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வா�ேதவன    இலக்�மன 7 

“தமிழ ெமாி ேபசுந 
ெதன்னிழாதிய 
இனிழாதிய ஐயபதாாயய 
(50,000) ஆண்டுகள மனனந 
இரனேத வாழனந வரபவநட்.  
(இயாுாதன,ப,2012) 
 

-ெதாலத�ிிியய  சிந் நாகாிகம 



வா�ேதவன    இலக்�மன 8 

“தமிழ எனபததள, ‘ியாதவ’ 
எனபந இன்ைழ 
ெமாிாழியலந வழஙளய 
இ்ளயுெபழந ஆளய.  
 
லாி மதனெமாிகள [ஏைததாழ 
70,000 – 50,000 ஆன்டுகள 
மனனநத ேதானயழந] மட 
ெுரஙஙழந, தமழ என் 1850 
ஆய ஆண்ேிேழ  டால்ெவல 
டரினாந. 
 
 

-ெதாலத�ிிியய  சிந் நாகாிகம 



வா�ேதவன    இலக்�மன 9 

தமிய தமிழ (ியாதவ) ெமாிக 
ள்யபமய ெதனனாா்ிய 
இனிழாதிய “இன்ைகள மன 
10,000” [10,0000 இ.ம = 
10,000 B.P) ஆண்களய 
டிபழஙடாிதநகள மனனேய – 
ஏைததாழ இ.ம 50,000 இல 
இரனேத வனந்ுன எனப்த 
பலேவ் அயதழத பிஙட்ன 
இன்ைழ ஆய் ம்்ட் 
ந்து்ுன.   
 

-ெதாலத�ிிியய  சிந் நாகாிகம 



வா�ேதவன    இலக்�மன 10 

அகடிபழஙடாிதில 
ெதன்னிழாதிரனநய 
இனிழாதிரனநய வவகள 
வவேமதள ேுாகங நடழனத 
ியாதவ ெமாி ேபசுந ஏதைதில 
(Dravidian Ascent) 
அவநட்வமரனேத இனேதா 
ஐேயாுபழய, உயால-அலதாயக, 
மதிழ ள்யபஙடுய, சுபான, 
ெடாரழய மதிழ ெமாிடுய 
உரவாாரகட ேவண்ய 
எனப்துய நணமாம்ழ 
பிமகட ெமாிழயலநட் 
ஏதஙனைனந. 
-ெதாலத�ிிியய  சிந் நாகாிகம 



வா�ேதவன    இலக்�மன 11 

ெமாிலாா் பாவாணந ேபாதயழ 
தமழுாா் வயிாத்ு 
ேபயயலநடு் ப.ி. சநவாச 
ஐழஙடாந, த.ஆந.இயாமசசனிய 
தாதந, ஙரா்ணசாம ஐழஙடாந, 
ேச்சழஙடாந ஆஙேழாந ளயுபவத 
தகடவநட். - த�ிிாின ேதாற்றம 
பரவ�ம. 



வா�ேதவன    இலக்�மன 12 

த.ஆந.இயாமசனிய தாடதந பதயு 
பாவாணந, ‘தமழந, ெதனனாா்ு 
பழஙள் மகடேுழன்ய, தமழேய 
ேம்ிழாஙழ ுா்டாளய 
ுண்்ிக டவதட்ய ுா்டாளய 
ெசன் தமழ ுாடரடத்து 
பயுபனந என்ய உண்மழான 
வயிாத்ை சநவாச ஐழஙடாரகளு 
பன தரவாட ெவ்ாாவவந, 
ெசன்னு பலட்ிகடழட 
வயிாத்த ந்ைு ேபயாடரழயாட 
இரனத இயாமசசனிய தாடதேய’ 
எனபாந.  
- ( த�ிழவரலாா II, பக,122-123) 



வா�ேதவன    இலக்�மன 13 

த�ிழ, த�ிிர வரலாா பற்ிி ேபர, 
�லகக எ�தி�க்ளர. ஆயி�ம, 
ே�றெசானள வரலாறற்ிறரகக 
விியில, �ை்�ைலய�கக, பாவாமர 
விியில எ�திபட வரலாறா �லகக 
�ிகக ்ை்�. த�ிழ(த�ிிி), த�ிிாின 
சாியாள வரலாறை் உலகம இன�ம 
வி்ஙகிக ெகாக்விலைல. த�ிிர, 
த�ிைித த�ிழநாா�ல ெதனத�ிழ 
நாா�ல ேதாற்ி வ்ரதத ெதால்�கக 
எனப் ற�உணை�.  
 
 
 த�ிிாின ேதாற்றம வரலாாம 



வா�ேதவன    இலக்�மன 14 

த�ிழநாாட ஆயவா்ரக்க 
பி.இரா�நாதன, றாலறதன ெ�ாிிக 
ஒகைக பற்ி�ம �ிக உைித் 
எ�தியவரக்ில, றனளவர. அவாின 
த�ிழ – த�ிிாின ெதானளிநிைல 
அ்ிேவாரக்க கலஙகைர வி்ககம 
என்ால �ிைகயிலைல. 
   
- த�ிிாின ேதாற்றம வரலாாம 
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“க.ம. முத (1) நூற்றண் சார்ு சமவயங் 
சுு எனு நூத 18, வற்யான எழுத்து 
ெபயர்க ெபயர பட்யத இணுெபூற உக்ன. 
அவூறக ுமி எுபதது ஒுற. எனேவ கற்க 
்தெவடட எழுத்ற்ு ுமி எுேற 
குறிடேவாு. ுமி எழுத வ்வங்ற்க கேே 
இணு ெபூறக் பணு்த ்ாணலாு. 

வா�ேதவன    இலக்�மன 
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 இஙஙிானந பாயாுமனைதில  2.2.1835 
அன்,ெமகடாேி ஆதயழ 
உ்யால…”இனிழா வுமான ுா். 
தாந்ட மிுபய, டைுபய ெடாணவ அனத 
மகட்ன ஆனமட ுயபக்ட, பணபா் 
ஆஙழவதயன மநெடிய்ப மயததால 
அனய, அனத ுாா்வ ுமந 
டா்ுபாா்கள் ெடாண்வய இழிய 
என் ுான ந்னகடதல்ி”. 

 -(ெமகடாேி ) 
   

17 

இதளால எனள பாதிி� ? 



• த�ிழநாா�ல கலெவா�ன ெதாடகக கால றதல 
பல �ற்ாணடக்ாக வாழநத �கக்ின 
வாழவியல றை்கை் வ�த்க காாடம 
‘கலெவா�ல வாழவியல’ எ�ம �ல 
கலெவா�யைலய சாரநத றதல �ல. 
 

 - றைளவர சி. பால�ிபிர�மியன,  
்ைம ேவநதர , தஞைச த�ிழி பலகைலககிகம. 

18 வா�ேதவன    இலக்�மன 



•பிநத�ிிர ெசாலலாாசி அை�ிைபி 
படமபி�த்க காாடவதாக அந�ல 
அை�ந்க்். தறகால ஆாசிய ெசாறக்ாக 
ெபா�க ெபாதிநத ெசாறகக, கலெவாடகக்ில 
�ி்ந்க்ள எனப் ெதாியவநத்.  

19 வா�ேதவன    இலக்�மன 



• jkpo; vOj;Jf;fs; fhyj;Jf;Ff; 

fhyk; khwpkhwp te;Js;sd. 

vOj;Jf;fspd; thptbtk; khwpf; 

nfhz;L ,Ue;jgbahy;> 

gz;ilf;fhyj;jpy; vOjg;gl;l 

jkpo; vOj;jpd; thptbtk; 

,d;dnjd;W ,g;NghJ 

njhpatpy;iy. gz;ilf;fhyj;Jj; 

jkpo; vOj;J kiwe;J Nghapw;W. 

20 வா�ேதவன    இலக்�மன 



jkpo; nkhop kpfg; goikahdJ. 

goq;fhyj;jpNyNa jkpoh; jkpio 

tsh;j;jdh;. mth;fs; jkpo; 

E}y;fisr; Rtbfspy; vOjpdhh;fs;. 

E}y;fis vOJtjw;F vOj;J 

Ntz;Lk;. vOj;Jf;fisAk; 

mikj;J 

E}y; vOjpdhh;fs;. Vwj;jho 

%thapuk; Mz;Lfshfj; jkpopy; 

E}y;fs; 

vOjg;gLfpd;wd. 

21 வா�ேதவன    இலக்�மன 



22 வா�ேதவன    இலக்�மன 

தஞசாாரல டனத்ன ேம்வ எனை அ்முப சாநபல 
ுவனத டரததயஙஙல பஙேடத் ‘கழ் வாழ்ய வயிா்ய’ 
எனை த்ிுபல ேபடனாந, அமநுாத யாமஙரணன. 
 
அவந, “டவனத ெசுவயபந மாதய டனந சமெவ் 
ுாகரடதின வாழனத மகட் ெதன்னிழு பழஙள்ட் 
என்ய, கழ்ான வழந ங.ம 600 என்ய இயண் 
மகஙழ அயதுபட் வனதன. கழ்ால ெசயழுப்ய 
ஆய் அ்யள்ைழான்வ. இ்த மி்மழாடச 
ெசயதாலதான தமழந வயிாத்க டாி அு்வ 
மி்மழாட அயழ்ய ம்ுய”. 
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 சஙடடாிு பயாம - தமி – 
தாமி - எிதநகளச  

 சஙடுபாவல சா்ய ெபழந  
 ளாெிிதந  
 



 சஙடடாிு பயாம - தமி - 
தாமி - எிதநகளச  

 சஙடுபாவல சா்ய ெபழந  
 ளாெிிதந  
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இ�ங் கவ�்இ இல்்ாப� ்ப�்்ல�, ் ் ் ் 5்
 �ங க,்மறகர்ப கழ்மலாயா்்,்
ம�ங் ்்  ழக்யபே ்ம்ழர்ி�  ,்
ாபகர்பக ்ப பய்ய்ல�த்�ய�ல் எ�த்
இைகப �்யிலா  ்ா் இலல,்அை்� �்
ஆத்ா் ்க பஇர்கவ  ்ர் கழ்  - அ ில�த்297 ்
 

http://vaiyan.blogspot.com/2018/09/agananuru-says-297.html
http://vaiyan.blogspot.com/2018/09/agananuru-says-297.html
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 http://tamiljinavani.appspot.com/#/editor 
 

26 

அ ஆ இ ஈ உ ஊ   ஏ ஐ ஒ 

𑀅 𑀆 𑀇 𑀈 𑀉 𑀊 𑀏𑁆 𑀏 𑀐  𑀑𑁆  

𑀅 𑀆 𑀇 𑀈 𑀉 𑀊 𑀏𑁆 𑀏 𑀐 𑀑𑁆 𑀑 𑀒 𑀂  
அ்ஆ்இ்ஈ்உ்ஊ்ே்ஏ்ஐ்ஒ்
ஓ்ஔ்ஃ 

http://tamiljinavani.appspot.com/#/editor


27 வா�ேதவன    இலக்�மன 

க ா டயல  

𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀴𑁆𑀴𑀼𑀯𑀭 

ிரவ்ுவந – தமி  
( தமழ பயாம) 

𑀢𑀺𑀭𑀼𑀯𑀴𑁆𑀴𑀼𑀯𑀭 
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•தமில மடு ப்ழழ 
எிதந பண்ைடத் தத
எழடத. இ்து பிர  எிதந 
எனஙனைனந. ெ்ன்னிந்த
பிர  ( தமி) என்ய 
ளயகஙனைனந. ஓ்ிால 
எிததா் ெடாண் எிநய 
ம்ை பயதழ பனனநு 
பண்வத தமழ எிதந பயாம 
ம்ைாிரனந, 
வாெவிததாட வ்வய 
ெபதைந. 

30 வா�ேதவன    இலக்�மன 



31 வா�ேதவன    இலக்�மன 



32 வா�ேதவன    இலக்�மன 

வாெவிதந ்ர ந்ி, 
சமஸஙரதக ஙயனத எித்து 
ேபானை தமழ எிதநட் 
்டழாுுபாவந. மதெைார ந்ி, 
அசச இழனியய வனததால 
எிதத்முபல பன மாதைய 
ேுயதல்ி. 



அசடல எ்்ம டரி, தமழ 
எிதத்முபல 
சநிரததஙட்ுதவிரரா்ுன  
ெசயதாந; பைளதெபரநரன ெசயதாந. 
அ்வ பனபதைுப்ஙனைன. 
அவவுேவ, ்ரவயந எிதநய, 
மதெைாரவயந எிதநய, எிநய 
ம்ைழால ேவைாட அ்மஙனைனேவ 
அலிாமல, தமழ எிதத்முபல 
இகடாிக டாவதில எயமாதைமய 
நடழதல்ி. 

33 வா�ேதவன    இலக்�மன 



34 வா�ேதவன    இலக்�மன 



35 வா�ேதவன    இலக்�மன 



36 வா�ேதவன    இலக்�மன 



37 வா�ேதவன    இலக்�மன 



 Distance learning amid the coronavirus 
pandemic has pushed many to tools like 
Google Classroom and Meet. 
 

 Google Classroom பக்ிககள�றாமள
ஆசிாியரகக, �ாமவரகக ஒ�ளபா்காிபாளள
�ி�லளபகிரந்ள�றாம இயஙகைல ெ�யநிகரள
வ்ிபை்ககளஉ�வாககளஅ��திககி்். 
 
 
 
 

38 



 Webinars are really useful in engaging the listeners 
through live presentations and interactive multimedia 
which can makes the distance feel less of a hurdle. 
 

இயஙகைலயில பஙேகறபா்ைர 
இைமயம �லம பைடிைபி பாரத்ம, 
ேகாடம, பல்டகததின விி கற்ைல 
எ்ிை�யாககி இைடெவ்ி ்ை்நத 
�ளநிைலக்க ெகாணட ெசலகி்். 
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 43 

�ீாட்ி க�த்மர ப்தத்ி ெதா்தத்ி �திிபிட �ைளநதிட 

ேமல்நிை சிநநத கீ்நிை சிநநத 
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் ிரனதஅறிவதேகரடபராதத
ஓந அய் மதல – ஆைய் வ்ய 



 அத்ன, பனவரமா் ளயுப்ஙனைாந: 
 

 “்ன் அயேவ உத் அயவந, 
 இயண் அயவநேவ அதேனா் ுாேவ 
 மன் அயவநேவ அவதேைா் மகேட 
 ுானள அயவநேவ அவதேைா் டணேண 
 ஐனந அயவநேவ அவதேைா் ெசதேழ 
 ஆ் அயவநேவ அவதேைா் மனேன 
 ேதரின உணநனேதாந ெுயுப்தினேய.” 

 
 ( ெதாலடாுபழய – 1526) 
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இனெனார ேுாகஙல, தமழரன சமழ ெுயழான ்சவ டததானதய 
அய்ெுய பதய க்வனவத்ை ஆயாயேவாய. 
 
அனதகடயணஙட் ுானள – மனய, பதி, டததய , அடஙடாயய 
 
ந்னகட்ய மைகட்ய, பத் ்வகட்ய பத்ை த்வததளய, 
எணணஙட்ன ேதாத்வாழாட்ய ‘மனய’ ெசழலப்ஙைந. 
 
பதி, அிட ஆயாயனந, சநத்கஙுபாநகளய தன்ம உ்வழந.  
 
டததய, ம்த டனத்னான பிவடமாடச ெசழலப்ஙனைந, 
ேவண்ழேபாந அவத்ை ந்ன்கை்ய ெசயஙனைந.  
 
இ்வ மன்ேம, மானத்ன டனத்னால ெபரயபஙடாத்ஙனைன 
எனிாய. 
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அடஙடாயய ெசரகஙன பைுபவமாட உ்ுந. “ுான’ அலிந 
‘ஈேடா’ எனுப்ய தன்ுபதள மிக டாயணமாட உ்ுந. 
 
இந ஓயுததள ம்த டனத்னான தாகடத்த ஏதப்ததகக்ய 
எனபத்ன ம்கட இழிாந.  
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அறித உயனது்கத
ஓிறிதஉயனத பல, ெச், மயய 

ஈிறிதஉயனதத பி 

முறிதஉயனத டதல, எ்யப 

நரலறிதஉயனத ுண், நயப 

ஐன்றிதஉயனத பாயப, பை்வ ேபானை பலவ்ட மரடஙட் 

ஆறறிதஉயனத ம்தன, அசயன 

ஆறறிவுதேரறபடைத
அறி்ைநதஉயனகித

ம்வநட், ேதவநட், ேபயகடணஙட் 
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வா�ேதவன  இலக்�மன, 
ஸ�டாய, ேஜா�ர, 

�ேலசியா 
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