
 

மனித இனத்தில் 
உங்களை மிகவும் 
ஆச்சரியப்பட 
ளைத்த விசயம் 
என்னவைன்று, 
திவபத்தியத் 
தளைைர்     ‘தைாய் 
ைாமா’ அைர்களிடம் 
ககட்கப்பட்ட 
ககள்விக்கு அைர் 
அளித்த பதில்... 

என்ளன ஆச்சிரியப்பட 
ளைத்தைன் மனிதன்தான்...! 

காரணம், அைன் பணத்ளதச் 
சம்பாதிப்பதற்குத் தன் 
ஆகராக்கியத்ளதத் தியாகம் 
வசய்கிறான். 

பிறகு, இழந்த 
ஆகராக்கியத்ளதத் திரும்பப் 
வபறுைதற்காகச் சம்பாதித்த 
பணத்ளதத் தியாகம் 

வசய்கிறான். 

பின், 
நிகழ்காைத்ளத 
அனுபவிக்க மறந்து, 
எதிர்காைக் கனவில் 
மிதக்கிறான். 
இதனால் 
நிகழ்காைம், 
எதிர்காைம் 

இரண்டிலும் ைாழ முடியாமல் 
தவிக்கிறான். 

தனக்கு இறப்கப 
இல்ளைவயன்று 
இறுமாப்கபாடு ைாழ்ந்து, 
களடசியில் ைாழாமகை 
வசத்து மடிகிறான். 

ஜூலை 2016 

உள்ளே... 
பக்கம் 

புதிய த ொடக்கம்  1 

படித் தில் பிடித் து  1 

நீந்துவ ொம்  1 

அழகு மிழ் அறிவ ொம்  1 

மொதிரிக் கட்டுரைகள் 2&3  

மொண ர் பரடப்புகள் 2&3 

 

முக்கிய நிகழ்வுகள்: 
 
 Tamil Language and 

Cultural Camp 2016 

ஜூலை 9     

      
 Prelim Exam (4NA & 

4NT)  ஜூலை 18-22     

 

 CA2 (3HT) 

  ஜூலை 25-29     

 

 Graduation Day (4NA 

& 4NT)   ஜூலை 25-29     

மாணவர் இதழ் 

 

ததாடர்புக்கு:  

   2, பீட்டி சாளை,        
சிங்கப்பூர் 209954 

62980781 

இணணயப் பக்கம்:   

www.uptlc.moe.edu.sg 

 

மாணவர் 

ணகளயடு 
புதிது 

ைணக்கம்! முதைாம் பருைப் 
பள்ளி விடுமுளறக்குப் பின்னர் 
மீண்டும் பள்ளிக்குத் 
திரும்பிவிட்கடாம். இப்புதிய 
வதாடக்கத்தில் நாமும் புதிய 
ைழித்தடத்தில் பயணம் வசய்ய 
கைண்டிய கட்டாயச் சூழலில் 
இருக்கிகறாம்.  
 
கதசிய நிளைத் கதர்வுகள் 
நளடவபறத் 
வதாடங்கிவிட்டன. இரண்டாம் 
பருைத் கதர்வும் நம்ளமப் 
பின்வதாடர்ந்து 
ைந்துவகாண்டிருக்கின்றது.  
இந்தப் பரபரப்பான சூழலில் 

முடிக்க கைண்டிய பை 
பணிகள் இருக்கும்.  
 
பாடங்களின் சுளம 
அதிகரிக்கைாம். 
இளணப்பாட 
நடைடிக்ளககளும் ஒருபுறம் 
நம்ளம வநருக்குதலுக்கு 
உள்ைாக்கும். இைற்ளறக் 
கண்டு கசார்ந்துவிடக் 
கூடாது. ‘முயற்சி உளடயார் 
இகழ்ச்சி அளடயார்’ 
என்பளத மனத்திற்வகாண்டு 
உளழத்தால் நிச்சயம் 
வைற்றிக்கனிளய எட்டிப் 
பறிக்கைாம்.  
உளழப்கபாம்! உயர்கைாம்! 

                   இப்படிக்கு...                   
இதழ்க் குழு            

புதிய ததாடக்கம் 

வினாக்களை நன்றாகப்  
புரிந்து விளையளிக்கவும்  

வினாவுக்கான மதிப்பெண், 
நநரம் இவற்ளறக் கவனத்தில் 
பகாண்டு விளைபயழுதவும்  

வினாவின் எண்ளை 
மறக்காமல் எழுத நவண்டும் 

படிப்பது எப்படி? 

த ொடரும்... 

 

 

 CREDIT CARD 
கடன் பற்று அட்ணட  

மாணவர்களின் 

பணடப்புகள் 

வரளவற்கப்படுகின்றன! 

 APP 
தெயலி 

பயணம் இதணை நடத்துவதற்குப்  

தபாறுப்பாேர்கள் ளதணவ.  

 

நாம் ஆகராக்கியமாக ைாழ 
உடற்பயிற்சிகள் வசய்கிகறாம். 
அைற்றுள் ஒன்று நீச்சல். 
எனக்கு நீச்சல் 
அடிப்பது 
பிடிக்கும். 
அதனால், 
என்ளன நீச்சல் 
ைகுப்பில் என் 
வபற்கறார்கள் கசர்த்தனர். 
நான் எட்டு ையது முதல் நீச்சல் 
ைகுப்பில் பயிற்சி வபற்று 
ைருகின்கறன்.  

 

நீச்சல் அடிப்பதால் நமக்குப் 
பை நன்ளமகள் 
கிளடக்கின்றன. நீந்தும்கபாது 
நம்முளடய தளசகள் எல்ைாம் 
நன்கு கைளை வசய்கின்றன. 
நமது மனவுளைச்சல் 
குளறகின்றது. மனத்திற்கு 

நிளறவும் புத்துணர்ச்சியும் 
கிளடக்கின்றன. இன்னும்  
வசால்ைப்கபானால், மற்ற 
உடற்பயிற்சிகளைவிட, 
நீச்சல் மிகவும் சிறந்த 
ஒன்று என்று ஆய்வுகள் 

கூறுகின்றன. எனகை, நாம் 
நீச்சல் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு, 
ஆகராக்கிய ைாழ்க்ளக 
ைாழ்கைாம்!  

           விசாலாட்சி(1Exp) 

  நீந்துளவாம்!  

படித்ததில் 

பிடித்தது! 



 

 

பிள்ணேகளிடம் நற்பண்புகணே 

வேர்ப்பது தபற்ளறார்களுக்கு 

மட்டுளம உரிய கடணமயாகும் - 

கருத்துணரக்க. 

‘நல்ைத ொரு குடும்பம் பல்கலைக் கழகம்’ 
என்பது வபான்வமாழி. இதற்ககற்ப, குடும்பம் 
ஒரு மனிதனுக்குப் பைைற்ளறக் கற்றுத்தரும் 
பல்களைக்கழகமாகத் திகழ்கின்றது. 
அவ்ைளகயில் வபற்கறார்கள் பிள்ளைகளுக்கு 
ஆசானாகவும் நல்ைவதாரு முன்மாதிரியாகவும் 
திகழ்ந்து அைர்களின் எதிர்காை ைாழ்விற்கு 
நல்ைழி காட்டுகின்றனர். வபற்கறார்கள் 
மட்டுகம பிள்ளைகளிடம் நற்பண்புகளை 
ைைர்க்கின்றனரா? அல்ைது மற்றைர்களுக்கும் 
அக்கடளம உள்ைதா? என்பளதப் பற்றி 
விைக்குைகத இக்கட்டுளரயின் கநாக்கமாகும்.  

‘குடும்பமே பிள்லைகளின் மு ல் 
பள்ளிக்கூடம்’ என்பார்கள். பிள்ளைகள் 
குடும்பத்திலிருந்கத பை நற்பண்புகளைக் 
கற்றுக்வகாள்கின்றனர். இந்நற்பண்புககை 
அைர்களின் முன்கனற்றத்திற்கு அடித்தைம் 
அளமக்கின்றன. மனித ைாழ்வில் ஒழுக்ககம 
முக்கியப் பண்பாகக் கருதப்படுகின்றது. 
அதனால்தான் ைள்ளுைப் வபருந்தளகயும் 
‘ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும்’ என்றார். 
இத்தகு ஒழுக்கம் வபற்கறாரால்தான் 
பிள்ளைகளுக்குப் கபாதிக்கப்படுகின்றது. 
கமலும், உண்ளம கபசுதல், மூத்கதாளர 
மதித்தல் கபான்ற பை நற்பண்புகளையும் 
வபற்கறார்கள்தாம் பிள்ளைகளுக்குக் 
கற்றுத்தருகின்றனர்.  

 
குழந்ளதப் பருைத்தில் வபற்கறார்கள் 
பிள்ளைகளுக்குப் பாலுடன் கசர்ந்து 
நற்பண்புகளையும் சிறுகச் சிறுக ஊட்டி 
ைைர்க்கின்றனர். ‘வதாட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு 
மட்டும்’ என்பதற்ககற்ப குழந்ளதப் பருைத்தில் 
கற்றுக்வகாள்ளும் பண்புககை அைர்களின் 
எதிர்காை ைாழ்க்ளகக்கும் பயன்படுகின்றது. 
கமலும், கூடிைாழ்தல், வபாதுநைம் கபணுதல் 
கபான்ற நற்குணங்களையும் வபற்கறார் 

தங்கள் வசயல்பாடுகளின் மூைம் 
பிள்ளைகளின் மனத்தில் விளதக்கின்றனர். 
இதன்மூைம் சமூகப் பண்புகளையும் 
ைாழ்வியல் வநறிகளையும் 
வபற்கறாரிடமிருந்து பிள்ளைகள் 
கற்றுக்வகாள்கின்றனர். இவ்ைாறு 
பிள்ளைகளை எதிர்காைத்திற்குத் 
தயாரிக்கும் வபருங்கடளம வபற்கறாருக்கு 
உள்ைது என்பளத நாம் அறியைாம்.  

 
பிள்ளைகளிடம் நற்பண்புகளை ைைர்ப்பதில் 
வபற்கறாருக்குப் வபருங்கடளம இருந்தாலும் 
சமூகம், பள்ளி, நாடு என்ற பிறைற்றுக்கும் 
வபாறுப்பு இருக்கின்றது. வபாதுைாகப் 
பிள்ளைகளின் அறிவு ைைர்ச்சியிலும் பண்பு 
ைைர்ச்சியிலும் பள்ளிகள் முக்கியப் பங்கு 
ைகிக்கின்றன. இன்ளறய கபாட்டித்தன்ளம 
மிக்க உைகில் ஒருைர் கல்வியில் மட்டும் 
சிறந்து விைங்கினால் கபாதாது. 
நற்பண்புகளிலும் கமம்பட்டுத் திகழ 
கைண்டும். ‘இைலேயிற் கல்வி சிலையில் 
எழுத்து’ என்பளத நன்குணர்ந்த கல்வி 
அளமச்சு குடியியல் மற்றும் அறவநறிக் 
கல்விளயப் பாடத்திட்டத்தில் 
இளணத்துள்ைது. கமலும், கட்வடாழுங்கு 
நடைடிக்ளககள், தளைளமத்துைப் 
பண்புகள், ைாழ்வியல் திறன்கள் 
கபான்றைற்ளறயும் மாணைர்களுக்குக் 
கற்பிக்கின்றது. கமலும் சமூக கசளைத் 
திட்டங்களை ஏற்பாடு வசய்து 
மாணைர்களிடம் சமூகப்பண்புகளை 
ைைர்க்கின்றது. இவ்ைாறு பிள்ளைகளிடம் 
நற்பண்புகளை ைைர்ப்பதில் பள்ளிகளும் 
முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன என்பளத நாம் 
அறியைாம். 

 
சமூகம் என்பது மனிதனுடன் வநருங்கிய 
வதாடர்புளடயது. பிள்ளைகளிடம் 
நற்பண்புகளை ைைர்ப்பதில் சமூகத்திற்கும் 
பங்கு இருக்கின்றது. பல்லினச் சமூகமாக 
ைாழும் சிங்கப்பூரில் பிள்ளைகள் சமூகப் 
பண்பு மிக்கைர்கைாக ைாழ்ைது மிகவும் 
அைசியம். ‘ஒற்றுலேமே தெற்றிக்கு ெழி’ 
என்பளத உணர்ந்து புரிந்துணர்கைாடும் 
விட்டுக்வகாடுக்கும் மனப்பான்ளமகயாடும் 

ைாழ்ந்து ைருைதால்தான் நம் நாடு 
‘அலேதிப் பூங்கொ’ைாகக் 
காட்சியளிக்கின்றது. பிள்ளைகளிடம் 
நல்லிணக்கப் பண்ளப ைைர்க்கும் ைண்ணம் 
பற்பை நடைடிக்ளககளைச் சமூக 
மன்றங்கள் ஏற்பாடு வசய்கின்றன. கமலும் 
சிண்டா, வமண்டாக்கி கபான்ற சமூக 
அளமப்புகளும் சமூக கசளைத் திட்டம் 
கபான்ற பை நடைடிக்ளககளை ஏற்பாடு 
வசய்து பிள்ளைகளிடம் நற்பண்புகளை 
ைைர்க்கின்றன.  

 
சமூகத்ளதப் கபான்கற நாடும் 
பிள்ளைகளிடம் நற்பண்புகளை 
ைைர்ப்பதில் பங்காற்றுகின்றது. 
ைட்டாரந்கதாறும் விளையாட்டுத்திடல், 
வபாழுதுகபாக்கு இடங்கள் கபான்றைற்ளற 
ஏற்படுத்திக் கூடிைாழும் பண்ளப 
இைம்பருைத்தில் விளதக்கின்றது. 
அதுமட்டுமல்ைாமல் ‘பணிென்பு இேக்கம்’ 
கபான்ற இயக்கங்களை நடத்தியும் ‘சமூக 
கசளை’, ‘கதசிய கசளை’ கபான்ற 
நடைடிக்ளககளில் பிள்ளைகளை ஈடுபடச் 
வசய்தும் அைர்களை நற்பண்பு 
மிக்கைர்கைாக ைைர உதவி வசய்கின்றது. 
கமலும், விருதுகள், பாராட்டுகள் 
கபான்றைற்ளற ைழங்கி நற்பண்புகளைக் 
களடப்பிடிக்கவும் அதில் கமம்படவும் 
ஊக்குவிக்கின்றது.  

 
பிள்ளைகள் நற்பண்பு மிக்கைர்கைாய் 
ைைரும்கபாதுதான் குடும்பத்திற்குப் கபரும் 
புகழும் கிட்டுகின்றது. கமலும், நற்பண்பு 
மிக்க பிள்ளைகைால்தாம் சமூகத்திற்கும் 
நாட்டிற்கும் நன்ளம விளைகின்றது. எனகை 
பிள்ளைகள் நற்பண்புளடயைராய்த் திகழ 
கைண்டும். இதற்குப் வபற்கறாரின் பங்கு 
மிகுதியாக இருப்பினும் பள்ளி, சமூகம், நாடு 
கபான்ற பிற காரணிகளும் பக்கபைமாய் 
அளமகின்றன. இக்கூட்டளமப்புகளின் 
வசயல்பாடுகள் சிறப்பாக 
அளமயும்கபாதுதான் நற்குடிமக்கள் 
உருைாகிறார்கள். பிள்ளைகள் 
நற்குடிமக்கைாக உருைாகும்கபாதுதான் 
நாடும் வீடும் வசழித்து ைைமளடயும்.   

                                    சுஜிதா(4HT1)                                               

மாதிரிக் கட்டுணர   

பக்கம் 2  ேொணெர் இ ழ் 

 எங்கள் சுவாசம் நீ 

 எங்கள் வாழ்வும் நீ 

 எங்கள் நலமும் நீ 

 எங்கள் உளத்தில் நீ 

 பழம் ககாடுப்து நீ 

 பலம் ககாடுப்பது நீ 

 மரம் ககாடுப்பது நீ 

 மலர் ககாடுப்பது நீ 

 மணம் ககாடுப்பது நீ 

 விலங்கின் புகழிடம் நீ 

 விதைதை விதைப்பதும் நீ 

 விந்தை எல்லாம் நீயை! 

                 ெவதாரணி  (2HT) 

 

யார ா ரேட்டார்ேள் 

நலமா என்று? 

இருக்கிரேன்...இேக்ேவில்லல! 

மலர்கிரேன்...மணக்ேவில்லல! 

சிரிக்கிரேன்...மலர்ச்சியில்லல! 

                              சரித்திரா (3HT) 

 

 

 

 என் கண்கள் அழுதிட 

 என் இ ழ்கள் சிரித்திட 

 என் இரமகள் உறங்கிட 

 என் இம்ரைகள் தபொறுத்திட 

 என் த ற்றியில் மகிழ்ந்திட 

 என் துன்பம் நீக்கிட 

 என் இன்பம் தபருக்கிட 

 என் உயர்வு நிரைத்திட 

 என் த ய் மொய்  ந்திட்ட 

 வ  ர  நீ! 

 அம்மொ என்வபனொ? 

 ஆருயிர் என்வபனொ? 

 இம்ரமயிலும் மறுரமயிலும் 

 நீ ொன் என் கண்கண்ட த ய் ம்!   

                    பூர்வசந்தியா 1HT1  

  அம்மா  
நான்  

மரம்  

  

 

 வாழ்க்லை என்பது  

 தலைசிறந்த ஓவியனால் (இலறவன்) 

 வலையப்பட்ட அழைான ஓவியம்! - அலத 

 ைசித்து மகிழ்வதும் 

 கிழித்து எறிவதும்  

 நமது லைைளில்!  

        அஃரின் (3HT) 

  வாழ்க்ணக   



ஏதாைது பிரச்சிளன ஏற்பட்டால் அைர்கள் 
நமக்கு உதவி வசய்யைாம். இரண்டாைதாக, 
அைர்கள் வீட்டில் இருக்கும் பிள்ளைககைாடு 
கசர்ந்து விளையாடைாம். நான் என் 
அண்ளடவீட்டிலிருக்கும் மாறகனாடு தினமும் 
பூப்பந்தும் காற்பந்தும் விளையாடுகைன். 
நாங்கள் இவ்ைாறு தினசரி விளையாடி 
இப்கபாது உயிர்த்ம ொழர்கைொக 
மாறிவிட்கடாம். மூன்றாைதாக, மிக 
முக்கியமாக, சிை ஆபத்துகளிலிருந்தும்கூட 
அைர்கள் நம்ளமக் காப்பாற்றைாம். ஒருமுளற 
எங்கள் வீட்டில் தீப்பிடித்துவிட்டது. நாங்கள் 
என்ன வசய்ைவதன்று அறியாமல் 
பதற்றத்துடன் வீட்ளடவிட்டு 
வைளிகயறிகனாம். அளத அறிந்த எங்கள் 
அண்ளடவீட்டார், கண் சிமிட்டும் மநரத்தில் 
இரண்டு ைாளிகளில் தண்ணீளரப் பிடித்து 
அத்தீளய அளணத்தனர். அப்கபாது 
அைர்கள் எங்களைக் கொப்பொற்ற ெந்  
ம ெல கள் மபொல் எங்கள் கண்களில் 
வதன்பட்டனர். நாங்கள் அைர்களுக்கு 
எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிளய மீண்டும் 
மீண்டும் வதரிவித்கதாம். 

 
 

நம் அண்ணடவீட்டாருடன் 

நட்புடன் இருக்க ளவண்டியதன் 

அவசியம் 

நாம் எந்த இடத்தில் ைாழ்ந்தாலும் நமக்கு 
எப்கபாதுகம அண்ளடவீட்டார்கள் 
இருப்பார்கள். அண்ளடவீட்டார்கள் நமக்கு 
உயிர் நண்பர்கள் கபான்றைர்கள். 
அைர்ககைாடு நாம் நட்புறகைாடு இருந்தால் 
அது நமக்கும் அைர்களுக்கும் கபருதவியாக 
அளமயும். நாம் அைர்ககைாடு `நகமும் 
சல யும்` கபால் ஓர் உறளை உருைாக்க 
கைண்டும். அதற்ககற்றைாறு நான் என் 
அண்ளடவீட்டருடன் நட்புடன் இருக்க, பை 
நடைடிக்ளககளில் ஈடுபட்டிருக்கிகறன். 
 
நாம் ஏன் அண்ளடவீட்டாருடன் நட்புறவுடன் 
இருக்க கைண்டும்? நாம் அண்ளடவீட்டாரிடம் 
நட்புறகைாடு இருந்தால், அது நமக்குப் பை 
ைழிகளில் உதவும். முதைாைதாக, நமக்கு 

 

புள்ளி இட்ட ககாைத்ளதப்கபாை ைானம் 
சிக்கைாகக் காட்சி அளித்தது. மளழ ைருமா 
ைராதா என்று நீயா?நானா? ைாதம் நிகழ்த்தி 
விடைாம். ககாப்ளபயில் காபிகயாடு சுடச்சுட 
வைங்காய பக்ககாடாளைச் சாப்பிட ஆைைாக 
இருந்தது. நாவில் எச்சில் ஊறியது. கதநீரில் 
கதாய்த்து  எடுத்த மாரி பிஸ்கட்ளடப்கபாை என் 
மனம் வதாய்ந்து விட்டது. என்ளன ஆழம் பார்ப்பது 
கபாை ைாவனாலியில் "ஞாபகம் ைருகத" பாட்டு 
ஒலித்துக் வகாண்டிருந்தது. பக்கத்து வீட்டு 
அனிதா சுரத்கத இல்ைாமல் "அம்மா, 
ஆஸ்திகரலியாவில் இருக்கும் அண்ணனிடமிருந்து 
ஈவமயில் ைந்திருக்கிறது" என்று இளரந்தாள். 
கைடிக்ளக பாருங்கள்.. அழகான 
தமிழில் மின்னஞ்சல் என்று வசான்னால், 
2000ல்  பிறந்த  இளைய தளைமுளறயினர் 
"பட்டிகாட்டான் யாளனளயப் பார்த்ததுகபாைத்” 
திருதிருவைன்று விழிப்பார்கள். ஈவமயில் என்று 
வசான்னால் தான் வதரியும்.   
 
அம்மா தபால்! கணீவரன்று அளழக்கும் தபால்காரர் 
குரல் எங்கக கபாய் விட்டது?  இன்ளறய 
தளைமுளறயினருக்குக் காகிதைழித் தபால் என்பது 
இறந்த காைமாகிவிட்டது. என்னுளடய இளைய 
பருைத்தில் எல்ைா ையதினரும் ையது 
வித்தியாசமில்ைாமல் காளை 10 மணி முதல் மதியம் 
12 மணி ைளர "கணிங்" என்று ஓளச 
எழுப்பிக்வகாண்டு மிதிைண்டியில் 
ைரும்  தபால்காரர் ைருளகக்காக ைழிகமல் விழி 
ளைத்துக் காத்துவகாண்டிருப்கபாம். ையதான 
தாத்தாக்கள் ஓய்வு ஊதியத்துக்காகவும், 
அம்மாக்கள் தங்களுளடய பிறந்த வீட்டாரின் 
கடிதங்களுக்க்காகவும், அப்பாக்கள் கசமிப்புத் 
வதாளகக்காகவும், மாதச் சம்பைத்திற்காகவும் 
ஆைகைாடு காத்திருப்பார்கள். பருை ையதினரும், 
ைாலிபர்களும் வதாளைதூர நண்பர்களிடமிருந்தும், 
கபனா நண்பர்களிடமிருந்தும் ைரும் பிறந்தநாள் 
ைாழ்த்து அட்ளடகளுக்காகவும், பரிசுப் 
வபாருள்களுக்காகவும் குறுக்கும் வநடுக்குமாகக் 
கால்கள் கதய்ந்து  அழும் ைளர நடப்பார்கள். 
இப்படிப்பட்ட அனுபைங்கள் நிளறகைற கைண்டும் 
என்று காத்திருப்பதில் தான் எத்தளன சுகம்?  
 
நான்கு ஓரங்களிலும் மஞ்சள் தடவிய  கல்யாணப் 
பத்திரிளக, அகதாடு வகாசுறாக ைரும் 
துண்டுக் கடிதம்... அப்பப்பா.. அந்தத் துண்டுக் 
கடிதம் கமற்கு, வதற்கு, ைடக்கு, கிழக்கு என்ற 
எல்ைாத் திளசகளிலும் சந்து வபாந்துகளிலும் 
இளடவைளி இல்ைாமல் எழுதப்பட்டிருக்கும். 
மணிரத்தினத்தின் ‘அளைபாயுகத’ 
திளரக்களதளயப் கபாைத் வதாடர்ச்சி 
இல்ைாமல் தாறுமாறாகப் படிப்பது 

இன்னும்  கைடிக்ளகயாக இருக்கும். மகிழ்ச்சியான 
கடிதங்களைப்கபாைச் சிைசமயம் இரங்கல் 
கடிதங்களும் தபால் ைழி ைரும். தபால் 
அட்ளடயின்  ஓர் ஓரத்தில் கருப்பு ளம தடவி 
இருந்தால் அது இரங்கல்  கடிதம்  என்று வபாருள். 
தபால்காரர் இரங்கல் கடிதத்ளதக்  வகாடுக்கும் 
வபாழுது அளதப் வபற்றுக் வகாள்பைரின் ளககள் 
நடுங்கும். முகம் கபய் அளறந்தளதப் கபாை 
வைளுத்திருக்கும். ைப்..டப்..என்று அடிக்கும் 
இதயம் அன்று கதளைக்கு அதிகமாககை அடிக்கும். 
ைரிளசப்படுத்தி எல்ைாக் கடவுள்களையும் அன்று 
ஒருகசர நிளனக்கத் கதான்றும்.  
 
சுட்வடரிக்கும் வையிலிலும்  ஒரு நாள் 
கூடத் தைறாமல் நம்முளடய கடிதங்களைப் 
வபாறுப்பாகச் கசர்ப்பிக்கும் தபால்காரர் 
ஒவ்வைாரு வீட்டுக்கும் வசல்ைப்பிள்ளை 
ஆகிவிடுகிறார். தாகத்ளதத் தணிக்க 
நீர்கமாவரன்ன, எலுமிச்சம்  பழரசவமன்ன,  மளழ 
மற்றும் குளிர் காைங்களில் சூடான காப்பி, கதநீர் 
என்று அமர்க்கைப்படும்.  என்னுளடய பாட்டி 
முன்கூட்டிகய பண்டிளகக் காைங்களில் ஒரு 
தூக்கு நிளறய தின்பண்டங்கள் மற்றும் வகாஞ்சம் 
பணத்ளதயும் தனியாகத் தபால்காரருக்காக 
எடுத்து ளைத்து விடுைார்.  
 
என்னுளடய திருமணப் பத்திரிளக, என் கணைர் 
எனக்காக எழுதிய கடிதம், 
கைளைக்காக  வைளிநாடு வசன்ற என் கணைர் 
எனக்கு முதல் முதைாக எடுத்து அனுப்பிய 
புளகப்படம், நான் திருமணம் ஆகி ைந்தவுடன் என் 
அம்மா எனக்காக இளடவைளி விடாமல் சளமயல் 
குறிப்புகள் எழுதிய கடிதம், 
இளை அளனத்ளதயுகம இன்றும் நான் 
புளதயைாகப் பாதுகாத்து ளைத்திருக்கிகறன். 
இன்றுகபாைக் ளகத்வதாளைகபசி, 
கணினி, முகப்புத்தகம், கம்பியில்ைா மின்அஞ்சல், 
குறுஞ்வசய்தி என்று எந்த ஒரு ைசதியும் அன்று 
இல்ளை.. எங்கள் எல்கைாருக்கும் 
கண்ணுக்குத் வதரிந்த நடமாடும் வதய்ைம் 
தபால்காரகர. 
 
ஒரு சிை ைருடங்களில் வதாளைகபசி பிரபைம் 
அளடந்துவிட்டது. கடிதம் எழுதுதல் என்பது 
வகாஞ்சம் வகாஞ்சமாகக் குளறந்து வகாண்கட 
ைந்தது. கணினி பிறந்தது.. கடிதம் இறந்தது. இன்று 
அஞ்சல் நிளையங்களை விரல் விட்டு எண்ணி 
விடைாம். தபால் அட்ளடகள், ைண்ண 
ைண்ணக் கடித உளறகள், வபருளம வபற்ற 
தளைைர்களின் அஞ்சல்தளை.. இைற்ளற எல்ைாம் 
அடுத்த  தளைமுளறயினர் அருங்காட்சியத்தில் 
தான் பார்க்க முடியும். கண்ணா மூச்சி 
ஆட்டத்ளதப்கபாை இன்னும் பத்து ைருடங்களில் 
இளை முற்றிலுமாக மளறந்து விடும்.  
 
 

 மன(ணி) ஓணெ! (கணத) 

நன்றி! 

பக்கம் 3 ேொணெர் இ ழ் 

மாதிரிக் கட்டுணர   

நான் ஐந்து ைருடங்கள் தைமாய்த் தைமிருந்து 
வபற்வறடுத்த பிள்ளை இன்று 
அவமரிக்காவில் கலிகபார்னியா மாகாணத்தில் 
குடும்பத்கதாடு ைசித்து ைருகிறான். அைன் 
அவமரிக்கா வசன்று பதிளனந்து ைருடங்கள் ஆகி 
விட்டன. இரண்டு அல்ைது மூன்று ைருடத்திற்கு 
ஒருமுளற என்று இருபது நாட்கள் விடுமுளறயில் 
ைந்து வசல்ைான். அைன் விமானத்திலிருந்து 
இறங்கும்  வபாழுகத இருபது நாட்களுக்கான 
நிகழ்ச்சி நிரளைக் கந்தர்  சஷ்டி கைசம் ைாசிப்பது 
கபாை முணுமுணுத்துக்  வகாண்கட ைருைான்.   
 
என்னுளடய கபரக்குழந்ளதகள் இன்று 
வைளிநாட்டிலிருந்து மணிக்கு ஒரு குறுஞ்வசய்தி 
அனுப்புகிறார்கள். நண்பர்களிடமிருந்தும் 
உறவினர்களிடமிருந்தும்  என்னுளடய பிறந்த 
நாளுக்கு ஒலி ைழியாக ைாழ்த்துச் வசய்தி 
ைந்து விடுகிறது. இப்கபாவதல்ைாம் நான் 
காத்திருக்க கைண்டியகத இல்ளை. 
அசுரத்தனமான விஞ்ஞான ைைர்ச்சியால் 
நிளனத்த வபாழுதில் பை ளமல்கள் வதாளைவில் 
இருக்கும் என்னுளடய பிள்ளைளயயும் அைன் 
மளனவி குழந்ளதகளையும் சந்கதாசமாகப் 
பார்க்க முடிகிறது. இந்த ைைர்ச்சி சந்கதாஷத்ளத 
அளித்தாலும் ஒருபக்கம் என்னுளடய 
கபரக்குழந்ளதகள் எனக்வகன்று தனிப்பட ஒரு 
கிறுக்கைாைது அனுப்பைாகம என்று மனம் 
ஏங்கித் தவிக்கிறது.    
 
அகத "கணிங்" மணிகயாளச. கற்பளனயிலிருந்து 
நிஜ ைாழ்க்ளகக்கு நிளனவுகள் திரும்பியது. நான் 
முன்பு மாதிரி விளரந்து வசல்ைாமல் அடி கமல் 
அடி ளைத்துத் தபால் வபட்டிளயத் திறந்கதன். 
என்னிடம் முன்பு கபாை எந்தவைாரு ஆர்ைமும் 
இல்ளை. வபட்டியில் ைண்ண ைண்ண விைம்பரச் 
வசய்திகள் அடங்கிய காகிதங்கள் இருந்தன. 
ஒன்று கசர எல்ைாைற்ளறயும் திரட்டிக் வகாண்டு 
ைந்கதன். சின்ன வபரிய என்று காகிதக் 
கப்பல்கள் வசய்து ளைத்கதன். மளழ 
ைந்தால்,  நானும், என் கதாழியின் வபண் 
குழந்ளத கவிதாவும் கதங்கி இருக்கும் 
தண்ணீரில் கப்பல் விட்டு விளையாடுகைாம்!!  

அம்ெரீஷ் கார்த்திநகயன் 3HT 

இன்னும் கூடுதைாக, சமய 
விழாக்களின்கபாது, நாங்கள் வசய்த 
சுளையான பைகாரங்களை அைர்களுடன் 
பகிர்ந்து வகாள்கைாம். கமலும், நாங்கள் 
ஏதாைது வீட்டு விழாக்களை ஏற்பாடு 
வசய்தால், அைர்களையும் அளழப்கபாம். 
இதுகபாைகை அைர்களும் வசய்ைார்கள். 
இவ்ைாறு நாங்கள் ஒருைளர ஒருைர் நன்கு 
புரிந்து வசயல்பட்டு ைருகிகறாம். நாங்கள் 
அைர்ககைாடு இப்படி நட்புக்வகாள்ைாமல் 
ஒதுங்கி இருந்தால், இந்த நன்ளமகளை 
எல்ைாம் இழந்துவிடுகைாம்.  
 
இறுதியாக, நாம் நன் அண்ளடவீட்டாருடன் 
ஒரு பைமான நட்புறளை ைைர்த்துக்வகாள்ை 
கைண்டும். நாம் அந்த நட்புறளை எந்த 
விதத்திலும் உளடத்துவிடக் கூடாது. 
இதுகபாை, நீங்களும் உங்கள் 
அண்ளடவீட்டாருடன் ஒரு பைமான 
நட்புறளை உருைாக்குங்கள், பைன் 
வபறுங்கள்.    
                                   கிஷன் (1HT2) 

 

கொரை என்பது 

சூரியன் பிைகொசிக்கும்  ரை! 

இைவு என்பது 

இருள் சூழ்ந்திருக்கும்  ரை! 

உறவு என்பது 

அன்பு இருக்கும்  ரை! 

வைொஜொ என்பது 

மைர்ந்து உதிரும்  ரை! 

நட்பு என்பது 

உயிர் இருக்கும்  ரை! தமிழ் இலக்கியா(1HT1) 


