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தமிழ் பேரவவ சுழற்சி- 2 ததாடக்க 

விழா இனிபத நவடதேற்ைது. 

 

இந்த விழாவிற்குச் சிைப்பு 

விருந்திைராக கவிஞர் 

கவலமாமணி ஆண்டாள் 

பிரி தர்ஷினி அவர்கள் கலந்து தகாண்டார். ததாடக்க நிகழ்வாக வரபவற்புவர தமிழ்த் துவைப் பேராசிரி ர் 

பரவதி ராேர்ட் (தவலவர், வீரமாமுனிவர் தமிழ் பேரவவ சுழற்சி- 2) அவர்கள் நிகழ்த்திைார். அப்தோழுது 

இந்த விழாவில் கலந்துதகாண்டு ஆசியுவர வழங்கும் கல்லூரி தெ லாளர் அருள் முவைவர் தெ ராஜ் 

போனிேஸ் பெ,ெ., அவர்கவளயும், தவலவமயுவர நிகழ்த்துவதற்காக கலந்து தகாண்ட இவை முதல்வர் 

முவைவர் தெ. ஏ.ொர்லஸ் அவர்கவளயும், வாழ்த்துவர வழங்குவதற்காக வருவக தந்துள்ள தமிழ்த்துவைத் 

தவலவர் முவைவர் சூ. அமல்ராஜ் அவர்கவளயும், முவைவர் ம. தெ ப்பிரகாஸ் ரத்திை தி ாகு சுழற்சி- 2 

தமிழ்த் துவை ஒருங்கிவைப்ோளர் அவர்கவளயும், சிைப்பு விருந்திைர் ஆண்டாள் பிரி தர்ஷினி 

அவர்கவளயும், மாைவர்கவளயும் மற்றும் பேராசிரி ர் தேருமக்கவளயும் தன் இனிவம ாை தமிழால் 

வரபவற்ைார்.  

 

அப்தோழுது இந்த விழா எத்துவை முக்கி த்துவம் வாய்ந்தது என்ேவதயும், இந்த விழாவிற்கு வருவக 

தந்துள்ள சிைப்பு விருந்திைர் அவர்கவளயும் ரத்திை சுருக்கமாக, அபத ெம த்தில் கவிஞர் ோலரமணி 

அவர்கவளக் குறித்தும் தன்னுவட  நிவைவவ அழுத்தமாகப் ேதிவு தெய்தார். கவிஞர் ோலரமணி அவர்கள் 

இன்வை  சிைப்பு விருந்திைர் ஆண்டாள் பிரி தர்ஷினி அவர்களின் கைவர்.  

 

அவர் தென்வை தோதிவகத் ததாவலக்காட்சியில் நிகழ்ச்சித் த ாரிப்ோளராகவும் இருந்தவர். அவர் எழுதி  

அத்துவைப் தேரி  அழகாை இலக்கை நூவல தவறும் ேத்து ரூோய்க்கு தமிழ்ச் ெமூகத்திற்கு தகாடுத்துத் 

தன் ேங்கிற்கு அறிவு ோல் ஊட்டி  தவகொல் தேருந்தவக என்ை தெய்திவ  சுட்டிக்காட்டும் போது ஒரு 

கைம் அரங்கபம அவமதி ாைது. அத்துடன் ஆண்டாள் பிரி தர்ஷினிவ  மிக பநர்த்தி ாை முவையில் 

அறிமுகம் தெய்து வவத்தார்.  

 

அடுத்ததாக ஆசியுவர வழங்குவதற்காக அருள் முவைவர் தெ ராஜ் போனிேஸ் பெ. ெ., அவர்கள் தன் 

ேங்கிற்கு தமிழின் உ ர்வவ தன் நாவால் தட்டி எழுப்பிைார். அப்தோழுது வீரமாமுனிவர் எத்துவை தேரி  

ஆளுவம மிக்கவர். அவர் தமிழுக்கு தெய்த ததாண்டுகவள நிவைவு கூர்ந்தார். அத்துடன் சிைப்பு 

விருந்திைவரயும் இன்முகத்துடன் ோராட்டி வரபவற்ைார். ஆண்டாள் பிரி தர்ஷினி அவர்களின் தமிழ்ப் 

புலவமவ த் தானும் அறிந்திருக்கிபைன். இன்னும் இன்னும் ேல ேவடப்புகவள தந்து இச்ெமூகத்திற்கு 

ததாண்டாற்ை பவண்டும். அபதபோன்று ஒரு தோருத்தமாை  தோழிவாளவர அவட ாளம் கண்டு தமிழ்த் 

துவை பேசிரி ர் தேருமக்கள் மாைவர்களுக்கு கல்வி ோல் ஊட்டுவவத மகிழ்ச்சிப் தோங்க தன்னுவட  

கருத்வத முன்வவத்து உவர ற்றிைார்.  

 



தவலவமயுவர நிகழ்த்தி  முவைவர் பெ. ஏ. ொர்லஸ் இவை முதல்வர் அவர்கள், ஆண்டாள் 

பிரி தர்ஷினி ேவடப்புகளில் இருந்பத தன்னுவட  உவரவ  நிகழ்த்தத் ததாடங்கிைார். அவர், 

தன்னுவட  எழுத்தால் இலக்கி  

உலகத்தில் உச்ெம் ததாட்டவராக இருந்து 

தகாண்டிருக்கிைார். ேல விருதுகவளயும் 

ோராட்டுகவளயும் தேற்றிருந்தாலும் கூட 

நல்ல மனித பந ம் மிக்க ேண்ோளர் 

என்ேவத நானும் அறிபவன். தமிழ்த் துவை 

எப்தோழுதும் மாைவர்கள் நலன்களில் 

அக்கவை தகாண்டது என்ேதற்கு இந்த 

வீரமாமுனிவர் தமிழ்ப் பேரவவ ஒரு ொட்சி. 

இப்ேடிப்ேட்ட தமிழ்த்துவை நடத்தும் 

விழாவில் ேங்தகடுத்து இருப்ேதும் 

எைக்கும் மகிழ்ச்சி. பமலும் துவைத் 

தவலவர் மற்றும் சுழற்சி- 2 

ஒருங்கிவைப்ோளர் பமலும் 

வீரமாமுனிவர் தமிழ் பேரவவயின் தவலவர் அவைவவரயும் ோராட்டி  வரபவற்கிபைன். இத்துவை 

பநரம் தோறுவம காத்து தெவிமடுக்கும் மாைவர்களுக்கும் என்னுவட  அன்வேத் ததரிவித்து 

அவர்கவளயும் வரபவற்று அவமகிபைன் என்று தன்னுவட  தவலவமயுவரவ  அழகாக ஆற்றி முடித்தார். 

 

அதன் பிைகு தமிழ்த் துவைத்தவலவர் முவைவர் சூ. அமல்ராஜ் அவர்கள் வீரமாமுனிவரின் அருவம 

தேருவமகவள அடுக்கிக் தகாண்டு தென்ைார். அத்பதாடு இல்லாமல் சிைப்புவர ஆற்றும் தோழிவாளவர தன் 

கவிவத தமாழி ால் அலங்கரித்தார். ஆண்டாள் பிரி தர்ஷினி எழுதி  நூல்கவளத் தவலப்ோக அடக்கி… 

அடுக்கி...  தன் கவிவதயின் வார்த்வதகவளக் பகார்த்து… பகார்த்து… வாழ்த்துவர தெய்தார். துவைத் 

தவலவரின் கவிவதவ க் கண்ட தோழிவாளர் அவர்கள் புளங்காங்கிதம் அவடந்தார். 

 

துவைத்தவலவவரத் ததாடர்ந்து,  சுழற்சி-2 ஒருங்கிவைப்ோளர் முவைவர் ம. தெ ப்பிரகாஸ் ரத்திை 

தி ாகு அவர்கள் தன் ேங்கிற்கு, தெ லர், இவை முதல்வர், தமிழ்த்துவைத் தவலவர் பேராசிரி ர்கள் 

மற்றும் மாைவர்கவளயும் ோராட்டி வரபவற்பு நிகழ்த்திைார். 

 

தோருத்த முவட  விழாவிற்கு தோருத்தமாைபதார் சிைப்பு விருந்திைராக அவமவது என்ேது தனிச் சிைப்பு. 

அந்த வவகயில் ஆண்டாள் பிரி தர்ஷினி அவர்கள் சிைப்பு விருந்திைராகக் கலந்து தகாண்டு தமிழ்த்துவை 

முன்தைடுத்து இருக்கும் வீரமாமுனிவர் தமிழ்ப் பேரவவ குறித்தும் இலப ாலா கல்லூரியின் 

சிைப்புகவளயும் அடுக்கத் ததாடங்கிைார். அதுவவர சிைப்பு விருந்திைர் என்ை பேசுவார்?, எப்ேடி பேசுவார்?  

என்ை ஒரு எதிர்ோர்ப்பு மாைவர்களிடம் நிலவி து. அப்தோழுதுதான் இந்தக் கல்லூரிக்கும், தைக்குமாை 

உைவவ அவர் ஓர் அற்புதமாை கவத மூலம் தொல்லத் ததாடங்கிைார். தன்னுவட  கைவர் கவிஞர் 

ோலரமணி இந்தக் கல்லூரியின் ேவழ  மாைவர். என்னுவட  மகள், தன் தந்வதப் ேடித்த 

கல்லூரியிபலப  ேயில பவண்டும் என்ை தகாள்வகப ாடு இருந்து நம் இலப ாலா கல்லூரியில் 

முதுகவல ஆங்கில இலக்கி ம் ேயின்ைவர். இதிலிருந்து ததரிந்து தகாள்ளலாம். தான் ேடித்த கல்லூரியில் 

தன் பிள்வளவ யும் பெர்த்து ேடிக்க அனுமதிக்கும் எண்ைம் எதன் அடிப்ேவடயில் வாய்க்கப்ேடுகிைது 

என்ைால்?  அந்தக் கல்லூரி தான் ேடித்தக் காலத்தில் ஏற்ேட்ட உைர்வின் அடிப்ேவடயில் தான் அந்த வாய்ப்பு 

ஏற்ேடுத்தி தர முடியும். அந்த வவகயில் என்னுவட  கைவர் கவிஞர் ோலரமணி அவர்களும், மகளும் 

இந்த கல்லூரியில் ேடித்தவர்கள் அபத கல்லூரியில் நான் தமிழ்த் துவையில் இன்வைக்கு சிைப்பு 

விருந்திைராக கலந்து தகாண்டு உவர நிகழ்த்துகிபைன் என்று நிவைக்கும் போது உள்ளேடிப  அத்தவை 

தேருவம தகாள்கிபைன் என்று தொல்லும் தோழுது மாைவர்கள் தகாஞ்ெம் அதிர்ந்து தான் போைார்கள். 

அதன் பிைகு மாைவர்கள் கவைம் எங்கும் சிவத ா வண்ைம் அவவர பநாக்கிப  அவமந்திருந்தது. 

இன்வை க் காலகட்டத்தில் மாைவர்கவள அரங்கத்தில் அவமதி ாக உட்கார வவப்ேது என்ேது தேரி  



ெவால் தான். அதுவும் நூற்றுக்கும் பமற்ேட்ட மாைவர்கள் அவமதிக் காப்ேது தோழிவாளரின் தனித்திைவமப் 

தோறுத்தது. அதைால்தான் இன்று பேச்சு ஒரு கவல ாக மாறி வருகிைது. 

 

வள்ளுவர் தொல்வவதப்போல, தெவிக்கு உைவு இல்லாத போது சிறிது வயிற்றுக்கு ஈ ப்ேடும் ரெவை 

குவையும் போது தான் அரங்கத்தில் ெலெலப்பு ஏற்ேடும். 

 

ஆைால் சுமார் 30 நிமிடங்கள் வவர தோழிவாளர்  தன் திைவம ால் மாைவர்கவள இலக்கி த்தின் மீது 

கவைத்வதத் திருப்பிைார். தமல்ல.. தமல்ல… இலக்கி த்திற்கும் வீரமாமுனிவருக்குமாைத் ததாடர்பு 

குறித்து விவரிக்கத் ததாடங்கிைார். இத்தாலி பதெத்தில் இருந்து ெம த் ததாண்டு தெய்வதற்காக 

தமிழகத்திற்கு வந்தவர் ததாடக்கத்தில் அவருக்கு தமிழ் ததரி ாது. ஆைால் தன்னுவட  கடுவம ாை 

உவழப்ோலும், அொத்தி மாை பதடலாலும் தமிவழக் கற்று பதர்ந்து அடுத்த 30 ஆண்டுகள் தமிவழத் தன் 

கட்டுப்ோட்டில் வவத்திருந்தவர் வீரமாமுனிவர். இது எல்பலாருக்கும் வாய்க்கப் தேறுவதில்வல. 

இன்வை த் தவலமுவைகள் நாம் ஒருபவவள இத்தாலி பதெத்துக்கு தென்று அங்கு இருக்கக்கூடி  ஒரு 

தமாழிவ  கற்று அங்கு எப்ேடி 

ோண்டி த் ம் தேை முடியுபமா அப்ேடித் 

தான் வீரமாமுனிவர் தமிழகத்திற்கு வந்து 

தமிவழக் கற்று தமிழில் ஆகச்சிைந்த 

நூல்கவளயும், ேவடப்புகவளயும்  

தவளிக்தகாைந்தார். அதிலும் குறிப்ோகக் 

தமிழில் எழுத்துச் சீர்திருத்தத்வத முதலில் 

தெய்த தேருவமக்குரி  தவக ொல் 

தேருந்தவக வீரமாமுனிவர்.  

 

ததால்காப்பி ர் காலத்தில் தொல்லப்ேட்ட 

ஒரு நூற்ோ ஒன்று "எகரமும் ஒகரமும் 

இ ற்வக அற்பை" இந்த எகரமும் ஒகரமும் 

இடத்துக்கு ஏற்ே தகாண்டு கூட்டிப் தோருள் தகாள்ள முடியும். குறிலுக்கும் தநடிலுக்குமாை வித்தி ாெம் 

ததரி ாத ஒரு காலகட்டம். அதுவவர தமிழில் ஆகச் சிைந்த அறிஞர் தேருமக்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள். 

ஆைாலும் கூட அவர்கள் குறிலுக்கும், தநடிலுக்குமாை பவறுோட்வடக் கண்டுபிடிக்கவில்வல. ஆைால் 

தமிபழ அறி ாத பவறு தமாழிவ ப் பேசும் ஒரு மனிதர் தமிவழக் கற்று உைர்ந்ததால் குறிலுக்கும் 

தநடிலுக்குமாை பவறுோட்வட எளிவம ாகச் தொல்லிக் தகாடுத்தார். அபதபோன்று ஒற்வைக் தகாம்பு, 

இரட்வடக் தகாம்பு என்று குறிலுக்கும் தநடிலுக்குமாை அவட ாளத்வத ததளிவுப்ேடுத்திைார். பதம்ோவணி 

என்னும் காவி த்வதப் ேவடத்து உலகத்தில் தவலசிைந்த ஒரு ேவடப்வே தவளிக்தகாண்டு வந்த தேருவம 

அவருக்கு உண்டு. அகராதி இல்லாத காலகட்டத்தில் முதல் முதலில் ெதுர அகராதிவ  தகாண்டு வந்து 

தமிழுக்கு அறிமுகப்ேடுத்தி  சிைப்பும் அவவரச் ொரும். உவரநவடயின் தந்வத என்று 

போற்ைப்ேடுவதற்காை காரைத்வதயும், அதன் பின்புலத்வதயும் அத்துவை ரெவைப ாடு மாைவர்களிடம் 

எடுத்து உவரத்தார்.  

 

அவ்வப்போது மாைவர்கள் பொர்ந்து விடாமல் இருப்ேதற்காக தன்னுவட  பேச்வெ வலிந்து பேெவில்வல. 

மாைாக தன் பேச்வெ வலிவம ாக மாற்றி வர் ஆண்டாள் பிரி தர்ஷினி அவர்கள். 

அந்த வவகயில் ெரி ாை காலத்தில், ெரி ாை பநரத்தில் அறுவவட தெய்தது போல அவருவட  பேச்சு 

அத்தவை இனிவம ாக அவமந்திருந்தது.  

 

ஏற்கைபவ இந்த வீரமாமுனிவர் தமிழ்ப் பேரவவ மாைவர்களுக்காக மாைவர்கபள முன்னின்று 

நடத்தி  நிகழ்வு. நிகழ்ச்சி முடிவுக்கு எட்டி  பின்ைரும் மாைவர்கள் பிரி  மைமில்லாமல் தா ார் 

ஆண்டாள் அவர்களிடம் அலாவி  காட்சி ஆசிரி ர் தேருமக்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளித்தது. 

 



இப்ேடி வரலாற்று முக்கி த்துவம் வாய்ந்த இலப ாலா கல்லூரியில் தமிழ்த் துவை ொர்ோக 

முன்தைடுக்கப்ேட்ட இந்த விழாவிற்கு தமிழ்த்துவை மட்டும் அல்லாமல் மற்ை துவையில் இருந்தும் 

பேராசிரி ர்களும் கலந்து தகாண்டார்கள். 

 

பமலும் இந்நிகழ்வில் தமிழ்த்துவை பேராசிரி ர்கள் பேரா. ஞா. ஞாை யுவராசு, பேரா. ெந்தி ாகப்ேர், 

முவைவர் ெகா ராஜ், முவைவர் பி. தலனின், பேரா. வமக்பகல், பேரா. தெ க்தகாடி, பேரா.தரன் கலந்து 

தகாண்டைர். 

 

மாைவர்களும் இந்த விழாவவக் தகாண்டாடி…தகாண்டாடி… மகிழ்ந்தைர். 

 

 


