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முத்தமிழ் விழா 2023 க்கான ப ாட்டிகள் 

ப ச்சு, இசை, கட்டுசை, உசையாடல்; ப ாட்டிக்கள்  ற்றிய வி ைங்கள் 
 நாள்: ஞாயிற்றுக்கிழமை, 23.04.2023, காமை 8:30 ைணி - பிற்பகல் 2:30 ைணி 

 இடம்: Wesley College, 620, High Street Road, Glen Waverley, 3150 
 

1. இப்பபாட்டிகளில், தற்பபாது அவுஸ்திபேைியப் பாடசாமை ஒன்றில் கல்வி கற்கும் 
சிறுவர்கள் எல்பைாரும் பங்குபற்றைாம். 

 

2. பபாட்டிகளில் பங்குபற்றுவதற்ககன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் 
படிவங்களிபைபய விண்ணப்பம் கசய்தல் பவண்டும். விண்ணப்ப படிவம் 
முழுமையாக நிேப்பப்பட பவண்டும். பின்வரும் இமணயத்தளம் அல்ைது 
ைின்னஞ்சல் ஊடாக தைது விண்ணப்பப் படிவங்கமள அனுப்பி மவக்கைாம்: 

ைின்னஞ்சல் (Email): competition@vta.org.au கதாமைபபசி: 0400 415 105 

இமணயத்தளம்: http://competition.vta.org.au 

 

3. ப ோட்டிகளில்  ங்கு ற்றுவதற்கோன கட்டண வி ரம்: 

• ஒரு குடும் திற்கோன  திவுக் கட்டணம்  - $5.00 

• ஒவ்வவோரு ப ோட்டிக்குமோன கட்டணம்  - $5.00 
உதோரணம்: 

• ஒரு  ிள்ளள ப ச்சுப் ப ோட்டியிலும்  ோட்டுப்ப ோட்டியிலும் 
 ங்கு ற்றினோல் வமோத்தம் $15.00 வெலுத்த பவண்டும்.  

• ஒரு குடும் த்திலிருந்து இரண்டு  ிள்ளளகள் ப ச்சுப் ப ோட்டியிலும் 
 ோட்டுப்ப ோட்டியிலும்  ங்கு ற்றினோல் இரு  ிள்ளளகளுக்குமோன 
வமோத்தக் கட்டணம் $25.00 மட்டுபம. 

 

4. விண்ணப்  முடிவுத் திகதி 07.04.2023  
எதுவித காைணம் ககாண்டும் ப ாட்டி நசடக றும் நாளன்று விண்ணப் ங்கள் 
ஏற்றுக் ககாள்ள டமாட்டாது. 
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5.  ிரிவுகளின் வி ைங்கள்:  

Category Name 

Date of Birth 

From To 

மழளலயர்  ிரிவு M - Malalaiyar 01/01/2018 31/12/2019 

 ோலர்  ிரிவு P – Palar 01/01/2016 31/12/2017 

ஆரம் ப்  ிரிவு B - Beginner 01/01/2014 31/12/2015 

கீழ்ப்  ிரிவு L – Lower 01/01/2012 31/12/2013 

மத்திய  ிரிவு I - Intermediate 01/01/2010 31/12/2011 

பமற் ிரிவு S – Senior 01/01/2008 31/12/2009 

அதிபமற் ிரிவு AS - Advanced Senior 01/01/2005 31/12/2007 

 

6. ப ச்சுப் ப ாட்டி: 

ைழமையர் பிரிவு, பாைர் பிரிவு, ஆேம்பப்பிரிவு, கீழ்ப்பிரிவு, ைத்தியபிரிவு, 
பைற்பிரிவு, அதிபைற்பிரிவு ஆகிய எல்ைாப் பிரிவுகளுக்கும் பபசுவதற்கான 
விபேங்கள் இங்கு இமணக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

7. இமசப் ப ாட்டி: 

ைழமையர் பிரிவு, பாைர் பிரிவு ஆேம்பப்பிரிவு, கீழ்ப்பிரிவு, ைத்தியபிரிவு, 
பைற்பிரிவு அதிபைற்பிரிவு ஆகிய எல்ைாப் பிரிவுகளுக்கும் பாடுவதற்கான 
விபேங்கள் இங்கு இமணக்கப்பட்டுள்ளன. குறித்த பாடல்கமள ைனனம் கசய்து 
இமசபயாடு பாடுதல் பவண்டும். இரோகமும் தோளமும் தரப் ட்டிருந்தோல், தரப் ட்ட 
இரோகத்திலும் தோளத்திலும் மட்டுபம இளெயளமத்துப்  ோடபவண்டும். 

 

8. கைந்துமேயாடல் ப ாட்டி: 

இப்பபாட்டி கீழ்ப்பிரிவு, ைத்தியபிரிவு, பைற்பிரிவு, அதிபைற்பிரிவு ஆகிய 
பிரிவுகளுக்கு ைட்டுபை நடாத்தப்படவுள்ளது.  உரிய விபேங்கள் இங்கு 
இமணக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

9. கட்டுமேப் ப ாட்டி: 

இப்பபாட்டி ஆரம் ப்  ிரிவு, கீழ்ப்பிரிவு, ைத்தியபிரிவு, பைற்பிரிவு, அதிபைற்பிரிவு 
ஆகிய பிரிவுகளுக்கு ைட்டுபை நடாத்தப்படவுள்ளது. உரிய விபேங்கள் இங்கு 
இமணக்கப்பட்டுள்ளன. 

mailto:conatct@vta.org.au
http://www.vta.org.au/


 
 

 Established in 1978, ABN:91 718 358 556, Incorporation No: A0007477N  3 of 25 
40 – 44 Lonsdale Street, Dandenong, VIC 3150 

conatct@vta.org.au | www.vta.org.au  

 

 

ப ச்சுப் ப ாட்டி - மழசையர்  ிரிவு 

 

அமனவருக்கும் வணக்கம், 

ஆைிரியசை மதிப்ப ாம் 
 

எைது முன்பனற்றத்துக்கு கல்வி ைிகவும் அவசியம்.  

எைக்கு கல்வி கற்றுத்தரும் ஆசிரியர்கள் இல்ைாைல் எம்ைால் சிறப்பாக படிக்க 
முடியாது. எனபவ, அவர்களிடம் என்றும் ைரியாமதயாக நடந்துககாள்வது 
அவசியம்.  

நாம் தவறு கசய்யும்பபாதும், எைக்கு தரும் பவமைகமள கசய்யாதபபாதும், 
ஆசிரியர்கள் சிறிது கண்டிப்பாக இருக்கைாம். அதுவும் எைது நன்மைக்காகபவ 
என்று ஏற்று கல்வி கற்பதில் கவனம் கசலுத்த பவண்டும். 

ஆசிரியர்கள் எைது கண்கண்ட கதய்வம். 

ஆசிரியர்கமள ைதித்து எைது வாழ்வில் உயருபவாம். 
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ப ச்சுப் ப ாட்டி -  ாைர்  ிரிவு 

 

அமனவருக்கும் வணக்கம்,  

அம்மா என்ற கதய்வம் 

 

"தாயிற் சிறந்தபதார் கதய்வமும் இல்மை", என்று ஓளமவயார் தாயின் சிறப்மப 
பாடியுள்ளார். தாய் இல்மைபயல் இந்த உைகத்தில் உயிர்கபள இருக்காது. 
அன்பின் முழு வடிவமும் அம்ைா தான். நடைாடும் கதய்வைாக எம்பைாடு 
இருப்பவர் எைது அன்மனபய.  

 

தன் உதிேத்மத பாைாக தந்து எம்மை அன்பபாடு கவனித்து வளர்ப்பவர் எம் 
அம்ைாபவ. எங்கள் நைனுக்காக இேவு பகைாக உமழக்கும் தாய்க்கு நாம் என்றும் 
நன்றி உமடயவர்களாக இருக்க பவண்டும்.  

 

எம்மை கபற்று வளர்த்த எைது தாயின் கபருமைகள் கசால்ைில் அடங்காதமவ. 
வணக்கத்துக்கும் ைரியாமதக்கும் உரிய உயர்ந்த ஸ்தானத்மத நாம் எைது 
அன்மனயர்களுக்கு வழங்க பவண்டும். 

 

தங்கள் நைன்கமள தியாகம் கசய்து எைக்கு எதுவித குமறயும் இல்ைாைல் 
எம்மைப் பாதுகாத்து வளர்த்த, எைது அன்மனயமே அவர்களது இறுதிக் 
காைத்தில் எதுவித குமறயும் இன்றி பாதுகாப்பது எைது கடமையாகும்.  
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ப ச்சுப் ப ாட்டி - ஆைம் ப் ிரிவு 
 

அமனவருக்கும் வணக்கம், 

 

ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம் ப் டும் 

 

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரும் என்ற வள்ளுவர் வாக்குக்கிணங்க சிறார்களான எைக்கு 
ஒழுக்கம் ைிக அவசியம். ைனிதமன விைங்கில் இருந்து பவறுபடுத்திக் காட்டுவது 
ஒழுக்கபை ஆகும். ஒழுக்கம் என்பது எண்ணத்தாலும், கசால்ைாலும், கசயைாலும் 
தூய்மையாக நடந்து ககாள்வதாகும். இவ்கவாழுக்கபை ைனிதமன 
கதய்வைாகவும் உயர்த்தும் வன்மை கபற்றிருப்பதால் அது உயிமேக் காட்டிலும் 
உயர்வானது. 

 

உடமைத்தூய்மையாக மவத்திருக்க தூய உமட, சத்துள்ள உணவு, உடற்பயிற்சி 
ஆகியன பதமவப்படுவது பபாை ைனத்மதத் தூய்மையாக மவத்திருக்க ஒழுக்கம் 
இன்றியமையாதது. ஐந்தில் வமளயாதது ஐம்பதில் வமளயுைா? என்பது பபாை 
சிறிய வயதில் ஒழுக்கத்மதக் கமடபிடித்து வளோைல் விட்டால் பிற்காைத்தில் 
அது பாரிய பின்விமளவுகமள ஏற்படுத்தும். காந்தி அடிகள் ஒழுக்கத்மதப் 
பபணியவர். வள்ளுவர் முதல் வள்ளைார் வமே ஒழுக்கத்மத உயர்த்திப் 
பபாற்றுகின்றனர். 

கபாய் கசால்ைக் கூடாது பாப்பா,  

என்றும் புறம் கசால்ைைாகாது பாப்பா 

என்ற பாேதியாரின் பாட்டிற்கமைய சிறுவர்களாகிய நாமும் ஒழுக்கத்மத கமடப் 
பிடித்து, இந்த பூைியில் வாழ்வாங்கு வாழ்பவாைாக.    
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ப ச்சுப் ப ாட்டி – கீழ்ப் ிரிவு 

 
குழுைியிருக்கும் அமனவருக்கும் அன்பு வணக்கம், 

 

தமிழர் விருந்பதாம் ல் 
 

தைிழர்களின் சிறந்த பண்புகளில் ஒன்று விருந்பதாம்பல். நம் வடீ்டுக்கு வரும் 
நண்பர்கமளயும் உறவினர்கமளயும், ஏமனபயாமேயும் ைனதாே உபசரித்து 
அனுப்புவபத விருந்பதாம்பல். 

பைாப்பக் குமழயும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து 

பநாக்கக் குமழயும் விருந்து. 

விருந்து பரிைாறும் பபாது சிறிது குமற ஏற்பட்டாலும் விருந்தினர்களுமடய 
முகம் அனிச்சம் பூமவப் பபாை வாடிவிடும். ைைர்களில் ைிக கைன்மையானது 
அனிச்சம் பூ. அதமன ைணந்தாபை வாடிவிடும். அதமனப் பபாை 
விருந்தாளிகமள விருந்திடுபவான் சிறிது முகங்பகாணிப் பார்த்தாலும் விருந்து 
ககட்டுவிடும். 

இன்மறய காைத்தில், பண்மடகாைத் தைிழர்கள் பபணி வளர்த்த விருந்து 
குமறவமடந்துள்ளமைமய அவதானிக்க முடிகிறது. முன்கூட்டிபய கதரிவித்து 
விட்டுத்தான் பபாகபவண்டி உள்ளமையும், யாோவது விருந்தினர்கள் வந்து 
விடுவார்கபளா என்று அச்சம் ககாள்வமதயும் நாம் பை இடங்களில் அவதானிக்க 
முடிகிறது. 

விருந்பதாம்பல் என்பது தைிழர் பண்பாட்டின் அடிப்பமடப் பண்புகளில் ஒன்றாகும்.  
தன்மன நாடி வருபவர்க்கு தன்னால் முடிந்த அளவு முழுைனபதாடும் 
அன்பபாடும் சங்கத் தைிழர்கள் விருந்பதாம்பல் கசய்துள்ளனர்.  யாமழ விற்றும் 
குப்மபக்கீமேப் பறித்தும் கூட விருந்பதாம்பல் கசய்த கசய்தி சங்க 
இைக்கியங்களில் பதிவாகியுள்ளது. 

ஆமகயால் இன்றும் நாம் விருந்பதாம்பமை சிறப்பாகக் கமடபிடிக்க பவண்டியது 
அவசியைாகும். அதன் கபருமைகமள அடுத்த தமைமுமறக்கு கசால்ைிக் 
ககாடுத்து விருந்பதாம்பைின் இன்பத்மத நாம் அமனவரும் கபறுபவாம்.  
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ப ச்சுப் ப ாட்டி – மத்திய ிரிவு 
 

குழுமியிருக்கும்  நடுவரக்ளுக்கும் அவவய ோருக்கும் அன்பு வணக்கம், 
 

ஆைம் ப் ாடைாசைகளில் தமிழ்க் கல்வியின் அவைியம் 
 

சிறுவர்கள் இளமையிைிருந்பத தம் ஆங்கிைக் கல்விபயாடு தைிமழயும் 
கற்றுக்ககாள்ள பவண்டியது அவசியைானதாகும். "பருவத்பத பயிர் கசய்" என்னும் 
பழகைாழிக்கிணங்க ஒருவன் கசய்து முடிக்க பவண்டிய காைத்திபைபய ஒரு 
கசயமை கசய்து முடிக்க பவண்டும். தாய்கைாழிமய கற்றுக்ககாள்ளும் 
சிறுவர்கள் சிறுவயதில் இருந்பத தைிழ்ப் பண்பாடுகள், கைாசாேங்கமள 
கற்றுக்ககாள்கிறார்கள். இதனால் அவர்களால் இைகுவாக தாங்கள் கற்பமத 
சமுதாயத்துடன் கதாடர்புபடுத்திப்பார்க்க முடியும். 

சிறுவயதில் இருந்து தைிழ் கைாழிமயக் கற்று வருவதால் ஆங்கிைத்மதப் 
பபாைபவ தைிழிலும் அவர்கள் திறமை உமடயவர்களாக இருக்கமுடியும். 
அத்பதாடு பைதேப்பட விடயங்கமள பதடிக் கற்றுக்ககாள்ளவும் இது 
ஒருவாய்ப்பாக அமைகிறது. ைற்மறய தைிழ்ப் பிள்மளகளுடனும் 
குடும்பத்தினருடனும் கைந்து பபசி உறவாடவும் தைிழ் பாடசாமைகள் 
உதவுகின்றன. 

“நாடும் கைாழியும் நைது இரு கண்கள்”, என்றார் ைகாகவி சுப்பிேைணிய 
பாேதியார். சிறுவயதில் தைிழ் கைாழிமய கற்காைல் தவற விட்ட ைாணவர்கள் 
பின்னர் அதன் சிறப்மப அறிந்து கற்கும்பபாது அதிகைாக உமழக்கபவண்டி 
உள்ளது.  

எண்என்ப ஏமன எழுத்கதன்ப இவ்விேண்டும் 

கண்என்ப வாழும் உயிர்க்கு. 

என்ற வள்ளுவர் வாக்கிற்கிணங்க நாம் தைிழ் கைாழிமய எம் கண்மணப்பபாை 
எண்ணி கற்கபவண்டும். விருப்பத்துடன் படிக்கும் பபாது அதன் இைக்கியச் 
கசம்மை, கபாருள் வளம் என்பன எம்மை கவர்வது உறுதி. 

ைாசி 21ம் திகதி தாய்கைாழித் தினம் உைகளாவியரீதியில் ககாண்டாடப்படுகிறது. 
தாய்கைாழிக் கல்வியின் அவசியத்மத உணர்ந்ததால்த்தான் இதற்காக ஒரு 
நாமளபய ஒதுக்கி உள்ளனர். 
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தாய்கைாழிக் கல்வியினால் சுதந்திேைான சிந்தமன உருவாகும். பமடப்பாற்றல் 
பவர்விட ஆேம்பிக்கும். தைிமழ பநசிக்கும் ஒவ்கவாருவரும் தம் குழந்மதமய 
சிறுவயதில் இருந்பத தைிழ் கற்பிக்க ஊக்குவிப்பது எதிர்காைத் தைிழ்ச் 
சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிமய உறுதிகசய்யும்.  
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ப ச்சுப் ப ாட்டி – பமற் ிரிவு 

குழுமியிருக்கும் நடுவரக்ளுக்கும் அவவய ோருக்கும்  அன்பு வணக்கம், 

 

நன்றி மறவாசம 

எந்நன்றி ககான்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்மை 
கசய்ந்நன்றி ககான்ற ைகற்கு 

 
என்பது கபாய்யாகைாழிப்புைவரின் கபான்னான கருத்து. இக்கருத்திமன 
அடிகயாற்றிபய பின்வந்த தைிழ்ப் புைவர்களும் நன்றி ைறவாமையின் சிறப்மப 
நயம்படக் கூறினார்கள். தைிழ் மூதாட்டி ஒளமவ "நன்றி ைறத்தல் நன்றன்று" என 
நைக்கு அறிவுமே கசான்னார். இவ்வாறு எைது தைிழ்ப் பாேம்பரியம் நன்றி 
ைறவாமைமய ஒரு சிறந்த அறைாகப் பபாற்றிவந்துள்ளது. 
 
நாம் பிறருக்குச் கசய்த உதவிமய உடபன ைறந்துவிட பவண்டும். கசய்த 
உதவிக்கு பதிலுதவி எதிர்பார்ப்பது என்பது ஒரு தவறான பண்பு ஆகும். 
ஆமகயால் நம்ைால் முடிந்தளவுக்கு ைற்றவர்களுக்கு உதவும் பண்மப வளர்த்துக் 
ககாள்ளபவண்டும். 
 
சங்க காைத்திைிருந்து இற்மறவமேயும் ஆோய்ந்து பார்த்தால் எத்தமனபயா 
சம்பவங்கள் நன்றி ைறவாப் பண்மப கூறி நிற்கின்றன. ைகாபாேதம், இோைாயணம் 
பபான்ற பபரிைக்கியங்களிலும் நன்றி ைறவாத் தன்மைமய சிறப்பாக 
அவதானிக்கைாம். கர்ணன் தன் தாயினால் வஞ்சிக்கப்பட்டவன். உறவினர்களால் 
இழித்துக் கூறப்பட்டவன். தந்மத கபயரிமனபய அறியாத ஒரு பிறவி. இருந்தும் 
தன்மன உயர்வாக வாழமவத்த துரிபயாதனனுக்காக இறுதி வமேக்கும் நன்றி 
உமடயவனாக இருந்து தன் உயிமேபய ககாடுத்தமை அவனது நன்றி 
ைறவாமைமய காட்டுகிறது. 
 
இோைாயணத்தில் கும்பகர்ணனிடம் விபூஷணன் வந்து "இைங்மக அேசும், 
கபான்னும், கபாருளும் இோைன் எனக்கு அளித்தான். நான் அவற்மற உனக்கு 
ககாடுக்கிபறன். இோைன் பக்கம் வந்து பசர்ந்துவிடு” என்று அமழத்தபபாது 
கசய்ந்நன்றி ைறக்காத கும்பகர்ணன் இோவணன் பக்கம் நின்று பபாரில் 
ைாண்டான். 
 
இவ்வாறு எைது தைிழ் இைக்கியப் பேப்பிபை பை சம்பவங்கள் 
விேவிக்கிடக்கின்றன. கவிச்சக்கேவர்த்தி கம்பனும் நன்றியறிதைில் சிறந்தவன். 
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கம்போைாயணம் பாடி முடிக்க தனக்கு ஊக்கமும், பண உதவியும் ககாடுத்த 
சமடயப்ப வள்ளமை பபாற்றிப் பாடினார். 
 

நல்ைார் ஒருவர்க்குச் கசய்த உபகாேம் 
கல்பைல் எழுத்துப்பபால் காணுபை - அல்ைாத 

ஈேைிைா கநஞ்சத்தார்க்கு ஈந்த உபகாேம் 
நீர்பைல் எழுத்துக்கு பநர்.’ 

 
நல்ைவர்க்குச் கசய்யும் உதவி கல்பைல் எழுத்மதச் கசதுக்குவது பபான்றது. 
இேக்கைில்ைாதவர்களுக்குச் கசய்யும் உதவி நீர்பைல் எழுதிய எழுத்துப் பபால் 
பயனில்ைாது அழிந்துவிடும். பாத்திேைறிந்து உதவி கசய்ய பவண்டியதன் 
அவசியத்மத வைியுறுத்தி எச்சரிக்கிறார் ஒளமவயார்.  
 
நன்றி என்றதும் நிமனவுக்கு வரும் பிோணி நாய்தான். தன்மன வளர்த்தவரிடம் 
நாய் காட்டும் நன்றியுணர்ச்சி வியக்க மவக்கிறது. ைற்றப் பிோணிகளும் 
வளர்த்தவர்பைல் பாசமுமடயமவ என்றாலும் நன்றியுணர்மவத் கதரிவிப்பதில் 
நாமய ைிஞ்சிய விைங்கு பவறு கிமடயாது. 
 
 

காைத்தினாற் கசய்த நன்றி சிறிகதனினும் 
ஞாைத்தின் ைாணப் கபரிது. 

 
என்பதற்கு இணங்க ஒருவர் எைக்குச் கசய்த உதவி சிறிதாக இருந்தாலும் நாம் 
அதமன கபரிதாக ைதிக்கபவண்டும். நாம் எம் கபற்பறாருக்கும், 
ஆசிரியர்களுக்கும் எம் வாழ்நாளில் நிமறயபவ கடமைப்பட்டுள்பளாம். 
அவற்றிமன என்றுபை ைறக்காைல் அவர்களிடத்பத நன்றி உமடயவர்களாகவும், 
ைரியாமதயுடனும் நடந்துககாள்வது எம் வாழ்விற்கு வளமை பசர்க்கும். 
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ப ச்சுப் ப ாட்டி – அதிபமற் ிரிவு 
குழுமியிருக்கும் நடுவரக்ளுக்கும் அவவய ோருக்கும் அன்பு வணக்கம், 

 

யாதும் ஊபை யாவரும் பகளிர் 
 

உைக சபகாதேத்துவத்மத இேண்டாயிேம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பப   உைகிற்குச் 
கசால்ைித் தந்தவன் தைிழன். உைகம் வியந்து பார்க்கும் ஒப்பற்ற தைிழ்க் 
கவிமதகமளப் பமடத்து உைக அேங்கில் தைிழருக்ககன்று தனித்துவத்மதப் 
கபற்றுத் தந்தவர்கள் பைர். தைிழர்கள் சிந்தமன ஆற்றல் ைிக்கவர்கள் என்பது 
உைக ைக்கள் அமனவோலும் ஒப்புக் ககாள்ளப்பட்ட கசய்தி. நைது பரிணாை 
வளர்ச்சி அறிவியல், சமூகவியல், உளவியல், தத்துவம் சார்ந்ததாகபவ 
இருந்திருக்கிறது என்பதற்கு இைக்கியங்களில் பை ஆதாேங்கள் உள்ளன.  
 

யாதும் ஊபே யாவரும் பகளிர் 
தீதும் நன்றும் பிறர்தே வாோ 

பநாதலும் தணிதலும் அவற்பறா ேன்ன 
சாதலும் புதுவது அன்பற 

 
இந்தப் புறநானூற்றுப் பாடல் கணியன் பூங்குன்றனார் என்கிற புைவோல் 
இேண்டாயிேம் ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்ட பாடைாகும். இேண்டாயிேம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதிய இந்தப் பாடல் இன்மறய காைத்துடனும் 
ஒத்துபபாகின்றது என்றால் ைிகப்கபரிய ஞானப் பார்மவயுடன் வாழ்ந்துள்ளான் 
தைிழன் என்பது உறுதியாகின்றது. 
 
அமனத்து ஊரும் நம் ஊபே அமனத்து ைக்களும் நைது உறவினர்கபள. உைக 
ைக்கள் அமனவரும் ஒற்றுமையாக வாழ பவண்டும் என்பமத வைியுறுத்துவதாக 
இந்தப் பாடல் இருக்கின்றது. நன்மை தீமை அடுத்தவோல் வருவது அல்ை. நாம் 
கசய்யும் கசயபை நம் இன்பத்துக்கும் துன்பத்துக்கும் காேணம். உன் அனுைதி 
இல்ைாைல் உன்மன யாரும் காயப்படுத்தி விட முடியாது என்பமத “தீதும் 
நன்றும் பிறர் தே வாோ” என்ற வரி குறிக்கின்றது. துன்பமும் ஆறுதலும் 
ைற்றவர்கள் தருவதில்மை.  
 
இவ்வுைகில் பிறப்கபடுத்த அமனத்து உயிர்களும் சைைாக ைதிக்கப்பட 
பவண்டியன. இேக்கம் காட்டுதல், ைரியாமத கசலுத்துல், சைத்துவம் பபணல் 
ைற்றும் உதவி கசய்தல் பபான்ற ைனிதப் பண்புகபள ைனிதமன விைங்குகளிடம் 

mailto:conatct@vta.org.au
http://www.vta.org.au/


 
 

 Established in 1978, ABN:91 718 358 556, Incorporation No: A0007477N  12 of 25 
40 – 44 Lonsdale Street, Dandenong, VIC 3150 

conatct@vta.org.au | www.vta.org.au  

இருந்து பவறுபட்டவனாக, உயர்ந்தவனாக ைாற்றுகின்றன. “அரிது அரிது 
ைானிடோய் பிறத்தைரிது” என்பதற்கிணங்க அமனத்து பிறப்புக்களிலும் உயர்ந்த 
பிறப்பாக ைானிடோய் பிறப்கபடுத்துள்ள அமனவரும் சைத்துவத்மதப் பபணி 
ைற்றவர்களிற்கு தீங்கிமழக்காைல் வாழ்வது அவசியைாகும். 
 
ைிக முக்கியைாக ஆறறிவு பமடத்த ைனிதனானவன் ஏமனய ஐந்தறிவு பமடத்த 
உயிர்கமளத் துன்புறுத்தாைல் வாழ்வது அவசியைாகும். நாம் வாழும் 
இவ்வுைகைானது பல்பவறு வமகப்பட்ட சிந்தமனகமளக் ககாண்ட, பை தேப்பட்ட 
ைத நம்பிக்மககமள பின்பற்றுகின்ற கவவ்பவறு வமகப்பட்ட கைாழிகமள தம் 
தாய்கைாழியாகக் ககாண்ட ைக்கள் பிரிவினோல் உருவமைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
காைம் காைைாக சபகாதேத்துவத்துடனும், சைத்துவத்துவத்துடனும் வாழ்ந்த 
ைக்கள் இன்று கைாழி, ைதம், சாதி, ஏமழ, பணக்காேன் என பல்பவறு விதைான 
தமடகளால் பிரிக்கப்பட்டு தனித்தனியாக வாழும் முமறமைக்கு 
ைாற்றைமடந்துள்ளனர். “ஒன்பற குைம்; ஒருவபன பதவன்” என்ற 
கூற்றிற்கமைய அமனத்து ைக்களும் தாம் ைனித இனத்மத பசர்ந்தவர்கள் என்ற 
உயரிய ைனநிமைபயாடும், உைகிலுள்ள அமனத்து ைதங்களும் ஒருவமனபய 
இமறவனாகக் ககாண்டுள்ளன என்ற புரிந்துணர்பவாடும் நடந்து ககாள்ள 
பவண்டும். ஏமழ எளியவர்கமளயும் வருைானத்தால் பின்தங்கியவர்கமளயும் 
அேவமணத்து உதவி புரிதல் பவண்டும். சாதி இன ைத பபதங்கமளத் தவிர்த்து 
சமூக நீதிமய நிமைநாட்ட பவண்டும். 
 
இந்த அழகிய பேந்த பூைி எங்கள் அமனவருக்கும் கபாதுவானது. எல்பைாருபை 
சந்பதாசத்துடனும் நிம்ைதியாகவும் வாழ்வதற்கு ஒவ்கவாருவருமடய 
நம்பிக்மககமளயும் பகாட்பாடுகமளயும் ைதித்து வாழ்வபத நல்ைது. சிறுவயதில் 
இருந்பத ைற்றவர்களின் உணர்வுகளுக்கும் ைதிப்பளித்து வாழபவண்டியது எம் 
அமனவேதும் கடமையாகும். 
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 இசைப் ப ாட்டி - மழசையர் ிரிவு  

 

குருவி பறந்து வந்ததோம் 

குழந்வத அருகில் நின்றதோம் 

 

போவம் அதற்குப் பசித்ததோம் 

போப்போ நநல்வலக் நகோடுத்ததோம் 

 

குருவி அந்த நநல்வலய  

நகோத்திக் நகோத்தித் தின்றதோம் 

 

பசியும் நீங்கிப் பறந்ததோம் 

போப்போ இன்பம் நகோண்டதோம்  
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இசைப் ப ாட்டி -  ாைர்  ிரிவு 
 

நெ  நெ  யதவி நெ  நெ  யதவி  

துரக்ோ யதவி சரணம் 
நெ  நெ  யதவி நெ  நெ  யதவி  

துரக்ோ யதவி சரணம் 
 

துரக்்வக ம்மவன துதித்தோல்  

என்றும் துன்பம் பறந்யதோடும் 
 

தரம்ம் கோக்கும் தோ ோம்  

அவவை தரிசனம் கண்டோல் யபோதும் 

 
கரம் விவனகளும் யபோகும்  

சரவ்மங்கைம் கூடும்  

 

(நெ  நெ  யதவி) 
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இசைப் ப ாட்டி - ஆைம் ப்  ிரிவு 
 

கோக்வகச ் சிறகினியல நந்தலோலோ-நின்றன்  

கரி நிறந் யதோன்றுவதய  நந்தலோலோ; 

 

போரக்்கு மரங்கநலல்லோம் நந்தலோலோ -நின்றன்  

பசவ்சநிறந் யதோன்றுவதய  நந்தலோலோ; 

 

யகடக்ு நமோலியிநலல்லோம் நந்தலோலோ - நின்றன்  

கீத மிவசக்குதடோ நந்தலோலோ; 

 

தீக்குை் விரவலவவத்தோல் நந்தலோலோ-நின்வனத்  

தீண்டுமின்பம்ந் யதோன்றுதடோ நந்தலோலோ. 
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இசைப் ப ாட்டி - கீழ்ப்  ிரிவு 

ராகம்: ராகமாலிகா 

தாளம்: ஆதி 

ஒைிபவடத்த கண்ணினோ ் வோ வோ வோ  
உறுதிநகோண்ட நநஞ்சினோ ் வோ வோ வோ  
கைிபவடத்த நமோழியினோ ் வோ வோ வோ  
கடுவம நகோண்ட யதோைினோ ் வோ வோ வோ  
நதைிவம நபற்ற மதியினோ ் வோ வோ வோ  
சிறுவம கண்டு நபோங்குவோ ் வோ வோ வோ  
எைிவமகண் டிரங்குவோ ் வோ வோ வோ  
ஏறுயபோல் நவடயினோ ் வோ வோ வோ  

 

நம ்வம நகோண்ட நூவலய  அன்யபோடு வோ வோ வோ  
யவதநமன்று யபோற்றுவோ ் வோ வோ வோ  
நபோ ்வம கூற லஞ்சுவோ ் வோ வோ வோ  
நநோ ்வம ற்ற சிந்வத ோ ் வோ வோ வோ  
யநோ ்கைற்ற உடலினோ ் வோ வோ வோ  
நத ்வ சோபம் நீங்கயவ -நீங்கை் சீரத்்  
யதசமீது யதோன்ருவோ ் வோ வோ வோ  

 

இவை போரதத்தினோ ் வோ வோ வோ  
எதிரிலோ வலத்தினோ ் வோ வோ வோ  
ஒைியிழந்த நோட்டியல-நின்யறறும்  
உத  ஞோயிரயறோப்ப வோ வோ வோ  
கவையிழந்த நோட்டியல-முன்யபோயல  

கவலசிறக்க வந்தவன  
விவையுமோண்பு  ோவவயும் -போரத்்தன் யபோல்  
விழியினோல் விைக்குவோ ் வோ வோ வோ  
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இசைப் ப ாட்டி - ைத்திய பிரிவு 
 

ராகம்: கமாச ்

தாளம்: ஆதி 

இயற்றியவர் : பாபநாசம் சிவன்  

 

பல்லவி 

இடது பதம் தூக்கி ஆடும் 

நடரோென் அடி பணிவவய  நநஞ்யச 

அனுபல்லவி 

படவரவு ஆட புலி அதை் ஆட 

பக்தரக்ை் ெ  ெ  எனயவ புலி பதஞ்தலி கண் குைிர 

தில்வலயியல (இடது) 

சரணம் 

திருவடிச ்சிலம்புகை் கலீர ்கலீர ்என 

திருமுடி இைமதிந ோைி பைீர ்பைீர ்என 

திகுதிமிதகுயதோம் என திருமோல் மத்தைம் அதிர 

சிவகோமி மணோைன் திருசச்ிற்றம்பலம் தனியல புன்னவகந ோடு (இடது) 
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இசைப் ப ாட்டி - பைற் பிரிவு 
 

ராகம்: பேகாக் 
தாளம்: ஆதி 
இயற்றியவர்: பகாோலகிருஷ்ண ோரதியார் 

பல்லவி 

ஆடும் சிதம்பரயமோ! அ ் ன்  கூத்தோடும் சிதம்பரயமோ! 

 

அனுேல்லவி 

ஆடும் சிதம்பரம் அன்பர ்களிக்கவே! 

நாடும் சிதம்பரம் நமசச்ிோயவேன்று             (ஆடும்) 

 

சரணம்1 

யாரும் அறியாமல் அம்பலோணனர ்

சீரடியார ்பாரக்்கச ்வசேடி தூக்கி நின்று            (ஆடும்) 

 

சரணம்2 

பாலகிருஷ்ணன் வபாற்றும் பனிமதிச ்சடையினன் 

தாள மத்தளம் வபாை தாத்தத்டத வயனவே                        (ஆடும்) 
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இசைப் ப ாட்டி – அதிபைற் பிரிவு 
 

இராகம்: இராகமாலிகக 

தாளம்: கண்டசாபு 

இயற்றியவர்: குரு சுரஜானந்தர ்

 

ேல்லவி: 

அனுமவன அனுதினம் நிவன மனயம 

விதிவிவன மவறந்திடும் இது நிெயம 

 

சரணம் 1: 

தினம் தினம் தவறுகை் நச ்கின்யறோம் 

மனம் குணம் மோறிய  நடக்கின்யறோம் 

பணம் பணம் என்யற தவிக்கின்யறோம் 

குணநிதி அனுமவன மறக்கின்யறோம் 

 

சரணம் 2: 

பக்திக்கு முதலிடம் தந்தவன் 

சத்தி  ரோமவன கவரந்்தவன் 

பக்தரின் உை்ைத்தில் நிவறந்தவன் 

பக்தியின் திலகமோ ் உ ரந்்தவன் 

 

சரணம் 3: 

ரோமோ ரோமோ என பஜிப்பவன் 

ரோமன் யசவவவ  இரசிப்பவன் 

ரோம நோமத்வத புசிப்பவன் 

ரோமர ்போதத்தில் வசிப்பவன் 

 

mailto:conatct@vta.org.au
http://www.vta.org.au/


 
 

 Established in 1978, ABN:91 718 358 556, Incorporation No: A0007477N  20 of 25 
40 – 44 Lonsdale Street, Dandenong, VIC 3150 

conatct@vta.org.au | www.vta.org.au  

பநர்முக கைந்துசையாடல் 

கீழ்ப் ிரிவு, மத்திய ிரிவு, பமற் ிரிவு, அதிபமற் ிரிவு 
 

விதிமுமறகள்: 

1. பபாட்டியாளர் கீபழ தேப்பட்டுள்ள 5 தமைப்புகளில் ஒன்மற தைது 
கைந்துமேயாடலுக்கு கதரிவு கசய்துககாள்ளைாம் 

2. கைந்துமேயாடல் 5 நிைிடத்திற்க்கு குமறயாைலும், 7 நிைிடத்திற்க்கு கூடாைலும் 
இருத்தல் பவண்டும் 

3. பபாட்டியாளர் விரும்பினால், எடுத்துக்ககாண்ட தமைப்மபப் பற்றி சிறு விளக்கம் 
ககாடுக்கைாம் (2 நிைிடத்திற்குள்) 

4. பபாட்டியாளர் நடுவர்கமள அணுகி அவர்கமள வாழ்த்தும் பபாபத பபாட்டி 
ஆேம்பைாகிறது என்பமத கவனத்தில் ககாள்ளவும் 

5. கைந்துமேயாடல் முழுவதும் தைிழில் இருக்க பவண்டும்.  

6. கைந்துமேயாடல் தமைப்புகள்: 

• “எனது  ாடைாசை வாழ்க்சக” 

• “ ாடைாசை பநைத்திற்கு கவளிபய எனது க ாழுது ப ாக்கு” 

• கவளிநாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் ஏன் தமிழ் ப ைபவண்டும் 

• “நான் அறிந்த தமிழ் கைாச்ைாைம்”  

• அவுஸ்திபைைியா  ழங்குடி மக்கள்  
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கட்டுசைப் ப ாட்டி 
ஆரம்பப் பிரிவு, கீழ்ப் ிரிவு, மத்திய ிரிவு, பமற் ிரிவு, அதிபமற் ிரிவு 

 

1. பபாட்டியாளர்கள்; கீபழ தேப்பட்டுள்ள வயது அடிப்பமடயில் உரிய தமைப்மபத் 
கதரிவு கசய்து தங்கமள தயார்படுத்திக்ககாள்ள பவண்டும். 

2. பபாட்டிக்கான பிரிவுகளும் உரிய தமைப்புகளும்: 

வயது தசைப்பு 
கைாற்களின் 
எண்ணிக்சக 

ஆரம் ப்  ிரிவு எனது குடும்பம் 50 - 75 கசாற்கள் 

கீழ்ப்  ிரிவு "மதப் கபாங்கல்"  75 - 100 கசாற்கள்  

மத்திய  ிரிவு 
நான் அண்மையில் பைற்ககாண்ட 
சுற்றுைாப் பயணம்  100 - 150 கசாற்கள்  

பமற் ிரிவு 

எனது ைதிப்புக்குரிய தைிழ் 
கபரியார் 

(விருப்பைான ஒரு கபரியவமேப் 
பற்றி) 

150 - 200 கசாற்கள்   

அதிபமற் ிரிவு 
“அவுஸ்திபேைியாவில் தைிமழ VCE 
வமே படிப்பதனால் கிமடக்கும் 
பயன்கள்” 

200 - 250 கசாற்கள் 
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ததர்வுப் படிமானம் 

Song (இமச) 

படிமானம் சுருதி தோளம்  இரோகம் மனனம்  ோவம் வமோத்தம் 

புள்ளிகள் 25 % 25 % 25 % 15% 10 % 100% 

 

Speech (ப ச்சு) 

படிமானம் 
உச்ெரிப்புத் 

திறன்  

மனனம் 
வெய்யும் 
திறன் 

வதோனி 
நிளல 

முக ோவம் 
வமோத்தம் 

புள்ளிகள் 25% 30% 25% 20% 100% 

 

Conversation (கலந்துளரயோடல்) 

படிமானம் 

அறிமுக 
ப் டுத்த

ல் 

பகள்விக்கு 
ஏற்ற  தில் 
வகோடுத்தல் 

ஆங்கிலம் 
கலவோமல் 
ப சுதல் 

இலக்கணப் 
 ிளழயின்

ளம 

முக ோ
வம் 

வமோத்த
ம் 

புள்ளிகள் 10% 50% 15% 15% 10% 100% 

 

Essay writing (கடட்ுவர) 

படிமானம் 
கட்டுளரயின் 
ஒழுங்களமப்பு 

உள்ளடக்கம் 
வமோழியோ
ற்றல் 

ஏழுத்துப் ி
ளழயின்ளம 

வமோத்தம் 

புள்ளிகள் 30% 30% 25% 15% 100% 
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முத்தமிழ் விழா 2023 க்கான ப ாட்டிகள் 

விண்ணப்பப் படிவம் 
பபச்சு, இமச, கட்டுமே, உமேயாடல் பபாட்டிகளுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் 

 

ப ாட்டி நாள்: ஞாயிற்றுக்கிழமை, 23.04.2023, காமை 8:30 – ைாமை 2:30 ைணி 

ப ாட்டி இடம்: Wesley College, 620, High Street Road, Glen Waverley, 3150 

 

For the online Application form, Scan the following QR Code. 

 

 

 

 

 
 

http://competition.vta.org.au 

 

Partcipant Details 

Given Name  

Last Name  

Gender   Male  Female 

Date of Birth (dd/mm/yyyy)  

is the child attending Tamil School?  Yes  No 

If Yes, Tamil School Name  

Is the child attending Day school?   Yes  No 

If yes, Day school Name  

If yes, Day school Grade  
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Parents Details 

Parent First Name  

Parent Last Name  

Mobile Phone  

Home Phone  

Email  

Home Address  

State  Postcode  

 

பங்குபற்றும் பிரிவு: (ெரியோன  ிரிவிளன வதரிவு வெய்யவும்) 

Category Name 
Date of Birth 

 
From To 

மழளலயர்  ிரிவு M - Malalaiyar 01/01/2018 31/12/2019  

 ோலர்  ிரிவு P - Palar 01/01/2016 31/12/2017  

ஆரம் ப்  ிரிவு B - Beginner 01/01/2014 31/12/2015  

கீழ்ப்  ிரிவு L - Lower 01/01/2012 31/12/2013  

மத்திய  ிரிவு I - Intermediate 01/01/2010 31/12/2011  

பமற் ிரிவு S - Senior 01/01/2008 31/12/2009  

அதிபமற் ிரிவு AS - Advanced Senior 01/01/2005 31/12/2007  

 

பங்குபற்றும் பபாட்டி:  

 பபச்சு  இமச  கட்டுமே   பநர்முக-கைந்துமேயாடல்  

 
பைற்குறிப்பிட்ட விபேங்கள் யாவும் உண்மைகயன இத்தால் உறுதிப்படுத்துகிபறன். 

 

கபற்பறார் மககயாப்பம்: -------------------------------------------------------  திகதி: ------------------------------------------ 
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