ச்சி மன்றம் இ ண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முலற மொநொடு நடத்ை 

தவண்டும் என்ற திட்டம் 1966-68 மூன்றொவது 

மொநொட்டில் 1970 ஆம் ஆண்டு பிக ஞ்சு 

ைமிழறிஞர் பிலிதயொசொ முயற்சியொல் பி ொன்சு 

ைலைநகர் தபரிசில் நலடகபற்றது.  ைமிழக 

அ சின் சொர்பில் டொக்டர் கலைஞர் 

அம்மொநொட்டில் கைந்துககொண்டொர். 

 

வளரும்... 

29.01.2020 | உலகதத்மிழ் 05 



ஆசிரியர் பகுதி 

06 

பிதரஞ்சு கலைக்கழகம் 

முரனவர ் ந.அருள், 

இயக்குநர,் 

தமாழிதபயரப்்புதத்ுரை, தரலரமச ்

இந்நூைகத்திலுள்ள பழலமயொன மற்றும் நவீன,  

விலைமதிப்பில்ைொ நூல்களும், பி ொன்சு நிறுவனத்தின் 

மீது நம்பிக்லக ககொண்ட புத்ைகம் தசகரிப்பவர்களொல் 

பரிசளிக்கப்பட்ட நூல்களும், இந்நூைக வளலமதகொர் 

கொ ணமொகும். உைகளவில்,  பொல்சொக்-இன் 

லககயழுத்துப்படிகலள அதிகளவில் இந்நூைகம் 

ககொண்டுள்ளது.1913ஆம் ஆண்டு, சொர்ைஸ் டீ 

சுதபொல்கபர்க் டீ தைொகவஞ்தசொல் (Charles de          

Spoelberch de Lovenjoul) அளித்ை நன்ககொலடக்கு 

நன்றி. நிறுவன உறுப்பினர்கள் படிப்பைற்கொக, 

தபொனபொர்தட (Bonaparte)-வொல் இத்ைொலியிலிருந்து 

மீண்டும் ககொண்டு வ ப்பட்ட, லியொனொர்தடொ             

டீ கவன்சி அவர்களொல் லகப்பட எழுைப்பட்ட 

அறிவியல் சொர்ந்ை பன்னி ண்டு குறிப்தபடுகள், 

இந்நூைகத்தின் மிகப்கபரிய கசல்வத்கைொகுப்பொகும். 

 

  இந்நூைகத்தில் 600,00 அச்சிடப்பட்ட 

புத்ைகங்கள், 7,000 பருவ இைழ்கள் மற்றும் 10,000 

லககயழுத்துப்படிகள், ைனியொர் கபட்டகங்கள் 

மற்றும் ஆய்வு அறிக்லக உள்ளது. ஆய்வுப் 

பணிகளுக்கு இலவ மிகவும் 

இன்றியலமயொைலவகளொகும். கபொறித்ைல் 

தவலைப்பொடுகள், ஓவியங்கள், 40,000 பலழய 

ஒளிப்படங்கள், சித்தி ங்கள், பைக்கங்கள் மற்றும் 

இந்நிறுவன உறுப்பினர்களின் மொர்பளவு 

உருவச்சிலை மற்றும் அவர்களின் வொள்கள் தபொன்ற 

பல்தவறு வலகயிைொன கபொருட்கலளயும் 

இந்நூைகம் ககொண்டுள்ளது. இங்குக் கவின் கலை 

நிறுவனச் சிற்பிகளுக்கொக, அண்லமயில் ஒரு அச்சு 

அலறயும் ஏற்படுத்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

  1886ஆம் ஆண்டில், ஆதமல் அ சர் (Duke of 

Aumale), சொண்டில்லி தைொட்டம் (Chantilly estate) 

முழுவலையும் பி ொன்சு நிறுவனத்திற்கு 

அன்பளிப்பொக அளித்ைொர்.  

  பின்னர், அந்நிறுவனம் இந்நிறுவனம் மற்றும் கல்வி 

நிலையங்களிடம், இத்ைலகய ஆச்சரியமிக்க ம புரிலமச் 

கசொத்துகள் ஒப்பலடக்கப்பட்டன.  ம புரிலமச் 

கசொத்துகலளப் பொதுகொக்கும் புதிய பணிலயக் 

லகயிகைடுத்துக் ககொண்டது. தமலும், பை ொலும், 

இத்ைலகய அன்பளிப்புகள் கைொட ப்பட்டன. 

நிறுவனத்தின் மதிப்புமிக்க கொப்பொளர்கள், 

நிறுவனத்திடம் ஒப்பலடக்கப்பட்ட கசொத்துகலளச் 

சீர்கசய்து, வளமூட்டிப் கபொது மக்களுக்குத் திறந்து 

விட்டனர். 
 

ைோண்டில்லி தேோட்டம் (ஆதமல் நிறுவனம்) 
 

    மொண்ட்தமொக ன்சி குடும்பத்ைொல், 16ஆம் நூற்றொண்டு 

முைல், இந்ை அ ண்மலன புதுப்பிக்கப்பட்டு 

நவீனமயமொக்கப்பட்டது. 17ஆம் நூற்றொண்டு முைல் 

ககொண்தட (Conde)  குடும்பம் அைன் உரிலமயொள ொனது. 

இன்று, இது, பிக ஞ்சு பொ ம்பரியத்தின் 

அணிகைன்களுள் ஒன்றொகத் திகழ்கிறது. நீண்ட 

நொட்களுக்குப் பின்னர்த் ைொயகம் திரும்பியதபொது, 

விலைமதிப்பில்ைொப் பை புத்ைகங்கலளயும், 

சித்தி ங்கலளயும் (பழங்கொை ஓவியங்களின் சிறப்புத் 

கைொகுப்பு, ைொதவொருக்கு மட்டுமொனது) கலைப் 

கபொருட்கலளயும் ஒன்றொகக் ககொண்டுவந்து, 

அ ண்மலனலய மீண்டும் கபரிைொக உருவொக்கிய 

சிறப்புமிக்க,  ஆதமல் அ சர் (Duke of Aumale), கென்றி டீ 

ஓர்லியன்ஸ்-க்கு (Henri d’ Orleans) நன்றி.  1830ஆம் 

ஆண்டு, ைனது எட்டொவது அகலவயில், கொண்தடவின் 

(Conde) கலடசி இளவ சரும், ைனது ஞொனத் 

ைந்லையுமொனவரிடமிருந்து இந்ை அ ண்மலனலய 

அவர் கபற்றொர்.  1886ஆம் ஆண்டில், தந டி வொரிசு 

யொருமில்ைொைைொல், அந்தந த்தில், பி ொன்சில் நிைவிய 

அ சியல் நிலையற்ற ைன்லமலய அறிந்து, ஏறத்ைொழ 

8,000 எக்தடர் ப ப்பளவிலுள்ள இந்ை மிகப்கபரிய 

தைொட்டத்லைப் பி ொன்சு நிறுவனத்திற்கு 

நன்ககொலடயொக வழங்க அவர் முடிவு கசய்ைொர். 
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ேமிழ்த்தூது 

தனிநாயகம் அடிகள் 

  தேோக்கிதயொப் தபரூரில், மொரூகசன் என்பது ஒரு 

புத்ைக விற்பலனக் கலட. அங்குப் புது நூல்கலளயும், 

பலழய நூல்கலளயும் விலைக்குப் கபறைொம். 

அங்குப் பலழய நூல் விற்பலன நிலையத்திற்குச் 

கசன்றக்கொல், தபொப்பு ஐயருலடய பை நூல்கலளயும், 

தீட்சிைரின் சிைப்பதிகொ  கமொழி கபயர்ப்லபயும் 

கண்தடன். 

  கசய்தித் ைொள்கள் ஜப்பொனிய நொட்டில் மிக்குயர்ந்ை 

வளம் கபற்றுள்ளன. லமனிச்சி, அஸொஹி எனும் 

கசய்தித் ைொள்களுள் ஒவ்கவொன்றும், முப்பது 

நூறொயி ம் படிகளுக்கு தமல், நொள் தைொறும் 

கசைவொகின்றன. இவற்றின் ஆசிரியர்கள், ைங்கள் 

கசய்தித் ைொள்கள் வழியொக ஜப்பொனிய மக்களுக்கு 

நற்கசொற்கள் சிை கூறுமொறு என்லன தவண்டினொர்கள். 

அப்கபொழுது. “தமற்றிலச கீழ்த்திலச தவற்றுலமகள் 

ஒழிந்து, உைக மொந்ைர், ைமிழ்ப் புைவரின் “யொதும் 

ஊத ; யொவரும் தகளிர்,' எனும் மனப் பொன்லமலய 

வளர்க்க தவண்டும்," என்று கூறிதனன்.  

  இனி இவ்வொதற, உைகின் தவறு பை 

இடங்களிலும், என் நற்கசொல்லையும் 

லககயழுத்லையும் விரும்பியவர்க்கும், விருந்தினரின் 

நூல்களிலும், சங்கப் புைவரின் இவ்வழகிய 

அடியிலனத் ைமிழ் எழுத்தில் கபொறித்து, ஒத்ை கமொழி 

கபயர்ப்லபயும் தகட்பொர் கமொழியில் வல ந்ைனன், 

ஆங்கிைத்திலும், ஸ்பொனிய கமொழியிலும், 

இனியவொய் ஒலித்ைன அச்கசொற்கள்: 

Every country is my country Every man is my kinsman. 

Todos los pais son mi pais Todos los hombres son mis          

hermanos. 

  பிற நொட்டுப் பல்கலைக் கழகங்களில் ைமிலழப் 

பற்றிய ஆங்கிை நூல்கள் இல்ைொலமலய அறிந்து, 

அண்ணொமலைப் பல்கலைக் கழகத் துலணதவந்ைர் 

உயர்திருவொளர். மணவொள இ ொமொனுசம் அவர்கள் என் 

தவண்டுதகொளுக்கு இலசந்து ஜப்பொனியப் பல்கலைக் 

கழகங்களுக்குப் பை நூல்கலள நன்ககொலடயொக 

அளித்ைொர்கள். இவ்வொறு நன்ககொலடயொக நூல்கலள 

உைககங்கும் அனுப்பித் ைமிழின் உரிலமகலள நிலை 

நொட்டவும் கூடும். ைமிழ்நொட்டு வள்ளல்கள் ைங்கள் 

ைமிழ்த் கைொண்லட இம்முலறயில் நிகழ்த்ைைொம். 

  நொன் ைமிழ் நொட்லட விட்டுத் தைொக்கிதயொலவ 

அலடந்து இ ண்டு கிழலமகளொயின பின், 

நண்பக ொருவர் என்லன விருந்துக்கு அலழத்ைொர்; 

அவ்விருந்தில் எனக்குப் கபருமகிழ்வூட்ட எண்ணி, 

ஜப்பொனிய உணலவ வழங்கொது, ைமிழ் உணவொகிய 

தசொறும் கறியும் வழங்கினொர். உண்ணும் கபொழுது, 

அவர் ைம் வொகனொலிப் கபட்டிலய அணுகி, அைலன 

இயக்கினொர். உடதன புது டில்லியிலிருந்து 

ைமிழ்ப்பொட்டுக் தகட்டது. நொன், 'இவ்வளவு 

கைொலைவிலும் நொவுக்கும் கசவிக்கும் ைமிழ் விருந்து 

கிலடத்ைதை!' என எண்ணி மகிழ்ந்தைன். ஆயினும், புது 

டில்லியிலிருந்து வந்ை ைமிழ்ச் கசய்தியும் இலசயும், 

வடகமொழி ஒலிப்புலடயனவொகதவ இருந்ைன. ைமிழில் 

இல்ைொை ஒலிப்புக்கலளயும் தைொற்றங்கலளயும் இந்திய 

வொகனொலி நிலையத் திலிருந்து இலடவிடொது ப ப்பிக் 

ககொண்டிருக்கின்றனர். ைமிழ் ஒலிப ப்பு, ைமிழ் 

ஒலிப்புலடயைொகதவ அலமயுமொறு ைமிழர் 

கலடப்பிடியொய் நிற்றல், நம் கமொழியின் பொதுகொப்பிற்கு 

ஓர் அடிப்பலடயொகும். 

 

வளரும்... 
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தமிழ்நாடு அரசின் திருேள்ளுேர் ேிருது 

திருக்குைள் தநறி பரப்பும் 

தபருந்தரகயாளர ்ஒருவரரத ்

ததரிவு தசய்து திருவள்ளுவர ்

விருது வழங்கிச ்சிைப்பிக்கப்படட்ு 

வருகிைது.   

(அரைோசண (நிசல) எண்.3, ேமிழ் வைர்ச்சி 

மற்றும் பண்போட்டுத் துசற, நோள் : 08.01.1986) 

வ. எண் ஆண்டு விருேோைர்கள் 

1 1986 ேவத்திரு குன்றக்குடி அடிகைோர் 

2 1987 திரு.கி.ஆ.மப.விசுவநோேம் 

3 1988 திரு.ை.ேண்டபோணி தேசிகர் 

4 1989 திரு.வ.சுப.மோணிக்கம் 

5 1990 திரு.கு.ை.ஆனந்ேன் 

6 1991 திரு.சுந்ேர ைண்முகனோர் 

7 1992 டோக்டர் நோவலர் இரோ.மநடுஞ்மைழியன் 

8 1993 திரு.கல்சல தே.கண்ணன் 

9 1994 திருக்குறைோர் திரு.வி.முனிைோமி 

10 1995 திருமதி க.சிவகோமசுந்ேரி 

11 1996 முசனவர் மு.தகோவிந்ேைோமி 

12 1997 முசனவர் கு.தமோகனரோசு 

13 1998 முசனவர் இரோ.ைோரங்கபோணி 

14 1999 முசனவர் வோ.மை.கு ந்சேைோமி 

15 2000 திரு.ே.சி.க.கண்ணன் 

16 2001 மபருங்கவிக்தகோ வோ.மு.தைதுரோமன் 

17 2002 முசனவர் இ.சுந்ேரமூர்த்தி 

18 2003 முசனவர் கு.மங்சகயர்க்கரசி 

19 2004 திரு.இரோ.முத்துக்குமோரைோமி 

20 2005 புலவர் ப.அரங்கைோமி 

21 2006 முசனவர் ஆறு.அ கப்பன் 

22 2007 முசனவர் க.ப.அறவோணன் 

23 2008 ேவத்திரு குன்றக்குடி மபோன்னம்பல அடிகைோர் 

24 2009 முசனவர் மபோன் தகோேண்டரோமன் (மபோற்தகோ) 

25 2010 முசனவர் ஐரோவேம் மகோதேவன் 

26 2011 முசனவர் போ.வைன் அரசு 

27 2012 புலவர் மை.வரேரோைன் 

28 2013 கசலமோமணி முசனவர் ந.முருகன் (தைதயோன்) 

29 2014 கவிஞர் யூசி.சேவோன் 

30 2015 திருக்குறள் க.போஸ்கரன் 

31 2016 முசனவர் வி.ஜி.ைந்தேோைம் 

32 2017 புலவர் போ.வீரமணி 

33 2018 முசனவர் தகோ.மபரியண்ணன் 

34 2019 முசனவர் மு.மகௌ.அன்வர் போட்ைோ 

35 2020 திரு.ந.நித்தியோனந்ே போரதி 
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வேதியற் தசாற்கள் — சரீ் தர ஒைி தபயர்ப்பு 

அரசாரண (நிரல) எண்.70, ததாழிலாளர ்மை்றும் சவரலவாய்ப்பு(M-2)த ்துரை, 26.08.2011 

வ.எண் தவதியற் மைோற்கள் சீர் ேர ஒலி மபயர்ப்பு 

61 Benzidine salts மபன்சிசடன் உப்புகள் 

62 Benzimidazole, 4,5-Dichloro-2(Trifluoromethyl) மபன்சிமிடதைோல், 4,5-சடக்குதைோதரோ – 2 

(திசரபுளுதரோமமத்தில்) 

63 Benzoquinone-P மபன்தைோகுயிதனோன் - பி 

64 Benzotrichloride மபன்தைோ திசரக்குதைோசரடு 

65 Benzoylchloride மபன்தைோயில் குதைோசரடு 

66 Benzoyl peroxide மபன்தைோயில் மபரோக்சைடு 

67 Benzylchloride மபன்சில் குதைோசரடு 

68 Beryllium (powder) மபரிலியம் (தூள்)  

69 Bicyclo (2,2,1) Heptane-2-carbonitrile சப சைக்தைோ (2,2,1)  எப்தடன் – 2 - -

70 Biphenyl சப பீசனல் 

71 Bis (2-Chloroethyl) sulphide பிசு (2-குதைோதரோ எதில்) ைல்சபடு 

72 Bis (2-Chloromethyl) ketone பிசு (2-குதைோதரோ எதில்) கீட்தடோன் 

73 Bis (Terbutylperoxy) cyclo-hexane பிசு (மேட்ரோ பியூட்சடல் மபரோக்சி) சைக்தைோ 

74 Bis(Terbutylperoxy)butane பிசு (மேட்ரோ பியூட்சடல் மபரோக்சி) பியூட்தடன் 

75 Bis (2,4,6-Trimitrophenylamine) பிசு (2,4,6 – திசர  சநட்தரோ-பீசனல்-அமீன்) 
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குறிஞ்சிப்பாட்டில் குைவும் மைர்கள் 

அறிஞர ்மருதநாயகம் 

  கபிைர் இயற்லகதயொடு இ ண்டறக் கைந்ை வொழ்வு வொழ்ந்து மைர்கலளயும் பறலவகலளயும் 

விைங்குகலளயும் நுண்ணிதின் தநொக்கி அரிய படிமங்கலளப் பலடக்க வல்ைொர் என்பலை எளிதில் உண  

முடியும். “நண்டின் கண்ணிற்கு கநொச்சியரும்லபயும், ம த்தின் தவருக்கு அருவிலயயும், வயலைக் ககொடிக்கு 

கநய்தயொடு கைந்ை உழுந்து மொலவ நூற்ற உருவத்லையும், மலையில் உள்ள சிறுவழிக்கு யொலனக்கயிற்றுப் 

புறத்லையும், மூங்கிலின் கணுவிலுள்ள பொலளக்கு மொன் கசவிலயயும், வொலழக்குலைக்குப் புலியின் 

அடிலயயும்'' (உ.தவ.சொ.) உவலம களொகத் ைரும் கவிஞரின் இயற்லக பற்றிய அறிவிற்கு தவறு சொன்றிைழ் 

தவண்டுமொ? ைலைவன் அணிந்துள்ள மைர்கலளப் பை நிறத்ைலவ கயன்றும் பை வலகப்பட்டலவ 

கயன்றும் மலையவும் நிைத்ைவும் சிலனயவும் சுலனயவும்” என்றும் கவிஞர் கூறுவொர் (113-14). 

 

  பிற கமொழிப் புைவர்கள் ைந்துள்ள மைர்ப்பட்டியல்களில் கொணொை நுட்பங்கள் பைவற்லற இவ து 

வருணலனயில் கொணைொம். அவர் ககளல்ைொம் கபொதுவொக அம்மைர்களின் வண்ணங்கள் பற்றியும் அலவ 

மைரும் கொைம் பற்றியும் சிை கபொதுக்குறிப்புகலளதய ைருவர். அலவகலளப் பற்றிய தந டி அறிவும் 

அனுபவமும் அவர்களுக்கிருந்ைைொக அவர்களுலடய வருணலனகளிலிருந்து முடிவுகட்ட இயைொது. கபிைர் 

ைரும் அலடகள் பை நுட்பமொனலவ;  

 

  வியப்புக்குரியலவ. தகொடற் பூலவப் கபரிய இைலழ உலடய ஒள்ளிய சிவந்ை கொந்ைள் என்றும், 

கசங்கழுநீர்ப் பூலவக் குளிர்ந்ை குளத்தில் பூத்ை குவலள என்றும், கபருமூங்கிற் பூலவத் ைனக்கு உரிய மணம் 

வீசும் விரிந்ை ககொத் திலனயுலடய உந்தூழ் என்றும், எறுழம்பூலவ கநருப்கபொத்ை எறுழம் என்றும், 

கவட்பொலைப் பூலவ வொல்பூகுடசம் என்றும், கருவிளம் பூலவ நீைமணி தபொலும் பூக்கலளயுலடய 

கருவிலள என்றும், கு வம் பூலவப் பை இைழ்கலளயுலடய கு வம் என்றும், கொயொம்பூலவப் பை 

ககொத்துக்கலளயுலடய கொயொ என்றும், ஆவி ம்பூலவ விரிமைர் ஆவில  என்றும், குன்றிப் பூலவக் 

குறுநறுங்கண்ணி என்றும், தகொங்கம்பூலவ விரிபூதகொங்கம் என்றும், பொதிரிப் பூலவத் தைன் கமழ் பொதிரி 

என்றும், சண்பகப் பூலவப் கபரு ைண் சண்பகம் என்றும், மொம்பூலவக் கடி கமழ் கலிமொ என்றும், முல்லைப் 

பூலவக் கல் இவர் முல்லைகயன்றும், கநய்ைற்பூலவ நீள்நறு கநய்ைல் என்றும், ககொகுடிப் பூலவ நறு ைண் 

ககொகுடி என்றும், கருந்ைொமக் ககொடிப்பூலவச் சிறு கசங்கு லி என்றும், சு புன்லனப் பூலவக் ககொங்குமுதிர் 

நறுவலழ என்றும், கருங் குவலளலய மணிகுலைகள் கமழ் கநய்ைல் என்றும், ைணக்கம்பூலவப் பல் பூத் 

ைணக்கம் என்றும், ககொன்லறப் பூலவத் தூங்கு இணர் ககொன்லற என்றும், ஆத்திப் பூலவ அமர் ஆத்தி 

என்றும், அவல ப் பூலவ கநடு ககொடி அவல  என்றும், அதசொகம் பூலவப் பல் பூப் பிண்டி என்றும், 

தைொன்றிப்பூலவ விளக்கு தபொலும் பூவிலனயுலடய தைொன்றி என்றும், குருக்கத்திப் பூலவப் லபங்குருக்கத்தி 

என்றும், புன்லனப் பூலவக் கடிஇரு புன்லன என்றும், இருவொட்சிப் பூலவ நள்ளிருள் நொறி என்றும், 

குருந்ைம்பூலவ மொ இருங் குருந்ைம் என்றும் அலடயொளம் கொட்டுவொர். 

 

அதுதவ ைொதன அவதள ைமியர் கொணக் கொமப் புணர்ச்சி இருவயின் ஒத்ைல் 

(இலறயனொர் 28) | என்னும் நூற்பொவிற்கு விளக்கமளிக்கும் இலறயனொர் களவியல் உல யொசிரியர் 

உல நலடயில் ைரும் மைர்ப்பட்டியலும் சிறப்புலடயது. 

 

வளரும்... 
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உைகத்தமிழுக்கு ேரப்தபற்ற கருத்துலரகள் 

அருலம 

திரு.மதகசன் கொசி ொஜன், இ.ஆ.ப., 

அ சு கசயைொளர், 

ைமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் கசய்தித்துலற 

 

ஏற்றமிகு இைழ் ஏழொம் இைழ். எத்ைலன அரிய கசய்திகள் , 

நிகழ்வுகள் , மொண்புமிகு அலமச்சர் உல !   மிக்க மகிழ்ச்சி. . 

புைவர் விஜயைட்சுமி 

 

வணக்கம்.உங்கள் உைகத்ைமிலழப் பொர்த்து ககொண்டு 

இருக்கிதறன்.. 

தப ொசிரியர் விஷ்ணுகும ன், தி ொவிடப் பல்கலைக்கழகம், 

குப்பம், ஆந்தி ப்பி தைசம் 

 

அ௫லம 

முலனவர் பசும்கபொன் 

 

ைமிழின் தமம்பொடும் உயரிய ைகவல்களும் 

சிறப்பு வொழ்த்துக்கள்  

திரு. ொசி அழகப்பன், தில ப்பட இயக்குநர் 

 

அருலம 

கவிைொ, சிங்கப்பூர் 

 

அருலம 

திரு.சிவகுமொர், வழக்கறிஞர் 

 

நன்று 

தப ொ.மு.இளங்தகொவன், புதுச்தசரி 

 

Ulagatthamizh should write about me and my films 
திரு.பொர்த்தீபன், அகமரிக்கொ 

 

இலடயறொை கைொடர் முயற்சிக்கொன கவற்றிகளும் 

கைொடர்ந்து ககொண்தட 

இருக்கின்றன ஐயொ... 

திருமதி.விஜயைட்சுமி, உைவிப் பிரிவு அலுவைர், 

கமொழிகபயர்ப்புத்துலற 

 

அருலம 

திரு.கசல்வம், மதைசியொ 

 

சூப்பர் சொர் 

திரு.ஸ்ரீகொந்த்,,  

கசந்ைமிழ் கசொற்பிறப்பியல் அக முைலித்திட்ட இயக்ககம். 

 

Informative  
மருத்துவர் தமொகன்ைொஸ், ைஞ்சொவூர். 

அருலம 

திரு.சிவகுமொர். 

 

வொழ்த்துகள் 

மருத்துவர்  ரூபி. 

 

சிறப்பு 

மருத்துவர் நல்லி தகொபி. 

 

எழுச்சி கபொங்குக 

முலனவர் ைொமல க்கண்ணன் 

 

அருலம அருள் 

திரு.இ ொமலிங்கம், வழக்கறிஞர் 

 

நம் குழுமத்திற்கு நீங்கள் கிலடத்ைது, ைமிழ் கமொழியின் 

ககொலட என்தற கருதுகிதறொம். உங்களின் அருலமயொன 

இந்ை பகிர்வுக்கு, குழுவின் சொர்பில் மனமொர்ந்ை நன்றி 

ஐயொ. 

திரு.சம்பத்குமொர். 

 

நன்றி 

திரு.தகொவைன் 

 

மிக நன்று. ஒரு கருத்து—ethyl- ஈத்லைல் ஆர்கசனிக் 

டில யொக்லசடு ஆர்கசனிக் டில குதளொல டு என்பதை 

சரியொக இருக்கும். கபன்சினலமன் 3- 

டில புளூத ொகமதில் என்பதை சரிகயனக் கருதுகிதறன். 

C7 H6 F3 N  

கமய்ஞொனி பி பொகர் பொபு 

 

ஏழிலசயொய் இைங்குகிறது  ஏழொம் இைழ் என்பதில் 

எள் முலனயளவும் ஐயமில்லை..! 

திரு. ரியொஸ், தினகசய்தி நொளிைழ் 

 

I read about the library in France, in your article.... it’s good 

to know 
Shanti Veerappan, USA 

 

Very nice 
Balasandilyan 

 

வணக்கம் அய்யொ. நைம் ைொதன. நன்றி. 

உைகத் ைமிழ் இைழுக்கு கட்டுல  தவண்டின்,     அனுப்ப  

முடியும். 

முலனவர் சச்சிைொனந்ைம், பி ொன்சு 

 

அருலம 

Sundar. UK 
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நன்றி. ைமிழ் வொனில் உைகத்ைமிழ் மின்னிைழ் 

மிளி ட்டும் கமன்தமலும் ஒளி ப வட்டும் 

வொழ்த்துகள் 

கபொன் சின்னைம்பி முருதகசன், 

கமொழிகபயர்ப்பொளர் 

 

 

திருவள்ளுவர் தின விருது வழங்கும் விழொவில் 23-

அலமச்சர்களும் ஒத  தமலடயில் என மொண்புமிகு 

ைமிழ் வளர்ச்சித் துலற அலமச்சர் அவர்கள் 

கபருமிைம் ககொண்டது ைமிழர்களுக்தக 

மகிழ்ச்சிலயத் ைருகிறது.எல்ைொப் புகழும் எம் 

ைமிழக முைல்வருக்தக. 

கவிஞர் தப ொ கநல்லை 

 

 

I had gone through the ulagatthamizh magazine. 

It looks great. If you had not told me that it was 

done in Word, I would not have suspected. I 

hardly see any room for improvement. It is pure 

professionalism. Hats off to you and the design-

er... 

உைகத்ைமிழ் இைழில் தைன் துளிகள் 

கவிய ங்கம் 4 ைகவல் 

 

ைமிழ்நொடு அ சின் ைமிழ் வளர்ச்சித் துலறயின் 

மூைம் கவளியிடப்பட்டு வரும் உைகத்ைமிழ் 

இைழில் 25-1-2020 அன்று நலடகபறவிருக்கும் 

தைனித் ைமிழ்ச் சங்கத்தின் தைன் துளிகள் 

கவிய ங்கம் குறித்ை ைகவல். 

 

(நன்றி: முலனவர் ந. அருள், கமொழிகபயர்ப்புத் 

துலற இயக்குநர், ைலைலமச் கசயைகம், 

கசன்லன) 

 

திரு.சுப்பி மணி, தைனி 

நான் ேழீ்வேதென்று நிலெத்தாவயா? 
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தசல்ேத்துள் தசல்ேம் தசேிச்தசல்ேம் 

29.01.2020 | உலகதத்மிழ் 14 

30.01.2020 
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30.01.2020 

தைசியக் கல்லூரி, திருச்சி ொப்பள்ளி—கல்வி 

இ ொ.கிருஷ்ணமூத்தி அறக்கட்டலள 

கசொற்கபொழிவு 

30.01.2020, முற்பகல் 11.00 மணி 

 

கொந்தி கி ொம நிகர்நிலைப் 

பல்கலைக்கழகம், கொந்திக்கி ொமம் கொந்தி 

நிலனவு நொள் விழொ 

30.01.2020, கொலை 10.30 மணி 

 

சொகித்திய அகொகைமி - ஆவணப்படங்கள் 

தில யிடும் விழொ 

சொகித்திய அகொகைமி வளொகம், 

தைனொம்தபட்லட, கசன்லன. 

31.01.2020, மொலை 04.30 மணி 

31.01.2020 
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01.02.2020 

குறளிலசக்கூடு - இைக்கிய விழொ, 

கசல்ைப்கபருமொள் தபட்லட, புதுச்தசரி. 

01.02.2020, மொலை 06.00 மணி 



தசல்ேத்துள் தசல்ேம் தசேிச்தசல்ேம் 
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02.02.2020 

இரோமலிங்கர் இலக்கிய அறக்கட்டசை, 

வள்ைலோர் இலக்கிய விருது மற்றும் 

நூல் மவளியீட்டு வி ோ, மயிலோப்பூர், மைன்சன. 

02.02.2020, கொலை 10.15 மணி 

 

ஸ்ரீ ரோமகிருஷ்ணோ மிஷன் ஆஸ்ரமம் நூற்றோண்டு வி ோ, தைலம். 

02.02.2020, கொலை 09.00 மணி 

 

ேமிழ்நோடு முற்தபோக்கு எழுத்ேோைர் கசலஞர்கள் ைங்கமம், தகோசவ. 

02.02.2020, கொலை 10.00 மணி 

 

திருவள்ளுவர் இலக்கிய மன்றம் - 45ஆம் ஆண்டு வி ோ 

ஆேம்போக்கம், மைன்சன. 

02.02.2020, பிற்பகல் 02.00 மணி 
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03.02.2020 04.02.2020 


