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1er Symposium international des Etudes de la Culture et des arts Tamouls en France

Dr. Bala Ganessane - Président–Fondateur de l’association Kalpana

கை்பனாசங்கத்தின் நிறுவனர்

08h45 – 09h00: Accueil et Bienvenue / வரப்புலரகூறுபவர்-



1er Symposium international des Etudes de la Culture et des arts Tamouls en France

Bienvenue et Présentation de la journée: Dr Bala Ganessane

Président Fondateur de l’association Kalpana

Accueil et Ouverture du symposium par l’invité d’honneur :

Dr R. S.Balasubramani (Alias Orissa Balu)

3 CHANSONS TAMOULES: Hymne à la mère tamoule

09h00 – 09h15: Accueil et Bienvenue/ அனைவனையும் வைவவற்று சிம்வ ோசிய

நிகழ்வினைதுவங்கினவக்கும் நம் சிற ்புவிருந்திைை:்

Mrs Tejaswini

தமிழ் தாய் வாழ்த்து

Ms N.B.Subalaxmi 
&                            

Ms N.B.Srisailalaxmi

நீராரும்கடலுடுத்த

Dr Rajarajeswari Parisot

யாமறிந்த

மமாழிகளிலை
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09h15 – 10h30: 1ére session– Système tamoul: hier et demain /  தமிழ்முலற: லநற்றுமற்றும்நாலள

Dr K. Rajan – “Émergence du système d’écriture tamoul – Une perspective 
archéologique“
“தமிழ் எழுத்துமுனறயிை் வவளி ் ோடு –ஒருவதோல்வ ோருள்

 ோைன்வ”

Animé par  Mr DEVA Coumar / வதோகுத்து வழங்கு வை்

Mr Annamalai Sugumaran – “Ancienne culture tamoule et les spécialités 
commerciales“- “ ண்னையதமிழ் கலோசச்ோைம் மற்றும் வணிக

சிற ்புகள்”

Dr. Seemal – “Les tendances modernes de la prose et de la poésie tamoules” “
தமிழ்உனைநனைமற்றும் கவினதகளில் நவீைவ ோக்குகள்”
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10h30 – 11h45: 2éme session - 2 வதுஅமைவ்ு
Pensée du système tamoul /தமிழ்முனறனய ்  ற்றி சிந்தித்தல்

Dr.Mr. T.Sathiyaraj – “La moralité comme une approche par ordre organisationnel linguistique “
“வமோழிஓை்அனம ்பு ஒழுங்குஅணுகுமுனறயில் வ யைியல்”

Dr R. Sivabalasubramani – ”Éducation et travail“
“கல்விமற்றும் வவனல”

Dr.Mr. S. Murugesan – ” Chemin des Siddhars”
“சித்தைக்ளிை்  ோனத”

Mr David Radjalou Pida

Animé par வதோகுத்துவழங்கு வை்
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11h45 – 13h00: 3éme session- 3 வது அமைவ்ு – La pertinence de Thirukkural aujourd’hui / இை்று திருக்குறளிை்

வ ோருத்தம்

Animé par: -வதோகுத்துவழங்கு வை:்

Dr Rajarajeswari Parisot

Dr. Murugesapandian Natarajan
“Utilisez les principes de Thirukkural dans la vie d’aujourd’hui »” 

இை்னறயவோழ்க்னகயில் திருக்குறள்வகோை் ோடுகனள ்  யை் டுத்துங்கள்”

Mrs Nagarathnam Sudarshini

“La retenue des cinq sens avec une référence particulière au Tirukkuṟaḷ“
“jpUf;Fws; ntspg;gLj;Jk; Ik;Gydlf;fk; - xU rpwg;gha;T’

Mrs J. Umamageswari Palamalai
”Dieu bénisse le retour à la maison de Thirukkural – Une étude faisant autorité“
” திருக்குறளிை் கைவுள் வோழ்த்து வீடுவ றுஅனைவவத”
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11h45 – 13h00: 3éme session- 3 வது அமைவ்ு – La pertinence de Thirukkural aujourd’hui / இை்று திருக்குறளிை்

வ ோருத்தம்

Animé par வதோகுத்துவழங்கு வை்

Dr Rajarajeswari Parisot -

Dr.Mr. R.Chandramohan
“Yoga pranique et Thirukkural”
“பிைோணவயோகோ மற்றும் திருக்குறள்”

Mr. Deva Coumar – “Thirukkural et Lamartine”
-“திருக்குறள் மற்றும் லோமோைட்ிை்”

Témoin:/சோை்சி:

Mrs Jayanthi Gowrishankar – “Ma vie et Thriukural “
“எை் வோழ்க்னகயும் திருக்குறளும்”



பிரான்சிை் தமிழ் கைாசச்ாரம் மற்றும் கலைஆய்வுகள் குறித்த

1 வதுசரவ்லதசசிம்லபாசியம்

13h00 – 14h00 – Pause déjeuner - Lunch Break
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14h00 – 15h15: 4éme session – 4 வதுஅமரவ்ு –Performance des arts tamouls- தமிழ் கலைகளின் மசயை்திறன்

Dr. Dominique Lauvernier – “Le théâtre dans le chant 3 du Livre I, Arrangetrukaadai

(அைங்கவகற்றவககோதத , 99–113, du Cilappathikaaram (சில ் திவககோைம) : Comparaison avec le 
théâtre de Bhārata dans le Nātyaśāstra et apports de la réalité virtuelle pour la restitution des 
espaces”.
” அைங்வகற்று கோனதசில ் திகோைம் ”

Animé par வதோகுத்துவழங்கு வை:்
Mrs J. Umamageswari Palamalai

Dr Priscilla Georges – ” Les chansons tamoules tradionnnelles“
“ சங்க இலக்கியங்களில் இனச ் ோைல்கள்”

Mrs Nirmala Raghavan – “Musique carnatique et musique du cinéma“



1er Symposium international des Etudes de la Culture et des arts Tamouls en France

14h00 – 15h15: 4éme session – 4 வதுஅமரவ்ு –Performance des arts tamouls- தமிழ் கலைகளின் மசயை்திறன்

Animé par வதோகுத்துவழங்கு வை:்
Mrs J. Umamageswari Palamalai

Dr Rajarajeswari Parisot - Spiritualité et nos expressions culturelles traditionnelles.
ஆை்மிகமும்நமதுதமிழ் கனலவடிவங்களும்.

Témoin:/சோை்சி:

Mr Gokulam Vijay
“Une présentation de la peinture en tant qu’artiste peintre”
“ஒருகனலஞை் ஓவியைோகஓவியம்வழங்கல்”

Mr Luc Perera – “Tala Sound, un projet interdisciplinaire innovant en design social pour la santé”.
“தலோ சவுண்ை், ஆவைோக்கியத்திற்கோை சமூகவடிவனம ்பில் ஒரு
புதுனமயோைஇனைநினலதிை்ைம்”.
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15h15 – 16h15: 5éme session – 5 வதுஅமரவ்ு- Littérature tamoule -தமிழ்இைக்கியம்

Dr G.Mythili
” La capacité socio-sensorielle de la femme de Ainkurunooru maruthathinai dans les poèmes“
“ஐங்குறுநூறுமருதத்தினண வ ண்ணிை் சமூக-உணைச்ச்ிதிறை் கவினதகள்”

Animé par வதோகுத்துவழங்கு வை:்
Mr Coumar Ananda

Dr S.Kanmani Ganesan
“Le manguier de Vel Nannan” “வவள் நை்ைைிை் மோமைம் ”

Dr N. Rajendran
” Contexte de la mort d’un leader d’un point de vue psychologique ” 

“உளவியல்கண்வணோை்ைத்தில் ஒருதனலவைிை் மைணத்திை்பிை்ைணி”
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16h15 – 17h00: Une histoire sans fin ஒருலபாதும்முடிவலடயாத கலத

Dr.Jeyanthine vignarajan
“Science dans la littérature tamoule”
“தமிழ் இனசயில் அறிவியல் நுை் ம்”

Mr Ezhil Souparamnian
“Science dans la littérature tamoule”
” தமிழ் இலக்கியத்தில் அறிவியல்”

Témoin:/சோை்சி:

Mr.Gnanasakthivel Mr.Annadurai Adalarasan 

தங்கள் பங்லகற்புக்கு நன்றி /

Animé par Dr Bala Ganessane


