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ஆசிரியரின் உள்ளத்திலிருந்து 
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தலைவரின் உள்ளத்திலிருந்து ......
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தமிழ் அவமானம் அல்ல அடையாளம் 

-தனுஷ்- 
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-துவாரகன்-
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எனது கிராமத்தின் சாபம்  

- பிரியங்கா பகங்காசுதன், ஆண்டு 9 - 
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நானுமா.......? 

- சரணியா சத்தியன் -



,sNtdpy;-15  ij 2019         8

 

 



,sNtdpy;-15  ij 2019         9

 

 

கற்க கசைற  

- கீர்த்திகன் சீவராஜா பமல்பபர்ன் - 
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கூட்டுக் குடும்ப வாழ்க்டகமுடறயின் நன்டமகளும் தீடமகளும் 

- லவஷ்ணவி சிவஞானசுந்தரம் - 

. 

. 

. 

(

) 

.

. 

.

.
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முயற்சி திருவிடனயாக்கும் 

- அம்ரித்தா ராமச்சந்திரன் ,8-ம் வகுப்பு - 

“ ”

“

”
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அம்மா 
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மங்களம்தரும்  பபாங்கலலா  பபாங்கல்  ! 

                   மகாபதவ ஐயர் பஜயராமசர்மா M. A. M.Phil , SLEAS முன்னாள் தமிழ்பமாழி 

கல்வி இயக்குநர் - பமல்பபண்  
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சிறு கடத 
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அவர்களும் என்டனப் லபான்றவர்கலள! 

- சமுத்திரா பத்மசிறி - 

 

பருத்தித்துடற வடை பசய்வது. 

- ஜனகன் சிவஞானசுந்தரம் - 
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ஊக்கம்  

- விதுஸ் விஐயகுமார்  - 
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உைல் நலம் குடறவின் லபாது அல்லது ஒரு துன்பத்தின் லபாது 
எமக்கு உதவுவது நண்பர்களா அல்லது உறவினர்களா 

- ஹரிஜன் பசுபதிதாசன் - 
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உணவும் நலமும் 

 - கிரிசிகன் சீவராஜா, பமல்பபர்ன் -    
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-விசாகன் பசுபதிதாசன்- 
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ஐம்பபரும் காப்பியங்களும் ஆபரணங்களும் 

- அபிதாரணி சந்திரன் - 



,sNtdpy;-15  ij 2019         27

 

"தமிழுக்கு அமுபதன்று பபயர் - அந்த தமிழ் 
எங்கள் உயிருக்கு லமல்" 

- டிவானா.சி - 

 

 

 

மகிழ்ச்சிக்கான வழிடய பார் 

- பமர்சி - 
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பபஸ்கி 

- பிபரம், 9- ஆம் வகுப்பு -   
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ek;gpf;if jhd; ntw;wpapd; ,ufrpak; 
 

ngh.Fyrpq;fk; 

 xUtH xU nraiyj; njhlq;Fk;  
Kd;G jhd; mjpy; ntw;wpailNtd; vd;w 
KO ek;gpf;ifAld; me;jf; nraypy; ,wq;f 
Ntz;Lk; mg;NghJjhd; me;jr; nraypy; 
KOikahd ntw;wpiag; ngwKbAk;. 
ek;gpf;if vd;gJ jd;Dila nraypy; kl;Lk; 
my;y ,d;DnkhUtuplk; ehq;fs; cjtp 
Nfl;Fk; nghOJ $l mthplk; ehq;fs; 
KOikahd ek;gpf;ifia itf;fNtz;Lk;. 

 k`hghujj;jpy;  ,jw;F 
cjhuzkhff;  FUN\j;jpug; Nghh;  
eilngw;Wf; nfhzbUe;j  $lhuj;jpDs;Ns 
rLjpahfj;  JupNahjdd; cs; Eioe;jhd;. 
rw;Wk; vjpHghuhjtpjkhf me;j Neuj;jpy;  
te;j JupNahjdidf;  fz;l gP\;kH 
mtidg; ghHj;Jf; Nfl;lhH “ JupNahjdh eP 
vd;id ,e;j Neuj;jpy; mtrukhff; 

fhzte;jjpd; fhuzk; vd;dthapUf;FNkh” 
vd tpdtpdhH. mjw;Fj; JhpNahjdd; “NghH 
cf;fpukhf ele;J nfhzbUf;fpd;wJ> 
,Jtiuapy; vd; gf;fj;jpy; fzprkhd 
tPuHfisg; gwpnfhLj;Jtpl;Nld; Mdhy; 
ghz;ltu; Ithpy; xUtuhtJ 
nfhy;yg;gltpy;iyNa> mJ vd; cs;Ns xU 
Nfs;tpia vOg;gp mjw;F tpilfhz 

Kbahky>; cq;fisj; Njb te;jpUf;fpNwd;” 
vd;whd;. gP\;kH mtidg; ghHj;J  mg;gbah! 
vd;W nrhy;yp “eP vd; Nky; itj;j 
ek;gpf;ifia  ,oe;Jtpl;lha;  vd;gijNa 
cd;Dila Nfs;tp vLj;Jf;fhl;Ltjhf 

,Uf;fpd;wJ” vd;W nrhd;dhH. “vg;NghJ 
cd;Dila cs;sj;jpNy ,e;j mtek;gpf;if 
vd;w er;R tpij tpijf;fg;gl;Ltpl;lNjh 
mij cd;Dila  cs;sj;jpdpd;W  
G+uzkhf mfw;wNtz;ba flg;ghL 

vdf;Fz;L” vd;W nrhy;yp >mUNf fple;j  
mk;;guh  njhdpapypUe;J  Ie;J %q;fpypyhd 
mk;Gfis ifapnyLj;Jf;nfhz;L me;j 
,lj;ij tpl;lfd;W thdj;ij Nehf;fpg;  
gpuhj;jidapy; <Lgl;L > me;j  mk;Gfspd; 
Nky; jhd;; md;wsTk; Njf;fp itj;jpUe;j 
rf;jpfs; midj;ijAk;  mjd;  Nky;      
nrYj;j> me;j  mk;Gfs; vy;yhk; jq;f 
mk;Gfshf khw;wkile;jd.  gP\;kH me;j 
jq;f mk;Gfisf; ifapNye;jpagb 

JhpNahjdd; mUfpy; neUq;fp “ehis 
eilngwtpUf;Fk; Nghhpy; ehd; me;jg; 
ghz;lth; ItiuAk; ,e;j mk;Gfis Vtpf; 

nfhy;Ntd;” vd;W nrhy;yp mitfis xU 
ngl;bapy; itj;J %bf; fhiyapy; jhd; 
mijg; NghHf;fsj;jpw;F vLj;J tUtjhfhf; 
$wpdhH. JhpNahjdd; gP\;kH $wpa 
thHj;ijfspy; ek;gpf;if itf;fhky;> me;jg; 
ngl;biaj; jhd; fhiyapy; NghHfsj;jpw;Ff;  
nfhz;L tUtjhfr; nrhy;ypj;  jd;dplk; 
jUk;gb $wp me;jg; ngl;biaj;  jd;Dld; 
vLj;Jr; nrd;whd;.  

 gP\;kUf;Fk; JhpNahjdDf;Fk; 
ele;Njwpa tplaq;fs; midj;ijAk; ,U 
fz;fs; ,ik %lhky; Nehl;lk; tpl;lgbNa  
,Ue;jJ> mJ NtW ahUila fz;fSky;y 
rhl;rhj; fz;zDila fz;fNs. 
ghz;ltHfspd; ghriwf;Fs; Eioe;j 
fz;zd; jhd; fz;l fhl;rpiag;  
ghz;ltHfSf;F vLj;Jiuj;jhd;. fz;zd; 
nrhy;ypa vy;yhtw;iwAk; 
Nfl;Lf;nfhz;bUe;j jpnusgjp ghz;ltu;fs;  
Kd; te;J> fz;zd; jq;fSld; ,Uf;Fk; 
tiuf;Fk; xd;Wf;Fk; mQ;rj; Njitapy;iy 
vd;W nrhd;dhs;. me;jr; rkaj;jpy; 
ghz;ltHfisg;  ghHj;Jf;  fz;zd; 
nrhd;dhd; “cq;fSf;F QhgfkpUf;Fjh>  
Kd;G ePq;fs; fhdfj;jpypUe;j Ntisapy; 
ePq;fs; vg;gb ,Uf;fpwPHfs; vd;W 
JhpNahjdhjpaH NtTghHf;f te;j Ntisapy;  
me;jf; fhdfj;jpy; cy;yhrkhfg; nghOijf; 
fopf;f te;jpUe;j fhe;jtHfSila 
Nfhgj;jpw;F Mshfp  mtHfshy; 
JhpNahjdhjpaH rpiw gpbf;fg;gl;l rkaj;jpy; 
jUkhpd; mwpTiwf;F mika  ePAk; gPkDk; 

mtHfisr; rpiw kPlBh;;fs;”vd;whd;.  

 me;jr; rkaj;jpy; JhpNahjdd; jhd; 
mth;fSf;Ff; flikg; gl;ltd; vdf; $wp;j;  
jhd; ve;j NtisapYk; mthfs; 
vijf;Nfl;lhYk;  kWf;fhky; mijf; 
nfhLg;Ngd; vd;W nrhd;dijj; jw;NghJ 
Qgfg;gLj;jp> me;j mk;Gfisg; ngw;W 
tUkhW  mHr;Rdid mDg;gp 
itj;jhH.mUr;RdDk; fz;zdpd;  
thHj;ijfis Vw;W JhpNahjddpd; 
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$lhuj;jpw;Fr; nrd;wtidf; fz;l 
JhpNahjdd; Mr;rhpak; mile;jtdha; 
jd;id me;j ,uT Neuj;jpy; re;jpf;f te;j 
fhuzk; vd;dtha;    ,Uf;Fk; vd 
tpdtpdhd;. 

 mjw;F mh;r;Rdd; jdf;Ff; fhl;by; 
JhpNahjdd; fe;jth;fshy; rpiwg;  
gpbf;fg;gl;l Ntisapy;  mtidj;  jhDk; 
mz;zd; gPkDk; fe;jth;fSld; Nghhpl;L 
kPl;lijAk>; mtd; mjw;Fg;  gpujpAgfhukhf 
mtHfs; ve;j Neuj;jpYk; ve;j cjtp 
Nfl;lhYk; kWf;fhky; nfhLg;Ngd; vd;w 
thf;Fwpjpia Qhgfg;gLj;jp> mtdplk; 
gP\;khpdhy; ifaspf;fg;gl;l me;j Ie;J  
jq;f mk;GisAk; jd;dplk; jUkhWk; 
Nfl;lhd;. rj;jphpadhd mtd; mij 
kWf;fkhl;lhd; vd;w ek;gpf;ifapdhy; jhd; 
mijf; Nfl;gjhfTk; $wpdhd;. JhpNahjdd; 
mjw;F xd;Wk; vjpHg;Gj;  njhptpf;fhky;  
jd; trkpUe;j me;j Ie;J  jq;f   
mk;GfisAk; mUr;Rddplk; nfhLj;jhd;. 

mjd; gpd;G JhpNahjdd;  gP\;khplk; nrd;W 
jdf;F ele;jijf; $wpj; jdf;F kPz;Lk; 
Ie;J jq;f mk;Gfis tutioj;Jj;  
jUkhU Nfl;lhd;.mjw;F gP\;kH jd;dfj;Nj 
Njf;fp itj;jpUe;j rf;jpfs; midj;ijAk; 
ntspf;nfhzHe;Nj me;jj; jq;f mk;Gfisg; 
gilj;jjhfTk; kPz;Lk; mitfisg; 
gilg;gJ rhj;jpakhfhJ vdf; $wp mtid 
mDg;gp itj;jhH. 

 JhpNahjdd; gP\;khpd; Nky; 
ek;gpf;if itf;fhjNj mtd; me;j Ie;J 
mk;Gfis ,og;gjw;Fk; mj;Jld; $lNt 
FUN\j;jpu Nghhpy ;Njhy;tpia 
re;jpj;jjpw;Fk; fhuzkhf mike;jJ.  

    ehd; xU njhiyf;fhl;rp epfo;r;rpapy; 
Nfl;lJ. 
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அவுஸ்திலரலியாவில் தமிழும் தமிழர் கலாசாரமும் 

- கி. ைக்க்ஷிராம் - 



,sNtdpy;-15  ij 2019         32

 

 

இயல் இடச நாைகம் 

- பமர்சி - 

,sNtdpy; rQ;rpiff;fhd Mf;fq;fis 
mDg;gp itf;f Ntz;ba Kftup : 

Casey Tamil Manram 

PO Box 2516, 

Fountain Gate, 

Vic  3805 
kpd;dQ;ry;: editor@caseytamilmanram.org.au 
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ஒரு வீட்டு லதாட்ைம் 
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பதாடலக்காட்சியின் நன்டமகளும் தீடமகளும் 

- மதுசூதனன் - 
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உண்டம அன்பு 

நித்தியா பத்மசிறி 

 

என் அப்பப்பாவும் அப்பம்மாவும் 

- காவியன் பத்மசிறி - 
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உலக அதிசயம் ஈபிள் லகாபுரம் 

- லவஸ்ணவி கிரிதரன் - 

 

ஒன்றுபட்ைால் உண்டு வாழ்வு - சிங்கமும் மாடுகளும் 

- விதுஜா விஜயகுமார் - 



,sNtdpy;-15  ij 2019         38

 

நான் கண் விழித்பதழுந்து 

- சுபவத்தா - 
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லகசி தமிழ் மூத்த பிரடசகள் ஒன்றுகூைல் - 2019  
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"பக்தி வடலயில் படுலவான் காண்க" திருவாசகம் 

- தி. கபணஸ்வரன் - 
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இலக்கிய கட்டுடர - இன்ப கீதம்  

- சங்கரி அப்பன் -      



,sNtdpy;-15  ij 2019         43

 



,sNtdpy;-15  ij 2019         44

 



,sNtdpy;-15  ij 2019         45

 

 
   
 
 
    
    
      
   
  
    

 



,sNtdpy;-15  ij 2019         46

 

 

ஊருக்குப் லபாகலாலம....... 

- சியாமளா பயாபகஸ்வரன், பிறிஸ்பபன் - 
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குடும்பம் ஒன்று லசர்ந்து வரும் எப்லபாதும் 

கவின் சத்தியசுதன் 
VTA Glen Waverley பள்ளி
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தமிழ்  பாைசாடலகள் - விக்லைாரியா 

Australian Tamil 
Academy 

Carrum Downs 
Campus 

Carrum Downs Secondary 
College 

0434 013 993 

 

 

info@australiantamilaca
demy.org 

Narre 
Warren Campus 

Fountain Gate Secondary 
College 

Clyde North 
Campus 

Wilandra Rise Primary 
School 

Cranbourne 
East Campus 

Balla Balla Community 
Centre 

AVVAI Tamil 
Palli 

Oakleigh south 
Huntingdale Primary 
School 

0401 076 615 
AvvaiTamilPalli@gmail. 
com 

Bharathi 
Academy 

 

East burwood Forest Hill College 0411 304 402 
info@bharathi.org.au 

 

1300 933 922 

0433 354401 

 

 

Dandenong 
Dandenong High School 
(Ann St. Campus) 

0417 139 629 

South morang, 
The Lakes South Morang 
P – 9 School, 

0487 888 226 

Clayton south 
Westall Secondary 
College 

0416 032 585 

Berwick Kambrya College 0403 436 970 

Eelam Tamil 
Association 
Victoria Inc. 

 

Brimbank 
Taylors Lakes Secondary 
College 

0415 846 805 

m.paraman@gmail.com 

Box hill Kingswood College 0488 747 757 

Glen waverley Wesley College, 0403 089 451 

Mill park St. Francis of Assisi, 0452 536 009 

Wyndham 
Hoppers Crossing 
Secondary College 

0458 500 570 

Narre warren 
Narre Warren South P-12 
College 

0409 858 478 

Sunshine 

 

6 South Road 

BrayBrook, VIC 3019 

0412 479 209 

Doveton 

10 Laurel Avenue 

Doveton, VIC 3177 

0433 032 932 

Tamizh 
Pallikoodam 

 

Ashwood Ashwood High School 

0386 409 610 
info@tamizhpallikoodam
.org.au Cranbourne Lyndhurst Secondary 

College 
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தாய் மண்லண நீ நலமா? 

ஆக்கம் : நித்யா தர்மசீைன் (தர்மதா)
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