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வாழ்க்ைக 

�ைற

என்ன வாழ்க்ைகைய நீங்கள் வாழ்��ரக்ேளா அ� தான் உங்கள் வாழ்க்ைக 

�ைற

��
வாழ்க்ைக �ைறைய பல ப��களாகப் �ரிக்கலாம். �ரிக்கப்படட் ஒவ்ெவா� 

ப��ைய�ம் �� என்� ��ப்���ேறாம்.

�ர�ப�ப்�
உதாரணமாக: த�ழ்ப் �த்தகம் த�ழ் ெமா��ன் �ர�ப�ப்�. அதாவ� 

��களின் ஊடாகத் ேதான்�ம் ெவளிப்பா�.

கைல
�ர�ப�ப்�கைள அைடய நிைறயத் ேதைவப்ப�ம் �றன் (Talent)+ 

ெசயல்�ைறைய (Process) கைல என்� ���ேறாம்.

ஆசாரம்
கைலகைள ெதளிவாக ெவளிப்ப�த்�ம் ெசயல்�ைற�ன் ெந�ைய 

(��ைய) ஆசாரம் என்� அைழக்�ேறாம்.

கலாசாரம்
கைல மற்�ம் ஆசாரம் என்ற ெசாற்கைளச ்ேசரத்்� ஒ� ெசால்லாக கலாசாரம் 

என்� ���ன்ேறாம்.

பண்பா�
மனைத பண்ப�த்� (மன�ல் �ன்ேனற்றத்ைத ஏற்ப�த்�) கலாசாரத்ைத (கைலகளின் 

ஆசாரங்கைள) �ன்பற்�வைத பண்பா� என்� அைழக்�ன்ேறாம்.
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வாழ்க்ைக

 �ைற

வாழ்க்ைக 

�ைற�ன் 

�க�்ய ��

��ன் 

�ர�ப�ப்�

�ர�ப�ப்�ன்  

கைல

(�றன் + �டப்ம்)

கைல�ன் 

 ஆசாரம்

(பாரம்பரிய ��)

கைல + ஆசாரம்  = 

கலாசாரம்

கலாசாரதை்த 

�ன்பற்�வைத 

பண்பா� என்� 

அைழக�்ேறாம்

த�ழர ்

வாழ்க்ைக 

�ைற

நாடகம் பரதநாட்�யம்

கண், வாய், ைக, 

�ரல், கால், மற்�ம் 

உடல் அைச� 

�ட்பத்ைத 

பரதநாட்�ய கைல 

என்� ���ேறாம்

பாவம் (உணரச்�் ), 

ராகம் (இைச), மற்�ம் 

தாளம் என்பவற்�ன் 

பாரம்பரிய ��கைள  

பரதநாட்�ய ஆசாரம் 

என்� ���ேறாம்

பரதநாட்�ய 

கைலைய�ம் 

பரதநாட்�ய 

ஆசாரத்ைத�ம் ேசரத்்� 

 பரதநாட்�ய கலாசாரம்  

என்� ���ேறாம்

பரதநாட்�ய 

கலாசாரத்ைத 

�ன்பற்�வைத 

பரதநாட்�ய 

பண்பா� என்� 

���ேறாம்

பரத நாட�்யம் ஆ�ம் கலாசார�ம் பண்பா�ம் - உதாரணம்



வாழ்க்ைக 

�ைற

வாழ்க்ைக 

�ைற�ன் 

�க்�ய ��

��ன் 

�ர�ப�ப்�

�ர�ப�ப்�ன் கைல (Book making 

Process)

கைல�ன் ஆசாரம் (Book 

making rule)

Initial Editing ஆசாரம் 1

Copyediting and Proofreading ஆசாரம் 2

Book Design and Layout ஆசாரம் 3

Typesetting ஆசாரம் 4

Another Proofreading ஆசாரம் 5

Printing and Binding ஆசாரம் 6

Shipping and Marketing ஆசாரம் 7

�த்தகம் உ�வாக்�ம் கலாசச்ாரம் -  உதாரணம்

A book 
இலக்�யம் 

Literature

த�ழர ்

வாழ்க்ைக 

�ைற 

Tamil's 

way of life

கைல + ஆசாரம் = கலாசச்ாரம். கலாசச்ாரத்ைத �ன்பற்�வைத பண்பா� என்� அைழக்�ேறாம்

இந்த கலாசச்ாரத்ைத �ன்பற்�வைத �த்தகம் உ�வாக்�ம் பண்பா� என்� அைழக்�ேறாம்

�த்தகம் உ�வாக்�ம் கைல + �த்தகம் உ�வாக்�ம் ஆசாரம் = �த்தகம் உ�வாக்�ம் கலாசச்ாரம்
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Parts of the Tamil Culture and their reflections

Traditional reflections of the parts of the Tamil culture. Examples

Grammar இல�கண� அக��ய�, ெதா�கா��ய�, ந���, ேந�நாத� , �ரேசா�ய� , �����ய�

Literature இல��ய� எ���ெதாைக, ப���பா��, ப�ென� ���கண��, கா��ய�க�, ����ற� 

Music இைச ஏ�ைச (�ர�, ��த�, ைக��ைள, உைழ, இ�, �ள�, தார�), ப�சமர�

Drama நாடக� �� நாடக�, இைச நாடக�, நா��ய நாடக�, பரதநா��ய�, ��த ��

Symbol ��ன� ேசாழ�க�� ���ெகா�, பா��ய�க��  ��ெகா�, ேசர�க�� ��ெகா�

Values ���ய� காத�, �ர�, ந��, ���ேதா�ப�, ஈைக, ெகாைட, க��ைடைம, உலக ஒ�ைம�பா�

Beliefs ந���ைக வண��த�  ேபா�� ெவ���� வ�வ����, அ�காைல� கன� நனவா��  

Norms ���ைறக� உ�ைமக�, நட�� ெகா��� �த�, த�� ��தா��, சர�வ� �ைச, �வரா���  

Expectations எ��பா��� ெந��ைறகைள ெவ�ேவ� ேநர�க�� த�ழ�க� எ�வா� ��ப�ற ேவ��� 

Knowledge அ�� ச�க இல��ய�க�, ேவளா�ைம, க��ட�கைல, ம���வ�, ேபா��கைல

Talent �ற� பார�ப�ய �ைளயா��க�: காைள அட�க�, ���த��, ம��� ேபா��ைற

Role ப�� ஆ�� ெச�த ��த �வ�, மகா �வ�, ேசர, ேசாழ, பா��ய ம�ன�க�.  

Artefacts ஆ�க� ெபா�� நடராச� �ைல, ேசாழ�கால ஓ�ய�க�, ம�பா�ட�க�, ேபா��க��க� 

Vital parts of the Tamil culture Traditional reflections of the parts of the Tamil culture. Examples

Grammar இல�கண� அக��ய�, ெதா�கா��ய�, ந���, ேந�நாத� , �ரேசா�ய� , �����ய�

Literature இல��ய� எ���ெதாைக, ப���பா��, ப�ென� ���கண��, கா��ய�க�, ����ற� 

Music இைச ஏ�ைச (�ர�, ��த�, ைக��ைள, உைழ, இ�, �ள�, தார�), ப�சமர�

Drama நாடக� �� நாடக�, இைச நாடக�, நா��ய நாடக�, பரதநா��ய�, ��த ��

Symbol ��ன� ேசாழ�க�� ���ெகா�, பா��ய�க��  ��ெகா�, ேசர�க�� ��ெகா�

Values ���ய� காத�, �ர�, ந��, ���ேதா�ப�, ஈைக, ெகாைட, க��ைடைம, உலக ஒ�ைம�பா�

Beliefs ந���ைக வண��த�  ேபா�� ெவ���� வ�வ����, அ�காைல� கன� நனவா��  

Norms ���ைறக� உ�ைமக�, நட�� ெகா��� �த�, த�� ��தா��, சர�வ� �ைச, �வரா���  

Expectations எ��பா��� ெந��ைறகைள ெவ�ேவ� ேநர�க�� த�ழ�க� எ�வா� ��ப�ற ேவ��� 

Knowledge அ�� ச�க இல��ய�க�, ேவளா�ைம, க��ட�கைல, ம���வ�, ேபா��கைல

Talent �ற� பார�ப�ய �ைளயா��க�: காைள அட�க�, ���த��, ம��� ேபா��ைற

Role ப�� ஆ�� ெச�த ��த �வ�, மகா �வ�, ேசர, ேசாழ, பா��ய ம�ன�க�.  

Artefacts ஆ�க� ெபா�� நடராச� �ைல, ேசாழ�கால ஓ�ய�க�, ம�பா�ட�க�, ேபா��க��க� 

Vital parts of the Tamil culture
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கலா�சார�தி� ந�ைமக�
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Cultural power of the Tamils

Goal of Sangam Global is to consolidate the cultural power of Tamils through Dance, Drama, Literature, Music and Arts which
have been deeply rooted in our people since Sangam times.

Global Tamils with top talent are given the opportunity to produce high-quality programs. Tamils of all age groups are called into
action. The confluence of talent and vigorous participation in the digital domain will flourish. Cross-fertilization of innovative
ideas from newly adopted countries will produce a highly creative artistic culture. A borderless Tamil society from across the
world and a virtual nation will emerge in this space, unstoppable by any constraints or efforts to diminish our force. Tamils will
be able to relish the depth and beauty of their cultural roots which cannot be surpassed by anything on this earth.



Borderless Tamil society and Virtual Tamil Nation

Groups of Tamils living in every continent are forming together a borderless single community with its
own distinctive culture and continuing to do cultural, social and economic development for the best
interest of all. They imagine that all these will result in Virtual Tamil Nation and envisage that all the
continents are their continents and all the humans living there are their relatives with shared interest.

7
Tamils

Tamils

Tamils

Tamils

Tamils

Tamils

Tamils
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As core cultural values are rejuvenated and positive

attributes are emphasized by the Sangam Global

effort, Tamils will naturally gravitate towards a free

and culturally rich life. Realization that cultural wealth

cannot be matched by physical and material wealth

will lead Tamils to think deeper and to take well-

informed decisions. Our source for political and

spiritual power will spring from a conviction to protect

and strengthen a beautiful culture and tradition.
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Programs will be created to
eliminate clutter and confusion
in our thoughts brought about
by antagonistic forces. This
could potentially trigger a
deeper introspection of our
status in the context of the
present world. Why are Tamil
– the oldest living language –
and Tamil people with a rich
and continuous culture being
persecuted relentlessly? How
are they prevented from
having a secure place on this
earth? Sangam Global will
forcefully push the global
community to confront the
present status of Tamils
wherever they live. We will
march forward with the aim of
achieving an equitable
position in the world.
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