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தனி� தமி�� கிள��சி தனி� தமி�� கிள��சி தனி� தமி�� கிள��சி தனி� தமி�� கிள��சி         ((((அ�மாைன ��அ�மாைன ��அ�மாைன ��அ�மாைன ��) ) ) )     

��தர ச��கனா���தர ச��கனா���தர ச��கனா���தர ச��கனா�    

 

Source: 

தனி� தமி�� கிள��சி (அ�மாைன ��) 

ஆசிாிய� : ஆரா��சி அறிஞ� அமர� ��தர ச��கனா� 

தமி� அகராதி� �ைற� ேபராசிாிய� (ஒ�#) 

தமி�� ேபரைவ� ெச�ம�  (ம�ைர� காமராச� ப�கைல� கழக�) 

(��ேசாி 

ெவளி)* : (�ைவ� ைப�தமி�� பதி�பக� 

8, இர�டா� ெத-, ேவ.கடநக�,  (��ேசாி - 605 011. 

ஆசிாிய� ��தர ச��கனா� நிைன# அற�க0டைள ெதாட�க விழா ெவளி)*. 

�த� பதி�( : 1948, இர�டா� பதி�( : ஏ�ர� 1998 

உாிைம : �. ச. அறவாண3 

�43 ெபய� : தனி�தமி�� கிள��சி 

ெபா-5 : அ�மாைன - பாட�க5 

ப�க� : 38 

விைல : 6. 12.00 

அ�சி0ேடா� : க�ப3 ம7ேதா3றி அ�சக�க� 

141 கட8�� சாைல, நயினா�ம�டப�, (��ேசாி-605004 

பதி�பக� (�ைவ� ைப�தமி�� பதி�பக�, ேவ.கடநக� (��ேசாி - 11 

---------------- 

ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�    

பதி�(ைர 

�39ைர 

��தர ச��கனா� வா��ைக வரலா7 

அ�மாைன 

------------ 

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

த39ைடய இ-ப�தாறாவ� அகைவயிேல தனி�தமி�� கிள��சி எ39� இ�த 

அ�மாைன �ைல� பாேவ�த� பாரதிதாச3 அவ�க;ைடய அணி��ைர ெப<7� 

ேபராசிாிய� ��தர ச��கனா� அவ�க5 ைப�தமி�� பதி�பக� சா�பி� 1948 ஆ� 
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ஆ�* மாசி�தி.களி� ெவளியி0டா�. சாியாக ஐ�ப� ஆ�*க5 கழி�� 1998 ஆ� 

ஆ�* சி�திைர� தி.க5 �த� நா5 இ��43 ம7பதி�( ெவளியிட�ப*கிற�. 

 

இ��� ெவளியாவத<= இர�* >�* ேகா�க5 : ஒ37, ேபராசிாியாி3 

மாணா�க�க5 நட�திய ��தர ச��கனா� நிைன#� க-�தர.= நிக��சி, 

ம<ெறா37 ெப-�தைகயாள� (லவ� �. இராமசாமி அவ�களி3 தமி��ப<7. 

22.3.1998 அ37 நட�த க-�தர.க நிக��சியி� ேபராசிாிய� ��தர ச��கனாாி3 

?37 ��க5 ஆ�# ெச�ய�ப0டன. அவ<75 ஒ37 ஆசிாிய� மா. தன. 

அ-ணாசல� அவ�களா� ஆ�# ெச�ய�ப0ட தனி�தமி��கிள��சி �லா=�. 

இ�நிக��சி�= வ�தி-�த (லவ� �. இராமசாமி அவ�க5 இ��ைல ஏ<கனேவ 

ப@�� அத3 சிற�ைப உண��தவ�. இ��லா� கவர�ப0ட இவ� க-�தர.க 

�@வி� இ��ைல ெவளியிட� ெபா-;தவி (ாிவதாக மன�வ�� Bறினா�. 

அCவாேற அ3னாாி3 ெபா-;தவிDட3 இ��� ெவளியிட�ப*கிற�. 

க-�தர.க�ைத ஏ<பா* ெச�தி-�த �லாசிாியாி3 மாணா�க�களான 

ெசா�லா�#� ெச�வ�. �. ேவ��-க3, பா0டறிஞ�. இல�கிய3, (லவ�. 

தி-ேவ.கட�, பாவல�. ஆ. �. தமி�ேவ�த3 ஆகிேயா�க;�=� �ைல ெவளியி0ட 

(லவ�. �. இராமசாமி அவ�க0=� (�ைவ� ைப�தமி�� பதி�பக� தன� 

ந3றிைய� ெதாிவி��� ெகா5கிற�. 

 

க-�தர.க�தி<=� தைலைம தா.கிய (லவேர7 அாிமதி ெத3னகனா� Bறிய� 

ேபால ஐ�ப� ஆ�*க;�= �3( எ�த� F�நிைலயி� இ��� எGத�ப0டேதா, 

அ�த� Fழ� இ39� மாறவி�ைல. அ�ப@ேய இ-�கிற�. எனேவ, இ��� 

இ37� மிக� ெபா-�தமானதாக�ப*கிற�. ேபராசிாிய� ��தர ச��கனாாி3 

��க;�= எ�ேபா�� தமிழ3ப�களி3 ேபராதர# இ-�=�. அ� ேபா� 

ஆசிாியாி3 மைற#�=� பிற= வ-� �த� ெவளி)டான இ��ைலD� ஆதாி�க 

ேவ�*கிேறா�. �ைல அழ=ற அ�சி0ட க�ப3 ம7ேதா3றி அ�சக�தா��= 

எ.க5 ெநHசா��த ந3றிைய� ெதாிவி���ெகா5கிேறா�. 

 

14.4.1998  (�ைவ� ைப�தமி�� பதி�பக�, (��ேசாி. 

 ேவ.கடநக�, (��ேசாி - 11. 

----------- 
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காணி�ைககாணி�ைககாணி�ைககாணி�ைக    

 

ேபராசிாிய� �ைனவ� ��தர ச��கனா� அவ�க0=� பல ப0ட.க;� வி-�க;� 

வழ.கிய ப�கைல�கழக.க;�=� ந*வ�, தமிழக, (�ைவ அர�க;�=� 

சா3ேறா� ெப-ம�க;�=� இ��� காணி�ைக 

 

 ��தர ச��கனா� 

 

இ��ைல ெவளியிட உதவிய ெப-�தைகயாள� ந�லாசிாிய� (லவ�. �. இராமசாமி 

அவ�க;�= ந3றி! ந3றி! ந3றி! 

------------ 

தனி�தமி�� கிளதனி�தமி�� கிளதனி�தமி�� கிளதனி�தமி�� கிள��சி��சி��சி��சி    

(ர0சி�கவிஞ� பாரதிதாச3 அவ�களி3 சிற�(�கவி 

 

 "தனி�தமி�� கிள��சி" எ9ெமா- �ைல� 

       தனி�தமி�� ெச�Dளா� உ5ள� 

 இனி�திட� த�தா� (லவ�ச� �கனா� 

       இ�தமி� நா0@ன� இதனி� 

 மைன�ெகா- ப@என வா.=க! நா;� 

       மணி�ெகா- �ைறஅைத� ப@�க! 

 திைன��ைண உைழ�பி� பைன��ைண� பயைன� 

       ேச��=� இ� ��என� ெம�ேய! 

------------ 

� !ைர� !ைர� !ைர� !ைர    

 

 "ெச�தமி� நாெட9� ேபாதினிேல - இ3ப� 

 ேத3வ�� பாD� காதினிேல" 

 "ெத-ெவ�லா� தமி��ழ�க� ெசழி�க� ெச�I�" 

 "ேதம�ர� தமிேழாைச உலகெமலா� பர#�வைக ெச�த� ேவ�*�." 

 

எ3பன கவி�=யி� ��பிரமணிய பாரதியாாி3 மணிெமாழிக5. இ�தைகய 

அறி#ைரகைள� (லவ� வி*�தத<=� காரண� தமிழி3 அ3ைறய சீ�ேகேட. 
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அ�ப�பா! அ37 தமிைழ� தா��தியவ�களி3 ெகா*ைமகைள எ�ணினா� 

இ37� வயி7 எாிகி3றேத! தமிழ�க;� தமிைழ� தா��தி வ�த�தா3 ெபாிய 

விய�(, ெவ0க� ேக*.Bட! 

 

ஆனா�, அறிஞ� பலாி3 அாிய �ய<சியா�, கிள��சியா� தமிழி3 ெப-ைமைய 

இ37 உண��தன� சில�. இ�சில-.Bட இ39� ெசய� �ைறயி� கா0டவி�ைல. 

இ�நிைல ேபா�மா ? 

 

எனேவ, எG�த�, ேப�த�, தி-மண�, தி-�ேகாயி� வழிபா*, அரசிய� அKவ�க5 

�த4ய பல �ைறகளிK� தமிைழேய ைகயா�*, தமி��ேக �த3ைமயளி�க 

ேவ�*�. இ�ேநா�க��ட3 எG�த "தனி�தமி�� கிள��சி" எ39� இ��ைல 

விழிபைட�த தமிGலக� வி-�(ெமன எதி�பா��கி3ேற3. 

 

அ-5B��� சிற�(ைர வழ.கிய உய�தி- கவிஞ� பாரதிதாச3 அவ�க0= எ3 

ந3றிD� வண�க�� உாியன. 

 

இ.ஙன�, 

ைப�தமி�� பதி�பக�,        ��தர ச��க3 

(��ேசாி.        ஆசிாிய3 

-------------- 

��தர ச��கனா� வா��ைக வரலா$��தர ச��கனா� வா��ைக வரலா$��தர ச��கனா� வா��ைக வரலா$��தர ச��கனா� வா��ைக வரலா$    

 

தமிழக�தி3 ெத3னா��கா* மாவ0ட� கட8� அ-ேகD5ள (�வ�@�பாைளய� 

எ39� ஊாி� ��தர ச��கனா� 13.7.1922 ஆ� நாள37 ேதா3றினா�. 

இவ-ைடய த�ைதயா� ெபய� ��தர�. தாயா� ெபய� அ3னNரணி அ�மா5. 

ெப<ேறா� இவ-�= இ0ட இய<ெபய� ச��க� ஆ=�. த3 த�ைதயாாி3 

ெபயராகிய ��தர�ைதD� த3 ெபய-ட3 ேச����ெகா�* ��தர ச��கனா� 

ஆனா�. ��ெப-�(லவ� அமர� நேடச �த4யா�, ேபராசிாிய� ஆ. சிவ4.கனா� 

�தலாேனா� இவ-ைடய ஊாின� ம<7� உறவின�க5 ஆவ�. 

 

சில ஆ�*க5 தி-�பாதிாி�(4O� >ய வளனா� ப5ளியி� பயி3ற இவ-ைடய 

மாணவ� ப-வ�தி� ஒ- தி-�(�ைன ஏ<ப0ட�. அ�த� தி-�(�ைன இவ-ைடய 

ஆ��த தமி��(லைம�= அ@�தள� இ0ட�. அ�த� தி-�(�ைன இவ� 
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தி-�பாதிாி�(4O� சிவ�தி- ஞானியா� மடாலய�தி� மாண�கராக� ேச��த�. 

அ�#� ஞானியா� அ@களா�களிேலேய மிக#� (க� ெப<றவ-� (லைம 

ெப<றவ-மான ஐ�தா� ப0ட�� அ@களி3 மாணா�கராக. ஞானியா� அ@களாாி3 

அறி#ைரயி3 ேபாி� தி-ைவயா7 அரச� க�8ாியி� த39ைடய பதினா3காவ� 

அகைவயிேலேய வி��வா3 ப@�பி� ேச��தா�. வி��வா3 ப@�ைப ெவ<றிகரமாக 

�@�த பிற= ஞானியா� அ@களாாி3 பாி��ைரயி3 ேபாி� மயில� 

சிவஞானபாைலய அ@க5 தமி�� க�8ாியி� 1940 ஆ� ஆ�* அதாவ� 

த39ைடய பதிென0டாவ� அகைவயி� விாி#ைரயாளராக� ேச��தா�. 

த39ைடய இ-ப�திர�டாவ� அகைவயி� 26.5.1944 அ37 வி-�தா�பிைக 

அ�ைமயாைர� (��ேசாியி� தி-மண� ெச��ெகா�டா�. 1946- ஆ� ஆ�* 

மயில� க�8ாி� பணிைய வி*��� (��ேசாி வ�தா�. 1947 ஆ� ஆ�* 

அவ-ைடய வா��ைகயி� ம<7ெமா- தி-�ப� ஏ<ப0ட�. த39ைடய ச0டக� 

(ரவல� சி.கார =மேரசனா� உதவிDட3 ைப�தமி�� பதி�பக� எ39� �� 

ெவளி)0* நி7வன�ைத� ெதாட.கி� த39ைடய �த� �லான I*� விள�=� 

எ39� �ைல எGதி ெவளியி0டா�. இ�த �K�= மதி�(ைர வழ.கியவ� 

அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக� தமி�� ேபராசிாிய� �ைனவ� அ. சித�பரநாத� 

ெச0@யா� ஆவா�க5. 1947- ஆ� ஆ�* ஏ<ற�ப0ட அ�த எG�� விள�= 1997- 

ஆ� ஆ�*வைர ஐ�ப� ஆ�*களாக� ெதாட��� எாி��ெகா�* இ-�த�. 

 

1947-48 ஆ� ஆ�*களி� தி-�=ற5 ெதளி#, ெதவி0டாத தி-�=ற5 எ39� 

மாதமி-�ைற இத�கைள நட�தி� தமிழக� �Gவ�� அறி�க� ஆனா�. 1948ஆ� 

ஆ�* பாேவ�தரா� மதி�(ைர வழ.க�ப0ட தனி�தமி��கிள��சி எ39� 

அ�மாைன �ைல எGதி ெவளியி0டா�. 1949 - ஆ� ஆ�*�த� 1958 - ஆ� 

ஆ�*வைர (��ேசாி ெப�திெசமினா� ப5ளியி� தமி���ைற� தைலவராக� 

பணியா<றினா�. இைடயி� 1952-ஆ� ஆ�*வா�கி� ெச3ைன, ைசதா�ேப0ைட 

ஆசிாிய� பயி<சி� க�8ாியி� ஆசிாிய� பயி<சி� ப@�பி� ேத��தா�. 1958 - ஆ� 

ஆ�* �த� 1980 ஆ� ஆ�* வைர (��ேசாி அரசின� ஆசிாிய� பயி<சி 

ைமய�தி� தமி�� ேபராசிாியராக� பணியா<றி �<7�கண�கான ஆசிாிய�கைள 

உ-வா�=வதி� ெப-� ப.கா<றினா�. இவ� உ-வா�கிய ஆசிாிய மாணா�க�க5 

?ல� இ37� வா���ெகா�@-�கிறா�. ஆசிாிய� பயி<சி� ப5ளியி� 

ேபராசிாியராக� பணியா<றிய ேபா� "தி-வ5;வ� தமி�� ப�கைல�கழக�" எ9� 

அைம�ைப� ெதாட.கி யா�பதிகார வ=�(� தி-�=ற5 வ=�(� நட�தினா�. 

�<7�=� ேம<ப0ட மாணவ�க5 பயி3றன�. பல-�=� பாவல� ப0ட� 

வழ.கினா�. 
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மயில�தி4-�� (��ேசாி�= வ�த இவைர� பல (��ேசாி ெப-ம�க5 ஆதாி�� 

அரவைண�தன�. இவ�களி� =றி�பிட�த�கவ�க5, அமர�க5 உய�தி-வாள�க5 

ேதசிக� பி5ைள (க�வி� கழக�), ம�க5 தைலவ� வ. ��ைபயா, =. கா. 

இராசமாணி�க� பி5ைள ம<7� ேம0*�பாைளய� இராம4.க� ஆவ�. 

இவ�கைள இ7திவைர ந3றிDட3 நிைன# B��� ெகா�@-�தா�. (�ைவயி� 

கவிஞேர7 வாணிதாசனா�, �. த ேவலாDதனா�, தி-�@ ேச�ராம3, (�ைவ� 

சிவ�, க�பவாண� அ-ணகிாி, ெச�தமி�� ெதா�ட� சிவ. க�ண�ப� 

ஆகிேயா-ட3 ெந-.கிய ெதாட�(ெகா�@-�தா�. தமிழக�தி� ப�@தமணி 

கதிேரசH ெச0@யா�, தமி��ெத3ற� தி-. வி. க4யாண��தர�, �ைனவ� �. 

வரதராசனா�, ��தமி��காவல� கி.ஆ.ெப. வி�வநாத3, ஒளைவ �ைரசாமி 

ப�@த�, ெல. ப. க-. இராமநாத3 ெச0@யா�, ���.ராசா க�ணனா�, 

��ெப-�(லவ� ஆ7�க �த4யா�, ��� ச��க� பி5ைள, �ைனவ� 

வ.�ப.மாணி�க� �த4ய ெப-ம�க;ட3 ெதாட�(� ந0(� ெகா�@-�தா�. 

 

1980 ஆ� ஆ�* வி-�ப ஓ�# ெப<7 ��க5 எG�� த39ைடய பணிைய� 

ெதாட��� ெகா�@-�தா�. 1975 - ஆ� ஆ�*�=5 த39ைடய உ3னத 

��களான தமி� அகராதி�கைல, தமி� இல�தீ3 பால�, ெக@ல�கைர நாகாிக�, 

தமி� ��ெதா=�(� கைல �த4யவ<ைற எGதி ெவளியி0*� தமி�B7� 

ந�Kலக� �Gவ�� ேபச�ப*வராக உய��தா�. ேம<Bறிய ��க5 அைன��� 

தமிG�= �3ேனா@ ��களா=�. 

 

திறைமைய� ேத@ வா��(க5 ஓ@வ-� எ3பத<ேக<ப இவ-ைடய (லைம�=� 

பாிசாக� தHைச� தமி�� ப�கைல�கழக �த� �ைணேவ�த� �ைனவ� 

வி.ஐ.��பிரமணிய� அவ�க5 இவ-�=� ப�கைல�கழக� ெதா=�பிய� 

�ைற�தைலவ� ம<7� ேபராசிாிய� பதவிைய வழ.கினா�. 1982- ஆ� ஆ�* 

இ�பணியி� ேச��தவ� உட�நல� =ைற# காரணமாக 1983 - ஆ� ஆ�* 

இ�பணியி4-�� விலகிவ��வி0டா�. உட3 பிற�ேத ெகா�K� ேநா� எ3ப� 

இவ� வா��ைக�= மிக#� ெபா-���. மயில� தமி�� க�8ாி� பணிைய வி0* 

விலகியத<=� காரணேம இவ-ைடய உட�நல� =ைற# தா3. 
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1946 - ஆ� ஆ�@4-�� ேநாDட3 ேபாரா@� ேபாரா@ ெவ<றிக�* வ�த 

இவைர 1997 - ஆ� ஆ�* அ�ேடாப� தி.க5 30 - ஆ� நாள37 ேநா� இ7தியாக 

ெவ3ற�. 

 

இவ� எGதிய ��க5 அ7ப�� ஒ3ப� ஆ=�. இவ<75 கவிைத ��க5 9, 

கா�பிய.க5 2, உைரநைட ��க5 19, தி-�=ற5 ஆ�#க5 5, க�பராமாயண 

திறனா�#க5 6, அறிவிய� ஆ�#க5 6, இல�கண� 2, ெமாழியிய� 3, ெதா=�பிய� 

2, �Gஉைர��க5 7, (தின� 2, சில�பதிகார� திறனா�# 1, வரலா<7 ��க5 4, 

ம<7� சி7கைத� ெதா=�( 1 ஆ=�. பல �ைறகளிK� ��க5 எGதிய இவாி3 

சா3றா�ைமைய� பாரா0@ ம�ைர� காமராச� ப�கைல�கழக� இவ-�=� தமி�� 

ேபரைவ� ெச�ம� எ39� ப0ட�ைத 17.10.1991 அ37 வழ.=� ேபா� இவைர� 

ப<றி அ�ச@�� வழ.கிய� =றி�பி� =றி�பிட�ப0*5ளதாவ�, "ஐ�ப� 

ஆ�*களாக� பாேவ�த� பாரதிதாச3 பா@ய� ேபால அ3ைன� தமி�ெமாழி�=� 

�ைறெதா7� �ைறெதா7��@�ெதG�� அ-�ெதா�டா<றிய ேபராசிாிய� ��தர 

ச��கனா� அவ�க;�=� தமி�� ேபரைவ� ெச�ம� எ3ற ப0ட�திைன வழ.கி 

ம�ைர� காமராச� ப�கைல�கழக� ெப-ைம ெகா5;கிற�." காமராச� 

ப�கைல�கழக� த.க5 க�வி� =Gவி3 வா�நா5 உ7�பின� ஆக#� இவைர 

நியமன� ெச�த�. 

 

பாேவ�த� பாரதிதாசெரா* பல ஆ�*க5 ெந-.கி� பழகிய இவ�, பாரதிதாசெரா* 

பல ஆ�*க5 எ37 ஒ- �� எGதிD5ளா�. இவ� த3 வா�நாளி� பல 

வி-�கைளD� ப0ட.கைளD� ெப<75ளா�. இவ� ெப<ற வி-�களி� 

தைலயாய� தமிழக அர� 15.01.1991 - இ� வழ.கிய தி-வ5;வ� வி-தா=�. 

அ*�த ெபாிய வி-� ெச3ைன எ�.ஏ.சி அற�க0டைள வி-தா=�. இவ� ெப<ற பல 

ப0ட.களி� இவ� மிக#� வி-�பிய ப0ட.க5 ?3றா=�. ஒ37 இவ-ைடய 

=-Qடமான ஞானியா� மடாலய� வழ.கிய "ஆரா��சி அறிஞ�" எ3ற ப0ட�, 

இர�டாவ� இவ-ைடய ெச�தமிழா<7�பைட எ3ற �K�காக நாவல� 

ேசாம��தர பாரதியாரா� வழ.க�ப0ட "இய<கவி" எ3ற ப0ட�, ?3றாவ� 

இவ-ைடய உ<ற ந�ப� (��ேசாி உய�தி- அமர� =.கா. இராசமாணி�க� பி5ைள 

அவ�க5 வழ.கிய "(��பைட�(� கைலஞ�" எ3ற ப0டமா=�. இ�த வரலா<ைற 

எG�� அவ-ைடய மகனான நா3 அவ-�=� கிைட�த ப0ட.களிேல மிக� 

சிற�ததாக� க-�வ�, அவ-ைடய மாணா�க�க5 அவைர அ3(ட3 "எ.க5 

ேபராசா3" எ37 அைழ�பைதேய ஆ=�. இவ� எGதிய ��க5 ெப-�பாK� 
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ஆ�# ��களாக இ-�தாK� இவ-ைடய சிற�( எ�லா ��கைளD� அைனவ-� 

(ாி��ெகா5ள�B@ய எளிய தமி�நைடயி� எGதியதா=�. இவ-ைடய ஆ7 

��க;�=� தமிழக ம<7� ந*வ� அர�க5 பாி�க5 வழ.கிD5ளன. இவ-ைடய 

பல ��க5 பல ப�கைல�கழக.களி� பாடமாக அைம�க� ெப<றன. 

எ*���கா0டாக இவ-ைடய மிக� சிற�த ��களி� ஒ3றாக� க-த�ப*� தமி� 

அகராதி� கைல எ39� �� ெச3ைன, ம�ைர, அ�ணாமைல� ப�கைல� 

கழக.களி3 வி��வா3 ம<7� ��கைல வ=�(க;�=� (லவ� வ=�(�=� 

பாடமாக அைம�த�. 

 

இவ-ைடய ப�( நல3களாக ேந�ைம, வா�ைம ம<7� தனி ம<7� ெபா� 

வா�வி� >�ைம எ3பவ<ைற� =றி�பிடலா�. நாமா��=� =@ய�ேலா� எ37 

ெபயெர*�த இவ� த3 மன�தி� ப0டைத� தய.காம� ெவளி� ப*�தியவ�. எ�த 

நிைலயிK� த3 ெகா5ைகயி4-�� பிறழாதவ�. தன�= மரணேம இ�ைல எ37 

ெசா�4� ெகா�@-�பா�. உ�ைம தா3 இவ-�= மரண ெம3பதி�ைல. இறவா� 

(க� ெப<ற த39ைடய ��க5 ?ல� தமி� உ5ளள#� இவ� வா��� 

ெகா�@-�பா�. 

 

இவ-�= இர�* ம�க0 ெச�வ.க5. ஆ� ஒ37 (�.ச. அறவண3) ெப� ஒ37 

(அ.கய<க�ணி). த39ைடய ம�க0ெச�வ.க;�=� ேபா�மான ெச�வ.கைள� 

ேச��� ைவ��வி0*� ெச375ளா�. இவ�, த39ைடய ெச�வமாக� ேச��� 

ைவ��� ெச375ள� த39ைடய ��கைள ம0*ம37, த3மீ� தீரா�ப<75ள 

�<7�கண�கான மாணா�க�கைளD� தா�. 

 

       ��தர ச��க3 

       �. ச. அறவண3 

 

------------- 

15.1.1991 இ� ெச3ைன வ5;வ� ேகா0ட�தி� நைடெப<ற விழாவி� 

தி-வ5;வ� வி-� ெப7கிறா� ேபராசிாிய� ��தர ச��கனா�. மா�(மி= தமிழக 

�த�வ�. கைலஞ�. �. க-ணாநிதி வி-திைன வழ.=கிறா�. உட3 ேபராசிாிய� 

அ3பழக3, இய�=ந� ஔைவ. நடராச3. 

-------------- 
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அ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைனஅ�மாைன    

 

?37 ெப�மணிக5 B@ ஒ-வைகயான கா�கைள ேமேலேபா0*� 

பி@���ெகா�*�, ெதாைட தைட விைடக;ட3 ஒ-வ��ெகா-வ� 

உைரயா@�ெகா5;� �ைறயி� இ3னிைசDட3 பா@�ெகா�*� 

விைளயா*கி3ற ஒ- வைகயான ஆ0ட�தி<= அ�மாைன எ37 ெபய�. 

இ�நிைலைய அைம��� பா*கி3ற பா0@<= அ�மாைன� பா0* எ37 ெபய�. 

இ�பா0* (ெப-�பா3ைமD�) ஐ�� அ@கைள உைடயதா� ஒ-வைக� ெகா�சக� 

க4�பாவா� பாட�ெப7�. 

 

ெதாைட ெதாைட ெதாைட ெதாைட :::: ஒ- ெப� ஒ- ெச�திைய (ெதா*��) அறிவி�பதாக �த� இர�ட@க;� 

இ-�=�. 

தைட தைட தைட தைட :::: �த<ெப� அறிவி�தத<=, இர�டாவ� ெப� (த*��) =7�=� ேக5வி 

ேபா*வதாக ?3றாவ� நா3காவ� அ@க5 இ-�=�. 

விைட விைட விைட விைட :::: அCவி- ெப�களி3 ெதாைட, தைடக0ேக<ப ஒ- ந�ல �@ேவா, தீ��ேபா 

?3றாவ� ெப� (வி*�பதாக) B7வதாக� கைடசி அ@ இ-�=�. 

 

எனேவ, ?37 ெப�மணிக5 ெதாைட, தைட, விைடக;ட3, ஒ-வ��ெகா-வ� 

உைரயா@� ெகா5வதாக அைமய� ெப7� சிற�பா� அ�மாைன� பாட�க5 

அழகாயி-�ப��, ப@�பத<= இனிைம த-வ�� வழ�க�. ?வ� ேப�சி3 �@விK� 

அ�மாைன எ9� ெசா� அழ=ட3 மிளி-�. இ��ைறயாக, ?37 ெப�மணிக5 

B@ �@#க0@� தனி�தமி��கிள��சி ெச�வதாக இ��� அைம�க� ெப<7ள�. 

------------- 

தனி�தமி�� கிளதனி�தமி�� கிளதனி�தமி�� கிளதனி�தமி�� கிள��சி��சி��சி��சி    

அ�மாைன அ�மாைன அ�மாைன அ�மாைன ----    ெப�களி  ேப��ெப�களி  ேப��ெப�களி  ேப��ெப�களி  ேப��    

 

தமி�� தி-நா5 

ெபா.=கபா� என�ழ�க� (ாிகி3ற ைத�தி.க0 

ெபா.க�தா3 தமி��=ாிய (��தி-நா5 அ�மாைன 

ெபா.க�தா3 தமி��=ாிய (��தி-நா5 ஆமாயி3 

த.=தி பாவளியி3 த=திெய3ன அ�மாைன 

தீபா வளிவாைட ெத<=Iசி< ற�மாைன.        (1) 

 

தமி�� சிற�( 
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இனி�தி*ந� தமி�ெமாழிதா3 இ3ெனா3ற3 �ைணயி3றி� 

தனி�திய.=� த=திெப<ற தனிெமாழிகா� அ�மாைன 

தனி�திய.=� த=திெப<ற தனிெமாழிேய யாமாகி� 

திணி��மிக ஆாிய�ெசா� ேச��தேத3 அ�மாைன 

திணி�தன� ஆாிய�த� திறைமயினா� அ�மாைன.        (2) 

 

நீதி ெநறி�ைறேய நி37நா� ஆராயி3 

ஆதி �த�ெமாழிந� அ-�தமிேழ அ�மாைன 

ஆதி �த�ெமாழிந� அ-�தமிேழ யாமாகி� 

ஓதி அைனவ-� உண��தனேரா அ�மாைன 

உண-� ப-வ�தா3 உ<ற�கா� அ�மாைன.        (3) 

 

க5ளமி�ெத K.=�; க3னடம ைலயாளெம9� 

பி5ைளபல ெப<றவ5ந� ெப-�தமி��தா� அ�மாைன 

பி5ைளபல ெப<றவ5ந� ெப-�தமி��தா யாமாகி� 

எ5;வ�ண� ஆாிய�ேபா� இற�கவி�ைல ய�மாைன 

இறவாத இைறவ3நிக� இ3தமி��தா�� க�மாைன.        (4) 

 

நா;�இ� நா0@<= ந*ெமாழியா� நனிநி37 

ஆ;�வ3 ைமதமிG� க*�த�கா� அ�மாைன 

ஆ;�வ3 ைமதமிG� க*�த�ேவ யாமாகி� 

மீ;த4� அ@ைமயி��3 ேமவியேத3 அ�மாைன 

ேமவிய� ந�தமிழ� மிர�டதினா� அ�மாைன.        (5) 

 

க<றா� களி�ெப�த� கவி3சிற�த நயமீ�� 

வ<றா வள�ைட�� வ�தமி�கா� அ�மாைன 

வ<றா வள�ைட�� வ�தமிேழ யாமாகி� 

ப<றா� பல=ைறக5 பக-வேத3 அ�மாைன 

பகர� கட��தலா� பைகவாினா� அ�மாைன.        (6) 

 

பழியி� ��பிரமணிய பாரதியா� பக��த�ேபா� 

ெமாழிகளிேல இனிய�ந� ��தமிேழ ய�மாைன 

ெமாழிகளிேல இனிய�ந� ��தமிேழ எ3பத<= 

வழிDட3ஓ� அக�சா37 வ=��ைர�பா� அ�மாைன. 
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தமி�எ3றா ேலயினிைம தானறிவா� அ�மாைன.        (7) 

 

அய�ெமாழியி� இ�லாத அாியெதா- ழ��தலா� 

இய�ெபா4யா� எG���க5 இ3தமி��=�ட�மாைன 

இய�ெபா4யா� எG���க5 இ3தமி��=�டாமாயி3 

�ய�#7ஆ ாியஎG�ைத ெமாழிவெத.ங3 அ�மாைன 

இய4னிய ந�தமி��கC இ@ெயா4ேய3 அ�மாைன.        (8) 

 

வய�வளHேச� ெத3னா0* வ�ெமாழியா� தமிழினிேல 

அய�ெமாழிக0கி�லாத அக�ெபா-;� ட�மாைன 

அய�ெமாழிக0கி�லாத அக�ெபா-;� டாமாயி3 

மய�மி�க கா�கேரா மா�தமிழ� அ�மாைன 

காமமி�ைல அ�ெத�வ� காத�கா� அ�மாைன.        (9) 

 

சாதேல வ�தி@9� ச<7� ச4யாந< 

காத49� இனிய�ந� கவி3தமிேழ ய�மாைன 

காத49� இனிய�ந� கவி3தமிேழ எனி3 அதைன 

ஓத�ந� இைளஞ��= உய�வ3ேறா அ�மாைன 

மண�பத3�3 தமி��ைல மண�கேவ�*� அ�மாைன.        (10) 

-------- 

ேத9ல# த-வி3கீ�� ேதவ-ள தா�B7� 

வா9லகி� தமி���ைவேபா� வளமி-�கா த�மாைன 

வா9லகி� தமி���ைவேபா� வளமி-�காெதனி3 அ�த 

வா9லைக உய��ததா வா���வேத3 அ�மாைன 

வா���பவ� தமி���ைவயி3 வளமறியா� அ�மாைன.        (11) 

 

இறவாத ��திைய எ�ணி� சில-லகி� 

பிறவாைம ேவ�*ெமன� பி���டா� அ�மாைன 

பிறவாைம ேவ�*ேவாைர� பி�த� எனலாேமா 

பிற�� பயென3ன ெப-��3ப� அ�மாைன 

பிற�� தமிழி3ப� ெபறேவ�*� அ�மாைன.        (12) 

 

அமி�தான நீ�F��த அக�நில�� நா*க0=5 

தமி�நாெட3 றாேலேயா� தனியி3ப� அ�மாைன 
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தமி�நாெட3 றாேலேயா� தனியி3ப� ேதா37த<=� 

தமி�நா0@� சிற�ெப3ன த.கிDள த�மாைன 

தமிைழவிட� சிற�ெப3ன த.கேவ�*� அ�மாைன.        (13) 

 

ம3னிய ெத�வ� ம�ைரயி� பா�@யனா� 

ந�ணியதா �<க5 நவி�கி3ற அ�மாைன 

ந�ணியதா �<க5 நவி�கி3ற எனின.= 

ந�ணிய காரண�ைத நவி3றி*வா� அ�மாைன 

ந�ணிய� தமி���ைவைய நா@ேய அ�மாைன.        (14) 

 

ெபா�தா9� இ�ைலயி� ெபா-�தேம ெத�வ�ைத 

ைவதாK� தமிழினா� வாழைவ�=� அ�மாைன 

ைவதாK� தமிழினா� வாழைவ�=� எ3ப�தா3 

ெம�தா3 எனி3தமி��= ேம3ைமய3ேறா அ�மாைன 

தமி��=5ள ேம3ைம தமிழ��=� அ�மாைன.        (15) 

 

��தமி� 

=யி�மயி�ேபா� இ3ப� ெகா*�=ெமா- ெமாழிெய3றா� 

இய4ைசநா டக?37� இ-�கேவ�*� அ�மாைன 

இய4ைசநா டக?37� இ-�கேவ�* மாயி@ேன 

பயி�தமி�அ� ��சிற�(� பைட��ளேதா அ�மாைன 

சில�பதிகா ர�தி��� சிற�(�ள த�மாைன.        (16) 

 

இய<றமி� 

(��கியேத3 �ைவெசா0*� (க��சிமி�க தமிழதனி� 

மதி�=ந�ல �<க5பல ம�@Dள அ�மாைன 

மதி�=ந�ல �<க5பல ம�@Dள வானாK� 

ஓ��கK7� =�ைபக;� உ5ளனவா� அ�மாைன 

உ5ள=�ைப ஆாிய�தி3 உதி�தனவா� அ�மாைன.        (17) 

 

இடமா��த தமி�நா0@� இல.= தமிழா� 

தடெமாழிப� தமி��கைத�� தா.கிDள த�மாைன 

தடெமாழிப� தமி��கைத�� தா.கிDள தாமாயி3 

வடெமாழியி னி37சில வ�தேத3 அ�மாைன 
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வடவ��3 தி-வ@ேய வHசி�தா� அ�மாைன.   (18) 

 

(�ைமமி=� நய�பலதா� (ல�ப*�தி� தமி�ெமாழியி� 

ெபா�மைறயா� தி-�=ற5தா3 ெபா-�திDளத�மாைன 

ெபா�மைறயா� தி-�=ற5தா3 ெபா-�திDளதாமாகி� 

மதிெக*�=� வடவர� ம9�ேல3 அ�மாைன 

ஓர�ெசா� ம9�ைல ஒ��கேவ�*� அ�மாைன.   (19) 

 

இைச�தமி� 

இைச�பி3 இைறவைனD� இ3(7��� இய�(ைடய 

இைறயி< சிற�தெமாழி இ3தமிேழ ய�மாைன 

இைசயி< சிற�தெமாழி இ3தமிேழ யாமாகி� 

இைசயர.கி� இ7தியிேல இைச�பேத3 அ�மாைன 

இைச�பத<=� காரண�ந� ஏமா<ற� அ�மாைன.        (20) 

 

கா*தனி� வா�வில.=� க�K� உ-=வ�ண� 

பா*த<=� தமிழிைசக5 பல#�டா� அ�மாைன 

பா*த<=� தமிழிைசக5 பல#�டா� எ3றி@ேன 

Q*<ற தமிழிைசயி3 ெபய�கெள.ேக அ�மாைன 

க5வ� ெபய�மா<றி� கள#ெச�தா� அ�மாைன.        (21) 

 

ெச�தமி�� ெத�வ�ைத� சிற�தந� �3ேனா�க5 

ைப�தமி�� ப�களா� பா@ன�கா� அ�மாைன 

ைப�தமி�� ப�களா� பா@னேர யாமாகி� 

இ3தமிழி� இைசயி�ைல எ3பேத3 அ�மாைன 

எ3பவ� ஆரா��சி யிலாதவேர ய�மாைன.        (22) 

 

ஒ-கா� உைர�தாK� உவ�பளி�=� தமிழிைசேக0(*) 

உ-காத உயி��ெபா-ேள ஒ37மி�ைல ய�மாைன 

உ-காத உயி��ெபா-ேள ஒ37மி�ைல எனி<ெசவியா� 

ப-காத வடெமாழியி� பா*வேத3 அ�மாைன 

பாடவி*� தமிழாினி� பழியைடவா� அ�மாைன.        (23) 

 

நாடக� தமி� 
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நாடக�தா� காம� நனிெப-=� எ3ெற�ணி 

நாடக�ைத� சில?ட� ந��கின�கா� அ�மாைன 

நாடக�ைத� சில?ட� ந��கியதி னா�மனித� 

Iடக�ேத காம�ைத ெவ7�தனேரா அ�மாைன 

ெவ7�கவி�ைல நாடக� ஓ� விG�ெச�வ� அ�மாைன.        (24) 

 

நாெள�லா� உைழ��ைழ�� ந4யைடD� மா�த��= 

நீ;�ேசா� #நாடக�தா� நீ.=.கா� அ�மாைன 

நீ;�ேசா� #நீ.=ெம37 பட�த�வ� ெந*.=�ைப� 

Bளமா� நாடக.க5 =வி�கலாேமா அ�மாைன 

=வி�பதினா� தமி��ெப-ைம =37த@ ய�மாைன.        (25) 

 

ஏ�தி-�� வள�ைடய இ3தமி�நா0 @னி�இ37 

சீ�தி-�த� மிக�ெபாி�� ெச�யேவ�*� அ�மாைன 

சீ�தி-�த� மிக�ெபாி�� ெச�யேவ�*� எ3றி@ன� 

சீ�தி-�த வழிெயா37 ெச�பி*வா� அ�மாைன 

நாடக�தா� சீ�தி-�த� நா0டேவ�*� அ�மாைன.        (26) 

 

தமிழ� நாகாிக� 

நாகாிக� திைன�ெபாி�� நா*கி3ற இC#லகி� 

நாகாிக� தி<சிற�ேதா� ந�தமிழ� அ�மாைன 

நாகாிக� தி<சிற�ேதா� ந�தமிழ ராமாயி3 

நாகாிக� எ�ெவ37 நவி3றி*வா� அ�மாைன 

நயமான ந<=ணேம நாகாிக� அ�மாைன.        (27) 

 

வி-�� (ற�தி-�க விலா�(ைட�க உ�ணாந� 

அ-�தமி� தா�பலைர ஆதாி�தா5 அ�மாைன 

அ-�தமி�� தா�பலைர ஆதாி�த தா<பி3ன� 

வ-��� வ7ைமயி3 வா��ப0டா5 அ�மாைன 

ப0ட�ேக5 பைகவ�ெச� பழி�ெசயலா� அ�மாைன.        (28) 

 

உர.=3றா ெநH�ைடய உய�தமிழ� எவாிட�� 

இர.=கி3ற ெநHச� இைய�தவ�கா� அ�மாைன 

இர.=கி3ற ெநHச� இைய�தவ� எ3றாலC 
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இர�க�தா3 ந3றாேமா எதிாியிட� அ�மாைன 

ஏமாறா(�) அவாிட�� இர.கலா� அ�மாைன.        (29) 

 

அற��ைற மாறாத ஆ3ேறா�கா� அ�மாைன 

அற��ைற மாறாத ஆ3ேறாெர3 றாலவ�க5 

மற��ைற அறியாத ம�*கேளா அ�மாைன 

(ற�ெபா-ளி� அவ�தம� ேபா�மற.கா� அ�மாைன.        (30) 

 

அைடD� எளியவ�க0(=) அகமகி��ேத ெகா*�=� 

ெகாைடயி< சிற�தவ�ந< =ண�தமிழ� அ�மாைன 

ெகாைடயி< சிற�தவ�ந< =ண�தமிழ ராமாயி3 

பைடயி3றி அவ�ெபா-ைள� பறி�கலாேம அ�மாைன 

பறி��பறி�(�) அயலா�க5 பரவின�கா� அ�மாைன.        (31) 

 

ம-�தா யி9�தமி� ம�க5 பிற��களி�� 

வி-�ேதா�(� ேவளா�ைம வி-�(பவ� அ�மாைன 

வி-�ேதா�(� ேவளா�ைம வி-�பிமிக� ெச�தி@ேன 

வ-�தி�பி3 வ7ைமயா� வாடாேரா அ�மாைன 

அCவ-�த� அவ�க0ேகா� அணிகலமா� அ�மாைன.        (32) 

 

ெபா3னான ந�தமிழ�, (�4ய எ�ண�ட3 

இ3னாைம ெச�தா��=� இனிைம ெச�தா� அ�மாைன 

இ3னாைம ெச�தா��=� இனிைம ெச�தா� 

�39� பைகவாினா� �ய�விைளD� அ�மாைன 

�ய�விைள�=� பைகவாினி� �ய-7வா� அ�மாைன.        (33) 

 

Iர� 

Nாி��� ேதா0க5 (ைட�திட� ேபா�ெச�D� 

Iர�தி� சிற�தவ�ந� விய3தமிழ� அ�மாைன 

Iர�தி� சிற�தவ�ந� விய3தமிழ� எனினி�நா5 

ஓர�தி� ைகக0@ ஒ�.=வேத3 அ�மாைன 

உள#ெச�� மா<றா�க5 ஒ�.கைவ�தா� அ�மாைன.        (34) 

 

தா�மா�கேள �3( தமி�நா0@� த�மிளH 
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ேச�கைள� ேபா-�=� ெச�லவி0டா� அ�மாைன 

ேச�கைள� ேபா-�=� ெச�லவி0டா� எனினி37 

தா�மா�க5 ேபாெர3றா� தய.=வேத3 அ�மாைன 

தய�க�ைத ஆ�பதேர த��வி0டா� அ�மாைன.        (35) 

 

சமய� 

(��(திய �ைவத3ைன� (லனா�=� தமி�ெமாழிதா3 

மதி�(5ள ச.க�� மா�(ைடய த�மாைன 

மதி�(5ள ச.க�� மா�பி-�க� பி�தான 

மத�ச�ைட ந�தமிழி� ம�@யேத3 அ�மாைன 

ம�@யதC ஆாிய�ெச� மய�க�தா� அ�மாைன.        (36) 

 

உ�வதைன� க-தி உய��தி*ந� தமி��3ேனா� 

ெத�வ வண�க�தா� ெச��வ�தா� அ�மாைன 

ெத�வ வண�க�தா� ெச�பவைர இ37சில� 

எ�வ�ேபா� க*ெமாழியா� எதி��பேத3 அ�மாைன 

எதி��கலா� ஆாிய�க5 ஏ��பைதேய அ�மாைன.        (37) 

 

இய<ைக �ைற�ேக<ப ஏ�தின�கா� அ�மாைன 

இய<ைக �ைற�ேக<ப ஏ�தினேர யாமாகி� 

ெசய<ைக �ைறபலபி3 ெசறி�தேத3 அ�மாைன 

ெசறி�த� வடவ�த� ேச��ைகயா� அ�மாைன.        (38) 

 

ேகாவி� 

கா�ட= ப�வ@வா�� கா0சி யளி�கி3ற 

ஆ�டவ9� கைனவ-ேம அ-.=ழ�ைத அ�மாைன 

ஆ�டவ9� கைனவ-ேம அ-.=ழ�ைத எனி<சிலைர 

ஈ�*ேகாயி 4�விடாம� இழி�பேத3 அ�மாைன 

விடாதவேர ெவளிேயற ேவ�*மினி அ�மாைன.        (39) 

 

ஆாிய�க5 ஆ0சிெசD� அாியதமி�� ேகாயிெலலா� 

சீாியந� தமிழைர� ேச��தனேவ அ�மாைன 

சீாியந� தமிழைர� ேச��தனேவ எனி3தமிழ� 

ேகாாியேதா� உ5ளிட�ைத� =7கலேமா அ�மாைன. 
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=7கியினி� த��ாிைம ெகா5ளேவ�*� அ�மாைன        (40) 

 

தி-மண� 

காதல9� காத4D� க-�ெதா3றி� கல�ததமி�� 

காத� மணேமய� கால�தி� அ�மாைன 

காத� மணேமய� கால�தி லாமாயி3 

ஈத� கிழவ9�கி3 ேற<றேதா அ�மாைன 

சாத� கிழமண�தி3 சால#ந3 ற�மாைன.        (41) 

 

ந�தமி� ம�க5ெச� ந�லெதா- தி-மண�தி� 

ெச�தமிழினா� நிக��சி ெச�யேவ�*� அ�மாைன 

ெச�தமிழி னா�நிக��சி ெச�யேவ�* மாமாயி3 

வ�தவட ெமாழிேபா=� வழிெய3ன அ�மாைன 

வ�தவழி ேயேபா=� வடெமாழிதா3 அ�மாைன.        (42) 

 

தமிழ�த� தி-மண�தி� த�கமண நிக��சிகைள� 

தமி��ெபாியா� நிக���தேல த=திகா� அ�மாைன 

தமி��ெபாியா� நிக���தேல த=தியா� எ3பைதந� 

தமி��கிழவ� சிலாி37 த*�கி3றா ர�மாைன 

த*�பவைர மணம�க5 த*�கேவ�*� அ�மாைன.        (43) 

 

அரச� 

ப�லா� வண�க� பைட�(�கா ல�ெதா0ேட 

ப�லா�* தமி�ம3ன� பாரா�டா� அ�மாைன 

ப�லா�* தமி�ம3ன� பாரா�ட ��டாயி3 

வ�லாேரா அரசிய4� வ=��ைர�பா� அ�மாைன 

ஐயமானா� =றளிK5ள அரசிய�பா� அ�மாைன.        (44) 

 

வடநா* �GவைதD� வ�தமி�ெகா� டா�டேசர3 

வடஇமய. ெகா5இமய வர�பனா� அ�மாைன 

வடஇமய. ெகா5இமய வர�ப3 இ-�த��ேட� 

பைடDட3 ெச3ெறா-ைக பா��ேபா�நா� அ�மாைன 

பா��த� தவறா�ந� ப=திேபா�� அ�மாைன.        (45) 
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�@Dைட ?ேவ�த� �3னா�டா ர�மாைன 

�@Dைட ?ேவ�த� �3னா�டா ெரனி<பி3ன� 

அ@ைமயி� ந�தமிழ� ஆ��தேத3 அ�மாைன 

ஆ��தேதா ஒ<7ைமயி3 அக3றதா� அ�மாைன.        (46) 

 

(லவ� 

அ37 ெதாட.கி அ-�தமி�ந< (லேவா�க5 

ெச3ற இடெம�லா� சிற�(<றா ர�மாைன 

ெச3ற இடெம�லா� சிற�(<றா ராமாயி3 

இ37 �த<ெப-ைம இலாதேத3 அ�மாைன 

ந37 ெசானாயினிD� நGவவிடா ர�மாைன.        (47) 

 

வாிைச பலெச�� வ�தமி�ந< (லேவா�க5 

அரச� அட.கிமிக அரசா�டா� அ�மாைன 

அரச� அட.கிமிக அரசா�டா ராமாகி� 

அரசாி9� (லவ�த� ஆ<றெல3ன அ�மாைன 

ஆ<ற� தமி�த�த ஆ<றேல அ�மாைன.        (48) 

 

விசிறித3 ைக�ெகா�* விசிறின3கா� அ�மாைன 

விசிறித3 ைக�ெகா�* விசிறிய� ெம�யாகி� 

விசிறிய காரண�ைத விள�பி*வா� அ�மாைன 

காரண�தா3 தமிழறி�த காதேல ய�மாைன.        (49) 

 

அயலா� 

தமி�நா0@� தமி��ேசா<ைற� த=திDட3 மிகஉ�* 

தமிG�ேக ேக*ெச�ேவா� த.கிDளா� அ�மாைன 

தமிG�ேக ேக*ெச�� த.கிD5ள அவ�த�ைம� 

தமிழ�க5 த�@�க� தய.=வேத3 அ�மாைன 

தய.=வத<=� காரண�ந� த�ணளிேய அ�மாைன.        (50) 

 

தடெமாழியா� ந��ைடய தமி��ேபா�ைவ தா�ேபா��தி 

வடெமாழிைய� சிலமனித� வள��கி3றா� அ�மாைன 

வடெமாழிைய� சிலமனித� வள��கி3றா ெரனிலவ�க5 

பைடயி3றி� F��சியா�ந� பதவிெகா5வா� அ�மாைன 
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பதவிெகாள இனிவி@3நா� பதராேவா� அ�மாைன.        (51) 

 

கட�FG� இC#லகி� கவினியந� தமிழ��= 

உட�ெபா-5 ஆவிக5 ஓ�தமிேழ அ�மாைன 

உட�ெபா-5 ஆவிக5 ஓ�டமிேழ யாமாயி3 

அட�ேவ�*� தமிைழ அழி�பவைர அ�மாைன 

அட�தவறா� இனிஅவேர அழி�தி*வா� அ�மாைன.        (52) 

 

தமி�நா0@� தமிைழேய தா�ெமாழியா� ெகா�டசில 

தமிழேர �3தமிைழ� தா��தெத3றா� அ�மாைன 

தமிழேர �3தமிைழ� தா��தெத3றா ராமாயி3 

தமி�� =-தி அவ��கி�லா� த3ைமேய3 அ�மாைன 

=-தி வட நH�தீ�ட� =ைல�த�கா� அ�மாைன.        (53) 

 

இைடயி<ப� லா�*களா� இ3னK<ற தமிழாினி 

வடவ��= அ@ைமெசD� வைகெகா5ளா� அ�மாைன 

வடவ��= அ@ைமெசD� வைகெகா5ளா ராமாயி3 

வடவேரா ெடா3றிநா� வா�வெத..3 அ�மாைன 

ஒ3றிேய ேக0ேபா�ந� உாிைமயிைன அ�மாைன.        (54) 

 

க�வி 

தி0@3றி� தமி�நா* திகழேவ�@3 யா-� 

க0டாய� க�விதைன� க<கேவ�*� அ�மாைன 

க0டாய� க�விதைன� க<பி3 அைனவ��=� 

த0டாம� உய�ெதாழிைல� த-வாேரா அ�மாைன 

எ�ெதாழிலா யி9�யா-� இய<றேவ�*� அ�மாைன.        (55) 

 

ப�வைக இ3ப� பைட��ேம கா�=�ந< 

ெச�வ� தமிழ��=� ெச�தமிேழ அ�மாைன 

ெச�வ� தமிழ��=� ெச�தமிேழ� அ�தமி�� 

க�வி பல�க<கா� காரண�எ3 அ�மாைன 

அறியாைம காரண� இ3(7) அக37வி0ட த�மாைன.        (56) 

 

அ*��ேம ப5ளிதனி� அ-.க�வி ெபறாேதா��=� 
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பட�தினா� க�விதைன� பர�பலா� அ�மாைன 

பட�தினா� க�வி பர#ெம3றா< பட�ைத 

நட��பவ� அதி�க-�� நா0டேவ�*� அ�மாைன 

நா0@3 ந�நா0@<ேக நல��டா� அ�மாைன.        (57) 

 

ஏ�மி= ப�வள.க5 இையய� தமிழ�வா� 

ஊ�ேதா7� ��நிைலய� ஒ37ேவ�*� அ�மாைன 

ஊ�ேதா7� ��நிைலய� ஒ37ேவ�* மாமாயி3 

சீ�மி=ப3 9�ேதா3றி� ெசழி�=ம3ேறா அ�மாைன 

ெசழி�க� தமி�ெமாழிD� சிற�(7� அ�மாைன.        (58) 

 

ெப�க5 �3ேன<ற� 

ம*�=� பிைழ�பி<கா ம�கெளலா� ஒ- ெதாழிைல 

அ*�=�3 க�விதனி� ஆழேவ�*� அ�மாைன 

அ*�=�3 க�விதனி� ஆழேவ�*� எ3றி@ேன 

அ*�N�� ெப�க0=� ப@�ெபத<= அ�மாைன 

அ*�Nத� ஒ-ெதாழிெல3 றறி�தி*வா� அ�மாைன.        (59) 

 

ெப�ம�க5 தமிGண��சி ெபறேவ�*� அ�மாைன 

ெப�ம�க5 தமிGண��சி ெபறேவ�*� எனினி37 

(3ம�க5 சில�தைடதா3 (ாிகி3றா� அ�மாைன 

(ாிபவ�க5 ெகாைலதமி��=� (ாியவாரா� அ�மாைன.        (60) 

 

ெப�கேள நா0@<=� ெப-விள�கா� ஆத43ந� 

ெப�கைள� தா���வ� ேபதைமயா� அ�மாைன 

ெப�கைள� தா���வ� ேபதைமயா� எ3ற�கா� 

ெப�(�தி பி3(�தி எ3றேத3 அ�மாைன 

என�தவ7 �3ேன<ற� ஈயேவ�*� அ�மாைன.        (61) 

 

சீாிய ப�(ைடய ெச�தமி�� ெப�ம�க5 

Bாியந� மதிT0ப� ெகா�டவ�கா� அ�மாைன 

Bாியந� மதிT0ப� ெகா�டவ�க5 எ3பைதநீ 

ேநாிய சா3ெறா3றா� நி7வி*வா� அ�மாைன 

ச.ககால ஒளைவ�த� சா37பல� அ�மாைன.        (62) 
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கா�கனிக5 வளமி�க கவி3தமி�நா* ஓ.கந� 

தா�க0= Iர� தைழ�கேவ�*� அ�மாைன 

தா�க0= Iர� தைழ�கி3 அவ�ெப<ற 

ேச�க0=� Iர� ெசழி�=ம3ேறா அ�மாைன 

(றநாU< றாலதைன� (ாி�திடலா� அ�மாைன.        (63) 

 

அ37 (தமி�� ச.க�) 

இளைம� ெபா4#ைடய இ3தமி� அ�கால� 

வளம�ைர� ச.க�தி� வள��த�கா� அ�மாைன 

வளம�ைர� ச.க�தி� வள��ததா மாகி� 

வள��தந� தாயைரநீ வ=��ைர�பா� அ�மாைன 

(லவ-� ேவ�த-ேம (க�தாய� அ�மாைன.        (64) 

 

இ37 

�<கால� தமிழா0சி �<7� உண���வ-� 

த<கால� தமிழிைளஞ� தமி�ெவறிய� அ�மாைன 

த<கால� தமிழிைளஞ� தமி�ெவறிய ராமாயி3 

பி<கால� தமி��தாேய ேபரரசி ய�மாைன 

ேபரரசி ேயாடவேள ெப-�ெத�வ� அ�மாைன.        (65) 

 

தமி��கிள��சி தைனவி-�பி� தமி�மறவ� சில��3( 

தமி�தமி�ெச� தமிெழ37 தவி�தா�க5 அ�மாைன 

தமி�தமிழெச� தமிெழ37 தவி�தவைர� ெகா@யசில 

தமிழேர த�@�� ெவ7�தன� அ�மாைன 

ெவ7�ேதா� எலா�இ37 வி-�(கி3றா� அ�மாைன.        (66) 

 

உாிைம 

இனிD� தமிழ�க5 ஏமாற இயலாதா� 

தனியாக தமிழ��=� தரேவ�*� அ�மாைன 

தனியாக தமிழ��=� தரேவ�@3 இைண��5ள 

இனியந� இ�திய�ைத எதி��பதாேம அ�மாைன 

எதி��கா� தமிGாிைம ஈய�ேக5 அ�மாைன.        (67) 
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த�ணியெச� தமி�நா* தமிழ��ேக அ�மாைன 

த�ணியெச� தமி�நா* தமிழ��ேக யாமாயி3 

ந�V பிறநா0டா� நக-வேரா அ�மாைன 

நகரா� தமி��=ைழ�தா� நல� ெபறலா� அ�மாைன.        (68) 

 

தைழ�த தமி�ெமாழி�=� தமிழ��=� ந3ைமDற 

உைழ�ேபா��ேக தமி�நா* உாிய�கா� அ�மாைன 

உைழ�ேபா��ேக தமி�நா* உாியதா� எ3ற�கா� 

உைழ�பி3றி� சிலாி.= உற.=வேத3 அ�மாைன 

உற.=பவ� நா0@<= ஒ- �ைமயா� அ�மாைன.       (69) 

 

ஆ�க� 

அமி�தான வள�பலதா� அைம�த தி-நாடா� 

தமி�நா0@� தமிG�ேக தைலைமேவ�*� அ�மாைன 

தமி�நா0@� தமிG�ேக தைலைமேவ�* மாயி@ேன 

இமி�கட�F� உலகா0சி இய<7ேமா அ�மாைன 

இய<ற� தமி��ெகளிதா� இய<ைகDமா� அ�மாைன.        (70) 

 

இனி�தந7� தமி�ம�க5 இய3றவைர தம�=ாிய 

தனி�தமிழி� எG�வேத த=திDைட� த�மாைன 

தனி�தமிழி� எG�வேத த=திDைட� தாமாயி3 

தனி�தமி�� ெசா<க5 சில தமிழி4�ைல ய�மாைன 

இ�ைலெய3 றா<(திதா� இய<றேவ�*� அ�மாைன.        (71) 

 

பழி�த< கிடமி3றி� தமி�நா0*� ப�(கைள 

எG�தாள� தமி�நைடயி� எGதேவ�*� அ�மாைன 

எG�தாள� தமி�நைடயி� எGதவி�ைல எனினினிேம� 

விழி�த தமி�ம�க5 வி*வேரா அ�மாைன 

விடமா0டா� அ3னவைர ெவ7�தி*வா� அ�மாைன.        (72) 

 

I�� (கெழாளிசா� விய3தமிழ� எHஞா37� 

ேப�� ேபாதா.கில�தி� ேப�வேதா அ�மாைன 

ேப��ேபாதா.கில�தி� ேபசேவ� டாெமனி3 

கா�பல ெசலவி0*� க<கைலேயா அ�மாைன 
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க<ற�ெவ5 ைளயரா�ட கால�தி� அ�மாைன.        (73) 

 

சீ�ெகா�ட வளமி= ெச�தமி� நா0@Kள 

ஊ�களி3 ஆ.கில�ேப� ஒழியேவ�*� அ�மாைன 

ஊ�களி3 ஆ.கில�ேப� ஒழியேவ�* மாமாயி3 

ேந�ெகா�ட ஆ.கில�தி3 நிைலெய3ன அ�மாைன 

ஆ.கிலேரா டா.கில�� ஆ.கிலவா� அ�மாைன.        (74) 

 

தமி�ம�க0 கினிெய37� தைடயி3றி� தனி�த=தி� 

தமி�ெபய�க5 தைமேயநா� சா<றேவ�*� அ�மாைன 

தமி��ெபய�க5 தைமேயநா� சா<றேவ�* மாமாயி3 

தமிழ�லா� ெபய�களி37 த.கினேவ அ�மாைன 

ேபான� ேபாகஇனி� (��கி*ேவா� அ�மாைன.        (75) 

 

இ39� ஆாிய�ெபயைர இய�பா� ெபா-5க0= 

ந�Vெபய� கைள�தமிழி� நவிலேவ�*� அ�மாைன 

ந�Vெபய� கைள�தமிழி� நவிலேவ�* ெம3றி@ேன 

த�ணீ�, ேசா7 எ9� தமிைழ� தா���வேத3 அ�மாைன 

தா��தியவ� ஆாியரா� தைகயி4க5 அ�மாைன.        (76) 

 

தாயி�ெமாழியா� தனி�தமி��� நா0@K7 

ேகாயி4� ந�தமிேழ =லவேவ�*� அ�மாைன 

ேகாயி4� ந�தமிேழ =லவேவ�* மாமாயி3 

வாயி� வடெமாழியி3 வா�ெவ3ன அ�மாைன 

��தரைர� சிவ3தமிேழ ெசா�ெல3றா3 அ�மாைன.        (77) 

 

ஆ.கில�தி< க@ைமயா� அ�லK<ற தமி��தாைய 

ஈ.கினிேம� தைலமகளா� இ-�தேவ�*� அ�மாைன 

ஈ.கினிேம� தைலமகளா� இ-�தேவ�* மாமாயி3 

பா.கான இ�திதைன� பர�(வேர அ�மாைன 

பர�பவி@3 தமி��3 ேபா� பதவிய7� அ�மாைன.        (78) 

 

ெபா�Hஞான� நீ�கி� (��ண��சி ெபற�ெச�D� 

ெம�Hஞான� �ைறதமிழி� ேமவிDள த�மாைன 
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ெம�Hஞான� �ைறதமிழி� ேமவிDள ேதய3றி 

விHஞான� �ைறதா9� I<7ளேதா அ�மாைன 

I<றி-�ேத அழி�ததினி விாி�திடலா� அ�மாைன.        (79) 

 

தமிழ�லா ெமாழிகளி� த.கியந< க-��ைள� 

தமிழி� ெமாழிெபய���� தரேவ�*� அ�மாைன 

தமிழி� ெமாழிெபய���� த�தா� இனிேம�ந� 

தமிழி� (��ெசா<க5 தைழ�=மா� அ�மாைன 

தைழ�கி3 அ�#ெமா- தனியழகா� அ�மாைன.        (80) 

 

உய�#ெபற ேவ�*ெமனி3 ஒCெவா- =ல�தின-� 

அய�வி3றி� பல�ைற�� ஆயேவ�*� அ�மாைன 

அய�வி3றி� பல�ைற�� அைனவ-� ஆராயி3 

உய��ேதா��=� தா�=ல�ேதா� ஒ*.=வேரா அ�மாைன 

உய�#தா�# ேபசினினி ஒ7�(�டா� அ�மாைன.        (81) 

 

தமி�நா0ெட�ைல 

ந3= வள�ெப<ற ந�தமி� நா0ெட�ைல 

ெத3=மாி �தலாக� தி-�பதியா� அ�மாைன 

ெத3=மாி �தலாக� தி-�பதிந� எ�ைலெயனி� 

இ37 சிலரதைன எதி��பேத3 அ�மாைன 

எதி��பவைர எதி��தா�ந� இட�ெபறலா� அ�மாைன.        (82) 

 

�3ைனநா5 ெதா0*ேம ெமா���� தமிழ�வா� 

ெச3ைன தமிழ-�ேக ேசரேவ�*� அ�மாைன 

ெச3ைன தமிழ-�ேக ேசரேவ�@3 ஆ�திர�க5 

�3னி� தமதா�க �யKவேத3 அ�மாைன 

�யலேவ வி0டா�நா� ?டராேவா� அ�மாைன.        (83) 

 

தனி�தமி�� கிள��சி 

அ37ேபா� ந�தமிழ� ஆ�க.க5 பலெப<7 

எ37ேம இ3ப�ட3 இ-�கேவ�*� அ�மாைன 

எ37ேம இ3ப�ட3 இ-�கேவ�@3 தமிழ��= 

இ37 தமி�நா0@� எ3னேவ�*� அ�மாைன 
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தனி�தமி� ந<கிள��சிதா3 ேவ�*� அ�மாைன.        (84) 

----------------- 

&றி��ைர &றி��ைர &றி��ைர &றி��ைர ::::----    

 

[1]. �த<ெச�D5 வடநா0*� ெகா5ைகயாகிய தீபாவளிெய39� வாைட�கா<7� 

ெத<கிK5ள தமி�நா0@� வ�� Iசி�பரவிய�. 

 

[2]ஆ� ெச�D5-தனி�திய.க� = பிறெமாழி� ெசா<களி3 உதவி ேதைவயி3றி� 

தாேன தனி�திய.=வ�. 

 

[4]. கிைளெமாழிகளாகிய பல பி5ைளகைள� ெப<7�, தமி� இளைம =3றவி�ைல; 

ேப��வழ�= இற�த ஆாிய� ேபா� இற�க#மி�ைல. ஆத43 அ� கட#ைள 

ஒ�த�. 

 

[6]. கட<ெப-�காK�, தமி�நா0@� =@(=�த பிறராK� பல தமி���க5 

அழி�தன. 

 

[7]. அக�சா37 உ5;�=5ளா� உட3ெபா-�திய ந<சா0சி. தமி� எ3ற 

ெசா�K�ேக இனிைமெய3ப� ேந�ெபா-5. 

 

[8]. தமி�, மனித� ேதா3றிய �த<கால�தி� ேதா3றியதாத43 க*ைமயி�லாத ழ 

�த4ய இனிய எG���க;ட3 ேதா3றிய�. 

 

[9]. அக�ெபா-5 காதல3 காத4களி3 வா��ைக நிக��சிகைள 

வைரய7���B7� இல�கண�, இCவில�கண� தமிழி�ம0*ேம உ5ள�. 

 

[10]. இைளஞ��=� தமி��காதேல இ3றியைமயாத� (��கிய�). 

 

11. தமிழி3ப� அறியாதவேர ேதவஉலக�ைத உய��தெத3பா�க5. 
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12. பிறவாத ��தி (ேமா0ச�) ேவ�டா�. தமி�நா0@� பிற�� பிற�� 

தமிழி3ப�ைத� �ைவ�பேத ��தி. 

 

13. இனிய தமி� ேபச�ப*வதா� தமி�நா* எ3றாேலேய ஓ� இ3ப� ேதா37கிற�. 

 

14. சிவ9� சிைவD� �-க9� பா�@ய ம3ன�களா� ம�ைரயி� 

வா��தைம�=� காரண� தமிழி3ப�ைத� �ைவ�கேவ�*� எ39� ஆவேல. 

15. ெத�வ�ைத� தமிழா� ைவதாK� வா�#�டா=�. 

 

16- சில�பதிகார� இய�, இைச, நாடக� எ39� ���ைவD� அைம�த ெச�தமி� 

��. 

 

17. சில (ராண� =�ைபக5 ஆாிய�தி4-�� தமி��= வ�தன. 

 

18. ஆாிய�க5 தமிழி� உ5ள சில கைதகைள� த� ஆாிய�தி� மைறவாக 

ெமாழிெபய����ெகா�*, பி3ன� இ� இ.கி-��தா3 தமிழி� ேபாயி<7 எ37 

B7கி3றன�. 

 

19. தி-�=ற5 உலக�ெபா���. ம9�� ஒ-வ��= ஒ- விதமாக#� 

ம<ெறா-வ��= ம<ெறா- விதமாக#� ஓர.B7� வட��. 

 

20. இைசயர.= - இைச�க�ேசாி; இ7தி - கைடசி. 

21. பல தமிழிைசகளி3 ெபய�க5 பிறெமாழியி� மா<றி மைற�க�ப0டன. 

 

22. தமி�ெமாழி ஆரா��சியி�லாதவேர தமிழி� இைசயி�ைல எ37 உள7வா�க5. 

23. ேகாயி�களி� வடெமாழி� பாட�க0= ம�க5 உ-க வி�ைலயாதலா�, 

இனியாயி9� தமி��பாட�களாேலேய வழிபாடா<ற� ெச�யேவ�*�. 

24. நாடக�தா� நா0@� காம��த4ய தீயஒG�க.க5 பா#ெமன� க-தி� சில� 

நாடக�ைத அழி�ததா� தமி�நாடக� =ைற�த�. 

25. திைர�பட �தலாளிக5 சில� பயன<ற கைதகைள� பர�(வதா� தமி� 

நாடக�தி3 ெப-ைம =37கி3ற�. 
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26 - பல �ைறகளிK� சீ�தி-�த� ெச�வி�=� நாடக.கேள நா0@<=� ேதைவ. 

27 - ஆைடயணிக5 �த4யவ<றா� ெச��ெகா5;� ெவளியழ= நாகாிகம37. 

உ5ளழகாகிய நயமான ந<=ணேம நாகாிக�. 

28 - வி-�ேதா�பியதா� வ7ைம வ��விட வி�ைல. வி-�தா� வ�த பைகவாி3 

���சியினாேலேய வ7ைமவ�த�. 

29 - எதிாியாயி-�பி9� இர.கலா�. ஆனா� ஏமா�� விட�Bடா�. திற�தினி� 

மி�கந� தி�தமிழ� எHஞா37� 

 

30 - (ற�ெபா-5 எ3றா�, ேபா�மற� �த4யவ<ைற�B7� இல�கண�, 

இCவில�கண�தா� அைம�த தமி� �<களி� தமிழாி3 ேபா��திற�ைத� 

காணலா�. ேபாெர3றா� அற�ேபாரா=�. 

32- பிற��= உதவியதா� உ�டான ேக* தமிழ�க0= ஓ� அணிகலமா=�. 

33 - பிறைர ம3னி�ப� தமிழ� நாகாிக� எ3ெற�ணி இனிD� தமிழ��=� 

�ய�விைள�ேபா� இய<ைகயா� �யரைடவ�. 

 

34,35- Iர� ெசறி�த தமி�ம�கைள மய�கி எதிாிக5 ேகாைழகளா�கி வி0டன�. 

ஆடவாி3 அட�=�ைறயா� ெப�@-� ேகாைழகளாயின�. 

36,37,38- ஆாிய� B0*றவா� தமி� நா0@� மத�ச�ைடக;�, ெசய<ைக 

வழிபா0* �ைறக;� ெப-கின. இதனா�, ெத�வ வண�கேம எதி��க�ப*� 

நிைலைமைய அைட�த�. உ�ைமயி� ெத�வ வண�க� ேவ�டா� எ3ப� 

க-�த37. இய<ைக வ@#ைடய இைறவைன �3தமிழ� 

 

40 - ேகாயிK�=5 தமிழ�க5 (=�தாK�, =றி�பி0ட ஓாிட�தி<=� 

ெச�ல�Bடாதா�. இனி இ� �@யா�. 

41 - காதல9� காத4D� க-�ெதா-மி�த காத� மணேம ேவ�ட<பால�. 

 

42,43 தமிழாி3 தி-மண நிக��சிகைள�, தமி�� ெபாியா� ஒ-வேர, தமிழினாேலேய 

நிக��த ேவ�*�. இ�ைலேய� மணம�க5 மண�க ம7�கேவ�*�. 

44. தி-�=றளிK5ள அரசிய� எ9� ப=தியி� அரசிய��ைற பலபட வ=�� 

விாி�க�ப0*ள�. தமிழாி3 வ3ைம�= இ�ேவ ேபாதிய சா37 பக-�. ம@யி3றி� 

த��யி�ேபா� ம39யிைர� கா�ததமி� 
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45 - அ37 வட�ேக பைடெய*��� ெச37, வடநா* �GவைதD� ெவ37, 

இமயமைலயி� தமி��ெகா@ நா0@, இ�தியா �Gவ�� தமிைழேய 

ெபா�ெமாழியாக ைவ�� ஆ�டதா� இமயவர�ப3 என ஒ- ேசர3 ெபய� 

ெப<றா3. ஆனா�, இ37 தமி�நா* தமிழ��=� கிைட�தா� ேபா��. 

48 - ப�ைடய� கால�தி� அரச�க5 தமி��(லவ�களி3 வா�ைக� த0டா� அட.கி 

அரசா�* வ�தா�க5. காரண� (லவ�களி3 தமிழா<றேல. இைசமி�க ஒ-ேசர3 

இனியஒ- (லவ��= 

 

49. ப�*, ேமாசிகீரனா� எ39� (லவ� வழிநட�த கைள�பா� அர�மைன� 

க0@� ஒ3றி� அறியா� ப*�� உற.கிவி0டா�. அCவர�மைன�=ாிய ேசர 

அரச3 (லவைர� த�@�கா�, விசிறி ெகா�* விசிறினா3. காரண� தமி��ப<ேற. 

50 - த�ணளி - க-ைண 

51 - சில� தமிைழ வள��ப�ேபா� ந@�� மைற�கமாக வடெமாழிைய 

வள��கி3றன�. இ�தைகய F��சி�= இனிD� இட.ெகா*�பி3 நா� பதவிய<7� 

பதராேவா�. 52- தமிG�=� ேக* ெச�பவ� தாேம இனி அழிவ�. அற�கட#ேள 

த�@��வி*�. 

53 - �3( சில தமிழ�கேள தமிைழ� தா��தி� ேபசின�. வடெமாழி�பி�� எ39� 

நH� தீ�@யதா� அவ-ைடய தமி��=-தி (இர�த�) =ைல�த� ேபாK�. 

54 - தமிழ� இைடயி� ப�லா�*களா�� பிற��= அ@ைம�ப0* வ-�தின ராத43 

இனிD� அ� �@யா�. த��ாிைமைய� ெப<7�ெகா�* வட இ�தியேரா* 

ஒ3றிவாழலா�. 

55 - எ�ேலா-� க0டாய� க�விக<றா� எ�ேலா��=� உய� ெதாழி� 

(உ�திேயாக�) கிைட�=மா? எ37 ேக0கி3றன� சில�. க<றாK� சாிேய, எவ-� 

எ�ெதாழிைலD� ெச�ய� கா�தி-�க ேவ�*�. 

57 - ப5ளி�Bட.களி� ப@�க�@யாத �திேயா� ெப�க5 �தலாேனா��=� 

திைர� (சினிமா) பட�தி3 வாயிலாக� க�விைய� (க0டேவ�*�. 

58 - ஊ�ேதா7� ��நிைலய� ஏ<ப0டா� பல �ைற �<க5 ெப-கி� தமி� 

ெசழி�=�. 

59 - எ�ெதாழி� ெச�ேவா��=� க�வி ேதைவ. சைமயK� ஒ- ெதாழிலாத43 

ெப�க0=� க0டாய� க�வி ேதைவ. ந3ம�கைள� ெப<7 நா0@<= நலனளி�=� 
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60 - ெப�களி3 தமிGண��சி�=� தைடெச�கி3றன� சில�. அ�, தமிைழேய 

ெகாைல ெச�வதா=�. 

61 - ெப�(�தி பி3(�தி எ37 பித<7� ேபதைமைய மற��, இனிேய9� 

ெப�கைள �3ேன<றேவ�*�. 

62 - ச.ககால�தி� வா��த ஒளைவயா�, ெபா3 ெமாழியா� �த4ய சிற�த 

ெப�(லவ�கேள, ெப�களி3 மதிT0ப�தி<=� சா3றாவா�க5. 

63. ஒ- மற�தா� வயதி< சிறிய ஒேர மகைன� ச�ைட�க9�பி, அவ3 மா�பி� 

(�ப0* இற�தைத� க�* மகி��த வரலா7 (றநாU7 எ9� தமி� �4� 

காண�கிட�கி3ற�. ஆத43 தா��= Iர� இ-�பி3 ேச��=� (பி5ைள�=�) 

Iர� இ-�=�. 

 

65 - த<கால� தமிழிைளஞ�க5 தமி��பி�தராக� திக�வதா�, இனி தமி��தாேய 

தமி�நா0@<= அரசிD�, ெத�வ�� ஆவா5. 

66 - �3(, தமிGண��சி த��பியவைர ெவ7�தவ�கெள�ேலா-� இ37 தமிைழ 

வி-�(கி3றன�. 

67 - இைண�த இ�தியாைவ எதி��� மா7படாமேலேய தமிழாி3 தனிDாிைமயரைச� 

ேக0* வா.கி� ெகா5ளேவ�*�. தி�ணியந� மறஇைளஞ� திக��� விள.கி*� 

 

68 - தமி�நா* தமிழ��ேக இ-�பி9� தமி��=� தீ.= ெச�யா� உைழ�தா� 

பிறநா0@ன-� தமி�நா0@� வாழலா�. 

69 - உைழ�பி3றி உ�*களி�� உற.=பவ�க5 நா0@<=� ேதைவயி�ைல. 

ெப-H �ைமேய அவ�க5. 

70 - தமி�நா0* நிைலய.க5 ஒCெவா3றிK� தமிேழ தைலைம� பதவிேய<7 

ஆ0சி ெச�யேவ�*�. அCவா0சி தமி��= மிக எளிேத. 

71 - தமிழ�க5 இய3றவைர தனி�தமிழிேலேய எGதேவ�*�. தமிழி� சில 

ெசா<க5 இ�ைலேய� (திதா� உ�டா�க ேவ�*�. 

 

73,74, ஆ.கிேலயரா0சியி� க<ற ஆ.கில�திேலேய இனிD� ேபசலாகா�. ஊ� 

�த4யவ<றி< =5ள ஆ.கில� ெபயைரD� ஆ.கிலேரா* அ9�பிவிட ேவ�*�. 

75 - ேபான� ேபாக, இனியாயி9� தமி�ம�க0=� தமி�� ெபய�கைளேய 

ைவ�கேவ�*�. 
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76. த�ணீ�, ேசா7 எ9� தமி��ெசா<க5 தா��தன ெவ37�, ஜல�, சாத� எ9� 

வடெமாழி� ெசா<கேள உய��தன எ37� எ�V�ப@ ஆாிய� ெச��வி0டன�. 

இனி இ� ப4�கா�. 

77. ேகாயி<பணி ெச�D� =-�க5மரபி� ேதா3றிய ��தரைரேய ேநா�கி, எ3ைன� 

தமிழா� பா* எ37 சிவெப-மாேன அறிவி�தாரா�. 

78 - தமி� நா0@� தமிைழவிட இ�தி�=� ெச�வா�=� த�தா� �3ேபா� தமிழி3 

பதவி ெக*�. 

 

79,80 - தமிழி� இ-�த விHஞான� �த4ய பல �ைற�<க5 கட<ேகா5 

�த4யவ<றா� அழி�தன. இனி அய�ெமாழிகளிK5ள விHஞான �த4யவ<ைற� 

தமிழி� ெமாழிெபய���� ெகா5ளேவ�*�. 

81 - எ�லா� =ல�தின-� பல�ைற �<கைள� க<றா� உய��த =ல�ேதா��=� 

தா��த =ல�ேதா� அட.கமா0டா�க5 எ37 சில� =7கிய ேநா�=ட3 

B7கி3றன�. இனிD� உய�#தா�# க-தி3 ெச.ேகா� த�@�=�. ஒ7�( - 

த�டைன. 

ெச3ைன தமிழ-�ேக 

 

82,83,84 - தமி� நா0@� வடஎ�ைல தி-�பதி, ெத3ென�ைல =மாி. இ� பைழய 

�<களி<க�ட உ�ைம. எனேவ, இCெவ�ைல� =0ப0ட ெச3ைனைய ஆ�திர� 

தமதா�க �ய�வ� மிக� ெகா*ைம. தமிழ� அறெநறியி� தனி�தமி�� கிள��சி 

ெச�யேவ�*�. 

------------ 

 

��தர ச��கனாாி3 உைழ�(க;5 சில: 

 

தமி� அகராதி�கைல 

தமி� இல�தீ3 பால� 

ெக@ல�கைர நாகாிக� 

தமிழ� க�ட க�வி 

ைத�தி.க5 

அ�பிகாபதி காத� கா�பிய� 

ெகளதம� (�த� கா�பிய� 

மர இன� ெபய�� ெதா=தி -1 
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மர இன� ெபய�� ெதா=தி -2 

உல= உ�ய! 

பாரதிதாசெரா* பல ஆ�*க5 

க-��� க�கா0சி 

தமி�� காவிாி 

கட#5 வழிபா0* வரலா7 

ெதா� திராவிட ெமாழி க�*பி@�( 

ம�க5 =G ஒ�ப�த� 

மர இன� ெபய� ைவ�(� கைல 

ம-�தாகி� த�பா மர இன� ெபய�க5 

மாதவ� (ாிவா5 (தாவர இய�) 

பால கா�ட� ைப�ெபாழி� 

அேயா�தியா கா�ட ஆ�கட� 

கி0கி�தா கா�ட� திறனா�# 

��தர கா�ட� �ர.க� 

தமி��� ெதா=�(� கைல� களHசிய� 

ஆ�கட4� சில ஆணி ���க5 

சில�ேபா சில�( - தி�தி�=� திறனா�# 

ஆரணிய கா�ட ஆ�#�திற3 

தமி� அ.கா@ 

இய� தமி� இ3ப� 


