
 

தன்னிலிருந்து மலர்ந்து வரும் 
ஒலி என்பததக் குறிப்பிடும் 
தம் இழ் என்ற ச ொல்லல தமிழ் 
என ஆயிற்று என்றும், 
தகுதியொன லபச்சு முதற 
என்பததக் குறிக்கும் தம் மிழ் 
என்ற ச ொல்லல தமிழ் என 
ஆயிற்று எனவும் ச க் நொட்டு 
அறிஞர் கமில் 
சுலசவபில் 
கூறியுள்ளொர். 
 
வன்தமயொன ஓத  
உதைய எழுத்துக்கள், 
சமன்தமயொன ஓத  உதைய 
எழுத்துக்கள், இரண்டிற்கும் 
இதைப்பட்ை ஓத  
உதையதவ என்பதத 
உணர்த்தும் வதகயில் 

தமிழின் சமய்சயழுத்துக்கள் 
வல்லினம், சமல்லினம், 
இதையினம் என 
வதகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 
(க ைதபற வல்லினம், 
ஙஞணநமன சமல்லினம், 
யரலவழள இதையினம்) 
 
ஒவ்சவொன்றிலிருந்தும் ஓர் 

எழுத்தத எடுத்து                   
(த வல்லினம்,            
மி சமல்லினம்,           
ழ் இதையினம்),                        
தமிழ் என சமொழிக்குப் 

சபயரிைப்பட்டுள்ளது. 
 
உலகில், சபயதரக் சகொண்லை 
சமொழியின் தன்தமதய 
அறியும் சபயர் லவறு எந்த 
சமொழிக்கும் கிதையொது.   
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     கல்வியாண்டுக்கான 

விவரங்கள் 
 

பார்க்க:  

இணையப் பக்கம் 
புதிது 

தமிழ்சமொழி விழொ 2017 
வழக்கம்லபொல் சிங்கப்பூரில் 
ஏப்ரல் மொதம் முழுவதும் 
நதைசபற்று வருகிறது. 
நொற்பதிற்கும் லமற்பட்ை 
அதமப்புகள் ஐம்பதிற்கும் 
லமற்பட்ை நிகழ்ச்சிகதள 
நைத்துகின்றன. சிறுவர், 
இதளயர், சபரியவர் என்று 
எல்லொத் தரப்பினதரயும் 
ஈர்க்கும் பல்லவறு நிகழ்ச்சிகள் 
தீவுமுழுவதும் நதைசபற்று 
வருவது அறிந்த ஒன்லற.   
 

தமிழ்சமொழியின் வொழ்வுக்கும்  
வளர்ச்சிக்கும் வளர்தமிழ் 
இயக்கம்  முதனப்லபொடு 
ச யல்பட்டு வருவது 
பொரொட்ைக் கூடியது.  அரசின் 
ஆதரவு தமிழுக்கு 
இருந்தொலும் மக்களின் 
ஆதரவு தமிழுக்கு 
இருந்தொல்தொன் தமிழ் வொழும் 
சமொழியொக நிதலத்து நிற்கும். 
இதளயர்கள் 
இந்நிகழ்ச்சிகளில் 
சபருமளவில் பங்லகற்பதும் 
நிகழ்ச்சிகதள வழிநைத்திச் 
ச ல்வதும் தமிழ்சமொழி 
சிங்கப்பூரில் ததலமுதற 
கைந்தும்  வொழ வழிவகுக்கும்.  
                      இப்படிக்கு...  
                      இதழ்க் குழு            

தமிழ்தமாழி 

விழா 2017 

தேர்வைக் கண்டு பயப்படதைோ 

வைறுக்கதைோ கூடோது.  

நல்ல மதிப்வபண் வபற முடியும் 

என்ற நம்பிக்வகயுடன் படிக்க 

தைண்டும்.  

ஒவ்வைோரு போடத்திற்குமோன 

தநரத்வே ைகுத்துக்வகோண்டு 

படிக்க தைண்டும். 

படிப்பது எப்படி? 

மதொைரும்... 

 

 
 

 

OPERATION  
அறுணவ சிகிச்ணை   

 CLINIC 
மருந்தகம் 

மாணவர்களின் 

பணடப்புகள் 

வரளவற்கப்படுகின்றன.  
முக்கிய நிகழ்வுகள்   

தமிழின் சிறப்பு! 

‘பயணம்’ மோணைர் இேழ் 

ேயோரிக்கும் குழுவில் 

பணியோற்றுைேற்கு 

ஆர்ைமுள்ள மோணைர்கள் 

ைரதைற்கப்படுகின்றனர். 

சபண்தம என்ற ததலப்பில் மகொகவி பொரதியொர் பல 
கவிததகதள எழுதியுள்ளொர். சபண்ணின் 
முக்கியத்துவம், சபண்ணுரிதம லபொன்றவற்தறக் 
கவிததகள் மூலமொக மக்களுக்குத் சதரிவித்துள்ளொர்.  
‘மனதில் உறுதி லவண்டும்’ என்ற கவிததயில் ‘சபண் 
விடுததல சவண்டும்’ என்று துடிப்புைன் பொடினொர். 
ஆண்கதளப் லபொலலவ சபண்களுக்கும் சுதந்திரமும் 
 மவுரிதமகளும் வழங்கப்பை லவண்டும் என்று உறுதியொக 
நம்பினொர். பொரதியொர் சபண்கதளப் புகழ்ந்து பொடுவதத 
அவர்தம் கவிததகளில் கொணலொம். அவர் சதொைங்கி 
தவத்த சபண்ணியச் சிந்ததன பலரது பதைப்புகளிலும் 
பொடுசபொருளொக இைம்சபற்றலதொடு, சபண்ணியச் 
சிந்ததன வளரவும் வழிவகுத்தது. சபண்தமதயப் 
லபொற்றுலவொம்! மண்ணுலகம் பயனுற வொழ்வதற்கு!                  
                                           ஸஃபோனோ ஆயிஷோ(3HT1)                       

தபண்ணமணயப் ளபாற்றுளவாம்! 



எதிர்பாராத வணகயில் முடிந்த ஒரு 

சம்பவம். 

 ன்னல் ஓரம் அமர்ந்திருந்த என்லமல் 
மதழத்துளி விழுந்தது. பஞ் பூதங்களில் 
இரண்ைொன மதழயும் கொற்றும் ஒன்று ல ரும் 
அழதகப் பொர்க்கும்லபொது என் மனத்தின் 
ஏலதொ ஒரு மூதலயில் இருந்த ஞொபகங்கள் 
என் கண்முன் நிழலொடின… 

 
ச ன்ற மொதம் பதிதனந்தொம் லததி நொனும் என் 
குடும்பத்தினரும் இந்தியொவில் இருந்து சிங்தக 
புறப்படும் நொள். அன்று மதியம் நொங்கள் 
விமொனத்தில் ஏறுவதொக இருந்தது. நொன் அதத 
ஆவலலொடு எதிர்ப்பொர்த்துக் 
சகொண்டிருந்லதன். என்னுதைய நொட்டுக்கும் 
என்னுதைய வீட்டுக்கும் திரும்பப் லபொகிலறொம் 
என்ற ஆனந்தம் என் முகத்தில் தொண்ைவம் 
ஆடியது. சிங்தக ச ன்றதும் நொன் என்ன 
ச ய்யப்லபொகிலறன் என்பதத லயொசித்தபடி 
என் வீட்டு சமொட்தைமொடிக்குச் ச ன்லறன். 
சிலுசிலுசவன அடித்த கொற்று என்தன 
நடுநடுங்க தவத்தது. என் 
தககதளக்சகொண்டு என் உைம்தப 
மதறத்தபடி அண்ணொந்து பொர்த்தலபொது 
 ொம்பல் நிற முகில்கள் சபொலிவுமிக்க 
சூரியதன மதறத்துக்சகொண்டு இருந்தன. 
 
மதழ சபய்யப்லபொகிறது என்பதத 
உணர்ந்துசகொண்ை நொன் விதரந்து வீட்டுக்குள் 
ஓடிச்ச ன்று மதழ வரப்லபொவதொக என் 
சபற்லறொர்களுக்குத் சதரிவித்லதன். 
அவர்களும்  ற்று லநரத்தில் மதழ நின்றுவிடும் 
என்ற நம்பிக்தகயில் அதத அலட்சியமொக 
விட்டுவிட்ைொர்கள். பிறகு அவர்கள் ஊருக்குக் 
ச ல்வதற்குத் லததவயொன சபொருட்கதள 
எடுத்து தவத்துவிட்டு வீட்டிலிருந்து விமொன 
நிதலயத்திற்குச் ச ல்வதற்கொன லநரத்ததக் 
கணக்கிட்டுக் சகொண்டிருந்தொர்கள். 
அங்கிருந்து விமொனநிதலயத்திற்குச் 
ச ல்வதற்கு ஒரு மணிலநரந்தொன் 
லததவப்பட்ைது. ஆதகயொல் அவர்கள்  ற்று 
லநரம் கழித்லத கிளம்பலொம் என்று 
நிதனத்தொர்கள். எனக்சகன்னலவொ மதழ 
விடும் என்று லதொன்றவில்தல. நொன் 
இததப்பற்றிச் ச ொல்ல முற்பட்லைன். ஆனொல் 
அவர்கள் நொன் ச ொல்வததக் கொது சகொடுத்து 
லகட்கவில்தல. நொன் மறுபடியும் சிங்தக 
ச ன்றதும்  ச ய்யப்லபொகும் ச யல்கதளப் 
பற்றி எண்ணியபடி நிதனவதலகளில் 
மூழ்கிலனன். 
 

 ற்று லநரம் கழித்து நொங்கள் விமொன 
நிதலயத்திற்குச் ச ல்வதற்கொக ஒரு 
வொைதக உந்துவண்டிதய அதழத்து 
இருந்லதொம். அப்சபொழுதும் வொதனப் பிழந்து 
சகொண்டு மதழ சகொட்டியது. அது மட்டும் 
இல்லொமல் கொற்றும் மிகப் பலமொக 
அடித்துக்சகொண்டு இருந்தது. என்வீட்டுக்கு 
அருகில் இருந்த மரங்கள் யொதனயின் 
தும்பிக்தகதயப்லபொல் ஆை ஆரம்பித்தன. 
அப்சபொழுது தொன் என் தந்ததயின் 
தகசதொதலலபசிக்கு ஒரு தகவல் வந்தது. 
இன்னும் சவகுலநரத்திற்கு மதழயும் கொற்றும் 
அதிலவகத்தில் இருக்கும் என்றும் வீட்தை 
விட்டு சவளிலய வருவது ஆபத்து என்று 
வொனிதல அறிக்தக கூறுவதொக ஒரு ச ய்தி 
வந்ததொல் சதொதலக்கொட்சி ச ய்திதயப் 
பொர்க்க அவர் விதரந்தொர். ச ய்திகளில் 
‘வர்தொ’ புயல் என்ற புயல் கைலின் 
நடுப்பகுதியில் இருந்து கதரக்கு 
வந்துசகொண்டிருப்பதொகவும் அது இன்றிரவு 
கதரதயக் கைந்துவிடும் என்றும் இந்தப் 
புயலொல் பல பொதிப்புகள் ஏற்பைக்கூடும் 
என்றும் அறிவித்தொர்கள். அததப் பொர்த்ததும் 
என் குடும்பத்தினர் அதனவரும் குழம்பிப் 
லபொலனொம். அதற்குள் நொங்கள் 
அதழத்திருந்த வொைதக உந்துவண்டி 
வந்துவிட்ைது. எப்படியொவது சிக்கதலச் 
 ந்திக்கொமல் சிங்தகதயச் 
ச ன்றதையலவண்டும் என்று நொங்கள் 
எண்ணியபடி உந்து வண்டியில் சபட்டிகதள 
எடுத்து தவத்துக்சகொண்டு புறப்பட்லைொம்.  
  
அப்சபொழுது ஓட்டுநர் எங்களிைம் நீங்கள் 
ததையின்றி விமொன நிதலயத்திற்குச் 
ச ல்வது என்பது சிரமமொன கொரியம் என்று 
கூறினொர். என்ன நைக்கப்லபொகிறது என்ற 
பயம் எங்கள் மனத்தத ஆட்சகொண்ைது. 
நொங்கள் என்ன ச ய்வது என்று அறியொமல் 
இயற்தகயின் லபொக்கில் விட்டுவிட்லைொம் 
சிறிது தூரத்துக்குப் பிறகு  ொதலயில் 
சநரி ல் ஏற்பட்டு இருந்தது.  ொதலயில் பல 
மரங்கள் விழுந்து கிைந்தன. இதனொல் எந்த 
வொகனத்தொலும் முன்லனறிச் 
ச ல்லமுடியவில்தல. ஆதகயொல் நொங்கள் 
 ற்று லநரம் அங்கு கொத்திருந்லதொம். 
அப்சபொழுது கொற்றின் லவகமும் மதழயின் 
அளவும் அதிகரித்துக்சகொண்லை ச ன்றது. 
 
அப்சபொழுது “ைமொல்” என்று ஒரு  த்தம் 
எங்கள் கொதுகதள எட்டியது. அது 
என்னசவன்பதத அறிவதற்கொக 
உந்துவண்டி  ன்னதல இறக்கி எட்டிப் 
பொர்த்தலபொது  ொதலலயொரத்தில் இருந்த 
ஒரு தள்ளுவண்டி ஒரு மூன்று வயதுக் 

குழந்ததயின் மீதும் ஒரு தொயின் மீதும் 
விழுந்து கிைந்தது. அந்தக் கொட்சிதயக் 
கண்ை என்னொல் அதமதியொக உட்கொர்ந்து 
சகொண்டு லவடிக்தக பொர்க்க முடியவில்தல. 
என் தந்ததயும் நொனும் 
உந்துவண்டிதயவிட்டு இறங்கி அந்த 
இைத்துக்கு ஓடிச்ச ன்று அந்தத் 
தள்ளுவண்டிதயத் தூக்க முயன்லறொம். 
ஆனொல், எங்களொல் அததத் தூக்க 
முடியவில்தல. அப்சபொழுது இன்னும் 
இரண்டு இதளயர்கள் தள்ளுவண்டிதயத் 
தூக்க எங்களுக்கு உதவினர். தொதயயும் 
குழந்தததயயும் அங்கிருந்து விடுவித்லதொம். 
பிறகு நொன் அந்தப் சபண்மணிக்கு உதவி 
ச ய்லதன். அப்சபொழுது அவர் என் 
தககதளப் பிடித்துக் கண்களில் நீர் மல்க 
நன்றி கூறினொர். 
 
நொன் அவரிைம் உங்களுதைய வீடு 
எங்கிருக்கிறது என்பதத வினவியலபொது 
அடித்த புயல் கொற்றினொல் அவருதைய சிறிய 
குடித ப்பகுதி பொதிக்கப்பட்டுவிட்ைது 
என்றும் இப்சபொழுது தஞ் ம் புகக்கூை இைம் 
இல்லொமல் திண்ைொடுகிலறொம் என்றும் 
கூறினொர். அததக்லகட்ை எனக்கு என்ன 
ச ய்வது என்று புரியவில்தல உைலன என் 
 ட்தைப்தபயில் இருந்த இரண்ைொயிரம் 
ரூபொதயக் சகொடுத்லதன். ஆனொல் அவர் 
அதத வொங்கிக் சகொள்ள மறுத்துவிட்ைொர். 
உைலன அவரின் குழந்ததயின் தகயில் 
சகொடுத்து அம்மொவிைம் சகொடுக்குமொறு 
ச ொல்லிவிட்டு அவர்களிைம் இருந்து 
விதைசபற்றுக்சகொண்டு உந்துவண்டியில் 
ஏறிலனன். பிறகு என் தொயொரிைம் 
நைந்தததக் கூறிலனன். அவர் நொன் ச ய்த 
ச யலுக்கொக என்தனப் பொரொட்டினொர். 
 

  இதற்கிதையில் புயல் ஏற்பட்ைதொல் 
விமொனங்கள் எல்லொம் அடுத்த நொள் தொன் 
புறப்படும் என்று அறிக்தக ஒன்தற 
சவளியிட்டு இருந்தொர்கள். ஆதகயொல் 
நொங்கள் விமொனநிதலயத்திற்கு அருகில் 
இருந்த விடுதியில் தங்கிவிட்டு அடுத்த நொள் 
சிங்தக வந்ததைந்லதொம். இந்தச்  ம்பவம் 
எப்சபொழுதும் லபொல் விமொனத்தில் 
ஏறிலனொமொ, சிங்தக வந்லதொமொ என்று 
முடிந்திருக்கலவண்டிய ஒன்று. ஆனொல், 
நைந்தலதொ லவறு. மதழதயப் பொர்க்கும் 
லபொசதல்லொம் ஞொபகத்திற்கு வரும் ஒரு 
முக்கியமொன  ம்பவமொக அது 
அதமந்துவிட்ைது. 

   
                 பூர்வசந்தியா 2HT1 

மாதிரிக் கட்டுணர   

பக்கம் 2  மாணவர் இதழ்  

விசித்திரம்  

உலகம் 

ஒரு விசித்திரமான கல்லூரி 

இங்கக பாடம் கற்பித்து 

கேர்வு வைப்பதில்வல! 

கேர்வு வைத்ே பின்னகர 

பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது. 

                  சரித்ரோ 3HT1 

சிறப்பு! 

எனக்குப் பிடித்ே நிறம் சிைப்பு! 

எனக்குப் பிடிக்காேது பழுப்பு! 

முகத்தில் கோன்றும் சிரிப்பு! 

ைாழ்க்வகக்கு அதுகை சிறப்பு! 

            ரித்திகோ 2HT2 

என்ன? 

என்ன எழுதுைதேன்று 

எதுவும் 

தேரியவில்வல... 

என்ன த ால்ைதேன்று 

ஏதும் அறியவிலவல... 

என்ன த ய்ைதேன்று 

எனக்கும் புரியவில்வல... 

ஏோைது த ய்தயன்று 

ஏகோ த ால்ைது மட்டும்... 

காதுகளில் ரீங்காரமாய் 

இவ க்கின்றது. 

              அயிஷோ 2HT1 

 

என்வனவிட 

நல்ல நண்பன் கிவடத்ோல் 

என்வனக் கடந்து த ல்... 

ேடுக்க மாட்கடன் - ஆனால் 

அைன் உன்வனவிட்டு 

விலகிச் த ன்றால்... 

பின்னால் திரும்பிப் பார்! 

உனக்காக நானிருப்கபன் 

எப்கபாதும் நல்ல நண்பனாய்! 

             சரித்ரோ 3HT1 

நண்பனாய்... மலர்கபால் மலர்ந்ேது  

என் முகம்! 

மயில்கபால் ஆடியது 

என் மனம்! 

குவடயாய் விரிந்ேது 

புன்னவக! 

ககாபுரமாய் 

உயர்ந்ேன 

என் வககள்! 

சிறுத்வேயாய் ஓடின 

என் கால்கள்! 

என் புதிய 

வகத்தோவலகபசிவய 

காண்பேற்காய்! 

    ஆனிசஃப்ரின் 2HT1 
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உைலன, இரண்ைொவது  மொடித்தூண் 
மூன்றொம் மொடித் தூணிைம் ‘நீயும் நொனும் 
மற்ற எல்லொத் தூண்களும் தமிழ் வளர்க்க 
உதவிலனொம்’ என்று கபடித் திைல் தூண் 
கூறியது எனச் ச ொன்னது.   
 
அததக் லகட்ைதும், மூன்றொவது 
மொடித்தூண் ஆனந்த சவள்ளத்தில் 
‘எல்லலொரும் சகொண்ைொடுலவொம்!’ என்று 
பொைத் சதொைங்கியது. 
   
தமிழ் வளர்க்கத் தூணொக இருந்ததற்கு 
நொன் சபருதமப்படுகிலறன் என்றது 
இரண்ைொவது மொடித் தூண். நொனுந்தொன், 
நொனுந்தொன், நொனுந்தொன் என 
நிதலயத்தின் எல்லொத் தூண்களும் 
இனிதமயொன குரலில் இத பொைத் 
சதொைங்கின.  
  
பலர் ஒற்றுதமயுைன் இருந்து 
இன்றுவதர வளர்த்த தமிழ் வொழ்வொங்கு 
வொழவும் வளரவும் வழி என்ன? என்று 
லகட்ைது கணினிக்கூைத்தின் 

‘நொன்தொன் மூலிதகத் லதொட்ைத்தின் 
பக்கத்தில் இருக்கும் தூண் லபசுகிலறன்.’ 
‘அப்படியொ, நொன் தொன் கபடித் 
திைலுக்குப் பக்கத்தில் இருக்கும் தூண். 
நீ லபசுவதத என்னொல் நன்றொகக் லகட்க 
முடிகிறது.’   
 
அந்த இரவில் உமறுப்புலவரின் இரண்டு 
தூண்கள் லபசும் ஒலி சமன்தமயொக 
மற்றத் தூண்களுக்கும் லகட்ைது. தமிழ் 
வளர்க்க இந்நிதலயம் எடுக்கும் 
முயற்சிகதள நொளும் நொம் பொர்க்கிலறொம் 
என்று கூறிய கபடித் திைதலசயொட்டிய 
தூணின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி 
கதரபுரண்லைொடியது.  
 
மூன்றொவது மொடியில் உள்ள தூணுக்குச் 
 ரியொகக் லகட்கொததொல், ‘இரண்ைொவது 
மொடித் தூலண, கபடித் திைலுக்கருகில் 
உள்ள தூண் என்ன ச ொன்னது?’ என்று 
லகட்ைது.   

பக்கம் 3 மாணவர் இதழ்  

ஒற்றுணமளய பைம்! பக்கத்திலிருந்த தூண். இங்குப் 
படிக்கும் மொணவர்கள் யொவரும் 
கணினித் தமிழ் கற்றுத் தமிதழ 
வொசித்தும் லநசித்தும் லபசியும் 
தமிழுணர்லவொடு வொழ லவண்டும். 
லமலும், தமிழின் உயர்வு லநொக்கி 
ஒவ்சவொருவரும் உதழத்தொல்... 
எதிர்கொலத்தில் மட்டுமல்ல, 
எக்கொலத்திலும் தமிழ் நிதலத்திருக்கும் 
என்று எட்டிப் பொர்த்துச் ச ொன்னது 
கீழ்த்தளத்திலிருக்கும் திருவள்ளுவர் 
சிதல.   
 
தமிழுக்கு உண்தமயொன தூண்கள் 
இங்குப் படிக்கும் மொணவர்கலள 
என்றன நம்தம வரலவற்க நிதலய 
முகப்பில் நிற்கும் மொ, வொதழ, பலொ 
ஆகிய முக்கனிகளின் மரங்கள். 
 
மகிழ்ச்சியில் அதனத்தும் தம்தம 
மறந்து லபசிக்சகொண்டிருந்த சபொழுது 
இனிதமயொன  ங்கீதம் கொற்றில் மிதந்து 
வந்தது.  
தமிளழாடு வேர்ளவாம்!  தமிளழாடு 

வாழ்ளவாம்! 
                      முதனவர்  ந்தன்ரொஜ் 

கமககம! 

யார் உன்வன  

என்ன த ய்ோர்கள்? 

ஏன் இப்படி அழுகின்றாய்? 

நல்லதுோன்!  

நீ அழுோல்ோன் 

நாங்கள் சிரிக்க முடியும்! 

 

குறும்புக்கார மவைகய! 

சிறுகுைந்வேவயக் கிள்ளிவிட்டு- பின் 

 மாோனப்படுத்துைது கபால... 

ைரும் முன்னர் தைப்பத்வேக் கூட்டி 

ைந்ேபின் குளிர்ச்சி ேருகின்றாகய! 

ஏவைகளுக்கு நீ ஏசி!  

எங்களுக்குக் கடவுள் ேந்ே ஆசி! 

          ைர்ஷிணி 4HT1 

 

 

எல்லாரும் கவலநிகழ்ச்சிக்குச் த ல்ைார்கள் 

எப்படிகயா காவ தயல்லாம் தோவலப்பார்கள் 

அப்படிதயல்லாம் த ல்ல கைண்டாம்! 

என் வீட்வடத் கேடி ைாருங்கள் 

விேவிேமாய்ப் பாடவலக் 

ககளுங்கள்! 

ேங்வக ஒருபுறம் தோடங்கி வைக்க 

அண்ணன் அேற்குப் பின்பாட்டுப் பாட... 

அப்பாவும் அம்மாவும் ோளம்கபாட 

ோத்ோ பாட்டி ேனிகய ஆட 

குடும்பகம குதுகலந்ோன்!  

                      ஜஸ்லின் 2HT2 

             

 என் குடும்பம்   

தநாடிகள் ஓடும் 

டிக்.. டிக்.. டிக்.. 

மனம் ோளம்கபாடும் 

டக்..டக்..டக்.. 

இேயம் பாடும் 

லப்..டப்.. லப்..டப்..  

கேர்வில் கபனா ஆடும் 

 ர்.. ர்.. ர் 

ஆசிரியர் தகாடுப்பார் 

கவடசி நிமிடம்! 

 

வககள் துள்ளும் 

எழுதித் ேள்ள...ஆனால் 

நனவுகள் கனைாக... 

நான் தைளிகய த ல்கைன்! 

 

            ஆனிசஃப்ரின் 2HT2 

 

 

 

எனக்தகாரு ேங்வக இருக்கிறாள் 

இன்முகம் காட்டிச் சிரிக்கிறாள்! 

ேனக்தகன ஓருலகம் வைத்துள்ளாள் 

ேனிகய அேனுடன் ைாழ்கின்றாள்! 

அைவளப் பார்த்து அவைத்ேதும் 

அன்பாய் ஓடி ைருகின்றாள்! 

கவளத்து ைரும் கைவளயிகல 

கரும்பாய் எனக்கு இனிக்கின்றாள்! 

இைவளப் கபான்ற ேங்வகக்கு 

இவணயும் உண்கடா இவ்வுலகில்! 

                   அயிஷோ 2HT1 

 

 

தூக்கம் கண்ணுக்குள் நிற்கிறது 

தூங்கவிட்டால் தூங்கிடுகைன். 

பாடத்தின் சுவம ஒருபக்கம்... 

படி! படி! என்ற  

நச் ரிப்பு மறுபக்கம்... 

உேவி ககட்கும் ேங்வகக்கும் 

உண்ண அவைக்கும் அம்மாவிற்கும் 

ஒதுக்க கநரம் இல்வலகய! 

அடிக்கடி ைரும் குறுந்ேகைல் 

அேற்கு மட்டும் இடமுண்டு! 

அதிகல ேனித்ே சுகமுண்டு! 

              ஜஸ்லின் 2HT2 

தங்ணக  

 தனிசுகம்!  

டிக் டிக்...கனவு! 
மணழ!  வ
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நம்பிக்ணக! 

நரம்புகள் ேளரலோம் 

ஆனோல்... 

நம்பிக்வக ேளரக்கூடோது! 

                   ைரேரோஜ் 3HT1 


