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��ய வரலா��ய� க�ேணா�ட��� த��� ெச��ல��ய�கைள ஆரா���, ��ைனய, அ�ைம�கால
அக�வா��கேளா�, �ற அ��ய� சா��கைள �� ைவ��, த�ழ�, த�� ெமா�, இல��ய�, ப�பா� நாக�க�
ஆ�யவ��� உ�ைமயான வரலா�ைற ����வா�க� ெச�த�.

ெச��ல��ய�க� (ச�க இல��ய�க�)

பழ�த�ழ�� நாக�க�

ெதா�கா��ய�

����ற�

உலக நாக�க���� இைட�கால��� (5 - 12 ஆ� ��றா��) 

த��� ப�க���க�

�க�ெப�ற அ�ஞ�க�� ப�க���க� ப��ய ஆ��

த�� இைச�� கைலக��

த�கால� த�� இல��ய�க�

த�� ெமா�, ெமா��ய�, ைகெய�����ர� இய� ம��� த�� 

இல��ய�க�� அ�� வரலா�

பழ�கால� த��நா��� இைச, நடன�, ஓ�ய�, ��ப�, நா����ற�ய� ம��� 

க��ட�கைல ஆ�யவ��� ெச��பான வள���

ஆரா���� ���க�

வண�க�. உலக� த�� ஆ�� ம�ற� (IATR) ெதாட�க�ப�ட 1964-ஆ� ஆ�� �த� இ�வைர 10 உலக� த�� ஆரா��� மாநா�க� நைடெப���ளன.
ம�ற��� �த�ைமயான ேநா�கமான த�� ஆரா����� அ��க�ப�� இ��யைமயாைமைய �ைல���த�� அ���வ�� ப�ெனா�றா� உலக� த��
ஆரா��� மாநா� ��க����, 2023‑ஆ� ஆ��, �� ��க� 16 �த� 18 ஆ� நா� வைர நைடெபற உ�ள�. நைடெப�ற மாநா�க�� ெப��பாலானைவ
அர�ய� ெதாட�ேபா�� அரசா�க� �ைணேயா�� நட�த�ப�டன. ஆனா�, இ�த மாநா� உலக� த�� ஆ�� ம�ற��� �ைணேயா�� ��க�����ள
“The Millennial Tamils” ஒ��ைழ�ேபா�� நைடெபற இ����ற�.

உலக� த�� ஆ�� ம�ற��� �த�ைமயான ேநா�க�, "ெபா�வாக� �ரா�ட� ப���� �ற�பாக� த�� ப���� ெச�ய�ப�� ஆ��க� ப�ேவ�
�ைறக�� அ��ய� �ைற�� ெச�வத�கான ஊ����த��, இவ�ேறா� ெதாட��ைடய �ற �ைறக�� ஆ��க� ெச�� வ�� அ�ஞ�
ெப�ம�கேளா��, உலக ��வன�கேளா�� ெந���� ப�� ெகா��த�� ஆ��." இ�ம�ற��� தைலயாய ேநா�கேம ப�ெனா�றா� உலக� த��
மாநா��� அ��பைட ேநா�கமாக அைம���ள�: 

இ��ட� இைண�க�ப�ட ஆரா���� தைல��க� இ�மாநா��� அ��பைட ேநா�க�ைத� ப�ேவ� ேகாண�க�� ���ப���� கா��பைவ. ஆரா����
தைல��கைள��, ஆரா���� க��ைர� ���க�ைத�� (Abstract), ஆரா��� ���க��ைரைய�� (Full Research paper), அ��ப ேவ��ய �ைறகைள,
இ�மட� இைண����, �� வ�� வைல�தள�க��� (websites www.iatrofficial.org or https://www.icsts11.org or email contact@icsts11.org)
க��ெகா�க. அ�ஞ�க� �ற�த ஆரா���கைள� ெச�� ���க �ைழ��ேறா�.

��க� இ�த ஆ��கைள� �ற�பாக� ெச�ய��, உ�கைள மாநா��� காண�� �ைழ��ேறா�. ���� ந��, வண�க�.

ப�ெனா�றா� உலக� த�� ஆரா��� மாநா� 

தவ��� த�நாயக� அ�களா�
1913-1980

ப�ெனா�றா� உலக� த�� ஆரா��� மாநா� ப�ேக�க அ��ட� அைழ���ேறா�!
உலக� த�� ஆரா��� ம�ற�

The Millennial Tamils (Singapore)

http://www.iatrofficial.org/
https://www.icsts11.org/


 த��� ெச��ல��ய�கைள� �றெமா�� ெச��ல��ய�கேளா� ஒ���� ஆ�� 
ெச�த�.
 �றநா��, ப����ப��, ப���பா�� �த�ய த��� ெச��ல��ய�க�: த��� 
ப�பா��� க��ல�களாக� த��� ெச��ல��ய�க�.
 ெச��ல��ய�க�� இய�ைக. 
ச�க கால� ச�தாய��� சம��வ�.
த��� ெச��ல��ய�க�� ெப�க�.
 த��� ெச��ல��ய�க� கா��� ப�ைட� த�ழக ���� �ைல� ��ம�க�.
 த��� ெச��ல��ய�க� கா��� பழ�கால� க���ைல. 

 த�ழ� ேதா�ற�ைத�� அவ� உலெகலா� பர�ய வைகைய�� மர�ய� �ல�� 
(genetics) மர�ய� கா��� வ��ைற வைக��� (genographics) ஆ�� 
ெச�த�.
 த��� ச�க�க�� த�ழ� நாக�க�� வள��த �ம� நா� அ�ல� �ம�� க�ட� 
ஒ�� இ��தைமைய, வரலா�, இல��ய�, அக�வா�� (archeology), �ல�ய� 
(geology) ேபா�ற அ��ய� சா��கேளா� ��வ ஆ�� ெச�த�.
 பழ�த��� ப�பா��ைன �ேழ� கா�� பழ�ெப�� ப�பா�கேளா� ஒ�பா�� 
ெச�த�:  எ���ய� , எ�ேரய� , �ேர�க� , ேராைமய�, ம��� �ன� ப�பா�.
 உலக��� பழ�ெப�� நாக�க வள����� த�ழ�� ப�க��� (contribution); 
�ேழ �������ள நாக�க� ஒ��ைன� ேத��ெத��� ஆ�� ெச�க : ���ெவ�, 
�ேம�ய, ெமசப�ேடா�யா, அ�ேக��, எ���ய ம��� ம��யதைர�கட� நாக�க�.
 பழ�த�ழ� நாக�க� ���� இரா� அ�களா�� (Rev. Fr. Heras S.J.) 
ஆ�����க�.
 பழ�த�ழ� நாக�க� ����� ேபரா��ய� அ�ேகா ப�ேபாலா�� (Asko Parpola) 
ஆ�����க�.
பழ�த�� நாக�க� ���� ���ேச� ப�கைல�கழக� ேபரா��ய� இராச�� 
ஆ�����க�.
ெத����யா�� ஆ��சந���, அ��கேம�,ெபா��த�,  ெபா�ைந, �ழ� ேபா�ற 
இட�க�� ெச�ய�ப�ட அக�வா��க�.
��� சமெவ� நாக�க�ைத� ப��ய அ�ைமய அ�த�� அத� ெதாட�����. 

ெதா�கா��ய�� த�கால ெமா��ய��.
ெதா�கா��ய� கால�.
ெதா�கா��ய��� இைட�ெச�க�க�.
ஐ��ைண�ேகா�பா�� த�� அகஇல��ய மர��. 
 ெதா�கா��ய�� �ேழ கா�� �றெமா� இல�கண ��க��: ஒ�பா��. 
இவ��� ஒ��ைன� ேத�� ெச�� ஆ�� ெச�க : �ேர�க,  இல���, எ�ேரய, 
வடெமா�, க�னட, ெத���, மைலயாள, ம��� �றெமா� இல�கண ��க� 
(ெமா�ைய� �����க).
ெதா�கா��ய� �த� ந��� வைர: ெதாட���வ�� த�� இல�கண மர�க�.

 ��வ��வ�, “உலகளா�ய மா�தைன� பா�ய �லவ�” (‘The Bard of Universal 
Man’ Dr. G U Pope).
����ற� ப�ைட�த�ழ�த� ப�பா�� நாக�க� க��ல�.
����ற�� வா�� வ��ைறக�� (the art of living).
����ற�, த�கால வா��ைக��� வ�கா��� அற��.
����ற�� �றெமா�க�� உ�ள அற��க��: ஒ� ஒ�பா��.
உலகநா�க�� ����ற�� ெச�வா��.
உலக �லாக� ����ற�.

ச�க இல��ய�க�:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

த�� நாக�க��� பழைம�� அ� உலெகலா� பர�ய வைக��:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ெதா�கா��ய�:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

����ற�:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

 �ல�ப�கார��� த���வ�.
 க�ப�� ராமாயண� �ேர�க�, இல���, இ�தா�ய� ம��� வடெமா��� 
உ�ள கா��ய�கேளா� ஒ��ட�.
இ��யா�� நாக�க, இல��ய மர�க��� ப�� இல��ய��� ப�க���.

உலக நாக�க���� இைட�கால��� (5 - 12 ஆ� ��றா��) த��� 
ப�க���க�:

1.
2.

3.

ேபர�ஞ�கைள� ப��ய ஆ��:
���க�ட அ�ஞ� பழ�கால, இைட�கால, ம��� த�கால� த�� ெமா�, 
இல��ய�, ப�பா�, நாக�க� ஆ�யவ��� ஆ��க���� த�த ெப�� 
ப�க��� (யாராவ� ஒ�வ� ப�க��ைப ஆ�� ெச�� ஆரா���� க��ைர 
எ�த��).

ஆ�. இ. ஆச� (R E Asher)
சா�� ஆ�� (George Hart)
கெர�ெகா� செம� (Gregory James)
எ���
இல��வனா�
கைலஞ� �. க�ணா�� 
க�� �ெவல�� (Kamil Zvelebil)
கா��ெவ� ம��� பல� (ெபய� ����ட��)

��. �. க�யாண��தரனா�
மைறமைல அ�களா�
ம�ைல �� ேவ�கடசா�
ெத. ெபா. �னா����தர�
ப��மா� கைலஞ�
���த�ைத �. உ . ேபா� (G.U.Pope)
ேபரா��ய� ேநாெப� கேரா�மா 

�லவ� ந�ன�
ம.இராசமா��கநா�
ஏ. ேக. இராம�ச� 
ேதவேநய� பாவாண�
த� நாயக அ�களா�
��லான�த அ�களா�
ேபரா��ய� ைகலாசப� 

 த�� இைச, கைலக�: இவ��� பழைம.
 க�நாடக இைச�� த�� இைச�� தா�க�.
 பழ�கால��� வழ��ய த�� இைச� க��க�.
 த�கால� �ைர�பட� பாட�க�� ச�க இல��ய� பாட�க�� தா�க�.

த�� இைச�� கைலக��:
1.

2.
3.
4.

 த�� உைரநைட, ெச���க� (பாட�க�): இவ��� த�கால� ேபா��.
க�� ெதா����ப� ம��� த�� ஆ��க�� அத� இயல���ய
ப�க���க�.
��க���, மேல�யா, ஆ��ேர�யா, வட அெம��கா, ஐேரா�பா ம��� �ற
நா�க�� உ�ள �ல�ெபய��த த�ழ�க���� த�� க�ற�, க���த�.
�ல�ெபய��த த�ழ�க�� த�� இல��ய� பைட��க�: ��க���, மேல�யா,
ஆ��ேர�யா, வட அெம��கா, ஐேரா�பா ம��� �ற நா�க��
பைட��ல��ய�க�� �றனா�� ��க��.

ெதா�கா��ய�: அ�� ெபா����ள ெமா��ய� ���க�க�� இல��ய�
ேகா�பா�க��.
 அகரா� இய�� த�� �க��க�� ப�க���.
 ெப���� ச�ரகரா� (Beschi’s Caturakaraati)

த�கால� த�� இல��ய�க�:
1.

2.

3.

4.

த��ெமா��� ெமா��ய�� ைகெய��� இய� ம��� த��
இல��ய�க��   அ�� வரலா�

1.

2.
3.

பழ�கால� த��நா��� இைச, நடன�, ஓ�ய�, ��ப�, நா����ற�ய�
ம��� க��ட�கைல ஆ�யவ��� ெச�ைமயான வள���

*��ைமயான ஆ��� தைல��க� , ���க�,  ம��� ஆ�வ�ஞ�க��கான ���ய ேத�க�  மாநா��� இைணய�தள����  உலக� த�� ஆரா��� ம�ற���  
இைணய�தள���� உ�ள�. https://icsts11.org  & http://iatrofficial.org

ப�ெனா�றா� உலக� த�� ஆரா��� மாநா� 

ஆரா���� ���க� அ���ட ேவ��ய இ�� நா�

�யாழ��ழைம, அ�ேடாப� 31, 2022 
ஆரா���� ���க� அ��ப ேவ��ய ��ன�ச� �கவ�

academic-committee@icsts11.org

ேபரா. �ைனவ� ப.ம�தநாயக�
தைலவ�, ஆ��� ��

“�லவ�”, �ைனவ� �ரா��� ச. ���
இைண�தைலவ�, ஆ��� ��



தவ��� த� நாயக� அ�களா� ெதாட��ய உலக� த�� ஆரா��� ம�ற� ���கா�� ேநா�க�கைள� ெகா����த�; உலக� ��வ�� த�� ஆ�ைவ
ேம�ெகா��, �த�� �ட���ற �� ��வன�க�� ெசய�பா�கைள ஊ�க�ப���த�, த��நா�����, த�� ெமா���� ெபா�வானவ�ைற� ப�மா�ற� ெச��
ெகா��த�, �றநா�க�� ப�கைல�கழக�க�� த�ைழ� பாடமாக அைம�த�, அ�ப�கைல�கழக� ேபரா��ய�கைள� த�ழாரா����� ஈ�பட� ெச�த�,
த��ெமா�, த���கைல, த��ல��ய�, த��� ச�தாய� ஆ�யவ�ைற� ப�� ப�கைல�கழக� ெதாட��கைள ஏ�ப���த� ேபா�ற ேநா�க�க�ட� ெசய�பட
இ�ம�ற� ெதாட�க�ப�ட�.

உல���ள அ�ஞ� பலைர ஒ�� ேச���, அவ�கைள அ��க�ப���, அவ�கள� ஆரா���கைள ெவ��ப��த உத�வ�� வைக�� இர�டா��க�� ஒ��ைற
"உலக� த�� மாநா�' நட�த இ�ம�ற� ��� ெச��, மாநா� நட�த����� நா�க� இ�ம�ற��� ஒ��ைழ��ட� மாநா�கைள� �ற��ற நட�த வ� ெச�த�.
இ�ம�ற��� �த� உலக� த�� மாநா� 1966-ஆ� ஆ�� ேகாலால���� நட�த�ெப�ற�. அைத அ���, ேகாலால���� ��� மாநா�க��, ெச�ைன, பா��,
ஜாஃ�னா, ம�ைர ம��ய�, த�சா��, ��காேகா  ஆ�ய நகர�க�� என ப�� மாநா�க� நட�த�ப�டன. இ�ம�ற��� ��ய ைமய��� உ���ன�க� கட�த
ப�தா� உலக� த�� ஆரா��� மாநா��� நைடெப�ற ம�ற��� ெபா������ ேத��ெத��க�ப�� ெபா��ேப�றன�.உலக�த�� ஆரா��� ம�ற�, உலக
அள�� ெப��, தவ��� த� நாயக� அ�கள�� கன�கைள ��ரமாக ெசய�பட�த ேவ��ெம��, உல�� ெப�மள�� த�ம�த உ���ன�க�� ��வன
உ���ன�க�� ஆ�வ��ட� ம�ற��� ேசரேவ��� ம��� ஆரா��� மாநா�க� நட�க ேவ���. இ�த ேநா��� ப�ெனா�றா� உலக� த�� ஆரா��� மாநா�
��க��� நக�� 2023 �� 16-18 ஆ� நா�க�� நைடெபற��ள�.

ப�ெனா�றா� உலக� த�� ஆரா��� மாநா� 

உலக� த�� ஆரா��� ம�ற�
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ப�தா� உலக� த�� ஆரா��� மாநா��� ப�ேக�� 
க��ைர� பைட�த அ�ஞ�க�.

ேபரா. �ைனவ� ப.ம�தநாயக�
தைலவ�, ஆ��� ��

“�லவ�”, �ைனவ� �ரா��� ச. ��� (அெம��கா)
இைண�தைலவ�, ஆ��� ��

�ைனவ�. �. ெபா�னைவ�ேகா 
தைலவ�, உலக� த�� ஆரா��� ம�ற� 

�ைனவ�. இ. ��தர���� 
�ைண�தைலவ�, உலக� த�� ஆரா��� ம�ற� 

�ைனவ�. உலகநாய� பழ�
ெபா��ெசயலாள�, உலக� த�� ஆரா��� ம�ற�

��. �. ம�ய� 
தைலவ� - ஒ���ைண��� ��

ப�ெனா�றா� உலக� த�� ஆரா��� மாநா��� ஆ�ைமக� 

உலக� த�� ஆரா��� ம�ற��� ெபா�����னா� ேத��ெத��க�ப�ட ��வா�க� எ�ற வைக��, த�நாயக அ�க� ம��� �ற�த
த�ழ�ஞ�களா� ��வ�ப�ட ம�����க இ�த ம�ற�, அத� ப�ெனா�றாவ� மாநா�ைட ��க���� நட�த��ள�. அ�த மாநா�ைட ��
உல��� ெத�ய�ப��த��, த�� ெமா� ம��� த�� இல��ய���� உலகளா�ய அ��கார�ைத� ெப�வ�� இ�த மாநா��� உ�னத
ேநா�கமா��.

ேம��, இ�த ப�ெனா�றாவ� மாநா��� ஆரா���� க��ைரகைள ெவ���வ�� வா�லாக, த�ழ�க�, த�� ெமா�, இல��ய�,
ப�பா� ம��� நாக�க��� உ��யான வரலா�ைற ெவ��ெகாணர ேவ��� எ�ப� எ�கள� ��டமா��.

ேபரா��ய� �ைனவ�. ப.ம�தநாயக�, ஆ����� தைலவ� 

ஆேலாசைன� �� 
�ைனவ�. ஜா� சா�ேவ�
இ��யா  

�ைனவ�. ேசேயா�
இ��யா  

�ைனவ�. ேட�� ப�  
அெம��கா  

�ைனவ�. ெட�மா� ெஹ�லமா�  
 ெஜ�ம�  

�ைனவ�. ��க�தராஜா  
இ��லா��

��. �வா ��ைள
இ��லா��

ஆ�� மாணவ�க���...
ஆ�� மாணவ�கைள ஊ����க, மாநா�� அைம�பாள�க� ேத��ெத��க�ப�ட, ��ப�
வய�����ைறவான, ப�� ஆ�� மாணவ�க�� பயண���� ���த�
ெச�ய���ட����ளா�க�.

ெப� ஆ�� அ�ஞ�க���...
ேத��ெத��க�ப�ட ஆ��� க��ைரக�� �த�ைம எ��தாள�க��, த��நா�ைட� ேச��த
ஐ�� (5) ெப� அ�ஞ�க��கான பயண���� ���த� ெச�ய ஒ� அைம��
��வ���ள�.
ஆ�� அ�ஞ�க���...
மாநா��� கல�� ெகா�ள ெபா��த� ேதைவ�ப�� அ�ஞ�க��கான உத�கைள ஏ�பா�
ெச�ய ஒ���ைண�பாள�க� �� உ�ய ப�கைள ேம�ெகா�வா�க�. 

ப�ெனா�றா� உலக� த�� ஆரா��� மாநா� ப�ேக�க அ��ட� அைழ���ேறா�!
உலக� த�� ஆரா��� ம�ற�

The Millennial Tamils (Singapore)


