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ப ொலிவுமிகு ொரதம்

“முப்பது க ோடி

மு முடையோள்” என்று

போடிச் சசன்ற போரதியின்

 ோலத்திற்குப் பின் இன்று

நூற்றுஇருபது

க ோடியோகிவிை்ைது நம்

போரத திருநோை்டின்

ம ் ள் சதோட . ம ் ள்

சதோட யில் மைட்ுமல்ல

இந்த மோற்றம். எங்கும்

மோற்றம் எதிலும் மோற்றம்.

அந்த மோற்றத்தில்

ஏற்றமும் உண்டு

தடுமோற்றமும் உண்டு.

அடிடமப்படுத்திய

அந்நியடர விரைை்

ஒன்றுபை்ைனர.் செற்றி

சிறந்தனர.் ஆனோல்

இன்டறய நிடலயில்

அந்த ஒற்றுடமச்

சிந்தடன நம்மிடைகய

இரு ்கின்றதோ? எனில்

அதற் ோன

விடைக ள்வி ்குறிகய.

அன்றோைச்

சசய்தி ளில் அமிழ்ந்து

அடதப் பற்றி விமரச்னம்

சசய்ெதிலும்

விெோதிப்பதிலும்

அதிதீவிரமோ 

இறங்கிவிடும் நிடலடய

இன்டறய நோை ்ளில்

 ோண முடிகிறது.

சசய்தி டள

அலசுெதிலும்

ஆரோய்ெதிலும்

தெறில்டல. அடெ

அதகனோடு நின்று

கநயமும்  ருடணயும்

சபோங்கும். மற்சறோரு

இைத்தில் அது மடறந்து

கபோகும். ஏன் இந்த

முரண்?“

இப்படி மோற்றம்

அடைந்து- விை்ைடதய

அறியோமல் “எந்டதயும்

தோயும் மகிழ்ந்து குலோவி

இருந்ததும் இந்நோகை

அதன் முந்டதயர் ஆயிரம்

ஆண்டு ள் ெோழ்ந்து

முடிந்ததும் இந்நோகை!”

என்று சபருடம கபசிப்

பயசனோன்றும்

இல்டல. நோைட்ை

ஆள்கெோர் பற்றிய

சசய்தி ள்

ஒருபுறம்இரு ் ைட்ும்.

வீைட்ை ஆளும்

நோம் போரதத் தோய்

ஈன்சறடுத்த ம ் ளோய்

எப்படி இரு ்கின்கறோம்?

தோய்த்திருநோை்டின்

சுதந்திரத்திற் ோ அதில்

ஈடுபைட்ு

போடுபைட்ு,நம்மூதோடதயர்

மகிழ்ந்து குலோவி



சுெோசி ் நல்ல

 ோற்று கிடை ்குமோ?

குடி ் நன்னீர்

கிடை ்குமோ? உண்

சபோருள் விடளவி ் 

நிலம் தோன்

நிடல ்குமோ?

கிடை ்கும் உண்

சபோருள்

விஷமில்லோதிரு ்குமோ?

நற் ல்விடய நோணிலம்

சபற இயலுமோ? சபற்ற

 ல்வியோல் கெடலதோன்

கிைட்ுமோ? கிைட்ிய

கெடலயோல்

சபோருள்தடன சபற்று

உயரத்தோன் இயலுமோ?

சபண் என்றோல்

எப்கபோதும்

போது ோப்போ ப்

பயணி ் முடியுமோ?

இறுதியில் எெரோயினும்

எப்படிப்பை்கைோரோயினும்

இருந்தோலும் இறந்தோலும்

இைம்தோன் நிடல ்குமோ?

சிந்தி ் இடெ இரு ் 

சசய்தி ளின்

கமல்மைட்ுகம சிந்டத

ஏன்? போரதத்தில் நம்

பயணத்டதத்

சதோைரெ்தற் ோன

இல ்கு இந்த ்

க ள்வி கள. இந்த

க ள்வி ளு ் ோன

பதில்தோன் என்ன? நோம்

என்ன சசய்ய

கெண்டும்?புதியசதோரு

போரதம்  ோண நம்

சிந்டத மீது நோம்

 ெனம் ச ோள்கெோம்.

சதளிெடைகெோம்.

விடை  ோண்கபோம். நம்

சந்ததியர ்்கு நைமோடும்

நல்லுசதோரு பதிலோ 

நோமிருப்கபோம்.

நம்மிலிருந்து

புதுசபோலிவு மிகு

போரதம் புறப்பைைட்ும்!

முடனெர் சோ.

பத்மோெதி

 ல்லூரி

முதல்ெர்



 ொரதம்.!!... ொர் அதன்

தரம்!!!
போடு போடு போரதப்

பண்போடு

கமடல நோடும் கபோற்றிடும்

பண்போடு...என்கிறோர்

 விப்கபரரசுடெரமுத்து.

இயற்ட 

ெனங் ளோல் சசழிதத்ு,

இல ்கிய ெளங் ளோல்

உயரந்்து, இனிய

 டல ளோல் நிடறந்து,

இன்னிடசப் பண் ளோல்

சிறந்து, போர் கபோற்றும்

பண்போடு, ஏர் கபோற்றும்

சிறப்கபோடு, பன்ெட 

சமோழி களோடு நிமிரந்்து

நிற்கும் நோடு நம் போரதத்

திருநோடு. ெை இமயம்

சதன் குமரி ஆயிடை

தி ழும் நல்லுலகில்

கெற்றுடமயில் ஒற்றுடம

 ோணும் போரதத்தின்

சபருடமடயப் பல

நிடல ளில் போர ்் லோம்.

தன்னி ரில்லோ தமிழ்

சமோழியும், சரித்திரம்

சபற்ற சமஸ்கிருதமும்

போரதத்தின் பரம்படர ்

 ருவூலங் ள். ஏடனய

சமோழி ள் அழகிய

அரண் ள். ெோனியல்

நுை்பங் ளோல்

டெயத்டதகய விய ் 

டெத்தனர் முன்கனோர ்ள்.

அறிவியடலகய

அதிசயி ் டெத்தனர்

ஆன்கறோர ்ள். மண்டிணி

ஞோலதத்ு ம தத்ுெமோய்த்

மோநிலந்கதோறும்

கபோற்றப்படும் நோைடுப்புற ்

 டல ள் நம்முடைய

சபருடமயின் பிம்பங் ள்.

பரதநோை்டியம், குசச்ிப்புடி,

 த ளி,  த ் என ெட 

ெட யோன பல நோை்டிய ்

 டல ளும் குழல், யோழ்,

மத்தளம், மிருதங் ம், தவில்,

உறுமி, முழெம் என இடச ்

 ருவி ளும்  வின்

 டல ளு ்கு ்

 ோரணங் ளோகின்றன.

உறவு டளப்

கபணுெதில்

உயரந்்கதோரோய்,

விருந்கதோம்பலில்

முதன்டமகயோரோய் முன்

நிற்பெர் நம் இந்தியகர.

மோற்றோடனயும் மதி ்கும்

மோண்பு இந்தியரு ்க 

உரித்தோன பண்பு. மதங் ள்

பல உண்டு எனினும் அன்கப

அடெ அடனத்pற்கும்

அடிப்படை மந்திரம்.

விழோ ் ளோல் நிடறந்து,

ச ோண்ைோைை்ங் ளோல்

 ளிதத்ு மகிழும் ம ் ள்

அறிவிலும் ஆற்றலிலும்

உயரந்்து நிற்கின்றனர.்

இத்தடனப் சபருடம டள



ஆசிரியர்

குழு

கருத்து

முனனவர் சொ. 

 த்மொவதி

கல்லூரிமுதல்வர்

இதழொசிரியர்,

வடிவனம ்பு

முனனவர் த. 

வனிதொததவி

உதவி ்

த ரொசிரியர்

தமிழ்த்துனை

உதவி

தச. புனிதவதி

உதவி ்

த ரொசிரியர்

தமிழ்த்துனை

 திதவை்ைம்

சு ொஷினி

 னை ்பு

தமிழ்த்துனை

உள்ளைக்க

ம்1.வொழ்த்துகிதைொம்

2.

தமிழ்த்துனைநிகழ்ச்

சிகள்

3. ரிசு ப ை்தைொர்

 ை்டியல்

4. தநரக்ொணல்

5.இந்தியொ 2020ஆம்

ஆண்டில்

6.இந்தியொவில்

மொை்ைங்களும்

வளரச்ச்ியும்

7.நூல்விமரச்னம்

8. ொரதம் ஒரு ொரன்வ

9.குடிஉயரக்!

10.வருங்கொலஇந்தியொ



கபரோசிரியர்

முடனெர் த. ெனிதோ

கதவிஅெர ்ள்

முடனெர் பை்ைம்

சபற்றடம ் ோ .

துடறத் தடலெர்

முடனெர் ம.ரோணி

அெர ்ள் முடனெர்

பை்ை

ெோய்சமோழித்

கதரவ்ிடன

முடித்தடம ் ோ .

கபரோசிரியர்

நோ ரோணி

அெர ்ள் முடனெர்

பை்ை

ஆய்வுச் சுரு ் த்டதச்

சமரப்்பித்தடம ் ோ .







t. 
vz; ngau; tFg;G fy;Y}up Nghl;b gupR

1 சோ.ரதினோ முதலோமோண்டு

 ணினியியல் -ஆ

பிரிவு

ஸ்ரீரோம்

இல ்கிய

மன்றம்

கபசச்ுப்

கபோை்டி

ஆறுதல்

பரிசு

2 இரோ.சுருதி முதலோமோண்டு

 ண ்கு மற்றும்

நிதியியல் துடற-

ஆபிரிவு

ஸ்ரீரோம்

இல ்கிய

மன்றம்

ஓவியப்

கபோை்டி

ஆறுதல்

பரிசு

3 ம.புெனோ இரண்ைோமோண்டு

 ணிதவியல்

ஸ்ரீரோம்

இல ்கிய

மன்றம்

ஓவியப்

கபோை்டி

மூன்றோம்

பரிசு

4 இரோ.ஸ்மிரு

த்தி ோ

 .சிந்துஜோ

முதலோமோண்டு

 ணினியியல் -ஆ

பிரிவு

குரு

ஸ்ரீசோந்தி

விஜய்

சஜயின்

ம ளிர்

 ல்லூரி

பிபிடி முதல்

பரிசு

5 பி.டெஷ்ண

வி

இரண்ைோமோண்டு

உளவியல்

ஸ்ரீசந்திரபி

ரபு

சஜயின்

ம ளிர்

 ல்லூரி

கபசச்ுப்

கபோை்டி

ஆறுதல்

பரிசு

(ரூ500)

6 ஜ்.லலிதோ மூன்றோமோண்டு

சிறப்பு

ெணி வியல்

அறிஞர்

அண்ணோ

அரசு

 டல ்

 ல்லூரி, 

சசய்யோறு

ஓவியப்

கபோை்டி

பதிடனந்

தோெது

பரிசு

6 ஆர.் சுபஸ்ரீ முதலோமோண்டு

ெணி வியல்

ஸ்ரீ

 ன்ய ோ

பரகமஸ்ெ

ரிம ளிர்

 ல்லூரி

கபசச்ுப்

கபோை்டி

மூன்றோம்

பரிசு



கநர ்ோணல்

 ை்  ை்

 ைப்ைன்

று

60 

பசகன்டி

ல்

60 

பசய்தி

(நம் போரதத் திருநோை்டில் அடனதத்ுத்

துடற ளும் சிறந்தகதோர் ெளரச்ச்ிடய

அடைந்து ெரும் நிடலயில்

பத்திரி ்ட துடறயின் ெளரச்ச்ி

குறிதத்ு அறிய  ல்கி ெோர இதழின்

தடலடம உதவி ஆசிரியர் திரு.

அமிரத்ம் சூரய்ோ அெர ்டள, நம்

 ல்லூரியின் ஆங்கிலத்துடறடயச்

சோரந்்த மோணவி ள் கமனி ோ,

ஸ்கன ோ,  ோெ்யோ மூெரும் இடணந்து

சசய்த கநர ்ோணல்)

க ள்வி க ைக்ிற இைதத்ிற்கு

சபண் ள் ந ரந்்தோகல கபோதும் எல்லோ

மோற்றத்திற்கும் அதுதோன் மி ப்சபரிய

சதோை ் ம். எல்லோெற்டறயும் க ள்வி

க ை ் கெண்டும், எல்கலோடரயும்

க ள்வி க ை ் கெண்டும் சதோைரந்்து

க ை ்ப்படும் க ள்வி ளோல்

மைட்ும்தோன் எந்த ஒரு விடியலும்

சோத்தியமோகும் அந்த ெட யில் இந்த ்

க ள்வி டளத் சதோடு ்கும்

க ள்வியின் நோயகி ளோன மூன்று

மோணவி ளு ்கும் என்னுடைய

பணிெோனெண ் ங் ள்.

1.இன்டறயஇடளயதடலமுடறயினர்

சசய்தி டளப் படிப்பதோ ைட்ும்

க ைப்தோ ைட்ும் எந்த அளவிற்கு

ஆரெ்ம்  ோைட்ுகின்றனர?்

உணவு ெட யில் போஸ்ை்புை்

ெந்திருசச்ு இல்டலயோ. சுைசச்ுை பதத்ு

நிமிஷதத்ு ்குள் நோம க  ்குற

உணடெ சசய்து தர அளவு ்கு

போஸ்ை்புை் ெந்துருசச்ு. அகத

மோதிரிதோன் நி ழ் ோல எதோரத்த்

ெோழ் ்ட யிலும் படு கெ ம் .

ெோைஸ்்அப், சமகசஞ்சர,் கசை,் சமயில்,



அெ்ெளவுதோன் எதிரப்ோர ்்கிறோன். அந்த மோதிரி மி 

மி மி சுரு ் மோன டை ்கூ மோதிரி சுரு ் ப்பை்ை

ெடிெத்தில் உைனு ்குைன் சசய்தி டள ஒத்த ெரியில

தர கெண்டும். ப ் ம் ப ் மோ ெோசி ் ோத தன்டம ்கு

ெந்துை்ைோன். அதனோல் ஊை ங் ளும் அந்த

மோதிரியோன சசய்தி டள சுை சுை ஒற்டற ெரி ளில்

ச ோடு ்  ்கூடியதன்டம ்குெந்துவிை்ைது.

2. ெளரந்்து ெரும் போரதத்தில் பத்திரி ்ட தத்ுடற

எப்படிப்பை்ை இைத்டத தன ்ச னத்

த ் டெதத்ுள்ளது?

இந்தியோவினுடைய மி மு ்கியமோன நோன்கு

தூண் ளில் ஒன்று பத்திரிட . அதுமைட்ுமல்லோது

உங் ளு ்க சதரியும் நீங் கள நல்லோ அெதோனிதத்ு

இருந்தீங் ன்னோ உங் ளு ்க சதரியும் ஒரு

நோை்டினுடைய ஆை்சி மோற்றத்திற்கு மி மி மு ்கிய

 ோரணியோ இருப்பது பத்திரிட தோன். எல்லோ

பத்திரி ்ட யும் ஒன்று கசரந்்து இந்த கநரத்தில் இந்த

ஆை்சி கதடெயில்டல. இடத இற ்கிைட்ு இென்தோன்

ஆை்சி ்கு ெரணும் அப்படின்னு முடிவு

பண்ணிை்ைோங் னு செசச்ு ்குங் ஒைட்ுசமோத்தமோ 

ஆை்சிடய தூ ்கி கெறு ஒரு ஆை்சிடய ச ோண்டு

ெருெதற்கு ஏற்ற மோதிரி எல்லோவிதமோன

பிம்பங் டளயும் சோத்தியங் டளயும் உருெோ ்கி

ம ் ள் மனதில் அப்படி ஒரு பிம்பத்டத ச ோண்டு

ெருெதில் பத்திரிட என்னும் ஊை ங் ளின் பங்கு

மி மி மு ்கியதத்ுெம் ெோய்ந்தது. ஒரு விஷயத்டத

செளிய ச ோண்டு ெருெதிலும் ஒரு விஷயத்டத

ம ் ளிைம் பரப்புெதிலும் பதத்ிரி ்ட தோன்

முதலிைத்தில் இரு ்கிறது.

ெோைஸ்் அப்ல எல்லோ சசய்தியும் உைகன

ெந்துடுது அடத விைெோ நீங் மு ்கியமோனெங் 

அப்படின்னு நீங் க ை ்லோம். ஆமோ

மு ்கியமோனெங் தோன் ஏசனன்றோல் ெோைஸ்ப்ல ெர

எந்த சமகசஜும் உங் ளு ்கு நம்ப த் தன்டமயோனது

இல்டல. யோரும் எதற்கும் சபோறுப்கபற் மோைை்ோர ்ள்.

கநர ்ோணல்



மைட்ும்தோன் அரசு பதில் சசோல்லும். அசச்டி ் ப்பை்ை

சசய்தி ளு ்கு மைட்ும்தோன் மற்றெர ்ளும் பதில்

சசோல்ெோர ்ள். எனகெ அசச்ு ஊை ங் ள் மைட்ும்தோன்

சசய்தி ் ோனஆதோரபூரெ்மோனது.

3.பத்திரி ்ட உலகில் எந்த ஒரு விஷயம் அன்று

முதல் இன்றுெடரமோறோமல் இரு ்கிறது?

அன்று முதல் இன்று ெடர மோறோதிருப்பது

ஏதுமில்டல. மோற்றம் ஒன்றுதோன் மோறோதது. முதல்

ப ் த்தில் பிரமோண்ைமோன தடலப்பு சசய்தி ள்

ெரும் அது ஒரு  ோல ைை்மோ இருந்தது. இப்ப

போத்தீங் ன்னோ பணதட்த ச ோடுதத்ுை்ைோ முதல்

ப ் த்திகலகய விளம்பரம்தோன் மற்ற சசய்தி எல்லோம்

இரண்ைோம்பைச்ம்தோன். சில கநரங் ளில் ப லில்

மைட்ுகம ெர ்கூடிய சசய்தியோ இரு ்கும்.

 ோடலயில  ோடலயில ெர ்கூடிய சசய்தி கூை

அெசரம்  ருதி மதியம் விகசஷ சசய்தியோ கூை

கபோடுெோங் . சசய்தி ளு ் ோன way of telling

மோறியிரு ் லோம். முதல்ல சசய்தி டள

போரத்்தீங் ன்னோ “சத ் சத ் என்று அென்

குத்தப்பைட்ு இறந்தோன். ைமோல் என லோரி செடிதத்து

இருெர்  ோலி” அப்படி சசோன்னசதல்லோம் கபோயி, லோரி

செடிதத்ு இருெர் மரணம் அப்டிங் ற அந்த சமோழி

இப்கபோ மோறிப் கபோயிரு ்கிறது. இன்னும் மோறோமல்

இருப்பது என்பது ஒன்கற ஒன்றுதோன் அது டிவி ளில்

ெர ்கூடிய பல மோதங் ள் சதோைரந்்து

நடைசபற ்கூடியசம ோ சீரியர ்ள் மைட்ும்தோன்.

4.பத்திரி ்ட த் துடறயில் நி ழும் சதோைரந்்து

நி ழ்ந்து ச ோண்டிரு ்கும் தெறோ நீங் ள்

எடத ் ருதுகிறீர ்ள்?

 ல்கிடய சபோறுத்தெடரயில் தோன் நோன்

கபச முடியும் மற்ற பத்திரி ்ட பற்றி ஒப்பிை

முடியோது.  ல்கிடய சபோருத்தெடர அரசோங் த்தின்

விளம்பரங் டள ெோங்குெதில்டல. அப்கபோ

அரசோங் த்தின் விளம்பரங் டள ெோங் ோத கபோது

கநர ்ோணல்



கநர ்ோணல்



கநர ்ோணல்

பகிரங் மோ மத்திய அரசு மோநில அரசு

இரண்டையும் சுை்டி ் ோை்டி எழுத முடிகிறது. சோரப்ுத்

தன்டமஇருந்தோல் ம ் ளு ்கு சதரிந்துவிடும்.இென்

விடல கபோயிை்ைோன்ைோ. விடலச ோடுதத்ு

ெோங்கிைை்ோங் ைோ என்று ெோசி ்கிற ஒெ்செோருெரும்

சரெ்சோதோரணமோ எடை கபோைட்ுவிடுெோர ்ள். அது

ஒன்றுதோன் தவிர ்் முடியோதஒரு சோபம் .

5. 24 மணி கநரமும் சசய்தி டள ஒளிபரப்பும்

பல்கெறு சசய்தித் சதோடல ் ோை்சி ள் ெந்துவிைை்து.

இன்றும் புத்த த்தின் ெோயிலோ சசய்தி டள

அறிகெோர் எண்ணி ்ட எந்தஅளவிற்குஉள்ளது?

இதழியல் துடற ஆபத்தோன  ோல ைை்த்தில்

தோன் இரு ்கிறது. ஏற் னகெ சபரும்

ஜோம்பெோன் ளோ இரு ்  ்கூடிய சபரும்

குழுமங் ள், பத்திரி ்ட டெத்திருந்த குடும்பங் ள்

எல்லோம் நோலு பத்திரி ்ட டய மூடிைட்ு ஆறு

பத்திரி ்ட ெசச்ிரு ் ோங் . இந்த மோதிரி

பத்திரிட  டள எல்லோம் மூை ்கூடிய தன்டம ்கு

ெந்துவிை்ைது. அதற்கு மு ்கியமோன  ோரணம்

சதோழில் நுை்பம் அபரிமிதமோன ெளரச்ச்ி அடைந்தது

தோன். நீங் ஒரு பத்திரி ்ட சரடி பண்ணி பிரிண்ை்

அனுப்பி அடுதத்ு பிரின்ை் ஆன பதத்ிரி ்ட அந்த

ஆபிஸ் ்கு ெருெதற்கு உள்ளோ உல ம் முழுெதும்

அந்த பத்திரி ்ட டய படிதத்ு விடுகிறோர ்ள். அப்படி

திருடுெதற்கும் அடத உல ம் முழுெதும்

அனுப்புெதற்குமோன சதோழில்நுைப்ம் ெந்துருசச்ு.

பத்திரி ்ட யின் அடுத்த  ை்ை ெளரச்ச்ி சமோடபல்

ஜரன்லிசம். ஒரு சமோடபல் இருந்தோ கபோதும். சசய்தி

கிடை ்கும் இைத்திகலகய பைம்பிடிதத்ு அதிகலகய

எழுதி அப்படிகய அடத எடிை் பண்ணி சரிசசய்து

பைமோ ் ப்பைட்ு சமோடபடல படிப்பதற்கு எல்லோ

ஏற்போடும் சசய்யப்படுகிறது. ஒரு பத்திரி ்ட 

நைதத்ுெதற்கு அசச்ு இயந்திரம் கதடெயில்டல ஒரு

சமோடபல் மோத்திரகம கபோதும். ஆ கெ ஒரு

பத்திரி ்ட நிருபர் பத்திரி ்ட நிறுெனத்டத

நைதத்ுெதற்கு இைமும் கதடெயில்டல அதற் ோ 



6.சமூ ெடலத்தளங் ளிலும் சசய்தி ள்

ெலம்ெருகின்றன. அதற்கும் பத்திரி ்ட 

சசய்தி ளு ்கும் என்ன கெறுபோடு?

இப்கபோ சதோடல ் ோைச்ி சசய்தி டள

போரத்்தீங் ன்னோ ஒெ்செோரு  ைச்ி ்கும் ஒரு

சதோடல ் ோை்சி. ஒகர சசய்திடய 4 கபர் நோன்கு

விதமோ அெரெர ்ளு ்கு ஏற்ற விதமோ 

தருகின்றனர.் இப்ப சூழல் என்னெோ கபோசச்ுன்னோ

நோலு சசய்திடய நீங் போதத்ுைட்ு நோலு

சசய்திடயயும் கூை்டி நோலோல ெகுத்தோ ஒரிஜனல்

சசய்தி ெந்துவிடும் அப்படிங் ற மோதிரி ஆயிடுசச்ு.

அப்கபோ ெோச ன் படி ்கிறென் சரோம்ப சதளிெோ

இரு ் கெண்டியதோயிப்கபோசச்ு. அந்த சசய்தி இந்த

சசய்தி எல்லோத்டதயும் படிசச்ிைட்ு இதுல எது

உண்டமயோனது என்று அெகன தீரம்ோனி ் கூடிய

அளவு ்கு அென் சரோம்ப சதளிெோனெனோ

இரு ் னும் அப்படியோன ஒரு நிடலடம ெந்துடுசச்ு.

ெோசிப்பெடன அது இன்னும் அடுத்த  ைை்தத்ு ்கு

ச ோண்டுகபோகுது. தீர ்் மோனெனோ 

சதளிெோனெனோ முடிசெடுப்பதில் ெல்லெனோ 

இரு ் கெண்டிய நிரப்்பந்தத்டத இந்த

சதோழில்நுை்பம் உணரத்த்ுகிறது.

7.நைந்த சம்பெங் ள் சசய்தி ளோகின்றனெோ?

அல்லது சுெோரஸ்யத்திற் ோ சசய்தி ள்

உருெோ ் ப்படுகின்றனெோ?

ஒரு சசய்தியோளர் கரோை்டில் கபோயிைட்ு

இரு ் ோங் னு ெசச்ு ் லோம். ஒரு அம்மோ சுெதத்ுல

சோணி தைட்ிகிைட்ு இரு ்கு. ஒரு ஓரத்தில் பசுமோடு

நின்னுடு இரு ்கு. ஒரு பிசட்ச ் ோரர் இரு ் ோர.்

ஆைக்ைோ இரு ்கு.  ோர்  தடெ தை்டி தைட்ி ஒரு

குழந்டத பிசட்ச எடு ்குது. எல்லோம் போதத்ுைக்ை

கபோறோங் இதுதினமும் நை ் ற  ோைச்ி. இதுல என்ன

சசய்தி இரு ்கு. இதுல என்ன சுெோரசியம் இரு ்குது.

இந்த  ோைச்ிடய சசய்தியோ மோற்றமுடியுமோ

அப்படின்னோ முடியும். சோணி தைட்ும் அம்மோகிை்ை

கநர ்ோணல்



அதி மோ பயன்படுதத்ுறோங் னோ எது ்ச ல்லோம்

இடதப் பயன்படுதத்ுறோங் ? அப்படின்னு ஒரு

 ைட்ுடரகய உருெோ ்கிைலோம். சோணி தைட்ும்

சோந்தம்மோ அல்லது ெறை்டி தயோரி ்கும் ெரலைச்ுமி

அப்படின்னுஒருஆரட்ி ல் எழுதமுடியும்.

அடுத்து ஓரத்தில் நிற்கும் பசுமோைட்ைப்

போரத்த்ுைட்ு, சங் இல ்கியங் ளில் பசு ் டள எப்படி

 ெரந்்து ெந்தோங் ? வீரத்தின் அடையோளமோ

பசு ் டள ்  ெரத்ல் இருந்தடதயும், அது எந்த

திடணயில் ெருதுங் ற விபரங் டள எல்லோம்

சசோல்லி, அப்படியோன பசு ் ளின் கூைை்ம் இப்கபோ

ஒெ்செோரு வீைட்ு ெோசலில் ெந்து நின்று

மனிதர ்டளப்கபோல பிசட்ச எடு ்கின்றன. இந்த

அெலம் சசன்டனயில் நை ்குகத அது ்கு யோர்

 ோரணம்? யோர் சபோறுப்பு? ஏன் இந்த மோடு ள்

 ைை்விழ்தத்ுவிைப்பை்டிரு ்கின்றன? இதனுடைய

உரிடமயோளர ்ள் யோர் ? டிரோபி ் பிரசச்டன ெர

அளவு ்கு ஏன் இந்த மோடு ள் சோடலயில் திரிகின்றன?

அெற்டற விரைட்ி ் ச ோண்டு கபோய் டபன்

கபோை ்கூைோதோ? அப்படி ஏதோெது சைை்ம் இரு ்கிறதோ?

இப்படி ஒரு ஆரட்ி ல் நீங் ந ரத்த் முடியும். நீங் 

போர ்்  ்கூடிய ோை்சி சோதோரண ோைச்ிதோன் எடதயும்

சசய்தியோ ப் கூடிய ெல்லடம சசய்தியோளரு ்கு

இரு ் ணும். நோன் சசோன்ன இந்த ஒரு உதோரணகம

உங் ளு ்கு கபோதும் எடதயும் சசய்ய முடியும்.

இப்கபோ கமல சசோன்ன சரண்டு  ோைச்ியுகம

சரெ்சோதோரணமோ போ ்குறது தோன் ஆனோ இப்படி ஒரு

சசய்தியோ உருெோ ் முடியும். மோந ரோை்சி

ஆடணயடர கபை்டி எடுதத்ு கபோைலோம் மோடு

ெளரப்்கபோடர கபை்டி எடுதத்ு கபோைலோம்.

சசய்தி என்றோல் எல்லோம் கசரந்்ததுதோன்.

செறும் நல்லடத மைட்ுகமோ ஆ ் ப்பூரெ்மோனடத

மைட்ுகமோ ச ோடு ் முடியோது எல்லோம்  லந்து  ை்டி

தோன் ச ோடு ் முடியும். ஆ ஒரு சசய்தியோளனின்

முதல் தகுதி ...நீங் போர ்்கும்  ோை்சி ளில் எது சசய்தி

என்று  ண்டுபிடி ் சதரிய கெண்டும்.

ஏதுமில்டலயோ. எடதயும் சசய்தியோ ் சதரிய



திவ்யதர்சி

னி. சு
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இந்தியொ 2020ஆம்ஆண்டில்
முன்னுடர

இந்தியோ ெரும் 2020 ஆம்

ஆண்டில் எண்ணற்ற

மோற்றங் ளும் ெளரச்ச்ியும் சபற்று

மி வும் சசழிப்போ வும்

சசழுடமயோ வும் இரு ் 

கெண்டும் என்று  னவு  ண்ைோர்

ைோ ்ைர் ஏ.பி.கஜ அப்துல் லோம்.

அெரின்  னவு மற்றும்

நிடனத்தடத நிடறகெற்றுெது

இடளர ்ளோன நமது  ைடம

ஆகும்;. இந்தியோ ெரும் 2020 ஆம்

ஆண்டில் எப்படி இரு ்கும்

என்படத இ ் ைட்ுடரயில்

 ோண்கபோம்;

 ல்வியும் சு ோதோரமும்

இந்தியோவில் எல்லோரும்

சமமோன  ல்வி சபற சபற

கெண்டும். எல்லோ மோணெ

சசல்ெங் ளும் பள்ளி ்கு

சசல்லுதல் கெண்டும்.  ல்வி

வியோபோரம் அல்ல.அது

எல்கலோரு ்கும் சமமோனன

உரிடமயோனதும்

மு ்கியமோனதோ வும் இருதத்ல்

கெண்டும்.  ல்வியறிவு என்பது

சபோதுெோனது. அது ஏடழ ள்

எல்கலோரும் சபறுதல்

கெண்டும்.கமலும்  ெனி ் த ் து

ம ் ள் சு ோதோரதத்ுைன்

ெோழகெண்டும். இலெச

மருத்துெமடன ள் தரமோன

சி சட்ச டள ம ் ளு ்கு

அளி ் கெண்டும். மருத்துெர ்ள்



சதோழில்நுை்ப ெளரச்ச்ி

சதோழில் நுை்பம் மற்றும் சதோழில்துடற சோரந்்த

நுண்ணறிவு கெண்டும். அணு, விண்செளி

போது ோப்பு கபோன்ற சதோழில் நுைப்ம் சோரந்்து

வியு ம் ெளரத்்தல் கெண்டும்;. சதோழில் நுை்ப

ெளரச்ச்ியில் உலகில் இந்தியோமுதல் இைம் சபறுதல்

கெண்டும்;.நம்ப மோன மின்சோர ச ்தி ச ோண்ை

உள் ைை்டமப்பு ந ரப்்புறங் ளு ்கு இடணயோ 

கிரோமப்புறங் ளிலும் ஏற்படுதத்ுதல்

கெண்டும்.சதோடலதச்தோைரப்ு ெசதி ள் பின்தங்கிய

கிரோமப்புறங் ளு ்கும் சசன்றடையகெண்டும்.

ஊழல்இல்லோ சமூ ம்

இந்தியோவில் ஊழல் என்ற ெோரத்ட்த ்கு

இைம் இருத்தல் கூைோது.விெசோயம் எங்கும்

சசழிப்போ இருத்தல் கெண்டும்.இந்தியோ எந்த

நோைட்ையும் சோரந்்து இருத்தல் கூைோது.ஊழல்

என்றதும் நம் நிடனவு ்கு ெருெது அரசியல்.ஊழல்

இல்லோ அரசியல் கெண்டும்;. நோைட்ை ஆள்பெர ்ள்

 ல்வியில் சிறந்துவிளங் கெண்டும்;.

 ல்வியோளர ்கள நல்ெழியில் ஆைச்ி சசய்ெர்

என்படதம ் ள் அறிெர.்

முடிவுடர

இப்படியோன இந்தியோடெ அடமப்பது நமது

எல்கலோரின்  ைடமயோகும்.இதுகெைோ ்ைர் ஏ.பி.கஜ

அப்துல் லோம் அெரின்  னவும் ஆகும்.இதற் ோ 

எல்லோரும் ஒன்றோ இடணந்து இந்தியோவின்

மோற்றத்திற் ோ சசயல்படுகெோம்;.



இந்தியொவில் மொை்ைங்களும்

வளொசச்ியும்
2020 ல் இந்தியோவில்

ஏற்படும் மோற்றங் டளயும்

ெளோசச்ிடயயும் பற்றிய என்

 ருத்து டள இங்கு இ ் ைட்ுடர

ெடிவில்  ோண்கபோமோ .

 ொைத்திை்ைம்

புத்த த்தின் பளுடெ

முதுகின் பின்னோல் சுமந்து

சசல்லும் மோணெர ்ள்

அறிவியலின்

முன்கனற்றத்தினோல் ட யில்

ஒரு மடி ் ணினிடய புத்த 

ெடிவில் எளிடமயோ து ்கிச்

சசல்ெோர ்ள் .“பளுடெ சும ்கும்

நிடல இனி இல்டல“ என்ற

நிடல ்கு 2020ல் இந்தியோ

ெளரும்.

சுை்றுசச்ூழல்

சநகிழிப் சபோருை ்ளோல்

மோசடைந்த நம் நோடு 2020 ல்

சநகிழி இல்லோ பசுடமயோன

நோைோ வும் சு ோதோர நோைோ வும்

தி ழும் என்பதில் சபருமிதம்

ச ோள்ளும் நிடல

ெரும்.ெோ னங் ளோல்

மோசடைந்து ெரும் நிடலயில்

மின்சோர சமை்கரோ ரயில் ள்

ச ோண்டு ெரப்படுகின்றன. அந்த

திை்ைம் விடரவில் முழுடம

அடைந்து சோடல ளில் ம ் ள்

எந்த இடையுறும் இல்லோமல்

துய்டமயோன மோசற்ற  ோற்டற

சுெோசி ்கும் சு ோதோர

தகொை்டீஸ்

வரி.நீ
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கல்வி

நமது நோைட்ின்  ல்வி ெளோசச்ி ்கு

ஆதோரமோ இடளஞர ்ள் பலர் பல

துடற ளில் சிறந்து நம் நோை்டில்

மைட்ுமல்லோமல் உல நோடு ளின் அளவில்

இந்தியோவின் பு டழ நிடலநோை்டி ஒரு

முன்கனோடி நோைோ இந்தியோ தி ழும்.

இடளஞர ்ள் யோெரும் கெடல ெோய்ப்பு

இல்டல என்று கூறோமல் நம் நோை்டின்

முதுச லும்பு விெசோயத்தில் ஈடுபைட்ு

உணவிற்கு பசமில்லோ நோைோ தி ழும்.

முடிவுனர

ைோ ்ைர.்ஏ,பி.கஜ அப்துல்  லோம்

அெர ்ள் 2020 ல் இந்தியோ ெல்லரசோ மோறும்

என்று கூறினோர.்அெ்ெோறு இந்தியோ மோற்றம்

அடைய ஒெ்செோரு ெருங் ோல

தடலமுடறயினரும் போடுபை கெண்டும்

என்பது என்  ருதத்ு.

வொழ்கஇந்தியொ !வளரக்  ொரதம்!



மு. 

சந்தியொ, 

கணிதவிய

ல் –

மூன்ைொம்

ஆண்டு

“ தவிஉயர்ந்த த ொது” -

சிறுகனத

ஒரு ொரன்வ

அம்புஜெல்லியோல் எழுதப்பை்ை

“பதவிஉயரந்்த கபோது” 

சிறு டதயின்  டதமோந்தர ்ள்

கச ர்

 கச ரின் உயர்அதி ோரி

 கச ரின் ச ஊழியர ்ள்

 பல நிறுெனஅதி ோரி ள்

 டதசுரு ் ம்

கச ர்  ணினித்துடற

சோரந்்த ஒரு நிறுெனத்தில்

பணியோற்றுகின்றோர.் அெர் தனது

 டின முயற்சியோல்

நிறுெனத்திற்கு நற்சபயடரயும்

இலோபத்டதயும் ஈை்டித்

தருகின்றோர.் ச ஊழியர ்ளின்

பணிச் சுடமடய ஐம்பது

விழு ் ோடு குடறதத்ும்

 ோைட்ுகின்றோர.் இசச்சயடல

பிரபல சமன்சபோருள் நிறுெனம்

போரோை்டி  டிதம் அனுப்பியது.

மனமகிழ்சச்ியுைன் படிதத்ு போரத்்த

கச ர் தனது உயர் அதி ோரியிைம்

 ோண்பித்தோர.் அதடன படிதத்ுப்

போரத்்த உயர் அதி ோரி பதில் ஏதும்

சசோல்லோமல் சசன்றுவிை்ைோர.்

ெோழ்தத்ுகூை சசோல்லவில்டலகய

என்று மனம் ெருந்திய கச ர்

நண்பரிைம் இதடன பகிரந்்து

ச ோண்ைோர.் நண்படர போரை்ை

மனமில்லோத இ ் ம்சபனியில்

பணிபுரிய கெண்ைோம் .



உன்னுடைய உயர் அதி ோரி உன ்கு இரு மைங்கு

சம்பள உயரட்ெயும் தன ்கு இடணயோன

உயரப்தவிடயயும் ெழங் ப்கபோெதோ வும்

கூறினோன். அடனெரின் முன்னிடலயில் உன்டன

 வுரெப்படுத்தகெ இ ்கூைை்த்டத ் கூை்டியுள்ளோர்

என்றுகூறினோர.்

கூை்ைமும் கூடியது. கச ரின் உயர் அதி ோரி

அடனெரின் முன்னிடலயிலும் கச டர உயரெ்ோ ப்

பு ழ்ந்து கபசினோர.் தனியோ அடழதத்ு கபசினோர.்

உங் ளின் திறடமடய அடனெரின் முன்னிடலயில்

போரோை்ைகெ போரோமு மோ நைந்து ச ோண்கைன்

என்றோர.் அடத ் க ை்ைவுைன் கச ர் குற்ற

உணரச்ச்ியில்  ண்  லங்கினோர.்  லங்கிய

 ண் ளுைன் அெரு ்கு நன்றி சதரிவித்தோன்.

இ ் டதயின்மூலம் அறிந்து ச ோண்ைடெ

தன ்கு செற்றிகிடை ் வில்டல எனில்

மற்றெனு ்கும் கிடை ்  ்கூைோது என்ற எண்ணம்

ச ோண்ைெர ்ளின் மத்தியில் கச ர் என்ற

ஊழியனின் திறடமடயமற்றெர ்ளும் சதரிந்து

ச ோள்ள கெண்டும் என்ற எண்ணம் ச ோண்ைெரோ 

உயரதி ோரி விளங்குகின்றோர.் உள்ளுெசதல்லோம்

உயர்உள்ளலோ சசயல்படுகின்றோர.்

பலரிைம்  ருதத்ு க ை்பது தெறில்டல.

அ ் ருத்டதகயமுடிந்த முடிெோ 

ஏற்று ்ச ோள்ள ்கூைோது.  ஒருெர்கூறிய  ருத்டத ்

ச ோண்டுமற்றெடர தெறோ நிடனத்தல் கூைோது. 

சுயபுத்தியுைன் சசயலோற்றகெண்டும்.

செற்றி சபரும் கபோதுட தை்டி ெோழ்தத்ும்

மனிதர ்டளவிை கதோல்வியுறும்கபோதுட தூ ்கி

நம்பி ்ட யூைட்ும் மனிதர ்களஉயரந்்தெர ்ள் என்ற



சிந்துஜொ.க

பிஎஸ்சி

கணினிஅறிவிய

ல்

இரண்ைொம்

ஆண்டு

(ஆ)பிரிவு

 ொரதம் ஒரு ொரன்வ

போரதம் உல த்தில்

ஏழோெது சபரிய நோைோகும் . போரதம்

ைரப்போ நோ ரி ம் ,

சிந்துசமசெளி நோ ரி ம் என பல

நோ ரி த்டத ச ோண்ைது மயூர

அரசு, சுல்தோனோ அரசு, மு லோய

அரசு என பல்கெறு அரசு ளோல்

ஆளப்பைை்து. இப்படி  ைந்து ெந்த

போரதம் ஆங்கிகலயர ்ளோல்

அப ரி ் ப்பைட்ு பல

துன்பங் டள சந்தித்தது. ம ் ள்

துெண்டு கபோன கநரத்தில்

போரதத்தின் நோய ர ்ள் ஆனோ

சுதந்திர கபோரோை்ை வீரர ்ள் 1947

ஆம் ஆண்டு ஆ ஸ்டு 15 ஆம் கததி

சுதந்திரம் சபற்றுத்தந்தனர.்

போரதத் மோதோகீ கஜ என்று

சுதந்திர கபோரோை்ை வீரர ்ள்

முழங்கி, பல கதசிய தடலெர ்ள்

போடுபைட்ு சபறப்பை்ைது நம்

சுதந்திரம். அப்படிப்பைை் போரதம்

தற்கபோது அடனதத்ு

துடற ளிலும் ெளரந்்து பல

சோதடன டள படைதத்ுள்ளது.

ெணி ம், விண்செளி,  ல்வி,

சதோழில்நூை்பம், அறிவியல்,

மருத்துெம், விஞ்ஞோனம் என

ெளரச்ச்ியடைந்து ெருகிறது.

ஒெ்செோரு நோளிலும் போரதம்

ெளரந்்து ெருகிறது. ம ் ள்

சபோருளோதோரம் உயரக்ிறது.

பல முன்கனற்றங் டள



“இந்தியோ 2020” ஆண்டு ைோ ்ைர்

ஏ.பி.கஜ.அப்துல் லோம் எழுதிய

புத்த ம் ஆகும் . “இந்தியொ

பதொனலதநொக்கு 2020” என் து

ஒருஆவணஅறிக்னகஆகும்.

இத்திை்ைம் குறிதத்ு  லோம் கூறுட யில்

இந்திய நோடு ெளரந்்த நோைோ மோறுெதற்கு

குறிப்பிைத்த ் ஐந்து துடற ள் ஒருங்கிடணந்து

சசயலோற்ற கெண்டும் என்கிறோர.் கெளோண்டம

மற்றும் உணவு உற்பத்தி,  ல்வி மற்றும் சு ோதோர

நிடல, சதோழில்நுை்பம் மற்றும் சதோழில்துடற ,

ெறுடம மற்றும் கெடலயின்டமடய ் குடறதத்ல்

என அப்துல் லோம் அெர ்ள் சில சதோடலகநோ ்கு

போரட்ெடய சசயல்படுத்த போரதம் ஆயுத்தமோ 

இரு ்கிறது . அெருடைய சதோடலகநோ ் ோல் பல

பயன் ள் உள்ளன பிற நோடு ள் கபோலகெ போரதம்

ெல்லரசு ஆ ப்கபோகிறது. எல்கலோரும் ஒன்றோ 

சசயல்பை்ைோல் மற்ற நோடு டள விை மிகுந்த

ெல்லரசு நோைோ போரதம் ெளரும்.



குடிஉயரக்!

அடுப்பூதும்சபண் ளு ்கு

படிப்சபதற்கு?

என்ற பழசமோழிடயமோற்றி,

 டலயினில் ெளரந்்து

 விடதயில் ஒளிரந்்து

நிலோவின்ஆய்வில்

நிடலதத்ு நின்ற

நிலோமு தத்ு கதோட யர ்ள்!

ெோனவில்லோய் ெடளந்து

ச ோடு ்கும்

ெஞ்சியடர

ெஞ்சடனயில் ெஞ்சி ்கும்

ெஞ்ச ர்கூை்ைம்!

இெர ்ளின் போரட்ெயில்

பிஞ்சு,  ோய்,  னி என்ற

கபதம் இல்டல…

பனிவிழும் மலரெ்னம்…

 ோய்ந்த சருகு ளோய்…

விலங்குகுணம் படைத்த

மனிதர ்ளின் ட யில்

சி ்கி சீரழிகின்றனர…்

போரதி  ண்ை புதுடமசபண் ள்

உருெோ கெண்டுசமனில்

நல்ல குடிம ் ள் நிடறந்த

போரத கதசமோ உருெோ 

மீனொ

குமொரி

IIB.Sc 

Maths)

Shift-I



வருங்கொலஇந்தியொ

தரமோன ல்விடய

மோணெர ்ள் சபற்றிை

கெண்டும் !

மோணெர ்ள் மதிப்சபண்

எண்ணி படி ் ோமல்

மனதோர படி ் கெண்டும் !

தகுதியோனதடலடம

கெண்டும் !ஊழலற்ற

அரசியல் கெண்டும் !

ஆணும்சபண்ணும் சமம்

என்ற சசோல்டல சசயலோ ் 

கெண்டும் !

போலியல் ென்ச ோடுடமடய

அடிகயோடுஅழிதத்ுவிை

கெண்டும் !

சோதி எனும் சசோல்டலஆணி

கெருைன் பிடுங்கி எறிய

கெண்டும் !

முதிகயோர் இல்லம் குடறய

கெண்டும்? அரசு பள்ளி ள்

பூஜொ. உ

II

B.Com(CS
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புதியததொர் உலகம் பசய்தவொம் - 2020 

 னவு ோணுங் ள்  லோம் ஐயோ ெோச ம்

தோன்

 னவுமைட்ும்  ண்டிடும்

நடைமுடறயில்

என் சசய்கதோம் ?

விெசோயம்விழுகிறது

விடளநிலங் ள் மடறகிறது

விடளயோைட்ுவிஞ்ஞோனம்வியப்போ 

இரு ்கிறது

கிரோமம் மற்றும் ந ரத்தில்  ைட்ுமோனம்

குடறகிறது

கீழோன சோதிமத சீரக்ுடலவு நி ழ்கிறது

பல்கெறு ை்சி ளும் பலநூறு

சி ் ல் ளும் போரதத்டத சீரக்ுடல ் 

படைதிரண்டுெருகிறது

என் சசய்கதோம் நோைட்ு ் ோய் ?எப்படி

மோற்றம் ெரும் ?

உணவுஉற்பத்தி சபரு 

உயர ்ல்விஅடனெரும் சபற

முடறயோன கெடலெோய்ப்பு

முன்கனறும் சதோழிற்சோடல ள்

 னிெோன பலதுடற ளில் சோதடன ள்

கொவியொ.

ஆர்

II

B.Com(CS

)

Shift-I



விழிதச்தழுஇடளஞகன! வீறுச ோள்

இந்தியனோய்! புதியகதோர்உலகு

சசய்யயும் புதத்ுணரச்ச்ி உன்ட யில்! 

கசோம்பிஇரு ் ோகத!சு த்தில் சு ம்

ச ோள்ளோகத

புதிய பல  ண்டுபிடி !புதத்ுணரச்ச்ி

பிறர ்்கும்விடத! 

வீறுச ோண்டு நம் நோைட்ை

விெசோயத்தில் முன்கனற்றுஇல ்கியம்

புதிதுபடை !

இல ் ணத்டதமோற்றியடம !

சசரு ்க ோடு தடலநிமிரந்்து

சசல்ெெளம் நீரப்்சபரு ்கு!

அடனெரு ்கும்  ல்வியிடனஅழகுற

தந்துவிடு

 ோலத்டத சென்றிடும்  ோரியங் டளச்

சசய்

ஆற்றல் உயரந்்திை புதியஅறிவியல்

 ண்டுபிடிப்பு

அந்நியர் நடுங்கிைகெஅரங் த்தில் நம்

உயரவ்ு செல்லைட்ும் நம் கதசம் !

விளங் ைட்ும் தில மோய் !



ஒை்றுனம

கிழ ்கிலிருந்து ெந்தோய்

ெோழ் ்ட  ைல்

என்றோய்

 னவுஎன்ற  ப்பலில்

மிதந்த எங் டள

உன்அடல கபோன்ற

மனதோல்  னவு டலதத்ு

உன்அறிவுஎன்ற

 னடெஎங் ளு ்குள்

விடதத்து

அன்பு என்ற பண்டப

ெளரத்த்ு நோங் ள்

பற ்கும்கபோது

உன்டனமண்ணில்

புடததத்ு உன ் ோன

விண்ணில் விடுகிகறோம்

அக்ஷயொ

. பி
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பவை்றி னைத்திடுதவொம்

தோய்நோை்டின் மீது பற்று

ச ோண்ைகைஆங்கிகலயடர

செறுத்கதோம்

சுதந்திரம் சபற கபோரோை

துணிந்கதோம்அடைந்கதோம்

சுதந்திரத்டத

 டலந்கதோம்அடிடமத்தனத்டத

எங்கும் எதிலும் புதுடம

சபோலிந்து

ஏற்றம்விடளந்து – செற்றி

சபோங்கும் போரதம்

விஞ்ஞோனத்தோல்

மோற்றம் சபறு !

விண்டணஅள ்கும் ஏவு டண

ெோனில் ர சியங் டளஎல்லோம்

அறியச் சசய்கதவியப்பில்

ஆழ்த்தினநம்டமவிஞ்ஞோனதத்ின்

பூரணி. 

IB.Com(C

S)

Shift-II



கவினதத்துளிகள்

கொந்தியின்வழியில்

அகிம்டச என்சறோருஆயுதம் ஏந்தி

இனிய சுதந்திரம் ஈை்டித் தந்தோர்

உண்டமடயஉடரத்தோர்ஊடன

மறுத்தோர் எளிகயோர் ெோழ ஏங்கிய

மனிதர்

ஐயம்அ ற்றிஅறிடெெளரத்்தோர்

ஒற்றுடமஉணரட்ெஓங்கிை

சசய்தோர்

அண்ணல்உடரத்த அறிவுடர

ஏற்கபோம்

அன்பின் ெழியில்அடனெரும்

சசல்கெோம்

என் ததசம்

இடளயபோரதம் இன்று

அடலகிறகத தடலகுனிந்து

எல்கலோர்ட  ளிலும்

சதோடலகபசி ….?

இந்தியஅரண்மடனயின்

சதன்க ோடி மோளிட தமிழ்நோடு

…….

டி.கொரத்்

திகொதத

வி

IIB.Sc 

Maths)

Shift-I



குடியரசுதினம்

முடியோை்சிமுடிந்து கபோ 

அடிடம தடலஅறுந்துகபோ 

தியோ ங் ளும் கசோ ங் ளும்

ச ோடுத்துப் சபற்ற

சுதந்திர ் ோற்டற சுெோசிதத்ு

குடியரசோகனோம்.

இந்தியன்

எத்தடன எதிரப்்பினும்

அத்தடனமோய்த்திடும்

மற்றெர் ஏசினும்  ண் இடம

மடறத்திடினும்

சசத்து இடரஆயினும்

போரத திருநோைட்ை  ோ ் 

மறுப்கபனோ ?

மறப்கபனோ?





























தமிழ்த்துனையின்எழில்மின்னிதழ்

குறித்தஉங்கள் தமலொனகருத்துக்கள்

எதிர் ொரக்்க ் டுகின்ைன. நன்றி.!

vanithadevi@shasuncollege.edu.in

mailto:vanithadevi@shasuncollege.edu.in

