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பத��பாச�ரிய� ��வ�டமி���
 

அைனவ���� வண�க� ! 

           '  இனிய தமி� ��தா��      
 வா����க� '

 
      2021-22 ஆ� க�வ� ஆ��� உ�க� அைனவைர��
���� ச�த��பத�� மய��ற� ெப�� மக���ச�யைடக�ற� .  

      மய��ற� ப�த�ரி�ைககான ப�களி��� ,  வரேவ���
அத�கரி�� வ�வ� ��வ��� ெப�� மக���ச�ைய�� ,
உ�சாக�ைத�� அளி�க�ற� .  ேம�� இத��
மாணவ�க�ட� ,  ெப�ேறா�க�� உ�க�ைடய
பைட��கைள மய��றக��  பத���மா�
ேக���ெகா�க�ேறா� .  த����ற� ,  �ைவயான ����
கைதக� ,  ச��வ� பாட� ,  தா�தா பா����� க�த� ,  தமி��
���ெக��� வ�ைளயா�� ,  ச��வ�களி� ஓவ�ய�க� ,
பழெமாழி ,  மர� வ�ைளயா�� ,  நா ப�ற� பய��ச� ,  ெசா�
வ�ைளயா�� ,  எ��� வ�ைளயா�� ,  வ��கைத ,  தமிழி�
ெதா�ைம சா��த பல தகவ�கைள உ�ளட�க�ய இ�த 
 இத� உ�க� அைனவ���� ப����� என ந��க�ேறா� .
பத��ப�� உ�ள ச�ல தகவ�க� ம��ேம இைணய தள�த��
எ��க�ப�டைவ ,  ம�ற அைன��� ��ற��� �யமாக
உ�வா�க�ப�டைவ .  அைன�� தமி� ச��வ�க� ம���
ெப�ேறா�க���� இ�வ�த� பய��ளதாக இ����
எ�� ந��க��ேற� .  எனேவ இ�த இத��� ச�� ேநர�
ஒ��க� ,  தா�க� த�க� �ழ�ைதக�ட�  ப���� ப�
அ�பாக ேக��� ெகா�க�ேறா� .  
  இதைழ ேம�� ச�ற�ப��க உ�க� உதவ� மிக�� அவச�ய� .
உ�க� க����கைள�� ,  �ற���கைள�� மி�ன�ச�
வழியாக ெதரிவ��க�� .
மி�ன�ச� ெதாட�� :
kathiravanp@yahoo.com, Pradeekutty@yahoo.co.in.
               ெவளிய�ட உதவ� �ரி�த அைனவ���� ந�ற� !
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ச��த�ர� ேப�த�..
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ந�ைல  6 

அ�வ� 

ந�ரி� ஷா ெச�ேவ�த�ர�



ச��த�ர� ேப�த�..

மாத�னியா ர�பத� 
ந�ைல 4

ந�ைல 4

�� ஷா
ெச�ேவ�த�ர� 

அ�வ�



ச��த�ர� ேப�த�..

நம� தமி� ம�ற ெபா�க� வ�ழாவ��
�ழ�ைதக� வைர�த  ெபா�க�

வைரபட�க� �ேழ ;

அப�ன� �க���ணா அ�� ந�னாக� 

அ��தா அரவ��� 



ச��த�ர� ேப�த�..

த�ஷ�னி ச���ண� 

ேதய பாலாஜி

அ�வ�நாராயண� 
வ��யாசாக�



ச��த�ர� ேப�த�..

ெதாட��...

ந�தனா  ேநமிநாத� 

 ச�சனா கலரிக� 

ந�ஷா ேகாப�நா�



கவ�ைதக� 

தமி� ம�ற ெபா�க� வ�ழாைவ ச�ற�ப��த
ெபா�க� கவ�ைதக� ச�லவ�ைற �ேழ
கா�ேபா� 

1. தரணி 



2. ந�னாக� 



3. ராதா ரேம� 

4.ச��ரத� 



5. ச�ேதாஷா  ெவ�க� 

ெதாட��...



                  �த�யேதா� உல� ெச�ேவா�

            மனித� ஒ� ச�க வ�ல�� எ�� ����� இண�க,

இ�ச�க� ச�க�த� எ�� சமஉரிைம�ட� இ��க ேவ��ய�
இ�ற�யைமயாததா��. அ�வாறான ச�க�ைத உ�வா��வ�
அைனவரி� மிக ��க�ய  கடைமயா��.

           ச�க� எ�ப� த�னி� ெதாட�க� த� ���ப�, ஊ�, ெத�
என வ�ரி�� இ�த ெமா�த உலக�� ஒ� �ைடய�� �� அட�க�
வ��க��ற�. ஆதலா� இ�த ச�க �த� எ�ப� த�னி� இ��ேத
ெதாட�க ேவ���. ஒ� ���ப�த�� உ�ள கணவ�, மைனவ�,
�ழ�ைதக� என ெந��க�ய ெசா�த�க���� அ��, பாச�,

பரி�, மரியாைத எ�பைவ இய�பாக உ�ள�. அத�� ெபரிய
வ�ய�� ஒ��� இ�ைல. அத��� ச�ல வ�த�வ�ல��க�
இ��க�தா� ெச�க��ற�, அைத�� �ற�த�ளிவ�ட ��யா�.

அத�� அ����ப�த���ளவ�களி� �ரி��ண�த� ��க�ய
ப�கா���.

        நா� த�ன�ேதா�� ேம�ெகா��� ஒ� ச��
நைட�பய��ச�ய��ேபா�, எத��வ�� மனித�கைள பா��� �க�
மல��� ஒ� ��னைக ��பத�����, நா� ந�
சகமனித�க��� அளி��� அ�� ம��� மத���
ெவளி�ப�க��ற�. அ�ப� அளி�க�ப�� மத���, எ�ெபா���
எத��வ�� மனிதனி� ந�ற�, ேதா�ற�, அழ� ேபா�றவ�ைற
ெபா��� அைம�� வ�ட��டா�. ஒ� எளிய மனிதனி�
ெதாட�க� யாவைர�� மத����, அ�� பாரா��� ப��
ேவ���. இ�ப�� ஒ� ஆேரா�க�யமான ச�க�ைத
க�டைம�க �த�ப�யா��.

          இ�ைறய உலக �ழ� சாத�, மத�, இன� என ப�ேவ�
ேவ�பா�க�ட� ந�ைற���ள�. நா� ந�ைம ��ற�
உ�ளவ�க�ட� அ�� பாரா��வ��, மத��� அளி�ப��,

ந�மி� ஒ�வராக ந�ைன�ப�� இைவகைள ெபா��ேத
அைமக�ற�. இ� மிக�� வ��த�த���ரிய வ�டயமா��. .

ெப�னா வ�� ப��ெப�� க��ைர - ந�ைல -3 ஆச�ரிய� 

க��ைர



            இ� மாற ேவ���. க���பாக இ�த ச�க�த�� ஏ�பட
ேவ��ய மிக ��க�யமான மா�றமா��. இைவ யா�ேம
மனிதனா� மனித �ல ேம�பா���காக வ��க�ப�டைவயாக
க�த�ப�டா��, இைவகளா�, ஏ�ற தா��க� ந�ைற�த ச�க�
உ�டாக���ள� எ�பேத ந�த�சனமான உ�ைமயா��. இ��
உலெக��� நட��� வ��ைறக��� ேமேல
�ற��ப��டைவகேள மிக ��க�ய காரண�களாக உ�ளன எ�ப�
ம��பத�க��ைல. ந� ஊரி� நட��� ச�ைடக� ெதாட�க�, ந�
நா����ள ப�ேவ� மாந�ல�களி� நைடெப��
கலவர�க�வைர யா��, ெப��பா�� சாத�, மத, இன
அ��பைடய�லானைவேய. ச�ேற ���� ேநா�க�னா�
உலகளவ�� நட�த ம��� ந���� ேபா�க���� இைவேய
காரணமாக உ�ள�. இ�த�யா-பாக��தா� �த�த�ர� அைட�த
நாளி���� இ��வைர ெதாட�� பைகைமயாக���,

இ�ெபா��� நட�� ெகா������ இ�ேர� - பால��ன
ேபாராக���, உலக���ள இ�லாமிய நா�க�டனான ம�ற
நா�களி� ேபாராக��� அைன�த���� மதேவ�பாேட ��க�ய
காரணமாக உ�ள�.

             அெமரி�காவ�� ெச�ற வ�ட� நட�த பல ம�க�
ேபாரா�ட�க��� மிக ��க�ய காரண� இனெவற�யா��.

இ�ேபா�ற ேபாரா�ட�க� ப�ென��காலமாக அெமரி�கா
ேபா�ற வள��த நா�களி�� நைடெப�� வ�க��ற�.

வள��த, வள�� ம��� ப��த�க�ய நா�களி�� இனெவற���
எத�ரான பல ேபாரா�ட�க� கால�காலமாக நைடெப��
வ�க��றன. இத� �ல� ெபா�ளாதார ஏ�ற தா��க� ம��ேம,

இத�கான காரண� இ�ைல எ�பைத உணர ��க��ற�. இ��
வச���� ம�களி� மனந�ைல, ச�க�த��, அைன�� தர��
ம�கைள�� சமமாக க��� மனந�ைலய�� இ�ைல எ�பைத
உணர ��க�ற�. இ�ப�யான மனந�ைல ந�� க�வ�
க�றவ�களிட�� உ�ள� எ�ப� ேவதைன அளி�க��ற�.

இத��ல� உலகளவ��� ம�க� க��� க�வ�, அவ�களி�
ெபா�ளாதார�ைத உய���வத�கான க�வ�யாக ம��ேம
உ�ளேத தவ�ர ச�க�ைத ேநச���� அறெநற�கைள க��
ெகா���� க�வ� இ�ைல எ�ப� ெவ�ட ெவளி�சமாக
ெதரிக��ற�. 



             ந� ப�ளிக� ம��� க��ரிகளி� பய��� தா�ெமாழி
அ�லாத பாட�க� அைன���, ந� வ��கால�த�� ெபா���ட
ேதைவயான த�றைமகைள ம��ேம வள��க உத�க��றன.

அவரவ� தா�ெமாழி இல�க�ய�களி� அறெநற� க����க�
பல��ளன. அத�� ந� தா�ெமாழியான தமி�ெமாழிேய
மிகச�ற�த உதாரண�. ப�லாய�ர� வ�ட�க��� ��ைதய தமி�
இல�க�ய�களி� �ற�படாத ந�ெனற� க����கேள இ�ைல.

உ�த�யாக ப�றெமாழி இல�க�ய�களி�� அைவ ந�ைற�த�����
எ�பத�� ஐயமி�ைல. ஆனா� வா��ைகய�� ெவ�ற�ெபற, அத�க
மத��ெப�க� ெபறேவ��� எ�ற மாையய�� காரணமாக
அவரவ� தா�ெமாழிைய தவ���� பய��� ெகா����க��ேறா�.

ஆதலா� அத���ள இல�க�ய�கைள ப���� வா��ைப இழ��,

அத� காரணமாக ந�ெலா��க ெநற�கைள பய�ல இயலாம�
ேபாக��ற�. உலக�ெபா�மைறயா� த����ற� ெதாட�க� ம�ற
ெமாழிகளி� உ�ள ந�ெலா��க இல�க�ய�கைள
ப�றெமாழிகளி� ெமாழிெபய��க காரண�, அைவகைள ம�க�
அைனவ�� பய��� வா��ைகய�� கைடப���க ேவ��� எ�ற
உயரிய எ�ணமா��. ச�க�த���ள இ�தைகய சாத�, மத, இன
ஏ�ற தா��கைள��, அதனா� ஏ�ப�� ப�ள�கைள கைளய
ப�ேவ� காலக�ட�களி� ப�ேவ� தைலவ�க� ேதா�ற�
பா�ப�டா�க� எ�பைத வரலா�ற�� �ல� அற�ேவா�.

இனெவற��� எத�ராக ேபாரா�ய ெந�ச� ம�ேடலா, மா����
�த���க�� ேபா�ற தைலவ�க��, ச�வாத�கார�த��� எத�ராக
ேபாரா�ய ப�ட� கா��ேரா, ேச�ேவரா ேபா�ற தைலவ�க��,

சாத�, மத ேவ�பா�க��� எத�ராக ேபாரா�ய அ�ண�
அ�ேப�க�, த�ைத ெபரியா�, மகா�மா கா�த�  ேபா�ற எ�ண�ற
தைலவ�க�� ச�க�த� ஒ�ைற ம��ேம �ற��ேகாளாக
ெகா����தன�. அவ�க� கன� ந�ைனவாக, கவ�ஞ� கணிய�
����றனா� �ற�ய� ேபால சாத�, மத, இன ேவ�பாட�ற “யா��
ஒேர யாவ�� ேகளி�” எ�ற �த�யேதா� உல� ெச�ேவா�

                                                                                                       -�தாக� இர�த�ன� 



கைத ேநர� ப�சத�த�ர� கைதக�

ஆ�� அைச�� இற�த �ர�க�� கைதஆ�� அைச�� இற�த �ர�க�� கைதஆ�� அைச�� இற�த �ர�க�� கைத

ஒ� வ�ற� ெவ�� இ��தா�. கா��� ப�த��� ஒ��
இ��த� அவ� ��ைச.

மர�கைள ெவ��வ�வ�, ேகாடரியா� ப�ள�ப�, ச��
���களா�க� ப�க���� க�ராம�க���
ெகா�� வ��ப�. அைத ெகா�� ���ப�
நட��வ�, அவன� அ�றாட ேவைல.

அ�� அ�ப�தா� ஒ� ெபரிய அ�மர���ைட
ேகாடரியா� ப�ள�க ஆர�ப��தா�.

கல�� வ�த�. அ�மர�ைத பாத�யள�
ப�ள�த���ததா� அ�ப�ள��� இைடய�� ஆ�� ேபா�
ஒ� மர�ச�ைகைய ைவ��வ��� ஓ�ெவ��க�
ெச�றா�.

ப�க�த�ேலேய ஒ� ெபரிய மர� இ��த�. அ�மர�த��
ஒ� க�ைளய�� இ��த அ��ர�� ஒ�� மர�
ேவ��ய�� ெசயைல� பா���� ெகா����த�.

மர� ெவ�� அ�பா� நக��த�� அ��ர�� உடேன
இற�க� வ�த�.

அ�மர����� ப�ள�ப�ட ப�த�ய�� வா� ��வ��
வ��ட ந�ைலய�� ப�ய அத�ேம� அம��� ெகா�ட�.



அ� �ர�� அ�லவா! அத�ேக உரிய �ர��
ேவைலைய� ெச�ய ஆர�ப��த�; ஆ�பாக ெசா�க�
இ��த மர���ைட ஆ�� ஆ�� எ��க ஆர�ப��த�

ஒ� ஆ��, இர�� ஆ��, ��� ஆ��….. ச�ல
ஆ��க�!

ப��ெக�� அ�த ஆ����� வ��வ��ட�.
சட�ெக�� ப�ள�ப�ட� ப�த�ய�� இைடெவளி
�ைற��வ��ட�.

அ��டனா?

ப�ள���� ெதா�க� இ��த வா� ந��க �ைற��
“��…��” எ�� அலற�ய�.

ஓ�வாக உ�ேள இ��த மர�ெவ�� அலற� ேக��
அலற� அ���� ெகா�� ஓ� வ�தா�.

பா�தா� �ர�� பாவ� ெச��வ��ட�.

“இ�தைன நா� இ�லாம� எ�க���� வ���
ெதாைல�த� இ�� சாவத�ெக�ேற” எ�ற
������ட� �ர�க�� உடைல
அ��ற�ப��த�னா� அவ�.

�ர�க�� அச��� ெசய� அத�ேக அழிைவ
த��வ��ட�



வ�ைளயா� வ�ைனயா��!

வ�ைடகைள
kathiravanp@yahoo.com
Pradeekutty@yahoo.co.in எ�ற
�கவரி�� மி�அ�ச�
அ��ப��. சரியான வ�ைட
அளி�பவ�க� ஒ� ஆ�சரிய�
கா��� ெகா����க�ற�



ெச�த�க�ெச�த�க�

 ஃெப�னா 2022 ஆ���கான தமி�
ேபா��க�  ெதாட�க� உ�ளன, ப�ேக�க
வ���ப� உ�ளவ�க� பத�� ெச�யலா�.
பத��க���: https://fetna.org/vanakkam-vada-
america/ 

ஜா�ச�வ�� தமி� ப�ளி 2022-23
ஆ���கான ப�ளி பத�� ெதாட�க�ப��
உ�ள�. 

ப�ளி  2022-23 ஆ���கான பத�வ���
இ�த�நா� ஜூ�-4
https://forms.office.com/r/fL0D0uv4DY

2022-23 - ப�ளி நட��� ேநர� -ஞாய��
மத�ய� 2-4
இட� -ேப ேமெடா�� ப�த� 

நம� ஜா�ச�வ�� தமி� ப�ளி ந�ைல 8 வைர
இ��க�ற�, இ�த வ�ட� ந�ைல 8
மாணவ�க� தமி� ப�ளி ேத��ச� ெப�� தமி�
ப��ைப ���க�றா�க� எ�பைத
அற�வ��பத��  மக���ச�யைடக�ேறா� 

https://jtmtamilschool.org/


