ஜாக்சன்வில் தமிழ் பள்ளியின் பருவ இதழ்

வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழினம்!
மயில் 1, இறகு 3, 08 /07/2020

74வது ஆண்டு
சுதந்திர தினம்

வாசித்து பழக –

சிறு கலதகள்

தமிழகம்

-

பாரம்பரியக்
கலைகள்

பதிப்பாசிரியர் குழுவிடமிருந்து..
அளனவருக்கும் வணக்கம்!
உைளகளய
பரவல்

உலுக்கிக்சகாண்டிருகிறது

சூழ்நிளையில்

இருப்பீர்கள் என

அளனவரும்

சகாளரானா.

நைமுடனும்,

சர்வளதச

பாதுகாப்புடனும்

நம்புகிளறாம். நமது இதழ் சிறு தடங்கலுக்கு பின்

மீ ண்டும் உங்களள சந்திக்கவருவதில் சபரும் மகிழ்ச்சி.

நமது நாடு

சுதந்திரம்

இதுபற்றிய

அளடந்து

74வது

ஆண்டு

இது.

ளமலும்

விபரங்கள் உள்ளள காண்ளபாம்.

அளனவரின்

பங்களிப்பு

சபருகியுள்ளளத

எண்ணி,

மகிழ்ச்சி

அளடகிளறாம். இருப்பினும், ளமலும் பைர் இதில் பங்குசகாள்ளும் படி
ளகட்டுக்
இளணய
சுயமாக

சகாள்கிளறாம்.
தளத்தில்

பதிப்பில்

உள்ள

எடுக்கப்பட்டளவ,

உருவாக்கப்பட்டளவ.

எனளவ

சிை

மற்ற
இந்த

தகவல்கள்

அளனத்தும்
இதழுக்கு

மட்டுளம
முற்றிலும்

சற்று

ளநரம்

ஒதுக்கி, காபி பிளரக்கிளைா அல்ைது ஜிம் பிளரக்கிளைா படிக்கும் படி
அன்பாக ளகட்டுக் சகாள்கிளறாம்

சவளியிட உதவி புரிந்த அளனவருக்கும் நன்றி!

உள்ளள...
• 74வது சுதந்திர தினம்
• உங்கள் பிறந்த நாள் அன்று என்ன
விளசஷம்?
• சித்திரம் ளபசுதடி
• விளளயாடு விளனயாக்கு
• வாசித்து பழக - சிறு களதகள்
• தமிழகம் - பாரம்பரிய களைகள்
• சசய்திகள்

உங்கள் பிறந்த நாள் அன்று என்ன
தினம்?
உைகசமங்கும் எண்ணற்ற தினங்கள் சகாண்டாடப்படுகின்றன.
அவரவர் பிறந்த நாள் அன்று உைகம் எளத சகாண்டாடுகிறது
என்பளத நம் மாணவர்கள் அறிய கீ ளழ பாருங்கள்!

மார்ச்
பபயர்

தததி

விதசஷம்

சந்தியா குமார்

24-Mar ததசிய சீஸ்தகக் தினம்

அஸ்வின் சுதரஷ்

17-Mar புனித பாட்ரிக் தினம்

மித்ரா வசந்தன்

ததசிய இறுதி இயக்குநர் மற்றும்
11-Mar தமார்டீசியன் அங்கீ காரம் நாள்

இனியவன்
பசந்தில்ராதேஷ்

30-Mar மருத்துவர்கள் தினம்

தக்ஷின் கார்த்திக்

12-Mar ததசிய பபண் சாரணர் தினம்

அஹ்சன் அப்துல்
காதர்
ஆதர்வா
பாைசுந்தர்

14-Mar ததசிய உருலளக்கிழங்கு சிப் தினம்
30-Mar மருத்துவர்கள் தினம்

ஏப்ரல்
பபயர்

ஸ்மிருதி தசஷாத்ரி
ஸ்ரீ சாய் பிரணவ்
ராோ

தததி

விதசஷம்

29-Apr சர்வததச நடன தினம்
6-Apr ததசிய மாணவர்-தடகள தினம்

பூஷிகா சரவணன்

26-Apr ததசிய பிரிட்ஸல் தினம்

பிரணவ் விேயகுமார்

30-Apr தநர்லம நாள்

விகாஸ் சரவணன்
பிரணவ் ராேீவ்
நடராஜ்

1-Apr ததசிய நலட நாள்
17-Apr ததசிய சீஸ் பந்து நாள்

உங்கள் பிறந்த நாள் அன்று என்ன
தினம்?

ஏப்ரல்
பபயர்

தததி

பிரணவிகா பேயராமன்

விதசஷம்
25-Apr சர்வததச நடன தினம்

ஸ்வக்ஷா மதனாஜ்

4-Apr கிங்மிங் விழா

சுதர்சன் பசந்தில்குமார்

4-Apr கிங்மிங் விழா

கனிஷ்கா சீனிவாசன்

27-Apr ததசிய பிரதம விைா நாள்

மஹித் தர்ம சரவணன்

3-Apr உைக கட்சி தினம்

மாதினியா ரகுபதி

27-Apr ததசிய பிரதம விைா நாள்

தன்யாசா பாைாேி

24-Apr ததசிய ஆர்பர் தினம்

அஸ்வத் பாைகதனஷ்

16-Apr ததசிய உயர் ஐந்து நாள்

தம
பபயர்
திவ்யா குமார்

தததி

விதசஷம்
12-May ததசிய ைிபமரிக் தினம்

தீபன் ரதமஷ்

7-May ததசிய சுற்றுைா தினம்

வக்க்ஷா
ீ
பசல்தவந்திரன்

6-May சர்வததச உணவு முலற இல்லை

மனஸ்வினி
மஞ்தசஷ்

17-May ததசிய வால்நட் தினம்

ஸ்ரீத்திக் சங்கர்

28-May ததசிய சன்ஸ்கிரீன் தினம்

திரிதனத்ரா
பிரவன்குமார்
ீ

19-May ததசிய தகக் தினம்

ஹரினிதா
சீனிவாசன்

12-May ததசிய ைிபமரிக் தினம்

தியா பிரபாகரன்

17-May ததசிய வால்நட் தினம்

உங்கள் பிறந்த நாள் அன்று என்ன
தினம்?

ஜூன்
பபயர்

தததி

விதசஷம்

ரிக்கிதா ரளமஷ்

14-Jun உைக இரத்த தானம் தினம்

ளராஹன் ஆனந்த்

10-Jun ளதசிய பனிக்கட்டி ளதநீர் தினம்

அஸ்வத் சுந்தர்

யுவகிருஷ்ணா
ளமாகன்ராஜா
ரூபசுந்தரி ஸ்ரீனிவாசன்
விருந்தன்
கார்த்திளகயன்

5-Jun உைக சுற்றுச்சூழல் தினம்
17-Jun ளதசிய காய்கறி தினம்
3-Jun உைக ளசக்கிள் தினம்
8-Jun உைக சபருங்கடல் தினம்

ஹிமானி சஜயராமன்

10-Jun ளதசிய பனிக்கட்டி ளதநீர் தினம்

பளவஷ் சசந்தில்குமார்

27-Jun ளதசிய சன்கிளாசஸ் தினம்

ளதஜஸ்வினி சரவணன்
அஸ்வத் நாராயண்
வித்யாசாகர்

13-Jun ளதசிய ளராஸ் தினம்

தக்ஷன் மணிகண்டன்

10-Jun ளதசிய பனிக்கட்டி ளதநீர் தினம்

சக்தி ளசஷாத்ரி

16-Jun ளதசிய ஃபட்ஜ் நாள்

மானசா சதீஷ்

17-Jun ளதசிய காய்கறி தினம்

சஞ்சனா சுதாகர்

10-Jun ளதசிய பனிக்கட்டி ளதநீர் தினம்

ளவபவ் பிரபாகரன்

உைக முதிளயார் விழிப்புணர்வு
15-Jun நாள்

23-Jun ளதசிய நீளரற்றம் நாள்

உங்கள் பிறந்த நாள் அன்று என்ன
தினம்?
ஜூளை
பபயர்

தததி

விதசஷம்

ஆரிதி ராதேந்திரன்

13-Jul ததசிய பிரஞ்சு பபாரியல் நாள்

பிரணிதா
பாைவிேயைட்சுமணன்

10-Jul ததசிய பூலனக்குட்டி நாள்

பிரேன்சாய் பாைாேி

9-Jul ததசிய சர்க்கலர குக்கீ தினம்
ததசிய ஸ்ட்ராபபரி சண்தட
7-Jul தினம்
சூரிய தினத்திைிருந்து ததசிய
3-Jul தங்குமிடம்

அனந்த் அருணாசைம்
சுேய் சுதரஷ்
ஆதர்ஷ் சுந்தரபாண்டியன்
பிரதிக்ஷ
பேயபாைகண்ணன்

14-Jul மாடு பாராட்டு நாள்
சூரிய தினத்திைிருந்து ததசிய
3-Jul தங்குமிடம்

யதுநந்தன் பார்த்திபன்

11-Jul உைக மக்கள் பதாலக தினம்

ஆகஸ்ட்
சபயர்

ளததி

விளசஷம்

அத்விகா ராதாமுகுண்டன்

30-Aug ததசிய கடற்கலர தினம்

திருமுதகைன்
பசந்தில்குமார் ராமானுேம்

20-Aug ததசிய பைமதனட் தினம்

அக்ஷரா ராமசாமி

ததசிய உருலளக்கிழங்கு
19-Aug தினம்

அவந்திகா ஐயங்கார்

2-Aug ததசிய நட்பு தினம்

பவன்பா கார்த்திதகயன்

21-Aug ததசிய மூத்த குடிமக்கள் தினம்

வத்சல்யா தனஞ்சயன்

14-Aug பாகிஸ்தான் சுதந்திர தினம்

பருஷ்ன் ராேசிம்மன்

ததசிய மகன் மற்றும் மகள்
11-Aug தினம்

74-வது ஆண்டு
சுதந்திர தினம்

இந்தியாவின் 74-வது ஆண்டு சுதந்திர
தினம் ஆகஸ்ட் 15-ம் ளததி உைகம் முழுவதும்
சகாண்டாடப்படுகிறது.
இந்திய 1947ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ம்
நாள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிைிருந்து விடுதளை
ஆனது. இந்த நாளள சிறப்பிக்கும் விதமாக
இந்தியா முழுவதும் அரசு விடுமுளற.
நாசடங்கும் அளனவரும் ளதசியக்சகாடி ஏற்றி
மரியாளத சசலுத்தி சகாண்டாடுவார்கள்
.இப்சபாழுது உைகசமங்கும் உள்ள இந்தியர்கள்
அளனவரும் இந்த நாளள சிறப்பாக
சகாண்டாடி மகிழ்கிறார்கள்.
இந்தியா சுதந்திரம் அலடய ததசத்
தலைவர்களின் பங்களிப்பு..!!
ஆங்கிளையர்கள், இந்தியாவில் இருந்து
வாணிகம் சசய்து வந்தளதாடு மட்டுமல்ைாமல்,
அப்ளபாளதய முகைாய ளபரரசர் சஜஹாங்கிரின்
அனுமதிப் சபற்ற பின்னர், இந்தியாளவத்
தளைளமயிடமாகக் சகாண்டு அவர்களது
கிழக்கிந்திய கம்சபனிளயயும் நிறுவினர்.

* 1757 ஆம் ஆண்டு ‘பிளாசி யுத்தம்’
சதாடங்கியது. இதில், நவாப்
ஆங்கிளையர்களிடம் ளதால்வியுற்றதால்,
அவர்கள் இந்தியாவில் உள்ள
நிைங்களள ஆக்கிரமிக்கத் துவங்கினர்.
இளதயடுத்து, 1764 ஆம் ஆண்டில் பக்சார்
ளபாரிலும் சவற்றிப் சபற்று, வங்காளத்ளத
ஆட்சி சசய்ய அப்ளபாளதய முகைாயப்
ளபரரசரிடம் அனுமதி சபற்றதால், இந்தியா
முழுவதும் ஆங்கிளையரின் ஆட்சிக்குள் வர
அதுளவ, முதன்முதல் காரணமாக இருந்தது.
* ஆங்கிளையர்கள் ஒருபுறம் தனது ஆதிக்கத்ளத
ளமளைாங்கச் சசய்து சகாண்ளட இருந்தாலும்,
நமது இந்தியர்கள் ‘முதல் இந்தியப் ளபாளரத்’
சதாடர்ந்து, பை ளபாராட்டங்களிலும்,
கிளர்ச்சிகளிலும் ஈடுபட்டுக் சகாண்ளட
இருந்தனர்.
* 1914ல் ‘முதல் உைகப் ளபார்’ ஆரம்பமானது.
ஆங்கிளையர்கள் நமது இந்தியாவில் ஆட்சி
சசய்து சகாண்டிருந்ததால், அவர்களது ளபார்
முயற்சிகளுக்கு நமது இந்தியா சபருமளவில்
பங்களித்தது.

*இந்தியாவிைிருந்து சதன்னாப்பிரிக்காவிற்கு
சட்டம் படிக்க சசன்று அங்கு நிறசவறிக்கு
எதிராக ளபாராடிக்சகாண்டிருந்த தளைவர்
ளமாகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி, 1915ம் ஆண்டு
அவர் சட்டபடிப்பு முடித்து விட்டு இந்தியா
திரும்பி வந்தார்.
* ஜாைியன் வாைாபாக் படுசகாளை, இரண்டாக
பிளவுற்ற காங்கிரஸ் கட்சி, ளபாராட்டங்கள்,
கிளர்ச்சிகள் எனப் பிரிந்திருந்த இந்திய மக்கள்
அளனவளரயும் ஒன்று ளசர்த்தது. 1920 ஆம்
ஆண்டில், ‘கிைாபாத்’, ‘ஒத்துளழயாளம இயக்கம்’,
‘.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சி’, ‘அகிை இந்தியத்
சதாழிற்சங்க காங்கிரஸ்’ ளபான்றளவகள்
உதயமானது.
* 1930 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிளையர்களள
எதிர்த்த பகத்சிங், ராஜகுரு மற்றும் சுகளதவ்
ஆகிய மூவரும் தூக்கிைிடப்பட்டனர். இந்திய
சுதந்திரத்திற்காகப் பை ளபாராட்டங்களளயும்,
கிளர்ச்சிகளளயும் எழுப்பியத் தளைவர்களும்,
புரட்சியாளர்களும் சிறிதளவு கூட
களளப்பளடயவில்ளை.
* 1943 ஆம் ஆண்டில், ளநதாஜி இந்திய
ராணுவத்ளத, சதன்கிழக்காசியாவில்
நாடுகடத்தப்பட்ட இந்திய ளதசபக்தர்களள
சகாண்டு ஜாப்பான்
உதவியுடன் உருவாக்கினார்.
* 1947 ஆம் ஆண்டில், பிரித்தானிய இந்திய
கவர்னர்-சஜனரைான விஸ்கவுண்ட் லூயி
மவுண்ட்ளபட்டன் அவர்கள், ஜூன் 3 ஆம்
ளததியன்று ‘பிரித்தானிய இந்தியப் ளபரரளச
மதச்சார்பற்ற இந்தியா’ என்றும், ‘முஸ்லீம்
பாகிஸ்தான்’ என்றும் பிரித்தளிப்பதாக
அறிவிி்த்தார்.
* இந்தத் ளதசப் பிரிவிளனயால், 1947 ஆம்
ஆண்டு ஆகஸ்டு 14 ஆம் ளததி பாகிஸ்தான்
தனி ளதசமாக பிரிந்துசசன்றது. ளமலும்,
இந்தியா 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 15 ஆம்
ளததி நள்ளிரவில், சுதந்திர ளதசமானது

சித்திரம் பேசுதடி..

ஷ்ரதா – நிலை 2

ஸ்ரீ ஓம் –நிலை 5

நிலை 1- ஸ்மரன்

கீ ளழ குறிப்பிட்டுள்ள இரண்டு
படத்துக்கு இளடயில் பத்து
வித்தியாசங்களள
கண்டு
பிடிக்கவும்

விடுகலதகள்
1. கலடசி வார்த்லதயில் மானம் உண்டு, முதல்
வார்த்லதயின் பமன்லமக்காக இறந்தன பூச்சிகள்.
காஞ்சியில் நான் யார்?
2. படபடக்கும், பளபளக்கும், பண்டிலக வந்தால்
வானில் பறக்கும். அது என்ன ?
3.ஓர் அரண்மலனயில் முப்பத்திபரண்டு
காவைர்கள் அது என்ன?
4. உணலவ எடுப்பான் ஆனால் உண்ணமாட்டான்
அவன் யார்?
5. காலையில் வந்த விருந்தாளிலய மாலையில்
காணவில்லை. அது என்ன?
சசன்ற இதழ் புதிர் விளடகள்
rவிலடகலள

1.பட்டாசு,
2.மூச்சு,
3.பூரி,
4.காகம்,
5.சவண்ளடக்காய்
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என்ற

முகவரிக்கு மின் அஞ்சல்
அனுப்பவும். சரியான விலட
அளிப்பவருக்கு ஒரு ஆச்சரியம்
காத்துக் பகாண்டிருக்கிறது.

வாசித்து பழக;

ளசவலும் இரத்தினக்
கல்லும்

.

அது ஒரு அழகிய பனிக்காைம். ளசவல்
ஒன்று வழக்கம் ளபால் காளையில் எழுந்து
அதற்கான உணளவத்ளதட தன்
நண்பர்களுடன் கிளம்பியது. அந்த ளசவல்
சதாளைவில் ஒரு குப்ளபக் கிடங்ளக
கண்டது.
அந்த குப்ளபளகக் கிடங்கில் ஏதாவது
உணவு கிளடக்குமா என்ற எண்ணத்துடன்
கிளறத் சதாடங்கியது.அப்ளபாது அந்த
ளசவலுக்கு விளை மதிக்க முடியாத
இரத்தினக்கல் ஒன்று கிளடத்தது.
அதளன ளசவல் திருப்பி திருப்பி பார்த்தது.
உடன் இருந்த ளசவல் அதனிடம்
வருத்தத்துடன் 'இது நமக்கு கிளடத்து என்ன
பயன் ? ஒரு இரத்தினக்கல் வியாபாரியிடம்
கிளடத்து இருந்தால் அவருக்கு இதன் விளை
சதரியும். நமக்ளகா இந்த கல்ளை விட சிறிது
தானியம் கிளடத்திருந்தால் அது தான்
விளை மதிக்கத்தக்க சபாருளாக இருந்து
இருக்கும்", இந்தக் கல் நமக்கு உதவாது
என்றது.
நீதி: ஒருவருக்கு பயன்படும் சபாருளள
அவர்களுக்குச் சிறந்ததாகும் .

தமிழகம் - பாரம்பரியக்

கலைகள்

கரகாட்டம்:

இந்த இதழில் பாரம்பரியக் களைகள் பகுதியில்
கரகாட்டம் பற்றி சிை குறிப்புகள்;

நீ ர், அரிசி,மணல்
தபாண்டலவகளால்
நிரப்பப்பட்டு
வாய்ப்புறத்லத மூடி
அைங்கரிக்கப்பட்ட
குடத்லத தலையில்
லவத்துக் லககளால்
பிடிக்காமல்
லநயாண்டி தமை
இலசக்கு ஏற்ப ஆடும்
ஆட்டம் கரகாட்டம்
எனப்படும்

தமிழ் நாட்டின் தலை
சிறந்த நாட்டுப்புற
நடனங்களுள்
கரகாட்டமும் ஒன்று.
மண், பசம்பு, பித்தலள
தபான்றலவகளால்
வாய்ப்புறம் குவிந்து
அடிப்புறம் பபருத்தும்
காணப்படும் குடம்
'கரகம்' எனப்படும்.

பசய்திகள்

➢ வரும் ஆகஸ்ட் 22ம் ளததி
முதல் தமிழ் பள்ளி மீ ண்டும்
திறக்கப்படும்.
.
➢ பாட புத்தகங்களள கார்களில்
இருந்தப்படிளய டிளரவ் த்ரூ
முளறயில் வாங்கிக்சகாள்ளைாம்
➢ ஆகஸ்ட் 29ம் ளததி முதல்
மாணவர்களுக்கு சமய்நிகர்
முளறயில் வகுப்புகள்
சதாடங்கும்
எனத்
சதரிவிக்கிளறாம்
இதளழ ளமலும் சிறப்பிக்க உங்கள்
உதவி மிகவும் அவசியம். உங்கள்
கருத்துக்களளயும், குறிப்புகளளயும்
மின்னஞ்சல் வழியாக சதரிவிக்கவும்.
மின்னஞ்சல் சதாடர்பு:
kathiravanp@yahoo.com
Pradeekutty@yahoo.co.in

