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ஆசிரியர் பக்கம்
“அங்கிள் குட் மொர்னிங் “ என சந்சதொஷமொக வசொல்லிக் வகொண்சை
உள்சள ந்தொர்.
“வரண்டு நொளொ மனசு வகொஞ்சம் கஷ்ைமொ இருந்துச்சி. ஆனொ எந்த
நிகலகம என்கன சற்று ருத்தப்படுத்தியசதொ, அது இன்னமும்
அப்படிசய இருக்கிறது. ஆனொல் மனகத சற்று மொற்றிசனன். உைசன
எனக்கு சந்சதொசமொக இருக்கிறது.”

நிறுவனர் - ஆசிரியர்
மு. அறவ ொளி
9486105615

முதன்மை ஆசிரியர்
க. அம்சப்ரியொ

“அப்படியொ? வ ண்ணிலொ சற்று புரியும் படி வசொல்லுங்கள்?
“அங்கிள், எனது அலு லகத்தில் கீழ் நிகலயில் பணி புரியும்
வபண்வ ொருத்தி, தனது பிள்களயின் மருத்து வசலவுக்கொக ஒரு
வதொகககயக் சகட்ைொர். சம்பளம் ந்ததும் தந்து விடு தொகவும்
வசொன்னொர். இத்தகனக்கும் அந்த வபண்ணும் எனக்கும் எந்த முன்
பழக்கமும் இல்கல”
“குழந்கதக்கொக என்று
ககரந்திருக்குசம ”

வசொன்னதொல்,

வ ண்ணிலொ

மனம்

ஆசிரியர் குழு
இரொ. பூபொலன்
புன்னகக பூ வெயக்குமொர்
சசொகல மொய ன்

“ஆமொம் அங்கிள். ங்கியிலிருந்து எடுத்து வகொடுத்து விட்சைன்..
ஆனொல், மொதம் பிறந்து இரண்டு மூன்று ொரமொகியும் ஏசதொ ஒரு
கொர த்கத வசொல்லி தொமதப்படுத்தினொசர தவிர, இன்று
கர
வகொடுக்கவில்கல. அதொன், என்ன மொதிரியொன மனிதர்கள் என்றும்,
நொம் ஏமொந்து விட்சைொசமொ எனவும் மனதில் ஒரு வ றுப்பு ந்தது.”

இமைய தளம்
www.kolusu.in

“இந்த மன சசொர்வு கைந்த இரண்டு மூன்று நொட்களொக இருந்துச்சி…
ஆனொல் பிள்களயின் மருத்து வசலவுக்கு தொசன வகொடுத்சதொம்.
இனி அந்த ப த்கத நொம் எதிர்பொர்க்க கூைொது என
வபருந்தன்கமயொய் விட்டுவிட்சைன். இப்சபொது என் மனசு சலசொக
இருக்கிறது.”

(இதழ் வ ளியீடு : பிரதி மொதம் 1 )

பமைப்புகள் அனுப்ப
kolusu.in@gmail.com
(ககைசி சததி : பிரதி மொதம்

பமைப்புகள் பற்றிய
விைர்சனங்கமள அனுப்ப
kolusu.fb@gmail.com
(ககைசி சததி : பிரதி மொதம்
20 )

வகொலுசு மின்னிதழில் ரும்
பகைப்புகள் அகனத்தும்
கற்பகனசய. கட்டுகரகள்
எழுத்தொளரின் சிந்தகனகசள
தவிர வகொலுசு மின்னிதழின்
சித்தொந்தங்கள் அல்ல

“வ ண்ணிலொ, தங்கள் எண்
மொற்றத்கத பொரொட்டுகிசறன்.
வபொது ொக ஒரு ருக்கு ப ம் வகொடுத்து உத முற்படும் முன், இந்த
ப ம் நமக்கு திரும்பி ந்தொலும் ரலொம். இல்கலவயன்றொலும்
பர ொயில்கல என்ற மனசதொடு, தங்களொல் எவ் ளவு வதொகக
வகொடுத்து உத முடியுசமொ, அவ் ளவு வகொடுக்கலொம். ஏவனன்றொல்,
இது சபொன்ற வதொகக திரும்பி ந்தொலும் நமக்கு லொபல் தொன்.
ரவில்கல என்றொலும் நமக்கு லொபம் தொன்”
“ ரவில்கல என்றொலும் நமக்கு லொபமொ? எப்படி அங்கிள்?”
“ப ம் திரும்பி
ப ம் சகட்டு
தொசன?”

ரவில்கல என்றொல் நம்மிைம் அ ர் எதற்கும் இனி
ரமொட்ைொர். அது ஒரு ககயில் நமக்கு லொபம்

ஆனொல் வபருந்தன்கம என்பது நொமொக மனமு ந்து மற்ற ருக்கு
ஒரு உதவிகயசயொ அல்லது ஒன்கற விட்டுக் வகொடுப்பசதொ ஆகும்.
சூழ்நிகலகளொல் நொம் வநருக்கடிகளுக்கு உள்ளொக்கப்பட்டு, நம்
விருப்பத்கத மீறி, நொம் ஒன்கற ஒரு ருக்கு தரு சதொ அல்லது
விட்டுக் வகொடுப்பசதொ வபருந்தன்கம இல்கல.. அதற்கு வபயர்
ஏமொற்றம்.”

நிறு னர் - ஆசிரியர்

மு. அறவ ொளி
www.kolusu.in
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பகாேத்தை அடக்க...- கட்டுதை - ச. இைாஜ்குமார்
srajvirat21@gmail.com

குடும்ப ஸ்பபஷல் | இமளஞர்களுக்காக...
இது ஏன் கஷ்ைம்?
“என் அக்காமவ கன்னாபின்னானு கத்திட்டு, கதமவ
பைார்னு சாத்திட்டு பபாயிட்பைன். அடிச்ச பவகத்தில
தாழ்ப்பாள் பபாய் சுவர்ல பட்டு அந்த இைபை பள்ளைா
ஆயிடுச்சு. ஒவ்பவாரு தைமவ அமத பார்க்கும்பபாதும்,
அன்மனக்கு நான் முட்ைாள்தனைா நைந்துகிட்ைதுதான்
ஞாபகத்துக்கு வரும்.”—ையானா.
*“உங்கள ைாதிரி பைாசைான அப்பாமவ நான் பார்த்தபத
இல்ல”னு திட்டிட்டு, கதமவ ைைால்னு சாத்துபனன்.
அப்பபா எங்க அப்பா முகத்மத பார்க்கபவ ப ாம்ப
பாவைா இருந்துச்சு. நான் ஏன் அப்படி பபசிபனன்னு
நிமனச்சு ப ாம்ப வருத்தப்பட்பைன்.”—எஸ்தர்.

பட்ைைத்மதப் பிடிக்கிறவமனப் பார்க்கிலும் தன்
ைனமத அைக்குகிறவன் உத்தைன்.”—(நீதிபைாழிகள்
16:32)என்ன பசய்யணும்?தீர்ைானம் எடுங்க.“நான்
அப்படித்தான்
நைந்துக்குபவன்”னு
பசால்லாை,
உங்கமள ைாத்திக்கங்க.

நீங்களும் இந்த ைாதிரி பகாபைா பபசியிருக்கீங்களா?
உங்கமள ைாத்திக்க இந்த கட்டும உதவி பசய்யும்.சில
உண்மைகள்பகாபப்பட்டு கத்துனா நம்ை பபயர்
பகட்டுப்பபாயிடும்.21 வயசு பைானிகா பசால்றமத
பகளுங்க: “நான் இப்படித்தான், ைத்தவங்கதான் என்மன
பபாறுத்துக்கணும்னு நிமனப்பபன். ஆனா, சிலருக்கு
பகாபம் வரும்பபாது எவ்வளவு முட்ைாள்தனைா
நைந்துக்கிறாங்கனு
பார்த்பதன்.
நான்
பகாபப்படும்பபாதுைத்தவங்களும்
என்மனபார்த்து
அப்படித்தாபன நிமனச்சிருப்பாங்கனு அப்பதான்
புரிஞ்சுது.”மபபிபளாை கருத்து: “விம வில் பகாபம்
பகாள்கிறவன் முட்ைாள்தனைான பசயல்கமளபய
பசய்வான்.”—
(நீதிபைாழிகள் 14:17,ஈஸி டூ ரீட்வர்ஷன்)

ஒரு பததிமய குறிச்சு மவச்சுக்கிட்டு, அதுக்குள்ள உங்க
பகாபத்மத
அைக்க
முயற்சி
பண்ணுங்க.
உதா ைத்துக்கு, ஆறு ைாசத்துக்குள்ள உங்கமள
ைாத்திக்கணும்னு தீர்ைானம் எடுங்க. நீங்க எந்தளவு
முன்பனறிஇருக்கீங்கனு எழுதி மவயுங்க. சில
சையத்தில உங்களால பகாபத்மத அைக்க முடியாை
பபாயிைலாம். அப்பபா,(1) என்ன நைந்தது, (2)
பகாபத்தில எப்படி நைந்துகிட்டீங்க, (3) எப்படி
நைந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், ஏன் அப்படி
பசால்றீங்க...
இமதபயல்லாம்
எழுதி
மவயுங்க.
‘எப்படி
நைந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்’னு நீங்க
எழுதி மவச்சீங்கபளா அப்படி நைந்துக்கங்க.

பவடிக்கப்பபாற எரிைமலமய பார்த்தா எல்லாரும்
தூ ைா ஓடுற ைாதிரி, பகாபைா இருக்கிறவங்கமள
பார்த்தாபல எல்லாரும் தூ ைா ஓடிடுவாங்கப ாம்ப
பகாபப்பட்ைா நம்ைகூை யாரும் பழக ைாட்ைாங்க.“நீங்க
பகாபப்பட்டு கத்துனா, ைத்தவங்க உங்க பைல
மவச்சிருக்கிற ைதிப்புைரியாமத பபாயிடும்”னு 18 வயசு
பைனியல் பசால்றார். “நீங்க பகாபப்பட்ைா உங்கமள
யாருக்குபை பிடிக்காை பபாயிடும். உங்கமள கண்ைாபல
ஓடிடுவாங்க”னு
18
வயசு
நந்தினி
பசால்றாங்க.மபபிபளாை கருத்து: “பகாபக்கா னுக்குத்
பதாழனாகாபத;
உக்கி முள்ள
ைனுஷபனாபை
நைவாபத.”—(நீதிபைாழிகள் 22:24)

டிப்ஸ்:
பகாபம் வந்தாலும், சில சையத்தில நீங்க
பபாறுமையா இருந்திருப்பீங்க. அப்பபா உங்களுக்கு
ப ாம்ப சந்பதாஷைா இருந்திருக்கும். அமதயும் எழுதி
மவயுங்க.—மபபிள்ஆபலாசமன:
பகாபலாபசயர் 3:8.

பயாசிச்சு
பபசுங்க.யா ாவது
உங்கமள
பகாபப்படுத்தினா, சட்டுனுபயாசிக்காை எமதயாவது
பபசிைாதீங்க, நிதானைா பபசுங்க. அந்த சையத்தில,
நல்லா இழுத்து மூச்சு விடுறதுகூை பகாபத்மத
குமறக்க உதவியா இருக்கும். “எனக்கு பகாபம்
வரும்பபாது, நல்லா இழுத்து மூச்சு விடுபவன்.
அப்பபா,என்பனாை பைன்ஷன் பகாஞ்சம் குமறயும்.
அதனால, பகாபத்தில பைபைனு பபசிட்டு பின்னால
வருத்தப்பைாை இருக்க முடியுது”னு 15 வயசு தீபக்
பசால்றார்.—மபபிள் ஆபலாசமன:
நீதிபைாழிகள் 21:23.

பகாபத்மத நம்ைால அைக்கமுடியும்.“பகாபப்பைக்
கூைாதுனு
நீங்க
நிமனச்சாலும்,
உங்கமள
பகாபப்படுத்துற ைாதிரி ஏதாவது நைக்கலாம். அந்த
ைாதிரி சூழ்நிமலமய உங்களால தடுக்க முடியாது.
ஆனா, நிச்சயைா உங்க பகாபத்மத அைக்க முடியும்;
பகாபத்தில கத்தாை இருக்க முடியும்”னு 15 வயசு சா ா
பசால்றாங்க.மபபிபளாை
கருத்து:
“பலவாமனப்
பார்க்கிலும்
நீடிய
சாந்தமுள்ளவன்
உத்தைன்;
www.kolusu.in
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பி ச்சிமன வரும்பபாதுஉங்கமளபத்தி ைட்டும்நீங்க
பயாசிச்சிருக்கலாம். அதனாலஉங்களுக்கு பகாபம்
வந்திருக்கலாம். அந்த சையத்தில, ைத்தவங்கள பத்தியும்
பகாஞ்சம் பயாசிச்சு பாருங்க. “யா ாவது என்கிட்ை
பகாபப்பட்டு கத்துனாகூை, அதுக்கு ஏதாவது கா ைம்
இருக்கும்னு நான் நிமனச்சுக்குபவன். அவங்கள புரிஞ்சு
நைந்துக்க இது எனக்கு உதவி பசய்யுது”னு பெசிகா
பசால்றாங்க.—மபபிள்
ஆபலாசமன:நீதிபைாழிகள்
19:11.

சக்திபிரியன் கவிதை
sakthiemk@gmail.com

பதமவப்பட்ைா,
அந்த
இைத்திலிருந்து
பபாயிடுங்க.“வாக்குவாதம்
ஆ ம்பிக்கும்
முன்,
அங்கிருந்து பபாய் விடு”னு மபபிள் பசால்லுது.
(நீதிபைாழிகள் 17:14,NW)
பகாபத்மத கட்டுப்படுத்த முடியாதுனு பதரிஞ்சா அந்த
இைத்மத
விட்டு
பபாயிடுறதுதான்
நல்லது.
நைந்தமதபய நிமனச்சிட்டு இருந்தா, பகாபம் இன்னும்
அதிகைாதான் ஆகும். அதனால சுறுசுறுப்பா பவற
எமதயாவது பசய்யுங்க. “உைற்பயிற்சி பசய்யும்பபாது
என்பனாை பைன்ஷன் குமறயுது, பகாபப்பைாை இருக்க
முடியுது”னு ம்யா பசால்றாங்க.

விமளயாட்டு பபாம்மைக்கு
தமலவாருகிறாள்
ஒருதாய்!

பி ச்சிமனமய
பபரிசு
பண்ைாதீங்க.‘நீங்கள்
பகாபங்பகாண்ைாலும் பாவம்பசய்யாதீர்கள்.

ஓயாைல் ஒற்மறப்
பபண் பபயரிமன
உச்சரித்தவாறு
ஒரு இமளஞன்!

உங்கள்
இருதயத்தில்
பபசிக்பகாண்டு
அைர்ந்திருங்கள்’னு மபபிள் பசால்லுது.
(சங்கீதம் 4:4) பகாபம் வர்றது இயல்புதான். ஆனா,
பகாபம்
வரும்பபாது
எப்படி
நைந்துக்கிறீங்க
என்பதுதான் முக்கியம். “ைத்தவங்க பசய்றமத பார்த்து
பகாபப்பட்டீங்கனா, நீங்க உங்க கட்டுப்பாட்டுல இல்ல;
அவங்க கட்டுப்பாட்டுல இருக்கீங்கனு அர்த்தம்.
அதனால பி ச்சிமனமய பபரிசு பண்ைாதீங்க”னு
ஆனந்த் பசால்றார்.

தனியாய் தவிக்கவிட்டு
எங்பக பபான பபா..
என்று அழுதவாறு
ஒரு மூதாட்டி!
ஆண்கமளப் பார்த்தாபல
எமன விட்டுவிடு பவன
அலறி ஓடும்
ஒரு இளம்பபண்!

அப்படி பபரிசு பண்ணுனா, நீங்க பகாபத்மத
கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பதிலா, பகாபம் உங்கமள
கட்டுப்படுத்திடும். ▪

இழப்பு
ஏைாற்றம்
ஏக்கம்
துப ாகம் என
பல்பவறு நிமலயில்
தன்மன ைறந்த
இவர்களுக்கு...

ச. இரொஜ்குமொர்
திருப்பத்தூர்

அடித்தளம் என்னபவா
அன்பு தான்...!
அதனாபலா.. என்னபவா
அக்காப்பகத்தில்
காணும்கண்கள்
இவர்கமள
ஒட்டுபைாத்தைாய்
மபத்தியம் என்கின்றன..!!
www.kolusu.in
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அனுேெம் - கட்டுதை - உஷாபைவி
ushadevi1942@gmail.com

80களில் ஆ ம்பித்தது இது.. பக்கத்து வீட்டு ைாமி வந்து
பசால்வார்: “ என் மபயன் பிட்ஸ்பர்க்ல இருக்கான்...!
ஆஹா..!
என்ன ஊரு பதரியுைா..? ப ண்டு காரு
பவச்சுண்ட்ருக்கா..! ைருைாபள கா தனியா ஓட்டிண்டு
பபாறா..! கண்ைாடி ைாதிரி ப ாடு..!"
அவ்பளாதான்...! இந்த ைாமியும் தம் பிள்மள
இந்தியாவில் பவமல பசய்வது தன் வம்சத்திற்பக
ைானக்பகடு என்று, அவமன பிடுங்கி எடுக்க, இப்படீ
குடும்பங்கள் எல்பலாரும் பிள்மளகமள யுஎஸ்ஸிற்கு
அனுப்புவமத தவைாய் வரித்துக் பகாண்டு, கைந்த 40
வருைங்களாக நம் இமளஞர்களுக்கு யுஎஸ் என்பபத
வாழ்வின் ஒப லட்சியைாகிப் பபானது..!
ைகன்/ைகமள யுஎஸ்ஸிற்கு அனுப்பிவிட்டு, பிறகு பிரிவு
தாளாைல், தானும் யுஎஸ் பசல்லும் ‘பபருசு’களால்,
அங்பக ஒட்டி வாழ முடிவபத இல்மல..! அங்பக -10
குளிரில்
அவர்கள்
பசன்மனயின்
பவயிமல
பதடுகிறார்கள்..! சுத்தைான ப ாடுதான்; ஆனால்,
அவர்கள் ைனபைா கச்பசரி ப ாட்டின் ‘கலகலப்பிற்கு’
ஏங்குகிறது..!
வீட்டிற்குள்பளபய
‘ஃப்ரிட்ஜில்
மவத்த தயிர் சாதம்’ சாப்பிட்டுக் பகாண்டு எத்தமன
நாட்கள்தான் ஆள வைற்ற ப ாட்மைப் பார்த்துக்
பகாண்டு கிைப்பது..? ‘அப்டீ காலா அபயாத்தியா
ைண்ைபம் பபாய், கச்பசரி பகட்டுட்டு, அப்டிபய சூைா
மிளகா பஜ்ஜி சாப்பிை’ ைனம் அமலபாய்கிறது..!
அதனால், இருக்க முடியாைல், பபான பவகத்தில்
அவர்கள் இந்தியா திரும்பி வந்து விடுகிறார்கள்..!

எனில், US பபாவது பதமவதானா என்பது ஒன்றுக்கு
பலமுமற
'பயாசித்து
எடுக்க
பவண்டிய'
முடிவு..! பிறகு பவண்ைாம் என்று நிமனத்தாலும்
ைாற்ற முடியாைல் பபாய் ைனக்கிபலசத்பதாடு வாழ
பவண்டியிருக்கும்..!
சிவாஜி, பத்மினி நடித்த ஒரு சினிைாவில் "அபைரிக்கா ,
அபைரிக்கா "என்பற
ஒரு
பபண் புலம்பிக்
பகாண்டிருப்பார். அது பபால நிமறய குடும்பங்கள்
பிள்மள, பபண்மை பவமல, திருைைம் என்று
கனைா, அபைரிக்கா, ஆஸ்திப லியா என னுப்புவதற்கு
தயா ாக. . . பசால்லப் பபானால் மூமளச்சலமவ கூை
பசய்கிறார்கள்.
அவர்களுக்கு உதவும் விதைாக தானும் பவளிநாட்டு
வாழ்க்மகமய தானும் அனுப்பவிக்க நப்பாமச!
"காைாறு ைாதம். நாைாறு ைாதம் "
அந்த ைாமயயில் பிள்மளமயபய தியாகம் பசய்து
விடுகிபறாம் என்பமத ைறக்கிறார்கள்.
எத்தமன பபற்பறார் பிள்மளயின் மக பகாள்ளி கூை
கிமைக்காைல் பபாய்ச் பசருகிறார்கள் பதரியுைா?

நாற்பது
வயதில்,
தன்
குழந்மதகள்
டீபனஜிற்குள் நுமழயும் பபாது, யுஎஸ்ஸில் இருக்கும்
ைகனுக்கும்
பயம் வருகிறது..! இந்தியா திரும்ப
பவண்டும் என்று நிமனக்கிறான்..! ஆனால், திரும்ப
இங்பக
வந்து
ைாைனார்
ைாமியாப ாடு
வாழ அவன் ைமனவி விரும்புவாளா..? அவபளன்ன
முட்ைாளா..?

ஆதலால், பபற்பறார்கபள..!
இப்படீ.....
“இந்த வாழ்க்மக சந்பதாஷைாய்த்தான் இருக்கிறதா..?”
என்பற புரியாைல் அங்பக பிள்மளகளும்.....
நண்பர்களிைம் / பசாந்தக்கா ர்களிைம் பபருமை பபசிக்
பகாண்டு, ஆனால் ‘திரிசங்கு வாழ்க்மக’ வாழ்ந்து
பகாண்டு, ைாற்றத்திற்கும் வழிபய இல்லாைல்,
ைனதிற்குள்
புழுங்கிக்
பகாண்டு,
இங்பக
பபற்பறார்களும்....

. பைம் பசர்க்கத்தான் அனுப்புகிறீர்கள் என்பதில்
நீங்கள்
திைைாய்
இருக்கிறீர்கள்
என்றால்
நல்லது.
ைனக்கிபலசங்கள் வரும்பபாது அமத
ஞாபகப்படுத்திக் பகாள்ளூங்கள்..!
. மபயன் அங்பக பபாய் விட்ைால் அப்புறம் திரும்பி
இங்பக வந்து வாழ்வது நைப்பதில்மல என்பமத
சரியாக உைர்ந்து பகாண்டு அனுப்புங்கள். தனிமை
வாழ்க்மக எப்படி வாழப் பபாகிபறாம் என்பமத
சிந்தித்து பிளான் பசய்து பகாள்ளுங்கள்.!

உங்களிைம் வந்து “ பிள்மள மினிபசாட்ைால
இருக்கான்..! ப ாடு கண்ைாடி ைாதிரி..!"என்று பபசும்
ைாைா/ைாமியிைம், அவர் முடித்தவுைன் “சரி.... அப்ப
நீங்க ஏன் இங்பக இருக்கீங்க..? சந்பதாஷைாத்தான்
இருக்கீங்களா..?” என்று பகட்டுப் பாருங்கள்..? அவர்
கண்களின் ஓ த்தில் சிறு துளி கண்ணீர் பார்ப்பீர்கள்...!
www.kolusu.in
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தூக்கமின்தமயும் சித்ை மருத்துெமும் - கட்டுதை - Dr.A.S. கதிபைசன், BSMS
kathiresanas@gmail.com

இயக்கத்திற்கும் கா ைம். உைலுக்கு எதிர்பாற்றமல
பகாடுத்து புற்றுபநாய் பபான்ற பலபநாய்கள் வ ாைல்
காப்பபத இந்த ஹார்பைான் தான்.
பபாதுவாக இந்த ஹார்பைான் இ வில், இருட்டில்
தூங்கும் பபாதுதான் சு க்கும். பவளிச்சத்தில் தூங்கும்
பபாபதா, பகல் பந உறக்கத்திபலா இது சு க்காது.
கண்டிப்பாக இருட்டில்தான் தூங்க பவண்டும் என
ஆ ாய்ந்து பசால்கிறது இன்மறய அறிவியல்.
பகலுறக்கம் நல்லதொ..?
இ வில் பவமலக்கு பசன்று பகலில் உறங்கும் ஐடி
ைக்கள் ஒரு பக்கம், இ வு முழுவதும் சமூக
வமலத்தளங்களில் மூழ்கி தூக்கத்மத பதாமலக்கும்
இமளஞர்கள் ைறுபக்கம். இவர்களுக்கான பசய்தி
இது!

:
தூக்கம் என்பது ஒரு இயற்மக நிகழ்வு. இன்று அந்த
தூக்கத்மத பபற தமலயமையில் கீழ் பபயர் பதரியாத
பல ைாத்திம கமள மவத்து பகாண்டு தூங்குபவர் பலர்.
'கண்ைா நீ தூங்கைா' என காதலி பாட்டு பாை
அமதக்பகட்டு நன்றாக உறங்கும் பலருக்கு ைத்தியில்,
இன்று நம்மில் 5 இல் 1 நபர் இந்த தூக்கமின்மை
பநாயினால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
இதமன
ஆங்கிலத்தில் Insomnia என்று கூறுவார்கள்.
சரி தூக்கம் இல்லாைல் பபாவது என்ன அவ்வளவு
பபரிய பநாயா? என பலருக்கு பதான்றலாம். ஆம்,
கண்டிப்பாக பபரிய பநாய்தான். பகல் முழுவதும்
இயங்கிக்பகாண்டிருக்கும்
நம்
உைல்
என்னும்
இயந்தி த்திமன சற்று பழுது ( Repair) பார்க்க நாம்
பகாடுக்கும் பந ம் தான் இந்த உறக்கம்.
இன்று அதிகுருதி அழுத்தம் முதல் நீ ழிவு, ைனபநாய்
வம பல பநாய்களுக்கு அஸ்திவா ைாக இருப்பது இந்த
தூக்கமின்மை தான்.

6 ைணி பந ம் உறக்கம் தாபன? அமத ஏன் நான்
பகலில் உறங்க கூைாது என பகட்பவர் சிலர். பகலில்
உறங்குவதால் உைலில் பசார்வு அதிகரிக்கும். பைலும்
Melatonin ஹார்பைான் இ வில் தூங்குவதால் ைட்டுபை
சு க்கும், பகலில் உறங்குவதால் சு க்காது.
தூக்கமின்கமக்கொன கொர ங்கள் :
இ வு பகல் என அமலகழிக்கபடும் பணிசுமை,
ைனஅழுத்தம், காமலயில் பிட்ஸாவில் ஆ ம்பித்து
இ வு பப ாட்ைவில் முடிவும் தவறான உைவு
பழக்கங்கள் ( Jung Foods), பந ம் தவறிய உைவு, அதிக
டீ, காபி அருந்துதல், ைது, புமக பழக்கம் என
இதற்கான
கா ைத்மத
அடுக்கி
பகாண்பை
பபாகலாம்.

உறக்கம் ஏன் அ சியம்?
ஓ றிவு ஜீவன் முதல் ஆறறிவு ைனிதன் வம
அமனவருக்கும் ஓய்வு என்பது ஒரு இன்றியமையாத
ஒன்று.

வயதானவர்கள் தூக்கமின்மையால் பாதிக்கப்படுவது
இயல்பான ஒன்று தான். ஆனால் இன்று பல
இமளஞர்களும் நடுத்த வயதுமையவர்களும் தான்
அதிகம் தூக்கமின்மையால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
அதற்கு கா ைம் இ வில் அதிக அளவில் பசல்பபான்
பயன்படுத்துவபத
கா ைம்
என்பது
பல ால்
ைறுக்கமுடியாத உண்மை.

நாள் முழுவதும் ப ப ப்பாக ஓடிக்பகாண்டு இருக்கும்
நம் உைலுைன் பசர்த்து ைனதுக்கு ஓய்வு பகாடுக்க
இ வில் குமறந்தபட்சம் 6 - 7 ைணி பந ம் உறக்கம்
என்பது மிக அவசியம்.
உறக்கம் உைலுக்கும் ைனத்திற்கும் ஓய்விமன
பகாடுத்து, உைலுக்கு புத்துைர்சியிமன பகாடுக்கிறது.
உைலுக்கு
பதமவயான
சு ப்புகமள
சு க்க,
நிமனவாற்றல் பைம்பை தூக்கம் அவசியம் ஆகிறது.
தூக்கமும் வமலசைொனின் (Melatonin) ஹொர்சமொனும்:
இ வில் தூங்கும் பபாது நம் மூமளயின் பீனியல்
சு ப்பியில் இருந்து சு க்கும் இந்த சு ப்பு தான் melatonin
எனும் ஹார்பைான்.
இந்த

ஹார்பைான்
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தான்

உைலின்

இ வில் பசல்பபான் பயன்படுத்துவதால் அதில்
இருந்துவரும் நீல நிற ஒளிக்கதிர்களின் தாக்குதலால்,
உைலில்
பைலபைானின்
சு ப்பது
குமறய
பதாைங்குகிறது. அதன்விமளவாக அவர்கள் இ வு
பந த்தில் தூக்கம் வ ைால் நீண்ை பந ம் அவதியமைய
பநரிடுகிறது.
என்ன தொன் தீர்வு :
முதலில் வாழ்வியல் சார்ந்த ைாற்றங்கபள இதற்கான
தீர்வு.
இ வில் பப ாட்ைா பபான்ற கடின உைவுகமள
தவிர்த்து, எளிதில் சீ ைைாகும் உைவுகமள எடுத்து

ஒட்டுபைாத்த
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பகாள்ளுதல் நல்லது. உைவில் பழங்கள் ைற்றும் கீம
வமககமள அதிகம் பசர்த்து பகாள்ளுதல் நலம்

மூகலகளின் ரொெொக்கள்

ைனஅழுத்தத்மத குமறக்கும் உைல்பயிற்சி, மூச்சு
பயிற்சி ( பி ாைாயாைம்) இமவ பபான்றவற்மற தகுந்த
குருவிைம் கற்று தினமும் பசய்யலாம்.

தண்ணி
லாரிக்கு
பூமெ
பபாட்ை
ைந்திரிகளுக்கு சிறுமூமள பபருமூமள
என்பறல்லாம் ஒன்றும் இல்மல. எல்லாபை
சுவற்று மூமல தான்.

தினமும் காமலயில் 30 நிமிை நமைப்பயிற்சி, வாழ்வில்
ஆயுட்காலத்மத பல ஆண்டுகள் அதிகரிப்பதுைன் நல்ல
தூக்கம் தரும்.

இகச
காலிங் பபல்மல அழுத்தி விட்டு ஓடி
விடும் சிறுமியின் பகாலுபசாலிக்கு அந்த
வீடு ென்னல் திறந்து காத்திருக்கும்.

உறங்க பசல்வதற்கு முன் இன்சூைான பவந்நீர் குளியல்
நல்ல தூக்கம் தரும். அல்லது இ வு உறங்கும் பவந்நீரில்
இ ண்டு கால்கமளயும் 15 நிமிைம் மவத்திருப்பதும்
நல்ல உறக்கம் உண்ைாக்கும்.

சகர் ரிங்

சித்த ைருத்துவத்தில் பசால்லப்பட்ை எண்பைய்
குளியல் இதற்கு ஒரு அருமையான ைற்றும் நி ந்த தீர்வு.
வா ம் இருமுமற எண்பைய் குளியல் எடுப்பதால்
நல்ல உறக்கம் கிமைக்கும். என்பது பல பநாயாளிகளின்
கருத்து.

கவமலபயாடு இருந்தாள். அடிக்கடி வரும்
ாங் நம்பர் இன்று வ வில்மல

அதி குருதிஅழுத்தம் முதல் பல பநாய்களுக்கு
முக்கியைான கா ைைாக இருப்பது நம் பா ம்பரியைான
எண்பைய் குளியமல ைறந்தது தான்.

அம்ைா பசத்ததுக்கு குலுங்கி அழுதவமன
யாருபை
கண்டு
பகாள்ளவில்மல.
முதிபயார் இல்லத்துக்கு ஆள் பிடிக்கும்
பவமல பசய்வது பற்றி இப்பபாது பபசுவது
சரியல்ல.

கவிஜி ககதகள்
chevijay80@gmail.com

அ ன் ச கல அப்படி

இ வில் தூங்கும் முன் பசல்பபான் பயன்படுத்துவமத
நிறுத்தி விட்டு, உங்களுக்கு பிடித்த புத்தகங்கமள
படியுங்கள் என்று பலருக்கு நான் அறிவும கூறி
இருக்கிபறன். இதன் மூலம் நல்ல தூக்கம் கிமைக்கிறது
என பலரும் என்னிைம் கூறி இருக்கின்றனர்.
சித்த மருத்து ம் :
தூக்கம் வ வில்மல என்றவுைன் ைருந்து கமைக்கு
பசன்று, ைாத்திம கமள வாங்கி சாப்பிடும் பழக்கம்
நம்முள் பலருக்கு உண்டு. இந்த ைாத்திம கள் தற்காலிக
தீர்வாக இருந்தாலும், கல்லீ ல், சிறுநீ க பாதிப்பு
பபான்ற பல நி ந்த பி ச்சமனகமள உண்ைாக்கி விட்டு
தான் பசல்லும்.
பைலும், இந்த தூக்க ைாத்திம கமள
அடிமையாக்கி விடும் தன்மை பகாண்ைமவ.

யொர் யொசரொ
யாருமில்லாத வீட்டில் யாப ா
இருக்கிறார்கள் என்று பபசிக்
பகாண்ைார்கள் அவர்கள். யாருமில்லாத
ஊருக்குள் நானும் இருக்கிபறன் என்று
பபசிக் பகாண்டிருக்கிபறன் நான்.
நிழல் மனிதர்கள்
குழந்மத
அழும்
சத்தம்
தாங்க
முடியவில்மல. வால்யூமை குமறத்தாள்
சீரியல் பார்த்துக் பகாண்டிருந்தவள்.

எளிதில்

தூக்கமின்மைக்கு சித்த ைருத்துவத்தில் கசகசா ஒரு நல்ல
தீர்வு. கசகசா ைற்றும் குப ாசாணி ஓைம் இவற்மற சை
அளவில் பபாடி பசய்து பாலில் சாப்பிட்டு வ லாம்.
நாட்டு ைருந்து கமைகளில் கிமைக்கும் அமுக்கி ா
சூ ைத்மத தினமும் பாலில் சாப்பிடுவதால் நல்ல
பலன் கிமைக்கும்.

கண்ணீர்
பவகு பந ம் தனித்தைர்ந்திருந்த காக்மகக்கு
பவறு சிந்தமன இல்மல. எல்லாபை
பவற்றுக் குைம் பற்றியது தான்.

ைருதாணிப் பூக்கமள தமலயமையின் அடியில்
மவத்துத் தூங்கினால் நன்றாகத் தூக்கம் வரும்.
சிவப்பு முத்தம்

சித்த மருத்து ம் கொப்சபொம்!
சநொயில்லொ ொழ்வு வபறுச ொம்!!
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அழுந்த தரும் முத்தத்தில் ஆயுளும் தந்து
பபாகிறான் சற்று முன் காசு பகாடுத்து
வந்தவன்.
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காைல் உண்டாகக் காைணம் - கட்டுதை - புலெர் ஆ.காளியப்ேன்
amuthankaliappan@gmail.com

காதல் உண்ைாகக் கா ைம் _ பதால்காப்பியம் -ஒன்பற பவபற என்றிரு பால்வயின்
ஒன்றி உயர்ந்த பால தாமையின்ஒத்த கிழவனும்
கிழத்தியும் காண்ப மிக்பகா னாயினும் கடிவம இன்பற
(பதால்காப்பியம் பபாருள் 90)இதன் விளக்கம்
யாயும் ஞாயும் யா ா கியப ா
எந்மதயும் நுந்மதயும் எம்முமறக் பகளீர்
யானும் நீயும் எவ்வழி யறிதும்
பசம்புலப் பபயல்நீர் பபால
அன்புமை பநஞ்சம் தாம்கலந் தனபவ(குறுந்40)

பநஞ்சம் கலக்கக்கா ைம் என்ன? பதால்காப்பியம்
கூறுவமத அறிவதற்கு முன் அறிவியல் அறிஞர்கள்
உம ப்பமதக் கண்பபாம் அவர்கள் “உலக இயற்மக,
பபாருள்களின் பசர்க்மக முமறயால் புதுப்புதுப்
பபாருள்கமள உண்ைாக்கி உலமக வாழ்விப்பது பபால
ஆண்பால் பபண்பால் என்னும் வாழ்வியல் அறிவர்கள்
ஆண்பபண் கருமவ, அமவ ஒன்று பசரும் பருவைறிந்து
ஒன்றுபசர்த்து உருவாக்கி உயி ாக்கி உலமக வாழ்வித்து
வருகின்றனர். ஆகபவ கரு உருவாகும் நிமல
அமைந்ததும் தானாக எழும்ஓர் உைர்ச்சியாகிய
காைத்தால் தூண்ைப்பட்டு ஆணும் பபண்ணும்
ஒருவம ஒருவர் நாடிக் கூடிக்கழிக்கும் புைர்ச்சிபய
உலகுயிர்த் பதாற்றத்திற்கும் வாழ்க்மக நலத்திற்கும்
இன்றியமையக் கா ைைாக இருக்கிறது” என்கின்றனர்.
பருவம் அமைந்த சையத்தில், உைலும் ைனமும்
புதுமைமயத் பதடும் ஏக்கத்தில் இருக்கும்.எதிர்பாலினர்
மீது அன்பு, ஆமச கலந்து இளமையில் உருவாகும்
ஈர்பின் பபயர் காதல்!’ - இமத அறிவியல்பூர்வைாக
பார்த்தால் காதல் என்பது பசி, தாகம், பகாபம் பபான்ற
ஓர் இயல்பான உைர்வு பபரும் பசி பகாண்ைவன்,
உைமவக் கண்ைவுைன் உலமக பவன்றது பபால்
ைகிழும் உள்ள நிமல தான். காதலில் வீழ்வது என்பது
ஒருவித பவதியியல் ைாற்றம். அது நம் ைனித உயிர்த்
பதாகுதியின்
இனவிருத்திமய
நிமலநிறுத்தும்
வமகயில் உைலில் பதாைர்ச்சியான பலவித பவதியியல்
ைாற்றங்கமள உண்டுபண்ணுகிறது” என்கின்றனர்
அறிவியலாளர்கள்
இயற்மக நம்மை ஒருவமகயான நபருக்கு ைட்டும்
தயார் பசய்து மவத்திருக்கிறதாம்.
ஒவ்பவாருவர்
ைனத்தின் ஆழத்திலும் ஒரு தனிப்பட்ை
நாயகன்
அல்லது
நாயகி
இருக்கிறார்கள்
அவர்கள்
எதிர்ப்படும்பபாது. புைர்ச்சிக்குக் கா ைைாகிய காதல்
அரும்பபவ
ஒருவனும்
ஒருத்தியும்
தாைாகபவ
எதிர்ப்பட்டு கூடுதல் இயற்மக."முற்பசய் விமனயது
முமறயா வுண்மையின் , ஒத்த இருவரும் உள்ளகம்
பநகிழ்ந்து எதிர்ப்பட்டுக் கூடுவது இயற்மகப் புைர்ச்சி
அன்புமைய இருவர் நல்விமனயால் எதிர்ப்பட்டு,
காதல் பகாள்வது. காை பவட்மக மிகுதியால் தான்
இக்காதல் உருவாகிறது என்கிறார். பதால்காப்பியர்
இவ்விருவமக உைர்வும் இளமையில் முகிழ்ப்பனபவ.
காைம் என்பது அழியும். உைம்மபப் பற்றி நிகழும் அவா
www.kolusu.in

ஆகும் .காதல் என்பது அழியாத உயிருைர்மவப்
பற்றி நிகழும் அன்பு ஆகும் வாழ்க்மகயில் சிலநாள்
கழித்தபின் காைம் பதாமலவுறும் காதல் இறுதிவம
நிமலயுறும் என்கிறது பதால்காப்பியம் அந்நூற்பா,
ஒன்பற பவபற என்றிரு பால்வயின் ஒன்றி உயர்ந்த
பால தாமையின் ஒத்த கிழவனும் கிழத்தியும் காண்ப
மிக்பகா னாயினும் கடிவம இன்பற (பதால்காப்பியம்
பபாருள் 90)

இதன்பபாருள் ஒருவனும் ஒருத்தியும் கூடிவாழும்
இல்லறத்தின் பயனால் அவ்விருவம யும் ஒவ்பவாரு
பிறவியிலும் பசர்த்தும், பிரித்தும் மவப்பதுைான
இருவமக ஊழ்விமன உண்டு. அவற்றுள் நல்லூழின்
ஆமையால் பிணி மூப்புகளின்றி, எப்பபாழுதும் ஒரு
தன்மைய ாய்,
உருவும்
திருவும்
பருவமும்
குைமும்,குலமும்
அன்பும்
முதலியவற்றால்
ஒப்புமையுமைய தமலைகனும் தமலைகளும் கண்டு, ,
காதல் வயப்படுவர். இதில் தமலவன் தமலவியுைன்
ஒத்த
பண்புமையனாகபவா
தமலவியின்
மிக்பகானாகபவா இருத்தல் பவண்டும்.
இருபவறுருவின ான ஓர் ஆமையும்
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ஷர்ஜிலொ யொகூப் கவிகதகள்
sarjiya2001@gmail.com

பபண்மையும் ஒன்றாக்கி ஈருைல் ஓருயி ாம் என்னும்
நிமலமய உண்ைாக்கி ஒருவர்க்குண்ைான நலம்,பகடு
இருவருக்கும் ஒத்தபங்காகக் பகாண்பைாழுகும்படிச்
பசய்வது
இருவம யும் மூன்று காபலாட்ை
விமளயாட்டின்
நிமலயில்
மவப்பது
இருபாலாரிைத்தும் பதான்றி ஒன்று பட்ை காதலன்பப
ஆகும்.
இன்பம், பபாருள், அறம் மூன்றும் இமைந்தது
வாழ்க்மக. அன்பின் வழியில் அமையும் இந்த காதல்
உைர்வு தான் உயிரின பபருக்கத்திற்கு ைட்டுமின்றி,
சாதித்து காட்டும் ஆர்வத்மத தூண்டிச் சாைானியம யும்
வ லாற்று நாயகர்களாக ைாற்றி காட்டியிருக்கிறது
ஆதாம் ஏவாள் காலத்தில் உருவான காதல், கமைசி
ைனிதன் இருக்கும் வம அழியப் பபாவதில்மல
வதொல்கொப்பியசர துக !
வதொல்கொப்பியசம ழிகொட்டி!

குமொர் சசகரன்,மசலசியொ கவிகதகள்
kumarsekharan80@gmail.com

வதொல்கொப்பியச் வசம்மல
புல ர்ஆ.கொளியப்பன்,க.மு,.கல்.மு.,
தகல ர் வதொல்கொப்பியர் சபரக ,
அகலசபசி 9788552993 / 8610684232

ரும் வசப்ைம்பர் மொத இதழுக்கொன
பகைப்புகள்
அனுப்ப ச ண்டிய முக ரி

அமை ைமழயில்
நிமனவிற்கு வருகிறது
பறமவயின் கூடு

உதிர்ந்த ைலரில்
நழுவி விழுகிறது
ைமழ நீர்

ைலர்ந்த ைலர்
பறிக்க தயங்குகின்பறன்
பதனருந்தும் பட்ைாம்பூச்சி

எப்படியாவது
உமைத்து விை பவண்டுபைன்று
ஆவாலாய் எம்பிக் குதித்து
தன் முயற்சியில்
பதாற்றுப் பபாகிறாள்
சிறுமி..
அவமள ஏைாற்றி
பகாஞ்சம் உய ப்
பறந்து இபதா
சுயைாக உமைந்து
பவல்கிறது ஒரு
பசாப்பு குமிழி.

கூைமைந்த பறமவ
இப்பபாது சிறகடிக்கிறது
வாய் திறக்கும் குஞ்சு

படுத்து அமசப் பபாடும் பசு
இம உண்ணுகிறது
முதுகில் மைனா

kolusu.in@gmail.com

பகைப்புகள் அனுப்ப இறுதி நொள் : 20-07-2019

www.kolusu.in

ைமழயில் நமனந்தும்
துவட்ைாைல் இருக்கிறது
பூச்சாண்டி பபாம்மை
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அபை கனவு - சிறுகதை - அ.பெளாங்கண்ணி
velangannivelu@aol.com

சந்பதாசைாக உள்ளார்கள். சுற்றிலும் உள்ள எல்லா
நாடுகளுபை நைது நாட்டுைன் நல்ல நட்பில் உள்ளனர்.
பபார் என்ற பசால் பகட்பை நைது பமைக்கு, பல
கி கைங்கள் ஆகி விட்ைது... அப்படியிருக்க..
திடுபைன இந்த அவச க் கூட்ைம் ஏபனன நீங்கள்
என்மனக் பகட்கலாம்.. பசால்கிபறன்..

அவச ைாக
அன்மறய அ சமவமயக்
கூட்டியிருந்தார் ைாைன்னர் காவிரிச்பசழியன். அவ து
உற்ற நண்ப ான தமலமை அமைச்சர் இருங்பகாபவள்
கூை, கா ைம் என்னபவனத் பதரியாைல் ைகா ாணியார்
மீனபலாச்சினியிைம் கண் ொமையால் பகட்டுக்
பகாண்டிருந்தார்.
அவரும்
பசய்மகயாபலபய
"பதரியவில்மல" என்ற எல்பலாருக்கும் பதரிந்த
பதிமலபய பசால்லிக் பகாண்டிருந்தார்.
அமவக்கு வ பவண்டிய அமனவருபை, ைன்னரின்
அவச
அமழப்பு
என்றதும்
முன்
கூட்டிபய
வந்திருந்தனர்.
பமைத்தளபதி கூைற்பகா அவருக்கான ஆசனத்தில்
கம்பீ ைாக வீற்றிருந்தார். நாட்டின் தமலமை குருக்கள்
சிவபனயன்
அவ து
அருகில்
பவ்யைாக
அைர்ந்திருந்தார். ைன்னரின் அமனத்து விதைான
பயாசமனகளுக்கும், சந்பதகங்களுக்கும் உைனடியாக
அற்புதைான தீர்மவத் தரும் அமைச்சர் ஆதன்நம்பி
பயாசமனயுைன் அைர்ந்திருந்தார்.
அ ண்ைமனபய ஒரு பசருக்குைன் பதாற்றம்
அளிப்பதாய் பதான்றியது. வாசமன தி வியங்களின்
ைைத்தால் அ சமவபய ைைந்து பகாண்டிருந்தது.

பநற்றி வு எனக்கு ஒரு வித்தியாசைான கனவு..
அதில் வந்த ஒரு பபண், மிக அழகாக அலங்கா ம்
பசய்திருந்தாள். பார்க்கவும் பதவமத பபான்ற அழகு..
ஆனால் கண்ணி ண்டிலும் அருவியாய் கண்ணீர்.. நான்
அவமளப் பார்க்க, அவள் என்மனப் பார்த்து மக
கூப்பி.. "காப்பாற்றுங்கள்" "காப்பாற்றுங்கள்" என
அழுத காட்சி, என்மன கலங்க மவத்து விட்ைது. தாங்க
முடியாைல் நான் எழுந்து உட்கார்ந்து விட்பைன்.. அது
யா ாக இருக்கும்? நைது நாட்டில் யாருக்கு என்ன
பி ச்சமன?
எனக்கு
அந்பநாடியிலிருந்பத
உறக்கமில்மல.. அதமன அறியபவ இந்த அவச
அமவக்கூட்ைம்..!", எனப் பபசி முடித்தார்.
இதமனக் பகட்ை அமனவருக்கும் ைன்னரின்
அவச அமழப்பிற்கான கா ைம் புரிந்தது... ஆனால்
ைன்னரின் கனவிற்கான கா ைம்..?
"ைன்னா.. இமத பவறும் கனவு என நிமனத்து
விட்டுவிைலாபை..!", என்றார் தமலமை அமைச்சர்
இளங்பகாவன்.
"இல்மல அமைச்சப .. எனக்கு இதுவம
இப்படிபயாரு கனவு வந்ததில்மலபய..!"
"ைன்னா.. நைது அ ண்ைமனக் பகாவிலில் ஒரு
பபரிய
பூமெ
நைத்தி
விைலாம்..
அதுகூை
உங்களுக்கான தீர்வாக அமையலாம்", என்றார்
தமலமை குருக்கள்.

பணிப்பபண்கள் சாை ம் வீசும் ஒலி கூை அமனவரின்
பசவிகமளயும் அமைவது பபால அமவபய நிசப்தைாக
இருந்தது.

"அ பச.. அப்படி உங்கள் கனவில் உதவி பகட்டு
அழுதவள் நிச்சயைாக நைது நாட்டுப் பபண்ைாக
இருக்க வாய்ப்பப இல்மல", என அடித்துச் பசான்னார்
தளபதி கூைற்பகா..

யார் முதலில் துவங்குவது என்ற சந்பதகத்தில்
அமனவருபை அமைதியாக இருந்தனர்.

"அது எப்படி அவ்வளவு உறுதியாக பசால்கிறீர்
தளபதியாப ?"

பநற்றியில் எட்டிப்பார்த்த வியர்மவமய பலசாகத்
துமைத்த ைன்னர் காவிரிச்பசழியபன ஆ ம்பித்தார்.

"ைன்னா.. அற்புதைான உங்கள் ஆட்சியில், நம்
நாட்டில் ைகிழ்ச்சி ைட்டுபை பவள்ளைாக ஓடிக்
பகாண்டுள்ளது.
உங்களுைன்
உமழப்பவர்கள்
அமனவருபை
ைகிழ்வாய்
இருக்க,
அவ வர்
உமறவிைமும் ைகிழ்வாய் உள்ளது.. அங்கிருக்கும்
ஒவ்பவாரு
பபண்டிரும்
கண்ணீர்
என்றால்
என்னபவன்பற பதரியாைல் உள்ளனர். அதனால் தான்
அப்படிச் பசான்பனன் ைன்னா.."

"அமவபயார்கபள... எப்பபாதும் நைது நாட்டில்
நைக்காத ஒன்று இன்று நைந்திருக்கிறது. அதாவது இந்த
அ சமவக் கூட்ைத்தின் அவச அமழப்பு..! என்னபவா..
ஏபதாபவன்று.. எவரும் பதற பவண்ைாம்.. சுபிட்சைான
நைது நாட்டில் ஒவ்பவாரு குடிைகனுபை மிகுந்த
www.kolusu.in
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அவச ைாக
அன்மறய அ சமவமயக்
கூட்டியிருந்தார் ைாைன்னர் காவிரிச்பசழியன். அவ து
உற்ற நண்ப ான தமலமை அமைச்சர் இருங்பகாபவள்
கூை, கா ைம் என்னபவனத் பதரியாைல் ைகா ாணியார்
மீனபலாச்சினியிைம் கண் ொமையால் பகட்டுக்
பகாண்டிருந்தார்.
அவரும்
பசய்மகயாபலபய
"பதரியவில்மல" என்ற எல்பலாருக்கும் பதரிந்த
பதிமலபய பசால்லிக் பகாண்டிருந்தார்.
அமவக்கு வ பவண்டிய அமனவருபை, ைன்னரின்
அவச
அமழப்பு
என்றதும்
முன்
கூட்டிபய
வந்திருந்தனர்.
பமைத்தளபதி கூைற்பகா அவருக்கான ஆசனத்தில்
கம்பீ ைாக வீற்றிருந்தார். நாட்டின் தமலமை குருக்கள்
சிவபனயன்
அவ து
அருகில்
பவ்யைாக
அைர்ந்திருந்தார். ைன்னரின் அமனத்து விதைான
பயாசமனகளுக்கும், சந்பதகங்களுக்கும் உைனடியாக
அற்புதைான தீர்மவத் தரும் அமைச்சர் ஆதன்நம்பி
பயாசமனயுைன் அைர்ந்திருந்தார்.
அ ண்ைமனபய ஒரு பசருக்குைன் பதாற்றம்
அளிப்பதாய் பதான்றியது. வாசமன தி வியங்களின்
ைைத்தால் அ சமவபய ைைந்து பகாண்டிருந்தது.
பணிப்பபண்கள் சாை ம் வீசும் ஒலி கூை அமனவரின்
பசவிகமளயும் அமைவது பபால அமவபய நிசப்தைாக
இருந்தது.
யார் முதலில் துவங்குவது என்ற சந்பதகத்தில்
அமனவருபை அமைதியாக இருந்தனர்.
பநற்றியில் எட்டிப்பார்த்த வியர்மவமய பலசாகத்
துமைத்த ைன்னர் காவிரிச்பசழியபன ஆ ம்பித்தார்.

முடித்தார்.

இதமனக் பகட்ை அமனவருக்கும் ைன்னரின்
அவச அமழப்பிற்கான கா ைம் புரிந்தது... ஆனால்
ைன்னரின் கனவிற்கான கா ைம்..?
"ைன்னா.. இமத பவறும் கனவு என நிமனத்து
விட்டுவிைலாபை..!", என்றார் தமலமை அமைச்சர்
இளங்பகாவன்.
"இல்மல அமைச்சப .. எனக்கு இதுவம
இப்படிபயாரு கனவு வந்ததில்மலபய..!"
"ைன்னா.. நைது அ ண்ைமனக் பகாவிலில் ஒரு
பபரிய
பூமெ
நைத்தி
விைலாம்..
அதுகூை
உங்களுக்கான தீர்வாக அமையலாம்", என்றார்
தமலமை குருக்கள்.
"அ பச.. அப்படி உங்கள் கனவில் உதவி பகட்டு
அழுதவள் நிச்சயைாக நைது நாட்டுப் பபண்ைாக
இருக்க வாய்ப்பப இல்மல", என அடித்துச் பசான்னார்
தளபதி கூைற்பகா..
"அது எப்படி அவ்வளவு உறுதியாக பசால்கிறீர்
தளபதியாப ?"
"ைன்னா.. அற்புதைான உங்கள் ஆட்சியில், நம்
நாட்டில் ைகிழ்ச்சி ைட்டுபை பவள்ளைாக ஓடிக்
பகாண்டுள்ளது.
உங்களுைன்
உமழப்பவர்கள்
அமனவருபை
ைகிழ்வாய்
இருக்க,
அவ வர்
உமறவிைமும் ைகிழ்வாய் உள்ளது.. அங்கிருக்கும்
ஒவ்பவாரு
பபண்டிரும்
கண்ணீர்
என்றால்
என்னபவன்பற பதரியாைல் உள்ளனர். அதனால் தான்
அப்படிச் பசான்பனன் ைன்னா.."

"அமவபயார்கபள... எப்பபாதும் நைது நாட்டில்
நைக்காத ஒன்று இன்று நைந்திருக்கிறது. அதாவது இந்த
அ சமவக் கூட்ைத்தின் அவச அமழப்பு..! என்னபவா..
ஏபதாபவன்று.. எவரும் பதற பவண்ைாம்.. சுபிட்சைான
நைது நாட்டில் ஒவ்பவாரு குடிைகனுபை மிகுந்த
சந்பதாசைாக உள்ளார்கள். சுற்றிலும் உள்ள எல்லா
நாடுகளுபை நைது நாட்டுைன் நல்ல நட்பில் உள்ளனர்.
பபார் என்ற பசால் பகட்பை நைது பமைக்கு, பல
கி கைங்கள் ஆகி விட்ைது... அப்படியிருக்க.. திடுபைன
இந்த அவச க் கூட்ைம் ஏபனன நீங்கள் என்மனக்
பகட்கலாம்.. பசால்கிபறன்..

"ஆம் ைன்னா! தளபதியார் பசால்வது எனக்கும் கூை
சரியாகப் படுகிறது. நிச்சயைாக நைது நாட்டுப்
பபண்ைாக இருக்க வாய்ப்பில்மல..", என தளபதியின்
கூற்றுக்குத் துமை நின்றார் அமைச்சர் ஆதன்நம்பி.

பநற்றி வு எனக்கு ஒரு வித்தியாசைான கனவு.. அதில்
வந்த ஒரு பபண், மிக அழகாக அலங்கா ம்
பசய்திருந்தாள். பார்க்கவும் பதவமத பபான்ற அழகு..
ஆனால் கண்ணி ண்டிலும் அருவியாய் கண்ணீர்.. நான்
அவமளப் பார்க்க, அவள் என்மனப் பார்த்து மக கூப்பி..
"காப்பாற்றுங்கள்" "காப்பாற்றுங்கள்" என அழுத காட்சி,
என்மன கலங்க மவத்து விட்ைது. தாங்க முடியாைல்
நான் எழுந்து உட்கார்ந்து விட்பைன்.. அது யா ாக
இருக்கும்? நைது நாட்டில் யாருக்கு என்ன பி ச்சமன?
எனக்கு அந்பநாடியிலிருந்பத உறக்கமில்மல.. அதமன
அறியபவ இந்த அவச அமவக்கூட்ைம்..!", எனப் பபசி

"இல்மல ைன்னா.. சில நாட்களாக ஒரு பசவி வழிச்
பசய்தி வந்து பகாண்டுள்ளது. ஆனால் உறுதிபைச்
பசால்ல முடியாது"
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"பிறகு...!"
"ஒரு பவமள நைது நட்பு நாடுகள் ஒன்றின்
பபண்ைாக இருக்கலாம்"

"அப்படியா.. இது யூகைா..!"

"சரி.. அப்படிபய இருந்தாலும்.. ஏன் என் கனவில்
வந்து காப்பாற்றச் பசால்ல பவண்டும்..? அந் நாட்டு
ைன்னரிைபை காப்பாற்றச் பசால்லலாபை?"
"ஒரு பவமள, துன்பம் இமழப்பபத, அந்த ைன்னன்
தான் என்றால்..!"
க ொலுசு — ஆ ஸ்ட் 2019

ஆதன்நம்பியின் இந்த எதிர் பகள்வி பகட்டு,
அ சமவபய அதிர்ச்சி அமைந்தது.
ஆனால் ைன்னர் அதிர்ச்சி அமையவில்மல. அவருக்கு
ஆதன்நம்பியின் புத்திசாலித்தனம் மீது மிகுந்த ைதிப்பு
உண்டு.
சிறிது பதளிவமைந்தமதப் பபால உைர்ந்தவர், "சரி
தான் அமைச்சப .. இருக்கலாம்.. சரி.. நாமளபய நாம்
ைாறுபவைம் இட்டு, இ ண்டு இ ண்டு பப ாக பக்கத்து
நாடுகளுக்குச் பசல்பவாம்.. எங்பகனும் ஏபதனும்
விபரீதைான அனுபவங்கள் கிமைத்தால், பிறகு
அதற்கான தீர்மவக் காைலாம்..", எனக்கூறி அமவமயக்
கமலத்தார்.

அபத பந ம்..

ஓர் இளவ சனின் காதலில் வீழ்ந்திருந்த
காவிரிச்பசழியனின் ைகள், இளவ சி நித்திலா..
இளவ சன் பவபறாரு பபண் பின்னால் பசன்றதால்
மிகுந்து விசனத்தில் இருந்தவள்... அ ண்ைமனக்கு
பவளிபய இருந்த மிக ஆழைான கிைற்றிள்
குதிப்பதற்காக்
பவக
பவகைாகச்
பசன்று
பகாண்டிருந்தாள்..
(முற்றும்)
அ.ச ளொங்கண்ணி
ச லூர்

அடுத்த நாள் யார் யார் எந்த எந்த நாபைன முடிவு
எடுக்கப்பட்டு.. அருகிலிருந்த நான்கு நாடுகளுக்கும்
பசன்றனர்.
ைன்னரும், தமலமை அமைச்சரும் பசன்ற நாட்மைப்
பற்றி ைன்னருக்கு எப்பபாதுபை நல்ல அபிப் ாயை
உண்டு. ஆனால் இப்பபாது நிமலமை தமலகீழாக ைாறி
இருந்தது. ஏபதா ஒரு ைந்தி வாதியின் கட்டுக்குள்
வந்திருந்த அந்த நாட்டின் அ சன் பகாடுங்பகாலனாக
ைாறியிருந்தான்.
ைக்களுக்கு
பசால்பலானாக்
பகாடுமைகள், கடும் வரிச்சுமை, பயமுறுத்தும்
சட்ைதிட்ைம், சிறு சிறு தவறுக்கும் மிகப் பபரிய
தண்ைமன, எதிர் பகள்வி பகட்பபாருக்கு உைனடி
சி ச்பசதம் என அளவிை முடியா பகாடுமைகமள
அனுபவித்துக் பகாண்டிருந்தனர் ைக்கள்.

உைனடியாக ஒற்றர்கள் மூலம், பவறு நாடுகளுக்கு
ைாறு பவைம் இட்டுச் பசன்ற அமைச்சர்களுக்கு தகவல்
பதரிவிக்கப்
பட்ைது.
ஒரு
சிறப்புத்
தகவல்
பமைத்தளபதி கூைற்பகாவிற்கு பகாடுக்கப்பை, முதல்
முமறயாக காவிரிச்பசழியனின் பபரும்பமை ஒன்று
புறப்பட்டு வந்து அதி டித் தாக்குதலில் ஈடுபட்டு, அந்த
ைந்தி வாதிமய சிமறப்படுத்தினர். என்னபவன புரியும்
முன்பன, பகாடுங்பகால் ைன்னமனயும் மகது பசய்து,
பாதாளச் சிமறயில் அமைத்து, அந்நாட்டுக்கு தன் ைகன்
வல்லவ ாயமன
அ சனாக
அை
மவத்து
அழகுபார்த்தார் காவிரிச்பசழியன். ைக்கள் அமனவரும்
மீண்டும் ைகிழ்ச்சிக்குத் திரும்ப, திருப்தியான ைன்னர்
தனது நாட்டிற்குத் திரும்பினார்..
இத்தமன நாட்களாக, பபாரின் கா ைத்தால் சரியாக
உறக்கமில்லாத ைன்னர், அன்று எல்லா பி ச்சமனகளும்
தீர்ந்து விட்ைது என்ற ைன திருப்தியுைன் உறங்கச்
பசன்றார்.
அன்றி வு,
மீண்டும் அபத கனவு.. அபத அழகான பபண்.. அபத
"காப்பாத்துங்க" "காப்பாத்துங்க" என்ற் கதறல்..
திடுக்கிட்டு விழித்த ைன்னர் மிகப்பபரிய
குழப்பத்திற்கு உள்ளானார்.
www.kolusu.in
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காைல் தூைம்.- பசலம் ைாஜா
rocketr754@gmail.com

கூந்தல் நுனியால்
மீமசமய பவட்டிவிட்டு பிைங்குகிறாய்.
இமைச்சுழிப்புகளில்
என் சைாதானத்மத
தைவட்டுைா.!
இருவருக்கும் யாமனப்பசி.
நைதுதடு கனியும் முத்தங்கமள
சிந்தியபடி பைல்லக் பகாறித்து
விம ந்து பசியலாம் வா.
காற்மற எமையிை முடியாது.
பைனிமய பைனி சுைக்கும் விமளயாட்டில்
காற்றாகிவிட்பைாம்.
பபாரில் எதிரிமய வீழ்த்தபவண்டும்.
உனக்கும் எனக்கும்
வாழ்நாள் எதிரிகள்
அழகியல் கவ்விய உமைகள் தாபன.!
நீர்விட்டு மீன் ஏறினால் வாய் உண்டு
நீ விட்டு நானாகினால்
வாழ்வுண்ைா.?
கண்மைக்கட்டி காட்டில் விட்ைமதப்பபால்
காதல் கட்டி உன்னில் விழுந்பதன்.
முந்தி முமனவிரித்து
காத...ல் தூ ம் கூட்டிச் பசல்.
க ொலுசு — ஆ ஸ்ட் 2019

முைல் மரியாதை - சிறுகதை - K M சண்முகம்
kmshanmugam51@gmail.com

" ாெம், நம்ை
அமைச்சர் ஆமசத்தம்பி வீட்டு
கல்யாைப்
பத்திரிக்மக
வந்துதா...பாக்கிறவங்க
எல்லாம் அமைச்சர் வீட்டுக் கல்யாை ஏற்பாடுகமளப்
பத்தியும்
அமழப்பிதமழப்
பத்தியும்
ப ாம்ப
பி ைாதைாப் பபசிக்கிறாங்க" ங்க ாஜ்,ைமனவி ாெம்
இ வு உைவாக தட்டில் மவத்த இட்லிமய சாப்பிட்டுக்
பகாண்பை சாவகாசைாகப் பபசினார்.அவ து பபச்சில்
அமழப்பிதழ் குறித்த ஆர்வமும் எதிர்பார்ப்பும்
இருந்தது. ... வந்ததுங்க. இன்னிக்கு காமலயில நீங்க
பதாட்ைத்திற்கு பபான ஒரு ைணி பந த்தில நைக்கும்
பத்திரிக்மக வந்துச்சு.அமைச்சர் அவர் ைகள் திருைை
அமழப்பிதமழ அவ து கட்சி பசயலாளர் முருகன்னு
ஒருத்தர் மூலைா நம் ஒன்றியம் முழுதும் பகாடுக்கச்
பசால்லி இருக்கா ாம். முருகன் நம் வீட்டுக்கு வந்தப்ப
நான் வீட்டில சமையலமறயில பகாஞ்சம் பவமலயா
இருந்பதன். ஆனாலும் என்னபவா வீட்டுக்கு வீடு
தினசரி பபப்பர், பால் பாக்பகட் பபாைறைாதிரி முருகன்
கல்யாைப் பத்திரிமகமய முன்னமறயில பவச்சுட்டு
பபாயிருக்காரு. முருகன் நம்ை வீட்டுக்கு வந்ததும்
பதரியல; பபானதும் பதரியமல'" ாெம் அம்ைாள்
பத்திரிக்மக முமறயாக தனக்குரிய ைரியாமதபயாடு
கிமைக்கவில்மல
என்னும்
ஆதங்கத்தில்
சற்று
சி த்மதயில்லாைல் பபசினார்.
" ாெம்..
பவற
என்ன
அமைச்சப ா
அவர்
குடும்பத்தினப ாவா
வந்து
பநரில்
வீடுவீைாக
பத்திரிக்மக பகாடுக்க முடியுைா?.. அப்படி நாம்
எதிர்பார்க்கிறது தான் நியாயைா? நாமும் யதார்தத்மத
புரிஞ்சுக்கணும்."
"சரீங்க எனக்கு இது புரியாை இல்மல..ஆனா முகம்
பதரியாத ஒரு கட்சிக்கா ம பத்திரிக்மக பகாடுக்க
அனுப்பறதுக்கு பதிலா நம் ஊரில் இருக்கிற அவர்
உறவினர்களில் யாப ா ஒருத்தம
முருகன் கூை
அனுப்பி பத்திரிக்மககமள பகாடுத்திருக்கலாம் அல்லது
அதுக்கு பிறகாவது அவர் பவண்ைாம் அவ து
குடும்பத்தினரும் பவண்ைாம்;அவர் உறவினர் யா ாவது
ஒருவர் நைக்கு பபான் பசய்து அமழப்பு பசால்லி
இருக்கலாம். உங்க அப்பா தான் இந்த பதாகுதியின்
முதல் எம் எல் ஏ ; அதுைட்டுைல்ல நாம் எல்லாம் ஒப
சாதிக்கா ங்க; இப்பவும் எம் எல் ஏ குடும்பம்னா நம்
குடும்பத்மதத் தான் பசால்லுவாங்க தமலமுமற
தமலமுமறயா நம்ை குடும்பம் தான் பதாைர்ந்து
பஞ்சாயத்து தமலவ ாவும், ைாரியம்ைன் பகாவில்
ப ம்பம அறங்காவல ாவும் இருந்துட்டு இருக்பகாம்"..
" ாெம்..நாை
என்ன
அமழப்பு
இல்லாைலா
கல்யாைத்துக்குப் பபாகப் பபாறம்; பபரிய இைத்து
கல்யாைங்கள்ல இது எல்லாம் சகெம். பத்திரிக்மக
வந்துதா..சரி
நாை
அதுக்கு
பைல
எமதயும்
எதிர்பார்க்கக்கூைாது. ஆமசத்தம்பி வீட்டு பத்திரிக்மக
பகாடுக்கிறது என்ன பலசுபாசான பவமலயா. பபரிய
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பதாழில்
அதிபர்
அ சியல்பல
ப ாம்பவும்
பசல்வாக்குள்ள
அமைச்சர்..இன்னிக்கு
ஆட்சி,
அதிகா ம், பைம், பதவி எல்லாம் அவர்கிட்ை தான்
இருக்கு..பின்ன பிறகு நாபை கூை எதாவது பசாலிக்கு
அவர்கிட்ை பபாய் நிக்க பவண்டிய பதமவ
வ லாம்.அவர் அடுத்த முதலமைச்ச ா வர்றதுக்கு கூை
வாய்ப்பிருக்குன்னு பபசிக்கிறாங்க.தமிழ் நாட்மைச்
பசர்ந்த ைத்திய அ சு அமைச்சர்களும்,முதலமைச்சர்
உட்பை எல்லா அமைச்சர்களும் பி பலைான சினிைா
நடிகர்
நடிமககளும்
அமைச்சர்
வீட்டுக்
கல்யாைத்துக்கு வர்றாங்கலாம்.. நீ
கல்யாை
அமழப்பிதமழப் பார்த்தியா?
ங்க ாஜ் கண்மைப் பறிக்கும் வமகயில் இருந்த
நுட்பைான பதாழில்நுட்பங்கள் ைற்றும் அழகான
பவமலப்பாடுகள் நிமறந்த அமழப்பிதமழயும் அதன்
உள்ளைக்கத்மதயும் பார்த்து வியந்து திரும்பத் திரும்ப
பார்த்துக் பகாண்டிருந்தார்.இப்படி ஒரு விமலயுயர்ந்த
திருைை அமழப்பிதழ் ங்க ாெுவுக்கு இதுவம
வந்ததும் இல்மல;இப்படி ஒரு அமழப்பிதமழ அவர்
வாழ்நாளில்
இதுவம
பார்த்ததும்
இல்மல.
பத்திரிக்மக
தங்க
நிறத்தில்
நவீன
பவமலப்பாடுகளுைன் ஒரு அடி நீளத்தில் முக்கால்
அடி அகலத்தில் பசவ்வக வடிவ பபட்டிமய பபான்று
வடிவமைக்கப்பட்டு இருந்தது. அலாவுதீன் தனக்கு
புதிதாய் கிமைத்த விளக்மகத் தைவிப் பார்த்தது பபால்
ங்க ாஜ் பத்திரிக்மகயின் முன்புறைாக உள்ள
பபாத்தாமனத் தைவி கிளிக் பசய்யவும் குக்கூ பறமவ
ஒன்று திடீப ன பவளிபய வந்து"வைக்கம்.அமைச்சர்
ஆமசத்தம்பி வீட்டுத் திருைைத்திற்கு உங்கள்
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அமனவம யும் அன்புைன் வ பவற்கிபறாம்." என்று
பசால்லிவிட்டு அதற்குரிய இைத்தில் பபாய் அைர்ந்து
பகாண்ைது..அமழப்பிதமழத் திறந்ததும் ஒரு சிறிய
எல்.சி.டி திம பதான்ற அதில் ஆமசத்தம்பி இரு
மககமளக் கூப்பியவாறு திருைைத்திற்கு அமழப்பது
பபான்றும் மூன்று நாட்கள் நிகழ்ச்சி நி மலச் பசால்வது
பபான்றும் ஒரு வீடிபயா ஓடியது.அம்பானி வீட்டுத்
திருைை பத்திரிக்மகயில் பத்தில் ஒரு பங்கு ைதிக்கும்
வமகயில் ஆமசத்தம்பி வீட்டு திருைை பத்திரிக்மகயும்
இருந்தது .
ங்க ாெூவுக்கு இன்று ஒப நாளில் அடுத்தடுத்து
இ ண்டு திருைை அமழப்பிதழ்கள்.ஒன்று விடிந்தும்
விடியாத காமல பவமளயில் பண்மை வீட்டிற்கு
குடும்பத்துைன் வந்து பண்மையார் ங்க ாஜ் முன்புற
வாசலுக்கு வரும் வம காத்திருந்து பண்மை ஆள்
ப ைசிவம் பகாடுத்த ைகளின் திருைை அமழப்பிதழ்.
ைற்பறான்று அமைச்சர் ஆமசத்தம்பி குடும்பத்தின்
பி ம்மிப்பூட்டும் திருைை அமழப்பிதழ்.ஆமசத்தம்பி
வீட்டுத் திருைை பத்திரிக்மகயில் ஆழ்ந்து பபான
ங்க ாெூவுக்கு
தன்
பண்மையில்
இருபது
ஆண்டுகளுக்கும் பைலாக பணிபுரியும் ப ைசிவம் தன்
ைகள் திருைை அமழப்பிதமழக் பகாடுத்துச் பசன்றது
ைனதில் பதியபவ இல்மல.ஆனால் ாெம் அம்ைாள்
ைனதில் ப ைசிவம் குடும்பத்துைன் அதிகாமலயிபலபய
வந்து திருைை அமழப்பிதமழக் பகாடுத்துச் பசன்ற
நிகழ்வு ைனதில் மீண்டும் ஓடியது.
தூ த்தில் ைாை த்தினடியில்
குடும்பத்துைன் வந்து
அைர்ந்திருந்த ப ைசிவத்மத மசமக காட்டி வாசலுக்கு
வ ச்பசான்னார் ங்க ாஜ். இதற்காகபவ காத்திருந்த
ப ைசிவம் தமலயில் கட்டியிருந்த முண்ைாமச
அவச ைாய் அவிழ்த்து கக்கத்தில் மவத்துக்பகாண்டு
முதலாளிமயப்பார்க்க
ஓடி
வ
கூைபவ
குடும்பத்தினரும். சாமீ என ப ைசிவம், ப ைசிவத்தின்
ைமனவி ங்கம்ைா, ைைைகள் விெயா ைகன் பைஷ்
எல்லாரும் மகபயடுத்து கும்பிட்ைனர். சலமவ பசய்த
பவட்டி சட்மையில் முகத்மத ைழித்து நம த்த மீமசமய
திருத்தி பார்க்கபவ பளிச்பசன்று இருந்தார் ப ைசிவம்..
எல்லாரும்
காபித்தண்ணி
குடிச்சீங்களா...
ப ைா..என்னைா
விபசஷம்?
காலங்காத்தால
பவள்மளயும் பசாள்மளயுைா வந்திருக்கிபற?.
ைக
கல்யாைைா?.. ஆைா..கல்யாைத்துக்கு இப்ப என்னைா
அவச ம்?."ப ைசிவத்தின் ைகள் விெயாமவ ஏறிட்டு
பார்த்தவாறு பகட்ைார் ங்க ாஜ்..
சாமி அவளுக்கும் வயசு பதிபனட்டு ஆகுதுங்க..ஊரு
ப ாம்ப பகட்டு பபாச்சு காலாகாலத்திபல கல்யாைம்
பண்ணிட்ைா நம்ை கைமை முடுஞ்சுடுங்க மபயன் என்ற
தங்கச்சி மபயன் தான் சின்ன வயசிபலபய அவனுக்கு
இவ இவளுக்கு அவன்னு முடிவு பண்ணிட்பைாம் சாமி.
அப்புறம் ஏன் கல்யாைத்மதப் தள்ளிப் பபாைணும்?
மபயனுக்கு திருப்பூர் பனியன் கம்பபனியிபல
பவமல.இ ண்டு பபரும் பவமலக்குப் பபானா,அவங்க
பபாழப்பு ஓடிடும் .
முடிவு பண்ணிட்பை சரிைா.. கல்யாைம்னு சும்ைாவா
நமக நட்டு சீர் பசனத்தி கல்யாை பசலவுன்னு ஆயி ம்
www.kolusu.in
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இருக்பக..

சாமீ எங்க நாலு பபருமைய இத்தின
வருஷ பாடிருக்கு; வாமய கட்டி
வயித்மதக் கட்டி நாலு காசு மிச்சம்
புடுச்சு நமக சீட்டு பபாட்டு அஞ்சு
பவுனுக்கு பதாடு ஜிமிக்கி பசயின்
எல்லாம் வாங்கிட்பைனுங்க.. கல்யாை பசலவு
ஆளுக்குப்பாதி..எப்படிபயா
முக்கி
தக்கி
ைக
கல்யாைத்மத நல்ல விதைா முடிச்சிட்ைாத் தான்
எனக்கு நிம்ைதி.நீங்க ப ண்டு பபரும் கல்யாைத்திற்கு
அவசியம் வ ணும்; வந்து எங்க ைக கல்யாைத்தில
முன்னாடி நின்னு எங்கமள பபருமைப்படுத்தணும்
என்று ப ைசிவமும்
ங்கம்ைாளும் ைாறி ைாறி
கல்யாை ஏற்பாடுகமளச் பசால்லி,உமற கூை
பிரிக்காத பிளாஸ்டிக் தட்டில் பவற்றிமல பாக்கு
மவத்து, அத்துைன் ைஞ்சள் கலர் ஒருபுறமும் பஞ்சு
மிட்ைாய் கலர் ைறுபுறமும் உள்ள பத்திரிக்மகமயயும்
இ ண்டு ஆப்பிள் இ ண்டு சாத்துக்குடி பபாட்ை ஒரு
புதிய ைஞ்சப்மபமயயும் மவத்து ப ைசிவமும்
ங்கம்ைாளும் மகபயடுத்து கும்பிட்ைபடி திருைை
அமழப்பிதமழ
பகாடுத்தனர்.வாங்கிய
அமழப்பிதமழ பிரித்துக் கூை பார்க்காைல் அப்படிபய
தட்டுைன் ாெம் அம்ைாளிைம் பகாடுத்தார் ங்க ாஜ்.
ஏண்ைா ப ைா, பழம் தட்டு பத்திரிக்மகன்னு ஏக
தைபுைலா இருக்கு..எல்லாம் கவனைாப் பாத்துச்
பசய்யுைா..நாங்க அவ்வளவுதான் பசால்லமுடியும்.
அப்புறம் ஏண்ைா நீ இப்பிடி கல்யாைம் கச்பசரின்னு
சுத்திட்டு
இருந்தா
இந்த
பதாட்ைத்து
பவமலபயல்லாம்
யாரு
பாக்கிறது;எப்ப
பாக்கிறது...ஐப்பசி ைாசத்து கிழக்கத்து ைமழ இந்த
வா பைா
அடுத்த
வா பைா
பதரியபல..உ ம்
பவக்பகாணும் பதன்ன ை த்துபல ைட்மை பசாமக
இழுத்துப் பபாைணும் வாய்க்கால் வ ப்பு பசதுக்கி
விைணும்." அடுக்கிக் பகாண்பை பபானார் ங்க ாஜ்..
"சாமீ இங்க ைட்டும் தான் நாங்க நாலு பபரும்
வந்திருக்பகாம். பவமலக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாத
ைாதிரி கல்யாை அமழப்புக்கு நான் ைட்டும் பசவ
கூவறதுக்கு முன்னாடி பபாய்ட்டு காமலயிபல
ஒன்பதுக்கு முன்னாடிபய பதாட்ைத்துக்கு ஓடி
வந்திடுபவன்.சாமி நீங்க கல்யாைத்துக்கு அவசியம்
வ ணுமுங்க"ைறுபடியும்
தனது
ஆமசமய
பவளிப்படுத்தி கும்பிட்ை மககமள கீபழ இறக்காைல்
பவ்யைாக பபசிக்பகாண்டு இருந்தார் ப ைசிவம்.
என்னைா இது காலங்காலைா இல்லாத புதுப்
பழக்கம்;.சரி சரி பாக்கலாம்; நாங்க அங்பகல்லாம்
வ முடியுைா..நீ கல்யாைம் முடிஞ்சு பபாண்ணு
ைாப்பிள்மளமய ஒரு நாள் காமலயில முன்கூட்டிபய
தகவல் பசால்லிட்டு இங்பக கூட்டிட்டு வா..சரீைா
ப ைா பைக்காலத் பதாப்புல காய் பபாை ஆளுக
இன்னிக்கு வர்றாங்க அங்கியும் இங்கியும் சுத்தாை
பதாப்புக்கு பவ சலா பபாய்ச் பசரு.." பைலும் பபச்மச
வளர்க்காைல் அவர்கமள அனுப்பி விட்டு அவச ைாக
அமலபபசிமயப் பார்த்துக் பகாண்பை உள்பள
பசன்றார் ங்க ாஜ்.
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"என்னபவா இந்த கல்யாைத்துக்கு வ பவ எனக்கு
ைனசில்மலங்க..நீங்க
வற்புறுத்து துனால
தான்
வ லாமுன்னு
நிமனக்கிபறன்"…
பகாமவ
பகாடீசியாவில் நைக்கும் அமைச்சர் ஆமசத்தம்பியின்
ைகள் திருைைத்திற்கு
ங்க ாெூவும் அம குமற
ைனதுைன் ாெம் அம்ைாளும் புறப்பட்ைனர்.
"உங்களுக்கு பவண்ைா ஆமசத்தம்பிமயப் பத்தி
அதிகம் பதரியாை இருக்கலாம்.எங்க ஊர்கா ர்தான்.
பெகொலக் கில்லாடி . அவம ப் பற்றி நிமறய பசால்லி
இருக்காங்க.அ சியல்ல
ஆ ம்பத்தில
அடிைட்ை
பதாண்ை ா இருந்தவரு தான்; பந ம் காலம் சாதகைா
இருந்ததால, ஒரு பத்து வருஷத்தில அ சியல்ல
உச்சாணிக்
பகாம்புக்கு
பபாயிட்ைாரு."
என்று
ஆ ம்பித்து
ஆமசத்தம்பிமயப்
பற்றி
தான்
பகள்விப்பட்ை தகவல்கமள எல்லாம் விரிவாக
பசால்லிக் பகாண்டு இருந்தார்
நக எல்மலக்குள் வரும் வம நீண்ை பபச்சு ஆளுய
அளவில் நானூறு அடி இமைபவளியில் பகாடீசியா
வம கட்சியினர் ஆமசத்தம்பிமய இந்தி பன சந்தி பன
வானத்தில் இருந்து உதித்த ைந்தி பன என புகழ் பாடி
ஆயி க்கைக்கில் வரிமசயாக நிறுத்தி இருந்த கட்
அவுட்கமளப் பார்த்து திமச ைாறியது. விதவிதைான
விமலயுயர்ந்த கார்கள் அல்லாைல் ஆமசத்தம்பி வீட்டு
திருைைத்திற்கு
என்று
தனியாக
சுற்றுப்புற
கி ாைங்களில் உள்ள கட்சியினம அமழத்துக் பகாண்டு
பபனர்கள் கட்டிய பவன்களும் பஸ்களும் பதாைர்ந்து
வ
டிம வர் கண்ைனால் காம நத்மத பவகத்தில்
தான் ஓட்ை முடிந்தது. பகாடீஷியா வந்து பச பவ ைணி
எட்ைம ஆகிவிட்ைது
வரும் வழிபயங்கும் திருைை விழாவிற்கு வருமக தரும்
முதல் அமைச்சர் உட்பை சக அமைச்சர்கமளயும் ைத்திய
அமைச்சர்கமளயும்
சினிைா
பி பலங்கமளயும்
ஆமசத்தம்பி சிரித்தபடி மக கூப்பி வ பவற்கும்
சுவப ாட்டிகள், வ பவற்பு வமளவுகள்,பபனர்கள்
ைற்றும் கட்சிக் பகாடிகள் பகாடீஷியா அ ங்கம் வம
நான்கு திமசகளிலும் நி ம்பி வழிந்தன.ஆமசத்தம்பி
இப்படி
ஒரு
திருைைம்
இதுவம
பகாமவ
ைாவட்ைத்தில் நைக்கபவ இல்மல இனிபைலும் இது
பபான்ற திருைைம் நைக்கவும் முடியாது என ஊர் பபச
பவண்டும் என எண்ணி பைத்மத தண்ணீ ாகச்
பசலவழித்து அவப முன்னின்று
ஏற்பாடுகமளச்
பசய்ய
நிமனத்ததுக்கு
பைலாக
எல்லாபை
பி ம்ைாண்ைைாக அமைந்தது.
பகாடீஷியா அ ங்க வாயிலின் முன்பு தங்க முகப்பு
மவத்து அலங்கா ம் பசய்யப்பட்ை யாமனகளும்
பவள்மள பவபளப ன்று குதிம களும் வரிமசயாக
நிற்க அதற்கு முன்பாக பசண்மை பைளம் பபாய்க்கால்
குதிம ஒயிலாட்ைம் பதவ ாட்ைம் தாண்டியா நைனம்
என பகாடீஷியாவில் இருந்து அவினாசி ப ாடு வம
பல கமலஞர்களின் கமல நிகழ்ச்சிகள் பதாைர்ந்து
நைந்த வண்ைம் இருந்தன
அமழப்பிதழ் இல்லாைபல தமலவர் வீட்டுத் திருைை
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விழாவில் ஆயி க்கைக்கில் கலந்து
பகாண்ை ஆமசத்தம்பியின் கட்சித்
பதாண்ைர்கள் ஒருபுறம்; திருைை
விழாவில் கலந்து பகாள்ளும் பி பல
சினிைா நடிகர் நடிமககமளப் பார்க்க
தி ண்டு வந்த சிகர்கள் கூட்ைம்
ைறுபுறம்: அமனவரும் அமலகைல்
என பல்லாயி க் கைக்கில் தி ள
அ ங்கபை திக்கு முக்காடிப் பபானது.

பகாடீசியா

அந்த பி ம்ைாண்ைைான அ ங்கில் ைைவமற ப ாம்ப
தூ த்தில் அலங்கரிக்கப்பட்ை 52 இன்ச் டீவி அளவுபல
தான் பதரிந்தது.
"ஏங்க கூட்ைம் ப ாம்பி வழியுது.நீங்க பகாஞ்சம்
சி ைப்பட்ைாவது ைைவமறக்கு பக்கம் பபாய்
ஆமசத்தம்பிமய
பாத்துட்டு
வந்திடுங்க
கல்யாைத்துக்கு வந்பதாமுன்னு பதரியணுமில்ல"
என்றார் ாெம் அம்ைாள்.ஏறிட்டுப்பார்த்த ங்க ாஜ் "
ாெம்
நீ
பதரிஞ்சு
பபசுறியா
பதரியாை
பபசறியாண்பை எனக்கு புரியபல..எள்ளு பபாட்ைா
கீபழ எள்ளு விழுகாத இந்த கூட்ைத்திபல எங்க பபாய்
அவம
பாக்கிறது..எல்லாம் கல்யாை டீவீடிபல
பாத்துக்குவாரு.
நாை
அவம யும்
பபாண்ணு
ைாப்பிள்மளமயயும் நைக்கு முன்னாடி பதரியற
டீவிபல பாத்துக்க பவண்டியது தான்.இன்மனக்கு
முடிஞ்சா நைக்கு பத்திரிக்மக பகாண்டு வந்து
பகாடுத்த முருகமன பார்க்கலாம்; பாத்து பசால்லிட்டு
பபாலாம்;அவனும் எந்த இைத்தில என்ன பவமல
பார்த்துட்டு
இருக்காபனா
பதரியாது."என்று
அங்கிருந்த
நிலவ ம்
புரிந்து
பபசினார்,
ங்க ாெூவிற்கு ஒரு கண்காட்சி, கட்சி ைாநாட்டுக்கு
வந்தது பபால் இருந்தாலும் தங்களுக்கு முன்பிருந்த
டீவியில் சீரியபலா சினிைாபவா பார்ப்பது பபால்
கல்யாைத்மத கண் நிமறயப்பார்த்து ைனம் நிமறய
வாழ்த்தி பின் உைவருந்தச் பசன்றனர்.
பஃபபயில்
ங்க ாெூவுக்கு
தட்மை
எடுத்துக்பகாண்டு ஒவ்பவாரு ஸ்ைாலுக்கும் முன்பு
ைாறி ைாறிப் பபாய் நீண்ை வரிமசகளில் நின்று ஒரு
மகயில் தட்மை தாங்கிக்பகாண்பை சாப்பிடுவதில்
நிமறவும் இல்மல;பபாறுமையும் இல்மல.அமத
தனது தகுதிக்கு உகந்த பசயலாக இருவரும் கருதவும்
இல்மல..இந்த வயதில் இருவருக்கும் சி ைமும் கூை..
அதனால் இருவரும் இமல பபாட்டு பரிைாறும்
மைனிங் ஹாமலத் பதடிச் பசன்றனர். ைத்திய ைாநில
அமைச்சர்கள் இந்நாள் நாைாளுைன்ற, சட்ைைன்ற
உறுப்பினர்கள்,பபரிய பதாழில் அதிபர்கள், நடிகர்,
நடிமககள் ைத்திய ைாநில அ சுகளின் துமற
பசயலாளர்கள்
இவர்கள்
ஒவ்பவாருவருக்கும்
துமையாக தனித்தனியாக பசக்யூரிட்டி அதிகாரிகள்
இருந்தனர்.அவர்களுக்பகன தனியாக ஒரு மைனிங்
ஹால் ஏற்பாைாகி இருந்தது
.அவர்கமள பாதுகாப்புைன் தனி மைனிங் ஹாலுக்கு
அமழத்துச் பசன்று
உபசரிப்பது ைைபைமைக்கு
அமழத்துச் பசன்று அமைச்சம யும் ைைைக்கமளயும்
பார்ப்பது பின் கார் வம பசன்று வழி அனுப்புவது
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அவர்களின் பணியாகும்.. அந்த மைனிங் ஹாலுக்கு
பசன்று அை தனக்கு தகுதி இல்மல சிறப்பு அமழப்பும்
இல்மல என்பபத தன்மன சிறுமைப் படுத்துவதாகக்
கருதினார். ாெம் பசான்னது பபால் திருைைத்திற்கு
வ ாைல் இருந்திருக்கலாபைா என்று பதான்றியது. அபத
பவமளயில் ைனதின் ஒரு மூமலயில் இத்தமன
பி பலங்கள் கலந்து பகாள்ளும் திருைைத்திற்கு தனக்கு
அமழப்பில்மல என்று பிறர் நிமனத்து விைக்கூைாது
என்றும்
பதான்றியது.பின்
எமதயும்
பபாருட்படுத்தாைல்
ங்க ாஜ் தன் ைமனவியுைன்
அடுத்து இருந்த மிகப் பபரிய மைனிங் ஹாமல
பநாக்கிச் பசன்றனர்..
அங்கு வரிமசயாய் எல்பலாரும் அைர்ந்திருக்க, ஒருவர்
முதலில் தமலவாமழ இமலகமளப் பபாட்டுக்
பகாண்டு பபாக, பின் விதவிதைான ஸ்வீட்கள், அதற்குப்
பின் வரிமசயாக ஒவ்பவாரு பதார்த்தைாக பவகைாகப்
பரிைாறிக்
பகாண்டிருந்தனர்.
தயா ான
உைவு
பண்ைங்கள் பதாைர்ந்து சூைாக வ வ இவர்கள்
சாப்பிட்டு முடிக்கபவ குமறந்தது இருபது நிமிைத்திற்கு
பைலாகிவிடும்.பபாதுவாய் இது பபான்ற பபரிய
கல்யாைங்களில் பந ம் காலம் பார்க்கக்கூைாது,
பபாறுமையுைன்
காத்திருந்து தான் சாப்பிட்டு
பசல்லபவண்டும்
என்பமத
புரியாதவர்
அல்ல
ங்க ாஜ்.இருவரும் உள்பள பசன்று அங்கு காத்திருந்த
கூட்ைத்மத கவனித்த ஐந்து நிமிைங்களில் சுவற்றில்
அடித்த பந்தாக பபான பவகத்தில் திரும்பி வந்தனர்
இருவரும் பக்கத்தில் இருந்த ஆடிட்பைாரியத்திற்கு
பசன்று சினிைா இமசயமைப்பாளர் பதவாவின்
பைல்லிமச கச்பசரியில் அைர்ந்து சில பாைல்கமள
பகட்ைனர்.இப்பபாது ைணியும் ஒன்பதம யும் ஆகிவிை
பசி வயிற்மற கிள்ளியது.இருவரும் மீண்டும் மைனிங்
ஹாலுக்குச்
பசன்றனர்.
நிமலமை
ைாறபவ
இல்மல.பகாடீசியாவின் ைற்பறாரு அ ங்கில் சாலைன்
பாப்மபயா தமலமையில் நைந்த பட்டிைன்றத்தில்
சிறிது
பந ம்
கலந்து
விட்டு
மீண்டும்
உைவுக்கூைத்திற்குத் திரும்பினர்
பந்திக்கு பின்னால் வரிமசயாக இமைபவளியின்றி
ஒருவர் பின் ஒருவ ாக நின்று பகாண்டிருந்தனர்.
இதனால் சாப்பிடும் சிலர் அவச அவச ைாகவும் சிலர்
சங்பகாெத்துைனும் பலர் அமத பபாருட்படுத்தாைலும்
சாப்பிட்டுக்
பகாண்டிருந்தனர்.மூன்றாவது
முமற
ங்க ாஜ் ைட்டும் உள்பள பசன்று அங்கு பந்தியில்
அைர்ந்திருப்பபாருக்கு பின்புற வரிமசகளில் ஒன்றின்
கமைசியில் நிற்பதற்கு கிமைத்த இைத்தில் விம ந்து
பசன்று சற்று சங்பகாெத்துைன் அமலபபசிமய
பார்த்தவாறு நின்று பகாண்ைார்..
ங்க ாஜ் நின்றிருந்த வரிமசயின் முன்பு இருந்த
பந்தியில் உைவருந்தி முடித்து எழுந்து பசல்லத்
துவங்கினர். ங்க ாஜ் அவருக்கு முன் காலியான
இைங்களில் அை முற்பட்ைபபாது அருகில் நின்றிருந்த
இருவர் பின்னால் நின்றிருந்த அவர்களின் இரு
நண்பர்களின் மககமளப் பிடித்து இழுக்க அவர்கள்
சாதுர்யைாக வரிமசயின் இமைபய உள்பள நுமழந்து
ங்க ாெுமவ
பநருக்கி
தள்ளி
ஒதுக்கிவிட்டு
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அைர்ந்தனர்.
திடீப ன்று
எதிர்
பகாண்ை
தள்ளுமுள்ளுமவ
சைாளிக்க முடியாைல் ங்க ாஜ் பவறு
வழியின்றி பைல்ல ஒதுங்கி தனிபய
தள்ளி
நின்றார்.தனியாக
ஐந்து
நிமிைங்களுக்கு
பைலாக நின்று
பகாண்டிருந்த
ங்க ாஜ் ைனதில்
இப்பபாது ஆயி ம் ஆயி ம் எண்ைங்கள் மின்னலாய்
பதான்றின. அவர் அங்கிருந்து பார்த்தபபாது உைவுக்
கூைத்திற்கு எதிப
இருந்து வண்டி வண்டியாக
ஏற்றப்பட்ை எச்சில் இமலகள் டி ாக்ைரில் வரிமச
வரிமசயாக பசன்று பகாண்டிருந்தன.சில கைங்கள்
தனிபய நின்றவர் ஏபதா ஒரு முடிவுக்கு வந்து
பவளிபய வ வும் ாெம் அம்ைாள் அவம த் பதடி
வ வும் சரியாக இருந்தது.

முன்னாள் எம் எல் ஏ.குடும்பம்.பஞ்சாயத்து தமலவர்,
பகாவில் ப ம்பம அறங்காவலர், நிலச்சுவான்தார்,
ஊரில்
முக்கியைான
சாதி
தமலவர்
இந்த
அமையாளங்கள் இருந்தும் அங்கிருந்த யாருக்குபை
ங்க ாெூமவத் பதரியவில்மலயா அல்லது அவம ப்
பார்த்த
சிலரும்
பார்க்காதது
பபால்
ஒதுங்கிக்பகாண்ைார்கபளா
பதரியவில்மல.
இப்பபாது தான் ஏபதா ஒதுக்கி மவக்கப்பட்ைவனாக
புறக்கணிக்கப்பட்ைவனாக
தன்மன
கருதத்பதாைங்கினார் ங்க ாஜ். ைனிதனுக்கு பசி
வந்தால் பத்தும் பறந்து பபாகுபைா? ைனிதனுக்கு தான்
நி ாகரிக்கப்படும்பபாதுதான்
புதிது
புதிதாய்
நிமனக்கத் பதான்றுபைா.... தன் அமையாளங்களாக
தான்
கருதிக்பகாண்டிருக்கிற
ஒவ்பவான்றும்
தன்மனவிட்டு உதி இப்பபாது தான் மிக மிக
சாதா ைைானவனாக தன்மன உைர்ந்தார்..கி ாைத்தில்
யாம விைவும் தான் வசதியிலும் தகுதியிலும்
பைம்பட்ைவன் என்கிற தன் எண்ைம் தவிடு
பபாடியாகி
பநாறுங்கிப்பபாக முதன்முமறயாக
தன்மன மிக எளியவனாக கருதத் பதாைங்கினார்
இது ங்க ாெூவின் ைனதில் ஒரு பபரிய அதிர்மவயும்
ைாற்றத்மதயும் ஏற்படுத்தியது.
"ஏனுங்க..ஊரிலிருந்து உங்கமள மூணு நாலு தைமவ
கூப்பிட்டுட்ைாங்க.இதச் பசால்ல உங்கள பதடினா
நீஙக அங்கயும் இங்கயும் ஓடிட்டு இருக்கீங்க
வழியிபல
எதாச்சும்
சாப்பிட்டுட்டு
ஊருக்கு
புறப்பைலாங்க இபதன்ன பபாழப்பு இது.." என்று
ாெம்
அம்ைாள்
ஊர்
தகவமல
பசால்லி
துரிதப்படுத்தனார்.
பல்பவறு
நிமனவுகளில்
மூழ்கியிருந்த
ங்க ாஜ்
விடுபட்டு
டிம வர்
கண்ைனுக்கு பபான் பபாட்ைார்..அடுத்த ஐந்து
நிமிைங்களில் கார் பகாடீசியா அ ங்கின் முன்பிருந்த
வ பவற்பு வமளயத்திற்கு அருகில் வ கார் ஏறி
ஊருக்கு புறப்பட்ைனர்.
காம
அவினாசி சாமலயில் பசலுத்தி பின்
நஞ்சுண்ைாபு ம்
ப ாட்டில்
திருப்பிய
பபாது
பின்னாலிருந்து ாெம் அம்ைாள். "ஏங்க இன்னிக்கு
தான் ப ைசிவம் வீட்டு கல்யாைம் "என்று பசால்ல
ஆமசத்தம்பி வீட்டு கல்யாை ைாமயயில் இமத
ைறந்து பபான ங்க ாஜ் "இன்மனக்கா எங்க எப்ப"
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என்று ஆர்வைாய் பகட்ைார்."

"நல்லா இருக்குங்க, நீங்க பகக்கிறது..நம்ை வீட்டுக்கு
ப ைசிவம் குடும்பத்பதாை ப ண்டு நாள் காமலல
தினமும் வந்தும் உங்கமளப் பாக்க முடியாை மூனாவது
தைமவ வந்து மூணு ைணி பந ம் காத்திருந்து ைகபளாை
பத்திரிக்மகமய
நைக்கு பகாடுத்துட்டுப் பபானது
உங்களுக்கு எப்படி ைறந்து பபாகும்? .
தப்புதான் ாெம்.ப ைசிவம் பத்திரிக்மக பகாண்டு
வந்தது;
பகாடுத்தது
எல்லாம்
ஞாபகத்தில்
இருக்கு.ஆமசத்தம்பி வீட்டுக் கல்யாைமும் ப ைசிவம்
வீட்டுக் கல்யாைமும் ஒப பததிங்கிறது தான் எனக்குத்
பதரியபல".. உண்மையான வருத்தத்துைன் பபசினார்
ங்க ாஜ்.

நஞ்சுண்ைாபு ம் ப ாட்டிபல கவர்பைன்ட் ஸ்கூலுக்கு
பதாட்ைைாதிரி
இருக்கிற
அன்மன
சமுதாயக்
கூைத்திபல தான் கல்யாைம்."என்று பசான்னார் ாெம்
அம்ைாள்..
பத்து நிமிைங்களில் ங்க ாெூவின் கார் சமுதாய
கூைத்மத வந்தமைந்தது. எப்படித்தான் பதரிந்தபதா
என்ன ைாயபைா பதரியவில்மல கார் சமுதாயக்கூைத்மத
அமைந்தபபாது ப ைசிவமும் ங்கம்ைாளும் இவர்கமள
எதிர்பார்த்து ைண்ைப முன் வாசலில் வ பவற்க
காத்திருந்தனர்.காம விட்டு ங்க ாெூவும்
ாெம்
அம்ைாளும்
இறங்கும்பபாது
ப ைசிவமும்
ங்காத்தாளும் அவர்கமள வ பவற்க மகபயடுத்து
கும்பிட்ைபடி காருக்கருகில் வந்தனர். ப ைசிவத்தின்
கண்களில் நீர் பகார்த்து சந்பதாஷத்தில் வார்த்மதகள்
தடுைாறின. "சாமீ நீங்க ப ண்டு பபரும் வருவீங்கன்னு
பாத்து பாத்து கண்பை பூத்துப்பபாச்சுங்க சாமீ"
ப ைசிவம் புதிய பவள்மள பவட்டி சட்மையிலும்
ங்காத்தாள் ஆ ஞ்ச் மிட்ைாய் கலர் சில்க் பசமலயிலும்
ைகன்
பைஷ் நீலக் கலர் அம க்மக சட்மை
பவட்டியிலும் பளிச்பசன்று இருந்தனர். ங்க ாெூவும்
ாெம் அம்ைாளும் முன்பன நைக்க மூன்று அடி பின்பன
ப ைசிவமும் ங்கம்ைாளும் பபருமிதத்பதாடு உள்பள
நைந்து வந்தனர்..
சமுதாய கூைத்தில் ஐநூறு பபருக்கு குமறயாைல்
இருந்தனர் . ங்க ாெூமவ கி ாைத்தில் யாரும் பபர்
பசால்லி அமழப்பதில்மல. ங்க ாெூவின் அப்பா
தான் முன்னாள் எம் எல் ஏ என்றாலும் அவம யும் எம்
எல் ஏ என்பறா அல்லது தமலவர் என்பறா தான் ஊரில்
எல்பலாரும்
அமழப்பதுண்டு.பபரும்பாபலாருக்கு
ங்க ாெூமவயும் ாெம் அம்ைாமளயும் பதரியும்
என்பதால் ஒரு ப ப ப்பு பதாற்றிக்பகாள்ள ச ச பவன
அமனவரும் வரிமசயாக எழுந்து நின்று மகபயடுத்து
வைங்கினர்.சிறிது பந ம் திருைை நிகழ்வுகமள கண்டு
களித்த பின் ைைைக்களுக்கு மூடியிட்ை கவம
பகாடுக்க ைைைக்கள் இருவரும் மக எடுத்து கும்பிட்டு
காலில்
விழுந்து
வைங்கி
ஆசி
பபற்றனர்.
ைைைக்களுைன்
பபாட்பைா
எடுத்துக்பகாள்ள
ங்க ாெூமவக் பகட்ைதும் இருவரும் ைனமுவந்து
ைைபைமைக்கு வந்து நடுநாயகைாக அை
ங்க ாஜ்
ைைைக்கமளயும் ப ைசிவத்மதயும் ங்கம்ைாமளயும்
www.kolusu.in
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அருகில்
வந்து
அை ச்பசால்ல
அவர்கள் மிகவும் தயக்கத்துைன்
வந்து அருகில் அைர்ந்தனர்.
ப ைசிவமும்
ங்கம்ைாளும்
அவர்கமளச்
சுற்றி
இருந்த
உறவினர்களும்
பபாட்டி
பபாட்டுக்பகாண்டு நான் நீபயன குடும்பத்துைன்
ைைபைமைக்குச் பசன்று ங்க ாெூவுைனும் ாெம்
அம்ைாளுைனும்
பபாட்பைா
எடுத்துக்
பகாண்ைனர்.இந்த நிகழ்வு முடியபவ ைதியம் ஒரு
ைணி ஆகிவிட்ைது. காமலயில் இருந்து சாப்பிைபவ
இல்மலபயன்றாலும்
ப ைசிவம்
வீட்டுத்
திருைைத்தில் கிமைத்த வ பவற்பில் ைனம் பநகிழ்ந்து
இருவருக்கும் பசிக்கபவ இல்மல.

கல்யாைத்திற்கு
வருவதற்கு
வாய்ப்பில்மல
வந்தாலும் தமலமயக் காட்டி விட்டு பறந்து விடுவார்
கண்டிப்பாக சாப்பாட்டிற்கு எல்லாம் இருக்க ைாட்ைார்
என்று
அமனவரும்
நிமனத்திருக்க
ங்க ாஜ்
ப ைசிவம் வீட்டுத் திருைைத்தில் கலந்து பகாண்டு
மிகவும்
சாவகாசைாகவும்
உற்சாகைாகவும்
பபசிக்பகாண்டு இருந்தது ஆச்சர்யைாக இருந்தது.
சாப்பாடு ப டியா இருக்கு அய்யா சாப்பிைலாங்க
என்று முதலில் பசன்று ங்க ாெூவிைம் பசான்னதும்
எவ்வித தயக்கமும் இன்றி இருவரும் உைவுக்
கூைத்திற்குச் பசன்றனர். முதல் பந்தியில் முதல் ஆளாக
தமலவர்
ங்க ாெூமவயும்
அடுத்து
ாெம்
அம்ைாமளயும் ப ைசிவம் அமழத்துச் பசன்று அை
மவத்தபின் ைைைக்களும் பதாைர்ந்து உறவினர்களும்
அடுத்தடுத்து அை
அமனவருக்கும் உைவு
பரிைாறப்பட்ைது. ைதிய உைவிற்கு பகசரி, சாப்பாடு,
முருங்மகக்காய் சாம்பார்,கா ட் பீன்ஸ் பபாரியல்,
அப்பளம், சம், வமை, தயிர் எல்லாம் தயா ாக
இருந்தது.தமலவரின்
இமலக்கு
அருகிபலபய
ப ைசிவமும் சில உறவினர்களும் நின்றுபகாண்டு
அவருக்கு பதமவயானமத பரிைாறினர். அர்த்தநாரி
பாமளயம் சின்னப்பன் மகவண்ைத்தில் சாப்பாடு
பதவாமிர்தைாக இருந்தது. தனக்கு பவண்டியமத
எவ்வித தயக்கமும் இன்றி பகட்டு பகட்டு
ங்க ாெூவும்
ாெம்
அம்ைாளும்
ைனைாற
உைவருந்தினர்.
சாப்பிட்டு முடித்ததும் இருவரும் சுற்றி நின்ற
எல்பலாரிைமும்
குறிப்பாக
ப ைசிவம்
குடும்பத்தினருைன் பயைம் பசால்லிவிட்டு காம
பநாக்கிச்
பசன்றனர்.ப ைசிவமும்
ங்கம்ைாளும்
பசால்லியும் பகட்காைல் அவச ைாக காருக்கு அருகில்
ஓடி வந்தனர். ங்க ாெூவும் ாெம் அம்ைாளும்
பவளிபய பசல்வமதப் பார்த்த கி ாைத்தினரும்
அவர்கமள வழியனுப்ப கூட்ைைாக பவளிபய வ
அந்த நிகழ்வு ஏபதா வழி அனுப்பு விழா பபான்று
இருந்தது.
"சாமீ நீங்க ப ண்டு பபரும் என்ற ைக கல்யாைத்துக்கு
வந்து இவ்வளவு பந ம் எங்க கூை இருந்து இந்த ஏமழ
வீட்டு சாப்பாட்மையும் ஒரு பந ம் சாப்பிட்டு
எங்கமள பபருமைப்படுத்தீட்டிங்க.இமத எங்க உசிரு
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இருக்கிற
வம க்கும்
ைறக்க
ைாட்பைாம்.".ப ைசிவம்
எப்பபாது
ங்க ாெூவுைன் பபசினாலும் பபசும்
பந ம் முழுதும் இரு மககமளயும்
கூப்பி தமல குனிந்து கும்பிட்ைவாறு
தான் பபசுவார்.

புறக்கணிப்பு - சிறுகதை - மலர்மதி
malarmathi786@yahoo.com

இம்முமறயும் ப ைசிவம் மக கூப்பி ைனம் பநக்குருக
கண்களில் கண்ணீர் பனிக்க பபசப்பபச ங்க ாஜ் தன்
இரு மககளாலும் ப ைசிவத்தின் கும்பிட்ை மககமள
பிடித்து கண்களால் ஒற்றிக் பகாண்ைார். பின்
ப ைசிவத்தின் தமலமய நிமிர்த்தி தன்னுைன் பசர்த்து
இறுக அமைத்து தனது ைகிழ்ச்சிமய பகிர்ந்து
பகாண்ைார்.இருவரின் கண்களில் இருந்தும் ஆனந்தக்
கண்ணீர் அருவியாகக் பகாட்டிக் பகாண்டிருந்தது.

அந்த அன்பின் பிடியில் சிக்கிய ப ைசிவத்தின் முகம்
ைகிழ்ச்சியால் ைலர்ந்து உைம்பபல்லாம் சிலிர்த்துப்
பபானது.இந்த உைர்வுபூர்வைான அமைப்பில் இருந்து
பைல்ல விடுபட்ை ங்க ாஜ் முதன்முமறயாக
ப ைசிவத்மதப் பார்த்து மகபயடுத்து கும்பிட்டு
ைரியாமத பசய்தார். நிமறந்த ைனதுைன் ங்க ாஜ் தன்
ைமனவியுைன் காம பநாக்கிச் பசன்றார். தினம் தினம்
நாம் சந்திக்கும் புது புது ைனிதர்கள்; அவர்கள் மூலம்
நைக்கு கிமைக்கும் புதுப் புது அனுபவங்கள்;அமவ
பசால்லித் தரும் வாழ்க்மக பாைங்கள். இன்று நைந்த
நிகழ்வுகளில்
ங்க ாெூ கற்றுக் பகாண்ை புதிய
பாைத்தால் அவர் ைனதில் இருந்த இருள் நீங்கி புது ஒளி
பதான்றியது.
இந்த ஒளி ங்க ாெுமவ இனி வழி நைத்தும். சக
ைனிதர் மீது ைரியாமதயும், ைனிதமும் இனி என்றும்
அவர் வாழ்வில் பதாைரும்.

ரும் வசப்ைம்பர் மொத இதழுக்கொன
பகைப்புகள்
அனுப்ப ச ண்டிய முக ரி
kolusu.in@gmail.com

பகைப்புகள் அனுப்ப இறுதி நொள் : 20-07-2019
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அந்த சினிைா திபயட்ைருக்குப் பைம் பார்க்க
நண்பர்களுைன் பபாயிருந்தான் பசல்வகுைார்.
இமைபவமள வந்தது.
பவளிபய வந்தவர்கள் ஸ்ைாமல பநருங்கினர்.
பபப்ஸி, பகாக் என்று விதவிதைான பானங்கள்
அபைாகைாய் விற்பமனயாகிக் பகாண்டிருந்தன.
இன்பனாரு பக்கம் இளநீரும்
விற்றுக்பகாண்டிருந்தார்கள்.
“ைச்சி.. நாை பபப்ஸி, பகாக் பபான்ற
பானங்கமளப் புறக்கணித்துவிட்டு இளநீர்
குடிக்கணும்.” என்றான் ப ாஷக்கா இமளஞனான
பசல்வகுைார்.
நண்பர்கள் சிரித்தனர்.
“ஏண்ைா சிரிக்கிறீங்க? பவளி நாட்டுப்
பானங்கள் வாங்குவதால் அந்தப் பைம் அந்நிய
நாடுகளுக்குத்தான் பபாகும். இப்படி இளநீர், நுங்கு
பபான்றவற்மற வாங்கினால், பாவம், நம் நாட்டு
ஏமழ விவசாயிங்களுக்குப் பபாய்ச் பசருமில்மலயா?
அதுக்குப் பபாய் சிரிக்கிறீங்க?” என்று எகிறினான்
பசல்வகுைார்.
“நம்பைாை பைம் நம் நாட்டு
விவசாயிங்களுக்குத்தான் பபாய்ச் பச பவண்டும்
என்று அவ்வளவுத் தூ த்துக்கு பயாசிக்கிற நீ பார்க்க
வந்திருக்கிற பைம் எதுன்னு பயாசிச்சியா?”
நண்பர்கள் பசான்னபிறகுதான் உமறத்தது
பசல்வகுைாருக்கு.
ஏபனனில், அவர்கள் பார்க்க வந்த பைம் ஒரு
ஹாலிவுட் பைம்.
அந்தப் பைத்தின் கபலக்ஷனும் அந்நிய
நாட்டுக்குத்தாபன பபாய்ச் பசரும்?
உண்மைமயப் புரியமவத்த நண்பர்களுக்கு
நன்றி பசான்ன பசல்வகுைார், இனி இந்தியப்
பைங்கமளத் தவி பவறு பைங்கமளப்
பார்ப்பதில்மல என்று உறுதியளித்தான்.
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ஐ லவ் பைாஸி ஐ லவ் சுருளி - கட்டுதை - கவிஜி

chevijay80@gmail.com

உருளிக்கல்லில் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு நாய்க்குட்டி
வாங்கி வந்தார் எங்க ைாைா.
சின்ன குட்டி. அல்பசஷன் நாய். ஊட்டியில் இருந்து
வாங்கி வந்ததாக கூறினார். முதல் நாள்.. ஒரு ைாதிரி
இருந்தாலும்.. இ ண்டு மூன்று நாட்களில் நானும்
அதுவும்.. மிக பநருங்கிக் பகாண்பைாம். என்ன பபர்
மவக்கலாம் என்று பயாசித்து... எங்க ைச்சான்கள்.....
எங்க அண்ணி... எல்லாரும் பசர்ந்து "ப ாஸி" என்று
பபயர் மவத்பதாம்.

"ப ா.....ஸி..."
இப்பபாது பசால்லிப் பார்த்தாலும்..
வாலாட்டிக் பகாண்டு நிற்கும் காலம் அது. எப்பபாது
பசால்லி பார்த்தாலும் உள்ளுக்குள் உமையும் உைர்வின்
அமையாளம் அது.
நான் பைல்ல வளர்ந்பதன். ப ாஸி பவகைாய்
வளர்ந்தாள். பள்ளி பசல்மகயில் பைல் மலன் (பைல்
வீதி வீடு )வம வந்து அங்கிருக்கும் மபப் கம்பி அருபக
நின்று பாவைாய் வழி அனுப்பி மவக்கும் ப ாஸிமய
இப்பபாது நிமனத்தாலும் நான் தனித்து வழி ைறந்து
அமலவதுண்டு. யாருைறியா கண்களில் எனக்பக
பதரியாைல் அழுவதுண்டு.
நாய்க்பகல்லாைா அழுவார்கள் என்று நாய் பகாண்ை
ைனிதர்கள் கூற ைாட்ைார்கள் என்பற நம்புகிபறன்.
பள்ளி முடிந்து வருமகயில் என் வாசம் அதுக்கு
பதரியும். பைல் மலனுக்கு ஓடி வந்து என் மீது விழுந்து
பி ாண்டி நக்கி.. மூச்சு விட்டு..என்னில் என்மன பதடி
பகாண்ைாடும். பைாசு பைாசுபவன்று நானும் ப ாஸியும்
கட்டி பிடித்து தடுைாறும் பநாடிகளில் .......யார் நான் யார்
ப ாஸி என்பற பதரியாத அமைப்பபான்று அங்பக
நிகழும். அதன் நீட்சியில் ப ாஸிமய தூக்கிக் பகாண்டு
வீடு வருபவன். தாத்தா திட்டுவது பபால பாவமன
பசய்வார். ப ாஸி என்பனாடு தான் சாப்பிடும்.
தூங்குவதற்கு ைட்டும் அதற்பகன்று இருக்கும் இைத்தில்
பபாய் படுத்துக் பகாள்ளும். சனிக்கிழமைகளில்
கானுக்கு( ஆற்றுக்கு) கூட்டி பசன்று குளிப்பாட்டி...
பபாட்டு மவத்து அதகளம் பசய்பவாம். சிரித்த
முகத்பதாடு கூட்டி வருமகயில்.. பபண் சிங்கம் பபால
இருப்பாள் ப ாஸி. நான் பத்தாம் நம்பரில்(அந்த
இைத்துக்கு பபர்) இருந்து வீடு வம ஒரு இளவ சமனப்
பபால அதன் மீது வீற்றிருப்பபன்.
கமைக்கு பபானால் ஓடி வரும்... விமளயாைப்
பபானால்கூை கூைத்தான் இருக்கும். எப்பபாதும்
என்பனாடு தான் ப ாஸியின் வாழ்வு. என் பால்யத்தின்
பபரும்பகுதி ப ாஸிபயாடு தான். எங்கள் மலன்(வீட்டு)
பக்கம் யாம யுபை விைாது. நாய் இருக்கும் மதரியத்தில்
நாங்கள்(நான், பவள்மளப்பாண்டி, குட்டிம்ைா, எங்க
அண்ணி....சாவித்திரிக்கா...) இ வு எட்டு ைணி வம கூை
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பவளிபய அைர்ந்து பசமலயால் குடிமச ைாதிரி கட்டி
விமளயாடுபவாம். ப ாஸிமயத் தாண்டி என்மன
யாரும் அத்தமன சீக்கி ம் பநருங்கி விை முடியாது.
காதல்... தனித்துவைானது. அது ைனிதனுக்கும்
ைனிதனுக்கும்
என்றாலும்
சரி.
ைனிதனுக்கும்
நாய்க்கும் என்றாலும் சரி. அது தனக்கான அன்பின்
தனியுைமை என்று தான் தன்மன தகவமைக்கும்.
நன்றாக பபாய்க் பகாண்டிருந்த சூழலில் எங்க ைாைா
இன்பனாரு நாமய பகாண்டு வந்தார். அது
பபாைப னியன். அபநகைாக உருளிக்கல்லில் அந்த
கால கட்ைத்தில் பபாைப னியன் மவத்திருந்தது
நாங்களாகத்தான் இருக்கும். அதன் பழக்க வழக்கபை
பவறு. சமை பிடித்த பவள்மள பனியாய் பவள்மள
பஞ்சுமிட்ைாய் சிற்பைாய் அது தனி அழகு. "சுருளி"
என்று பபயரும் மவத்தாயிற்று. சுருளி என்று
கூப்பிட்ைால் யாம பயா கூப்பிடுவதாக அைர்ந்து
பகாய்யா ை த்திலிருக்கும் அணிமல பவடிக்மக
பார்த்துக் பகாண்டிருக்கும். அதன் கண்களில் இரு
அணில்கள் அங்கும் இங்கும் ஓடுவமத காை அது கண்
பகாள்ளா காட்சி. சுருளிமய மகக் குழந்மதமயப்
பபால தான் மகயாள பவண்டும். பஞ்சு பபாதியின்
சுமைதான் சுருளிக்கு. மகயில் இல்லாதது பபால
இருக்கும்.. சுகைான சுமை அது.
ப ாஸிக்கு வந்தபத பகாபம். முகத்மத தூக்கி மவத்துக்
பகாண்டு இ ண்டு மூன்று நாள் என் அருபக
வ வில்மல. சரியாக சாப்பிைவும் இல்மல. நான்
சுருளியிைம் பசன்றாபல பயங்க ைாக கத்தி சண்மை
பபாடும். ஒரு வழியாக ஒரு பத்து நாமளக்கு பின்
ப ாஸியும் சுருளியும் அக்கா தம்பியாக பழக
ஆ ம்பிக்க....... நிம்ைதி பபருமூச்சு எனக்கு.
இந்த பக்கம் ப ாஸி. அந்தப்பக்கம் சுருளி. இம்முமற
நான் ாொவாகபவ நமை பபாட்பைன்.
எது வாங்கினாலும் மூன்று பங்கு தான். நாங்கள்
பைாத்தம் மூணு பபர். ஒருத்தருக்கு ஒன்னுனா ஒருத்தர்
விைைாட்பைாம். சனியும் ஞாயிறும் நாங்கள் புல்லு
பைட்டில்.. கானில் (ஆற்றில்)...... பி ட்டு களத்தில்...
என்று விமளயாடி களி தீர்த்பதாம்.
பபாட்பைா எடுத்தாலும் கூை வந்து நிற்கும் ப ாஸியும்
சுருளியும் என் வாழ்வில் பிரிக்க முடியாத இைத்தில்
இருக்மகயில் தான்.. பிரித்து தான் தீருபவன் என்ற
ஆறாம் வகுப்பு இமையில் புகுந்தது. நான் ஆறாம்
வகுப்பு படிக்க ஊருக்கு பசல்ல பவண்டிய கட்ைாயம்.
பிரியா விமையில் ஒரு ஞாயிறு பபாள்ளாச்சி
எக்ஸ்பி ஸில் ைாைாபவாடு கிளம்பிபனன். அதன்
பிறகு காலாண்டு அம ப்பரீட்மச முழுப் பரீட்மச
என்று எப்பபாது விடுமுமற கிமைத்தாலும் ஓடி வந்து
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அடுத்த
ஒரு
விடுமுமறக்கு
காைவில்மல.

வருைத்தில்
மீண்டும்
பரீட்மச
வருகிபறன்.
இ ண்மையுபை

"என்னைா இது..." என்பது பபால பகாய்யா ை ம் தாண்டி
வாசலுக்கு பசல்கிபறன். அப்பபாதும் காைவில்மல.
அதுகளின் பிபளட் ைட்டும் வாசலில் சுத்தைாக
கிைக்கிறது. என் பதைலின் தவிப்மப புரிந்து பகாண்ை
தாத்தா
கூறினார்.
"பபான ைாசம்
பபாய்டுச்சு....."

யாரிைமும் பசால்லாத பசாகங்கள் கூை
பகி ப்பட்ைது.
தமலயமையில் கண்ணீர் துளிகள்.

ப ாஸிமய

சிறுத்மத

பசன்பறன் வாசல் வம ...
திரும்பிபனன் என் உறவுக்காக
பிமழத்பதன்... ை ைத்திலிருந்து

தூக்கிட்டு

அழவும் புரியாத வயதில் ஒரு ை ைத்மத என்னால் எதிர்
பகாள்ளபவ முடியவில்மல. நான் ஓடி ஓடி பகாய்யா
ை ம் பக்கம்.. பதாட்ைத்தின் பின் பக்கம்.. புல்லு
பைடு....பி ட்டுக்களம் என்று எல்லா பக்கமும்....."
ப ா...........ஸி.............. ப ாஸி" என்று கூப்பிட்டுக்
பகாண்பை பதடிபனன். எங்கு பதடினும் ப ாசியின்
"ம்ம்ம்ம்.. கும் ....ம்ம்ம்ம்ம்.. காம்ம்ம்ம்ம்......" சத்தம்
வ பவயில்மல. என் கால்கள் நடுங்குவமத முதல்
முமறயாக உைர்ந்பதன். இப்பபாது கூை அமத
பதளிவில்லாத ஒரு பனிமூட்ைைாய் உைர்கிபறன்.
அப்பபாபத பட்பைன்று பயாசித்த கண்ணியில்
இன்பனாரு விஷயம் நிமனவுக்கு வந்தது. ஓடி வந்து
தாத்தாவிைம் "சுருளிமய எங்க?" என்பறன்.

இ.வசல்வி கவிகதகள்
selvi311298@gmail.com

விடுபவன். ப ாட்டில் இருந்து வீட்டுக்கு பசல்லும்
பாலத்தின் பக்கபை என்மன கண்டு இ ண்டும்
குதியாட்ைம் பபாட்டுக் பகாண்டு ஓடிவரும். அன்பின்
வாசத்மத நாய்களில் காை முடியும்.

சிந்து பொடுங்கள்
நீலவானில் மின்னல்களா
பகாலம் ைாறி
பகாள்மக ைாறி
கருபைகக் கூட்ைமின்றி
பைாதல்கள் ஏதுமின்றி
இடிகள் இடித்திைாைல்
வம முமற இல்மலயா
ைமழக்கு வழியில்மலயா

அதன் பிறகு இன்று வம நான் பவபறாரு நாமய
பதாட்டு கூை பார்த்ததில்மல. ஏன் நாயின் வாசம் கூை
எனக்கு
பிடிக்காைல்
பபானது.
ஏபனன்றால் ஸ்டில் ஐ லவ் ப ாஸி..... ஐ லவ் சுருளி....!

கவிஜி
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sathishkumaran2@gmail.com

ப ாஸியும் சுருளியும் அற்ற அந்த புள்ளியில் என்
பால்யம்
இயல்பாகபவ
முடிவுற்றது.

சதீஷ் குமரன் கவிகதகள்

வான வனப்புக்காகவா
நில பவடிப்பாகவா
ஒளி பபாதுைா
வழி பவண்ைாைா
மின்னல்கபள விம ந்து
ப ாஸி காைாைல் பபாய் பத்து நாள்ல வாந்தி எடுத்து கருமுகில்கபளாடு வாருங்கள்
தண்பைன்ற ைமழயாக
சுருளி பசத்து பபாச்சு"ன்னு பசான்னார்.
சிந்து பாடுங்கபளன்.
ைறுபபச்சுக்கு
எதிர்
விமனயாற்ற
பதரியாத
பாவமனயில்.......உைல்பைாழியில்
புல்
பைட்டில்
தனித்து அைர்ந்திருந்த அந்த நாமள இன்னமும்
ரொம்க்ருஷ்
நடுக்கத்பதாடு தான் நிமனவு கூறுகிபறன். விட்ைால்
ramkish1950@gmail.com
அழுதுவிடும் ைனநிமலபயாடு தான் இங்பக எழுதிக்
பகாண்டிருக்கிபறன்.
யாழினிக்குட்டி வம ந்த ஆற்றில்
இல்லபவ இல்மல
ைைல் லாரிகள்
ஊர் ஒதுக்கிபய மவத்திருக்கும்
பதருவில்
என்றும் பநருக்கைாயிருக்கிறது
நிலவு
மீண்டும் வினாக்கமள
பசாடுக்கத் பதாைங்கி விட்ைாள்
யாழினி
ைறுபடியும் பகாைா நிமலக்குள்
உமறகிறார் கைவுள்
க ொலுசு — ஆ ஸ்ட் 2019

At Eternity's Gate -சினிமா ஒரு ோர்தெ - கவிஜி
chevijay80@gmail.com

வா

ன்பகாவின்
கால்கள்
எமதபயா
பதடி
அமலகின்றன.
எதுபவன்று பதரியாத
தூ ங்களினால் அந்தக் கால்களில் ஒரு தீ ாத யாத்திம
இருக்கிறது.
அவன் பதாைர்ந்து காடுகளுக்குள் பயைப்படுகிறான்.
தீ ா பதைல்களில் அவன் தன்மனபய பதாமலக்கிறான்.
பதாமலவது என்று பதரிந்து பகாண்பை பதாமலவதில்
ஒரு துய இன்பத்மத கண்ைமைகிறான். அதன் மூலம்
எமதபயா பதடுவதாக நம்புகிறான். அவன் நம்பிக்மக
தூரிமககளால் ஆனமவ. ஒவ்பவாரு நாளும் அவன் பூமி
அவன் காலடியில் நழுவுகிக் பகாண்பை இருக்கிறது.
இனம் புரியாத புள்ளிகளில் அவன் நகர்ந்து பகாண்பை
இருக்கிறான். தனித்த பதாமலதலில் அவன் வம ந்து
பகாண்பை
இருக்கிறான்.
அதிகாமலமய
அந்திைாமலமய
ைதியத்மத
பூக்கமள...
பதாடுவானத்மத...
ைண்மை....
ஆகாயத்மத....
ை ங்கமள.... காடுகமள.... காற்றுபவளிமய... ப ந்த
நிலப்ப ப்மப...
வம ந்து
முடியபவ
முடியாத
பக்கங்களில்
அவன்
தன்மனபய
நிமறத்துக்
பகாண்டிருக்கிறான்.
பசவ்வகப் பபட்டிமய பபான்ற பலமகமயயும்
வம தலுக்கான உபக ைங்கமளயும் முதுகில் சுைந்து
பகாண்டு காடுகளில் அவன் நைக்கும் காட்சிகளில்...
அவன்
கண்களில்
நாமும்
இவ்வுலமகக்
காண்கிபறாம். அத்தமன பி காசம் அது. அத்தமன
சுவாசம் அங்பக. அற்புதக் கூடுகளின் நிகழ்கால
பவளியில் கண்களுக்குத் பதரியாைல் சிறகடிக்கும்
தன்மனபய உை முடியும்.
புறக்கணிப்பின் வீதியில் கறுத்த காகத்தின் ைனநிமல
தான் அவனுக்கு. முதல் காட்சியிபலபய கிழிந்த
காலணிகமள கழட்டி எடுத்பதடுத்து பார்க்கும் அவன்
மககள் பவறு வழியின்றி அமதயும் ஓவியைாக்குகிறது.
ஓவியங்களின் வழிபய தான் தன் துக்கங்கமளயும்...
தூக்கங்கமளயும் ைறுபரிசீலமன பசய்து பகாள்கிறான்.
ஒரு வமக பசார்வு ைனம் பகாண்ை ைனிதனாகத்தான்
வான்பகா எப்பபாதுபை இருக்கிறான். அந்த பசார்வு
ைனம் தான் அவமன ஓவியங்களுள் அமலக்கழிக்கிறது.
ஓரிைத்தில் அவன் சிந்தமனமய நிறுத்த முடியாைல்
மவத்திருக்கிறது.
அவன்
காணும்
காட்சிகளில்
எல்லாம்... கனவும் பசர்ந்து இருப்பமத நம்பாபதாருக்கு
அவன் காடுகளில் காலடி இல்மல.
ைஞ்சள் வண்ைத்தில் ஒரு வித ையக்கம் காண்கிறான்.
ைஞ்சள் பூக்களில்.. முயக்கம்
தரும் அவன்
சிந்தமனகளின்வழிபய
நாமும்
ஒரு
புள்ளியில்
அவபனாவியம் ஆகிபறாம். இந்த ைனிதர்களிைம்
இருந்து அவன் விலகிபய இருக்கிறான். சிலுமவகள்
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சுைக்க எல்லா ாலும் முடியாது. சில சிந்தமனகமளயும்
அப்படித்தான் கைக்கில் எடுத்துக் பகாள்ள பவண்டும்.
அவன்
ை ங்கபளாடும்....
காகங்கபளாடும்....
பறமவகபளாடும்
தூரிமகயின்
பைாழியில்
உம யாடுகிறான். அவன் தனது 30 வது வயதில்தான்
வம ய ஆ ம்பிக்கிறான். அதன் பிறகு அடுத்த ஏழு
ஆண்டுகள் தான் அவன் வம ந்தான். அந்த கால
கட்ைத்தில் வம ந்தமவ தான் இன்றும் நம்ைமைபய
இருக்கும் அழியா புகழ் பபற்ற வான்பகாவின்
ஓவியங்கள். அவன் வாழும் காலத்தில் அவன்
ஓவியங்கள் ஒன்று கூை விற்கப்பைவில்மல என்பது
எத்தமன வருத்தத்திற்குரிய விஷயம். ஆனாலும்
அவன் வம வமத விைபவயில்மல. அவன் வம ந்து
பகாண்டிருப்பதற்காக வம ந்து பகாண்டிருந்தான்.
பவறு வழியின்றி தனது கமைசி கால கட்ைத்மத
அவன் வம ந்து தான் கைக்க பவண்டி இருந்தது.
வம வது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் பயணிப்பது. அந்த
ஓரிை பயைத்மத அழுமகபயாடும்... வலிபயாடும்...
தனிமைபயாடும்...
ைனச்பசார்பவாடும்....
இயலாமைபயாடுபை தூரிமகக்கு பமையலிட்ைான்.
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ஒரு ஓவியனின் பசால் பகாண்டு பயாசிக்மகயில்
வண்ைங்களற்ற பவறுமை ைனபைங்கும் பைர்வமத
தடுக்க முடியவில்மல.
பறந்து விரிந்து கிைக்கும் நிலப்ப ப்பில் ஒரு பி புமவப்
பபால நமை பபாடும் அவன்... சிறுபிள்மளயின்
ைனநிமலபயாடு தன் சபகாத மனக் கட்டிக் பகாண்டு
அழுவபதல்லாம் கமலஞனின் தத்ரூப முயக்க நிமல.
ஆடு பைய்க்கும் பபண்ணிைம் உன்மன வம கிபறன்.....
என்று பபாஸ் பகாடுக்க பசால்லும் காட்சியில்...
அப்பட்ைைான
ஓவியனின்
ஆழ்ைன
பதைலின்
நுட்பத்மத உை முடியும். அவன் நமைபபாடும்
காடுகளுக்குள் வீசும் பி த்பயகைான காற்மற உை
முடிந்த எனக்கு அமத எழுத்தில் பகாண்டு வ
வார்த்மதகள் பபாதவில்மல. அவ வர் கண்களில்
உைரும் உச்சி பவயிலின் அரூபம் அது. அவன் காணும்
பவளிகளில்....
வானத்தில்......
பவளிச்சத்தில்........
ஒருவமக முடிவிலி நி ம்ப ததும்புகிறது. அமவபயாடு
பபசும் நிமல வருமகயில்.. அவன் ைனதுக்குள் பிறழ்ந்த
நிமல பைல்ல உருவாகிறது. பூக்களின் கு ல் பகட்க
ஆ ம்பிக்மகயில் அவன் நடுங்குகிறான். அவன் வம ய
வம ய அதுவும் அவமன வம கிறது. அதில்
இமைபவளி நி ம்பி எது வம யும் எது என்று இைம்
பபயரும் புள்ளிக்குள் நாமும் சற்று தமலகீழாய் நைக்கத்
பதாைங்குகிபறாம்.
காட்சியில் இல்மல என்றாலும்...ஒரு கட்ைத்துக்கு பின்
இைது காது இல்லாைல் ைமறத்து கட்டுப் பபாட்டுக்
பகாண்டிருக்கிறான். இருபவறு காட்சிகள் சரித்தி த்தில்
இருக்கிறது. ஒன்று பலாக்கல் விமலைகளுக்கு தன்
இைது
காமத
அறுத்து
பரிசாக
பகாடுத்தது.
இ ண்ைாவது.. தீவி ைனபசார்வில் பசய்வதறியாது...
தன் காமத தாபன அறுத்துக் பகாண்ைான் என்பது.
அதனால்
அமத
பார்மவயாளன்
கணிப்புக்பக
இயக்குனர் விட்டிருக்கிறார். காதலிக்கு அறுத்து
பகாடுத்ததாகபவ இருக்கட்டும். காதலின் முக்தி
நிமலயில்.. எல்லாபை சாத்தியப்படும். அது கூடு
அறுத்துக் பகாண்டு உயிர் விட்டு விடும் அன்பின்
ஆழ்ந்த குறுக்கு பவட்டு பதாற்றம். ைானுை சாட்சி
காதலாகபவ இருக்கிறது. அவனுக்கும் அப்படிபய
இருக்கட்டும்.
அதன் பிறகு அவன் ைனநிமல ைருத்துவைமனயில்
அனுைதிக்கப்படுகிறான். ஒரு தமலசிறந்த உலக
ஓவியன்....
அந்த
ைருத்துவைமன
அமறக்குள் அைர்ந்திக்கும் காட்சி கூை அவபன வம ந்த
ஓவியைாகத்தான் பதரிகிறது. இந்த ைனிதர்களுக்கு
கமலஞர்கமள புறக்கணிப்பதில் அப்படி என்ன தான்
கிமைக்கும் என்று பதரியவில்மல. காலத்துக்கும்
ஒதுக்கிமவத்து சாகடித்து பவறும் நிமனவுகளாக ைாற்றி
விடுவதில் ைானுை குரூ ம் மையம் எப்பபாதும் அபத
முகத்பதாடு தான்.
ஒரு காட்சியில் காட்டுக்குள் ஓவியம் வம ந்து
பகாண்டிருக்கிறான்...
தவம்
பசய்வது
பபால.
அவ்வழிபய வரும் ஒரு பள்ளி சிறுமியர் சிறுவர்கள்...
அவன் அருபக ஆவபலாடு வந்து ஓவியமன இது வம
பார்த்ததில்மல என்று பசால்லி ஓவியத்மத பதாட்டு
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இழுத்து விமளயாடி... கலாட்ைா பசய்கிறார்கள்.
ஓவியனின் உள்ளிருக்கும் கமல மிருகம்... பகாபைாக
பவளிப்பட்டு எல்லாம யும் திட்டி...... அந்த ஆசிரிமய
லூசு என்று வி ட்டிக் பகாண்டு ஓடுவமத பவறு
எப்படியும் பபாருள் படுத்த முடியாது. லூசுகளால்
ஆனது அதன் சார்புகளும்.
இறுதியில், விட்ை ஒரு வமக பைன் நிமலயில்...
வழக்கம் பபால வம ந்து பகாண்டிருக்கிறான்
வான்பகா. இரு சிறுவர்கள் துப்பாக்கி மவத்து
விமளயாடிக் பகாண்டு அவன் அருபக வந்து
பதாந்த வு பசய்ய.....வழக்கம் பபால ஓவிய மிருகம்
பவளிபய வ ......அங்பக நைக்கும் பதளிவில்லாத ஒரு
வமக தடுைாற்றத்தில்.. மககலப்பில் அந்த துப்பாக்கி
வான்பகாவின் வயிற்றில் பவடித்து விடுகிறது. காட்டிக்
பகாடுத்து விைாதீர்கள் என்று பகஞ்சும் சிறுவர்கமள
கைந்து தள்ளாடி நைந்து வரும் வான்பகாவின்
ஒவ்பவாரு அமசவிலும் ஓவியம் தான் உை முடிந்தது
குரூ
சிக ைனதுக்கு. அதன் பிறகு ஓரிரு நாளில்
வான்பகா என்ற ைாபபரும் ஓவியன்...பதாடுவானம்
பதாைாைபல ைரித்து பபாகிறான். எதிர் விமனயற்ற
ஒரு பசயல் தன்மன நிறுத்திக் பகாள்கிறது. அப்பபாது
அவனுக்கு வயது 37. (தீவி ைன உமளச்சலில் தாபன
தன்மன
சுட்டுக்
பகாண்ைான்
என்றும்
நம்பப்படுகிறது) வான்பகாவின் வாழ்வில் அது
சரியான முடிவல்ல. சரியான முடிவில்லாத ஒரு
வாழ்க்மகயின்
பின்
பாதியில்
ஒரு
காதற்ற
சிந்தமனயில் ஒரு பறமவயின் சிறகடிப்மப ைறந்து
பகாண்பை இருந்திருக்கிறான் வான்பகா.
அவன் ஆன்ைா அதன் பிறகு தான் வம ந்த
ஓவியங்களின்
ஊைாக
மீண்டும்
மீண்டும்
விமனயாற்றிக் பகாண்டிருக்கும் என்பமத பைம்
முடிந்தும்
நான்
உைர்ந்பதன்.
உைர்வுகளால்
ஆனவமன அறிவால் பதைாதீர்கள். அகப்பைபவ
ைாட்ைான். அது ஆக சிறந்த அற்புத பநாடிகளால்
ஆனது. அது அவனுக்கு வாய்ந்திருந்தது. ஒரு அதீத
கமலஞனின் தவிப்மப பைம் முழுக்க காை
முடிந்தமத உயிர் அறுத்து பசல்லும் அற்புதைான
காட்சி ஒன்றாக பசால்லக்கூடும் இந்த காலம். தனது 37
வது வயதில் பூமிமய விட்டு பபான இந்த ைகா
கமலஞனின் ஆன்ைா ஒருபபாதும் சாந்தி அமையாது.
அமையாத சாந்தியில் தான் அவன் இன்னும் உலாத்திக்
பகாண்டிருக்கிறான்.

"வின்பசன்ட் வான்பகா" என்ற ஓவியனின் வாழ்வு மிக
மிக பைல்லிய பகாடுகளால் தீட்ைப்பட்ைது. அதன்
நீட்சி
இன்னமும்
தன்மன
நீட்டித்துக்
பகாண்டுதானிருக்கிறது.
ஒரு நூறு வருைங்களுக்கு பின் கிமைத்த அவனின்
இன்ன பிற ஓவியங்கமள பபால... கிமைக்காைல்
பபான இன்ன பிற ஓவியங்களுள், காமத ஏன்
அறுத்துக் பகாண்ைான் என்ற பதில் ஒளிர்ந்து
பகாண்டிருக்கலாம்.
கவிஜி
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ஊதம கெயில் - ஒரு ேக்க கதை- கவிஜி
chevijay80@gmail.com
குழப்பத்தின் கூர்மைபயாடு நைந்பதன்.
கண்களில் விழும் ைனிதர்கள் எல்லாரும்.... எமதபயா
பறி பகாடுத்த ைாதிரிபய இருக்கிறார்கள். ஊர் ஆ ம்பித்த
இைத்தில்
ஒரு
வீட்டு
வாசலில்
ஒருவர்
சிமலமயப்
பபால
அைர்ந்திருந்தார்.
அடுத்த
வீட்டுதிண்மையில்
இருவர்
சிமலயாகபவ
அைர்ந்திருந்தார்கள்.
அடுத்த வீதியில் இருந்த பதரு குழாய் பக்கம் கூை
யாம யும்
காைவில்மல.
வீட்டுப்பபண்கள்
ஆங்காங்பக
அைர்ந்து
வானத்மத
பவறித்துக்
பகாண்டிருந்தார்கள். சாம்பல் பூத்த உைலில் கண்களில்
பழுப்பு கூடி இருந்தது. கூர்மையற்ற ஒற்மறயடிகளில் ..
பாதங்கள் பைாத இைங்கபள அதிகம். பலத்த
அமைதியில் அந்த ஊர் உமறந்து கிைந்தது. ை ங்களில்
காற்றில்மல. காற்றில் ைனிதர்கள் இல்மலபயா....!
ஆலை த்தினடிபய கிழக்கும் பைற்கும்......வைக்கும்
பதற்கும்....... வைபைற்கு பதன் கிழக்கும் என்று எதுமக
பைாமனயற்ற உைல்கபளாடு படுத்திருந்தவர்களுக்கு
மூச்சிருக்கிறதா என்பது சந்பதகம் தான். பகாஞ்சம்
பயைாக கூை இருந்தது.
"ஏன்......
இப்படி....?
என்னாச்சு....!"
என்று
பகட்ைதற்கு எந்த பதிலும் அவர்களிைமிருந்து இல்மல.
குமறந்த பட்சம் கண்கமள திருப்பி என்மன பார்த்தாக
கூை இல்மல.
அமசயாத பகாழியும் ......ஆடும்..... ைாடும்...... நாயும்
நின்ற இைத்தில் நின்று பகாண்பை......படுத்த இைத்தில்
படுத்துக் பகாண்பை.....பார்த்த இைத்தில் பார்த்துக்
பகாண்பை பபாம்மை நகல்களின் பவம்மை பூத்த
காட்சிக்குள் நகர்ந்த பபாது சற்று கிறுக்கு பிடித்தது
பபால இருந்தது. தானாக பவர்த்த உைபலாடு நானாக
நைந்பதன். அப்பபாது தான் கவனித்பதன். பவயிலில்,
பசா மையின்றி
படுத்திருக்கும்
அவர்களுக்கு
பவர்க்கபவ
இல்மல.
பசாற்களின்றி
பார்த்துக்
பகாண்டிருக்கும் அவர்கள் ஊமை பவயிலில் பவற்று
சாட்சி
ைட்டுபை.
அங்கிருக்கும்
ை ங்களில்...
குருவிகள்..... காகங்கள்...... பறமவகள் எதுவுமில்மல.
ை ங்கள் பட்டு பபாய்....... அபநகைாக பைாட்மை
ை ங்களாகத்தான்
காட்சி
அளித்தன.
எல்லா
வீடுகளுபை திறந்பத கிைந்தன. சாம்பல் முகங்களில்....
பவளிர் ஆமை பூத்திருந்தது.

அமைதி
அது.
பசாற்களற்ற
வாக்கியத்தில்
பவறும்
முற்றுப் புள்ளிகள் தான்
சரியும் பிமழயும். நான்
தமல பதறிக்க ஊம
விட்டு நைந்பதன். என்
மூச்சு
சத்தம்
அந்த
ஊர்
முழுக்க
எதிப ாலித்தது.
ஊர்
எல்மலயில்
அங்கும்
இங்கும் தமல சிலுப்பிய
பபாது
ஒரு
பலமக
கண்ணில்
பட்ைது.
வட்ைமிட்ை
குறுக்கழுத்து சது ம் உற்று
பநாக்க.....காற்றில்லா
பற்களில் கடி படும் பவளிமய முறுக்கிக் பகாண்டு
கண்கள் கவனித்தது.
அந்த நிறைற்ற பலமகயில் ஏபதா எழுதி இருந்தமத
உை முடிந்தது. மூமள பவறுக்க நா தடுைாற
படித்பதன்.
"இது பசியில்லா ைனிதர்கள் வாழ வ ம் பபற்ற ஊர்.
யா ாவது சாபம் இட்டு பபாங்கள்... பசிக்கட்டும்
என்று..."

கவிஜி

காதுக்குள் இம யும் அமைதிமய தாண்டி பவகு
தூ த்தில் ஓடி விைத் தான் விரும்பிபனன். ஆனாலும்...
எதுபவா என்மன சுற்றி 'ஊம சுற்று' என்றது. மீண்டும்
மீண்டும் அடி பை பபாகும் நாமயப் பபால ஊம
சுற்றிபனன். காணும் இைபைல்லாம் ஊர் ைக்கள்
பிைங்கமள
பபால
அைர்ந்திருக்கிறார்கள்....
அல்லது படுத்திருக்கிறார்கள். பவறித்த கண்களில்...
ஊதிய உைம்பில்.... உப்பியிருக்கிறது பப மைதி. ையான
www.kolusu.in
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கவிஜி கவிதைகள்
chevijay80@gmail.com

அந்ை தூங்காை இைவுகள் - அறிவு
christaarivu@gmail.com

நடுக்கத்துக்குரியக நம்புங்கள்

நிறங்கள் பற்றித் பதரிந்திருக்க பவண்டும்
கருப்பும் பவள்மளக்கும்
பவள்மள கருப்புக்கும் வித்தியாசம் உண்டு
ஒப ைாதிரி சத்தத்தில்
இருபவறு கு ல்கள் தனித் தனிப் புரிதல்கள்
நீண்ை நமைக்கும் குறுக்கு நமைக்கும்
இமைபய குறுநமை ஒன்றுண்டு
பந ம் காலம் அறிதல் பவண்பகல் உைர்தல்
அந்திைாமல நகர்தல் ஆசுவாசக் கூட்டில்
அத்துமீறாைல் வழி நைத்துதல் அவசியம்
கூட்ைத்தில் வழி தப்பும் வாய்ப்பதிகம்
தனித்தனி உயிர் தப்பும் நிகழ்வும் இருக்கிறது
பசார்பவா ஆர்வபைா உைனுக்குைன் புரிபடுதலவசியம்
கண்களில் இருள் அண்ைக் கூைாது
பதாடுவானத்திலிருக்கும் தூ த்மதயும்
கைக்கில் எடுக்க கைவது
வீடு வந்து பட்டியில் அமைக்கும் வம
அத்தமன சுலபைானது அல்ல
ஆடு பைய்ப்பதும்....!

இன்னும்தான் பதாைர்கின்றன,
அந்தத் தூங்காத இ வுகள் ....
என்றுபை இப்படித்தான் நான்,
பிமழபசய்த ஒருமுமறயால்,
ஆயுளும் துவண்டுவிை,
வாழ்க்மக அ ங்பகறாைபல,
நைக்கிட்ை முகமூடிகள்,
பிறர்காைா , புகழா ,
சிறந்த நடிப்பு விருதுகள்
நைக்கு நாபை இ ந்தீட்டும்,
கண்ணீர் வடுக்களாய்...
என்பறா , ஒருநாள் ,
திருத்தப்படும் பிமழதான்,
காத்திருப்பிற்குக் காலம் பதிலிடும்,
பவஷம்கமலத்து - இங்கு
விதிமய ைாற்றும் ....
புவியீர்ப்பும் பதமவயில்மல ,_அன்பப,
உன்பனாடு ஈர்த்து,
வானம்பகாண்டு பசல்வாயானால்,
எப்பபாதுதான் துணிந்தும ப்பாய்,
என் உயிர்இயக்கம்
நீதான் என்று,- அதுவம ,
நீண்டுபகாண்டுதான் இருக்கும்
தூங்காத இ வுகள்......

என் துளி உலகம்
பதயிமல நுனி சப்தம் கண்களில்
எதிர் நின்ற பபாது
குறுக்கு பவட்டில் காது திறந்த
சவுக்மக ை ம்
மநயப்புமைத்த பின்னும்
கூழாங்கல் ஆற்றுக்கு
பபயர் ைாறவில்மல

ரும் வசப்ைம்பர் மொத இதழுக்கொன
பகைப்புகள்
அனுப்ப ச ண்டிய முக ரி
kolusu.in@gmail.com

பவறிச்பசாடிய புற்களின் கண்களில்
நுட்பத்திலும் நுட்பைான
என் துளி உலகம்
www.kolusu.in
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அதடமதை என்னும் அன்பு - அன்றிலன்

andrilan@gmail.com
சிரித்பதாம்
தவித்பதாம்
கவிமதயில் திமளத்பதாம்
கண்ணீர் கசிந்பதாம்....
ஒரு ைமழநாளில்
நம் பைாத்தக்காதமலயும்
ஒப்பிவித்பதாம்
பகாமையில் பபய்யும்
அமைைமழபயன......

கனவின் ககைசி வநொடி
உனக்கும் எனக்குைான
இமைபவளி
நீட்டிபய
நம் பநருக்கத்மதக் கூட்டுகிறாய்....

விலகக் காத்திருந்தது விழிப்பின் திம ..
விசுக்பகன்று உைமல உலுக்கியது ஓர் உதறல்..
ைைல் பபால் சரிந்து
விழுந்து கனவு..
நல்லபவமள பிமழத்பதாபைன்று
உச்சியில் நின்று பார்த்துக் பகாண்டிருந்தது நனவு..
புமகமூட்ைம் பபால்
பநஞ்சின் பமதபமதப்பு ைட்டும் நீங்காதிருந்தது..

துளித்துளியாய்
உன்னுள் இறங்க முயற்சிக்கும்
அபத கைம்தான்
நீ என்னுள்
ஆர்ப்பரிக்கும் பப மல
ஆழிபயன நி ம்புகிறாய்....

சபொல்சிவிக்
kbolshevik@gmail.com

சொ. கொ. பொரதி ரொெொ கவிகதகள்
bharathi.boss.3@gmail.com

உன் உலகம் பவறு
என் உலகம் பவறு......
எனினும் ஆணிபவ ாய் இருப்பது
பநசம் என்னும் ஒற்மறச் பசால்பல....
உன்னுள் நானும்
என்னுள் நீயும்
நுமழயபவ
ஏபதபதா பசய்கிபறாம்
இருந்தும்
அன்பு என்ற கைவுச் பசால்பல
பபாதுைானதாக இருந்தது
நம் ைனங்கமளத் திறக்க....
ைனங்கள் திறந்ததும்
மககள் பகார்த்பதாம்
www.kolusu.in
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எத்தமன நாள் ஆமசபயா
உள்ளங்மகயில் ைமழநீர்
அழகு பார்க்கும் பூமி

பபரிம ச்சபலாடு கைந்த இ யில்
தண்ைவாளத்தில் விட்டுச் பசல்கிறது
பப மைதிமய

நிலபவாடு நகர்கிறது
இ வு வானம்
கூந்தலில் ஒற்மற ப ாொ
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களிமண் சிற்ேம்
கோன்.கைய்ொ
deivasiga266@gmail.com

முைண்ோடு
ச.அனிைா

anithawritter2@gmail.com

அப்பழுக்கற்றவமன
பாலிலும் பன்னீரிலும் நீ ாட்டி...
எளிபயானுக்கும் எளிபயாமன ஆமை ஆப ைங்களால்
அலங்கரித்து....
ஆயதத்மதத்
தாங்கி
ஆழ்ந்த
அமைதியில்
இருப்பவனுக்கு சம்பி தாயங்கள் பசய்து...
பமையலிட்டு விதவிதைாய் நைந்து பகாண்டிருக்கிறது
வழிபாடு,,,,
பகட்காைல் நிமறகிறது உண்டியலில் பைமும்....
தரிசனம் முடித்துத் திரும்புமகயில்...
ஒளி ைங்கிய கண்களுைன்..
ஒட்டிய வயிறுைன்...
பசி பசி என்ற அவலக்கு லுைன்.. மகயில் தட்பைந்தி
யாசகம் பகட்டு நிற்கும் சிறுமியின் கு லில்
ைனம் பமதபமதத்து உம க்கிறது இது எத்தமன
மு ண்பாடு என....

ரும் வசப்ைம்பர் மொத இதழுக்கொன
பகைப்புகள்
அனுப்ப ச ண்டிய முக ரி

பூமனயின் இம மய
விழிப்பபாடு காத்திடும்
சதிமிகுந்த இருளில்
நிச்சயம் அமையக்கூடும்
சர்ப்பங்களின் அமழயா வருமக
நிலபவாளி சுண்டிய
பின்யாைப் ப ணில்
நட்சத்தி ங்கமள
இலாவகைாய்க் பகாய்து
தன் பி ைாண்ை பசிமய
நிவர்த்தியாக்கி
பசார்ந்துறங்கும் விழிகளால்
எவ்வமகயில் காத்திை இயலும்
திறன்மிகக்பகாண்டு
ஏகாந்த இருமள...
மூர்ச்மசத் பதளிந்து
அடிவயிற்றுக் கிள்ளபலாடு
அலறி விழிக்மகயில்
வாசபலங்கும் குவிந்திருக்கும்
களவுபபான ைாமிசத்மதத் பதடிவிம ய
பகாப்மபகளுக்குள் மூழ்கிவிடுகின்றன
உளிதாங்காச் சிற்பங்கள்....
கருவமறயில்
அபயக்க ங்கள் உமைந்த
கைவுளர் சிமலகளாகி
கண்ணீரில் குளிக்கின்றன
பபாதிவனத்தின் பபார்க்கு ல்!

kolusu.in@gmail.com

பகைப்புகள் அனுப்ப இறுதி நொள் : 20-07-2019
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பஜ.பஜ.அனிட்டா கவிதைகள் - anitaraja3292@gmail.com

சுதந்திரம் நமது மூச்சு

ச ர் விழிகள்

சரீ ச் சி ாய்வுகளில் பவம்பிய
நலிவுற்ற உள்ளிருப்பின்
உமைந்த சில்லுகபளன..
தீயின் வி லகப்பட்டு..
ஒன்றாய்..நூறாய்..
பபரும்புனற் துகபளனக்
காற்றில் கம யட்டும்.
சாம்பல் நிறத் துயரின்
தூசுகளமைத்த
பதக ைலிவின் கழிவுகள்
ைண்ணின் ஆழப் புமதயுண்ை
பநருப்புக் குமிழிகளில்
கனன்ற படி வீறிட்டு அழட்டும்..
ஒருநாள்...
பலயுகபைனக் கைந்த
விநாடியின் முள் நகத்தமசவில்..
காலஞ்பசன்ற
ஒவ்பவாரு ை ைத்தின் அடியிலும்..
பவன்பறழுந்த ஞாபகத் திமளப்புகமள..
இங்பகாரு பகள்வியின் பவள்வியிபலழுதி..
புல்லும் முமளக்காத
கல்லமறயின் கருவில்..
பைன்று விழுங்கிய
பபருமூச்சறிதபலாடு..
நாமளயும் நக ட்டும்...
நாபனாரு பீடிமகயிட்ை
முகமூடிமயக்
கழற்றிபயறியும் பபாது..
எனது சுயத்தின் அகத்மத
ஆ ாய்வீர்கபளனில்..
ைண்ணின் ...
பிமழத்த உயி ணுக்களின்
அமையாளக் கூற்றுக்குள்..
நான்
அைங்குவபதயில்மல...
ஒருநாள்..
ைண்ணில் வீழ்ந்த
சருபகான்றுக்காய்
கிமளகள் முகாரியிமசத்த தருைத்தில்..
நான்...
பவர்களின் தமசயில்..
இறுக்கப் பிமைக்கப்பட்டிருப்பபன்..!

அந்த மைதானத்மதக் கைக்கும்
ஒவ்பவாருவர் சட்மையிலும்
பதசியக்பகாடி குத்தப்படுகிறது..
ைறுகைம் எல்பலார் மூச்சிலும்
புதிய பா தத்தின் சுதந்தி க் காற்று
கட்டுக்கைங்காது பும பயாடுகிறது..
பகாடிபயற்றும் நிகழ்வில்
எங்பகா ஒலிக்கும்
பதசத்தின் கீதத்திற்கு..
சரீ த்தின் சகல ைரியாமதயுைனும்
நின்றபடி ைரியாமதயளிப்பதும்
நிகழ்கிறது...
சுதந்தி க் காற்றின் மூச்மச
வாைமகக்கு வாங்கிபயனும்
சுவாசித்துக் பகாள்ள
நாட்மையாள்பவர்கள்
உறுதிபயற்கிறார்கள்..
சிமலபயன நிறுத்தி மவக்கப்பட்டிருந்த
பா தத் தாமயப்
பாதுகாக்கும் பபாறுப்பிலிருந்த
ஒருவரின் சட்மையில்..
பதசியக்பகாடி
தமலகீழாய்த் பதாங்கிக் பகாண்டிருந்தது..
அங்பக பலூன் விற்பவனின்
சட்மைக் கிழிசலில்
அப்பட்ைைாய் பதரிந்த
வறுமையின் விலா எலும்புகளில்..

யாப ா..
பதசியக்பகாடிமய நிமிர்த்தி
பதாங்க விட்டிருந்தார்கள்...
அவனும்..
சுதந்தி க் காற்மற ஊதி..
பலூன்களில் அமைப்பதாய்
எண்ணிக் பகாண்டு
பபருமையுைன் பறக்க விடுகிறான்...!
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கதறேடிந்ை விைல் - ஐ.ைர்மசிங்
dharmasingh2017@gmail.com

www.kolusu.in

கவிஜி கவிகதகள்

மூக்கும் முழியுைாக அழகு வடியும்
சிற்பம் பசதுக்கும் பவட்மக
அந்தப் பாமறயின் துண்டு உைமல
பக்குவப்படுத்தி
கால் வி லிலிருந்து பசதுக்கத் துவங்குகிபறன்
தமலயின் உச்சம் வம
பதுங்கிப் பதுங்கி கூரிய
உளிபயாடு நகர்கிபறன்
இமைகளின் பிரிவில்
பபாறாமை துளிர்க்கும் அழகில்
சமைந்தது சிற்பம்
சமனயில் திமளத்துக் கிைக்கிபறன்
ஒருவித ையக்கத்தில்....
பனிச்சிக த்திலிருந்து நழுவுவது பபாலவும்
இமசயருவிமயத் தழுவுவது பபாலவும்
பாலூற்றில் மிதப்பது பபாலவும்
பதனூற்றில் குதிப்பது பபாலவும்...
அழகு மிளிரும் சிற்பபைா மு ைாய்...
ஒருநாள் பிள்மளயாய் நைமிடுகிறது
ஒருநாள் குைரியாய் புன்னமகக்கிறது
ஒரு நாள் அன்மனயாய்
அன்பிமன பசாரிகிறது
ஒருநாள் பதய்வ உருபவடுத்து ஆசி வழங்குகிறது
ஒருநாள் " ஆக்கலும் அழித்தலும் " நாபன என்கிறது
ஒருநாள் அனாமதயாக தண்ணீருக்குள் பதுங்குகிறது
ஒருநாள் விஸ்வரூபபைடுத்து
குமலநடுங்க மவக்கிறது
வி பலடுத்து விழிகமள குத்துகிறது
காபலடுத்து கனவுகமள மிதிக்கிறது
நாபவடுத்து தூக்கத்மத கமலக்கிறது
உச்ச பயத்தில் இமைகமள
மூடுகிபறன்
வாயமைத்துப் பபாகிபறன்
சுவாசத்மத நிறுத்தும் வித்மதயறிந்து
ஒவ்பவாரு அமவயமவயங்களாக
28

chevijay80@gmail.com

வப. விெயலட்சுமி கவிகதகள்
Peviutr@g.mail. com

பைௌனிக்கச் பசய்யச் பசய்ய
அதனுள் உயிர் ைட்ைம் உயர்ந்து குத்தாட்ைமிடுகிறது
கல்பலறிபட்ை
பதருநாயின்
முனகலுக்கு
முகங்காட்டும் சின்ன பரிதாபமுமின்றி
நமைபிைைானது வாழ்க்மக
சிற்பம் அழகானாலும் அதன் " மூலம் " ஈ ைற்ற
பாமறதாபன
சுக்கு நூறான நம்பிக்மககபளாடு பவட்கித் கிைக்கிறது
சிமலவடித்த வி ல்களில் ஒன்று
நுனியில் இ த்த கமற படிந்து...

மக நிமறய பைமிருக்கு
பசலவு பசய்ய ைனமில்மல
ைகனின் முதல் சம்பாத்தியம்!

ஒற்மறக் காலில்
தவமிருக்கிறது பகாக்கு
நீரின் வருமகக்காக

பதாண்ைத் பதாண்ை
புமதக்கப் படுகிறது உண்மை
'கீழடி'

3 கிபலாமீட்ைர் நைந்து பசன்று
நீர் பிடித்துப் பபாகும் குைத்துக்குள்
அம வாசி நீரும் அம வாசி சாவும்

விடிந்ததும் கண்கள் திறக்கிறாய்
அமைபட்ை கனவுக்குள்ளிருந்து
காகம் பறக்கிறது

நிலமவ உருட்டிக் பகாண்பை
நகரும் பூமிக்கு
சிறுபிள்மளக் கால்கள்
க ொலுசு — ஆ ஸ்ட் 2019

ஜி.சிெக்குமார் கவிதைகள்

drsivaagc@gmail.com , Ph: 9443558201

வை இந்திய நண்பபனாருவனால்
பநர்த்தியாக உருவானமத,
விதவிதைான விநாயகர்கள்,
பூ ொடிகள்,
ையில்கள்,கிளிகள்,சக நண்பர்கள்
என நிமறந்திருந்த கூட்ைத்தில்
இளம் ப ாொ நிற கவுன் அணிந்திருந்த
குழந்மதபயான்று
தன்மன பதர்ந்பதடுத்தமத,
வ பவற்பமறயில்
பதாமலக்காட்சிப் பபட்டிக்கருகில்
இைம் தந்தமத,
இ ண்டு நாட்களுக்பகாரு முமற
பைல்லிய துணியால்
கவனைாக சுத்தம் பசய்தமத
ப வசமும் ைகிழ்ச்சியுைாய்
என்னிைம் பசால்லிக் பகாண்டிருந்தது.
நாளாகி பளபளப்பிழந்ததால்
தன்மன
வீதியில் விசிபயறிந்த துய த்மத ைட்டும்
கமைசி வம யில்
என்னிைம் பசால்லபவயில்மல
அந்த ப்ளாஸ்ைர் ஆப் பாரிஸ் யாமன.

காற்றில் அமழப்பபாலிமய அதி விட்டு
இமையின் பதிபலாலிக்கு ஏக்கத்துைன் காத்திருக்கும்
பசம்பபாத்து நான்.
நீண்ை பந ைமழத்தும் இமை வா ாத ஏைாற்றத்தில்
காற்மற சிதறடித்துக் கு பலழுப்பிப் பறக்கும்
மீன் பகாத்தி நான்.
கி ைங்கள் நுமழயா அைர் ை பைான்றில்
துமையுைன் சதா பபசிக் பகாண்டிருக்கும்
மைனா நான்.
வி பலன நீண்டிருக்கும் கிமளபயான்றில்
இமையுைன் ப வசைாய் இமையும் ை ங்பகாத்தி
நான்..
உயர்ந்த ை க்கிமளபயான்றில்
இமையின் பதாள்களில் கண் மூடி சாய்ந்திருக்கும்
புள்ளி ஆந்மத நான்.
வலது காமல கிமளயில் பைாதி பைாதி
திறந்திருக்கும் இமையின் பசவ்வலகில்
கனியூட்டும் பச்மசக் கிளி நான்.
ை உச்சத்தில் இமையருகிலிருக்க
ஆ ஞ்சு ைஞ்சள் வர்ை பதாண்மை நாண்கள் அதி அதி
பாடிக் பகாண்பையிருக்கும் குக்குறுவான் நான்.
அந்த த்தில் தமலகீழாய்ச் சுழன்று
இமையைர்ந்திருக்கும் பைல்லிய கிமளயமசய
அைரும் கரிச்சான் நான்.
ப ப பவன பதடியமைந்த இம துள்ளும் அலகுைன்
கூடு திரும்பும் பகாண்ைலாத்தியும் நான்தான்.

ரும் வசப்ைம்பர் மொத இதழுக்கொன
பகைப்புகள்
அனுப்ப ச ண்டிய முக ரி
kolusu.in@gmail.com

பகைப்புகள் அனுப்ப இறுதி நொள் : 20-07-2019
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பகாபி பசகுபெைா கவிதைகள்

gopi.poovaivasal@gmail.com

ொழ்தல்

பிரியத்தின் தீபம்

இனி எதுவும்
ைாறப்பபாவதில்மல என்கிறாய்
கைவுள் எப்படியும் மகவிைைாட்ைார் என்ற
உன் பி ார்த்தமனகள் என்னவாயிற்று
என்மன நாபன சவுக்கால் அடித்துக்பகாள்ள
உனக்காக கவிமதகள் எழுதுகிபறன்
உனக்காக கமதகள் பசால்கிபறன்
யாரிைபைா ைன்னிப்புக் பகட்கிபறன்
யாரிைபைா அழுது பகாண்டிருக்கிபறன்
நான் திருந்துவதில்மல
முற்றாக மகவிைப்பட்ைவர்களுக்பக
பின்னி வில் இருள் இருப்பதாக
எங்கும் பபாய் பச ாத பாமத இருப்பதாக
திறக்கப்பைாத கதவுக்கு முன் அைர்த்திருப்பதாக
அர்த்தைற்ற ஒரு பசால்மல மவத்திருப்பதாக
ஒரு துணிச்சமல
ஒரு நம்பிக்மகமய
பலவந்தைாக நி ப்புகிற
ஒரு பகாப்மபயில்
ைதுபவா நஞ்பசா இருந்துவிட்டுப் பபாகட்டும்
இனி வாழ்தல் பற்றி
எப்பபாதும் சிந்திப்பதில்மல நான்

தனியாகபவ இருக்கிபறாம் என்பதற்காக
துர்திஷ்ைம் பிடித்த கட்டிைத்திலிருந்து
ஒரு பி ைாண்ை விழுதல் பகாண்டிருக்க முடியுைா
என்ன
வழக்கைான தனிமைதாபன
பூ ை வசீக த்பதாடு இருந்துவிட்டுப் பபாகட்டும்
ஆயி ம் பசாற்களின் பவதுபவதுப்பு
தனிமைபய விழுங்கத்பதாைங்கட்டும்
திடுக்கிடும் விம்முதல்
தனி அமறபய பகட்டுக்பகாண்டிருக்கட்டும்
அச்சைாகத்தான் இருக்கிறது
பதடித் பதடிக் கண்ைமைகிற இந்தத் தனிமை
சட்பைன ஊதி அமைத்துவிை முடியாத
உன் பிரியத்தின் தீபத்மதபய பகட்கிறது
இன்னும் எவ்வளவு காலம்
இன்னும் எவ்வளவு தூ ம்
இப்படி உன்மன விட்டு
நான் பபாய்க்பகாண்பை இருப்பது

ரும் வசப்ைம்பர் மொத இதழுக்கொன
பகைப்புகள்
அனுப்ப ச ண்டிய முக ரி
kolusu.in@gmail.com

பகைப்புகள் அனுப்ப இறுதி நொள் : 20-07-2019

www.kolusu.in
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நிதனவுகளின் ொசதன - ஜமீல்
jameel2013a@gmail.com

ப ாொ பசடியில் நீபயனப் பூத்திருக்கும்
ைலர்கமள சித்தபடி கழிக்கவுள்பளன்
இப்பபாது ஒவ்பவாரு காமலயிலுை
நீ புதிது புதிதாக
எனக்குள் ைலர்ந்து பகாண்டிருக்கிறாய்

www.kolusu.in

மு.முபொரக் கவிகதகள்

அன்பப உனது பிரிவின்
கனத்த துயரின் நீட்சியிலிருந்து மீள முடியாது
பைழுகு வர்த்திபயன உருகுகிபறன்
நின் பபரிழப்பின் வலியிமன
எதமனக் பகாண்டு ஆற்றிைல் தகும்
பகாமைக்கால ை த்திலிருந்து உதிர்ந்த சருபகன
பவகு சீீ்க்கி ைாக
என்மன விட்டும் பிரிந்து பசன்று விட்ைாய்
ஆமையிமன விைவும் மிக பநருக்கைாக
பசப்பனிட்டு வாழ்ந்து களிப்புற்ற
ஔியும் இருளுைான காலங்கள்
இப்பபாதும் என் சட்மைப்.மபயினுள்
சில்லமற குற்றிகபளன கிலுங்குகிறது
நீ பிரிந்து பசன்ற பின்பும்
என் வசமுள்ள உனது நிமனவுகள்
என்மன வறுத்பதடுக்கின்றன
அதமன பவப ாடு பிடுீ்ங்கிபயறிய
துளியும் ைனசின்றி ஒவ்பவாரு இமலயாக
நான் உதிர்ந்து பகாண்டிருக்கிபறன்
ஆதலினால் ைறக்க முடியா
உன் பசுமை மீந்த நிமனவுகமள
உைன் ப ாொத் தண்டுகளாக்கி
என் வீட்டு முற்றத்தில் நடுகிபறன்
அது காலப் பபாக்கில் முமளத்து
பசடியாக வளர்ந்து பூத்துக் குலுங்குகின்றன
அதில் முகிழ்ந்திருக்கும்
உன் நிமனவுகளின் தூக்கலான வாசமன
என் மூக்மகத் துமளக்கின்றது
அதன் இதழ்களில் வி விக் கிைக்கும்
அதிகாமலப் பனித்துளிகள்
உன் முகப் பருக்கமள ஞாபகமூட்டின
காற்றில் தமலயாட்டும் பபாது
என்னுைன் குமழந்து குமழந்து
பபசுவதாக உைர்கிபறன்
அது இருண்ை என் ைனசின் பக்கங்கமள
ஔிபயன வாசிக்கிறது
மீதமிருக்கும் எனது காலங்கமள

ammubarak2011@gmail.com

குளத்தின் பைௌனத்மத
உமைத்துக் பகாண்பை
இருக்கிறது ...
பலத்த காற்றில்
உதிர்ந்து பகாண்டிருக்கும்
இமலகள்!

அம்ைாமவப் பற்றிய
கவிமதகளில்
சில பந ங்களில் பதவமதயாக
வருகிறாள்...
சில பந ங்களில்
கருமையின் வடிவைாக
வருகிறாள்
சில பந ங்களில்,
பூமவ விை பைன்மையாக
வருகிறாள்,
வீட்டில் எப்பபாதும்
பவமலக்காரியாக வலம்
வரும் அம்ைா!

புறப்பைத் தயா ாகி
விட்ைது...
ஒரு ைமழ,
கவிமதயாபவாைா,
கப்பலாபவாபைா
எனத் பதரியாைல்
என் மகயில் இருக்கும்,
பவள்மள காகிதம்
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நதிமூலம் - மதுசூைன்
madhu_s2014@yahoo.com

ைனிதம - மகா
maha4frds@gmail.com

காற்றின்
சுகந்த முகவரிமயப்
பிடித்துக்பகாண்பை
நமையிைத் துணிகிபறன்
நடுநிசியில்...
தனிமை ைட்டுபை
பைர்ந்திருந்தது
அந்தச் சாமலயில்...
பயமுைனான சிபநகத்துைன்
இருளின் வி ல் பிடித்துக்பகாண்பை
நகர்கிபறன்...
கூந்தல் வருடி
தமல சாய பதாள் தந்து
இன்னும் இன்னும்
பநருக்கமுற்று
என்மன இலகுவாகக்
கூட்டிச் பசன்றது இருள்...
யாருைறியாைல்
ைல ப் பபாகும் ைலம ப் பபால்
பைன்மையாய் என்மன
மகயாண்டு பகாண்ைது
இ வு
சில ஒளிகளின் மு ண்களில்
பவண்டுபைன்பற
என்மன ஒதுக்கிக்பகாண்டு
இருமள இறுக்கிக்பகாள்ள...
அபயபைன்றலறி
ைனித அ வத்மதக்
மகக்காட்டியது அபத பபரிருள்...
இதற்குபைலும்
பவண்ைாபைன்று
என்மன பத்தி ப்படுத்திக்பகாண்டு
திரும்பிவிை அவச த்தில்
பதாமலத்து வந்துவிட்பைன்
யாருைறியாைல் அமழத்து வந்த
சுதந்தி த்மத...

பாட்டியிைம் அந்த நதி பற்றி
பகட்டிருக்கிபறன்.
பு ாைக்கமதபயான்றின்
கிமளக்கமதயில்
பதாைங்கி குல பதய்வம்
அருள் தந்த கமதயில்
மிதந்து பகால்மலப் புறத்தில்
முடிப்பாள் பாட்டி.
தாத்தாவிைம் நதி பற்றிக்
பகட்டிருக்கிபறன்.
அவர் கதர் சட்மைக்
கசங்கியதற்கு பட்ை
வருத்தம் கூை
நதி பற்றி வருந்தியது
கிமையாது.
அப்பாவின் நதியார்வம்
பதாழிற்சங்க
பபா ாட்ைத்தில் பதாழர்கபளாடு
ஆபலாசித்த அந்த ை த்தடியில்
ஆ ம்பித்து நிர்வாகத்பதாடு
முடிந்த பைாதலில் முடியும்.
நதி பற்றி அதற்கு
பைலில்மல.
அம்ைாவின் நதி
பற்றி பதரிதல்
புைமவ பதாய்க்க
காந்தி பார் பசாப்பால்
எவ்வளவு நும க்கிறது
என்பபதாடு முடிகிறது.
ஒரு நள்ளி வில்
பதவமதகள் குளித்தபபாது
ஓ ைாய் நின்று பார்த்த
அந்தக் கனவு பற்றித்தான்
நான் பசால்லுபவன்
என் பகால்மலப் புறபைாடும்
நதி பற்றிக் பகட்ைால்.
www.kolusu.in
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இைற்குப் கேயர்ைான்.... - மு.ச.சதீஷ்குமார்
navsank@gmail.com

கவிதைகளினூபட - ோரியன்ேன் நாகைாஜன்
paarinag10@gmail.com

அப்பா..
நாமள
நான் வகுப்பில் பபச பவண்டும்
ைமழமயப் பற்றி..
அது எப்படி இருக்கும்..
நீரின் துளிகள்
சிதறுவமத ைமழ
என்கிபறாம் தம்பி..
அமத நீர் என்பற
பசால்லலாபை..
இல்மல..
பசர்ந்திருந்தால் நீர்
இது சிதறுகிறதல்லவா..
அவன் விைாது பகட்ைான்..
எவ்வளவு பவகத்தில்
சிதறி விழும்..
மிதைானது முதல்
மிகபவகைானது வம ..
கிமைைட்ைைாகவா..
பசங்குத்தாகவா..
பசங்குத்தாக..
சில சையம் சாய்வாக..
பைபல எப்படி
நீர் பசல்லும்..
யார் தூக்கிப் பபாவார்கள்..
அவன் விடுவதாயில்மல..
கதிப ாளியால்
உறிஞ்சப்பட்டு
காற்று தூக்கிச் பசல்லும்..
புரிந்தது பபால்
தமலயாட்டிச் பசன்றான்
ைறுநாள்.. பபசினான்..

அமனவரும்
இதயத்மத பலசாக்கியபடி வாருங்கள்.
உங்கள் பகாபங்கமளயும்
குப ாதங்கமளயும்
கமளந்து வருவபத
என்மனப் பபால்
என் கவிமதக்கும் பிடிக்கும்.
திை ைனசுக்கா ர்கள்
அவர்தம் ைனங்கமள
பைன்மையாக்கிக் பகாள்ளலாம்.
நூறு விழுக்காடு உண்மை
என் கவிதாப் பிரியர்கபள!
பரிவா ப் பமைகள் பவண்ைாம்
தனித்பத வாருங்கள்.
உங்களுக்குப் பாங்குைன்
பரிவட்ைம் சூட்டும்
பாசமிகு கவிமத எனது.
உங்களின்
கைக்கிலைங்காக் கவமலகள் காைாைல் பபாகும்.
புத்தம் புதுக் கனவுகள்
ஊற்பறடுக்கும் உன்னதத்மத
நீங்கள் நிச்சயம் உைர்வீர்கள்.
இதுவம பூக்கள் பவடிக்கும் சப்தத்மத
பகட்ைறியாத நீங்கள்
கவிமதயின் நிமறவில்
அமத இங்கிதைாய் பகாண்டு பசல்லலாம்.

காமலயில்
பள்ளியால் உறிஞ்சப்பட்டு
ைாமலயில் வீடுகளில் துளிகளாய்ச் சிதறும்
நாபை ைமழ

www.kolusu.in

ைனசு முழுக்க மின்மினிகளும்
பட்ைாம் பூச்சிகளும்
வட்ைமிடும் ைபகான்னதத்மத
இப்பிறவியிபலபய
இப்பபாழுபத
என் கவிமதகளினூபை
உங்களின் வசைாக்கிடுங்கள்.
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இருேைாம் நூற்றாண்டின் இயந்திைங்கள் ககௌந்தி மு
preyaharshini@gmail.com

அழுத்ைமான முத்ைம் - இைா.கவியைசு
rajkaviyarasu@gmail.com

மகவி ல்கமளக் கழற்றி விடும்பபாது
அழுத்தைாக முத்தமிடும் குழந்மத
திரும்பிக்பகாண்டு மகயமசக்கிறது.
அலா ஓமசயில்
அலறி எழுந்து ..

ஒரு முத்தத்தில்
அவமனப் பிரியாைல் ஒட்டிக்பகாள்ளலாம் என்று
நம்பும் குழந்மத
பதாற்றுப் பபாகும் பபாது
பூமிமய உமதக்கிறது

அவச கதியில் தயா ாகி..
அம குமற உைமவ
உள்ளுக்குள் திணித்து ..
ஆசிரியர்களின்
கட்டுக்குள் அைங்கி ..

அழமுடியாைல் விமைபபறும் வாமத
இருவர் முன்பும் பசன்று
மககமள நீட்டும் பபாது
முதலில் நான் என
ஓடும் குழந்மத
"பத்தி ைாக இருக்க பவண்டும் "
என்று முந்திக் பகாண்டு பசால்கிறது.

அக ாதியில் இல்லாத அர்த்தங்கமளயும் அறிவில்
ஏற்றி ..
புரியாத புதிருக்பகல்லாம்
புகலிைம் பதடி ..

தைவும் பபாபதல்லாம்
விழித்துக் பகாள்ளும் முத்தத்தின் கண்கள்
கனவுகளுக்காகக் காத்திருக்கிறது.
யாரிைமும் பகி முடியாத அமைப்மப
பவற்றிைத்தில் கம த்துக் பகாள்வதில்
முன்பனறுகிறது குழந்மத.

சிறப்பு வகுப்புகளில்
சிமறப்பட்டு..
தனிமைமயப்பபாக்க
பைாட்டுபட்லுமவ துமைக்கமழத்து..

பந ைாகி விட்ைபதன்று நகரும் கைத்தில்
பபட்டிக்குள் பநருக்கி அமைக்க
ஏதுவாக இருக்கிறது
குழந்மதயின் துய ம்

அழுத்தத்மத பபாக்க
ஆன்ட் ாய்டில் சிறகு விரித்து..
மஹப்ரிட் கூண்டுக்குள்பளபய
அமைப்பட்டுக் கிைக்கின்றன..

அவனது ஒவ்பவாரு பபாருமளயும்
வீட்டுக்குள் பாதுகாக்கும் குழந்மத
அழுத்தைாக முத்தமிடும் பபாது
நக ாைல் இருப்பதால்
விைாைல்
அமைத்துக் பகாள்கிறது.

'குழந்மதகள்' என பபயர் சூட்ைப்பட்ை
இருபதாம் நூற்றாண்டின் இயந்தி ங்கள்.....

www.kolusu.in
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உனக்காக ஒருமுதற ொழ்ந்து ோர்
ெட்டக்கச்சி விபனாத்
vinoth.lac.psu@gmail.com

எறும்பு - அ.பெளாங்கண்ணி

velangannivelu@aol.com

ைற்றவரின் ஆமசக்கு அடுத்தவரின் பார்மவக்கு
சுற்றவரின் பபச்சுக்கு பார்ப்பவரின் கண்ணுக்கு
வாழ்ந்தது பபாதும் உனக்காக ஓர்நாள்
வாழ்ந்துபார் பதரியும் வாழ்க்மகயின் அர்த்தம்
பதளிவாய் புரியும்
ஓடிய பவகத்தில்
கைந்து வந்த பாமதகமள ைறந்து விட்ைாய்
ஒருமுமற நில்
காலத்தின் பதமவ கைந்து வந்தவற்மற
நிமனத்துப்பார்
ஓைபவண்டிய தூ த்மத கைந்தும் இருக்கலாம்
இன்னும் தூ ம் அதிகம் இருக்கலாம்
இனி ஓைத் பதமவபய இல்லாைல் இருக்கலாம்
உனக்காக ஒருமுமற வாழபவண்டி இருக்கலாம்
இருக்கப் பபாகும் முதிபயார் இல்லத்மதயும்
இல்லாது பபாகும் குடும்ப உறமவயும்
இப்பபாது பபருகிய பைத்தின் ஆமசயும்
இல்லத்தில் நீ இருக்காத பந த்மதயும்
நம த்த காலத்தில் புலம்புவமத விடுத்து
பசழித்த பருவத்தில் உனக்காக ஓர்நாள்
விழித்து வாழ்ந்து பார்
நாளுக்கு நாள் வளரும் வட்டியும் வருத்தமும்
பபருக்காக இழந்து பபாகும் வாழ்வும் நாளும்
யாருக்காக இருக்கிபறாம் என்ற ஏக்கமும் துக்கமும்
உனக்காக ஓர்நாள் வாழ்ந்து பார் எல்லாம் பதளியும்

அளவு சிறிது
அலப்பம கபளா பபரிது
எறும்பு
சண்மைபயா சச்ச பவா
தனித்பத இருப்பதில்மல
எறும்பு
எத்தமன மிதி எத்தமன அழிவு
இன்னும் வாழ்ந்து பகாண்டு தானிருக்கிறது
எறும்பு

கம யில் பூ
வழி பநடுகிலும்
உதிர்ந்து திரும்பும் காற்று

ைமழ ஓய்ந்த சப்தம்
வாசற் கமத திறக்மகயில்
வானில் ங்பகாலி

www.kolusu.in

ஷொலி கவிகதகள்
hishalee@gmail.com

ைருந்து மவக்கும் ைனிதனுக்கு
ைறக்காைல் முத்தம் மவக்கும்
எறும்பு
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அெளும் அறிவியலும் - ோ.விஷ்ணுதீப்
vishnudeep90@gmail.com

முக அழகு பி திபலிப்பு
அது
முழு அக எதிப ாளிப்பு...
உன் பைய்யுைல் பகாண்டு
விஞ்ஞானம் விளக்கி
பவற்றி பபற மவத்தாய்...
பதர்ச்சி பவறும் ைதிப்பபண்ணுக்கு தாபன...
என் ைதிமுகப்பபண்பை...
உன் ைனமத பவல்ல
என் காதமல ைாறிலியாய் ைாற்றி...
அன்றாை வாழ்வில்
அறிவியல் அவசியபைன ஆசான்
பசான்னபபாது அறியாத வயது...
அன்பப...
ஆர்பரிக்காைல்
அறுதியிட்டு - நீ
அறிவிக்மகயில்
ஆனந்தைாய் ஏற்றது ைனது...

பநாடி பந த்மத முடிவிலியாய் ஆக்கி...
காத்திருக்கிபறன் காந்தைாக...
உன் இரும்பு ைனமத இழுத்து
பைய்ஞானத்திலும் பவற்றி பபறுபவபனன்று...

உச்சந்தமல வகிபைடுத்து
பநர்பகாடு தந்தாய்...
முக்பகாைங்கள்
மூக்கின் பைல் பகாண்ைாய்...
விழி ஈர்ப்பில்
புவி ஈர்ப்பு அளித்தாய்...
வி ல் பசாடுக்கில்
பநாடி பந ம் பகாடுத்தாய்...
முன் பின் காலமசத்து
முத்தழகி நீ நைக்க
நியூட்ைன் மூன்றாம் விதியும் உைர்ந்பதனடி...
அழகிய நமையில்
பகாசுவம் ஆை
தனி ஊசல் பயின்பறனடி...
சிரிப்பபாலியில்
எதிப ாலி அறிந்பதனடி...

ரும் வசப்ைம்பர் மொத இதழுக்கொன
பகைப்புகள்
அனுப்ப ச ண்டிய முக ரி

இதபழாடு இமைபகாடு...
பவப்பவியலும்
உன் மூச்பசாடு...
காந்தம் இழுக்குதடி
உன் இமை மூடு...
www.kolusu.in

kolusu.in@gmail.com

பகைப்புகள் அனுப்ப இறுதி நொள் : 20-07-2019
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பூ.விபெக் கவிதைகள்

vivekboopathy@gmail.com

ஏமொற்றம்

ண்

மகபயட்டும் தூ த்தில்
ஒப இைத்தில்
வட்ைமிட்டுத் திரியும்
குருவி பபாம்மைமய
பகாஞ்சி விமளயாடிய
பசல்ல ைகனுக்கு
ஏைாற்றைாகத் தானிருக்கும்
ென்னல் கண்ைாடியில்
தன் பிம்பங்கமள
பகாத்திக் பகாண்டிருக்கும்
குருவிமயத் பதாை முயலுமகயில்
பறந்ததும்...!

த்துப்பூச்சியொக மொறிப்சபொனொள்

எபதச்மசயாக உள்நுமழந்த தட்ைான்பூச்சி
குழல்விளக்மக சுற்றி
ரீங்கா மிட்டு பைபைப்பமத
பார்த்த ஆதினி குட்டி!
அய்... அப்பா.... தட்ைான்....
என்று துள்ளிக் குதிக்மகயில்
வண்ைத்துப்பூச்சியாக ைாறிப்பபானாள்
என்று கவிமதமயத் பதாைங்க எண்ணியதும்
ஏங்க இங்க பாருங்க என்ற
ைமனவியின் மகயில்
வண்ைங்கள் பசாட்ை பசாட்ை
தூரிமக சிரித்துக் பகாண்டிருந்தது
எனது எண்ைங்கள் ஓவியைாக...!

ரும் வசப்ைம்பர் மொத இதழுக்கொன பகைப்புகள்
அனுப்ப ச ண்டிய முக ரி
kolusu.in@gmail.com

பகைப்புகள் அனுப்ப இறுதி நொள் : 20-07-2019
www.kolusu.in
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லக்ஷ்மி கவிதைகள்

vrsgaja@gmail.com

21-ம் நூற்றொண்கை சகமத்தல்

யொருைனும் இல்லொத கவிகத

ஆமசக்கும்
ஆஸ்திக்கும்
இ ண்பைன
நிமனத்த ைனம்
ஒளிக்கு ஒன்றானது

விடியலுக்கு முன்பப பதாைங்கிவிடுகின்றன
அவளின் அன்றாைங்கள்
அவளின் உைலும்
அவள் பபச்மசக்
பகட்பதில்மலபயன
உைன்படிக்மக
பசய்துபகாண்டுள்ளதால்
உறவுகளின் நிமனவுச் சுகங்கமள
ைறப்பதற்காக
எடுத்துக்பகாள்ளும் பி யத்தனங்களில்
அவளின் ஒவ்பவாரு நாளின்
இறுதியிலும்
விதிமீறல்கள் இருப்பதில்மல

தூண்களும் முதியவர்களும்
இல்லாத வீடுகளுக்குள்
மகபபசிகளின்
பவளிச்சங்களும்
சத்தங்களும்
பவறுமையும் பவகமுைாய்த்
தின்று கழிகின்றன தினங்கள்
நாட்காட்டியில் கிழிபடும் நாட்கள் ைட்டுபை
நைக்பகன்றானது

அவளின் ைறுபக்கங்களுக்குள்
அவபள எழுதிக் பகாள்கிறாள்
ஆச்சரியக் குறிகளுைன்
தனக்கான கவிமதமய

கணினியின் திம க்குள் நுமழந்திடும்
கண்களும் ைனமும்
கண்ைங்கமளக் கைந்து
பயணித்து
உலகத்மதச் சுற்றினாலும்
உறவுகமள உைர்வதில்மல
வமகக்பகான்றாய்
சமைத்தும்
வாழ்க்மகமய
சித்து உண்ை இயலவில்மல
உம ப்பும் இனிப்பும்
இல்லாததால்!!

ரும் வசப்ைம்பர் மொத இதழுக்கொன
பகைப்புகள்
அனுப்ப ச ண்டிய முக ரி
kolusu.in@gmail.com

பகைப்புகள் அனுப்ப இறுதி நொள் : 20-07-2019

www.kolusu.in
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ைங்பகஸ் கவிதைகள்

thanges1970@yahoo.in

ஒரு துளி கண்ணீர் உன் ைனதில்
எந்த மூமலயில் ஒளிந்திருந்தபதா அங்பக
நானிருந்திருப்பபன்
உள்பள ஒரு பி த்பயக அமறயில் கண் மூடி அைர்ந்து
கைவுள் தியானித்துக் பகாண்டிருந்திருந்திருப்பார்
இந்த உலகத்மத ஆயி ைாவது முமற
இ த்தச் சிதிலைாக்கிய ைாைன்னர்களின்
ைண்மைபயாடுகள் அவ்வமறயில்
பபாடித்துப் பபாய் கிைந்திருக்கும்
ஒரு பதநீர் வாங்கி அருந்த இயலாதவன்
பசியில்கிைக்கும் பதருவில் தான் நாம் வசதியான ஒரு
வீட்டில்
பவாட்கா அருந்திக்பகாண்டிருக்கிபறாம்
அந்த ஒரு துளி இந்த பூமியில் விழும் முன் .என்
மககளில் ஏந்தி
என்மன புனிதப் படுத்திக் பகாள்கிபறன்
சிலுமவயிலமறயப்பட்ை பபாது பதவனின் முள்
கிரீைத்திலிருந்து பசாட்டிய
ஒரு துளி குருதியாகவும் அது
இருக்கலாம்
தூய அன்பின் நிமித்தம் புறப்பட்டு வந்த ஒரு பசாட்டு
கண்ணீர். இந்த பநர்மையற்ற உலகத்மத
குழிபதாண்டி புமதத்து விை கூை
பபாதுைானதாகவும் அது இருக்கலாம்
www.kolusu.in

ஒரு பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் பதாமலவிலிருந்து
உன் கி கத்திற்கு வருகிபறன்
எனக்பகன்று வீடு வாசல் எதுவுமில்மல
சுழலும் உன் பூமியின் அச்சில் ஒரு துகமளப் பபால
ஒட்டிக் பகாள்கிபறன்
புள்ளியாகபவ இருந்தாலும் இருத்தலின் ைன
உமளச்சல்
என்மன பப ண்ைைாக பவடித்து சிதறிப் பபாகும் படி
பசய்கிறது
பபயரிைப்பைாத பால் வீதி எங்கும்
இலக்கற்று அமலகிபறன் ஊழிக்காலம் முதல்
நான் நீ சாதி ைாதம் பதசியம் ைனிதம் என
சைன்பாடுகமள
எழுதி எழுதி தீர்த்த பின்பும்
பதாக்கி நிற்கும் ஒரு பகள்வி சுருக்கு கயிறு பபால
ஆதாைாக இருந்தாலும் இந்த தூக்கு கயிமற
முத்தமிைாைல் பசத்திருக்க ைாட்ைான்
லூசிபர் லூசிபர்
கைவுள் தன் அம்சத்தில் ைனிதமன பமைத்தாலும்
அவன் ைனதுக்குள் உன்மனத் தாபன
சிறு மீன் குஞ்பசன. நீந்த விட்டிருக்கிறான்
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எரிைைதல எடுப்போம் ொரீர் - ோெலர் கருமதலத்ைமிைாைன்
karumalaithamizh@gmail.com

அ சியலில் பநர்மைபயல்லாம் பபான தின்று
ஆள்பவாரும் எதிர்ப்பபாரும் மககள் பகார்த்து
வ வுதரும் ஊழலுக்குத் துமையாய் பசர்ந்து
வளந்தன்மனச் பசர்ப்பதிபல கூட்ைாய் நின்று
கு ல்முழக்கி பவளிப்பமையாய் எதிர்ப்ப மதப்பபால்
கூச்சலிட்பை திம ைமறவில் பகாள்மள யிட்ைார்
க ம்தட்டி பவடிக்மக பார்ப்ப தன்றிக்
கயவரிமன வி ட்டுதற்பக அச்சம் பகாண்பைாம் !

ைாதம்மும் ைாரிபபய்த ைமழவ ளத்மத
ைனக்கண்ணில் காணுைாறு காட்மை விற்றார்
சீதளத்மதக் பகாண்ைமுகில் பைாதி நீம ச்
சிந்தமவத்த ைமலகளிமனத் தகர்த்து விற்றார்
ஆதவன்தான் எழுமுன்பன கலப்மப யாபல
ஆழைாக உழுதிட்ை வயமல விற்றார்
நாதைாகப் பாய்ந்தஆறும் வற்றிப் பபாக
நாள்பதாறும் குழிபறித்து ைைமல விற்றார் !
உலகையம் எனும்பபயரில் பசாந்த நாட்டின்
உற்பத்திப் பபாருள்களிமன முைங்க மவத்தார்
குலத்பதாழிலாய் பசய்துவந்த பதாழிமல பயல்லாம்
கும்பிட்பை அந்நியர்க்குத் தாம வார்த்தார்
புலம்தன்னில் விமளந்திட்ை பயிர்கள் ை ங்கள்
பும பயாை ை புதனில் ைாற்றம் பசய்தார்
நலம்தந்த நம்முமைய இயற்மக தன்மன
நஞ்சாக்கி பசயற்மகயிமன வ வ மழத்தார் !
எரிதழமல ஏந்திடுபவாம் இந்த நாட்மை
ஏப்பமிடும் அ சியலார் மகபய ரிப்பபாம்
எரிதழமல ஏந்திடுபவாம் வணிகம் தன்மன
ஏந்திபிற நாைளித்பதார் மகபய ரிப்பபாம்
எரிதழமல ஏந்திடுபவாம் உள்நா ைற்ற
எந்தபவாரு பபாருமளயுபை சாம்பல் பசய்பவாம்
எரிதழமல ஏந்தியிந்த நாட்மைக் காக்க
ஏய்ப்பபாம எரித்திடுபவாம் வாரீர் வாரீர் !
www.kolusu.in
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சிசு.ககன்
த. வப: சுக்கொம்பட்டி வர.சின்னசொமி
susinathan100679@gmail.com
www.kolusu.in
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