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ெச�ெமாழியா� ந� தமிழி� ெதா�ைமயிைன 

இல�கிய�களி� வாயிலாக�� வா�விய� 

அைடயாள�க� �லமாக�� நா� அறிகிேறா�. 

இவ�றிைன� �றி�த ஆரா��சிைய ேம�ப��த, 

ப�கைல�கழக�களி� இ��ைககைள அைம�பதி� 

உலக� தமிழ�க� ஒ�றிைண�� ெவ�றிக� பலவ�ைற 

ஈ�� வ�கி�ேறா�. இ�த வைகயி� அ��� 

அைமயவி��கிற� “ேயாக ஆரா��சி�கான தி��ல� 

தமி� இ��ைக (Thirumoolar Tamil Chair for Yoga 

Research)”. 
உலெக�கி�� ேயாக� பயி�சிைய� �றி�த 
விழி��ண�� ெப�கிவ�கிற�. இத�கான 
காரண�களாக, நைட�ைறயி� இ���� ேம�க�திய 
ம���வ�ைறகளி� �ைறபா�களானம���களி� 
ப�க விைள�க�, ம���வ� ெசல�,ம��� மன�, 
ஆ�மா ஆகியவ�ைற� தவி��� உடைல� 
தனி�க�வியாக� பா���� அறிவிய� சி�தைன 
ேபா�றவ�ைற� �றி�பிடலா�. இ� சவா�கைள 
எதி�ெகா��� வைகயி� �ைற�த ெசலவி� ேநா�� 
த���, ேநா� தீ���, ம��� நீ��த ந�வா�� 
ஆகியவ�ைற ேம�ப���� �ைறகளாக ேயாக 
�ைறகைள ம�க��, ம���வமைனக��, ச�க 
அைம���க�� பய�ப��த ��வ���ளன�. ேயாக� 
கைலயி� ��ேனா�களாக விள��பைவ நம� தமி�� 
சி�த�களி� ��க�. பதிென� சி�த�க� �த� 
ப�ேவ� சி�த�களி� மரபி� பயில�ப��வ�� ேயாக 
அறிவியலான� தமிழ�களி� ஞானவிள�காக� 
ேபா�ற�ப�கிற�. இ��� ெவளி�லகி��� 
ெசா�ல�படாம� �வ�களி��, தமி� இல�கிய 
ஏ�களி�� ம��ேம இ���� இ��ைறகைள 
ஆரா��� ெவளி�லகி��� ெசா�� அத� �ல� 

விைரவி� அைமகிற� ேயாக ஆரா��சி�கான 
தி��ல� தமி� இ��ைக!

தமிழி� ெப�ைமைய உலகி��� 
ெசா��� கால� இ�� 
கனி���ள�. 

இ�த வைகயி� தி��லாி� 
தி�ம�திர�தி� காண�ப�� ேயாக 
�ைறகைள, �றி�பாக ���� 
பயி�சி �ைறகைள ஆரா��� 
வ�பவ� �ைனவ� ��த� 
பால��ரமணிய�. ெத�கேரா�ன 
ம���வ� ப�கைல� கழக�தி�  (Medical University 
of South Carolina)நட�த�ப�� இவர� ஆரா��சி 
உலக அளவி� ெப�� கவன�ைத ஈ����ள�. ���� 
பயி�சியி� �ல� உ�வா�� உமி�நீாி� உட���� 
மன���� பய�விைளவி��� ப�பல 
ேவதி�ெபா��க� இ��பைத இவ� க�டறி���ள� 
நம� சி�த�களி� ம���வ இல�கிய�கைள இ�கால 
அறிவிய� �ைறகளி� �ல� நி��வதி� �த�ப� 
என� ெகா�ளலா�. இ�தைகய ஆரா��சிகைள 
ஊ��வி��� ெபா���தி��லாி� ெபயாி� 
ம���வ� ப�கைல� கழக� ஒ�றி� ஒ� 
இ��ைகைய நி��வ� �றி�� தமி� இ��ைக 
அைம�� ���ெச���ள�. இேத ேநர�தி� 
�ைனவ� ��த� பால��ரமணிய� �ல� ஒ� இனிய 
ெச�தி�� வ���ள�. அதாவ� ெத�கேரா�ன 
ம���வ� ப�கைல� கழக�இ�த ேயாக ஆரா��சி�� 
ஐ�றாயிர� அெமாி�க ெவ�ளிகைள 
(US$500,000)அளி�க ��வ���ளேத அ�.உலக� 
தமி� அைம���க� இத�காக 1.5 மி��ய� 
ெவ�ளிகைள� திர��� த�தா� ெமா�த� கிைட��� 
இர�� மி��ய� ெவ�ளிகளி� இ�வி��ைக 
தி��லாி� ெபயரா� அைமவ� உ�தியா��. ஒ� 
ம���வ� ப�கைல� கழக�தி� தமி��� இ��ைக 
அைமவ� இ�ேவ �த��ைற. இ�த இ��ைகயி� 
�ல� ேயாக� பயி�சிக� எ�வா� உட�ய� ம��� 
உளவிய� மா�ற�கைள ஏ�ப���கி�றன, இவ�ைற 
எ�ெத�த ேநா�களி� எ�ப�ெய�லா� 
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பய�ப��தலா�, ேயாக�ைத� க�பி��� �ைறகைள 
எ�ப� உ�வா�கலா� எ�பவ�ைற ஆரா��சியி� 
�ல� சாதி�க����. உலகி�� உட�நல�ைத� 
க�பி��� ��த ெமாழியாக� தமிைழ உலக� 
ெகா�டாட ேவ���, அத�காக இ�வி��ைக 
நி�வ�படேவ��� எ�ப� தமி� இ��ைக 
அைம�பி� விைழவா��. இத�காக உலக� தமிழ�க� 
மன�வ�� நிதியளி�� இதைன விைரவி� ெசய�ப��த 
இைண�மா� அ�ேபா� அைழ�கிேறா�. உ�க� 
ெகாைடகைள� கீ��க�ட இைணய� தள� வழியாக� 
ெச��தலா�. 
இ�த இ��ைக�காக� தன� ���� பயி�சி� 

As the world is realizing the potential usefulness of Yoga 
methods in preventing and healing of both physical and 
mental illnesses, more research is needed in this area. Tamil 
literatures from the Siddha philosophy provide a pioneering 
and profound framework for research into this area. To study 
the biological mechanisms, medical applications, and 
further dissemination of the Yoga practices, the Tamil Chair 
Inc is excited to begin establishing a research chair at a 
medical institution in the name of Saint Thirumoolar 
(Thirumoolar Tamil Chair for Yoga Research). Following the 
methodology from an ancient literature Thirumanthiram by 
Saint Thirumoolar, a researcher from the Medical University 
of South Carolina, Dr. Sundar Balasubramanian has shown 
for the �rst time that Yogic breathing (Pranayama) methods 
could alter salivary constituents with potential bene�ts to 
the mind and body.This has attracted the global attention 
towards Tamil, andThirumanthiram, and has shed more light 

ப�டைறக� �ல� நிதிகைள� திர�� வ�கிறா� 
�ைனவ� ��த� பால��ரமணிய�. இவர� 
ப�டைறகைள (தமி� ம��� ஆ�கில�) உ�க� தமி�� 
ச�க�தி�, ����ப�திகளி� ஏ�பா� ெச�வத� �ல� 
ந�வா���கான ���� பயி�சிகைள க��� 
ெகா�வ�ட� ஒ� உயாிய ெசய��கான 
ந�ெகாைடைய�� நீ�க� வழ�கி மகிழலா�. 

தி��ல� இ��ைக�� ந�ெகாைடகைள கீ��க�ட 
தமிழி��ைக இைணயதள �கவாி�ல� அளி��க�. 
h�p://www.harvardtamilchair.org/

on the hidden treasures of Tamil literature in the area of 
medicine. Another exciting news is that the Medical 
University of South Carolina has pledged US$500,000 
towards this Yoga research chair. This is truly a landmark 
opportunity for the global Tamils to come forward and 
donate so we could establish this historic Tamil Chair for 
medical research in the area of Yoga, and in the name of 
Saint Thirumoolar. In this connection, Dr. Balasubramanian 
has been raising funds through his Yogic breathing 
workshops and speeches. You could organize one of his 
workshops in Tamil or English so you can learn useful 
Pranayama practices for healthy living, and donate for this 
noble cause. Please consider a generous donation through 
this link: 
 You can watch his videos at: 
https://www.youtube.com/watch?v=aIfwbEvXtwo; and, 
www.PranaScience.com (contact details available)

Upcoming: Thirumoolar Tamil Chair for Yoga Research

ேபராதைன ப�கைல�கழக�தி� ��த விாி�ைரயாளராக பணியா��� கலாநிதி �. 

பிரசா�த� ஒ�ேராப� 11� ேததி மாைல 'க�பாி� கவிநய�' எ�ற தைல�பி� 

ெராெறா�ேராவி� உைரயா�றினா�. ஏற��ைறய ஒ� மணி ேநர� ேபசினா�. எ� வா�வி� 

நா� ேக�ட மிக� சிற�த உைரகளி� இ��� ஒ�� என� ெசா�லலா�. 

ேப�சி� ந�ேவ ெராெறா�ேரா தமி� இ��ைகயி� ��கிய��வ� ப�றி�� ேபசினா�. தமி� 

இ��ைக �த��தலாக அ�ணாமைல ப�கைல�கழக�தி� 1929� ஆ�� 

உ�வா�க�ப�ட�. த��த ேபராசிாிய� ஒ�வைர தமி� இ��ைக�� நியமி�பத�� ெப�� ேத�த� நட�த�. இ�தியி� 

வி�லாந�த அ�க�தா� இத�� உக�தவ� என� தீ�மானி�� அவைர நியமி�தா�க�. �தலாவ� தமி� இ��ைக ேபராசிாிய� 

ஓ� ஈழ�தவ� எ�ப� ெப�ைம��ாிய�. தமிழ�க� அைனவ�� ஒ�றிைண�� ெராெறா�ேரா தமி� இ��ைகயி� ெவ�றி�� 

பா�படேவ��� எ�றா�. அவ�ைடய உண��சி மயமான ேப�சி� மனைத� பறிெகா��தவ�க� ெராெறா�ேரா தமி� 

இ��ைக�� ந�ெகாைட வழ�கினா�க�. ஏற��ைறய 4000 ெடால�க� அ�� ேச��தன.

கலாநி� �. �ரசாந்தன் 

ெராறன்ேரா�ல் உைர

https://www.youtube.com/watch?v=aIfwbEvXtwo
http://www.PranaScience.com


Newsletter       |03   ¼>\m«DThemathuram

கனடாவி� 200 �� ேம�ப�ட  தமி�  இைச�  

பாட�க� உ�வா�க�ப����பதாக��, பலபாட�க� 

இைச�த��களாக ஏ�கனேவ ெவளிவ�தி��பதாக��, 

மிக�� ஆ�ற� வா��த எம� இைச�கைலஞ�களி� 

திறைமகைள ெவளி�ெகாண�வ� எ�க� கடைம 

எ��� �றினா�.  அ�த� பாட�க�  ேமைடகளி��, 

வாெனா�களி�� ெதாட��� ஒ��தாேல நா�க� 

அவ�கைள ஊ��வி�தவ�க� ஆேவா�.  

விழா அைம�பாள�க� இனிவ�� கால�களி�  25 

�தமாவ� கன�ய� பாட�கைள நிக��சியி� 

ேச��கேவ��� என��,  வாெனா�க�  எ�மவ� 

பாட�கைள மணி�தியால���� �ைற�த� இர�� 

�த� ஒ��கேவ��� என�� ேவ��ேகா� 

வி��தா�. ��கியமாக பாடக�க� த�க� பாட�கைள, 

கைடசி ஒ� பாடைலயாவ�, ேமைடயி� தய�காம� 

பாடேவ��� என�� ேக���ெகா�டா�.  

ேமைடயி� பல� த�க� உ�தி�ப�திர�கைள��, 

காேசாைலகைள�� ேநர�யாக ேஜா�ெஜ� 

சினா��யிட� ந�ெகாைடயாக வழ�கின�. 

ெராற�ேரா தமி� ம�களிைடேய  நட�த ��கியமான 

நிதிேச� இைசநிக�வாக '��ற�� ம��ைக'  

அைம�த�. ேமைடயி� வழ�க�ப�ட 

ந�ெகாைடக�ட� ேச��� அ�ைறய நிதி ேசகாி�� 

90,000 ெடால�கைள தா��யி���� என 

எதி�பா��க�ப�கிற�.  

��ற�� ம��ைக ��வின� இ��� பல 

நிக��சிகைள தயாாி�� ம�கைள மகி�வி�பா�க� என 

எதி�பா��கலா�. 

��றி�� கன�ய கைலஞ�க� ப��ப�றிய '��ற�� 

ம��ைக' நிதிேச� இைச நிக��சி  சனி�கிழைம, 1 

�ச�ப� 2018 அ�� ெராற�ேராவி� ெவ�றிகரமாக 

நட�ேதறிய�.  இ�த நிக��சியி� �ல� திர�ட�ப�ட  

நிதி அ�தைன�� ெராற�ேரா ப�கைல�கழக தமி� 

இ��ைக�� அளி�க�ப�ட�. அ�ைறய நிக�வி� 

பாட�கைள இய�றிய�, இைசயைம�த�, 

இைச�க�விகைள மீ��ய� மா�திரம�லாம� 

அவ�ைற பா�ய�� கன�ய� கைலஞ�கேள. 

ெராற�ேரா ப�கைல�கழக ெசயலா�� இய��ந� 

ேஜா�ெஜ� சினா�� அவ�களிட�  இைச நிக��சி 

�ல� ேச��த ெதாைகயான 32,000 ெடால�கைள தி� 

ைவ. ெசா�ண��க�  ேமைடயிேல மாதிாி� 

காேசாைலயாக வழ�கினா�. 

ேஜா�ெஜ� சினா�� ேப��ேபா� இைச���வின� 

வழ�கிய அ��தமான இைசயா� தா� 

கவர�ப�டதாக�� , அவ�களா� திர�ட�ப�ட நிதி 

ெராற�ேரா தமி� இ��ைக�� அளி�க�ப�வ� 

தன�� மகி��சி அளி�பதாக�� �றினா�. ஒ� ெமாழி 

ேப�� ��வினரா� ெராற�ேரா ப�கைல�கழக�தி� 

அைம�க�ப�� �த� இ��ைக எ�ப� ெப�ைம�பட 

ேவ��ய ஒ��.  இ�த  இ��ைக  ேவ� 

இ��ைகக��� ��மாதிாியாக அைம�� எ���,  

தமி� ெமாழியி� பார�பாிய�����, ெதா�ைம��� 

அத� ேம�ைம��� சா�சியாக  எ�ெற��� 

நிைலெப�� என�� �றி இைச���வினாி�  

�ய�சிைய ேம�� பாரா��னா�. 

நிக��சியி� ��வி�, அத�  தயாாி�பாளரான தி� 

ைவ. ெசா�ண��க�  ந�றி�ைர ஆ���ேபா� தமி� 

இைச ப�றி��, அத� ெப�ைம ப�றி�� விள�கினா�. 

ehs;: brk;gu; 14> 2018 vz;: c/fDate: December 14, 2018  No: 2/14

இைசயர�க� நடா�திய '��ற�� ம��ைக'
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The aim of the Tamil Chair newsletter is to record 
our trials, tribulations and ultimate triumphs 
carefully, meticulously and truthfully for posterity. 

Editorial Board
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அெமாி�காவி� தமிழ�ைன�� ஓ� 

அாியைண கி�ட� ேபாகிற�. ஆ�, 

ஹா�வ�� ப�கைல� கழக�தி� விைரவி� 

ெசயலா�ற� ேபாகி�ற தமி� 

இ��ைகைய� தா� �றி�பி�கி�ேற�. 

இைத� ெதாட��� ெடாரா�ேடாவி�� 

தமி� இ��ைக அைமய� ேபாகிற�.

“ ேதம�ர� தமிேழாைச உலகெம�லா� 

பர�� வைக ெச�ேவா�”  எ�ற பாரதியி� 

கன� இ�� உலக� �க� ெப�ற ஒ� ப�கைல� கழக�தி� ”எ���” 

தமி� ஒ���� வைகயி� நனவா�� த�ண� வ���ள�. ஆ�, இ�த� 

தமி� இ��ைக எ��� அாியைண �ல� ெடாரா�ேடா  ப�கைல� 

கழக� இ����வைர ஒ� தமி�� ேபராசிாிய�� அ�கி��பா�!   

இத� �ல� நட�க இ���� பல தமிழில�கிய, இல�கண ஆ��க�, 

ம�ற பல ெச�ெமாழிக�ட� ஒ���க�, �திய க��பி���க� 

உலெக��� ெச�� ந� ெமாழியி� ெப�ைமைய�  பைறசா���  

இ�ேக �ைனவ� ப�ட� ெப�� மாணவ�க�  ப�ேவ� உலக� 

கலாசாைலகளி�� ஆசிாியரா�� பணி �ாி�� தமி��� ேம�� வள� 

���வ�. 

ேம��, தமி� இ��ைக எ�ப� ஒ� கா�த� ேபா�ற �விய� தா�.  

இைத� ��றி� தமிழிய� ெதாட���ள பல நிக��சிக� நட��� 

வா���க� ெப���. ஆ�வர�க�க�, ேகாைடயி� தமி� வ���க�, 

தமி�நா�� ஆ�வாள�க� அெமாி�காவி���, கனடாவி���  வ�த�, 

மாணவ�க� ம�ற தமி�� ப�கைல� கழக�களி� சிலகால� ெச�� 

ஆ��க� ெச�த�,  ��தமி� ப�பா�� விழா�க�, இைணய� �ல� 

வ���க�  எ�� பல நிக��க� நட��� வா���க� ெப���. 

உலகி� ம�ற பல இட�களி� தமி� ப�றி ஆ��க� நட��� 

யாவ���� இ� ஒ� வ�ய கா�த ச�தியா� அைம��. ம�ற 

ெச�ெமாழிக��� எ�த வித�தி�� �ைறயாத உலக� தர�தி� 

வழிகா��யாக�� இ���� வா���� கி���. பல ��க� ஆவண� 

ப��த� ப�� உலெக��� பர��. �ல� ெபய��ேதாாி� �திய 

க�ேணா�ட� உ�ள பல� இ�ேக தமி� ப���� தமிைழ� பல �திய 

பாைதகளி� ெகா�� ெச�வ�.

ஹா�வ���� ெடாரா�ேடாவி��  பல�ைறகளி� ப���� 

மாணவ�க� ேநாப� பாி�, ��க� பாி�  ேபா�ற பல பாி�கைள� 

பி�ன� ெபற�ேபா�� அறி��த�தி உ�ளவ�க�.  அறிவிய�, 

வரலா�, இைச, நாடக�, ம�ற உலக ெச�ெமாழிக� ேபா�ற பல 

�ைறகைள� சா��த  அ�த மாணவ� ச�தாய��ட� தமி� மாணவ�க� 

பழ�வதா� தமி���� கி��� �திய க�ேணா�ட�க� ந� ெமாழிைய 

மிக�� வள�ப����. அேத சமய� ம�றவ�களிட�� தமிழி� தா�க� 

உ�டா��. ப�ேவ� ேகாண�களி� தமிைழ� ப�றி அ�ேக நட��� 

ஆ�� ���க� ெவளிட�ப�� ேபா�, உலக� அவ�ைற ஒ�மனதா� 

ஏ��� ெகா���. ேம��, இவ�ைற� ெதாட��� பல ேதச�களி� 

தமி� இ��ைகக� அைம�க� ப�கைல� கழக�க� ��வ�தி��ப�� 

ஒ� மகி��சி த�� ெச�தி. 

���கமா�� ெசா�ல ேவ��மானா�, வ��கால ச�ததி�� நா� 

அளி��� மிக� ெபாிய ெகாைட இ�தைகய தமி� இ��ைககேள. 
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ெடாரா�ேடாவி� ஓ� அாியைண   

�ைனவ� �.ப�பதி
தைகசா� வா�நா� ேபராசிாிய�, (Professor Emeritus ),

ெடாரா�ேடா ப�கைல� கழக�, ெடாரா�ேடா, கனடா. 
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