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பார்க்க:

இணையப் பக்கம்

உள்மே...

பக்கம்

அன்னையர் திைம்

1

அழகுதமிழ் அறிவ ோம்!

1

வேதிை நல் ோழ்த்துகள்!

1

முக்கிய நிகழ்வுகள்

1

ேோதிரிக் கட்டுனை

2

அன்பு அம்ேோ - கவினதகள்

2

ேனிதனை வநசிப்வ ோம்

3

பினழமேோழி VS ழமேோழி

3

ைம் னை ைம் னையோக

3

உனழப்பின் உயர்வு (கனத)

3

னகத்மதோனைவ சி (கவினத)

3

முக்கிய நிகழ்வுகள்
 Paper Viewing

மே 2 - 5
 Parent Teacher Meet

மே 8 - 12
 HTL Camp

மே 20
 Library Week

மே 22 - 26

உைகில் அன்லையின்
பாசத்திற்கு ஈடு இலை
ஏதுமில்லை. அன்லைதான்
நம் முதல் ததய்வம். நம்லை
உைகுக்கு அலையாளம்
காட்டியவர் அன்லை
ைட்டுமை. முதுலைக்
காைத்திலும் அன்லையலை
அன்மபாடு நைத்த
மவண்டும் என்பலத
உைர்த்தும் விதைாக
ஆண்டுமதாறும் மை 2வது
ஞாயிற்றுக் கிழலைலய நாம்
உைக அன்லையர்
திைைாகக் தகாண்ைாடி
வருகிம ாம்.
கிரீசில், ‘ரியா' என்
கைவுலளத் தாயாகக் கருதி
வழிபாடு நைத்தப்பட்ைது.
மைாமிலும் ‘சிதபல்ைா' என்
தபண் கைவுலள
அன்லையாகத்
ததாழுதைர். இன்ல ய
அன்லையர் திைம்
மநைடியாகத் தாய்ைார்கலள
குறிக்கும் வலகயில்
தகாண்ைாைப்படுகி து.
இப்மபாது
தகாண்ைாைப்படும்
அன்லையர் திைம் முதன்

முதலில் அதைரிக்காவின்
மைற்கு வர்ஜீனியாவின்,
கிைாம்ப்ைன் நகரில்
1908ஆம் ஆண்டு
தகாண்ைாைப்பட்ைது.
அதைரிக்காலவப்
பின்பற்றி இந்தியா,
தெர்ைனி உள்ளிட்ை
70க்கும் மைற்பட்ை
நாடுகள், மை 2வது ஞாயிறு
அன்று இத்திைத்லதக்
தகாண்ைாடுகின் ை.
சி ந்த சமுதாயத்லத
உருவாக்க, அன்லையரின்
பங்களிப்பு முக்கியம். ‘எந்தக்
குழந்லதயும், நல்ை
குழந்லததான் ைண்ணில்
பி க்லகயிமை, பின்பு,
நல்ைவைாவதும்
தீயவைாவதும் அன்லை
வளர்ப்பினிமை' என்
பாைல் வரிக்கு ஏற்ப,
சமுதாயத்துக்கு நல்ை
ைனிதர்கலள உருவாக்கித்
தருபவர் அன்லை
தான். இந்த அன்லையர்
திைத்தில் நம்
அன்லையலைப்
மபாற்றுமவாம்! அவர்கள்
தசய்த தியாகத்லத
நிலைவுகூர்மவாம்! |

ஒரு பாடத்திற்கு ஒரு மணி
நேரம் ஒதுக்கிப் படிக்கவும்.
படிக்கும்நபாது இடடயிடடநே
ஓய்வு எடுத்துக்ககாள்வது
ேல்லது.
பாடக் கருத்துடை எளிே
குறிப்புகைாகநவா,
மனவடரபடமாகநவா
தோரிக்கவும்.
மதோடரும்...

இப்படிக்கு...
இதழ்க் குழு

மேதின நல்வாழ்த்துகள்!
உடைப்பாைர் வாழ்வுக்கு
ஒளிதரும் ஒரு தினம் - நமதினம்!
கதாழிைாைர் ேலம் நபணும்..
வைம் நபணும்.. ேல்தினம் - நமதினம்
ோகைல்லாம் உடைத்திருக்கும்
ேன்மக்கள் உடைப்பாளிகள்! - அவர்
ேலம் வாை.. ோம் முேல்நவாம்..
ோகைல்லாம் புகழ் பாடுநவாம்!
கதாழிலாைர் ேலன் காக்கும்
கதாழில்கள் பல கண்டிடுநவாம்!
தூேவராம் அவர் வாழ்வின்
துேரங்கள் நபாக்கிடுநவாம்!

படிப்பது எப்படி?

CYBER WORLD

இணைய உலகம்
TECHNOLOGY

த ாழில்நுட்பம்
ோணவர்களின்
பணடப்புகள்
வரமவற்கப்படுகின்றன.
‘பேணம்’ மாணவர் இதழ்
தோரிக்கும் குழுவில்
பணிோற்றுவதற்கு
ஆர்வமுள்ை மாணவர்கள்
வரநவற்கப்படுகின்றனர்.

பக் க ம் 2

மா ண வ ர் இத ழ்

ோதிரிக் கட்டுணர
இன்ணைய இணையர்கள்
எதிர்ந ாக்கும் பிரச்சிணைகளும்
அவற்றுக்காை தீர்வுகளும்
‘இலளயர்கள் எதிர்காைத் தூண்கள்’
என்பார்கள்.
எதிர்காை
உைகின்
தலைவர்களாக
வைம்வைக்
கூடிய
தகுதியும் தி னும் தபற் வர்கள் நம்
இலளயர்கள். நாட்டின் முதுதகலும்பாய்த்
திகழக்கூடிய இவ்விலளயர்கள் இன்ல ய
நவீை வாழ்க்லகச் சூழலில் எதிர்மநாக்கும்
பிைச்சிலைகள்
ஏைாளம்.
அலவ
என்தைன்ை
என்பலதப்
பற்றியும்
அவற்ல க்
கலளவதற்காை
வழிமுல கலளப் பற்றியும் இக்கட்டுலை
விளக்கும்.
இளலை என்பது துடிப்புமிக்க பருவம்.
அப்பருவத்தில்
துள்ளலும்
மவகமும்
அதிகம் இருக்கும். இந்தத் துடிப்பாை
பருவத்லத
வழிநைத்தும்
தபாறுப்புமிக்கவர்கள் நம் தபற்ம ார்கள்.
தபற்ம ார்களின்
தலையீடு
இலளயர்களிைம்
தலைகாட்டும்மபாது
பிைச்சிலைகள் எழுகின் ை. தலைமுல
இலைதவளி
என்னும்
சிக்கைால்
இருவரும்
மவறுபட்டு
நிற்கின் ைர்.
இன்ல ய
காைகட்ைத்தில்
பதின்ை
வயதிைர்களுக்கு ஏற்படும் மிகப் தபரிய
பிைச்சலை, அவர்களுக்கும் அவர்களின்
தபற்ம ார்களுக்கும் நடுமவ இருக்கும்
புரிந்துைர்வு
இல்ைாத
ைைப்மபாக்குத்தான்.
இலளஞர்கள், தங்களின் தபற்ம ார்கள்
அவர்கலளவிைப் பை ைைங்கு அனுபவம்
வாய்ந்தவர்கள், என்பலத அறிவதில்லை.
தபற்ம ார்கள்தாம்
பிள்லளகளுக்குக்

அன்பு அம்ோ!
நான் பார்த்த முதல் மு ம்
நான் ரபசிய முதல் வார்த்பத
நான் சிரித்த முதல் ணம்
எல்லாம் நீ தான்!
என் இதயமும் நீ தான்!
காேத்ரி 2HT1

நான் எடுத்துபவத்த முதலடி
உன்னாரல!
நான் ரபசிய முதல் வார்த்பத
உன்னாரல!
நான் அழுத முதல் ாேணமும்
உன்னாரல!
நான் ற்றதும் உன்னாரல!
நான் சபற்றதும் உன்னாரல!
உன்னால் நான் உயர்ரவன்
உனக் ா நான் வாழ்ரவன்!
இன்பா 2HT1

கணினி, ததாலைக்காட்சி மபான்
ஊைங்களில்
கவைத்லதச்
தசலுத்துகி ார்கள். இதைால் கல்வியில்
பின்தங்கும் நிலை ஏற்படுகி து. சமூக
ஊைகங்களின்
தாக்கத்தால்
பைர்
தீயபழக்கங்களிலும்
ஈடுபடுகின் ைர்.
‘காைம் தபான் மபான் து’ என்பலத
ை ந்து
வாழ்கின் ைர்.
இதைால்
இலளயர்களின்
எதிர்காைம்
மகள்விக்குறியாக
ைாறிவிடுகின் து.
‘மூத்மதார் தசால் வார்த்லத அமிழ்தம்’
என்பலத
உைைாது
தசயல்படுகின் ைர்.
இலளஞர்களுக்கு
சுயகட்டுப்பாட்மைாடு
நண்பர்களாலும்
இலளஞர்கள்
பிைச்சிலைகள்
நைந்துதகாண்ைால்தான்
எழுகின் ை.
நாம்
அவர்களின்
எதிர்காைம்
வாழ்லகயில் நில ய
வசந்தகாைைாக
ைாறும்.
நண்பர்கலளக்
கல்வியில்
கருத்லதச்
கைந்து வருகிம ாம்.
நற்பண்புகளுைன்
அவர்கள்
எல்மைாரும்
நல்ை தசலுத்தி
அவர்களின்
நண்பர்களாக இருப்பர் என்று கூ வைம்வருவது
முடியாது. பாலையும் நீலையும் பிரித்து முன்மைற் த்திற்கு வித்திடும்.
அருந்தும் அன்ைப் ப லவலயப்மபால்
உைகில்
தி வுமகாளாை
இலளஞர்கள் தசயல்படுவது அவசியம். எதிர்காை
தீயநண்பர்கலள விடுத்து நல்ைவர்கலள இலளஞர்கள், தபற்ம ார் தசாற்மகட்டு
நட்பாகக் தகாண்ைால் பிைச்சிலைகள் நைப்பமதாடு, நல்ை நண்பர்கலளயும்
நலைமபாை
எழா. எைமவ, நற்பண்புகலளயுலைய துலையாகக்தகாண்டு
நண்பர்களின் நட்லபக் லகதகாள்வது மவண்டும். ‘கல்வி கண் மபான் து’
கருத்திற்தகாண்டு
நல்ைது.
‘அன்பாை
நண்பலை என்பலதக்
ததாழில்நுட்ப
ஆபத்தில்
அறியைாம்’
என் தசயல்படுவமதாடு,
தன்னுலைய
பழதைாழிக்மகற்ப நம் துன்பங்களில் வளங்கலளத்
மதாள்தகாடுத்து நம்லைச் சரியாை முன்மைற் த்திற்குப் பயன்படுத்திைால்
வழியில் இட்டுச்தசல்லும் நண்பர்கலள பிைச்சிலைகலளக் கைந்து வாழ்வில்
உயைமுடியும்.
அப்மபாதுதான்
நாம் மதர்ந்ததடுக்கமவண்டும்.
இலளயர்கள்
நற்குடிைக்களாக
இன்ல ய இலளயர்கள் எதிர்மநாக்கும் வைம்வருவார்கள்.
சமூகமும்
தபரும் பிைச்சிலை ததாழில்நுட்பத்திற்கு இத்தலகயவர்களால்தான்
அடிலையாகும்
தன்லை
ஆகும். நாடும் உயர்நிலை எய்தும் என்பது
இலளஞர்கள்
கல்வியில்
கவைம் தவள்ளிலைைலை.
தென்சியா (2HT1)
தசலுத்தாைல்
லகத்ததாலைமபசி,

கைங்கலை விளக்கம்மபாைத் திகழ்வர்.
இலளஞர்கள் தங்கள் வாழ்வில் நைக்கி
எல்ைாவற்ல யும்
தபற்ம ார்களிைம்
பகிர்ந்துதகாள்ள
மவண்டும்.
அப்மபாதுதான்
தபற்ம ார்களால்
அறிவுலை கூறி வழிநைத்த இயலும்.
அதுைட்டுைல்ைாைல்
தபற்ம ார்களும்
தங்கள் பிள்லளகலளப் புரிந்துதகாள்ள
மவண்டும். இருவரும் ஒருவலை ஒருவர்
புரிந்துதகாண்ைால்
பிைச்சலைகலள
எளிதாகக் கலளய இயலும்.

சிறு வயதிலிருந்து வளர்த்தவர்
செல்லமாய்க் ச ாஞ்சி வளர்த்தவர்
ஆபத்திலிருந்து ாத்தவர்
அருகிருந்து வளர்ப்பவர்
நான் ாணாத டவுளும் அவர்
நாளும் அறிந்த ஞானியும் அவர்!
அவரே என் தாய்!
வித்ோதர் 2HT1

ஷ்டங் பளயும் ெவால் பளயும்
தாண்டி வந்தாய்!
ண்மணியாய் என்பன ஈன்றாய்!
நான் செய்யும் குறும்பு பள
நாளும் நீ சபாறுத்துக்ச ாண்டாய்!
ரபாோட்டரம வாழ்க்ப என்றாய்
ரபாோடிரய சவற்றி ண்டாய்!
தவறு பளச் ெரிசெய்தாய்
துக் த்தில் ரதாள் ச ாடுத்தாய்
அன்பபப் சபாழிகின்றவர்-என் அம்மா
தூயவளாய் வளம் வந்தாய்
ஆதேபவத் தருகின்றவர் - என் அம்மா
தாயான என் சதய்வம் நீ!
இேக் ம் ாட்டுபவர் - என் அம்மா
நலாசினி 2HT1
ரிப்சிோ 2HT1
ஈப குணமுபடயவர் - என் அம்மா
நீ டசலன்றால்
உயிர்ரபால் ாப்பவர் - என் அம்மா
நான் அதில் நீந்தும் மீன்
பாெத்பதக் ச ாட்டுவாள்!
ஊக்
ம்
ச
ாடுப்பவர்
என்
அம்மா
நீ மேசமன்றால்
பண்பா நடப்பாள்!
எண்ணத்தில்
தூய்பமயானவர்-என்
அம்மா
நான் அதிசலாரு இபல
எனக் ா எல்லாமும் ச ாடுப்பாள்!
ஏழ்பமயிலும் தாழாதவர் - என் அம்மா
நீ பூமிசயன்றால் - நான்
எப்ரபாதும் என்பனரய
ஐயத்பத நீக்குபவர் - என் அம்மா
உன்பனப் பாழாக்கும் மனிதன்
நிபனப்பாள்!
ஒழுக் த்தில் உயர்ந்தவர் - என் அம்மா
எனக்கு உயிர்ப்பிச்பெயளித்த தாரய!
உயிபேக் ாக்கும் உறவு அவள்! ஓவியம்ரபால் அழ ானவர் - என் அம்மா என்பனரய உயிோய்
உணர்வில் லந்த அதிெயமும்
அம்மா இன்றி நானில்பல
எப்ரபாதும் இபமயாய் ாக்கும்
அவள்!
அம்மா இன்றி உலகில்பல!
நீரய என் சதய்வம்!
ஆனிசஃரின் 2HT1
காருண்ோ கிறிஸ்டி 2HT1
குைலி 4HT2

பாெத்துடன் பழகுவார் அம்மா!
அன்புடன் அபணப்பார் அம்மா!
பிறருக்கு உதவுவார் அம்மா!
பிபழ செய்தால் தண்டிப்பார்
அம்மா!
ஷ்டத்திலும் சிரிப்பார் அம்மா!
டுபமயா உபழப்பார் அம்மா!
அம்மா என் சதய்வம்!
அவரே என் இதயம்
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ேனிதணன மநசிப்மபாம்!

மா ண வ ர் இத ழ்

வலியில் துடித்த ைகலை
ைருத்துவைலைக்குத் தூக்கிதகாண்டு
ஓடிைார். பை எலும்புகள்
முறிந்துவிட்ைதால்.. இனி விைல்கலளக்
குைைாக்க முடியாது என்று
ைருத்துவர்கள் லகவிரித்து விட்ைைர்.

ஒரு அப்பாவும் அவைது நான்கு வயது
ைகனும் அவர்களுலைய புதிய காலைத்
துலைத்துக்தகாண்டிருந்தார்கள்.
அப்தபாழுது ைகன் ஒரு சிறிய கல்லை
எடுத்துக் காரின் கதவில் ஏமதா சுைண்டிக்
தகாண்டிருந்தான். சத்தத்லதக் மகட்ை
ைகன் கண்ணீர் தபருக்தகடுத்த
அப்பாவுக்குக் மகாபம் தலைமகறியது...
கண்களுைன்.. அப்பாலவப் பார்த்து
"அப்பா.. என்மைாை விைல்கள் திரும்ப
அப்பா, மகாபத்தில் ைகனுலைய
வளர்ந்துவிடும் தாமை அப்பா?" என்று
லகலயப் பிடித்து, நான்கு தைலவ
மகட்ைவுைன், அவர் கண்களில் கண்ணீர்
ைகைது உள்ளங்லகயில் அடித்துவிட்ைார். ைல்க தைௌைைாக தவளிமய வந்தார்.
ைகைது லகயிலிருந்து இைத்தம்
வழிந்மதாடியது. அப்தபாழுதுதான்
தவளியில் நின்றிருந்த காலைப் பை
கவனித்தார் அவர் அடித்தது
தைலவ எட்டி, எட்டி உலதத்தார்.
‘சுத்தியலைக்’ தகாண்டு என்பலத.
தலையில் லகலய லவத்துக்தகாண்டு,

பிணைதோழி VS பைதோழி
படிச்சவன் பாட்டடக் ககடுத்தான்
எழுதுனவன் ஏட்டடக் ககடுத்தான்
படித்தவன் பாட்டடக் ககாடுத்தான்
எழுதிேவன் ஏட்டடக் ககாடுத்தான்

விரும்புவதில்ணை...
இறப்பு
எல்நலாருக்கும் வந்நத தீரும்
ஆனால் ோரும்
இறக்க விரும்புவதில்டல!
உணவு
எல்நலாருக்கும் நவண்டும்
ஆனால் ோரும்
பயிர்கசய்ே விரும்புவதில்டல!
தண்ணீர்
எல்நலாருக்கும் நவண்டும்
ஆனால் ோரும் - அடதச்
நசமிக்க விரும்புவதில்டல!
நிைல்
எல்நலாருக்கும் நவண்டும்
ஆனால் ோரும்
மரம் வைர்க்க விரும்புவதில்டல!

பரம்பணர பரம்பணரயாக!
முதல் தலைமுல – நாம்
இைண்ைாம் தலைமுல – தாய், தந்லத
மூன் ாம் தலைமுல – பாட்ைன், பாட்டி
நான்காம் தலைமுல – பூட்ைன், பூட்டி
ஐந்தாம் தலைமுல – ஓட்ைன், ஓட்டி
ஆ ாம் தலைமுல –
மசமயான், மசமயாள்
ஏழாம் தலைமுல – பைன், பலை
ஒரு தலைமுல என்பது 60 ஆண்டுகள்.
பைம்பலை என்பது 480 ஆண்டுகள்.
பரம்பணர பரம்பணரயாக என்பது
பதிைான்கு தலைமுல லயக் குறிக்கும்.
960 வருைங்கள் அதாவது சுைாைாக 1000
ஆண்டுகள்.

உணைப்பின் உயர்வு...
சிறுவூர் என் கிைாைத்தில் முத்தப்பன்,
மவைப்பன் என் இரு நண்பர்கள் வசித்து
வந்தைர். முத்தப்பன் நல்ை உலழப்பாளி!
ஆைால், மவைப்பன் ஒரு முழுச்
மசாம்மபறி! அவன் உண்பதும்
உ ங்குவதுைாய்ப் தபாழுலதக் கழித்து
வந்தான்.
அவர்கள் இருவருக்கும் சைஅளவில்
நிைங்கள் இருந்தை. முத்தப்பன் தன்
நிைத்தில் தநல் விலதத்து நீர்பாய்ச்சிக்
கலளதயடுத்துப் பாடுபட்ைான். அவைது
உலழப்பின் பயைாக வயலில் விலளச்சல்
மிகுந்தது. நன்கு பாடுபட்ை முத்தப்பன்
தன்னிைமிருந்த இைண்டு ஏக்கர் நிைத்லத
ஐந்து ஏக்கைாக ைாற்றிைான். அமத சையம்
மவைப்பன் தன்னிைமிருந்த சிறு
நிைத்லதயும் தகாஞ்சம் தகாஞ்சைாக
விற்றுக்தகாண்டிருந்தான்.
ஒரு நாள் மவைப்பன் இலதப் பற்றி
முத்தப்பனிைம் மபசிைான். “நண்பா நீயும்
நானும் சை அளவு நிைத்லத தான்

ணகத்ததாணைமபசி

கண்ணீருைன் காரின் முன்பு
உக்கார்ந்து அழுதார்! தந்லத.

அப்தபாழுதுதான் அந்தக் கீைல்கள்
அவர் கண்ணில் பட்ைை. என்ை
எழுதியிருகி து என்று அவர் உற்றுக்
கவனித்தார். "ஐ ைவ் யூ அப்பா” என்
அந்த வாசகம் அவலை
என்ைமவா தசய்தது.
இன்று நாம் ைனிதர்கலள
தவறுக்கிம ாம்!
தபாருட்கலள மநசிக்கிம ாம்...
எப்தபாழுதுதான் ைனிதலை மநசித்துப்
தபாருட்கலளப் பயன்படுத்தப்
மபாகின்ம ாமைா?
நன்றி: www.yarl.com
லவத்திருந்மதாம் இன்ம ா நீ ஐந்து ஏக்கர்
நிைத்திற்குச் தசாந்தக்காைைாகி விட்ைாய்.
நாமைா இருந்த நிைத்லதயும் இழந்து
கைன்காைைாக நிற்கிம ன். உைக்கு
அதிர்ஷ்ைம் அதிகைாக உள்ளது. நாமைா
துைதிருஷ்ைசாலி!” என்று வருத்தத்துைன்
கூறிைான்.
முத்தப்பமைா! “நண்பா நான் ஐந்து ஏக்கர்
நிைம் வாங்கியதற்குக் காைைம் அதிர்ஷ்ைம்
இல்லை! அயைாத உலழப்புத்தான் என்பலத
நீ உைர்ந்துதகாள். நீ உன் நிைத்தில் இ ங்கி
ஒரு நாமளனும் மவலை தசய்தாயா?
எல்ைாவற்றிற்கும் மவலைக்காைர்கலள
நம்பிைாய்! அதுைட்டுைல்ைாைல், அவர்கள்
ஒழுங்காக மவலை தசய்கி ார்களா? என்று
கண்காணிக்கக்கூை மசாம்பல் பட்ைாய்!.
எைமவ நீயும் வியர்லவ சிந்தி உலழத்தால்
ைண்ணும் தபான்ைாகும் என்பலத
ை ந்துவிைாமத! என் ான்.
மவைப்பனுக்குத் தன் தவறு புரிந்தது!
உலழப்பின் அருலைலய உைர்ந்தான்.
அன்றுமுதல் வயலில் இ ங்கி மவலை
தசய்யத் ததாைங்கிைான்.
முத்தப்பலைப்மபால் சந்மதாசைாகவும்
வாழ்ந்தான்.

உணைப்மப உயர்வு தரும்!

வீட்டடவிட்டு கவளிநேறி
விடைோடிேது அந்தக்காலம்!
கபற்நறார் ககஞ்சி
கவளிநே வருவது
இந்தக் காலம்!
உலக வடரபடத்தில்
ோடுகடைக் கண்டது
அந்தக்காலம்!
உலகத்டதநே சட்டடப்டபக்குள்
சுருக்கிக்ககாண்டது இந்தக் காலம்!
பணத்டத டவத்துப்
பாடங்கற்றது அந்தக் காலம்
ஊடகத்டதப் பேன்படுத்தி
உலகம் கற்பது இந்தக் காலம்!
கதாழில்நுட்ப வைர்ச்சியின்
கதாடலநபசி அதிசேம்
ேம் டகயில் குைந்டதோய்!
குைலி 4HT2

ஒவ்தவாரு துளி நீணரயும்
ேதியுங்கள்! - அது
விண்ணிலிருந்து வந்தாலும்...
கண்ணிலிருந்து வந்தாலும்!



