மாணவர் இதழ்

பிப்ரவரி 2018
எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துளவாம்!
ததாடர்புக்கு:

அன்பு மாணவச்
கசல்வங் லை!
 2, பீட்டி சாரே,
வணக் ம். உங் ள்
சிங் ப்பூர் 209954
அரனவரையும் ‘பயணம்’
மின்னிதழ் அன்புடன்
62980781
வைலவற்கிறது. நம் நிரேயம்
புதுரமச் சிந்தரனயுடன்
இணணயப் பக்கம்:
இவ்வாண்டும் பீடுநரட
www.uptlc.moe.edu.sg
லபாடத்கதாடங்கிவிட்டது.
உங் ளின் சிந்தரன வைம்
பரடப்பாக் த்
ஆண்டு மலர் மற்றும்
திறரன லமம்படுத்தும்
புதிது
2016
ைமா இந்த இதழ்
விைங்கிவருவது யாவரும்
பார்க்க;
அறிந்த ஒன்று. உங் ளின்
இடணயப் பக்கம்
தைமிகு பரடப்பு ள் பேைது
பக்கம் ண்ரணயும் ருத்ரதயும்

உள்ளே...

எண்ணிய எண்ணியாங்கு...

1

படித்ததில் பிடித்தது

1

அழகுதமிழ் அறிவ ாம்!

1

மாண ர் படைப்புகள்

1-3

மாதிரிக் கட்டுடை

2

பிடழயும் சரியும்

3

முக்கிய நிகழ்வுகள்
 CA1 Examinations

(Oral)

பிப்ரவரி

5 to 9

 CA1 Examinations

(Written)

பிப்ரவரி

16 to 19

 NETP Briefing

பிப்ரவரி

24

 Tamil Keyboarding

Training

பிப்ரவரி

இப்படிக்கு...

இதழ்க் குழு

படித்ததில் பிடித்தது!
ஆங்கிலேயர் ஒருவரும்
இந்தியர் ஒருவரும்
உரையாடிக்
க ாண்டிருந்தனர்.
இந்தியரைப் பார்த்து
ஆங்கிலேயர் ல ட்கிறார்...
“உங் ள் இனப் கபண் ள்
ஏன் ஆண் ளிடம்
ர குலுக்
மறுக்கிறார் ள்.
ர குலுக்குவது ஒன்றும்
தவறு இல்ரேலய?
என்கிறார். அரதக்ல ட்ட
இந்தியர், “உங் ள் நாட்டு
ம ாைாணியிடம், ஏரை
மக் ள் ர குலுக்
முடியுமா? என்றார்.
அதற்கு “முடியாது” என்று
ஆங்கிலேயர்

பதிேளித்தார். “ஏன்
முடியாது?” என்று இந்தியர்
ல ட் , “அவர் எங் ள்
நாட்டு இைாணி ஆயிற்லற!”
என்று அவர் கூறினார்.
இரதக்ல ட்ட இந்தியர்,
“உங் ள் நாட்ரடப்
கபாறுத்தவரை ைாஜாவின்
மரனவி மட்டுலம இைாணி!
ஆனால், எங் ரைப்
கபாறுத்தவரை
அரனத்துப் கபண் ளும்
எங் ளுக்கு ம ாைாணிதான்
என்று பதில் கூறினார்.
அரதக் ல ட்ட
ஆங்கிலேயர் வாயரடத்துப்
லபானார்.
குறிப்பு: ஆங்கிலேயரிடம் உரையாடிய
இந்தியர் விலேகானந்தர்

தபற்ளறார் பா ம்!

12 to 23

 CNY Holidays

பிப்ரவரி

வர்ந்து வருவரத
இவ்விதழின் கதாடர்
பயணலம கதளிவுறுத்தும்.
எனலவ, மாணவச்
கசல்வங் லை! இைம் வயது
முதலே பரடப்பாற்றரே
வைர்த்துக்க ாள்ளுங் ள்.
உங் ள் பரடப்புப் பயணம்
நாரைய வைோற்றில்
இடம்கபறும்! ’எண்ணிய
எண்ணியாங்கு எய்தும்’
முயற்சியில் இறங்குங் ள்.
நிச்சயம் விடியல் கிட்டும்!

26

அப்பாவின் பாசத்திற்கு ஈடில்ரே
அம்மாவின் அக் ரறக்கு இரணயில்ரே
அவர் ள் இல்ரேலயல் நானில்ரே
யாகைன்ன எனக்குச்
கசான்னாலும்
யாகைன்ன எனக்குச் கசய்தாலும்
நாங் ள் ட்டிய உறவு
என்றும் எங் ள் கூடலவ வரும்
பாசத்ரத ஊட்டிவிட்ட தாலய
லநசத்ரத ஊட்டி வைர்த்த தந்ரதலய
கதய்வங் ள் எல்ோம் லதாற்லற லபாகும்
உங் ள் அன்பின் முன்லன!
ேக்ஷன்யா 1HT

வரளவற்ளபாம்!
உமறுப்புலவர்
தமிழ்மமொழி
நிலலயத்தின் புதிய
நிலலய இயக்குநரொகப்
மேொறுப்பேற்றுள்ள
திருமதி கீதா ஆறுமுகம்
அவர்கலள அன்புடன் வரபவற்பேொம்.

படிப்பது எப்படி?
லதர்ரேத் தன்னம்பிக்ரகயுடன்
எதிர்ககாள்ளுங்கள்!
லதர்வுக்கு முன்தினம் எரதயும்
புதிதாகப் படித்தல் லேண்டாம்.
படித்தரத மட்டும் திருப்பம் கெய்யவும்.
லதர்வு நரடகபறும் இடம், பயண லநைம்,
பயணத் கதாரேவு இேற்ரை
முன்னலை அறிதல் லேண்டும்.

ததாைரும்...

BROWSER
உலாவி
CLICK
த ாடுக்கு
மாணவர்களின்
பணடப்புகள்
வரளவற்கப்படுகின்றன.
பழதமாழியும்
பிணழ தமாழியும்

“பந்திக்கு முந்து பணடக்குப் பிந்து”
பந்தியில் அமர்ந்து உணவு
உண்ணும்லபாது ர முந்த
லவண்டும். அப்லபாதுதான்
உணவு வாய்க்குச் கசல்லும்.
பரடக்குச் கசல்லும்லபாது
எதிரிரய லநாக்கிக் ர ரயப்
பின்லனாக்கி இழுத்து ஈட்டிரய
எறிந்தால்தான் ஈட்டியின் லவ ம்
அதி ரித்து எதிரிரய வீழ்த்த
முடியும். இதுலவ பைகமாழியின்
உண்ரமப் கபாருள்.

பக் ம் 2

மாதிரிக் கட்டுணர
‘நான் தகாண்டாடி மகிழ்ந்த விழா’
தமிைர் ள்
பே
விைாக் ரைக்
க ாண்டாடுகின்றனர். அவற்றுள் ஒன்று
கபாங் ல் திருநாள் ஆகும். இதரனத்
தமிைர் திருநாள், உைவர் திருநாள்,
அறுவரடத் திருநாள், சங் ைாந்தி என்று
பே கபயரிட்டு அரைக்கின்றனர். உைவர்
தங் ளுக்கு உதவிய இயற்ர க்கு நன்றி
கசலுத்தும்
நாள்
எனக்
கூறினும்
கபாருந்தும்.
தமிைர் ள்
இந்தத்
திருநாரை
நான்கு
நாட் ள்
க ாண்டாடுகின்றனர்.
முதல்நாள்
‘லபாகிப்
பண்டிர ’
க ாண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளின்
லபாது
வீட்டிலுள்ை
லதரவயற்ற
கபாருள் ரையும்
பரைய
கபாருள் ரையும்
வீட்டிலிருந்து
அ ற்றிவிடுவர். அதன் பின்னர் மக் ள்
வீட்ரடத் தூய்ரமப்படுத்துவர். இதனால்
லபாகித்திருநாள்
என்ற
கபயர்
இந்நாளுக்கு ஏற்பட்டது.

மா ண வ ர் இை ழ்

நாரை மாட்டுப்கபாங் ல் விைா என்று
அரைப்பார் ள். அன்று மாடு ரை
நன்கு
குளிப்பாட்டி
மாரேயிட்டு
அைகுபடுத்துவர். அன்று முழுவதும்
மாடு ளுக்கு
மக் ள்
ஓய்வு
அளிப்பார் ள்.
மாட்டுப்கபாங் ல் அன்று
மாரேயில் மாடு ளுடன்
விரையாடும்
ஜல்லிக் ட்டு நரடகபறும்.
உைவர் ள்
மாடு ரைத்
தழுவி
மகிழ்வார் ள்.
நான் ாவது
நாள்
ாணும்கபாங் ல் விைா நரடகபறும்.
அன்று உற்றார் உறவினர் ஒன்று கூடி
மகிழ்வர். உைவர் ளின் வாழ்வில் ஆக் ம்
கபற்று மகிழும் சிறந்த நாள் கபாங் ல்
திருநாள் ஆகும். இலத லபால் நானும்
இந்தியாவில்
உள்ை
என்னுரடய
தாத்தாவின் கிைாமத்திற்குச் கசன்று
ஆண்டு முழுவதும் உைவனுக்கு கபாங் ல் விைாரவக் க ாண்டாடி
லவண்டிய அரனத்துச் கசயல் ளிலும் மகிழ்ந்லதன்.
அரும்பணி
புரிந்த
மாடு ளுக்கு
இைண்டாம் நாள் கபாங் லிடுவர். அந்த
நர்மதா (1HT1)

‘தைபிறந்ைால் வழி பிறக்கும்’
என்பது முன்லனார் வாக்கு. ரதமாதம்
முதல் நாள் ரதப்கபாங் ல் விைாக்
க ாண்டாடப்படுகிறது. அன்று புது
மஞ்சள்,
இஞ்சி,
ரும்பு,
வாரைப்பைம் முதலியனவற்றிற்கு
மி வும்
முக்கியத்துவம்
க ாடுக் ப்படுகின்றது.
கபரும்பாலோர் அதி ாரேயில்
நீைாடிப் புத்தாரட அணிவார் ள்.
புதுப்பாரனயில்
புத்தரிசி
இட்டுச்
சுற்றத்தாருடன் கபாங் ல் இடுவர்.
பின்னர், கபாங் ல் கபாங்கும்லபாது
‘ப ாங்கல ா ப ாங்கல்’ என்று கூறிச்
சூரியரன வணங்குவார் ள். பின்னர்
கபாங் ல்
லசாற்ரறப்
பயிர்விரைவதற்கு
முக்கியக்
ாைணமா
இருந்த
சூரியனுக்குப்
பரடத்து அதரன வணங்குவார் ள்.

துண்ணடக் காளணாம்! துணிணயக் காளணாம்!
நானும்
என்னுரடய
நண்பனும்
பள்ளியிலிருந்து வீட்டுக்குத் திரும்பிச்
கசன்லறாம். கசல்லும்லபாது திடீகைன்று
மரை
கபய்யத்கதாடங்கியது.
என்னுரடய
நண்பனிடம்
குரட
இருந்தது. அவனுரடய வீடு அருகில்
இருந்தது. அதன் அருகில் ஒரு கபரிய வீடு
இருந்தது. அது பார்ப்பதற்கு மி வும்
பரையதா வும் பயமா வும் இருந்தது.
வீட்ரட ஒரு நிமிடம் பார்த்த என்னுரடய
நண்பன்
ைகு என்னிடம், ‘’ைாமு நாம்
இந்த வீட்டுக்குச் கசன்று பார்ப்லபாமா?’’
என்று ல ட்டான்.
அதற்கு நான், ‘‘லவண்டாம் ைகு. அந்த
வீட்ரடப் பார்ப்பதற்கு எனக்குப் பயமா
இருக்கிறது.
என்னுரடய
உடம்பு
நடுங்குகிறது.
தரே
சுற்றுவதுலபால்
இருக்கிறது. ‘வா, நாம் உடலன கசன்று
விடுலவாம்’
என்று
கூறிலனன்.
அரதக்ல ட்ட
ைகு
ஏன்
இப்படிப்
பயப்படுகிறாய்?
நம்முரடய
நண்பர் ள்கூட உள்லை இருக் ோம். நாம்
என்னதான் இருக்கிறது என்று கசன்று
பார்ப்லபாலம!’’ என்றான். ஒரு வழியா
என்ரனத் லதற்றினான். அவன் கூறிய
கசாற் ள் என்ரனத் லதற்றின. என்
மனதுக்கு ஆறுதல் தந்தன. இறுதியில்
நான் அந்த வீட்டுக்குள் கசல்வதற்கு
முடிவுகசய்லதன். என்னுரடய நண்பன்
மி வும் மகிழ்ச்சி அரடந்தான். அவன்
எப்லபாதும்
திகில்
ரத ரைப்
படிப்பதால் கபாழுது லபா ாத லநைத்தில்
ஆய்வு கசய்யத் கதாடங்கிவிடுவான்.

நாங் ள் கமதுவா க்
தரவத்
தட்டிலனாம்.
தட்டும்லபாது
தவு
தானா த்
திறந்து
க ாண்டது.
என்னுரடய இருதயம் ‘படக் படக்’ என்று
அடித்தது. ‘ேப்டப் ேப்டப்’ என்று தாைம்
லபாட்டது.. ைகு மட்டும் பயப்படாமல்
முன்லனாக்கிச்
கசன்றான்.
அவன்
பின்னால் நான் கசன்லறன். திடீகைன்று
றுப்பு நிறத்தில் கபரிய பறரவ ள்
வீட்டுக்குள் இருந்து பறந்து வந்தன.
எங் ள் முன்னால் சிறிய றுப்பு உருவம்
மின்னல் லவ த்தில் டந்து கசன்றது.
‘ைகு
வா
லபாய்விடோம்’
என்று
க ஞ்சிலனன். அதற்கு ைகு, ‘இரு ைாமு.
பயப்படாலத’ என்னதான் நடக்கிறது
என்று
பார்த்துவிடுலவாம்
என்று
கூறினான். ஆனால் அவனுரடய மு மும்
பயத்தில் இருப்பதுலபால் கதரிந்தது.
மு த்தில் ஈ ஆடவில்ரே. அப்லபாது
வீட்டில்
ஆங் ாங்ல
தரையில்
ரவக் ப்பட்டிருந்த மின் விசிறி ள் சுற்ற
ஆைம்பித்தன. விசிறி ளின் பின்னால்
இருந்து ஒரு சிறுமி வந்தாள். அவள்
கவள்ரை நிற ஆரட அணிந்திருந்தாள்.
அவள் “நீங் ள் ஏன் இங்ல வந்தீங் ?
இது என்வீடு. நான் இறந்து பே
ஆண்டு ள்
ஆகிவிட்டன”
என்று
த்தினாள்.

‘என்ன நல்ோ பயந்திட்டீ ைா?’ என்று
மாறன் ல ட்டான். எனக்கு மூக்குலமல்
ல ாபம் கபாங்கி வந்தது. சின்னுதான்
றுப்பு உரட அணிந்திருந்தான். நான்
தான் மின்விசிறிரய ஓட விட்லடன்
என்றனர்.

ைகு, ‘அந்தச் சிறுமி யார்?’ என்று
ல ட்டான். ‘சிறுமியா! எங் ளுக்குத்
கதரியாலத?’ என்று மூவரும் பதில்
கசான்னார் ள்.
அரதக்
ல ட்ட
நாங் ள் ‘துண்ரடக்காணும் துணிரயக்
காணும்’ என்று வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட
அம்புலபால்
தரேகதறிக்
ஓடத்கதாடங்கிலனாம்.
ஸ்ரீைவீனா 1HT

சிரிப்பு!

சிரிப்பு இல்ோ வாழ்க்ர
சிறகில்ோப் பறரவ அன்லறா!
பறரவக்கு அைல ா சிறகு
பார்த்தவருக்கு அைல ா சிரிப்பு!
சிரிக்கும்லபாது நம்ரமப் பிடிக்கும்
சிரித்தபின்பு பேருக்குப் பிடிக்கும்!
புன்னர பூக்கும் மு த்துக்கு
புரனவு என்றும் லதரவயில்ரே!
பயத்தில்
மின்னல்
லவ த்தில்
வீட்ரட விட்டு கவளிலய வந்து நின்லறாம். சிரித்துப் பார்த்து உணருலவாம்!
அப்லபாது எங் ளுரடய நண்பன் ைாஜா, சீறி நிற்பரத மறந்திடுலவாம்!!
சின்னு,
முரு ன்
ஆகிய
மூவரும்
நர்மதா (4HT1)
சிரித்தபடி
நின்றுக ாண்டிருந்தனர்.

பக் ம் 3

மா ண வ ர் இை ழ்

சுயநலம்
நானும்
என்னுரடய
நண்பனும்
பள்ளியிலிருந்து வீட்டுக்குத் திரும்பிச்
கசன்லறாம். கசல்லும்லபாது திடீகைன்று
மரை
கபய்யத்
கதாடங்கியது.
என்னுரடய
நண்பனிடம்
குரட
இருந்தது. அவனுரடய வீடு அருகில்
இருந்தது. ஆனால், என் வீடு தூைமா
இருந்தது. என் நண்பனின் வீடு நான்
லபாகும்
வழியில்தான்
இருந்தது.
ஆனால், இரு வீடு ளுக்கும் நிரறய
தூைம். என் நண்பன் தன் வீடு வரைக்கும்
தனது
குரடரய
இருவரும்
பகிர்ந்துக ாள்லவாம் என்றான். மரை
நிற்கும் வரை என்ரன அவன் வீட்டில்
இருக்கும்படிக்
கூறினான்.
நாங் ள்
இருவரும் குரடரய எடுத்து நடக்
ஆைம்பித்லதாம்.

சிறுமிக்கு உதவிய பாட்டி!







இக் ரதயிலிருந்து நான்
என்ன அறிந்துக ாண்லடன்
என்றால்,
ஒருவருக்கு
நன்ரம கசய்தால், நமக்கும்
அதன் விரைவா நன்ரம
திருப்பிக்
கிரடக்கும்.
லமலும்,
இதிலிருந்து
‘ைானத்தில்
சிறந்ைது
அன்னைானம்’
என்ற
பைகமாழிரயக்
ற்றுக்க ாண்லடன்.
ஏகனன்றால்,
அந்தப்
பாட்டி
ஓர்
அனாரதச் சிறுமிக்கு வயிறாை உணவு
க ாடுத்தார்.
இது
அவருக்கு
மனநிரறவா இருந்தது.
கச. பாரிநீலேஷ்
உயர்நிரே 1 உயர்தமிழ்

மூதாட்டி

எனக்கு இந்த லயாசரனயில் இஷ்டலம
இல்ரே.
ஏகனன்றால்,
எனக்கு
வீட்டுப்பாடம் நிரறய இருந்தன. லமலும்,
அடுத்த நாள் என்னுரடய லதர்வு.
லதர்வுக்குப் படிக் லவண்டி இருந்தது.
மரை நிற்பது லபாே இல்ரே.
உடலன, நான் என் நண்பனின்
குரடரயப் பிடுங்கிக்க ாண்டு
ஓடிலனன். அவன் மரையில்
நரனந்து க ாண்டு வீட்டுக்கு
ஓடினான்.
அடுத்த நாள் பள்ளியில் நான்
அவரனப்
பார்க் வில்ரே.
அவன்
அடுத்த ஐந்து நாட் ைா வைவில்ரே.
ஆசிரியர் அவனுக்குக் டும் ாய்ச்சல்
என்று
கூறினார்.
மரையில்
நரனந்ததால்தான்
அவனுக்குக்
ாய்ச்சல் என்று ஆசிரியர் கூறினார்.

அவன் மீண்டும் பள்ளிக்கு
வந்தலபாது நான் அவனிடம்
மன்னிப்புக் ல ட்லடன். என்
சுயநேத்திற் ா
அவனுக்குக்
ஷ்டத்ரத
ஏற்படுத்தியிருக் க்கூடாது
என்று
கூறிலனன். அவனும்
என்ரன மன்னித்தான். அந்த நாள்
முதல் நான் என் சுயநேத்திற் ா
யாரையும் புண்படுத்தமாட்லடன் என்று
சத்தியம் கசய்லதன்.

ரேபவ் 1Exp

ாம்பார் எப்படி வந்தது!
ரதயின் மூேம் மூதாட்டி
கைாம்ப
கபருந்தன்ரமயுரடயவைா
தஞ்சாவூரை மைாத்திய மன்னர் ஷாஜி
இருந்தார். அவர் பசியால் தவித்த ஒரு
ஆண்டுக ாண்டிருந்தார். அவர்
சிறுமிக்கு வயிறாை உண்ண உணவு
சிவாஜியின் உறவினர். அப்கபாழுது
க ாடுத்தார்.
சிவாஜியின் ம ன்
அஸ்வின்
சாம்பாஜி தஞ்ரச
உயர்நிரே 1 உயர்தமிழ்
மண்ணுக்கு வந்தார்.
அங்குச் சாம்பாஜி
மூதாட்டி
சிறுமிரயப்
மாஹாைாஷ்டிை
பார்த்தவுடலனலய
விசாரிக் த்
உணவான ‘டாரேச்’
கதாடங்கினார்.
அவளும்
ஓர்
சாப்பிட விரும்பினார்.
அனாரத என்று அறிந்தவுடலனலய ஆனால், அதன் தயாரிப்பில் ஒரு
அவரையும்
லவரேயில் பிைச்சிரன எழுந்தது. மாஹாைாஷ்டிை
லசர்த்துக்க ாண்டார். இதிலிருந்து உணவான ‘டாரேத்’ தயாரிக் ப்
பாட்டி
அன்பானவர்
என்று பயன்படும் கபாருைான, ல ா ம்
கதரிகிறது.
என்னும் பைம் அக் ாேத்தில்
தான்யா
தஞ்ரசயில் கிரடக் வில்ரே.
உயர்நிரே 1 உயர்தமிழ்
அதற்குப் பதிோ ப் புளிரய
உபலயாகித்து ‘டாரேத்’ தயாரித்தனர்.
சாம்பாஜி உட்பட எல்லோரும் அரத
தபற்ளறார்
விரும்பி உண்டனர். அந்த உணவு
ாேப்லபாக்கில் தஞ்ரச அைச
அன்லை வயிற்றில் சுமந்தொள்!
குடும்பத்தின் ஆஸ்தான உணவா லவ
தந்லத மைத்தில் சுமந்தொர்!
மாறியது. சாம்பாஜி ஆ ர் (ஆ ாைம்/
உறங்கொத ேல இரவுகள்
உணவு) என்று அரைக் பட்டது.
உண்ணொத ேல நொட்கள்
நாைரடவில் அந்தப் கபயர் சுருங்கிச்
எத்தலைபயொ கைவுகள்
‘சாம்பார்’ என்று ஆனது. இந்த விஷயம்
சைஸ்வதி ம ால் நூே த்தில் உள்ை
எத்தலைபயொ தியொகங்கள்
மைாட்டிய அைசரவக் குறிப்பு ளில்
அதற்குப் ேலன்?
ாணப்படுகின்றது.
இந்தக்

தனிரமயா
இருந்தார்.
சிறுமி பசியுடன் வந்தலபாது, அவளுக்கு
மூதாட்டி உண்ண உணவு தந்தார். லமலும்,
அச்சிறுமி ஓர் அனாரத. அந்தச் சிறுமி
மூதாட்டிக்கு ஒரு நல்ே துரணயா
இருந்ததால்,
மூதாட்டி முதிபயொர் இல்லமொ?
ஆனந்தமரடந்தார்.
ஷாதனா
உயர்நிரே 1 உயர்தமிழ்

மூதாட்டி வறுரமயிலிருந்த லபாதிலும்,

குற்ற
உணர்ச்சி
நூறு
அம்பு ள்
தாக்கியதுலபால்
அது
என்ரன
வருத்தியது.
அவரனத்
லதர்வு
எழுதவிடாமல் கசய்துவிட்லடலன என்ற
வருத்தம் இருந்தது.

பேதாைணி 4HT1

நட்பு

உணவு ல ட்டு வந்த சிறுமிக்கு உண்ண
உணவு க ாடுத்தும் அவள் ஓர் அனாரத வருவது மதரியொது
என்று அறிந்தலபாது தன்னுடலனலய
வந்தொல் பேொகொது நட்பு!
ரவத்துக்க ாண்டார். நாம்
டினமான
ேள்ளிப் ேருவம் மதொட்டு
சூழ்நிரேயிலிருந்தாலும் நம்மால் முடிந்த
ேல்விழும் ேருவம் வலர நட்பு
உதவிரய
மற்றவர் ளுக்குச்
கசய்யலவண்டும்.
உற்றதுலணயொய் இருக்கும்
கேக்ஷின்
உதவிக்கரம் நீட்டும் நட்பு!
உயர்நிரே 1 உயர்தமிழ்
ெரித்திைா 4HT1

பிணழயும் - ரியும்
 லகாடாலி  லகாடரி
 ை காணி  ைத யதண
 மச்சான்

 தமத்துனன்

 ஊரணி

 ஊருணி

 எண்தண  எண்பணய்
 சுவற்றில்

 சுவரில்

 சி வு

 பச வு



பயணம் ததாடர்ளவாம்...

