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NjkJuj; jkpNohir cyfnkyhk;
guTk; tif nra;jy; Ntz;Lk; 

                         – kfhftp ghujpahu;

Dr. Sunil Amrith has been appointed recently as Chair, Department 
of South Asian Studies .Last Friday, 5 October 2018 I went to 
Harvard and met with Professors Sunil Amrith and  Michael Witzel.

During that visit, I learnt that that the process of selecting the 
Chairperson is lengthy. Harvard has developed a multi step, well 
thought out process of identifying the choicest person to occupy the Tamil Chair. Harvard has just 
installed their new president on the day of my visit. Dr. Sunil Amrith assured me that he will see to 
it that the process is on with alacrity and promptness. 

Patience is essential as the built in method of selection and their time tested system has its own 
set pace. It might take a year. I will visit Harvard periodically and file in a report in a timely manner.

We are indebted to three key people in conceiving and executing this historic happening. Dr. 
Michael Witzel for helping and guiding the process. Vaidehi Herbert for identifying Dr. Witzel and 
directing our dreamer and leader, Dr. Vijay Janakiraman. It's him who started the movement and 
everyone of you contributed and kept the wheel turning. Please keep the FAITH and sustain the 
movement.

              “ ேதம�ர  தமிேழாைச உலெகலா� பர�� வைக ெச�த� ேவ��� “

Dr S.T. Sambandam.
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Harvard Tamil Chair
Current Status

The Toronto Tamil Chair awareness and 
fundraising event was held at Etobicoke Seniors 
Association on Saturday, October 27, 2018. The 
association and individuals pledged 
immediately $1600 and promised more in the 
future.
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The Tamil Chair at the University of Toronto, Scarborough was inaugurated on 25 June 2018 by Tamils 
from Canada and USA promising to pledge $3.0 million as an endowment. The pledge, made by Tamil 
Chair Inc. and the Canadian Tamil Congress, includes raising funds to support an endowment for a full-
time chair position that will explore aspects of Tamil language, history, and culture through research and 
scholarship.

“This commitment to establish a chair in Tamil studies is truly inspiring,” says Professor Bruce Kidd, 
vice-president of U of T and principal of U of T Scarborough at that time. “The Tamil language, history, 
and culture are such an important part of the human experience and the story of immigration and 
refugee settlement in Toronto, that we are delighted to be able to strengthen Tamil studies at UTSC in 
this way.”
 
Tamil is one of the world's oldest and longest-surviving languages and is spoken by more than 80 
million people around the world. Tamil poetry and literature have also existed for more than 2,000 years 
and comprises large volumes of works. On the day of the inauguration, an amount of $700,000 was 
raised including pledges and we are confident to raise the remaining amount within the stipulated 
period. 

Sivan Ilangko
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Inauguration of 
Toronto Tamil Chair
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�ற்றத�் மல்�ைக

இைசயரங்கத�்ன் இன்�ெமா� ���ழா

ெராெறான்ேரா பல்கைலக்கழக த�ழ் 

இ�க்ைகக்கான நி�ேசர ்நிகழ்ச�் 

நாள்: சனிக்�ழைம, �ெசம்பர ்1, 2018

ேநரம்: மாைல  6.00 மணி 

இடம்: Sir John McDonald கல்�ரி அரங்கம்
2300 Pharmacy Avenue, Scarborough

ெசந்�ரா பாடல் �கழ் லக்��, �ப்பர ்�ங்கர ்�கழ் 

ெஜ�க்கா மற்�ம் சரிகா, ம�ஷா, ஐஸ்வரய்ா, 

�ரபா, வரண் ராேமஸ்வரன் எனக் கனடா�ன் 

தைல�றந்த  பாடகரக்ள் அதத்ைன ேப�ம் 

இைண�றாரக்ள்

ம�த�் வர ்ேபால் ேஜாசப் அவரக்ளின் இ� �ல்கள் 14 

ஒக்ேராபர ்2018 அன்� மாைல ெராெறான்ேரா�ல் 

ெவளி�டப்படட்ன. ச�பத்�ல் நடந்த ெவளி�ட�் 

�ழாக்களில் �கச�்றப்�டன் அைமந்த ெவளி�ட�் �ழா 

இ�.'நலம் நலம�ய ஆவல்' 'அக�ைதகள்' ஆ�ய 

இ��ல்கள் ெவளி�டப்படட்ன. இந்த �ல்கைள அ��கம் 

ெசய்தவரக்�ம், ஆய்�ைர ஆற்�யவரக்�ம் தம் 

கடைமகைள �கச ்�றப்பாகச ்ெசய்� ��த்தனர.் �� 

ெபான்ைனயா �ேவகானந்தன் தன் உைர�ன்ேபா� 

ெராெறான்ேரா பல்கைலக்கழக த�ழ் இ�க்ைக பற்� �ரிவாக எ�த�் ைரத்தார.் வ�ைகயாளரக்ளில் 

பலர ்த�ழ் இ�க்ைகக்� நன்ெகாைட வழங்� தங்கள் ஆதர�ைன ெதரி�த்தனர.்
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�ைனவர ்இெர சந்�ரேமாகன், �தல்வர ்(பணி ஓய்�), � ேச�கன் 

அண்ணாமைலக் கல்�ரி, ேதவேகாடை்ட 

"உலெகலாம்" த�ழ் ெமா�ைய�ம் அதன் ெப�ைமகைள�ம் ெகாண்� 

ெசல்லேவண்�ம் என்ற உயரந்்த ேநாக்கத்ேதா�ம், "ஙப்ேபால்வைள" என்ற 

அவ்ைவ�ன்  �ற்�ப்ப� சா� மத ெமா� ேவ�பா�கைளக் கடந்� கடல் கடந்� 

வா�ம்    த�ழரக்ைள அரவைணத�் ம் ஒ�ங்�ைணத�் ம் ெசயல் பட�்வ�ம் 

"மக"�ன் ெபா�ப்பாளரக்ள் மற்�ம் அங்கத்�னர ்அைனவரக்்�ம் என் அன்� 

வணக்கங்கள். ஹாரவ்ரட்�்ல் த�ழ் இ�க்ைக நி�யாக 6 �ல்�யன் அெமரிக்க 

டாலரக்ைள அள்ளிவழங்�ய அன்� ெநஞ்சங்கள் ெராறன்ேரா பல்கைல��ம் ஒ� த���க்ைக நி�வ 

உள்ள ெசய்� அ�ந்� ம�ழ்�ன்ேறன். 'மக' �ன்   இம்�யற்� ெவற்�ெபற எல்லாம் வல்ல இைறவைன 

ேவண்��ன்ேறன்.   

ம�ைர நாகனார ்தன் ��க்�றள் பா�ரத்�ல் "எல்லா ெபா��ம் இதன் பா�ள' என்பர.் அதன் வ��ல் 

ஆழ்ந்த அ�ஞர ்ெப�மக்கள் தாங்கள் சாரந்்த �ைறையச ்சாரந்்த �ண்ணிய ேகாடப்ா�கைள 

��க்�றளில் ேத� வளைம கண்டனர.் அவ்வ��ல் நாம் நம் �ைற சாரந்்த    �டப்ங்கைள  எவ்வா� 

�றடப்ாக்களில் ஒவ்ெவான்றாக�ம், இைண இைணயாக�ம்    �ன்� �றடப்ாக்கைளக் ெகாண்�ம் 

ஆராயலாம்.

��க்�றளில் �ண்ெபா�டக்ள் 
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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
 Appadurai Muttulingam  Sivan Ilangko Rajkumar Gunaratnam  | | 

     Sponsors for May 2017 newsletter
Dr. Manickam Sankaran, Manimekalai, Veda Murugan, Senthil, Saravanan

Please visit torontotamilchair.ca
and click the donate button to make your 

donations.  

THAMIL Unicode Fonts 

416.752.3278 
1.866.310.3278
www.printfast.ca
print@printfast.ca
3 -2094 Lawrence Ave. E

imagine
create

print
promote

& make difference

>t¿B« åVxBú¼kVD
>t¿B« åVtçð¼kVD

When it comes to Computers and 
smart phones, there are many 
ways and layouts to type in Tamil. 
The modern format of Unicode is 
adopted by all major developers 
such as Apple, Microsoft and 
Google.

With unicode you can type in 
Thamil without knowing the 
keyboard layouts. Just type the 
word you need in Thamil using 
English keyboard.  There are many 
free Unicode Thamil fonts 
available online. 

Eg: To type ‘jpUf;Fws;‘ in Unicode 
just type ‘Thirukkural’ (just sound 
it in English) 
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நான் ேதர�் ெசய்த �ைற இயற்�யல் மற்�ம் 

நாேனா அ��யல். இத�் ைறகளில் உள்ள �டப்மான 

ெசய்�கள் பலவற்ைற உதாரணங்க�டன் 

�ளக்கங்க�டன் த��ன்ேறன்.

�றள் 710    

 �ண்ணியம் என்பார ்அளக்�ம்ேகால்  கா�ங்கால் 

கண்ணல்ல� இல்ைல �ற என்ற �றடப்ா�ல் 

நாேனா ெதா�ல்�டப்த்�ைன உல�ற்� அளித்த 

ெப�ைமக்�ரிய ரிசச்ரட் ்பயன்�ன் (Richard 

Feynman1959 Caltech Lecture) �ற்� அடங்� 

இ�ப்பதாக�ம் அைத�ட அ�கமான ஆழமான 

��ப்� உள்ளதாக�ம்  உணர�்ன்ேறன். இக்�றடப்ா 

"கட�ள்" என்ற ெசால்ைலப்ேபான்� ஆழமான�. 

கண்ைண�ட �றந்த க�� இல்ைல. கண்ைணக் 

கடந்� ஒ� உலகம் உள்ள�. அதைன அளக்�ம் 

ேகால் கண்ேண  என்பேத  710 �றடப்ா�ன் ெசய்�.  

2000 ஆண்�கட�் �ன் இ�ந்த நிைல. அந்தநிைல 

நீ�த்தால் ��ய �ந்தைன இல்ைல. நாேனாஉலகம், 

�ம்ப்டே்டா உலகம் என்பைவேயா இனிவ�ம் 

க�ந்�கள் மற்�ம் இயற்�யல் �ற்�க�க்� 

அவற்ைற "அளக்�ம்ேகால்"    (�ண் க��கள்) 

அவ�யம் என்பைதச ்ெசால்வதாக�ம் 

எ�த�் கெ்காள்ளலாம். அ�க்க�க்�ம் 

�லக்��க�க்�ம் இைடேய "there is plenty of room at 

the bottom" என்ற �ற்ைற�ட �டப்மான 

ெபா�ைளத்த��ன்ற�. 

அ�ேபான்� நாேனா அ��யலாரக்்� மட�்ேம 

ெதரிந்த அ��யல் உண்ைம ஒன்� �றடப்ாக்கள் 

இரண்ைட ெகாண்� அ�யலாம். Shape Dependent,   Size 

dependent   properties. அதாவ� ஒ�ெபா�ட ்

பலதன்ைம.

�றள் 423

"எப்ெபா�ள் யாரய்ாரவ்ாய்க் ேகட�்�ம் அப்ெபா�ள் 

ெமய்ப்ெபா�ள் காண்ப� அ��" 

�றள் 355

"எப்ெபா�ள் எத்தன்ைமத் தா��ம்  அப்ெபா�ள் 

ெமய்ெபா�ள் காண்ப� அ��"

இன்�ம் �ல �றடப்ாக்கள் �லம் இயற்�யல் 

ெசய்�கள் உள்ளைத ெமய்ப்�க்கலாம்.

Financial Update as at 14 Nov 2018 
Total Collections and Pledges           

$700, 000
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