
 

ஒரு பிரபலமான 
த ாழிலதிபரரப் பார்த்து  
ஓர் இரைஞன் உங்கைது 
தெற்றியின் இரகசியம் என்ன 
என்று  த ால்ல முடியுமா? 
என்றான்.  
அ ற்குத்  த ாழிலதிபர்  
“இரகசியம் என்று 
எதுவுமில்ரல. ொய்ப்புக் 
கிரைக்குமா? என்று 
எதிர்பார்த்துக் க ரெத் 

 ட்டிக்தகாண்டை 
இருந்ட ன்” என்று 
கூறினார்.  
அ ற்கு அந்  இரைஞன் 
“ொய்ப்பு எப்டபாது 
கிரைக்கும்? க வு எப்டபாது 
திறக்கும் என்று எப்படிக் 
கண்டுபிடிப்பது? என்று 
டகட்ைான்.  
அ ற்குத் த ாழிலதிபர் 
“கண்டுபிடிக்க ெழியில்ரல. 
அ னால், க வு திறக்கும் 
ெரர  ட்டிக்தகாண்டு 
இருப்பது ான் தெற்றிக்கு 

ெழி!” என்று கூறினார்.  
              நன்றி: பேஸ்புக் 

தன்னம்பிக்கை 
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 ொணவர் 
ளகபேடு 

புதிது 

ெணக்கம்!  
‘பயணம்’ என்னும் 
 ரலப்பில் அரமந்         
இந்  இ ழ்... 
உங்கடைாடு ரகடகார்த்துப் 
பயணம் த ய்ய விரும்புகிறது.  
 
நீங்கள் எழுதும் கர , 
கட்டுரர, கவிர  டபான்ற 
உங்கள் எழுத்ட ாவியங்கரை     
உங்கள் ெகுப்பாசிரியர் 
ெழியாக   எங்களுக்கு அனுப்பி 
ரெயுங்கள்.  
 
 ரமானரெயும் ஆர்ெத்ர த் 
தூண்டும்  பரைப்புகளும் 
நிச் யம் இவ்வி ழில் 
இைம்தபறும்.  

 
டமலும்... 
பயணம் இ ழ்  யாரிப்புப் 
பணியில் பணியாற்ற 
இ ழ்க்குழு 
உறுப்பினர்களும் 
ட ரெப்படுகின்றனர்.  
 
ஆர்ெமுள்ை மாணெர்கள் 
 ங்கள் தபயரர 
ெகுப்பாசிரியர்கள் 
ெழியாகத் த ரிவிக்கவும். 

உங்ைளோடு ஒரு சில... 

ேொடத்ளதப்  புரிந்துதகொண்டு 
ேடிக்க பவண்டும். 

ேொடத்ளதக் குறிப்புகள் 
எடுத்துப் ேடிக்க பவண்டும் 

கொல அட்டவளண தேொர் 
தெய்து ேடிக்க பவண்டும்.  

படிப்பது எப்படி? 

த ாைரும்..

 

 

Hand Phone 
கைத்ததாகலளபசி 
கைளபசி 
அகலளபசி  

Smart Phone 
திறன்ளபசி அன்பிற்குப் பிறப்பிடமானவர் என் அம்மா 

ஆருயிரைத் தந்தவர் என் அம்மா 

இரமயாய்க் காப்பவர் என் அம்மா 

ஈரகக் குணமுரடயவர் என் அம்மா 

உயிைாய் நிரனப்பவர் என் அம்மா 

ஊக்கத்ரதத் தருபவர் என் அம்மா 

எண்ணங்களில் உயர்ந்தவர் என் அம்மா 

ஏக்கங்கள் தீர்ப்பவர் என் அம்மா 

இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் என்னனாடு 

இருப்பவைாம் என் அம்மா!    

    - ஹர்ஷிதொ 1HT1 

அம்மா! 

 ொணவர்களின் 
ேளடப்புகள் 

வரபவற்கப்ேடுகின்றன! 



சிங்கப்பூரர்களும் ஆபரொக்கிே 
வொழ்க்ளக முளறயும் 

‘சிங்காரச் சிங்ரக’ என்று தபருரமயாக 
அரழக்கப்படும் நாடு சிங்கப்பூர். எங்கு 
டநாக்கிலும் பசுரமக்டகாலம் பூண்டு ‘பசுரம 
நகராய்க்’ காட்சி  ருகின்றது. இங்கு ெசிக்கும் 
தபரும்பாலான சிங்கப்பூரர்கள் ஆடராக்கிய 
ொழ்க்ரக முரறரயப் பின்பபற்றி 
ொழ்கின்றனர். இக்கட்டுரர சிங்கப்பூரர்களும் 
அெர் ம் ஆடராக்கிய ொழ்க்ரக முரறரயயும் 
பற்றி விைக்குெ ாக அரமகின்றது. 
 
சிங்கப்பூரர்கள் ஆடராக்கிய ொழ்க்ரக 
முரறக்கு முக்கியத்துெம்  ருகின்றனர். 
அெர்கள்  த்துள்ை உணவுகரை உட்தகாண்டு 
உைல் நலத்ட ாடு ொழ்கின்றனர். உணவுகளில் 
பால்,  யிர், முட்ரை, கீரர ெரககள் 
டபான்றெற்டறாடு காய்கறிகரையும் 
பழங்கரையும் உட்தகாள்கின்றனர். இ னால் 
உைல் ஆடராக்கியம் டமம்படுகின்றது. டமலும், 
உைற்பயிற்சி த ய்ெர யும்  ங்கள் 
கைரமயாகக் தகாண்டு ொழ்கின்றனர். 
தமதுடொட்ைம் ஓடு ல், விரையாட்டுகளில் 
ஈடுபடு ல், மிதிெண்டி ஓட்டு ல், நீச் லடித் ல் 
டபான்ற உைற்பயிற்சிகளில் பங்டகற்கின்றனர். 
அதுமட்டுமன்றி, காரல டெரைகளில் ‘ர ச்சி’ 
டபான்ற உைற்பயிற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு உைல் 
ஆடராக்கியத்ர  டமம்படுத்துகின்றனர். 

சுத் ம் என்பது மனி  ொழ்க்ரகக்கு 
மிகவும் அெசியம். அ னால் ான் ‘சுத் ம் 
சுகம்  ரும்’ என்று நம் முன்டனார் 
தமாழிந் னர். அ னால் ான் 
சிங்கப்பூரர்கள் சுகா ாரமான ொழ்க்ரக 
முரறரய டமற்தகாண்டு ெருகின்றனர். 
முரறயாகக் ரககரைக் கழுவு ல், 

இருமும்டபாதும் தும்மும்டபாதும் 
திசுத் ாள்கரைக்தகாண்டு இறுக்கமாக 
மூடிக்தகாள்ளு ல், அன்றாைம் 
காரலக்கைன்கரைத்  ெறாது த ய் ல் 
டபான்ற த யல்களில் ஈடுபட்டு 
ெருகின்றனர். ‘கூழானாலும் குளித்துக்குடி 
கந்ர யானாலும் க க்கிக்கட்டு’ 
என்ப ற்டகற்ப உைரலயும் உடுத்தும் 
ஆரைகரையும் தூய்ரமயாக 
ரெத்திருக்கின்றனர். டமலும், வீட்ரையும் 
சுற்றுப்புறத்ர யும் தூய்ரமயாக 
ரெத்திருப்பதில் மிகுந்  அக்கரற 
த லுத்துகின்றனர்.  
 
மனி ன் புத்துணர்ச்சியுைன் த யல்பை 
ஓய்வு ட ரெப்படுகின்றது. ஓய்வு 

இல்லாவிட்ைால் மனவுரைச் ல் 
அதிகரிக்கும். அ னால் ான் 
சிங்கப்பூரர்கள் தபாழுதுடபாக்கு 
அம் ங்களுக்கு முக்கியத்துெம் தகாடுத்து 
ெருகின்றனர். திரரப்பைம், 
த ாரலக்காட்சி டபான்ற  கெல் 
த ாைர்பு  ா னங்கரைப் பார்த்து ஓய்வு 
டநரங்களில் மகிழ்ச்சியரைகின்றனர். 
டமலும் ொர இறுதி நாட்களிலும் 
விடுமுரறக் காலங்களிலும் முழுரமயாக 
ஓய்வு எடுப்பர யும் உல்லா மாகப் 
தபாழுர க் கழிப்பர யும் சிங்கப்பூரர்கள் 
ெழக்கமாகக் தகாண்டுள்ைனர். இவ்ொறு 
ஆடராக்கிய ொழ்க்ரக முரறரயத் 
த ாைர்ந்து அெர்கள் கரைப்பிடித்து 
ெருகின்றனர்.  
 
சிங்கப்பூரர்கள் உைல் ஆடராக்கியம் 
காப்பதில்  னிக்கெனம் த லுத்தி 
ெருகின்றனர். அெர்கள்  த்துள்ை 
உணவுகரை உண்பட ாடு, உைற்பயிற்சி 
த ய்ெதிலும் அக்கரற காட்டுகின்றனர். 
டமலும், சுகா ாரமான பழக்க 
ெழக்கங்கரை டமற்தகாண்டும் 
ட ரெயான ஓய்ரெ எடுத்துக்தகாண்டும் 
புத்துணர்ச்சியுைன் த யல்படுகின்றனர். 
இவ்ொறு சிங்கப்பூரர்கள் ஆடராக்கிய 
ொழ்க்ரக முரறரயப் பின்பற்றி 
‘டநாயற்ற ொழ்டெ குரறெற்ற த ல்ெம்’ 
என்ற தபான்தமாழிக்கு 
எடுத்துக்காட்ைாகத் திகழ்கின்றனர்.  

ஆற்றில் மூழ்கத் த ாைங்கியது. ஆற்றுநீர் 
பைகின் உள்டை ெர ஆரம்பித் து. கபிலன்  
ஆபத்ர ப் புரிந்துதகாண்ைான். உைடன 
அென், விரரந்து த யல்பைத் 
த ாைங்கினான். பைகில் இருந்  தபாருள்கள் 
ஒவ்தொன்றாக எடுத்து எடுத்து ஆற்றில் 
வீசினான். பைகின் பாரம் குரறந் து. பைகு 
நீர் மட்ைத்திற்கு டமடல ெரத்த ாைங்கிய  ால்  
அெர்கள் ஆபத்திலிருந்து  ப்பினர். அ ன் 
பின்னர்ப் பாதுகாப்பாக மறுகரரரய ெந்து 
அரைந் னர்.   
 
கபிலனின் மரனவி எடுத்து ெந்  தபாருள்கள் 
எல்லாம் டபாய்விட்ைனடெ என்ற 
கெரலயுைன் இருந் ாள். அென்  ன்  
மரனவிரயப் பார்த்து, "கெரலப்பைாட , 
அந் ப் தபாருட்கள் எல்லாம், நம்ரமவிட்டுப் 
டபாகாமல் இருந்திருந் ால், நம்முரைய உயிர், 
நம்ரம விட்டுப் டபாயிருக்கும். நம்முரைய 
அருரமக் குழந்ர கரையும் நாம் 
இழந்திருப்டபாம். நம்ரமவிட்டுப் டபான 

 
 

 
 

கபிலனுக்கு டெரலயில் இைமாற்றம் 
கிரைத் து. அென் வீட்ரைக் காலி 
த ய்து தகாண்டு டெறு ஊருக்குக் 
குடும்பத்துைன் கிைம்பினான்.  
 
அந்  ஊருக்குச் த ல்லும் ெழியில் ஒரு 
ஆறு இருந் து. அர க் கைப்ப ற்கு  
பைகு ஒன்ரற ொைரகக்கு எடுத்துக் 
தகாண்ைான். அதில்  னது மரனவி 
மக்கரையும் குடும்பம் நைத்துெ ற்குத் 
ட ரெயான தபாருள்கரையும் 
ஏற்றிக்தகாண்டு பயணத்ர த் 
த ாைங்கினான்.  
 
பைகு ஆற்றில் த ன்று 
தகாண்டிருக்கும்டபாது, பாரம் 
அதிகமான ால் பைகு, தமல்ல தமல்ல 

இப்தபாருள்கரை எல்லாம், நாம் எளிதில் 
ொங்கிவிை முடியும். ஆரகயால் நீ 
கெரலப்பைாட " என்று ஆறு ல் கூறினான். 
அென் மரனவியின் கண்களில் ஆனந் க் 
கண்ணீர் ெழிந்ட ாடியது.  
இக்கர யின் கருத்ர டய,  
 
“யா னின் யா னின் நீங்கியான் டநா ல் 
அ னின் அ னின் இலன்” 
 
என்ற திருக்குறள் விைக்குகின்றது.          
ஒருென், எந்த ந் ப் தபாருள்களிைம் பற்று 
நீங்கியெனாக ொழ்கிறாடனா, அெனுக்கு 
அந் ந் ப் தபாருள்களினால், துன்பம் 
இல்ரல என்பட  இக்குறளின் தபாருைாகும்.  

மாதிரிக் ைட்டுகர   

பக்கம் 2  மாணவர் இதழ்  

முேற்சி திருவிளன ஆக்கும் -  திருவள்ளுவர் 

  திருக்குறள் களத  

நன்றி: http://www.tamilmantram.com 

‘நியூயார்க் ரைம்ஸ்’ த ய்தித் ாள் 
ஆண்டுட ாறும் உலகில் காண டெண்டிய 

முக்கிய இைங்கரைத் ட ர்ந்த டுத்து 
தெளியிடும். 2016-ஆம் ஆண்டில் 52 
இைங்கரைப் பார்க்கத்  குந்  இைங்கைாக 
தெளியிட்டுள்ைது. அப்பட்டியலில்,  மிழ்நாடும் 

இைம்தபற்றுள்ைது தபருரமக்குரியது.  

 மிழ்நாட்டில் கட்டிைக்கரலக்கு 
எடுத்துக்காட்ைாக விைங்கும்   ஞ் ாவூர் 
தபரியடகாவில்,  மிழ் ெைர்த்  மதுரர 
மாநகரம், காரரக்குடியிலுள்ை ட க்கு 
மரத் ாலான கட்டிைங்கள் மற்றும்  சுரெ 
மிகுந்   மிழக உணவுகள் டபான்றரெ 
 மிழ்நாட்டின்  னிச்சிறப்புகைாக 
அந்நாளி ழில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ைன.  

உலகத்தினர் அரனெரும் காண டெண்டிய 
 மிழ்நாட்ரை நாமும் கண்டு களிப்பது 
 மிழராகிய நம் ஒவ்தொருெரின் 
கைரமயல்லொ?    

நட்பு 
பூக்கள் என்பது உதிரும் வரை 
இைவு என்பது விடியும் வரை 
உறவு என்பது பபசும் வரை 
பிரிவு என்பது இரையும் வரை 
நட்பு என்பது வாழும் வரை! 

             -ஹெைால்ட் அன்பா 1HT 

தமிழர்  ொண்பு! 


