
 
 

kw;F ,yz;ld; jkpo;g; ghlrhiy 
ehtd;ikg;Nghl;b - 2020 

Nghl;b eilngWk; jpfjp 07.03.2020 rdpf;fpoik fhiy 9.30 kzp 
 

taJ vy;iyfs; 
 

,y gpupT / taJ jiyg;G 
1 5 tajpw;Fl;gl;Nlhu; (31.08.2014 gpd; ehd; tpUk;Gk; gwit 
2 5 - 6 (01.09.2013 - 31.08.2014) Gytu; Xsitahu; 
3 6 - 7 taJ (01.09.2012 - 31.08.2013) nghd;nkhopfs; 
4 7 - 8 taJ (01.09.2011 - 31.08.2012) Xof;fk; 
5 8 - 9 taJ (01.09.2010 - 31.08.2011) ed;wp 
6 9 -10 taJ (01.09.2009 - 31.08.2010) jkpOk; fiyAk; ek;kpU fz;fs; 
7 10 -12 taJ (01.09.2007 - 31.08.2009) Rg;gpukzpa ghujpahu; 
8 12 -14 taJ (01.09.2005 - 31.08.2007) jd;dk;gpf;if 
9 14 -16 taJ (01.09.2003 - 31.08.2005) jkpo;g;gz;ghL 
10 16 (01.09.2003 Kd; gpwe;Njhu;) ,aw;if vDk; ,iwtdpd; nfhil 
11 ngw;Nwhu;fs; rpf;fdKk; Nrkpg;gk; 

 

epge;jidfs;:-  
 

1.  Nkw;F ,yz;ld; jkpo;g; ghlrhiy khztu;fs; kl;LNk gq;F nfhs;syhk;. 
2.  khztu;fs; rupahd tanjy;iyg; gpuptpy; gq;F nfhs;s Ntz;Lk;. 
 

3.  gq;F ngWk; khztu;fs; nfhLf;fg;gLk; Ngr;Rf;fspy;; Fiwe;jJ 50 tPjkhtJ 
 Ngrpdhy; mtu;fSf;F Cf;Ftpf;Fk; rhd;wpjo; toq;fg;gLk;. 
 

4. Kjy; %d;W ,lq;fisg; ngWk; khztu;fSf;Fg; guprspg;G tpohtpd;NghJ 
 guprpy;fs;  toq;fg;gLk;. 
 

5.  ,g;Nghl;bapy; ngWk; Gs;spfs;> tUl Kbtpy; rpwe;j khztiuj; 
 Nju;e;njLg;gjw;fhd   Nju;tpy; Nru;j;Jf; nfhs;sg;gLk;. 
 

6.  Nghl;bfs; fhiy 09.30 kzpf;F Muk;gkhFk;. 
 

7.  fPNo Fwpg;gpl;Ls;sgbNa Gs;spfs; toq;fg;gLk;. 
 

8.  eLtu;fspd; jPu;g;Ng ,WjpahdJ. 
 

9.  khztu;fs; jq;fs; ngau;fis 29.02.2020 rdpf;fpoikf;F Kd;G jiyik 
 Mrpupauplk; nfhLf;fNtz;Lk;. 
 

10.  ,g;Nghl;bfspy; ngw;Nwhu;fSk; gq;Fngw xOq;Ffs; nra;ag;gl;bUf;fpd;wd.  
mtu;fSf;Fk; guprpy;fs; cz;L. ngw;Nwhufs;; nfhLf;fg;gLk; jiyg;Gf;fspy; 
VjhtJ xd;iwg; gw;wpg; NgRjy; Ntz;Lk;. mj;Jld; mtu;fSila gps;isfspd; 
,y;yj;jpw;F Gs;spfs; toq;;fp mjpf Gs;spfs; ngWk; ,y;yj;jpw;F guprspg;G 
tpohtpy; ntw;wpf; Nflak; toq;fg;gLk;. 

 

11. Nkyjpf cjtpfis jiyik Mrpupauplk; my;yJ MSeu;rigapduplk; 
 ngw;Wf;nfhs;syhk;.. 

ed;wp 
 

Nghl;b kjpg;gPl;Lg; Gs;spfs; 
; kddk; -  30 

cr;rupg;G -  25 
njspT -  25 
njhdp  -  10 
nghUj;jkhd cly; mirT 10  



 
 

 

 ehd; tpUk;Gk; gwit fpsp 

5 tajpw;Fl;gl;Nlhu; (31.08.2014 ,w;Fg; gpd; gpwe;Njhu;)   
 

vy;NyhUf;Fk; vdJ md;ghd tzf;fk;. 
 ehd; ,d;W “ehd; tpUk;Gk; gwit fpsp ” gw;wp Ngr te;Js;Nsd;. 
 

 கிளி ஓர ் அழகான பறவை.    

பசவ்சக் கிளி, பஞ்ச ைரண்க்கிளி உடப்ட கிளிகளில் பல ைவக உண்டு.    

கிளி பழங்கவள  உண்ணும்.  அதிலும்  அது ககாை்வைப் பழதவ்தயே விரும்பி உண்ணும்.  

தன் காலால் உணவை ைாே்க்கு ககாண்டு ைந்து உண்ணும் பறவை கிளி.             

தவலவே திருப்பாமயலயே பின்புறம் பாரக்்கும் ஒயர பறவை கிளிோகும்.   

எனக்கு மடட்ும் அல்ல எங்கள் வீடட்ிலும் எல்யலாருக்கும் விருப்பமான பறவை கிளி.  என்று  கூறி 

விவட கபறுகியறன்.  

 

ed;wp tzf;fk;. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gytu; xsitahu; 
 

5 - 6 taJ  (01.09.2013 - 31.08.2014)  
 

எல்யலாருக்கும் எனது அன்பான ைணக்கம். 

நான் இன்று “ புலைர ்ஒளவைோர ்” பற்றி யபச ைந்துள்யளன். 

 

ஔவைோர ்ஒரு தமிழ் கபண் புலைர.்  சங்கத ்தமிழ் மூன்வறயும் பிள்வளோரிடம் ைரமாகப் 

கபற்றைர.் ஆதத்ிசூடி, ககான்வறயைந்தன், மூதுவர யபான்ற பல அற நூல்கவள எமக்கு 

ைரமாகத் தந்தைர.்  அதிேமானிடம் கநல்லிக் கனி கபற்று உண்டு, நீண்ட காலம் உயிர ்

ைாழ்ந்தைர.்  இருந்தாலும் ஒளவைோர ்என்றதும் சுட்டப்பழம் சுடாத பழம் என்ற நாைற்பழம் 

மடட்ும் தான் எமக்கு நிவனவில் ைரும்.   இைவர எல்யலாரும் ஒளவைப்பாடட்ி ஒளவைக்கிழவி 

என்று கசல்லமாக அவழப்பாரக்ள்.   

 

ஔவைக் கிழவி நம் கிழவி அமிழ்தின் இனிே கசாற்கிழவி' என சிறுைேதில் படித்தது 

உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா.  ஆம், உங்கள் பிள்வளகளுக்கு ஔவைப்பாடட்ியின் 

அறகநறிகவளக் கூறி ைழி நடத்துங்கள்.   

 

ed;wp. tzf;fk;. 

 
  



 
 

 
nghd;nkhopfs; 

6 - 7  taJ (01.09.2012 - 31.08.2013) 
 

எல்யலாருக்கும் எனது அன்பான ைணக்கம்.  

நான் இன்று “கபான்கமழிகள்” பற்றி யபச ைந்துள்யளன் ;. 
 

எம்வம நல்ைழியில் ைாழவைக்க எம்முன்யனாரக்ள் எழுதி வைத்த நற்கருத்துக்கள் நிவறந்த 

சுருக்கமான கசாற்யறாடரக்ள் கபான்கமாழிகளாகும்.  சில உதாரணங்கவள இங்கு கூறுகியறன்.  

கடுவமோன உவழப்பும் கல்வி அறிவும் ஒரு சமுதாே ைளரச்ச்ிக்கு இன்றிேவமோதது. அறிஞரக்ள், 

தவலைரக்ள் அறிைாளரக்ள் ஆயிரக்கணக்கான கபான்கமாழிகவள எமக்காக 

அருளிசக்சன்றுள்ளாரக்ள். நம்பிக்வக நிவறந்த ஒருைர ் ோர ் முன்யனயும் மண்டியிடமாடட்ான் 

அறிவும் ஆராே்சச்ியும் எல்வலகளற்றவை.  தாே் தந்வதவே விட உேரந்்த கதே்ைம் எதுவுமில்வல. 

இந்திோவின் ஜனாதிபதி  அப்துல் கலாம் மாணைரக்வள இலட்சிேக்  கனவு காணுங்கள் என்று 

கூறிசக்சன்றார.் எதிர ் காலதவ்தத் திடட்மிடுங்கள்.  ஏகனனில் உங்கள் ைாழ்க்வகயில் மீதமுள்ள 

காலம் அதுதான்.  இது திடட்மிடுதலின் முக்கிேதவ்தக் கூறுகிறது  

அறிவு இல்லாத கண்ணிேம் பலவீனமானது.  பேனற்றது.  கண்ணிேமில்லாத அறிவு ஆபதத்ானது. 

அஞ்சதத்க்கது.  அதாைது அறிவுவடேைர ் கண்ணிேதவ்தக் காடட்ாவிடட்ால் அது பேனற்றது 

மாதத்ிரமன்றி   அஞ்சத்தக்கதும் ஆகும். எனயை நாம் நல்ல கபான்கமாழிகவள அறிந்து அதன் படி 

ைாழ்யைாம் என்று கூறிக் ககாண்டு விவடகபறுகியறன். 

 

ed;wp. tzf;fk;. 

 

 

xOf;fk;; 

          7 - 8  taJ (01.09.2011 - 31.08.2012) 

இங்கு கூடியிருக்கும் அவனைருக்கும் எனது பணிைான ைணக்கம். 

நான் இன்று உங்கள் முன்னால் யபச எடுத்துக்ககாண்ட விடேம் “ஒழுக்கம்” 

 

ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான், ஒழுக்கம் 

உயிரினும் ஓம்பப் படும். 

 

நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்கலாழுக்கம், தீகோழுக்கம் 

என்றும் இடும்வப தரும்.   

 

இவை திருக்குறளில் கூறப்ப ட்டவை.  ஒழுக்கமாக ைாழ்ையத ஒருைரில் நல்ைாழ்வுக்கு விவத 

யபான்று அவமயும்.  தீகோழுக்கம் என்றும் துன்பத்வதயே தரும்.  நல்ல ஒழுக்கங்கவளக் 

கவடப் பிடிக்கும் ஒருைர ் சரி எது, தைறு எது என்பவதச ் சரிோகப் புரிந்து வைத்திருப்பார.்  

மனம் யபான யபாக்ககல்லாம் யபாகமாடட்ார.்   உண்வம யபசுதல், யநரவ்மோக இருத்தல், 

அன்பு காடட்ுதல், புறங்கூறாவம, கடவம, கண்ணிேம், கடட்ுப்பாடு இவை நல்ல 

ஒழுக்கங்கள். மாணைரக்ளாகிே நாங்கள் கல்விேறியைாடு ஒழுக்கத்வதயும் இருகண்களாக 

கவடப்பிடித்து பயின்று சிறப்புறயைண்டும். கற்றயதாடு மடட்ும் நின்று விடாமல் ஒழுக்கத்வத 

காலம் யதாறும் யபணிப்பாதுகாக்க யைண்டும். ஒழுக்கம் என்றால் சாட்சிகள் இல்லாத 

இடத்திலும் தைறு கசே்ோமல் யநரவ்மோக நடப்பயத ஆகும்   

   

கதாட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மடட்ும்.  எனயை நல்ல ஒழுக்கங்கவள சிறுைேதிலிருந்யத பழகி 

ைருயைாம்.   சமுதாேம் யபாற்றும் மாமனிதரக்ளாக ைாழ்யைாம்.  ைாழ்ந்து காடட்ுயைாம் என்று 

கூறிக்ககாண்டு விவட கபறுகியறன் 
 

ed;wp. tzf;fk;.  



 
 

ed;wp 

8 - 9 taJ  (01.09.2010 - 31.08.2011) 
 

     அவனைருக்கும் எனது பணிைான ைணக்கம். 

  நான் இன்று உங்கள் முன்னால் யபச எடுத்துக்ககாண்ட விடேம் “  நன்றி ” 
 

ஒருைர ் எமக்கு உதவி கசே்யும் யபாது உதாரணமாக பாடம்  கற்பிக்கும் ஆசிரிேர,் 

வைத்திேம் பாரக்்கும் வைதத்ிேர,் பாதுகாப்வப உறுதிப்படுதத்ும் உதத்ியோகதத்ர ்  ஏன்  

எமது கபற்யறார ் உறவினர ் நண்பர ் எனச ் சகலரும் எமக்கு கபாருள் உதவியோ, சரரீ  

உதவியோ  கசே்யும்யபாது  நன்றி  என்று கூறுகின்யறாம்.  

  

எந்நன்றி ககான்றாரக்்கும் உே்வுண்டாம், உே்வில்வல  

கசே் நன்றி ககான்ற மகற்கு என்கிறார ்திருைள்ளுைர.்   

 

கசே்நன்றி என்றால் என்ன என்று பாரப்்யபாம்.   

பலர ்பல உதவிகவள எமக்குச ்கசே்ைாரக்ள்.  எமக்கு யதவை ஏற்பட்டு அதவனச ்கசே்யும் 

படி ஒருைவரக் யகடட்ு, அைரும் அதவனச ் கசே்து எமது யதவைவே பூரத்்தி கசே்ேலாம்.  

அந்த உதவிகவள நாம் என்றும் மறக்கலாகாது.  இது தான் கசே்நன்றி.  கசே்நன்றி 

மறப்பைரக்ளுக்கு உே்வில்வல என்கிறார ்திருைள்ளுைர.்   

நாே் ஒரு நன்றி உள்ள மிருகம். அது தனது ைாழ்நாள் முழுைதும் நன்றிவே மறக்காமயல 

ைாழும். கதன்வன மரம் அதன் யைருக்கு நாம் ஊற்றிே நீவர இளநீராகத் திருப்பித் 

தருகிறது.   இறுதிோக நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லது  

அன்யற மறப்பது நன்று. என்று கூறிக்ககாண்டு விவடகபறுகியறன். 

 

ed;wp. tzf;fk;. 
            

jkpOk; fiyAk; ek;kpU fz;fs; 

9 - 10 taJ (01.09.2009 - 31.08.2010) 
 

எல்யலாருக்கும் ைணக்கம். இன்று நான் உங்கள் முன்னிவலயில் யபச எடுத்துக்ககாண்ட 

விடேம் “ தமிழும் கவலயும் நம்மிரு கண்கள்;”   
     
நமது தாே்கமாழி தமிழ் பல்யைறு சிறப்புக்கவளக் ககாண்ட பண்பட்ட கமாழி. அமிழ்தினும் 

இனிேது தமிழ்கமாழி என்று பலகமாழிகவளப் பயின்ற அறிஞரக்ள் பாராடட்ுகின்றாரக்ள். 

ோமறிந்த கமாழிகளியல தமிழ்கமாழியபால் இனிதாைகதங்கும் காயணாம் என்றார ்

மகாகவி. உலகியலயே முதல் முதலில் யதான்றிே மூதத் கமாழி தமியழதான் என 

ஆராே்சச்ிோரக்ள் கண்டுபிடித்துள்ளாரக்ள். கணனித ் கதாடரப்ுகளுக்கும் இவசைான, 

இலகுைான கமாழியும் தமியழ என்று அறிஞரக்ள் இேம்புகின்றாரக்ள். 

இை்ைாறு நமது தாே்கமாழி பழவமக்குப் பழவமோக புதுவமக்குப் புதுவமோக என்றும் 

இளவமோக இருகக்ிறது. அதனால் நமக்குப் கபருவமோக இருகக்ிறது. 

 

தமிழ் சமூகம் உலக அளவில் உசச்தவ்த கதாட்டதற்கு தமிழ்ப் பண்பாடட்ின், கலாசாரத்தின் 

அடிப்பவட ஆணியைராக இருந்தது தமிழரின் கவலகளாகும். ைாழ்விேலின் ஒை்கைாரு 

நிவலயிலும் கவல இடம் கபறுகிறது. இதன்மூலம் நம்வமயும், நம்வமச ் சாரந்்தைவரயும், 

நாம் ைணங்கும் கதே்ைத்வதயும் மகிழ்சச்ிப்படுத்த கவலகவள பேன்படுதத்ுகியறாம். 

இவசக்கு மேங்காத உயிரக்ள் இல்வல. ஆனால் இவசக்கு கதே்ைமும் இறங்கி ைரும் என்பது 

நமது கவலயின் சிறப்பு. 

 

தமிழினதும் கவலயினதும் சிறப்பிவன முழுதாக அறிந்துககாண்டதால், தமிழும் கவலயும் 

நம்மிரு கண்கள் என்ற தாேக மந்திரத்வத தனதாகக்ிக் ககாண்டது யமற்கு லண்டன் தமிழ்ப் 

பாடசாவல.  42-ைருடங்கள் மடட்ுமல்ல பிரபஞ்சம் இருக்கும்ைவர தமிழும் கவலயும் நம்மிரு 

கண்கள் என்று கூறிக்ககாண்டு விவடகபறுகியறன். 

 

ed;wp. tzf;fk;. 
 



 
 

Rg;gpukzpa ghujpahu;  
 

10 - 12 taJ (01.09.2007 - 31.08.2009) 

 

எல்யலாருக்கும் ைணக்கம்.  இன்று நான் உங்கள் முன்னிவலயில் யபச எடுத்துக்ககாண்ட 

விடேம் “ சுப்பிரமணிே பாரதிோர;்  ” 

 

  தமிழ்நாடட்ில் எட்டேபுரத்தில் பிறந்த சுப்பிரமணி  . ஏழு ைேதில் கவிவதகள் 

எழுதத ் கதாடங்கினார.் தன்னுவடே பதிகனாரு ைேதில் கவிபாடும் ஆற்றவல 

கைளிப்படுத்தினார,் இைருவடே கவிப்புலவமவே பாராடட்ிே எட்டேபுர மன்னர,் இைருக்கு 

“பாரதி” என்ற பட்டதவ்த ைழங்கினார.் அன்று முதல் இைர ்“சுப்பிரமணிே பாரதிோர”் என 

அவழக்கப்கபற்றார.்   

   

 மீவசக்  கவிஞன்’  ‘முண்டாசு கவிஞன்’ யதசிே கவிஞர,் புரட்சிக் கவிஞர ்  என்றும் தமிழ் 

இலகக்ிே உலகம் யபாற்றும் பாரதிோர,்  தாே்கமாழிோம் தமிழ்கமாழி மீது அளவுகடந்த 

பற்றுக்ககாண்டு, “ோமறிந்த கமாழிகளியல தமிழ்கமாழியபால் இனிதாைகதங்கும் 

காயணாம்” என்று யபாற்றி பாடியுள்ளார.் 

 

தமிழ்க் கவிவதோல் யதசபக்திக் கனவலச ் சுடரவ்ிடட்ுப் பிரகாசிக்கச ் கசே்தயதாடு, 

அரசிேல், தத்துைம், ஆன்மீகம், சமூகம், காவிேம் என அக்கவி நுவழோத துவறயே இல்வல 

எனலாம்.!  ஆங்கிலம், ைடகமாழி, பிகரஞ்சு யபான்ற பல கமாழிகளின் ஞானம் ககாண்டு 

தமிழ் கமாழியின் கவிவதகளுக்கு ைல்லவம கூடட்ினான் பாரதி என்றால் அது மிவகோகாது. 

பாமர மக்களும் படித்துப் கபாருள் புரியும் ைவகயில் அறிவுக் கவிவதகவள அழகு 

தமிழில் அளித்த கவிஞர ் இனிே எளிே கவிவதகளால் புரட்சிவேயும், எழுசச்ிவேயும், 

மலரச்ச்ிவேயும் ஏற்படுத்திேைர ்இன உணரச்ச்ி, கமாழி உணரச்ச்ி, சுதந்திர உணரச்ச்ி, 

தாே் நாட்டு உணரச்ச்ி என்று கணக்கிலடங்கா உணரச்ச்ிக் கவிவதகவளப் புவனந்து, 

தமிழன்வனக்குச ்சூட்டி மகிழ்ந்தைர.்  

                                                                                               

யதசப் பற்றும், தமிழ்ப் பற்றும், கடவுள் பற்றும் நிரம்பி ைழிந்த கபரும் புலைர ் இைர.்  

“பாட்டுக்ககாரு புலைன் பாரதிேடா” என்று தமிழ்ப் புலைரக்வளப் பாட வைத்த கபரும் 

புலைன் எங்கள் பாரதி. மட்டுயம என்று கூறிக்ககாண்டு உங்களிடமிருந்து  

விவடகபறுகியறன்  

 

ed;wp. tzf;fk; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 fw;gpf;fg;gLk; ghlq;fs;:-  
 

 jkpo;nkhop  irtrkak;   tha;g;ghl;L (rq;fPjk;) 
 

 gujehl;bak;  tPiz    kpUjq;fk; 
 

 taypd;   Gy;yhq;Foy;   Ruj;jl;L (Clasical, & Western)   
 

 

tFg;G Neuq;fs;; 
  

➢ 09.00 - 10.30 jkpo;nkhop  

➢ 10.30 - 11.00 ,ilNtis 

➢ 11.00 - 12.20 irtrkak;   

➢ 11.00 – 13.40   Ez;fiyg;ghlq;fs; 

➢  

 



 
 

        jd;dk;gpf;if 
 
  12 - 14 taJ (01.09.2005 - 31.08.2007)  

 

அவனைருக்கும் எனது அன்பு கலந்த முதல் ைணக்கம். இன்று எனக்காக 

ககாடுக்கப்பட்டிருக்கும் தவலப்பு “ தன்னம்பிக்வக”            

 

நாம் அவனைருயம எடுத்துக் ககாண்ட காரிேத்தில் கைற்றி கபற யைண்டும் என்யற 

விரும்புகியறாம். ஆனால், அவனைராலும் கைற்றி கபற முடிைதில்வல. இந்தக் காரிேத்தில் ஏன் 

நம்மால் கைற்றி கபற இேலவில்வல, என்று பலரும் யோசிப்பதில்வல. மாறாக, அை்ைளவு தான் 

நம் விதி என்று விடட்ுவிடுகியறாம்.  

நாம் எடுத்துக் ககாண்ட காரிேத்தில் கைற்றி கபற, ஆவசயுடன் விடாமுேற்சியும், 

தன்னம்பிக்வகயும் யதவை. அந்த நம்பிக்வக,” என்னால் நிசச்ேம் இந்த காரிேதவ்த முடிக்க 

இேலும்” என்ற மனஉறுதியுடன் அவமே யைண்டும். அப்படி இருந்தால் மடட்ுயம நீங்கள் திறவம 

உள்ளைராக இருந்தாலும் கூட உங்களால் கைற்றி கபற இேலும். ைாழ்க்வக பிடிக்கவில்வல என 

கைறுத்து விடாதீரக்ள். 

ைாழும் ைாழ்க்வகக்கு உங்கவள விரும்ப கற்றுக் ககாடுங்கள்.  யகாடிக் கணக்கான 

கற்பவனகள் லட்சக்கணக்கான முேற்சிகள் ஆயிரக்கணக்கான யதால்விகள் இருந்தாலும் ஒரு 

சில நிஜங்களுடன் நாம் ைாழ்கிற நிஜத்துக்கு கபேரத்ான் ைாழ்க்வக.  கைளிநாடட்ு 

ைாழ்க்வகயும் ஒரு எரியும் கமழுகுைரத்்தி யபால்தான். தூரத்தில் இருந்து பாரத்்தால் ஒளி மடட்ும் 

கதரியும் அருகில் கசன்று பாரத்்தால், துன்பம் மடட்ும் கதரியும்.   இருப்பினும் நம்பிக்வகயுடன் 

ைாழ்கின்றாரக்ள்,   

இழந்தவை எதுைாயினும் அவத விட சிறந்தது கிவடக்கும் என்பது நம்பிக்வக, கிவடத்தது 

எதுைாயினும் அதுயை  சிறந்தது என்று எண்ணுைது தன்னம்பிக்வக., நமக்கு எப்யபாதும் வக 

ககாடுப்பது நம்பிக்வக.  கைற்றியின் முதல் இரகசிேம் தன்னம்பிக்வக. கைற்றி கபற்ற 

மனிதரக்ளின் ைாழ்க்வகவே புரடட்ிப்பாரத்்தால், கைற்றிக்கு முதல் மூலதனமாக இருப்பது 

தன்னம்பிக்வக ஆகும். தன்னம்பிக்வக உவடேைன் எதிலும் எளிதாக கைற்றி அவடேமுடியும். 

இமாலே சாதவனகவள கூட அைரக்ளால் கைல்லமுடியும்.  

 
இதுைவர என் யபசவ்சக் யகடட் அவனைருக்கும் நன்றி. ைணக்கம் 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    
 

 
 

 

   

 
 

  



 
 

jkpo;g; gz;ghL 
14 - 16 taJ (01.09.2003 - 31.08.2005) 

 
அவனைருக்கும் எனது அன்பு கலந்த முதல் ைணக்கம்.   

எனக்காக ககாடுக்கப்பட்டிருக்கும் தவலப்பு “தமிழ்ப் பண்பாடு” 

 
கவல, கலாசச்ாரம், ைழிபாடட்ு முவற. யபசும் கமாழி, அணியும் ஆவட, உண்ணும் உணவு, ைாழும் 

முவற என்பன எமது பண்பாட்வட கைளிப்படுத்தும் ைாயில்களாகக் கருதப்படுகின்றன.  

கமாழி பண்பாட்டின் ஒரு அடிப்பவடோன அம்சமாகும்.  கமாழியின் சிறப்வப அறிஞர ்கபருமக்கள் 

விேந்து யபாற்றுகின்றனர.்  தமிழர ் பண்பாடு இலங்வகயிலும் இந்திோவிலும் மடட்ுமல்ல, இன்று 

உலகளாவிே ரீதியிலும்  சிறப்பாகப் யபசப்படுகின்றது.   

நாம் குடியேறிே சகல நாடுகளிலும் எமது பாரம்பரிே பண்டிவககவளக் ககாண்டாடுகின்யறாம் 

கவின் கவலகவளயும் ைளரக்்கின்யறாம். யகாயில் இல்லா ஊரில் குடி இருக்க யைண்டாம் என்பவத 

யைதமந்திரமாக ககாண்டு நாம் ைாழும் நாடுகளில் யகாயில்கவளக் கட்டி உற்சைங்கள் கசே்து 

யகாலாகலமாகக் ககாண்டாடுகின்யறாம்.  

"ஆள் பாதி ஆவட பாதி" என்று தமிழில் ஒரு பழகமாழி உண்டு. ஒருைன் அணிந்திருக்கும் ஆவட 

அைனது ககௌரைம் மரிோவத என்பைற்வற எடுத்து இேம்பும்.  யைட்டி, யசவல, பாைாவட, தாைணி 

என்பன தமிழரின் பண்பாடட்ுக்கலாசச்ார உவடகள்.  அவை இன்று யமல் நாட்டைவரயும் 

கைரந்்துள்ளது. 

மனிதனின் அடிப்பவடத் யதவைகளில் மிகவும் முக்கிேமானது உணவு.  எவத, எப்கபாழுது,  எப்படி 

உண்ண யைண்டும் என்பவத பண்பாடுதான் கற்றுக் ககாடுக்கிறது.  வகயினால் உண்ணுதல், 

தவரயில் அமரந்்து உண்ணுதல், இவறைனுக்கு அரப்்பணித்தபின் உண்ணுதல், விருந்யதாம்பல், 

மவறந்த முன்யனாரக்ளுக்கு பவடேலிடுதல் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் மிகச ்சிறந்த அம்சமாகும் 

எமது ைாழ்விேல் அழகுகவள தமிழ்ப் பண்பாடு என்ற தவலேங்கத்தின் ஊடாக கூற எனக்கு 

ைாே்ப்புக் கிவடத்தவதயிடட்ு கபரு மகிழ்சச்ிேவடகியறன். தமிழ்ப் பண்பாட்வட யமவலத்யதே 

நாகரிகத்தினுள் மூழ்க விடாமல் தடுப்பது என் யபான்ற சிறுைரக்ளின் மிகப் கபரிே 

கடவமோகும்! என்று கூறிக்ககாண்டு உங்களிடமிருந்து விவடகபறுகியறன்  

ைாழ்க தமிழ்! ைளரக் எம் பண்பாடு 

ed;wp. tzf;fk;.   
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,aw;if vDk; ,iwtdpd; nfhil 
16+ (01.09.2003 ,w;F Kd; gpwe;Njhu;) 

 
jhNa jkpNo tzf;fkk;kh! juzpapNy vq;fisf; fhj;jplk;kh!   
 

      இேற்வக மனிதனுக்கு ைாழ்ைளிகக்ிறது. ைாழ்க்வகயிவனக் கற்றுக்ககாடுக்கிறது. 

இேற்வகயில்வலகேன்றால் மண்ணில் ஈரமில்வல, விவளசச்லில்வல, மனித ைாழ்க்வக 

இல்வல. ஏன் உயிரினங்கயளயில்வல.  உயிரினங்கள் ஒன்வறகோன்று சாரந்்து ைாழும் 

ைாே்ப்வப ைழங்கி ைருைது இேற்வக.  இதவன மிகத ்கதளிைாே் உணரந்்ததால் தான் 

பழங்காலத்து  மக்கள் தங்களின் ைாழ்வை இேற்வகயோடு இவணதய்த ைாழ்ந்தாரக்ள். 

அைரக்ளின் ைாழ்வு இேற்வகயோடு இரண்டறக் கலந்திருந்தது. இேற்வகவே அைரக்ள் 

யநசிதத்ாரக்ள் காத்தாரக்ள். 

இேற்வகயே கசேற்வகக்கும் அடிப்பவட ஆகின்றது. இேற்வக இல்லாவிட்டால் கசேற்வக 

இல்வல.  கசேற்வக இன்றியும் இேற்வக நிகழும்.  நடுயைாரும் நீரப்் பாே்சச்ுயைாரும் இன்றி 

மரங்கள் பல ைளரந்்து கதாகுதிோகக் கனிேளித்து நிற்கும்யபாது, அவத இேற்வகச ்யசாவல 

என்கியறாம்.  அவத ஒதத் அல்லது விஞ்சிே யசாவலகோன்வற மனிதன் உருைாக்கும்யபாது 

அது கசேற்வகச ்யசாவல ஆகின்றது. கசேற்வக யசாவலவே ஆகக்ிே மரங்களும் கனிகளும் 

இேற்வகயே. கசேற்வக அவமப்பில் இேற்வக கபாலிகின்றது.  

மன்னும் இமே மவலகேங்கள் மவல என்றான் பாரதி  காலசச்ூழலில் இேற்வகயின் 

மாற்றங்களாலும் சீற்றங்களாலும் மனித இனம்  அழிந்த கவதயும் நடந்து ககாண்டிருகக்ிறது. 

மனிதன் எப்யபாது இேற்வகயோடு இவேந்த ைாழ்வுக்குத ்தன்வனத ்தோரப்டுத்துகிறாயனா 

அப்யபாது முதல் இேற்வகோல் மனிதனுக்கு ஏற்படும் துன்பங்களும் குவறயும். 

பூமியின் முககமங்கும் பசுவம பூக்கச ்கசே்து புவிவே பசுவமயின் தாேகமாக்கும் பணியில் 

ஒை்கைாரு மனிதனும் இவணே யைண்டும். எைகனாருைன் நாவளே சமூகத்திற்கு நல்ல 

சூழவல உருைாகக்ிக் ககாடுகக்ிறாயனா…. அையன எதிரக்ாலத்திற்கான தவலசிறந்த 

அவடோளம்.  என்று கூறி விவடகபறுகியறன். 

 

ed;wp. tzf;fk;. 
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rpf;fdKk; Nrkpg;Gk; 
 

(ngw;Nwhu;fs;;) 
 

மனித ைாழ்வின் யமன்வம அறதத்ால் நிரண்ேக்கப்படட்ு இருந்தாலும், அதன் அடிப்பவட கபாருளால்தான் 

அவமந்திருக்கிறது, என்பவத “கபாருளில்லாரக்்கு இை்வுலகம் இல்வல” என்று திருைள்ளுைரும் 

“திவரகடல் ஓடியும் திரவிேம் யதடு” என்ற ஒளவைப்  பாட்டியின் ைாக்குகளுக்யகற்ப, மனிதன் யதனீோே் 

பறந்து, எறும்பாே் ஓடி பணதவ்த சம்பாதிக்கின்றான். பணத்தின் முக்கிேத்துைம் அவத ஈடட்ுைவதவிட 

அவத எப்படி கசலவு கசே்கியறாம் என்பதில்தான் இருக்கிறது. கசலவு கசே்ைதில் நான்கு நிவலகள் 

உண்டு.  அவை சிக்கனம். கஞ்சத்தனம். ஆடம்பரம், ஊதாரிதத்னம் ஆகும். நம் அன்றாட ைாழ்க்வகக்கு 

யதவையில்லாத கசலவுகவள நீக்கிவிடுைது தான் சிக்கனம்.  சிக்கனம், யசமிப்பாே் மாறும். யசமிப்புதான் 

சிக்கனதத்ின் அடிதத்ளம். விேரவ்ை சிந்தியும், இரவு பகலாக தனக்காக ைாழாமல் உவழத்து யசரக்்கும் 

பணதவ்த வீடட்ிற்கும், நாடட்ிற்கும் நல்லைழியில் பேன்படுதத் யைண்டும்.  

 

நம்வமச ்சுற்றியுள்ள சிறு உயிரினங்கள் கூட எதிரக்ாலத் யதவைக்கு யசமிக்கப் பழகுைது உண்டு. அதில் 

யதனீயும், எறும்பும் கண்முன்யன கதரிகின்ற அற்புதங்கள்.  

 

மவழயின் யபாது விழும் அருவி குளதத்ில் யசமிக்கப்படுைதும், விவளசச்லின் ஒரு பகுதிவே தங்களின் 

ைாழ்விற்காக யசமிப்பதும். யநரதவ்த திடட்மிடட்ு கசலவிடுைதும் யசமிப்யபோகும்.                                                                                                                              

இை்ைாறு ஒரு குடும்பதத்ில் யமற்ககாள்ளும் சிக்கனம் தனிமனித ைாழ்வில் மடட்ுமல்லாமல், யதசதத்ின் 

ைளரச்ச்ியிலும் அது துவணநிற்கும். பல்துலக்கும் யைப்பங்குசச்ிவே கூட சிக்கனமாக பேன்படுத்த 

யைண்டுகமன்றார ் மகாத்மா காந்தி. நிதத்மும் தனது நாடக்ுறிப்பில் தனது கசலவுகவள எழுதிவைத்து 

அதில் யதவைேற்ற கசலவுகவளக் குவறப்பைரக்ள் சிறந்த குடிமகன்களுக்கு எடுத்துக்காடட்ு.                                                                                                           

புலிவேப் பாரத்்து பூவன சூடு யபாடட்ுக்ககாண்டவதப்யபால கசல்ைந்தரக்வளப் பாரத்்து 

அளவுக்கதிகமாகச ்கசலவு கசே்தால் கடனாளிோைது உறுதி. 

 

நமது ைருைாே் அதிகமாக இல்லாவிட்டாலும் பரைாயில்வல. கசலவு அதிகமாகப் யபாே்விடாமல் பாரத்்துக் 

ககாள்ளயைண்டும் என எசச்ரிக்கிறார ்திருைள்ளுைர.்   அவதயும் மீறி கசலவு கசே்தால் எதத்வன நல்ல 

பண்புகள் இருந்தாலும் அைற்வற ஒை்கைான்றாே் இழக்க யநரிடும். கபாதுைாக உவழப்பைனுக்குத் தான் 

கபாருளின் அருவம கதரியும்   அதனால் அைரிடம் சிக்கனம் காணப்படும்.  

 

ஆடம்பரமான கசலவு என்ற மயனாநிவலவே மாற்றி யதவைக்யகற்ப கசலவு என்ற மயனாநிவலவேக் 

வகோண்டால் யசமிப்பது நிசச்ேம். இவதயும் மீறி கடனில் ைாழ பழகிவிட்டால் எதிரக்ாலதத்ில் 

பல்யைறுபடட் சிக்கல்களுக்கு ஆளாகயைண்டியிருக்கும். “கடன் ைாங்குபைனாகவும் இருக்காயத, கடன் 

ககாடுப்பைனாகவும் இருக்காயத. ஏகனனில் அது நண்பவனயும், பணத்வதயும் இழக்கச ் கசே்ையதாடு 

குடும்பதத்ின் சீரவ்மவேயும் மழுங்கடிக்கச ்கசே்யும்” என்கிறார ்யேக்ஸ்பிேர.்  

 

சிறு ைேதிலிருந்யத, குழந்வதகவள யசமிக்கப் பழக்கி, அைரக்ளின் யசமிப்பிவன எதிரப்ாராத 

யதவைகளுக்கு அைரக்வளயே பேன்படுதத்ி மகிழச ் கசே்ைதன் மூலம், ஒளிமேமான குடும்பங்கவள 

உருைாக்கலாம். “சிக்கனம் வீட்வடக் காக்கும், யசமிப்பு நாட்வடக் காக்கும்” என்ற கபான்ைரிகளுக்கு ஏற்ப 

ைாழ்யைாம். 

                           

ed;wp. tzf;fk;. 

 


