
 

1) மகிழ்ச்சியாக வாழ முயற்சி 

செய்யாதே. நிம்மதியாக வாழ 
முயற்சிசெய். உன் வாழ்க்கக 
முழுவதும் மகிழ்ச்சி நிலவும். 
2) மிகவும் தவேகையாை  
செய்தி உன்ைால் ஒருவர் 
கண்ணீர் சிந்துவது. மிகவும் 
மகிழ்ச்சியாை செய்தி 
உைக்காகப் பிறர் கண்ணீர் 
சிந்துவது. 
3) நமது உண்கம நிகலகய 
மகறப்பது, நம்கம நாதம 
ஏமாற்றிக் சகாள்வோகும். 
4) நமக்குத் தேகவயில்லாே 
சபாருள்களாக வாங்கிைால்  
தேகவயாை சபாருள்ககள 
எல்லாம் விற்கதவண்டி வரும். 
5) சவற்றி என்பது உைக்குக் 
சகாண்டாட மகிழ்ச்சிகயத் 
ேரும். தோல்வி என்பது  
உைக்குப் தபாராட தவண்டிய  
பலத்கேத் ேரும். சவற்றி 

உன்கை யாசரன்று இந்ே 
உலகத்திற்குக் காட்டும். 
தோல்வி நீ யாசரன்று 
உைக்தக காட்டும். 
6) நம்முகடய மைவுறுதி எந்ே 
அளவிற்கு வலுப்சபற்று 
உள்ளதோ அேற்கு ஏற்றறார் 
தபால்ோன் நம் சவற்றியின் 
அளவும் இருக்கும். 
7) துயரங்ககள ஒருதபாதும் 
தநராக தநாக்காேவன், 
மகிழ்ச்சிகய அகடயத் ேகுதி 
சபறாேவன். 
8) சேளிவாை சிந்ேகை, 
சபாறுகம, ெகிப்புத்ேன்கம,  
ேன்ைம்பிக்கக, விடாமுயற்சி   
இருந்ோல் வாழ்க்ககயில் பல 
சவற்றிககளக் குவிக்கலாம். 
9) யாரிடம் கற்கிதறாதமா 
அவதர நம் உண்கமயாை 
ஆசிரியர். கற்றுக்சகாடுப்பவர் 
எல்லாம் ஆசிரிய ர் அல்ல.  

செப்படம்பர் 2019 

உள்ளே... பக்கம் 

முயற்சி திருவினையாக்கும் 1 

படித்ததில் பிடித்தனை  1 

பழச ாழியும் பினழச ாழியும்   1 

அழகுதமிழ் அறிளைாம்  1 

தமிழ்ச ாழிப் பாடத்தில் 
இனையத்தின் பங்கு 

2 

 ாைைர் கவினதகள்  2 

அன்பாை நண்பனை 
ஆபத்தில் அறியலாம்  

3 

தமிழ்ச ாழியும் பண்பாடும்! 3 

சபான்ச ாழிகள்   3 

விடுகனதகள்  3 

பினழயும் ெரியும்  3 

 

SA2 Oral & LC Exam   
  செப்டம்பர் 16 To 20 
      
SA2 Written Exam   
  செப்டம்பர் 23To 28 
 
Sec 4&5 Graduation Day   
  நவம்பர் 20 
 
  IPAP Art Night  
  நவம்பர் 20 

 ாைைர் இதழ் 

 

சதாடர்புக்கு:  

   2, பீட்டி ொகல,        
சிங்கப்பூர் 209954 

62980781 

இனையப் பக்கம்:   
www.uptlc.moe.edu.sg 

 

ஆண்டு 
மலர ்
2019 

 
பாரக்்க; 

புதியது 

அன்பு மாணவச் 
செல்வங்கதள! 
வணக்கம். செப்டம்பர் 
மாேம் சோடங்கியதும் தேர்வு 
ஆரம்பித்துவிடும். இது 
தேர்வுக்காலம் என்பதும் நாம் 
அறிந்ே ஒன்தற. இேற்காக 
நீங்கள் அகைவரும் திடமாை 
குறிக்தகாகள முகறப்படி 
வகுத்துக்சகாண்டு அேற்கு 
ஏற்ப செயல்பட்டு 
வருகிறீர்கள். உங்களின் 
முயற்சிக்கு எங்களின் 
பாராட்டுகள்! ‘முயற்சி 

திருவிகை ஆக்கும்’ என்ற 
சநறி நம் வாழ்வில் 
உண்கமயாகட்டும்! நீங்கள் 
உங்களின் அயரா உகழப்பால் 
பள்ளிப் பாடங்கள் 
அகைத்திலும் சிறப்பாகத் 
தேர்ச்சி சபறுவேற்கு 
எங்களின் சநஞ்ொர்ந்ே 
வாழ்த்துககளத் 
சேரிவித்துக்சகாள்கிதறாம்.  

இப்படிக்கு                   
இேழ்க் குழு            

தன்ைம்பிக்னக உனை  

படிப்பு என்பது தமதலாட்டமாக 
வாசிப்பது அல்ல.  
ஒரு விஷயத்கேக் கவைமாகதவா 
ஆழமாகதவா சிந்திக்க மைத் 
திறகை உபதயாகிப்போகும்.  
படிப்பகேப் பகுத்ேறிந்து, அேன்  
கருத்துக்காை காரணத்கேயும் 
கவனிக்க தவண்டும். 
படிப்பில் புதிோகக் கற்றுக் 
சகாள்ளும் கருத்துக்கள் குறித்து 
ஆழ்ந்து சிந்திக்க தவண்டும்.  

 

 

 

 

 Escalator  

மின்படிக்கட்டு   

 Favorites  

விருப்ப ாைனை  

 ாைைர்களின் 
பனடப்புகள் 

ைைளைற்கப்படுகின்றை.  

முக்கிய நிகழ்வுகள்   
பழச ாழியும் பினழச ாழியும்  

"கழுகேக்குத் சேரியுமா கற்பூர வாெகை"  என்பது வழக்கில் 
பயின்றுவரும் பழசமாழி. ஆைால், "கழு கேக்க சேரியுமா 
கற்பூர வாெகை" என்பதுோன் உண்கமயாை பழசமாழி! 

நம் முன்தைார்கள் படுக்க பயன்படுத்திய பாய் கற்பூரபுல், தகாகரப்புல் 
எை இரண்டு புல்லில் ேயாரிக்கப்பட்டது.  தகாகர புல்லுக்குக் கழு 
என்று தவறு ஒரு சபயர் உண்டு. கற்பூரபுல் சகாண்டு ேயாரிக்கப்படும் 
பாயில் கற்பூர வாெகை வரும். தகாகரபுல் சகாண்டு ேயாரிக்கப்படும் 
பாயில் வாெகை வராது. 
இேகைதய "கழு என்ற தகாகரபுல் சகாண்டு கேக்கப்படும் பாயில் 
எப்படிக் கற்பூர வாெகை வரும்?” என்ற சபாருளில் சொன்ைார்கள். 
இதில் வரும் கழு, கேக்க என்ற இரண்டு சொல்லும் இகணந்து மருவி 
'கழுகேக்கு' என்றாைது.    
அதுோன் ேற்சபாழுது "கழுகேக்குத் சேரியுமா கற்பூர வாெகை"  
என்று ஆகிவிட்டது 

உயர்ந்த இடத்தில் 
இருக்கும்ளபாது 

உலகம் உன்னை  திக்கும் 
உன்நினலன  சகாஞ்ெம் 

இறங்கிைந்தால் 
உன் நிழலும்கூட மிதிக்கும் 

படிப்பு என்றால்என்ை? 

 படித்ததில் பிடித்தனை   

ளெைர்  
ளொழர்  

பாண்டியர்  

மூளைந்தர் 



‘தமிழ்ச ாழிப் பாடத்தில் 
இனையத்தின் பங்கு’  

என் முன்தைார்களின் காலத்தில் கல்வி 
கற்றுக்சகாள்வதில், யாரும் அதிக நாட்டம் 
சகாள்ளவில்கல எை என் பாட்டி என்னிடம் 
கூறியுள்ளார். இேற்கு முக்கிய காரணம், வெதி 
பற்றாக்குகறதய ஆகும். அந்ேக் காலத்தில், என் 
பாட்டி பள்ளிக்கு நீண்ட தூரம் நடந்து சென்று 
கல்வி கற்றோகக் கூறிைார். ொப்பாட்டு டப்பா, 
சபரிய சபரிய புத்ேகங்கள், ேண்ணீர் பாட்டில், 
எழுது தகால் முேலிய பல சபாருள்ககளயும் 
தோளில் தூக்கிக் சகாண்டு செல்வாராம்.  
சுருக்கமாகச் சொல்லப்தபாைால், சபாதி 
சுமக்கும் கழுகேகயப் தபால் திைமும் 
பள்ளிக்குச் செல்வாராம் என் பாட்டி. இவ்வற்கற 
எல்லாம் தகட்கும்தபாது எைக்கு மிகவும் 
கஷ்டமாக இருக்கும்.  
இக்காலத்தில் தமம்படுத்ேப்பட்ட அறிவியல் 
வளர்ச்சிகளால் எைது ேகலமுகறக்குக் கல்வி 
கற்பது மிகவும் கடிைமில்கல. இகணயத்ோல் 
நாங்கள் நிகறய புத்ேகங்ககளப் பள்ளிக்கு 
எடுத்துச்செல்லும் அவசியமில்கல. 
ஆசிரியர்களும் எங்களுக்கு இகணயத்தில் 
பாடங்கள் கற்பிப்பார்கள். அேைால், 
இக்கட்டுகரயில், இகணயம் என்னுகடய 
ேமிழ்சமாழிப் பாடங்ககளக் கற்க எவ்வாறு உேவி 
இருக்கின்ற  என்பகேப் நான் விளக்கி எழுேப் 

தபாகிதறன். 
என் ோய்சமாழித் ேமிகழ நான் சுலபமாகக் 
கற்றுக்சகாள்ள அம்சமாழிகயப் தபெவும் 
படிக்கவும் எழுேவும் சேரிந்திருக்க தவண்டும். 
இகணயத்தில் நிகறய ககேகளும் 
புத்ேகங்களும் இருக்கின்றை. அவற்கற நாம் 
பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கலாம். நூலகத்திலும் 
புத்ேகங்கள் இரவல் சபற்றுப் படிக்கலாம் 
என்பது உண்கமோன்; ஆைால், அவற்கற நாம் 
எல்லா இடத்திற்கும் சகாண்டு செல்ல 
முடியாது. அேற்குப் பதிலாக, இகணயத்தின் 
மூலமாக நம் ககயடக்கத் சோகலதபசியிதல 
பதிவிறக்கம் செய்வது எளிகமயாை ஒன்றாகும். 
அது மட்டுமின்றி, என்னுகடய சோடக்கப் 
பள்ளிகயயும் தெர்த்துப் பல சோடக்கப் 
பள்ளிகள், மாணவர்களுக்கு எளியமுகறயில் 
ேமிழ்சமாழி கற்பிக்கும் முயற்சியில், தேன்ேமிழ், 
பழகுேமிழ் ஆகிய பல இகணயத்ேளங்ககள 
ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்திக் கற்பிக்கின்றைர். 
இதுதபான்று இன்னும் பல இகணயத்ேளங்கள் 
மாணவர்களுக்குப் பல பாடப் பயிற்சிககள 
அளிக்கின்றை. இந்ே இகணயத்ேளங்களின் 
மூலம் மாணவர்கள் வகுப்பபில் கற்றுத்ேரப்படும் 
பாடங்களுக்கு தமலாக நிகறய பயிற்சிககளச் 
செய்ய முடிகிறது. இேன்மூலம் அவர்களின் 
ேமிழ்சமாழி தமம்படுகிறது. 
என்கைப் தபாலதவ செய்தித்ோள்கள் படிக்கும் 
பழக்கம் இல்லாே மாணவர்கள், இகணயத்தின் 
மூலமாகத் ேமிழ் முரசு, திைகரன், திைத்ேந்தி, 
மாணவர்முரசு ஆகிய செய்தித்ோள்ககளப் 

படித்துப் பல செய்திககளத் சேரிந்து 
சகாள்ளலாம். செய்தித்ோள்கள் படிப்பேன் 
மூலம் கட்டுகர எழுதும் திறகை வலுப்படுத்திக் 
சகாள்ளலாம் என்பகே, என் ஆசிரியர்கள் 
எைக்குப் பரிந்துகர செய்ேைர். 
தமலும், எைக்கு விளக்கம் சேரியாே பல ேமிழ் 
வார்த்கேககள ஆங்கிலத்தில் சமாழிசபயர்க்க 
இகணயத்தில் உள்ள 'கூகுல் டாரன்ஸ்தலட்' 
என்னும் செயலிகயப் பயன்படுத்துகிதறன். 
இந்ேச் செயலி எைக்கு மிகவும் பயனுள்ளோக 
இருக்கிறது. நான் எைக்குத் சேரியாே ேமிழ் 
வார்த்கேககள அதில் தேடல் செய்ேபின் 
அேனுகடய ஆங்கில சொற்சபாருகளப் 
சபறுதவன். ேமிழ் ‘விக்ெைரி’ என்பது இது 
தபாலதவ பயன் உள்ள ஓர் இகணயவாெல். 
அகவ இரண்டிற்கும் ஒரு தவறுபாடு உண்டு; 
கூகுல் டார்ன்ஸ்தலட் எைக்குத் ேமிழ் 
வார்த்கேகளின் சொற்சபாருகளத் ேரும். 
ஆைால், ேமிழ் ‘விக்ெைரி’ எைக்கு விளக்கம் 
சேரியாே ேமிழ் வார்த்கேகளின் விளக்கத்கே 
அளிக்கும். இது தபான்று பல வககயில் 
இகணயம் எைது ேமிழ்சமாழியறக் கற்க உேவி 
உள்ளது. 
இேன் மூலம் என் படிப்பறிவு வளரும். எைக்கு 
நிகைவாற்றலும் வளரும். இவற்றின் மூலம் 
நான் தேர்வில் அதிக மதிப்சபண்கள் சபற்று 
வருகிதறன்.             

கவத்தியநாேன் சுபஸ்ரீ 
                  உயர்நிகல 2 உயர்ேமிழ்                                                

 ாதிரிக் கட்டுனை   

பக்கம்  2    ாைைர் இதழ்  

 
மரங்ககள நட்தடாம் மனிேைாய் வாழ்ந்தோம் 

மரங்ககள சவட்டிதைாம் பட்டமரமாய் ஆதைாம் 

வாகைங்களின் சபருமூச்சு நம்கமக் சகால்லும் 

விஷமாச்சு 

ஓதொனில் ஓட்கட புறவூோ கதிர்களின் தவட்கட 

வாகழயிகலயில் உண்தடாம் ஆண்டுநூறு 

வாழ்ந்தோம் 

சநகிழி யிகலயிலுண்டு நம்மாயுகளக் 

குகறத்தோம் 

மண்ணின் மாண்கபயும் பசுகமக் காடுககளயும்  

பாகலவைம் ஆக்கிதைாம் குடிநீரின்றிக் 

கிடக்கின்தறாம் 

ஆகலகள் தோன்றிை காற்றின்  

தூய்கமகயத் துரத்திை 

விண்கலங்களின் சவளிதயற்றப் சபாருள்கள் 

பூமியுடன் தமாே  

சபான்ைாை பூமி புண்ணாகிப் புகரதயாடாமல் 
மீள்சுழற்சி வித்கேகயக் கற்தபாம்! இயற்கககயக் 
காப்தபாம்!                                

செந்தில் ஸ்தரயா  
                                       உயர்நிகல 2 உயர்ேமிழ் 

மீள்சுழற்சி வித்கேகயக் கற்தபாம்! 
இயற்கககயக் காப்தபாம்!! 

இகறவன் ேந்ே பரிசு  

மானிடனுக்கு – மண், காற்று,சபயல்நீர் 

இருந்தும்... 

இன்று எல்லாதம காைல் நீர் 

மரங்ககள சவட்டி மகழக்குத் ேவம் 

இருக்கிதறாம்,  

விகளசபாருளுக்கு ஏங்குகிதறாம். 

வீதிசயங்கும் கட்டிடங்கள் கட்டி, நாசடங்கும் 

புககக்குவியலில் 

மூச்சுத் ேடுமாறி வாழ்நாகள 

அர்ப்பணிக்கின்தறாம்.  

சநகிழிப் சபாருளால் மண்கண விகளயாே 

மலடியாய் மாற்றுகின்தறாம் இது ேர்மமா? 

நாம், நம் ெந்ேதியிைர் வாழ உறுதி செய்தவாம்! 

இயற்கககயப் தபாற்றுதவாம் வீசடங்கும், 

வீதிசயங்கும்! 

மரங்ககள நடுதவாம், மயக்கும் புககயிகை 

அழிப்தபாம்! 

சநகிழிப் பயன்பாட்கடப் புறக்கணிப்தபாம், 

சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பபாம்! 

முருதகென் தகோரினி 
உயர்நிகல 2 உயர்ேமிழ் 

        

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 
 

நண்பன் என்றால் யார்? 
அன்பானவனாக இருக்கைாம் 
அறிவானவனாக இருக்கைாம் 
முட்டாளாக இருக்கைாம் 
பகாபக்காரனாக இருக்கைாம் 
ஆனால், எந்த நிலையிலும்  
உன்லனக் லகவிடாமல்  
இருப்பவன்தான் நண்பன்        

மகாலட்சுமி ெரவணன் ஆகாஷ் 
உயர்நிகல 2 உயர்ேமிழ் (NETP) 

நட்பு  
இயற்கக நலதை நமக்கு தவண்டும் 
இரவும் பகலும் இனிோய்த் தோன்ற 
காற்றும் நீரும் அேற்கு தவண்டும் 
கனிவாய் நாமும் தெர்ந்து தபாற்ற 
மாெற்ற காற்றும் தூெற்ற நீரும் 
மனிேன் வாழ நற்சூழல் ேருதம 
மனிேன், பறகவ, விலங்கு மற்றும் 
அேனில் அகைத்து உயிர்களும் உண்டு 
ஆேலால் காத்திட தவண்டும் இயற்கககயப் 
பாதுகாத்திட தவண்டும் நல்ல சூழகல 
அதுதவ பணியாய்க் சகாண்டு வாழ்ந்திட 
கட்டிக் காப்தபாம் சுற்றுச் சூழகல 

செல்வநிதி பாரிநீதலஷ்   
உயர்நிகல 2 உயர்ேமிழ் 

 
என் முன்ைால் நீ தோன்றும்தபாது  

தேன்தபால இனிக்கும் 

என் வாழ்வில் நீ தோன்றியோல் 

என் வாழ்க்ககதய சுகிக்கும் 

உன்கைப் பற்றிய நிகைவுகள் வருககயில் 

என் மைத்தில் மகிழ்ச்சி 

நாம் தெர்ந்து களித்ே தநரங்கள் 

என் நிகைவில் சநகிழ்ச்சி 

புன்ைகக புரியும்தபாது  

என் வாழ்வின் அர்த்ேம் நீ 

நற்பண்புககளக் காட்டும்தபாது 

என் வாழ்வின் ஆொன் நீ 

என் வாழ்க்கக பிரகாெம் நீ 

என் வாழ்வின் வரம் நீ 

பாலசுப்பிரமணியன் தேஜாஸ்ரீ 

உயர்நிகல 2 உயர்ேமிழ் (NETP) 
 

சுற்றுச்சூழலைக் 
          கட்டிக்காப்பபாம்! 

தூய நட்பு   



பாலா என்னிடம் ஒரு லாரியின் ொவிகயக் 
சகாடுத்து இன்று இரவு ஓர் இடத்தில் அவன் 
நண்பன் இருப்பான் என்றும் அங்கு அந்ே 
லாரியுடன் வந்து அவகைச் ெந்தித்து 
அவனிடமிருந்து ஒரு சபட்டிகய 
வாங்கிக்சகாண்டு தவறு ஓர் இடத்தில் அந்ேப் 
சபட்டிகயக் சகாடுத்துவிட்டுச் சீக்கிரம் 
வரும்படியும் கூறிைான். நானும் அந்ேப் 
சபட்டியில் என்ை இருக்கும் என்றுகூட 
தகட்காமல் பாலாவின் தபச்கெ நம்பி 
முட்டாள்ேைமாக அகேச் செய்து 
முடித்தேன். அப்தபாது மணி அதிகாகல 
நான்கு மணியாைது. அேைால், லாரிகய 
நாகள பாலாவிடம் சகாடுக்கலாம் என்று 
எண்ணி என் வீட்டிற்கு சவளிதய 
நிறுத்திவிட்டுத் தூங்கச் சென்தறன்.  
மறுநாள் என் வீட்டிற்கு இரண்டு காவல் 
அதிகாரிகள் வந்து என்கை விொரித்ேைர். 
அப்தபாது அவர்கள் நான் துப்பாக்கிககளக் 
கடத்ே முயன்தறன் என்று என்மீது குற்றம் 
ொட்டிைர். நான் அவர்கள் கூறுவது ேவறு 
என்று கூறிதைன். ஆைால், அவர்கள் 
என்னிடம் சில காசணாளிககளக் 
காட்டிைார்கள். அக்காசணாளியில் நான் 
பாலாவின் லாரிகய ஓட்டிச் செல்வகேக் 
காட்டியது. அந்ேக் காசணாளியில் இருப்பது 
நீோதை என்று தகட்டார்கள். அேற்கு 
நான்ோன் என்று பதில் கூறிதைன். உடதை 

அன்பாை நண்பனை ஆபத்தில் 
அறியலாம் 

அன்பாை நண்பகை ஆபத்தில் அறியலாம் 
என்று சொல்வார்கள். ஆைால், அேற்கு 
மாறாை சபாருகள அன்றுோன் நான்  
உணர்ந்தேன். அோவது, என் உயிர் நண்பன் 
என்று நான் நிகைத்ே ஒருவதை என்கைப் 
பிரச்சிகையில் மாட்டிவிட்டான். தமலும், 
எைக்கு உேவிகூட செய்யாமல் என்கை 
ஏமாற்றிவிட்டுத் ேப்பித்ோன்.  
நானும் பாலாவும் 25 வருடங்களுக்கு தமலாக 
உயிர் நண்பர்களாக இருக்கிதறாம். பாலா 
சொல்வகேசயல்லாம் கண்மூடித்ேைமாக 
நான் நம்புதவன். பாலா எைக்கு நிகறய 
உேவிகள் செய்திருக்கிறான். ஆைால், 
என்கை ஒருநாள் ஆபத்தில் மாட்டிவிடுவான் 
என்று நான் நிகைக்கவில்கல.  
அந்ே நாள் ெம்பவம் இன்றும் என் மைத்தில் 
எஞ்சி இருக்கிறது. அன்று ஜைவரி 27 – ஆம் 
தேதி. பாலா என்கை உடதை பார்க்க 
தவண்டும் என்று கூறிைான். அேைால், நான் 
அவகைப் பார்க்க அவன் வீட்டிற்குச் 
சென்தறன். அங்கு அவகைப் பார்த்ேதபாது 
அவன் என்னிடம் உேவி தகட்டான். பாலா 
என்னிடம் உேவி தகட்டது இதுதவ 
முேன்முகற.  

பக்கம்  3   ாைைர் இதழ்  

அவர்கள் என்கைக் ககது செய்ேைர்.  
நான் என்மீது எந்ேத் ேவறுமில்கல என்கை 
விட்டுவிடுங்கள் என்று மிகவும் சகஞ்சிதைன். 
ஆைால், அந்ேப் சபட்டியில்ோன் நூறு 
துப்பாக்கிகள் இருந்ேை என்று கூறிைர். 
அப்தபாதுோன் இது எல்லாம் பாலாவின் 
ேவறாை செயல் என்று கண்டுபிடித்தேன்.  
காவலர்கள் இருவரும் என்கைக் காவல் 
நிகலயத்திற்கு இழுத்துச் சென்றார்கள். 
அங்கு நான் முேல்நாள் நடந்ே 
எல்லாவற்கறயும் விரிவாகவும் விளக்கமாவும் 
சொன்தைன். அவர்களும் அந்ே லாரியின் 
எண்கணச் தொேகையிட்டுப்பின் அது 
பாலாவின்  லாரிோன் எை முடிவு 
செய்ேைர். பின்ைர், என்னிடம் இனிதமல் 
எகேயும் விொரிக்காமல் இதுதபான்ற 
ேவறாை காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடது 
என்று எச்ெரித்து விடுவித்ேைர். 
அன்றுோன் யாகரயும் உடதை நம்பிவிடும் 
என் ேவறாை பழக்கத்கே உணர்ந்தேன். 
அந்ே நாளிலிருந்து எந்ே நண்பன் எது 
கூறிைாலும் உடதை நம்பாமல் கவைமாக 
இருக்கிதறன். அவர்கள் என்னிடம் ஏோவது 
தவகல செய்யச் சொன்ைால் அந்ே தவகல 
ெரியாை தவகலயா? இல்கலயா? என்று 
விொரித்ே பின்ோன் செய்கின்தறன்.  

ெஹாைா ஃபர்லீன் 
உயர்நிகல 2 உயர்ேமிழ் 

தமிழ்ச ாழியும் பண்பாடும்  

ேமிழ்சமாழிகயயும் பண்பாட்கடயும் 
சிறப்பித்துப் பாதுகாப்பது நம் கடகம. 
ேமிழர்களின் அகடயாளமாகத் திகழ்வது 
அவர்களின் ேமிழ்சமாழியும் பண்பாடும் ஆகும். 
அவர்கள் பழகமயாை சமாழிகளுள் 
ஒன்றாகத் திகழும் ேமிழ்சமாழிகய இன்றும் 
தபசிக்சகாண்டும் எழுதிக்சகாண்டும் 
வருகிறார்கள். அதுமட்டுமல்லமல் அவர்கள் 
ேங்களுகடய பழங்கால இலக்கியங்ககளயும் 
படித்து வருகிறார்கள். இவ்விலக்கியங்களின் 
மூலம் ேங்கள் முன்தைார்களின் 
வரலாற்கறயும் பழக்கவழக்கங்ககளயும் 
அறிந்துள்ளைர். ோம் அறிந்ேவற்கறப் 
பின்பற்றியும் தபாற்றிப் பாதுகாத்தும் 
வருகின்றைர். தமலும், ேம் ேமிழ்சமாழியும் 
பண்பாடும் அழியா வண்ணம் இக்காலத் 
ேகலமுகறயிைருக்கும் சொல்லிக்சகாடுத்து 
வருகின்றைர். இக்காலத் ேகலமுகறயிைரும் 
ோம் கற்றவற்கறயும் அறிந்ேவற்கறயும் ேம் 
அகடயாளமாகக் கருதி அடுத்ே 
ேகலமுகறயிைருக்கு எடுத்துச் சொல்ல 
தவண்டிய கடகம உள்ளது. எைதவ, நம் 
அகடயாளமாகிய ேமிழ்சமாழிகயயும் 
பண்பாட்கடயும் சிறப்பித்துப் தபாற்றிப் 
பாதுகாக்க தவண்டும் என்பதே என் 
கருத்ோகும். 

கருணாநிதி ேர்ஷன் 
உயர்நிகல 2 உயர்ேமிழ் 

“நடந்து முடிந்ே எகேயும் நான் ஒருதபாதும் 

கவனிப்பதில்கல. எகேச் செய்து முடிக்க 

தவண்டும் என்பதில் மட்டும் கவைமாக 

இருக்கிதறன்.”                                    புத்ேர்  

“வாழ்க்ககயின் முடிவுகரோன் முதுகம.”  

 எமிலியா பார்  

“நம்பிக்கக கடவுகளயும் அகெக்கும்; 

பயம் எதிரிகயயும் செயல்பட கவக்கும்.”  

தஜாயல் ஆஸ்டீன். 
”இன்கறய திைத்கேப் புரிந்து சகாள்ள 

தவண்டுசமன்றால், தநற்கறய திைத்கே 

நீங்கள் ஆராய தவண்டும்.”    பியர்ல் எஸ்.பக்    

 1) மீன் வலை 
 2) கண் 
 3) ஊதுபத்தி 
 4) விக்கல் 
 5) தேன்கூடு 
 6) ேவலை 
 7) கத்ேரிக்தகோல்  

விடுகதைகள் 

 ‘சவள்ளத் ேகைய மலர்நீட்டம் மாந்ேர்ேம் 
  உள்ளத் ேகையது உயர்வு’           (குறள் 595) 
 
சபாருள் : நீர்ப்பூக்களுகடய ேண்டின் நீளம் அகவ நின்ற 
நீரின் அளவிைோகும். அதுதபான்தற மக்களுகடய ஊக்கத்தின் 
அல்லது முயற்சியின் அளதவ அவர்களது வாழ்க்ககயின் உயர்வு 
ஆகும். 

பயைம் சதாடரும்...I 

 சகழங்கு        கிழங்கு    

 கீத்து        கீற்று   

 பதட்டம்        பதற்றம் 

 ஊத்து நீர்        ஊற்று நீர்   

 சைத்தனல       சைற்றினல    

 பனை சநாங்கு பனை நுங்கு  

1) ேன் தமனி முழுதும் கண்ணுகடயாள் 

ேன்னிடம் சிக்கியதபகரச் சீரழிப்பாள் அவள் 

யார்?  

2) பாலாற்றின் நடுதவ கறுப்பு மீன் சேரியுது 

அது என்ை? 

3) ஏற்றி கவத்து அகணத்ோல் எரியும் வகர 

மணக்கும் அது என்ை?  

4) எவர் ககயிலும் சிக்காே கல் எங்கும் 

விற்காே கல், அது என்ை?  

5) ஆயிரம் ேச்ெர் கூடி அழகாை மண்டபம் 

கட்டி ஒருவன் கண்பட்டு உகடந்ேோம்   

6) பிறக்கும்தபாது வால் உண்டு 

இறக்கும்தபாது வால் இல்கல அது என்ை? 

7) சவட்டிக்சகாள்வான் ஆைாலும் ஒட்டிக் 

சகாள்வான் அவன் யார்?  

மதுகரயிலிருந்து சுமார் 20 கி.மீ தூரத்தில் சிவகங்கக மாவட்டத்தில் 
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கீழடி கிராமம்  அகமந்துள்ளது. ேமிழகத்தில் 
நடத்ேப்பட்ட அகழாய்வுகளிதலதய இதுோன் மிகப்சபரிய அகழாய்வாகும். 
இங்கு 40க்கும் தமற்பட்ட குழிகள் தோண்டப்பட்டு நடத்ேப்பட்ட 
அகழாய்வில் ெங்க கால மக்களின் சோல் எச்ெங்கள் அோவது, ெங்க 
இலக்கியப் பாடல்களில் காணப்படும் சபாருட்கள் சில இங்தக 
கிகடத்திருப்போக வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் ெங்கத்ேமிழ் ஆர்வளர்களும் 
மகிழ்ச்சியுடன் சேரிவிக்கின்றைர்.  

கீழடி அகழாய்வு! 

பினழயும் - ெரியும் 

திருக்குறளும் பபாருளும்  

விதைகள் 

பபோன்ப ோழிகள்  

 ாதிரிக் கட்டுனை   


