
 ேநா$க& 

தைலவ%க'()  

இ"த தி%ட'தி( ேநா,க., ேதவ( தன1 

ேநா,க2கைள நிைறேவ6ற 

இைளஞ8கைள9 பய(ப<'1கிறா8 

எ(பைத, கா%<வதா>.. அவ8 உ2கA 

இைளஞ8கA Bல. ேவைல ெசFய 

வGH.Iகிறா8! 

'()ைர 

15 ஆ. K6றாLMN ‘>ழ"ைதகைள9 

பா8,க ேவL<., ேக%க,Pடா1’ எ(Q  

இ2கிலா"திN ேதா(றிய ஒH பழெமாழி 

உAள1. வGவாத2கA நட,>. ேபா1, 

>ழ"ைதகளாN மதி9Iமி,க எ1T. 

வழ2க UMயா1 எ(ற கH'1 இH,கிற1 

. எனVW., நா2கA ந.Iகிேறா. ந. 

ேதவாலய2களVN இைளஞ8கைள, காண 

ேவL<., ேக%க ேவL<.; 

>ழ"ைதகளV( >ரNகைள நா2கA 

ந.Iகிேறா.. திHZசைபயG( வா[,ைக,> 

இைளஞ8கA இ(றியைமயாதவ8கA, 

ேம\. இள. வயதினராN ேதவனVட.  

ேபசT., அவH,காF  ெசயNபடT. 

UM]., அவர1 ரா^ய'ைத அ6Iதமான 

வழிகளVN க%டT. UM].. 

ெசய/பா1க2 

ேக%க9ப<வத( U,கிய'1வ'ைத 

நி_பG,க பG(வH. ெசயNகளVN ஒ(Q 

அNல1 இரLைட]. பய(ப<'தT. 

அNல1 உ2க`ைடய ெசா"த 

ேயாசைனயG(பM ெசFயT.. 

உட# ெமாழி: 

உ2கA >aைவ பாதியாக9 பGb'1, இH 

அணGகைள]. உ2கA அைறயG( 

இHIறU. அW9I2கA. அணGக`,> 

U(னேர தc8மானV,க9ப%ட ெசFதிைய 

ெகா<2கA அNல1 அவ8க`,> ஒH 

நிமிட. ெகா<'1 த2கA  ெசா"த 

ெசFதிைய உHவா,க ெசாN\2கA. 

ெசFதி ஒH அறிTQ'தலாக இH,க 

ேவL<., ம6ற அணGயG( ேவைல அ"த 

அறிTQ'தைல நிைறேவ6Qவதா>.. 

அணGகA ேநரMயாக ெசFதிைய ெசாNலாத 

வைகயGN ெதாட8I ெகாAள ேவL<., 

ெசFைக Bலமாகேவா அNல1 ெசாNைல 

உZசb9பதிN Bலமாகேவா ெசFதிேய 

ெவளV,ெகாணரலா.  (அதைன ெவQமேன 

ெசயைகயாக ம%<. ெசFய ேவLடா.). 

ம6ற அணG ெசFதிைய9 Ib"1 

ெகாL<வG%டாN ,அவ8கA அ"த 

ெசயைல உடனMயாக ெசFய ேவL<.. 

!"#க% 

• ெசFதி ெதாட8I ெகாAள9ப<வைத, 

கL<பGM9ப1 எdவளT கMன.? 

• எ1 சவாலாக இH"த1? 

• எ1 இZசவாைல எளVதா,கியGH,க 

UM].? 

• தகவNெதாட8I ப6றி இ1 நம,> எ(ன 

க6பG,கிற1? 

இைளஞ%க'(
கான தி-ட/ 

 

!ழ#ைதக' ம)*+ 
இைளஞ/க01கான 
ச/வேதச ெஜப தின+ 
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அண+ ம,திர/ 

உ2கA >aைவ பாதியாக9 பGb'1, 

ஒdெவாH அணGைய]. ஒH ம"திர'ைத 

உHவா,க ெசாN\2கA. இ1 ஒH 

ெசFதிைய ெசாNவதாF இH,கலா. 

அNல1 U6றி\. மாQப%ட'தாF 

இH,கலா.. ஒH நிமிட. UM"த1., 

இரL< அணGயGடU. ஒHவH,ெகாHவ8 

எதி8ெகாAள,B(Q இரL< ஓ(Q எ(ற 

எLணG,ைகயGN, இH அணGக`. 

த2களாN UM"த அளவG6> ேகாஷ'ைத 

ச'தமாக க'1மாQ ேக`2கA. பG(ன8, 

ஒdெவாH அணGயGனH. ம6ற அணG 

எ(ன ெசா(னா8கA எ(Q ேக`2கA. 

அவ8க`,>' ெதbயாவG%டாN, மgL<. 

ெசF1 பG(ன8 அவ8களVட. திH.பT. 

ேக`2கA. 

!"#க% 
• ம6ற அணG ெசாNவைத, ேக%ப1 

எdவளT கMன.? 

• எ1 சவாலாக இH"த1? 

• எ1 இZசவாைல எளVதா,கியGH,க 

UM].? 

• தகவNெதாட8I ப6றி இ1 நம,> எ(ன 

க6பG,கிற1? 

கல45ைரயாட/ 

தைலவ8க`,> 

>aவGலிH"1 ஒHவைர ேவத'திN 

இH"1 எ<,க9ப%ட ப'திைய ச'தமாக 

பM,க ெசாN\2கA, UM"தாN ேவQ 

ெமாழிெபய89Iக`. வாசி,க9படலா.. 

வGவாத'ைத ஊ,>வG,க வழ2க9ப%ட 

ேகAவGகைள9 பய(ப<'தT.. உ2கA 

ெசா"த'ைதZ ேச8,க தய2காதc8கA 

ம6Q. ம,கA ேகAவGகA பகிH.ேபா1 

பG(ெதாட8-கல"1ைரயாடைல' 

ெதாடரT.. 

ெதாடங்'வதற்காக, ேதவனின் 0த்தம் 
நிைறேவற அவரால் பயன்ப9த்தப்பட்ட 
0ல இைளஞரக்ளின் எ9த்>க்காட்ைட 
பாரப்்ேபாம்: 

தாவ 12 

1 சா(ேவ+ 17-ஆ% அதிகார1தி+ 

தாவ 2தி3 கைதைய6 ப89:க;. 
• இ"த ப'தியGN இH"1 உ2க`,> 

எ(ன Ibகிற1? 

• தாவ c1 ேகாலியா'ைத எதி8ெகாAள 

வGH.பாதத6> சTN எ(ன 

காரண2கைள, PQகிறா8 (வச33)? 

• தாவ cதி( பதிN எ(ன (வச37)? 

• ேதவ( எdவாQ ெசயNப<கிறா8 

எ(பைத9 ப6றி இ"த ப'தியGலிH"1 

நா. எ(ன க6Q,ெகாAகிேறா.? 

(ேதவ( வாலிப8கைள ெகாL< ெபbய 

காbய2கைள ெசFய அவைள 

இH,கிறா8, அவ8 எ9ேபா1. 

த>தியானவ8கைள பா8'1 

அைழ9பதிNைல) 

ம3யா5 

<#கா 1: 26-38 -+ ம>யாள@3 

கைதைய6 ப89:க;. 
• இ"த ப'தியGN இH"1 உ2க`,> 

எ(ன Ibகிற1? 

• இேயiைவ9 ெப6ெற<9பா8 எ(ற 

ெசFதி,> மbயாளV( பதிN எ(ன? 

• அ"த j[நிைலயGN நc2கA மbயாளாக 

இH"திH"தாN, ேதவைன ந.Iவ1 

எdவளT எளV1 எ(Q நc2கA 

நிைன,கிறc8கA? 

• மbயாைள' ேத8"ெத<,>. ேதவ( 
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இத(Bல. அவ8 யா8 எ(பைத9 ப6றி 

நம,> எ(ன ெசாNகிறா8? (மQபM]., 

ேதவ( kமி,>bய ெசா6ப ச,திைய]. 

,ெசNவா,ைக]. ெகாLடவ8கைள 

தன,காக ெபbய காbய2கைளZ ெசFய 

பய(ப<'1கிறா8. அவ8கA தயாராக 

இH,க ேவL<.) 

ெபா#லா89 ம:;/ ைர9 

மா8Z 27, 1883 அ(Q, இரL< இள. 

ஆ2கில சாNேவஷ( ஆ8மி அதிகாbகA, 

ேக9ட( ஜா8^ ெபாNலா8% ம6Q. 

ெல9Mன(% எ%வ8% ைர% ஆகிேயா8 

நிmசிலா"தி( ேபா8% சாNம8ஸு,> 

வ"தன8. 1882 ஆ. ஆLMN பல 

நிmசிலா"த8கA சாNேவஷ( ஆ8மியG( 

நிQவன8 வGNலிய. k'1,> கMத. 

எaதியGH"தன8, ெபாHளாதார 

ம"தநிைலயG( ந<வGN இH"த காலனV,> 

சாNேவஷ( ஆ8மி அதிகாbகைள 

அW9IமாQ ேக%<, ெகாLடன8. 

ெபாNலா8% ம6Q. ைர%, Uைறேய 20 

ம6Q. 19 வய1ைடயவ8கA 

அW9ப9ப%டன8 ம6Q. 1883 ஏ9ரN 1 

ஞாயG6Q,கிழைம நிmசிலா"திN 

சாNேவஷ( ஆ8மி  த( அ,கினVைய 

பரவவG%ட1. அவ8கA <ெனMனV(  

மLடப'திN நா(> P%ட2கைள 

நட'தின8, வGைரவGN ம,கA P%ட. 

அவ8களV( P<ைகைய நிர9பGய1. 

ெபாNலா8% வGைரவாக ஆ,லா"1, 

கிறிq%ச8Z ம6Q. ெவலி2டனVN ஒH 

மா6ற'ைத ஏ6ப<'தினா8, இ"த U,கிய 

ைமய2களVN மg%I இNல2கA 

திற,க9ப%டன.1884 ஆ. ஆLM( 

இQதியGN, சாNேவஷ( ஆ8மி,> 

நிmசிலா"திN 30 பைடயGனH. 60 ,>. 

 
1 சல்$ஸ் 'நி()லாந்+ற்- வ/0ன்றனர,் URL: 
https://nzhistory.govt.nz/page/sallies-come-to-new-zealand, 

ேம6ப%ட Uaேநர அதிகாbக`. 

இH"தன8!1 

ேகாலியா'ைத வய1 ம6Q. 

அWபவமி(ைமயG( அM9பைடயGN 

எதி8ெகாAள தாவ cதி( ேகாb,ைகைய 

சTN ராஜா மQ'திH"தாN இqேரலி( 

கைத எdவளT வG'தியாசமாக 

இH"திH,>. எ(Q க6பைன ெசF1 

பாH2கA. மbயாA தன,கான ேதவனV( 

தி%ட'ைத எதி8'திH"தாN அNல1 

ேஜாச9 வGவாகர'1 ெசFய' 

ேத8"ெத<'தா\., அவ`,> 

ஆதரவளV,காவG%டா\. 

திHZசைபயாகிய நம,> அவ8கைள 

>றி'த ெசFதி ெதb"திH,>மா? 

வGNலிய. k', ெபாNலா8% ம6Q. 

ைர%ைட ந.பவGNைல எ(றாN, அNல1 

நிmசிலா"1 ம,கA அவ8களV( வயதி( 

காரணமாக அவ8கA ெசாNவைத, 

ேக%கேவா அNல1 

வழிநட'த9ப<வைதேயா  

மQ'1வG%திH"தாN  

எ(னவாயGH"திH,>. ? 

• நc2கA எ9ேபாதாவ1 ஒH பணGைய 

ேம6ெகாAள த>திய6றவராக 

உண8"திH,கிறc8களா?அNல1 நc2கA 

மிகT. இளைமயாக இH9பதாN 

உ2கA >ரN ஒH ெபாH%டNல 

எனT. த>திய6றவ8கA எனT. 

நிைன'திH,கிறc8களா? 

• நா. பா8'த உதாரண2களV( 

அM9பைடயGN, ேதவW,> ேசைவ 

ெசFவத6>. அவ8 சா8பாக 

ேபiவத6>. U(நிப"தைனகA எ(ன 

எ(Q நc2கA நிைன,கிறc8கA? 

  

(கலாசச்ார மற்5ம் பாரம்பரிய அைமசச்கம்), 17 ேம 
2017 அன்5 ;<ப்=க்கப்பட்ட< 
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• திHZசைபயG( க%டைம9பGேலா, அத( 

தைலவ8களVேலா அNல1 ந.மிேலா 

ேதைவய6ற U(நிப"தைனகA 

அNல1 தைடகA உAளன எ(Q நc2கA 

நிைன,கிறc8களா? அ9பMயானாN, 

இவ6றிN சில எ(ன? 

• அவH,> ேசைவ ெசFய ேதவ( 

உ2கைள அைழ9பதாக நc2கA 

நிைன,>. >றி9பG%ட வழிகA 

ஏேதW. உLடா? 

• உ2கைள' இைதZ ெசFவதிலிH"1 

த<,க ஏதாவ1 இH,கிறதா? 

தைலவ%க'() 

உ2கA திHZசைப தைலவ8கA 

U(ைவ,க ம6Q. வGவாதி,க பG(வH. 

ேகAவGக`,கான பதிNகைள நc2கA 

எaதலா. 

• ேதவைன Uaைமயாக ேசவG,கT., 

உ2கA ேதவாலய'தி( வா[,ைக,> 

அ8'தUAள ப2களV9I அளV,கT. 

உ2கA ேதவாலய ><.ப. உ2க`,> 

எதாவ1 உதவGகA ெசFய ேவL<மா? 

• உ2கA ேதவாலய.  உ2கைள 

மதி9பாக நட'1வத6>., நc2கA 

ேக%க9ப<வத6>. நc2கA நிைன,>. 

கH'1,கைள ஒH கMதமாக எaத 

ெசா(னாN, நc2கA எ(ன 

ெசாNவ c8கA? 

78$க& 

இைளஞ8க`. அவ8களV( >ரNக`. 

ேதவW,>.அவHைடய திHZசைப,>. 

மதி9Iமி,கைவ! ேதவ( ெபH.பா\. 

இைளஞ8கைள9 பய(ப<'தி அவ8களVட. 

ேபiவேதா<, அவைர ந.பG அவH,>, 

கீ[9பM].ேபா1 அவHைடய 

வGH9ப'ைத நிைறேவ6Qவா8. ேதவ( 

உ2கைள9 பய(ப<'த வGH.Iகிறா8, 

எனேவ அவH,> கீ[9பM"1, 

அவH,கான ேபiவத6>., 

ெசயNப<வத6>. வாF9Iகைள' 

ேத<2கA 

ெஜப& 

தைலவ%க'() 

எ"தெவாH வர.Iகைள]. 

ெபாH%ப<'தாமN, உ2கA பGAைளக`. 

இைளஞ8க`. ைதbயமாக ேபசT., 

ேதவW,காக அவ8 வழிநட'1. 

வழிகளVN வாழT. ைதbய. இH,க 

ேவL<. எ(Q ஒ(றாக ெஜபG]2கA. 

உ2கA ேதவாலய. இைளஞ8கைள' 

அரவைண'1, அவ8களV( >ரNகைள, 

ேக%க இடமளV,>. ஒH சUதாயமாக 

இH,கேவL<. எ(Q ெஜபG]2கA. 

உ2கA இைளஞ8களV( வா[,ைகயGN 

இ9பM9ப%ட மா6ற2கA நட"தாN 

ேதவW,> ந(றி ெச\'12கA. 

ஆராதைன தி>டமிட/ 

தைலவ%க'() 

28 மா8Z 2021 ஞாயG6Q,கிழைம 

>ழ"ைதகA ம6Q. இைளஞ8க`,கான 
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