
 

கரும்பலககயில் '1000' என்று
எழுதிவிட்டு வகுப்பிலிருந்த  
குறும்புத்தனமான ஒரு 
மாணவகனப் பார்த்து, 
அவனது கணித ஆசிரியர், 
"இது எவ்வளவு?" என்று      
ககட்டார். ககள்வியின் 
எளிகம கண்டு சட்டடன்று 
’ஓராயிரம்’ என்று அவன் 
பதிலளித்தான். 
ஆசிரியர் கூடுதலாக ஒரு      
பூஜ்யத்கத அந்த 
எண்ணின்  வலப்பக்கத்தில் 
'10000' என எழுதிவிட்டு,  
எவ்வளவு என்று ககட்டார். 
‘பத்தாயிரம்’ என்று அவன் 
பதிலளித்தான். இப்கபாது 
இன்டனாரு பூஜ்யத்கத அந்த 

எண்ணின் இடப்பக்கத்தில் 
‘010000’ என்று எழுதிக்காட்டி, 
அது எவ்வளவு என்று ககட்டார். 
‘பத்தாயிரம்’ என்று அவன் 
பதில் கூறினான்.  

ஆசிரியர் அவகனப் பார்த்துச் 
சிரித்தவாகே, ஒரு முக்கியமற்ே 
எண் ஒரு முக்கியம் வாய்ந்த 
எண்கணப் பின்டதாடர்ந்து 
வந்தால், அதன் மதிப்புக் 
கூடுகிேது. அகத எண் அந்த 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 
எண்ணிற்கு முன்னால் 
டசல்லும்கபாது அதற்கு 
மதிப்கபதும் இல்கல. 
அதுகபான்ேதுதான்  ஆசிரியர் 
மாணவர் உேவும். ஒரு 
மாணவன் தன் ஆசிரியகரப் 
பின்டதாடர்ந்து டசன்ோல் 
அவனது மதிப்புக் கூடுகிேது. 
அதுகவ தகலகீழாக 
அகமந்தால்? பதில் உனக்கக 
டதரியும் என்று கூறினார். 
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 ார்க்க; 

இடணயப்  க்கம் 

புதிது 

ஒரு சிறு மீன்பிடி கிராமமாக 
உருடவடுத்த  சிங்கக ,
பிரிட்டிஷ் அதிகாரம் ,
உலகப்கபார், ஜப்பானியர் 
ஆக்கிரமிப்பு,  மகலசியப் 
பிரிவு  எனப் பல தகடககளக் 
கடந்து, கபாராடிச் சுதந்திரம் 
டபற்று 51ஆண்டுககளப் 
பின்தள்ளி விருட்சமாய் 
விளக்கம் கண்டுள்ளது.  

ராஃபிள்ஸ் டபருமகனார் 
கண்டுபிடித்த சிறிய மீன்பிடி 
கிராமம், இன்று உலகப் பந்தில் 
உன்னத இடத்கதப் பிடித்து,  
உலகின் முக்கிய வணிக 
கமயங்களில் ஒன்ோகவும் 

மிகப்டபரிய நிதி கமயங்களில் 
ஒன்ோகவும் திகழ்ந்து,  
டவற்றியும் புகழும் வளமும் 
நிகேந்து உச்சம் 
டதாட்டுள்ளது.  

நம் முன்கனார் உகழப்பின் 
பயகன  முழுகமயாக 
அனுபவிக்கும் நாம் நமது 
கடகமகயயும் நாட்டிற்குச் 
டசய்தல் அவசியம். ‘நாட்டிற்கு 
உகழத்தல் 
இகமப்டபாழுதும் 
கசாராதிருத்தல்’ என்ே 
மகாகவி பாரதியின் கூற்கே 
நகடமுகே வாழ்வில் 
டமய்ப்பிப்கபாம்! நாட்டு நலன் 
காப்கபாம்!  
                       இப்படிக்கு...  
                       இதழ்க் குழு            

நலன் காப்ளபாம்! 

எந்தவ ொரு வினொவ யும் 
விட்டுவிடுதல் கூடொது.  

வினொவுக்கு ஏற்ற  ண்ணம் 
விவடகள் உள்ளன ொ 
என்பவதச் சரிபொர்க்கவும். 

வ ொழிப்பிவைகவள மீண்டும் 
சரிபொர்த்துத் திருத்தவும்.  

படிப்பது எப்படி? 

ததாைரும்... 

 

 
 

 

 IMMIGRATION 
குடிநுழைவு   

 PAVEMENT 
நழைபாழை 

மாணவர்களின் 

பணடப்புகள் 

வரளவற்கப்படுகின்றன.  

வெறும் மண்தான்! 

வெடி வகாடிகளுடன்  

சின்னஞ்சிறு தீவு! 

மன்னன் கண்டான் 

சிங்கத்தத!  

அததயே வெேராக்கி 

அதைத்தான் 

‘சிங்கப்பூரா’! 

 

வெழித்து ெளர்ந்தது 

சிங்தக நகரம்! 

சிறு தீவு...சீர்மிகு 

நாடானது! 

இன்று வெரிதாய் 

உலகம் விேக்கும் உச்ெத்தில்! 

ொழிே சிங்தக! ொழிே நீடு! 

               
                  ஹனிஷொ (1HT1) 
    

   சிெப்பும் வெள்தளயும் 

   சிங்தகதே அலங்கரித்தது 

   ொணயெடிக்தக  

 ொதன அலங்கரித்தது 

 ெண்ண விளக்குகள் 

 கட்டடங்கதள அலங்கரித்தது 

 சிங்கப்பூரர்களின் மகிழ்ச்சி 

 51-ஆம் யதசிே தினத்தத  

   அலங்கரித்தது! 

 

       பூர் சந்தியொ (1HT1) 

முக்கிய நிகழ்வுகள்   

படித்ததில் 

பிடித்தது! 

அலங்காரம்! 

வாழிய சிங்ணக! 

 இந்தப் பூமி  

 நம் தாய் பூமி! 

 தாதேக் காக்கக்        

தகவகாடுப்யொம்! 

 அன்தெக் காட்டி    

ெணங்கிடுயொம்! 

 அதுயெ நம் ொமி என்று! 

 
        பொ.அரவிந்த் (1HT1) 

சிங்கை மண்ணில் 

உயர்ந்து சிறந்தாய்!  

எங்ைள் இதயம் 

அழவே மகறந்தாய்! 



 

 

‘இன்ணறய இணேயர்களிடம் 

காணப்படும் குணறபாடுகளும் 

அவற்ணறக் கணேவதற்கான 

வழிமுணறகளும்  

 

‘இன்கேய இகளயர்கள் நாகளய 
தகலவர்கள்’ என்பார்கள். இவ்விகளயர்ககள 
நாட்கட மிடுக்ககாடு வழிநடத்தப்கபாகும் 
எதிர்காலத் தூண்களாகத் திகழ்வர். எனகவ, 
அவர்கள் நற்குடிமக்களாகவும் ஈடும் எடுப்பும் 
மிக்க தனிமாண்புடன் சிேந்து விளங்குதல் மிக 
அவசியம். அவர்கள் அறிவிலும் ஆற்ேலிலும் 
நற்பண்புகளிலும் உயர்ந்தவர்களாக மிளிர 
கவண்டும். ஆனால், இன்கோ இகளயர்கள் 
‘கண்டகத காட்சி டகாண்டகத ககாலம்’ என்று 
அலட்சியப்கபாக்குடன் நகடகபாடுகின்ேனர். 
இதனால் அவர்களிடம் சிற்சில குகேபாடுகள் 
காணப்படுகின்ேன. அக்குகேபாடுககளப் 
பற்றியும் அவற்கேக் ககளவதற்கான 
வழிமுகேகள் பற்றியும் இக்கட்டுகர 
விவரிக்கும்.  
 
இன்கேய இகளயர்களிடம் பல குகேபாடுகள் 
குவிந்து கிடக்கின்ேன. இதற்குக் காரணம் 
மாறிவரும் பரபரப்பான வாழ்க்ககச் சூழகல 
எனலாம். இன்று டதாழில்நுட்ப வளங்கள் 
டபருகி வருகின்ேன. இகளயர்கள் இவற்றுக்கு 
அடிகமயாகி வாழ்கின்ேனர். கணினி, 
ககத்டதாகலகபசி கபான்ே சாதனங்கள் 
அவர்களின் வாழ்க்கககய முழுகமயாக 
ஆக்கிரமித்துள்ளன. இதனால் கல்வி கற்கும் 
கநரம் சூகேயாடப்படுகின்ேது. ‘யாகன தன் 
தகலயில் மண்கண வாரிப் 
கபாட்டுக்டகாள்வது கபால்’ இகளயர்கள் 
தங்கள் எதிர்காலத்கத அவர்களாககவ 
சீரழித்துக்டகாள்கின்ேனர். இவ்வாறு 
எந்கநரமும் டதாழில்நுட்பச் சாதனங்ககளச் 

சார்ந்திருப்பது இகளயர்களிடம் 
காணப்படும் டபருங்குகேபாடாகக் 
கருதப்படுகின்ேது. 

உலகம் இன்று வசதிகள் நிகேந்த 
டசாகுசான வாழ்க்கக முகேகய 
இகளயர்களிடம் டகாண்டு கசர்த்துள்ளது. 
எண்ணிலடங்கா வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் 
அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் 
கஷ்டம் என்ோல் என்னடவன்கோ, உகழப்பு 
என்ோல் என்னடவன்கோ அறியாமல் 
ஒருவித மாய உலகில் வாழ்கின்ேனர். இத்தகு 
டமத்தனப் கபாக்கக, ‘உகழப்கப டவற்றிக்கு 
முதற்படி’ என்பகத உணரமுடியாமல் 
டசய்துவிட்டது. இக்குகேபாடு அவர்களின் 
எதிர்கால வாழ்விற்கும் முன்கனற்ேத்திற்கும் 
டபருந்தகடக்கல்லாக இருக்கின்ேது.  

‘மூத்கதார் டசால் ககள்’ என்ே கூற்கே 
மேந்து இன்கேய இகளயர்கள் 
வாழ்கின்ேனர். டபற்கோர், தாத்தா, பாட்டி 
கபான்ேவர்களின் வார்த்கதகளுக்குச டசவி 
சாய்க்காமல் வாழ்கின்ேனர். டவளியிலும் 
மூத்கதாகர மதித்து நடக்கும் கபாக்ககக் 
காணமுடிவதில்கல. இத்தகு குகேபாடும் 
இகளயர்களிடம் காணப்படுகின்ேது. கமலும், 
இன்கேய இகளயர்கள் டபற்கோகரக் 
காட்டிலும் நண்பர்ககள முக்கியம் என்ே 
தவோன மனநிகலயில் வாழத் 
தகலப்பட்டுள்ளனர். நண்பர்களுடன் அதிக 
கநரத்கதச் டசலவிடும் இவர்கள் 
டபற்கோரிடம் கநரத்கதத் டசலவிட 
விரும்புவதில்கல. இதனால் தகலமுகே 
இகடடவளி டபருகி, அவர்களுக்குக் குடும்ப 
உேவின் முக்கியத்துவம் புலப்படாமகல 
கபாய்விடுகின்ேது.  

இகளயர்கள் காலத்தின் அருகமகய 
உணராமல் வாழ்கின்ேனர். ‘காலம் டபான் 
கபான்ேது’ என்ே தாரக மந்திரத்கதப் 
பின்பற்ோமல் வாழ்கின்ேனர். கமலும், 

கநரத்கதத் திட்டமிட்டுச் டசயலாற்றும் 
பழக்கமும் அவர்களிடம் இருப்பதில்கல. 
இதனால் கதால்விககளச் சந்தித்து மனம் 
துவண்டு மனவுகளச்சலுடன் வாழும் 
நிகலக்கு ஆளாகியுள்ளனர். அதுமட்டுமன்றி, 
இன்கேய இகளயர்கள் ஆடம்பர 
வாழ்க்கக வாழ முற்பட்டுள்ளனர். 
அனாவசியப் டபாருட்ககள வாங்குவதிலும், 
அர்த்தமில்லாமல் டசலவு டசய்வதிலும் 
கவனம் டசலுத்துகின்ேனர். ‘சிறு துளி டபரு 
டவள்ளம்’ என்ே பழடமாழியின் டபாருகள 
உணராமல் கசமிப்புப் பழக்கம் இல்லாமல் 
வாழ்கின்ேனர். கமலும், இது அவர்களின் 
எதிர்கால வாழ்க்ககக்குத் துன்பத்கத 
அளிக்கும். இத்தகு குகேபாடும் 
இகளயர்களிடம் காணப்படுவது மிகவும் 
கவதகனக்குரியது. 

இகளயர்களிடம் டபாதிந்து கிடக்கும் 
இக்குகேபாடுககளக் ககளவதற்கு, 
இகளயர்கள் டதாழில்நுட்பத்கத 
அளகவாடு பயன்படுத்த கவண்டும். 
அதற்குப் பதிலாக, பயனுள்ள வழியில் 
அவர்கள் கநரத்கதச் டசலவிட கவண்டும். 
இதற்குத் திட்டமிடும் பழக்கத்கதக் 
ககடகாள்வது அவசியம். டபற்கோர்களும் 
இதற்கு உறுதுகணயாக இருக்க கவண்டும். 
மூத்கதார்களுக்கு மரியாகத அளிக்கும் 
பண்கப வளர்த்துக்டகாள்வகதாடு, 
ஆடம்பர வாழ்கவக் ககவிட்டுச் கசமிப்புப் 
பழக்கத்கத இளம்பருவத்திகலகய 
ககடப்பிடித்து வருதல் கவண்டும். “தீதும் 
நன்றும் பிேர் தர வாரா” என்ே தாரக 
மந்திரத்கத மனதிற்டகாண்டு தங்களிடம் 
காணப்படும் குகேபாடுககளக் ககளந்து 
ஒளிமயமான எதிர்காலத்திற்குள் 
அடிடயடுத்து கவக்க கவண்டும். 
அப்கபாதுதான் நாடும் வீடும் நலம் காணும். 
இகளய சமுதாயமும் ஏற்ேம் காணும். 

                             அகிலேஷ் (4HT1)                                               

மாதிரிக் கட்டுணர   

பக்கம் 2  மாணவர் இைழ் 

மரம்! 
நீ என்தன வெட்டி விற்று 

ொழ்ந்து மடி! 

உன் பிள்தளகள் சுொசிக்க  

விதலவகாடுத்து ொங்கட்டும் 

காற்தை! 

நாக்கு 

வரட்தட நாக்குகள் 

ததடயின்றி எதுவும் யெசும் 

இல்லாதததயும்  

வொல்லாதததயும் யெர்த்து… 

 

                   அப்ரின் (3HT1) 

ஒரு துளி! உயிர்த் துளி! 

விழுந்திடும் மதைத்துளி! 

நிலத்திற்குக் குளிர்ச்சி   மதை! 

நதனயொர்க்கு மகிழ்ச்சி! 

மதைதே ரசிப்யொம் 

மகிழ்ச்சி ஐஸ்கிரீம் ருசிப்யொம்! 

  வீ.ப்ரியங்கொ  ள்ளி(1HT1)  

 

 

 

 

  இேற்தகதே யநசி! 

  இதேம் இளதமோகும். 

  வெண்தண யநசி! 

  கவிதத மலரும். 

  உன்தன யநசி! 

  உண்தமகள் 

பிைக்கும்! 

  ொழ்க்தகதே யநசி! 

  ொனமும் ெெப்ெடும்! 

  நாதெ யநசி! 

  நல்ொர்த்ததகள் பிைக்கும்! 

  உதைப்தெ யநசி! 

  உேர்வு உறுதிோகும். 

  நாட்தட யநசி! 

  நல்ொழ்வு கிட்டும். 

  அதனத்ததயும் 

  அன்தனோய் யநசி! 

  அன்பு கிட்டும்! 

  நம்பிக்தக வகாள்! 

  நாதள உனதாகும். 

 

         சரித்திரொ (2HT1)                       
 

  ளநசி!  ெலி! 

 அடைவர் வாழ்க்டகயும் 

 மாயக்குதிடையும் அல்ல! 

  றக்கும்  ட்ைாம்பூச்சியுமல்ல! 

சிலரின் வலி நமக்குத் 

ததரியாது 

 

  வலிடயப் த ாறுத்துக்தகாண்ை 

  உள்ளத்திற்கு மட்டுபம       

  உண்டமயாை வலி புரியும்!  

  ப ாலியாை சிரிப்பும்  

  த ாய் எைத் ததரியும்! 

 

                   ஜன்னொ(1HT1) 
 வாழும் வடை  

 நான் அவடளக் காப்ப ன்! 

 அவள் வாழும் வடை 

 என்டைக் காப் ாள்! 

 நாம் வாழ்வது   

 அவள் டகயில் 

 அவள் வாழ்வது  

 நம் டகயில் 

 இயற்டகடயக் காப்ப ாம்! 

 இயற்டகயும் நம்டமக் காக்கும்!  

       ஆனி சொப்ரின் (1HT2) 
 

இயற்ணக   

 

 

 

 

அம்மா 

எனது அம்மாவே! 

 அனனத்தும் பார்த்த அம்மாவே! 

 என்னனப் பபற்ற உன்னன நான் 

 என்றும் வபாற்றி மகிழ்ந்திடுவேன்! 

         வித்யொதர் (1HT1) 
 

 அன்பு வகாடுக்கும் 

அம்மா! 

 ஆறுதல் தரும்  அம்மா 

 ஊக்கம் அளிக்கும் 

அம்மா 

 உதவி வெய்யும் அம்மா 

 அம்மா நமது வதய்ெம் 

 அெர்தாம் நமது உலகம்! 

         ஹர்ஷிதொ (1HT2) 

  அம்மா  

 பவற்றுடமயில் ஒற்றுடம 

விளக்கியவள் நீபய! 

 சாதடையின்  

 உச்ச எல்டல ததாட்ைவளும் நீபய! 

 கண்ணிடமக்கும் பநைத்தில் 

 ஐம் துகடளக் கைந்தாய்! 

 காத்திருப்ப ன் - உன் 

 நூற்றாண்டுச் சாதடை காண!  

 

              அகிலேஷ் (4HT1) 

சிங்ணக! 



டசன்கேன். சிறிது டநாடிகள் கழித்து யாகரா 
என்கன அகழப்பதுகபால் கதான்றியது. 
பின்னால் திரும்பிப் பார்த்கதன். சமீராகவ 
அங்கு நின்றிருந்தாள். 
 
“என்கன மன்னித்துவிடு இன்பா!. நான் 
அகத உன்னிடமிருந்து மகேக்ககவண்டும் 
என்பது என் எண்ணம் அல்ல. ஆனால், 
எவ்வாறு கூறுவது என்று எனக்குத் 
டதரியவில்கல. நான் அகத நூலகத்தில் 
டசால்கிகேன், இங்கு கவண்டாம்” என்ோள் 
சமீரா. நான் அவகளப் பின் டதாடர்ந்து 
நூலகம் டசன்கேன். நூலகத்தில் யாரும் 
இல்லாத ஓர் இடத்கதப் பிடித்கதாம். சமீரா 
வாய் திேந்தாள். “ இரண்டு வாரங்களுக்கு 
முன்பு என் தந்கத குடிகபாகதயில் காகர 
ஓட்டி ஒரு லாரியின் மீது கமாதினார். 
இதனால், என் தந்கத காயமுற்று 
மருத்துவமகனயில் அனுமதிக்கப்பட்டு 
உள்ளார். என் தந்கதகய இதுநாள்வகர என் 
முழுக் குடும்பத்கதயும் காப்பாற்றி வந்தார். 
ஆனால், இப்கபாது அவரின் மருத்துவச் 
டசலவு மிகவும் அதிகமாக உள்ளதால் என் 
குடும்பத்தில் பணடநருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. 
இதனால்தான் நான் பள்ளி 
உணவகத்திற்குக்கூட வருவதில்கல” என்று 
கூறி முடித்தாள்.  
 

 
 

என் ளதாழிக்கு ஏற்பட்ட ஒரு 

சிக்கலும் அதற்கான தீர்வும்  

 

“நீ ஏன் என்னிடம் சிறிது காலமாகச் சரியாகப் 
கபசுவதில்கல?” என்று நான் என் கதாழி 
சமீராகவக் ககட்கடன். அவள் அதற்குப் பதில் 
அளிக்கவில்கல. எனக்குக் ககாபம் தகலக்கு 
கமல் ஏறியது. டசன்ே இரு வாரங்களாக 
அவள் என்கனத் தவிர்த்தாள். நானும் என் 
டபாறுகமகய இழக்காமல் அவளிடம் என்ன 
கநர்ந்தது என்று ககட்டுக்டகாண்கட 
நச்சரித்து வந்கதன். ஆனால், அவள் அதற்கு 
எந்தப் பதிலும் அளிக்கவில்கல. 
 
நானும் சமீராவும் பாலர் பள்ளியிலிருந்து 
இன்று வகர ஒகர பள்ளியில் ஒகர வகுப்பில் 
படித்து வருகிகோம். நாங்கள் இருவரும் மிக 
டநருக்கமான நண்பர்கள். நாங்கள் 
ஒருவருக்டகாருவர் எகதயும் மகேத்தது 
இல்கல. அப்படி மகேத்தாலும் சிறிது 
கநரத்தில் கூறிவிடுகவாம். இவ்வளவு 
டநருக்கமாக இருந்தும் அவள் என்னிடமிருந்து 
எகதகயா மகேப்பது மிகவும் கவதகனகய 
அளித்தது. நான் அவ்விடத்கதவிட்டு 
ஏமாற்ேத்துடனும் வருத்தத்துடனும் 

 
என் பாட்டி 

இந்தியாவில் இருக்கிோர். 
டசன்ே ஆண்டு அவரது வீட்டிற்கு நானும் என் 
டபற்கோரும் டசன்கோம். அது ஓர் அழகிய 
கிராமம். அந்தக் கிராமத்தில் நிகேய வீடுகள் 
இருந்தன. நான் என் பாட்டியின் வீட்டுத் 
திண்கணயில் பக்கத்து வீட்டுச் 
சிறுவர்ககளாடு விகளயாடிகனன். பிேகு,  
விகளயாட்டு முடிந்ததும் சாப்பிடச் 
டசன்கேன். 
 
சாப்பிடும்கபாது எதார்த்தமாக விரலில் 
இருந்த கமாதிரம் காணாமல் கபானகத 
அறிந்கதன். நான் அேக்கப் பேக்கத் கதட 
ஆரம்பித்கதன். வீடு முழுவதும் கதடிகனன். 
ஆனால் என்னால் அகதக் கண்டுபிடிக்ககவ 
முடியவில்கல.  
 
என் பரபரப்கபக் கண்ட பாட்டி, என்ன 
நடந்தது என்று ககட்டார். நான் 
உண்கமகயக் கூறிகனன். “நீ அகதக் கீகழ 
கபாட்டிருந்தாய். நான் அகத எடுத்துப் 
பத்திரமாக கவத்திருக்கிகேன்” என்ோர். 
எனக்கு அப்கபாதுதான் உயிர் வந்தது. அவர் 
என் கமாதிரத்கதப் பாதுகாத்து கவத்திருந்த 
இடத்திற்கு அகழத்துச் டசன்ோர். அங்கிருந்த 
அடுக்குப் பாகனககள இேக்கி கவத்து 
அதிலிருந்து என் கமாதிரத்கத எடுத்தார். 
நான் அந்தப் பாகனயினுள் பல டபாருள்கள் 
இருப்பகதப் பார்த்கதன். அவற்கேப் பற்றி 
என் பாட்டியிடம் ககட்கடன். அவர் 
‘புல்லாக்கு, பாம்படம்’ என்று ஒவ்டவாரு 
டபாருகளயும் எடுத்துக் காட்டினார். இன்னும் 
இகதப்கபால நிகேய டபாருள்கள் என் 
பாட்டி வீட்டில் இருப்பதாகவும் கூறினார். 
எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. கமலும், 
முக்கியமான டபாருள்ககள இந்த 
அடுக்குப்பாகனயில்தான் கவப்கபன்” என்று 
கூறினார். இந்தப் பாதுகாப்புச் சாதனத்கத 
இப்கபாதுதான் பார்த்கதன். அகத எனக்கு 
அறிமுகம் டசய்து கவத்த பாட்டிக்கு நன்றி 
டதரிவித்கதன். அவரும் சிரித்துக்டகாண்கட 
என்கனச் சாப்பிட அகழத்துச் டசன்ோர். 
                                சங்கர் கொயத்திரி (1HT1)   

தங்க மகன்! 

யாராலும் வேல்ல முடியாது  

என்ற இலக்கை 

நிர்ணயித்த குணம்! 

நீச்சலில் சாதகை  

நிைழ்த்திய சிங்ைம்! - நாட்டின் 

வெருகம ைாத்த  

தங்ை மைன்! - நமது 

மைங்ைகைக் ைேர்ந்த 

மாவீரன்! 

         சுப்ரஜா (1HT2) 

           

தங்ைம் வேன்ற  

தங்ை மைன்! 

நம் நாட்டிற்கு ஏற்ற குடிமைன்! 

தன் வீட்டிற்கும் ஏற்ற வசல்ல மைன்! 

உன்கைப் வொல் நானும் 

உயர வேண்டும் ோழ்வில்! 

           கசவலஷ் (1HT2) 

 பாதுகாப்பு  

நன்றி! 

பக்கம் 3 மாணவர் இைழ் 

மாதிரிக் கட்டுணர   அவளின் ககதகயக் ககட்டு நான் டபரும் 
அதிர்ச்சியகடந்கதன். நான் அவளுக்கு 
என்ன ஆறுதல் டசால்கவன்? நான் 
சமீராவின் தந்கதகய என் தந்கத கபாலகவ 
கருதியுள்களன். “சமீரா, உன் கவகல 
எனக்குப் புரிகிேது. நீ கவகலப்படாகத, 
உனக்கு எப்படியாவது நான் உதவுகிகேன்” 
என்று கூறிகனன். பின்னர் இருவரும் 
ஒன்ோக வீடு திரும்பிகனாம்.  
 
நான் வீட்டுக்குச் டசன்ேதும் என் தாயாரிடம் 
நடந்தகதக் கூறிகனன். அகதக் ககட்டு 
அவரும் அதிர்ச்சி அகடந்தார். இகதப்பற்றி 
என் வகுப்பாசிரியரிடம் கூேச்டசான்னார். 
நானும் அவர் கூறியபடி டசய்கதன். என் 
ஆசிரியர் இதுகுறித்துத் 
தகலகமயாசிரியரிடம் கபசுவதாகக் 
கூறினார். பின்னர், தகலகமயாசிரியர் 
சமீராவின் தந்கதக்கு நிதி உதவி 
வழங்குவகதாடு, சமீரா இனிகமல் பள்ளி 
உணவகத்தில் சாப்பிடப் பள்ளிகய பணம் 
டசலுத்தும் என்றும் கூறினார். இகதக் 
ககட்ட சமீரா டபரும் மகிழ்ச்சி அகடந்தாள். 
அன்றிலிருந்து எங்கள் நட்பு இன்னும் 
வலுவானது. அன்றிரகவ நானும் என் 
குடும்பத்தினரும் மருத்துவமகனயில் இருந்த 
சமீராவின் தந்கதகயக் காணச் டசன்கோம். 
 
                   வஹரொல்ட் இன்பொ (1HT2) 

எங்கேது இரங்கல் 
வசன்ற ஆண்டு சிங்ைப்பூரின் தந்கத 

திரு லீ குோன் இயூ அேர்ைள் 

நம்கமவிட்டுப் பிரிந்தார். அேரின் 

பிரிகே நாம் மறக்கும் முன், இந்த 

ோரம் நம் முன்ைாள் அதிெர் திரு எஸ் 

ஆர் நாதன் அேர்ைள் உயிர் 

நீத்துள்ைார். இந்த இரண்டு 

மகறவுைளும் நம் நாட்டிற்குப் 

வெரிழப்ொகும். அேர்ைளின் ஆத்மா 

சாந்தி அகைய நானும் நம் நிகலய 

மாணேர்ைளும் பிரார்த்திக்கிவறாம். 

                    கிஷன் (1HT2) 

இன்னறய பதாழில்நுட்ப உலகில், அனனேரின் 

னைைனையும் ஆன்ட்ராய்ட், ஐ-வபான் வபான்ற 

திறன்வபசிைள் ஆக்கிரமித்துக்பைாண்டுள்ைன. 

ேணக்ைம் கூட இதழ்ைனை ஒதுக்கிவிட்டு, 

ோட்ஸ்அப் ேழிதான் ேந்து விழுகிறது.    

ஏன்? பிடித்த பெய்திைனைப் புத்தைத்தில் 

படித்தால் கூட னலக் பட்டனனத்தான் விரல்ைள் 

வதடுகின்றன. உலைம் உள்ைங்னைக்குள் 

சுருங்கிவிட்டது. நம் உணர்வுைளும் வபான்ொய் 

மரங்ைைாய்ச் சுருங்ை ஆரம்பித்துவிட்டன. 

எல்லாம் சுருங்கினும் நம் ோழ்வு சுருங்ைாமல் 

ோழ்ந்து பார்ப்வபாம்! குடும்ப உறனேயும் 

பண்பாட்டுச் சிறப்னபயும் மறக்ைாமல் 

ைட்டிக்ைாத்து ோழ்வோம்!    

 

 
அப்வொது எைக்கும் வதன்வமாழிக்கும் ஐந்து 

ேயதுதான். அேளும் நானும் நைமும் சகதயும் 

வொல் ோழ்ந்து ேந்வதாம். ஒவ்வோரு நாளும் 

எைக்கும் அேளுக்கும் வநருக்ைம் கூடியது. 

ஒருநாள் திடீவரன்று வதன்வமாழி ஒரு 

விெத்கதச் சந்தித்தாள். அேளுகைய நிகல 

மிைவும் வமாசமாை இருந்தது. அேகைப் ொர்க்ை 

மருத்துேமகைக்கு என் அம்மாவின் 

உதவிவயாடு விகரந்வதாடிவைன். “நான் 

இறப்ெது உறுதியாகிவிட்ைது. இறந்த பிறகு என் 

விழிைள் உைக்குத்தான்.” என்றாள். அதன்ெடி 

நான் விழிைள் வெற்று, இன்று உலகைப் 

ொர்க்கின்வறன்.  ஆைால் விழி தந்த நட்கெப் 

ொர்க்ை முடியாமல் ஏங்குகின்வறன். இருட்ைாை 

இருந்த ோழ்வு ஒளிமயமாை மாறுேதற்கு 

உதவிய என் வதாழி என் ோழ்க்கையின் 

உயிர்நாடி என்வென். 

                          சுப்ரஜா (3HT2)    

உயிர்நாடி 

   

   

  இயற்டகயின் வண்ணப்  டைப்பு 

   டைப்பினில்  ாபை மயங்கும் 

  எண்ணிப்  ார்க்க ஏங்குபத! 

  எண்ணும்ப ாபத கிறங்குபத! 

   ச்டசக் கம் ளப் பூமியில் 

   ல வண்ணப் பூக்கள் ஆடுபத! 

  மணம்  ைப்பும் ஜாலம் 

  மைடத மயக்கிச் சிலிர்க்குபத! 

  பூக்கள் உயிைாய் இருக்குபத 

  பூமியும் அழகாய்ச் சிரிக்குபத! 

 

            கீர்த்தி மவைாைரன் (3HT2) 

பூக்கள் 


