
தமிழ்ம ொழி, ஆங்கிலம ொழி இரண்டிலும் திறம மெற்று, எழுத்தொற்றலிலும்  
பெச்சொற்றலிலும் பிரகொசிப்ெவர்கள் மிகச் சிலபர. அந்த மிகச் சிலருள் ஒருவரொகத் 
திகழ்ந்த மெரும க்குரியவர் பெரறிஞர் அண்ணொ. அடுக்கும ொழி பெசுவதிலும் அவர் 
வல்லவர். ஒருமுமற அண்ணொ அவர்கள் இரயிலில் ெயணம் மசய்தபெொது, அருகில் 
மவளிநொட்டினர் இருவர் அ ர்ந்திருந்தனர். அண்ணொவின் பதொற்றத்மதப் ெொர்த்த 
மவளிநொட்டவரில் ஒருவர், அண்ணொவின் கொமல பவண்டும ன்பற மிதித்துவிட்டு 
‘சொரி’ என்றொர். அண்ணொ அம தியொக இருந்தொர். மீண்டும் கொலிமன மிதித்துவிட்டு 

‘சொரி’ என்றதும், “அயொம் நொட் எ லொரி டு பகரி யுவர் சொரி” (I am not a lorry to carry your sorry) 
என ஆங்கிலத்தில் அடுக்கும ொழி பெசி மவளிநொட்டவமர அதிர மவத்தொர் அண்ணொ. அதன்பின் அந்த 
மவளிநொட்டவர், அண்ணொவிடம்  ன்னிப்புக் பகட்டுவிட்டு அவபரொடு உமரயொடிக்மகொண்பட ெயணம் 

மசய்தொர்.  

உள்ளடக்கம் பக்கம் 
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மாணைர்களின் 
பகடப்பாக்கம்   
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மாணைர்களின் பல்சுகைப் 
பகடப்புகள்  
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மாணைர் எண்ணப் பதிவுகள்  3 
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நைம்பர்  
2020 

மாணைர் இதழ் 

 
அன்பு மாணவச் செல்வங்களே! 
 
வணக்கம். ளகாவிட்-19 சூழ்நிலை நம் ஒவ்சவாருவரின் 
வாழ்க்லகச் சூழலைப் புரட்டிப் ள ாட்டாலும், 
ச ாடர்ந்து  கற்றலில் ஈடு ாடு காட்டிவரும் உங்களின் 
ஆர்வத்ல  வார்த்ல கோல் வருணிக்க முடியாது. 
 ாராட்டுகள்! உங்களின் ஆர்வத்ல  இழந்துவிடாமல் 
ச ாடர்ந்து கற்று, சிறப்புத் ள ர்ச்சிப் ச ற 
வாழ்த்துகிளறாம். 

 இப் டிக்கு                    

 இ ழ்க் குழு 

தன்னம்பிக்கக உகை  

 

 ‘படிப்புதான் ஒருவன் உயர வழி’ என்றார் காமராஜர். 

 ‘புத்தகத்ததப் படித்து முடித்த பிறகக அறுதவ சிகிச்தச’ என ஒருநாள் 

தள்ளி தவத்தார் அறிஞர் அண்ணா. 

 ‘புத்தகங்கள் படிப்பததகய வழக்கம் ஆக்குங்கள்’ என்றார் அப்துல் கலாம். 

 ‘ஒரு நூலகம் திறக்கப்படும்கபாது ஊாில் ஒரு சிதறச்சாதல மூடப்படும்’ 

அறிஞர்களின் சிந்ததனகள்  

படித்ததில் பிடித்தவை 

யாமறிந்த மமாழிகளிகல 

தமிழ்மமாழிகபால் 

இனிதாவ(து) 

எங்கும் காகணாம்  -      

பாரதியார் 



தனிகம  

மவளிச்சம் இருந்தும் ஒளியில்தல! 

பணமிருந்தும் நிதறவில்தல! 

கநசத்திற்கு மதிப்பில்தல! 

பலாிருந்தும் அன்பில்தல! 

உதட்டுச் சிாிப்பிற்கு அர்த்தமில்தல! 

காயம்பட்ட மனத்திற்கு மருந்தில்தல! 

என் ககள்விக்கு விதடயில்தல! 

எததயும் தாங்கும் இதயம் 

என் தனிதமதயத் 

தாங்குமா?   

கார்த்திகா - 2 உயர்தமிழ்  

 
 

 க்கம்  2  மாணைர் இதழ்  

 
                                        நண் ர்கள்! 
 
அன் ான  
                             ஆசிரியர்கள்!  
 
 ழகுவதில் இனிலம! 
 
                 கற்றுக் சகாடுப் து புதுலம! 
 
கிலடப் து  அன்பும்  அறிவும்! 
 
                                 அமு ான 
 மிழ்சமாழி நிலையம்! 
   

முகில் ொமி   
                                       2  உயர் மிழ் 

 ள்ளி      

 

 

 

சீனொவின் வூஹொன் நகரில் அவதரித்து  

பூமியில் பநொயொக உருமவடுத்து 

நொடுகளின் மீது தொக்குதல் மதொடுத்து  

ஏழிரு நொட்கள் குடும்ெங்கமைப் பிரித்து 

எங்களின் சுதந்திரத்மத நிரந்தர ொகப் ெறித்து 

இம் ொனிட இனத்மதப் மெரிதும் அழித்து 

ெயமும் ெதற்றமும் நடுவில் மகொடுத்து 

வொழ்க்மகப் ெொடங்கள் ெல கற்றுக்மகொடுத்து 

பசொதமனமய பவதமனயொக அழ மவத்து 

வொழ்வின் பநரத்மத மவறுக்க மவத்து 

எப்பெொது மசல்வொமயன்று கொக்க மவத்த 
மகொபரொனொபவ! மசன்றுவிடு! மசன்றுவிடு! 
திரும்ெொ ல் மசன்றுவிடு! 

ஏற்றுவிடு! ஏற்றுவிடு! என் பவண்டுபகொமை 
ஏற்றுவிடு!  அகன்றுவிடு! அகன்றுவிடு! 
இப்பிரெஞ்சத்மத விட்டு அகன்றுவிடு! 

மகவிடு! மகவிடு! உன் ஆளும மயக் மகவிடு! 

விட்டுவிடு! விட்டுவிடு!  

எம்  ொனிட குலத்மத விட்டுவிடு! புறப்ெட்டு 
விட்டொர்கள் எம் வல்லுனர் உனக்குச் சங்கூத! 
இந்நொமைக் குறித்துக்மகொள்! உன்மனப் 
பெொமலொருவன் மீண்டும் இப்பிரஞ்சத்தில் 
பிறப்ெமதன்ெது 

கொனல் நீபர! 

கிள ார் குமார் – 2 உயர் மிழ்  

க ோவிட்-19 என் அம் ொ 
அன்ெொய் 
அமழப்ெது 
லட்சுமி!  

என் அப்ெொ அழகொய்க் 
கூறுவது  கொலட்சுமி!  

என் நண்ெர்கள் விைம்புவது 
மதரியலட்சுமி!  

மெரும யில் திமைத்த 
என்மன 

‘ லடி’ என்ற ஒற்மற 
வொர்த்மத  

என்மன மவற்றுலட்சுமி 
ஆக்கி விட்டது! 

மெண்ணுக்குப் மெண்பண 
எதிரியொய் 

இருப்ெது தகு ொ?  

தமலயில் தூக்கி 
மவக்கவில்மலமயன்றொலும் 

தூக்கி எறியொதீர்! தொங்க 
 ொட்டொள்!  

சிவகுமோர் ஸ்ரீநிதி  

2 உயர்தமிழ்   

 
சில்சைன்று ச ய்யும் மலழ! 

செடிகளுக்கு உயிர்  ரும் மலழ! 

மண்லணச் ளெறாக்கி விடும் மலழ! 

சிறுவர்கள் விலேயாடும் மலழ! 

காய்ச்ெலை வரவலழக்கும் மலழ! 

புற்கலே உயிர்ப்பிக்கும் மலழ! 

சூரியன் வந் ால் ஓடிப் ள ாகும்  
மலழ! 

ரித்திகா  

 2 உயர் மிழ்  

 

 மழ 

சபண்  

மனசாட்சியின் 

புலம்பல்…. 

அண்தட வீட்டுக்காரர்  

நல்லாயிருக்கணும்னு  

உலக வரலாற்றிகல 

முதன்முதலா நிதனக்க தவச்சகத 

இந்தக்  மகாராகனாகவாட தைதலட்!!          

                          ஸ்கரயா—3 உயர்தமிழ் 

மாணைர்களின் பகடப்பாக்கம்  

 ச்லெ நிறக் கிலேகள் 
நடுளவ அழகிய இலைகள் 
உள்ளே சிை மைர்கள் 
ச ான்னிறம் சிவந்  
வண்ணம் 
வாவரெம் அ ன் ச யர் 
குங்கும நிறம் சகாண்ட  
பூவி ழ்கலேச் சுற்றி  
உைாவுகின்றன ள னீக்கள்   
ள ன்  ருக!  
 ார்ப்ள ார்க்கு விலேயாடுவது  
ள ான்ற  ாவலன! 
புத்துணர்வு  ருகின்றது அ ன் மணம்   
ள னீக்களுக்கு மட்டுமல்ை!  
எனக்கும்  ான்! 
கண்ணுக்கு விருந் ளிக்கும்  
இயற்லகக் காட்சி காண்ள ாருக்கு  
மன நிலறலவத்  ரும்.                                         
 

கிள ார் குமார்   -  2 உயர் மிழ்   

வாவரெம் பூளவ!     



 க்கம்  3  மாணைர் இதழ்  

 கொஷ்மீரில் பூக்கும்  லர்களில் 90 
சதவிகித  லர்களுக்கு  ணம் 
கிமடயொது.  

 பூசணிக் மகொடியில்  கொய்க்கும் பூ, 
கொய்க்கொத பூ என்று இரு வமகயொன 
பூக்கள் பூக்கின்றன. 

 ஆர்க்மகட் மசடி முமைத்துப் பூ 
பூக்க ஐந்து முதல் ஏழு வருடங்கள் 
ஆகும். ஆர்க்மகட் பூ தமிழில் 
’ ந்தொமரப் பூ’ என்று 
அமழக்கப்ெடுகிறது.  

 ென்னீர்ப்பூக்கள் இரவில்  லர்கின்றன. 

 குறிஞ்சி  லர்கள் ென்னிரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முமறதொன்  லரும். 
 கற்றொமழப் பூக்கள் ஆண்டிற்கு 
இருமுமற  லரும்.   

 ஔமவ மசொல்லுக்கு அச்சம் 
இல்மல. 

 ஐந்தில் வமையொதது ஐம்ெதில் 
வமையொது. 

 கொலம் மசய்கிறது ஞொலம் 
மசய்யொது. 

 மகக்கு எட்டினது வொய்க்கு 
எட்டவில்மல. 

 மசொல் அம்பெொ வில் அம்பெொ? 
 தமல இருக்க வொல் ஆடலொ ொ ? 
 தரு ம் தமலகொக்கும். 
 தவமை தன் வொயொற் மகடும். 

 
- வீணோ  கணசன் – 2 உயர்தமிழ் 

 

புத்த  மதிப்புரை – நூலகத்தில் புத்தகத்மதப் ெடித்து அமதத் திறனொய்வு மசய்தது புது அனுெவத்மதத் தந்தது. 
 ற்றவர்களின் முன் ெமடக்கும்பெொது தன்னம்பிக்மக பிறந்தது. புதிய கமலச் மசொற்கமைக் கற்றுக்மகொள்ை 
முடிந்தது.   – சோத்வி ோ – 1 உயர்தமிழ்  

 விரத - கவிமதகளில் இடம்மெறக்கூடிய கூறுகைொன எதுமக, ப ொமன, இமயபு, எழுத்து, அமச, சீர், தமை, 
அடி, மதொமட பெொன்றமவ எவ்வொறு இடம்மெற பவண்டும் என்ெமத அறிந்துமகொண்படன் – வர்ஷினி - 2 
உயர்தமிழ்  

சிறு ரத – சிறுகமதப் ெயிலரங்கு மிகவும் ஆர்வமூட்டுவதொக இருந்தது. இதில் கற்றுக்மகொண்ட உத்திகமைக் 
கட்டுமர எழுதுவதற்குப் ெயன்ெடுத்துபவன்.  ஒரு சிறுகமதயின் மதொடக்கம், வைர்ச்சி, முடிவு எப்ெடி இருக்க 
பவண்டும் என்ெமதப் ெற்றி அறிந்துமகொண்படன்.  – ப்ரீத்தோ - 2 உயர்தமிழ்  

நோட ம் – இந்த நடவடிக்மக மிகவும் ஆர்வமூட்டுவதொகவும், சுறுசுறுப்ெொகவும் இருந்தது. குறிப்ெொக ‘கண்ணொடி 
முன் விமையொட்டு’ என்ற ெகுதி என்மன மிகவும் கவர்ந்தது – நம்ைதோ - 2 உயர்தமிழ்  

பூ  ட்டுதல் – இதுவமர பூ கட்ட முயற்சி மசய்ததில்மல. ஏமனனில் யொரும் மசொல்லித் தந்ததில்மல. இன்று 
என் ஆசிரியர் பூ கட்டக் கற்றுத் தந்தது புது அனுெவ ொக இருந்தது. இனி மதொடர்ந்து பூ கட்ட முயற்சி 
மசய்பவன் – க ௌரி – 1TLB 

ைங்க ோலி – வண்ணப் மெொடிகமை  ணலில் கலந்து வண்ணக் பகொலங்கள் பெொட்டது புதும யொன அனுெவ ொக 
இருந்தது – முக ஷ் – 3 இலக்கியம்  

என்தனக் கவர்ந்த பழமமாழிகள்  
பூக்ககள அறிவைாம்! 

 ெல் வலி குமறய – 
துைசி, மிைகு, உப்பு 
பெொன்றவற்மற 
உண்ணவும். 

 முடி நன்கு வைர – 
தினமும் கறிபவப்பிமல 
உண்ணவும். 

 மதொண்மட வலி நீங்க – 
துைசி இமலகமைப் 
பெொட்டுக் மகொதிக்க 
மவத்த நீமரக் குடிக்கவும்.  

ந ஸ்ரீநிதி 2 உயர்தமிழ் 

பாட்டி கைத்தியம் 

எல்லொக் குழந்மதகமையும்பெொல பிறந்து ஒன்றமர வயது வமர நன்றொக 
வைர்ந்தொர் மஹலன் மஹல்லர்.  திடீமரன்று ஒருநொள் மூமைக்கொய்ச்சலொல் 

ெொதிக்கப்ெட்டொர்.  விமைவு வொய் பெசமுடியொ லும்,  கொது பகட்க முடியொ லும் பெொனது.  வைர வைரத் தன் 
பதமவகமைக்கூட அவரொல் மசய்ய முடியவில்மல.  எல்லொக் கதவுகளும் மூடப்ெட்ட நிமலயில் அவர் மீது அன்மெச் 
மசலுத்த ஆசிரியர் வடிவில் ஆன் சல்லிவன் வந்தொர். சிறப்புக்கல்விமய அந்தக் குழந்மதக்குப் மெொறும யொய்க் கற்றுத் 
தந்தொர். இடதுமகயில் மெொம்ம மயத் தந்து வலதுமகயில் ஆட்கொட்டிவிரலொல் "மெொம்ம ” என்று எழுதினொர். 
உச்சரிக்கும்பெொது உதட்டில் விரமல மவத்து உச்சரிப்பின் அதிர்மவ உணர மவத்துப் பெச்சுப் ெயிற்சி தந்தொர். ஆசிரியரின்  
விடொமுயற்சியொல் மஹலன் மஹல்லர் வைர்ந்து எல்லொ ப மடகளிலும் பெசினொர். தம்ம ப்பெொல் மசவித்திறன் குமறந்த 
ஆயிரக்கணக்கொன குழந்மதகமைச் சொதமனயொைர்கைொய் உருவொக்கினொர்.  அன்று ஆசிரியர் சல்லிவன் இல்மலமயன்றொல் 
மஹலன் மஹல்லர் சொதமனயொைரொக உருவொகியிருப்ெொரொ?                               ஷகினோ - 2 உயர்தமிழ் 

மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு 



சாதவையாளர்களும் கண்டுபிடிப்புகளும்! 

 மின்விளக்கு - தோமஸ் ஆல்வோ எடிசன்                     
 இைத்த ஓட்டத்தின் அளவு - வில்லியம் - ஹோர்லி ஹோரிசன்     
 கைடியம், கைடிகயோ  திர்வீச்சு - கமரி கியூரி அம்ரமயோர் 
 கதோரலக் ோட்சி - J. L. கெயர்டு 
 ெோக்டீரியோ - லீவன் ஹூக் 

தமிழும் ஆங்கிலமும் 

 Atomic Power 
Plant  

அணுமின் நிகையம்    

 Democracy   

ஜனநாயகம் 

  Bursary  

கல்வி நிதி 

Thumb Drive    

விறலி 

மாணவர்களின் படைப்புகள் வரவவற்கப்படுகின்றன! 

இயற்றமிழ்     

இகெத்தமிழ் 

நாடகத்தமிழ்   

முத்தமிழ் 

யாகனப்பகட 
குதிகைப்பகட 

வதர்ப்பகட  
காைாட்பகட   

நாற்பகட 

நிைம்      நீர் 

காற்று       தீ                                       

       ைானம் 

ஐம்பூதம்  

இனிப்பு       புளிப்பு       

கெப்பு           கார்ப்பு    

துைர்ப்பு      உைர்ப்பு 

அறுஞ்சுகை  

பயணம் சதாடரும்... 

தமிழும் எண்ணும்  

 பபாட்டிகளில் நாங்கள்!  
 தேசிய நூலக வாரியம் - தேச்சுப் 

தோட்டி 

3ம் ேரிசு – ஜஸ்ரா – 3 உயர்ேமிழ் 

 முத்ேமிழ்க்கழகம் 

1ம் ேரிசு - ஜஸ்ரா 3 உயர்ேமிழ் 

 காலாங் சமூக மன்றம் - டிக் த ாக்  

3ம் ேரிசு - சிவகுமார் ஸ்ரீநிதி – 2 

உயர்ேமிழ் 

‘இருந்தமிவே உன்னால் இருந்வதன் இடமவ ார் விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வவண்வைன்’   

- தமிழ்விடு தூது 


