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அ�ைட பட ஓவ�ய� 
ெகௗஷ�கா - ந�ைல 1



நம� ஒ��க�ைண�பாள� ேகாப�
நம� தமி��ப�ளிய�� ��களாக�ய ஆச�ரிய�க�…
��மழைல ஆச�ரிைய அ�ராதா, உதவ� ஆச�ரிைய ச�யா
மழைல ஆச�ரிையக� �ப�ரா, அப�ணா ம��� உதவ� ஆச�ரிையக� வ�ஜி,
சர�யா
ந�ைல 1 ஆச�ரிையக� ச��ரா, ப���தா ேமாக�, ��ரஜா ம���  உதவ�
ஆச�ரிையக� அக�யா, வனிதா , ந�த�னி

�த�வ� ப�க�

பாைறய�� ேவ�, த�ன�ப��ைகய�� அைடயாள� !

ச�ல�த�ய�� வைல, வ�டா�ய�ச�ய�� அைடயாள� !

ேதனி� �ைவ, உைழ�ப�� அைடயாள� !

த�ேன� இலாத தமிேழ !

� எ�க� அைடயாள� !

2019-20-� ஆ�� தமி��ப�ளி ச�ற�பாக நட�� ���த�. ஆ��� �த� இர��
ப�வ�க� ேமச� ேம�ந�ைல�ப�ளிய�� வழ�க� ேபால உ�சாக��ட�
இய�க�ய�.
இ�த வ�ட� த��வ��வ� த�ன�ைத ஒ��, த����ற� ஒ��வ��த� ேபா��
ஜனவரி மாதேம ெவ�வ�ம�ைசயாக நட�த�. �மா� 60 �ழ�ைதக� ேபா��ய��
உ�சாகமாக கல�� ெகா��, த�க� த�றைமகளா� ந�வ�க� ம���
ெப�ேறா�கைள வ�ய�ப�� ஆ��த� ெப�ைம ேச��தா�க�.
ேப���ேபா��, வா��ைத�ேதனி, க��ைர�ேபா��க��� ஆய�தமாக
இ��தா�க� �ழ�ைதக�, ெகாேரானா காரணமாக அைவகைள நட�த இயலாம�
ேபான�. அ��த வ�ட� ேபா��கைள ேம�� ச�ற�பாக நட�த �ைனேவா�.
மா�ற� ஒ�ேற மாறாத� எ�ற ��ற��� இண�க, ெகாேரானாவ�� பாத��பா�
ச��ச�னா�� மாநகர தமி��ப�ளி, தன� ��றா� ப�வந�ைல  பாட�கைள
ந�க�ந�ைல க�வ� (online learning) �ைற�� எ����ெச�ற�. தமிழா�வ� ெகா�ட
ந� மாணவ�க��, ஆச�ரிய�க��, வழி நட��ன�க��, அைத ச�ற�பாக
ெசய�ப��த� ெவ�ற� க�டா�க�

�ட�த��� அட��மா க�ைக ?

இ�த ெவ�ற��� அைனவரி� வ�டா�ய�ச���, ஆ�வ��, தமி��ப��� தா�
��க�ய காரண�.
வார�ேதா�� தமி��ப�ளி ெச�வேன நட�க ஊ�க��ட��, உ�சாக��ட��
உைழ�த 
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ந�ைல 2 ஆச�ரிையக� பாலா, �ரியா, சாக�பரி, �வனா ச�த�, வ��யா ம���  
உதவ� ஆச�ரிையக� ெஜய�, ஹரிணி வ��ேன�, ச�த�யா, ஹரிணி ச�க�,
�வனா ச�வ��மா�
ந�ைல 3 ஆச�ரிையக� ெஜய�த�, ேசானியா ம��� உதவ� ஆச�ரிையக�
�பா, ேதவ� 
ந�ைல 4 ஆச�ரிையக� ரஜினி, பா�, ப���தா கைல, வ�ஜி ேவ�
ந�ைல 6 ஆச�ரிய� ராம�ச�த�ர�, உதவ� ஆச�ரிய� �ஜா

ம��� அ�பான மாணவ த�னா�வள�க� 

இவ�களி� ேசைவைய பாரா�ட தமி��ப�ளி மிக�� கடைம�ப���ள�.
தமி��ப�ளிய�� வள��ச�ய�� இவ�களி� ப�� இ�ற�யைமயாத�.

இ�த வ�ட�, தமி��ப�ளி�கான ேசைவக� அைன�ைத�� கணினி மயமா�க�ய
�பாஷ�னி கா��த�ேகய����, அவ��� உதவ�ய �ேவதா ச�த�ரேசக����
மனமா��த ந�ற�க�.

ேமமாத� 30-� நா�, நம� தமி��ப�ளிய�� 15வ� ஆ��வ�ழா, வைலதள�
வாய�லாக ச�ற�பாக ெகா�டாட�ப�ட�. ேநரி� ெகா�டா�வத�� ச���
�ைறய��லாம�, ஆச�ரிய�க� அ��தமாக கா�ச� ேகா��கைள
ேகா��த���தா�க�. 

மழைல�ேப���, �ழ�ைத�பாட�க��,
பழெமாழி வ�ள�க�க��, பழ�தமி� ெதா�ைமக��, 

த��வ��வ�� ெகாேரானா��, 
ந�ைனவைலகைள�ெதா�ட தமிழ�களி� கைலக��, வ�ைளயா��க��, தமிழ�

வா�வ�ய� தகவ�க��,
தமிழ�களி� உண��, உண� தயாரி��� �ைறக��

எ��ச�மி� ேப���, இனிய�பாட�க��
அ�ப�பா…

அைன�� காெணாளிக��, கா�பவ� மனைத�ெகா�ைளய��தன. அைவ
யா�� ச��ச�னா�� மாநகர தமி��ப�ளிய�� �க��� பத�ேவ�ற�
ெச�ய�ப���ள�.
அைனவ���� ேகாைட�கால வ���ைற வா����க�. ���� 2020-21-� க�வ�
ஆ��� ச�த��ேபா�.

ந�ற� ! 
வண�க� !!
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�ஜா ராம�ச�த�ர�.
�த�வ�

ச��ச�னா�� மாநகர தமி��ப�ளி



"ஈ�ற ெபா�த�� ெபரி�வ���
 த�மகைன�சா�ேறா� என�ேக�ட தா�."

இ� ெப�ற அ�ைன�� ம��� அ�ல, எ�ைன ேபா�ற ஆச�ரிய���� ெபா����.
இ�த வ�ட� ��� ��தான 10 ச����க��� க�� ெகா���� வா��� அைம�த�.

இவ�க� �ல� 10 ���ப�க�� க�ைட�தன. இவ�க� அைனவ�� ஆரிய
��தா�னா�� காரிய�த�� க�ணா� இ��தன�. 

வ��ப��� வ�த�ட� ம�றவ�க��� வண�க��ட� ஆர�ப���, அ�� அவ�க�
மத�ய உண�, அ�ணா அ�கா�ட� ச�ைட வைர எ�லா� ேபச� பக����

ெகா�டன�. இ�ந�ைலய��, உய�� ெம� எ����க� அற��க ப��த ப�டன. உய��
எ���� ெம� எ���� ேச���, உய�� ெம� உ�வாக��றன எ�� 'க', 'ங',
ம��� வ�ள�க� ெகா��ேதா�. ம�ற அைன�� அகர, வரிைச ம��� அ�லாம�,

அைன�� உய�� ெம� எ����க�� அைன��� உ�சரி�தன�. இவ�க�
அைனவ�� 5 வயத�� இ��� 8 வய� ம��ேம. இ� இவ�களி� தமிழி�
ஆ�வ�த��� ஓ� எ����கா��. ��றா� ப�வ� ேத�வ��, பல� அவ�க�

ேக�வ�கைள அவ�கேள ப���, வ�ைட எ�த�ன�. இ� தமிழி� �� இவ�களி�
தணியாத ப�ைற கா��க�ற�.

ச�கம� இத���, ந� வ��ப�� ப�களி�� எ�� ேக�ட�ட�, வைர�� ெகா��த
ெஜரி� ராஜாச��, ெகளத� �ேர�, ைவப� ச�வ�மா�, அ�ஜு� வள�த�ப� ம���

அப�ணா ஆன�� அவ�க���, எ� மனமா��த பல ந�ற�க�. எ�க�
மாணவ�களி� பைட��க� ச�ல.
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ப���தா ேமாக� 
ஆச�ரிைய ந�ைல -1ஆச�ரிய�

ப�க� 

மய�� 
அப�ணா ஆன�� 
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3 ��ளி மைல கா�ச�
வ�ப�

இ�த�யா
 

ெகளத� 

அ�ஜு� வள�த�ப� ெஜரி
மா�பழ� ப�ட� 



ந��த�லா ராமச�த�ர� 

உணேவ ம��� வைரபட�
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ந�ைல 6

க�� 



கன� ெம��பட ேவ��� 
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ந�ைல 6

�ந�த�  வளத�ப�  

இ�த�யாவ�� தைலச�ற�த வ��ஞானி, மிக�ெபரிய ெபா�ளாள�,

இ�த�யாவ�� பத�ெனா�றாவ� ��யர� தைலவ�, இ�த�யாவ�� ஏ�கைண

நாயக�, இ�த�ய வ��ஞான வள��ச�ய�� த�ைத, ச�ற�த ஆச�ரிய�, ந�

எ�ேலா���� ெதரி�த ஏ.ப�.ேஜ அ��� கலாமி� வா��ைக வரலா�ைற

ப�ற� ெதரி��ெகா�ள ேம�� ப���க�.

அ��� கலா� 1931 ஆ� ஆ��, அ�ேடாப� மாத� 15 ஆ� நா�

ைஜ�லா������ ஆஷ�ய�மா���� ராேம�வர�த�� ப�ற�தா�.

ராேம�வர�த�� ெதாட�க�ப�ளிய�� தன� ப��ைப ெதாட�க�னா�. ஆனா�

அவ�ைடய ���ப� ஏ�ைமய�� இ��ததா� இள� வயத�ேல இவ�

த��ைடய ���ப�த��காக ேவைல��� ெச�றா�. ப�ளி ேநர� ேபாக ம�ற

ேநர�த�� ெச�த��தா�க� வ�ந�ேயாக��தா�. இவ�ைடய ப�ளி�ப�வ�த��

இவ� ஒ� சராசரி மாணவனாகேவ வள��தா�.



த��ைடய ப�ளி�ப��ைப ���தப�ற�, த���ச�ரா�ப�ளிய���ள

"ெசய��� ேஜாச�" க��ரிய�� இய�ப�ய� பய��றா�. 1954 ஆ�  ஆ��,

இய�ப�ய�� இள�கைல ப�ட� ெப�றா�. ஆனா� இய�ப�ய� �ைறய��

ஆ�வ� இ�ைல என உண��த இவ�, 1955 ஆ� ஆ�� த��ைடய

'வ��ெவளி ெபாற�ய�ய� ப��ைப ெச�ைனய���ள எ�. ஐ. �.-ய�� 

 ெதாட�க�னா�. ப��ன� அேத க��ரிய�� ��கைல ப�ட�� ெப�றா�.

1960 ஆ� ஆ�� வா��த� அப�வ���த� அைம�த� ப�ரிவ�� (DRDO)

வ��ஞானியாக த��ைடய ஆரா��ச� வா��ைகைய� ெதாட�க�ய அ���

கலா�  ஒ� ச�ற�ய ெஹ�கா�டைர இ�த�ய ரா�வ�த��காக வ�வைம��

ெகா��தா�. ப��ன� இ�த�ய வ��ெவளி ஆரா��ச� �ட�த�� (ISRO) தன� 

 ஆரா��ச��பணிகைள� ெதாட��த அவ�, �ைண�ேகா� ஏ�கைண�

��வ�� (SLV) ெசய�ைக�ேகா� ஏ�த�� ��க�ய ப�கா�ற�னா�. 1980 ஆ�

ஆ�� SLV-III ரா�ெக�ைட� பய�ப��த� ேராக�னி-I எ�ற �ைண�ேகாைள

ெவ�ற�கரமாக வ��ணி� ஏ��ெச�தா�. இ�த�யாைவ அ� ஆ�த

வ�லரசாக மா�ற�ய ஏ.ப�.ேஜ அ��� கலா� இ�வைர ஐ�� ஏ�கைணகளி�

த��ட�களி� பணி�ரி���ளா�. அவ� அைனவரா�� இ�த�ய ரா�வ

ரா�ெக� பைட�ப�� ப�தாவாக ேபா�ற�ப�க�றா�.

அ��� கலா� அவ�க� ஜூைல 27, 2015 ஷ��லா�க�� உ�ள இ��ய�

இ������ ஆ� ேமேன�ெம����  ஒ� வ�ரி�ைர ெகா����ேபா�

மய�க� தவற�வ��டா�. உலக� ேபா��� வ��ஞானியான கலா� த��ைடய

ெபா�ெமாழிகளா��, கவ�ைதகளா��, வாசக�களா�� அைனவரி�

மனத��� ��கா இட� ப�����ளா�.

இ�தைகய ச�ற�� வா��த தமி� தாய�� தவ �த�வ�� இ�த�யாவ�� தைல

ச�ற�த வ��ஞானி�மான கலா� அவ�களி� கன� இ�த�யா வ�லர�

ஆகேவ��� எ�ப� ஆ��. அ�த கன� ெம��பட நா� எ�ேலா��

இைளஞ�கைள ஊ��வ��க ேவ���. அவ� ெசய�ப�ட மாத�ரி நா�� ந�

தா� நா�ைட வ��ப���ேவா�. அவரி� கன� ந��சயமாக வ�ைரவ��

ெம��ப�� எ�� ந��க�ேற�. ♦
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எ�க� வ��� ந�ைல நா��. 10 வய�

�த� 15 வய� வைரய�லான 13

�ழ�ைதக� பய��� வ���. க�ன

உைழ��, வ�டா �ய�ச�, நைக��ைவ

உண��, இைவேய இவ�க� ச�ற��! எ�க�

வ��ப�� பாட�த��ட�, ஒ�� அ�ல�

இர�� ப�க�க� ெகா�ட பாட� ப�த�

ம��� எளிைமயான இல�கணமா��.

பாட�ப�த�ைய� ப���, ேக�வ�க���

பத�லளி�த�, இல�கண� பய��ச�,

ஒ�ெவா� வார�� வாச���� பய��ச�,

இ�ேவ நா�க� எ�க� வ��ப���

அளி��� வழ�கமான பய��ச�க�. ச�ல

ேநர�களி� வ��� ��வத�� ��, அ��

க�ற பாட� ப�த�ய�� இ���, அவ�கேள

ேக�வ�க� தயாரி��, இ� அணியாக�

ப�ரி�� "வ�னா� வ�னா"

வ�ைளயா�வா�க�. இ� அவ�க���

மிக�� ப���த ஒ��!

இைணய வழி தமி� வ���க� 

�த�ர�� ATA ேத��க� ���� வ��ட

ந�ைலய��, மா�� மாத�, நா�க� இ�த�

ந�ைல ேத��� பாட�கைள நட�த�

வ�தேநர�. ெகாேரானா ைவர� பரவைல�

த���� �ய�ச�யாக ந� தமி� ப�ளி

இய�க� வ�� ேமச� உய�ந�ைல�  ப�ளி

�ட�ப�ட�. எ�ன ெச�வ� எ��

ெதரியாத ந�ைலய��, ஆச�ரிய� ம���

ப�ளி ந��வாக�க�ட� ஒ� அவசர

ெதாைலேபச� உைரயாட� ந�க��த�ப�ட�.

இ�ந�ைலய�� ப�ளி நட��வ�

பா�கா�பானத�ல எ�� ���

ெச�ய�ப��, ெப�ேறா�க���

மி�ன�ச� அ��ப� ப�ட�. அ��ததாக

வ���கைள எ�ப� நட��வ� எ�ற

ஆேலாசைன. ம�ப��� ஆச�ரிய�க�ட�

ஒ� ெதாைலேபச� உைரயாட�. இைணய

வழி வ���க� நட�தலா� எ�� ���

ெச�ேதா�. 
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ஆச�ரிய�
ப�க� 

ரஜினி ெஜய�ப�ரகா�
பா� பர�தாம�

(ந�ைல 4 ஆச�ரிையக� )



ஒ�ெவா� சனி�க�ழைம��, தமி� ப�ளி ேநர�த��, "ஸூ�" வ��பைற.

சரியான ேநர�த��, �ைறயாக வ�� அம�� �ழ�ைதக�, பாட�கைள

த�ைரய�� பக����, அவ�க� ேக��� ேக�வ�க��� பத�லளி�ப�, ����

பாட�கைள சரி பா��ப� என ஆர�ப���, இ�த�� ேத�� எ�த ைவ��,

ேத���தாைள மத���� ெச���வைர அைன��� இைணய� �லமாகேவ

நட�த�ப�ட�.

இைவ அைன��� ����றப��, ஒ�ெவா� ஆ��� ெவ� ச�ற�பாக�

ெகா�டாட�ப�� ப�ளி ஆ�� வ�ழாைவ எ�வா� ெகா�டா�வ� எ�ற

ேக�வ� எ��த�! அைத�� இைணய� �லமாகேவ நட�த�னா� எ�ன எ�ற

ேயாசைன ேதா�ற�ய�!எ�க� வ��ப�� ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� தமி�

நா��� பார�பரிய கைல ப�ற�, ஒ�ந�மிட� ேபச�/ந��த பத�ைவ ெப�ேறா�

எ�க��� அ��ப�ன�. அவ�ைற ெதா���, ஆ�� வ�ழாவ�� எ�க�

வ��� சா�பாக� பக���ேதா�. 

தமி� ச�க�த�� உதவ��ட�, "ஸூ�" வழி நட�த�ப�ட, தமி� ப�ளிய�� 15 வ�

ஆ�� வ�ழா ந�க��ச�, ������ ேமலாேனா� கல�� ெகா�ள, இனிேத

நட�� ���த�.

இ� ந� தமி� ப�ளி��� க�ைட�த மிக� ெபரிய ெவ�ற�! �ழ�ைதக���

மக���ச�! ெப�ேறா�க��� ெநக���ச�! ஆச�ரிய�க��ேகா மனந�ைற�!!!

 

ந�ற�,
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1. க�ணி�லாத எ�னா� அழ ���� . பா��க ��யா� . 
நா� யா�?

2. ���  ������ேள த�� பலைக . 
அ� எ�ன?
3. ஊெர�லா� ஒேர வ�ள�� அத�� ஒ� நா� ஓ�� .
அ� எ�ன ?
4. உட�� இ�லாத என�� தைல உ�� . � உ�� . 
நா� யா�?

ேரானாேகா 
ராஊட�� 
தரா�ைறகா�� 
ரைவ� 
�வகா�ைற 
�ம��க�வ� 
மா�� 
�ற��அற�க 
�ரபத� 
யழிஊ�க� 
�ேநா 
னா� 
வனதாயக�வ� 
�ேநா ��ெதா 
கைளைக  வ�க�� 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

வாவா
��
��
ைதைத
  வ�வ�
ைளைள
யாயா
��
��

���தனா ரவ���மா� -ந�ைல 4
ச�ேவ� ரவ���மா� -ந�ைல 3

- ப�க�  45

வ�ைடக�

7 0

2 7

வ��கைதவ��கைத  
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இ�ேபாைதய ந�ைலைம, ஒேர க�யாக இ��க�ற�. ந�ைறய ம�க��� ேவைல இ�லாம� ேபாக�ற�.
ஆனா��, ெகாேரானாவா� ச�ல ந�ைமக�� உ��. 
அ� எ�ன? 

நா� இ�ேபா� ெசா�ல ேபாக�ேற�.
�த� ந�ைம, வ�ல��க�. ெவனி� நகர�த�� பல ஆ�க� ஓ�க��றன. ேபா��வர���� இ�த
ஆ�கைள ம�க� பய�ப���வா�க. அ�ெபா��, எ�ேலா�� த�ணிய�� ந�ைறய ��ைப
ேபா�வா�க. இ�ெபா��, எ�ேலா�� ���ைல இ���றா�க. அதனா�, ��ைப வ��வத��ைல.
ஆ�� ��தமாக இ��க�ற�. ந�ைறய ��க�� ம��� �� பறைவக�� இ��க�ற�.

ேம��, ெகாேரானா ைவர� கா�ப� உமி�ைவ� �ைற�க�ற�. கா�ப� உமி�� (emissions) எ�ப�
கா�களி� இ��� ெவளிேய�� உமி��க� ஆ��; அைவ க���ஹ�� உமி�� ேபா�றைவ. ம�க�
��களி� இ��பதா�, சாைலகளி� �ைறவான கா�க� ெச�க��றன. இத� வ�ைளவாக �ைற�த
கா�ப� உமி�� ஏ�ப�க�ற�.

ஆக ெமா�த�, ெகாேரானா ைவர� ஏ�ப���� �ழ�ப�க���� ந�வ��, ச�ல ந�ைமக�� உ��.
ந��சயமாக, இ� ம���வமைனய�� பலைர ைவ�க�ற�, ஆனா� அ� இ��� வனவ�ல��கைள
ஆதரி�க�ற� ம��� கா�ப� ெவளிேய�ற�ைத� �ைற�க�ற�. 

உ�க� இ�மைல மைற�க��, ைககைள ந�� க�வ��, ெவளிய�� �க��ைய அணிய��
ந�ைனவ�� ெகா���க�. 

ந�ற�, வண�க�.

ெகாேரானா ைவர�  
- ஒ� ெபரிய க�
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வ�ஷா  ேமாக�
ந�ைல 4

தனி�கா 



மகா�மா கா�த�, �ரபா��ய
க�ட�ெபா�ம�, பாரத�யா�, 
 ேபா�ேறா�க� ந� நா� �த�த�ர� ெபற
ேபாரா�யவ�க� எ��  ��க�
அற���க�.  ஆனா� இ�த�யாவ�� மிக
அற�ய�படாத �த�த�ர ேபாராளிகளி�
ஒ�வரான, ந� தமி� நா��� �ர�
ச��னமைல ப�ற� ெதரி�மா? எ� பா��
என�� இவைர ப�ற� ப��க ெசா��
ஆ�வ���னா�க�.

ெகா��நா�ைட ேச��த �ர�
ச��னமைல 1756 ஏ�ர� 17 அ��
இ�ைறய ஈேரா� மாவ�ட�த��
ப�ற�தா�. இவரி�
இய�ெபய� ���தக�ரி. இளவயத�ேலேய
ம���த�, த�வரிைச, வ��பய��ச�,
வா�பய��ச�, ச�ல�பா�ட� ேபா�ற
ேபா�� பய��ச�ைய ெப�றா�. ���தக�ரி
எ�வா� �ர� ச��னமைல ஆனா�
எ�� ெதரி�மா ?

அவர� ப�ற�ப�டமான ெகா�� நா�, ைம�� ம�ன� ஆ�ச�ய�� �� இ��ததா�,
அ�நா��� வரி�பண�,  ச�கக�ரி எ�ற ஊரி� வழியாக ைம�� அர��� எ����
ெச�ல�ப��. ஒ�நா�, தன� ந�ப�க�ட� ேவ�ைட��� ெச�ற ���தக�ரி,
அ�வரி�பண�ைத� பற��� , ஏைழ ம�க��� அளி�தா�். இைத� த��த
த�ட�கார�க� ேக�ட ேபா�, “ெச�னிமைல���, ச�வ�மைல��� இைடய�� ஒ�
ச��னமைல பற��ததாக ைம�� ம�ன� ைஹதர�ய�ட� ெசா�” எ�� ெசா��
அ��ப�னா�. அ�� �த�, அவ� ‘�ர� ச��னமைல’ எ�� அைழ�க�ப�டா� எ��
�ற�ப�க�ற� 

ைம�� ம�ன� த��� ��தா� உட� இைண��, ஆ�க�ேலய�கைள எத���� பல
ேபா�களி� இவ� ெவ�ற��� ெப�� த�தா�. இவைர ேபாரி� ெவ�ல ��யா� எ��
உண��த ஆ�க�ேலய�க�  ���ச�யா� இவைர ைக�ப�ற�ன�.  ச��னமைல தன�
சைமய�கார� ந�ல�பனா� கா��� ெகா��க�ப�� ,ப�ரி��� ச��பா�களா� ைக�
ெச�யப�டா�. ப��ன� ஜூைல 31, 1805 அ��, ச�கக�ரி ேகா�ைடய�� தன� 
 த�ப�க�ட�, ��க�லட�ப�� �ர� ச��னமைல�� �ரமரணமைட�தா�.

�ர� ச��னமைல�ர� ச��னமைல

த�ஷா த���த�ஷா த���த�ஷா த���       - - - ந�ைல 4ந�ைல 4ந�ைல 4
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நாகராஜ�
ராேஜ�த�ர�

உலக�ெதா��உலக�ெதா��உலக�ெதா��
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தமி�� ப�ளி

உலக�� மிக��உலக�� மிக��
பழைமயான ெமாழிபழைமயான ெமாழி
தமி� ெமாழி !தமி� ெமாழி !

ச��ச�னா�� தமி��ச��ச�னா�� தமி��
ப�ளிேய அைத� க�கப�ளிேய அைத� க�க

ச�ற�த வழி!ச�ற�த வழி!

ச�ர�தா ராகேவ�த�ர� - ந�ைல 3ச�ர�தா ராகேவ�த�ர� - ந�ைல 3
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சனி�க�ழைமய�� நா� ெச�வ� தமி�� ப�ளி��ட�!
அ�ேக ஆச�ரிய�க� ெசா��  த�வ� தமி�� பாட�!
தமி�� தா� வா���ட� �வ��க�ற� ந� ப�ளி!
ஆ�வ��ட� வ����� ெச�ேவா�  நா� ��ளி!

இ�ேக த����றைள��  ஆ�த����ைய��  ேச���
ெசா�லலா� !

அத� ெபா�ைள கைடப����  வா��ைகய��
ெவ�லலா� !

இ�� ெகாேரானவா� நா� தனியாக தனியாக ����
இ��க�ேறா� !

ஆனா�� தமி� ெதாைல �ர பாட�களா� ேச���
இ��க�ேறா�!

உலக�� மிக�� பழைமயான ெமாழி தமி� ெமாழி !
ச��ச�னா�� தமி�� ப�ளிேய அைத� க�க ச�ற�த

வழி!



 நாளைடவ�� ந�ைனவ��ற�ேய அதாவ� �ைளய�� ப�ரதான� ப�த�களி�
ச�ப�தமி�ற�ேய ந�க�வதாக ஆக�வ��க��ற�.அ�ப� ந�க�� ெசயேல பழ�க�
என�ப�� எ�� கைல�கள�ச�ய� ���.

பழ�க� மனித வள��ச��� இ�ற�யைமயாத �றாக� க�த� ப�க�ற�. இத��
பழ�கவழ�க�க� ந�லைவகளாக�� இ��க ���. �யைவகளாக��
இ��க����. ச�ற�த பழ�க வழ�க�கைள கைடப���ப� ஒ�வ���
வா�ைகைய ெச�ைமயாக வாழ உத�க�ற�. சரி..அ�ப�யானா� எ�ப� ஒ� ��
பழ�க�ைத ஏ�ப��த�� ெகா�வ�? எ�த ஒ� ெசய�� த���ப� த���ப ஒேர
மாத�ரியாக ெச���ேபா� , அ� நர�� ம�டல�த�� தா�க�ைத ஏ�ப��த� அ�
பழ�கமாக மாற� வ��க�ற� .

இ�ப�ெதா� நா�க� ெதாட��� ஒ� ெசயைல ெச�� வ�தா� அ� நம��
பழ�கமாக மாற� வ��� எ�� உளவ�ய� ஆரா��ச� வ��ந�க�
�ற��ப��க�றா�க�. இ�ேபா� ெகாேரானவா� ���ேலேய இ���� ப�
க�டாய� ஏ�ப���ள�. இ�த ேநர�த�� நா� எ�ேபா�� ேபா� பரபர�பாக
ெவளிய�� பல இட�க��� ெச�வ�� பல வ����களி�� வ�ழா�களி�� 

காைல எ��த�ட� ப��� - ப��� கனி�
ெகா���� ந�ல பா��. மாைல ����
வ�ைளயா�� - எ�� வழ�க�
ப��த��ெகா�� பா�பா எ�க�றா� மகாகவ� .
ஆ� நா� அ�றாட� ெச��� ெசய�கைள
�ைறயாக�� �ராக�� ெச�ய நம�� பழ�க�
ஏ�பட ேவ���.
பழ�க� எ�ப� எ�ன? பழக� ேபான ெசய�
பழ�க� எ�� ஆக�ற�. பழ�க� எ�ப� ஒ�
க��� ெசயலா��. ஒ� ெசயைல த�னேமா
அ�ல� அ��க�ேயா ஒேர மாத�ரியாகேவா
அ�ல� ஒ� �ற��ப��ட ேநர�த�ேலா ெச��
ெகா�ேட இ��தா� ந� �ைளய�� பத���
வ��க�ற�.ந�ைன�ட� ெதாட�க�ய ெசய� 

பழ�க� ப��த��ெகா�, பா�பாபழ�க� ப��த��ெகா�, பா�பா

ெஜய�த� வள�த�ப�
ஆச�ரிைய ந�ைல - 3

ஆச�ரிய�
ப�க� 
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ப�ேக�ப�� ந��� வ��ட�. இ�ேபா� நா� ேநர�ைத எ�ப� ெசலவ��க�ேறா�
எ�பைத ந�மா� எளித�� க���ப��த ����. ஆக, ந�மிட� இ����
�யபழ�க�கைள கைளய�� ந�ல பழ�க�கைள ேம�ெகா�ள�� இ�த 'லா�ட��'
ஒ� ச�ற�த ேநர�.உதாரணமாக, த�ன�� இரவ�� ஒேர ேநர�த��� ப��ைக��
ெச�� உற�க� அத�காைலய�� ��க�ரமாக எ�வ� எ�பேத பல���� க�னமான
ஒ��. ஆனா�, ெம�வாக ஒ�ெவா� நாளாக நா� ெச�ய� �வ�க�னா� அ�ேவ ந�
உட��� மனத��� மா�ற�ைத ஏ�ப��த� ந�ைம �த�ய ந�ைல�� பழ�க ப��த�
வ��க�ற�. அேத ேபா�, இர� ப���� �� எ�தைன ேப� ப� �ல�க� வ��� ��க
ெச�க�றா�க�. இர� ப� �ல��வ� எ�ப� ந� ப�கைள ம��� அ�ல, ந� உட�
ஆேரா�க�யத��ேக ��க�யமான ஒ��.

இ� ம��மி�ற� ெதாைல�கா�ச� பா��� ெகா�ேட உண� உ�ப�, ேநர� தவற�
உண� உ�ப� ேபா�ற பழ�க�கைள ைகவ�ட��, த� அைறைய ��தமாக ைவ��
ெகா�வ�, ஒ�ெவா� ெபா�ைள�� அத�கான இட�த�� சரியாக ைவ�ப�, த�ன��
த�யான� உட�பய��ச� ேபா�றவ�ைற ெச�ய�� நா� பழக�� ெகா�ளலா�.

த�ன�� �ழ�ைதகேளா� ேச��� ெப�ேறா�க�� ெச�ய ஆர�ப��தா� ,
�ழ�ைதக�� அவ�க� வா�நா� ��வ�� இைத பழ�கமா�க�� ெகா�வா�க�.

இ�தைகய பழ�க�க� இளைம �தேல ெதாட�க� வ�வன. ந�ல பழ�க�கைள
இளைமய�� �ழ�ைதக���� க���ெகா��க ேவ��� எ�ற ேநா�கேம
ெப�ேறா� ஆச�ரியரி� கடைம எ�� க�வ� ஆரா��ச�யாள�களா� வ����த�
ெப�க��ற�. ேம�� ந�ல பழ�க�கைள அைம��� ெகா�ள �ழ�ைத� ப�வேம
ஏ�ற� எ�ப� உளவ�ய� ந��ண�களி� க���.

ெதா��� பழ�க� ��கா� ம��� எ�ற பழெமாழி�� ஏ�ப எ�த ஒ� வ�ஷய�� ச��
வயத�� பா���, ேக��, ெச�� பழக� ெகா�க�ேறாேமா , அ�ப�ேய மனத�� பத���
வ��க�ற�. ஆக, சரியான ேநர�த��, சரியான �ைறய�� எைத�� ெச��� ப� ந�
�ழ�ைதக��� ெசா�� ெகா��ேபா�. நா� ��த� ெசய� ப�ேவா�. ��
உதாரணமாக இ��ேபா�!
- 
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வ�ல��க�
என�� வ�ல��க� மிக�� ப�����! வ�ல��க� இர��
வைக�ப��. 1. ��� வ�ல��க� 2. கா�� வ�ல��க� ச�ல

கா�� வ�ல��க� பா��பத�� பயமாக இ����:
உதாரண�த��� ச��க� பயமாக இ����. ஆனா� ச�ல

வ�ல��க� அழகாக இ����: உதாரண�த��� மய�� மிக��
அழகாக இ����. நா� வ�ல��கைள ந�ல �ைறய��

பா�கா�க ேவ���. என�� மிக�� ப���த வ�ல�� �ய�.
என�� நா� வள��க ேவ��� எ�� ஆைச! ஏென�றா�,
நா� ந��ட� ந�ேபா� பழ��. நா� நம�� உதவ���

ெச���. என�� கா�நைட ம���வராக ேவ��� எ��
ஆைச.

��க�
��க� மிக�� அழகாக இ����. அத� மண� ந�றாக
இ����. ��க� பல வ�தமான ந�ற�களி� வ��.

என�� ��க� மிக�� ப�����. நா� எ� ���� ச�ல
��க� வள��க�ேற�! என�� ேராஜா� � ப�����.

கட�� ெரா�ப ப����� ஏ�னா
கட�� இ�ைல�னா நா� வாழ

��யா�. இ�த உலக அழகா இ���
அ��� கட�� தா� காரண�
கட�� இ�ைல�னா உலக�

இ��கா�.

 ��னா ராமராஜ� - ந�ைல 3

ெஜய� த�யாகராஜ�- ெஜய� த�யாகராஜ�- ந�ைல 3ந�ைல 3

என�� க�ப�ல பயண� ேபாக
ப�����. இ� ஒ� ஆ�ச�யமான

ஒ��!
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எ� த�ப�
எ� த�ப� என�� மிக�� ப�����. நா�� எ�
த�ப��� பலவ�தமான வ�ைளயா���க�

வ�ைளயா�ேவா�
அவ� கா�ப�� ந�றாக வ�ைளயா�வா�.
நா�க� இ�வ�� ேச��� ெதாைல�கா�ச�
பா��ேபா� . எ�க��� கா���� பா��க
ப�����.எ� த�ப� கணித� ந�றாக

ப��பா�.அவ��� ப���த ந�ற� ெச�ம�ச�. எ�
த�ப� அ�மாவ��� ெச� வள��பத���

சைம�பத��� உத�வா�. அவ��� �பாவளி
ப��ைகய�� ேபா� ப�டா� ெவ��க ப�����.
அவ��� எ� �� வ�வான ப�ைண�� உ��.
அவ� எ�ேபா�� எ� �டேவ இ��பா� .

எ� த�ப� எ� ச�ேதாச�!

ச�ர�தா ராகேவ�த�ர� -  ந�ைல 3

அ�� கா��த�� -  ந�ைல 3

ர��னா கமேல� -  ந�ைல 3

என�� ப���த கைல
ஓவ�ய�கைல . இ�
நா� வைர�த ெப�

ேதவைத 
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ச�ஹ�தா  பர�தாம�  ச�ஹ�தா  பர�தாம�  (ந�ைல  3 )(ந�ைல  3 )

தமி� ெகா�ச�  க�டமான
ெமாழி .  ஆனா� �ய�ச�
ெச�தா�  ந�றாக எ�த
ப��கலா�
என�� எ�ப�� எ�ேக  ள,ல, ழ,
ன, ண, ந, ர, ற, வ�� எ� �
�ழ�பமா இ����.  எ� அ�கா
என�� அைத ஞாபக� ைவ�க
ெசா�� ெகா��தா�க�.
இ�ப��தா� நா� ஞாபக�
ைவ��, எ�த ஆர�ப��ேத�

தமி� பய��ச�, ஒ� �ய�ச�
தமி� பய��ச�, ஒ� �ய�ச�
தமி� பய��ச�, ஒ� �ய�ச�
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நா� ெகாேரானாவா� தனிைம�ப��த�� இ��பதா�, இ�த
ேகாைட�கால� அ�வள� ேவ��ைகயாக இ��கா�, ஆனா�, நா�

ந�ைன�தா� ச�ற�பாக மா�றலா�.
1) ஒ�ெவா� வாரய��த�ய��� ந� ெப�ேறா�ட�  �ரிய உதய� பா��க
ெச�லலா�. அ�ல� �ரிய அ�தமன�ைத� பா��கலா�, வானி��ள
ந�ச�த�ர�கைள எ�ணலா� ந�லவ�� வ�வ�கைள ப�ற��ெதரி��

ெகா�ளலா�.
2) ப�க�த���ள ஆ�க���� ெச�� த��ரி� வ�ைளயாடலா�, 

 ��  ப���கலா�.
3) அ�பா, அ�மா�ட� ப�க�த���ள பா���� ெச�� ைச�க�� பயண�  

ெச�யலா�.
4) நா� ���� ��ட ேநர� இ��பதா� இ�த�யாவ���ள ந�  தா�தா,
பா���ட� தமிழி� ேபச� மக�ழலா� ம��� ந� உறவ�ன�க�ட�

ேபசலா�.
5) தமி� பார�பரிய வ�ைளயா��கைள க���ெகா�� வ�ைளயாடலா�.

6) ��� அ�ல� ஜூ� �ல� உ�க� ந�ப�க�ட�
ஒ�ெவா� ெவ�ளி�க�ழைம�� ��ேயா ேக�கைள வ�ைளயாடலா�.
7) ��க� DIY த��ட�கைள� ெச�யலா� அ�ல� வ�ண� ��டலா�.

8) உ�க� ���� ��க� ேக�ப�� ெச�யலா�.
9) அ�பா அ�மாவ��� உதவ� ெச�யலா�.

10) ��க� ப�ளி ேவைலகைள பய��ச� ெச�யலா� (தமி� ப�ளி
பாட�க�� �ட).

எ�வா� ேகாைட வ���ைறைய
பய��ளதாக மா��வ�??

ஓ�கா� அ��ரா�- ந�ைல-3
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வண�க�,  

இ�த ஆ�� நம� தமி� ப�ளிய��
வ���க� ெகாேரானா ைவர� பாத��ப��
�லமாக தைட�  ப�ட ெபா��, எ�
ந�ைனவ�� அ�த கள�ப�ர�களா�
ஏற�தாழ இ��� ஆ��க�, இ��ட

காலமாக எ� தா��தமி� மாற�ன
அவலேம க� �� வ�� ெச�ற�.
ஆனா� தமிழா�வ� மி�க நம� ப�ளி, 
ஜூ� ெசய� �லமாக வ���கைள
நட�த�, தமி� க�ப���� பணிைய

ெச�வேன தைடய��ற� ெச�ய
ஊ�கமளி�த�. ந� ப�ளி மாணவ�

ெச�வ�க��,  நமத�ைம
ெப�ேறா�க�� அத�� �� ஒ��ைழ��
அளி�தைத மக���ட� பக���� ெகா�ள
வ����க�ேற�.  இத�� தனி�ெப��
ச�ற�பாக நம� ப�ளி ஆ�� வ�ழா
ந�க��ச��கான காெணாளி பத��கைள
இர�ேட த�ன�களி� தயாரி��
அ��ப�ய� மிக��
ெப�ைம�பட�த�க�.   

என� இர�டா� ந�ைல வ��ப��
தைல�பான " பழ�தமிழி� ெதா�ைம��,
பழ�தமிழரி� வா��ைக �ைறக��"
எ�ற தைல�ப�� �� "தமி� ெமாழிய��
ெதா�ைம" (ஆர�நா �ேர��மா�),  " �ழ�
ந� தா� ம�" (ஹரிணி  கா��த�ேகய�), 
"பழ�தமி� எ����க�" (ேஜாஷ�கா
ெஜய�ப�ரகா�), " இ�ைறய தமி� 

எ����க�" (த�யா க��பாகர�),
"பழ�தமிழ� நா��ய வைகக�" (ேஜா��னா
கா��த�ேகய�), "பழ�தமிழ� ேபா��கைல�
ச�ற���க�" (அனி� ச�யநாராயண�), 
"பழ�தமிழ� ேபா��க�வ�க�" (��யா ரய�
எரி� �மி�), " பழ�தமிழ� இைச�க�வ�க�"
(ேத� ஆன�� ஆன�� பா�),  "பழ�தமிழ�
ந�ல�ப��� �ைறக�" (அ�பனா
ச�வ�ப�),  "பழ�தமிழ�
த�கா���கைலக�" (கவ�� ெச�த���மா�)
�த�ேயா� ச���ைர ஆ�ற�னா�க�.
இ�த�ய�� ெசவ���ணவ��லாத ேபா��
ச�ற�� வய������ ஈய�ப�� எ��

வ��வரி� வா�க��க�ண�க உணேவ

ம��� என உண��த ந� தமிழரி�
"பழ�தமிழ� உண� வைகக�" க�ரி�
ச�க�), யா�� ஊேர யாவ�� ேகளி� என
அ�த ச�ற�� மி� உண� வைககைள
வ���த�ன��� �த�� அளி��
பச��ப�ணி ேபா��� "பழ�தமிழரி�
வ���ேதா�ப� ச�ற��க�" (சஹானா

ச�வ�மா�) �ற��த ச�ற��ைர�ட� ந�ைற�
ெப�ற�.

எ� ��மி� தமி��� ச�� பணியா�ற

உதவ�ய எ� உதவ� ஆச�ரிைய (ெஜய�
ெவ�கேடச�), தமி� ப�ளி அைமய �ல
காரணமான ச��ச�னா�� தமி� ச�க�,
ந�றமி� பணிய�� ஈ�ப���ள
ச��ச�னா�� தமி�ப�ளி�� என�
மனமா��த ந�ற�க� உரி�தா�க.

பாலகேண�வரி கா��த�ேகய�
ஆச�ரிைய ந�ைல - 2

ஆச�ரிய�
ப�க� 
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ந�தனாந�தனா
கணபத�கணபத�  
ந�ைல -2ந�ைல -2

தமிழரி�
ஐவைக
ந�ல�க� 

ெகள�த�ெகள�த�
த�கேவ�த�கேவ�
ந�ைல -2ந�ைல -2

இ�த�யா
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ேகால�:
அத�காைலய�� வாச�� த��� ெதளி��,
ேகால� இ�வ� ந� தமிழ� ப�பா�களி�

ஒ��. இ� ந� உட��� மிக�ச�ற�த
உட�பய��ச� ஆ��. என�� ��ளி�ேகால�
மிக�� ப�����. இ� என� ந�ைன��

த�றைன வள���� பய��ச�யாக�� உ�ள�.
ந�ற�, 

ஹரிணி கா��த�ேகய� 

சானி� ��ள�ப�ற���
ெகாேறானா க��மி��

சானி� ஒ� ��ள�ப�ற� (Sonic the hedgehog)
மி௧�� ேவ௧மா௧ ஓ�� ச�த� உைடய�
அ� ெகாேரானா க��மிைய ேவ௧மா௧

உைத��
இ�த உல௧�ைத வ��� வ�ர�� வ���!

ரிஷ� ��ைபயாரிஷ� ��ைபயா
ந�ைல -2ந�ைல -2

என� அழ� மய��

த�� ேகாப�நா�
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ெபா�வாக �ளிய�ெகா�ைடைய ைவ�ேதா அ�ல� ஏதாவ� ெபரிய வ�ைதகைளேயா அ�ல� ேசாழி
(ேசாவ�)கைளேயா ஆ�ெபா�ளாக ைவ�� இ�வ�ைளயா�� ஆட�ப�க�ற�.

�த� ெப� ஆ�� ேபா�, எ��தவ� �ழிய�� இழ�� ஏ�ப�க�ற�. ெதாட��� கா�கைள இ��
வ�ைளயா�� ேபா�, ஒ� ெவ��� �ழிய�ைன �ைட��, அத�க��த �ழிய�� உ�ள ந�ைறய ேசாழிக�
(ெச�வ�) அவ��� க�ைட�க�ற�. “வா�வ�� �த�� வ�� இழ��கைள ந�ைன�� வ��த
ேவ��யத��ைல; ெதாட��� �ய�ச� ெச�தா� வா��ைகய�� ெப��ெச�வ� ேச��கலா�” எ�பைத
அ�ெப�ணி�� உண���க�ற�. 

ச�ல ேநர�களி� �ைட�த �ழி�� அ��த �ழி ெவ�ற�� �ழியாக இ���� ேபா� எ��� க�ைட�கா�.
“வா��ைகய�� அ�வ�ேபா� க�ட�க�� ��ப�க�� வ��. எனேவ ேதா�வ� ஏ�ப�டா� வ��த�
�டா� எ�ற ப��ப�ைனைய உளவ�ய� வழி உண���க�ற� ப�லா��ழி”

ெதாட��� வ�ைளயா�, ஒ� ெவ��� �ழிய�� 4 ேசாழிக� ெப�க�ய�ட�, அ� “ப�” (ெச�வ�) எ��
அ�த �ழி��ரிய ெப� எ���� ெகா�க�றா�. “ைகய�� எ��மி�ைல எ�� கல�காம�, க�ைட�பைத
ெகா�ச� ெகா�சமாக ேசமி�க க��� ெகா�ள ேவ��� எ�� ேசமி��� பழ�க�ைத
உண���வேதா� ேசமி�ப�� �ல� வ�� ெபா�ளாதார வசத� மனைத�� ��ைட�� வளமா���”
எ�� ெப���� பாட� �க��க�ற� ப�லா��ழி. 

ஆ�ட இ�த�ய�� ஒ� ெப� ேதா��� ேபா� (ஏ� �ழி��ரிய �ைற�த ப�ச ேசாழிக� 5 அ�ல� 6 �ட
இ�லாம� இ��தா�) �ழி�� ஒ�ெவா� ேசாழி இ�� ஆ�ட� ெதாட��க�ற�. இத�� க�ச�
கா���த� எ�� ெபய�. “���� எ�வள� வ�ைம இ��தா��, ப��ைளக��� உண� �க�ட
ேவ��ய� தா� தா�'' எ�� தா�ைமய�� மக��வ�ைத உர�க உண���க�ற� ப�லா��ழி. ''த�
ப��ைளக��� உண� இ�டா� இழ�த ெச�வ�ைத ���� ெபறலா� எ�ற ெச�த�ைய
உண���வேதா�, த� ப��ைளகைள உய��த�னா� ���ப�� உய��'' எ�� ேபாத��க�ற�
ப�லா��ழி.
ப�லா��ழி வ�ைளயா�வதா� எ�ணி�ைக த�ற� அத�கரி�க�ற�.�ழிகளி� க�கைள எ���
வ�ைளயா�� ேபா� வ�ர�க��� ந�ல பய��ச� ஏ�ப��, அதனா� ைகக��� ந�ல இர�த ஓ�ட�
ஏ�ப�க�ற�. ந�ல ��ணிய கணித த�ற�, மத���ப�, ேமலா�ைம த�ற� அத�கரி�க�ற�. இ�லற
வா��ைகய�� அ�ெய��� ைவ��� ெப�க� ���ப�த�� வர� ெசல�க�, ச��கன�, ெசா���
ப���, ேசமி��, ெபா���ட� ஆக�யவ�ைற ப�ற� க���பாக ெதரி�� ெகா��த�
அவச�ய�,ேம�ெசா�ன அைன�ைத��, வ�ைளயா��� வழிேய ெப�களி� மனத�� பத�ய ைவ�க,
ந���ேனா�க� க�டற��த வ�ைளயா�� தா� ப�லா��ழி.

ந� ��ேனா�க� வ�ைளயா�ேடா� நம�கான வா��ைக பாட�க� எ����ளன� எ�ப� ெப�ைம
மி�க ஒ�றா��.ப�லா��ழி ேபால. வா�வ�ய� �ைறகைள நம�� க���த�த பார�பரிய
வ�ைளயா��கைள நா� ெதாைல�த� ஏராள�, ஆய��� ந��� ேபான இ�வ�ைளயா���கைள ந�
தைல�ைறய�ன� வ�ைளயா�, அதைன கா�� ெகா�டாட ேவ���.

ப�லா��ழிப�லா��ழி

ப�லா��ழி ந� தமிழரி� பார�பரிய
வ�ைளயா��களி� ஒ�றா��.
ப�லா��ழி எ�ப� மர� அ�ல�
உேலாக�தாலான ஒ� வ�ைளயா��� சாதன�.
அத�� இ� வரிைசய��� ேச��� பத�னா��
�ழிக� இ��பதா� பத�னா�� �ழி
வ�ைளயா��,எ�ப� ம�வ� ப�னா��ழி என
அைழ�தன�. ப��ன� ப�லா��ழி என
அைழ�க�ப�ட�.
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ேதைவயான ெபா��க� 
250 g/ 8oz ேடா���லா ச��� 
300 g உத���க�ப�ட ேகாழி 
உத���க�ப�ட ெசடா� �� 
Guacamole
�ளி�பான க��� (sour cream)
க��� ��� 
சா�சா
ெகா�தம�� இைலக� 
ஹால�ப�ேனா மிளகா� 

ேகாழி மசாலா ெச�ய 
3 tbsp எ��ப��ைச சா� 
1 tbsp ஒ�� ஆய�� 
2 ப�க� ந��க�ய ���
 2 tsp ��� ெபா� 
2 tsp ெவ�காய ெபா� 
2 tsp உல��த ஓரிகாேனா 
3 tsp �ரக ெபா� 
3 tsp கா��� மிளகா� ெபா�
1/2 tsp மிளகா� ெபா�(வ���ப�னா�)
1/2 tsp உ�� ம��� மிள� ெபா� 
1/2 cup அ�னாச� சா� 
1/2 cup ஆர�� சா� 

ெச��ைற 
ேகாழி மசாலா ெபா��கைள ஒ� க��ண�த�� ந�றாக கல�க�� ெகா�ள��. ப��,
ேகாழிைய இ�த மசாலா கலைவய�� ப�ர�� ைவ��� ெகா�ள��.
வாண�ய�� எ�ெண� �டான ப���, அத�� ேகாழிைய ந�றாக ேவ��வைர
சைம�� எ��� ைவ��� ெகா�ள��.
ப�� க��� ��� -ஐ  ேவக ைவ��, எ�மி�ைச சா� ம��� 1 tsp கா��ரி மிளகா�
ெபா� ேபா�� ப�ர�� ைவ��� ெகா�ள��.
சா�சா ெச��ைற
ந��க�ப�ட ெவ�காய�, த�காளி, 2 tbsp எ�மி�ைச சா�, 3 tbsp ெகா�தம��
இைலக�  ம��� கா�கற�கைள food processor-� ��டா�க� எ����ெகா�ள�� .
Guacamole ெச�ய, 2 அவகாேடா , ெகா�தம�� இைலக�, 2 எ�மி�ைச சா�,
இவ�ற�ைன ேச��� ஒ� க��ண�த�� ந�றாக மச��� ெகா�ள��. உ��, மிள�
ேதைவ�ேக�ப ேச���� ெகா�ள��.
நாேசா� ெச��ைற 
பாத� அள� ச��� எ��� ஒ� த��� எ����ெகா�ள�� 
அத� ேமேல பாத� அள� ேகாழி ம��� �� �க�கைள பர�ப� வ�ட��. ப�� ���,
சா�சா, �த� உ�ள ச��ஸ ம��� �� �க�கைள ேமேல �வ�� 
ெகா�தம�� ம��� ஹால�ப�ேனா மிளகா� ���கைள ேமேல �வ��.
Guacamole ம��� sour க���ட� பரிமாற��.

ச��க� நா�ேசா�ச��க� நா�ேசா�    

ேமான� ேகாப�நா� 

சைமய�
 �ற��� 
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ெதா�ைமயான ெமாழி ெகா�ட ேதச� , பார�பரிய�த��� ெபய� ேபான  ெபா�வ�ைள�� �மி.ந�
ெப�ேறா� ந�மி� ச�ல� ப�ற�த� ந�நா�, ஆமா� ந� தமி�நா�.  நா� அைனவ���� இ�த�யாவ��
ேதச�ய வ�ல��, பறைவ, � ேபா�றைவ ப�ற� அற��த���ேபா�. ந� மாந�ல�த�� அைடயாள�கைள
அற�ேவாமா?

தமி� நா��� அர� ச��ன� 

தமிழக அரச�� ச��ன�த��
அல�கரி�ப�, வ��� நக�
மாவ�ட�த�� உ�ள
�வ������� ஆ�டா�
ேகாய��� ேகா�ர�
ஆ��.ெச�ைன மாகாண
�த�வராக ஓம��ரா� ராமசாமி
1949� ஆ�� இ�த ச��ன�ைத
தமிழக ச��னமாக ெகா��
வ�தா�. இ� ஓவ�யரான ஆ�.
க���ணரா� எ�பவரா�
வைரய�ப�ட�. தமி�நா� நா�
எ�ப� நவ�ப� 1ஆ� ேதத�
ெகா�டாடப�க��ற�.

தமி� நா��� வ�ல��
 தமி�நா��� மாந�ல வ�ல��  வைர
ஆ� . இ� மைலகளி� ம��ேம வா��
த�ைமெகா�ட� .இைவ 4000 அ�
உயர�த��� ேமேல��ள
மைல��களி� ம��� வா��
ப��ைடயன. மிக�� அழி��வ��
இன�களி� ஒ�றான இ�வ�ல��
தமி� நா� வைரயா� தமி� நா���
மாந�ல வ�ல�� எ�ப�� தமி�நா���
ச�ல �� வைரயா�கேள
எ�ச���ளன எ�ப��
�ற��ப�ட�த�கைவ. வைரயா� = வைர
+ ஆ�. வைர எ�ப� மைல, மைல��ச�
ஆக�ய� ெபா��கைள
உண���க��றன. இ�
வைரயா��ைன  ப�ற� பழ�தமி� தமி�
இல�க�ய�களி� �ற��ப�ட ப���ள�
.

தமி� நா��� பறைவ 
தமி� நா��� பறைவ மரகத��றா.  இ� அரியவைக �றா இனமா��. இைவ
ெவ�ப ம�டல�, மித ெவ�ப ம�டல� ப�த�களி� ம��ேம வாழ���ய
த�ைம ெகா�ட�.. இ�பறைவைய ப�னா�� இய�ைக பா�கா��
அைம�� அழி��வ�� இனமாக அற�வ����ள�. இைவ தனி�ேதா, ச��
���களாகேவா, ேஜா�களாகேவா காண�ப��. �ைற�த ேநரேம
மர�களி� காண�ப�� இ�த �றா�க� ம�ற �றா�கைள� கா����
பற��� த�ற� �ைற�.அதனா� இ�த �றா�க� நட�பைதேய வ�����.
பறைவக��கான இட�ெபய�� �ணாத�சய� இ�த �றா�க���
க�ைடயா�. அதனாேலேய மரகத� �றாவ�� ச�ற�ைப� க��த�� ெகா��
தமிழக அர� இ�த �றாைவ மாந�ல� பறைவயாக அ��கரி���ள�.

 தமி� நா��� மர�
 தமி� நா��� மர�  பைனமர� 
 ஆ��. இதைன “�ேலாக
க�பகத�” எ�� ��வா�.
ஏென�றா� இத� �னி �த�
ேவ� வைர பய�த��
ஒ�றா��. பைனய�����
பலவைகயான உண�
ெபா��க��, உணவ��லாத
ேவ���க�யமான
ெபா��க�� 
 ெபற�ப�க��றன.
பைனமர�த����� 
 ஓைல��வ�க� எ���
பைனஓைலக� , பத�� ,பைன
ெவ�ல�, ���,பன�க�ழ��
ேபா�ற பல ெபா��க�
க�ைட�க��றன.        

   தமி�நா��� அைடயாள�க�தமி�நா��� அைடயாள�க�தமி�நா��� அைடயாள�க�
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 தமி� நா��� வ�ைளயா��
கப� அ�ல� ச��� அ�ல� ப��ச��� எ�� அைழ�க�ப�� வ�ைளயா�� தமி���களா� பல
காலமாக, வ�ைளயாட�ப�� தமிழ� வ�ைளயா��க���� ஒ��. ச���க���� (ஏ� த��த�)
தயாரா�� �� தமிழ�க� ெச��� பய��ச�ேய கப� எ�ற ெபயரா� பல காலமாக வ�ைளயாட�ப��
வ�க�ற�. கப� எ�ற ெபய�� தமி��ெபயராக இ���� எ�� �ற�ப�க�ற�. அதாவ� ைக+ப�� =
கப�. இ� ���களாக வ�ைளயா��  வ�ைளயா��.  இத�� ச��� ச��� எ�� ��� வ�டாம�
�ற�யப�ேய எத�ராணிய�னரி� ேகா����� ெச�� ெவ�ல ேவ���. இத�ெகன �ர�த�ேயகமாக
பாட� ஒ�ைற பா� ஆ�வ�, அத�� ஒ��

“நா� தா� �ர�டா
ந�ல��� ேபர�டா
ெவ�ளி ச�ல�ெப���
வ�ைளயாட வாேர�டா
ச��� ச���”

இ�ப�ப�ட ச�ற���க� வா��த ந� தமிழக�த�� ப�த�உ�க�ட�பக���தத�� மி�க மக���ச�.

தமி� நா��� �

தமி�நா��� மாந�ல மல� ெச�கா�த� (Gloriosa) அ�ல� கா��த�ைக��.
தமி�ழ�த�� மலராக�� ஏ�க�ப���ள�.இ� ேவ�களி��,
பாைதேயார�களி��, கா�ேடார�களி�� பட��� ந�மி��� அழக�ய
வ�ர�க� ேபால��, �ட�க� ேபால�� கா�ச�யளி���. ெபா�வாக
மல�க� அைன��ேம ��� உத�ர���யைவ, ஆனா� ெச�கா�த� மல�
ம��� வா�னா��உத��வத��ைல இ�த� �ைவ உ���பா��தா�
க�வ� வ�� எ�� ெசா�க�றா�க�.அதனா� இைத க�வ���
எ��� அைழ�க�றா�க�. இ�தைகய ச�ற�� வா��த ெச�கா�த� �,
���ேநா��� ச�ற�த ம��தாக த�க�க�ற�  எ�ப� �ற��ப�டத�க�.

தமி� நா��� பழ�

தமி�நா��� மாந�ல பழமாக க�த�ப�வ� பலா�பழ� ஆ��.
இ���கனிக�� ஒ�� எ�ற ச�ற�ப�ைன  ெப�ற� . பலா பழ�
ந�ைறய ம���வ �ண�கைள த�னக���  ெகா���ள� ,
இத�� உய���ச��களான ஏ ,ப� 1,ப� 2,ச� , ேம�� இ��� ,
ெம��ச�ய� ,கா�ச�ய� , உட� இய�க� ச�ற�பாக ெசய�பட
உத�� ைதெரா�� ேஹா�ேமா�  உ�ப�த���  அவச�யமான
தாமிர� ேபா�ற ச���க�  அத�க� ெப���ள� இ�த பலா . 
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எ� ெபய� ேதஜ�வ�� அ��ரா�.
ேகாைட வ���ைறய��. ந� ெப�ேறா��� உதவ, நா� எ�ன ெச�யலா� எ�பைத

இ�ேக உ�க�ட�  பக���� ெகா�ள� ேபாக�ேற�.
1) ��தமாக ைவ�ப�- இ�ேபாெத�லா� அ�பா,அ�மா இ�வ�� ேவைல

ெச�க�றா�க�. உ�க� அைற, ெபா�ைமக� ம��� ெபா��கைள ��க� ��த�
ெச�தா� ம�ற ேவைலக� ெச�ய ,உ�க�ட� வ�ைளயாட அவ�க��� ேநர�

க�ைட���.
2) உ�க� ெப�ேறா��� சைம�க உத��க�/ க���ெகா���க�-
கா�கற�கைள ��த� ெச�த�, ெவ��த� ம��� ந���வத��ல�,

உணைவ நா� �� ெச�யமா�ேடா� ம��� உ�க��� ப���த உணைவ
சைம�க உ�க� ெப�ேறாரிட� ேக�கலா�.

3) உ�க� ெப�ேறா��� ேதா�ட�கைல�� உத��க���கைள ெவ��வ�,
ெச�க��� த��� வ��வ�, ம��� ெதளி�ப� ேபா�ற ேவைலகைள

ெச���க�. ��க� இைத� ெச�ய ேவ���, ஏென�றா� ��க� இய�ைகய��
ேநர�ைத ெசலவ�டலா�, இய�ைகைய ரச��கலா� அ� உ�க� உட����

மனத���� ந�ல�!!!!!!!!
4) சலைவ�� உத��க�- சலைவ(லா�டரி) ெச�ய , உல��த� ம��� �ணிகைள
எ�வா� ம��ப� எ�பைத அற�க. இ�வா� ெச�தா� சலைவ �ைட( லா�டரி

ேப�க�) ந�மா� �ணிகளா� த�ன�� ந�ர�ப� வழியா�.
5) ��வாஷ� - நா� �ழ�ைதக� நா� ��வ�� ந�ைறய க�, ���ம���
த��கைள� பய�ப���க�ேறா�, ���தவைர ��க�ர� ந�ர��க�ேறா�

அ�லவா???? ��க� பா�த�ர�க�வ� பய�ப��த� ெதாட�க�ய��, எ�வா�
�ைறவாக� பய�ப���வ� எ�பைத நா� க���ெகா�ேவா�.

—— இ�வா� ேமேல �ற�யைத� ேபா� ெச�� அ�மா, அ�பா மனைத�
ெகா�ைள�  ெகா�ேவா�.

ேதஜ�வ��
 அ��ரா�

ெப�ேறா��� உத�த�
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ேதா�வ� எ�ப� ��வ�ல. ேதா�வ� எ�ப� க���ெகா�வத��.
ேதா�வ�ேய ெவ�ற��� �த�ப�. ெவ�ற�ைய வ�ட ேதா�வ��� பல�
அத�க�. ெவ�ற� ச�ரி�� மக�ழ ைவ���, ேதா�வ� ச��த��� வாழ
ைவ���. ேதா�வ� அைட��ேபா� கவைல�ப�பவைனவ�ட
கவன�ெச���பவேன ெவ�ற� ெப�வா�. ேதா�வ� எ�ப�
அவமான� அ�ல, நா� ெச��� தவ�கைள� த���த��
ெகா�வத�கான வா���. ��வ� ேதா�வ�ய��, ���தவ� எ���
வ�டாம� இ��பேத ேதா�வ�.வா��ைகய�� ேதா�வ� ம��� ெதாட���
வ�தா� ேதா��� ெகா�� இ��க�ேறா� எ�� அ��த� இ�ைல
ேதா�வ�ைய� தா�� ெச�� ெகா����க�ேறா� எ�� அ��த�.
ெச��� பாைத சரியாக இ��தா� ேவகமாக அ�ல� ெம�வாக
ஓ�னா�� ெவ�ற� தா�. ேதா�றா� �ல�பாேத! ேபாரா�! ேதா�வ�
எ�ப� வா��ைகய�� க���த�� பாட�களி� ஒ�ேற தவ�ர அத��
அவமான� ஏ�மி�ைல.உ� ெவ�ற�கைள ம��� எ�ணி பா��காேத!
உ� ேதா�வ�கைள�� ேச��� எ�ணி�பா�! ெவ�ற�ைய வ�ட
உய��த� ேதா�வ�க�.ேதா�வ�ைய சாபமாக பாராம� வரமா�
பா��பவ� வா�வ�� அ��த ந�ைல�� ��ேன�க�றா�. ெவ�ற����
ேதா�வ���� ச�� வ��த�யாச�தா�. கடைமைய ெச�தா� ெவ�ற�,
கடைம�� ெச�தா� ேதா�வ�! ெவ�ற�ேயா ேதா�வ�ேயா எ�வாய���
கடைமைய� ெச�ேவா�. யா� பாரா��னா�� பாரா�டாவ��டா��
கவைல ேவ�டா�. நம� த�றைம�� ேந�ைம�� ெவளியா��ேபா�
பைகவ�� ந�ைம மத��க� ெதாட��வா�. ெதாட��� �ய�ச� ெச��
ெகா�ேட இ��க� ேதா�வ� �ட ஒ�நா� இவ� அட�க மா�டா�
எ�� உ�களிட� ேதா��வ���. பல ேதா�வ�கைள� ச�த��தவ���
ெவ�ற� க�ைட��� ேபா� ஒ�ெவா� ேதா�வ��� ெவ�ற� என ந��சய�
உண�வா�. ஆதலா� ேதா�வ�ைய ஒ���ெகா�ள� தய�காேத
ேதா�வ� இதய�த��� ேபாக��டா�, ெவ�ற� தைல�� ேபாக��டா�
எ�� �ற� என� உைரைய ����� ெகா�க�ேற�. ந�ற� வண�க�.

ேதா�வ�
ைவப� �ரளிதர�
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இ�த COVID-19  Quarantine நா�களி� நா� அைனவ�� ������ேளேய
அைடப����க�ேறா�.ந��ைடய ப�ளி� பாட�கைள� �ட
������தப�ேய ப��க�ேறா�.ெவளிய�ட�க���� ெச�வ�
பா�கா���� இைட�ராக இ��பதா� ������ேளேய நா� ��வ��
இ��க ேவ����ள�.இதனா� நா� ச��ைப வ�ர�ட ச�ல ேவ��ைகயான
வழிகைள� ைகயாளலா�.�த�� அ��க� ைகக��வ� ந�ைம
க��மிகளி� இ��� பா�கா�க உத�க�ற�.இைத ேவ��ைகயாக மா�ற
நம�� ப���த ச�ல பாட�கைள�ேத�� ெச�� ஒ� Playlist
உ�வா�க��ெகா�� ஒ�ெவா��ைற ைகக��� ேபா�� இைத� ேக��
மக�ழலா�.youtube videos �லமாக �த�ய கைலகைள�
க���ெகா�ளலா�.உதாரணமாக நா� clay mural art க���ெகா�� ந�ைறய
பைட��க� ெச�ய ஆர�ப����ேள�.அ��ததாக ந�ல ��தக�கைள
ந�தானமாக வாச��� இ��றலா�.இ�ப� ந�ல ந�ல வ�சய�க��� இ�த
Quarantine நா�கைள� பய�ப���ேவா�. ந�ற�.வண�க� .

QUARANTINE நா�களி�
பய��ள ெபா��ேபா��

த��ரா� நாகராஜ�
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ஆ�கானி� உண� எ�ப� 

 பத�ப��த�படாத, இய�ைகயான �ைறய��

வள��க�ப�ட  உண� . ேகாள�ைத (Planet)

பாத���� க���ஹ�� வா�ைவ�

பய�ப���வத��ைல. ஆ�கானி� உண�

மிக�� �ைவயாக இ����, ஏெனனி� இ�

இய�ைகயாகேவ உ�ப�த� ெச�ய�ப�க�ற�

நம�� ைவ�டமி� ச� ேதைவ அத�� நா�

அத�க கா�கற�கைள சா�ப�ட ேவ���, இ�

நம�� ேநாெயத���� ம�டல�ைத

உ�வா�க உத�க�ற� .  ஆ�கானி� உண� 

 வள��பத�� அத�க இட� ேதைவ. இ�

�ைற�த மி�சார�ைத�� ம��� �ைற�த

கா�� மா�பா�ைட� பய�ப���� .

ஆ�கானி� உண� இய�ைக ெபா��களா�

தயாரி�க ப�க�ற�, எனேவ இத�� அத�க

ைவர� அ�ல� பா��ரியா இ��கா�.

பத�ப��த�ப�ட உணவ�� உர�க� ம���

��ச��ெகா��கைள� 

பய�ப���க�றா�க�, ஆனா� ஆ�கானி�

உணவ�� �ைறவான உர� ம���

��ச��ெகா��கைள�  பய�ப���க��றன

எ� ச�ற�த� எ�� நம��த ெதரியா�,

ஆனா� பத�ப��த�ப�ட ம��� ஆ�கானி�

இர�ைட�� இைண�க ���தா� உலைக�

கா�பா�ற ����.

ஆ�கானி�
உண�

அ�க� �  த�க ேவ�
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ெப�ச��ெப�ச��
ஓவ�ய�க�ஓவ�ய�க�

த�ஷ�கா 

சா�வ� இராம�ச�த�ர� 

அ�சமி�ைல அ�சமி�ைல
அ�செம�பத��ைலேய
உ�ச��� வா� இ���

��க��றேபாத��� அ�சமி�ைல
அ�சமி�ைல அ�செம�பத��ைலேய

ஆ�த���� த�த 
ஒளைவயா� பா�� 

�நா� ராமச�த�ர� 
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���ெக��� �த�� 
ச� ர�தா  ராகேவ�த� ர�
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க� ேதா�ற� ம� ேதா�றா கால�ேத �� ேதா�ற�ய ��த� �� ந� தமி�� �� அ�ப��
ேதா�ற�ய ந� தமி� ம�ணி� ப�ற�� பல �ைறகளி� ச�ற�� வ�ள�க� தமிழ� ெப�ைமைய
உலெக��� �ழ�க� ெச�த தமிழ� ஏராள�. அ�ப� த�ைரகட� ஓ� ச�கர� ெதா�ட
தமிழ�களி� ஒ� ச�லைரப� ப�ற�ய ச�� �ற���கைள இ�க��ைரய�� கா�ேபா�.

இய�ைக�� அற�வ�ய�� ேந��� ேந� ேமாத��
ெகா������ இ�ைறய ெகாேரானா காலந�ைலய��,
அற�வ�ய� �ைறய�� சாத��த த��. ச� ச� வ� இராம�
அவ�கைள� ப�ற�ய �ற��ப����� �வ��ேவா�. இவ�
1888 ஆ� ஆ�� தமி� நா��� த���ச��� அ�க�� உ�ள
த��வாைன�காவ� எ�� ஊரி� ப�ற�தா�. த� ப�ளி
ம��� க��ரி� ப���கைள இ�த�யாவ�� ���த இவ�,
1921 ஆ� ஆ�� தா� பணியா�ற�ய க�க�தா
ப�கைல�கழக�த�� ப�ரத�ந�த�யாக இல�ட� நா����
பயணி�தா�. அ�� நைடெப�ற மாநா��� ெவ�ற�கரமாக
கல�� ெகா�� இ�த�யா��� த���ப�ய பத�ைன��
நா� த�ைரகட� பயண�த�� க�ட �ல வான�� கட��
�ல வ�ண�� அவ� க�டற��த "இராம� வ�ைள���"
வ��த��ட�.

த�ைரகட� ஓ�ய தமிழ�க�த�ைரகட� ஓ�ய தமிழ�க�த�ைரகட� ஓ�ய தமிழ�க�   
- ஒ� பா�ைவ- ஒ� பா�ைவ- ஒ� பா�ைவ

-இராகேவ�த�ர� இரவ�ச�க�-இராகேவ�த�ர� இரவ�ச�க�-இராகேவ�த�ர� இரவ�ச�க�

அ���, "எ��� எ���� க�ெணன� த��"
எ�ற அ�ைவய�� அ�த ெமாழி�� இண�க கணித
உலக�� இைணய�ற வ��தகரான த��. �னிவாச
இராமா�ச� அவ�கைள� ப�ற�ய �ற��ைப
கா�ேபா�. இவ� 1887 ஆ� ஆ�� தமிழக�த��
ஈேரா� மாவ�ட�த�� உ�ள ேகா�ைட எ�� ஊரி�
ப�ற�தா�. ச�� வயத����ேத கணித�த�� �� �ரா�
காத� ெகா�ட இராமா�ச� அவ�க� பல
ேபாரா�ட�க���� ப�ற� தன� 27 ஆ� வயத��
இ�க�லா�த�� உ�ள ேக�ப�ரி��
ப�கைல�கழக�த�� ப��க த�ைரகட� ஓ�னா�. அவ�
அ�� ப��த நா�� ஆ��களி� �வாய�ர�����
அத�கமான கணித� ேத�ற�கைள� க�� ப����
தமிழ� ெப�ைமைய உலெக��� அற�ய� ெச�தா�.
��க�ய வா�நாளி� வாசைன பர�ப� உத���
மல�கைள� ேபால தன� 33 ஆ� வயத�� இ�த
உலைக வ��� மைற�தா�. அவ� மைற�தா�� அவ�
க�� ப���த எ� ேகா�பா�க� இ��� பல
ெபாற�ய�ய� சா��த �ைறகளி� பய� ப��த�
ப�க��றன.

 அத� வ�ைள�தா� நா� அைனவ�� ெப�மித� ெகா��� ேநாப� பரிைச த��. ச� ச� வ�
இராம� அவ�க���� ெப��� த�த�. இவ� உலக��� அளி�த "இராம� வ�ைள�" இ���
ம���வ�, இய�ப�ய� ம��� ெப�ேரா�ய� சா��த �ைறகளி� பய� ப��த� ப�க�ற�.
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இ�ைறய இைணய உலக�� தவ���க ��யாத பய�பா�களான ��� வைரபட�, ஆ��ரா��,
�ேரா� ம��� ��� ெசய�க� இவர� த�றைம�கான சா��க�, உலகேம �த�ய ெதாழி�
��ப�கைள சா��� �ழல ேவ��ய இ�ைறய �ழ��, இ�த� தமிழரி� ஆ�ற� தகவ�
ெதாழி� ��ப உலக�� பல �த�ய உயர�கைள எ�ட உத�� எ�ப� உ�த�!

அ��ததாக, "க�வ��� கால�� ெச�ைக�� ெச���
அற�வ�ைன�� மா�ட� அைம��" எ�ற வ��வ�
வா�ெமாழி�� இண�க ெதாழி� ��ப� �ைறய�� தைல
ச�ற�� வ�ள��� தமிழரான த��, ��த� ப��ைச
அவ�கைள� ப�ற�ய �ற��ைப கா�ேபா�. இவ� 1972 ஆ�
ஆ�� தமிழக�த�� ��க நகரமான ம�ைரய��
ப�ற�தா�. தன� ப�ளி ம��� க��ரி� ப���கைள
இ�த�யாவ�� ���த இவ�, உய� க�வ� க�பத�காக
அெமரி�கா��� வ�தா�. 2004 ஆ� ஆ�� ப�ரபல ���
ந��வன�த�� ேச��த த��. ��த� ப��ைச அவ�க� தன�
த�றைமயா�� அற�வா�றலா��, 2015 ஆ� ஆ�� அ�த
ந��வன�த��தைலைம� ெபா��ப��� ேத�� ெச�ய�
ப�டா�.

அ���, �மா� 1500 ஆ��க��� ��ேப இ�த�யா உலக��� பரிசளி�த ச�ர�க
வ�ைளயா��� ெகா� க��� பற��� தமிழரான த��. வ��வநாத� ஆன�� அவ�கைள�
ப�ற�ய �ற���கைள� கா�ேபா�. இவ� 1969 ஆ� ஆ�� தமி� நா��� உ�ள மய�லா��ைற
எ�ற ஊரி� ப�ற�தா�. தன� ஆறாவ� வயத�� ச�ர�க ஆ�ட�ைத� பய��ற இவ�,
இ�த�யாவ��� ம�ற ெவளி நா�களி�� நட�த� ப�ட ����கண�கான ேபா��களி�
ப�ேக�� பல பத�க�கைள� �வ��தா�. ச�ர�க உலக�� ெப� மத�����ற�ய "க�ரா��
மா�ட�" ப�ட�த��� ெசா�த�காராரான த��. வ��வநாத� ஆன�� அவ�க� 5 �ைற உலக
ச�ர�க ேபா��ய�� ெவ�ற ஒேர �ர� ஆவா�. �ழ�ைதகளி� அற�� வள��ச���� த��ட�ைற
எ�ண�க���� ெபரி�� உத�� இ�த ச�ர�க வ�ைளயா��� இ�த உல��ேக ��
மாத�ரியாக� த�க�� இ�த� தமிழ� ந�ைம ெப�மித� ெகா�ள� ெச�க�றா�.

��வாக, இைச�� தமி�� ஒ��� ப�ற�த இர�ைட� ப�றவ�க� எ�பத�� சா�றாக த�ைர
இைசய�� பல சாதைனக� பைட�த த��. ஏ ஆ� ர�மா� அவ�கைள ப�ற�ய ச�ல �ற���கைள�
கா�ேபா�. இவ� 1967 ஆ� ஆ�� தமி� நா��� தைலநகரான ெச�ைனய�� ப�ற�தா�.
தன� க�னமான இளைம� ப�வ�ைத இைசய�� அரவைண�ப�� கட�த இவ�, பல இைச
வ��ன�களிட� பணியா�ற� த�ைன ெம�ேக�ற�� ெகா�டா�. 1992 ஆ� ஆ�� தமி� 
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இ�வைர ந� தமி� ம�ணி� ப�ற�� பல �ைறகளி� சாதைன பல ெச�� ந� ெப�ைமைய
கட� கட�� பரவ� ெச�த ச�ல தமிழ�க� ப�ற�ய �ற���கைள அைச ேபா�� மக���ேதா�.
இ�த� ப��யைல� தா�� கைல, அற�வ�ய�, இல�க�ய�, க��மான�, ம���வ�, ெபாற�ய�ய�,
ெபா�ளாதார�, ேவளா�ைம, உ�ப�த� ம��� தகவ� ெதாழி���ப� சா��த பல �ைறகளி�
சாத��� அ��� இ��� எ��� ந� ெப�ைமைய உல��� பைற சா��� தமிழ�
அைனவ���� இ�த� க��ைர சம��பண�.

த�ைர�லக�� இைசயைம�பாளராக அ�ெய��� ைவ�த இவர� இைச எ�ைலக� பல கட��,
2009 ஆ� ஆ�� மிக� ச�ற�த வ��தான "ஆ�கா�" வ��ைத இவ���� ெப��� த�த�.
உலெக��� உ�ள ப�லாய�ர�கண�கான ம�க� கா�� அ�த வ�ழாவ�� "எ�லா� �க��
இைறவ��ேக" என ெச�தமிழி� ஒ��த இவர� �ர� தமிழராக�ய ந� அைனவைர�� ெம�
ச����க ைவ�த�.

ல�யா
 ப�ர� 
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அைனவ���� வண�க�! ஒ�ெவா�
வ�ட�� தமி� வ���களி� பல
�வாரச�ய�க� நைடெப�� அைத� ேபா�
இ�த வ�ட� மாணவ�க�ட� நட�த ச�ல
�வாரச�ய�கைள பக���� ெகா�க�ேற�.
இ�த வ�ட� தமி� ப�ளிய�� எ�க�
வ��ப�� , என� �ைண ஆச�ரிய�
த��மத�.அக�யா ��ரமணிய�

உதவ��ட� , மாணவ�க��� உற�கைள
ப�ற�ய பாட��ட� ஆர�ப��ேதா�. இ�த
வ�ட� இ�த�ய�� உற�களி�
��க�ய��வ�ைத அவ�க� அற���
ெகா��� ப� ���த�. பரபர�பான
வா��ைக ந�வ�� �ழ�� ெகா��

இ���� ெப�ேறா�க� �ழ�ைதகைள
நா� ��வ�� ப���, வ�ைளயா��,
உண� உடனி��� கவனி��
ெகா���ப� அைம�த�.
சனி�க�ழைம ேதா�� ஒ�றைர மணி

ேநர� தமி� ெமாழிைய க�� த��
மாணவ�களி� பல வ��த�யாசமான
எ�ண�கைள, க���கைள
மாணவ�களிட� க�� ெகா�ள ���த�.
தமிழி� பழ�க�, வாகன�க�
ெபய�கைள க��� ெகா�ேடா�

தமிழி� பழ� ெபய� ேக�டத��
"��ராெபரி" எ�� �ற� எ�கைள
த�ைக�க ைவ��, தமி� ப�ளி�� ஒ�
நா� �ட வ���ைற எ��காம� வ�த
ந��த��, க�பைல ���� ைவ�த�����
அ�ஜு�, தவ�கைள ��� கா��� ேராக�
, 

ஆச�ரிய�
ப�க� 

அழகான ��� மல�கைள வைர��
ஓவ�ய� ெகௗச�கா , க�கைள உ���
��னைக மாறாம� பத�� ெசா��� மாயா
, அைனவ���� வ��� ெகா����
ந�லப��ைள அ��கா , �����பாக
ேபச��ெகா�� இ���� அ��ஜா , �ய�
ேபா� அனி� , அைமத�யான ��� , ச�ற��
காலமி��த தமி� ந�றாக ெதரி�த
ஹ�ச�கா , ஆ�வ��ட� தமி� பய�ற
ஷ��த�.
ஆ�த���ய�� வா��ைக
ந�வழி�ப���� க���கைள�� ,
��டா� கவ�ஞ� பாரத�ய��
உய�ரின�களி� உய�� தா�� இ�ைல
எ�ற பாடைல�� , �ழ�ைதக���

ந�ப��கைள�� க�� த�� பாடைல��
, த��வ��வரி� �த� த����றைள��,
க�னிய�மரிய�� 133 அ� அைம��
இ���� அவர� ச�ைல ப�ற���, ந�ல
பழ�கவழ�க�க� , �த�� , பல தமி�
வா��ைதைள ெசா�� பழக�ேனா� ,
எ�க�, உய�� எ���கைள
ந�ைன�ப��த� ெகா�ேடா� , ெம�
எ���கைள ஐயமி�ற� பய�ல பல எ���
பய��ச�கைள ேம�ெகா�ேடா�, ச��ச��
வா��ைதகைள எ������� ப��க��
க�ேறா�. க�னிய�மரிய�� இ����
த��வ��வ� ச�ைல��� , ந��யா��
நகரி� இ���� �த�த�ர ச�ைல���
உ�ள வ��த�யாச�கைள �ழ�பமி�ற�
பரிமாற� ெகா�ேடா�.

ச��ரா ��கான�த�
ஆச�ரிைய ந�ைல 1
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இ�த�ய�� வைல�தல க�வ� வ���க� ேவ� அ�பவமாக இ��தா�� , எ�க�
அைனவ���� ஒ�வ� ஒ�வைர பா��� , ச�ரி�� ேபச�, வ�ைளயா� வ��ப�� தமி�
ப��க ப���த���த�. ெகாேரானாவ�� ப��ய����� நா� தமி� ப�ளி�� ேபா��
நா� எ�� வ�ேமா? தமி� ப��பேதா� வ�டாம� ����� தா�ெமாழி தமிழி� ேபச
ேவ��� எ�பேத எ� ஆவ� . தமி� ெமாழி�� ஒ� ச�ற�� உ�� , ஒ�
வா�க�ய�த�� வா��ைதகைள மா�ற� ேபச�னா�� ெபா�� ஒ��தா�. ஆதனா�
தமிைழ ேபச� பழ��க� மாணவ�கேள. எ�ெண�ப ஏைன எ��ெத�ப
இ�வ�ர��� க�ெண�ப வா�� உய����.. எ�ற �ற��� ஏ�ப தமி�
எ�ைண�� , எ��ைத�� க��� க���மாக க�� ேத��ச� ெப��க�.எ�கள�
வ��� மாணவ�க�, தா�க� ப��த ஒ� தமி� வா��ைத ேத��� எ��� அத�� ஏ��
பட� வைர�� இ��க�றா�க� அைவ வ�� ப�க�களி�.

ேமாத� வ�ைளயா� 
அ�� 

கட�கைர
மாயாேதவ� 
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���ப� 
ேராக� 

பழ�க� 
ந�த�� மாற� 

ப�ட� 
��� 

கா�கற�க� 
அ�ஜு� 

ெபா�க� 
அ��கா 
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மக���ச�
 அ��ஜா 



எ� கன� இ�த�யாவ��,
ஏைழக� யா��மி�ைல
சாத� மத ேபதமி�ைல
�����ற�க� அ��தமி�ைல
ேநா�க� எ��மி�ைல
ம���வ� அைனவ���� இலவச�
ேசா�ேபற�க� இ�� யா�மி�ைல
ப�ளி��ட� �ரமி�ைல
பாட���தக� பாரமி�ைல

��தமான கா�� கா� இ�லாம� ேவ���
அத�� மர�க� அத�க� ேவ���
வ�றாத நத�க� ேவ��� 
நத�க� எ�லா� இைண�க�பட ேவ���
அத�� ��ளநரிக� இ�லாத அரச�ய�
ேவ���

வ�வசாய� ெசழி�க ேவ���                    
அத�� வ�வசாய�  க�டாய� க�வ�யா�க�பட
ேவ��� 

வ�வசாய�க�  த� ெபா�ைள
தாேன வ�ைல ந��ணய� ெச�ய ேவ���
ேவைலய��லா த��டா�ட� ஒழிய ேவ���
�பாய�� மத��� டால��� இைணயாக
ேவ���

எ� அ�ைம இரா�வ �ர�க� த�க� 
���ப�த�ன�ட� ப��ைகக� ெகா�டாட
ேவ��� 
�த�த�ர நா� வ���ைற ேதைவய��ைல
ஆனா� எ��� �த�த�ர� ேவ���
��� நா�� ேவ� இ�ைல 
அைனவ�� பாரத� தாய�� ப��ைளக�

ஆ� ெப� ேவ�பா� ேவ�டா�
ெப�க� ந� க�க�
க�க� இ���� ��ட�க� ஆக�வ�ட
ேவ�டா�

���� � இ��வாக இ��கலா�
 க�ற���வராக இ��கலா� 
 இ�லாமியராக இ��கலா�
ஆனா� ����� ெவளிேய
மனிதேநயமி�க ந�ல மனிதனாக இ��க
ேவ��� 
அ�ேபா� தா� 
அனாைத  இ�ல�க�� இ��கா�  
�த�ேயா� இ�ல�க�� ேதைவ�படா�

எ� கன�க� எ�லா� ெம��பட ேவ��� 
அத�� உ�க� ஆதர� ேவ���
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ேகா��ேகா��
ெச�த���மா�ெச�த���மா�

ந�ைல 4ந�ைல 4



உய�� எ���
கவ�ைதக� 

அப�ணா 
மழைல ந�ைல
ஆச�ரிைய 

ஈ�றவளி�� ச�ற�பானவ� ஈைக
�ண�த�� ��றானவ� ஈைத
��க� ஈ�த�த கர�க� ஈர�த�
ேவைள�� வா�கேவ வள�ட�

#வ�வசாய� வ�வசாய�ய�� ெப�ைம

அ�மாவா� ம�தா�க�
அைன��

ெமாழிக���� ஆத�யாக�.
அ�வாைழ��

தமிழழக��� ஒ�ற�ேறா..
அைன��� பய�த��
அற��ேரா அ�ப�கேள!!

#ெப� க�வ�ய�� அவச�ய�
ஆய�ர� கணிணிக� வ�தா��
ஆசானி� அற���� ஈ��ேடா ? 
ஆலமரமா� க�ைள வ�ரி��..

ஆ�க� த�� ந��ய��கள�ேறா
...

இமய� ேபா��� தமி��� 
இய�ைக�டேன இைழ�த �� 
இ�ைல எ�ற இயலாைமைய

�ற�த ��
 இறவாத �க�ைடய ��த ��

#தமிழ� பார�பரிய வ�ைளயா��

உலக�� உ�ள உய�ரைன��� ஒ�ேற எ��
உயரிய க��த�ைன உண��த�ய
 உ�தம� ம��த�� ேசாழனி�

 உ�ைம வ�வா �த� ேவ��� எ�நா��
#ம� �த�_ேசாழ�_கைத

ஊ��� ஒ�� வா���
ஊள�த�� அ�ைம உண���
ஊ� கைள�� உய��ேதாேர
ஊ��வ��� உய��வ��ேபா�

க�ராம�கைள
#தமிழரி� ப��ைக
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எ�ன இ�ைல ந�மிட�
 எ�ணாைர அழி�த வளரிய�� மக�ைமதைன..

எத�ெரா��க ெசா�வா� எ�வேன 
எ�ேலா�� அற��த தமிழரி� �ர�த�ைன

#ப�ைடய தமிழ�_ஆ�த�_வளரி

ஏ��ட� எ�வா� மகேள 
ஏேலேலா பா�யப� 

ஏ�த��வா� ந� பைற த�ைனேய
ஏைனயவ�� அற��த��ேவ

�ழ�க��� பைற �றெசா�ேய..
#தமிழரி� இைச க�வ�_பைற

ஐய� கைள�� ஐ�கர� �ைணெகா��
ஐ�யானன� ேபாலேவ தனி�� ச�ற����

தமிேழ.. ஐ�பா� வழிதனிேல..
ஐய� கைள�� வா�� ச�ற��

அ���ரிவா�
#���த� கட��

ஒ�கைல ம��� �ம�காத�மா
ஒளிேயா� �ைணய���க ஒ�
க�ைளய�� ஆ�த�மா �ளி��
தா� ஒ�றாக ேபதமி�ற�

ெத�ற�� பா��� தாேலேலா..
ஒ��ைம�ட� இய�ைக�டேன

வா�ேவாேம நாேம.
.#க�ராம��ற வயேலா�

வா�வ�ய��

ஓைல��ைசய�� ஓைகேயா� வா��த
நா�க� ஓவ�யமா� வா��த நா�க�..
ஓ� தா� ேபானேதா.. ஓ�க� வள��த

க��ட�களினினா�
#ப�ைடய தமிழரி� ��க�

ஔதச�ய மன�ைடேயா�
ஒளர�ப�ரக ��டம�ல ஔைவய��
ஔடத� ெகா�� ஔவ�ய�

அழி�த தமி�கட�� வழி ேதா�ற�
நா�க�
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உய�� எ����கைள
ெகா��, மற�� ேபான
தமிழி� ச�ற�ைப,வ��

ச�தத�ய��� எ���ைர�க
வ���ப�யத�� பலனா�
இ�ஓவ�ய�க�� அத�

கவ�ைதக��...



நா� ெச��� ெதாழிைல ச�ற�ததாக ந�ைன�� ெசய�பட ேவ���.
எ�த ெதாழி� ெச�தா�� அ�ெதாழி� த�ம�கைள� கா�பா��மா�
ேவைல ெச�த� ேவ��� . எ�� ேவைல ெச�தா�� கடைம,
க�ணிய� , க���பா� எ�பைத மனத�� ெகா�� அ�ெதாழிைல
ந�ல மனேதா�� �� ஈ�பா��ட�� ெசய�ப��த ேவ���. பலனி�
ப�� ைவ�காம�, த�னல� இ�ற� நம� கடைமைய ெச�ேதாமானா�
ந� பணி ச�ற���, நா�� ெசழி���. இைத� ப�ற� ப���ேகா�ைட
க�யாண��தர�த�� பாட� வரிக�� உ��.

"ெச��� ெதாழிேல ெத�வ� அ�த த�றைமதா� நம� ெச�வ� 
ைக�� கா��தா� உதவ�, ெகா�ட கடைமதா� நம�� பதவ�"

ஒ� ச�� ெசயைல� ெச�தா�� அைத ச�ற��ட� ெச�� ���க
ேவ��� எ�� ஒளைவயா� �ற���ளா�. எ�த ஒ� ெசயலாக
இ��தா�� அத�கான �ைற�ப� சரியாக�� ேந��த�யாக�� ெச�த�
ந�� எ�� ஆ�த����ய�� �ற�ப���ள� .
"ெச�வன த���த ெச�". ெச��� ெசய�கைளேயா தவேறா �ைறேயா
ஏ�� இ�லாம� ெச�ய��.
ஒ� ெசயைல ெச�ய� ெதாட���ேபா� ேவ��ய ெபா��,
ஏ�ற�க�வ�, த�க கால�, ேம�ெகா�ட ெதாழி�, உரிய இட� ஆக�ய
ஐ�தைன�� ஐயமற ஆரா��� ெச�த� ேவ��� எ�� த����றளி�
�ற�ெப���ள� .

ெபா��தவ� கால� வ�ைனய�டெனா ைட��� 
இ���ர எ�ணி� ெசய� "

எனேவ ந� வா��ைக ச�ற�க மனத�� ந�ல எ�ண�க�� ந�ல
ச��தைனக�� ேதைவ. ெச��� ெதாழிேல ெத�வ� எனேவ வ���ப�
த�ன�ப��ைகேயா� அ�ெதாழிைல ெச�தா� ெவ�ற� ந��சய� 

சா . வ�சாலா�ச�  

ச��ச�னா ��  மாநக ர  தமி � � ச�க�   |  ச�கம�  |                    4 4



ெகாேரானா -
Corona
ஊரட�� -
Lockdown
�காதார��ைற -
Sanitation department
ைவர� - Virus
காவ��ைற  -
Police Department
ம���வ�க�-
Doctors
மா�� - Mask 
அற��ற�க� -
Symptoms
பர�த� - Spread
ஊழிய�க� -
Employees
ேநா� - Disease
�னா - China
வயதானவ�க� -
Elderly
ேநா� ெதா�� -
Infection
ைககைள
க�வ��   - Wash
your hands

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

 

���ெக��� �த�����ெக��� �த�� வா��ைத வ�ைளயா��வா��ைத வ�ைளயா��  

1.ேமக� 
2.நா�� 
3.ந�லா 

4.நாணய�

வ��கைதவ��கைத  

வ�ைடக�வ�ைடக�  
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