அண்டை வீட்ைார் நட்பு
“ஊர ோடு ஒத்து வோழ்” என நமது முன்ரனோர்கள் கூறினோர்கள். நமது முன்ரனோர்கள்
கூறிய ஒவ்வவோரு வ ோன்வமோழியிலும் வோழ்க்ககக்குத் ரேகவயோனகவ அடங்கியுள்ளன.
ஊர ோடு ஒத்து வோழ்வவேன்றோல், சமுேோயத்துடன் ஒத்துப்ர ோவது, ஒருவருக்கு ஒருவர்
விட்டுக் வகோடுத்துப் ர ோவது, ரவற்றுகமககளப் வ ோருட் டுத்ேோமல் ஒற்றுகமயுடன்
வோழ்வது என் ேோகும். ‘நோன் இவற்கறவயல்லோம் எவ்வோறு வசய்வது?’ எனப்
லர்
ரயோசிக்கலோம்.
ஆனோல் நோம் சுல மோக நமது அண்கட வீட்டோருடன் ஒற்றுகமயோக
இருக்கலோம் அல்லவோ?
உேோ ணத்திற்கு, ஓர் அடுக்குமோடிக் குடியிருப்பின் ஒரு குறிப்பிட்ட மோடியில் உள்ள
அகனத்து வீடுகளிலும் சீனர்கள் மட்டுரமோ இந்தியர்கள் மட்டுரமோ மலோய்க்கோ ர்கள்
மட்டுரமோ வசிப் து இல்கல, அகனவரும் கலந்துேோன் இருக்கிறோர்கள்.
வ ோதுவோக,
மக்களுக்குத் ேமது இனத்ேோருடன் ழகுவது எளிது. ஆனோல் பிற இனத்ேவர் என்றோல்
ழகுவேற்குச்
சிறிது
ேயக்கமோகத்ேோன்
இருக்கும்.
ஏவனனில்,
அவர்கள்
ழக்கவழக்கங்களில் நம்கமப் ர ோன்றவர்கள் அல்லர், ல ரவறு ோடுககளக் வகோண்டவர்கள்.
ஆனோல், அந்ே ரவற்றுகமகள் அகனத்கேயும் நோம் கடந்துவ ரவண்டும்.
சிறு சிறு விஷயங்கள்ேோன் நமது ஒற்றுகமகய வலுப் டுத்தும். எனரவ தினமும்
கோகல, நமது அண்கட வீட்டோர் நமது வீட்டு வோசகலக் கடந்து வசல்லும்ர ோது,
அவர்களுக்கு வணக்கம் கூறுவது அல்லது அவர்ககளப் ோர்த்து ஒரு புன்சிரிப்பு அல்லது
கக அகசத்ேல் ர ோன்றவற்கறச் வசய்யலோம்.
திடீவ ன்று ஒரு நோள் உங்களது அண்கட வீட்டோர்கள் ரசோகமோக வோடியமுகத்துடன்
வசல்ல ரநர்ந்ேோல் நீங்கள் உதிர்க்கும் புன்சிரிப்பு அவர்கள் துன் த்கேப் றக்கச் வசய்யும்.
உங்கள் அண்கட வீட்டுக்கோ ர்கள் உடல்நலக் குகறவோக இருக்ககயில் நீங்கள் வழி டும்
ர ோது அவர்களுக்கோகவும் பி ோர்த்ேகன வசய்யலோம். ரமலும், முடிந்ேோல் அவர்களுக்கு ஒரு
சில ழங்ககள வோங்கித் ே லோம்.
ண்டிககக் கோலம்வரும் ர ோது, நீங்கள் அவர்ககள
உங்கள் வீட்டிற்கு அகழக்கலோம். ரமலும் நீங்கள் வசய்ே லகோ ங்ககளயும், அவர்களுக்குக்
வகோடுக்கலோம்.
உங்கள் அண்கட வீட்டுக்கோ ர்கள் வவளியூருக்குச் வசன்றிருந்ேோல்,
அவர்கள் வீட்டிற்கு வவளிரய வளர்க்கும் வசடிகளுக்குத் ேண்ணீர் ஊற்றலோம். அந்ேச்
வசடிகள் வோடோமல் இருக்க அது உேவும். ஒற்றுகம என் ேன் முேல் டி கருத்துப்
ரிமோற்றத்தில்ேோன் வேோடங்குகிறது. ஆககயோல் வோ ந்ரேோறும் அல்லது மோேந்ரேோறும்
அண்கட வீட்டோரின் குடும் த்துடன் இ ண்டு மணிரந மோவது கலந்துக யோடி மகிழலோம்.
அவர்களுடன் ர சி அவர்ககளப் ற்றியும் அவர்களது குடும் த்கேப் ற்றியும் அறிந்து
வகோள்ளலோம். இவற்கறவயல்லோம் வசய்வேோல் என்ன யன் ஏற் டும்? எனப் லரும்
சிந்திக்கலோம்.
சிங்கப்பூர் இன நல்லிணக்கத்கேப் ர ோற்றும் நோடு. இேற்கோகரவ ேனியோக இன
நல்லிணக்க
நோள்
வகோண்டோடப் டுகின்றது.
ஒருவருக்வகோருவர்
மற்றவ து
கலோச்சோ த்கேப்
ற்றி அறிந்துவகோள்ள அண்கட வீட்டோருடன்
ழகுவது நல்ல
வோய்ப் ோகும். எல்லோ மக்களுக்கும் இகடரய ஏரேோ ஒருவககயில் ஒற்றுகம கோணப் டும்.
இந்தியர்கள் எவற்கறவயல்லோம் வசய்யமோட்டோர்கள், எவற்கறவயல்லோம் வசய்வோர்கள்,
மலோய்க்கோ ர்கள் எந்ேப் ழக்கங்ககளவயல்லோம் ஏற்றுக்வகோள்ள மோட்டோர்கள், எந்ேப்
ழக்கங்ககளவயல்லோம் ஏற்றுக்வகோள்வோர்கள். சீனர்கள் எந்ே உணகவவயல்லோம் உண்ண

மோட்டோர்கள், எந்ே உணகவவயல்லோம் உண் ோர்கள் ர ோன்ற ேகவல்ககள அறிந்து
வகோள்ள இயலும். ரமலும், ஒரு சீனருகடய திருமணவீட்டிற்குச் வசல்லும்ர ோது எவ்வோறு
நடந்துவகோள்ள ரவண்டும் என் கேயும் வேரிந்துவகோள்ளலோம். இேன் மூலம் மக்களிகடரய
ஒற்றுகம வளரும், கலவ ம் வவடிக்கோது. அக்கோலத்தில் மக்களிகடரய ஒற்றுகம இல்லோே
கோ ணத்ேோல் நமது முன்ரனோர்கள் அகனவரும் கலவ ங்கள், ர ோர்கள், ர ோன்றவற்றில்
ஈடு ட்டு நிகறய துன் ப் ட்டுவிட்டோர்கள். ஆகரவேோன் நமது முன்னோள் பி ேமர் திரு.லீ
குவோன் யூ அவர்கள் அரும் ோடு ட்டு நமது நோடு நல்லிணக்கம் நிகறந்ே நோடோகத் திகழச்
வசய்துள்ளோர். அந்ேப் வ யக க் கோப் ோற்ற ரவண்டியது சிங்கப்பூர் குடிமக்களோகிய
நம்முகடய வ ோறுப்பு ஆகும்.
அந்ேப் வ ோறுப்க முேலில் நோம் நிகறரவற்ற ரவண்டும். அேன்பிறகு அந்ேப்
வ ோறுப்பு நமது அடுத்ே ேகலமுகறகயச் வசன்றகடயும். எனரவ நமது அண்கட
வீட்டோருடன் ஒற்றுகமயோக இருப்ர ோம், சிங்கப்பூரின் வ யக க் கோப் ோற்றுரவோம்.
வர்ஷினி
உயர்தமிழ்
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சுற்றுப்புறத் தூய்டை
சுற்றுப்புறம் என்றோல் என்ன? நோம் ஏன் சுற்றுப்புறத்கேத் தூய்கமயோக கவத்திருக்க
ரவண்டும்? அேன் முக்கியத்துவம் மற்றும் யன்கள் யோகவ? ர ோன்ற நிகறய வினோக்கள்
நமக்குள்ரளரய ஓடிக் வகோண்டிருக்கும். சுற்றுப்புறம் என்றோல் நம்கமச் சுற்றியுள்ள அல்லது
நம் வோழும் நோட்டினுள் இருக்கும் இடத்கேக் குறிக்கிறது. அகே ஏன் தூய்கமயோக
கவத்திருக்க ரவண்டும் என் கேப் ற்றியும் அேன் யன்ககளப் ற்றியும் அடுத்து வரும்
த்திகளில் கூறுகிரறன்.
நோம், நம் சுற்றுப்புறத்கே எவ்வோறு தூய்கமயோக கவத்திருக்க ரவண்டும் என் ேற்குச்
சில வழிகள் உள்ளன.
அேற்கு முக்கியமோகத் ரேகவப் டும் வழிககளப் ற்றி நோன்
விளக்குகிரறன். குப்க கள் ஏேோவது ேக யில் கிடந்ேோல் அகே நோரம எடுத்து
அப் க்கத்தில் உள்ள குப்க த் வேோட்டியில் ர ோட ரவண்டும். இல்கலவயன்றோல் அது
அரே இடத்தில் வவகுநோட்களோகக் கிடந்து துர்நோற்றம் அடிக்கத் வேோடங்கிவிடும். நோம்,
துப்பு வுத் வேோழிலோளர்கள் இருக்கிறோர்கள் என்று அலட்சியமோக அங்ரகரய குப்க
கிடக்கட்டும் என்று வசன்றுவிடக்கூடோது. துப்பு வுத் வேோழிலோளிகளும் மனிேர்கள்ேோரன!
ஆகரவ, மிக முக்கியமோக நோம் குப்க ர ோடுவகேத் ேவிர்க்க ரவண்டும். நோட்கடச்
சுத்ேமோக கவத்திருப் து எப்வ ோழுதுரம நம் ககயில்ேோன் இருக்கிறது.
நம் நோட்கடச்
சுத்ேமோக கவத்திருக்க நோம் உேவவில்கலவயன்றோல் யோர் உேவுவோர்?
‘முயற்சி
ரேோற்கலோம், முயற்சிகள் ரேோற்கோ’ என்ற வ ோன் வமோழிக்கு ஏற் ஒருவரின் முயற்சியோல்
மட்டும் ஒரு நோடு தூய்கமயோகோது, அகனவரின் முயற்சியும் ஒத்துகழப்பும் அேற்குத் ரேகவ.
நோம் குப்க
ர ோடத் வேோடங்கினோல் சிறுவர்களும் நம்கமரய முன்னுேோ ணமோகக்
வகோண்டு வேோடருவோர்கள். குப்க கய அேற்குரிய இடத்தில் மட்டுரம ர ோட ரவண்டும்
என் து என் கருத்து ஆகும்.
நோம் குழுவோகச் வசயல் ட்டுக் குப்க ககளத் வேருவில் ர ோடக்கூடோது என் து
ற்றிய விழிப்புணர்கவ உருவோக்க ரவண்டும். ரமலும், குப்க ககளத் வேருவில் ர ோட்டோல்
ஏற் டும் விகளவுகள் யோகவ என்று ஒரு ேகவல் லகககயத் ேயோரிக்கலோம். பிறகு அகேக்
குப்க வேோட்டிக்குப் க்கத்தில் கவக்கலோம். அப்வ ோழுதுேோன் குப்க கயப் ர ோடு வர்கள்
ேங்கள் ேவற்கற உணர்ந்து, ேங்ககளத் திருத்திக்வகோள்ள முடியும்.
தூய்கமயோன சுற்றுப்புறத்தின் அவசியம் ஒன்றல்ல இ ண்டல்ல நிகறயரவ
இருக்கின்றன.
அதில் முக்கியமோனவற்கற இப்வ ோழுது உங்களுடன்
கிர்ந்து
வகோள்கிரறன். ஒரு நோடு தூய்கமயோகக் கோட்சி ேந்ேோல்ேோன் வவளிநோட்டிலிருந்து மக்கள்
இங்குவ ஆகசப் டுவோர்கள். இேனோல், அந்ே நோட்டின் வருமோனம் கூடும். அது கூடினோல்
அந்ே நோட்டில் ல வசதிககள ஏற் டுத்ே வசலவு வசய்ய முடியும். மக்கள் அவர்களின்
ரந த்கே மகிழ்ச்சியோகக் கழிக்க முடியும்.
மக்கள் குப்க ககளத் வேருவில் ர ோடவில்கல என்றோல்,
ர க
ரவகலக்குச் ரசர்த்துக்வகோள்ளரவண்டிய அவசியம்
வவளிநோட்டிலிருந்து துப்பு வோளர்ககள வ வகழப் தில் நிகறய
ரவண்டிய ரேகவ இருக்கோது. அேனோல், அந்ேப் ணத்கே அ
சில வழிகளில் நோட்கட முன்ரனற கவப் தில் கவனம் வசலுத்திச்

துப்பு வோளர்கள் நிகறய
இல்கல.
இேனோல்
ணத்கேப் யன் டுத்ே
சோங்கம் ரசமித்து ரவறு
சோேகன புரியலோம்.

சுகமயோன நோரட தூய்கமயோன நோடு என்று அகழக்கப் டுகிறது. அேற்கு நம்
சிங்கக நோடு சிறந்ே உேோ ணமோகும். அது சுகமயோன நோடு என்ற வ யக எப் டிப்

வ ற்றது என்று வேரியுமோ?
அேற்கு ஒருவரின் முயற்சி மட்டுரம கோ ணம் அல்ல.
நோட்டிலுள்ள அகனவருரம எடுத்ே ல முயற்சிகளின் விகளவோகும்.
ஒரு
நோட்கடத்
தூய்கமயோகவும்
சுகமயோகவும்
கவத்துக்வகோள்வேன்
முக்கியத்துவத்கேயும் அேற்கோன வழிககளயும் ற்றி அறிந்துவகோண்ரடோம். அேனோல், சில
முக்கியமோன வழிமுகறககள மனத்தில் கவத்துக்வகோண்டு நம் நோட்கட ரமலும்
சுகமயோனேோக ஆக்குரவோம்.
டவஷ்ணவி
உயர்தமிழ்
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நாம் கற்றுக்ககாண்ை பாைம்
நோன் ள்ளிக்கு அடிக்கடி ேோமேமோகச் வசன்றுள்ரளன். ஆனோல், நோன் வசன்ற வோ ம்
ேோமேமோகச் வசன்றகே என்னோல் மறக்கரவ முடியோது.
நோன் வேோடக்கப் ள்ளியில்
டிக்கும்ர ோது லமுகற ேோமேமோகச் வசன்றுள்ரளன். ஆனோல், வசன்ற வோ ம் முேல்
முேலில் நோன் உயர்நிகல ள்ளிக்குத் ேோமேமோகச் வசன்ரறன். இச்சம் வம் வசன்ற வோ ம்
திங்கட்கிழகம நகடவ ற்றது. அேற்கு முன்தினம் நோன் என் கணிணியில் நீண்ட ரந ம்
விகளயோடிவிட்டு இ வு ஒரு மணிக்குப் டுக்கச் வசன்றரே கோ ணமோகும்.
அடுத்ே நோள் கோகலயில் என்னோல் எழ முடியவில்கல. நோன் ககளப் ோக இருந்ேேோல்
மறு டியும் தூங்கிரனன்.
சிறிது ரந ம் கழித்து என் ேோயோர் என்கன எழுப்பினோர்.
எழுந்ேவுடன் என் ககக் கடிகோ த்கேப் ோர்த்ரேன். ஏழு மணி என்று என் ககக்கடிகோ ம்
கோட்டியகேக் கண்ட நோன் அதிர்ச்சியில் சிகலயோய் நின்ரறன். சற்றும் ேோமதிக்கோமல்
நோன் என் கோகலக் கடன்களில் ஈடு ட்ரடன்.
ம் மோய்ச் சுழன்று என் கோகலக்
கடன்ககள முடித்ரேன். ஏழக மணிக்கு வீட்கட விட்டு வவளிரயறிரனன், எட்டு மணிக்கு
என் ள்ளி ஆ ம்பித்ேது.
ஆனோல், என் வீட்டில் இருந்து ள்ளிக்குச் வசல்வேற்குச்
ச ோசரியோக ஒரு மணி ரந ம் ஆகும். மின்னல் ரவகத்தில் நோன் ர ருந்து நிகலயத்திற்குச்
வசன்ரறன்.
நோன்
ள்ளிக்குக் கோலேோமேமோகச் வசல்ரவவனன்று எண்ணிரனன்.
ேற்றத்துடன் என் ர ருந்து வரும்வக கோத்திருந்ரேன்.
ஏழு நோற் த்தி ஐந்திற்கு என் ர ருந்து வந்ேது. ஆனோல் அரேோடு என் பி ச்சிகன
நின்றுவிடவில்கல.
ரவகலக்குச் வசல்லும் ரந ம் என் ேோல் எங்கும்
ப் ோகரவ
இருந்ேது.
ர ருந்து ரவறு நிறுத்ேங்களிலும் நின்று வசன்றது.
ர ருந்தில் நோன்
மட்டும்ேோன் ள்ளிக்குச் வசல்லும் சிறுமி.
என் உயர்நிகலப் ள்ளிக்கு நோன் இதுவக
கோலேோமேமோகச் வசன்றதில்கல. இேன் கோ ணமோக, என் ஆசிரியர் என்கன வகுப்புத்
ேகலவியோக நியமித்ேோர். அவ து நம்பிக்கககயக் கோப் ோற்றரவ நோன் தினமும் ள்ளிக்கு
ரந த்திற்குச் வசன்ரறன்.
எப் டிரயோ எட்டு இரு திற்கு நோன் இறங்க ரவண்டிய இடம் வந்துவிட்டது.
ஆனோல், ர ருந்து ஓட்டுனர ோ யோரும் இறங்கப் ர ோவதில்கல என்று எண்ணி அடுத்ே
ர ருந்து நிறுத்ேம் ரநோக்கிப் ர ருந்கே ஓட்டினோர். என் இேயம் துடிப் கே என்னோல்
ரகட்க முடிந்ேது.
ேற்றமோய் இருந்ே என் மனநிகல ரமோசகடந்ேது. அடுத்ே ர ருந்து
நிகலயம் மிகவும் தூ த்தில் இருந்ேது.
அங்கிருந்து ள்ளிக்கு நடந்து வசல்வேற்கு
இரு து நிமிடம் ஆகும். ர ருந்திலிருந்து இறங்கியதும் சற்றும் ேோமதிக்கோமல் ரவறு
வழியின்றி என் ள்ளிகய ரநோக்கி நோன் நடந்ரேன். ரவகமோக நடந்ேேோல் என் கோல்கள்
யங்க மோக வலித்ேன.
மூச்சுவோங்கிக்வகோண்ரட
ள்ளியின்
ோதுகோவலரிடம் என்
வ யக யும் நோன் ேோமேமோய் வந்ேேன் கோ ணத்கேயும் கூறிரனன்.
என் கனமோன
ள்ளிப்க யினோல் ஏற் ட்ட முதுகுவலிகயத் ேோங்கிக்வகோண்டு ள்ளிக்குள் நுகழந்ரேன்.
அகனவருக்கும் வகுப்பு நகடவ ற்றுக்வகோண்டிருந்ேேோல் எங்கும் நிசப்ேம் நிலவியது.
வகுப்பிற்குச் வசன்று நோன் என் வகுப் ோசிரியரிடம் மன்னிப்புக் ரகட்ரடன். நோன் ேோமேமோக
வந்ேேன் கோ ணத்கே அவரிடம் கூறிரனன். ஒரு மணி ரந ம் ேோமேமோக வந்ேேோல்
கற்றுக்வகோள்ளவில்கல. ரேர்வுக்குத் ரேகவயோன ல ேகவல்ககள நோன் இழந்துவிட்ரடன்.
அரேோடு என் ஆசிரியர் என் மீது கவத்திருந்ே நம்பிக்கககய நோன் உகடத்துவிட்ரடன்.
ஒரு வகுப்பின் ேகலவியோகிய நோன் ள்ளிக்கு மிகத் ேோமேமோகச் வசன்றுவிட்ரடன். என்

ஆசிரியர் என்கனக் கண்டித்ேோர்.
ேகல குனிந்ரேன்.

அேனோல் நோன், அவமோனம் அகடந்ரேன், வவட்கத்தில்

நோன் ள்ளிக்குத் ேோமேமோகச் வசன்றரேோடு மட்டுமல்லோமல், அவச த்தில் என்
புத்ேகங்ககள கவத்திருக்கும் அலமோரியின் சோவிகயயும் எடுத்து வ வில்கல. இேனோல்,
என்னோல் என்னுகடய புத்ேகங்கள் எகேயும் எடுக்க முடியவில்கல. நோன் நிகறய முக்கிய
ேகவல்ககளப் ள்ளிக்குக் கோலேோமேமோகச் வசன்றேோல் இழந்துவிட்ரடன்.
ள்ளிக்குத் ேோமேமோகச் வசன்றேோல் என் கோகலச் சிற்றுண்டிகயயும் என்னோல்
உண்ண முடியவில்கல. என்னிடம் ர ோதுமோன அளவு கோசு இல்லோேேோல் உணவகத்தில்
வோங்கிச் சோப்பிடவும் முடியவில்கல. அன்று நோன் எகேயும் உட்வகோள்ளோமல் இருந்ரேன்.
ஒரு ள்ளி வகுப்புத் ேகலவியோக இருந்துவகோண்டு மற்றவர்களிடம் ணத்கே இ வல்
வோங்குவது சரியல்ல என்று எண்ணி அப் டிரய இருந்துவிட்ரடன்.
ள்ளிக்குக் கோல ேோமேமோகச் வசல்வேோல் எனக்கு நிகறய சி மங்களும் அேனோல்
துன் ங்களும் ஏற் ட்டன.
ள்ளிக்கு ரந த்துடன் வசல்வேன் முக்கியத்துவத்கே நோன்
அன்று அறிந்ரேன்.
நோன் இ வில் கணினி விகளயோடியேோல் ஏற் ட்ட விகளவுககள
உணர்ந்ரேன்.
இச்சம் வத்தின் மூலம் நோன் நிகறய
ோடம் கற்றுக்வகோண்ரடன்.
அன்றிலிருந்து நோன் ள்ளிக்குத் ேோமேமோய்ச் வசல்லவில்கல. இச்சம் வம் ‘என் மனத்தில்
சும த்ேோணிர ோல் திந்திருக்கிறது.’
நாச்சம்டை
உயர்தமிழ்
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கதாடைக்காட்சி நிகழ்ச்சியின் பயன்கள்
வேோகலக்கோட்சி நிகழ்ச்சிககள நோம் ஏன் ோர்க்கிரறோம்? நோம் நம் ரந த்கேக்
கழிப் ேற்கோகவும், நோள் முழுவதும் ரவகல வசய்ேபின் ஓய்வு ரந த்கே மகிழ்ச்சியோகக்
கழிப் ேற்கோகவும்ேோன் வேோகலக்கோட்சிகயப் ோர்க்கிரறோம்.
நோம் நம்
ரந த்கேச்
சரியோன
முகறயில்
கழிக்கிரறோமோ
என் து
நோம்
கோணும்
நிகழ்ச்சிககளப்
வ ோருத்திருக்கிறது. ரமலும், நோம் வேோகலக்கோட்சி நிகழ்ச்சிககளப் ோர்ப் தில் அளரவோடு
இருக்க ரவண்டும். ஏவனன்றோல், நோள் முழுவதும் வேோகலக்கோட்சிகயப் ோர்த்ேோல் நம்
கண் ோர்கவ குகறந்துவிடும்.
நோன் விரும்பிப் ோர்க்கும் வேோகலக்கோட்சி நிகழ்ச்சியின் வ யர் ‘இ ோமோயணம்’ ஆகும்.
இ ோமோயணம் எல்லோ இந்தியர்களுக்கும் வேரிந்ே ககேேோன். ஆனோல், அந்ே அற்புேமோன
இலக்கியத்கேப் புத்ேகத்தில் டிக்கோமல் வேோகலக்கோட்சியில் கண்டேோல் என் கற் கனத்
திறன் வளர்ந்ேது.
ரமலும் நிகழ்ச்சியில் இடம்வ றும் உக யோடலிலிருந்து ேமிழ்ச்
வசோற்ககளக் கற்றுக்வகோள்ள வோய்ப் ோக இருந்ேது. இ ோமோயணம் என்ற ககேகய நன்கு
புரிந்துவகோள்ள முடிந்ேது. இந்ே நிகழ்ச்சி திங்கள் முேல் சனிக்கிழகம வக மோகல ஏழு
மணிக்கு
ஒளி ப் ப் டுகிறது.
ஒவ்வவோரு நோளும் நோன் இகேத் ேவறோமல் என்
குடும் த்ேோருடன் ோர்ப்ர ன்.
முேலில் நோன் இந்ே நிகழ்ச்சியில் ஆர்வரம கோட்டவில்கல.
பின், என் அம்மோ
ககேயின் சிறப்க க் கூறிய அடுத்ே கணரம ஆர்வம் உண்டோனது. இ ோமோயணத்தில் வரும்
அகனத்துக் கேோ ோத்தி ங்களும் நிகழ்வுகளும் மிகச் சுவோ சியமோக உள்ளன.
இந்ே
நிகழ்ச்சி மூலம் நோன் வமோழிவளத்கேப் வ ருக்கிக்வகோண்ரடன். உேோ ணத்திற்கு வனம்
என்றோல் கோடு.
ேகமயன் என்றோல் அண்ணன், நோமம் என்றோல் வ யர் ர ோன்ற ல
வசோற்ககளக் கற்றுக்வகோண்ரடன்.
ரமலும், அக்கோலத்தில் முனிவர்களின் வோழ்க்கக
முகறகயயும் மன்னர்களின் வோழ்க்கக முகறகயயும்
ற்றித் வேரிந்துவகோண்ரடன்.
அதுமட்டுமல்லோமல் நோம், இக்ககேயின்மூலம் அன்பு, ரநர்கம, உேவும் மனப் ோன்கம,
அடக்கம், வீ ம், நம்பிக்கக ர ோன்ற ல ண்புககளயும் கற்றுக் வகோள்ளலோம். இந்ே
நிகழ்ச்சி அடுத்ேடுத்து என்ன நடக்கப்ர ோகிறது என்று நம் ஆர்வத்கேத் தூண்டும் டியோக
உள்ளது.
இத்ேககய நிகழ்ச்சிககளப் ோர்த்ேேோல் நோன் நிகறய நன்கமகள் வ ற்ரறன். அரே
சமயத்தில், நோன் வேோகலக்கோட்சி ோர்க்கும் ரந த்கே அளரவோடு கவத்துக்வகோள்ரவன்.
‘அளவிற்கு மீறினோல் அமுேமும் நஞ்சு’ என்ற ழவமோழிக்ரகற் இ ோமோயணம் என்ற
நிகழ்ச்சி எவ்வளவு நல்லேோக இருந்ேோலும் வேோகலக்கோட்சிகயப் ோர்ப் ேற்கும் கோல
அளவிருக்கிறது.
இதுரவ, நோன் விரும்பிப் ோர்த்ே வேோகலக்கோட்சி நிகழ்ச்சியும் அேன் மூலம் நோன்
கற்றுக்வகோண்ட டிப்பிகனகளும் ஆகும்.
கசன்சியா
உயர்தமிழ்
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ைறுபயனீட்டில் கவற்றி
‘திவ்யோ நமது வகுப்புத் ேகலவ ோகத் ரேர்ந்வேடுக்கப் ட்டுள்ளோர். அவருக்குக்
க வவோலி எழுப்புங்கள்’ என எனது வகுப்பு ஆசிரியர் மோணவர்களிடம் அறிவித்ேோர். நோன்
மகிழ்ச்சிக்கடலில் மூழ்கிரனன். என் வ யர்ேோன் திவ்யோ. நோன் உயர்நிகல ஒன்றில்
டிக்கிரறன். வகுப்புத் ேகலவ ோக இருக்க ரவண்டும் என் து எனது நீண்ட நோள் கனவு.
அது இன்று நிகறரவறிவிட்டது. எனக்கு அது மிகுந்ே மகிழ்ச்சிகயத் ேந்ேது. நோன்
வகுப்பின் முன்னோல் நின்று ேகலவ ோகப் வ ோறுப்ர ற்றுக்வகோள்வேற்கோன உறுதிவமோழிகயக்
கூறிவிட்டு எனது நோற்கோலியில் அமர்ந்ரேன்.
வகுப்பு முடிந்ேதும் ஆசிரியர் என்கனத் ேனியோகக் கூப்பிட்டு, “திவ்யோ, வகுப்புத்
ேகலவ ோகத் ரேர்ந்வேடுக்கப் ட்டேற்கு எனது வோழ்த்துகள். உனக்கு நோன் முேலில்
வகோடுக்கப்ர ோகிற வ ோறுப்பு, மோணவர்ககள மறு யனீட்டில் ஈடு ட கவப் ேோகும். இது ஒரு
சவோல் நிகறந்ே ணி என் து எனக்குத் வேரியும். ஆனோல், உன்னோல் இகேச் சரியோகச்
வசய்ய முடியும் என நம்புகிரறன்,” எனச் வசோன்னோர். இந்ே ரவகலகய நோன் சிறப் ோகச்
வசய்ய ரவண்டும் என முடிவவடுத்ரேன். அடுத்ே நோள், ஆசிரியர் வரும்முன் நோன் வகுப்பின்
முன் வசன்று, “நண் ர்கரள! உங்கள் எல்ரலோருக்கும் நோன் ஒரு ரவண்டுரகோகள
கவக்கிரறன்.
நோம் எல்ரலோரும் கழய கோகிேங்கள், கண்ணோடிகள் ர ோன்றவற்கற
மறு யனீடு வசய்து நமது வகுப்க அலங்கரிக்க ரவண்டும். இதுரவ இப்ர ோது நோம்
எடுக்கவுள்ள புதிய முயற்சியோகும். இேற்கு நீங்கள் ஒத்துகழக்க ரவண்டும்” என
அறிவித்ரேன்.
இகேக் ரகட்ட சிலர் சிரித்ேனர்.
ரமலும் சிலர், என்கனக்
கண்டுவகோள்ளோமல் ேங்களது வசோந்ே ரவகலககளச் வசய்துவகோண்டிருந்ேனர்.
ஒரு
கணம் என்ன வசய்வவேன்று வேரியோமல் ேவித்ரேன். இவர்களுக்கு எப் டிப் புரியகவப் து?
ஆசிரியர் என்கனப் ற்றி என்ன நிகனப் ோர்? எனப் ல ரகள்விகள் எனது மனத்தில்
உதித்ேன. சட்வடன்று ஒரு ரயோசகன எனது மூகளயில் ரேோன்றியது.
நோன் உடரன, “யோவ ல்லோம் இந்ே மறு யனீட்டில் முயற்சி எடுத்து ேங்களது ங்கக
ஆற்றுகிறீர்கரளோ அவர்களுக்கு நட்சத்தி
அறிவிப்புப்
லககயில் ரமலும் இ ண்டு
நட்சத்தி ங்கள் கிகடக்கும். இகேப் ற்றி நோன் வகுப்பு ஆசிரியரிடம் எடுத்துக் கூறுரவன்”
என்ரறன். உடரன முழு வகுப்பும் ஆவலுடனும் உற்சோகத்துடனும் நோன் வசோல்வகேக்
ரகட்க ஆ ம்பித்ேது. இேற்குக் கோ ணம், ஒவ்வவோரு மோேமும் யோர் நட்சத்தி ப் லககயில்
அதிக நட்சத்தி ங்ககளப் வ ற்றிருக்கின்றோர ோ அவருக்குப் ள்ளி த்து வவள்ளிகயப்
ரிசோக வழங்கும் என் ரே கோ ணமோகும்.
உடரன,
மோணவர்கள்
அகனவரும்
உற்சோகத்துடன்
கலந்துக யோடத்
வேோடங்கினோர்கள். அவர்களின் உற்சோகத்தினோல் என்னோல் எனது ணிகயச் வசவ்வரன
வேோடங்க முடிந்ேது. முேலில், வகுப்பில் மறு யனீட்கட ரமம் டுத்துவேற்கு இ ண்டு
ரயோசகனகள் ரேகவப் ட்டன. நோன் மோணவர்கரளோடு கலந்துக யோடிய பிறகு, அகனவரும்
ரசர்ந்து அந்ே இ ண்டு ரயோசகனககளத் ரேர்ந்வேடுத்ரேோம். ஒன்று வகுப்பிரலரய
இ ண்டு மூன்று வ ட்டிககள கவத்து வநகிழி, கோகிேத் ேோள்கள் மற்றும் மறு யனீடு
வசய்வேற்குத் ேகுந்ே ரவறு வ ோருட்ககள அவற்றுள் ர ோடுவது ஆகும். இ ண்டோவது,
மோேத்திற்கு ஒருமுகற வகுப்பில் உள்ள அகனத்துக் குழுக்களும் வசய்தித்ேோள்ககளச்
ரசகரிக்கும் ர ோட்டிகய நடத்துவது ஆகும். ர ோட்டியில் அதிகப் வ ோருள்ககளச்

ரசகரிக்கும் குழுவிற்குப் ரிசுகள் வழங்கலோம் என்றும் தீர்மோனித்ரேோம். ரிசுககள வகுப்பு
ஆசிரியர் வழங்குவோர் என்றும் தீர்மோனித்ரேோம். இேற்கு எனது வகுப்பு ஆசிரியர் திருமதி
மோலோவும் ஒத்துகழத்ேோர்.
முேலில் இந்ே முயற்சிகள்
யன் அளிக்குமோ என எனக்குத் வேரியவில்கல.
ஏவனன்றோல், ல மோணவர்கள் நட்சத்தி ங்கள் கிகடப் ேற்கோக ஒத்துகழக்கிறோர்கள்.
ஆனோல், சிலர்ேோன் மறு யனீட்டின் லகன அறிந்து ஒத்துகழக்கிறோர்கள். முேல் இ ண்டு
மோேங்கள் எல்ரலோரும் ஒத்துகழத்து வகுப் ோகச் வசயல் ட்டனர். ஆனோல், அேன் பின்னர்
வ ரும் ோலோரனோர் முயற்சிககளக் ககவிட்டனர். இகேக் கண்டதும் என்ன வசய்வது என்று
வேரியோமல் ேவித்ரேன். அப்ர ோது, எனது ரேோழி சோ ோ, “திவ்யோ கவகலப் டோரே!
ஒருரவகள நீ அவர்களிடம் மறு யனீட்டின் லன்ககள எடுத்துக த்ேோல் அவர்கள் மீண்டும்
முயற்சி வசய்வோர்கள்” என்றோள். அவளது ரயோசகன எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்ேது. நோன்
மறுநோரள, அவளது ரயோசகனகயப் பின் ற்றி வகுப்பு மோணவர்களிடம் மறு யனீட்டின்
யன்ககளப் ற்றி எடுத்துக த்ரேன். மறு யனீடு எப் டிச் வசடிககளக் கோப் ோற்றுகிறது
என் கேயும் மற்றும் எப் டி அது நமது அன்றோடச் வசலவுககளக் குகறக்கிறது
என் கேயும் கூறிரனன். இகேக் ரகட்ட மோணவர்கள் உற்சோகமகடந்து மீண்டும் ஆவலுடன்
ேங்களது ணிகய ஆற்றினர். இகேக் கண்ட நோன் சூரியகனக் கண்ட ேோமக ர ோல் முகம்
மலர்ந்ரேன். வகுப்புத் ேகலவ ோக நீ உனது ங்கக ஆற்ற ரவண்டும் என்ற துடிப்பு உனது
முகத்தில் வேரிகிறது. நீ கண்டிப் ோகச் சிறந்ே ேகலவ ோக வருவோய் என் தில் எனக்கு
எந்ேச் சந்ரேகமும் இல்கல என்றோர் திருமதி மோலோ. இகேக் ரகட்டதும் நோன்
மகிழ்ச்சியகடந்ரேன்.
இந்ே அனு வத்தின் மூலம் எனக்கு ஒன்று மட்டும் வேளிவோகப் புரிந்ேது. ஒரு
ேகலவ ோக இருப் து என் து மற்றவர்கள் உனக்குச் ரசகவ வசய்வது அல்ல என்றும், நீ
மற்றவர்களுக்குச் ரசகவ வசய்வது
ற்றியது என்று வேரிந்துவகோண்ரடன். ஒரு
ேகலவ ோக இருப் து கடினம் என்றோலும், எனது ணிகய ஆற்ற நோன் ஒரு ர ோதும்
ேயங்கமோட்ரடன் என்று எனக்குள் கூறிக்வகோண்ரடன். இந்ே அனு வம் எனது மனத்தில்
சும த்ேோணிர ோல் திந்ேது.
திவ்யா
உயர்தமிழ்
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வாழ்க்டகடய ைாற்றிய கதாடைக்காட்சி நிகழ்ச்சி
ஐந்ேோம் வகுப்பு வக
நோன் மிகவும் சுட்டியோக இருப்ர ன். நோன் தினமும்
டிப் தில்கல. நோன் நோள்ரேோறும் இகணயத்கேத்ேோன் ோர்த்துக்வகோண்டிருப்ர ன். நோன்
டிப் கேப் ற்றி அதிகம் கவகலப் டமோட்ரடன். ஐந்ேோம் வகுப்பு ஆண்டிறுதித் ரேர்வில்
சில
ோடங்களில் நோன் ரேர்ச்சிகூடப் வ றவில்கல. ஆனோல், நோன் அகேப் ற்றிக்
கவகலப் டவும் இல்கல. என் வ ற்ரறோர்கள் எவ்வளவு கூறியும் நோன் ரகட்கவில்கல.
ஆனோல், என்னுகடய குணம் ஒரு வேோகலக்கோட்சி நிகழ்ச்சிகயப் ோர்க்க ஆ ம்பித்ேபிறகு
மோறியது. அேன் வ யர் “மோணவர்களும் அவர்களுகடய வோழ்க்ககயும்” என் ேோகும்.
அதிலிருந்து நோன் நிகறய விஷயங்ககளக் கற்றுக்வகோண்ரடன். முேலில், வோழ்க்ககக்கு
கல்வி எவ்வளவு முக்கியம் என் கே நோன் கற்றுக்வகோண்ரடன்.
“ரகடில் விழுச்வசல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
மோடல்ல மற்கறயகவ”
என்றோர் நம் வள்ளுவர் வ ருமோன். கல்வி ஒன்ரற அழிவற்ற வசல்வமோகும். அேற்வகோப் ோன
சிறந்ே வசல்வம் ரவறு எதுவுமில்கல. அது வவள்ளத்ேோல் அழியோது வவந்ேணலில் ரவகோது,
கள்வ ோலும் கவ முடியோது, வகோடுத்ேோலும் நிகறயுரம ேவி குகறயோது. அேற்வகோப் ோன
சிறந்ே வசல்வம் ரவவறோன்றுமில்கல. கற்ககயில் கல்வி கசப் ோக இருக்கும்.
கற்றுத்வேளிந்துவிட்டோல் அேனோல் கிகடக்கப்வ றும் இன் த்கே அளவிடமுடியோது.
உலகில் நிகறய மக்கள் கல்வி கற்க ஆகசப் ட்டோலும் அவர்களோல் யில முடியவில்கல.
அேனோல், கல்வியறிகவப் வ று வர்கள் அேன் அருகமகய உணர்ந்து கற்க ரவண்டும்.
இகே அந்நிகழ்ச்சியில் ங்குவ ற்றவர் விளக்கிக் கூறியது எனக்கு நன்கு புரிந்ேது. அது
எனக்குச் சிறந்ே அறிவுக யோகவும் அகமந்ேது. அகேப் ற்றி நோன் லமுகற சிந்திக்க
ஆ ம்பித்ரேன். அேன் விகளவோக நோன் வகோஞ்சம் வகோஞ்சமோக மோற ஆ ம்பித்ரேன். பிறகு,
மோணவர்களிடம் இருக்கரவண்டிய நல்ல
ண்புககளப்
ற்றி அறிந்து அவற்கறக்
கற்றுக்வகோண்ரடன். நல்ல மோணவர்கள் ள்ளிக்குத் ேோமேமோகச் வசல்ல மோட்டோர்கள்.
அரேோடு அவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் ணிவன்புடன் ர சுவோர்கள். அவர்கள் ேோம் உண்டு ேம்
ரவகல உண்டு என்று இருப் ரேோடு அடுத்ேவரின் பி ச்சகனகளில் மூக்கக நுகழக்கவும்
மோட்டோர்கள். பிறகு, ேமக்குத் வேரியோேகேக் கூச்சப் டோமல் ஆசிரியரிடரமோ நன்றோகப்
டிக்கும் மோணவர்களிடரமோ ரகட் ோர்கள்.
“நல்லோக க் கோண் துவும் நன்ரற – நலமிக்க
நல்லோர் வசோல் ரகட் துவும் நன்ரற”
நல்லோர் குணங்கள் உக ப் துவும் நன்ரற
அவர ோடு இணங்கி இருப் துவும் நன்ரற.
என் ேற்ரகற் எனக்கு ஏன் நிகறய நண் ர்கள் இல்கல என்று வேள்ளத்வேளிவோகத்
வேரிந்துவகோண்ரடன்.
முன்பு
நோன்
எல்ரலோரிடமும்
சண்கடக்குப்
ர ோரவன்,
அடுத்ேவர்களின் பி ச்சிகனயில் மூக்கக நுகழப்ர ன். ஆனோல் இன்ரறோ, முடிந்ேவக
நோன் என்கன மோற்றிக்வகோள்ள முயல்கிரறன்.
மூன்றோவேோக வோசிப்பு என் து எவ்வளவு முக்கியம் என் கேயும் கற்றுக்வகோண்ரடன்.

“வேோட்டகனத் தூறும் மணற்ரகணி மோந்ேர்க்கு
கற்றகனத் தூறும் அறிவு”
என்ற வள்ளுவரின் வோக்கிற்ரகற் மண்கணத் ரேோண்ட ரேோண்டத்ேோன் நீர் கிகடக்கும்.
அகேப்ர ோலரவ வோசிக்க வோசிக்கத்ேோன் அறிவு வளரும்.
“ கற்றவருக்கு வசன்ற இடவமல்லோம் சிறப்பு”
என் ேற்ரகற் ஓர் அ சகனயும் கற்றவகனயும் ோர்த்ேோல், அ சனுக்குத் ேன் ஊரில்
மட்டும்ேோன் சிறப்புண்டு.
ஆனோல், கற்றவருக்குச் வசல்கிற இடவமல்லோம் சிறப்பு
என் கேயும் அறிந்து வகோண்ரடன். நூல்கள் நம்முகடய வோழ்க்ககத்துகண. ஏவனன்றோல்,
நமக்கு ஏேோவது வேரிய ரவண்டுவமன்றோல் நூல்கள் நமக்கு அறிவுள்ள நண் ர்ககளப் ர ோல்
தில் ேரும். என்கனப்ர ோன்ற மோணவர்கள் ேத்ேளிக்கும்ர ோது வ ற்ரறோர்கள்ர ோல்
உடனிருந்து உேவும். அரேோடு நம்கமத் ேவறோன வழிக்குச் வசல்லோமல் ேடுக்கும்.
நம்முகடய வமோழியோற்றகலயும் வசோல்லோற்றகலயும் வளர்க்கும்.
அந்ே நிகழ்ச்சிகயப் ோர்த்ேபின் என்னுகடய குணம் முற்றும் மோறியது.
நோன்
வீணோக இகணயத்ேளத்கேப் ோர்க்கோமல் வசய்தித்ேோள் டிக்க ஆ ம்பித்துவிட்ரடன்.
அேனோல், நோன் என் ரேர்வுகளில் நன்றோகச் வசய்ய ஆ ம்பித்துவிட்ரடன். நோன் என்
வேோடக்கப் ள்ளி இறுதி ஆண்டுத் ரேர்வில் ரேர்ச்சி வ ற்ரறன். என் வோழ்க்ககரய மோறியது.
என் வ ற்ரறோர் என்கனப் ோர்த்துப் வ ருமிேம் அகடந்ேோர்கள். என் வோழ்க்கக இப் டி
மோறும் என்று வகோஞ்சங்கூட நோன் எதிர் ோர்க்கவில்கல. அந்ே நிகழ்ச்சிக்குத்ேோன் நோன்
நன்றி கூறக் கடகமப் ட்டுள்ரளன்.
ஹர்ஷிதா
உயர்தமிழ்
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முயற்சியய கவற்றிக்கு வழி
அன்று திங்கள்கிழகம, ஆர்வமோக எழுந்து குளியலகறக்குச் வசன்று நீ ோடிவிட்டுப்
ள்ளிக்குச்
வசல்வேற்குத்
ேயோ ோரனன்.
பின்
ர ருந்தின்
மூலம்
ள்ளிகயச்
வசன்றகடந்ரேன். நோனும் மற்ற மோணவர்களும் ரேசிய கீேம் ோடிய பின்பு, நோன் என்
மற்ற வகுப்பு மோணவர்களுடன் ரசர்ந்து வகுப்பிற்குச் வசன்ரறன். சிறிது ரந த்தில்
ஆசிரியரும் வகுப்பில் நுகழந்ேோர். அவர் வகுப்புத் ேகலவ ோக ஒருவக நியமிக்கப்
ர ோவேோகக் கூறினோர். அகேக் ரகட்க அகனவரும் ஆவலோக இருந்ேனர். பின், அவர்
என்கனத் ேகலவ ோக நியமிக்கப் ர ோவேோகக் கூறினோர். அகேச் வசவிசோய்த்ேபின் என்
ஆனந்ேத்திற்கு அளரவயில்கல. ஏவனனில், நோன் அகே எதிர் ோர்க்கரவ இல்கல.
அத்துடன் நிறுத்திவிடோமல், ஆசிரியர் என் வகுப்பு ஓர் ஒப் கடப்க வவற்றிக மோகச்
வசய்து முடிக்க ரவண்டும் என்றும் கூறினோர். முக்கியமோக என்கன அந்ே ஒப் கடப்பிற்குப்
வ ோறுப்ர ற்கச் வசோன்னோர்.

முேலில் நோன் ேயங்கிரனன். அேற்குக் கோ ணம், ஒரு வ ரிய வ ோறுப்பு என்னிடம்
ஒப் கடக்கப் ட்டது என் ரேயோகும். என்னோல் முடியும் என்ற ேன்னம்பிக்கககய எனக்குள்
உண்டோக்கிரனன். பிறகு, அன்று ள்ளி முடிந்ேபின் நோன் உடனடியோகத் ேோமதிக்கோமல்
எந்ே வககயோன ஒப் கடப்க த் ரேர்ந்வேடுப் து, என ஆழ்ந்து சிந்தித்ரேன். திடீவ ன்று,
என் மனத்தில் என் வகுப்பு மோணவர்ககளப் மறு யனீட்டு முயற்சிகளில் ஈடு டுத்ேலோம் என்ற
ரயோசகன வந்ேது. மறுநோள் ள்ளிக்குச் வசன்றதும் என் வகுப்பு மோணவர்களிடம் நோன்
ரேர்ந்வேடுத்ே ஒப் கடப்க ப் ற்றி விளக்கிக் கலந்துக யோடிரனன். அந்ே ஒப் கடப்க ப்
ற்றி யோருக்கும் கருத்து ரவறு ோடு இல்லோேேோல் நோன் உடனடியோக அந்ே ஒப் கடப்க ச்
வசய்வேற்கோகப் மறுமயனீடு ற்றிப் ல ேகவல்ககள மும்மு மோகக் ரசகரிக்க ஆ ம்பித்ரேன்.
முேலில் என் வகுப்க ஐந்து குழுக்களோகப் பிரித்ரேன்.
பின் ஒவ்வவோரு குழுவுக்கும் ேம்மோல் இயன்றவக
ல்ரவறு ேகவல்ககளச்
ரசகரித்துத்
ேருமோறு
வசோன்ரனன்.
அவ்வோறு
வசய்வேோல்
ஒவ்வவோருவருகடய
ரவகலகயயும் சுல ப் டுத்துவரேோடு ரசகரித்ே ேகவல்ககள ஒருவர் மற்றவர ோடு கிர்ந்து
வகோள்ளலோம். அேன் மூலம் மற்றவர்கள் யனுள்ள ேகவல்ககள அறிந்துவகோள்வோர்கள்.
இேற்கிகடயில் நோன் என் நண் ர்ககள ஊக்குவித்துக்வகோண்ரட இருந்ரேன்.
“முயற்சில்லோே ஆகசயோல் யனில்கல” ‘ஆகசயில்லோே முயற்சியோல் யனில்கல’ என்று
ற் ல கருத்துககளச் வசோல்லி அவர்ககள ஊக்குவித்ரேன். நோன் கலந்துவகோள்ளவிருக்கும்
ேமிழ் ர ச்சுப் ர ோட்டியும் வநருங்கிக்வகோண்ரட வந்ேது. நோன் என் ரந த்கேச்
சமோளிக்கக் கடுகமயோகச் சி ம ட்ரடன். இருந்ேோலும் அந்ே மறு யனீட்டு முயற்சியில்
எப் டியோவது வவற்றி கோண ரவண்டும் என்ற கவ ோக்கியத்ேோல் நோன் தினமும்
அரும் ோடு ட்டுச் சிறிது ரந த்கே இந்ேப் ர ோட்டிக்கோக ஒதுக்கிரனன். ஏவனனில் அந்ே
ஒப் கடப்க இன்னும் வோ த்திற்குள் முடிக்க ரவண்டும். நோனும் என் வகுப்பு மோணவர்களும்
ரசர்ந்து மறு யனீட்டுப் வ ோருள்ககள கவத்துச் சில வககயோன வ ோம்கம வீடுகள்
கண்கணக் கவரும் ஆ ணங்கள் ர ோன்ற
ல விேமோன வ ோருட்ககளச் வசய்ய
ஆ ம்பித்ரேோம். சுரியோக இ ண்டு நோட்களுக்கு முன்ர ஒருவழியோகச் சி மப் ட்டு அந்ே
ஒப் கடப்க
முடித்ேது,
எனக்கு
நிம்மதியோக
இருந்ேது.
பின்
நோன்
கலந்துவகோள்ளவிருக்கும் ேமிழ் ர ச்சுப் ர ோட்டியில் கலந்துவகோண்டு நன்றோகப் ர சிரனன்.
அேன்பின் என் ோ ம் அகனத்தும் மோயமோக மகறந்துவிட்டது. ஒரு மோேத்திற்குப் பிறகு

ஆசிரியர், நோனும் என் வகுப்பு மோணவர்களும் நன்றோகச் வசய்ேகேப் வ ருகமயுடன்
கூறினோர். ரமலும் அகே அவர் ஒரு ர ோட்டிக்கு அனுப்பியேோகவும் எங்கள்
ள்ளி
முேலிடத்கே பிடித்ேேோகவும் கூறினோர் உடரன என் நண் ர்கள் எல்ரலோரும் மகிழ்ச்சியில்
துள்ளிக்குதித்ேனர். அன்று என் மனம் குளிர்ந்ேரேோடு மனநிகறவும் வ ற்றது. அரேோடு
“முயற்சியுகடயோர் இகழ்ச்சி அகடயோர்” என நம் முன்ரனோர்கள் கூறியதுர ோல நோம்
அய ோது உகழத்ேோல்ேோன் வவற்றி நம்கமத் ரேடிவரும் என்ற கருத்கே நோன்
கற்றுக்வகோண்ரடன்.
அஃப்ரின்
உயர்தமிழ்
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விைங்கு நைப் பாதுகாப்பு
நம் நோடு சிறியேோக இருந்ேோலும் வீடுகளில் ல விலங்குகள் வளர்க்கப் டுகின்றன.
ஆனோல்
ல விலங்குகள் முேலோளிகளோல் துன்புறுத்ேப் டுகின்றன. ரமலும் அகவ
வயேோனதும் சோகலரயோ ங்களில் விடப் டுவேோல் ஆே வற்று நிற்கின்றன. விலங்குககளத்
துன்புறுத்துவகேப்
ற்றிய
விழிப்புணர்கவ
ஏற் டுத்துவேற்குப்
ல
சங்கங்கள்
வசயல் டுகின்றன. இருப்பினும் லர் இன்னும் விலங்குககளத் துன்புறுத்திக் வகோண்ரட
இருக்கிறோர்கள். இகவ அகனத்திற்கும் ஒரு முடிவு கட்ட ரவண்டும். விலங்குககளத்
துன்புறுத்து வர்கள் கடுகமயோகத் ேண்டிக்கப் ட ரவண்டும்.
மனிேர்களுக்குரிய மதிப்க யும் மரியோகேகயயும் விலங்குகளிடமும் கோட்ட ரவண்டும்.
அப்ர ோதுேோன், விலங்குகளுக்கு இந்ேச் சமுேோயம் ஓர் ோதுகோப் ோன இடமோக விளங்கும்.
வோயில்லோ ஜீவன்ககள நோம் ர ணிக்கோக்க ரவண்டும்.
மனிேர்ககளப் ர ோன்று
விலங்குகளுக்கும் இன் ங்களும் துன் ங்களும் உள்ளன. மனிேர்ககளப் ர ோன்று
ல
குணங்கள் இவ்விலங்குகளுக்கும் இருக்கின்றன.
ஆனோல் இச்சமுேோயம் மனிேர்களுக்கு ஆறறிவு இருப் ேோகவும் மிருகங்களுக்கு
ஐந்ேறிவு மட்டுரம இருப் ேோகவும் ரவறு ோடுககள கவத்திருப் ேோல் விலங்குககளத் ேோழ்த்தி
கவக்கிறது. இது வமய்யோக இருந்ேலும் விலங்குககளத் துன்புறுத்ேல் கூடோது.
விலங்குககளத் துன்புறுத்துரவோருக்கு இ ண்டு ஆண்டு சிகறத் ேண்டகன
வழங்கப் ட ரவண்டும். விலங்கு நலப் ோதுகோப்க உறுதிவசய்வேற்வகனப் ல அகமப்புகள்
வசயல் டுகின்றன. அகவ இவ்விலங்குககள அ வகணத்து அகவ ேங்குவேற்கோன இடத்கே
உருவோக்கி, நலத்துடன்
ோர்த்துக்வகோள்கின்றன. அந்ே அகமப்புகளிடமிருந்து நம்
விலங்குககள வோங்கி வளர்க்கவும் முடியும்.
அந்ே விலங்குககள வோங்கு வர்கள், வோங்கிய விலங்குககள நன்கு
ோர்த்துக்
வகோள்வோர்கள் என் கே அவ்வகமப்புகள் உறுதி வசய்யும். அேற்கோக அவர்களின் வீட்கடச்
ரசோதித்துப் ோர்த்ே பிறரக அவ்வகமப்புகள் பி ோணிகய ஒப் கடக்கும்.
சில சமயங்களில் விலங்குககள வளர்ப்ர ோர் ல நோட்களுக்கு வவளியூர்ப் யணம்
ரமற்வகோள்ளரவண்டியிருந்ேேோல் அந்ே அகமப்புகளிடம் ஒப் கடத்துவிட்டுச் வசல்லலோம்.
அேற்குப் திலோகப் பி ோணிகயச் சோகல ஓ ங்களில் விட்டுவிட்டுச் வசல்வது ேவறோகும்.
விலங்கக வளர்ப்ர ோர் ஆ ம் த்தில் எப் டிப் ழகுகிறோர ோ அகேக் வகோண்டுேோன்
அப்பி ோணியும் அவருடன்
ழகும். “முேல் ரகோணல் முற்றும் ரகோணல்” என்ற
ழவமோழிக்ரகற் வளர்ப்பு பி ோணிகயத் துன்புறுத்தினோல், பி ோணி நம்மிடமிருந்து விலகிச்
வசல்லும்.
ஆகரவ, நம் நோட்டில் உள்ள விலங்குககளத் துன்புறுத்ேோமல் ர ணிக் கோப் து நம்
கடகமயோகும்.
டவஷ்ணவி கசல்வகாசி
உயர்தமிழ்
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