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தேர்வும் சுைதே!
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அழகுேமிழ் அறிதவாம்
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படிப்பது எப்படி?
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ோதிரிக் ைட்டுகை
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ோணவர் ைவிகேைள்
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என் ேமிழ்ப் பயணம்

2

ைகேைள்

3

முக்கிய நிகழ்வுகள்
 Paper Viewing

அக்ட ோபர் 02-05
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அக்ட ோபர் 09-13
 Library Week

அக்ட ோபர் 16-20
 Intensive Lessons 3HT

அக்ட ோபர் 24-28

வபாதுவாக மனிதனின் மனத்தில் இருள் உள்ளது.
இதலனத் திருவள்ளுர் ‘அழுக்காறு,
அவா,
வவகுளி,
இன்னாச்வ ால்’
என்று
வலகப்படுத்தினார். இலவ நம் மனத்திலிருந்து நீங்க
கவண்டும் என்பகத அறிஞர்களின் விருப்பம் ஆகும்.
இந்தியா,
கநபாளம்,
சிங்கப்பூர்,
இைங்லக,
மியன்மார், மகைசியா கபான்ற நாடுகளில் தீபாவளித்
திருநாள் மிகவும் சிறப்பாகக் வகாண்டாடப்படுகிறது.
தீபாவளித் திருநாலள முன்னிட்டு வாழ்த்துகலள
மக்கள் பரிமாறிக்வகாள்ளும் பழக்கத்லத இன்றும்
காணைாம்.
நம்முலடய புராணங்களில் நரகாசுரன் என்ற தீய
குணம்பலடத்த
அரக்கலன
எரித்ததன்
விலளவாகக்
வகாண்டாடப்படும்
திருநாகள
தீபாவளித் திருநாள் என்று வசால்ைப்படுகிறது.
வமாத்தத்தில் தீய எண்ணங்கள் நம்லமவிட்டு
நீங்குவதற்கு முயற்சி வசய்யும் நாகள தீபாவளித்
திருநாள் ஆகும். எனகவ தீயன விைக்கி நல்ைன
வகாள்கவாம்.
அலனவர்க்கும்
தீபாவளி
நல்வாழ்த்துகள்!
.
இப்படிக்கு...
இதழ்க் குழு

படிப்பது எப்படி?
விடுமுறை நாள்கறைப் படிப்பதற்குச்
சரியாகத் திட்டமிட்டுக்ககாள்ைவும்.
ஒரு மணி நநர்த்திற்கு ஒரு முறை
சிறிது நநரம் ஓய்வடுத்துக்ககாண்டு
படிப்பது நல்லது.
படிப்புடன் கதாடர்புறடய மனவறரபடம்
தயாரித்தல் நபான்ை மற்ைப் பிை
நடவடிக்றககளிலும்
ஈடுபடலாம்.
தோடரும்..

டதர்வும் சுகடம!

UPLOAD

கதர்வு என்பது எப்கபாதும் மன அழுத்தம் தரக்கூடிய
ஒன்றுதான். பிள்லளகள் முதல் வபற்கறார் வலர கதர்வு
என்ற ஒன்றுக்குப் பயப்படும் சூழல் இருக்கிறது. குறுகிய
காைத்தில் நிலறய வசய்திகலளக் கற்று நல்ை
மதிப்வபண்கள் வபறகவண்டும் என்ற கட்டாயத்தில்
மாணவர்கள் உள்ளனர். இந்த இக்கட்டான சூழல்
அவர்களுக்கு மன அழுத்தத்லத ஏற்படுத்துகின்றது.
வபற்கறார்கள் குழந்லதகளின் எதிர்காைம், நல்ை
கவலை என்று எல்லைலயச் சுருக்கிவிட்டனர். இதனால்
அவர்களுக்கும் மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது. கதர்வுக்கு
முன்னும் கதர்வவழுதும் கபாதும் கதர்வவழுதிய பின்னும்
மன அழுத்தம் வபற்கறார்கலளயும் பிள்லளகலளயும்
வாட்டி வலதக்கின்றது. கதர்வவன்பது தகுதிலய
மதிப்பிடுவது, திறன் வளர்ச்சிலய அலடயாளங்காண்பது
என்பலத மறந்துவிட்டு நலடகபாடுவது நலடமுலறயாக
ஆகிவிட்டது. ‘பருவத்கத பயிர் வசய்’ என்பதற்ககற்ப
மாணவர்கள் காைத்கதாடு கல்வியில் கவனம் வசலுத்திப்
படித்தும் வபற்கறார்கள் அக்கலறகயாடு பிள்லளகலள
ஊக்குவித்தும் வந்திருந்தால் இந்த மன அழுத்தத்தின்
சுவகட
இல்ைாமல்
மலறந்திருக்கும்.
இனியாவது
உண்லம நிலனந்து நடப்கபாம்! வவற்றி காண்கபாம்!

பதிவேற்றம்
DOWNLOAD

பதிவிறக்கம்
மோணவர்களின்
பண ப்புகள்
வரடவற்கப்படுகின்றன.
‘பயணம்’ மாணவர் இதழ்
தயாரிக்கும் குழுவில்
பணியாற்றுவதற்கு
ஆர்வமுள்ை மாணவர்கள்
வரநவற்கப்படுகின்ைனர்.
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பல இனச் சமுதாயத்தில் ோழும் நாம்
வேற்றுணைணய ைறந்து ஒற்றுணையுடன்
ோழ்ேது மிகவும் அேசியம். இதணனக்
கணடப்பிடித்து ேருேதால் நைக்கு
ஏற்பட்டுேரும் நன்ணைகள் பற்றி விளக்கி
எழுது.
`அவனவன்
வெஞ்சில்
ஆயிரம்
ஆச கள்’ என்பது கவிஞர் வாலியின்
அற்புதமான வரி. இந்த ஆலசகளின்
விலளவு சிை கநரங்களில் நன்லமயில்
முடியும் பை கநரங்களில் தீலமயில்
முடியும்.
ஆனால்,
அறிவில்
சிறந்த
வபரிகயார்களின்
ஆலசயின்
மூைம்
வபரும்பாலும் நன்லமககள ஏற்படும். நம்
நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் திரு லீயின்
ஆலச என்னவவன்றால், நம் நாட்டில்
வாழும் பை இன மக்களும் ஒற்றுலமயுடன்
வாழகவண்டும்
என்பகத
ஆகும்.
அவருலடய ஆலசலய நிலறகவற்றும்
வண்ணம்
நம்நாட்டு
மக்கள்
ஒற்றுலமயுடன் வாழ்ந்து வருவலத நாம்
காணைாம். நாம் பை இன மக்களாக
இருந்தாலும் ஒரு வபரிய குடும்பம்கபால்
வாழ்ந்து வருகிகறாம். இந்த ஒற்றுலம
உணர்வு உைகில் உள்ள பை நாடுகளில்
இல்ைாமல் கபாய்விட்டது. நாம் சிறிய
நாட்டில் வாழ்ந்தாலும் நம் எல்கைாருலடய
மனமும் வபரியதுதான். நம்முலடய மனம்
வபரிதாக இருப்பதால் திருவள்ளுவர் நாடு
என்ற அதிகாரத்தில் கூறிய, ‘உறுபசியும்
ஓவாப் பிணியும் வ றுபசகயும் ச ரா
தியல்வது ொடு’ என்ற திருக்குறளின்
வரிகளுக்கு ஏற்ப வாழ்ந்து வருகிகறாம்.
இத்தலகய வாழ்க்லக முலறயால் உைக
நாடுகள்
நம்
நாட்டு
மக்கலளப்

டரோஜோ மலடர!

பாராட்டுகின்றன.
நம்
நாட்டில்
வாழும்
மக்கள்
கவற்றுலமலய மறந்து ஒற்றுலமயுடன்
வாழ்ந்து வருவதால் நம் நாட்டில்
சபாரும் பூ லும் இல்ைாமல் மக்கள்
அலமதியாக வாழ்கின்றனர். நாம் பை
இனங்கலளச்
கசர்ந்தவர்களாக
இருப்பதால், மக்கள் உணவு, உலட,
பண்பாடு கபான்றவற்றில் மாறுபாடு
உலடயவர்களாக
இருக்கிறார்கள்.
எனகவ, நமக்குள் சிறிய கவறுபாடுகள்
இருக்கத்தான்
வசய்யும்.
இந்த
கவறுபாட்லடக்
கலளவதற்குச்
சிங்கப்பூர்
அரசாங்கம்
வதாடர்ந்து
முயற்சி வசய்து வருகிறது. வகாலை,
தீவிரவாதம் கபான்றலவ கவகமாக
இங்குத்
தசை
தூக்கவில்சை.
இத்தலகய அலமதியான சூழலில் நாம்
அலனவரும் வாழ்வதற்கு கவண்டிய
ஏற்பாடுகலளத் வதாடர்ந்து வசய்துவரும்
நம் அரசாங்கத்திற்கு நாம் என்வறன்றும்
கடலமப்பட்டிருக்கிகறாம். இதன் மூைம்
நாம் மிகப் வபரிய நன்லமலய அலடந்து
வருகிகறாம்.
ஒருவருக்வகாருவர்
நன்றாகப்
புரிந்துவகாண்டதால், நாம் அலனவரும்
சாலையில்
அலமதியாக
நடந்து
வகாண்டிருக்கிகறாம். கமலும் சிங்கப்பூர்,
வதாழில்நுட்பத்தில் கவகமாக வளர்ந்து
வந்தாலும், நம்முலடய நண்பர்களுடன்
நாம் பகிர்ந்துவகாண்ட வசய்திககள
என்றும் நம் நிலனவில் நிற்கின்றன.
பல்கவறு
சமுதாயத்லதச்
கசர்ந்த
நண்பர்களுடன்
நாம்
பழகும்கபாது
நமக்குத்
வதரியாத
பல்கவறு
விசயங்கலள
நாம்
கற்றுக்வகாள்கிகறாம்.
அகதாடு

அன்பும் அழகும்

வோஜா ைலவே!
நீ ோஜா ைலவே!
உன் அழவக என் ைலர்முகம்
ேண்ை ேண்ை நிறத்தில்
பூக்கின்றாய்
எண்ைமைல்லாம் நீ
தூய்ணை காக்கின்றாய்!

நான் கண்டேன்!
நான் கண்டேன்!
நாளும் ப ாழுதும் நான் கண்டேன்
நாடும் ப ாழுதில் நான் கண்டேன்!!

உன் அழகின் ேகசியம் புரியவில்ணல
உன்ணன ேசிக்கக் கண்கள்
வபாதவில்ணல!
உன் நறுைைத்ணத
நாவனா
சுோசிக்கிவறன்
என்ணன ைறந்து
உணன வநசிக்கிவறன்!

ோசை டநரம் வரும்ட ாது
இது ஒரு புைம் டேே
அது ஒரு புைம் டேே
இசணவது எப்ட ாடோ
அசணவது அப்ட ாது!

இயற்ணக பணடத்த
ஆயிேம் கண்களில்
இன்பத்ணத நீ அள்ளி வீசுகிறாய்!
இதயத்ணத நீ ைலேச் மசால்கிறாய்
இயற்ணக தந்த பரிசல்லவோ நீ!
நர்மதா 3HT1

ச்சை வண்ணச் சூழல்
கருப்பும் பவள்சையும் டேயும்
எதிர் எதிர் பைன்று!
என்றும் ேசைந்து நின்று!

அன்பு எங்டக எங்டக
ஆேரவு அங்டக அங்டக
கருசே சூழ்ந்ே டவசை
ோசைக் கண்ே டைாசை!
ஒன்று டைரும் டநரடே
கன்று ாசை அருந்துடே
அன்பும் அழகும் கண்டேடே
வாைசேத்து நான் நின்டைடே!
விக்நனஷ் 3Exp

நம்முலடய
பிலணப்லபயும்
வளர்த்துக்வகாள்கிகறாம். நாம் ‘ஒன்று
பட்டால் உண்டு வாழ்வு’ என்ற
உன்னதப்
பண்லப
வளர்த்து
வருகிகறாம். இதன் மூைம், ‘பல்குழுவும்
பாழ்வ ய்யும்
உட்பசகயும்
சவந்தசையும்
வகால்குறும்பும்
இல்ைாத
ொடு’
என்ற
குறள்
வரிகளுக்கு ஏற்ப வாழ்ந்து வருகிகறாம்.
ஒற்றுலமப் பண்புடன் நாம் வாழ்ந்து
வருவதால், தயங்காமல் மற்றவர்களுக்கு
உதவி
வசய்கிகறாம்.
எனகவ,
ஒருவருக்வகாருவர் உதவி வசய்வதற்கு
முன்வரும் இத்தலகய சிறப்புப் வபற்ற
பண்லப நாம் அலனவரும் கட்டாயம்
வளர்த்துக்வகாள்ள கவண்டும். நமக்குள்
ஏற்படும் சிற்சிை கசப்பு உணர்வுகலள
மறந்து ஒன்றுபட கவண்டும். இதன்
மூைம் நம் நாடு வமன்கமலும் வளர்கின்ற
வாய்ப்பிலனத் வதாடர்ந்து
வபறும்
என்பது திண்ணம் ஆகும்.

ஓவியா (4Exp)
தமிழ் மைாழியாய்ப் பிறந்து
தேணிவபாற்ற ோழும் தமிழ்
ைகளும் நீவய!

தமிழ்

ஜாதி ைத வேறுபாடின்றி
ஒற்றுணைணய உைர்த்தும் ஒளி
விளக்கு நீவய!
ஹரீஷ்வரன் 1HT2

மோதிரிக் கட்டுணர

உயிர்களின் சுோசத்தில்
உறங்காைல் ோழும் உன்னத
மூச்சு நீவய!
நீ பிறந்த இடம் ைட்டுைல்ல
நீ தேழ்ந்த இடமும் இந்தத்
தாயகம் தாவன!
உன் புகழ் மதாடர்ந்து பேேட்டுவை!

என் தமிழ்ப் பயணம்
என் குடும் த்திேர் இந்திைாவில் உள்ை ப ங்களூரில் வசித்ேேர்.
அங்குக் குளிர்ச்சி அதிகோக இருக்கும். அவ்வப்ட ாது ேசழயும் ப ய்யும்.
ப ங்களூரில்ோன் என்னுசேை போேக்கக் கல்விசைத் போேர்ந்டேன். நான்
டித்ே ள்ளியில் ேமிழ் வகுப்புகள் இல்சை, ேமிழாசிரிைரும் இல்சை.
அேோல், நான் அங்குத் ேமிழ்ப் ாேம் டிக்கும் வாய்ப்பு ஏற் ேவில்சை.
ஆோல்,
என்னுசேை
ப ற்டைார்
எேக்குத்
ேமிழில்
ட ைக்
கற்றுக்பகாடுத்ேேர். த்து வைதுக்குள் நான் ேமிழில் நன்ைாகப் ட ைக்
கற்றுக்பகாண்டேன். என்னுசேை போேக்கப் ள்ளி வாழ்க்சக ப ங்களூரில்
முடிந்ேது.
பின்ேர், நாங்கள் சிங்கப்பூருக்கு வந்து குடிடைறிடோம். நான் போேக்கத்தில்
டைர்ந்ே உைர்நிசைப் ள்ளியில் ேமிழ்ப் ாேத்சேக் கற்றுக்பகாடுத்ேேர்.
எேடவ, நான் உைர்நிசை ஒன்றிலிருந்டே ேமிழ்ப் ாேத்சேப் டிக்க
ஆரம்பித்டேன். முேலில் அது எேக்குப் புரிைவில்சை. அேோல், நான்
மிகவும் சிரேப் ட்டேன்.
ள்ளியில் நேந்ே டேர்வுகளில் குசைந்ே
ேதிப்ப ண்கள் ப ற்டைன், அேோல், மிகவும் டைாகோகடவ இருப்ட ன்.
ஆோலும் நான் ஒருட ாதும் ேேம் ேைரவில்சை. எப் டியும் ேமிழ்ப் ாேத்தில்
நல்ை டேர்ச்சி அசேை டவண்டும் என்று ஆணித்தரமோக இருந்டேன்.
ஏபேன்ைால் ேமிழ் என்னுசேை ோய்போழி.
என்னுசேை ப ற்டைாரும் என் நிசைசேசை நன்ைாகப் புரிந்துபகாண்ேேர்.
அவர்கள் என்சே உற்ைாகப் டுத்திோர்கள். குசைந்ே ேதிப்ப ண்கள்
ப ற்ைட ாபேல்ைாம் என்சேத் ேட்டிக்பகாடுத்ோர்கள். அவர்கள் நூறு ைேவிேம்
ஒத்துசழப்புக் பகாடுத்ோர்கள். என்னுசேை ேமிழாசிரிைரும் எேக்கு ஊக்கம்
அளித்ோர். நான் போேர்ந்து முைற்சி பைய்து வருகிடைன். இப்ப ாழுது
ஓரைவு நல்ை ேதிப்ப ண்கள் ப ற்றுள்டைன். என்னுசேை பவற்றிக்குக்
காரணோக இருக்கும் ப ற்டைார்களுக்கும் ஆசிரிைர்களுக்கும் மிகவும்
கேசேப் ட்டிருக்கிடைன்.
கணபதி சநராஜா 2NA

பக் க ம் 3

மா ண வ ர் இத ழ்

மோலோவும் நோனும்!
‘டிரிங்! டிரிங்!’ என்று கடிகாரம் ஒலித்தது.
சலிப்பாக எழுந்து நான் என் காலைக்
கடன்கலள
முடித்துப் பள்ளிக்குச்
வசன்கறன். எப்வபாழுதும்கபால் நான்
என்
நண்பர்களுடன்
அரட்லட
அடித்துக்வகாண்டிருந்கதன்.
கதசிய
கீதத்லதப் பாடி முடித்த பிறகு பாடங்கள்
வதாடங்கின. முதலில் அறிவியல் பாடம்.
அறிவியல் எனக்குக் கடினமான பாடம்.
அதனால், நான் என் ஆசிரியர் பாடம்
நடத்துவலத
நான்
எப்கபாதும்
ககட்கமாட்கடன்.
அலரமணி
கநரத்திற்குப் பிறகு என் உயிர்த்கதாழி
மாைா
ஆசிரியரின்
அனுமதியுடன்
கழிவலறக்குச் வசன்றாள். நான் அலதப்
பற்றி
அவ்வளவாகக்
கண்டுவகாள்ளவில்லை. இரண்டு மணி

கநரத்திற்குப் பிறகு இலடகவலளயின்
கபாது நான் அவலளத் கதடிகனன்.
என்னால் அவலள எங்ககயும்
கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
அப்கபாதுதான்
அவள்
கழிவலறக்குச்
வசன்றபின்
அவள்
வகுப்பலறக்கு
மீண்டும்
வராதலத
உணர்ந்கதன். பயம் என்
மனத்தில்
குடிகயறியது.
உடனடியாக
என்
ஆசிரியரிடம்
கூறிகனன்.
ஒலிவபருக்கியில் பைமுலற
அறிவிப்புக் கூறியும் எந்தப் பயனும்
இல்லை.
நான்
நான்காம்
மாடியிலிருக்கும் கழிவலறக்குச் வசன்று
கதடியகபாது என் கண்கலள என்னால்
நம்ப முடியவில்லை. அவள் மயங்கிக்
கீகழ கிடந்தால். உடனடியாக நான் என்

ஆனந்த யோணழ மீட்டி...
என்ற திசரப்பாடசை ஒட்டிய
மாணவர்களின் கவிசத...

மேளிச்சைான நட்சத்திேங்கள் பார்க்குதடி
சூரியன் எங்மகனக் வகட்குதடி
பிள்ணளகள் முகம் பூக்குதடி
இயற்ணகயின் ோசம் தூக்குதடி
சூரியன் எதற்கு? நிலா எதற்கு?
அபிநயா 1HT

தூேத்து ைேங்கள் கண்வடனடி
வதேணத இேளாமேன நிணனத்வதனடி
தன்னிணல ைறந்து ேளருதடி
காற்றினில் ோசம் வீசுதடி
நசாபியா ஜான் 1HT

பறணே பூக்கணளப் பார்க்குதடி
இணலயின் சத்தத்ணதப்
பறணே வகட்குதடி
பூக்கள் நிணறய ோனத்தில் பூக்குதடி
காற்றினில் பூக்களின் ோசம் தூக்குதடி
ஸ்ரீஹரிணி 1HT

நிலோ
அழகின் ேடிேம் நிலா!
இேவில் பிேகாசிக்கும் நிலா!
இேவில் மதாணலந்தேர்களுக்கு
ேழிகாட்டி நிலா!
என் தாணயப் வபான்ற நிலா!
நவீன்ஆனந்த் 3HT1

டமகம்
மேள்ணள நிறத்திலும் உண்டு
கருப்பு நிறத்திலும் உண்டு
பகலிலும் காைலாம்
இேவிலும் காைலாம்
மபரிதாகவும் காைப்படும்
சிறிதாகவும் காைப்படும்
இதுதான் வைகம்.
சித்தா 1HT

வோனம்

ஆசிரியரிடம் கூறி அவளுக்கு மருத்துவ
சிகிச்லச அளிக்குமாறு கவண்டிகனன்.
அவள் கண் திறந்த பிறகுதான்
அவள் மயங்கி விழுந்ததற்கான
காரணத்லதக் கூறினாள். தன்
அப்பாவிற்கு
கவலைகபானதாலும் அவளுக்கு
அதிகமான
சககாதரர்கள்
இருந்ததாலும் அவள் இரண்டு
நாட்களாகச்
சாப்பிடவில்லை.
இலத அறிந்த நான் மிகவும்
அதிர்ச்சியும்
கவதலனயும்
அலடந்கதன். நான் அவளுக்கு
முடிந்த அளவு உதவி வசய்கதன். இந்தச்
சம்பவத்தால்
எங்கள்
நட்பு
அதிகரித்தது.
ஹர்ஷிதா 2HT3

அம்மோ எனும் ததய்வம்

எட்டமுடியாத தூேத்தில் ோனம்
எட்டக்கூடிய தூேத்தில் மேற்றி
தடுக்கமுடியாத தணடயான
சுட்மடரிக்கும் சூரியணன
முயற்சிணய ஆயுதைாக்கி
முறியடித்து மேல்லலாம்.
ஹரீஸ்வரன் 1HT

ோனம் இடி இடிக்கிறது
விேசாயியின் முகம் ைலர்கிறது
காய்ந்த இணல துள்ளிக் குதிக்கிறது
பூோனம் கீவழ விழுகிறது
பயிர் மீண்டும் ேளர்கிறது.
பவித்ரா ஸ்ரீநிவாசன் 1HT

சூரியன்
அன்று சுட்மடரிக்கும் இவத சூரியன்
இன்று மேயிலடிக்கிறதும் அவத சூரியன்
என்றும் சுடுேதும் ஒவே சூரியன்
ைனிதர்கணள எரித்த சூரியன்
மது 1HT

மநருப்பில் உண்டான பந்து
நீ உலகத்துக்கு ஒளிவீசினாய் ேந்து
உன் மேளிச்சம்
கண்கணளக் கூசணேக்கிறது
அது உன் அழணக மேளிப்படுத்துகிறது
நசாபியா ஜான் 1HT

நிலோ
நிலவே நிலவே மேண்ணிலவே!
இேவில் விளக்காய்த்
வதான்றும் மேண்ணிலவே!
பார்ப்பேர் ைனணதக்
கேரும் மேண்ணிலவே!
இேவில் பூப்வபால்
ைலரும் மேண்ணிலவே!
கிருத்திக்நகஷ் 1HT

நான் வீட்டிற்குச் சந்ததாசமாக நடந்து
சசன்றுசகாண்டிருந்ததன்.
அன்றுதான்
என்னுடடய
இறுதித்
ததர்வின்
மதிப்செண்கடை
அறிவித்திருந்தார்கள்.
ஆசிரியர்
வகுப்பின்
முன்
எனது
மதிப்செண்கடைச்
சசால்லும்தொது,
என்னால்
என்
காதுகடை
நம்ெ
முடியவில்டை.
நான்
வீட்டினுள்
சசன்றதொது, நான் என்
அம்மாடவத் ததடி ஓடிதனன்.
ஆனால்,
எப்தொதும்
புன்னடக
புரிந்து
சகாண்டிருக்கும் அம்மாடவப்
ொர்ப்ெதற்குப்
ெதிைாகக்
கண்ணீர்
வடித்துக்
சகாண்டிருக்கும் அம்மாடவக் கண்தடன்.
நான் உடதன அவருக்குப் ெக்கத்தில்
ஓடிப் தொய் உட்கார்ந்ததன்.
‘அம்மா!
என்ன
நடந்தது?’
என்று
தகட்தடன். ‘நான் இடத உன்னிடம் சிை
மாதங்கைாகச்
சசால்தவாமா?
தவண்டாமா?
என்ற
குழப்ெத்தில்
சசால்ைாமல் இருந்ததன். எனக்குச் சிை
மாதங்கைாக
என்
கண்
ொர்டவ
குடறந்துசகாண்தட வருகிறது. இன்னும்
இரண்சடாரு நாள்களில் என் கண்
ொர்டவடய
முழுடமயாக
இழந்து
விடுதவன்.’
என்று
என்
அம்மா
அழுதுசகாண்தட சசான்னார்.
அந்தச்
சசய்திடயக்
தகட்டதொது
என்னால்
என்ன
சசய்வது
என்று
சதரியவில்டை. என் கண்களிலிருந்து.
தாடர தாடரயாகக் கண்ணீர் வடித்துக்
சகாண்தட அவடரக் கட்டிப் பிடித்து
அடைத்ததன். கண்ணுக்குமுன் நிற்கும்
என் தாயின் ொர்டவடயச் சரிெடுத்தும்ெடி
கண்ணுக்குத்
சதரியாக்
கடவுளிடம்
தவண்டிதனன்.
ஆயிஷா ஷிஃபானா 2HT



