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சி�க�க�சி�க�க�
� ெப�ேறா�கேள ெபாிய தைட
�அய�நா�� இ���� சிறிய தைடேய
� தா�� மன�பா�ைம: இன�, ெமாழி, 
ப�பா� ப�றிய தா��சி ண��
அறியாைம: தா��சி ண��� அறியாைம: தா��சி ண��
இ�லாவி$%� ெதளி&த ப�பா��
அறி�� ேகா�பா�� பயி�சி �
இ�ைம

�உ(தியி�ைம: அறி&தா)� பிசகாத
உ(தி இ�ைல
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தா�� மன�பா�ைமதா�� மன�பா�ைம
�அ$�பைடயி� ேத+கா,-.ழ�ப�
�உ0ேள: ெவ0ைள-கார�
� ெவ0ைள-காரராக வி����
2ைன��� அ+கலா,���!2ைன��� அ+கலா,���!

�இ3 ச2தாய4தா� .��ப4தா�
மைற2கமாக ேந��

� 100+ யா��களா, வழிவ�ைக
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அயலா!��அயலா!�� அ"#கிேறனாஅ"#கிேறனா??
� ம�ற தமிழ�க0 எ�பதிேல
திைர�பட+க0, ெதாைல-கா�சிக0, 
ப�$ம�ற- ேகாமாளிக0 ஆகியைவ
அட-க�அட-க�

� அைவ தமி��ப�பா�ைட
ேவ��ெம�ேற சிைத43�

� தமிைழ- கி�ட� ெச,3�
� ேபா6ேமைல� பக�ைட வள�43�
� ந�ைம- .ைல-கி�றன
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அயலா���அயலா��� அ�	கிேறனாஅ�	கிேறனா? ? -- 2 2 
� ெப�ேறா� உ�னி-க ேவ�$ய3:
� நா� ெவ0ைள-கார�-.�ஆ+கில
ெமாழி-.� அ89கிேறனா? – ேநர$
அ�ச�அ�ச�

�அ�ல3அ�ப$ அ89கிற ம�ற
தமிழ�க:-. அ89கிேறனா? –
மைற2க அ�ச�

�இண-கெந�-க$ (Peer pressure)
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தமி�தமி� ெமாழி�ெமாழி� க�வி���க�வி���
தைடக�தைடக�

�அத�� ஒேர ெசாலவைட
�“காணா� க	ட
க�ப�ைழ� சி�தா�க�ப�ைழ� சி�தா�
��ய� சி����கி!”

� பா�ப��� க�ட க	ப
�ைழ� ெகா�ச�	
சி�தாம� ��ய� ��கிேல இர�த�� தி
ஒ"��பவேள!

� ஆ
கில வா&'ைப அ'ப� நிைன�+' பத,ற	
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தமி�தமி� ெமாழி�ெமாழி� க�வி���க�வி���
தைடக�தைடக�

� தமி�ெமாழிைய- க�பி�பதி�
ெப�ேறா�-. உ0ள தைடக0

� பல தவறான க�43க0:
�ஆ+கில4 திறைன- .ைற-.ேமா!�ஆ+கில4 திறைன- .ைற-.ேமா!
� ேநரமி�ைலேய!
� ம�ற பல திற�க0, பயி�சிக0
2�(வ3 ெக�ேமா?

� ேப�9ெமாழி ேபா3ேம!
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ஆ�கில�ஆ�கில� திற�திற�
��றிவி�ேமா��றிவி�ேமா?!?!

� பி�ைள ந�றாக� தமி� ேபசினா�
ஆ�கில� திற� ��றிவி�ேமா எ��!

� இ� ெபா�!
� ெம�யா ேம தமி�ேபசி வள!"த
�ழ"ைதக� ப�ெமாழி� திறனி��ழ"ைதக� ப�ெமாழி� திறனி�
சைள�ததி�ைல

� ம$ற �ைறகளி % பி�ன!
மிளி!கிறா!க�!

� எனேவஇ�அ'ச�தா� தமிைழ வி$�%
ெந()ர% இ�ைம!
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ம�றெமாழிகைள�ம�றெமாழிகைள� க�பதி�க�பதி�
அ!சமி�ைலஅ!சமி�ைல

�ஆனா� ப0ளியிேல இ9�பானிய�
(Spanish), இல4தீ�, பிெர89 எ�(
ம�றெமாழிகைள- க�பதி�
அ�சமி�ைல!

�அ�ப$ெய�றா� எ�ன ெபா�0?�அ�ப$ெய�றா� எ�ன ெபா�0?
� தமி� ேம� தா��சி எ�ண�: 
மதி�பி�ைல, பய� எதி�பா����
இ�ைல!

� எனேவ வி�பதி� ெப�ேறா�க:-.-
.(.(�பி�ைல
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தமி�தமி� க%பி�கக%பி�க ேநர(ேநர( இ�ைலஇ�ைல
� பி0ைள-.4 தமி� க�பி-க ேநர�
இ�ைல எ�ப3!

�அ4தாவ3 அ&த ேநர4திேல ேவ(
“பய%0ள” திறைமகைள�
பயி�றலாேம எ�( ேநா-க�!பயி�றலாேம எ�( ேநா-க�!

�ஆனா�<ைட�ப&திேல பி0ைளைய
நி�ணனா-க ேநர2��!

� த�ைன4 தாேன மதி-காம�
பய%-.� பக��-.� தமிைழ
வி�ப3 இ3!
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ம�ற#ைறகளிேலம�ற#ைறகளிேல மி�மி!சமி�மி!ச அவாஅவா
�இ�ப$� ப�=� ெப�ேறா�க0
அ$�பைடயி� தமி�தவிர
ம�ற3ைறகளிேல மி.மி�ச ஆவ�

� கிைட-.� ேநரெம�லா�
ம�ற3ைறகளிேல உடேனம�ற3ைறகளிேல உடேன
பி0ைளகைள� பயி�றி� பயனைடய
ஆவ�

� எ�னேவா தமி�-க�வி ேநர4தா�
நாைள-ேக ம�43வ� (M.D.) ஆவ3
ெக�வ3ேபா� பத�ற�!
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ெப�ேறா$ெப�ேறா$ உ&தி'ணஉ&தி'ண ேவ)*யேவ)*ய
'+ைகக�'+ைகக�

� தா��மன�பா�ைமைய வி�ேவ�
� ச2தாய� திணி-.�
தா��மன�பா�ைம-. இண+க
மா�ேட�!மா�ேட�!

� பி0ைளக:-.ஆ+கில�, 
ெதாழி�க�வி ேபா�றவ�றி�
திறைன� ெப�-க வர��மீறி
ஆவ)�(4 தமிைழ வி�கமா�ேட�!
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ெப�ேறா$ெப�ேறா$ உ&தி'ணஉ&தி'ண ேவ)*யேவ)*ய
'+ைகக�'+ைகக� -- 22

� நைட உைட .றி��களி� இட+கால�
கட&த தமி��ப�பா�$ைன�
பி�ப�(�ெபா>3

� பிற� கவன4தி�ேகா நைக��-ேகா� பிற� கவன4தி�ேகா நைக��-ேகா
தய+கமா�ேட�

� மாணி-கவாசக�ேபா� “சக�
ேபெய�( ந�ைம� சிாி-க���” 
எ�(உ(திேயா� தி�ைமயா,
வா�ேவா�
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தமி�ெமாழிதமி�ெமாழி ஒ	டாதேத�ஒ	டாதேத�??
� ெப�ேறா�க0 தமி�ெமாழி
க�பி�பத� ேநா-க� ெதளிவதி�ைல

� தமி�ெமாழியி� உ�ைம� சிற�ைப
உண�வதி�ைலஉண�வதி�ைல

� ேம)� ெமாழியிைன ம���
.றி-ெகா��அ3ஊ�(�
@ழ�கைள மற-கி�றன�

�ஊ�(� @ழ� = தமி��
ப�பா�$ேல வா�த�
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தமி�ெமாழிதமி�ெமாழி ம+�,ம+�,
தமி�-ப)பா�தமி�-ப)பா� அ�&அ�&

� தமி�ெமாழி தமி��ப�பா�$� ஒ�
<(தா�

� தனியாக ஊ�றா3 வாழா3
�அதேனா� இைச&த உ0ள�, �அதேனா� இைச&த உ0ள�, 
வா�-ைக ெநறி, நட4ைதக0
ேவ���

�இட� கால� கட&த மர�கைள
அ$�பைடயாக- ெகா�ட3
தமி��ப�பா� = தி�-.ற0
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தமி�-ப)பா+*�தமி�-ப)பா+*�அ*-பைடஅ*-பைட
�2�ேனாைர மறவாைம: .�தி
த&தவ�க0!

�2�ேனாாி� 3றவ+கைள
(தியாக+கைள) மறவாைம: .$-.�(தியாக+கைள) மறவாைம: .$-.�
ஒ>-க4தி�.� உயி� 3ற&தவ�க0

� ஒ>-க�, வ6ைம-வள�
� ெச�ைமயான ெமாழி, ெச�ைமயான

இைச, ெச�ைமயான நா�$ய�, 
நைட ைட .றி��
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தமி��ப�பா	-�தமி��ப�பா	-�./க�./க�
� ெவளி�பைட- <(க0: 24தமி�
�உ�பைட-<(க0: உ0ள�, 
ஒ>-க�, வா�-ைக- ேகா�பா�க0

� எ&த நா�$ேல வா�&தா)�
ெபா�&3�<(க0ெபா�&3�<(க0

�Bத�க0 அ�ப$யி�றி � விடாம�
மரபிைன விடவி�ைல = வ6ைம

� நா� ெபா3வான நிைலயான
மர�கைள-<ட- ைகவி�டா� = 
ெம6ைம
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�த�க��த�க��த�க��த�க� ப�பா	
�ப�பா	
�ப�பா	
�ப�பா	
�
தயகாததயகாததயகாததயகாத உ�தியா�உ�தியா�உ�தியா�உ�தியா�

மிக�ெப��மிக�ெப��மிக�ெப��மிக�ெப��
உலக�தைலவ�கைள�உலக�தைலவ�கைள�உலக�தைலவ�கைள�உலக�தைலவ�கைள� த�த�த�த�

அைடயாளகைளஅைடயாளகைளஅைடயாளகைளஅைடயாளகைள
அணிவி�கி�றன�அணிவி�கி�றன�அணிவி�கி�றன�அணிவி�கி�றன�

�த��த��த��த� தைலதைலதைலதைல"டணியாகிய"டணியாகிய"டணியாகிய"டணியாகிய�த��த��த��த� தைலதைலதைலதைல"டணியாகிய"டணியாகிய"டணியாகிய"டணியாகிய
யா�#�காைவயா�#�காைவயா�#�காைவயா�#�காைவ அைனவ��அைனவ��அைனவ��அைனவ��
ேபணிேபணிேபணிேபணி அணிகி�றன�அணிகி�றன�அணிகி�றன�அணிகி�றன�

அெமாி�க�அெமாி�க�அெமாி�க�அெமாி�க� பி�பி�பி�பி� கிளி�ற�கிளி�ற�கிளி�ற�கிளி�ற�, , , , 

பிாி�தானியபிாி�தானியபிாி�தானியபிாி�தானிய இளேகாஇளேகாஇளேகாஇளேகா
சா�ல'சா�ல'சா�ல'சா�ல', , , , ச�பானிய�ச�பானிய�ச�பானிய�ச�பானிய�

தைலைமஅைம(ச�தைலைமஅைம(ச�தைலைமஅைம(ச�தைலைமஅைம(ச� ேகா'மிேகா'மிேகா'மிேகா'மி
எ��எ��எ��எ��
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�0தமி��0தமி�

�இய� : ெச&தமி�ெமாழி இல-கிய
மர�, உய�&த ெமாழியிேல
உய�&தைத� ேப9வ3 பா�வ3உய�&தைத� ேப9வ3 பா�வ3

� இைச: ப�ணிைச, க�நாடக இைச
� நா�$ய�: தமி�நா�$ய� (பரத�), 
ெச�ைமயானஉடலைம��க0
.றி��க0
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தமி�ெமாழிதமி�ெமாழி எத%�எத%�??
� தமி�ெமாழி- க�விைய� ேப�9-.�
பட�பா�-க�� .றி-ேகாளாக-
ெகா0வ3 ெபாிய தவ(

� ெச&தமி�ெமாழி� பயி�சிைய
அறC�கைள ேநர$யாக-அறC�கைள ேநர$யாக-
க�பத�காக- .றி-ெகா0ள
ேவ���

� பி0ைளகளி� வழிேய பி�ேனா�க0
எ�லா�� ந�வா�� வாழ வழிகா�$

�2�ேனா� நிைன�-.� வழியா.�
20ெப�ய�ண� ச
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தமி�ெமாழியி�தமி�ெமாழியி� சிற-ெப�னசிற-ெப�ன??
� ெச&தமி�ெமாழி ஒ�ேற இ�(
ேப9�ெமாழிகளி� பழைமயாக4
ெதாட�&3 ேபசி வ�வ3

�அதனா�தா� 2000 யா��க0
பைழய ச+க� பாட�க0 தி�-.ற0பைழய ச+க� பாட�க0 தி�-.ற0
ேபா�றைவஇ�%� ப0ளி�
பி0ைளக0<ட�
�ாி&3ெகா0கிறா�க0!

� ம�றெமாழிக0 400 யா��க0
�ாிவேத ெப��பா�
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தமி�ெமாழியி�தமி�ெமாழியி� ெதாட�2சிெதாட�2சி
� "Tamil, one of the classical languages of 

India, is the only language of 
contemporary India which is 
recognizably continuous with a recognizably continuous with a 
classical past”

� - A. K. Ramanujan, noted Kannadiga 
Indo-Anglian poet, University of 
Chicago. 

ெப�ய�ண� ச
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ேப!	�ேப!	� ெகா!ைசெகா!ைச ெமாழிைய�ெமாழிைய�
க�பி�க�.டா#க�பி�க�.டா#

� தமி�ெமாழி ெதாட	
� �ாிவத��� காரண�பிைழயி�றி� ேபசி ��க�இய�றினேத
� ஒ�", ெர#$ எ�ற ெகா&ைச&சிைத(கைள அ+சி ஒ��கினதா�தா�தி,��ற� இ�-� பாமர	��� �ாிகிற�
� ேப&.ெமாழி�� /த�ைமெகா$�க&� ேப&.ெமாழி�� /த�ைமெகா$�க&ெசா�0� பல	 இைத அறியாதவ	க�
� அவ	க� வழி&ெச�றா� தி,��ற�ேதவார� பா.ர� தி,��க� அழி��� வழிேய
� அவ	க2��� கவைல3� இ�ைல
� எனேவ அைத� க$ைமயாக எதி	4��பி�ைளக2�� எ�-�ேபா� தி,��ற�ெமாழிைய� பழ�க ேவ#$�
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3%ற�3%ற� ேப�சிவ�ேப�சிவ�
� (Rev. Peter Percival)

� 19-ஆ� ���யா�	
� தமிழகராதி
ெதா�தவ�ெதா�தவ�

� பலதமி���கைள
ெமாழிெபய�தவ�

� ஈழதி� வா��தவ�

ெப�ய�ண� ச
திரேசகர� 24



தமிழி�தமிழி� சிற�	�சிற�	� ப�றி�ப�றி�
ேபசிவ�ேபசிவ�

� “Perhaps no language combines greater 
force with equal  brevity.

� And it may be asserted that no human 
speech is more close and  philosophic in 
its expression as an exponent of the mind. its expression as an exponent of the mind. 

� The sequence of things — -of thought, 
action, and its results — is always 
maintained inviolate”

� - Rev. P. Percival, 19th century British 
scholar

ெப�ய�ண� ச
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““Sangam poems Sangam poems a truly classical a truly classical 
product”: product”: ZvelebilZvelebil

� “It is the expression of a linguistic, 
prosodic and stylistic perfection

� It is a finished, consummate and 
inimitable literary expression of an 
entire cultureentire culture

� And of the best in that culture... and in 
that sense ...

� A truly classical product, a classical 
literature”

� --- Zvelebil  in “The Smile of Murugan”

ெப�ய�ண� ச
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ப)ணிைசப)ணிைச ம+�ேமம+�ேம ேக+க/,ேக+க/,
�இராக+க0 ெவ(� மர�-. இ�ைல
� அைவ ெபாிய பய%ைடயைவ
�உ0ள4திேல ஆ�&3 கிட-.�
வ�4த�ேபா-.�வ�4த�ேபா-.�

�உய�&த இ�ப4ைத விைளவி-.�
�இராக� ெக�ட இைச களி��ம�&3
ேபா�: ஒ�ெநா$� ேபாைத பிற.
வ�4த�� ெவ(ைம �தா�
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ப�ணிைசப�ணிைச ம	
ேமம	
ேம -- 22
�இராக� பிசகிய இைச உ0ள4திேல
ந�ல எ�ண� ஏ�ப�4தா3

� ெவ(ைம, ெச�-., காம� எ�(
ெக�ட எ�ண�E���ெக�ட எ�ண�E���

�அ+ேக தமிெழா>-க� நி�கா3
� ெச&தமி�ெமாழி ெந�+கா3
� .ழ&ைத உ0ள2� ெக��

28ெப�ய�ண� ச
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ப�ணிைசப�ணிைச ம	
ேமம	
ேம -- 33
� பைழய பட,பா-�.கைளேயேக/�க�
� G இராமநாத�, K V மகாேதவ� ெம-�
� சயராம�, பாகவத!, TR மகா0�க%, க1டசாலா, சிாீநிவா), ச3"தரராச�
பிற� இ��% ப1ணிைசயிேல பல!
க1டசாலா, சிாீநிவா), ச3"தரராச�

� பிற� இ��% ப1ணிைசயிேல பல!பா56�ளன!
� )தா இர�நாத�, நி�தியசிாீ, ச(ச�),பிரமணிய�, ச3மியா எ��
� மீ1�% மீ1�% 7-5ேலேக-கேவ1�%

29ெப�ய�ண� ச
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ப�ணிைசப�ணிைச ம	
ேமம	
ேம -- 44
� “2�ைல மல� ேமேல ெமா,-.�
வ��ேபாேல” – கானடா இராக�

� “மாதவி� ெபா�மயிலா0” –
கரகர�பிாியாகரகர�பிாியா

� “க+ைக-கைர4 ேதா�ட�” – ஆேபாி
� “வாரா, நீவாரா,” – ஆேபாி
� “க�ெல�லா� மாணி-க-க�லா.மா” 

– மாயாமாளவ ெகௗைள

30ெப�ய�ண� ச
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தமி�தமி� உ�ள(உ�ள( ஒ6�க(ஒ6�க(
�அ5,பைட� தள�க�:
� 8த�: ஆ1-ெப1உறவி� ஒ;.க%, 
க$<ெநறி

� வா�ைம, ெசா�பிசகாைம, பழி.க(ச�
க�ளாைம, ந-<� க�ளாைம, ந-<

� மான%, மற% (7ர%)
� வி="ேதா%ப�, ெபாிேயா!, ேபண�
� தியாக. கட3ள!, ேபண�
� ேம$க1ட ஒ;.க�தி� அ5யான
�5,ெப=ைம கா�த�, �5ெசய�வைக
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தமி��தமி�� பா7�க�பா7�க�
�அத�.4 தக நைட உைட .றி��க0
அைமயேவ���

� ெந�றி�ெபா�ைட ஏ�
3ற-கேவ���? எ�னஅ�ச�?3ற-கேவ���? எ�னஅ�ச�?

� �3மிய உைடேவ���: ஆனா�
நாண� ெக�ட உைட ேவ�டா�

� நாண� ெக�ட2ைறயிேல மக�க:�
மக0க:�அெமாி-காவிேல நட-க
ேவ�டா�

32ெப�ய�ண� ச
திரேசகர�



தமி��தமி�� பா7�க�பா7�க� --22
� பா+ேகா� ைககா�கைள
ைவ4தி�4த�

� �4தக� ேபா�றவ�ைற-
கா�படாம� ேப=த�கா�படாம� ேப=த�

�இட3ைகயா� ெகா�-க�
வா+கைல4 தவி�4த�

�2க4ைத எ&ேநர2�E+.
F8சிேபா� கைளம>+கி�
பலபி0ைளக0 இ�-கிறா�க0!
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மாணி�கவாசக$மாணி�கவாசக$ கா+�,கா+�, வழிவழி!!
� ம$றவ!க� த�ைன ேவறாக
நிைன,பா!க� எ��அ()வ� ெபாிய
தைட

� “சக� ேப� எ	
 த�ைம� சிாி�பசக� ேப� எ	
 த�ைம� சிாி�பசக� ேப� எ	
 த�ைம� சிாி�பசக� ேப� எ	
 த�ைம� சிாி�ப
� நா1 அ� ஒழி"� நாடவ! பழி��ைர� நா1 அ� ஒழி"� நாடவ! பழி��ைர
� ?1 அ�வாக. ேகா@த� இ�றி”
� (ேபா$றி� தி=வகவ�)
�உலக% ேபெய�� த�ைன,
பழி,பைத, ?1 (நைக) எ��
நிைன,பாரா%

34ெப�ய�ண� ச
திரேசகர�



உ/தியி�உ/தியி� ெவளி�பா
க�ெவளி�பா
க�
� ஏ� ப0ளியி(தி நிைறவா�ட� (Prom 

Dance) ேதைவ எ�( வில-.த�
� ெபா�$ைனைவ-க4 தய+காைம
� தமி�க�பதா� ஆ.� ேநர4தா�
2ய�சியா� ம�ற சில 3ைறகளி�2ய�சியா� ம�ற சில 3ைறகளி�
பயி�சி .ைற&தா)� பரவாயி�ைல
எ�(உ(தி

� ேகாயி)-.� ேபாவைதவிட4
தமி�க�பி-க ேநர� ெசலவழி�ப3
உய�&த3
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உ/தியி�உ/தியி� ெவளி�பா
க�ெவளி�பா
க�
� ஏ� ப0ளியி(தி நிைறவா�ட� (Prom 

Dance) ேதைவ எ�( வில-.த�
� ெபா�$ைனைவ-க4 தய+காைம
� தமி�க�பதா� ஆ.� ேநர4தா�� தமி�க�பதா� ஆ.� ேநர4தா�
2ய�சியா� ம�ற சில 3ைறகளி�
பயி�சி .ைற&தா)� பரவாயி�ைல
எ�(உ(தி
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ெப%ேறா�ெப%ேறா� தியாக7க�தியாக7க�
�இ�ைறய திைர�பட+கைள, 

திைரயிைச ஒ3-.த�
� பைழய சிவாசி கேணச�, எ�.சி.ஆ�, 
பாகவத� பட+கைள- காண�
ப��தகாத �ராண- கைதகைள4� ப��தகாத �ராண- கைதகைள4
தவெற�( ெசா�6வில-கலா�

�இ3 சிறிய தியாக�தா�! யா��
ெபா�ைளஉயிைர- ெகா�-க�
ெசா�6- ேக�கவி�ைல!

� அவாவிைன அ(4த� இ3ேவ
37ெப�ய�ண� ச
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ெப%ேறா�ெப%ேறா� தியாக7க�தியாக7க� -- 22
� பல ெப�ேறா�க0 த+க:-.�
பழகாத3 பி0ைளக:-.�
பழகாெத�( நிைன-கிறா�க0

�அ�ப$யி�ைல
ெப�ேறா�பழகாத 3ைறயிேல� ெப�ேறா�பழகாத 3ைறயிேல
க�Gாியிேல க�ப3 உ�ேட?

� பி89க0 உ0ள4தி� விைத�ப3
2ைள-.�; வள��ப3 2தி��

� எனேவ ந�ைம மா�றினா� அவ�க0
மா(வா�க0
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இள�தமிழரணியி�இள�தமிழரணியி� ஒ0தாைசஒ0தாைச
� ெதாட!'சியாக� தமிழிைச பர,ப�
ெசய$பா�க�

� இைச ேக-�% பயி$சி
� பைழய பட�கைள� ெதா��த� கா-ட�� பைழய பட�கைள� ெதா��த� கா-ட�
� ப1பா-�, பயி$சி8கா%க� ஏ$பா�
� வழ.கமான தமி�'ச�க�களி�
ேகளி.ைக,ேபா.�.� மா$றலாக

� ெபா;�ேபா.கானஆனா� �ணமான
ெபா�நிக�'சிக� நட�த�
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�-�ைர�-�ைர
� .��ப� தமி�� ப�பா�$ேல
ஆ�&தி�-கேவ���

� கால+கட&த ப�பா� அய�நா���
@ழேலா� எ&த இட�� இ�ைல@ழேலா� எ&த இட�� இ�ைல

� ெதளி�� உ(தி � ேவ���
� ெபா>3ேபா-ைக
மற-கேவ�$யதி�ைல

� ெபா>3ேபா-.� வைகைய� சிறி3
மா�றி-ெகா0ளேவ���
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