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pற#ெபா'k) எ"லா உy#$k& cற#ெபா'வா 

ெச#ெதா&' ேவ#$ைம யா#. 

(ெபாr%பா&:  அtகார&:ெபrைம:  kற# 972) 
 

வண#க%. 

அைனவைரy' தm# மரp 
அற#க%டைளy* 'tைண' 
மாதா$tர ெச#t மடl$ 
வ"யாக& ச"t$பt& 
மk#$c அைடkேற'.  

மா#$ மாத தm# மரp 
அற#க%டைளy* 

tைச$kட' nக#$cக& வரலா%& ஆ"v, 
இல#kய& எ"ற இர#$ vஷய$கைள 
ைமய$ப&'tய உைரகllட# அைம$தt.   

தmழக தைலநக& ெச#ைன மாநகr& நைடெப&ற 
44வt p"தக% க"கா$cy' தm# மரp 
அற#க%டைள பt#பக%t& ெவlly%க' 
வாசக%கll' பா#ைவ&காக v"பைன&k 
ைவ#க%ப'(r*தன.  

 

மா#$ மாத$ 2021  

மட# 10 
 
ெபா$%பாcrய): 
kமர$ c"ரம%ய' (ெஜ#ம%) 
 
 

websites	:	http://www.tamilheritage.org	
																			
https://academy.tamilheritage.org/	
	
Mobile	App	:	Tamil	Heritage	Foundation	
	
Google	Groups	:	Mintamil	Google	Group	
	
facebook	:	
Tamil	Heritage	Foundation	
THF	Student	Heritage	Network	
Tamil	Heritage	Foundation	
Research	-	Korea	and	India	
Der	Kural	Des	Thiruvalluvar	
Subashini	THF	
	
youtube:	
https://www.youtube.com/thfichannel	
		
E-mail:	mythforg@gmail.com	
	
THFi	-	HQ	:	Germany	
Branches	:	India,	Srilanka,	
Malaysia,	Denmark,	Norway,	
France,	USA.	
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கட#த ஆ"#கll& ெவllவ$த n"கllட& 
இ"த ஆ"# ptதாக ேமl$ ஒr nலாக, 
ேபராcrய( ெதா. பரமcவ& அவ#களt nைனவாக 
“அ"ய$படேவ)*ய தmழக%” எ"# n" தm# 
மரp அற#க%டைள பt#பக%t& ெவllyடாக 
இ"வா%& ெவllவ$தt. இ"த nl# ெச#ைன 
p"தக% க"கா$cy' இ"t நா#கll& 
v"பைன&காக கா#c%ப'(த%ப#*r,தt 
எ"பt மk#$c அll#க#k&ய ஒr 
ெச#tயாk(. இதைன ஒ"# “n"கைள& 
ெகா$டா&ேவா)” எ"ற தைல$p& இைணயவ& 
கல#tைரயாட* ஒ"ைற தm# மரp 
அற#க%டைள ஏ"பா% ெச#tr&ேதா*. அ"த 
nக#v% தm# மரp அற#க%டைளy* கட#த 
ெவlly%கll(, த"ேபாைதய ெவlly%கll(, 
வரvr%k' n"க$ ப"#ய ெச#tகll' 
பkர$ப%டன. 

மா#$ மாத$t& இ"ty%, அதாவt 28ஆ" ேதt 
ஞாy$%&kழைம காைல ெச#ைனy' தm# 
மரp அற#க%டைள, இ"ேபாt டா# கா# அைம$p& 
இைண$t ெவlly%ட “kழ#கைர வரலா%” n" 
ெவllyட&ப(டt. nலாcrய' எ". ம"mt 
ெந#னா அவ#கll& ம"#$ kழ#கைர வா# 
ம"கll% pரtntகll' இ"த nக#$cy' 
ேநர$யாக வ"t கல#t ெகா$டt இ"த 
nக#$c&k$ cற#p ேச#$தt. kழ#கைர வரலா% 
ப"# vrவாக& ேபc$ இ"தn% ப"கைல&கழக( 
ம"#$ க"lrகll" பாடமாகv' ேச#$க&பட 
ேவ#$% எ"ற ேகாr%ைகy( இ"த nக#v" 
m" ைவ#க%ப'டt எ"பt k"#pட&த(கt. 

 

தmழக%t' உ"ள அr#கா&cயக!கll$ 
த"யா% அr#கா&cய#க) m"kய%tவ( 
ெப#வன. அ"வைகy' k"#pட&த(க ஒr 
அr#கா&cயமாக* tக#வt ெச#ைன 
vrக$பா'க(t* அைம$tr'k)ற கட#சா& 
மரp அr#கா&cயக). இ"த அr#கா&cயக)ைத 
உrவா%k அதைன பாtகா%t வrபவ$ ஐயா tr. 
ேஹம$ச&tர) அவ#க%. மா#$ மாத$t& தm# 
மரp அற#க%டைள ஏ"பா%&' ெச#ைன 
ky#$ ேமr க"lr mtகைல ஆ"v 
மாணvய& cலr$, ெச#ைன ந"தன% அரc 
கைல$ க"lr மாணவ%க' cலr$ என 
ஏற#kைறய 30 ேப# ெகா$ட ஆ"v மாணவ% 
k" இ"த அr#கா&cயக)t+ ஆ"vைன 
ேம#ெகா'டt. இ"த nக#$cy' k"த$ cற#p 
அ"சமாக தmழக அr#கா&cயக ஆைணய% tr. 
ச"mக% இ.ஆ.ப. அவ#க% கல#t 
ெகா$டேதா( ஆ"v மாணவ%கll(k 
அr#கா&cய#கll* அவcய% ப"#y% 
எ"#tைர#தா). இt ேபா$ற  mய#cக& 
வr#கால#கll( nக#$த&பட ேவ#$% எ"ற 
ேகாr%ைகy( இ"த nக#$cy'ேபாt 
m"ைவ%க'ப)டt. 

தm# மரp அற#க%டைள ப"னா%& அைம$p  
m"ென%&k(  வரலா%&' பாtகா%p ம"#$ 
v"#pண&v நடவ$%ைககll) இைண$t 
ெகா$ll&க$.  

தm# மரp அற#க%டைள ப"னா%& அைம$p 
உ"கைள அ"pட"  வரேவ$k&றt. 
 

தmழா% இைணேவா'!  

அ"pட" 
mைனவ% க .cபா$%  
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தm# மரp அற#க%டைளy* 2021 மா#$ மாத nக#vக% 
 

tைச$ kட# - வாரா$tர உைர nக#$c 
 

ேதt ேநர$ kழைம உைரயாள' உைர தைல&p 

14/3/2021  8:00 PM ஞாy$ 
tr. ஞான ராஜேசகர+, 
இ.ஆ.ப. (ஓ%v) 
 

ேமாகm&, பாரt, ெபrயா- – tைர$கைத 
உrவா%க' 
 
https://youtu.be/uKlhdKbLn1s  
 

21/3/2021 8:00 PM ஞாy$ 
tr. p" mகமt 
 

நமt சனநாயக)t+ கைத 
 

https://youtu.be/_sBwbmiMQZ0  
 

29/3/2021 10:00 AM ஞாy$ 
தm# மரp 
அற#க%டைள 
 

“kழ#கைர வரலா*” – எ". ம"mt 
ெந#னா அவ(கll+ n- ெவlly/0 vழா 
 
https://youtu.be/6SfqEgHeqGI  
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tைச$ kட# - வாரா$tர உைர nக#$c 
 

ேமாகm&, பாரt, ெபrயா& – tைர$கைத உrவா%க' 
 

tr. ஞான ராஜேசகர', இ.ஆ.ப. (ஓ"v)  
 

tைச$ kட# nக#v #199 
 
 
 

 
 

 
மா#$ 14, 2021 – இரv 08:00 இ"tய ேநர( 

 
காெணாளி : https://youtu.be/uKlhdKbLn1s 
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நமt சனநாயக't) கைத  
 

tr. p" mகமt 
 
 

tைச$ kட# nக#v #200 
 

 

 
 

 

மா#$  21, 2021 – இரv 08:00 இ"tய ேநர( 
 

காெணாளி : https://youtu.be/7N0Ij7Ejtfw 
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கட#சா& மரp அr#கா&cயக!t# மாணவ% k" ஆ"v 
 

தm# மரp அற#க%டைள ஏ"பா!, மா#$ 24, 2021 
cற#p ப"ேக%பாள( tr. ச"mக% இ.ஆ.ப.  

தmழக அr#கா&cயக ஆைணய% 
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“kழ#கைர வரலா%”– எ". ம"mt ெந#னா 
அவ#கll& n" ெவlly%& vழா 

 

 
tைச$ kட# nக#v #201 

 
 

 
 

 
மா#$  29, 2021 – காைல 10:00 இ"tய ேநர( 

 
காெணாளி : https://youtu.be/6SfqEgHeqGI 
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தm# மரp அற#க%டைளy* ஆ"v$ பயண$t& n"கll% இைணy%க'. 
 

தmழா% இைணேவா'! 
 

தm# மரp அற#க%டைள 
https://tamilheritage.org/ 

 

தm# மரp அற#க%டைளy* ெச#tக& 
https://thf-news.tamilheritage.org/  

 

"க"ைக" – தm# மரp mத#ைமnைல இைணய% க"v$ கழக# 
https://academy.tamilheritage.org/ 

 

ச"க$p&யா 
https://sangathamizh.tamilheritage.org/  

 

 

 
 

ந"ல c"தைன:  
 
 

உ"ll$ அவரா% உண#$தா' mதெல%&' 
எ"ளாைம ேவ#$% இல#kழா'! - த"ளாt 
அ"#க% mtபt 'அ"கா% ேமy$ 
பழ#க%& ஏறாதl& உ"#'. 

 

- பழெமா& நா#$ 
 

பழெமா&:  அ"கா% ேமy$ பழ#க%& ஏறாதl& உ"# 
 

ெபாr%:   
ஒrவ$ட& உ"ளt, அவ#ைடய உ"ll$%கார$க" mக# c"ய அளvனேத 
எ"# உண#$ததான c" mதேல எ"றாl&, அதைனy& இக#$t 
ஒt#காம' ேப#, அவ# த" ெதா$ைல mய#cyட' வள#$க ேவ#$%. 
vள#k% அ"கல%கைள அ"#தவேள! பைழய ஊrேலy&ள ஆரவார 
mk#த கைட$ ெதrvேல ேம#$த பைழய க"ேற எ"றாl&, அtv$, p" 
ஒr கால$tேல வள#$t எrதாk& cற#பைடதl) உ"ட$லவா? 
 


