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➢ தமிழ் தோழி   20 

➢ தமிழ் வளர்ப்மபாம்   20 

➢ நல்ைது தைய்தால் நல்ைமத நடக்கும். 21 

➢ நான் பார்த்து உணர்ந்த தமிழ்மதசிய நிேழ்வு 22 

➢ மநாய்ேளில் இருந்து பாதுோப்பு  22 
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ஆசிரியரின் உள்ளத்திலிருந்து…. 

 

 

மேசி தமிழ் ேன்றத்தின் தவளீயீடான இளமவனில் ைஞ்சிலேயின் பதிமனழாவது ேைர், 

உங்ேள் லேேளில் தவழ்கின்றது. மேசித் தமிழ் ேன்றத்தின் அேலவ பத்தில் தவளிவரும் 

முதைாவது இதழ் எனும் சிறப்லபயும் தன்னேத்மத தோண்டு திேழ்கிறது.  

இன்று உைேம் முழுவதும் தோழி பற்றிய ஆய்வுேள் இடம்தபற்றாலும் தமிழ் தோழி 

பற்றிய ஆய்வுேளும் தமிழர்ேள் பற்றிய ஆய்வுேளும் மும்முரோே இடம்தபறுகின்றது. 

இந்த ஆய்வுேள் எல்ைாம் தமிழ் தோழிலய வாழலவக்ேவும் எவ்வாறு அடுத்த 

தலைமுலறக்கு தோண்டு தைல்ைைாம் என்றும் நலடதபறுகின்றன. எழுத்துத் 

திறலேயுள்ளவர்ேள் அவர்ேளது ஆக்ேத்திறலேலய தவளிக்தோணர மவண்டும் என்ற 

ஆவலுடன் நாம் உலழக்கின்மறாம். அவர்ேளுக்ோே இளமவனில் ேளம் அலேத்துக் 

தோடுக்கின்றது. இதில் அலனவரும் தங்ேளது ஆக்ேங்ேலள எழுதி தங்ேலளயும் ஒரு தமிழ் 

எழுத்தாளராே இந்த புைம் தபயர்ந்த நாட்டில் நிலை நிறுத்தமவண்டும்.  

இளமவனிலுக்கு ஆதரவு தருமவார், எழுதுமவார் மிேச் சிறிய வட்டத்திற்குள் நின்றது. 

ஆனால் இந்நிலை ோறி வருகின்றது. இதழுக்ோன ஆங்ேங்ேள் பை இடங்ேளில் இருந்து 

வருகின்றது. இதுமவ இந்த இதழுக்ோன தவற்றியாே இருக்கின்றது. இவ் தவற்றி 

ததாடரமவண்டும் உங்ேளது ஊக்ேம் எேக்கு ததாடர்ந்து கிலடக்ே மவண்டும். தமிழும் 

தமிழரும் தம்லே ததாடர்ந்து அலடயாளப்படுத்த இது மபான்ற ைஞ்சிலேேள் ததாடரும்.  

மேலும் ஒவ்தவாரு வருடமும் இவ்விதழுக்ோன ஆக்ேங்ேலளப் தபற்று வருவதில் பை 

சிரேங்ேலள எதிர் மநாக்கியுள்மளாம். அதிலும் பிரதானோது குறிப்பிட்ட மநரத்திற்குள் 

அவ்வாக்ேங்ேள் எம்லேச் மைரலேயாகும். இதனால் எப்தபாழுதும் இவிதழின் 

தவளியீட்டிற்ோன மவலைேள் இறுதி தநாடி வலர நிேழ்ந்திருக்கிறது.  ஆனால் இம்முலற, 

இவ்விதழுக்ோன அலனத்து ஆக்ேங்ேளும், தவகு முன்னராேமவ, எழுத்தாளர்ேளால் 

அனுப்பிலவக்ேப்பட்டுள்ளது. அதற்ோே எேது பாராட்டுக்ேலளயும், நன்றிலயயும் பகிர்ந்து 

தோள்கிமறாம். அலர ஆண்டுக்கு ஒன்று என்று தவளிவரும் ைஞ்சிலேலய ோைாண்டுக்கு 

ஒன்று என்று தவளியீடும் நிலைக்கு தோண்டு வரமவண்டியது இளமவனில் ைஞ்சிலேலய 

வாசிக்கும் வாைேர்ேளாகிய உங்ேளிடம் விட்டு விடுகிமறாம், இந்த தார்மீேப் தபாறுப்பு 

இைகுவானதல்ை! இந்தச் சுலேலய ஒவ்தவாருவரும் சுேப்மபாோனால் இளமவனில் 

ைஞ்சிலே சிறப்பான தவளியீடாே தவளிவரும் என்பதில் எவ்வித ஐயப்பாடும் கிலடயாது. 

”தமிழ் எங்ேள் தோழி! உரக்ேச் தைால்மவாம்.  தமிழ் எங்ேள் அலடயாளம்! நிலைக்ேச் 

தைய்மவாம்” 

ஆசிரியர் குழு. 
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தலைவரின் உள்ளத்திலிருந்து ......  

 

 

மேசித்தமிழ் ேன்றோனது 10 ஆவது அேலவயில் ோைடி எடுத்துலவக்கின்ற இத்தருணத்தில் 

நலடதபறும் இத்தமிழர் திருநாள் மிேவும் சிறப்பானததான்றாே அலேகின்றது. இம்முலற 

விமைடோே விக்மடாரிய மூத்த பிரலைேள் மதாழலேக் ேழேம், ஆஸ்திமரலிய தமிழர் ேலையேம், 

ஆஸ்திமரலிய தமிழ் இைக்கிய ேலை ைங்ேம், யாழ்ப்பாணம் இந்து ேல்லூரி பலழய ோணவர் 

ைங்ேம் - விக்மடாரியா, ஹாட்லி ேல்லூரி பலழய ோணவர் ைங்ேம் - விக்மடாரியா, தமிழ் மூத்த 

பிரலைேள் ோருண்யக் ேழேம்-விக்மடாரியா, Tamil Picture Books, மற்றும் பாடும் மீன் பலழய 

ோணவர் ைங்ேம் - விக்ட ாரியா முதைான எட்டு அலேப்புக்ேள் எங்ேளுடன் இலணந்துள்ளன. 

தமிழ் தோழி ேற்றும் ேைாச்ைாரத்தின் சசழிலமயிலன எங்களுல ய அடுத்த 

தலைமுலறயினருக்கும் பல்லின ேைாச்ைார ேக்ேளுக்கும் எடுத்துச் தைல்லும் வலேயில் தமிழர் 

திருநாளானது பல்மவறு கலை நிகழ்வுகலளயும் தமிழர் பாரம்பரிய 

விலளயாட்டுநிேழ்வுேலளயும் எேது பாலனயில் தமிழர் ேரபுப்படி தபாங்கும் நிேழ்வும் 

சகாண்டு சிறப்பாக இடம்தபறுகின்றது. 

இவ்மவலளயில் தமிழ் எழுத்தாற்றலிலன எம் இளம் சிறார்ேளிடம் வளர்க்கும் தபாருட்டு 

வருடந்மதாரும் தவளிவரும் இளமவனில் ைஞ்சிலேயானது இம்முலறயும் பை சின்னஞ்சிறு 

எழுத்தாளர்ேளின் ேருத்திலன தாங்கி நிற்கிறது. இளமவனில் இனிவரும் ோைங்ேளிலும் 

ததாடர்ந்து பை பலடப்பாளிேலள உருவாக்ே ோத்திருக்கிறது.அதற்கு உங்ேள் அலனவரது 

ஆதரவும் , ஒத்துலழப்பும் இன்று மபால் என்றும் தருோறு மேட்டுக்தோள்கிமறன். 

மேலும் ததாடர்ந்துவரும் ோைங்ேளிலும் எல்மைாரும் இலணந்து விேமடாரியா ோநிைத்தில் 

ஒற்றுலமயாக ஒருமித்த ைக்தியாே சிறப்பான வலேயில் தமிழர் திருநாலள தோண்டாட உங்ேள் 

எல்மைாலரயயும் அன்புடன் அலழக்கின்மறன்.  

மதேதுரத் மதாமழாலை உைேதேல்ைாம் பரவட்டும்  

 

தபா.பிரபாேரன் 

தலைவர்  

மேசி தமிழ் ேன்றம் 
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பழந்தமிழரின் நீர் மமலாண்மம 
-விஷ்ணுப்பிரியன் ககொவிந்தசொமி 

முற்ோைத்தில் உணவு, நீர் ேட்டுமே முக்கிய மதலவயாே இருந்த ேனிதனுக்கு தற்மபாது பல்மவறு 

தபாருட்ேளின் மேல் ஆலை வந்துள்ளது. பணம், நலே, நிைம் மபான்றவற்றின் மேல் லவத்திருந்த 

ஆலை அதிேரிக்ே, நாம் இயற்லேலய ேறந்துவிட்மடாம். இன்லறய நிலையில் நீருக்ோன 

மதலவயும் பஞ்ைமும் அளவில்ைாது உயர்ந்துள்ளது. இலத பற்றி நாம் அடிக்ேடி தைய்தியில் 

பார்க்கின்மறாம். படிக்கின்மறாம். ஆனால் தபரும்பாைான ேக்ேள் இதற்கு எந்த முடிவும் 

எடுப்பதில்லை. 

ஆண்டு 2018ல், ததன் ஆபிரிக்ோவில் உள்ள மேப்டவுன் (Cape Town) நேரத்தில் வாழும் ேக்ேள் 

அவர்ேளுக்கு மதலவயான அளவு தண்ணீர் பயன்படுத்த முடியாத ேட்டத்லத ேடந்து 

வந்துள்ளார்ேள். இமத நிலை இந்தியாவில் பை பகுதிேளில் உள்ளது. ஆனால் இவர்ேளின் 

மபாராட்டம் நிைத்திற்ேடியில் இருக்கிறது. சுோர் 80% இந்தியர்ேள் நிைத்தடி நீலரத் தான் நம்பி 

வாழ்கிறார்ேள். முன்பு 8 அடியில் கிலடத்த நீர் இன்று 500-1000 அடிக்கு தைன்றுள்ளது. இருப்பினும் 

இந்த நீர் நேக்கு தைாந்தம் இல்லை. ஆற்றிலும், ஏரியிலும் கிலடக்கும் நீலர ேட்டுமே ேனிதர்ேள் 

பயன்படுத்தைாம். நிைத்தடி நீர் தாவரங்ேளுக்கு தைாந்தோனலவ. 

2015 ததன்னிந்தியாவிலும், 2018-2019 மேரளாவிலும் தவள்ளம் வந்தது. அப்தபாழுது கூட நீலர 

ைரியான முலறயில் ேட்டுப்படுத்த முடியாேல் ேக்ேள் தவித்தார்ேள். பை உயிர்ேலளயும் நாம் 

இழந்மதாம். மேலும், மோலட ோைங்ேளில் ேக்ேள் குடிநீருக்ோே ைண்லட மபாடுவது ஒரு 

அவைோன விடயோே ோணப்படுகிறது. 

நாம் நீலர ைரியான முலறயில் மைமித்து லவத்திருந்தாமைா, பயன்படுத்தியிருந்தாமைா, இந்த 

ேடினோன சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்ோது. நம் தவறான தையல்ேளும், முடிவுேளும் நம்லே ேட்டும் 

பாதிக்ோேல், சுற்றுச் சூழலையும் பாதிக்கிறது. 

பழந்தமிழர்ேள் நீரின் மேல் லவத்திருந்த முக்கியத்துவத்லத நாம் ைங்ே ோை இைக்கியங்ேளிலும் 

பாட்டுேளிலும் ோணைாம். நம் அய்யன் திருவள்ளுவர், 

“நீர் இன்று அலேயாது உைதேனின் யார்யார்க்கும் 

வான் இன்றி அலேயாது ஒழுக்கு” 

என்று கூறியுள்ளார். அதாவது நீர் இல்லை என்றால் இந்த உைேமே இல்லை என்று கூறுகின்ற ஒரு 

குறள். 

இலத மபாைமவ சிைப்பதிோரத்லத எழுதிய இளங்மோவடிேள், ேடவுலள மபாற்றி பாடாேல் 

இயற்லேலய வணங்கி, 

“ோேலை மபாற்றுதும் ோேலழ மபாற்றுதும்” 

என்று எழுதியுள்ளார் ஒளலவயார், 

“வரப்புயர நீர் உயரும் 

நீர் உயர தநல் உயரும் 

தநல் உயர குடி உயரும் 

குடி உயர மோல் உயரும் 

மோல் உயர மோன் உயர்வான்”  

என்று பாடியுள்ளார். 

 

அதாவது நீலர மைமித்தால் அது ஒரு அரைாங்ேத்தின் வளர்ச்சிக்மே ோரணோே இருக்கும் என்று 

கூறுகிறது. 
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இவற்லறப் மபாைமவ பை பாடல்ேளும், புத்தேங்ேளும் உள்ளன. எல்ைாம் நீரின் 

முக்கியத்துவத்லதயும் நீர் மைமிப்பின் முக்கியத்துவத்லதயும் பற்றி விளக்குகின்றன. 

உைகில் உள்ள அத்தலன நீலரயும் எலடயிட்டு பார்த்தால், அதில் 97.5% உப்பு நீராேவும், ேற்றும் 

0.3% குடிநீராேவும் உள்ளது. அந்த குடிநீலர சிறந்த முலறயிலும், பயனுள்ள முலறயிலும் 

முழுலேயாே பயன்படுத்துவமத நீர் மேைாண்லே ஆகும். இதில் நம் பழந்தமிழர்ேள் மிேச் 

சிறந்தவர்ேளாே இருந்துள்ளார்ேள். அதற்ோன ஆதாரங்ேள் இன்லறய வலரயிலும் 

ோணப்படுகிறது. 

தமிழர்ேள் ேலழ நீர் மைேரிப்பில் சிறந்தவர்ேளாே இருந்தார்ேள். குறிப்பாே ஆற்றில் ஓடக்கூடிய 

நீலர, ஒரு ோல்வாய் வழிமய ஏரியில் மைமித்தார்ேள். ஏரி நிரம்பியவுடன், அங்கிருந்து வரக்கூடிய 

உபரி நீலர ஒரு ோல்வாய் வழிமய எடுத்துச் தைன்று ேண்ோயில் மைமித்தார்ேள். அது நிரம்பியவுடன், 

அந்த உபரி நீலர ேரலணயில் மைமித்தார்ேள். அலத மபாைமவ படிப்படியாே தாங்ேள், ஏந்தல், 

ஊரணி, குளம் ேற்றும் குட்லட மபான்ற தடாேங்ேளில் ஆற்று நீலர மைேரித்தார்ேள். 

மூன்று ோதங்ேள் தபய்யக்கூடிய ேலழ நீலர படிப்படியாே மைமித்து, அலத வருடம் முழுவதும் 

பல்மவறு ோரணங்ேளுக்ோே பயன்படுத்தினார்ேள் நம் முன்மனார். உதாரணத்திற்கு, ஊரணியில் 

மைமித்து லவத்த நீலர வீட்டுத் மதலவேளுக்ோே பயன்படுத்தினார்ேள். மேலும் பை ஊர்ேளில் 

உள்ள ஏரிேலள மைர்த்த ஒரு ைங்கிலி அலேப்பு உருவாக்கினார்ேள். இதனால் சுற்றில் உள்ள 

விவைாயிேள் நன்லே அலடந்தார்ேள். 

அது ேட்டும் அல்ைாேல், ஊரில் உள்ள தபரிய மோவில்ேளில், குளங்ேலள அலேத்தார்ேள் 

தமிழர்ேள். மைமிக்கும் மபாது அருோலேயில் உள்ள கிணறுேளில் தானாேமவ நீர் ஊற்தறடுக்கும். 

அதனால் தான் கிணறுேளில் எப்மபாதுமே தண்ணீர் வற்றி மபாோது என்று கூறுவார்ேள். 

பாலைவனங்ேளில் வாழ்ந்த தமிழர்ேளுக்கு அதிேம் ேலழ கிலடக்ோது. அதனாமை ேலழ தபய்யும் 

மபாது ஒரு குழிலய தவட்டி அதில் நீலர மைமித்தார்ேள். அந்த நீலர மநரடியாே பயன்படுத்தாேல் 

மதற்றாங் தோட்லட என்ற ஒரு ததாழில்நுட்பத்லத பயன்படுத்தி ேண்படிந்த நீலர 

சுத்தோக்கினார்ேள். 

வீட்டுக் கூலரயில் தபய்யக் கூடிய ேலழ நீலர ஒரு ததாட்டியில் மைமித்து அலத நீர் இல்ைாத 

வரட்சிக் ோைங்ேளில் பயன்படுத்தினார்ேள். ேலழ நீர் மைமிப்பு ததாட்டி நிரம்பியவுடன் அதன் 

உபரி நீலர நிைத்தடியில் மைேரித்தார்ேள். எனமவ தமிழர்ேள் நிைத்தடி நீர் ேட்டத்லதக் கூட 

ேவனிப்பில் எடுத்துக் தோண்டார்ேள். 

ைரி, இவ்வளவு சிறப்பான நீர் மேைாண்லேலய நாம் எப்படி இழந்மதாம்? முதலில் ஆங்கிமையர் 

ஆட்சி தைய்த ோைத்தில் தான் மிேப் தபரிய ோற்றமே நடந்தது. அவர்ேள் நம் முலறேலள புரிந்து 

தோள்ளாேல் பை நீர் நிலைேலள அழித்தார்ேள். ோைம் தைல்ை, தைல்ை ஆங்கிமையர்ேளும் நம் 

ேண்லண விட்டுச் தைன்றார்ேள். அதன் பின்னர் தான் ஆற்று ேணலுக்ோே மிேப் தபரிய மபாட்டி 

ஆரம்பித்தது. ேக்ேள் ஆற்று ேணலை அள்ள அள்ள ஆற்றின் நீர் ேட்டம் குலறந்தது. 

எனமவ தபாதுோன அளவு நீர் ஏரியில் மைமிப்பாேவில்லை. இதனால் படிப்படியாே ேற்ற நீர் 

நிலைேளும், அலத நம்பியிருந்த ேக்ேலளயும் பாத்தித்தது. ஏரியில் தண்ணீர் இல்ைாத மபாது அலத 

ைேப்படுத்தி அதன் மேல் ேட்டிடங்ேள் ேட்ட ஆரம்பித்தார்ேள். இதனால் முழுலேயாே நீலர 

மைமிக்ே முடியாேல் மபாய்விட்டது. 

கூடுதைாே வனம் அழிப்பதும் இதற்கு ஒரு ோரணோே உள்ளது. ேரங்ேலள தவட்டுவது மநரடியாே 

ேலழ தபய்வலத பாதிக்கின்றது. அலத மபாைமவ, நிைத்தடியிலிருந்து நீர் எடுப்பது ேரங்ேள் 

ேற்றும் தாவரங்ேளின் வளர்ச்சிலய பாதிக்கின்றது. 

இதற்கு என்ன தான் தீர்ப்பு? முதலில் நாம் ேலழ நீர் மைமிப்லப ஒரு ேடலேயாே நிலனத்து அலத 

பின்பற்ற மவண்டும். வீட்டு ஓடுேளில் தபய்யக்கூடிய ேலழ நீலர ஒரு ததாட்டியில் மைமித்து அலத 

வீட்டில் உள்ள தைடி தோடிேளுக்கு பாய்ச்ைைாம். மேலும் நாம் அன்றாட வாழ்க்லேயில் 

தைைவிடும் நீர் அளலவ குலறக்ே மவண்டும். இலத பின்பற்றினால் நம் சுற்றுச் சூழல் முன்மனறும். 
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நம் மூதாலதயர்ேள் கூறிய ேருத்துக்ேலளயும் நவீன ேருவிேலளயும் இலணத்தால் நேக்கு ஒரு புதிய 

ததாழில்நுட்பம் கிலடக்கும். அலத நம் முன்மனற்றத்திற்கு பயன்படுத்தைாம். ஆனால் இது 

ஒவ்தவாரு தனி ேனிதனின் முயற்சியால் ேட்டுமே ைாத்தியோகும். 

நீலர மைமிப்மபாம், நம் எதிர்ோைத்லத ோப்பாற்றுமவாம்… 

 

ஏன் எல்மலாரும் விமையாட்டில் பங்மேற்ே மவண்டும்? 
-ஹரினி சிவசுதன், பாரதி பள்ளி 

பைர் தங்ேள் உடலை பைவீனோே லவத்திருக்கிறார்ேள். இதற்கு அவர்ேள் விலளயாட்டில் 

முக்கியம் தைலுத்தாததும் ஒரு ோரணோகும். இது ோற மவண்டும் 

பை ஆஸ்திமரலிய சிறுவர்ேள் விலளயாட்டில் விரும்பி பங்குபற்றுகிறார்ேள், நீங்ேளும் பங்கு 

பற்றுகிறீர்ேளா?  

விலளயாட்டு என்றால் என்ன? விலளயாட்டு என்பது ஒரு உடல் சுவாரஸ்யோன ேல்வி 

நடவடிக்லே. விலளயாடுவதால் பை நன்லமகள், உங்கள் உடலை, உள்ளத்லத ஆட ாக்கியமாக 

லவத்திருக்ேவும், குழுப்பணிலய வளர்க்ேவும், புதிய நண்பர்ேலள உருவாக்ேவும், மநரத்லத 

உபமயாேோே பாவிக்ேவும், ேற்றும் மூலள ைக்திலய அதிேரிக்ேவும் இது  உதவும். 

உடலின் உடற்திறன் ேற்றும் ஆமராக்கியம் எந்ததவாரு நபருக்கும் முக்கியோனது. அலத 

பராேரிப்பது அவ்வளவு எளிதான விலடயம் அல்ை. விலளயாட்டுேளில் பங்மேற்பது உடலை 

ஆமராக்கியோே லவத்திருக்ேவும், வியாதிேளில் இருந்து பாதுோக்ேவும் உதவும். நாங்ேள் 

விலளயாட்டுக்ேலளச் தைய்யும்மபாது வியர்க்ே முலனகிமறாம், இந்த வியர்லவ உடம்பிி்ன் உள்மள 

உள்ள நச்சுத்தன்லேயான ேழிவுேலள தவளிமயற்றி உடலை தூய்லேயாே லவத்திருக்ே 

உதவுகிறது. விலளயாட்டுேளில் பங்மேற்பது, தலை முன்மனற்றம், ஒருங்கிலணப்பு, இருதய 

நல்வாழ்வு ேற்றும் பை நன்லேேலள அளிக்கிறது. மேலும் உடற்பயிற்சி மூலளக்கு நல்ைது, 

ஏதனன்றால் அது மூலளக்குள் ஆக்ஸிஜன் ஓட்டத்லத அதிேரிக்கிறது.  

நீங்ேள் விலளயாட்டில் ஈடுபடும்மபாது, பயனுள்ள ேற்றும் புத்திைாலித்தனோன குழுப்பணி, 

கூட்டுறவு திறன்ேலள வளர்க்ே இது உதவுகிறது. இது உங்ேளுக்கு ஒரு நல்ை உதவியாே இருக்கும், 

ஏதனன்றால் வாழ்க்லேயில் முன்மனற, ஒரு நல்ை குழு பணியாளர், ைே கூட்டுறவு, வகுப்பு 

மதாழர்ேள், பணிப்தபண்ேள் ேற்றும் விலளயாட்டு வீரராே இருப்பது தபரிதும் உதவி தைய்யும்.  

விலளயாட்டில் பங்மேற்பது, தேவல்ததாடர்பு திறலேேலள வளர்த்து, ைமூேத்தின் உணர்வுேலள 

அறிந்து, ேற்றும் பிறலர ேதிக்ே ேற்றுக்தோடுக்கிறது. மேலும், தபாறுப்பான ேற்றும் 

நம்பேோனவற்றின் முக்கியத்துவத்லத  ேற்றுக்தோள்ள உதவுகிறது. எனமவ விலளயாட்டில் 

தவன்றாலும் மதால்வியலடந்தாலும், ேற்றவர்ேலள ஆதரிக்ேவும், ஒத்துலழக்ேவும், ேற்றும் 

ஒற்றுலேயாேவும் இருக்ேவும் ேற்றுக்தோடுத்து அவர்ேலள சிறந்த ேனிதர்ேளாே உருவாக்குகிறது. 

உடற்பயிற்சி ேற்றும் விலளயாட்டு உங்ேளுக்கு ஒரு விடயத்தில் ேவனம் தைலுத்தவும், படிக்ேவும் 

உதவுகிறது, ஏதனனால் இது சிறப்பாே சிந்திக்ேவும், எங்ேள் ேவனத்லத மேம்படுத்தவும் 

உதவுகிறது. இப்மபாது தபரியவர்ேலளயும் ேற்றும் சிறுவர்ேலளயும் தினமும் ஒரு ேணித்தியாைம் 

விலளயாடும் படி விஞ்ஞானிேள் பரிந்துலரக்கிறார்ேள். அவ்வாறு ததாடர்ந்து தைய்தால் இது பை 

நன்லேேலள அளிக்கும் என்பது அவர்ேளது ேருத்து. 

ஒட்டுதோத்தோே விலளயாட்டு என்பது உடல் ஆமராக்கியத்துடன் இருக்ேவும், ைமூே திறன்ேலள 

வளர்க்ேவும் உதவி, நல்ை குடிேக்ேலள உருவாக்ே உதவும். தமிழ் ைமூேம் விலளயாட்டில் மேலும் 

அக்ேலற தைலுத்தினால், குழந்லதேள் எதிர்ோைத்தில் சிறந்தவர்ேளாேவும், 

ஆமராக்கியோனவர்ேளாேவும் மேலும் வளர்வார்ேள். 
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முதுமமயின் பாமதயில்…… 
-சியாேளா மயாமேஸ்வரன்  

(2019 முதிமயார் அலவக்ோே) 

அவைர அவைரோய் எழும்பி…, அரக்ேப் பறக்ே ஓடி 

அவனிை(m.oven) வச்ை ைாப்பாட்லட அந்தரத்திை திண்டதிை 

ேனிைக் குணம் ேனிசிக்கு ோயோ ேலறஞ்சு மபாே 

ேனிசின்ர குணேறிஞ்சு சித்தமன சிவமன எண்டு 

ேல்லுக்ேட்டாேல் சும்ோ இருக்கிற ேனிைலன 

எங்தேங்மோ எதததிைமயா வாற மோபத்துக்கு 

எப்பப்ப நிலனச்ைாலும் ேடிச்சு ேடிச்சுக் லவச்ைதிை 

தன்ர தலைவிதிலய தனக்குள்ள தநாந்து தோள்ள 

தள தளதவண்டு உள்ளுக்குள்ள தோதிச்ை 

மோபதேல்ைாம் யாரிை விடிஞ்ைது ததரியுமே? 

பத்து தபாருத்தமும் பாரிை ோணாத அதிையம் 

பாருங்மோ எண்டு -தோமிைன் ோசுக்ோே கூைாேல் 

தபாய் தைான்ன ைாத்திரக்ோரனும் தரேனும்…. 

லேயிை ேட்டும் கிலடச்சிருந்தா ேதேளி ஆடியிருப்பார் 

குலைக்கிற ேனிசி ேடிச்சுக் கிடிச்சு லவச்சிட்டா 

குலைப்பன் ோய்ச்ைல்ை தான் மபாய் மைமராணும் எண்டு 

விைர் நாய்க்ேடி ஊசிலய யாருக்கும் ததரியாே 

மைப்டிக்தேட்டு மபாட்ட ேலத -பாவம் அழேப்பாட 

தைாந்தக் ேலத-- தபரும் மைாேக்ேலத 

 

அந்தக்ோைம் -அதுதவாரு அழகிய ேனாக்ோைம் 

எஞ்சினியர் தபாடியன் எண்டு ஊர் முழுக்ே ேரியாலத 

எலதச் தைான்னாலும் தலையாட்ட ஒரு கூட்டம் 

எதிர்த்த வீட்டு துளசி கூட எதிர எதிர வந்து 

ேண்ணாை ேலத மபசி ோதலைத்தான் தைான்னதிை 

தலைோல் புரியாத தலைக்ேனம் ஓண்லடக் தோண்டு 

தம்பி தலை ததறிக்ேத் திரிஞ்ைது- அந்தக் ோைம் 

தன்னாை ேர்வம் தலையில் வந்து தங்ே 

தலை நிமிர்ந்து தங்ேக்ேம்பி நிண்டோைம் 

தலைவி வந்தமதாட முடிஞ்சு மபாச்சு 

ேட்டி வந்த ஆறாம் ோைம் ேனிவு தோஞ்ைம் ேலைஞ்சு மபாே 

ேருலணயற்றுக் டகட் ாடள டகள்வி ஒண்டு! 

“என்தனண்டு இஞ்சினியர் பட்டம் எடுத்தனீங்ேள்?” 
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“ோசு கீமைதும் குடுத்துத் தான் தந்தவங்ேமளா?” 

ேனிசி ேனசிை அவ்வளவு நம்பிக்லேமயாட 

ோோண்ட கீறல் விழுந்த தரக்ோர்ட் மபாை 

திரும்பி திரும்பி தைான்னதிை -எறும்பூரக் மதஞ்ை ேலதயாய் 

ேனிைனுக்கும் டவுட்டு வந்து, மா ாய்ப் படிச்சு வாங்கின பட் ம் 

ோத்திை ோத்தாடியா ோைாவதியாய்ப் பறந்து மபாச்சு. 

பத்தாம் வகுப்லபமய படி லவச்சும் தாண்டாத பாவி ேனிசி 

படிக்ோத மேலத மபாை ேருத்துவம் எல்ைாம் டபசுது 

பத்து ேணிக்கு டமை பார்த்திருந்து மோல் எடுத்தா 

மாறாத வருத்தத்துக்கு ேருந்து கூடப் மபானிை தைால்லுது 

தனக்குத்தாமன வக்கீைாகி தன்ர பாட்டிை தவளுத்து வாங்குது 

தப்பாேல் பார்ட்டி வழிய அரசியலும் அைசித்தள்ளுது 

ேனக்ேப் படிச்சுத்தான் என்ன பயன்? ோலததயல்ைாம் மூடிக்தோண்டு 

-ோடு மபாை தலைலய ஆட்டி தேௌனோய் வாழ்றதுக்கு 

எஞ்சினியர் பட்டம் என்ன-- ேட்டாயம் மதலவதாமனா? 

 

ேவலையீனத் தனத்தாை ேத்தி தோஞ்ைம் தவட்டித்தள்ளக் 

ேடுேளவு ரத்தம் லேயிை ேசியத் ததாடங்ே 

ேடுப்பான ேனிசி ேச்சிதோய் குற்றேன்றத்லதக் கூட்டும் 

குளிதரடுத்த ேனிைலன கூண்டிை தான் ஏத்தி லவச்சு 

குறுக்ே ேறுக்ேக் மேள்வி மேட்டு குப்லபதயல்ைாம் குலடயத் ததாடங்கும். 

பலழய பட்டலறக் ேலததயல்ைாம் பஞ்ைாயத்துக்கு வந்து மைரும். 

“எதுக்ேப்பா ேத்திலய இப்பிடி லவச்சு தீட்டினீங்ேள்? 

என்ர லேலய அறுத்துப் மபாட எத்தலன நாலளயப் ப்ளான்?” 

பார்த்திருந்த ேனிைனுக்கு பயத்திை தோஞ்ைம் ேண்லணக் ேட்டும் 

ேத்தி தோட்லட எண்டாலும் ேத்தும் எண்டு ததரிஞ்ைதாை 

ேச்சிதோய் தீட்டி லவக்ே-- ேலத தோஞ்ைம் ோறிப்மபாச்சு. 

நரி-, இடம் மபானால் என்ன வைம் மபானால் என்ன? 

குறுக்ே பாய்ஞ்சு குதறாே விடாது எண்டு 

குறுக்ே எதுவும் மபைாேல் குறுகிப் மபாய் நிற்பார் அழேப்பா 

குற்றம் ஒன்றும் தைய்யாட்டாலும் குற்றவாளி அவர்தாமன 

மபய்க்தேன்று வாழ்க்லேப்பட்டா புளிய ேரம் ஏமறாணும் 

புரிஞ்ைதாை - இறங்கி இறங்கி இயல்பாமவ ஆகிப் மபாச்சு 

பல்லைக் ேடிச்சு வாழ்ந்ததிை பாதிக்ோைம் ஒடிப் மபாச்சு. 

வீதிக்தோரு ேரம் மபாை- தபாண்டாட்டியின்ர ஸ்தரஸ்லைத் தணிக்ே 

வீட்டுக்தோரு புருைன் மவணும் – எண்டிருந்த நிலைலேயது 

தபாடியள் வளர்ந்து மபான பின்னர் ோறித்தான் மபாச்சுது 
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மிச்ைதேன வீட்டிை மீந்து நின்ற ேனுைன் 

தநாந்து மபான நூைா ேண்ணிை பட்டதாை 

வள்ளுவனின் வாசுகியாய் ோறிப்மபானா அன்னம்ோ 

முப்பது வருைோ கூடமவ வாழ்ந்து குப்லப 

தோட்டின ேனுைலனக் தோஞ்ைோ நிமிர்ந்து பார்க்ே 

முன்னாை ததாப்லப தள்ளி பின்னாை தோட்லட விழுந்து 

முதுலேயின் பிடி வந்து முலனப்மபாட நிற்குது அங்மே 

 

 
ICC கிரிக்கட் தரவரிசை 

- சாய்ச்ச ண் பார்த்திபன் (பா தி பள்ளி) 

க ந்த 6 மாதங்களாக ASHES சதா ர் அ ங்கைாக பை கிரிக்சகட் டபாட்டிகள் இ ம் சபற்றன. 

அப்டபாட்டிகளால் ச ஸ்ட் த வரிலசயில் இ ம் சபற்ற மாற்றங்கலள இன்று பார்ப்டபாம்.  

துடுப்பாட் ம் 

மிக சிறப்பாக ஆடி வரும் இந்திய அணியின்  தலைவர் வி ாத் டகாலி 928 புள்ளிகளு ன் முதைாம் 

இ த்தில் இருந்து வருகிறார். சதன் ஆப்ரிக்காவிற்கு  எதி ாக வியக்க  லவத்த அவரின் 254 

ஓட் ங்கள்,   ஸ்டீசவன் ஸ்மித்லத பின் தள்ளி முதல் இ த்துக்கு அவல  வ  லவத்துள்ளது. 

அவுஸ்திட லியா அணியின் முன்னாள் தலைவர் ஸ்டீசவன் ஸ்மித் அண்லமய 3 டபாட்டிகளில் 

பி காசிக்க தவறியதால் தனது முதல் இ த்லத இழந்து 911 புள்ளிகளு ன் இ ண் ாம் இ த்லத 

பிடித்துள்ளார்.  

நியூசிைாந்து அணியின் சகன் வில்லியம்சன் 864 புள்ளிகளு ன் மூன்றாம் இ த்தில் உள்ளார் . இந்த  

இ த்லத தக்க லவக்க இங்கிைாந்துக்கு  எதி ான சதம் அவரிற்கு சபரிதும் உதவி உள்ளது. 

முலறடய நான்காம் மற்றும்  ஐந்தாம் இ ங்களில் இந்தியாவின் புஜ வும் (791 புள்ளிகள்)  

ஆஸ்திட லியாவின்  ைபுச்ச்சக்டனவும் (786 புள்ளிகள் ) இருக்கிறார்கள். 

பந்து வீச்சாளர்கள் 

ஆசி அணியின் நம்பிக்லகக்குரிய  பந்து வீச்சாள ாக திகழும்  பட் கம்மின்ஸ் ASHES சதா ரில் 

சபற்ற  29 விக்சகட்களு ன் 898 புள்ளிகளு ன்  சதா ர்ந்தும் முதல் இ த்தில் உள்ளார். 

கிச்டகா  ாப  (சதன் ஆப்ரிக்கா ) 839 புள்ளிகளு ன்  இ ண் ாம் இ த்தில் உள்ளார் . இவர் 

இங்கிைாந்துக்கு  எதி ாக இ ம் சபற உள்ள  நான்கு டபாட்டிகள் சகாண்   சதா ரு ன் முதைாம் 

இ த்லத சநருங்க முடியும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது  

அவுஸ்திட லியாவிற்க்கு எதி ான முதல் ச ஸ்ட் டபாட்டியில் சபற்ற 7 விக்சகட்களு ன் 

நியூசிைாந்து அணியின் நியில் வாக்னர் மூன்றாம் இ த்லத லகப்பற்றி சகாண்டுள்ளார். வரும் 

காைத்தில் டமலும் முன் நிலைக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது. 

முலறடய நான்காம் ஐந்தாம் இ ங்களில் டமற்கு இந்திய வீ ர்  டஜசன் ட ால் ரும் 

அவுஸ்திட லியாவின் மிட்சசல் ஸ் ார்க்கும்  இ ம்பிடித்துள்ளனர் 

தற்டபாது த வரிலச பட்டியலில் ஐந்தாம் இ த்தில் உள்ள அவுஸ்திட லியா எதிர்வரும் 

நியூசிைாந்து டபாட்டியு ன் முதல் இ த்திற்க்கு வரும் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது. 

மூைம் : https://www.espncricinfo.com/, https://www.icc-cricket.com/ 

https://www.espncricinfo.com/
https://www.icc-cricket.com/
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தமிழ் தாத்தா உ.வவ.ைாமிநாத 
ஐயர்- தமிழ்த் ததாண்டு  

- சஜய ாம் அண்ணாதுல   

-பா தி பள்ளி முன்னாள் மாணவர் (VCE 2018) 

 
2015ம் ஆண்டில் உைகின் தலைசிறந்த 

பல்கலை கழகமான  ார்டவர்டில் தமிழுக்கு 

இருக்லக அலமக்கப்பட் து. அது நம் தமிழ் 

சமாழி ஏறக்குலறய 2000ம் வரு ங்கள் 

பழலமயாக இருந்து, இன்றும் வழக்கில் 

இருப்பதாடைடய சாத்தியமானது. பழலம 

என்பதற்கு சான்றாக இருந்த சபரும்பாைான 

நூல்களின் மூைம் ஓலைசுவட்டில் 

எழுதப்பட் லவ.  

அவ்வாறு  ஓலைச்சுவடியில் எழுதப்பட்  

பழம்சபரும் அரிய தமிழ் 

சபரும்காப்பியங்கள் புத்தக வடிவம் 

சபறுவதற்கு பை தமிழ் அறிஞ்ச களின் 

உலழப்பும் வி ாமுயற்சிம் தான் கா ணம 

ஆகும். அவற்றில் முதன்லமயானவர் தமிழ் 

தாத்தா உ.டவ.சாமிநாத ஐயர். தமிலழ கற்க 

அவர் எடுத்து சகாண்  முயற்சியும் கடின 

உலழப்பும் அதன் பிறகு அய ாமல் 

பழம்சபரும் ஓலைச்சுவடிகலள டத  

டமற்சகாண்  தல கள் நிலறந்த 

பயணங்களும் என்றும் ஒரு 

முன்னுதா ணமாக திகழ்கின்றது. 

தமிழ்தாய்க்கு  அணி டசர்த்தவர்கள் அணியில் 

உ.டவ.சா என்ற தமிழ்த்தாத்தாவுக்கு 

நிலையான இ ம் உண்டு. அவ து அரும் 

முயற்சி இல்ைாதிருந்தால் பை தமிழ்க் 

கருவூைங்கலள காைம் கல த்திருக்கும் 

என்பது மறுக்கமுடியாத உண்லம. 

அக்காைத்தில் பை தமிழ் இைக்கியங்கள் 

ஓலைச்சுவடி வடிவில்தான் இருந்தன. 

அவற்லற படிசயடுப்பது சி மம் என்பதால் 

ஒவ்சவாரு இைக்கியத்திலும் ஒரு படிதான் 

இருக்கும். பை ஓலைச் சுவடிகள் 

சசல்ைரித்துப் டபாயிருந்தன. 

அவற்லறசயல்ைாம் டதடிக் கண்டுபிடித்து 

அச்சாக சவளியிட் ாசைாழிய அவற்லற 

தமிழுைகம் இழந்து விடும் என்று 

ஆதங்கத்து ன் தனது சுயசரிலதயான 'என் 

சரித்தி ம்' என்னும் நூலில் குறிப்பிடுகிறார் 

தமிழ் தாத்தா. கும்படகாணம் கல்லுரியில் 

தமிழ் ஆசிரியாக பணிபுரிந்த 

அவர்  தமிழ்நாட்டின் பை பகுதிகளில் சிதறிக் 

கி ந்த பழங்காை இைக்கண, இைக்கிய 

நூல்கலளத் டதடிக் கண்டுபிடித்து அவற்லற 

முலறப்படுத்தி பதிப்பிக்கும் அரிய பணிலய 

தம் தலையாய பணியாக டமற்சகாள்ள 

திட் மிட் ார். இவ்வாறு தமிழ் தாத்தா 

உ.டவ.சாமிநாத அய்யர் அழிந்து மலறந்து 

டபாகும் நிலையில் இருந்த பண்ல த் தமிழ் 

இைக்கியங்கள் பைவற்லறத் டதடித் டதடி 

அச்சிட்டு, பதிப்பித்தார். அவர் பதிப்பித்த 

ஏ ாளமான நூல்களில் ஐம்சபரும் 

காப்பியங்களான சீவக சிந்தாமணி, 

சிைப்பதிகா ம், மணிடமகலை மற்றும் 

பத்துப்பாட்டு, புறநானூறு, ஐங்குறுநூறு, 

பதிற்றுப்பத்து, பரிபா ல், குறுந்சதாலக 

என்பலவ அ ங்கும்.  

தமிழ் தாத்தா ஏட்டுச்சுவடிகலளப் பார்த்து 

அவற்லற அப்படிடய பதிப்பித்தல் 

சசய்யவில்லை. சிலதந்து மலறந்து விட்  

அடிகலளயும் சசாற்கலளயும் கண்டு 

முழுப்சபாருள் விளங்கும் படி சசய்தார். 

ஆசிரியர் குறிப்பு, நூற்குறிப்பு டபான்ற 

சசய்திகலளயும் சதாகுத்து வழங்கி, இந்த 

நூல்கலள குறித்த முழு புரிதலுக்கும் வழி 

வகுத்தார்.  

சங்க இைக்கியங்கலளப் பற்றி இன்று 

நம்மால் நன்கறிந்து லவத்திருக்க முடிகிறது 

என்றால் அதற்கு உ.டவ.சா கா ணமாவார். 

இதன் மூைம் சங்ககாை மக்களின் வாழ்க்லக, 

பண்பாடு டபான்றவற்லறப் பற்றி இன்று 

நமக்குத் துல்லியமாகத் சதரிகிறது. 

இவ்விைக்கியங்கள் இல்ைாத தமிலழயும் 

தமிழிைக்கியத்லதயும் நிலனத்துக் 

கூ ப்பார்க்க முடியாது என்பது உறுதி. இதன் 

மூைம் தமிழ் இைக்கியத்தின் 

சதான்லமலயயும், சசழுலமலயயும் 

உைகறியச் சசய்தார் தமிழ் தாத்தா. தமிழ் 

சமாழிக்கு சசம்சமாழி தகுதி சபற உதவிய 

நூல்களில் ஏறக்குலறய பாதி நூல்கள் உ.டவ 

.சாவால் பதிப்பிக்கப்பட் லவ என்பது 

குறிப்பி தக்கது. இைக்கியத்திற்காக டநாபல் 

பரிசு சபற்ற  வீந்தி  நாத தாகூர் 

உ.டவ.சாவின் இந்த தமிழ் பணிலய 

பா ாட்டிய டபாது, தமிழ் தாத்தா அதற்கு , 

"எல்ைாம் என் ஆசிரியர் ஆசிரியர் இட்  

பிச்லச" என்று பணிவன்டபாடு ஆசிரியல  

நிலனவுக்குறி பதில் அளித்தார்.  

அக்காைத்தில் உ.டவ.சா  குடும்பம் ஒரு ஊரில் 

நிலையாகத் தங்குவதற்கு வசதியில்ைாமல் 

ஊர் ஊ ாகச் இ ம் சபயர்ந்து 

வாய்ப்புகலளத் டதடியலைந்துள்ள 

டபாதிலும், மனம் தள ாமல், இவ்வளவு 

கடினமான சூழ்நிலையில் தமிலழ 

வி ாமுயற்சியு ன் கற்றுக் சகாண்டுள்ளார். 

இவர் பிற்காைத்தில் அல ந்த இமாைய 

சவற்றிக்கு இவர் கற்ற கல்வியும், 

குடும்பத்தின் தியாகமும், வி ாமுயற்சியும் 
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சபரும் அடித்தளமாக அலமந்தது 'என் 

சரித்தி ம்' என்ற நூலில் தனது வாழ்க்லக 

வ ைாலற விரிவாக எழுதிய தமிழ் தாத்தா, 

தமிழாசிரியர் எங்கு கில ப்பாட ா என்று 

டதடித் டதடி அதன் சதா ர்ச்சியாக குடும்பம் 

முழுவதும் தமிழாசிரியர் இருக்கும் 

இ த்திற்கு குடி சபயர்ந்து விடும் 

சம்பவங்கலள குறிப்பிடுகிறார். டமலும் 

படித்த புைவர்கள் யால ப் பார்த்தாலும் 

இவரி ம் தமிழ் கற்றுக் சகாள்ள முடியுமா 

என்றுதான் தம் உள்ளம் ஏங்கியதாக 

கூறுகிறார்.  

இவ்வாறு தமது கடின உலழப்பாலும் சமாழி 

ஆற்றைாலும்  உ.வ.சா பலனடயாலை 

தமிலழ புத்தக தமிழாக மாற்றினார், அது 

எளிதாய் புத்தக தமிலழ இலணய தமிழாய் 

தமிழ் கூறும்  நல்லுைகம் இலளய 

தலைமுலறக்கு சகாண்டு சசன்று தமிலழ 

கற்று வளர்க்க உதவ டவண்டும். 

----------------- 

 

ேவிஞர் பாரதியார் 
-ேனிோ, பாரதி பள்ளி 

 

சுப்பிரேணிய பாரதியார் ஒரு புைலே தபற்ற 

தமிழ் ேவிஞர் ஆவார். பாரதியாருலடய 

ேவிலத எழுதும் திறலேயினால் அவலர 

ேவிலதேளின் தேப்பன் என்றும் 

அலழப்பார்ேள். அவருலடய ேவிலதேள் 

ேனித வாக்ேக்கு அத்தியாவசியோன 

அலனத்து விலடயங்ேலளயும் ததளிவுபடக் 

கூறுவதாே அலேயப் தபற்றதனால் சிறியவர் 

ததாடக்ேம் தபரியவர் வலரக்கும் 

ஆர்வத்துடன் படித்து பின்பற்றியும் 

நடப்பார்ேள். இதனால் அவருலடய 

ேவிலதேள் தமிழர்ேளால் விலைேதிப்பற்ற 

தபாக்கிைங்ேளாேப் மபாற்றிப் பாதுோக்ேப் 

படுகிறது. 

பாரதியார் ேலறந்த பின்னும் தமிழர்ேளின் 

ேனங்ேளில் ேவிலத வடிவோே இன்றும் 

வாழ்கிறார்.  

 

 

தமல்வேர்னில் எமது குடும்ே 
ேயனம் 

நாங்கள் எமது பள்ளி விடுமுலறலய 

இனிலமயாக கழிப்பதற்கு சமல்பன் 

வந்டதாம். இங்கு இயற்லகயாக உள்ள பை 

சபரிய ம ங்கலளயும் பை வண்ண 

பூக்கலளயும் பார்த்து  சித்டதாம். 

நாங்கள் பிலிப் தீவுக்கு சசல்லும் வழியில் 

ஒரு சிறிய விைங்கியல் டதாட் த்திற்கு 

சசன்டறாம். அங்கு சபரிய டதாலக உள்ள 

மயில்கலளப் பார்த்டதாம் அதில் ஒன்று 

டதாலகலய விரித்து ஆடியது அது மிகவும் 

அழகாக இருந்தது. 

நாங்கள் டகாைா தூங்கும் விதத்லத பார்த்து 

ஆச்சரியப்பட்ட ாம். அங்குள்ள 

கங்காருகளுக்கு உணவு சகாடுத்து 

த விப்பார்த்டதாம். 

அடுத்ததாக நாங்கள் சாக்டைட் 

சதாழிற்சாலைக்கு சசன்டறாம். அங்கு 

சாக்டைட் சசய்வலத பார்லவயிட்ட ாம் 

சாக்டைட் சாப்பிட்ட ாம்.  அங்கிருந்து 

பிலிப்  தீவுக்கு சசல்லும் டபாது ஒரு குட்டி 

கங்காரு எமது வாகனத்தின் மீது பாயப் 

பார்த்தது நாங்கள் பயந்து டபாடனாம். 

பிலிப்  தீவில் நாங்கள் சபன்குயின் 

வருலகக்காக காத்திருந்டதாம். இ வு 9 

மணியளவில் சபண்குயின் கல க்கு 

வந்தனர். அவர்களின் அணிவகுப்பு மிகவும் 

கண்சகாள்ளாக்காட்சியாக இருந்தது. எமது 

இந்த பள்ளி விடுமுலற ஒரு மறக்க முடியாத 

அனுபவமாகும்.  

----------------- 

ேடிோரம் 
-ரிஷாரினி. P 

ேடிோரோம் ேடிோரம் 

ேைேைப்பான ேடிோரம் 

அழோன ேடிோரம் 

அைாரம் அடிக்கும் ேடிோரம் 

 

ோலைப் தபாழுது விடிந்ததும் 

ோனம் பாடி எழுப்பி விடும் 

ேண்டிப்பான ேடிோரம் 

ேவர்ச்சி மிக்ே ேடிோரம். 
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விருந்மதாம்பல் 
-ஷ ணி 

தமிழர் பண்பாட்டில் விருந்மதாம்பல் ஓர் 

சிறந்த தோள்லே. அதுமபால் 

தன்லனப்மபால் பிறலர மநசித்தல், ஈலே, 

ஒழுக்ேம், ோனத்லத உயிலர தோடுத்தும் 

ோப்பாற்றுதல் மபான்றலவயும் சிை.  

முற்ோைத்திலிருந்து இன்று வலர, இல்ைற 

வாழ்வில் விருந்மதாம்பல் ஒரு சிறந்த 

பண்பாேக் ேருதப்படுகின்றது. 

விருந்மதாம்பலின் சிறப்லப 

“ேருந்மதாடாயினும் விருந்மதாடுண்” 

என்னும் பழதோழி உணர்த்துகின்றது. 

வள்ளுவர் தேது திருக்குறளில் 

விருந்மதாம்பலைப் பற்றி ஒரு அதிோரமே 

எழுதியுள்ளார். அதில் நாம், 

விருந்மதாம்பலின் தபருலே பற்றி நன்கு 

அறியைாம்.  

அதில் அவர் இல்ைற்த்திலிருந்து வாழ்வமத 

விருந்தினர் உபைரித்து வாழ்வததற்தேன்று 

கூறுகிறார். வந்த விருந்தினலர புறத்மத 

இருத்தி தான் ேட்டும் உண்பது 

அமிர்தமேயானாலும் விரும்பத்தக்ேது 

அன்று. வந்த விருந்தினலர அேமும் முேமும் 

ேைர அன்மபாடு உபைரிப்பவனுலடய 

வீட்டில் இைட்சுமி ேகிழ்ந்து தங்குவாள். 

விருந்தினருக்கு உணவளித்து மிகுதிலய 

உண்பவனுக்கு ஒரு நாளும் விலளச்ைல் 

குலறயாது. விருந்தினரின் ேனம் 

மோணாதபடி நடப்பது விருந்துபச்ைாரத்தில் 

மிேவும் முக்கியம். ஏதனனில் ஒரு சிறு 

தவறான தைால்லும் அவர்ேளின் முேத்லத 

வாடச்தைய்து விடும்.  

தமிழர்களில டய மட்டுமன்றி மற்ற 

இனத்தவர் இல டயயும் விருந்டதாம்பல் 

மிகவும் சிறப்பு சபற்றது. ஒவ்சவாரு 

இனத்தின் விருந்துபசா  முலறகளும் 

டவறுபட்டு இருக்கும். அடிப்பல யில் 

விருந்தினர் முகம் டகாணாது வழி அனுப்பி 

லவத்தல் முக்கிய இ ம் வகிக்கிறது. 

விருந்டதாம்பலில் பைன் அளவி ற்கரியது 

அதன் பைன் விருந்தாளரின் தகுதிக்கு 

ஏற்றால் டபால் இருக்கும். சபாருள் 

இருந்தும் விருந்டதாம்பும் பண்பு 

இல்ைாதவர் சசல்வத்துள்ளும் 

வறுலமயுற்றவ ாவர்.  

ஆதைால், நாமும் நம் வாழ்நாளில் 

விருந்டதாம்பி வாழ்ந்து நாமும்  மகிழ்ந்து 

விருந்தினல யும் மகிழ்வித்து வாழ்டவாம் 

மோத்மா ோந்தி 
-ம.அபிஷயா  

ேோத்ோ ோந்தி இந்தியாவில் வாழ்ந்தார். 

அவர் எப்தபாழுதும் உண்லேமய மபசுவார். 

அவர் இந்திய விடுதலைக்ோே அகிம்லை 

வழியில் மபாராடினார். அவருலடய 

இயற்தபயர் ேரம் ைந்திரமோேன் காந்தி. அவர் 

ததன் ஆபிரிக்ோவில் ைட்டக் ேல்வி படித்துப் 

பட்டம் தபற்றார். அவர் எப்தபாழுதும் ேதர் 

ஆலட அணிவார். 

 

 

 

அேமவ பத்தில்…………  
இைமவனில் 

-பூ.விமனாத் 

இளலே தளராத தைந்தமிழில் 

என்றும் வழலே மபாை ஆண்டுக்கு 

இரு தடலவ உைா வரும் உன் 

அளப்தபரிய மைலவக்கு – இன்று 

அேலவ பத்தில் அடி எடுத்து லவக்கும்  

உனக்கு வாழ்த்துக்ேள் உரித்தாேட்டும்.  
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மனிதன் 
-சமர்சி விக் ர் பாபு  

ஒரு திட் ப்பணியில் எழுபதுக்கும் 

டமற்பட்  விஞ்ஞானிகள் டவலை சசய்து 

சகாண்டிருந்தார்கள். எல்ைா 

விஞ்ஞானிகளும் டவலைகலள தங்கள் 

முதைாளிக்கு ஏற்றவாறு சசய்து முடிப்பது 

வழக்கம். ஒருநாள் ஒரு விஞ்ஞானி தனது 

முதவாளியி ம் தன்னுல ய குழந்லதகலள 

கண்காட்சிக்கு அலழத்துச் சசல்வதாக 

வாக்குறுதி சகாடுத்ததால் தான் 

அலுவைகத்லத விட்டு 5.30 மணிக்கு டபாக 

அனுமதி டவண்டும் என்று டகட் ார். அதற்கு 

அவருல ய முதைாளி சம்மதித்தார். 

வழக்கமான டவலைலயத் சதா ங்கி 

ஆ ாய்ச்சியில் மூழ்கி விட் ார் விஞ்ஞானி. 

தன் டவலை நிலறவுசபறும்டபாது 

கடிகா த்லதப் பார்த்தார். மணி 8.30 

ஆகிவிட் து. தனது குழந்லதகளுக்கு 

சகாடுத்த வாக்குறுதி அவருக்கு நிலனவு 

வந்தது. தனது முதைாளிலயத் டதடினார். 

ஆனால் அவர் எங்குமில்லை. காலையில் 

சதரிவித்ததால் அவர் வீடு திரும்பினார். 

தனது பிள்லளகலள ஏமாற்றியதற்கு 

குற்றவாளியாக உணர்ந்தார். வீட்ல  

அல ந்ததும் வீட்டில் தனது மலனவி 

தனியாக இருப்பலத அறிந்தார்.  

 

அவருல ய மலனவி அவருக்கு உணவு 

பரிமாற வந்தார். விஞ்ஞானி பிள்லளகள் 

எங்டக என்று வினவினார். அவருல ய 

மலனவி அவருல ய முதைாளி 

குழந்லதகலள கண்காட்சிக்கு 5.15 

அலழத்துச் சசன்றதாக கூறினார். ந ந்தது 

என்னசவன்றால் முதைாளி, விஞ்ஞானி 

தீவி மாக டவலை சசய்வலதக் கவனித்து 

இருக்கிறார். நிச்சயம் விஞ்ஞானி டவலைலய 

நிறுத்தமாட் ார் என அறிந்த முதைாளி 

தாடன அவருல ய குழந்லதகலள 

கண்காட்சிக்கு அலழத்துச் சசன்றிருக்கிறார். 

முதைாளியின் நல்ை குணத்தாடைடய 

விஞ்ஞானிகள் டவலையில் அழுத்தம் 

இருந்தாலும் டவலைலய சசய்ய 

மறுப்பதில்லை. இந்த உயர்ந்த முதைாளி யார் 

சதரியுமா? டவறு யாருமில்லை.  ாக் ர் ஏ பி 

டஜ அப்துல் கைாம் அவர்கடள! 

 

 

மனம் ஒன்று இசைக்கிறது 

-தாமல  மதியழகன் 

தனிலமயில் ஒரு நாள் என் 

மனலத பு ட்டிப் பார்த்டதன் 

சபரியவர்கள் என்ற சபருமிதமும் 

இைட்சியங்கள் நிலறந்த இதயமாய் 

நாங்கள் சதா ங்கிய கல்லூரி வாழ்க்லக 

ஓ அது எங்களின் இன்சனாரு கலத தான். 

 

பா சாலை சசன்றுவிட் ால் 

ப க்கலதகள் கலதத்துவிட்டு 

வகுப்பலறயின் பின்னிருந்து 

விலளயாடி முடித்துவிட்டு 

சண்ல யிட்டு சாப்பிட்டு 

சந்டதாஷமாய் வீடு சசல்டவாம் 

ரியூட் ரிக்கு டபாவதாக 

ட ாட்ச ல்ைாம் அளந்துவிட்டு 

காலளயருக்கு கண்ணடித்து 

குறும்புபை சசய்துவிட்டு 

பட் ங்கள் சூட்டிடய 

பகிடிகள் சசய்திடுடவாம் 

“இத்தலனயும் முடிந்தபின்னால் 

இன்சனாரு வரு ம் கழிந்த பின்னால்” 

கற்பலன சசய்டதன் 

கைங்கியது சநஞ்சம் 

 

 

16 டபர்கள் நாங்கள் 

16 திக்கில் இருப்டபாம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தித்திக்கும் வாழ்க்லக பாலத 

திலச மாறி டபாயிருக்கும் 

பா சாலை வாழ்க்லக அப்டபா 

ப ண்டமல் ஏறியிருக்கும் 

டமடை கற்பலனலய சதா ர்ந்தி  

மனதிற்கும் சம்மதமில்லை 

அதனால் இன்லறய மகிழ்ச்சி சதன்றல் 

திலசமாறி வி ாசதான்ற 

நம்பிக்லகயு ன் நானும் 

மனஏட்ல  பூட்டுகிடறன் 
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ோரதியார்  

- ஷ ானி 

பா தியார் தமிழ்நாட்டில் எட் யபு த்தில் 

சின்னச்சாமி ஐயருக்கும் இைட்சுமி 

அம்மாளுக்கும் மகனாக பிறந்தார். தமது 

ஐந்தாவது வயதில் தாயால  இழந்தர். 

அதன்பின் தந்லத அவருக்கு தமிழ் கற்பித்தர். 

பா தியாரின் முதல் ஆசிரியர் அவ து 

தந்லதயார் ஆவார். 

 

பா தியாருக்கு திருக்குறள்,  ாமாயணம் 

டபான்ற நூல்கலளயும் கற்பித்தார். பா தியார் 

தமிழ், ஆங்கிைம், சமஸ்கிருதம், இந்தி ஆகிய 

சமாழிகலளயும் கற்றார். தந்லதயி ம் கற்ற 

தமிழ் அறிவு அவருக்கு கவிலத ஆர்வத்லத 

வளர்த்தது. 

 
 

 

பா தியார் இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஒப்பற்ற 

புைவர். இவ து “ஓடி விலளயாடு பாப்பா” 

டபான்ற பாப்பா பா ல்கள் மிகவும் பி சித்தி 

சபற்றலவ. இவ து கண்ணன் பாட்டு, குயில் 

பாட்டு டபான்றலவ சிறுவர்களுக்கான 

பா ல்கள். இவர் இந்தியாவுக்கு சுதந்தி ம் 

டவண்டி பாடிய பா ல்கள் மிகவும் உணர்ச்சி 

மிக்கலவ. விண்ணில் ஒளிச்சு ர் ஆக இருந்த 

சூரியன் தமது 39 ஆவது வயதில் உைலக 

விட்டு மலறந்தது. பா தியார் மலறந்தாலும் 

அவரின் பா ல்கள் என்றும் ஒலித்துக் 

சகாண்ட  இருக்கும். 

 

 

 

 

தோங்கல்ப் ோசன அதிையம் 

-சமரின் விக் ர் பாபு 

சபாங்கல் அன்று அதிகாலை ஒரு 

பி ச்சலனடயாடு சதா ங்கியது. தாத்தாவும் 

பாட்டியும் காலையிடைடய எங்கள் வீட்டிற்கு 

வந்து விறகு இருக்கிறதா என்று டகட் ார்கள். 

ஏசனன்றால் அவர்களுல ய வீட்டில் உள்ள 

விறகுகலள யாட ா திருடியிருக்கிறார்கள். 

எங்களுக்கும் இல்லை என்று சசால்ை மனது 

வ வில்லை. அதனால் அம்மா எல்ைா 

விறகுகலளயும் அவர்களி ம் சகாhடுத்து 

விட் ார். 

பிறகு அப்பாவும் நானும் பக்கத்தில் உள்ள 

காட்டிற்குச் சசன்டறாம். வழியில் 

சசல்லும்டபாது ஒரு மாம த்தின் பின்னால் 

ஒரு அழகான பாலன இருந்தது. புது 

மஞ்சலளக் கட்டிய புதுப்பாலனயின் 

சவளிப்புறம் விதவிதமான வர்ணங்கலளக் 

சகாண்  ப ங்கள் வல யப்பட்டிருந்தன. 

அதன் பக்கத்தில் காகிதத்தில் ஏடதா 

எழுதியிருந்தது. அப்பாவும் நானும் அலத 

எடுத்துப் படித்டதாம். அந்த காகிதத்தில் யார் 

இந்தப்பாலனலய முதலில் 

பார்க்கிறார்கடளா பாலனலய எடுத்துக் 

சகாள்ளைாம் என்று எழுதியிருந்தது. நாங்கள் 

அந்தப் பாலனயின் உட்புறத்லத 

பார்க்காமடை எடுத்து வீட்டிற்குத் திரும்பிச் 

சசல்ைத் சதா ங்கிடனாம். திரும்பும் 

வழியில் சிை விறகுகலள எடுத்துக் சகாண்டு 

சசன்டறாம். 

வீட்ல  அல ந்ததும் நான் அம்மாவி ம் 

ந ந்தது அலனத்லதயும் கூறிடனன். அம்மா 

அந்தப் பாலனலய திறந்தார். என்ன 

அதிசயம்! பாலனக்குள் நிலறய தங்க 

நாணயங்கள் குவிந்து இருந்தன. இலத 

லவத்துக் சகாண்டு என்ன சசய்வது என்று 

மூவரும் திடுக்கிட்டு நின்டறாம். 

அப்சபாழுது அம்மா ஒரு நல்ை டயாசலன 

சசான்னார். அம்மா தானத்தில் சிறந்த தானம் 

அன்ன தானம் என்பதால் நாம் இன்று 

சபாங்கல் சகாண் ா  முடியாத ஏலழ 

மக்களுக்கு சபாங்கல் வாங்கிக் 

சகாடுப்டபாம் என்று சசான்னார். நாங்களும் 

அந்த டயாசலனலய ஏற்றுக் சகாண்டு மதிய 

அளவில் எல்ைா ஏலழ மக்களுக்கும் ஒரு 

தட்டு நிலறய சபாங்கல் சகாடுத்டதாம். 

எல்டைாரும் எங்கலள வாழ்த்தி 

சந்டதாசமாகப் டபானார்கள். 
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இன்னும் சகாஞ்சம் தங்க காசுகள் இருந்தன. 

நாங்கள் அலத லவத்து பக்கத்த்தில் உள்ள 

ஏலழ மக்களுக்கு துணிக்கல யில் புத்தால  

வாங்கிக் சகாடுத்டதாம். அவர்கள் எங்களுக்க 

நன்றி சசலுத்தி முகத்தில் மை ந்த சிரிப்லப 

லவத்துக் சகாண்டு  மகிழ்ச்சியாக அவர்களது 

வீடுகளுக்குத் திரும்பினார்கள். என் 

சபற்டறாருக்கும் எனக்கும் மிக மகிழ்ச்சியாக 

இருந்தது. 

வீடு திரும்பியதும் அன்று சபாங்கல் 

சபாங்கவில்லை என்று உணர்ந்டதாம். 

பாட்டியும் தாத்தாவும் இலதசயல்ைாம் 

பார்த்துக் சகாண்டு இருந்தார்கள். அவர்கள் 

தங்கள் சபாங்கலைக் சகாண்டுவந்து 

எங்களுக்குக் சகாடுத்தார்கள். இ வில் 

நாங்கள் எங்களின் குடும்பத்தினட ாடு 

சபாங்கலைச் சிறப்பாகக் 

சகாண் ாடிடனாம். அந்த நாள் மிக 

மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது. மிக 

கலளப்பாகவும் இருந்தது. 

----------------- 

தமிழ் 
-சஜய ாணி கமடைஷ்வ ன் 

சிப்பிக்குள் முத்துப் டபால் பிறந்தவள் நான் 

உன் தாய் தந்லதயர் யார்?எனக் டகட் ால்  

எனக்டக சதரியவில்லை 

நான் பிறந்த காைம் மறந்துவிட்ட ன் 

என்லன வளர்த்தவர்கள் - நீ  

பிறந்தது இ ண் ாயி ம் மூவாயி ம் 

வரு ங்கள்  

எனக் கூறுகிறார்கள் - ஆனால் 

நான் இன்றும் இலளயவளாய்  இனியவளய்   

மூன்று தமிழ் என்ற சபயட ாடு 

வாழ்கின்டறன் (இயல் இலச நா கம்) 

இன்று நான் உங்களி ம் டகட்பது  

இன்னும் பல்ைாயி ம் வரு ங்கள் 

என்லன இலளயவளாய்  இனியவளய் 

வாழவிப்பீர்களா?  

அன்டபாடு டகட்கிடறன் 

ததள்ளுதமிழில் இளவவனில் 
மலர்க!! 

 
முழுவானில் நீந்தும் ஆதவனும் 

என்றும் அவ்வானுக்கு அழகாம் 

இளடவனில் என மைரும் இதழும் 

டகசி தமிழ் மன்றத்திற்கழகாம் 

 

தமிழில் குழந்லதகள் பல ப்பும் 

பல ப்பு உைகுக்கு ஓர் அழகாம் 

அவர் தம் சபற்டறார்  பல ப்பும் 

அங்கு கூறிமகிழ கூடுதல் அழகு 

 

ஆண்டுக்கு ஒருமுலற மைரும் 

மைர்களும் இயற்லகயில் உண்டு 

ஆண்டில் இருமுலற மைர்ந்தி  

இளடவனிலும் இங்டக உண்டு 

 

மைரில் கண்லணக் கவர்ந்திடும் 

அழகிய பை இதழ்களும் உண்டு 

டகசி தமிழ் மன்றத்தில் மைரும் 

மைர்களிலும் அவ்விதழ்களுண்டு 

 

லத பிறக்க மகிழும் தமிழர் மனம் 

சபாங்கலில் மைரும் இளடவனில் 

சபாங்கல் சுலவயில் வாயினிக்க 

இளடவனில் சுலவ மனமினிக்கும் 

 

ஆடி மகிழ லதப்சபாங்கல் எனில் 

கூடி வாசிக்க இளடவனிலுண்டு 

நாவில் சுலவ சபாங்கல் இனிப்பு 

சிறார் பல ப்பு மை ாய் இனிப்பு 

 

சநல்லின் நீர் புல்லுக்கும் உண்டு 

இளடவனில் எல்டைார்க்குமுண்டு 

பிள்லளகள் சபற்டறாச ன எழுத 

சதள்ளுதமிழ் சிறந்து விளங்கும்! 

 

-சங்க  சுப்பி மணியன். 
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ஒரு மனம் எரிகின்றது 
-ஆ ணன் மதியழகன் 

வானம் கறுத்தது. புலக டமடை ஏறியது. ஐந்து 

நிமிடத்தில், நட்சத்தி ங்கள் காணாமல் 

டபானது. ோட்டுக்குள் சநருப்பு எரிந்தது. 

விைாேன் ேடற்ேலரயிலிருந்து பார்த்தார். ஒரு 

சிகச ட் காட்டின் நிைத்தில் எரிந்தது. பச்லச 

நிற காடு, சசம்மஞ்சள் நிறத்திற்கு மாறியது. 

சநருப்பு நக த்திற்கு கிட்  வந்தது. இ வு 

டந மாய் இருந்ததால் மக்களுக்கு வரும் 

ஆபத்லத பற்றி சதரியவில்லை. காட்டுத்தீ 

நக த்லத டசர்ந்தது. 

விசாகனால் எதிலும் கவனம் சசலுத்த 

முடியவில்லை. அவரின் தலை முழு நாளும் 

சுத்திக் சகாண்டிருந்தது. அவரின் 

நண்பர்களும், சபற்டறார்களும் ஒரு ஆத வும் 

சகாடுக்கவில்லை. பை மாதமாய் ஒரு 

வி யம் அவல  பாதித்தது. ஒட  வருத்தமாக 

இருந்தது. மனம் சரியான நிலையில் 

இருக்கவில்லை. ஒருவரும் இந்த 

பி ச்சிலனலய கவனிக்கவில்லை. மாதக் 

கணக்காக விசாகன் வருத்தப்பட் ார். 

பள்ளிகூ த்தில் விசாகன் தனியாக 

வகுப்பலறயின் பின்பக்கத்திலிருந்து 

படிப்பார். இல டவலளயில், விசாகன் 

தனியாயிருந்து அவரின் அழுத்தப்பட்  

வாழ்க்லகலய பற்றி நிலனப்பார். இதனால், 

அவர் சிைடந ம் தற்சகாலைலய பற்றிடய 

நிலனத்தார். வீட்டிடை, இலத வி  

டமாசமாக இருந்தது. விசாகனின் அப்பா, 

சின்ன வயதில் வீட்ல  விட்டு 

டபாய்விட் ார். அவரின் அம்மா எப்டபாதும் 

குடித்து, புலக பிடித்து, பணத்லத 

சூதாட் த்தில் சசைவழித்தார். விசாகலன 

எப்பவும் அடித்து சித்தி வலத சசய்தார். 

விசாகலன அவரின் மகனாக பார்க்கவில்லை, 

ஒரு மனிதனாக பார்க்கவில்லை. ஒரு நாள், 

விசாகனால் இலத தாங்க முடியவில்லை. 

அவர் டகாபத்தில் கத்தினார். வீட்டு 

சபாருட்கலள வீசி உல த்தார். உள்டள வந்த 

அம்மா, விசாகனின் காட்சிலய கண்டு, 

அதிர்ச்சி அல ந்தார். டகாபத்தில், விசாகலன 

விட்டிலிருந்து சவளிடயற்றினார். 

ஒரு மாதத்திற்கு, விைாகன் பள்ளிக்கூ த்திற்கு 

டபாகாமல், சதருவில் வாழ்ந்தார். ஒருவரும் 

அவல  டதடி வ வில்லை. அவரின் 

நண்பர்கள் அவல  பற்றி 

கவலைப்ப வில்லை. அவரின் சபத்த 

அம்மா, அவல  டதடி வ வில்லை. 

சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாய் வாழ்க்லக டமல் 

அவரிற்கு சவறுப்பு கூடியது. ஒரு நாள், 

விசாகனால் அவரின் உணர்ச்சிகலள 

கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. விசாகன் 

வி க்தி அல ந்தார். டசமித்த பணத்தில் 

எல்ைாம் சிகச ட் சபட்டியும், தீப்சபட்டியும் 

வாங்கினார். இலத வாங்கி விசாகன் ஓ  

சதா ங்கினார்.. நிற்காமல் ஓடினார். அல  

மணித்தியாைத்தில் காட்டுக்குள் ஓடினார். 

காட்டின் நடுவில் ஓடி நின்றார். எப்படி 

உள்டள வந்தார் என்று சதரியாமல் நின்றார். 

தீக்குச்சிலய எடுத்து சிகச ட்ல  பற்ற 

லவத்தார். அவரின் மனம் சரியாக 

இருக்கவில்லை. கத்தி குளறினார். 

டகாபத்திலும், வி க்தி அல ந்ததாலும், 

விசாகன் சிகச ட்ல  ம த்தில் வீசி 

க ற்கல க்கு ஓடினார். சிகச ட் ம த்தில் 

பட்டு நிைத்திலிருக்கும் இலைகலள 

எரித்தது. விசாகன் இந்த சம்பவத்லதக் 

கவனிக்கவில்லை. சநருப்பினால் ம ங்கள் 

எரிந்து, டமாசமானது. காட்டுத்தீயாய் மாறி, 

நக த்லத அல ந்தது. நக ம் முழுவதும் 

எரிந்து மக்களும் எரிந்தனர். இறுதியில், 

காட்டின் நடுவில் விசாகன் மட்டுடம அந்த 

ஊரின் கல சி மனிதனாக 

உயிட ாடிருந்தான்.  

 

 
 

சதப்தோங்கல் 
- ரிஷ் விடனாத ன்  

 

உலழக்கும் மக்கள் இயற்லகத் சதய்வமாக 

கருதப்படும் சூரியனுக்கும் மற்ற 

உயிர்களுக்கும் நன்றி சதரிவிக்கும் நாடள 

லதப்சபாங்கல் திருநாள் ஆகும். 

 

ஆடி மாதத்தில் டதடி விலதத்த பயிர்களின் 

விலளச்சலை அறுவல  சசய்து பயன் 

அல யும் பருவடம லத மாதம் ஆகும். 

 

அந்த அறுவல யில் கில த்த சநல்லின் 

புத்தரிசி, சர்க்கல , பால், சநய் டசர்த்துப் 

புதுப்பாலனயில் சபாங்கைாக்கி சூரியனுக்கு 

பல த்து நாமும் உண்டு மகிழும் தமிழர் 

பண்டிலகடய சபாங்கல் விழாவாகும். 
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நாயும் குருவியும்  
-சுைாதி ைர்மசீலன் 

  

 
 

 

 

 

                                                                                    

                                                      

 
ஒரு ஊரில், ஒரு நாயும், ஒரு குருவியும் 

இருந்தன. ஒரு நாள் நாயும் குருவியும் 

சாப்பாடு டதடிப்டபாயின. டதடித் டதடி, 

சாப்பாடு கில க்கவில்லை. குருவியும் 

நாயும் ம த்தில் ஒரு பழத்லத பார்த்தன. 

குருவி ம த்திற்கு பறந்து, பழத்லத 

சாப்பிட் து. நாய்க்கு டகாபம் வந்தது. “ஏன் 

குருவி எனக்கு பழம் சகாடுக்கவில்லை?”, 

என்று நாய் டகட் து. குருவிக்கு 

டகட்கவில்லை. பிறகு குருவிக்கு சதரியாமல் 

நாய் வீட்டுக்கு ஓடியது. மூன்று நாட்களுக்கு 

பிறகு, குருவிக்கு பயம் வந்தது.  “நாய் எங்டக 

டபாய்விட் து?”, என்று குருவி நிலனத்தது. 

சிை நிமி ங்கள் டபாக மலழ சபய்தது. 

குருவிக்கு இன்னும் பயம் வந்தது. 

“சரியான மலழ! நாய் எங்டக 

டபாய்விட் து?!”, என்று குருவி பயத்டதாடு 

நிலனத்தது. பின்னர் மலழ நின்றுவிட்ைது, 

ஆனால், சைசை என்று நீர் ஓடியதில், 

சவள்ளம் வந்தது.  

குருவி பயத்தில் சவள்ளதிற்குள் விழுந்தது. 

“என்லன காப்பாற்றுங்டகா!” குருவி 

கத்தியது. அப்டபாது சவள்ளதிற்குள் ஒரு 

நரியும் இருந்தது.  நரிக்கு கப கப என்று பசி 

இருந்தது. குருவிலயப் பார்த்து,   “அற்புதம்! 

குருவி எனது அடுத்த உணவாக இருக்கும்.” 

என்று நிலனத்தது. நரி பசுத்டதால் டபார்த்திய 

புலி டபாை என்று மற்ற மிருேங்ேளுக்குத் 

ததரியும், ஆனால் குருவிக்கு நரி பற்றி 

சதரியாது.  

“குருவி! குருவி! எப்படி நீ சவள்ளத்தில் 

விழுந்தாய்?!”, என்று நரி டகட் து. 

“என்லன காப்பாற்றுங்டகா!”, குருவி 

சத்தமிட் து. “சரி, சரி. அலமதியாக இரு. 

உனது சிறகு ஒன்லற தா, நான் உன்லனக் 

இழுத்து காப்பாற்றுடவன்.”, என்று நரி 

குருவிக்கு சசான்னது. குருவி தனது சிறலக 

சகாடுத்தது. நரி குருவிலய இழுத்து  

சாப்பி ப்டபானது.  “ஆ! யா ாவது என்லன 

காப்பாற்றுங்டகா!”,குருவி கத்தியது. 

நாய் குருவியின் சத்தத்லதக் டகட் து. 

ஓடிவந்து நாய் குருவிலயயும் நரிலயயும் 

பார்த்தது. நாய் நரிலய வள்வள் என்று 

தவருட்டித் தள்ளி விட்டு குருவிலய வாயில் 

எடுத்துக்சகாண்டு ஓடியது. குருவிக்கு 

சந்டதாசம். 

“என்லன மன்னித்துவிடு நண்படன, நான் 

உனக்கு பழம் சகாடுக்கவில்லை. என் தப்பு 

தான்.” , என்று குருவி சசான்னது. 

“ப வாயில்லை குருவி, நீயும் என்லன 

மன்னித்துவிடு. நான் உன்லன விட்டு 

வீட்டுக்கு டபாயிருக்கக் கூ ாது.” , என்று 

சசான்னது. 

நாங்கள் எப்டபாதும் டபாை நல்ை 

நண்பர்களாக இருப்டபாம். ஆபத்து 

வரும்டபாது உதவுபவன் தாடன 

உண்லமயான நண்பன் என்று நாய் 

சசான்னது. 
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இன்லறய நவீன சதாழில்நுட்ப உைகத்தில், 

ஆஸ்திட லியாவில் வாழும் பை தமிழ் 

இலளஞர்கள் அவர்களின் கைாச்சா த்லதயும் 

பண்பாட்ல யும் மறந்து விடுகிறார்கள்.  ாஜ 

 ாஜ டசாழனும், டச  வம்சம் டபான்ற உைக 

புகழ் சபற்ற மன்னர்களும் சத்ரியர்களும் 

தமிழ் வ ைாற்றில் தான் இருக்கிறார்கள்.  

இப்படி இருந்து அடுத்த தலைமுலறயின் 

இலளஞர்கள் தமிலழ மறக்கைாமா?  

தமிழ் தான் உைகத்தில் முதன்லமயான 

சமாழி. ஆயி க் கணக்கான வரு ஙகளின் 

கைாச்சா ம், பண்பாடு மற்றும் வ ைாற்லற 

எப்படி மறக்க வி ைாம்?  தமிலழ வளர்த்த 

மூன்று சங்கங்கலள இன்லறக்கும் 

சதால்சபாருள் ஆ ாய்ச்சியாளர்கள் 

ஆ ாய்ந்து சகாண்டு தான் இருக்கிறார்கள்.  

திருவள்ளுவரின் திருக்குறளின் மகிலமலய 

பற்றி டவறு சமாழி நபர்கள் படித்துக் 

சகாண்டு தான் இருக்கிறார்கள். இப்படி 

இருந்தும் ஏன் ஆஸ்திட லியா தமிழ் 

இலளஞர்கள் தமிலழ விரும்பவில்லை? 

தமிழன் என்று சசால்ை அவர்களுக்கு தான் 

சபருலமயாக இருக்க டவண்டும். “தமிழன் 

என்று சசால்ை ா தலை நிமிர்ந்து நில்ை ா” 

என்று மகாகவி பா தியாட  கூறி 

இருக்கின்றார்.  

டமலும் தமிழ் கைாச்சா த்தில் தான் பை 

சுலவயான கலதகளும் பாட்டுகளும் 

இருக்கிறது.  ாமாயணம், ம ாபா தம் 

டபான்ற மாசபரும் கலதகள் தமிழில் தான் 

இருக்கிறது. இன்லறய உைகத்தில் பை டவறு 

நாட்டு மக்கள் இது டபான்ற கலதகலள 

வாசித்து மகிழ்கிறார்கள். தமிழ் சமாழிலய 

ஆ ாய ஆ ாய அதன் மகிலமலய கண்டு பைர் 

வியக்கிறார்கள். பை சமாழிகலள படித்த 

மகாகவி பா தியாட  கூறி இருக்கின்றார் 

“யாம் அறிந்த சமாழிகளிடை தமிழ் சமாழி 

டபால் இனிதாவது எங்கும் காடணாம்.” 

அதுமட்டுமில்லை,  தமிழ் கைாச்சா த்தில் 

மட்டும் தான் அறுசுலவ நிலறந்த உணவும் 

உ ம்பிற்கு ஆட ாக்கியமான சாப்பாடும் 

கில க்கும். டமலைத்டதய உணவு  

வலககளில் சுலவ மட்டும் தான் இருக்கிறது. 

டதலவயான சத்துக்கடளா உ ம்பின் எதிர்ப்பு  

 

 

 

- ாகுல் ஸ்ரீத ன்  

சக்திலய கூட்டும் மருத்துவ சபாருட்கடளா 

இல்லை. இருக்கிற அத்தலன வியாதிகலள  

டமலைத்டதய உணவுகள் வ வலழக்கும். 

ஒவ்சவாரு நாளும் டமலைத்லதடய 

உணவுகலள சாப்பிட் ால் உ ல் 

பருமனிலிருந்து இதய டநாய் டபான்ற 

அதலன வியாதிகளும் வரும். உ ம்பின் 

எதிர்ப்பு சக்திலய கூட்டுவதற்காக இ சம் 

மற்றும் கசாயம் டபான்ற நற்குணங்கள் 

நிலறந்த உணவுகள் தமிழ் கைாச்சா த்தில் 

மட்டும் தான் இருக்கிறது. “கல் டதான்றி மண் 

டதான்றா காைத்து முன் டதான்றிய” தமிடழ 

உைகில் சிறந்தது. 

கல சியாக இலத வாசித்த அலனத்து தமிழ் 

இலளஞர்களுக்கும் தமிழ் மீது ஒரு தனி 

மரியாலதயும் அலத படிப்பதற்கு ஒரு 

ஆலசயும் வந்திருக்கும் என்று நம்புகிடறன். 

தமிழ் பா சாலையிலும்,  ஆையத்திலும் 

கலைவிழாக்களிலும் அதிக தமிழ் 

இலளஞர்கலள பார்க்க விரும்புகிடறன். 

தமிழ் வாழ்க! தமிழ் சமாழி வளர்க! 

 

சுத்தம் சுகம் தரும் 

-ச ன் ாம்.கி 

“டநாயற்ற வாழ்டவ குலறவற்ற சசல்வம்” 

நாம் நமது வீட்ல யும் சுற்றுப்புற 

சூழலையும் சுத்தமாக லவத்திருக்க 

டவண்டும் இல்ைாவிடில் டநாய்கள் நம்லம 

பாதிக்கும். 

குப்லபகலள உரிய இ த்தில் டபாடுதல் 

டவண்டும் வீட்ல  சுற்றி நீர் டதங்காமல் 

பாதுகாத்துக் சகாள்ள டவண்டும் தனிமனித 

சுகாதா ம் முக்கியமானது உ லை சுத்தமாக 

டபணுதல் சத்துள்ள உணவுகலள உண்ணுதல் 

சுகாதா மான நீல ப் பருகுதல் டபாதிய 

அளவு உ ற்பயிற்சி சசய்தல் தடுப்பு 

மருந்துகள் எடுத்தல் என்பனவாகும்  

“சுவரிருந்தால்தான் சித்தி ம் வல யைாம்” 

அவுஸ்திவரலிய தமிழ் இசளஞர்கள்  தமிழ்ப் 
ேண்ோடுகசளயும் கலாச்ைாரத்சதயும்  ேின்ேற்றவவண்டும் 
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கூட்டுக்குடும்ப வாழ்க்கக 

முகையின் நன்கமகளும் 

தீகமகளும். 

-லவஷ்ணவி சிவஞானசுந்த ம் 

ததான்று ததாட்டு, வாலழயடி வாலழயாேப் 

மபணி வந்த குடும்ப முலற இன்று பை 

ோரணங்ேளினால் ோற்றம் ேண்டுள்ளது. 

அதாவது ேல்வி, தபாருளாதாரம், மவலை 

வாய்ப்பு, மபார்ச் சூழல் மபான்ற ோரணிேள் 

ேக்ேலள தாய்நாட்டிலிருந்து 

புைம்தபயரலவத்துள்ளன. குடும்ப 

அலேப்பு கூட்டுக்குடும்பம், தனிக்குடும்பம் 

என இருவலேப்படும். கூட்டுக்குடும்பம் 

என்பது தபற்மறார் பிள்லளேளுடன் 

உறவுேளும் மைர்ந்த தபரிய குடும்பம் ஒமர 

வீட்டில் ஒன்றாே வாழ்வது. தனிக்குடும்பம் 

என்பது தபற்மறார்ேளும் பிள்லளேளும் 

ேட்டும் தோண்ட சிறிய குருவிக் கூடு 

மபான்றது. இரு குடும்பங்ேளிலும் ைகிப்புத் 

தன்லே, அன்பு, ஆதரவு, சுதந்திரம், 

பணச்தைைவு, குடும்பப் பிலணப்பு 

மபான்றலவ ோறுபட்ட அளவுேளில் 

ோணப்படும். 

கூட்டுக் குடும்பங்ேலள தபாறுத்தவலரயில், 

தாத்தா, பாட்டி, ோோோர்ேள் மபான்ற 

தபரியவர்ேள் இருப்பதனால், 

பிள்லளேளுக்கு அன்பும் ஆதரவும் 

கிலடக்கின்றன. ஆனால் தனிக்குடும்பத்தில் 

ஆத வும் அன்பும் குலறவான அளவில் 

பார்க்ேமுடியும் ஏன் என்றால் 

தனிக்குடும்பங்ேளில் நிலறய தபரியவர்ேள் 

வீட்டில் இருக்ேோட்டார்ேள். ஆனால் 

தனிக்குடும்பங்ேளில் வாழ்வதனால் வீட்டில் 

சுதந்திரம் இருக்கும். தனிக்குடும்பத்தில் 

வாழ்ந்தால் தனிலே இருக்கும். எேக்கு 

தைய்யமவண்டிய மவலைலய எேக்கு 

மவண்டிய டந த்திலைடய சசய்யைாம். 

கூட்டுக்குடும்பங்ேளில் நிலறய ஆட்ேள் 

இருப்பதால் தனிலே இருக்ோது. 

கூட்டுக் குடும்பங்ேளில் இருக்கும்மபாது, 

ஒருவருக்கு உதவி மதலவப்படும்மபாது, 

அவருக்கு உதவி தோடுக்ே வீட்டில் நிலறய 

குடும்ப உறுப்பினர்ேள் இருப்பார்ேள். 

தனிக்குடும்பங்ேளில் தபற்மறார்ேளும் 

பிள்லளேளும் ேட்டும் வீட்டில் வாழ்வதால் 

ேற்றவர்ேளிடம் உதவி மேட்ே ேடினோே 

இருக்கும். ஆனால் இப்மபாது ததாலைமபசி 

மபான்ற ததாடர்பு ததாழில்நுட்பம் 

இருப்பதால், ஒரு தபரிய குடும்பம் ஒமர 

வீட்டில் வாழ மதலவயில்லை. இ ண்டு தனி 

வீடுகளில் வாழ்ந்தாலும் ஒருவர் மற்ற 

வீட்டில் இருப்பவருக்கு சதாலைடபசியால் 

இல்ைாவிடில் மற்றவரின் வீட்டிற்கு டபாய் 

உதவி டகட்கைாம். 

கூட்டுக்குடும்பத்தில் வாழ்வதால் 

குடும்பத்திக்கில டய பிலணப்பு இருக்கும் 

ஏன் என்றால் கூட்டுக்குடும்பத்தில் 

வாழ்வதால் அலனத்து டவலைகலளயும் 

ந வடிக்லககலளயும் குடும்பமாக சசய்து 

முடிக்கப்படும். கூட்டுக்குடும்பத்தில் 

வாழும்டபாது, சகிப்புத் தன்லம மற்றும் 

பிலணப்லப தூண்டுகிறது. 

தனிக்குடும்பங்களாக வாழும்டபாது, டவறு 

வீடுகளில் இருக்கிறபடியால் இந்த 

அளவிற்கு பிலணப்பு இருக்கமாட் ாது. 

ஆனால், அந்த குடும்பங்கள் எவ்வளவு 

சநருக்கமாக இருக்கின்றன என்பலதப் 

சபாறுத்து, அவர்கள் ஒன்றாக 

சுற்றுைாக்களுக்கும் பயணங்களுக்கு டபாய் 

மற்றும்  நிகழ்வுகலள (உதா ணமாக 

பிறந்தநாள்கள்) சகாண் ாடி பிலணப்லப 

உண்டுபடுத்துவார்கள். 

கூட்டுக் குடும்பம் தனிக் குடும்பம் 

என்பவற்றில் சபாருளாதா ம், தனிப்பட்  

விருப்பம், வீட்டு டவலை, பிலணப்பு 

டபான்றலவ டவறுபட்  அளவில் 

இருந்தாலும் இன்றும் கி ாமங்களில் கூட்டுக் 

குடும்பமுலற நிலைத்திருக்கிறது என்பது 

மறுக்கமுடியாது. அடத டவலளயில் 

நக ங்களிலும் டமற்கத்திய நாடுகளிலும் 

தனிக்குடும்பமுலற டமற்கூறப்பட்  

கா ணங்களால் டமடைாங்கிக் காணப்படும். 

இவ்விரு குடும்ப வாழ்க்லகமுலற நன்லம 

தீலமகள் பல்டவறு வலகயாக 

காணப்படுகின்றன. 

 

உறவு 

தாயின் அன்பு.... 

அது வானம் வல !!! 

தந்லதயின் அன்பு... 

அது க ல் வல !!! 

நட்பின் அன்பு... 

அது உயிருள்ள வல !!! 
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அப்பா 

-யுவர்ணிோ – ரமேஷ் 

 

அன்பு என்ற தைால்லுக்கு அர்த்தம் அப்பா 

 

தூய இதயம் தோண்டு தாயானவர் அப்பா 

 

வலிலேயில் சிறந்தவர் அப்பா 

வாழ்லவ அர்ப்பணித்தவர் அப்பா 

 

என் மூச்சு 

என் சிரிப்பு 

என் ேகிழ்ச்சி 

என் உைேம் 

என் வாழ்க்லே - அப்பா 

 

உைகின் விடியல் ஆதவனில் 

உயிரின் விடியல் அப்பாவில் 

 

அன்லன ேருவில் பத்து ோதம் 

அப்பா அலணப்பில் அனுதினமும் 

 

மதாற்று ேகிழ்வார் குழந்லதயாய் 

இருக்லேயில் 

மதாள் தோடுப்பார் மதாழனாய் 

வாழ்க்லேயில் அப்பா 

 

உைலேமய ேண்முன்மன நிறுத்துவார் 

உைேோய் எனக்குள்மள இருப்பார் அப்பா 

 

தன் அழலே பாராேல் தன் பிள்லளேளின்  

அழலேப் பார்த்து ரசிப்பவர் அப்பா 

 

தன் அறிலவ ேண்டு வியக்ோேல் தன்  

பிள்லளேளின் அறிலவ ேண்டு வியப்பவர் 

அப்பா 

 

தன் உணலவ உண்ணாேல் தன் 

பிள்லளேளுக்கு ஊட்டி விடுவார் அப்பா 

 

தான் உறங்ோேல் 

தன் பிள்லளேலள உறங்ே லவப்பவர் அப்பா 

 

தான் தபற்ற இன்பங்ேலள விட தன் 

பிள்லளேள் அதிேம் தபற உலழப்பவர் 

அப்பா 

 

தான் தபற்ற துன்பங்ேலள தனக்தேனக் 

தோண்டு 

வாழும் ஒமர ஜீவன் அப்பா 

 

நீங்ேள் ஒருமபாதும் புேலழத் 

மதடுவதில்லை 

நீங்ேள் ஒருமபாதும் தபருலே 

மபசுவதில்லை 

 

சுயநைம் தவிர்த்து  

சுலேயானாலும் சுேதேன  

சுேக்கும் சுேந்தமே அப்பா 

 

நீங்ேள் எப்மபாதும் எனக்ோே 

இருந்திருக்கிறீர்ேள் 

மிேவும் பிரோைோன புன்னலேயுடன் அப்பா 

 

உங்ேள் புன்னலே என் உந்து ைக்தி அப்பா 

 

ேடவுளிடமிருந்து கிலடத்த ஒரு 

அருலேயான 

பரிைாே நான் உங்ேலளப் பார்க்கிமறன் 

அப்பா 

 

ோகிதத்தில் எழுதப்பட்ட வார்த்லதேளால் 

உங்ேளிடமிருந்து நான் உணரும் அன்லப 

ஆழோே தவளிப்படுத்த முடியாது அப்பா 

 

உங்ேள் வலுவான அேைோன லேேளில் 

நீங்ேள் என்லனத்தூக்கி இறுக்ேோே 

அரவலணப்பீர் 

இன்னல்ேள் என்லன சூழ்ந்த மபாததல்ைாம் 

நான் எப்மபாதும் தஞ்ைேலடயக் கூடிய 

ேனிதர் 

 

எனது முதற்படி எடுத்து லவத்த நாளில் 

இருந்து 

நீங்ேள் என் பக்ேத்தில் இருப்பவர் அப்பா 

 

நான் விழும்மபாததல்ைாம் எழுவதற்ோய் 

என்ன 

தைய்ய மவண்டுதேன எனக்குத் 

ததரியாதமபாது 

நீங்ேள் எனக்கு வழிோட்டினீர்ேள் அப்பா 

 

நாளும் உங்ேள் பணி என்லன 

புன்னலேக்ேச் தைய்வமத 

 

பள்ளிப் படிப்பு முடித்து தினம் ேண்ேளில் 

ேண்ணீருடன் 

நான் வீட்டிற்கு வரும் பை நாட்ேள் அங்மே 

உட்ோர்ந்து 

மதலவப்படும் வலர 

என்லன ஆறுதல் படுத்துவீர்ேள் அப்பா 

 

ேன்னத்தில் வழியும் ேண்ணீலரத் துலடத்து 

அது ைரியாகி விடும் என்று மதற்றுபவர் 

அப்பா 

 

என் வாழ் நாள் முழுவதும் எனக்கு 

மிேப் தபரிய தூணாே இருக்கிறார் அப்பா 
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நீங்ேள் தவறுேளில் இருந்து ைரிலய 

எனக்கு ேற்றுக் தோடுத்தீர்ேள் அப்பா 

 

என்லன அச்ைங்ேலள எதிர் தோள்ள நீங்ேமள 

எனக்கு ேற்றுக் தோடுத்தீர்ேள் அப்பா 

 

ஒவ்தவாரு நாளும் வரும்மபாது எடுத்துக் 

தோள்ளுங்ேள் 

என்று எனக்குச் தைால்லுவீர்ேள் அப்பா 

 

தாழ்லேயுடன் இருப்பது எப்படி என்று 

நீங்ேள் எனக்கு ேற்றுக் தோடுத்தீர்ேள் அப்பா 

 

அன்பான அப்பா மவண்டாத வரமே அப்பா 

 

தங்ேத்தின் இதயம்தோண்டவர் 

தரணியில் எங்ேள் அப்பா. 

 

தமிழ் மமாழி 

தமிழ் தோழி உைகில் ததான்லேயான ஒரு 

தோழி. இன்லறய நவீன உைகில் தமிழ் 

தோழி பை நாடுேளில் பூர்வீே ேக்ேளாலும் 

புைம் தபயர்ந்த ேக்ேளாலும் பரவைாேப் 

மபைப்படுகிறது. நேது தலைமுலற தமிழ் 

தோழிலய நன்கு ேற்று அறிவதால் ேலை 

ேைாச்ைாரம் உறவா ல் மட்டுமன்றி பை 

ததாழில் ததாழில் வாய்ப்புக்ேலளயும் 

வருங்ோைத்தில் தபறைாம். இருப்பினும் 

இரண்டாவது தோழியாே புைம் தபயர்ந்த 

நாடுேளில் தமிழ் ேற்பதற்கு பை 

ைவால்ேலளக் ேடக்ேமவண்டும். 

 

நாம் தமிழ் ேற்பதற்கு தமிழ் தோழிப் 

பாடைாலைக்கு வார இறுதியில் தவறாது 

தைல்மவாம். வீட்டில் ேற்றவர்ேளுடன் தமிழ் 

தோழியில் ேைந்துலரயாடுமவாம், தமிழ் 

சமாழி நா கங்கள், நல்ை பாட்டுக்ேள், 

ேற்றும் சிறுேலத , நாவல்ேலள ஆர்வத்துடன் 

பார்த்து, மேட்டு, வாசித்து ேகிழ்மவாம். 

ஒழுங்ோே தமிழ் புத்தேங்ேலளப் 

படிப்மபாம். 

 

இந்த முயற்சியால் நாம் இன்று மேற்ேத்லதய 

நாடுேளிலும் தமிழில் மபசுகிமறாம், தமிழ் 

ேலை, ேைாச்ைாரம், நல்ை பண்புேலளப் 

மபணி வருகிமறாம். தமிழில் 

இலணயத்திலும் ததாடர்பாடுகின்மறாம். 

ததான்லே வாய்ந்த தமிழ் தோழிலய 

இன்னும் அழியாது மபாணுகின்மறாம்.  இது 

இன்லறய தலைமுலறயான நேது 

ேடலேயாகும்.  

தமிழ் வளர்ப்வோம் ! 

-திருமதி சுஜீத்தா டநசகுமார். 

 

சதான்லமயும் தனித்தன்லமயும் 

சதன்சபாதிலகயில் டதாற்றமும் 

டதன்பாய்ச்சும் தினம் தினமும் 

சதவிட் ாத நம்சசந்தமிழ் சமாழி 

 

தத்துவங்கள் நிலறந்த சமாழி 

சந்தங்கள் பை டபசும் சமாழி 

வித்தகர்கள் டதான்றிய சமாழி 

வீறுநல  டபாடும் சமாழி 

 

இத்தலன சிறப்புகள் 

இம்சமாழிக்கு இருந்தாலும் 

இனிவரும் காைங்களில் நாம் 

இருளில் மூழ்க வி ைாமா 

 

 
 

சின்னஞ்சிறு சிட்டுகள் வாயில் 

சித்தி த் தமிழதலன சி த்லதயு ன் 

சிங்கா க் கலதகள் கூறி 

சிறிதளடவனும் ஊட்டி விடுங்கள் 

 

ஆங்கிைம் டபசும் டபாது 

அழகாக இ சித்த நீங்கள் 

தமிழ் டபச மட்டும் ஏன் 

தட்டிக் சகாடுக்க தயங்குவடதன் 

 

இந்த ஊரில் தமிழ் படித்து 

இனிசயன்ன இைாபசமன்று 

இகழ்ச்சியு ன் இருந்துவிட் ால் 

இளந்தலைமிலற வஞ்சிக்கும் 

எதிர்காைத்தில் எம் இனத்லத 

 

தமிழ்சமாழி கற்றுத்த  

தாய்மாட  நீர் விரும்பின் 

தயவுசசய்து தமிழ்ப்பள்ளி 

தயங்காமல் நீர் சசல்வீர் 

 

தமிழ்சமாழிலய த மாக 

தம்பிள்லள டபச டவண்டின் 

தாய் தந்லத உம் சபாறுப்பு 

தமிழில் மட்டும் வீட்டில் டபச டவண்டும் ! 
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நல்லது தைய்தால் நல்லவத 

நடக்கும். 

-அபிதாரணி – ைந்திரன் 

 

என்றும் டபால் இன்றும் நான் காலையில் 

எழுந்தவு ன் எனது சுவற்றில் 

சபருலமயு ன் சதாங்கும் உயர்ந்த மனிதன் 

பரிலசப் பார்த்து சகௌ வத்து னும் 

சபருலமயு னும் புன்னலேத்டதன். நான் 

ஒரு மருத்துவ ாகப் பணியாற்றி 

வருகின்டறன். எனது மருத்துவமலனக்கு 

பிணியு ன் வரும் டநாயாளிகளுக்கு 

மருத்துவம் சசய்து பணம் சபறுவது என்லன 

வாழ லவத்துள்ளது. ஆனால் அது மனத் 

திருப்தியு னும் சந்டதாசது னும் அல்ை. 

 

விடுமுலறக் காைத்தில் நான் சம்பாதித்த 

பணத்லதக் சகாண்டு இைங்லகக்குச் 

சசன்டறன். ஈழ மண் வாசலன 

இருக ங்கலளக் சகாண்டு என்லன 

வ டவற்றது. வீட்டுக்குச் சசன்றுவிட்டு  

ஊல ச் சுற்றிப் பார்த்டதாம். அப்டபாது பை 

குழந்லதகள் சதருவில் பிச்லச எடுத்துக் 

சகாண்டு இருந்தார்கள். அவர்கலள டநாக்கிச் 

சசன்டறன். ” அக்கா சாப்பிட்டு நான்கு 

நாட்களாகிவிட் து. ஏதாவது தர்மம் 

சசய்யுங்கள். எமக்கு மிகவும் பசிக்கின்றது.” 

என்றார்கள். ’உங்கள் சபற்டறார்கள் எங்டக?” 

எனக் டகட்ட ன்  

 

” நாங்கள் இருந்த இ த்லத இ ாணுவம் 

குண்டு லவத்துத்து தகர்த்து விட் து. நாம் 

அலனவரும் பா சாலையில் இ ம் 

சபயர்ந்து இருந்த சபாழுது இது ந ந்தது.” 

என்றார்கள், பரிதாபபட்டு நானும் 

அவர்களுக்குப் பணம் சகாடுத்டதன். 

 

நான் எங்கு சசன்றாலும் என் கண்களுக்கு 

டபார் அனர்த்தங்களினால் காயப்பட்டு 

வீதியில் பிச்லச எடுக்கும் குழந்லதகடள 

அதிகமாகக் காணப்பட் னர். இது எனது 

மனலத மிகவும் காயப்படுத்தியது. 

இவர்களுக்கு ஏதாவது சசய்ய டவண்டும் 

என்று எனது மனதில் உறுதி சகாண்ட ன்.   

 

” வறியவர்க் - சகான்று ஈவடத ஈலகமற் 

சறல்ைாம் 

குறிசயதிர்ப்லப நீர் துல த்து”  

 

என்ற குறலள மனதில் நிலனத்துக் 

சகாண்ட ன். 

 

இருப்பினும் என்லனச் சுற்றியிருப்பவர்கள் 

” ஆழமறியாமல் காலை வி ாடத” 

என்றார்கள். நான் சசய்ய இருக்கும் 

வில யத்லத எப்படி சசய்வசதன ஆ ய்ந்து, 

திட் மிட்டு சசயற்ப த் சதா ங்கிடனன்.  

 

யாரி மும் உதவி டகட்காமல் எனது 

சசைவில் ஒரு கட்  த்லதக் கட்டிடனன். 

ஊரில் காணப்பட்  அனாலதக் 

குழந்லதகளுக்கு ஆசி மத்லதக் கட்டி 

அவர்களுக்கு அல க்கைம் சகாடுத்டதன். 

எனது ஆசி மத்தில் காணப்பட்  முப்பத்தி 

ஐந்து குழந்லதகளுக்கும் இைவச மருத்துவம் 

சகாடுத்டதன். ஒரு கட் த்தில் எனக்கு பண 

சநருக்கடி ஏற்பட் து. யாரி ம் உதவி 

டகட்பது என்று சதரியாமல் திக்குத் 

தடுமாறிப் டபாடனன். அச் சமயம் பார்த்து 

 

“உடுக்லக இழந்தவன் லக டபால் ஆங்டக 

இடுக்கண் கலளவதாம் நட்பு” 

 
 

என்ற குறளுக்கு அலமய எனது நண்பி 

எனக்கு பணம் தந்து உதவினாள். 

உணவுக்கான சசைவுகலளயும் கல்விக்கான 

சசைவுகலளயும் எனது நண்பி டதவி 

பார்த்துக் சகாண் ாள். நான் ஆசி மத்திற்குத் 

டதலவயான உபக ணங்கலளயும் 

வசதிகலளயும் கவனித்டதன். 

 

” முயற்சியுல யார் இகழ்ச்சியல யார்” 

 

என்பதற்கலமய எமது ஆசி மம் சபரிதாகி 

பை அனாலதக் குழந்லதகளுக்கு அதுடவ 

வீ ாகியது. 

 

பைர் நாம் சசய்த டசலவலயப் 

பா ாட்டினார்கள். நாம் சசய்த வில யத்லத 

உைகம் முழுதும் ப வச் சசய்தார்கள். எனது 

டசலவலயப் பா ாட்டி எனக்கு “உயந்த 

மனிதன் 2019” என்ற விருலத 

வழங்கினார்கள்.    
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நான் ோர்த்து உணர்ந்த 
தமிழ்வதைிய நிகழ்வு  

- ஜனனன்  டமஷ் 

 

என் சபற்டறார் 30 வரு  டபாரினால் 

சபரிதும் பாதிப்புற்ற இைங்லகயின் தமிழ் 

பகுதியிலிருந்து இந்த அவுஸ்ட லியா 

நாட்டிற்கு குடிசபயர்ந்தவர்கள். நாங்கள் 

மூவரும் இங்கு பிறந்தவர்கள். நாம் இங்கு 

வளர்ந்து வந்தாலும், எம் சபற்டறார் எமது 

பூர்வீகம், இனம், சமாழி, சமயம், கைாச்சா ம், 

இைங்லக நாட்டில் ந ந்த டபார் பற்றியும், 

அங்கு ந ந்த அழிவுகலளயும் பற்றி எமக்குக் 

கூறுவவார்கள். நாங்களும் அலதப்பற்றி 

அடிக்கடி டகள்வி டகட்டபாம். அதன் 

கா ணமாக க ந்த 2 முலற இைங்லக, 

இந்தியாவின் தமிழ்நாடு சசன்றடபாது 

சரித்தி  முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

இ ங்கலளயும், ஆையங்கலளயும், 

டபாரினாலும், சுனாமியினாலும் பாதிப்புற்ற 

இ ங்களிற்கும் சகாண்டு சசன்று 

காட்டினார்கள். இதனால் பாதிப்புற்ற மக்கள் 

தங்கியிருந்த இ ங்களிற்கும் சகாண்டு 

சசன்று காட்டும்டபாது, நம்முல ய தமிழ் 

மக்கள் இன்னமும் அங்கு கஷ் ப்படுவலதப் 

பார்க்க எங்களுக்கு மிகவும் 

டவதலனயாகவும், கஷ் மாகவும் இருந்தது. 

எமது சபற்டறாரும் இங்கு 

இ ம்சபய ாவிட் ால், நாமும் 

இப்படித்தான் கஷ் ப்பட்டிருப்டபாம் என்று 

உணர்ந்டதாம். 

 

எமது அப்பா, அம்மாவு ன் நாமும் சிை 

உதவிகலளச் சசய்டதாம். அப்படி எமக்கு 

ஏற்பட்  ஆர்வமும், அக்கலறயும் இங்கு எம் 

சபற்டறார் சமல்டபனில் ந க்கும் தமிழ் 

விழாக்கள், இலச நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் தமிழ் 

டதசிய நிகழ்வுகளிற்கு சகாண்டு 

சசல்லும்டபாது இன்னமும் ஆர்வத்லதத் 

தூண்டியது. எமது தாய்சமாழி தமிழ் மூைம் 

பை விப ங்கலள அறிந்துசகாண்ட ாம். 

அவ்வாறு நாம் சிறு குழந்லத மூைம் தவறாது 

சமூகமளிக்கும் நிகழ்வு மாவீ ர்நாள். அந்த 

நிகழ்வில் எமது தமிழ் இனத்துக்காக இறந்த 

பை மக்களுக்கு, இங்கு எமது குடும்பம் 

உட்ப  பைர் விளக்டகற்றி, மைர்தூவி 

அஞ்சலி சசய்வார்கள். இப்சபாழுது எம் 

அம்மா, அப்பாவின் உறவினர்கள் ஈழப் 

டபாரில் இறந்துவிட் ார்கள். முன்பு அம்மா, 

அப்பா, பூட்டி விளக்டகற்றிய ப ங்களுக்கு 

யார் முதலில் விளக்டகற்றுவது என்று என் 

அண்ணா, தம்பிக்கில டய எப்டபாதும் 

டபாட்டி தான். அவர்களின் இறந்த உ ல்கள் 

புலதத்த கல்ைலறகள் எல்ைாம், 

இப்சபாழுது இைங்லகயில் அழிக்கப்பட்டு, 

ம ங்கள் வளர்ந்திருப்பலத நாம் டந டியாகப் 

பார்த்துள்டளாம். 

 

எமது அம்மம்மா, அப்பப்பா, பாட் ா, பூட்டி, 

சித்தப்பாவிற்கு நாம் வீட்டில் ஓவ்சவாரு 

ஆண்டும், திவசம் சசய்வது டபான்று இந்த 

அண்ணா, அக்காமார்களிற்கு திவசம் சசய்ய 

குடும்பம், உறவினர் இருப்பார்கடளா 

சதரியாது. எனடவ நாம் தான் அவர்களிற்கு 

ஓவ்சவாரு ஆண்டும் நிலனவுகூர்ந்து 

அஞ்சலி சசலுத்தடவண்டும். அலதச் 

சசய்வது எப்படி என்றும், எமது வ ைாறுகள் 

பற்றியும் எம் சபற்டறார்கள் சசால்லித் தந்து 

இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு எமது 

பூர்வீகம் பற்றிய உண்லமலயக் கற்றுத் 

தந்ததிற்கு நன்றி கூறி, எமது நண்பர்கலளயும் 

அவர்களின் சபற்டறாரி ம் இருந்து 

கற்றுக்சகாள்ளுமாறு 

டவண்டிக்சகாள்ளுகின்டறன். 

 

 

வநாய்களில் இருந்து 
ோதுகாப்பு 

-நமீஷ் 

 

எமது உ லில் பைவிதமான டநாய்கள் 

வருகின்றன. இதனால் நாம் பா சாலைக்கு 

சசல்ை முடியாது. அப்பாவும் அம்மாவும் 

டவலைக்கு சசல்ை முடியாது. தடிமன். 

காய்ச்சல் இருமல் மற்றும் வயிற்றுவலி 

ஆகிய டநாய்கள் எமக்கு வருகின்றன. எமது 

உ லை பாதுகாக்க சிை வழிகள் உள்ளன 

1) உ லை நாம் சுத்தமாக லவத்தல் 
டவண்டும். தினமும் குளித்தல் 

டவண்டும். பற்கலள விளக்க 

டவண்டும். லககலள சவர்க்கா ம் 

டபாட்டுக் கழுவுதல் டவண்டும். 

 

2) சத்துள்ள உணவுகள் உண்ணுதல் 
டவண்டும். முட்ல  பால் இலறச்சி 

பழங்கள் மற்றும் தானியங்கள் 

டபான்ற உணவுகள் உண்ணுதல் 

டவண்டும். 

3) சுத்தமான நீல  பருக டவண்டும். 
 

4) உ ற்பயிற்சி சசய்ய டவண்டும். 
நாங்கள் கால் பந்து விலளயா  

டவண்டும். 
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நிஜமா?  

- சுடவதா விக்டனஷ், பா தி பள்ளி 

 

காற்று ஆடவசமாக வீசியது;  

ம ங்கள் நர்த்தனம் ஆடுவலதப் டபால்,  

சுழன்று ஆடின.  

ஆனால்,  

இந்த ந னம்,  

டகா த் தாண் வம் டபால் சதரிந்தது.  

என்லனச் சுற்றி,  

இருள் சூழ்ந்தது.  

 

பால் நிற சவண்ணிைாசவாளி,  

ம ங்களில டய வீசியது.  

பயத்தினால், நான் நடுநடுங்கிடனன்.  

எங்டக நான்?  

இது ஒரு கனவா?  

இல்லை  

… நிஜமா?  

 

திடீச ன,  

டபட ாலச ஒன்று டகட் து;  

எனது சமய் சிலிர்த்தது.  

நான் எல்ைாக் கட்டுப்பாட்ல யும் 

இழந்டதன்.  

 

என் மனலதக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல்,  

எனது கால்கள் தானாகடவ,  

டவகமாக ஓ  ஆ ம்பித்தன.  

நான் காற்றில் மிதப்பது டபால் உணர்ந்டதன்.  

நான் டபயால் பிடிக்கப் பட்ட னா?  

 

திடீச ன்று,  

என் கால்கள் நின்றன.  

ம ங்கள், சதன்றலை வீசின.  

அடத பால்நிைவு,  

அலமதியாக ஒளி பாய்ச்சியது.  

ம ங்கள் சமதுவாக,  

இ கசியமாய் உல யாடின.  

 

" கண் திறவுங்கள்!  

உங்கள் எண்ணங்கடள  

வாழ்வில் நிஜங்களாகின்றன ! "  

 

 

 

 

 

 

 என் கவித்ததாழி 

-தர்ேதா (நித்யா தர்ேசீைன்) 

  
ோற்தறாடு ேைந்திடும் ேவி என் டசாதரி! 

மநற்றும் இன்றும் நாலளயும் மதாழி! 

மபாற்றுவார்! நாலள தூற்றுவார் சிைமபர்! 

ஆற்றுவாள் மதாழி! மதற்றுவாள் என்லன! 

 

விழிநீர் நிறுத்திடும் விலன அவள் 

தோண்டாள்! 

விலடயறியாத வினாவிலும் நின்றாள்! 

சினம் தணிப்பதிலும் சிறந்மத நிற்பாள்! 

இனம் தலன நிலனக்லேயில் என்னுடன் 

வந்தாள்! 

 

 
 

துள்ளிடும் மவலளயில் என் தைல்லிடம் 

அவமள! 

துயர் வரும் மபாதினில் மதாழியும் அவமள! 

தேல்லிலை தன்னின் பிறப்பிடம் அவமள! 

மீட்டிடும் நிலனவின் தரிப்பிடம் அவமள! 

 

என் நிலை அறியும் இன்னுயிர்த்மதாழி! 

இரமவா பேமைா இலண பிரியாதவள்! 

விண் ததாடும் ேனலவ விலதப்பவள் 

அவமள! 

விரிந்திடும் சிறகின் வீரியம் அவமள! 

 

கற்பலனக்குழவியின் கருவலற அவமள! 

ோற்றிலடதவளியின் தரிைனம் அவமள! 

மவற்றுலே ோட்டா தவண்ணிைவானாள்! 

மதாற்றிடும் மபாதிலும் துலண வரத் 

தவறாள்! 

 

ோற்தறாடு ேைந்திடும் ேவி என் டசாதரி! 

மநற்றும் இன்றும் நாலளயும் மதாழி! 

மபாற்றுவார்! நாலள தூற்றுவார் சிைமபர்! 

ஆற்றுவாள் மதாழி! மதற்றுவாள் என்லன! 
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கஞ்ைப்ேிரபு 

-லவணவம் 

ஒரு ஊரிடை ஒரு சபரிய தனவந்தர் 

இருந்தார்.  அவர் சபரிய பணக்கா  ாக 

இருந்து என்ன பயன். யாருக்குடம அவர் 

எவ்வளவு சநருங்கிய உறவின ாக 

இருந்தாலும்கூ  அவரி மிருந்து ஒரு 

சதடமனும் சபய ாது. அதனால் அவர் சபயர் 

மறக்கப்பட்டு   எல்டைா ாலும் கஞ்சப்பி பு 

என்டற அறியப்பட் ார். அவர் சபயர் 

யாருக்குடம சதரியாது டபாய்விட் து. இந்த 

நிலையில் ஒரு சமயம் இலளடயார்களால் 

நாட்டில் ஏற்பட்  அனர்த்தம் கா ணமாக நிதி 

டசகரிக்கும் நிகழ்வு ஒன்று ஏற்பாடு 

சசய்யப்பட்டு, ஒரு சபரிய விழாவாக 

ந ாத்தத் திட் மிட் ார்கள். 

 

இதன்டபாது இலளஞர் குழாம் வீடு வீ ாகச் 

சசன்று நிதி தி ட் லில் ஈடுபட் ார்கள். பைர் 

அவரி ம் டபாவதனால் பயனில்லை 

எனத்தடுத்தடபாதும், ஒரு குழுவினர் ஒரு 

த லவ சசன்று பார்ப்டபாம் என 

அவநம்பிக்லகயு ன் கஞ்சப்பி புவின் 

வீட்டுக்கும் நிதி டசகரிக்கும் முலனப்பு ன் 

நுலழந்தனர். வீட்டின் முன் விறாந்லதயில் 

வீற்றிருந்த கஞ்சப்பி புவும் இலளஞர்கள் 

டகற் திறந்து உள் நுலழவலத , சவகு 

காைமாக யாருடம அவர் வீட்ல த்டதடி 

வ ாத கா ணத்தால், ஆச்சரியத்து ன் 

டநாக்கினார். 

 

அவர் அருடக வந்த இலளஞர்கள் மிகுந்த 

மரியாலதயு ன் அவருக்கு வணக்கம் கூறி 

தாங்கள் வந்த கா ணத்லத விைாவாரியாக 

அவருக்கு விளக்கிக் கூறினார்கள். 

 

அப்டபாது அவர்கள் சசய்வது நல்ை 

வி யம்தான் எனக் கூறி அவர்கலளப் 

பிறிசதாருநாள் வரும்படி தட்டிக்கழிக்கும் 

விதமாக டவண்டினார். இவல யும் 

டகட்டுலவப்டபாடம என்ற அவ 

நம்பிக்லகயு ன் புறப்பட்டு வந்த 

இலளஞர்களுள் ஒருவன் எதிர்பார்த்த 

பதிலினால் ஆத்தி ப்பட்டு , “ஐயா உங்கள் 

சபயல ப் டபாட்டு ரூபா. ஐம்பதினாயி ம் 

என எழுதிக் சகாள்கிடறாம், ஆனால் அலத 

நீங்கள் த  டவண் ாம். உங்கள் சபயல க் 

கூறினால் டபாதும் எழுதிக் சகாள்கிடறாம் “ 

எனக் கூறியடபாது. “அ  இதுவும் நல்ை 

டயாசலனதான், என் சபயர் சதரியாமைா 

இங்கு வந்தநீங்கள், ஊச ல்ைாம் என் சபயர் 

சதரியுடம, டபா டவண்டியதுதாடன” 

என்றார். உ டன அந்தப்லபயன் “ நல்ைது 

ஐயா, உங்கள் சபயர் கஞ்சர்தாடன, 

அவ்விதமாகத்தான் ஊச ல்ைாம் உங்கள் 

சபயர் கூறுவார்கள். நாங்கள் அவ்விதடம 

உங்கள் சபயரிட்டு, உங்கள் தலைலமயில் 

இவ்விழா நல சபறுவதாக 

அறிவிக்கின்டறாம் நீங்கள் வந்து 

தலைலமடயற்று விழாலவச்சிறப்புற 

ந த்திலவக்கடவண்டும், இதனால் உங்கள் 

சபயரும் ஓங்கும்”. எனக் 

டகட்டுக்   சகாண் ான். இப்பதிலினால் 

சினமுற்றாலும், இந்தப் லபயன்கள் 

இவ்விதம் சசய்தாலும் சசய்துவிடுவார்கள், 

தனக்குள்ள அவப்சபயல  இதன் மூைம் 

மாற்றிக் சகாள்ளடவண்டும் என்பதாகச் 

சிந்தலன சசய்து பலத பலதப்பு ன்,” 

தம்பியலவ நான் ஐம்பதினாயி ம் 

தருகின்டறன்,  

 

நாடன  வந்து நின்று தலைலம வகித்து 

மிகவும் சிறப்பாகச் சசய்து சகாள்டவாம், என் 

சபயர் புண்ணியடகாடி அவ்விதடம 

டபாட்டுக்சகாள்ளுங்கள். எனக்கு 

டவண் ாதவங்கள் ஊருக்குள்ள  என்  

டபல க் சகடுத்துப் டபாட் ாங்கள்” 

எனக்கூறி, இலளஞர்கலள ஆசனமிட்டு 

அம லவத்து அவர்களுக்குச் 

சிற்றுண்டிகளும் சகாடுத்து உபசரித்து, 

டபாகும்டபாது ரூபா ஐம்பதினாயி ம் 

பணமாகக் சகாடுத்து அனுப்பி லவத்தார். 

 

இலளஞர்களும் அவருக்கு மீண்டும் 

மீண்டும் வணக்கம் கூறி நன்றி சதரிவித்து 

வில  சபற்றுச் சசன்றனர். ஊ வர்களும் 

இலதக் டகள்விப்பட்டு மிக மகிழ்ந்து 

கஞ்சப்பி புலவ புண்ணியடகாடியாக 

மாற்றிய இலளஞர்கலளப் பா ாட்டி 

விழாவுக்கு வருலக தந்து தலைலமடயற்ற 

புண்ணியடகாடிலயயும் அவருக்கு மாலை 

மரியாலத சசய்து  சபரிதும்  பா ாட்டிச் 

சிறப்பித்தார்கள்.  திருவாளர் 

புண்ணியடகாடியும் மகிழ்ந்து டபாய் 

 

“இப்படியும் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கின்றதா? 

இதுவல  நான் அனுபவித்தி ாத 

மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றடத”  

 

என்று ஆலசப்பட்டு , ஊருக்குள்டளடய 

சபரிய 

சகால யாள ாக  மாறிப்டபானா ாம். 
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வணங்குகிவறன் தாவய...  

- டவைலணயூர்  ஜிந்தன். 

 

ஆயி ம் உறவுகள் 

அவனிலய நிலறக்க 

அன்லனயுன் அன்பிலன 

எவருண்டு நிகர்ப்ப! 

 

சதய்வத்லத டதடிடனன் 

டகாயில்கள் முழுக்க 

ஓலைக் குடிலசயில் 

என்சதய்வம் இருக்க! 

 

தூற்றுவார் டபாற்றுவார் 

டபாற்றியும் தூற்றுவார் 

ஏற்றி  வழிகாட்  

உலனயன்றி யாரிங்கு! 

 

 
 

பாசத்லத டவ மாய் 

அணிந்திட்  பைருண்டு 

பாசடம உருவமாய் 

நீமட்டும் தானுண்டு! 

 

கு லிடை உ ல் நைம் 

அறிகின்ற லவத்தியம் 

வார்த்லதயில் மனநிலை 

உணர்கின்ற மகத்துவம்! 

 

கண்ட டன வதனத்தில் 

தியாகத்தின் ஒளிவட் ம் 

தாடயயுன் அலணப்பிடை 

அகன்றது துயர் சமாத்தம்! 

 

பாட்டுல த் தலைவிலய 

பாடுடவன் என்சித்தம் 

பாவாடை தினம் டபாற்றி 

வணங்குடவன் உலன நித்தம்! 

 

 

காட்டுச் சுற்றுலா 

அஸ்வின் சசிக ன். பா தி பள்ளி 

 

பா சாலை விடுமுலறயின்டபாது 

நண்பர்களான கண்ணன், நவீன், ஜனகன் 

எல்டைாரும் டசர்ந்து காட்ல ச்சுற்றிப் 

பார்க்கப் டபானார்கள். ஜணகன் 

நண்பர்கலளப் பார்த்து துடுப்பாட் ம் 

விலளயாடுடவாம் என்று கூறினார். 

விலளயாடுவதற்கு உரிய இ த்லதத் 

டதடினார்கள். நண்பர்கள் 

டதடிப்பார்க்லகயில் எல்ைா இ த்திமையும் 

ம ங்களாகக் காணப்பட் து. நண்பர்கள் 

சரியான இ த்லதக் கண்டுபிடித்து 

துடுப்பாட் ம் விலளயா த் 

சதா ங்கினார்கள். யார் துடுப்பு 

அடிப்பசதன்றும், யார் பந்து டபாடுவது 

என்றும் சண்ல  பிடித்தார்கள். பின்பு 

சமாதானமாகி ஜனகன் துடுப்பு 

அடிப்பசதன்றும், நவீன் பந்து 

எறிவசதன்றும் விலளயா த் 

சதா ங்கினார்கள்.  

 

மூன்று நண்பர்களும் துடுப்பாட் ம் 

விலளயாடும்டபாது,   ஜனகன் பந்லத 

அடித்ததும், அந்தப் பந்து சதாலை தூ ம் 

டபானது. கண்ணனும், நவீனும் அந்தப் 

பந்லதத் டதடியும் பந்து கில க்கவில்லை. 

இ வும் ஆகிவிட் து, அதனால் நண்பர்கள் 

மூவரும் மறு நாள் திரும்பவும் வந்து பந்லதக் 

கண்டு பிடிப்டபாம் என வீட்டிற்குத் 

திரும்பினார்கள். 

 

மறுநாள் ோலையில் மீண்டும் அந்த 

இ த்தில் டபாய்ப் பந்லதத் டதடினார்கள. 

ஆனால் அந்தப் பந்லதத் திரும்பவும் 

கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. அப்டபாது 

நவீன் உயர்ந்த ம ங்கலளப்பார்த்துக் 

சகாண்டு வரும்டபாது, ம க்கிலள ஒன்றில் 

பந்து சதாங்கிக் சகாண்டிருந்தது. நண்பர்கள் 

சந்டதாசமல ந்து ம த்தில் ஏறி பந்லத 

எடுத்துக் சகாண்டு வீடு திரும்பினார்கள் 
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காட்டுத் தீ  

 -ஜாகுைன்  டமஷ் 
நாங்ேள் வாழும் அவுஸ்திமரலியாவில் 

ோைநிலை ோற்றத்தால் இப்தபாழுது 

அடிக்ேடி ோட்டுத் தீ ஏற்படுகிறது. அதுவும் 

இந்த வருடம், ேடந்த 3 ோதத்தில் ேட்டும் 

ேடுலேயான ோட்டுத் தீ 

அவுஸ்திமரலியாவின் 6 ோநிைங்ேலளப் 

பாதித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாே நியூைவுத் 

மவல்ஸ் ோநிைத்திலும், எேது விக்மடாரியா 

ோநிைத்திலும் அதிே பாதிப்புேள் 

ஏற்பட்டுள்ளது. பை தைாத்து இழப்புேளும், 

உயிரிழப்புேளும் ஏற்பட்டுள்ளது. எனது 

தபற்மறார் மூைமும், தைய்திேள் மூைமும், 

கூகிள் மூைமும் பார்த்த தைய்திேளின்படி 

இதுவலர 15 மில்லியன் ஏக்ேர் ோடுேள் 

எரிந்ததில், 1500க்கு மேற்பட்ட வீடுேளும், 

ேட்டிடங்ேளும், சுமார் 50 டகாடி 

விைங்குகளும், பறலவேளும் எரிந்து 

அழிந்துள்ளது. 3 தீயலணப்பு வீரர்ேள் 

உட்பட, 19க்கும் மேற்பட்டவர்ேள் 

உயிரிழந்துள்ளனர். 

இதில் சிை இயற்லேயான 

ோட்டுத்தீயினாலும், சிை திட்டமிட்டு 

ஆரம்பித்த தீயினாலும், இந்த இழப்பும், 

அழிவுேளும் ஏற்பட்டது என்று தைய்திேளில் 

பார்த்மதாம். இப்படி யாரும் தீ 

மூட்டும்மபாது பார்த்தால், 

ோவல்துலறயிடமோ, சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு அதிோரிேளிடமோ ஆதாரத்துடன் 

முலறயிடமவண்டும் என்று 

தைய்தித்தாளிலும், ததாலைக்ோட்சிேளிலும் 

பார்க்கிமறாம். இலத எல்மைாரும் தைய்து, 

நாம் வாழும் நாட்லடயும், ேக்ேலளயும் 

பாதுோக்ே மவண்டும். இந்தக் 

ோட்டுத்தீயினால் ஏற்பட்ட புலேயினால் 

எேது பகுதிேளிலும், தலைநேரங்ேளிலும் 

நாம் சுவாசிக்ே முடியாத அளவிற்கு பை 

ேஷ்டங்ேலள ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது எேது 

நாட்டிற்கு, உைே அளவில் நல்ை தபயலர 

ஏற்படுத்தாது. ோட்டுத்தீயினால் பாதித்த 

ேக்ேளுக்கு அவுஸ்திமரலியாவின் கூடுதைான 

ேக்ேளும், அலேப்புேளும் 

உதவிவருகின்றன. எங்ேளது தமிழ் 

அலேப்புேளும் உதவி தைய்ததாே என் 

தபற்மறார் கூறினார்ேள்.  

ோைநிலையில் ோற்றத்லத ஏற்படுத்தவும், 

இழந்த ேரங்ேளிற்கு பதிைாே நாம் 

எல்மைாரும் அதிே ேரங்ேலள நட 

மவண்டும். இதனால் அதிே ேலழதபய்தால் 

ோட்டுத் தீயின் பாதிப்லபக் குலறத்து, நாம் 

வாழும் நாட்லட மீண்டும் ஓரு வளமுள்ள 

நாடாேவும், உல்ைாைப் பயணிேலள ேவரும் 

நாடாேவும், நாம் ோற்ற மவண்டும். 

இப்தபாழுது உள்ள ோட்டுத்தீ, விலரவில் 

முடிய இலறவலன மவண்டுகிமறன்.    

 

உறவு  
-ைக்ஷி ாம்.கி 

 

பாசத்துக்காக உறவு 

டவசத்துக்காக அல்ை 

பரிவுக்காக உறவு  

பந்தாவுக்காக அல்ை 

உண்லமக்காக உறவு  

சபாய்க்காக அல்ை  

டசர்வதற்காக உறவு  

பிரிவதற்காக அல்ை  

உதவுவதற்காக உறவு  

உபத்தி ப்படுத்துவதற்காக அல்ை  

லக சகாடுப்பதற்காக உறவு  

காலை வாருவதற்காக அல்ை  

அன்புக்காக உறவு  

பணத்திற்காக அல்ை 

உறவு அற்புதமானது  

சுற்றமும் நட்பும் சூழ்ந்தது உறவு  

மனிதா நீ வாழ்ந்து விடு வாழும் வல  

பாரினில் அர்த்தம் உள்ளதாய் 
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குருதிக்தகாசட-இரத்த தானம் 
 

தானங்களில் சிறந்த தானம் அன்னதானம் 

என்று கூறுவார்கள். ஆனால் 

அலதப்புறந்தள்ளி இன்று உைகம் முழுவதும் 

தானத்தில் சிறந்ததானம் இ த்ததானம் 

என்பதாகடவ விளம்ப ங்கள் 

ப விக்கி க்கின்றது. கா ணம் 

அறுலவச்சிகிச்லசயின்டபாதும்,  

விபத்தின்டபாதும், ஏதாவது சண்ல  

சச்ச வுகளினாலும், ஒருவருக்கு ஏற்படும் 

இ த்த டசதத்லத ஈடு சசய்து அவர் 

உயில க்காக்கும் சபாருட்டு அவர்களுக்குச் 

சசலுத்துவதற்கு இ த்தம் 

டதலவப்படுகின்றது. அது மாத்தி மல்ைாது 

சிைவலகயான சதாற்று டநாயினால் 

பாதிப்பல ந்தவர்களுக்குச் 

சசலுத்துவதற்காகவும் இ த்தம் 

டதலவப்படுகின்றது. ஒரு சிை கர்ப்பிணிப் 

சபண்கள் மகப்டபற்றுக்காைங்களிலும் 

அவர்களுக்குச் சசலுத்துவதற்காகவும் 

இ த்தம் டதலவப்படுகின்றது. அதனால் 

எல்ைா நாடுகளிலும் 

மருத்துவத்துலறயினருக்குக் லகயிருப்பில் 

இ த்தம் லவத்திருக்க டவண்டிய 

அத்தியாவசியம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

அதனால் வாசனாலி, சதாலைக்காட்சி, 

நிகழ்ச்சிகளூ ாகவும், தினசரி, 

வா ாந்த ப்பத்திரிலக மூைமாகவும் 

சபாதுமக்களில டய விளம்ப ம் சசய்து 

அவர்கலள ஊக்குவித்து இ த்தவங்கிகளில் 

இ த்தத்லதச் டசமித்து டதலவயானடபாது 

உபடயாகிக்கும் விதமான ஒழுங்குகலளச் 

சசய்து அங்கங்டக இ த்த வங்கி முகாம்கலள 

அலமத்து இ த்தம்டசகரிக்கும் பணிகளில் 

ஈடுபட்டுள்ளார்கள். 

 

சிைர் தாமாகடவ முன்வந்து இ த்ததானம் 

சசய்கின்றார்கள், சிைர்  ஒரு அலமப்பாகச் 

சசயற்பட்டு குழுக்களாக வந்து இ த்ததானம் 

சசய்கின்றார்கள். 18 வயதுக்கும் 60 

வயதுக்கும் இல ப்பட்  ஆண், சபண் 

இருபாைருடம இ த்ததானம் சசய்யைாம். 

ஆனால் இ த்ததானம் சசய்பவர் சதாற்று 

டநாய்த்தாக்கம் இல்ைாதவ ாகவும், 

இல ப்பட்  காைத்துக்குள் தூ ப்பி யாணம் 

சசய்யாதவ ாகவும் இருத்தல் டவண்டும். 

இ த்ததானம் சசய்வதன் மூைம் 

எந்தவிதமான பின்விலளவுகளும் 

ஏற்ப மாட் ாது.  மாறாக இ த்த உற்பத்தி 

நமது  உ ம்பில் சதா ர்ச்சியாக ந ந்து 

சகாண்டிருப்பதனால் இழந்த இ த்தம் 

வில வில் ஈடுகட் ப்படுகின்றது. அதனால் 

இ த்த அழுத்தம் குலறகின்றது, இ த்த 

அழுத்தம் சீ ாக இருப்பதற்கும் 

உதவியாகின்றது. பயமில்ைாது லதரியமாக 

இ த்ததானம் சசய்யைாம். இ த்ததானம் 

சசய்தவு ன் அந்தநிலையத்தில் அவர்கள் 

சாப்பிடுவதற்கு  சிற்றுண்டி வலககளும், 

குடிப்பதற்கு டதனீர், காப்பி மற்றும் யூஸ் 

வலககளும் லவத்துள்ளார்கள் நீங்கள் 

அவற்றில் ஆற்றுப்படுத்தி அல  

மணித்தியாைங்களுக்கு டமைாக அங்கு 

அமர்ந்து சி ம பரிகா ம் சசய்து 

அதன்பின்னர்தான் அங்கிருந்து புறப்ப  

டவண்டும். நீங்கள் பயந்தநிலையில் 

இ த்ததானம் சசய்வீர்களாயின் உள ரீதியாக 

நீங்கள் பாதிப்பல ந்து இ த்தம் 

எடுத்தவு ன் சிறிது தலைச்சுற்றல் டபான்ற 

ஒரு நிலை ஏற்படும். பயப்ப த் 

டதலவயில்லை. உ னடியாக அங்கு 

க லமயிலிருப்பவர்களி ம் 

சதரியப்படுத்தினால் அவர்கள் தாமதியாது 

உ னடியாக உங்கலளக் கவனித்து 

டதலவயான சிகிச்லச முலறகலளக் சசய்து 

உங்கலள ஒரு அல  மணித்தியாைத்திற்கு 

டமைாக தங்கள் கண்காணிப்பில் 

லவத்திருந்து உங்கலள 

அனுப்பிலவப்பார்கள். 

 

இ த்தம் எடுக்கும்டபாது மூன்று விதமான 

இ த்தத்துளிகலள எடுப்பார்கள். சிைரி ம் 

தனி இ த்தம் மாத்தி ம் எடுப்பார்கள். 

சிைரி ம் மஞ்சள் நிறத்திலிருக்கும் 

பிளாஸ்மாலவ மாத்தி ம் பிரித்சதடுத்து 

சிவப்பு நிறத்திலிருக்கும் இ த்தத்லத 

திரும்பவும் எடுத்தவருக்டக 

சசலுத்துவார்கள். இலவ இ ண்டும் ஒட  

சமயத்தில் நல சபறும் நிகழ்வுகளாகும். 

பிளாஸ்மா (Plasma ) என்பது காயங்கள், 

புண்கள் முதலியவற்லற  நுண்ணுயிர்க் 

கிருமிகளின் பாதிப்பிலிருந்து 

பாதுகாப்பதற்கும், தீக்காயம் 

பட் வர்களுக்கு சபரிதும் பயன்படும். 

இ த்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படும் 

தி வமாகும். சிைரி ம் இ த்தத் தட்டுகள் என 

( Platelets) அலழக்கப்படும் தி வத்லத 

இ த்தத்திலிருந்து பிரித்சதடுப்பார்கள். 

இதுவும் மருத்துவத்துலறயில்  சபரிதும் 

உபடயாகப்படும் தி வமாகும்.  

எனடவ இ த்ததானம் 

சசய்யத்தகுதிவாய்ந்தவர்கள் லதரியமாக 

தானங்களில் சிறந்தசதன இன்று 

டபாற்றப்படும் இ த்ததானத்லதச் சசய்து 

உயிர் காப்டபாம். 

 

-சதாகுத்தளித்தவர் அன்பு ன் நவா. 
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சுத்தம் சுகம் தரும் 
 
-கவின் கடஜந்தி குமார். 

ஆட ாக்கியமாக இருப்பதற்கு நிலறய 

கா ணிகள் இருக்கின்றன இன்று உைகின் 

சபரும்பான்லமயான டநாய்கள் சுத்தத்லத 

அைட்சியப்படுத்துவதனாடைடய 

ஏற்படுகின்றன. 

 

நான் எப்படி ஆட ாக்கியத்லத டபணுவது? 

கீழ் குறிப்பிட்  வழிமுலறகளால் 

டபணைாம். 

1. நன்கு சகாதித்து ஆறிய நீல  பருக 
டவண்டும். 

 

2. சமச்சீ ான உணவு வலககலளத் 
சதரிவு சசய்ய டவண்டும்.  

 

 

3. டதாய்த்து உைர்ந்த ஆல கலள 
அணிதல் டவண்டும். 

 

4. பற்கலள நன்கு துைக்க டவண்டும். 
 

 

5. வாழும் வீட்ல யும் 

சுற்றுச்சூழலையும் தூய்லமயாக 

லவத்தல் டவண்டும் 

 

6. அத்து ன் காற்டறாட் மாகவும் 

இருத்தல் டவண்டும் 

உளவாளி 
-சாருகா சிவசுதன். 

 
நாங்கள் ஓடி ஓடி ஒரு மாதிரியாக வங்கியின் 

முன் வந்டதாம். நான் சுற்றி பார்த்டதன், 

ஆனால் அந்த இ ண்டு லபயன்கலளக் 

காணடவ இல்லை. 

 

இன்று காலை நானும் எனது நண்பியும் 

ந க்கும்டபாது அந்த 

இ ண்டு லபயன்கலளக் கண்ட ாம் 

அவர்கள் இந்த 

வங்கிலய களசவடுப்பலதப்  பற்றி 

கலதத்துக் சகாண்டிருந்தார்கள். நாங்கள் 

உளவாளிகள் என்றபடியால் அவர்கலள பின் 

சதா   முடிவு சசய்டதாம். 

 

எனது சநஞ்சு ப ப சவன அடித்துக் 

சகாண்ட  இருந்தது. திடீச ன்று எனக்கு 

பக்கத்தில் இருந்த நண்பி எனது டதாலளத் 

தட்டினார். அவள் காட்டும் இ த்தில் 

இ ண்டு சூட்டகஸ்கள் இருந்தன. நாங்கள் 

கவனமாக டபாய் அந்த சூட்டகஸ்கலள 

திறந்டதாம். நிலறய கருவிகள் இருந்தன. 

திடீச ன்று எனக்கு சமதுவான கால் சத்தம் 

டகட் து. நாங்கள் வில வாக டபாய் ஒளித்து 

இருந்டதாம். எங்களுக்கு மிகவும் பயமாக 

இருந்தது. 

 

நாங்கள் ஒழித்து இருக்கும்டபாது அந்த 

இ ண்டு லபயன்களும் வங்கிக்குள் இருந்து 

லகக்குள் காலசப் பிடித்துக்சகாண்டு 

சூட்டகஸ்கலள டநாக்கி ஓடினார்கள். 

அலதப் பார்த்து நாங்கள் ஒழிந்த இ த்தில் 

இருந்து பாய்ந்து எழுப்பிடனாம். ஆனால் 

அவர்கள் அலதக் டகட்டு பயந்து 

லகயிலிருந்த சபாருசளான்லற 

விளுத்தினார்கள் அதிலிருந்து கறுப்பு புலக 

சவளிடயறி அந்த இ ம் முழுவதும் 

நிலறந்தது. இதனால் எங்களுக்கு ஒன்லறயும் 

சதளிவாகப் பார்க்க முடியாமல் தட்டுத் 

தடுமாறிய படி அவர்கலள சதா ர்ந்டதாம். 

ஒருமாதிரியாக சவளிடய வந்டதாம் ஆனால் 

அவர்கலள எங்கும் காணவில்லை. 
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ஆனந்தம் அகநிசறவு அசமய 
தோங்கல் அசமயட்டும்! 

 

-மகாடதவ ஐயர் சஜய ாமசர்மா 

சபாங்கசைன்று சசான்னாடை 

பூரிப்பும் கூ வரும் 

மங்கைங்கள் நிலறயுசமன்று 

மனமதிடை டதான்றிவிடும் 

சங்க ங்கள் டபாவதற்கும் 

சந்டதாசம் வருவதற்கும் 

சபாங்கலை நாம்வ டவற்று 

புதுத்சதம்பு சபற்றிடுடவாம்! 

 

லதபிறந்தால் வழிபிறக்கும் 

எனசவண்ணி மகிழுகிடறாம் 

லககட்டி நின்றுவிடின் 

வழிசயமக்கு வந்திடுமா 

லதபிறக்க முன்னாடை 

தளர்வின்றி உலழயுங்கள் 

லதபிறக்கும் டவலளயிடை 

லகசகாடுக்கும் லதமாதம்! 

 

எதிர்காைம் மகிழ்வாக 

அலமயுசமன எண்ணிடுடவாம் 

இறந்தகாைம் தலனசயண்ணி 

எலமயிழக்கா திருந்திடுடவாம் 

நிகழ்காை நிலையினிடை 

நிம்மதிலய நாடிடுடவாம் 

வரும்சபாங்கல் எங்களுக்கு 

வளமாகும் எனநிலனப்டபாம்! 

 

புத்தரிசி வாங்கிடுடவாம் 

புதுப்பாலன எடுத்துலவப்டபாம் 

சமாத்தமுள்ள உறவுகலள 

முழுமனதாய் வாழ்த்திடுடவாம் 

பால்சபாங்கி வருவதுடபால் 

வாழ்வுவளம் சபருகசவன 

சர்க்கல லய டசர்த்தபடி 

சபாங்கிடய மகிழ்ந்திடுடவாம்! 

 

சபற்றாரின் ஆசியிலன 

சபரும்டபறாய் எண்ணிடுடவாம் 

கற்பித்த ஆசாலன 

கால்சதாட்டு வணங்கிடுடவாம் 

புத்தால  எனுசமண்ணம் 

புத்துணர்லவ வழங்கட்டும் 

சபாங்கசைன்றும் வாழ்வினிடை 

புத்சதாளியாய் மிளி ட்டும்! 

 

சாந்திசயாடு சமாதானம் 

வ ப்சபாங்கல் அலமயட்டும் 

சன்மார்க்கம் மனசமல்ைாம் 

நிலறயப் சபாங்கைலமயட்டும் 

டவண்டியவர்க்கு டவண்டியன 

கில க்கப் சபாங்கைலமயட்டும் 

வீண்வம்பு டவதலனகள் 

விைகப் சபாங்கைலமயட்டும்! 

 

ஆனந்தம் அகநிலறவு 

அலமய சபாங்கைலமயட்டும் 

அறம்நீதி அத்தலனயும் 

நிலைக்கப் சபாங்கைலமயட்டும் 

டவற்றுலமகள் வில்ைங்கம் 

விைகப் சபாங்கைலமயட்டும் 

விட ாதமனம் விட்ட ா  

சபாங்கசைமக் கலமயட்டும்! 
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தகாப்ேசரயும் தகாம்மாசவயும் 
விட்டு வகாசத நீ ஓடி வாடி!!      
( ஈழத்துப் வேச்சு வழக்கில் ஒரு 
கவிசத)  

-எழுத்துருவாக்கம்: கமடைஷ் 

 

கனகரின் டகாப்பிடறசன் 

கால் டபாத்தல் சா ாயம் 

மப்டபறியதும் மனதில் 

அளவற்ற மகிழ்ச்சியூட்  

மச்சான்  குலறச் சுருட்டு! 

மாலையில் கனிவூட்டும் 

வடிசாலை பனங் கள்ளு 

இலவ எல்ைாம் இருந்தாலும் 

இலணயில்ைா இன்பம் தரும் 

இளஞ் சிரிப்பு குமுதினிலய டபால் 

என் இளலமக்கு ஈ ாகுமா? 

 

அலணக்கின்ற டபாது 

கால் நகத்தால் டகாடு கீறி 

கண்களிலன லமயலுறச் சசய்யும் 

கன்னியவள் இனிக்கும் அரியத ம் - 

சசல்ைமாய் 

அடித்தாலும் அவளு ன் வாழ டவண்டும் 

என 

மனடமா எண்ணிக் சகாள்ளும் பை த ம்! 

 

உதடு கடிக்லகயில் உவர்ப்பும் கசப்பும் 

டசர்த்து தரும் 

உயிர் மூச்சவளின் இதழ்கடளா டிப்பிளிசன் 

மாம்பழம்! 

அலணக்லகயில் இலண பிரியா உயி ாக 

என்னு ன் 

ஒட்டிக் சகாள்ளும் அவடளா நிறத்தில் 

பாைப் பழம்! 

 

தாழ் டபா ா வீடு - சமதுவாக 

காைாட்டி நீடயா எப்டபாது 

உள்டள வருவாய் என 

என் மனமும் நாடும்! 

ஆளில்ைா டந ம் அச்சம் விட்டு விைகி  

அக்க ாயன் குளக் கட்டும் பார்த்து சிரிக்கும்! 

அடிடய குமுதினி நீயும் லசக்கிளில் 

குறுக்காடை டபாலகயில் மனடமா உன் 

குறு குறு கனிகளின் துள்ளல் பார்த்து 

 சிக்கும்! 

 

கலியாணம் கட்டி  கச்டசரிக்கு டபாடவாம் 

என்டறன் 

பலியாடு நானாகி  உனக்கும் ஆலசடயா 

என்றாள்? 

அறியாத வயது! ஆனாலும் நீடயா எலன 

அடிக்கடி 

தவிக்க லவக்கும் அந்த மாதிரி அழகி 

என்டறன்! 

வலளயாத மூங்கில் டபாை நீ நிமிர்ந்து 

நிற்கின்றாய் 

வரிலசயிடை உனக்காக சபண்கள் பைர் 

காத்திருக்கின்றார்! 

இது கூ  சதரியாது ஏன் நீயும் எலன பார்த்து 

ஏகாந்த இ ாகம் இலசக்கின்றாய் என்று 

டகட் ாள்- 

எலன ஒரு மாதிரியாகப் பார்த்தாள்! 

 

சகாப்பல யும் விட்டு! சகாம்மாலவயும் 

விட்டு 

டகாலத நீ ஓடி வாடி என்று இல ஞ்சி 

டகட்ட ன்! 

மப்பினில் கவிலத பாடும் என் மன்னவா - 

உன் மனதில் 

மங்லக என் மீதான ஆலச இன்னமும் 

தீ லையா? 

தப்பது சசய்த பின்னரும் என்லன 

தாலளயடி மீன் டபாை 

தள்ளி லவக்க மாட்டியா கிறுக்கா? 

இப்படவ வருகிடறன்! ஆனாலும் ஒரு 

கண்டிசன்! 

இ லணமடுக் குளக்கட்டில் நாமிருவரும் 

இ வி வாய் நீந்தி மகிழனும் என்றாள் - 

அடிடய 

அது என்ன இடுப்பளவு தண்ணீர் உள்ள 

குளமா? 

ஆழம் அதிகமுள்ள குளமடி என்டறன் - 

அத்தான் உங்களுக்கு 

அந்த மாதிரிக் கருத்தும் புரியலைடய! 

நீங்கள் ஓர் சமாக்கு என்று கடிந்தாள் - என் 

இதலழ இறுக்கி கடித்தாள்!! 

 

அரும்பை விளக்ைங்ைள்/ வசால் விளக்ைங்ைள்: 

டகாப்பிடறசன்/ டகாப்பிட சன்: Corporation - 

ஈழத்தில் கள்ளுத் தவறலண மற்றும் சா ாய 

பாரிலனச் சசல்ைமாக குறிக்கும் சசால். 

 

மப்டபறியதும்: டபாலத ஏறியதும். 

 

வடிசாலை: கள்ளு வடித்து விநிடயாகம் 

சசய்யுமி ம். 

 

அரியத ம்: சீனிப் பணியா ம் அல்ைது 

இனிப்பாக சிவப்பு அரிசி மாவில் 

சசய்யப்படும் பணியா ம்/ பைகா ம். 

 

டிப்பிளிசன் மாம்பழம்/ மாங்காய்: கிளிச் 

சசாண் ன் மாங்காய். 
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பாைப் பழம்: வன்னியில் கில க்கும் 

இனிப்பு நிலறந்த மஞ்சள் நிற சிறிய 

அளவிைான பழம். 

 

அக்க ாயன் குளக் கட்டு: கிளிசநாச்சி 

மாவட் த்தில் உள்ள அக்க ாயன் குளத்தின் 

அலணக் கட்டு. 

 

குறுக்காடை டபாதல்:  ஒருவல க் க ந்து 

டபாதல். அல்ைது குழப்பம் விலள விக்கும் 

டநாக்கில் குறுக்டக சசல்லுதல். 

 

கச்டசரி: மாவட் த் திலணக்களம். அல்ைது 

அ சாங்க அலுவைகம். இங்டக கச்டசரி 

Register Office எனும் சபாருளில் வந்துள்ளது. 

 

அந்த மாதிரி அழகி: சும்மா டஜா ான பிகரு 

அல்ைது சூப்ப ான அழகி! 

 

சகாப்பர்: அப்பா. அப்பன், அல்ைது தந்லத. 

சகாம்மா: அம்மா. 

 

தாலளயடி மீன்: ஈழத்தின் யாழ்ப்பாணத்தின் 

வ ம ாட்சிப் பகுதியில் உள்ள 

தாலளயடியில் பிடிக்கப்படும் மீன். சிை 

டந ங்களில் நல்ை சுலவயாக இருக்கும். சிை 

டவலள சுலவயாக இருக்காது. 

 

அந்த மாதிரிக் கருத்து: இங்டக அந்த மாதிரி 

என்பது அந்த மாதிரியான வார்த்லதப் 

பி டயாகத்லத சுட்டுகிறது. 

சமாக்கு: மக்கு. 

 

 

 

எனது நண்பன் 

-ஹரிமேஷ் 

 
எனது நண்பனின் தபயர் பாைா. நாம் 

இருவரும் ஒமர பாடைாலையில் ேல்வி 

ேற்கிமறாம். நானும் பாைாவும் மூன்றாம் 

வகுப்பில் படிக்கிமறாம்.  அவன் படிப்பிலும் 

விலளயாட்டிலும் தேட்டிக்ோரன். நாங்ேள் 

இருவரும் ஒன்றாேமவ பாடைாலைக்குச் 

தைல்மவாம். அவனது பிரியோன 

விலளயாட்டு கிறிக்ேட் ஆகும். நானும் 

அவனும் ோலை மநரங்ேளில் பந்து அடித்து 

விலளயாடுமவாம். அவனது தபாழுது 

மபாக்கு புத்தேம் வாசிப்பது ஆகும். அவனது 

தைல்ைப் பிராணி நாய் ஆகும். பாைாவுக்கு 

என்னில் நல்ை விருப்பம்.  

 

எனது வீடு 
 

எனது வீட்டில் மூன்று மாடிகள் இருக்கும் 

எனது வீட்டில் ம ம் இருக்கும் 

எனது வீட்டில் ஒரு பிஎம் பிள்யூ கார் 

இருக்கும்  

எனது வீட்டில் ஒரு சின்ன ம க்கறித் 

டதாட் ம் இருக்கும் 

என் வீட்டில் எனது அப்பா அம்மாவிற்கு 

தனித்தனியான அலற இருக்கும் 
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இசணய புத்தகங்களும் 
அச்ைடித்த புத்தகங்களும் 

-பிட ம். 

 

இன்லறய புத்தக கண்காட்சிக்கு வந்திருக்கும் 

எல்டைாருக்கும் எனது இனிய வணக்கங்கள். 

இன்று உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான நாளாக 

இருக்கும் என்று நான் நம்புகிடறன். இன்று 

உங்களுக்காகடவ அவுஸ்திட லியாவில் 

உள்ள எல்ைா விருது சவன்ற 

எழுத்தாளர்களும் தங்களது சிறப்பாக 

விற்கும் நூல்கலள சகாண்டு வந்துள்ளனர். 

நீங்கள் இந்த புத்தகக் கண்காட்சியில் ஏதாவது 

புத்தகம் பிடித்திருந்தால் அந்தப் புத்தகத்லத 

வாங்குவதற்கு இந்த கண்காட்சியின் 

இறுதியில் டந ம் ஒதுக்கப்படும். 

 

இலணய நூல் என்பது கணனியிலுள்ள 

நூைாகும் அச்சுப்பதித்த நூல் என்பது 

காகிதத்லத லவத்து சசய்யப்பட்  ஒரு நூல் 

வலகயாகும். இன்று அச்சுப்பதித்த 

நூல்கள்தான் சபரும்பான்லமயாக 

விற்கப்படுகின்றன. இலணய நூல்கள் 

அச்சுப்பதித்த நூல்கலளப் டபால் 

பி பைமாகவில்லை. இதற்கு கா ணங்கள் 

அச்சுப்பதித்த நூல்களின், கவனத்லத சிதற 

வி ாத தன்லமயும், உ லுக்கு குறிப்பாக 

கண்களுக்கு டசார்வு சகாடுக்காத தன்லமயும் 

ஆக இருக்கைாம்,  இலணய புத்தகங்கள் 

அச்சுப்பதித்த நூல்கலள வி  மலிவான 

விலையில் கில க்கும். சுற்றுச்சூழலுக்கும் 

நன்லமயாக இருக்கும் மற்றும் எளிதாக 

தூக்கிச் சசல்ைைாம்.  

 

அச்சுப்பதித்த புத்தகங்கள் இலணய 

புத்தகங்கலள வி  கண்ணுக்கும் உ லுக்கும் 

நன்லமயானது. இலணய புத்தகங்களால் 

கண்களுக்கு டசார்வு வந்து பாதிப்பு 

ஏற்ப ைாம். அச்சுப்பதித்த புத்தகங்களில் 

ஒளி வ ாமல் இருப்பதால் அலவ இலணய 

புத்தகங்கலள வி  பாதுகாப்பானது 

எனைாம். அடதாடு அச்சடித்த புத்தகங்கள் 

இலணய புத்தகங்கலள டபால் கவனத்லத 

திலச திருப்பாது. வீட்டிலும் பள்ளியிலும் 

இலணய நூல் படிக்கும் டபாது அவர்கள் 

படிப்பலத விட்டு இணய நூல்கலள 

பார்க்கும் கணினிலய லவத்து 

விலளயாட்டுக்கலள விலளயாடுவது 

உண்டு. ஆனால் ஒரு அச்சுப்பதித்த 

புத்தகத்லத உபடயாகிக்கும் டபாது கவனம் 

சிதறுவது இலணய நூல்கடளாடு ஒப்பிடும் 

டபாது மிகக் குலறவு.  

இலணய புத்தகங்கலள மலிவான 

விலையில் கண்டுபிடிக்க முடியும். சிை 

எழுத்தாளர்கள் தங்களுல ய மின்னணு 

புத்தகங்கலள இைவசமாக இலணய 

தளத்தில் சகாடுப்பதும் உண்டு. ஆனால் 

அச்சடித்த புத்தகங்கள் சபாதுவாக மிக 

விலை கூ த்தான் விற்கப்படுகிறது. 

ஏசனனில் ஒரு அச்சுப் புத்தகங்களில் 

அதிகளவான காகிதங்கள் உண்டு. இதுவும் 

மின்னணு புத்தகங்களில் ஒரு நன்லமயாகும். 

ஒவ்சவாரு காகிதத் தாளுக்கும் ஒரு ம த்லத 

சவட்  டவண்டும் என்றும் பைர் 

சசால்வார்கள். இதனால் அச்சுப்பதித்தல் 

நமது சூழலுக்கு தீயது எனைாம். ஆனால் 

மின்னணு நூல்களுக்கு இந்த தீலம இல்லை. 

 

நான் மின்னணு புத்தகங்கலளத்தான் 

சபாதுவாக விருப்பத்து ன் 

உபடயாகிப்டபன். ஆனால் சிை டந ங்களில் 

பை கா ணங்களுக்காக அச்சடித்த புத்தகம் 

தான் உபடயாகிப்பது விருப்பமாக இருக்கும். 

ஏசனனில் இந்த இரு வலகயான 

புத்தகங்களும் சவவ்டவறு நன்லமகளும் 

தீலமகளும் உள்ளன. அச்சுப்பதித்த நூல்கள் 

நமது கண்களுக்கு நல்ைது மற்றும் கவனம் 

சிதறாமல் இருக்கும் ஆனால் மின்னணு 

புத்தகங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு நல்ைது மற்றும் 

மலிவான விலையிலும் உண்டு.  

 

எனது குடும்பம் 
-ே.மைாகிதன் 

 

எனது குடும்பம் சிறியது. எனது குடும்பத்தில் 

ஆறு அங்ேத்தவர்ேள் இருக்கிறார்ேள். எனது 

குடும்பத்தில் அம்ோ, அப்பா, தம்பி, 

அம்ேப்பா, அம்ேம்ோ உள்ளனர்.  

 

எனது அப்பாவின் தபயர் ேலைச்தைல்வன். 

அம்ோவின் தபயர் துர்க்ோ. தம்பியின் தபயர் 

ோர்த்திேன். அம்ேப்பாவின் தபயர் 

தைந்தில்நாயேம். அம்ேம்ோவின் தபயர் 

தயாநிதி. எனது குடும்பம் அன்பானது.  

எனது குடும்பத்லத எனக்கு மிேவும் 

பிடிக்கும்.  

 

குதிமர  
-ஸ்மித்திோ 

 

எனக்குப் பிடித்த மிருேம் குதிலர. அது 

அழோே இருக்கும். குதிலர புல் ைாப்பிடும். 

குதிலர மவேோே ஓடும் மிருேம். குதிலர 

பந்தயத்தில் பங்குதபறும். குதிலரயின் வால் 

நீளோே இருக்கும்.  
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இமைஞர்ேளுக்கு ஓர் 
அறிவுப்பு 

-ஷாலினி 

 

மநாயற்ற வாழ்மவ குலறவற்ற தைல்வம் 

என்று நேது முன்மனார் கூறியது சபாய்யா?  

தற்மபாலதய ோைங்ேளில் நேது 

முன்மனார்ேள் கூறியது டபால் நேது உடல் 

ஆமராக்கியமும் ேற்றும் உடல் நைப் 

பழக்ேங்ேலள பின்பற்றுவது குலறந்து 

தோண்மட வருகிறது. குறிப்பாே 

இலளஞர்ேள் அவர்ேளின் வாழ்க்லே 

முலறலய திருத்த மவண்டும்.  

 

ஏன் இலளஞர்ேமள நீங்ேள் அழோே இருக்ே 

மவண்டும் என்ற ஆலை உங்ேளுக்கு 

இல்லையா? இதற்குச் சுைபோன ஓர் தீர்வு, 

நேது உடலை ஆமராக்கியோே 

லவத்திருப்பது தான். பழங்ேள் ோய்ேறி 

தோழுப்புக் குலறந்த இலறச்சி, ேற்றும் 

தானியங்ேள் மபான்ற பல்மவறு நார்ச்ைத்து 

நிலறந்த உணவுேலள உண்ணப் பழே 

மவண்டும். 

 

முடிந்த அளவில் ைர்க்ேலர ேற்றும் தோழுப்பு 

நிலறந்த உணவுேலள தவிர்க்ே மவண்டும். 

இப்படி பழகுவதால் எலட ேற்றும் முேப் 

பருக்ேள் குலறந்து அழோே இருக்ே முடியும். 

மேலும் உடற்பயிற்சி தினமும் தைய்வதால் 

நேது உடலின் ஆமராக்கியத்திற்கு மிேவும் 

நைோனது.  

 

மேலும் இந்தப் பழக்ேங்ேலள 

பின்பற்றுவதால் உடல் ேட்டுமே 

ஆமராக்கியோே இருக்ோது. நேது ேனதும் 

ஆமராக்கியதுடன் இருக்கும். ஆமராக்கிோன 

ேனதின் பயன்ேள் படிப்பில் அதிே ேவனம் , 

நல்ை ைமூே வாழ்வு ேற்றும் நல்ை ேனநிலை.  

நேது ேனமும் உடலும் உடற் பயிற்சி 

தைய்வதால் மிேவும் அலேதியாே இருக்கும். 

இதனால் படிப்பில் அதிே ேவனம் தைலுத்த 

முடியும். ேற்றும் நிலனவிலும் இருக்கும் என 

ஆராய்ச்சி நிரூபிக்கிறது. மேலும் குலறந்தது 

முப்பது நிமிடங்ேள் தைய்வதால் ைமூே 

வாழ்வும் ேனநிலையும் மேம்படுத்தும் 

என்றும் கூறப்படுகிறது. 

 

தற்மபாது இலளஞர்ேளுக்கு உடற் பருேன் 

ேற்றும் மநாய்ேள் மிேச் சிறிய வயதிலிருந்மத 

வருகிறது. நாம் மநாயற்ற வாழ்லவ தபற ஒரு 

சுைபோன தீர்வு, நேது உடலின் 

ஆமராக்கியத்லத ேவனத்துடன் பார்த்துக் 

தோள்வதுதான். முடிந்த அளவில் ைத்துள்ள 

உணவு உண்டு ேற்றும் உடற்பயிற்சி 

தைய்வதால் நீண்டோைம் ஆமராக்கியத்துடன் 

வாழமுடியும். 

 

முடிவில் என் ேருத்துப்படி 

இலளஞர்ேளாகிய நாம் நேது வாழ்க்லே 

முலறலய மேம்படுத்த மவண்டும். முதலில் 

ோய், பழம், தோழுப்புக் குலறந்த இலறச்சி, 

தானியங்ேள் மபான்ற ைத்துள்ள உணவுேலள 

உண்ண மவண்டும். தினமும் முப்பது 

நிமிடங்ேளுக்கு உடற்பயிற்சி தைய்யப் பழே 

மவண்டும். அப்படி தைய்வதால் நேது 

ேனத்லதயும், உடலையும். ஆமராக்கியோே 

லவத்திருக்ேைாம். 

 

உழவர் திருநாள் 
-பூ.விமனாத் 

 

வீதடங்கும் பால் தபாங்கி 

தமிழர் ேனம் எங்கும் ேகிழ்ச்சி ஓங்கி 

நாதேல்ைாம் ஒன்றாகி உழவன் 

வியர்லவயால் 

விலளந்த பச்ைரிசிலய தபாங்ேைாக்கி 

ேதிரவன் வைம் வருலேயிமை பலடயலிட்டு 

நன்றிக்ேடன் தைலுத்திடுமவாமே! 

வியர்லவதலன விலதயாக்கி தநல் தரும் 

உழவலரயும் – நைம் தபற உழுத 

ோட்டிலனயும் 

நன்றியுடமன வாழ்த்திடுமவாமே 

இப்தபாங்ேல் 

திருநாளில்! 

 

நல்ல பழக்கவழக்கங்கள் 

-ைாத்விோ பாைாஜி 

நல்ை பழக்ேவழக்ேங்ேள் இருப்பது 

முக்கியம். நாம் எேது நண்பர்ேளுடன் 

ைண்லடயிடக் கூடாது. பிறர்க்கு நாம் நல்ைமத 

தைய்ய மவண்டும். உண்லேமய மபசுவது 

மிேவும் முக்கியம். எல்மைாருக்கும் உதவி 

தைய்ய மவண்டும். நல்ை எண்ணங்ேலள 

வளர்ப்பதன் மூைம், நாம் நல்ை 

பழக்ேவழக்ேங்ேலளக் ேற்றுக் தோள்ள 

முடியும்.  

 



 

இளவேனில் 2020         34 

உலேத்திமலமய மூத்த மமாழி தமிழ்! மூத்த குடி தமிழன்!!! 
அயல்ேிரே வாசிேைின் ஆதாரம்  

-புவி – A7 

 

பிமைடியன் (Pleiadean’s) என்னும் அயல்கிரே வாசிேள் உைேத்மதாடு பை ோைோே ததாடர்பில் 

உள்ளனர் என்று அதேரிக்ேர்ேள் சிைர் நம்புகின்றனர். இவர்ேள் மநரடியாே இந்தப் பிமைடியன் 

என்னும் மவற்றுைே வாசிேமளாடு ததாடர்பில் உள்ளவர்ேள் என்று அறிவித்துள்ளனர். 

 

உைகில் உள்ள பை விஞ்ஞான முன்மனற்றங்ேளுக்கு இந்த அயல் கிரே வாசிேள் தான் ோரணம் 

என்று இந்தக் குழு நம்புகின்றது. தோழி, வரைாறு ஆகியவற்லற உைகிற்கு அறியப்படுத்தியது 

இந்த பிமைடியன்ேள் தான் என்று உறுதியாேக் கூறுகின்றனர் இந்த அதேரிக்ேர்ேள். 

 

மேலும் உைகில் ஏற்படும் பல்மவறு ோற்றங்ேளுக்கும் இந்த அயல் கிரே வாசிேள் தான் ோரணம் 

என்று தைால்கின்றனர். உைகில் உள்ள சிக்ேல்ேளுக்கு தீர்வும் இந்தப் பிமைடியன்ேள் 

தைால்கிறார்ேள் என்று இந்த அதேரிக்ேக் குழு தைால்கிறது. இந்த குழுவில் உள்ளவர்ேள் நூல்ேள் 

படிப்பதில்லை. ஆனால் பிமைடியன்ேள் உதவியுடன் பை தேவல்ேள் அறியத் தந்துள்ளனர். 

பல்மவறு சிக்ேல்ேளுக்குத் தீர்வு வழங்கி உள்ளனர். இவர்ேள் அயல்கிரே வாசிேமளாடு ததாடர்பு 

தோண்டு ஏராளோன தேவல்ேலள உைகிற்குச் தைால்லி வருகின்றனர். 

 

அந்த வலேயில் 1995 ஆம் ஆண்டு இந்த ப்மைடியன்ேமளாடு ததாடர்பு உள்ள மபராசிரியர் அதைக்சு 

ோலியர் தனது குழுவிற்கு பாடம் நடத்துலேயில் திடீதரன்று உைகின் தோழிேலளப் பற்றி பாடம் 

நடத்துகிறார். அப்மபாது அவர் உைகின் முதலில் மபைப்பட்ட தோழி தமிழ் தோழி தான் எனக் 

கூறியுள்ளார். பின்பு தான் பிமைடியன்ேள் உதவியுடன் பை தோழிேள் பல்மவறு நாடுேளுக்குப் 

பரப்பட்டது என்று பிமைடியன்ேள் தைால்வதாே இவர் தைால்கிறார். 

 

தமிமழ இந்தியாவின் மூத்த தோழி என்பமதாடு ேட்டுேல்ைாேல், உைே தோழிேளுக்மே 

தாய்தோழி என்ற அளவுக்குத் தகுதிபலடத்திருக்கிறது என்பது பை அறிஞர் தபருேக்ேளின் 

நடுநிலையான முடிவாகும். 

 

“உைே தோழிேளில் மூத்த முதல்தோழி தமிழாேத்தான் இருக்ே மவண்டும்” என்று ஆேக் 

ேலடசியாே தோழியியல் அறிஞர் மநாவாம் மைாம்சுகி (Noam Chomsky) அறிவித்துள்ளார். 

 

மநாவாம் மைாம்சுகியின் ேருத்லத அவருக்கு முன்னாமைமய தோழிஞாயிறு ஞா.மதவமநயப் 

பாவாணர் உறுதிபட நிறுவியுள்ளார். அவருலடய அயராத தோழியியல் ஆய்வின் பயனாே அவர் 

ேண்டு தைான்ன அரிய உண்லேேள் பற்பை. அவற்றில் ஒன்றுதான் தமிமழ உைகின் மூத்ததோழி 

என்பது. 

 

இதலன நிறுவும் வலேயில் அவர் தோடுத்திருக்கும் ஆய்வின் அடிப்பலடயிைான சிை 

ஆதாரங்ேளின் பட்டியல் இமதா:- 

 

1.ோந்தன் பிறந்தேோகிய குேரிக்ேண்டத்தில் தமிழ் மதான்றி இருத்தல். 

 

2.இப்மபாது இருக்கும் தோழிேளுள் தமிழ் மிேப் பலழலேயானதாே இருத்தல். 

 

3.தமிழ் எளிய ஒலிேலளக் தோண்டிருத்தல். 

 

4.தமிழில் சிறப்புப் தபாருள்தரும் தைாற்ேள் பிறதோழிேளில் தபாதுப்தபாருள் 

தருதல்[எ.ோ:தைப்பு(ததலுங்கு), தா(இைத்தின்)] 

 

5.தமிழ் இயற்லேயான தைால்வளர்ச்சி தோண்டதாே இருத்தல். (தையற்லேயான தைால்வளர்ச்சி 

இல்லை) 
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6.ஆரிய மைமியதோழிச் தைாற்ேள் பைவற்றின் மவலரத் தமிழ் தன்னேத்மத தோண்டிருத்தல். 

 

7.பை தோழிேளின் மூவிடப் பதிற்தபயர்ேள் தமிழ்ப் தபயர்ேலளப் தபரிதும் சிறுதும் ஒத்திருத்தல். 

 

8.தாய் தந்லதயலரக் குறிக்கும் தமிழ் முலறப்தபயர்ேள், ஏறத்தாழ எல்ைா தோழிேளிலும் திரிந்தும் 

திரியாதும் வழங்கி வருதல். 

 

9.தமிழ்ச்தைாற்ேள் வழங்ோப் தபருதோழி உைேத்தில் இல்ைாலே. 

 

10.ஒரு தனிதோழிக்குரிய மதாற்ற வளர்ச்சி முலறேலளத் தமிமழ ததரிவித்தல். 

 

11.சிை பை இைக்ேண தநறிமுலறேள் தமிழுக்கும் பிற தோழிேளுக்கும் தபாதுவாே இருத்தல். 

 

12.பை தோழிேள் தமிழிலுள்ள ஒருதபாருட் பைதைாற்ேளுள் ஒவ்தவான்லறத் 

ததரிந்துதோண்டிருத்தல். [எ.ோ: இல்(ததலுங்கு)), ேலன(ேன்னடம்), அேம்(கிமரக்ேம்), 

குடி(பின்னியம்)] 

 

13.பிறதோழிேளுக்குச் சிறப்பாேக் கூறப்படும் இயல்ேளில் மூை நிலைேள் தமிழில் இருத்தல். 

[எ.ோ: ஆரிய தோழிேளின் அலை அழுத்தமும் சிந்திய தோழிேளின் உயிரிலைவு ோற்றமும் 

அதேரிக்ே தோழிேளின் பல்ததாலே நிலையும் மபான்றன] 

 

இப்படியான, பல்மவறு உறுதியான ோரனங்ேளின் அடிப்பலடயில் இந்தியா ேட்டுேல்ை. 

உைேத்திற்மே மூத்ததோழி, முதல்தோழி தமிழாேத்தான் இருக்ே முடியும் என்பது அறிஞர்ேளின் 

ததளிவும் முடிபும் ஆகும். 
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தைம்தமாழியான தமிழ் தமாழி இன்றும் அழியாமல் 
இருப்ேதற்கான காரணங்கள். 

-ஆரூ ன் மதியழகன் 

இன்று, உைகசமங்கும் இருக்கும் இந்த தமிழ் சமுதாயம் ஒரு வி யத்தால் இலணந்திருக்கிறது. 

அதுதான் எமது பாலஷ, சதா ர்பு அல்ைது வாய்சமாழி. இயற்லகயாகடவ வரும் தமிழ் சமாழி 

தான் எல்ைா தமிழர்கலளயும் இலணக்கிறது. 19ஆம் நூற்றாண்டில் மிக பி பல்யமாக டபசப்பட்  

தமிழ் சமாழி, இன்று கிட் த்தட்  எட்டு டகாடி மக்களால் டபசப்படுகிறது. ஆனால் அடத டந ம், 

உைகில் டதான்றிய முதல் சமாழிகளில் ஒன்றான தமிழ், ஏழு சசம்சமாழிகளில் ஒன்றாகவும் 

இருக்கிறது. இத்தலன பழலமயான தமிழ் சமாழி எப்படி இன்றும் சதா ர்ந்து வாழ்கிறது 

எனபலத நாம் சகாஞ்சம் டயாசிக்க டவண்டும் தாடன?  

வசம்வமாழி என்றால் என்ன?  

சசம்சமாழி என்பது ஒரு சதளிவற்ற பதம். உண்லமயாக, அதற்கு ஒரு உத்திடயாகபூர்வமான 

வல விைக்கணம் இல்லை. 20ஆம் நூற்றாண்டில், இைத்தீன் மற்றும் கிட க்க சமாழிகளில் 

சசம்லமயான இைக்கியம் (classical literature) இருந்ததால், இம்சமாழிகள் ‘சசம்சமாழி’ (classical 

language) என்று கருதப்பட் ன. அண்லம காைத்தில், மற்லறய சிை சமாழிகளுக்கும் பலழய 

இைக்கியம் இருக்கிறது என்று சதரியவந்தது. அதற்கு பின், குழப்பம் இருந்ததால் பை சமாழி 

அறிஞர்கள் ஒரு கூட் மாக ‘சசம்சமாழி’ என்பதற்கு நான்கு அம்சங்கள் இருக்கடவண்டும் என்று 

கூறினார்கள். அலவ; பலழய இைக்கியம் இருப்பது, தானாக உருவாக்கப்பட்  சமாழி, மற்லறய 

சமாழிகள் அதிலிருந்து வந்திருப்பது, மற்றும் பு ாதன சமாழியாக இருப்பது (2000 ஆண்டுகளுக்கு 

முன்டப), என்று வல யறுத்தினார்கள். இந்த அம்சங்கள் சபாருந்தி இருந்த 7 சமாழிகள் தான் 

சசம்சமாழி என்ற தகுதிலய சபற்றிருக்கின்றன. அலவ இைத்தீன், கிட க்கம், ஈப்ரு, அ பு, சீனம், 

சமஸ்கிருதம் மற்றும் தமிழ். இவற்றில் இைத்தீன், ஈப்ரு மற்றும் சமஸ்கிருதம் வழக்சகாழிந்து 

விட் ன. சீன சமாழியும் கிட க்க சமாழியும் பு ாதன காைத்திலிருந்து சபரிய மாற்றம் அல ந்தன. 

அ பு மற்றும் தமிழ் மட்டும் தான் பழலம மாறாமல் இன்லறக்கும் டபசப்படுகின்றன. 

தமிழ் இன்றும் வாழ்ந்திருப்பதற்கு மூன்று முக்கிய கா ணங்கள் இருக்கின்றன. 

1. ைமிழ் இலக்கியத்தின் வைாைர் ைளர்ச்சி. 

தமிழ் இைக்கியம் பல்ைாயி ம் ஆண்டுகளாக வாழ்ந்து, தமிழ் சமாழிலய வாழலவத்திருக்கிறது. 

கி.மு. 5ஆம் நூற்றாண்டில் சதால்காப்பிய நூல் எழுதப்பட் து. அப்டபாதிலிருந்து, அகநானூறு, 

புறநானூறு, கி.மு. முதைாம் நூற்றாண்டின் திருக்குறள், கி.பி. 2ஆம் நூற்றாண்டின் சிைப்பதிகா ம் 

முதைான ஐம்சபருங்காப்பியங்கள், 2ஆம் - 5ஆம் நூற்றாண்டின் சங்கம் மருவிய காைத்தின் நீதி 

நூல்கள், 5ஆம் நூற்றாண்டின் ஔலவயாரின் பா ல்கள், 7ஆம் நூற்றாண்டின் பக்தி இைக்கியம், 

12ஆம் நூற்றாண்டின் கம்ப ாமாயணம், மற்றும் அண்லமயில் பா தியார், பா திதாசன், கல்கி, 

டபான்ற எழுத்தாளர்களின் நூல்கள், அலனத்தும் தமிழ் இைக்கியத்தின் உதா ணமாக தமிலழ 

வளர்த்தன.  

காைம் காைமாக சதா ர்ந்து எழுதுவது ன், இவ்விைக்கியங்கலள பை விதங்களில் பயன்படுத்தி 

பாதுகாப்பது, சதா ர் வளர்ச்சிலய ஏற்படுத்துகிறது. முக்கியமாக, பழங்காை ஏடுகலள அழியாமல் 

பாதுகாக்கிடறாம். அடத டந ம் ஆறுமுகநாவைர், ஊ.டவ.சாமிநாலதயர் டபான்றவர்கள் 

இைக்கியத்லத புத்தகபதிப்பிற்கு மாற்றினார்கள். நவீன காைத்தில், தமிழ்சமாழி இைக்கிய 

சதாழில்நுட்ப மூைமும் வாழ்கின்றது. ‘மதுல  தமிழ் இைக்கிய மின் சதாகுப்பு கூட் ம்’ மற்றும் 

‘நூைகம்.சகாம்’ டபான்ற இலணயதளங்கள் 600க்கு டமைான இைக்கியத்லத லவத்திருக்கின்றன.  

அத்து ன், இைக்கியம் வளர்வதற்கு நாம் இைக்கிய வடிவத்லத மாற்றி எழுதுகிடறாம். பு ாதன 

காைத்தில் ம பு கவிலதகளும் சசய்யுள்களும் எழுதப்பட் ன. இன்று சிறுகலத, புதுக்கவிலத, 

டகலி சித்தி ம் டபான்ற வடிவங்களில் எழுதி, இலவ அடுத்த சந்ததியினருக்குப் டபாய் 

டசருகின்றன.  

அத்து ன், பை இைக்கியங்கள் டவற்று சமாழிகளில் சமாழிசபயர்க்கப்பட் தால் இைக்கியம் 

வளர்ந்து வருகிறது. பா தியார், “பிறநாட்டு நல்ைறிஞர் சாத்தி ங்கலள தமிழ் சமாழியில் 

சபயர்த்தல் டவண்டும்,” என்று கூறியது டபால், நம் இைக்கியங்களும் பிறசமாழிகளில் 
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சமாழிசபயர்க்கப்படுகின்றன. இன்று திருக்குறள் 27 சமாழிகளில் இருக்கின்றது. அடத டபால், 

மகாபா தம் முதலிய இைக்கியங்கள் மாற்றி எழுதப்பட் ன. இம்சமாழிசபயர்ப்பும் தமிழ் 

இைக்கியத்லத வளர்த்தது. 

இந்நான்கு வி யங்கள் தமிழ் இைக்கியத்தின் சதா ர் வளர்ச்சிலய உருவாக்கி, தமிலழ 

எவ்வளடவா ஆண்டுகளாக வாழலவத்தன.  

2. ைமிழ் ஒரு வமாழி மட்டுமல்லாமல், ஒரு ைாழ்வியலாை இருப்பது.  

வாழ்வியல் என்பது ஒரு சரியான வாழ்க்லகமுலற. நாம் மனிதர்களாக எப்படி வாழடவண்டும் 

என்பது தமிழ் சமாழியிலும் இைக்கியத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ் இைக்கியத்லத 

பார்த்தால் வாழ்வியல் பற்றி ஆயி க்கணக்கான வி யங்கள எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. திருக்குறள் 

ஒரு சபரிய உதா ணம். “அன்பிற்கும் உண்ட ா அல க்குந்தாள் ஆர்வைர், புன்கண்நீர் பூசல் தரும்” 

மற்றும், “டமாப்பக் குலழயும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து, டநாக்க குலழயும் விருந்து,” என்ற குறள்கள் 

அன்பு விருந்டதாம்பல் என்ற பண்புகளு ன் வாழடவண்டும் என்று கூறுகின்றன. இலவ டபால் 

1330 குறள்கள் இருக்கிறது. அத்து ன், ஔலவயாரின் நல்வழி என்ற பா லில் “ஊட ாடு ஒத்து 

வாழ்” என்று கூறி, சமூகத்தில் மற்லறய மக்களு ன் இலணந்து வாழடவண்டும் என்று காட்டினார். 

தமிழ் சமாழிலய எடுத்தால், பை வலககளில் சரியான வாழ்க்லகமுலறலயக் காட்டியிருக்கிறது. 

உதா ணமாக, வணக்கம் என்ற சசால்லை நாம் சசால்லும்டபாது, லகலய கூப்பி மரியாலதயு ன் 

வணங்குவலத படிப்பிக்கிடறாம். அத்து ன், அக்கா, தம்பி, மாமா, சபரியப்பா டபான்ற சசாற்கள் 

பயன்படுத்த காட்டும்டபாது, ஒருவரின் உறவுமுலறலய சபருக்கும்.  

இன்லறக்கு, தமிழர்கள் புைம்சபயர்நது உைகசமங்கும் ப ந்து வாழ்கிறார்கள். ஆனாலும், 

பிள்லளகள் நல்ை பழக்கவழக்கங்களு ன் வாழடவண்டும் என்று நம்பி, மற்லறய நாடுகளில் 

பி பல்யமான சமாழிலய வி  சபற்டறார்கள் தமிலழ படிப்பிக்கிறார்கள். இதனால் தான், 

வாழ்வியல் சமாழியான தமிழ் இன்றும் வாழ்ந்து வரும் சமாழியாக இருக்கிறது  

3. ைமிழ் வபசும் வைசத்தின் புவியியல் அவமப்பு.  

ஒரு சமாழி அழிவதற்கு ஒரு முக்கிய கா ணம் பல  எடுப்பு. ஒரு நாடு இன்சனாரு நாட்ல   

லகப்பற்றினால், அங்டக டபசப்பட்  சமாழி அழிந்துடபாய்விடும். தமிழ்நாட்டின் புவியியல் 

அலமப்பு தமிலழ பல்ைாயி ம் ஆண்டுகளாக பாதுகாத்து லவத்தது. வ ைாற்றில், தமிழ் 

சபரும்பாலும் இந்தியாவின் சதன் பகுதியில் டபசப்பட் து. அது மூன்று பக்கங்களில் க ைால் 

சூழப்பட்டிருந்தது. இதனால், ஒரு நாடு தமிழ்நாட்ல  லகப்பற்றுவதற்கான வாய்ப்பு குலறவாக 

இருந்தது. தமிழ்நாடு தூ த்தில், மூலையில் இருந்ததால், இன்சனாரு நாடு வ  இந்தியா ஊ ாக 

வருவதற்கு பை ஆண்டுகள் எடுத்திருக்கும்.  

ஆனாலும் வ ைாற்லற பார்த்தால், பை டப  சுகள் இந்தியா முழுவதும் லகப்பற்றினாலும் 

தமிழ்நாடு சதா ர்ந்தும் தப்பி பிலழத்தது. இது எப்படி? ஏசனனில், ஒரு டப  சு ஏறக்குலறய ஒரு 

150 வரு ங்களுக்கு தான் ஆட்சி சசய்யும். அதாவது ஒரு டப  சு சிை நூற்றாண்டுகளுக்கு ஆட்சி 

சசய்த பின், அது சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக சிலதவல ய சதா ங்கும். உதா ணமாக, சந்தி குப்தர் 

ஆ ம்பித்த சமௌரியப் டப  லச எடுத்தால், அடசாக மன்னன் டமலிலிருந்து வ  இந்தியாவிற்கு 

வந்து இந்தியாலவ லகப்பற்றி, கல சியாக கலிங்க நாட்ல யும் லகப்பற்றினார். ஆனால், அதற்கு 

பின் அவரின் பிள்லளகள் ஆட்சி சசய்யும்டபாது அவரின் பைமும் ஆர்வமும் இருக்கவில்லை. 

இதனால், தூ த்தில் இருந்த தமிழ்நாட்டிறகு வ  முதடை, அப்டப  சு சிலதவல ய சதா ங்கி, 

தமிழ்நாடு தப்பி பிலழத்தது. அடத டபால், 16ஆம் நூற்றண்டில் க லூ ாக பல  எடுப்பு 

நல சபற்றது. டபாத்துடகயரும், ஒல்ைாந்தரும் தமிழ்நாட்டின் க ற்கல களில் மட்டும் ஆட்சி 

சசய்ததால் தமிழ் அந்த காைத்தில் சதா ர்ந்து வாழ்ந்தது. ஆங்கிடையர் காைத்தில், அவர்கள் முழு 

இந்தியாவும் லகப்பற்றினாலும் சுதந்தி  டபார்கள் ந ந்ததால், அவர்கள் சமாழியின் அழிவிற்கு 

முக்கியம் சகாடுக்கவில்லை.  

எனடவ தமிழ் நாட்டின் புவியியல் அலமப்பு தமிழ்சமாழிலயப் பல்ைாயி ம் ஆண்டுகளாக 

அழிவிலிருந்து காப்பாற்றியது.  

எதிர்ைால ைமிழ். 
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தமிழ் இப்டபாது சதா ர்ந்து வளர்கிறது. இன்லறய சர்வடதச வலைப்பின்னைால் உறுதியாக 

வாழ்கிறது. ஆனால், தமிழ் எதிர்காைத்தில் அழியாமல் பாதுகாப்பதற்கு நாம் இன்று பை 

டவலைகள் சசய்யடவண்டும். பிள்லளகளுக்கு தமிலழ படிப்பிக்கைாம், பிள்லளகலள தமிழ் 

பா சாலைகளுக்கு சகாண்டுடபாகைாம், தமிழ் டபாட்டிகளில் பங்குபற்றுவதும் இைக்கியம் 

எழுதுவதும் ஊக்குவிக்கைாம், மற்றும் தமிழ் விழாக்களுக்கு கூட்டிக்சகாண்டுடபாகைாம். ஆனாை. 

மிக முக்கியமாக, நாம் உைகில் எங்டக வசித்தாலும், வீட்டில் தமிழ் டபசினால் தான் எங்கள் சமாழி 

சதா ர்ந்தும் அடுத்த சந்ததியினருக்கு டபாய் டசரும். 

தமிழின் எதிர்காைம் எங்கள் லககளில் இருக்கிறது.வாழ்க தமிழ்! 

ஏன் எல்லா நாட்களும் ைசமயல் தைய்ய வவண்டும்?  
-பி தீபா பாைாஜி 

சலமயல் எல்டைாரும் சசய்யைாம்,ஆனால் எல்டைாரும் தினமும் சலமப்பதில்லை. இதனால் 

நமக்கு டதலவயான உணவுகள் எல்ைா நாட்களும் கில ப்பதில்லை. நாம் ஏன் எல்ைா நாட்களும் 

சலமக்கடவண்டும்?  

வீட்டிடை,தினசரி சலமப்பதன் மூைம் உங்களின் உ லை ஆட ாக்கியமாக லவத்திருக்க உதவும். 

வீட்டு சலமயல்          புத்துணர்சியும் மிகுதியான சுலவயும் உல யதாக இருப்பதால் நமக்கு நிலறய 

நன்லமகலள அது தரும். 

எல்டைாரும் சலமக்க கற்றுக்சகாண் ால் அவர்களுல ய விருப்பமான உணவு வலககலள உண்டு 

சுலவக்கைாம். இதனால் நீங்கள் பை நாட்டு சலமயல் கலைலயயும் கற்றுத்டதர்ச்சி சபறைாம்.  

சலமயல் கலையில் ஆர்வம் உள்ளவர்களாய் இருந்துவிட் ால், பிறகு நாம் தினமும் சுலவயான 

உணலவ சலமக்கவும், ருசிக்கவும் அது மட்டுமன்றி நாம் பா ம்பரிய உணவுக்கைாச்சா த்லத 

பிறருக்கு சவளிப்படுத்தவும் உதவும் 

 

 

 



 

இளவேனில் 2020         39 

பயம் காட்டும் பதினாறு             

-சியாேளா மயாமேஸ்வரன் 

அன்லனயின் ேருவலறயிலிருந்து ேள்ளேற்ற தவள்லள உள்ளங்தோண்ட ேழலையாய் ோைடி 

எடுத்து லவத்த குழந்லதேள் வளர வளர, அவர்களு ன் நாமும் மைர்ந்து ஒவ்தவாரு 

ோைேட்டத்திலும் மவறு மவறு பிரச்ைலனேலள எதிர் மநாக்குகின்மறாம். பால் குடித்த குழந்லத 

தூங்ோததுதான் முதலில் தபரிய பிரச்ைலனயாே இருந்தது. ஆனால் நாட்ேள் ேழிந்து குழந்லதேள் 

வளர, பயேறியாப் பருவோன பதினாமற எேக்குப் பயங்ோட்டும் பருவோகிப் மபானது. வளர 

வளரச் சூழலும் சுற்றி இருக்கும் நட்புேளுமே ஒரு குழந்லதயின் எண்ணத்லதயும் அதன் 

சிந்தலனயின் மபாக்லேயும் ோற்றி விடும் தபரிய ோரணிேளாகி விடுவதுடன் லேயாளக் 

ேடினோன பருவமும் அதுவாேமவ ோறி விடுகின்றது. குழந்லத வளர்ப்பு என்பலத ஒரு ேலை 

என்பதா அல்ைது ஒரு ேற்லே தநறி என்பதா என்று தைால்ைத் ததரியவில்லை. பிள்லள வளர்ப்புக் 

ேற்லே தநறியில் பாண்டித்தியம் தபற்ற பின்னர் நாங்ேள் பிள்லளேலளப் 

தபற்றுக்தோள்ளவில்லை என்பதால் எேக்கும் அது அனுபவமே. 

உைகில் தநளிவு சுளிவுேலளப் புரிந்து தோண்டு அதற்மேற்ப தன்லன ோற்றிக் தோண்டு தன் 

ேனதுக்கு ேட்டும் உண்லேயாய் வாழும் உள்ளதோன்மற ோறிவரும் இவ்வுைகில் வாழ்வதற்ோன 

தவற்றியின் சூத்திரம். “தபாய் மபைாமத” என்று புேட்டப்பட்டு வளர்க்ேப்படும் பிள்லள தபாய் 

மபசினால் தான் வாழ முடியும் என்தறாரு சூழ்நிலைக்குத் தள்ளப்படும் மபாது ேனதளவில் 

பாதிக்ேப்பட்டு குற்ற உணர்ச்சிக்கு உள்ளாகின்றது. அல்ைது கூடப் பழகுபவர் தபாய் தைான்னது 

ததரிய வந்த சூழலில் அலத ேன்னித்து ேறக்ே முடியாேல் அலத தபருங்குற்றோேக் எடுத்துக் 

தோள்வதால், உறவுேளிலடமய தபரும் விரிைல் ஏற்பட்ட நிலைமயா அல்ைது உறவுேளில் 

நம்பிக்லே இழந்து ேனதில் ோயம் பட்டு உலடந்து மபாய் விடும் நிலைமயா ஏற்பட்டு விடுவலதக் 

ோணக்கூடியதாே உள்ளது. எல்மைாருமே நல்ைவராய் இல்ைாத ஒரு உைகில் எந்த அளவுக்கு ஒரு 

பிள்லளலய உத்தேனாே வளர்க்ே மவண்டும் என்று ைந்மதேம் வராத தபற்மறார்ேமள இந்தக் 

ோைத்தில் இருக்ே முடியாது. ஏதனன்றால் அந்தக் ோைத்தில் விடாேல் ஓடி தவற்றிக்மோட்லடத் 

தாண்டுவதற்கு உண்லேயான உலழப்பும் தநஞ்சில் மநர்லேயும் இருந்தால் ேட்டும் 

மபாதுோனதாய் இருந்தது. ஆனால் இந்தக் ோைத்தில் எல்மைாலரயுமே நல்ைவன் என்று நம்பி 

நடந்து ைரிலவச் ைந்தித்த ைம்பவங்ேளும் ேனதளவில் உலடந்து  தநாருங்கிப் மபான ைம்பவங்ேளும் 

தான் அதிேோயிருக்கின்றன. 

மநர்முேத்மதர்வு என்று மபாகும் மபாது முன் அனுபவம் இருந்தால் முன்னுரிலே எனப்படும் 

மபாது தபாய் தைான்னால் தான் வாழ்க்லேலய ஆரம்பிக்ே முடிகின்றது. அப்படிப்பார்த்தால் தபாய் 

தைால்ைக்கூடாது என்று ேண்டித்துப் பிள்லளேலள வளர்ப்பது கூடப் தபரும் தவமறா என்றுதான் 

மதான்றுகிறது. தைாந்த ஊரில் பைலதயும் பத்லதயும் அடிபட்டு வளர்ந்த எங்களுக்கு வாழ்வின் 

வலளவு சநளிவுகளும் ேனித ேனங்ேளின் மபாக்லேயும் உணர்ந்து நடப்பது ஒன்றும் 

ேடினோனதாயிருக்ோத மபாது கூட அவ்வப்மபாது அடிபட்டுத் தான் மேைதிேப் பாடம் ேற்றுக் 

தோள்ள மவண்டியதாயிருக்கின்றது. பிறந்த நாள் தோண்டாட்டங்ேளிமைா அல்ைது ஒன்று 

கூடல்ேளிமைா ேட்டுமே வீட்டு உறுப்பினர்ேலளத் தவிர்த்து மவற்று ேனிதர்ேளுடன் பழேச் 

ைந்தர்ப்பம் கிலடக்கின்ற எேது குழந்லதேளுக்கு, ேனிதமுேங்ேலளப் பற்றி அறிந்து 

தோள்வதற்ோன ைந்தர்ப்பங்ேள் ேறுக்ேப்பட்ட நிலையில் தபற்மறாராகிய நாம் தான் 

வாழ்க்லேயின் ேடினப் பாலத பற்றிய அறிமுேத்லதக் தோடுக்ே மவண்டியவர்ேளாயும் 

இருக்கின்மறாம். 

எத்தலனதான் பக்குவோய் பைவற்லற எடுத்துச் தைால்லிப் பார்த்துப் பார்த்து வளர்த்திருந்தாலும் 

பதின்ேவயதினிமை பருவமும் மைர்ந்து மோளாறு தைய்வதில் குழம்பிப் மபாயிருக்கின்ற 

பிள்லளேலளயும் அதனால் ேனமுலடந்து மபாயிருக்கின்ற தபற்மறாலரயும் கூட 

ேண்டிருக்கின்மறாம். பிள்லளேள் தபற்மறாரது தைாற்மேட்டு அது ைரிதயன்றால் ஏற்றுக் தோண்டு 

நடப்பதும், உடன்பாடில்லைதயன்றால் தபற்மறாருடன் ேைந்துலரயாடி ைேரைம் தைய்து 

தோள்வதும் ஆமராக்கியோன உறவின் பின்னணியிமைமய நிேழும். பத்து பன்னிரண்டு வயது 

வலர தபற்மறாரின் ேண்டிப்புக்கு பயந்து நடக்கும் பிள்லளேள் அந்த வயலதத் தாண்டியபின் தேது 

இஷ்டத்துக்கு நடக்ே விலழவதும், தபற்மறாரும் மதாளுக்கு மேல் வளர்ந்த பிள்லள என்று தம் 
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ேண்டிப்லபக் குலறத்துக் தோள்வதால் திடீதரனக் கிலடத்த சுதந்திரத்தில் பிள்லளேள் திலை 

ோறிப் மபாேத் ததாடங்குவலதயும் நம் ேண்கூடாய்க் ோண்கின்மறாம். 

பதின்ே வயலத எட்டும் வலர நண்பர்ேளாேத் திரிந்தவர்ேள் உடமனமய தபரியவர்ேள் மபான்று 

அலனத்லதயும் தைய்வதற்கு உரித்துக் கிலடத்து விட்டவர்ேள் மபான்று நடந்து தோள்ளத் 

ததாடங்குவதும், அப்படியான ஒருவலன “ேதாநாயேன்” மபான்று நடத்துவதும் ஒத்து 

வராதவர்ேலள “உதவாத ஊலேேள்” என்று ேழற்றி விடுவதும் பக்குவமின்லேமயா அல்ைது 

வயதுக்மோளாமறா அன்றி மவறில்லை. அவர்ேள் பயணிக்கும் பாலத அபாயேரோனது என்று 

ததரிந்திருந்தும் ஒரு அளவுக்கு மேல் தடுத்து நிறுத்த முடியாதவர்ேளாய் பார்லவயாளர்ேளாய் 

ேனது வலிக்ே தேௌனிேளாயும் லேயாைாோதவர்ேளாயும் இருக்ே மவண்டிய ஒரு ேட்டாயச் 

சூழ்நிலைக்குப் தபற்மறார்ேள் வரக்கூடாது என்றால் அதற்ோன வழிமுலறேலள முன்னமரமய 

வகுத்துக் தோள்ள மவண்டியது ேட்டாயோகின்றது. தவறு தைய்யும் மபாது ேண்டிக்ேத் தவறுவது 

எம்மில் பிலழ என்றால் ேண்டித்த ேணம் மபாேக் ேனிவு ோட்டி அலணத்துக் தோள்வதும், 

ேண்டித்தலேக்ோன விளக்ேத்லதச் தைால்லிப் புரிய லவக்ே மவண்டியதும் கூட அவசியோகின்றது. 

தபற்மறார் என்ற பாத்திரத்துள் நண்பர் என்கின்ற ஒரு தநருக்ேோன உறலவயும் ைரிைேனாேக் 

ேைந்து அலதச் ைரியான டந த்தில் பி டயாகிக்க மவண்டி இருப்பதால் தபற்மறார்ேள் என்ற 

பதவிமய ைற்றுக் ேனோகிக் ேத்தி மேல் நடப்பது மபான்றிருந்தாலும் பரஸ்பரப் புரிதல் வந்து 

விட்டால் குலறந்த பட்ைம் ஒருவலரதயாருவர் புரிந்து தோள்ளவாவது முயற்சி தைய்ய முடியும். 

மவலைக்குப் புதிதாே வரும் நிலறய இலளய சமுதாயத்தினரில டய புதிதாகக் ேற்றுக் 

தோள்ளப்மபாகின்மறாம் என்ற ேனப்பாங்கு இல்ைாேல் எேக்கு எல்ைாமே ததரியும் என்தறாரு 

ேனப்பாங்கு இருப்பதால் அவர்ேளால் எலதயுமே புதிதாேக் ேற்றுக் தோள்ள முடியாேல் 

மபாகின்றது. சிக்ேல்ேள் இல்ைாத வாழ்க்லேயுமில்லை பிரச்ைலனேள் வராத ததாழில் 

இடங்ேளுமில்லை. தபற்மறார் விட்டுத்தந்து அனுைரித்துப் மபாவது மபான்று அலனவரும் 

அவர்ேலள அலணத்துத் தாங்ே மவண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதால்   யாருடனும் ஓத்துலழத்து 

நடக்ே முடியாேல் மபாே எங்குமே அவர்ேளால் நிலைத்து நின்று தவற்றி தபற முடியாேல் 

மபாகின்றது. அவுஸ்திமரலியா மபான்ற பல்லினச்சூழலில் வாழும்மபாது, பை நாடுேளில் இருந்து 

பல்ேைாைார பின்னணி தோண்டவர்ேளுடன் மவலை பார்க்ே மவண்டிய அல்ைது ேற்ே மவண்டிய 

சூழ் நிலை இருக்கும் மபாது வலளந்து தோடுக்ே மவண்டிய ேட்டாயம் இருப்பலத 

பிள்லளேளுக்கு உணர்த்தி அவர்ேலளத் தயார்படுத்த மவண்டியிருக்கிறது. 

மவலை, ேடலே என்று ஓடி உலழத்து விட்டு ஓய்ந்திருக்கும் மபாது இந்த உைேத்தில் நின்று 

மபாராடி தவல்ைக் கூடியவர்ேளாய் எேது பிள்லளேலள வளர்த்து விட்டிருக்கின்மறாம் என்பது 

தான் எேக்கு முதுலேயில் கிலடக்ேக் கூடிய தபருதவற்றியாே இருக்ே முடியும். 

மேட்டலததயல்ைாம் வாங்கிக் தோடுக்கின்மறாம் மதலவயானலததயல்ைாம் தைய்து 

தோடுக்கின்மறாம் என்பதில் ேட்டும் திருப்தி அலடந்து விடாேல் அடுத்தவலர ேதிப்பது எப்படி? 

நல்ைனவற்லற எடுத்துக் தோண்டு தீயனவற்லற ஒதுக்குவது எப்படி?     வாழ்க்லேயின் 

ஓட்டத்துக்மேற்ப ஓடுவது எப்படி? மபான்ற வாழ்க்லேக்குத் டதலவயான சின்னச் சின்ன 

விடயங்ேலள பள்ளிப் பருவத்தில் அவர்ேளுக்கு வரக் கூடிய உப்புச்ைப்பில்ைா விடயத்துடன் 

ததாடர்பு படுத்திப் புரிய லவப்பதன் மூைம் வாழ்வின் தபரும் ைவாலுக்கும் முேம் தோடுக்ேக் 

கூடியவர்ேளாய் அவர்ேலளத் தயார்படுத்தி விட முடியும். பிள்லளேளுடன் மபசுவதற்கும் 

அவர்ேளின் பிரச்ைலனேலளச் தைவி ேடுக்ேவும் நாம் மநரம் ஒதுக்குவதன் மூைம் தபற்மறாருடன் 

எலதயும் பகிர்ந்து தோள்ளைாம் எந்தப் பிரச்ைலனலயயும் ேைந்தாமைாசிக்ேைாம் என்ற 

நம்பிக்லேலய அவர்ேளுக்கு ஊட்டி விட மவண்டும். 

 தம்முலடய அலறயினுள் அலடந்து தோண்டு தேக்தேன ஒரு உைேத்லத அலேத்துக் தோண்டு 

ததாழினுட்பத்தின் அத்தலன வைதிேலளயும் அனுபவித்துக் தோண்டு வளர்கின்ற பிள்லளேள், 

குடும்பம் என்றால் ைச்ைரவுேள் வரத்தான் தைய்யும், மவலை பார்க்கும் இடங்ேளில் ஒரு குழுவாே 

மவலை தைய்யும் இடங்ேளில் முரண்பாடுேள் வரத்தான் தைய்யும் என்பததல்ைாம் ததரியாேமை 

வளர்ந்து விடுகின்றார்ேள். வாழ்க்லே தவளியில் எப்படி இருக்கிறது என்பது அறியாதவர்ேளாய் 

ேல்வி, ேலை, விலளயாட்டு என்று இருந்து விட்டு தபற்மறார் என்ற ேவைஓடு நீங்கி தாோே தவளி 

உைலேப் பார்க்கும் மபாது அவர்ேளுக்கு அத்தலனயும் ேடினோனதாேமவ மதான்றுகின்றது. 

தற்தோலை வீதோனது ஒரு நாளுக்கு எட்டு என்ற எண்ணிக்லேயில் இடம் தபறுவதற்ோன 

ோரணம் வாழ்க்லேயின் பிரச்ைலனேலள ைோளித்து எதிர் நீச்ைல் மபாடுவதற்ோன ேனலதரியம் 

இல்ைாலேதான் ோரணமோ என்று மதான்றுகின்றது. தபற்மறார்ேளாகிய நாம் தபாத்தி தபாத்தி 
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லவத்து தேன்லேயானவர்ேளாய் வளர்க்ோேல் எம்முடன் வாழும் மபாமத பிரச்ைலனேலளத் 

தாோேக் லேயாளக் கூடியவர்ேளாே வளர்ப்பது எம் லேயில் தான் தங்கியிருக்கின்றது.  

வாழ்க்லேயில் நாம் ைந்திக்கின்ற அலனவருமே பரிசுத்தோனவர்ேளாய் உறவின் அருலே புரிந்து 

அலத ேதிப்பவர்ேளாய் உண்லேயான நட்புக்குத் துமராேம் தைய்யாதவர்ேளாய் இருந்துவிட்டால் 

வாழ்க்லே ததளிவான நதியில் பயணிக்கும் ஓடோய்    அலேதியாய்ச் தைன்று தோண்டிருக்கும். 

ேற்ற பாடங்ேளுடன் ேனலதக் ேனோக்கிக் தோண்டு வாழ்வில் மேலும் மபாராட ேனலதத் 

திடோக்கிக் தோள்ளும் பக்குவம் எேது அடுத்த ைந்ததியினரிலடமய இல்ைாேல் மபானதில் தேது 

வாழ்க்லேலய முடித்துக் தோண்ட பை அவை நிேழ்வுேலளப் பார்க்கும் மபாது, எேது 

குழந்லதேளுக்கு உைேத்லதப் பற்றி இன்னமும் புரிய லவக்ே மவண்டிய தார்மீேப்தபாறுப்பு 

தபற்மறாராகிய எேது ேரங்ேளில் இருப்பதாேத் தான் மதான்றுகின்றது. 

வாழ்க்லேயில் அடிப்பட்டுப் பழகிக் தோள்ளட்டும் நாம் எல்ைாம் பழகிக் தோள்ளவில்லையா 

என்ற வரட்டுச் சித்தார்ந்தத்லதக் லேவிட்டு விட்டு பிள்லளேள் புரிந்து தோள்ளக் கூடிய வயலத 

எட்டிய பின்னர் உைே நலடமுலறேலளயும் வாழ்வில் வரக் கூடிய பிரச்ைலனேலளயும் பற்றி நட்பு 

ரீதியில் ேைந்துலரயாடுவது அவர்ேளுக்கு நிலறயப் பிரச்ைலனேலளப் புரிந்து தோள்ள உதவும். 

ததாலைக் ோட்சியில் பார்த்த ஒரு தைய்திலயப் பற்றி விவாதிகும் மபாது தீய நட்பும் தேட்ட 

பழக்ேங்ேளும் ஒருவனது வாழ்லவ எப்படிச் சிலதக்கும் என்பலத அவர்ேளாேமவ புரிந்து தோள்ள 

வழி கிலடக்கும். “இலதச்தைய்யாமத, அலதச்தைய்யாமத “என்று ேட்டலளயிட்டால் அலத 

எதிர்க்ேத் தான் அவர்ேளது வயதும் சுரப்பிேளும் அவர்ேளுக்குக் ேட்டலளயிடும். அது அவர்ேளது 

பிலழயல்ை. தபற்மறாரிடம் ேலறக்ே மவண்டும் என்று நிலனத்து விட்டால் அதற்ோன அத்தலன 

வழிேலளயும் அவர்ேள் அறிவார்ேள்.  ேண் தேட்ட பின்னர் சூரிய நேஸ்ோரம் என்றில்ைாேல் 

குழந்லதேள் வளர வளர நல்ைது தேட்டலத எடுத்துச் தைால்ை அவர்ேளுக்தேன மநரம் ஒதுக்ே 

மவண்டும். அவர்ேளின் தவற்றிலயக் தோண்டாடும் அமத ைேயம், பிலழேள் ஊடாேவும், 

ைவால்ேள் ஊடாேவும் வழி நடக்ே தபற்மறார் ேண்டிப்பாேத் துலண நிற்ே மவண்டும். 

எேது வாழ்வில் ேண்டிப்லபயும் ேனிலவயும் ேைந்து எம்வாழ்லவச் தைம்லேயாக்கிய எேது 

தபற்மறாரின் பங்ேளிப்லப நாம் இப்மபாது புரிந்து தோண்டு மபாற்றுகின்மறாமோ அமத மபால் 

இப்மபாது பாேற்ோயாய்க் ேைக்கும் எேது அறிவுலரேலளயும் எம் பிள்லளேள் தபற்மறாராகும் 

ோைத்தில் புரிந்து தோள்வார்ேள். வாழ்க்லே ஒரு வட்டம் என்பது மபால் இந்தச் ைக்ேரமும் சுழன்று 

தோண்மட தானிருக்ேமவண்டும். இதுதான் வாழ்வின் சூட்சுேம். வயது மபான ோைத்தில் எேது 

ேடலேேலள நாம் தைவ்வமன தைய்மதாம், எம் மூைம் இந்த உைலேக் ேண்டவர்ேலள 

நற்பிரலைேளாய் வளர்த்மதாம் என்ற திருப்தி முதுலேயில் மதான்றுோயின் அலத விடப் தபற்மறார் 

என்ற பதவிக்கு கிலடக்கும் விருது மவதறதுவும் இருக்ே முடியாது. அலேதி என்பது 

குடும்பத்திலிருந்மத ஆரம்பிக்ே மவண்டும். குடும்பம் என்ற நதி சீராேச் தைல்லுோயின் அதுமவ 

சமூகத்துக்கு நாம் தைய்யக் கூடிய முதற் மைலவ. அந்த தவற்றியின் ேளிப்பில் அலேதி தோண்ட 

ேனம், அடுத்ததாேச் ைமூேத்துக்கு நல்ைது தைய்ய எண்ணும். எனமவ முதற்ேடலேயாய் 

குடும்பஸ்தராய் எேது பணிலயக் குடும்பத்திலிருந்மத தைவ்வமன ஆரம்பிப்மபாம். 

தோங்கல் 
-ஆதனா அகிைன் 

  

மைர்கடள அழகிய மைர்கடள 

உங்கள் இதழ்கலள விரித்து மைருங்கடள. 

காலைக் கதி வன் வருகின்றான் 

லக கூப்பி வணங்குங்கடள. 

 

 

குயில்கடள டதன் குயில்கடள, 

உங்கள் இனிய கு ைால் பாடுங்கடள. 

பகைவன் சசவிகள் மகிழடவ 

பாடிப் பாடி கூவுங்கடள. 

 

மயில்கடள சுந்த  மயில்கடள, 

உங்கள் டதாலக விரித்து ஆடுங்கடள, 

ஆதவன் கண்டு மகிழடவ, 

ஆடி ஆடி அகவுங்கடள. 

 

டதாழர்கடள, டதாழிகடள, 

சூரிய க வுள் வந்துவிட் ான், 

டதா ணம் கட்டி ,டகாைம் இட்டு 

சபாங்கல் சபாங்கி,அமுது உண்டு 

சபாங்கல் திருநாலளக் சகாண் ாடுங்கடள. 
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வாழ்க்மே ஒரு தேரும் கசத 
-சுமவத்தா தர்ேசீைன்- 

வாழ்க்லே ஒரு தபரும் ேலத 

அதில் வாழும் ஒவ்சவாரு நாளும் அந்த ேலதயின் ஒரு வைனம் 

அதில் வாழும் ஒவ்தவாரு ோதமும் அந்த ேலதயின் ஒரு பகுதி 

அதில் வாழும் ஒவ்தவாரு வருடமும் அந்த ேலதயின் ஒர் அத்தியாயம் 

 

தாயின் வயிற்றில் பிறந்தவு ன், 

இரண்டு ேன்னத்திலும் ேண்ணீர் ஓடும்மபாது, 

எங்ேள் ேலதயின் முதல் வைனம் எழுதப்படும். 

 

பிறந்து முப்பது நாள் முடிந் து, 

எங்ேள் அலடயாளத்துக்கு தபயரும் லவத்தவுடன், 

எங்ேள் ேலதயின் இன்சனாரு வசனம் எழுதப்படும். 

 

முதன் முதைாய் காலை லவத்து, 

இரண்டு பாதத்தில்   தேது தேதுவாய் நடக்கும்மபாது, 

எங்ேள் ேலதயின் ஓர் அத்தியாயம் எழுதப்படும் 

 

ஐந்து வயதில் தந்லதயின் லேலயப் பிடித்து, 

படிப்பு ஆ ம்பிக்க பள்ளிக்கு தைன்று, பாடம் ேற்கும்மபாது, 

எங்ேள் ேலதயின் அறுபதாவது பகுதி எழுதப்படும் 

 

ஏழு வயது ஆன பின், 

நாலு வயதில் இருக்கும் எங்ேள் தங்லேமயாடு ைண்லடபிடிக்கும்மபாது 

எங்ேள் ேலதயின் ஏழாவது அத்தியாயம் எழுதப்படும் 

 

பதின்ஐந்து வருடம் ேழித்து, இருபத்திதரண்டு   வயதில், 

படிப்பு முடிந்து, பல்ேலைேழேத்தின் பட்டம் தபற 

எங்ேள் ேலதயின் எட்டாயிரத்திமுப்பதாம் வைனம் எழுதப்படும் 

 

இன்னும் ஐந்து வருடம் ேழித்து, 

மேளம் முழங்ே, நாதசுவ ம் ஒலிக்க, வாழ்க்லேத்   துலணயின் பக்ேத்தில் இருக்கும்மபாது, 

எங்ேள் ேலதயின் முன்னூற்றி முப்பத்திநாைாம் பகுதி எழுதப்படும் 

 

முப்பது வயதில், 

லேக் குழந்லதலய மடியில் தூக்கி லவத்திரு க்கும்மபாது, 

எங்ேள் ேலதயின் முப்பதாம் அத்தியாயம் எழுதப்படும் 

 

ஐம்பது வயதில், 

பிள்லளகளுக்காய் ஓடி ஓடி உலழக்கும் மபாது , 

அது எங்ேள் ேலதயின் ஐம்பதாம் அத்தியாயம். 

 

இருபது வரு டம் ேழித்து, எழுபது வயதானபின், 

ஒய்வு தபற்று, ஒவ்தவாரு நாளும் மோவிலிற்கு சசல்வது, 

எங்ேள் கலதயின் எண்ணூற்றி நாற்பதாம் பகுதி. 

 
எங்ேள் ேலதயின் முடிவு வரும் மநரம், 

எங்ேள் வாழ்க்லேயின் பயணத்லத பிரதிபலிக்கும்மபாது, 

அங்மே சதரிவது எங்கள் கலதயின் முற்றுப்புள்ளி 

இது தான் வாழ்க்லேயின் ேலத! 

 

இன்பமும் துன்பமும் ோறி ோறிவரும் ேலதயில் 

அத்தியாயங்ேள் வந்து தோண்மடயிருக்கும் 

முற்றுப்புள்ளிலயக் ோணும் வலர! 
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நான் ஏன் தமிசழ விரும்புகிவறன் 

வி. திவாக ன் 

 

தமிழ் எனது தாய்சமாழி. நான் தமிலழ விரும்பிப் படிக்கிடறன். தமிகழ் மிகவும் பழலமவாய்ந்தது. 

தமிழில் பை சிறந்த நூல்கள் இருக்கின்றது. இதில் திருவள்ளுவர் எழுதிய திருக்குறள் எனக்கு 

மிகவும் விருப்பம். அதில் சிை குறள்ப்பா ல்கலள நான் பா மாக்கியுள்டளன். பா சாலையில் 

நான் ஆங்கிைத்தில் படித்தாலும்,  நண்பர்கடளடு ஆங்கிைத்தில் கலதத்தாலும் வீட்டிற்கு 

வந்தவு ன் அம்மா அப்பாவு ன் தமிழில் தான் கலதப்டபன். நான் கலதக்கும் தமிலழப்பார்த்து 

எல்டைரும் என்லனப் புகழ்கிறார்கள். நான் தமிழிப் டபாட்டியில் பங்குபற்றி பை பரிசில்கலள  

சவண்றுள்டளன். இது எனது தமிழ் ஆர்வத்லத டமலும் வளர்க்கிறது. இனிலமயான தமிலழ 

எல்டைரும் விரும்பிக் கற்டபாம். 

எனது நாடு இலங்சக. 
வர்ஸ்ஷனா ஜனந்தன் 

 

இைங்லக எனது தாய் நாடு. இது மாம்பழம் டபான்ற வடிவமானது.  இது ஒரு சிறிய தீவாகும்.  இது 

ஆசியக் கண் த்தில் உள்ளது.  இைங்லகயில் தமிழ் , சிங்கள, முஸ்லீம் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். 

இது மிகவும் அழகான நாடு , இங்கு சபரிய மலைகளும்  க ற்கல யும் உள்ளது.  இைங்லகயில் 

தமிழ் சிங்கள ஆங்கிை சமாழிகள் டபசப்படுகிண்றன.  இங்கு சீ ான காைநிலை காணப்படுகின்றது.  

எனக்கு இைங்லகக்கு விடுமுலறயில் டபாக விருப்பம்.  

 

அட்சடப்ேட விளக்கம் 

 

 

மனிதனின் வாழ்க்லகடயாடு பின்னிப்பிலணந்திருப்பதும், மனிதனின் வாழ்வின் அடிப்பல யாக 

இருப்பதும் இயற்லகடய ஆகும். அந்த இயற்லகயின் அடிப்பல டய டகசித் தமிழ் மன்றத்தினால் 

சவளியி ப்படும், இளடவனில் இதழ் 17ன் அட்ல ப்ப ம்.  

க ல், ஆகாயம், ம ங்கள், மைர்கள் என பை இயற்லகலய தனது எழிைாகச் சூடி வைம் வருகிறாள் 

நம் இயற்லக அன்லன.  மனிதர்களுக்குத் டதலவயான அலனத்து வளங்கலளயும் வாரி வழங்கும் 

வள்ளல் அவள். ஆனால், மனிதர்களாகிய நாம், எமது வாழ்வின் அவச த்தன்லமயில், எமது 

அடிப்பல லய மறந்துவிட்ட ாம். இயற்லக அன்லனலய டபற்றிப் பாதுகாப்பது, அவளின் 

குழந்லதகளாகிய எமது க லமயல்ைவா. அலத நிலனவுறுத்தும் முகமாகடவ இயற்லக 

அன்லனலய எமது அட்ல ப்ப மாக பி சுரித்துள்டளாம். டமலும் அவுஸ்திட லிய நாட்டில் 

நல சபற்றுக் சகாண்டிருக்கும் காட்டுதீயிலனயும் அதனால் எற்பட்  அவைங்கலளயும் 

நிலனவூட்டுவதாகவும் வல யப்பட்டுள்ளது.  

ஒவ்சவாரு வரு மும் சவளிவரும் இதழாக இள்டவனில் இருந்தாலும், இவ்வரு ம் மிகவும் 

சிறப்பானது. கா ணம் டகசித்தமிழ் மன்றம் தனது பத்தாவது ஆண்டில் காைடி எடுத்து 

லவத்துள்ளது. இதலன சித்தரிக்கும் முகமாகடவ, காட்டுத்தீயின் சநருப்பினூட   CTM 10 

என்பலதக் குறிப்பிட்டுள்டளாம். சதா ர்ந்தும் இம்மன்றத்தின் சசயற்பாடுகளில் உங்களது 

பங்களிப்லபயும், ஆத வியும் நல்குவீ ாக,
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குறுக்வைழுத்துப் புதிர் – விவை 

-சாருகா சிவசுதன் - 

1 ோ த் 14 தி ய ம்   8 ப ந் 4 து 

ழை  ழை   2 ப 16 க ல்  ம் 

ப்   3 க   வு  15 ழை பி 

11 ப த் 7 தி ரி 10 ழக 6 க ள்   க் 

ை  ழை  5 வதா ட் ட ம்  ழக 

ம்  ப்   ட     

  ப  17 ே ட க் 13 கு  12 க 

18 ப ட் ட ம்  ம்  ை  ரு 

  ம்  19   ங்  ம் 

9 பு லி  20 ழே கா ைி  கு  பு 

குறுக்ைாை 

1. Instrument என்பதன் தமிழ் சசால் 
2. நிைவு – இ வு , சூரியன் - ? 
5. இதில் பழங்களும் காய்கறிகளும் வளர்க்கைாம் 

8. விலளயாட்டுப் சபாருள் 

9. வரிகள் உள்ள மிருகம் 

11. சசய்தி தாள்கள் 

15. இது சசய்தால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் ( குழம்பியுள்ளது) 
17. திலசகாட்டியில் அம்புகுறி காட்டும் திலச. 

18. காற்றாடி 

19. சித்தில க்குப் பின் வரும் மாதம் 

வமலிருந்து கீழாை. 

1. ஒரு பழம் 

3 விறகு எரித்த பின் வரும்/யாலன 

4 யாலனக்கும் பிள்லளயாருக்கும் இது சபாதுவானது. 
6. Building என்பதன் தமிழ்ச் சசால் 

7. இலத வீட்டிலும் தில ய ங்கிலும் பார்க்கைாம் 

8. இது டபானால் சசால்லும் டபாச்சு 

10.   மாடு- சகாம்பு , மயில் - ? ( குழம்பியுள்ளது) 

12.   அைங்கா த்திற்குப லதப்சபாங்கலில் பாவிக்கப்படுகிறது. 

13.   கூர்ப்பில் எங்களின் முன்டனார். 

14. சதற்கு இதற்கு ஒரு உதா ணம் 

15. ஆையத்தில் இருப்பார்கள்( குழம்பியுள்ளது) 
16. ந க்க அவசியமானது ( குழம்பியுள்ளது) 

 

 

 

 

 

சரியான விவையளித்ைைர்ைள் 

1. ைர்ஷி முருைானந்ைா. 

2. அபிரன். 

3. ைைமணி மாணிக்ைைாசைர் 

4. ைாயத்திரி சங்ைரப்பிள்வள 
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இளவேனில் சஞ்சிகைக்ைான ஆக்ைங்ைகள அனுப்பி 
கேக்ை வேண்டிய முைேரி: 

Casey Tamil Manram 

PO Box 2516, 

Fountain Gate, 

Vic 3805 
மின்னஞ்சல்: editor@caseytamilmanram.org.au 
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