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உழைப்பே உயர்வு
சற்று முன்புதான் இருட்டத் ததாடங்கியிருந்தது. நான் எனது வீட்டுப் பாடங்கரைச்
தசய்துதகாண்டிருந்ததன். என்னுரடய அம்மா என்னுரடய தங்ரகக்குக் கணக்குப்
பாடத்தில் உதவி தசய்துதகாண்டிருந்தார்.
சிறிது தநைத்தில் என் அப்பா சிரித்த
முகத்துடன் வீட்டிற்குள் நுரைந்தார். அப்தபாது அவர் தசான்ன தசய்தி, நாங்கள் சற்றும்
எதிர்பாைாதது. அரத என்னால் இன்றும் நம்ப முடியவில்ரை. அவர் தசான்னரதச்
தசால்வதற்குமுன் முன்பு என்ன நடந்து என்பரதக் கூறுகிதேன். அவர் ஒரு வருடமாக
தவரை இல்ைாமல் இருந்தார். (அவர் தவரை தசய்த இடத்திலிருந்து அவர் முதைாளி
அவரைத் தூக்கிவிட்டார்.) அவர் அதிலிருந்து ததருத்ததருவாக தவரை ததடி
அரைந்தார்.
என்
அப்பா
தவரைக்காகத்
ததடாத
இடமில்ரை.
அவர்
தவளிநாட்டிற்குக்கூடச் தசன்று தவரை ததடினார். எந்த தவரையும் கிரடக்கவில்ரை.
அப்பா தவரைக்குச் தசல்ைாதிருந்ததபாது என் அம்மா, நான், என் தங்ரக என
எல்தைாரும் மிகவும் சிைமப்பட்தடாம். என் அம்மாகூட தவரை ததடி அரைந்தார். ஆனால்,
அவருக்கு தவரை கிரடக்கவில்ரை என்பதால் அவர் ததடுவரத நிறுத்திவிட்டு வீட்டில்
இருந்தார்.
இதனால் எனக்கும் என் தங்ரகக்கும் பள்ளிக் கட்டணம் கட்டுவதற்குப் பணம்
இல்ரை. அதனால் எங்கரைப் பள்ளியிலிருந்து பள்ளி முதல்வர் நீக்கிவிட்டார். பிேகு என்
வீட்டிலிருந்து தவகுதூைம் இருக்கும் இைவசப் பள்ளிக்கு என் தபற்தோர்கள் என்ரனயும்,
என் தங்ரகரயயும் அனுப்பி ரவத்தனர். அப்பள்ளி எங்கரைப்
தபால் இருக்கும்
வசதியற்ே மாணவர்களுக்தகன நடத்தப்பட்டது. அங்தக இருக்கும் மாணவர்கள்,
ஆசிரியர்கள்
என
அரனவரும்
எங்களிடம்
அன்பாகவும்
கனிவாகவும்
நடந்துதகாண்டார்கள். இதற்கிரடயில் எங்கள் அப்பா கிரடக்கும் தவரைரய
ஏற்றுக்தகாள்ைாமல் அவர் படிப்புக்கு ஏற்ே தவரைரயத் ததடிக்தகாண்டிருந்தார்.
இதனால் அவருக்கு மீண்டும் தவரை கிரடக்குமா என்ே சந்ததகம் எங்களுக்கு
ஏற்பட்டது. எனினும் நானும் என் தங்ரகயும் அரததயல்ைாம் பற்றிக் கவரைப்படாமல்
படிப்பில் மிகச் சிேப்பாகச் தசய்து வந்திருந்ததாம்.
எங்கள் வாழ்க்ரக இவ்வாறு தசன்றுதகாண்டிருந்ததபாது மறுபடியும் ஒரு சம்பவம்
நடந்தது. என் அப்பா தான் தசர்த்து ரவத்திருந்த பணத்ரத எல்ைாம் தசைவழித்து
முடித்துவிட்டார். அவர் அதிகம் கடன் வாங்கியிருந்ததால் யாரும் அவர்க்குக் கடனும்
தகாடுக்கவில்ரை. நாங்கள் சாப்பாட்டிற்குக் கூட அல்ைல்பட்தடாம். அப்தபாது இரத
எல்ைாம் அறிந்த என் அண்ரடவீட்டுக்காைப் தபண்மணி தினமும் எங்களுக்கு மூன்று
தவரையும் உணவு அளிக்க விரும்புவதாகக் கூறினார். அரதக் தகட்ட எங்கள் அம்மா
என்ன பதில் கூறுவது என்று ததரியாமல் அவரைக் கட்டிப்பிடித்து அழுதார்.
இவ்வைவு துன்பங்கரையும் சந்தித்த நாங்கள் இப்தபாது என் அப்பா தசான்ன
தசய்திரயக் தகட்டு மகிழ்ச்சியில் மூழ்கிதனாம். என் அப்பாவுக்கு நல்ை தவரை
கிரடத்தது என்பதத அந்த நல்ை தசய்தியாகும்.
நூர் அமிரா
வைக்கநிழை
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நான் கழித்த என் ேள்ளி விடுமுழை
“உன் உேவினருடன் நீ எவ்வாறு உன் பள்ளி விடுமுரேரயக் கழித்தாய் மற்றும்
அப்தபாது உனக்கு ஏற்பட்ட மேக்கமுடியாத அனுபவத்ரதயும் விைக்கி எழுத தவண்டும்.”
என்று ஆசிரியர் கூே பள்ளி மணி ஒலித்தது.
“மறுபடியும் கட்டுரையா!” என்று நான்
சலிப்பரடந்ததன். திடீதைன்று, என் தயாசரனகள் முன்தனாக்கிச் தசல்வதற்குப் பதிைாக
அரவ பின்தனாக்கிச் தசன்ேன. முன்னால் நடந்த சம்பவம் என் நிரனவுக்கு வந்தது.
அன்று……
எனக்கு அப்தபாது பள்ளி விடுமுரே. நான் மட்டில்ைா மகிழ்ச்சி அரடந்ததன்.
அதற்குக் காைணம், என் மாமா இந்தியாவிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு வருவதத ஆகும்.
ஏதனன்ோல் என் மாமா சிங்கப்பூருக்கு வருவது இதுதவ முதல்முரே என்பதால் அவரைச்
சிங்கப்பூரில் எந்தததந்த இடங்களுக்கு அரைத்துச் தசல்ைைாம் என்பரத நான் முடிவு
தசய்ததன்.
என் மாமா வந்தவுடன், நானும் அவரும் தசந்ததாசாவுக்குச் தசன்தோம்.
அவருக்கு அந்த இடத்திலுள்ை மீன்கரைப் பார்த்து மரைத்துப் தபானார் என்பரத
என்னிடம் கூறினார். இைவு தநைமானது. நாங்கள் ஓர் உணவு அங்காடிக்குச் தசன்தோம்.
என் மாமாவுக்குச் சிங்கப்பூரில் உள்ை உணவு நன்ோக இருக்குமா என்ே சந்ததகம்
ஏற்பட்டது. அவர் ‘தகாழிச் தசாறு’ வாங்கினார். அவர் சாப்பிட்டதும் என்னிடம் “ம்…ம்;..
உணவு நன்ோக உள்ைது சிங்கப்பூரில் உணவு இவ்வைவு நன்ோக இருக்கும் என்று
எதிர்பார்க்கவில்ரை.” என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
இரதக்தகட்டதும் என் முகம் தாமரைரயப் தபாை மைர்ந்தது.
வயிோை
உண்டபின் நாங்கள் வீட்டுக்குச் தசன்தோம். நாங்கள் நடந்துதசல்லும் வழியில்
எங்களுக்கு அழுகுைல் ஒன்று தகட்டது. நாங்கள் அழுகுைல் வந்த திரசரய தநாக்கிச்
தசன்தோம். அப்தபாது ஒரு வாலிபன் ஒரு தபண்மணியின் ரபரயப் பிடுங்கிக்தகாண்டு
ஓடுவரதக் கண்தடாம்.
நாங்கள் இரதக்கண்டு அந்தத் திருடரனத் துைத்திதனாம்.
ஆனால், அந்தத் திருடன் அசுை தவகத்தில் ஓடியதால் அவரனப் பிடிக்கச் சிைமமாக
இருந்தது. திடீதைன்று என் கண்ணில் ஒரு கல் ததன்பட்டது. நான் அந்தக் கல்ரை
எடுத்து அந்தத் திருடனின் காரைக் குறி பார்த்து வீசிதனன் அவன் ‘படார்’ என்ே
சத்தத்துடன் கீதை விழுந்தான்.
மாமா உடதன அந்தத் திருடரனப் பிடித்தார். அந்தப் தபண்மணி காவைரிடம்
தகவல் ததரிவித்தார். சிறிது தநைம் கழித்துக் காவைர்கள் திருடரனக் ரகது
தசய்தார்கள். அந்தக் காவைர்கள் என்னிடம் “இந்தத் திருடன் நிரேய திருட்டுகரைச்
தசய்திருக்கிோன். ஆனால் எங்கைால் அவரனப் பிடிக்க இயைவில்ரை” என்ோர்கள்.
மாமா என்னிடமுள்ை ரதரியத்ரதயும் புத்திக்கூர்ரமரயயும் எண்ணிப் தபருரம
அரடந்தார்.
“பை நாள் திருடன், ஒரு நாள் அகப்படுவான்’ என்பதற்தகற்ப அந்தத்
திருடன் பை நாட்கள் திருடிக்தகாண்டிருந்திருக்கிோன். ஆனால் அவரன இன்று நான்
ரகயும் கைவுமாகப் பிடித்து விட்தடன் என்பரத எண்ணி மனமகிழ்ச்சி அரடந்ததன்.
செ. ஆனந்த்
வைக்கநிழை
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சுற்றுப்புைத் தூய்ழை
நம் சுற்றுப்புேத்ரதத் தூய்ரமயாக ரவத்துக்தகாள்வது அவசியம்.
சுற்றுப்புேம்
மிகவும் அசுத்தமாக இருந்தால் அது நம்ரமத்தான் பாதிக்கும். நம் சுற்றுப்புேத்ரத நாம்
எவ்வாறு தமம்படுத்தைாம் என்பரதயும் அதன் அவசியத்ரதயும் இந்தக் கட்டுரையில்
விைக்கப் தபாகிதேன்.
முதலில் நம்முரடய சுற்றுப்புேம் அசுத்தமாக இருந்தால் மக்களுக்கு தநாய்
ஏற்படைாம். குப்ரபகள் நிரேந்து இருக்கும் சூைலில் நாம் வாழ்ந்தால் அது நிச்சயமாக
நன்ோக இருக்காது. வகுப்பில் குப்ரபயாக இருந்தால் மாணவர்கைால் படிப்பில் கவனம்
தசலுத்த முடியாது. அவர்கைால் தாங்கள் விரும்பியபடி நன்ோகப் படிக்க முடியாது.
அசுத்தமான வகுப்பரேச் சூைலில் படிக்கும்தபாது மாணவர்களுக்கு தநாய் ஏற்படவும்
வாய்ப்பு இருக்கிேது. எனதவ வகுப்பரேரய அவ்வாறு ரவத்திருப்பது ஆதைாக்கியமல்ை.
கட்டடத்தின் கீழ்த் தைத்தில் உட்காை எண்ணும்தபாது குப்ரபயாக இருந்தால்
அங்கு
உட்காை
மக்களுக்குப்
பிடிக்காது.
அதுமட்டுமல்ைாமல்
மக்களுக்தகன
உருவாக்கப்பட்ட வசதிகள் பயன்படுத்தப்பட முடியாமல் தபாகும் நிரை ஏற்படும். இதனால்
அத்தரகய இடங்களில் இட தநருக்கடி ஏற்படுவததாடு பைருக்கு இரடஞ்சைாகவும்
இருக்கும்
அதனால் தம் சுற்றுப்புேத்ரதத் தூய்ரமயாக ரவத்துக்தகாள்வது முக்கியம்.
நாம் எங்தகயாவது குப்ரபரயப் பார்த்தால் அரத உடதன எடுத்து, அருகில் இருக்கும்
குப்ரபத் ததாட்டிக்குள் வீச தவண்டும். எங்கிருந்தாலும் நாம் நம் நைத்திற்காகவும்
மற்ேவர்களின் நைத்திற்காகவும் சுற்றுப்புேத்ரதச் சுத்தமாக ரவத்துக்தகாள்ை முயற்சி
தசய்ய தவண்டும்.
இரவதய நாம் சுற்றுப்புேத்ரதத் தூய்ரமயாக ரவத்துக்தகாள்வதன் அவசியம்
ஆகும்.
இவ்வாறு
நாம்
சுற்றுப்புேத்ரதத்
தூய்ரமயாக
ரவத்துக்தகாண்டால்
எல்ைாருக்கும் வசதியாக இருக்கும். தநாய் இல்ைாமல் ஆதைாக்கியமாகவும் வாைைாம்.
அதனால் நாம் சுற்றுப்புேத்தின் தூய்ரமரயக் கட்டிக்காப்பதில் அக்கரே காட்ட
தவண்டும். அரதத் தூய்ரமயாக ரவத்துக்தகாள்வது நம் தபாறுப்பு ஆகும்.

ொதியா
விழரவு
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ேள்ளி முகாம்
“அண்ணா, நான் என் பள்ளி ஏற்பாடு தசய்துள்ை முகாமிற்குச் தசல்ைப்
தபாகிதேன், இதுதான் என் வாழ்க்ரகயின் முதல் முகாமாகும். ஆனால், எனக்குக்
தகாஞ்சம் பயமாகவும் இருக்கிேது. ஏதனன்ோல் நான் இதுவரை அம்மா, அப்பாரவவிட்டு
இவ்வைவு நாள் பிரிந்ததில்ரை. நீங்கள் உங்கைது அனுபவத்ரத என்னுடன் பகிர்ந்து
தகாள்ளுங்கள்.” என்று என் தம்பி என்னிடம் தகட்டான். அதனால் நான் என்னால்
மேக்கமுடியாத நான் கைந்துதகாண்ட முகாரமப் பற்றியும் அதிலிருந்து நான் தபற்ே
அனுபவத்ரதயும் இடம்தபற்றிருந்த நடவடிக்ரககரைப் பற்றியும் விைக்க ஆைம்பித்ததன்.
இைண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு….. சந்திைன் தன் கடரமரயச் தசய்துவிட்டுச்
சூரியனுக்கு வழிவிட்டான்.
புற்களில் உள்ை பனித்துளிகள் காரை தநைத்துச் சூரிய
ஒளியில் உருக ஆைம்பித்ததபாது நான் படுக்ரகரயவிட்டு எழுந்ததன். அன்றுதான் நான்
உயர்நிரைப் பள்ளிக்கு வந்தபிேகு கைந்துதகாண்ட முதல் முகாமின் முதல் நாைாகும்.
அம்முகாம் மாணவர் சாைணர் பரடயில் உள்ைவர்களுக்காக நடத்தப்பட்டது.
நான்
மகிழ்ச்சியாக என் பள்ளிக்குச் தசன்தேன். அங்தக நான் என் ஆசிரியரைப் பார்த்ததன்.
அவர் என்ரன என் குழுவில் உள்ைவர்கதைாடு தசர்ந்து உட்காைச் தசான்னார்.
பிேகு, அவர் என்ரன அந்தக் குழுவின் தரைவனாக நியமித்தார். அதனால் நான்
உல்ைாச வானில் சிேகடித்துப் பேந்ததன். ஆசிரியர் எங்கரை தவறும் கட்ரடகரையும்
கயிற்ரேயும் தகாண்டு ஒரு தகாபுைத்ரத உருவாக்கச் தசான்னார். அது எங்களுக்கு
மிகவும் சவாைாக இருந்தது. நாங்கள் கட்ரடகரையும் கயிறுகரையும் எடுத்துக்தகாண்டு
ரமதானத்திற்குச் தசன்தோம். அன்று, சூரியனுக்கு என்ன தகாபதமா ததரியவில்ரை.
பூமிதய அனைாகக் தகாதித்துக்தகாண்டிருந்தது. நாங்கள் அந்த தவயிலில் மும்முைமாக
தவரை தசய்துதகாண்டிருந்ததால் வியர்ரவத் துளிகள் முத்துக்கைாக முகத்தின்மீது
வழிந்ததாடின. இப்படியாகப் பகற்தபாழுது கழிந்து மாரை தநைம் வந்தது. அது ஒரு
இனிரமயான
மாரையாக
இருந்தது.
பேரவகள்
எல்ைாம்
ஒலிதயழுப்பிக்
தகாண்டிருந்தன. பின்பு நாங்கள் இைவு உணரவ உண்தடாம். அவர்கள் தந்த உணவு என்
அம்மா சரமக்கும் உணரவப்தபால் சுரவயாக இல்ரை. ஏதனன்ோல் என் அம்மா
சரமத்த உணவின் மணத்ரத முகரும்தபாதத என் நாவில் எச்சில் ஊறும். இைவு
உணவிற்குப் பிேகு தரையில் அமர்ந்தபடிதய சிை விரையாட்டுகரை விரையாடிதனாம்.
பின் ஒரு கூடாைத்தில் தூங்கிதனாம்.
மறுநாள், விடியற்காரையில் எழுந்து நாங்கள் உடற்பயிற்சி தசய்ததாம். பிேகு,
நாங்கள்
பள்ளிரயவிட்டு
தவளிதய
தசன்தோம்.
நாங்கள்
ஒரு
தீயரணப்பு
நிரையத்திற்குச் தசன்தோம். அங்தக தசன்று தீ விபத்து தநர்ந்தால் எப்படி அரதத்
தடுப்பது
என்பதுபற்றிக்
கற்றுக்தகாண்தடாம்.
பின்பு
முகாமிற்குத்
திரும்பியதும்
தகாபுைத்ரதக் கட்டி முடித்ததாம். நான்
அன்று
இைவு
முழுவதும்
வானத்ரத
இரமதகாட்டாமல் பார்த்ததன்.
மறுநாள் நாங்கள் வீட்டுக்குத் திரும்பிதனாம் என்று
கூறியரதக் தகட்டதும் என் தம்பியின் முகத்தில் மைர்ச்சி ஏற்படுவரதக் கண்தடன்.
ெக்தி முரளிகிருஷ்ணா
விழரவு
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ைாைாவின் சிங்கப்பூர்ப் ேயணம்
“ரிங் ரிங்” என்று என் கடிகாைம் ஒலித்தது. நான் தூக்கக் கைக்கத்ததாடு என்
காரைக் கடன்கரை முடித்ததன்.
பிேகு நான் என் காரை உணரவ உண்பதற்குச்
சரமயல் அரேக்குச் தசன்தேன். அங்தக நான் என் தாயார் சரமத்த உணரவ
உண்தடன். அது மிகவும் ருசியாக இருந்தது. அப்தபாது என் தபற்தோர், மாமா
தவளிநாட்டிலிருந்து வருகிோர் என்று கூறினார்கள். நான் மகிழ்ச்சியில் துள்ளிக்
குதித்ததன். நான் அவருக்காகக் காத்துக்தகாண்டிருந்ததன். சிை நிமிடங்களுக்குப் பிேகு
நான் கணிணி விரையாட என் அரேக்குச் தசன்தேன். மூன்று மணி தநைத்திற்குப் பிேகு
என் தந்ரத என் அரேக்கு வந்தார். அவர் சிை தடங்கல் காைணமாக மாமாவின் விமானம்
தாமதமாக வரும் என்று கூறினார். நான் கவரையில் ஒன்றும் கூேவில்ரை. பத்து மணி
தநைத்திற்குப் பிேகு என் மாமா என் வீட்டிற்கு வந்தார். நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததன்.
அவருக்கு மிகவும் கரைப்பாக இருந்தது. நாங்கள் உணவு உண்ணும்தபாது இந்த வாைம்
நாம் எங்தகல்ைாம் தசல்ைைாம், என்ன தசய்யைாம் என்பன பற்றிப் தபசிதனாம். பிேகு
எல்ைாரும் தூங்கச் தசன்தோம்.
அடுத்த நாள், நாங்கள் விைங்கியல் ததாட்டத்திற்குச் தசன்தோம். அங்தக
நாங்கள் பை வரகயான மிருகங்கரைப் பார்த்ததாம். தமலும், யாரனகள் பரடத்த
நிகழ்ச்சிரயப் பார்த்ததாம். அது சிேப்பாக இருந்தது. ஏதனன்ோல், யாரன தசய்த
தசயல்கள் எனக்கு வியப்ரப அளித்தன. எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான மிருகம் குதிரை.
ஏதனன்ோல் குதிரைகள் மின்னல் தவகத்தில் ஓடும். தமலும் அைகாக இருக்கும். ஆனால்
என் மாமாவிற்கு மிகவும் பிடித்த மிருகம் சிங்கம். ஏதனன்ோல் சிங்கம் காட்டின் ைாஜா.
தமலும் அது அைகாக இருக்கும் என்று என் மாமா கூறினார். மூன்று மணி தநைத்திற்குப்
பிேகு வீட்டிற்குத் திரும்பிதனாம்.
மறுநாளிலிருந்து மூன்று நாள்களுக்கு நாங்கள் பை கரடத்ததாகுதிகளுக்குச்
தசன்தோம். அங்தக நிரேய தபாருள்கரை வாங்கிதனாம். என் மாமா எனக்கு ஒரு
சட்ரடரய வாங்கிக் தகாடுத்தார். நான் என் மாமாவுக்கு நன்றி கூறிதனன். பிேகு
நாங்கள் உணவுக்கரடக்குச் தசன்று உணவு உண்டபின் வீட்டிற்குத் திரும்பிதனாம்.
அடுத்த நாள் நாங்கள் உேவினர்கரைப் பார்க்கச் தசன்தோம். நாங்கள்
உேவினர்கதைாடு மகிழ்ச்சியுடன் கைந்துரையாடிதனாம்.
அதனால் அந்த ஐந்து மணி
தநைமும் எனக்கு மேக்கமுடியாத அனுபவமாக இருந்தது.
மாமா இந்தியாவிற்குத் திரும்பும் நாள் வந்தது. எனக்கு மிகவும் கவரையாக
இருந்தது. என் தந்ரதயும், நானும் என் மாமாரவ விமான நிரையத்திற்கு அரைத்துச்
தசன்தோம். நாங்கள் அங்தக ஒரு கரடயில் சாப்பிட்ட பிேகு என் மாமா
எங்களிடமிருந்து விரடதபற்ோர். நான் தவளியிலிருந்து சிரைதபால் நின்று என்
மாமாவுக்குக் ரககாட்டிதனன். பிேகு நானும், என் தந்ரதயும் வீட்டிற்குத் திரும்பிதனாம்.
வழியில் நான் மாமாவுடன் இருந்த நாட்கரைப் பற்றி எண்ணி மகிழ்ந்ததன். உேவுகள்
மகிழ்ச்சிரய அளிக்கும் என்பரத அன்று நன்கு உணர்ந்ததன்.
எஸ். பகெவன்
விழரவு
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ைனித பநயம்
படார்!
என்ே
சத்தம்
என்
காரதப்
பிைந்தது.
அசந்து
தூங்கிக்தகாண்டிருந்த நான் படுக்ரகயிலிருந்து துள்ளி எழுந்ததன். அப்தபாழுது, என்
கண்முன்தன நின்றுதகாண்டிருந்த எனது தாயாரின் சீற்ேம் நிரேந்த முகத்ரதக்
கண்தடன். “நீ இன்னும் பள்ளிக்குக் கிைம்பவில்ரையா? எவ்வைவு தநைமாக நான்
தசால்லிக்தகாண்டிருக்கிதேன்,” என்று காதத கிழிந்துதபாகுமைவிற்குக் கத்தினார் அம்மா.
உடதன
நான் அைறியடித்துக்தகாண்டு எழுந்ததன். பிேகு அவசை அவசைமாகப்
பள்ளிக்குக் கிைம்பிதனன். வீட்டு வாசரைத் தாண்டியதும் குறுக்குப் பாரத வழியாகச்
தசன்ோல் விரைவாகப் பள்ளிரய அரடந்துவிடைாம் என்று மனம் எண்ணியது. உடதன
நான் சாரையிலிருந்து பிரிந்துதசல்லும் அந்தக் குறுக்குப் பாரதயில் நடக்க
ஆைம்பித்ததன்.
ஒரு
புதரைதயாட்டி
அரமந்திருக்கும்
அந்தக்
குறுக்குப்
பாரதயின்வழியாகச் தசல்லும் தபாழுது என்ரன யாதைா பின்பக்கத்திலிருந்து ததாடுவது
தபால் இருந்தது.
என்னுரடய இதயம் ‘தவடதவட’ தவன்று தவகமாகத் துடிக்க
ஆைம்பித்தது. கண்ணிரமக்கும் தநைத்தில் கருப்பு முகமூடி அணிந்த ஆண் ஒருவர் என்ரன
வழி மரேத்தார். என்ரன ஓங்கி முகத்தில் குத்தினார். நானும் அைறிக்தகாண்தட கீதை
விழுந்து விட்தடன்.
அந்த ஆடவர் என்னுரடய தங்கச் சங்கிலிரயக் கைற்றிக்தகாண்டு தப்பிக்கப்
பார்த்தார்.
அப்தபாது,
அவ்வழியாக
ஓர்
இரைஞன்
தன்னுரடய
நாயுடன்
வந்துதகாண்டிருந்தான். இந்தச் சம்பவத்ரதப் பார்த்ததும் அவன் திருடரனப் பிடிக்குமாறு
தன் நாய்க்குக் கட்டரை இட்டான். “தைாவர்! உடதன தபாய் அந்தத் திருடரனப் பிடி!”
என்று அவனிட்ட கட்டரைரயக்
தகட்டவுடன், மின்னல் தவகத்தில் ஓடி அந்தத்
திருடனின் காரைக் தகௌவியது அவனுரடய நாய். பிேகு இரைஞன் காவைர்கரைத்
ததாரைதபசியின் மூைம் ததாடர்புதகாண்டான். காவைர்கள் சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு
வந்தார்கள். காவைர்கள் திருடரனப் பிடித்து அவர்களுரடய வாகனத்தில் ஏற்றினர். அதன்
பிேகு, இரைஞன் என்மீது தண்ணீரைத் ததளித்து என்ரன எழுப்பினான். பின்னர்,
நடந்தது எல்ைாவற்ரேயும் பற்றி என்னிடம் விைக்கமாகக் கூறினான். தமலும் என்னுரடய
தங்கச் சங்கிலிரயத் திருடனிடமிருந்து ரகப்பற்றியதாகக் கூறி என்னிடம் தகாடுத்தான்.
காவைர்கள் என்னுரடய தாயாரைத் ததாடர்பு தகாண்டு நடந்தரதப் பற்றிக்
கூறினர். அங்கு வந்த என் தாயாரின் முகம் தவளிறிப்தபாய் இருந்தது. நான் நடந்தரத
என் அம்மாவிடம் கூறிதனன். அதற்குப் பிேதக அம்மா சற்றுத் ததளிவாக இருந்தார். என்
தாயாரும் நானும் அந்த இரைஞனுக்கு எங்களுரடய நன்றிரயக் கூறிதனாம். பிேகு
என் தாயார் அவருக்குச் சிறிது பணத்ரத தவகுமதியாகக் தகாடுத்தார். ஆனால் அந்த
இரைஞன் வாங்க மறுத்துவிட்டு, “ஏன் பணம் தருகிறீர்கள், மனிதன் என்ோல் உதவும்
மனப்பான்ரமயும்
மனிததநயமும்
தகாண்டிருக்க
தவண்டும்.”
என்று
கூறினான்.
இரைஞனின் உயர்ந்த மனத்ரத எண்ணி என் தாயார் மகிழ்ச்சியரடந்தார்.
அந்தச்
சம்பவத்திற்குப் பிேகு நானும் அந்த இரைஞனும் நகமும் சரதயும் தபால் நட்ரப
வைர்த்துக் தகாண்தடாம்.
இது என் மனத்தில் பசுமைத்தாணி தபால் பதிந்த ஒரு
சம்பவமாகும்.
ெமீரா
விழரவு
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என் கனவு
நான் எதிர்காைத்தில் மருத்துவைாகப் பணி தசய்ய விரும்புகிதேன். இந்த
உைகத்தில்
நிரேய
மருத்துவமரனகள்
இருக்கின்ேன.
அதததபால்
நிரேய
மருத்துவர்களும் உள்ைனர்.
இந்தக் காைத்தில் நிரேய மக்கள் அவர்களின் உடல்
நைத்ரதச்
சரியாகக்
கவனித்துக்தகாள்வதில்ரை.
உடல்
நைத்ரதச்
சரியாகக்
கவனிக்காததால் சளி, காய்ச்சல் தபான்று பை தநாய்கள் ஏற்படுகின்ேன. அதற்குக்
காைணம் மக்களில் பைர் தாம் வசிக்கும் வீடு, சமூகம் மற்றும் நாட்ரடச் சுத்தமாகவும்
பசுரமயாகவும் ரவத்துக்தகாள்வதில்ரை.
இப்படிப்பட்ட காைணங்கைால் தநாய்கள்
மக்கள் இரடதய பைவுகின்ேன. இச்சூைலில் மருத்துவமரனயும் மருத்துவர்களும்
இல்ரைதயன்ோல் நாட்டில் நிரேய உயிர் இைப்புகள் ஏற்படும். சமூகத்தில், நாட்டில்,
வீட்டில் உள்ை எல்தைாரும் நம்முரடய உேவினர்கள்.
எனதவ, அவர்களுக்கு உதவ
தவண்டும் என்ே எண்ணத்ரத நாம் எல்தைாரும் தபற்றிருக்க தவண்டியது அவசியமாகும்.
நான் மருத்துவைாகப் பணி தசய்ய விரும்புவதற்கான காைணம் உைகத்தில் உள்ை
அரனவருக்கும் உதவி தசய்ய தவண்டும் என்ே எண்ணதமயாகும. உைக மக்களில் பைரும்
புற்றுதநாய்,
மனதநாய்,
பக்கவாதம்
தபான்ே
பைவிதமான
தநாய்கைால்
பாதிக்கப்படுகின்ேனர். நான் ஒரு மருத்துவைாகப் பணி தசய்தால் உைக மக்களில் ஒரு
சிைருக்காவது மருத்துவச் தசரவ ஆற்றுவதன்மூைம் மன நிம்மதிரயப் தபே முடியும்.
நான் மருத்துவைாகப் பணிதசய்ய விரும்புவதற்கான இைண்டாவது காைணம்
ஏரைகளுக்கு இைவசமாக மருத்துவச் சிகிச்ரச தகாடுக்க தவண்டும் என்பததயாகும்.
மருத்துவச் சிகிச்ரச இக்காைத்தில் அதிகப் தபாருட்தசைவு நிரேந்ததாக உள்ைது.
பணவசதி இல்ைாததால் அதிகைவிைான ஏரைகள் மருத்துவச் சிகிச்ரச தபே முடியாமல்
தவிக்கிோர்கள். நான் மருத்துவைாகப் பணி தசய்தால் இப்பிைச்சிரனரயத் தீர்க்க
ஏரைகளுக்கு இைவசமாகச் சிகிச்ரச தகாடுப்தபன்.
மருத்துவைாகப் பணி தசய்ய விரும்பினால் மட்டும் தபாதாது. அதற்குக் கடினமாக
உரைக்க தவண்டும். அதற்கு முதலில் எந்த தநைத்திலும் நான் ஓர் உயிரைக் காப்பாற்ேத்
தயாைாக இருக்க தவண்டும். இது ஒரு சுைபமான தவரை கிரடயாது. ஏதனன்ோல் ஓர்
உயிரைக் காப்பாற்ே எவ்வைவு முயற்சி தசய்தும் இறுதியில் முடியவில்ரை என்ோல் மனம்
மிகவும் கவரைப்படும். அந்தக் கவரையினால் பயம் ஏற்படைாம். பயந்தால் மருத்துவைாக
இருப்பது கடினம். தமலும் நான் என் மனத்ரத எப்தபாழுதும் கட்டுப்பாட்டில்
ரவத்துக்தகாள்ை தவண்டும். எந்தவிதமான ஆபத்திலும், பிேருக்கு என்னால் முடிந்த
உதவிரயச் தசய்ய தவண்டும்.
உைகத்தில் உள்ை பைருக்கும் உதவி தசய்ய ஏற்ே பணி மருத்துவைாக இருப்பது
மட்டுதம என்பது என் கருத்து. பிேர் நைமுடன் வாை நான் உதவ முடிந்தால் அதுதவ
எனக்கு நிம்மதிரயயும் மகிழ்ச்சிரயயும் தபற்றுத் தரும். பிேருக்கு உதவும்வண்ணம்
உைகத்தில் பை பணிகள் உள்ைன. ஒரு பணியின் மூைமாகத்தான் உதவ தவண்டும் என்று
எந்த அவசியமும் கிரடயாது. காைமும், கடல் அரையும் யாருக்காகவும் காத்திருக்காது.
உன்னால் முடிந்த உதவிரயப் பிேருக்குச் தசய்துதகாண்தட இருக்க தவண்டும்.
நூருல்
வைக்கநிழை
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ஆர்வமூட்டும் சைாழி நடவடிக்ழககள்
பள்ளிகளில் நரடதபறும் நடவடிக்ரககள் நிச்சயமாக ஒரு மாணவனின்
முன்தனற்ேத்துக்குக் காைணமாயிருக்கின்ேன. ஏதனன்ோல், மாணவர்கள் முன்தனற்ேம்
அரடய தவண்டும் என்பதற்காகத்தான் நடவடிக்ரககள் தயாரிக்கப்படுகின்ேன. மிக
முக்கியமாக, ஒரு மாணவன் கல்வியில் முன்தனறுவதற்கு அவன் தன்தமல் நம்பிக்ரக
ரவத்திருக்க தவண்டும். அவனால் எந்தக் காரியத்ரதயும் தசய்ய முடியும் என்ே
நம்பிக்ரக அவனுக்குத் ததரவ.
பள்ளிகள்
காரையில்
புத்தகம்
படிப்பரதக்
கட்டாய
நடவடிக்ரகயாகக்
தகாண்டுள்ைன. மாணவர்கள் தம்முரடய புத்தகங்கரை எடுத்து வைைாம் அல்ைது
பள்ளியில்
உள்ை
புத்தகத்ரதப்
பயன்படுத்தைாம்.
இந்த
நடவடிக்ரகயின்மூைம்,
மாணவர்களின் உச்சரிப்பு தமம்படும். அதுமட்டுமல்ைாமல் அவர்களுரடய தசால்வைமும்
கூடும்.
சிை பள்ளிகள் மாணவர்களுக்காகப் பயனுள்ை விரையாட்டு நடவடிக்ரககரை
ஏற்பாடு தசய்கின்ேன. பயனுள்ை விரையாட்டுகளில் “புதிர்” விரையாட்டும் ஒன்று. “புதிர்”
விரையாட்டுகரை விரையாடுவதன் மூைம் நாம் ஒரு தவரையில் கூடுதல் கவனம்
தசலுத்தக் கற்றுக்தகாள்தவாம். நாம் படிக்கும் பாடத்தில் கவனம் தசலுத்தினால்தான்
பாடம் நம் மூரையில் நன்கு பதியும். இப்தபாது நிரேய மாணவர்கை தம் கவனத்ரத
இைக்கிோர்கள். அதனால், அவர்களுக்கு இந்த நடவடிக்ரக மிக உதவியாகவும்
பயனுள்ைதாகவும் இருக்கும்.
பள்ளியில் மாணவர்களுக்காகச் தசால்வததழுதுதல் என்னும் நடவடிக்ரகக்கு
ஏற்பாடு தசய்யப்படுகிேது. இந்த நடவடிக்ரகயின் மூைம் மாணவர்கள் தசாற்கரைத்
தவறில்ைாமல் எழுதக் கற்றுக்தகாள்வார்கள். அதுமட்டுமல்ைாமல் அவர்கள் நிரேய புதுச்
தசாற்கரையும் கற்றுக்தகாள்வார்கள். இப்தபாழுததல்ைாம் மாணவர்கள் தம் கட்டுரையில்
மதிப்தபண்கள் குரேவாகப்தபறுவதற்கான முக்கியக் காைணம் எழுத்துப்பிரை ஆகும்.
அதனால் இந்த நடவடிக்ரக அவர்களின் முன்தனற்ேத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
எப்தபாதும் ஒரு மாணவன், ‘என்னால் முடியும்’ என்று நம்பிக்ரகதயாடு தசயல்பட
தவண்டும். அவ்வாறு திகழ்ந்தால் எல்ைா மாணவனும் முன்தனேைாம்.
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பதசிய தினக் சகாண்டாட்டம்
ததசிய தினத்ரதக் தகாண்டாட என் பள்ளி ஓட்டப்பந்தய விைா ஒன்றிற்கு ஏற்பாடு
தசய்திருந்தது. அந்த விைாரவப் பற்றிக் தகள்விப்பட்டதும் மாணவர்களுக்குக் ரகயும்
ஓடவில்ரை, காலும் ஓடவில்ரை. எல்தைாரும் மான்கரைப்தபால் அங்குமிங்கும் குதித்துக்
தகாண்டிருந்தார்கள். நானும், என் நண்பர்களும் விைாவில் கைந்துதகாள்ை முடிவு
தசய்ததாம்.
எல்தைாரும்
அந்த
விைா
நரடதபறும்
நாரை
ஆவலுடன்
எதிர்பார்த்துக்தகாண்டு இருந்தார்கள்.
அந்த நாளும் வந்தது.
நான் 300 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் பங்தகடுக்க
வாய்ப்புக் கிரடத்தது. நான் என் ததாழிகளுடன் தசர்ந்து உடற்பயிற்சி தசய்து
தகாண்டிருந்ததன். நான் கைந்துதகாள்ளும் தபாட்டி ததாடங்கும் தநைம் வந்தது. என்
மனத்திற்குள் பதற்ேம் குடிதகாண்டிருந்தது. தபாட்டியில் ஓடும்தபாது தவறிக் கீதை
விழுந்துவிடுதவாதமா என்ே ஐயமும் தபாட்டியில் ததாற்று விடுதவாதமா என்ே பயமும்
என்ரன ஆட்டிப் பரடத்தன. தபாட்டி ததாடங்கியதும் நான் சற்றுத் ரதரியத்ரத
வைவரைத்துக்தகாண்டு ஓடத் தயாைாக நின்தேன். என் வகுப்பு மாணவர்கள் எனக்காகக்
ரகதட்டி உற்சாகப்படுத்தினார்கள்.
ஆசிரியர் முரேயாகப் தபாட்டிரயத் துவக்கினார்.
நாங்கள் அரனவரும் குதிரைகள்தபால் விரைந்து ஓடிதனாம். திடீதைன்று நான்
சந்ததகப்பட்டது தபான்தே கால் இடறிக் கீதை விழுந்ததன். ஆனாலும் நான் ரதரியத்ரத
வைவரைத்துக்தகாண்டு எழுந்து ஓடத் ததாடங்கிதனன். எனக்கு மூன்ோவது பரிசு
கிரடத்தது.
என்னுரடய தரைரமயாசிரியர் புகழ்ந்து தபசினார். எனக்கு முதல் பரிசு
கிரடக்கவில்ரை என்ே வருத்தம் இருந்தாலும், நான் தசய்த விடாமுயற்சிரயக் கண்டு
தபருரம அரடந்ததன். நான் ஓய்வு எடுத்துக்தகாண்டிருந்ததபாது என் ததாழி என்னிடம்
வந்து ததால்விதான் தவற்றியின் முதல் படி என்று தசான்னாள். நான் அவள் கூறியரதக்
தகட்டதும் ஆறுதல் அரடந்ததன்.
ருக்ஷனா
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பநரம் சோன் போன்ைது
இன்ரேய இரைஞர்களுக்கு ஓய்வு தநைம் கிரடப்பதத ஒரு தபரிய விஷயம்.
காரையில் சீக்கிைமாக எழுந்து, காரைக் கடன்கரைதயல்ைாம் அேக்கப்பேக்க
முடித்துவிட்டுப் பள்ளிக்குச் தசன்று இரணப்பாட நடவடிக்ரகக்குச் தசன்று பின்னர்
திரும்பவும் வீட்டுக்குச் தசன்று வீட்டுப் பாடத்ரததயல்ைாம் முடித்து, சாப்பிட்டுத்
தூங்குவதற்தக தநைம் சரியாக இருக்கும். நாம் தூங்கும் தநைம்தான் நாம் ஓய்வு எடுக்கும்
தநைம். ஆனாலும் சிை இரைஞர்கள் இதததபாை வாழ்ந்தும் தங்கள் தநைத்ரதச் சரியாகப்
பயன்படுத்தித் தங்கள் ஓய்வு தநைத்ரதப் பயனுள்ை வழிகளில் கழிப்பார்கள்.
சிை இரைஞர்கள்
தங்கள்
ஓய்வு
தநைத்தில்
தவரை
தசய்வார்கள்.
உணவகத்தில் காசாைைாக இருப்பதுதான் நிரேய இரைஞர்களின் தவரை. இதுதபான்ே
தவரைகள் இரைஞர்களின் தபாறுரமரயயும் வைர்க்கும். (சிை தபர்கள் என்ன உணவு
வாங்க தவண்டும் என்று தயாசிக்கதவ நிரேய தநைம் எடுப்பார்கள்) இரைஞர்களுக்குப்
பணத்தின் அருரமரயயும் தசால்லிக் தகாடுக்கும். (இரைஞர்களின் கடின உரைப்புதான்
பணத்ரதப் தபற்றுத்தரும்) இரவ தபான்ே தவரைகள் அவர்களுக்குப் பை நன்ரமகரைப்
தபற்றுத்தரும்.
மற்ே இரைஞர்கள் தங்கள் ஓய்வு தநைத்தில் நடனம் அல்ைது பாட்டு வகுப்புக்குச்
தசன்று அங்குத் தங்கள் தநைத்ரத அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த வழியில் கழிப்பார்கள்.
இந்த
வழியில்
தநைம்
பயனுள்ைதாகவும்
கழிக்கப்படும்.
இரைஞர்களும்
புது
விஷயங்கரைக் கற்றுக்தகாள்வார்கள்.
மற்ே இரைஞர்கள் தங்கள் ஓய்வு தநைத்தில் உடற்பயிற்சி தசய்வார்கள் அல்ைது
விரையாட்டு விரையாடித் தங்கள் தநைத்ரதக் கழிப்பார்கள். நீச்சல், கூரடப்பந்து,
கால்பந்து விரையாடும் இரைஞர்கரை அதிகம் பார்க்கமுடிகிேது. இரதப் தபாை
விரையாட்டுகளில் தநைத்ரதக் கழிக்கும்தபாது உடல் ஆதைாக்கியமாக இருக்கும். மன
உரைச்சலும் குரேயும்.
சிை இரைஞர்கள் தங்கள் ஓய்வு தநைத்ரதச் சிேப்பாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.
ஆனால் நிரேய இரைஞர்கள் ஓய்வின்தபாது ததாரைக்காட்சிரயப் பார்த்துக்தகாண்தட
ரகத்ததாரைதபசிரயப் பயன்படுத்திக்தகாண்தட தநைத்ரதக் கழிப்பார்கள். இவ்வாறு
தசய்வதில் தவறு இல்ரை, அததசமயம் தங்கள் ஓய்வு தநைத்ரத எப்படிப் பயனுள்ை
வழியில் கழிக்க தவண்டும் என்பரத அவர்கள்தான் முடிவுதசய்ய தவண்டும்.
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சுத்தம் சுகம் தரும்
‘சுத்தம் சுகம் தரும்’ என்னும் பைதமாழி நம்முரடய சுற்றுப்புேத்ரதத்
தூய்ரமயாகவும் பசுரமயாகவும் ரவத்திருக்க தவண்டியதன் அவசியத்ரதயும் அதனால்
ஏற்படும் நன்ரமகரையும் பற்றி விைக்குகிேது. சுத்தமாகவும் பசுரமயாகவும் இருக்கும்
நாடு அைகாக இருப்பததாடு அது சுற்றுப்பயணிகரையும் ஈர்க்கும். சுத்தமான நாட்டில்
உள்ை குடிமக்களுக்கு தநாய்கைால் ஏற்படும் பாதிப்பும் குரேயும். இதுதவ, ஒரு
நாட்ரடத் தூய்ரமயாகவும் பசுரமயாகவும் ரவத்துக்தகாள்வதற்கான அடிப்பரடக்
காைணம் ஆகும்.
ஒரு நாட்ரடச் சுத்தமாக ரவத்துக் தகாள்வதற்குப் பை வழிகள்
உள்ைன. சிங்கப்பூரின் குடிமக்கள் அவ்வழிகரைப் பின்பற்றி வந்தால், எதிர்காைத்தில்
நாட்டு மக்கள் இன்னும் ஆதைாக்கியமாக இருப்பது நிச்சயம்.
சிங்கப்பூரில் கண்ட இடங்களில் குப்ரபரயத் தூக்கிப் தபாடக்கூடாது என்ே
விதிமுரே இருக்கிேது. இரதப் பின்பற்ோமல் தசயல்படுபவர்களுக்கு ஆயிைம் தவள்ளி
வரை அபைாதம் விதிக்கப்படும். ஆயினும் பைர் ததருவிதைா அல்ைது பாரதயிதைா
குப்ரபரயத் தூக்கிப்தபாடுகிோர்கள். இவ்விதிமுரேக்கு மதிப்புக் தகாடுத்து, அரதப் பற்றி
நன்கு அறிந்து, அரதக் கரடப்பிடிப்பதற்குத் தீவிைமாக முயற்சி தசய்தால், சிங்கப்பூர்
இன்னும் தூய்ரமயான நாடாகத் திகைைாம்.
சிங்கப்பூரில் மறுபயனீட்டிற்கான குப்ரபத் ததாட்டிகள் ரவக்கப்பட்டுள்ைன என்பது
பை சிங்கப்பூைர்களுக்குத் ததரிந்த தகவல் ஆகும். ஆனாலும், நிரேய தபர் அவற்ரேப்
பயன்படுத்தாமல், சாதாைணக் குப்ரபத் ததாட்டிகளுக்குள் குப்ரபகரைப் தபாடுகிோர்கள்.
மைங்களிலிருந்தத காகிதம் தயாரிக்கப்படுகிேது. அததசமயம் மைக் குப்ரபகள் முரேயாக
அதற்குரிய ததாட்டிகளில் வீசப்பட்டால் மறுமயனீட்டு முரேயில் அவற்றிலிருந்து காகிதம்
தயாரிக்கைாம். ஆதைால் நம்முரடய சுற்றுப்புேத்தில் உள்ை காடுகளில் மைங்களின்
எண்ணிக்ரகரயக் கூட்டுவதற்கு நடவடிக்ரக எடுத்துச் தசயல்பட தவண்டும். இதன்
அவசியத்ரத உணர்ந்துதகாள்ளும் மக்கள் தங்களுரடய தபாருட்கரை மறுபயனீடு
தசய்தால், நம்முரடய நாடு இன்னும் பசுரமயாக விைங்குவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு.
தசடி, தகாடிகளும் மைங்களும்தான் நம் நாடு பசுரமயாக இருப்பதற்கு
உதவுகின்ேன.
தமலும்,
வாழ்வதற்கான
இன்றியரமயாத
பிைாணவாயுரவ
அவற்றிலிருந்துதான் தபறுகிதோம். அைசாங்கம்தான் நம் நாட்டில் மைங்கரையும்,
தசடிகரையும் வைர்க்க தவண்டும் என்று எண்ணாமல் குடிமக்கள் தங்களுரடய
வீடுகளுக்குள்தைதய சிறிய அைவிைான தசடிகரை வைர்க்கைாம். இப்படிச் தசய்வதன்
மூைமாக அவர்களுரடய வீடுகரையும் அைங்கரிக்க முடியும். தமலும், நம்முரடய நாடும்
இன்னும் பசுரமயாகவும் இருக்கும். ஓவ்தவாரு ஆண்டும், நவம்பர் மாதத்தில், “மைம்
வைர்க்கும் நாள்” என்னும் நிகழ்ச்சி நரடதபறும். இந்நிகழ்ச்சியில் கைந்துதகாண்டு,
தங்களுரடய வீடுகளிலும் ஒரு புதிய தசடிரய வைர்த்தால், அவர்களும் நம்முரடய நாடும்
நிரேய பயன்கரைப் தபே இயலும்.
நம் நாட்ரடத் தூய்ரமயாகவும் பசுரமயாகவும் ரவத்திருக்க தவண்டியதன்
அவசியத்ரதத் ததரிந்திருந்தால், சிங்கப்பூைர்கள் தங்களுரடய நாட்ரடச் சுத்தமாக
ரவத்துக்தகாள்வதற்கு, இன்னும் முயற்சி எடுப்பார்கள் என்பது என்னுரடய கருத்து.
சுற்றுப்பயணிகள் பைர் சிங்கப்பூருக்கு வருவதனால் நம் நாட்டின் தபாருைாதாை வைர்ச்சி
தமம்படுகிேது. சிங்கப்பூர் சுத்தமாகவும் பசுரமயாகவும் இருப்பரதக் கண்டுதான் இங்தக

வை ஆரசப்படுகிோர்கள். சிங்கப்பூர் சுத்தமான நாடாக இல்ைாமல் இருந்தால், நிரேய
சுற்றுப்பயணிகள்
இங்தக
வைமாட்டார்கள்.
இதனால்,
சிங்கப்பூரின்
வருமானம்
குரேந்துவிடுவததாடு குடிமக்கள் தபேமுடிகிே வசதிகளும் குரேந்துவிடும்.
அடுத்ததாக, சுத்தமாகவும் பசுரமயாகவும் இருக்கும் நாட்டில் தநாரயப் பைப்பும்
கிருமிகள் வைரும் வாய்ப்பும் குரேவாக இருக்கும். இதனால், அந்நாட்டின் குடிமக்கள்
தநாய்கைால் பாதிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பும் குரேவாகிவிடும். இதனால், மக்களின்
ஆதைாக்கியமும் கூடும்.
ஒரு நாட்ரடச் சுத்தமாகவும் பசுரமயாகவும் ரவத்துக்தகாள்வது மிகவும் எளிது.
ஆனாலும், பைர் தங்களுரடய சுற்றுப்புேத்ரதத் தூய்ரமயாக ரவத்துக்தகாள்வதற்கு
எந்ததவாரு முயற்சியும் எடுக்காமல் இருக்கிோர்கள். குடிமக்கள் தங்களுரடய நாட்ரடத்
தூய்ரமயாகவும்
பசுரமயாகவும்
ரவத்திருக்க
தவண்டியதன்
அவசியத்ரதத்
ததரிந்திருந்தால், நிச்சயமாகச் “சுத்தம் தசாறு தபாடும்” என்ே பைதமாழியின் தபாருரை
அறிந்து தசயல்படுவார்கள் என்பது என்னுரடய நம்பிக்ரக.
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செல்ைப் பிராணி
உைகில் பத்து விழுக்காட்டு மக்கரைத் தவிர்த்துத் ததாண்ணூறு விழுக்காடு
மக்களுக்குச் தசல்ைப் பிைாணி என்ோல் உயிர். நானும் அந்தத் ததாண்ணூறு சதவீத
மக்களில் ஒரு தபண். தசல்ைப் பிைாணி என்ோல் எனக்கும் உயிர்தான். எனக்கு எல்ைா
பிைாணிகரையும் பிடிக்கும். ஆனால், எனக்கு மற்ே தசல்ைப் பிைாணிகரைவிட
நாய்க்குட்டிகரைதய அதிகமாகப் பிடிக்கும். அதுவும் உைகில் பைரும் தங்கள் வீடுகளில்
நாய்க்குட்டிகரைத்தான் தசல்ைப் பிைாணியாக வைர்க்கிோர்கள். எனக்குச் சிறிய
வயதிலிருந்தத நாய்க்குட்டிகளின் மீது ஒரு தனி அன்பு இருக்கும். நான் சின்னப்
தபண்ணாக இருக்கும்தபாது ஒரு தசல்ைப் பிைாணி தவண்டும் என்று தபற்தோர்களிடம்
தகட்டிருந்ததன். அவர்கள் நாயக்குட்டிகரைப் பார்த்துக் தகாள்வது கடினம் என்றுகூறி
என் ஆரசக்கு இணங்க மறுத்துவிட்டனர். ஆனால், எனக்கு மறுபடியும் தசல்ைப்
பிைாணிரய வைர்க்க வாய்ப்புக் கிரடத்தால் நான் கண்டிப்பாக நாய்க்குட்டிரய
வைர்ப்தபன்.
நாய்க்குட்டிகரை ரவத்துக்தகாள்வதும் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்புதான். தவறு
யாதைா என் குடும்பத்தில் இல்ைாத ஒருவதைா என் வீட்டில் நுரைந்துவிட்டார் என்ோல்
நாய்க்குட்டி குரைக்க ஆைம்பிக்கும். அரதக் தகாண்டு யாதைா ஒருவர் உள்தை வருகிோர்
என்று ததரிந்துதகாள்ைைாம். அந்த ஒருவர் ஒரு திருடனாகக்கூட இருக்கைாம். நாம்
ஒரு நாய்க் குட்டிரய நம்முடன் தவளிதய கூட்டிச்தசல்லும் தபாது ஏததனும் ஆபத்து
ஏற்பட்டால் அது நமக்கு உதவும் அப்தபாது என் வைர்ப்பு நாய்க்குட்டி என்ரனக்
காப்பாற்ே முயற்சி தசய்யும். அது தன் கூரிய பற்கரை ரவத்து அந்த ஆடவரைக்
கடிக்கும் மற்றும் அது குரைத்து ஊரைதய கூப்பிடும். தமலும் நாய்க் குட்டி ஒருவரிடம்
தநருக்கமாகப் பைகிவிட்டால் அது அவர்களிடம் அதிகைவு பாசத்ரதக் காட்டும்.
உதாைணத்திற்கு, என் பாட்டி வீட்டிலிருந்த ஒரு நாய்க்குட்டி என் பாட்டியிடம்
தநருக்கமாக இருக்கும். என் பாட்டி ஒரு சிை நாட்கைாக வீட்டில் இல்ைாததபாது என்
மாமாதான் அந்த நாய்க்குட்டிரயப் பார்த்துக்தகாண்டார். முன்தபல்ைாம் என் பாட்டி
அதற்கு உணவு ரவத்தால்தான் அது சாப்பிடும். கடந்த மூன்று நாட்கைாக என் பாட்டி
வீட்டில் இல்ைாததால் என் மாமா அதற்கு உணவு ரவத்தார். ஆனால் அது சாப்பிடதவ
இல்ரை.
அதனால் என் பாட்டி ஊருக்குச் சீக்கிைம் திரும்பினார். நாய்க்குட்டி என்
பாட்டிரயப் பார்த்ததும் அதற்கு அைவில்ைாத மகிழ்ச்சி. உடதன என் பாட்டியின்
தசரைரயக் கவ்விக்தகாண்டது. பின் அந்த நாய்க்குட்டி என் பாட்டி உணவு
ரவத்தவுடதன சட்தடன்று சாப்பிடத் ததாடங்கியது. எனக்கு, பாசமாகப் பைகும் தசல்ைப்
பிைாணிதான் மிகவும் பிடிக்கும். நாய்க்குட்டிகரை வைர்ப்பது மிகவும் சுைபம் என்பரதயும்
அறிந்துதகாண்தடன். ஆைம்பத்தில் அது கடினமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் நாம் அந்த
நாய்க்குட்டிக்குப் பயிற்சி தகாடுக்கக் தகாடுக்க நாய்க்குட்டியும் நம்ரமப் புரிந்துதகாண்டு
நடந்துதகாள்ளும். ஆைம்பத்தில் நாய்க்குட்டிகளுக்கு நம்ரமப் பற்றித் ததரியாது.
அதனால் அது நாம் தசால்லும் தபச்ரசச் சுைபத்தில் தகட்காது. ஆனால் தபாகப் தபாக
அது நம்ரமத் ததரிந்துதகாண்டு நாம் தசான்ன தபச்ரசக் தகட்கும்.
இதனால்தான்
நாய்க்குட்டிகரை வைர்ப்பது சுைபம்.
எனக்கு ஒரு நாய்க்குட்டிச் தசல்ைப் பிைாணியாகக் கிரடத்தால் நான் அரத
அன்புடனும், பண்புடனும் பாசத்துடனும் மரியாரதயுடனும் நடத்துதவன். நான் அரத என்

வீட்டில் ஒரு ஆைாக நிரனத்து அரதப் பார்த்துக்தகாள்தவன் மற்றும் நான் அரதத்
தினமும் தவளிதய அரைத்துச் தசன்று அதனுடன் விரையாடுவதற்குச் சிறிது தநைம்
ஒதுக்குதவன். மற்றும் நான் இவற்ரேப் தபான்று பை நடவடிக்ரககரை அதற்காகச்
தசய்தவன். நான் அரத மாதாமாதம் மருத்துவரிடம் அரைத்துச் தசன்று காட்டுதவன்.
எனக்கு ஒரு நாய்க்குட்டிச் தசல்ைப் பிைாணியாகக் கிரடத்தால் நான் மிகவும்
சந்ததாஷமாக இருப்தபன் மற்றும் நான் அந்தச் தசல்ைப் பிைாணிரய நன்ோகக்
கவனித்துக்தகாள்தவன். நான் அதன்மீது ரவத்திருக்கும் பாசத்திற்கு அைதவ இருக்காது.
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கல்விச் சுற்றுைா
இக்காைத்தில் நிரேயப் பள்ளிகள் மாணவர்களுக்காகக் கல்விச்சுற்றுைா தபான்ே
பை நடவடிக்ரககளுக்கு ஏற்பாடு தசய்கின்ேன. தபாதுவாக, இவ்வாோன நடவடிக்ரககள்,
இரைஞர்கள் நற்பண்புகரை வைர்த்துக்தகாள்ைவும் பை புதிய அனுபவங்கரைப்
தபற்றுக்தகாள்ைவும் நல்ை வாய்ப்பாக அரமகின்ேன. நானும் நிரேய கல்வி ததாடர்பான
சுற்றுைாக்களுக்குச் தசன்றுள்தைன். ஆனால், என்னால் மேக்க முடியாத ஒரு கல்விச்
சுற்றுைாப் பயணம் என்ோல், நான் என் இரணப்பாட நடவடிக்ரகயில் உள்ைவர்களுடன்
தசன்ேதத ஆகும். அந்தச் சுற்றுைாவில் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கரையும்
நன்ரமகரையும் பற்றி எழுதுவதத இந்தக் கட்டுரையின் தநாக்கமாகும்.
நானும் என் இரணப்பாட நடவடிக்ரகயில் உள்ை குழுவினர்களும், மூன்று
நாட்களுக்கு மதைசியாவுக்குச் தசன்தோம். முதல் நாளும் கரடசி நாளும் நாங்கள்
மதைசியாரவச் சுற்றிப் பார்த்ததாம். இைண்டாவது நாள் நாங்கள் மதைசியாவில் உள்ை
ஒரு பள்ளிக்குச் தசன்தோம். அந்தப் பள்ளியில் உள்ை மாணவர்கள் முதலில் எங்கரைப்
புன்னரக
பூத்த
முகத்துடன்
வைதவற்ேனர்.
அந்தப்
பள்ளி
மாணவர்களுடன்
உரையாடிக்தகாண்டிருந்ததாம். அவர்கள் தபசியவிதம் என்ரன வியக்க ரவத்தது.
அவர்கள் எங்கரை ‘அக்கா’ என்று அன்புடன் கூப்பிட்டார்கள். அதுமட்டுமல்ை, அவர்கள்
கனிவுடன் தபசினார்கள்.
பிேகு, அவர்கள் அவர்களுரடய பள்ளிரயச் சுற்றிக் காட்டினார்கள். முதலில்,
நாங்கள் வகுப்பரேக்குச் தசன்தோம். வகுப்பரேரயப் பார்ப்பதற்கு நான் மிகவும்
ஆவைாக இருந்ததன். ஆனால், எனக்கு ஓர் அதிர்ச்சி காத்துக்தகாண்டிருந்தது.
வகுப்பரேயில் இருந்த நாற்காலிகளும் தமரசகளும் தூசிபடிந்து இருந்தன. அங்தக
கணினி, மின்சாைம், குளிர்சாதனம் தபான்ே எந்த வசதியும் இல்ரை. அரதக் கண்டவுடன்
நான் திரகத்துப்தபாய் நின்தேன். அப்தபாழுதுதான், நான் என் வீட்டிலும் பள்ளியிலும்
உள்ை அரனத்து வசதிகரையும் பற்றி எண்ணிப் பார்த்தததாடி நான் அவற்ரே
முரேயாகப் பயன்படுத்தாமல் இருந்தரதயும் நன்கு உணர்ந்ததன். அப்தபாதத, நான்
மின்சாைத்ரதச் தசமிக்க தவண்டும் என்று என் மனத்தில் உறுதி எடுத்துக்தகாண்தடன்.
அதன் பின்னர், நாங்கள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு விரைந்து தசன்தோம். சிங்கப்பூரில்
உள்ை
எங்களின்
பள்ளிரயப்
பற்றிப்
தபச
தவண்டிய
தபாறுப்பு
எனக்கு
அளிக்கப்பட்டிருந்தது. நான் மிகவும் கூச்ச சுபாவம் உரடயவனாக இருந்ததால், நான்
முதலில் தபசக் தகாஞ்சம் தயங்கிதனன். ஆனால், தபாகப்தபாக என்னால் என் பயத்ரதக்
கட்டுப்படுத்திக் தகாண்டு சுைபமாகப் தபச முடிந்தது.
இந்தக் கல்விச் சுற்றுைாப் பயணத்தில் நான் பை புதிய அனுபவங்கரையும் நல்ை
பண்புகரையும் கற்றுக்தகாண்தடன்.
இரவ நான் என் வாழ்க்ரகயில் தவற்றி தபே
மிகவும்
பயனள்ைரவயாக
இருக்கும்.
ஆரகயால்,
இக்காைத்து
இரைஞர்கள்
வாழ்க்ரகரயத் ததாரைதபசியில் நடத்துவரதத் தவிர்த்து நரடமுரே வாழ்க்ரகயில்
எவ்வாறு நடந்துதகாள்ை தவண்டும் என்று உணர்ந்து நடக்கும்தபாது நம்நாடு ததாடர்ந்து
முன்தனறும்.
விொைாட்சி
விழரவு
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அண்ழட வீட்டார் நட்பு
அண்ரட வீட்டாருடன் இணக்கமாக வாழ்வது மிகவும் அவசியம். அவர்கள் நம்
வாழ்க்ரகயில் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிோர்கள் என்பரத நாம் புரிந்துதகாண்டு நடக்க
தவண்டும்.
முதலில் அவர்கரை நன்கு உபசரிக்க தவண்டும். நாம் அவர்களுடன் ஒரு நல்ை
ததாடர்ரப ஏற்படுத்திக்தகாள்ை தவண்டும். அப்தபாழுதுதான் அவர்களுக்கு நம்மீது
நம்பிக்ரக வரும். தமலும் அந்தத் ததாடர்பும் ஒரு நல்ை நட்பாக மாறும். அவர்களுக்கு
நம்மால் முடிந்த உதவிகரைச் தசய்ய தவண்டும். பண்டிரகக் காைங்களின்தபாது நாம்
சரமத்த ருசியான உணரவ அவர்களுடன் பகிர்ந்துதகாள்ைைாம். இப்படி உங்கள்
அண்ரட வீட்டாருடன் இணக்கமாக வாை நிரேய வழிகள் உள்ைன.
நாம்
எப்தபாழுதுதம
அண்ரட
வீட்டாரை
எதிரிரயப்
பார்ப்பதுதபால்
பார்க்கக்கூடாது. இதனால் நிரேய பிைச்சிரனகள் ஏற்படைாம். நமக்கு நம் அண்ரட
வீட்டாரின் உதவி எப்படியாவது ததரவப்படும். அப்தபாது அவர்கள் உதவி தசய்ய
மறுத்தால் நாம் யாரிடமும் உதவி தகட்க முடியாது. அதனால் நாம் எப்தபாழுதுதம
அண்ரட வீட்டாருடன் நன்ோக நடந்துதகாள்ை தவண்டும்.
நாம் தவளியூருக்குச் தசன்றுவிட்டால், நம் வீட்ரட அண்ரட வீட்டார் கவனமாகப்
பார்த்துக்தகாள்ை முடியும். திருடன் வீட்டுக்குள் நுரைந்துவிடாமல் கவனிப்பது, நம்
பூச்தசடிகளுக்குத் தண்ணீர் ஊற்றுவது தபான்ே உதவிகரை நம் அண்ரட வீட்டார்
நமக்காகச் தசய்வார்கள். தமலும் நமக்கு உடல் நைக் குரேவு ஏற்படும்தபாது நமக்கு
தவண்டிய உணரவக் கரடயிலிருந்து வாங்கிதயா சரமத்ததா தகாடுப்பார்கள். அவர்கள்
இவ்வாறு நடந்துதகாள்ை தவண்டுமானால் நாம் அவர்களுடன் பணிவாக நடந்துதகாள்ை
தவண்டியது அவசியம் ஆகும்.
நாம் முடிந்த அைவு நம் அண்ரட வீட்டார்கரை நன்ோகப் பார்த்துக்தகாள்ை
தவண்டும். அப்தபாழுதுதான் நாமும் அவர்களும் நல்ை ததாடர்ரப ஏற்படுத்திக் தகாண்டு
மகிழ்ச்சியாக வாை முடியும்.

ஸலிஹா இஃப்ரா
விழரவு
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நட்பின் சேருழை
நான் என்னுரடய நண்பன், ைவிதயாடு தினந்ததாறும் பள்ளியின் நூைகத்துக்குச்
தசன்று பள்ளித் ததர்வுகளுக்காகப் படிப்தபன். அதனால் நாங்கள் ததர்வில் எப்தபாதும்
அதிக மதிப்தபண்கரைப் தபறுதவாம். பள்ளி ஆைம்பிக்கும்முன், நாங்கள் நூைகத்துக்குச்
தசன்று ததர்வுகளுக்குப் படிப்தபாம்.
ஒரு நாள், நான் என்னுரடய பணப்ரபரயப் பள்ளிக்குக் தகாண்டு தசல்ைவில்ரை.
நான் தசாகமாக இருந்ததன். இரடதவரையின் தபாது, ‘நான் எப்படிச் சாப்பிடப்
தபாகிதேன்’ என்று எண்ணியவாறு கவரைதயாடு இருந்ததன் அப்தபாது, ைவி தன்னுரடய
பணப்ரபரய அவனுரடய தமரசயின் தமல் ரவத்துவிட்டு உணவகத்துக்குச் தசன்ோன்.
அப்தபாது என்னுரடய மனத்தில் ஒரு தயாசரன ததான்றியது.
எனக்குப் பசியாக இருந்ததால் நான் ைவியின் பணப்ரபயிலிருந்து பணத்ரத
எடுத்ததன். ‘ைவியிடம் பிேகு தசால்லிக்தகாள்ைைாம்’ என்று எண்ணியவாறு, பள்ளியில்
இருக்கும் உணவகத்துக்குச் தசன்தேன். உணவகத்தில், நான் ைவிரயப் பார்த்ததன். அங்கு
அவன் ஒரு புத்தகத்ரதப் படித்துக்தகாண்டு இருந்தான். நான் அவனிடமிருந்து எடுத்த
பணத்ரதக்தகாண்டு உணவு வாங்கிதனன். பிேகு, நான் அவனிடம் தசன்று, “ைவி, நான்
உன்னுரடய பணத்ரத எடுத்து உணவு வாங்கிதனன். ஏதனன்ோல் நான் என்னுரடய
பணப்ரபரயப் இன்று பள்ளிக்குக் தகாண்டு வை மேந்துவிட்தடன்.” என்று தசான்தனன்.
ைவி அரதக் தகட்டதும் தகாபமரடந்தான். “நீ ஏன் என்ரனக் தகட்காமல் என்னுரடய
பணத்ரத எடுத்தாய்? நீ என்னுரடய பணத்ரத எடுத்தது தவறு” என்று அவன் கத்தினான்.
திடீதைன்று, அவன் உணவகத்திலிருந்து வகுப்புக்குக் தகாபத்துடன் ஓடினான்.
அன்றிலிருந்து சிை நாட்களுக்கு தமைாகதவ ைவி என்னிடம் தபசவில்ரை. நான்
அவனிடம் மன்னிப்புக் தகட்டததாடு அப்பணத்ரதயும் திருப்பிக் தகாடுத்ததன். ஆனால்,
அவன் இன்னும் என்தமல் மிகவும் தகாபமாகதவ இருந்தான். நான் அவனுரடய தகாபம்
ஆேவில்ரை என்பரதயறிந்து தகாபமரடந்ததன்.
நான் என்னுரடய தபற்தோரிடம் இப்பிைச்சிரனரயப் பற்றிச் தசான்தனன்.
அரதக் தகட்ட என் தபற்தோர், என்ரன ைவிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுமாறு
தசான்னார்கள். நான் அவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுத முடிவு தசய்ததன்.
அந்தக் கடிதத்தில் நான், மறுபடியும் ைவியிடம் மன்னிப்புக் தகட்தடன். தமலும்,
நான் என்னுரடய தவற்ரே ஒத்துக்தகாண்தடன். கரடசியாக, நான் ைவி ஒரு நல்ை
நண்பன் என்று கடிதத்தில் எழுதிதனன்.
அடுத்த நாள், நான் ைவியிடம் அந்தக் கடிதத்ரதக் தகாடுத்ததன். அவன்
கடிதத்ரதப் படித்தான். திடீதைன்று அவன் சிரித்தான். நான் ஆச்சரியமரடந்ததன். “மாைா!
நான் உன்ரன மன்னித்துவிட்தடன். நீயும் ஒரு நல்ை ததாழிதான். அதனால்தான் உன்ரன
மன்னிக்கிதேன்.” என்று ைவி தசான்னான். அரதக் தகட்டு நான் மகிழ்ச்சியரடந்ததன்.
அன்றிலிருந்து நாங்கள் பள்ளிக்கு மீண்டும் தசர்ந்து தசன்தோம். தமலும் மகிழ்ச்சியாக
நூைகத்தில் இரணந்து படித்து வருகிதோம்.
அனாமிகா
விழரவு
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