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பார்க்க:

இணையப் பக்கம்

உள்ளே...

பக்கம்

பயணம் த ொடர்வ ொம்

1

படித் தில் பிடித் து

1

மொண ர் படடப்புகள் (கவிட ) 1,2,3
அழகு மிழ் அறிவ ொம்

1

மொதிரிக் கட்டுடை

2

மொண ர் படடப்புகள்

2&3

அனுப தமொழி

2

விடுகட கள்

2

பொைதியொரின் சிந் டைகள்

2&3

துணிவு வ ட (கட )

3

குறுக்தகழுத்துப் புதிர்

3

நடகச்சுட

3

முக்கிய நிகழ்வுகள்
 Term 1 Vacation

மார்ச் 13 -19
 SA1 Oral Exams

(All Levels)

மார்ச் 20-24

பதடப்பாக் த் திறதன
வளர்க்கும் தநாக்கிலும்
பயணம் இைழ்
நடத்ைப்படுகின்றது.

பயணம் மாணவர் இைழ்
இரண்டாம் ஆண்டில்
அடிதயடுத்து தவத்துள்ளது.
த ன்ற ஆண்டில்
மாணவர் ள் பலரது
பதடப்பு ள் இவ்விைழில்
தவளிவந்ைன. அவர் ளுக்கு
மனம் நிதறந்ை பாராட்டு ள்!

இவ்வாண்டும் உங் ளது
தைாடர்ந்ை ஆைரவும்
பங் ளிப்பும் பயணம் இைழ்
தைாடர்ந்து தவளிவரக்
ட்டாயம் தைதவ. ஊர்கூடித்
தைரிழுத்ைால்ைான் இது
ாத்தியமாகும். எனதவ
மாணவர் ளாகிய உங் ளது
பதடப்பு தள எங் ளுக்குக்
பயணம் இைழுக்கு
த ாடுத்து இைழ் தைாடர்ந்து
மாணவர் ளிடம் மட்டுமல்லாது தவளிவர உைவுமாறு
தபற்தறார் ளிடமும் நல்ல
தவண்டுகிதறாம்.
வரதவற்பு உள்ளது.
இப்படிக்கு...
இதழ்க் குழு
வகுப்பதறக் ற்றலுக்கும்

படித்ததில்
பிடித்தது!

என்ற உயிர்தமய் எழுத்தையும்
இறுதியா தவத்துள்ளனர்
நம் முன்தனார்.

அம்மா என்னும் வார்த்தை
எப்படி உருவானது என்பது
பலருக்கும் தைரியாது.
அம்மா என்ற
த ால்லில் நமக்கு
உயிர்த ாடுத்ைவள்
ைாய் என்பைால் முைல்
எழுத்ைா ’அ’ என்ற
உயிர் எழுத்தையும்
உயிர் வளர்வைற்கு
தமய்யாகிய உடல் தைதவ
என்பைால் ’ம்’ என்ற
தமய்தயழுத்தை
இரண்டாவைா வும்
பத்துமாைம் சுமந்து உயிர்,
தமய் இரண்தடயும் த ர்த்து
உருவமா நம்தம உலகிற்குக்
த ாண்டுவருவைால் ’மா’

அதைப்தபான்தற ’அப்பா’
என்ற த ால்லும்
அதமந்துள்ளது சிறப்பு.
இவற்றுள் ைாய்
தமன்தமயானவள்
என்பைால் ’ம்’ என்ற
தமல்லின எழுத்து அம்மா
என்ற த ால்லில்
இடம்தபற்றுள்ளது.
அப்பாவிடம் சிறிது வன்தம
இருக்கும் என்பைால் ’ப்’ என்ற
வல்லின எழுத்துப்
பயன்படுத்ைப்பட்டுள்ளது.
இைன் வழி, ைமிழ்தமாழி
பார்த்துப் பார்த்துச்
த துக் ப்பட்ட தமாழி
என்பதை நாம் புரிந்துத ாள்ள
தவண்டும்.

அப்பா!

எரிமணை

கடவுள் ககாடுத்த வரம்

விணதத்தது யாளரா?

எனக்குக் கிணடக்கவில்ணை.

பூமியின் மீது பூத்தது

கடவுளே கிணடத்தார்
என் அப்பாவாக!.....

எரிமணை!
சரித்ரா 3HT1

சிவப்பு, பச்ணச, நீலம் மூன்றும் அடிப்பணட
வண்ைங்களாகும். இந்த மூன்று
வண்ைங்கணள ஒன்றுடன் ஒன்ணறக்
நவறு வண்ைங்கள் கிணடக்கும்.
வண்ணங்கள் கலந்தால்
இவற்ணறத் துணை வண்ைங்கள் என்பர்.
ஆரஞ்சு, ஊதா, மஞ்சள் ஆகிய மூன்ணறயும்
ஒன்றிணைத்தால் கறுப்பு வண்ைம் நதான்றும். ஆனால்,
துணை வண்ைங்கணள இரண்டு இரண்டாகச் நசர்த்தால்
அடிப்பணட வண்ைங்கள் நதான்றும்.

படிப்பது எப்படி?
படிப்பதற்கான நேர
அட்டவணை தயாரிக்கவும்.
ஆசிரியர் வகுப்பில் ேடத்தும்
பாடத்ணதக் கூர்ந்து
கவனிக்கவும்.
ேடத்திய பாடத்ணத மீண்டும்
படித்து நிணனவில் ணவக்க
நவண்டும்.

த ொடரும்...

ACCOUNTANT

கணக்காேர்
INCOME TAX

வருமான வரி
மாணவர்களின்
பணடப்புகள்
வரளவற்கப்படுகின்றன.
‘பயைம்’ மாைவர் இதழ்
தயாரிக்கும் குழுவில்
பணியாற்றுவதற்கு
ஆர்வமுள்ள மாைவர்கள்
வரநவற்கப்படுகின்றனர்.

பக் ம் 2

மா ண வ ர் இத ழ்

மாதிரிக் கட்டுணர
சிங்கப்பூரர்கள் மூத்த குடிமக்களின்மீது
அக்கணை கெலுத்துகின்ைனர் கருத்துணரக்க.
‘‘மூத்நதார் சசால் வார்த்ணத அமிழ்தம்’ என்பது
தபான்தமாழி. இப்தபான்தமாழிக்கு ஏற்ப
மூத்தைார் கூறும் தமாழி தளத்
ைதலதமற்த ாண்டு நடந்ைால் அதவ நம்
வாழ்க்த க்கு ஏணிப்படியா அதமயும்.
முற் ாலத்தில் மூத்தைார் த ாற்த ட்டு
உயர்ந்தைார் பலர் உள்ளனர். அதுதவ அக் ால
வழக் மா வும் இருந்து வந்ைது. ஆனால்,
இக் ாலத்தில் மூத்தைாதர மதித்து நடக்கும்
தபாக்குக் குதறந்து ாணப்படுகின்றது.
அவர் ள்மீது அக் தற ாட்டுவதும் அருகி
வருகின்றது. அைனால்ைான் முதிதயார்
இல்லங் ளின் எண்ணிக்த நாளுக்கு நாள்
அதி ரித்துக்த ாண்தட வருகின்றது.
சிங் ப்பூரர் ள் மூத்ை குடிமக் ள்மீது அக் தற
த லுத்துகின்றனரா இல்தலயா என்பது
குறித்துக் ருத்துதரப்பதை இக் ட்டுதரயின்
தநாக் ம்.

முன்தனாடித் ைதலமுதறயினருக் ான
லுத த் திட்டங் ள் தபான்றவற்றின் மூலம்
அர ாங் மும் மூத்ை குடிமக் ள் மீது
அக் தற த லுத்தி வருகின்றது.

அன்பா வும் மரியாதையா வும்
நடந்துத ாள்கின்றனர். குடும்பத்தின்
வளர்ச்சிக்கும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும்
அரும்பாடுபட்ட மூத்ை குடிமக் ளுக்கு
நன்றிக் டன் பட்டவர் ளா தவ
சிங் ப்பூரர் ள் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

சிங் ப்பூரர் ள், பிறந்ைநாள் மற்றும்
விழாக் ாலங் ளில் ருதண உள்ளத்தைாடு
த யல்படுவதைக் ாணலாம். ஆைரவற்ற
சிங் ப்பூரர் ளிடம் நன்றி மனப்பான்தம
முதிதயாருக்குப் தபாருளுைவி ள் த ய்ைல்,
மிகுதி. “காலத்தினாற் சசய்த ேன்றி
உதட ள் வழங்குைல் தபான்ற பல
சிறிசதனினும், ஞாலத்தின் மாைப் சபரிது”
தைாண்டு தளச் த ய்து வருகின்றனர். சில
என்னும் வள்ளுவப் தபருந்ைத யின்
தைாண்டுநிறுவனங் ள் முதிதயார்
வாய்தமாழிதயப் பின்பற்றி அவர் ள்
பராமரிப்பு நிதலயங் தளயும்
நதடதபாடுகின்றனர். முதிதயார் ள் த ய்ை
த தவ தளயும் வழங்கி வருவதை நாம்
உைவிதய நிதனத்து அவர் ளுக்கு
ாணலாம். இைன்வழி, சிங் ப்பூரர் ள் மூத்ை
அடிப்பதடத் தைதவ தளயும் தவண்டிய
குடிமக் ளிடம் அக் தற ாட்டி
மருத்துவ உைவி தளயும் த ய்து
வருகின்றனர் என்பது ண்கூடு. ஆயினும்
ைருகின்றனர். தமலும், முதிதயார்
சில சிங் ப்பூரர் ள் மூத்ை குடிமக் ளிடம்
இல்லங் ளுக்குச் த ன்று அவர் ளுக்குத்
அக் தற ாட்டாமலும் இருப்பதைக்
துணி ள் மடித்துக்த ாடுப்பது, அதற தளச்
ாணமுடிகின்றது. தபருகிவரும் முதிதயார்
சுத்ைம் த ய்வது, நன்த ாதட ள்
இல்லங் ளின் எண்ணிக்த இைற்குச்
வழங்குவது, தபாதுத்தைாண்டாற்றுவது
ான்று ப ரும். தமலும், இதளயர் ள் மூத்ை
தபான்ற பல நடவடிக்த ளில் ஈடுபட்டு
குடிமக் ள் மீது அக் தற ாட்டாமல்
அக் தறயுள்ள குடிமக் ளா வாழ்ந்து
வாழ்வதையும் ஒருபுறம் ாணமுடிகிறது.
வருகின்றனர்.
இது வருந்ைத்ைக் த ய்தியாகும்.

சிங் ப்பூர் பணிவன்புமிக்
முைாயத்தைக்
த ாண்டிருக்கிறது. சிங் ப்பூரர் ள்
சிங் ப்பூர் வளமும் வ தியும் நிதறந்ை
மற்றவர் ளிடம் னிவுடன்
நாடாகும். உல நாடு ள் தபாற்றும் உயரிய
நடந்துத ாள்வதைப் பல இடங் ளில் நாம்
நிதலயில் சிங் ப்பூர் ைதலநிமிர்ந்து
ாணலாம். தபாதுப் தபாக்குவரத்து ளிலும்
நிற்கின்றது. சிங் ப்பூரர் ள் ‘ஒருதாய் வயிற்றுப் தபாதுவிடங் ளிலும் மூத்ை குடிமக் ளுக்குச்
பிள்ணளகள் நபால’ ஒற்றுதமயா வும்
சிங் ப்பூரர் ள் உைவிக் ரம் நீட்டுவதை நாம்
நல்லிணக் த்தைாடும் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
ாணலாம். தமலும், முன்னுரிதம
தமலும், பணிவன்பு மிக் வர் ளா வும்
இருக்த ள், மூத்தைாருக் ான
சிங் ப்பூரர் ள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். இத்ைகு வழித்ைடங் ள் தபான்றவற்தற அதமத்து
தபருதமமிகுந்ை சிங் ப்பூரர் ள் மூத்ை
அக் தறயுள்ள குடிமக் தளனத் ைங் தள
குடிமக் ள் மீதும் அக் தற ாட்டத்
அதடயாளப்படுத்திக் த ாள்கின்றனர்.
ைவறுவதில்தல. அவர் ள் மூத்ை குடிமக் ளிடம் தமலும், தவதலவாய்ப்பு ள், மத்திய த மநிதி,
தமடிஷீல்ட் தபான்ற ாப்புறுதித் திட்டங் ள்,

ணகத்ததாணைளபசி
என்னை ஆட்டிப்பனைக்க
அவதரித்த ககொடூர அரக்கனை!
எைக்கொக உன்னைப் பனைத்து
என்னைனே அடினைேொக்கிே
சுேநலவொதினே!
அனைத்னதயும்
உன்வழி கண்ை நொன்...
உன்ைொல் அனைத்னதயும்
கொணொைல் னபொனைனை!
என் னககளில் நீ தவழ்ந்தொலும்
உைக்குள் நொன் அைங்கிவிட்னைன்!
ஒளித்தினரயில் நொன்
ைேங்கிவிட்னைன்!
இன்பமும் துன்பமும்
உன்ைொல் கண்னைன்!
உன் ைதியில்
என் ைதினே இழந்னதன்!
நிம்ைதி னதடி
உன் வசம் விழுந்னதன்!
நிஜத்தில் நொனும்
கதொனலந்னதன்!
அர்ஃபா 4LIT

மூத்ை குடிமக் ள் வீட்டின் வளர்ச்சியிலும்
நாட்டின் வளர்ச்சியிலும் பங் ாற்றியுள்ளனர்.
அவர் தளக் கண்ணுங்கருத்துமாகப்
பாது ாப்பது நமது டதம. எனதவ, மூத்ை
குடிமக் ளுக்குத் தைதவயான உைவி தளச்
த ய்வதும் அவர் தளச்
மனிைர் ளா
மதித்துப்தபாற்றுவதும் அவசியம் என்பதை
நாம் ஒவ்தவாருவரும் உணர்ந்துத ாள்ள
தவண்டும். இந்ைப் புரிைலுடன்
த யல்பட்டால்ைான் மூத்தைார் வாழ்வு
ஒளிதபறும். நாட்டின் உயர்வும்
ாத்தியமாகும்.

புரட்சிப்கபண் அனுபவ தமாழி

‘நிமிர்ந்ை
நன்னதடயும்
தநர்த ாண்ட பார்தவயும் நிலத்தில்
யார்க்கும் அஞ் ாை தநறி ளும்
திமிர்ந்ை ஞானச் த ருக்கும்...’ ஒரு
தபண்ணுக்கு தவண்டும் என்று
பாரதியார் பாடுகின்றார். ‘நிமிர்ந்ை
நன்னதட’ என்பது ஒரு தபண்
கூனிக்குறுகி தவட் ப்படாமல்
ம்பீரமா நடக் தவண்டும்
என்பதைச் சுட்டிக் ாட்டுகின்றது.
தமலும், ‘தநர்த ாண்ட பார்தவ’
என்பது அவள் மற்றவர் ளின் முன்
ைாழ்ந்து தபா ாமல் தநர்வழிப்பட்ட
சிந்ைதனயில் த யல்படுைல்
என்பைாகும். ‘நிலத்தில் யார்க்கும்
அஞ் ாை தநறி ள்’ என்பது ஒரு
தபண் மற்றவர் ள் ைன்தனப் பற்றி
என்ன எண்ணுவார் தளா என்று
துளியும் அஞ் ாமல் ைன்
ருத்து தளயும் சிந்ைதன தளயும்
எடுத்துச் த ால்லும் திறன் தவண்டும்.
அதுமட்டுமன்றி, ‘திமிர்ந்ை ஞானச்
த றுக்கு’ எனப்படும் அறிவாற்றலுடன்
த யல்படும் முதனப்தபக்
குறிக்கிறது. இதவயதனத்தையும்
உள்ளடக்கிய தபண் மூ த்தைதய
பாரதி விரும்பபினார்.
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கனவு
காணுங்கள்!
ஆனால்...
கனவு என்பது
தூக்கத்தில் காண்பது
அல்ை!
நம்ணமத்...
தூங்கவிடாமல் கெய்வளத
இைட்சியக் கனவு!

டாக்டர் அப்துல் கைாம்

விடுகணதகள்
1. யாராலும் கடிபட
மாட்டான்; எவராலும்
பிடிபடமாட்டான். அவன்
யார் சதரியுமா?

2. ணகயில்ணல ஆனாலும்
நீந்துவான்; காலில்ணல
ஆனாலும் ஓடுவான்.
அவன் சபயர் என்ன?

விடட: 1. ண்ணீர், 2. படகு

ணெனப்

4HT2

மரம்!
மரம் ஒரு மனிதன் ளபாை...
ளவர்கள் கால்கள் ளபாை
நிற்க முடியும்!
தண்டுகள் உடணைப்ளபாை
நிமிர்ந்து நிற்க முடியும்!
கிணேகள் ணககணேப்ளபாை
எணதயும் தாங்கிக்ககாள்ே முடியும்!
இணைகள் விரல்கணேப்ளபாை
எணதயும் பிடித்துக்ககாள்ே முடியும்!
மரம் மனிதன் ளபாைத்தாளன?

காற்று...
கொற்று நீ என் மூச்சு!
நீ இன்றி எைக்கில்னல னபச்சு!
உன்னைக் கொணொத ைனிதர்களொம்...
ஒரு தொய் பொர்க்கொத குழந்னதகளொம்!
நீ இல்லொத
இைமில்னல- எங்கள்
கண்ணில் ைட்டும் நீ
பைவில்னல
நீ வீசும்னபொது
கவினத ஏனைொ னதனவ?
த.ஐஸ்வரி 3LIT
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துணிவு ளதணவ - கணத

வழக் த்தைத் ைாண்டி நின்றது.

ைன் ம தன அதழத்துக்த ாண்டு ஒரு
ைந்தை ாட்டிற்குச் த ன்றார். அவர் ைன்
ம னிடம், ”ம தன, இப்தபாது உனக்கு ஒரு
தபரிய
வால் உள்ளது. அதில் தவற்றி
தபற்றால், நீ தபரிய வீரனாகி விடுவாய்.
இன்று இரவு முழுவதும் நீ ைனியா இந்ைக்
ாட்டிதலதய இருக்
தவண்டும். உன்
ண் ள்
ட்டப்படும்.
ஆனாலும்
நீ
பயப்படக்கூடாது; வீட்டிற்கு ஓடிவந்துவிடவும்
கூடாது” என்றார். சிறுவன் ஆர்வத்துடன்
ைந்தையின்
வாதலச்
ந்திக் த்
ையாரானான்.
அவனது
ண் தளத் ைந்தை துணியால்
இறு க் ட்டினார். பிறகு, ைந்தை திரும்பிச்
த ல்லும்
ாலடி ஓத , தமல்ல தமல்ல
மதறந்ைது. அதுவதர ைந்தை அருகில்
இருக்கிறார் என்ற தைரியத்தில் இருந்ை
அவனுக்கு, தூரத்தில் ஆந்தை த்துவதும் நரி
ஊதளயிடுவதும் நடுக் த்தைக் த ாடுத்ைது.
ாட்டு விலங்கு ள் வந்து ைாக்கிவிடுதமா
என்ற அச் த்தில் அவனது இையத்துடிப்பு

மரங் ள் தபயாட்டம் ஆடின. மதழதவறு
தூறத் தைாடங்கியது. டுங்குளிர் ஊசியாய்
உடதலத் துதளத்ைது. ‘’அய்தயா! இப்படி
நிர்க் தியாய்த்
ைவிக் விட்டுத்
ைந்தை
தபாய்விட்டாதர! யாராவது வந்து என்தனக்
ாப்பாற்றுங் தளன்’’ என்று பலமுதற த்திப்
பார்த்ைான். பயனில்தல.
சிறிது தநரத்தில், இனி த்திப் பயனில்தல
என்பது அவனுக்குப் புரிந்ைது. திடீதரன்று
அவனுக்குள்
ஒரு
துணிச் ல்
வந்ைது.
என்னைான் நடக்கும், பார்ப்தபாதம என்று
சுற்றுப்புறத்தில்
த ட்கும்
ஓத தள
ஆர்வத்துடன்
வனிக் த் தைாடங்கினான்.
இப்படிதய இரவு ழிந்ைது. விடியற் ாதலயில்
இதல ா க்
ண்ணயர்ந்ைான்.
சூரியன்
உடம்தபச் சுட்டதபாதுைான், ண் ட்தடத்
திறந்து
பார்த்ைான்.
ண்தணக்
க்கிக்த ாண்டு
எதிதர
பார்த்ைதபாது,
அவனுக்கு ஆச் ரியம்! ஆனந்ைம்! அழுத தய
வந்துவிட்டது. ‘’அப்பா’’ என்று கூவி அருகில்
அமர்ந்திருந்ை ைன் ைந்தைதயப் பாய்ந்து
ைழுவிக் த ாண்டான்.

குறுக்தகழுத்துப் புதிர்!
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‘’அப்பா நீங் எப்தபா வந்தீங் ?’’ என்று
ஆவலா க் த ட்டான். த ார்வும் மகிழ்ச்சியும்
த ாண்டிருந்ை அந்ைத் ைந்தை, ”நான்
எப்தபாது
ம தன
உன்தன
விட்டுப்
பிரிந்தைன்’’ என்றார். இரவு இங்குைான்
இருந்தீங் ளா? பிறகு ஏன் நான் பயந்து
அலறிய
தபாதைல்லாம்
என்தனக்
ாப்பாற்றவில்தல? ஏன் என்னிடம் எதுவும்
தப வில்தல?’’ என்று த ட்டான்.
‘’உன் மதனாதிடம் வளர தவண்டும். நீ
எைற்கும் அஞ் ாை வீரனா வர தவண்டும்
என்பைற் ா த்ைான் தமளனம் ாத்தைன்.
ஏதனன்றால்
அச் த்தின்
உச் த்தை
எட்டும்தபாது, துணிச் ல் ைாதன வரும்’’
என்றார் ைந்தை. ம னுக்குத் ைந்தையின்
தநாக் ம் புரிந்ைது.
டவுளும்
அந்ைத்
ைந்தைதயப்
தபாலத்ைான்,
நம்தமாடு
இருக்கிறார்.
துன்பத்திலும் த ா த்திலும் ைவிக்கும்தபாது
துவண்டுவிடாமல், நாம் வல்லவர் ளா
தவண்டும் என்பைற் ா தவ பல தநரங் ளில்
தமளனம் ாத்து தவறும் பார்தவயாளதரப்
தபால் ைள்ளிதய இருக்கிறார்.

மணை!

இடமிருந்து வைம்
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1. ___________ பிைாவும் முன்னறி தைய்வம்.
3. முற் ாலத்தில் நாட ம் __________ என்று
அதழக் ப்பட்டது.
5.வீட்டின் மு ப்பில் இருப்பது ; வீட்தடப்
பாது ாப்பது!
6. சிலப்பதி ாரத்தை எழுதியவரின் தபயர்
10. தைாழில் தைாடங்குவைற்கு ___________
தைதவ.

ளமலிருந்து கீழ்
2. முயற்சி _____________ ஆக்கும்!
4. முனிவர் ள் ___________ வாழ்க்த
வாழ்ந்ைனர்.
7. நிறம் என்பைன் தவறு த ால்
8. எந்ை தவதலதயயும் ____________
உணர்தவாடு த ய்ய தவண்டும்.

6
7

8

11

கீழிருந்து ளமல்
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9
பொரதிேொரின் பல்வனகப் பொைல்களில் விடுதனலக்
கும்மியும் ஒன்றொகும். பொரதிேொர் அப்பொைல்கனள
எழுதிே கொலத்தில் கபண்களுக்குச் சைவுரினை
இல்லொைல் இருந்தது. அனதக் கண்டிக்கும்
வனகயிலும் ைக்கனளத் திருத்தும் வனகயிலும்
பொரதிேொர் அப்பொைனல எழுதி விழிப்புணர்னவ
உண்ைொக்கிைொர். கபண்கள் அடினைப்படுத்தப்பட்ை
அக்கொலத்தில் இப்பொைல் ஒரு எழுச்சினே
உண்ைொக்கும் என்ற நம்பிக்னகயில் எழுதப்பட்ைது.
அக்கொலத்தில் கபண்கனள வீட்டுக்குள்னளனே
அனைத்து னவத்துக் கல்வி அறிவும் கபொது அறிவும்
கபற முடிேொைல் ஆக்கியிருந்தைர். கபண்கனளத்
தங்களின் சுேநலத்திற்கு ைட்டுனை
பேன்படுத்திக்ககொண்ைைர். இனத எடுத்துக்
கொட்டுவதொக, “ஏட்னையும் கபண்கள் கதொடுவது
தீனைகேன் கறண்ணி யிருந்தவர் ைொய்ந்து விட்ைொர்;
வீட்டுக்குள்னள கபண்னணப் பூட்டி னவப்னபொகைன்ற
விந்னத ைனிதர் தனல கவிழ்ந்தொர்” என்ற வரி
இைம்கபறுகிறது.
ேர்மதா 3LIT

9. பூ என்பைன் பன்தம வடிவம்.
11. Internet என்பைன் ைமிழ் வடிவம்

விணடகள் அடுத்த இதழில்...

ஒளிவீசும் கதிை டை
முகம்புட க்கச் தெய்யும் பலெொலிவய!
பூமிப்பந்ட ப் புதுப்பிக்க
புதுப்பிறவி எடுத் மொவீைவை!
நீ யூகிக்க முடியொ புதிர்!
த ப்பம் ணிக்கும் கருடண வ ன்!
மண்ணில் வீழ்ந்து மறுபடியும்
விண்ணில் பொயும் வித் கன்!
ொகம் தீர்த் ல்
ைணி தெழித் ல்
உயிர்கடைக் கொத் ல்
எல்லொமும் நீயொய்...
எங்கள் நொடித் துடிப்வப
எப்வபொது ரு ொய்?
மண்ணின் வ ட யொய்....
அர்ஃபா 4HT1

குழந்னதகனளப் பேமுறுத்தக் கூைொது என்று பொரதிேொர்
கூறுகிறொர். அவ்வொறு பேமுறுத்திவிட்ைொல் பிறகு
னதரிேனை வரொது. இந்தப் பேம் அந்தக் குழந்னதயின்
ைைத்தில் ஆழப்பதிந்துவிடும். ஆனகேொல்தொன்
குழந்னதகனள அவரவர் விருப்த்திற்குத் தக இேல்பொகப்
பேமின்றி வளர்க்க னவண்டும். குழந்னதகளுக்கு
அப்பொ! மொமொ டலயில் ஒரு வபன்கூட இல்டல
அறிவூட்டுதல் என்பது இேற்னகேொக நனைகபற
னவண்டும். தவறுகள் கசய்து அவர்கனள தங்கனளத்
த ரியுமொ? அப்படிவய இருந் ொலும் அது ழுக்கிக் கீவழ
திருத்திக்ககொள்ளும் சூழனல வழங்குவது நல்லது.
த ொபுக்குன்னு விழுந்துவிடும்.
பொரதிேொர், குழந்னத வளர்ப்பினைப் பற்றிபத் தொய்க்கு
அறிவுனர வழங்குகிறொர். ஒரு கபண் குழந்னதனே
கண்களில் நீர் ஏனடி?
ஏனடி?
வயிற்றில் சுைக்குங்கொலத்தில் நல்கலண்ணங்கனளயும்
உன்னருகில் நானடி!
தூே சிந்தனைகனளயும் ககொண்டிருக்க னவண்டும்.
ொய்ந்து அழ என் மடி!
வீரமும் ஈரமும் நினறந்தவளொக வொழ்தல் னவண்டும்.
நானிருப்ளபன் உண்ணமயடி!
தொய் வீரமிக்கவளொக இருந்தொல்தொன் ஈன்கறடுக்கும்
வாழ்வில் இதுவும் ஒரு படி
பிள்னளயும் வீரத்துைன் விளங்கும். னைலும், இை
னவறுபொடு, சொதி னவறுபொடுகள் இல்லொைல் குழந்னதனே
விடாமுயற்சியுடன் ஏறி முடி!
வளர்ப்பதும் நொட்டின் ஒற்றுனைக்கு வழிேனைக்கும்
கவற்றிக்கு அதுளவ விணதயடி!
என்கிறொர். சிங்கப்பூரில் பொரதிேொரின் சிந்தனைகனள
அனுஸ்ரீ 3HT1
நொம் கனைப்பிடிப்பதொல்தொன் அனைதிப்பூங்கொவொக நம்
நொடு திகழ்கிறது.
பவதாரணி 3LIT



