
 

டாக்டர் அப்துல்கலாம் அவர்கள் தன் தந்தததைப் பற்றித் தன் 
நூலில் இவ்வாறு எழுதியிருப்பார். அதாவது, “நான் சிறுவனாக 
இருக்கும்பபாது ஒரு நாள் இரவு வவகு பநரத்திற்குப் பின் என் தாய் 
இரவு சிற்றுண்டி வெய்ைத் வதாடங்கினார். என் தாயும் எங்கள்  
குடும்பத்ததச் ெமாளிக்க பவதலக்குச் வெல்வது வழக்கம். அவர் 
ெதமத்த பின் கருகிை வராட்டி ஒன்தை என் கண்முன் தந்ததக்குப் 
பரிமாறினார். ஆனால், என் தந்தத அததச் சிறிதும் 
வபாருட்படுத்தாமல் ொப்பிட்டார். அப்பபாது என்னிடம்  ‘இன்று 
பள்ளியில் என்ன நடந்தது’ என்று பகட்டார். நான் அதற்கு என்ன 
பதில் வொன்பனன் என்று வதரிைவில்தல. என் தாய்  அவரிடம் 
கருகிை வராட்டிதைப் பரிமாறிைதற்கு வருத்தம் வதரிவித்தார்.  
என் தந்ததபைா ”எனக்குக் கருகிை வராட்டிதான் வராம்பப் 
பிடிக்கும்” என்று பதில் வொன்னதத என்னால் இன்றும் மைக்க 
முடிைாது. ொப்பிட்டு முடித்த ெற்று பநரத்திற்குப்பின், நான் வமல்ல 
என் தந்தத அருகில் வென்று வணக்கம் வொல்லிவிட்டு, அவரிடம் 
தைக்கத்துடன் பகட்படன். 
”அப்பா! உங்களுக்குக் கருகிை வராட்டிதான் வராம்பப் பிடிக்குமா?” 
என்று. ெற்று பநரம் அதமதிைாக இருந்த என் தந்தத, என்தன 
இறுக்கமாக அதணத்துக்வகாண்டு வொன்னார். ‘மகபன! உங்க 
அம்மா தினமும் பவதலக்கும் வென்றுவகாண்டு, நமக்கும் 
பணிவிதட வெய்கிைார். கதைத்துப்பபாய் இருப்பார். ஒரு கருகிை 
வராட்டி ைாதரயும் காைப்படுத்துவதில்தல. ஆனால் கடும் 
வார்த்ததகள் கண்டிப்பாகக் காைப்படுத்தும். நான் ஒன்றும் சிைந்த 
மனிதன் அல்ல. ஆனால், அதற்கு முைற்சி வெய்கிபைன். இவ்வைவு 
வருடங்களில் நான் கற்றுக்வகாண்டது, நடப்பது எதுவாக 
இருந்தாலும் அதத ஏற்றுக்வகாண்டு ெந்பதாஷமான மனநிதலக்கு 
நாம் மாறுவபத” என்று கூறிைதாக எழுதியிருந்தார். டாக்டர்  

அப்துல்கலாம் அவர்களின்  இந்த அனுபவத்ததப் படித்தபபாது 
அவருதடை அப்பாமீது நமக்கு அைவில்லாத மரிைாதத எழுகிைது.  
எனபவ, நாமும் பிைர் மனம் பநாகாதபடி நடந்துவகாள்ை பவண்டும்.  
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பாரக்்க; 

புதியது 

அன்பு மாணவர்கபை! 
வணக்கம். ஏப்ரல் மாதம் 
வதாடங்கிவிட்டது. இந்த 
மாதத்தில் பதர்வுகள் 
ஆரம்பித்துவிடும் என்பது 
நீங்கள் அறிந்த ஒன்பை. 
இதற்காக நீங்கள் அதனவரும் 
திடமான குறிக்பகாதை 
மனத்தில் இருத்திக்வகாண்டு 
பநரத்ததயும் முதைப்படி 
வகுத்துக்வகாண்டு 
அதற்பகற்ப பாடங்கதையும் 
பயிற்சிகதையும் வெய்து 
வருகிறீர்கள். உங்களின் 

இத்ததகை முைற்சிக்கும் 
பயிற்சிக்கும் எங்களின் 
பாராட்டுகள்! ‘முைற்சி 
உதடைார் இகழ்ச்சி 
அதடைார்’ என்ை வநறி 
உங்கள் வாழ்வில் உண்தம 
ஆகட்டும்! உங்களின் அைராத 
உதழப்பால் பள்ளிப் 
பாடங்கள் அதனத்திலும் 
சிைப்புத் பதர்ச்சி வபறுவதற்கு 
எங்களின் வநஞ்ொர்ந்த 
வாழ்த்துகதைத் வதரிவித்துக் 
வகாள்கிபைாம்.  

முயற்சியுடையார் இகழ்ச்சியடையார்   

பனு டை ஒருமுடறக்கு  

இருமுடற படிக்க ள ண்டும். 

பனு லின் ஒவ்ம ாரு 

மசால்டையும் மபாருள் புரிந்து 
படிக்க ள ண்டும்.  

பின்னர், பனு லின் மபாருள் 

சுருக்கத்டத நன்கு அறிந்து 
மகாள்ே ள ண்டும்.  

 

 

 

 

 ADAPTER 

இடணப்பான்    

 ANIMATION 

அடசவூட்ைம் 

 ாண ர்களின் 
படைப்புகள் 

 ரள ற்கப்படுகின்றன.  முக்கிய நிகழ்வுகள்   

பழம ாழியும் பிடழம ாழியும்  

பந்திக்கு முந்து; படைக்குப் பிந்து! 

நம் தமிழர் பண்பாட்டில் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்கதை வரபவற்று 
உபெரிப்பதும் நம் நாட்தடப் பிடிக்க வரும் பதகவர்கதை எதிர்த்துக் 
கைத்திற்குச் வென்று பபார் வெய்வதும் நம் வாழ்விைல் வநறிைாகும்.  
வீரத்திற்குப் பபர்வபற்ை நம் தமிழர்கள் பதடக்குப் பிந்து என்று கூறியிருக்க 
மாட்டார்கள். பந்தி என்று வந்தால் விருந்தினர்களுக்குப் பதடப்பதற்கு முந்த 
பவண்டும் என்றும் பதடக்கின்ைவர்களும் விருந்தினர்கள் உண்ட பின்பப 
உண்ணபவண்டும் என்றும் கூறியிருப்பார்கள். இத்ததகை பழக்கபம 
பின்னாளில் மருவி பந்திக்கு முந்து படைக்குப் பிந்து என்று 
வழங்கியிருக்க பவண்டும் என்பர்.  

நம்பிக்டக 
 
நம்பிக்டக என்பது 
கைல் ளபான்ற 
சிக்கல்கடேக் 
கைப்பதற்கும்   
 டை ளபான்ற 
தடைகடேத் 
தடுப்பதற்கும்  னத்திற்கு 
உதவியாக இருப்பது.  

படித்ததில் பிடித்தது    

 ாம்பழம் 

பைாப்பழம் 

 ாடழப்பழம்  

 

முக்கனி 

படிக்கும்ளபாது நிடனவில்  

மகாள் து  எப்படி? 



ளதர்வும் அச்ச உணர்வும் - என் 

கருத்து  
`அச்சம் என்பது மடைடமயைா’ என்பது கவிஞர் 
கண்ணதாசன் எழுதிய வரி. இடத  நம்முடைய 
நடைமுடை வாழ்க்டகயிலும்  உண்டமயயன்று 
எடுத்துக்யகாள்ள வவண்டும்.  நாம் நம் வாழ்வில் 
ஏற்படும் தடைகளுக்காக அஞ்சுவது இயல்பு. 
ஆனால்,  அத்தடைடய எண்ணி அஞ்சாமல் 
யசயல்படுவதற்கு முயற்சி யசய்யவவண்டும் 
என்பர் யபரிவயார். நமக்கும் வதர்வு வநரங்களில் 
வதர்டவ எண்ணி அச்சம் வருவது இயல்புதான். 
அந்தத் வதர்டவயும் அதனால் வரும் அச்ச 
உணர்டவயும் கூறுவதுைன் அடதப் 
வபாக்குவதற்கான வழியிடனப் பற்றியும் என் 
கருத்திடன இக்கட்டுடரயில் பதிவு 
யசய்கிவைன்.  
நானும் மற்ைவர்கடளப்வபால் ஒரு சராசரி 
மாணவன்தான். வதர்வு என்ைால் எனக்கும் பயம் 
இருக்கும். இருந்தாலும் நான் பல வநரங்களில் 
வதர்டவ எண்ணிப் பயம் யகாள்வதில்டல. 
வதர்வில் வதர்ச்சியடையா விட்ைால், வீட்டில் 

பூடச கிடைக்குவம என்று நிடனக்கின்ைவபாது 
எனக்குப் பயம் ஏற்படும். பயம் மனிதர்களுக்கு 
இருப்பது நல்லது. பயம்தான் பல தீய 
யசயல்கள் யசய்வதிலிருந்து நம்டமத் 
தடுக்கிைது. அதுவபால்தான் வதர்டவக் கண்டு 
நாம் பயப்பைாமல் இருந்தால் கல்லாடம என்ை 
தீய யசயல் குடியகாள்ளும் மனப்பான்டம 
நம்மிைம் ஏற்பட்டுவிடும். எனவவ, நாம் 
எந்யதந்த விசயத்துக்குப் பயம்யகாள்ள 
வவண்டுவமா அந்தந்த விசயத்துக்கு நிச்சயம் 
பயம்யகாள்ள வவண்டும். அவத வநரத்தில் 
எந்யதந்த விசயத்துக்குப் பயம்யகாள்ளக் 
கூைாவதா அந்தந்த விசயத்துக்யகல்லாம் 
ஒருவபாதும் பயப்பைக்கூைாது. நாம் 
எப்யபாழுதும் பயந்துயகாண்வை இருந்தால் 
வாழ்க்டகயில் பல பிரச்சிடனகள் ஏற்படும். நம் 
வாழ்க்டக மகிழ்ச்சியாகவவ இருக்காது. நாம் 
எந்தச் யசயடலயும் யசய்வதற்குத் 
தயங்கிக்யகாண்வை இருந்தால் நம்முடைய 
வாழ்க்டகயில் முன்வனற்ைம் ஏற்பைாது. 
நம்மால் மற்ைவர்கடளப்வபால் சின்னச் சின்னச் 
சாதடனகள்கூைச் யசய்ய முடியாது.  
நம்மிைம் இருக்கும் பயத்டத நீக்குவதற்கு 
முதலில் நாம் நம்மீது தன்னம்பிக்டக 

யகாள்ளவவண்டும். இந்த நம்பிக்டகதான்  
ஒருவடன வாழ்வின் மிக உயர்ந்த நிடலக்குக் 
யகாண்டுயசல்லும். இடதவய நம் முன்வனார் 
‘யாடனயின் பலம் அதன் தும்பிக்டகயிவல 
மனிதனின் பலம் அவன் நம்பிக்டகயிவல’ 
என்ைார்கள்.  இத்தடகய மனப்பான்டம நம் 
மனத்திற்கு வலிடமடயச் வசர்க்கும். நாம் 
முன்வனறிச் யசல்லும் பாடதகளில் இருக்கும் 
தடைகடள நீக்கும். இவ்வுலகில் வசிக்கின்ை 
யபரும்பாலான பணக்காரர்கள் தன் சுய 
நம்பிக்டகயின் மூலம்தான் வளர்ச்சியடைந்து 
வருகிைார்கள். ஒருசிலர் துணிந்து 
வியாபாரத்டத ஆரம்பிக்கிைார்கள். அவர்கள் 
பலமுடை வதால்வியுற்ைாலும் இறுதியில் 
மிகப்யபரிய யவற்றிடயப் யபறுகிைார்கள். 
எனவவ, இவர்கடள எல்லாம் நமக்குச் சிைந்த 
வழிகாட்டிகளாக நிடனக்கவவண்டும். 
இவர்களின்மூலம் நாம் வதர்டவ எண்ணி 
அஞ்சாத மனப்பான்டமயபற்ை மாணவர்களாக 
மாறிவிடுவவாம்.  வதர்வில் யவற்றியபைத் 
யதாைர்ந்து முயற்சி யசய்து யகாண்வை 
இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் உயர்வடைவவாம்.  

ரள ஷ் கனியமுதன்  

உயர்நிடை 1 உயர்தமிழ் 

 ாதிரிக் கட்டுடர   

பக்கம்  2    ாண ர் இதழ்  

சின்னஞ்சிறு  உலகத்தில் இயற்டக தரும் 
இன்பம் 
அடத அழித்து நம் பூமாவதவிக்குத் தருவது 
துன்பம் 
இயற்டகயில் ஆவராக்கியமாக இருக்க 
வவண்டியது சிங்கம் – ஆனால்  
யநகிழியால் நிரம்பியிருப்பது பூமியின் அங்கம் 
இயற்டக தருவது உயிர்களுக்குச் சுவாச வாயு 
அடதயழித்து நாம் குடைப்பது நம்முடைய 
ஆயுள் 
பச்டச நிரம்பியிருந்த பூமியின் வமவல 
எரிவாயு  நிரம்பியருக்கிைது இன்டைய வவடள  

இடதச் சரியசய்வது நம்முடைய கைடம 
அடத மறுத்து விட்ைால் அது மைடம 
இடதப் புரிந்து நாம் நைப்வபாம் 
இயற்டகயின் வளத்டத நிலத்தில் நீட்டிப்வபாம். 

 
அபிஷேக் சிவராஜ்                                       

உயர்நிலை 2 உயர்தமிழ்  
உமறுப்புைவர் தமிழ்மமாழி நிலையம். 

                   

இயற்லை வளத்லத நீட்டிப்ஷ ாம்!  

இயற்டகயன்டனவய நீ!  
அருவியாய், மடையாய் 
இந்த மண்ணுலடக மலரச் யசய்தாய்!  
நாங்கள் குப்டபகடளயும்  
விஞ்சும் கழிவுகடளயும் 
நித்தம் மிதக்கச்யசய்வதாம்  
அதில் நஞ்சாய்! 
  
யபாதிடக மகவளநீ!  
யதன்ைல்காற்ைாய்க் குளிர்ந்து  
வதகத்தில் தவழ்ந்து  
யகாஞ்சிச் யசன்ைாய்!  
நாங்கள் யசாகுசு  
வாகனத்தில் விடரந்து 
என்றும் மாசாக்கிவனாம்  
உன்டன அனலாய்!  
 
கருடணத்தாவய நீ!  
மண்ணில் யபான்டனயும் வளத்டதயும்  
பசுடமயான யசடியகாடிகடளயும் 
யசழிக்கச் யசய்தாய்! 
நாங்கள் யநகிழியால்,  
வவதி உரங்களால் 
உன் ஆவராக்கியம்  
சிடதத்வதாம் மலைாய்!  
                                               
மெந்தில்குமார் ஹரீஸ்வரன்                                       
உயர்நிலை 3 தமிழ் இைக்கியம்                                      
உமறுப்புைவர் தமிழ்மமாழி நிலையம்.  

இயற்டக  ேங்களின்  ாசுபாடு! 

வடிவான இயற்டகடய  
அடிவயாடு அழிக்காமல்  
கடிவாளம் வபாட்டு  
மனிதடனத் தடுத்திடுவவாம்! 
விடியவள்ளி முடளத்திடும்  
அடிவாடன என்றும் 
முடிவான நல்மனம் யகாண்டு காத்திடுவவாம்! 
காசுக்கு ஆடசப்பட்டு  
மாசுக்கள் யபருக்காமல் 
ஓவசானில் ஓட்டை தடன நிறுத்திடுவவாம்! 

தூசுக்கள் புடகயுைன் அசுத்தங்கள் நிரப்பாமல் 
வீசிடும் யதன்ைல் தடன ரசித்திடுவவாம்! 
சுற்றிடும் பூமியிங்குப் பல்லாண்டு நிடலத்திைவவ 
பற்றின்றி அடனவரும் பங்கு யகாள்யவாம்! 
கற்றிடும் கல்விவழி சுற்றுச்சூைல் வமம்பைவவ 
முற்றிலும் அடனவரும் முடிவு யசய்வவாம்! 

ெஹானா ஃ ர்ளீன்              
உயர்நிலை 2 உயர்தமிழ் 

ஓ மனிதா! 
காற்டை மாசுபடுத்தினாய் 
கைடலத் தூசுபடுத்தினாய் 
காடுகடள அழித்தாய் 
கனிமவளங்கடளச் சுரண்டினாய் 
நிலங்கடளக் கூறிட்டு மாளிடகயாக்கினாய் 
ஓ மனிதா!  
மனிதம் இல்டலயா உன்னில்! 
கடைசி வாய்ப்புத் தருகிவைாம் நாங்கள் 
திருந்திவிடு! 
இல்டலவயல் நாங்கள் திருத்திவிடுவவாம் 
உங்கடள! 
சுனாமியாய் – மடை யவள்ளமாய் – 
சூைாவளியாய் – நிலநடுக்கமாய்! 
                                       
முஹம்மது ைாமில்தீன் ெமிஸ் ஜஸ்ரா                                       
உயர்நிலை 2 உயர்தமிழ்                                      
உமறுப்புைவர் தமிழ்மமாழி நிலையம். 

  இயற்டகயின் எச்சரிக்டக 

இயற்லைலயக் ைாப்ஷ ாம்!  



மாணவர்கள் சிறிது வநரத்தில், பூங்காவிற்கு 
வந்தனர். அந்தப் பூங்கா மிகப்யபரியதாக 
இருந்தது. ஆசிரியர், மாணவர்களிைம் அவர்கள் 
சுத்தம்   யசய்ய வவண்டிய இைங்கடளக் 
காட்டினார்.  பின்னர், சுத்தம் யசய்யப் 
பயன்படுத்தும் யபாருட்கடளயும்  வைங்கினார். 
பக்கத்தில், 'இங்குப் பாம்புகள் உள்ளன. 
ஜாக்கிரடத!' என்று ஓர் அறிவிப்பு, பலடகயில் 
எழுதி இருந்தது. கதிர் என்னும் ஒரு மாணவன்  
ராமுடவச் சீண்டுவதிவலவய குறியாக 
இருந்தான். அவன் அந்த அறிவிப்புப் பலடகடய 
ஓர் ஆயுதமாக டவத்துக் யகாண்ைான். கதிர் 
தன் சட்டைப்டபயில் டவத்திருந்த ஒரு 
யபாம்டமப்  பாம்டப ராமுவின் பின்னால் 
யமதுவாகப் வபாட்ைான். ராமு பின்பக்கம் 
திரும்பியதும், அவன் அந்தப் யபாம்டமப் 
பாம்டபப் பார்த்துப் பயத்தில் கத்தினான். அவன் 
டக, கால்கள் நடுங்க ஆரம்பித்தன. கதிர் “ஹா 
…ஹா! யபாம்டமப் பாம்புக்வக இவ்வளவு 
அச்சப்படுகிைாவய!” என்று கூறியதும்  
அவனுடைய நண்பர்களில் ஒருசிலர் அவடனப் 
பார்த்துச் சிரித்தனர். 

“நீ  வீரன் என்ைால், அந்த இைத்திற்குச் யசல்!” 
என்று கூறி மரங்கள் அைர்ந்த ஓர் இைத்டத 
மதன் ராமுவிைம் காட்டினான். அப்வபாது 
ராமுவின் நண்பர்கள்,  “ராமு , அவன் உன்டனப் 
பயமுறுத்தப் பார்க்கிைான்.   ஆத்திரகாரனுக்குப் 

“அறிவியல் கூைத்திற்கு வரவும். நாடள நாம் 
பாம்புகடளப் பற்றி ஆய்வு யசய்வவாம்,” என்று 
அறிவியல் ஆசிரியர் மாணவர்களிைம் கூறிவிட்டு 
விடையபற்ைார் . அறிவியல் பாைம் இறுதிப் 
பாைமாக இருந்ததால், மாணவர்கள் 
அடனவரும் தம்முடைய பள்ளிப் டபகடளத் 
தூக்கிக்யகாண்டு சிறுத்டத வவகத்தில் வீட்டை 
வநாக்கி விடரந்தனர். ராமுவின் மனத்தில் 
ஆசிரியர் கூறிய 'பாம்பு' என்ை யசால் 
நிற்காமல் ஓடிக்யகாண்வை இருந்தது. அவன் 
தன் கால்கடள முன்டவக்க, அவன் நிடனவுகள் 
பின்வநாக்கிச் யசன்ைன. 

யசன்ை வருைம், பூமி தினத்டத முன்னிட்டுப்  
பள்ளிக்கு அருகில் இருந்த பூங்காடவச் சுத்தம் 
யசய்ய ராமுவும் அவன் வகுப்பினரும் 
யசன்ைனர்.ராமுவின் ஆசிரியர் மாணவர்களின் 
எண்ணிக்டகடயச் சரிபார்க்க ஒவ்யவாரு 
யபயர்கடளயும் யசால்லி அடைத்தார். பின்னர், 
பள்ளிப் வபருந்து அங்கு வந்தது. அடனத்து 
மாணவர்களும் வபருந்திற்குள் ஏறினர். 
வபருந்திலிருந்து ஜில்யலன்ை குளிர் காற்று 
அவர்கடள வரவவற்ைது . மாணவர்கள் ஏறியதும் 
வபருந்து நகர ஆரம்பித்தது.  

பக்கம்  3   ாண ர் இதழ்  

அஞ்சு து அஞ்சாட  ளபதட   புத்தி மட்டு. ஆத்திரம் யகாள்ளா வத!” என்று 
எச்சரித்தும், ராமு அதற்குச் யசவிசாய்க்காமல் 
காட்டை வநாக்கி வவகமாகச் யசன்ைான். 
அப்வபாது  “யுஸ் யுஸ்” என்ை சத்தம் ராமுவின் 
காதுகளில் வகட்ைது.  சற்றுத் திரும்பிப் 
பார்த்தான்.  அங்கு ஒரு பாம்பு இருந்தது. 
முதலில் பயந்த ராமு இது நண்பர்களின் 
வவடல என்று எண்ணி த் யதாைர்ந்து 
நைந்தான்.  மீண்டும் சத்தம் வகட்ைது. 
அப்வபாதுதான் அவன் அது யபாம்டமப் பாம்பு 
இல்டல. உண்டமயான பாம்பு என்று உணரத் 
யதாைங்கினான். உைவன ராமு பயத்தில் 
காப்பாற்றுங்கள் காப்பாற்றுங்கள் என்று 
கத்தினான். அவனுடைய குரடலக் வகட்ை 
ஆசிரியர் ஓடிவந்து பாம்டப விரட்டினார். 
பாம்பு வவறு திடசடய வநாக்கிச் யசன்ைது. 
அப்வபாதுதான் அஞ்சுவது அஞ்சாடம 
வபதடம என்று உணரத்யதாைங்கினான். 
இக்கடதயின்மூலம் நாம் அஞ்சவவண்டிய 
இைத்தில் அஞ்சவவண்டும் இல்டலயயனில் 
அது வபதடமயாகிவிடும் என்று கூறிய 
திருவள்ளுவரின் வாக்டக அறியலாம்.            

ஸ்ரீநிதி நரசிம்மன்,  
நதிரா,  
ஸ்ரீநிதி 
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‘அம் ா!’  
அம்மா அம்மா என்று அடைப்பதும் நாவம 

அம்மா இல்டலயயனில் இங்வகது நாவம 

அம்மா என்று அடைக்காத உயிரில்டலவய  

ஆடசமுத்தம் தராத நல்மனமும் இல்டலவய 

 

யகாஞ்சும் அம்மாவின் டககளில் நாயமல்லாம் 

குைந்டதகவள!  

யகாடுக்கும் அம்மாவின் டககளும் வள்ளல்கவள! 

அம்மாவின் சடமயலும் ஆடசடயத் தூண்டும் 

அறுசுடவதான்!  

அன்டப நமக்குக் காட்டிடும் உள்ளந்தாம்! 

 

தங்கத்தால் வாங்க முடியாத அம்மா! 

தரணியில் உயர்ந்த யபாருள் அம்மா! 

அம்மா இல்டலவய அகிலம்தான் ஏது? 

அண்ைத்தில் உயிர்களின் படைப்புத்தான் ஏது? 

மெந்தில்குமார் சிவா 
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 குடுக்க     மகாடுக்க  

 மநத்தி    மநற்றி  

 நாத்து          நாற்று  

 பாத்தான்      பார்த்தான் 

 காத்தாடி      காற்றாடி   

 மகாடைபிடி  குடைபிடி  

  ரபுைட       ரபுடைட     

 தாப்பாள்      தாழ்ப்பாள்  

 எண்டணய்  எண்மணய்  

பிடழயும் - சரியும் 

பயணம் மதாைர்ள ாம்... 

வாழ்க்டகயில் ஒவ்யவாருவருக்கும் அம்மா,  அப்பா,  யசாந்தம் பந்தம் வபான்ை 
உைவுகள் வதடவ. இவர்களில் அப்பா என்ை உைவு ஓர் அற்புதமான உைவு. தாய் தன் 
பிள்டளகள்மீது யகாண்டுள்ள அன்டப ஏவதா ஒருவிதத்தில் யவளிப்படுத்திக்யகாண்வை 
இருப்பாள்.  ஆனால் தந்டத தன் பிள்டளகள்மீது யகாண்டுள்ள அன்டபத் தன்னுள் 
மடைத்துக்யகாண்டு இருப்பார்.  தந்டதயின் மார்டபவிை வவறு ஒரு பாதுகாப்பான 
இைம் இவ்வுலகத்தில் உள்ளதா? ஆயிரந்தான் யபண் குைந்டதகளுக்கு அம்மாவின் 
அன்பு முக்கியம் என்ைாலும் அப்பாவின் அரவடணப்பும் அவசியம். யபாதுவாக 
அப்பாக்கள் யபண் குைந்டதகளின் வமல் அதிகப் பாசம் டவத்திருப்பார்கள். ஆதலால், 
யபண் பிள்டளகடள அவரகள் சீராட்டிப் பாராட்டி வளர்ப்பதுண்டு. ஒரு யபண்ணின் 
தந்டத அவள் பிைப்பு முதல் இைப்பு வடர உள்ள அடனத்து நுணுக்கங்கடளயும் 
சீருைனும் சிைப்புைனும் அடமக்கப் யபரும் பாடுபடுகிைார். அவள் வழ்க்டகயில் ஒரு 
தப்பும் தவறும் ஏற்பட்டுவிைாமல் அல்லும் பகலும் பாதுகாக்கும் பாதுகாவலவர தந்டத. 
பத்து மாதம் சுமந்து யபற்ை தாடயவிை வாழ்க்டக முழுவதும் சுமக்கும் தந்டதவய 
வமலனாவர்.  

சு ஸ்ரீ லவத்தியநாதன்  
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அன்று மதியம் யதன்ைல் காற்று இதமாக வீசியது. இராமு படிப்பவதா யதாைக்கநிடல ஒன்று. 
அவன் பள்ளியில் தமிழ்ப்பாை வகுப்பு இல்டல. அதனால் அவன் மற்யைாரு பள்ளிக்குச் யசல்ல 
வவண்டும். மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் அன்வபாடு கற்றுக்யகாடுப்பார்கள். 
அதனால்தான் இராமு தமிழ்ப்பாை வகுப்புக்குச் யசல்லும்வபாது மலர்ந்த தாமடர முகம்வபால் 
இருப்பான்.  
இராமு வபருந்துக்காக யவகுவநரம் காத்திருந்தான். அவன் தன்னுடைய டகவபசியில் 
மும்முரமாக எடதவயா பார்த்துக்யகாண்டிருந்தான். ‘பைார்’  என்று சத்தம் வகட்ைது. சற்றும் 
தாமதிக்காமல் அவன் சத்தம் வந்த திடசடய வநாக்கினான். அவன் அதிர்ச்சி அடைந்தான். 
உடைந்துவபானான். இராமுவின் நண்பன் பாலாவவா சாடலயின் நடுவில் கிைந்தான். தடலயில் 
இருந்து இரத்தம் கசிந்தது. வலியில் துடித்தான். அடதக் கண்ை இராமு மருத்துவவண்டிடய 
அடைத்தான்.  
சில நிமிைங்களில் மருத்துவவண்டி வந்து நின்ைது. மருத்துவமடனக்குப் பாலாடவத் தூக்கிச் 
யசன்ைனர். இராமுவின் மனம் பைபையவன்று அடித்தது. மருத்துவர் இராமுடவப் பார்த்துப் 
பயப்பைாவத தம்பி. உன் நண்பன் நன்ைாக இருக்கிைான் என்று கூறினார். இராமு 
யபருமூச்சுவிட்டு அவரிைம் நன்றி கூறினான்.  

முைமட் நதீம் மாலிக் 
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சம்ப ம்  

தந்டதயின் சிறப்பு! 


