




“”Art has the power to transform to illuminate, to educate, 

to inspire and motivate”

Tamilnadu, India's cultural Capital is renowned for its Splendid temples

and other architectural edifices. The revered and traditional art form depicting the

sacred deities is embellished with semi precious stones, pearls, glass pieces and gold

acoloured in vibrant hues. The Various arts of Tamil Nadu are paintings, Stone

Carving wood crafts, Jewellery making, musical instruments, Pottery etc.

We feel Proud and privileged to present our Vidyalaya’s magazine, Petal -2,

portraying the inherent talents of the students of all ages. A platform to nourish and

cherish one’s imagination, thoughts and creativity in the form of articles, poetry,

drawings, biographical sketch and so on highlighting the theme – Arts and Artefacts

of Tamilnadu. The space provided would surely enhance the students in their artistic

perspective. The pivotal notion behind this concept is to explore the treasure of our

state, Tamilnadu. Under the shade of the main theme, the students of III to XII Std

presented their write-ups covering the exclusive sculptures, musicians, dancers, poets,

writers and above all the exquisite architectures.

The aim of art is not to represent the outward appearance of things, but their inward

significance as it can be connected to the ‘Artefacts of the past’ that at are always

‘active components of the present moment’.

K.Kavitha XII – C
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Krishna Jayanthi, the most endearing 

and enchanting of all the archetypes.

The celebration was held level wise 

on various dates in a grand manner to evoke 

Lord Krishna’s blessings to achieve bigger gifts of life. 

were the chief guests. It was also a  platform to exhibit innate 

talents of students in the form of bhajans, songs, dance, story 

narration, drawings and so on. An array of cultural programmes 

provided fantabulous vision to  all. 
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RAKSHABANDAN
“The sacred thread of Rakhi will always 

keep oneself bonded”

RakshaBandan was celebrated on 16th August, 

2021. The students were insisted to tie Rakhi to 

their brothers and sisters, friends and relatives to 

strengthen the bonding with love and affection and 

to inculcate value of brotherhood. 
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“Music is the divine way to tell beautiful, poetic things to the heart.”
“Music expresses our feelings and thoughts, without language; and it 

is above and beyond all words.”

.
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INTER SCHOOL VIVEKANANDA JAYANTHI 
CELEBRATION

"

Vivekananda Jayanthi was celebrated jubilantly on 12th January 

2022  at our school premises.Sri.P.Kesavan ,Additional Correspondent, the 

chief guest ,delivered an enlightening speech as well as distributed the 

prizes . Various competitions like Swamiji’s sayings, pencil art, narration 

of an anecdote from Swamiji’s childhood, and Service to humanity in the 

view of Swami Vivekananda were conducted virtually and the students 

participated with keen interest. Among the ten schools,  Bakthavatchalam 

Vidyashram bagged trophy for their outstanding performance and  Padma 

Seenivasan Memorial Vidyalaya Matriculation School bagged trophy for 

their active participation. Prizes were given to the teacher- representatives 

of the schools concerned. 
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இறைவனுக்கக உகந்தமாதமான மாரக்ழி

மாதத்தில் எம்பள்ளியின் சார்பாக மழறலயர் வகுப்பு

முதல் பன்னிரரண்டாம் வகுப்பு வறர உள்ள

அறனத்து மாணவரக்ளும் மாரக்ழி மாத உை்சவத்தில்

கலந்துரகாண்டு தங்களுறடய தனித்திைறமகறள

நிகழ்நிறல வழியாக ரவளிப்படுத்தினாரக்ள்.
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மாரக்ழி மாத உை்சவம்
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கந்த சஷ்டி 
2021 – 2022ஆம் ஆண்டிை்கான கந்தசஷ்டி விழா

நவம்பர் மாதம் 4/11/2021 அன்றுரதாடங்கி 9/11/2021 

வறர காரணாலியின் மூலம்  மூன்ைாம் வகுப்பு முதல் 

எட்டாம் வகுப்பு வறர ஒவ்ரவாரு நாளும் முருகனின் 

அறுபறட வீடுகளின் சிைப்புகறள விளக்கும் விதமாக 

அறமந்தது.
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2021 – 2022ஆம் ஆண்டிை்கான நவராத்திரி

விழா அக்கடாபர் மாதம் 7/10/2021 அன்று ரதாடங்கி

14/10/2021 வறர ககாலாகலமாக நறடப்ரபை்ைது

துவக்க நிகழ்சச்ியாக மழறலயர் வகுப்பு மாணவச்

ரசல்வங்கள் தங்கறள ரதய்வங்களாக கவடம் பூண்டு

பள்ளி வளாகத்றத அலங்கரித்தனர். ரதாடக்கப்பள்ளி

முதல் கமல்நிறல வகுப்பு வறர உள்ள மாணவரக்ள்

ஒவ்ரவாரு நாளும் ஆடல், பாடல், கறத, அன்றைய

தினத்தின் சிைப்புகள் கூறிவிளக்கினர.் இறுதி நாள்

அன்று பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள ஞானவிநாயகர், 

ஞானசரஸ்வதி ஆலயத்தில் வீை்றிருக்கும்

விநாயகருக்கும் சரஸ்வதிக்கும் பூறைகள் ரசய்து

வழிப்பாடுகள் நடத்தப்பட்டன.
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2021 – 2022ஆம் ஆண்டிை்கான காரத்்திறக தீபவிழா

18/11/2021 அன்று மாறல திருவிளக்கு பூறையுடன்

சிவபுராணம், கந்தசஷ்டி பாடல்கள் பாடப்படட்ு அரச்ச்றன

ஆராதறனயுடன் ரதயவீகமயமாக நறடப்ரபை்ைது பள்ளி

வளாககம தீபங்களால் அலங்கரிக்கப்படட்ு தீபஒளி வீசி

பிராகசித்தது..

2021 – 2022ஆம் ஆண்டிை்கான விநாயகர் சதுரத்்தி

விழாறவ முன்னிடட்ு மாணவரக்ள் இறடகய

விழிப்புணரற்வ ஏை்படுத்தச் சுை்றுசச்ூழறல பாதிக்காத

வண்ணம் விநாயகர் சிறலறய உருவாக்குவது எப்படி

என்னும் தறலப்பில் கபாட்டிகள் நடத்தப்படட்ு மாணவரக்ள்

ஊக்குவிக்கப்பட்டனர.் 10/9/2021 அன்று பள்ளி வளாகத்தில்

உள்ள ஞானவிநாயகர,் ஞானசரஸ்வதி ஆலயத்தில்

வீை்றிருக்கும் விநாயகருக்கும் சரஸ்வதிக்கும் பூறைகள்

ரசய்து வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டன.
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Pranav Ram,3C got selected for State Level 

competition by participating in Adjustable Level  

Intra  Club Skating competition held at 

Virugambakkam on 22 October, 2021.

Devi Academy Senior Secondary School, Valasaravakkam

organized various competitions in connection with the celebration 

of their Founder's day. Out of 9 participants,  4 students  of our 

school got consolation prize with a cash award of Rs. 250 each.
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K.V .Rohit Sai Ram, 9B participated in Rope 
pole and  Gymnastics competitions under Mallakhamb

category organised by Madras Mallakhamb Association 

and bagged first prize  and also emerged as individual 

champion.

B.Tiyashruthika of VII Std. participated 

in the State and National Level  All India 

Aatmanirbhar Bharat Art Competition, Hand 

Writing Competition and secured A+ Grade.   She 

has secured Medal and Shield for the same.
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D. Prakul of V – C won 2nd prize in Costume 

contest for Janmashtami organised by Shoppee seva.  

Yujesh of III std received 3rd prize in  

Costume contest for Janmashtami organised by 

Shoppee seva. 
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வள்ளுவர் பாறதயில் பயணிக்கும்
எங்கள் மழறலச் ரசல்வம், 

கா. நாகராைன், II Std.
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D.VENBA of LKG-C has received 
Certificate of Appreciation from KALAM’S 
WORLD RECORDS as Extraordinary Grasping 
Power Kid.

K. R. Sanvika, II D  has been appreciated  by Jackhi
Book Of World Records for her  fantabulous and 

outstanding performance at this tiny age.   
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On 05.12.2021, N.A. Preta of V std participated 
in “Kalaignar Cup-2021”at Kalaignar Karunanidhi
Institute of Technology, Coimbatore and has bagged 
First prize and Gold medal in Individual Kata in 9 years 
category.  

S. Neeraj of 3 A participated in Action song Competition 
in Malayalam language and has bagged the second prize.   
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In International Dance Festival,
V. Miruthunjai, 4 C performed dance at
kalahasti and has received Garuda Excellence
Award

V. Sanjayjith of 4B bagged first 

prize in Mallakhamb Skill 

Assessment Test conducted by 

Drona Academy.

17



New Saraswathi House (India) Private 

Limited conducted Hindi webinar. Smt.R. Lakshmi,                     

Smt. R. Brindha, and Smt. Sasikala Narasimhan

representatives of Hindi department attended the 

same and received honours.
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“Almost all creativity involves 

purposeful play” 

The close connection between creativity and 
learning is observed through “Play and learn 
Activity.” It was held on 18th August, 2021 for 
UKG students. Sri. Jegathalaprathapan, 
Sports Co-ordinator,VES was the chief guest. 
There was a gamut  performance like Aerobic 
dance, Yogasana etc., which were enthralling 
and eye-catching. 
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COMMERCE CLUB 

ACTIVITY
“ Innovation & Commerce are powerful tools 

for creating social progress.”

To instill the above valued mantra among the students, 
Bountiful Commerce Club conducted activities virtually. 
Kum.Raja Rajeshwari, our alumna was the day’s chief 

guest.  A powerpoint was presented on “ Consumer 
Behaviour” highlighting the motto of the club and 

development in technology. The dance programme, a 
part of the activity was much exultant for the onlookers. 
The value of generosity and magnanimity was imbibed 
amidst the club members by making them stitch hand 

gloves and masks and distributing the same to the poor 
and needy for free of cost.
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“ Mathematics compares the diverse phenomena and 

discovers the secret analogies that unite them.”
On behalf of Able Maths Club,  a  quiz was 

conducted for the students of Class 8 on 22nd  October, 

2021 on the topic “Maths in real life”.  The 

participation of the students was appreciable  and they 

learnt the role of mathematics in our daily life. 

தமிழ் இலக்கிய மன்றம்
தமிழ் இலக்கிய மன்றம் சாரப்ில் 7/9/2021

சசவ்வாய்கிழமம அன்று ஓரங்க நாடகம் என்ற தமலப்பில்

எடட்ாம் வகுப்பு மாணவரக்ளும், 15/9/2021 புதன் கிழமம

அன்று விடுதமலப் பபாராடட் வீரர் என்ற தமலப்பில் ஏழாம்

வகுப்பு மாணவரக்ளும் மற்றும் 18/9/2021 சனிக்கிழமம அன்று

தமிழ் கவிஞரக்ள் பற்றி வாழ்க்மக வரலாறு என்ற தமலப்பில்

ஆறாம் வகுப்பு மாணவரக்ளும் சமய்நிகர் கூடட்ம் மூலம்

பபாடட்ிகள் நமடசபற்றன. இதில் மாணவரக்ள் தங்களுமடய

கருத்துகமள விளக்கக்காட்சி (PPT) மூலமாகவும்,காசணாளி

மூலமாகவும், புதுக்கவிமத வடிவிலும் தங்கள் கருத்துகமள

சவளிப்படுத்தினர.்
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Dental camp was organised in our school 
premises by SRM Dental College with a motto 
“ Be away from tooth decay” 

Interact Club joining hands with RCME has 
created an opportunity to the young minds  to 
Strengthen Eco consciousness through a workshop.
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"Science isn't about why. It's about why 
not?"

The great Indian scientist and Nobel Prize

Laureate, Sir CV Raman's birthday was celebrated on

November 7. A video was prepared by Class 9 students to

honour him and surrender our gratitude for his relentless

contribution.

On account of World Science Day , 10th

November, a video was prepared by Class 11 students

demonstrating how equations and formulae in science

(Physics, Chemistry and Biology) can be learnt through

songs and also to salute the great works of the scientists

in the field of science.
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Reading Challenge 3.O was conducted by CBSE 

on DIKSHA platform from 22nd November to 31st 

December 2021 for the students of Class 6 to 10.

91 students of our school participated  with zeal and 

received certificates.
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In the month of April 2021, 55 students 
appeared for Skill Development exam and 
successfully completed the course.  The certificates 
were distributed to the students in the morning 
assembly.  
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Rashtriya Poshan Maah was observed in our Vidyalaya from 

16th September 2021 to 30th September 2021. The objective is 

to implement a comprehensive, unified strategy and 

strengthen nutritional content that nurture health and 

wellness. Many programmes like Assembly Talk, Display of 

quotations, song rendition, exclusive nutritional classes by 

teachers and students, Service activity by Cubs & Bulbuls 

were organized. Students were asked to bring some amount 

of rice to imbibe the attitude of helping others. 

“A healthy outside starts from the inside as the 
first Wealth is our Health“
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“One individual may die, but that 
idea will, after his death, incarnate itself in 

a thousand lives.”
Our nation celebrates 75th anniversary of  

India’s independence. To commemorate this, a series of 

events under the platform is planned by the Government 

of India. As a part of year long celebrations, activities 

like Poster making, Paragraph writing, story narration 

and role play were organized. Students’ participation 

was active and high spirited.
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Swachhata – The biggest hope for the change

in the country against unhygienic surroundings. The

epitome of Swachhata is “Clean India; Developed

India”.

To promote the above said ideology, Golu Competition

was organized for parents. Parents displayed charts and models

in supporting the notion. Hand wash Day was also observed.

Eco- friendly Vinayagar Art Competition was

conducted for VI to VIII Std students. Sri. Aghilandan and

Dr. Sundar Pillai were the chief guests. Seeded Vinayagar was

distributed to the participants to create an awareness on

pollution free environment.

28



"Let the eye of vigilance never be closed".
Vigilance Awareness Week was observed as per the

instructions given by CBSE from 26th October to 1st

November. In connection with this, Integrity Pledge

was taken by the students and teachers. Thought

provoking speech by the students created awareness

among the participants. Debate and virtual quiz were

also conducted.
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"Brave hearts of India are rare and extraordinary 
breed of moral who display  distinguished acts of 

gallantry amidst striking odds"

To pay tribute to our Gallantry award 

winners, Veer Gatha programme was 

initiated by CBSE on 26thNovember. 

Competitions like paragraph writing, 

poem writing, painting were conducted 

to the students.

Smt.J.Jayasree,Vice Principal and Smt.R.Malliga

conducted  virtual workshops for  Economics and 

Accountancy teachers of CBSE Sahodaya, Thrissur on 9th  

and 12th October respectively.
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S.Hansika of class 5  
participated  in the workshop on 
"Generation equality unlocked and 
way forward"  conducted by World  
Association of Girls Guides and 
Scouts on 8th October2021. 
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International Plastic Free Day  is observed every year in 

the month of July to raise an awareness about the grave issues of 

plastic pollution and the serious threat that poses on the 

environment. In accordance with the motto, our Vidyalaya has 

decided to emphasize plastic – Free zone holding it majestically as 

our vision. 

Scouts and Guides of our Vidyalaya demonstrated a skit 

highlighting the hazardous effects in using the plastic items.  
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Vidhya Bharathi, a pioneer in providing a 

world class education and also known for spreading 

spiritual knowledge to the society. 

The meeting was held on 23rd September, 2021 

to disseminate the information about the conduction of  

Samskrithi Gnana Pariksha for students , teachers, 

parents and alumni. Sri. L. Ramamoorthy, Secretary, 

Vidhya Bhararthi, Sri. U. Sundar, State Organising

Secretary, Vidhya Bharathi, and Sri. P. Kesavan, Joint 

Secretary, Vidhya Bharathi convened the meeting with 

an aim of flying high and making one’s future bright.
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" Intelligence plus Character- that is goal of true 
education".

On 15th October, 2021 Gunathmic sessions were 

organised for the students of Classes 9- 12. Sri P. Kesavan ji, 

Our Honorary Additional Correspondent addressed Class 9 

students. Sri. S.D. Mohan ji , Our SMDC member, addressed 

Class 10 students. Sri. Ramakrishna Prasad ji ,Kariya

Wagh,RSS, addressed Class 11 students. Oath taking 

ceremony -a unique programme for Class 11 was also 

organised on that day .     Sri .N.R. Narendranath ji, Our 

Honorary Correspondent   addressed the students of Class 12 

highlighting the vision to act on opportunities with a motto –

“Dreams can come true if there is a courage to pursue them.” 

34



On 30th October, a felicitation programme was 

arranged to applaud the service of Smt.R.Saradha who 

had retired from her service. A salute to the teacher who 

has brought difference in learning Social science in 

interesting and lively way.
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A Debate was convened by “The Bharat Scouts & Guides,
Tamilnadu” wherein our Vidyalaya’s Rovers & Rangers
showcased their argumentative skills.
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Sri. Bipin Rawat

Chief of Defence
Sri. B.Govindaraju

Founder Secretary 

of VES

Sri. T.Chakaravarthy

Vice President 

of VES
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The temple has numerous shrines, with those of 

Sthanumalayan and that of Hanumar being the most prominent. The 

temple has six daily rituals at various times from 5:30 a.m. to 9 p.m., 

and many yearly festivals on its calendar, with the festival during 

Margazhi being the most prominent .

The present masonry structure was built during the Chola

dynasty in the 9th century, while later expansions are attributed to 

ThirumalaiNayak and the Travancore Maharajas. 

The Thanumalayan Temple, also called 

Sthanumalayan Temple is an important Hindu temple 

located in Suchindram in Kanyakumari district of Tamil 

Nadu, India. It is one of the 108 Shiva temples, revered 

by the Kerala Hindu culture.

The Thanumalayan Temple is of importance to both 

Shaivaite and Vaishnavite sects of Hinduism, as the name 

Stanumalaya denotes Trimurtis; "Stanu" means Siva; "Mal" means 

Vishnu; and the "Ayan" means Brahma.

V.LogithSumesh
VII D 
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The Aayiram Kaal Mandapam or Thousand Pillar 
Hall contains 985 (instead of 1000) carved pillars. 

It is considered culturally important and is 
maintained by the Archaeological Survey of India. 

The Thousand Pillared Hall was built by 
Ariyanatha Mudaliar in 1569.

Each pillar is carved and is a monument of the 
Dravidian Architecture.

 This hall also houses a Temple Art Museum, where 
you can see icons, photographs, drawings, etc., 
exhibiting the 1200 years old history.

The pillars at the beginning and end of the row are 
big ones with small circular blocks and the one at the 
bottom could be rolled. These pillars are called 
musical pillars and they produce musical notes when 
tapped.

Thousand Pillar Hall

Meenakshi Amman Temple

V. Akshaya Kumar
VII ‘A’

Thousand Pillar hall of Madurai 
Meenakshi Amman temple was built with 
the oldest Nellaiappar Temple, Tirunelveli
as a model. 
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The Kailasanathar temple is notable for its intricately carved galaxy of 
Hindu art in the late 7th- and early 8th–century tradition. The temple is also 
notable for one of the early and best specimens of Hindu Mural Art in Tamil Nadu. 
This is found in the inner walls of the courtyard cells. The murals are in a style that 
is also found in the Ajanta Caves, as well as in the historic paintings in the 8th-
century Vaikunthaperumal temple, also in Kanchipuram. The temple walls have 
many inscriptions in early scripts, important to the epigraphical study of regional 
history and Tamil temple traditions.

The structure contains 58 small shrines which are dedicated to various 
forms of Shiva. The temple is one of the most prominent tourist attractions of the 
city. Our foremost duty is to protect and preserve our temples .

A square-plan temple, it has a mukha-mandapa (entrance 
hall), a maha-mandapa (gathering hall) and a primary garbha-
graha (sanctum) topped with a four-storey vimana. The main Sanctum is 
surrounded by nine shrines, seven outside and two inside flanking the 
entrance of the Sanctum, all with forms of Shiva. The outer walls of the 
temple's prakara (courtyard) is also surrounded by cells.

R.Yugesh
8-E

The Kailasanathar temple, also referred to as 
the Kailasanatha temple, is a Pallava-era historic Hindu temple 
in  Kanchipuram, Tamil Nadu, India , dedicated to Lord Shiva.
It is one of the oldest surviving monuments in Kanchipuram. It 
reflects a Dravidian architecture and was built about 700 CE 
by Rajasimha (Narasimhavarman II) with additions by 
Mahendra III.
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.

S.Nikitha

VI-D
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The temple of art and architecture is located in

Dharasuram near kumbakonam.This temple was

constructed by Raja Raja Chola II in 12th century. This

temple is known as Dharasuram Airavatheeshwara

temple. The main deity’s consort Periya Nayaki Amman

temple is situated adjacent to this temple.

The architecture and stone carvings of this

temple make us speechless. The vimana is 85 feet high

and the front mandapa is carved as a big chariot

drawn by horses. The carvings on the walls of outside

prakaram contain different poses of gymnastic feats

seen in the modern life style.

All the dancing poses of Bharatanatyam are

carved on the walls. The paintings of the walls have

been repainted during the Nayak’s periods.

Inscriptions of chola’s wonderful art were maintained

by Pandyas also.

This temple has been recognised as a world

heritage monument by UNESCO. There are numerous

temples with wonderful art and architecture across our

Bharat .



.

Inscriptions on its walls date back to the 7th

Century Pallava era. Later, it came under the Cholas in the 9th

Century. There are eight lingams located at the eight directions

and provides an octagonal structure to Thiruvannamalai

Town. The eight lingams are: Indra Lingam, Agni Lingam,

Yama Lingam, Niruthi Lingam, Varuna Lingam, Vayu

Lingam, Kubera Lingam and Esanya Lingam.

The temple is very enormous with an area covers

around 25 acres and the East gopuram built by King

Krishnadevarayar with a height of 217 ft which is the second

tallest gopuram in Tamilnadu. The temple complex covers 10

hectares, and is one of the largest in India. It has four gateway

towers known as “Gopurams". The tallest is the eastern tower,

with 11 storeys and a height of 66 metres (217 ft), making it

one of the tallest temple towers in India.

Annamalaiyar Temple was constructed in the 9th

century when the region was ruled by Chola Kings. A proof of

this is also seen in an inscription in the structure that was

made while the temple was being constructed.

S.Dhivesh
VII - C

Tiruvannamalai is a very famous place

both spiritually and historically. The temple is very

unique as it is one among panchabhoodastalam and

sung by saivakuravargal. The main deity of the

temple is Annamalaiyar and Unnamalai Amman.

The Geological Survey of India claims the hill to be

3.5 billion years old.
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One of the most transformative contributions that

Rukmini Devi made to dance is to do with its pedagogy. By

creating an institution, 'Kalakshetra', around it, she literally

remoulded the way Bharatanatyam and Indian 'classical' dance is

learnt, taught and performed all over India and the world.

Rukmini Devi's contribution to the art forms’ revival

can be summarised in three points: “Her sense of aesthetics to

enhance the beauty of dance presentation; replacing tawdry dance-

wear with exquisitely designed costumes and jewellery and

presenting the dance in a beautiful setting”

A Famous Dancer And An Theosophist

Rukmini Devi Arundale

K.D.S.Ayishwariya
"X“ “A"

Rukmini Devi Arundale, was born on February 29,

1904 in Madurai, an Indian classical dancer and follower of

Theosophy, best known for catalyzing the renaissance of the

Bharatanatyam dance form and founding the Kalakshetra

Foundation in Madras. The foundation aimed to preserve and

popularize bharatanatyam and other Indian traditions as well as

to spread the ideals of theosophy.
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Biography of Damal
Krishnaswamy Pattammal I. Kavin Kishore

X-B     
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Pann, the classical music form of Southern
India, has a long history in Tamil Nadu. Later the
name was changed as Carnatic music. Even today
Pannisai is sung in temple festivals. Tamil Nadu has
produced a number of famous performers, as well
as a closely related classical dance form,
Bharatanatyam. Chennai hosts a large cultural
event, the annual Madras Music Season, which
includes performances by hundreds of artists.

There are 72 basic scales on the octave, and
a rich variety of melodic motion. This is one of the
world's oldest and richest musical traditions. Songs
have been composed by great artists and passed on
to generations. Today, Tamilnadu has hundreds of
notable singers who spread this music all over the
world.

S. Manimegalai
X - D

Pann – The Musical origin 
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Bharatanatyam is a major genre of Indian

classical dance that originates in Tamilnadu.

Traditionally, Bharatanatyam has been a dance

performed exclusively by women, and expressed

South Indian religious themes and spiritual ideas,

particularly of Shaivaism, but also of Vaishnavism

and Shaktism.

The dance is accompanied by music and

typically the guru is present as the director and

conductor of the performance, the repertoire of

Bharatanatyam, like other classical dance, includes

Nritya [pure and expressive dance] and natya

[group dramatic dance]. One of the five great

epics of Tamil Literature “ Silappathikaram” has a

direct reference to this dance form. Many ancient

hindu temples are embellished with sculptures of

Lord Shiva in Bharatanatyam dance poses.

RAKSHA PRABHU, IX E 
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The best aspect of Indian culture lies in the most of the arts,

activities and celebrations that are oriented towards spirituality,

dutifulness and righteousness. Indian culture considers it a way of

cherishing and pleasing the Almighty. A Number of festivals confirm

this fact! One such is Natyanjali Festival, exclusively celebrated in

Tamil Nadu.

It is held every year at Chidambaram. The festival is
primarily related with veneration of Lord Shiva, also known as the

Lord Natraj, the 'Cosmic Dancer' and also as the 'Lord of Dances'. The

festival, embraced with dance and dedication for God, is a 5 days long

celebration which begins at the advent of the grand fest of Maha

Shivratri.

The splendour of the temple, and the Natyanjali Utsav, is

inexpressible and can only be felt by witnessing the festival. The gold

roofed temple, with pillars depicting Lord Nataraja in 108 postures

presents a truly divine setting.

The event also serves as a platform for dancers from all over

India to exhibit their talents and pay tribute to the Lord, to cherish the

great divinity of Lord Nataraja. The performers too are elated by the

opportunity of dancing in the vicinity of the sanctum of Lord Shiva and

take it in high regard.

S. RAVINDRAN
X - B 

An Exclusive View Of 
Tamilnadu Chidambaram 

Natyanjali
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Tamil Nadu had been the place where

numerous rulers including the Pallavas, Cholas,

Chalukyas and the Rashtrakutas reigned for a

sufficiently long time. They have left their impacts in

the cultures and customs of South Indians. In Dance,

Arts and Music, there is a conspicuous impact of the

dynasties of the south.

Thanjavur paintings are characterized by rich

and vivid colours, simple iconic compositions, glittering

gold foils overlaid on delicate but extensive gesso work

and inlay of glass beads and precious gems. One can see

the influence of Vijayanagar, Maratha and even

European or company styles of paintings. Essentially

serving as devotional icons, the subject of most

paintings are based on Hindu gods, goddesses and

saints. Episodes of Hindu puranas, stala puranas, and

other religious texts were visualized and sketched.

There are also many instances with Jains,

Sikhs, Muslims, other religions and even secular

subjects were depicted. Thanjavur paintings are panel

paintings done on wooden planks and hence referred to

as PALAGAI PADAM. In modern times, these paintings

have become souvenirs for festive occasions in South

India-colourful pieces of art to decorate walls for art

lovers.

R.Varuna X-C

Thanjavur Paintings
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THE ROLE OF GURUS
Sreya .P.S
X-E
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•Brihadeeswarar temple is a temple dedicated

to Lord Shiva. It is located in Thanjavur,

Tamilnadu

•It was built by Rajaraja Chozhan between 1003

and 1010 AD

•The temple gopuram is 216 feet in height .

•1.3 lakh tons of granite was used to construct

the temple but the surprising fact is that there is

neither a mountain nor a rocky hill for 60 kms

around Thanjavur.

•It is said that 3000 elephants were used to

bring these stones from far away. The

architecture is based on interlock method, also

known as Puzzle Technique. One stone is placed

over another stone to lock it. No cement, stucco,

plaster or adhesives were used between the stones

but this temple stands straight even after 1000

years. The reason is the base of the temple which

is very wide.

The other specialities of this temple are :

•It was built without digging the earth which

means it was built on plain land.

•The stone placed on the top of the temple tower

is known as kumbam.

•The kumbam weighs around 81 tons and is

carved out of a single rock

•Even the nandi was carved out of a single

stone, it is 13 feet in height.

•This true architectural marvel is standing

strong even after generations and decades .

ASHWITA C U
XI – “C”

Architecture  Of  Tamilnadu 

Chola  Architecture
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Salient features of the Pallava Architecture
The Pallava architecture shows the transition from the rock 

cut temples to the stone built temples. The earliest examples of 
the Pallava art are the rock cut temples of the 7th century AD, 
while the later examples are of structural temples built in 8th and 
9th century.

Classifcation of Pallava Architecture :

Pallava architecture was sub-divided into two phases: the 
rock cut phase and the structural phase. The rock cut phase lasted 
from the 610 AD to 668 AD and consisted of two groups of 
monuments 

1) The Mahendra group 2) The Mamalla group

Contribution of the Pallavas to Architecture:
The Pallavas patronized learning art and temple building 

both cave temples and structural temples including monolithic 
rathas and stone carvings of mythological scenes in 
Mahabalipuram. 

Examples of Pallava architecture:
The Kailasanatha temple
God: Shiva 
District: Kanchipuram District 
Built by: NarasimhaVarmanII
The Shore Temple 
District: Chengalpattu
Built by: NarasimhaVarman

S. HARINI  
XI – C 

Pallava art and architecture represent an early 
stage of Dravidian art and architecture which 
blossomed to its fullest extent under the Chola 
Dynasty. The first stone and mortar temples of South 
India were constructed during Pallava rule  and were 
based on earlier brick and timber prototypes
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CHOLA ART AND ARCHITECTURE

The Chola artists and artisans further drew their

influences from other contemporary art and architectural schools and

elevated the Chola temple design to greater heights. Among the existing

specimens in the various museums of the world and in the temples of

South India, may be seen many fine figures of Siva in various forms

accompanied by his consort Parvati and the other gods, demigods and

goddesses of the Saivaite pantheon, Vishnu and his consort Lakshmi,

the Nayanmars, other Saiva saints and many more.

Chola bronzes are a few intricate ornaments in comparison

with the subsequent bronzes of the Vijayanagar and Nayaka period.

There is a gentle grace, restrained and quiet elegance, an ethereal, out-

worldly beauty, and above all else - a life that throbs and pulsates and

thereby enlivens the bronze sculpture. By means of the facial

expressions, the gestures or mudras, the overall body posture and other

accompanying bronzes, we can imagine the surroundings and the

religious context of the figure of the god or goddess.

The most famous of all the bronze icons is that of

Nataraja or Adavallar. The symbolism presents Shiva as Lord of the

cosmic dance of creation and destruction. The maturity and grandeur

to which the Chola architecture had evolved found expressions in the

two magnificent temples of Thanjavur and Gangai kondacholapuram.

The period of the imperial Cholas

(850 CE - 1250 CE) in South India was an age

of continuous improvement and refinement of

Chola art and architecture. They utilised the wealth

earned through their extensive conquests in building

long-lasting stone temples and exquisite bronze sculptures,

in an almost exclusively Hindu cultural setting.

Varun V
XII-A
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The Chidambaram Temple was built by 

Rajendra Chola I, which dates back to 11th century. 

It was built on the  lines of  awe-inspiring 

Brihadeeswara Temple  at Tanjore. The temple is

said to house  the largest  ‘Shivalinga’ in South India.

The meaning of  the word  Chidambaram is:

‘Chit’ (சித்) + ‘Ambaram’(அம்பரம்) = CHIDAMBARAM 

(சிதம்பரம்). ‘Chit’ (சித்) – Knowledge (அறிவு) and 

‘Ambaram’(அம்பரம்) – Vaccum (ரவட்டரவளி). 

Shiva Temples in a straight line Rajendra Chola I 

2. The Chidambaram Temple is based on the concept of  human 

beings having  9 openings of  the body, denoting 9 Entrances of  the 

Temple. 

K. Midhun Raj

XI - C 

1. The Temple is located at the Centre Point of  the World ‘s 

Magnetic Equator. 

Science Behind Chidambaram Temple –

A Masterpiece of  Rajendra Chola I
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3. The Temple roof  is made of  21600 gold sheets which 

denotes the 21600 breaths taken by a human being in a  day 

(15 x 60 x 24 = 21600). 

4. Kalasas on the Golden Roof  represent the 9 types of  

Shakthis or Powers. 

5. The Dance of  Lord Nataraja is described as the Cosmic 

Dance by Western Scientists. 

Science Behind Chidambaram Temple - A Masterpiece of  

Rajendra Chola I
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SWAMINATHA SWAMY TEMPLE

The shrine of the presiding deity ,

Swaminathaswamy is located at the top of 60 feet hillock

and the shrine of his mother Meenakshi (Parvathi) and

father Shiva (Sundareswarar) is located downhill. The

temple has three gopuram (gateway towers), three precincts

and sixty steps and each one is named after the sixty Tamil

years. The temple has six daily rituals at various times from

5:30 a.m. to 9 p.m., and three yearly festivals on its calendar.

The annual Vaikasi Visagam festival is attended by

thousands of devotees from far and near.

Swaminatha Swamy Temple is

a Hindu temple dedicated to Lord Muruga. It

is located in Swamimalai, 5 km

from Kumbakonam, on the banks of a

tributary of river Kaveri in Thanjavur

District, 250 km from Chennai, the capital

of Tamil Nadu, India. The temple is fourth

abode of Lord Muruga.
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இரா.ஸ்ரீஹரிணிலதா
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கம்பர் (கி.பி. 1180-1250) என்பவர் தமிழ்

கவிஞரும், நூலாசிரியரும் ஆவார.் இவர் இயை்றிய

கம்பராமாயணம் நூலானது புகழ் ரபை்ைதாகும். 

கம்பராமாயணத்திறன படித்த பலரும் கம்பரின்

கவித்திைறனப் பாராட்டியுள்ளாரக்ள். கம்பருக்கு

“கல்வியிை் ரபரிகயான் கம்பன்”, 

“கவிசச்க்ரவரத்்தி” கபான்ை பட்ட்ங்கறள

சூட்டியுள்ளனர். கம்பரின் கவித்திைனால், "கம்பன்

வீட்டு கட்டுத் தறியும் கவி பாடும்" என்ை

முதுரமாழி தமிழில் உள்ளது. தமிழ்

இலக்கியத்தில் கம்ப இராமாயணகம

மிகப்ரபரிய இதிகாசம் எனக் கருதப்படுகிைது.

கம்பர் கிபி. 12ஆம் நூை்ைாண்டில்

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் வட்டம்

திருவழுந்தூர் என்னும் ஊரில் பிைந்தவர.் 

கம்பருறட தந்றத ஆதித்தன் என்றும், 

கம்பருறடய மகன் அம்பிகாபதி என்றும்

கூைப்படுகிைது.

கவிஞர் கம்பர்

நி. கேமவரத்்தினி
9-C
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பல்லவரக்ளின் கறல மை்றும் கட்டிடக்கறல

என்பது ஆரம்ப காலத்திய திராவிட கறல மை்றும் கட்டிடக்

கறலறயச் கசர்ந்தது, இது கசாழப் கபரரசின் காலத்தில்

அதன் முழு உசச்த்றத எட்டியது. 

ரதன்னிந்தியாவின் முதல் கல் மை்றும் குறடவுக்

ககாயில்கள் பல்லவர் ஆட்சியின் கபாது கட்டப்பட்டன. 

அறவ அதை்குமுன் கட்டப்பட்டிருந்த ரசங்கல் மை்றும்

மரத்தால் கட்டப்பட்ட கட்டடங்கறள முன்மாதிரிகளாகக்

ரகாண்டு அறமக்கப்பட்டன.

குடவறரக் ககாயில்களின் இரண்டாவது

குழுவான மாமல்லன் குழுவானது கி.பி. 630 முதல் 668 

வறரயிலான காலத்தறவ. இக்கால கட்டத்தில் தனித்த

பாறைகளில் ரவட்டப்படட்ு தனியாக நிை்கும் தனிசச்ிைப்பு

வாய்ந்த இரதங்கள் மண்டபங்களுடன் இறணந்து

கட்டப்பட்டன. மாமல்லன் கட்டடக் குழுவுக்கு சிைந்த

எடுத்துக்காடட்ுகளில் சில மாமல்லபுரத்தில் உள்ள

பஞ்சபாண்டவர் இரதங்கள் மை்றும் அருசச்ுனன் தபசு

ஆகும். பல்லவரக்ளால் கட்டப்பட்ட மாமல்லபுர

மரபுக்ககாயில்கள், யுரனசுக்ககா அறமப்பால் உலக

பாரம்பரிய களமாக அறிவித்துள்ளறத அடுத்து பல்லவர்

கட்டிடக்கறல சிைப்பிறன நாம் அறிந்கதாம்.

பல்லவரக்ளின் கறல மை்றும்

கட்டிடக்கறல
மு.சுகரகா ரசல்வி

XI-C
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சத்ரியா அல்லது சத்ரியா நிருத்தியா எனப்படும்

இவ்வறக நடனம் இந்தியாவின் வட கிழக்கு மாநிலமான

அசாமில் கதான்றிய கறதப்பாடல் வடிவ பாரம்பரிய நாட்டிய

நாடகமாகும். நாட்டிய நாடகமான சத்ரியா கிருஷ்ணறன

றமயமாகக் ரகாண்ட அசாமிய றவஷ்ணவ மடாமயங்கறளத்

கதாை்றுவாயாகக் ரகாண்டது. 15 ஆம் நூை்ைாண்டின் பக்தி

இயக்க அறிஞரும் துைவியுமான மகாபுருஷ் ஸ்ரீமந்த சங்கரகதவ்

இதை்கான காரணமாவார.் 2000 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின்

சங்கீத நாடக அகாதமியால் ரசவ்வியல் நடனமாக

அங்கீகரிக்கப்படட் நவீன சத்ரியா, பல கருப்ரபாருள்கள் மை்றும்

நாடகங்கறள ஆய்வு ரசய்து அதன் நிகழ்சச்ிகள் உலகளவில்

அரங்ககை்ைம் ரசய்யப் படுகின்ைன.

வரலாறு:

நாட்டிய சாத்திரம் என்பது பண்றடய அறிஞர் பரத

முனிவர் எழுதிய நிகழ்த்து கறலகள் பை்றிய அடிப்பறடகள்

ரகாண்ட நூலாகும். அதன் முதல் முழுறமயான ரதாகுப்பு

கி.மு.200 க்கு இறடப்படட்தாகும். ஆனால் மதிப்பீடுகள் கி.பி.500

க்கு, கி.மு.50க்கும் இறடயில் கவறுபடுகின்ைன. நாடட்ிய சாத்திர

உறரயின் மிகவும் ஆய்வு ரசய்யப்பட்ட பதிப்பு 36

அத்தியாயங்களாகக் கடட்றமக்கப்படட் சுமார் 6000

பாடல்கறளக் ரகாண்டுள்ளது.நடாலியா லிகவாடா என்ை இதன்

உறர, தாண்டவ(சிவன்), நடனக் ககாட்பாடு,ராச நடனம்

ககாட்பாடு, பாவம், பாவறன, உடன்ரமாழி,

ரவளிப்பாடு,கருத்து, றசறககள், நடிப்பு நுட்பங்கள், அடிப்பறட

படிகள், நிை்கும் கதாரறணகள் என இந்திய ரசவ்வியல்

நடனங்களின் பகுதியாக உள்ள இறவ அறனத்றதயும் பை்றி

விளக்குகிைது.

சத்ரியா நடனத்தின் வரலாறு

பசா.தரஷ்ிணி

IX-C 
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எட்டயபுர மண்ணிகல பிைந்த தமிழ்மகன்

எழுசச்ிமிக்க கவிறதகளாகல சுதந்திர

கவடற்கறய ஊட்டிய தியாகி

எங்ரகங்கு காணிணும் சக்தியடா என்று

தமிழ்த்தாறயப் கபாை்றியவன்

அஞ்சாரநஞ்சமுறடயவன்

கண்ணன் பாடட்ு குயில் பாடட்ு எழுதியவன்

காவிரி ரதன்ரபண்றண பாலாறு தினம்

கண்டகதார் றவறக என ஆறுகளின் புகழ் பாடியவன்

சாதிகள் இல்றலயடி பாப்பா என

அன்கை சாதிகறள அடிகயாடு அழித்தவர்

சுதந்திரகம உன் மூசச்ு

சாதிக்கத் தூண்டுகம உன் கபசச்ு

வீரத்றதயும் தீரத்றதயும் தமிழ்மண்ணில் விறதத்த தறலவன்

தாய்நாகட எனது குடும்பம் என வாழ்ந்தவன்

ஓடி விறளயாடு பாப்பா நீ

ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா என

உறழப்பின் மகத்துவத்றதயும் கூடி வாழுதலின் நன்றமறயயும்

உணரத்்தியவன்

ஆங்கிகலயறரக் கண்டு அஞ்சாதவன்

கபனா முறனயின் சக்திறய உலகறியச் ரசய்தவன்

பத்திரிறகயாளனாய் கவிஞனாய்

சுதந்திர கபாராட்ட தியாகியாய் பன்முகம் ரகாண்டவன்

பாடல்களால் மக்கள் மனறதக் ரகாள்றள ரகாண்டவன்

பாரதம் கபாை்றும் பாடல்கறளப் பாடியவன்

முண்டாசுக்கவிஞன் பாரதி

பார் கபாை்றும் மகாகவி

நீ இல்லாவிட்டாலும் இவ்வுலகில்

எக்காலத்துக்கும் உம் கவிறதகள் வாழும்.

S. SUVALAKSHMI
10 - D

முண்டாசுக் கவிஞன் பாரதி
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புத்தாண்டு மாதத்தில் புதுசக்சரியில் பிைந்து புவனகமப்

கபாை்ை வாழ்ந்தாய் நீ !

கனகசுப்புரத்தினம் என்ை இயை்ரபயர் ரகாண்ட நீ உண்றமயில்

ரத்தினம் தான் !

பாரதி மீது பை்றுதலால் பாரதிதாசன் என ஓர் ரபயர் மாை்ைம் !

தமிழுக்கு அமுரதன்று ரபயர் என பாடி தமிழின் அழறக

கூட்டினாய் !

தூங்கும் புலிறய பறை ரகாண்ரடழுப்பி என குரல் ரகாடுத்து

தமிழரக்ளின் வீரத்றத தட்டி எழுப்பினாய் !

தமிழியக்கம், குடும்ப விளக்கு, இருண்ட வீடு, கண்ணகி புரட்சி

காப்பியம் உங்கள் பறடப்பில் சில !

சாதி மறுப்பு, உலக ஒை்றுறம, நாட்டுப்பை்று என பல

ககாணங்களில் உங்கள் கவிறதகள் !

எழுத்தாளர், திறரப்படக் கதாசிரியர் ,கவிஞர் ,ஆசிரியர்

எத்துறண முகம் உங்களுக்கு !

தமிழ் தறழக்கவும், தமிழர் ரபருறம நிறலக்கவும், தமிழ்நாடு

ரசழிக்கவும் தளராது உறழத்தாய் !

நீங்கள் ரபை்ை விருதுகள் பல இப்கபாது உன் ரபயரில்தான்

கவிஞரக்ளுக்கு விருதுகள் பை்பல !

பணிகவாடு பறடக்கிகைன் இந்த பாமாறலறய பாகவந்தர்

உங்களுக்கு ........

பாகவந்தர் பாரதிதாசனுக்கு

ஓர் பாமாறல சமர்ப்பணம்
கு.ச.ஷண்முகப்பிரியா

9-ஈ
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வ. கேமா

தமிழாசிரியர்

ஆறம ககாவில்

‘ஆறம புகுந்த வீடு உருப்படாது….’ என்பர். கல்லாறம, 

இயலாறம, முயலாறம கபான்ை குணங்கள் உள்ள வீட்டில், 

இல்லாறம என்ை ஏழ்றம புகுந்து விடும் என்பறதகய, நம் மக்கள், 

ஆறம என்ை ஊரவ்ன ைந்துவாக இருக்குகமா என, நிறனத்துக்

ரகாண்டனர். உண்றமயில் அை்புதமான ைந்து ஆறம. ஓடட்ுக்குள்

தன்றன அடக்கி, அறமதியாக நகர்ந்து ரசல்லும். இதனால் தான்

திருமால், இந்த ைந்துறவ, தன் அவதாரத்துக்காக கதர்ந்ரதடுத்தார.் 

இறத, கூர்மம் என்பர். 

துரவ்ாச முனிவர் ரகாடுத்த பிரசாத மாறலறய

அவமாதித்தான் இந்திரன். இதனால், ரசல்வத்றத இழந்தான். 

இறதப் பயன்படுத்திக் ரகாண்ட அசுரரக்ள், கதவரக்றளக் ரகான்று

குவித்தனர். ஆனால், கபாரில் இைந்த அசுரரக்றள சஞ்சீவினி எனும்

மருந்து மூலம், அவரக்ளது குரு சுக்ராசச்ாரியார் உயிர்ப்பித்தார். 

கதவரக்ள் மடிந்தனர.் திருமாலிடம் ரசன்று, இந்திரனின் தவறுக்கு

மன்னிப்பு ககட்டனர,் கதவரக்ள். ‘அமிரத்ம் எனும் மருந்து இருந்தால், 

இைந்த கதவரக்றள எழுப்ப முடியும்; பாை்கடறலக் கறடந்தால்

அறதப் ரபை முடியும்…’ என்ைார், திருமால். பிரமாண்ட ஆறம

வடிவம் எடுத்து, கடலுக்குள் ரசன்ைார். ஆறமயின் முதுகின் கமல், 

மந்தர மறலறய மத்தாகவும், வாசுகி என்ை கதவகலாக பாம்றபக்

கயிைாகவும் ரகாண்டு, கடறலக் கறடந்தனர். ஆறம யாருக்கும்

துன்பம் ரசய்யாது. எனகவதான், கூர்ம அவதாரம் எடுத்த திருமால், 

எந்த அசுரறனயும் வறதக்கவில்றல. இத்தறகய புகழ்ரபை்ை கூர்ம

அவதாரத்துக்கு, சுகவதபுரத்றத (ஆந்திராவில் ஸ்ரீகாக்குளம்

தாலுகாவிலுள்ள ஸ்ரீகூர்மம் என்ை கிராமம்) ஆட்சி ரசய்த சுகவத

மன்னன் ககாவில் கட்டினான். 
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காஞ்சி ஸ்ரீ வரதராை ரபருமாள்

கி. ரா. ககாறத
VI-C

.

திருக்கசச்ி அல்லது காஞ்சி வரதராைப் ரபருமாள் ககாயில்

இராைககாபுரம் கமை்கு கநாக்கி அறமந்துள்ளது. மூலவர் வரதராைப்

ரபருமாள் கமை்குப் பாரத்்த வண்ணம், நின்ை திருக்ககாலத்தில்

ரபருமாளும், ரபருந்கதவி தாயார் கிழக்கு பாரத்்த வண்ணம்

எழுந்தருளி கசவாரத்்திகளுக்கு அருள்புரிந்து ரகாண்டுள்ளாரக்ள். 

இக்ககாயில் எவரால் முதலில் நிறுவப்பட்டது என்பது ரதரியவில்றல. 

எனினும் கி.பி. 1053இல் கசாழரக்ளால் கவழமறலயில் குறகவறரக்

ககாயில் கிழக்கு கமை்கக விரிவாக்கப் ரபை்ைது. 

முதலாம், விக்கரம கசாழனும் ககாயிறல விரிவுபடுத்தினார். 

கசாழரக்ளின் வீழ்சச்ிக்குப்பின், விையநகர அரசரக்ள் கிழக்கு ககாபுரம், 

ஊஞ்சல் மண்டபம் மை்றும் கல்யாண மண்டபங்கறள நிறுவினர். 

கல்யாண மண்டபம் எடட்ு வரிறசகளில், வரிறசக்குப் பன்னிரண்டு

தூண்களாக 96 சிை்பகறல மிக்க ஒகர கல்லாலான தூண்கள் நிறைந்த

மண்டபம் ஆகும். இதை்குள் உள்ள சிறிய நான்கு தூண் ரகாண்ட

மண்டபத்றதயும் கசரத்்து நூறுகால் மண்டபம் என அறழக்கப்படுகிைது. 

இதன் நான்கு மூறலகளில் ரதாங்கும் கை்சங்கிலிகள் சிை்பக்கறலயின்

விந்றதயாகும். கிழக்கு ககாபுரம் ஒன்பது நிறலகளுடன் சுமார் 180 அடி

உயரமுறடயது. தை்கபாது இக்ககாபுரம் சிதிலமறடந்துள்ளது .

இத்திருக்ககாயிலில் அத்திமரத்திலான வரதர் விக்ரமாக

எழுந்தருளியுள்ளார். இவர் அத்திவரதர் என்று அறழக்கப்படுகின்ைார.் 

இவர் 40 வருடத்திை்கு ஒரு முறை ரவளிகய எழுந்தருளி 48 நாள்

பக்தரக்ளுக்கு காட்சிதந்து அருள்பாலித்து விட்டு மீண்டும் குளத்துள்ள

மண்டபத்தில் எழுந்தருள்வார். கறடசியாக கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு

இந்நிகழ்வு நடந்தது..
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கம்பன் புகறழப் பாடு மனகம !

கம்பன் வடித்தநற் காவியம் பகட்டாபல

வம்பன் எனினும் வசப்படுவர் !-சசம்சபான்

நிகரத்்த கவிமதகள் சநஞ்சுள் இனிக்க

விகரப்்பம் தணியும் விமரந்து!

விஞ்சும் தமிழால் வியந்திடச் சசய்தவர் !

சநஞ்சும் உமரக்கும் நிமனவாளர!்- அஞ்சாபத

கம்பன் இருக்கக் கவமலகள் தாம்எதற்கு?!

சசம்படட்ுப் பபான்பற சசழிப்பு!

அஞ்சும் மனத்தின் அவலம் குமறக்கபவ

சகாஞ்சும் தமிமழக் குவித்தவர!் -சநஞ்சும்

சுமவக்கும் சபாருமளச் சுரந்தவர் கம்பர் !

அமவக்கும் அவபர அழகு !

பாட்டால் உயிரச்காடுத்த பாவலர் !கம்பபர

வாட்டம் தணிக்கவல்ல வாழ்வுமாவார!்- பகட்டாபல

பபாதும் அரும்பாக்கள் ஓதும் சபாழுதினிபல!

காதும் குளிரும் கமழ்ந்து !

கவிசச்க் கரவரத்்தி கம்பமனப் பபாற்ற

புவிபமல் புலரும் புதுமம!- தவிக்காபத

காக்கும் கடவுளும் கம்பபர!இன்பமாய்

வாக்கும் மணக்கும் மலரந்்து !

கற்கும் கமலகமளக் கண்சடனத் தந்தருளும்

சபாற்பதம் கண்டு புகழ்ந்தவர் !- அற்புதமாய்

அந்தாதி ஒன்மற அகம்குளிர கம்பபிரான்!

வந்பதாதி ஓங்குபம வாழ்வு ! 

S. Naveen Kumar
IX-A
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கங்றகரகாண்ட கசாழீசுவரர் ககாயில் இந்தியாவின்

தமிழ்நாட்டில், அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சிவன் ககாவில்

ஆகும். இது கங்றக ரகாண்ட கசாழபுரம் என்ை ஊரில் முதலாம்

இராகசந்திர கசாழனால் கடட்ப்படட்து. இக்ககாயிலில் வீை்றிருக்கும்

கசாழீஸ்வரர், பிரகதீஸ்வரர், ரபருவுறடயார் என்றும்

அறழக்கப்படுகிைார்

கங்றக ஆறு வறர பறடரயடுத்துச் ரசன்று

ரவை்றி ரபை்ைதன் நிறனவாக, கங்றக ரகாண்ட

கசாழபுரம் என்ை நகரத்றத முதலாம் இராகசந்திரன்

அறமத்து அங்கு இக்ககாவிறலயும் கட்டினான்.
இக்ககாவில், ஐராவகதஸ்வரர் ககாயில், ரபருவுறடயார்

ககாயில் ஆகிய மூன்றும் கசரத்்து அழியாத கசாழர்

ரபருங்ககாயில்கள் எனப்படுகின்ைன.

அக்காலத்தில் மன்னரக்ள் கபாரில்

ரவை்றியறடயும் தருணத்தில், ரவை்றிச் சின்னமாக

சிை்பங்கறளயும் மணிமுடிகறள யும் ரகாண்டு வருவது

வழக்கம். ராகைந்திரன் ரவை்றி ரபை்ை கதசங்களில்

இருந்து ரகாண்டு வந்த அை்புத சிை்பங்கள் பலவும் கங்றக

ரகாண்ட கசாழீசச்ுவரத்தில் நிறுவப்படட்ுள்ளன.
ஆடவல்லான் சிை்பம் கறலயின் உசச்ம்.
முப்பரிமாணத்தில் எங்கிருந்து பாரத்்தாலும் நம்றமப்

பாரத்்து புன்னறகத்தவாறு நிை்பறதப் பாரக்்கும் கபாது,
உடம்பு சிலிரக்்கிைது.

சி.ஸ்வரஷ்ிகா

VII -D

69



குன்ைக்குடி றவத்தியநாதன்

வயலின் என்ைால் முதலில் நிறனவுக்கு வருவது, 

குன்னக்குடி றவத்தியநாதன் அவரக்ள் 1935இல் தமிழ்நாட்டின்

சிவகங்றக மாவட்டத்திலுள்ள குன்ைக்குடியில் இராமசாமி

சாஸ்த்திரி, மீனாட்சி அம்றமயார் தம்பதிகளுக்கு மகனாகப்

பிைந்த றவத்தியநாதன் தனது 12 ஆவது அகறவயிலிருந்து இறசக்

கசக்சரிகளில் பங்ககை்ைார். ஆரம்பத்தில் ரசம்மங்குடி ையர். 

மகாராைபுரம் சந்தானம், சூலமங்கலம் சககாதரிகள், சீரக்ாழி

ககாவிந்தராைன் ஆகிகயாருடன் இறணந்து பங்ககை்ை குன்னக்குடி

பின்னர் தனிக்குழுறவ அறமத்து கசக்சரிகள் நடத்தி வந்தார். 

தனியாகவும் பின்னர் கசக்சரி ரசய்ய ஆரம்பித்தார். அரியக்குடி

இராமானுை ஐயங்காருக்கு காறரக்குடியில் நடந்த இறச

நிகழ்ரவான்றில் பக்க வாத்தியமாக வயலின் வாசித்தறமகய

றவத்தியநாதனின் வயலின் அரங்ககை்ைமாகக்

கருதப்படுகின்ைது. காலங்காலமாக வயலினுடன் மிருதங்கம்

வாசிக்கப்பட்டறமயில் மாை்ைஞ் ரசய்து வலயப்பட்டி

சுப்பிரமணியம் என்பாரின் தவிலுடன் ரபருமளவு வயலின்

கசக்சரிகறளச் ரசய்துள்ளார். கர்நாடக இறச, திறரப்பட இறச

என்பவை்கைாடு பைறவகள், மிருகங்களின் ஓறசகள் கபான்ை

இயை்றக ஒலிகறளயும் வயலினில் வாசித்தார்.
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திருப்பாண்டிக் ரகாடுமுடி

ஆதிகசஷன் கமரு மறலறய தன் றககளால் கட்டி

அறணத்துக் ரகாண்டார். வாயு பகவான் அவரது காை்றின்

கவகத்தால் ஆதிகசஷறன மறலறய விடட்ு கீகழ தள்ள, காை்றை

கவகப்படுத்தி வீசினார். இதனால் கமரு மறலயானது அழுத்தம்

தாங்காமல் ஏழு துண்டுகளாக ரவடித்து சிதறியது. ரவடித்த

துண்டுகள் அறனத்தும் ரத்தின கை்களாக மாறி லிங்கமாக

உருமாறியது. அதில் ஒன்றுதான் ரகாடுமுடி. இந்த தளத்தில் றவர

கல்லாலான லிங்கம் உள்ளது. இந்த லிங்ககம மகுகடஸ்வரர் என்ை

ரபயரில் அறழக்கப்படுகிைது. இதுகவ இந்தக் ககாவிலின்

வரலாைாக கூைப்படுகிைது. இந்தக் ககாவிலில் இருக்கும் மை்ரைாரு

சிைப்பு இங்கு வளர்ந்து நிை்கும் வன்னிமரம் தான். இந்த

வன்னிமரத்தின் வயறத நம்மால் கணக்கிட முடியவில்றல. மிகவும்

பழறமயானது. இந்த மரத்தில் பூக்கள் பூக்கிைது. ஆனால் காய்

காய்க்காது. மரத்தின் ஒரு பக்கத்தில் முள் இருக்கும். மறுபக்கத்தில்

முள் இருக்காது.இந்த மரத்தின் இறலயின் மை்ரைாரு சிைப்பு: 

என்னரவன்ைால், தண்ணீரில் இந்த இறலறய கபாடட்ு றவத்தால்

தண்ணீரானது எத்தறன நாடக்ள் ஆனாலும் ரகடுவதில்றல.

E. Poorna shri
VIII-D

தமிழ்நாட்டில் ஈபராடு மாவட்டத்திலுள்ள

சகாடுமுடியில் அமமந்துள்ள அருள்மிகு மகுபடசுவரர்

பகாயில் சுந்தரர் நமசச்ிவாயப் பதிகம் பாடிய தலமாகும்.  

உன்மன விட நான் சபரியவனா? என்மனவிட நீ

சபரியவனா? என்ற பிரசச்மன மனிதரக்ளுக்கு

மடட்ுமல்ல. அந்த காலத்தில் இருந்பத ‘யார் சபரியவர’் 

என்ற பிரசச்மன கடவுள்களுக்கும் இருந்துதான் வந்தது. 

இப்படித்தான் ஒருமுமற ஆதிபசஷனுக்கும், வாயு

பதவனுக்கும் தங்களில் யார் சபரியவர் என்ற பபாட்டி

நடந்தது. 
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நடனக் கறலஞர் பாலரசரஸ்வதி

தமிழ் நாட்டில் வாழ்ந்த குறிப்பிடத்தக்க

பரதநாட்டியக் கறலஞர் மை்றும் நாட்டிய ஆசிரியருள்

ஒருவர் பாலசரஸ்வதி ஆவார். இவர் வாழ்ந்த காலம் கம 13

1918 முதல் பிப்ரவரி 9 1984 வறர.

ஏழாம் வயதில் பாலசரஸ்வதியின் நடன

அரங்ககை்ைம் காஞ்சி காமாட்சியம்மன் ககாவிலில்

நறடப்ரபை்ைது. கல்கத்தாவிலும் காசியில் நடந்த இறச

மாநாட்டிலும் ரசன்றனயில் நடந்த இந்திய கதசிய

காங்கிரஸ் கண்காட்சியிலும் நம் நாடட்ுப் பண்ணாகிய

"ைனகணமன" பாடலுக்கு ரமய்ப்பாடுககளாடு ஆடினார.்

ஐகராப்பியா, கிழக்காசியா, வட அரமரிக்கா உள்ளிட்ட

பகுதிகளில் பரத நாட்டியத்றத அரங்ககை்றினார.் அவர்

ரபை்ை விருதுகள் "சங்கீத நாடக அகாதமி விருது 1955;

"சங்கீத கலாநிதி, 1973; "இறசப்கபரறிஞர் விருது"1975;

"சங்கீத கலாசிகாமணி விருது"1981; " பத்ம பூசன் விருது";

"பத்ம விபூசண் விருது". பாலசரஸ்வதியின் வரலாை்றை

‘பாலசரஸ்வதி: அவர் கறலயும் வாழ்வும்’ என்ை நூறல

டக்ளஸ் எம். றநட் ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ளார்.

அரவிந்தன் 2017 ஆம் ஆண்டு இந்நூறல தமிழில்

ரமாழிப்ரபயரத்்துள்ளார்.

திவ்யா பாலாஜி

X-இ
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बृहदीश्वर मंददर में दिव के रुप ं की कई दवदिष्ट मूदतिय ाँ हैं

|उनमें से एक मूदति द ंग द्भव की मूदतिहै|द ंग द्भव की मूदति श्री

दवम न के पदिमी भ ग में एक आ  में है| एक सं्तभ जैसी

संरचन के भीतर दिव क  ंब रूप देख ज त है ज उग्र

प्रक ि क प्रदतदनदित्व करत है |एक जंग ी सूअर के रूप में

दवषु्ण इस सं्तभ के आि र क ख जने केद ए नीचे ग त  ग ते

हैं |

ब्रह्म हंस के रूप में इस सं्तभ की सबसे ऊपरी सीम 

की ख ज करने के द ए आक ि में उडते हैं ज व स्तव में स्वयं

दिव हैं | दवषु्ण और ब्रह्म द न ही प्रक ि के इस सं्तभ के

आय म ं क म पने में असमर्ि हैं | यह सचमुच क  त्मक रचन 

है | भ रतीय दि पक  क उतृ्कष्ट नमून है|

बृहदीश्वर मंददर की दवदिष्ट मूदतिय ाँ

पी . जे . आददत्य 

VIII- E
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बृहदीश्वर मन्दिर य र जर जेश्वरम् तदम न डु के तंजौर में

न्दथर्त एक दहंदू मंददर है ज 11वी ं सदी के आरम्भ में बन य गय र् ।

यह मंददर पूरी तरह से गे्रन इट दनदमित है। दवश्व में यह अपनी तरह

क पह  और एकम त्र मंददर है ज दक गे्रन इट क बन हुआ है।

यह अपनी भव्यत , व स्तुदि ्प और केन्द्रीय गुम्बद से   ग ं क 

आकदषित करत है। इस मंददर क यूनेस्क ने दवश्व िर हर घ दषत

दकय है।

इसक दनम िण 1003-1010 ई. के

बीच च  ि सक प्रर्म र जर ज च  ने करव य र् । उनके न म

पर इसे र जर जेश्वर मन्दिर क न म भी ददय ज त है। यह अपने

समय के दवश्व के दवि  तम संरचन ओं में दगन ज त र् । इसके

तेरह (13) मंदज ें भवन की ऊाँ च ई  गभग 66 मीटर है। मंददर

भगव न दिव की आर िन क समदपित है। यह क  की प्रते्यक

ि ख - व सु्तक  , प ष ण व त म्र में दिल् ंकन, प्रदतम दवज्ञ न,
दचत्र ंकन, नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीणिक  क भंड र है।

यह मंददर उत्कीणि संसृ्कत व तदम पुर  ेख सु ेख ं

क उतृ्कष्ट उद हरण है। इस मंददर के दनम िण क  की एक

दविेषत यह है दक इसके गंुबद की परछ ई पृथ्वी पर नही ं पड़ती।

दिखर पर स्वणिक ि न्दथर्त है। दजस प ष ण पर यह क ि न्दथर्त

है, अनुम नत: उसक भ र 2200 मन (80 टन) है और यह एक ही

प ष ण से बन है। मंददर में थर् दपत दवि  , भव्य दिवद ंग क 

देखने पर उनक वृहदेश्वर न म सविर् उपयुक्त प्रतीत ह त है।

R. Yugesh
VIII-E 

बृहदीश्वर मन्दिर
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के. के. दनन्दख 

VIII -E
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सिलंबम

दस ंबम वतिम न में भ रत के 28 र ज् ं में प्रचद त

है|| यह   कदप्रय क  फ़ें सैंग न्दिक फ़ इदटंग के रूप में ज न 

ज त है |च  नेव   हदर्य र एक ठीक और  ची  बेत क 

ब ाँस ह त है , दजसे क्र स सेक्शन में एक सम न आक र में क ट 

ज त है ज आमतौर पर  गभग 1 से ¼ क व्य स ह त है| 
इसकी  ंब ई दस ंबम सेन नी य प्रदििन करने व  े क  क र

की ऊाँ च ई से र् डी कम ह ती है|

दस ंबम भ रतीय उपमह द्वीप में उत्पन्न एक हदर्य र

अि ररत भ रतीय म िि आटि है |इस िै ी क उले्लख तदम 

संगम स दहत्य में दम त है | पुद तेवर, और िीरन दचन्नम ै आदद

प्रदसद्ध सैदनक ं की सेन ओं क न म र्डी पट्ट  म र् 

|वीरप ंदडय कट्टब म्मन , दचन्न मरुतु और पेररय मरूतु भी इस

दसल्म्म्बम कौि में प रंगत रे् |वे दब्रटीि सेन के न्दख  फ़ युद्ध में

अपने दस ंबम कौि पर दनभिर रे् |
भ रतीय म िि आटि क दवदेिी प्रर् ओं के स मने दगर वट क 

स मन करन पड | आजक यह क  

दफ़र से जीदवत ह गयी है |आजक कई दवद्य  य ं में

दस म्बम दसख य ज त है |
दस म्बम सचमुच एक प्र चीन और प्रदसद्ध क  है

A.R. Arjunan IX-E
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