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ஆசிரியர் க்ைம்
“குட் மார்னிங்…. அங்கிள்”
என மலர்ச்சியான
புன்னகையயாடு
ச ால்லி வீட்டிலினுள் நுகைந்தார்
செண்ணிலா.

சைாண்டு, ொழ்ெயத ாதகன என்கியேன்”.
“ ரி அங்கிள்… நீங்ை ச ால்ெது புரிந்தது மாதிரியும்,
இருக்கிேது புரியாதது மாதிரியும் இருக்கிேது. ”

“ொங்ை செண்ணிலா! நலமா?”
“அங்கிள், தங்ைளிடம் ஒரு யைள்விைள் யைட்ைப்
ய ாகியேன். எனக்கு ரியான விகட ச ால்லணும்”

“அங்கிள், மைணத்கத செல்ெது என் து யாைாலும்
முடியாது என் து எல்யலாருக்கும் சதரியும்.. ஆை,
உண்கமயில் ொழ்ெகத தாண்டி எது ாதகன என்று
யைட்டால் எகத ச ால்வீர்ைள்?”

“யைளுங்ைள் “

“இதுநாள் ெகையில் தங்ைளின் ொழ்க்கையில் , தாங்ைள்
ாதித்தது என்ன என்ோல் என்ன ச ால்வீர்ைள்?”

“செண்ணிலா… ைடினமான ஒன்கே
திலாய்
ச ான்னால் தான் விடுவீர்ைள் ய ாலிருக்கிேயத? ரி
ச ால்கியேன், இயல் ாய் இருப் து தான் ாதகன ”

“ நான் ச ால்ெது இருக்ைட்டும்… தங்ைளின்
என்ன?” என நான் யைட்ை

“இயல் ாய் இருப் து தான்
அர்த்தம் என்ன அங்கிள் ?”

தில்

“அங்கிள்… நான் நிகனத்தது ய ால்
ந்யதா மாை
ொழ்ந்து சைாண்டிருக்கியேன் … அது தான் நான்
ாதித்தது என நிகனக்கியேன்” என செண்ணிலா
ச ான்னார்.

ாதகனயா? இதற்கு

“இயல் ால் இருப் து என் து எல்யலாரிடமும் எல்லா
சூழ்நிகலைளிலும் நாம் நாமாையெ இருப் து தான்
ஆகும். இது யைட் தற்கு எளிகமயாய் இருப் து
ய ால் யதான்றும். ஆனால் நகடமுகேயில் இகத
பின் ற்றுெது மிை மிை ைடினம்”.

“நல்ல தில் செண்ணிலா”
“ ரி,
அங்கிள்….
இருக்கிறீர்ைளா?”

“அங்கிள்.. உங்ை தில் ?”

“நான் இத்தகன ஆண்டுைள் ொழ்ந்து சைாண்டு
இருக்கியேன்… அகதயய நான்
ாதித்ததாை தான்
நிகனக்கியேன்.”
“அங்கிள், பிேர் ச ய்ய முடியாதகத நாம் ச ய்ெது
தாயன ாதகன? தாங்ைள் ொழ்ெகதயய ாதகன என்று
ச ான்னால், இந்த உலகில் இப் ொழ் ெர்ைள் அத்தகன
ய ரும், தங்ைள் திலின் டி ாதித்தெர்ைள் தாயன?”
“தாங்ைள் ச ால்ெது உண்கம தான். ொழும் அகனெரும்
ாதகனயார்ைள் தான். எளிகமயான ொழ்க்கையில்
மனிதர்ைளாகிய நாம் தான், ைடினமாகத ச ய்ெயத
ாதகன என நிகனக்கியோம் . ாதகனைள் நிைந்தமல்ல.
உதாைணத்திற்கு கிரிக்சைட் உலகில் பிைட்மன் என் ெைது
ாதகனகய ைொஸ்ைர் முறியடித்தார். ைொஸ்ைரின்
ாதகனகய சடண்டுல்ைர் முறியடித்தார். சடண்டுல்ைர்
ாதகனகய நாகள இன்சனாருெர் முறியடிப் ார். ஆை,
ாதகன என் து நிைந்தமல்ல… அது ைாலப்ய ாக்கில்
மாறிக்சைாண்யட இருக்கும்.”

நீங்ை

எப் டி?

இயல் ாய்

“இல்கல செண்ணிலா… அப் டி இருக்ை யெண்டும்
என் து எனது ஆக … புத்தர், ெள்ளலார் ய ான்ே
மைான்ைள் இப் டி ொழ்ந்து இருக்கிோர்ைள்… நம்கமப்
ய ான்ே ாதாைண மனிதர்ைளுக்கு, இசதல்லாம் ைனவு
தான் என்ோலும் அகத நமது இலக்ைாைக் சைாண்டு,
அகத யநாக்கி, நாம் எடுத்து கெக்கும் ஒவ்சொரு
அடியும் நமக்கு செற்றி தான்.”

நிறுெனர் - ஆசிரியர்
மு. அேசொளி

“அங்கிள், இப் என்ன ச ால்ல ெருகிறீர்ைள்?”
“இந்த உலகில் உண்கமயான ாதகன என் து மைணத்கத
செல்ெது தான். ஆனால், அகத யாரும் இதுெகை
ச ய்தது
இல்கல.
ஆையெ,
இந்த
உலகில்
ஒவ்சொருெரும் ல்யெறு சூழ்நிகலைகள
எதிர்
www.kolusu.in
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சர்க்கரை ந ாய் : (நைாடர்ச்சி) - Dr.A.S.கதிநைசன் BSMS
kathiresanas@gmail.com

சென்ற இதழில் ெர்க்கரை ந ோயோளிகள் ரைதோ,
நகோதுரை உணவிரை ெோப்பிடலோைோ என்பது பற்றி
போர்த்நதோம். இந்த இதழில் ெர்க்கரை ந ோய்க்கோை சித்த
ைருத்துவம் கூறும் கோைணங்கரையும், அதற்கோை
தீர்வுகரையும் கோணலோம்.
ெர்க்கரை ந ோய்க்கோை முக்கிய கோைணம் கரணயத்தில்
சுைக்கும் இன்சுலின் என்னும் ஹோர்நைோன் சுைப்பு
குரறவநத கோைணம் என்பது அரைவரும்
ோம்
அறிந்தநத.
கரணயத்தில் இன்சுலின் சுைப்பு குரறவததற்கு இன்று
வீை ைருத்துவ முரறகள் பல கோைணங்கரை அடுக்கி
சகோண்டுதோன் இருக்கிறது. சித்த ைருத்துவத்ரத
சபோறுத்தவரற ெர்க்கரை ந ோய் என்பது பித்த
மிகுதியிைோல் உண்டோகும் ஒரு ந ோய். கரணயத்தில்
அதிக உஷ்ணம் ( அதோவது பித்தம் அதிகரிப்பதோல்)
உண்டோவதோல் அதில் இருந்து இன்சுலின் சுைப்பு
குரறயும்.

ந ோய் தோன் முதன்ரையோைது.
உணவிரை அவெை அவெைைோக விழுங்கி விட்டு
ஓடுவது. டிவியில் பிக்போஸ் போர்த்துக்சகோண்டும்,
செல்நபோனில் வோட்ஸ்ஆப் போர்த்து சகோண்டு
ெோப்பிடுவதோல் உடலில் எந்த ஊட்டச்ெத்து நெைோது.
உண்ணும் உணவிரை அைவறிந்து சுரவத்து
அனுபவித்து உண்டுவந்தோல் எந்த ந ோயும் வைோது
என்பரத “ைருந்சதை நவண்டோவோம் யோக்ரகக்கு
அருந்தியது அற்றது நபோற்றி உணின்” என்ற அடிகளின்
மூலம் திருவள்ளுவர் கூறுகிறோர்.
கோரல உணவிரை ஒருநபோதும் ைறுக்க கூடோது. அநத
நபோல் இைவில் கண்ட ந ைங்களில் உண்பரதயும்
கட்டோயம் தவிர்க்க நவண்டும். இைவு உணவிரை 9
ைணிக்குள் முடிக்குைோறு போர்த்து சகோள்ளுதல் லம்.
அதிக ைைஅழுத்தம், அதிக நகோபம் நபோன்றவற்ரற
தவிர்க்க நவண்டும்.

ர்க்ைகை யநாயாளிைள் தவிர்க்ையெண்டியகெ:
அதிக அைவு உடல் உறவு சகோள்ளுதல், பகலில்
உடலுறவு சகோள்ளுதல் இரவ ெர்க்கரை வியோதிக்கு
முக்கிய கோைணம். இதரை “ கன்னி ையக்கத்தோல்
கண்டிடும் நைகம்” என்கிறோர் நதரையர்.

உணவில் பட்ரட தீட்டி போலிஷ் செய்து கண்ணுக்கு
பளீர் எை ஒளிரும் சவள்ரை அரிசி, சவள்ரை
ெர்க்கரை, ரைதோ, துரித உணவுகள் ( Junk Foods),
நபோன்றவற்ரற அறநவ நீக்குதல் லம்.

பகலில் உடலுறவு சகோள்ை கூடோது என்பரத “
பகல்பித்த விந்ரத அல்லது நைகம் வைோது” என்கிறோர்
நதரையர்.

இனி ெர்க்கரை ந ோயோளிகள் செய்ய நவண்டியரவ
பற்றி போர்க்கலோம்!

பகல் உறக்கத்திரை தவிர்த்தல் அவசியம். பகல்
உறக்கத்திைோல் உடலின் சூடு அதிகரிக்கும். இைவில்
கண் முழிப்பதைோலும் கரணயத்தின் சூடு அதிகரிக்கும்.
உணவில் கவைமின்ரை : .

வோைம் ஒருமுரற எண்சணய் குளியல் அவசியம். இது
உடல் சவப்பநிரலரய
ன்னிரலயில் ரவக்க
உதவும்.

உண்ணும் உணவில் பிறக்கும் ந ோய்களில் ெர்க்கரை

முடிந்தவரை பட்ரட தீட்டிய சவள்ரை அரிசியிரை
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நிறுவைர் - ஆசிரியர்
மு. அேசொளி
ரகவிட்டு, ைோப்பிரை ெம்போ நபோன்ற போைம்பரிய
அரிசியிரை பயன்படுத்தலோம்.

9486105615

இரவ போர்ப்பதற்கு சவள்ரையோக பளீர் எை
இல்லோவிட்டோலும், உடலுக்கு நதரவயோை ெத்துக்கரை
சகோடுப்பதிலும்,
ெர்க்கரைரய
கட்டுக்குள்
ரவப்பதிலும் சகட்டிக்கோைர்கள்.

முதன்ரை ஆசிரியர்
ை. அம் ப்ரியா

அநதநபோல் முடிந்தவரை சவள்ரை ெர்க்கரை என்னும்
குப்ரபரய அறநவ ஒளித்துவிட்டு ோட்டு ெர்க்கரை,
சவல்லம்,
பைங்கருப்பட்டி
நபோன்றவற்ரற
பயன்படுத்தலோம்.

ஆசிரியர் குழு
இைா. பூ ாலன்
புன்னகை பூ செயக்குமார்
ய ாகல மாயென்

இதரை பயன்படுத்துவதோல் உடலுக்கு ைட்டுமின்றி,
இதரைநய ம்பியுள்ை பல விவெோயிகள் ன்ரை
அரடவோர்கள்.

இரணய தைம்
www.kolusu.in
(இதழ் செளியீடு : பிைதி மாதம் 1 )

ைைதிரை அரைதிப்படுத்த திைமும் 15 நிமிடம்
அரைதியோக அைர்ந்து தியோைம் செய்யலோம். உடலிரை
வலிரைபடுத்த திைமும் 45 நிமிடங்கள் ரடப்பயிற்சி
செய்யலோம்.

பரடப்புகள் அனுப்ப
kolusu.in@gmail.com
(ைகடசி யததி : பிைதி மாதம் 20 )

ைைதிரையும்
உடலிரையும்
ஒழுங்குபடுத்த
பிைோணோயோைம் என்னும் மூச்சுப்பயிற்சி மிகவும்
அவசியம். அருகில் உள்ை சித்த ைருத்துவர் அல்லது
நயோகோ ஆசிரியரை ெந்தித்து மூச்சுப்பயிற்சியிரை கற்றுக்
சகோண்டு திைமும் செய்யலோம்.

பரடப்புகள் பற்றிய
விைர்ெைங்கரை அனுப்ப
kolusu.fb@gmail.com

ஆயிைக்கணக்கில்
ைருந்து
ைோத்திரைகரை
ெோப்பிட்டோலும் இந்த தியோைம், மூச்சி பயிற்சிக்கு ஏதும்
ஈடோகோது என்பது ைறுக்கமுடியோத உண்ரை.

இயற்கைகய விரும்புயொம் !
திரும்புயொம்!!

(ைகடசி யததி : பிைதி மாதம் 20 )

இயற்கைக்குத்

சைாலுசு மின்னிதழில் ெரும்
கடப்புைள் அகனத்தும்
ைற் கனயய. ைட்டுகைைள்
எழுத்தாளரின் சிந்தகனையள தவிை
சைாலுசு மின்னிதழின் சித்தாந்தங்ைள்
அல்ல

Dr.A.S.ைதியை ன் BSMS.,
நலம்ொழ் SK சித்தா & ெர்மா மருத்துெமகன
யைாபிச்ச ட்டிப் ாகளயம்.
Contact: 9488568949
www.kolusu.in
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மனிை ந யம் - ஒரு பக்க கரை - மலர்மதி
malarmathi786@yahoo.com

நைவதிரயப் சபண் போர்த்துவிட்டுப்
நபோைவர்கள், இைண்டு ோட்களுக் குள்
முடிவு
செோல்வதோய்
வோக்களித்துவிட்டு
இைண்டு
வோைங்கைோகியும்
சைைைைோக
இருந்தது ெந்நதகத்ரதக் கிைப்பியது
செோக்கலிங்கத்துக்கு.
“என்ைங்க, ரபயன்
ம்ைப்
சபோண்ரணப் போர்த்த அன்ரைக்நக
பிடிச்சுப்நபோச்சுன்னு செோல்லிட்டோன்.
அப்படி இருக்க, அவங்க வீட்டோர் ஏன்
இப்படி நபெோை இருக்கோங்க?” என்று
நகட்டோள் ைரைவி ைதியழகி.
“ஆயிைம்தோன்
இருந்தோலும்
அவங்க ரபயன் வீட்டோர் இல்ரலயோ?
சகோஞ்ெம்
பந்தோ
கோட்டத்தோன்
செய்வோங்க.
சபோறுத்திருந்து
போர்ப்நபோம்.” என்றோர் செோக்கலிங்கம்.
என்று கத்தரித்துவிட்டோர்.
ைரைவிரய ஏநதோ ஒரு கோைணம் செோல்லி
ெைோளித்தோநை தவிை அவருக்கும் உள்ளூை இருந்த
ெந்நதகம் சபரிதோகியது.

‘அடக் கடவுநை... இனி என்ை செய்வது? வீடு
தண்ணீரில்
மூழ்கிவிடும்
நபோலிருக்நக?’
எை
கலவைைரடந்தோர் பைைசிவம்.

‘ஏன் பைைசிவம் அரைதியோக இருக்கிறோர்? அவர்
ைகன் முநகஷும், என் சபோண்ணு நைவதியும் ஒருத்தரை
ஒருத்தர் போர்த்து, தனிரையில் நபசி, பிடித்திருப்பதோகச்
செோல்லித்தோநை நபோைோர்கள்? முடிவு செோல்வதில் ஏன்
இந்த தோைதம்?’

அப்நபோது –
அவர் வீட்டு வெலில் படகு ஒன்று வந்து
நின்றது.

தைகரைப் பிடித்தோர் செோக்கலிங்கம்.
அவர் மூலம்தோன் உண்ரை சவளிநய வந்தது.
தன்ரைவிட அதிக வைதட்ெரண சகோடுக்க
முன்வந்த சபண்வீட்டோ நைோடு ெம்பந்தம் நபசி முடிவு
செய்திருக்கிறோர் பைைசிவம். அதைோசலன்ை? பிடிக்க
வில்ரலசயன்றோல்
சவளிப்பரடயோகச்
செோல்லிவிடநவண்டியதுதோநை? இப்படியோ கோக்க
ரவப்பது?

அதிலிருந்து
இறங்கி
ைோர்பைவுத்
தண்ணீரையும்
சபோருட்படுத்தோது
வந்தோர்
செோக்கலிங்கம். அவருடன் அவருரடய ைகன்
முநகஷ்.
“வோங்க, வோங்க... நீர் ைட்டம் இன்னும்
உயரும்நபோல
இருக்கு.
சீக்கிைம்...”
எை
அவெைப்படுத்தி
அவர்கரைப்
படகில்
ஏற்றி
பத்திைைோகத்
தன்
வீட்டில்
தங்க
ரவத்தோர்
செோக்கலிங்கம்.

ஒரு ைோதம் ஓடியது.
‘திடீசை’ன்று சபய்த கை ைரழயோல் சென்ரை
கைநை மூழ்கியது. எங்கு போர்த்தோலும் சவள்ைக்கோடு.
சவள்ைத்தில் சிக்கி ைக்கள் சபரும் அவதிப்பட்டைர்.

நைவதியின் பூங்கைத்ரத சைல்லப் பற்றி
அவரைப் படகில் முநகஷ் ஏற்றியநபோது அவன்தோன்
தன் வோழ்க்ரகத் துரண எை தீர்ைோனித்தோள்.

பைைசிவத்தின் வீடு தோழ்வோைப் பகுதியில்
இருந்ததோல் ைரழ நீர் முழங்கோல் வரை நிைம்பி நதங்கி
நின்றது. பயந்து நபோைவர் செல்நபோன் எடுத்து தைக்குச்
ெம்பந்தியோகப் நபோகும் ைசிம்ைநைோடு நபசிைோர்.

“சவள்ைம் வடிந்து இயல்பு நிரலக்குத்
திரும்பும் வரை நீங்க என் வீட்டில் தங்கி இருக்கலோம்.”
எை செோக்கலிங்கம் செோன்ைதும் கண்களில் கண்ணீநை
வந்துவிட்டது பைைசிவத்துக்கு.

அவநைோ,
“ஸோரிங்க.
ோங்கநை
என்ை
செய்வசதன்று புரியோைல் தத்த ளிச்சுக்கிட்டிருக்நகோம்.”

அவர் கைம் பற்றியவர், “இநதோ போருங்க
செோக்கலிங்கம் ெோர், உங்கரைவிட அதிகம் சீர்,செைத்தி

www.kolusu.in

5

க ொலுசு — அக்ட ொபர் 2019

செய்யறோங்கன்னு
அ ோவசியைோ நவறு இடம்
திருமூ கவிரைகள்
போர்த்நதன்.
ஆபத்தோை
thiruanand5@gmail.com
ந ைத்தில்
அவங்க
உதவ
ைறுத்துட்டோங்க.
உங்க
சபோண்ரண
ோங்க
தூொனம்
நிைோகரிச்சும்கூட அரத ைைசுல
சவச்சுக்கோை ஓடி வந்து எங்கரைக் கோப்போத்தி
இருக்கீங்க. சபோன், சபோருரைவிட ைனித ந யம்தோன் R15ல் அவன் நதோளிறுகப்
மிக உயர்ந்ததுன்னு நீங்க கோட்டிட்டீங்க. உங்க முன்ைோல பற்றியரணத்து
பறக்குைவளின் நதோடு
நிக்கறதுக்நக எைக்கு சவட்கைோ இருக்கு.” என்றோர்.
அங்குமிங்குைோய்
“வீணோ ஏநதநதோ நிரைச்சு ைைரெப் நபோட்டுக் ஆட்டுகிறசதன்ரை;
குழப்பிக்கோதீங்க.
ஒரு
ைனுஷனுக்கு
ைனுஷன் கைட்டூர் ெோரலயின்
உதவநலன்ைோ அப்புறம் ோை ைனுஷைோப் சபோறந்து பள்ைங்களில்
ஏறி இறங்கி இறங்கி ஏறும்
பிைநயோ ஜைநை இல்ரலநய.” என்றோர் செோக்கலிங்கம்.
எைது RX100ன் முன்ெக்கைத்தில்
“நகக்கநவ சவக்கைோ இருக்கு. இருந்தோலும் நைசலலும்பிச் சுழலும்
நெற்றுநீநைோடு
நகக்கநறன். நீங்க தப்போ எடுத்துக்கக் கூடோது.”
புலிசயை உறுமும் புத்திக்குள்
கலர்கலர் புறோக்கள்
“அட, சும்ைோ நகளுங்க.”
வோைத்துக்குச் சிறகுதைப் பறக்கின்றை;
“என் ரபயனுக்கு உங்கப் சபோண்ரணத் இறுகத் தழுவும் சுகந்தத்தில் சதோரலதல்
தருவீங்கைோ? எைக்கு வைதட்ெரணநயோ, நவறு எந்தப் எள்ைைசவனினும்
சபோருளுநைோ நதரவ இல்ரல.
ல்ல ைைம் அதன் சகோள்ைைவு சபரிது;
பரடத்தவங்கத்தோன் நவணும்.” – தயங்கிக் நகட்டோர் அதிலும்,
இருெக்கை வோகைத்தின் பின்ைைர்ந்து
பைைசிவம்.
ஆணின் முதுகு பிைக்கத் தழுவி
அரைதியோகக்
நகட்ட
செோக்கலிங்கம் இதயம் சகோய்தசலன்பது
கண்கள்மூடி
செோன்ைோர்.
ரககரை விரித்து கோற்றில்விட்டபடி
கோைணநைதுமின்றி
“அங்நக போருங்க.”
கோதலூட்டுதலோகும்.
பைைசிவம் திரும்பிப் போர்த்தோர்.
ஹோலில்
நின்று
சிரித்து,
சிரித்துப் ==================================
நபசிக்சகோண்டிருந்தைர் முநகஷும், நைவதியும்.

யல ாய்ப்ய ான மனசு

“போர்த்த முதல் ோநை ஒருத்தரை ஒருத்தர்
விரும்பிட்டோங்க. இவங்கரை யோைோலும் பிரிக்க அவ்வைவு சபரியதுமில்ரல
முடியோது நபோல.” என்றோர் செோக்கலிங்கம்.
மிக நீண்டதுமில்ரல
இந்த வோழ்க்ரக;
“உண்ரைதோன் ெம்பந்தி.” எை கூறி சிரித்தோர் ஒரு வோரழக்கோய்பஜ்ஜிரயக் கடித்து
பைைசிவம்.
ோரை உறுவும்
சைல்லிய இழுரவயில்
*******
ரகநயோடுவரும் சிறுதுண்டு.

ெரும் அக்யடா ர் மாத இதழுக்ைான கடப்புைள்
அனுப் யெண்டிய முைெரி
kolusu.in@gmail.com
கடப்புைள் அனுப் இறுதி நாள் : 20-10-2019
www.kolusu.in
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உசுரு - ஒரு பக்க கரை - ந ௌஷாத் லி
nowsathkumbakonam@gmail.com

வச்சிருப்நபோம்ய்யோ ...
விடு
ைோப்பிள்ரை
,அவ
ைைசுக்கு அந்த பயநல
பிடிச்சு நபோச்சு ,நீங்க
பணம் ,கோசு ,கவுைவம்
போர்த்து அவ கோதல்ல
பிரிச்சிடுவீங்கன்னு
பிடிச்ெவநைோட ஓடி
நபோய்ட்டோ வருஷம்
இருபது
ஓடி
நபோச்சு ,ஏரழ பயல
கட்டிக்கிட்டோலும்
இந்த
இருபது
வருெத்துல
உங்க
முன்ைோடி கஷ்டம்னு
வந்து இருப்போைோ ??
அந்த பயலும் உன்
தங்கச்சிய
ைைெோை
கோதலிச்ெதோல
தோன்
செோத்து
கித்துன்னு
நகட்டு உன் தங்கச்சிய
சகோடுரை
பண்ணரல
,அவன்
கஷ்டப்பட்டோலும்
உன் தங்கச்சிய ைகோைோணி நபோல தோன்யோ வச்சு
இருக்கோன் ..ஒண்ணு சதரியுைோ உன் தங்கச்சிக்நக
கல்யோண
வயசுல
ஒரு
சபோண்ணு
இருக்கோய்யோ ...வருஷம் பல நபோச்சு ,புழு பூத்து அழுகி
ைக்கி ெோவ நபோற ைனுஷப் பிறவிய்யோ,இருக்குற
வரைக்கும் எல்லோர்கிட்டயும் அன்நபோடு ,ஆதைவோ
இருப்நபோம்ய்யோ.. ோம்ை செத்தோ கூட சுடுகோடு வரை
வர்றது
செோந்தம்தோன்ய்யோ
,செோந்தம்
ம்ைை
ெந்நதோஷமும் படுத்தும் ,ெங்கடமும் படுத்தும் ..திங்குற
நெோறு செரிக்கிறரத போர்த்தோநல சவறுத்து நபோற
ைனுஷப்பிறவிரய வைைோ சபற்றவங்க , ம்ை
உடநலோட்டம் நின்னு நபோைோ எல்லோமும் நபோச்சு
அப்படிப்பட்ட நிரலயில்லோத வோழ்க்ரகரய பரிெோ
வோங்கி
வச்சுக்கிட்டு
என்ைத்துக்குய்யோ
வீம்நபோடும் ,வீைோப்நபோடும் அரலயணும்??

ைோப்பிள்ரை தணிகோெலம்
இத்தரை நபரு போல்
ஊத்தியும் அந்த உசுரு நபோக ைோட்நடங்குதுன்ைோ ,உன்
அப்பன் ைைசுல ஏநதோ ஆரெ கிடக்குதுய்யோ ??
இன்னுைோய்யோ ோன் செோல்லுறது உைக்கு புரியல ...??
உன் அப்பன் ஆத்ைோ ெோந்திநயோட இந்த பூமிரய விட்டு
நபோகணும்ைோ வீம்பு போர்க்கோை பல வருெத்துக்கு
முன்ைோடி கோதலனுடன் ஓடிப்நபோை உன் தங்கச்சிய
வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அவ ரகயோல போல் ஊத்த
செோல்லுய்யோ , அப்ப அந்த உசுரு அவஸ்ரத இல்லோை
சீக்கிைம் நபோய்டும் ..
ைகரை போர்க்கணும்னு தோன் அந்த உசுரு .... இத்தரை
அவஸ்ரதநயோட பிடிச்சுக்கிட்டு கிடக்கு ..
நயோவ் ைோைோ, என் அப்பன் நவணோ அந்த ஓடுகோலி
சிறுக்கிய போர்க்கணும்னு நிரைக்கலோம் ஆைோ அவ
நைல எைக்கிருக்குற நகோபம் இன்னும் அடங்கரல
எவ்வைவு போெைோ வைர்த்நதன் இந்த அண்ணன் ,அப்பன்
நவணோம்னு தோநை கண்ட சதருப்சபோறுக்கி ோநயோட
ஓடி
நபோைோ
..எவ்வைவு
சீரும்
சிறப்புைோ
வைர்த்நதோம் ..பிடிச்ெரத எல்லோம் அைவுக்கு மீறி
வோங்கி சகோடுத்நதோம் ,தரல நைல தூக்கி வச்சுதோைய்யோ
ஆடிநைோம் ..அந்த சிறுக்கிக்கு என்ை குரற வச்நெோம் ??
அவ சபோறுரையோ இருந்திருந்தோ சீரையிநல ல்ல
படிச்ெ,பணக்கோை ைோப்பிள்ரையோ போர்த்து கட்டி
www.kolusu.in

இருக்கிற வரைக்கும் ல்ல உறவுகநைோடு இரணந்து
வோழ்நவோம் ..ஒரு நவரல
உன் அப்பன்
தீைோ
ஆரெநயோடு இறந்து நபோைோ அந்த போவமும் ,ெோபமும்
ம்ை வம்ெத்ரதநய அழிச்சிடும்ய்யோ..
ெரிங்க ைோைோ ,அவளுக்கு தகவல் செோல்லி அப்பரை
போர்க்க வை செோல்லுங்க ...
நெதுைோைன் ைோைோ சீதோவுக்கு தகவல் செோல்லியநதோடு
ைட்டுமின்றி கோர் ரவத்து அவரை தன்னுரடய தோய்
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வீட்டிற்கு அரழத்து வந்தோர்
மாமரை நபாற்றுதும்! - சா.சம்பத்
yeses.eng@gmail.com

யய்யோ .....எப்படி ....ைோஜோ
ைோதிரி இருந்த ைனுஷன்
இப்படி இந்த நிரலரையிலோ
போர்ப்நபன் ??
ோன் போவி , ோன் போவிசயை
அடித்து சகோண்டோள்..
அப்நபோது
படுத்த
படுக்ரகயோய்
படுத்திருந்த
ெண்முகமுதலியோர்
தன்ரை
தோநை
அடித்து
சகோண்டிருந்த தன் ைகளின் ரககரை பிடித்து தடுத்தோர் ..
ஒரு அரெவும் இல்லோத ைனுஷன் திடீர்னு ைகள் ரகரய
பிடிக்கவும் சுற்றியிருந்த கூட்டம் பிைமிப்போய் போர்த்தது ..
யய்யோ
என்ை
ைன்னிச்சிடுய்யோ
,உன்நைோட
வலி ,நவதரை ஒரு சபோண்ணுக்கு அம்ைோவோைதும்
உணர்ந்துட்நடன்ய்யோ ,என்ரை நிரைச்சு நீங்க
எவ்வைவு நவதரை பட்டு இருப்பீங்க ,என்ரை
எப்படிசயல்லோம்
வைர்த்தீங்க
,எல்லோத்ரதயும்
ைறந்திட்டு கோதல் கிறக்கத்துல ,வயசு திமிர்ல அப்ப
நபோைது எவ்வைவு சபரிய தப்புன்னு இப்ப
உணர்ந்திட்நடன்யோ ...இந்த போவிய ைன்னிப்பீங்கைோ
என்று அழுதோள் ...

உயைத்தில் நபோகும் மின்கம்பிகளில் முத்து முத்தோய்..
ஊஞ்ெலோடும் ைரழத்துளி...!?
கோகிதக் கப்பல்
நபோட்டியில்
சதரு சிறோர்கள்!

அவள் அழுவரத போர்த்து இதுவரை வீம்போய் கத்தி
திரிந்த
தணிகோெத்தின்
கண்களும்
அவரைநய
அறியோைல் கலங்கி இருந்தது ...உயிர் நபோகும்
தருவோயில் கூட தன் ைகளின் அழுத கண்கரை துரடத்து
விட்டு தரையில் ெோய்ந்தது ெண்முகமுதலியோரின்
ரககள் ..

ைரழரய
ஒதுங்கி இைசிக்கும்...
ஒற்ரறக் கோக்ரக...!
நகோபுைம் மீதைர்ந்து
சிறகு உலர்த்தும் பறரவகள்..!?
ைரழயின் குளிருக்கு சுகைோய்..
தோயின் அைவரணப்பில் உறங்கிப்நபோை
ோய்க்குட்டிகள்!
என்ரைப் நபோலநவ
ைரழரய
இைசித்து கவிரத
எழுதும் எதிர் வீட்டு சபண்...!?

பிைவுற்ற உன் வோர்த்ரதகளில் என்ரை ஆசுவோெ
படுத்தும் செோற்கரை நதடிக்சகோண்டிருக்கிநறன்......
எதுவும் வெப்படவில்ரல....
உன்ைோல் ஏற்பட்ட கோயத்திற்கு நீ தோநை ைருந்து........!
அரதவிடுத்து நவசறதிநலோ என்ரை புகுத்தி ைைரத
ைணைோக்குகிறோய்......!!

ைரழ இயல்போய்
நிலம் சதோடுகிறது!
ஆைோல்இயல்போை நிகழ்வுகரை அழகோக்கி...!?
அதைோல்ைோைரழ நபோற்றுதும்!
ைோைரழ நபோற்றுதும்..!?

. இைாஜ்குமார்
srajvirat21@gmail.com

www.kolusu.in
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ஈைம் - ஒரு பக்க கரை - கவிஜி
chevijay80@gmail.com

கோய்கறி ைோர்க்சகட்டில் தோன் இது நபோன்ற ெத்தங்கரை
நகட்க முடியும் என்ற ம்பிக்ரகரய அப்பட்டைோக
ம்ப முடியும்.
ஒருவன் சதோண்ரடயில் கத்தி சகோண்டு நபோன் நபசிக்
சகோண்டிருந்தோன்.
ஒருவன்...
ெத்தைோக
அரலநபசியில்
போர்த்துக் சகோண்டிருந்தோன்.

படம்

ஒருத்தி.. பக்கத்தில் அைர்ந்திருந்த சபரியம்ைோவிடம்..
ஊர் ஞோயம்... பைப்பிக் சகோண்டிருந்தோள்.
குரற செோல்ல கோைணங்கள் எதற்கு... அருநக இரு கோதும்
ஒரு வோயும் நபோதும்.
இரு
நஜோடி
சகோண்டிருந்தோர்கள்.

கோதலர்கள்..

நிதோைைோக
டந்தோர்.
ஊர்
ஞோயம்
நபசிக்
சகோண்டிருந்தவள்
நபச்ரெ
நிறுத்தி
விட்டு
கண்கைோநல சபரியம்ைோவிடம் ஜோரட செய்ய
ஆைம்பித்தோள். தோடி தரலசயல்லோம் ரைத்த வயதோை
ஒரு
சபரியவர்
விசும்பி
விசும்பி
அழுவது
அப்நபருந்துள் செோல்சலோைோ தடுைோற்றத்ரத செய்து
சகோண்டிருந்தது.

கிசுகிசுத்துக்

"கோல உள்ை சவச்சு உக்கோரு... வோ வோ உள்ை வோ... படில
நிக்கோத..." டத்துைர்... விசிலும்... குைலுைோக ைோத்தி
ைோத்தி
டந்து
சகோண்நட
கட்டரையிட்டுக்
சகோண்டிருந்தோர்.

பிசிசைஸ் நபசியவன்... கோசைடியில் மூழ்கியவள்....
ஜன்ைல் தோண்டிய கோட்சி ைசித்தவன் என்று நபருந்தில்
இப்நபோது எதுவும் இல்ரல. நபருந்ரத அலற விட்டுக்
சகோண்டிருந்த ஸ்ரீகோந்த் நதவோவின் போடல்கரை
ஓட்டு ர்
எப்நபோது
நிறுத்தியிருந்தோர்
என்று
சதரியவில்ரல. அந்த நபருந்து ெடுதியில் ையோை
அரைதிக்குள் நபோைது. யோரும் யோரிடமும் நபசிக்
சகோள்ைவில்ரல.
வண்டி
தோைோக
நவகசைடுத்திருந்தது.

"ச ோடில செத்து நபோவ..." பின்ைோல் இருந்து வந்த
ெத்தத்துக்குள், டத்துைர்க்கோை வழக்கைோை டப்பிங்
இருந்தது. கலோய்த்தல் இருந்தது.
கெ கெசவை இன்ை பிற ெத்தங்கள்.... வண்டி ெத்தம்..
இதற்கிரடநய ஓட்டுைரின் இரெ ஆர்வம் நவறு..
ஸ்ரீகோந்த்
நதவோவின்
போடல்கைோக
சபோைந்து
சகோண்டிருந்தோர்.

சபரியவர்
இரடயிரடநய,
"சுங்கம்
வந்துட்நடன்........ைோை ோதபுைம்
வந்துட்நடன்......சிங்கோ ல்லூர்
வந்துட்நடன்......."
என்று செோல்லிக் சகோண்நட இருந்தோர். எல்லோரும்
கூர்ந்து கவனித்துக் சகோண்டிருந்தோர்கள். யோரிடமும்
அரெவில்ரல. எல்லோரும் மூச்ரெ பிடித்துக் சகோண்டு
அைர்ந்திருப்பது நபோன்ற கோட்சிரய கோண ெற்று
பயைோக கூட இருந்தது. எல்லோர் கண்களிலும் இைம்
புரியோத தீவிைம். அடுத்தடுத்த நிறுத்தங்களில் கூட
நபருந்து நிற்கவில்ரல.

சதோண்ரடரய அறுத்துக் சகோண்டு ஏக்கமும்....
சபருமூச்சும் கலந்து எது முந்துவது என்று சதரியோைல்
அழுரகநயோடு" ஆ....க்...." என்று வந்த ெத்தத்தில் அந்த
நபருந்து ஒரு கணம் குலுங்கி ெரியோைது. அரைவரின்
போர்ரவயும் அந்த ெத்தம் வந்த இருக்ரகக்கு நபோைது.
ஒரு சபரியவர் துண்ரட வோயில் ரவத்துக் சகோண்டு
அரலநபசியில்
முழுங்கி
முழுங்கி
நபசிக்
சகோண்டிருந்தோர்.
என்ை நபசுகிறோர் என்று புரிபடவில்ரல. ஆைோல்...
"வந்துட்நடருக்நகன்.... பஸ் ஏறிட்நடன்...." என்று
அழுரகயினூடோக செோன்ைது நபருந்து ெத்தத்ரதத்
தோண்டி ன்றோக எல்லோருக்கும் நகட்டது.

கிழவருக்கு என்ைவோ இருக்கும் என்ற பரதபரதப்பு
ஒவ்சவோரு முகத்திலும் படர்ந்திருந்தது.
"கோைணம்நபட்ரட"யில் இறங்க நவண்டிய ரபயன்
வண்டி நிற்கோைல் செல்வது குறித்து போர்ரவயோல்
அதிர்ச்சிரய கோட்டிைோன். அவன் அருநக இருந்த
அவன் தோய்... "விடு.... நபோகட்டும்" என்பது நபோல
ஜோரட
கோட்டிைோர்.

கிசுகிசுத்த கோதலர்கள் அதன் பிறகு கிசுகிசுக்கவில்ரல.
அவர்களின் போர்ரவ சபரியவர் மீது வந்து வந்து
நபோைது. அங்கும்
இங்கும்
நவக
நவகைோய்
டந்த
டத்துைர்
சபரியவரைத் தோண்டுரகயில் பட்டும் படைோல்
www.kolusu.in
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"சூலூ"ரில் கூட வண்டி
நிற்கவில்ரல.
சூலூரில்
இறங்க
நவண்டியவர்களும்
"நபோகட்டும்.......நபோகட்டும்" என்பது நபோலத்தோன்
போர்த்தோர்கள். ஓட்டுைரின் உடல் ஓர் இயந்திைத்ரத
நபோல.. ஒரு ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுைரை நபோல
ைோறியிருந்தது. பின் கதவு பக்கம் நின்று விட்ட
டத்துைர், " நபோலோம்...... நபோலோம்......." என்பது நபோல
சிக்ைல் சகோடுத்துக் சகோண்நட வந்தோர்.
பல்லடம் வந்து விட்டது.
வண்டி நவகைோய் நின்றது. ஆசுவோெத்நதோடு அதிர்ந்து
சகோண்டிருந்த
நபருந்தில்
இருந்து
சபரியவர்
தடுைோறியபடி இறங்கிைோர் . சபரியவரை அரழத்து
செல்ல டுக்கத்நதோடு சிலர் கோத்திருப்பது சதரிந்தது.
கோைணம்
நபட்ரட....சூலூரில்
இறங்க
நவண்டியவர்களும்
பல்லடத்தில்
இறங்கிக்
சகோண்டோர்கள்.
சபரியவரை இறக்கி விட்ட நபருந்து ெற்று இலகுவோக
சைல்ல கிைம்பியது.....
வண்டி எப்பவும் நபோலோை நவகத்துக்குள் செல்ல
ஆைம்பித்திருந்தது. நபச்சு ெத்தம் சைல்ல சைல்ல
உயர்ந்திருந்தது. ைரழ விட்ட பின் சவளிநயறும்
ைோனுடத் தரலகள் ஒவ்சவோரு இருக்ரகயில் இருந்து
சவளி வந்தை. ஸ்ரீகோந்த் நதவோ போடல் கூட
ஒலிக்க சதோடங்கியிருந்தது. சைல்ல சைல்ல அநத
கோச்மூச் ெப்தங்கள் நபருந்துள் உலவ ஆைம்பித்திருந்தது.
அநத நவகத்தில் டத்துைர் வழக்கம் நபோல திட்டிக்
சகோண்நட டிக்கட் சகோடுக்க ஆைம்பித்திருந்தோர்.
ஈைம் நிரறந்த அந்த நபருந்து ெற்று ந ைத்தில் வழக்கம்
நபோல திருப்பூரை அரடந்து விடும்.

ைவிஜி குறுங்ைகதைள்
chevijay80@gmail.com

எல்லா ைகதயும் ைகத அல்ல
"ஒரு ஊர்ல ஒரு ைோஜோ" கரத செோன்ை ைோத்திைத்தில்
போட்டியின் முகத்தில் ைோணியின் ெோயல்.

. சில யநைங்ைளில் சில முடிவுைள்
ஊநை அலற ரபக் ஒட்டியவன் வீநட அலற நபோய்
நெர்ந்தோன்.

தியாகியின் ததும் ல்
தீ குளிக்கும் ந ைம் ச ருங்க ச ருங்க கலக்கைோக
இருந்தது. நபசிய பணத்ரத வீட்டில் சகோடுத்து
விடுவோர்கைோ....?

நம்பிக்கை
நிலவில் நீர் இருக்கிறது என்று ம்பும் ைைரத விட
நிலவில் போட்டி இருக்கிறோள் என்று ம்பும் ைைது
அற்புதைோைது.

ம்புநவோைோக.
மாற்ேம்
ோள் முழுக்க பூக்கரடயில் இருந்து போர். அதுவும்
ோறத்தோன் செய்யும்.

ைவிஜி

ாழ் யதாஷம்
செவ்வோய் நதோஷம்... ெனி நதோஷம்.. ோக நதோஷம்...
இன்னும் இருக்கும் எல்லோ நதோஷங்களுக்கும்
பலியோைவன் செோன்ைோன். "எல்லோநை பழக்க
நதோஷம்"

ெரும் அக்யடா ர் மாத இதழுக்ைான
கடப்புைள்
அனுப் யெண்டிய முைெரி
kolusu.in@gmail.com

கடப்புைள் அனுப் இறுதி நாள் : 20-10-2019

www.kolusu.in
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ஆசிரியர்கள் தினம் - ஒரு பார்ரவ- கவிஜி
chevijay80@gmail.com

ஆசிரியர்கள் இன்றி இவ்வோழ்வு துளிர்த்திருக்கோது.
ைோதோ பிதோ குரு சதய்வம்.. மூன்றோம் இடத்தில்
இருக்கும் ஆசிரியர்கள் வோழ்வின் முக்கியைோை
இடத்தில் தோன் எப்நபோதும் இருக்கிறோர்கள்.
அவர்களின்றி என் அணுவில் அரெவு இல்ரல என்று
தோன் ம்புகிநறன். அறிரவ புகுத்த முடியோது. ஆைோல்
அறிவின் கதரவத் திறந்து விட முடியும். அரதத்தோன்
அவர்கள்
அவைவர்
போணியில்
செய்தோர்கள்.
அவைவருக்கு சதரிந்த கதரவத் திறந்து விட்டோர்கள்.
இருப்பதிநலநய ஒன்றோம் வகுப்புக்கு போடம் எடுப்பது
தோன் மிக கடிைைோை செயல். ஒருபக்கம் குவியோத
போர்ரவகரை எங்கிருந்சதல்லோநைோ கூட்டி வந்து
குவிய செய்யும் ஆசிரியருக்கு குழந்ரதகளின் ைந்திைம்
சதரிந்திருக்க நவண்டும்.

ைண்ணாடி டீச் ர்
************************
ைணலில் 'அ' எழுதி நபோட்டு அதன் நைநல விைல்கைோல்
எழுத்ரத விைலுக்கு ைைப்போடம் செய்வித்த கண்ணோடி
டீச்ெரை இன்று நிரைத்துக் சகோள்கிநறன். வகுப்பில்
இருக்கும் அத்தரை குைல்களின் வழிநயயும் அன்ரப
விரதத்தவர். ரகயில் பிைம்பு இருக்குநை தவிை
ஒருநபோதும் அடித்ததில்ரல.
ன்றோக நிரைவில்
இருக்கிறது 'அ' நபோடுவதற்கு ைணலில் வரைந்து
ச ளிந்த ோட்கள். 'அ' எழுதிய அன்று இைவு வீட்டில் ஒரு
'அ' விற்கு வோய் முரைத்தது நபோலநவ நபசித் திரிந்தது
வீட்டு வோெலில் இருக்கும் சகோய்யோ ைைத்தில் ெோம்பல்
பூத்த நிரைவுகள்.

ைண்ணாடி ொத்தியார்
******************************
அப்படிநய இைண்டோம் வகுப்புக்கு வருரகயில் சில
ெம்பவங்கள் ரக வைப்பட்டிருந்தை. ரடகூட ஒரு
வரக உறுதியில் மிளிர்ந்தை. 'செோட்ரடத்தரல' என்று
கூட கிசுகிசுக்க கற்றுக் சகோண்நடோம். லத்தி ெோர்ஜ்
செய்வதில் வல்லவர். பிைம்ரப எடுத்து சவளுக்க
ஆர்ம்பித்தோர் என்றோல்.....அடி எங்கு நவண்டுைோைோலும்
விழும். ைதிய ெோப்போடு முடித்து விட்டு அதுவும் சபல்
அடித்த பின் பள்ளிக்குள் நுரழபவர்களுக்கு நகட்டில்
ரவத்நத விழுநை அடி......அது.....ைைண இடி. ரக கோல்
முதுகு
டிக்கி....ைண்ரட
என்று
வீங்கி
வந்து
வகுப்புக்குள் உட்கோரும் நபோது வரும் அழுரகரய ோன்
கிநைஸ் நைரிக்கோக அடக்கிக் சகோள்நவன். அவைவர்
அடக்க அவைவருக்கு ஆள் இருக்கும். ந ைத்துக்கு
முக்கியத்துவம் சகோடுக்க நவண்டும் என்று கற்றுக்
சகோண்டது இவரிடம் தோன்.

இங்கிலிஷ் டீச் ர்
**************************
மூன்றோம் வகுப்பில் தோன்
www.kolusu.in
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அறிமுகம்.
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முன்ைநை சதரிந்தோலும் எ பி சி டி யின் அற்புதங்கள்
விைங்கிய வகுப்பு. மூணோப்பு டீச்ெருக்கு என்ரைக்
கண்டோநல பிடிக்கோது. முடிந்தைவு என்ரை ைட்டம்
தட்டும். கடிைைோைரவகரைநய என்னிடம் செய்ய
செோல்லும். அதுநவ எைக்கு பயிற்சி ஆைது.
ஆங்கிலத்தில்
சலட்டர்
எழுத
கற்றுக்
சகோண்டது...இன்னும் இன்னும் என்ரை ஆரட
அலங்கோைம் செய்து சகோண்டது அப்படித்தோன்.

முத்து ாமி ார்-நாலாப்பு டீச் ர்
************************************************
டீச்ெர் ெோது. ெோர் சகோடூைம்.
ோன்கோம் வகுப்புக்கு
இருவருநை வருவோர்கள். ோலோப்பு டீச்ெர் பிைம்ரப
ரவத்து அடிப்பது நபோல போவரை செய்வோர்.
அறிவியல் செோல்லிக் சகோடுப்போர். வோைமும்
நீைமும் நீலமும் சூரியனும் முதன் முதல் சதரிந்து
சகோண்டது இவரிடம் தோன். முத்துெோமி ெோர்...... உரித்து
சதோங்க விட்டு விடுவோர். இவரிடம் கணக்கு
படித்தோல்.... கணக்கு வைோது என்று எவனும் செோல்ல
முடியோது "அது எப்பிடிடோ வைோை நபோகும்" என்று
ஒளிந்து சகோண்டிருக்கும் கணக்கு சூட்சுைங்கரை
எல்லோம் கோது திருகிநய சவளிக்சகோண்டு வந்து
விடுவோர். ஆக சிறந்த சிந்தரைவோதி.

ஐந்தாப்பு ார்
*******************
இவருக்கு சதோப்ரப சபரிதோக இருக்கும். கோலோட்டிக்
சகோண்நட இருப்போர். தரலரை ஆசிரியர் இவர்
தோன். ைற்றவர்கள் எல்லோம் ரகத்துப்போக்கி என்றோல்
இவர் சைஷின்கன். இவரைப் போர்த்தோநல பயந்து
டுங்கி....
இைவு
எத்தரை
ைணியோைோலும்
வீட்டுப்போடம் எழுதி விட்டு தோன் படுப்நபோம்.
இவரின் குைலுக்கு அந்த பள்ளிக்கூடநை அடங்கி
ஒடுங்கும். லீவு ோட்களில் கூட இவரைக் கோட்டி தோன்
ரபயன்கரை வீட்டில் மிைட்டுவோர்கள். இவர் அங்கு
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வருகிறோர் என்றோல்.. இங்கு ஓடி சென்று புத்தகமும்
ரகயுைோக நிற்நபோம். தரல ஒழுங்கோக சீவவில்ரல
என்றோல்...
ஒழுங்கோக
சீருரட
அணியவில்ரல
என்றோல்... சஹட்ைோஸ்டர் ரூமில் நபரிடி தோன். ல்ல
ைோர்க் வோங்கி விட்டோல் நதோளில் தட்டி பலைோக
சிரிப்போர். டுங்கிக் சகோண்நட சிரித்திருக்கிநறன்.

ஆோம் ெகுப்பு ார்
****************************
இவர் சபயரும் முத்துெோமி தோன். ோன் பள்ளியில் நெர்ந்த
முதல் ோநை எ பி சி டி ெரியோக செோன்ைதற்கு எல்லோர்
முன்னிரலயிலும்
போைோட்டிைோர்.
மூன்றோவது
வரிரெயில் அைர்ந்திருந்த என்ரை முதல் வரிரெக்கு வோ
என்று அவைோகநவ அரழத்து அருகில் ரவத்துக்
சகோண்டோர். க்நைோஸப்பில் சகோடூைைோக சதரியும் இவர்
எப்நபோதோவது தோன் சிரிப்போர். இவர் அடிக்கடி என்ரை
குறிப்பிட்டு எல்லோரிடமும் இவன் ைோதிரி நீட்டோக
இருக்க நவண்டும் என்று கூறுவோர். "யோரும் தப்போ
நிரைச்சுக்க நவண்டோம். எல்லோரும் அவுங்கவுங்க
ெோதிரய தனி தனியோ வந்து என்கிட்நட செோல்லிட்டு
நபோங்க...... ோன் என்ை பண்றது. ஆபீஸ் ரூம்ல
நகக்கறோங்கப்போ" என்ற இவரிடம்... ெோதின்ைோ
என்ைன்னு ோன் நகட்டது தோன் இப்நபோது வரை அது
என்ைன்னு நகட்டுக் சகோண்நட இருக்க கோைணம் என்று
நிரைக்கிநறன்.

ஏைாம் ெகுப்பு ார்
****************************
தீைதயோைன்
ெோர்.
என்
அப்போவுக்கும்
இவர்
வோத்தியோைோக இருந்திருக்கிறோர். ஒரு கட்டத்தில் ோன்
யோசைன்று சதரிந்து விட...."உங்கப்பன் 99 ைோர்க்
வோங்கிட்டு அழற ஆள். நீ என்ைடோைோ கம்மி கம்மியோ
எடுத்துட்டு இருக்கற" என்று தனி கவனிப்பு. எதுக்குடோ
வம்பு என்று அதிக கவைம் எடுத்து படித்தது தோன்.. ோன்
பள்ளியில் 5வது ைோணவைோக வைக் கோைணைோக
இருந்தது.
இவர்
அடிக்கசவல்லோம்
ைோட்டோர்.
நதோப்புக்கைணம் நபோட ரவத்து விடுவோர். ையக்கம்
நபோட்டு விழும் வரை சதோடரும். அடுத்த
ோள்
எவைோவது
வீட்டு
போடம்
செய்யோைல்
வருவோைோ....?
ோசைல்லோம் அன்ரறய போடத்ரத
அன்நற படித்து விடுவரத ஆைம்பித்து ரவத்தவர்
இவர். இன்று வரை சதோடர்கிறது. இன்ரறய
நவரலரய முடிந்தைவு இன்நற முடித்து விடுவது
என்பரத பழக்கைோக்கியது இவர் தோன்.

எட்டாம் ெகுப்பு ார்
****************************
குகன் ெோர்- இவரைப்போர்த்தோநல ரக கணக்கு
நபோடும். கோல்கள் ெமூகவியல் படிக்கும். ைற்றவர்க்கு
உதவும்
குணத்ரத
கட்டோயைோக்குவோர்.
பின்
பற்றுகிநறன். ைோரியப்பரை ஒரு
ோள் அடித்து
துரவத்ததுக்கு, அவன் முட்டிரய பிடித்து கடித்து
துப்பியதற்கு அவன் குடும்ப கஷ்டத்ரத எல்லோம்
செோல்லி என்ரை ைன்னிப்பு நகட்க ரவத்தவர். அதன்
பிறகு
ைோரியப்பநைோடு அந்த பள்ளிரய விட்டு
சவளிநய வரும் வரை ட்பு சகோண்டிருந்நதன். அதன்
பிறகு
ைறு
கன்ைத்ரத
www.kolusu.in
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கோட்டோவிட்டோல்
ைறு
நிறுத்திக் சகோண்நடன்.

கன்ைத்தில்

அடிப்பரத

சுந்தைமூர்ச்சி ார்
******************************
இையைரல பற்றி சதரிந்து சகோண்டது.... வைலோறு
சைம்ப முக்கியம் என்று சதரிந்து சகோண்டது
எல்லோநை ஒன்போவதில் இவரிடம் தோன். என்ரையும்
அபிதோரவயும் கரடசிவரை அண்ணன் தங்ரக
என்நற
ம்பிைவர். ( ோங்கள் ஒநை குரடயில்
ைரழக்குள்
டப்பரத போர்த்து விட்டு, " உன்
தங்கச்சியோ" என்று நகட்ரகயில் ஆைோம் என்று
தரலயோட்டி விட்நடன். பிறகு கோணும் நபோதல்லோம்
அரத ெைோளிக்க நவண்டியதோகிப் நபோைது. ல்ல
உயைத்தில், அன்பின் சிலுரவரய புன்ைரகயோக்கி
சுைந்து சகோண்நட இருப்பவர்.

த்தாம் ெகுப்பு ார்
******************************
சபயர் ைறந்து விட்டது. ஆைோல் போதி
ச ற்றி
ைரறக்கும் நஹர் ஸ்ரடலில்... ஸ்கூட்டரில் வருவோர்.
சபரிதோக எதுவும் அலட்டிக் சகோள்ை ைோட்டோர். எடுக்க
நவண்டிய போடத்ரத கடகடசவை எடுத்து விட்டு
"படிங்க" என்று நெரில் அைர்ந்து விடுவோர். விடரல
பருவம் ஆைம்பிக்கும் பருவம் அது. கிசு கிசுப்பு
முழுக்க
சபண்
பிள்ரைகள்
பற்றிநய
இருக்கும். நூலகத்துக்கு வழி கோட்டியவர் இவர் தோன்.
கரல நிகழ்ச்சிகளில் ஆடி விட்டு வந்தோல்.... ைைம்
உவந்து போைோட்டுவோர். ஆடும் நபோது சிரிச்சிகிட்நட
ஆடுடோனு செோல்வோர்.

ாந்தி அம்மா
*****************
ோனும் பரிைைோவும் கோதலிக்க துவங்கிய முதல் ோநை
கோதரல கண்டு பிடித்து விட்டோர். முதல்ல படிப்பு.
அப்புறம் தோன் ைற்றது என்றோர். படிப்பதற்கு நிரறய
சைபர் செய்தவர். எைக்கு லீடர் சபோறுப்பு சகோடுத்து
எங்கயும் என்ரை
விட்டுக் சகோடுக்கோதவர்.
கோதலுக்கும்
இைக்கவர்ச்சிக்கும்
உள்ை
வித்தியோெத்ரத சைல்ல சைல்ல புரிய ரவத்தவர்.
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ெமீபத்தில் போர்த்த நபோது பரிைைோ மீதிருந்தது
இைக்கவர்ச்சி இல்ரல அம்ைோ.... கோதல் தோன் என்நறன்.
சிரித்துக் சகோண்டோர். நிதோைத்தின் வழி நின்று தோன்
பூமிரய
சுற்ற
முடியும்
என்று
கற்றுக்
சகோடுத்தவர். தமிரழ நதட செோன்ைவர்.

ச ாங்ைாளி ார்
**************************
இவர் இல்லோைல் பள்ளி வோழ்வு முற்றுப்சபறோது .
இன்ைசதை இல்லோத அத்தரை நகள்விகள் நகட்நபன்.
அத்தரைக்கும் முகம் சுளிக்கோைல் பதில் செோல்வோர்.
ைோற்றி ைோற்றி நகட்டுக் சகோண்நட இருப்நபன். புரியும்
வரை செோல்லிக் சகோடுப்போர். புரிதலின் தரலப்பு
பற்றியும் செோல்லிக் சகோடுப்போர். ைநைோதத்துவ ரீதியோக
நிரறய நயோெரைகரை எைக்குள் விரதத்தவர்.

தங்ைைாஜ் பிடி மாஸ்டர்
****************************************
முடி ஒழுங்கோ சவட்டு. யூனிபோர்ம் நபோடு. செருப்பு
ஒழுங்கோ நபோடு. ெரியோை ந ைத்து வோ.. நபோ. தோடி
ஒதுக்கோத.. இன்னும் ஏைோைைோை கறோர் நபர்வழி.
கண்களிநலநய ந ர்ரை நீதி நியோயம் ரவத்துக்
சகோண்டு திரிவோர். உங்கப்பன் நபை சகடுக்கோதடோ..
உைக்கு புட்போசலல் லோம் வைோது. உங்கப்பன் வோங்கி
குடுத்த கப் உள்ை இருக்கு... நபோய் போரு. ஆைோ... உைக்கு
அது ெரிப்பட்டு வைோது. நீ ஆட நபோ... அதுதோன் உைக்கு
வருது என்று செோல்லி என்ரை டைத்துக்கு நபோக
செோன்ைவர்.
அதன்பிறகு
நைரடயில்
ஆடிய
ஆட்டசைல்லோம்... நவற சலவலுக்கு கரல இலக்கியம்
என்ரை இழுத்து சென்றது.

ய னாெகையன் ார்
***************************
பரீட்ரெயில் செோந்தைோக கவிரத எழுதியரத படித்து
விட்டு, " இது உன் கவிரதயோ...!" என்று போைோட்டி, "
இன்னும் இன்னும் எழுது" என்று ஊக்குவித்தவர்.
கல்லூரி முதலோம் ஆண்டு என்னில் விைவிய
அறியோரைரய முதலில் திமிர் என்று நிரைத்து பின்
அது அறியோரை தோன் என்று உணர்ந்து வழி கோட்டியவர்.
இவரின் சபயநை எைக்குள் சபரிய தோக்கத்ரத
ஏற்படுத்தி இருந்தது. தமிழின் வழி நின்று இலக்கியம்
நதட
இவரின்
வகுப்புகள்
என்னுள்
புடம்
நபோட்டை. ெமீபத்தில் இவர் இருக்கும் நைரடயில்
ோனும் இருந்நதன் என்பது எைக்குள் சபோக்கிஷைோை
ைை நிரறவு.

மூரைக்குள் படிந்து விடும். கல்லூரி முடியும் ோளில்..
என்ரை எழுந்து நிற்க செோல்லி " ம்ை வகுப்பில் ஒரு
ஆக சிறந்த பரடப்போளி இருக்கிறோன். அவன்
இன்னும் இன்னும் உயைம் சதோட வோழ்த்துநவோம்"
என்று ஒரு 5 நிமிடத்துக்கு ரகதட்டுகள் விழ
ரவத்தவர். இன்னும் அந்த ெத்தம் நகட்டுக்
சகோண்டிருக்கிறது எைக்குள்.

ஆசிரியர்ையள ொழ்வின் ஆதாைங்ைள்
****************************************************
எம் பி ஏ வில்.....- நீ எழுதிை பதில் தப்பு தோன். ஆைோ...
அதுல இருந்த உன் கற்பரை..... கரடசி வரியில அந்த
பதிலுக்கு செஞ்ெ நியோயம் ஒரு நைைநைஜ்நைண்ட்
ஸ்டூடண்ட்க்கு நதரவயோைது....... என்று நிற்க
செோல்லி போைோட்டிய அந்த Organisation Behavior ெோர்....
இன்னும் இன்னும் நிரறய வோத்தியோர்கைோல்
உருவோகிக் சகோண்டிருப்பவன் ோன். எப்நபோதும் ஒரு
ைோணவைோக இருக்கும் பட்ெத்தில் தோன் இந்த உலகம்
தன் கதரவ திறந்து சகோண்நட இருக்கும். எந்த
ஒன்றிலும் ஒருவர் ைோஸ்டர் ஆக முடியோது. அது
ைோஸ்டர் ஆை பிறகு தோன் புரியும். ஒவ்சவோரு
ஆசிரியரிடம் இருந்தும் ஒவ்சவோன்று கற்றிருக்கிநறன்.
கற்றுக் சகோண்டிருக்கிநறன். கற்றுக் சகோண்நட
இருப்பதில் தோன் இவ்வுலகு எைக்கு நிகழ்கிறது.

ைற்ைாத நாளில்... ச த்ததுக்கு மம்.

ைவிஜி

இளஞ்ச ழியன் ார்
*****************************
நிரறய நபரின் வகுப்புக்கு - சவளிநய ஓடிக்
சகோண்டிருக்கும் ைோணவர்கள்.. இவரின் வகுப்புக்கு
சவளிநய
இருந்து
வகுப்புக்குள்
ஓடிக்
சகோண்டிருப்போர்கள். பிெோசு நபோல போடம் எடுப்போர்.
பின் டிைோப் ரெலன்ஸ் என்போர்கநை....அது இவரின்
வகுப்பில் தோன். அரை ைணி ந ைம் தோன் வகுப்பு.
ஆைோலும்.. அக்கு நவறு ஆணிநவைோக பிரித்து தூக்கி
சதோங்க விட்டு விடுவோர். அதன் பிறகு அந்தப் போடத்ரத
படிக்கநவ நவண்டோம். எல்லோநை பக்கம் பக்கைோக
www.kolusu.in
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ெரும் அக்யடா ர் மாத இதழுக்ைான
கடப்புைள்
அனுப் யெண்டிய முைெரி
kolusu.in@gmail.com

கடப்புைள் அனுப் இறுதி நாள் : 20-10-2019
க ொலுசு — அக்ட ொபர் 2019

ரடயைகு - கட்டுரை - அகைாதி

aharathi26@gmail.com

விடுவிடுசவன்று டக்கும் தந்ரதரய
ஓடிப் நபோய் விைல் பிடித்து இரணந்து
டக்க முயலும் பிள்ரைரயப் போர்த்து
இருப்நபோம். நீண்ட கோல்களில் எட்டி
ரவத்த அடிகரைக் குறுக்கி குழந்ரதயின்
குட்டி குட்டி அடிகளுக்கு இரணவோக
டக்கும் தந்ரதயும் ைசித்து இருப்நபோம்
வித்தியோெங்கள் ைைதில் ஓடும்தோநை!
அப்போவின் நீண்ட உறுதியோை விைரல
தைது
ரகயினுள்
ரகயகப்படுத்தி
டக்கும் தளிரின் ரடயில் எவ்வைவு
ம்பிக்ரகயும்
சபருமிதமும்!
ரடச்
சிறப்பு
என்பது
நீங்கள்
நிரைப்பது
நபோல
அத்தரைச்
ெோதோைணைோைது அல்ல. ஓய்வோக எந்த
விதக் கட்டரையுமின்றி உடல் தைர்த்திய
ரட , ைைம் தைர்த்தும் . இரெந்து
டக்ரகயில் சிக்கரலத் தீர்க்கும் புதிய
வழிகள் பிறக்கும். இைெரை உணர்ரவ நைம்படுத்தும்.
தனித்த ைைதின் விசும்பரல செவி ைடுக்கும்.
தற்சகோரலயும்
தடுக்கும்.
நீர்வழித் தடத்தில் வந்து தரையில் இறங்கிய ஆண்டனி
வோனில் பறக்கிநறோைோ என்று தன் கோல்கரை ஒரு முரற
ந ோக்கி விட்டுத் தரையில் புன்ைரகயுடன் நின்றிருந்த
கிளிநயோபோட்ைோரவக் கண்டு போர்ரவ விலக்கோது,
டக்கத் சதோடங்கிய அவளுடன் உடன்
டக்கத்
தயங்குகிறோன்.
அவள்
பின்ைோல்
டந்தோல்
முன்ைழரகக் கோணமுடியோதுப் நபோகும் ,அவளுக்கு
முன்
டந்தோல்
திரும்பிைோலும்
பின்ைழரகக்
கோண
இயலோது. என்ை செய்வசதை நயோசித்து
இரணந்து டந்தோல் போர்ரவரய ஓடவிட்டு முன் பின்
அழரக ைசிக்க முடியும் எை இரணயோக டக்கிறோன்.
டக்கும் அந்த ந ைத்திலும் அவரைக் கோணும்
வோய்ப்ரப
இழக்க
விரும்பவில்ரல
அவன்.
அவர்களுக்கு இரு குழந்ரதகளும் பின், அைெ வோழ்வின்
நியதியோகநவோ
நியதியின்ரையோகநவோ
அவள்
தற்சகோரல செய்து சகோண்டதோகப் பைப்பப்பட்ட
வதந்திரய உண்ரைசயன்சறண்ணி தைது நபோர்
ஆயுதத்தோல் தன்ரை ைோய்த்துக் சகோண்டோன் என்றும்
கூறுகிறது வைலோறு. பிறகு அவளும் சகோடிய விடமுள்ை
அைவத்தின் துரண சகோண்டு தன் உயிரை நீக்கிக்
சகோண்டோள். இந்த அன்புதோன் என்ைசவல்லோம்
செய்கிறது...!
நபோகட்டும்,
ைோறுபட்ட நவகம் ஒரு ஒருவருக்கும், அத்தரகய
ைோறுபோட்ரட ைட்டுப்படுத்தி அல்லது நவகப்படுத்தி
ஒநை நவக அைவிைதோக்கி இரணந்து டக்ரகயில்
கிரடக்கும் வெதியோை இருப்பு ைைதின் சுகந்தம் .
(நவகுநவகுசவன்று
டக்கும்
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ரடப்பயிற்சிரய இத்துடன் ஒப்புரைச் செய்து
குழம்பிக் சகோள்ைோதீர்கள். இது தனி.) உங்களுக்குத்
சதரியோது., எவரிடமும் பகிை இயலோைல் ஆழ்ந்த
நெோகத்தில் அமிழ்ந்து ைைதின் அ ோரதத் தன்ரைரய
சுய பச்ெோதபத்தின் மூலைோயும் உணர்ந்து சவளியில்
சதரியோ கண்ணீருடன் இருக்ரகயில் யதோர்த்தைோய்
அரைந்து விடும் ஒரு இரணந்த ரட மீண்டு
வோசவை
உயிர்
நீர்
அளிக்கும்.
ெண்ரட ெச்ெைவு ைைக்குமுறல் என்று இருக்கும் ெக
ைனிதருடன் பின்ைோரலப் சபோழுசதோன்ரற டந்து
களியுங்கள். நபோகும்நபோது இருக்கும் இறுக்கம்
திரும்பி வருரகயில் சதோரலந்து நபோயிருப்பரதக்
கோண முடியும். ைைதிற்சகை இருக்கும் விரிவும்
ைணமும் சைல்ல அரணக்க முயல்வது அத்தரைச்
சுகம்.
ஒருவரின் மீது முைண் எண்ணங்களின் சதோகுப்ரப
முதுகில் சுைந்து சகோண்டு இரணந்து
டந்து
விடோதீர்கள். போரதரய பறரவரய ஒளிரய ெருரக
ைனிதரை நவடிக்ரகப் போர்க்கும் ைைநிரலயில்
டக்கத்
சதோடங்குங்கள்.
நபசித்தோன்
ஆக
நவண்டுசைன்பதில்ரல.
நபெோைநலநய
டக்க
நவண்டும் என்பதுமில்ரல. முரகத் திறப்பு நபோன்று
நபச்சு அதன் நபோக்கறிந்து இனிரையோக ரடநயோடு
இரணந்து சகோள்ைட்டும். ஆழ்ந்த சைைைம் இதழ்கள்
பிரிக்கோ ைலர் நபோன்று சைன்ரையோக ைைம்
நெைட்டும்.
பகிர்தல் என்பது நபச்சும் ைைமும் உடலும்
ைட்டுைல்ல அருகிருந்து கைழும் சைைைமும்தோன்.
அத்தரகய சைைைத்ரத ரட விலும். உணர்ந்து
ருசியுங்கள்.
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உடன்

நடங்ை

!

உடன் ட்டு

vijidhanush26@gmail.com

முத்து.விெயகுமார் ைவிகதைள்

உங்களுக்குப்
பிடித்தவருடன்
ைோரலயின்
செஞ்சூரியனின் ஒளியிநலோ, கோரலயிநலோ, இைவிநலோ,
ஏநதனும்
வோகைத்திற்கோகநவோ,
இடத்திற்நகோ,
கரடக்நகோ எதற்நகோ எதன் சபோருட்நடோ செல்லும்
அவெைகதி இல்லோத அழகோை ரட உங்களுக்குள்
செைகரியத்ரதயும் உறரவயும் உறுதியோக்குவரத
உணர்வீர்கள்.
ந ைமும்
சூழலும்
வோய்க்கும்
நபோசதல்லோம் அல்லது வோய்ப்நபற்படுத்திக் சகோண்டு
டந்து
போருங்கள்.

நபரிரைச்ெரலக் கண்டு
மீண்டும் கண்மூடி
தியோைத்தில் மூழ்கிைோர் புத்தர்

போெக்கயிற்ரற
ைதுவில் ஊற்றி
அனுப்பி ரவக்கிறோன் எைன்

சைோழியின்றி
திருத்தம் செய்கிறது
கண்ணோடியில் பிம்பம்

குழந்ரதயின் கைத்தில்
உயிர் சபறுகிறது
சபோம்ரை
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krmoni777@gmail.com

ை.யமானிைா ைவிகதைள்

ச . விெயலட்சுமி ைவிகதைள்
peviutr@gmail.com

உன்ரைப்பற்றி எழுதுவதற்கு
என்னிடம் வோர்த்ரதகள் இல்லோைல்
இருக்கலோம்.
ஆைோல்,
உன்நைோடு நபசுவதற்கு
என்னிடம்
நிரறய சைைைங்கள் இருக்கிறது

நடங்ை!!

அைைாதி
aharathi26@gmail.com

www.kolusu.in

திருவிழோ ரவ ைசிக்கவில்ரல
உன்ரை ைசிக்கநவ வந்நதன்
தூைத்தில் இருந்நத போர்த்நதன்
அதுவரை சதரியவில்ரல
அது நீயில்ரல என்று
அதுவரை
எைக்கும் சதரியவில்ரல
உைது ெோயலில்
இன்சைோரு சபண் ஒருத்தி இருப்போள்
என்று....

புளியைைத்தடியில்
சிறிதும் சபரிதுைோய்
ோன் ரவத்த ெோமிரய
தோத்தோ ஆசுவோெைோய்
வணங்குரகயில்
ஓைக்கண்களில் உண்ரையோய்
வணங்குகிறோைோ
என்று ந ோட்டமிடும்நபோது
அவர் கைங்கள்
பயத்தோல் டுங்குவதோக நிரைத்து
சிரித்துக்சகோண்ட ோனும்,
தன் சுற்றமிழந்த அம்ைைமும்
இன்று
தனிரையில் டுங்குகிநறோம்

கைல் படத்திற்கோை எதிர்போர்ப்பில்
அப்போவும்,அவர் நெோடி ையிரலயும்
டபுள் சபடலடித்தபடி
கரை முழுவதுைோய்
இழுத்துநபோர்த்திய
சடன்ட்டுக்கு விரைந்த கரதகரை
சைல்சலை ஒலிபைப்பும்
எைக்கோை அவரின் வோகைத்தில்
சுருள்சுருைோய் கரைகிறோர்கள்
நைோல் நகைைோ ஆக்ென் போர்க்கோத
அப்போவின் கதோ ோயகர்கள்
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ெோற்றிக்
சகோண்டு
ெண்ரடயிடும்
நபோது
ஒவ்சவோருவைோக தன் ைகசியங்கரை சவளியிடம்
இடம்..
அட்டகோெம்...ஒருவன்
விட்ட
இடத்தில் இருந்து இன்சைோருவன் தைக்கோை தவரற
நீட்டித்திருப்பது... சூட்சுை பின்ைல்.

எப்நபோதுநை ஒரு நதோழியுடன் ஒரு கதோ ோயகி
இருப்போள்... என்பரத நவறு விதைோக கூறுவதில்
இருந்து
ஆைம்பிக்கிநறன்.
சைல்ல
புன்ைரகக்கத் நதோன்றியது. அடுத்த கோட்சியில் அந்த
அழகி வந்து அவரைப் போர்ரவயோல் துவம்ெம் செய்யும்
கோட்சிக்குள்... சகோஞ்ெம் சகோஞ்ெைோக ைகசிய ஆரெகள்
வருவரதத் தவிர்க்க முடிவதில்ரல.
ஐந்து ண்பர்கள். தங்களின் ைகசியங்களுக்கு... என்று
ஒரு உயர்ந்த அப்போர்ட்சைண்டில் ஒரு வீட்ரட
வோங்குகிறோர்கள். அந்த வீட்டில் முதல் கோட்சியிநலநய
ஒரு சபண் சகோடூைைோக சகோரல செய்யப்பட்டு,
நிர்வோணைோக
சபட்டில்
படுக்க
ரவக்கப்
பட்டிருக்கிறோள். ரகயில் விலங்கு ைோட்டி அரத
கட்டிநலோடு இரணத்திருக்கிறோர்கள். முதலில் உள்நை
வரும் ண்பன் போர்த்து பதறியரத அடுத்து, ண்பர்கள்
ோல்வரையும் வை செோல்கிறோன். ஆளுக்சகோரு ெோவி
இருக்கிறது என்பதும்.. ஐவருநை.. திருைணைோைவர்கள்
என்பதும்..குறிப்பிடத்தக்கது.

தங்களின் ைரைவிகளுக்கு சதரியோைல்... ைற்ற
சபண்களுடன் ெகவோெம்...சகோள்ளும் நபோதும் ெரி..
ஒநை சபண்ரண ைோற்றி ைோற்றி ஒவ்சவோருவரும்
ஒருவருக்கு சதரியோைல் ஒருவர் சகோண்டோடும்
நபோதும் ெரி.....இறக்ரக கட்டிப் பறக்கிறது... தன் கரத
முரைப்பின்...தனிைனித ஆரெயின் ைகசியம். அது
இைவுப்
பூரைகரை
சவளி
விட்டுக்
சகோண்நடயிருக்கிறது.
ண்பர்களின் ைரைவிகரை சூழ்நிரலக்குள் தள்ளி...
அநத
வீட்டுக்குள்
கூட்டி
வந்த
சகோண்டோடிய கோட்சிகரை ெோந்தைோை
ண்பன்
நபோட்டு
உரடக்கும்
இடம்..
திருட்டுக்குள்
திருட்டுக்குள்
திருட்டு...அரதத்
சதோடர்ந்து...
வில்லரைப் நபோல ைோறி விட்ட ண்பரை நபோரத
ைருந்து சகோடுத்து கட்டி ரவத்து... ஏற்கைநவ செத்துக்
கிடப்பவள் அருநக படுக்க ரவக்கிறோர்கள். அதன் பின்
டக்கும் தகிடுதத்தம் நவரலகள் ைத்தம் சதறிக்கும்
சூடு...இன்சைோரு முரற போர்க்க நவண்டிய திடுக்
திருப்பத்துக்குள் தள்ளுகிறது. அங்கிருந்தும் கரத
இன்சைோரு சுழலுக்குள் சிக்கி
கர்தலில் அந்த
அரறக்குள் புகும் ைைம்.. கட்டுக்கடங்கோைல்
நதடுகிறது... ெோயம் சவளுத்த ைரழ.... ரி புலியோகும்
தந்திைம்..மிைட்டுகிறது.
ஆங்கிலப் சபண்கள்... போர்க்க போர்க்க அழகோகி விடும்
சூட்சுைம்... இந்தப் படத்திலும் இருக்கிறது.

ைகசியங்களின் முடிச்சுக்கள் நபோடப்படும் முன்நை
அவிழ்ந்து சகோண்நட இருப்பதில்.. ைோற்றி ைோற்றி
ஒருவரைசயோருவர் ஏைோற்றிக் சகோண்டிருக்கிறோர்கள்
என்பரத
அடுத்தடுத்த
கோட்சிகளில்
ோம்
கோணும்நபோது... 'அட'... என்று வியக்கோைல் இருக்க
முடிவதில்ரல. எத்தரை ச ருக்கைோை ண்பைோக
இருந்தோலும்...குநைோதம்
வைர்வதற்கு.....
உங்கரை
விட்டு விட்டு உங்கள் ண்பரை ஒரு சபண் சில ச ோடி
போர்த்தோல் நபோதும். அத்தரை மிருதுவோை.. அநத
ெையம் நகோைைோை ைைம் சகோண்டவைோகநவ ைனிதன்
தன்ரை வைர்த்சதடுத்திருக்கிறோன் என்பதற்கு இந்தப்
படத்தில் வரும் அந்த ெோந்தைோை.. (ஐ படத்தில் சுநைஷ்
நகோபி) ண்பன் உதோைணம். ஆைோல் ஒரு கட்டத்தில்
எைக்கு அவன் மீது ெந்நதகம் வந்து விட்டது... இனி
உங்களுக்கும் வைலோம்.

படம் ஆைம்பத்தில் இருந்நத முன் பின்ைோகத் தோன்
கருகிறது. எல்லோருநை தனி தனியோக கோவல்
துரறயோல் விெோரிக்கப் படுகிறோர்கள். சகோரல என்று
ஆைம்பித்து அது தற்சகோரலயோகி....அதன் பின்... அவள்
செத்து விட்டோள் என்று ம்பி.. ரக அறுக்ரகயில்தோன்
அந்தக் சகோரல சகோரலயோக அைங்நகறுவதில்... ஒநை
ஒரு மூரை ைட்டும்... எல்லோம் சதரிந்த புள்ளியோக
தள்ளி நின்று நவடிக்ரக போர்க்கிறது. அந்தப்புள்ளி
இழுக்கும் நகோட்டில் முழுப் படமும்.. திக் திக் திடுக்.

"ஒன்னு
ோை அஞ்சு நபர்ல யோநைோ சகோரல
பண்ணிருக்கணும்... இல்ல ம்ைல தோண்டி ஒருத்தன்
வந்திருக்கணும்" என்று ஒருவரைசயோருவர் குற்றம்

ைவிஜி
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THE LOFT.... போர்க்க போர்க்க உயைம். ைகசியங்கள் என்று
ஒன்று இல்லநவ இல்ரல. அது கண்டிப்போக சவளி
வந்நத தீரும். எப்படி என்பது... ந ற்ரறய இைவுச்
சிந்தரை. அது ோரையும் ைோறலோம். ைகசியம் ோளுக்கு
ோள்.. இடம் சபயரும் கர்வு சகோண்டரவ.
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கவிஜி கவிரைகள்

chevijay80@gmail.com

ெரிக யற்ேது ொழ்வு
ர யப் புரடத்த அரிசியிலும்
ன்றி சகட்ட சிறுகற்கள்

அம்ைோ நெரல கட்டிய பிறகு
நெோரலக்கோட்டு சபோம்ரை இல்ரல
நெோரலக்கோட்டு அம்ரை

இரலயுதிர் கோலம் ஆைம்பிக்கிறது
ஜன்ைல் ெதுைத்தில்
திறந்து ரவக்கிறோர் ஓட்டு ர்

அலைோரிகள் நிரறந்தது
இந்தப் பயணம்
தூசுதட்டி ம்ரை எடுத்துப் போர்க்கும்
புத்தகங்களுக்கு இரடநய இருக்கும்
ையிலிறகு குட்டியிட்ட பக்கங்கரை
அத்தரை சுலபைோகக் கடக்க இயலோது

ோயின் கண்கள்
பசிக்கு அரலகின்றை
ோயின் வோல் போெத்துக்கு

விவரிக்க முடியோத நவள்விகநைோடு
சதோட்டு விட முடியோத நகள்விகநைோடு
தூைத்தில் ட்ெத்திைத்ரதக்
கரைத்துக் சகோண்டிருக்கும்
அடிக்நகோடிட்ட ஒரு வரி
சூட்சுைங்கநைோடு இறுைோப்நபோடு
இறுக்கங்கநைோடு சவளிப்பரடயோக
நவதோந்தைோக எதுவோகநவோ இருக்கும்
ஒரு ஓய்வு ோளில் அகப்படோத புத்தகம்

முன்னிைவில் தோவிடும் தவரை
பின்னிைவில் ைரழ கூட்டி வருகிறது
இரடயிைவில் எங்நகோ இரெ கூட்டியும்

பின் புரிதலில் சவண் பகசலோன்றின்
பக்கத்ரதத் திருப்ப முடியோைல்
தவிப்பில் நிகழும் வோழ்வு வரிரெயற்றது
சிறு பூச்சிகநைோடு சுரை தூக்கிப் நபோகும்
சபரும் பசியின் துவர்ப்ரப
அடுத்த முரற கரலத்தடுக்ரகயில்
செோல்கிநறன்......!
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நபான்.நைய்வா கவிரைகள்
deivasiga266@gmail.com

மீண்சடழும் ெலி

ைரிய நிேத்தின் ய ைைகு

கோைம் பிதுக்கிசயறிந்த உயிர்ப்பிண்டநைோடு
தரலெோயும் ோள்வரை
வோழப்பணித்த கோலத்தின் விதிசெறிந்த ெகதியில்
ஆழப்புரதத்த கோயங்கள் மீண்சடழும் வலியோல்
இதயம் ச ோறுங்கி
விழிகளில் வடிக்கும் சகோந்தளித்த நபைருவிரய...
அநீதியோல் சபோழிந்திடும்
நிெப்தத்தின் கூச்ெலில்
யோரும் எதிர்க்கத் துணியோ
திைைோை கீழ்ரை
செதுக்கிக் சகோண்டோடும்
அறைற்ற யோவற்ரறயும்
கண்டும் கோணோைல்
இயங்கப்பழகிய யோவரின் முன்னும்....
தைோசு நிரறயும் சபருநிதிரய
எரடயிட வலுவின்றி
நீதி ஓய்வரற நுரழரகயில்
கருவரறயில் நிகழ்கிறது
தங்குதரட சிறிதுமின்றி
இரறவிரயச் சிரதத்திடும்
அதிகோை வன்ைம்....
ம்மின் கதவுகள் தகர்க்கப்படோதவரை
ோநைடுகரைத் திருப்பும்
எளிய இலோவகத்தில்
ோட்கரை ைோதங்கரை
வருடங்கரைக் கடத்திச்
செோைரணயற்று வோழ்தலின்
நகடுசகட்ட இலக்கணத்ரத
அறிவுரையோய் கோற்றில்வீசி
எரதயும் கடந்துச்செல்லும்
எளிய ைோர்க்கங்கள்
இலவெைோய் வழங்கப்படும்
ச ரிெலில்நின்று வோங்கிப்பழகிய
அரைவரும் செல்நவோம்
வரிரெயில் முந்தி....
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velangannivelu@aol.com

அ.யெளாங்ைண்ணி

கோதலிைோல் விடிகின்ற
ைோயவுலரகச்
சிறு புன்ைரகயின் உதிர்தலில்
செல்லைோய்த் நதோற்றி
இைவின் சபருைரழசயை
ரைத்து கர்கிறோய்....
வீதிசயங்கும் பூத்துக்கிடக்கும்
ைலர்கரை எரதக்கண்டு இைசித்தோலும்
சபௌர்ணமியோய் ஒளிர்ந்து
கவர்கிறோய் நீ....
கரிய நிறத்தின் நபைழகோல்
விழிகளில் அப்பி
உயிரில் உரறந்து நபோகும்
உன்ைதத்ரதத்
சதோடுவோை மின்ைலின் சுடைோய்
சதோரலதூைக் குயிலின் இரெயோய்
ச ஞ்சில் நபோற்றிக் கோத்திட
இன்னும்பல முத்தங்கைோல்
வழிசெய்நவோம் வோ!

வண்டியின் கூரையில் பயணம்
செய்யோநத
என்ற எச்ெரிக்ரகயின் நைலைர்ந்து
பயணிக்கிறது கோகம்
ஊன்றிய தடியுடன் ையிலுக்குள்
பிச்ரெ நகட்கும் தோத்தோரவ
தள்ளி விடுவதில்ரல ையில்
போடல் நபோட்டும்
கோற்றுக்கு தரலயரெக்கிறது
ைைம்!
க ொலுசு — அக்ட ொபர் 2019

காைல் -'பரிரவ' நச.குமார்
kumar006@gmail.com

எைக்கும் உைக்குைோை கோதல்
துருப்பிடித்த இரும்ரபப் நபோல்
தூைக் கிடக்கிறது...

நிரைத்து ைறுதலிக்கும்
ைைங்களின் முகவரியோய்
தவிக்கும் கண்கள்...

சவற்றிடத்ரத நிைப்பும்
கோற்ரறப் நபோல் ைைசதங்கும்
வியோபித்திருக்கும் நிரைவுகள்
எைக்குள் ைட்டுைல்ல...
உைக்குள்ளும்தோன்...

ைணிக்கணக்கில் நபசும் நீ
ைைதோல் நபசுகிறோய்
எப்நபோதும் உதிர்க்கும்
ஒற்ரறப் புன்ைரகரய
உலர்வோய் உதிர்த்தபடி...
உறவுகநைோடு உறவோய்...
கோதரலச் சுைக்கும்
கல்லரற இதயத்துக்குள்
நீ பூத்த உலர் புன்ைரகயும்
உலைோத புதுவைவோய்...

உறவுப் போர்ரவக்குள்
உன் ஒற்ரறப் போர்ரவ ைட்டும்
ெத்தமில்லோைல் ெண்ரடயிடுகிறது
போர்த்தும் போர்க்கோைல்
கோதல் நபோர்க்கைத்தில்
நிைோயுதபோணியோய் ோன்...

என் சிந்ரதக்குள் நீயும்
உன் சிந்ரதக்குள் ோனும்
இப்நபோதும்... எப்நபோதும்...
செல்லரிக்கோத நிரைவுகைோய்...

ம்ரைத் சதரிந்த உறவுகள்
கூர்ந்து கவனிக்கின்றை
ம் குழந்ரதகளின் சபயரை...
அவர்களுக்குத் சதரியுைோ
ம் கோதல் செல்லப்சபயர்கள்...
செோந்தைோை ைக்குள்
பந்தைற்ற வோழ்ரவக் சகோடுத்த
கருரணயற்ற கோலத்ரத
www.kolusu.in
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மா.காளிைாஸ் கவிரைகள்

ma.kalidass135@gmail.com

'ைாங்'கி

ைளஞ்சியம்
ெரைக்கும்முன் அலசிய செோற்கரை
கரைந்து சகோத்திை செோல்கோகங்கள்.
ெக்ரகயோகக் கிடக்கும்
நீ சைன்று துப்பிய செோற்கரை
இழுத்து கர்கின்றை செோல்எறும்புகள்.
இடது ரகயோல் விைட்டுகிறோய்
சிதறிய செோற்களின் மீதைரும்
செோல் ஈக்கரை.
செரித்த செோற்களுக்கு
ஒரு வோளிச் செோல்தண்ணீர் நபோதவில்ரல.
அழுகிய செோல் வோரட அடிக்கிறது
மீந்த செோற்களிலிருந்து.
பல்லிடுக்கில் சிக்கிய செோல்சலடுக்க
சவகுந ைைோய்த் நதடுகிறோய்
கூரிய செோல்குச்சி.
செோற்கரைக் கழுவிய நீைருந்தி
வைர்ந்த செோல் செடியில்
ைலர்ந்திருக்கிறது ஒரு செோற்சறோடர்.
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ைா.ந.ைல்யாணசுந்தைம் ைவிகதைள்
kalyan.ubi@gmail.com

நபெநவ நபெோத குழந்ரத
முதலில் கண்கைோல் நபசுகிறது,
ந ர்போர்ரவ தவிர்க்கிநறோம்.
புன்ைரகக்க ைறுக்கிறசதை
புகோர் தருகிநறோம்.
சகோஞ்ெரல எதிர்போர்த்து
முகம் திருப்புவரத அெட்ரட செய்கிநறோம்.
நவசறங்நகோ போர்க்ரகயில்
உற்றுந ோக்குவரதக் கவனிக்கத் தவறுகிநறோம்.
உச்சிக்குடுமிரயப் பிடிக்கும் நபோது,
அது தட்டி விடுவரத
அவ்வைவோக ைசிக்கோத
ம்ரை முரறக்கிறது.
நபெநவ நபெோத குழந்ரத,
குனிந்து கூட அல்ல
ைண்டியிட்டு அதன் சபயர்
நகட்க விரும்புவது அறியோைல்,
ம்நைோடு ஒட்டோத அதற்கு
'ைோங்கி' எைப் சபயர் சூட்டுகிநறோம்.
தூக்கிைோல் அழுது ஆர்ப்பரிக்கும் குழந்ரத,
நபோகும்நபோதும் வரும்நபோதும்
நலெோகக் கன்ைத்ரதத் தட்டுநவோசைை
எதிர்போர்த்து ஏைோறுகிறது.
ஏதோவசதோரு பிரியத்தில் ஒட்டிக்சகோண்டு
நபெோத குழந்ரத நபசும் நபோது,
ோம் பிச்ரெக்கோைர்கைோகி விடுகிநறோம்.
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கிைோைத்துத் திண்ரணகளில்
கண்களுக்குத் சதரியோைல்
இன்றும் டக்கிறது
முன்நைோர்களின் உரையோடல்கள்
தந்ரதயின் விைரலப் பற்றி
ரடநபோட்ட ோட்கள்
ஓவியைோய் கண்முன்நை
இன்றும் நிழலோடுகிறது
கண்கநைோடு நபசிய கோலங்கள்
ைரறந்து நபோைோலும்
ச ஞ்சில் உலோவருகிறது
ட்பின் சுவடுகள்
வரைந்த தூரிரகயில்
வண்ணங்கள் கோயோைல்
உைது எண்ணங்கரை
என் மீது சதளிக்கின்றை
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ஆயிைம் ஆண்டு அைக்கனும் நசாட்டா பீமும்

நவடிக்ரகயாநயாரு மரை - பிரைநிலா

நபால்சிவிக்

kavipirainila@gmail.com

kbolshevik@gmail.com

ைரழரய
நவடிக்ரக போர்த்துக் சகோண்டிருக்கிநறன்
ைரழ
பிடித்திருக்கிறதோ பிடிக்கவில்ரலயோ
எதுவும் சதரியோது எைக்கு

ஆயிைம் ஆண்டுகைோய்
அச்சுறுத்தி வந்த
அைக்கன் அவன் ;
ஏழு கடல்
ஏழு ைரல தோண்டி
ைைப் சபோந்திலிருந்த
கிளியின் உடலில்
உயிரை ஒளித்து ரவத்த கில்லோடி அைக்கன் அவன் ;

ைரழ பதிந்நத
போெநைறிப்நபோை ைண்ணில்
போர்க்கமுடிகிறது என்ரைப் நபோசலோரு
அழுத்தைோை ஈைம்

பத்துப் பதிரைந்து
ஆண்டுகைோய்
அவரைப் பற்றி
நபச்சு மூச்சில்ரல !

ெோைல்கள்
செோந்தம் சகோண்டோடும் ைைத்தடியில் ஒழுகுகிறது
என் போல்யகோல வோெரை
ஆகோயத்திலிருந்து விழுந்து
சைோத்தைோய் சிதறிப் நபோகும்
ைரழநபோல் தோன்
சிதற நவண்டி இருக்கும்
வோழ்க்ரகயில் பகிைப்படோ பக்கங்கள் என்றோலும்
பிரிப்பது கிரடயோது ஒருநபோதும்
அதனுள்ைோை சுவோைஸ்யத்ரத

அவன் பற்றிய
கரதகள் கூட கோணோைல்
நபோய்விட்டை ;

என்நறோ ஓர் ோள் சபய்யும் ைரழ
எல்லோவற்ரறயும் ஞோபகப்படுத்திவிடுகிறது

போவம்
அந்த சகௌைவைோவது
அவனுக்குக் கிரடக்கட்டும் !

யோநைோ ஒரு கடவுள் தோன்
அவரைக் சகோன்றிருக்க
நவண்டும் !

ஆைோலும் செோல்கிநறன்
ைரழ பிடித்திருக்கிறதோ பிடிக்கவில்ரலயோ
எை இப்நபோதும் சதரியோது எைக்கு.
ஆம்...

தயவுசெய்து
அப்நபர்ப்பட்ட அைக்கரைக்
சகோன்று சதோரலத்தது
'நெோட்டோ பீம்' என்று செோல்லிவிடோதீர்கள் !

ைரழ சபய்கிறது
ோன் நவடிக்ரக போர்த்துக் சகோண்டிருக்கிநறன்
என்ரையும் ஏற்றுக் சகோண்டிருக்கிறது
இந்த வோழ்க்ரக..

www.kolusu.in

கோலம் உங்கரை
ைன்னிக்கோது !
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சிறுவரன வாசிக்கும் பத்திரிரக

நஜய்சக்தி

ஜமீல்

jaisakthi9629@gmail.com

jameel2013a@gmail.com

அங்குமிங்கும்
நபோய்க்சகோண்டிருந்தரதக்
சகோஞ்சுவதற்கோக பக்கைரழத்நதன்
குரைப்பதற்குக் கூட கற்றுக்சகோள்ைோதது
என் ரககரை க்கத்சதோடங்கியது
சுற்றும் முற்றும் எந்த வீடுகளுமில்ரலசயன்பதோல்
யோருைற்ற என்ற வட்டத்துக்குள்
அது வந்து விட்டரத உணர்ந்நதன்.
ந ைைோச்சி அது எங்கு நவண்டுசைன்றோலும்
நபோய்விடும் நீங்க வோங்க என்றவரின்
ெைோதோைத்ரத
நவறு வழியின்றி வலுக்கட்டோயைோக
ம்பத்சதோடங்கி கர்ந்நதன்
ஒரு வோைம் கடந்துவிட்டது என்றோலும்
இப்நபோது குரைக்கக் கற்றுக்சகோண்டது
முைங்கியபடி ஒரு மூரலயில் படுத்திருக்கிறது
எைக்குள்!

பனித் துளிகள் ரவை ைணிகசைை
கண் சிமிட்டும் புலர் கோரலப் சபோழுதினில்
தைது சிறகு நுனிகளில்
தன்ைம்பிக்ரகயிரை ைட்டும் சுைந்தபடி
இருப்பிடங்கரை விட்டும்
இரை நதடிச் செல்கின்றை பறரவகள்
ோரைய சபோழுதுகள் பற்றியதோை
பிைைோண்டம் மிக்க கைவுகரை
தங்கைது புத்தகப் ரபகளுக்குள்
ைடித்து ரவத்து சிட்டுக்குருவிகசைை
முன்பள்ளி விரைகிறோர்கள் ைோணவர்கள்
இந் நிகழ்வுகரைக் கடந்து
ஈைக்குைலில் சதருக்கரை அைட்டியபடி
தன் வோழ்ரவ சுயைோக வோசிப்பதற்கோக
பத்திரிரக விற்றுச் செல்கிறோன்
அ ோதைவோய் ரகவிடப்பட சிறுவன்
அவன் ைருண்ட விழிகளில்
ஆயிைத்சதட்டு அவலமும் சபருந் துயரும்
உப்போசறை சபருக்சகடுக்கிறது
இத்தரைக்கும் பள்ளிக்குச் செல்லோைல்
சதருத் சதருவோகப் பத்திரிரக விற்கும்
அவநை ஒரு முன் பக்கச் செய்திதோன்
என்பதரை இச் ெமூகம்
எப்நபோது உணைப் நபோகிறநதோ

www.kolusu.in

hishalee@gmail.com

ஷாலி ைவிகதைள்

ைரழ சவறித்த பின்னும்
ைைக்கிரையில் இருந்து
விழுகிறது வோைம்

போர்ரவயின் நீைம்
வோைம் வரை
பறரவ எல்லோம் சிறிதோக

நிலோ வரும் ந ைத்தில்
கீச் கீச் என்று ...
ஒலி எழுப்பும் பறரவ

பூரவத் தோண்டி
ைணம் வீசுகிறது
ைஞ்ெள் பூசிய முகம்
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ாள்காட்டி - சா.கா.பாைதி ைாஜா

நவறும்

bharathi.boss.3@gmail.com

ரனைலா என்ன - ச.அனிைா

anithawritter2@gmail.com

வீழ்துளியின் சிலிர்ப்பிநலோ
நைசலழும் ைண்வோெத்திநலோ இதயத்தின் ஓைத்தில்
கிைர்ந்சதழுந்து வலதுமூரையில் பதிந்து
பின் பல வர்ணங்கைோய்ப் பிறந்து...
ஆயிைைோயிைம் மின்மினிகைோய் விரிந்து...
கருநீலப் பட்டோம்பூச்சிகைோய்ப் பறந்து...
நிலவுகள் செோரியும்
ஆழ்கடல் சபோழுசதோன்றோய்,..
ஆழ்ச ஞ்ரெ சிலிர்ப்பரடயச் செய்திடும்
ெடெடசவை சகோட்டித் தீர்த்திடும் அடர்ைரழப்
சபோழுதுகளிசலல்லோம் ைைம் ஏநதோ ஒன்ரற நிரைவு
படுத்தி எரதநயோ ஊடுருவிச்நெைவல்லதுைோை....
எடுப்பதும் சகோடுப்பதும்
பூப்பதும் பறப்பதும்
பிைபஞ்ெம் சகோள்வதும் அதநைோடு இரயவதும்
"ைரழ என்பது சவறும் ரைதலோ" என்ை....

திைம்திைம் பிறந்தும்
திைம்திைம் இறந்தும்
ஒற்ரறப் பக்கத்தில்
சுருக்கிக் கோட்டுகிறோய்
விரிந்த ஒரு ோரை!
நிகழ்கோலம் கிழிந்தோலும்
வருங்கோலம் உண்சடை
மூட ம்பிக்ரககளின்நைல்
திைமும் நபோதிக்கிறோய்
பகுத்தறிவு சிந்தரைகள்!
பூமி கூட ோள்கோட்டி தோன்!
திைம்திைம் கிழிக்கிறது
பகல் நததிரய!

.அனிதா
ைமக்குடி

ஏரழப் பிள்ரை
ஏக்கத்நதோடு போர்க்கிறோன்
விடுமுரற ோளில்
உைக்கு ைட்டும்
வண்ண ஆரட!
ஏரழத் தோய்ைோர்களின்
சிறுகடன் குறிப்நபடு!
கழிகின்றை ோள்கள்
கூடுகின்றை கடன்கள்

ெரும் அக்யடா ர் மாத இதழுக்ைான
கடப்புைள்
அனுப் யெண்டிய முைெரி

உண்ரையோை சுப ோள்
கோட்டு ஏரழக்கு!
அதுநவ திரு ோள்
விடுதரல ோள் ோட்டுக்கு!

kolusu.in@gmail.com

கடப்புைள் அனுப் இறுதி நாள் : 20-10-2019
ா.ைா. ாைதி ைாொ
9944315732, 8610078040

www.kolusu.in
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நிைம்பக்கிடக்கும் நபரு கை இைவு

பைரவ - மு.முபாைக்

-அன்றிலன்

ammubarak2011@gmail.com

andrilan@gmail.com

சபரு கை இைவு
தன் இரைகரை
சைல்லத் திறந்து
இருரைப் நபோர்த்தி
கர்வலம் கிைம்பலோைது.
அவ்விைவின் வருரக
அறிந்து நதநீர்க் கரடகளும்
எஞ்சிய தன் கெடுகரை
வோெலில் பைப்பிப்
படுத்துறங்கத் சதோடங்கியது.
எங்நகோ ஒரு மூரலயில்
ோயின் ஓலம் நகட்டுத்
தப்பி வந்த ஊர்க்குருவி ஒன்று
விசுக்சகைப் பறந்து சென்றது.
அெம்போவிதம் சகோணைோ அவ்விைவின்
ெோரலநயோைச் ெோக்கரட குழிகள்
அன்று நெர்த்த
சபோட்டலக்குவியல்கரை நிைப்பி
அதன் வோெரையில் கிடந்தது.
அந் கரில் வோழும்
புலம்சபயர்ந்நதோர் நபோல்
இரை நதடி
இடுக்சகோன்றிலிருந்து
சைல்லத் தரலரய
நீட்டியது அச்ெத்நதோடு
தனிவரை அற்ற
எலி ஒன்று
அந் கைத்துக் நகோரைப்பற்களிலிருந்து
தப்பி சவளிநயறுவதோய்.

எைக்கு
சிறகுகள் இருப்பரத
நீங்கள் உறுதியோக
ம்பித் தோன் ஆகநவண்டும்...
பறரவகரை வைர்த்து
ோன் அறியோத
தருணத்தில் பறந்து
சதோரலந்து நபோை நபோது
அதரைப் பின்நைோக்கிப் பறக்கும்
என் நிரைவுகளில்!
வலிநயோடு
வோழ்ந்து பழகிவிட்நடன்,
என்நறோ ஒரு ோள்
கவரல ைறந்து சிரிக்கும் நபோது,
புதிைோகப் போர்க்கிறது...
என் கோலக் கண்ணோடி!
யோநைோ ஒருவர்
மிச்ெம் ரவத்த உணரவ
மிச்ெம் ரவக்கோைல்,
உண்ணும் பறரவ
சதோரலத்திருந்தது...
கடந்த ச ோடி வரை
பற்றியிருந்த
பசித்தல் என்னும் ெோபத்ரத!

www.kolusu.in
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பரிைாபக்குைல் - ஐ.ைர்மசிங்
dharmasingh2017@gmail.com

திநைௌபரை கூந்ைல் - நஹமலைா
hem.lath.88@gmail.com

ஒரு ோள் தோைதைோக உறக்கம் எழும்பியதோக இருக்கும்
ஒரு ோள் உணவு பரிைோறவில்ரல
என்பதோக இருக்கும்
ஒரு ோள் உணவில் உப்பில்ரல
என்பதோக இருக்கும்
ஒரு ோள் அடிவோங்கும் பிள்ரைரய
கோப்போற்ற வந்ததோக இருக்கும்
ஒரு ோள் யோநைோ ஒருத்தியிடம்
கரத நபசியதோக இருக்கும்
ஒரு ோள் துரவத்த ஆரடயில்
கரற இருப்பதோக இருக்கும்
ஒரு ோள் செலவுக்குப் பணம்
நகட்டதோக இருக்கும்
ஒரு ோள் அம்ைோ வீட்டுக்குப்
நபோைதோக இருக்கும்
ஒரு ோள் நகோயிலுக்குப்
நபோய்வந்ததோக இருக்கும்
ஒரு ோள் புத்தி செோல்லியதோக இருக்கும்
பரிகோைைோக சதருவில் ரவத்நத
நெரலயின் பலம் போர்க்கப்படும்
இரு கன்ைங்களும் ரககைோல் வண்ணம் ைோறும்
முதுகில் துண்டோகிவிழும் கம்பின் தடம் பதியும்
உரதகள் நிரலகுரலய ரவக்கும்
கண்ணீர்த் துளிகள் உமிழ்நீரில்
இைண்டறக்கலந்து வழியும்
ைண்ணில் புைட்டுவதோல்
உடலும் போரதயும் கோயப்படும்
கதறி அழும் நபோதும்
தப்பித்து ஓடும் நபோதும்
போதுகோப்பின்றிப் பதறும் நபோதும்
சிறுபிள்ரையோய் அங்கங்நக
ஓடி ஒளியும் நபோதும்
எழும் வலிகரை விட
சுற்றுப்புறங்களில் இலவெைோக எழும்பும்
" போவிப்பய சபோட்டப்பிள்ரைய வீட்டில வச்சி
அடிக்கோை சதருவில நபோட்டு அடிக்கிறோநை..."
எனும் பரிதோபக்குைநல
அவரை சகோதிப்பரடயச் செய்யும்..
www.kolusu.in

பட்டோம்பூச்சிப்சபண் வல்லூறோய் ைோறி ெந்திைனிலும்,
ெந்திையோரை இயக்கும் பணியிலும் பறக்கிறோள்..
ோெோவுக்நக கர்கிறோள், ைோணுவத்தில்
பல ோெ நவரலகரைத் தகர்க்கிறோள்..
இருந்தும்...
கண்நண! துப்பட்டோரவ ஒழுங்கோகப் நபோட்டுவிடு,
துணிந்தும் குனிந்து விடோநத
என்ற அறிவுரைகள் ைட்டும் சதோடர்கின்றை.
பல ஆசிபோ சைோட்டுகள் கோை கட்டுவிரியன்கைோல்
கருகி தோன் நபோச்சு..
விஸ்வரூபம் எடுத்த சபோள்ைோச்சி ெம்பவம்
விட்டில் பூச்சியோய் செத்துதோன் நபோச்சு..
சபண் குழந்ரதயிடம் சபோம்ரைரய ரவத்து
விரையோடும் அம்ைோக்கள் கூடநவ ல்சதோடுரக, தீ
சதோடுரக எை நபோதிப்பநத அவர்களின் உயிர்மூச்சு...
சபண் சதய்வச்சிரல கல் எனினும்
ஆரட ெோத்துவர் அபிநஷகத்தில்..
போல் ைைம் ைோறோ சபண் குழந்ரதயிடம்
கோைப்போல் குடிக்கிறோன் கயவன் ம் உலகத்தில்..
கயவர்கள் நைல் நபோஸ்நகோ ெட்டம்
சபோள்சைைப் போய்ந்தும் பயனில்ரல..
நபோதிய தண்டரை ஏதும் தைவில்ரல..
திசைௌபதியின் கூந்தல் முடிக்க,
துர்ச்ெோதை, துரிநயோதைனின் உடல் பிைந்த உதிைம்
சகோண்டு குைரிரய குளிப்போட்டி குலசதய்வம்
ஆக்கிைர் போண்டவர் அந் ோளில்...
திைம் திைம் துகிலுரிக்கப்படும் திசைௌபதிகநை இங்கு
ஏைோைம்.... வைப்நபோவதில்ரல இனி எப்போண்டவரும்,
ஆண்டவரும் இந் ோளில்!!!!
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பால்யத்தின் இைவில். - மதுசூைன்
madhu_s2014@yahoo.com

காணாமல் நபாய்விடுகிைது. - மகா
maha4frds@gmail.com

என் ஆத்ைம்
அழும் சபோழுசதல்லோம்
அரழத்து வந்து
பசியோறச் செோல்லி
மிருதுவோய் தோய்
ைடிரயப் நபோல்
வருடிக் சகோடுத்து
சதரியோதவர்
சகோஞ்சும் குழந்ரதசயை
விரையோடி விரையோடி
சவகு ந ைம் களிப்புறச் செய்து
தித்திப்ரப
திகட்ட திகட்ட
திணித்து
சைன் புன்முறுவல்
கண்ட பின்
கடரை நிரறநவற்றியதோய்
கோற்றின் பிடியிலிருந்து
சைல்ல சைல்ல தைர்ந்து
மிருதுவோை ைோரயயோய்
கரைந்து
கோணோைல்
நபோய்விடுகிறது
இரெ....

ஒரு மூரலயில் யோநைோ
கிழித்துவிட்டிருந்தோர்கள்.
கோரடகள் மிைண்டு
நபோய் கடந்தை.
ரைைோக்கள்
ஓலமிட்டு அழுதை.
உயைப்பறந்த பருந்துகள்
கிழிெரலத் ரதக்க
ஆள் நதடிக் சகோண்டிருந்தை.
ஊர்க்குருவிகள் துரிதைோய்
கூடு திரும்பிை.
ைைங்சகோத்திகள் யோர் சபயரைநயோ
சகோத்திக் சகோண்டிருந்தை
இப்படியோை கைவின் முடிவில்
ந ற்று விட்ட
ைோக்சகட்சடோன்று தோன்
கிழித்திருக்கும் எை
முடிவு செய்து புைண்ட நபோது
தோன் சதரிந்தது
கிழிந்து கிடந்த கோகிதத்தில்
கெங்கிக் கிடந்தது
ோன் வரைந்த
பறரவயின் வோைம்.

ெரும் அக்யடா ர் மாத இதழுக்ைான கடப்புைள்
அனுப் யெண்டிய முைெரி
kolusu.in@gmail.com
கடப்புைள் அனுப் இறுதி நாள் : 20-10-2019
www.kolusu.in
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மை

ல்லிணக்கம் நபாற்றுநவாம்!!
ஸ்நடல்லாநமரி எம் நஜ
stellamary5755@gmail.com

நகாழி - ச.ப.சண்முகம்
sathribathri@gmail.com

கூண்டில் ரவத்து வைர்ப்பதில்ரல
தோைோகநவ ைைத்திநலறி
அைர்ந்து சகோள்ளும் வழக்கத்ரத
அதுகநை பழக்கப் படுத்திக் சகோண்டிருந்தை.
ஆைோலும் விடியலில் தரையிறங்கியதும்
ோன் வரும் ெத்தத்ரதக் நகட்டு
எல்லோம் ஓடிவந்து நிற்கும்.
சுதந்திைசைன்பது ைனிதனுக்கு
ைட்டுைல்ல ஏரைய உயிர்களுக்குைோை சதன்றுதோன்
ோன் நிரைப்பது.
அதைோல் ோன் வைர்க்கும்
செல்லப்பிைோணிகரை
கூண்டுக்குள் அரடப்பதில்ரல..
இருப்பினும் ைைம் தற்நபோரதய
பருவகோலத்ரத நிரைக்ரகயில்
ெஞ்ெலப்படுகிறது.
இைசவல்லோம் கூடில்லோைல்
வோழும் பறரவகரைப் நபோலநவ
ைரழயில் ரைந்தபடிநய
ஒடுங்கிக் சகோண்டிருக்கும்
வைர்ப்புக் நகோழிகரைப் போர்க்ரகயில்...

ைனிதத்தினுள் ைதம் இைோது
உதவியினுள் ைதம் இைோது
தூய்ரை ட்பினுள் ைதம் இைோது
துைத்தும் நிழலிடமும் ைதம் இைோது
கருரணயின் போர்ரவயினுள்
ைதம் அண்டுைோ?
சிந கைோை தீண்டலிடம் ைதம்
அண்டுைோ?
சிரிப்பின் உச்ெத்தில் ைதம்
அண்டுைோ?
உதிர்ந்த பூக்களினுள் ைதம்
அண்டுைோ?

விடுமுகே
வி ோயகர் ெதுர்த்திக்கு
சகோழுக்கட்ரட
ஆயுத பூரெக்கு
சகோண்ரடக் கடரல
தீபோவளிப் பண்டிரகக்கு
முறுக்கு அதிைெம்
ரத ஒன்றுக்கு
சபோங்கல் நெோறு
விழோ ோட்களில் கூட
விடுமுரற கிரடப்பதில்ரல
அம்ைோக்களுக்கு.

ைதக்நகோட்போடினுள் அன்பு சிரறயிட்டோல்
நவற்றுரையும் பரகரையும் அறுப்பட்டு
உண்ரை நிரலயில் அறம் ஓங்கும்!!

சைங்ைைாெனின் பிை ாைைன்
prabap92@gmail.com
www.kolusu.in
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இைா .மதிபாலா கவிரைகள்
mbalaseptember@gmail.com

முதுரம - மு.ச.சதீஷ்குமார்
navsank@gmail.com

ச யைாட்டம்

செோந்தக் கரத
செோல்லுரகயில்
எத்தரை, எத்தரை
சபயர்களுக்கு
ைோற்றுப் சபயர் நதடுவது?
நிைம்பியிருக்கும் தண்ணீர்
குவரைரயத் தின்று
சகோண்டிருக்கிறது..

செோந்தப் சபயர்கரைநய
செோல்லி விட
என்ை ஆகிவிடும்
என்று நிரைக்ரகயில்...

தன்ரை கழுவிக்சகோள்ைவியலோ
வயதோை குவரை
எச்ெங்களுடன்
அவைோைங்கரையும்
ெகித்துக்சகோள்ைத்
சதோடங்கிவிட்டது..

பழகிய ைை நிழலிருந்து
இரலகைோய்
அரெந்து அரெந்து
செோல்கிறது
இன்றும் கூட
அவர்கள் எங்நகநயோ
சகோஞ்ெம் உன்ரை சுைந்தபடி
இருக்கக் கூடும்
எைச் செோல்லவரதக்
நகட்டபடியிருந்த
ரையிலிருந்து கசிய
ைோட்நடன் என்கிறது

சில பழரையின் சின்ைைோகின்றை..
சில பைணில் ஏற்றப்படுகின்றை..
சில குப்ரபகளில் வீெப்படுகின்றை..
கோல உருண்ரடயில்
தண்ணீர்க் குவரையோக
உருைோறிக்சகோண்டிருக்கிறது
குவரைக்குள்
புதுசவள்ைம் புகுந்து சகோள்கிறது..

அந்த சபயர்கள்.
யாரும் இல்லாத
ாகல
ஒய்செடுக்கிேது
ாதங்ைளின்
நிகனவுைளில்...

www.kolusu.in
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கலிகாலம் - பாரியன்பன் ாகைாஜன்
paarinag10@gmail.com

இறுதியில்
ஆறடியும் செோந்தமில்ரல.
சிரதயின் ெோம்பல்
வீசும் கோற்றில் கோணோது
நபோகலோம்.
தடமின்றி நீரில் கரைந்து
நபோகலோம்.
ைைதில்
ல்சலண்ணங்கள் சூழ
ஆரெகரை அறுத்து அன்ரப
இறுகப்பற்று.
ைனிதந யம் உள்ைவன்தோன்
ைனிதன்.
நீ ைோறு
ைோறித்தோன் ஆகநவண்டும்
ஏசைனில்
இது கலிகோலம்.

பல சபோய்கரை
முன்சைோழிந்துதோன்
ஒர் உண்ரை
அம்பலைோகுசைனில்
அந்த உண்ரை
ஒருவருக்கும் சதரியோைநல
நபோகட்டும்.
ஒரு நபரிழப்நபோ
ெதிநயோ சூழ்ச்சிநயோ
ெரித்திைத்ரத ைோற்றுசைனில்
அந்த ெரித்திைம் நிகழோைநல
இருக்கட்டும்.
தந்திருந்த வீரண
ஸ்வைம் நெர்க்கோசதன்று
சதரியோைலோ...?
இத்தரை கோலம் நீ
மீட்டிக் சகோண்டிருந்தோய்.

தனிகம
************

மூன்று முடிச்சுகள் நபோதும்
அதுதோன் எல்ரல
என்றோை பின்பு அதன் நைல்
இன்சைோரு முடிச்சு
நபோடுவது வீண்.

எத்தரை முரற
விைல்கள் பற்றிைோலும்
எத்தரை முரற
ரககள் ஏந்திைோலும்
எத்தரை முரற
இதழ் நெர்த்தோலும்

வோகைத்தின் ெக்கைங்கள்
சுழன்றோலும்
ரட சதோடர்ந்தோலும்தோன்
இனிநத முடியும் பயணம்.

ஒவ்சவோரு முரறயும்
சுரவத்திட இனி ஏதுமில்ரல
என்ற நபோது
தனித்நத விடப்படுகிறது
நதநீர் நகோப்ரப

நீ செோல்வரதசயல்லோம்
இவ்வுலகம் ஏற்க
ஞோனியோய் துறவியோய்
இருக்கநவண்டியதில்ரல
ைனிதைோக இருத்தநல லம்.
www.kolusu.in
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சமாைானம் - கி.ைாம்கநணஷ்
ramganeshdharun@gmail.com

கவரல - ைாம்க்ருஷ்
ramkish1950@gmail.com

சவள்ரை முடியின்
பின்ைணியில்
கறுப்புச் ெரித்திைங்கள்
பின்ைப்பட்டுள்ைை.
பின் சகோசுவ ைடிப்புகளில்
எழுதப்படோத உண்ரைகள்
சுருங்கியுள்ைை.

பளிங்கு நீரின் குைத்தில்
நீந்தும் மீன்கசைை
அவள் கண்கள்
ைகிழ்ச்சியில் துள்ளும்
சகண்ரடகைோய்
குதியோட்டமிட்டை
ைகிழ்ச்சியோல் அவள்
குதித்தோடிய அந்தக்
கண்சகோள்ைோக் கோட்சி
ச ஞ்ெக் கூட்டில்
ங்கூைமிட்டு
அைர்ந்துள்ைநத
நிரைவுகசைனும் ஓடம்
அரெந்தோடிச் செல்ல
கரை எங்குமில்ரலநய
இரத எப்படிக் கடப்பநதோ
கரை நபோய்ச் நெை
கோலம்தோன் கூடவருநைோ

ஒற்ரறக் கல் மூக்குத்தி
சவப்ப சுவோெத்தோல்
சவளிறி விட்டது.
முகம் கோட்டும் நைரககள்
சவளிக்கோட்ட முடியோத
நவதரைகரை விவரிக்கின்றை.
சவளிக்கோட்ட முடியோத
இன்னும் எத்தரைநயோ?
உள்ளுக்குள்
சவள்ைோரட மூடி
ெைோதோைம் கூறியபடிநய
கோற்றில் பறக்கிறது...

ெரும் அக்யடா ர் மாத இதழுக்ைான கடப்புைள்
அனுப் யெண்டிய முைெரி
kolusu.in@gmail.com
கடப்புைள் அனுப் இறுதி நாள் : 20-10-2019
www.kolusu.in
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இக்கடவுள் - நகௌந்தி மு
preyaharshini@gmail.com

சதீஷ் குமைன் கவிரைகள்
sathishkumaran2@gmail.com

ஒரு ைரழக்கோகத்தோன் கோத்திருக்கிநறன்
உன் சவயிரல மூட்ரட கட்டத் சதரியோைல்
வோடுகிறசதன் நீல வோைம்
நீதி நதவரத நபோலோக ஆரெப்பட்டிருக்குநைோ
என்ைநவோ கண்ரண
கட்டிக்சகோண்நட திரிகிறது
இப்சபோழுசதல்லோம் ..
சூலத்தின்
கைம் தோங்கவில்ரலசயன்று
குப்ரபயில் எறிந்திருக்குநைோ
என்ைநவோ
தீயரத அழிப்பநதயில்ரல
இப்சபோழுசதல்லோம் ..

யோநைோடும்
எைக்குப் நபோட்டியில்ரல
சபோன்ைைளியுடன் விரையோடநவ வந்திருக்கிநறன்
ோன் இைசவயில் .
உன் வீட்டு சைோட்ரட ைோடி வரை ஏறி வந்து சைோட்டு
விட்டிருக்கும் என் சவயிரல நீ சதோடுத்து
சூடியிருக்கிறோய் ஊசி ைல்லியோய்.
நீ எழுதுவது யோவும்
படுசைோக்ரக எை நீ சிரிக்கும்நபோது
கிைோசிக் நிரலரய எட்டிவிடுகிறது நதோழி
என் கவிரத .

ருத்ை தோண்டவம் ஆடுவதற்கு
ைறந்திருக்குநைோ
என்ைநவோ
அரைதியோகநவ
கோட்சியளிக்கிறது சிரலசயன்நற
இப்சபோழுசதல்லோம் ...

=====================================

அரிதோைங்கள்
தீர்ந்திருக்குநைோ
என்ைநவோ
அவதோைங்கள் எடுப்பநதயில்ரல
இப்சபோழுசதல்லோம் ..

திமிங்கிலத்ரத
ஆக்நடோபஸ்ரெ
வரைகிறோள் ைகள் வீட்டிற்குள்..
அவளின் பிஞ்சுவிைல்கள் நிகழ்த்திய ைோயோஜோல
வித்ரதயில்
வீட்டு விலங்குகைோயிை திமிங்கலமும் ஆக்நடோபசும்.
வோடரக வீட்டில் துள்ளி
விரையோடுகிறது குடிநயறிய கடல்.

ஒற்ரற
அசுைனுக்கோகநவ
ஒரு அவதோைம் எடுத்ததோக
கூறப்படும் இக்கடவுள்.....

www.kolusu.in
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நகாபி நசகுநவைா கவிரைகள்
gopi.poovaivasal@gmail.com

ரிைாைத் திருமணம்

ைார்முகி
சுவர்களில்லோத வீசடோன்றில்
நீயும் ோனும் ென்ைல்கைோய் வீநடோடு இருக்கிநறோம்
ம் தரலரயத் சதோட்டபடி விழும்
ஆழ் சிவப்பு சவளிச்ெம் அப்படி அச்ெமூட்டவில்ரல
ெபிக்கபட்ட நிறங்களில்
வன்ை வோைங்கரை தழுவிக்சகோண்நடயிருக்கிநறோம்
ஆழ் சிநைகத்தின் ைத்தியிசலழும்
ஒரு சிக்கலோை கவிரதகரை
ஒரு ெங்கட்டைோை சித்திைங்கரை
ஒரு பலவந்த கோைத்ரத
ஒரு உைோய்வு விலகரல
கோர்முகி
நீ படி போர்
நீ சகோள் விலகு
சவறுைநை எரதயோவது செய்துசகோண்டிரு

அச்சிடப்பட்ட கட்டங்கநைோடு சுற்றும்
ஒருசிலரை ோன் போர்த்திருக்கிநறன்
பூமிரய ரையைோகக் சகோண்ட
பூமிக்குடும்பம் பற்றிய பிைெங்க குறியீடு
அதில் ெைகோல அறிவியல் ஆைோய்ச்சி நகோள்களும்
இல்லநவ இல்லோத நகோள்களும் உள்ைடங்கும்
விற்கப்படும் கட்டங்களும்
வோங்கப்படும் கட்டங்களும்
சபோத்தோம் சபோதுவோக ஒன்றுநெர்வதில்ரல
ைோறோக ெோதியும் பணமும் ஒருநெை இருந்தோல்
ஒன்றுநெை வோய்ப்புண்டு
அரவ ஒருநபோதும் கோதல் மிகுதியோல்
கோதலின் கோதலியோக வோழ வோய்ப்பில்ரல
பிள்ரை சபறுவதற்சகை
நவரல செய்யும் அடிரைசயை
ச ோதிக்கின்ற கோைம் சகோள்வதற்சகை
ஒடுக்குவதற்குப் புனிதக் கட்சடை
சில பரிகோைத்திற்சகை செய்யப்படுபரவ
முரறப்படி பரிகோைத் திருைணம்
செய்துசகோண்டவர்களுக்கு
கட்டங்களும்
சூரிய ெந்திைனும்
செவ்வோயும் ெனியுைோய்
வோழ என்ை இருக்கிறது
ெைோதைத்ரதக் கோப்போற்றுவரத தவிை

ைவிஞர் . உத்தென்
குேள் செண் ாக்ைள்
petchimuthu1985@yahoo.co.in

போரில் சபோறுரைசயனும் ஒர்ெக்தி
தோநை

யுத்தசைன்ற ந ோயும் தடுக்க
சபோறுரைசயோன்நற

சீண்டிடினும் தூண்டிடினும்
நதன்சபோறுரை ரகக்சகோள்வீர்

எவ்வுள்ைம் தன்னுள்
சபோறுரைசயோன்நற சகோண்டநதோ

சபோறுரையின் ல்ைகிரை
தோனுணர்வீர் நபோற்றி
www.kolusu.in
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மதிப்பிற்கும் மரியாரைக்குமுரிய - நஜ.நஜ.அனிட்டா

anitaraja3292@gmail.com

அநதோ
ோன் வைநவற்கப்படுகிநறன்..

எைக்சகோரு கவிரத நதரவப்பட்டது
அப்நபோது..
நதநீர் சகோடுத்தோர்கள்..
நகோப்ரபயில் சிந்தி
ோநை பருகிக் சகோண்நடன்..

அறிந்திைோத முகைறியப்பட்ட
ெலெலப்புகள் ஏதுமின்றி
உள்நுரழகிநறன்..
எைக்கோையிருக்ரக
தோைதைோய் நிமிர்கிறது..
பைவோயில்ரல..

என்ையிருக்கிறது
உங்கள் செோற்களின் யுத்தியில்
என்சறைது தரலக்குநைசலோரு
போைம் சகோன்று விழுங்க..

முன்சபோருமுரற
இருக்ரகயின்றி நின்நற கடந்த
தருணைரதக் கடந்த சபோழுதுமுண்டு.

கீழிருந்து போர்க்கிநறன்
நீங்கள்
நைநலநய தோன் நிற்கிறீர்கள்...

தங்க எழுதுநகோல்
முரையுரட விைல்கள்
எழுத்துக்கைோல் விருட்ெம் பைப்பிய
நிழநலோவியங்கள்
கண்முன்நை நிழலோட..

இப்நபோசதல்லோம்
பிைநிதித்துவத்தின் எழுத்துக்கள்
சைௌைம் நபோர்த்திக் சகோள்ளும் நபோது
அதன்..
வழிவகுத்தலின் பிற்போட்டில்
உங்களுக்கும் பங்குண்டு என்கிநறன்...

ோைதுவரை சபறோத
ஞோைத்தினிருப்பிடத்தில்
நின்று கவனிக்கிநறன்...

எைக்கோையிருக்ரக
நிமிர்தலின் நிமித்தம்
ோசைோரு செோல்நலந்தி நின்றோலும்
உலகநை கவனிக்கக் கூடும்.!

ோநை புன்ைரகத்தோலும்
புன்ைரக ைறுத்த
நிந்தரைகளுக்கும் அப்போல்
ோன்..
சில பழகிய முகங்கரை
அப்நபோரதக்கு ைன்னித்து விட
நவண்டியிருந்தது..
www.kolusu.in
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தீ

- கவியைகன்

kaviroj@gmail.com

ல்லது செய்யுமிடத்து
நீ......ச ருப்பு
தீது செய்ரகயில்....... தீ!

கோற்றுடன் நெர்ந்து
திட்டம் தீட்டி
கோட்டுத் தீயோய்ப்
நபைணி டத்தி
கோைகத்ரதநய
கருகச் செய்கிறோய்!

வடசைோழி உைக்கு
இட்ட சபயர் அக்னி!

அைல் , கைல் , தணல் , எரி
எைக் குறிநலோரெக்
கூட்டணிப் சபயர்கள்
பல இருந்தும்,
ச டிநலோரெப் சபயரில்
தனித்து தீ எைவும்
நிற்கிறோய்!

கந்தகத் துகள்கரை
கலப்பு ைணம் புரிந்து
பட்டோசுகளில்
ஒலிக்நகோலம் தீட்டுகிறோய்
ஒளியிலும் விந்ரத
கோட்டுகிறோய்!
ைனித இைத்ரத
வணங்கவும் ரவக்கிறோய்
கலங்கவும் ரவக்கிறோய்!

கோர்த்திரகக்கும் அகலில்
தீபைோகிறோய்!
கர்த்தருக்கும் சைழுகில்
எரிந்து தியோகியோகிறோய்!

திடீசைை ைரழ
அடுப்பு மூடிரவக்கும்
பரழய ஞோபகத்தில் அம்ைோ

சூரியரைப் பிரிந்து
தனிக்கட்சி சதோடங்கியதும்
பூமியிலும்
தீக்குச்சி முதல் எரிைரலவரை
உன் ஆட்சி ைட்டுநை
அைல் கட்டிப் பறக்கிறது!

ெோயங்கோலம் நவரல முடிந்துவந்து
வயலுக்கு நவகைோக டக்கும் அம்ைோ
கோரலயில் கட்டிய கன்றுக்குட்டி

உைசும் மூங்கிற்
கோதலின் ெோக்கில்
www.kolusu.in
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யைா.ைாெய ைர்
rajpoet4795@gmail.com

ஏழ்ரையின் வறுரையில்
பசியோய் எரிகிறோய்!
ஏரழவீட்டு அடுப்பில் எரிந்து
பசித் தீரய அரணக்கிறோய்!

க ொலுசு — அக்ட ொபர் 2019

பூ.விநவக் கவிரைகள்

vivekboopathy@gmail.com

தற்சைாகல

குடிச யர்தல்

வீட்டில் அரைவரும் உறங்கிய பின்ைர்
எைக்கு நவறு இரு ரககள் முரைக்கின்றை
ஒரு ரக ைரைவியின் கழுத்ரத
ச றித்திடத் துடிக்கிறது
இன்சைோரு ரக ைகனின் ரக ைம்புகரை
அறுத்திட கத்திரயத் நதடிக்சகோண்டிருக்கிறது

ோனும் ைகளும் உறங்க எத்தனிக்ரகயில்
வோனிலிருந்த ட்ெத்திைசைோன்று ழுவி
கீநழ ெரிந்து சகோண்டிருந்தது .
போதி உறக்கத்தில் கண் விழித்த நபோது
எங்கள் படுக்ரகயில் தவழ்ந்து சகோண்டிருந்த
அந் ட்ெத்திைத்ரத அள்ளி ைகளின் ரகயில் தந்திட
கண் சிமிட்டியவோநற சைல்ல சைல்ல
புன்ைரகக்கத் சதோடங்கிைோள்.
இப்நபோது சைல்ல சைல்லக் குடிசபயைத்
சதோடங்கியது அந் ட்ெத்திைம்!
ைகளின் கன்ைக்குழியில்...!

என் மூரைநயோ எவ்வோறு ோன்
தற்சகோரல செய்து சகோள்ைப் நபோகிநறன்
என்ற ஆவலில் கோத்திருக்கிறது
தற்சகோரல செய்வது நகோரழத்தைம் தோன்
என்றோலும் விவெோயக் கடைோளியோை எைக்கு
நவறு வழியும் சதரிந்திருக்கவில்ரல
என்ை செய்வது?
என்ரை விட்டு விடுங்கள் ஒருமுரற
தற்சகோரல செய்து தோன் போர்க்கிநறன்.
இது சவறும் கைவு தோன்...

ெரும் அக்யடா ர் மாத இதழுக்ைான கடப்புைள்
அனுப் யெண்டிய முைெரி
kolusu.in@gmail.com
கடப்புைள் அனுப் இறுதி நாள் : 20-10-2019
www.kolusu.in
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வாழ்வின் துரு...- பா.விஷ்ணுதீப்

vishnudeep90@gmail.com

சபோலிவுற்றதோய் ைோற்ற...
துருநவறிய துப்புைவோைர்கள்
வோழ்க்ரகயில் சைருநகறிட...
எந்திை ரகசகோண்டு
எம் ைனிதரைத் தூக்கிவிட்டு
ைனிதக்கழிரவ ைனிதநை
தூர்வோரிடும் நிரல உருைோறிட...
அவர்கள் வோழ்வின் துரு நீங்கிட...
தத்தம் ைைதில்
நதங்கிகிடக்கும்
அடக்குமுரற,
ஆதிக்கசைன்னும் கழிவுகரை
தூர்வோரிடும்வரை
ைலக்குழி ைைணங்கள்
சதோடைத்தோன் செய்யும்...

ெோக்கரட தூர்வோரி
கிருமி அழித்து
கோலனிடமிருந்து கோத்து
புத்துயிர் பரடத்து...

விஜி ைவிகதைள்

சதோழில்நுட்பம் ரகக்சகோண்டும்
ெக ைனிதக்கழிரவ
ெக ைனிதநை அள்ைவிட்டு... அவரை
ெவவூர்தியில் பயணிக்கவிட்டு...
ைலக்குழிநய தன் ைணோைனின்
ெவக்குழியோய் ைோறிப்நபோைரத
ச ஞ்ெோங்குழியில் சுைந்நதங்கும்
ைதிமுகத்தோளின் அழுரக துரடக்கோது
ைதியின் முதுரக ஆைோய
ஏவூர்தி அனுப்பி என்ை பயன்???
கவெம் ஏதுமின்றி
கோல்வோய் இறங்கி
சுவோெம் இன்றி இறக்கும்
ெோைோனியனின் ெவவூர்வலத்தில்
தூவும் ைலர்களிலும்
ைலங்கநை ஒட்டியுள்ைை...
நைரடநயற்றி ோல்வரின்
போதம் கழுவியும்...
நிவோைணைோய் நிதிரயத் தந்து
ரகரய கழுவியும் செல்லோது...

anbudanviji1991@gmail.com

அழித்தல்... கோத்தல்... பரடத்தல்... எை...
முத்சதோழில் புரியும்
கடவுள் ைட்டுைல்ல - எங்கள்
துப்புைவுத் சதோழிலோளி
கந்தெோமி இல்லோைலும்
ஓைணுவும் அரெயோது...

நீயும் ோனும்
வோர்த்ரதகைற்று
இயல்போகத் தோன்
இருக்கிநறோம்
நபோக்கிடமில்லோைல்
ைக்குள்
அரலந்து திரியும்
ம் பிரியத்ரத
என்ை செய்ய??

கதவரடத்துக் சகோள்ளும்
தோழம்பூரவசயோத்த ந ெத்ரத
அதன் நபோக்கிநல விட்டு
விடுகிநறன் ..
கதவு கவெசைை எண்ணம் நவறு
அந்தப் பூவிற்கு !!

ெோதிய ெதியோல்
வீழ்ந்து கிடக்கும்
லிவுற்றவர்களின்
வோழ்க்ரகரய
www.kolusu.in
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ைங்நகஸ் கவிரைகள்

thanges1970@yahoo.in

திெகலைள்

செத்த எலிகள் மிதந்து நபோகும்
சதரு சவள்ைத்ரத
பச்ரெத் தவரைகளின்
க்ைக் க்ைக் கர்ண சகோடூை ெப்தத்ரத
ஊறி அழுகிப் நபோை
ையோைப் பூக்களின் ோற்றத்ரத
தள்ைோடி தள்ைோடி வரும்
டோஸ்ைோக் தமிழர்களின் ஆட்டத்ரத
இன்ை பிற இன்ைல்கள் யோரவயும்
லோவகைோய் கடந்து
ையிரிரழயில் உயிர் தப்பி
வீட்டிற்குள் நுரழந்தோல்
கைன்ட் கட்
இைவின் இயல்ரப ஒளிச்சுரவ ஏற்றி
முதன் முதலில் பிரித்து ரவத்தவனின்
ெந்ததியில் வந்ததற்கு ெோபங்கள் தீர்க்கிநறன்
கருந்நதயிரலத் தண்ணீர் நபோல
சுரவத்து அனுபவிக்க நவண்டிய இந்த. இருரை
அட ோறும் ெோக்கரடநய
என்று ெபித்தபடி

கயரை நிைம்பிய கருப்பு ைதுரவ
கெப்புச் சுரவ சதரியோதிருக்க
கண்ரண மூடிக் சகோண்டு குடிக்கிநறோம்
நிமிடமுள்ளும் ச ோடி முள்ளும்
சபோழுதுகளின் மீது ஆணியடித்தபடிநய
பழகிய போரதயில் கர்கின்றை
வோழ்ரவச் ெலிப்புற்ற ைனிதன்
சதருரவ கோறி உமிழ்ந்தபடிநய
கடக்கிறோன்
ஈக்கள் சைோய்த்துவிட்டு
அவரை விடோது பின் சதோடர்கின்றை
நபோக்கிடைற்ற ெந்துக்கள் எல்லோம்
சிதிலைரடந்த வீட்டுக்குள் கூடி
நபயுருக் சகோள்கின்றை
கோல சவளியில்
கண் மூடித் தியோைத்தில் ஆழ்ந்தது நபோல்
போெோங்கு செய்து சகோண்டிருக்கிறோர்
கடவுள்

www.kolusu.in

ெோக்சலட் கவருடன்
குப்ரபயில் கிடக்கின்றை
சகோடி ைை உதிரிப் பூக்கள்.

எப்நபோவோவது இனிப்பு கிரடக்கும்
சகோடி ைை நிழலில்
குப்பத்து சிறுவர்களுக்கு.
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சிறகிழந்த பறரவயோய் உதிர்ந்து சகோண்டிருக்கும்
எரி ட்ெத்திைம் ஒன்று
புரதக்க ஆைற்று
தன்ரைத்தோநை புரதத்துக்சகோண்டிருக்கிறது
இருளின் ைடியில்
கண்சகோட்டோைல் போர்க்கும்
எண்ணிறந்த ட்ெத்திைங்களும்
சவறித்துப் போர்க்கும் ஒரு முழுநிலவும்
நவடிக்ரக போர்க்கும் இன்ரறய கடவுளும்
சுயெைோதி சகோள்ளும் ஒரு ட்ெத்திைத்ரத மீட்கோைல்
ரகயறு நிரலயில் கருரையில் ைரறய
கோரலயில் கோணோைல் நபோயிருக்கும்
எல்ரலயற்ற போழில்
ட்ெத்திைம் மிதந்த இடமும்
ட்ெத்திைம் உதிர்ந்த இடமும்

ஷர்ஜிலா யாகூப்

===================================
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நேர்க

ொண்ட பொர்வை - சினிமொ ஒரு பொர்வை - கேௌஷொத்

ொன் .லி

nowsathkumbakonam@gmail.com

உரட அணிந்திருந்தோலும் ,ஏன் ஒரு சில ஆண்கரை
நபோல ஒரு சில சபண்களும் ைது அருந்த போர்ட்டி
சென்றோலும்
,சிரித்து,சிரித்து
ஆண்களிடம்
நபசிைோலும் ,அவள்
டத்ரத ெரியில்லோதவைோக
இருக்கும் பட்ெத்திலும் அவள் விருப்பம் இல்லோைல்
போலியல் ரீதியில் சதோல்ரல தைோநத ...
இங்நக ஆண் ைது குடித்தோல்
,புரகப்பிடித்தோல்
உடல் லக்நகடு சபண் செய்தோல் ஒழுக்கக்நகடு என்று
ோம் போர்க்கும் வரை இந்த ெமூகம் ஒரு நபோதும்
உருப்படோது ...தவறு யோர் செய்தோலும் தவறு
தோன் ..ைது ,புரக பழக்கத்ரத யோர் நைற்சகோண்டோலும்
தவறு தோன்.
சில விஷயங்கள் (ைது ,பப் நபோன்றரவ ) ம் தமிழ்
கலோச்ெோைத்திற்கு ஒத்துப் நபோகவில்ரலசயன்றோலும்
இந்த கரதரய ம் தமிழ் ெமூகத்தில் இன்ரறய
சூழ்நிரலக்கு ,இப்நபோரதக்கு கட்டோயம் நபெப்பட /
செோல்லப்பட நவண்டும் ..
அஜித் இது ைோதிரியோை ெமூக அக்கரறயுள்ை
படங்களில் டிப்பது மிகவும் போைோட்டுக்குரியது ..ஒரு
ைோஸ் ஹீநைோவோக இருந்த நபோதும் ஒரு ல்ல படத்தில்
டிக்க நவண்டும் என்ற அவரின் இந்த செயநல மிகவும்
நபோற்றுதலுக்குரியது ..அஜித் ைோதிரியோை சபரிய
ஹீநைோக்கள் இது ைோதிரியோை படங்களில் டிக்கும்
நபோது அறம் ெோர்ந்த விஷயங்கள் நிரறய நபரை
சென்றரடய வோய்ப்புண்டு ..மூன்று கதோ ோயகிகரை
சுற்றி தோன் ரையக்கரதநய,இருந்த நபோதும் இதில்
சைோம்பவும் அண்டர் ப்ரை செய்துள்ை அஜித் தோன் தல
தோன் என்பரத மீண்டும் நிரூபித்து உள்ைோர் ...
இரடநவரைக்கு முன்நை வரும் ெண்ரடக்கோட்சிகள்
அஜித் ைசிகர்களுக்கு செை ட்ரீட் தோன்.
மூன்று சபண்கள் முக்கிய நைோலில் டித்து இருந்தோலும்
ஷ்ைத்தோ ஸ்ரீ ோத் அதிக ஸ்நகோர் எடுத்திருக்கிறோர் என்று
தோன் செோல்ல நவண்டும் ைற்ற இைண்டு சபண்களின்
டிப்ரபயும் குரற செோல்ல முடியோது ..ைங்கைோஜ்
போண்நடவின்
டிப்பு சில இடங்களில்
ன்றோக
இருந்தோலும் நிரறய இடங்களில் ோடகத்தன்ரையுடன்
தோன் சதரிகிறது ..பத்து நிமிடநை பிைோஷ்நபக்கில்
வந்தோலும் வித்யோபோலன் ைைதில் நிரறகிறோர் ..
படத்தில் போடல்கள் ஆங்கோங்நக சின்ை சின்ைதோய்
வருகிறது
..யுவனின்
பின்ைணி
இரெ
அருரை ..அஜித்தின் டிப்பு அெத்தல் ..எந்த வித
பில்டப்பும் இன்றி கரதயின் ஓட்டத்திற்கு அஜித் உயிர்
சகோடுத்து இருக்கிறோர் .

ஆண்கநைோடு சிரித்து நபசுவதோல் ,சபோது சவளியில்
போலியல் பற்றி சவளிப்பரடயோய் நபசுவதோல் ஒரு
சபண் அப்படிப்பட்டவள் தோன் என்று
ோைோக
நிரைத்து சகோள்ை கூடோது ..ஒரு சபண் தன்ரை
ல்லவள் என்று நிரூபித்து சகோள்ை எப்நபோதும்
புன்ைரகக்கோைல்
உர் என்று இருக்க முடியுைோ
என்ை ??
பரழய கோலம் நபோல வீட்டுக்குள்நைநய அரடந்து
படிப்பறிவு இல்லோைல்
சிரறப்பறரவ நபோல
அடுத்தவர்களிடமிருந்து இரடசவளி விட்டு தோன்
இருக்க நவண்டுைோ என்ை ??
இந்த ெமூகமும் ,ஆண் வர்க்கமும் புரிந்து சகோள்ை
நவண்டியது ஒன்நற ஒன்று தோன் ..
ஒரு விரல ைோதுவோக ஒரு சபண் இருக்கும்
பட்ெத்திலும் உன் விருப்பத்ரத அவளிடம் செோல்லும்
நபோது அவள் "NO ""என்றோல் NO தோன் !!
நீ கட்டிய ைரைவியோக
""என்றோல் NO தோன் !!

இருந்த

நபோதும்

"NO

பதில் சதரியோத நகள்விகளுக்கு விரடயோய் NO !!
சபண்கநைோடு ந ர் சகோண்டு அறத்நதோடு பழகு
என்பரத ந ரிரடயோய் அறிவுரை
படைோய்
செோல்லோைல் கரதநயோடு ம்ரை ஈர்த்து போடைோய்
ைைதில் விரதத்து செல்கிறது இந்த ந ர்சகோண்ட
போர்ரவ !!
-யநர்சைாண்ட ார்கெயுடன் -

சநௌஷாத் ைான் .லி

ந ர்சகோண்ட போர்ரவ இந்த தமிழ் ெமூகத்திற்கு செோல்ல
வருவது ஒன்நற ஒன்று தோன் ..ஒரு சபண் வ ோகரீக
www.kolusu.in
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ரகநயந்தும்

கடவுளர்கள்

பாவலர் கருமரலத்ைமிைாைன்

karumalaithamizh@gmail.com

பத்துதரல இைோவணன்தோன் சதருவில் நின்று
பசிசயன்று பிச்ரெதோன் எடுத்த துண்டோ
வித்ரதகரைக் கோட்டித்தன் தரலகு னிந்து
விைல்குவித்துக் கோரெத்தோன் நகட்ட துண்டோ !
வித்தகைோம் சூைபத்ைன் ரகரய நயந்தி
வீடுவீடோய்ச் சென்றுபிச்ரெ நகட்ட துண்டோ
ெத்தமிட்நட இைண்யன்தோன் அம்ைோ சவன்று
ெோரலநயோைம் ரகநயந்தி நின்ற துண்டோ !
அடிபட்டும் உரதபட்டும் நதோற்றுப் நபோை
அசுைர்கள் அைோரதயைோய் வீழ்ந்த நபோதும்
டித்துண்ண ைோைத்ரத விட்ட தில்ரல
டுத்சதருவில் ரகநயந்தி நின்ற தில்ரல !
குடிசகட்டுப் நபோைோலும் கூழுக் கோகக்
கும்பிட்டு வீதிநயோைம் நின்ற தில்ரல
ைடிபிச்ரெ நபோநடன்நற கரடக நைறி
ைோண்புதரை சபருரையிரை இழந்த தில்ரல !
நவல்சகோண்டு சவன்றிட்ட முருக னிங்நக
சவறுங்ரகயில் கோசுநகட்டு வணங்கு கின்றோன்
வோல்சகோண்ட அனுைனுடன் இைோைன் நெர்ந்நத
வழிசெல்நவோர் தரைைறித்து நவண்டு கின்றோர் !
ஆல்விழுதோய்த் தோங்கிடுவர் என்நற ம்பி
அடிபணியும் கடவுைநை பிச்ரெக் நகட்டுக்
கோல்விழுந்து ரகநயந்தி நிற்கும் கோட்சி
கண்ணியத்ரத இழக்கின்ற கீழ்ரை யன்நறோ !

www.kolusu.in
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. இைாஜ்குமார் , திருப் த்தூர்
srajvirat21@gmail.com
www.kolusu.in
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அபினவ்
ைலிய ார்னியா
www.kolusu.in
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