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26 ஆம்

நாள் சனிக்கிழமம

அதிகாரம் : வாழ்க்மகத் துமைநலம் - குறள் எண் : 55
குறள்
தெய்வம் தெொழொஅள் த ொழுநன் தெொழுதெழுவொள்
தெய்தெனப் தெய்யும் மழழ.

குறள் விளக்கம்
ணவன்

வொக் ிழனக்

டவுள்

வொக் ிழன

விட

மமலொனெொ க்

ருெி

அவழனமெ

தெொழுெிடும் மழனவி தெய் என ஆழணெிட்டவுடன் அஞ்சி நடுங் ிப் தெய் ின்ற மழழழெப்
மெொலத் ென்ழன அடிழமெொ

எண்ணிக் த ொள்ெவளொவொள். .

ெழதமொழி ( Proverb )

A young calf knows no fear
இளங்கன்று பயமறியாது

தெொன்தமொழி
அன்பு
ெிறக்கும்,

அறிவில்
அன்பு

இருந்ெொல்

தசெலில்

சத்ெிெம்

இருந்ெொல்

ெிறக்கும்,

அஹிம்ழச

அன்பு

ெிறக்கும்,

மனெில்
அன்பு

இருந்ெொல்
ல்விெில்

ருழண
இருந்ெொல்

ெர்மம் ெிறக்கும்.

இரண்தடொழுக்

உறுெி தமொழி

1. மனிெ மநெமம உல ில் ம த்ெொனது. அழனவரிடத்ெிலும் அன்பு
2.

ல்வி

ற்ெமெ என் ெழலெொெ

டழம.

டழமழெ என்

ருதுமவன்
இன்ழறெ தெொது அறிவு வினொ விழட
1.

இரெில் என்ஜிழன

2.

ெிளொஸ்டிக்ழ

ெினமும் ஆங் ிலம்

ண்டுெிடித்ெவர்? ஸ்டீதென்சன்

ண்டுெிடித்ெவர்? அலலக்சாண்டர் பார்க்ஸ்

ற்றுக் த ொள்மவொம்

Get into groups of four.
நொன்கு குழுக் ளொ

இருங் ள்

Who would like to read?
ெொொாா் வொசிக்

விரும்பு ிறொாா் ள்

ொட்டுமவன்.

ண்ணொய்

rTz;B];tup eLepiyg; gs;sp
Nghbehaf;fD}h;
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வரலாற்றில் இன்று :





குழவத் விடுெழல ெினம்(1991)
2வது ெிதரஞ்ச் குடிெரசு அறிவிக் ப்ெட்டது(1848)
டிம் தெர்மனர்ஸ், லீ தநக்சஸ் என்ற உல ின் முெல் இழண உலொவிழெ அறிமு ப்ெடுத்ெினொர்
(1991)



தெய்ரூட்டில் இருந்து அதமரிக்

ெழட ள் தவளிமெறின(1984)

இன்ழறெ தசய்ெி ள்


த ொரொனொ தெொற்று ெடிப்ெடிெொ



உக்ழரன் நொட்டில் உெொாா் ல்வி ெெிலும் மொணவொாா் ள் ெமிழ்நொடு ெிரும்பும் தசலழவ அரமச
ஏற்கும் என ெமிழ



டந்ெ

7

இந்ெிெொவில் குழறந்து வரு ிறது.

முெல்வொாா் ெிரு.மு. .ஸ்டொலின் அறிவிப்பு.

ஆண்டு

ொல

ெொஜ ஆட்சிெில்

விவசொெி ளுக்கு

வழங் ப்ெட்ட

மவளொண்

டன்இரண்டழர மடங்கு அெி ரித்துள்ளது என ெிரெமொாா் மமொடி தெரிவித்துள்ளொொாா்.


ரஷ்ெொ-உக்ழரன்

விவ ொரம்-

ெொது ொப்பு

அழமச்சரழவ

குழுவுடன்

ெிரெமர்

மமொடி

ஆமலொசழன


ரஷ்ெொ

-

உக்ழரன்

மெொர்

|

மி ப்தெரிெ

ெிரச்சிழனெொ

உருதவடுக் லொம்:

ஐ.நொ.

கூட்டத்ெில் இந்ெிெொ அச்சம்


ஏற் னமவ ழ ெொ ி சிழறெில் இருக்கும் முன்னொள் அழமச்சொாா் ெிரு.தஜெக்குமொொாா் மீ து
மீ ண்டும் ஒரு வழக்கு ெொய்ந்துள்ளது.



எல்ம ஜி, யும ஜி வகுப்பு ழள ழ விட ெள்ளிக் ல்வித்துழற ெிட்டம்.



ரஷ்ெ

அெிெருடன்

இந்ெிெ

ெிரெமொாா்

மமொடி

மெொழர

நிறுத்ெ

மவண்டும்

என

ம ட்டுக்த ொணடொொாா். மநொாா்ழமெொன மெச்சு வொொாா்த்ழெ மூலமம ெிரச்சழனக்கு நிரந்ெர ெொாா்வு
ஏற்ெடும் எனவும் வலியுறுத்ெல்.

