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சிந்திக்கல்லூரி கலை மற்றும் அறிவியல்  

தமிழ்த்துலை 

ஐந்து நாட்கள் பன்முகப் பயிற்சிப் பட்டலை 

(23.11.2021-27.11.2021) 
 சிந்திக்கல்லூரி தமிழ்த்துறையில் இளங்கலை தமிழ் பயிலும் மாணவர்கள் பல்துலை 

செய்திகலள அறிந்து தங்களது அறிலவ விரிவு செய்யும்  சபாருட்டு திைலமயான 

பபராசிரியர்கலளக் சகாண்டு 23-11-2021 முதல் 27-11-2021 வலர பன்முக பயிற்சிப் பட்டலை 

நடத்த திட்டமிட்டு, மாணவர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.  

         

 இப்பயிற்சிப் பட்டறையில் முதல் நிகழ்வாக செவ்வாய்க்கிழலம 23-11-2021 காலை 10 

மணி அளவில் சதாடக்கவிழா சதாடங்கியது. இவ்விழாவில் தமிழ்த்துலைத் தலைவர் 

முலனவர்த.பிரகைாதன் முன்னிலை உலர நிகழ்த்தி இவ்விழாவிலனத் சதாடங்கி லவத்தார்.  

கல்லூரியின் சபாறுப்பு முதல்வர், முலனவர் V. பேமைதா தலைலம உலர நிகழ்த்தினார். 

தமிழ்த்துலைப் பபராசிரியர்கள் முலனவர் பட.பமரி ஆபராக்கிய கிளீட்டஸ் கைா 

வரபவற்புலரயும்  முலனவர் சி.பு.இந்துஜா நன்றிலரயும் வழங்கினர். இந்தத் ததாடக்கவிழா 

நிகழ்விறை செல்வி மு.பவித்ரா மூன்ைாமாண்டு மாணவி சதாகுத்து வழங்கினார். 

இரண்டாம் நாள் 24-11-2021 முதல் அமர்வில் முலனவர் சப.சுபா கவிலத இைக்கியம் 

என்னும் தலைப்பிலும் இரண்டாம் அமர்வில் திரு ெ.கார்த்திக் பலடப்பிைக்கியம் என்னும் 

தலைப்பிலும் உலர நிகழ்த்தினர். மூன்ைாம் நாள் 25-11-2021 முதல் அமர்வில் முலனவர் 

அ.சஜயபால் நாட்டுப்புைவியல் குறித்தும் முலனவர் த. கார்த்திபகயன் திலர இலெப்பாடல்கள் 

குறித்தும் உலர நிகழ்த்தினர். நான்காம் நாள் 26-11-2021 சுவடியியல் என்னும் தலைப்பில் சுவடிகள் 

பற்றிய செய்திகலள முலனவர் சவ.டில்லிபாபுவும் தமிழக வரைாறும் பண்பாடும் என்னும் 

தலைப்பில் முலனவர் சி.பு.இந்துஜாவும்  உலரயாற்றினர்.இதன் சதாடர்ச்சியாகப் பிற்பகல் 12.30 

மணிக்கு நிலைவு விழாசதாடங்கியது.   

23-11-2021 முதல் அமர்வில் முலனவர் க.வாணிபஜாதி பபச்சுக்கலை என்னும் 

தலைப்பிலும்  இரண்டாவது அமர்வில் முலனவர் சகௌ. சபருமாள் எழுத்துக்கலை என்னும் 

தலைப்பிலும் உலர நிகழ்த்தினர். சதாடக்க விழாவிலனத் சதாடர்ந்து பிற்பகல் 12.30 மணிக்கு 

முதல்நாள் முதல் அமர்வு சதாடங்கியது. இந்நிகழ்லவ தமிழ்த்துலைத் தலைவர் முலனவர் 

த.பிரகைாதன் தனது முன்னிலை உலரயில் பபச்சுக்கலை பற்றிய அறிமுகத்லத வழங்கினார். 
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இவலரத் சதாடர்ந்து சபாழிவாளர் முலனவர் க.வாணிபஜாதி பபச்சுக்கலை பற்றி 

உலரயாற்றினார்.  மூன்ைாம் ஆண்டு மாணவிகளான செ.குபபந்திரா சபாழிவாளர் அறிமுகமும், 

அ.சித்ரா வரபவற்புலரயும் வழங்கினர். இப்பயிற்சிப் பட்டலையில் தமிழ்த்துலை இளங்கலை  

மாணவர்களும் மற்றும் தமிழ்த்துலைப் பபராசிரியர்களும் கைந்து சகாண்டனர். 

 

                    

எழுத்துக்கலை என்னும் தலைப்பில் முலனவர் சகௌ.சபருமாள் எழுத்துக்களின் 

இன்றியலமயாலம, காற்புள்ளி, அலரப்புள்ளி பபான்ை நிறுத்தற்குறியீடுகளின் முக்கியத்துவத்லத 

எடுத்துலரத்தார். மூன்ைாம் ஆண்டு மாணவிகளான இ.அபிநயா சதாகுப்புலரயும் அ.சித்ரா 

சபாழிவாளர் அறிமுகமும்  செ.குபபந்திரா நன்றி உலரயும் வழங்கினர். 

       

                முலனவர் சப.சுபா கவிலதக்கலை என்னும் தலைப்பில் உலர நிகழ்த்தினார். 

புதுக்கவிலத எழுதும் நுட்பங்கலளவிளக்கியும் புதுக்கவிலதகலள வாசித்தும் மாணவர்களுக்கு 

உலர நிகழ்த்தினார். பமலும் மாணவர்கள் புதுக்கவிலத எழுதும் நுட்பங்கலள எடுத்துலரத்தார். 



3 

 

இந்நிகழ்வில் சதாகுப்புலர இ.அபிநயா, சபாழிவாளர் அறிமுக உலர அ.சிவெங்கரன், நன்றியுலர 

ொ. அபிதா மூன்ைாம் ஆண்டு மாணவர்கள் வழங்கினர். 

                

 

பலடப்பிைக்கியம் என்னும் தலைப்பில் திரு. ெ.கார்த்திக் உலர நிகழ்த்தினார். 

இந்நிகழ்வில் தற்காை நாவல், சிறுகலதயின் சிைப்புகலளயும், வட்டார வழக்பகாடு 

எழுதப்படுகின்ை நாவல்களின் உட்கருத்துக்கலளயும் கலதமாந்தர்களின் எதார்த்தமான 

சூழல்கலளயும் சிக்கல்கலளயும் எடுத்துலரத்தார்.பமலும் தற்காை சூழலில் சிறுகலத, நாவல் 

எழுதும் முலைலய மாணவர்களுக்கு எடுத்துலரத்தார். மூன்ைாம் ஆண்டு மாணவிகள்செௌ.திவ்யா 

சபாழிவாளர் அறிமுகவுலர, மு.அபிநயப்ரியா நன்றிவுலர, இ.அபிநயா சதாகுப்புலரயும் 

வழங்கினர். 
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முலனவர் அ.சஜயபால் நாட்டுப்புைவியல் என்னும் தலைப்பில் உலர 

நிகழ்த்தினார்.இதில் நாட்டுப்புை மக்களின் வாழ்வியபைாடு கைந்த தாைாட்டு, சதம்மாங்கு, 

ஒப்பாரி, நடவுப்பாடல்கள், சபாழுதுபபாக்கு பபான்ை பல்பவறு பாடல்களின் சிைப்லப 

எடுத்துலரத்தார். பமலும் ஒரு சிை நாட்டுப்புைப் பாடல்கலளப் பாடியும் காட்டினார். 

இந்நிகழ்வில் மூன்ைாம் ஆண்டு மாணவிகளான இ.  அபிநயா சதாகுப்புலரயும், நா. பிரியா 

அறிமுக உலரயும் வழங்கினர்.  நன்றியுலர இரண்டாம் ஆண்டு மாணவி கு.திவ்யா வழங்கினார். 

      

 

திலர இலெப் பாடல்கள் என்னும் தலைப்பில் முலனவர் த.கார்த்திபகயன் உலர 

நிகழ்த்தினார். இந்நிகழ்வில் இைக்கியங்களிலிருந்து பதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட வரிகலளக் சகாண்டு 

திலர இலெக்கு ஏற்ப சொற்கலள மாற்றி எளிலமயான பாடல்களாக மாற்றி அலமத்துள்ளலத 

எடுத்துலரத்தார். நிகழ்ச்சித் சதாகுப்பு இ.அபிநயா, அறிமுகவுலர மா.பரவதி, நன்றி உலர 

ஐ.பைாகப்பிரியா  மூன்ைாம் ஆண்டு மாணவர்கள் வழங்கினர். 
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    முலனவர் சவ. டில்லிபாபு சுவடியியல் என்னும் தலைப்பில் உலர நிகழ்த்தினார். இதில் 

இன்லைய இைக்கியங்கள் அலனத்தும் சுவடிகளிலிருந்து பதாற்ைம் சபற்ைலவ என்றும் 

இச்சுவடிகள் பலன ஓலையில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டலவ என்றும் எடுத்துலரத்தார். பமலும் 

பலன ஓலைகலளப் பதப்படுத்தி ஓலைகளில் முதன் முதலில் எழுத்துக்கலள தமிழன்  எழுதத் 

சதாடங்கினான். பிைகு இைக்கியங்கலள எழுத கற்றுக் சகாண்டான்.  இன்ைளவும் பல்பவறு 

ஓலைச்சுவடிகள் பை நிறுவனங்களால் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்ைன என்பலதயும் 

எடுத்துலரத்தார். இந்நிகழ்வில் சதாகுப்புலர ஐ.பைாகப்ரியா, சபாழிவாளர் அறிமுக உலர 

ொ.அபிதா, நன்றி உலர அ.  சித்ரா மூன்ைாம் ஆண்டு மாணவிகள் வழங்கினர். 

 

                  

 

தமிழக வரைாறும் பண்பாடும் என்னும் தலைப்பில் முலனவர் சி.பு.இந்துஜா உலர 

நிகழ்த்தினார். இந்நிகழ்வில் பழந்தமிழரின் பண்பாட்டுக் கூறுகலளயும் இனக்குழுத் தலைவன், 

குரறுநிை மன்னன், பவந்தர் இந்த நிலையில் தமிழகத்லத ஆட்சி செய்த பல்பவறு மன்னர்களின் 

வரைாறுகலள மக்களின் வாழ்வியபைாடு எடுத்துலரத்தார்.மூன்ைாமாண்டு மாணவர்களான 

மு.பவித்ரா சதாகுப்புலரயும், மு.அபிநயப் பிரியா சபாழிவாளர் அறிமுக உலரயும்  அ.சித்ரா 

நன்றியுலர வழங்கினர். 
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முலனவர் பட. பமரி ஆபராக்கிய கிளீட்டஸ் கைா இைக்கணம் என்னும் தலைப்பில் உலர 

நிகழ்த்தினார். புைப்சபாருள் சவண்பாமாலை,யாப்பருங்கைக்காரிலக,  அகப்சபாருள் விளக்கம், 

நன்னூல் பபான்ை  நூல்களிலிருந்து யாப்பு, எழுத்து, அலெ, சீர், அணி, பாவலக பபான்ை பல்பவறு 

செய்திகலள எடுத்துலரத்தார். பமலும் அகத்திலண, புைத்திலணகலளயும் விரிவாக 

எடுத்துலரத்தார். மூன்ைாம் ஆண்டு மாணவிகள் இ.  அபிநயா சதாகுப்புலரயும் மா. பரவதி 

சபாழிவாளர் அறிமுக உலரயும் ொ. அபிதா நன்றி உலரயும் வழங்கினர். 

 

நிலைவு விழாவின் சதாடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தமிழ்த்துலை மாணவர்கள் 

வழங்கினர்.  முலனவர் பட.  பமரி ஆபராக்கிய கிளீட்டஸ் கைா. வரபவற்புலர வழங்கினார். 

முலனவர் த. பிரகைாதன் முன்னிலை உலரயும், முலனவர் V.  பேமைதா (முதல்வர் சபாறுப்பு) 

தலைலம உலரயாற்றினர். நிலைவு விழாவில் உலரயாற்றிய பபராசிரியர்களுக்கும் ,பங்பகற்ை 

மானவர்களுக்கும் ொன்றிதழ் வழங்கபட்டது. சதாகுப்புலர அ.சித்ராவும்,  நன்றியுலர 

ஐ.பைாகப்பிரியாவும் வழங்கினர். நாட்டுப்பண் தமிழ்த் துலை மாணவர்கள் பாடியபதாடு நிகழ்ச்சி 

நிலைவு சபற்ைது. 

   


