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வன்னியர்களுக்காக ககட்க, கேரம் கேச  மருத்துவர் 

ராமதாஸ் இருக்கிறார். கதர்தலுக்காக இது கோன்ற 

நிகழ்வுகள்  நாளை முக்குலத்ததாருக்காக கருணாஸ் 

அவர்களும், நாடார் மக்களுக்காக சரத்குமார் 

அவர்களும், கவுண்டர்களுக்காக ஈஸ்வரன் அவர்களும்   

ககட்ோர்கள்…. இன்ன பிற சாதிகளும் 

தங்களுக்தகன்று ஒரு அளமப்ளேகயா  கட்சிளயகயா 

துவங்க தூண்டுககாலாய்  இது அளமயும்.” 

 

“ஆளுநர் கூட இதற்கு  விளரந்து ஒப்புதல் வழங்கி 

விட்டாகர?” 

 

“ஆம் தவண்ணிலா… அரசு ேள்ளி மாணவர்களுக்கு 

மருத்துவ ேடிப்பிற்காக  7.5% இடஒதுக்கீட்டிற்கு முடிவு 

எடுக்க ேல நாட்கள் அதுவும் எதிர்கட்சிகள் அழுத்தம் 

தகாடுத்த பின் தான் முடிவு எடுத்தார். ஏழு கேர் 

விடுதளல-க்கு இன்னும் முடிவு எடுக்கவில்ளல.. மக்கள் 

இவற்ளறதயல்லாம் கவனித்து தகாண்டு தான் 

இருக்கிறார்கள்.” 

 

“அங்கிள்… வன்னியர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு தவறா?” 

 

“தவறில்ளல… இது ஆறு மாத காலத்திற்கான தற்காலிக 

இடஒதுக்கீடாம்.   இளத இப்ேடி அவசர அவசரமாக 

நளடமுளறேடுத்துவது ஏன்? கூட்டணிக்காகவும், 

வடமாவட்டங்களில் தாங்கள் தவற்றி தேற கவண்டும்  

என்ற குறுகிய கநாக்கத்திற்காகவும் மட்டுகம ஆளும் 

கட்சி இப்ேடி தசய்கிறது என்ேளத தமிழக மக்கள் 

அளனவரும் அறிவார்கள்.” 

 

“தமிழக அரசு சாதிவாரி கணக்தகடுப்புக்காக 

குலகசகரன் கமிட்டி அளமத்துள்ைது. அந்த கமிட்டியின்  

அறிக்ளக வந்த பிறகு எல்லா சாதிகளுக்கும் உரிய 

இடஒதுக்கீடு வழங்கலாகம? அது தாகன சரியாய் 

இருக்கும். “ 

 

“அதிமுக அரசின் இந்த களடசி கட்ட அதிரடி 

அறிவிப்புகைான தோங்கல் ேரிசு, CAA கோன்ற 

ேல்கவறு கோராட்டங்களில் ஈடுேட்டவர்களின் 

வழக்குகள் ரத்து,  வன்னியர் இடஒதுக்கீடு, ேயிர்க்கடன் 

தள்ளுேடி கோன்றளவகள்  எதுவும் அதிமுகவுக்கு 

கதர்தலில் ேயன் தராது என்ேகத உண்ளம.”. 

 

“அப்ேடியா அங்கிள்?” 

 

“ஆம் தவண்ணிலா… தமிழக மக்கள் மிகவும் 

ததளிவாக இருக்கிறார்கள்.”. 

 

நிறுவனர் - ஆசிரியர் 

மு. அறதவாளி  
 

 

ஆசிரியர் ேக்கம் 

“குட் மார்னிங் அங்கிள்.. நல்லா இருக்கீங்கைா/” என 

உற்சாகமாய் கூறி வீட்டினுள் வந்தார் தவண்ணிலா . 

 

“நலமாய் இருக்ககன், தவண்ணிலா . தாங்கள் நலமா? 

ஏன் இந்த கடும் தவயிலில் வந்தீர்கள்? மாளல வரலாம் 

அல்லவா?” 

 

“இந்த ககாளட சூட்ளட  விட கதர்தல் சூடு மிக 

அதிகமாய் இருக்கிறகத அங்கிள்” 

 

“ஆம் தவண்ணிலா “ 

 

“அங்கிள்… MBC இட ஒதுக்கீட்டில் வன்னியர்களுக்கு 

10.5% உள்ஒதுக்கீடு வழங்கி உள்ைார்ககை .. இளதப்ேற்றி 

தாங்கள் என்ன நிளனக்கிறீர்கள்?” 

 

“தவண்ணிலா… MBC (Most Backward Class) என்ேது 

மிகவும் பிற்ேடுத்தப்ேட்ட வகுப்பு ஆகும். இந்த பிரிவு 

தமிழகத்தில் மட்டும் தான் உள்ைது. இந்த பிரிவில் 

வன்னியர், இளச கவைாைர், கள்ைர், மறவர், தகாங்கு 

தசட்டியார், நாவிதர், குறவர் என சுமார் 109 சாதிகள் 

உள்ைது. தமிழகத்தில் கல்வி மற்றும் கவளலவாய்ப்பில் 

தமாத்த இட ஒதுக்கீடு 69% ஆகும். அதில் MBC க்கு 20% 

வழங்கப்ேடுகிறது.” 

 

“அப்ேடியா? இந்த  109  சாதிகளில் வன்னியருக்கு மட்டும் 

ஏன் இந்த முக்கியத்துவம்?” 

 

“தவண்ணிலா..  109 சாதிகளில் வன்னியர் மற்றும் கள்ைர் 

பிரிவினரின் எண்ணிக்ளக தான் அதிகம். என்று 

தசால்கிறார்கள். எனகவ வன்னியருக்கு 10.5 % 

இடஒதுக்கீடும், கள்ைர் பிரிவினர் மற்றும் ஏளனய 

சாதியினளர (68 சாதிகள்) சீர் மரபினர் என்ற வளகயில் 

அவர்களுக்கு 7% இட ஒதுக்கீடு உள்ைது.” 

 

“அப்ேடி என்றால்,  17.5 % ( 10.5% + 7%) வன்னியர் மற்றும் 

கள்ைர் பிரிவினருக்கு மட்டுமா? அப்ே, MBC இல் உள்ை  

மற்ற சமூகங்களுக்கு?” 

 

“MBC இல் மீதம் உள்ை 50 க்கும் கமற்ேட்ட சதிகளுக்கு 

தவறும் 2.5 % தான் (20% - 10.5% - 7% = 2.5%).” 

 

“இப்ேடி அரசு தசய்வது சரியா?” 

 

“தவறு தான்.  வன்னியர்கள் அதிகம் இருக்கிறார்கள் 

என்றால் அதற்கான தரவுகள் இல்ளல. வகுப்புவாரி 

கணக்தகடுப்பு முடித்து எந்ததந்த சாதிகள் எவ்வைவு 

என்று ோர்த்து ஒதுக்கீடு வழங்கலாம்.” 

 

“அப்புறம் ஏன் அரசு இப்ேடி அவசரம் காட்டுகிறது?” 

 

“எல்லாம் கதர்தல் ேடுத்தும் ோடு தான். 
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மணல்/நாவல் - பா.செயப்பிரகாெம்/ 

 

சவளியீடு: 

நூல்வனம் 

M22,6வது அசவன்யு 

அழகாபுரி நகர் 

ராமாபுரம் 

சென்னன-89 ச ாடர்புக்கு: 

9176549991/வினை ரு210/_ 

 

 

மணல் ைாரிகளில் சகாள்னை பபான நம் 

ஆற்றங்கனர நாகரிகம். 

 

மனி  நாகரிகம் மு ன்மு லில் ஆற்றங்கனரயில் ான் 

ப ான்றி உள்ைன.ஆறு மனி ர்களுக்கு வாழ்வா ாரத்ன  

பல்ைாயிரம் ஆண்டுகைாக அனமத்துக் சகாடுத் து.அந்  

 ாயின் மடியில் பால்குடித்து வைர்ந்  பின்பு அ ன் மடி 

அறுக்கும் செயல்,நாகரிகம் எனும் சபயரில் மனி ர்கள் 

செய்யும் ெண்டாைம் ான் உைசகங்கும் நடந்து 

சகாண்டிருக்கிறது. 

 

மண்குடினெயிலிருந்து மாடமாளினகக்கு இடம் 

சபயரும் மனி க் கூட்டம்  ன் வானைபய விழுங்கும் 

ெர்ப்பம் பபாை மூவாயிரம் ஆண்டுகைாக 

படிந்துகிடக்கும் மணனை அள்ளி வியாபாரச் செழிப்பில் 

மி க்கம் சகாள்ை ஆரம்பித்  பபாது ஜீவனுள்ை ஆறுகள் 

செத்து மடிந்துவிட்டது. மிழ்நாட்டில் னவப்பாறு 

ொத்தூருக்கு அருகிலிருந்து உற்பத்தியானாலும் 

ொத்தூனர ச ற்குவெமாய்க் கடந்து இருக்கங்குடி, 

முத்துைாபுரம்,ெக்கிலிப்பட்டி,சிங்கிலிப்பட்டி,பவல்சர

ட்டிபட்டி,சித் வன்நாயக்கன்பட்டி,பமட்டுப்பட்டி,ஆத்

 ாங்கனர,அம்மன்பகாவில்பட்டி,விைாத்திகுைம்,மந்திகு

ைம்,பகாட்டநத் ம்,பூெனூர்,விருெம்பட்டி,பவடபட்டி 

என சவகு ச ானைவு ஓடி னவப்பாறு எனும்மிடத்தில் 

கடலில் ெங்கமமாகிறது. ாமிரவருணிக்கு பின் 

ெத் மின்றி ொகடிக்கப்பட்ட ஆற்றின் பபாராட்ட 

வரைாற்னற ' மணல்'எனும் நாவலில் திறம்பட 

சொல்லியுள்ைார் ஆசிரியர். 

 

ஏறக்குனறய குற்றுயிராக்கிவிடப்பட்ட ால் அன  நம்பி 

இருந்  குைங்களும்,ஏரிகளும்,குடிநீர் கிணறுகளும் 

வறன்டுவிட்டன்.மக்களின் வாழ்வு பறிபபாய்விட்டது. 

மில்லுக்கும, பட்டாசு ச ாழிற்ொனைகளுக்கும் 

தினக்கூலிகைாக மக்கள் செல்ை பவண்டிய நினை 

ஏற்பட்டிருக்கிறது.இந்  மக்களின் வாழ்க்னக 

அவைங்கனையும், பகாபங்கனையும், ொபங்கனையும், 

பபாராட்டங்கனையும் மண்மனம் மாறாமல் 

 னக்பகயுரிய வட்டார கவிநனடயில் அழகுற 

பனடத்திருக்கிறார் பா.செயப்பிரகாெம். 

 

      சவப்பமண்டைமான கரிெக்காட்டில் கள்ளிப்பழம் 

திண்ற இைசுகனை இப்பசவல்ைாம் கண்டிருக்க  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

முடியாது. அன்பற சவள்னைக்காரன் 

சவள்னைப்பூச்சினயக் சகாண்டுவந்து திருகுக்கள்ளி 

பமல் விட்டதில் திருகுக்கள்ளிகபை அழிந்துவிட்ட 

பெதினயயும்,அசமரிக்கர்களிடம் பகாதுனம 

இறக்குமதி செய் பபாது பகாதுனமயுடன் 

பார்த்தீனியமும் வந்துவிட்ட பெதினயயும், 

நஞ்னெபுஞ்னெகனை பாதுகாக்க உயிர்பவலியான 

சீமக்கருபவைங்கனை இறக்குமதி செய் து மு ல் 

காற்றின் ஈரப்ப ம் குனறந்து நிைத் டி நீர்மட்டமும் 

குனறந்துவிட்ட பெதினயயும் நாவலின் ஓட்டத்தில் 

சபருமூச்சுடன் சொல்லிச் செல்கிறார் ஆசிரியர். 

 

னவப்பாற்றின் கனரயில் ஆற்றின் கனரனய 

பைப்படுத்தி நிற்கும் பனனகள் கூட்டகூட்டமாக 

இருக்கும்.அன  நம்பிப் பினழக்கும் பனனபயறிகள் 

பானைனய சீவினால் ப நீர் கினடக்கும் என்பன  

கண்டுபிடித்  மு ல் விஞ்ஞானிகள். பனனயிலிருந்து 

கினடக்கும் அத் னன உணவுகளும் மருத்துவ குணம் 

சகாண்டது.அனவ ஆறுமரணிக்கும் பபாது 

அனவகளுக்கான நீபராட்டமும் குனறவ ாலும்,அரபெ 

பனங்கள்ளு எடுக்க  னட விதித்திருப்ப ாலும் அந்  

ச ாழிலும் முடங்கிப் பபான துயரத்ன  பனனகள் 

குணங்கித்  னை ச ாங்கிக் கிடக்கின்றன என அ ன் 

அழிமாண்டங்கனை பட்டியலிடுகிறார் ஆசிரியர் 

. 

சபரியவர்கள்,சின்னவர்கள்,பள்ளிஆசிரியர்கள்,மாண

வப்பிள்னைகள் என ஊபர கூடி ஆற்றுக்குள் நின்று 

பபாராடுகிறார்கள்.அது குற்றசமன காவல்துனற 

 டியடி செய்ய துடிக்கிறது.மணல் அள்ளும் 

இயந்திரங்கள் ஆற்றில் இறங்கி மண் அள்ை 

ச ாழிற்துனறயிடம் முனறயாக அனுமதி சபற்றிருக்க 

பவண்டும்.ஆனால்,விதிமீறியும் அனுமதியின்றியும் 

ஆற்றுக்குள் இறங்கி பத் டி மு ல் இருபது அடி 

ஆழம்வனர அள்ளி அ கைம் செய்கிறது மூன்றடிக்கு 

பமல் மண் அள்ைக் கூடாது என்ற உயர்நீதிமன்ற 

உத் ரவு உடப்பில் பபாடப்படுகிறது. 

ஆற்றின் குறுமணலில் குழி பறித்து நீர் ஊறிய பின் 

துண்னடப் பபாட்டு ச ளிந்  நீர் பிடித்து குடம் நிரப்பி 

மணல் − நூல் விமர்சனம் - எஸ்.மமக்கேல் ஜீவகேசன்  
michealjeevanesan48@gmail.com 
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செல்வார்கள் சபண்டுகள். ஆற்பறாரங்களில் உள்ை 

ஆழ்துனை கிணறுகனைச் சுற்றி 500 மீட்டர் சுற்றைவுக்கு 

மணல் அள்ைக் கூடாது எனும் விதினயயும்  கர்த்து 

சொரண்டிவிட்டார்கள் 

குவாரியன்கள்.விவொயவாழ்வா ாரத்ன மட்டும்மின்றி 

குடிநீர்ரா ாரத்ன யும் இழக்கும் மக்கள் பின் 

பபாராடாமல் என்ன செய்ய பவண்டும் என பகட்கிறது 

நாவல். 

 

பாதிக்கப்பட்ட ஊர் மக்கள் விவொய ெங்கங்கள் 

அனமத்து அகிம்ொவழியில் பபாராடுகிறார்கள் 

மணல் மாப்பியாக்களுக்கு துனண பபாகும் 

கிராமநிர்வாக அலுவைர் மு ல் வட்டாச்சியர், வருவாய் 

ஆய்வாைர், கனிமவைத்துனற அதிகாரிகள், 

ச ாழிற்த்துனற அதிகாரிகள் இன்னும் உ வி ஆட்சியர் 

வனர மடிநினறய னகயூட்டு சபற்றுக் சகாண்டு 

விவொய ெங்க பபாராளிகளுக்கு எதிரான 

நடவடிக்னககனைபய எடுக்கின்றனர். 

 

நம் ெமுகத்தில் புனரபயாடி கிடக்கும் 

ைஞ்ெம்,பமாெடி,ஊழல்,அத்துமீறல்,இயற்னக வைம் 

அழிப்பு,உயிர்மய பன்னமச்சூழல் அழிப்பு ,சுற்றுச்சூழல் 

நாெம்,சுயநைம் இனவகனைசயல்ைாம் ஒன்றாக பெர்த்து 

மாசபரும் அழிவுெக்தியாக இருக்கும் அரசியல் அதிகார 

மாப்பியாக்கனை எதிர்த்து உயர்நீதிமன்றம், 

உச்ெநீதிமன்றம் என்று வாதிட்டு நீதி சபற்றாலும் 

கனடசிவனர னகயறுநினையாகத் ான் ச ாடர்கிறது 

மக்கள் ெக்தி. ெமு ாயத்தின் மீது அதீ  பற்றுக் சகாண்டு 

எழு ப்பட்ட நாவல் 

 

கன யின்வூடாக 'வாதிரிகள்', 'விடிலிகள்', 

'கச்ொன்காத்து', ' ச ாட்டாசராட்டி பநாய்'-என ச க்கத்தி 

வழக்குச் சொற்கள் விரிந்து ஒரு அரிய 

வாசிப்பனுபவத்ன  வழங்குகிறது மணல் நாவல். 

    

பா.செயப்பிரகாெம் ொைச் சிறந்  எழுத் ாைர்களில் ஆகச் 

சிறந் வர் என்பன  காைம் மறக்காது! 

 

 

 

எஸ்.ளமக்ககல் ஜீவகநசன் 

 

 

 

நிறுவனர் - ஆசிரியர் 

மு. அறதவாளி  

9486105615 

மு ன்னம ஆசிரியர் 

க. அம்சப்ரியா  

ஆசிரியர் குழு 

இரா. பூோலன்  

புன்னளக பூ தெயக்குமார்  

கசாளல மாயவன் 

இனணய  ைம்  

www.kolusu.in 
(இதழ்  தவளியீடு  :  பிரதி  மாதம்  2 ) 

பனடப்புகள் அனுப்ப 

kolusu.in@gmail .com 
(களடசி  கததி  :  பிரதி  மாதம்  20) 

தகாலுசு மின்னிதழில் வரும் 

ேளடப்புகள் அளனத்தும் கற்ேளனகய. 

கட்டுளரகள் எழுத்தாைரின்  

சிந்தளனககை  தவிர தகாலுசு 

மின்னிதழின் சித்தாந்தங்கள் அல்ல  

பனடப்புகள் பற்றிய 

விமர்ெனங்கனை  அனுப்ப  

kolusu.fb@gmail .com 
(களடசி  கததி  :  பிரதி  மாதம்  20 ) 
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ச ருவில் நீண்ட புனலில் பாடல் 

ஒலித்துக்சகாண்டிருந் து. சிறுவர்கள் கூட்டமாக அந்  

புனலின் கீழ் ஆர்வமாக வினையாடிக் 

சகாண்டிருந் ார்கள். அர்ச்ெனா அன்று மானை 

திருவிழாவிற்கு அம்மாபவாடு செல்ை திட்டம் 

தீட்டினாள். 

 

சிறிது பநரத்தில் பமைம் அடிக்கும் ெத் த்ப ாடு கரகம் 

வந் து.கரகத்தின் பின் குழந்ன கள் கூட்டமாக 

ஆடிக்சகாண்டு சென்றார்கள்.புனலில் ஒரு குரல் 

ஒலித் து."கூழ் குடம் எடுத்து வரும் பக்  பகாடிகள் 

அனனவரும் கூழ் எடுத்துக்சகாண்டு ஆையத்திற்கு 

வருமாறு அன்பபாடு பகட்டுக்சகாள்கிபறாம்".என்று 

குரல் சிை முனற இனடசவளி விட்டு ஒலித் து. 

 

அர்ச்ெனாவின் அம்மா கூழ் வாங்கி வருவ ற்குச் சிறிய 

சொம்னப எடுத்து,அர்ச்ெனாவிடம் சகாடுத்து 

பகாவிலுக்குச் சென்று கூழ் வாங்கி வா என்று 

அனுப்பினாள். 

 

அர்ச்ெனா சொம்னப எடுத்துக்சகாண்டு  ன் 

ெகாக்கபைாடு கரகத்தின் பின் ஆடிக்சகாண்பட 

சென்றாள்.சிைர் கம்பங்கூனழயும்,பகழ்வரகு கூனழயும் 

எடுத்துக்சகாண்டு பகாவினை பநாக்கிச் சென்றாள். கூழ் 

குடங்கள் வரினெயாக அம்மன் கருவனறக்கு முன் 

இரண்டு புறங்களில் அடுக்கி னவக்கப்பட்டது. 

 

கூழ் குடங்கள் சில்வரிலும் மண் கூடங்களிலும் சூடாக 

இருந் து.கூடத்தின் கழுத்து பகுதியில் பவப்பினைக் 

கட்டியிருந் ார்கள்.அது வாயிலுக்குத் ப ாரணங்கள் 

கட்டுவது பபால் இருந் து.குடத்திற்கு சவளிப்புறத்தில் 

அழகாக மஞ்ெள் பூசி குங்குமம் னவத்திருந் ார்கள். 

ஆச்ெரியமாகக் கூழ் எப்சபாழுது ஊற்றுவார்கள் என்று 

பார்த் ாள். 

 

உடுக்னக அடிக்க ஆரம்பித் ார்கள்."டன்டுக்கு டன்டுக்கு 

டன்டக்கு டன்டக்கு "என அடிக்க அடிக்க இரண்டு 

சபண்கள் ஆட ஆரம்பித் ார்கள்.மகுடிக்கு ஆடும் 

பாம்னபப் பபாை உடுக்னகக்கு ஆடினார்கள். 

 

"ஆத் ானவ மனைபயத்துங்க.." என்று கற்பூரத்ன  ஏற்றி 

அவர்கள் பமல்  ண்ணீர் ச ளித் ார்கள். பனடயலிட்டு 

கூழ் ஊற்றினார்கள்.அர்ச்ெனா கூனழ சொம்பில் 

வாங்கிக்சகாண்டு சகாஞ்ெம் இனிப்பான பச்ெரிசி 

மானவக் னகயில் வாங்கி ொப்பிட்டாள்.வாயில் 

இருபுறங்களிலும் சவள்னையாக ஒட்டியிருந் து மாவு. 

 

 னையில் சொம்னப னவத்துக்சகாண்டு பகாவினை 

விட்டு சவளியில் வந் ாள்.எதிரில் வண்ணக்கைரில் 

பஞ்சு மிட்டானய காற்றடித்  னபயில் னவத்து 

விற்ப ற்காக பீப்பினய ஊதிக்சகாண்பட நின்று 

இருந் ார்  ாத் ா ஒருவர்.வரினெயாகக் நினறய 

கனடகனை அப்சபாழுது ான் திறந்து  

 

சகாண்டிருந் ார்கள். 

 

சொம்பில் கூனழ னவத்துக்சகாண்டு " ாத் ா 

எவ்வைவு இந்  மிட்டாய்" என்று பகட்டாள் 

அர்ச்ெனா."பத்து ரூபாய்" என்றார் மிட்டாய் 

 ாத் ா.அவளுக்கு ஆனெயாக இருந் து.எப்படியாவது 

இந்  மிட்டானய இன்று மானைத்திருவிழாவில் 

வாங்கி ொப்பிட பவண்டும் என நினனத்துக்சகாண்பட 

வீட்னட பநாக்கி நடந் ாள். 

 

"அம்மா எனக்கு மிட்டாய் வாங்கி சகாடு 

திருவிழாவில்" என்று பபசிக்சகாண்பட கூழ் 

சொம்னபக் சகாடுத் ாள். அவள் அம்மா வானயத் 

திறக்கபவயில்னை. 

 

கூழ் சகாஞ்ெம் குடித்துவிட்டு மீண்டும் 

வினையாடினாள்.மீண்டும் புனலில் அன்று மானை 

குரல் ஒலித் து."செடல் பபாட்டுக்சகாள்ளும் பக்  

பகாடிகள் அனனவரும் பகாவில் எதிரில் உள்ை ஆைய 

நிர்வாகத்திடம் ரசீது சபற்றுக்சகாண்டு செல்ைவும்" 

என்று குரல் அடிக்கடி ஒலித் து. 

 

மீண்டும் அம்மாவிடம் ஓடி வந் ாள். அம்மா.. அம்மா 

என்று சகஞ்சினாள் அர்ச்ெனா. 

 

"எங்க..டி ...ஒங்க அப்பன் எத்ன  னவக்கிறான்..." என்று 

டப்பானவக் காட்டி, "இங்க பார் எல்ைாம் காலி எந்  

பணத்ன  எடுத்து நான் உனக்குத்  ருபவன்.பபாடீ 

பபா வினையாடிட்டு வந்திரு.." என்றாள். 

 

பனழய துணி ஒன்னற உடுத்திக்சகாண்டு பவகமாகத் 

திருவிழா கனடத்ச ருவிற்கு ஓடினாள். பிள்னைகள் 

ஆர்வமாக வாங்கி ொப்பிட்டார்கள். 

 

அ ன் அருகில் வாட்ச் மிட்டாய் விற்றது. அங்கு 

மிட்டாய் சுற்றியிருந்  கழியின் நுனியில் ஒரு 

சபாம்னம "ஜங் ..ஜங்..ஜங்.." என்று  ட்டியது. 

சிறுவர்கள் வி  வி மாகப் சபாம்னமகனைக் பகட்டு 

மிட்டாய் − சிறுேமை - ப.ைனஞ்ஜெயன் 
danadjeane1979@gmail.com 
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 ங்களுனடய னக மணிக்கட்டில் கட்டிக்சகாண்டு 

நடந் ார்கள். 

 

எதிர் புறம் வந்  அர்ச்ெனாவின் ஆறாம் வகுப்பு ப ாழி 

அவள் கட்டியிருந்  வாட்ச் மிட்டாயிலிருந்து சகாஞ்ெம் 

புட்டு சகாடுத் ாள்.அன  அப்படிபய வாயில் பபாட்டுச் 

ொப்பிட அர்ச்ெனாவிற்கு இன்னும் சகாஞ்ெம் ொப்பிட 

பவண்டும் பபால் இருந் து. 

 

"படய் இன்னும் சகாஞ்ெம் சகாடு டீ நான் நிச்ெயமாக 

அடுத்  திருவிழாவிற்குக் காசு பெர்த்து னவத்து 

வாங்கி பரன்" என்று சகஞ்சினாள். அவள் இரண்டாவது 

முனற மிட்டானய  ரவில்னை.இருவரும் 

பபசிக்சகாண்பட திருவிழா வீதியில் நடந் ார்கள். 

இரண்டு மிட்டாய்க் கனடகனையும் பார்த்துக் 

சகாண்பட நடந் ாள் அர்ச்ெனா. 

 

எப்படியும் அடுத்  திருவிழாவிற்கு இந்  மிட்டானய 

வாங்கனும் எனச் சொல்லிக்சகாண்பட ,இரண்டு 

மிட்டாய் கனடக்காரர்கனையும் பார்த்து "அடுத்  

திருவிழாவிற்கு நீங்க நிச்ெயம் வரனும், நான் அ ற்குள்ை 

காசு பெர்த்து னவத்துவிடுகிபறன்" என்று 

சொல்லிக்சகாண்பட  ாண்டிச் சென்றாள். 

 

மிட்டாய் கனடக்காரர்கள் ெற்று பநரம் கழித்து, 

"அவளிடம் மிட்டாய் ஒன்று சகாடுத்து 

அனுப்பியிருக்கைாம்" என்று பபசிக்சகாள்ளும் பபாது 

மிட்டாய் கனட எதிரில் "மிட்டாயா பகட்கிற... 

மிட்டாய்.."என்று ஒரு  ாய் சிறுவன் 

ஒருவனன  அவர்கள் கனட எதிரில் அடித் ாள். 

கனடக்காரர்கள் எதுவும் பபெவில்னை அப்சபாழுது. 

கவனைபயாடு அந்  சிறுவன் வாங்கிய அடினய 

பார்த்துசகாண்பட அர்ச்ெனா வீட்டிற்குச் சென்று  ான் 

எப்சபாழுதும் னவத்திருந்  பர்னெ திறந்து திறந்து 

பார்த் ாள். 

 

 

ே.தனஞ்தெயன் 

danadjeane1979@gmail.com 

9751800333. 
 

 

எல்னையற்ற  ார்ச்ொனைகளில் நீண்ட  

சபரும் ெலிப்புகளின் சவப்பக்காற்னறக் குளிர்வித்து  

காதில் சமதுசமதுவாய்  

கா லூற்றுகிறார் ரஹ்மான் 

ஆக்ஸிஜன் அற்ற காற்றில் மி க்கும் 

கணங்களிசைல்ைாம் இனையராஜாவின் 

சமன்னமயான ஸ்பரிெத்தின் குரல் துணுக்குகள் 

அணுனவ முத் மிட்டு உயிர்ப்பிக்கின்றன 

ஸ்டியரிங் பிடித்  னககனை ைாவகமாகத்  னைக்கு 

முட்டுக்சகாடுத்து உறங்கிவிடத்துடிக்கும் இ யத்தில் 

ஹாரிசும் யுவனும் ஒருபபாதும் வினைபயறா  

எரிசபாருள்கனை 0 பார்க்க சொல்ைாமல் 

சநடிபயற்றி ச ாடர்ந்து ஊற்றி விடுகின்றனர்.. 

ஜிவிபி யும் அனிருத்தும் மூனைகளின் 

பமடுபள்ைங்களில் வர்ணஸ்வரமூற்றி 

தீப்பற்றிக்சகாள்ை புல்ைாங்குழல் இனெத்து 

அனணத்து வினையாடுகின்றனர் 

பயணம் முடிந்து வீடனடந்  பின்னும் அடிவயிற்றில் 

ஒட்டியிருந்  இமானின் குளிர்த்  இனெனய 

ச ாட்டிலில் கிடத்தி ஆட்டிக்சகாண்டிருக்கிறாள் 

அம்மா.. 

 

உயிரிலூறும் ஸ்வரங்ேள் சாய்மவஷ்ணவி 
vaishnavim90@gmail.com 

வரும் மார்ச் மாத இதழுக்கான ேளடப்புகள்  

அனுப்ே கவண்டிய முகவரி  

kolusu.in@gmail.com  

ேளடப்புகள் அனுப்ே இறுதி நாள் : 20-03-2021 
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பட பிரொத் நீ எப்பவுபம நீ எழுதுற கன க்கு ஹாப்பி 

எண்டிங் சகாடுக்க மாட்டியா ? 

 

எப்ப பாரு ஒபர பொகமா  ான் எழுதுற ?  

 

உன் கன சயல்ைாம் நல்ைா  ான் இருக்கு ஆனா 

இருக்குற சடன்ஷன்ல்ை உன் கன சயல்ைாம் படிச்ொ 

சராம்ப மூட் ஆஃப் ஆவுதுடா  

 

இங்க பாரு செௌமியா வாழ்க்னக ஒண்ணும் சினிமா 

இல்னை ஹாப்பி எண்டிங் சகாடுப்ப ற்கு. நிஜ 

வாழ்க்னகயில் வாழுற நாசமல்ைாம் 

க ாநாயகன் ,க ாநாயகி இல்னை சஜயித்து மட்டும் 

சகாண்டிருப்ப ற்கு. இங்க இன்பமும் ,துன்பமும் 

கைந்து  ான் இருக்கு சிை பநரங்களில் சிை பபருக்கு 

துன்பம் மட்டுபம நிகழ்வ ற்கும் வாய்ப்புண்டு .ஒரு 

பனடப்பு நிஜமா உண்னமக்கு பக்கத்துை 

இருக்கணும்னு நினனக்குபறன்.  

 

இது  ப்பா ? 

 

அய்ய அய்யபய சகாஞ்ெம் ரிைாக்ஸ்ஸா படிக்கிற மாதிரி 

கன  எழுதுடான்னு சொன்னா ஓவரா பிைாஸபி 

பபசுறிபய ,உனக்சகன்ன மனசுை னடரக்டர் பாைான்னு 

நினனப்பா ? 

 

உன் செௌமியா சொல்பறன் எனக்காக ஹாப்பி எண்டிங் 

வர்ற மாதிரி கன  எழுதுவியா ?மாட்டீயா ? 

 

ஓபக கூல் செௌமியா உனக்காக எழுதுபறன்னு 

சொன்னான் பிரொத்  

 

சின்ன வயசுை இருந்து பழகுற ப ாழி அது 

மட்டுமில்ைாம செௌமியான்னா  அவனுக்கு சராம்ப 

உசுரு 

 

இதுவனரக்கும் மனசுை உள்ை கா ல்ை சொன்னப  

இல்னை . ன் கா ல்ை மனசுை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கன  

எழுதுனான் வாழ்வில் மு ன் மு ைாக ஹாப்பி எண்டிங் 

னவத்து கன  எழுதுவது இது ான் மு ல்முனற . 

 

 ன் சொல்ைா  சபால்ைா  கா னை சொல்வ ற்காக 

பகாயிலுக்கு அவனை கூப்பிட்டு இருந் ான் . 

 

பட பிரொத் நாபன உன்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் 

ெர்பினரஸா சொல்ைணும்னு நினனச்பென் ஆனா 

அதுக்குள்ை நீபய கூப்பிட்டுபட ? 

 

சொல்லுடா என்ன விஷயம் ? 

 

நீயும் ஏப ா முக்கியமான விஷயம் சொல்ைணும்னு 

சொல்பற பைடீஸ் பர்ஸ்ட் நீபய சொல்லு ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வீட்ை நிச்ெய ார்த் ம் பண்ணிட்டாங்க டா ,வர்ற ஆடி  

 

கழிச்சு கல்யாணம்  ான் .மாப்பிள்னை அஜித் மாதிரி 

இருக்கிறார்டா எனக்கும் சராம்ப பிடிச்சு பபாச்சு 

என்றாள் . 

 

அவன் கண்களில் வர இருந்   கண்ணீனர வர விடாமல் 

அடக்கி சகாண்டான் செௌமியா பகாயில் பிரகாரத்ன  

சுற்றி வரும் பவனையில்  ான் எழுதிய சிறுகன யின் 

ஹாப்பி எண்டிங் கினைமாக்ஸ்னஸ மூனையில் தூக்கி 

எறிந் ான் அப்பபாது பகாயில் நந்தி இவனன பார்த்து 

புன்னனகத் து . 

 

 

 

தநௌஷாத் கான் .லி 

ஹாப்பி எண்டிங்  - சிறுேமை - ஜேௌஷாத் ோன் .லி 
nowsathkumbakonam@gmail.com 

வரும் மார்ச் மாத இதழுக்கான ேளடப்புகள்  

அனுப்ே கவண்டிய முகவரி  

kolusu.in@gmail.com  

ேளடப்புகள் அனுப்ே இறுதி நாள் : 20-03-2021 
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" ஏங்க... இந்  துணிகனை சகாஞ்ெம் மடிச்சு 

வச்சிட்றீங்கைா"... 

 

ம்ம்ம்... ெரிமா மடிச்சு வச்சிட்பறன்... 

 

  "அப்படிபய வீட்னடயும் சுத் ம் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ்"... 

 

ெரிமா சுத் ம் பண்பறன்டாமா.... 

 

 "சராம்ப ப ங்க்ஸ்ங்க.. சகாஞ்ெம் முடியை அ ான்".... 

பரவாயில்னைடா எனக்கு ச ரியா ா என்ன.. நான் 

பார்த்துக்குபறன் .. நீ சரஸ்ட் எடுத்துக்பகாமா... 

 

பமற்கண்ட உனரயாடனையும், மருமகள் வித்யா,  ன் 

மகன் பிரகாஷிடம் கட்டனைகனைப் பிறபிக்க.. 

அன க்பகட்டு அவன் பம்பரமாய் சுற்றிக் 

சகாண்டிருப்பன யும் பார்த்துக் சகாண்டிருந்  

கதிரவனுக்கு தினகப்பாக இருந் து. மருமகள் 

எப்படிசயல்ைாம் மகனன ஆட்டி பனடக்கிறாள். 

இவனும் அ ற்பகற்றார் பபால் நடந்துக்சகாள்கிறாபன.. 

ஓர் நூல் சபாம்னம பபாை...என் மனனவி இருந் வனர 

என்னன அவள் எந்  பவனையுபம செய்ய சொன்னது 

கினடயாது. அவபை ான் அத் னனயும் இழுத்துப் 

பபாட்டுக் சகாண்டு செய்வாள். இவன் என்னடானா 

இவ்வைவு பவனை செய்யராபன... என்சறண்ணி 

பவ னனப்பட்டவர் மகனிடம் இன ப்பற்றி பகட்கவும் 

துணிந் ார். 

 

பிரகாஷ்.. பிரகாஷ்.. சகாஞ்ெம் இங்க வந்துட்டுப்பபா 

பா... 

 

"ம்ம்ம்.. இப ா வபரன்பா.. என்னப்பா ஏ ாச்சும் 

பவணுமாப்பா.. என்று பகட்டான்".... 

 

எனக்கு ஒண்ணும் பவண்ம்பா.. நீபயன்பா இவ்பைா 

பவனை செஞ்சிக்கிட்டு இருக்க.. ஏன் வித்யாக்கு 

என்னாச்சு?.. ஒடம்புக்கு ஏதும் முடியனையாபா?..  

 

"இல்ைபா... ஒடம்புக்கு ஒண்ணும் இல்ைபா.. அவளுக்கு 

பீரியட்ஸ் பா.. அ ான்"... 

 

 ஓ.. அதுனாை என்னப்பா.. பவனைய முடிச்சுட்டு பபாயி 

சரஸ்ட் எடுக்கைாம்ை... 

 

"இந்  மாதிரி பநரத்துை அவளுக்கு வலி அதிகமா 

இருக்கும்பா.. இடுப்புை இருந்து கால் வனரக்கும் 

அவ்பைா வலிக்குமாம்.. அப்படிபய இடுப்பபாட 

கழட்டி வச்சிடைாம் பபாை இருக்குனு 

சபாைம்புவாப்பா... தினமும் நமக்காகத் ாபன 

வீட்னடபய சுத்தி சுத்தி வரா.. அவளும் பாவம் 

 ாபனப்பா.. இந்  னடம்ை ஹார்பமான் பென்ெஸ்ஸாை 

ஓவர் சடன்ஷன் பவற ஆகுமாம்.. அட்லீஸ்ட்.. இந்  

மாதிரி பநரத்திையாவது அவபைாட பவனைபளுவ 

சகானறச்ொ.. அவ சகாஞ்ெம் ரிைாக்ஸா இருப்பாப்பா 

அ ான்" ... 

 

ம்ம்ம் ெரிப்பா... ெரி நீ பபாயி பவனைனயப் பாரு பபா .. 

என்று மகனன அனுப்பி னவத் ார். 

 

மகன் சொல்வதிலும் ஓர் அர்த் ம் இருந் து அப்பபாது 

 ான் புரிந் து கதிரவனுக்கு.  ன் மனனவி 

சைட்சுமியின் நியாபகம் வந் து. ஓர்நாள் மானை ஐந்து 

மணியிருக்கும் சைட்சுமியிடமிருந்து பபான் வந் து. 

 

  ஹபைா.. சொல்லு சைட்சுமி.. 

 

"ஏன்ங்க.. நீங்க... பவனையா இருக்கீங்கைா .. நான் 

ஏதும் ச ாந் ரவு செஞ்சிட்படனா?". ... 

 

அவள்  யங்கி  யங்கி பகட்டாள்.. 

 

 இல்ைமா.. ஏன் எ ாவது வாங்கிட்டு வரணுமா?..  

"இல்னைங்க... அதுவந்து.. அது.. பீரியட்ஸ் ஆச்சு.. 

இப்பபா ான்"...  

 

 ெரி.. அதுனாை என்ன?... 

 

"ஈவினிங் இவ்பைா பநரம் ஆகிடிச்சு.. உடம்புக்கு பவற 

என்னபவா மாதிரி இருக்கு.. கானைை ான் விர ம்னு 

 னைக்கு குளிச்பென். இனி அஞ்சு நானைக்கு 

ச ாடர்ந்து  னைக்கு  ண்ணி ஊத் ணும். அ ான் ... 

நான் இப்பபா ஒதுங்கி இருக்பகன்.. ராத்திரி டிபன் 

மட்டும் நீங்க செஞ்சிக்கிறீங்கைா?..பூண்டு ெட்னி 

அனரச்சு வச்சிட்படன்.. இட்லிபயா.. இல்ை... 

ப ானெபயா மட்டும் ஊத்திக்கிறீங்கைா"... என்று 

இழுத் ாள்... 

 

அச ல்ைாம் ெரிபட்டு வராதும்மா.. பெங்கனை 

வச்சிக்கிட்டு கஷ்டம்மா.. அவங்க உன்கிட்ட  ான் 

படுக்கணும்னு அடம்பிடிப்பாங்க.. நீ தூங்கவச்சிட்டு 

 ாபன தூங்குவ.. பெங்கனை கவனிச்சுக்குறது எல்ைாம் 

ைமைமுமை மாற்ைம் - சிறுேமை - சசிேைா திருமால் 
trsasigpm@gmail.com 
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ெரியா வராதுமா... 

 

"பெங்க சின்ன  பெங்கைா இருந் ப்பபா ான்ங்க 

கஷ்டம்.. இப்பபா ான் சகாஞ்ெம் வைர்ந்துட்டாங்கபை.. 

சொன்னா புரிஞ்சிப்பாங்கங்க"... 

 

பவண்டாம்மா... அச ல்ைாம் ெரிபட்டு வராதும்மா.. 

மணி அஞ்சு ாபன ஆகுது .. நீ குளிச்சுடுமா... அ ான் 

சபட்டர்".. என்று சொல்லி பபானன துண்டித்  

நியாபகம் வந்து பபானது. ச்பெ... எவ்வைவு சுயநைமாக 

இருந்திருக்கிபறாம். அவள் என்னிடம் எதுவுபம 

பகட்டதில்னை இறக்கும்வனர... இந்  ஒன்னறத்  விர.. 

ஆனால் அன க்கூட நான் செய்யவில்னைபய..  

 

சபண்கள் வீட்டில்  ாபன இருக்கிறார்கள் என்று 

நினனக்கின்பறாம். அலுவைக பவனையாவது ஐந்து 

மணிபநரபமா அல்ைது எட்டு மணிபநரபமா ான்.. 

ஆனால் சபண்களுக்கு நாள் முழுவதும் பவனை 

இருந்துக்சகாண்பட இருக்கிறது. அவர்களுக்கு இந்  

மாதிரியான பநரத்திைாவது ஆண்கள் உ வி செய் ல் 

உத் மம்  ான். இந்   னைமுனற ஆண் பிள்னைகள் 

மனனவினய நன்றாகபவ புரிந்து னவத்துள்ைனர். 

நான் ான் "அடினமயாகபவ நடத்திவிட்படபனா?"... 

என்ற எண்ணம் அவருக்குள் ஒரு குற்ற உணர்ச்சினய 

ஏற்படுத்தியிருந் து.  ன் மனனவினய இவ்வைவு புரிந்து 

னவத்திருக்கும்  ன் மகனன நினனத்து சபருமி ம் 

சகாண்டார் கதிரவன்.  

 

 

சசிகலா திருமால் 

 

 

வீட்டில் இபயசு ஒரு குட்டி சிலுனவக் கம்பத்தில்  

ச ாங்கிக் சகாண்டிருப்பார். 

 

சிை பநரங்களில் ஓய்சவடுக்கத் தூங்கிவிட்டாபரா 

என்று ப ான்றும். 

 

அ ற்குள் எங்கிருந்ப ா ஒரு சிைந்தி வந் மர  

பல்லி பின்ச ாடர கனைந்துவிடும் தூக்கம்! 

 

விடுமுனறக்கு வீடு வந்  அக்காள் மகன்  

இபயசுவின் ரத் த்ன ப் பச்னெ தீட்டிவிட்டான். 

 

காலுக்கு அடியில் ஒரு ஆணி அனறந்து  

நிற்ப ற்கு செௌகரியம் பவறு செய் ான். 

 

அவன் பபான பிறகு இபயசு  

 னையில் அனறந்  ஆணி சவளிபய வந்து 

ச ாங்கியது. 

உடபன இபயசுனவ நான் சிலுனவயில் அனறயத் 

ச ாடங்கிபனன்; 

இபயசு சிரிக்கத் ச ாடங்கிவிட்டார்! 

 

 

சிலுமவயில் அமையப்பட்ட இகயசு - கைடன் 
vignesh17kumar@gmail.com 

நீண்டச ாரு  

பயணக்கனைப்பில் 

நிழல்கைற்ற  

நிைத்தின் பிடியில்  

கடந்து செல்லும்பபாச ல்ைாம் 

புழுதிப்புயசைான்று   

வனெபாடித்  

தூற்றிச்செல்ைக்கூடும் 

இந்  மரம்சவட்டினயப்  

பார்த்து..! 

 

ச.ே.சண்முகம் 

sathribathri@gmail.com 
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னகக்குட்னடயில் கடவுனை 

ஒளித்துப் பபாவது பபால் 

அவளின் கடி த்ன  

வீட்டிற்கு அனழத்துப் பபாகிபறன். 

 

பா ம் உைர்த்திய நீர்த்திவனைகள் 

மனழனய மறந்து நனனந் வபை என 

ஏகபபாகமாய் சிரித் து. 

அய்பயா... அந் க் கடி ம்.. 

நனனந்து விட்டது. 

அழுக்கு மூட்னடயில் அவைால் அனடகாக்கப்பட்ட 

அக்கடி த்ன  அபகரித்  குற்றத்திற்காக மனழக்கம்பி 

என்னன 

குத்திக் கிழித்திருக்க பவண்டாமா.. 

 

குனடனயத் ப டிப் பபானவளின் கரங்களில் மனழனயத் 

 ந் வளுக்காக 

மன்றாடுகிபறன். 

மன்னிப்பு பகட்கிபறன். 

 

சிவப்புப் சபட்டிசயன்பது 

நினனவுத் தூண். 

காைப் பபனழ. 

கருனணத் துயரம். 

 

இங்பக எல்பைாரின் நினனனவயும் 

இறந்து பபாகா   பால் சபட்டிகள்  

இறகாய் வருடியபடியிருக்கும். 

உனறந்  எழுத்துக்களின் 

உள்மூச்சொன்று உயிர்த்ச ழ பவண்டி 

என்னனப் பபாை 

அவனைப் பபாை 

பித் ர்களின் சொப்பனங்களில் 

ெத்தியப் பபரன்பபாடு நினைத்திருக்கும். 

 

உணவுத்  ட்டினன 

சொட்சடன்று  னரயில் எறிந்து விட்டு 

அம்மா நகர்கிறாள். 

 

ெட்சடன்று நினனவு திரும்பிய பபாது 

அவளின் முந் ானனயில் 

மூக்னகத் துனடத்து வனைந்  முதுனக பமலும் 

வனைத்து விசும்பிக் சகாண்பட பபாகிறாள். 

 

இரண்டு வருடங்கைாகி விட்டது. 

அம்மா என்பனாடு பபசி. 

 

நானும் எல்பைாருடனும் பபசி. 

 

 கரப் சபட்டியின்  ாடினயத்  டவிப் பார்க்கிற என் 

விரல்கள் 

அவர்களின்  னெச் சிறகினன 

உதிர்ப்ப ாகக் குற்றச்ொட்டு. 

முப்பது வயன க் 

கடந்தும் 

முடிச்சுகள் 

நுனழயா   

என் கழுத்தின் மீது 

அம்மா... 

கத்தி னவக்கா  குனற 

 ான். 

 

புத்திமதி 

சொல்லியும்  

பகட்கா  நான் 

இழக்கா  

சிலுனவக்காக 

அம்மா துயருறுகிறாள் எனத் ச ரியும். 

 

காத்திருப்பவனை காத்திருக்க பவண்டாசமனச் 

சொல்ைக் காத்திருக்கிறாள். 

 

அம்மா... 

ெத்தியமாய் சொல். 

 

அப்பானவத் ச ானைத்  பபாது 

அரொங்க அதிகாரிகள் ெட்னடனயப் பிடித்து 

அனற கூவல் விடுத் ாபய.. 

 

மரணம் ச ாடா  தூரம் உயர்ந்  

உன் கணவனின் கா னைசயண்ணி 

மழனைனயப் பபாை மருகி மருகி 

வாெல் பார்க்கிறாபய.. 

 

மாங்கல்யத்தில் மஞ்ெள்  டவி 

மங்கை கும்குமம் அள்ளி 

சநற்றியில் நீ முத்தினரயிடும் பபாச ல்ைாம்.. 

 

உத்திரவா மாய் 

உைனக விடுத் வரின் 

இறப்பு ொன்றி னழ ஒளித்து னவத்திருக்கும் இந் ப் 

சபரும் பாவிக்காகவாவது.. 

 

என் காத்திருப்னப ஏற்றுக் சகாள். 

 

அப்பா இறந்து விட்டார் அம்மா 

என்று 

சபாட்டிைனறந் ாற் பபால் 

சொல்லிவிட அறுகன யற்று 

னகயறு நினையுடுத்திக் கிடக்கும்  

உன் மகளின் சமௌனத்ப ாடு 

வினையாடாப ... 

 

பபசு அம்மா...! 

                                          ச ாடரும்... 

கெ.கெ.அனிட்டா 

யாஜனனஜைனல் - ேவிமைத்ஜைாடர் - கெ.கெ அனிட்டா  
anitaraja3292@gmail.com  



11 

 

க ொலுசு — மொர்ச் 2019  www.kolusu.in 

 ானயக் சகாண்டாட அன்னனயர் தினம் இருப்பன ப் 

பபாை  ாய்சமாழினயக் சகாண்டாடவும் ஒரு தினம் 

இருக்கிறது. ஆண்டுப ாறும் பிப்ரவரி 21 ஆம் ப தி 

 ாய்சமாழி தினம் உைகம் முழுவதும் 

சகாண்டாப்படுகிறது. காைத்துக் பகற்ப ஒரு சமாழி 

 ன்னனப் புதுப்பித்துக் சகாண்பட வந் ால்  ான் அ ன் 

ஆயுள் ச ாடர்ந்து நீடிக்கும்.அப்படி  ன்னன 

புதுப்பித்துக் சகாள்ைா  பை சமாழிகள் ஏற்கனபவ 

காணாமல் பபாய்விட்டன. உைகத்தில் வழக்கில் 

இருக்கும் அத் னன சமாழிகளிலும் சவறும் ஆபற 

சமாழிகள்  ான் உைகத்திற்கு நாகரிகம் சொல்லிக் 

சகாடுத் னவ, என்று ஆய்வாைர்கள் 

நிருபித்திருக்கிறாரகள். 

 

இந்  ஆறு சமாழிகளில்  மிழுக்கு  னி இடம் உண்டு.  

 மிழ் சமாழி மட்டும்  ான் மனி  சிந் னனகனையும் 

நுண்ணிய உணர்வுகனையும் மிகத் ச ளிவாக ஆற்றல் 

சகாண்ட சமாழி என்பர் சமாழியல்  ந்ன  எமிபனா. 

 

தமிழ் புறக்கணிப்பு:- 

மத்திய அரசு பள்ளிகளில்  மிழகத்தில் செயல்படும் 49 

பகந்திரியா வித்யாையா பள்ளிகளில் செயல்பட்டு 

வருகின்றது  கவல் அறியும் உரினமச் ெட்டத்தில் 

பகக்கப்பட்ட 16 பகள்விகளுக்கு பதிைளிக்கப்பட்டது. 

ஆறாம வகுப்பு மு ல் ெமஸ்கிரு ம், இந்தி கட்டாயம் 

என்று ச ரிவிக்கப்பட்டிருந் து. ஆனால் ஆறாம் வகுப்பு 

மு ல்  மிழ் கட்டாயப் பாடம் இல்னை. 49 பள்ளிகளில் 

ஒரு பள்ளியில் கூட  மிழ் கற்பிக்கபடவில்னை என 

கண்டறியப்பட்டுள்ைது.  பமலும்  மினழ 

சமாழிப்பாடமாக ப ர்ந்ச டுக்கவும் முடியாது 

என்பதும் சமாழி ஆர்வைார்கள் இனடபய 

பவ னனயளிக்கிறது. 

 

இப் பள்ளிகளில் இந்தி ஆசிரியர்கள் 109 பபரும், 

ெமஸ்கிரு  ஆசிரியர்கள் 53 பபரும் உள்ைனர். ஆனால் 

 மிழாசிரியர்கள் ஒருவர் கூட இல்னை. 

 

எனது  ாய்சமாழினய படிப்ப ற்கு அந்  பள்ளியில் 

வாய்ப்பில்னை என்றால் நான் எப்படி எனது 

குழந்ன னய அந்  பள்ளியில் பெர்ப்பபன். 

 மிழ்நாட்டில்  மிழக அரசின் கீழ் இயங்கக்கூடிய 

கல்லூரிகளில் ெமஸ்கிரு ம், இந்தி பபராசிரியர்கள் 

இருக்கிறார்கள். அவர்கனை  மிழக அரசு ெம்பைம் 

சகாடுத்து னவத்திருக்கும் பபாது பகந்திரிய வித்யாையா 

பள்ளிகளில் எப்படி  மிழ் ஆசிரியர்கனை நியமிக்காமல் 

இருக்கைாம். இப்படி செய் ால் படிப்பில் ப க்கநினை 

ஏற்படும். 

 

மாநிை அரசுகளின் நிதி ஆ ாரங்கனையும், கட்டனமப்பு 

வெதிகனையும் சபற்றுக் சகாண்டு நடத் ப்படும் 

இப்பள்ளிகளில்,  ாய்சமாழிக் கல்விக்கு இடம் இல்னை 

என்று புறக்கணிப்பது  மிழார்வாைர்களுக்கு இனடபய 

சபரும் சகாந் ளிப்னப ஏற்படுத்தியுள்ைது. 

  மிழ் சமாழியின் மீது அரசு காட்டும் வன்மம்,  மிழக 

மக்களுக்குப் புரியா து அல்ை. இன  எந்  வி த்தில் 

நியாப்படுத்துவது 

 

 மிழகத்தில் உள்ை அனனத்து பகந்திரிய வித்யாையா 

பள்ளிகளில், ஒன்றாம் வகுப்பு மு ல்  மிழ் 

சமாழினயக் கற்பிக்கவும், அ ற்குத் ப னவயான 

ஆசிரியர்கனை நிரந் ரப் பணியில் நியமனம் 

செய்யவும், மற்ற பாடங்கனைப் பபாைபவ  மிழ் 

சமாழினயயும் பயிற்றுவிக்க மத்திய மனி  வை 

பமம்பாட்டுத்துனற அனமச்ெகம் உரிய நடவடிக்னக 

பமற்சகாள்ை பவண்டும். 

 

சமாழிகள் பபெப்படாது அழிந் ால் அது ஒட்டுசமாத்  

மனி  குைத்துக்பக ஆபத் ாகும் என்பது சமாழி 

ஆர்வைர்களின் எண்ணம். சமாழி  ான் மனி னுக்கு 

அனடயாைம் நாம் அனடயாைத்ன  ச ானைக்க 

விடாமல் பாதுகாப்பபாம். 

 

கே.வி. பள்ளிேளில் ைமிழ் புைக்ேணிப்பு - ேட்டுமர - ேபிைரசன்  
kabilarasan.p@gmail.com 

வெமாகச் சிக்கிக்சகாண்ட நீதினய 

உயிருடன் கிடத்தி 

சுற்று முற்றும் ப டி 

அ ன் ெட்னடப் னபக்குள்சைபய கினடத்  ஆணிகள் 

சகாண்டு  

அனறயப்பட்ட  ெவப்சபட்டிகளின்  மீப றி  

சகாண்டாடிக் சகாண்டிருக்கிபறாம்  

அநீதினய. 

 

சிவ. விெயோரதி 

godhassan82@gmail.com 
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சினிமா நமக்கு எல்ைாமாய் இருக்கிறது. நிழலின் 

ச ாடர்ச்சியில் நிஜங்கள் நிஜமாய் முகமூடி 

கழற்றுகிறது. ஒவ்சவாரு காை கட்டத்ன யும்  னக்குள் 

பதிந்து சகாள்கிறது. அந் ந்  காைத்தின் கைாொரம்.... 

நாகரீகம்..... பண்பாடு........ வாழ்வியல்....... 

வன்சகாடுனம....... ெண்னட......பபார் என்று 

எல்ைாவற்னறயும் கிரகித்துக் சகாண்பட ஒரு மனைப் 

பாம்பாய் காைத்ன  நீட்டித்துக் சகாண்பட இருக்கிறது. 

கண்டவர் பபான பின்னும் அது காணப் படா  

விழிகனைத் ப டிக் சகாண்பட இருக்கிறது. 

 

அப்படி....இரண்டாம் உைகப் பபார் 

காைகட்ட பகாரத்தின் ஒரு பகுதினய 'பராமன் 

பபாைன்ஸ்கி'யின் "தி பியாபனாயிஸ்ட்"  முகத்தில் 

அடித் ாற் பபாை பபாட்டு உனடக்கிறது. நாயகன் 

பபாைந்து- யூ  இனத்ன  ொர்ந்  ஒரு பியானிஸ்ட். 

பபார்களுக்கு அப்பார்ப்பட்ட இனெக்கனைஞன். ஊர் 

சூழல் பமாெமாகி இருக்கிறது. வீட்டில் காசு 

இல்னை. ஹீபராவுக்கு பியாபனா வாசிக்க வாய்ப்பு 

கினடப்பதில்னை. வறுனம வீட்னட சுற்ற 

ஆரம்பிக்கிறது. அம்மா அப்பா ெபகா ரன் ெபகாதிரி 

என்று எல்ைாருக்குபம னகயறு நினை. ஒரு கட்டத்தில் 

அவன் உயிராய் பநசிக்கிற பியாபனானவபய பவறு வழி 

இன்றி விற்கிறார்கள். வாழ்வின் வறுனமனய விட 

இனத்தின் சபயரில் நிகழ்த்தும் மானுட வறுனம 

சகாடுனமயானது. நாசி ஆட்சி யூ ர்கனை அடினமகைாக 

நடத்துகிறது. அ ன் பபாக்கில் சிக்குண்டு சி றி 

காணாமல் பபான உயிர்கள் எத் னன 

எத் னன. நாயகனின் குடும்பமும்  த் ளிக்கிறது. 

 

யூ ர்களின் பொகம் எல்ைாம் பகட்கா  

இனெயாகபவா பகட்கும் அழுனகயாகபவா ச ாடர்ந்து 

சவளிப்பட்டுக் சகாண்பட இருக்கிறது. ஒவ்சவாரு 

நாளும் அவர்களின் வாழ்வா ாரம் அடித்துக் 

சநாறுக்கப்படுவன  ப பன ப்பபாடு தினரக்கன  

காட்சி படுத்துகிறது. நாசி பனட ஏற்படுத்தி பசி... 

வறுனம.... பஞ்ெம் என்று அவர்கனை  பபாட்டு 

 ாக்குகிறது. புத்தி பப லித்  மனி ர்கனை 

அவர்களுள் நினறய காண முடிகிறது. சொந் ங்கனை 

ச ானைத்  மனி ர்கள் சவற்று மனநினையில் விரக்தி 

சகாண்டு பி ற்றித் திரிவன க் காணுனகயில் ப றாமல் 

இருக்க முடிவதில்னை.  

 

யூ ர்கள் நனடபான யில் நடக்க  னட 

விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது ச ரியாமல் அல்ைது 

மறந்து ஒரு சபரியவர் நனடபான யில் சென்று 

விட....அவனர வழி மறித்து.. கன்னத்தில் 

பைாசரன அனறந்து "கீபழ பபாய் நட" என சொல்லும் 

ஒரு சஜர்மனி பபாலீஸ் இனைஞன் படத்தின் 

ஆரம்ப காட்சி ஒன்றிபைபய இனசவறியின் நிறத்ன க் 

கண் கூடாக காட்டி விடுகிறான். கனன்று சகாள்ை 

ஆரம்பிக்கும் மனப ாடு  ான் நாம் படத்ன  ச ாடர  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பவண்டி இருக்கிறது. 

 

திகிைடிக்க னவத்  ஒரு காட்சி.... 

 

ஒரு யூ  க ாபாத்திரம் உணனவ ஒளித்துக் சகாண்டு 

செல்லும். இன்சனாரு யூ  க ாபாத்திரம் அன க் 

கண்டு....ஓடி வந்து  ட்டி விட்டு பறிக்க முயற்சி 

செய்யும். அப்பபாது கீபழ  னரயில் விழும் உணனவ.... 

சகாண்டு வந்  க ாபாத்திரம் .. நானயப் பபாை 

நாக்காபைபய நக்கி நக்கி ொப்பிடும். முகம் முழுக்க 

உணவாய்.... உயிர் தீண்டும் வலினய..... தினர  ாண்டி 

ச றித்  பசினய ப ற்றத்ப ாபட நாம் 

உணர்கிபறாம். பசி வந் ால் பத்தும் பறந்து பபாகும் 

என்பது எத் னன உண்னம. உைகப் பபாரின் இன 

சவறினய நம் முகத்தில் காரி உமிழும் இந் க் 

காட்சியில்.... ஆயு ங்கள் மீது இவ்வுைகம் 

சகாண்டிருக்கும் பற்றுக்கு அர்த் ம் இல்ைாமல் 

பபாவன  புரிய முடிகிறது. ஓர் இனெக் கனைஞனின் 

கனனவ ஓடி ஓடி ஒளிந்  பின்னும் விடாமல் துரத்தும் 

இனசவறி. ஒளிந்து ஒளிந்ப  உைகம் 

மறக்கும் சநஞ்ெத்தில் காைத்தின்  டுமாற்றம்.   

 

இல்ைம் இல்ைாமல் பபாவது... இனவ ாபன என்று 

சிணுங்கிச் செல்பவனுக்கு புரியுமா. அதிகார வர்க்கம் 

ஒரு பபாதும் அறியாது அடிமட்ட விளிம்பு மனி னின் 

பமனட ஏறா  இனெனய.  

 

சகாட்டடியில் காத்திருக்னகயில்.. ஒபர ஒரு 

ொக்சைட்னட வாங்கி நாயகனின் குடும்பபம (ஐவரும்) 

சகாஞ்ெம் சகாஞ்ெம் பகிர்ந்து உண்பதில்....பசித்  

வயிறுக்கு சுருக்கம் அதிகம் என்று புரிகிறது. பின்னால் 

ஏப ா ஒரு அழுகுரல் ஒவ்சவாரு 

The Pianist - சினிமா ஒரு பார்மவ - ேவிஜி 
chevijay80@gmail.com 
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காட்சியிபையும் பகட்டுக் சகாண்பட இருப்பது... அந்  

நாளின் குரூரத்ன  காைம் இனெக்கிறது என்று 

ப ான்றும். கூட்டத்ன  குவித்து ரயிலில் ஏற்றும் 

காட்சிசயல்ைாம் கதி கைங்க செய்யும் மானுட வன . 

அவர்களிடம் இருக்கும் சபாருள்கனை எல்ைாம் 

பிடுங்கிக் சகாண்டு அடித்து உன த்து ஒடித்து சநாறுக்கி 

உள்பை  ள்ளும் நாசி பனடயின் நனமச்ெல்....கழுத்து 

வனர நிரம்பிய இனசவறியன் ராட்ெஸத் னம். பகாபம் 

வந் ால் அடிக்கைாம். பகாபம்  னைக்பகறினால் 

அடித்துக் சகால்ைைாம். பகாபத்ன  ெமநினை படுத்  

பவண்டும் எனில் ட்டப்சபன்று சுட்டு விடைாம். யார் 

பவண்டுமானாலும் எப்பபாது பவண்டுமானாலும் 

எப்படி பவண்டுமானாலும் யூ ர்கனை சகால்ைைாம் 

ஏசனன்றால் அவர்கள் யூ ர்கள். அவர்கள் அ ற்காக 

பனடக்கப்பட்டவர்கள்  ான் என்ற நாசியின் 

அடிப்பனடவா  திமிர் சகாள்னகயாக்கப் 

பட்டிருப்பன  இத் னன வருடங்கள் கழித்தும் 

மன்னிக்க முடியவில்னை. ஹிட்ைர் என்ற குரூரவாதி 

காைத்ன க் கிழித் வன். காைங்கைால் இழிந் வன்.  

 

குடும்பம் ரயிபைாடு பிரிந்  பின் கைவரத்துக்கு பின் 

சிதிைமனடந்து கனைந்து கினடக்கும் வீதியில் ரத் மும் 

ென யுமாக பிணங்கள் கவிழ்ந்து கிடக்க.....அழுது 

சகாண்பட நடந்து வரும் ஹீபரா...நரம்பறுந்  இனெ.  

 

சகானைக்கைங்களுக்கு கூட்டி சென்றாலும் 

குடும்பத்ப ாடு கூட்டி செல்லுங்கள் என்பது  ான் 

சபரும்பானைய யூ  மனங்களின் கனடசி ஆனெ. 

அன யும் கூட மறுக்கும் இனசவறி ொவிலும் 

 னித் னிபய சபயர்த்து பந் ாடியன  எந்  வனகயில் 

நியாயப்படுத்துவது. அவர்களுக்கு ரயில் சபட்டிபயா 

இருட்டனறபயா.... உள்பை அனடத்து 

சகாண்டியிடத் ான் ச ரியும்.... அல்ைது சகான்று விடத் 

 ான் ச ரியும். அவர்கள் கீ சகாடுக்கப்பட்ட மனி  

இயந்திரங்கள். மனமற்ற பழக்கப்பட்ட மிருகங்கள். 

மனி னனக் கண்டு மனி ன் ஓடி ஒளியும் இந்  

நினைனம மானுடத் ப ாற்றல். 

  

ஒரு கூட்டத்தில் 100 பபர் இருந் ால் இன்று பத்து பபர் 

பரண்டமாக செைக்ட் பண்ணி  னையிபைபய சுட்டு 

சகான்று விட்டு மிச்ெம் இருக்கும் 90 பபனர அன்னறக்கு 

னவத்துக் சகாண்டு பவனை வாங்குவார்கள். என்ன 

மாதிரி வட்டுத் னம் இது. ஒன்று சகாட்டடியில் 

சகானை செய்யப்படுகிறர்கள். அல்ைது 

சகாத் டினமயாக குரல் சநறிக்கப் படுகிறார்கள். 

சகாஞ்ெம் ஆசுவாெம் அனடந் ாலும் ெகட்டுபமனிக்கு 

ெவுக்கடி ான். ஹீபரா.. படா  பாடு படுகிறான்.  

 

அடினமயாக பவனை செய்யும் யூ ர்களுக்கு கினடக்கும் 

சகாஞ்ெ நஞ்ெ சராட்டிகனை ஹீபரா உள்பட சிைர் 

காம்பவுண்டுக்கு சவளிபய பஞ்ெத்ப ாடு 

பட்டினிபயாடு கினடக்கும் யாருக்பகா தூக்கி வீசியும் 

பபாகிறார்கள். மரண விளிம்பிலும் மனி ாபிமானம் 

காண முடிகிறது.  

 

அந்  சகாட்டடியில் இருந்து  ப்பிக்க நண்பர்..... 

ச ரிந் வர்... சஜர்மனியிலும் இருக்கும் நல்ைவர் என்று 

ஆங்காங்பக ஒருவர் ஹீபராவுக்கு உ வுகிறார்கள். 

ஒளிந்து ஒளிந்து நாட்கனைக் கடத்துகிறான். ொனவ 

எதிர்சகாள்ளும் அந்  சநாடிக்காக வாழ்னவ 

எதிர்சகாள்ை இயைா  அந்  சநாடி கனத்திலும் 

கனம். சிதிைமனடந்  அப்பார்ட்சமன்டுக்குள் பசி 

சகாண்டு ப டித் திரிந்து அனைனகயில் ஆதி 

மனி னின்  த்துவம் வயிறு மட்டுபம... வாழ்க்னகனய 

சுமக்கிறது. எங்பகா குண்டு சவடிக்கும் ெத் ம் பகட்டுக் 

சகாண்பட இருக்கும் பின்னணியில்.. அவன் ஏ ாவது 

ொப்பிட கினடக்குமா என்று சநாண்டி சநாண்டி.. 

ெனட பிடித்   னைமுடிபயாடு...  ாடியில்  வம் 

சகாண்டவன் பபாை மஞ்ெள் காமானை 

உடல்நினைபயாடு நடமாடுனகயில்... பபார் என்னும் 

முட்டாள்த் னத்தின் ஆணி பவர் சமல்ை அனெகிறது.  

 

ஒரு கட்டத்தில் ஹீபராவின் இனெக்கு மயங்கிய 

சஜர்மன் பபாலீஸ் ஒருவன் உ வுகிறான். இந்  நிஜக் 

கன யில் மிக முக்கியமான திருப்பம் இது. எதிர் 

இனத் வர்களில் ஒருவரால் காப்பாற்றப் பட்ட அந்  

இனெக் கனைஞன் என்ன ஆனான் என்பது  ான் 

கினைமாக்ஸ்.  

 

என்ன புரிகிறது என்றால் மிகப்சபரிய 

 த்துவசமல்ைாம் சிை சநாடியில் உனடந்து சநாறுங்க 

மிக எளிய பசிக்கு ச ரிந்திருக்கிறது. வாழ்வது 

மட்டுபம இைக்காகிப் பபான பின் சுற்றும் பூமியின் 

வாழ்நாளும் குனறயத்  ாபன செய்யும். யூ  உயிர் 

என்று ஒன்றும் சஜர்மன் உயிர் என்று ஒன்றும் 

இல்ைபவ இல்னை. புரியா  ஹிட்ைர் 

செத்ச ாழிந் ான். பூமி உள்ை காைம் வனர 

காைப்பினழ அவன் இருத் ல். புரியா  பகள்விகளும்.... 

புரியா  பதில்களும் நம்னமச் சுற்றி சமாய்த்து 

சகாண்படயிருக்கின்றன. பகள்வியும் பதிலும் னக 

பகார்த்து, நுண்ணிய அைவுபகாலுக்குள் அவமானத்ன  

அனடத்து, நம்மிடபய திடும்சமனப்புகும் பாம்னபப் 

பபாை அச்ெமூற்றுகின்றன.. காைத்துக்கும் இந்  

மானங்சகட்ட பபார்கள். இனெ எவன் னகயில் 

இருந் ாலும்... உைகம் பூக்கைால் நிரம்புகிறது. 

துப்பாக்கி எவன் னகயில் இருந் ாலும்.. உைகம் 

துக்கங்கைால் நிரம்புகிறது.  

 

 

 

Film: The Pianist 

Director:  Roman Polański 

Language: English/German 

Year: 2002 ‧ War/Drama 
 

கவிஜி   
 

 

 



14 

 

க ொலுசு — மொர்ச் 2019  www.kolusu.in 

"மனி ன் மகத் ான ெல்லிப்பயல்" என்று ஜி நாகராஜன் 

சொன்னது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். மனி ன் 

இரவானால் குழந்ன  என்பன  கண் கூடாக கண்ட 

பயணம்  ான் இது. 

 

பபருந்துக்குள் ஏறுனகயில்... பபருந்தின் பாதி  னது 

 ான் என்பது பபாை  ான் இருந் து அவன் மீனெ 

சமாழி. பமல் பாக்சகட்டில் துருத்திக் சகாண்டிருந்  

முக கவெம் அவெரத் ப னவக்கு பபாை. வண்டி 

கிைம்பிய ெற்று பநரத்துக்சகல்ைாம் கன்னம் ெரிய 

இருக்னகயில் ெரிந்திருந் ான். பக்கத்தில் இருந் வன் 

ஏப ா பவற்று கிரகவாசி பபாை இருந் ான் உள்பை 

வருனகயில். இப்பபாது பார்த் ால் எதிர் வீட்டு 

பால்வாடி னபயனுக்கு சகாஞ்ெம் மீனெ முனைத் து 

பபாை இருந் து. இரு முகங்களும் ஒன்னறசயான்று 

ஆசுவாெத்ப ாடு பார்த் படிபய தூங்கி வழிந் து ஒரு 

பக்கம் சிரிப்பு வர செய் ாலும் இன்சனாரு பக்கம் 

சநஞ்சுயர இரு னக தூக்கி உள்ைங்னக விரித்து 

உண்னமயாய் வாழ்த்  ப ான்றியது. 

 

பபருந்துள் சுழலும் இரவு காற்றுக்கு ஆயிரம் கண்கள். 

துருவி துருவி பார்த் து. துழாவும் னககளும் அ ற்கு 

உண்டு பபாை. சிலு சிலு சிந் னனனய சநற்றி சுருக்கி 

புன்னனகத் வள் கா லில் நிரம்பி இருக்க பவண்டும். 

இந்  உைகத்துக்கு துளி கூட சிரிப்பு  ந்து விட கூடாது 

என்பது பபான்ற முகம்  ான் அவளுக்கு பபருந்துக்குள் 

நுனழனகயில். இப்பபாது பார். கண்கள் மூடி இருக்க.. 

காதில் அனடப்பான்கள் ஒயர்களில் ச ாங்க.. சநற்றி 

சுருக்கத்தில் பநந்திர பழ வாெம். சமய்ம் மறக்க செய்யும் 

சபண்கள்  ான் இரவுக்கு  ாைாட்டு பபாை.  

 

குறட்னட வந்  சீட்டுக்கு நகர்ந்ப ன். 

 

பரட்னட  னை மனி ன். பரபைாகத்தில் இருக்கும் 

எங்கள் பி ாபவ என்பது பபாைபவ  ான் இருந் து 

அவன் என்ட்ரி. எத் னன முனற பவண்டுமானாலும் 

காட்டிக் சகாடு... நான் உங்கள் வீட்டு பிள்னை என்பது 

பபாை வஞ்ெமில்ைா  குறட்னடனய வாய் வழி 

சகாஞ்ெமும் காத்து வாக்கில் சகாஞ்ெமும்...  ந்து 

சகாண்டிருந் ான். இம்மனி ர்கள்.... ஒருவனரசயாருவர் 

நினனத்துக் சகாள்வது பபாை இல்னை. அவர்கள் 

 ங்கனைத்  ாங்கபை நினனத்துக் சகாள்ைா வர்கள் 

கூட.  

 

பபருந்தின் நிறம் இரவுக்கு நீைம். இரவின் நிறம் 

ொனையில் பபருந்து. ஜன்னல் எட்டி பார்த்துக் 

சகாண்படன். பிரபஞ்ெம் எட்டி பார்த்துக் சகாள்வது 

பபான்ற நினனப்பு. 

 

குண்டு மனுசி பார்த் ாபை செருப்பால் அடிப்பபன் 

வனகயறா. ஐபயா.... பார்க்கபவ பரி ாபமாக இருந் து. 

மாராப்பாவது மரியான யாவது. தூக்கத்துக்கு முன் 

உடனைத் தூக்கிக் சகாண்டு  விக்க முடியாது. ஹாயாக 

உடல் திறந்து கிடந் ாள். துளி கூட ஆபாெமாய் 

ச ரியவில்னை. ஆயாவின் அடுப்படி தூக்கம் அது. 

சபரிய கிரு ாக்காரன்... ச ாப்பி பவறு 

பபாட்டிருந் ான். பணக்காரன் பபாை.  வற 

விட்ட ஃபினைட்னட திட்டிக் சகாண்டு பவறு 

வழியில்ைாமல் வந்து பபருந்தில் ஏறியவன் பபாை. 

இப்பபாப ா அந்  கம்பீரத்து சிங்கம் அருபக இருந்  

கருப்பு மனி னின் ப ாளில் எச்சில் வழிய தூங்கிக் 

கிடந் ான். ொதி ம சமல்ைாம் ெபரல் ெபரசைன 

பபருந்ன க் கடந்து பின்பனாக்கி பபாய்க் 

சகாண்டிருந் து.   

 

மனி னின் நிஜ முகம் இரண்டு இடத்தில் 

சவளிப்படும். ஒன்று புணருனகயில். ஒன்று 

தூங்குனகயில். தூக்கபம ஆ ாரம். அங்பக நீ நான் 

அவன் இவன் அது இது என்சறல்ைாம் ஒன்றும் 

இல்னை. நித்தினரக்கு பிண்டம் மட்டும்  ான். னக 

கால் வாய் மூக்கு உறுப்பு என்று எதுவும் இல்னை. 

 

வைது பக்கத்தில் சகாஞ்ெம் திறந்திருந்  ஜன்னல் 

ஒட்டி அமர்ந்திருந்  ஒருவன் வித்தியாெமான குல்ைா 

பபாட்டிருந் ான். ஜன்னல்  ாண்டி நகரும் இருளில் 

சூனியத்ன க் கண்டவன் பபாை இருள் சவறித்துக் 

சகாண்பட வந் ான். விட்டால் ஜன்னல் வழிபய 

ச றித்து ஒரு நட்ெத்திரத்ன ப் பபாை கிைம்பி 

விடுவான் பபாை. ப ாள் வனர புரண்ட முடினய 

அவ்வப்பபாது னககைால்  டவிக் சகாண்டவன் 

பபருந்து ஏறுனகயில்...உைனக மாற்ற பபாகிறவன் 

பபான்ற உடல்சமாழியில் இருந் ான். இப்பபாது 

பார்த் ால்.. சகாஞ்சூண்டு தூக்கத்துக்கு சகஞ்சுவான் 

பபாை. அத் னன அழுத் ம் அவன் கண்களில்.   

 

அபய ஒரு ஆள் கூட எப்படி உட்காருவது என்று சவகு 

பநரம் நின்று சகாண்பட வந்  மாநிற மூக்குத்திக்காரி 

ோன் யார் ஜைரியுமா - சிறுேமை - ேவிஜி  
chevijay80@gmail.com 
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 ாராபுரம்  ாண்டியதும்... சகாஞ்ெம் 

உட்கார்ந்துக்கபறன்.....என்பது பபாை இருவர் 

இருக்னகயில் கண்கள் மூடி ெரிந்திருந் வனனத் 

ச ாட்சடழுப்பி ஜானடயாய் பகட்டாள். வண்டி 

கிைம்பிய பபாப  அவள் அமர்ந்திருந் ால் கூட ஏ ாவது 

அவன் ட்னர பண்ணி இருப்பான். இப்பபா தூக்கத்தின் 

நடுபவ உச்ொபவ பபாய்க்சகாண்டிருக்கும் பநரம். ெரி 

என்றும் சொல்ைவில்னை. சிரி 

என்றும் சொல்ைவில்னை. அனிச்னெயாய் ஜன்னபைாரம் 

நகர்ந்து ெரிந் ான். பட்டும் படாமல் சநட்டி முறிப்பது 

பபாை சநகிழ்ந்து அமர்ந் ாள். 

என்ன  ான் நடக்கும் பார்ப்பபாம் என்று பார்த்துக் 

சகாண்பட இருந்ப ன்.  

 

தூக்கம் மரணத்ன  விட பவகமானது. படக்சகன்று 

வந்து கவ்வி அமிழ்த்தி அப்பி ெரித்து ஒன்றுமில்ைாமல் 

செய்து விடும். பபான வாரம்  ான் திருமணம் முடிந்து 

ரெம் கண்ட கண்ணாடி பபாை கழுத்ன  எப்பபாது 

அவன் சநஞ்சில் ொய்த் ாள் என்பற ச ரியவில்னை. 

கழுத்து ொய கபளீகரம் அவள் இனடயில் 

 ைர்ந்திருந் து. வண்டி ஆடி வனைந்து ஓட இருவர் 

அமரும் இருனகயின் அைவு நியாயமாக அைந் ால்...... 

ஒன்றனர ஆள்  ான் அமர முடியும். அதுவும் அவன் 

சகாஞ்ெம் ென . இவளும் பூசி  ான் இருந் ாள். 

சவளிபய நிகழ்ந்து சகாண்டிருக்கும் குளிருக்கு உள்பை 

சநகிழ சநகிழ சூடு. இன்சனாரு வனைவில் கட்டிக் 

சகாள்வார்கள் பபாை. எக்ஸ்கியூஸ்மீ ொரி... எல்ைாம் 

முட்டினய முட்டி அனணக் சகாடுக்கத்  ான் பயன்படும் 

பபாை. 

 

என்னால் சிரிப்னப அடக்கபவ முடியவில்னை.  

 

ஆங்காங்பக சிைர் கம்பிகளில் அனண சகாடுத்து 

முட்டிகளில் முகம் சகாடுத்து... முன்னிருக்கும் ெரிந்  

சீட்டு முதுகில் முன்னந் னை முட்டி என்று தூக்கம் 

கண்கனை  ழுவி துவம்ெம் செய்து சகாண்டிருந் து. 

தூக்கம் வரா  அந்  குல்ைாக்காரன் சபாதுவாக 

பார்த் படிபய என்னன பார்ப்பது பபாைபவயிருந் து. 

ஆள் பார்க்க கன  எழுதுபவன் பபாை ச ரிகிறான். 

பிொசுத் ப டல் கண்களில். 

 

ப ாள் புரண்ட கற்னற முடினய பகாதிக் சகாண்பட 

மீண்டும் பார்த் ான். ெரி இ ற்கு பமல் 

விட்டால் என்னனக் கண்டு பிடித்து அவன் கன  

எழு வும் வாய்ப்பிருக்கிறது. சமல்ை பதுங்கி பதுங்கி 

அவன் அருபக சென்று அவன் மீது படர்ந்ப ன். சிை 

சநாடிகளில் அவன் நண்பனின் ப ாளில் ெரிந்து கண்கள் 

மூடினான். 

 

விழித்துக் சகாண்டிருந்  கனடசி மனி னனயும் தூங்க 

னவத்  என்பனாடு ஒட்டன்ெத்திரம்  ாண்டி 

சகாண்டிருந் து பபருந்து. 

 

என்ன இன்னும் நான் யார்னு பயாெனனயா.... அட நான் 

 ான்...... நான் ான்பா........ ஆஅவாவ்....... 

. 

கவிஜி  

கிழிந்  செருப்புகபைாடு  

இன்னும் நடந்திடா  பான கனையும் 

ன த்துக் சகாண்டிருக்கிறார், 

அவருக்கான வானம் 

கால்களில்  ானிருக்கிறது 

அன த் ான் னககளிசைடுக்கத்  

 யங்குகிறீர்கள், 

அவ்வானில் 

யாபரா உமிழ்ந்  சுவிங்கம், 

பா க்பகாடுகளில் நுனழந்  கற்கள், 

பாதியுனடந்  முட்கசைன 

எப்பபாதுபம இருக்கின்றன, 

அவ்வப்சபாழுது 

புத் கம் கிழிந் ச ன்று 

ன க்கச்சொல்லிக் கூறும் மகளுக்காகப்  

பத்திரமாக னவத்திருக்கிறார் 

செருப்புகசைன யும் பார்த்திடா   

ஓர் ஊசியும், 

ஒரு கண்டு நூனையும், 

கூடபவ 

ஷூ பாலிஷ் எடுத்து  

மகள் கன்னத்தில் சபாட்டு னவத்து  

அழகு பார்த் படிபய 

சநளிந்து சநளிந்து பபாகும் முடிச்சுகளின் ஊசியில்  

மகள் கல்லூரிப் படிப்பிற்காக 

மணிபர்ஸ்,  

வார் சபல்ட்டும்  

ன க்கக் கற்றுக்சகாண்டார், 

வறுனமயிலும்  

அப்பா வைர்த்  ஆடம்பரமாக 

அவர் ன த்  மு ல் பட்ட ாரி நான் 

 ற்சபாழுச ல்ைாம் 

கிழிந்து பபானாலும் 

 ன்னனத் ன த்துக்சகாள்ைா  

செருப்புகனை மட்டுபம 

விரும்புகின்றவள்! 

 

அவருக்ோன வானம் - ேட்சத்திரா 
weknowth013@gmail.com 
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மறதி வரமா ொபமா. நினனவின் மறுபக்கம்  ான் மறதி 

என்கிபறன். மறக்க மறக்க  ான் நினனவு கூடும் என்பது 

மறந்  சபாழுதின் நினனத்  வரிகள். நிழல் மறக்க கூடும் 

சவளிச்ெ கண்களின் கூச்ெம்.... வானம் மறக்கும்  னைகீழ் 

பூமியின்  வத்தில். மிக ெரியாக மிக  வசறான்னற 

மறந்து விடு ல் நினனவுக்கு செய்யும் நி ானம் 

என்கிபறன். ஊடறுக்கும் நினை சகாள்ைானம காற்றில் 

நித்திய ஜீவனன பிரித்ச டுத்துப் பார்க்கிறது. 

நிகழ்வதின் நீட்சிக்கு முன் பின் நினனவின் மறதியும் 

மறதியின் நினனப்பும். 

 

ஒருமுனற காசு சகாடுத்து  ண்ணீர் பபாத் ல் 

வாங்கிபனன். காசு சகாடுத்ப ன். ஆனால் நகர்ந்து 

விட்படன். நகர்ந்து விட்டு நின்றிருந்  பபாது நண்பன் 

பாட்டில் எங்க என்றான். ஒரு கணம் நாபன அங்கிருந்து 

மனறந்து கினடத் து பபாை உணர்ந்ப ன். கண் கட்டு 

வித்ன . மாய பைாக விபமாென வயலின் ெத் ம் 

காதுக்குள். இருத் லில் இல்ைானமயும் 

வாய்க்கப்சபறும் சநாடிகள். இருந்து சகாண்பட 

இல்ைாமல் பபாவது. மூனை கணத்தில் நின்று 

முடிவிலிக்குள்  ள்ளி விடுவது. மூச்சினரயும் பபாப  

சமாத் ம் செத்து பபாவது. மாய இருட்டில் மந்திர 

வாெனன மண்னட முழுக்க புனக மூட்டத்துக்குள் 

முயங்குவது. மினுமினுக்கும் மிச்ெத்ன  மாயத்தின் 

னமயம் துனைக்க வண்டாவது. 

 

 ண்ணி வாங்கிபனன். ஆனா பபாத் ல் னகயில் 

இல்னை. எப்படி. நின்ற இடம்.... அமர்ந்  இடம்..... 

ொய்ந்  சுவர் என்று எல்ைா பக்கமும் 

ப டிக் சகாண்டிருந்ப ாம். அருபக இருந்  

சபட்டிக்கனடக்காரன் விபனா மாக என்னன பார்த்துக் 

சகாண்பட இருந் ன  நான் உைகம் சுற்றி கண்கள் 

சுழற்றியதில் கண்டு சகாண்படன். அர்த் ம் சூழ்ந்  

பார்னவ. அனிச்னெயாய் கனடயருபக சென்பறன். நான் 

வாங்கிய  ண்ணீர் பபாத் ல் ஒரு முகம் சபருத்  

பிஸ்கட் பாட்டில் பமல் குளிர் வழிய நின்று 

சகாண்டிருந் து. நி ானமற்ற பபாது வரும் 

பணிபவாடு 'இந்  பாட்டில் என்னுது ' என்பது 

பபாை னகனய நீட்டிபனன். னக நீண்ட ா என்று 

நினனவில்னை. 

 

"அப்படி என்னப்பா பயாெனன.. கானெ குடுத்துட்டு 

 ண்ணி பாட்டில் பகட்ட. பாட்டில் எடுத்து 

சவச்ொ எடுக்காம எடுத்  மாதிரி னகனய 

மடக்கிட்டு பபாய்ட்ட. ஏதும் பிரச்ெனயா..." என்றார். 

 

இச ல்ைாம் பிரச்ெனனயில் பெர்ந்  ா என்று 

பயாசித்ப ன். சிரித்ப ன். நன்றிபனன். பபாத் னை 

எடுத்துக் சகாண்டு அங்கிருந்து நானும் 

நண்பனும் நகர்ந்ப ாம். பபாத் னை விட்டு விட்டு 

என்னுள் யாபரா நகர்ந் ன  நான் நண்பனிடம் 

சொல்ைவில்னை. மறந்து விடக்கூடாது  

 

என்ப ற்காகத் ான் உங்களிடம் சொல்கிபறன். 

சூழ்ச்சி செய்யும் இருளின் வடிவம் என்னுள் ஊஞ்ெல் 

கட்டி ஆடுவன  எப்பபாப னும் உணர்ந் துண்டு 

இப்படி. எப்படி என்று மறந்து விட்டது.  

 

இன்சனாரு முனற அது முன்சபாருமுனற. 

அலுவைகத்தில் ஜூன் மா  பில் ஒன்னற சிை 

பவனைகளுக்காக எடுத்து மீண்டும் பகாப்பில் 

அனடத்ப ன். பிறசகாருமுனற அப  பில் ப னவ 

என்றான் பழனியன். அவன் ஒரு பனழயன். பழியன். 

ஒரு பின்  ங்கிய அனரபவக்காட்டு அலுவைக மூட்னட 

அவன். பகட்டான் என்று அப  பகாப்னப எடுத்து 

ப டினால் அந்  குறிப்பிட்ட பில்னை காணவில்னை. 

கண்களில்.... நல்சைண்சணய் ஊற்றி நிைா சூரியன் 

டியூப் ையிட் எல்ைாபம பபார்த்தி பார்த்ப ன். 

சபாருத் மற்ற பில்சைல்ைாம் ஈ ஈ ஈ என்று முன்னால் 

வந்து முதுனக காட்ட... சபருனமக்குரிய அந்  பில் 

என்னிடம்  னைமனறவு வினையாடி என்னன தூக்கி 

பபாட்டு சநாறுக்கியது. சும்மா ஒரு வார காைமாக 

அணு அணுவாய் பிைந்து விட்டது.  

 

"ஒரு பில்னை பத்திரமாக னவக்க ச ரியை" என்று 

பழனியன் பழி எடுத் ான். அவனன அவன் 

எப்பபாதும் பீர் குடிக்கும் பாரில்  னையில் துண்னட 

பபாட்டு கும்மி விட்டு வந் ன  இங்பக நான் பகிர 

விரும்பவில்னை.  

 

ெரி பில் பபானால் பல்லு பபான மாதிரி. பபாடா... 

டூப்லிபகட் பில்பை என் பக்கம்டா என்று டூப்லிபகட் 

வாங்கி ெமாளித்ப ன். அதிலிருந்து ெரியாக 3 

மா ங்களுக்கு பிறகு.   

 

ஜனவரி மா  பகாப்னப எடுத்து அதில் ஒரு பில்னை 

சொருக பவண்டி ப டுனகயில்... சகாக்க மக்கா.... அந்  

ஜூன் மா  பில் இந்  பகாப்னபயில் சொருகி 

இருக்கிறது. 

 

ேண்ேட்டு வித்மையும் ேபளீேர வார்த்மையும் - ேட்டுமர - ேவிஜி   
chevijay80@gmail.com 
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கணம் ஒன்றில் கயமுயசவன என்ன நடந்திருக்கும் 

என்று காட்சி வந்து பபானது. சிம்பிள். ஜூன்- ஜன் (jun- 

jan) ஆகி இருக்கிறது. பழனியனிடம் மூச்சு விடவில்னை. 

 

னபக்பக சகாண்டு செல்ைாமல் அப  வனக னபக்னக 

பார்த்து என் னபக்சகன்று நம்பி... சகாண்பட வரா  

ொவினயத் ப டி...ொவி ச ானைத்து விட்ட ாக செய்  

அைப்பனர.... ஒவ்சவாரு முனறயும் திருப்பூர் நண்பர் 

வீட்டுக்கு செல்ை அப   ப்பான மூன்றாவது ச ருவில் 

நுனழந்து விடுவது... அப  வழி அப  ொனை ஆனாலும் 

மாற்று வழி என்று அப  வழியில் சென்று அப  திரு 

திருசவன முழிப்பது.... எதிர்புறமிருக்கும் ெந்தில் 

இருந்து சவளிபயறி கிழக்பக பபாவ ற்கு பதிைாக 

பமற்பக சென்றபடி வீட்டுக்கு செல்வ ாக நினனத்து 

கிட்டத் ட்ட அனர கிபைா மீட்டர் இரவுக்கு பின் 

அய்யபயா இப்பிடி பபாயிட்டு இருக்பகாமா என்று 

உணர்ந்து வந்  வழிபய திரும்பிய வீடு பநாக்கிய 

பயணம்..... னகயில் பகாப்னபனய னவத்துக் சகாண்பட 

பபச்சு சுவாரஷ்யத்தில்.. எங்க என் கிைாஸ் என்று 

பகட்டது... அட  நான் சகாண்ட மறதி நீைங்கைால் 

ஆனது.  

 

மறக்க மறக்க கூடும் நினனவுக்கு வாழ்த்து மானை 

சூட்டுகிபறன். கண்முன்னால் னவத்துக் சகாண்பட காது 

மூக்சகன்று ப டுவது.... கினடத்  ச ருவில் நின்று 

சகாண்டு கடிகாரத்தில் கால்கனைத் ப டுவது என்று 

ச ானை லும் ப டு லும்.... மிக ொ ாரணமான மறதி 

என்ற முதுகில் குப்புறப் படுத்துக் சகாள்வது என்று 

பைமுனற நான் பவறாைாக திரிந்திருக்கிபறன்.  

 

சவண்ணிற இரவில் சவளிச்ெம் கண்டு நிைனவ 

மறக்கும் கண்கட்டு வித்ன  ெ ா நிகழ்ந்து சகாண்பட 

இருக்கிறது.  

 

ெமீப காை இயந்திர கதியில்.... மிக கூர் பநாக்பகாடு 

 ட்னடயாக வந்து அப்பி சகாண்ட சிை வார்ன கனை 

ஏபனா மனம் ஒப்புக் சகாள்ைபவ மாட்படன் என்கிறது. 

மறுப்புக்கும் சவறுப்புக்கும் இனடபய திரும்பும் 

பக்கசமல்ைாம் எவராவது ஒருவர் ச ாடர்ந்து அன  

செய் படிபய இருக்கிறார்கள். 

 

1. ெம்மய்யா இருந்துச்சு 2.சவச்சு செஞ்ொய்ய்ய்ங்க 

3.பவர்ர்ர்பற சைவல்  

 

இந்  மூன்று வார்த்ன யுபம மிக மிகு  ட்னடயான 

புனனனவ பநாக்கி நகர்த்துவ ாக படுகிறது. அதுவும் 

பல்னைக் கடித்துக் சகாண்டு "ெம்மய்யா இருந்துச்சு" 

என்று ச ாண்னடக்குள் பபசுவச ல்ைாம் குளிர் 

ஜுரத்துக்கு முந்திய நடுக்கத்துக்கு ஒப்பானது. மானம் 

பபான விஷயத்ன  மகத்துவமானது பபான்ற 

பாவனனயில்....(சுய எள்ைல் பவறு) "சவச்சு 

செஞ்ொய்ங்க".... என்று சொல்வன  அச்ெத்ப ாடு காண 

பவண்டி இருக்கிறது. அதுவும்... அதுவனர ஒழுங்காக 

பபசிக் சகாண்டிருந் வர் "செஞ்ொய்ய்ய்ங்க" திடும்சமன 

ெவுத் வட்டார ஸ்ைாங்கில் பபசுனகயில்.... கவனம் 

பிெகும் கள்ைத் னத்ப ாடு கடுகள்ளி மண்னடக்குள் 

யாபரா வீசுவார்கள்.  

 

எ ற்சகடுத் ாலும்.... "பவர்ற சைவல்" என்று வானய 

இழுத்துக் சகாண்டு சொல்வச ல்ைாம் மன்னிக்க 

இயைா  மானுட பினழ என்பற கருதுகிபறன். குபீர் 

என்று பவர்த்து விடும் ெமயம் அது. கீச்சு குரலில் வழிய 

திணிக்கும் "பவர்ர்ர்பற சைவல்" ஐ நுனி நாக்கு 

கீழு ட்டில்  ள்ளி செய்யும் சகாடுனமக்குள் சுழல்வது 

ஆப்பு. அகல்வது சூட்சுமம். 

  

* 

கவிஜி  
 

நாள் முழுக்க ஓடித்திரிந்து  

ப டித்தீரும் சபாழுதுகள்  

அனடயப்படா   

சவற்றுவயிற்னற சுமந் படி  

செய்வதின்னச னப் புரியாமல் 

 ார் முங்கிய கருஞ்ொனையதில்  

உணவுக்குழல் முழுச ஞ்சி  

குமட்டித் துப்பிப்பபான சபண்சணருத்தியின் 

கழிவன   

நாலுகால் பாய்ச்ெலில் ஓடிவந்து தின்றுதீர்த்து 

நினறவுற்ற ாய் எனனப் பார்க்க  

கைங்கி நின்றச ன்  

கண் மட்டுமல்ை!!! 

 

-சந்தியா ரவி 

sanbuthiya@gmail.com 

. 

 

உள்ைங்னகயில் 

உன் சபயசரழுதி 

இறுக்கி மூடுகிபறன் 

விரலினட கசிகிறது 

சவளிச்ெம்  

என் னகயைவு வானில் 

ஒளிரும் நிைா நீ 

 

கொதி சரண் 

jothilakshmi.saran@gmail.com 
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பபன , சபதும்னம, மங்னக, மடந்ன  அறினவ, பூனவ, 

பானவ, குமரி, நங்னக என இன்னும் பை சொற்கனை 

அடுக்கிக் சகாண்பட பபாகைாம் எத் னண சொல் 

சகாண்டு சவவ்பவறு ெப் த்ப ாடு சொன்னாலும் 

சபண்னமக்கு நிகர் பவறில்னை உைகில். ப வன யாய் 

வரங்கனைக் சகாடுக்கும் விரட்ெக மரம் ான் அவள். 

 ாயாய்  ாரமாய்  ங்னகயாய்  மக்னகயாவாள் அவள். 

சிைபநரம் ஆணின் ப ாள் ொயும் மகைாய் ஆவாள், 

உனடந்து உருகுனழயும் பவனை ப ாள்சகாடுக்கும் 

ப ாழியும் ஆவாள். 

 

சபண்னணப் பபாற்றுவதிலும் பாதுகாப்பதிலும் 

ஆனண மிஞ்ெ சபண்ணாலும் முடியாது.  மிழர் 

மரபுகளில் சபண்னமக்கான இடம் சிம்மாெனம் ான். 

ெங்க காை இைக்கியங்கள் ச ாட்டு இன்றுவனர 

அ னனக் காணைாம். சபண்புைவர் ஒருவருக்கு 

அரொளும் வீரபன  னைவணங்குவது பவறு ெமூகத்தில் 

இல்ைா  பபராச்ெர்யம். இது இன்றுவனர குடும்ப 

அனமப்பகளில் இருக்கிறது.  ானயப் பபாற்றா  

பிள்னை இல்னை,அப்படி இருந் ால் அது பிள்னைபய 

இல்னை. 

 

அழகிய கூட்டுக்குள் காக்கப்படும் குஞ்சிகனைப் பபாை 

பாதுகாத் ாலும்  னக்கான வானத்ன த் ப டி பறக்கும் 

பறனவகள் பபாைபவ சபண்கள் உைா வருகின்றனர். 

சினறப்பட்டுக் கிடந்  காைம் மனறந்து சிறகுகள் விரித்து 

இன்று  னக்சகன விண்னணச் சு ந்திரமாய் சுற்றி 

வருகின்றனர். அன்றும் ஆளுனம மிகுந் வர்கைாய் 

இருந் னர் இன்றும் அவ்வாபர இருக்கின்றனர். 

ஆளுனமயும் சிந் னனயும் மிளிர பைவற்னறத் 

துணிச்ெைாய் எதிர்க்கின்றனர், அநீதிகனை எதிர்த்துக் 

குரல் சகாடுக்கின்றனர். அவர்கைது குரலும் 

செவிொய்க்கப்படுகிறது. இனவசயல்ைாம் ஒருபுரம் 

இருக்க; சபண்கள்  ங்கள் வட்ட்ன  அழிக்கவும், சிை 

கட்டுப்பாடுகனை மீறவும்  னக்கான வாழ்வு  னது 

விருப்பம் என  ச ாட்ட ற்சகல்ைாம் வா மும் 

செய்கின்றனர். இவர்கைால் ஆண்கள் அனனவரும் 

எதிரில் நிற்கும் விபராதிகனைப் பபாைபவ 

சித் ரிக்கப்படுகின்றனர். பை சூழலில்  ங்களுக்குத் 

ச ாடர்பில்ைா வர்கள் அனனவரும் எதிரிகள் என்ற 

எண்ணத்தில் எப்பபாதுபம பாதுப்பு கவெத்ன  

அணிகின்றனர்.  

 

சபண்கள் அடிக்கடி ஒன்னற மறந்து பபாகின்றனர். 

உரினமகள் பவறு,ெலுனககள் பவறு என்பன . 

சபற்பறாரிடத்தில் இருந்  அப  உரினமயும், 

ெலுனகயும் பபாகுமிடசமல்ைாம் எதிர்ப்பார்க்கின்றனர். 

இ ன் வினைவு கணவன்கனை அடினமயாக்க 

நினனப்பதுமுண்டு. அடினம என்ற சொல்லுக்குப் பை 

சபாருள் உண்டு. இங்கு ெங்கிலியால் கட்டிப் 

பபாடாமால் சபண்கள் உணர்வால் அவர்கனைக் 

கட்டிப்பபாட முயற்சிக்கின்றனர். ெனமப்பது என் 

கடனமயா.. பிள்னைகனைப் பார்ப்பதும் 

சபற்றுக்சகாள்ளும் இயந்திரமா.. பபாகப்சபாருைா.. 

ஆனடயில் என்ன பால் பவறுபாடு.. கானையில் 

எழுந் ால் ான் சபண்ணா.. என இன்னும் 

அடுக்கைாம். பை பகள்விகனைச் ெட்னடப்னபக்குள் 

னவத்ப  சுற்றுகின்றனர். அனனவரும் அப்படி 

இல்னை இருந்தும் சபண்ணியம் பபசுகிபறாம். என்று 

சிைர் புரியாமல் பபசுவது ான் பகட்கபவ 

பவ னனயாய் இருக்கிறது. 

 

ஆண்கள் உங்கனை மகராணினயப் பபால் நடத்  

பவண்டும் என்ற எண்ணம் உள்பைார், ஆண்கனை 

மகராஜாவாகத் ாபன நடத்  பவண்டும். பெவகனாகப் 

பாவித்து, பெனவ நிறுத் ப்படும்பபாது 

சகாதிக்கின்றனர். ெம உரினம என்பது அனனத்திலும் 

ப னவ. அன  மு லில் நாமும் செய்ய பவண்டும்.  

மு லில் அடிப்பனட ஒன்னற நாம் புரிந்து சகாள்ை 

பவண்டும். இச்ெமு ாயம் நம்னமக் கட்டிப் 

பபாடுகிறது என்றால் அ ன் துவக்கம் எங்கிருந்து 

வந்துது? சபண்ணிடமிருந்து.கூர்ந்து கவனித் ால் 

சகாஞ்ெம் ச ளிவாகைாம். மகனுக்குப் சபண் 

ப டுனகயில் அடங்கிபபாகும் குணம்சகாண்ட 

மணப்சபண்னணத் ப டும்  ாய், மகளுக்குத் 

ப டும்பபாதும் அன பய செய்கிறாள். இங்கு பால் 

பவற்றுனம எல்ைாம் ஒன்றுமில்னை.நமக்கு நாம் 

ஏற்படுத்திய மாய ெங்கிலி. நமக்குச் ொ கமாய் 

ஜபண் - ேட்டுமர - கேமாளா அய்யாவு 
kumarsekharan80@gmail.com 
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இருக்க;பிறனர நம்முனடய அச்சில் ஊற்ற 

பார்க்கிபறாம். ெரிபடா  பபாது நாபம க றுகிபறாம். 

 

பவனை இடத்தில் ெம உரினம என்கிபறாம், 

ஆண்களுக்குச் சுைபமாக் கினடக்கிறது என்கிபறாம். 

உண்னம ான் ஆனால் அங்கு சபண்  னைனமயில் 

இருந் ால்கூட ஆண்களுக்குச் ொ கமாய் நிகழ்கிறது. 

ஏன்.. சபண்ணுக்கு சபண் எதிரியா..? ஆண்கள் 

முன்பனறுகின்றனர். சபண்கள் முன்பனற்றம் 

 னடபடுகிறது  என்கிபறாம். சிந்தித்து உண்டா ஏன் 

என? நமது உணர்வுகள், குடும்பத்தின் மீதுள்ை அதீ  

பற்று,என் பிள்னைகளூக்கு உணவு செய்ய பவண்டும், 

குழந்ன னயப் பாதுகாக்க பவண்டும் ,கணவனரப் 

பாதுக்காக்க பவண்டும் என. வாழ்நானைபய சுற்றி 

இருக்கும் மனி ர்களுக்காகத் ச ானைத்து பின் 

ச ானைத் ற்குக் காரணம் ஆண்கள் என கூறுவது 

பவடிக்னகயாய் இருக்கிறது. எல்பைாரும் 

ஆணதிக்கத்தில் இல்னை என்று சொல்ைவில்னை. 

மாறாக நாம் நினனத் ால் மட்டுபம நம்னம உயர்த்  

முடியும்.பால் பவற்றுனமக் காட்டி இங்கு சவல்ை 

முடியாது. ஏசனனில் ஆண்கள் அனனவரும் 

விபராதிகைல்ைர், சபண்கள் அனனவரும் 

ஏமாளிகளுமில்னை. 

 

புதுனமப் சபண்ணிண் கனபவ ஒர் ஆணிடமிருந்து ான் 

துவங்கியது அ னன நினனவில் சகாள்பவாம் 

       

நானும் மனி வாதி 

 

 

 

உத் வரின் 

கட்டனைக்கிணங்கி 

கண்ணனன சுமந் தும்... 

அர்ஜுனனுக்குத் ப பராட்டிய 

கண்ணனன சுமந் தும்... 

இைமரு னின் ஆைாவாய் புயலுடன் 

பபாட்டியிட்டதும்... 

ெதுரங்க யுத் த்தில் 

எத் னனபயா நாட்டு 

ராஜாக்கனை வீழ்த்தியதுமாய் 

கண்களிலிருந்து வழிந்து 

சகாண்டிருக்கிறது குதினரயின் 

நீர்த்துப்பபான நினனவுகள்... 

இன்று கல்யாண 

கச்பெரிகளில் 

குைம்பிலிருந்து குருதி 

வழிய வழிய கால் பநாக ஆடுனகயில்... 

 

நீர்த்துப்கபான நிமனவுேள் 
புதுமே விெய்ஆனந்த்  
vijayabt09@gmail.com 

பறக்கும் குருவினய  

சுட்டு விட்டான் சிறுவன்  

விரல் துப்பாக்கியால்   

விழுந்து எழுகிறது  

காற்றுக்கு ஆடும்  

மரத்தின் நிழல்  

முறிந்  கினையில்  

வந்து அமரும் குருவி  

அைகில் ஒரு குச்சி  
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படர்ந்  சகாடியில்  

வந்து அமரும் பட்டாம்பூச்சி  

இனைபயாடு இனையாக 
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அவ்வப்பபாது சவவ்பவறுவி மான மிகவும் 

அவசியமிக்க மற்றும் ஒவ்சவாரு  மிழ்பபசும் மக்களும் 

அறிந்திருக்கபவண்டிய விடயங்கள் என நான் 

கருதுபவற்னற சுருக்கமான கட்டுனரகைாக ச ாகுத்துத் 

 ந்துசகாண்டிருப்பது எனது எழுத்ன  ரசிக்கும் நீங்கள் 

அறியா விடயபம அல்ை. அதுபபாைபவ  ான் இந்  

ஆக்கத்திலும் நான் ஒரு முக்கியமான நபனரப்பற்றி மிகச் 

சுருக்கமாக  ர முயற்சித்திருக்கிபறன்.  

 

நாங்கள் கனைத்துனறக்கு பங்களிப்புச் செய்  

பல்பவறுவி மான பை நபர்கனைப்பற்றி 

அறிந்திருக்கிபறாம். எழுத் ாைர்> நடிகர்> கவிஞர்> 

இனெயனமப்பாைர்> பாடகர் என்று இப்படிபய 

கனைஞர் பட்டியல் நீண்டுசகாண்பட பபாகும். 

ஒவ்சவாரு கனைஞர்களும் ஒவ்சவாரு வி மான 

கனைப்பனடப்புகனை  மது ரசிகர்களுக்காக 

 ந்துசகாண்பட இருக்கிறார்கள். இ ற்குள் அடங்கும் 

ஒரு பகுதியினர் கன கனை எழுதி வாெகர்களுக்கு 

விருந் ாக பனடக்கும் கனைஞர்கள். இவர்களுள் 

நாவல்கனை எழுதுபவார் சிறுகன  எழுதுபவார் நாவல் 

மற்றும் சிறுகன  இரண்டும் எழுதுபவார் என பைர் 

இருக்கிறார்கள். இைங்னகயில் அபநகமான மக்கைால் 

அறியப்பட்ட குறிப்பிட்ட எண்ணிக்னகயிைான கன  

எழுதும் எழுத் ாைர்கள் இருக்கின்றனர். 

 

இவர்களுக்குள் ஒருவர் அதிலும் 12 நாவல்கனை 

இதுவனர  னது வாெகர்களுக்காகத்  ந்  ஒரு 

எழுத் ாயினி இருந்திருக்கிறார் என்றால் நம்ப 

முடிகிற ா? நம்பித் ான் ஆகபவண்டும் காரணம் 

அப்படி ஒருவர் இருந்திருக்கிறார். அப்படி ஒருவனர 

கிழக்கு மண்  ந்திருக்கிறது திருமதி ந. பாபைஸ்வரி 

என்பவபர அவர். மார்கழி மா ம் 7ஆம் திகதி 1929ஆம் 

ஆண்டு திருபகாணமனையில் முகாந்திரம்  . 

பாைசுப்பிரமணியம் மற்றும் பா. கமைாம்பினக 

ஆகிபயாருக்கு மகைாகப் பிறந் ார். இவர் 

திருபகாணமனையின் மனனயாசவளி கிராம பெவகர் 

பிரினவ வாழ்விடமாக சகாண்டிருந் ார். 

திருபகாணமனை  ஸ்ரீ ெண்முகா வித்தியாையத்தில்  னது 

ஆரம்பக் கல்வினய பயின்றார். பின்னர் சுண்ணாகம் 

ஸ்கந் வபரா யாக் கல்லூரி> உடுவில் மகளிர் கல்லூரி 

மற்றும் திருபகாணமனை புனி  மரியாள் கல்லூரி 

ஆகியவற்றில்  னது கல்வினயத் ச ாடர்ந் ார். 

 

பாடொனைக் கல்வினயத் ச ாடர்ந்து மட்டக்கைப்பு 

ஆசிரியர் கல்விக் கல்லூரியில் பயின்று ஆசிரினயயானர். 

ஆசிரியராக நீண்டகாைம் பெனவயாற்றினார். இறுதியில் 

பிரதி அதிபராகவும் பணியாற்றினார். ஆசிரிய 

பெனவயிலிருந்து ஓய்வு சபற்ற பின்னர் திருமனை 

சபண்கள் நைன்புரிச் ெங்கத்தின் ஒரு உறுப்பினராக 

செயற்பட்டார். 

 

இவர் ஈழத்தின் அதிக நாவல்கனை எழுதி சவளியிட்ட 

ஒபர சபண் எழுத் ாைராக 

 னது எழுத் ாற்றல் 

மூைமாக பிரபைமான 

எழுத் ாைராக திகழ்ந் ார். 

சிறு வயதிபைபய வாசிக்கும் 

ஆற்றைால் உந் ப்பட்ட 

இவர் அதிகமான வாசிப்பில் 

ஈடுபட்;ட ன் மூைமாக 

எழுதும் ஆர்வத்துள் 

உந் ப்பட்டு அ னால் 

கவரப்பட்டு எழுத் ாைராக 

 ன்னன 

உருவாக்கிக்சகாண்டார். பாப்பா> ராஜி எனும் புனனப் 

சபயர்களிலும்  னது இயற் சபயரிலும் இவர் எழுதி 

வந் ார். அக்காைப்பகுதியில் சபண்னமயின் 

 னித்துவத்ன   னது எழுத்துக்களில் புகுத்தி அ னன 

வாெகரிடத்தில் சகாண்டுபெர்த்  ஒபர சபண் 

எழுத் ாைரும் இவர்  ான் என அறியப்படுகிறது. 

தினகரன் பத்திரினகயில் இவர்  னது மு ைாவது 

கன னய “வாள்வளித்  ச ய்வம்” எனும்  னைப்பில் 

சவளியிட்ட ன் மூைம் கனையுைகிற்குள் 

பிரபவசித் ார். அன்று ஆரம்பித்  பயணம் 200ற்கு 

பமற்பட்ட சிறுகன கனையும் 30ற்கும் பமற்பட்ட 

கட்டுனரகனையும் 12 நாவல்கனையும் எழுதுமைவிற்கு 

ச ாடர்ந் து. எழுத் ாைர் பாபைஸ்வரி அவர்களின் 

சிறுகன கள் சிை 2 ச ாகுதிகைாக ‘சுனம  ாங்கி’ என்ற 

சபயரில் 1973இல் நரசு சவளியீடாக ஒன்றும் மற்றும் 

‘ச ய்வம் பபசுவதில்னை’ என்ற சபயரில் 2000ஆம் 

ஆண்டு இந்தியா காந் ைகம் சவளியீடாக 

மற்சறான்றும் சவளிவந் ன.  

 

இவரது பனடப்புகள் இைங்னகயின் பிரபைமான 

பத்திரினககள் ெஞ்சினககைாகிய வீரபகெரி> மித்திரன்> 

ஈழநாடு> தினகரன்> சிரித்திரன்> ஒற்னறப் பனன> 

சுடர் மற்றும் பஜாதி ஆகிய சவளியீடுகளிலும் 

 மிழகத்தின் சிை பிரபைமான பத்திரினககள் 

ெஞ்சினககைாகிய  மிழ் மைர்> கல்கி> குமு ம் மற்றும் 

கவின  உறவு ஆகிய சவளியீடுகளிலும் அத்ப ாடு 

ஐபராப்பிய நாடுகளிலிருந்து சவளிவரும் உைகம் 

மற்றும் ஈழநாடு பபான்ற சிை சவளியீடுகளிலும் 

மபைசியாவின்  மிழ் மைர் எனும் சவளியீட்டிலும் 

சவளிவந் ன என்பது குறிப்பிடத் க்கது. ந. 

பாபைஸ்வரி அவர்கள் மித்திரன் வாரமைரில் 

ச ாடர்ச்சியாக எழுதிவந்  ‘பூனஜக்கு வந்  மைர்’ 

எனும் ச ாடர்கன  நாவைாக 1971ஆம் ஆண்டு மாசி 

மா த்தில் மு ைாவது பதிப்பும் 1972 சித்தினர 

மா த்தில் குறுகிய காைத்திற்குள் இரண்டாவது 

பதிப்பும் சவளிவந் ப ாடு இப  நாவல் 1994ஆம் 

ஆண்டு மீண்டும் மித்திரனில் ச ாடர் கன யாக 

சவளிவந் தும் முக்கியமான விடயமாகும்.  

 

இைங்னக வாசனாலியின் பிரபைமான ஒரு 

ஈழத்து ைமிழ் எழுத்ைாளினி - ை. ேகரஸ் நியூட்டன்  
nareshnewton@gmail.com 
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நிகழ்சியாக இருந்  ‘இனெயும் கன யும்’ நிகழ்விற்கு 

இவர் ஆரம்ப காைங்களில் ஆக்கங்கனை எழுதி 

வந்திருக்கிறார். முன்பு சவளிவந்  ‘தினபதி’ 

பத்திரினகயில் சிறுகன  ச ரிவுக்குழுவில் ஒரு 

உறுப்பினராக இருந்து பை இைம் எழுத் ாைர்கனை 

சவளியுைகிற்கு சகாண்டுவருவதில் ஊக்குனராகவும் 

செயற்பட்டுள்ைார். இவர் எழுத் ாைராக மட்டுமன்றி 

ஒரு சிறந்  பபச்ொைராகவும் இருந் ார் என்பது 

அனனவரும் அறிந்திருக்கக்கூடிய ாக இருக்கவில்னை 

என்று ான் கூறபவண்டும். இவரது நாவல்களில் 

ச ரிவுசெய்யப்பட்ட சிைவற்னற 

தினரப்படமாக்குவ ற்கான முயற்சிகளும் 

நடந்ப றிய ாகவும் இறுதியில் காை ஓட்டத்தின் 

சூழ்நினை மாற்றங்கைால் அது 

னககூடவில்னைசயனவும் அறியக் கினடக்கிறது. 

இவருனடய பனடப்புக்களுள் ‘ த்ன  விடு தூது’ எனும் 

நூல் திருபகாணமனைனயச் பெர்ந்  தி.  . 

ெரவணமுத்துப்பிள்னை என்பவரால் 1892இல் 

எழு ப்பட்ட ‘ த்ன  விடு தூது’ எனும் 

சிற்றிைக்கியவனக செய்யுனை அடிப்பனடயாகக் 

சகாண்டு எழு ப்பட்ட ாக கரு ப்படுகிறது. 

ெரவணமுத்துப்பிள்னை அவர்கள் ஒரு புைவரும் ந. 

பாபைஸ்வரியின் சநருங்கிய உறவினருமாவார். 

 

இவர் பின்வரும் நான்கு விருதுகனையும்  ன்னுனடய 

ொ னனகளின் சபாருட்டு சபற்றிருந் ார். அனவயாவன 

 

‘ மிழ்மணி’ - இந்து ெமய கைாொர அனமச்சு – 1992 

‘சிறுகன  சிற்பி’ மட்டக்கைப்பு ஆசிரியர் கைாொனை 

முத் மிழ் மன்றம் - 1996 

‘ஆளுனர் விருது’ – வடக்கு கிழக்கு மாகாணக்கல்வி 

பண்பாட்டு அலுவல்கள் வினையாட்டுத்துனற அனமச்சு 

- 1999 

‘கைாபூெண விருது’ – அரெ விருது - 2002 

 

இவரது நாவல்களின் சவளியீடுகள் விபரம் வருமாறு: 

 

‘சுடர்விைக்கு’ திருபகாணமனை  மிழ் எழுத் ாைர் ெங்க 

சவளியீடாக 1966ஆம் ஆண்டு சவளிவந் து 

‘பூனஜக்கு வந்  மைர்’ வீரபகெரி சவளியீடாக 1971இல். 

சவளிவந் து 

‘உறவுக்கப்பால்’ வீரபகெரி சவளியீடாக 1975இல் 

சவளிவந் து 

‘உள்ைக்பகாயில்’ வீரபகெரி சவளியீடாக 1983இல் 

சவளிவந் து 

‘பிராயச்சித் ம்’ ரஜனி பப்ளிக்பகென் சவளியீடாக 

1984இல் சவளிவந் து 

‘உள்ைத்தினுள்பை’ மட்டக்கைப்பு செபஸ்ரியார் அச்ெக 

சவளியீடாக 1990இல் சவளிவந் து 

‘பகாவும் பகாயிலும்’ நரசி சவளியீடாக 1990இல் 

சவளிவந் து 

‘ த்ன விடு தூது’ மட்டக்கைப்பு கத்ப ாலிக்க அச்ெக 

சவளியீடு 1992ஆம் ஆண்டு சவளியிடப்பட்டது 

‘மாது என்னன மன்னித்துவிடு’ ஸ்ரீபத்திரகாளி அம்மன் 

ப வஸ் ான சவளியீடாக 1993இல் சவளிவந் து 

‘எங்பக நீபயா நானும் அங்பக உன்பனாடு’ 1993இல் 

இந்திய காந் ைகம் சவளியீடாக சவளிவந் து 

‘அகிைா உனக்காக’ மகாராஜ் அச்ெகம் இந்திய 

சவளியீடாக 1993இல் வந் து 

‘நினனவு நீங்கா து’ மணிபமகனை பிரசுரமாக 

2003இல் சவளிவந் து. 

 

இவருனடய கனைப்பனடப்புக்களில் பை  ற்பபாது 

கினடக்கக் கூடிய ாக இல்னை ஆயினும் சிை 

பனடப்புக்கள் இன்னமும் கினடக்கக்கூடிய ாக 

இருக்கின்றன. சிை ஆக்கங்கள் சூழ்நினைகள் 

காரணமாக அழிந்து பபாய்விட்ட ாகவும் 

ச ரியவருகிறது. இவருனடய பனடப்புக்களில் 

கினடத்  பை முக்கியத்துவம் வாய்ந்  பதிவுகள் 

பல்கனைக்கழக மாணவர்களிடத்து இவரது 

எழுத்துக்கள் ொர்பான ஆவனை தூண்டியது. இ ன் 

காரணமாக இவரது எழுத்துருவாக்கங்கனை 

னமயப்படுத்திய ான ஆய்வுக் கட்டுனரகள் நான்கு 

பல்கனைக்கழக மாணவர்கைால்  யாரிக்கப்பட்டு 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட ாக  கவல்கள் ச ரிவிக்கின்றன. 

இத்துனண சிறந்  எழுத் ாைராக விைங்கிய ந. 

பாபைஸ்வரி அவர்கள் 27ஆம் திகதி மாசி மா ம் 

2014ஆம் ஆண்டு கனைத்துனறப் பயணத்ன யும் உைக 

வாழ்க்னகப் பயணத்ன யும் முடித்துக்சகாண்டு 

இனறயடி பெர்ந் ார். ஆயினும் இவரது பனடப்புக்கள் 

இன்னமும் இவனர வாழ்வித்துக்சகாண்டிருக்கின்றன. 

கினைபரப்பிய மரம்  

கவனம் குவிகிறது 

ப ன் கூடு  

ெைனப்பட்ட சூரியன் 

 ழுவிக் சகாண்டது பூமினய 

சவப்பச்ெைனம்  

புத் ரின் முகம் பார்த்து  

சமௌனிக்கிறது 

ஓர் மந்தி 

த
ே

. 
வி

ெ
ய

ல
ட்

சு
மி

 

p
e
v
iu

tr
@

g
.m

a
il

 



22 

 

க ொலுசு — மொர்ச் 2019  www.kolusu.in 

ஒரு சபண்ணிற்கு திருமணத்ன  முடித் தும் அடுத்  

கட்டமாக நகர்ந்து செல்லு ல் மகப்பபறு பவண்டும் என்ற 

தூண்டு ல்... இந்  காைத்தில் திருமணபம  ாம மாக 

நனடசபறுவ ால் குழந்ன  பபற்னற யாரும்  ள்ளிப் பபாட 

விரும்புவதில்னை... 

 

குழந்ன  இல்னையா ?என இச்ெமு ாயம் பகட்கும் 

பகள்விகளுக்கு பதில் சொல்ை இயைாமல், குழந்ன  சபற்றுக் 

சகாள்ை பவண்டும் என்ற உந்து னை  ங்களுக்குள் வின த்து 

சகாண்டு மன உனைச்ெலுக்கும் ஆைாவதுண்டு. 

 

ஒவ்சவாரு மா மும் மா விடாய் ஆகும் நாட்களுக்கு முன் 

நகர பவ னன அனுபவித்து கடந்து செல்லும் பவ னனனய 

வார்த்ன கைால் வடிக்க இயைாது.. 

 

மருத்துவமனன சென்று , யூரின் பரிபொ னன செய்து 

மருத்துவர்கள் சொல்லும் பரிபொ னனகள் எல்ைாம் முடித்து 

முடிவுகள் சவளி வரும் ஒவ்சவாரு முனறயும் 'மனதின் 

வலிகனை கடந்து வரும் நாட்கள்  இ யத்தில் கனம் கூட்டும்.. 

 

நமக்கு மட்டுபம இப்படி ஒரு  ண்டனனயா! ஆண்டவன் 

என்னன  மட்டும் ஏன் இப்படி  பொதிக்கிறான். நான் 

யாருக்கும் ஒரு சகடு லும் செய்யனைபயனு மனம் மருகி 

கிடக்கும். கருனவ சுமந்து நிற்கும் சபண்கனைப் 

பார்க்னகயில் ஆ ங்கம் சகாட்டுவன   விர்க்க இயைாது, 

கைங்கி நிற்கும் கண்களில் நீர் வழிந்து அடுத் வர்கள் பார்த்து 

விடக்கூடாது என்று பிராயத் னத்தில் மன பவ னனனய 

சவளிப்படுத்  முடியாமல், மருத்துவமனனயில் அமர்ந்து 

இருக்கும் உணர்னவ எந்  எழுத்தில் சொல்வது... 

 

இப்படி எல்ைாம் மனவலி உடல், வலி எல்ைாம்  ாண்டி 

குழந்ன  சபற்றுக் சகாள்ளும் சூழல் இருக்கும் 

இச்ெமு ாயத்தில்  ான் உயினர மாய்த்துக் சகாள்ளும் 

அவைமும் நிகழ்ந்து சகாண்டு இருக்கிறது.. 

 

இனைஞர்கள் மத்தியில் வாழ்க்னகனய எதிர் சகாள்ளும் 

துணிச்ெல் ஏன் இன்னறக்கு  இல்ைாமல் பபானது? 

 

உறவினர் மகன் ஒருவர் படித்து சிறப்பான பணியில் 

இருந் ார்.. அங்கு அதிக பவனைப்பளுவால்  மன 

உனைச்ெலுக்கு ஆைாகி இறுதியில் இறப்பு  ான் தீர்வு என 

உயினர பபாக்கிக் சகாண்டு இருக்கிறார்.. 

 

இன்சனாருவபரா  ான் சகாடுத்  பணத்ன  திருப்பி  ராமல் 

 ன்னன ஏமாற்றி விட்டார்கபை! என்ற ஏமாற்றத்ன   ாங்க 

இயைாமல் விஷ மருந்ன  குடித்து பரி வித்து உயிர் துறந்து 

இருக்கிறார்… 

 

இன விட ப ர்வில் சவற்றி சபறவில்னை என உயினர 

மாய்த்துக் சகாள்வது..அந்  சபண் மிகவும் புத்திொலி திறனம 

மிகுந் வர்  அவர் எழுதிய வங்கி ப ர்வில் ப ர்ச்சி 

சபறவில்னை என முடிவு வந் தும்  ற்சகானை செய்து 

சகாண்டுயிருக்கிறார். இன  எல்ைாம் என்ன சொல்வது? 

ப ால்வினய  ங்கி சகாள்ளும் மனநினைபய 

இல்ைாமல்  பபாவது இல்னையா?   ஒரு சிறு காரணங்கள் கூட 

மரணம் வனர சகாண்டு பபாய் நிறுத்துகிறது. 

 

இப  பபால் இன்னும் பை குடும்பங்களில் சபற்பறார்கள் 

 ங்கள் பிள்னைகனை இழந்து நிற்கிறார்கள். ஒத்  

பிள்னைனய வைர்க்க அரும்பாடுபடும்  சபற்றவர்களின் 

உனழப்பு எல்ைாம் விரலுக்கு நினறத்  நீராய் வீணாகப் 

பபானப ாடு வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்கள் 

வாழ்க்னகயில் மகிழ்ச்சினய காண முடியுமா! பிள்னைகனை 

இழந்  சபற்றவர்கள் ஏப ா வாழ்கிபறாம் என 

சபயரைவுக்குத்  ாபன வாழ்வார்கள். 

 

இனைஞர்கள் ஏன் ?வாழ்க்னகயின் மீது நம்பிக்னக இழந்து 

பபாகிறார்கள்? அவர்கள்  ங்களுனடய மனதில் உள்ைன  

பகிர்ந்து ஆற்றுப்படுத்  நம்பிக்னகயான உறவுகள், நட்புகள் 

இல்ைாமல் பபானது காரணமாக இருக்கைாபமா?  

 

நாம் படிக்க னவக்கும் கல்வியறிவு துணிச்ெனை சகாடுக்க 

கூடிய ாக இல்னைபயா? மதிப்சபண்கபை 

பிர ானமாக்கப்பட்ட ால் குழந்ன களின் குழந்ன  

 னங்கனை கூட நாம் ரசிக்க  வறிவிட்படாபமா?  பை 

சபற்பறார்கள் மனம் விட்டு பபசுவ ற்கான வாய்ப்னப 

 ங்கள் குழந்ன களுக்கு  சகாடுக்கத்  வறி விட்ட ால், 

குழந்ன கள் மனம் உனடந்  சபாழுதுகளில் வாய்விட்டு 

சொல்ை இயைாமல்,  ங்களுக்குள்பை குனமந்து 

ப ால்விகனை எதிர் சகாள்ை முடியா  நினையில் ொனவ 

னகயில் எடுக்கத் துணிந்து விடுகிறார்கைா? இப்படியான 

பகள்விகள் நம்னம வன க்கும் பபாது ெரியான பதில்கள் 

கினடப்பதில்னை. 

 

அண்னமயில்  ாய்னம நினையில் இருந்  சபண் ஒருவர் 

 ற்சகானை செய்து சகாண்ட ாக பகட்ட பபாது மனம் 

மிகவும் பவ னனபட்டது. 

 

எனக்கு திருமணமான புதியதில் எங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் 

இட்லி சுட்டு விற்கும் ஆயா ஒருவர்  ன் பபத்தியுடன் 

வசித் ார்..அந்  பபத்தி மட்டுபம அவருக்கு ஆ ரவு மகள், 

மருமகன் என  யாரும் கினடயாது. 

 

அந் ாயவின் பபத்திக்கு பதினனந்து வயது கடந்து 

இருக்கைாம். ஒரு நாள் அய்பயா என்  னையிை கல்ைப் 

பபாட்டுட்டு பபாயிட்டாபைனு அந்  ஆயாவின் கூக்குரல் 

எங்கள் வீட்டுக்குள் வனர பகட்டது..என்னபவா ஏப ானு 

வீட்டுக்கு சவளிபய வந்து பார்த்  பபாது அவரின் பபத்தி , 

ஒரு னபயனுக்கருகில் மணக்பகாைத்துடன் நின்றிருந் ாள். 

 

அன ப் பார்த்  அதிர்ச்சியில்  ான், அந் ாயா அப்படி 

வாழ்ந்துைான் பார்ப்கபாகம  - ேட்டுமர - யகசாைா பழனிச்சாமி  
yasothap9697@gmail.com 
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கூப்பாடு பபாட்டு இருக்கிறார்.  

 

அவள் கல்யாணத்ன ப்  பண்ணிட்டு உன்னன விட்டு ஓடிப் 

பபாகாம இங்க  ாபன வந்திருக்கா..நீ இட்லி சுட்டு அவனை 

என்னனக்கு கனரபயத் றது? பபொம இரண்டு பபனரயும் 

உள்பை கூட்டிட்டுப் பபாங்காயானு..அக்கம் பக்கத்திை 

இருக்கிறவங்க ெமா னப்படுத்தி ஆரத்தி எடுத்து அவர்கனை 

ஆயாவின் வீட்டுக்குள் அனுப்பி னவத் ார்கள். 

 

கல்யாணத்துக்கு பிறகு  ான்  அந்  னபயன் ொராயம் 

குடிப்பானு ச ரிஞ்ெது..அதுக்குள் பபத்தி  ன் வயித் ை 

புள்னையும் உண்டாகிட்டா. அவன் எந்  பவனை 

சவட்டிக்கும் பபாகனை. ஊர்மட்டும் சுற்றினான்.அவனுக்கும் 

பெர்த்து இந்  ஆயா ெம்பாதிக்க பவண்டி வந் து. ஒரு 

கட்டத்தில் அவன் அவர்கனை  விட்டுட்டு ஓடிட்டான். 

 

ஆயா ஓய்வில்ைாமல் உனழத் ாள்.  ன் புருஷன்  ன்னன 

விட்டுட்டு ஓடி விட்டான் என  ற்சகானை செய்து 

சகாள்ைாமல், உனழத்து வாழ பவண்டும் என்பன , அவள் 

பபத்திக்கு   படிப்பறிவு இல்ைா  ஆயா வாழக் கற்றுக் 

சகாடுத் ாள். அ னால் அவள் ப ாற்றுப் பபாகாமல் வாழப் 

பழகினாள். குழந்ன னய ஆைாக்கினாள். 

 

மாணவர்கனை உருவாக்கும் வல்ைனம சபற்ற மிகப் சபரும் 

ஆளுனம மிக்கவர் ெங்கர் ஐ.ஏஸ் அகடாமி நடத்திய ெங்கர் 

அவர்கள் எல்பைாருக்கும் முன் உ ாரணமாக இருந் வர் 

அவர்   ற்சகானை செய்து சகாண்ட செய்தி எல்பைாருக்கும் 

அதிர்ச்சியாக இருந் து. ப ால்வினய சவற்றியாக மாற்ற 

முடியும் என்ப ற்கு  உ ாரணமாக இருந் வபர... இப்படி 

 ற்சகானை செய்து சகாள்ைக் கூடாது என்ப ற்கு 

உ ாரணமாக மாறி விட்டார். 

 

நான்  ஐ.ஏ.எஸ் ப ர்வில் சவற்றி சபற்று இருந் ால் 

ஒரு  ஐ.ஏ.எஸ்.அதிகாரி  ான் உருவாகி இருக்க முடியும். 

ப ால்வி யுற்ற ால் இன்று பை ஐ.ஏ.எஸ். ஐ.பி.எஸ் 

அதிகாரிகள் என்னால் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் என 

சொன்னவர். அவர் வாழ்க்னகயில் இைனமயில் ஏற்பட்ட பை 

இன்னல்கனை கடந்து வந் வரால் எப்படி  ற்சகானை 

முடிவுக்கு வந் ார் என்பது புரியா  புதிராகபவ 

எல்பைாருக்குள்ளும் இன்று வனர இருக்கிறது. 

 

அண்னமயில் பாண்டியன் ஸ்படார்ஸ் சீரியலில் முல்னையாக 

நடித்து புகழ் சபற்ற சித்ரா ஏழ்னமயில் இருந்  

சபாழுச ல்ைாம் பபாராடி வாழ்ந்து,  ன்னனயும்  ன் 

குடும்பத்ன யும் முன்னிற்கு சகாண்டு வந் வர் திருமண 

பந் த்தில் இனணந்து வாழ்க்னகனய வைமாக்க எண்ணிய 

 ருணத்தில்  ற்சகானை செய்து சகாண்டு இருக்கிறார் என்ற 

செய்தி பை ரசிகர்கனை அதிர்ச்சி அனடய னவத்திருக்கிறது.. 

 

மரணத்தின் நுனழவு வாயிலுக்குள் இவர்கள் பவண்டும் 

என்று நுனழவதில்னை. ஏப ா ஒரு  ாங்கயிைா , சவளிபய 

சொல்ையிைா ,  மன அழுத் ம் எமன் விரித்  வனையில் விழ 

னவக்கிறது. அந்  மன அழுத் லிருந்து சவளிபய வர 

இயைாமல்,  னக்கு யாருபம இல்னை என்கிற உணர்வு 

அழுத்தும் பபாது  ான் மரணத்ன  அனணத்துக் சகாண்டு 

விடுகிறார்கள். 

 

மரணத்தின் வாயிலில் நின்று சகாண்டு, வாழ்வ ற்காக பை 

ைட்ெங்கனை சகாட்டியும், அந்  ைட்ெங்கள் இல்ைா  சிைரும், 

மருத்துவமனனயில் உயிர்  பினழக்க னவக்க பபாராட்டம் 

நடத்தும்  பைனர கவனித் ால்  ற்சகானை எண்ணங்கனை 

 ள்ளி னவப்பார்கபைா என பயாசிக்க ப ான்றுகிறது. 

 

அண்னமயில் நான் ஆச்சிரியப்பட்ட ஒரு சபண் "அருணிமா 

சின்ஹா இவர் இந்திய நாட்டின் மூவர்ண சகாடினய மிக 

உயர்ந்  எவசரஸ்ட் சிகரத்தில் பறக்க விட்டு இருக்கிறார்.. 

இதிசைன்ன ஆச்ெரியம் என்கிறீர்கைா?  

 

இவர் 2011ல் ச ாடர் வண்டியிலிருந்து சிை திருடர்கைால் 

தூக்கி வீெப்பட்டு மற்சறாரு ட்ராக்கில் 

விழுந்திருக்கிறார்.அந்  ெமயத்தில் அந்  ட்ராக்கில் வந்  

மற்சறாரு ரயில் அவரது இடது கானை நசுக்கியதில் கால் 

துண்டிக்கப்பட்டு   ன் கானை இழந்திருக்கிறார். அ னன 

கண்டு அவர் ஒடிந்து பபாய்விடவில்னை அன பய 

ொ னனயாக மாற்ற முயற்சி செய்து 2013 ஆம் ஆண்டு 

எவசரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறி நம் ப சியக் சகாடினய நட்ட 

மு ல் மாற்றுத் திறனாளி என்ற ொ னனனய நிகழ்த்தி 

இருக்கிறார்..இவர் முன்னாள் ப சிய வாலிபால் மற்றும் 

கால்பந்து வீராங்கனன...இவர் இன்னும் உைகில் இருக்கும் 

உயரமான மனைகளில் ஏற பவண்டும் என்ற உறுதி எடுத்து 

இருக்கிறார் என்ற செய்தினய வாசிக்கும் பபாப  மனதில் 

உத்பவகம் கினடக்கிறது.. 

 

பிறந் வர்கள் ஒரு நாள் இறந்து  ான் பபாக பவண்டும். ொவு 

இல்ைா  வீடுகள் கினடயாது..அந்  ொவு வரும் சபாழுது 

வரட்டுபம அதுவனர என்னசவல்ைாம் பிரச்சினனகள் 

வருகிறப ா அத் னனயும் கடந்து வாழ்ந்து  ான் 

பார்ப்பபாம்..மரணத்ன  விைக்கி னவத்து வாழ்ந்து பார்க்க 

பழகைாபம.. 

 

யகசாதா ேழனிச்சாமி ஈகராடு. 

 

 

களதயல்ல நிெம்.. 

 

மீண்டும் மீண்டும்  

கன   

சொல்ைச்சொல்லி பகட்ட குழந்ன கனைபய  

பவ ாைங்கைாகவும் .. 

ெலிக்காமல்  

கன  சொன்ன  

பாட்டிகனைபய  

விக்ரமாதித் னாகவும்  

உருவகப்படுத்தியிருக்கக்கூடும்  

கன களில்.... 

 

 

 

 

தகைந்தி மு 

preyaharshini@gmail.com  
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நிலமற்றவன்  

நானைந்து முகங்கள்  

எப்பபாதும் கழுத்து வெம்   

கால்களில் படும் காைங்கனை  

கற்கைாகபவ உணர்வான்  

 னித்  நனடக்கு அவ்வப்பபாது  

நடுக்கம் கூடும் 

கனவுக்குள் நின்று காைாற  

நிைம்  ட்டிப் பார்ப்பது நீள் ரகசியம்  

சொந்  பந்  விருந்தில் எல்ைாம் 

 னித்  இனை  வித்  நினை  

நம்பிபனார் யாசரன விரலில்  

எண்ணிக்னக குனறவது கூடும்  

நண்பகல் சவயினை பரிகாரமாக  

மண்னடயில் ஏற்பான் 

ச ாடுவானம் ப டி பமட்டாங்காட்டில்  

வியர்க்னகயில் விதி உைறும்  

சுருக்சகன ன க்கும் முள்ளில்  

 னி சுகம் குருதி வார்க்கும்  

மிக ரகசியமாக நிைமற்றவனின் இருத் லுக்கு 

இட்படரி கடக்கும் செம்பபாத்து ஆனெ  

இறகு பட்டு அனெயும் கூழாங்கல் மீனெ  

 

 

*********** 

 

ஒற்னற மூக்குத்திக்காரியிடம்  

புைம்புகிறது வானம்  

மிச்ெ நட்ெத்திரங்கனை என்ன செய்வது 

 

 

அப்பா இறந்துபபான ாய் 

நினனக்கிறார்கள் அனனவரும் 

எப்பபாதும் அவர் 

என்பனாடு இருப்ப ாய் 

நினனத்துக்சகாள்வதில் 

 வபறதும் இல்னைபய 

 

வாகனத்ன  பவகமாகச் செலுத்துனகயில் 

ப ாள்பிடித்துத்  டுக்கும் னககளும் 

பகாபமாய் நான் பபெ 

நினனக்கும் சபாழுச ல்ைாம் 

 ன் பார்னவயால் அடக்கும் பாங்கும் 

விருந்தினர் யானரயும் மதித்திடும் மனதும் 

பணிவாய்ப் பபசிப் பழகிடும் குணமும் 

அப்பாவாய் வந்து என்பனாடு பெர்ந் பின் 

அப்பா இறந்  ாய் எப்படி நினனப்பபன் 

 

அப்பாவின் வயதில் யானரக் கண்டாலும் 

அப்சபாழுப  னக பிடித்து 

அப்பா என்றனழக்கிபறன் 

அவர் சொல்லும் அறிவுனரகள் அனனத்ன யும் 

அப்படிபய ஏற்கிபறன் 

அவர்கள் அறிவுனர வழியாக 

அப்பா வாழ்னகயில் 

அப்பா இறந்  ாய் எப்படி நினனப்பபன் 

 

 

 

ேவிஜி ேவிமைேள்  
chevijay80@gmail.com 

அப்பா - பா.சுைாேர் 
bsudhagarkavidhaigal@gmail.com 
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பிறந் வீடு 

மணவீடு 

மரண வீடு 

பண்டினகக்காைம் 

திருவிழாக் பகாைம் என 

மனி ர்கபைாடு 

சநருக்கமாக இருந் து 

ெத் ம் 

 

பவண்டு ல்கள் 

நன்றியறி ல்கள் 

பகாெங்கள் 

அழுனககள் 

ஆட்டம் பாட்டம் 

சகாண்டாட்டம் என 

வழிபாட்டுக் கூடங்களில் 

நினறந்து வழிந் து 

ெத் ம் 

 

சபாழியும் மனழ 

வீசும் காற்று 

எரியும் சநருப்பு 

ஓடும் ஆறு 

வீழும் அருவி என 

இயற்னகயின் பரப்புகளிலும் 

ஆளுனம செய் து 

ெத் ம் 

 

 ப்பித்துவிட எண்ணி 

பூட்டிய அனறக்குள் என்னன 

ஒளித்து னவத்ப ன் 

 

நனகப்பது பபாலிருந் து 

அந்  அனற முழுவதும் 

பரவிக் கிடந்  

சமௌனத்தின் ெப் ம் 

 

 

அடர்த்தியான குளிரில் பனித்துளி 

 ன் சமாழியில் எழுதிக்சகாண்டிருந் து 

ஆழமான கினைப் பரப்பில் 

பறந்  பறனவசயான்று 

என்னன வானத்திற்கு அனழத்துச் சென்றது 

வானத்தில் கடலும் 

கடலில் வானமும் நகர்ந்து சகாண்படயிருந் து 

பறனவயின் சிறகனெப்பில் 

எப்சபாழுதும் உவனக ான் 

சூட்சுமமான பறனவயின் 

இனெயில் ஒளிமைர் பிறந்து 

எரிக்கிறது என்னன 

எரிந்து சகாண்படயிருக்கிபறன் 

என் பார்னவயிலிருந்து 

மனறந்து பபான பறனவகளுக்காகக் 

காத்திருக்கிபறன் 

கூண்டிலிருந்து 

குஞ்சுப் பறனவகள் சிறகு முதிர்ந்து 

பறப்பதும் மனறவதும் 

பார்த்திருந்ப ன் 

இப்சபாழுது சிறகிலிருந்து 

வழிசயங்கும் மைர் பூத்து 

இறுகத் ழுவிக்சகாள்கிறது 

பூமிசயங்கும். 

 

 

 

சத்ைம் - ஐ.ைர்மசிங் 
dharmasingh2017@gmail.com 

பைமவ - ப.ைனஞ்ஜெயன் 
danadjeane1979@gmail.com 
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என் முப்பாட்டனுக்கு 

முப்பாட்டனன 

ஆனன முகசனன்று 

வணங்கியது 

நீங்கள்  ான் 

 

வள்ளினய முருகபனாடு 

பெர்த்து னவத்  ாகக்  

சகாண்டாடியதும் 

நீங்கள்  ான் 

 

பாற்கடனைக் கனடந் பபாது 

ஐராவ சமன்று 

புகழ்ந் தும் நீங்கள்  ான் 

 

செல்வத்தின்  னைமகளுக்கு 

வாகனசமன வர்ணித் தும் 

நீங்கள்  ான் 

 

மு னையிடம் சிக்கிய பபாது 

முக்தி சபற்ற 

கபஜந்திரன் என துதித் தும் 

நீங்கள்  ான் 

 

இத் னன சபருங்கன கனை 

நாவினிக்கப் பபசிவிட்டு 

எம்னம 

சநருப்பில் இட்டுக் சகாளுத்தும் 

மூடர்கபை! 

 

எந்  ஆதிமூைமும் உங்களுக்கு 

பமாட்ெம்  ரப்பபாவதில்னை! 

சுக்கு நூறாய்ப் சபாடிபடட்டும் 

உங்களின் குரூரங்கள்! 

 

 

 

ெடெடத்துப் சபய்கிறது 

மனழ. 

 

நீர்த் ானர சபாழிகிறது 

பமற்கூனரப் சபாத் ல்களின்  

வழியாக. 

 

முற்றத்தில் சிறு  

நதிபயாடுகிறது. 

 

சில்சைன்ற குளிர்  

என்னன  

விரட்டித்  ழுவுகிறது  

கா ைனனப் பபாை.  

 

அடுப்பங்கனரயின்  

இைஞ்சூட்டில்  

பதுங்கிக் சகாள்கிபறன் நான். 

 

இப ா... 

 

பாரிஜா  மைர்கள்  

உதிரத் துவங்கும்  

இந் க் கரிய இரவில்  

நிைவு விைக்னக ஏந்தியபடி  

என் ப ாட்டத்தின்  

பசுந் ளிர்களின் பமல்  

எனக்காக ஒரு  

கவின னய  

எழுதிக் சகாண்டிருக்கிறது  

வானம்.  

 

அனமதியாகக் காத்திருங்கள். 

 

 

முப்பாட்டன் - தி.ேமையரசி. 
dr.kalaiarasi@gmail.com 

இங்கே... இப்கபாது  
பிருந்ைா இளங்கோவன்  
drsbrindha@gmail.com 
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னகயில் பிடித்திருக்கும்  கபணஷ் பீடினய 

அப்படிபய வாய்க்குள் திருப்பி  

தீக்கங்பகாடு சவளிபய எடுக்னகயில் 

ஒரு நடிகரின் சபயர் சொல்னகயில்  

அப்படிபய சிைாகித்துப் பபாவார் அப்பா...  

 

சுருள் சுருைாய்  சவளிவரும் புனக ., 

நீள்வட்டமாகிப் பின் காற்றில் கனரனகயில்  

வானத்தில் பறப்ப ாய்  

நினனத்துக் சகாள்வார்... 

 

அலுப்பு தீர இது 

அவசியம் என்றவரின் 

அன்றாடப் பழக்கமாக  

மாறியிருந்   

சிை வருடங்களில் 

ச ாண்னடயில்  

கட்டிக்சகாண்டது புனக 

 

பட்டணத்துக்கு அனழச்சிட்டுப் பபான அம்மா  

பத் ாமப் பபான  

பணத்துக்காக  

 

வச்ெ பத்திரம் வாங்க  

வழியில்ைாம  

முழுகிப் பபாச்சு., 

அப்படிபய பெர்ந்து  

முழுகிப் பபானார்  

அப்பாவும்... 

 

இப்ப இருக்கிற  

வாடனகவீட்டுை 

அப்பா படத்துக்கு 

விைக்பகத்தி 

மானை பபாடற அம்மா 

என்ன நினனச்ொபைா  

ச ரியை 

ஒரு  டவகூட பத்தி மட்டும் பத் னவக்கிறப யில்ை... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆனடகள் 

கனையாமல்  

அங்கங்கனைக் கூறுபபாட்டு  

யானரபயா நீங்கள்  

வெவு பாடிய பபாது  

நாங்கள் ொனை  

ஓரத்தில்  ான் நின்றிருந்ப ாம்... 

 

நில்ைாமல் சென்ற பபருந்தில்  

நிர்பந் த்தின் ொக்கனடயில்  

நீங்கள் புரண்டபபாதும்  

நாங்கள் இங்பகபய  ான்  

நின்றிருந்ப ாம்.... 

 

பகாவில் கருவனற என்றும் பாராமல்  

குழந்ன னயக் கருச் சின ப்பு செய்  பபாதும்  

அண்ணா என்ற நம்பிக்னக வார்த்ன னய  

 ாறுமாறாய் நீங்கள் கிழித்  பபாதும்  

பச்சிைம் பிள்னைகள் எச்சிைால் கூறுபபாட்டு  

பாவங்கனைச் சுமந்து பரபைாகம் பபானபபாதும்  

 

 நாங்கள் இங்பகபய  ான் நின்றிருந்ப ாம்... 

 

கண்ணியமாய் சபண்ணியம் பபசும்  

இன்று ஒரு நாள் கூத்திற்குப்  

பிணவனறயில் வீசும் பூ வாெமாய்  

மணமிழக்கிறது உங்கள் வாழ்த்துகள்..... 

 

நானைய செய்தினயத் ப டுங்கள்.... 

                                                                                     

                          

 

புமே ேமக்குப் பமே - ோர்த்திோ 
karthikapandiyan10@gmail.com 

ோங்ேள் இங்கேகய ைான் நின்றிருக்கின்கைாம் 
இைக்கியா விெய் 

elakiya.t92@gmail.com 
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அவள் சவளிப்படுத்  மறந்  

பகாபத்ன  உள் உறிஞ்சி 

சவடித்துத்  ள்ளுகிறது கடுகு.. 

அந் த்  ாளிப்புச் ெத் ம் 

அவள்  னினமயின் சமௌனத்ன க் 

கனைத்துவிடுகிறது.. 

அவள் பபாை கறிபவப்பினையும் 

சகாண்டாடப்பட்டுப் பின் 

குப்னபக்பக செல்கிறது.. 

அவளின் ஆனெ பபாை 

வர்ணம் பூசிய மொைா 

நி ர்ெனத்தில் ஒன்றிரண்டு 

கூடிபயா குனறந்ப ா  ான் பபானது.. 

வழக்கம் பபாை 

அதில் திருத் ம் செய்ப  

 னக்பகற்றவாறு மாற்றிக் சகாள்கிறாள்.. 

அவள் அன்பு பபாை 

அடக்கத் ச ரியாமல் 

திடீசரன பாலும் சபாங்கி வழிகிறது.. 

அவள் மனச் சூட்டில் 

ொ ம் சகாஞ்ெம் 

கூடு ைாகபவ குனழந்து பபாகிறது.. 

கரண்டிகபைாடு 

 ன் பகாபக் கணக்கு தீர்க்கிறாள்.. 

ெமயத்தில் 

பாத்திரங்களின் ெத் த்தில் 

அவள் ஊனமயாகிப் பபாகிறாள்.. 

அடுப்படியில் 

கற்கும் பக்குவத்ன  

எந் ப் பள்ளிக்கூடமும் 

கற்பிக்கப் பபாவதில்னை..! 

 

 

 

விருப்பத்தில் பறந்  பட்டாம்பூச்சி 

விைகும்பபாது மிருகமாகிறது 

 

உன்னனத் துரத்தி துன்பம் செய்கிபறன் 

 

ப வன சயன்று சொன்ன வாயால் 

ப வ ாசிசயன்று வனெகிபறன் 

 

உன் மீது 

திராவகம் 

வீெ என் மூனையில் ெதி சுரக்கிறது 

 

உன்னன சவட்டிவிட்டுப் 

பபரன்சபன்று பபர் சொல்கிபறன் 

 

ஒருநாள் நூற்றாண்டின் 

உச்சியில் வந்து 

 ற்சகானைக்குக் காத்திருக்கிபறன் 

 

இப்படித் ான் 

ஒருநாளும் வாழவும் நின்றதில்னை 

வாழனவக்கவும் நின்றதில்னை 

நான் அன்சபன்று 

சொல்லித் திரிந்  என் அன்பு. 

 

 

எண்ணஜமனும் சல்ைமட - முத்து 
மீனாட்சி 

muthumeenatchi97@gmail.com 
பட்டாம்பூச்சி - குமரன்விஜி 
kumaranvijik@gmail.com 
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மூன்றுநாள் ச ாடர்வண்டிப்பயணத்தில் 

எதிர் இருக்னகயிலிருந்து 

சமல்ை சமல்ைச் சிபநகமாகினாய்.. 

உனக்குத் ச ரிந் ன  நீயும்- 

எனக்குத் ச ரிந் ன  நானும்- 

வார்த்ன கைாக்கிப் 

பரிமாறிக்சகாண்படாம்.. 

ஒத்துப்பபான  

மனதின் அனைவரினெகைால்  

பயணம் பரவெமாயிருந் து.. 

உன் கண்களிலிருந்து  

பட்டாம்பூச்சிகள் 

என் மனசுக்குள்  

பறந்து பபாயின.. 

ரயில் நினையத்தில்  

சொல்லிவிட்டுப் பிரிந்ப ாம் 

முகங்கனை மட்டும்  

மனதில் எழுதிக்சகாண்டு முகவரி வாங்காமபைபய.. 

அனறக்கு வந் தும்  

எல்ைாப் சபாருட்களும்  

உள்ைனவா 

எனச் ெரிபார்த்ப ன்.. 

எல்ைாபமயிருந் ன 

நான் மட்டும்  

காணாமல் பபாயிருந்ப ன்.. 

 

 

பனி சபாழியும் மார்கழி 

அதிகானை 

பனி துளித்துளியாய் உறங்குகிறது 

இனைகளில் 

 

ச ரு நாய்கள் குனரக்கா  இரவின் 

அொத்திய சமௌனம் 

 

வீதிசயங்கும் புள்ளிகளிட்டு அனடத்து 

வனரயும் பகாைங்களின்றி 

சவறுனமயின் சநற்றியாய் முற்றம் 

 

பரங்கிப்பூ இன்னும் சகாடியில் 

ொணப் பிள்னையாரின்  

உச்சிக்கு ஏறாமல் 

 

அன்னறய நாளில்  ான்  

 ந்ன  இழந்து  

விழி ஒழுக துயர் சுமந்து 

ஈரக் கூந் னை முடிந் படி 

எனது  ாய் 

 

காதில் இடிசயன இறங்குகிறது 

நல்ை காைம் சபாறக்குது  

நல்ை காைம் சபாறக்குச ன 

குடுகுடுப்னபக்காரரின் கூக்குரல் 

 

இன்னும் சபருக்சகடுத்து வழிகிறது 

ஊற்சறனக் கண்ணீர்  

அவள் கண்களில் 

தீராத் துயரில் பாதியும்  

நினனவில் மீதியும். 

ேளவு - ஜசௌவி 
souvi36@hotmail.com 

பிரியா பாஸ்ேரன்  
priya@baskarans.com 
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உடசைல்ைாம் முள் கம்பிகைால் கிழிக்கப்பட்டு 

இரத்  சவள்ைத்தில் ப ாய்ந்திருக்கும்  

ஒரு சின்னஞ்சிறிய முயல் குட்டினய  

கசியும் மரணத்திலிருந்து  

நீ விடு னை செய்கிறாய் 

 

இன்னும் சிறிது பநரத்தில்  

மாமிெத்துண்டங்கைாகி விடக்  

காத்திருக்கும் ஒரு கறிக்பகாழினய  

காசு சகாடுத்து வாங்கி 

இரும்புக்கூண்டுக்குள்ளிருந்து  

விடு னை செய்கிறாய் 

 

னநந்து பபான பழந்துணிபபாை 

ச ாங்கிக்சகாண்டிருக்கும் 

ஒரு மூ ாட்டியின் மாராப்பற்ற உடலுக்கு 

ஒரு  ொல்னவனயப்பபார்த்தி 

அவளின் கண்ணீர் துளிகனை  

விடு னை செய்கிறாய் 

 

பகாழிக்குஞ்சுகனைப் பபாை  

நடுங்கிக்சகாண்டிருக்கும் 

அநான  இல்ைச் சிறார்களிடம் 

ெட்சடன்று சிபநகமாகி 

பால்யத்திற்குள் துள்ளிக்குதித்து 

சவறுனமனய விடு னை செய்கிறாய் 

 

மஞ்ெள் அரளி மரத்திலிருந்து  

உதிர்ந்  ஒரு முதுமைர் 

 னரயில் விழுந்து முகம் சின யும் முன்பப 

குவிந்  உன் கரங்களில் ஏந்தி 

வாஞ்னெபயாடு பநாக்கிக் சகாண்டிருக்கும் 

மரத்தின் பவ னனனய  

நீ விடு னை செய்கிறாய் 

 

அந்பநரம் 

உன் நிழனைப்பபாை உன்னனப்  

பின்ச ாடர்ந்து சகாண்டிருக்கும் 

என்னன பநாக்கி 

உன்னனயும்  விடு னை செய்து விடவா 

என்பது பபாை ஒரு பநாக்கு பநாக்குகிறாய்  

நிகழில் விழிப்புற்று 

எ ற்காகவும் உன்னிலிருந்து  

என்னன விடு னை செய்து விடாப  

என்று வாய்விட்டு அரற்றுகிபறன் 

பின்பு சமல்ை சமல்ை மனறந்து சகாண்டிருக்கிபறன்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

காந் ள் பூக்கள் வாெம் வீசும் 

சமல்லியத்  ருணசமான்றில் 

நின் விழி வழி சமாழியும் பநெங்கனைசயல்ைாம் 

எந் ன் கனடக்கண் பார்னவசயான்றில் 

இரகசியமாய் பெகரிக்க எத் னிக்னகயில் 

அனவசயல்ைாம்  

என் சவட்கம் பறித்து 

அழகிய கஸைாகக் கால் முனைத்து 

உன்னிடபம திரும்புகிறது... 

 

முழு நீை இரசவான்றில் 

முடங்கிக் கிடந்  

சமாட்டுக்களின் முனகல் ெத் ங்களினூபட 

சமல்லிய அ ரங்கள் சமதுவாய் விரிந்து 

முகம் மைர்ந்   

விபநா மான  ருணம்  ான்... 

என் நாணம் அகற்றி 

நீ என் உயிர் பருகும்  

அழகிய பூக்கள் பூக்கும்  ருணம்... 

 

விடுைமை ஜசய்வது - ைங்கேஸ்  
thanges1970@gmail.com 

பூக்ேள் பூக்கும் ைருணம்  
சசிேைா திருமால் 

trsasigpm@gmail.com 

அவ ாரம் எடுக்க 

 அஞ்சுகிறாள் அன்னன  

சபண்சிசுக்சகானை  

பவல் வாள் சூைம் 

வீணாகிப்பபானது 
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nikithachandrasekar2006@gmail.com 


