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JOIN OUR TELEGRAM: https://t.me/iyachamyacdemy 

Instructions  

 For regular 15 day practice notes will be given prior for translation parts  

 தினசரி 15 நாள் பயிற்சிக்கு ம ாழிப் மபயர்ப்பு பகுதிக்கு பாடக்குறிப்புகள் முன்னரே 

மகாடுக்கப்படும்  

 For thirukural specific instructions will be given through video Explanation  

 திருக்குறளுக்கு காம ாளி வழிரய படிக்கும் முறற விளக்கம் தேப்படும் 

 Recorded videos of the classes will be given  

 பதிவு மசய்யப்பட்ட காமனாளிகள் வழங்கப்படும்  

 Those who enrolling mains will get unit 8 & 9 Materials and Prelims test series 

at free of cost ( Applicable  those who join by December 20th)  

 முதன்ற த் ரதர்வில் ரசர்ரவாருக்கு எந்த வித கட்ட மும் இன்றி முதல் நிறைத் ரதர்வு 

 ற்றும் அைகு 8  ற்றும் 9 க்கான பாடக்குறிப்புகள் வழங்கப்படும் ( 20 ஆம் ரததிக்கு 

முன்பு ரசர்ரவாருக்கு  ட்டும் மபாருந்தும்) 

Fees (can be paid in instalment)  

offline Online  

30,000 20.000 

 

 

GROUP II MAINS SCHEDULE 

GENERAL INTRODUCTION 

CLASS DATE  PORTION  
12|12|2021  Introduction to translation  

 ம ாழிப்மபயர்ப்பு மதாடர்பான அறிமுகம்  

 Detailed explanation of new Syllabus  

 புதிய பாடத்திட்டத்தின் விளக்கம் 

 Discussion of expected Question standard/ Pattern 

 எதிர்பார்க்கப்பட்டும் வினாவின் தேம்  ற்றும் நிறை 

18|12|2021  Special Class on Translation / ம ாழிப்மபயர்ப்புக்கான சிறப்பு வகுப்பு 

 Usage of Words in English Translation  

 ஆங்கிை ம ாழிப்மபயர்ப்பில் வார்த்றதகள் பயன்பாடு  

 Explanation of Adaptive Translation  

 தழுவல் ம ாழிமபயர்ப்பு மதாடர்பான விளக்கம்  

 Development of Vocabulary   

 அருஞ்மசாற்மபாருள் ர ம்பாடு 

19|12|2021  Work sheet 1  - English to Tamil  
Translation , precis writing , question making  
Portion will be given 5 days before the class (Religion in the  sangam age ) 

25|12|2021  Work sheet 1 Tamil to English  

 Translation , precis writing , question making 

 Portion will be given 5 days before the class (Chola architecture)  
 

26|12|2021  Work sheet on Thirukural Essay Writing | letter Writing  
Thirukural in everyday life (chapter details will be given)  

(APART FROM THAT WORKSHEET WILL BE GIVEN PERIODICALLY) 

 

https://t.me/iyachamyacdemy
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14 DAY PRACTICE ON TRANSLATION AND THIRUKURAL ESSAY WRITING  

( 2 contents given in end of this document)  

Date  Activities | மசயல்பாடுகள்  

16|12|2021 Translation | summary 

Tamils indigenous  | lemurian theory based on this  

தமிழர்கள் பூர்வகுடியினர்| மைமூரியாக் மகாள்றக | ம ாழிப்மபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு  

17|12|2021 கடவுள் வாழ்த்தில் வள்ளுவர் வ ங்கும் கடவுள் யார் என்பறத மவளிக்மகா ர்க 

18|12|2021 Translation | summary 

Tamil Religion   

தமிழரின் ச யம் | ம ாழிப்மபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு  

19|12|2021 அறம் மதாடர்பான திருக்குறள் கண்டறிதல் | identify the virtue couplets in Thirukural  

20|12|2021 Translation | summary 

Tamil Sciences  

தமிழரின் அறிவியல் |ம ாழிப்மபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

21|12|2021 வள்ளுவம் எடுத்துறேக்கும் ஆளுற  ர ம்பாடு | Personality development of Valluvam  

22|12|2021 Translation | summary 

Salient features of Tamil Civilization 

தமிழ் நாகரிகத்தின் சிறப்பம்சங்கள் | ம ாழிப்மபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

23|12|2021 திருக்குறள் மசய்த புதுற யும் புேட்சியும்  | The novelty and revolution made by 

Thirukkural  

24|12|2021 Translation | summary 

Sangam literature - akam ilakkiyam   

சங்க இைக்கியம் - அக இைக்கியம் | ம ாழிப்மபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

25|12|2021 திருக்குறள் - ன்ைகின்  மூதல் தன்முன்ரனற்ற சிந்தறன நூல்  

Thirukkural - The world's first self-improvement book 

26|12|2021 Translation | summary 

Art and Architecture of the Pallavas 

பல்ைவர்களின் கறை  ற்றும் கட்டிடக் கறை | ம ாழிப்மபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

02|01|2022 வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் அறிவு எது?   

What knowledge does the valluvar emphasize? 

03|01|2022 Translation | summary 

Dravidian movement and Tamil Press  

திோவிட இயக்கமும் தமிழக பத்திரிக்றககள் | ம ாழிப்மபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

04|01|2022 ”வள்ளுவன் தன்றன ன்ைகினுக்ரக-தந்து வான்புகழ் மகாண்ட தமிழ்நாடு” என்ற பாேதியின் 

கூற்றுக்கு காே  ான வள்ளுவத்தின் கருத்துக்கள் யாறவ? 
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What were Valluva's ideas that led to Bharathi's claim that What were Valluva's 

ideas that led to Bharathi's claim that "Valluvan gave himself to the world and 

became identity of Tamil Nadu" 

05|01|2022 Translation | summary 

 

Emergence of Tamil Novels  

தமிழ் நாவல்களின் எழுச்சி | ம ாழிப்மபயர்ப்பு | சுருக்கக் குறிப்பு 

 

SUBJECTIVE CLASS  

08|01|2022 திருக்குறள்  -1 

  தச் சார்பற்ற தனித்தன்ற யுள்ள இைக்கியம். 

 அன்றாட வாழ்வியரைாடு மதாடர்புத் தன்ற  

  ானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் 

Thirukkural  

 Significance as a Secular literature  

 Relevance to Everyday Life  

 Impact of Thirukkural on Humanity 
09|01|2022 திருக்குறள்  -2 

  தச் சார்பற்ற தனித்தன்ற யுள்ள இைக்கியம். 

 அன்றாட வாழ்வியரைாடு மதாடர்புத் தன்ற  

  ானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் 

Thirukkural  

 Significance as a Secular literature  

 Relevance to Everyday Life  

 Impact of Thirukkural on Humanity 
22|01|2022 திருக்குறள் -1 

 திருக்குறளும்  ாறாத விழுமியங்களும் - ச த்துவம்,  னிதரநயம் முதைானறவ 

 சமூக அேசியல் மபாருளாதாே நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் மபாருத்தப்பாடு 

 திருக்குறளில் தத்துவக் ரகாட்பாடுகள் 

 

Thirukkural  

 Thirukkural and Universal Values - Equality, Humanism, etc 

 Relevance to Socio - Politico - Economic affairs 

 Philosophical content in Thirukkural 
23|01|2022 திருக்குறள் -1 

 திருக்குறளும்  ாறாத விழுமியங்களும் - ச த்துவம்,  னிதரநயம் முதைானறவ 

 சமூக அேசியல் மபாருளாதாே நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் மபாருத்தப்பாடு 

 திருக்குறளில் தத்துவக் ரகாட்பாடுகள் 

 

Thirukkural  

 Thirukkural and Universal Values - Equality, Humanism, etc 

 Relevance to Socio - Politico - Economic affairs 
 Philosophical content in Thirukkural 

29|01|2022 Letter Writing / கடிதம் வறேதல்  

30|01|2022  தமிழர் நாகரிகத்தின் ரதாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காைம் முதல் இக்காைம் வறே. 

Class -1 

 Origin and Development of Tamil Civilization - From classical antiquity to 
modernity. 

 Geographical feature of Tamilnadu  

 தமிழகத்தின் புவியியல் அற ப்புகள் 

 Archaeological sources / excavations  

 மதால்லியல் ஆதாேங்கள் / கண்டுபிடுப்புகள் 
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 Pre history  

 வேைாற்றுக்கு முந்றதய காைம்  

 Race, language , Script  

 இனம், ம ாழி, எழுத்து 

 Sangam Age   
05|02|2022  தமிழர் நாகரிகத்தின் ரதாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காைம் முதல் இக்காைம் வறே. 

Class -2 

 சங்க காைம் 

 Political history of sangam age  

 சங்க காை அேசியல் வேைாறு  

 Political condition of the sangam age  

 சங்க காை அேசியல் நிறைற  

 Economy of the sangam age  

 சங்க காை மபாருளாதாேம்  

 Social condition of sangam age  

 சங்க காை சமூக நிறைற  

 Religion in the  sangam age  

 சங்க காை  தம் 

 Education in the sangam age  

 சங்க காை கல்வி  

 Sangam literature 

 சங்க இைக்கியம்  

 Fine arts during sangam period  
சங்க காை நுண்கறைகள் 

06|02|2022  தமிழர் நாகரிகத்தின் ரதாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காைம் முதல் இக்காைம் வறே. 

Class -3 

 Origin and Development of Tamil Civilization - From classical antiquity to 

modernity. 

 Age of Kalabhras 

 களப்பிேர் காைம்  

 Contribution of Jainism to Tamil Culture 

 தமிழ் கைாச்சேத்துக்கு ச  த்தின் பங்களிப்பு   

 Contribution of Buddhism to Tamil Culture 

 தமிழ் கைாச்சாேத்துக்கு மபளத்தத்தின் பங்களிப்பு   

 History of First pandyan empire  

 முதைாம் பாண்டியப்ரபேேசு வேைாறு  

 Pandyan Architecture  

 பாண்டிர் கறைத்திறன்  

 Orgin of Pallavas 

 பல்ைவர்களின் ரதாற்றம்  

 Great pallavas 

 மபரும் பல்ைவர்களின்  

 Administration of Pallavas  

 பல்ைவர்களின் நிர்வாகம்  

 Social Condition of Tamilnadu from 6th Century to 9th Century  

 தமிழ் நாட்டின் சமூக நிறைற  6 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 9ம் நூற்றாண்டு  

 Economic condition under the pallavas 

 பல்ைவர்களின் கீழ் மபாருளாதாே நிறைற   

 Religion in the age of the pallavas 

 பல்ைவர் காை சமுதாயம்  

 Bakthi movement  

 பக்தி இயக்கம்  

 Educational institutions under the pallavas  

 பல்ைவர்களின் கீழ் கல்வி நிறுவனங்கள்  

 Pallava architecture  
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 பல்ைவர்களின் கட்டிடக் கறை 

 Pallavas contribution to fine arts 

 நுண் கறைகளுக்கு பல்ைவர்களின் பங்களிப்பு  

12|02|2022  தமிழர் நாகரிகத்தின் ரதாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காைம் முதல் இக்காைம் வறே. 

Class -4 

 Origin and Development of Tamil Civilization - From classical antiquity to 
modernity 

 Imperial Cholas 

 பிற்காை ரசாழர்கள்   

 Political condition under cholas  

 ரசாழர் காை அேசியல் நிறைற  

 Social condition under cholas 

 ரசாழர் காை சமூக நிறைற  

 Economic condition under cholas  

 ரசாழர் காை மபாருளாதாே நிறைற   

 Religion under the cholas 

 ரசாழர் காை ச யம்   

 Chola architecture  

 ரசாழர்களின் கட்டிடக்கறை  

 Education under cholas 

 ரசாழர்கள் ஆட்சியின் கீழ் கல்வி 

 Cholas literature  

 ரசாழர்காை இைக்கியம்  

 Fine arts under the cholas  

 ரசாழர்காை நுண்கறைகள்  

13|02|2022  தமிழர் நாகரிகத்தின் ரதாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காைம் முதல் இக்காைம் வறே. 

Class -5 

 History of second pandyan empire 

 இேண்டாம் பாண்டியப் ரபேேசின் வேைாறு  

 Social condition under pandyas  

 பாண்டியர்களின் கீழ் சமூக நிறைற   

 Economic condition under pandyan  

 பாண்டியர்களின் கீழ் மபாருளாதாே நிறைற    

 Religion under the pandyan  

 பாண்டியர்களின் கீழ் ச யம்  

 pandyan architecture  

 பாண்டியர்களின் கட்டிடக்கறை 

 fine arts under the pandyas  

 பாண்டியர்காை நுண்கறளகள்  

19|02|2022  தமிழர் நாகரிகத்தின் ரதாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காைம் முதல் இக்காைம் வறே. 

Class -6 

 Muslim invasion on Tamil Country  

 தமின்ழாட்டின் மீது முஸ்லீம் பறடமயடுப்பு  

 The Madurai Sultante  

  துறே சுல்தான்  

 The last pandyas 

 கறடசிப் பாண்டியர்கள்  

 Vijayanagar rule in Tamil Country  

 தமிழ்னாட்டில் விஜய நகே ஆட்சி  

 Establishment of Nayakdoms 

  நாயக்கர்கள் ஏற்பாடு  

 Administration under Vijayanagaram empire  

 விஜய நகே ஆட்சியின் கீழ் நிர்வாகம்  

 Social condition in the tamil country under vijayanagar rule  
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 விஜய நகே ஆட்சியின் கீழ் சமூக நிறைற   

 Religios Condition under the vijayanagar rule  

 விஜய நகே ஆட்சியின் கீழ் ச யம்  

 Economic condition under the vijayanagar rule  

 விஜய நகே ஆட்சியின் கீழ் மபாருளாதாே நிறைற   

 Vijayanagar Architecture  

 விஜய நகே கட்டிடக் கறை  

 Role of Temples in Mediveial Tamilaham  

 இறடக்காை தமிழகத்தி ரகாவில்களின் பங்களிப்பு  

 Senchi nayaks and and Tanjore nayaks 

 மசஞ்சி நாயக்கர்கள்  ற்றும் தஞ்சாவூர் நாயக்கர்கள்  

20|02|2022  தமிழர் நாகரிகத்தின் ரதாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காைம் முதல் இக்காைம் வறே. 

Class -7 

 Martha rule in Tamilnadu  

 தமிழகத்தில்  ோத்தியர்கள் ஆட்சி  

 Palaiyakkarar system & revolt  

 பாறளயக்காேர் முறற  ற்றும் புேட்சி  

 Maravars Rule in Tamilnadu  

 தமிழகத்தில்  றவர்களின் ஆட்சி  

 Advents of European in Tamilnadu  

 தமிழ்னாட்டிற்கு ஐரோப்பியர் வருறக  

 Karnatka & Mysore Wars  

 கர்னாடாக  ற்றும் ற சூர் ரபார்  

 Karnatka nawbs  

 கர்னாடக நவாப்கள்  

 South Indian revolt  

 மதன்னிந்தியப் புேட்சி  

 Vellore revolt  

 ரவலூர் புேட்சி  

26|02|2022  தமிழர் நாகரிகத்தின் ரதாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காைம் முதல் இக்காைம் வறே. 

Class-8 

 British Rule in Tamilnadu  

 ப்ரிட்டிஷாரின் ஆட்சியின் கீழ் தமிழகம்  

 Growth of legislature  

 சட்ட ன்றத்தின் வளர்ச்சி  

 Development of Justice police 

 நீதித்துறறயும் காவல்துறறயும்   

 Economic condition under British rule 

 ப்ரிட்டிஷ் ஆட்சியில் மபாருளாதாே நிறைற   

 Development of education under British rule  

 ப்ரிட்டிஷ் ஆட்சியில் கல்வி ர ம்பாடு  

 Role of Chrisrian Missionary  

 கிறிஸ்துவ மிஷனரிகளின் பங்களிப்பு  

27|02|2022  தமிழர் நாகரிகத்தின் ரதாற்றமும் வளர்ச்சியும் - மசவ்வியல் காைம் முதல் இக்காைம் வறே. 

Class 9 

 Role of Freedom Struggle in Tamilnadu  

 விடுதறைப் ரபாோட்டத்தில் தமிழகம்  

 Various freedom fighters  

 பல்ரவறு விடுதறைப் ரபாோட்ட வீேர்கள்  

05|03|2022  Rationalist Movement  

 பகுத்தறிவு இயக்கம்  

 Ayothe Dasa pandithar 

 அரயாத்தி தாசப் பண்டிதர்  

 Self Respect movement 
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 சுய  ரியாறத இயக்கம்  

 Temple entry Movement  

 ஆறழய நுறழவு இயக்கங்கள்  

 Justice party  rule and Achievement  

 நீதிக்கட்சியின் ஆட்சி  ற்றும் சாதறனகள்  

06|03|2022  தமிழ்நாட்டின் இறச  ேபு - நாட்டுப்புற இறச, நாட்டுப்புற நடனம், நாட்டுப்புற இறசக் 

கருவிகள்  ற்றும் நாட்டுப்புற நாடகங்கள் - மசவ்வியல் காைம் மதாடங்கி பின் 

நவீனகாைம் வறே அதன்  ாறுபாடுகள். 

 

 Musical Tradition of Tamil Nadu - Folklore - music, dance, Musical 
instruments and folk drama - From classical age to post-modern age with its 
modifications. 

12|03|2022 நாடகக்கறை - வீதி நாடகம் - நாட்டார் அேங்கம் -  ேபு வழியிைான நாடக ன்த்திகள். 

 

Dramatic Art Form - Street Theatre - Folk Theatre - Conventional Theatrical 
techniques. 

13|03|2022 சமூகப் மபாருளாதாே வேைாறு - கடல் கடந்த வணிகம் - சங்க இைக்கியச் சான்றுகள் 

(பட்டினப்பாறை முதலியன) 

 

Socio-Economic History - Overseas trade - evidence from classical literature like 

"Pattinapalai". 
19|03|2022 பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திோவிட இயக்கம், சுய ரியாறத இயக்கம். தமிழ்நாட்டின் சமூகப் 

மபாருளாதாே முன்ரனற்றம்  ற்றும் சமூக நைத்திட்டங்கறள நறடமுறறப்படுத்துதலில் சமூக 

சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்கு - இட ஒதுக்கீடும் அதன் பயன்களும் - தமிழ்நாட்டின் சமூகப் 

மபாருளாதாே வளர்ச்சியில் சமூக நீதி  ற்றும் சமூக ஒற்றுற யின் பங்கு. 

 

Contribution of Social Reform Movements in the implementation of Social Welfare 
Measures and Socio-Economic Development of Tamil Nadu - Reservation Policy 

and its Benefits - Contribution of Social Justice and Social Harmony in the Socio 

Economic Development of Tamil Nadu - 1 
20|03|2022 பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திோவிட இயக்கம், சுய ரியாறத இயக்கம். தமிழ்நாட்டின் சமூகப் 

மபாருளாதாே முன்ரனற்றம்  ற்றும் சமூக நைத்திட்டங்கறள நறடமுறறப்படுத்துதலில் சமூக 

சீர்திருத்த இயக்கங்களின் பங்கு - இட ஒதுக்கீடும் அதன் பயன்களும் - தமிழ்நாட்டின் சமூகப் 

மபாருளாதாே வளர்ச்சியில் சமூக நீதி  ற்றும் சமூக ஒற்றுற யின் பங்கு. 

 

Contribution of Social Reform Movements in the implementation of Social Welfare 

Measures and Socio-Economic Development of Tamil Nadu - Reservation Policy 

and its Benefits - Contribution of Social Justice and Social Harmony in the Socio 

Economic Development of Tamil Nadu -2 
26|03|2022 மபண்ணியம் - சமுதாயத்தில் மபண்ணியம், இைக்கியத்தில் மபண்ணியம் - பல்ரவறு 

கருத்துகளும் பார்றவகளும். 

 

Feminism - Socio - feminism, Literary feminism - Different Concepts and 

Perceptions. 
27|03|2022 REVISION - THIRUKURAL  

(TEST SCHEDULE WILL BE FOLLOWED BY THE CLASSES)  

 

DAY 1 – DAILY PRACTICE FOR GROUP II MAINS 

PASSAGE GIVEN IN TAMIL & ENGLISH 

தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டில் (கு ரிக் கண்டத்தில்) ரதான்றியவர்கள்; மபயர்ச்சிக் காைத்தில் (கி.மு. 

25,000 - 8000) ன்ைகம் முழுவதும் பேவியவர்கள். 

“திோவிடர் முன்றனயர் (Pre Dravidians) என்ரறா மூைத் திோவிடர் (Proto Dravidians) என்ரறா 

திோவிடர் என்ரறா ரவறு பாடிருந்ததாகத் ரதான்றவில்றை. இவர்கள் எல்ைாம் புதுக் 
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கற்காைத்தினின்றும், அதற்கு முன்பிருந்தும் வாழ்ந்த  க்களின் ஓரினத்தாரே” - என்பர் இோ ச்சந்திே 

தீட்சிதர். இவர்கள் கு ரிக்கண்டத் தமிழர்களாகிய இற்றறத் தமிழர்கரள ஆவர். 

இந்திய  க்களின் இனச்சிக்கறைத் தீர்ப்பதற்கு இந்திய முந்நீர் நிைத்திற்கு மவளிரய இருந்த 

பழங்குடி  க்கறளக் மகாண்டு விளக்கம் மபற முயல்வது வியப்பாக ன்ள்ளமதன்றும், மவளியில் 

இருந்துதான் வந்தனர் என்ற கற்பறன எண் த்ரதாடு ஆய்துள்ளனர் என்றும் சர். ஆர்தர் கீத் (Sir 

Aurther Keith) கூறுகிறார். 

தவறான பாறத ஊருக்கு வழிகாட்டாது; கறுப்புக் கண் ாடி ரபாட்டால் மவள்றள கறுப்பாகத்தான் 

மதரியும். எல்ைாப் பாட்றடகளும் ரோ ாபுரிக்குத்தான் மசல்கின்றன. எல்ைா  க்களும் தமிழின 

(திோவிட)  க்களுடன் மதாடர்பு காட்டப்படுகிறார்கள். இதனால் பை இன  க்களின் கூட்டுக் 

கைறவ  க்களின ாகத் தமிழர் (திோவிடர்) காட்டப்படுகின்றனர்.  

கு ரிக்கண்டம் துண்டுகளாகிக் கண்டப் மபயர்ச்சிக்கும்  ாற்றத்துக்கும் ன்ள்ளாகியதால் 

கு ரித்தமிழினமும் ம ாழியும் நாகரிகமும் ன்ைகம் முழுவதும் பேவிய காைம் மபயர்ச்சிக்காைம் 

ஆகும். 

வடக்ரக இ ய  றையும் அதற்கு அப்பால் ன்ள்ள பகுதிகளும் கடலில் இருந்தறவரய. கி.மு. 

25,000 அளவில் கு ரிக்கண்டத்தின் மதன்பகுதி மபரிதும் கடலில் மூழ்கியதால் கி .மு . 25,000 

முதல் கி .மு . 10,000 வறே கு ரிக்கண்ட த் தமிழர்கள் வடக்ரக ரதான்றியிருந்த நிைப்பகுதியாகிய 

இ ய றைவறே பாவினர்  .இவர்கள் மபருங்கற் புறதவுக் காைத்ரத )கி.மு . 15,000 - 8,000) 

இ ய  றைக்கு அப்பால் ர ற்ரக பலுச்சிஸ்தானம், எகிப்து, பாைஸ்தீனம், ம சப்பரடாமியா, 

பாபிரைானியா ஆகிய நாடுகளுக்கும் கிழக்ரக சீனம், சாவகம், கடாேம் ஆகிய நாடுகளுக்கும் 

வடக்ரக  ங்ரகாலியா, துருக்கி, இேஷ்யா நாடுகளுக்கும் பேவினர். 

மதன்ர ற்குப் பகுதியில் துண்டாகிப்ரபான கண்டங்கள் ஆப்பிரிக்காவும் அம ரிக்காவும் ஆகும். 

மதன்கிழக்கில் துண்டாகிப் ரபானறவ ஆஸ்திரேலியாவும் அண்டார்டிக்காவும் ஆகும். நகர்ந்துரபான 

இக்கண்டங்களின் மதால்குடியினர் இைமூரியர் ஆவர். இக்காண்டங்களில் கிறடத்துள்ள பாறறப் 

படி ங்கள் (Fossils) தமிழகத்துப் பாறறப் படி ங்கறள ஒத்துள்ளன. மசடி, மகாடி, விைங்குகள், 

ம ாழி நாகரிகத் மதாடர்பு,  னித ன்டற்கூற்றற ப்பு ஆகியவற்றிலும் ஒற்றுற கள் மதரிகின்றன. 

இக்கண்டங்களுக்கு இறடயில் ன்ள்ள கடற்பகுதியில், மூழ்கிப்ரபான நிைப்பகுதிகள் 

இருக்கின்றன; இவற்றில் கடைடியில் கா க்கிறடக்கும் நிைத் தாவேங்கள் தமிழகத்து நிைத் 

தாவேங்கறள ஒத்துள்ளன. விந்திய  றைப் பகுதிகளிலும் இ ய  றைப் பகுதிகளிலும் கடல் வாழ் 

ன்யிரினங்களின் பாறறப் படி ங்கள் கிறடத்துள்ளன. 

தமிழர் வடக்ரக மசன்று சிந்து ச மவளியில் வாழ்ந்தனர்; அவர் நாடுகாண் குழுவினோக - 

ம ாழிமபயர் ரதயத்தோக - வடர ற்கு எகிப்து, றசப்ேஸ், கிரீத், (Crete), கிரேக்கம், இத்தாலி 

வழியாக ஸ்காண்டிரனவியா வறே மசன்று பேவினர்; அவர் ஆசியா ற னர், பாேசீகம் வழிரய 

ஆரியோக மீண்டும் இந்தியாவுக்கு (கி.மு. 2000 - 1200) வந்தனர் என்பது ரதவரநயப்பாவா ர் 

அன்ரனார் கருத்தாம். 
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மஜர் னி, பிோன்சு ஆகிய நாடுகளில் பிறந்த ம ாழிகள் மஜர் ன், பிேஞ்சு எனப் மபயர் மபற்றன. 

ஆயின் தமிழ் நாட்டில்தான், ம ாழி அடிப்பறடயில் நிைத்திற்கும்  க்களுக்கும் மபயர் அற ந்தது. 

தமிழ், தமிழ் வறேப்பு, தமிழகம், தமிழ்நாடு எனத் தமிழிலும், பிற ம ாழிகளில் மிகத் மதான்ற க் 

காைத்திரைரய திரிம்றை, திமிரிகா, திோவிடம் என்றும் வழங்கக் காண்கிரறாம். நிைத்துக்குப் மபயர் 

தந்த ம ாழியும் ம ாழிதந்த  ண்ணின் ற ந்தரும் ரவறு நிைத்தார் எனப்படல் ரபறதற ரய! 

தமிழர் மதற்கில் இருந்து வடக்கு ரநாக்கிப் பேவியுள்ளனர் என்பது மதன்னகத் திோவிட 

ம ாழிகறளயும் வட இந்தியத் திோவிட ம ாழிகறளயும் ஒப்பிட்டு ஆய்ந்து சாகேப் (G. Zogaraf) 

என்ற ரசாவியத் அறிஞோல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.* 

என். ைரகாவரி என்ற அறிஞர் திோவிட ம ாழிக்கும் பாஸ்க் (Basque) ம ாழிக்கும் ஒற்றுற  

ன்ள்ளது என்றும், சுர ரிய, எைாற ட், கப்பரடசிய (Sumerian, Elamite, Cappadecian) 

ம ாழிகள் திோவிட ம ாழிக் குடும்பத்தின என்றும், ஸ்மபயின் சார்ந்த றசபீரியா முதல் இந்தியா 

வறே ச யச் சடங்குகளும் பழக்க வழக்கங்களும் ஒன்றாக ன்ள்ளன என்றும் மதரிவிக்கிறார். 

நடுநிைக்கடல் பகுதி  க்கள் என்பதற்கும், அர்மீனிய  க்கள் என்பதற்கும் பிறவாறும் 

அக்மகாள்றகயர் காட்டிய சான்றுகறள ரநாக்கின் இவ்மவாற்றுற  மீண்டும் ன்றுதிப்படும். 

ஒற்றுற  ன்ள்ளது. எங்கிருந்து எங்கு மசன்றார்கள் என்பரத ன்றுதி மசய்யப்பட ரவண்டும். 

மதன்னகத்தில் இருந்ரத நடுநிைக்கடல் பகுதிக்குச் மசன்றார்கள் என டாக்டர் ஹால், 

ஈோசுப்பாதிரியார், எச். ஜி. மவல்ஸ். டாக்டர்  க்ளீன், பி. டி. சீனிவாச அய்யங்கார், ஆபிேகாம் 

பண்டிதர் ஆகிரயார் ன்றுதி மசய்துள்ளனர். 

கி.மு. 500 அளவில் திோவிடர் மதன்னகம் ரபாந்தனர் என்று மஹய் ண்டார்ப் (F.C. Haimendorf) 

கூறுகிறார். ஆயின் ஆரியர் வருறகக்கு (கி.மு. 2000-1200) முன்னரே திோவிடர் சிந்து 

மவளியிலும் (வடக்ரக மசன்றும்) ன்றறந்திருந்தனர். சுர ரியர்கள் நாகரிகம் வளர்ச்சி மபற்றது 

பாபிரைான் நாட்டிைன்று; அவ்வளர்ச்சி  றைகளுக்குக் கிழக்ரகயுள்ள ரவமறாரு நாட்டில் 

ன்ண்டாகியிருக்கைாம் என்றும் கிழக்கிலிருந்து ர ற்கு நாடு களுக்கு நாகரிகத்றதக் மகாண்டு 

மசன்ற மசமித்தியரும் ஆரியரு ல்ைாத சாதியார் இந்தியர் என்றும் டாக்டர் ஹால் (Dr. H. R. Hall) 

கூறுவர். 

ர லும் டாக்டர் ஹால் அவர்கரள, சுர ரியருக்கும் திோவிடருக்கும் ன்ள்ள ன்டற்கூற்று 

ஒற்றுற றயக் மகாண்டு சுர ரியர் என்பார் திோவிட இனத்றதச் ரசர்ந்தவர் என்றும் அவர்கள் 

இந்தியாவிலிருந்து பாேசீகத்தின் வழியாக றடகிரிஸ், யூப்ேடீஸ் ஆறுகள் பாயும் ச மவளிக்குச் 

மசன்று குடிரயறினர் என்றும் கூறுவர். ‘சுர ரியர் இந்தியாவினின்றும் வந்த திோவிடர்” என்பர் ஈ.பி. 

ஹாவல். 

 

“பிற்காைத்தில் திோவிடர் எனச் சுட்டப்பட்ட  க்களினத் தவர் சிந்து மவளியில் நாகரிகம் வளர்த்து, 

பாபிரைானிய சு ர்  ாநிைத்தில் தங்கி சுர ரியர் எனப் மபயர் மபற்று பாைஸ்தீனம், மசருசரைம் 

மசன்று, அங்கிருந்து பேவி ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பாவில் சுர ரிய திோவிடம் பேப்பினர் என்பறத 

டாக்டர்  க்ளீன் கூறுகிறார். 
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‘விவிலியம் ரதான்றவும் பாபிரைானிய, அசிரிய நாகரிகங் கள் ரதான்றவும் மூைகாே  ான சுர ரிய 

நாகரிகத்துக்கு வித்திட்டவர்கள் தமிழ்நாட்டிலிருந்து பேவிய தமிழர்களும் அவர்களது நாகரிகமுர  

ஆகும். ர றைக் கடற்கறேவழிரய மசன்ற தமிழர்களின் நாகரிகர  எகிப்திய நாகரிகம் ஆகியது. 

ஆரியர்களும் இவர்களுக்குக் கடற ப் பட்டுள்ளனர்' - என்று விரவகானந்தர் கூறுவார். 

பாபிரைானிய ம சபரடாமிய பழங்கறத (Legend) ஒன்று கப்பலில் வந்ரதார் நாகரிகம் கற்பித்தனர் 

எனக்கூறும். சுர ரியர் நாகரிகம் (கி.மு. 4000 - 3500) திோவிடர் நாகரிகர ” என்று எச்.ஜி. 

மவல்ஸ் கூறுவர். சுர ரியாவில் 'ஊர்' என்ரற ஓர் ஊர் கி. மு. 4000 இல் விளங்கியது. ன்ைகம் 

முழுவதும் ன்ள்ள பை ஊர்ப்மபயர்கள் தமிழ்ம ாழியின் மதாடர்றபக் காட்டும். கப்பலில் (பரிசு, 

பரிசல்) வந்து தங்கியவர்கள் வாழத் மதாடங்கிய ஊர்தான் இன்று (பரிசு-பரிஸ்) பாரிஸ் என்று 

வழங்குகின்றது. பாபிரைானியாவில் புகுந்து சுர ரிய நாகரிகத்றத வளர்த்தவர் தமிழரே. தாய்த் 

மதய்வ வ க்கம் தமிழருறடயது; சிந்து மவளியினுறடயது. இவ்வழிபாடு சுர ரியாவில் சிறந்தது. 

சிந்துமவளி நாட்டியப் மபண் சிறையின் கூந்தல்கறை எகிப்து நாட்டிறன நிறனவுப் படுத்துகிறது. 

பாபிரைானியற் தம் நாட்றடச் 'ரசாழ ரதயம்' என அறழத்தரத ரசாழ ரதயா->சால்ரதயா-

>சால்டியா (CHALDIA) என  ருவி வழங்குகிறது. எகுப்ரதயர் தம்ற ப் பாண்டியர்' என்று 

குறித்தது பாண்டி->பண்டி->பண்ட் (PUNT) என  ருவி ன்ள்ளது. 

திோவிடம் என்ற மபயரிரை தமிழினம் இங்கிைாந்து வறே மசன்றிருந்தது. தமிழினத்துக்குரிய 

மபயோன திோவிடம் என்பரத ‘ட்ரூயிசு' என  ருவி அக்குழுவிற்கு வழங்கியது” - என ஈோசுப் 

பாதிரியார் ன்றேப்பர்.* ர லும், “திோவிடர் மதன் ஐரோப்பாவிலிருந்து இந்தியா வந்தவர்கள் அல்ைர்; 

இந்தியாவி லிருந்து மதன் ஐரோப்பா மசன்று குடிரயறியவர்கள்” என்பர்.  

ஆதித்தநல்லூர் அகழ்வாோய்ச்சியில் கண்மடடுக்கப்பட்ட  ண்றட ஓடுகளுள் ஒன்று ஆஸ்திரிக் 

பழங்குடி  க்களின்  ண்றடரயாட்றட ஒத்திருப்பதாக எலியட் ஸ்மித் கூறுவர். தமிழகத்தின் 

பண்றடக் குடியாகக் கருதப்படும் நாகர்களின் வடிவும், ஆஸ்திரிக்  க்களின் ன்டற்கூறும் ஒத்தன 

என்பர் எம். சீனிவாச ஐயங்கார். நாகர் அல்ைது ஆதி திோவிடர் வடக்ரக மபயர்ந்து மசன்றது புதிய 

கற்காைம். தமிழகத்ரத புதிய கற்காைம் அடுத்து இரும்புக்காைம் ன்ருவாகியது; ஆனால் வடக்ரக 

இருந்தவர்களுக்கு இரும்பு கிறடக்கவில்றை, மசம்பு கிறடத்ததால் புதிய கற்காைத்றத அடுத்து 

மசம்புக்காைம் ன்ருவாகியது. வடவகத்தும் சிந்து மவளியிலும் இரும்புக்கருவிகள் 

கிறடக்கவில்றை என்பது கருதத்தக்கது. வடக்ரக மசன்று சிந்துமவளி  க்களாக  ாறியவருள் 

சிைர் ர லும் நகர்ந்து பாேசீகம் மசன்று தங்கினர். பாேசீக ம ாழிச் மசாற்கள் சிந்து மவளி 

எழுத்துக்கறளப் படிக்க ன்தவுவதற்கு இதுரவ காே ம். பலுச்சிஸ்தான் பிோகூய் ம ாழி, தமிழ் 

ம ாழி வழியில் விறதத்து விட்டுச் மசன்ற சிறு விறதரய. 

ஆதித்தநல்லூர் தாழிகள் பாைஸ்தீனம், றசப்ேஸ் தாழிகறள ஒத்துள்ளன. ஆதிச்ச நல்லூர் தாழிகளில் 

இரும்பு ன்ண்டு; அவற்றில் இல்றை . வடவகத்து நாகர் (கி.மு.15,000 - 8,000) இரும்பு 

அறியாோய்ச் மசன்றனர்; ஆகரவ அவர் மசன்ற இடங்களில் எல்ைாம் இரும்பறியா மபருங்கற் 

புறதவுக் காைத்றதரய பேப்பிச் மசன்றனர். இதறனத் தறை கீழாக  ாற்றிச் மசான்னதால்தான் திரு. 

மஹய் ண்டார்ப் நடுநிைக்கடல் பகுதியிலிருந்து வடநாட்றட விட்டு விட்டு தாவுவதற்கு இயைாது 

கடல்வழி வந்தனர் என்கிறார். வடநாட்டு வழி வந்திருப்பின் இரும்புக் காைத்றத பேப்பி வந்திருக்க 
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ரவண்டும். அல்ைவா? கற்காைத்ரத இரும்புக் காைமும் ரசர்ந்திருந்தது ரபாை இரும்புக் காைத்ரத 

மவண்கைமும், மபான்னும் ரசர்ந்த காை ாக திோவிடர்க்கு இருந்த காே ம் ஒருபடி 

அதிகப்படியான வளர்ச்சிறயக் காைமும் களமும் தந்தரத. இரும்புக்காை நாகரிகம் ஐரோப்பாவுக்கு 

முன்ரன மதன்னிந்தியாவில் ரதான்றிய வேைாற்றறக் குறிப்பிட்டுள்ளார் ரபோசிரியர் மகௌைாந்து 

(Prof. M. Gowland), 

“இைமூரியா எனப்படும் நாட்டில் ரதான்றிய  க்கள் அந்நாடு கடல் வாய்ப்பட்ட ரபாது சிதறுண்டு 

பல்ரவறு திறச களில் மசன்று அங்கங்ரக தங்கினர். ஆப்பிரிக்காவில் சிதறுண்டு தங்கியவர் 

'ஆப்ரிக்கர்' என்றும் இந்தியாறவச் ரசர்ந்தவர் திோவிடர் என்றும், ஜாவா, சு த்ோ வழியாக சீனா 

ரபான்ற பகுதிகட்குச் மசன்றவர்  ங்ரகாலியர் என்றும் பைவறக  க்களாக வாழ ரநரிட்டது” - 

என்று ஈோசுப்பாதிரியார் (Fr. Heras) கூறுவர். 

ன்ைக நாகரிகங்கள் எல்ைாம் ஆற்றங்கறேகளிரை ரதான்றின. ஆயின் தமிழர் நாகரிகம்  றையில் 

ரதான்றியது.'இந்திய வேைாறு கங்றகயிலிருந்து வடக்ரக இருந்து மதாடங்கப்படுகிறது. ஆனால் 

மதன் நாட்டில் மபாருறந ஆற்றிலிருந்தும் தாமிேவருணி ஆற்றிலிருந்தும்தான் மதாடங்கப் 

மபறரவண்டும்." 

என்று  ரனான் ணியம் சுந்தேனார் கூறுவார். மபாருறந யாற்றுக்கு முந்றதயது பஃறுளி ஆறு. 

அதற்கும் முந்றதயது கு ரியாறு. கு ரி ஆறு ரதான்றும் கு ரி  றை ரதான்றியது கு ரிக் 

கண்டத்தில் ஆகும். இக்கு ரிக்கண்டம் தமிழர் நாகரிகத்துக்கு  ட்டு ல்ை இந்திய வேைாற்றுக்கும் 

இந்திய நாகரிகத்துக்கும் சிந்துமவளி நாகரிகத்துக்கும்  ட்டு ல்ை; ன்ைக நாகரிகங்களுக்ரக 

மதாட்டில் ஆகும். ன்ைக  னித இனங்களுக்கு  ட்டு ல்ை, ன்யிரினங்களுக்ரக கருவும் ஆகும். 

“கற்காைத் தமிழன் காடுகளில் வாழவில்றை ;  றையில் வாழ்ந்தான். அதனால் பிறநாட்டு கற்காை 

 னிதர்ரபால் காட்டுமிோண்டியாய் இல்றை. இவரன இம் ண்ணின் ற ந்தன்” - என்று 

இோ ச்சந்திே தீட்சிதர் கூறுவார். 

 

Tamils originated in Tamil country (Kumari Continent). They spread all over the 

world during the great migration period (B.C 25,000-8,000). It seems that there was 

no difference aş Pre- Dravidians or Proto Dravidians. It is the view of Ramachandra 

Dikshider that all these men had been living since Neolithic age and even earlier. Sir, 

Arthur Keith says that it is a figment of imagination to believe that the Tamils came 

from outside to Indian peninsula, He also says that it is wrong to do research based 

on tribes of other countries to find out the origin of Indian race. All people are shown 

as having had contacts with the Tamils. So the Tamils are shown as a mixture of all 

races. 

Due to the cataclysmicall changes that resulted in the continental shift, the Kumari 

Continent disintegrated and the Tamil race that lived there, their language and 

civilization spread all over the world. 
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The Himalayas and beyond its north were in the Sea. Circa B.C. 25000 the Southern 

side of Kumari Continent was under the sea. The Tamils of Kumari continent spread 

to the land in the North up to the Himalayas. These people during the Megalithic 

period between BC 15000 - 8000 spread to Baluchistan, Egypt, Palestine, 

Mesopotamia, and Babylonia in the West, to China Java and Kadaram in the East 

and Mongolia, Turkey and Russia in the North. 

Due to the continental shift, Africa and America are the continents that were formed 

when the South West part disintegrated. Australia and Antarctica were formed from 

the disintegration of South East Part. Lemurians are the ancient settlers of these 

dislocated continents. 

The fossils of these continents resemble those of Tamil country. There is resemblance 

in plants, creepers, animals, language, civilization and physique. In the seas between 

these continents there are submerged land areas and the plants under the sea also 

bear resemblance. In the Bindu mountains and the Himalayas there are fossils of 

marine creatures. 

The Tamils went north and lived in the Indus Valley. They migrated as explorers to 

up to Scandinavia, via North West Egypt, Cyprus, Crete, Greece, and Italy. They 

again returned to India (BC 2000 - 1200) via Asia Minor and Persia as Aryans. This 

is the view of people like Devaneya Pavanar a great Tamil linguist and Scholar. 

The languages of Germany and France are called German and French respectively 

based on the name of their nation. Only in Tamil Country the name of the land and 

the people are called Tamil, Tamil Nādu, and Tamilnadu deriving from the name of 

their language. During ancient times the Tamilians were called Trimlai, Trimilika and 

Dravidians in other countries. It is absurd to say that the language that gave name 

to the land and the people are from outside. 

G. Zogaraf a Soviet scholar has explained the fact of the Tamils' migration from South 

to North by comparing the South Dravidian languages with the North Dravidian 

languages. 

N. Lagovary observes that there is similarity between the Dravidian language and 

Basque language; Sumerian, Elamite and Cappadocia languages belong to the 

Dravidian family and the religious rites and custom are one and the same from 

Siberia to India. Tamils spread from south to north and east to west. This could be 
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the reason for the similarity between Mediterranean and Armenian race and that of 

Tamils. It is incorrect to say that Tamils came from those places. 

It is the opinion of Dr. Hall, Father Heras, and H.G.Wells. Dr. Mclean, P.T. Srinivasa 

lyengar and Abraham Pandithar that people moved from South India to the 

Mediterranean. 

F.C. Haimendorf says that the BC 500 c. the Dravidians went to the South India. But 

even before the arrival of the Aryans (BC 2000 - 1200), the Dravidians lived in the 

Indus valley and the north. Sumerian civilization did not develop in Babylonia. 

Dr.H.R.Hall holds that the development might have taken place in a different 

country, i.e., from the east of the mountains. He believes further that it is the Indians 

who took civilization from the East to the West and they are neither Semitics nor 

Aryans. 

Based on the similarity between the physique of the Sumerians and Dravidians Dr. 

H.R. Hall says that the Sumerians are the Dravidians and the former settled in the 

plains of Euphrates and Tigris, migrated via Persia from India. E.B. Havel believes 

that Sumerians are the Dravidians from India. 

Dr. Maclean says that the people who are named Dravidians at a later period 

developed civilization in the Indus valley, moved to Sumer in Babylonia and got the 

name Sumerians. They moved to Palestine, Jerusalem, Africa and Europe and spread 

the Sumerian Dravidian culture. 

Swami Vivekananda also declared, "Sumerian civilization was the best cause for the 

Bible and civilization of Babylonia and Assyria. But it was the Tamils from Tamil 

country who sowed the seeds for the Sumerian civilization. The Egyptian civilization 

was none other than the civilization of the Tamils, who went through the west coast. 

Even the Aryans are indebted to the Tamils". 

A Babylonian and Mesopotamian legend says that people who came in the ship 

taught them civilization. H.G. Wells says that Sumerians civilization (BC 4000 - 

3500) is only a Dravidian Civilization. 

In Sumeria there was a place called Oor in BC 4000. The names of many places all 

over the world show the relationship with Tamil language. The name Paris was 

derived from Parisu or Parisal (even today the French acknowledge this fact) which 

means ship, by which people came and refers to the place of the settlement of the 

people. 
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The Tamil race went to places as far as England in the name of Dravidam. Fr.Heras 

says that Dravidam, the name of Tamil race became Truise race. He adds that the 

Dravidians did not come to India from south Europe but it is the other way round. 

Elliot Smith says that a skull excavated at Adhichanallur resembles the one of the 

tribe of Australia. M. Srinivasa Iyengar thinks that the physique of the Nagas, ancient 

tribes of the Tamil resembles those of Australians aborigins. 

Nāgar or Adi Dravidar moved to the north in the Neolithic age. The Iron Age followed 

the Neolithic age in Tamilnadu. But Iron Age was not known to the people of the 

north. As copper was available copper age followed the Neolithic Age. It is notable 

that both in north and in Indus valley iron tools were not found. 

The people who went north transformed as Indus valley people. A few of them went 

to Persia and so certain Persian words help us to decipher Indus valley scripts. 

Brahui language of Baluchistan is only a seed sown by Tamil language on their way 

to Sumeria. The Tamils entered Babylonia and developed Sumerian civilization. The 

worship of mother goddess belongs to Tamilnadu and that of Indus valley and 

primarily worshipped in Sumeria as well. The hair style of the dancer of Indus valley 

reminds us that of Egypt... 

The urns of Adhichanallur resemble those of Palestine and Cyprus, only the former 

contain materials made of iron. The Nagas of the north (BC 15000 -- 8000) did not 

know about the use of iron. Hence they spread the Megalithic Age wherever they 

went. Contrary to that F.C. Haimendorf inversely, says that people from 

Mediterranean Sea could not have crossed the northern country to the South without 

spreading the Iron Age and hence they might have come by sea only. Stone age and 

iron age were at the same period at Athichanallur, also witnessed the existence of 

the bronze and the golden ages amongst Dravidians, which was an indication of a 

higher level of life style contemporary to its location and period. 

Stone age and iron age were at the same period at Athichanallur, also witnessed the 

existence of the bronze and the golden ages amongst Dravidians, which was an 

indication of a higher level of life style contemporary to its location and period. Prof. 

Gowland said that the origin of the history of the Iron Age was found in a developed 

stage in South India, even prior to Europe. 

When Lemuria was engulfed by the sea, her people scattered and settled in different 

places. Fr. Heras says that those who settled in India are called Dravidians, those 
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who settled in Africa are called Africans, and those who went to China via Java and 

Sumatra are called Mongoloids. 

All world civilizations had their origin on the banks of the rivers. But the civilization 

of the Tamils had its origin in mountains Manonmaniam Sundaranar says "Indian 

history begins from the Ganges but it ought to begin from the banks of the rivers of 

Tamiravaruni and Porunai in the south. 

The river Pahruli precedes Porunai, the river Kumari precedes Pahruli which has its 

origin in Kumarimalai, of Kumari Continent. This Kumari Continent is the cradle of 

not only of Tamil's civilization, Indus valley civilization but also of world civilizations. 

It is the nucleus of both human race and all living creatures. 

Ramachandra Dikshitar says "The Dravidians of stone age did not live in forests. He 

lived on the mountains, so he was not a barbarian like the Stone Age man of other 

countries. He alone is the son of the soil." 

 

DAY -2| THIRUKURAL ESSAY 

கடவுள் வாழ்த்தும் வள்ளுவர் காட்டும் கடவுளும் 

அகே முதை எழுத்மதல்ைாம் ஆதி 

பகவன் முதற்ரற ன்ைகு  

 

இவ்வுைகத்தின் தறைவர் 

கடவுரள ஆவார் 

 

 இதன் மூைம் வள்ளுவர் கடவுறள 

ஏற்கிறார் அரதரபால் பின்வரும் 

குறள்களில்  கடவுளின் பண்புகறள 

குறிப்பிடுகிறார் 

கற்றதனால் ஆய பயமனன்மகால் வாைறிவன் 

நற்றாள் மதாழாஅர் எனின். 

கல்வி கற்றதன் பயன் கடவுறள 

வனங்குதல் ஆகும் 

ஆனால் தூய அறிவு வடிவான கடவுறளத் 

தான் வ ங்கச் மசால்கிறார் வள்ளுவர்    

வாைறிவன் - தூய அறிவுறடயவன் 

 ைர்மிறச ஏகினான்  ா டி ரசர்ந்தார் 

நிைமிறச நீடுவாழ் வார். 

இறறவன் திருவடிகறளச் 

ரசர்ந்தவர்கள் நீண்ட காைம் 

வாழ்வர்  

 மநஞ்ச ாகிய  ைர் என குறிப்பிடுகிறார் , 

இதறன ச  ர்கள் , அவர்களின் 

இறறவனாகவும், றவ வர்கள் 

திரு ாைகவும் நிறனத்து மபாருள் 

மகாள்கின்றனர் 

ரவண்டுதல் ரவண்டாற  இைானடி ரசர்ந்தார்க்கு 

யாண்டும் இடும்றப இை. 

இறறவன் திருடிகறளச் 

ரசர்ந்தவருக்கு எப்ரபாதும் 

துன்பம் இல்றை.  

விருப்பு மவறுப்பற்ற கடவுளின் 

பாதங்கறள குறிப்பிடுகிறார் ( வழிபாடு , 

ரவள்வி என கடவுள்கள் ரகட்பதில்றை)  

இருள்ரசர் இருவிறனயும் ரசோ இறறவன் 

மபாருள்ரசர் புகழ்புரிந்தார்  ாட்டு. 

இறறவறனப் 

ரபாற்றுகின்றவர்களிடம் 

அறியாற   யக்கம் என்ற 

இருவிறன ரசோ  

இந்த இேண்டு விறனகளும் 

வோதவிடத்து  நிறையான ரபரின்பம் 

அறடயைாம் என்பது ன்ட்மபாருள் 
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மபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான் மபாய்தீர் ஒழுக்க 

மநறிநின்றார் நீடுவாழ் வார். 

ஐம்புைன்களின் ஆறசறயயும் 

மபாய்யில்ைாத மநறியில்  

நடப்பவர்கள் அழியா ல் 

வாழ்வர் 

ஐந்து ன் ர்ச்சி, சுறவ,ஒளி,   ம், 

ஒறச, ஐந்து ஆறசகறளயும் முறறயாக 

மநறிப்படுத்தி வாழரவண்டும் 

தனக்குவற  இல்ைாதான் தாள்ரசர்ந்தார்க் 

கல்ைால் 

 னக்கவறை  ாற்றல் அரிது. 

கடவுளின் பாதங்கறள 

வ ங்காதவர்களால் 

 னக்கவறைறய நீக்கிக் 

மகாள்ள முடியாது  

 னக்கவறை ரபாக ரவண்டு ா,  

நிகரில்ைாத இறறவறன வ ங்கு .

இல்றை என்றால் ன்ன்  னக் கவறை 

தீோது என்கிறார்.   

அறவாழி அந்த ன் தாள்ரசர்ந்தார்க் கல்ைால் 

பிறவாழி நீந்தல் அரிது. 

அறக்கடைாகிய இறறவனின் 

திருவடிகறள ரசர்ந்தவர்கறளத் 

தவிே  ற்றவர்களுக்கு பிறவிக் 

கடறை கடப்பது கடினம். 

கடவுளின் அடிகறளச் ரசோதவர்கள் 

அற ாகிய கடறளக் கடக்க முடியாதது 

ரபால் மபாருள் இன்பம் 

ஆகியவற்றறறயயும் கடக்க முடியாது 

ரகாளில் மபாறியின் கு மிைரவ எண்கு த்தான் 

தாறள வ ங்காத் தறை. 

கடவுளின் பாதங்கறள 

வ ங்காத தறைகளால் பயன் 

இல்றை 

எட்டுவறகயான கு ங்கறளயுறடய 

கடவுளின் பாதங்கறள வ ங்காத தறை 

குறறபாடுறடயது 

பிறவிப் மபருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் 

இறறவன் அடிரசோ தார். 

இறறவன் திருவடிகறளச் 

ரசர்ந்தவர் பிறவிக்கடறை 

கடப்பர், ரசோதார் கடக்க 

 ாட்டார் 

பிறந்து, இறந்து, பிறந்து இறந்து 

முடிவில்ைா ல் ரபாய்க் மகாண்ரட 

இருக்கும் பிறவிக்கடறை கடக்க 

இறறவனின் பாதங்களில் ரசே ரவண்டும். 

கடக்க ரவண்டாதவர் இறறவனின் 

பாதங்கறள ரசே ாட்டார். 

முழுமுதற் மபாருளானவன் கடவுள் (இறறவன்) என்றும் அவனுறடய தன்ற கள் இறவமயன்றும் 

கூறுவது. இந்த ன்ைகம் ஆதி பகவறன முதைாக ன்றடயது. அவன் வாைறிவன். அவள் தாள் 

வ ங்குதல் ரவண்டும். ன்ள்ளத்தில் இருப்பவன்; அவா அற்றவன்; இறறவன், ம ய்யான ஒழுக்க 

மநறியாளன், ன்வற  இல்ைாதவன், அறர  கடைாகிய அந்த ன், அறிதற்கு எளிய கு ாளன். 

ஆக அத்தறகயறன ன்ள்ளத்தில் எண்ணி வழிபடுவரத வழிபாடாகும். எழுத்து, கல்வி, அறிவு, ஒழுக்கம் 

முதலிய மசாற்கள் இவ்வதிகாேத்தில் சிறப்பு வாய்ந்தனவாகும். அதுரவ ரபான்று அறம், அந்த ன், 

 னம் முதலியனவு ாகும்.  னக்கவறை  ாற்றும் மநறி ன் ர்த்தப்பட்டது. 

அற ஆழி, மபருங்கடல் என்பறவ கூறப்படுகின்றன. ஆறசயற்ற தன்ற யும் ஒழுக்க மநறியுர  

இறறவனுக்கு முழுத்தன்ற யாகக் கூறப்பட்டன மவன்று சுருங்கக் கூறைாம்.  

இன்றறய ன்ைகில் மபரிய விவாதத்திற்குரியது கடவுள். கடவுள் இல்ைரவ இல்றை என்று 

மசால்வாருமுளர், கடவுள் இருக்கிறார் என்று மசால்வாருமுளர். சரி கடவுள் ன்ண்டா ? இல்றையா? 

மதளிவான அறிவு பூர்வ ாக ன்றுதிப்படுத்தக் கூடிய விறடறய யாோல் கூற முடியும்? ன்ண்டு 

என்பார்களும் கண்டு காட்டவில்றை. நம்பிக்றக அடிப்பறடயிரைரய ன்ண்டு என்கின்றனர். அல்ைது, 

தர்க்கவியல் அடிப்பறடயில் விவாதித்துச் மசல்லும்ரபாது விவாதங்கள் படுக்கும் எல்றையில், அறதக் 

கடந்து நிற்பதாகக் கூறுகின்றனர். அது ஒருபுறம் இருக்க, இல்றைமயன்பவர்கள் தாம் எங்ரக பார்த்து, 

எவ்வழிப் பார்த்து இல்றைமயன்று கூறுகின்றனர்? 

வள்ளுவம் காட்டும் கடவுள் 'வாைறிவ'ரனதவிே ஆதிக்க சக்திகளின் தறைவனல்ைன். அவன், வழி 

நடத்துபவரன தவிே, ஆட்டிப்பறடப்பவ - னல்ைன்; அவன் றகயூட்டுகறளப் மபற்றுக்மகாண்டு, 
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றகயூட்டு வழங்கியவர்களுக்குச் மசல்வத்றதயும் துறக்கத் றதயும் வழங்குபவனல்ைன்; றகயூட்டுத் 

தே ாட்டாதாறே ஒதுக்குபவனு ல்ைன். வள்ளுவம் காட்டும் கடவுள், தூய்ற யான அறிரவயாம். 

தனக்குவற யில்ைாத தன்ற ரயயாம். எண் கு ங்களின் ன்ருவர யாம். அஃது ஒரு பண்பு. அஃது ஒரு 

கு ம். அந்தத் தன்ற றய - பண்றப - கு த்றதத் திரும்பத் திரும்ப ன்யிர் நிறனத்தலின் மூைம் 

அத்தன்ற  கறளமயல்ைாம் தனக்கு ன்ரிற யாக்கிக் மகாண்டு வளரும் மநறிதான் வழிபாட்டு மநறி. 

வழிப்படுதல் (வழிப்படுதல் - வழிநிறை நிற்றல்) என்பது  ருவி வழிபாடானது. ஆனால் அகத்மதாடு 

மதாடர்பில்ைாத மபாறிகள்  ட்டும் மதாழிற்படும் வழிபாடும், அதற்குக்கூட வாய்ப்பில்ைாத தேகர் முறற 

வழிபாடும் நாட்டில்  லிந்தன. ச யத்தின் முறற பிறழ்வு இங்ரகதான் மதாடங்குகிறது. இம்முறற 

பிறழ்வு, முறறயாக வளர்ந்து மநடிய தூேம் விைகி வந்து இன்று கடவுள்  றுப்புக் மகாள்றககளுக்கு 

இடம் மகாடுத்துள்ளது. 

"ரவண்டுதல் ரவண்டாற  இைானடி ரசர்ந்தார்க்கு  

யாண்டும் இடும்றப இை"  

"மபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான் மபாய்தீர் ஒழுக்க  

மநறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்”  

"அறவாழி அந்த ன் தாள்ரசர்ந்தார்க் கல்ைால்  

பிறவாழி நீந்த ைரிது" 

"ரகாளில் மபாறியில் கு மிைரவ எண்கு த்தான்  

தாறள வ ங்காத் தறை" 

என்ற குறள்கள் ரநரிறடயான வழிபாட்டு முறறறய வலியுறுத்துகின்றனரவயன்றித் தேகர் முறற 

வழிபாட்றடப் பற்றிக் கூறாற றய ன்ய்த்து ர்க. 

இறறவன் அல்ைது கடவுள் என்பது எல்ைா ன்யிர்களும் இன்புற்ற ரும் மபருநிறையின் எல்றைறயரய 

குறிக்கும். அப்படியானால் “நற்றாள்”, “ ா டி”, “அடி", “தாள்" என்மறல்ைாம் திருவடிகறள  ட்டுர  

குறிப்பிடுகிறாரே! ஏன்? பிற்காைத்தில் மபாய்ம்ற  நிறறந்ததாகவும்,  னிதகுைத்துக்குத் தீற  

மசய்வதாகவும் புகுந்த நால்வரு த் ரதாற்றத்தின்படி பார்த்தால் திருவடிகள் சூத்திேர்'கறளரய தந்தன; 

இழி  க்கறளரய தந்தன என்று கூறுகிறது. 

ன்ண்ற யான ச ய அனுபவமிக்க எந்த ஞானியும் இறறவனின் தறைறய - நிறனந்துருகிப் 

பாடியதில்றை. ஆனால் சூத்திேன் பிறந்ததாகக் கூறப்படும் திருவடிகறளரய திருவள்ளுவர் முதலிய 

சான்ரறார்கள் ரபாற்றியுள்ளனர். திருவள்ளுவர் 'தாள்' - திருவடி என்று இறறவறன ன்ருவகம் மசய்தது 

ஒரு  ாறிைாத் தத்துவத்திற்குக் மகாடுத்த ன்ருவகர யாகும். ன்ைறகத் தாங்குவது தாள். தாள், 

ன்றழப்பின் சின்னம்; தாளாற்றுதல் என்பது ன்றழப் பியற்றுதல். தாளாற்றித் தந்த மபாருளால் 

ரவளாண்ற  மசய்தல் ரவண்டும். ரவளாண்ற  மசய்தலுக்கு 'யான்', 'எனது' என்ற ன் ர்வுகறளக் 

கடந்த ன்றழப்புத் தவம் மசய்யும் ன்த்த நிறைரயயாம். இதுரவ வள்ளுவத்தின் மதளிவு! 

வள்ளுவம் கடவுறள நம்புகிறது. ஆனால் அது ஆணும் அல்ை; மபண்ணு ல்ை. வள்ளுவம் காட்டும் 

கடவுளுக்குக் ரகாபுேங்கள், ரகாட்றடகள் இல்றை வள்ளுவத்தின் கடவுளுக்கு க க்கும் இல்றை ; 
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வழக்கும் இல்றை. அது ரபேறிவு; தூய்ற யான அறிவு ; கு ங்களின் திருவுரு; இன்பத்தின் திருவுரு; 

அன்பின் திருவுரு; அறத்தின் அறடயாளம்! அஃது ஓரூரில், ஓரிடத்தில் இருப்பதன்று; எங்கணும் 

நீக்க ற நிறறந்து நிற்பது! ன்ய்த்து ர்வார்க்கு ன்ள்ளத்தின் துற யாய்த் ரதாழற யாய் நின்று மதாழிற் 

படுத்துவது; மவற்றிகறளத் தருவது; இன்பங்கறளத் தருவது. இத்தறகய வள்ளுவத்தின் கடவுள் 

மநறிறய  றுப்பார் யார்? வள்ளுவத்தின் கடவுள் மநறி றவயகத்திற்கு ன்ரிற யாக ரவண்டும்!  னித 

குைத்தில் ச ய மநறிகளில்  ண்டியிருக்கும் புறச் ச யப் புதர்க்காடுகறள அழித்து வள்ளுவத்தின் ச ய 

மநறிறய ன்ைகப் மபாதுச் ச ய ாக்க ரவண்டும்.  
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