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  ஆசிரியரின் உள்ளத்திலிருந்து…. 

இன்று உைகம் முழுவதும் கைாழி பற்றிய ஆய்வுகள் இேம்கபற்றாலும் தமிழ் 

கைாழி பற்றிய ஆய்வுகளும் தமிழர்கள் பற்றிய ஆய்வுகளும் மும்முரைாக 

இேம்கபறுகின்றது. இந்த ஆய்வுகள் எல்ைாம் தமிழ் கைாழிலய வாழலவக்கவும் 

எவ்வாறு அடுத்த தலைமுலறக்கு ககாண்டு கெல்ைைாம் என்றும் 

 லேகபறுகின்றை. 
எழுத்துத் திறலையுள்ளவர்கள் அவர்களது ஆக்கத்திறலைலய கவளிக்ககாணர 

கவண்டும் என்ற ஆவலுேன்  ாம் உலழக்கின்கறாம். அவர்களுக்காக இளகவனில் 

களம் அலைத்துக் ககாடுக்கின்றது. இதில் அலைவரும் தங்களது ஆக்கங்கலள 

எழுதி தங்கலளயும் ஒரு தமிழ் எழுத்தாளராக இந்த புைம் கபயர்ந்த  ாட்டில் நிலை 

நிறுத்தகவண்டும்.  

 

இளகவனிலுக்கு ஆதரவு தருகவார், எழுதுகவார் மிகச் சிறிய வட்ேத்திற்குள் 

நின்றது. ஆைால் இந்நிலை ைாறி வருகின்றது. இதழுக்காை ஆங்கங்கள் பை 

இேங்களில் இருந்து வருகின்றது. இதுகவ இந்த இதழுக்காை கவற்றியாக 

இருக்கின்றது. இவ் கவற்றி கதாேரகவண்டும் உங்களது ஊக்கம் எைக்கு கதாேர்ந்து 

கிலேக்க கவண்டும். தமிழும் தமிழரும் தம்லை கதாேர்ந்து அலேயாளப்படுத்த 

இது கபான்ற ெஞ்சீலககள் கதாேரும்.  

அலர ஆண்டுக்கு ஒன்று என்று கவளிவரும் ெஞ்சிலகலய காைாண்டுக்கு ஒன்று 

என்று கவளியீடும் நிலைக்கு ககாண்டு வரகவண்டியது இளகவனில் ெஞ்சிலகலய 

வாசிக்கும் வாெகர்களாகிய உங்களிேம் விட்டு விடுகிகறாம், இந்த தார்மீகப் 

கபாறுப்பு இைகுவாைதல்ை! இந்தச் சுலைலய ஒவ்கவாருவரும் சுைப்கபாைாைால் 

இளகவனில் ெஞ்சிலக சிறப்பாை கவளியீோக கவளிவரும் என்பதில் எவ்வித 

ஐயப்பாடும் கிலேயாது. ”தமிழ் எங்கள் கைாழி! உரக்கச் கொல்கவாம்.  தமிழ் 

எங்கள் அலேயாளம்! நிலைக்கச் கெய்கவாம்” 

 ன்றி! 

ஆசிரியர் குழு. 
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தலைவரின் உள்ளத்திலிருந்து ......  

 

ஆடிமாதம் பிறந்தாலை விழாக்களுக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் குலறவில்லை. ஆடிப்பிறப்புக்கு 

நாலள விடுதலை என்று ஆடிப்பாடும் சிறுவர்கள் ஒரு புறம், ஆடிப்பட்டம் லதடி விலத 

என்று மகிழ்கின்ற உழவர்கள் இன்ன ாரு புறம், ஆடினவள்ளி, ஆடிப்பூரம் என்னறல்ைாம் 

நிகழ்கின்ற சமய நிகழ்வுகள் லவனறாரு புறமாக எங்கும் களிப்பு கலரபுரண்லடாடும் 

காைமிது. 

 

இத்தலகய மகிழ்வா  லவலளயில் லகசி தமிழ் மன்றத்தின் ஆடிப்பிறப்பு விழா வழலம 

லபான்று இம்முலறயும் டாண்டில ாங்கில் அலமந்துள்ள Menzies மண்டபத்தில் 

மிகச்சிறப்பா  முலறயில் நலடனபறுவலதயிட்டு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியலடகிலறன். 

 

தமிழர்தம் பாரம்பரிய கலைச்னசழிப்லப னவளிக்னகாணரும் சிறுவர் நிகழ்வுகள், வளர்ந்து 

வரும் இளவயதில ர் வழங்கும் நிகழ்ச்சி,  எல்லைாலரயும் கவரக்கூடிய பட்டிமன்றம் 

உள்ளிட்ட சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் இன்லறய விழாவில் அரங்லகற இருக்கின்ற . இத்துடன் 

லகசி தமிழ் மன்றத்தின் அலரயாண்டு சஞ்சிலகயா  இளலவனில் சஞ்சிலகயும் புதிய பை 

ஆக்கங்களுடன் சிறப்பாக னவளியிடப்படவிருக்கிறது. 

 

அது மட்டுமா. நாவுக்கு சுலவயா  ஆடிக்கூழ், னகாழுக்கட்லட லபான்றவற்றுடன் 

சுலவயா  இரவு விருந்தும் வழங்கப்படவிருக்கிறது. 

 

லகசி தமிழ் மன்றத்தில் இதுவலர அங்கத்தவர்களாக லசராதவர்கள் மற்றும் உறுப்புரிலமலய 

நீடிக்க விரும்புபவர்கள்  மண்டபத்தில் கணணியுடன் நடமாடும் தகவல் னதாழில்நுட்ப 

மன்ற உறுப்பி ர்கள் மூைமாகலவா அல்ைது கணக்காளர் திரு. சிவசுப்பிரமணியம் 

அவர்கலள அணுகுவதன் மூைமாகலவா அங்கத்தி ர்களாகப் பதிவு னசய்து னகாள்ளைாம். 

ஆண்டு சந்தா தலைக்கு 10 னவள்ளிகள் அல்ைது குடும்பத்திற்கு 20 னவள்ளிகள் மட்டுலம. 

 

மீண்டும் லகசி தமிழ் மன்ற குடும்பத்தி ருடன் இலணந்து இனிவரும் நாட்களும் இனிதாக 

அலமய வாழ்த்தி அலமகிலறன். 

 

நன்றி 

க. மணிவண்ணன் 

தலைவர் 

லகசி தமிழ் மன்றம் 

 



இளவேனில் 2019         3 

சிலப்பதிகாரத்தின் பாத்திரங்களைக்   ககான்றது 

'கெங்ககான்ளை தவறியதா'       - ஆரூரன் ைதியழகன் - 

 வாழ்க்லகயில்  ாம் மிக முக்கியைாை முடிவுகலள எடுக்கும்கபாது எல்ைாப் பக்கங்கலளயும் 

ஆராய்ந்து  டுநிலை தவறாைல் ஒரு க ர்லையாை முடிவுக்கு வரகவண்டும். இலத கெய்யும்கபாது எம் 

விருப்பு கவறுப்புகள் தீர்ைாைத்லதப் பாதிக்காைல் கவனிப்பது அவசியைாைது. இலதத்தான் திருவள்ளுவர்,  

"ஓர்த்து கண் கணாோது இலற புரிந்து பார்ைாட்டும்  

கதர்ந்து கெய் வக்கத முலற" என்று கூறிைார். குற்றம் இன்ைகதன்று ஆராய்ந்து எந்தப் பக்கமும் ொயாைல் 

வழங்கப்படுவகத நீதியாகும். 

'சிைப்பதிகாரம்' தமிழில் எழுதப்பட்ே   ஐம்கபருங்காப்பியங்களில் ஒன்று. கி.பி. இரண்ோம் நூற்றாண்டில், 

கெர  ாட்டின் இளங்ககா அடிகளால் இது எழுதப்பட்ேது. இக்காப்பியத்தில் பாண்டிய ைன்ைன் 

க டுஞ்கெழியன் லககளில் ககாவைன் அநீதியாக இறந்தபின், ககாவைனின் ைலைவி கண்ணகி ககாபத்தில் 

ைதுலர  கரத்லத எரிக்கிறாள். கெங்ககான்லை தவறியதால் ககாவைன் இறக்கிறான். கதாேர்ந்து பாண்டிய 

ைன்ைனும் இறக்கிறான். கலேசியாக ைதுலர  கரகை எரிக்கப்படுகிறது. இதன் மூைம் கெங்ககான்லையின் 

முக்கியத்லத இளங்ககா அடிகள் வலியுறுத்துகிறார். அகத கவலள ஊழ்விலை உறுத்தலும் ைைொட்சியும் 

இந்தப் பாத்திரங்கள் அழிவதற்கு காரணைாக எழுதிைார். 

இக்காப்பியம் கெங்ககான்லை பின்பற்றுதலின் கதலவலய கவளிக்காட்டுகிறது. பாண்டிய ைன்ைன் ஒரு நீதி 

தவறாத ைன்ைைாக ஆட்சி கெய்தார். பாண்டிய ைன்ைனின் க ர்லையும் கெங்ககான்லையும் அவன் 

ககாபத்தில் கபாங்கிய கண்ணகியின் குலறலய அைட்சியப்படுத்தாைல் காது ககாடுத்து நிதாைைாகக் 

ககட்பதில் கதரிகிறது. ஆைால் அரசியின் கபாற்சிைம்பு கதாலைந்த கணத்தில் சிந்திக்காைல் அவன் கொன்ை 

"ககான்றச் சிைம்பு ககாணர்க ஈங்ககன்" என்ற வார்த்லத ககாவைலைக் ககான்று நீதி வழுவுகின்றது. 

இளங்ககா அடிகள் கெங்ககான்லை தவறிகயார்க்கு தண்ேலை கிலேக்கும் என்பலத விளக்க, "அரசியல் 

பிலழத்தார்க்கு அறம் கூற்றாகும்" என்று எழுதிைார். பாண்டிய க டுஞ்கெழியன்  டுநிலைலை தவறி 

ககாவைலை ககான்றதால் இறக்கின்றார். இதில் கெங்ககான்லையின் தத்துவத்லத சிறப்பாகக் 

காட்ேப்படுகிறது. 

அரெனின் இறப்பிற்கு கெங்ககான்லை தவறியது ைட்டுைல்ை, அவனின் ைைொட்சியும் ஒரு காரணம். ைன்ைன் 

க டுஞ்கெழியன் கெங்ககான்லை தவறி இருந்தாலும் அவன் ைைொட்சியுள்ளவன். வாழ்க்லகயில் ஒரு 

ெந்தர்ப்பத்தில் சிந்திக்காைல் ககாவைலைக் கள்ளன் என்று தீர்ப்பு வழங்கிைான். அது பிலழ என்று உணர்ந்த 

கணகை, அறியாைல் கெய்த தவகறன்றாலும் பிலழலயப் கபாறுக்காைல் உயிலர விட்ோர். 

"யாகைா அரென்? யாகை கள்வன்?" என்று அவன் கூறி ைைொட்சியுள்ளவன் என்பலத வலியுறுத்துகின்றான். 

கெங்ககான்லை தவறாைல் நீதியாை அரெைா அல்ைது ககாவைனின் சிைம்லபத் திருடி பிலழயாக தணேலை 

ககாடுத்த கள்வைா என்று அவன் சிந்திக்கிறான். இளங்ககா அடிகள் பாண்டிய ைன்ைன் ஒரு கெங்ககான்லை 

பின்பற்றிய அரென் என்று எழுதியிருக்கிறார். ஆைால் பிலழ கெய்து ைைொட்சி உறுத்தியதால் இறந்தார் 

என்பலத வாசிப்பாளர்களுக்கு காட்டுகிறார். 

ககாவைன் இறந்ததற்கு கெங்ககான்லை தவறியது வழிவகுத்திருந்தாலும் அவன் இறப்புக்கு காரணம் 

ஊழ்விலையாகும். ககாவைன் கண்ணகிலய விட்டு விைகி ைாதவியுேன் வாழ்ந்தது மிகப் கபரிய தவறாைது. 

இது நிச்ெயைாக தண்டிக்கப்பே கவண்டிய தவறு. அந்தத் தவகற அவன் அழிவிற்கு காரணைாைது. தை விலை 

தன்லை சுடும் என்பலதக் ககாவைன் இக்காப்பியத்தில் விளக்குகிறான். "ஊழ்விலை உறுத்து வந்து ஊட்டும்" 

என்று இளங்ககா அடிகள் எழுதியிருக்கிறார். ககாவைனின் முடிவால் இளங்ககா ஒழுக்கத்தின் 

முக்கியத்துவத்லத வாசிப்பாளர்களுக்கு கற்பிக்கிறார். ஊழ்விலையும் பாத்திரங்கலளக் ககான்றது. 

 டுநிலைலை தான் வாழ்க்லகயின் ெரியாை முலற என்று  ாம்  ம்புவது சுைபைாைது. ஆைால், முடிவு 

தீர்ைானிக்கும்கபாது  ாம் கெங்ககான்லை தவறியது அதிக சுைபைாைது. இக்கருத்லத பல்ைாயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு முன்கப இளங்ககா எழுதிைார். சிைப்பதிகாரத்தின் முடிவின் மூைம் இளங்ககா அடிகள் 

கெங்ககான்லையிைதும், ைைொட்சியிைதும், ஊழ்விலையிைதும் பைலை எைக்கு விளக்குகிறார். 

"எண்பதத்தான் ஓரா முலற கெய்யா ைன்ைவன்  

தண்பதத்தான் தாகை ககடும்" என்று திருவள்ளுவர் கெங்ககான்லை பற்றிக் கூறிைார். 
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தமிழ் மமொழி ஏன் கற்க வேண்டும் - ககௌசிதா சிவகயாகன். -  

 

 வீை காைத்தில் உைகம் ஒவ்கவாரு  ாளும் ைாறுகிறது. கதாழில்நுட்ப வெதிகள், விஞ்ஞாை வெதிகள் என்ற 

பை வெதிகள் அதிகரித்து வருகிறது. இன்லறய காைம் பை ைாற்றங்கள் அலேந்து வருகிறது. ஆககவ இந்த 

 வீை காைத்தில் ஒரு ைனிதரின் கைாச்ொரமும், அவர்கள் கபசும் கைாழியும் மிக முக்கியைாகும். 

இக்காரணத்திைால் ைாணவர்கள் தமிழ் கைாழிலய கற்பது மிக முக்கியம். 

 

“தமிழுக்கு அமுகதன்று கபயர்” என்ற முதுகைாழிக்கு அலைய தமிழ் கைாழியும் கைாச்ொரமும் 

தனித்துவைாைது. இந்த அருலையாை கைாழிலய கற்பது எங்கள் கேலை ைட்டும் அல்ை, இந்த வாய்ப்பு 

எங்களுக்கு கிலேத்த ஒரு வரம். தமிழ் கைாழிலய கற்பதால் ைாணவர்களுக்கு பை  ன்லைகள் அளிக்கும். 

முதலில் தமிழ் கைாழிலய கற்பதால் எங்கள் தாய் கைாழியில் உலரயாேல், எழுத்து, வாசிப்பு என்ற 

திறலைகலள முன்கைற்ற முடியும்.  

 

ஆககவ தமிழ் கைாழி கதரிந்தால் தமிழ் கைாச்ொரம் பற்றி அறிந்து ககாள்ளவும் முடியும். “ஆள் பாதி ஆலே 

பாதி” என்ற பழகைாழிக்கு அலைய ைாணவர்கள் தமிழ் கைாச்ொர ஆலே அழகாக அணிந்து  ாம் தமிழர்கள் 

என்று கபருலையுேன் காட்ே முடியும். அத்துேன், உயர் தர பாேொலையில் பத்தாம் வகுப்பிகைகய தமிழ் 

பரீட்லெ கெய்ய முடியும். இதைால் ைற்றப் பாேங்கள் கெய்யும் கபாது, இந்த அனுபவத்லத பயன்படுத்த 

முடியும். எதிர் காைத்திலும் கவலை கதடும் கபாது  ாங்கள் தமிழ் கைாழி பரீட்லெ கெய்ததால், கவறு 

கைாழியில் உலரயாடும்  திறலை இருக்கிறது என்று கதரிந்து கவலை கிலேக்க வாய்ப்புகள் கூடும். 

 

அத்கதாடு, “இளலையிற் கல்வி சிலையில் எழுத்து” என்ற பழகைாழிக்கு அலைய ைாணவர்கள் தமிழ் கைாழி 

இளம் வயதில் கற்று இருந்தால் வாழ்க்லக முழுவதும் ைறக்காைல் இருப்பார்கள் என்றுக் கூறைாம். ஆைால், 

ைாணவர் இந்த வயதில் கற்கவில்லை என்றால் அவர்களுலேய பிள்லளகளும் தமிழ் கைாழி கதரியாைல், 

தமிழ் கைாழியும் கைாச்ொரமும் அழிந்து கபாக கூடும். “அலண கேந்த கவள்ளம் அழுதாலும் வராது” என்ற 

பழகைாழிக்கு இணங்க தமிழ் கைாழி அழிந்து கபாைால், அதற்கு பின்பு தான் ைனிதர்கள் அதன் 

முக்கியத்துவத்லத பற்றி புரிந்து இருப்பார்கள்.  

 

அந்த நிலைலைக்கு  ாங்கள் வர விேக் கூோது. அத்துேன் இைங்லக, இந்தியா  ாடுகளில் வளரும் எங்கள் 

உறவிைர்களுேன் கபெ கவண்டும் என்றால் தமிழ் கற்க கவண்டும். “காற்றுள்ள கபாகத தூற்றிக் ககாள்” 

என்ற பழகைாழிக்கு அலைய ைாணவர்களுக்கு இங்கு இருக்கும் தமிழ் படிக்க வாய்ப்புகளும் வெதிகளும் 

பயன்படுத்தி பைன் அலேய கவண்டும். அதுவும் எங்கள் தமிழ்  ண்பர்களுேன் மிக க ருக்கைாை  ட்புறவு 

இருக்கும். ஏகைன்றால், அவர்களுக்கு தான் தமிழ் கைாழி, தமிழ் கைாச்ொரம் பற்றி  ன்கு புரியும். 

 “முக க  ட்பது  ட்பு க ஞ்ெத்து அக க  ட்கப  ட்பு”  

என்ற திருக்குறளுக்கு இணங்க தமிழ் கைாச்ொரத்தில் எல்கைாரும் ஒகர குடும்பைாக இருக்கிகறாம் என்று 

கூறைாம். ஆககவ எங்களுக்கு இலேயில் ைற்றவர்களுக்கு இலேயில் இல்ைாத ஒரு சிறந்த உறவு இருக்கிறது.  

 

இறுதியாக, தமிழ் கைாழி கற்பது மிக முக்கியைாகும். அலத கற்பதால் படிப்புக்கும், எதிர் காைத்திற்கும், 

வாழ்க்லக முழுவதற்கும்  ன்லைகள் உண்ோகும். இந்த வாய்ப்பு எல்கைாருக்கும் கிலேக்காது, இது 

எங்களுக்கு கிலேத்த மிகப் கபரிய வரம். கபருலையுேன்  ம் தமிழர்கள் தாய்கைாழி தமிழ் கபசுகவாம், 

தரணி எங்கும் தமிழ் வளர்ப்கபாம்! 
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அவரைக் கண்டேன் !!! 
 

அவலரக் கண்லடன் இன்று 

அவலரக் கண்லடன் 

ஆ ந்த கூத்தாடி 

ஆரவாரம் னகாண்லடன் 

ஆ ாலும் ஒரு கணம் லகாபம் னகாண்லடன் 

ஆறு வாரத்தில் வருவாய் என்று 

ஆவலுடன் காத்திருந்லதன் 

அல்லும் பகலும் பார்த்திருந்லதன் 

ஈராறு ஆ பின்பும் 

வாராமல் லபாக 

வாடிநின்லறன் 

ம வாட்டம் னகாண்லடன் 

னவயினைன்று பாராமல் 

லவர்க்குனதன்று பிதற்றாமல் 

லவலளலதாறும் காத்துவந்லதன் 

பாசத்லதாடு பரிவும் னகாண்லடன் 

பாரபட்சமின்றி பார்த்து வந்லதன் 

என்  குலற லவத்லதன ன்று 

எல  நால  லகட்டிருந்லதன் 

கண்டு னகாண்லடன் - நீ 

பாரமுகம் னகாண்ட காரணம் என் னவன்று 

அந்த லராஜாவின் மீது உ க்கிருந்த லமாகனமன்று........ 

-விஜி ராம்- 
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தஞ்ளெ கபரிய ககாவில்                             பயம் 

             - விஷ்ணுப்பிரியன் -       -ஆரணன் ைதியழகன் - 

சிைர் பிரகதீசுவரர் ஆையம் என்று அலழப்பார்கள். 

ைற்றவர்கள் தஞ்லெ கபரிய ககாவில் என்று 

கொல்வார்கள். ஆைால் இந்த ஆையத்தின் 

உண்லையாை தமிழ் கபயர் கபருவுலேயார் 

ககாவில். இக்ககாவில் கி.பி. 1003 ஆம்   ஆண்டு 

துவங்கி கி.பி. 1010 ஆம் ஆண்டு இராஜ ராஜ 

கொழன் தலைலையில் கட்டி முடிக்கப்பட்ேது. 

தஞ்லெ கபரிய ககாவில் தமிழ்  ாட்டின் மிக 

உயரைாை ககாவில்களில் ஒன்றாகும். இதன் 

ககாபுரம் 216 அடி  உயரைாைது. அந்த 

எண்ணிக்லக தமிழில் உள்ள உயிர் கைய் 

எழுத்துக்கலளக் குறிக்கிறது. லிங்கம் ைற்றும் 

 ந்தி இலேகய உள்ள தூரம் 247 அடி. இது தமிழில் 

உள்ள எல்ைா எழுத்துக்கலளயும் குறிக்கிறது. 

 ந்தியின் உயரமும் அகைமும் தமிழில் உள்ள 

உயிர் எழுத்துக்கலளயும் கைய் எழுத்துக்கலளயும் 

குறிக்கிறது. 

இக்ககாவில் முழுவதும் கிராகைட் கற்களால் 

கட்ேப்பட்ேது. ஆைால் 11 ஆம் நூற்றாண்டில் 

ககாவில் கட்ேப்படும் இேத்லதச் சுற்றி 500 கி 

மீற்றருக்கு கிராகைட் கற்கள் கிலேயாது. 

எப்படித்தான் கபரிய எலே உள்ள கற்கலள 500 கி 

மீற்றர் எடுத்து வந்தார்கள் என்ற ககள்வி இன்றும் 

ஆராய்ச்சியாளர்கலளக் குழம்ப லவக்கிறது. 

இலத கபாைகவ உச்சியில் இருக்கக் கூடிய 

ககாபுரக்கல்லை எப்படி 216 அடி கைகை 

லவத்தார்கள் என்று இன்றும் கதரியவில்லை. 

கைலும் இந்த ஆையத்தில் கட்டுைாைப் பணியில் 

ஈடுபட்ே தலைலை சிற்பி முதல் கலேநிலை 

கூலியாள் வலர அலைவரது கபயர்களும் 

கல்கவட்டில் கெதுக்கி லவக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

கபாை உைகத்தில் கவகறாரு அரெரும் 

கெய்ததில்லை. 

இக்ககாவில் 1987 ஆம் ஆண்டு UNESCO ஆல் உைக 

பாரம்பரிய சின்ைைாக அங்கீகரிக்கப்பட்ேது. 

இலத ‘Great Living Chola Temples” என்று 

அலழத்தார்கள். இவ்வரிய கபாக்கிஷத்லத  ாம் 

பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுலறக்கு ககாண்டு 

கெல்வது  ம் கபாறுப்பு.  

 

 

 

 

 

 

 

எைது வீட்டு பின் கதாட்ேத்தில்,  ானும் எைது 

அத்தான் ொமியும் எங்கள் துவிச்ெக்கரவண்டியில் 

விலளயாடிக்ககாண்டிருந்கதாம். திடீனரை, 

எங்கள் வண்டிகள் பறக்க கதாேங்கியது. 

நிைத்திலிருந்து ஒருகபரிய கபட்டி என்லையும் 

ொமிலயயும் தூக்கி ககாண்டு ஆகாயத்தில் 

பறந்தது. இந்த கபட்டி ஒரு கண்ணாடிப் கபட்டி. 

எைக்கு ஒரு பயம் இருக்கிறது. அது உயரத்திற்கு 

பயம்.  ானும் ொமியும் கைகைகைகை 

கபாகும்கபாது, எங்களுக்கு பயம் கூடியது. நான், 

“ ாங்கள் ொகப்கபாகிகறாம்.  ாங்கள் 

ொகப்கபாகிகறாம்.” எ  நிலைத்கதன்.  ானும் 

அத்தானும், “அம்மா, அப்பா!” என்று கத்தி கத்திக் 

ககாண்டிருந்கதாம்.  

பத்து வருேங்களுக்கு முன்ைர், எைது அம்ைாவும், 

அப்பாவும் ஒரு விைாை விபத்தில் இறந்து 

விட்ோர்கள். அந்த க ரத்திலிருந்து எைக்கு ஒரு 

பயம் வளர்ந்தது. அப்கபாதிலிருந்து, என்ைால் 

உயரைாை இேங்களுக்கு கபாக முடியவில்லை. 

எைது ைாமியும், ைாைாவும் என்லை அவர்களின் 

ைகைாக வளர்த்தார்கள். இப்கபாது தான் இந்த 

பயம் காட்டியது. 

 

 ான் எைது வண்டியிலிருந்து இறங்ககவண்டும் 

என்று முயன்கறன், ஆைால் இந்த கபட்டி 

என்லை விழ விடுவில்லை. எைது அத்தான் 

என்லைப் பார்த்து அகத லபால் கெய்தார்.  ாங்கள் 

இந்த கபட்டிலய சுத்திப் பார்த்துக்ககாண்கோம். 

கபட்டிக்கு கைல் ஒருவர் நின்று எங்கலளக் 

பார்த்தார்.  ாங்கள் இந்த கபட்டிலய உலேக்கப் 

பார்த்கதாம். எங்கள் வீரத்லத எல்ைாம் 

பாவித்கதாம். ஆைால் ஒன்றுகை 

கெய்யமுடியவில்லை. திடீகரை அந்த ைனிதன் 

எங்களுடன் கலதத்தார். அவர், “வணக்கம் ொமி, 

ைக்ஷ்ைைன் எப்படி இருக்கிரீர்கள்?  ான் 

இப்கபாழுது உங்கலள ஒரு கபட்டிக்குள் பிடித்து 

லவத்திருக்கிகறன். நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது.” 

னசான் ார். அந்த ைனிதனின் குரல் எங்கககயா 

ககட்டிருக்கிகறன். 

என்னுலேய கபற்கறார்கள் ொகும்கபாது ஒரு 

ைனிதன் அவர்கள் விழுவலத பார்த்துக்ககாண்டு 

சிரித்துக்னகாண்டார். “ஏன் எங்கலள இப்படிச் 
கெய்கிறீர்கள். எைது கபற்கறார் ொகும்கபாது 

நீங்கள் நின்றீர்கள். ஏன்?” என்று ககட்கேன்.  
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அவர், “ஆைாம் ைக்ஷ்ைைன்  ான் அப்கபாது 

அங்கக நின்கறன்.  ான் தான் உங்களின் 

கபற்கறாலர ககான்கறன். ெரி ைக்ஷ்ைைன், 

உங்களுக்கு கதரியுைா உங்களின் கபற்கறார் 

என்ை கவலை கெய்தார்கள்?” என்று ைறு கைாழி 

ககாடுத்தார். 

“ஆம் எைக்குத் கதரியும். அப்பா பல் 

லவத்தியராக கவலை கெய்தார். அம்ைா மிருக 

லவத்தியராக கவலை கெய்தார்” என்று 

கொன்கைன். அவர், “இல்ை தம்பி, அவர்கள் 

உளவாளியாக இருந்தார்கள். அவர்கள் எைக்கு 

தன்ேலை ககாடுக்க, என்னுலேய குடும்பத்லத 

ககான்றார்கள்.  ான் அவர்கலள நிலறய ைாதைா 

கதடிக்ககாண்கேன்.  ான் அவலரக் ககான்ற 

பிறகு தான் எைக்கு கதரிய வந்தது அவர்களுக்கு 

ஒரு ைகன் இருக்கிறது.  

 ான் உன்லை கதடிக்ககாண்டுடிருந்கதன். 

இப்கபாது தான் உன்லை முதல் தரைா பிடிக்க 

முடிந்தது. எதிர்பாராதவிதைாக உன் அத்தானும் 

சிக்கிவிட்ோர்”. முதல் எைக்கு பயம் வந்தது. 

இவர் எங்கலளக் ககால்ைப்கபாகிறார் என்று 

பயப்பட்கேன். பயத்தில் லக கால்கள் 

தாளமிட்ேை. அதற்கு பிறகு என்னுக்கு ககாபம் 

வந்தது. இந்த ைனிதன் கொன்ைார்  ாங்கள் 

தப்பிக்கமுடியாது.  

இதைால் என்னுலேய ககாபம் கூடிக் 

ககாண்டிருந்தது.  ான் ககாபத்தில் கபட்டிலய 

அடித்து அடித்து ககாண்கேன். ொமியும் 

அப்படிகய கெய்தார். அப்கபாது அந்த ைனிதன், 

“ ான் இப்கபாது இந்த கபட்டியின் சுவர்கலள 

கிட்ே ககாண்டுவரப்கபானறன். இந்த கபட்டி 

உங்கலள  சித்துக் ககால்லும்.” 

அப்கபாது அவர் ஒரு கதாலையியக்கிலய எடுத்து 

சுவர்கலள கிட்ே வர லவத்தார். அந்த ைனிதன் 

எப்பவும் சிரித்துக் ககாண்டிருந்தார்.  ாங்கள் 

கத்திக் ககாண்டிருந்கதாம் ஆைால் ஒருத்தரும் 

எங்கள் ெத்தத்லதக் ககட்கவில்லை. ைாைா 

கவளிகய வந்து எங்கலள ொப்பிே கூப்பிட்ோர். 

 ான் அவலர உேலை கண்கேன்.  ான் அவலர 

கத்தி கத்திக் கூப்பிட்கேன் ஆைால் அவருக்கும் 

என் ெத்தம் ககட்கவில்லை. கபட்டியின் சுவர்கள் 

கிட்ே கிட்ே வந்துக் ககாண்ே.  ானும் ொமியும் 

கபட்டியின் நிைத்லத கதாேர்ந்து உலதத்கதாம். 

இலதப் பார்த்த ைனிதன் சிரித்துக்ககான்ோர். 

 ான் அவரின் கதாலையியக்கிலயப் பற்றி 

நிலைத்துக் ககாண்டிருந்கதன். அலத எப்படி 

எடுக்க முடியும் என்று அப்கபாது தான் ஒரு 

திட்ேம் தீட்டில ன்.  ான், “ஏன் உன் லகயால் 

எங்கலள ககால்ைவில்லை?  ாங்கள் உங்கலள 

ககால்லுகவாம் என்று பயகைா?” என்று 

கத்திகைன். இலதக் ககட்டு அந்த ைனிதன் 

கதாலையியக்கிலயப் பாவித்து சுவர்கலள 

நிற்பாட்டிைார்.  ாங்கள் பயப்படவில்லை. 

ெண்லேப்பிடிக்க தயாரால ம். அந்த ைனிதன் 

கபட்டிக்குள் வந்தார். ெண்லேப்பிடிக்கும் கபாது, 

எங்களால் அவலர கவல்ைமுடியவில்லை. 

ொைர்த்தியைாக  ான் அவரின் 

கதாலையியக்கிலய பறித்கதன்.  ான் அவற்றின் 

கதாலையியக்கிலயப் பாவித்து கபட்டிலய 

நிைத்திற்கு ககாண்டுவந்து, கபட்டிலய திறகதன். 

 ானும் ொமியும் ககதியாக கபட்டியிலிருந்து 

தப்பித்து, கபட்டிலய மூடிகைன். உள்கள அந்த 

ைனிதன் ைாட்டிவிட்ோர். அதற்குப் பிறகு ைாமி 

காவல்காரர்கலளக் கூப்பிட்டு, அவர்கள் அவலர 

ககாண்டுப்கபாைார்கள். 

----------------- 

அவுஸ்திகரலியாவில் தமிழுை் 

தமிழர ்கலாெெ்ாரமுை் 

-கி. ைக்சிராம்- 

ஒரு இைத்தின் அலேயாளம் கைாழியாகும். 

அதலைத் தக்கலவப்பதற்குப் புழக்கத்தில் 

இருந்தால் ைட்டுகை ொத்தியைாகும் எை கைாழி 

அறிஞர்கள் கருதுகின்றார்கள். இற்லறக்கு 

இரண்ோயிரம் வருேங்களுக்கு முன் தமிழ் 

கைாழி கதாற்றம் கபற்றிருந்தாலும், அது இன்றும் 

நிலைத்திருப்பதற்கு அதன் தனித்துவகை 

காரணைாகும். தமிழர்கள் புைம்கபயர்ந்து கைோ, 

கஜர்ைனி, அவுஸ்திகரலியா, இைண்ேன் கபான்ற 

கைலைத்கதய  ாடுகளுக்கு கவலை வாய்ப்பு, 

கல்வி, கபார்ச் சூழல் கபான்ற பை காரணங்களால் 

கென்றிருக்கிறார்கள். இருப்பினும், “கதைதுரத் 

தமிகழாலெ உைககைல்ைாம் பரவும் வலக 

கெய்தல் கவண்டும் என்ற பாரதியாரின் கூற்றுக்கு 

இணங்க தமிலழ வளர்ப்பதில் 

புைம்கபயர்ந்தவர்கள் கபரார்வம் 

ககாண்டிருக்கிறார்கள். அகத கபால் “வாலழயடி 

வாலழயாக தமிழர் கைாச்ொரத்லதத் தைது 

பிள்லளகளுக்கு ஊட்டி வளர்க்கின்றார்கள். 

என்பதில் எந்தவித ைாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. 

   பல்லிைக் கைாச்ொரங்கள் ககாண்ே 

அவுஸ்திகரலிய  ாட்டில் அரொங்கம் ெமூக 

கைாழிக்கும் கைாச்ொரத்திற்கும் அங்கீகாரம் 

வழங்கியுள்ளது. இதைால் அந்நிய  ாட்டில் 

தமிழர்கள் பண்டிலககலளக் ககாண்ோடுதல், 

தமிழ் ஊக்குவிப்புப் கபாட்டிகலள  ேத்துதல், 

தமிழ்ப் பள்ளிகலள இயக்குதல் கபான்ற அரிய 

பணிகலள ஆற்றுகின்றார்கள். 

   விழாக்கள் ைடிந்துகபாை ைைத்திற்கு 

புத்துணர்ச்சிலயயும்,  ல்லின்பத்லதயும் 

தருகின்றை – தமிழர்கள் கேல் கேந்து எங்கு 

கென்றிருந்தாலும், தைக்குரிய பண்டிலககலளக் 

ககாண்ோே ைறப்பதில்லை. 

அவுஸ்திகரலியாவில் கவலைப் பழு 

காரணைாகவும், கபாது விடுமுலற தமிழர் 

பண்டிலகக்கு இல்ைாலையாலும் இைங்லக, 

இந்தியாவில் ககாண்ோடுவது கபான்று, வீட்டில் 

சிறப்பாகச் கெய்யமுடியாைல் விட்ோலும் 

அந்தக்குலறலய நிவர்த்தி கெய்வதற்கு தமிழ் 

அலைப்புகளாை ககசித் தமிழ் ைன்றம், 
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விக்கோரிய தமிழ்க் கைாச்ொர ைன்றம் 

கபான்றலவ லதப்கபாங்கல், புத்தாண்டு விழா, 

ஆடிப்பிறப்பு, தீபாவளி, தமிழ் முதிகயார் விழா 

ஆகியவற்லற முன்கைடுக்கின்றை.  

 

இவ்விழாக்கள் தனித்தனியாக வார இறுதி ாளில் 

ஒரு கபாது இேத்தில் ஒழுங்கு கெய்யப் பட்டு 

கபருந்திரளாை தமிழர்கள் ஒன்று கூடி 

களிக்கின்றார்கள். கபரியவர்களும், 

சிறியவர்களும் கைாச்ொர உலே அணிந்து 

வருவதுேன் பாரம்பரிய விலளயாட்டுக்கயாை 

கபடி, கிளித்தட்டு, பட்ேம் விடுதல், கயிறு 

இழுத்தல் கபான்றவற்றில் பங்கு பற்றி 

ைகிழ்கின்றார்கள். 

   அவுஸ்திகரலியாவில் இரண்ோம் தலைமுலறப் 

பிள்லளகள் அந்நிய கைாழியாை ஆங்கிைத்லதப் 

பயின்றாலும் அவர்களுக்குத் தமிலழ ஊக்குவிக்க 

கவண்டும் என்ற சீரிய க ாக்குேன் 

அவுஸ்திகரலிய - இைங்லக தமிழர் பட்ேதாரிகள் 

ெங்கமும், ஈழத் தமிழ்ச் ெங்கமும் தமிழ்ப் 

கபாட்டிகலள  ேத்துகின்றை. இதில் கபச்சு, 

வாய்கைாழித் கதாேர்பாேல்,  ாேகம், பாேல், 

எழுத்து என்பைஅேங்கும். தமிழ் ஊக்குவிப்புப் 

கபாட்டிகள் ைாநிை, கதசிய ைட்ேங்களில் 

 லேகபற்று கவற்றியாளர்களுக்கு 

ககேயங்களும் ொன்றிதழ்களும் 

வழங்கப்படுகின்றை. இதில் பைர் கதாண்டு 

ைைப்பான்லையுேன் கெலவயாற்றுகின்றார்கள். 

    ஒரு ெமூகைாக வாழும் தமிழர்கள் தமிலழ 

வளர்க்க கவண்டும் என்ற குறிக்ககாளுேன் 

கபருள்ளம் ககாண்ே தமிழர்கள் 

அர்ப்பணிப்புேன் தமிழ் பள்ளிகலளத் 

கதாேங்கியிருக்கின்றார்கள். கபற்கறார் தைது 

பிள்லளகள் தாய்கைாழியாை தமிலழக் கற்க 

கவண்டும் என்ற அவாவிைால் சிறுவர்கலள 

இங்கு அனுப்புகின்றார்கள். தமிலழ, எழுதவும், 

கபெவும், வாசிக்கவும் ஆசிரியர்களின் 

உதவியுேன் கற்கின்றார்கள். 

அவுஸ்திகரலியாவில் தமிழ் VCEல் ஒரு அங்கம் 

வகிப்பது கைலும் ஒரு வரப்பிரொதைாமும். 

    தமிழர்கள் தாய்  ாட்லே விட்டுக் குடிகபயர்ந்து 

வாழ்ந்தாலும் தைது கைாழியில் பற்றுக் ககாண்டு 

ெமூக உணர்கவாடு “தமிழன் என்று னசால்ைடா, 

தலை நிமிர்ந்து நில்ைோ என்பது கபால் தமிழ் 

பள்ளிகள், ஊக்குவிப்பு கபாட்டிகள், குடும்பைாக 

ெமூகைாக ைரபுவழிப் பண்டிலககலளக் 

ககாண்ோடுதல் கபான்றவற்றில் பிரதிபைன் 

எதிர்பாராது ஈடுபடுகின்றார்கள் 

 

 

“வில் படி திரன் கதாை் வீர! 

க ாக்குதி (கம்பைாமாயணம்) 

. ககணஸ்வரன் 

வாைர கெலை கெதுெமுத்தில் அலண கட்டி கேல் 

கேந்த பின் இைங்லக  கர் முற்றுலகயிேப் 

படுகிறது. இராைைக்குைணர் 

கெலைத்தலைவருேன் சுகவை ைலையுச்சியில் 

நின்று இைங்லக  கலர பார்லவயிடுவலத 

வருணலை கெய்யும் பேைம் “இைங்லக 

காண்பேைம்” ஆகும்.  கரின் அழலகயும் 

கெல்வத்லதயும் வர்ணிக்கும் பாேல்கள் இராைன் 

இைக்குவலை விளித்துப் கபசுவதாக 

அலைகின்றது. “வில் படி திரன் கதாள் வீர! “நல் 

க றி அறிஞ “பூெல் விற் குைர கபான்ற கொற்கள் 

ெககாதர பாெத்லத கவளிப்படுத்துவை. ஒளிவீசும் 

மணிமாடங்கள் ஒழுங்குபட அலைந்த கதருக்கள், 

கபான்பதித்த தைம், அங்கு உைவும் யாலைகள் 

 கரின் வைப்லபயும் கெல்வத்லதயும் 

கவளிப்படுத்துவை. இக்கருத்துக்கள் விளக்கும் 

பாேல்கள்  யம் நிலறந்தலவ. 

    யாலை இருள் நிறைாயினும், கபான்பதித்த 

தைத்லத கால் நிகங்களால் கவ்வி, துதிக்லகயால் 

தன்கைல் வீெப்கபாவது, கபான்ைலை கபாவது 

கபான்ற பாேல் பின் வருைாறு. 

“வில் படி திரன் கதாள் வீர! க ாக்குதி கெங்கண் யாலை 

அல் படி நிறத்தகவனும் ஆேகத்தைத்லத ஆழ                      

கல் படி வயிரத்திண் கால்  கங்களின் கவ்வி லகயால்        

கபாற் கபாடி என்ை வீசி கபாைலை என்ைப் கபாவ” 

 ைணிைாேங்கலளப் பார் அனுைன் லவத்த தீ 

இன்னும் வாலை எட்டுவது கபால் 

மிளிர்கின்றகத ஒளி வீசும் ைணி ைாேங்கலள      

வர்ணிக்கும் பாேல் பின் வருைாறு. 

“விரிகின்ற கதிர ஆகி ஆகி மிளிர்கின்ற ைணிகள் வீெ      

கொரிகின்ற சுேரின் சும்லை விசும்புற கதாேரும் கதாற்றம்                  

அரிகவன்ற கவற்றி ஆற்றல் ைாருதி அலைந்த தீயால்              

எரிகின்ற தாகய காண், இக் ககாடி  கர் இருந்து இன்னும்” 

      ைது அகயாத்தி முதைாக அழகிய  கரங்கலள 

வர்ணிக்கும் சிறந்த புைவர்கள் உயர்ந்த 

உவலையாக இந்திரன் இருக்லகலய 

உவமிக்கின்றைர். இைங்லக  கலர எடுத்துக் 

காட்ோர். அவர்கள் இைங்லகயின் கவறாை 

தரத்லத உணரவில்லை.  

“ ம் திரு  ககர ஆதி கவறு உை  கர்கட்கு எல்ைாம்          

வந்த கபர் உவலை கூறி வழுத்துவான் அலைந்த காலை     

இந்திரன் இருக்லக என்பர், இைங்லகலய எடுத்துக்காட்ே      



இளவேனில் 2019         9 

அந்தரம் உணர்தல் கதாற்றார். அருங்கவி புைவர் அம்ைா” 

இைங்லக காண் பேைத்தில் உள்ள 

இருபத்திமூன்று பாேல்கள்  யம் நிறந்தலவ, 

ெககாதர பாெத்லத கவளிப்படுத்துவை. சீலதலய 

அலேயும் காைம் கிட்டியது என்ற ைைநிலையில் 

உள்ள இராைலை கவிஞர் பாடும் கபாது. 

“அருந்ததி அலைய  ங்லக அவ்வழி இருந்தாள் என்று       

கபாருந்திய காதல் தூண்ே கபான்  கர் காண்பாள் 

கபாை நின்றான் “ 

எை வர்ணிக்கின்றார். 

 

------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அன்புள்ள நண்பருக்கு...!!! 

                                                 

னசன்ற கிழலம நாம், இங்லக னபாங்கல் தி த்லத 

னகாண்டாடில ாம்.  

 

நாம் 14ஆம் திகதி லத மாதம், னபாங்கல் தி த்லத 

னகாண்டாடில ாம். அதி காலையில் எழும்பி, 

ஏழு மணிக்கு னபாங்கலுக்கு ஆயத்த படுத்தி, 

னபாங்க னதாடங்கில ாம். னபாங்கல் தி த்தன்று 

பள்ளிக்கூடம் இல்லை. எங்கள் னபற்ருலறாருக்கு 

லவலை இல்லை. சூரியன் உதிக்கும் லபாது,  

அவுஸ்திலரலியாவில் எல்ைா தமிழ் மக்களும் 

காலையில் எழும்பி, குளித்து இருப்பார். 

எங்களுலடய அம்மா வாசலில் லகாைம் 

லபாடுவார்.  

 

நாங்கள் எல்லைாரும் எங்களுலடய 

னபற்லறாருக்கு உதவி னசய்லவாம். அப்பா கரும்பு 

எடுத்து கட்டுவார். பின் பால யில் 

னபாங்குலவாம். னபாங்கும் லபாது பால யில் 

தண்ணீரும், பாலும் விட்டு அப்பா அடுப்பில் 

பால லய தூக்கிலவத்தார். பால் பால யில் 

இருந்து னபாங்கி வரும் லபாது. அப்பா 

அரசிலய   இரண்டு லகயால் பால யில் 

லபாட்டார்.  

 

சிறிது லநரத்தில் பால், சக்கலர, முந்திரிலக வற்றல் 

லசர்த்து பால யில் லபாட்டு அம்மா கிளறி ார். 

பின் பழத்லதயும், னபாங்கலையும், 

தலைவாலழயிலையில் எடுத்து லவத்து, 

சூரியனுக்கு பலடத்லதாம். அதற்கு பிறகு நாங்கள் 

எல்லைாரும் தலைவாலழயிலையில் னபாங்கலை 

உண்லடாம். 

 

அதின் பிறகு நாங்கள் லகாயிலுக்கு லபாய் 

வந்லதாம். மாமா, மாமி, அம்மாம்மா, தாத்தா, 

சித்தப்பா, சித்திக்கும் 

எல்லைாருக்கும்  னபாங்கலை  னகாண்டு னசன்று 

னகாடுத்லதாம்.  

 

நீங்கள் உங்களுலடய வீட்டில் னபாங்கல் 

னகாண்டாடினீர்களா??? 

                                                                                 
அன்புள்ள நண்பி – விதுஜா – 
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அன்ரை 

அன்பினில் நிலறந்தவள் என் – அன்லை 

அரவலணப்பில் சிறந்தவள் என் அன்லை 

அகிைம் கபாற்றும் என் அன்லை – உன் 

அன்பிைால் வாழுது அவ் உைகம் – அன்லைகய 

உயிலரக் ககாடுத்து கபற்ற எம் அன்லை 

உதிரத்லதகய பாைாக்கி வளர்த்தவள் - எம் 
அன்லை 

உணவு இன்றி உறக்கம் இன்றி – எம்லை 

ஊட்டி வளர்ப்பாள் பத்திரைாய் 

பூமிதன்னில் வந்துதித்த பூைகள் – எம் அன்லை 

பூமின்றி ஏழு உைகிலும் உள்ளவள் – எம் 

அன்லை அன்லையின்றி இவ் உைகில் ஓர் 

உயிரும் இல்லைகய.  

-வினித் கலணசன் - பாரதி பள்ளி -  

 
 

 

இயந்திைம் 

- கீர்த்திகன் சீவராஜா -  

இன்லறய காைத்தில் மனிதன் விண்கைத்தில் 

பறப்பது ஒரு சாதாரண விடயம். 

ஆயிரக்கணக்கா  வருடங்களில் னசய்த அறிவு 

வளர்ச்சியாைதான் இப்படியா  முன்ல ற்றங்கள் 

நடந்திருக்கிறது. ஆ ால் இது எப்படி 

னசய்தார்கள் என்ற லகள்வி எல்லைாருக்கும் 

இருக்கும். 

பை ஆயிர வருடங்களுக்கு முன் ஆதிகாை 

மனிதன் ஓர் இடத்திலிருந்து இன்ல ார் 

இடத்திற்கு லபாவதற்கு ஒலர ஒரு வழி தன் கால் 

நலடலய. னபாருட்கலள னகாண்டு லபாக 

நில த்த லநரம் எல்ைாம் மிருகங்களுக்கு லமல் 

னபாருட்கலள லவத்துப்லபாவார்கள். மனிதர்கள் 

மிருகங்கலள கூடிய அளவாக பாவித்தார்கள். 

குதிலரகள் யால கள் மாடுகள் கழுலதகள் 

லபான்ற மிருகங்கள் அந்த லநரத்தில் நிலறய லபர் 

இதற்காக பாவித்தார்கள். குதிலரகள் 

மனிதர்கலள விட மிக லவகமாக நகரும்திறன் 

இருந்ததால் அதிகமா  மனிதர்கள் குதிலரகலள 

பாவித்தார்கள். அது மட்டுமல்ை யால  லபான்ற 

மிருகங்கலள லவத்து பாரமா  னபாருட்கலள 

சுமந்து னசல்ை பாவித்தான். 

 

அதற்கு பிறகு முதல் முலறயாக மனிதர்கள் 

மரங்களின் உதவியுடன் சக்கரத்லத 

உருவாக்கி ார்கள். இந்த கண்டுப்பிடிப்பால் 

நிலறய லமாட்டார் இல்ைாமல் இருக்கும் 

வாக ங்கள் அலமப்பதற்கு இைகுவாக 

இருந்தது. மிருகங்கள் இழுக்கக்கூடிய 

ஒருவண்டிலய அலமத்து வந்தார்கள். மாடுகள் 

கழுலதகள் குதிலரகலள இந்த வண்டிகள் 

இழுப்பதற்கு உபலயாகித்தான். 

விவசாயத்திற்காகவும் வியாபாரத்திற்க்காகவும் 

இந்த வண்டிகலள உபலயாகித்தான். 

 

காைப்லபாக்கில் மனிதன் சிறிய தூரப் 

பயணங்கலள இைகுவாக்க 

துவிச்சக்கரவண்டிலய உருவாக்கி ான். இத ால் 

நிலறய மனிதர்கள் பயணம் னசய்வதற்கு எளிதாக 

இருந்தது. சிைர் வியாபாரிகள் னசய்வதற்கு 

துவிச்சக்கரவண்டிலய பயன்படுத்தி ார்கள். அது 

மட்டுமல்ை னபாதுவா  மக்கள் 

துவிச்சக்கரவண்டியில் லவலைக்கு அல்ைது 

பாடசாலைக்குப் லபாவதற்கும் 

பயன்படுத்தி ார்கள். 

 

இப்படியாக மனிதன் த து பயணத்லத 

லவகமாக்குவதற்கு மிக நீண்டதூரத்திற்க்கு 
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லபாவதற்குரிய சிந்தல லயாடு இயந்திரத்லத 

கண்டுபிடித்து லமாட்டார் வண்டிகலள 

உருவாக்கி ான். அலத லநரம் னபருமளவில் 

னபாது மக்கள் பயணம்னசய்வதற்காக 

லமாட்டாலர பாவித்து னதாடரூர்ந்து மற்றும் 

லபரூந்ர்து அலமக்கப்பட்டது. இந்த 

கண்டுப்பிடிப்புகளால் நிலறய லபர் ஒலர 

லநரத்தில் ஒலர இடத்திற்கு லபாவதற்கு வசதியாக 

இருந்தது. அதனுடன் மக்கள் தனிலய பயணம் 

னசய்யக்கூடியதாக இருக்கலவண்டும் என்று 

நில த்து மகிழூர்ந்லத உருவாக்கி ான். 

 

அது மட்டுமல்ைாமல் இடம் விட்டு இடம் நீர் 

மூைமாக லபாவதற்கு கட்டு மர கப்பல்கலள 

உருவாக்கி ார். பின்பு சிறிய படகுகளிலிருந்து 

னபரிய பாய்மர கப்பல் வலர அலமத்தார்கள். 

லமாட்டார் கண்டுபிடித்த பின் நிைக்கரிலய 

பாவித்து மிக னபரியகப்பல்கள் 

உருவாக்கப்பட்டது. இலதப் னதாடர்ந்து நிைக்கரி 

பாவல லய நிறுத்தி நிைக்கீழ் எண்லணலய 

பாவிக்க னதாடங்கி ார்கள். இத ால் னபரும் 

அளவில் மக்கள் நாடு விட்டு நாடு பயணம் 

னசய்வதற்கு இைகுவாக இருந்தது.  அது 

மட்டுமல்ை ஒரு நாட்டில் இருக்கும் 

னபாருட்கலள லவனறாரு நாட்டுக்கு ஏற்றுமதி 

இறக்குமதி னசய்வதற்கு கப்பலை பாவித்தார்கள்.  

 

அதன் பின் நாடு விட்டு நாடு லவகமாக 

னசல்வதற்காக விமா ங்கள் உருவாக்கப்பட்டது. 

இத ால் மக்கள் உட டியாக கண்டம் விட்டு 

கண்டம் விமா  மூைமாக எளிதாக னசல்வதற்கு 

விமா த்லத கண்டுப்பிடித்தார்கள்.  

 

அத்துடன் நின்று விடாமல் கண்டம் விட்டு 

கண்டம் னசன்ற மனிதன் அண்டம் விட்டு 

அண்டம் னசல்வதற்கா  முயற்சியில் ஈடுபட்டு 

விண்கைத்லத உருவாக்கி ான். ஏற்க லவ 

மனிதன் இதன் மூைமாக முதலில் சந்திரனில் 

காைடி எடுத்து லவத்தான். இன்லறய காை 

கட்டத்தில் லமலும் அவனின் சிந்தல  

விண்னவளிலய லநாக்கி 

னசன்றுக்னகாண்டிருக்கிறது. இந்த சிந்தல யின் 

விலளவாக விண்கைங்கலள னசவ்வாய் லபான்ற 

கிரகங்களுக்கு அனுப்பிக்னகாண்டிருக்கிறான்.  

 

இப்னபாழுது எல்ைா வாக ங்களும் வாக  

எரினபாருலள பாவித்துதான் நகரும். ஆ ால் 

இப்படியா  வாக ங்கள் பாவல யால் 

அதிலிருந்து னவளிவரும் புலக சுத்தமா  காற்லற 

அசுத்தமாக ஆக்குகிறது. இது எமது சூழலை 

மாசலடலயச்னசய்கிறது. இத ால் 

விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ச்சி னசய்து புதிய வழிகளில் 

பாவிக்கக்கூடிய சக்திகலள கண்டுபிடித்து அதன் 

மூைமாக த து லபாக்குவரத்து லதலவகலள 

நிலறலவற்றி னகாண்டிருக்கிறான். 

 

மனிதனின் பயணத்லத இன்னும் இைகுவாகவும் 

லவகமாகவும் ஆக்குவதற்கு அவ து அறிவு 

மற்றும் னதாழில்நுட்ப வளர்ச்சியி ால் பை புதிய 

னதாழில்நுட்பங்கலள கண்டுபிடித்து தா ாக 

இயங்கும் வாக ங்கலள உருவாக்கி த து 

லபாக்குவரத்துத் லதலவகலள நிலறலவற்றிக் 

னகாண்டிருக்கிறான்.  

 

மனிதனின் அறிவுவளர்ச்சி வளர்ந்து னகாண்டு 

இருப்பதால் எதிர்காைத்தில் அவனுலடய 

திறலமயி ால் லபாக்குவரத்துக்காக புதிய புதிய 

கண்டுப்பிடிப்புகள் னதாடர்ந்து 

னகாண்லடயிருக்கும். 

 

 

எைது கல்விச் சுற்றுலா. 
 
எ க்குப் பிடித்த பாடசாலை சுற்றுைா 

னமல்லபான் அருங்காட்சியகம். இந்த கல்வி 

சுற்றுைாவில் நானும் எ து நண்பர்களும் 

அருங்காட்சியகத்தின் வரைாறு பற்றி கற்லறாம். 

இது முடிந்து IMAX  அரங்கத்திற்குச் னசன்லறாம். 

இங்கு நாங்கள் ஒரு எகிப்தியப் படம் பார்த்லதாம்.  

 

முதலில் நாங்கல் அருங்காட்சியகத்தில் 

அவுஸ்திலரலியாவின் வரைாறு பற்றிப் 

படித்லதாம். இதில் நாங்கள் பூர்வீக குடிகள் பற்றிப் 

படித்லதாம். சிற்றுண்டிகள் சாப்பிட்டு எல்ைா 

வலகயா  கண்காட்சிகலளயும் பார்த்லதாம். 

எ க்குப் பிடித்தது மலழக்காடாகும். இந்த 

காட்சியகத்தில் நிலறய பூச்சிகள் மற்றும் 

எட்டுக்கால் பூச்சி இருந்தது.  

 

இது முடிந்து எல்லைாரும் IMAX அரந்கத்திற்குச் 

னசன்லறாம். இங்கு படம் பார்த்லதாம். இந்தப் 

படம் எ க்கு பிடித்தது. இந்த 

கல்விச்சுற்றுைாவில் நாம் நிலறயக் கற்லறாம்.  
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ஊக்கம் 

விதுஷ் விஐயகுமார்  

 

*மகன் விமானத்தில் இருந்து இறங்குகிறார், 

அப்பா அவரை பார்க்க காத்திருக்கின்றார்* 

 

அப்பா "ஆகா மகன்! எப்படி இருக்கின்றீர்? 

உங்கள் முதல் நாள் விமா  பயிற்சி எப்படி 

இருந்தது?"  

 

மகன்-"நான் நன்றாக மற்றும் மிகவும் 

மகிழ்ச்சியாக இருக்கிலறன். வகுப்பில் விமா  

ஆசிரியர் என்ன ன்  னசய்யலவண்டும் என்று 

னசால்லும் லபாது, னகாஞ்சம் குழப்பமாக 

இருந்தது. ஆ ால், விமா த்தில் ஏறில ன் பின்பு 

எ க்கு எல்ைாம் இைகுவாக இருந்தது. 

என்னுலடய ஆசிரியர் நான் 

விமா ம்  ஓடுவலதப் பார்த்து லகட்டார், 

"உங்களுக்கு விமா ம் முதலை ஓட னதரியுமா?". 

நான் சிரித்துக் னகாண்லட னசான்ல ன், "இன்று 

தான் நான் முதல் முலறயாக விமா த்தில் 

இருக்கின்லறன்." 

 

அப்பா-"கா கா கா! உங்கள் முதல் பயிற்சி வகுப்பு 

நன்றாக லபாய் விட்டது." 

 

மகன்-"எதற்காக நீர் விமா ம் ஓடுவதற்கு 

பழகுகிறீர் என்று என்னிடம் லகட்டார். நான்  ஒரு 

விமா  ஓட்டியாக வர ஆலசப்படுகிலறன். ஏன் 

என்றால் நான் பை நாடுகளுக்கு னசல்ைைாம், 

புதிய நண்பர்கள் உருவாகும் மற்றும் புதிய 

கைாச்சாரங்கலள அறிந்து னகாள்ளைாம்" என்று 

பதில் னசான்ல ன். அவர் னசான் ார் இது நல்ை 

க வு என்று, ஆ ால் நான் விமானி 

ஆகவில்லை  என்றால்  என்   னசய்வது என்று 

லகாட்டார். நான் னதரியவில்லை என்று 

கூறில ன். ஆகாய ஆய்வு  லவலைகள் உள்ள , 

லவலையில் சம்பளம் மற்ற னபாது லவலைகலள 

விட கூடுதைா து என்றார்." 

 

அப்பா- "ஆ.... அப்படியா ? !  அதுவும் நல்ைது 

தால   இரண்டு லவலைகளும் னசய்யைாம்." 

 

மகன்- "கா கா! ஆம் ஆம் னசய்யைாம்." மிகுதி 

னதாடரட்டும் பார்ப்லபாம். 

 

அப்பா-  " சரி வா, வீட்லட னசல்லவாம்." 

 

மகள்-  " சரி வாங்லகா " 

 

 

 

டகசி தமிழ் மன்றம்!! 

லகசி தமிழ் மன்றம் - தருலம 

லகடில் நிலற னசல்வம் 

நாடி வந்த மழலையர்க்கு 

நல்ை தமிழ் தருலம - பாைர் 

கூடி ஆடி மகிழ்ந்து 

குதூகலிப்லபாம் வாரீர்!! 

 

அழகா  னமல்லபணில் 

அன்ல  தமிழ் இனிக்குது 

வளமா  இந் நாட்டில் எம் 

பழந் தமிழ் கலைகள் கூட மிளிருது 

மழலைகள் அல வருக்கும் - தமிழ் லபச 

மகிழ்ச்சி வந்து னபாங்குது 

வளமா  ஆஸி தீவில் தமிழருக்கு 

வரமாக இருக்குலத - வலிகனளல்ைாம் மறக்குலத 

 

நாட்டம் னகாண்டு நாமுலம 

நல்ை தமிழ் படிப்லபாலம 

வீட்டில் எங்கள் னமாழியில  

விருப்புடன் லபசி மகிழ்லவாலம 

லராட்டில் பை இ த்த்தவலர பார்த்தாலும் 

னராம்ப மகிழ்ச்சி இல்லைலய - எம் லகசி தமிழ் 

காட்டும் பாலத இனிலமலய 

களிப்புடல  வரலவற்லபாலம! 

 

சக்கடத்தார் 
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தமிடே என் தாய்மமாேிடய! 
வச மாய், கலதயாய், நான் வாசிக்கும் 

னமாழிலய! என் தமிழ்னமாழிலய! 

லகள்வியாய், பதிைாய், நான் லபசும் னமாழிலய! 

என் தமிழ்னமாழிலய! 

கவிலதயாய், பாட்டாய், நான் லகட்கும் கீதலம! 

என் தமிழ்னமாழிலய! 

என்ல ாடு வாழும், வளரும், என் னபருலம என் 

தமிழ்னமாழிலய! 

தமிலழ என் தாய்னமாழிலய! 

வள்ளுவர் தந்த திருக்குறளின் னமாழிலய! என் 

தமிழ்னமாழிலய! 

ஔலவயார் அளித்த ஆத்திசூடியின் னமாழிலய! 

என் தமிழ்னமாழிலய! 

கம்பர் கவியில் ராமாயணம் ஆகிய அன்பு 

னமாழிலய! என் தமிழ்னமாழிலய! 

இளங்லகா எழுதிய சிைப்பதிகாரத்தின் 

னமாழிலய! என் தமிழ்னமாழிலய! 

தமிலழ என் தாய்னமாழிலய! 

நட த்தில் கைந்து ஆடும் னமாழிலய! என் அன்பு 

தமிழ்னமாழிலய! 

நான் காற்லறாடு சுவாசிக்கும் தாய்னமாழிலய! 

என் அன்பு தமிழ்னமாழிலய! 

நற்பாட்டாய் நாமீது தவழ்ந்லதாடும் தாலய! என் 

அன்பு தமிழ்னமாழிலய! 

நான் வாழ நற்பண்பு தந்தாலய! என் அன்பு 

தமிழ்னமாழிலய! 

தமிலழ என் தாய்னமாழிலய! 

பல்ைாண்டின் முன்ல  உருவா  முதல் 

னமாழிலய! என் தமிழ்னமாழிலய! 

இருட்டில் வழிகாட்டும் ஒர் இனிதா  ஒளிலய 

என் தமிழ்னமாழிலய! 

முதல்முதைாய் நான் லகட்ட முத்தமிலழ! என் 

முதுனமாழிலய தமிழ்னமாழிலய! 

விதம்விதமாய் கலையாகி லமன்லம 

னமாழியா ாய் என் கரும்பா  தமிழ்னமாழிலய! 

-சுலவத்தா தர்மசீைன்- 

 

மசல்லப் பிைாணி உஞ்சு 

-V.S. கணநாதன் - 

ஆண்கள் வழக்கம் லபால் அன்றாட 

பிலழப்புக்குச் னசல்லும் லவலள.  தி மும் 

லபால் அன்று அதிகாலையில்  னபண்கள் துயில் 

எழுந்து,  அவரவர் வீட்டு வாசலுக்குத்  தண்ணீர் 

னதளித்து, முற்றம்  னபருக்கிக் லகாைம் லபாட்டு 

வீட்டு லவலைகளில்   

ஈடுபட்டுக்னகாண்டிருந்த ர்.  

சூரியன் இன்னும் கிழக்கில் உதிக்கவில்லை. ஓர் 

இளம் னபண் காதைன் வருலகக்காக ஆவலுடன் 

முகம் சிவக்க நிற்பது லபால் வா ம் 

னசக்கச்னசலவர் என்று இருந்தது  

அடுத்த வி ாடி. னபரும் இடி முழங்கியது லபால் 

குண்டு னவடித்தது. னபரும் சத்தம் லகட்டு அந்தக் 

கிராமத்தவர் அல வரும் நடுநடுங்கிப்  

லபா ார்கள். தத்தம் லவலைகலள அப்படிலய 

லபாட்டு விட்டு, குண்டு னவடித்த திலச லநாக்கி 

நின்ற ர் ஊர்ஜ ம். னசவ்வா ம்  இப்லபா 

கார்லமகம்  லபால்  கறுத்தது. மீண்டும் மீண்டும் 

னவடிச்சத்தம் காதுகலளத்  துலளக்க , 'ஐலயா 

குய்லயா!' என்று அைறியபடி குழந்லத 

குட்டிகலள வாரித்தூக்கி, அவர்கள் ஓடிச்னசன்று 

பதுங்கு குழிகளில் அலடக்கைம் புகுந்த ர். 

புரிந்து விட்டது.  இது  வான்  பலடயின் அதிரடித்  

தாக்குதல் என்று புரிந்து விட்டது.  அடுத்து, ஆர்மி 

வரும். அவர்கள் கதி  அவ்வளவு தான்  சிைர் 

வாலயப்னபாத்தி ஒப்பாரி லவத்த ர். இந்தத் 

தாக்குதலில் எத்தல  லபர் பலியா ார்கள் என்று 

ஒருவருக்கும் அப்லபா யூகிக்க முடியவில்லை. 

நான்கு வயதுச் சிறுவன் லசந்தன் ஏலதா னகட்ட  

க ா  கண்டமாதிரி  'வீர்' என்று கத்தியபடி 

படுக்லக விட்டுத்  துள்ளி எழுந்தான். வீட்டு 

வாசலில் தூங்கிக்னகாண்டிருந்த நாய்க்குட்டியும் 

பட்டாசுச் சத்தம் என்று நில த்துப்  பயந்து லபாய் 

இங்கும் அங்கும் ஓடி, ஒரு மலறவிடத்தில் 

பதுங்கியது. 

லசந்தன், 'அம்மா! அம்மா!!’னவன்று அைறி ான். 

அம்மாலவக்  காணவில்லை. னவளிப்புறம் 

ஓடி ான். எங்கும் னநருப்புப் பத்தி 

எரிவலதக்கண்டு பதறிப் லபா ான். தன் தாலயத்  

லதடிச்  சுற்று முற்றும் பார்த்தான். அப்லபாது  

இருவர்  அவன்  தாலயத்  தூக்கி ஒரு ஆட்லடா 

வண்டியில்  ஏற்றுவலதக் கண்டவன் "அம்மா!" 

என்று னதாண்லட கிளியக்கத்தி ான். 

ஒருவராவது அவன் அழுலகலயக் கவனியாது 

தத்தமக்கு லநர்ந்த அநியாயயம் நில த்து கதற,  

லசந்தன் லவகமாய்ச் னசன்ற வண்டியின் பின் ாடி 

ஓடி ான். ஓட்டமும் அழுலகயுமாய் 

ஓடிக்னகாண்டிருந்த லசந்தல , உஞ்சு தன் 

மலறவிடமிருந்து கண்டது.  லசந்தனும்   
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தன்ல ப்லபால் பயத்தில் ஓடுறான் 

என்னறண்ணி, அது தன் பயத்லத ஒதுக்கிலவத்து,  

நண்பனுக்குத்  துலண புரிய அவ ருகில் 

பாய்ந்லதாடியது. 

லசந்தல ா தன் னசல்ைப்பிராணிலயக் கவனியாது 

வண்டி னசன்ற திலசயில் அழுதுனகாண்டு 

ஓடி ான். எவ்வளவு தூரம் ஓடி ால ா 

னதரியவில்லை. னதருனவல்ைாம் னவறிச்லசாடிக்  

கிடந்தலதக்   கண்டு  பயம் கவ்விக்னகாள்ள 

அவனுக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டது. 

அப்ப உஞ்சு அவல ச்  சுத்தி வந்து தன் நாவி ால் 

அவன் லககலள நக்கியது. சிறுவனுக்கு ஒரு 

இ ம் புரியாத னதம்பு ஏற்பட்டது.  தன்  

வாயில்ைா நண்பல க்  கட்டி அலணத்தான்.  

உஞ்சு தன் வாலை  ஆட்டிக் கண்ணால் சிரித்து 

நானும் உன் கூடலவ வாறன்,  பயம் லவண்டாம் 

என்று லதரியம் ஊட்டியது லபால் அவனுக்குத்  

லதான்றியது. 

பாவம் உஞ்சு, வாைாட்டலை நிறுத்தி, பின் ங் 

கால்கலள மடக்கி  நிமிர்ந்து உட்கார்ந்திருந்தது. 

சிை நிமிடங்களுக்குப்  பின் ர் புத்துயிர் கிட்டிய 

மாதிரித்  னதன்பட மீண்டும் ஓடத்துவங்கி ான் 

லசந்தன். 

இருவரும் ஆட்லடா னசன்று மலறந்த  திலசலய 

லநாக்கி ஓடி ர்.  ஆ ால் அந்தப் பாைனுக்கு  

அலத மாதிரி எத்தல  ஆட்லடாக்கள் வீதியில்  

விலரந்து னசன்ற  என்று னதரிய வாய்ப்பில்லை. 

னவய்யிலும் அதிகமாகிவிட்டது. அத்துடன் 

குழந்லதக்குப்  பசிலயாடு தாகம் ஏற்பட, ஒரு 

மரநிழலில் நின்று னசய்வதறியாது கண்கலள 

மூடி ான்.   

அந்தப் பிஞ்சுள்ளம் தவித்தது.  அழ 

ஆரம்பித்தான்.மீண்டும் ஓடி ான். சிறிது 

லநரத்தில் அவன்  பிஞ்சுக் கால்கள் லசார்ந்து 

விட்ட .  அடுத்த வி ாடி ஒரு வீட்டுப்  

படலையருலக மயங்கி விழுந்தான். 

உஞ்சுக்கு அவன்  நிலைலயப் பார்க்கச்  

சகிக்கவில்லை.  அங்கு இங்குமாக ஓடிய நாய், 

அந்த  வீட்டின் இரும்புப் படலைலயத்  

தள்ளியபடி உள்லள னசன்று முன் கதலவத் தன்  

கால்களால் விறாண்டி னபரிய சத்தமாகக்  

குலரத்தது. 

ஒரு னபரியவர் கதலவத் திறந்து னவளிலய எட்டிப்  

பார்த்தார். நாய் ஒன்று படலைப்  பக்கம் 

பாய்ந்துலபாய் தன்ல த்  திரும்பிப் பார்த்தத்லதக் 

கண்டவர், ‘னதரு நானயல்ைாம் வீட்டுக்கு வர 

ஆரம்பிச்சுட்டுது,’ என்று லகாபத்துடன் 

முணுமுணுத்த  வண்ணம் நாலயக்  கலைக்க 

னவளிலய வந்தார். 

சிறு லபயன் ஒருவன்  படலை அருலக மயங்கிக் 

கிடந்தலதக்  கண்டு அதிர்ச்சியலடந்தார். 

"இனதன் டா னகாடுலம," என்று னசால்லி 

அவல க் கூர்ந்து பார்த்தார். நாயும் அவன் 

பக்கத்தில் லபாய் நின்றது. அவர் அலதக் 

கலைத்தும் அது னகாஞ்சமும்  நகரவில்லை. 

“யார் குழந்லதலயா? காைம்   னகட்ட  காைத்தில் 

இங்லக கிடக்கிது,” என்று னசால்லிக்  

குழந்லதலயத் தூக்கி வீட்டுள்லள னசன்றார். 

உஞ்சு வாலை ஆட்டித்  தன் மகிழ்ச்சிலயத்  

னதரிவித்து இவர்கள் உள்லள னசல்வலதப்  பார்த்த 

வண்ணம் படலை னவளிலய நின்றது. 

"மரகதம்!" என்று அவர் தன் மல விலய 

அலழத்தார். 

அவர் குரலின் ஓலசயிலிருந்து அவரின் 

ஆதங்கத்லதப்  புரிந்தவளாய்ச்   

லசலைத்தலைப்பால் னநத்திலயத்  துலடத்த 

வண்ணம் அடுக்கலளயில் இருந்து னவளிலய 

விலரந்து வந்தாள். 

அவலளப்   பின் னதாடர்ந்து மருமகள் 

தமயந்தியும் அங்லக வந்தாள். மாம ார் ஒரு 

குழந்லதலயத்  தூக்கியபடி, அவசரமாக உள்லள 

நுலழந்தலதக்  கண்டவள் இந்தப்லபயன் யார் 

என்று னதரிய ஆவலுற்றாள். 

"இவன் னதருவாசலில் அறிவின்றி விழுந்து 

கிடந்தான். யார் னபத்த பிள்லளலயா?  னகாஞ்சம் 

தண்ணீர் பருக்கு," என்றார். 

தமயந்தி  அவல த் தன் மார்பில் அலணத்தபடி 

உள்லள னசன்று ஒரு லகாப்லப தண்ணீர் குடுக்க 

அவன் மளமளனவன்று அலதக் குடித்து 

முடித்தான். அவள் மீண்டும் ஒரு லகாப்லப 

தண்ணீர் நீட்ட அலதயும் ஒலர மூச்சில் குடித்தான். 

“உஞ்சு! உஞ்சு!!” என்று கத்தி ான்.  

அலதக்லகட்ட நாய்க்குட்டி னவளிலய இருந்து 

குரல் னகாடுத்தது. 

இதல க் கவனித்த நடராசர், “நாய்க்குட்டிக்கும் 

தாகம் அதிகமாயிருக்கும்." என்று மருமகளிடம் 

னசான் ார். அவள் ஒரு பலழய சட்டியில் தண்ணீர் 

நிரப்பிக் குடுக்க அலதப் படலைக்கு  னவளிலய 

நின்ற நாய்க்குட்டிக்குக் குடுத்தார்.  

அது நக்கிக்குடித்தபின் தன்  வாலையாட்டி 

அவலரப் பார்த்து நன்றிலயத் னதரிவித்த மாதிரி 

அவருக்குத்  லதான்றியது. அவர் படலைலயத் 

திறந்து  நாலய னவளி முத்தத்தில் விட்டார். பிறகு  

மல வியிடம்,  "அதுக்குக்  னகாஞ்சம்  

பழஞ்லசாறு லவ," என்றார். 

தமயந்தி  தன் லசலைத் தலைப்லப நல த்து 

பிள்லளயின் முகத்லத நன்றாகத் துலடத்தாள்.  

தண்ணீர்  விடாய்  தீர்ந்ததும் அவன் தலரயில் 

படுத்து உறங்கி ான். 
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அவன் தூங்கி எழுந்தவுடன் அவள் அவனுக்குச்  

சாதத்தில் லமாலரப் பிலசந்து தீத்தி ாள். 

உண்டகலள தீர்ந்ததும், தாயின் நில வு அவல  

வருத்த, அவன் “அம்மா! அம்மா!!” என்று 

னதாண்லட கிழியக்  கத்தி ான். 

அக்கணலம தமயந்திக்கு அவன் மீது ஒரு பாச 

உணர்ச்சி உண்டாயிற்று. சுமார் நான்கு 

ஆண்டுகளுக்கு முன் ர் அவளின் ஒலர மகனுக்கு 

னநருப்புக்  காச்சல் வந்து மருத்துவர்களால் 

அவல க்  காப்பாத்த முடியவில்லை. அதன் 

பிறகு அந்த இளந்தம்பதிக்குக்  குழந்லதப்  

பாக்கியம் கிட்டவில்லை. தமயந்தியின்   கணவன்  

சங்கரன் னகாழும்பில்  தனியார் நிறுவ ம் 

ஒன்றில் லவலை பார்த்து வந்தான். சம்பள உயர்வு 

னகாடுக்காமல் ஊழியரிடம் நிலறய லவலை 

வாங்குவான் அவன் முதைாளி.  லீவு  நாட்களில்  

ஊருக்கு  வருவான் சங்கரன். 

இந்தக் குழந்லதலயக் கண்டதும் லசாகத்தில் 

இதுவலர தவித்துக்னகாண்டிருந்தவளுக்குத்  தன் 

குழந்லத தன்னிடம் திரும்பிவந்தது லபான்ற ஒரு 

இ ம்புரியாத  உள்ளுணர்ச்சி எழுந்தது. 

தமயந்தி  அன்று பூராவும் தன் கவ த்லதக் 

குழந்லதலமல் அன்புடன் னபாழிந்தாள். 

அவனுக்குக் லகாப்லபயில் பாலூட்டி, அவல க் 

குளிக்கவாத்துத் தலைலயத் துவட்டி ாள். 

உள்லள கூட்டி வந்து ஒரு சால்லவத்  துண்லட 

இரண்டாய் மடித்து அந்தக் குழந்லதயின் 

அலரயில்  கட்டி அழகு பார்த்தாள்.  பிறகு அவன் 

உடுத்திருந்த அழுக்குச்  சட்லடலயக்   கழுவிக் 

காயப்லபாட்டாள். 

லபயல ா, "அம்மா அம்மா!" என்று அப்பப்ப 

கதறி அழுதான். னவளிலய நின்ற நாய் தன் வாலை 

ஆட்டி அன்புக்குரல் னகாடுக்க  அவன் னவளிலய 

ஓடப்பார்த்தான். ஆ ால் முன் கதவு பூட்டி 

இருப்பலதக் கண்டு திரும்பவும் கதறி அழுதான். 

தமயந்தி  என்  னசய்வனதன்று அறியாது 

கவலையுற்றாள். 

அடுத்தநாட் காலை, நடராசர்  குழந்லதலயத் 

தூக்கிக்னகாண்டு, ஒரு லபாத்தல் தண்ணியுடன் 

னவளிலய கிளம்ப ஆயத்தமா ார். "ஊர் லபர் 

னதரியாத குழந்லதலய எவ்வளவு காைம் 

எங்களுடன்   லவத்திருக்கைாம்.  இந்தக் 

குழந்லதக்குப்  னபற்லறார் ஆதரவு லதலவ. 

இவல  யார் னகாண்டுவந்து எங்கள்  வாசல்லை 

லபாட்டாங்கலளா னதரியாது. வாசல்லை 

லபாட்டவல  வந்து எங்களுக்குப்  பிரச்சல  

குடுக்கைாம். நான்  இரக்கப்பட்டுத்தான் 

குழந்லதலயத்  தூக்கி உள்லள வந்லதன். இலதலய 

விஷமிகள் பயன் படுத்தி எங்களிடம்  பணம் 

கறக்கப்  பார்ப்பார்கள்,“ என்றார். 

இவர் லபச்லசக் லகட்ட தமயந்தி  ம ம் உலடந்து 

லபா ாள். “இன்று லவண்டாம், மாமா. இரண்டு 

மூன்று நாட்கள் இவல  நாங்கள் லவத்துக் 

காப்பாத்துலவாம்” என்றாள் அந்தப் லபலத. 

அவள் லவதல லய நன்கறிந்த மாம ார், 

லபயல க் னகதியில் னபற்லறாரிடம் 

லசர்ப்பதுதான் முலற என்று உணர்ந்தார். "நீ 

வீணாய் அவன் லமல் அதிக பாசம் லவக்காலத. 

அவன் ஓர் விலளயாட்டு னபாம்லம அல்ை. நீ 

பிள்லளப்பாசத்தால் ஏங்கிறாய், அவல ா 

தாய்ப்பாசத்தால் துடிதுடிக்கிறான்." 

அவர் னசால்வதில் உள்ள நியாயத்லத 

உணர்ந்தவளாய் முகத்லத மூடிக்னகாண்டு அலற 

உள்லள ஓடி ாள். 

தன் மல விலய அலழத்து, “நான் பிள்லளயுடன் 

னவளிலய னசன்று, பக்கத்து ஆஸ்பத்திரிை 

விசாரிச்சு, லதலவ எண்டால் சாவகச்லசரி 

னபரியாஸ்பத்திரிக்கும் லபாய்ப்  பார்க்கிலறன்," 

என்றார். 

"நீங்கள் அங்லக இங்லக என்று னவய்யிலில் திரிய 

லவண்டாம். காைம்   னகட்டுப்லபாச்சு. எங்லக 

என்  நடக்கும் என்று னதரியாது. னசைலவப் 

பார்க்காலம நீங்கள் ஒரு ஆட்லடா பிடிச்சுப்  

லபாங்லகா." 

"மரகதம், நீ னசால்வது சரிதான்,” என்று னசால்லி, 

பிள்லளலயத் தூக்கிக்னகாண்டு ஆட்லடா பிடிக்க 

விலரந்தார். அவருடன் லசந்தன் னசல்வலதக் 

கண்ட உஞ்சு உடல  அவர்கலளப் 

பின்னதாடர்ந்தது. இலத உணர்ந்த நடராசர்,  

ஆட்லடாவில் ஏறாமல், இருவலரயும் 

நடக்கவிட்டு அவர்கள்பின் நடந்தார்.  னகாஞ்ச 

தூரம் னசன்றபின் அவருக்குக் கலளப்பு ஏற்பட ஓர் 

மரக் குத்திலமல் லபயல  மடியில் லவத்து 

அமர்ந்தார். 

நாய்க்குட்டி  முன்னுக்கு ஓடுவதும் திரும்பி 

வருவதுமாக இருப்பலதக் கவனித்தவர், ஒரு 

முடல் தண்ணீர் குடித்து, திரும்பவும் அதுக்குப் 

பிறகு குழந்லதயுடன் நடக்கத் துடங்கி ார். 

இப்லபா வீதினயல்ைாம் னவறிச்லசாடிக் கிடந்தது. 

ஒலர மயா  அலமதி நிைவியது.  பக்கத்துப்  

பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து ஒலர அழுலகயும் 

கூக்குரலும் லகட்க அங்லக லசந்தனுடன் 

னசன்றார். 

வாத்தியார் ஒருவர், "எங்கள் பள்ளிக்கூடத்லத 

னபண்கள் அகதி முகாமாக 

அலமத்திருக்கிலறாம்,” என்று நடராசருக்குத் 

னதரிவித்தார். 

“லநற்று ஆர்மிக்காரன் னசய்த அட்டூழியங்களால், 

தம் னசாந்தங்கலளயும் இருப்பிடங்கலளயும் 

னதாலைத்துவிட்டு இவர்கள் கதியற்று 

நடுத்னதருவில் அகதிகளாய் நின்றார்கள். நாங்கள் 

அவர்கலள இங்லக கூட்டி வந்லதாம்,” என்றார் 

தலைலம  ஆசிரிலய. “சிறு காயங்களுக்கு 

தாதிமார் மருந்து லபாட்டு, னபரிய காயங்களுக்கு 

ஆஸ்பத்திரி அனுப்பைாம் என்றால் இங்லக 

அதற்லகற்ற வசதியில்லை,” என்றார். 
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நடராசர், அங்லக சிைரிடம் லபசி, "நான்கு வயதுப் 

லபயன் ஒருவல த்  லதடுகிறீர்களா?" என்று 

நாசூக்காகக் லகட்டார். 

தலை விரி லகாைத்துடன் ஒரு மாது, "என்  

குமரிப்னபண்லணக்  கண்டீர்களா?" என்று னவறி 

பிடித்தவள் லபால் கத்தியபடி அவலர 

அணுகி ாள். அவள் பரிதாப நிலை கண்டு கண் 

கைங்கி ார் அவர். அவளுக்குக்  னகாஞ்சம் 

ஆறுதல் வார்த்லதகள் னசால்லி மீண்டும் லதடுகிற 

பணிலய லமற்னகாண்டார். 

கலடசியில் ஒரு நடுத்தர வயது அம்மா  அவரிடம் 

வந்து, "நான்கு வயதுப் லபயல  நில த்து 

அைறிய னபண் ஒன்லற ஆபத்தா  நிலையில் 

சாவகச்லசரி னபரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு லநற்று 

மதியம் தூக்கிச் னசன்ற ர் அம்பூைன்சில்.  அவள் 

னபயர் கண்மணி,” என்றார்.  "தன் கணவன்  

முருகன்  என்   ஆ ால ா  என்றும் அவள்  

வருத்தப்பட்டாள். தன் குழந்லத லசந்தனுக்குத் 

தன் னசல்ைப்பிராணி உஞ்சு லமல் அளவு கடந்த 

பாசம்,"  என்ற லமைதிக விபரங்கலளயும் அந்தப் 

னபண்மணி குடுத்தார். 

இப்லபா அவருக்குப் லபயன் தாய் னபயர் 

கண்மணி, தகப்பன் முருகன், மகன் லசந்தன், நாய் 

உஞ்சு, என்ற விபரங்கள் உறுதியாயிற்று. உடல  

நடராசர்  ஒரு முடிவுக்கு வந்தவராய் 

லபயல யும் நாலயயும் திரும்பி தன் வீட்டுக்கு 

கூட்டிச்னசன்றார். மல வியிடம் அறிந்த 

விடயத்லதக் கூறிவிட்டு  பஸ் நிலையத்துக்கு 

விலரந்தார். 

நிலையம் சிறிது தூரத்தில் இருந்தது. அங்லக ஒலர 

ஜ  நடமாட்டம். சாவகச்லசரிக்கு பஸ் மணிக்கு 

ஒருமுலற தான் லபாகும். அதுவும் னசல்லும் னதரு 

ஒழுங்காயிருந்தால் தான். மினி லவன்கள் ஒன்று 

இரண்டு காணப்பட்ட . பணத்லதப்  

பார்க்காமல் மினி லவனில்  நடராசர்  ஏறி ார். ச  

னநரிசல். பத்துப்  லபர் பயணிக்கிற வண்டியில் 

இருபதுக்கும் லமல் ஏறி ார்கள். 

என்  னசய்வது? பயணிகள் வியர்லவ நாற்றமும், 

சிைர் லவத்திருந்த லபகளில் இருந்து 

தாங்னகாணா கருவாட்டு வாலடயும் அவர் 

மூக்லகத் துலளக்க உடல   இறங்கி விடைாம் 

லபால் இருந்தது அவருக்கு. வண்டிலய 

நிறுத்தைாம் என்றால் கண்டக்டர் குறட்லட 

விட்டுக்னகாண்டிருந்தான். 

வண்டி கடுகதியில் விலரந்தது. மயங்கி ாலும் 

விழ முடியாது. ஒருவர் ஒருவலரத்  தாங்கியபடி, 

மினி பஸ் சாவகச்லசரி ஆஸ்பத்திரி முன் லபாய் 

நின்றது.  இறங்கும் லபாது பஸ் கட்டணம் 

வசூலித்தார்கள். 

கலளப்பு மிகுதியால் ஒரு சிறு லதனீர் கலட 

வாங்கில் உட்கார்ந்தார்  நடராசர். 

“ஐயா, டீ,” என்று ஓர் லபயன் டம்பளலர 

நீட்டி ான். “என் ய்யா இங்லக?” 

லபயன் தன் ஊர்க்காரன் என்று னதரிந்து 

னகாண்டார். டீலய வாங்கிக் குடித்தபின் 

தான்  வந்த காரியத்லதப் பற்றி அவனிடம் 

னசான் ார். 

“ஐயா, இங்லக வருபவர்கள் க  நாள் 

இருப்பதில்லை. னகாஞ்சம் னபாறுங்கள். 

அண்ணர்ட்லட னசால்லிட்டு, நானும் உங்களுடன் 

வாறன். லதடிப் பார்க்கைாம்.” 

ஆஸ்பத்திரி னசன்றதும் எங்கும் மருந்து மணம், 

எங்கும் லநாயாளிகள். அப்லபா, ஒரு டாக்டர் 

னபரியவலரக் கண்டு புன் லகயுடன் அவரிடம் 

விலரந்தார். 

"என்  டாக்டர் கார்த்திக்? நீங்கள் படிப்பு முடித்து 

னவளியூர் கிளம்பவில்லையா?" என்று நடராசர்  

லகட்டார். 

“என் மருத்துவப் படிப்பு முடித்தபின், எங்கள் 

சமூகத்துக்குத் னதாண்டு புரிய லவண்டும் என்று 

என்ல  அர்ப்பணித்துக்னகாண்லடன்,” என்றார் 

டாக்டர். 

நடராசர்  உடல  அவர் லகலய பிடித்து, “டாக்டர்,  

நீங்கள் நல்ைாய் இருக்கலவண்டும்,” என்று 

அவலர ஆசீர்வதித்தார். 

பிறகு, அவர் தான் வந்த விடயத்லதப் பற்றி  

அவரிடம் கூற, டாக்டர் அவலரக் காயம் அலடந்த 

னபண்கள் பகுதிக்கு கூட்டிச் னசன்றார். 

“யார் இங்லக கண்மணி?” என்று டாக்டர் உரத்து 

அலழத்தார். 

உடம்பு முழுதும் கட்டுப்லபாட்டிருந்த  ஒரு 

னபண் னமதுவாகக் கண்லணத் திறந்தாள். 

“உ க்கு கண்மணிலயத் னதரியுமா?” என்று 

டாக்டர் லகட்டார். 

“நான் தான்,” என்றாள் அவள். 

“உன் ஊனரங்லக?” என்று நடராசர் லகட்க, “தச்சன் 

லதாப்பு,” என்று மிக சிரமத்துடன் கூறி ாள். 

”உன் புருஷன் னபயர்?” 

“முருகன்.” 

“எங்லக அவர்?” 

“னதரியாது,” என்றாள். 

“உ க்குப் பிள்லளகள் இருக்கா?” 

அவள் விக்கி விக்கி அழுதாள். 



இளவேனில் 2019         17 

"ஐயா, என்னுடன் னகாஞ்சம் வாருங்கள்," என்று 

அவலர அப்பால் அலழத்துச் னசன்றார் டாக்டர் 

கார்த்திக். "இந்த லநாயாளி ஆபத்தா  நிலையில் 

உள்ளாள். அதிர்ச்சி ஏதும் தாங்க மாட்டாள்.  

அவளுக்கு இரத்தம் ஏத்த லவண்டும். ஆ ால் 

அவள் இரத்த group O Negative. அது  கிலடப்பது 

அரிது. இருக்கிற மருந்லத லவத்து நாங்கள் 

சமாளிக்க லவண்டியிருக்கு, " என்ற தகவல்கலளக் 

னகாடுத்தார்.  

திரும்பி டாக்டர் அவருடன் கண்மணி அருகில் 

னசன்று, “கண்மணி,” என்றார். 

“உன் மகன் னபயர் சந்திர ா?” என்று லகட்டார் 

நடராசர். 

லநாயாளி ஒன்றும் கூறாமல் கண்ணீர் சிந்தி ாள். 

“உன் மகன் னபயர் பாை ா?” என்று லகட்டார். 

அவள் அவலரக் கவனியாது கண்கலள மூடிய 

படிலய இருந்தாள். 

“உன் மகன் னபயர் லசந்த ா?” என்று அவர் 

லகட்டதும், உடல  கஷ்டப்பட்டு கண்லணத் 

திறந்தவாறு லசலக காட்டி ாள். “ஐயா, என் 

குழந்லத லசந்தன் எங்லக?” என்று அழுதபடி 

னமல்லிய குரலில் லகட்டாள். 

நடராசருக்கு ஒரு னபரிய ம ப்பாரம் குலறந்தது 

லபால் இருந்தது.  

“பயப்படாலத. லசந்தன் எங்கள் வீட்டில்தான் 

பத்திரமாக. இருக்கிறான்.” 

அவள் உடல  தன் புண்பட்ட கரங்கலளத் தூக்கி 

அவலர வணங்க முயற்சித்தாள். 

“அவன் தாலயத் லதடித்தான் இங்கு வந்லதன்,” 

என்றார். 

“ஐயா, உங்களுக்குக் லகாடி புண்ணியம்,” 

என்றாள் அந்தத் தாய். 

“நீ இப்லபாது இருக்கும் நிலையில், நான் யாரிடம் 

லசந்தல  ஒப்பலடக்கைாம் என்று னசால்.” 

“தகப்பனிடம் தான். ஆ ால் அவருக்கு என்  

ஆயிற்லறா? மரக்கறி வியாபாரம் னசய்றவர் தச்சன் 

லதாப்பில்.” 

“லதடிப் பார்க்கிலறன். அப்படி ஏதும் தகவல் 

கிலடக்காட்டில்…” 

“நீங்கள் அதுவலரக்கும் குழந்லதலய உங்கள் 

பராமரிப்பில் லவப்பீர்களா?” என்று லகட்டாள். 

நடராசர்  பதில் கூறவில்லை. 

“ஐயா! மன்றாடிக் லகக்கிலறன் குழந்லதலய 

நீங்கள்தான் லவத்துக் காப்பாத்தலவண்டும். 

கடவுள் உங்களிடம் தான் என் குழந்லதலய 

லசர்த்திருக்கிறார். இலத நீங்கள் மறுக்க 

லவண்டாம்.” 

“நீ ஒன்றுக்கும் பயப்படாலத. லபயன் என்னிடம் 

இருப்பான். அவன் தகப்பல  

நான்  லதடிக்கண்டவுடன் அவரிடம் 

ஒப்பலடக்கிலறன்.” 

டாக்டர் உடல  குறுக்கிட்டு, “இவர் ஊரில் 

னபரியவர்.  நல்ை இடத்லததான் குழந்லத லபாய் 

லசர்ந்திருக்கிறான்,” என்றார். 

“ஐயா, நீங்கள் எங்கலள காக்க வந்த னதய்வம்.  

இன்ல ார்  லவண்டுலகாள். எங்க வீட்டு 

நாய்க்குட்டி லசந்தன் லமல் …” 

அவள் னசால்லி முடிக்கமுன்,  “உஞ்சுவும் எங்கள் 

வீட்டில் தான் இருக்கிறான்,” என்று னசால்லிச் 

சிரித்தார். “அந்த நாய்க்குட்டிதான் உங்கள் ஊலர 

காட்டிக் னகாடுத்தது எ க்கு.” 

“உங்களுக்கு இரண்டு லகாடி புண்ணியம் கிட்டும். 

உஞ்சுவும் எ க்குப் பிள்லள மாதிரி,” என்றாள். 

 

வீடு  திரும்பிய  நடராசர்   நடந்த  சம்பவத்லத  

மல வி,  மருமகளிடம்  விவரித்தார். 

லசந்தன்  உஞ்சுலவாட விலளயாடுவதும், 

அப்பப்ப,  "அம்மா!"  என்று  அைறுவதுமாய்  

இருந்தான். 

அன்று  பின்ல ரம்  தமயந்தி,  "சிலநகிதிலயப்ப்  

பார்த்து  வாறன்,"  என்று   மாமன்  மாமியிடம்  

விலட  னபற்று, னவளிலய கிளம்பி ாள். 

“லநரத்லதாடு வந்திடு. காைம் னகட்டுப் லபாச்சு,” 

என்றார் மாமியார். 

 

தமயந்தி   லநலர  சாவகச்லசரி  ஆஸ்பத்திரிக்குச்  

னசன்று  அன்று  லவலை  பார்த்துக்னகாண்டிருந்த  

டாக்டலரச்  சந்தித்து, “நான் கண்மணிக்கு  O 

Negative ரத்த  தா ம்  னகாடுக்க  வந்திருக்கிலறன்,” 

என்றாள். 

அவர் அவளுக்கு நன்றி கூறி,  உடல    அவள்  

இரத்தத்லத  லசாதிக்குமாறு லமற்றனுக்கு 

உத்தரவிட்டார். 

அவள்  இரத்தம்  O Negative தான்  என்று  நிரூபிச்ச 

பின் ர்,  லமற்றன் அவலள  உள்லள    அலழத்து,   

லவண்டிய  ஏற்பாடு  னசய்தபின்,  தமயந்தி   இரத்த  

தா ம்  னகாடுத்தாள். 
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கண்மணி  அடுத்த  கட்டில்லை  இருந்து  

அவளுக்கு  தன்  நன்றிலயத்  னதரிவித்தாள். "நீ யார் 

தங்கச்சி?" என்று அவள் லகட்க  தகவல்  ஒன்றும்  

தமயந்தி   குடுக்கவில்லை. சிரித்த  வண்ணம் 

இருந்தாள். 

இரத்த தா ம் முடிய, தமயந்தி கலளப்புற்று 

இருந்தலதப் பார்த்து,   லமற்றன் அவளுக்கு ஒரு 

கப் பாலும் உண்ண உணவும்  னகாடுத்தார். அதன்  

பிறகு  அவள்  தன் வீட்டுக்குக் கிளம்பி ாள். 

இப்படி  அவள்  அடுத்த நாளும் ஆஸ்பத்திரிக்குச் 

னசன்று தான் இரத்த  தா ம் னகாடுக்க வந்லதன் 

என்று னசால்ை, டாக்டர், “லவண்டாம். உன் உடல் 

நிலை னகட்டுப் லபாகும்,” என்று அவலளத் 

திருப்பி அனுப்பி ார். 

கண்மணி  நிலை  மாறவில்லை . நாளுக்கு  நாள்  

அவள்  உடம்பு  வலிலம இழந்து  லபா து. 

 

அடுத்த வாரம் தமயந்தி னகஞ்சிக் லகட்டபிறகு, 

இன்ன ாருமுலற இரத்த தா ம் குடுக்க அவர்கள் 

ஏற்றுக்னகாண்டார்கள். 

அப்லபா  கண்மணி  அவலளக் கூப்பிட்டு, “ உன்  

னபயர்  என் ? என்லமல் இவ்வளவு அன்பு 

லவத்துள்ளாலய. இப்பவாவது நீ யானரன்று 

னசால்,”  என்று  லகட்டாள். 

அப்ப அவள்,  “என்  னபயர்  தமயந்தி.   லசந்தனும் 

உஞ்சுவும் எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கிறார்கள்," 

என்று கூற,  கண்மணி  அவள்  லககலளப்  பற்றி,  

“நீதான் இனிலமல்  லசந்தனுக்குத்  தாயாயிரு,”  

என்று அன்புடன் னசான் ாள். “இலத 

மறுக்காலத.” 

அடுத்த  வி ாடி  கண்மணி  கண்கலள  மூடி ாள். 

அவள் உயிர் பிரிந்தது. 

அங்கு வந்திருந்த நடராசரும் மரகதமும்  அதிர்ச்சி  

தாங்காமல்  தவித்துக் னகாண்டிருந்த ர். மாமியார் 

தன் மருமகலளக் கட்டி அலணத்தார். 

அப்ப அங்லக வந்த டாக்டர்  கார்த்திக்  

அவர்களிடம்  கண்மணியின்  கணவன்  ஆண்கள்  

வார்டில் நில வற்ற நிலையில்   இருந்தான்  

என்றும்  அவன்  இரண்டு  நாட்கள்  முன் ம்  

இறந்திட்டான்  என்றும்  தகவல்  குடுத்தார். 

 

இந்தச் சம்பவம் நடந்து மூன்று வருடங்கள் 

உருண்லடாடி . 

லசந்தனுக்கு இப்லபா ஏழு வயது. பக்கத்துப் 

பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக்னகாண்டிருந்தான். 

உஞ்சு தன் சிலநகிதன் எப்ப திரும்பிப் பள்ளியில் 

இருந்து  வருவான் என்று காத்திருக்கும். 

விடுமுலற நாட்கள் வந்ததும் இருவருக்கும் ஒலர 

குஷி. ஒலர னகாண்டாட்டம். 

தமயந்தி சங்கரன்   தம்பதிக்கு  னசன்ற வருடம் ஒரு 

னபண் குழந்லத பிறந்தது. அவளுக்கு லைகா  

என்று  னபயர்  சூட்டி ார்கள்.  

லசந்தனுக்கு குழந்லத லமல் அளவு கடந்த பாசம். 

“எப்ப நான் லைகாலவ பள்ளிக்கூடம் கூட்டிச் 

னசல்ை முடியும்?” என்று ஆவலுடன் லகட்டவாறு 

இருப்பான். 

“னகாஞ்சம் னபாறு லசந்தா,” என்பார் நடராசர்.  

“அடுத்துவரும் லதப்பூசம் அன்று அவளுக்கு ஏடு 

துவக்க லவண்டும். அதன் பிறகு நீ அவலளக் 

கூட்டிச்னசல்ைைாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு.” 

லசந்தன் அப்பப்ப கனைண்டலரக் கிளிக்லகயில், 

இன்னும் எத்தல  நாள் லதப்பூசத்துக்கு என்று 

தப்புத் தப்பாய் எண்ணுவான். 

ஒரு நாள் தமயந்தி அவல  அருகில் அமர்த்தி, 

“நான் னசால்கிலறன், லகள். ஒவ்னவாரு 

மாசங்களில் எத்தல  நாட்கள் என்று முதல் 

னதரிந்து லவ. 

Thirty days have September 

April June and November 

All the others have Thirty-one 

Except February which has 28 days clear 

And 29 in each Leap Year 

“லசந்தா, இந்த வரிகலள ம ப் பாடம் னசய்தால் 

பிறகு உ க்கு இலைசாக இருக்கும் நாட்கலள 

எண்ண.” 

 

ஒரு நாள் தமயந்தியின் கணவன் சங்கரன், 

அவுஸ்திலரலியாவில் குடிலயறத் தங்களுக்கு   

வாய்ப்பு வந்திருக்னகன்று னகாழும்பில் இருந்து 

னபற்லறாருக்கும் மல விக்கும் கடிதம் 

எழுதியிருந்தான்.  அவன் அனுப்பி  

விண்ணப்பத்தில் குழந்லத லைகாவின் 

னபயருடன் லசந்தன் னபயலரயும் 

லசர்த்திருந்தான். 

அன்று பின்ல ரம் தமயந்தி சித்தி லசந்தனுக்கு 

அவுஸ்திலரலியா லபாகிற னசய்திலயக் கூற, 

அவன் மிக்க சந்லதாசத்துடன்  உஞ்சுலவக் கட்டி 

அலணத்து, “நீயும் என்ல ாடு அவுஸ்திலரலியா 

லபாறாய்," என்றான். 

எல்ைாரும் விழுந்து விழுந்து 

சிரிக்கத்துடங்கி ார்கள். 
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“லசந்தா, என்  விலளயாட்டுப் லபச்சு?” என்றாள் 

தமயந்தி அவல த் தன் மடியில் இருத்தி.  

“நாங்கள் உஞ்சுலவ அங்லக கூட்டிச் னசல்ை 

முடியாது." 

“அப்ப நீங்களும் சித்தப்பாவும் லபாங்லகா. நான் 

பாட்டா பாட்டி உஞ்சுலவாட இஞ்லச 

இருக்கிலறன்," என்றான் லசந்தன். எவ்வளலவா 

னகஞ்சிக்லகட்டும்,  அவன் ஒலர பிடிவாதமாய் 

இருந்தான். “நான் உஞ்சுலவாட தான் எங்லகயும் 

லபாலவன்,” என்று சாப்பிடாமல் அடம் 

பிடித்தான். 

ஒரு வாரம் கழித்தும் அவன் ம ம் மாறவில்லை. 

லவறு வழியில்ைாது தமயந்தி கணவனுக்கு ஒரு 

கடிதம் எழுதி ாள். "தயவு னசய்து என்ல  

மன்னியுங்லகா. நாங்கள் எல்ைாரும் இங்லக 

இருக்கிறது தான் நல்ைது.  லசந்தன் இல்ைாமல் 

நான் னவளியூர் கிளம்ப மாட்லடன். அவன் தன் 

னசல்ைப்பிராணி உஞ்சு இல்ைாமல் எங்லகயும் 

லபாகமாட்டான்.”                  

--------------- 

 

 

 

 

மைம் உண்ோைால் 

- அபிதாரணி ெந்திரன் -  

கிளிகள் கத்தும் சத்தத்லதக் லகட்டு எ து 

லபார்லவலய விைக்கி சூரியக் கிரகணங்கள் 

எ து கண்கலளக் கூசச் னசய்ய நான் கண் 

விழித்லதன். எ து நண்பர்கள் அருகில் இன்னும் 

தூங்கிக் னகாண்ட்டிருப்பலத நான் கண்டு 

அவர்கலள எழுப்பி னகாட்லட வடிநீலரக் 

னகாடுத்லதன். னகாடுத்தபின் நான் எ து 

கலடலயத் திறந்லதன்.   

 

நாங்கள் அலைவரும் ஏலழகள் என்பலத மறந்து 

விட்டு நம்பிக்லக என்ற மூைத த்லத லவத்துக் 

னகாண்டு உலழத்லதாம். நாங்கள் ஒரு சிறிய 

பூக்கலட அம்மன் லகாவிலுக்கு அருகில் 

லவத்திருக்கிலறாம். வருமா ம் அதிக அளவில் 

இல்ைாவிட்டாலும் நான்கு லபருக்குச் சாப்பிட 

சாப்பாடும் அணிவதற்கு ஆலடயும் , தங்குவதற்கு 

ஒரு சிறிய குடிலசயும் இருக்கிறது. நான் தனிமரம் 

லபால் நின்ற னபாழுது 

“உடுக்லக இழந்தவன் லகலபாை ஆங்லக 

இடுக்கண் கலைவதாம் நட்பு” என்ற வள்ளுவப் 

னபருந்தலகயின் குறளுக்கலமய என்னுடன் சிை 

லதாழர்கள் நின்றார்கள். 

எ து நண்பன் விஜய் பூ வித்துக் 

னகாண்டிருந்தான். எ து மற்லறய நண்பன் 

மாதவனும் நானும் அன்று நடந்த வியாபாரத்தின் 

கணக்லகப் பார்த்துக் னகாண்டிருந்லதாம். எ து 

நண்பன் அதர்வா தபால்ப் னபட்டியிலிருந்து 

கடிதங்கலள எடுத்துக் னகாண்டிருந்தான். 

அல த்துக் கடிதங்கலளயும் எ து லமலசயில் 

லவத்து விட்டு ஏலதா ஒன்லற ஒழித்துக் னகாண்டு 

வீட்டுக்குள் ககாண்டு னசல்ை விலரவாக 

 ேந்தான். 

” அதர்வா அதர்வா எலதகயா உன் பின்ைால் 

ைலறத்து லவத்திருக்கிறாய் என்னிேம் காண்பி” 

என்கறன். தடுமாற்றத்துடன்” ஒன்றுமில்லை 

சிவா என்று கூறிைான். ’இல்லைக் காண்பி” எை 

அவனிேம் இருந்து அந்தப் கபாருலளப் பறிக்க 

முயன்கறன். “ெரி முதலில் வியாபாரம் 

முடியட்டும்  ான் தூங்கும் முதல் 

காட்டுகின்கறன்”. எை அவன் கொன்ைதற்கு  ான் 

ெம்ைதித்கதன். 

வியாபாரம் முடிந்ததும்  ாங்கள் கெமித்த 

பணத்தில் உணவு வாங்கிச் ொப்பிேத் 

கதாேங்கிகைாம். “ெரி கொல்லு ைச்ொன் என்ை 

காண்பிக்க இருந்தாய்.? ொப்பிடும் கபாகத 

கொல்லிவிடு. பின்  ானும் உன்லைக் ககட்க 

ைறந்து விடுகவன். நீயும் கொல்ை ைறந்து 

விடுவாய்”. என்கறன். ” சரியப்பா இந்தா நீகய 

படித்துக் ககாள்” எை கொகத்துேனும் கண் 

முழுவதும் கைக்கத்துேனும் என்னிேம் ஒரு 
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கடிதத்லதக் ககாடுத்தான் அலத  ான் பிரித்துப் 

படிக்க ஆரம்பித்கதன். 

வாசித்த பின் எைது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் 

தாலர தாலரயாகக் ககாட்டியது. “கேய் என்ைால் 

முடியுகைா கதரியாதுோ. 

 ான்  டுத்கதருவில் நின்ற கபாழுது எங்கக 

இருந்தார்கள் இவர்கள் எல்ைாம்? பதிலைந்து 

வருேங்களுக்கு முன் எைக்கு ைகிழுந்து விபத்து 

 ேந்தது. உயிருக்குப் கபாராடிக் 

ககாண்டிருந்தகபாது எங்கிருந்தார்கள்?  அதுவும் 

இங்கு காசு என்ை ைரத்திைா காய்க்கிறது. எட்டிப் 

பிடுங்க?  ாங்ககள மூன்று கவலளக்கு பக்கத்துக் 

கலேயில் ொப்பிடுகிகறாம். இதில் என் ைாைா 

குடும்பத்திற்கு உதவ கவண்டுைா?  எைக் 

கத்திைான். 

” லடய் எைது அப்பா ராஜா கபால் வாழ்ந்து வந்த 

க ரத்தில் அலைவரும் அவர் பின்ைால் தாளம் 

கபாட்டுக் ககாண்டிருந்தார்கள். அவர் இறந்தபின் 

ஒரு கொந்தைாவது திரும்பிப் பார்த்தார்களா? 

கொல்லு.”  என்றான் அதர்வா. 

“மச்சான், நீ எம்.ஜி. ஆர் இரத்தம் உள்ளவைோ. 

இல்ைாதவர்களுக்கு, நீ பஞ்ெத்தில் இருக்கும் 

கபாழுதும் ககாடுப்பாய். இவர்கலளயும் 

அப்படிப் பார்க்க ைாட்ோயா?” 

 

“இன்ைா கெய்தாகர ஒருத்தர் அவர்  ாண 

 ன்ையம் கெய்துவிடு” என்று நீ தாகை அடிக்கடி 

கொல்வாய். ைாப்பிள்லள உன் ைச்ொலளத் 

திருைணம் கெய்வதற்கு உைது ைாைா ஐந்து பவுண் 

 லக சீதைைாகக் ககாடுக்க கவண்டும். மீதி ஒரு 

பவுணுக்கு ககாஞ்ெைாவது உதவைாகை.? 

நிச்ெயைாக உைது ைாைாவிேம் உைது வலி 

ைற்றும் ககாபத்லதக் கூறுகவன். “ைைம் 

உண்ோைால் இேம் உண்டு என்பது கபால் நீ 

ைைம் லவத்தால் அவர்களுக்கு உதவைாம்” என்று 

பரிதாபத்துேன் கூறிைான். 

 

அவன் தைது தலைலய இல்லை என்ற விதத்தில் 

ஆட்டிைான்.  ான் குடிலெக்குள்கள கென்கறன். 

ஐந்து நிமிேங்களில் கலேக்கு வந்து,  ான் 

ககாண்டு வந்திருந்த லபயுக்குள் இருந்த தங்க 

 லககலள அவனிேம் ககாடுத்து “இலத 

 ாலளக்கு அலடமா ம் லவத்து உன் 

ைாைாவிற்கு அனுப்பிவிடு” என்கறன்.  

எங்களது இரவு கேந்தகாை நிலைவுகளுேகை 

கழிந்தது. 

 

வடீ்டில் தமிழ் பயில்வதும் 
பயிற்றிவிப்பதும். 

-ஆவூரான்- 

புைம் கபயர்ந்த கதெத்தில் தமிழ் இனிவரும் 

தலைமுலறயிைருக்கு வளர்த்கதடுப்பதில் 

கபரும் பாடாக இருக்கின்றது. இதலை 

எப்படியாை முலறயில் ஆங்கிைம் கற்கும் 

ைாணவர்களுக்கு இைகுவாக தமிலழக் கற்றுக் 

ககாடுப்பது என்பலத பைரும் பை வளிகளில் 

முயன்று ககாண்டிருக்கும் இந்க ரத்தில்  ான் 

எழுதும் இக் கட்டுலரயாைது எைது 

அனுபவத்லதயும் அதைால்  ான் எைது 

குழந்தலதகளின் மூைம் ககாண்ே கற்றறிலவயும் 

ககாண்டு கதாேர்கிகறன். 

முதலில் தங்களின் பிள்லளகளுக்கு தமிலழ 

வளர்க்க கவண்டும் என்று நிலைக்கும் தமிழ் 

கபற்கறார் எத்தலை லபர் வீட்டில் தனித் தமிழில் 

லபசுகிறீர்கள் என்பலத உங்களின் ைைலத விட்டு 

கொல்லுங்கள். பாேொலையில் இருந்து பிள்லள 

வீடு வந்ததில் இருந்து நீங்ககள 

கணக்கிட்டீர்களைால் குலறந்தது பதிலைந்து 

கொற்கள் கூட தனித் தமிழில் கபசுவீர்களா 

என்பது ககள்விக்குறி தான் இந்த நிலையில் தமிழ் 

தாய் தந்லதயர்கள் முதலில் தங்கலள 

மாற்றுவார்கலளயா ால் உங்களின் பிள்லளகள் 

தமிழில் இைகுவாகப் கபசுவார்கள். 

ொப்பாட்டுப் கபாருளில் இருந்து வீட்டுத் 

தளபாேங்கள் வலரயும் பிள்லளகளுக்குச் 

தமிழில் கொல்லிக் ககாடுங்கள். அகதாடு தமிழ் 

எழுத்துக்கலள வீட்டுச் சுவர் ஒன்றில் உயிர் 

எழுத்தில் உயிர்கைய் 247 எழுத்துக்கலளயும் 

பிள்லளகளின் கண்ணில் படும் படியாக எழுதி 

லவயுங்கள், எப்கபாதும் ககட்கும் படியாக தமிழ் 

கபாட்டிகளின் கபச்சுக்கள், பாேல்கள், 

கவிலதகள் கபான்றவற்லற உங்களின் குரலில் 

பதிவு கெய்து அவர்கள் ொப்பிடும் கபாதும், 

விலளயாடும் கபாதும் ககட்கும் படியாக ஒலிக்க 

விடுங்கள். அலதக் ககட்டுக் ககாண்டு 

விலளயாடு என்று கட்ேலளயிோதீர்கள். 

வாகைத்தில் கபாகும் கபாதும் ஒலிக்க விடுவது 

 ன்று. தமிழ் சினிைாப் பாேல்கலள விரும்பிக் 

ககட்கிறார்கள் என்றாலும் அவர்களத் 

தடுக்காதீர்கள்.  ல்ை பாேல்களாக இருந்தால் 

அவர்களுக்கு பாேலில் வரும் இைக்கியச் 

கொற்கலள விளங்கப் படுத்துங்கள்.  

இைகுவாை சிறிய கொற்கலளக் ககாண்ே கலதப் 

புத்தகங்கலளலயா, தமிழ் பாேொலைப் 

புத்தகங்கலளகயா வாசிக்கப் பழக்குங்கள். 

அவர்கள் வாசிக்கத் தேக்கும் கபாது நீங்கள் 

வாசித்து அவர்ககளாடு கெர்ந்து பழக்குங்கள். 

கபரிய கொற்கலளக் ககாடுத்து எரிச்ெல் படும் 

படியாகவும், கவறுக்கும் படியாகவும் 

கெய்யாதீர்கள்.  
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தமிலழச் கொல்லிக் ககாடுக்கும் கபாது  ாேகம், 

 டிப்பு பாட்டு ஏதாவது கெய்யச் கொல்லி 

நீங்களும் கெய்து காட்டி பிள்லளககளாடு கூடி 

ஆடிப்பாடி நீங்களும் கெய்து பாருங்கள்.  

வளர்ந்த பிள்லளகளாக இருந்தால் இராமாயணம், 

ைகாபாரதம், கலதககளாடு கபான்னியின் 

கெல்வன் என்று இன்னும் பை  ாவல்கலள 

வாசித்து அவர்களுக்கு வாசிக்கும் ஆர்வத்திலை 

தூண்டும் விதைாக கெய்யவும்.  

ஒரு  ாலளக்கு பத்து நிமிேம் ைட்டும் தமிழில் 

வாசிக்க பிள்லளககளாடு கெைவழிக்கும் கபாது 

பிள்லளகள் தமிழில் கபசுவார்கள். 

 ாம் வாசிக்கும்  ல்ை கலதகள்,  ாம் பார்த்த  ல்ை 

திலரப்பேங்கள், திலரப்பேப் பாேல்கலள  ன்கு 

விளங்கும் படியாக அதன் அர்த்தம் புரியும் 

படியாக கொல்லிக் ககாடுத்துப் பாருங்கள். 

உதாரணைாக புைவர் காளகைகம் அவர்கள் 

இயற்றிய முருகன் பாேல் கெருப்லபயும், 

விளக்குைாற்லறயும் லவத்து முருகன் கைல் 

பாடும் பாேல் 

” னசருப்புக்கு வீரர்கலள கென்றுழக்கும்—கவைன் 

கபாருப்புக்கு  ாயகலை புல்ை- ைருப்புக்குத் 

தந்கதன் கபாழிந்த திரு தாைலர கைல் 

வீற்றிருக்கும் வண்கே விளக்குைாகற”       

இப்பாேலை தவறாக புரிதலை 

கொல்லிக்ககாடுப்கபார் ைத்தியில் இப்பாேலின் 

அருலையாை உண்லைலய விளக்கிச் கொல்லும் 

கபாது தமிழ் படிக்கும் பிள்லள இப்படியும் 

கபாருள் படுைா என்று ஆச்ெரியத்தில் குதிக்கும். 

இன்லறய  வீன் உைகில் தமிலழயும் 

 வீைைாகவும் கலை  யத்கதாடும் உங்களின் 

வீட்டில் கபசுங்கள். முக்கியைாக இக் கட்டுலர 

தமிலழ வளர்க்க கவண்டும் என்று ஆலெப்படும் 

கபற்கரார்களுக்காைது. பிள்லளகளில் பழிலயப் 

கபாோதீர்கள். என் அனுபவத்தின் கைல் நின்று 

ககாண்கே இக் கட்டுலரலய எழுதிகைன். 

இன்னும் சிறு கதாலகப் பிள்லளகளுக்கு என் 

அனுபவத்லதப் பகிர்ந்து ககாண்டிருக்கிகறன். 

” தமிழ் எங்கள் கைாழி என்று உரக்கச் 

கொல்கவாம், 

 

 

 

 

ைனிதை் காப்கபாை் 

- சியாைளா கயாககஸ்வரன் -  

ைதங்கள் கேந்து, கவறுபாடுகள் கலளந்து 

ெகைனிதர்கலளயும் பிற உயிர்கலளயும் ஏன் 

இயற்லகலயயும் க சிப்பதுதான் ைனிதம் 

எைப்படுகிறது. ஆைால் இப்கபாது ைனிதம் 

ைடிந்து கபாய், ைதம் என்ற கபரில் ஒருவலர 

ஒருவர் அடித்துக் னகாண்டு, மனிதகுைலம 

ஒரு ாள் அழிந்து லபாய் விடுகைா என்ற அச்ெகை 

 ம்முள் எழுகிறது. ஈடிலணயற்று 

எல்கைாருக்கும் வாரி வழங்கக்கூடிய அன்லபயும் 

எல்லையற்ற கருலணலயயும் பற்றிகய ைதங்கள் 

கபாதிக்கின்றை. ஆைால் ைதம் கொல்லும் 

உண்லையாை ைார்க்கத்லதப் புரிந்து 

ககாள்ளாைகைகய ைதங்ககாண்ே 

விைங்குகளாய், கருலணலய இதயத்திலிருந்து 

சுத்தைாக துலேத்து விட்ேவர்களாய், 

உயிர்கலளப் பலிகயடுக்கத் துணிந்தவர்கலள 

என்ைகவன்று னசால்வது? காட்டில் வாழும் 

விைங்கு கபான்று, எந்த ஒழுக்கமும் 

கட்டுப்பாடுகளும் இன்றி ைனிதன் வாழ்ந்து 

விோைல், அவனுக்ககன்று ஒரு க றிமுலறலய 

வகுத்து, விைங்குகலள விே ஒரு படி கைைாக 

பகுத்தறிவு ககாண்ே ஜீவியாய் அவலை வழி 

 ோத்துவதற்காககவ ைதம் என்ற ககாட்பாடு 

ஆரம்பிக்கப்பட்ேது. கபாகும் வழி 

எதுவாயிருந்தாலும் கெருமிேம் ஒன்கற 

என்பதாககவ அவரவர் தம்லை 

க றிப்படுத்தகவை கவவ்கவறு ைார்க்கங்கலளத் 

கதரிவு கெய்தைர். எம்மில் எத்தலை கபருக்கு 

அவரவரின் ைதம் காட்டும் வழிமுலறயில் 

பாதியளவாவது கதரிந்திருக்கிறது? கண்கலள 

மூடிக்ககாண்டு கேவுளின்  ாைத்லத 

உச்ெரிப்பதாகைா, திைமும் ககாயிலுக்குச் 

கெல்வதாகைா, கவறு ஒருைதத்லதப் 

பின்பற்றுபவனின் ைைலதக் ககடுத்து ைதம் 

ைாற்றுவதாகைா உண்லையாை ெையத்லதப் 

பின்பற்றும் ஒருவராக ஆகி விே முடியாது. 

ெகைனிதலை ைனிதைாக ைதிக்க முதலில் பழகிக் 

ககாள்ள கவண்டும், காணும் 

ஜீவராசிகளிகைல்ைாம் கருலணலயப் கபாழியத் 

தயாராக இருக்க கவண்டும், அடுத்தவனின் 

கவதலைலய உணரும் அளவுக்கு  ம் இதயத்தில் 

ஈரம் இருக்க கவண்டும். அப்படியாைவன் ைதம் 

என்ற எல்லைலயத் தைக்குத்தாகை கபாட்டுக் 

ககாள்ள ைாட்ோன். அவன் ைதங்கலளக் கேந்து 

அலைத்து உயிரிலும் இலறவலைக் காணும் 

ைகாத்ைாவாககவ ைாறி விடுவான். 

ஒரு ைதத்லத அழிப்பதற்கு அம்ைதத்தவலை 

எப்படி அழிப்பது என்று சிந்திப்கபாைாைால் 

அடிப்பலேயில்  ாம் ஒரு ைனிதைாககவ இல்லை 

என்பலதப் புரிந்து ககாண்டு முதலில்  ம்லை 

 ாகை ெரிப்படுத்த முயற்சி எடுக்க கவண்டும். 

ைாற்றம் என்பது முதலில் எம்மிலிருந்து தான் 

கதாேங்க கவண்டும். இலறவனின் சிருஷ்டியின் 

சிருங்காரத்தில் ைனிதனும் ரகம் ரகைாய் பல்கவறு 
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வலகயில் தான் பலேக்கப்பட்டிருக்கிறான்.   ாம் 

காணும் அலைவரும்  ல்ைவராய் ைட்டுமிருந்து 

விட்ோல் வாழ்க்லக எத்தலை  ன்றாயிருக்கும்? 

ஆைால் முகத்லத நீட்டும் ைலைவி, முன் 

ககாபக்கணவன், கொற்ககளாப் பிள்லளகள், 

எதுவுகை கதரியாத உயரதிகாரி, ஓத்துலழக்க 

ைாட்ோ சகஊழியர்கள், நட்லப ைதிக்காத 

 ண்பர்கள், விைங்குகளாய் உைாவும் அந்நியர்கள் 

என்று  ல்ைவராய் இருக்கத் துடிக்கும்  ைக்கு 

ெவால் விடுவதாககவ திைமும் எத்தலை 

நிகழ்வுகள் எம்வாழ்வில்  லேகபறுகின்றை. 

ஆைால் அந்த  ாளின் முடிவில் மதம் கொல்லும் 

 ன்கைறிகலள  ாம் ைைம் உணர்ந்து வாசிக்கும் 

கபாகதா, அல்ைது ைைம் ஒன்றிக் 

ககட்கும்கபாகதா வழிைாறத் துடிக்கும் ைைது 

தாைாககவ ொந்தம் ககாண்டு விடுகிறது. வாழும் 

வாழ்க்லகயில் துன்பங்களால் தேம் புரளாைல் 

 ல்வழியில் கெல்லும் ைார்க்கத்லதத்தான் 

ைதங்கள் கொல்கின்றகவ தவிர ஆயுதத்லதக் 

லகயில் எடுத்து ெக உயிரின் இரத்தத்லதக் குடித்து 

அந்த உயிலரப் பறிப்பதற்காை உரிலைலயகயா 

அல்ைது அதிகாரத்லதகயா அலவ எைக்குத் 

தரவில்லை.  

உயிர் என்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதும், 

உயிர் வாழும் கணங்கள் எவ்வளவு முக்கியம் 

என்பதும் யுத்தசூழலில் வாழ்ந்த அலைவருக்கும் 

கதரிந்திருக்கும்.  ஆண்ோண்டு காைைாய் 

எம்ைைதில் ஒட்ேப்பட்டிருக்கும் பாவ 

புண்ணியத்லதப் பற்றிய பயக்கணக்காகைா 

அல்ைது இலற பயத்தாகைா அடுத்தவனுக்கு 

தீங்கு நிலைக்கும் ைைப்பான்லை  ம்முள் 

இைகுவில் எழுந்து விோதிருந்திருக்கக் கூடும். 

அதுைட்டுைல்ைாைல்  ாம் கேந்த 

சிறார்ப்பருவத்துக்கும், இந்த ெந்ததியிைரின் 

சிறார்ப்பருவத்துக்கும் அடிப்பலேயிகைகய சிை 

கவறுபாடுகள் இருக்கின்றை. எம்மிலேகய 

ஆயிரம் கவறுபாடுகள் இருப்பினும் 

அண்லேச்சிறுவர்களுேன் அனுெரித்து 

விலளயாடி இருந்திருக்கிகறாம். அது 

சிறுவயதிகைகய எைக்கு ெைத்துவத்லதயும் 

ெககாதரத்துவத்லதயும் ைட்டுைல்ைாைல் ெகிப்புத் 

தன்லைலயயும் கற்றுக் ககாடுத்திருக்கிறது. 

 ாம் சிறார்களாக இருந்தகபாது, ைாரி 

காைகைன்றால் குளிர் என்பகதாடு 

எல்கைாருக்கும்  ன்றாக நிலைவிலிருக்கும் 

இன்கைாரு விேயம் தம்பளப்பூச்சி ஆகும். 

எட்டுச் சின் க்கால்கலளாடு, னவவ்லவறு 

அளவுகளில் ஈரைண்ணில் இலறவன் கபாட்ே 

ககாைகைை, இரத்த வண்ணத்தில் கதாட்ோல் 

துவண்டு விடும் பட்டுப்கபான்ற கைல்லிய 

உேகைாடு லபயப்லபய ஊர்ந்து கெல்லும் இந்த 

தம்பளப்பூச்சிகள் யாருக்குகை எந்தக்ககடுதலுகை 

கெய்யாதலவ. இந்தக் தம்பளப்பூச்சிகலள 

மிதித்து விோைல்  ேப்பகத ஒரு வித்லதகயை 

எைது சின்ைக் காைடிகலள எத்தலை கவைைாக 

எடுத்து லவத்திருப்கபாம், ஆைாலும் தவறுதைாக 

மிதித்து விட்ேதால் உயிரிழந்த ஒரு 

தம்பளப்பூச்சிக்காக அழும் கபாது “இந்த 

உைகத்தில் பிறந்த எல்கைாரும் என்கறா ஒரு  ாள் 

ொகத்தாகை கவண்டும், அதன் காைம் முடிந்து 

விட்ேது அவ்வளவுதான் இதுக்குப்கபாய் 

அழைாைா?” என்று எைக்குப் புரிந்தகதா 

இல்லைகயா உைகத்தின் நிலையாத் 

தத்துவத்லதப் பற்றி அன்ல  விளக்கம் கொல்லி 

எம்லைத் கதற்றியிருப்பார். ஆைாலும் அந்தக் 

கம்பளப்பூச்சியின் அம்ைா அப்பா “பிள்லளலயக் 

காணவில்லை” என்று கதேப் கபாகிறார்ககள, 

கதரியாைல் மிதித்துக் ககான்று விட்கோகை 

என்ற கவலை எம் பிஞ்சு ைைலத சிை 

 ாட்களுக்காவது பிலெந்திருக்கும். அதற்குப்பிறகு 

ஒவ்கவாரு அடிலயயும் மிகமிகக்கவைைாக 

எடுத்து லவத்து நடந்த  ாட்கள், உயிரின் 

ைதிப்லப உணர்த்திய ெம்பவங்களாய், இன்றும் 

கருலண என்ற கண்ணியத்லத எம்ைைதில் ஒட்டி 

லவத்திருக்கின்றை. 

ஆைால் இப்கபாது கெல்கபானில் ககம் என்ற 

கபயரில்  ம் அடுத்த ெந்ததி விலளயாடும் 

விலளயாட்டில் எத்தலை கபலரக் 

ககால்கிறார்ககளா அதில்தான் கவற்றி என்பதில், 

எதிரிலய ரத்தம் ககாப்புளிக்க ககாப்புளிக்கச் 

சுடுவலதயும் கத்தியால் கவட்டுவலதயும் 

பார்க்கும் கபாது எைக்கக பகீகரன்று இருக்கிறது. 

ரத்தத்லதக் காண்பதும் உயிலர அழிப்பதும் 

அவர்கள் ைைதில் எந்தப் பாதிப்லபயும் 

ஏற்படுத்தாத லபாது நிஜ வாழ்விலும் 

அவர்களுக்கு அது ெர்வொதாரணைாககவ 

இருப்பதால்தான் வன்முலற என்பது வளரும் 

ெமுதாயத்தின் ைைதில் இைகுவாககவ ஒரு 

கலளயாகப் பரவி விட்ேது. ைனித உயிரின் 

ைகத்துவமும் உறவுகளின் அருலையும் 

இந்தக்காைத்துப் பிள்லளகளுக்குப் 

புரியகவயில்லை என்பது ைை வருத்தத்துக்குரிய 

ஒரு விேயைாகும். 

காட்டில் வாழும் விைங்கு கூே தைது பசிலயத் 

தீர்த்துக்ககாள்ள ைட்டுகை இன்கைாரு உயிலர 

கவட்லேயாடுகிறது. ஆைால் விஞ்ஞாைத்தில் 

உச்ெம் கதாட்ே ஆறறிவு னகாண்ட மனிதல ா, 

தன் ககாபத்லத இறக்கி லவக்ககவா அல்ைது 

ஏகதாகவாரு அற்பகாரணத்லதச் கொல்லிகயா 

ெகைனிதனின் உயிலரத் தயவுதாட்ெணியம் 

இல்ைாைல் பறித்கதடுக்கிறான். ஒருவரின் 

இழப்பால் வருந்தும் குடும்பத்துக்கு, யாரால் 

என்ை விதத்தில் கதறுதல் கொல்ை முடியும்? 

அல்ைது எவ்வலகயில் அந்த இழப்லப 

இன்கைாருவரால் ஈடு கெய்ய முடியும்?   

விபத்து என்பது எதிர்பாராைல் ஏற்படும் 

ஒன்றுதான் அதில் எந்த ெந்கதகமும் இல்லை.  

ஆைால் உயிர்கலளப் பலி வாங்க கவண்டும் 

என்பதற்காககவ முன் கூட்டிகய திட்ேமிட்டு, 

அதற்காக அபத்தைாை விளக்கங்கலளக் கூறி 

எந்தக் குற்றவுணர்ச்சிகயா பரிவிரக்ககைா 

இல்ைாைல் இன்கைாரு உயிலரப் பலிகயடுப்பது 

என்பது மிகக் ககாடூரைாைது. எைது 

கவைமின்லையால் ஏற்படும் விபத்தில் ஒரு 

உயிரிழப்பு நிகழுைாைால் அல்ைது ஒருவருக்கு 
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நிரந்தரைாக ஒரு அங்கவீைம் ஏற்படுைாைால் 

அந்தக்குற்ற உணர்ச்சி காைம் முழுவதும் 

ககால்லும் என்பது ஒருபுறமிருக்க, 

இன்கைாருவரின் ைகைாக, கணவைாக, 

தந்லதயாக, ெககாதரைாக,  ண்பைாக இருக்கும் 

ஒரு  பலர  ாம் உைகத்தில் இருந்கத இல்ைாைற் 

பண்ணியிருக்கிகறாம் என்றால் அது இன்று 

இல்ைாவிட்ோலும் என்றாவது ஒரு  ாள் எைது 

ைைொட்சிலய உறுத்தத் கதாேங்கிைால் ொகும் 

வலர நிம்ைதிலய நிரந்தரைாகத் கதாலைத்து 

விடுகவாம் என்பது நிச்ெயைாை ஒரு உண்லை. 

அத்துேன் இலறவன் ககாடுத்த எைது உயிலர 

எடுக்க எைக்கக உரிலையில்லை என்னும் கபாது 

அடுத்தவரின் உயிலரப் பறிக்கும் அதிகாரத்லத 

யார்  ைக்குக் ககாடுத்தது?  

உன்ைதைாை ஒரு ககாள்லகக்காய் பை 

உயிர்ப்பலிகலளக் கண்ே எம் கொந்த ைண் 

கதாேக்கம் பல்கவறு  ாடுகளிலும் இத்தலகய 

இழப்புகள் இன்ைமும் கதாேர்ந்து ககாண்டு 

தான் இருக்கின்றை? நிலையற்ற வாழ்வில் நித்தம் 

என்ை  ேக்குகைா என்ற அச்ெத்துேன்தான் 

அலைவரும் வாழ கவண்டியிருக்கிறது என்றால் 

அது எைது ைனித இைத்தின் ொபைா?   

குகராதங்கலளக் கலளந்து, இைைதகபதங்கலளத் 

தாண்டிய மனிதம் என்ற உணர்வுடன் மனித 

இைம் வாழத் தலைப்படுைாயின் பூமிப்பந்தில் 

இனியாவது அன்பும் அறனும் நிைவும். 

துப்பாக்கிக்கைாொரத்லதயும் வன்முலறகலளயும் 

கலளய ெட்ேமும் நீதியும் ஆவை கெய்யுைாயின் 

தரணிகயங்கும் இனியாவது அலைதி தவழும். 

தவறாை ககாள்லககலளத் தாங்கி, வன்முலற 

வழியில்தான் கெல்வது என்று முடிகவடுத்து 

விட்கோைாைால் அழிலவச் ெந்திப்பலத தவிர, 

ைனிதஇைத்லத இனி எந்தக் கேவுளாலும் 

காப்பாற்றகவ முடியாது. 

 

 

 

 

 

 

 ிலா  ிலா ஓடி வா!! 

 

 

நிைா நிைா ஓடி வா 

நில்ைாைல் ஓடி வா ைலை மீது ஏறி வா 

ைல்லிலக பூ ககாண்டு வா 

 

வட்ே வட்ே நிைாகவ 

வண்ண முகில் பூகவ 

பட்ேம் கபாை பறந்து வா 

பம்பரைாய் சுற்றி வா 

பவிென் பிரதீபன் – 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
வடீும் நாடும்  
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- கிரிசிகன் சீவராஜா - 

இன்லறய நவீ  காைத்தில், மனித இ ம் 

ஒற்றுலமயாக. வாழ்வலதக் காண்பது மிக 

அரிதாக உள்ளது. அதாவது, இ , னமாழி, மத, 

லவறுபாடுகளின் காரணமாக இந்த ஒற்றுலம 

இல்ைாமல் லபாகின்றது. இத ால் மனிதர்கள் 

ஒரு அச்சத்துடன் வாழலவண்டிய நிலை உள்ளது. 

இந்த ஒற்றுலம இன்லமயிற்கு காரணம், 

மனிதர்கள் ஒருவருக்னகாருவர் லநசிப்பது மிகவும் 

குலறந்துக்னகாண்டு வருகிறது. இது நாட்டுக்கு 

நாடுமட்டுமல்ைாமல் சிை வீட்டிற்கு வீடும் 

இந்நிலையும் இருப்பலத காணைாம்.  இந்த 

நிலைலய மாற்றுவதற்கு, ஒவ்னவாருவரும் 

மற்றவர்களுடன் அன்புடனும் பாசத்துடனும் 

மரியாலதயுடனும், பழகுவது சிறந்தது. 

உதாரணமாக குடும்பத்திற்கு குடும்பம் அன்பு 

பாசத்துடன் வாழலவண்டும்.  

 

முதலில், குடும்பம் என்றால் என் ? என்று 

பார்ப்லபாமா ால், னபற்லறார்கள் மற்றும் 

குழந்லதகள் ஒரு வீட்டில் வசிக்கின்ற நிலை 

என்பது தான் குடும்பம். உைகத்தில் பைவிதமா  

குடும்பங்கள் இருக்கின்ற : கூட்டுக்குடும்பம், 

தனிக்குடும்பம், தத்னதடுத்த குடும்பம் லபான்ற 

குடும்பங்கள் இருக்கின்ற . எப்படி பட்ட 

குடும்பமாக இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லைாரும் 

ஒற்றுலமயாக, அன்பாக இருப்பதால்தான் 

குடும்பங்கள் ஆலராக்கியமாக,அலமதியாக, 

சந்லதாசமாக வாழக்கூடியதாக இருக்கும்.  

 

இதில் கூட்டுக்குடும்பம் ஒரு விதமா  குடும்பம் 

ஆகும். ஒரு கூட்டு குடும்பம் என்பது ஒலர 

வீட்டில் மூன்று அல்ைது அதற்கு லமற்பட்ட 

தலைமுலறகலளக் னகாண்ட குடும்பம். இதில் 

ஒலர வீட்டின் கீழ் தாத்தா, பாட்டி, அப்பா, அம்மா, 

னபரியப்பாக்கள், னபரியம்மாக்கள், 

சித்தப்பாக்கள், சித்திமார், மாமாக்கள், அத்லதகள், 

சலகாதரர்கள், மச்சான்மார், மச்சாள்மார் என்று 

எல்லைாரும் லசர்ந்து ஒன்றாக வாழ்வலத 

கூட்டுக்குடும்பம். எமது முன்ல ார்கள் 

இப்படியாக கூட்டுக்குடும்பமாக வாழ்ந்தார்கள். 

 

இலதத் தவிர தனிக்குடும்பம் இருக்கின்றது. 

பிள்லளகள் திருமணம் னசய்த பின் 

னபற்லறார்கலளப் பிரிந்து தனியாக வாழ்வதுதான் 

தனிக்குடும்பமாகும். இந்த குடும்பத்தில் 

அவர்கள் ஒன்று இரண்டு குழந்லதகலள னபற்று 

சிறியக்குடும்பமாக வாழ்வார்கள். 

இப்லபானதல்ைாம் தனிக்குடும்பம் தான் 

கூடுதைாக இருக்கின்ற .   

அலதவிட, தத்னதடுத்த குடும்பங்களும் உண்டு. 

தத்னதடுத்த குடும்பனமன்றால், னபறலறார்கலள 

இழந்த பிள்லளயாகலவா, னபற்லறார்களால் 

வளர்க்க முடியாத பிள்லளயாகலவா, 

னபற்லறார்களால் லகவிடப்பட்ட 

பிள்லளயாகலவா இருக்கும் ஒரு பிள்லளலய 

சட்டபூர்வமாக ஒரு குடும்பம் அவர்களின் 

குழந்லதயாக மாற்றுவதுதான் தத்னதடுத்தல் 

ஆகும். இப்படித் தத்னதடுத்த பிள்லளயுடன் 

வாழுவலத தத்னதடுத்த குடும்பம் ஆகும்.  

 

எந்த குடும்பமாக இருந்தாலும் அவர்கள் 

குடும்பத்துடன் தமது லநரத்லத னசலுத்தும் லபாது 

அவர்களின் லமல் இன்னும் அன்பு கூடும். 

அத்துடன் ஒரு பிலணப்பும் ஏற்படும். இந்த 

பிலணப்பால் ஒரு நம்பிக்லகயா  வளர்ப்பு 

ஏற்படுகிறது. எதுவாக இருந்தாலும், நம்முலடய 

கடி மா  காைங்களில் எங்களுடன் 

இருப்பதற்கு, எம் குடும்பத்தி ர் இருப்பார்கள் 

என்ற ஒரு நம்பிக்லக ஏற்படும். எம் குடும்பத்தின் 

மூைம்தான் அன்பு, நம்பிக்லக, கைாச்சாரங்கள், 

ஒழுக்கங்கள், மரபுகள் லபான்றவற்லற நாம் 

கற்றுக்னகாள்கிலறாம். எந்தனவாரு பைமா  

பிலணப்பும் ஒரு குடும்பத்தின் ஆதரவால் 

வருகிறது. 

 

நல்ைனதாரு குடும்பம், நம் வாழ்க்லகயில் நாம் 

னபறும் மிகப் னபரிய பரிசுகளில் ஒன்றாகும். 

உண்லமயில் நாம் கடவுளிடமிருந்து னபறும் 

முதல் பரிசு. நாம் பிறக்கும்லபாது எங்கலள 

பாதுகாத்து எங்கலள வளர்பதற்காக எங்கள் 

னபற்லறார்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் எங்கலள 

படிப்பித்து, கவனித்துக்னகாண்டு எங்கலள 

வாழ்க்லக பூரா அன்லப காட்டி எங்கலள 

வளர்ப்பார்கள். அன்பா  னபற்லறார்கள் 

மட்டுமல்ை, எம்லம வடிவாக கவனித்து 

லநசிக்கும் சலகாதர, சலகாதரிகளும் ஒரு பரிசுதான். 

வாழ்க்லகயில் இந்த பரிசுகள் நாம் வாங்கலவா 

லகாரலவா முடியாது. இக்காரணமாக நாம் இந்த 

பரிலச சந்லதாசமாக னபற்று அலத சரியாக 

பயன்படுத்த லவண்டும். அதாவது, அன்பாக, 

ஒற்றுலமயாக வாழ பழகலவண்டும், 

முயற்சிற்கலவண்டும். ஆ ால் இந்த காைத்தில் 

அது ஒரு சிரமமாகலவ இருகின்றது. 

ஏன ன்றால், னதாழில்நுட்பத்தின் காரணமாக, 

குடும்ப பாசங்கள் விைகிச் னசல்கின்ற . 

ஒவ்னவாரு குடும்ப உறுப்பி ரும் தங்கள் 

னதாலைலபசிகள், கணினிகள் மற்றும் 

னதாலைக்காட்சிகளில் தங்கள் லநரத்லத 

னசைவிடுகிறார்கள். முகப்புத்தகளில் 

னபற்லறார்களும், 'இன்ஸ்டாகிராமில்' 

குழந்லதகளும், தங்களுலடய முழு லநரத்லதயும் 

னசைவிடுகிறார்கள்.  இப்லபானதல்ைாம் ஒரு 

குடும்பமாக எந்த லநரமும் 

னசைவிடப்படுவதில்லை. இது னதாடர்ந்தால், 

மக்கள் ஆலராக்கியமற்ற மற்றும் தனித்தனியாக 
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தங்கள் வாழ்க்லகலய வாழும் நிலைலய 

ஏற்படும். 

இலத நிறுத்த னசய்யலவண்டிய வழிகள் 

என் னவன்றால், குடும்பத்துடன் னவளிலய 

னசல்ைலவண்டும்: முழு குடும்பமும் ஓய்வாக 

இருக்கும்லபாலதா, லவலைலயா, 

பள்ளிக்கூடலமா இல்ைாத லபானதல்ைாம், முழு 

குடும்பத்தி ருடன் எங்காவது னசல்வது நல்ைது. 

அதாவது, அந்த லநரத்தில் திலரப்பட 

னகாட்டலகயிற்கு னசல்ைைாம், ஒரு 

உணவகத்தில் சாப்பிடைாம், ஒரு 

னபாழுதுலபாக்கு பூங்கா அல்ைது கடற்கலரக்குச் 

னசல்ைைாம். உங்கள் குடும்பத்தி ருடன் 

பார்லவயிட பை இடங்கள் உள்ள . நீங்கள் 

உங்கள் குடும்பத்துடன் னவளிலய 

னசல்ைவில்லை என்றால் பரவாயில்லை. 

அவர்களுடன் லநரத்லத னசைவிடுவது முக்கியம். 

அவர்களுடன் மதிய உணவு அல்ைது இரவு உணவு 

சாப்பிடுவது கூட உங்கள் குடும்பத்தி ருட ா  

உறலவ வளர்க்கிறது. நீங்கள் அவர்களுடன் 

சாப்பிடைாம் மற்றும் அரட்லடயடிக்கைாம், 

இத ால் நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தி ர் பற்றி 

லமலும் அறியைாம். இலத லபால், எமது 

குடும்பம் மட்டுமில்ைாமல் உற்றார் உறவி ர் 

நண்பர்கள் குடும்பத்துடன் அன்பாக, 

ஒற்றுலமயாக எமது லநரத்லத னசைவுனசய்தால், 

எமது மனித சமுதாயம் ஆலராக்கியமாக, 

மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். வீட்டிற்கு வீடு 

அன்பாக, ஒற்றுலமயாக இருந்தால் அதுலவ 

ஒவ்னவாரு நாட்டிற்கு நாடு இ , மத, னமாழி 

லவறுபாடின்றி மனித குைம் ஒற்றுலமயுடன் 

லமலைாங்கி சிறப்புடன் வாழும் என்பதில் 

ஐயமில்லை. 

"ஒற்றுலமலய உயர்வுக்கு வழி" 

 

நான் 

ஔலவயாரின் தமிழ் ஆற்றலை னகாண்டவன் 

நான், 

அன்ல  திலரசாவின் இரக்க ம லத 

னகாண்டவன் நால . 

அறிவில் அப்துல் கைாமின் வழி வந்த சீடன் 

ஆலவன், 

கட்டனபாம்மல லய எதிர்க்கும் வீரத்லத 

னகாண்டவன். 

சரஸ்வதியின் 64 கலைகலளயும் கற்ற லமதாவி 

நான், 

காந்தியின் நாட்டுப் பற்லறக் னகாண்டவன் 

ஆலவன். 

நக்கீரல ப் லபாை வாக்கில் வல்ைலம 

னபற்றவன் நான், 

ஆண்டாலளப் லபாை பக்தியில் சிறந்தவல . 

கர்ணல ப் லபால் னகாலட வள்ளல் ஆலவன், 

தர்மல ப்லபால் உண்லமலய உலரப்லபன். 

அழகுக்கு முருகல  லபான்றவன் ஆலவன், 

நீதிக்கு மனுநீதிச்லசாழன் லபான்று மாறுலவன். 

நட்பினில் குகன் லபான்றவன் நான், 

னசால்லுக்கு அகத்தியர் லபான்று ஆலவன். 

ஏகலைவன் லபாை குரு பக்தியில் சிறந்தவன் 

நான், 

இராவணல ாடு இலசயில் லபாட்டியிட்டு 

னவல்லவன் நால . 

மகாகவி பாரதி லபாை, 

நானும் ஓர் கவிஞன் ஆலவன். 
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ICC World cup 2031 

- சி. விதுஜன்  - 

எைது கண்கள் பந்லத உற்றுப் பார்த்தை. 

இப்கபாழுது பந்லத எறிகின்றவர் ஒரு உைகப் 

புகழ் கபற்ற பந்து வீச்ொளர். அவர் விலரவாக ஓடி 

வந்து பந்லத வீசிைார். பந்து வீசியதும்  ான் எைது 

துடுப்பால் பந்லத அடித்கதன்.  ான்  ான்கு 

ஓட்ேங்கள் கபற்கறன்.  ாங்கள் இந்த 

துடுப்பாட்ேப் கபாட்டியில் கவற்றி கபற்கறாம். 

அடுத்த கபாட்டியின் கபாது  ான் விலளயாட்டு 

லைதாைத்லத க ாக்கி  ேந்கதன்.  ான் 

விலரவாக  ேக்கும்கபாது படியில் விழுந்கதன். 

எைது அணி லவத்தியர் இலதக் கண்டு ைற்ற 

லவத்தியலர கூப்பிட்டார். எல்கைாரும் என்லை 

முதலுதவி அலறக்கு ககாண்டு கபாைார்கள்.  ான் 

அடுத்த இருபத்கதாரு  ாட்கள் 

விலளயாேவில்லை. எைது அணி அடுத்த ஏழு 

கபாட்டிகளிலும் கதால்வி அலேந்தது. 

அதற்குப் பின் எைது அணியி ர் மிகவும் 

கடிைைாக கவலை கெய்தார்கள்.  ான் திரும்பி 

 ன்றாக வந்து ைற்றப் கபாட்டிகளில் 

விலளயாடிகைன். அடுத்த பதின்மூன்று 

கபாட்டிகளில்  ாங்கள் கவன்கறாம். அலர 

இறுதிப் கபாட்டிக்கு  ாங்கள் கதரிவு 

கெய்யப்பட்கோம்.  ாங்கள் அலர இறுதிப் 

கபாட்டி கவன்கறாம். பின்பு  ாங்கள் இறுதிச் 

சுற்றில் விலளயாடிகைாம்.  ாங்கள் நன்றாக 

விலளயாடிகைாம்.  ாங்கள் இத் துடுப்பாட்ேத் 

கதாேரில் கவன்கறாம். 

----------------------- 

அவுஸ்திகரலியா 

-  மீஷ்- 

எைது  ாடு அவுஸ்திகரலியா. இது ஒரு சிறிய 

கண்ேம். இங்கு ஆறு ைாநிைங்களும் இரண்டு 

ைண்ேைங்களும் உள்ளை. அவுஸ்திகரலியாவின் 
தலை கரம் கான்பரா. மிகப் கபரிய  கரம் சிட்னி. 

பை ஆண்டுகளாக அவுஸ்திகரலியாவில் 

பழங்குடியிைர் வாழ்ந்து வந்தார்கள். 

அவுஸ்திகரலியாவில் பை விைங்குகளும் 

உள்ளை. இங்கு பை இை ைக்களும் வாழ்ந்து 

வருகிறார்கள். 

 

 

 

தமிழரக்ைின் கணிதை் 

                                                -கைர்சி -  

பண்லேய தமிழர்கள் கணிதப் புலிகளாக 

இருந்தார்கள். அவர்கள் கணிதத்லத அன்றாே 

வாழ்வில் பயன்படுத்தியது மிக வியப்பாக 

உள்ளது. கீகழ உள்ள கணித முலறகலள 

பயன்படுத்திப் பாருங்கள். 

பைாப்பழச் சுலள எண்ணிக்லக 

பைாப்பழத்லதப் பிடித்துத் தூக்கும் பைாப்பழக் 

காம்பின் அருகக சுற்றியிருக்கும் சிறு முள்ளுகலள 

எண்ணி அலத ஆறால் கபருக்கி ஐந்தால் பிரிக்க 

வருவது சுலளகளின் எண்ணிக்லகயாகும். 

நீட்டு கூட்டு ைேக்கு கபருக்கு 

5க்கும் கைலுள்ள எண்கலளப் கபருக்க இந்த 

முலற பயன்படுகிறது. 7ஐயும் 8ஐயும் கபருக்க 

கவண்டும் எை எடுத்துக்ககாள்ளுங்கள். இதில் 

இரண்டு எண்களிலிருந்தும் 5ஐ 

கழித்துவிடுங்கள்.7ல் மீதமுள்ள எண் 2. இதற்கு 

ெைைாக ஒரு லகயில் இரண்டு விரல்கலள நீட்டிக் 

ககாள்ளுங்கள். 8லிருந்து 5ஐ கழித்துவிட்டு, 3 

விரல்கலள நீட்டுங்கள். இப்கபாழுது இரு 

லககளிலும் நீட்டியுள்ள விரல்களின் எண்ணிக்லக 

5. அதாவது இது 10வது ஸ்தாை எண். தற்கபாது 

ைேக்கியுள்ள விரல்கலளக் கவனியுங்கள். 

இரண்லேயும் கபருக்கிைால் 6. இது ஒராவது 

ஸ்தாை எண். 56 என்ற ெரியாை பதில் கிலேத்ததா? 

பூெனிக்காலய உலேக்காைகைகய  

விலதகளின் எண்ணிக்லக அறிதல் 

பூெனிக்காயின் கீற்றுக்கலள எண்ணிக்ககாண்டு 

135ஆல் கபருக்கி வருவது விலதகளின் 

எண்ணிக்லகயாகும். 

இவற்லற எல்ைாம் முயற்சித்திப் பாருங்கள். 

நீங்களும் ஆச்ெரியப்படுவீர்கள். இரண்ோயிரம் 

வருேங்களுக்கு முன்ைகர இலதகயல்ைாம் 

உருவாக்கியது குறிப்பிேத்தக்கது. 
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அரிது அரிது மானிடராதல் 

அரிது. 

- திருைதி ொந்தி ெந்திரகுைார். - 

பிறப்பு என்ற ஆரம்பத்திற்கும் – இறப்பு என்ற 

முடிவுக்கும் 

இலேயில் ைனிதன் பை வழிகளில் 

தடுைாறுகின்றான். 

ைனிதன் ைனிதைாக வாழ 18 அம்ெங்கள் 

மிகவும் ைதிக்கப்பே கவண்டியவர்கள் – தாய் 

தந்லத 

மிக மிக  ல்ை  ாள் – இன்று 

மிகப் கபரிய கவகுைதி – ைன்னிப்பு 

மிகவும் கவண்டியது – பணிவு 

மிகவும் கவண்ோதது – கவறுப்பு 

மிகப் கபரிய கதலவ –  ம்பிக்லக 

மிகக் ககாடிய க ாய் – கபராலெ 

மிகவும் சுைபைாைது – குற்றம் காணல் 

கீழ்த்தரைாை விலேயம் – கபாறாலை 

 ம்பக்கூோதது – வதந்தி 

ஆபத்லத விலளவிப்பது – அதிக கபச்சு 

கெய்யக்கூோதது –  ம்பிக்லகத் துகராகம் 

கெய்யக் கூடியது – உதவி 

விைக்க கவண்டியது – கொம்கபறித்தைம் 

உயர்வுக்கு வழி – உலழப்பு 

 ழுவ விேக்கூோதது – வாய்ப்பு 

பிரியக்கூோதது –  ட்பு 

ைறக்கக் கூோதது –  ன்றி 

 

குைிருக்கு காபி 

குடிக்கலாைா? 

காலையில் எழுந்தவுேன்  ம்மில் பைர்  ம்  ாலள 

ஆரம்பிக்க ஒரு ேம்ளர் காபி குடிக்கின்கறாம். 

ெர்வகதெ காபி அலைப்பின் கருத்துப்படி 

ஒவ்கவாரு  ாளும் 1.6 பில்லியன் காபி 

உைகளாவிய அளவில் நுகரப்படுகிறது. காபியில் 

முக்கிய மூைப் கபாருள் காஃபின் (caffeine) ஆகும். 

காபி குடிப்பதில் நிலறய  ன்லைகளும் 

தீலைகளும் உள்ளை.  

கேந்த வருேம் “ைருத்துவ கெய்திகள் இன்று”, ஓர் 

 ாலளக்கு மூன்று கப் காபி உட்ககாள்வது 

கல்லீரல் புற்றுக ாயின் அபாயத்லத 50% 

குலறக்கைாம் என்று ஒரு ஆய்வில் கதரிவிக்கிறது. 

ஒரு  ாளுக்கு  ான்கு கப் காபி குடிப்பது வாய் 

ைற்றும் கதாண்லே புற்றுக ாயின் அபாயத்லத 

பாதி அளவு குலறக்கும் என்று ைற்கறாரு ஆய்வு 

கூறுகிறது.  

கேந்த ஆண்டு “ஹார்வார்டு பள்ளி” கபாது 

சுகாதாரத்தின் ஒரு ஆய்வில், இரண்டு ைற்றும் 

 ான்கு கப் காபி ஒரு  ாளுக்கு குடிப்பது 

கபரியவர்கள் தற்ககாலைத் தாக்குதலைக் 

குலறக்கைாம் என்று கூறுகிறார்கள். அகத 

க ரத்தில், ெமீபத்திய ஆய்வில் ஒவ்கவாரு  ாளும் 

200 மில்லி காஃபின் நீண்ே காை நிலைவு 

தருகின்றது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ைற்ற 

ஆய்வுகள் காஃபின் உட்ககாள்வது இரண்ோவது 

வலகயாை ெர்க்கலர க ாய், ‘பார்கின்ென்’ க ாய், 

இதய க ாய் ைற்றும் பக்கவாதத்லத தடுக்கும் 

என்று பரிந்துலரக்கின்றை.  

‘ைகயா’ கிளினிக் ைாநிைம், 500-600 மில்லி 

காஃபிலை திைமும் உட்ககாண்ோல், 

தூக்கமின்லை, பதற்றம், அலைதியின்லை, 

எரிச்ெல், வயிற்றுப்கபாக்கு, கவகைாை இதயத் 

துடிப்பு ைற்றும் தலெப் பிடிப்புகளுக்கு 

வழிவகுக்கும் என்று கூறி உள்ளது. கேந்த 

வருேம், ‘ைருத்துவ கெய்திகள் இன்று’, கர்ப்ப 

காைத்தில் 300 மில்லி காஃபின் உட்னகாண்டால், 

மிகக் குலறந்த எலேயுள்ள குழந்லதகள் பிறக்கும் 

ஆபத்து வரும் எை கூறியுள்ள்ளது. அகத 

ெையத்தில்,  ான்கு கப் காபி ஒரு  லளக்கு 

குடிப்பதால், முன்கூட்டிய ைரண ஆபத்து 

அதிகரிக்கும் என்று ஒரு ஆய்வு கூறியுள்ளது.  

அது ைட்டுைல்ை, குழந்லதகள் காபி குடிப்பது மிக 

கபரிய ஆபத்து. காபி குடிப்பதின் அளலவ 

குலறத்தால், நீண்ே காைம் உயிர் வாழைாம்.  
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தமிழ் புத்தாண்டுை் 

தமிழரக்ளுை் 

தமிழ் புத்தாண்டு, தமிழர்களால் 

ககாண்ோேப்படுகிற ஒரு பண்டிலக ஆகும். 

தமிழ் புத்தாண்டு சித்திலர ைாதம் பதின் ான்காம் 

திகதியில் ககாண்ோேப்படுகிறது.  

தமிழ் புத்தாண்ேன்று  ான் குளித்து முடிய புது 

ஆலேகலளப் கபாட்டு என் குடும்பத்கதாடு 

ககாவிலுக்குச் கென்கறன். தமிழ் புத்தாண்ேன்று 

தமிழர்கள் அலைவரும் தமிழ் புத்தாண்லே 

எவ்வாறு ககாண்ோடிைார்கள் எைப் 

பார்ப்கபாம். தமிழ் புத்தாண்ேன்று  ாம் 

அதிகாலையில் எழும்பி தலைக்கு எண்லண 

கதய்த்துக் குளித்து, புத்தாலே அணிந்து 

ககாவிலுக்குச் கென்று பின்ைர் தாய், தந்லத 

ைற்றும் கபரியவர்களின் காலில் விழுந்து 

அவர்களின் ஆசிர்வாதத்திலை வாங்குவது 

வழக்கம். பின்ைர் கபற்கறார் ைற்றும் 

கபரியவர்களிேம் லகவிகஷெம் கபற்றும் 

ககாடுத்தும் ைகிழ்வார்கள். 

பின்ைர் விருந்திைர் வீட்டிற்குச் கென்று 

அவர்களுேன் கெர்ந்து புத்தாண்டு  ாள் 

முழுவதும் பட்ோசுகலள ககாழுத்தியும், 

சிற்றுண்டிகள் உண்டும் ைகிழ்வார்கள். அந்த  ாள் 

முழுவதும் குதூகைைாக கபரியவர்களும் 

சிறியவர்களும் புத்தாண்டிலை ககாண்ோடுவது 

அதன் சிற்ப்பம்ெம் ஆகும்.  

இத ால் தமிழர்கள் எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் 

தமிழ்ப் பண்டிலக என்பது தனித்து விளங்கும் ஒரு 

தி ம் ஆகும். இப்பண்டிலககள் னகாண்டாடும் 

முலறகள் மற்லறய னகாண்டாட்டங்கலள விட 

தனித்து விளங்குவது இதன் சிறப்பாகும்.  

--------------------- 

ஆகா அது கபாதுை் 

- நிதிைன் - 

ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் ைாணவர்கள் விடுமுலறயில் 

கெல்லும்கபாது ஒவ்கவாரு ைாணவலையும் 

அலழத்து "உங்கள் ஊரில் என்ை விலளகிறது" 

என்று ககட்ோர். 

க ல் விலளகிறது, கொளம் விலளகிறது, 

ககழ்வரகு விலளகிறது என்று கொன்ைால் 

வரும்கபாது அலதக் ககாண்டு வந்து 

ககாடுக்கும்படி கொல்லி விடுவார். இது அவர் 

வழக்கம். 

ஒரு தந்திரகார ைாணவன் "எங்கள் ஊரில் பாலற 

தான் இருக்கிறது" என்று கொன்ைான். 

"அப்படியா, பகை, ஒரு அம்மியும் ஒரு 

ஆட்டுக்கல்லும் கெய்து எடுத்து வா" என்றார் 

ஆசிரியர் 

 

 

எனக்குப் பிடித்த செல்லப் 
பிராணி 

-கரிஸ் கஜகன்- 

னசல்ைப் பிராணி என்பது வீட்டில் வளர்க்கும் 

நாய் , பூல , மீன் , முயல் என்ப  ஆகும். 

எ க்குப் பிடித்த னசல்ைப்பிராணி நாய். 

நாய்க்கு நான்கு கால்கள் உண்டு. 

நாய்க்கு இரண்டு காதுகள் உண்டு. 

நாய் வள் வள் என்று சத்தமாக குலரக்கும் 

நாய் லவகமாக ஓடும் 

நாய்க்கு லகட்கும் திறன் அதிகம். 

நாய் அழகாக இருக்கும். 

நாய் வீட்லடக் காக்கும். 

நாயுடன் விலளயாடைாம். 

நாய் நன்றி உள்ள பிராணி. 
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புத்தகத்தின் சுயெரிளத 

-ேக்க்ஷா குைார் - 

 ான் ஒரு கிழிந்த பலழய கணிதப்புத்தகம். பை 

வருேங்களுக்கு முன் என்லை ஒரு கபரிய 

பிரம்ைாண்ேைாை புத்தகத் கதாழிற்ொலையில் 

உருவாக்கிைார்கள்.  ான் அங்கு பை புத்தக 

 ண்பர்களுேன் ெந்கதாெைாகவும் 

குதூகைைாகவும் இருந்கதன். பின்பு ஒரு  ாள் 

அங்கு உள்ள கவலையாட்கள் எங்கலள 

கவல்கவறு புத்தகக் கலேகளுக்கு 

அனுப்பப்கபாவதாக கபசிக் ககாண்ேலத  ான் 

கெவிைடுத்கதன். உேகை  ான் இந்த 

அதிர்ச்சியாை தகவலை எைது உயிர் 

 ண்பர்களுேன் பகிர்ந்து ககாண்கேன். அவர்கள் 

இந்த விடயத்லதக் லகட்டவுடன் மிகவும் 

கவலைக்கு உள்ளாைார்கள்.  ான் அவர்கலள 

முடிந்த வலரயில் ெைாளிக்க முயற்சி கெய்கதன்.  

பின் ஒரு வாரம் கென்ற பின்,  கமும் ெலதயுைாக 

இருந்த எங்கலள பிரித்து கவவ்கவறு புத்தகக் 

கலேக்கு அனுப்பிைர்.  ான் அங்கு மிகவும் 

வருத்தத்துேன் இருந்கதன். அங்கு  ான் 

 ண்பர்கள் கெர்க்க முயற்சி சிறிதும் எடுக்க 

வில்லை. 

பின்பு சிை  ாட்கள், பை யுகம் கபால் கழிந்தது. 

ஒரு ாள் ஒரு அழகாை சிறுமி வந்து என்லை 500 

ரூபாய் பணம் ககாடுத்து வாங்கிச் கென்றாள். 

 ான் பிறந்ததற்கு முதன் முதைாக ஒருவருக்கு 

உதவியாக இருக்கப் கபாகின்கறன் என்பலத 

நிலைத்து ைகிழ்ந்கதன். 

அவள் என்லை அவளுலேய வீட்டிற்கு 

கூட்டிச்கென்று அவளுலேய கபற்கறாரிேம் 

காட்டிைாள். அவர்கள் என்லை வாங்கிப் 

பார்த்துவிட்டு "இது  ல்ை கணித புத்தகம், நீ 

மிகவும் அதிஷ்ேொலி" என்று அந்த சிறுமியிேம் 

சிரித்துக்ககாண்டு கூறிைார்கள்.  

பின்பு பை ைாதங்களாக  ான் அந்தச் சிறுமிக்கு 

கணித பரீட்ச்லெக்கு படிக்க மிகவும் உதவியாக 

இருந்கதன். பின்பு எைது ககட்ே க ரம் அந்தச் 

சிறுமி பாேொலை கெல்லும் வழியில் என்ல த் 

தவறுதைாக கீகழ கபாட்டுச் கென்று விட்ோள். 

பின் ஒரு  ாய் என்லை கடித்து துண்டு துண்ோக 

ஆக்கிவிட்ேது. அது ைட்டுைன்றி 

அந்தப் பாலதயில்  ேந்த எல்கைாரும் என் மீது 

ஏறி பரிதாபம் பார்க்காைல் மிதித்து என்லை ைை 

கவதலைக்கும், வலிக்கும் உள்ளாக்கிைர். 

பின்பு ஒரு சுத்தம் கெய்பவர் என்லை எடுத்து 

குப்லபத் கதாட்டியில், எதற்கும் பயன்போத 

ஒன்லற வீசுவலதப் கபால் வீசிைார். 

அன்றிலிருந்து  ான் எதற்கும் பயனில்ைாைல் 

கிழிந்து, மிதிபட்டு குப்லபத் கதாட்டியில் 

உள்களன். 

 

 

பண்டார வன்னியன்  

 -அங்கயன் ையூரன்- 

இைங்லகயின் வன்னி நிைத்லத ஆண்ட இறுதி 

மன் ன் பண்டார வன்னியன். இவர் கி.பி 1777ல் 

பிறந்தார். இவரின் இயற்னபயர் குைலசகரம் 

லவரமுத்து பண்டார வன்னியன். வீரத்திற்கு 

இைக்கணமாக விளங்கிய மன் ன். திலற 

னசலுத்த மறுத்த காரணத்துக்காக பலட எடுத்து 

வந்த னவள்லளயர்கள் புறமுதுகு காட்டி 

பின்வாங்கி ார்கள். 

பைமுலற லபாரில் லதால்லியுற்ற 

னவள்லளயர்கள் வன்னியின் ஒரு குறு நிை 

மன்  ா  காக்லக வன்னியனுடன் கூட்டுச் 

லசர்ந்து தந்திரத்தால் னவன்ற ர்.  

ஆவணி மாதம் 25ம் நாள் பண்டார வன்னியனின் 

நில வுதி ம் ஆகும். இவ் வீரத்தமிழல  

நாமும் நில வு கூறுலவம்.  
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ைனை் கவர ்்த தமிழ்க் 

கவிஞர ் 

-கி. ைக்ஷிராம்- 

இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கபரிய 

கவிஞர் சி. சுப்பிரைணிய பாரதியார் ஆவார். 

இவலர பாரதி என்றும் அலழப்பார்கள். இந்த 

ஒப்பற்ற கவிஞர் தமிழ் ைக்களால் இன்றும் 

ைதிக்கப்படுகிறார். பாரதியார் ஆங்கிைம், 

ெைஸ்கிருதம், வங்காளம், இந்தி கபான்ற பை 

கைாழிகலள கபெவும் எழுதவும் வல்ைலை 

ககாண்ேவர். இந்த பன்கைாழியறிஞர் பல்கவறு 

கைாழி இைக்கணங்கலளயும் படித்துள்ளார். 

அவர் தமிழில் இருந்து கபற்ற இன்பத்லத கவறு 

எந்த கைாழியில் இருந்தும் கபறமுடியாது என்று 

கூறிைார்.  

சுப்பிரைணிய பாரதி பதிகைான்றாம் திகதி, 

ைார்கழி ைாதம், ஆயிரத்து எண்ணூற்று 

எண்பத்திரண்ோம் ஆண்டில் சின்ைசுவாமி 

ஐயருக்கும் இைக்குமி அம்ைாளுக்கும் ைகைாகப் 

பிறந்தார். இவரின் இயற்கபயர் சுப்பிரைணியன், 

ஆைால் அவரது குடும்பமும்,  ண்பர்களும் 

"சுப்லபயா" என்று அலழப்பார்கள். ஆயிரத்து 

எண்ணூற்று எண்பத்கதழாம் ஆண்டில், 

பாரதியாரின் தாய் ைலறந்தார். இதைால் 

பாரதியார் அவரது பாட்டியாை பாகீரதி 

அம்ைாளிேம் வளர்ந்தார். 

தைது பதிகைான்றாம் வயதில் பள்ளியில் படித்து 

வரும்கபாழுகத கவி புலையும் ஆற்றலை 

கவளிப்படுத்திைார். ஆயிரத்து எண்ணூற்று 

கதாண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டில், கெல்ைம்ைாலள 

ைணந்தார். ஒரு வருேத்திற்குப் பிறகு கதாழிலில் 

ஏற்பட்ே  ட்ேத்திைால் வறுலை நிலையிலை 

அலேந்தார். இதலை எட்ேயபுரம் ைன்ைருக்கு 

கதரிவித்து, கபாருளுதவி வழங்குைாறு 

கடிதத்தில் ககட்டுக் ககாண்ோர். பின்ைர் 

எட்ேயபுரம் அரண்ைலையில் பணி கிலேத்தது. 

சிை காைத்திகைகய அப்பணிலய விடுத்து 

காசிக்கு கென்றார். ஆயிரத்து எண்ணூற்று 

கதாண்ணூற்று எட்ோம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்து 

கதாள்ளாயிரத்து இரண்ேம் ஆண்டு வலர அங்கு 

தங்கி இருந்தார். பின்ைர், எட்ேயபுரத்தின் 

ைன்ைரால் அலழத்து வரப்பட்டு அரண்ைலை 

ஒன்றில் பாரதியார் வாழ்ந்தார். ஏழு ஆண்டுகள் 

பாட்கேழுதாைல் இருந்த பின்ைர், ஆயிரத்து 

கதாள்ளாயிரத்து  ான்காம் ஆண்டில் ைதுலரயில் 

பாரதி எழுதிய பாேல் "விகவகபானு" இதழில் 

கவளியாைது. வாழ் ாள் முழுவதும் பல்கவறு 

காைகட்ேங்களில் இதழாசிரியராகவும் 

ைதுலரயில் கெதுபதி கைல்நிலைப் பள்ளியில் 

தமிழாசிரியராகவும் பணியாற்றிைார்.  

இவருலேய பாேல்களில் என்லை மிகவும் 

கவர்ந்த பாேல் "சின்ைஞ்சிறு கிளிகய 

கண்ணம்ைா" ஆகும். இவர் புரட்ோதி 

பதிகைான்றாம் திகதி ஆயிரத்து கதாள்ளாயிரத்து 

இருபத்கதான்றாம் ஆண்டில் அவரது பிறந்த 

ஊரில் ைலறந்தார்.  

"தமிழா உைது கவலைகள் அலைத்திலுகை  

கபாய்க்கலதகள் மிதமிஞ்சி விட்ேை. 

உண்லை தவங்களுக்ககல்ைாம் உயிர். 

உண்லை பரைாத்ைாவின் கண்ணாடி. 

அதைால் தமிழா, எல்ைாச் கெய்திகளிலும்  

உண்லை நிைவும்படி கெய். 
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அன்பாை சிடைகிதரை ஆபத்தில் அறியலாம் 

பை நண்பர்கள் இருக்கும் லபாது, உங்கள் உண்லமயா  சில கிதல க் கண்டுபிடிப்பது கடி மாக 

இருக்கைாம். சிைர் நல்ைவர்களாக நடிப்பார்கள். ஆ ால் ஆபத்து வரும் லபாது உங்களுக்கு உதவி னசய்ய 

மாட்டார்கள். இத ால் தான் எங்கள் முன்ல ார்” அன்பா  சில கிதல  ஆபத்தில் அறியைாம்” என்று 

கூறி ார்கள். ஆ ால், உங்களிடம் இருக்கும் எல்ைா நண்பர்களும் னகட்டவர்கள் இல்லை. பை சில கிதர்கள் 

ஆபத்தில் உதவுவார்கள்.  

ஒரு நாள் நான் எ து நண்பியுடன் ஒரு பூங்காவிற்குச் னசன்லறன். அங்கு நாங்கள் மிகவும் சந்லதாசமாக நடந்து 

திரிந்லதாம். அங்கு இருக்கும் கலடகளுக்கு னசன்று பை னபாருட்கலள வாங்கில ாம். ருசியா  சாப்பாட்லட 

லவண்டி சாப்பிட்லடாம். 

ஆ ால், நாங்கள் வீடு திரும்பும் லபாது, எ க்கு ஒரு ஆபத்து லநர்ந்தது. னபரிய நாய் ஒன்று என்ல  லநக்கி 

ஓடி வந்தது. என்  னசய்வனதன்று னதரியாமல் பயத்தால் உலறந்து லபால ன். இலத கண்ட எ து நண்பி, 

எ க்கு முன் ால் பாய்ந்தாள். அவள் லகயில் இருக்கும் பால லய நாலய லநாக்கி எறிந்தாள். அந்த நாய் 

பயத்திலை மற்றப் பக்கம் திரும்பி ஓடியது. எ து நண்பியின் சமலயாசித புத்தியாலும் முயற்சியாலும் நான் 

காப்பாற்றப்பட்லடன்.  “முகநக நட்பது நட்பன்று, நநஞ்சத்து அகநக நட்பது நட்பு” 

 

எைக்குப் பிடித்த மசல்லப் பிைாணி (நாய்)  - சிறாைா 

முன்னுலர 

வீட்டில் வளர்க்கப்படும் விைங்கு இ ம் மற்றும் பறலவ இ ம் னசல்ைப் பிராணி எ  அலழக்கப்படும். 

எ க்குப் பிடித்த னசல்ைப் பிராணி நாய் பற்றி எழுதுகிலறன். 

விரிவுலர 

எ க்கு நாய் விருப்பம். ஆ ால் என்னிடம் நாய் இல்லை. நாய் இருந்தால் அதற்கு மிக்கி என்று னபயர் 

சூட்டுலவன். எ க்கு மிக்கி மிகவும் அழகாக இருக்க லவண்டும். பால், எலும்பு என்ப  அதன் விருப்பமா  

உணவுகள். எ க்கு மிக்கி மண் நிறத்தில் இருக்கலவண்டும். நான் எ து மிக்கியுடன் பந்து உருட்டி 

விலளயாடுலவன்.  

முடிவுலர 

நாய் ஒரு நன்றியுள்ள பிராணி. அத ால்தான் அது ஒரு னசல்ைப்பிராணியாக வீட்டில் வளர்க்கப்படுகிறது. 

 

எைது விடுமுரற -  ர்த்தைா ரஜீவன் 

 ான் கென்ற விடுமுலறக்கு அம்ைா, அப்பா, அண்ணாவுேன் இைங்லகக்குச் கென்கறன். அங்கு அப்பப்பா, 

அப்பம்ைாவுேன் தங்கிகைாம். அவர்ககளாடு கதிர்காைம் கபாகைாம். 

பின்ைர் ரயில் வண்டியில் யாழ்ப்பாணம் கென்கறாம். ரயில் ஆடி அலெந்து கபாைது. வழியில் வயல்கலளயும் 

பலை ைரங்கலளயும் கண்கேன். 

 ல்லூர்,  யிைாதீவு,  குகைெரம் கபான்ற ஆையங்களில் வழிபாடு கெய்கதாம். எைது உறவிைர்கலளச் 

ெந்தித்கதாம். யாழ் திலரயரங்கில் விஸ்வாெம் பேம் பார்த்கதாம். 

திருக்ககாகணச்ெரம், சிகிரியா பார்த்த பிறகு ககாழும்புக்கு திரும்பிகைாம். எைக்கு இைங்லகக்கு சுற்றுைா 

கெல்ை மிகவும் விருப்பம். 
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என் மசல்லப் பிைாணி 

-வினித் ககைென்- 

எ து னசல்ைப் பிராணி மிகவும் அழகா து. அது 

என்னுடன் மிகவும் அன்பாக இருக்கும். 

என்ல க் கண்டால் ஓடி வரும். என்னுலடய 

னசல்ைப் பிராணி மிகவும் சுட்டித்த மா  

குரும்புக்காரக் குட்டி. இது எப்னபாழுதும் 

என்னுலடய வீட்டில் உள்ள அப்பா, அம்மா, 

தங்லக, தம்பி அல வருடனும் அன்பாக 

இருக்கும். என் வீட்டின் காவற்காரன் இவல . 

இவன் எப்னபாழுதும் என் வீட்லட காவல் 

பாரத்துக்னகாண்லட இருப்பான். இவன் மிகவும் 

அழகா  நிறத்லதாடு மிகவும் கூர்லமயா  

காதுகளும் னகாண்டவன். இவன் யார் னதரியுமா? 

இவன்தான் என் னசல்ைக்குட்டி” ஜிம்மி”. இவன் 

மிகவும் னமன்லமயா  அடர்த்தியா  

முடியில  னகாண்ட என் ஜிம்மி வீட்டிற்கு 

வருலவாலர பார்த்து” வவ்” , ”வவ்” எ க் 

குலரக்கும். யார் என்று னதரிகிறதா? இவன்தான் 

என் அன்புத் லதாழன், என் னசல்ைக்குட்டி நாய்  

”ஜிம்மி 

”வவ்”, ”வவ்” 

------------------------------------- 

 

மபாறாரமயின் விரைவு 

-பிரதிபா பாைாஜி- 

ஒரு நாட்டின் ராஜா ஒரு யால  வளர்த்தார். அந்த 

யால  அன்பாக இருந்தது. அதற்கு ராஜா நல்ை 

சாப்பாடும், தங்க இடமும் னகாடுத்தார்.  

ஒரு நாள் ராஜாவும் சலகாதரர்களும் 

லவட்லடயாடும் லபாது ஒரு அடிபட்ட 

யால லய பார்த்தார்கள். அந்த யால லய 

ராஜாவின் அரசாங்கத்திற்கு கூட்டிப் லபா ார்கள். 

தூங்கிக் னகாண்டிருந்த ராஜாவின் யால  புதிய 

யால லயப் பார்த்தது. காட்டு யால யின் 

காயத்லதயும் பார்த்தது.  

சிை நாட்களுக்கு ராஜா காட்டு யால லய 

னசல்ைமாய் பார்த்துக் னகாண்டார். ராஜாவின் 

யால க்கு லகாபம் வந்துவிட்டது. இத ால் 

லகாபமுடன் அந்த காட்டு யால யுடன் சண்லட 

லபாட்டது. இத ால் ராஜாவின் உத்தரவுடன் 

வீரர்கள் லகாபமா  யால லய காட்டுக்குத் 

துரத்தி ார்கள். இப்னபாழுது ராஜாவின் யால  

காட்டுக்குப் லபாய் அழுதது. 

னபாறாலம குணத்தால் நமக்கு தீயலவகள் 

உண்டாகும். 

 

விரையாட்டுப் டபாட்டி 

விலளயாட்டு எங்கலள உறுதியாகவும் 

ஆலராக்கியமாகவும் லவத்துக்னகாள்ள உதவும். 

நிலறய விலளயாட்டுப் லபாட்டிகள் உள்ள .  

ஓட்டம், தூரம் பாய்தல், நீச்சல் லபாட்டி லபான்ற 

பை லபாட்டிகள் உள்ள .  

ஒவ்னவாரு விலளயாட்டுப் லபாட்டியும் 

வீரியமாகவும் குதூகைமாகவும் இருக்கும். 

எ க்கு விருப்பமா  விலளயாட்டுப் லபாட்டி 

நீச்சல் லபாட்டி மற்றும் லசக்கிள் ஓட்டப் லபாட்டி 

லபான்றலவ ஆகும். 

 

 

வடீ்டுத்டதாட்ேம் 

-விகாஷினி முருகாைந்தா- 

 

எ து வீட்டுத்லதாட்டத்தில் பை வலகயா  

லராசா மரங்கள் உள்ள . இலவ சிவப்பு, 

னவள்லள, மஞ்சள், னமன் சிவப்பு நிறங்களில் 

மைர்கள் மைரும். இது மட்டுமல்ை பயன்தரும் 

பழ மரங்களும், காய் கறிகளும் உள்ள .  

லதாடம்பழம், மாதுளம்பழம் லபான்ற உடலுக்கு 

ஆலராக்கியமா  பழமரங்கள் எ து வீட்டுத் 

லதாட்டத்தில் உள்ள .  

பச்லச நிற கீலரவலககள், கறிலவப்பிலை 

என்ப வும் உள்ள . நான் தி மும் எ து 

யாலை வடிவத்திைா  நீர் வாளியி ால் நீர் 

விடுலவன். 
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எைது கிைி 
- ெகாைா- 

ஒரு நாள் ஒரு கிளி எ து வீட்டு வாசலில் 

இருந்தது.  

ஒரு கிழலமயாக அந்த கிளி எங்கள் வீட்டு 

வாசலில் இருந்தது.நான் அந்த கிளிலய 

வீட்டுக்குள் னகாண்டுலபால ன். அதற்கு தண்ணீர் 

னகாடுத்லதன். பின்பு அப்பாவிடம் அதற்கு ஒரு 

சிறு கூடு வாங்கச் னசான்ல ன். நான் “அப்பா” 

என்று னசால்ை கிளி தானும் “அப்ப” என்று 

னசான் து. நான் அதிர்ச்சி அலடந்லதன். நான் 

கலதக்கச் னசால்லிக்னகாடுத்லதன். ஒரு நாள் 

என்னுலடய கிளி “ ற ற “ என்று ஓைம் இட்டது. 

உடல  நான் பயந்லதன். பின்பு தான் நான் ஒரு புலி 

நிற்பலதப் பார்த்லதன். நான் அப்புலிலயக் 

னகான்லறன்.  

 

எைது டநாய்வாய்ப்பட்ே மீன் 

-ொதைா- 

நான் இரவுச் சாப்பாடு சாப்பிடும் னபாழுது எ து 

முன் ால் மாடு கத்தும் சத்தம் லகட்டது. பிறகு 

ஆடு கத்தும் சத்தங்கள் லகட்டது. நான் எ து 

மீனிடம் லபால ன். “ என்  பிரச்சல  ?”என்று 

லகட்லடன். எ து மீன் ஒரு சத்தமும் 

னசய்யவில்லை. பிறகு பன்றி சத்தங்கள் னசய்தது. 

பிறகு நான் எ து மீல  லவத்தியசாலைக்கு 

னகாண்டு லபால ன் . அந்த லவத்தியர் மருந்து 

னகாடுத்தார். நான் வீட்டிற்கு லபா  உடனும் 

எ து மீனுக்கு மருந்து னகாடுத்லதன். சிை 

வாரங்களின் பின்பு உடல் நைம் லதறி வந்தது.  

ஒரு நாள் ஒரு முயல் !!! 

-ைது பரராெசிங்கம்- 

நான் ஒரு நாள் எ து பாட்டியின் வீட்டுக்கு னசல்ை 

ஆயத்தமாகும் னபாழுது எ து அம்மா என்னிடம் 

சிை பழங்கலள னகாடுத்து அலத பாட்டியிடம் 

னகாடுக்குமாறு னசான் ார். நான் அம்மா 

னகாடுத்த பழங்கலள எடுத்துக் னகாண்டு 

பாலதயின் ஓரமாக நடந்து னசன்லறன். 

அப்னபாழுது நான் ஒரு முயலைப் பார்த்லதன். அது 

பாலதயின் ஓரத்தில் காலில் காயங்களுடன் 

படுத்திருந்தது.அலதப் பார்த்தவுல லய நான் 

அலத தூக்கி அலணத்துக் னகாண்லடன்.  

      அந்த முயல் கிலடத்த சந்லதாஷத்தில் முயலை 

அலணத்தப்படி பாட்டியின் வீட்டுக்கு ஓடிச் 

னசன்று பாட்டியிடம் காட்டில ன். பாட்டி அந்த 

முயலின் கால்களுக்கு மருந்து லவத்து 

கட்டிவிட்டார். நான் என் முயலுக்கு சாப்பாடு 

னகாடுத்லதன் பின் ர் அந்த முயலை எ து 

வீட்டுக்கு எடுத்துச் னசன்லறன். எ து அப்பா , 

அம்மா, அலதக் காட்டி மகிழ்ந்லதன். பின் ர் அந்த 

முயலை நான் என்னுடல லய வளக்க 

ஆரம்பித்லதன். 

 

அவுஸ்திடைலியா !!!! 

-ெரன்ராம் கிரிதரன்- 

 

அவுஸ்திலரலியா உைகின் மிகச் சிறிய கண்டம். 

அவுஸ்திலரலியாவில் ஆறு மாநிைங்கள் உள்ள . 

அவுஸ்திலரலியாவின் தலைநகரம் கான்பரா. 

லமற்கு அவுஸ்திலரலியாவின் தலைநகரம் லபர்த் . 

தாஸ்மானிய நகரின் தலைநகரம் ல ாபாட். 

விக்லடாரிய தலைநகரம் னமல்லபார்ன். 

னதற்கு அவுஸ்திலரலியாவின் தலைநகரம் 

டார்வின். 

அவுஸ்திலரலியாவின் நிைபரப்பில் மத்திய பகுதி 

வறண்ட பாலைவ மாகும். 

அவுஸ்திலரலியாவில் நிலறய அரிய வலக 

மிருகங்கள் உள்ள . 

அவுஸ்திலரலியாவின் லதசிய விைங்கு கங்காரு 

ஆகும் . 

 நமக்கு உதவுடவார்.  
- ரினி திவாகர்- 

 

விவசாயி நமக்கு உண்ண உணவு தருவார். 

லவத்தியர் லநாய்களுக்கு மருந்து தருவார். 

லபாலிஸ்காரர் நமக்கு பாதுகாப்பு தருவார். 

ஆசிரியர் நமக்கு பாடம் கற்றுத்தருவார். 

தபால்காரன் தபால்கலள நமக்கு  தருவார். 

இவர்கள் எமக்கு மிகவும் உதவுவார்கள். 
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தங்க மீனும் நானும்  

நானும் எ து நண்பன் விதுஜனும் லசர்ந்து ஒரு 

நாள் சந்லதக்கு லபாகும் சந்தர்ப்பம் கிலடத்தது. 

இருவரும் ஒன்றாக லக லகார்த்தபடி பை 

கலதகலளப் பகிர்ந்லதாம். அலத லநரம் எமக்கா  

னபாருட்கலளயும் வாங்கிய வண்ணமிருந்லதாம்.  

அப்னபாழுது ஒரு மூலையில் எ து கண்களில் 

னதன்பட்டலவலய எ க்குப் பிடித்த தங்க மீன்கள். 

நானும் வினுஜனும் லசர்ந்து அந்தக் 

கலடப்பக்கமாக நகர்ந்து அதன் அழலக ரசித்த 

வண்ணம் இருந்லதாம். எ க்கு அந்த மீன்கள் 

லமல் என்ல  அறியாமலைலய ஒரு பிரியம் 

வந்துவிட்டது. இதில் இரு மீன்கலள அந்த 

வியாபாரியிடம் இருந்து லபரம்லபசி வாங்கி 

வந்லதாம். அதன் பின்பு இரு மீன்கலளயும்  நான் 

நான்கு பக்கமும் கண் ாடியால் ஆ  னதாட்டியில் 

நிலறய நீலர விட்டு எ து தங்க மீன்கலளயும் 

அதில் விட்டு வளர்த்லதன். அதற்கு ஒவ்னவாரு 

நாளும் உணலவ லவத்து அதனுடன் சிை 

நிமிடங்கள் லபசுலவன் அதுவும் நீர் லமல் வந்து 

என்னுடன் லபசுவலதப் லபாை உணர்ந்லதன். 

இலத நான் எழுந்தவுடன் ஒவ்னவரு நாளும் 

னசய்லவன். இலதக் கவனித்த எ து அம்மா  

“ஒரு படிப்பும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை 

மீனுடல லய இரு “ 

என்று என்ல ப் லபசுவார். ஆ ாலும் நான் 

மீனுடல  இருப்லபன்.  

 

ஆடைாக்கியடம மசல்வம் 

திருடர்களிடமிருந்து நமது னசல்வத்லத 

பாதுகாக்க காவைாளிகலள நாங்கள் 

லவத்திருக்கிலறாம். இலத லபாை நம் 

ஆலராக்கியத்லத லநாயிலிருந்து பாதுகாக்க 

லவண்டும்.  

உடற்பயிற்சி நமது ஆலராகியத்லதப் 

பாதுகாக்கிறது. சரியா  உடற்பயிற்சி இல்ைாமல் 

நல்ை ஆலராக்கியம் சாத்தியமற்றது. 

உடற்பயிற்சிகள் லநாய்கலளத் தடுக்கின்ற . 

உடற்பயிற்சி மூைம் குணப்படுத்தக் கூடிய சிை 

லநாய்கள் உள்ள . 

னவவ்லவறு மக்கள் பல்லவறு பயிற்சிகள் 

னசய்கிறார்கள் இது அவர்களின் உடல் அலமப்பு 

மற்றும் அவர்கலளப் னபாறுத்தது. காலை 

நலடப்பயிற்சி மற்றும் மாலை நலடப்பயிற்சி 

பரிந்துலரக்கப் படுகிறது. ஆ ால் 

பைவீ மா வர்கள் ஜிம் ாஸ்டிக் 

னசய்யக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.  

இைவச பயிற்சிகள் அல த்தும் எளிதாக 

பள்ளிகளிலும் , கல்லூரிகளிலும் , 

னவளிப்புறவிலளயாட்டு லமதா த்திலும் 

உள்ள . லபாட்டிப் பரீட்லசக்கு தயார் னசய்வதில் 

மாணவர்கள் மும்முரமாக உள்ள ர், அவர்கள் 

தங்கள் ஆலராக்கியத்தில் கவ ம் 

னசலுத்தவில்லை. நல்ை உணவு மட்டும் 

அவர்களுக்கு ஆலராக்கியமாக இருக்கும் என்று 

அவர்கள் நம்புகின்றார்கள். ஆ ால் அது தவறு, 

தவறா  லயாசல .  

அவர்கள் ஆலராக்கியமாக மற்றும் வலுவாக 

இருக்க முடியும். அவர்கள் உன்லமயாக 

உடற்பயிற்சி னசய்ய லவண்டும்.   

எனது தாய்  ாடு 
-லைத்திரீ- 

 

எைது தாய்  ாடு இைங்லக. 

அது ஒரு அழகாை தீவு. 

இதலை இந்து ெமுத்திரத்தின் முத்து எைவும் 

கூறுவர். 

இங்கு சிங்களமும் தமிழும் அரெ கருை 

கைாழிகளாகும். 

அது எல்ைா ைக்களாலும் விரும்பப்படும் ஒரு 

சுற்றுைா இேமும் ஆகும். 
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நட்பு 

“ னசயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுலபால்  

வில க்கரிய யாவுள காப்பு “  

என்று நட்பின் னபருலமலய திருவள்ளுவர் 

அருளிய திருக்குறள் கூறி நிற்கிறது. நட்பு எமது 

வாழ்வில் விலை மதிக்க முடியாதது ஒன்றாகும். 

ஆ ால் நல்ை நட்பு கிலடப்பது மிகவும் கடி ம்.  

ஒருவரது வாழ்வில் நட்பு மிகவும் முக்கியமா து. 

நம்பிக்லக லநர்லம இரண்டும் லசர்ந்தலத சிறந்த 

நட்பு ஆகும். கடி  லவலளயில் லக னகாடுப்பது 

உயர்ந்த நட்பு ஆகும். சிறந்த நட்பு நண்பர்களின் 

உயர்வில் னபாறாலம னகாள்ளாது. நட்பு எமது 

வாழ்லவ மகிழ்ச்சியாக்க உதவும். உணலமயா  

நண்பர்கள் தம்மிலடலய வரும் சிறு சண்லடகலள 

தவிர்த்து தமது நட்லப வலிலம ஆக்கலவண்டும். 

உைகில் உள்ள சிறந்த னசல்வங்களில் நட்பும் 

ஒன்றாகும். இறுதிவலர னதாடரும் நட்பு நமக்கு 

வாழ்வில் கிலடத்த வரம் ஆகும் 

 

எைது வடீ்டுத்டதாட்ேம் 

-அத்விகா கைைகீதன்- 

எ து வீட்டுத் லதாட்டம் அழகா து. அலத நான் 

மிகவும் லநசிக்கிலறன். எ து 

வீட்டுத்லதாட்டத்தில் கத்தரிச் னசடி , மிளகாய்ச் 

னசடி, னவண்டிச் னசடி, கீலர வலககள் 

லபான்றலவ உள்ள . இக்காய்கறிகலளயும் 

பழங்கலளயும் , பூவில் உள்ள லதல யும் 

உண்பதற்காக பை வலகயா  பறலவகள் வந்து 

லபாகின்ற . அலதப் பார்க்கும் லபாது எ க்கு 

மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது.  

நான் எ து வீட்டுத்லதாட்டத்தில் வளரும் 

காய்கறிகலளயும் பழங்கலளயும் விரும்பி 

உண்கிலறன். நான் எ து வீட்டுத்லதாட்டத்லத 

னபாழுதுலபாக்கிற்காகச் னசய்கின்லறன். எ து 

வீட்டுத்லதாட்டம் பச்லசப் பலசல் என்று காட்சி 

தருவலதாடு நல்ை குளிர்ச்சியா  காற்லறயும் 

சுவாசிக்க உதவுகிறது. 

 

 

 

நண்பன் 

-முதல்  ாள் பாேொலை- 

 

ஓற்லறக்லகயால் என் தாய் லகலய விடாமல் 

பிடித்லதன். 

தாலயப் பிரிய ம ம் இல்லை. 

உ து இடது லகயில் என் கரம். 

வைது லகயில் இனிப்புப் பண்டம். 

எ து தாய் லகலய விட்டு அவல  நாடியது என் 

கரம். 

அன்றிலிருந்து லதாழ ால ாம். 

இன்று வலர ஓயவில்லை அந்நட்பு. 

னவவ்லவறு கண்டங்களில் இருந்தாலும் 

லயாசல லயா உன்னிடத்தில். 

எப்னபாழுது வருவானய  காத்திருக்கிலறன் 

கடற்கலரலயாரம். 

-நிஷாந்தன் கெைாதிராொ- 

 

கதாடட்ங்கை் 

-ொத்விகா பாைாஜி- 

எைக்கு கதாட்ேங்கள் பிடிக்கும்.  

 ைைர்த் கதாட்ேம் 

 கய்கறித் கதாட்ேம் 

 பழத் கதாட்ேம் 

 பச்லெத் தாவரங்களின் கதாட்ேம் 

கதாட்ேங்கள் வளர்ப்பதால்  ன்லைகள் 

உண்ோகும்.  ைக்கு நிலறய காய், கனிகள் 

கிலேக்கும். வீட்டுத் கதாட்ேத்தில் விலளயும் 

தாவரங்கள் கபரும்பாலும் ெலையலுக்கு ருசிலய 

ககாடுக்கும். என் வீட்டில் வரும் கீலரச் கெடியும், 

ஆப்பிள் ைரமும் எைக்கு மிகவும் பிடித்தலவ.  
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 ான் கழித்த விடுமுளற 

 ாடக்ை்… 

-சுபிக்ஷா பிரபாகரன்- 

கவள்ளிக்கிழலை 19ம் திகதி, ஏப்ரல் ைாதம் 

 ானும் எைது தம்பியும் மிக ைகிழ்ச்சியுேன் 

விடுமுலறக்கு புறப்பட்கோம்.  ாங்கள் ஈேன், 

நியூ ெவுத் கவல்ஸ் எனும் இேத்திற்கு கென்கறாம். 

எைது அத்லத குடும்பமும் அங்கு வந்தைர்.  ாம் 

எல்கைாரும் கேற்கலரயில் விலளயாடிகைாம். 

அப்பாவின் பிறந்த  ாலள ககாண்ோடிகைாம். 

 ான் மிக்க ெந்கதாெைாக எைது விடுமுலறலய 

முடித்து வீடு திரும்பிகைன்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தங்க மீன் 

னச.காவ்யா- பாரதி பள்ளி 

ஒரு நாள் காலை நான் வீட்டின் யன் லைாரம் 

னவளிலய பார்த்துக் னகாண்டிருந்லதன். அப்லபாது 

திடீனர  குளிர்காற்று வீசியது, வா ம் கறுத்தது, 

இடியுடன் கூடிய மலழ “லசா” எ  னபய்தது. 

பின்பு நான் நிைத்லத பார்த்தலபாது மலழ நீரில் 

ஒரு மீன் துடித்துக்னகாண்டிருந்தது.  

உடல  நான் ஒரு நீர்ப்பாத்திரத்தினுள் அந்த 

மீல  எடுத்துவந்து எ து மீன்னதாட்டியில் 

விட்லடன், அன்று முதல் நாம் நண்பிகளால ாம். 

ஒருநாள் நான் படித்துக்னகாண்டிருக்கும் லபாது, 

முன் விறாந்லதயில் இருந்து” காவ்யா காவ்யா” 

என்று யாலரா கூப்பிடும் சத்தம் லகட்டது. நான் 

விறாந்லதக்கு ஓடிப்லபால ன், அங்லக 

எவலரயும் காணவில்லை. பின்பும் அலத சத்தம் 

என் பி ால் லகட்டது. திரும்பிப் பார்த்லதன், மீன் 

னதாட்டியில் இருந்த தங்கமீன் என்ல க் 

கூப்பிட்டது. நான் அதிர்ச்சியுடன்  அருலக 

னசன்லறன். அது துள்ளிப்பாய்ந்து என் லகயத் 

னதாட்டது. அதன் பின் அந்த மீன் ஒரு னபண் ாக 

மாறியது.  

அப்னபாழுது நான் வாய் லபசமுடியாமல் 

அதிர்ச்சியுடன் நின்லறன்.அப்னபாழுது அந்த 

சிறுமி பயப்படாதலத நான் உன் நண்பியாக 

இருப்லபன் என்றது. அதன் பின் நாம் சந்லதாசமாக 

ஒழிந்து விலளயாடிக்னகாண்டிருந்லதாம். 

அப்லபது அம்மா என்ல க் கூப்பிட்டார். நான் 

எ து நண்பிலய லகட்லடன் “ நீ மீ ாகலவ 

மாறிவிடு என்று” ஏன ன்றால் என் அம்மா 

உன்ல ப் பார்த்து பயந்துவிடுவார் என்று. உடல  

நண்பி தங்க மீ ாக மாறிவிட்டாள் . அன்றிலிருந்து 

தங்க மீனும் நானும் உயிர்த்லதாழிகளால ாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வீரா  

அ ன்யா – பாரதி பள்ளி 

எ து னசல்ைப்பிராணி நாய்க்குட்டி. அதன் னபயர் 

வீரா. வீராவின் நிறம் கறுப்பும் னவள்லளயும். அது 

மிகவும் சுட்டியா து. வீராவுக்கு பிடித்த உ வு 

னராட்டி. வீரா தண்ணீர் குடிப்பாள். வீரா பஞ்சு 

லபாை இருப்பாள். 

ஒரு நாள் வீராவுடன் பூங்காவுக்குப் லபால ன். 

பூங்காவில் நான் இன்ன ாரு நாய்க்குட்டிலய நான் 

அதன் எஜமானுடன் பார்த்லதன். நான் 

எஜமானுடன் கலதத்துக் னகாண்டிருந்லதன் 

திடீனர  எங்கள் நாலயக் காணவில்லை. எ க்கு 

அழுலக வந்துவிட்டது. பூங்கா முழுவதும் 

லதடில ாம் வீராலவக் காணவில்லை. 

எ க்கு ஒரு லயாசல  லதான்றியது, எ து 

லகப்லபயில் இருந்த சிை னராட்டி துண்டுகலள 

புற்தலரயில் லவத்லதன். சிை னநாடிகளில் வீரா 

எங்கிருந்லதா ஓடிவந்து னராட்டிதுண்டுகலள 

தின் த்னதாடங்கியது.எ து லயாசல  பலித்தது. 

நான் வீராலவ மகிழ்ச்சியுடன் கட்டி 

அரவலணத்லதன். பின் ர் நாங்கள் வீடு வந்லதாம்.
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கபாறாளையின் விளைவு 
-பிரதீபா பாைாஜி- 

ஒரு  ாட்டின் ராஜா ஒரு யாலை வளர்த்தார். அந்த யாலை அன்பாக இருந்தது. இதுக்கு ராஜா  ல்ை ொப்பாடும், 

தங்க இேமும் ககாடுத்தார்.  

ஒரு  ாள் ராஜாவும் ெககாதரர்களும் கவட்லேயாடும் கபாது ஒரு அடிபட்ே யாலைலய பார்த்தார்கள். அந்த 

யாலைலய ராஜாவின் அரெகத்திற்கு கூட்டிப் கபாைார்கள். தூங்கிக் ககாண்டிருந்த ராஜாவின் யாலை புதிய 

யாலைலயப் பார்த்தது. காட்டு யாலையின் காயத்லதயும் பார்த்தது.  

சிை  ாட்களுக்கு, ராஜா காட்டு யாலைலயச் கெல்ைைாய் பார்த்துக் ககாண்ோர். ராஜாவின் யாலைக்கு 

ககாபம் வந்து விட்ேது. இதைால், ககாபமுேன் அந்த  ாட்டு யாலையுேன் ெண்லே கபாட்ேது. இதைால் 

ராஜா உத்தரவுேன், வீரர்கள் ககாபைாை யாலைலய காட்டுக்குத் துரத்திைார்கள். இப்கபாழுது ராஜாவின் 

யாலை காட்டுக்குப் கபாய் அழுதது.  

கபாறாலை குணத்தால்  ைக்கு தீலை உண்ோகும். 

எனது வீடு 
-அயானி புவிதரன்- 

எைது வீட்டில் அப்பா, அம்ைா, அண்ணா,  ான் இருக்கிகறாம். 

எைது வீட்டில்  ான்கு அலறகள் இருக்கின்றை. 

எைது வீடு மிகவும் கபரியது. 

எைது வீட்டில் கதாட்ேம் இருக்கின்றது. 

எைதுவீடு மிகவும் அழகாக இருக்கும். 

வீட்லே சுத்தைாக லவத்திருக்க கவண்டும். 

 

சுத்தமான மின்ெக்தி. 
-அய்ொனி முருகாைந்தா-  

டீசல் , நிைக்கரி மற்றும் அணு உலை லபான்ற இரசாய ங்கலள உபலயாகித்து மின்சக்திலய உருவாக்குகிறது 

எமது சூழலுக்கு பாதிப்லப ஏற்படுத்துகிறது. இது மனிதர்களுக்கு மட்டுமன்றி தாவரங்கள் மற்றும் 

எல்ைாவலகயா  உயிரி ங்களுக்கும் ஆபத்தா து.  

சூரிய ஒளி, காற்று, கடல் அலை லபான்ற இயற்லக வளங்கலளப் பயன்படுத்தி சுத்தமா  மின்சக்கிலய 

உருவாக்கைாம்.இது எமது சூழலுக்கு உகந்தது. இன்லறய னதாழில்நுட்ப உைகத்தில் சுத்தமா  மின்சக்திலய 

உபலயாகிப்பலத உைக நாடுகளின் தலைவர்களும் இயற்லகலய லநசிப்பவர்களும் ஊக்கிவிக்கின்ற ர்.  

நாங்களும் இதல  ஊக்கிவிப்லபாமா? 

கழுளதயுை் குதிளரயுை் 

ஒரு  ாள், கழுலத  தி பக்கத்தில் எஜைாைாருக்கு காத்திருந்தது. அப்கபாழுது ஒரு அழகாை குதிலர வந்தது. 

இந்த குதிலர கவள்லள நிறைாகவும் ைற்றும் நீளைாை முடிலயயும் ககாண்டிருந்தது.  

கழுலத குதிலரலய பார்த்து கொன்ைது, “ஆ.. ஆ.. நீ எவ்வளவு அழகாய் இருக்கிறாகய” என்றது. “ஆைாம். 

 ான் தான் அழகு” குதிலர கொன்ைது. அப்கபாழுது கழுலதயுேன் ஒரு எஜைாைார் வந்தார். துணிகலள 

கழுலதக்கு கைல் கபாட்டு விட்டு கென்றார். கழுலத நிலைத்தது எவ்வளவு ொப்பாடு அந்த குதிலரக்கு 

கிலேக்கும்? அப்கபாழுது கழுலத நிலைத்தது  ான் மிக அதிர்ஷ்ேம் உலேயது என்று ெந்கதாஷப்பட்ேது. 

குதிலர நிலைத்தது அழகு இல்லை என்றாலும் கழுலதக்கு  ல்ை ொப்பாடு,  ல்ை வீடு எல்ைாம் கிலேக்கும். 

இப்படிகய குதிலர கொகைாக உறங்கியது. ஆைால் கழுலத ெந்கதாெைாக உறங்கியது. கவளிகய உருவத்லத 

லவத்து ஒருவலர கணிக்கக் கூோது. 
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குறுக்நகழுத்துப் புதிர் 

-சாருகா சிவசுதன் - 

1  14     8  4 

     2 16    

   3     15  

11  7  10 6     

    5      

          

    17   13  12 

18          

    19      

9   20       

குறுக்காக 

1. Instrument என்பதன் தமிழ் னசால் 
2. நிைவு – இரவு , சூரியன் - ? 
5. இதில் பழங்களும் காய்கறிகளும் வளர்க்கைாம் 

8. விலளயாட்டுப் னபாருள் 

9. வரிகள் உள்ள மிருகம் 

11. னசய்தி தாள்கள் 

15. இது னசய்தால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் ( குழம்பியுள்ளது) 
17. திலசகாட்டியில் அம்புகுறி காட்டும் திலச. 
18. காற்றாடி 

20.   சித்திலரக்குப் பின் வரும் மாதம் 

மமலிருந்து கீழாக. 

1. ஒரு பழம் 

3 விறகு எரித்த பின் வரும்/யால  

4 யால க்கும் பிள்லளயாருக்கும் இது னபாதுவா து. 
6. Building என்பதன் தமிழ்ச் னசால் 

7. இலத வீட்டிலும் திலரயரங்கிலும் பார்க்கைாம் 

8. இது லபா ால் னசால்லும் லபாச்சு 

10.   மாடு- னகாம்பு , மயில் - ? ( குழம்பியுள்ளது) 

12.   அைங்காரத்திற்குப லதப்னபாங்கலில் பாவிக்கப்படுகிறது. 

13.   கூர்ப்பில் எங்களின் முன்ல ார். 

14. னதற்கு இதற்கு ஒரு உதாரணம் 

16.  ஆையத்தில் இருப்பார்கள்( குழம்பியுள்ளது) 

19. நடக்க அவசியமா து ( குழம்பியுள்ளது) 
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"மரறயின் மகத்தான உருவம் அங்மகார்வாட்  

மனங்களில் மங்காத அருவம் பத்மசிறீ" 

தமிழ் னமாழிப் பாவல லய ஊக்குவிப்பதாயினும், தமிழர் பண்பாட்லட புைம்னபயர் மக்களிடம் 

அறிமுகம் னசய்வதாயினும், அலத தக்கலவப்பதாயினும் சரி லகசி தமிழ் மன்றம் ஒரு உந்து சக்தி உடல லய 

முன்ல ாடியாக னசயற்பட்டு வருகின்றது. இவ்வாறா  னவற்றிகரமாக முன்ன டுத்துச் னசல்ைப்படுகின்ற 

முயற்சிகளில் லககூடப் னபற்றலவகளில் இளலவனில் சஞ்சிலகயும்  ஒன்று. இச்சஞ்சிலக  பை இலை மலற 

காயாக இருக்கின்ற எழுத்தாளர்களுக்கு தன்ல  தளமாக தாலரவாற்று வருகின்றது. இவ்வாறு 

இலைகளிலடலய கனியாய் இருந்த ஒருவர் தான் லகசி தமிழ் மன்றத்தின் மூத்த உறுப்பி ர் அமரர் பத்மசிறி. 

2012ல் ”மாதா லகாவில் மணி ஓலசலயாடு” சஞ்சிலகயில் த து முதல் பிரலதசத்துடன் அறிமுகமாகி 

வாசகர்களுக்குக் கணீர் ஓலசலய இலச மீட்டியவர். அவர் னதாடர்ந்தும் ஆறு ஆண்டுகளாக லப ாலவாடு 

லபசி பை அனுபவப் பகிர்வுகலள தாள்களில் பதித்திருந்தார். அலவ இளலவனிலூடு இல்ைங்கள் லசர்ந்த . 

மூன்று தசாப்தங்கலளப் பின் கர்த்தி மணிலயாலசலய எம் காதுகளில் உணரச் னசய்து த து 5 ஆம் ஆண்டு 

முதல் புைம் னபயரும்வலரயா   புதுலமயா  அனுபவத்லத எழுதி இருந்தார். அடுத்த ஆண்டின் 2013 

ஜூலை இளலவனிலில் ஆனை  வளர்ந்து அந்நிய லதசம் முழுதும் விழுதுகள் பரப்பி வாழும் தமிழி த்தில் 

ஆஸ்திலரலியாவில் வாழ்ந்த ஒரு விழுதாக த து பள்ளிப் பருவத்தில் பாடசாலையில் மரம் நட்ட 

சம்பவத்லத சுவாரசியமாக எழுதி இருந்தார். பை ஆண்டுகளின் பின் ர் நட்ட மரம் ஓங்கி நின்றலதப்  

பார்த்துவிட்ட பூரிப்லபயும், ஆைங்குச்சியில் பல் விளக்கிய அனுபவத்லதயும் பதித்திருந்தார். னதாடர்ந்து 

வந்த ஆண்டில் “மண்டைாய் அப்புனவனும்”  சுவாரசியமா  மனிதல  சந்தித்த நிகழ்வுகலளயும், 

புத்தகங்கள் பைவற்லற அவரிடம் வாங்கிப் படித்த அனுபவத்லதயும், அந்த மூத்தவரின் வரைாறுகளின் ஒரு 

பகுதியில யும் எழுத்துருவாக்கம் னசய்தது மட்டுமல்ைாது அவலர மீண்டும் சந்திக்க லவண்டும் என்ற 

அவாவில் அவலர லதடி னசன்றலதயும் பகிர்ந்திருந்தார். 

இவ்வாறு 2015ல் லத மாதம் னவளியாகிய இளலவனில் சஞ்சிலகயில் ஆபிரகாம் லிங்கன் த து மகனின் 

ஆசிரியருக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்லற இலணயத்தில் இருந்து படித்ததாயும் அது இளம் 

தலைமுலறயி ருக்கு என்  கருத்தில  னசால்கின்றது என்பலதயும் தமிழில் னமாழினபயர்த்து 

தந்திருந்தார். அலதத் னதாடர்ந்து 2017 ஆடி மாத இதழில் “லசக்கிள்” என்னும் தலைப்பிட்டு சிறுபராயத்தில் 

லசக்கிள் ஒன்று ஓடலவண்டும் என்ற அவாலவயும், ஒரு லசக்கிளில் கிலடத்த பின் ரா  குதூகைத்லதயும், 

மற்றும் த து லசக்கிளில் உைாவந்த அனுபவத்லதயும் இனிலமலும் லசக்கிள் ஓடலவண்டும் என்கின்ற 

ஆலசயும் னவளிப்படுத்தியிருந்தார். 

இவ் அனுபவப் பதிவுகலள வாசிக்கும் வாசகர்களுக்கு தத்தமது அனுபவங்கள் கண்முன் விரியும் என்பதில் 

ஐயமில்லை. இறுதியாகத் தாய்ைாந்தில் உள்ள பல  மரத்லதப் பார்த்ததும் சிந்லதயில் படர்ந்த பலழய 

நில வுகளில் பல  மரத்லதப் பற்றிய ஒரு கலதலயச் னசால்லி இருந்தார். இந்தக் கலதலய னதாடர்வதாக 

உத்லதசித்திருந்தார் அவருக்கும் னதரியாது காைன் கண் லவத்தது. இதல  எழுதமுன் பட்டுப் லபா ான் 

பத்மசிறீ. 

பத்மசிறீயின் ஆக்கங்கள்.   

- 2012 ஜூரை மாத மகாவில்  

- 2013 ஜூரை விழுதுகள் எங்மக  

- 2014 ஜூரை மண்டைாய் அப்பு  

- 2015 ஜனவரி ஆபிைகாம் லிங்கன் தனது மகனின் 

ஆசிரியருக்கு எழுதிய கடிதம்  

- 2017 ஜூரை ரசக்கிள் அனுபவப்பகிர்வு  

- 2018 ஜூரை பரனமைம்  
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திரும்பி வா!  

-மத. பகிைதன் -  

 

இலைகள் மலறத்த காய், கனிகின்ற னபாழுதுகளில் காைன் கண்கள் பட்டதும் ஏல ா? 

 

னநடுந்தூரப்பயணம் வழினநடுலவ  

லசாலைகள் சிை பாலைநிைம் பை 

பட்டமரம் பார்க்லகயில்  

நீரூற்றித் துளிர் பார்த்தான் 

பாதியில் பட்டுப்லபாகும் 

தரு தான ன்றறியாமல் 

 

உள்ளுணர்வில் ஊரிருத்தி 

ஒளிவிளக்காய்த் தானிருந்து 

லதட்டம் லதட னவளிநகர்ந்து 

குளிர் தாங்கி குடும்பம் வளர்த்தான் 

 

இளலவனில் இளங்காற்று 

னமல்ைச் னசான் து 

இவன் கலத ஆறாண்டாய் 

இட்ட விலத மரமாகி 

 

இலையலசயும் னபாழுனதல்ைாம் 

இருபுறமும் லபசிக்னகாள்ளும் 

இவன்  இரங்கலைப் புைம்பைாய் 

 

ஏல ா இப்படி 

இலடயில் விட்டாய்? 

ஏக்கம் எம்மில் 

ஏலதா விதினயன்று விடவா? 

 

ஒற்லறவழிப்பயணம் 

ஒருவரும் திரும்பியதில்லை 

னதரிந்தும் லகட்கிலறாம்  

திரும்பி வா! 
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