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பார்க்க:

இணையப் பக்கம்

சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் உன்னதச் சசலை புரியும்
அரசாங்க ஊழியர்கலைக் ககௌரவிக்கும் ைண்ணம்
சதசிய தின விருதுகலை ஆண்டுசதாறும் ைழங்கி
ைருகின்றது. அவ்ைலகயில்
இவ்ைாண்டு உமறுப்புைைர்
தமிழ்கமாழி நிலையத்தில்
துலறத்தலைைராகப்
பணியாற்றும் திருமதி மைர்விழி
அஞ்சப்பன் அைர்களுக்குத்
சதசியதின ‘மெச்சத்தக்க
விருது’ (The Commendation
Medal) கிலைத்துள்ைது. அைலர கெஞ்சார
ைாழ்த்தி மகிழ்சைாம்!

நல்லாசிரியர் விருது

உள்ளே...

பக்கம்

தமிழ் கற்றல் கற்பித்தலில் சிறப்புைன் பணியாற்றும்
தமிழாசிரியர்கலைக் ககௌரவிக்கும் முகமாகத்
தமிழ்முரசு ொளிதழ் ‘ெல்ைாசிரியர்
விருதிலன’ைழங்கிக் ககௌரவித்து
ைருகின்றது. அவ்ைலகயில்
இவ்ைாண்டு உயர்நிலைப்
பள்ளிக்கான பிரிவில் நிலைய
ஆசிரியர் முலனைர் சந்தன்ராஜ்
அைர்கள் ‘நல்லாசிரியர்
விருதினை’ (Most Inspiring Tamil
Teacher Award) கபற்றுள்ைார்.
அைருக்கும் ெம் கெஞ்சார்ந்த ெல்ைாழ்த்துகள்.

படிப்பது எப்படி?
உமது இலக்கு என்ன என்பதைத்
தீர்மானித்துக் க ாள்ளவும்.
ால அட்டவதை ஒன்தைத் ையார்
கெய்துக ாண்டு படிக் த்
கைாடங்குவது நல்லது.
படிப்பது, பயிற்சி ள் கெய்வது
பபான்ைவற்தை ஒத்திப்பபாடாமல்
ைவைாமல் கெய்து வரவும்.

பாராட்டும் வாழ்த்தும்

1

அழகுதமிழ் அறிவவாம்!

1

ஆசிரியர் தினம்

1

படிப்பது எப்படி?

1

மாதிரிக் கட்டுரர

2

மாணவர் கவிரதகள்

2

வழிகள் ஆயிரம் - கரத

3

ஆசிரியர் தினம்

MULTIMEDIA

நெஞ்சில் நிரனவு - கரத

3

பல்லூடகம்

பிரழநமாழி VS பழநமாழி

3

தமிழா! நீ வபசுவது தமிழா!

3

தாயின் கருைலறயும் ஆசிரியரின் ைகுப்பலறயும் ஒன்று.
தாய் உைலக அறிமுகம் கசய்ய, ஆசிரியசரா அறிவுக்கண்
திறந்து
ைாழ்லை
அறிமுகம்
கசய்கின்றார்.
அதனால்தான், ஆசிரியரின் சமல்
மதிப்லபயும்
மரியாலதலயயும் சமூகம் லைத்துள்ைது.

வபசும் படம்

3

முக்கிய நிகழ்வுகள்
 Oral & LC Exams

செப்டம்பர் 11-15
 SA2 Written (P1 & P2)

செப்டம்பர் 18-23
 E-Learning Days

செப்டம்பர் 25-26

நதாடரும்..

இப்படிக்கு...
இதழ்க் குழு

ஆசிரியர்களின் சதலைலய உணர்ந்த சமூகம், தனது
ைருங்காைச் சந்ததியினலர ஆசிரியர்களின் லகயில்
ஒப்பலைக்கிறது. மாணைன் ஆசிரியலர மலைசபால்
ெம்புகிறான். ஆசிரியர்களும் அைன் ெம்பிக்லகக்குப்
பாத்திரமாய், விடியலுக்கான விைக்காய், கைற்றிக்கான
படிக்கட்ைாய் இருந்து மாணைச் சமூகத்லத உச்சத்திற்கு
இட்டுச் கசல்கின்றனர். இறுதியில், ஏற்றிவிட்ை ஏணியாய்
இருந்த இைம் கதரியாத இயல்பினராய்த் கதளிந்த
நீசராலையாய்
ைாழும்
ெம்
ஆசிரியர்களின்
கபருலமயிலனச் கசால்லில் அைக்குதல் சிரமம்.
அன்லனயாய், தந்லதயாய், ஆருயிர் ெண்பனாய்,
அறிவுதரும் சைதமாய் இருக்கும் ெம் ஆசிரியர்கலைப்
சபாற்றும் புனித தினம் ‘ஆசிரியர் திைம்’. இத்தினத்லத
ொம்
ஆசிரியர்களின்
பிறந்தொைாய்
நிலனத்துக்
ககாண்ைாடுசைாம். கபருமிதம் அலைசைாம்.

VIRTUAL REALITY

மெய் நிகர்
மாணவர்களின்
பணடப்புகள்
வரளவற்கப்படுகின்றன.
‘பயைம்’ மாைவர் இைழ்
ையாரிக்கும் குழுவில்
பணியாற்றுவைற்கு
ஆர்வமுள்ள மாைவர் ள்
வரபவற் ப்படுகின்ைனர்.

பக் க ம் 2

ொ ண வ ர் இத ழ்

மாதிரிக் கட்டுணர
புதிதாக ஒன்ணைக் கற்பதற்கு வயது
ஒரு தணடயல்ல - கருத்துணைக்க.
‘ெம் ைாழ்க்லகலய ஒரு நீண்ைதூரம்
கசல்லும்
ஓட்ைப்பந்தயத்துைன்
ஒப்பிைைாம். அதுவும் ஒரு கரடு முரைான
பாலத ைழிசய ஓடுைது. ெம்முலைய
ைாழ்க்லக ெம்மீது சைால்கலைத் தூக்கி
வீசும்சபாது, ொம் பயந்து பதுங்கக்கூைாது,
ஓடி ஒளியக்கூைாது. அதற்கு மாறாகச்
சைால்கலை
மனலதரியத்துைனும்
தன்னம்பிக்லகயுைனும்
எதிர்த்துச்
கசயல்பட்டு, கைற்றிகரமாக அைற்லற
கைல்ைசைண்டும். மனிதனுக்கு ஆண்டு
சதாறும் கூடும் ையது கணக்கில் ைரும்
எண்ணிக்லக மட்டுசம ஆகும். ஆலகயால்
ொம்
அலனைரும்
ையது
ஒன்லற
மனத்தில் ககாள்ைாமல் ொள்சதாறும்
புதிய புதிய கசய்திகலையும் உைக
ெைப்புகலையும்
ைாழ்க்லகக்குத்
சதலையான
கருத்துகலையும்
கற்றுக்ககாண்சை இருக்க சைண்டும்.
கல்வி என்பது அழியாச் கசல்ைம்
ஆகும். இதலனத் திருைள்ளுைர் என்ற
மகாகவி,
‘சகடுஇல் விழுச்கசல்ைம் கல்வி ஒருைற்கு
மாடுஅல்ை மற்ற யலை’
என்று
குறிப்பிடுகிறார்.
அதனால்,
ெம்முலைய ையலதப் கபாருட்படுத்தாமல்
கல்விச் கசல்ைத்லத எந்த ையதிலும்
கற்றுக்ககாண்டு பயனலைய சைண்டும்.

அழகிய ஆணட அழகா?
அணியும் காலணி அழகா?
அலங்காை முகம் அழகா?
அதுவும் இல்ணல! இல்ணல!!
அன்பு ெனமெ அழகு
பாசமிகுந்த மசால்மல அழகு
நிணனத்துப் பார்க்கும் மசயமல அழகு
நிணனவில் இருக்கும்
குைமெ அழகு!
மபாறுணெயுடன் படித்த நீயும் அழகு!
மபாறுப்புடன் எழுதிய நானும்
அழகு!!

காலம் கடந்தும்...

நிரந்தரம்
நெஞ்சம் மறப்பதில்லை
உன் அலையாளம் அழிவதில்லை!
காைம் உன்லைக் கலைப்பதில்லை
கவிஞரும் உன்லை மறப்பதில்லை!
நீ அமிர்தம்
நீ அழகு
நீ சுலவ
நீ என் வாழ்வு
நீயய நிைந்தைம்!
ல்யாணி அம்பித

2HT1

யுவராஜ் 2HT1

உயை நிணனத்தவர் என்றும்
உயர்ந்ததில்ணல!
உணழக்கத் தயாைானால்
உயர்வு தாமன வரும்!
அஞ்சாமத ெனமெ!
ஆயிைம் கனவு உன்மனாடு!
அஞ்சாெல் முயன்ைால்
மவற்றி எப்மபாதும்!
பலாஷினி 2HT2

தமிழும் தாயும்!
தமிலழ நமாழிநயை நிலைத்யதன்
பண்பாட்லைக் கற்றுணரும் வலை...
கைாசாைம் மூைெம்பிக்லகயின்
முகவரி என்றிருந்யதன்...
அதன் காைடித்தைப் பதிவின்
ஆழம் புரியும் வலை...
தமிலழ வாழ்வாகப் பார்க்க முயன்யறன்
தாயாக நின்று தாங்குதல் கண்டு!
பூர்வெந்தியா 2HT1

எ

பவானி 3HT1

வாழ்க்ணக

வாைா - ஈவு இன்றிப் பலகயாடு!
யபாைா - காவு நகாண்டு களமாடு!
அை .. கவலைலய விைைா
ஊரு என்ை யவணாலும் யபசும்!
தமிலழ மறவாயத யெசம் குலறயாயத
உைகம் முழுதும்
ஒலிக்கும் ெம் குைல்!
யதால்விலயத் யதாற்கடித்து
முன் நசல்ைைா!
காைங் கைந்து தமிழ் வாழுயத
உன் கைவும் மிகுந்து
தமிழ் நமாழி சீறுயத!

எங்கள் ஆொன்...

எது அழகு!

உதாரணத்திற்கு என்னுலைய அன்புத்
உைகில் உள்ை பை ொடுகள் மூத்த
தாத்தாவுக்கு
எழுபது
ையது
ஆகிவிட்ைது.
தற்சபாதுதான்
அைர் குடிமக்களுக்கு ெைப்புக் கல்விலயக்
ைருைலத
ொம்
பல்கலைக்கழகத்தில் படித்துப் பட்ைம் கற்றுக்ககாடுத்து
காணைாம். ெம் ொட்டிலும் சமூக
கபற்றார்.
மன்றங்கள் மூத்த குடிமக்கள் மீது
என்னுலைய
தாத்தா
ையது அக்கலற
ககாண்டு
பல்சைறு
ஆகிவிட்ைசத, இனி படித்து என்ன திட்ைங்கலைத் தீட்டி அைர்களுக்குப்
கசய்யப்சபாகிசறன்
என்று பயனுள்ை
கல்விலய
அளித்து
நிலனத்திருந்தால்
இன்று
எங்கள் ைருகின்றன. சமலும், ஒருைர் தம்
குடும்பத்தில்
முதல்
பட்ைதாரி ையலதப்
கபரிதுபடுத்தாமல்
சதான்றியிருக்கமாட்ைார். என்னுலைய சயாகக்கலை,
நீச்சல்,
சிறு
சிறு
கபற்சறார்களும் கதாைர்ந்து படிக்க விலையாட்டுகள்
சபான்றைற்லறக்
ஆரம்பித்தனர். என் தாத்தாலைப் பற்றி கற்றுக்ககாள்ை சைண்டும். இைற்றின்
நிலனக்கும்சபாது
ொன்
மகிழ்ச்சி மூைம் அைருக்கு ெல்ை உைல் ெைம்
அலைகிசறன். அைரின் செர்லமயான ஏற்படும். ‘சொயற்ற ைாழ்சை குலறைற்ற
உலழப்லப நிலனக்கும்சபாது
ொன் கசல்ைம்’ என்ற பழகமாழிக்கு ஏற்ப
வியந்து
சபாகிசறன்.
என்னுலைய அைர் ைாழைாம்.
தாத்தா
புதிதாக
ஒன்லறக்
கற்றுக்ககாள்ைதற்கு ையது ஒரு தலை
எனசை, ‘கதாட்ைலனத்து ஊறும்
இல்லை என்பலத உறுதிப்படுத்தினார். மணற்சகணி மாந்தர்க்குக் கற்றலனத்து
ஊறும் அறிவு’ என்ற திருக்குறளுக்கு
இக்காைகட்ைத்தில் கதாழில்நுட்பம் ஏற்ப
ொம்
ைாழ்ொள்
முழுைதும்
இந்த உைகத்லதசய ஆட்டிப் பலைத்து படித்துக்ககாண்சை இருக்க சைண்டும்.
ைருகின்றது.
சபருந்து
ஓட்டுெர் இதன் மூைம் ெமக்கும் இச்சமூகத்திற்கும்
இல்ைாமல்
பறக்கும்
கார் ஆக்கப்பூர்ைமான
ென்லமகள்
பை
கைளிைந்துவிட்ைது. ொம் மட்டும் ையது கிலைக்கும் என்பது திண்ணமாகும்.
ஆகிவிட்ைது
என்று
நிலனத்துச் எனசை,
புதிதாக
ஒன்லறக்
சசாம்சபறியாக இருந்துவிட்ைால் மிகவும் கற்றுக்ககாள்ைதற்கு ையது ஒரு தலை
பின் தங்கிவிடுசைாம். ெம்மால் முடிந்த இல்லை
என்று
என்
கருத்லத
ைலர புதிய கசய்திகலைப் பற்றி முடித்துக்ககாள்கிசறன்.
அறிந்துககாண்சை
இருக்கசைண்டும்.
அப்கபாழுதுதான் உைகத்சதாடு ஒட்டி
ரிஹானா (5NA)
ைாழ முடியும்.
பார்க்கும் அணனத்திலும் அழகு
இருக்கிைது. ஆனால், அவசை
உலகில் வாழும் நெக்கு அதணன
ைசிப்பதற்கு மநைமில்ணல. அழணக
ைசிக்கத் மதரியாத வாழ்க்ணக
முழுணெ மபைாது. பூ ெட்டும்
அழகல்ல. அதணனச் சுற்றிவரும்
வண்டும் அழகு. ஓவியம் ெட்டும்
அழகல்ல, அதன் கருகூட அழகு.
ெனிதனின்
மதாற்ைம்
ெட்டும்
அழகல்ல, தூய்ணெயான உள்ளமும்
அழகு.
கண்மதரியாதவருக்கு
உதவும்மபாது
ெனத்தழணகப்
பார்க்கலாம்.
அதணனத்
மதடாதீர்கள்,
மவளிப்படுத்த
முயலுங்கள்! அழணகப் பார்ப்பீர்கள்.

பவைாரிணி

பிறந்தவனுக்கு ஒரு நபற்யறார் என்றால்
படித்தவனுக்கு இருநபற்யறார்
தன்லைவிை உயர்ந்துவிடுவாயைா என்று
அஞ்சாமல் உவலக அலையும் ஒயை ஜீவன்!
உச்சிமீது வான்இடிந்து வீழுகின்றயபாதிலும்
தூக்கமில்லை! தூக்கமில்லை!!
அவர் ஒரு யபார்வீைன்
மாணவனுக்காக யபாைாடிய யபார் வீைன்!
பாடி ஆடி ெலகச்சுலவயாக ெடித்து
யதர்வில் யதர்ச்சி நபறச்நசய்தார்!
கள்ளம் கபடு இல்ைா நவள்லள மைம்
தமிழ்யபச்சு எங்கள் மூச்சுக்கு உதாைணம்!
நர்மைா 3HT1

பக் க ம் 3

ொ ண வ ர் இத ழ்

வழிகள் ஆயிரம்!
ஓர் ஊரில் குமரன் என்பைர் ைாழ்ந்து
ைந்தார்.
அைர்
மிகவும்
ஏலழ.
குமரனுக்குப்
பிள்லைகள்
மீது
ககாள்லை ஆலச. மூத்த மகள் சகாமதி
படிப்பில்
ககட்டிக்காரி.
அைள்
நிலனத்தலதப் படிக்கலைக்க சைண்டும்
என்று குமரன் நிலனத்தார். ஒருொள்,
குமரன் தன்னுலைய கசல்ை மகளிைம்
விலையாடிக்
ககாண்டிருந்தார்.
அப்சபாது ‘அப்பா உயர்நிலைப் பள்ளி
இறுதித்
சதர்வில்
ொன்
முதல்
மதிப்கபண்கள்
கபற்றுள்சைன்.
கதாைர்ந்து படிக்க விரும்பவில்லை’.
என்று
கூறினாள்.
அச்கசய்தி
குமரனுக்குத் துன்பத்லதத் தந்தது.

அலசந்தது. கண்லண மூடினார் குமரன். என்ற ெம்பிக்லகசயாடு அப்பாவின்
அமர்ந்தாள்.
அைர்கள்
கண்ணுக்குள் ஆயிரம் கனவு. சகாமதி அருகில்
இருைரிைமும்
ஆனந்தம்
நிைவியது.
அறிவியலில்
புதுலம
பலைத்துப்
பாராட்லைப் கபறுகிறாள். குமரலனயும்
ஸ்ரீைர் ஸ்ரீமன் 2HT3
கூட்ைத்தினர் பாராட்டினர். அைரின்
உள்ைம்
பூரித்தது.
அப்சபாது,
மலனவியின் நிலனவு ைந்தது, கண்ணீர்
தாலர தாலரயாக ைழிந்தது. குமரனின்
தடக்குச் கென்று கபாருள் ள் வாங்கி
கனவு கலைந்தது. இரவு முழுைதும் அைர் வந்ை ாலம் மதலபயறிப் பபாச்சு. இப்பபாது
தூங்கவில்லை.
எல்லாபம ஆன்தலன் ஷாப்பிங்ைான்...

ஆன்ணலன் வணிகம்...

கபாழுது
புைர்ந்தது.
மகளிைம்
கசன்றார்,
‘பயப்பைாசத
மகசை!
உன்லனப்
பிச்லச
எடுத்தாைது
படிக்கலைப்சபன், படிப்பதற்கு ஆயிரம்
ைழிகள் உள்ைன. அலத நிறுத்தாசத!
எத்தலன சபர் உன்லனப் சபால்
படிக்கமுடியும் நிலனத்துப்பார் என்று
சாய்வு ொற்காலி இங்கும் அங்கும் கூறினார். சகாமதி தன் கனவு ெனைாகும்

பிணழசமாழி VS பழசமாழி
பந்திக்கு முந்து
பதடக்குப் பிந்து
பந்திக் த முந்து
பதடக் த பிந்து

தமிழா நீ
ளபசுவது...தமிழா!

தமிழா!
நீ
மபசுவது தமிழா?
உைணவ லவ் என்ைாய்
உதவாத மசர்க்ணக...
ஒய்ப் என்ைாய் ெணனவிணய
பார் உன்ைன் மபாக்ணக...
இைணவ ணநட் என்ைாய்
விடியாதுன் வாழ்க்ணக
இனிப்ணப ஸ்வீட் என்ைாய்
அறுத்மதறி நாக்ணக...
தமிழா!
நீ
மபசுவது தமிழா?
வண்டிக்காைன் மகட்டான்
மலப்ட்டா? ணைட்டா?
வழக் றிஞன் மகட்டான்
என்ன தம்பி ணபட்டா?
துண்டுக்காைன் மகட்டான்
கூட்டம் மலட்டா?
மதாணலயாதா தமிழ்
இப்படிக் மகட்டா?

கவிஞர் காசியானந்தன்

தமிழா!
நீ
மபசுவது தமிழா?
அன்ணனணயத் தமிழ் வாயால்
ெம்மி என்ைணழத்தாய்...
அழகுக் குழந்ணதணய
மபபி என்ைணழத்தாய்...
என்னடா, தந்ணதணய
டாடி என்ைணழத்தாய்...
இன்னுயிர்த் தமிணழ
மகான்று மதாணலத்தாய்...

சநஞ்சில் நிணனவு!
படுத்தபடுக்லகயில் என்தாத்தா, அைர்
அருகில்
ொன்.
என்
மனம்
பைபைகைன்று அடித்தது. அடுத்த கனம்
என்னைாகும்
என்பசத
அந்த
கொடி. சைலை முடிந்து வீட்டிற்குத்
திரும்பினார் என் அப்பா. அைசரா
தாத்தாவின்
ஒசர
மகன்!
அைருலைய
குரலைக்சகட்டுக்
கண்விழித்தார்
தாத்தா.
அவ்ைைவுதான் கூக்குரல் சகட்ைது.
அறியாத ையதில் எனக்கு ஒன்றும்
புரியவில்லை. ொனும் அழுசதன். சிை
ொள்கள் யாரிைமும் ொன் சபசவில்லை.
காைம் உருண்சைாடியது. அத்தலனயும்
நிலனவில். இப்கபாழுது எனக்கு ையது
பன்னிரண்டு.

தமிழா!
நீ
மபசுவது தமிழா?
மகாண்ட நண்பணன
பிைண்டு என்பதா?
மகாலத் தமிழ்மொழிணய
ஆங்கிலம் தின்பதா?
கண்டவணன எல்லாம்
சார் என்று மசால்வதா?
கண்முன் உன் தாய்மொழி
சாவது நல்லதா?
தமிழா!
நீ
மபசுவது தமிழா?
பாட்டன் ணகயில
வாக்கிங் ஸ்டிக்கா
பாட்டி உதட்டுல
என்ன லிப்ஸ்டிக்கா?
வீட்டில மபண்ணின்
தணலயில் ரிப்பனா?
மவள்ணளக்காைன்தான்
உனக்கு அப்பனா?
தமிழா!
நீ
மபசுவது தமிழா?

ஆன்தலன் வழிப் கபாருள் ள் வாங்குவைன்
மூலம் பைத்தையும் பநரத்தையும் மிச்ெப்
படுத்ை இயலும். ஆன்தலனில் ஷாப்பிங்
கெய்யும் கபாழுது சிைப்புத் ைள்ளுபடியில்
ெலுத யும் கிதடக்கிைது.
ஆன்தலன் ஷாபிங் கெய்வைற்கு Amazon,
Flipkart, Ebay பபான்ை ைளங் ள்
ஏற்புதடயதவ.

ொன் சிறு பிள்லையாக இருக்கும்சபாது
என்னுைன்
இருந்து
அன்பு
மலழ
கபாழிந்தைர் என் தாத்தா. முதுலமப்
பருைத்திலும் உலழத்து ைாழ்ந்துைந்தார்.
பணம்
ஈட்டி
ைாழ்லை
சமம்படுத்திக்ககாண்டிருந்தனர்
என் கபற்சறார். இரவில் மட்டும்
கபற்சறாருைன் மகிழ்ச்சி. பகல்
கபாழுதில் தாத்தாவின் அன்பு
மலழ. எத்தலனசயா முலற அைர்
முகத்லதச் சசாற்றுக் லகயால்
கதாட்டிருப்சபன்!
அடித்திருப்சபன்!
அைசரா சிரித்துக்ககாண்டிருப்பார். இன்று
சைண்டியகதல்ைாம் கிலைத்தாலும் என்
கெஞ்சகமல்ைாம்
நிலறந்திருப்பது என்
தாத்தாவின் நிலனவுதான்.
நூருல் 2NA

மூச்சு நின்ைால் மட்டும்
மரைமில்தல!
சில அன்பான
கநஞ்ெங் ளின்
பபச்சு நின்ைால்கூட
அதுவும் மரைம் ைான்!
வரைராஜ் 3HT1
கடவுள் பணடக்கும்
களங்கமில்லா முகத்தில்
காலம் வலுக்கட்டாயொய்
ொட்டிவிடுகிைது
ஏமதனும் ஒரு முகமூடி!

முன்ளனாக்கிச் செல்லும்ளபாது
கனிவாய் இரு.
ஒருளவணே பின்ளனாக்கி
வர ளநர்ந்தால்
யாராவது உதவுவார்கள்!



