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வா�கி�ற ம
க�
� வா�த பாட� – வ.�ப.மாணி
கனா� 

      �ைனவ� இராம. மல�விழிம ைகய�
கரசி 

#ைற$தைலவ� & தமி$#ைற , தியாகராச� க'(), ம#ைர - 09. 

 

அ. வ.�ப.மாணி�கனா�� பைட��க� (அ) ஆரா��சி ��க� (15)  

(வ�!வ" ெதாட%கி ெதா�கா�பிய' திற� வைர)  

ஆ. நாடக%க� (4) மைனவியி� உ�ைம ,த� ஒ. ெநா/யி� வைர)  

இ. கவிைதக� (3) ெகாைட விள�3 ,த� மாணி�க�3ற�  

ஈ. உைர (3) ெதா�கா�பிய", தி.�3ற�, க"ப6 நா7ப8  

உ. ஆ%கில ��க� (4)   1. The Tamil Concept of love  

     2. A Study of tamil verbs  

     3. Collected papers  

     4. Tamilalogy    

ஊ. பிற வைக  (3)  

என ெமா'த" (32)  ,�ப'திர=> ��க�. அவ7?� த7சி@தைனக�, எA" �� 

மB>ேம ,Dைமயாக ஆ�வி73 எ>'8� ெகா�ள�பB>�ள8.  

வ.�பமாணி�கனா�� த7சி@தைனக�, ேதைவயானைவயா, ந7சி@தைனகளா 

எ�ற வினாவி73 விைடகாE,க'தா�, “வாDகி�ற ம�க!�3 வாG@தவ6க� 

பாட"” என ஆ�@8 I?வதாக� கB>ைர அைம�பதா? என எ=ணிய ேபா8 

�7றா=> விழா� 3Dவின6 ேகB>� ெகா=டத7கிண%க “மாணி�கனா6 �B/ய 

தமிG, தமிழின", தமிழக" எ�ற க.'திைன ஒB/� கB>ைர வழ%3மா? 

ெச�திவி>'ததனா� அதைனெயாB/ேய கB>ைர அைமகிற8.  
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வ.�ப மாணி
கனா� -.றா/0 ெவளியீ0  

“த7சி@தைனக� [15.08.1982 -  1   

- வ.�.ப.மாணி�கனா6 14.04.1989 -74 ]  74 நாB>3றி��க� ஏD ஆ=>   

தமிG ம= பதி�பக" – ெச�ைன -17  

,த� பதி�� –மா6� 2016  

பதி���ைம –ஆசி�ய.�3 ( 24-04-1989-� மைற@தவ6)  

-லி� 5ைழ6ைர (8#ைமயா9 வரேவ.கிற#) 

 “அ%கி%ெகனாதப/ அைன'8 மBட%களிW" ஆதி�க" ெசW'8" ‘ெபா�ைம” 

ேயா>, சில ேநர%களி� சமரச" ெச�8 ெகா�ள ேவ=/ய ெந.�க/ 

ேந6@தி.�கிற8 சா�ேறா6 ெப.ம�கB3.  

 வாGவாதார'ைதேய அைச'8வி>"  என' ெத�@8" வா�ைமையேய த� 

வாGY ெநறியாக வ�'8� ெகா=> வ?ைம �ம@த மாமனித6 வ.�ப.மாணி�கனா6, 

எ@த� கBட'திW" சமரச'தி73 இட" தராதவ6.  

 �ற� ேபாராBட%களி� ெகா=/.@த தZவிர'ைத அக� ேபாராBட%களிW", 

அ/நாதமா� அைம'8� ெகா=>, த�ென[சறிவதா�� ெபாறி'8ைவ'த அவ6த" 

�ட" ேபாBட ெபா7 சி@தைனகளி� ெதா3�ேப “த7சி@தைனக�” மனித வாGவி� 

அைன'8� பர�பிW", உ�ள'தி� 3ைற நிைறகளி� அ�பBடமான அலசைல 

நிகழ'8வேதா> ஆ�க�\6வமான ம? உ.வா�க'தி73" அ/'தள" அைம'8 

உதYகிற8. – வ.�ப.மாணி�கனா�� ம�க�.  

 1982" ஆ=> வி>தைல நாளி� எDதி ெதாட%கி, த� உயி6 வி>தைல நா� 

வைர ெதாட6@த இ@த “த7சி@தைனக�” ,�பதா=> இைட ெவளி�3� பி� 

அ�சா�க" ெப7?, ச]க ெவளிைய� ச@தி�க வ.கிற8.”1 த7சி@தைனக� – ப� - 3 

 எ�ற உைரகேளா> வாசி�பவ6�3 இ@த �� த�ைன அறி,க" ெச�8 

ெகா�கிற8. 1  



     

TEJAS Thiagarajar College Journal     ISSN (Online):2456-4044  

June 2017, Vol 2(2), PP 01-12 

 

[3] 

 

           

 

வா9ைமேய வா
ைக ெநறி :-  

   கா�திய>க��, வ?�வ@ேம மாணி
கனாைர 

வா9ைமயாளராக வ>வைம$தி@
கிறா�க?. எனேவ தா� வா9ைமைய வா6 

ெநறியாக வ�$#
 ெகா/>@
கிறா�.  

 “இ�C ெப@மக� கா�திய>க? பிற�த நா?. -.CDபதி� E�றாவ# 

ஆ/0D பிறD8 இ# காC� உலக$தா9 ெப.ெற0$த சிற�த �த' மக� 

கா�திய>கேள. இ�C சில எ/ண கைள வHவாக எ/Iகி�ேற�. எ� 

வா9ைம வா
ைகD ேப)ய
கமாக6� ெப@�ெதா/டாக6� உலகD 

பரDபகா6� வி)ய ேவ/0�, இ�ேநா
�D ப.றிJ சி�தைனக? எ� 

ெநKசிைடேய�கி�றன. இ�C �த' அ�$தமாக
 கைடபி>
க ேவ/>ய 

ஒ)@ ெநறிக?, எ� உ?ள�  ��$ N9ைமD ெபறவி'ைல, மா�க? வள@� 

நிைல�ைறய வி'ைல. ெசயலா�� மா�களாக இ'லாவிOடாH� மா�Dப>6 

Pடா#”. (4)  

வ?�வ$தி� ப> வா
ைகயைம ேவ/0� எ�ப# அவ)� ைவரா
கியமாக. 

அைம�தி@
கிற#.  

 

தமி�
காக$ திOடமிO0/ ஐ�தா/0$ திOடமிO0 ெசயலா.ற 

எ/ணியவ�:  

   எ�#$ திOட க? வியDைப ஏ.ப0$#கி�றன. “இ�V� 

இ@பதா/0 கால� (எ�#� நா? 15.01.1984) எ�         எ/ப$ேதழா/0 வைர 

அ'ல# ெதா/Zரா/0 வைர ஆ.றெலா0� வள�Jசிெயா0� ஆ
கமாகJ 

ெசய'பட �>[� எ�ற #ணிெவ/ண$தா' எ� திOட கைளJ ெச\வேன 
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பைட$#
 ெகா?ேவ�. நா�0 கOட களாக நா�� ஐ�தா/0$ திOட களாக 

வ�$#
 ெகா?ேவ� 1988,1993,1998, 2003 எ�ற ஆ/0
 கண
கி' எ� திOட 

வ)ைசக? அைம[� ….. எ�திOட ெம'லா� ெப@�பாH� எ�$#D 

பைடDபாக6� எ�$திய
கமாக6ேம அைமய �>[� தமிD ப'கைல
கழக� 

சா�பி' ெதா'காDபிய$ தைகஞ� எ�ற ேபராசி)ய$ தைகைமைய ஏ.C
 

ெகா/0 “ெதா'காDபிய ேப@ைர –மாணி
க�” எ�தி வ@கிேற�. இ# ெப@� 

ெபாCD8� ேபரா96� ெகா/டபணி. �றி$த ஈரா/>' �>
க விைழகிேற�. 

தமி மான� எ�ற தைலDபி' அ�தாதி
 �றளாக தமி ெமாழி, தமிழின�, 

தமிநா0  �றி$#D பா> வ@கி�ேற�. இ# சில தி களி' �>யலா�” 

எ�கிறா�.  

          வ.�ப.மாணி
க�, த.சி�தைனக? – ப
 42 & 43  

 ஆனா' இைவ அைன$ைத[� நைட�ைறDப0$த விய�றதா எனி' 

�த' ஐ�தா/0 நிைற6.ற அ0$த ஐ�தா/>� ெதாட
க� கால� வ�$த
 

கைடசியா/டான#. அவர# மைற6 24.04.1989 –அ�C நிக�த#.  

   

 

தமி ெபா�ன�பல� ஏறD பணியா.றியைம :-  

   தமிDபா�ர க? சித�பர� நடராச� ேகாயிலி' 

ெபா�ன�பல$தி' ஓதDெபற ேவ/0� எ�ற ேவ/0ேகாைளD பல@டV� 

ேச��# தcOசிதJ ெசயலாள�களிட�  ெகா/0 ைவ
கிறா�  

 “தமி அ�பல� ஏறாத வைர ேமேல ேபா9
 P$தைன வண �வதி'ைல 

எ�ப# எ� கைடDபி>யாதலி�, தமி நி.�� கீேழ நி�C ெதா�# வ�ேத�. 

தமி$ தி@�ைறக? அ�பல$தி� ேம' ஏற இைறவ� அ@? ெச9ய ேவ/0� 

எ�C இற�# ெகா/ேட� (10.11.1986)  
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 “ேதவார$ தி@வாசக க? அ�பல$தி� கீேழ தைரயி' நி�C பாடD 

ெபCகி�றன. ெபா�ன�பல$தி' தமிD பா�ர கைள ஓ#வா@� பாட
 Pடா#; 

அ�ப�க�� பாட
 Pடா#. தcOசித�க? பா0வதாக இ@�தாH� Pட
 கிேழ 

இற கி வ�# தா� பாட ேவ/0�. இ# அ/ைம
 கால$# வ�வி வ�த 

தமி�
� மதிDபி'லாத வழ
க�. தமி$ தி@�ைறக? அ�பல$தி� ேம' பாடD 

ெபற ேவ/0� எ�ப# எ� ேவ/0ேகா?. தி@ பால �Dபரமணிய� ேபராசி)ய� 

ெவ?ைளவாரண@� பிற அ�ப�க�� #ைணயாயின�. இ\6ைரயாட' �>ய 

இர6 எO0 மணியாயி.C” எ�கிறா�.  

           வ.�ப. மாணி
கனா� – த.சி�தைனக? –ப
 – 98 & 99 

 அ�ைன$ தமிெமாழிைய அ�பலவாெனனி� ெபா�ன�பல$ ேத.C� 

ெபாCD8 மதி$#D ேபா.Cவத.�)ய#  

            

வCைம �ம�த மாமனித� –P.Cண�$#� ெபா@?:-  

1. வCைம எ�ப# இ#வைர, உ0
க உைட, உ/ண உண6, இ@
க இட� 

இைவயி'லாதவைர இவ.C
காகD பிறைர நா>யி@Dபவைர பிற)ட� இ@�# 

ெபCபவைரேய �றிDபதாகJ ெசா'லDபO0 வ�#?ள#. ஆனா' , “மாணி
க 

அற�” எ�ற ப�தி[�, வ.�ப.மாணி
கனா)� வாவிய' நிக6� மா.CJ 

சி�தைனைய மCப)சலீைன ெச9ய ைவ
கி�றன.     

                த.சி�தைனக? – ப
 -7  

1. வ.�ப.மாணி
கனா�. “1986-' வி@Dப�றி(உயி') எ�தினா�. அதி' த� 

ெசா$#
களி' ஆறி' ஒ@ ப கிைன ஒ#
கி, ேமைலJ சிவ8)யி' ஒ@ 

அறநிைல ஏ.ப0$த6�, அதி' வ@� வ@மான$திைன
 க'வி, ம@$#வ�, நல 

வா6, �ழ�ைத நல�, அஃறிைண உயி�களி� நல� �தலான ெபா# 

நல க�
�J ெசலவிட ேவ/0� எ�C எ�தி ைவ$#, 8திய வ?ளலாரா9$ 
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த�ைன வரலா.றி.� அைடயாள� காO>யவ� இ�த மாமனித�”    

                             த.சி�தைனக? – ப
 -39  

2.  என அைடயாள  காOடDப0கிறா�. எனேவ, உயி' எ�#� அளவி.� 

பண
கார� எ�ப# ெதளி6. எ\வளேவா பல இல
க க? �0�பJ ெசலவி@�த 

ேபாதிH� �ைறயான வ@வா9க? எ� மான$ைத[�  ெப@ைமைய[� 

கா$தி@
கி�றன” என அவேர Pறியி@DபதாH�  �ரIைரேயா என 

எ/ண$தைலDப0கிற#.  ேமH� 15.01.1984-� நா? பதிவி'  வாவிய' 

நிகவாக “ம#ைர ப'கைல
 கழக$ #ைணேவ�தராக இ@�தேபா# கழக 

ஆ/0விழா தைலைம[ைர ஆ.ற அைழ$தி@�ேதா�. நட�# வ�த அவ)ட� 

ப'கைல
கழக வாகன� உ/ட'லேவா என வினவிய ேபா# “ஆ�” ஆனா' 

ப'கைல
 கழகD பணி
காக நா� வரவி'ைலேய. எனேவ அ\வாகன$ைதD 

பய�ப0$#த' தவC”. எனேவ ேப@�தி' வ�# பி� காலார நைடயி�C 

வ@கிேற�. எ�றா� வ.�ப.மா/ணி
கனா�” தகவலாள� .8லவ� �ப இராமJச�திர� 

#ைண$ தைலவ� ம#ைர தி@வ?�வ� கழக� – நா? – அ
 09.10.2016 –ம#ைர ேநர� – மாைல -5.00  

எ�C ம#ைர$ தி@வ?�வ� கழக$ #ைண$ தைலவ@�, அDேபாைதய    

#ைணJ ெசயலாள@மாக விள கியவ�. P.றிலி@�# அவ� வசதிகைளJ �ம
க. 

மC$ததா' வCைம �ம�தவ� எ�ப# ெபறDப0கிற#. இவைரD ேபா�ற அற 

நைடயாள)� பணியா' அ�ைறய தமிழக� ந.ப/8களி� Pடாரமாக 

விள கி.C. இ�C ெபா#J ெசா$ைத த� ெசா$தா9 நிைன$#J 

�கிDபவ�களா' அவலK �ம�த தமிழகமாக மாறிவிOட#.  

மாணி
கJ ெச�மH
�? ஒளி�தி@
�� ரசைனயாள� :-  

 வாவி� மேகா6�னத கைள$ ெதாOடவ�க�
�� மனதி� ஓர$தி' 

சாமானியரா9 வா�# தc�
�� ப/8� அைம�தி@
�� எ�பத.� வ.�ப.மா6� 

விதி வில
க�C. அவ)� திைரDபட ஈ0பா0 உண�$தி நி.கிற#. அதைன 

“ெச�ம' திைசDபாO0D 8$தக கைள[� பைழய 8$தக
 கைடகளி' வா கி 
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நிைறயJ ேச�$#?ளா� ஆரா9Jசி
காக அ�-'கைள[� ப>Dப#/0… 

காைர
�>யி' ஆ/0
ெகா@�ைற ேபராசி)ய� உOபட$ தமி$#ைற 

ஆசி)ய�க? அைனவ@� ஒ�றாகJ ெச�C பட� பா�Dப#/0 அதைன
 க/ட 

பிற #ைறயாசி)ய�க? வியDபைடவ�, ெச�ம' தைலைமயி' தமி$#ைற 

அ�நாளி' ஒ@ �0�ப� ேபால ஒ.Cைம[.C ஒளி��தத.� அ#6� சா�C……..  

  “தமி
காத'” எV� ஆ96-லி' க/ணதாசனி� “பாலி@
�� 

பழமி@
�� பசியி@
கா# பKசைணயி' கா.C வ@� N
க� வரா#” எV� 

பாடல>கைளD பசியட நி.ற'” “க/#யி' மC$த'” எ�V� 

ெம9Dபா0க�
�J சா�C காO0வா�.  

 பா/>யனிட� வழ
�ைர
�� க/ணகி அவ� �� த� கா.சில�ைப 

உைட
கிறா?. அதிலி@�# ெவளிDபOட மாணி
கDபர', ம�ன� வா9�த' 

ெதறி�த# - ஆராயா# க?வ� எ�C ெபா9 Pறிய அரசன# வாயி.பOட# என 

இள ேகாவ>க? ெபா@$த�ற 8ைன�# PCகிறா�. இத.� ஒD8வைமயாகD 

“iவிழிவாசலிேல” எV� திைரDபட$தி� காOசி ஒ�றிைன
 காO>D 

ெபா@$த�ற விள
�கிறா�. ெப.ேறாைரD பி)�த ஊைம
 �ழ�ைதயிட� 

அதைனD பலவைகயி' காDபா.றி  வ@பவைன
 காO>, இவ� தாேன ெகாைல 

ெச9தவ� என
 காவல� ேகOக, அ
�ழ�ைத சின�# �$#வாைள எ0$ெதறிய, 

அ# �.ற� Pறிய அ
காவலனி� வாைய
 கிழி$த#. திைரDபட
 

கைதயாயிV� இல
கிய மாயிV� எ � சிறD8ற நிகJசிக? ைகயாளDப>V� 

ஏ.றிD ேபா.Cவ# ெச�மலி� இய'8” 

              �ைனவ� இரா. சார கபாணி - மாணி
கJ ெச�ம', ப
 56,57 

         மCபதிD8 - 2016 மாணி
கJ ெச�ம' -.றா/0 ெவளியீ0. 

  

காலDெபா@$தமா? காலனி� lைலD ெபா@$தமா?  
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   அ�ைறய �தலைமJசைர அைனவ@� எ�.ஜி.இராமச�திர� 

என அைழ
க, இவ� மO0�, ம.ெகா.இராமச�திர� எ�C அைழ
கிறா�. 08.11.1984 

(வியாழ
கிழைம) நாO0 �றிD8 ஆ9வாள�.  

 தமிழக �தலைமJச� 8ரOசி$ தைலவ� ம.ெகா.இராமJச�திரனா� ஒ@ 

மாதமாகD ெப@கிய ேநா9களி� வா9DபO0 ஓரள6 ேதறி இDேபா# சிCநcரக 

ைவD8
� அெம)
கா ெச�றி@
கி�றா�. [அெம)
க ம@$#வ�க? ந� 

�த'வ@
� ம@$#வ� பா�
க இ � வ@கி�றன�] ெப@D ெகாைட[?ள�� 

ந'ல பல ப/8க�� ம
கO0D ெப@ நல க�� ந'லாOசி[� வா9�த 

�த'வ)� உட' நல� இ�ைம என
�D ெப)ய வ@$தைத$ த�த#. சில நா? 

ெப@ கவைலயாேன�. அவ� �� நல� ேவ/>J சில நாOக? ஒ@ைம 

வழிபா0 ெச9ேத�. ந'ல ம@$#வD பா�ைவயா' �த'வ� நல� சரீாக 

இ@
கி�ற# என6� க>ய நிைலைய
 கட�# விOடா� என6� உட' நல� 

ெபCவ# ெதளி6 என6� ேகOக
 ேகOக எ� உ?ள
 கவைல �ைறகி�ற#. 

நா� ப/8
��  அ�8
�� மதி
�� அரசிய' தைலவ�க�? �த'வ@� 

ஒ@வ� 18.10.1984 ம8ைர� ப�கைல�கழக'தி� விழாவி� எ�ைன� க=> 

உ%க!ட� பல ெச�திக� கல@8 ேபச எ=ணியி.�கிேற�” எ�? தி..எ".ஜி.ஆ6 

அவ6க� IறியதாகY" பதிY ெச�8�ளா6.  

       வ.�ப.மாணி
க� –த.சி�ைதைனக? – ப
 53 & 54  

 இ�பதிY அவ.�3 தமிழ�க'தி� தைடய.ற சரீான ஆOசி மீ#� 

ெகா/>@�த அ
கைறைய
 காO0கிற#.  

        

இல�கிய� ப[சாய'8 : 

“ச%க� �லவ6களி� கபில6 ெப.மா� தம8 3றி[சி�பாB> எ�ற களெவாD�க" 

ப7றிய �லிைன “ ஆ�ய அரச� பிரகத'தA�3' தமிழறிவி'த73� பா/யதாக� 
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3றி�பிட�பB>�ள8. ஈ=>" தமிG அறிவி'த�  எ�ப8 தமிழி� சிற�பாக இட" 

ெப7?�ள அக'திைணைய அறி�பெத�பைதேய காB>கிற8. 

   ஒ�பில�கிய அறி,க" எ�? இல�கிய� ப[சாய'8" நட'தி உ�ளைம ெதளிY. ப�-24 

கிேர�க," தமிD" ஒ�?ேபா� ேதா�?" பழைமேய என� 

கிேர�க" ம7?" தமிG 3றி'8� க.'8ைர�3" ேபா8 ; 

1.  “ஆ�லி�� எ�A" அறிஞ� ப=ைட� கிேர�க நாB/� வாG�ைக” என� 

ெப�ய �லி� ,�Aைரயி� எDதிய க.'8, பழ@தமிழக" க=ட 

அக'திைணைய ஆராb" எ� க.'8�3�ப/ எ>'த8 ேபால இ.�ப� க=> 

விய@ேத�” -வ.�.ப.மாணி�க"  (ஒ�பில�கிய அறி,க" – தமிழ=ண� மீனாBசி 

�'தக நிைலய" – ம8ைர -09 எBடா"  பதி�� – 2000). 
எ�? �W�3 எDதிய� பணிைய பதிY ெச�கிறா6. 

 

வ.�.ப. மாணி�கனா�� பைட�� ேநா�க": 

   “ மனித ச,தாய ,Dவத73" ெபா8வாக' ெத�@த 

உ=ைமகைளb" ெத�யாத உ=ைமகைளb", பைட�பாள� பைட'8�காBட 

ேவ=>".” டா��தா� 

                    தி.�.நடராச� திறனா�Y�கைல, எ�.சி.பி.எ�-ெச�ைன, /ச"ப6-2011. 

    1. ச,தாய இலBசிய%க� (Social ideology) 

    2. ச,தாய உளவிய� (Social Psychology) 

� ச6வேதச உண6Yக� 

� ெமாழி 

� கலா�சார" 

� ம�க� 

� வரலா? 

� மர�� சி�ன%க� 

இன" – நா> – சாதி – சமய"  - கட@8வர� = ஒ.ைம�பாB>ண6Y. 
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ேதசிய உண6Y ச6வேதச உண6Y : ேமேலா%3த� / 3?கிய 

மன�பா%3 ஒழிய 

� மனிதேனா> மனிதA�3 இ.�க ேவ=/ய பிைண�� 

� நா>கேளா> நா>க!�3 இ.�க ேவ=/ய ெந.�க" 

� கலா�சார%கேளா> இ.�க ேவ=/ய இைண�� 

ஆகியன கைல இல�கிய� ப=பாB> நிைலயி� ச.வேதச உறYக� 

ெபா8ைம� ப=�க�, சமத.ம ேநா�3 ஆகியவ7ைற இல�கிய%களி� 

எ>'8ைர'த� எ�பதாக அவர8 ந7சி@தைனக� அைமகி�றன. 

 

 

 

 

ச]க'தி73 வி>�3" அைறIவ� : 

  ச]க'தி� மீ8 ெகா=ட அ�கைறயாக, “காலெவாD%3, 

ஜ"�லனட�கிய, கணிச� ெசய�, ெதாட6@8 ,/'த�, காமெவ3ளி மய�கமி�ைம, 

3ைறவக7?த�, எதிரதா�கா'த�, பணிY" 8ணிY", கல%காைம, எதைனb" 

�ைமயாகY" பாரமாகY" க.தா8 இய�பிA" இய�ெபன� க.தி�ெச�த�. 

உண6�சிைய அறிவாகமா7ற� ேவக'திW" ப�3வ� சி@தைன� ெசய�, 

ெப.மிதYண6Y, �கழாைசயி�ைம, கடைம'ெதா=>ண6Y, பிற�ைப� சிற�பா�க� 

உட� நல" மதி'த�, அளவாக உ=ண�, எதைனb" I/யவைர ஒேர ,ைறயி7 

ெச�த�, ெச�வன ஒேர ,ைறயி7 தி.@த�ெச�த� எ�ன சி@தி�க ேவ=>", 

எவ7ைற� சி@தி�க' தவறிவிBேடா". எ'தைன வைகயாக� சி@தைனேயாBட" 

ேவ=>"? ம?ம? சி@தைனக� ேவ=>மா? ெதளி@த எ=ண" யா8? ெசய� 

வழிக� பல எ�ேபா8 எதைன பி�ப7ற ேவ=>"? ந�ல8 எ�?" நிைறேவ?". 

நிைறேவ7ற ,/b" எ�ற ந"பி�ைக. இழ��க� வ�A" ேசா6Yபடா8 

ஏ7?�ெகா�ள�. க.'8க�; ேவ?பBடாW" ஆBபைக ெகா�ளாைம, கட�ேபா 

ெவ?�ேபா மி>ெம�றா� உறைவ� 3ைற'8வா� வாளாதி.'த�, சி?ைமகைள� 

ெபா.Bப>'தாைம உய6 எ=ண%கB3� பதிலளி'த�. 
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 எ�?" வாGேவா", வள6ேவா", ,�ேன?ேவா", �தியன, �ரBசிெயன 

கா=ேபா" மா7றி�ெகா�ேவா" தி.'தி�ெகா�ேவா" எ�ற அதிக ந"பி�ைக 

I/யவைர அள@8 ேபச�, அளவாக� பாராBட�, எ�ேபா8" த�ைன' திற� ெச�8 

ெகா�!த�, த�ைன' தாேன க=/'8� ெகா�!த� – வ.�ப.மா.ந7சி@தைன - ப 45 

எA" இைவ ஆ!ைம'திற� பயி7?ந6�3" பயி�பவ6�3" த." அழியாத 

ஆேலாசைனகளாக' திகGகி�றன.                      

        

தமிG� ச]க 3றி�ேகா� / இல�3 :- 

 த� வா��க!�3" க.'8ைர�கிறா6, “இ�பி�ைளக� எ@நிைல�கிைடயிW" 

த%க� தமிழறிைவ எD'8�3" ேப���3" வள6'8�ெகா�ள ேவ=>", 

ெதா�கா�பிய" சில ச%க இல�கிய%க�, தி.�3ற�, சில�பதிகார", மணிேமகைல, 

ெப�ய�ராண", இராமாயண", தி.வாசக", பாரதி கவிைதக�, சி? அற ��க� 

இவ7றி� ஓரளெவA" பயி�றா� வ.வாb" ந�மதி��" ெச�வா�3� I>தலாக� 

ெபறலா", இவ6க� வழி� 3ழ@ைதக!" பிற எ'8ைறக� க7?' ெதாழி� 

ெச�தாW", தமிழில�கிய� க�வி ஓரளேவA" 3>"ப� கடைமயாக, 3>"பமாக� 

ெச�ல ேவ=>". எ� 3>"ப'8�3 நா� ெசா�வ8 தமிழின'8�3" ெபா.@8", 

தமிG�பணி, தமிழி'ெதா=>, தமிழா�க", தமிழ� வாGவி� இய��� கடனா3".  
            –த.சி�ைதைனக? – ப 47 

 இ�க.'8க� த� வா��க!�3� IறினாW" தைல,ைற தைல,ைறயாக' 

தமிG�3>"ப வா��க� அைன'8�3" ஆ�ம ஈேட7ற'8�3" ெசா�ன 

அ.ம.@தா" அவசிய� க.'8க� தமிழின'தி7கான ெபா8ைம� சி@தைன ேபா7றி 

வள6'தா� ஏ7ற" ெப?வ8 வ.%கால'  தமிG� ச]கேம! 

 

ஆ96 �>6க? 

 

� திBடமிB> தமிG ெச�தவ6 

� தமிைழ� ெபா�ன"பல" ஏ7ற� பா>பBடவ6 

� இல�கிய� ப[சாய'8 ெச�தவ6 
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� தமிG� ச]க" & மாAட� ெபா8ைம�3 வழிகாB/யவ6 

� எனேவ அவர8 வாGY பய�பட வாG@த வாGY; பா6 �கD" வாGY; 

பி�ப7ற ேவ=/ய வாGY எ�ற vைகயி� வாDகி�ற ம�க!�3 வாG@த 

பாடமாக விள%கியவ6 வ.�.ப.மாணி�கனா6 எ�ப8 ெதளிY. 

� அவ6 ேச6'8 ைவ'த சி@தைனெயA" �=ணிய@தமிG� ச@ததிைய�கா�3" 

எ�பதி� ஜயமி�ைல. 

(1917 - 2017 எ� க'()யி' நைடெப.ற Eதறிஞ� ெச�ம' வ.�ப.மாணி
கனா� 

-.றா/0 விழாவி' வாசி$தளி
கDபOட கO0ைர.) 

 

 

 

 

சா�றாதார க?: 

 

1. மாணி�க�ெச"ம�  - இரா.சார%கபாணி 

2. ஒ�பில�கிய அறி,க"  - தமிழ=ண� 

3. திறனா�Y� கைல  - தி.�.நடராச� 

4. த7சி@தைனக�   - வ.�ப.மாணி�கனா6 

 

 


