
 

தேங்காய் வியாபாரி ஒருவன் 
வண்டியில் தேங்காய்களை 
ஏற்றிக்ககாண்டு கென்று 
ககாண்டிருந்ோன். அங்கு ஒரு 
குறுக்குப் பாளே வந்ேது. 
அங்தக ஒரு சிறுவன் 
நின்றிருந்ோன்.  
 
‘‘ேம்பி, இந்ேச் ொளையில் 
தபானால் ஏோவது ஊர் 
வருமா?’’ என்று தகட்டான்.  
‘‘வருதம...’’ என்றான் சிறுவன். 
‘‘தபாய்ச் தெர எவ்வைவு தேரம் 
ஆகும்?’’ ‘‘கமதுவாகச் 
கென்றால் பத்து நிமிடம். 
தவகமாகச் கென்றால் அளர 
மணி தேரம் ஆகும்’’ என்றான். 
 
சிறுவன் கொன்ன பதிளைக் 
தகட்டு வண்டிக்காரனுக்குக் 
தகாபம்.‘‘என்ன கிண்டைா? 
தவகமாகச் கென்றால் எப்படி 
தேரம் அதிகமாகும்?’’ என்று 
தகட்டான். ‘‘தபாய்த்ோன் 
பாருங்கதைன்’’ என்று சிறுவன் 
கொன்னதும், அவன் 
வண்டிளய தவகமாக விரட்டிச் 
கென்றான். 
சிறிது தூரம் தபானதுதம 

ொளை கரடுமுரடாக 
இருந்ேது. வண்டி 
ோறுமாறாக ஓடிக் கவிழ்ந்ேது. 
வண்டியில் இருந்ே 
தேங்காய்கள் கீதே சிேறின. 
வண்டிளய நிமிர்த்திக் கீதே 
சிேறிய தேங்காய்களைப் 
கபாறுக்கி எடுத்துப் 
தபாடுவேற்கு 
வண்டிக்காரனுக்கு அளர 
மணி தேரத்திற்கும் 
தமைாகிவிட்டது. 
 
வண்டிக்காரனுக்குச் சிறுவன் 
கொன்ன வார்த்ளேகளின் 
அர்த்ேம் இப்தபாதுோன் 
புரிந்ேது.  
“எப்ப ொருள் 
யொர்யொர்வொய்க் கேட்பினும் 
அப்ப ொருள் 
பெய்ப்ப ொருள் ேொண் 
 தறிவு.” (குறள் 423) 
 
ப ொருள்:  
யார் எளேப்பற்றிச்  
கொன்னாலும் அளேக் 
தகட்பவர், அவர் கூறுவேன் 
உண்ளமயான பயளனக் 
காண்பதே அறிவாகும்.  
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மாணவர் 
கைதயடு புதிது 

சிங்கப்பூரில் ேமிழ்கமாழி மீோன 
ஆர்வத்ளே அதிகரிக்கும் 
தோக்கில் ஆண்டுதோறும் 
ேமிழ்கமாழி விோ ேளடகபற்று 
வருகின்றது. இவ்வாண்டுக்கான 
ேமிழ்கமாழி 
விோவின் கோடக்க 
நிகழ்ச்சி, ஏப்ரல் 
2ஆம் தேதி 
ேளடகபற்றது. 
வர்த்ேக கோழில் 
அளமச்ெர்     திரு 
எஸ்.ஈஸ்வரன் அவர்கள் 
இவ்விோளவ 
அதிகாரபூர்வமாய்த் கோடங்கி 
ளவத்ோர். ஏப்ரல் மாேம் 
முழுதும் இக்ககாண்டாட்டம் 
நீடிக்கும்.  
 
வைர்ேமிழ் இயக்கத்தின் 
ஒருங்கிளணப்பில் பத்ோவது 
ஆண்டு நிகழ்வாக இது 
ேளடகபறுகின்றது.       
'தமிணை கேசிப்க ொம்,    

 
தமிழில் க சுகவொம்' என்பது 
ேமிழ்கமாழி விோவின் 
கருப்கபாருள்.  
 
இந்திய மரபுளடளம 

நிளையம், 
தேசிய நூைக 
வாரியம், 
உமறுப்புைவர் 
ேமிழ்கமாழி 
நிளையம் 
உள்ளிட்ட 40 

அளமப்புகள் நிகழ்ச்சிகளை 
ேடத்துகின்றன. மாணவர்கள் 
பயனளடயும் பை நிகழ்ச்சிகள் 
இத்ேமிழ்கமாழி விோவில் 
இடம்கபற்றுள்ைன.  
 
ேமிழ்கமாழி பயிலும் 
மாணவர்கள் ேமிழ்கமாழி 
விோ நிகழ்ச்சிகளில் 
பங்தகற்றுப் பயனளடவதோடு 
ஆேரவு ேருவதும் ேமிழ்கமாழி 
வைர்ச்சிக்குப் 
கபருந்துளணபுரியும். 

தமிழ்பெொழி விைொ 2016 

படித்தவற்கை எழுதிப் பார்க்ை 
தவண்டும்  

வினாவுக்குத் தகுந்தவாறு 
விகடயளிக்ை தவண்டும் 

தேரத்திற்குள் எழுதி முடிக்ைப் 
பயிற்சி தெய்ய தவண்டும்.  

 டிப் து எப் டி? 

கோடரும்..

 

 Automated Teller Machine 

(ATM)    

தொனியக்ே வங்கி 
இயந்திரம் 

ATM CARD 
தொனியக்ே வங்கி  

அட்ணை 

மாணவர்ைளின் 
பகடப்புைள் 

வரதவற்ைப்படுகின்ைன

  திருக்குைள் ைகத  



தாய்தமாழி ைற்ைலில் இன்கைய 
மாணவர்ைள் எதிர்தோக்கும் 
பிரச்சிகனைளும் அவற்கைக் 
ைகைவதற்ைான தீர்வுைளும்  
‘மாற்றம் என்பது உைக நியதி’. மானுட 
வாழ்க்ளகயும் மாற்றங்கதைாடு புதுதவகத்தில் 
உருண்தடாடுகின்றது. கமாழியும் பண்பாடும் 
இேற்கு விதிவிைக்கல்ை. ோய்கமாழிப் 
புேக்கமும் ோய்கமாழி கற்றலும் இன்று 
பின்னளடளவச் ெந்தித்துள்ைன என்பது 
மறுக்கமுடியா உண்ளம.  ோய்கமாழி ேமது 
அளடயாைம். ஆனால், இக்காை மாணவர்கள் 
ோய்கமாழி கற்பதில் பிரச்சிளனகளைச் 
ெந்திக்கின்றனர். அவர்கள் ோய்கமாழி 
கற்பதில் எதிர்தோக்கும் பிரச்சிளனகள் 
பற்றியும் அவற்ளறக் களைவேற்கான வழிகள் 
பற்றியும் இங்குக் காணைாம். 
 
முற்காைத்தில் ோய்கமாழியின் கெல்வாக்கு 
மிகுந்திருந்ேது. ஆங்கிதையரின் ஆட்சிக்குப் 
பின்னர் ஆங்கிைகமாழி முக்கிய கமாழியாகக் 
கருேப்பட்டது. அேனால்ோன் இன்ளறக்கும் 
பைர் ோய்கமாழிளயவிட ஆங்கிைத்ளேதய 
உயர்வாகக் கருதுகின்றனர்.  மாணவர்களும்  
ஆங்கிை வழியிதைதய கற்கின்றனர்.  தபச்சிலும் 
ஆங்கிைத்திற்தக முக்கியத்துவம் ேருகின்றனர். 
இேனாதைதய ோய்கமாழியின் மதிப்பும் 
முேன்ளமயும் குளறந்து தபாய்விட்டன.   
 
மனிே வாழ்வின் உயிர்ோடி குடும்பமாகும். 
அேனால்ோன் ‘ேல்ைகோரு குடும்பம் 

பல்களைக் கேகம்’ என்று தபாற்றினர்.  
குடும்பதம குேந்ளேகளின் முேல் 
பள்ளிக்கூடம் என்பர். அப்பள்ளியில் இன்று 
ோய்கமாழி தபசும் சூேல் அருகிவிட்டது. 
இந்நிளையில் பிள்ளைகைால் எப்படித் 
ோய்கமாழிளயக் கற்றுக்ககாள்ை இயலும்? 
கபரும்பாைான கபற்தறார்கள் ஆங்கிைம் 
கற்றாதை தபாதும் என்ற மனநிளையில் 
வாழ்கிறார்கள். இது ோய்கமாழி கற்பதில் 
மாணவனுக்குப் கபரும் சிக்களை 
ஏற்படுத்துகின்றது. எனதவ, குேந்ளேகளிடம் 
ோய்கமாழியில் தபசுவதும்  ோய்கமாழி கற்க 
ஊக்கமளிப்பதுதம இத்ேகு 
பிரச்சிளனகளைக் களைய உேவும் 
என்பதில் எள்ைைவும் ஐயமில்ளை.  
 
‘கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் காைத்தே 
முன்தோன்றிய மூத்ே கமாழி’ ேமிழ். 
அத்ேளகய கோன்ளமமிக்க கமாழிளய, 
அயல்ோட்டவர்களும் கற்று, ேமிழின் மீதுள்ை 
ஈடுபாட்டால் கபயளரதய மாற்றியளமத்துக் 
ககாண்டதோடு, பை இைக்கியங்களை 
கமாழிகபயர்ப்புச் கெய்தும் ேமிழின் 
கபருளமளய உைகறியச் கெய்ேனர். தமலும், 
ேமிழின் சிறப்புணர்ந்ே ொன்தறார் பைரும் 
கமாழிளய விழிகயனக் காத்ேனர். அேனால் 
ேமிழும் ோய்கமாழிக் கல்வியும் உச்ெநிளை 
அளடந்ேன. இன்று ோய்கமாழிப்பற்றுக் 
குளறந்து ோய்கமாழிக் கல்விக்கு 
முக்கியத்துவமும் இல்ைாமல் தபாய்விட்டது. 
இதுவும் ோய்கமாழிளயக் கற்பதில் 
மாணவனுக்குச் சிக்களை ஏற்படுத்திவிட்டது. 
ோய்கமாழிப்பற்ளறயும் கமாழிக்கல்வியின் 
அவசியத்ளேயும் உணர்ந்ோல் மட்டுதம 
இப்பிரச்சிளனக்குத் தீர்வு கிளடக்கும்.   

கோழில்நுட்ப வைர்ச்சியால் மனிே 
உறவுகளும் கமாழிப் பயன்பாடும் 
குளறந்துதபாய் விட்டன. ஊடகங்களும் 
கோழில்நுட்பச் ொேனங்களும் கமாழிப் 
புேக்கத்திற்குத் ேளடயாய் அளமந்து, 
மாணவர்களின் கற்றளைப் கபரிதும் 
பாதித்துள்ைன. தமலும், இளணயத்தின் 
வருளகயாலும் ெமூகவளைத்ேைங்களின் 
ஈர்ப்பாலும் ோய்கமாழிப் பயன்பாடு 
குளறந்து தபாய்விட்டது.  இது அவர்களின் 
கற்றலில் இடர்ப்பாட்ளடயும் தோற்றுவித்து 
உள்ைது. எனதவ, கோழில்நுட்ப 
வைங்களை மாணவர்களின் தேளவக்கும், 
அவர்களின் திறன் வைர்ச்சிக்கும் 
ஏற்றவளகயில் பயன்படுத்தினால்  
மாணவர்களின் கற்றல் சிறக்கும்.   
 
ோய்கமாழி கற்பதில் சிரமத்ளே 
எதிர்ககாள்ளும் மாணவர்கள் ‘தோல்விதய 
கவற்றிக்கு முேற்படி’ என்பளே உணர்ந்து 
கெயைாற்ற தவண்டும். கமாழிளயப் 
தபசியும் வாசித்தும் எழுதியும் 
கமாழித்திறன்களை வைர்த்துக்ககாண்டு 
முன்தனற தவண்டும். ‘அகை உழுவதினும் 
ஆே உழுவதே தமல்’ என்பேற்கிணங்க 
கமாழிளய ஆழ்ந்து கற்றுப் புைளமயளடய 
தவண்டும். தமலும், கமாழிப்பற்ளற 
வைர்த்துக்ககாண்டு கெயல்பட்டால் 
ோய்கமாழிக் கல்வியில் எதிர்தோக்கும் 
பிரச்ெளனகளைச் ெமாளிக்க முடியும். 
ோய்கமாழியின் நிளைத்ே வாழ்வுக்கும் இது 
கைமாய் அளமயும்.  

வர்ஷிணி, 3HT1 

ேொட்டுப்  ற்று 
இலக்கியச் செழிப்பு – அதுதான் 
ெமூகத்தின் விழிப்பு! 
குற்றக் கழிப்பு – அதன் மூலம் 
அமைதிமய எழுப்பு! 
ஒற்றுமை ப ாற்று – உன் 
உமைப்ம  ஆற்று!  
அதுபே நாட்டுப்  ற்று! 

                ே.சு ஸ்ரீ 3Lit., 

 

ெொதிரிக் ேட்டுணர   

பக்கம் 2  ெொணவர் இதழ்  

எனக்குள்! 
இன்று ரயில் நிளையத்தில் வேக்கத்துக்கு 
மாறாகப் கபருங்கூட்டம், இளரச்ெல், ோன் 
மட்டும் கென்ளன எழும்பூர் ரயில் நிளையத்தில் 
அளமதியாக அமர்ந்திருக்கிதறன்.  
ேடப்பது என்ன கனவா? 
ேனவா? எதிர்பார்த்ேளவ 
எல்ைாம் ேடந்துவிட்டன. ஒரு 
புறம் மகிழ்ச்சி. மறுபுறம் மனம் 
ஏதனா எளேதயா 
எதிர்பார்க்கிறது!  
ெரி ெரி... ரயில் வர இன்னும் ஒரு மணி தேரம் 
இருக்கிறது. என் மனம் பின்தனாக்கிச் 
கெல்கிறது. 
அன்று ெனிக்கிேளம அதிகாளை. 
வேக்கம்தபால் பரபரப்பாக எழுந்திருக்காமல், 
ோமேமாக எழுந்திருக்கைாம்.  
இது கவறும் ஒத்திளக அேற்குள் ஏன் இந்ே 

ஆர்ப்பாட்டம். எனக்கும் அவளுக்கும் 
வாய்த்ேகராறு. அம்மாதவா அன்புக் 
களடக்குட்டிக்கு ஆேரவாக! 
அவள் என்ளனத் திட்டியளேக்கூடப் 
கபாருட்படுத்ேவில்ளை. மட்டம் ேட்டிப் 
தபசியளே மட்டும் என்னால் 

கபாறுத்துக்ககாள்ை முடியவில்ளை.  
அவள் என்ளனப் பார்த்துக் தகட்கிறாள். 
“கழுளேக்குத் கேரியுமா கற்பூர 
வாெளன?” அழுளகளய என்னால் 
அடக்கமுடியவில்ளை.  
அழுளகளய அடக்கியபடிதய அளறக்கு 

வந்ே ோன் என் கேருங்கிய தோழியிடம்... 
ஆம்! என் மிக கேருங்கிய, எனக்கு மட்டும் 
கேரிந்ே என் உயிர்த்தோழி, என் கவிளேப் 
புத்ேகத்ளேக் ளகயில் எடுத்தேன். முேல் 
பக்கத்தில் ோன் எழுதிய, ‘தபசியது 
நிளனவில்ளை. தபெப்தபாவது கேரியவில்ளை  

LIFEISNOWHERE 
இளே எப்படிப் படித்தீர்கள்? 
LIFE IS NO WHERE என்றா? 
LIFE IS NOW HERE என்றா? 
ோம் பார்க்கிை விதத்தில்தான் 
வாழ்க்கை இருக்கிைது 
என்பளே இந்ே ஒற்ளற 
வரி உணர்த்திவிடுகிறது! 

படித்ததில் பிடித்தது! 

ஆனால், தபசிக்ககாண்தட 
இருக்கதவண்டும்... உன்தனாடு மட்டும், 
என் உயிர் உள்ை வளர...’ இளேப் 
படித்ேதும் ஒருவழியாய் மனம் அளமதி 
அளடந்ேது.    

 சரித்திரொ, 2HT1                 

சிங்கப்பூர்ப் பல்களைக்கேகத் ேமிழ்ப் தபரளவ ேடத்திய, 
‘யுத்தம்2016’ இளையர்களுக்காக ஏற்பாடு  கெய்யப்பட்ட 
மிகச்சிறப்பான ஒரு தபாட்டி. உயர்நிளைப் பள்ளிக்குப் பிறகு 
ேமிதோடு மாணவர்களுக்கு இருக்கும் கோடர்பு அறுபடும் சூேல் 
இன்று உள்ைது. இத்கோடர்ளப ஏற்படுத்தி, மீண்டும் ேமிழ்கமாழி  
மீோன ஆர்வத்ளேயும் பற்றுேளையும் கொல்வைத்தின் மூைமாக 
வைர்த்துக்ககாள்வது மிகச் சிறந்ேதோர் முளனப்பு. தேசிய 
ேமிழ்கமாழி விருப்பப்பாடத் திட்ட மாணவிகைான ோங்கள் 
(அஸ்வினி, திவ்யா) இப்தபாட்டியின் கவற்றியாைர்கள். இருகமாழி 
அறிளவயும் கமாழிகபயர்ப்பு ஆற்றளையும் இப்தபாட்டியின் 
மூைமாக வைப்படுத்திக்ககாண்தடாம் என்பது திண்ணம் 
என்கின்றனர் இவர்கள்.                         அஸ்வினி& திவ்யொ (NETP-JC2)              
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தமித ாடு வைர்தவாம்! 



என் வகுப்பு மாணவர்கள் அளனவரும் 
பேட்டத்துடன் அமர்ந்திருந்ேனர். ோனும் 
எனது இருக்ளகயில் அமர்ந்தேன். 
 
ெற்று தேரத்தில் எங்கள் ஆசிரியர் மிடுக்குடன் 
வகுப்பினுள் நுளேந்ோர். அவர் எங்களிடம் 
இறுதித்தேர்வின் முடிவுகளை அறிவிக்கத் 
கோடங்கினார். என் மனம், ‘படக் படக்’ 
என்று அடித்ேது. ஆசிரியர் முேலில் 
என்னுளடய கபயளரக் கூறி என் மதிப்கபண் 
ோளைக் ககாடுத்ோர். ோன் வகுப்பிதைதய 
முேல் மாணவனாக வந்திருப்பளேயும் 
கூறினார். ோன் காண்பது கனவா ேனவா 
என்று எனக்குத் கேரியவில்ளை.   
 
ோன் தேர்வில் சிறப்புத் 
தேர்ச்சி கபற்றேற்காக 
என் வகுப்பாசிரியர் 
எனக்குக் கண்ணாடியால் 
கெய்யப்பட்ட ஒரு கரடி 
கபாம்ளமளயப் பரிொகத் 
ேந்ோர். இளடதவளை 
மணி ஒலித்ேது. ோன் 
பள்ளி உணவகத்திற்குச் 
கென்று தவறு வகுப்பில் படிக்கும் என் 
ேண்பன் பவித்திரனிடம் அந்ே 
ேற்கெய்திளயக் கூறிதனன். அவன் என்னிடம் 
அந்ே அேகான கபாம்ளமளய ோன் 
பார்க்கைாமா? என்று ஆவலுடன் தகட்டான். 

 
 

நீ ஒருோள் தைாபத்தில் உன் 
ேண்பகனத் திட்டிவிட்டாய். நீ தைாபம் 
தைாள்ைக் ைாரணமாய் இருந்த 
ெம்பவத்கதயும் அதற்குப் பிைகு நீ மனம் 
வருந்தியகதயும் பற்றி விவரித்து எழுது. 
 
அது ஓர் இனிய காளைப்கபாழுது. கதிரவன் 
ேன் கதிர்களை கமல்ைப் பரப்பிக் 
ககாண்டிருந்ோன். வானத்தில் பறளவகள் 
‘கீச்கீச்’ என்று கத்தியபடி பறந்து 
ககாண்டிருந்ேன. 
 
ோன் என் காளைக்கடன்களை முடித்துவிட்டு, 
பள்ளிச் சீருளடளய அணிந்து காளை 
உணளவச் ொப்பிடத் ேயாராதனன். உண்ட 
பின்னர் என் ோத்ோவுடன் பள்ளிக்குக் 
கிைம்பிதனன். அன்று பள்ளி இறுதியாண்டு 
முடிவுகள் கவளிவரும் ோள். அேனால் ோன் 
உற்ொகமாகவும் அதே தவளையில் ெற்றுப் 
பேட்டமாகவும் இருந்தேன். 
 
பள்ளியின் வாெளை அளடந்ேதும், என் 
ோத்ோ என்னிடம், “கவளைப்படாதே, நீ 
நிச்ெயம் சிறந்ே மதிப்கபண்களைப் 
கபறுவாய்” என்று ஆறுேல் கூறினார். அந்ே 
வார்த்ளேகளை மனத்தில் நிளனத்ேபடி ோன் 
வகுப்பிற்குள் நுளேந்தேன். எனக்கு முன்தப 

ோனும் ‘பத்திரமாகப் பார்’ என்று கூறி 
அளேக் ககாடுத்தேன். அவன் அளேத் 
திருப்பித் திருப்பிப் பார்த்ேதபாது 
அக்கண்ணாடிப் கபாம்ளம அவன் 
ளகளயவிட்டு ேழுவிக் கீதே விழுந்து 
சுக்குநூறாக உளடந்ேது. இளேப் பார்த்ே 
எனக்குக் தகாபம் ேளைக்தகறியது. ோன் 
ெற்றும் தயாசிக்காமல் அவளனப் ‘பைார்’ 
என்று அளறந்தேன். பிறகு என் வாய்க்கு 
வந்ேபடி அவளனத் திட்டிதனன். அவன் 
அழுதுககாண்தட வகுப்பளறக்குச் 
கென்றான்.  
 
அந்ேச் ெம்பவத்திலிருந்து பவித்திரன் 
என்னிடம் தபசுவதில்ளை. இது என் 
மனத்ளே உறுத்தியது. ோன் மனம்  
வருந்திதனன். ‘மறப்தபாம், மன்னிப்தபாம்’ 
என்று அவனிடம் ோன் மன்னிப்புக் 
தகட்தடன். அவனும் என்ளன மன்னித்து 
மீண்டும்  ேண்பனாக ஏற்றுக்ககாண்டான். 
 
அன்றிலிருந்து ோனும், “ஆறுவது சினம்” 
என்ற ஔளவயின் பாடளை 
மனத்திற்ககாண்டு, எந்ேச் சூழ்நிளையிலும்  
தகாபப்படாமல் பிரச்சிளனகளைச் ெற்று 
நிோனமாகக் ளகயாைதவண்டும் என்று 
முடிகவடுத்தேன். 
 

தருண் இேங்கேொவன், 1HT2 

ேட்பு 

ோழ்க்மக என் து பதாைா 

உன் அைகில் ைட்டுைல்ல! 

 டிப்பு என் து பதாைா 

புத்தகத்தில் ைட்டுைல்ல! 

கடவுள் என் து பதாைா 

அன்பு 
ேலிமய அழிக்கும் அம்பு 
எைனிடமும் இருக்கும் அன்பு  
ைனிதனிடம் ைமறந்துவிட்டபதப ா? 
ைனிதா! ைனிதா! 
அன்ம ப் ச ாழிோய்!  ண் ாய் நடப் ாய்! 

                           ஹரிஹரன்,4Lit., 

சிமலயில் ைட்டுைல்ல! 

அன்பு என் து பதாைா 

ப ச்சில் ைட்டுைல்ல! 

உள்ளம் சநருங்கி உறோடு – நம் 

உண்மை நட்ம க் சகாண்டாடு! 

             ஆன் சஃப்ரின் 1HT2 

  பசருப் ொய்ப் பிறப்க ன்! 
   ைறுபிறவி இருந்தால்    

   தாயாரின் செருப் ாகப் 

   பிறக்க பேண்டும்!   

   அேர் காலில் மிதி ட அல்ல... 

   என்ம ச் சுைந்த தாமய 

   ஏந்திச் சுைந்து ேலம்ேர! 

                 வரதரொஜ், 2HT2 

                                                           

          என் உயிர்மூச்சு! 
      த்துைாதம் சுைந்தாய் நீ! 

      ாெத்துடன் ேளர்த்தாய் நீ 

     ேலிசுைந்து ச ற்றாய் – என் 

     ேலிப ாக்கி நின்றாய்! 

     உயிமரபய தா ைாக்கும் 

     உன் தப் பிறவி நீ! – என் 

     உயிர்மூச்ொம் அம்ைா நீ! 

                                     அம்பிணே, 1HT2 

    பிணை திருத்தம் 

ததனீர் ததநீர் 

சுவற்றில் சுவரில் 

இகவைள் இகவ 

அகவைளில் அவற்றில் 
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   சியொறுகிகறன்! 
   அம்மா என்றழைக்காத உயிரில்ழை – என் 

   அன்ழைக்கு நிகராை இழை இல்ழை! 

   உன்ழைப்ப ால் அைகாை ச ாந்தமில்ழை 

   உன்ழைவிடச் சுகமாை  ந்தமில்ழை! 

    ைகிப்ப ாை  ாழதகள் ப ாைபே 

   நிழைவுகளும் மாறிப்ப ாயிை! 

   குைந்ழதயில் அழுழக நிறுத்த 

   ப ாலியாய்ப் ச ாம்ழம தந்தார்கள்! 

   அழுழக மறந்பதன்!  

   அம்மாழே மறக்கவில்ழை!  

   இப்ச ாழுசதல்ைாம்... 

   இதயத்தனிழமயும் தவிப்பும் 

   அன்ழையின் புழகப் டமும்  

    ார்த்பத மைம்  சியாறிக்சகாள்கிறது. 

               ேொருண்யொ கிருஷ்டி, 1HT1 

மனிேன் ேன் 
வாழ்ோளில் கபரும்பகுதிளயக் குேந்ளேப் 
பருவத்திலும், இைளமப் பருவத்திலும் 
முதுளமப் பருவத்திலும் 
கழித்துவிடுகின்றான். 
இேற்கு இளடப்பட்ட 
காைத்தில்ோன் 
வாழ்க்ளகளய முழுோக 
வாே முற்படுகின்றான். 
இந்ேக் குறுகிய 
காைத்தில் கவறுப்பு, தகாபம், துதராகம், 
வன்மம், வன்முளற, வஞ்ெகம், அகங்காரம், 
ேளைக்கணம், ஏைனம், ெந்தேகம், தபாட்டி 
என எத்ேளனதயா எதிர்மளறயான 
குணங்கதைாடு ஏன் வாே தவண்டும்? 
அன்பு, கருளண, இரக்கம், பாெம், அளமதி, 
ேட்பு, ேம்பிக்ளக, மகிழ்ச்சி, உேவி, 

புன்னளக, கனிவு, பணிவு, பாராட்டு, 
விட்டுக்ககாடுத்ேல், ேன்னம்பிக்ளக தபான்ற 
எத்ேளனதயா தேர்மளறயான 
எண்ணங்களைக் களடப்பிடித்து 
வாேைாதம?   

கேருப்பு ேன்ளனச் சுற்றி இருக்கும் 
எல்ைாவற்ளறயும் எரிக்கும் 
ேன்ளமயுளடயது. ஆனால், ேண்ணீர் 
ேன்ளனச் சுற்றி இருக்கின்ற அளனத்ளேயும் 
குளிர ளவக்கும் ஆற்றல் உளடயது. அது 
கேருப்பாக இருந்ோலுங்கூட அேளனயும் 
குளிர ளவக்கும். எனதவ ோம், ேமது 
வாழ்க்ளகயில் கேருப்ளப உமிோமல் 
மனத்ளேத் ேண்ணீளரப்தபால் மாற்றுதவாம்! 
மனிேருள் மாணிக்கமாய்த் திகழ்தவாம்!        

  நீரும் தேருப்பும்  

ேன்றி! 

பக்கம் 3 ெொணவர் இதழ்  

ெொதிரிக் ேட்டுணர   


