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ஆண்  9 

ந வரக் க் ம் சைபேயா க் ம் என  அன்பான வணக்கம். 

“ெசம்ெமா  த ன் ெதான்ைம மறேவல்” 

“ைகயகலக் கல்ேதான்  மண்ேதான்றாக் காலத்ேத வாேளா   ன்ேதான்  
த்த ” என்  லவர ் ஐயனாரிதனார ் இயற் ய றப்ெபா ள் 

ெவண்பாமாைல ேல த ழரக்ளின் ெதான்ைமச ் றப் க் றப்ெபற் ள்ள . இந்த 
ஆ  த ழ்க் ; மைல ம் மைல சாரந்்த நிலப்ப மான ஞ் ேல 
ேதான் ய  என்பைதச ் சங்க இலக் யம் வைரயைறெசய் ள்ள . அத்தைகத் 
த ழர ்வளரத்்  வந்த ெதான்ைமத் தாய் ெமா  “த ழ்”. 

எம்ெமா க் ம் இல்லா அற் த இலக்கண ல்க ம்  எண்ணரிய இலக் ய 
வளங்க ம் தன்னகத்ேதெகாண்  இன் ம் கன்னித் த ழாக இலங்  நிற்ப  எம  
தாய்ெமா !. இ  எக்காலத் ம்நிைலயாய்இ க்கக் ய வளரெ்மா  என்றால் 

ைகயாகா . 
“யாம ந்த ெமா களிேல த ழ் ெமா  ேபால் இனிதாவ  எங் ம் காேணாம்ˮ 

என்   பார யார ்த ழ் ெமா ைனச ் றப் த் ள்ளார.் 
சங்ககாலம் தல் இன்  வைர த ழ் நீண்ட ெந ய வளரச்் ையக் 

ெகாண் க் ன்ற . என் ம் மங்காத த ழ்வளரத்்த சங்ககாலப் லவரக்ள்! 
தனித் வமான இலக்கணம் வைரந்த ெதால்காப் யர!் உலகப் ெபா மைற தந்த 

வள் வர!் அறம் பா ய  ஒளைவயார!் க ச் ைவக் க் கா யம் பைடத்த 
கம்பர!் த ேல ரட்  ெசய்த பார யார!் இவரக்ள் ேபான்ற பல்லா ரக் 
கணக்கான இலக் ய கரத்்தாக்கள் த ழ்ெமா ன் வளரச்் க்  அளித்த 
பங்களிப்  அளப்பரிய . 

ெதாடரந்்  வாழ்ந்த ன்ேனாரக்ள் த ழ் ெமா ைய என் ம் அ யா 
அணிகளால் அலங்காரஞ் ெசய்த டன் அவரக்ள் அதைனப் ேபணிப் பா காத் ம் 
வந் ள்ளாரக்ள். இவரக்ள் வ  நா ம் பயணிப்ப  காலத் ன் கடட்ாய 
ேதைவயா ம். 

வய ந்ேத த ழ்ெமா ையக் கற் வ ம் மாணவரக்ள் அதைன 
ப்பத் ட ம் ஆரவ்த் ட ம் கற் வ வைதக் காண் ேறாம்   அவரக்ள் 

வளரந்்த ன்    சரளமாகத ் த ல் உைரயா வைத ம் கண் டாகக் காண 
ற . லம்ெபயரந்ா களில் வா ம் த ழரக்ள் தங்களின் எ ரக்ாலச ்

சந்த னர ்  த ைழ ம், த ழ்ப் பண்பாடை்ட ம் மறந் டாமல் இ க்க    
எல்லா யற் கைள ம்  ேமற்ெகாள் றாரக்ள். 

ேதன்த ைழக் கற்பதற் ம் எம  பண்பாட்ைட ம் கலாசாரத்ைத ம் 
ேபணிப் பா காப்பதற் ம், அ தத்சந்த னர ் எம  வளரெ்மா ன் 
ெப ைமகைள நன்  ரிந் ெகாள்வதற் ம், த ழரா ய நாம் த ழால் இைணந் , 

ரநைடேபாட் , ெவற் க்களிப் டன் ெசம்ெமா  த ன் ெதான்ைம மறவா  
அ ம்பா ப ேவாம். 

 

வாழ்க த ழ்ெமா , வளரக் எம் ெசம்ெமா . 

நன் , வணக்கம். 


