
 

ஒரு ராணுவப்படை வீரர்கள் 
கும்பலாக வருகிறார்கள். 
கண்ணில் பட்ைவர்கடை 
எல்லாம் வவட்டிச் 
சாய்க்கிறார்கள். மக்கள் 
அலறியபடி பாதுகாப்பான 
இைத்டை ந ாக்கி 
ஓடுகின்றனர். 
வைருவில் இரண்டு         
டகக் குழந்டைகளுக்கு ஒரு 
வபண் சாைம் ஊட்டிக் 
வகாண்டிருக்கிறாள். 
ராணுவப்படை வருவடை 
அறிந்து குழந்டைகடைத் 
தூக்கிக் வகாண்டு 
ஓடுகிறாள். ராணுவம் 
பக்கத்தில்  வந்துவிட்ைது. 
இரண்டு குழந்டைகளில் ஒரு 
குழந்டைடய இறக்கிவிட்டு 
ஓடினால்ைான் அவள் 
ைப்பிக்க முடியும். இரண்டு 
குழந்டைகளின் முகத்டையும் 
பார்க்கிறாள். சற்று ந ரத்தில் 
ஒரு குழந்டைடய 
இறக்கிவிட்டு ஒரு 

குழந்டைடய 
தூக்கிக்வகாண்டு 

ஓடுகிறாள். 
இறக்கி விைப்பட்ை குழந்டை 
அவள் கண்முன்நன 
வவட்ைப்பட்டு மரணிக்கிறது. 
அவளிைம் ஒரு வபரியவர் 
நகட்கிறார், ''ஒரு ைாய்க்கு 
இரண்டு குழந்டைகளும் 
சமமானதுைாநன! அப்படி 
இருக்கும்நபாது எடை டவத்து 
ஒரு குழந்டைடயப் பழி 
வகாடுக்கத் துணிந்ைாய்?'' 
என்று. அந்ைப்வபண் 
கண்ணீருைன் வசான்னாள்,'' 
என் குழந்டைக்கும் பக்கத்து 
வீட்டுக் குழந்டைக்கும் சாைம் 
ஊட்டிக் வகாண்டிருந்நைன். 
அப்நபாதுைான் ராணுவம் 
வந்ைது. பக்கத்துவீட்டுக் 
குழந்டைடய இறக்கிவிை 
எனக்கு அதிகாரம் 
கிடையாது.அைனால் என் 
குழந்டைடய இறக்கிவிட்டு 
பக்கத்து வீட்டுக் 
குழந்டைடயக் 
காப்பாற்றிநனன். ''அந்ைப் 
வபரியவர் கண் கலங்கினார். 
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பொர்க்க; 

இனணயப் பக்கம் 

புதிது 

அன்பு மாணவச் 
வசல்வங்கநை! 
வணக்கம். மார்ச்சு மாைம் 
வைாைங்கியதும் நைர்வு 
ஆரம்பித்துவிடும். இது 
நைர்வுக்காலம் என்பதும்  ாம் 
அறிந்ை ஒன்நற. இைற்காக 
நீங்கள் அடனவரும் திைமான 
குறிக்நகாடை முடறப்படி 
வகுத்துக்வகாண்டு அைற்கு 
ஏற்ப வசயல்பட்டு 
வருகிறீர்கள். உங்களின் 
முயற்சிக்கு எங்களின் 
பாராட்டுகள்! ‘முயற்சி 

திருவிடன ஆக்கும்’ என்ற 
வ றி  ம் வாழ்வில் 
உண்டமயாகட்டும்! நீங்கள் 
உங்களின் அயரா உடழப்பால் 
பள்ளிப் பாைங்கள் 
அடனத்திலும் சிறப்பாகத் 
நைர்ச்சி வபறுவைற்கு 
எங்களின் வ ஞ்சார்ந்ை 
வாழ்த்துகடைத் 
வைரிவித்துக்வகாள்கிநறாம்.  

இப்படிக்கு                   
இைழ்க் குழு            

முயற்சி திருவிணை ஆக்கும்! 

படிக்கப் பபோகும் போடத்தை முழுதையோக 

ஒருமுதை பைப ோட்டைோகப் படிக்கவும்.  

ைத ப்புகளுக்கும் துதைத் 

ைத ப்புகளுக்கும் முக்கியத்துவம் ைர 

பவண்டும். 

பின்னர், போடச் சுருக்கத்தை நன்கு 

அறிந்து ககோள்ள பவண்டும்.  

மதொடரும்... 

 

 
 

 

 DOWNLOAD 
பதிவிறக்கம்   

 CHANNEL 
ஒளிவழி 

மாணவர்களின் 

பணடப்புகள் 

வரளவற்கப்படுகின்றை.  

முக்கிய நிகழ்வுகள்   பழதமாழியும் பிணழதமாழியும்  

"மண் குதிரைரை நம்பி ஆற்றில் இறங்காதே" என்பது 
வழக்கில் பயின்றுவரும் வபான்வமாழி. ஆனால், "மண் 
குதிரை நம்பி, ஆற்றில் இறங்காதே" என்பதுைான் 

உண்டமயான பழவமாழி!   
மண் குதிர் என்பது ஆற்று ஓரத்திலும் ஆற்றுக்கு உள்நையும் 
இருக்கும் மண் குவியலாகும். அது மிகவும் வமன்டமயானது. 
பார்பைற்கு அைன்மீது கால் டவத்துச் வசல்வைற்கு உைவியாக 

இருக்கும் என்று நிடனக்கத் நைான்றும். ஆனால் கால் 
டவத்ைதும் அப்படிநய உள்நை நபாய்விடும். அைனால்ைான் 

மண் குதிடர  ம்பி, கால் டவக்காநை என்று  ம் முன்நனார்கள் 
எழுதி டவத்ைனர்.  

கைவு என்பது  

நீ தூக்கத்தில் 

காண்பது அல்ல... 

உன்ணைத்  

தூங்கவிடாமல்  

தெய்வது எதுளவா? 

அதுளவ கைவு! 

   -அப்துல் க ோம்  

படிப்பது எப்படி? 

 படித்ததில் பிடித்தது    

இைற்றமிழ் 

இரைத்ேமிழ் 

நாடகத்ேமிழ்  

முத்தமிழ் 



‘ளதர்வில் அதிக மதிப்தபண் தபற 

நான் எடுத்துவரும் முயற்சிகள்!’  

 ான் இந்ை ஆண்டுைான் உயர்நிடலப் 
பள்ளிக்கு வந்திருக்கிநறன். வைாைக்கப் 
பள்ளியில் பல நைர்வுகடைச் 
சந்தித்திருக்கிநறன். இவற்றின் மூலம் பல 
படிப்பிடனகடைப் வபற்றுள்நைன். இடவ 
என்னுடைய வாழ்க்டகயில் பல புதிய 
அனுபவங்கடைத் ைந்திருக்கின்றன. அைனால், 
 ான் வைாைர்ந்து முன்நனற்றம் அடைந்து 
வருகிநறன்.  ான் சந்தித்ை நைர்வுகளின் 
மூலம் வபற்ற அனுபவங்கடை இங்நக 
எழுைப்நபாகிநறன். 

முைலில் அன்றாைம் ஆசிரியர் வகுப்பில் 
கற்றுக்வகாடுக்கும் பாைத்டை மிகவும் 
அக்கடறயுைன் கவனிப்நபன். என் 
அருகில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் வைாந்ைரவு 
வகாடுத்ைால் அவர்கடையும் பாைத்டைக் 
கவனிக்கும்படி  ான் கூறுநவன். 
என்னுடைய  ண்பர்கள்  ான் வசால்வடைக் 
நகட்பார்கள். நமலும் ஆசிரியர் வகுப்பில் 
கற்றுக்வகாடுக்கும் பாைத்டை  ான் வீட்டில் 
வசன்று படிப்நபன். இைன் மூலம் என் 

படிப்பறிவு வைரும். எனக்கு நிடனவாற்றலும் 
வைரும். இவற்றின் மூலம்  ான் நைர்வில் 
அதிக மதிப்வபண்கள் வபற்று வருகிநறன்.  

ஆசிரியர் வசால்லிக்வகாடுத்ைடை மட்டும் 
 ான் படிக்க மாட்நைன். வசாந்ை முயற்சியில் 
நைடவயான கருத்துகடைப் புத்ைகங்களில் 
படித்துத் வைரிந்து வகாள்நவன். இவற்றின் 
மூலம் என் பாை அறிவும் வைரும். இது 
நைர்வில்  ான் சிறந்து விைங்க உைவி 
வசய்யும்.  ான் துணிச்சலுைன் டைரியமாக 
என்னுடைய சக மாணவர்களிைம் 
பாைங்களில் ஏற்படும் சந்நைகங்கடைக் 
நகட்நபன். இடவ நைர்வுக்காலங்களில் 

எனக்கு உைவி வசய்யும்.  

 ான் என்னுடைய வபற்நறாரிைம் 
பாைங்களில் ஏற்படும் 
சந்நைகங்கடைக் நகட்டுத் வைரிந்து 
வகாள்நவன். அவர்கள் எனக்கு எந்ை 
ந ரத்திலும் உைவி வசய்வார்கள். 
இது என்னுடைய முன்நனற்றத்திற்கு 
வழி வகுக்கும். நமலும்  ான் 

வைாைர்ந்து பயிற்சி வசய்நவன். 
வினாக்களுக்குரிய விடைகடை எழுதிச் சரி 
பார்ப்நபன். இது நைர்வு ந ரங்களில் 
எனக்குத் டைரியத்டைக் வகாடுக்கும். புதிய 

புதிய பயிற்சிகளில் ஈடுபடுவைால் கடினமான 
நகள்விகடை எப்படி அணுகநவண்டும் 
என்படைத் வைரிந்துவகாள்நவன்.  

இறுதியாக  ான் ஒரு கால 
அட்ைவடணடயத் ையாரித்துக்வகாள்நவன். 
அந்ை அட்ைவடண எனக்கு ந ரத்டைக் 
கடைப்பிடிப்பைற்கு மிகவும் உைவி வசய்யும். 
நமலும் முடறப்படி படிப்பைற்கும் இது மிகவும் 
உைவி வசய்யும்.  ான் வைாைர்து 
படித்துக்வகாண்நை இருக்க மாட்நைன். 
ஓய்வு எடுக்க நவண்டிய ந ரத்தில் கட்ைாயம் 
ஓய்வு எடுப்நபன். என்னுடைய உைம்டபயும் 
 ன்றாகப் பார்த்துக்வகாள்நவன். இது  ான் 
பாைங்கடைத் ையாரிக்கும்நபாது எனக்குப் 
புத்துணர்ச்சிடயத் ைரும்.  

 ாம் ஒவ்வவாருவரும் அறிடவப் வபருக்கிக் 
வகாள்வைற்குப் பலவிைமான பயிற்சிகளில் 
ஈடுபடுநவாம். எல்நலாராலும் ஒநர மாதிரி 
படிக்க முடியாது. எனநவ,  ாம் நிடறய 
மதிப்வபண்கள் வபறுவைற்குப் பல வழிகள் 
இருக்கின்றன. அவற்றில் சிலவற்டறப் 
பின்பற்றினால் நிச்சயம் அதிக 
மதிப்வபண்கள் வபறலாம்.                                  

                  ஜஸ்ரோ 1 உயர்ைமிழ்                                                

மாதிரிக் கட்டுணர   

பக்கம் 2   மாணவர் இேழ்  

 

 

படிப்பின் அவசியத்டையும் நமன்டமடயயும் 
வலியுறுத்தும் ஒரு கவிடைடய வாசிக்க 
ந ர்ந்ைது. அந்ைக் கவிடையும் அைன் 
வபாருளும் என்டன மிகவும் கவர்ந்ைன. 
அந்ைக் கவிடைடய அடிப்படையாகக் 
வகாண்டு அநை மாதிரி வடிவில் ஒரு 
கவிடைடய எழுை விரும்பி எழுதிநனன். 
இநைா! அந்ைக் கவிடை... 
‘படி படி படி அதுநவ வவற்றிப்படி! 
அன்டன வசான்னபடி  
அடனவரிைமும் பழகும்படி! 
ைந்டை வசான்னபடி  
வாழ்க்டகயில் அனுபவநம  
சிறந்ை படிப்பு எனும்படி! 
ஆசிரியர் வசான்னபடி  
 ல்வலாழுக்கத்துைன் வாழும்படி! 
கலாம் ஐயா வசான்னபடி 
தினமும் ஒரு  ல்ல நூடல வாசிக்கும்படி! 
ஆம்! படி படி படி அதுவே வேற்றிப்படி! 
 

                      யுவரோஜ் 

                  உயர்நித  3 உயர்ைமிழ் 
 

   படி! 

‘ ல்ல பண்பு’ என்ற இக்கடையில் ஒரு குரங்கு 
கப்பல் ஒன்றில் பயணம் வசய்து 
வகாண்டிருந்ைது. திடீவரன்று வபரிய புயல் 
காற்று வீசியது. கப்பல் கைலில் கவிழ்ந்ைது. 
குரங்கிற்கு என்ன வசய்வது என்று 
வைரியவில்டல. அது உைநன கைலில் 
குதித்ைது. அது உயிர் பிடழப்பைற்குப் 
நபாராடிக்வகாண்டிருந்ைது. இடைத் 
ைண்ணீரில் மிைந்துவகாண்டிருந்ை ைால்பின் 
ஒன்று பார்த்ைது. அது குரங்கின் மீது இரக்கம் 
வகாண்ைது. அைனால் குரங்டகக் காப்பாற்ற 
நிடனத்ைது. ைால்பின் கைலில் நவகமாக நீந்திச் 
வசன்று குரங்டகத் ைன் முதுகின்மீது 
ஏற்றிக்வகாண்ைது. குரங்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி 
அடைந்ைது. ைால்பின் குரங்டகச் சுமந்து 
வசன்றது.  
 
ைால்பின் கடரயின் ஓரத்திற்கு நீந்திச் 
வசன்றது. கடரயின் ஓரத்தில் இருந்ை மரத்தில் 
பல குரங்குகள் விடையாடிக்வகாண்டிருந்ைன. 
இைடன ைால்பின் மீது இருந்ை குரங்கு 
கண்ைது. அது உைநன ைடரயில் குதித்துச் 
வசன்றது. அருகில் மரத்தில் இருந்ை 
ைன்னுடைய இனத்துைன் அது நசர்ந்து 
வகாண்ைது. இைடன ைால்பின் 
கவனித்துக்வகாண்டிருந்ைது. அது மிகவும் 
மகிழ்ச்சி  அடைந்ைது. ஓர் உயிடரக் 
காப்பாற்றியைற்குப்  வபருடமப்பட்ைது. அநை 
ந ரத்தில்  ன்றி வசால்ல மறந்ை குரங்டக 
நிடனத்து மிகவும் வருந்தியது.  
 
இந்ைக் கடை,  மக்கு ஒருவர்  சிறிைைவு உைவி 
வசய்ைாலும் அவடர என்றும் மறக்காமல் 
இருக்க நவண்டும் என்று திருவள்ளுவர் 
கூறியடை  நிடனவுபடுத்தியது.   
.  
                     விஷ்வோ 1 உயர்ைமிழ்    

படித்த கணத! 
 

   
 

  அன்பு    நவண்டும் அறிவு நவண்டும் 
  பண்பு நவண்டும் பரிவு நவண்டும்  
  எட்டுத்திக்கும்  ற்புகழ் நவண்டும் 
  இல்லாடம எங்கும் ஒழிய நவண்டும்! 
 
  கர்வம் நவண்ைாம் கைம் நவண்ைாம் 
  சூது நவண்ைாம் சூழ்ச்சி நவண்ைாம் 
  மறதி நவண்ைாம் ைன்னலம் நவண்ைாம்! 
  மற்றவடரத் ைாழ்த்திப் நபச நவண்ைாம் 
  மனம் வ ாந்து வகாள்ை நவண்ைாம்!! 
               பிரசித்ைோ 1 உயர்ைமிழ்                                                 

ளவண்டும் ளவண்டாம்    
 
  வபற்நறார் பாசம் நவண்டும் 
  நபரன்பு எனக்கு நவண்டும்  
  ஆசிரியர் பாராட்டு நவண்டும்  
   ல் மடழ நவண்டும்  
  மாடல வைன்றல் நவண்டும்!! 
 
  கடும் வவயில் நவண்ைாம் 
  கடும் நகாபம் நவண்ைாம் 
  கல்லாடம என்றும் நவண்ைாம் 
  இல்லாடம எங்கும் நவண்ைாம்!!  
               ஸ்ரீ ரவீனோ 1 உயர்ைமிழ்                                                

 

 
ஆபத்துக்கு உைவுபவன்  ண்பன் 
அன்டபப் வபாழிபவன்  ண்பன் 
அறிடவ வைர்ப்பவன்  ண்பன் 
ஆத்திரம் ஒழிப்பவன்  ண்பன்! 
 
இையத்தில் இருப்பவன்  ண்பன் 
இடறவன் வகாடுத்ைவன்  ண்பன் 
குடும்பத்தில் ஒருவன்  ண்பன் 
நகாவிடலப் நபான்றவன்  ண்பன்!! 
                 கீைோ 1 உயர்ைமிழ்                                                 

  என் நண்பன்     

உடலில் சுமந்து 

உயிரைப் பகிர்ந்து 

உருவம் தந்த 

ததய்வம் 

அம்மா! 



முன்நனற்றத்திற்கு  மிகவும் உைவி வசய்யும்.  
அடுத்ைைாக மாணவர்கள் பள்ளிக்கு 
முடறயாகச் வசல்லநவண்டும். பள்ளியின் 

முழுச் சீருடையில் வசல்ல நவண்டும். 
ைாமைமாகச் வசல்லக்கூைாது. 
ஆசிரியர்கள் பாராட்டும் வண்ணம் 
ஒழுக்கத்துைனும் அன்புைனும் 
மரியாடையுைனும்  ைந்துவகாள்ை 

நவண்டும். ஆசிரியர்கடை ஒருநபாதும் 
எடுத்வைறிந்து நபசக்கூைாது.  ம்டம வைர்த்து 
வரும் வபற்நறார்கள் மாதிரி அவர்கள் 
 மக்குப் பலநிடலகளில் உைவி வசய்து 
வருகின்றனர். நமலும் மாணவர்கள் மிகவும் 
பணிவன்புைன்  ைந்துவகாள்ளும் 
பழக்கத்டைக் கடைப்பிடிக்க நவண்டும்.  
பள்ளியில் ஒரு முக்கியமான  ைவடிக்டக 
இடணப்பாை  ைவடிக்டக . மாணவர்களில் 
பலர் விருப்பத்துைன் இடணப்பாை 
 ைவடிக்டகக்குப் நபாவதில்டல. 
இடணப்பாை  ைவடிக்டககளின் 
முக்கியத்துவத்டையும் பயன்கடையும் 
கட்ைாயம் புரிந்துவகாள்ை நவண்டும். இதுவும் 
மாணவர்களின் கைடமகளுள் ஒன்று ஆகும்.  
மற்வறாரு முக்கியமான கைடமகளுள் ஒன்று  

மாணவர்களின் கைடமகள்  என்று 
வசால்லும்நபாநை எனக்கு முைலில் 
நிடனவுக்கு வருவது படிப்பின்மீது 
அக்கடற காட்டுவது ஆகும். இது 
மாணவர்கள் அடனவருக்கும் மிகவும் 
வபாருந்தும் என்று  ான் கூறுநவன். 
வபாதுவாக இக்காலத்தில் மாணவர்கள் 
வீட்டுப்பாைங்கடைச் வசய்து பள்ளிகளில் 
ஒப்படைப்படைநய வபரிய நவடலயாக  
நிடனக்கிறார்கள். அவர்கள் அதிகமாகச் 
நசாம்பலாக வாழ்கின்றார்கள். எனநவ, 
நசாம்நபறித்ைனத்டை ஒழித்துப் படிப்பின் மீது 
அக்கடற வகாள்ளும் மனப்பான்டமடய 
மாணவர்கள் வைர்த்துக்வகாள்ை நவண்டும்.  
 
மாணவர்கள் ந ரம் ைவறாடமடயப் 
பின்பற்றநவண்டும். இப்பழக்கம் அவர்கள் 
வபரியவர்கைாக மாறும்நபாதும் மிகவும் உைவி 
வசய்யும். ந ரம் ைவறாடமடயக் 
கடைப்பிடிக்கும் பலர் வாழ்க்டகயில் மிகவும் 
முன்நனற்றம் அடைந்து வருவடை  ாம் 
காணலாம். இது  ம்முடைய 

பக்கம் 3  மாணவர் இேழ்  

மாணவர்களின் கடணமகள்    ல்ல பழக்க வழக்கங்கடைப் பின்பற்றுவது 
ஆகும். இக்காலத்தில் வவளிப்புற 
 ைவடிக்டககள் பல தீடமகடைத் 
ைருகின்றன. அைனால்,  ல்லது வகட்ைது 
பற்றி  ன்கு அறிந்துவகாள்ை நவண்டும். 
நமலும்,  ஊைாரித்ைனமாகச் சுற்றித் 
திரியக்கூைாது. வபற்நறார்கள் 
சம்பாதித்துக்வகாடுக்கும் பணத்டையும் 
வீணாக்கக்கூைாது. அவர்களின் கடின 
உடழப்டப   ாம் உணர்ந்து வகாள்ை 
நவண்டும்.  
 
இக்கால மாணவர்கள் வருங்காலத் 
ைடலமுடறயினருக்கு முன் உைாரணமாக 
இருப்பவர்கள். மாணவர்கள் சமூக 
நசடவயில் ஈடுபை நவண்டும். அவர்கள் 
சமூக நசடவயில் ஈடுபடும்நபாது பல புதிய 
அனுபவங்கடைப் வபறும் வாய்ப்பு ஏற்படும், 
புது வசயல்கடைக் கற்றுக்வகாள்ைலாம். 
எனநவ நமநல குறிப்பிைப்பட்டுள்ை 
அடனத்தும் மாணவர்களின் கைடமகள் 
ஆகும்.  
                          எம்.நர்ைைோ  

                 உயர்நித  4 விதரவு 

முன் தெல்லடா!  

 ாம் பல திடரப்பைப் பாைல்கடைக் 
நகட்டிருப்நபாம். அவற்றுள் என்டன மிகவும் 
கவர்ந்ைது உையநிதி ஸ்ைாலின்  டித்ை 
‘மனிைன்’ என்னும் திடரப்பைத்தில் வரும் 
ஊக்கமூட்டும் ‘முன் வசல்லைா! எனும் பாைல்.  
இந்ைப் பாைலில் வரும் அடனத்து வரிகளும் 
என்டன மிகவும் கவர்ந்ைன. அவற்றுள் சில 
வரிகளும் அடவ வலியுறுத்ைம் வபாருள்களும் 
இங்நக!.  
 
‘முன் வசல்லைா! முன்நன வசல்லைா!, 
டைரியநம துடண’; என்ற வரி எதிர்காலச் 
சவால்கள் எப்நபாதும் வபரியடவயாகத்ைான் 
இருக்கும். ஆனால், அவற்டறயும் மீறி 
சவால்கடை எதிர்வகாண்ைால்ைான் வாழ்வில் 
வவற்றி கிடைக்கும் என்று கூறுகிறது. 
 
‘நைால்விகளும் காயங்களும் வசதுக்கிடுநம 
உன்டன’ என்ற வரி நைால்விைான் 
வவற்றிக்கான முைற்படி என்படை 
வலியுறுத்துகின்றது. நமலும், அநை பாைலில் 
வரும் ‘பலர் நசர்ந்து உன்டனப் பின்நன 
இழுத்ைாலும் முன்நன வசல்லைா!’ என்ற வரி நீ 
என்டறக்கும் வவற்றிக்கான முயற்சிடயக் 
டகவிைாநை. அம்முயற்சி பிற்காலத்தில் 
உனக்குக் டகவகாடுக்கும் என்று கூறுகின்றது. 
‘விதியின் நமல் பழிடயப் நபாைாமல் உன்நமல் 
நபாடு’ எனற வரி நீங்கள் வசய்யும் ைவற்டற  
மறந்து விதியின் நமல் பழி நபாைாதீர்கள். 
உங்கள் வாழ்க்டகக்கும் அதில் அடையும் 
வவற்றிக்கும் நீங்கள்ைான் வபாறுப்பு என்கிறது. 
                   ைமிழி க்கியோ  

                   உயர்நித  3 உயர்ைமிழ்

குழு 1 :  பூப்பறிக்க வருகிநறாம் 
             பூப்பறிக்க வருகிநறாம் 
குழு 2 :  எந்ை ஊருக்கு வருகிறீர் 
             எந்ை ஊருக்கு வருகிறீர் 
குழு 1 :  சிங்டகக்கு வருகிநறாம் 
             சிங்டகக்கு வருகிநறாம் 
குழு 2 :  எந்ைக் கிழடமயில் வருகிறீர் 
             எந்ைக் கிழடமயில் வருகிறீர் 
குழு 1 :  திங்கட்கிழடம வருகிநறாம் 
             திங்கட்கிழடம வருகிநறாம் 
குழு 2 :  எத்ைடனப் பூக்கள் பறிக்கிறீர் 
             எத்ைடனப் பூக்கள் பறிக்கிறீர் 
குழு 1 :  மூன்று பூக்கள் பறிக்கிநறாம்  
             மூன்று பூக்கள் பறிக்கிநறாம் 
குழு 2 :  எந்ை நிறப் பூ பறிக்கிறீர் 
             எந்ை நிறப் பூ பறிக்கிறீர் 
குழு 1 :  ஊைா நிறப் பூ பறிக்கிநறாம் 
             ஊைா நிறப் பூ பறிக்கிநறாம் 
                              அதிதி  

                 உயர்நித  1 உயர்ைமிழ்

அணி : 1  மாணவர்கநை! மாணவர்கநை! 
அணி : 2  இடையர்கநை! இடையர்கநை! 
அணி : 1  என்ன பாைம் நவண்டும் 
  என்ன பாைம் நவண்டும் 
அணி : 2  ஆத்திசூடி பாைம் நவண்டும் 
  ஆத்திசூடி பாைம் நவண்டும் 
அணி : 1 ஆத்திசூடி பாைம் நவண்ைாம் 
 ஆத்திசூடி பாைம் நவண்ைாம் 
அணி : 2  என்ன பாைம் நவண்டும் 
  என்ன பாைம் நவண்டும் 
அணி : 1  இலக்கணப் பாைம் நவண்டும் 
            இலக்கணப் பாைம் நவண்டும் 
                ஹரிைோ  

            உயர்நித  1 உயர்ைமிழ்    

பூப்பறிக்க வருகிளறாம்! 

 அடமரை  அரடமரை  

 அகண்ட  அகன்ற  

 உந்ேன்      உன்றன்  

 தகார்த்து    தகாத்து  

 நாகரீகம்   நாகரிகம்   

 வவண்ரண வவண்வணய்   

பிணழயும் - ெரியும் 

பயணம் ததாடர்ளவாம்... 

குழு 1 :   பூப்பறிக்க வருகிநறாம் 
              பூப்பறிக்க வருகிநறாம் 
குழு 2 :   வீர வீரர்கநை  
              வீர வீரர்கநை 
குழு 1 :   ஆயுைங்கள் இருக்கா? 
              ஆயுைங்கள் இருக்கா? 
குழு 2 :    ரத்ைம் சிந்ைக் கூைாது  
 ரத்ைம் சிந்ைக் கூைாது  
குழு 1 :    மக்களுக்நக  ாம்   
 மக்களுக்நக  ாம் 
குழு 2 :     ாநம மக்கள் 
  ாநம மக்கள் 
                  சோைனோ இதளயரோஜோ 

                 உயர்நித  1 உயர்ைமிழ்

பூடன:    எலியம்மா எலியம்மா  
 நீ எங்நக இருக்கிறாய்? 

எலி :     பூடனயாநர பூடனயாநர 
             சிங்டகவயன்ற  
              சிறந்ை  ாட்டில் இருக்கிநறன் 
பூடன : எலியம்மா எலியம்மா 
              அங்நக என்ன வசய்கிறீர்கள்? 
எலி :   பூடனயாநர பூடனயாநர 
            ான் பாரம்பரிய விடையாட்டைக் 
           கற்றுக்வகாண்டிருக்கிநறன் 
பூடன : எலியம்மா எலியம்மா 
             என்னுைன் உலகத்டைச்  
              சுற்ற வருகிறாயா? 
எலி :   இல்டல இல்டல  ான்  
           உலகத்டைச் சுற்ற வரவில்டல 
பூடன : எலியம்மா எலியம்மா 
             ஏன் வரமாட்நைன் என்கிறீர்? 
எலி :    உலடகச் சுற்ற வந்து  
           உயிடரப் நபாக்க விரும்பவில்டல 
                        வசந்ை குைோர்  

இடறவன் வகாடுத்ை இந்ை உைல் அடமப்டப ஓர் அடமச்சரடவக்கு ஒப்பாகச் வசால்லலாம். 
இதில் மூடை முைலடமச்சர். ைடல– கல்வி அடமச்சர், கண்-சட்ை அடமச்சர், காது-ைகவல் 
வைாழில்நுட்பத்துடற அடமச்சர், மூக்கு- சுகாைராரத்துடற அடமச்சர், பல்– மனிைவை 
நமம்பாட்டுத்துடற அடமச்சர், டககள்-வைாழில் துடற அடமச்சர், இையம்- நிதி அடமச்சர், 
நைால்- பாதுகாப்பு அடமச்சர், கால்- நபாக்குவரத்துத்துடற அடமச்சர், வயிறு– 
உணவுத்துடற அடமச்சர், நுடரயீரல்- சுற்றுச்சூழல் துடற அடமச்சர் என உைம்பில் உள்ை 
ஒவ்நவார் உறுப்பும் வசய்யும் பணி மகத்ைானது. இவ்வைவு சிறப்பான உைம்டபப் நபாற்றிப் 
பாதுகாப்பது  ம் ஒவ்வவாருவரின் ைடலயாய கைடம அல்லவா?  

உடல் அணமச்ெரணவ! 


