
 

 

 

 

 

 

ெமாழிய'ய( வரலா-. ஆ0வறிஞ3, த6கா3 ம. ேசா. வ'6ட3 அவ3கள>? 

@(கA B?பதிD ெவள>யEFGH திFடI 

 

அ"#ைடய'(, வண+க-! 

 
 ஆ/வறிஞ(, த+கா(. ம. ேசா. வ;+ட( அவ(கள=" 114 >?கைள@-, 2020 ஆAB? ெவள=ய;D- 

ேநா+கி?, திFட+GH ெசய?பFD வJகிறK. 

 இ"ைறய Mழலி?, தமிP ெமாழி, தமிழ( வரலாR ெதாட(பான நமK பAபாD, நாகTக- 

ேபா"ற ெதா? தமிழT" ெதா"ைமகU, மைற+கVபD- நிைலைமகU ேதா"றி வள(WK வJவைத, 

திFட+GH கவனமாக ஆ/X ெச/K, ஆ/வறிஞT" >?கைள உடனBயாக ெவள=ய;ட வ;J-#கிறK, 

இத" அBVபைடய;?, 25 >?கைள, Zத[கFடமாக Z"பதிX\ திFட\தி" கீP ெவள=ய;Dவெத"R 

ZBெவD+கVபFDUUK. 

 25 >?க^-, ெசா?லிய?, ெமாழிய;ய?, வரலாR ஆகியவ[ைற அBVபைடகளாக+ 

ெகாAடைவ. ஏற+Gைறய 8000 ப+க`கள=? வ;T@- இWத ஆ/X >?கள=" வ;[பைன வ;ைல, உa. 

1,1700/-. உa. 3700/- Z"பதிX\ திFட\தி? இைணபவJ+G+ கழிXகU ெகாD\K, உa. 8000/- எ"ற 

அளவ;?, ஒJ ெதாGV# ெவள=ய;டVபடXUளK.  

!த# ெதா&'பாக ெவள,ய.ட'ப01 25 2#கள,3 ப45ய# 

 

@(      வ#ைல      ப'க)க* 

1. எப#ேறய'தி* தா-ெமாழி தமிேழ  - உ3. 500.00    368 

2. பஃ6ள8 9த: ;<ர>? வைர  - உ3. 500.00    408 

3. ெதா:கா<ப#யC சிEதைனகG  - உ3. 350.00    312 

4. தமிHI சமJகிKத9I   - உ3. 650.00   642 

5. வான8யLI தமிழKI   - உ3. 300.00   248 

6. Tamil and Hebrew ( English)   - உ3. 300.00   400 

7. சிEMெவள8 நாகOகI   - உ3. 300.00   240 

8. PமOQகRடI    - உ3. 350.00   336 

9. தமிழT சமயI    - உ3. 300.00   280 

10. இ?லாI – தமிழT சமயI   - உ3. 300.00   240 

11. தமிழO* எRண#ய:   - உ3. 200.00   164 

12. ேசேயா* (சிவ*)    - உ3. 300.00   248 
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13. ேசய* (9Kக*)    - உ3. 300.00   272 

14. இEதியQ கட[ளT    - உ3. 300.00   248 

15. பRைட' தமிழO* நிலேமலாRைம I - உ3. 700.00   698 

16. பRைட' தமிழO* நிலேமலாRைம II - உ3. 800.00   768 

17. அற<ப* நாகOகI    - உ3. 500.00   416 

18. ெசIெமாழி' தமி], ேதசிய9I திராவ#ட9I உ3. 500.00   400 

19. பாப#ேலான8ய' தமிழTகG   - உ3. 700.00   620 

20. உலகளாவ#ய தமிழT நாகOகI  - உ3. 400.00   340 

21. ெதா:தமிழT வரலா6 – I   - உ3. 600.00   512 

22. ெதா:தமிழT வரலா6 – II  - உ3. 500.00   488 

23. ெசா:     - உ3. 650.00   588 

24. The Classical Tamil (English)   - உ3. 400.00   380 

25. சமJகிKத'MQPI தா- ெமாழி தமிேழ - உ3. 250.00   192 

 

Cost of one set of 25 books listed above is Rs 8,000/- 

To confirm booking, please send payment to:  

Dr. Ma. So. Victor Research Foundation 

A/c No: 807620110000148 

IFSC Code: BKID0008076 

MICR Code: 621013002 

Bank of India 

Ariyalur Branch. 

 

Contact Manimaran on +6596347176 for more details.  

Thank you. 
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எR : 1 எப#ேறய1தி4 தா6ெமாழி தமிேழ   ஆRo : 2004 

பQகpகG : 368       வ#ைல உ3. 500/- 

 

 எப#ேறய ெமாழிெய*பM கி. 9. 3000 ஆRoகள8:, பால'தsன'தி: ேபச<பtட 

ெமாழியாPI. கி. ப#. 9த: uJறாRoQP< ப#* அIெமாழி வழQகிழEM ேபாய#J6. 

அIெமாழிைய< ேபசி வEத எப#ேறயTகG (;தTகG) தpகG நாtைட இழEM உலகI எpPI 

சிதறி< ேபானாTகG. 2000 ஆRoகளாக வழQகிழEM ேபான ெமாழி, கி.ப#. 1948 ஆI ஆRz:, 

;தTக{Qெகன இசறாெய: எ*ற நாtைட ஐ. நா. சைப அள8'த ப#*}, அ~வரசாpக'தா: 

ம�RoI }'Mய#T ெபJ6, இ*6 ேபC? வழQகிLI எH'M வழQகிLI உGளM. 

 எப#ேறய ெமாழிய#: எHத<பtட ;தTகள8* சமய uலான ேதாரா, கி.9. 1250 

ஆRoகள8: எHத<பtடதாகQ கKத<பoகிறM. இலQகண, இலQகிய வள9Gள அIெமாழி, 

உலக ெசIெமாழிக{G ஒ*றாகQ கKத<பoகி*றM. பழpகால'M இலQகியpகG 

9Hைம�ட* இ*6I அறிய<பoI எப#ேறய ெமாழி இலQகியI, அQகால'M மQகள8* 

சமயI, வா]Qைக 9ைற, அரசிய: ேபா*ற ெச-திகைள' ெதOவ#Qகி*றM. 

 எப#ேறய ெமாழிQPI தமிHQPI உGள ெதாடT}கைள, 9த* 9தலி: கRடறிEM 

ெவள8<பo'தியவT, ெச*ைன மாநில ஆtசி' தைலவராக இKEத ப#ரா*சி� ஒய#t 

எ:லி� எ*பவேர. அ~வாறான ெதாடT}கG பJறி எதிTகால'தி: ஆ-[ ெச-ய<பட 

ேவRoI எ*ற த* வ#K<ப'திைன ெவள8ய#tzKEதாT. (கி.ப#. 1810) அவKQP ப#* கி.ப#. 

1850 கள8:, இராபTt கா:oெவ:, அOசி ேதாைக ேபா*ற தமி]C ெசாJகG, எப#ேறய 

ெமாழிய#LI உGளெதனQ Pறி<ப#toGளாT. கி.ப#. 1890 இ: யா]<பாணI ஞான<ப#ரகாச 

அzக{I, 1930 கள8:, ஈரா� பாதிOயாKI, தமி] எப#ேறய ெமாழி' ெதாடT}கைள 

ெவள8<பo'தினT. ஆனா:, எவKI 9ைறயான, 9Hைமயான ஆ-[கைள 

ேமJெகாGளவ#:ைல.  

 எப#ேறய ெமாழி, தமிழின8*6I கிைள'த ெமாழிேய எ*பைத, வரலாJ6< 

ப#*னண#�ட*, இu: ஆ-[ ெச-கிறM. அEத வைகய#: 9த: uலான இEuலி:, 

500QPI ேமJபtட எப#ேறய ெமாழிC ெசாJகG, எ~வா6 தமிழின8*6I திO}பtoI 

திO}படாமLI உGளெதன ஆ-[ ெச-ய<பtoGளM. ேவTCெசாJகG, �லC ெசாJகG 

இK ெமாழிகள8LI அைடயாளI காண<பtoGளன. உலக< பைட<} பJறி எப#ேறய 

ெமாழிய#: ெசா:ல<பtoGளைவ ெபKெவGளI, அப#றகாமி* வா]Qைக, ;தTகள8* 

சமயI ஆகியைவ, தமி] மர}கைளQ ெகாRoGளைவேய என இEuலி: வ#ளQக< 

பtoGளன. தமி] – எப#ேறய ெமாழி' ெதாடT}கைள ஆ-[ ெச-�I 9த: u: இMேவ 

எ*பM, இEuலி* சிற<பாPI. 
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எR : 2 பஃ6ள8 9த: ;<ர>? வைர     ஆRo  : 2004 

பQகpகG : 408        வ#ைல உ3. 500/- 

 

 

 இEuLI தமி] – எப#ேறய ெமாழி' ெதாடT}கைள வ#Oவாக ஆ-[ ெச-�I 

uலாPI. PமOQகRடI எ*ற ெதா:தமிழO* தாயகI, கி.9. 18000 – 12000 ஆRoகள8: 

ஏJபtட ெபKெவGள'தி: �]கி< ேபானM. அEநில<பPதிய#:, பஃ6ள8, PமO எ*ற 

ேபரா6கG, ேமK எ*ற மைலய#: ேதா*றி, வடQகிலிKEM ெத*கிழQகாக ஓzயதாகQ 

கKத<பoகி*றM. பஃ6ள8 ஆJறpகைரய#: தா* 9த: நாகOகI ேதா*றி வளTEதM. 

PமOQ கRட'ைத ஆRzKEத பாRzயTகG, தமி] ெமாழிைய, சpகpகG ைவ'M 

வளT'தனT. அ~வா6 ேதா*றிய பஃ6ள8யாJ6 நாகOகI, சிEMெவள8 வழியாக, 

ெமசப'ேதாமியாைவ அைடEM, ;<ர>� ஆJறpகைர நாகOகமாக வளTEதM. 

 ;<ர>�, ைதகி�� ேபா*ற ஆ6கள8*  ெபயTக{I தமி]< ெபயTகளாக உGளன. 

ப#Jகால'தி: ?ேமOயT உKவாQகிய ஊT நகர'M நாகOகI, தமிழT நாகOகமாகேவ 

அறிய<பoகி*றM. ெமசப'ேதாமியா, பால'தsனI ஆகிய பPதிகள8: அறிய<பtட ஆ6கG, 

மைலகG, சமெவள8கG, நகரpகG யா[I தமி]< ெபயTகைளேய  ெகாRoGளன. 

அIமQகG வழிபtட கட[ளTக{I, வழிபாto 9ைறக{I தமிழO* வழQகா6களாகேவ 

உGளன.  

 நாக* எ*ற ேநாவாவ#* மQகG, தமி] மQகேள எ*பைத அவTகG ேபசிய 

ெமாழிகG ெதOவ#Qகி*ரன. கி. 9. 3000 ஆRoகள8:, சிEMெவள8ய#ன8*6I 

ெமசப'ேதாமியாவ#: Pzேயறிய மQகேள வரலாJறி: ;தTகG என 

அைழQக<<oகி*றனT.  

 தமிழT நாகOகI ேமைல நாoகள8: பரவ#ய வரலாJ6< ப#*னண#ேயாo, ஏராளமான 

எப#ேறய ெமாழி< ெபயTC ெசாJக{Qகான ெபாK{I, அைவ எ~வா6 தமிேழாo 

ெதாடT}பoகி*றன எ*ற வ#ளQக9I தர<பtoGளன. ேமLI ?ேமOய, கனான8ய, 

பாப#ேலான8யI, ேபாண sசிய ெமாழிC ெசாJக{QPI ெபாK{I வ#ளQக9I தர<பtoGளன. 
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எR : 3 ெதா:கா<ப#யC சிEதைனகG     ஆRo  : 2005 

பQகpகG : 312        வ#ைல உ3. 300/- 

 

 உலக ெமாழிகள8: அறிய<பoI 9த: இலQகண u: ெதா:கா<ப#யI ஆPI. 

பாண#ன8 எHதிய அtட'தியாய# (எto அ'தியாயpகG), ப#ராகிKத ெமாழிய#: எHத<பto, 

சமJகிKத'MQP மாJற<பtடM. பாண#ண#ய#* இலQகண uைல, 9த: uலாகQ காtட< 

பலT 9ய*6GளனT. ெதா:கா<ப#யI வழிu: எ*6I ெசா:ல<பtடM. இதJகான 

காரணpகG, ெதா:கா<ப#ய'தி: �ைழQக<பtட இைடC ெச6க:கேள. ெதா:கா<ப#யI 

எHத<பtட காலI பJறி 9ரRபாடான ெச-திகG உGளன. சpக கால'MQP 9*} 

ெதா:கா<ப#யI எHத<பtடM எனலாI. சpக காலI கி.9. 300 – கி. ப# 300 எ*ற கால 

அளவ#: ெசா:ல<பoவMI ஏJ6Q ெகாGளQ�zயதாக இ:ைல. ெதா:கா<ப#யI, கி.9. 

2000 ஆRoகள8: எHத<பtzKQக ேவRoI. பலT, கி.9 740 ஆI ஆRz: 

எHத<பtடதாகQ �6வதJகானC சா*6கG இ:ைல. 

 தமி]ெமாழிய#* ப:லாய#ரI ஆRoQகால இலQகண மர}கைள' ெதாP'M 

ெதா:கா<ப#யI எHத<பtடM. ெதா:கா<ப#ய இலQகண வ#திகைள, ெதா:கா<ப#யT 

ெதாP'தள8'தவேரய*றி, கRoப#z<பாளT அ:லT. ெதா:கா<ப#யேர பல இடpகள8: அM 

பJறிQ Pறி<ப#toGளாT. ெதா:கா<ப#யT கால'M' தமி]C ெசாJகள8: பல சpக 

காலpகள8: காண<படவ#:ைல. அவ*, இவ*, உவ* எ*6I, அM, இM, உM எ*6I 

ெசா:ல<பtடைவகள8:, உவ*, உM ேபா*ற ெசாJகG வழQகிழEMவ#tடன. 

 திKQPறள8: எEதெவாK இைடC ெச6கLI ெச-ய இயலாத அளவ#JP, 

திKவG{வT தமM uைலQ கtடைம'MGளாT. ெதா:கா<ப#யI, பல இைடC 

ெச6க:கைளQ ெகாRoGளதாக, ெவGைள வாரணனாT எo'MQ காtoகிறாT. ஆOயT 

பJறிய சில வOகG, இைடய#ைடேய ைவQக<பtoGளன. ெதா:கா<ப#ய'தி* ெமா'த 

வOகG பJறி�I கK'M ேவ6பாoகG உGளன.ெதா:கா<ப#யT நில<பாoபாoகG பJறி, 

9ரRபாடான தகவ:கைள அள8'MGளாT. Pறி�சி, 9:ைல, மKதI, ெந-த:, பாைல 

எ*ற வOைச<பz, நிலpகG பJறி' தமி] மர}கG ெதOவ#Qகி*றன. இ~வOைச, அறிவ#ய: 

சாTEMI சOயாக உGளன. ஆனா:, ெதா:கா<ப#யT, 9:ைல நில'ைத 9தலி: 

ைவ'MGளாT. ேமLI எR ஒ*பM பJறிய  தமி]C ெசா:லாக, ெதாRo எ*பேத 

அறிய<பtoGளM. ெதாRoQP மாJறாக, ஒ*பM எ*ற }திய ெசா:ைல, ெதா:கா<ப#யT 

அறி9கI ெச-MGளாT. இM, Pழ<பpகைள' ேதாJ6வ#'த }திய ெசா:லாக உGளM. 

 ெதா:கா<ப#ய'தி: சி6 PைறகG காண<பtடாLI, தமி] ெமாழிய#* 

9MெகLIபாக' ெதா:கா<ப#யI வ#ளpPகி*றM. ெதா:கா<ப#யI எ*ற u: 

கிைடQகாம: ேபாய#KEதா:, தமி] ெமாழிய#*, தமிழO* வரலா6 2000 ஆRoக{QPG 

அைடQக<பtzKQPI. உலக ெமாழிகG அரpகி: தமிைழ' �Qகி நி6'தி�Gள ஒ<பJற 

u: ெதா:கா<ப#யேம எ*றா: அM மிைகய#:ைல. ெதா:கா<ப#ய'ைத }திய பாTைவய#: 

ஆ-[ ெச-�I u: இM. 
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எR : 4 தமிHI சமJகிKத9I      ஆRo  : 2005 

பQகpகG : 642        வ#ைல உ3. 650/- 

 

 எ+கால\தி? ேதா"றியK என அறியVபடாத eV#ைடய ெமாழியாக\ தமிP ெமாழி உUளK. 

சிWKெவள= நாகTக- அழிX[ற கி.Z. 2000 ஆAD+கால- வைர, இWதியாெவ`G-, தமிP ெமாழிேய 

ேபசVபFD வWதK. ஆFசியாள(கள=" அரவைணVப;லாத நிைலய;?, வட இWதியாவ;?, தமிP திT#பட\ 

ெதாட`கியK. வFடார அளவ;? அைவ மாRபFBJWதh-, தமிழி" eல\ைத@- ேவTைன@ேம 

அைவ ெகாABJWதன. அ-ெமாழிகU அைன\K- ப;ராகிJத- எ"R ப;[கால\தி? ெசா?லVபFடன. 

சம[கிJத\ைத Zத"ைமV பD\தியவ(கU, சம[கிJத- அ?லாத ெமாழிகைள ப;ராகிJத- எ"றன(. 

 ம"ன(க^- வண;க(க^- த`கU ஆFசி ம[R- வண;க+ GறிV#கைள ெபாK ம+கU 

அழியாதவாR, தமிPi ெசா[கைள\ திJ#பD\தி #திய ெமாழிகைள உJவா+கி+ ெகாAடன(. அைவ 

கZ+க ெமாழிகளாக இJWதன. காலVேபா+கி? அவ[றி? ஒ"R கீ(வாண- எ"ற ெபயT? 

ஆTய(கள=" சமயi சட`Gகள=" ெமாழியாய;[R. ெதாட+க\தி? தமிPi ெசா[கேள, அ-ெமாழிய;? 

திT#i ெசா[களாக இJWதன. ப;"ன(, இWதியாX+G வJைக தWத பாரசீக(, ஊண(, ம`ேகாலிய( 

ேபா"ேறாT" ெமாழிi ெசா[க^- கீ(வாண\தி? கலWதன. கி. Z. 300 ஆADகள=?, இWதியாX+G 

வJைக தWத கிேர+க(கU , ஆTய(கைள\ த`கU இனமாகேவ கJதின(. கீ(வாண ெமாழிய;?, த- 

கிேர+க ெமாழிi ெசா[கைள+ கலWதன(. த- கிேர+க ெமாழி சீ(திJ\த- ெச/யVபFடK ேபா?, 

கீ(வாண\ைத@- சீ(திJ\த- ெச/தன(. அlவாR ெச-ைமVபD\தVபFட கீ(வாண ெமாழிேய, 

சம[கிJத- எ"R ெபய( மா[ற- ெப[றK. ெமாழிையi சீ(திJ\தியவ(கU, அ-ெமாழி+கான எH\K 

வBவ\ைத உJவா+கி\ தரவ;?ைல. வா/ெமாழியாகேவ, சம[கிJதV பாட?கU 

தைலZைறய;னJ+G மா[ற- ெச/யVபFடன. 

 சிWKெவள= எH\Kகள=லிJWK, எள=ய Zைறய;?, ம+கU #TWK எHதிV பB+G- வைகய;?, 

ப;ராமி எ"ற எH\KZைற, கி.Z 1500 ஆADகள=?, தமிP அறிஞ(களா? உJவா+கVபFடK. 

அத"ப;"னேர, வா/ெமாழியாகi ெசா?லVபFD வWதைவ அைன\K-, எH\K வBவ;? பதிX 

ெச/யVபFடன. கிறி\KV ப;றVபாAD\ ெதாட+க\தி?, சம[கிJத- தமிழக\தி? அறியVபடவ;?ைல. 

கி.ப;. 2 ஆ- >[றாAD+GV ப;றேக சமண(க^- #\த சமய\தினJ-, ப;"ன( வWத ஆTய(க^- 

தமிழக\தி? சம[கிJத\ைத அறிZக- ெச/தன(. இWத வரலா[Ri ெச/திகைள, இW>? வ;Tவாக 

வ;ள+Gகி"றK. சம[கிJதi ெசா[களாக+கJதVபD- பல ெசா[க^+G, சம[கிJத ெமாழிய;? 

ேவ(iெசா[க^-, eலi ெசா[க^- இ?ைல. அவ[றி[கான ேவ(கU தமிழி?தா" உUளன எ"பைத 

இW>? வ;ள+GகிறK. அகிலாAட-, அகல-, அக`கார-, அல`கார-, ஆதி, ஆ\திக-, ஆTய", 

இதிகாச-, இர\த-, இராஜா, ஈqவ(, ஈன-,உதய-. உப, உJ\திர", aப-, ேலாக- ேபா"ற 

ெசா[க^+கான eலZ- ேவJ- வ;ள+கZ- இW>லி? ெசா?லVபFDUளன. 



 7 

எA : 5 வான8யLI தமிழKI      ஆRo  : 2005 

பQகpகG : 248        வ#ைல உ3. 300/- 

 

 வான8யைலQ கRoப#z'தM ஆOயTகேள எ*6I, அதைன உலகிJP அறி9கI 

ெச-தவTகG கிேரQகTகேள எ*6I, வரலாJறி: பதி[ ெச-MGளனT. இ~வ#KவKQPI 

வான8ய: ெதாடTபான ெச-திக{QPI எEத' ெதாடT}I இ:ைலெய*பைத, ேமான8யT 

வ#:லியI� எ*ற சமJகிKத அறிஞேர பதி[ ெச-MGளாT.  ஆOயTகG ப�சாப#: 

Pzேய6வதJP 4000 – 5000 ஆRoக{QP 9*ேப, இEதிய< பழpPzய#னT வான8யைலQ 

கRடறிEM அதைன நைட9ைற<பo'தி வEMGளனT எ*6 �6கிறாT.  

 கி.9 150 ஆRoகள8: வா]EதிKEத தாலமி எ*ற கிேரQக வான8ய: அறிஞேர, 

வான8யலி* தEைத எ*6 ேபாJற<பoகிறாT. அவKைடய ெகாGைக<பz உலகேம 

ப#ரப�ச'தி* ைமயI எ*6 ெசா:ல<பtடM. �Oய�I ேகாGக{I உலைகேய ?Jறி 

வKகி*றன எ*6I, உலகI தtைடயானM எ*6I கKத<பtடM. தமிழTகG ப:லாய#ரI 

ஆRoக{QP 9*ேப, ம�* �tடpகைள 27 ெதாPதிகளாக< ப#O'திKEதனT. அவJறி: 

13 ெதாPதிகைளேய, தாலமி Pறி<ப#toGளாT. அவJறிJகான கிேரQக< ெபயTக{I தமி] 

�ல'தி:தா* உGளன. 

 உலகI எ*ற தமி]C ெசா:LQP, அM ேகாள வzவமானM எ*6I, அM ?Jறி 

வKகி*றM எ*6I ெபாKGபoI. ேகாGக{Qகான ெபயTகG, தமிழி: ெசா:ல<பtட 

காரண< ெபயTகேள. �OயைனC ?Jறிேய ேகாGகG ?ழ:கி*றன எ*பைத வார'தி* 

9தலாக ஞாய#Jைற ைவ'M< ப#*னT ேகாGகைள ைவ'தவTகG, தமிழTகG, வான8ய: 

ெதாடTபான ெபயTக{I கைலC ெசாJக{I தமிழி: ெசா:ல<பtடைவ. அைவேய உலக 

ெமாழிகள8:, திOEMI திOயாமLI உGளன.  

 உலகிJP நாGகாtzைய அறி9கI ெச-தவTக{I தமிழTகேள. தமிழT வP'த 

நாGகாtzைய, ?ேமOயTகG ேமைல நாoகள8: அறி9கI ெச-தனT. ெமசப'ேதாமியா, 

பால'தsனI, அேரப#யா, எகி<M, கிேரQகI ேபா*ற நாoகள8:, தமிழO* நாGகாtzேய 

பய*பo'த<பtடM. 

 வரலாJறி: தமிழO* வான8ய: கRoப#z<}கG திtடமிto மைறQக<பtடன. 

வான8யலி* �லவT தமிழேர எ*பைத, இEu: வ#ளQக'Mட* எo'MQ �6கிறM. 

தமிழி: ெசா:ல<பtட வான8ய: ெதாடTபான கைலC ெசாJகG, எ~வா6 ப#ற ெமாழிகள8: 

திO}பtoGளன எ*பைத�I இEu: ஆ-[ ெச-கிறM. 
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எR : 6 Tamil & Hebrew        ஆRo  : 2005 

பQகpகG : 400        வ#ைல உ3. 500/- 

  

 எப#ேறய ெமாழிய#: காண<பoI 403 ெசாJகைள' ேதT[ ெச-M, அCெசாJகG 

எ~வா6 தமி]C ெசாJகளாக[I, தமி]' திO}C ெசாJகளாக[I உGளன எ*பைத, இEத 

ஆpகில u: வ#ளQPகிறM. தமி] ெமாழிைய அறிEதிராதவTகG, தமி] – எப#ேறய ெமாழி' 

ெதாடT}கைள அறி�I வைகய#: இEu: எHத<பtடM. தமிழர:லாத ெவள8நாtடவT 

பலைர�I இEu: கவTEMGளM. ஆசிOயKைடய u:கள8:, உலக அளவ#: வ#ைரவாக 

வ#Jபைனயான uLI இMேவ. 

 எப#ேறய ெமாழிய#: பல ெசாJக{Qகான �ல9I ெபாK{I ெதOயவ#:ைலெயன 

ஆ-வாளTகG ெதOவ#'MGளனT. அ~வா6 ெபாKG ெதOயவ#:ைல எ*6 ைகவ#ட<பtட 

பல ெசாJக{QP இEuலி: வ#ளQகI தர<பtoGளன.  

 எo'MQகாtடாக, ஈட* எ*ற ேதாtட'ைத இைறவ* ஆதா9Qகாக< பைட'MQ 

ெகாo'தாT எ*6 வ#வ#லியI �6கிறM. ஈட* எ*ற ெசா:LQP< ெபாKG 

ெதOயவ#:ைலெய*6I, அM எIெமாழிC ெசா:ெல*6 அறிய<படவ#:ைலெய*6I 

பலKI ெதOவ#'MGளனT. சிலT அ'ேதாtட'தி* �]நிைலையQ கKதி, மகி]Cசி, இ*பI 

எ*றவா6 ெபாKG �றி�GளனT. இைவயைன'MI ஊக'தி* அz<பைடய#: 

ெசா:ல<பtடைவகளாPI.  

 ஈட* எ*ற ெசா:, ெநzலாக ஒலிQக<பtடM. உRைமய#: அM இட* எ*6 

Pறிலாக ஒலிQக<படேவRoI. ஒK Pறி<ப#tட எ:ைலக{QPtபtட பPதி எ*பேத அத* 

ெபாKளாPI. ஆதாI – ஏவா{Qெகன ஓT இட'ைத உKவாQகினாT எ*பேத அCெசா:லி* 

ெபாKளாPI. படI – பட* எ*6I, நடI – நட* எ*�I, கடI – கட* எ*6I தமிழி: 

ெசா:ல<பoI. அதைன ஈJ6<ேபாலி அ:லM இலQகண< ேபாலி எ*6 உைர<பT. 

அ~வாேற, இடI எ*ற ெசா:, இட* எ*6 ெசா:ல<பtடM. 

 403 எப#ேறய ெமாழிC ெசாJக{Qகான வ#ளQகpக{I, ெபாK{I, தமி]Q 

கRேணாtட'தி:, தமி] �ல'தி: வ#ளQக<பtoGளன. 
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எR : 7 சிEMெவள8 நாகOகI      ஆRo  : 2007 

பQகpகG : 240        வ#ைல உ3. 300/- 

 

 கி.ப#.1850 ஆRoகள8:, நo'தைரQ கடைலெயாtzய பல நாoகைள ஆ-[ ெச-ய 

9Jபtட ஐேரா<ப#யTகG, இEதிய< பPதிகைள ஆ-[ ெச-ய ேவRoI எ*ற 

எRண'ைதQ ெகாRzKQகவ#:ைல. இEதியா அவTகG பாTைவய#: சிற<}QPOய 

நாடாகQ கKத<படவ#:ைல. அேத கால அள[கள8:, இEதியாைவ ஆtசி ெச-த 

ஆpகிேலயTகG, லா�KQPI இராவ:ப#RzQPI இைடேய இK<}< பாைதைய அைமQக 

9ய*றனT. அ<பண#கள8:: எதிT<பtட மRேமoகைள' தகT'தனT. அpெக:லாI ?tட 

ெசpகJக{I, பாைன ஒoக{I ெபKமளவ#: கிைட'தன. ெசpகJகைள, இK<}பாைத< 

பண#க{QPI பய*பo'திQ ெகாRடனT. அ<ேபாM, அ<பPதிய#: பழI ெபKI நாகOகI 

ஒ*6 }ைதEM கிடQகி*றM எ*ற உRைம அவTகளா: அறிய<படவ#:ைல. இK<}< 

பாைத< பண#கைள ேமJெகாRட சT. ஜா* மாTஷ:, ப#Jகால'தி: இEதிய' ெதா:லிய: 

Mைற' தைலவராக< ெபா6<ேபJ6Q ெகாRடாT. 

 ஏJகனேவ அறிய<பtட மRேமoகைள அக]வா-[ ெச-ய 9JபtடாT. 

அக]வா-[கள8: கிைட'த ெபாKtகG அவைர அ<பண#கள8: ஊQக<பo'தின. இEதிய' 

ெதா:லிய: ஆ-வாளTக{I அ<பண#கள8: இைணEதனT. பல இடpகள8: நிக][Jற 

அக]வா-[கG, ஒேர வைகய#லான 9z[கைள' தEதன. 1920 QP< ப#றP, 9ைறயான 

அக]வா-[< பண#கG ேமJெகாGள<பtடன. சிEMெவள8 நாகOகI ெவள8<பtடM. 

ெதாடQக'தி: அM ஆOய நாகOகேம எ*6 பலராLI நIபைவQக<பtடM. 1930 கள8: 

ஈரா� எ*ற பாதிOயாT, அக]வா-[கள8: தனM கவன'ைதC ெசL'தினாT. சிEMெவள8 

நாகOகI தமிழT (திராவ#டT) நாகOகேம என அதிரzயாக அறிவ#'தாT. அத* ப#றP, 

சிEMெவள8 நாகOகI பJறிய கRேணாtடI மாறி<ேபானM. 

 ெதாடQக'தி: சிEMெவள8 நாகOகI, கி. 9. 2500 – 1800 எ*ற கால அளவ#: 

ெசா:ல<பto வEதM. ெமசப'ேதாமிய நாகOக'தி* ெதாடTCசி எ*6I ெசா:ல<பto 

சிEMெவள8 நாகOகI ப#*ேனாQகி' தGள<பtடM. 1930 – 2000 வைர அறிய<பtட பல 

சா*6கள8* வாய#லாக, அEநாகOகI கி. 9, 7500 எ*6 இEதிய அரசா:, 2002 ஆI ஆRz: 

அறிவ#Qக<பtடM. இ?லாமாபா' ப:கைலQ கழக ஆ-வாளTகG, 2011 ஆI ஆRz:, 

ெமாக�சதாேரா நகர'தி* காலI, கி. 9. 9500 என அறிவ#'தனT. சிEMெவள8 நாகOகI, கி. 

9. 12000 – 10000 ஆRoகள8: அறிய<பtடM எ*பைத 2004 ஆI ஆRzேலேய, அசிOயO* 

u:கG உ6தி<பo'தி�Gளன. சிEMெவள8 நாகOகI பJறிய }திய ஆ-[கைள இEuலி: 

காணலாI. 
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எR : 8 PமOQ கRடI       ஆRo  : 2007 

பQகpகG : 336        வ#ைல உ3. 350/- 

 

 இைறயனாT அக<ெபாKG மJ6I சில<பதிகாரI �6I PமOQகRடC ெச-திகG, 

}றC சா*6கG இ:லாத கJபைனயான நிலI எ*6, தமிழறிஞTகG எ*6 ெசா:லிQ 

ெகாG{I சிலT �றி வKகி*றனT. ேவதpகG, }ராணpகG �6I ெச-திகG எ:லாI 

உRைம நிக][கG எ*6 அவTகG ஏJ6Q ெகாGள' தயpPவதி:ைல. PமOQகRடI 

எ*6 நில<பPதி இKEதிKQகவ#:ைல எ*பதJகானC சா*6கG எவJைற�I அவTகG 

தர 9* வKவதி:ைல. PமOQகRடI நிைலெபJறிKEதM எ*பதJP அள8Qக<பoI 

சா*6கைளவ#ட, இ:ைல எ*பைத ெம-<ப#Qக ேமLI பல சா*6கைள' தரேவRoI. 

அ~வா6 எவKI தர 9* வKவதி:ைல. தpகைள�I ஆ-வாளTகG எ*6 காtzQ 

ெகாGள[I, 9ைறயான ஆ-[கைள எவKI ேமJெகாGவதி:ைல எ*ற 

காரணpகைள�I �றி, தIைம ெவள8<பo'திQ ெகாGள 9ய:கி*றனT. 

 ேதவேநய< பாவாணT, தனM வா]நாG ெகாGைகயாக, PமOQ கRட ெகாGைகைய 

9*ைவ'தாT. இEu: ெவள8யான ப#*}, ஒKவT எHதிய தமிழT வரலா6 எ*ற uலி:, 

“வ#QடT ைவதsக சிEதைனகைள 9* நி6'தி, PமOQ கRடQ ெகாGைகைய நி6வ 

9ய:கிறாT. பாவாணT அz'த ெச'த பாIைபேய, வ#QடT ம�RoI அz'MGளாT,” எ*6 

Pறி<ப#toGளாT. சிலKQP எைதC ெசா*னாLI அதJP எதிராக ஏதாவM ெசா:லி, தIைம 

9*ன8ைல<பo'திQ ெகாGளேவRoI எ*ற மனேநா- உGளM. 

 PமOQகRட ெகாGைக, இலQகியC சா*6கைள மtoI 9*ைவ'M, ஒK 

கால'தி: ெசா:ல<பtடM. பல தமிழறிஞTகG, கடEத கால'திLI இQகால'திLI 

இெல�Oயா எ*பM PமOQகRடேம எ*6 தவறாக எRண#Q ெகாRoGளனT. இM, 

ஆTவQேகாளா6 எ*6தா* ெசா:லேவRoI. இெல�OயQ ெகாGைக ஆOயC 

சாT}ைடயM. ெவGைள இனேம, உலகி* 9த: இனI எ*6 �6கிறM. PமOQ 

கRடQ ெகாGைகQP இ*6 அறிவ#யLI, ஆ]கடலியLI, }வ#ய#யLI, நிலவ#யLI, 

ெமாழிய#யLI �ட வலிைம ேசT'M வKகி*றன. பன8 உைறEத காலI பJறி�I, பன8 

உKகிய காலI பJறி�I அறிவ#ய: இ*6 ெதள8வாகQ �6கிறM. உலகி:,  கி . 9. 18000 

– 12000 ஆRoகள8: பன8 உKகலா:, கட: நsO* உயரI 400 அzவைர உயTEததாக 

ஆ-வாளTகG �6கி*றனT. அQகால அளவ#: பல நில<பPதிகG கடலி: �]கின எ*6I 

அறிவ#'MGளனT. ேமLI கRட'தtoகள8* இட<ெபயTCசிகG இ*6 உ6தி 

ெச-ய<பtoGளன. பன8உKக: கால'திJP< ப#றP, தJகால உலக வைரபடI 

தsTமான8Qக<பtoGளM. ேமJகRடஅறிவ#ய: சாTEத தகவ:கைள 9*ைவ'M, 

PமOQகRடI எ*ற இEu: எHத<பtoGளM. 
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எR : 9 தமிழT சமயI       ஆRo  : 2007 

பQகpகG : 280        வ#ைல உ3. 300/- 

 

 உலகி% சமய* எ,ற ேகா0பா2, 4த,4தலி% எப6ேறய இன9தைலவ, ேமாேச 

எ,பவனா% ெகா2=க>ப0ட@ எனலா*. கி.4. 1250 ஆG2களI% அறிய>ப0ட KதL சமய9@=M 

4,N, OேமPய, எகி>திய, பாப6ேலானIயL சமயQகR பSறி வரலாSறி% ெசா%ல>ப0UVWதாX*, 

அைவ வழிபா02 4ைறகேள அ,றிL சமயQகளாக= கVத>படமா0ட@. நகர அரOகR, தQகR 

வ6V>ப>பU, கட[ைள வழிப0டன\. அதSெகன எ]தி ைவ=க>ப0ட வ6திகR, ச0டQகR, 

எைவ^* இ%ைல. சமய* எ,ப@, ெகாRைககைள^* ந*ப6=ைககைள^* 4,ைவ9@, ஒV 

தைலைமய6, கீa, வ6திகb=M= க02>ப02 நட=M* இய=கமாM*. ஒ9த= கV9@ைடய 

ெபV*பாலான ம=கR, அcவ6ய=க9தி% இV=க ேவG2*. இWதியாவ6% சமண4* N9த4*, 

சமயQகR எ,ற தMதிய6% அறிய>ப0டைவகளாM*. ஆPய\கb=ML சமய* எ,ற ஒ,e 

இVWததி%ைல. அவ\கR ப6,பSறியைவெய%லா* வழிபா02 4ைறகேள. ஆPய\கR ஒV 

கட[R  4ைறைய அறியாதவ\கR. கட[R எ,ற தMதி^ட, ேவதQகளI% எவV* 

ெசா%ல>படவ6%ைல. ேதவ\களாக> பலைரL O02கி,றன\. P=ேவத9தி, 10ஆ* தMதியான 

NVஷO=த*, உGைமயான பைட>பாளI யா\ எ,பைத= gறவ6%ைல. 

 தமிழ\கR, Mறிhசி நில9தி%, iPயைன அ%ல@ ஒளIைய வழிப0டன\. ெநV>N* 

ெவ>ப4* அவ\களI, ேதைவகளாய6VWதன. எனேவ, எ% எ,ற iPய,, கட[ளாக 

ஏSக>ப0டா,. 4%ைலய6% கா%நைடகb=M9 ேதைவயான உணைவ> ெபற, சமெவளIகளI% 

NSகைள நாU ம=கR ெச,றன\. கVேமகQகR iaWத@* மகிaWதன\. ேமகQகேள மைழைய9 

தWததா%, ேமகQகR கட[ளாய6Se. மVத நில ேவளாGைம=M நkேர 4த,ைமயானதா%, நkேர 

அQM கட[ளாய6Se.  மVத நில9தி, நk0சியான ெநlதலி% உ>ெப2=க[*, மm,கைள> 

ப6U=க[*, கட% கடW@ ெச%ல[* கடைல ந*ப6ய6VWதன\. 

 அறிய>ப0ட நா,M நிலQகளI, வழிபா02 4ைறகR, கால* காலமாக9 ெதாட\Wதன. 

OV=கமாக= geமிட9@, iPயn* நkV* நா,M நிலQகb=M* ெபா@= கட[ளாய6ன. 

கால>ேபா=கி%, நா,M நிலQகளI, வழிபா02 4ைறகb* வ6PவைடWதன. அைவேய நா, 

மைற எ,e* ெசா%ல>ப0டன. Mறிhசி= கட[ளான iPய, மSற நிலQகb=M* அU>பைட 

எ,பதா%, iPயைன எ% எ,e*, சிவ, எ,e* வழிப0டன\.  சQக கால9தி% gட, சமய* 

எ,றவாe ெபா@ இய=க* அறிய>படவ6%ைல. அcவழிபா02 4ைறகேள, ப6Sகால9தி% 

ைசவ* எ,ற ேகா0பா0ைட உVவ=கி= ெகாGடன. தமிழP, தைல9 ெதlவமாகL சிவ, 

கVத>ப0டா,. இைட=கால9தி% 4%ைல நில வண=க4ைற மாலியமாக> ப6P=க>ப0ட@. 

உலக வழிபா02 4ைறகளI%, தமிழP, நைட4ைறகR எcவாe ெபாVWதி^Rளன எ,பைத 

இWo% வ6ள=Mகிற@.  
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எR : 10 இ?லாI - தமிழT சமயI      ஆRo  : 2008 

பQகpகG : 240        வ#ைல உ3. 300/- 

  

 உலகC சமயpகளாக }'தI, கிறி'MவI, இ?லாI ஆகிய �*6I அறிய<பoI. 

மJறைவ அைன'MI அEதEத நாtoC சமயpகேள. நo'தைரQ கடைல அo'த நாoகள8: 

ப#*ன8ெரRo சமயpக{I ேதா*றின. இ~வ#K சமயpகள8* 9*ேனாTக{I ஒK 

மரப#னேர. எப#ேறயT மரப#: ேதா*றிய அப#றகாI எ*பவO* �'த ப#Gைள இசமாெய: 

வழி வEதவராகQ கKத<பoI 9கIமM என<பoI நப#கG நாயகI, இ?லாI சமய'ைத' 

ேதாJ6வ#'தாT. அCசமய'திJகான ெகாGைககைள�I சtட வ#தி9ைறகG அைன'MI 

அ:லா அறிவ#'தைவேய எ*6 PT ஆ* �6கிறM. 

 ெவGளQ கால'MQP< ப#றP, நாகன8* மரப#னT, ெமசப'ேதாமியாவ#: 

PzேயறினாT. நாகன8* �'த ப#Gைள ெசI எ*பவன8* ெபயர< ப#Gைளகள8: ஒKவனாக 

ஆ' (ஆதி) எ*பவ* அறிய<பoகிறா*. நாக*, தமிழேன எ*பைத, இ?லாமிய மர}கேள 

�6கி*றன. ஆ' எ*பவன8* மரப#னேர அேரப#யT எ*6 ெசா:ல<பoகி*றனT. அவTகG 

பல கட[ளைர வணpகி வEதனT. 

 இசமாெய: மர}, அப#றகா9QP< ப#*, அேரப#யாவ#: PzேயறியM. அப#றகாI, 

தமி] மரப#: ேதா*றியவேன எ*பைத பல எo'MQ காtoக{ட* நி6வ இயLI. 

அப#றகா9I எ: எ*ற கட[ைளேய வழிபto வEததாக வ#வ#லியI �6கிறM. எ: எ*ற 

ெசா:, அQகாzய ெமாழிய#: இL எ*6I, அேரப#ய ெமாழிய#:, இலா எ*6I 

வழpக<பtடன. ப#Jகால'தி: ஆ' மரப#னKI, இசமாெய: மரப#னKI கலEM ேபாய#னT. 

நப#கG நாயகI கால'தி: அறிய<பtட அேரப#யTகG, இQகல<ப#ன'தவTகேள. என8�I, 

தன8' தன8யாக மர}கG அறிய<பtoI வEதன.  

 அர} ெமாழிய#: பலவாறான தமி]C ெசாJகG, திOEMI திOயாமLI உGளன 

எ*பைத ஆ-[கG }ல<பo'Mகி*றன. அ:லா எ*ற ெசா: �ட, தமி] �ல'ைதQ 

ெகாRடேத. தமிழO* எR கணQP 9ைறகைள, அேரப#யT பரவலாக< பய*பo'தி 

வEதனT. அMபJறிேய, எRகைள, அேரப#ய எRகG எ*ேற வரலா6 பதி[ ெச-MGளM. 

தமிழT – அேரப#யT பJறிய இன, ெமாழி' ெதாடT}கG இEuலி: வ#ளQக<பtoGளன.  
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எR : 11 தமிழO* எRண#ய:      ஆRo  : 2008 

பQகpகG : 164        வ#ைல உ3. 200/- 

  

 எRகைளQ கRoப#z'தவTகG ஆOயTகG எ*6I, அதைன உலக நாoகள8: பரவC 

ெச-தவTகG அேரப#யTகG எ*6I வரலாJறி: பதி[ ெச-MGளனT. ப#* ெச-தி 

உRைமயானM. 9* ெச-தி 9JறிLI தவறானM. ஆOயTக{QPI எRக{QPI எEத' 

ெதாடT}I இ:ைல. 

 ஆOயTகள8* இEதிய வKைகQP< ப:லாய#ரI ஆRoக{QP 9*ேப, எRகG 

பJறிய கணQP 9ைறகG இKEதன. தமிழக'திLI, சிEMெவள8ய#LI அறிய<பtட 

நாகOகpகG, எRகள8* பய*பாoகளா: உKவானைவேய. எRகள8* பய*பாz*றி, 

வான8ய: அறிைவ< ெபற இயலாM. நகரpகைள�I, அவJறி: கtzடpகைள�I, 

உKவாQகி இKQக இயலாM. கா:வா-கG, தo<பைணகG, நsT<பாசன 9ைறகG 

அைன'திJPI எR கண#தேம அz<பைடயானM. தமிழTகG அவJறி: ேதTCசி 

ெபJறிKEதனT.  

 கR எ*ற �லC ெசா:, காR எ*6 வ#ைனC ெசா:லாக நsRடM. கRணா: 

கா�I நில<பர<பளேவ காண# என<பtடM. கRணா: கRடைத உ6தி ெச-வைத, கண# 

எ*ற ெசா:லா: அறியலாI. உ6தி ெச-M கண#Qக<பtடைவ, கண#தI அ:லM கணQP 

என<பtடM. வான'M ம�*கைள�I, ேகாGகைள�I எRண# அளEM, அத* நகT[கைளQ 

கண#'தவTகG, கண#யTகG என<பtடனT. அறித: எ*ற ெசா: �ல'திலிKEேத 

அறி'ேமtzQ� எ*ற ெசா: ப#றEதM.  

 எH'Mக{QP 9*ேப, எRகG கRoப#zQக<பtடன எ*6 ெசா:ல<பoகிறM. 

க:வ# எ*ற கைலQP, எRக{I எH'Mக{I இ*றியைமயாதைவ. எR�I எH'MI 

கRெணன' தPI, எRணாகி, எH'தாகி இைறவ* வ#ளpகினா* எ*றவா6 தமிழி:, 

எRைணேய 9தலிLI, எH'ைத< ப#*}I ைவ'M< பாz�GளனT. உலகி* 9த: ெமாழி 

தமி] எ*6I, 9த: ெநopகணQP 9ைற தமிழிேலேய உKவாQக<பtடM எ*6I 

அறிய<பoI,. ெநopகணQP 9ைறQP 9*ேப, எ* கணQP 9ைற, தமிழTகளா: 

உKவாQக<பtடM. 

 தJகால< பய*பாtz: உGள, ஒ*6 9த: ப'M வைரய#லான எRக{I, 

அவJறிJP< ப#*வKI ெதாடT எRக{I, எ~வா6 தமிழி: ேதா*றி அறிய<பtடன 

எ*பைத, தமிழO* எRண#ய: எ*ற u: வ#ளQPகிறM. 
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எR : 12 ேசேயா*(சிவ*)       ஆRo  : 2009 

பQகpகG : 248        வ#ைல உ3. 300/- 

  

 ேச- எ*பதJP, ெதாைல[ எ*6I மக* எ*6I தமிழி: ெபாKG வ#O�I. ேச- 

எ*ற தமி]C ெசா:, பாப#ேலான8ய, ?ேமOய, பால'தsன, எப#ேறய, கிேரQக ெமாழிகள8LI 

காண<பoகி*றன. சமJகிKத ெமாழிய#LI, ஆOயTகள8* 9*ேனாTகG வா]EதிKEத 

அனேதாலிய நாto ெமாழிய#LI �டQ காண<பtடM. சிEMெவள8ய#:, ந*ன* – ேச- – 

ந*ன* எ*ற ெசா: இK<பதாக[I ெசா:ல<பoகிறM. எ:ைல ெதOயாம: ெதாைலவ#: 

ெச*6 ெகாRzKQPI கடLQPI ேச- எ*ற ெசா: ெபாK'தமானM. ேச- எ*ற 

ெதாைல[ Pறி'த தமி]C ெசா:ேல சீ (Sea) எ*6 திO}பtoGளM.  

 Pறி�சி நிலI, ெதாைலவ#LI உயர'திLI இKEததா:, அEநில'ைத ஆRட 

ம*னTகG, ேச- + அர* : ேசர* எ*6 ெசா:ல<பtடனT. Pறி�சிQ கட[{I ேச- + 

ஓ* ேசேயா* என<பtடா*. ஓ* எ*பM உயTைவ�I PறிQPI. ேசேயா* எ*ற ெசா:, 

Pறி�சிQ கட[ைள�I, �Oயைன�I PறிQPI. ெதா:கா<ப#யI, Pறி�சிQ கட[ளாக 

ேசேயாைனQ Pறி<ப#oகிறM. ேசேயா* எ*பவ* சிவேன. 

 உைரயாசிOயTகG, ேசேயாைன, 9Kக* எ*றவா6 வ#ளQகி உைரெயHதிவ#tடனT. 

அதைனேய சOெய*6 கKதிய ப#Jகால'தவKI, ேசேயாைன 9Kக* எ*ேற 

கKதலாய#னT. உைரயாசிOயTகG ெச-த தவ6கG, தமிைழ< ெபாK'த மtz: கணQகி: 

அடpகாதைவ. 

 Pறி�சி நில' தைலவனாக இKவைர' தமி] இலQகியpகG Pறி<ப#டவ#:ைல. 

ேசேயா* எ*பவ* 9Kக* எ*றா:, ேசய* எ*பவ* யாT? ேசேயா�I ேசய�I 

9Kகேன எ*றா: தமிழO* 9த: ெத-வமான சிவ* எpேக? 

 சிவ* எ*ற தமி]Q கட[G, எ: எ*6 அறிய<பtடM ேபாலேவ, நo'தைரQ கட: 

நாtoC சமயpகள8LI அறிய<பtoGளா*. சிவ* எ*ற தமி]Q கட[ைளC ?Jறிேய 

உலகC சமயpகG ?ழ:கி*றன எ*பM வரலாJ6 உRைம. உலக ெமாழிகள8LI, 

சமயpகள8LI, சிவ�ைடய தாQகpகG பJறிய வ#ளQகpகG இEuலி: 

ெசா:ல<பtoGளன. 
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எR : 13 ேசய* (9Kக*)       ஆRo  : 2009 

பQகpகG : 272        வ#ைல உ3. 300/- 

  

 ேசய* எ*பM, மக* எ*ற ெபாKள8:, 9KகைனQ Pறி'தM. சிவ�ைடய மகனாக 

9Kக* ெசா:ல<பoவM, ப#JகாலC ேசTQைகயாPI. பOபாட:, திK9KகாJ�<பைட 

ேபா*ற ப#Jகால சpக இலQகியpகG, 9Kகைன< பJறி< பாoகி*றன. ெதா:கா<ப#யT 

கால'தி: 9Kகைன< பJறிய Pறி<}கG இ:ைல எ*பT. சிவன8* மகனாக[I, மாலி* 

மKமகனாக[I 9Kக* ெசா:ல<பoவM ப#Jகால இைண<}கேள. 

 மK எ*ற ெசா:லி* நstசிேய 9K என<பoI. மK எ*பதJP மணI எ*பM 

ெபாKG. மKக* அ:லM 9Kக* எ*றா: மணI நிைறEதவ* அ:லM இைளஞ*, 

அழகானவ* எ*6 ெபாKG ெகாGளலாI. I6 எ*ற சமJகிKதC ெசா: வலிைம ஆJற: 

எ*ற ெபாKைள' தKவM. அCெசா:, ம: – மT – மJ எ*ற தமி]C ெசா:லி* திOபாPI. 

 ம: + ேபாT : மJேபாT. திtடவtடமான எதிT<}. ம6<}. மறI வலிைமைய�I, 

ஆJறைல�I தKI ெசா:. அMேவ, I6 – IKக – I6கI எ*6 வ#லpைகC ?tட 

சமJகிKதC ெசா:லாக உGளM.  

 க: + M : கJ6 எ*6I, க* + M : கEM எ*6I ெசா:ல<பoI. இதJP, கI} 

அ:லM �R எ*6 ெபாKG. நoக: எ*ற மர} கEMவாக மாறியM.  ெதாடQக'தி: 

9Kக* கEM உKவ#: வணpக<பtடா*. அதனா: கEத* என<பtடா*. சமJகிKதI 

�6I �கEத*, ெபாKG ேவ6பாo ெகாRடM. �கE' எ*பM ஆண#* உய#ர�ைவQ 

PறிQPI. சமJகிKத'தி: �கEத* ப#ற<} இழிவான கைதயாகC ெசா:ல<பtoGளM. 

 ஆர: எ*ற அ6ம�* (உRைமய#: அM ஏH) காT'தs என<பtடM. காTகால'தி: 

உCச'தி: எHI ம�ேனாo, 9Kக* ெதாடT}பo'த<பto, காT'திைக< ெபRzT வளT'த 

கைத ப#*ன<பtடM. காT'தsேசய* எ*பேத, காT'திேகய* எ*6 சமJகிKத< 

ெபயராய#J6. உRைமய#: 9Kக* தமி]நாto' தைலவேன. ?<ரமRயா எ*ற 

சமJகிKதC ெசா:LQP, ெத*திைசய#* சிற<பான மண#Qக: எ*6 ெபாKG. இ<ெபயேர, 

9Kகைன' தமிழ* எ*6 �6கிறM. 

 மKதநில' தைலவனாக, ம*னனாக, 9Kக* அறிய<பoகிறா*. �ர* எ*ற 

Pறி�சி' தைலவைன, ஆ6 இடpகள8: ெவ*றா*. �ரைன' ேதzய ேபாM Pறி�சிய#: 

இKEத வGள8ைய மணEதா*. 9Kகைன< பJறிய ெதா*மQ கைதகG பலவாக 

ப#Jகால'தி: ப#*ன<பtடன. 9Kக* பJறிய ப:ேவ6 ெச-திகைள இEu: 

வ#ளQPகிறM. 
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எR : 14 இEதியQ கட[ளT       ஆRo  : 2010 

பQகpகG : 248        வ#ைல உ3. 300/- 

 

 இEதியாவ#:, Pறி<பாக' தமிழக'தி:, நான8ல வணQக 9ைறேய அறிய<பtடM. 

நான8ல'MQPI உOய ேசேயா*, மா:, ேவEத*, வாரண* ஆகிேயாT 

நில'தைலவTகளாகேவ ெசா:ல<பto, ப#Jகால'தி: கட[G நிைலQP உயT'த<பtடனT. 

இவTகள8*றி வtடார அளவ#:, 9*ேனாTகG வழிபாoகG, வ#லpPகG, மரpகG, 

இயJைக சாTEத வழிபாoக{I நைடெபJறன. ேபாO: வ sரI காtz, மzEதவTக{QPI 

வழிபாoகG நிக]Eதன. ஒ~ெவாK ெதாழிLQPI ஒK ெத-வI வழிபட<பtடM. 9த: 

நிைலQ கட[ளTகG, அo'த நிைலய#னT, P6 ெத-வpகG, நாto<}ற' ெத-வpகG என 

பtzய: வ#O�I. 

 ேமJகRடவTகள8: சிவ*, மா: ஆகிேயாT 9த: நிைல' ெத-வpகளாய#னT. 

அவTக{ைடய மைனவ#யT, மQகG, நிைல' ெத-வpகளாய#னT. சிவ�I மாLI ப:ேவ6 

அவதாரpகைள எo'த வைகய#:, பல ெபயTகளா: அைழQக<பtடனT. இQகட[ளKQP< 

பண#கைள ஆJறி இKEேதாT, ேதவTகG என<பtடனT. ேதவTகG மன8த ஆJறைல 

வ#�சியவTகளாகQ கKத<பtடனT. இவTகள8*றி, 9ன8வTகG, 9ன8வTகள8* கJ}ைட 

மைனவ#யT என வTண#Qக<பtடவTகள8* பtzய: வ#O�I. 

 ேதவTகள8* தைலவ* 9Kக* என<பtடா*. ப#*னT அ<பதவ#ய#: இEதிர* 

அமT'த<பtடா*.  ப#*�I ப#Jகால'தி: வ#நாய*, கணpகள8* பதியானா*. ேமJகRட 

9த: நிைல, இரRடாI நிைல, ேதவTகG, நாto<}ற' ெத-வpகG, இயJைக வழிபாoகG 

அைன'MI இEதியTகளா: வணpக<பtடைவ. 

 ஆOயTகG, ப#ரIமா எ*ற கட[ைள< பைட'MQ ெகாRடனT. ப#ரIமா உலைக< 

பைட'தா* எ*பைதவ#ட, ஆOயTகேள ப#ரIமாைவ< பைட'தாTகG எ*பேத உRைம 

நிைலயாPI. ப#ரIமா }திய கட[ளாக அறி9கமானதா:, இEதியTகG ப#ரIமா[Qெகன 

எEதC சிற<}I ெச-ய 9*வரவ#:ைல. 

 இEதியQ கட[ளராக அறிய<பtடவTகG அைனவKI தமிழரா: வழிபாo 

ெச-ய<பtடவTகேள. அQகட[ளO* ெபயTகG அைன'MI தமி]< ெபயராகேவ உGளன. 

ப#ரIமா எ*ற ெபயT�ட ெபKI ஆG எ*ற தமி]C ெசா:லி* திOேப. 

 இEதியQ கட[ளO* �ல'ைத, தமி]Q கRேணாtட'தி: இEu: வ#ளQPகிறM. 
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எR : 15 & 16 பRைட' தமிழO* நிலேமலாRைம   ஆRo  : 2016 

பQகpகG : 1466  (2 ெதாPதிகG)      வ#ைல உ3. 1500/- 

  

 பGைட9 தமிழP, நில ேமலாGைம எ,ற தைல>N, நில9தி, ேம% அ=கால9 

தமிழ\கR ெகாGUVWத, ேமலாGைமைய வ6ள=M*. நிலேமலாGைம எ,ப@, 

ேவளாGைமய6%, தமிழ\கR NM9திய ெதாழி% p0பQகb*, பல நா2களI%, அரOகைள9 

ேதாSeவ69@ ஆGட, ஆ0சி 4ைறகb* என> ெபாVRப2*.  இWo%, 2016 சனவP 

18ஆ* நாR, மேலசிய9 தமிaL சQக9தாரா%, ேகாலால*sைர அ29த, கிRளா, எ,ற நகP% 

ெவளIய6ட>ப0ட@. அcெவளIயt02 வ6ழா பSறிய ெசlதிகைள மேலசிய தமிa நாளIதaகR தமிa 

ேநச,, மேலசிய நGப,, தமிa மல\, தாlெமாழி ேபா,றைவ Nைக>படQகbட, 

ெவளIய60UVWதன. வ6ழா அரQகிேலேய 200=M* ேமSப0ட o%கR வ6Sபைனயாய6ன. 

 ெவRள= கால9@=M> ப6றM, தமிழ\கR இWதியாவ6, வடபMதிகளIX*, ெமசப9ேதாமியா 

உRளI0ட ேமைல நா2களIX*, சீனா, ெகாPயா, ஜ>பா, உRளI0ட நா2களI% எ%லா*, 

தமிழக9தி% ேமSெகாRள>ப0ட ேவளாGைம9 ெதாழிலி% கைடப6U=க>ப0ட p0பQகைள 

அறி4க* ெசlதன\. அ@வைர ேவளாGைம அறிய>படாத ெமசப9ெதாமியா,  எகி>@ ேபா,ற 

நா2களI%, ஆeகளI, நkைர> பய,ப29தி, ேவளாGைம9 ெதாழி% ெதாடQக>ப0ட@. ைவைக, 

தாமிரபரண6 ஆSe>பாசன 4ைறகேள, ேமைல நா2களIX* கைட>ப6U=க>ப0டன. நகPய 

நாகPக9ைத அறியாத நா2களI%, தமிழக9தி, நாகPக வாa=ைக 4ைறகைள அறி4க* 

ெசlதன\. MUேயSற நா2களI%, சvக= க0டைம>Nகைள உVவா=கி, ச0டQகைள வM9@, 

ம=கR நல> பண6கைள ேமSெகாGடன\. தமிழக9தினI,e* இWதியாெவQM* MUேயறிய 

தமிழ\கR, சிW@ கQைக ஆSe> பMதிய6களI% ேவளாG ெதாழிைல9 ெதாடQகின\. 

தSகால9தி% வட இWதியாவ6% அறிய>ப2* M2*ப மரNகR, தமிழின9ேதா2 

ெதாட\Nைடயவனாகேவ உRளன. M2*ப\, MVமி, பாGேட, ப0ேட% ேபா,ற சvக ம=கR, 

தமிa மரப6, கிைளய6னேர. 

 OேமPய\, பாப6ேலானIய\, எகி>திய\, தமிa= கிைளய6னராகேவ அறிய>ப02Rளன\. 

கிேர=க நா0U%, பாGUய, எ,ற மரைபL சா\Wத 14 ம,ன\களI, ெபய\கைள, அWநா029 

ெதா,ம=கைத வ6ள=Mகிற@. உேராம அரச\கR, பாGUய\களI, அரச 49திைரயான இரG2 

மm,கR, ந2வ6% ெசQேகா% எ,ற அைடயாள9ைதேய பய,ப29தி^Rளன\. தSகால= ெகாPய 

அரசி, சி,ன4* இரG2 மm,கைளேய ெகாG2Rள@.வரலாSe= கால9@=M 4Sப0ட, 

உலகளாவ6ய தமிழP, நிலேமலாGைம இWoலி% வ6ள=க>ப02Rள@. 
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எR : 17 அற<ப* நாகOகI       ஆRo  : 2016 

பQகpகG : 416        வ#ைல உ3. 500/- 

  

 கி. 9.10000 ஆRoகள8: அறிய<பtட சிEMெவள8 நாகOகI, ஆ<கான8�தா* 9த: 

ெட:லி வைரய#LI, கா¢ம�T 9த: தQகாணI வைரய#LI மிக<பரEத எ:ைலகைளQ 

ெகாRoKEதM. 1920 ஆI ஆRzJP< ப#றP, சிEMெவள8 நாகOகI அக]வா-[கG �லI 

ெவள8<பட' ெதாடpகியM. 

 அEநாகOக'தி* அo'த கtடமாக, கி. 9. 6000 ஆRoகG 9த:, அற<ப* நாகOகI 

அறிய<பoகி*றM. அற<ப* நகரI அQகால'தி:, ெமாக�சதாேரா நகரI ேபா: 

ெபாலி[JறிKEதM. கள8வpக*, ெதாலவ sரா ேபா*ற நகரpகG சிற<}JறிKEதன. ேலா'தG 

எ*ற Mைற9க நகரI, கிழQP, ேமJP நாoகைள ஒKpகிைண'தM. 

 1920 ஆI ஆRoQP< ப#றP இMவைர, 2000 Pzய#K<}க{QP ேம: சிEMெவள8ய#: 

கRடறிய<பtoGளன. திtடமிto வzவைமQக<பtட நகரpகG, ேகாtைடQ 

ெகா'தளpகG, ெபாM நsராoமிடpகG, தவசQ PதிTகG ைகவ#ைனெபாKtகG, எH'MகG 

மJ6I ெபாKtகG அக]வா-[கள8: கRெடoQக<பtடன. 

 சிEMெவள8 அக]வா-[க{QP 9*}, ெமசப'ேதாமிய – ?ேமOய நாகOகேம 

உலகி* 9த: நகOய நாகOகமாக அறிவ#Qக<பtzKEதM. சிEMெவள8 நாகOகI, அMவைர 

ெசா:ல<பto வEத உலக வரலாJைற மாJறி< ேபாtடM. இEதியாவ#* பாTைவ, உலக 

வரலாJ6 ஆ-வாளTகள8* பQகI திKIப#யM. 

 ெதாடQக'தி: சிEMெவள8 நாகOகI, ஆOய நாகOகமாகேவ அறிவ#Qக<பtடM. 

ஆOயTகG இEதியவ#* ெதா*மQ PzகG எ*6I, திராவ#டTகG ேமJகிலிKEM கிழQகாக< 

}லI ெபயTEM வEதவTகG எ*6I ெசா:ல<பtடM. 1930 ஆI ஆRoக{QP< ப#றP அM 

ஆOய நாகOகம*6 எ*6 அறிவ#Qக<பtடM.  

 ெதாடTEM, அEநாகOக மQகG யாவT எ*பதி:, ஆ-வாளTகள8ைடேய 9ரRபாoகG 

ேதா*றின. ெபKIபாலான ஆ-வாளTகG, அM திராவ#ட நாகOகேம என ஏJ6Q 

ெகாRoGளனT. 

 சிEMெவள8 நாகOகI பJறி ஆ-வாளTகG ெகாo'MGள 9ரRபாடான 

ெச-திக{QP ம6<}கG ெதOவ#'MI, தமிழT கRேணாtட'தி: அEநாகOக'ைத 

உ6தி<பo'MI வைகய#LI, அற<ப* நாகOகI எ*ற ஆ-[ u: எHத<பtoGளM. 
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எR : 18 ெசIெமாழி' தமி], ேதசிய9I திராவ#ட9I   ஆRo  : 2018 

பQகpகG : 400        வ#ைல உ3. 500/- 

         

உலக ெமாழிகைள, வரலாJ6Q கால'MQP 9Jபtடைவ, ப#Jபtடைவ என< 

ப#O<பT. அவJறி: ேபC?, எH'M வழQகி: உGளைவ, மைறEதைவ எ*6 அo'M< 

ப#O<பT. அ~வா6 ப#OQக<பtட ெமாழிகள8:, ?ேமOயI, பாப#ேலான8யI, எகி<தியI, 

எப#ேறயI, அர} ேபா*றைவ, வரலாJ6Q கால'MQP 9Jபtட ெமாழிகளாPI. கிேரQகI, 

இல'தs* ேபா*றைவ வரலாJ6Q கால'M ெமாழிகளாPI. சமJகிKத9I வரலாJ6Q 

கால'M ெமாழிேய எனலாI.  

 இEத< பாPபாoகைள< ப#O'தவTகG, ஐேரா<ப#யTகேள. ேமJகRட ெமாழிகள8:, 

எப#ேறயI தவ#T'த மJற ெமாழிகG, வழQகிழEM ேபானைவ. சமJகிKதI, ேபC? வழQகி: 

இ:லாதM. எப#ேறய9I கடEத 2000 ஆRoகள8: வழQகிழEM, ம�RoI 

}M<ப#Qக<பtடாLI, அM பைழய எப#ேறயமாக இ:லாம:, தJகால ெமாழியாக உGளM. 

என8�I, பைழய எப#ேறய இலQகியpகG இ*�I பாMகாQக<பtoGளன.  

 ேமJகRட ெமாழிகள8:, எப#ேறயI, கிேரQகI, இல'தs*, சமJகிKதI ேபா*றைவ, 

ஐேரா<ப#யTகளா: ெசIெமாழிகளாக அறிவ#Qக<பtடைவ. தமி] ெமாழிைய< பJறி }Oத: 

இ:லாத ஐேரா<ப#யTகG, தமிைழ< பJறிய ஆ-[கைள ேமJெகாGளவ#:ைல. சீன 

ெமாழி�I அ~வாேற ஆ-[QPtபo'த<படவ#:ைல. ேமJ�ற<பtட ெமாழிகள8:, 

ெதா*ைமயானMI, �<}ைடயMI, இ*6I ேபC? வழQகி:, எH'M 9ைறய#:, பல 

இலQகியpகைளQ ெகாRzKQPI ெமாழி தமி] ெமாழிேய. உலக ெமாழிகள8: வழQகி: 

உGளைவ, வழQகிழEதைவகள8:, கால'தா: 9Jபtட ெமாழி, தமி] ெமாழி மtoேம 

எ*பM வரலாJ6 உRைம. தமி] ெமாழி, எ~வா6 ெசIெமாழி' தPதிையQ 

ெகாRoGளM எ*பைத இEu: வ#ளQPகிறM. தமி] ெமாழிய#* தாQகpகG, இ*6 உலக 

ெமாழிகள8: எ~வா6 மாJறpகைள உKவாQகின எ*பைத, ெசIெமாழி' தமி] u: 

வ#ளQPகிறM. 
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எR : 19 பாப#ேலான8ய' தமிழTகG      ஆRo  : 2016 

பQகpகG : 620        வ#ைல உ3. 700/- 

 

 பாப#ேலான8யTகG, ெசமிtzQ இன மQகளாகQ கKத<பoகி*றனT. நாக* (ேநாவா) 

எ*ற ெவGள மாEதன8* மரப#னேர, ெசமிtzQ மQகளாவT. இவTகG, ெபKp�tடமாக, 

ைதகி�? ஆJைறQ கடEM, அ<பPதிC சமெவள8ய#: Pzேயறியதாக, வ#வ#லியI �6கிறM. 

அIமQகG, ஒேர ெமாழிைய< ேபசி வEததாக[I, கிழQகிலிKEM PzெபயTEM வEததாக[I 

ெச-திகG ெதOவ#Qகி*றன. இIமQகG ேபசிய ெசமிtzQ ெமாழி, நாளைடவ#:, பல 

ெமாழிகளாகQ கிைள'தM. அQகிைள ெமாழிக{I, ஒ*6Qெகா*6, ெமாழியளவ#: 

ெதாடT} ெகாRzKEதன. ஏறQPைறய 10 ெமாழிகG, ெசமிtzQ ெமாழிய#* கிைள 

ெமாழிகளாகC ெசா:ல<பtoGளன. இவTகG, கிழQகின8*6I Pz ெபயTEத காலI, கி.9 

10000 ஆRoகG எ*6 ெசா:ல<பoI. 

 ெசI எ*ற, நாகன8* தைலமக* வழி வEத மQகG ேபசிய ெமாழிேய ெசமிtzQ 

என கி.ப# 16 ஆI uJறாRz: ெபயOட<பtடM. ெசமிtzQ மQக{QP< ப#றP, ெதJP 

ெமசபtேடாமியாவ#:, ?ேமOயT எ*ற }லI ெபயTEத }திய இனI, கி. 9 4000 ஆRoகள8: 

அறிய<பoகிறM. ?ேமOயT, சிEMெவள8ய#ன8*6I PzெபயTEத தமிழTகேள எ*6, ஈரா� 

பாதிOயாT �6கிறாT. ஏJகனேவ ெசமிtzQ ெமாழிய#:, தமி]C ெசாJகG பல 

அறிய<பtoGளன.  

 கி. 9. 2000 ஆRoகள8:, சாTேகா* ம*ன*, பாப#ேலாைன ஆRடா*. ப#*னT, 

அ9ராப# ம*ன* ஆRடா*. இ~வ#KவO* சtட' ெதாP<}கG, அரசாpக சமய வணQக 

9ைறகG, கட[ளTகG, மQகள8* வா]Qைக 9ைற, நகOய நாகOகI ஆகியைவ, 

பழEதமிழO* பRபாtoQ �6கைள ஒ'திKQகி*றன எ*பைத ஆ-[கG 

ெவள8<பo'Mகி*றன. பாப#ேலான8யKQPI தமிழKQPI, அQகாzய ெமாழிQPI 

தமிHQPI உGள உற[கைள, }திய கRேணாtட'தி: இEu: ஆ-[ ெச-கிறM. 
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எR : 20 உலகளாவ#ய தமிழT நாகOகI     ஆRo  : 2018 

பQகpகG : 340        வ#ைல உ3. 400/- 

  

 உலகி* 9த: நாகOகI, ?ேமOய நாகOகேம எ*6, கடEத uJறாRz:, 

ஆ-வாளTகG உ6தி ெச-தனT. ெமச<பtேடாமியாவ#:, நகOய நாகOக'ைத 

உKவாQகியவTகG ?ேமOயTகேள எ*6I ெசா:ல<பtடM. 1930 கள8:, சிEMெவள8 

நாகOகI பJறிய ஆ-[ 9z[கG ெவள8வEதன. சிEMெவள8 நாகOகI, ?ேமOய 

நாகOக'MQPI 9JபtடM என உ6தி ெச-ய<பtடM. சிEMெவள8ய#: கRடறிய<பtட 

நகர அைம<}கG, சாைலகG கழி[நsTQ கா:வா-கG, கtzடpகG, தவசQ PதிTகG, நsராoI 

இடpகG எ*6 ெசா:ல<பtடைவ, ?ேமOய நாகOக'திLI காண<பtடன.  

 ?ேமOய நாகOகQ காலI கி.9 4000 – 3000 எ*பT. சிEMெவள8 நாகOகI, கி. 9 10000 

ஆRoகைள' ெதாto நிJகி*றM. ?ேமOய நாகOகேம, ேமJகி: அறி9கI ெச-ய<பtட 

தமிழT நாகOகமாPI. இM ேமLI வளTCசி�J6, பாப#ேலா*, அசீOயா, கனா*, ேபாண sசியா 

நாoகள8LI பரவ#யM. ெமச<பtேடாமியாவ#* நாகOக மQகேள, எகி<தி: Pzேயறி, அpPI 

}திய நைட9ைறகைள அறி9கI ெச-தனT. பாப#ேலான8ய – எகி<திய நாகOகpகG, சம 

கால'தி: வளTCசியைடEதன எ*6 ஆ-வாளTகG கKMகி*றனT.  

 கி. 9. 2000 ஆRoகள8:, கிேரQகI எ*ற நாo அறிய<படவ#:ைல, நகர அர?கேள 

அpP ஆRo வEதன. வளமJற நிலpகG, ெதாழி:கG வளர இயலாைம ேபா*ற 

காரணpகளா:, கிேரQகTகG, பண#யாtகளாக, எகி<M மJ6I பாப#ேலான8: வா]EM 

வEதனT. இ~வ#K நாoகள8LI அவTகG கRடறிEத நாகOக வளTCசி, க:வ# 9ைறகளா: 

கவர<பtட கிேரQகTகG, எகி<திய பாப#ேலான8ய நைட9ைறகைள, கிேரQக நாtz: 

}P'தினT. ேபாண sசியTகள8* எH'M9ைறகைள�I ப#*பJறினT. எனேவ, கிேரQக நாo, 

தன8' த*ைமயான நாகOக'ைதQ ெகாRzKQகவ#:ைலெயனலாI.  

 வரலாJறி: 9த: நாகOகமாகQ கKத<பoI சிEMெவள8 நாகOகI, PமOQ 

கRட'தி*, பஃ6ள8 – PமOயா6கள8* நாகOக'தி* ெதாடTCசிேய எனலாI. தமி]நாtz: 

அறி9கமான ைவைய, ெபாKைநயாJ6 நாகOகpகG, சிEMெவள8 நாகOக'MQP 

வ#'திtடன. உலக நாகOகpகைள ஆ-[ ெச-தா:, அத* நாJறpகா:, தமி] நிலpகள8: 

சிற<}JறிKEதைத, இEu: வ#ளQPகிறM. 
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எR : 21 & 22 ெதா: தமிழT வரலா6     ஆRo  : 2012 

பQகpகG : 1100 (2 ெதாPதிகG)      வ#ைல உ3. 1000/- 

  

 தமி] ெமாழிய#* வரலா6I, தமிழKைடய வரலா6I ஈராய#ரI 

ஆRoக{QPtபtடனவா? ெதா:கா<ப#யKைடய காலI எM? சpக கால'தி* அள[ேகா: 

எ*ன? 9த: இைடC சpகpகG உRைமய#: இKEதனவா? உலக நாகOpகள8* 

வOைசய#:, தமிழKைடய நாகOகI எEதQகால அளைவQ ெகாRடM? தமி] ெமாழிQPI 

�'த �<}ைடய ெமாழி ஏேத�I இKEததா? தமி]ெமாழி 9த* ெமாழியா அ:லM 

கிைள ெமாழியா? 

 ேமJக*ட ேகGவ#க{QP வ#ைடகாண, இMவைர 9ைறயான ஆ-[கG எைவ�I 

ேமJெகாGள<படவ#:ைல. த*னாTவ'தி: ஆ-[கG ெச-ய 9*வKேவாKQP எEத 

உதவ#க{I கிைட<பதி:ைல. 

 ஆ-[ நி6வனpக{I, அரசாpக9I, அரசாpக'தி* கto<பாtz: உGள 

ப:கைலQ கழகpக{I, ெசIெமாழி' தமிழா-[ நி6வனI ேபா*ற அைம<}கG, ெச-ய 

ேவRzய ஆ-[< பண#கைள, ஒK சில ஆTவ9Gள ஆ-வாளTகG ெச-ய 9Jபoகி*ரனT. 

அவTக{QPI, சOயான ஒ'Mைழ<}கG கிைட<பதி:ைல. 

 ெதா:தமிழT வரலா6 பJறிய ெச-திகG, தமி] இலQகியpகள8LI, க:ெவtoகG, 

ெச<}' தகoகG ேபா*ற ஆவணpகள8LI காண<பtடாLI, தமிழTகG Pzேயறிய 

நாoகள8: ஏராளமாகQ கிைடQகி*றன. அவJைற ஒKpகிைண'M, தமிழT வரலா6 

ெதாPQக<பட ேவRoI. ேமJP மJ6I கிழQP நாoகள8: ெதா:தமிழT வ#toC ெச*ற 

?வoகG ெபKமளவ#: அறிய<பtoGளன. அைவெய:லாI தமிழKைடயைவதாI என 

இMவைர எவKI கKதவ#:ைல. 

 ெதா:தமிழT வரலா6 2 ெதாPதிகளாக எHத<பtoGளன. உலக நாoகள8: தமிழT 

வ#toC ெச*ற ?வoகைள, இEu: ப#* ெதாடTகி*றM. 
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எR : 23 ெசா:        ஆRo  : 2011 

பQகpகG : 588         வ#ைல உ3. 650/- 

  

 ெசா% எ,ற ெபய\Lெசா%, வ6ைனLெசா%லாக[* அறிய>ப2* உைர9த%, த* கV9ைத 

மSறவ\கR NPW@ ெகாRb* வைகய6% ெசா%Xத%, அதSM ஊடகமாக> பய,ப2வேத, 

ெசா%X* ெசாSகbமாM*. வைரயைற ெசlய>ப0ட வ6திகb=MR ெசாSகR பய,ப29@வேத 

ெமாழியாM*. ெமாழிையL ெச*ைம>ப29@வ@ இல=கண*. உலக ெமாழிகb=M> ெபா@வான 

geகR இைவ. தமிaL ெசாSகR, ப%லாய6ர* ஆG2=கால ப0டறிவா% உVவா=க>ப0டைவ. 

பட*, கV9@, நிகa[= கV9@, ெசா% கV9@ எ,ற நிைலைய= கடW@, ெந2Qகண=M 4ைற 

உVவா=க>ப0ட@. ெவRள= கால9@=M 4,ேப, தமி]=M ெந2Qகண=M 4ைற இVWத@ 

எ,e பாவாண\ geகிறா\. அதைன ெமl>ப6>பதSகானL சா,eகR கிைட>பதி%ைல.

 தமிழ\கR தQகR எGணQகைள> பதி[ ெசlய, ஓைலL OவUகைளேய பய,ப29தி 

வWதன\. இ*4ைறேய, பல இல=கியQகR அழிW@ேபாக= காரணமாக அைமWத@. 

 தமிaெமாழி அறிஞ\களI, கV9@>பU, ஒV ேவ\L ெசா%லினI,ேற தமிaL ெசாSகR 

உVெவ29தன எ,பைத அறிய 4Uகிற@. அWத ேவ\L ெசா% எ@ எ,பதி% 4ரGபா2கR 

இVWதாX*, ஏற=Mைறய ஒ9த கV9ைத எ0U^Rளன\. யாa>பாண*, ஞான>ப6ரகாச அUகR, 

அ% – இ% – உ% எ,ற ெசாSகேள தமிழி, அU>பைடேவ\L ெசாSகR எ,e geகிறா\.  

 மாகற% கா\9திேகய 4தலியா\, எ% எ,பேத தமிழி, 4த% ேவ\ எ,e geகிறா\. 

ேதவேநய> பாவாண\, உ% எ,ற ேவேர, 4த% ேவ\ எ,e geகிறா\. ஞான>ப6ரகாசV*, 

பாவாணV* உ% எ,ற ேவைர9 ேத\[ ெசl@Rளன\. ந*4ைடய கV9@>பU, அ% எ,ப@ 

தமிழி, 4த% ேவராக அைம^* எ,பேத. அறிவ6ய%, சமயவ6ய%, மாWத இய%, ெமாழிய6ய% 

அU>பைடய6%, அ% எ,பேத தமிழி, ேவராக அைம^*. அWத வைகய6%, 

  அ% – இ% – உ% – எ% – ஓ% 

 எ,ற ஐW@ ேவ\கb* தமிழி% இல=க= கண=கான ெசாSகைள உVவா=கி^Rளன 

எ,பைத அறியலா*. ஆகேவ ேமSகGட அறிஞ\கR gறிய ஆl[கைள^* NறWதRள இயலா@. 

ேவ\L ெசா%லாl[ பSறிய சிWதைன, தSகால9தி% பலPட* காண>படவ6%ைல. ஒV 

ெமாழிய6, வளைம – v>N9 த,ைம, அகியைவ ேவ\LெசாSகைள= கGடறிவதா% 

அறிய4U^*. தமிa ெமாழிய6XRள ெசாSகb=கான ேவ\L ெசாSகb=கான ேவ\L ெசாSகR 

தமிைழ9 தவ6\9த ேவe ெமாழிகளI% இ%ைல எ,பதா%, தமிa 4த% ெமாழி எ,ற தMதிைய> 

ெபe*. 
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எR : 24 The Classical Tamil (English)      ஆRo2016 

பQகpகG : 380        வ#ைல உ3. 400 

  

 ெவள8நாoகள8: வாHI தமி] உற[கள8* ேவRoேகா{Qகிணpக, இEu: 

எHத<பtடM. தமிைழC ெசIெமாழியாக, ஐேரா<ப#யTகG அறிவ#Qகாவ#tடாLI, 

ெசIெமாழிகளாக, அவTகளா: அறிவ#Qக<பtட எப#ேறயI, கிேரQகI, இல'தs*, சமJகிKதI 

ஆகியைவ, தJசாT}Gள ெமாழிகG அ:லெவ*6I, அைவயைன'MI கிைள ெமாழிகேள 

எ*6I, தJகால ெமாழிய#ய: ஆ-[கG உ6தி ெச-கி*றன. 

 ஒK ெமாழிய#: அறிய<பoI ெசாJக{Qகான ேவTC ெசாJகG, அIெமாழிய#ேலேய 

இKQக ேவRoI எ*ற வ#தி<பz�Gள ெமாழிேய, உலகி* 9த* ெமாழியாPI. ேமேல 

ெசா:ல<பtoGள ெமாழிகள8: காண<பoI பல u6 ெசாJக{Qகான ேவTC ெசாJகG 

அைன'MI அIெமாழிகள8: இ:ைலெய*பைத, அIெமாழிகள8* அறிஞTகேள ஏJ6Q 

ெகாRoGளனT. அவJறி* ேவTC ெசாJகG ேவெறாK ெமாழிய#: உGளன எ*பMI இ*6 

அறிய<பtoGளM. 

 அEத வைகய#:, தமி] ெமாழி�LGள அைன'MC ெசாJக{QPமான ேவTC 

ெசாJகG தமி] ெமாழிய#ேலேய உGளன எ*பM, தமி] ெமாழிய#* சிற<பாPI. 

அMமtoம:லாM, த*ன8ட'ேத, த* ெசாJக{Qகான ேவTC ெசாJகைளQ ெகாRoGள 

தமி] ெமாழிேய, உலகி* 9த* ெமாழி எ*ற தPதிைய�I ெப6கி*றM. ேவெறEத உலக 

ெமாழிக{QPI இ'தPதி இ:ைலெய*பM ெவள8<பைட. 

 சமJகிKதI, எப#ேறயI, பாப#ேலான8யI, எகி<தியI, கிேரQகI ேபா*ற ெமாழிகள8:, 

பலu6 ெசாJகG, திO}படாத தமி]C ெசாJகளாக[I, திO}பtட நிைலய#: பல 

ெசாJக{I உGளன எ*பைத, இEu: வ#ளQPகிறM. தமி] ேவOன8*6I வ#OEத 

ெசாJகG, எ~வாெற:லாI உலக ெமாழிகள8:, தமி]< ெபாKைளேய தாpகி நிJகி*றன 

எ*பைத�I இEu: வ#Oவாக வ#ளQPகிறM. தமிைழ அறிEதிராத 

ப#றெமாழியாளTக{QPI, தமிHKQPI �ட இEu:, ெசாJப#ற<} வழிகாtzயாக உGளM. 
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எR : 25 சமJகிKத'MQPI தா-ெமாழி தமிேழ    ஆRo  : 2016 

பQகpகG : 192        வ#ைல உ3. 250/- 

  

 தமிHI சமJகிKத9I பJறி ஏJகனேவ பல u:கள8: வ#ளQகpகG 

தர<பtoGளன. Pறி<பாக, சமJகிKதI எ*ற ெமாழி, ஆOயTகள8* 

தா-ெமாழிய:லெவ*பைத இEu: வ#ளQPகிறM. தமிழTகG ெபாMவாக, சமJகிKதI, 

ஆOயI, வடெமாழி எ*றவா6 Pறி<ப#oகி*றனT. �*6I தன8' தன8 ெமாழிகளாPI. 

ஆOயI எ*பM ஆOயTகள8* 9*ேனாTகG ேபசி வEத ெமாழி அM அனேதாலியI அ:லM 

கி'திய ெமாழி எ*6 ெசா:ல<பoI. வடெமாழிெய*பM, தமிழக'MQP வடQேக 

ேபச<பtட, சமJகிKதI உGள8tட அைன'M ெமாழிகைள�I PறிQPI. சமJகிKத'ைத 

வடெமாழி எ*6 �6வதி: தவறி:ைல. ஆனா: சமJகிKதI மtoேம வடெமாழியாகாM. 

 சமJகிKதI, ஏJகனேவ அறிய<பtzKEத சிEMெவள8' தமி] மJ6I ப#ராகிKத 

ெமாழிகள8* இலQகணQ கtடைம<ப#: உKவாQக<பtடM. தமிைழ< ேபா: 30 அz<பைட 

எH'Mகளா: அIெமாழி கtடைமQக<படவ#:ைல. ஒேர எH'தி: �*6 ஒலிகைள' 

தமி] எH'Mகள8: ெபற 9z�I. ஆனா: வளமான ெமாழி< ப#*}லI இ:லாத 

ஆOயTக{QP ேமLI பல எH'Mக{I அவJறிJகான ஒலிக{I பய*பo'த<பtடன.  

 கீTவாணI எ*ற ?KQP அ:லM க9Qக ெமாழிய#:, ெதாடQக'தி: தமி]C 

ெசாJகைளேய திO}பo'திQ ெகாRடனT. ப#*னT uJறாRoகG ேதா6I ப#* ெமாழிC 

ெசாJகG சமJகிKத'தி: இைணEதன. சமJகிKதC ெசாJகள8* �லI, ேவT ேபா*ற 

��Qகமான ெமாழி< }லைம, இEதிய சமJகிKத< }லவTக{QP இKEததி:ைல. அMபJறி 

அவTக{QP' ெதOEதிKQக[I வா-<ப#:ைல எனலாI.  

 சமJகிKதC ெசாJகள8* ேவTC ெசாJகG பலவJைற ஐேரா<ப#ய அறிஞTகG 

கணடறிEM ெவள8<பo'தினT. Pறி<பாக, மாQ�9:லT, ேமான8யT வ#:லியI�, 

வ#:லியI ேஜா*� ேபா*ேறாT, சமJகிKத ெமாழிQPC சிற<பான பண#கைள 

ஆJறி�GளனT. இ<ேபாM இEதிய ெமாழிக{QP' தா-ெமாழி சமJகிKதேம எ*6 

�றிவKI சமJகிKத அறிஞTக{QP, இEதிய ெமாழிக{QPI சமJகிKத'MQPI உGள 

ெதாடT}கG பJறிய அறி[' ெதள8[ இ:ைல. Pறி<பாக' தமி] ெமாழிய#* ஆழI �<}' 

த*ைம, ெமாழிவளI பJறி' ெதOEதிKQகவ#:ைல. தமிழறிஞTக{QP, சமJகிKத 

ெமாழிய#* கtடைம<} ெதOயாதM ேபாலேவ தமி] ெமாழி பJறி அவTக{QPI 

உGளM.சமJகிKத ெமாழிய#: காtட<பoI ேவTC ெசாJகG, உRைமய#: தமி]C 

ெசாJகேள எ*பைத இEu: வ#ளQPகிறM. 
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17. PமOQகRடI       - 2007 

18. தமிழT சமயI       - 2008 

19. இ?லாI-தமிழT சமயI      - 2008 

20. தமிழO* எRண#ய:      - 2008 

21. ேசேயா*(சிவ* வரலா6)      - 2008 

22. ேசய*(9Kக* வரலா6)      - 2008 

23. கK-ைம        - 2009 

24. தமிHI ஆOய9I      - 2009 

25. ேமJகிLI தமி]       - 2009 

26. தமி] மணI       - 2009 

27. வாHI தமி]       - 2009 

28. இEதிய ெமாழிகள8* தா-ெமாழி தமிேழ   - 2010 

29. PமOQகRட9I ஆ<ப#OQகQ கRட9I   - 2010 

30. ேநாவா வரலாJ6 மாEதனா?     - 2010 

31. சம�கிKத'தி* தா-ெமாழி தமிேழ    - 2010   

32. தமி] - சம�கிKத அகராதி     - 2010 

33. இEதியQ கட[ளT       - 2010 

34. ெசா:-பPதி I       - 2010 

35. ெசா:-பPதி II       - 2011 

36. ெசா:-பPதிIII       - 2011 

37. ெசா:-பPதிIV       - 2011 

38. ெதா: தமிழT வரலா6- I      - 2011 

39. ெதா: தமிழT வரலா6 II      -  2011 
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40. ெதா: தமிழT வரலா6 III      -  2011   

41. ெதா: தமிழT வரலா6-பPதி IV     - 2011 

42. ெதா: தமிழT வரலா6-பPதி V     - 2011 

43. ெதா: தமிழT வரலா6-பPதி VI     - 2011 

44. தமிHI ெசமிtzQ ெமாழிய#ன9I    -  2012 

45. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி I  -  2012 

46. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி II  - 2012  

47. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி III - 2012 

48. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி IV - 2012 

49. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி V - 2012 

50. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி VI - 2013 

51. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி VII - 2013 

52. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி VIII - 2013 

53. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி IX - 2013 

54. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி X - 2013 

55. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி XI - 2013 

56. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி XII - 2013 

57. ெதா: தமிழO* வழQPக{I வழQகா6க{I-பPதி XIII - 2013 

58. தமிHI வ#வ#லிய9I – பPதி I     - 2014 

59. தமிHI வ#வ#லிய9I – பPதி II     - 2014 

60. தமிHI வ#வ#லிய9I – பPதி III     - 2014 

61. தமிHI வ#வ#லிய9I – பPதி IV     - 2014 

62. தமிHI வ#வ#லிய9I – பPதி V     - 2014 

63. தமிHI வ#வ#லிய9I – பPதி VI     - 2014 

64. தமிHI வ#வ#லிய9I – பPதி VII    - 2014 

65. தமிHI வ#வ#லிய9I – பPதி VIII    - 2014 

66. தமிHI வ#வ#லிய9I – பPதி XI     - 2014 

67. தமி]Cேசாைல       - 2014 

68. ெவGைளQPய#: (வ sரமா9ன8வT வா]Qைக வரலாJ6      - 2014 

    நாடகI)  (ம6பதி<}) 

69. தமிழT வரலாJ6I ஆதி ஆக9I    -  2015 

70. அMதா* அேரப#யா      - 2015 

71. The Submerged ‘Kumari Continent’     - 2015 

72. இைடQகாலCேசாழTகG தமிழTகளா?    - 2015 

73. வான8யLI  ேசாதிட9I      - 2015 

74. காலC ?வoகG       - 2015 

75. }ரtசியாளT }'தT       - 2016 
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76. பRைட' தமிழO* நிலேமலாRைம – 1    - 2016 

77. பRைட' தமிழO* நிலேமலாRைம – 2    - 2016 

78. பRைட' தமிழO* நிலேமலாRைம – 3    - 2016 

79. பRைட' தமிழO* நsTேமலாRைம – 1    - 2016 

80. பRைட' தமிழO* நsTேமலாRைம – 2    - 2016 

81. எகி<திய' தமிழTகG      - 2016 

82. The Classical Tamil (English)      - 2016 

83. ?ேமOய' தமிழTகG – 1      - 2016 

84. ?ேமOய' தமிழTகG – 2      - 2016 

85. அற<ப* நாகOகI – 1         - 2016 

86. அற<ப* நாகOகI - 2      -  2016 

87.ஆ<ப#OQக' தமிழTகG – 1      -  2017 

88. ஆ<ப#OQக' தமிழTகG – 2     -  2017 

89. ஆ<ப#OQக' தமிழTகG – 3     -  2017 

90. ஆ<ப#OQக' தமிழTகG – 4     -  2017 

91.ஞான< ப#ரகாசKI ேதவேநசKI(ெசா:லா-[ u:)  -  2017 

92.தமி] ெமாழி�I ?ேமOய ெமாழி�I    -  2017 

93. வ#zயைல ேநாQகி       -  2017 

94. ெவ:LI தமி]Cெசா:      -  2017 

95. ேவKI ெசா:LI      -  2017 

96. வரலாJ6< ப#ைழகG      -  2017 

97. பtடறிவ#* பய*கG      -  2017 

98.ப:லாவரI 9த: கீழz வைர     -  2017 

99. ?ேமOய' தமிழTகG – 1      -  2017 

100.?ேமOய' தமிழTகG – 2      -  2017 

101. ம� தTமI       -  2017 

102.ெசIெமாழி' தமி]      - 2018 

103.உலகி* 9த: ெமாழி தமிேழ (ேதவேநய< பாவாணO* 

   ஆpகில uLQகான தமி] ெமாழிெபயT<})   - 2018 

104.தமி] ெமாழிய#* வரலா6 8 ெதாPதிகG   - 2018 

105. ேதசிய9I திராவ#ட9I      - 2018 

106. பாப#ேலான8ய' தமிழTகG     - 2018 

107.உலகளாவ#ய தமிழT நாகOகI     - 2019 

108. ?ேமOய எH'M9ைற – இலQகியpகG   -  2019 

109. The first Language of the World Tamil or Hebrew   - 2019 

110. எப#ேறயTகள8* 9*ேனாTகG தமிழTகேள   - 2019 
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111. ேவTC ெசாJகG       - 2019 

112. கtoைர' ெதாP<}கG      - 2020 

113. u:க{Qகான ெதாP<}கG     - 2020 

114. ெவGைளயTகளா: ெகாGைள ேபான இEதியா   - 2020 

 

HலாசிJயJ4 வாK'ைக வரலாMNF OP'கB 

 ம. ேசா.வ#QடT அவTகG, 24.05.1944 ஆI நாள8:, அOய¦T மாவtட'தி* வடகிழQP 

�ைலய#: ஆRz மட'MQP 5 க: கிழQேக�Gள, வரதராச* ேபtைட எ�I ஊO: 

ப#றEதாT. 1924 வைர, அ~§T அ-யIேபtைட எ*ேற அைழQக<பto வEதM. கி.ப#. 1500 

கள8:, அ~§T சிJ�ராகேவ இKEதM. ைகQேகாளT எ*ற ெநச[' ெதாழிலாளT 

PoIபpகG அ~§O: வா]EM வEதனT. அQகால அளவ#:, ேபாT'Mகீசிய கிறி'Mவ 

சமய< பர<பாளTகG, கட¦T, சிதIபரI, வ#K'தாசலI, சி*னேசலI, ேவtடவலI ேபா*ற 

பPதிகள8: கிறி'Mவ சமய'தி: இைணEதவTகைள, வரதராச* ேபtைடQP அைழ'M 

வEM PzயமT'தினT. ேமLI, ெசEMைற, கpைக ெகாRட ேசாழ}ரI, ேகாடாலிகK<¨T 

ேபா*ற ஊTகள8லிKEMI பல சமயI மாறியவTகG PzெபயTEதனT. 

 இ*6 வரதராச*ேபtைட, ஏறQPைறய 24000 கிறி'MவTகைள மtoேம 

உGளடQகிய ஒK ேப3ராtசியாக வ#ளpகி வKகிறM. 100 வ#HQகாo கிறி'MவTகG 

மtoேம வா]EMவKI இ~§Tேபால, தமி]நாtz: எpPI காண இயலாM. இ*6 

க:வ#Q கைலQ�டமாக வ#ளpகி வKI இ~§O: உGள இைளய தைல9ைறய#னT 

அைனவKI க:வ#யறி[ ெபJ6GளனT. கிறி'Mவ சமய'தி: உயTEத பதவ#கள8LI பலT 

உGளனT. 1960 ஆI ஆRoQP< ப#றP, ஒK PoIப'தி: பல பtடதாOகG உGளனT. காலI 

காலமாக வ6ைமய#: ப#zய#: இKEத அ~§ைர, க:வ# எ*�I திற[ேகா: ெகாRo, 

இ*6 வ6ைமைய ஒழி'Mவ#tட ெபKைம, ெச*ற தைல9ைறய#: வா]EதிKEத 

கிறி'Mவ< பாதிOமாTகைளேய சாKI. 

 ம. ேசா. வ#QடT ெதாடQகQ க:வ#ைய, உG©T ெதாடQக<பGள8ய#: பய#*றாT. 

அ<பGள8, 1884 ஆI ஆRo ெதாடpக<பtடதாPI. உயTநிைலQ க:வ#ைய, கட¦T 

ம�சP<பI }ன8த �ைசய<பT உயTநிைல< பGள8ய#: பய#*றாT. அQகால'M 

எ�.எ�.எ:.சி. எ*ற அளவ#லான பGள8 இ�தி வP<} பய#*ற மாணவTக{QP, 

ஆpகில'தி: சரளமாக< ேபச[I, எHத[I அpP பய#Jசி அள8Qக<பtடM. ேம: க:வ# 

பய#ல வா-<}கG இ:லாததா:, திKCசி ஆT. சி. ஆசிOயT பய#Jசி< பGள8ய#:, ஆசிOய< 

பய#Jசிைய 9z'தாT. இரRo ஆRoகG, ெசயpெகாRட'தி: இைடநிைல ஆசிOயராக< 

பண#யாJறினாT. தனM உறவ#னKI, உG©TQகாரKமான PழEைத ெதரசா எ*பவைர 1968 

இ:  திKமணI ெச-M ெகாRடாT. மைனவ#, அOய¦O: இைடநிைல ஆசிOயராக< 

பண#யாJறி வEததா:, ஆசிOயKI அOய¦KQPQ PzெபயTEM, அpPGள அர? உதவ# 

ெப6I தன8யாT பGள8ய#: பண#ய#: ேசTEதாT. 1992 வைர பண#யாJறி, 11 ஆRoக{QP 

9*ேப, வ#K<ப ஓ-வ#: ெவள8வEதாT.  

 ஆசிOயKQP இரRo ஆRக{I, ஒK ெபR�I உGளனT. �வKQPI 

திKமணமாகி ந:ல நிைலய#: உGளனT. PoIப< ெபா6<}கள8லிKEM வ#oபtட 

நிைலய#:, ஆ-[கைள ேமJெகாGள' ெதாடpகினாT. இளைம ெதாtேட வரலாJறி: 

இKEத ஆTவI காரணமாக, ஆசிOயராக< பண#யாJறிய கால'தி:, வரலாJறி: 9Mகைல<  
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பtட9I, க:வ#ய#யலி: இளpகைல< பtட9I ெபJறாT. வ6ைமய#* காரணமாக< 

பz<ைப' ெதாடர இயலாத நிைலய#:, ஆசிOயT பண# �லI பtடதாOயானாT.  

 9த: வP<} 9த: ஆசிOயT பண# வைர, கிறி'Mவ< பGள8கள8: பய#*றதா:, 

வ#வ#லிய u:, ஆசிOயKQP 9JறிLமாகQ கJ6'தர<பtடM. தமி] வ#வ#லிய uலி: 

ஆpகாpேக தமி]C ெசாJகG காண<பtடைத அறிEM, உயTநிைல< பz<ப#* ேபாேத, 

அCெசாJக{Qகான வ#ளQகpகைள< பாதிOமாTகள8டI ேகtபாT. “ைபப#{QPI 

தமி]ெமாழிQPI ெதாடTப#:ைல, எைதயாவM நிைன'MQ ெகாRo, இ<பzெய:லாI 

ேகGவ#கG ேகtகாேத” எ*6 அC?6'த<பtடாT. ஆ-[' Mைறய#: இKEத ஆTவI 

காரணமாக, தமி] இலQகியpகைளQ கJக' ெதாடpகினாT. அவKைடய பGள8< பz<} 

கால'தி:, ேமைடகள8: தமிழி: 9ழpகிய அறிஞT அ*ணா ேபா*றவTகள8* ேபC?, தமி] 

ெமாழி ம�M ஆTவ'ைத' �RzயM. (ப#Jகால'தி: திராவ#டQ கtசிய#னேர தமிHQP 

எM[I ெச-யவ#:ைல எ*பM ஆtசி ேமாக'தி: வ#ைளEத திK<பமாPI). 

 ேதவேநய< பாவாணKைடய u:கG ஆசிOயைரQ கவTEதன. பாவாணKைடய 

ெமாழிநைட, ெதாடQக'தி: }Oயாம: ேபானM. பாவாணT ைகயாRட பல ெசாJக{QP, 

தமி] அகராதிையQ ெகாRo ெபாKGேதட ேவRzய#KEதM. பல 9ைற பய#*6, 

ப'தாRo கால< பய#JசிQP< ப#*னேர }OEM ெகாGள 9zEதM. அQகால அளவ#:, 

ெபK�சி'திரனாO* ெத*ெமாழி இதHI, ஆசிOயKQP வழிகாtzயாக இKEதM. 

பாவாணKைடய ேவTCெசா: ஆ-ைவ ஒரள[QP }OEM ெகாRட நிைலய#:, 

ேவTCெசாJகG ெதாடTபாக ேமLI வ#ளQகpகைள< ெபற 9ைனEத ேநர'தி:, ந:¦T 

ஞான< ப#ரகாச அzகளாO* ேவTC ெசாJகG பJறிய வ#ளQக uைல< பzQக ேநTEதM. 

பாவாணKQP 50 ஆRoக{QP 9*ேப, ஞான<ப#ரகாச அzகளாT, ேவTC ெசாJகG பJறிய 

வ#Oவான ஆ-[கைள ேமJெகாRzKEதாT. பாவாணேர ேவTCெசா: ஆ-வ#* 

தEைதெயன அMவைர எRண#KEத ஆசிOயKQP, ஞான<ப#ரகாசO* ேவTCெசா: 

வ#ளQகpகG ஆழமாக< பதிEதன. ஞான<ப#ரகாசT, காT'திேகயனாT, பாவாணT ஆகிேயாT 

ேவTCெசாJகைள ஆ-[ ெச-தவTகள8: சிற<}QPOயவTகG ஆவT. ஆசிOயO* u:கள8: 

காண<பoI ேவTCெசா: வ#ளQகpக{Qகான அறிைவ' தEதவTகG ேமJகRட �வKேம 

எ*6 ஆசிOயT �6கிறாT. 

 சில நRபTகG, ஆசிOயைர ேவTCெசா: ஆ-வாளT எனQ �6கி*றனT. 

உRைமய#: ஆசிOயT ேவTCெசா: ஆ-வாளT அ:லT. தமி]ெமாழி, தமி] இன'தி* 

வரலாJைற ம�tெடoQPI வரலாJ6 ஆ-ேவ ஆசிOயO* 9தJபண#யாக உGளM. 

வரலாJைற ம�tெடoQPI ஆ-[கள8:, ெமாழிகG பJறி�I, ெமாழிகள8* ேவTCெசாJகG 

பJறி�I வ#ளQக ேவRz�GளM. அைவேய, வரலாJ6 ஆ-[Qகான 9த: சா*றாகQ 

கKத<படேவRoI என, �ென�ேகா நி6வனI �6கிறM. அத* அz<பைடய#: 

ெசமிtzQ ெமாழிவழி வEத எப#ேறயI, அQகாzயI (பாப#ேலான8யI), அர}, எகி<தியI, 

கிேரQகI, உேராமான8யI (இல'தs*), அைவ வழி ப#றEத ஆpகிலI உGள8tட ஐேரா<ப#ய 

ெமாழிகைள�I ஆ-[ ெச-MGளாT. இIெமாழிகள8: 9*னைவ வரலாJ6Q 

கால'MQPI 9JபtடைவகளாPI. இEதிய ெமாழிகள8: சமJகிKத ெமாழிைய வ#Oவாக 

ஆ-வ ெச-MGளாT. அத* அz<பைடய#ேலேய, தமி] இEதிய ெமாழிக{QP' தாயாக[I, 

உலக ெமாழிக{QP �லமாக[I உGளெத*ற உRைமையQ கRடறிEMGளாT. இMவைர 

ெவள8வEMGள 114 u:கள8:, இரRo இலQகI அளவ#லான ெசாJக{QP வ#ளQக 

மள8'MGளாT.  
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2004ஆI ஆRz:, 9த* 9தலி:, எப#ேறய'தி* தா-ெமாழி தமிேழ எ*ற uைல, 

தI ெசலவ#: ெவள8ய#tடாT. அEuைல< ெபKIபாலானவTக{QP இலவயமாகேவ 

வழpகினாT. அEu:, தமிழக'தி: மிக< ெபOய தாQக'ைத உKவாQகியM. ெதாடTEM 

u:கைள எHதி ெவள8ய#ட, பணI இ:லாத நிைலய#:, ம�RoI u:கைள எHத தயpகி 

வEதாT. அC�ழலி:, uைல அCசிtoQ ெகாo'த, தி பாTQகT நி6வன'தி* உOைமயாளT 

திK. ேவ. கKணாநிதி அவTகG, ேமLI பல u:கைள எHத ஊQகI ெகாo'தாT. 2009 

வைர 20 u:கைள எEத ெதாைக�I எதிTபாTQகாம: கண#ன8' தtடC? ெச-M, ப#ைழகG 

திK'தி, u:கைள ெவள8ய#oI நிைலய#: திK. கKணாநிதி ைவ'திKEதாT. உ6தியாக, 

எவராவM ஆசிOயO* u:கைள ெவள8ய#ட 9* வKவாTகG என அzQகzQ �றி வEதாT. 

 2009 சனவO' திpகG இரRடாI நாள8:, அKGதிK ெசக' க�பாT அzகளாT, 

ஆசிOயரM 20 u:கைள�I ெச*ைனய#: ைவ'M ெவள8ய#tடாT. அத*ப#றP 

ஆசிOயKைடய அEத 20 u:க{I ெபKI வரேவJைப< ெபJறன. வரேவJ}கG தEத 

ஊQக'தா:, ெதாடTEM பல u:கைள எHத' ெதாடpகினாT. 2015 ஆI ஆRzJPG, 60 

u:கைள எHதி 9zEதிKEதாT. ேமJெகாRo u:கைள ெவள8ய#ட இயலாத நிைலைய, 

அKGதEைத ெஜக' க�பாT ெதOய<பo'தினாT. அத*ப#*னT, யா'திைச<பதி<பகI, 

ஆசிOயKைடய 60 u:கைள�I ெவள8ய#tடM. 

 2014ஆI ஆRo ஏ<ர: 5,6 ேததிகள8:, ஆசிOயO* u:கைள }MCேசO தமி]C 

சpகI, திறனா-[ ெச-ய கK'தரpகI ஒ*ைற நட'தியM. }MCேசO தமி]C 

சpக'தைலவT திK. 9'M அவTகG, தI ெபா6<ப#: ெபKI ெசல[ ெச-M 

அQகK'தரpைக நட'தினாT. அQகK'தரpகI ெவJறிகரமாக நைடெபJறM. பல அறிஞTகG 

தமி]நாtz* ப:ேவ6 ஊTகள8லிKEMI வEதிKEM, திறனா-[C ெசாJெபாழி[கG 

ஆJறினாT. }MCேசO தமி]C சpக9I அத* தைலவT திK. 9'M அவTக{I, 

ஆசிOயKைடய u:கைள உலெகpPI அறி9கI ெச-தனT. 

 2011 ஆI ஆRz:, ஐேரா<பாவ#LGள தமி] அைம<}கள8* ேவRoேகாைள ஏJ6, 

ப#ரா*?, உேராI (வாtzக*), ?வ#tசTலாEM, ெப:ஜியI, �ெபய#*, ேபாTC?க: ேபா*ற 

நாoகள8: ?J6<பயணI ேமJெகாRo ெசாJெபாழி[கG ஆJறினாT. பாOசிLGள சிவ* 

ேகாவ#லி: ஆசிOயைர< ேபச அைழ'தைத< ெபKைமயாகQ கKMகிறாT. 2014 ஆI ஆRz: 

இலpைகய#: நடEத கK'தரpகி: பpேகJறாT. கRzய#: 4 நாG தpகிய#KEM, “தமிHI 

உலகெமாழிக{I” எ*ற தைல<ப#: 4 நாtக{I உைரயாJறினாT. ெகாHIப#லிKEத 

ெதாைலQகாtசி நி6வனI, 6 மண# ேநரI, ஆசிOயO* ெசாJெபாழிைவ< பதி[ ெச-தM.  

 2012 ஆI ஆRz:, ேகாலாலI¨O: நைடெபJற  உலக அளவ#லான கK'தரpகி: 

கலEM ெகாRடாT. ேமLI சில தன8யாT ஏJபாo ெச-திKEத �tடpகள8LI கலEM 

ெகாRo ெசாJெபாழிவாJறினாT. இரRடாவM 9ைறயாக, 2016 சனவOய#: மேலசியா 

ெச*றிKEதாT. 15 நாtகG தpகிய#KEதேபாM, ப:ேவ6 நிக][கள8: கலEM ெகாRடாT. 

 19.1.2016 அ*6, ஆசிOயO* 75 வM uலான, “பRைட' தமிழO* நில ேமலாRைம” 

எ*ற u:, மேலசிய' தமி]C சpக'தா: ெவள8ய#ட<பtடM. ெபKI ெதாழி: 9ைனேவாT 

திK. ஓI� தியாகராச* uைல ெவள8ய#tடாT. வ#ழாவ#Jகான ஏJபாoகைள, மேலசிய' 

தமி] நRபTகளான திK. கவ#ஞT. ெஜயேகாப#, மK'MவT. இராஜ* ஆகிேயாT ெச-தனT. 

மேலசிய' தமி] நாேளoகளான மேலசிய நRப*, தமி] ேநச*, தா-ெமாழி, தமி] மலT 

ேபா*ற நாேளoகG, ெதாடTEM ஆசிOயT கலEM ெகாRட நிக][கG பJறிய ெச-திகைள 
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8 நாtகG ெவள8ய#tடன. மேலசிய வாெனாலிய#: “உலகி* 9த: ெமாழி தமிேழ”, எ*ற 

தைல<ப#: உைர நிக]'தியைத, 8 வாரpகளாக மேலசிய வாெனாலி ஒலிபர<ப#யM.  

 2016 ஆI ஆRz:, ேமJP வpகாளI, வ#?வபாரதி ப:கைலQ கழக'தி: உலக 

ெமாழிகள8:, தமிழி* தாQகpகG பJறி உைரயாJறினாT. 2018 சனவOய#:, மலா-< 

ப:கைலQ கழக'தி: நைடெபJற, அைன'Mலக சி'த மK'Mவ மாநாtz:, தமிழி* 

ெதா*ைம பJறி உைரயாJறினாT. ெதாடTEM மேலசியாவ#: பல நிக]Cசிகள8: கலEM 

ெகாRடாT. 2018 ெச<டIபT, அQேடாபT, நவIபT மாதpகள8:, அெமOQகாவ#: 

?J6<பயணI ேமJெகாRடாT. கலிேபாTன8யா, நேவடா, ெடQசா?, கேராலினா, வாசிpட*, 

நி�யாTQ ேபா*ற பPதிகள8: பல நிக]Cசிகள8: கலEM ெகாRடாT. அெமOQக 

வாெனாலிகள8: இவரM ேநTகாண: ஒலிபர<ப<பtடன. கலிேபாTன8யா, ெபTQகிலி 

ப:கைலQ கழகI, நேவடா ப:கைலQ கழகI, நி�யாTQ ப:கைலQ கழகI ஆகியவJறி: 

உைரயாJறினாT. இEநிக]Cசிக{QP அெமOQக' தமிழT திK. ம�?நாத* PமாT ஏJபாo 

ெச-திKEதாT. பல தமி]< பGள8கள8:, மாணவTக{ட* கலEMைரயாzனாT. 

 2019 நவIபT மாத'தி:, இpகிலாEM, தமிழT Pzகள8* தைலைம 

ஒKpகிைண<பாளT, திK. கKணாகர* ஏJபாo ெச-த �tட'தி: கலEM ெகாRடாT. 

ெதா: தமிழT வரலா6 எ*ற 1000 பQகpகைளQ ெகாRட ஆசிOயO* u:, லRட* 

மாநகO: ெவள8ய#ட<பtடM. ேமLI வ sர'தமிழT 9*னண#, ஈழ'தமிழTகG ஏJபாo 

ெச-திKEத �tடpகள8LI கலEM ெகாRடாT. ப#Otz¢ u: நிைலய'தி:, எ:லி� 

எHதிய ைக<பzகைளQ ேகto< ெபJ6 வEதாT. 

2007 ஆI ஆRz:, டாQடT பtடI ெப6வதJகான வ#Rண<ப'திைன, திKCசி பாரதிதாச* 

பலகைலQ கழக'தி:, ஆசிOயT வ#Rண<ப#'தாT. வ#Rண<பI ஏJக<பto, 9ைறயான 

நைட9ைறகG நிக]'த<படாம:, காலI தா]'த<பtடM. MைணேவEதைர< பல9ைற 

ஆசிOயT சEதி'த ேபாெத:லாI 9ைறயான பதிைல MைணேவEதT தரவ#:ைல. 2011 வைர 

எEத 9*ேனJற9I இ:ைல. இ6தியாக, தமிழறிஞT திK. இளpPமரனாOடI கK'Mைர 

ேகtக<பtடM. ஐயா அவTகG, ஆசிOயO* ஆ-[கைள< பJறி சிற<பான மதி<}ைரைய 

அள8'திKEதாT. அத* ப#றPI எEத' தகவLI இ:ைல. ஒK நாG திK. இளpPமரனாT 

அவTகG, ஆசிOயைர அைழ'M , ப:கைலQ கழகI டாQடT பtடI ெகாoQகாM. அதJகான 

9யJசிகள8: ஈoபட ேவRடாI எனQ �றினாT. அதJகான காரண'ைத அவT 

�றவ#:ைல. திK. இளpPமரனாT, ஆசிOயOடI �றியதாவM, “உpக{ைடய ஒ~ெவாK 

uLI 9ைனவT பtட'MQP' தPதியானM” எ*றாT.  தமிழி* ெதா*ைமைய< பJறி 

ஆ-[ ெச-தவTக{QP, ப:கைலQகழகpகG எ*6ேம Mைண நி*றதி:ைல எ*பM 

தமி]நாto வரலா6, நாடறிEத ெமாழி< ேபரறிஞT பாவாணO* ஆ-[Q கtoைரைய, 

ெச*ைன< ப:கைலQ கழகI தPதியJற ஆ-[ எ*6 }றEதGள8யM. 

 2010 ஆI ஆRz:, t3' �ன8வTசிtz இRடTேநஷன: எ*ற, ெபpக©K 

ப:கைலQ கழகI, ஆசிOயO* Tamil and Hebrew எ*ற ஆpகில uைலேய ஆ-[Q 

கtoைரயாகQ கKதி டாQடT பtடI (Doctor of Philosophy)  வழpகியM. டாQடT பtடpகளா: 

ஒKவO* ஆ-[' திறைம�I அறி[' திறைம�I உயTEM வ#oவதி:ைல. ெபாMவாக, 

தமி]நாto< ப:கைலQ கழகpகள8:, ஆpகிேலயT வ#toC ெச*ற ஆ-[ 9ைறகேள 

கைடப#zQக<பto வKகி*றன. �ென�ேகா நி6வனI, ஆ<ப#OQக வரலாJைற' ெதாPQக 

9Jபtட ேபாM, 9JறிLமாக ஆpகில ஆ-[ 9ைறைய< }றEதGள8யM. இ*6 உலகி* 

பல நாto< ப:கைலQ கழகpகG, ஆpகில ஆ-[ 9ைறைய ஏJ6Q ெகாGளவ#:ைல. 
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 ஆசிOயT இMவைர எHதி�Gள 114 u:கள8:, 52 u:கG தமி]நாo அரசி* uலக 

ஆைண'Mைறய#: ஏJ6Q ெகாGள<பtoGளன. இpகிலாEM, கனடா, ஆ�திேரலியா, 

சிpக<¨T, ெசTமன8 ேபா*ற நாoகள8: உGள uலகpகள8: ஆசிOயO* u:கG இடI  

ெபJ6Gளன. தJெபாHM, ஆசிOயKைடய அைன'M u:க{I மி*வழி u:களாக (E - 

book)  மாJறI ெச-ய<பto வKகி*றன. வ#ைரவ#: உலெகpPI உGளவTகG வைல 

தளpகள8: ஆசிOயO* u:கைள< பzQகலாI. ெதாடTEM ஆசிOயO* u:கைள 

யா'திைச< பதி<பகI ெவள8ய#oI. ஏJகனேவ ெவள8ய#ட<பtட u:கG வ#J6' 

தsTEMவKI நிைலய#:, ம�RoI அவJைற அCசிto ெவள8ய#oI 9யJசிகG 

ேமJெகாGள<பto வKகி*றன. இQகtடான பல ேநரpகள8: ஆசிOயKQP< ப:ேவ6 

வைககள8: உதவ# }OEM வKI தமி] உGளpகைள, ஆசிOயT ந*றி�ட* நிைன[ 

�TகிறாT.  

 ஆசிOயKைடய u:கைள< பz'M, ஆசிOயேராo, ப:ேவ6 நாoகைளC சாTEத 

நRபTகG பயனைடEM வKகி*றனT. அவTகG ெதாடTEM ஆசிOயேராo ெதாடTப#LI 

உGளனT. தமிழக'திLI ெவள8நாoகள8லிI வாHI ஆசிOயO* வாசகTக{QP, ஆசிOயT 

தனM ந*றிைய�I வா]'Mகைள�I ெதOவ#'MQ ெகாGகிறாT. ஆசிOயO* ஆ-[< 

பண#கG ெதாடTEM நைடெபJ6 வKகி*றன. 

 

 

  


