
ப�தா� வ��� - தமி� இர�டா� தா�

�ைண�பாட� ப�த�

1) .பரித�மா� கைலஞரி� தமி��ப�ற�ைன வ�ள��க

���ைர :
தமி���� ெதா�டா�ற�யவ�க�� �ற��ப�ட�த�கவ� பரித�மா�

கைலஞ�. .அவர� தமி��ப�ற�ைன� கா�ேபா�

தமிழி� ெபய� :
வடெமாழிய�� உ�ள, �ரிய நாராயண சா�த�ரி எ�� த� ெபயைர�

�யதமிழி� பரித�மா� கைலஞ� என மா�ற�னா�.

தமி��ப�� :
1) .வடெமாழி கல�த தமி�நைடைய� க���தா�

2) .க�ற��தவ� க��ரிய�� தமி���ைற� பணிய�ைன வ���ப� ஏ�றா�

3) ,ஆ�தரி� இ�த� எ�� ஆ�க�ல� கவ�ைதைய வ�ய�த ேபராச�ரியரிட�

தமிழி��ள க�பராமாயண� பாடலாக�ய, வ��நனி க�� பாட�� நய�ைத�

�ற�� தமிேழ ச�ற�த� எ�றா�.
4) .த� இ�ல�த�ேல மாணவ�க���� தமி� க�ப��தா�

���ைர :
இ�ேவ பரித�மா� கைலஞரி� தமி��ப�றா��.

2) .பரித�மா� கைலஞரி� தமி��ெதா��ைன வ�வரி�க

.......................................................................................................
���ைர :

தமி���� ெதா�டா�ற�யவ�க�� �ற��ப�ட�த�கவ� பரித�மா�

கைலஞ�. .அவரி� தமி��ெதா��ைன� கா�ேபா�

தமி��ெதா�� :
!) .ஞானேபாத�னி எ��� இதைழ நட�த�னா�

!!) , .�பாவத� கலாவத� ஆக�ய நாடக ��கைள எ�த�னா�

!!!) .ச��த� ர�கவ� எ�� �ைல எ�த�னா�

!!!) .�மர��பரரி� நீத�ெநற� வ�ள�க�த��� உைர எ�த�னா�

!!!) ெச�தமி� இதழி� உய�தனி� ெச�ெமாழி எ�� க��ைர

எ�த�னா�.
!!!) .தமி�ெமாழி வரலா� எ�� �ைல� பைட�தா�

���ைர :
இ�ேவ, .பரித�மா� கைலஞரி� தமி��ெதா�டா��

.......................
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3) .அ�றாட வா�வ�� பய�ப�� ச�ட�க� �ற��� எ��க

���ைர :
அ�றாட வா�வ�� உ�ள ச�ட�கைள� ப�ற� இ��� கா�ேபா�.

ேபா��வர��� ச�ட�க� :
சாைல வ�த�கைள� ப��ப��வத�காக உ�ள ச�ட�.ச�வ�� வ�ள��

எரி�தா� வ��ைய ந���த��, ,ம�ச� எரி�தா� தயாராக�� ப�ைச எரி�தா�

ெச�லலா�.

தகவ� அற��� உரிைம� ச�ட� :
தனியா�, ந��வாக� ந��வன�ைத� ப�ற�ய தகவைல

அற���ெகா�ள உ�ள ச�ட�.

�க�ேவா� பா�கா��� ச�ட� :
ெபா��கைள வா��� �க�ேவா� உரிைம�காக உ�ள ச�ட�.

�ழ�ைத� ெதாழிலாள� தைட�ச�ட� :
க�வ� பய��� ப�வ�த�� ேவைல��� ெச��� மாண�க�கைள�

கா��� ச�ட�.

மாணா�க� வ�ெகா�ைம� தைட�ச�ட� :
க�வ�ந�ைலய�களி� அைம�� வ�ெகா�ைம�� எத�ராக உ�ள

ச�ட�.

���ைர :
மனித�ல வள��ச��� அைம�� ச�டவைகக� இைவயா��.

...............

4) .ெம�ல ெம�ல மற கைதய�ைன� ���க� எ��க

���ைர :
ச��கைத ஆச�ரிய� ல��மிய�� கைதக� மனித வா�வ�� ந�ல பழ�க

வழ�க�கைள உண���வன. அவரி� ெம�ல ெம�ல மற எ�� கைதைய�

கா�ேபா�.

ெபா��ைர :
!) .கமலநாத� மிைக�ப����� பழ�க� உைடயவ�

!) அவ� ந�ப� ராம��க� �ைக� பழ�க�தா� ���ேநா� ஏ�ப��

இற�தா�.
!) .ந�பனி� மரண� கமலநாத���� பய�ைத� த�த�

!) , .ராம��க�த�� �ழ�ைத மைனவ�ய�� தவ��ைப� பா��� பய�தா�

!) .கமலநாத� �ைக�பழ�க�ைத மற�க ேதக�பய��ச� ேம�ெகா�டா�

!) .மன� த���த�ய கமலநாத� ெம�ல ெம�ல �ைக�பைத வ��டா�
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���ைர :
�ைக உய����� பைக எ�பைத உண��தா� ச�ற�பாக வாழலா� எ��

இ�கைத உைர�க��ற�.
.........................

5) . . .எ� ஜி இராம�ச�த�ர� �ற��� க��ைர வைரக

���ைர :
�ர�ச�� தைலவ� எ�� ேபா�ற�ப�� எ�. .ஜி இராம�ச�த�ர� ப�ற�

கா�ேபா�.

எ�. . :ஜி இராம�ச�த�ர�

ெப�ேறா� : -ேகாபாலேமன� ச�யபாமா

ப�ற�� : - , 17-01-1917இல�ைக க��

க�வ� : -��பேகாண� ஆைனய�� ப�ளி ெதாட�க

க�வ�� பய��றா�.
ெப�ற பாரா��க� : , ,�ர�ச��தைலவ� ம�க� த�லக� இதய�கனி

அரச�ய� பணிக� : 1963-67 ச�டம�ற ேமலைவ உ��ப�ன�

1977 11 .�த� ஆ��க� தமிழக �த�வ�

ெப�ற ப�ட�க� : ெச�ைன� ப�கைல�கழக�த�� டா�ட�

இ�த�ய அரச�ட�, , .பார� பாரதர�னா

கைல�பணிக� : ,த�ைர��ைற நாடக��ைறய�� கதாநாயகனாக

ந��தா�.
க�வ��பணிக� : காமராசரி� மத�ய உண�� த��ட�ைத வ�ரிவாக

க� ெச�தா�.
மைற� : 24-12-1987.

���ைர :
ம�க� மனத�� வா�� மனிதராக இ�றள�� ந�ைல�� ந��க�றா�.

................

6) .�ற�ைடஒ� கைதைய� ���க� வைரக

���ைர :
�. . .வ கைதக� மனித வா�ைவ� ச��தரி�பன அவரி� �ற�ைடஒ�

கைதைய� கா�ேபா�.

கைத�ெபா�� :
!) . .வடப�த�யா� ெச�வ� மி�கவ� �ழ�ைத இ�ைல

!) .ெத�ப�த�யா� வ�ைம��றவ� ஏைழ�தா� ஏழாவ� �ழ�ைத�

ெப�றா�.
!) .வடப�த�யா� �� அைமத�யாக இ���� ெத�ப�த�யா� �� அம��கள

மாக��, .அ��தமாக�� இ����
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!) .ஏைழ��� நா� ஐ�� ���கைள� ெப�ற� தா� நா� காணாம�

ேபான�.
!) .நா�����க� பச�யா� க�த�ன வடப�த�யா� க�� ெகா�ளவ��ைல

!) .ஏைழ�தா� த� பாைல� ப�ச�� நைன�� ���க���� த�தா�

!) .���க� பச� அட�க�ய உட� அைமத�யாய�ன வடப�த�யா� �ற�ைடஒ�

ம��� ந��கவ��ைல .

���ைர :
உய��களிட�� அ��� க�ைண�� ேவ��� எ�ற க��ைத

உண���வ� இ�கைத .

( : )�ற��� ெம�ல க��� மாணவ�க��� இ�ப�த�ைய� பய��ச�தரலா�

தயாரி�� :
எ�. , , . . . , .ெஜயெச�வ� ப�டதாரி ஆச�ரிய� த� ஆ ேம ப த��வ�ைடம���
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