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நண்பனைத்  
ததடிச் சென்ற 

கடசடெறும்பு!

ஒரு கட்டெறும்பு தன் நண்பனைப் ்பார்கக்க கிளம்பியது.  
அநத இனிய ்பயணத்தில் அது யானை எல்்ாம் சநதித்தது?  

அறிநது ்காளள, 4ஆம் ்ப்ககத்திற்கு வாருஙகள...

2018 என்  
நண்பரகள

மயில்
மயில்...14 புகழ்்பற்்ற  

நினைவுச்
சின்ைஙகள

4, 5 வகுப்புகளுகககான 
 மகாதம் இருமுறை இதழ் 

பள்ளிக கல்வித்துறைகககாக 
வவளியீடு : தமிழ்்காடு பகாடநூல் மற்றும் 

கல்வியியல் பணிகள் கழகம்

	2022 அ்கலடொ்பர 16-31
	ம்ர 1 - இதழ 1
 தனிச்சுற்று்ககு மடடும்படிககலகாம்!  பைககலகாம்!



2 இதழ்
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01 ்பாடெலகள்

ஆடுத�ாம் 
்பாடுத�ாம்!

ஓடி ஓடி ஆடுவ�ோம்
ஒன்று கூடிப் போடுவ�ோம்
ஓடி ஓடி ஆடுவ�ோம்!

கோக்க குருவி வபோலவ�
கலந்து நோமும் �ோழவ�
ஓடி ஓடி ஆடுவ�ோம்
ஒன்று கூடிப் போடுவ�ோம்!

குயிலும் மயிலும் வபோலவ�
கூடி இருந்து �ோழவ�
ஓடி ஓடி ஆடுவ�ோம்
ஒன்று கூடிப் போடுவ�ோம்!

அண்ணன் தம்பி வபோலவ�
அன்பு செய்து �ோழவ�
ஓடி ஓடி ஆடுவ�ோம்
ஒன்று கூடிப் போடுவ�ோம்!

- மயின் சிவமுத்து
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திருக்கு்றள்

ஒன்ல்ற மு்ககால் அடியால்
உ்கம் தன்னை்க கவரநததுவாம்.
அன்றும் என்றும் என்்்றன்றும்
அருனம ் ்பருனம உனடெயதுவாம்.

்பன்்மாழி களிலும் ் வளியாகிப்
்பாரில் ்பைவி நிற்்பதுவாம்.
்்பான்்மாழி யாவும் நின்றநதஒரு
்்பா்ககிஷ மாகத் திகழுவதாம்.

உளளத் தூயனம உற்றிடெவும்
உயரிய நன்னம ் ்பற்றிடெவும்
்தளளத் ் தளிய உதவுவது
திரு்ககு்றள, திரு்ககு்றள, திரு்ககு்றலள!

அழ. �ள்ளியப்பா
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பதிபபபாளர் / ஆசிரியர்
செ. அமுதவல்லி,  

தமிழ்நாடு பநாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் 
பணிகள் கழகத்திற்கநாக



அச்சிட்டபார்: பநா. ரநாஜ்குமநார்
அச்்சகம்:

ரநாசி கிரநாபிக்ஸ் பிரரவவட் லிமிசடட்
DP 69-71/A, சிட்வகநா சதநாழிற்வபட்ரட, 

திருமழிரெ, பூநதமல்லி தநாலுகநா,  
திருவள்ளூர் மநாவட்டம்.



பதிபபகம்: 
தமிழ்பாடு பபாடநூல் மற்றும்  
கல்வியியல் பணிகள் கழகம்,  
ஈ.வி.வக. ெம்பத் மநாளிரக,  
எண். 68, கல்லூரிசெநாரை,  

செனரனை – 600 006.
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 தனிச்சுற்று்ககு மடடும்
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01   ்பாடெலகள்

நிலவு

்பள்ளினய விடடு �நததைா?
்படடெப ்பகலும் மங்கிைதா?

உள்தளே வீடடில நுனழநததைா?
உள்ளே சு�டினய ன�த்ததைா?

பிள்னளேகள் எலலாம் �நதாரா?
ச்பரிய சதருவில தெரநததாமா?

ச�ள்ளி நிலாவும் �நததத!
வினளேயா டும்்படி சொனைதத!

ஓடித் சதாடதடொம் ஓர ஆனளே!
ஒளியும் ஆடடெம் ஆடிதைாம்!

்பாடி நடெநததாம் எலதலாரும்!
்பச்னெக் சகாடிக்கு நீரவிடதடொம்!

ததடிக் கள்ளேனைப பிடித்ததாம்!
சிடடொய்ப ்ப்றநததாம் வீடடுக்தக!

ஆடெச் செய்தது ச�ணணிலா!
அழனகச் செய்தது ச�ணணிலா!

- ்பாரதிதாென

அறிஞரின கனல
ஆர�ம்
பெரிய அறிஞரான 
இவர், சிறுவயதில் இரவு 
முழுவதும் பெருக்கூத்து 
ொர்த்து ொட்டியிடம் 
அடிவாங்கினாராம். 
அவர் யார் பெரியுமா?

காகிதப பூனை
பூனனனயப் 
ொர்த்திருப்பீர்்கள்... 
அனெக் ்காகிெத்தில் 
பெய்து ொர்க்்கலாம் 
வாருங்்கள்.  

ச்பரிய யானை 
சினை யானை
யானனனயப் 
பிடிக்்காெவர்்கள் 
உணடா எனன? 
உலகின பெரிய யானன, 
சிறிய யானன எனவ 
எனத் பெரியுமா?

நரியும் ெரியும்
நணெர்்கள�ாடு ள்கள்வி 
- ெதிலா்கப் ொட்டுப் 
ொடி மகிழ அழ்கான 
ொட்டு ்காத்திருக்கிறது

ஒற்றுனமதய 
�லினமயாம்!
ெணனட 
ளொட்டுக்ப்காணட 
குரங்கு்களுக்கு 
எறும்பு்கள் பொனன 
அருனமயான 
ளயாெனன

உள்தளே...

5ஆம் ்பக்கம் 7ஆம் ்பக்கம்

15ஆம் ்பக்கம் 23ஆம் ்பக்கம்

10ஆம் ்பக்கம்
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4 இதழ்
01 5இதழ்

01 ெங்கிலித் சதாடெர கனத

கடசடெறும்பின ்பயணம்
ஒரு கட்டெறும்பு தன் 

நண்பனைப் ்பார்கக 
விரும்பியது. குளித்துவிடடு, 
நல்் உனடெகள அணிநது, 
முகத்து்ககுப் ்பவுடெர 
பூசி்க்காணடெது. ்சருப்பு 
அணிநது்காணடு பு்றப்்படடெது. 
அது, நண்பனு்ககு்க 
்காடுப்்பதற்காை 
தின்்பணடெஙகள இரு்ககும் 
ன்பயுடென் நடெநதது.

அப்போது, போதையின் ஓரமோகக் 
கிடநை ஒரு மண் கட்டி ்கட்டது: 
“கட்்டறும்ப, ைனியோகப ்போகிறோ்ய, 
உனக்குப பயமோக இலதலையோ?”

“இலதலை! எனக்கு ஒரு துதை உண்டு!” 
என்று ்�ோலலிச் ்�ன்றது கட்்டறுமபு.

�ற்று தூரம நடநது ்�ன்ற பிறகு, 

்ேலியில படர்நதிருநை ஒரு ்கோடி 
்கட்டது: “கட்்டறும்ப, ைனியோகப 
்போகிறோ்ய, உனக்குப பயமோக 
இலதலையோ?”

“இலதலை! எனக்கு ஒரு துதை உண்டு!” 
என்று ்�ோலலி விட்டுப ்போனது 
கட்்டறுமபு.

�ற்று தூரம ்�ன்ற பிறகு, 
மரத்திலிருநை ஒரு குருவி ்கட்டது: 
“கட்்டறும்ப, ைனியோகப ்போகிறோ்ய,  
உனக்குப பயமோக இலதலையோ?”

“இலதலை! எனக்கு ஒரு துதை உண்டு!” 
என்று நடநைது கட்்டறுமபு.

�ற்று தூரம ்�ன்ற பிறகு, ஒரு 
மலைரில அமர்நதிருநை ்ைனீ 
்கட்டது: “கட்்டறும்ப, 
ைனியோகப ்போகிறோ்ய, 
உனக்குப பயமோக 
இலதலையோ?”

“இலதலை! எனக்கு ஒரு 
துதை உண்டு!” என்று 
கடநைது கட்்டறுமபு.

�ற்று தூரம ்�ன்ற 
பிறகு, ஊர்நது 
்�ன்று்கோண்டிருநை 
நத்தை ்கட்டது: 
“கட்்டறும்ப, 
ைனியோகப ்போகிறோ்ய 
உனக்குப பயமோக 
இலதலையோ?”

“இலதலை! எனக்கு ஒரு துதை உண்டு!” 
என்று ்ேகமோக நடநைது கட்்டறுமபு.

இருட்டிவிட்டது. கட்்டறுமபு 
்ைோடர்நது நடநைது. இன்னும நீண்ட 
தூரம ்�லலை ்ேண்டும. 
நட்�த்திரஙகளும, கோற்றும, நிலைவும 
கட்்டறுமதப எச்�ரித்ைன: “இரவு 
்நரத்தில ைனியோகப ்போகோ்ை! 
ஆபத்து!”

“நோன் துதையுடன்ைோன் ்போகி்றன்!” 
என்று ்�ோன்ன கட்்டறுமபு 
இதடவிடோமல நடநைது.

்மலும நீண்ட்நரம நடநது, 
ைன் நண்பன் இருக்கும 
எறுமபுப புற்தற  
அதடநைது கட்்டறுமபு. 
அதைப போர்த்ைதும 
நண்பன் எறுமபுக்கு 
மிகவும �ந்ைோஷம. 
இவேளவு ்ைோதலைவு 
ைனியோகேோ ேநைோய்? 
என்று வியபபுடன் 
்கட்டது. 

“இலதலை! 
துதையுடன்ைோன் 
ேந்ைன்!” என்று பதில  
்�ோன்னது நம 
கட்்டறுமபு.

“என்ன துதை?”
“உன் மீைோன அன்பு ்கோடுத்ை 

தைரியமைோன்!”
இரண்டு கட்்டறுமபுகளும 

அதைத்துக் ்கோண்டன.

- ொரஜ் அ்்்கஸ்
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4 இதழ்
01 5இதழ்

01  ்படெமும் கனதயும்

்ப்றன�யின ்பாடெல

ஒருமுதற ஒரு  ேோனத்தில பறநது 
்கோண்டிருநைது.  ளுக்கும 
களுக்கும களுக்கும ளுக்கும 
்ம்லை அது பறநது ்கோண்டிருநைது. 
அப்போது க்கு மிகவும மகிழ்ச்சியோக 
இருநைது. அது ஒரு போட்டுப போடியது: 

ஒற்றுனமதய �லினமயாம்
ஒரு  இருநைது.  உடலநிதலை �ரியிலலைோை அநை  எப்போதும 

படுத்திருக்கும. அதைப போர்த்து கள் ்கலி ்�ய்து சிரிக்கும. இைனோல  

மனம ேருநதும. அைற்கு உைவு கிதடக்கவிலதலை.

ஒருநோள், நோன்கு கள் ஙதகப போர்க்க ேநைன. அேற்தறப போர்த்து 

கள் பயநது நடுஙகின. அப்போது ஒரு  ்�ோன்னது: “நோஙகள் 

நோலேரும �்கோைரர்கள். எப்போதும ஒன்றோகத்ைோன்  இருப்போம. 

ஒரு  எஙகளுக்குள் �ண்தட மூட்டி எஙகதளப பிரிக்கத் 

திட்டம ்போட்டது. அப்போது இநைக் ைோன், “நீஙகள் 

ஒற்றுதமயோக இருநைோல த்தை ்ேன்றுவிடலைோம. இலதலை 

என்றோல  உஙகதளத் ைனித்ைனியோகப பிரித்துக் ்கோன்று 

தின்றுவிடும என்றது. அன்றிலிருநது நோஙகள் ஒற்றுதமயோக்ே 

இருநது ேருகி்றோம. இலதலை்யன்றோல, எப்போ்ைோ அநை  

 எஙகதளக் ்கோன்று தின்றிருக்கும. இன்றிலிருநது 

நோஙக்ள இநைக் க்கு உைவு ்கோண்டு ேநது 

்கோடுப்போம!”

அதைக் ்கட்டு கள் மனம திருநதின.  

ஙதக நன்றோகக் கேனித்துக் ்கோண்டன.

“நோன் இனி்மல கீ்ே இறஙக 
மோட்்டன். ேோனத்தி்லை்ய பறநது 
்கோண்டிருப்பன்!”

அநைப போட்தடக் ்கட்டு ஙகளும 
்மகஙகளும கோற்றும பூக்களும 
சிரித்ைன. நீண்ட ்நரம பறநை பிறகு 

க்குக் கதளபபோக இருநைது. ஒரு 
க் கிதளயில ேநது அமர்நைது. 

அைற்குத் ைோகமோக இருநைது. அதை  
அறிநை ்மகம மதேயோகப ்பய்ைது. 

 அநை நீர்த் துளிகதளக் குடித்ைது. 
அைற்குத் தூக்கம ேநைது. அதை அறிநை 
கோற்று குளிர்ச்சியோக வீசியது. ஒரு 

கோலியோன க் கூட்டுக்குள் படுத்து 
�ற்று ்நரம தூஙகியது . 

தூஙகி விழித்ை பிறகுைோன் க்குத் 
்ைோன்றியது: “எவேளவு உயரத்தில 
பறநைோலும ைன் நிதலைதய மறக்கக் 
கூடோது. ஒருேருக்கு ஒருேர்  
உைவி ்�ய்து ேோழ்ேதுைோன் 
இயற்தகயின் நீதி!”

்ப்றனவ

மைஙகள

நதிகள

குன்றுகள

 பூநலதாடடெஙகள

தாத்தா குைஙகு

குடடி்க குைஙகுகள சிஙகம்

எருது

ஓவி
யம்

: நீ
. ந

வ
நீத

கிரு
ஷ

ண
ன்

ஓவி
யம்

: நீ
. ந

வ
நீத

கிரு
ஷ

ண
ன்

- ்சல்வி
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01 கனதச் சிமிழ்

யானை ஒன்று லவக 
லவகமாகச் ்சன்று 

்காணடிருநதது. அனதப் ்பாரத்த 
குைஙகு, “யானையாலை… 
இவவளவு அவசைமாக எஙலக 
ல்பாறீஙக?” என்று லகடடெது. 

“பக்கத்து ஊரில ஒரு ்மஜிக் நிகழ்ச்சி 
நடக்குது. அதைப போர்க்கப ்போ்றன்” 
என்றது யோதன. 

“எனக்கும ்மஜிக் பிடிக்கு்ம… நோனும 
ேரேோ?” என்று குரஙகு ்கட்டது. 
குரஙதக ைன் முதுகில ஏற்றிக்்கோண்டு 
யோதன நடநைது. சிறிது தூரத்தில மயில 
ஒன்று எதிரில பறநது ேநைது.

“யோதனயும குரஙகும எங்க 
்போறீஙக?” என்று ்கட்டது. ்மஜிக் 
நிகழ்ச்சி போர்க்கப ்போேைோகச் 
்�ோன்னதும, ைோனும ேருேைோக 
அேர்கள் பின்னோ்லை பறக்கத் 
்ைோடஙகியது. ்ைருவின் ேதளவில நரி 
நின்று்கோண்டிருநைது. 

“யோதன, குரஙகு, மயில மூன்று ்பரும 
்�ர்நது ஊர் சுற்றுகிறீர்களோ?” என்று 
்கட்டது நரி. “இலதலை இலதலை, நோஙக 
்மஜிக் நிகழ்ச்சி போர்க்கப ்போ்றோம” 
என்றதும, நரியும அேர்க்ளோடு 
்�ர்நது்கோண்டது.

யானையின கூடடொளிகள்
்�லலும ேழியில ஒரு கிைறு 

இருநைது. அைன் அரு்க 
அேர்கள் ேநை்போது, அங்க 
கன்றுக்குட்டி ஒன்று 
அழுது்கோண்டிருநைது. 

“என்னோச்சு கன்றுக்குட்டி?” 
என்று ்கட்டது யோதன. 

பதில ்�ோலலைோமல அழுது்கோண்்ட 
இருநைது கன்றுக்குட்டி. அைன் கழுத்தில 
யோதன ைன் துமபிக்தகயோல 
ைடவிக்்கோடுத்ைதும அழுதகதயக் 
்கோஞ�ம ்கோஞ�மோக நிறுத்தியது.

“நோனும அமமோவும ்மஜிக் போர்க்கப 
்போ்னோம. அப்போ, ்மஜிக் 
்�ய்யறேரு  எஙகதள ்மதடக்கு ேரச் 
்�ோன்னோரு. எஙகள் இரண்டு ்பதரயும 
ைனித்ைனி ்பட்டியிலை அேர் 
அதடச்சிட்டோர். என் ்பட்டிதயத் 
திறநை்போது அமமோ இருநை 
்பட்டிதயக் கோ்ைோம,” என்று 
்�ோலலிவிட்டு மீண்டும அேத் 
்ைோடஙகியது கன்றுக்குட்டி. 

அதைக் ்கட்ட யோதன உள்ளிட்ட 
எல்லைோருக்கும அதிர்ச்சியோக இருநைது. 

“அபபறம என்னோச்சு?” என்று ்கட்டது 
குரஙகு.

“்ைரியலை… அநை ்மஜிக் மனிைர் 

மநதிரம ்போட்டு என் 
அமமோதே மதறய 
தேச்சிட்டோர். நோன் அமமோதேத் 
்ைடிட்டு இருக்கி்றன்.  
இங்கயும இலதலை” என்று 
அழுது்கோண்்ட ்�ோன்னது. 

“்மஜிக் ்�ய்து யோதரயும 
மதறக்க முடியோது கன்றுக்குட்டி… 
அேோ்ை” என்று யோதன ஆறுைல 
்�ோன்னது. கன்றுக்குட்டி அழுதகதய 
நிறுத்ை்ே இலதலை. 

“நீஙக எல்லைோரும இங்க்ய இருஙக” 
என்று ்�ோலலிவிட்டு மயில பறநது 
்�ன்றது. சிறிது்நரம கழித்து ேநது, 
“கன்றுக்குட்டி, உன் அமமோ, நம ஊர் 
பூஙகோ அருகில இருக்கோஙக. 
உன்தனதயத்ைோன் ்ைடிட்டு இருக்கோஙக” 
என்றது.  

அதைக் ்கட்டதுமைோன் 
கன்றுக்குட்டிக்கு நிமமதி ேநைது. “எனக்கு 
அநைப பூஙகோவுக்குப ்போக ேழி 
்ைரியோ்ை” என்று கேதலை்யோடு 
்�ோன்னது. 

“கேதலைபபடோ்ை… நோஙக உனக்கு 
ேழிகோட்ட்றோம” என்றது யோதன. 

“யோதனயோ்ர, ்மஜிக் நிகழ்ச்சிக்குச் 
்�லலை ்ேண்டு்ம?” என்று அே�ரப 
படுத்தியது குரஙகு. 

“குரஙகு ைமபி, அமமோதேப 
போர்க்கோமல கன்றுக்குட்டி அழுகிறது போர், 
இதைக் ்கோண்டு்போய் வீட்டில 
விடு்ேோம. ்மஜிக் போர்க்க நோதளக்குப 
்போகலைோம” என்றது யோதன. 

எல்லைோரும ஒத்துக்்கோண்டனர். மயில 
ேழிகோட்ட, கன்றுக்குட்டிதயப பத்திரமோக 
அைன் அமமோவிடம ்கோண்டு ்�ர்த்ைனர்.

 - மீைா
 

- ஓவியம் : ்பா. ்சநதில்குமார
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அந்த ஊரில் 

சதருககூத்து நடந்து 

சகோணடிருந்தது. இரவு 

முழு�தும் நடககும் நிகழ்ச்சி 

அது. அஙவக முதல் ஆளோய் 

உடகோர்ந்து போர்த்துக சகோணடிருந்தோன் 

ஒரு சிறு�ன். அருகில் இருந்த�ர்கள் 

தூஙகிவிடடோலும், அ�ன் தூஙகோமல் 

விடியும்�்ர கூத்்த ரசித்துப் 

போர்த்தோன். 

அடுத்த நோள் தன் நணபர்களுககு 

முன், சதருககூத்தில் போர்த்த 

கதோபோத்திரம்வபோல வ�டமிடடு நடித்துக 

கோடடினோன். பிறகு, வ�டத்்தக க்லககோமல் 

அப்படிவே வீடடுககுச் சென்றோன். அப்வபோது 

அ�ன் போடடி, ‘படிப்ப
்த விடடு விடடு, 

கூத்துக கடடுறிேோ’ என்று அ�்ன 

அடித்தோர்.

 ஆனோலும், அ�னுககுக க்லகள் மீது 

இருந்த ஆர்�ம் சகோஞெமும் கு்றேவில்்ல.  

அறிஞரின  
கனல ஆர�ம்

ஓவி
யம்

 : 
நீ. 

நவ
நீத

கிரு
ஷ

்ண
ன்

தினமும், அந்தச் சிறு�்னப் புத்தகம் படிகக ்�த்துக வகடபோர் தோத்தோ. த�றோகப் படித்தோல் 
உடவன திருத்து�ோர். ஒரு நோள், சிறு�ன் ஆஙகிலப் 
போடத்்தப் படித்தவபோது அ�னுககு, ‘தோத்தோவுககு 
ஆஙகிலம் சதரியுமோ?’ என்ற ெந்வதகம் �ந்தது.  

அ�ன் வ�ணடும் என்வற போடத்்தத் த�றோகப் 
படித்தோன். தோத்தோ ‘ம்’ சகோடடினோவர தவிர, ‘த�று’ 
என்று செோல்லவில்்ல. அப்வபோது அ�ன், தோத்தோவுககு 
ஆஙகிலம் சதரிேோது என்று சதரிந்து சகோணடோன். 
ஆனோலும், தோத்தோ்� ஏமோறறோமல், போடஙக்ளச் ெரிேோகவ� படித்தோன். 

சதருககூத்்த விடிே விடிேப் போர்த்தது
ம், தோத்தோ்� ஏமோறறோமல் 

ெரிேோகப் படித்
ததும் ேோர் சதரியு

மோ? அ�ர்தோன் தமிழ்நோடடின் முன்னோள் 

முதல் அ்மச்ெர் அறிஞர் அண்ணோது்ர. கோஞசிபுரத்தில் ஏழ்்மேோன 

குடும்பத்தில் பிறந்த�ர். தமிழிலும் ஆஙகிலத்திலும் புல்ம்ே 

�ளர்த்துக சகோணடோர். அ�ரின் வபச்்ெக வகடக ஆ
யிரகக்ணககில் 

மககள் திரணடோர்கள். சபரிேோரின் கருத்துக்ள ஏறறு அரசிேல் பணி 

செய்தோர்.

1967ஆம் ஆணடில் தமிழ்நோடடின் முதல் அ்மச்ெரோனோர் 

அண்ணோது்ர. பல்வ�று ெோத்னக்ளச் செய்த அ�ர், 1969ஆம் 

ஆணடு மர்ணம்டந்தோர்.

- பிரியா

 ச்பரிதயாரின ்பானதயிதல...
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 சி்றார கனத

திைமும் ஒரு நரி வரும். 
அடெரநது வளரநதிரு்ககும் 

முல்ன்்க ்காடிப் புதரகளு்ககு 
இனடெயில் ஒளிநதிரு்ககும். 
அப்ல்பாது குடடி முயல்கள 
்பளளி்ககுச் ்சல்லும். நரி 
அவற்ன்ற முன்றத்துப் ்பார்ககும்.

உட்ன குட்டி முயலகள் பயநது ஓடும. 
பள்ளிக்குச் ்�ன்றதும 
நடநைதை்யலலைோம டீச்�ரிடம 
்�ோலலும. ஒருநோள் டீச்�ர், ைதலைதம 
ஆசிரியரிடம குட்டி முயலகளின் 
பிரச்சிதனதயச் ்�ோன்னோர்.

ைதலைதம ஆசிரியர், குட்டி முயலகள் 
போதுகோபபோக ேருேைற்கு ஒரு ேண்டிதய 
ஏற்போடு ்�ய்ைோர். அநை ேண்டிதய, 
‘குனுஙகி’, ‘மினுஙகி’ எனும இரண்டு 
ஆடுகள் இழுத்து  ேநைன.

முலதலைப புைர்களுக்கு அருகில 
ேரும்போது குட்டி முயலகள், அங்க 
ஒளிநதிருநது போர்க்கும நரிதய 
ஆடுகளிடம கோட்டும. ஆனோல, ஆடுகள் 
அநை முலதலைக் ்கோடிகதள 
மட்டுமைோன் போர்க்கும. ஆஹோ! எவேளவு 
அருதமயோன ேோ�தன! 

மினுஙகியும 
குனுஙகியும 

நரி எங்தக?
- ஷிலைாைா

முலதலைப பூ மைத்தை நன்றோக 
முகர்நது மகிழும. பிறகு பூக்கதளப 
பறித்துத் ைதலையில தேத்துக்்கோள்ளும. 
அப்போது, புைருக்குள் ஒளிநதிருக்கும 
நரியின் மீது ்கோடிகள் உரசும. 
அவேோறு ்கோடிகள் கிச்சு கிச்சு 
மூட்டுேைோல நரி ்நளிநது ேதளநது, 
“ஹிஹிஹி... ஓ, ஹிஹிஹி!” என்று 
்மலலைச் சிரிக்கும.

ஒருநோள் ்பரிய மதே 
்போழிநைது! குட்டி முயலகள் 
ேநை ஆட்டு ேண்டி, ்�ற்றில 
சிக்கிக்்கோண்டது. மினுஙகியும 
குனுஙகியும முடிநைேதர பலைமோக 
ேண்டிதய இழுத்துப போர்த்ைன. ஆனோல, 
ேண்டி அத�யவிலதலை. “இன்று 
பள்ளிக்குப ்போக ்ேண்டோம!” என்றன 
ஆடுகள்.

ஆனோல, குட்டி முயலகள் என்ன 
்�ய்ைன? மதே ்பய்து 
்கோண்டிருநைோலும ையஙகோமல 
ேண்டிதய விட்டு இறஙகி 
பள்ளிக்கூடத்தை ்நோக்கி நடக்கத் 
்ைோடஙகின.

அப்போது, யோ்ரோ  குதடயுடன் ஓடி 
ேருேது்போலைத் ்ைரிநைது. அது யோர்? 
்ேறு யோருமலலை, அநை நரிைோன்!

நரி, குட்டி முயலகதளத் தூக்கிக் 
்கோண்டது. அேற்றுக்குத் ைதலை 

துேட்டிவிட்டது. பள்ளிப 
தபகதள உைறி அேற்றில 

இருநை ஈரத்தைப 
்போக்கியது. ஒரு 

தகயோல குட்டி முயலகதளத் 
தூக்கிக்்கோண்டு, மறு தகயோல குதட 
பிடித்ைபடி பள்ளிக்கூடத்தை ்நோக்கி  
நடநைது. 

்போகும ேழியில அநை நரி, குட்டி 
முயலகளுக்கு குச்சி மிட்டோயும, கடதலை 
மிட்டோயும, பேச்�ோறும, ்நோட்டுப 
புத்ைகஙகளில, ஒட்டிக்்கோள்ள ஆதம 
ஸ்டிக்கர்களும ேோஙகிக் ்கோடுத்ைது. 
பள்ளிக்குச் ்�ன்றதும குட்டி முயலகதள 
இறக்கி விட்டுவிட்டு முத்ைஙகள் ்கோடுத்து 
அனுபபியது.

நடநைதை எலலைோம டீச்�ரிடம ்�ோன்ன 
குட்டி முயலகள், “இனி எஙகளுக்கு 
ஆட்டு ேண்டி ்ேண்டோம!” என்றன. 
இதை அறிநை ைதலைதம ஆசிரியர், 
“இபபடிபபட்ட ைஙகமோன நரிதய நோன் 
போர்த்ை்ை இலதலை்ய!” என்றோர்.

எல்லைோரு்ம அநை நரிதயப போர்க்க 
விருமபினோர்கள். ஆனோல, முலதலைக் 
்கோடிப புைரில ்�ன்று போர்த்ை்போது, 
நரி அங்க இலதலை. பிறகு அது ேர்ே 
இலதலை! அதைப போர்க்கோமல குட்டி 
முயலகள் மிகவும ேருநதின!
                       

- ஓவியம் : ்பா. ்சநதில்குமார
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ச்பயரகள் 
சதரியுமா?

கைப்பேசி 
Mobile phone (ம�ொகபேல் ஃ்பேொன்)

�னகப்படுத்துத�ாம்!

- சநதியா

இயற்னகப 
ச்பாருடகள்

மனிதரால 
உரு�ாக்கப்படடெ 
ச்பாருடகள்

படங்களில் எவை இயறவ்கயான பபாருட்கள், எவை 
மனிதரால் உருைாக்கபபடட பபாருட்கள் என்று 
ைவ்கபபடுத்து்க:

தமிழில் நன்கு 
அறிமு்கமான ப�ாற்களின் 
ஆஙகிலப பபயர்கவை 

அறிவைாம்

   ஆங்கிலம் அறித�ாம்!

Lake (லேக்)

Canal (லேனல்)

Waterfalls (வாட்டர் பாஃல்ஸ்)

Geyser (கேயிசர்)

ஏரி

கால்வாய

நீரவீழச்சி

்வநநீர ஊற்று

Iceberg (ஐஸ்கபர்க்)

Ocean (ஓசன்)

River (ரிவர்)

Strait (ஸ்க்டரைட)

்பனிப்்பான்ற

்்பருஙகடெல்

நதி

நீர இனணப்பு

ஆறு 
River (ரிவர்)

சூரியன் 
Sun (சன்)

ைபபேல் 
Ship (சிப)

- திவயா

சூரியைொந்திப பூ
Sunflower (சன் ஃப்ளவர்)

புத்தைம்
Book (புக்)

வி�ொனம்
Aeroplane (ஏ்�ொபி்்ளன்)

பேனிததுளி
Dew drop (ட்யூ ட்�ொப)

விகைைள் : இயறகைப மபேொருட்ைள் : ஆறு, சூரியன், சூரியைொந்திப பூ, பேனிததுளி, 
�னி்த�ொல் உருவொக்ைபபேட்ை மபேொருட்ைள் : கைப்பேசி, ைபபேல், புத்தைம், வி�ொனம்
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01  நாதம செய்த�ாம்!

காகிதத்தில பூனை 
செய்த�ாம்!

ஓரிகோமி (Origami) எனப்படும் கோகித மடிப்புகக்ல, ஜப்போனிே 
போரம்பரிேக க்லேோகும். ஜப்போன் சமோழியில் ஓரி என்றோல் மடித்தல். கோமி 
என்றோல் கோகிதம். இந்த இரணடு �ோர்த்்தகள் வெர்ந்துதோன் ஓரிகோமி 
என்று அ்ழககப்படுகிறது. இந்தக க்லயில் கோகிதஙகள் ச�டடி 
ஒடடப்படு�தில்்ல, ப்ெகள் பேன்படுத்தப்படு�தில்்ல. இந்தக க்லயில் 
நோம்  இப்வபோது பூ்னத் த்ல்ே உரு�ோககியுள்வளோம்.

1. ெதுர �டிவிலோன கோகிதத்்தப் 
போதிேோக மடிககவும்

2. போதிேோக மடித்துக வகோடு 

உரு�ோககவும்

3. புள்ளிகவகோடடில் மடிககவும்

4. திருப்பவும்

1. உஙகள லதனவ்ககு ஏற்்ற்படி வணண்க 
காகிதம் ஒன்ன்ற எடுத்து்க ் காளளுஙகள. 
அல்்து ்ப் நி்றத் துணடு்க காகிதஙகனள 
ஒடடியும் ஒரு தானளத் தயார ் சயது 
்காளள்ாம்.

2. இப்ல்பாது ்படெத்தில் உளளது ல்பான்று தானள 
மடி்கக லவணடியதுதான்.

3. லவறு ஒன்றும் லவன் இல்ன், ்படெத்தில் 
காடடிய்படி ் ்பாறுனமயாக ் வடடுஙகள.

4. ்வடடெப்்படடெ ்பகுதினய நீ்ககிவிடடுப் ்பாரத்தால் 
இப்்படி இரு்ககும்!

5. இனத விரித்துப் ்பாரத்தீரகள என்்றால், 
னகலகாத்து நிற்கும் லதாழிகள 
லதான்றுவாரகள!

னகதகாத்து 
நிற்கும் 

ததாழிகள்!

- பிரியா

5. முகத்்த �்ரந்து சகோள்ளவும்

- 
ஓவி

யம்
 : 

கு
.்

ெய
ைா

ஜ்
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01   �ாசிபத்பாம் �ளேரத�ாம்!

ெமத்து� உரினம
ஆணும் சபணணும், 

இந்தப் பூமியில் மனிதரோகப் 
பிறந்த அ்ன�ரும் ெமம். 
ெடடஙக்ள மீறி நடப்பது 
குறறம். ெடடத்தின் முன் 
அ்ன�ரும் ெமம். ெோதி, 
மதம், சமோழி, இனம் என, 
எதிலும்  ஏறறத் தோழ்வு 
கி்டேோது. ெமூக உரி்ம, 
வபச்சுரி்ம, எழுத்துரி்ம, 
கூடி �ோழும் உரி்ம, 
விரும்பிே மதத்்தப் 
பின்பறறும் உரி்ம, கல்வி 
கறகும் உரி்ம முதலிே நம் 
பல்வ�று உரி்மக்ளப் 
பறறி கறபிககிறது இந்தப் 
புத்தகம்.  
M.S. ்்பாற்்காடி 
வின் ரூ. 35/-

நான யார?
ஒரு�ர் எப்படி 

வ�ணடுமோனோலும் 
இருககலோம்! ஒரு�ரின் 
வதோறறத்்தக 
குறிப்பிடடுக வகலி செய்ே 
எ�ருககும் உரி்ம 
இல்்ல என்ப்த 
அழகோகச் செோல்லும் நூல் 
இது. 
‘நம் உடல் நம்மு்டேது, 

ஒவச�ோரு உடலும் 
தனித்து�மோனது, நம் 
உடல் அறபுதமோன ஒன்று’ 
என்ப்த நம் மனதில் 
பதிே்�ககும் புத்தகம்.
சான் ்சல்வம்  
வின் ரூ. 35/-

நலம் தரும் 
நலல உணவு
“நோளும் �ோழ்ந்து 
�ளரவும்,
�லி்ம சபறறு 
உ்ழககவும்,
வநோ்ே ச�ன்று 
கடககவும்,
ஊடடம் நமககு 
வ�ணடுவம!” 
என்று இந்தப் 

புத்தகம் போடல் 
�டிவிவலவே, நோம் 
ெோப்பிட வ�ணடிே 
நல்ல உ்ணவுக்ள 
எடுத்துச் 
செோல்கிறது!

்வற்றிச்்சழியன்  
வின் ரூ. 35/-

காசு
ப்ணம் என்ற ஒன்று 

எப்படி �ந்தது? 
இேற்கப் 
சபோருடகளுககு வி்ல 
எப்படி �ந்தது? ‘பேன் 
மதிப்பு’ என்றோல் 
என்ன? உ்ழப்பு எப்படி 
ஒரு சபோருளின் 
மதிப்்பத் 
தீர்மோனிககிறது? 
ெந்்த எப்படி �ந்தது? 
கோகிதப் ப்ணம் 
�ரு�தறகு முன்பு 
எ்�சேல்லோம் 
ப்ணமோகப் 
பேன்படுத்தப்படடன 
என்ப�றறின் மூலமோக, 
ப்ணத்தின் க்த்ேச் 
செோல்லிக சகோடுககும் 
பேன் மிகுந்த புத்தகம்.
ச. தமிழச்்சல்வன்  
வின் ரூ. 35/-

மானுடெப்பயணம்
சிறு�ர்கள் மதிேழகனும் இளமுருகும் ஒரு குன்றின் மீது ஏறுகிறோர்கள். அஙவக 

பழஙகோல மனிதர் ஒரு�்ரப் போர்ககிறோர்கள். அதன் பிறகு அ�ர்கள் கோலத்தில் 
ச�குதூரம் முன்வன பேணிககிறோர்கள். அஙவக, ஆதிகோல மனித இனஙக்ளச் 
வெர்ந்த�ர்களோன ‘வெப்பிேன்ஸ்’, ‘வ�ோவமோ எரகடஸ்’, ‘நிேோணடர்தோல்’, ‘வ�ோவமோ 
�ோபிலஸ்’, ‘ஆஸ்டிவரோ பிதிகஸ்’ ஆகிவேோ்ரச் ெந்திககிறோர்கள். மனிதர்கள் 
உரு�ோகி, பல இடஙகளுககுப் பரவி முன்வனறிே்தப் பறறிே சு்� மிகுந்த க்த 
இது. - உதயசஙகர - வின் ரூ. 45/-

புதிய 
நூலகள்

இநத ஐநது நூல்கனளயும் ்வளியிடலடொர : 

தமிழ்நாடு ்பாடெநூல மற்றும் கலவியியல ்பணிகள் கழகம், 
எண. 68, ஈ.்வ.கி. சம்்பத் மாளினக, கல்லூரிச் சான், டி.பி.ஐ. வளாகம், நுஙகம்்பா்ககம், ்சன்னை - 600 006.
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 மாண�ர ்பனடெபபுகள்

சித்திரச் தொனல

ம.புகலேநதி, ஆ்றாம் வகுப்பு, 
ஊ.ஒ.ந.நி. ்பளளி, ்பத்தியவாடி, 
க்ச்பா்ககம் ஒன்றியம், 
திருவணணாமன் மாவடடெம்.

s.தரஷிகா, மூன்்றாம் வகுப்பு 
ஊ.ஒ.்தா. ்பளளி, 
மணலமல்்படடி. சிவகஙனக மாவடடெம்.

ைா. சுஷில் கிருஷணன், ஆ்றாம் வகுப்பு,
ஊ.ஒ.ந.நி. ்பளளி, ்சம்மம்்பாடி. 
திருவணணாமன்

K. ரிஷிதைன், ஏோம் வகுப்பு, 
ஊ.ஒ.ந.நி. ்பளளி, ்மானேயூர, 
தஞசாவூர மாவடடெம்.

S. ்கௌஷிகா, மூன்்றாம் வகுப்பு, 
ஊ.ஒ.ந.்பளளி, 
லக்வளளி. தருமபுரி



12 இதழ்
01 13இதழ்

01
 மாண�ர ்பனடெபபுகள்

சித்திரச் தொனல

்பா. அன்்பைசன், மூன்்றாம் வகுப்பு,
ஊ.ஒ.்தா.்பளளி, மணலமல்்படடி,
சிவகஙனக மாவடடெம்.

K. ரிஷிதைன், ஏோம் வகுப்பு, 
ஊ.ஒ.ந.நி. ்பளளி, ்மானேயூர, 
தஞசாவூர மாவடடெம்.

B.ஹரிஸ் லசைன், ஆ்றாம் வகுப்பு 
G.T.R. உயரநின்ப் ்பளளி, 
அைசலவலி. திருவணணாமன்

மு.சுலவதா, 5ஆம் வகுப்பு,
ஊ.ஒ.்தா.்பளளி,

 ்வளியம்்பா்ககம்,்சஙகல்்படடு.

டி.்கவின், மூன்்றாம் வகுப்பு,
ஊ.ஒ.்தா.்பளளி, 
கீழ்காடுஙகலூர, 

  திருவணணாமன் மாவடடெம்.



14 இதழ்
01 15இதழ்

01
 ்பண்பாடு

                          

மத்தியப் பிைலதசத்தில் இரு்ககி்றது. இது, 
புத்தரின் நினைவுப் ்்பாருடகளின் மீது 
அனம்ககப்்படடெ ஓர அனை்கலகாள வடிவச் 
்சஙகல் கடடெடெம். கி.மு. மூன்்றாம் 
நூற்்றாணடில் ல்பைைசர அலசாகைால் 
கடடெப்்படடெது.

இநதியாவின புகழ்ச்பற்்ற நினைவுச் சினைங்கள்

உ்க அதிசயஙகளில் ஒன்்றாை 
இது, ஆ்கைாவில் 
அனமநதுளளது.  முக்ாய 
மன்ைர ஷாெஹான், இ்றநது 
ல்பாை தன் மனைவி மும்தாஜ் 
நினைவாக, 16ஆம் 
நூற்்றாணடில் கடடிைார.

்கால்கத்தாவில் அனமநதுளள 
வி்கலடொரியா அைணமனை,  
இஙகி்ாநது வி்கலடொரியா 
மகாைாணியின் நினைவிடெம். 
அவர இநதியாவின் ல்பைைசி 
என்்ற ்படடெத்னதயும் ்்பற்்றவர. 
1921ஆம் ஆணடு கடடெப்்படடெ 
இது, தற்ல்பாது 
அருஙகாடசியகமாகவும் சுற்று்ா 
த்மாகவும் இரு்ககி்றது.

ொஞ்சி ஸ்தூபி (SANCHI STUPA)

தாஜமகால (TAJMAHAL)

விக்தடொரியா அரணமனை (VICTORIA PALACE)



14 இதழ்
01 15இதழ்

01

“கீ்ககீ” என்ல்ற ்பாடியது குருவி
அனத இைணடு பூனைகள லகடடெை.

“எை்ககுத்தான் குருவி” எை இைணடு பூனைகளும் 
லமாதி்க ்காளள, தப்பித்தது குருவி!

பூனை இரணடு, குருவி ஒனறு
 சித்திரப புனைனக

ச்பரிய யானை!
நிலைத்தில ேோழும உயிரினஙகளில மிகவும ்பரியது யோதன. அேற்றில 

்பரியது ஆபபிரிக்க யோதன. ஆபபிரிக்க யோதனகளில ‘ஆபபிரிக்க �ோேன்னோ 
யோதன’ (African Savanna Elephant), ‘ஆபபிரிக்க போரஸ்ட் யோதன’ (African 
Forest Elephant) என்று இரண்டு இனஙகள் உள்ளன.  இதில, �ோேன்னோ 
யோதனைோன் மிகவும உயரமோனது. ஏறத்ைோே நோன்கு மீட்டர் உயரம இருக்கும. 
இைன் எதட சுமோர் 6,000 கி்லைோகிரோம!

சினை யானை
ஆசிய யோதனக் குடுமபத்தைச் ்�ர்நை ‘்போர்னி்யோ பிக்மி’ (Borneo  

Pygmy), உலைகத்தி்லை்ய சிறிய யோதன. ம்லைசியோதேச் ்�ர்நை இநைக் குட்டி 
யோதன, ஏறத்ைோே 2.6 மீட்டர்ேதரைோன் உயரம இருக்கும. அழிநது ேரும 
உயிரினஙகளின் பட்டியலில ்�ர்க்கபபட்டுள்ளது.

ச்பரிய யானை சினை யானை



16 இதழ்
01 17இதழ்

01 இயற்னகனய தநசி!

கருஙசகோககு (Black Heron), மீன்க்ளப் 
பிடிப்பதறகோக ஒரு தந்திரம் செய்யும். அது என்ன? 
தன் இறக்கக்ள கு்டவபோல விரித்துகசகோணடு 
தணணீரில் அமர்ந்திருககும். அப்வபோது மீன்கள் அந்த 
இறக்ககளின் நிழலுககு ஓடி �ரும். அப்புறம் 
என்ன? சுலபமோக மீன்க்ளப் பிடித்துத் தின்னும். 

சதறகு அசமரிககோவில் உள்ள 
‘சிகோரிேஸ் ஸ்்படர்’ (Sicarius spider) 
எனும் இந்தச் சிலந்தி, இரணடு 
கோல்களோல் ம்ண்ல �ோரி தன் 
உடலின்மீது வபோடடுகசகோணடு சில 
சநோடிகளில் ம்ணலுககுள் ம்றந்துவிடும். 
இது ஏன் இப்படிச் செய்கிறது சதரியுமோ? 
ம்றந்திருந்து இ்ர பிடிககவும் 
எதிரிகளிடம் சிககோமல் ஒளிந்து 
சகோள்�தறகும்தோன்.

நீளேக் கழுத்து 
ஆனம  

சகாக்கின தநதிரம்

மன்றயும் சிலநதிஇந்த நீணட கழுத்துள்ள ஆ்ம (Eastern long 
necked turtle), ஆஸ்திவரலிேோவில் உள்ளது.  
இதன் கழுத்து, ஏறத்தோழ அதன் உடல் 
அளவு நீளம் இருககும். இதனோல் மறற 
ஆ்மக்ளப்வபோல படசடன்று 
த்ல்ே ஓடடுககுள் 
இழுத்துகசகோள்ள முடிேோது. 
இப்படி நீணட கழுத்து உள்ள 
ஆ்ம இனஙகளுககு, 
‘போம்புக கழுத்து 
ஆ்மகள்’ 
(Snake-necked 
turtle) என்று 
சபேர்.

உயிரிைம் அறித�ாம்!



16 இதழ்
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01  மகிழ்ச்சி அரங்கம்

�னரயலாம் �ாங்க!

புதிரகள்
மன்றநதுள்ளே எணகனளேக் கணடுபிடியுங்கள் இநதப ்படெத்தில எத்தனை கிளிகள்  இருக்கின்றை?

்படெங்களில இருக்கும் கணகள் எநத விலங்குகள், ்ப்றன�களுனடெயன� எை கீதழ டிக் செய்யவும்

1. எருமை

2. குதிமை

3. யாமை

1. பாம்பு

2. பல்லி

3. தவமை

1. புலி

2. கைடி

3. சிஙகம்

1. மைைா

2. கிளி

3. காகம்

ஓவி
யங

கள
 : 

நீ.
 ந

வ
நீத

கிரு
ஷ

ண
ன்

2

3

1

வினடெகள அறிய ்ப்ககம் 20்ககு வாஙக!



18 இதழ்
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01 ்படெக்கனத

என 
நண்பரகள்

எை்ககுப் ்ப்  
நண்பரகள  
உணடு.

சி்ர  
என்னை விடெ 

இனளயவரகள

சி் நண்பரகள முதியவரகள

சி் நண்பரகளு்ககு வால் 
இரு்ககும்... சி்ரு்ககு இரு்ககாது.

சி் நண்பரகள
என்னை விடெ 
மூத்தவரகள

எழுதியவர : ருக்மினி த்பைரஜி
ஓவியம் : ராஜிவ் �ரமா ‘்பஞ்ொரா’
்மாழி்்பயரப்பு : பிர்பா ராம், ஷீலா ச்பருயிட
நன்றி  : பரதம் புக்ஸ்

சி்ர
சின்ைஞ 

சிறியவரகள
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01  ்படெக்கனத

புத்தகஙகளும் என் 
நண்பரகளதான்!

சி் நண்பரகள 
ஊரகின்்றைர... சி் நண்பரகள 

நீநதுகின்்றைர... சி்ர 
்ப்ற்ககின்்றைர

ஆைால் என்  
மிகச்சி்றநத நண்பர  
யார? யார? யார? 

என அம்மா!



20 இதழ்
01 21இதழ்

01 மகிழ்ச்சி அரங்கம்

மயிதல, மயிதல ஆடி�ா
மக்காச் தொளேம் தருகித்றன!

குயிதல, குயிதல ்பாடி�ா
தகான�ப ்பழங்கள் தருகித்றன!

்பச்னெக் கிளிதய ்ப்றநது�ா
்பழுத்த சகாய்யா தருகித்றன!

சிடடுக் குருவி நடெநது�ா
ெடனடெ த்பாடடு விடுகித்றன!

ஓனடெக் சகாக்கு இங்தக �ா
ஓடிப பிடித்து ஆடெலாம்!

மாடெப பு்றாத� இ்றங்கி�ா
மடியில குநதிப த்பெலாம்!

மயிதல மயிதல விடுகனதகள்

அக்கனரயில ஒனறு, இக்கனரயில ஒனறு, 
இரணடும் அடிக்கடி தமாதிக் சகாள்ளும்! 
அன� எனை? 
�ாய் சினைது, �யித்றா மிகப ச்பரியது! 
அது எனை? 

சதாடடொல துன்பம்! அது எனை? 

ஒரு புடடியில இரணடு எணசணய்!  
அது எனை? 
்பாரத்தால பூத் தடடு, தடடில தீ! அது எனை? 

1. இனமகள, 2. குடெம், 3. மின்சாைம், 4. முடனடெ, 5. சூரியன்,  
வினடெகள :

1

2

3

4

5

	இது இல�ெ சதானலத்பசி எண 

	இரவு - ்பகல எநத தநரமும் 
அனழக்கலாம்

	உங்களுக்கு எனை உதவி ததன� 
என்றாலும் இநத எணணிற்கு அனழயுங்கள்

னெலடு னலன

(குழந்தைகள் பாதுகாப்பு உதைவி ் ையம்)

17ஆம் ்பக்க வினடெகள் :

எத்தனைக் 
கிளிகள் :  
17 கிளிகள்.

1
2

3

யாமை தவமை சிஙகம்

- 
ஓவி

யம்
 : 

்பா
. ்

சந
தில்

கு
மா

ர

நன்றி : www.tamillexicon.com

கிளி
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்பழங்கள்-FRUITS
ஆபபிள் -  APPLE

மாம்்பழம் - MANGO

முநதிரிப்பழம் – CASHEW FRUIT

�ானழப ்பழம் – BANANA

எலுமிச்ெம்்பழம் – LIME

தரபபூெணி – WATER MELON

திராடனெ - GRAPES

சீத்தாப்பழம் – CUSTARD APPLE

த்பரிச்ெம்்பழம் – DATES

அனைாசி – PINEAPPLE

அத்திப்பழம் – FIG

சகாய்யா – GUAVA

- ஆனச தம்பி

 ்பாடெத்திலிருநது

்பலாப ்பழம் –  JACK FRUIT

ததாடெம்்பழம் – ORANGE
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01  சி்றார கனத

குள்ககனையில் உடகாரநதிருநதது 
ஒரு தவனள. ்ப்ககத்திலிருநத 

மைத்தின் கினளயில் யாலைா ்தாஙகி்க 
்காணடிருப்்பது ்தரிநதது. 

“அங்க ைதலைகீேோகத் ்ைோஙகி �ர்க்கஸ் 
கோட்டுேது யோர்?” என்று ்கட்டது ைேதள.

“நோன் ஒரு ்ேௌேோல!”
“நீ ஏன் இபபடி ைதலைகீேோக 

நின்று்கோண்டிருக்கிறோய்? உனக்கு மூதள 
குேமபிவிட்டைோ? உட்ன நீ ஒரு மருத்துேதரப 
போர்!”

“நோன் ்நரோகத்ைோன் நிற்கி்றன். என்னோல 
இபபடித்ைோன் நிற்க முடியும!”

“என்தன யோரோலும ஏமோற்ற முடியோது. 
நீ ைதலைகீேோகத்ைோன் நிற்கிறோய்!”

“நோன் ்நரோகத்ைோன் நிற்கி்றன். 
நீஙகள்ைோன் ைதலைகீேோக 
நிற்கிறீர்கள்!”

“மறுபடியும ்�ோலகி்றன். 
நீைோன் ைதலைகீேோக நிற்கிறோய். 
்நரோக நிற்க முயன்று போர்!”

‘எவேளவு முதற எடுத்துச் 
்�ோன்னோலும இநைத் 
ைேதளக்கு விஷயம 
புரியவிலதலை்ய... நோன் என்ன 
்�ய்்ேன்!’ என்று நிதனத்து ்ேௌேோல 
்ைமபித் ்ைமபி அழுைது!

‘எத்ைதன முதற ்�ோன்னோலும இநை 
்ேௌேோல ்கட்க மோட்்டன் என்கிற்ை’ என்று 
நிதனத்து ைேதளயும குமுறிக் குமுறி அழுைது!

  - ைாமகிருஷணன் குமைநல்லூர

ச�ௌ�ாலும் த�னளேயும்  
ஏன அழுதை?

A frog was sitting on the bank of the pond. It 
was seen that someone was hanging from the 
branch of the nearby tree.

“Who is hanging upside down over there and doing 
the circus?” asked the frog.

“I am a bat!”
“Why are you standing upside down like this? Are you 

out of your mind? See a doctor immediately!”
“I am standing straight. I can stand like this!”
“Nobody cheated me. Cannot. You are upside down!”
“I am standing straight. You are the one standing 

upside down!”
I’ll say it again. You are standing upside down. Try to 

stand up straight!”
“No matter, how many times I tell. 

This frog doesn’t understand... 
What will I do! the bat cried.

The frog started crying and 
crying because he thought, “No 
matter how many times I tell him, 

this bat
won’t listen’!

- ramakrishnan kumaranallur
Translate by S. Thirumugam

Why did the bat 
and the frog cry?

ஓவி
யம்

 : 
்பா

. ்
சந

தில்
கு

மா
ர



22 இதழ்
01 23இதழ்

01  கனதப ்பாடெல

மணம் என்றால பூ தாதை? 
பூ என்றால கடடுத�ாதம! 
கடடு�து என்றால ்பசுதாதை? 
்பசு என்றால க்றபத்பாதம! 
க்றப்பது என்றால ்பால தாதை? 
்பால என்றால புளிக்குதம! 
புளிக்கும் என்றால புளிதாதை? 
புளி என்றால சதாங்குதம! 
சதாங்கு�து என்றால ்பாம்புதாதை? 
்பாம்பு என்றால சகாத்துதம! 
சகாத்து�து என்றால தகாழி தாதை? 
தகாழி என்றால கூவுதம! 
கூவும் என்றால நரிதாதை? 
நரி என்றால அததாடு ெரி!

கனர புரணடு ஓடுதம்மா – அநத 
காவிரியில தணணி எங்கும்!

சநளி சநளியா ஓடுதம்மா – அநத
நீல �ணணத் தணணி எலலாம்!

சுழி சுழியா ஓடுதம்மா – அநத
சுத்தமாை ஆத்துத் தணணி!

காவிரி

நரியும் ெரியும்

ச�யிலடிக்கும் தநரசமலலாம் - தணணி
ச�ள்ளி த்பால மினனுதடி!

சதய்�ம்த்பால இருக்கும் தணணி – கணமணிதய
தினெதயாடும் ்பச்னெத் தணணி!

- நாடடுப ்பாடெல

- நாடடுப ்பாடெல

 தகள்வி ்பதில ்பாடெல

ஓவியஙகள : ்பா. ்சநதில்குமார
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முன்்ப, 
்போறோதமக்கோரதரப 
்போலை நடத்துநர் விசில 
ஊதிவிடுேோர். விசில 
ஊதினோல பிறகு ஓடத்ைோ்ன 
்ேண்டும.
இரவில அபதுலலைோ 

்பருநது ஆற்றஙகதர 
ஓரத்தில தூஙகும. அகிலைன் 
்பருநது ஏரிக்கதரயில 
தூஙகும.
கோதலையில இரண்டு 

்பருநதுகதளயும 
குளிபபோட்டுேோர்கள். 

உட்புறத்தைக் கூட்டிச் 
சுத்ைம ்�ய்ேோர்கள். பிறகு 
அதே ஒ்ர ேழியில 
ைஞ�ோவூருக்குச் ்�லலும.

ஒரத்ைநோடு எனும ஊதர 
்நருஙகும்போதுைோன் அது 
நடநைது! அபதுலலைோவின் 
ஓட்டுநர், பின்னோல ேரும 
அகிலைனுக்கு ேழிவிட 
முற்பட்டோர். அப்போது அகிலைன் 
்பருநது அபதுலலைோ ்பருநதுடன் 
்லை�ோக ்மோதிவிட்டது!

இரண்டு ்பருநதுகளில பயைம 
்�ய்ை அதனேரும பயநது 
கூச்�லிட்டுக்்கோண்டு கீ்ே 
இறஙகினோர்கள். ஒ்ர க்ளபரம! பிறகு 
பயணிகள் எல்லைோரும �ோதலை ஓரத்தில 
நின்று ்ேறு ்பருநதுக்கோகக் 
கோத்திருநைோர்கள். 

அநை இரண்டு ்பருநதுகளும 
ைனியோகச் �நதிக்க ்ேண்டும என்று 
நீண்ட கோலைமோகக் 
கோத்திருநைன 
அலலைேோ. 

அப்துல்்ா ல்பருநது, 
்பச்னச நி்றத்தில் மஞசள 

நி்றப் புளளிகளுடென் அேகாக 
இரு்ககும். அது 
்படடு்கலகாடனடெயிலிருநது 
தஞசாவூரு்ககு ஓடி்க்காணலடெ 
இரு்ககும். 

அகிலைன் ்பருநது, சிேபபு நிறத்தில 
இருக்கும. அைன் முன் பக்கம மட்டும 
நீலை நிறம. இநைப ்பருநதும 
பட்டுக்்கோட்தடயிலிருநது 
ைஞ�ோவூருக்குத்ைோன் 
ஓடிக்்கோண்டிருநைது.

நிதறயப பயணிகதள ஏற்றிக்்கோண்டு 
விதரநது ்�லலும்போது, அதே 
இரண்டும எஙகோேது �நதிக்கும. 
அப்போது இரண்டும, ்பசிக்்கோள்ள 
்ேண்டும என்று நிதனக்கும. பலை 
கதைகள் ்பசி சிரித்து மகிே ்ேண்டும 
என்று விருமபும. ஆனோல, ஒன்தற 
ஒன்று திருமபிப போர்த்து ேைக்கம 
்�ோலேைற்கு 

அனபு
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அநை ்நரம இப்போது ேநதுவிட்டது. 
அபதுலலைோ ்பருநது, அகிலைன் 
்பருநதுடன் தககுலுக்கியது. ்ைோதளத் 
்ைோட்டு நலைம வி�ோரித்ைது. பிறகு அநை 
நண்பர்கள் ேழியில போர்த்ை கோட்சிகதள, 
ைஙகளுக்குள் பயணித்ை மனிைர்கதள, 
ஓட்டுநர்கதள, நடத்துநர்கதளப 
பற்றி்யலலைோம நிதறயப ்பசி 
மகிழ்நைோர்கள்.

“நோஙகள் ஒருேர் மீது ஒருேர் 
்மோதிக்்கோள்ளவிலதலை, 

நண்பர்க்ள. அன்போகத் 
்ைோட்டுக்்கோண்்டோம, அவேளவுைோன்!” 
என்று ்பருநதுகள் �த்ைம்போட்டுக் 
கூறின. ஆனோல, அது யோருக்கும 
புரியவிலதலை. உஙகளுக்குப புரிகிறைோ?

- ஷிெு


