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ஆcrயr% உ'ள)tlr-t…. 

இ"# உலக' ()வ+' அைம/யாக அட345ேபா89ள ;ைல<= நா' 

இ?வ@ட' ஆB5Cற5ைப இ"# இைணயவF நடG+4"ெறா'. இIத ;கKLMக9 

எ=லா' தOK ெமாFைய வாழைவQகR' எ?வா# அSGத தைல(ைறQT ெகாUS 

ெச=லலா' எ"#' நைடெப#4"றன. 

எ)G+G /றைம89ளவXக9 அவXகள+ ஆQகG/றைமைய ெவYQெகாணர 

ேவUS' எ"ற ஆவ[ட" நா' உைழQ4"ேறா'. அவXக\Qகாக இளேவ]= 

இ'(ைற ^G/யாசமாக கள' அைமG+9ேளா'. அIதவைக<= தவ)' தைர, 

ப<[' (_ற', பைட5` ேமைட, சI/QT' வா<= என பல கள' அைமG+ அ/= 

அைனவ@' த3கள+ ஆQக3கைள எ)/ த3கைள8' ஒ@ தOK எ)Gதாளராக 

இIத `ல' ெபயXIத நாbB= ;ைல ;#GதேவUS'.  

 

இளேவ][QT ஆதரR த@ேவாX, எ)+ேவாX OகL Mcய வbடG/_T9 ;"ற+. 

ஆனா= இI;ைல மாc வ@4"ற+. இத)Qகான ஆ3க3க9 பல இட3கY= 

இ@I+ வ@4"ற+. இ+ேவ இIத இத)Qகான ெவ_cயாக இ@Q4"ற+. இ? 

ெவ_c ெதாடரேவUS' உ3கள+ ஊQக' எமQT ெதாடXI+ 4ைடQக ேவUS'. 

தO)' தOழ@' த'ைம ெதாடXI+ அைடயாள5பSGத இ+ ேபா"ற சefைகக9 

ெதாட@'.  

 

அைர ஆUSQT ஒ"# எ"# ெவYவ@' இL சeMைகைய ப=ேவ# 

மா_ற3க\ட" இ]வ@' கால3கY= காலாUSQT ஒ"# எ"# ெவYgS' 

;ைலQT ெகாUS வரேவUBய+ இளேவ]= சeMைகைய வாMQT' 

வாசகXகளா4ய உ3கYட' ^bS ^S4ேறா', இIத தாXhக5 ெபா#5` 

இலTவானத=ல! இIதL iைமைய ஒ?ெவா@வ@' iம5ேபாமானா= இளேவ]= 

சeMைக Mற5பான ெவYgடாக ெவYவ@' எ"ப/= எ?^த ஐய5பாS' 

4ைடயா+. ”தOK எ3க9 ெமாF! உரQகL ெசா=ேவா'.  தOK எ3க9 அைடயாள'! 

;ைலQகL ெசkேவா'” 

 

ந"c! 

ஆMlயX T). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
தைலவr% உ'ள)tlr-t ......  

 

m"#$ ஒrmைற இளேவ./ ஊடாக உ5கைள ச7t9பt/ 
ெபrமk>?cயைடkேறB. இ$mைற எ5களா/ வழைமேபா/ ஆFGkIடB 
ெகாIGகJைடy$ மனtMk ச7ேதாசmJ#$ mQதm> nக>?cகllடU$ ச7tGக 
mFயாைமGk மன$ வr7tkேறB. 

‘ஆFமாதQt/ அ$ைமy$ பறGk$’ எBZ எ$ mBேனா[க\ ெசாBனாMேபா/, 
இ9ெபாIt\ள இ7த ெகாேரானா ெதாMZேநாy$ பறGகJ#$. ேகc தm> மBறமானt 
ெதாட[7t$ எ$மா/ mF7த உதvகைள பாtGக9பJடவ[கllGk வழ5k 
வrkBேறா$. 

தைடக\ எ5கllGk ஒr ெபாrJட/ல. அதைனy$ பFGகMகளாக மாMZேவா$ எBZ 
எ#Qத mயMcதாB இBைறய இைணயவb ஆF9pற9p vழா. mகv$ vQtயாசமாக 
ப/ேவZ நா#கlllr7t தm> ஆ[வல[கைளy$ எமt அvhtேரlயா வா> 
இைளஞ[கைளy$ இைணயவாyலாக இைணQt ஒr பrJசா[Qத mயMcயாக 
ஆF9pற9p vழாvைன ெகா"டா#kேறா$. இt/ mகv$ mGkயமானt 
இளேவ./ சlcைக ெவlly#. 

எBன நட7தாl$ இளேவ./ கால$ தவறாt வrவைதேபா/ ேகc தm> மBறQtB 
இளேவ.l$ ப/ேவZ cறா[க\ மMZ$ எIQதாள[கllB ஆGக5கைள தா5k ஒr 
mMZ mIதான இைணய பt9பாக ெவllவrkBறைம ko9pடQதGகt. இளேவ./ 
இ.வr$ கால5கlll$ ெதாட[7t$ பல பைட9பாllகைள உrவாGக 
காQtrGkBறt. அதMk உ5க\ அைனவரt ஒQtைழ9p$ இBZ ேபா/ எBZ$ 
தrமாZ ேகJ#Gெகா\kேறB. 

ேதமtர& தmேழாைச உலகெம0லா1 பரவ451 

 

ெபா pரபாகரB 
தைலவ[ 
ேகc தm> மBற$ 
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தமி% ப'(ப) ேதைவயா? 
- ெம%ப'( அர+ 

 

தா$ெமாழி க*பதா, எ.தவ0த1 பய3மி,ைல. அய,நா9: ெமாழிகைள, =றி1பாக ஆ@கிலA 

ேபாCற ெமாழிகளDC வழிய0, க*பதC Eலேம, தAFைடய ேவைலவா$1ைபHA 

வாIJைகK தரKைதHA உயNKதிJெகாOள FPHA என நிைறய ேபN நARகிCறனN.  

 

அSTA ஆU9ேரலியா ேபாCற நா:களD, RலAெபயN.S வாVA மJகளDC மனதிேல, 

தா$ெமாழிேய ேதைவதானா எCற ேகOவ0 எV.S அவNகWJ=O ஒY ெபYA =ழ1பKைத 

ஏ*ப:KSவS நாமறி.தேத.  

  

ஒேர ஒY ெமாழிைய1 ேப[A =ழ.ைதகைளவ0ட, இர]: அ,லS இர]P*=A ேம*ப9ட 

ெமாழிகைள1 ேப[A =ழ.ைதகO RKதிசாலிகளாக இYJகிCறனN எCபைத ெமாழியறிஞNகO 

அறிவ0ய, `தியாக உaதி ெச$திYJகிCறனN. எ1பP? 

 

இதைன வ0வாதிJ=A FCனN, எC ந]பN cறிய ஓN உ]ைமe சAபவKைத இ@= 

நிைனTcNகிேறC. 

 

தா./ தா0ெமாழி./ ப3ட பா5 

இ@கிலா.திேல வாVA தC ஆைச மக3ைடய வ f9P*= வயS FதிN.த தாயாN 

தா$நா9PலிY.S ெசCறிY.தாN. ஒY நாO அவரS மகC, அவYைடய பOளDJcட 

வயSெகா]ட இர]: மகCகைள தC தாயாேரா: வ f9P, வ09:வ09:, மைனவ0ேயா: 

ெவளDய0, ெசCaவ09டாN.  

 

வ f9PலிY.த தாயாYJ= திgெரன மாNR வலி வ.S ெநhசைடJகேவ, தC3ைடய 

ேபரCகைள1 பாNKS "த]ண fN..த]ண fN.." என cவ0ய0YJகிறாN. அ$ேயா பாவA, 

இ@கிலா.தி, வளN.த அ.தJ =ழ.ைதகWJேகா தமிI ெதkயவ0,ைல. அவN மl]:A 

மl]:A "த]ண fN..த]ண fN.." எனJ கKதி1 பாNKSA உதTவாkCறி மாரைட1பா, இற.S 

ேபானாN அ.த அAைமயாN.  

 

திYAப0 வ.த மகC திைகKS1ேபா$ எCனெவCa Rk.தப0ற=, ேதAப0K ேதAப0 அVதாN. 

தாHA தா$ெமாழிHA அ@ேக ெசKS1ேபாய0Y.தன! 

 

ெப6ேறா' ெசா%:/ காரண=க> 

வ0வாதKதி*= வYேவாA. ெம,பNனD, வாVA தமிI1 ெப*ேறாNகளDடமிY.S, தA 

=ழ.ைதகO தமிIெமாழி பP1பS ப*றி, வரJcPய சில காரண@கைள Fதலி, பாN1ேபாA. 

 

• எC =ழ.ைத தமிழி, ேபசினாேலா, பPKதாேலா ஆ@கிலA சkயாக வராம, 

ேபா$வ0:A, ப0CனN ஆ@கிலA ேப[A இ.த ஊN =ழ.ைதகேளா: ேபா9P ேபா9: 

ெவ*றிகரமாக வர இயலாS 

 

• நA ப0OைளகO இ.த ஊkேல வாழ1 ேபாகிறாNகO, இ.த ஊkேல ேவைல ெச$ய1 

ேபாகிறாNகO, ப0CனN தமிI பP1பதா, எCன பயC,  

 

• நமJ= தாC ஆ@கிலA சkயாக வரவ0,ைல; ெவOைளJகாரNகO ேபால ஆ@கிலA 
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ேபசK ெதk.திY.தா, நாA ஒY ெபkய பதவ0ைய அpவலகKதி, 

அைட.திYJகFPHA. நிைறய சAபாதிKதிYJகTA FPHA. ஆதலா, நA 

=ழ.ைதகO அ.த வா$1ைப இழ.Sவ0டJcடாS. 

 

• ஊYJ= இர]: அ,லS ECa வYடKதி*= ஒYFைற1 ேபாக1 ேபாகிேறாA, 

அSTA ECa வார@கWJேகா எCனேவா; தமிIநா9Pேலேய இ1ேபாS யாYA தமிI 

ஒV@காக1 ேப[வதி,ைல, அ1பPய0YJ=AேபாS தமிI பP1பS ேதைவய*ற 

ேவைல. 

 

ேமேல ெசாCன கYKSJகO சkயானSதாC என ேமேலா9டமாக பP1பவNகO நிைனJகK 

ேதாCறினாpA, உ]ைம அSவ,ல எCபேத உ]ைம. 

ஆரா0@சி கா35/ வழி 

ேகாவாJU ம*aA ெமஹலN (Kovacs and Mehler) எ 3A அறிஞNகO நடKதிய ஒY ெவ= 

[ைவயான ஆ$வ0,, சிa =ழ.ைதகO உ Oள அைறய0,, 'ெல..ெமா..ேவ' எCபS ேபாCற 

ெபாYள*ற இைசெயாலிைய ஒலிJகe ெச$S, அேத ேநரKதி, அ@=Oள திைரய0, இடS 

FைனேயாரKதி, ஒY ெபாAைம1 படKைதHA சில வ0னாPகO ஓட வ09டனN. ப0CனN அ.த 

இைசHA படFA நிaKத1ப9டS.  

 

சிறிS இைடெவளDJ=1 ப0C மl]:A இைசHA படFA ஓ9ட1ப9டS. ேநாJகA, இைசெயாலி 

ஒலிJகிறேபாS =ழ.ைதகO திைரய0, வYA படKைத1 பாNJகேவ]:A. ெதாடJகKதி, சிறிS 

ேநரKதிேலேய எ,லா =ழ.ைதகWA, இைச வ.தTடC இடS பJகA வ.த அ.த1 படKைத1 

பாNJகK ெதாட@கினN.  

 

ப0ற= அ.த அறிஞNகO ஆ$ைவ சிறிS மா*றி, இ1ெபாVS ேவa இைசெயாலிைய 

ஒலிKதேபாS, ெபாAைம1 படKைத இடS Fைன1பJகKதி, ஓ9டாம,, வலS 

Fைன1பJகKதி, ஓட வ09டனN. ஆனா, எ,லா =ழ.ைதHA இடS பJகேம ெபாAைமையK 

ேதPனN.  

 

மl]:A ஒலிையHA படKைதHA ஓ9ட, இர]: ெமாழிகWJ= ேம, ேப[கிற =ழ.ைதகO 

2-வS Fைற வYAேபாேத அ.த1 படKைத வலS பJகK திைரய0, பாNJகK ெதாட@கி 

வ09டனN. ஆனா,, ஒY ெமாழி ம9:ேம ேபசJcPய =ழ.ைதகேளா, 9 FைறJ=1 ப0ற=A 

cட அ.த1 படKைத வலS பJகA பாNJகவ0,ைல, இடS பJகேம ேதPJெகா]PY.தனN.  

 

காரணA எCனவாக இYJகFPHA என ஆரா$.ததி,, பல ெமாழி ேப[கிற =ழ.ைதகளDC 

Eைள, =ழ1பமான ெசா*கைளHA, ஒலிகைளHA, vIநிைலகைளHA Rk.S ெகாOWகிற 

சJதிைய1 ெபaகிCறS; ஒY ெமாழி ேப[கிற =ழ.ைதகளDC Eைள அ.தe சJதிைய சிa 

வயதிேலேய இழ.S வ0:கிCறS. 

 

மறதி ேநா./ ப(ெமாழிC தD'E/ 

பயலிUெடாJ (Bialystok) எ3A கனடா நா9: மYKSவN நடKதிய இC3ெமாY [ைவயான 

ஆ$வ0,, அவkடA வ .த w*aJகணJகான ேநாயாளDகளD,, FSைமய0, வYA 

ெகா:ைமயான ேநா$களD, ஒCறான, ஞாபக மறதி (Dementia) ேநா$, பலெமாழி 

ேப[பவNகWJ= ஒYெமாழி ேப[பவNகைளவ0ட, சராசkயாக 5 வYடA கழிKேத வYவதாகJ 
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க]:ப0PKதாN. 

 

பCெமாழிJகாரNகWJ= 5 வYடKதி*= ப0Cனேர ேநா$ வYA அறி=றிகO ேதாCaவதா,, 

கனடாவ0C சராசk வயதான 79 வயைத எ:KSJெகா]: 5 வYடA தாமதமாகிறS 

எCெற:KSJெகா]டா,, 47% சதவ0கிதA மJகWJ= அ.த ேநா$ வராமேல ேபா$வ0:A எCற 

ஆதார|NவமாC ெச$தி ஆeசkயமானSதாேன!  

 

இS எ1பP எCற ேகOவ0J=J கிைடKத1 பதி,, பCெமாழி ேப[பவNகO Eைளய0C 

ெவ}ேவa ப=திகைள நிைறய1 பயCப:KSவதா,, Eைளய0C ெசய,திறC அதிகமாகிறS; 

FSைமயைட.தாpA ஒV@காகe ெசய,ப:கிறS, ேநாையJ க9:1ப:KSகிறS. எCன 

வ0.ைத! 

 

இC3A எKதைனேயா ஆரா$eசிகைள இ@= நாA ெசா,லிJெகா]ேட ேபாகFPHA, ஆனா, 

அSவ,ல நமS ேநாJகA. ேவa ெமாழிகO க*பதC EலA வYA நCைமகைள நாA 

த*ெபாVS ெதளDவாக1 Rk.S ெகா]டாpA, ஏC தமிைழJ க*க ேவ]:A எCபத*= 

பதிp]டா?  

 

ஏC அ.த இCெனாY ெமாழி ப0ெரhசாகேவா, இ.தியாகேவா, சீன ெமாழியாகேவா இYJகJ 

cடாS எ Ca பாNKதா,, "தா$ெமாழி" எ Cற ெசா,ேல அத*= பதி,. தாய0C அ�JகளDpA, 

பKS மாதA வய0*றி, இY.தேபாSA, ப0ற.த ப0ற= ெதாடJக1 பOளDJ=e (Pre-school) 
ெச,pA வைரய0pA, தினFA ேக9:A, ேபசிHA, அ3பவ0Kத ெமாழிையவ0டJ க*கJcPய 

சிற.த ெமாழி ேவa]ேடா?  

 

தா0ெமாழி தF/ ேபரறிE 

ேமேல ெசாCன கYKSJகO எ,லாேம, அறிவ0ய, `தியாகTA உணNT `தியாகTA 

உOளைவ. அ3பவ `தியாக1 அைத1 பாNJக Fய*சிKதா,, இ.தியாவ0C FCனாO 

சனாதிபதி ம*aA மாெபYA வ0hஞானD அ1S, கலாA க,�k மாணவNகWJ=e ெசாCன 

வkகO நA மனைதJ கவYA. 

 

"நாC எனS ஆரAப க,வ0ைய தமிI வழிJக,வ0 EலA தாC பய0CேறC. எC ஆரAப 

க,வ0ைய தமிI ெமாழிய0, பPKததினா,, எனJ= கண0தKைத க]ேபா, பPJகTA, 

அறிவ0யைல ஆI.S வ0ள@கி பPJகTA மிகTA உதவ0யாக இY.தS. எC தா$ ெமாழி 

தமிழி, நாC பPKததினா, தாC எCனா, ேம*பP1R ஆ@கிலKதி, இY.தாpA, இைண1R 

ெமாழிைய க*a அP1பைட அறிவ0ய, தKSவKைத ப*றி உணN.S ெகாOள மிகTA 

உதவ0யS. ப0*காலKதி, ஆரா$eசி திறைன ேமAப:Kத எC ஆரAப தமிI க,வ0தாC 

அP1பைடயாக இY.தS எCa ெசாCனா, மிைகயாகாS." எCறாN. 

 

சீனாவ0C ஹா@கா@ அர[ ெவளDய09:Oள ஓN அரசாைனைய1 பாY@கO, "சீன ெமாழிய0, 

பPJகிCற மாணவNகO, ஆ@கில ெமாழிய0, ம9:ேம பPJகிCற மாணவNகைளவ0ட சிற1பாக1 

பய0,வேதா:, சீன ெமாழிய0, ம9:மCறி, ஆ@கிலKதிpA சிற1பாக மதி1ெப] எ:1பதா,, 

ஹா@கா@ பOளDகளD, சீன ெமாழிையேய பாட ெமாழியாக1 பயCப:Kத ேவ]:A."  

 

அSம9:மCறி, பOளDJcட வயSJ= FCனேர தா$ெமாழிைய ெதk.SெகாOவS, 

பOளDJcடKதி, ஆ@கில ெமாழிய0, க*கK ெதாட@=A ேபாS ஒY பாலமாக வ0ள@=கிறS 

எCபS அறிவ0யலாN கYKS. 
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தமிG பHIபJ ேதைவதா( 

தமிI க*பதிC EலA, இ@= வளYகிற =ழ.ைதகளDC ஆ@கிலJக,வ0 எ.த வைகய0pA 

பாதிJக1ேபாவதி,ைல; இC3A ெசா,ல1ேபானா, அதைனHA நCறாகJ க*aJெகாOளJ 

cPய ஆ*றைல அS ெபYJ=ேம தவ0ர அழிJகாS. ஒY நாளDpOள 24 மண0 ேநரKதி, 10 

மண0 ேநரKைத, அதாவS வாரKதி, FழிKSJெகா]PYJ=A 100 மண0 ேநரKதி, 70 மண0 

ேநரKைத பOளDJcடKதிpA பP1ப0pA ெசலT ெச$HA ெபாVS எ}வாa ஆ@கிலA ெக:A, 

நிைனKS1 பாY@கO. 

 

பPKதவNகO நாA, சி.திJகK ெதk.தவNகO நாA, ப=Kதறிேவா: ஒY FPெவ:1ேபாA. அS 

உ@கO =:AபKதி*=A, வளN.S ெபkயவNகளாகி இ.த நா9P, வாழ1ேபா=A நமS அ:KதK 

தைலFைற, இர]: ப]பா:களDpFOள ந,லைவகைளK ேதN.ெத:KS வாழேவ]:A 

எCபைத FPT ெச$HA வ0ேவகKைத வளNJக இ1ெபாVேத ெசய,ப:@கO.  

 

காலA தாIKSவS, மனDதைன அழிJகJcPய மிக1 ெபkய ஆHத@களD, FதCைமயானS 

எCபS வOWவN வாJ=.  

 

தா$ெமாழி வாIக! எC தா$ெமாழி தமிIெமாழி வாIக!! 

 

 

ந"ப$%ைக!!! 
 

நf வ0V.த ேபாெத,லாA 

தா@கி1 ப0PJ=A 

இ.தJ ைக 

 

மனA உைடHA ேபாெத,லாA 

த9PJ ெகா:J=A 

இ.தJ ைக 

 

தனDேய நf அVA ேபாெத,லாA 

உC க]ண fைரK SைடJ=A 

இ.தJ ைக 

 

அS ேவaயாN ைகHA அ,ல 

உC3O உOள உனS தCனAப0Jைக 

அைத ம9:A ஒY ேபாSA 

இழ.S வ0டாேத. 

 

-அனDKதா ேயாகராஜா 
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ஆ+த- க.த" 
 

 

ேபாkனா, உறTகைளHA, 

உணNTகைளHA, தCனDைலையHA 

இழ.S வாVA உய0NகWJ= |மிKதா$ 

cற ஏ@=A ஆaத, கPதA. 

அவO வkகளD,.... 

 

எC ெச,வ@கேள! ஆaத, எCற 

ெசா,pJ= ெபாYைள எ@= ேதPனாpA 

கிைடKத*கkS எCபைத நாC அறிேவC. 

இY1ப03A ப0Oைளகளாகிய உ@கWJ= 

எ:KSைர1பS எC கடைமயா=A. 

கவனமாகJ ேகW@கO. இற1R எCபS 

ஏேதா தவறான ெசா,ேலா ெசயேலா 

அ,ல. இற1R எCபS வ0:தைல. தCைன 

உணராதவைர இற1R எCபS எ1பP ஒYவN 

ஆைடைய தினFA கழ*றி ேவெறாY 

ஆைடைய ேபா:த, ேபாCறS. ேபாkனா, 

இற.த எC ப0OைளகWA அவNகளS 

உடைல ம9:ேம கழ*றி வ09: 

ெசCaOளனN. அவNகWO பலN மa 

உடைல1 ேபா9:Jெகா]: =ழ.ைதயாக 

மPய0, தவI.S ெகா]PYJகிறாNகO. 

இ1ேபY]ைமைய நf@கO 

வ0ள@கிJெகாOW@கO. அவNகWJ= 

நf@கO ெச$ய ேவ]PயS பாSகா1பான 

அைமதியான vழைல 

உYவாJகிJெகா:Kத, ம9:ேம. அத*= 

Fதலி, நf@கO அைமதி அைடய 

ேவ]:A. சி.திKS பாY@கO! நட.தைத 

எ]ண0 எ]ண0 சின1ப9: 

,உணNeசிவய1ப9:, பைகைம ெகா]: 

உ@களS உடைலHA மனைதHA 

நhசாJகி பல வ0யாதிகைள 

ேசNKSJெகா]: ேபாரா9டA ேபாரா9டA 

எனJ cறி இறJக1ேபாகிறfNகளா? அ,லS 

அைமதியாகTA மகிIவாகTA வாVA 

வழிகைள அறி.S 

ெகா]:ஆேராJகியKSடC பல 

சாதைனகைள அைட.S, நா9PC 

ச9டதி9டKதிைனேய மா*aA 

வ,லைமைய ெப*a, தCைன உணN.S 

ப0ற1R -இற1R எC3A [ழலி, சிJகாம, 

இனD1 ப0றவாத நிைலைய அைடய1 

ேபாகிறfNகளா? எS ெவ*றி? எS ேதா,வ0? 

FPT உ@கO ைகய0,! 

 

|மிKதாயாகிய எனJ= இ.த உலகி, 

வாVA அைனவYேம ப0OைளகOதாC. 

எனJ= ெமாழி, இனA, நா: எCற ேபதA 

ஒCaமி,ைல. மனDதNகளாகிய நf@கO 

தாC அைனKைதHA உYவாJகின fNகO. 

அ,ல,ப:கிறfNகO. ஒY உய0N இ}Tலகி, 

பைடJக1ப:AேபாS ேதைவயான 

அைனKSேம இ1|மிய0, 

உYவாJக1ப9:வ09டS. இY.SA எC 

ப0OைளகWO சிலN பசியா, வா:வத*= 

காரணFA நf@கேள. நாC ெசா,வைத 

ெசா,லிவ09ேடC. எனJ= நf@கO ஏதாவS 

ெச$ய வ0YAப0னா, இ.த |மிய0, வாVA 

ஒ}ெவாY உய0YA பாSகா1பாகTA 

மகிIவாகTA அைமதியாகTA வாழ 

வழிவ=1ப�Nகளாக! எனJ= ப0PKதமான 

உலக நலKெதா]டனDC கவ0ையJ cறி 

வ0ைடெபaகிேறC. 

 

“உலகிpOள ெபாa1Rைடய 

தைலவெர,லாA 

உய0ரறிைவ உOWணNவா$1 ெபaத, 

ேவ]:A 

உலகைனKS நா:களDC எ,ைலகாJக 

ஓYலகJ c9டா9சி வpவா$ ேவ]:A 

உலகி, ேபாN பைக அeசமிCறி மJகO 

உைழKS]: வளAகாKS வாழேவ]:A 

உலெக@=A மனDத=லA அைமதிெயC3A 

ஒY வ*றாத நCனDதி ெப*a$யேவ]:A” 

நCறி 

வணJகA 
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நா0" 1றி4சி6" 
-ரமண( 

 

நா(: ப@ைசMகிளOேய, உ( ெபய' எ(ன? 
கிளD: எC ெபயN =றிhசி. 

 

 
 

நா(: உனJ வயJ எ(ன? 
=றிhசி: வயS எ9: மாதA. 

 

நா(: நD எ=க> ஊW% இFMY/ ப@ைசM 
கிளOயா? 
=றிhசி: ஆA நாC உ@கO ஊk, 

இYJ=A பeைசJகிளDகளD, ஒYவைகயான 

அெலJசாCறிC (Alexandrine) எCற 

இனKைதe சாN.தவC 

 

நா(: அIபHயா ேவZவைக ப@ைசM 
கிளOக[/ உ\டா? 
=றிhசி: ஆA இ.தியC k@ ெநJ ( Indian 

ringneck) எCற பeைசJ கிளDகWA உ]:. 

 

நா(: உனMY/ இ]திய( W= ெநMY/ 
உ>ள வ^Cதியாச/ எ(ன? 
=றிhசி: எனS இற=களD, சிவ1R அ,லS 

க:A சிவ1R வ]ண@கO காண1ப:A. 

இைவ இ.தியC k@ ெநJ=J= இYJகாS. 

 

நா(: அIபHயா, க_Cதி% வைளய/ 
ேபால கFIa நிறCதி% இFIபதி% தா( 
அைவ இ]திய( W= ெநM எ(Z 
அைழMகIப5கி(றனவா? 
=றிhசி:  அSTA ஒY காரணA. ஆனா, 

எனJ=A (ஆ] கிளDகO) கVKதி, கY1R 

வைளயA வளYA. நாC எனS FV 

வளNeசிைய 18 Fத, 24 மாத@களD, 

அைடேவC அ1ேபாSதாC எனJ=A 

கVKதி, கY1R நிற வைளயA உYவா=A. 

அSேபா, நாC FVைமயாக வளN.தப0C 

உ@கWடC எCனா, ெதளDவாக ேபசTA 

FPHA. 

 

 
 

நா(: உ( இனCதி6Y அெலMசா(றிய( 
எ(Z ெபய' வ]தத6கான காரண/ 
எ(ன? 
=றிhசி: அெலJசா]டN தி கிேர9 ( Alexander 

The Great)எCற மCனC ஆசியJ க]டKைத 

ெவ*றி ெகா]டேபாS எனS அழகி, 

மய@கி எCைன எ:KSe ெசCa தனS 

ஐேரா1பாவ0, இYJ=A 

ந]அரசியpJ=A,  அரசNகWJ=A பkசாக 

எCைன ெகா:KதாN. அதனா,தாC எனJ= 

அெலJசாCறியC எCற ெபயN வ.தS 

 

நா(: Yறிbசி நD=க> எ(ன 
சாIப^5வ D'க>? 
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=றிhசி: எனJ= தானDய@கO ம*aA 

பழ@கO அSTA =றி1பாக 1�ெபNk 

(Blueberry) எனJ= மிகTA ப0PJ=A. ஆனா, 

எனJ= நf@கO சKதான சா1பா: எCa 

ெசா,லி மரJகறிகO தாC அதிகமாக 

தYகிறfNகO அKSடC எனJ= ப0PJகாத 

பல9U (Pallets) தYகிறfNகO.  

 

 
 

நா(: Yறிbசி நD=க> பறMக cHயாம% 
தாவ^Cதாவ^ ெச%கிறD'க>. உ=க[MY 
பறMகC ெதWயாதா? 
=றிhசி: நாC உ@கO ைககளD, வ.S 

வ0ைளயாட ேவ]:A எCபத*காக, நாC 

ப0ற.S சில நா9களD, எCைன 

அAமாவ0டA இY.S ப0kKS வளNKதாNகO. 

அதனா, பறJ=A வ0தKைத எC 

அAமாவா, ெசா,லிK தர FPயவ0,ைல. 

ஆனாpA இCa நாC உ@கO ைககளD, 

எ.தவ0த பயFமிCறி வ.S 

வ0ைளயா:வS மகிIeசி 

அளDJகிCறS.  அAமாைவ ப0k.S வாI.த 

கவைல எனJ= வYவதி,ைல. அேதேபா, 

எனJ= பறJக ெதkயாவ0P3A உ@கO 

ைககளD, இY.S ெகா]: நாC அைனKS 

இட@கWJ=A ெசCa வYகிேறC. நf@கO 

எனJ= பறJக ெசா,லிKத.தா, நா3A 

பறJக பழகிJ ெகாOேவC. 

 
 

நா(: Yறிbசி நD=க> எ=க[ட( வ]J 
ைககளO% இ(Z மகிG@சியாக 
வ^ைளயா5கிறD'க>. ஆனா% நா( 
உ=க> e35MY> வFவேதா, ைககைள 
வ^5வேதா உ=க[MY ப^HIபதி%ைலேய 
ஏ(? 
=றிhசி: இ.த c: எCனS ேடkெடாறி 

(Territory).  உ@கWைடய ப:Jைக அைறJ= 

யாYA வYவைத நf@கO வ0YARவதி,ைல 

ேபா, எனJ=A எC c]:J=O யாYA 

வYவS ப0P1பதி,ைல. 
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நா(: உ=க[MY வ^ைளயா35 
ெபாF3க> ஏ( ேவ\5/?  

=றிhசி: எனJ= நf@கO ேவைலJ= 

ேபா=AேபாS வ0ைளயா:வத*= யாYA 

இYJக மா9டாNகO, எனேவ எனS 

Eைளைய [a[a1பாக 

ைவKSJெகாOவத*= இ.த வ0ைளயா9:1 

ெபாY9கO உதவ0 ெச$கிCறன. 

 

நா(: நD=க> நிCதிைர ெகா>வத6Y ஒF 
இF3டான இடCைத ெதWE ெச0வத6Y 
எ(ன காரண/? 
=றிhசி: எனJ= நிKதிைரைய இYOதாC 

¥]:கிCறS.  

 
நா(: கைடசியாக ஒF ேக>வ^. நD=க> 
எ=க[ட( எCதைன நா3க> 
வாGவ D'க>? 
=றிhசி: எனS வாIநாO 30 வYட@கO. 

எனJ= ெகாV1R cP இYதயேநா$ 

வரவ0,ைல எCறா, உ@கWடC 30 

வYட@கO வைர மகிIeசியாக எCனா, 

வாழ FPHA. 

 

ஆமாA இYதயேநா$ யாைரKதாC வ09டS 

 

 

 
 

ெகாேரானா ைவர< 

(COVID – 19) 
ெகாேரானா ைவரU (COVID – 19) எC3A 

ெதா*a ேநாயானS சீன நா9P, உOள 

”TகாC” (Wuhan) நகரKதி, 2019A ஆ]: 

மாNகழி மாதA Fத, Fதலாக 

உYவாகியS. இS =aகிய காலKதி, 

சNவேதச `தியாக இYw*aJ=A 

ேம*ப9ட நா:களD, தாJகKைத 

ஏ*ப:KதிHOளS. இ.த ெதா*a 

ேநாயானS [வாசK ெதா=திைய 

பாதிJகிCறS. இS இல=வாக ஒYவk, 

இY.S ம*றவYJ= பரTகிCறS. இ.த 

ேநாயானS இைளயவNகWJ= ெபYA 

அளவ0, பாதி1ைப ஏ*ப:Kதவ0,ைல. 

ஆனா, FதியவNகWJ= உய0YJ= 

ஆபKைத வ0ைளவ0JகJcPயS. இSவைர 

உலகளவ0, ஏறKதாள ஒCபS மி,லியC 

(9 million) மJகO ேநா$ ெதா*aJ= 

உOளாகிய0Y1பSடC, ஐ.S இல9சA 

மJகO இற.SOளாNகO. 

 

இ.த ைவரஸிலிY.S நாA பாSகா1பாக 

இYJக ேவ]:மானா, அPJகP எமS 

ைககைள கVவேவ]:A. ெபYமளவ0, 

மJகO ஒCa c:தைல தவ0NJக 

ேவ]:A. இYவYJ= இைடய0, 1.5 m 

இைடெவளDைய ேபண ேவ]:A. ேமpA 

எமS [*a1 RறKைத ¥$ைமயாக 

ைவKதிYJக ேவ]:A. 

 

இ.த ைவரஸிC பாதி1ைபHA பரவைலHA 

த:1பத*காக மJகO சNவேதச `திய0, 

வ f9P*=O FடJக1ப9:OளனN. 

அKதியாவசியமான ேதைவகWJ= 

ம9:ேம ெவளDேய ெச,வத*காக 

அ3மதிJக1ப:கிCறனN. ெபkய 

அளவ0லான ஒCa cட,கO 

த:Jக1ப9:Oளன. பல வNKதக 

நிைலய@கO, இணவக@கO, வழிபா9: 

தல@கO எ,லாA த*காலிகமாக 

Eட1ப9:Oளன. உலக `திய0, 

ெபYமளவ0, ெபாYளாதார சkT 

ஏ*ப9:OளS. பல மJகO தமS 

ேவைலைய இழ.SOளனN. இதC, மJகO 
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ெபYமளவ0, பாதிJக1ப9:OளனN. 

அவNகளDC நாளா.த வாIJைகFைற 

மாறிவ09டS.  

 

இ.த இCனலான நிைலய0லிY.S மl]:A 

எமS பைழய வாIJைக FைறJ= திYAப 

ேவ]:மானா,, இ.த ைவரU பரTவைத 

த:1பத*கான அரசா@கKதினா, 

வ0திJக1ப:A எ,லா வழிFைறகைளHA 

நாA கவனமாக ப0Cப*ற ேவ]:A. 

அ}வாa ப0Cப*aேவாேமயானா,, எமS 

இய,R வாIJைகFைற ெவ= 

ெதாைலவ0, இ,ைல. 

 

- மSஷC [.தரேமாகC 

 

நாG ப.HI ரசிHத சிேலைட% 

கவ$ - கவ$ காளேமக" 
ஒY ெசா, பல ெபாYO வYAபP 

அைமவS சிேலைட என1ப:A. அ.த 

நா9களD, RலவNகO பலN இ1பPயான பல 

பாட,கைள1 பாPHOளைத நாA 

இலJகிய@களD, காணலாA. இCaA cட 

அரசிய, ேமைடகளD, இ1பPயான 

வாNKைத1 ப0ரேயாக@கைளJ காணலாA. 

அரசிய, வாதிகO ேமைடகளDல மா*aJ 

க9சிய0னைர வ0மNசிJ=A ேநர@களD, 

சிேலைடயாக அவNகைள வ0மNசி1பைதJ 

ேக9கலாA, பKதிkைக வாய0லாக 

அறியலாA .  ஏC ந]பNகளDைடேயHA 

இ1பP ேவPJைகயாக ஒY ெசா, இர]: 

ெபாYO வYAபP ேபசிJ ெகாOவைதHA 

நாA கா]கிCேறாA. அ.த நா9களD, சிலN 

இட1ெபயNகைளHA இ}வ0தA 

ேவPJைகயாகJ  

caவைதJ  ேக9PYJகிCேறC. 

உதாரணமாக ைகதP எ3A இடKைத 

கரத]டA எCaA, நாவ*=ழி எCற 

இடKைத சAR =]டA  எனTA 

=றி1ப09டைதJ cறலாA.  

 

எனS சிறிய ப0ராயKதி,, அCைறய 

காலKதி, ம]ெண]ைணைய 

லாAெப]ைண எCa பரவலாக ஊk, 

கைத1பாNகO. காரணA மிCசாரA வராத 

அ.த நா9களD, அkJகC லாARகOதாC 

பாவைனய0, இY.தS. அ.த 

வ0ளJ=கWJ= ம]ெண]ைணையKதாC 

பாவ01பாNகO. அதனா, ம]ெண]ெண$ 

லாAெப]ெண$ ஆக RழJகKதி, இY.S 

வ.தS. அ.த நா9களD, ஒYவN வ f9ேடா: 

ேசNKS ஒY பல சரJ=J கைட நடாKதி 

வ.தாN. அவYJ= அழகான ெப] மJகO 

இYவN இY.தாNகO. ஒY =aARJகார 

இைளஞN ஒYவN அவN கைடJ= ஒY 

ேபாKதpடC ெசCa ெகாhசலாA 

ெப]ைண கிைடJ=மா  எனe 

சிேலைடயாகJ ேக9டாN.  

 

அ.தவைகய0, சிேலைடJ கவ0களாகேவ 

பல பாட,கைள1 பாP இலJகியKதி, 

இடAப0PKதவN 15A w*றா]P, வாI.த 

கவ0 காளேமகA அவNகO. சமயA சாN.S 

மாKதிரம,லாS பல வ0டய@கைளHA 

ப*றி1 பல wa பாட,கO பாPHOளாN. 

எ}வ0த FC தயாk1RகWA, =றி1RகWA 

இ,லாS நிைனKத மாKதிரKதிேல 

மைடதிற.த ெவOளAேபால கவ0பா:A 

வ,லைம உைடயவN. அவN ஒY நாO 

கா9: வழிேய நட.S ேபா$Jெகா]PY.த 

ேபாS, ஒY வழி1ேபாJகC மிகTA 

கவைலHடC ேசாN.S ேபா$ ஒY 

மரநிழலிC கீI அமN.திY1பைதJ க]டாN. 

அவனDடA ெசCa, ”ஏC ேசாN.S 

ேபா$  கவைலHடC  இYJகிCறா$ 

உனJ= ஏ*ப9ட SCபAதாC எCன? 

எCனDடA caவாயா?” என வ0னாவ0னாN. 

அவேனா மிகTA ேவதைனHடC, “அ$யா, 

நாC நட.S வ.S ெகா]PY.த ேபாS 

கவனDJகாS ஒY பாAைப 

மிதிKSவ09ேடC. உடேன பயKதி, SOளDJ 

=திKததி, பாAR எCைனJ 

ெகாKதிவ09டS, ஒேர ேவதைனயாக 

இYJகிCறS  வ0ஷKதினா, நாC இற.S 

வ0:ேவேனா என1 பயமாக இYJகிCறS” 

எCa cறிK தC இரKதA கசி.S 

ெகா]PY.த  காைலK ¥JகிJ 

கா9PனாC.   
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அவ3ைடய காைல நC= உ*a ேநாJகிய 

ப0CனN அவைன ேநாJகி ”அ1பேன உCைன 

பாAR ஒCaA தf]டவ0,ைல, நf SOளDJ 

=திKத சமயKதி, ெநYhசி FO உC 

காலி, =Kதிவ09டS. ஒCaJ=A 

பய1படேவ]டாA” எனJ cறி 

அ}வ0டKைத வ09:1 Rற1படK 

தயாரானாN. அ1ேபாS அ.த மனDதC 

அவைர ேநாJகி ”அ$யா =Kதிய இடKதிC 

ேவதைனையK தா@க FPயவ0,ைலேய 

ஏதாவS மY.S caவ fNகளா” எனJ 

ேக9டாC. அ}வ0டA வ09:1 Rற1ப9டவN 

ேபாகிற ேபாJகி, நட.த பPேய 

கவ0ைதயாக ெபாழி.Sவ09:e ெசCறாN. 

அவ3J= எSTேம Rkயவ0,ைல, 

ஏ*கனேவ பாAR கPKSவ09டேத என 

ேவதைனய0, இY.தவ3J= அவYைடய 

கவ0ைத ேமpA =ழ1பKைத ஏ*ப:KதியS. 

ெந: ேநரமாக அ}வ0தA அவC 

=ழ1பKதி, ஆI.திY.த சமயKதி, 

அ}வழிேய வயS FதிN.த ஓN அ.தணN 

வYவைதJ க]டாC. வ.த அ.தணேரா 

அவனDடA “அ1பேன ஏC நட1பைத வ0:KS 

இJ கா9: வழிய0, 

உ9காN.திYJகிCறா$” என வ0னாவ0னாN. 

அத*= அவC தனJ= நட.த 

வ0டய@கைளHA, தாC ச.திKத மனDதC 

ப*றிHA cறினாC. அைதJேக9ட 

அ.தணN “அ.த மனDதN cறிe ெசCற 

வாNKைதகைளJ caவாயா?” 

எனJேக9டாN. அவ3A cறK 

ெதாட@கினாC. 

 

  “பCJரத( aCதிரனO( மிCதிரனO( 
சCJFவ^( பCதினOய^( கா% வா=கிC 
ேத0” 
 

எனJ cறினாC. இைதJ ேக9டSA 

அ.தணN அவனDடA ”உCைனe ச.திKதS 

யாெரன நf அறியமா9டாயா?. அவNதாC 

ஆ[கவ0 காளேமகA. அவN 

சிேலைடயாகKதாC எைதHேம caவாN. 

அவN cறியதC ெபாYO FOWJ =Kதிய 

உC காைல நிலKதி, ேத$Kதா, உC 

ேவதைன மாaA எCபேத” எCறாN. 

அவ3J= எSTேம Rkயவ0,ைல எனேவ 

அ.தணைர ேநாJகி ”அ$யா வ0ளJகமாகJ 

ca@கேளC.” என ேவ]PனாC. 

 

அவN cறK ெதாட@கினாN, “பKS எCறா, 

தசA அத3டC ரதC ேசNKதா, வYவS 

தசரதC அேயாKதி அரசC, அவC RKதிரC 

இராமC, இராம3ைடய மிKதிரC 

எனD,   ந]பC [Jகி`வC, மிKதிரனDC 

சKSY எனD, [Jகி`வ3ைடய எதிk 

யாெரனD, வாலி, சKSY வாலிெயனD, 

அவC பKதினD தாைர. பKதினDய0C தாைர 

எCற ெசா,லி, வYA காைல 

எ:1பெதCறா, தைர எனJ ெகாOள 

ேவ]:A. ஆக FOWJ=Kதிய காைலK 

தைரய0, அதாவS நிலKதி, ேத$ எCபேத” 

என வ0ளJகினாN. இS 

ேபாCa   அவYைடய கவ0ைதகO பல 

உ]:. மl]:A ஒY கவ0ைதHடC 

ச.திJ=Aவைர, 

-நவாஜி. 

 

மகிOPசி%கான வழிையS பா$ 
-ெம'சி 

வாIJைகய0, பயண0KSப பாN! 

SCபKதி, இCபKைத1 பாN! 

ப0eைசJகாரைன கவனDKS1 பாN! 

அவC வாIKSJகைள1 ெப*a 

மகிI.தி:! 

 

மழைலJ ceசலி, இைசைய ேக9:1பாN! 

அைத நிaKத Fய*சி ெச$S பாN! 

க]ைண1 பறிJ=A | ேசாைலகைள பாN! 

உCனD, மய@கி நி*பா$ பாN! 

 

ஒYவN மlS இர@கி1 பாN! 

மனA களD caவைதJ க]ண0, பாN! 

அயலாN பாரKைதJ =ைறKS1 பாN.! 

பலC எதிN பாரம, உதவ0 ெச$S பாN! 

 

இCபA Sவ@=A vழைல1 பாN! 
இன#$% 'வ)*% எ,பைத நிைன2'3 பா5! 

மனA தளராம, உைழKS1 பாN! 

உOளA ஆன.தKதி, SOWA பாN! 
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ெகா.யேநாT ெகாேரானாேவ. 
R.வ0ேனாK  

 

சKதA இCறி நிKதA ெகாOWA 

ெகாேரானாேவ! 

உC =*றA அறி.S அeசமி:A மJகேளா 

ஏராளA. 

 

உலகKைதேய உைறய ைவKSJ 

ெகா]PYJ=A ெகாேரானாேவ! 

 மனDத இனKைதேய மரண ப:JைகJ=  

ெகா]: ெச,pA ெகாேரானாேவ! 

 

 வ,லர[ நா:கO cட வைலவ fசி 

வைகவைகயாக  

ெகா]: ஒழிJகிCற உC ெகாPய 

ேநா$J=..  

மனDத உய0kனமா ம]Pய09டன? 

 

ேகாரKதா]டவA ஆ:A ெகாேரானாேவ! 

உC வ fரeசகாசKதி*=  மனDத உய0Nகளா 

பலிJகடா? 

உலகேம உைற.திYJ=A இ.நிைலJ= 

வ0Kதி9டவNகO யாNதாேனா? 

 

நாOேதாaA வ0ைத வ0ைதயாக வ0V.S 

மPHA உய0NகO! 

இவ*றி*=K தfNT தைன ேதPKேதP 

உலெக@=A பல ேதட,கO! 

 

சKதமிCறி HKதமிCறி நிKதA 

நைடெபaகிCற உலக1ேபாN இSதாேனா! 

மனDதேநயA மரண0KS வ09டேதா இA 

மாய உலகி,? 

 

 
 
 
 
 

நாைள 
-சKதிய(யா)மாக 

 

Rைகய0,லா ெபாVெதாCa RலYS 

RVதிய0, இைல ம9:A பறJ=S 

ெதளDவாக ெதாைல¥ரA ெதkHS 

ெதYெவ,லாA RSJக9சி ப0றJ=S 

 

வழிெய,லாA |வ0னA |J=S 

வளDெய,லாA |மணA வ f[S 

ெமாழிெய,லாA ெதளDவாக ேக9=S 

ஒலிெய,லாA ெதவ09டாS இனDJ=S 

 

 
 

c9டாத கழிெவ,லாA =ைறய0S  

தf9டாக ப0ளாUPJ=A மைறHS 

c9டாக ேதன fJகO ேபா=S 

மl9டாத ஒY ேவைள கா�S 

 

நிறமி,லா நfேராைட நிதமா=A 

கைறய0,லா கைரேயாரA நிஜமா=A 

காெட,லாA மரமாக உYமாaA 

Rதிதான Rரமாக நிைலமாaA 

 
 

 

 

 

 

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

Casey Tamil Manram 
PO Box 2516, 

Fountain Gate, 
VIC  3805 

kpd;dQ;ry; : editor@caseytamilmanram.org.au 
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Vல" ெபயWXத நாY.-  தமிO ெமாழிய$G  வளWPசிய$G ேபா%1 
-அப^தாரண^ ச]திர( 

 

 

“க,ேதாCறி ம] ேதாCறா காலKதிேல FC ேதாCறிய EKத =P” தமிIJ =Pயாக 

ஆ$வாளNகளா, க]:ப0PJக1 ப9:OளS. தமிI ெமாழிய0, காண1ப:A பல வ0டய@கO 

ேவa ெமாழிகளDடA இY.S மிகTA சிற1பாக காண1ப:கிறS. உதாரணKதி*= ழகரA “I” 

எCற எVKS, தமிழNகWைடய கலாசாரA, பழJக வழJகA, நாகkகA எCa ப9Pயலி9:J 

ெகா]ேட ேபாகலாA. இ1பP1 ப9ட தமிI RலA ெபயN.த நா9P, எ1பP உOளS? 

தமிழNகWJ= ெசா.த நாெடCற ஒCa இ,ைல. நாA அைனவYA உலகA FVவSA ப, 

கலாசார நா9P, வசிJகிேறாA. எனேவ நாA அைனவYA இY ேவa கலாசார@கWJ=A 

இைடேய வாழ ேவ]Pய க9டாயA உOளS. இY.தாpA தமிI கலாசாரKைதHA 

ப]பா9ைடHA தJக ைவ1பத*காக பலN அYA பா: ப:கிறாNகO. 

 

அைனவYJ=A ெதkHA, பல தமிI பாடசாைலகO அைமJக1ப9:Oளன. தமிைழ அைனKS 

=ழ.ைதகWA இைளஞNகWA ச.ேதாசமாக க*a தமS வரலா*ைறHA ெபYைமையHA 

அறி.S ெகாOளேவ]:A எCபைத =றிJேகாளாக ைவKS பாடசாைல அதிபNகWA, 

ஆசிkயNகWA Fய*சி ெச$S க*ப0*கிறாNகO. தமிI மாணவNகO ெவ*றிகரமாக தமிI 

ெமாழிைய1 பய0Ca சிறாNகWJ= பாடA க*ப0JகிறாNகO. பாடசாைலகைளெயா9P, பல தமிI 

wலக@கO அைமJக1ப9: வYகிCறன. “wலளேவ ஆ=மாA °]ணறிT.” எCபத*= அைமய 

அறிைவ±9:A மிகe சிற1பான RKதக@கO இYJகிCறன. இSேவ தமிI ெமாழிய0C 

வளNeசிJ= உaSைணயாகJ காண1ப:கிCறS. 

 

பல ச@க@கWA ஒY@கிைண1பாளNகWA RலA ெபயN.த ேதசKதி, தமிைழ வளN1பத*காக 

பா:ப:கிCறாNகO. இe ச@க@களா, பல வ0ழாJகO அைமJக1 ப9:Oளன. அTUதிேரலிய 

மCற@களD, ஒCறான ேகசி தமிI மCறA. வYடKதி, இர]: வ0ழாJகைள சிற1பாக 

ஒY@கைமKS, தமிழN கலாசார அைடயாள@கைள இைளேயாYJ= ெகா]: ெச,pA 

Fகமாக நடாKதி வYகிறாNகO. இளேவனD, சhசிைகைய ெபா@க, வ0ழாவ0pA ஆP1ப0ற1R 

வ0ழாவ0pA சிaவN Fத, ெபkேயாNகO வைர அைனவYA எVSவத*= வா$1ைப 

அளDKSOளS. இேத ேபா, வ0Jேடாkய தமிI ச@கA FKதமிI வ0ழாைவ நடKSவேதா: பல 

ேபா9Pகைள சிறாNகWJகாக நடKதி வYகிறாNகO. அSம9:மி,ைல, தமிழNகO ெபYைம1 

படJ cPய வ0தKதி, தமிI கலாசார ம]டபA ஒCைற நிaவ0J ெகா]: இYJகிறாNகO. 

வ0Jேடாkயா கலாசாரJ கழகFA ெபா@க, வ0ழாைவ வYடA ேதாaA நடKதி வYகிறாNகO. 

இS ேபாCற ச@க@கO இY1பதா, தமிI ெமாழி மிகTA ெசழி1பாக வளNகிறS.  

 

2020A ஆ]: உலகKைத நAப FPயாத vழpJ= ெகா]: வ.KSOளS. அதாவS 

ெகாேராணா ேநா$, கா9:K தf, கa1ப0னKதவNகWJ= எதிரான  அநியாயA எCa 

ப9Pயலி9:J ெகா]ேட ேபாகலாA. ெகாேரானா ேநா$ உலகKைதேய ஆ9P1 பைடKSOளS. 

எ@= பாNKதாpA ஊரட@=e ச9டA. இதனா, அைனவYA எமS ெதாழி,°9ப 

சாதன@கWJ=O EIகிJ கிடJகிேறாA. ஆனா, ெதாழி, °9ப வளNeசிய0னா, அைனவYA 

ெதாழி, °9பJ கYவ0கO EலA ஒCa cP பல ெசய,K தி9ட@கைள ப0C ெதாடNகிேறாA. 

ேகசி தமிI மCறA R*a ேநா$ வ0ழி1RணNTJகாக ‘zoom’ EலA பல தமிழNகைள 

ஒCறைணKS சிறிய ெதாைகைய ேசNKS ப@களD1ைப R*aேநா$ த:1R ைமயKதி*= 

வழ@கினாNகO . அS ம9:ம,லாம, ‘zoom’ EலA ஐேரா1ப0ய நா:கO, கனடா, அெமkJகா, 

அTUதிேரலியா ேபாCற நா:களD, இY.S பல இைளஞNகO ஒCa cP தமிI வரலா*ைற1 
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ப*றி உ]ண01பாக க*aJ ெகா]டேதா: இS ெதாடN.SA நடாKSவத*கான தி9ட@கைள 

ஆரா$.S ெகா]: இYJகிேறாA. இS ேபாCற சிற1பான இைண1RகO இY1பதனாpA 

RலAெபயN.த ேதசKதி, தமிI ெமாழி வளNeசி அைடகிறS. 

 

எனேவ, “தமிI இனD ெம,லe சா=A” எCபைத ெபா$யாகி, RலAெபயN.த ேதசKதி, தமிI 

ெமாழிைய வளN1பத*= Fய*சி ெச$HA அைனவYJ=A நCறி ெசா,வத*= வாNKைதகO 

ேபாதாS. பாடசாைலகO, ச@க@கO ம*aA ெதாழி, °9ப சாதன@களா, ம9:ம,லாம,, 

தமிழNகளDC வ0டாFய*சிHA தமிைழ RலAெபயN.த ேதசKதி, வளர ைவ1பதி, ெபYைம 

அைடேவாA. 
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தமிழW பார"பZய உண]க^" த_ேபாைதய நிைல6" (பாக" 

ஒG+) 
மFCJவ' நிCதி கனகரCதின/ ND, BSc (Ag), MSc(Ag),Dip FP, PostGrad Dip FS&T,Post Grad Dip 

Pharma(Pending), ANTA  

!"நா%, ம)*+வ-ய/ வ-01ைரயாள5, வ-6ேடா0யா ப/கைல கழக=, 

ெம/ேபா5", அ1@திேரலியா.    

!"#ைர 

இCa நாA RலA ெபயN.த நிைலய0,, பல வைகயான உணTகளD9= FகA ெகா:KSOேளாA. 

நமS அ:Kத ச.ததிய0னYA, அவ*றி9=O EI=வதாpA, “க]ண09= வ0Y.தாகTA, 

நாJகி9= [ைவயாகTA” எCற ேகாதாவ0,, தமிழkC பாரAபkய உணTகைள, RறA தOளD, 

ேநாHOள வாIைவ ேத:வS க]c:. அேத ேநரA, ெப*றாNகளாகிய நாFA அவNகளS 

வ0Y1பK*ேக9ப ெசய9படேவ]Pய நிNப.தKதி9J=O இCa. அதனா,, நமS உடpA, இCa 

நலA ெக:கிCறS. 

    

ஆகேவ, இKெதாடN க9:ைர, நமS பாரAபkய, உணTகைள மl9ெட:Jக, இCைறய மYKSவ 

வ0hஞான ஆ$TகளDC ெபaேபaகைள ைவKS எVத1ப:கிCறS. இKதகவ,கO, நமS 

அ:Kத தைலFைறய0னYJ=ம நA பாரAபkயKைதHA, உடைலHA பாSகாJக ஓN 

¥]:ேகாலாக, வ0hஞான வ0ளJகமாகTA அைமHA என நARகிCேறC. 

இனF வ-டய*திGH ெச/ேவா= 

“காைல வ,ளா.கன0 

மதிய5 678 

மாைல க97கா: “ 

 
எCற சிKதN பாடைல இ@= நிைனT ப:KSத, நCெறன நிைனJகிCேறC. 

 

வ,ளா.கன0 (Pheronia elephantum) 
காைல வ0ளா@கனD எCற FதலாவS அP, வ0ளா@கனDய0C FJகியKSவKைத =றிJகிCறS. 

பாைலய0, (பாைல நிலKதி,) வ0ளா@கனDேய   காைல உணT என நA FCேனாN 

கைட1ப0PKதS ெதkகிCறS. ேதாைட இன தாவர@கO அறிய1படாத காலA எனTA 

உ]ண0JகலாA. வற]ட ப0ரேதசKதி, ேதாைட ேபாCறைவ அ.நா9களD, வளராமpA 

இY.திYJகலாA. அKேதா:, வ0ர,களா,, வ0]: உ]ணJcPய பழமாகTA இYJகிCறS. 

FJகியமாக, வ0ளவ0,, அதிகளT உய0NeசKS சி (Vitamin C) இY1பS நA க]:ப0P1R. 

இTய0NeசKS, உடலி, உ]டா=A தனDKSவ, தானDய@கி ஒPஸிசC அயCகைள (Free Oxygen 

Radicals or Reactive Oxygen Species-ROS), த:KS உட, நலிைவHA, FதிNதைலHA 

அkதாJ=கிCறS. ஞான க]கள f*cடாக   க]டறி.த உ]ைமைய இ.த பாட, வk 

பைறசா*aகிCறS. 

 

இCைறய நா9களD,, பலYA, எதிN ஓ9ஸிஏ*றிகைள உணவ0, ேசY@கO, எனTA, அைவ 

பழ@களD,, மரJகறிகளD, உ]: என ேபாதைனகO. 

 

நமJ=, வ0ளாAபழA கிைட1பS அkS எCறாpA, ேதாைட (Orange), F.திkைக (Grapes), ஆ1ப0O 
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(Apple), FலாAபழA (Melons) ேபாCற பழ@கைள உ]பS சாலeசிற.தS. கண0சமான, 

தினேதைவJேக*ற அளT உய0NeசKSகWA உடலி*= கிைடJ=A. 

 

ஆதிய0,, யாவYA ப:JைகJ= இYO vI.தப0CனN ேபாவSA, வ0Pய9 காைலய0, 

எVARவSA Fைறயாக கைடப0PJக1ப9டS. இரT உணவ09=A, காைல உணவ09=A 

இைடேய, கி9டKத9ட, பKS மண0Kதியால@களாவS இைடெவளD ஏ*ப:கிறS. 

இ}ேவைளய0,, வய0*றி, [ரJ=A அமிலKதிC ெசறிT c:வதனா, சிலk99=, =ம9ட,, 

ம*aA வாய0, RளD1R, அமிலA உணTJ=ழா$ வழியாக ேமேல வYவSA சகஜA இ.த 

நிைலைமைய அமிலKதிC ேமெலVத, (Reflux) என1ப:A, Gastro esophageal Reflux Disease (GERD) 

என caகிCேறாA. அதC க9:1ப:Kத, காைல உணT மிக அவசியA.  

 

பழ@களD, உOள உய0NeசKS A, C, E    ேபாCறவ*ைற, கா$கறிகO, பழ@கO உ]பதா, 

இ.நிைலைமைய க9:1ப:KதலாA என ஆ$TகO =றிJகிCறன. FJகியமாக, உய0NeசKS சி 

என1ப:A அ[ேகாNப0J அமிலA (Ascorbic acid), கா,சியKSடC (Calcium) ேசN.S கா,சியA 

அ[ேகாேப*a (Calcium ascorbate) என1ப:A கார1ெபாYைள (Alkaline substance) உ]டாJ=வதா,, 

வய0*a1RளD1R =ைறகிCறS எCபS ஓN இரசாயன வ0ளJகA. 

 

 இ.ேநரKதி,, எC மனதி, வYA திY1RகளDC ஓN வk "ைகKதலA நிைற கனD" எCபைத   

உ@கWJ= இைன½9ட வ0YARகிCேறC. 

  

வ0ளா@கனD, சிறிS RளD1பாக இY.தாpA, அமிலKதCைமைய அதிகk1பைதவ0ட, 

காரKதCைமைய உடலி, உ]டாJ=வைத வ0hஞானA ெதளDவாக வ0ளJ=கிCறS. அSTA 

ஓN காரணமாக, நA EதாைதயNகO வ0ளாAபழKைத உ]டாNகO எCபத9= வ0ளJகமாகலாA. 

அKSடC அCைறேயாN நAைமவ0ட ஞானA உOளவNகளாக ெதCப:கிCறாNகO. இCைறய 

நா9களD,, நமS ைவKதியNகO, அமிலKைத க9:1ப:Kத பல வைகயான உ1RJகைள எமS 

வய0*aJ=O திண01பSA, வ0கடமாக ெதkகிCறS. 

 

678 (Zingiber officinalis) 
அ:Kத அPய0,, [J= என தர1ப9PYJகிறS. [J= எCறா,, இhசி என ெகாOக. மைலயாள 

ெமாழிய0pA, ச1பானDயKதிpA இhசி கிழ@ைக [J= எCகிCறனN. நாA, கா$.த 

ேவNJெகாAைப இCa [J= எCகிCேறாA. 

 

இhசி கிழ@கி, இYJ=A பல வைக இரசயன ேசNைவகளD,, சில, வய0*றி, உணைவ 

ெசkJக ைவJ=A ெநாதிய@களDC ெசறிைவ அதிகk1பைத வ0hஞானA வ0ளJ=கிCறS. அதC 

வ0ைளவாக, உ]�A உணT வைககO, ெசமிபாடைடகிCறS. FJகியமாக, மரJகறி 

உணTகWA, இைறeசி வைககWA, வய0*றி, [ரJ=A அமிலKைத ந:நிைலயாJ=வதா, 

(neutralise), ெசkயாைம (indigestion) உ]டாகிCறS. மரJகறி சா1பா9:டC இhசி சAப, 

ைவ1பSA, இைறeசி உணTக9= இhசி ேபா:வSA அமிலKதிC ெசறிைவHA, சீரண01ைப 

c9:வத9=A என ெகாOக. 

 

க97கா: (Terminalia chebula, myrobalan) 
மாைல க:Jகா$ எCற ECறாவS அP, உணT ெசமிKS, =டலி, ேபாஷாJ= காரண0கO 

(Nutrients) உறிhச1ப9ட ப0CனN உ]டா=A கழிைவ அக*aவத9காக என உ]ண0Kத, நCa. 

ெபYA =டலி, இYJ=A உணTJ   கழிT அக*ற1ப:வத9= FJகியKSவA உ]:. 

மலeசிJக,, பல வ0த ேநா$களD9= காரண0யாக உOளS. ப0KதA தைலJேகaத, 
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Fத9PJெகா]:, உடலிC எ,லா ெதாழி9பா:கைளHA சீர*ற நிைலJ= தOWவSA   

மYKSவ வ0ளJக@களD, இCaA. அதைன ெவளD1ப:Kத, க:Jகா$ ேகாதி,, ஐதேரா9ஸி 

அ.தேரா=வ0ேனாC (Hydroxyanthraquinone) எC3A ரசாயனA ெசய9ப:கிCறS. 

                                                                                                                                              ெதாட)= 

 
 

I"V மிYடாT காறG 
-சKதியா 

 

சkயா மKதியான உeசி ெவய0, தண0ய0ற 

ேவைளய0, மண0 அPe[ ேக9=A. அ.த 

மண0சKதA ேக9டTடேன ெதkHA SAR 

மி9டா$ வ0JகிறவC வாறாC எ]:.   

 

அAமா9ைட கதறி அPe[ இர]: Áபா 

=Kதிைய எ:KSெகா]: ஓPறS. 

¥ரKதில மண0 ேக9ைகJக ெகhச, 

ெதாட@கி வ f9ைட அவC தா]P ேபானா1 

ப0ற=தாC கா[ கிைடJ=A. அத*= ப0ற= 

வ0V.தPe[ வ f9: வாச, தா]ைடJக 

மண0 சKதA ேக9காS. ேபாய09டாேனா 

எCற ஏJகKேதா: ேக9ைட வ.S திற.S 

பாNKதா இர]: வ f: தOளD தனDயா 

இYJகிற அ@கிO மறிe[ மி9டா$ வா@கிJ 

ெகா]PY1பாN. அவN அ.த ேவைளய0ல 

ெச$த காkயA அவYJ= ேமல ஒY 

பாசKைதேய ஊ9:A, அவN 

இ,லாவ09டா, அவC அ:Kத ெதYTJ= 

ேபாய0Y1பாC. Ee[ இVJக ெபkய 

ச.ேதாஷKேதாட ைகத9P c1ப09டா 

அவC அ@கிேளாட FPeசி9: வாறC 

எ]: ைசைகய0, ெசா,pவாC.  

 

அவைன வ09:ட cடாS எCகிறKSJகாக 

சிp1பN cட ேபாடாம ஓP வ.ததால v: 

=ைறயாத தாN ேரா9Pல ஒ*ைற கா,ல 

மாறி மாறி அவ3Jகாக காKS நிCa 

ஆன.த தா]டவA ஆ:றS. நாp 

பJகFA க]ணாP வeச தகர ெப9P. 

ெபkய ஒY வைளய, ைகப0P. 

ைகப0Pய0Cட ஒYபJகA ஒY ெகாKS 

பைழய ெச$திKதாO சிCன S]:களாக 

ெவ9P க9P ெகாVவ1ப9PYJ=A. 

ம*ற1பJகA ஒY சிCன சி,லைற1 ைப. 

ஒYைகய0, இ.த ெப9Pேயாட ம*றJ 

ைகய0,  மண0ய அPKS ெகா]: எCைன 

ேநாJகி ெம,ல நட.S அவC வைரJக 

எCட ெபாaைமய ேசாதிJகிற மாதிk 

இYJ=A. அவC கி9ைட வ.தTடC 

அவC ேக9க FCனேம "Yைபய, ெதகட" 

எCa கKதி ெசா,pவC. அவC இர]: 

Áபா =Kதிய வா@கி சி,லைற ைபJ=Oள 

ேபா9P9: ஒY S]: கடதாசிய 

ெகாKதில இY.S இVKெத:KS ஒY 

cAR ெச$வாC. ப0C தகர1ெப9Pய0Cட 

வ9ட EPய திற.S SAR மி9டாைய 

ெவa@ைகயால; மண0ப0Peச ைகயால 

எ:KS கடதாசி cARJ=Oள அமKதி 

தYவாC.  

 
 

நா3A அ.த cARJ=Oள [a]PYJகிற 

ெவOைள நிற SAR மி9டாய எ:KS ஒY 
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ெபkய வா$ வeசி9: ப0C உOWJ= வ.S 

ேக9ைட |9டTA அவ3A மண0 அPe[ 

ெகா]: நைடய க9:வாC. உடேன 

பP1ேபC எCa ெசா,லி அAமாவ0டA 

வா@கிய கா[Jகாக வ0Y1பமி,லாம, 

RKதகKைத எ:Kத கால@கO மறJ=மா 

ெநhசA! 

 
 

நிற" 
-காவ0யC பKமசிறி 

 

2020A ஆ]: ஒY வ0Kதியாசமான 

ஆ]டாகேவ ெதாட@கியS. Fதலி, 

அTUதிேரலியாவ0C கா9:Kதf, பலN 

வாIJைகைய நிNEலமாJகியS 

ம9:ம,ல, பல வ0ல@=கைளHA 

அழிKதS. ப0C, ஐJகிய இரா9eசியA உலக 

அளவ0, Brexit EலA ெபkய ஒY 

தாJகKைத ஏ*ப:KதியS. இைவ 

எ,லாவ*றி*=A ேமலாக உலகA 

FVவைதHேம UதAப0Jக ைவKதS இ.த 

ெகாேரானா ைவரU. 

 

ஆனா,, இவ*றி, இY.S மlWFC, 

அெமkJகாவ0C கa1R ெவOைள 

பத*ற@கO. நாÂa வYட@களாக கa1R 

இனKதவNகO, அPைம1ப:Kத1ப9:A, 

ப0C ஒ:Jக1ப9:A வYகிறாNகO. ச*a 

அட@கிய0Y.த இனவாதA, கட.த ECa 

நாC= வYட@களாக தைல ¥Jகி 

ஆ:கிறS. த*ேபாைதய அெமkJகாவ0C 

அரசா@கA இ.த நிலைமைய இC3A 

ஊJ=வ0JகிறS. 

 

George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor - 

இவNகO இ.த கa1R இனவாதKதி, 

அநியாயமாக சிJகி இற.தவNகளD, சிலN. 

இவNகளDC இற1ேப அெமkJகாைவ 

ம9:ம,ல, உலகA FVJக வ0ழிKெதழ 

ெச$SOளS. கa1பாக1 ப0ற1பS 

ப0ைழயா?  

 

அPைம ஒழிKS, பல wa ஆ]:கWJ=1 

ப0C3A, கa1R நிறKதவNகO த@கO 

மனDத உkைமJ= இC3A ேபாராட 

ேவ]:மா? தமிழNகளாகிய எமJ= இS 

நCறாகேவ வ0ழ@=A.  

 

அTUதிேரலியாவ0pA இ.நா9: |Nவ fக 

=PமJகளான Aborigines, இேத மாதிkயான 

இன நிற பா=பா9ைட அ3பவ0JகிறாNகO. 

அTUதிேரலியா நாA வாழ எமJ= 

RகலிடA ெகா:KSOளS. இ.த நா: 

எமJ= ெகா:Kத இடA, இ.த நிலKதிC 

ெசா.தJகாரNகளDடA இY.S பறிKS 

எ:Kத நிலேம. நாA அவNகWJ= 

நCறியாக இY1பத*=1 பதிலாக, 

அவNWJ= சம வா$1R ெகா:1பதி,ைல. 

இS அநியாயA! 

 

நாA அைனவYேம ப0றJ=AேபாS 

த1ெப]ண@கWடC ப0ற1பதி,ைல. நாA 

ேவa ேவa நிறமாக இY.தாpA எமJ=O 

ஓ:A இரKதA சிவ1R நிறேம. எமS 

வளN1RA, வளYA vழpA, எமS 

மனசா9சிைய வPவைமJகிறS. ம*ற 

மனDதைனHA “மனDதனாக” நாA 

நிைனKதா,, அவைன ஒYேபாSA 

வ0KதியாசA என தOளD ைவJகமா9ேடாA. 

ஒYவC தாC நிறKதவனாக ப0ற1பைத 

அவC ேதN.ெத:1பதி,ைல. ஆகேவ, நாA 

ஒ}ெவாYவYA, ம*றவனDC நிறA, =லA, 

பணA, அ.தUைத ைவKS அவைன 

ேநாJ=வைத வ09:, ஒ}ெவாYவைரHA 

சக மனDதனாக நடKSேவாA. 

 

 

ெச"V_+பழ" 
-வOளD ஆன.K 

 

StrawberryயாA StrawberryயாA 

ஆ@கிலKதி, Strawberry 

ெசAR*aபழமாA ெசAR*aபழA 

ெச.தமிழி, 

ெசAR*aபழA 

சிக1பான 

ெசAR*aபழA 

சிற1பான 

ெசAR*aபழA 
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சாY நிைற.த ெசAR*aபழA 

சா1ப0ட ¥]:A ெசAR*aபழA 

[ைவயான ெசAR*aபழA 

[a[a1ைப தYA ெசAR*aபழA 

சKதான ெசAR*aபழA 

சலிகாம, சா1ப0டலாA ெசAR*aபழA 

சிறிதான ெசAR*aபழA 

சிaவN வ0YARA ெசAR*aபழA! 
 
பாY. ெசா-ைலH தYடாேத 

V.S.க]நாதC 

“க]ணா, அ.தJ காலKதிேல,” எCa  

ெசா,ல, 

 

“பா9P, எCைன ெதா.தரT 

ப]ணாேத@ேகா.  நாC எC mobile phone 

இ, பகிPJ கைத ேகJகிேறC.” 

 

“அTUதிேரலியாேல ப0ற.S வளN.த 

உனJ= எ1பP Rkய ைவJகிறS?  

உC ெப*ேறாYA நா3A யாI1பாணKதி, 

ப0ற.S வளN.தவNகO. உC பா9டா 

ப,கைலJ கழகKதி, ேபராசிkயராக1 பண0 

Rk.தவN. காKதாேல நாலைர மண0J= 

அலாரA ைவeச மாதிk ப:Jைக 

வ09ெடV.S, கிணKதPய0, =ளDe[ ……” 

“பா9P, நாC நAப0ற மாதிk கைத 

ெசா,p@ேகா. ந:@கிற =ளDk, பா9டா 

கிணKதPய0, =ளDe[..” எCa ெசா,லிe 

சிkKதாC. 

 

“க]ணா, ெம,ேபாNC =ளDN மாதிk 

இ,ைல எ@கO ஊk,. அS உடARJ= 

இதமாக இYJ=A. ஆனா, மாk 

காலKதிேல ம9:A ெபkய அ]டாவ0, 

த]ண0 ெகாதிJக  ைவe[ [:த]ண fk, 

=ளD1பாN. நாC ேகா1ப0 ெச$S =:Jக, 

அைத அY.தி, எ@கO அKதியP வ f9P, 

இY.S ந,�N க.த[வாமி ேகாவ0pJ= 

நட.ேத ேபா$ FYகைன தkசிKS 

வYவாN.” “மைழ நா9களDpA நட.S 

ேபாவாரா? 

 

“மைழ நா9களD, ம9:A காk, ேபாய09: 

வYவாN. அவN ெவளDJகி9டTடC நாC 

உC அ1பாைவ எV1ப0 ப, SலJகி9: 

பPJகe ெசா,pேவC. அவ3A அh[ 

மண0ய0, இY.S ஏV மண0வைர 

பாடமாJக ேவ]Pயைத, ெபலKS 

பாடமாJ=வாC. அவC த1பா ஏSA 

ெசாCனா, நாC உடேன திYKதி:ேவC. 

சிCன1 ப0OைளகO 12 ஆA வா$1பா: 

வைரHA, ேம, வ=1ப0, 16 ஆA 

வா$1பா: வைரHA ப0ைழ வ0டாம, 

பாடமாJக ேவ]:A.” 

“பா9P, கÆடமான கணJ= ெச$ய, எC 

calculator மிCன, ேவகKதி, வ0ைட 

த.தி:A.” 

 

“ெதkHAடா. அ.தJ காலKதி, ஆKதி vP, 

நCெனறி, ேமpA அ.த.த வ=1RJ= ஏ*ற 

தமிI, ஆ@கிலJ கவ0ைதகைள ஒY 

ெசா,pK தவறாம, பாடமாJக ேவ]:A.” 

“பா9P, நா@கO இ@ேக அ1பP பாடமாJக 

cடாS. பJகKதிலிYJ=A மாணவனDடA 

இY.S ெகா1ப0 அPKதி9டாC, அ,லS 

Plagiarism எCa geெசN =*றA சா9P 

மாணவ3J= மாNJU ெவ9:வாN.” 

 

“எ@கட காலKதிேல ெகா1ப0 எCறா, 

எVSற RKதகA. ெகா1ப0யாேல 

அPJகிறதி,ைல.” 

 

“பா9P, FV ேநரFA பP1RA 

பாடமாJகிறSA எCறா, ப0OைளகWJ= 

வ0ைளயாட ேநரமிY.திராேத.” 

 

“க]ணா, [1ரமண0ய பாரதியாN ெசாCன 

மாதிk,  

 

‘காைல எV.தTடC பP1R. ப0C  

கனDT ெகா:J=A ந,ல பா9:,  

மாைல FVSA வ0ைளயா9: எCa  

வழJக1ப:KSJ ெகாOW பா1பா.’” 

“பா9P, நாC தமிI பOளDய0, பாரதியாN 

மாதிk நPKS பாPேனC.  

‘சிCனh சிa=Yவ0 ேபாேல – நf  

திk.S பற.Sவா பா1பா,  

வ]ண1 பறைவகைளJ க]: நf  

மனதி, மகிIeசி ெகாOW பா1பா. 
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“உC அAமா ெசா,லி நா@கO ெபYைம1 

ப9ேடாA.”  

 

பா9P திYAபTA “அ.தJ காலKதிேல,” 

எCa ெசா,ல க]ணC ைகேபசிைய 

தOளDைவeசாC. “அ.தJ காலKதி, உC 

அ1பா ஊJகKேதா: பPe[ ப9டதாk 

ஆனாN. அதனாேல இ.த நா9Pேல 

=Pேயற வசதி வ.தS அவN 

=:AபKSJ=. அS ம9:ம,ல. உC 

அ1பா, தC இனhசனKைத மறவாம, 

ஊk, கÆட1 ப:றவNகWJ= உதவ0 ...” 

 

உடேன க]ணனDC அ1பா =aJகி9:, 

“அAமா, =ழ.ைதJ= அெத,லாA 

ெசா,pகிற ேநரA இ,ைல இ1ேபாைதJ=. 

க]ணா, உC பOளD பாட@கேளா:, தமிI 

பாட@கைளHA ஊJகKேதா: பP. சனD 

ஞாய0a நா9களD, வைல ப.S 

வ0ைளயா:. உC ைகேபசிைய பOளD 

ேநரKதிேலா பPJகிற ேநரKதிேலா 

பாNJகாேத.” 

 

ஒY வ0:Fைற நாளCa க]ணனDC 

சிேநகிதN இYவN வாச, மண0ைய   

அPJக, பா9P FC கதைவK திற.தாN.   

 

“Kannan is taking a bath. Please come on in,” எCa 

அைழJக,  

 

அவNகO ஒ}ேவாN கதிைரைய இVKS1 

ேபா9: உ9காN.தாNகO. 

  

“I am Thangam, Kannan’s grandma. I came from Sri 

Lanka five years ago. Can I know your names please?”  

 

ந,ல ேவைள க]ணனDC ெப*ேறாN 

ெவளDேய ெசCறிY.தாNகO. இ.த ஊk, 

FC ப0C ெதkயாதவேரா: வ f] ேபe[ 

ேபச1ப0டாெத]: ெசா,லிய0YJகிறாNகO. 

 

“I am Michael and he is James.”  

“Michael, Kannan said that your class camping trip is 

cancelled because of the Corona Virus problem." 

 

"Yes, madam. It’s a pity." 

 

பா9P அவNகேளா: பலைதHA 

ேபசிJெகா]PYJக, க]ணC அ@ேக 

வ.தவC, ஆeசkயA தாளாம, 

EவைரHA மாறி மாறி1 பாNKதாC. 

 

“Kannan, your grandma is great,” said James. “She 

quoted passages from Shakespeare and Wordsworth. 

And she is up to date with state politics and problems 

of climate change.” 

 

ஒCaA ேபசாS க]ணC ேதாழYடC 

ெவளDேய வ0ைளயாடJ கிளAப0னாC. 

அCa மதியA அவC தக1பC ஏேதா 

எVதிJ ெகா]PY.தாN.  

 

"Appa, could you please spare me a few minutes?" 

 

"மகேன, நா@கO வ f9Pேல தமிழி, 

ேபசேவ]:A எCபைத மற.தி9Pயா?" 

 

“நாC ஆ@கிலKதி, கைதeசா பா9P 

தனJ= ஒ]:A வ0ள@ேக,ேல. தமிழிேல 

ெசா,லe ெசா,pவா. இCa அவN 

ஆ@கிலKதி, எC ேதாழேரா: நிைறய 

கைதeசிYJகாN.   

 

ஏC பா9P எCேனாட ஆ@கிலKதி, 

கைதJக மா9gNகO?" 

 

“நf =ழ.ைதயா$ இYJைகய0, வ f9P, 

தமிழி, எ@கேளாட கைதe[1 பழக 

ேவ]:A எCa நாC உC அAமா 

அ1பாJ= ெசாCேனC. ஒYKதN தC தா$ 

ெமாழிைய ெதk.திY1பS நCற,லவா?” 

க]ணC பா9PையJ க9P1 ப0PKS இY 

கCன@களDpA FKதA ெகா:KதாC. 

 

“இhேச வா, உனJ= 

வ0Y1பமானெதாCைறe ெச$S 

ைவKதிYJகிேறC.” 

 

“ெகாVJக9ைடயா?” எCa ெசா,லி 
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=சினDJ= ஓP ஒCைற எ:KS YசிKதாC. 

 

“க]ணா, எனJ= ஒY கனT இYJகிறS.” 

 

“Martin Luther King, Junior “I have a Dream,” எCa 

ெசாCன மாதிk கனேவா?” 

 

“அS மாதிkதாC, க]ணா. ஈழK 

தமிழYJ=, ேபாkனா, 

பாதிJக1ப9டவNகWJ= ெகதியா வ0PT 

காலA வரேவ]:A எCற கனT.” 

 

“உ@கO கனT நனவாக ேவ]:A எCa 

ஒ}ெவாY நாWA க]கைள EP 

தியானD1ேபாA, பா9P.” 

 

உணNeசி ேமலிட அ.த Eதா9P அவைனJ 

க9P அைணKதாN 

 

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

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

இGைறய நிஜ" 
-கவ0C சKதிய[தC 

 
இCa ஆP மாதA 

இYபதாA திகதி 

இர]டாய0ரKதி 

இYபதாA ஆC:. 

நா@கO 

ெம,ேபாNனD, 

வசி1பதா,, வ f9: 

க*ற, எCa 

அைழJக1ப:A 

ெதாைல¥ர க*ற, 

வழியாக இC3A க*கிேறாA. இS இ@= 

வாIவ0C ஒY FJகிய அ@கமாகிவ09டS. 

வ f9PலிY.S க*ற, சில நCைமகO 

ம*aA தfைமகO ஆகியவ*aடC வYகிறS 

எCபைத ஒY மாணவனாக நாC 

உணNகிேறC. 

 

எCைன1 ெபாaKதவைர, வ f9Pேலேய 

க*aJெகாOவதC EலA கிைடKத 

மிக1ெபkய நCைம எCனெவCறா,, நாA 

பயணA ெச$ய ேவ]Pயதி,ைல 

எCபதா, எ@கWJ= அதிக ேநரA 

இYJகிறS. இ.த c:த, ேநரKைத நA 

ைககளD, ைவKSJ ெகா]:, அைத நA 

பP1RகWJ= அ,லS Rதிய வ0டய@கைளJ 

க*aJெகாOள FதÌ: ெச$யலாA. 

நா@கO பயணA ெச$யாதேபாS எkெபாYO 

ெசலTகO =ைறவதா, எ@கO 

ெப*ேறாkC பணKைத மிeச1ப:KதலாA, 

vழைலHA [Kதமாக ைவKதிYJகலாA. 

இS தவ0ர நா@கO வ f9PலிY.S ேவைல 

ெச$HA ேபாS நAFைடய ெசா.த 

ேவகKதி, ேவைலகைளe ெச$யFPHA. 

மாணவNகO கPனமாக இYJ=A ஒY 

வ0டயKத அறிவத*= அதிக ேநரA ெசலவ0ட 

FPHA. 

 

மaRறA, வ f9: க*ற, அதC 

எதிNமைறயான அAச@கைளJ 

ெகா]:OளS. ஒYவN ம*றவYடC  சEக 

ெதாடNRகைள எதிNெகாOள FPயாS, 

ந]பNகைள ேநk, ச.திJகTA FPயாS. 

ஆனா, வ fPேயா அைழ1RகO EலA 

இதைன ஒN அளTJ= சk1ப:KதலாA. 

ம*ெறாY =ைறபா: எCனெவCறா,, 

ெச$யேவ]Pய  

 

ேவைலைய  தOளD1ேபா9: அத*= பதிலாக 

கணனD வ0ைளயா9:கைள வ0ைளயா:வS 

அ,லS வ fPேயாJகைள1 பாN1பS. இதைன 

ஒY இைளஞனாக க9:1ப:Kத, மிகTA 

கPனA, ஆனா, சkயான மனநிைலையJ 

ெகா]PY1பதC EலA இ.த ேபாJைக 

ந@கO ெவ,ல FPHA. இS தவ0ர, ெவளD 

வ0ைளயா9:களD, ஈ:படாம, ஒN 

இடKதி, அதிக ேநரA இY.S கணனD 

பாN1பதா, உட,நலJ =ைறபா:க, 

ம*aA க] பாதி1R ஏ*ப:A. 

 

ெமாKததி, வ f9: க*ற, இCa நாA 

எதிNெகாOள ேவ]Pய ஒY நிஜமா=A. 
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தாயGV 
-சிவேயாகராண0 ேயாகான.த.  

 

உய0N ஒCa உOளவைர            

உ]ைம அCைபK த.S 

உY=A ஜfவC தாயCறி                   

ேவறி,ைல இ}Tலகி, 

 

உய0 த.S உணN½9P 

வானவ0, ேபால வNணஜாலA 

கா9P நி*பேத அCைனமP                               

இSேவ ெசNJகA எ,ேலாYJ=A 

 

ேதாளD, சாயK ெதா9P, க9P 

ெநhசி, தானைண.S 

கனD.தெசா.தA அCைனயCெறா 

 

உலகKைத மற.S                         

உறJகA தாC மற.S-தC 

[கA தாC இழ.S                     

நாA வாPனா, தாFA வாP 

தாC உYகிJ கைரHA அCைனJ= 

இ.த ெஜCமA ேபாதாத]ேறா 

நCறி எCa ெசா,வத*=. 
 
 

ஒc%க" 
-ேலாகிதC கைலeெச,வC 

 
ஒVJகA எCறா, ந,ல பழJகவழJக@கO 

உடC இYKத,. 

 

ஒVJகA இY.தா, பல சிற1RகO 

உ]டா=A. 

 

சில ந,ல பழJகவழJக@கO ஆவண 

உ]ைம ெசா,, அறA ெச$ ெபkயாைர 

மதி இனDைமயாக1 ேப[ கடTைள 

வண@=. 

 

எ,லா மனDத3J=A ஒVJகA மிக 

FJகியA 

 

 
 

 

நGறி மறSபI நGறG+ 
வ0UவராÍ =YேதவநAப0 

 

ெகாேரானா ைவரU எCற ெகாPய 

ெதா*aேநா$ ஆUதிேரலியாவ0, 

ெதாட@கியதிலிY.S, வ0Jேடாkயாவ0pA 

ஆய0ரJகணJகான மாணவNகO தளJ க*ற, 

Fைறய0, க,வ0 க*கிறாNகO. இCa இ.த 

FகKைத பாNKS க*க உதவ0ய 

அைனவYJ=A நCறி ெதkவ0Jக 

வ0YARகிேறC. இைண1RகளD, ஏ*ப:A 

சிJக,கைளe சkெச$S ெகா:Kத 

ெதாழி,°9ப வ,pநNகWJ= நCறி. இ.த 

தி9டKSடC ஒKSைழKத 

மாணவNகWJ=A ெப*ேறாNகWJ=A 

நCறி. 

 

இ.த இJக9டான ேநரKதி, எAைம காJ=A 

மYKSவ Sைறய0, பண0 RkHA அைனKS 

உOள@கWJ=A நCறி cற நாA 

கடைம1ப9:OேளாA. அவNகO 

த@கைளHA பாSகாKS எ@கO 

அைனவYJ=A உதவ0 ெச$கிறாNகO. 

அ:KS, எAைமHA எமS நா9ைடHA 

காJ=A காவ,Sைறய0னYJ= ம*aA 

இரா�வ வ fரNகWJ=A நCறி cற 

மறJகJcடாS. இ.த சிரமமான காலKதி, 

எமJ=A ப0றYJ=A உதவ0ய 

உதவ0Jெகா]: இYJகிற அைனKS 

உOள@கWJ=A ேகாடாேகாP நCறிகO. 

 

ஆ-ப$ரY ேநாப- 
- நிNKJதிகா நிமா,சிறி  

-  

ேநாப, பk[ உலகிேலேய மிகTA 

மதிJகKதJக மிகTA உயkய வ0YS ஆ=A. 

இS உலகி, எ.தK Sைறய0pA மிகe 

சிற.S வ0ள@=பவNகO, உலகிC 

அைமதிJகாக பா:ப:பவNகWJ= 

வழ@க1ப:கிCறS. ேநாப, பkசிைன 

அறிFக1ப:KதியவN அ,ப0ர9 ேநாப, 

எCபவN ஆவN. 1833ஆA ஆ]: Uவ fடC 

நா9P, ப0ற.த ெபாறியாளரான இவN 

ஆHதA உ*பKதி ெச$HA ெதாழி*சாைல 
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ஒCa அைமKS அ@= பலவ0தமான 

Rைகய*ற இரா�வ ெபாY9கைள 

க]:ப0PKதN.  ைடனைம9 எC3A 

ெவPமY.திைனHA ப0PKதவYA இவேர.  

இCaA உலகிC ப,ேவa இட@களD, 

[ர@க@கO ெவ9:வத*= ைடனைம9 

பயCப:Kத1ப:கிCறS ேநாப, பk[Jகான 

ெதாைகயானS ேநாப, அறJக9டைளய0C  

வYமானKதிலிY.S வழ@க1ப:கிCறS.  

1906 ஆA ஆ]: Fத, ேநாப, பk[ 

வழ@க1ப9டS. 2019ஆA ஆ]: வைர 597 

ேநாப, பk[கO வழ@க1ப9:Oளன 
 

 

ெதாைலdர% க-வ$ பய$-வத_காக இரef மாதgக^%1 hG 

அ]<திேரலியா வXதிj%1" நாG இலgைகய$- வசி%1" எனI 

ெப_ேறாj%1 எனI அ0பவHைத6" உணW]கைள6" 

அறியHதjவI ப_றிய ஒj க.த". 
கிராCெபNC  

ெம,ேபாNC 

அTUதிேரலியா 

அCROள அ1பா, அAமாTJ=, 

 

நாC இ@ேக ெம,ேபாNனD, நலமாக இYJகிCேறC. அS ேபால நf@கWA எமS ம*ற 

=:AபKதாNகWA நலமாக இYJகேவ]:A எCa இைறவைன ேவ]:கிேறC. நாC 

ெதாைல¥ரJ க,வ0 பP1பத*= இ@ேக ெம,ேபாNC, அTUதிேரலியாTJ= வ.ததா, 

அTUதிேரலிய வாIJைகய0C அ3பவKைதHA உணNTகைளHA ப*றி உ@கWJ= 

எVத1ேபாகிேறC. 

இ@ேக ெம,ேபாNனD, மிகTA ெவ1பமாக இYJகிறS. இர]: மாத@கWJ= FC, நாC 

ெம,ேபாNC வ0மான நிைலயKதிலிY.S ெவளDேய வYAேபாS, நாC வ0யNைவய0, =ளD1பS 

மாதிk இY.தS. ஆனா, ெம,ேபாNனDC வானDைல ஒY வ0Kதியாசமான வானDைல ஏC 

எCற, ஒY நாO vடாக இYJ=A ப0CனN அ:Kத நாளD, மைழ ெப$HA. ெம,ேபாNனDC 

வானDைல ஒ}ெவாY நாWA மாறிJெகா]: வYA. =ளDNகாலKதிpA ெவ1பமாக இYJ=A, 

சில நா9களD, தாC =ளDராக இYJ=A. 

 

ெம,ேபாNனD, நிைறய உணT வைககO இYJகிறS. நf@கO ஒY உணT1ெபாYைள 

வ0YAப0னா,, இ@ேக நிைறய கைடகளD, வ0*பைனJ= இYJ=A. நாC ேம,ேபார3J= வ.த 

Fத, நா9களD, இ.திய உணTJ கைடகளD, தாC சா1ப09ேடC. ஆனா, ப,கைலJகழகA 

ஆரAப0KS ந]பNகWடC ேசN.தப0ற=, நா3A எனS ந]பNகWA வ0தவ0தமான உணTJ 

கைடகWJ=1 ேபா$ சா1ப0:ேவாA. நா@கO ஒ}ெவாY வாரFA ெவ}ேவa வ0தமான 

உணவக@கWJ=1 ேபா$e சா1ப09: நகரKைத [*றி1 பாN1ேபாA. 

 

வ0ைளயா9: அTUதிேரலிய வாIJைகய0, மிகTA FJகியமான ஒY ப=தி ஆ=A. 

அTUதிேரலியாைவe [*றி ஒ}ெவாY நாWA ெவ}ேவa வ0தமான வ0ைளயா9:1 

ேபா9PகO நைடெபaகிறS. சில வ0ைளயா9:JகO; அTUதிேரலியாJ கா*ப.S, கிkJெக9, 

cைட1ப.S, ஹாJகீ ம*aA ெடCனDU ஆ=A. நாC எனS ந]பNகWடC ேசN.S ஒY 

அTUதிேரலியாJ கா*ப.S1 ேபா9P ம*aA ஒY ெடCனDU ேபா9PJ=e ெசCேறC. 

நா@கO அ:Kத வாரA ஒY cைட1ப.S1 ேபா9PJ=1 ேபாகிேறாA. நாC ேபா9Pைய1 பாNJக 

ஆவேலா: உOேளC. 
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ெம,ேபாNC ஒY பர.த, அழகிய, பாSகா1பான நகரA. நாC இ@ேக பPKத ப0ற= இ@ேகேய 

இYJகலாA எனK ேதாCaகிறS, ஆனா, அTUதிேரலியாவ0, இYJகிற ம*ற 

நகர@கைளHA பாNJகேவ]:A எCற ஆைச எனJ= இYJகிறS. ெம,ேபாNC ஒY 

பாSகா1பான இடA எCறபPயா,, நf@கO எனS பாSகா1ைப1 ப*றி கவைல1பட 

ேதைவய0,ைல. நாC இ1ேபாS எனS வ f9:1 பாட@கைள FPJகேவ]:A. நாC 

உ@கWைடய பதி, அறிய ஆவpடC எதிNபாNKSJ ெகா]: இYJகிேறC. 

 

இ1பPJ=, 

உ@கO அCR மகO, 

ைவÆணவ0 சிவஞான[.தரA. 

 

இனவாதHைத தfHத- 
- -ஆரணC மதியழகC 

 

ந]பNகWடC ெதாடNவ]Pய0, ஏறிேனC. எனJ= cைட1ப.S தாC உய0N. நாC 

க:ைமயாக பய0*சி ெச$S நிைறய ேபா9Pகைள ெவCறிYJகிCேறC. இC3A ெதாடN.S 

ெவ,ேவC. ஆனா, பP1R எனJ= ஓடாS. அAமாTJ= cைட1ப.S ப0PJகாS. அவYJ= 

பP1R தாCFJகியA. எCனா, cைட1ப.ைத வ0ட FPயாS, அதனா, நா@கO சில ேநரA 

cைட1ப.ைத ப*றி ச]ைட ப0P1ேபாA. நாC நCறாக பPJகமா9ேடC, ஆனா,, அ:Kத 

வYடKதிலிY.S, ECa வYடKதி*=, வp கவனமாக பP1ேபC. ைவKதியN மாதிk, ஒY 

ந,ல ேவைலJகாக ேதைவயான ROளDகO கிைட1பத*= க:ைமயாக பP1ேபC. இ1ேபாS 

நாC பP1ைப1 ப*றி நிைனJகவ0,ைல. எ1ேபாSA cைட1ப.S தாC FJகியA. இதனா, 

கPனமாக பய0*சி ெச$ேவC. இaதி [*றி, ப@=ெப*றி ெவCறதா,, எனS ந]பNகWடC 

நகரKதி, ஒY நாO ெசலவளDKேதாA.  

 

ெதாடNவ]Pய0, நிைறய மJகO இY.தாNகO. மாைல ஐ.தைர மண0J= Rைகவ]Pய0, 

ஏறிேனாA ெப9P சனKதா, நிரAப0 வழி.தS. அTUதிேரலியாவ0C ப,லினJகலாeசாரKைத 

இ.த Rைகவ]P ெப9P கா9Pய0Y.தS. நா@கO ஏறி ஒY Eைலய0, இY.ேதாA. நாC 

யCன, ஓரKதி, அைமதியா$ இY.ேதC. எனS ந]பNகO பJகKதிலிY.S தமJ=O 

கைதKதனN. =Vவாக வ0ைளயாPனாpA, நாC அவNகளDC ெநYJகமான ந]பனD,ைல, 

அதனா, நாC அைமதியா$ பா9ைடJ ேக9:Jெகா]PY.ேதC. எ@கO FC, ஒY சீன 

=:AபA இY.தS. அவNகWJ= அYகி,, ஒY FUலிA ெப] இY.தாN. ெகாhச ேநரமா$ 

ெதாடNவ]P சாதாரணமாக ேபானS. [*றி இY.தவNகO தமJ=O கைதKSJெகா]டாNகO, 

அ,லS ெதாைலேபசிய0, வ0ைளயாPனாNகO. திgெரன, வ]Pய0C vIநிைல மாறிவ09டS. 

எனS ந]பNகளDC சKதA cPயS. [*றி இY.தவNகO ச@கடமாக உணN.தாNகO. 

 

அ.த சீனJ =:AபKதிC அ1பா ஒY RKதகKைத கÆட1ப9: வாசிKSJெகா]PY.தாN. 

அவரS க]ணாPைய மற.S வ09டாேரா எCனேவா, cசி cசி வாசிKSJெகா]PY.தாN. 

எனS ந]பNகO இைத வ0ேனாதமாக க]டாNகO. அவNகO அ.த சீனJ =:AபKதிC சிCன 

க]ைண1 ப*றி கி]ட, ெச$SJெகா]டாNகO. அS ேபாதாததா, அ.த FUலிA சிaமிைய 

நJகலPJக ெதாட@கினாNகO. 

 

அவkC உைட ப*றிHA, அவkC FJகா9ைட ப*றிHA நJகலPKதாNகO. “வா ெவ]ண0லா 

உCைன தாேன” எCற பாடைல பாPJெகா]டாNகO. “FகA பாNJக நா3A, FPயாம, நfHA 

திைர ேபா9ட உCைன மைறKதாேய” எCற வசனKைத திYAபK திYAப பாPனாNகO. நாC 
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அைமதியா$ இY.S பாNKSெகா]PY.ேதC. எனJ=O ேகாபA வளN.தS, ஆனா, நாC 

அைத அடJகி ைவKேதC. அவNகO ெச$வS சkய0,ைல எCa ெதkHA, ஆனா, எCனா, 

ஒCaA ெச$ய FPயவ0,ைல. அவNகO எ,ேலாYA எCைன வ0ட ெபkயவNகO. அவNகைள 

பாNJ=AேபாS எ1பTA ஒY ெம,லிய பயA இYJ=A. இவNகளDC நJக,, சிaமிJ= மிகTA 

ச@கடமாக இY1பS ெதk.தS. அவளS க]கO =ளமா$ இY.தS. FகA சிவ.திY.தS. 

எனJ=O ேகாபA cPயS, ஆனாpA ெவளDேய உடAைப அைமதியா$ ைவKதிY.ேதC. 

இSவைர வா$வழியாக நJகலPKSJெகா]PY.த எனS ந]பNகO, திgெரன சிaமிய0C 

ேபNJகாைவ கழ*ற பாNKதாNகO. எனS ேகாபA ெவPKதS. எVAப0 அவNகைள 

எதிNெகா]ேடC. “எ1பP ஒYவைர, அவNகளDC இனமதவ0டய@கைள ைவKS 

நJகலPJகலாA?” எCa ேக9ேடC. அவNகO எCைன ஒY RறA தOளD, சிkJகK 

ெதாட@கினாNகO. அவNகளDC ேம, ெசம ேகாபமாக இY.ேதC. எ@கO =Vவ0C தளபதி, 

அப0மCHவ0C FகKதி, அPKேதC. Rைகவ]P ெப9Pய0லிYJ=A பயண0கO, எனS 

ைதkயKைத1 பாNKS, இனவாதKைத எதிNெகா]:, எC3ைடய ந]பNகைளK SரKதினாNகO. 

 

எgகl க.வாளgகைள அக_+" ெகாேரானா ைவர< 
-  ஹkஜC ப[பதிதாசC 

 

ேசா*aJ= ச]ைட ேபா:A காலA ெசCa, இCa ெரா$ெல9 k[TJகாக ச]ைட ேபா:A 

காலமாக மாறிவ09டS. ைக ெகா:KS =சலA வ0சாkJ=A Fைறைய ைகவ09: இCa 

இ@கிலா.S இளவரசC cட ைக c1ப0 வண@=A எமS தமிI பாரAபkய Fைறைய 

ப0Cப*aகிறாN. உலகA இ}வாa மாறி இY1பதC காரணA…. ெகாேரானா ைவரU ஆ=A! 

சீனா நா9P, Fைளவ0டK ெதாட@கிய இ}ைவரU, சில நா9களDேலேய உலகKதி, ப9P 

ெதா9Pெய@=A பரவ0, தNபாைரேய ெபாSFட@க ைவKதS. [மாN 5 ல9சA மJகளDC 

உய0Nகைள பறிKதிYJ=A இJெகாPய வ0ஷJகிYமி எ@கO வாIவ0, ப0ரமிJகKதJக 

பாதி1RJகைள ஏ*ப:KதிHOளS. இY1ப03A, நாணயKதிC இY பJக@கO ேபாCa, 

ெகாேரானா ைவரஸுJ=A இY Fக@கO உ]:. இCைறய அ1பVJக*ற வாIJைகய0,, 

“கPவாளA க9Pய =திைரகO ேபாCa” ஓPJெகா]PY.த மனDதNகளDC க]ப9ைடைய, 

நfJகிய ெகாேரானா ேநாய0C  ம*ைறய FகKைதHA நாA உணர ேவ]:A. 

  
இYJக நி*க ேநரA இ,லாம, அவசரமாக ஓ:A இJகாலKதிC தைலFைறய0னYJ=, மனDத 

உறTகளDC FJகியKSவKைத இ}ைவரU உணர ைவKSOளS. “ந,லெதாY =:AபA 

ப,கைலJகழகA” எCa நA ெபkேயாN cறினாNகO. அதாவS, =:Aப உa1ப0னNகO 

ஒYவYJெகாYவN உதவ0, வாITJ= ேதைவயானவ*ைற க*aJ ெகா:J=A ஓY =:AபA 

தாC ஓY சாலe சிற.த =:AபA எCபேத இதC ெபாYO.  ஆனா, இJகால =:AபKதி, 

ஒ}ெவாYவYA வ f9PC ஒ}ெவாY Eைலய0, லய0KS ேபாய0YJகிCறனN. =:AபKதிC 

அNKதKதி*ேக Fர]பாடாக =Yவ0J c:கO சிைத.Sேபா$, |k1R இCறி நபNகO த@கO 

தனD வ9டKைத உYவாJ=கிCறனN. ஆனா, ெகாேரானா ைவரஸினா, ஏ*ப9ட ெபாS 

FடJகA =:Aப@கைள ஒCறிைணJகிறS. வ f9Pேலேய இYJக ேவ]Pய க9டாயKதினா, 

=:AபKதினேரா: உறவாP பல =:Aப@களD, அCனDேயாCயFA ெநYJகFA 

அதிகkKSOளS.  அSம9:மCறி ந]பNகளDC அYைமைய பலN உணN.SOளனN. அ.நியNகO 

ேபாCa வாI.த அயலவNகO, இ1ேபாS ந9RJ ெகா]: சாைல ஓர@களD, 

உைரயா:கிறாNகO. ெவளDநா:களD, இYJ=A உறTகWட3A, ந]பNகWட3A ெதாடNR 

ெகா]: மனDத உறTகைள ெகா]டாP மகிIகிேறாA. ஆகேவ நவ fன வாIJைகய0, 

ைகKெதாைலேபசிேயா: உறT ெகா]PY.த நாA இ1ேபாS மனDத உறTகளDC அYைமைய 

வ0ள@கிJ ெகா]:OேளாA. 
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ேமpA உலக1 ெபாYளாதாரKைத வ fIeசி அைடய ெச$த ெகாேரானா ைவரU நா:களDC 

வரT ெசலT FPTகைள மaபkசீலைன ெச$யK ¥]PHOளS. அTUதிேரலியா, Fத, 

Fதலாக க9:1பா:கைள அF,ப:Kதிய ேபாS [மாN 8 ல9சKSJ=A ேமலாேனாN த@கO 

ேவைலகைள இழ.தாNகO. இJகாரணKதா, மJகளDC ெகாOவனT ஈ:பா: =ைற.S நா9PC 

ெபாYளாதாரA ப0Cனைட.தS. அSம9:மCறி அTUதிேரலியாவ0C பாkய அளT ஏ*aமதி 

ம*aA இறJ=மதி, சீனா ம*aA அெமkJகா ேபாCற நா:கைளe சாN.S உOளS. ஆனா, 

இ.நா9PC எ,ைலகளD, நிமிNKதிய0YJ=A [வNகளDனா, ஏ*aமதி இறJ=மதி இCறி 

அTUதிேரலியாவ0C ெபாYளாதாரKதி, ஓN இCன, உYவாகிHOளS. இKதYணKதி, தாC 

அTUதிேரலியா தCனDைறT ெபாYளாதாரKதிC FJகியKSவKைத உணN.SOளS. அதிக 

லாபA எ]ண0, பல நா:கO ெவளDநா9: வNKதகKைத சாN.SOளன. ஆனா, இCa உலகேம 

[யாதfனமாக வாழ FயCa தKதளDJ=A நிைலய0,, இ}வாறான ெபாYளாதார அைம1RகளDC 

அறிவ fனA ெவளDeசKதி, ெதkகிCறS. ஆதலா, அTUதிேரலியா ேபாCற பல நா:கO 

தCநிைறT ெபாYளாதார (self sufficient economy) ஒV@கைம1ைப ப0Cப*ற Fய*சிJகிறாNகO. 

பல நா:கWJ= இS அதிக ேவைல வா$1RகைளHA, உO�N உ*பKதிகைளHA அளDJ=A 

எCa ஆ]:களாக Rk.S ெகாOளாத நாA இ1ேபாS வ0ய1RடC பாNJகிCேறாA.  

 

அKSடC தனDமனDத ஆேராJகியA, உலக [காதாரA ப*றி அல9சியமாக இY.த நாA 

வ0ழி1RணNT*ேறாA. [KதA, [காதாரA ம*aA ஆேராJகியA ேபாCறவ*ைற 

இKதைலFைறய0னN உதாசீனமாக கYSகிறாNகO. ெதாழி,°9ப ம*aA மYKSவ 

வளNeசியா, நாA ேநா$ ெநாPJ= அhசாம, எ@கO உட, நலKதி, அJகைற ெசpKத 

மறJகிCேறாA. எ.த ஒY உட, =ைறJ=A மY.S உ]: எCa அறியாைமயாக இY.த 

HகKதி,, ெகாேரானா ைவரU எ@கைள பத1ப:KதிHOளS. தfNT இCறி மிக ேவகமாக பரவ0 

வYA இJகிYமிJ= மிர]: பலN த@கO உட, நலA மlS கவனA ெசpKSகிCறனN. ”[KதA 

[கA தYA” எCபதC உ]ைமயான ெபாYைள இ1ேபாSதாC நாA அறி.S ெகா]:OேளாA. 

ைககைள கVTவS, வ f9:J= வ.த ப0CனN ைக, கா,, FகA [KதA ெச$வS ேபாCற 

[Kதமான பழJக@கைள ப0Cப*ற ேவ]:A எCa உணர ைவKSOளS. அSம9:ம,லாம, 

ெதாழி*சாைலகO ம*aA வாகன@களDC ெசய*பா:கO இ,லாைமயா, கா*a மா[பா: 

=ைற.SOளS. இ.தியாவ0, உOள ெட,லி நகரKதி, ம9:ேம vழ, மா[ 60 சதவ fதA 

=ைற.SOளS. இ.த அபாரமான ROளDவ0பர@கO உலக [காதாரA மlS மனDதNகளDC ப@ைக 

எ:KSைரJகிCறS. இைதJ க]ட ப0Cனேர பல நா:கO த@கO ெதாழி*சாைலகளDC 

ெசய*பா:கைள மaபkசீலைன ெச$S உOளன.  

 

எனேவ இJ க9:ைரைய எVSA நா3A, வாசிJ=A நf@கO அைனவYA நவ fன HகKதி, 

பலவ*ைற அல9சியமாகJ கYதி அவசரமாக ஓPJ ெகா]ேட இY.ேதாA. ஆனா, எ@கO 

ஓ9டKதி, இைடேவைளைய அளDKத ெகாேரானா ைவரU எ@கO க]ப9ைடகைள அக*றி 

மனDதNகO, சFதாயA, உலகA ம*aA எ@கைள ப*றிய பல உ]ைமகைள உணர 

ைவKSOளS. ச`ர [த.திரA எCற கதT EPனாpA இCa மனDத ேநயKSJ= மனதளவ0, 

[த.திரA ெபaவத*கான ச.தN1ப கதைவ இS திற.SOளS. 
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நி6<லாXI ெத_1H தm]கைள ேநா%கிய 9 நாl பயண"...... 
- சரண0யா சKதியC 

 
கட#ளால் )டட்ப்படட் இயற்ைக ஓ0யங்களில் 3க#ம் அற்6தமான காண்பதற்கரிய இயற்ைக 
ஓ0யங்களில் ஒன்< தான் நி>ஸ்லாந்@ நாடA்ன் ெதற்Cத் )#கள். அப்ேபNபபடட் அழGய 

ஓ0யத்ைத 9 நாடக்ளில் Iற்Jப் பாரப்்ப@ என்ப@ இலCவான காரியம் அல்ல. அங்C 
ெகாடA்க்Gடக்Cம் அழCகளில் எைதப் பாரப்்ப@, எைத த0ரப்்ப@ என )ரம்ானிப்பேத கAனம். 
 
இயற்ைக அன்ைனNன் எOைல அைமPயாக#ம், ஆத்மாரத்்தமாக#ம் கண்R களிக்க 
0Sம்6ேவாSக்C 3க#ம் ெபாSத்தமான இடம் தான் நி>ஸ்லாந்Pன் ெதற்C )#கள். 
 
இங்C நி>ஸ்லாந்Pன் ெதற்Cத் )#கைள ேநாக்Gய என@ 9 நாள் TP வO பயணத்ைத 
உங்கVடன் பGரந்்@ ெகாள்ளப் ேபாGேறன். இPல் அந்த 10 நாடக்ளில் நான் பாரத்்த 
இடங்கைள>ம், ெசய்த 0டயங்கைள>ம், ேமZம் உங்கVக்C ேதைவயான ேவ< தகவல்கைள>ம் 
பGர#ள்ேளன். இந்த தகவல்கள் உங்களின் நி>ஸ்லாந்@ பயணத்Pைன Pடட்3ட உத#ம் என 
நம்6Gேறன். 
 
என@ பயணத்Pன் தகவல்கைள பP#ெசய்ய [ன் உங்களின் Pடட்3டZக்C உத#ம் \ல 
தகவல்கைள பாரப்்ேபாம். 
 
!" வ$ப் பயணம் 
 
 
ெதற்Cத் )#கைள Iற்Jப் பாரப்்பதற்C, நீங்கேள ஒS வாடைக மG^ரந்்Pைன எRத@் Iயமாக 
ெசல்வேத 3கச ் \றந்த@. ஒ_ங்C ெசய்யப்படட் அல்ல@ ேப`ரந்்@ பயணம் அப்ப_க்கற்ற 
அழGைன தரி\க்க ேதைவயான Iதந்Pரத்ைத வழங்கா@ என்பேத உண்ைம. 
 
நி>ஸ்லாந்@ ெசல்வதற்C [தேல, நாங்கள் எம@ மG^ரந்்ைத, இைணயம் aலம் [ன்பP# 
ெசய்ேதாம். Go Rentals எbம் நி<வனத்Pன் Toyota RAV4 எbம் வாகனத்தேய )ரம்ானித்ேதாம். RAV4 
ெசளகரியமானதாக#ம், ெபரிதாக 9 நாள் பயணத்Pற்C ஏற்6ைடயதாக#ம் இSந்த@. 
நி>ஸ்லாந்Pன் \ல மைலப் பாைதகளில் Iயமாக வாகனம் ஓRவ@ கAனம் எனிbம், அங்Cள்ள 
TP 0P[ைறகைள ஒ_ங்காக கைடப்dAப்dன் எவ்0த dரசச்ைன>ம் ஏற்படா@. எங்கள@ 
பயணம் Christchurch ல் ெதாடங்G Christchurch இேலேய [Aவைடந்த பயணமாCம். 
 
காலநிைல 
 
கடந்த 6ரடட்ாP மாதத்Pல் எனக்C Gைடத்த 12 நாள் 0R[ைறNல் Peெரன Pடட்3டட்ேத 
இப்பயணம். 6ரடட்ாP மாதம் என்ப@ நி>ஸ்லாந்Pன் Cளிர ்காலமாCம். அதனால் அங்C காைல 
ேவைளNல் ெவப்பநிைலயான@ 13 AGரி ெதாடக்கம் 3 AGரி வைர இSந்தேதாR, இர# 
ேநரங்களில் -5 AGரி வைர ெசன்ற@. ேமZம் \ல நாடக்ளில் கRம் மைழ>ம், பனிப்ெபாO#ம் 
இSந்த@. நி>ஸ்லாந்Pன் அழGைன நான்C பSவ காலங்களிZம் கண்R களிப்ப@ [க்Gயம் 
எனிbம், ேகாைட அல்ல@, இளேவனிற் காலத்Pல் ெதற்Cத் )#கைள கண்R களிப்பேத 3க 
\றந்த@ என்ப@ என@ கSத@். ஏெனனில் என@ மாரி கால பயணத்Pனால் நான் \ல இடங்கைள 
[_வ@மாக ர\க்க [Aய0ல்ைல என்பேத உண்ைம. உங்கள் பயணத்ைத )ரம்ானிக்Cம் ேபா@, 
அங்Cள்ள காலநிைலைய கSத்Pல் ெகாள்வ@ 3க#ம் அவ\யம். 
 
உண2 
நி>ஸ்லாந்@ பயணமான@ Cைறந்த ெசல0ல் ெசய்யக்fAய ஒS பயணம் அல்ல. அPZம் 
அங்Cள்ள உணவகங்கள் அைனத@்ம் 3Cந்த 0ைல>ைடயனவாகேவ இSந்த@. எங்கள@ 
பயணத்Pன் ேபா@ நாங்கள் அங்Cள்ள ேபரங்காANல் \ல உடனA உண#கைள வாங்G 
ைவத்PSந்ேதாம். Hokitika , Queenstown ேபான்ற இடங்களில் உள்ள அங்காAகளில் இவற்ைற 
வாங்கலாம். அதற்காக உணவகங்கைள [ற்<[_தாக உங்கள@ பயணப் படA்யssSந்@ நீக்G 
0டா)ரக்ள். ஒS Iற்<லாப் பயணத்Pன் ேபா@ அவ்0டங்கVக்ேக உரிய dர\த்தமான 
உணவகங்களின் உண0ைன Iைவக்கா0Aன் அப்பயணம் [_ைமயைடயா@. 
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நி3ஸ்லாந்5 ெதற்9த் :2களில் என5 9 நாள் பயணம் 
 
இ@ேவ என@ பயணத்Pன் சாரம்சம் ஆCம். எனக்Cம் என@ கணவSக்Cம் ஆரவாரமற்ற, 
நிதானமான பயணேம 0Sப்பம் என்பதால், எம@ பயணம் அவசரமற்ற, நிதானமான 
பயணமாகேவ அைமந்த@.  
 
உங்கள@ பயணத்ைத Pடட்3ட உத#ம் ஒS வOகாடA்யாக அைம>ம் என நம்6Gேறன். இதைன 
உங்கள@ இரசைனக்ேகற்ப மாற்Jயைமத@் உங்கள@ பயணத்ைத Pடட்3Rங்கள்.  

நாள் 1 : Christchurch இJKந்5 Hokitika  

நாங்கள் Melbourne இsSந்@  0மானம் aலம் ெசன்< பயணத்Pன் [தல் நாளின் அPகாைலNல் 
Christchurch ஐ அைடந்ேதாம். 0மான நிைலயத்PsSந்@ எம@ வாடைக மG^ரந்்Pைன எRத@்க் 
ெகாண்R Airbnb aலம் [ன்பP# ெசய்த ஒS இல்லத்Pல் அவ் அPகாைலப் ெபா_Pைன 
கOத@்0டR், Hokitika ஐ ேநாக்Gய எம@ பயணத்ைத SH73 ெநRஞ்சாைலNல் ஆரம்dத்ேதாம். இந் 
ெநRஞ்சாைலNல் பயணிக்கத் ெதாடங்Gய \ல நி3டங்களிேலேய southern Alps  மைலத் 
ெதாடரக்ைள உங்களால் இர\க்க [A>ம். TPNன் நRேவ நின்< அம் மைலத் ெதாடரக்Vடன் 
ஒS 6ைகப்படம் என்ப@, உங்கள@ நிைன#கVக்கான [தல் பPவாCம்.  

 

Hokitika ஐ ேநாக்Gய பயணப் பாைதNல், Aurthurs pass எbம் ஒS \Jய Gராமம் அைமந்PSக்Cம். 
அங்Cள்ள Devils Punch Bowl எbம் நீரT்ழ்ச\்ைய ேநாக்Gய 1 மணித்Pயால நைட பயணத்ைத 
ேமற்ெகாண்R அந்நீரT்ழ்ச\்Nன் அழGல் ெமய் மறந்@ நின்ேறாம். அக்Gராமத்Pல் இSக்Cம் 
aurthurs pass café & store ல் மPய உணைவ உடெ்காண்R0டR் பயணத்ைத ெதாடரந்்ேதாம். மாைல 
Hokitika ஐ அைடந்@, அங்C bella vista எbம் 0RPNல் தங்Gேனாம். மாைல ேநரத@் �ரியைன 
இர\ப்பதற்காக Hokitika 0ன் 6கழ் ெபற்ற கடற்கைரக்Cச ் ெசன்ேறாம். நி>ஸ்லாந்Pல் 
dர\த்தமான பசை்சக் கல்sைன>ம் அPஷ்ட3Sந்தால் கடற்கைரNல் காணலாம். அன்< இர# 
glow in the dark dell இற்Cச ்ெசன்ேறாம். காரிSளிbள் பல்லாNரக்கணக்கான ஒளிSம் 6_க்கைளக் 
கா�ம் ேபா@ ேவற்<க் Gரகத்Pbள் �ைழந்Pடட் ஒS மாைய மனPbள் ேதாற்<0க்Cம்.  

நாள் 2: Hokitika Gorge - Hokitika இJKந்5 Franz Joseph Glacier 

அன்< காைல எம@ பயணத்Pைன ெதாடSம் [ன் Hokitika Gorge ஐ பாரை்வNடச ் ெசன்ேறாம். 
பசை்ச>ம் நீல[ம் கலந்த நிற[ைடய நீரிைனக் ெகாண்ட Hokitika நPNைன காண்பதற்காகேவ 
Hokitika இற்C ஒS [ைறயாவ@ பயணிக்க ேவண்Rம் என்ேபன். Gorge இைனப் 
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பாரை்வNRவதற்காக ெசல்Zம் பாைத>ம், அந்த ெதாங்C பால[ம் அவற்Jன் அழCம், 
அைமP>ம் ஏேதா ெசாரக்்கத்Pல் பயணிப்ப@ ேபால் உணரை்வக் ெகாRக்Cம் என்பPல் 
ஐய3ல்ைல.  

 

dன்னர ் Franz joseph ல் aspen court எbம் 0RPைய மாைல ேவைளNல் அைடந்ேதாம். அங்ேக 
3க#ம் dர\த்தமான IRநீர ்தடாகத்Pற்Cச ்ெசன்<, பயண கைளப்6த் )ர Cளித@்0டR் King Tiger 
எbம் உணவகத்Pல் எம@ இர#ணைவ உடெ்காண்ேடாம். அவ்வள# Iைவயான ைசவ, அைசவ 
உண0ைன என் ெவளிநாடR் வாழ்க்ைகNல் ேவ< எங்Cம் உண்டPல்ைல. நீங்கள் Franz Joseph 
ெசல்வதாக இSந்தால், இவ் உணவகத்ைத கண்Aப்பபாக உங்கள@ Pடட்3டsல் ேசரத்@்க் 
ெகாள்Vங்கள்.   

நாள் 3 : Franz Joseph இJKந்5 Queenstown 

அன்< காைலNல் glacier மைலகைள பாரை்வNRவதற்காக [ன் பP# ெசய்த ெஹsெகாப்டர ்
பயணத்Pற்காக காத்PSந்ேதாம். ஆனால் @ரPஷ்டவசமாக அன்ைறய காலநிைலNன் 
காரணமாக அப் பயணமான@ ரத@்செ்சய்யப்படட்@ கவைலயளித்தாZம், அங்GSந்த \ல 
இயற்ைக அழCகைள ேநாக்Gய நைட பாைதகளில் (waliking tracks) பயணித@் அவ் அழGைன 
இர\த@் 0டR் queenstown ஐ ேநாக்G பயணித்ேதாம். அந்த 5 மணி ேநர பயண[ம் கண்கVக்C 
0Sந்தாகேவ அைமந்த@. அப்பாைதNல் பல இடங்களில் நின்< இயற்ைக அழGல் ெமய் மறக்கத் 
ேதான்<ம்.  

Queenstown மைலகளின் நRேவ அைமந்த ஒS அழGய நTன நகரம். ெதற்Cத் )0ற்C வSேவார ்
தவறா@ தரி\க்Cம் இடம். ஏைனய இடங்களில் Gராமப்6ற அைமPைய அbப0த்)ரக்ளாNன், 
இங்ேக நகரத்Pன் ஆரவாரத்ைத அbப0க்கலாம். அன்< இர# double tree by Hilton எbம் 0RPNல் 
தங்Gேனாம். எங்கள@ அRத்த 4 நாள் பயண[ம் இங்GSந்ேத ஆரம்dக்Cம்.  

நாள் 4 : Wanaka 

நான்காம் நாள் காைல ேவைள சற்< ஓய்ெவRத@் 0டR் Queenstown இற்C அSேக உள்ள Wanaka 
எbம் \Jய நகரத்ைத பாரை்வNடச ் ெசன்ேறாம். CJப்பாக அங்ேக உள்ள Wanaka மரத்Pைன 
6ைகப்படமாக பPவேத என@ இந்த பயணத்Pன் CJக்ேகாளாக இSந்த@. Wanaka மரமான@ 
Wanaka நPNன் நRேவ தனித@் நிற்Cம் ஒS மரமாCம். ேமZம், நி>ஸ்லாந்Pேலேய அPக அள0ல் 
6ைகப்படமாக்கப்படட் இடம் எbம் ெபSைம>ம் இதைனேய சாSம். எனக்Cப் 
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6ைகப்படெமRப்பPல் ேதான்Jய ஆரவ்[ம், வ்வSடத்Pன் Berwick 6ைகப்பட கண்காட\்Nல் 
என@ 6ைகப்படத்ைத>ம் ைவக்க ேவண்Rம் என்ற ஆவZேம என@ இப்பயணத்ைதத் �ண்Aய@. 
அPZம் கண்காட\்Nல் இப் 6ைகப்படத்Pற்காக பரி\ைன ெவன்ற ேபா@ நான் அைடந்த 
மGழ்ச\்க்C அளேவ இல்ைல.  

 

அதன் dன்னர ் அங்ேக உள்ள லவண்டர ் ேதாடட்த்Pற்Cச ் ெசன்< அம் மலரக்ைள>ம், பண்ைண 
0லங்Cகைள>ம் பாரத்@் இர\த@் 0டR் queenstown 0RPைய ேநாக்Gச ் ெசன்ேறாம்.  அன்< 
இர# Fregburger, உலGன் \றந்த burger எbம் நன்மPப்ைபப் ெபற்ற உணவகத்Pல் burger 
உடெ்காண்ேடாம்.     

மைலேய<வPல் ஆரவ்ம் இSப்பவரக்ள் Wanaka ல் உள்ள  Royʼs peak எbம் 7 மணி ேநர 
மைலேயற்றத்Pல் (hiking) ஈRபடலாம்.  

நாள் 5 : Milford Sound Cruise 

ெதற்Cத் )0ற்Cப் பயணிப்பவரக்ள் milford sound எbம் நீரT்ழ்ச\்ைய ேநாக்Gய பயணத்ைத 
தவற0RவPல்ைல. அதற்C நீங்கள் உங்கVைடய வாகனத்PZம் ெசல்லலாம், அல்ல@ அதற்கான 
ேப`ந்@ பயணத்PZம் ெசல்லலாம். நாங்கள் ெசன்ற காலப்பCPNல் அப்பாைதNல் பனிசச்ரி# 
அபாயம் அPகமாக இSந்ததால் நாங்கள் ேபSந்@ பயணத்ைதேய ெதரி# ெசய்ேதாம் (Southern 
Cross எbம் நி<வனத்Pன் பயணம்) அம் மைலப்பாைதNல் ெகாடA்க்Gடந்த அழGைனக் காண 
ஆNரம் கண்கVம் ேபாதா@ என்ேபன். அPZம் பனிப் ெபாO0ல் ேபரழGயாக, மைலகளின் 
ராணியாகத் ேதான்Jய அம் மைலத் ெதாடரக்ளின் அழைக ெசாற்களில் வரண்ித்Pட [Aயா@. 
அ@ என் வாழ்0ல் மறக்க[Aயாத ஒS அbபவம் என்ேற ெசால்ேவன். Milford Sound நீரT்ழ்ச\்ைய 
ேநாக்Gய கப்பல் பயணத்PZம் அேத ேபான்< ெசால்sல் வAக்க [Aயாத இயற்ைகக் 
காட\்கைள>ம், Seal ேபான்ற அப்ப்dரேதசத்Pற்Cரிய 0லங்Cகைள>ம் பாரை்வNடே்டாம்.  

நாள் 6 : Queenstown  

Queenstown ஐ அPரினல் நகரம் என்ேற f<வர.் சாகச 0ைளயாடR்க்கள் நிைறந்த நகரம். 
அப்பAப்படட் நகரத்Pற்C ெசன்<0டR் எப்பA ஒன்Jலாவ@ ஈRபடாமல் TR PSம்6வ@? Jet 
Board, zip ride, gondola ேபான்ற சாகசங்களில் ஈRபடே்டாம். சாகச dரியரக்ள், bungi jumping ஐ 
தவற0டா)ரக்ள்.  
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Ludge Drive ஏ என்ைன ஈரத்்த 0ைளயாடட்ாCம். உங்களில் இSக்Cம் \< dள்ைளைய ெவளிக் 
ெகாண்RவSம். அPZம் அன்< பனிப் ெபாO0ல் அவ்வாகனத்ைத ஓடA்ய@ என்<ம் 
மறக்க[Aயாத@.  

 

Queenstown ெதS0ல் உள்ள அங்காAகளில் \ல நிைன#ப் ெபாSடக்ைள வாங்Gய@டன் அந்நாள் 
இனிேத நிைறவைடந்த@.  

நாள் 7 : Queenstown இJKந்5 Aoraki / Mt Cook Village 

Mt Cook என்ப@ நி>ஸ்லாந்Pன் 3க உயரமான மைலத் ெதாடர.் ேமZம் இப்பCPயான@ 
international dark sky reserve ஆக#ம் உள்ள@. Mt Cook இற்Cச ் ெசல்Zம் பாைதNல் Pukaki நPNன் 
டரG்ஸ் நீல் நிற நீரிைன பாரை்வNRதல் அவ\யமாCம். மனைதக் கவSம் நPேயாரக் காட\்ைய 
இர\த@்0டR் மPயம் 2 மணியள0ல்  Aoraki Gராமத்Pைன அைடந்ேதாம். @ரPஷ்டவசமாக 
நாங்கள் அவ்0டத்Pைன அைடந்த ேபா@ அைட மைழ ெபய்@ ெகாண்ASந்த@. இSப்dbம். Mt 
Cook Lodge & Motel 0RPNல் எம@ பயணப் ெபாPகைள ைவத@்0டR், Tasman Glacier நPNைன 
ேநாக்Gய நைடப் பயணத்Pைன ேமற்ெகாண்ேடாம். 3க#ம் அைமPயான 6தர ்வOப் பாைதNல் 
1 மணித்Pயால பயணித்Pன் dன் அழGய Tasman நP கண்கVக்C 0Sந்தாக அைமந்த@. 
வானள# உயரந்்PSந்த பனி நிைறந்த மைலகVம், அPsSந்@ சரிந்@ வSம் Tasman Glacier உம், 
மைலகளினிைடேய ஓRம் Tasman நP>ம், அதன் ேமல் 3தக்Cம் பனிக்கடA்கVம் என 
அக்காட\்Nன் அழைக ெசால்sல் வAத்Pட [Aயா@.  
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அன்< இர# நடச்த்Pரங்கைள>ம், பால் TPNைன>ம் பாரக்்Cம் ஆவsேலேய Mt Cook 
வந்PSந்தாZம், மைழNன் காரணமாக, ெதளிவான வானத்Pைன பாரக்்க[Aய0ல்ைல. அன்< 
இர# பல மணிேநரம் காத்PSந்@ம் எங்கVக்C அந்த அPஷ்டம் Gடட்0ல்ைல. ேகாைட காலத்Pல் 
¦ண்Rம் நி>ஸ்லாந்@ ெசல்ல வாய்ப்6க் Gைடத்தால் கண்Aப்பாக நடச்த்Pரங்கைள 
பாரை்வNடேவ ¦ண்Rம் Mt Cook ெசல்ல ேவண்Rம்.  

நாள் 8 : Hooker Valley Track - Mt Cook இJKந்5 Christchurch 

Hooker valley track எbம் 4 மணி ேநர நைட பயணத@்டேன அந்நாள் ஆரம்பமான@. இப்பயணமான@ 
Hooker பள்ளத்தாக்G§டாகச ்ெசன்< அழGய Hooker நPNல் [Aவைட>ம். இப் பாைதNல் நீங்கள் 
கடக்Cம் 3 ெதாங்C பாலங்கVம், பனிக் Gரீடத்Pைன அணிந்த மைலகளினிைடேய அள்ளித் 
ெதளித்த இயற்ைகNன் ெகாைடக்C சாட\்யாக அைம>ம். பாைதNன் இ<PNல் பனிக்கடA்கள் 
3தக்Cம் நPNைனக் கண்R மGழலாம்.  

 

நைடப் பயணத்Pற்Cப் dன்னர ்மPயம் அங்GSந்@ 6றப்படR், 5 மணி ேநர பயணமாக Christchurch 
இல் Ashley Hotel ஐ அைடந்ேதாம்.  

நாள் 9 : Christchurch 

பயணத்Pன் இ<P நாளில் Christchurch ன் \த்Pரக் கண்காட\், அSங்காட\்யகம், நிலநRக்கத் 
தகவல் ைமயம், ேபார ்கண்காட\் என மாைல 4 மணி வைர Christchurh ன் TPகைள வலம் வந்த 
dன்னர,் வாடைக மG_ரந்ைத உரிய இடத்Pல் ஒப்பைடத@், TR PSம்ப 0மான நிைலயத்Pைன 
அைடந்ேதாம்.   

நான் அளித்த என@ 9 நாள் நி>ஸ்லாந்@ப் பயணத்Pைனப் பற்Jய தகவல்கள் உங்கVைடய 
எPரக்ால பயணத் Pடட்3டZக்C உத#ம் என நம்6Gேறன்.  
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தமிO  
-ஆ½ராC 

அAமா எCa c1ப0: ெச,லA – உC  

அழ=K தமிைழJ ேக9க இனDJ=S 

உOளA 

தாKதா பா9P வாVA இ,லA 

தமிழ வ f9P, ேபசி வளர�A ெச,லA.  

 

தா$1 பாpA தமிVA உனJ=  

நாC ஊ9Pவ0:ேவேன 

தைரய0, ம]ைண1 ேபா9:  

“அ” எVதிJ கா9:ேவேன 

 

திYJ=றைள தினFA உைன ஓதe 

ெசா,ேவேன 

திY1Rகைழ1 பாடe ெசா,லி 

ேக9P:ேவேன 

கவ0ைத கைதகO மனனA ெச$வாேய 

க:A ேபா9Pய09: ெவCறி:வாேய 

 

மகாகவ$ பாரதியாW 
-சிவசJதி கேணசராஜா 

மகாகவ0 எ3A மா]Rமி= பாவலராA  

பாரதிய0C பைட1ப0னDேல பJ=வமா$ 

உYெவ:Kத காலKதா, அழியாத 

காவ0யமாA Rர9சிJகவ0 

காதினDேலஇனDJகிறS க]டA எ,லாA 

ஒலிJகிறS! 

 

ெப]ண0னKதிC வ0:தைலJ=A 

ேபதைமைய ேபாJகிடTA  

எVதிைவKத கவ0ைதகOதாC எKதைன? 

சிCனJ =ழ.ைதய0C சீkய வாITJ= 

சிற.த பா1பா பா9:  

க]ணைனேய உYவாJகி பல உYவ0, 

க]ணC பா9: 

 

எCனKதி, நிைற.த எழி, மி= 

ROளDன@கWJ= 

எ]ண*ற இனDய ஈP,லா பா9:JகO 

தாC எKதைன? 

கCன@கkய காJைகய0C கkசைனயா$ 

பகிN.S 

 எ]ண@கைள பகிN.S உ]�A 

ப]ப0*= பல பா9: உவைமேயா: 

 

எCaA தமிழNகளDC அள1பkய 

ெபாJகிஷA இ.த  

இனDய பாவலராA பாரதிைய நாA எCaA  

எ]ணKதி, நிaKதி கரA =வ0KS சிரA 

தாIKSேவாA.  

எCaA அவN வழி நட1ேபாA இனDேத 

வாIேவாA 

 

 

 
உலக ெவSபமயமாதn" 

அதG பாதிSVக^" 
-[வாதி [.தரேமாகC 

 

Rவ0 ெவ1பமயமாத, உலகி, பல 

அனNKத@கO நட1பத*= காரணமாக 

உOளS. இS, Rவ0 ேம*பர1ப0, த9ப 

ெவ1பநிைலகைள திgெரன ம*aA. 

இதனா, கட, ம9டA உயYA, ம*aA 

வற9சிHA கா9:KதfHA ஏ*ப:A. இத*= 

மிக1 ெபYA உதாரணமாக அ]ைமய0, 

அTUதிேரலியாவ0, நட.த கா9:K தfHA 

அதனா, ப,லாய0ரJகணJகான 

மிYக@கWAபறைவகWA உைடைமகWA 

அழி.தைதe ெசா,லலாA 
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Rவ0 ெவ1பமயமாதலா, பல மJகO 

பாதிJக1ப:வN. இைதK ெதாடர வ09டா, 

ெபYA அளவ0, vழ, மாசைடHA. 

அKSடC, உலக1 ெபாYளாதாரA ெபYA 

வ fIeசி அைடய வா$1ப0YJகிறS. ம*aA 

ஆய0ரJகணJகான மிYக@கWA 

பறைவகWA பாதிJக1ப:A. அKேதா: 

வளDம]டலKதி, உOள ஓேசாC 

படலFA பாதி1பைடகிCறS. 

 

அS ம9:ம,லாம,, இ. நாகkக உலகி, 

பயCப:Kத1ப:A பலவ0தமான 

இய.திர@களாpA அத*= பாவ0Jக1ப:A 

எkெபாY9களாpA வளDம]டலKதி, 

உOள ஓேசாC பைடய0, பல ஓ9ைடகO 

ஏ*ப9:Oளன. இதC வ0ைளவாக 

vkயனDலிY.S வYA UV கதிNகளா, 

மனDதNகWJ= ேதா, R*a ேநா$ ஏ*பட 

வா$1ROளS. 

 

எனேவ நாA எ,ேலாYA எமS vழைல 

பாSகாJக ேவ]:A. இதC EலA நாA 

எமS மJகைள உலக ெவ1பமயமாதலி, 

இY.S வYA பாதி1ப0லிY.S 

கா1பா*றலாA. 

 

“The earth is worth fighting for” – Eenest 

Hemingway 
உற]கl ேம"பட.. 
- திYமதி சா.தி ச.திர=மாN 

 

நாேன ெபkயவC நாேன சிற.தவC எCற 

அக.ைதைய [EGO] வ0:@கO. 

 

எ.த வ0ஷயKைதHA ப0ரeசைனையHA 

நாvJகாக ைகயாW@கO [Diplomacy] 

வ09:Jெகா:@கO [Compromise] 
 

சில ேநர@களD, சில ச@கட@கைள 

ச.திKSKதாC ஆக ேவ]:A எCa 

உணY@கO [Tolerance]  
 

நf@கO ெசாCனேத சk ெச$தேத சk எCa 

வாதாடாதfNகO[ Adamond Argument] =aகிய 

மன1பாCைமைய வ09ெடாழிH@கO 

[Narrow mindedness ] 
 

ம*றவNகைள வ0ட உ@கைளேய 

எ1ேபாSA உயNKதி நிைனKS 

கNவ1படாதfNகO [Superiority Complex]  
 

அளTJகதிகமா$ ேதைவJகதிகமா$ 

ஆைச1படாதfNகO [over expectation ] 
 

எ,ேலாkடFA எ,லா வ0டயKைதHA 

அவNகWJ= சAப.தA உ]ேடா 

இ,ைலேயா ெசா,லிJெகாOளாதfNகO. 

 

ேகOவ01ப:கிற எ,லா வ0டயKைதHA 

நAப0வ0டாதfNகO. 

 

உ@கO கYKSகளD, உ:AR1 ப0Pயா$ 

இ,லாம, ெகாhசA தளNKதிJ 

ெகாOW@கO [Flexibility]  
 

ம*றவNகWைடய கYKSJகைள 

ெசய,கைள நடJகிCற நிகIeசிகைளK 

தவறாக Rk.S ெகாOளாதfNகO 

[misunderstanding ] 
 

ம*றவNகWJ=kய மkயாைத கா9டTA 

இனDய இதமான ெசா*கைள 

பயCப:KதTA தவறாதfNகO  [Curtsey ] 
 

RCFaவ, கா9டTA சி*சில அCRe 

ெசா*கைளe ெசா,லTA cட 

ேநரமி,லாKதS ேபா, நட.S 

ெகாOளாதfNகO. 

 

ேபeசிpA நடKைதய0pA ப]ப0,லாத 

வாNKைதகைளHA ேதைவய0,லாத 

மி:JைகHA கா9:வைதK தவ0NKS 

அடJகKைதHA ப]ைபHA கா9:@கO. 

 

ப0ரeசிைன ஏ*ப:AேபாS அ:KதவN 

Fதலி, இற@கி வர ேவ]:A எCa 

காKதிYJகாம, நf@கேள ேபeைசK Sவ@க 

FCவாY@கO. 
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அவ0" மனoதG தாG 
-ச[த்Pரா பத்ம\J 

 
இந்த உலகத்Pல் dறக்Cம் ஒவ்ெவாSவSம் நிறம் ெமாO மதம் ேபான்றவற்றால் ேவ< 
படA்Sக்Gேறாம். ஆனால் நாம் எல்ேலாSம் மனிதரக்ேள. ஒவ்ெவாS மனிதbக்Cம் நன்றாக வாழ 
ேவண்Rம் என்< ஒS கன# இSக்Gற@. ஆனால் எல்ேலாராZம் அந்த கனைவ நனவாக்க 
[AவPல்ைல. ஏன்? ஏெனன்றால் \ல மனிதர ்தம் சக மனிதைன மனிதனாக மPப்பPல்ைல. 

Harper Lee எ_Pய 'To Kill a Mockingbird' கைதNல் Atticus Finch என்பவSக்C Scout மற்<ம் Jem  என்< 2 
dள்ைளகள். அவரக்ள் Alabama 0ல் Maycomb என்ற ெவள்ைளயரக்ள் ெபரி@ம் வா_ம் இடத்Pல் 
வாழ்ந்@ வSGறாரக்ள். அவரக்Vக்C தாய் இல்ைல, தந்ைத  Atticus ஒS \றந்த வழக்கJஞர.் அவர ்
தன் dள்ைளகVக்C உலகத்ைத நல்ல ேநாக்Cடன் பாரக்்க ேவண்Rம் என்பைத ெசால்sக் 
ெகாRக்Gறார.் அவர ் ஒS[ைற dள்ைளகVக்C நத்தார ் பரிசாக 0ைளயாடR் @ப்பாக்Gைய 
வாங்G ெகாRக்Cம் ேபா@ 'mockingbird' எbம் \Jய பறைவைய ஒSேபா@ம் Iட fடா@ 
ஏெனன்றால் அ@ அைனவSக்Cம் இனிய இைச தSம் பறைவ என்< fJனார.் அவர ் fJய@ 
dள்ைளகVக்C அப்ேபா@ 0ளங்க0ல்ைல. 

Scout உம் Jem உம்,Oill எbம் ஒS நண்பbடன் ேசரந்்@ அயsல் Boo எbம் ஒS மரம்மான மனிதைன 
பற்J கைதகள் இயற்<Gறாரக்ள். ஆனால் தந்ைத dள்ைளகVக்C மற்றவரின் இடத்Pல் இSந்@ 
அவரக்ளின் வாழ்க்ைகைய ேயா\த@்ப் பாரக்்Cம்பA 6த்P f<Gறார.் 

ஒS[ைற தந்ைத Atticus, Tom Robinson எbம் ஒS க<ப்6 மனிதனின் வழக்Gல் வாதாAயதால் 
ெவள்ைள சaகத்Pன் எரிசச்Zக்C ஆளாGறார.் அந்த வழக்Gல், அந்த க<ப்6 மனிதன் நிரபராP 
என்< நி`dக்கப்படR்ம் அவனில் Cற்றம் Iமத்Pய Bob Ewell என்ற ெவள்ைளயனால் 
ெகால்லப்பRGறான். அ@மடR்மல்ல Scout ஐ>ம் Jem ஐ>ம், Bob ஒSநாள் தாக்கப் பாரக்்Cம்ேபா@, 
Boo ஆல் காப்பாற்றப்பRGறாரக்ள். 

அன்<தான்Scout, Boo#ம் ஒS நல்ல மனிதன் தான் என்< உணரG்றாள். மற்றவரக்ைள அன்6டbம் 
கSைண>டbம் நடத்தேவண்Rம் என்ற அவள் தந்ைதNன் அJ#ைரைய அன்< 6ரிந்@ 
ெகாள்Gறாள். 

க<ப்dன மக்கள் இன்<ம் ெகால்லப்பRGறாரக்ள். இன்<ம் மனிதனாக மPக்கப்பRவPல்ைல. 
ஏன், கன# fட காண [AவPல்ைல.  

To Kill a Mockingbird என்ற கைதNல் தந்ைத Atticus தன@ dள்ைளகVக்C மடR்மல்ல எமக்Cம் 
f<வ@ என்னெவன்றால்,  

1. மற்றவைன அவனின் நிைலNsSந்@ ேயா\க்க ேவண்Rம்.  

2. உங்கள் \ந்தைனNல் சரி, dைழக்காக சண்ைட ேபாட ேவண்டாம்.  

3. ஒSவரின் ேதாற்றத்ைத ைவத@் ஒSவைர எைட ேபாடக்fடா@. 

4. எப்ேபா@ம் ேநரை்மக்காக ேபாராட ேவண்Rம்.  

5. ஒS அப்பா0Nன் ¦@ Tண் பO Iமத்த fடா@. 

6. மற்றவரில் அன்6ம், மPப்6ம், கSைண>ம் இSக்க ேவண்Rம்.  

நாம் ஒவ்ெவாSவSம் மற்றவைர Atticus fJய@ ேபால் நடத்Pனால், Mockingbird அழகாக 
பாAக்ெகாண்ASக்Cம்.  

 
 



இளேவ%&   ஆ( 2020 37 

 
ெகாேரானா ெலா%ட]னo- நாG ெசTத pைவயான சHIlள அவ- 

லYf (30 லYfகl வைர) 
-சாNனா Cணாளன் 

 
ேதைவயான ெபாSடக்ள்:  

அவல் - 500 Gராம் 

®னி - 200 Gராம் 

கஜ° - 100 Gராம் 

ேபரிசை்ச - 200 Gராம் 

ெநய் - ேதைவயான அள# 

ஏலப்ெபாA - 1 ேதக்கரண்A 

ரின்பால் - 1 கப் (150 Gராம்)  

                ேதங்காய்ப்± - 200 Gராம் 

 
ெசய்[ைற:  

1. கஜ², ேபரிசை்ச இரண்ைட>ம் ெநய்Nல் ெபாரித@் ைவக்க#ம். 

2. ேதங்காய்ப்±ைவ ெநய்Nல் வ<த@் எRக்க#ம்.  

3. அவைல>ம் ெநய்Nல் வ<த@் எRக்க#ம்.  

4. வ<த்த ேதங்காய் ±ைவ>ம், வ<த்த அவைல>ம், ®னிைய>ம் (aன்ைற>ம்) ேசரத்@் அைரத@்க் 
ெகாள்க. 

5. அRப்dல் ஒS பாத்Pரம் ைவத@் இக் கலைவ>டன் ரின் பால், ஏலப்ெபாA ேசரத்@் நன்றாகக் 
கலக்க#ம். கலைவ Pரளத் ெதாடங்Gய@ம் அRப்dsSந்@ இறக்க#ம்.  

6. ஒேர அளவான உSண்ைடகளாக dAத@் ைவக்க#ம்.  

7. ஆJய#டன் பரிமாJ ர\த@் மGழ்ந்@ உண்ண#ம் 

 

கYட" ேபாYட சYைட   
-ேர�கா பத்மநாபன் 

கடட்ம் ேபாடட் சடை்ட! 

சடை்ட ேபாடட் [டை்ட! 

[டை்ட ெராம்ப Cடை்ட! 

Cடை்டNல் 3தக்C@ கடை்ட! 

கடை்டNல் உள்ள@ ஓடை்ட! 

ஓடை்டNல் ஊS@ அடை்ட! 

அடை்டNல் ெசய்யலாம் மடை்ட! 

மடை்டNல் Gளப்பலாம் படை்ட!! 
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இளேவன&' கட+, வ+த பாைத 

 

July 
2012 

  

January 
2014 
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