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மொ�ழி�மொபயிர்ப்ப�யில் புலம்மொ�ழி�மொபயிர்ப்ப�யில் புலம்

உலக மொ�ழி�களி�ல் த�ழ்ச் மொ�வ்வி�லக்க�யிங்களி�ன் மொபயிர்ப்பும் த�க்கமும்உலக மொ�ழி�களி�ல் த�ழ்ச் மொ�வ்வி�லக்க�யிங்களி�ன் மொபயிர்ப்பும் த�க்கமும்

(The Influence and Translation of Ancient Tamil Classics in World Languages)(The Influence and Translation of Ancient Tamil Classics in World Languages)

(  24.09.2021   முதல்   30.09.2021   விரைர  )  

மொ�ம்மொ�ழி�த்  த�ழி�ய்வு  த்த�யி  நி�றுவினம்   தேதர்ந்மொதடுத்துக்மொக�ண்டுள்ளி  மொ�ம்மொ�ழி�த்  த�ழி�ய்வு  த்த�யி  நி�றுவினம்   தேதர்ந்மொதடுத்துக்மொக�ண்டுள்ளி  4141
மொ�வ்வி�லக்க�யிங்கள் த�ழி�னம்  உலக�ற்கு  அளி�த்த  மொபருங்மொக�ரைOமொயின்று  மொ��ல்ல தேவிண்டும்மொ�வ்வி�லக்க�யிங்கள் த�ழி�னம்  உலக�ற்கு  அளி�த்த  மொபருங்மொக�ரைOமொயின்று  மொ��ல்ல தேவிண்டும்..
அவிற்றுள் பல விOமொ�ழி� உள்ளி�ட்O இந்த�யி மொ�ழி�களி�லும் ஆங்க�லத்ரைத முதல�கக் மொக�ண்Oஅவிற்றுள் பல விOமொ�ழி� உள்ளி�ட்O இந்த�யி மொ�ழி�களி�லும் ஆங்க�லத்ரைத முதல�கக் மொக�ண்O
உலக  மொ�ழி�கள்  பலவிற்றி�லும்  மொ�ழி�மொபயிர்க்கப்பட்டுள்ளினஉலக  மொ�ழி�கள்  பலவிற்றி�லும்  மொ�ழி�மொபயிர்க்கப்பட்டுள்ளின.  .  அம்மொ�ழி�மொபயிர்ப்புகளி�ன்அம்மொ�ழி�மொபயிர்ப்புகளி�ன்
தன்ரைரையியும்  தரத்ரைதயும்  எரைOயி�ட்டு  அறி�வி�க்க  தேவிண்டியிது  த�ரைழித்  த�ய்மொ�ழி�யி�கக்தன்ரைரையியும்  தரத்ரைதயும்  எரைOயி�ட்டு  அறி�வி�க்க  தேவிண்டியிது  த�ரைழித்  த�ய்மொ�ழி�யி�கக்
மொக�ண்O  அறி�ஞர்களி�ன்  கOரையும்  உ��ரையும்  ஆகும்மொக�ண்O  அறி�ஞர்களி�ன்  கOரையும்  உ��ரையும்  ஆகும்.  .  எனதேவி  இப்பயி�லரங்க  உரைரகள்எனதேவி  இப்பயி�லரங்க  உரைரகள்
எட்டுத்மொத�ரைகஎட்டுத்மொத�ரைக,  ,  பத்துப்ப�ட்டுபத்துப்ப�ட்டு,  ,  பத�மொனண்கZழ்க்கணக்குத்  மொத�குத�களி�ல்  உள்ளி  நூல்கரைளியும்பத�மொனண்கZழ்க்கணக்குத்  மொத�குத�களி�ல்  உள்ளி  நூல்கரைளியும்
மொத�ல்க�ப்ப�யிம்மொத�ல்க�ப்ப�யிம்,  ,  இரைறியின�ர்  களிவி�யில்இரைறியின�ர்  களிவி�யில்,  ,  ��லப்பத�க�ரம்��லப்பத�க�ரம்,  ,  ண�தேகரைலண�தேகரைல,  ,  முத்மொத�ள்ளி�யி�ரம்முத்மொத�ள்ளி�யி�ரம்
ஆக�யி நூல்கரைளியும் தேப�ப் அடிகளி�ர்ஆக�யி நூல்கரைளியும் தேப�ப் அடிகளி�ர், ,  எல்லீ�ர்எல்லீ�ர், ,  ஜா�ர்ஜ் ஹா�ர்ட்ஜா�ர்ஜ் ஹா�ர்ட், ,  ஏஏ..தேகதேக. .  இர��னுஜான் தேப�ன்றிஇர��னுஜான் தேப�ன்றி
அறி�ஞர்களி�ல்  எவ்வி�மொறில்ல�ம்  மொ�ழி�மொபயிர்க்கப்பட்டிருக்க�ன்றின  என்பரைதயும்அறி�ஞர்களி�ல்  எவ்வி�மொறில்ல�ம்  மொ�ழி�மொபயிர்க்கப்பட்டிருக்க�ன்றின  என்பரைதயும்,  ,  அவிற்றி�ன்அவிற்றி�ன்
��றிப்புகரைளியும்��றிப்புகரைளியும், , தேலும் மொ�ழி�மொபயிர்ப்ப�ல் க�ணல�கும் குரைறிப�டுகரைளியும் ஆர�யும் தேநி�க்க�ல்தேலும் மொ�ழி�மொபயிர்ப்ப�ல் க�ணல�கும் குரைறிப�டுகரைளியும் ஆர�யும் தேநி�க்க�ல்
அரையும்அரையும். . 

இச்மொ�வ்வி�லக்க�யிங்கள்  மூல  நூல்களி�கவும்  மொ�ழி�மொபயிர்ப்புகளி�கவும்  எப�தேரயிம்இச்மொ�வ்வி�லக்க�யிங்கள்  மூல  நூல்களி�கவும்  மொ�ழி�மொபயிர்ப்புகளி�கவும்  எப�தேரயிம்,,
இலத்தZன்இலத்தZன்,  ,  விOமொ�ழி�விOமொ�ழி�,  ,  இத்த�லியிஇத்த�லியி,  ,  ரு��யிரு��யி,  ,  ப�மொரஞ்சுப�மொரஞ்சு,  ,  ஆங்க�ல  மொ�ழி�  இலக்க�யிங்களி�ல்ஆங்க�ல  மொ�ழி�  இலக்க�யிங்களி�ல்
ஏற்படுத்த�யுள்ளி  த�க்கமும்ஏற்படுத்த�யுள்ளி  த�க்கமும்,  ,  மொபற்றுள்ளி  மொ�ல்வி�க்கும்  அவிற்றி�ன்  உயிர்ரைவிப்  புலப்படுத்தும்மொபற்றுள்ளி  மொ�ல்வி�க்கும்  அவிற்றி�ன்  உயிர்ரைவிப்  புலப்படுத்தும்..
எனதேவி  அப்பண�கள்  குறி�த்து  நிது  இளிந்தரைலமுரைறியி�னர்  அறி�ந்து  மொ�யில்படுவிது  த�ழுக்குஎனதேவி  அப்பண�கள்  குறி�த்து  நிது  இளிந்தரைலமுரைறியி�னர்  அறி�ந்து  மொ�யில்படுவிது  த�ழுக்கு
அவிர்கள் மொ�ய்யி தேவிண்டியி பண�யி�கும்அவிர்கள் மொ�ய்யி தேவிண்டியி பண�யி�கும். . 

இவ் இரண்டு தேநி�க்கங்கரைளிக் கருத்த�ல் மொக�ண்டு இப்பயி�லரங்கம் மொ�யில்படும்இவ் இரண்டு தேநி�க்கங்கரைளிக் கருத்த�ல் மொக�ண்டு இப்பயி�லரங்கம் மொ�யில்படும்.  .  ஆய்வுஆய்வு
�ணவிர்கள் ட்டும் இத�ல் கலந்து மொக�ள்ளில�ம்�ணவிர்கள் ட்டும் இத�ல் கலந்து மொக�ள்ளில�ம். . 

மொ�ழி�மொபயிர்ப்புத்  துரைறியி�ன்  ��றிந்த  அறி�ஞர்  மொபருக்கள்  இப்பயி�லரங்க�ல்  ஆய்வுரைரமொ�ழி�மொபயிர்ப்புத்  துரைறியி�ன்  ��றிந்த  அறி�ஞர்  மொபருக்கள்  இப்பயி�லரங்க�ல்  ஆய்வுரைர

நி�கழ்த்துவி�ர்கள்நி�கழ்த்துவி�ர்கள். . பயி�லரங்க�ன் வி�த�முரைறிகளும்பயி�லரங்க�ன் வி�த�முரைறிகளும், , வி�விரங்களும் கZழ் விரு�றுவி�விரங்களும் கZழ் விரு�று::

1. பயி�லரங்க�ல் கலந்துமொக�ள்ளி அனுத�க்கப்படுதேவி���ன் எண்ண�க்ரைக 20.



2. பயி�லரங்கு நிரைOமொபறும் நி�ள்கள்: 24.09.2021 முதல் 30.09.2021 விரைர (மொத�Oர்ந்து 7 நி�ள்கள்).

3. பயி�லரங்கு தேநிரம்: 10.00 - 01.00 விரைர & 02.00 - 5.00 விரைர.

4. பங்தேகற்ப�ளிர்கதேளி தங்கு�Oத்ரைத ஏற்ப�டு மொ�ய்துமொக�ள்ளி தேவிண்டும்.

5. பங்தேகற்ப�ளிர்களுக்குப்  பயிணப்படி,  த�னப்படி  த்த�யி  அரசு  வி�த�முரைறிகளி�ன்படி

விழிங்கப்படும்.

6. த�யி உணவும், தேதநிZரும் நி�றுவினத்த�ன் ��ர்ப�ல் விழிங்கப்படும்.

7. பயி�லரங்க�ல் கலந்துமொக�ள்ளி வி�ரும்புதேவி�ர் இதன் கZழுள்ளி வி�ண்ணப்பத்ரைத நி�ரைறிவுமொ�ய்து

15-09-2021 க்குள்  workshopt@cict.in என்றி �ன்னஞ்�ல் முகவி��க்கு  ட்டுதே அனுப்புதல்

தேவிண்டும்.  இப்பயி�லரங்ரைகப் பற்றி�யி கூடுதல் தகவில்கரைளித் மொத��ந்துமொக�ள்ளி தேற்கண்O

�ன்னஞ்�ல்  மூல�கதேவி  மொத�Oர்புமொக�ள்ளி  தேவிண்டும்.  எக்க�ரணத்ரைதக்  மொக�ண்டும்

மொத�ரைலதேப�� விழி�யி�கத் மொத�Oர்புமொக�ள்ளிக் கூO�து. 

8. வி�ண்ணப்பக் கட்Oணம் ஏதும் இல்ரைல.

9. வி�ண்ணப்பம் உ��யி விழி�யி�க அனுப்பப்படுதல் தேவிண்டும்.

10. மொ�ம்மொ�ழி� நி�றுவின வி�த�முரைறிகளி�ன்படி தேதர்ந்மொதடுக்கப்பட்Oவிர்களுக்கு �ன்னஞ்�ல்/புலனம் விழி�யி�க

ட்டும் ஆரைண அனுப்ப� ரைவிக்கப்படும்.

11. பங்தேகற்ப�ளிர்கள் மொ�ம்மொ�ழி� நி�றுவின வி�த�முரைறிகரைளிப் ப�ன்பற்றி�O தேவிண்டும்.

12. இப்பயி�லரங்க�ல் பங்தேகற்கத் தேதர்ந்மொதடுக்கப்பட்Oவிர்களுக்கு16-09-2021 அன்று �ன்னஞ்�ல்

மூலம் தகவில் மொத��வி�க்கப்படும்.  

mailto:workshopt@cict.in


மொ�ம்மொ�ழி�த் த�ழி�ய்வு த்த�யி நி�றுவினம் மொ�ம்மொ�ழி�த் த�ழி�ய்வு த்த�யி நி�றுவினம்     ,,    மொ�ன்ரைனமொ�ன்ரைன    
      உலக மொ�ழி�களி�ல் த�ழ்ச் மொ�வ்வி�லக்க�யிங்களி�ன் மொபயிர்ப்பும் த�க்கமும்உலக மொ�ழி�களி�ல் த�ழ்ச் மொ�வ்வி�லக்க�யிங்களி�ன் மொபயிர்ப்பும் த�க்கமும்    
((The Influence and Translation of Ancient Tamil Classics in World LanguagesThe Influence and Translation of Ancient Tamil Classics in World Languages))

(24-09-2021 – 30-09-2021)(24-09-2021 – 30-09-2021)
வி�ண்ணப்பப் படிவிம்வி�ண்ணப்பப் படிவிம்

1.
மொபயிர்மொபயிர்

த�ழ்த�ழ்

ஆங்க�லம்ஆங்க�லம்

2. பயி�லும் கல்லூ��பயி�லும் கல்லூ��//

பல்கரைலக்கழிகம்பல்கரைலக்கழிகம்

3. ப�றிந்த நி�ள்ப�றிந்த நி�ள்//வியிதுவியிது

4. விகுப்பு விகுப்பு (✓ (✓ மொ�ய்கமொ�ய்க)) மொப�து            இமொப�து            இ..ப�ப�..விவி.             .             பட்டியில் இனத்தவிர் பட்டியில் இனத்தவிர் 

5. கல்வி�த் தகுத�கள்கல்வி�த் தகுத�கள்

6. கல்லூ�� முகவி��கல்லூ�� முகவி��

((மொத�ரைலதேப��மொத�ரைலதேப��//�ன்னஞ்�ல் �ன்னஞ்�ல் 
முகவி��யுOன்முகவி��யுOன்))

7. இல்ல முகவி��இல்ல முகவி��

மொத�ரைலதேப��மொத�ரைலதேப��//�ன்னஞ்�ல் �ன்னஞ்�ல் 
முகவி��யுOன்முகவி��யுOன்))

8. புலன எண்புலன எண்

9. முரைனவிர் பட்O ஆய்வுத் முரைனவிர் பட்O ஆய்வுத் 
தரைலப்புதரைலப்பு

நி�ள்  நி�ள்  ::         ((ரைகமொயி�ப்பம்ரைகமொயி�ப்பம்))
இOம்இOம்::

உ��யி முத்த�ரைரயுOன்உ��யி முத்த�ரைரயுOன்
மொநிறி�யி�ளிர்மொநிறி�யி�ளிர்//முதல்விர்முதல்விர்//பத�வி�ளி��ன் ரைகமொயி�ப்பம்பத�வி�ளி��ன் ரைகமொயி�ப்பம்

நி�ழிற்பOம்நி�ழிற்பOம்


