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இடம்: பேருந்து          
கருப்ப ொருள்: ப ோர்வு 

ேின்வரும் ேடத்த ோடரை அடிப்ேரடயோகக் தகோண்டு 100 ப ொற்களுக்குக் 
குறையொமல் ஒரு கட்டுரை எழுது. ேடத்த ோடரின் அடியில் 
தகோடுக்கப்ேட்டிருக்கும் த ோற்கரையும் மோ ிரிக் கட்டுரைரயயும் நீ இந் க் 
கட்டுரை எழுதுவ ற்கு உ வியோக ேயன்ேடுத் ிக்தகோள்ைலோம்.  

 

  

ேள்ைி முடிந்து     பேருந்து நிறுத்துமிடம் 

உடல் கரைப்பு      அயர்ந்து தூங்கினோள் 

ப ம்ேி ப ம்ேி அழு ோள்    ஆறு ல் கூறி 

வோடரக வண்டி      மறக்கமுடியோ  உ வி  
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மோ ிரிக் கட்டுரை:     

ச ொர்வு     

கமலோ கூரடப்ேந்து விரையோடுவ ில் வல்லவள். அவள் ேடிக்கும் ேள்ைி 

 ிங்கப்பூர் அைவிலோன கூரடப்ேந்துப் பேோட்டியில் இறு ி சுற்றுக்குத்  கு ி 

தேற்றது.  

“தவற்றிக்கு முயற் ியும் ேயிற் ியும் இைண்டு கண்கள்” 

ஆயிற்பற! அ னோல் உடற்ேயிற் ி ஆ ிரியர் நொள்ச ொறும் ேள்ைிக் குழுரவ 

கடுரமயோன ேயிற் ிக்கு உட்ேடுத் ினோர். அன்று ேயிற் ி முடிந்து கமலோ வடீு 

 ிரும்ே பேருந்து நிறுத்துமிடத் ிற்கு வந் ோள். மோரல மங்கி இபல ோன இருள் 

பகௌவ  த ோடங்கியது. கமலோவுக்கு யோபைோ அடித்து பேோட்டது பேோல உடல் 

அ  ியொக இருந் து.  ரலவலி ேோடோய்ப்ேடுத் ியது. 

“ ரலவலியும் ேல்வலியும்  னக்கு வந் ோல் ோன் த ரியும்” 

என்ற ேழதமோழி எத் ரன உண்ரம என்று நிரனத்துக்தகோண்டோள். அவள் 

ஏறபவண்டிய பேருந்து வந் வுடன் தமதுவோக ஏறி இருக்ரகயில் 

அமர்ந்துதகோண்டோள்.  

 பேருந் ில் நிலவிய  ொந் மும் குைிர்  ோ னப் தேட்டியிலிருந்து வ ீிய 

குைிர்ந்  கோற்றும் அவளுக்குத்  ோலோட்டுப் ேோடுவது பேோல் இருந் ன. தூக்கம் 

தமதுவோக அவள் கண்கரைத்  ழுவிக்தகோண்டது.  ற்றுபநைம் கழித்துக் 

கமலோவுக்கு விழிப்பு வந் து. கண்ணோடிச்  ன்னல் வழியோக தவைிபய 

ேோர்த் வளுக்கு உலகபம இருண்டுவிட்டது பேோல் இருந் து. அவள் இறங்கிய 

பவண்டிய நிறுத் த்ர   வறவிட்டிருந் ோள். ரகயில் கோசு இல்லோ து நிரனவுக்கு 

வந் து. கமலோவின் மனத்துக்குள் ேயமும் ே ற்றமும் குடிதகோண்டன. அவள் 

கண்கைிலிருந்து கண்ணரீ்  ோரை  ோரையோக வழிந்ப ோடியது. அப்பேோது 

ேின்ேக்கத் ிலிருந்து யோபைோ அவள் ப ோரைத் த ோடுவது பேோல இருக்க உடபன 

 ிரும்ேிப் ேோர்த் ோள். ேின் இருக்ரகயில் அமர்ந் ிருந்  ஆடவர் அவைிடம் “ஏன் 
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அழுகிறோய்? என்ன நடந் து?” என்று வினவ அவள் நடந் ர  அழுதுதகோண்பட 

கூறினோள். அர  கூர்ந்து பகட்ட அந்  ஆடவர் “கவரலப்ேடோப ! நோன் உனக்கு 

உ வி த ய்கிபறன்” என்று ஆறு ல் கூறித் ப ற்றினோர்.  

அடுத்  பேருந்து நிறுத் த் ில் அந்  ஆடவர் கமலோரவ 

அரழத்துக்தகோண்டு பேருந் ிலிருந்து இறங்கினோர். ேிறகு அந்  வழியோகச் த ன்ற 

வோடரக உந்து வண்டிரய ரககோட்டி நிறுத் ினோர்.  ன் ேணப்ரேயிலிருந்து 

ஐம்ேது தவள்ைி ேணத்ர  எடுத்து கமலோவிடம் அளித் ொர். வண்டி ஓட்டுனரிடம் 

கமலோவின் வடீ்டு விலொ த்ற க் கூறி ேத் ிைமோகச் ப ர்க்குமோறு ேணிவன்பேோடு 

பகட்டுக்தகோண்டோர். கமலோ மனம் பநகிழ்ந்து பேோனோள். நோ  ழு ழுக்க 

அவருக்குத்  னது நன்றிரயத் த ரிவித்துக்தகோண்டோள்.  

த ய்யோமல் த ய்  உ விக்கு ரவயகமும்  

வோனகமும் ஆற்ற லரிது 

அந்  ஆடவருக்கு நோன் எந்  உ வியும் த ய்  ில்ரல. அப்ேடியிருக்க அவர் 

எனக்கு  த ய்துள்ை உ விக்கு இந்  உலகமும் வோனமும் ஈடு ஆகோது என்று 

கமலோ மனதுக்குள் நிரனத்துக்தகோண்டோள்   

அருஞ்ப ொற்கள் 
வல்லவள்      - மிகுந்   ிறரம உரடயவள்  

நொள்ச ொறும்    -  ினமும்  

பகௌவ   - சூழ   

அ  ியொக       - ப ோர்வோக   

 ொந் மும்       - அரம ியும்     

கூர்ந்து          - உற்று      

அளித் ொர்   - தகோடுத் ோர்       

விலொ த்ற க்     - முகவரிரயக்       

பநகிழ்ந்து      - இைகி       
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 யிற் ி வினொ    

ேின்வரும்  ரலப்ரேக் தகோண்டு 100 ப ொற்களுக்குக் குறையொமல் ஒரு கட்டுரை 

எழுது. கீபழ தகோடுக்கப்ேட்டிருக்கும் உ விக் குறிப்புகரையும் 

மனவரைேடத்ர யும் இந் க் கட்டுரை எழுதுவ ற்கு உ வியோக நீ ேயன்ேடுத் ிக் 

தகோள்ைலோம்.    

 

தூக்கத் ொல் நொன் இழந் து 

 எ னோல் நீ தூங்கினோய்  

 உன் தூக்கத் ோல் எர  இழந் ோய்   

 அந்  இழப்ேோல் உனக்கு ஏற்ேட்ட ேோ ிப்பு என்ன   

 அந்  ேோ ிப்ரே எவ்வோறு நீ  ரி த ய் ோய் 

உ விக் குறிப்புகள்  

 ஆழ்ந்  நித் ிரை  

 பகோழி தூக்கம்  

 கண் அயர்ந்ப ன் 

 கும்ேகர்ணரனப் பேோல தூங்கிபனன்   

 ேள்ைி இறு ி ப ர்வுக்குத்  ோம மோகச் த ன்பறன் 

 கல்வி பகள்விக்குறியோனது   

 இைரமயில் ப ோம்ேல் முதுரமயில் வறுரம  

 தூங்கோப   ம்ேி தூங்கோப ! நீ ப ோம்பேறி என்ற தேயர் வோங்கோப ! 

 தநடுநீர் மறவி மடிதுயில் நோன்கும் 

தகடுநீைோர் கோமக் கலன்   
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மனவறை டம் 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தூக்கத் ொல் நொன் 
இழந் து 

முன்னுறை 

எங்சக? 

 

முன்னுறை 

எ னொல் 

தூங்கினொய்? 

முன்னுறை 

எப்ச ொது? 

 

ப ொருளுறை 

இழப் ொல் ஏற் ட்ட 
 ொ ிப்பு என்ன? 

 

ப ொருளுறை 

எவ்வொறு  ரி ப ய் ொய்? 

ப ொருளுறை 

எற  இழந் ொய்? 

 

முடிவுறை 

கற்றுக்பகொண்ட  ொடம் / நீ ி /  

கூை விரும்பும் கருத்து? 

 

 



6 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



7 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


