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ன் ைர 

இனி வ ம் காலங்களில் அரசு மற் ம தனியார் ைறகளில் கணினி ஓர் 
அத்தியாவசியக் க வியாக திகழப்ேபாகிற  என்பைத கணினியின் ெசயல் 
வளர்ச்சியின் வாயிலாகக் காண்கிேறாம் மகிழ்கிேறாம். கணினி மற் ம் இைணய வழி 
த ம் மகத்தான விஷயங்களில் தமிழ் ெமாழிக் கல்வி கற்ற ம் கற்பித்த ம் 

தன்ைமயான இடத்தில் இ க்கிற . இன்ைறய கம் கணினி கமாக (Age of 
Computer) திகழ்கிற . யற்சி ம் திறைம ம் உைடயவர்கள் ன்னின்  

தன்ைமயாக்கிய ெபாக்கிஷம் தான் தமிழ் இைணயதளம். 
 
கணினி வழங்கும் நிஜமான தமிழ் ெமாழிப்பயணம் 
கணினித்தைரகளில் தமிழ் மற் ம் தமிழ் சார்ந்த கல்வியின் சிறப் க்கள் அதிக அளவில் 
காண்பிக்கப்பட்  வ கிற . தமிழ்க்கல்விைய ஆரம்ப நிைலயி ந்  கற்பதற்குள்ள 

யற்சிகள் அைனத் ம் ச்சாக தமிழ் இைணயதளம் ஈ பட் , 
பாராட் க்கைள ம் ெபற்  வ கிற . 
 
தமிழ்க்கல்வி கற்ற ம் கற்பித்த ம் (Learninhg Tamil Education & Teaching Through 
Computer & Internet) 
Google com ேபான்ற ேத  ெபா ள்களில், ெதாட்டால் ஏராளமான தளங்கள் தமிைழக் 
கற் த் த கின்றன. கல்வி கற்றைல ம் கற்பித்தைல ம் ஒளி, ஒ  பல் டகக் 
காட்சிகளாக இைணயதளம் வழங்கி வ வ . தமிழ்க்கல்விக்குக் கிைடத் ள்ள ெபாிய 
அங்கீகாரம் தமிழ் ெமாழியில் பழைமயான காலத்தில் இ ந்த உயிேராட்டமான 
பாடல்கள் தற்ேபா  இைணயத்தின் வாயிலாக கற்ேபாம் நிகழ்ச்சியில் ேதான்றி 
ெவளிநாட் ல் வசிக்கும் மழைலயர்க க்கு மகிழ்ச்சி ஊட் கிற . 
 
மேலசியாவில் உள்ள பள்ளிகளில் தமிழ்கல்வி கற்பதில் பலேவ பா கள் இ ந்தன. 
ஒ ெவா  பகுதிக்கும் ஏற்றவா  ஏற்றத்தாழ் கள் இ ந்தன. நகர் றத்தில் உள்ள 
பள்ளிகில் கற்பிக்கும் ைற நன்றாக ம் கிராமப் றங்களில் ேமாசமான நிைல ம் 
நீ த்த . இந்தப்பிரச்சைனக்குத் தீர்  காண சர்வர் அ ப்பைடயிலான தமிழ்க்கல்வி 
அறி கம் ெசய்யப்பட்ட . இந்த ைறயில் கல்வி கற்கும் ைறயி ம், கற்பிக்கும் 

ைறயி ம் ெப ம் மா தல் ஏற்பட்ட . 
 



மழைலக்கல்வி (Elementary Education) சான்  கல்வி (Diploma Educaiton) பட்டயம், 
பட்டம் என்ற க வித்திட்ட்ங்கைளத் ெதாிந்  ெகாண்  பயன் ெபற ம் 
இைணயதளங்கள் ேப தவி ாிகின்றன. தமிழ்க்கல்விைய அாிச்சுவ  தல் ஆராய்ச்சி 
வைர வழங்கி வ ம் தமிழ் இைணயத்தின் மகத்தான ெசயல் பாராட் க்குாிய . 
அெமாிக்காவில் வா ம் தமிழ் கற்கும் மழைலயர்கள் இைணயம் லமாக அ, ஆ தல் 
இந்திய ேதசீய தைலவர்கள் வைர அறிந்  ெகாள்கிறார்கள். கடந்த பதிைனந்  
ஆண் களாக இயங்கி வ ம் ெகாலம்ப  தமிழ்ச்சங்கம் ஒ ெவா  சனிக்கிழைம ம் 
சி வர்க க்கான தமிழ் பாடங்கள் கற் த் த கின்றனர்.  
தமிழ்ப்பல்கைலக்கழகத் டன் ஒப்பந்தம் ஒன்றிைன ேமற்ெகாண்  வகுப்பில் பயி ம் 
சி வர் மற் ம் இைளஞர்க க்கு சானறிதழ் ப்ேளாமக்கள் வழங்கி வ கிறார்கள். 
இதைனப் பார்க்கும் பிற நா களில் வசிக்கும் தமிழர்கள் தங்கள் நா களி ம் 
சி வர்க க்கு கல்வி கற் ம் த ம் நிகழ்ச்சிைய இைணயத்தின் லம் நடந்த தீவிர 

யற்சிகள் ஏற்ப த்தி வ கிறார்கள். பிற நாட் ல் வா ம் மாணவ, மாணவியர் தமிழ் 
கல்விைய இைணயத்தின் லமாக கற்க ஆர்வம் காட்  வ கிறார்கள். 
 
இலங்ைகயில் வசிக்கும் 95 சத த தமிழர்கள் ஆரம்பக்கல்வி தல் பல்கைலக்கழகப் 
பட்டப்ப ப்  வைர கற்பதற்கும் இைணயம் ேப தவி ாிந்  வ கிற . 
பாண் ச்ேசாியில் 7 சத த மாணவர்கள் தமிைழ இைணயதளம் லம் கற்  
வ கிறார்கள். 1968 ம் வ டம் ேபராசிாியர் .ஊ. ஜானர்ட் என்பவர் ெஜர்மனியில் 
தமிைழக் கற்பிப்பதற்கு வழி வகுத்தார். ேபராசிாியர் . தாேமாதரன் ைஹட் ல்பர்க் 
பல்கைலக்கழகத்தில் தமிைழக் கற்பித்தார். ெஜர்மனி நாட் ல் இைணயதளம் தந்த 
தமிழ் ெசாற்கைள ைவத் , தமிழ் அகராதிையேய உ வாக்கி அந்நாட் ற்கு ெப ைம 
ேத த்தந் ள்ளார். ஹங்ேகாி நாட்ைடச்ேசர்ந்த டாக்டர். சார்ல  ேபப்ாி 35 
வ டங்க க்கும் ேமலாக இந்தியாவில் வசித்  வ கிறார். மகாப ரம் சிற்பங்கைளப் 
பற்றி ஆராய்ச்சி ெசய் , தமிழில் ஹங்ேகாி மாணவர்களின் சிறப் க் கல்வித்திட்டத்தில் 
இைணப்பதற்கு யற்சிகள் ேமற்ெகாண்  வ கிறார். 
 
ஜப்பான் நாட்ைடச் ேசர்ந்த டாக்ர், ேநாேபா  ஹவாசிமகா என்பவர், ேடாக்கிேயா 
பல்கைலக்கழகத்தில் பணியாற் பவர். தமிைழ ைறப்ப  கற்  ேசாழ 
சாம்ரா யத்ைதயப் பற்றி தமிழில் ஆராய்ச்சி கட் ைரகள் வ வைமத் ள்ளார். 
இைணத்தின் லம் தமிழ் கற்கும் ெதன்னிந்திய மாணவர்கைள ஜப்பான 
பல்கைலக்கழகம் ஆர்வத் டன் வரேவற் க் ெகாண் க்கிற . 
 
மேலஷியாவில் உள்ள ேகாலாலம் ாில் தல் தமிழ் இைணய தல் மாநா  
கு கலமாக ெதாடங்கிய . மேலசிய, சிங்கப் ர் தமிழ்கழகம் சிங்கப் ர் அரைச தமிழ் 

ைறையத் ேதாற் விக்க ஆர்வத் டன் ெசயல்பட்ட . தமிழ்ேவள் 
ேகா.சாரங்கபாணியின் யற்சியால் 1948ம் வ டம் மேலசியாப் பல்கைலக் கழகத்தில் 
தமிழ் கற்கும் நிகழ்ச்சியாக ஓர் தனித் ைறைய ஏற்ப த்தி வ கிற . க த்தரங்க ம், 



மாநா க ம் நைடெபற்  வ வ . தமிழ் இைணயத்தின் மாெப ம் சாதைனயாகும். 
அயல் நாட் ள்ள மாணவர்கள் இைணத்தின் லம் தமிழ் கற்பித்தல், கற்கும் நிகழ்ச்சி 
உலக வ ம் ேவகமாக பரவி வ கிற . பாண் ச்ேசாிையச் ேசர்ந்த 
டாக்டர்.எம்.இளங்ேகாவன் தமிழ் கல்வி நிகழ்ச்சிகைள ாிதமாக இைணயத்தின் 

லமாக மக்க க்குத் ெதாியப்ப த் ம் மிக ம் மகத்தான ெசயைல ாிந்  பாராட் ப் 
ெபற்  வ கிறார். 
 
தமிழ் இைணயத்தின் தன்னகாில்லா சாதைன: 

ட் ந்ேத தமிழில் கல்வி கற்கும் எண்ணம் ெகாண்டவர் க்கு ஆசிாியர் 
ைணயின்றி சுலபமான ைறயில் கற் க் ெகாள் ம் பாடங்கைள அளித்  தமிழ் 

இைணயதளம் ெப ைம ெப கிற . தமிழில் ஆரம்பறிைலயி ந்  கற்பிப்பதற்கு 
எ த் ப்பயிற்சி, ெமாழிப்பயிற்சி ஆகியவற்ைற ஆங்கிலம் வழியாக ேபராசிாியர் 
ஒ வர் கற் த்த கிறார் 
 
தமிழ் கற்கும் யற்சியில் ஈ ப ேவார் இரண்  வைகயானராவர். தமிைழப் ேபச 
மட் ேம ெதாிந்  எ தப்ப க்கத் ெதாியாதவர்கள் ஒ  வைகயினர். இவர்க க்காக 
வாய்ெமாழிப்பயிற்சி எ த் ப் பயிற்சிகைள ேபராசிாியர் மா.நன்னன் வழங்கி 
வ கிறார். தமிழ் ேபசேவா, எ தேவா, ெதாியாத தமிழ் கற்க வி ம் ம் பிறநாட் ன ம் 
மற்ெறா  வைகயினர் இவர்க க்கான எ த் ப்பயிற்சி இலக்கணப்பயிற்சி, 
ெமாழிப்பயிச்சி ஆகியவற்ைற ஆங்கிலம் வழியாக ேபராசிாியர் வழங்கி வ கிறார். 
 
ேபச்சு, எ த் , பத்திாிக்ைக, இலக்கியம் என அைனத்தி ம், தமிைழ வளர்ப்பதில் 
தமிழ் இைணயத்திற்கு ெப ம்பங்குண் . இந்தியாவி ம் அயல்நாட் ம், 
தமிழ்வழிக்கல்விைய பயிற் விப்பதற்கும், கற் க்ெகாள்ள ம், தமிழ் இைணயதளம் 
உ ைணயாகக் க வியாகச் ெசயல்ப கிற . 
 
“ஈன்  றத்த தல் என் தைலக்கடேன சான்ேறான் ஆக்குதல் தந்ைதக்குக்கடேன” 
என்  மக்கைள வளர்த்த மம் கல்வி கற்கச் ெசய்வ ம் ெபற்ேறார் கடைம என்பைதக் 
ெதளி ப த்தினார். சங்கப் லவர் ெபான் யார். 
 
அந்தக்கடைமைய இன்  நம் ன்ேன காட்சி த ம் தமிழ் இைணயதளம் சற் ம் 
மாறாமல் தமிழ் கல்வி கற்ற ம் கற்பித்த ம் லமாகச் ெசய்  பல நாட் னர் 

கங்களில் ன்னைக ஏற்ப த்தி மகிழ் றச் ெசய்கிற . தமிழர்கைள இைணப்பN  
மட் மின்றி அவர்களின் இதயங்களில் தமிழின் மகிைமைய ெச ைமயாக உணர 
ைவக்கும் ஒப்பற்ற க வியாகத் திகழ்வ  தான் தமிழ் இைணயதளம். 
 



தற்ேபா ள்ள கணினி பயன்பாட் ல் அரசுத் ைறகளிெளல்லாம் தமிைழப் 
பயன்ப த்தி வ வ  மகிழ் க்குாிய விஷயம். நம் இரத்தத்ேதா  இரத்தமாகக் கலந்  
விட்ட ெமாழி தான் தமிழ். தமிழ் நம்ைம மறக்கவில்ைல. 
 
ெசல்ேபசிகளின் ெசயல்பா கள் : 
• அைனத் ச் ெசல்ேபான்களி ம், ெதாடர்வண்  வா ர்தி ெதாடர்பான கால 
அட்டவைண பதி  விபரம் ஆகிய விபரங்கைள தமிழி ம் ெபற்  மகிழ்கிேறாம். 
• ெசல்ேபசிகளில் தமிழில் குநற்தகவல்கைள அளித்தல், ெபயர்கைளப் பதி  
ெசய்தல் த யவைகைள எளிதாகச் ெசய்  க்கும் ெசல்ேபசிகளின் ெசயல்பா கள் 
ேபாற்றத் தகுந்த . 
 
நிைற ைர : 
இைணயதளம் உலகின் மகத்தான கைலக்கள சியம். The Tamil Internet is also the 
world’s biggest encyclopedia offering access to a world fo learning and teaching. 
Also over the world the computer and Tamil Internet are giving Educational activities 
like speeches in the stages during the Annual days of their respective schools. The 
children’s are giving also training Tamil Dreams like Ramayana & Mahabaratham. 
 
The conference organized by Tamil Internet conference committee will be an 
opportunity for the participants researchers and common people particulary the 
younger generation from india and abroad to exchange ideas and thoughts on 
various aspects of Tamil Cultures. 
 
இந்த தமிழ் இைணய மானா  உலகி ள்ள தமிழின் ன்ேனற்றத்ைத பிரகாசிக்கும் 
வைகயில் சீேரா ம் சிறப்ேபா ம் நைடெப கிற . அறிஞர் ெப மக்க ம், 
கவிஞர்க ம், ைனவர்க ம் அைனவர்க ம், லவர்க ம் தங்கள  சிறப் மிக்க 
க த் க்கைள ேமற்ேகாள்க டன் எ த் ைரக்கிறார்கள். மாநா  ெபாி ம் 
பயனள்ளதாக திகழ ஏற்பா  ெசய் ள்ள மாநாட்  கமிட்  உ ப்பினர்கைள மிக ம் 
பாராட்  வணங்கி, கட் ைரைய நிைற  ெசய் ள்ேளன். 
 
ஆய் க் கட் ைரக்கு ைண நின்ற ல்கள் 
1. Tamil Studies sin foreign Counties 

2. ேகாலாம் ாில் நைடெபற்ற தல் இைணய தல் மாநாட் ல் அறிஞர்கள் 
நிகழ்த்திய ெசாற்ெபாழி கள் 
3. கணினி தமிழ் வளர்ச்சி ம் கல்வி நிகழ்ச்சிக ம் 
4. இன்பத்தமிழில் இைணயத்தமிழ் வளர்ச்சி 


