
 

‘தமிழ்க் குறுஞ்செயலி 

உருவாக்கம்’ 

பார்ட்லி உயர்நிலைப் பள்ளி, 
வளர்தமிழ் இயக்கம், 
தமிழ்ம ாழி கற்றல் 
வளர்ச்சிக் குழுவின் 
ஆதரவுடன் ‘தமிழ்க் 
குறுஞ்மெயலி 
உருவாக்கம்’ என்னும் 
பபாட்டிக்கான  
பரிெளிப்பு விழா 
ஏப்ரல் 23ஆம் பததி 
நலடமபற்றது. 
இப்பபாட்டியில் 
முப்பதுக்கும் 
ப ற்பட்ட பள்ளிகலளச் 
பெர்ந்த  ாணவர்கள் 
கைந்துமகாண்டனர்.  
 
இவ்விழாவிற்குக் கல்வி 
அல ச்சு, பாடத்திட்ட வலரவு 
 ற்றும் ப ம்பாட்டுப் பிரிவின்  
தாய்ம ாழித் 
துலறயின் துலண இயக்குநர் 
திருவாட்டி  ொந்தி 
மெல்ைப்பன் தலைல  தாங்கி 
 ாணவர்களுக்குப் பரிசுகள் 
வழங்கிப் பாராட்டினார். 
 
இப்பபாட்டியில் சிறந்த 
பத்துக் குறுஞ்மெயலிகளுக்குப் 
பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. 
முதல் பரிொக $1,500, 
இரண்டாம் பரிொக $1,000, 
மூன்றாம் பரிொக $500  ற்றும் 
ஏழு ஆறுதல் பரிசுகளாகத் 

தைா $100 மவள்ளியும் 
பரிசுத்மதாலககள்  
வழங்கப்பட்டன. 
உ றுப்புைவர் தமிழ்ம ாழி 

நிலைய 
 ாணவர்களான 
அம்ரிஷ், 
ராஜ்கு ார் (3HT) 
இருவரும் 
இப்பபாட்டியில் 
பங்பகற்று 
நான்காம் பரிலெத் 
தட்டிச் மென்றனர். 
மவற்றி மபற்ற 
 ாணவர்களுக்கு 

வாழ்த்தும்   பாராட்டும்! 
 

‘இணையத்தில் சிங்ணகத் 

தமிழ் இலக்கியங்கள் - ஓர் 

ஆய்வு’  
அண்ணா லைப் 
பல்கலைக்கழக முன்னாள் 
 ாணவர்கள் ெங்கம் நடத்திய 
இலணயத்தில் சிங்லகத் 
தமிழ் இைக்கியங்கள் - ஓர் 
ஆய்வு என்னும் தலைப்பில் 
நலடமபற்ற ஆய்வுப் 
பலடப்புக்கான 
பபாட்டியில் நிலைய 
 ாணவர் 
மெல்வன்அகிபைஷ்(4HT) 
பங்பகற்று இரண்டாம் 
பரிசிலன மவன்றார். 
அவருக்கும் ந து 
வாழ்த்தும் பாராட்டும்! 

மே 2016 

உள்ளே... 
பக்கம் 

மேதினம் 1 

வாழ்த்தும் பாராட்டும் 1 

அழகுதமிழ் அறிமவாம்! 1 

ோதிரிக் கட்டுரரகள் 2&3 

ோணவர் பரைப்புகள் 2&3  

படித்ததில் பிடித்தது 2 

ஓவியக்கரை 2 

நரகச்சுரவத்துணுக்கு 2 

 

முக்கிய நிகழ்வுகள்: 
 
 சபற்ள ார் ஆசிரியர் ெந்திப்பு     

மே 12 -19    
      
 ஆழ்நிணலக் கற் ல் வகுப்பு 

  மே 16 -20   
 
 நூலக வாரம்  

  மே 16 -20   
 
 GCE O Level  தமிழ் - பி 
ளதர்வுகள் 

  மே 30 -31    

மாைவர் இதழ் 

 

த ொடர்புக்கு:  

   2, பீட்டி ொலை,        
சிங்கப்பூர் 209954 

62980781 

இணையப் பக்கம்:   
www.uptlc.moe.edu.sg 

 

மொணவர் 
கையேடு புதிது 

ப  தினம் என்பது எட்டு  ணி 
பநர பவலைலய உறுதி மெய்ய 
உைகம ங்கும் 
ஏற்பட்ட 
மதாழிைாளர்களின் 
உன்னதப் 
புரட்சியினால் 
ஏற்பட்டது. 

1989ஆம் ஆண்டு 
ஜூலை 14-ஆம் நாள் 
பாரீசில் ‘ெர்வபதெப் 
பாராளு ன்றம்’ கூடியது. 
இதில் 18 நாடுகலளச் பெர்ந்த 
பிரதிநிதிகள் பங்பகற்றனர். 
இக்கூட்டம் கார்ல்  ார்க்ஸ் 
வலியுறுத்திய எட்டு  ணி 
பநரப் பபாராட்டத்லத 

முன்னிருத்துவலத 
முதன்ல  பநாக்க ாகக் 
மகாண்டு நலடமபற்றது. 
ப லும், அலனத்துைக 
அளவில் மதாழிைாளர் 

இயக்கங்கலள 
நடத்திட 
பவண்டும் 
என்றும் 
அலறகூவல் 
1890ஆம் ஆண்டு 
ப   ாதம் 
ஒன்றாம் பததி 
விடுக்கப்பட்டது. 
இந்த  நாபள 

ப தின ாக இன்றுவலர  
மகாண்டாடப்பட்டு 
வருகின்றது.   

                   இப்படிக்கு...                   
இதழ்க் குழு            

ளமதினம் 

பரிய ொ கைத் ய ர்வு எழுதிப் 
பொர்க்ை யவண்டும்  

விகடத் ொளில் தபேர்,  
பதிவு எண் யபொன்றவற்கறச் 
 ரிேொை எழு  யவண்டும் 

அவற்கறச்  ரிபொர்த்துக் 
தைொள்வதும் அவசிேம் 

படிப்பது எப்படி? 

ததாைரும்... 

 

 ESCALATOR 
மின்படிக்கட்டு 

மாைவர்களின் 

பணைப்புகள் 

வரளவற்கப்படுகின் ன! 

  வாழ்த்தும் பாராட்டும்   

 CRANE 
பாரந்தூக்கி 

பயைம் இதணை நைத்துவதற்குப்  

சபாறுப்பாேர்கள் ளதணவ.  



 

 
உன் சநருங்கிய நண்பணனப் பற்றியும் 

அவனிைம் காைப்படும் நற்பண்புகள் 

பற்றியும் விேக்குக. 
நண்பர்கள் நம் வாழ்க்லகயில் மிகவும் 
முக்கிய ானவர்கள். அவர்கள் நம்முடன் 
மநருக்க ாகப் பழகுவதால் ந து 
உணர்வுகலள அவர்களுடன் பகிர்ந்துமகாள்ள 
முடிகிறது. அதனால்தான் நம் எல்பைாருக்கும் 
நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். நட்பின் 
முக்கியத்துவத்லத உணர்ந்த திருவள்ளுவரும் 
‘நட்பு’ என்ற ஓர் அதிகாரத்லதபய 
எழுதியுள்ளார்.  எனக்கும் ஒரு மநருங்கிய 
நண்பன் இருக்கிறான். அவலனப் பற்றியும் 
அவனிடம் காணப்படும் நற்பண்புகள் பற்றியும் 
இந்தக் கட்டுலரயில் எழுதப் பபாகிபறன். 
 
என் நண்பனின் மபயர் ரகு. அவன் உயர்நிலை 
ஒன்றாம் வகுப்பில் படிக்கிறான். நானும் 
அவனும் ஒபர பள்ளியில் ஒபர வகுப்பில் 
படிக்கிபறாம். மதாடக்கப் பள்ளி முதல் 
நாங்கள் இருவரும் நகமும் ெலதயும்பபாைப் 
பழகி வருகிபறாம். அதனால், என்லனப் பற்றி 
அவனுக்கும் அவலனப் பற்றி  எனக்கும் 
நன்றாகத் மதரியும்.  
 
என் நண்பன் ரகு மிகவும் நல்ைவன். அவன் 
எல்ைாரிடமும் அன்பாகப் பழகுவான். 
இனில யான மொற்கலளப் பபசுவான். 
ஆசிரியர்களிடம் மிகவும்  ரியாலதயாக 
நடந்துமகாள்வான். அவன் எப்பபாதும் 

உண்ல பய பபசுவான்; பநர்ல யாகவும் 
நடந்துமகாள்வான். அவன் மிகவும் 
மபாறுல ொலி. அவன் நண்பர்கலளப் 
புரிந்துமகாண்டு நடப்பான். அதனால் 
அவலன அலனவருக்கும் பிடிக்கும். 
 
ரகு எல்பைாருக்கும் உதவி மெய்வான். 
துன்பம் வரும்பபாது ஓடிவந்து உதவிக்கரம் 
நீட்டுவான். வீட்டில் மபற்பறாருக்கும், 
பள்ளியில் தன்னுடன் படிக்கும் 
நண்பர்களுக்கும்  ஆசிரியர்களுக்கும் 
மவளியிடங்களில் முதியவர்களுக்கும் நன்கு 
உதவி மெய்வான். எனக்கும் பாடங்களில் 
உதவி மெய்வான். ‘அன்பான நண்பலன 
ஆபத்தில் அறியைாம்’ என்பதற்கு அவன் ஒரு 
நல்ை முன் ாதிரியாக விளங்குகின்றான். 
ப லும், இரகசியத்லதப் பாதுகாப்பான். 
அவனிடம் தீய பழக்கங்கள் எதுவும் இல்லை. 
ஒழுக்கத்திலும் அவன் சிறந்து 
விளங்குகின்றான்.  
 
எனது நண்பன் ரகு நற்பண்புகள் 
நிலறந்தவன். அவன் குணத்தில் 
 ட்டு ல்ைா ல், படிப்பிலும் விலளயாட்டிலும் 
மகட்டிக்காரன். அவன் எனக்கு நண்பனாகக் 
கிலடத்தலத நிலனத்து நான் 
மபருல ப்படுகின்பறன். அவனிடம் 
இருக்கும் குணங்கலளப் பின்பற்றி நானும் 
நடந்துமகாள்கின்பறன். ஆகபவ, அவன் 
எனக்கு ஒரு வழிகாட்டியாகவும் திகழ்கிறான். 
இப்படிப்பட்ட நண்பர்கபள நம் 
வாழ்க்லகக்குத் பதலவ. அப்பபாதுதான் நம் 
வாழ்க்லகயும் ஒளி ய ாகத் திகழும்.                               

 

 

எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு கலை ஓவியக்கலை ஆகும். 

ஓவியக்கலை என்றால் எனக்குக் ககாள்லை ஆலை. 

ஓவியம் வலைவது நம் மூலையின் சிந்தலனத் திறலன 

வைர்க்கும். அதுேட்டுேல்ை; அது நேது உடலுக்கும் 

நல்ைது. நம்முலடய கவனத்லத அதிகரித்து, நம் 

ேனத்திற்கு ஆழ்ந்த அலேதிலயயும் தருகிறது. மேலும், 

நேக்கு மநர்ேலறயான எண்ணங்கலையும் வழங்குகிறது.  

 

எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஓவியர், லியாணர்மடா டாவின்சி 

ஆவார். இவரின் ஓவியங்கலைக் கண்டு வியக்காமதார் 

யாருமில்லை. புகழ்கெற்ற ‘மோனலிைா’ ஓவியத்லத 

இவர்தான் வலைந்தார். நான் முதன்முதலில் மோனலிைா 

ஓவியத்லதப் ொர்த்துத்தான் பிைமிப்பு அலடந்மதன். அதன் 

பிறகு, இவருலடய ஓவியங்கலைப் ொர்த்து ைசித்து 

ஓவியக்கலையில் ஆர்வம் காட்டிமனன். இன்று என்னால் 

நல்ை ஓவியங்கலை வலைய முடிகிறது. நீங்களும் முயற்சி 

கைய்தால் ஓவியக்கலைலயக் கற்றுக்ககாள்ைைாம். 

சுபஸ்ரீ(1Exp)  

வரலாறு பணைப்பாய்! 

வலிமயாடு மொைாடி 

ஒரு கெண் தாயாகிறாள்! 

இருமைாடு மொைாடி 

புழு வண்ணத்துப்பூச்சி ஆகிறது! 

வாழ்க்லகமயாடு மொைாடு - நீ  

வைைாறு ெலடப்ொய்! 

 

ேகன்:  அம் ா! நான் பதர்வில் நூற்றுக்கு  நூறு 
 திப்மபண் வாங்கினால் என்ன  
மெய்வீங்க! 

அம்ோ: அப்படி நடந்தால்... நான்  யக்கம் 
பபாட்டு விழுந்துவிடுபவன்! 

ேகன்: அம் ா! நீங்க  யக்கம்பபாட்டு 
விழக்கூடாது என்பதற்காகத்தான், 
நான் நூற்றுக்கு  ஐம்பது  திப்மபண் 
வாங்கியிருக்கிபறன். 

திவ்யேஷ், துளசி(1Exp) 

மாதிரிக் கட்டுணர   

பக்கம் 2  ோைவர் இதழ்  

செவிகளுக்கு எட்ைவில்ணல!(கணத) 

மபரும் பலடபய என்லனச் சூழ்ந்திருந்தது. 
மநற்றி சுருங்கி, மொட்டுச் மொட்டாக 
வியர்லவ முத்துகள் வழிய... நான் லககளில் 
இருந்த ரகசிய ஆயுதத்லத மிகவும் 
மகட்டியாகப் பிடித்துக்மகாண்டு காத்துக் 
மகாண்டிருந்பதன்.  
 
என் பின்னால் அழுலகச் ெத்தம் பவறு... 
ஆயினும்  னத்லதக் கல்ைாக்கிக்மகாண்டு 
நின்பறன். மநஞ்சில் ஒருவிதத் துடிப்பு! 
எப்படியும் இைக்லக எட்டிவிட பவண்டும் 
என்ற தீவிரம்! இலடபய எனது ஆலெக்கும் 
கஷ்டத்திற்கும் நல்ை தீர்வு கிலடத்துவிட 
பவண்டும் என்று எண்ணியவாறு 
நின்றுமகாண்டிருந்பதன்.   
 
நான் என்லனபய  றந்பதன். சுற்றி நடப்பது 
எலதயும் நான் கவனிக்கவில்லை. 
இைட்சியத்லத அலடவது  ட்டுப  எனது 
பநாக்க ாக இருந்தது. எப்படியும் 
மவற்றிமபற பவண்டும் என்ற 
இைட்சியத்பதாடு ஒவ்மவாரு அடிலயயும் 
எடுத்து லவக்கத் மதாடங்கிபனன்.  
 
கண்மணதிபர  ஞ்ெள் நிறக்பகாடு இருந்தது. 
அதற்கு அருகால யில் மபரிதாக ஒன்று 

வந்து நின்றது. எல்பைாரும் 
முண்டியடித்துக்மகாண்டு உள்பள 
மென்றார்கள். நானும் அவர்கலளப் 
பபாைபவ... லகக்குழந்லதலயத் 
தூக்கிக்மகாண்டு நிற்கும் மபண் ணி, 
தள்ளாடி நிற்கும் முதியவர் என்று பைலரப் 
பின்தள்ளிவிட்டு அவெர அவெர ாக 
உள்பள மென்பறன்.  
 
ஒருவழியாக எனது இைட்சியம் 
நிலறபவறியது!  னத்தில் ஒருவித  கிழ்ச்சி! 
ஆனால்... பை கண்கள் என்லனப் 
பார்த்துக் பகலி மெய்வது பபான்று 
இருந்தது. ஆனாலும், எந்தக் கண்களும் 
என்லனப் பார்க்கவில்லை. இருப்பினும்... 
எனக்கு என்னபவா பபாலிருந்தது. அந்த 
இருக்லகயில் அ ர்ந்திருக்க என்னால் 
முடியவில்லை. எழுந்பதன்!  
 
ஒரு சிறுமி ஓடிவந்து அந்த இருக்லகயில் 
அ ர்ந்துமகாண்டு, என்னிடம் ‘நன்றி’ என்று 
சிரித்துக்மகாண்பட கூறினாள். ஆனாலும், 
அந்த வார்த்லத என் மெவிகளுக்கு 
எட்டவில்லை. கன்னத்தில் அலற 
விழுந்ததுபபால் இருந்தது. என் தலை 
என்லன அறியா ல் கவிழ்ந்தது!  

அர்ஃபொ, 3HT1 

 

 

 தடுக்கி விழுந்தால் - அ... ஆ 

 சிரிக்கும் ப ாது - இ... ஈ 

 சூடு ப ாக்க - உ... ஊ 

 அதட்டும் ப ாது - எ... ஏ 

 ஆச்சரியத்தின் ப ாது - ஐ...  

 வக்கணையின் ப ாது - ஔ...  

 விக்கல் வந்தால் - ஃ   
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 நாம்  

 தபருவிரரவு இரயிலில்  

 குனிந்த தரை நிமிராேல்  

 அரைமபசிகளுைன் அரனவரும் 

 ேனித இயந்திரங்களாக 

 சங்கமித்துவிட்ைார்கமளதயன்று  

 அலுத்துக்தகாண்ை என்ரன... 

 மின்னூட்ைத்ரத  

 முற்றிலுோக இழக்கவிருந்த  

 ரகமபசி பார்த்துச் சிரித்தது. 
அஸ்வினி,NETP 

  ஓவியக் கணல 



உட்கார்ந்திருந்பதன். எனக்கு யாருடனும் 
பபெப் பிடிக்கவில்லை. அப்பபாது, என் பதாழி 
ொரா, “ஏ! திவ்யா உனக்கு எவ்வளவு 
 திப்மபண்கள் கிலடத்தன?” என்று 
வினவினாள். 

மொல்ை ாட்படன், என்று ஒபர மொல்லில் 
பதில் அளித்து என் தாலளத் திருப்பி 
லவத்துவிட்படன்.  பின்பக்கம் மதரியும்படி 
லவத்தால் யாரும் என்  திப்மபண்கலளப் 
பார்க்க முடியாது என்று அப்படிச் மெய்பதன். 

“சும் ா மொல்லு, பவண்டும ன்றால் என் 
 திப்மபண்கலள உன்னிடம் மொல்கிபறன். 
நான் மவறும் எண்பத்து ஏழு 
 திப்மபண்கள்தான் மபற்றிருக்கிபறன், நீ?” 
என்று மீண்டும் ொரா பகட்டாள்.  

“மொல்ை ாட்படன்”, என்று ெற்று 
எரிச்ெலுடனும் பகாபத்துடனும் கூறிபனன். 
எண்பத்து ஏழு  திப்மபண்கபள குலறவு 
என்று ொரா நிலனத்தாள். அப்பபாது என் 
 திப்மபண்கலளத் மதரிந்துமகாண்டால் 
என்லனக் பகலி மெய்வாள் என்று 
நிலனத்பதன். அலத நிலனக்கும்பபாது 
எனக்குக் பகாபங்பகாப ாக வந்தது. 

“திவ்யா, நான் யாரிடமும் உன் ... “ என்று 
ொரா கூற, நான் பயாசிக்கா ல், “ொரா! நீ  
புத்திொலிதான். நான் ஒப்புக்மகாள்கிபறன். 
ஆனால் நான் புத்திொலியல்ை. எண்பத்து 
ஏழு  திப்மபண்கபள குலறவு என்று 
நிலனக்கிறாய். ஆனால், அது எனக்கு 
அதிகம். இதற்கு ப ல் உன்னிடம் பபெ 
எனக்கு ஒன்றுமில்லை.” என்று அவளிடம் 
பகாப ாகப் மபாரிந்து தள்ளிபனன்.  

 
 
 

ஆத்திரத்தில் அறிவிைந்த        

ஒரு ெம்பவம் 
 

கணித ஆசிரியர் பதர்வுத்தாள்கலள  
எங்களிடம் மகாடுத்துக்மகாண்டிருந்தார். என் 
மபயலர அவர் கூப்பிட்டதும் நான் எழுந்து 
நின்று என் பதர்வுத்தாலள வாங்கச் 
மென்பறன். என்னுலடய தாள் கிலடத்ததும் 
உடபன என்  திப்மபண்கலளப் பார்த்பதன். 
நான் பதர்வில் மவறும் அறுபது 
 திப்மபண்கபள வாங்கியிருந்பதன். அலதப் 
பார்த்ததும் என் இதயப  சுக்குநூறாக 
உணைந்ததுமபால ஓர் உணர்வு ஏற்பட்டது. 
பூமிபய இரண்டாகப் பிளந்ததுபபால் 
இருந்தது. 

நான் பதர்வில் `ஏ` வாங்கும் குறிக்பகாளுடன் 
கடுல யாகப் படித்பதன். நிச்ெயம் கிலடக்கும் 
என்று திண்ண ாக நம்பியிருந்பதன். ஆனால் 
`பி` தான் கிலடத்தது. இன்னும் ஒரு 
 திப்மபண் குலறந்திருந்தாலும் நிலைல  
இன்னும் ப ாெ ாகியிருக்கும். நான் என் 
மபற்பறாலர நிலனத்து அஞ்சிபனன். 
பதர்வில் `ஏ` எடுப்பபன் என்று மபருல யாகக் 
கூறிக்மகாண்டிருந்பதன். இப்பபாது அறுபது 
 திப்மபண்கள்தான் கிலடத்திருக்கிறது 
என்று என் அப்பாவுக்குத் மதரிந்தால் 
அடித்துவிடுவார். 

கண்களிலிருந்து கண்ணீர் தாணை 

தாணையாக வழிந்தது. எனக்கு மிகவும் 
அவ ான ாக இருந்தது. நான் யாலரயும் 
பார்க்கா ல் அல தியாக 

சூரியணைக் கண்ை தாேணைணயப்மபால் 

 ைர்ந்த முக ாக இருந்த அவள் உடபன 
வாடிப்பபானாள். அலதக் கண்டதும் 
என்னிடம் இருந்த பகாபம் பாதியாகக் 
குலறந்தது. 

வகுப்பு முழுவதும் ொரா என்னிடம் எதுவும் 
பகட்கவில்லை. நான் மிகவும் வருந்திபனன். 
ொரா எந்தத் தப்பும் மெய்யாதபபாது நான் 
அவலளத் திட்டிவிட்படன். பள்ளி முடிந்த 
பின் நான் அவளிடம்  ன்னிப்புக் பகட்க 
முயன்பறன். ஆனால், அவள் என்லனக் 
கண்டுமகாள்ளா ல் பபாய்விட்டாள். 

வீட்டிற்குப் பபான பிறகு, நான் 
நடந்தலதப்பற்றி சிந்தித்துப் பார்த்பதன். 
ொரா என்ன மெய்துவிட்டாள்? நான் ஏன் 
அவலளத் திட்டிபனன். ொரா ஏன் பிறகு 
என்னிடம் பபெவில்லை? என்று பை 
பகள்விகள் என் உள்ளத்தில் எழுந்தன. 
அடுத்த நாள் அவளிடம்  ன்னிப்புக் பகட்க 
முடிவு மெய்பதன். 

அடுத்த நாள், நான் பள்ளிக்கு வந்ததும் 
முதல் பவலையாகச் ொராலவத் 
பதடிபனன். அவலளப் பார்த்து அவளிடம் 
நான்  ன்னிப்புக் பகட்படன். அவள், 
“பரவாயில்லை” என்றாள். 

அன்று `ஆத்திைக்காைனுக்குப் புத்தி ேட்டு` 

என்ற பழம ாழியின் மபாருலள நன்கு 
அறிந்துமகாண்படன். அன்று நடந்த ெம்பவம் 
இன்றும் என்  னத்தில் பசு ரத்தாணிபபால் 
பதிந்துள்ளது. 

 
மதிவொணன் திவ்ேொ (1HT2) 

 

இருப்புச்ெட்டிலயக் கரிபபாகத் பதய்ச்சுக் 
கழுவும்பபாது எனக்குத் பதான்றியது, 
‘இப்பிடித்தாபன நம்ப  னசும், சுத்த ா 
வச்சுக்காட்டி அதுவும் கரிப்புடிச்சு 
பபாயிருப னு’. 
 
என்னுலடய  னத்தில் இருந்த கலறலய 
என்னால் அகற்றமுடியாவிடிலும் என்னுலடய 
மபற்பறார்கள் அகற்றியிருக்கைாம்.  ாறாக, 
அறிந்பதா அறியா பைா அவர்கள் அலதப் 
மபரிதாக்கினார்கள். இறுதியில், அக்கலற, 
என்னுள் அகற்றமுடியாத குற்றவுணர்ச்சியாக 
விஸ்வரூபமேடுத்து என்னுலடய  னத்லத 
வாழ்நாள் முழுவதும் உறுத்திக்மகாண்பட 
இருக்கின்றது. 
 
‘உனது அண்ணலனப் பார்? அவன்...’ என்ற 
பபச்லெ எவர் எடுத்தாலும் ெரி, அன்லறய 
நாள் முழுவதும் முகத்லதச் சுளித்த வண்ணம் 
இருப்பபன். என் அண்ணன் இல்ைா ல் 
இருந்திருந்தால் நான் நிம் தியாகவும் 
 கிழ்ச்சியாகவும் இருந்திருக்கைாம் என்று 
எண்ணியதும் உண்டு.  
 
அவன் என்லனவிட மூத்தவனாக 
இருந்தபதாடு நில்ைா ல் கல்வி, விலளயாட்டு 
என்று அலனத்திலும் சிறந்து விளங்கினான். 
அவன் பயின்றபதா ராஃபில்ஸ் கல்வி 
நிலையத்தில், நான் படித்தபதா பதாம்ென் 
உயர்நிலைப் பள்ளியில்... அவன்  னித 
உறுப்புகலளப் பற்றிய அறிவியல் பாடத்லத 
விரும்பினான். நான்  னித  னங்கலள 

ஆராயும் வரைாற்றுப் பாடத்லத 
விரும்பிபனன். உயிர்கலளக் காப்பாற்றும் 
 ருத்துவராக பவண்டியது அவனுலடய 
கனவு, உயிலரயும் தாண்டி  னத்பதாடு 
இலணயும் இலெயில் ொதலன 
புரியபவண்டும் என்பது என்னுலடய 
இைட்சியம்.  
 
இதில் எது ெரி, எது தவமறன்று வணையணற 
ஏதுமில்லை. நாங்கள் இருவரும் இருமவறு 
துருவங்கள்! அவ்வளவுதான். ஆனால், 
இலெத்துலறயில் ொதிக்கும் எனது பவட்லக 
அலனவருக்கும் பவடிக்லகயாகபவ 
இருந்தது. என்லன  ற்றவர்கள் தாம் 
புரிந்துமகாள்ளவில்லைமயன்றால் என்லனப் 
மபற்றவர்களும் புரிந்துமகாள்ளவில்லை.  
 
‘இலெ உனக்கு பொறு பபாடாது. உன் 
அண்ணலனப் பார்!  ருத்துவராகப் 
பபாகிறான்! நீபயன் ஒரு வழக்கறிஞராகக் 
கூடாது?’ என்று அவர்கள் 
பகட்கும்பபாமதல்ைாம் என்னுள் மபாங்கி 
எழும் சினம் விழிகளில் நீராய் வழிந்பதாடும்.  
 
காைபவாட்டத்தில் அலனவருப  ஒபர 
 ாதிரியாக இருக்க ாட்டார்கள் என்ற 
உண்ல லய என்லனச் சுற்றியிருப்பவர்கள் 
ஏற்றுக்மகாள்ளாவிடிலும் நான் அலத 
ஏற்றுக்மகாண்படன்; என் அண்ணலனயும் 
ஏற்றுக்மகாண்படன். சிை ஆண்டுகளில் 
அண்ணனும் உயர்கல்விலய அயல்நாட்டில் 
மதாடர்ந்தான்; நாபனா எனது 
இணைப்பயைத்ணத சிங்கப்பூரில் 
மதாடர்ந்பதன். இருப்பினும், என்றாவது 

ஆதங்கம் (கணத) 

நன்றி! 

பக்கம் 3 ோைவர் இதழ்  

மாதிரிக் கட்டுணர   

ஒருநாள் என் அண்ணனிடம் அவலன 
மவறுத்ததற்கும் அவன் மீது மபாறால  
மகாண்டதற்கும் ேன்னிப்புக்மகாை 
பவண்டும் என்ற எண்ணம் என் 
அடி னத்தில் இருந்துமகாண்படதான் 
இருந்தது.  
 
ஓர் ஆண்டிறுதி விடுமுலறயின்பபாது, 
அண்ணனுடன் ைண்டனில் இரண்டு 
வாரங்கள் தங்கிவிட்டுச் சிங்கப்பூர் 
திரும்புவதாக நானும் என்னுலடய 
மபற்பறாரும் திட்டமிட்டிருந்பதாம். 
அண்ணனுடன் தங்கும்மபாழுது அவனிடம் 
தனில யில் பபசி என்னுலடய 
ேைக்குமுறல்கணை அவனிடம் மகாட்டி 
 ன்னிப்பு பவண்டைாம் என்ற எனது 
எண்ணத்லதச் சுக்குநூறாக உலடக்கும் 
வண்ணம் அவன் பயிலும் 
பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஒரு நாள் 
மதாலைபபசியின் வாயிைாக அவெர 
அலழப்பு வந்தது. 
 
அண்ணலனக் காண அங்குச் மென்ற 
எங்களிடம்  ருத்துவர், ‘அரவிந்தன் 
சிக்கிக்மகாண்ட விபத்தில் 
உயிர்பிலழத்தாலும், அவருக்குப் பலழய 
நிலனவுகள் ஏதுமிருக்காது,’ என்று 
கூறினார். என்  னத்தில் இருந்த கலறலயக் 
காைம் முழுவதும் சு க்க என்  னம் 
அனு திக்கவில்லை. விலரவில் என் 
அண்ணன் குண லடய இலறவலன 
பவண்டிக்மகாண்டு கனத்த  னத்துடன் 
அங்கிருந்து கண்ணீருடன் அகன்பறன்.  

            அஸ்வினி,NETP 


