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உள்பே...
ஆசிரிெர் ேக்கம்

1

தாத்தாவும் நேரனும்

1

ேடிப்ேது எப்ேடி?

1

அழகுதமிழ் அறிநவாம்! 1
கட்டுலரகள்

2, 3

கவிலதகள்

2, 3

சிறுகலதகள்

1, 2

ேடித்ததில் பிடித்தது

2

நேஸ்புக் கசய்தி

3

உங்களுக்குத்
கதரியுோ?

3

முக்கிய நிகழ்வுகள்


தமிழ்த் தட்டச்சுப் பயிற்சி

1 & 3 ோர்ச்


முதல் பருவ விடுமுறை

12 - 20 ோர்ச்


கேட்டல் & வாய்ம ாழித்
கதர்வுேள்

21 - 24 ோர்ச்

இம்ோத இதழில்
ோணவர்களின்
ேலடப்புகள் ேை
கலத, கட்டுலர, கவிலத
என்ற வடிவங்களில்
முகங்காட்டியுள்ளன.

கற்ேலன வளம் மிக்க
ோணவர்களின்
ேலடப்புகள்
என்லனக்
கவர்ந்ததுநோல்
நிச்செம் உங்கலளயும்
கவரும்.
உங்கள் ேலடப்புகளும்
இடம்கேற...
தரமிகு ேலடப்புகலள
அனுப்புங்கள்!

இப்ேடிக்கு...
இதழ்க் குழு

தாத்தாவும் பேரனும்
ஓர் அழகான இரவு நேரத்தில்
தாத்தாவும் நேரனும்
சாலையில்
ேடந்துககாண்டிருந்தார்கள்.
அச்சிறுவன் அங்கும் இங்கும்,
நேலும் கீழும்
ோர்த்துக்ககாண்நட வந்தான்.
நேநை ோர்க்கும்நோது, அவன்
வானத்தில் உள்ள
ேட்சத்திரங்கலளயும்,
சந்திரலனயும் ோர்த்தான்.
பிறகு, கீழுள்ள
கசடிககாடிகலளப்
ோர்த்தான். சிறிது நேரம்
அவன் இவற்லறகெல்ைாம்
உற்றுப் ோர்த்துக் ககாண்நட
ேடந்தான். தாத்தாவும்
இதலனக் கவனித்தார்.
சிை நிமிட சிந்தலனக்குப்
பிறகு, நேரன் தாத்தாவிடம்
வினவத் கதாடங்கினான்.
"தாத்தா, அநதா ோருங்கள்!
நேலுள்ள ேட்சத்திரங்களும்,
கீழுள்ள கசடிகளும் ேம்முடன்
நசர்ந்நத ேடக்கின்றன." என்று
உற்சாகத்நதாடு கூறினான்.
தாத்தாவும்
சிரித்துக்ககாண்நட ...
தாத்தா "கண்ணா, இப்நோது
ோன் கூறுவலத ேன்கு
கவனித்து எனக்குப் ேதிைளி."
ோர்க்கைாம் என்றார்.

அலவ ோன் எங்கு
கசன்றாலும் என் கூடநவ
ேகர்கின்றன." என்று
ேதிைளித்தான்.
அதுேட்டுேல்ை, அவன் முன்பும்
பின்பும் ேடந்துகூடக்
காட்டினான். "சரி, இப்நோது
நீ கீழுள்ள கசடிகலளப் ோர்.
அலவ எந்தப் ேக்கம்
ேகர்கின்றன?"
"ம்ம்ம், கசடிகள் பின்னாடி
ேகர்கின்றன. ஏன் தாத்தா
இலதக் நகட்கிறீர்கள்?"
என்றான் நேரன். அதற்கு,
தாத்தா "இருப்ோ, ோன்
கூறுகிநறன்." என்றார்.
நேரனும் தாத்தா என்ன
கசால்ைப் நோகிறாநரா?
என்று ஆவலுடன்
காத்திருந்தான்.

தாத்தா நேரனிடம், "தம்பி,
நேலுள்ள ேட்சத்திரங்களும்
சந்திரனும் உனது
வாழ்க்லகயில் உள்ள
உெர்வான ேனிதர்கள்
நோை. அவர்கள் உனது
சந்நதாஷத்திலும்
துன்ேத்திலும் கூடநவ
இருந்து துலண நிற்ோர்கள்.
ஆனால், கீழுள்ள
கசடிககாடிகள் உனது
"முதலில், நேநை வானத்லதப் வாழ்க்லகயில் உள்ள
ோர்! அங்குள்ள
எதிரிகள் அல்ைது உனது
ேட்சத்திரங்களும் நிைாவும்
கவற்றிலெ
எந்தப் ேக்கம் ேகர்கின்றன?
விரும்ோதவகள் நோை.
முன்னாடிொ?
அவர்கள் உன்னுடன்
பின்னாடிொ?" அதற்குப்
நேரன், " இல்லை, தாத்தா
வருவது நோைத் கதரியும்.

ேடிப்ேது எப்ேடி?
படித்தனவற்றை எழுதிப்
பார்க்ே கவண்டும்.
வினாவுக்கு ஏற்ை விறடறய
எழுத கவண்டும்
குறித்த ோலத்திற்குள்
விறடமயழுதப் பழேவும்.
கதாடரும்..
ஆனால், உண்லேயில் அவர்கள்
உன்லன விட்டு விைகி உனக்குத்
துநராகம்தான் கசய்வார்கள்."
என்று கூறினார். நேரனும்
அலேதிொகக் கவனித்துக்
ககாண்டிருந்தான். "எனநவ, நீ
ொர்? உண்லேொன
ஆதரவாளர்கள் ொர்?
கோம்ேைாட்டக்காரர்கள் ொர்?
என்று அறிந்து நீ
புத்திசாலித்தனோகச் கசெல்ேட
நவண்டும்." என்றார். "ஓ!!" என்று
நேரன் வாலெப் பிளந்தான்.

வர்ஷிணி, 3HT

Identity Card
அணையாே அட்ணை

Passport
கைவுச்சீட்டு
பறடப்புேள்
வரகவற்ேப்படுகின்ைன!
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இன்றைய இறையர்ேள் குறைவான
கேரத்றதகய தங்ேள் குடும்பத்தினருடன்
ேழிக்கின்ைனர் — ேருத்துறரக்ே.
‘கல்வி கண் நோன்றது’ என்ேர். அதனால்,
இலளெர்கள் கேரும்ோைான நேரத்லதக்
கல்விக் கூடங்களிநைநெ கசைவிடுகின்றனர்.
இன்லறெ
இலளெர்கள்
ேரேரப்ோன
வாழ்க்லகச் சூழலிலும் கல்வி, கலை, நோன்ற
துலறகளில்
முன்நனற்றம்
அலடந்து
வருகின்றனர். ஆயினும், குடும்ேத்தினருடன்
கசைவழிக்கும்
நேரத்லத
அவர்கள்
இழந்துவிட்டனர் என்ேலத ேறுக்க முடிொது.
இன்லறெ இலளெர்கள் குடும்ேத்தினருடன்
குலறவான நேரத்லதச் கசைவிடுவதற்கான
காரணங்கலளயும்
அதனால் ஏற்ேடும்
விலளவுகலளயும்
ேற்றி
விளக்குவதாக
இக்கட்டுலர அலேகின்றது.
இன்லறெ
இலளெர்கள்
கூடுதைான
ோடங்கள் ேடிக்கின்றனர். இத்தகு ோடச்சுலே
குடும்ேத்தினருடன் கசைவிடும் நேரத்லதக்
குலறத்துள்ளது. காலை எழுந்தது முதல் இரவு
வலர ேடிப்ேதிலும் ேள்ளி ேடவடிக்லககளில்
ேங்நகற்ேதிலுநே கழிந்துவிடுகின்றது. நேலும்,
வார
இறுதிகளில்கூட
இலணப்ோட
ேடவடிக்லக, துலணப்ோட வகுப்புகள் என
ஓய்வின்றி இெங்குகின்றனர். இந்நிலையில்
குடும்ேத்தாருடன்
அதிக
நேரத்லதச்
கசைவழிப்ேது சாத்திெம் ஆகாது. எனநவ,
ோடச்சுலே
இலளெர்களின்
குடும்ே
நேரத்லதக்
குலறத்துள்ளது
என்ேது
கதளிவாகின்றது.
இன்லறெ
உைகம்
கதாழில்நுட்ே
ேெோகிவிட்டது.
ோளுக்கு
ோள்
கதாழில்நுட்ேச் சாதனங்களின் கேருக்கம்

விக்கல் எடுத்ததும்
ேகன்தான் நிலனக்கிறான்
என்று எண்ணி ேகிழ்ந்தாள்
நகாேதி. அவள்
வாழ்க்லகநொ ஒரு
கவிலத. ஆனால், அவள்
இருப்ேநதா முதிநொர் இல்ைத்தில்!
வறுலே, இடப்ேற்றாக்குலற,
கோருளாதாரப் பிரச்சிலன, ேணிச்சுலே,
இெந்திர வாழ்க்லக இப்ேடிநெ
அடுக்கிக்ககாண்டு நோனாலும்
ஈன்றதாலெ ேறப்ேலத ேன்னிக்க
முடிொது. ஆம்! தாய்தான் ேேக்கு
உயிர்ககாடுத்தவள். அப்ேடிப்ேட்ட தாலெ
ேறந்தான் அறிவுச்கசல்வன்.
ேகனுக்கு இறுதிக்கடிதம் எழுதுகிறாள்
தாய் நகாேதி. “அன்பு ேகநன! உனக்கு

இயற்கையின்
அன்பளிப்பு!
இகைவனின்
புதுப்பகைப்பு!
தாவரங்ைளுக்குப்
பசுகைச் சாயம் பூசும்
வான ைனிதர்ைள்!

கடிதம் ேகனுக்குக் கிலடப்ேதற்கும்
நகாேதியின் ேரணச் கசய்தி வந்து
நசர்வதற்கும் சரிொக இருந்தது.
அறிவுச்கசல்வன் தாயின் இறுதிச் சடங்கிற்கு
அநேரிக்காவிலிருந்து புறப்ேட்டான். அவன்
வருலகக்காகக் காத்திருந்த அக்கம்
ேக்கத்தாரிலடநெ ேரேரப்பும்...அலேதியும்...
அறிவுச்கசல்வன் வந்து இறங்கிவிட்டான்.
தாயின் இறுதி ஊர்வைத்திற்குச் சுற்றத்தினர்
அலனவரும் வந்திருந்திருந்தனர். அலனவர்
லகயிலும் ோலை; முகங்களில் நசாகம்.
உறவின் ேைம், உணர்வின் கவளிப்ோடு,
ேண்ோட்டின் அலடொளம் எனப் ேற்ேை
அர்த்தங்கள் அவனுக்கு அப்நோதுதான்
புரிெத்கதாடங்கிெது. அவனிடம் ேைரும்

ஓரங்கட்டப்ேடுவலதயும் அவர்கள் உணரத்
தவறிவிடுகின்றனர்.
இலளெர்கள் குலறவான நேரத்லதக்
குடும்ேத்தினருடன் கசைவழிப்ேதால் ேை
விலளவுகள் ஏற்ேடுகின்றன. ோடச்சுலே
ஒருபுறம்.
அதனால்
உண்டாகும்
ேனவுலளச்சல்
ேறுபுறம்.
இத்தகு
இக்கட்டான
நிலையில்
இன்லறெ
இலளெர்கள்
தத்தளித்துக்
ககாண்டிருக்கின்றனர். நேலும், குடும்ே
உறுப்பினர்களுடன்
ஓய்வாக
அேந்து
கோழுலதக்
கழிக்கவில்லைகென்றால்
கூடுதைான ேனவுலளச்சநை ஏற்ேடும்.
இதனால்,
குடும்ேப்
பிலணப்புப்
ோதிக்கப்ேட்டுப் புரிந்துணர்வும் குலறந்து
நோகின்றது. அதுேட்டுேல்ைாேல் கருத்து
நவறுோடுகள் நோன்ற ேை சிக்கல்கள்
நதான்றுகின்றன. அநதாடு, ேண்ேர்கலள
ேட்டுநே ேம்பி இருக்கும் இலளெர்கள்
குடும்ேத்தினரிடமிருந்து
முற்றிலும்
விைகிவிடுகின்றனர்.
இதனால்
தீெ
வழிகளில்
கசல்லும்
அவைநிலை
ஏற்ேடுகின்றது. குடும்ேத்திலிருந்து விைகி
இருப்ேதால், ேன்லே எது? தீலே எது?
என்ேலத
அவர்களளால்
உணரவும்
முடிவதில்லை.
இன்லறெ இலளெர்கள், ‘தீதும் ேன்றும்
பிறர்தர வாரா’ என்னும் கோன்கோழிலெ
உணர்ந்து,
கசெல்ேட
நவண்டும்.
குடும்ேத்தின்
இன்றிெலேொலேலெ
உணர்ந்து, குடும்ே உறுப்பினர்களுடன்
அதிக
நேரத்லதச்
கசைவழிப்ேதால்
ஏற்ேடும்
ேன்லேகலளயும்
அதன்
அவசிெத்லதயும் ேன்கறிதல் நவண்டும்.
அப்நோதுதான் இலளெ சமுதாெம் ஈடும்
எடுப்பும் மிக்க சமுதாெோகத் திகழும்.
-சாந்தினி 4HT1
ேைவற்லறக் நகட்டனர். அவன், “என்லனப்
கேற்றவளுக்கு இறுதிக்கடன் கசய்ெத்தான்
வந்நதன். என் கடன் அலனத்லதயும் அவள்
கசய்தாள். அவளுக்குச் கசய்ெ நவண்டிெ
கடலேலெக்கூட ேறந்துவிட்நடன் என்று
ோதழுதழுக்கக் கூறினான்.
அந்த நேரத்தில், நகாேதிக்கு நவண்டிெ
உறவினர் ஒருவர், முதிநொர் இல்ைத்தில்
இருந்து நகாேதிலெச் சுேந்து வந்த
கலதலெக்கூறி, ஓர் இரும்புப் கேட்டிலெ
அறிவுச்கசல்வனிடம் நீட்டினார். அவன்
கேட்டிலெத் திறந்தான்;
பித்துப்பிடித்தவனாகப் பிதற்றினான். அவன்
குழந்லதப் ேருவத்தில் லவத்து விலளொடிெ
சிறுசிறு கோருள்கள் எல்ைாம்
ேத்திரப்ேடுத்தப்ேட்டு இருந்தன.
ேரப்கோம்லே, லகயில் அணிந்திருந்த
வலளெல்கள்... இலவ எல்ைாம் அவலன
நோக்கி ஏநதா கசால்லின....

ாண்பு!

ஜீவராசிைளின்
தாைம் தீர்க்கும்
அமிழ்த ஊற்றுைள்!

கைாகை வவப்பம் தணிக்கும்
குளிர் கதவகதைள்
விண்ணுக்கும் ைண்ணுக்கும்
விகரந்கதாடும் விருந்தாளிைள்!
(உெர்நிலை 3 தமிழிைக்கிெ
வகுப்பில் எழுதப்ேட்ட கவிலத)

தடுக்கி விழுந்தால்...

மணை!

ேண்ேர்கள்
“உடுக்லக
இழந்தவன்
லகநோை”
ஆேத்துக்காைதங்களில்
உதவிக்கரம் நீட்டுேவர்கள். இன்லறெ
இலளெர்களிடம்
ேண்ேர்களின்
கசல்வாக்கு அதிகம். நேலும், அவர்கள்
ேண்ேர்கலளநெ மிகுதியும் ேம்புகின்றனர்.
ேள்ளியில்
இருக்கும்
நேரங்களில்
ேட்டுேல்ைாது,
வார
இறுதிகளிலும்
ேண்ேர்களுடன் நசர்ந்து கோழுலதக்
கழிக்கின்றனர். தேது குடும்ேத்தினலரவிட,
தம்லே
ேன்கு
புரிந்துககாள்ேவர்கள்
ேண்ேர்கள் என்ற தவறான ேனப்நோக்கில்
வாழ்கின்றனர். இதனால், இலளெர்கள்
அதிகோன
நேரத்லதக்
குடும்ே
உறுப்பினர்களிடம்
கசைவழிப்ேதில்லை.
இந்நிலையில்
தங்கள்
குடும்ேத்தினர்

ஒரு நவண்டுநகாள்! எனக்குக் ககாள்ளி
லவக்கும் நிலை உனக்கு நேர்ந்தால்... தீலெ
என் தலையில் லவக்காநத, என் வயிற்றில்
லவ. உன்லனச் சுேந்த வயிறு முதலில் எரிந்து
நோகட்டும். இலதொவது நிலறநவற்று!”

ஈன்ை தாய்!

தமிழர்

அதிகரித்துக்ககாண்நட
வருகின்றது.
ேனித
வாழ்லவச்
கசாகுசாக்கும்
இத்கதாழில்நுட்ே வளர்ச்சி இன்லறெ
இலளெர்கள் குடும்ேத்துடன் கசைவிடும்
நேரத்லத கவகுவாகக் குலறத்துவிட்டது.
இலளெர்கள்
லகத்கதாலைநேசிகலள
அதிகம் ேென்ேடுத்திக் குறுஞ்கசய்தி, சமூக
வலளத்தளப் ேதிவுகள் என்று தங்கள்
ேண்ேர்களுடநன
அதிக
நேரத்லதச்
கசைவழிக்கின்றனர். நேலும், கணினி வழிச்
கசய்ெப்ேடும் மின்னிெல் ோடங்களும்
கதாழில்நுட்ேக்
கருவிகநளாடு
இலளெர்களுக்கு இருக்கும் கேருக்கத்லத
அதிகரிக்கின்றன. இதனால், இலவதான்
தேது வாழ்க்லகக்கு அடிப்ேலடொன,
அத்திொவசிெோன கோருள்கள் என்ற
தவறான ேனப்நோக்கில் இலளெர்கள்
இருக்கிறார்கள்.
இதுநவ,
அவர்கள்
குலறவான
நேரத்லதத்
தங்கள்
குடும்ேத்தினருடன் கசைவழிப்ேதற்கான
முக்கிெக் காரணோகும்.

தூக்கிவிடுவது
தாத்தா தணைமுணை!
கண்டுககொள்ளொமல்
ப ொவது
அப்ோ தணைமுணை!
நின்று ‘கெல்பி’ எடுப் து
நமது தணைமுணை!

-சரித்திரா, 2HT

படித்ததில்
பிடித்தது!

ேக் க ம் 3

மா ண வ ர் இத ழ்

ோன் மசய்த ேற்மசயல்
வாழ்வில் அலனவரும் நிலறெ ேற்கசெல்கள்
புரிந்திருப்ேர். அந்த ேற்கசெல் ேேக்கும்
ேற்றவர்களுக்கும் ஏதாவகதாரு விதத்தில்
ேகிழ்ச்சிலெ
அளித்திருக்கும்.
அப்ேடி
என்லனயும் ேற்றவர்கலளயும் ேகிழ்ச்சியில்
ஆழ்த்திெ
ஒரு
ேற்கசெலைப்
ேற்றிநெ
இக்கட்டுலர அலேகின்றது.
கசன்ற ஆண்டு ேள்ளி இறுதி ோள் அன்று,
ோன்
நேருந்து
நிறுத்தும்
இடத்தில்
வழக்கம்நோல்
நேருந்திற்காகக்
காத்துக்ககாண்டிருந்நதன். கவகுநேரோகியும்
நேருந்து
வராததால்
எரிச்சலுடன்
முனங்கிெவாறு
சாலைலெ
கவறித்துப்
ோர்த்துக்ககாண்டு இருந்நதன். அப்நோது
ோன் ஏறநவண்டிெ நேருந்து வந்தது. ோன்
கேருமூச்சுவிட்டவாறு நேருந்தில் ஏறிநனன்.
அேர்வதற்கு இருக்லக நதடிநனன். என்
கண்களுக்கு எதுவும் கதன்ேடவில்லை. ோன்
ஓர் ஓரோக நின்நறன். எனக்குப் ேக்கத்தில்
ஒரு மூதாட்டியும் லககளில் லேகளுடன்
தள்ளாடிக்ககாண்டு நின்றுககாண்டிருந்தார்.
அலதப் ோர்த்தநோது எனக்குப் ேரிதாேோக
இருந்தது. முதிெவர்களுக்குக் ககாடுக்கப்ேட்ட
முன்னுரிலே இருக்லகயில்கூட இலளெர்கள்
அேர்ந்திருப்ேலதக் கண்ட எனக்கு கவறுப்பு
ஏற்ேட்டது.
ோன் அந்த மூதாட்டிக்கு உதவும் வலகயில்,
அவர்
லககளில்
இருந்த
லேகலள
வாங்கிநனன். எனக்கு ேன்றி கூறிெ அவர்
முகத்தில் ஏற்ேட்ட ஆனந்தம் என் ேனத்லத

வாழ்க்றே

கேகிழ
லவத்தது.
பிறகு,
ோன்
அருகிலிருக்கும்
இருக்லகயில்
அேர்ந்திருந்த சிறுமியிடம் மூதாட்டிக்கு
இடம்
ககாடுக்க
முடியுோ?
என்று
வினவிநனன். அவளும் இருக்லகலெ
விட்டுக்ககாடுத்தாள். ோங்கள் இருவரும்
அவளுக்கு ேன்றி கூறிநனாம். பின்னர்
மூதாட்டி இறங்கும் இடம் வந்தது. ோனும்
அந்த
நிறுத்தத்தில்
இறங்க
நவண்டியிருந்ததால், அவலரப் ேத்திரோக
இறக்கி விட்டநதாடு, அவரது லேகலளத்
தூக்கிக்ககாண்டு அவர் வீடு வலரக்கும்
கசன்நறன். அவர் எனக்கு மீண்டும் ேன்றி
கூறிெநதாடு, குளிர்ோனமும் தந்தார்.
அவரிடம்
விலடகேற்றுக்ககாண்டு
வீட்டிற்குக் கிளம்பிநனன்.

ம ாழி

வசாற்ைளால்
வசதுக்ைப்பட்ைது
இலக்ைணத்தால் இகணக்ைப்பட்ைது
இலக்கியத்தால் உச்சந்வதாட்ைது
ஓகசைளால் ஒழுங்குபட்ைது
வள்ளுவரால் ஞானம் வபற்ைது
பாரதியால் வீரம் வபற்ைது
ைம்பரால் இையம் வதாட்ைது
ஔகவயால் அறிவு வபற்ைது

தாய் ைடியின் பிைப்பின் அது தாரை ைந்திரம்
தரணியின் வாழ்வில் அது நம் அகையாளம்!
தாய் ைண்கணப் பிரிந்தாலும்
தமிகே ைைந்து கபாைாகத!
அப்படி ைைந்துவிட்ைால் – தமிோ!
நாகள நீ கபசப் கபாவது தமிோ?

இன்று
ஒருவருக்கு
உதவிக்கரம்
நீட்டிநனன்
என்ற
ேனேகிழ்ச்சியில்,
வீட்லட நோக்கிப் புறப்ேட்நடன். வீட்டில்
என் தாொர் என் வரவுக்காக வழிநேல்
விழிலவத்துக் காத்துக்ககாண்டிருந்தார்.
அவர் முகத்தில் நகாேக்கனல் கதரிந்தது.
ோன்
ேடந்தலத
என்
தாொரிடம்
விளக்கிநனன். அவர் முகத்தில் புன்னலக
ேைர்கள் பூக்கத் கதாடங்கின. எனக்குப்
ோராட்டுப்
ேரிசு
கிலடத்தது.
ேற்றவர்களுக்கு உதவும் ேண்பு ேல்ைது
என்ேலதயும் என் தாொர் எனக்கு
எடுத்துலரத்தார். ோன் ேகிழ்ச்சிக் கடலில்
மூழ்கிநனன். அதுேட்டுேல்ைாேல் உதவி
நதலவப்ேடும்
ஒருவருக்குச்
கசய்த
இச்நசலவ என் ேனத்தில் ேகிழ்ச்சிலெயும்
நிம்ேதிலெயும் ஏற்ேடுத்திெது.

-சஞ்சனா, JC2-NETP

தந்ணத ச ால்பை மந்திரம்!
தந்றத மசால்வறதக்
ேவன ாேக் கேளுங்ேள்!
ஏமனன்ைால்...பிைர் ே க்கு
ஏதும் மசால்லும் நிறல
வந்துவிடக் கூடாது.
தந்றதயின் வாழ்க்றே
அனுபவங்ேள்
ே க்கு ஒரு புத்தேம் ஆகும்.
அதன் ஒவ்மவாரு பக்ேத்றதயும்
பாட ாேக்மோண்டு
பயனறடயுங்ேள்!

-பூர்வசந்தியா1HT1

அல்ைது ஊருக்கு வணங்கி வாழ்கிநறாோ?

ேேது அனுேதியில்ைாேல் - ோம்
இந்த வாழ்க்லகயில் திணிக்கப்ேட்டுள்நளாம்.

சிறிதும் அர்த்தமில்லை.

ேேது கசாந்த ேகிழ்ச்சியும் ேைனுந்தான்
முக்கிெோ?
அல்ைது பிறர் ேைம் கருதுவது அவசிெோ?
நோட்டியும் கோறாலேயும் நிலறந்த உைகில்
எதுதான் ேகிழ்ச்சி?
ேம்லே ோநே கவனித்துக் ககாள்வது சுெேைோ?

இது கசார்க்கத்திற்குப் நோகும்
நேரடிப் ோலதொ?-அன்றி
ஒரு புலதெலைத் நதடிச் கசல்லும்
கரடுமுரடான காட்டுப் ோலதொ?
இெந்திரோக வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கும் ோம்
எந்தகவாரு விதிமுலறயுமின்றி வந்நதாம்

அதுதான் தவிர்க்க முடிொத ேேது முக்கிெக்
கடனா?
அல்ைது அலனத்லதயும் பிறருக்காக இழப்ேது
முலறொ?

சரிொக வாழ்கிநறாோ? வாழ்வில் சரி,தவறு
இருக்கிறதா?
அலதத் தீர்ோனிப்ேதுதான் ொநரா?

உறவுகள் எத்தலனநொ வந்து நோகின்றனஅலவ
என்றும் ேம்மிடம் உண்லேொய் இருப்ேதில்லை.

வாழும்நோது ேம் குடும்ேத்திற்காக
வாழ்கிநறாோ?

இந்நிலை உள்ேனத்தில் உளி அலறந்தாலும்
இறுதிவலர இலத நிலனத்து உருகுவதில்

ச ய்தி
ஒரு ோள் சாவிலெப் ோர்த்துச்
சுத்திெல் நகட்டது. “உன்லனவிட
ோன் வலிலேொனவனாக
இருக்கிநறன். ஆனாலும், ஒரு
பூட்லடத் திறக்க ோன் மிகவும்
சிரேப்ேடுகின்நறன். ஆனால், நீ
சீக்கிரம் திறந்து விடுகிறாநெ அது எப்ேடி?”
அதற்குச் சாவி கசான்னது, “நீ
என்லனவிட ேைசாலி என்ேலத ோன்

பூட்டின் இதெத்லதத் கதாட்டுத்
திறக்கின்நறன்.” என்றது.
‘அன்பு உைலக ஆளும்’
என்ேது உைக நிெதி. உணர்ந்து
ேடப்நோம்!

அன்பு உைணக ஆளும்!

வாழும்வலர இலத நிலனவில்
ககாண்டு கசெல்ேடுநவாம்!
என்கறன்றும் ‘ேம்லே’ ஒன்நற
எண்ணி...ேலடநோடுநவாம்!
ேற்றலத ேறந்துவிட்டு
ேகிழ்வு ககாள்வது
வாழ்க்லகக்கு நிச்செம்
அர்த்தம் நசர்க்கும்!!

-சோனா ோயுடு, JC2-NETP

உங்களுக்குத் சதரியுமா?

நிச்செம் ஒத்துக்ககாள்கின்நறன்.
நீ பூட்லடத் திறக்க, அதன் தலையில்
அடிக்கின்றாய்! - ஆனால்
ோநனா,

வாழ்க்லக ஒரு வட்டம்!
கதாடக்கமும் முடிவும்
அலனத்திற்கும் உண்டு.

திருக்குைள் தமிழின் முதல் எழுத்தான
‘அ’ என்ை உயிர் எழுத்தில் மதாடங்கி
ம ய்மயழுத்தின் இறுதி எழுத்தான ‘ன்’
என்பதில் முடிவறடகின்ைது.
அம் ா என்ை மசால்லில் ‘அ’ என்பது
உயிர்
எழுத்து.
‘ம்’
என்பது
ம ய்மயழுத்து. ‘ ா’ என்பது உயிர்ம ய்
எழுத்து.
தமிழின் எல்லா எழுத்து
வறேயும் ‘அம் ா’ என்ை மசால்லில்
உள்ைது.

கேடில் விழுச்மசல்வம் ேல்வி! - திருவள்ளுவர்

