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ஆசிரியர் ெக்கம்
“அங்கிள்... குட் மார்னிங் “என்று குரலில் க ாஞ்சம்
உற்சா மும், மு த்தில் நிறைய பயமும் இருந்தது.

“அங்கிள்… அப்ப ாவல்துறை நமது நண்பன் என்று
கசால்வது எல்லாம் பபச்சுக்கு தாைா?”

“வாங் கவண்ணிலா... ஏன் மு ம் ஒரு மாதிரியா
இருக்கு? வரும் வழியில் எதுவும் பிரச்சிறையா?”

“ ாவல்துறை மக் ளின் நண்பன் என்ைவுடன் அந்த
மக் ளில் எளிய மக் ைாகிய நாமும் அடக் ம் என்று
நாம் தான் தவைா நிறைத்துக் க ாண்டு விட்படாம்.
அப்படிகயனில் ாவல்துறைக்கு யார் தான் நண்பர் ள்
என்ைால், ாவல் துறை நண்பர் ள் (Friends of Police)
என்று ஒரு அடியாள் கூட்டம் இருக்கிைது … இவர் ள்
தான் ாவல்துறையின் நிஜமாை நண்பர் ள். இவர் ள்
இருவருக்கும்
மி
கநருக் மாை
நண்பர் ள்
அரசாங் ம் மட்டுபம. ”

“ஒண்ணும் இல்ல அங்கிள்...
பபாலிறச பார்த்பதன்... “

வழியில்

இரண்டு

“ஏன்... அவர் ள் தங் றை எதுவும் கசான்ைார் ைா?
நீங் மாஸ்க் பபாட்டுக்க ாண்டு தாபை வந்தீர் ள்?
அப்புைம் என்ை பயம்?”
“அங்கிள். . .அவுங்
ஒண்ணும்
கசால்லறல..
இருந்தாலும் இப்பகவல்லாம் அவங் றை பார்க் பவ
எைக்கு பயமா இருக்கு..”

“அப்படியா அங்கிள்?”
“அவர் ளின் உடலில் இருக்கும் பயங் ர ாயங் ள்,
பிபரதபரிபசாதறை
முடிவு ள்,
சில
பநரடி
சாட்சியங் ள் எல்லாம் கதளிவா தவறு நடந்துள்ைது
என்பறத உணர்த்தியும் கூட, அரசு ாவல்துறையில்
உள்ை ருப்பு ஆடு றை ாப்பாற்ை நிறைக்கிைபத! “

“ ாவல்துறை மக் ளின் நண்பன்... தப்பு கசய்தவர் றை
தான்
தண்டிப்பார் ள்
.
நம்றம
ஒண்ணும்
கசய்யமாட்டார் ள்“
என்று
கசால்லத்தான்
நிறைத்பதன்... ஆைால், பதிபலதும் கசால்லாமல்
பயப்படாதீங்
என்ை
மு பாவறைபயாடு
கவண்ணிலாறவ பார்த்பதன்.

“நீதிமன்ை நடுவறர அவமத்தித்த உயர் அதி ாரி ள்
ாத்திருப்பு பட்டியலில் றவக் ப்பட்டு, இருபத்து
நான்கு மணி பநரத்திற்குள், அவர் ளுக்கு புதிய பதவி
வழங் ப்படுகிைது
என்ைால்,
அர ாங்கத்து
வகாழிமுட்றட கூட குடியானேனின் குடிற றய
நொறுக்கும் என்ை பழகமாழி உண்றமதாபைா?”

“அங்கிள்...
பபாலீஸ்
ஏன்
இப்படி
நடந்து
க ாள்கிைார் ள்?” என்று சாத்தான்குைம் இருவர்
க ாறலறய மைதில் றவத்துக் க ாண்டு ப ட்டார்.
நான் கமௌைமாய் இருக் ....

“அகமரிக் ாவில் பிைாயிடு (Floyd) என்ை றுப்பிை
இறைஞன் ஒரு கவள்றை ாவல் அதி ாரியால்
பூட்ஸ் ாலால் குரல்வறை கநறிக் ப்பட்டு பலரின்
முன்னிறலயில் க ால்லப்பட்டான்… அறத அறிந்த
அந்த கவள்றைக் ார அதி ாரியின் மறைவி க ல்லி
(Kellie) என்பவர் இவபராடு இனி தான் வாழ
விரும்பவில்றல என்று விவா ரத்து பநாட்டீஸ்
அனுப்பியபதாடு, தைக்கு அவரிடமிருந்து எந்த ஒரு
ஜீவைாம்சமும் பவண்டாம் என்று கசால்லி உலகுக்ப
ஒரு நம்பிக்ற றய விறதத்தாள் .”

இைந்த
கபன்னிக்ஸ் அவர் ளின் தங்ற அளித்த
பபட்டியில், “என் அண்ணணின் நெஞ்சில் நிறைய முடி
இருக்கும்... அறை எல்லாம் பிடுங்கி இருக்கிைார்கள்.. ஒரு
நெண்ணாய் எப்ெடி ந ால்வேன், என் அண்ணனுக்கும்,
என் அப்ொவுக்கும் இடுப்புக்கு கீழ் முன்னும் பின்னும்
உள்ள
உறுப்புகள்
மிகக்
நகாடூரமாக
வ ைப்ெடுத்ைப்ெட்டுள்ளது...” என்று அழுது
தறி
புலம்பிய குரல், என் கநஞ்சில் மீண்டும் மீண்டும் வந்து
க ாண்பட இருக்கிைது அங்கிள் என்று தழுதழுத்த
குரலில் கசான்ை கவண்ணிலாவின் விழி ள் லங்கி
இருந்தது.

“சாத்தான்குைத்தில், ஒரு கபண்
ாவலர் பரவதி
என்பவர் மட்டும் றதரியமா நடந்த அநியாயங் றை
நீதிமன்ை
நடுவரிடம்
கசால்லி
இருக்கிைார்.
அவர் ளுக்கு நமது பாராட்டுக் ள். அபத சமயத்தில்
அவருக்கும், அவர் தம் குடும்பத்திற்கும் முழுறமயாை
பாது ாப்பு உறுதி கசய்யப்பட பவண்டும்.”

“கவண்ணிலா... இது முதல் முறை அல்ல... நம் நாட்டில்
லாக் அப் மரணங் ள் கதாடர்ந்து நடந்து க ாண்டு தான்
இருக்கிைது. வைசிய குற்ை ஆேண காப்ெகம் நேளியிட்ட
மீெத்திய அறிக்றகயின் ெடி, ெம் ொட்டில் ஒரு ொறளக்கு
ஐந்து காேல் துறை சித்திரேறைக்நகாறலகள் ெடக்கிைது.
இதில் முைலிடத்தில் உள்ள உத்ைரபிவை த்திற்கு அடுத்ை
ெடியாக, இரண்டாேது இடத்தில் ெம் ைமிழகம் ைான்
இருக்கிைது. இதில் இைப்பவர் ள் 6௦% பமலா
தாழ்த்தப்பட்டவர் ள், சிறுபான்றமயிைர், விவசாயி ள்
மற்றும் ஆதரவற்பைார் மட்டுபம.”

“நகல்லி, வரேதி வொன்ை நெண் நைய்ேங்களாக
ொமும் மாறினால் ைான் இது வொன்ை காேல் நிறலய
நகாறலகள் குறையும். அறனத்து மக்களுக்கான
அர ாங்கங்கள் மலரும்.”
நிறுேனர் - ஆசிரியர்

மு. அைநோளி
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ம்பர் முன்ைத்தி ஏர்
விஞர் பின்ைத்தி ஏர்
தமிழ் இலக்கியத்தில் முக்கிய நூலா வும் முதன்றமத்
கதாகுப்பா வும் இன்ைைவும் இருந்து வருபறவ
இராமாயணம் மற்றும் ம ாபாரதம். ம ாபாரதத்திற்கு
இல்லாத கபருறம, பு ழ் இராமாயணத்திற்கு உண்டு.
ாரணம் இராமாயணம் என்று உச்சரிக்கும் பபாபத
ம்ப ராமாயணம் என்பை கூறுவர். எழுதப்படும்
பபாதும் ம்பர் முன் நிற்பார். ம்பனின் வித்திைன்,
ம்பனின்
ற்பறை வைம்,
ம்பனின் பாத்திர
பறடப்பு,
ம்பனின் கமாழி ஆளுறம, ம்பனின்
கசால்லாடல் எை பபசாதவர் இல்றல. எழுதாதவர்
இல்றல. ப ைாதவர் இல்றல. வாசியாதவர் இல்றல.
அறைவரும் ம்பறர இராமாயணத்துடன் மட்டும்
நிறுத்திக் க ாண்டாடிைர். ம்பர் இராமாயணத்றதத்
தாண்டியும் எழுதியுள்ைார். அறவ ளில் ஒன்று '
ஏகரழுபது'. இத்கதாகுப்றப முன்கைடுத்து உழவுக்
விஞர்
உறமயவன்
ஒரு
கதாகுப்றபத்
தந்துள்ைார்.
ம்பரின் ஏகரழுபதின் மூலத்றதயும்
அதற்குத் கதளிவுறரயும் வழங்கியுள்ைார்.
வழங் பதர்ந்கதடுத்திருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
ம்பரின் இராமாயணம் இராமன் என்னும் டவுறை
உண்றமபயா
கபாய்பயா
றமயமா
றவத்து
இயற்ைப்பட்டதாகும். ம்பரின் ஏகரழுபது உழறவக்
ருப்கபாருைா , பாடு கபாருைா , றமயமா றவத்து
எழுதப்பட்டதாகும். உழவு உண்றம. இராமறை
மறுப்பார் இருப்பர். கவறுப்பாரும் உைர். உழறவ
மறுப்பாரும் இருக் மாட்டார். கவறுப்பாரும் இருக்
மாட்டார். திருவள்ளுவரும் சுழன்றும் ஏர் பின்ைது
உல ம் என்ைார்.
வள்ளுவர் பத்து கவண்பாக் ள்
மட்டும் உழவுக் குறித்து இயற்றியுள்ைார். ம்பபரா
எழுபது
பாடல் ள்
உழறவ
றவத்து
எழுதியுள்ைார். உழவின் சிைப்றபயும் உழவர் ளின்
கபருறமறயயும் பாடும் உன்ைத நூல். உயர்ந்த
கதாகுப்பு.
இத்கதாகுப்பு
மூலம்
ம்பரின்
கபருறமறயயும் சிைப்றபயும்
மட்டுமல்லாமல்
உழவின் பமன்றமறயயும் அவசியத்றதயும்
எடுத்துறரத்துள்ைார் உழவுக் விஞர் உறமயவன்.

உழவுக்
விஞர் உறமயவன்
ம்பரின் எழுபது
பாடல் றையும்
தந்து
அப்பாடல் ளுக்குத்
கதளிவறரறயயும்
எழுதியுள்ைார்.
ம்பரின்
பாடல் ளுக்கு கபாதுவா சங் இலக்கியம் பபான்ை
பாடல் ளுக்குத் கதளிவறர எழுதுவது எளிதாை
கசயல் அன்று. பபரறிஞர் ளும் பபராசிரியர் ளும்
முறைவர் ளும்
கசய்யக்கூடிய
பணியாகும்.
கதளிவுறர வழங்
பதர்ந்த அறிவும் ஆழ்ந்த
புலறமயும் அ ன்ை ஆற்ைலும் பதறவ. உறமயவன்
அத்தற ய ஆற்ைலுடன் கதளிவா
எளிறமயா
கதளிவுறர வழங்கியுள்ைார்.
ம்பரின் பநாக் மும்
விஞரின் பநாக் மும் ஒரு பசர கவளிப்பட்டுள்ைது.
உழவுத் கதாழிறல உயர்த்த பவண்டும் என்னும்
உறமயவனின் உயர்ந்த எண்ணமும் கதளிவுறர
வழங்குவதில்
கவற்றிப்கபைச்
கசய்துள்ைது.
பாடலுக்கும் கதளிவுறரக்கும் ஏற்ப ஒரு தறலப்றபத்
தந்து புரியச் கசய்துள்ைார். ம்பரின் மூலம் க டாமல்,
சிறதயாமல்
கதளிவுறரறயச்
சிைப்பா
வழங்கியுள்ைார்.

திருக்குைள் முதல் பல நூல் ளுக்கு பல்பவறு அறிஞர் ள்
கதளிவுறர எழுதியுள்ைைர். அதன் மூலம் தங் ளுக்கு ஓர்
அறடயாைத்றதத் பதடிக் க ாண்டைர்.
ம்பரின்
ஏகரழுபது கதாகுப்புக்கு மூவர் மட்டுபம இது ாறும்
கதளிவுறர எழுதியதா வாழ்த்துறரயில் ஓவியக் விஞர்
மலர் ம ன் கதரிவித்துள்ைார். இத்கதாகுப்பின் துறண
நூற் பட்டியலில் வி ஒருவறரக் குறிப்பிட்டுள்ைார்.
அவ்வற யில் உழவுக் விஞர் உறமயவன்
ஐந்தாவதா இடம் கபறுகிைார். மூவறரயும் விட
உறமயவன் இைம் வயதில் விவசாயம் அழிந்து
விவசாயி கமலிந்து இன்றைய இறைஞர் ள் கதாழில்
நுட்பம் சார்ந்து விவசாயத்றத மைந்து கசல்லும்
சூழ்நிறலயில் ம்பரின் ஏகரழுபதுக்கு கதளிவுறர
www.kolusu.in

ம்பனின்
ஏகரழுபறதயும்
விஞரின்
கதளிவுறரறயயும் வாசித்து முடித்தவுடன் உழவுத்
கதாழிலின் பமன்றமறய உணர முடிகிைது. உழவுத்
கதாடர்பாை த வல் ளும் உள்ைை. உழறவத்
கதாடர்ந்து உபபயா ப்படுத்தப்பட்ட ருவி றையும்
ாண முடிகிைது. புழக் த்தில் பழக் த்தில் இருந்த,
இருக்கின்ை கசாற் றையும் அறியச் கசய்துள்ைார்.
றலச் கசாற் றையும் ாண முடிகிைது.
ணபதி , மும்மூர்த்தி ள்,
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கதாடங்கி
நன்மங் ல
வாழ்த்தில்
முடிக் ப்
கபற்றுள்ைது. மண்டலங் ள்
எத்தறை இருந்தாலும் பசாழ
மண்டலத்தின்
சிைப்றபபய
ம்பர் பாடியுள்ைார். பசாழ
மண்டலம்
பசாறுறடத்து
என்பறத நிறைவூட்டுகிைது.
ம்பரின்
ஏகரழுபது
கதாகுப்புக்குக்
விஞர்
கதளிவுறர
எழுதுவதற்குக்
ாரணம் ஒன்ைல்ல. பல.

நிறுவைர் - ஆசிரியர்
மு. அைநோளி
9486105615

01. உறமயேன் ஓர் உழேன்.
02. உழவின் மீது அக்கறை உறடயேர்.
03. கம்ெனின் மீது கவிஞர் நகாண்ட காைல்
04. இராமாயணம் வெ ப்ெட்ட அளவிற்கு ஏநரழுெது
வெ ப்ெடவில்றலவய என்னும் ேருத்ைம்.
05. உழறேயும் உழேர்கறளயும் உயர்த்தி ஏநரழுெது
பிடித்ைது.
06. ஏநரழுெது நைாகுப்றெ எல்வலாரும் ோசிக்க
வேண்டும்.

முதன்றம ஆசிரியர்
க. அம் ப்ரியா
ஆசிரியர் குழு
இரா. பூொலன்
புன்னறக பூ நெயக்குமார்
வ ாறல மாயேன்

இறைய
உழவன்,
உழத்தி ளுக்கு
கதாகுப்றப
சமர்ப்பித்து இறைய உழவர் றை உழவுத் கதாழிலுக்கு
ஈர்க் முயன்றுள்ைார் உறமயவன்.

இறணய தைம்
www.kolusu.in

விஞர் உறமயவன் உழவு குடும்பத்தில் பிைந்ததாபல,
உழவன் என்பதாபல கதாழில் சார்ந்து புலம் கபயர்ந்து
இருந்தாலும் மைவாமல், மறைக் ாமல் உழவுக் விஞர்
என்னும்
அறடகமாழிறய
கபயருக்கு
முன்
பசர்த்துள்ைார். ம்பர் ஏகரழுபதின் மூலம் கூறுயறதக்
விஞர் கதளிவுறர மூலம் கூறியுள்ைார். இதன் மூலம்
உறமயவன் நவீை ம்பைா விைங்குகிைார். உழவுத்
கதாழிறல
மீட்கடடுக் வும்
பமம்படுத்தவும்
அறைகூவல் விடுத்துள்ைார். இராமாயணம் என்ைால்
ம்பர் என்பறத ஏகரழுபது என்ைால் ம்பர் என்று
நிறைவுக்கு வரும் வண்ணம் விஞரின் எண்ணம்
எண்ணச் கசய்கிைது. ம்பருக்கு ஒரு புதிய அறடயாைம்
தந்து தைக் ாை ஓர் அறடயாைத்றதயும் பதடிக்
க ாண்டார் உழவுக் விஞர் உறமயவன். ம்பரின் பு ழ்
இருக்கும் வறர விஞர் உறமயவனின் கபயரும்
இருக்கும்.

(இைழ் நேளியீடு : பிரதி மாைம் 2)

பறடப்பு ள் அனுப்ப
kolusu.in@gmail.com
(கறடசி வைதி : பிரதி மாைம் 20 )

பறடப்பு ள் பற்றிய
விமர்சைங் றை அனுப்ப
kolusu.in@gmail.com
(கறடசி வைதி : பிரதி மாைம் 20 )

ம்பர் முன்ைத்தி ஏர்
விஞர் பின்ைத்தி ஏர்

நகாலுசு மின்னிைழில் ேரும்
ெறடப்புகள் அறனத்தும்
கற்ெறனவய. கட்டுறரகள்
எழுத்ைாளரின் சிந்ைறனகவள
ைவிர நகாலுசு மின்னிைழின்
சித்ைாந்ைங்கள் அல்ல

நேளியீடு
மணிோ கர் ெதிப்ெகம்
31 சிங்கர் நைரு
ொரி முறன
ந ன்றன 600018
விறல ரூ. 75/-.

www.kolusu.in
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சமூகத்தின் அங்கம் யார்? - கட்டுமெ - ப.கபிலெசன்
kabilarasan.p@gmail.com

மருத்துவர் ள், கசவிலியர் ள்,
ாவலர் ள்,
தன்ைார்வலர் ள்
என்று
இந்த
க ாபராைா
ாலத்தில்
பநாய்த்கதாற்றிலிருந்து
மக் றைக் ாக் உறழத்தவர் ள்
ஏராைம்
பபர்.
இவர் ளின்
அர்ப்பணிப்பாை
பணிறயப்
பார்த்து மக் ள் கநகிழ்ந்து நன்றி
கசான்ைார் ள். ஆைால் பலரும்
முக்கியமாை நபருக்கு நன்றி
கசால்ல மைந்து விட்டைர்.
எப்பபாதுபம
எங் ளுக்கு
முக்கியத்துவம் தராமல் ஒதுக்கி
றவக்கும் நிறலயில் இப்பபாது
மட்டும்
எங் றை
க ாண்டாடுவது
ஏன்
எை
தூய்றமப் பணியாைர் ள் தங் ள்
மைக்குமுைறல பவதறையுடன்
கதரிவிக்கிைார் ள். இயற்ற
சீற்ைங் ள், பபரிடர்
ாலங் ள் மற்றும் அன்ைாட வாழ்வில் தூய்றமப்
பணியாைர் ள் இல்லாமல் நமது வாழ்வு இல்றல. நாடு
தூய்றமயா இருக் மற்ைவர் ளின் குப்றப றையும் ,
ழிவு றையும் அப்புைப்படுத்திைாலும் நாள்பதாறும்
அவர் ள் தங் ளின் உடல், உறட ளில் அசுத்தங் றை
சுமக்கிைார் ள். தற்பபாது உல ம் முழுவதும் கபரும்
பாதிப்றப ஏற்படுத்தியுள்ை க ாபராைா றவரஸ்
தமிழ்நாட்றடயும் விட்டு றவக் வில்றல.

அவ்வாறு வழங் ப்பட்டாலும் அறவ தரமாைதா
இருப்பதில்றல. சு ாதாரப்பணி ளில் ஈடுபடும் பபாது
கதருக் ளில் உள்ை வீடு ளுக்கு கசன்று குடிக்
தண்ணீர் ப ட்டால் கூட சிலர் க ாடுப்பதில்றல. சில
பநரங் ளில் சாப்பாடு கூட இல்லாமல் பவறல கசய்து
வருகிபைாம். கதருக் ளில் மக்கும் குப்றப, மக் ாத
குப்றப
என்று
இரண்டு
வற யாை
குப்றபத்கதாட்டி ள் இருக்கும். இறதக் கூட
கபரும்பாலைவர் ள் வற ப்பிரித்து குப்றபறய
பபாடுவதில்றல.

மருத்துவர் ள், அரசு அலுவலர் ள், ாவல்துறையிைர்,
தூய்றமப்பணியாைர ள், பத்திரிக்ற யாைர் ள் தவிர
பவறு யாறரயும் வீட்றட விட்டு கவளிபய வர
பவண்டாம் எை தமிழ அரசு கதரிவித்திருந்தது. இந்த
நிறலயில்
தூய்றமப்பணியாைர் ள்
பசறவறயப்
பாராட்டி
கபாதுமக் ள்
அவர் ளுக்கு
மாறல
அணிவித்து வுரவப்படுத்திைர். ஆைால் சமூ த்தில்
ஏற்படும் இது பபான்ை அவசர
ாலக் ட்டத்தில்
மட்டுபம தூய்றமப்பணியாைர் றை கபாதுமக் ள்
மதிப்பதா வும்,
மற்ை
பநரங் ளில்
அவர் றை
ஒதுக்கிறவத்து
தீண்டத ாதவர் ள்
பபால்
பார்ப்பதா வும் தூய்றமப்பணியாைர் ள் பவதறை
கதரிவிக்கிைார் ள்.

ஒவ்கவாரு தனிநபரும் கசய்யபவண்டிய இந்த
பவறலறய கூட துப்புரவுபணியாைர் ள் மட்டுபம
வற ப்பிரித்து கசய்ய பவண்டிய நிறல உள்ைது. இது
இயற்ற பபரிடர் ாலங் ளில் கதருக் ளில் குவியும்
குப்றப றை அ ற்றுவது எவ்வைவு ஷ்டம் என்று
எங் ளுக்கு மட்டுபம கதரியும். 2018 ஆம் ஆண்டு
நவம்பர் மாதம் ஜா புயலின் பபாது நா ப்பட்டிைம்,
திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்ப ாட்றட பபான்ை
மாவட்டங் ள் கபரும் பசதத்றத சந்தித்தது. இங்கு,
ஆபத்றத
கூட
கபாருட்படுத்தாமல்
தூய்றமப்பணி றை பமற்க ாண்படாம். ஆைால்,
இப்பபாது மட்டும் எங் றை டவுள் பபால் பார்ப்பது
ஏன்?

இது
குறித்து
அவர் ள்
கூறும்
பபாது,
தூய்றமப்பணியாைர் ள் கதய்வங் ள் என்ை வாச ம்
இயற்ற
பபரிடரின்
பபாது
மட்டுபம
பயன்படுத்தப்படுகிைது. மற்ை பநரங் ளில் எங் றை
யாரும் ண்டுக ாள்வதில்றல. தற்பபாது க ாபராைா
றவரஸ் பரவி வருவதால் மட்டுபம எங் ளுக்கு
மு க் வசமும், ற யுறை ளும் வழங் ப்படுகிைது.
ஆைால் மற்ை பநரங் ளில் எங் ளுக்கு எந்த வித
பாது ாப்பு உப ரணங் ளும் வழங் ப்படுவதில்றல.
www.kolusu.in

தூய்றமப்பணி என்பது பருவ ால பவறலபயா
அல்லது பபரிடர்
ாலத்தில் உள்ை பவறலபயா
கிறடயாது. இது நிரந்தரமாை பணி. துப்புரவு பணி
என்பது சமூ த்தின் உயிர்மூச்சு. யார் யாபரா
பபாராட்டம்
கசய்கிைார் ள்.
எப்பபாதாவது
தூய்றமப்பணியாைர் ள்
பபாராட்டம்
கசய்துள்ைார் ைா. அப்படி பபாராட்டம் கசய்தால்
இந்த நாடு தூய்றமயா
இருக்குமா என்பறத
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அறைவரும் க ாஞ்சம் சிந்திதிது பார்க் பவண்டும்.

நிமைவில் சுழலும் வாழ்வு அன்றிலன்

தற்பபாது க ாபராைறவ வீழ்த்த உலக் நாடு ள்
உச்சரிக்கும் ஒபர மந்திரச் கசால் சுத்தமா இருப்பது.
இந்த
கசால்றல
கசயலில்
ாண்பிப்பவர் ள்
துப்புரவுபணியாைர் ள். இந்தப் பபரிடர் ாலங் ளில்
இவர் ள் மட்டும் அல்ல வீட்டுக்கு மளிற
சாமாங் றைக்
க ாண்டுவந்து
க ாடுக்கும்
பணியாைர் ள்,
தண்ணீர்
ப ன்
க ாண்டுவந்து
க ாடுப்பவர் இது பபான்ை அடித்தட்டு பவறல றை
பலரும் அவ்வைவா மதித்ததில்றல. இறதகயல்லாம்
கசய்வதற்கு
தனியா
படிப்பபா,
பயிற்சிபயா,
திைறமபயா பதறவயில்றல. யார் பவண்டுமாைாலும்
கசய்ய முடிகிை பவறல என்பை நிறைத்தார் ள்.

andrilan@gmail.com

ஆைால் இந்த பபரிடர் ாலங் ளில் இவர் றைப்
பபான்ை ஒவ்கவாருவரும் முக்கியம் என்பறத சமூ ம்
உணர்ந்தது. நம் குடும்பங் ள் இயல்பா இயங்குவதற்கு
இப்படி ண்ணுக்குத் கதரிந்தும் கதரியாமலும் யார்
யாபரா
உறழத்துக்
க ாண்டிருக்கிைார் ள்.
நம்
சமூ த்தில் அவர் ளும் ஓர் அங் ம் என்பறத நாம்
உணரபவண்டும்.

நெ. விெயலட்சுமி கவிறைகள்
peviutr@gmail.com

ெ.கபிலர ன் சிறு ாணி நிலமும்
ைமிழாசிரியர் கநடுஞ்சாறலப் பணிக்குக்
மதுறர ற ய ப் படுத்தப்பட்டபின்

www.kolusu.in

தன் டன் சுறமதீர
பதாளில் ஒரு ப ாணிப்றபறயச் சுமந்தபடி
கபரு ந ரத் கதருக் றைகயல்லாம்
சுற்றி வருகிைான்
வழியில் ாகிதம் ம்பி பபாத்தல் எைக்
கிறடப்பவற்றை எடுத்து
அப்றபயில் நிரப்புகிைான்.
தாைாத சுறமபயாடு தள்ைாடி
ஒரு ட்டிடநிழலில்
பாரத்றத இைக்கி றவக்கிைான்.
கசழித்துக் ாய்த்த நிலக் டறலறய
அச்கசடி பவரிலிருந்து பிரித்து எடுப்பதாய்
கிறடத்தகபாருட் றை
ஒவ்கவான்ைாய் பிரிக்கிைான்.
கிணற்றுநீர் இறரத்து
மறட மாற்றியபின்
சுருட்டி றவக்கும் யிறரப் பபால்
ம்பி றைச் சுருட்டி றவக்கிைான்.
வைர்த்த மாடு ளுக்கு நீர் வார்ப்பதாய்
பபாத்தலில் எஞ்சிக்கிடக்கும்
க ாஞ்சம் நீறரயும்
ஊரும் எறும்பு ளுக்கு ஊற்றி மகிழ்கிைான்.
தன்பைாடு சுழன்ை மண் வாழ்றவ
மைதிலிருந்து இைக் ாமல்
ந ர் ந ர்ந்த அவன்.
-அன்றிலன், குப்பிச்சிபுதூர்

எசப்பாட்டு
பாடுகிைது பைறவ
ாற்றின் அறலவரிறசக்கு

மைதிற்குள் பவண்டுதல்/
சத்தமாய் கவடிக்கிைது/
சிதறு பதங் ாய்

வாைமுடன் கூறரயும்
கமல்ல ந ர்கிைது/
தாலாட்டும் படகு வீடு ள்

கசதுக் கசதுக் /
இதமளித்தது சிறல ளுக்கு
சிறல வடிக்கும் சிறுவன்
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அன்புடன் ரெனிபர் - சிறுகமை - ஆற்காடு ஷரிப்
arcotsharif@gmail.com

எத்தறை முறை இவற்றை நாபை அடுக்கி றவப்பது
என்ை சலிப்புடன்
அலமாரியில்
புத்த த்றதயும்,
றடரிறயயும்
அடுக்கி
றவக்கிைாள்
கஜனிபர்.
ாறலயில் எழுந்து பதநீர் றவப்பதில் துவங்கி இரவு
தட்டு றை ழுவி முடிக்கும் வறர அன்பு கசய்து
விடுகிைார்.
அன்பு இவபைாட அப்பா.திைமும் இருவருக்கும் பாசச்
சண்றட ள் தான்.
ாபலஜ் பபாகுைகபாண்ணுக்கு ஒரு
வண்டி வாங்கி க ாடுக் னும்னு பதாணுதா அன்பு
உைக்கு, நடந்து நடந்து ால்
பதய்ஞ்சு பபாச்சு .
உைக்குலாம் நான் கபாண்ணா கபாைந்பதன் பாத்தியா
எல்லாம் எங் அம்மாவ கசால்லனும். அம்மாபவாட
பபாட்படாசுவற்றில் இருக் திரும்பி பார்த்தார் அன்பு.
அவபைாட பபரு ஜாஸ்மின் , சாறல விபத்தில் இைந்து
இருபது ஆண்டு ள் ஆகிைது .
கஜனிபர் முது றல ஆங்கிலம் இறுதி வருடம்,
இவளுக்கு எல்லாபம அன்புதான் ,பிைந்தது முதல்
ஜாஸ்மின் தைது அம்மாவின் மு த்றத பார்த்ததில்றல.
ஆைால் அடிக் டி இருவரும் அவறை பற்றி
பபசிக்க ாள்வர்.
அன்பும்
ஜாஸ்மினும்
ாதல்
பஜாடி ள்.
ஒரு
ாலத்துல நாங்
எப்படி லவ்
பண்பணாம்னு ஆரம்பிச்சு றத றதயா கசால்லி
கமாக் பபாடுவார் .
அன்பு ஒரு பூந்பதாட்டத்றத நடத்தி வருகிைார் ,
க ாறடக் ாைலில் பூக் ள்
மலரும் சீசன் வந்ததும்
அன்பின் பதாட்டம்
றல
ட்டும் . மி ச்சிறிய
பதாட்டமா
இருந்தாலும் அவற்றை பராமரிக்கும்
விதம் சிைப்பு.வார இறுதியில் கஜனிபரும் பராமரிக்
வந்து விடுவாள் .மற்ை பநரங் ளில் அன்பு எழுதும்
றத றை படிப்பது, ல்லூரி
சம்பந்தமாை
புத்த ங் றை படிப்பது என்று பநரம் பபாகிைது .

அது எதுக்கு உைக்கு , கசால்லு அன்பு
கூறியதும் ,அவர் மதுறர . மதுறரயா? ஆமாம் .

அப்பபா உங் ஒரு தறலக் ாதல் றதப்புத்த த்துல
வர மதுறர பத்திை விவரங் ள்
அவருக்கு
கதரியுமா ?கதரியாது. சரி நீங் சாப்டுங் !

பதாட்டத்தில் பன்னிரண்டு வருடத்திற்கு ஒருமுறை
பூக்கும் பூவாை குறிஞ்சி மலர் பூத்திருக்கும் பவறலயில்
சுற்றுலாவிற்கு வந்த ஒரு நபர் அன்றப படய் தாசு
எப்படி டா இருக் ? எைக்
ப ட்டதும் அன்பிற்கு
பவர்த்தது. பின்ைால் கஜனிபர்! அன்பு யார் அவர் ?
எைக் ப ட் என் நண்பர் எை கூறிைார் .அவரின் மு ம்
மாறியது , தாசு நீ ஊர விட்டு பபாய் எவ்வைவு நாள்
ஆச்சு உன்ை பாத்து எை ச ஜமா பபச
அன்பிற்கு
நடுக் ம் உண்டாகிைது .எப்படிபயா அவறர சிறிது
பநரம் சமாளித்து அனுப்பி றவத்தார். இவளும்
றடவீதிக்கு கபாருட் ள் வாங் கிைம்பிைாள்.

அன்றைய கபாழுது பதாட்டத்திற்கு முன்பப கசன்ைார்
அன்பு .. இரவு பநரம் தூங்கும் முன்பு
றத றை
படிக்கும் பழக் த்றத க ாண்டவள் . ஒரு தறலக் ாதல்
றதறய
மீண்டும்
விட்ட
பக் த்திலிருந்து
ஆரம்பித்தாள் .
அக் றதயில் தற்பபாது ……..
முரு ன் தன்றை துரத்தும் ஆட் ளிடமிருந்து பயந்து
ஓடிக்க ாண்டு இருக்
முட்புதரில் ண்மணி ஒளிந்து
க ாண்டிருந்தார் .இருவரும் ஒவ்கவாரு பக் மா
இருக்
நண்பன் தாசு மட்டும் ஊருக்கு கவளிபய
இருவருக் ா
ாத்திருந்தார்.
அவர் ள்
வரவில்றல என்பறத அறிந்து றடசியா கிைம்பிய
பபருந்தில் ஏை இருவரும் கதன்பட்டைர். இறுதியில்

இரவு டந்து பபாைது!!!
இருவரும் ாறல உணறவ உண்ணும் பபாது கஜனிபர்,
பநற்று உங் ளிடம் பபசுைது யார் அன்பு எை ப ட் ,
அவர் என்னுறடய பறழய நண்பர் பார்த்து கராம்ப
நாள் ஆச்சு அதான் பபசிட்டு இருந்பதன் . எந்த ஊரு?
www.kolusu.in

எை
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அவர் ள் இருவரும் பசர்ந்து மூவருமா தப்பித்து
விட்டைர்.
அடுத்த நாள் ாறல கபாழுது ப ாறவ
பபருந்து நிறலயம்

மருத்துவ மறைக்கு க ாண்டு கசல்லும் வழியில்
உயிர் பிரிந்து விட்டது . ண்மணிக்கு இந்த கசய்திறய
எவ்வாறு கசால்வது எை கதரியாமல் நின்று
க ாண்டிருந்தார்
தாசு.
திரும்பி
பார்த்ததும்
ண்மணி .அந்த மருத்துவ மறைக்கு கசக் ப் கசய்ய
பக் த்து வீட்டு கபண்ணும் இவளும் வந்து
உள்ைைர் .தாசு ண் ளில் என்ை கசால்வது என்றும்
ண்மணிக்கு இவர் ஏன் இங்
நிற்கிைார் என்று ?ஏன்
இங் நிக்குை ?

தாசு உறடய கசாந்த ஊராை ப ாறவயில் இருவருக்கும்
திருமணம் கசய்து ஒரு வாடற
வீட்டில் குடி
அமர்த்திைார் .முரு னும் ஒரு
றடயில் பவறல
பார்த்துக்க ாண்டுவாழ்க்ற றய நடத்தி கசன்ைார். ஒரு
சில
பநரங் ளில்
இருவருக்கும்
சண்றட ள்
இருந்தாலும் தாசு அவற்றை பபசி சரி கசய்து
விடுவார்.தாசும்
ண்மணியும்
ல்லூரி
நண்பர் ள் .முரு ன் தாசின் நண்பரின் நண்பர்.

அது வந்து அது!திடிகரன்று சார் உங் ஃப்ரண்ட் ஓட
பாடி வாங் ற கயழுத்துபபாடுங் எை கூறியதும்
ண்மணி சிறலயா நிற்
ண் ளில் ண்ணீர் வர
ஆரம்பித்தது
மருத்துவ
மறையில் இருந்த
அறைவரின்
ண் ளிலும்
ண்ணீர்
வந்தை
ண்மணியின்
தைலால். அவளுக்கு திடிகரன்று
பிரசவ வலியும் ஏற்பட்டது உடபை அவறை க ாண்டு
கசன்று பிரசவம் பார்த்தைர் .

இவர் ைது
ாதல் ஆரம்பித்தது பபருந்தில் தான்
ாரணம் தாசு . அன்று
ல்லூரிக்கு பநரம் ஆயிற்று
பபருந்து புைப்பட்டது. அப்பபாது தாசு முரு னிடம்
ண்மணிறய அவைது
றபக்கில் கூட்டி வருமாறு
கூறி விட்டு பபருந்தில் ஏறிவிட்டான்.முரு றை
ஏற் ைபவ
ண்மணிக்கு
பிடிக்கும்
.இவற்றை
வழிவகுத்து
க ாடுத்தது
பபால
இருந்தது.
அன்றைலிருந்து இருவருக்கும் ஊடல் ஏற்பட்டது .
அடிக் டி ண்மணி ல்லூரிக்கு வருவதில்றல என்று
அறிந்த தாசு ,என்ைகவன்று
விசாரிக்கும் பபாது
உண்றம கதரிந்தது . அவளுக் ா மட்டுபம எல்லா
உதவி றையும் கசய்கிைார் தாசு!!!

ண்மணியால் மை வலியும் பிரசவ வலியும் தாங்
முடியவில்றல அவளுக்கு
இப்பபாது
மயக்
நிறலக்கு கசல்ல கசல்ல
பாதிப்பு இன்னும்
அதி மாகிைது .
மருத்துவர் ள் முயற்சி
கசய்தும் ண்மணியின் உதவி இல்லாமல் குழந்றத
கவளிபய
எடுக் முடியவில்றல .பபாராடி பார்த்து
விட்டு சிபசரியன் கசய்ய முடிவு கசய்யப்பட்டு
குழந்றத கவளிபய எடுக் ப்பட்டது . ண்மணிக்கு
மட்டும்
சுயநிறைவில்
ஏபதா
அழுத்தம்ஏற்பட்டுள்ைது .எை மருத்துவர் கூறிவிட்டு
கசன்ைைர் .

படித்து க ாண்பட உைங்கி விடுகிைாள் கஜனிபர்.அன்பு
இவள் அறையில் வந்து பார்த்து புத்த த்றத எடுத்து,
பபார்றவ பபார்த்திவிட்டு உைங் கசல்கிைார் .விடியல்
விடிந்ததும் அன்பு இங் வா?

என்ை பமடம் ாறலல !

குழந்றதறய பார்க் கசல்வதா இல்றல முரு னின்
ஈமச்சடங்கு கசய்வதா? ண்மணிறய பார்ப்பதா? எை
குழப்பங் ள் நிறைந்த நிறலயில் தாசு அப்படிபய
நின்று க ாண்டிருந்தார் மருத்துவர் ண்மணியின்
நிறலறய தாசுவிடம் கூை முற்ப்பட்டார் .
இவள்
மீண்டு
வர
யாராலும்
முடியாத
நிறலக்கு
தள்ைப்பட்டுள்ைார சுய நிறைவு வரும்
வறர
மருத்துவ மறையில் இருக் பவண்டும் என்ைார் .
முரு னின் உடறல எடுத்து கசன்று எல்லா
சடங்கு றை தாசு முடித்து மருத்துவ மறைக்கு
இரண்டு நாட் ள் ழித்து வருற புரிந்தார் .

அந்த நண்பர் உங் ை தாசுனு தாபை கூப்பிட்டாரு ?
ஆமாம் ஏன் ப க்குை?
ஏன் அப்படி கூப்பிட்டாரு ? என்னுறடய முழு கபயர்
அன்புதாசு ஒரு சிலர் அன்புனு கூப்டுவாங் , சிலர்
தாசுனு கூப்டுவாங் .
ஓ அப்படியா சரி சரி!!! ஏபதா சந்பத த்துடன் கிைம்பி
ல்லூரிக்கு கிைம்பிைாள் அந்த
புத்த த்றத
தன்ற ப்பயில் எடுத்து க ாண்டு . ல்லூரி வகுப்பில்
அக் றதறய படிக்
ஆரம்பித்தாள் .

ண்மணி ஒன்பது மாத ர்ப்பிணியா வீட்டில்
இருக்
அவளுக்கு சீமந்தம் நடத்தி அவறை
மகிழ்ச்சியா
றவத்து
க ாள்ை
முரு ன்
ஆறசப்பட்டார் .அதற் ாை பவறலறய
தாசும்
முரு னும்
ஆரம்பித்தைர் . அவளுக்கு வறையல் ள்
என்ைால் கராம்ப பிடிக்கும் நான் அந்த றடயில் வாங்கி
வருகிபைன் என்று
சாறலறய
டக்கும் பபாது
பவ மா
வந்த தாணி ஓட்டுைர் முரு னின்
பக் வாட்டில் பமாத கீபழ விழும்பபாது
தறலயில்
பயங் ரமாை அடிபடுகிைது .தாசு முரு றை தூக்கும்
பபாது அவன் கூறியது ஒன்று மட்டுபம இரண்டு
பபறரயும் பாத்துப ா நண்பா!!!
www.kolusu.in
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அப்பபாது அவருக்கு அங்ப நடப்பது ஒன்றுபம
விைங் வில்றல .ஏகைனில்
ண்மணி
தைது
குழந்றதறய தூக்கி க ாண்டு கசன்றுவிட்டார் என்று
எல்பலாரும்
புலம்ப ,மருத்துவரும் அவற்றைபய
தாசுவிடம் கூை அப்படிபய நிற்கிைார் .முரு ன்
கசான்ைது
தாசுவிற்கு
மைதுக்கு
வந்து
பபாகிைது .எல்லா இடத்திலும் பதட துவங்கிைார்
தாசு .மருத்துவ மறை சுற்றியும் பபருந்து நிறலயம்
ரயில்நிறலயம் எை எல்லா இடத்திலும் பதடி பார்த்து
விரக்தியுற்ை மை நிறலயில் உட் ார்ந்து க ாண்டு
அழகிய
ஆரம்பிக்கிைார்.
தாசு ஏன் இவ்வைவு ஷ்ட படபவண்டும் என்ை
ாரணம் எை மைதிற்குள் பதான்ைலாம்
எனில்
ண்மணிறய ஒருதறலயா
ல்லூரி ாலத்தில் தாசு
க ொலுசு — ஜூலை 2020

ாதலித்து அவற்றை அவளுக் ா விட்டு க ாடுத்து
விட்டு, இன்று அவறைபய விட்டு தனியா
அழுது
க ாண்டிருக்கிைார்.
ஒருதறலக் ாதல்
என்றும்
உண்றமயாைது எை றதறய முடித்துள்ைார் அன்பு.

ககாடுகள் - லக்ஷ்மி

vrsgaja@gmail.com

ல்லூரி பநரம் முடிந்து கராம்ப பநரம் ஆகிவிட்டது !
விறரவா கஜனிபர் வீட்டிற்கு
கிைம்பிைாள்.
அங்கு அவளுக்கு வீட்டிற்கு கவளிபய அன்பு ாத்து
க ாண்டிருக்கிைார். வீட்டிற்கு உள்பை வந்ததும் அன்பு
உன் முதல் ாதல் நல்லா இருந்துச்சு! அப்படிபய
முறைத்தார், சாரி அன்பு றத படிச்சுட்டு இருந்பதன்
அப்படிபய பநரம் பபாைது கதரியல. அதான் பலட் சாரி!
சரி உள்பை பபா!
அன்பு நீ அதுக்கு அப்புைம் ண்மணியும் குழந்றதயும்
பார்க் றலயா? எை ப ட்டதும்
அன்பிற்கு கசால்ல
வார்த்றத இல்றல .இவறை சமாளிக் !!! பார்த்பதன்
இருவரும் நலமா உள்ைைர் எை கூறிைார்.
அப்படியா நல்லது! எை சாப்பிட்டு விட்டு தூங்
கசன்ைாள்.அன்பு அவள் தூங்குவறத
பக் த்தில்
உட் ார்ந்து க ாண்டு பார்த்து விட்டு ஜாஸ்மினின்
புற ப்படத்றத பார்க்கும் பபாது மைதில் நிறைவு ள்
ஓட்டம் பிடித்தது .

அறைத்து நிறைவு ளும் ைவு ளும்
அறடயாைங் ள் இல்லாமல்
சிறதந்துக ாண்டிருக்கின்ைை
உறடந்து சிதறும் சிறதவு ளுக்கிறடயில்
விழுந்தும் எழுந்தும் எைது எதிர் ாலத்தின்
மிச்சங் றைத் பதடிக்க ாண்டிருக்கிபைன்

பிரசவ வலி அன்று !!!
பிைந்த குழந்றதறய ற யில் க ாடுக்கும் பபாது
ண்மணி இைந்து விட்டாள்
எை மருத்துவர் ள்
அப்பபாபத கூறி விட்டைர் .இருவரின் ஈமச்சடங்கு ஒரு
பசர முடித்து
விட்டு அங்கிருந்துஅக்குழந்றதயுடன்
க ாறடக் ாைலுக்கு இடம் கபயர்ந்தார். அன்று
உன்றை ற யில் வாங்கும் பபாது வந்த உணர்வு விைக்
முடியாத ஒன்று எை கஜனிபறர பார்த்து க ாண்டு
இருந்தார் . ண்மணிறய ஜாஸ்மின் எனும் கபயரில
என்றும் நீங் ாத நிழற்படமாய் அன்பின் இதயத்தில்

என் கவளிச்சங் றைத் கதாறலத்த நாட் ள்
அடிவாைத்து சிவப்பாய் மின்னி
மறைந்துக ாண்டிருக்கின்ைை
சாறல ள் வீடு ளில் உயிர் ளின் சறத ள் பிைந்து
ரத்தங் ள் வழிந்பதாடி இறுகிக்க ாண்டிருக்கின்ைை
என் அறடயாைம் என்னிடம் இல்றல
கதாறலந்துவிட்டது
ஒருநாள் அறமதிக் ா மடிந்து விழுந்து அழும் என்
குரல் எங்கும் ஒலித்துக்க ாண்படயிருக்கிைது

குறிஞ்சி மலர் பூத்த அன்று !!!
அன்றப நலம் விசாரித்த நண்பறர பின் கதாடர்ந்து
கசன்று அவரிடம் எல்லாவற்றையும் ப ட்டறிந்தாள்
கஜனிபர்! அவர் கூறிய பின்ைர் தான் ஒரு
தறலக் ாதல் றதயில்
வரும்
தாப்பாத்திரங் ள்
உண்றமயில் தைது அன்பு வாழ்க்ற யில் நடந்தது
என்று அவற்றை படிக்
துவங்கிைாள் .தான் யார்?
என்றும் தைக் ா யாறரயும் திருமணம்கசய்யாமல்
வாழ்ந்து க ாண்டு இருக்கிைார் என்பறதயும் அறிந்தாள்.

திரும்பும் திறசகயங்கும் சிறதந்த ைவு ள் வாய்
ஓயாமல் பபசிக்க ாண்டிருக்கின்ைை
பல ண் ள் பஞ்சறடந்து றலந்து மங்கும்
உருவங் ைா மைம் குரூரமாகிவிட்ட பநரத்தில்
பதசத்தின் எல்றலக்ப ாடு ள் சவாலிட்டு
அறழக்கின்ைை

இன்று !!!

என் இருத்தபல என்றைவிட்டு விலகிப் பபாற யில்
எைக்ப ன் எல்றல ள் அடக்குமுறை ள்

அன்புக்கு இன்று பிைந்த நாள் .பதாட்டத்தில் பூக் ளுடன்
பசர்ந்து கஜனிபர் நடுவில் நிற் ப க் கவட்ட தயாரா
இருந்தை .அன்பு உள்பை வந்து பார்த்ததும்,கமய்
சிலிர்த்து பபாய் ண் ளில்
ண்ணீரும் வர ப க்ற
கவட்டும் பபாது அதில் பிைந்த நாள் வாழ்த்துக் ள்
அப்பா
இப்படிக்கு ‘அன்புடன் கஜனிபர்’
எை
எழுதப்பட்டிருந்தது .
www.kolusu.in

கமௌைம் உறைந்த ணங் ளில் என் குருதிறயயும் என்
உணர்வு றையும் பனி உறைந்த
எல்றலக்ப ாட்டுக்குள் புறதத்துக் க ாள்கிபைன்.
என்றை பவடிக்ற ப் பார்த்து ற க்க ாட்டிச்
சிரிக்கின்ைை ப ாடு ள்.
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ைாைாவாரி ைகசூல் - சிறுகமை
ப.ைைஞ்ரெயன் - danadjeane1979@gmail.com

மண்வாசறை
ம மத்தது.
ருவறட மண்றண
க ாழுவால் பிைந்து க ாண்பட வயக் ாட்டில்
வியர்றவ
நறைய
மாடு றை
ஓட்டி
உழுது
க ாண்டிருந்தார்
முத்துராமலிங் ம்.
"என்ைபை
பன்ைைது... இந்த ஒரு ஏக் றரப் பயிர் கசய்வதில் உள்ை
சிரமம் இம்புட்டு பாடா இருக்குபத..." என்று
மாடு பைாடு
பபசிக்
க ாண்பட
நடந்தார்.
இரண்டு நாட் ளுக்கு முன்பு கபய்த மறழயில் மைம்
துளிர்த்தது. மாட்டுக்கு தட்றடகூட இல்றல. அந்த
அைவுக்கு ாய்ந்து கவடித்துக் கிடந்த மண் கவடிப்பு
தண்ணீர்
குடித்து
உப்பிப்
பபாய்
இருந்தது.
முத்துராமலிங் த்தின் மறைவி சின்ைாத்தா புளிக்
றவத்த ப ழ்வரகு மாறவ றரத்து எடுத்துக் க ாண்டு,
க ாஞ்சம் பச்றச மிை ாய், கவங் ாயம் மற்றும் ல்
உப்றப ஒரு தாளில் மடித்து எடுத்துக் க ாண்டு
வயக் ாட்டிற்குக்கிைம்பிைாள்.
"வயசாை ாலத்தில எதுக்குயா இந்த கபாழப்பு... ஏபதா
அரசாங் த்தில க ாடுப்பறத றவத்துக் க ாண்டு
அறமதியா க டக் ாமா இந்த மனுசன் பவை" என்று
பபசிக் க ாண்பட அருகில் கசன்ைவள், "வாயா வந்து
சாப்பிடு"
என்று
அறழத்தாள்.
மாட்றட

லப்றபபயாடு

நிறுத்திவிட்டு

வந்தார்.

"கூறழ க ாஞ்சமா ஊத்து சின்ைாத்தா... என்ைபமா
கதரியறல மைசு
பாரமா இருக்கு"
என்ைார்.
"ஏன்யா...
விறத
வாங்
பணம்
இல்றலனு
வருந்தப்படாபதயா... நான் எறதயாவது தயார் கசய்து
க ாடுக்கிபைன்"
என்ைாள்.
"மீறசறயத் துறடச்சுக்குயா" என்று மீறச பமல்
ஒட்டியிருந்த கூறழப்பார்த்து கசான்ைவுடன் துறடத்து
க ாண்டார்
முத்துராமலிங் ம்.
"அது இல்ல சின்ைாத்தா! பபாை மாைாவாரிக்கு
அப்படித்தான் ம்பு விறதச்பசாம். இரண்டு மூட்றட
கூட
ாணறல,
ம்பந்தட்டுதான் மிச்சம்... பபாை
ம சூலுக்கு அடகு வச்ச மூக்குத்தியும் அப்படிபய
கிடக்கு. வட்டிபமல வட்டி பபாய்க்கிட்பட இருக்கிைது.
நாம என்ை பண்ணைது என்று பயாசறை தான் எைக்கு."
"ஆமாயா தண்ணீர் இல்லாம ாய்ந்து பபாச்சியா... நாம
என்ைாயா பன்ைைது? இந்த முறை நல்ல மறழ
இருக்கிைதா
டிவியில்
அடிக் டி
கசால்ைாங் .
வறலப்படாதயா எப்படியும் மறழ கபய்யும்,
தண்ணீறர நம்பித்தாபை வாழ்கிபைாம். எப்கபாழுதுபம
இந்த விவசாயி ளின் ைவு கபாய்த்து விடுகிைது.
அப்படிபய க ாஞ்சம் விறைச்சல் பார்த்தாலும்
வாங்கிை டனுக்கும் வயித்த ழுவதற்கும் தான் சரியா
www.kolusu.in
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இருக்குயா...
ாலம்
ாலமா
விவசாயம்
இப்படித்தான் நடக்கிைது. திரும்பவும் விவசாயம்
கசய்யபவ புது முதலீடு பதறவப்படுது. என்னுறடய
ம்மல ழட்டித் தருகிபைன். அறத அடகு வச்சு
க ாஞ்சம் விறதயும் உரமும் எடுத்து றவச்சுக்ப ா..
இன்றைக்கு நிலத்த உழுதுட்ட வாயா, நாறைக்கு
ாறலயிபல பபாய் நற றய வச்சுட்டு வந்து
விடலாம்யா.
"எவ்வைபவா ாலம் முன்பைறிப் பபாச்சு நீ எதுக்குயா
இன்னும் இந்த மாட்றட வச்சுக்குனு ஷ்டப்படை"
என்ைாள்.
"டிரக்டர் வச்சு உழுதா ஏக் ருக்கு ஆயிரத்து நானூறு
கசலவு ஆகுது. ால் இழுக் ஒரு எழுநூறுனு கசலவு
அதி மா ஆகி விடுகிைது சின்ைத்தா. இந்த மாட்டால
உழுதா கசலவு மிச்சம். எந்த டிரக்டரும் சாணத்றதப்
பபாடுவதில்றல என்ை ருத்து எைக்கு நியாப த்தில்
வருகிைது. என்ைால முடிகிை வறரக்கும் நான்
மாட்டால உழுது பயிர் பார்க்கிபைன்" என்று ருவறட
மண்ணின் பமல் அமர்ந்து ண்ணீர் மல் க் கூறிைார்.
"சரி
சின்ைத்தா
ாய்ந்த
மட்றட ள்,
பாறை றைகயல்லாம் அடுப்கபறிக் நீ ட்டு ட்டிக்
க ாண்டு பபா, இன்னும் நாலு வலப்பு தான் வரும்..
உழுதிட்டு வந்து விடுகிபைன்" என்று மாடுு் றை
பநாக்கி
கிைம்பிைார்
முத்துராமலிங் ம்.
சின்ைாத்தா அங்கிருந்த கதன்றை மரத்தில் ாய்ந்த
மட்றட றை எடுத்து அதில் துறடப்பம் கிழித்தாள்.
மூன்று சிறிய ட்டு ைா துறடப்பத்றதக் ட்டிைாள்.
ஒரு துறடப்பம் வீட்டிற்கு, மற்ை இரண்றடயும்
றடயில் க ாடுத்து ஏதாவது
ாய் றி வாங்கிக்
க ாள்ைலாம் என்று பயாசித்து எடுத்துக் க ாண்டு
கிைம்பிைாள்.
மறுநாள் வழக் மா க் குளித்து விட்டு தன்னுறடய
ப ாவணத்றத மாற்றிக் க ாண்பட, "சின்ைாத்தா
ம்மறல ழட்டு நான் வட்டிக் றடக்கு பபாய் நம்ம
பசட்டுகிட்ட வச்சி வாங்கி வருகிபைன்" என்ைார்.
"சரி இது ஒன்றை பவுன் ம்மல்யா... ஒன்னு ஒன்னும்
முக் ா பவுன். பத்தாயிரம் பபாதும்... அதி மா
வாங்கிட்டா மீட் முடியாதுயா" என்று தன்னுறடய
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ாது ளில் இருந்து ழற்றி தண்ணீரில் நற றயக் ழுவி,
பின்பு அறத ஒரு துணிறயத் எடுத்து துறடத்துக்
க ாடுத்தாள்.

நிலத்றத சுற்றிலும் ஊன்றிைார் ள். விறதப்றப
முடித்தவுடன் பறடயிலிட்ட கூறழ இருவரும்
அருந்திைார் ள்.

கவறும் ாபதாடு நிற்கும் சின்ைாத்தாறவப் பார்த்து
லங்கிைார்.

விறத விறதத்த இரண்டு வாரத்தில் நல்ல மறழ
கபய்யத் கதாடங்கியது. அந்த ஈரத்திபல உரத்றதத்
தூவிைார்.
முத்துராமலிங் த்திற்கு
மகிழ்ச்சி
கபருக்க டுத்தது. விறத ள் நன்ைா
முறைக் த்
கதாடங்கியது. இந்த ஈரம் ாய்வதற்கு எப்படியும் ஒரு
மாதத்திற்கு பமல் ஆகும், அதற்குள் கசடி ள் ாய்
றவக் ஆரம்பித்து விடும் என்று மகிழ்சிபயாடு
நிலத்திற்குச்
கசன்று
வந்தார்.

"என்ையா இதுக்குபமல ஏதுவும் இல்றல. பபாை
மாைாவரிக்கு வச்ச மூக்குத்தி அப்படிபய கிடக்கு.
பபாை வருசம் வச்ச தாலியும் பசட்டுக்கிட்பட இருக்கு.
இப்ப இருக்கிைது ழுத்துல இந்த மஞ்சள் யிறுதான்..
சீக்கிரம்யா மண்ணில் உள்ை ஈரம் ாய்வதற்குள் விறதய
விறதக்ப ானும்... வாங்கிக் க ாண்டு வாயா" என்ைாள்.
இந்த
வருடம்
நம்பிக்ற யில்

ஏதாவது
நடந்தார்

கிறடக்கும்
என்கிை
முத்துராமலிங் ம்.

இரண்டு நாட் ளுக்கு முன்பு
றுப்புக் க ாள்ளு
விறதச்சா
நல்ல
லாபம்,
அதுல
மருந்து
கசய்கிைார் ைாம், நாம தூற்றி றவத்தால் அவர் பை
எடுத்துக் க ாள்கிைார் ைாம். விறலயும் கிபலா என்பது
ரூபாய் பபாகுமாம் என்று பக் த்து வயலில் பபசிக்
க ாண்டார் ள். அறதக் ப ட்ட முத்துராமலிங் மும்
மைக் ணக்கு பபாட ஆரம்பித்தார். 'விறத பத்து கிபலா
ஆயிரம் ரூபாய்கிட்ட வரும், உரம், றை எடுக்கிை
கசலவு எல்லாம் பசர்த்தா ஐந்தாயிரத்தில இருந்து
ஆைாயிரம் ஆகும். நமக்கு மாசம் ஆயிரம் ரூபாய்
குடும்பத்திற்கும் மாட்டிற்கும் என்ைாலும் மூனு
மாசத்திற்கு இந்த பத்தாயிரம் பபாதும். எப்படியும் ஒரு
இருநூற்று ஐம்பது கிபலா கிறடக்கும். கிபலா எழுபது
ரூபாய்
என்ைாலும்,
பதிறைந்தாயிரத்து
கிட்ட
கிறடக்கும். கசலவு பபா
பத்தாயிரம் ற ளில்
நிற்கும்.. இப்ப றவக்கிை நற றய உடபை மீட்டு
விடலாம்' எை பயாசித்து விறத றை வாங்கிைார்.
நிலத்றதச் சுற்றிலும் சூரிய
ாந்தி விறத றைப்
பபாட்டால் ஏதாவது கிறடக்கும் என்று அதிலும் ஒரு
கிபலா வாங்கிக் க ாண்டு க ாஞ்சம் உரம் எடுத்துக்
க ாண்டு அன்பை மூவாயிரத்தி ஐநூறு கசலவு கசய்து
விட்டார்.
" ாறலயில விறத விறதக்ப ானும் விடிய பபா னும்
சின்ைாத்தா" என்று விடியக் ாறல ஐந்து மணிக்ப
கிைம்பிைார் ள் இருவரும். விறதறய நிலத்தின் சனி
மூறலயில் றவத்து, சூரியன் உதிக்கும் திறசயில்
கும்பிட்டு விறதத்தார் முத்துராமலிங் ம். சாணத்றத
எடுத்து மூன்று பிள்றையார் பிடித்து ஒரு கசங் லில்
றவத்து பாத்திரத்தில் எடுத்துச் கசன்ை கூறழ றவத்து
பறடயல்
இட்டாள்
சின்ைாத்தா.
விறதயின் வாசமும் மண்ணிண் வாசமும் ம மத்தது.
கமல்லிய சூரியன் தன் பதாற றயத் தயார் கசய்து
க ாண்டிருந்தான். ஈர சாக்கில் இருந்து விறத றை
எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிைார். அப்படிபய
வாைத்றத
அண்ணார்ந்து
பார்த்து
விறத றை
விறதத்தார்.
இரண்டாவதா
www.kolusu.in
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நிலத்தில் அங் ாங்ப க ாஞ்சம் க ாஞ்சம் தண்ணீர்
பதங்கி இருந்தது. அவருக்கு நம்பிக்ற பிைந்தது.
ஆைால் எங்குபம ப ணி நிரம்பவில்றல. உடபை ஒரு
முடிவுக்கு வந்தார். முறைவிட்டு கசடி வைர்ந்த
நிறலயில் க ாஞ்சம் பதங் ாய் நார், பஞ்சுறவத் தூவி
ஈரப்பதத்றதக் ாப்பாற்ை எண்ணி சின்ைாத்தாபவாடு
கசன்று பத்து கூறட பதங் ாய் நார் பஞ்சுறவ
விறலக்கு வாங்கி நிலம் முழுவதும் கதளித்தார்.
சூரியக்
திர் ள் பநரடியா
மண்ணில் படாமல்
பதங் ாய் நார் பஞ்சு ாத்தது. ஈரப்பதமும் அப்படிபய
இருக்கும்
என்று
பவறல
கசய்தார் ள்.
ஒரு வழியா
கசடி ள் நன்ைா
தைதைகவை
வைர்ந்தை. இரண்டு மாதங் ள் முடியும் தருவாயில் பூ
றவக்
கதாடங்கிய
கசடிறயப்
பார்த்து
மைதிற்குள்பை கபருமிதப் பட்டார். எப்படியும் இந்த
முறை
கஜயிக் லாம்
என்ை
தன்ைம்பிக்ற
விவசாயி ளுக்கு வருவது ாலம் ாலமா நடந்பதறி
வருகிைது.
என்ை ாலநிறல மாற்ைபமா கதரியவில்றல, கவயில்
சற்று டுறமயா இருந்தது. இன்னும் ஒரு மறழ
கபய்தால் பபாதும் என்று சின்ைாத்தாளும் முத்து
ராமலிங் மும் பவண்டிைார் ள். பவண்டியது என்று
நடந்திருக்கிைது? டுறமயாை கவயில் ாரணமா
ப ணியிலும் தண்ணீர் இல்றல. கசடியில் இருந்த
பூக் ள் ரு ஆரம்பித்தது. இரண்டு லாரி தண்ணீர்
வாங்கித் கதளிக் வும் பணம் இல்றல. அப்படி
கசய்தாலும் அதற் ாை விறல இல்றல. சரி
பார்ப்பபாம் என்று ாத்திருந்து பம த்றத பார்த்து
கவறுக் த்
கதாடங்கிைார்.

கசடி ள் பச்சயத்றத இழக் த் கதாடங்கியதும் நா
வைண்டு பபாைது முத்துராமலிங் த்துக்கு. ஊர் மக் ள்
கூடி ப ாவிலுக்குத் திருவிழா எடுத்தால் மறழ
கபய்யும்
என்ை
நம்பிக்ற யில்,
திருவிழா
ஏற்பாடு றைச்
கசய்தார் ள்.
கிராம
மக் ள்
வருத்தத்பதாடு லசம் எடுத்து கூழ் ஊற்றிைார் ள்.
பமை தாைங் ள் ஒலித்தை. எந்த மாற்ைமும் இல்றல,
கசடி ள் அறைத்தும்
ாய்ந்து வதங்கி இைந்து
விட்டை. அருகில் உள்ை நிலத்தில் எல்பலாரும்
மாடு றை
பமய்த்தைர்.
இருந்த நம்பிக்ற
முத்து

க ாஞ்சமும் இல்லாமல் ஆைது
ராமலிங் த்திற்கு.
க ொலுசு — ஜூலை 2020

அவருறடய
நிலத்திலும்
மாடு ள்
பமய்ந்து
க ாண்டிருந்தது. சரியாை பநரத்தில் மறழ இல்றல.
அந்த ஆண்டு இழப்பீடா ஏக் ருக்கு ஆயிரம் ரூபாய்
அறிவித்தது அரசு. அந்தப் பணத்றத பவைாண்
அலுவல த்தின்
மூலமா
வாங்குவதற்கு
ற கயழுத்திட்டு வீட்டிற்கு வந்தார். எப்படியும்
இன்னும் ஒரு வாரத்தில பணம் வந்நிடும். இதுல வட்டி
ட்ட முடியுமா? குடும்ப சாப்பாட்டிற்கு என்ை
கசய்வது? என்ை வருத்தத்துடன் அப்படிபய சாய்ந்து
அமர்ந்தார்.
அன்றிரவு மீண்டும் நல்ல மறழ கபய்தது. கவறுத்பத
பபாைார் முத்து ராமலிங் ம். பதறவயாை பநரத்தில்
மறழ இல்றல, இந்த மறழறய நம்பி,
டன்
வாங்குவகதல்லாம் தவறு எைப் புலம்பிைார். அவறரப்
பார்த்த சின்ைாத்தா "விடுயா.... பபசாமல் இந்த மாட்றட
விற்று க ாஞ்சம் நாறைக்கு வாழ்ற றய ந ர்த்தலாம்"
என்ைாள்.
"வீட்டுல பிள்றையா வைர்த்த இந்த உழவு மாடு றை
எப்படி விறலக்கு க ாடுப்பது?" என்று அழுதார்.
இருந்தாலும் முடியாத நிறல ஏற்பட்டு விடபவ
விற்பதற்கு ஏற்பாடு றைச் கசய்தார். மாடு ளும்
விற்ைாகி விட்டது. அந்தப் பணத்றத சின்ைாத்தாவிடம்
க ாடுத்து "உன்னுறடய தாலிறய மீட்டு விடு
சின்ைாத்தா" என்று கூறிவிட்டு நிலத்திற்குச் கசன்று
அங்கு
எப்கபாழுதும்
மாடு ள்
ட்டியிருக்கும்
இடத்திற்குச் கசன்று, அங்கு மாடு ள் இருப்பறதப்
பபான்று ற்பறை கசய்து க ாண்டு பபசிக் க ாண்பட
இருந்தார். எழுந்து ாய்ந்த சூரிய ாந்தி கசடிறயப்
பார்த்து அழுது க ாண்பட கீபழ விழுந்துவர்
எழுந்திருக் பவ
இல்றல.
மண்ணில் ஈரமும் ாய்ந்து க ாண்டிருக்கிைது. மீண்டும்
கவயில்
பயங் ரமா க்
ாயத்
கதாடங்கியது.
மீட்கடடுத்த தாலிறய ற யில் றவத்துக் க ாண்பட
சின்ைாத்தா வீட்டின் மூறலயில் அழுது க ாண்பட
இருந்தாள்.
இரண்டு
இடங் ள்
ாலியாைது
சின்ைாத்தாவின்
மைதில்.

- ெ.ைனஞ்நெயன்
danadjeane1979@gmail.com
9751800333.
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venkey333@gmail.com

உணவுக் ா
பூறவத் பதடியறலயும்
வண்டு ளுக்கு
மத்தியில்..,
பூவும் பதடியறலகின்ைை
வண்டு றை..,
தன் ம ரந்தச் பசர்க்ற க் ாய்..!!
சாறரசாறரயாய்
வடஹிந்தியர் ள்
பவறலறய விட்டு,
கமாத்தமாய்த் தன்
கசாந்தவூர்ப்பபாய்ச்
பசர்ந்தபின்,
அபத
அடிமாட்டு விறலக்கு
அடிறமத்கதாழிலாைர்
கிறடப்பாராகவனும்
எதிர்ப்பார்ப்பில்
முதலாளி ளிருக்ற யில்..,
நிம்மதியாய்
எப்படியமர்வதந்த
முதலாளியிருக்ற யில்..?!
எம்
தாய்த் தமிழ த்தின்
கூலித் கதாழிலாைர் ள்,
அன்ைன்றைய
வருமாைத்தில்
அன்ைன்றைய நாட் றைக்
டத்திக்க ாண்டிருந்த பவறையில்..,
இருந்தபவறலறயயும்
இழந்த பின்பு
அடுத்த பவறை உணவுக் ாய்..,
அடுத்த பவறல பதடி
அறலகின்ைைர்..!!
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தும்பாட் - (உலக ைெவரிமச இந்தியத்திமெப்படம்) - திமெவிைர்சைம்
ப.ைைஞ்ரெயன் - danadjeane1979@gmail.com

சுதந்திர இந்தியாவிற்கு முந்றதய ாட்சி ைா இந்தப்
படத்தின் நி ழ்வு ள் பல்பவறு ால ட்டங் ளில்
நறடகபறுவது
சிைப்பம்சம்.மக் ளின்
வாழ்ற
முறை,அவர் ளின்
உணவு.கவள்றை ாரர் பைாடு
சமரசம் பபான்று ருத்து பைாடு படம் கசல்கிைது.
உல த்தரம் வாய்ந்த திறரப்படங் ள் ஒவ்கவாரு
வருடமும் வந்துக ாண்டு தான் இருக்கின்ைை. அதில்
நாம் இன்று பார்க் ப்பபாகும் படம் தும்பாட்,
2018 ஆம் ஆண்டு ராகி அனில் பர்பவ இயக் த்தில்
ஹிந்தி கமாழியில் கவளியாை பீரியாடிக் ஹாரர்
திறரப்படம் தான் தும்பாட் ஆகும்.
இந்தப்படத்தில் விநாயக் ா
மிரட்டல் நடிப்றப
கவளிப்படுத்தியுள்ைார்
பசாஹம்
ஷா,இந்தத்
திறரப்படத்றதத்
தயாரித்திருப்பவரும்
பசாஹம்
ஷாதான்.இப்கபாழுது றதக்கு வருபவாம்.
தும்பாட் கிராமத்தில் ஒருகிழவர் துறணபயாடு இரண்டு
ம ன் பைாடு
வாழ்ந்து
வரும்
எளிறமயாை
குடும்பத்தில்
வசிக்கிைாள்
ஒரு
கபண்,அந்தப்
கபண்ணிற்கு இரண்டும ன் ள்.துறணயிருந்த கிழவன்
இைந்துவிடபவ
துன்பத்தில்
ஆழ்கிைது
குடும்பம்.சிலநாட் ளில் இறைய ம ன் அவர் ள்
வீட்றட சுற்றியுள்ை சுவற்றில் இருந்து தவறி வீழ்ந்து
படு ாயம் அறடகிைான்.அந்த ஊரில் வீடு ள் அதி மா
பார்க் முடியாது,எங்ப ா ஒன்றுதான் றவத்திரியடம்
கசல்ல மாட்டுவண்டியில் ஏற்றிக்க ாண்டு கசல்கிைாள்
அவைது தாய்.பிள்றையின் சூழறல புரிந்து க ாண்ட
வண்டிக் ாரன்
வண்டிறய
சுடு ாட்டிற்கு
ஓட்டிச்கசல்லவா?என்று
ப ட்கும்
தூரம்
வறர
பயணிக்
பவண்டும்
என்பதால்
அவறை
பறிக ாடுக்கிைாள்
தாய்.மீதமுள்ை
ஒபர
ம ன்
விநாயக்ப ாடு அங்கிருங்கு புபைக்கு ஒரு படகில்
கசல்கிைாள்.அந்த ாட்சி
அருறமயா
படம்
பிடித்துஇருப்பார் ள்.
விநாயக்கிற்கு
அந்த
ஊறரவிட்டு
பபாவதில்
க ாஞ்சமும் விருப்பம் இருக் ாது தன் அம்மாபவாடு
பரிசலில் சண்றடயிட்டு தான் அங்குள்ை ப ாவில்
ப ாட்றடயில் உள்ை தங் த்றத என்ைாவது ஒரு நாள்
எடுத்துவருபவன் என்று சண்றடயிட்டு ந ர்ந்து
கசல்கிைது பரிசல்.
அந்தப்பரிசலில் அவர் ள் வீட்டு கபாருறை சாக்கில்
ட்டி
எடுத்துக்க ாண்டு
புபைறவ
அறடந்துவிடுகிைார் ள்.அன்றைய
புபைவும்
ம ாராஷ்டிராவின் கிராமங் ளிலும் நான்கு ஆண்டு ள்
மறழயில் ாத்திருந்து படம் பிடித்துள்ைார் ள்.
விநாயக் சற்று வைர்ந்தவுடன் மீண்டும் தன் கிராமத்திற்கு
வந்து
புறதயறல
பற்றிய
ர சியங் றைத்
கதரிந்துக ாண்டு,அந்த ப ாவில்லுள்ை சபிக் ப்பட்ட
குழந்றத
டவுளிடமிருந்து புறதயறல எடுக்
www.kolusu.in
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திட்டமிடுவதுதான்
அடுத்த திட்டம்.
இந்திய
சினிமா
அதி மா
பயன்படுத்தாத
றதக் ைம் மற்றும்
ஹரர்
வடிவம்
எடுத்தாலும்
க ாஞ்சமும்
பிச ாமல் தன்பைாடு
அழ ா
அறழத்துகசல்கிைது.
பிற் ாலத்தில்
விநாயக் பணத்றத
க ாஞ்சம்
க ாஞ்சபமா
தன்
உயிறர
பறணயம்
றவத்து எடுக்கும் ாட்சி அபாரமாைது,அன்று ஒரு
ஆண்
எப்படி
நடந்துக ாள்கிைான்,கபண்ணடிறமத்தைம் உட்பட
நம் சம ாலத்து நாவலும் முற் ால நாவலும்
படிப்பறதபபால அழ ாை
ாட்சி ை பவ படம்
முழுவதும் விரிந்து கசல்கிைது.
இந்தப்புறதயல் எடுக்கும் கதாழிறல தன் வருங் ால
தறலமுறைக்கு தன் ம னிடம் எவ்வாறு
டத்த
முயல்கிைான் ,விநாயக்கும் அவனுறடய ம னும்
அந்த ப ாவில் பாதாைத்தில் உள்ை சபிக் ப்பட்ட
டவுபைாடு பமாதும் இறுதி ாட்சியில் அவர் ள்
என்ை ஆைார் ள் என்பதுதான்
றத.இறுதியில்
பயங் ரமாை
டிவிஸ்ட்படாடு
படத்றத
முடித்திருப்பார் ள். ாட்சி ள் அறைத்தும் நம்றம
ஒன்ை கசய்யும் அழ ாை றலவடிவம்.இது பபான்ை
றதறய க ாண்ட சினிமாறவ நிச்சயம் நீங் ள்
பார்திருக் பவ முடியாது.
திறரவிமர்சைம் என்பது ஏன் பதறவ?கபரும்பாலும்
எந்த ஒரு பறடப்பும் விமசர்ைங் ள் வழியா
க ாண்டப்படுவபத அதற்கு நாம் தரும் முக்கியமாை
அைவு ப ால்.என்ைதான் திறரயில் நாம் ரசிக்கும்
பறடப்பு ள் ப ளிக்ற
ரீதியாை விவாதங் றை
கபற்றிருந்தாலும்,
மக் ள்
பணத்றத
வசூலித்தாலும்,அந்தப்பறடப்பு மனிதர் ளிறடபய
கபாழுபபாக் ா பவா
,
சமூ
கசய்தி றைபயா ,பறடப்பு அம்சங் றைபயா அல்லது
சீர்திருத்தங் றைபயா க ாண்டு பசர்க்கின்ைன்.எளிதா
மக் ள் முன் முக்கிய சாதைமா திறரப்படங் ள்
கசய்தி றை பசர்த்துவிடுகின்ைை. இது உைவியல்
ரீதியா
மனிதறை
ஒரு
றலயம்சத்தில்
வசப்படுத்துவது
ஆகும்.அந்த
அம்சத்தில்
றலபறடப்பா இந்த படத்றத நான் பநற்று இரவு
பார்த்து பிரமித்து அனுகிபைன்.
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தும்பாட் என்பது ம ாராஷ்டிராவில் அறமந்துள்ை
கிராமம் ஆகும்.எப்கபாழுதும் அந்த கிராமத்தில் மறழ
கபய்து
க ாண்பட
இருக்கும்.இந்த
படத்தின்
ருவாைது இந்து டவுைா கசல்வத்திற்கு அதிபதியா
விைங்கும் ம ாலட்சுமி உலற பரிபாலைம் கசய்ய ஒரு
லட்சத்திற்கு பமல் துறணக்கு சில டவுள் றை தன்
பிள்றை ைா
உருவாக்குகிைார்.அதில் முதலாவதா
உருவாக் ப்பட்ட ஹஸ்தர் டவுளின் ப ாவில் தான்
தும்பாட்
கிராமத்தில்
உள்ைது.ஹஸ்தர்
தான்
உருவாக்கிய ம ாலட்சுமிறய விட மி ப்கபரிய
கசல்வந்தைா
மாறிவிடபவண்டும் என்று தன்
அன்றையிடம் உள்ை கபாண் ,கபாருள் ஆபரணங் றை
அந்த
ப ாவிலில்
பாதைத்தில்
அவன்பமல்
அடுக்கிறவத்திருக்கிைான்.இந்த கசய்திறய அறிந்த
ம ாலட்சுமி ஹஸ்தருக்கு உரிய கசல்வாக்ற இழக்
கசய்து நிரந்தரமா ப ாவில் தவு மூடப்படுகிைது.இந்த
ப ாவிலில் தங் நற ள் மற்றும் புறதயல் உள்ைது
என்று ாலம் ாலமா இன்றும் நம்பிவருகிைார் ள்
அந்த கிராமத்தில் வசிக்கும் மக் ள்.அங்கு யார் புறதயல்
எடுக்
கசன்ைாலும்
ஒருவர்
கூட
திரும்பவதில்றல.எைபவ ப ாவில் தவு மூடப்பட்டு
இன்று வறர திைக் ாமபலபய உள்ைது ப ாவில்
தவு ள்.இறத
றமயப்புள்ளியா
றவத்துதான்
றதறய அறமத்து இருக்கிைார் ள்,ஆைால் ஆன்மீ ம்
சார்ந்த
இந்த
கசய்தி ள்
எதுவும்
படத்தில்
இல்றல,ஆைால் இந்த கசய்தி இன்று வறர கசவி வழி
கசய்தியா
இருக்கிைபத தவிர,எந்த ஆவணமும்
வரலாற்றில் இல்றல.
ம ாத்மாவின் பதறவ, பபராறச என்ை ருதாக் றத
அடிப்பறடயா படத்தில் றவத்திருப்பார் ள்.பதறவ
என்பது
குறைவுதான்,பபராறச
என்பது
எல்றலயில்லாதது
அதற்கு
இந்த
பூமிபய
அடங் ாது.இந்தப்படம் குழந்றத ளுக் ாை நீதிறயயும்
மனிதர் ளுக் ாை வாழும் முறை பற்றியும்,அது
எவ்வாறு இருக்
பவண்டும், எை ஏராைமாை
தவு றை
நமக்கு
திைந்துவிடும்.இதுபபான்ை
ாட்சி றை ஒரு முறையாவது றல மற்றும் நாவலில்
ஆர்வம் உள்ைவர் ள் அவசியம் பார்க் வும்.ஒரு
கசய்திறய
மட்டும்
நான்
கூை
விரும்புகிபைன்,இந்தப்படத்தில் உள்ை
ாட்சி றை
நீங் ள் எங்கும் பார்த்திருக் வாய்ப்பில்றல.அவசியம்
பாருங் ள் வித்தியாசமாை சூழலுக்குள் கசன்று
வாருங் ள்.

கபாலிச்சாமியார் - ச.ப. சண்முகம்

sathribathri@gmail.com

திருஷ்டி இருக்குகதன்று
"பபாலிச்சாமியார் ஒருவர்
எறை ஏமாற்றி
ரூவா எழுநூறை
வாங்கிக்க ாண்டு
உள்வாசலின் பமலுள்ை
க ாக்கியில் மந்திரித்த
துணிப்றபகயான்றை
ட்டிவிட்டுப் பபா "...
நாட் ள் டந்து
மாதங் ைாகிை
தற்பபாது அந்த சாமியார்
றவத்த துணிப்றபயில்
கசல்வச் கசழிப்பா
வைர்வறதக் ண்டு
மகிழ்ச்சியில்
வாழ்த்துகிபைன்.
"இருபஜாடி
சிட்டு ளுக்கு
அறடக் லத்றத
ஏற்படுத்திய
அந்த பபாலிச்சாமியாறர"..

ெடத்தின் நெயர்:தும்ொட்
நமாழி:இந்தி &ைமிழ்
ெடிப்பு:வ ாஹம் ஷா(விொயக்)
நேளியான ஆண்டு:2018.

ெ.ைனஞ்நெயன்

ேரும் ஆகஸ்ட் மாை இைழுக்கான ெறடப்புகள்
அனுப்ெ வேண்டிய முகேரி
kolusu.in@gmail.com

ெறடப்புகள் அனுப்ெ இறுதி ொள் : 20-07-2020
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முட்மடக்குள் அமடயும் ககாழிகள் - சிறுகமை - முமைவாா் அெங்க.ைணிைாறன்

maranvmctamil@gmail.com

கிலிங்…. கிலிங்…
அறழப்பு மணியின்
பமன்சனில் ஒலித்தது.

ஓறச

அந்த

பபச்சிலாு்ஸ்

சத்தம் ப ட்டு தறவத் திைந்தவனுக்கு ஒபர ஆச்சர்யம்!
“பட! இங் பார்ரா.. என்ை அதிசயம்? தி கிபரட் பமக்ைா
ம்கபனியின் பமபைஜாு், சிைந்த குடும்பத்தறலவன்,
மி பிரபலமாை எழுத்தாைாு்! அமுதபாரதியா இது?
வாப்பா வாப்பா…உள்ை வா! என்ைப்பா திடீர்னு இந்த
பபச்சிலர்ஸ் கூட?

‘பட வந்தவை வாசப்படிபலயா வச்சியா ப ள்வி
ப ட்ப? முதல்ல உள்பை அறழச்சிகிட்டு வாடா அந்த
கசல்லத்த!
அமுதபாரதியின் மு ம் ஏபைா வாடிப்பபாயிருந்தது!
மி ப்கபரிய ஏமாற்ைபமா, பசா பமா, சப்புணர்பவா,
கவறுப்புணர்பவா அவறை கவகுவா பாதித்திருப்பது
கதரிந்தது!
அமுது வா வா! என்ைப்பா நீ எப்படி வாழ்க்ற ய
அனுபவிச்சவன்!
நீ
இப்படி
றையிழந்து
பபாயிட்டிபயப்பா?
பட! அந்த ஜீஸ்ஸ க ாடுப்பா முதல்ல!
அமுது! முதல்ல அந்த பபண்ட் சட்றடய ழட்டி
எறிப்பா! எப்ப பார்த்தாலும் கரய்மண்ட் மாடல்
மாதிரிபய!
இந்த ஷீ றடகயல்லாம் எவன் ண்டுபிடிச்சான்பை
கதரியலப்பா? ஒபர அடிறமத்தை குறியீடு ள்!
இந்தா இந்த சார்ட்றஸயும் டிசர்ட்டும் பபாட்டுக்ப ா!
ஆமாம் இன்றைக்கு என்ைப்பா டின்ைர் ஸ்கபஷல்?
இன்றைய குக்கிங் இன்சார்ஜ் குமாருதான் அவை
ப ட்டாதான் கதரியும்.
ஏன்ப்பா இன்றைக்கு
அவனுக்குப்
பிடிச்ச
பபாடுங் ப்பா!

அமுது வந்திருக்கிைதால
நாட்டுக்ப ாழி
சப்பாத்தி

சரி சரி அமுது, கமாட்ட மாடிக் ா பபாய் ப்ரீயா
பபசலாம் வா!
கமாட்றட மாடி கசால்லிறவத்தாற்பபால்
அவ்வைவு ரம்யமா ாட்சியளித்தது.

அன்று

நிலவும் வாைமும் பம ங் ளும் அன்று அவ்வைவு
வர்ணஜாலங் றைக் ாட்டிக்க ாண்டிருந்தது!
கதன்ைல் ாற்றும் அத்தறை ரம்யமாய் குளுறமயும்
இனிறமயும் வாசமும் நிறைந்த கதன்ைலாய் வீசி
ஆறுதல் அளித்துக்க ாண்டிருந்தது.
www.kolusu.in
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கமாட்றட
மாடியில்
இருக்ற
வசதி ளும்
பபச்சுவார்த்றத நடத்துவதற்கு ஏற்ை ஏற்பாடு ளும்
நிறைவா கசய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்தாப்பா முதல்லா இந்த சி கரட்ட புடிப்பா!
இல்ல பவணாம்? ஏம்ப்பா விட்டுட்டியா?
இல்லப்பா இது சிறு றத. இதுல என்ைால புற
மற்றும் மது உடல்நலத்திற்கு தீங் ாைதுன்னு ார்டு
பபாட முடியாது!
“அட இப்ப மட்டும் என்ைப்பா நம்ம றதக்கு யு
சர்டிபிப ட்டா தரப்பபாைாங் ? ஏ சர்டிபிப ட்தான்!
ச்ம்மா புடி! சுட்ட பழமா? சுடாத பழமா? நீ கபரிய
ஆளு! சுடாதபழபம தபரன் இந்தா புடி!
கசல்பபசியில் “தண்ணித்கதாட்டித் பதடி வந்த
ன்னுக்குட்டி நான்” பாடல் உடம்றபயும் மைறசயும்
ஆட்டிக்க ாண்டிருந்தது.
சங்கீதக் ாராு் ஏசுதாறஸ சாராயப்பாடறல பாடி
ரசிக்கும்படி கசய்த இறையராசாவின் திைறமறய
கமச்சிக்க ாண்டிருந்தைாு்.
ஆமாம் கவரி பிஸி பமன் நீ! எப்படி இந்த கமாட்ட
பசங் கூட? நீ இந்த ாலத்தகயல்லாம் எப்பபவா
டந்திட்டபய? வீட்ல ஏதாவது பிரச்சறையா?
அதுக்கும் வாய்ப்பில்லபய? அன்பாை மறைவி!
அழ ாை குழந்றத ள்!
நம்பாு் ஒன் ம்கபனி! நல்ல வருமாைம்!
லீடிங் றரட்டாு்! ஏ ப்பட்ட அவார்டு ள்!
என்ைப்பா குறை உைக்கு? கசால்லி முடிப்பதற்குள்
பக்குமாய் லந்து றவக் ப்பட்ட கிைாறஸ ாலி
கசய்திருந்தான்.
மைசுக்குள் அழுத்தி றவத்திருந்த அத்தறை பசா மும்
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அவறை கவடித்து அழறவத்தது!

மச்சான்
அந்த
மாதிரி
கபாண்ணுங்க ல்லாம்
மறலபயறி பபாய்ட்டாங் டா! நீ கசால்லு!
“ஆபிஸ்லயும் எப்ப மரியாறத குடுப்பாங்
எப்ப
திட்டவானுங் ன்பை புரியலடா! இலாபம் ஈட்டுை
பு ழுைானுங் . இலாபம் க ாறைஞ்சா திட்டுைானுங் !
டார்க ட் டார்க ட்ன்னு ஒபர டார்ச்சர் மச்சான்.ஆபிஸ்
வீடு எதுலயும் நிம்மதி இல்ல மச்சான்! பபசாம
பபச்சிலராபவ இருந்திருக் லாம்ன்னு பதாணுதுப்பா!
எல்லாத்றதயும் தாங்கி தாங்கி மூறைபய துரு
புடிச்சிப்பபாச்சி!
நமக்குனு
ஒரு
சுதந்திரபமா
மகிழ்ச்சிபயா என்ஜாய்ன்கமன்ட்படா இல்ல!
“நீதான் கபரிய எழுத்தாைாு் ஆச்பசப்பா? அதுல கூடவா
மகிழ்ச்சி இல்ல?
“என்ை எழுதி என்ைத்த பண்ண? இப்பல்லாம் நாமபல
எழுதி நாமபல கசலவு பண்ணி கவளியிடபவண்டியதா
இருக்கு! படிக்கிைவங் ளும் இன்றைக்கு கபாருட் ை
வாங் ை மாதிரி பிராண்டட் பாக்குைாங் ! கபரிய
எழுத்தாைாு் பு ழ்கபற்ை எழுத்தாைாு் புத்த ங் ைதான்
வாங்கி படிக்குைாங் . அவார்டு வாங்குை புத்த ம்தான்
விற்பறையாகுது. அந்த அவார்டும் பநர்றமயாை
முறையிலயா க றடக்குது? மிட்டியில கசல்வாக்கு
இருந்தா அவார்டு க டச்சிடுது. அட சின்ை சின்ை
அறமப்பு ள்
கூட
கபரிய
அவார்டு
வாங்குைவங் ளுக்குத்தான்
தர்ைாங் .
புதுசா
எழுதைவங் ை ஊக் ப்படுத்திைமுன்பைா அவங்
சிந்தறை ை
மதிக் னுமுன்பைா
அவங் ளுக்கு
எண்ணம்
கிறடயாது.
அறமப்பு ைால
விருது
வாங் ைவங் ளுக்கு
மரியாறதங் ைது
பபாய்,
பபமஸாை எழுத்தாைருக்கு விருது க ாடுக் ைதால
மரியாறத, இலாபம் கிறடக் ை மாதிரி க ாடுக்குைாங் .
எங்கும் சுயநலம்! எல்லாத்தலயும் சுயநலம்! அதைால
மனுசனுக்கு
எங் யும்
நிம்மதி
இல்லப்பா!
பபசியபடிபய மைசிலிருந்த
வறல றைப்பபால
எல்லாம் ாலியாகி இருந்தது!
குமார் கசய்திருந்த சப்பாத்தியும் நாட்டுக்ப ாழி
குருமாவும்
உண்டு
முடித்து
மைதிலிருந்த
வறலக்குப்றப றைக் க ாட்டிவிட்ட நிம்மதியில்
உைங்கிப்பபாைான் அமுதபாரதி.
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குமார்
நண்பாு்

“அவர் விடிஞ்சதுபம பபாய்ட்டார்!
என்ைது பபாய்ட்டாரா? இனிபம வீட்டுப்பக் பம தல
கவச்சி படுக்கிைதில்ல
உங் கூடபவ இருந்திடுபைன்ைாரு?
அகதல்லாம் சும்மா!
ல்யாணம்,
பவறல,
மிட்கமண்ட்கஸல்லாம்
உருவாக்கிகிட்ட பிைகு அவ்வைவு ஈஸியா உதறிட
முடியாது.
எதுல
இல்ல
துன்பம்,
வறல?
எல்லாத்றதயும் எதிர்பார்த்துதான் ஏத்துகிபைாம்!
நடுவுல கபாலம்புைா விட்டுருமா? எல்லாருக்குபம
ஷ்டங் ள்
இருக் தான்
கசய்யும்.வாழ்ந்து
தீரபவண்டியதுதான்.
நாம
என்ை
புத்தைா
பட்டிைத்தாரா ஞாபைாதயம் வந்ததும் எல்லாத்றதயும்
விட்டுட்டு
வந்திடைதுக்கு!
அவங்க ல்லாம்
பணக் ாரங் ! விட்டுட்டு வந்தாலும் கசல்வம்
இருந்துச்சி.
இவங்
இல்லைாலும்
குடும்பம்
நடந்திச்சி.
நமக்க ல்லாம் அப்படியா? எறதயும் உதறிட
முடியாது!
ாறலயில
எழுந்ததும்
அவருக்கு
குழந்றதங்
கநைப்பு வந்திடிச்சி. துைவாவது
ஒண்ணாவதுன்னு
க ௌம்பிட்டார்!
இதுதான்
வாழ்க்ற !
ஒண்ண
கவறுத்தாலும்
ஒண்ண
விரும்பியா ணும்!” என்று தத்துவமாய் பபசும்
நண்பறை ஆச்சர்யமாய்ப் பார்த்தான் குமார்.
-முறனேர் அரங்க.மணிமாைன்.
முதுகறலத் ைமிழாசிரியர், கவிஞர், எழுத்ைாளர்.
வெசி 99430-67963.
Mail: maranvmctamil@gmail.com

ெம்புங்கள்

chevijay80@gmail.com

இந்த பறழய சினிமாக் ள்ல வர்ை மாதிரி ட்டுபட்டியா
புருஷன் கசால்ைதகயல்லாம் ப ட்டுக்கிை கபாண்ணா
இருக் மாட்படன்ைாடா!

மறுநாள்
ாறல
விழித்கதழுந்ததும்
நண்பறைக்ப ட்டான்
“எங்
உங்
அமுதபாரதி?

கவிஜி கறைகள்

“எங் யுபம நிம்மதி இல்ல மச்சான்! வீட்லயும்
கபாண்டாட்டி நான் கசால்ைத ப ட் மாட்படன்ைா!
அவ கநைச்சததான் கசய்யனுங் ைா! எல்லாத்துலயும்
குறை
ண்டுபிடிக்கிைா!
எதுக்குப்பாத்தாலும்
எதிர்வாதம் பண்ைா! அவளுக்கு அவ அப்பன் வீட்டு
பமலதான்டா
வைமும் அக் றையும் இருக்குது!
கரண்டு குழந்றதங் கபாைந்துடுச்பசன்னு பாக்குைதா
இருக்கு.
இல்லன்ைா
பபசாம
சன்னியாசியா
பபாய்ட்டிருக் லாம்ன்னு பதாணுது!

ஆசிபா ஹாசினி நந்தினி பாப்பு
கவண்பா கபயர் ள் இல்றல
அழகு
மணிக் ணக் ாய் ாத்திருக்கிபைன்.
இன்னும் கூட தாமதமா பவ வா.
உயிர்
உள்ைங்ற மூட மைமில்றல சற்று
முன் விழுந்த இறலயில் உயிர்
இருக்கிைது.
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காைரலான்று கண்கடன் - சிறுகமை - ர ௌஷாத் கான் .லி

nowsathkumbakonam@gmail.com

பட
ஆரிப்
நான்
கசான்பைன்பல
இப்படி
றபத்தியக் ாரப்
புண்ணாக்கு
மாதிரி
இருக் ாதடா ,தப்பபா ,றரட்படா மைசுல பட்டறத
கசால்லிடணும்னு ...
இப்ப பாரு ாபலஜ் வாழ்க்ற யும் முடிய பபாகுது ,உன்
ாதல் வாழ்க்ற யும் முடிய பபாகுது ?
என்ைடா கசால்லுை பசட்டு ,எைக்கு ஒண்ணுபம
புரியறல
உன்கிட்ட என்ை கவங் ாயத்த கசால்லுைது அதான்
இதயம் முரளி மாதிரி இருந்து ,இருந்து உன்
வாழ்க்ற றய , ாதறல ,ஆறசறய எல்லாத்றதயும்
தான் அஸ்தமைம் ஆக்கிட்டிபய
என்ைடா கசால்லுை ,க ாஞ்சம் புரியிை மாதிரி கசால்லு
பர்வீன்
வீட்ல
மாப்பிள்றை
பார்த்துட்டாங் டா ,இன்னும் ஒரு மாசத்துல எக்ஸாம்
முடிஞ்சு அவளுக்கு ல்யாணம் .
இப்படிபய மைசுக்குள்பைபய கபாத்தி ,கபாத்தி
ாதல்ல வச்சிருந்தா அவளுக்கு எப்படி உன் ாதல்
கதரியும் ?
பட ஆரிப் அவ
ல்யாணத்துக்கு அப்புைம் உன்
கபாக்கிஷமாை ஒரு தறலக்
ாதறல உன்
மைசுக்குள்பைபய வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்ற முழுதும்
அழுது கிட்பட சாவுடா
பசட்டு அப்படி கசால்லவும் அவறையும் அறியாமல்
ண்ணீர் விழி ளில் வழிந்பதாடியது
அழுத ண் பைாடு அவன் பபக்ற
பர்வீறை பநாக்கி கசன்ைான் .

எப்படி லவ்றவ கசால்லணும்னு கூட எைக்கு
கதரியாது இப்ப கூட உைக்கு நிச்சயதார்த்தம் பண்ண
பபாைாங் ன்னு என் நண்பன் பசட்டு கசான்ை ஒபர
ாரணத்துக் ா தான் பதறி அடிச்சு உன்கிட்ட என்
ாதறல கசால்ல வந்பதன் .

தூக்கி க ாண்டு

பர்வீன் அந்த ாபலஜ்ஜில் உள்ை தூங்கு மூஞ்சி மரத்தின்
நிழலில் தனியா உட் ார்ந்து படித்து க ாண்டிருந்தாள் .
இங் பாரு பர்வீன் என் பபரு ஆரிப் உன் கூட உன்
கிைாஸ்ல தான் படிக்கிபைன் முன்ை ,பின்பை இதற்கு
முன்ைாடி
உன் கூட பபசுைது கிறடயாது ஆைா
உன்றை எைக்கு சின்ை வயசுல இருந்பத பிடிக்கும்
நான் டவுன் றஹ ஸ்கூல்ல படிச்சப்ப நீ சரஸ்வதி
பாடசாறலயில படிச்ச.
கரண்டு பபருக்கும் கபாதுவா இருந்தது அந்த
கும்பப ாணத்து மடத்துகதரு பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் .நீ
படிச்ச டியூசன் ,இங்கிலீஷ் ஸ்பபாக் ன் கிைாஸ் என்று
உைக் ா பவ தான் பசர்ந்பதன் .அப்ப அது ாதல்ன்னு
எைக்கு கதரியாது .என்றை கபாறுத்தவறரக்கும்
உன்றை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம என் வாழ்க்ற முழுதும்
பார்த்துக்கிட்பட இருக் ணும் .
www.kolusu.in

கும்பப ாணத்துல பிைந்த நான் அதுவும் எங் ஊர்ல
டசன் ணக்குல அம்புட்டு ாபலஜ் இருந்தும் நீ
திருப்பைந்தாள் குமரகுருபரர் ாபலஜ்ல பசர்ந்த ஒரு
ாரணத்துக் ா நானும் பசர்ந்பதன் .உன் பமல என்
உசுறரபய வச்சு இருக்ப ன் ஆைா இப்ப இருக்கிை என்
சூழ்நிறலயில உங் வீட்ல வந்து உன்றை கபாண்ணு
ப ட் பவா ,பரிசம் பபாடபவா எைக்கு தகுதி இல்றல
ஏன்ைா என் வாழ்க்ற ல ஒரு நல்ல பவறலவாய்ப்றப
பதடி என்றை நிறலநிறுத்திக்
இன்னும் மூணு
வருஷம் பதறவப்படுது எைக் ா ,என் ாதலுக் ா நீ
ாத்திருப்பியா ??
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எங்
அம்மா சத்தியமா ஒண்பண ஒண்ணு
கசால்லுபைன் என் வாழ்க்ற ல நீ வந்தா உன்றை
வாழ்க்ற
முழுதும் சந்பதாசமா பார்த்திப்பபன்
பர்வீன்
DO YOU LOVE ME ?
(பர்வீன் சிறு புன்ைற க்கு பிைகு )
ஒரு ஆம்பறை பத்தடி தூரத்துல இருந்து பார்த்தாலும்
ஒரு கபாண்ணுக்கு கதரிஞ்சிடும் நீ இத்தறை
வருஷமா பார்க்குை எைக்கு கதரியாம இருக்குமா
என்ை ?
உன்றை எைக்கு பிடிச்சதால தான் எைக்கு படிக்
பிடிக் றலன்ைாலும்
பமற்படிப்புக்கு
இப்பபவ
அப்ளிப ஷன் பபாட்டு இருக்ப ன் ,
எம் .பி .ஏ பண்ண பபாபைண்டா அதுக்குள்ை உன்
படிப்றப பூர்த்தி கசஞ்சிட்டு நல்ல பவறலயில பசர
க ொலுசு — ஜூலை 2020

பாரு அதுக் ப்புைம் உங் வாப்பா
,அம்மாறவ
கூட்டிக்கிட்டு வந்து முறைப்படி கபாண்ணு ப ளு
அப்ப உைக்கு நிச்சயதார்த்தம் , ல்யாணம்ன்னு பசட்டு
கசான்ைது

சற்று முெணாய் - ச. அனிைா

anithawritter2@gmail.com

அவன் உன்கிட்ட டூப்பு விட்டிருப்பான் அவன் கபாய்
கசான்ைதிலும்
ஒரு நல்லது நடந்து
இருக்கு
இப்பவாச்சும் உன் மைசுல இருந்த
ாதறல
கசான்னிபய .
சரி
,சரி
நான்
ஓப
கசால்லிட்படன்னு
அங்ப ,இங்ப ன்னு சுத்தாபத ஒழுங் ா மரியாறதயா
அரியர் றவக் ாம பாஸ் பண்ணுை வழிய பாரு என்று
ஆரிப்றப அதட்டி அனுப்பிைாள் பர்வீன் .
பபாவதற்கு முன் அவள் மு த்றத ஒருமுறை திரும்பி
பார்த்தான் அவள் விழி ளில் இவனுக்குள் பூத்த அபத
ாதகலான்றை ண்டான் !!

நெௌஷாத் கான் .லி
உதடு ளில் மட்டும்
சிரிப்பு றை சட்கடைப் கபாருத்தி சற்று
டந்ததும் சிரிப்பு றை குப்றபகயை வீசிவிட்டு
ந ரும் சந்தர்ப்பவாதி ளினூபட....
முந்திச்கசல்ல பல பிரயத்தைங் ள் கசய்து
நம்பிக்ற எனும் அஸ்திவாரத்றத
உறடத்கதறிந்து எளிதா
டந்திடும் தூபராகி ளுக்கு நடுபவ...
யாபரா ஒருவரின் மு த்தில்
றவத்திருக்கும் கவறுப்றபயும்...
யாபரா ஒருவரின் மைதில்
றவத்திருக்கும் துபரா த்றதயும்...
யாபரா ஒருவரின் நாவில்
றவத்திருக்கும் வசறவயும்...
யாபரா ஒருவரின் கநஞ்சில்
றவத்திருக்கும் சாபத்றதயும்...

ம்பி றைத் கதாட்டு
நிறைய (1 ) ஒன்று என்கிைாள்.
புத்த த்றத
ற யிகலடுத்து கசவ்வ ம் என்கிைாள்.

வருத்தங் ளும் துபரா ங் ளும்..
ஏமாற்ைங் ளும் ாயங் ளும் நிறைந்த
ப லின் ாயங் ளில்
வழிந்து க ாண்டிருந்த ண்ணீர்த்திவறல றை
துறடத்திட்டு...
ாயங் ளுக்கு மருந்திட்டு
சமாதாைப்படுத்தி உைங் றவத்திடும் அறமதியாை
இருட்டும் கூட அழ ாய்தானிருக்கிைது....
ப றல எதிர்க ாள்ைபவ
சற்று முரணாய் இருக்கிைது....

நறடவண்டிறயப் பிடித்து
'L ' என்கிைாள்.
ாற்ைறடத்த பந்றதயும்
வறையறலயும்
விட்டுவிட்டு
நிலறவப் பிடிக் முயற்சித்து
(0) பூச்சியம் என்கிைாள்
ம ள்.

கவி. விெய்
vijaykumar9787@gmail.com
www.kolusu.in

18

. அனிைா
ெரமக்குடி
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சாட்சி - சிறுகமை - ைலர்ைதி

malarmathi786@yahoo.com

ஆள் அரவமற்ை அந்தச் சாறலயில் ாறர பவ மா
ஓட்டிக்க ாண்டி ருந்தான் பிரசாத்.
‘திடீ’கரை
குறுக்ப
வந்தவன்
மீது
எதிர்பாராதவிதமா பமாதிவிட்டான். ‘சட்டன்’ பிபரக்
அடித்ததில் கிரீச்சிட்டு நின்ைது ார்.
பயந்துபபாைவன்
ாரிலிருந்து
இைங்கி
அடிபட்டவறை
கநருங்கிைான்.
அவறைப்
பரிபசாதித்ததில் அவன் சம்பவ இடத்திபலபய
இைந்துபபாயிருப்பது கதரிய வந்தது.
சுற்றும், முற்றும் பார்த்தான்.
ஈ, ாக்ற யும் ாபைாம்.
மயாை அறமதி.
பபாலீசில்
சரணறடந்தால்
வாழ்க்ற பய
பாழாகிவிடும்.
ம்கபனி
ார் பவறு. பவறலயும்
உடபை பபாய்விடும். அப்புைம், நர வாழ்க்ற த்தான்.
என்ை கசய்யலாம்?
பயாசிக் இதுவல்ல பநரம்.
அவசரமாய்
ாரில்
ஏறி,
‘சரக்;க ை
பைந்துவிட்டான்.
அவன் மைசாட்சி அவறை அணு,அணுவா
சித்திரவறத கசய்ய ஆரம்பித்தது.
மல்ட்டி பநஷைல் ம்கபனியில் ற நிறைய
சம்பைம் அவனுக்கு. கூடிய விறரவில் ப்ரபமாஷன்
பவறு கிறடக் ப்பபாகிைது. கபற்பைார் ள் அவனுக் ா
நல்ல,
நல்ல
இடங் ளில்
கபண்
பார்த்துக்க ாண்டிருக்கிைார் ள்.
பிரசாத்தின் வாழ்க்ற கஜாலிக் ஆரம்பித்த
பவறையில்தாைா
இப்படி
ஒரு
அசம்பாவிதம்
நடக் பவண்டும்?
தனிறமயில் அமர்ந்து நீண்ட பநரம் பயாசித்தான்.
இறுதியில் ஒரு உறுதியாை தீர்மாைத்திற்கு
வந்தான்.
முதற் ட்டமா
தைக்கு
இப்பபாறதக்குத்
திருமணம் பவண்டாம் எை கசால்ல, கபண் பதடும்
படலம் தற் ாலி மா த் தறடப்பட்டது.
அந்த விபத்து குறித்து ர சியமா ஆராய்ந்தான்.
யாபரா
இடித்துவிட்டு
நிற் ாமல்
பபாய்விட்டதா வும், விபத்றத பநரில் பார்த்த சாட்சி
ஒன்றுகூட கிறடக் ாததாலும் ஃறபறல மூடிவிட்டது
பபாலீஸ்.
‘அப்பாடா...’ எை கபருமூச்சுவிட்டான் பிரசாத்.
சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து தப்பியாகிவிட்டது.
ஆைால்,
மைசாட்சியின்
பிடி
நாளுக்கு
நாள்
இறுகிக்க ாண்பட பபாைது.
இைந்தவனின் குடும்பத்றதப் பற்றி யாருக்கும்
கதரியாமல் வனித்து வந்தான்.
அவனுக்குத் திருமணமாகி ஆபை மாதங் ள்
ஆகியிருந்தை. குழந்றத இல்றல. இைம் மறைவி
அநியாயமா விதறவயாகிவிட்டாள்.
பிரசாத்தின் மைம் பிறசந்தது.
என்ைாலும், நல்ல உத்திபயா ம், அவறைக்
ட்டிக்க ாள்ைத் துடிக்கும் வசதியாை குடும்பத்றதச்
www.kolusu.in
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பசர்ந்த
கபண் ள்,
ஒளிமயமாை
எதிர் ாலம்
இறவயாவும் அவன்
ண் றைக்
ட்டிப்பபாட்டை.
நடந்தவற்றை
எல்லாம் மைந்து ச ஜ
நிறலக்குத்
திரும்பிைான்.
ஒரு
நல்ல
இடத்தில் அவனுக்குத்
திருமணம்
நடந்பதறியது.
புது
மறைவியுடன்
ஜாலியா
சினிமாவுக்குப் பபா
அலுவல த்திலி ருந்து
றபக்கில்
வீடு
திரும்பிக்க ாண்டிருந்தான் பிரசாத்.
ஆள்,
அரவமற்ைச்
சாறலயில்
அவன்
வந்துக்க ாண்டிருந்தபபாது, எதிர் திறசயில் அசுர
பவ த்தில் வந்த பவன் ஒன்று றபக் மீது பமாதிவிட்டு
நிற் ாமல் பபாய்விட்டது.
சம்பவ
இடத்திபலபய
இைந்துபபாைான்
பிரசாத்.
யாபரா
இடித்துவிட்டு
நிற் ாமல்
பபாய்விட்டதா வும், விபத்றத பநரில் பார்த்த சாட்சி
ஒன்றுகூட கிறடக் ாததாலும் ஃறபறல மூடிவிட்டது
பபாலீஸ்.
மலர்மதி

உயிர் கவிறை
பூக் றைப் பற்றி விறத எழுதிபைன்
மணக் வில்றல
கநருப்றப பற்றி எழுதிைால் சுடவில்றல
பைறவறயப் பற்றி எழுதிைால் பைக் வில்றல
இப்படிகயல்லாம் இருந்தால் தான்
உயிர் விறதயாம்
என்ை கசய்யும் என் விறத
பசா த்தால் மயக் முற்று விழுந்தவறைப்
பரிபசாதித்த மருத்துவர் சற்று ஆறுதலா க் கூறிைார்
உன் விறதக்குக் க ாஞ்சம் உயிர் இருக்கிைது என்று

ெ.ொகராென்
nagarajan85lakshmi@gmail.com
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danadjeane1979@gmail.com

மனிதனுக்கு என்ை
உரிறம
இருக்கிைபதா அபத
உரிறம
இந்த
உல த்தில் வாழும்
அறைத்து
உயிர் ளுக்கும்
உண்டு
பமலும்
இங்கு
நில
உரிறமயும்
மற்ை
புைம்
சார்ந்த
உரிறம ள்
அறைத்தும்
உண்டு,பல
நூற்ைாண்டு ைா
யாறை ள் மனிதன்
வாழ்றவ
ட்டியறமக்
பயன்படுத்தியறத
எவராலும்
மறுக்
இயலாது.
அண்றமயில் நடந்த
இந்தச்
சம்பவம்
உலற பய உலுக்கிவிட்டது,ப ரை மாநிலம் மலப்புரம்
மாவட்டத்திற்குள் கபண் யாறை ஒன்று பாலக் ாட்டில்
உள்ை றசலண்ட் பவலி பதசிய பூங் ாவில் இருந்து
வந்துள்ைது.கபரும்பாலும் யாறை பசிக் ாபவ ஒரு
இடத்றத விட்டு மற்கைாரு இடத்திற்கு புலம்
கபயருகின்ைை.இந்தியாவில் யாறை ள் அதி மா
உள்ை மாநிலமா ப ராை தி ழ்கிைது,2012 ஆம் ஆண்டு
ணக்க டுப்பின் படி 6,177 யாறை ள் இருந்ததா வும்,
இன்று 5700 யாறை ள் இருப்பதா கதரிகிைது.இப்படி
வந்த யாறைக்கு முதலில் அன்ைாச்சி பழத்தில்
கவடிமருந்து றவத்து க ாடுக் ப்பட்டதா ஊட ம்
முழுவதும் கசய்தி ள் கவளியாைது,பின்பு அந்த கசய்தி
மறுக் ப்பட்டு இந்தியன் பிஸ்ைஸ் றடம் என்ை
பத்திரிக்ற , இந்திய வைத்துறை அதி ாரி ஏபி கியூறம
பபட்டி எடுத்து கவளியிட்ட கசய்தி ளில் சற்று
முரண்பாடா
கவடிமருந்து நிரப்பட்ட அன்ைாச்சி
பழங் றை ாட்டுப்பன்றி ளுக் ா றவத்திருந்தார் ள்,
அவற்றை யாறைக்கு யாரும் க ாடுக் வில்றல,
அதுவா பவ சாப்பிட்டுவிட்டது என்று கூறிைார் ள்.
இறதகயல்லாம்
தாண்டி
அழுத்தம்
அதி மாகிப்பபாய்விடபவ,
இரப்பர்
பதாட்ட
உரிறமயாைர் தயார் கசய்து றவத்துள்ை பதங் ாய் ளில்
கவடிமருந்து நிரப்பட்டு அம்பலப்பாரா எனும்
பகுதியில் பம மாதம் 12 ம் பததிபய அந்த யாறை அந்தத்
பதங் ாறய சாப்பிட்டு கவடிகவடித்து பாதிக் ப்பட்டது
கதரிய வந்தது,இந்த கசய்தி கதரிந்தும் அவர் ள்
வைத்துறையிடம் முறையிடாதது சட்டத்திற்கு புைம்பா
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அவர் ள்
கவடி
எடுத்து ாட்டுகிைது.

மருந்து

பயன்படுத்திறய

டுறமயா
பாதிக் ப்பட்ட
யாறை
அந்த
கிராமங் ளில்
சுற்றிதிரிந்து
உணவு
உட்க ாள்ைமுடியாமலும்
புண் ள்
ஏற்பட்ட
பகுதி ளில் எரிச்சல் மற்றும் கதாற்று ஏற்படபவ பம
மாதம் 25ம் பததி கவள்ளியாரின் அருப இருந்தது,
பிைகுதான் கதரிந்தது எை வைத்துறை கூறியிருக்கிைது.
இத்தறை நாட் ைா
பரிதவித்து வந்த இந்த
கசய்தி றை
மக் ளும்
ண்டுக ாள்வதா
கதரியவில்றல,வைத்துறைக்கு
கசய்தி
ஏன்
கசல்லவில்றல என்பதும் சந்பத த்திற்கு இடமா பவ
உள்ைது.
அந்தப்பகுதி மக் ள் கூறுற யில் இங்கு விவசாயப்
கபாருட் றை பசதப்படுத்துவதால் நாங் ள் பல
முறை வைத்துறையிடம் முறையிட்டாலும் அவர் ள்
பாது ாப்பு நடவடிக்ற
எதுவும் எடுக் வில்றல
என்கின்ைைர்.
பம மாதம் 25 ல் பார்றவயிட்ட வைத்துறையிைர்
பமலும் இரண்டு கும்கி யாறை ளின் உதவியுடன்
இரண்டு நாட் ள் பபாராடி மீட் முடியாமல் மருத்துவ
சிகிச்றசயும் அளிக் முடியாமல் பபாைதால் பம
மாதம் 27 ல் யாறை பரிதாபமா
உயிர்
இழந்துவிடுகிைது.அந்த யாறைறய கூராய்வு கசய்த
மருத்துவர்
படவிட்
யாறையின்
இதயத்தில்
க ொலுசு — ஜூலை 2020

அம்பைாடிக் திரவம்(வைர்ந்து வரும்
ருவிற்கு
பாது ாப்பு கமத்றதயா அறமந்திருக்கும் திரவம்)
இருப்பறத
ண்டு
அதிர்ச்சியறடந்து,
யாறை
ர்ப்பிணியா
இருப்பறத
உறுதி
கசய்து
ண் லங்குகிைார். இதற்கு பல்பவறு பிரபலங் ள் தைது
ன்டைங் றை எழுத்து ள் மூலமா கதரிவித்தாலும்
அவர் ள் அறிந்து க ாள்ைபவண்டிய கசய்தி ளும் குரல்
க ாடுக் பவண்டிய சூழலும் இன்னும் நிறையபவ
உள்ைை.
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் யாறையின் இைப்பு விகிதம்
கூடிக்க ாண்பட கசல்கிைது,எப்படி பைறவ ள் வலறச
கசல்கிைபதா அபதபபான்று யாறையும் உணவுக் ா
வலறசதடங் றை
பயன்படுத்தி
வருகின்ைை.இந்தியாவில் மட்டும் 101 வலறசபாறத
தடங் ள்
இருப்பதா
ஆய்வு ள்
கூறுகின்ைை,
இந்தப்பாறத ள் இன்றும் 70 சதவிகிதம் யாறை ைால்
பயன்படுத்தப்படுகின்ைை, அவற்றில் 74 சதவிகித
பாறத ள்
ஒரு
கிபலாமீட்டருக்கு
குறைவா
சுருங்கிவிட்டதால் யாறைகூட்டமா
கசல்வதற்ப
துன்பப்படும்
அைவிற்கு
வலறசதடப்பாறத ள்
மாறிப்பபாய் சுருங்கிவிட்டது மனிதனுறடய சுற்று
சூழல்
சார்ந்த
அறிவின்றமறயயும்
அக் றையின்றமயும்
இந்தப்பாறத
அழிப்பு
ாட்டுகிைது.
யாறை ள் உணவுக் ா 500 சதுர கிபலாமீட்டர் வறர
பயணிக்கின்ைை.ஏைக்குறைய
இந்த
வலறச
தடங் ளில்தான் நாம் இன்று இரயில்பவபாறத,
புைவழிச்சாறல ள், ட்டிடங் ள், கசங் ல்சூறை ள்,
ஆக்கிரமிப்பு,பதசிய
கநடுஞ்சாறல ளில்
கபரிய
ட்டுமாைங் ள், கபரிய நிறுவைங் ள் மற்றும்
அரபசாடு ற ப ார்த்து ஆக்கிரமிப்பு பபான்ைறவ
அதி ார
பலத்தால்
நடத்தி
ாட்டியுள்ைது
பவதறைக்குரிய
விஷயமா
இருக்கிைது.
இவற்றைகயல்லாம்
தாண்டி
மின்சார
பவலி
அறமத்தல்,விஷம்
றவத்தல்,
பவட்றடயாடுதல்,
இரயில் விபத்து பபான்ைறவயும் ாரணமாகும். ஆசிய
யாறை ளின்
இைப்பு
விகிதத்தில்
இந்தியா
முதலிடத்தில் இருக்கிைது.
இவற்றைகயல்லாம் வைத்துறை பாது ாப்ப ம் மற்றும்
யாறைவழித்தடங் றை
பாது ாக்கும்
சட்டங் ள்
மீைப்படுவதா பவ
கதரிகிைது.
டந்த
ஆறு
ஆண்டு ளில் மனிதனுறடய இைப்பு விகிதமும்
யாறையின் இைப்புவிகிதமும் ஏைக்குறைய 2300
தாண்டியுள்ைது ஆச்சிரியப்பட றவக்கிைது, இது
இயற்ற
சமன்நிறலப்படுத்துகிைது
என்பதா
எடுத்துக்க ாள்வதா பதான்றுகிைது.
ாடு மற்றும் சூழல் அறமச்ச ம் கீழ் இயங்கும்
மறலப்பகுதி
பாது ாப்பு
ஆறணயம்
சரிவர
கசயல்படாதபத
இந்த
இைப்பிற்கு
முக்கிய
ாரணமாகும். மனிதன் எப்கபாழுதும் மண்றண தான்
ஆைபவண்டும் என்று அதி ார பவட்ற யாலும்
இயற்ற யிலிருந்து அன்னியப்பட்டுபபாவதும் முக்கிய
ாரணியா
மாறிவருகிைது.
இந்திய ாடு ளில்
இருபதாம் நூற்ைாண்டு ளின் கதாடக் த்தில் 50000
பமற்பட்ட யாறை ள் இருந்ததா வும், 2017 ஆம்
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ஆண்டு 27000 யாறை ள் இருந்ததா வும், 2019 ஆம்
ஆண்டின் நிலவரப்படி 31368 யாறை ள் இருப்பதா
கதரிகிைது. இந்த நூற்ைாண்டில் வைர்ச்சி என்கிை
கசால்லில் சிக்கிக்க ாண்டு 20000 யாறை றை
இழந்திருக்கிபைாம்.
மனிதன் யாறைக்கு கசய்த மி ப்கபரிய தூபரா ம்
அவற்றின்
தந்தங் றை
பவட்றடயாட
ஆரம்பித்ததிலிருந்து யாறையின் மரபு கபாருள்
(கஜனிட்டிக் ப ாடு ள்) முற்றிலும் மாறி இருப்பதும்
இப்கபாழுது பிைக்கும் யாறை ள் கபரும்பாலும்
தந்தங் ள்
இல்லாமபலபய
பிைப்பது
இதற்கு
உதாரணமாகும். மரபணுமாற்ைம் மாறி தந்தங் றை
இழந்துவிட்ட யாறை ள் குறித்த பவதறை அளிக்கும்
சம்பவம் இயற்ற யின் எதிர் மறை தூண்டலா பவ
இருக்கிைது, பல நூற்ைாண்டு ள் நடு நிறல வகித்த
மரபு அணுறவ மாற்றி பல இைங் ளுக்கு சாவலா
உள்ைான் மனிதன், அதில் யாறை ளும் ஒன்று.
இவற்றைகயல்லாம் மீறி யாறை தந்தங் ள் அவற்றின்
பதால் மற்றும் முடி பபான்ைவற்றை சர்வபதச அைவில்
விற்பறை கசய்து ப ாடி றை சம்பாதிப்பதா த்
கதரிகிைது.இவற்றை கதாடர்ந்து சர்வபதச அைவிலும்
இபதப் பிரச்சறை றை யாறை ள் சந்திக்கின்ைை
ஆப்பிரிக் க்
ண்டத்தில் உள்ை பபாட்ஸ்வாைா
என்கிை நாட்டில் யாறை றை குண்டு ைால் துறைத்து
பவட்றடயாடி க ால்கின்ைைர்.
இவர் ள் யாறைறய க ான்று பதறவப்பட்ட
கபாருட் றை எடுத்துக்க ாண்டு மீதமுள்ை உடறல
வீசிவிட்டு கசல்லும் கபாழுது அந்த உடறல பாறு
ழுகு ள் ாட்டி க ாடுத்துவிடுவதால் அவற்றையும்
விஷம்
றவத்து
க ாள்ளும்
மனிதர் ளுக்கு
மத்தியில்தான் நாம் வாழ்ந்து க ாண்டிருக்கிபைாம்,
அவற்றுக திரா
கசயல்படும்
மனிதர் றையும்
க ான்று தன் வியாபாரங் றை நடத்துகிைார் ள்
என்பதும் அச்சப்படுத்தும் கசய்தி ைா பார்க்கிபைாம்.
பல்லுயிர்
சுழற்சியில்
ற றவத்து
அழித்து
க ாண்டிருக்கும் மனிதன் இன்னும் எதிர்க ாள்ை
பவண்டிய சவால் ள் நிறையபவ இருக்கின்ைை.
ாடு ள் அழிந்து யாறை ளும் அழிந்து வரும்
அபாய ரமாை சூழலில் ப ராைாவில் இைந்த யாறை
றடசியா
இருக் ட்டும் மனிதர் ள் மத்தியில்
ருறணயும் இயற்ற குறித்த அறிவும் இன்னும்
அதி ப்படுத்துவது நம்
டறமயா
க ாண்டு
கசயல்படபவண்டிய சூழலில் நாம் இருக்கிபைாம்.
இைந்த யாறை ளுக்கு இந்த
ட்டுறரறய என்
அஞ்சலியா கசலுத்துகிபைன்.
ெ.ைனஞ்நெயன்
danadjeane1979@gmail.com
9751800333.
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அவெவர் வரிமச அவெவர்க்கு - கட்டுமெ - கவிஜி

chevijay80@gmail.com

பிடித்தலுக்கும்
பிடித்தல்
அல்லாததுக்குமாை இறடகவளி
உைக்கும் எைக்கும் ஆைது.
என்னில்
இருந்து
உன்றை
ாணுதலும் உன்னில் இருந்து
என்றைக்
ாணுதலும்
இறடகவளிக் ாை
தர்க்
ரீதியிலாை துருவ நிறலப்பாடு.
சின்ை ப ாட்டுக்கு கபரிய ப ாடு
தீர்வல்ல என்ை ஈர கவங் ாயம்
றிந்ததால்......
அவரவர் வரிறச அவரவர்க்கு.
எல்லாவற்றுக்கும்
கசாற் ள்
பூசுவது
ற்குவியல் ளின்
இறடபய ஊர்ந்தூரும் பின் மதிய
பாம்பின்
பரிதவிப்றபக்
க ாண்டிருக்கிைது. எப்பபாதும்
மு ம்
ாட்டிக்
க ாண்பட
இருக் பவண்டும் என்பது 21ம்
நூற்ைாண்டின்
புது
வியாதி.
எப்பபாதும்
தன்றை
பற்றிபய
சிந்தித்துக்
க ாண்டிருப்பது... இருப்பதன் விறைவு. இருக்கிபைன்
இருக்கிபைன் என்று இருக்கும் பபாபத கசால்லி
அறலவதில்... பசா ம் மட்டுபம வறலயில் மிஞ்சும்.
டல் என்பது பார்க் .... ால் நறைக் .....மீன் பிடிக் .....
படம் பிடிக் ..... படகு ஓட்ட.... ப்பல் விட.. விறதயில்
கசாட்ட. ைவில் எட்ட. வாழ்விடம் ஒருவருக்கு.....
சாவிடம் ஒருவருக்கு......எல்லாம் விடுத்து டல் என்பது
கவறும் டல் தான் ஒருவருக்கு. இதில் புத்தி கசால்ல
என்ை இருக்கு....
டல் என்பது எை.... நீட்டி
முழக்கி. புறதயல் எல்லாருக்கும் புறதயலா என்ை.
இங்கு
டகலன்பது
வாழ்வு.
வாழ்வின்
தத்துவம் அவரவர் மைதுக்குள் இருக்கிைது. நம்பாபதார்
ண்ணாடி பாருங் ள். நம்பிபைார்க்கு நாதஸ்வர இறச
பின் ட்டட இறடகவளியில் உர்ர்ர்கரை சத்தமிட்டு
பைக்கும் புைாவின் குரலில்.

உல பம உன் முதுகில் என்ை ற்பறைகயல்லாம் உன்
வாசபலாடு
றவத்துக்
க ாள்.
உன்
வாசபல
வீட்டின்
ற்பறை என்று எழுத எங் ளுக்கும்
வரும். முஷ்டிறயத் தூக்கிக் க ாண்டு வீர வசைம்
பபசுவகதல்லாம்
அபத்தத்தின்
ஆலாபறை.
க ாபராைாவுக்கு முன்பும் பிச்றசக் ாரர் ள் எத்தறை
பபர் சாறலயில்.... வீதியில் திரிந்தார் ள். உச் க ாட்டி
உருகும் மூறைபயாடு ஒருவறரயாவது அறழத்து வந்து
வீட்டில் அமர்த்தி பசாறிட்டாயா என் சப ாதரத்துவபம...
என் கியூபாயிசபம...
ப ள்வி மட்டுபம ப ட்
www.kolusu.in

ஆரம்பித்தால் பதில் ள்
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மிஞ்சாது. விைம்பர யுத்திக்கு.... கவற்று புத்தி
பத்தாது. புரட்சி ள் பற்றி பபசுவது... அதுவும்.. பபச்சு
ஒரு பக் மிருந்து மட்டுபம வருவது.. ப ட் ஒரு
இளிச்சவாய கபாழப்பில்லாத கூட்டம் ஆகவை
அமர்ந்திருப்பது... எல்லாபம ஆறட வடிறவப்பு
மாதிரி... ஒரு ஆறச வடிவறமப்பு பபால. அறிவு
சுரண்டல் பபால தான் அறிவு திணித்தலும். ஒருவன்
முட்டாைா இருக் இந்த உலகில் உரிறம உண்டு
என்பறத அறிவுப் பூர்வமா நம்புபவாமா .
எதுவும் சரி இல்றல என்பதற் ா சரி இல்லாத
ஒன்றை பதர்கதடுப்பது எப்படி சரியாகும். முதல்
பரிசீலறை என்பது இரண்டாவது சிந்திப்பது அல்ல.
கமாக்ற
பபாட்டுக்
க ாண்பட
இருப்பது....
இட்லிக்கு
மாவறரத்துக்
க ாண்பட
இருப்பது. ரசப்கபாடிக்கு ராத்திரி நிைம் என்று கபண்
கசான்ைால்... ஆ ா ஓபஹா என்று நாக்கு நீட்டும்
கபரிபயாபர.... மிைகு ரசம்... க ாபராைாவுக்கு நல்லது
என்று கசால்லும் மீறசக் ாரர் றை புைந்தள்ளுவது
ஏபைா.
அத்தறை அரிப்பு.... இந்த ஆசாபாசங் ள் மீதுஅத்தறை
ஆர்ப்பரிப்பு... இந்த அத்தியாவசியங் ள் மீது.
நல்லவர் ளின் அறமதிறய நல்லவர் பை தான்
சிறதக்கிைார் ள்.
எல்லாவற்றுக்கும்
ப ாடிட்டு
ாட்டும்இயல்புக்குள் சிக்கி சின்ைாபின்ைாமாகிைது
உைவு ள். இங்கு சிரிக்
அழு .. சிந்திக் ...சித்த
அமர்ந்திருக் கூட.... வடிபவலு பதறவ. வடிபவலற்ை
உல த்தில்... கவறு வாய் தான் கமல்ல பவண்டும்
பபால.
உடல்கமாழி
குற க்குள்
ல்
க ாத்தியது. உள்ை கமாழி பாறையில் ஓவியம்
வறரந்தது
க ொலுசு — ஜூலை 2020

பச குபவரா ஆ
ஆறசப்படுபவார் பசதங் ளுக்கு
தயாரா இருக் பவண்டும்.

மடபாமை ைனிைர்கள்

ய மு.கஸ்தூரி கிருபா

kasthurikiruba08@gmail.com

sarjiya2001@gmail.com

ஷர்ஜிலா யாகூப் கவிறைகள்

முதல்ல பமறடயில் ஒருத்தன் பபசிட்டு இருக்கும்
பபாது வரிறசயில் இருப்பபார்க்கு வறட க ாடுப்பறத
நிறுத்துங் ள் பதாழர் பை. நச்சக் பச்சக் என்று மாட்டு
வாய் பபால அறசந்து க ாண்டிருப்பறத பார்த்துக்
க ாண்பட எப்படி பபசுவான்....... அவன் பாரதியாபவ
இருந்தாலும்.
எல்லா பாறையும் நீர் சிய பவண்டுமா என்ை. என்ை
பூக் ளும் உதிரத்தான் பவண்டுமா. வட்டமிடாத
ழுகுக்கும் வாைம் உண்டு. கீறரப்பாட்டியின் உல ம்
கூறடயில் சுழலும். கிடார் இறசயின் நிறைப்புக்கு
கிளிபயாபாட்ரா நிைம். இனி என்ை புதிதா
குடி முழு பபாகிைது.... இதுவறர முழு ாத குடி.
மு
நூல் என்பது குப்றபத் கதாட்டியாைால்...
மார்க்
சக் ர்
கபாறுப்பில்றல.
இதில்
அறிவுறரக்க ல்லாம்
அப்பாற்பட்டது
பிைறர
என்ைதான்
வருத்தாமல் வறுக் ாமல் இஷ்டபடி வாழ்வது.
நா ரீ ம் படிப்படியா
ப ாபராபைா இறடச்கசரு ல் தான். நீள் பயணம் வைர்ந்து உயரம் கசன்ைாலும்
ஏபைா
இன்னும் இருக்கிைது. நம்புகிபைன்.
ைால் மட்டும்
கவிஜி அவர்
நா ரீ த்தின் படியில்
ஒரு அடி கூட
எடுத்து றவக் முடியாமபல
பபாகின்ைது.
வா ைங் ளின் ஒலிக ாண்ட ஒளியிலும்
மனிதர் ளின் மு ம் சுழிக்கும்
ஏைைப் பார்றவ ளுக்கிறடயிலும்
ந ராமல் நாள்பதாறும்
நசுங்கி இயல்பு வாழ்றவறய
திைம் திைம் கதாறலக்கின்ைார் ள் .
கதாடங்கும் ஒவ்கவாரு நாளின் அவசரம்
அவர் றை உருட்டி
எங்ப ா கசல்கிைது
உைங் வும் விடாமல் ,
ாகிதக் ப்பல்//
உறழக் வும் விடாமல் .
வாைத்தில் விழ்ந்து கிடக்கிைது//
விரும்பி யாரும் பதர்வு கசய்வதில்றல
குழந்றதயின் மு ம்
அவ்வாழ்றவ
ஏபைா கதரியவில்றல,
யாபரா
புலம் கபயர்ந்த
ஒருவர் கசய்த
வாழ்ற முடிவுக்கு வந்தது
பிறழயின் தாக் ம்
நறட பிணப் பயணம்
அவர் ளின் பாறதயில்
குறுக்கிட்டதால் பாதுக் ாப்பில்லாப் பாலத்தில் தடுமாறி
ஆறச ளும் இல்லாமல்
அன்ைாட வசதி ளும் இல்லாமல்
நீந்தும் சருகு
தவிக்கின்ைார் ள்
வழி பதடியபடி
நாள்பதாறும்.
ஊரும் எறும்பு
நறடபாறதயில் வசிக்கும் ஒவ்கவாரு குடும்பமும்
வாழும்பபாபத நர ம் தான் ாண்கின்ைது!!
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சிலந்தி வறல
ாற்றில் அறசய நடுங்குகிைது
சிக்கிய எறும்பு
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அய்யப்பனும் ககாஷியும் - சினிைா ஒரு பார்மவ - கவிஜி

chevijay80@gmail.com

அய்யப்பன்
மார்க ட்டில்
மீதமர்ந்து கவற்றிறல கமன்று
சிங் த்றதப்
பபால

புல்லட்
க ாண்டு ஒரு
ாத்திருக்கிைான்.

தான் தங்கி இருக்கும் லாட்றஜ விட்டு கவறி க ாண்ட
சிறுத்றதறய பபால கீபழ இைங்குகிைான் ப ாஷி. கீபழ
இைங்குற யில்... முன் வாசலில் பவப்பிறல ட்டி
இருக்கும் க ாடிறய உருவி... அந்த யிறை இருப்பில்
ட்டி இருக்கும் பவட்டிக்கு பமபலபய கபல்ட்றட
பபால இறுக்கி ட்டுகிைான்.

ாட்சியின் வீரியம் புரிந்திருக்
பவண்டும். இது
றடசி
15
நிமிட
ாட்சியின்
ஆரம்பம்.
அய்யப்பைா.......ப ாஷியா... பபாதும் பபாதும் என்ைாகி
விட்டது. படம் முழுக் அவர் ளுக்குள் இருக்கும்
ஈப ாவும்.. சண்றடயும்.. ஒபர ஒரு ஒற்றைப்புள்ளியில்
படம் ஆரம்பிக்ற யில் ஆரம்பித்தது. யார் நல்லவன்
யார் க ட்டவன் என்ை எவ்வித நூல் இறழயும் இல்றல.
ப ாஷியும் க ட்டவன் தான். ஐயப்பனும் க ட்டவன்
தான். தன்ைைவில் தைக் ாை பக் த்தில் ஆ சிைந்த
மனிதர் ள் தான் இருவரும். இருவருக்கும்...மறைவி
உண்டு. பிள்றை ள் உண்டு.
வாழ்வின் எதிர் விறை ள் எவ்விறையில் ஆரம்பித்தது
என்று கதரிய ஒரு கநாடி கபாழுது முைங் ல்
கூட
பபாதுமாைதா
இருக்கிைது.
ஒபர
ஒரு
புைக் ணிப்பு......அலட்சியம்.....அவமாைம்......சம்பந்தப்
பட்டவறை க ாறல ாரைா கூட ஆக்கி விடும். தான்
என்ை க ாம்பு எப்பபாது கவளி வருகிைபதா அப்பபாது..
க ாறல கசய்தாவது தன்றை நிரூபிக் பவண்டிய
ட்டாயத்துக்கு மனித மைம் வந்து நிற்கிைது. விளிம்பு
நிறல சிந்தறையில் எந்தகவாரு மு மும் சுலபமா
எதிரி மு த்றத எதிர் க ாள்கிைது. எதிர்விறைக்கு ஒரு
கபாய் பபாதும். ஒபர ஒரு நக் ல் சிரிப்பு பபாதும்.
இப்படி
ஒரு
படம்
தமிழில்
சாத்தியமா
என்ைால்......இப்படி ஒரு தாபாத்திரத்தில் நடிக் எந்த
தாநாய ன்
முன்
வருவார்
என்று
கதரியவில்றல. ப ரைா பநட்டிவிட்டி படம் கநடு
க ாடி
நாட்டுகிைது.
ஜன்ைறலத்
திைந்து
றவத்து வீதியில் இருப்பபாறரக் ாண்பது பபாலத்தான்
ாட்சி
அறமப்பு ள்.
முதல்
முறையா
ப ாஷிறய அத்தறை தூரம்
ாட்டுக்குள் நடக்
றவத்து... மறலவாசி மக் ளின் எறடறய சுமந்துணர
றவக்கும்...இடம்... புல்லட்டின் பட பட சத்தத்துக்கு
சமம். அய்யப்பனுக்கு ப ாபம் வரும் பபாகதல்லாம்
ஒரு மத யாறை நிமிர்ந்கதழுகிைது. கசருப்றப
ழற்றி விட்டால்...அதன் பிைகு... பின்ைால வரும் பி ஜி
எம்....நம்றம அய்யப்பன் பக் ம் சாய்த்து விடுகிைது.
கசால்லி அடிப்பது என்பது அது தான். இைங்கி
தூக்குவது என்பது அது தான். ஒரு பபயாட்டத்துக் ாை
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முன்பைாட்டமா வரும் அந்த ஹம்மிங்... இறச...
நமக்குள் யாறை முறைக் றவத்து விடும். கிடுக்கி
பிடி பபாட்டு கநஞ்பசாடு எதிரிறய பின்ைால் இருந்து
அறணத்து விட்டால்.. பிடிக்குள் சிக்கியவன் ப ாஷி
மாதிரி ஹீபராவா
இருந்தாலும் கநஞ்கசலும்பு
உறடந்து... மூச்சறடத்து....கசத்து பபாவான். அத்தறை
பின்புலம் வாய்ந்த சண்றடக் ாரன் அய்யப்பன்.
ஆதிவாசி ள் இருக்கும் அட்டப்பாடியில் தான் முழு
படமுபம. அட்டப்பாடிறய ாட்டும் பபாகதல்லாம்..
அணத்தும் குரல் ஒன்று பின்ைணியில் வந்து நம்றம
க ான்று குவிக்கிைது. வைங் ளின் ஒப்பாரிறய
ப ட்கும் பபாகதல்லாம் நமக்குள் படபடக்கும்
அதீதத்றத வரி க ாண்டு விைக் முடியவில்றல. அது
ஒரு கதான்று கதாடர்ச்சி. அது ஒரு ஆத்மார்த்தம்.
அங்ப
விரவிக்
கிடக்கும்
தனித்த
ஏக் த்தில்.......தூரத்தில்
சுள்ளி
கபாறுக்கும் ஒரு கிழவியின் உடலறசவில்.......மறல
ளின் ரா ம் ண்கடடுக் ப்படுகிைது.
ஆறைக் ட்டி......அட்றடப்பாடி.....மன்ைார் ாடு...
என்று வீட்டில் இருந்து
ணுவாய் தாண்டி
திரும்பிைால் கதரியும் மறலயில்தான் படம்.
தமிழ த்றதயும்
ப ரைாறவயும்
பிரிக்கும்
ஆறைக் ட்டி
சிறுபாலத்றதக்
ாணும்
பபாகதல்லாம்... ப ாஷியும் அய்யப்பனும் நமக்கு மி
அருகில் இருக்கிைார் ள்.
ப ாஷி.... பணம் உள்ைவன்.. மைம் உள்ைவனும்.
அவன் அத்தறை கசால்லியும் அவன் ஈப ாறவ கிைறி
விட்டதில்
அவனும்
சிைம்
க ாண்ட
சிறுத்றதயாகிைான். மாறி மாறி தன் தன் வழி ளில்
கவற்றி கபற்றுக் க ாண்டிருப்பவர் ள்.... அபத
பநரம் பதால்வியும் கபற்றுக் க ாண்டிருக்கிைார் ள்.
முடிவில் முடிவு ட்டிக் க ாள்ைத்தான் இப்பபாது
மார்க்க ட்டில்
பமாதிக்
க ாள்கிைார் ள்.
இந்த
சண்றடறய
பநாக்கி
தான் கமாத்தப் படமும் ந ர்ந்திருக்கிைது.
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இப்படி ஒரு சண்றட சினிமாவில்... மி அரிதா பவ
நி ழும்.
இந்தப்பக் ம்
ப ாஷி....பிரித்விராஜ்.
அந்தப்பக் ம் அய்யப்பன்....பிஜு.
இருவருக்குபம
டூப்
பபாட்ட
மாதிரி
கதரியவில்றல.
அடிபட்டு
உறடத்து
விழும் கபாருட் ள் பவண்டுமாைால் டம்மியா
பயன்படுத்தி இருக் லாம். ஆைால் விழுகின்ை அடியில்
ால்வாசியாவது நிஜமா
விழுந்திருக்கும். மாற்றி
மாற்றி அடித்துக் க ாள்வது என்பது அடித்துக்
க ாள்வது மட்டுமல்ல. அது க ாறல கவறி தாக்குதல்.
ஒருவன் தான் உயிபராடு இருக் முடியும் என்ை கவற்றி
மயக் ம். ஊபர பவடிக்ற பார்க் ஒரு நீயா நாைா
சண்றடக் ாட்சி
அரங்ப றுகிைது.
அபரைாவில்
அமர்ந்திருக்கும்
மன்ைறைப்
பபால
ாவல்
துறையும் விட்டு விடுகிைது. அவர் ளும் படம்
முழுக் விலக்கிக் க ாண்பட இருக்கிைார் ள். ஒரு
முடிவு பவண்டும் என்பதில் அவர் ளும் முறைப்பா
இருக்கிைார் ள்.
கீபழ விழுந்து ஜட்டி கதரிய உருளுற யில் ப்ரிதிவிக்கு
ஹாட்சாப். நல்ல நடி ன் தன்
தாபாத்திரத்துக்கு
எப்படியும்
உயிர்
க ாடுத்து
விடுவான்.
இபமஜ்......கவங் ாயம்
என்கைல்லாம்
ஒன்றும் இல்றல. வாைத்தில் இருந்து குதித்தவர் ள்
பபால நடந்து க ாள்வதில்றல. ப ாஷி எப்படி
இருப்பாபைா அப்படித்தான் இருக்கிைார். பிஜுவுக்கு
இது கசம மாஸ். கவற்றிறலறய பபாட்டு கமன்ைாபல
யாறை ஊருக்குள் புகுந்து விட்டது என்று அர்த்தம்.
எவர் ாட்டிலும் அவர் தான் யாறை.
சரி சமமா அடித்துக் க ாண்டாலும்....தான் என்பறத
கதரிவிக் கவற்றி பதறவயாய் இருக்கிைது. கவற்றி
என்பறத கிடுக்கி பிடியில் அய்யப்பன் தக்
றவக்கும் பபாது முன்கைாரு முறை மாதிரி
இல்லாமல்... லாவ மா முன்பு அய்யப்பன் அப்படி
ப ாஷியின் ஒரு பிடிறய லாவ வமா தைர்த்தி விட்டு
தப்பிப்பது பபாலபவ ப ாஷியும் தப்பிக்கிைான்.
அய்யப்பனுக்கு அத்தறை சண்றடயிலும் ஆச்சர்யம்.
இந்த வித்றத எப்படி இவனுக்கு கதரிந்தது என்பது
பபால. ஆைால் அடுத்த முறை பசற்றில் மாற்றி மாற்றி
உறதத்துக் க ாண்டு விழுந்து புரளுற யில்... அபத
பிடிறய பபாடுற யில்.. ப ாஷியிைால் தப்பிக்
முடிவதில்றல. மாற்றுக்கு மாற்று அய்யப்பனிடம்
இருக்கிைது.
அய்யப்பன் பிடி இறுகுகிைது. ப ாஷிக்கு மூச்சு
திணறுகிைது.

கரண்படமுக் ால் மணி பநரம்.. நம்றம சீட்டின்
நுனியில் அமர விட்டு இறுதி சண்றடயில் எழுந்து யார்
பக் ம் நிற்பது என்று கதரியாமல்..... மாற்றி மாற்றி
நம்றமபய
அடித்துக்
க ாண்டு.....
நமக்குள்ளிருக்கும்
ஈப ாறவ
உணர்ற யில்..
அய்யப்பனும் ப ாஷியும் நமக்குள் இருக்கிைார் ள்
என்று புரிகிைது.
படம் முடிந்து றடட்டில் பபாடுற யில் பின்ைணியில்
ஒலிக்கும் அந்த பாடல்.....ஊன் உரு உயிர் உரு ......
தான் ஆட தன் சறத ஆட.. மறல உச்சியில் ஒரு
சாமானியன்
ஒரு
டவுைா
பபயாட்டம்
பபாடுகிைான். ாற்றில் லந்த விடும் கமன்னிறச
ாதுக்குள் இறை கசய்கிைது.
கிழக் ாத்த சந்தை பமரம் கவகுவா ப் பூத்துருக்கு
பூப்பறிக் பபாகிலாபமா விமாைத்த பார்க்கிலபமா..
லாபலபல லாலா பல லாபல பல லா பல லாபலபல
லாலா பல லாபல பல லா பல கதக் ாத்த சந்தை மரம்
கவகுவா ப் பூத்துருக்கு பூப்பறிக் பபாகிலாபமா
விமாைத்த பார்க்கிலபமா.. லாபலபல லாலா பல
லாபல பல லா பல லாபலபல லாலா பல லாபல பல
லா பல
பிரிதிவி யாகரன்று அறியாத.... பிஜு யாகரன்று
அறியாத...
சினிமா
வாத்தியங் ள்
கதரிந்திராத...."அப்பபால்லாம் நாலு மணிக்க ல்லாம்
பசாறு கவச்சு... ஆறு மணிக்க ல்லாம் க ாட்டாயில்
பபாய் ாத்திருந்து சினிபம பார்த்திருக்கு" என்று
கசால்லும் அட்டப்பாடிறய பசர்ந்த ஒரு ஆடு
பமய்க்கும் முது மனுஷியின் குரல்.. இது. இது மறல
அரசியின் குரல். உள்பை புகுந்து உள்ைம் ததும்பும்
இயற்ற யின்.... ஆரிராபரா..... ஓகவை அழுவறதத்
தவிர இப்பபாது எைக்கு பவறு வார்த்றதயில்றல.
இறச
ததும்பும்
மறல
பமல்
நிற்பதில்றல...மாைா தவழ்கிைது.

கசாற் ள்

ெடம் : அய்யப்ெனும் வகாஷியும்
நமாழி : மறலயாளம்
இயக்குனர் : ஷி
ேருடம் :2020

கவிஜி

அதற்குள்
கபரிய
பபாலீஸ்
பறட
வந்து
விட...பமற்க ாண்டு சண்றட தடுக் ப்படுகிைது. இந்த
படத்தில் சஸ்கபன்ஸ்.... அடுத்த
ாட்சி நுட்பம்...
கிறைமாக்ஸ்... என்று எறதயும் மறைக் பவண்டியது
இல்றல. திறரக் றத தான் மாஸ்டர் கசய்கிைது.
பிஜு பிரித்வியின் நடிப்பு தான்... பிைாஸ்டர் கசய்கிைது.
தன்ைால் பறி பபாை அய்யப்பனின் பபாலீஸ்
பவறலறய தாபை வாங்கி தந்து விடுவதில்... ஒரு படி
பமபல கசன்று ஹீபராவாகி விடுகிைான் இந்த ப ாஷி.
www.kolusu.in
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வை நீலன் - சிறுகமை - கவிஜி
chevijay80@gmail.com

எதுபவா
சரி
இல்றல... ஒருபவறை நான்
வந்திருக் கூடாபதா... வை நீலி...
இப்படி ாரணபம இல்லாமல்
நடப்பவள் இல்றல. அவள்
ண் ளில் எதுபவா புதிதா
மின்னிக் க ாண்டிருக்கிைது..
"யுத்தன்.... உங் ளுக்கு எழுதைது
தான் பவறலயா....?"
வைம்
றலத்தான்..
வை
நீலியின்
ணவன். அவன்
ண் ளில்
வைட்சி இருந்தது.
"ம்ம்ம்"
என்று
தறலயாட்டிபைன். வரிறசயா
அமர்ந்திருந்பதாம்.
வாறழ
இறலயில்
பசாறும்
க டா விருந்தும்.
முக் மா
ம மக்
ண்ணாமுச்சி ஆடிக்
க ாண்டிருந்தாள் வை நீலி.
"நல்லா
டிச்சு சாப்பிடுங் .. விஷம் ஒன்னும்
கவச்சிடல..." என்ை சத்தம் வந்த பக் ம் வைம் றிறய
நழுவ விட்டு கசன்ைது. சின்ை க டா மீறசயில்... வை
நீலியின் தம்பி.
ற ள் கமல்ல நடுங் ... புன்ைற த்துக் க ாண்பட
அமர்ந்திருந்பதன்.
"அட எழுத்தாைபர.......அவன் விைாடுதான்.... நீங்
சாப்டுங் ......" என்று பதாறை தட்டிய கபரியவர் நறரத்த
மீறசக்குள் நயவஞ்ச ம் றவத்தது பபாலபவ இருந்தது.
"அது என்ை வை நீலி... நாங் எவ்பைா அழ ா
வீரலட்சுமின்னு
பபர்
கவச்சுருக்ப ாம்..
உங்
தாபாத்திரமாபம இந்த சனியம்புடிச்ச வை நீலி. இது
அறத
கவச்சிக்கிட்டு
திரியுது......
என்ைத்த
கசால்ல...?" கசால்பலாடு பசர்த்து பவ மாய் எலும்பு
டித்தான் ணவன். ண் ள் ஒரு முறை குழம்பின்
ாரத்பதாடு வை நீலிறய சுற்றி வந்தது.
எைக்கு
கமல்லவும்
முடியவில்றல.
முழுங் வும் முடியவில்றல. வை நீலி... என்றைபய
பார்த்துக்
க ாண்டிருந்தாள்.
நான்
கவற்றிடம்
உண்டாக்கிக் க ாள்ை முயன்று க ாண்பட இருந்பதன்.
வை நீலி... வைத்தின் நடுபவ சலசலக்கும் சிற்பைாறட.
மு ம் கநளியா பளிச்...அவள் குளுறமயில்.

தம்பி.
வை நீலி கவற்றிறல மடித்து எல்லார்க்கும்
க ாடுத்தாள்.
எைக்கும்
க ாடுத்து
எைக்கு
க ாடுத்தறத தானும் பபாட்டுக் க ாண்டாள்.
"ஏபல.... மாசி.... ப ட்ட சாத்தியாச்சாம்ல........?" த்திய
க டா மீறச எழுந்து பவட்டிறய நிதாைமா மடித்துக்
ட்டியது.
"ஆமா
எழுத்தாை
புடுங்கிபய......உம்ம
பபரு
என்ை...."
கமாட்றட
அடித்திருந்தும்
மீறச
றவத்திருந்த வை நீலியின் ஒன்று விட்ட சப ாதரன்
அடித்கதாண்றடயில்... ர்ஜித்தான்.
வாய் எடுத்தும் வார்த்றத வரவில்றல எைக்கு.
"ஐறயபய....
யுத்தன்
புத்தன்லாம்
நீங்
கவச்சுக்கிட்டது...
வீட்ல
அம்மா
அப்பா
கவச்சிருப்பாங் ல்ல.." என்று திரும்பி வை நீலிறய
ஒருமுறை
பார்த்து
விட்டு......"ஆங்...
மதுறரவீரன்......அதுதாை நிசம்...... இந்த யுத்தன்லாம்
றதக்கு தாை... இந்த வீரலட்சுமிக்கு
அது
புரியல.. எப்ப பாரு உம்றம புக்
கநஞ்சுல
பபாட்டுட்பட
படுத்துகிைது...
உம்றம
கூட
படுக் ைாப்ல நிறைப்பபா என்ைபவா... என்ை
ருமாந்திரபமா.. பாக் சகிக் ல...." ணவன் வாயில்...
வுச்சி... கசாற் ைாய்... வழிந்தது.

பாதியில் இறலறய மூடி விட்டு எழுந்பதன்.
"பயத்துல பசி பபாய்டுச்சு பபால.. விஞருக்கு...." பல்
குத்திக் க ாண்பட பபசிைான் ணவனின் ழிசறடத்
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தனித்த பதாப்பு வீடு... ாவு ப ட்டு ாம்பவுண்ட்
சுற்றியது. நான் கசய்வதறியாது நின்பைன். எைக்குத்
கதரிந்து
விட்டது.
"யுத்த்த்த்......தா...."- வை நீலியின் குரலில் வாைம் அ ன்ை
ந ர்வு.
" யுத்த்த்த்......தா....... க ால்ல சதி கசஞ்சுட்டாங் ...."
"ஆமா நான் யுத்தறை ாதலிக்கிபைன்.. என்ை தப்பு......
பயாவ்... மீறச... நான் யுத்தை பார்த்து அஞ்சு வருஷம்
ஆச்சு. அப்பருந்து இப்ப வறர ாதலிக் பைன்.. இனியும்
ாதலிப்பபன்.....
அவன்
எழுத்து
அப்டி...
அறதகயல்லாம் எவைக் ாவும் நான் மாத்திக்
முடியாது.
ப ாவணம்
ட்டிட்டு
புல்லட்ல
பபாைவைக்கு இகதல்லாம் புரியாது. முறை மாமன்...
குறை மாமன்னு வந்து நாய் மாதிரி எங் ப்பன் கிட்ட
சண்றட பபாட்டு என்றை வலுக் ட்டாயமா ட்டிட்டு
வந்தீல...
அதுக்கு
தான்....
இந்த
பிர டைம். உன்றைகயல்லாம் எைக்கு புடிக் பவ
இல்ல.. சாதி கபருறம பபசிட்டு... கசாந்த பந்தம் விட்டு
பபா கூடாதுனு... மாத்தி மாத்தி ஒபர வீட்டுக்குள்ை
ட்டிக் ைது
றசன்டிபிக் ாவும்
ஒத்து
வராது...
சல்லாபத்துக்கும்
ஒத்து
வராது..
உன்
கபாண்டாட்டின்ைா பநரம் ாலம் கதரியாம ழுறத
மாதிரி எப்ப பாத்தாலும்... பவண்டாம்..... யுத்தன்
இருக் ான்னு பாக் பைன்.. இல்லைா பச்றச பச்றசயா
பபசிடுபவன்...
யுத்தா இவனுங்
ம்மைாட்டி பயலு .. எல்லாபம
பக் ா ப்பலன் பண்ணிட்டானுங் ... இப்பபா உைக்கு
ஒபர சான்ஸ் தான். உன் உயிறர நீ தான்
ாப்பாத்திக் ணும்.
பவை
வழி
இல்லைா......இல்லாதப்பபா ஆயுதம் தான் உன்ை
ாப்பாத்தும்ைா அந்த ஆயுதத்றத எதிராளி உைக்கு
எதிரா உபபயாகிக் தயாரா இருந்தா..... நீ அறத
எப்படியாவது... பறிச்சு அல்லது பவை எந்தகவாரு
வழியிலயும் அவறை க ான்னு கூட உன்றை
ாப்பாத்திக் ணும்...சர்றவவல் ஆப் த பிட்கடஸ்ட்..
என்ை பாக் ை... உன் எழுத்து தான்.... உன் நறட
தான்........உன் கசால் தான்......
உங் றதறய இதுவறரக்கும் படிச்சு தான் இருக்ப ன்..
இன்றைக்கு பாக் பைன்... இந்தா புடி அருவாறை...
வழக் மா உன் ஹீபரா பண்ைது தான்... இன்றைக்கு நீ
தான் ஹீபரா... என்ை பாக் ை...... உங்கிட்ட உண்றம
இருக்கு... உங்கிட்ட தான் என் கபண்றம இருக்கு...
கவட்டி சாயி.. நான் பாத்துக் பைன்..."
வை நீலி வீசிய அருவாள் யுத்தன் ற யில்..
பைபைகவை மின்னியது. அவள் முற்ைத்து வாசலில் ஒரு
யட்சிறயப் பபால கதாறடயில் இரு ற றையும்
அ ல றவத்து
ண் ள் விரிய நாக்ற
நீட்டி....."
ம்ம்ம்ம்..." எை அணத்திக் க ாண்டிருந்தாள்.

கூட பபாதும். ஆறு பபறரயும் வீட்டு முற்ைத்தில்
பபாட்டு ரக் ரக்க ன்று அறுத்கதறிந்தான்.
"விட்டா
என்றை
க ான்னுடுவ....
நான்
முந்திகிட்படன்..."
என்பது
தான்
ரத்தத்தால்
அடிக்ப ாடிட்ட வாக்கியம்.
ாதுக்குள்
உடுக்ற
சத்தம்
ப ட்டது
வை
நீலிக்கு. வைம் எல்லாம் த்திக் க ாண்டு சுத்தும்
சத்தம் அது.
ஒவ்கவாரு கவட்டும் வை நீலியின் வை நிறலக்கு
அபிபஷ ம். கதறித்த ரத்த துளி ளில் அவள் நா நீட்டி
ாலம் குடித்தாள்.
"ஒரு வார்த்றத கூட ப க் ாம இஷ்டத்துக்கு
ல்யாணத்த பண்ணிகிட்டு அடிறம மாதிரி அறத
கசய்யாத இறத கசய்யாதனு பபாட்டு தாலிக் ைது..
பபாட்ைா அவறை.... அவன் ால் நரம்ப அறுத்கதறி..
தாலி
ட்டுைா உன் வீட்டு பவறலக் ாரியா
நான்......யுத்தா.. அந்த கபரிய க டா முதுக லும்புல
கவட்டு.
த்திறய
திருப்பி
குத்து......றபயன்
இல்லாதப்பபா
ஓரப்பார்றவ
பாப்பான்... பாஸ்டர்ட்.."
கவட்டி கவட்டி கவட்டி கவட்டி கவட்டி... கவட்டி...
நா உலர.. ண் ள் தை... தடுமாறிய வைநீலிக்கு அந்த
வீடு முழுக் ரத்தம் பாய்ந்தது அற்புதமா இருந்தது.
எப்பபாதாவது தன்றை யுத்தைா
நிறைத்துக்
க ாண்ட வை நீலி மூச்சு வாங்
இப்பபாது
யுத்தைா பவ தன்றை நம்பத் கதாடங்கிைாள். அவள்
ற யில் இன்ைமும் ரத்தம் கசாட்டிக் க ாண்டிருக்கும்
த்தி.... 'வரகவன்லாம் வா...' என்பது பபால... தக்
தக்க ன்று தறரயில் கீரீக் க ாண்படயிருந்தது.
ரத்தம் பதாய்ந்த இந்த ற யில்... யுத்தனின் 'வை நீலி'
நாவல் வைம் விரிந்து கிடந்தது. அதிகலாரு வரி....
"தூங்கும் பபாது புருஷன் தறலல ல்ல தூக்கி பபாட்டு
சாவடிக் ைகதல்லாம் கவறும் கசய்தி இல்றல...
அங்கிருந்து
ஆரம்பிக்கிைது....
கபண்கணாருத்திறய
மூடியிருக்கும்
வைத்தின்
றத....."

கவிஜி

ேரும் ஆகஸ்ட் மாை இைழுக்கான ெறடப்புகள்
அனுப்ெ வேண்டிய முகேரி
kolusu.in@gmail.com

யுத்தனுக்குள் மதுறரவீரன் வாைம் அைவு உயர்ந்து
நின்ைான்.
கவறி
க ாண்டு
க ால்ல
பபய்
பிடிக் பவண்டும்
சாமி
பிடிக் பவண்டும்
என்று இல்றல. ஸ்பிலிட் கபர்சைாலிட்டி பிடித்தால்
www.kolusu.in
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உமழக்கும் கெங்கள் கா. .கல்யாணசுந்ைெம்

இ(ரு)(ற)ப்புப் பாமை - உமையவன் கமலயெசன்.

karuppstneb@gmail.com

kalyan.ubi@gmail.com

மந்றதகவளி குைம் பநாக்கி
அன்ைாடப் பயணம்
பநற்றைய அழுக்குத்துணி றை
ஆற்றில் கவளுத்து
ழுறதயின்பமல் ஏற்றியபடி
ஊர்வந்து பசர்கிைான்
மறைவியுடன் பநர்த்தியாய்
மடித்த துணி றை
அறடயாைக் குறி றைக் க ாண்டு
வீடு வீடாய்க் க ாண்டு பசர்க்கிைான்
இரவு உணறவயும் கபற்று
இறைப்பாறும் பவறையில்
உள்ைங்ற றைப் பார்க்கிைான்
ஆலமரத்தடி பஜாதிடர் கசான்ைது
நிறைவுக்கு வருகிைது
ற பரற பய இல்றலபய
எப்படிச் கசால்வது எதிர் ாலத்றத ?
மீண்டும் மீண்டும்
சிந்தித்தபடிபய உைங்கிப்பபாகிைான்
விழித்துக்க ாண்பட இருக்கிைது
நாறையத் பதடலின் கபாழுதுக் ாை
உறழக்கும் ரங் ள் !

கவறிச்பசாடிக் கிடக்கும் பாறதயில் கசன்ைாலும்
விரட்டியடிப்பீர் ள் என்றுதாபை
இருப்புப் பாறதறய இலக் ாக்கி நடந்பதாம்..
குடிக் ஞ்சிக்கும்
குளிக் தண்ணிக்கும்
நாதியற்றுத்தாபை
கராட்டித் துண்டு றை கமன்ைவாறு
மூட்றட முடிச்சு பைாடு உயிறரயும்
சுமந்பத டக் லாபைாம்...
உறழத்பத பழகிப்பபாை
எங் ளுக்கு யாசித்துவாழ
மைமில்லாமல் தாபை
வாைத்தின் மதிபயனும் வழி ாட்டுபத என்று
இரவிலும் நடக் லாபைாம்...
மூச்றசப் பிடித்து டந்த நாங் ள்
மூர்ச்றச க ாண்டுதாபை
பிரக்றஞ தவறிபைாம்...
வீடடங்கு, ஊரடங்கு, நாடடங்கு
என்றுதாபை கசான்னீர் ள்!
உயிரடங்கு என்று கசான்ைறதயா தட்டிபைாம்!
இதற்ப ன் இருப்பூர்திறய
ஏற்றி அடங் ச் கசய்தீர் ள்..!
சிதறிய எங் றை சிதைாமல் பச ரிக்
நிச்சயம் நீங் ள் வருவீர் கைன்று கதரியும்,
எனினும் சிதறிய
கராட்டித் துண்டு றையாவது
விட்டுச்கசல்லுங் ள்..!
உங் றை நம்பாமல்
பைந்துகசல்லும் பைறவ ைாவது
பசிதீர்த்துக் க ாள்ைட்டும்...
எம்பதசத்தில்
பதசாந்திரி பை இல்றல என்று
அறவ ைாவது அசரீரி கசய்யட்டும்...!
www.kolusu.in

ேரும் ஆகஸ்ட் மாை இைழுக்கான ெறடப்புகள்
அனுப்ெ வேண்டிய முகேரி
kolusu.in@gmail.com
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நிமைவுகள் ஆயிெம் - ைங்மக கவலன்

அயல் ாட்டு வாழ்க்மக - சசிகலா திருைால்

sundaramangai@gmail.com

trsasigpm@gmail.com

ஓடிபயாடி உறழப்பதும்
பதடித்பதடிப் பிறழப்பதும்
ஒருசாண் வயிற்றுக்குத் தாபை?....
அயராத உறழப்பிலும்
அசல் அசரவுமில்றல
வட்டி வற்ைவுமில்றல...

கநஞ்சகமங்கும் நீங் ா நிறைவு ள்!!
கபட்ட த்தில் ஒவ்கவாரு தைமாய்
இைங் இைங் ஆழத்தில்
கபாக்கிஷங் ைாய் -பதாண்டத் பதாண்டத் கதாடர்ந்து புறதயலாய்!!
அம்மா மடியில் தறல சாய்த்த நிறைவில்றல!!
சாய்த்து றவத்த தறலயறணயில்
சாய்ந்தமர்ந்து அம்மா மருந்துண்ட நிறைவு!

ஏபதா சறமக்கிபைாம்
கிறடப்பறத உண்கிபைாம்
விருப்பங் றை விரட்டியடித்து...
சில பநரங் ளில்
வற்றிய வயிபைாடு வாடுகிபைாம்
வட்டிக் ாரன்
வாசல் வந்துவிடக் கூடாகதன்று ...

அம்மாவின் வட்ட மு ம் துறடத்து
கபாட்டிட்டு முடிப ாதி முடிந்து விட்ட ஞாப ம்!!
தூங்கும் பநரம் கதாறலவிருந்து கநஞ்சுக்குழி
ஏற்ை இைக் ம் கநக்குரு
பநாக்கி நின்ை ஞாப ம்¡

இறடவிடா இடர் றை
இடிகயைத் தாங்குகிபைாம்
இல்லைம் ாக் ....
முடிவிலா சுறம றை
முதுகில் சுமந்பத திரிகிபைாம்
முதிர் ண்ணன் ைாய்.....

ஊட்டிய உணவு ஒழுங் ாய் இைங் ,
பசித்திருந்தாபைா !??
நாம் பார்க் ாமல் பபாபைாபமகவை பறதப்புடன்
உைக் ம் கதாறலத்த இரவு ள்!!
மி நீண்ட பயணத்தில் இந்த
ஜீவன் றைத்து வாழ்கிைகதை
ழிவிரக் ம் ஏற்பட்டு ஏறிட்டால்
அப்பூமு த்தின் மலர்ச்சியும் ண் ளின் ருறணயும்
பசார்வுக்கு மருந்திட்டு பசா த்றதப் பபாக்கிய
நிறைவு ள்!!

திருமணமாை பின்னும்
பிரம்மச்சரியம் றடப்பிடிக்கிபைாம்
வருடக் ணக் ாய்....
பிைந்த குழந்றதயின் மு த்றதயும்
இைந்தத் தாயின் சடலத்றதயும்
வீடிபயா ாலில்
பார்த்துப் பதறும் அவலமும்
இங்ப தான் அரங்ப றுகிைது....

புன்சிரிப்பு மாைாமல் மீைாமல் கசல்லுமுன்:
மீண்டும் ஒரு முறை மட்டும்
நான் உன் ம வாய் வாய்ப்பபகைை உறரத்த
நிறைவு ள்!!
எத்தறை நிறைவு ள்!
எத்தறை உைவு ள்!!
இருப்பினும் இருவருக்குமாை
இந்த இதம் எவபராடும் வாய்க் ாது
www.kolusu.in

இகதல்லாம் புரிந்திட வாய்ப்பில்றல தான்....
அவனுக்க ன்ை கவளிநாட்டு ாசு
ராஜா மாதிரி இருக் ான் என்று கசால்லி
இனிப்பு ளும், ப ாடாரி றதலமும்
வாங் வரும் உைவு ளுக்கு.....
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மிளிொை விடியல் - செண்

ரபண் நிமற ரபாழுது - ரசா.ககாட்டீஸ்வென்

saransaranya2211@gmail.com

saidaikotteeswaran@gmail.com

விடியலின் கவளிச்சத்றத விற்றுவிட்டு
இருைாய்த் பதங்கித் தவிக்கிைது கபண்றமயின்
புன்ைற ..!
ைவு ளுடன் பபாராட எண்ணி.,
ப ட்டு சிரிப்பில் புறதக் ப்பட்ட ண்ணீர்..!
நித்திறர ஓரங் ளில் கதாறலத்த நிம்மதி மு வரி ள்.,
விட்டுப்பபாை புன்ைற யின் பதியா சுவடு ள்..!
ஆணாதிக் சிறைக்குள் மாட்டிக்க ாண்ட ற தியாய்.,
அன்ைவரின் பாத சுவடு ளில் பதிந்திட்ட மணல்
து ைாய்..!
மிதிபட்டு தன்மாைம் இழக்கும் தரணியில்.
வாஞ்றசயாய் அறணத்திட ரங் ளில்றல.,
ஊட மும் விைம்பரமா .,
உற்பைாரும் சதி புரிய.,
வாகைல்லாம் துபரா த்தின் வண்ணம்..!
வாைவில்றல பதாற் டித்த வண்ணங் ைாய்.,
றரந்பத வழிகிைது குருதியாய்.., பபறதயவள் ைவின்
ண்ணீர் மாரி..!!!
பசர்த்து றவத்த ஆறசகயல்லாம்
ல் பதறர
பபாலிருக் ..,
ண்ணீர் பிம்பங் ளிடம் உறடந்த ண்ணாடி ள் பதடித்
தவித்தை அறடயாைம்.!!!
உதிராத தன்ைம்பிக்ற றய உருக்கிப் பார்த்ததில்
மீண்டும் கமழு ாை கபண்றம.!!!
பதயாத ல்லாய் நிமிர்ந்திருக் , த ர்த்துப் பார்த்ததில்
தடுமாைாமல் கபண்றம.!!!
ஆயிரம் உைவின் ைறவ புத்த மாய் திரட்டி றவத்த
நூல ம்.., இவள் புன்ைற பய உல ம்.!!!

கபண்ணவள் கபற்று எடுக்கும் பபாபத குறி பார்க்கும்
க ாடுறம.
கபண் குறி என்ைால் குறித்திடுவார் ள்
க ாறல நாறை அன்பை கநற் க ாண்டு.

ஏச்சும் பபச்சும் எப்பபாதும் கபண்ணிைம் தாழ்த்தி.
படிப்பு கூட படியைந்து கபண்ணுக்கு.
ாதலுக்கும் ஆணவக் க ாறல
தாலிக்குப் கபான் உருக்கும் பபாபத
இவளின் ைவு ள் உருக் ப்படுகிைது.
எச்சில் பாலும் பழமும் ஏற்புடன் அடுத்தவர் முன்,
கவட் ப் படத் கதரிய பவண்டும் பவண்டியவர் முன்.
எல்பலாரின் அனுமதியுடன் பள்ளியறையில் முதல்
இரவு.
சிலுறவ இவர் ளுக்கு தாலியா வழங் ப் படுகிைது.
கபண்ணின் நிறை கபாழுது
அவறை அவைா முழுமைதுடன் ஏற்கும்
கபாழுபத.
சமுதாய சங் டங் ளில் இருந்து
அடக்கு முறைக்கு
அடங் ா கபண்ணின் கபாழுபத
அவளின் நிறை கபாழுது.
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ைமழ - ஹனிக்கா ரஷரின்

அம்ைாவுக்காக - கசலம் ொொ

rifanajasmine11112011@gmail.com

rocketr754@gmail.com

என் பவதறைறயத்
தாங் ாது
அங்குமிங்கும் அறலந்து
ஆயிரம் ஆபலாசறை ள் ப ட்டு
றவத்தியம் பார்த்தும்
மைம் கபாறுக் ாமல்
வீட்றடச் சுத்தம் கசய்து
தறல குளித்து
ற்பூரம் ாட்டி
எலுமிச்றச பிழிந்து
தீட்டுக் ழித்து
திருநீறு பூசியும்
சமாதாைமறடயாமல்
இரு பவறை ஊர்க்ப ாவிலுக்கு
முந்தியில் ண்ணீறர
ஏந்திக்க ாண்டு
நறடயாய் நடக்கும்
அம்மாவின் நம்பிக்ற க் ாவது
என் பநாய்
குணமா பவண்டுகமை
பவண்டிக் க ாண்படன்.

எறதப் பற்றியுபம
எழுதத் கதரியாதவனிடம்
மறழ பற்றி எழுதக் ப ட்கிைார் ள்
குறட பிடித்துச் கசல்லும் நீங் கைல்லாம்
என்றைப் பார்த்து சிரிப்பது
நீங் ள் என்றைப் பார்த்து நற யாடுவது
ப லிக்கூத்து தான்
மண்ணில் விழுவதற்கு முந்றதய மறழத்துளி
தாய்ப்பாலுக்கு நி ராைது
உன்றைச் சுற்றியிருக்கும்
பபாலி குறட றை தூர எறிந்து
மரிப்பதற்கு முன் -அவள்
மறுப்பதற்கு முன்
ண்ணீர்த் துளி றைக்
றைந்து விட்டு
ஒரு முறை குழந்றதயாய் மாறி
மறழயில் நறைந்து பார் ..
கசார்க் ம் வாழும் வாழ்க்ற யாய்த் கதரியும் ..
அருவியாய் -ஆைாய் - டலாய் -இன்ைபிை
நதி வடிவமாய்
எல்லாவற்றிலும் முதன்றமக் டவுைாய்
வீற்றிருப்பவன் அந்த மறழ...
அந்த மறழயின் மா வடிவத்றத அறிய
அந்த பாழாய் பபாை ல்கநஞ்சில்
ாதல் பவண்டும் ...
சாதி -மதம் றலந்து
மனிதத்பதாடு ஒபர ஒரு முறை
நறைந்து பார் ..
ங்ற கூட புனிதைாய் மாற்ைாத உன்றை
அந்த மறழ நிச்சயம் மனிதைாய் மாற்றும் ....

ேரும் ஆகஸ்ட் மாை இைழுக்கான ெறடப்புகள்
அனுப்ெ வேண்டிய முகேரி
kolusu.in@gmail.com

ெறடப்புகள் அனுப்ெ இறுதி ொள் : 20-07-2020
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பறமவகளின் பாட்டெங்கம்
முமைவாா் அெங்க.ைணிைாறன்

இது ஒரு ரகாகொைா காலம் - சு.உைாகைவி

nithinsanjeevvelu@gmail.com

maranvmctamil@gmail.com

மனிதர் ளின் ஓலம் நீங்கி
மாசில்லா வைந்தன்னில்
பைறவ ளின் பாட்டரங் ம்!
இனிறமயாை இறசவிருந்து!
பசா ம் கசால்ல
மகிழ்றவக் ாட்ட
பசியுணர்த்த
துறணறய அறழக்
எச்சரிக் - எக் ளிக்
எல்லாம் பாடல்!
ாக்ற யண்ணன் ட்டியம் கூை
மயில்தங்ற மறுப்பாய் அ வ
மரங்க ாத்தி ணவறணப் பார்
மறுக் ாமல் தாைம் தட்டும்!
இறசக்குடும்பம்
இறணந்துவிட்டால் இறணயில்லா
விருந்துதாபை?
சிட்டுவந்து பாட்டு ட்ட
சிறுகிளிபயா கமட்டுப்பபாட
றமைாவும் மர தமும்
மாறி மாறி ஜதிகசால்லும்!
பச்றசக்கிளி ஆலாபறையில்
பட்சிகயல்லாம் பின்ைணிப்பாடும்!
வண்டு ளின் ரீங் ரிப்பில்
வைமூங்கில் துறைகபற்று
புல்லாங்குழலாய் புது பூபாைம் பாடும்!
நாறர ளின் நலிகுரலில்
நாணற்பட்சி சுதிகயழுப்பும்!
பாம்பு ஒன்று ஊர்ந்துகசல்லும்
பச்றசக்கிளி கமச்சிப்பபசும்!
ச்பசரி முடிந்தபின்பை
ாைம்பாட புது ாடுபதடும்!
பைறவ ளின் பாடல் பயணம்
பார்முழுதும் கதாடரும் நாளும்!...
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பூட்டிய வீட்டுக்குள் பூட்டப்படா மைச்சிறை ள்
நம்பிக்ற யின் எச்சில் கதாட்டு வறரகின்ைை
எதிர் ாலத்றத!
டந்து கசன்ை ாலச் சுவடு ளில் நிறைவு ள் நீருற்ை
பவர்பிடிக் ப் பார்க்கிைது மைச்சிறையில்!
சாதியும் மதமும் கவள்ைாவியில்
கவளுத்த ஆறட ைாய் மனிதத்தின் மடியில்!
பரணில் கிடந்த சாஸ்திரங் ள்
உயிர்ப்பிக் ப்படுகின்ைை சாம்பிராணிப் புற யில்!
ாலிப் பாறை ள் பாசக் ரண்டி க ாண்டு
பரிமாறிக் க ாள்கின்ைை பட்டினிறய!
நா ரீ ப் பபார்றவயின் கிழிசல் ள்
விறல பபாகின்ைை மு மூடி ைாய்!
ஊரடங்கிப் பபாைதில் ஓர் கூட்டில் ஒடுங்கி மகிழ்வாய்
பணிப்பிணியில் தள்ளி றவக் ப்பட்ட தாயும் பசயும்!
துரித உணவ ங் ளின் பூட்டுக் ள்
சாவியிட்டுத் திைக்கின்ைன் வீட்டுச் சறமயலறைறய!
ஓபசாறைத் துறையிட்ட புற க் ரங் ளில்
விலங்கிடப்படுகிைது தற் ாலி மாய்!
பநான்பாலும் பவம்பாலும் தன்றை
சுத்தி ரிக் த் கதாடங்கியது ாலம்!
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வழி - ைகா

களவு கபாை ரசால் - குைார் கசகென்.

maha4frds@gmail.com

kumarsekharan80@gmail.com

நான் அடிக் டி
பிரபயாகிக்கும் என்
பிரியமாை கசால்றல
யாபரா ைவாடிச்
கசன்றிருக்கிைார் ள்
பார்ப்பபாரிடகமல்லாம்
திக்கிக் திக்கிபய
ப ட்கிபைன்
அச்கசால்றலப்
பார்த்தீர் ைா என்று
இல்றல என்ை பின்
அவர் ளும்
எச்சரிக்ற யாகிைார் ள்
பிரியமாை கசால்றலக்
ைவு பபா விடாமலிருக்
ஒருவன் மட்டும்
ஒரு கசால் தாபை
விட்டு விடு என்கிைான்
அவனிடமும் இருக் லாம்
அந்த பிரியமாை கசால்.

திரளும் என் வாழ்க்ற த்
திரள் ளின் பமல்
சிந்துகிைாய்
சில பநரங் ளில்
ஊடல் றை அமிலமாய்....
நான் பழகும் வாசங் ளில்
சிறு துவாரத்தின் வழி
நுறழகிைாய்
மூச்சுத் திணறுகிபைன் உன்ைால்...
உயிர் நுறழந்து வருடாமல்
டறமக் ாய் கவளிபயறிவிட்ட
அக் ாற்றில்
ஒட்டிக்க ாண்டு சிரிக்கும்
உன் ப ாபத்தால் வரப்படுகிபைன்...
பயமுறுவதாய் நடிப்பதாகிலும்
ப ளிக்ற யாய் ற யாள்வதாகிலும்
என் ப ாபத்தின் கபாய்க் த்திறய
நிஜகமை வீசுகிபைன்...
சாமாதைமுை
நான் ப ட்கும்
பநசத்தின் ஒற்றைத் பதால்விக் ா ....
எத்தறை முறை
யார் பதாற்ை கபாழுதிலும்
மீண்டும் வா
சண்றடயிட்டுத் கதாறலபவாம்
இதுவறர ாதலித்தலில்
ண்ட பபரன்றபவிட
அத்தியாவசியமாய்
பதறவப்படுகிைது
ஊடலின் வழி கூடல்....
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ேரும் ஆகஸ்ட் மாை இைழுக்கான ெறடப்புகள்
அனுப்ெ வேண்டிய முகேரி
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கவற்று கிெக ஜீவொசி - சாெைா க. சந்கைாஷ்

இனியவன் காளிைாஸ்

ilayakamban58@gmail.com

k_saradha76@rediffmail.com

ஒரு நெருங்களிறும் காற்றில் பிசுபிசுக்கும்
சில கண்ணீர்த்துளிகளும்

#ஆயிரம் ஆண்டு ளுக்கு ஒருமுறை பைந்து வரும்
பைறவயிது
டி ாரத்றதக் ட்டிக் க ாண்டு அழுபவர் ளுக்கு
முட் ளுக்கு நடுவில் உள்ை பராஜாப்பூக் ள்
கதரிவதில்றல..
மணித்தியாலங் ளுக்கு
நடுவில் உள்ை
அன்பின் மறழத்தூவல் ள்
பதறவப்படுவதில்றல..
பவற்று கிர ஜீவராசியாகிய அப்பைறவ மனிதியா
வாழ்ந்து விட்டு பபாகிைது..
அதன் சிைகு ள் மி ப்கபரியது..
அறத விரிக் ாமல்
தாைா பவ
தங் க் கூண்டுக்குள்
தன்றை அறடத்துக் க ாண்டு..
வைர்ப்பவறை மன்னிக்கின்ைது..
அதன் சிைகுக்குள் ஒளிந்து க ாள்..
புதிய உலகிற்கு
உன்றை அறழத்துச்கசல்லும்..
அந்தப் பைறவ..

என் கபாழுது றைத் தின்று க ாண்டிருக்கிைது
ஓர் தீநுண்மி...
அதன் வாகயங்கும் வடிந்து க ாண்டிருக்கிைது
ந்த த்தின் வாசறை...
கதாறலவினில்
எங்ப ா ாற்றில் விரியும்
பவழத்தின் பிளிைலில்
மூழ்கிப் பபாற யில்,
மூச்சுக் ாற்றுக் ா
ஏங்கிடும் என் நுறரயீரலில்
ஒலிக் த் கதாடங்குகிைது,
ருவிலிருந்தபடிபய
அம்மா எை அலறியபடிபய ாலனின்
பாசக் யிற்றை ற ப்பிடித்துப் பின்
பயந்து தறிடும்
ஒர் பச்சிைம் குழந்றதயின்
அபயக் குரல்...
ைவுக்குள்பை வந்த
ழுக ான்று அறைத்து
ஜந்துக் ளிடமும்
அவிழ்த்துவிட்டுப் பபாகிைது,
மனிதர ளிடம் மட்டும்
எறதயும் கபற்றுவிடாதீர் ள்...

ேரும் ஆகஸ்ட் மாை இைழுக்கான ெறடப்புகள்
அனுப்ெ வேண்டிய முகேரி

அவர் ளின் இரக் த்தில்
இருக் லாம்
இன்னும்சில
அன்ைாசிப் பழங் கைன்று.
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பறமவ - ைக்ஷன் ைஞ்மச

ஊசலாட்டம் - ஐ.ைர்ைசிங்
dharmasingh2017@gmail.com

dhakshanhaiku@gmail.com

இறல ளின் நரம்பு கைாத்த
மின்ைல் ஒன்றிற்கு
உயிர் க ாடுக் த் துவங்கிபைன்
இறடயில் மூக்ற நுறழத்த
ஒரு உைவு மூறையின்
உத்தரவுக்கிணங்கி
பின்ைணியில்
நீலவாைம் தீட்டுகிபைன்
வரிறச ட்டும் அயலாருக் ா
றுத்த பம ங் ள்
சிதறும் மறழ
பரந்த வயல்
தளும்பும் நீர்
பசுறமயா வைர்ந்த பயிர்
சீறும் நீபராறட
லக்கும் ஆறு
அறல ைாடும் டல் எை
முன்பைறுகிபைன்
ஒருவனின் அன்புக் ா
இடி வறரய முறைந்து
பதாற்றுப் பபாகிபைன்
தவிர்க் இயலாமல்
வாைத்தின் அடிவாரத்தில்
" இடி " எை
எழுத்தில் வறரகிபைன்
அறதயும் ஒருவன்
"ஆ ா !நவீைம் "எை உசுப்பபற்றுகிைான்
முழு வடிவம் கபைவில்றல
எைக் ா நான்
துவங்கிய ஓவியம்
" இன்னும்
யாருக் ா எறத வறரய பவண்டுபமா?
யாருக் ா எறத அழிக் பவண்டுபமா?"
மைதில் எழும் சிறு சிறு அறசவு ளில்
ஊசலாடி வருகிைது
எைது சுயம்...
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கூறரறயப் பிய்த்துக் க ாண்டிருக்கிைது சிரமத்துடன்
சுள்ளி ள் சிதறிக்கிடக்கிைது
எறதபயனும் வ்வியபடிபய
பைந்து கசல்கிைது அந்தக் கிறை பநாக்கி....
இறடயில் சில நாட் ள்
ாணாமல் பபாைது.
கவண்ணிை இரகவான்றில்
விருட்சத்தில் புதிய உயிர் ளின்
சத்தம் துவங்குகிைது.
அப்பைறவயின் சிை டிப்பு
இப்கபாழுது அதி ரித்துத் கதரிகிைது.
னிபயா இறலபயா வாய் குவிந்து
வ்விச் கசல்கிைது குஞ்சு ள் பநாக்கி...
இறல ளின் சட்கடன்ை சலசலப்பில்
மிரண்டு பபாகிைது அதன் ண் ள்.
முற்ைத்தில் பைந்து திரியும்பபாது
பலசாை சிறு தூைலில்
விறரந்பதாடிவிடுகிைது...
விருப்பமுள்ை கூடது...
கூகடன்பது அற்புதகமன்று
கசால்லிப் பபாகிைது நித்தமும்
என் வாசல் டக்கும் பைறவகயான்று

ேரும் ஆகஸ்ட் மாை இைழுக்கான ெறடப்புகள்
அனுப்ெ வேண்டிய முகேரி
kolusu.in@gmail.com
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பணிப்ரபண்ணின் பரிைவிப்பு ொம்க்ருஷ்

பறமவ - ப.ைைஞ்ரெயன்

danadjeane1979@gmail.com

ramkish1950@gmail.com

.

ட்டியவன்
மதுக்
குடியிபல
மூழ்கியதாபல
ஒட்டிய
வயிறும்
ஒருபவறைக்
ஞ்சியுமாய்
முட்டி பமாதிபய கபண், பிள்றை றை வைர்த்தாள்
கிட்டிய வீடு ளில் பணிகசய்யும் கபண்ணாைாள்
கதருகவங்கும் உயிர்க்க ால்லி பநாய் பரவலாபல
அருகில் மனிதர் ள் வரபவ அச்சப்படும் நிறல
கபரு வீடு ளிலும் கபண் ள் உறழப்பாளி ைா
இருந்த
பணிக்கும்
இக் ட்டாை
சூழலாைபத

பாத்திரங் ள் பதய்த்தும் வீடு கபருக்கி உதவியும்
ாத்திட்ட குடும்பப் பசி ள் மீண்டும் உயிர்த்கதழ
சாத்திட்ட தவு றைத் திைக்கும் நாள் எப்பபாகதை
பூத்திடும் விழி ைால் பார்த்திருக்கும் பவறையாைபத
ஊதியம் மட்டுமின்றி சிற்சில வரவு ள் வந்தறவ
நாதியற்ை எங் ளுக்கு வீட்டுப் கபண் ள் தந்தறவ
பாதித்தது முற்றிலுபம பரிதவித்துப் பபாகிபைாபம
சாதித்தது இந்த உயிர்க்க ால்லி தன் சதியாபல
மதுக்குடி தடுப்பாைது சில ாலம்
றட ளில்றல
பதுறமயாய் நல்லவராய் மாறிைார்
ட்டியவருபம
இது உயிர்க்க ால்லி விறைத்ததில் நல்விறைவாைது
புதுமனிதர் மூன்ைாம் மாதம் றடதிைப்பில் விழ
மீண்டும் அறர வயிறு நிரம்பபவ பபாராட்டமாைது
தீண்டிடாது
உயிர்க்க ால்லியிடம்
தப்பிக் ணும்
மாண்டிடாது பசிப்பிணி தீர என்ை கசய்வதாம்
ஆண்டிடும் அரசுதான் மைம் றவக் பவண்டுபம
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எதுவுபம இல்லாமல்
என் அருகில்
அமர்ந்தது அந்தப்பைறவ
அதற்கு வயதாகிவிட்டது
ஆைாலும் பைந்துதான் ஆ பவண்டும்
பைத்தல் இன்றும் இைறமயா பவ
அந்தப்பைறவக்கு.

இருக்கிைது

ாற்பைாடு இறசத்த
அதன் இைகில் என் ஒரு துளி
மூச்சு ாற்றை
அறணத்து னிந்தது
அதன் சிைகு.
சிைகு வறரந்த டிதத்தில்
முதல் வார்த்றத பைக் ஆரம்பித்து
உதிர்தலில் முடிந்துவிடுகிைது
அதன் இறுதி வார்த்றத.
புதுப்பைறவகயான்று தன்கூட்டில்
முட்றட றை அறட ாத்து
எவ்வாறு பைப்பது என்பறத
அதன் கூடு ளில் எழுதிக ாண்டிருக்கிைது.
இன்றும் கபண் பைறவ ஒன்று அச்சப்பட்டு
கூடு ளில் இன்னும் முடங்கித்தான்
கிடக்கிைது.
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நிமைகவா ஒரு - ச.இளங்குைென்

இமைக்கா ைைம்-பாெதி நிலன்

elankumaran2001@gmail.com

bharathi.kir@gmail.com

ாலப்கபருகவளியில்
ாட்சி ளுக் ா பஞ்சம்
டந்து பபாகும் இவ்வாழ்வில்
மறலயின் ாட்சி அருவியின் வீழ்ச்சி
குயிலின் கீதம்
குழந்றதயின் பாதம்
எை
இன்னும் இன்னும் ாண்பதற்கு ஏராைம்

ஒவ்கவாரு மைதின் நிறைவு ளும்
ஒரு ர சிய குறிப்பபடாகிைது
சில பக் ங் ள் மடித்து றவத்து
மீண்டும் மீண்டும் வாசிக் தூண்டியபடி
மடித்த பக் ங் ளில்
சில மழறல பசட்றட ள்,
சில பதன் மிட்டாய் பநசங் ள்,
சில சப ாதர பாசங் ள்,
சில பதன்கமாழி டிதங் ள்,
இருவர் மட்டுபம மீட்டிய சில பதவரா ங் ள்
எை மறழபம மா , நதியறலயாய்,
பராஜாக்குவியலா நிறைக் நிறைக் சிலிர்ப்பூட்டும்

ஆயினும் அன்பப
என்
விரல் ளுக்குள் நீயும்
உன் விழி ளுக்குள் நானுமாய்
விறடகபை முடியாமல் தவித்த
அந்த இறுதி நாறைபய எப்பபாதும்
விரித்து றவத்துப்
பார்த்துக்க ாண்டிருக்கிைது
என் மைக்" ண்"

அபத குறிப்பபட்டின்
சில பக் ங் பைா மைக் வும், மறைக் வுபம
நிறைக்குமைவு
பாறலநிலமாய், கவக்ற க் ைலாய்,
பறழய ாயங் றைக் கீறி உதிரம் க ாட்டி
ரணமாக்கும்..

உயிர் கவிறை
பூக் றைப் பற்றி விறத எழுதிபைன்
மணக் வில்றல

மடித்து நிறைவுகூறும் பதன்மிட்டாய் பருவ பக் ங் ள்
நிறைய நிறையவும்,
உதிரம் ஒழு ரணமாக்கிடும் பக் ங் ள் மைந்தும்,
மறைந்தும் பபா வுபம ஆறசப்படுகிைது மைம்.

கநருப்றப பற்றி எழுதிைால் சுடவில்றல
பைறவறயப் பற்றி எழுதிைால் பைக் வில்றல
இப்படிகயல்லாம் இருந்தால் தான்
உயிர் விறதயாம்

விரும்பாப் பக் ங் ைால்
வாழ்றவ நிறைத்துத் தருகிைது
இயற்ற !!!

என்ை கசய்யும் என் விறத
பசா த்தால் மயக் முற்று விழுந்தவறைப்
பரிபசாதித்த மருத்துவர் சற்று ஆறுதலா க் கூறிைார்
உன் விறதக்குக் க ாஞ்சம் உயிர் இருக்கிைது என்று
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நிமைவுதிர் காலம் - ஆதிபிெபா

athipraba1979@gmail.com

இறலயுதிர் ாலமா
சலசலக் ாமல்..,

அவற்றின் சத்தம்
எறை சஞ்சலப் படுத்தும்.,

கமௌைமா
உன் பதறவயற்ை
நிறைவு றை
உதிர்த்துப் பபாடுகிபைன்.,

சத்தமின்றி உைக்கும்
எைக்கும் சண்றட
எனும் தீ மூட்டி
அந்த நிறைவு ள்
குளிர் ாயும்...

நீ மாயக் ாரன்
தாபைா.,

ஆைால் உைக்கும் எைக்கும்
வரும் ஊடல்., தீரா
ஊடலாகிப் பபாகும்....

வசந்த ாலமாய்
புதிதா
உன் நிறைவு ள்
துளிர்க்கின்ை
பவறையிபல..,

ஊடல் தீர இறலயுதிர்
ாலமாய்.,
நிறைவு றை உதிர்க்கும்
வரம் பவண்டும்...,

உறைக் ண்டவுடன்
உதிரும் பறழய நிறைவு ளும்
கூட ஒட்டிக்க ாள்கிைது..,

நித்தமும் நிறைவுதிர்
வரம் ப ட்டுத் தவம் இருக்கும்.,
மானுடங் ளில் ஒருத்தி...,

மைம் நிறைந்த
நிறைவு ளில்
சுமக் முடியாமல்
தள்ைாடுகிைது...

வரம் கிறடக்கும் அன்று
தான்... வாழ்க்ற
பிைக்கும்....

ாய்ந்த சருகு ைாய்
சத்தம் இடும்
பவண்டாத நிறைவு றை
மட்டுமாவது உதிர்க் விடு.,
மீண்டும் மீண்டும்
www.kolusu.in
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பச்மச ைனிைன் - கெ.கெ.அனிட்டா

anitaraja3292@gmail.com

மீதமுள்ை மறழயில்
எல்பலாருக்கும் பங்கு உண்டு.

எல்லா உயிர் ளிடத்தும்
அன்பு கசலுத்தபவ
நான் பறடக் ப்பட்டிருக்கிபைன்..

எைது பசுங்கூடு ளில்
தைதுயர் பபாக் அயராது உறழக்கும்
இன்ைபிை துண்டு அணுக் றையும்
நான்
டுங் வைத்பதாடு பராமரிக்கிபைன்.

எைது நீர் நிலம் ாடு எல்லாபம
என்றை பநசிக்கிைறவயாய்
இருக்கிைபடியால்
நாைதன் கமய்யுணர்ந்து
பாது ாக் க் டறமப்பட்டிருக்கிபைன்.

எைதன்பின் கபாருட்டு
நாபைார் உயிறரக் கூட
தண்டிக் வில்றலகயனும் பபாது..

ஈக் ள் எறும்பு ள்
மற்றும் பைறவ ள் பூக் ள்
எதற்குபம நாகைாரு தீங்கும்
நி ழ்த்தவில்றல ஆதலால்
அறவ ைால் எைக்கும்
ஒரு துன்பமும் பநர்ந்திடவில்றல.

என்றைக் க ான்று தின்று
பருகித் திறைத்துக் க ாண்டிருக்கும்
மனிதன் மட்டும் தான்...
அப்படிபய எறைக் க ாண்டு வாழாத
கபருங்குற்ைமிறழத்து

எைது நிைங் ள்
ஆறச ள்
நிழல்
பிைகு ைவு எதற்குபம
அன்றபப் பகிரக் ற்றுக் க ாடுக்கிபைன்.

இயற்ற கயை
ஒப்புக்க ாள்ை எப்பபாதும் மறுக்கிைான்.

நானுண்டது பபா
நான் சுவாசித்தது பபா
நான் பருகியது பபா ..
மீதிப் பருக்ற
மீதிக் ாற்று
www.kolusu.in
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தீொக்கடன் - ஆ.ைாரிச்ரசல்வம்

amselvam16@gmail.com

ஆச்சி கசால்வா திங் ாமத் தூங் ாம
பசத்த ாசுல ஒைக்குப் பபாட்டான்
ல்லு கவள்ளில ஒரு க ாலுசுனு
அத நான் இன்னும் மைக் ல ப்பா
மஞ்சப் றபயால மாைக்ப டுன்னு
அழுததால ராபவாடு ராவா
புதுத் பதாள் றப வாங்கித் தந்தப்பபா
நீ ஊக்குக் குத்தித் தான் பபாட்டு
இருந்த பிஞ்ச ரப்பர் கசருப்ப
அதயும் மைக் ல நான்
சறமஞ்ச பிள்றைக்கு றசக்கிளு
என்ைாத்துக்குன்னு அம்றம அலுத்துக்கிட்டாலும்
பத்து பத்தாய்ச் பசர்த்து
பாதிக் டனில் பறழய றசக்கிள்
வாங்கிக் க ாடுத்ததயும் மைக் லிபய

பீ மூத்திரம் அள்ளிப் பபாட்டு
இந்தச் கசன்மத்துலபய ஒங் டை
அடச்சுப்புடலாபமனு நான் இருந்தா
பபரத் தாங்குை பபரன் ாதுல
பபரச் கசால்லி அபத
ல்கவள்ளிக் க ாலுறசப்
பபாட்டு எம்பபரகைன்று முத்தம் க ாஞ்சும்
உன்றை என்ை ப்பா கசால்லுபவன்

இஞ்சினியரிங் முடிச்சு
கமாத நா பவல முடிஞ்சு வந்து
யப்பபா எைக்குன்னு ஒரு
ம்ப்யூட்டர் தந்தாங் னு கசான்ைதும்
பவறலப் கபருறமறய பீத்திக்கிட்டதும்
நீ பட்ட ஷ்டத்துக்க ல்லாம் விடிவுனு
கசால்லி உன் ஷ்டத்த மைந்திபய
மைக்குமா அம்புட்டு பலசா

எங் டகைல்லாம் தீராக் டன் தாைப்பபா
உம்ம பாசத்துக்கு மின்ைால

- ஆ.மாரிச்ந ல்ேம்

ம்யூட்டரு கதரிஞ்சவளுக்கு
மனுசங் ைத் கதரியாதாக்கும்னு கசால்லி
ாதலிச்சவறைபய க ட்டி வச்சு
புருசன் வீடு பபாைப்பபா
அம்றமக்கு மின்ை நீ
மூக் உறிஞ்சிட்டு நின்னிபய
மைப்பபைா உசிபர பபாைாலும்
தலப்கபாங் ச் சீருனு வாழத்தாரும்
கபாங் ச் சாமானும் கசமந்துட்டு
வந்த உன்றையவும் அம்றமயவும்
ஆட்படால வரச் கசான்ைா
அந்தக் ாசுலயும் மல்லிப்பூவும்
மிச்சரும் வாங்கிட்டு வந்து நிக்கிபய
உன்ை விடவா நீ க ாண்டாந்த
சீரு ஒசத்தி

நிகழ்வுகளின் நேளியில்
அந்ைெக்கம் சிலர்
இந்ை ெக்கம் சிலர்
எந்ை ெக்கம் ரிநயன்று
எேரும் அறிகிலார்நமளன ாட்சியாக
காலம் மட்டும் கண்சிமிட்ட!

ஒத்த புள்ை கபத்து க ட்டிக்க ாடுத்து
ஒத்த சீவைா வாழுை
கரட்ட கமா த்த பாக் பாக்
அழுற யா வருது ப்பா

அன்பு வைேன்
d.anbudevan@gmail.com

ஒன்ைப் பபால பிள்ை கபத்து
ஒம்பபர வச்சு அவனுக்கு
www.kolusu.in
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அப்பாவின் மிதிவண்டி - பா.சிவகுைார்

bshivkutti@yahoo.com

ரடு முரடாை சாறல,
ற் ள், முட் ள் எை மிதிவண்டி
டந்து வந்த பாறத ள்
டிைமாைது!

ஒரு ஏ ாந்த
மாறல பவறையில்
வீட்டின்
புதிய உறுப்பிைரா
வந்து பசர்ந்தது
புதிய மிதிவண்டி!

எங் றை மட்டுமல்ல....
புத்த ப்றப ள்,
பரசன் கபாருட் ள்,
தண்ணீர் குடங் ள்... எை
பலவற்றையும் சுமக்கும் கபாதி ழுறதயாய்
மிதிவண்டி!

பரபரப்பாைது வீடு!
வாசலில் வந்து
எட்டிப் பார்த்து
மிதிவண்டிறய
ண் ைால்
அைகவடுத்து
நீங்குற யில்
அம்மாவின்
கவட் ம் லந்த
புன்சிரிப்பு
மிதிவண்டிக் ண்ணாடியில்
நிரந்தரமாய்
ஒட்டிக்க ாண்டிருந்தது

ாலங் ள் உருண்படாடிை!
ஈருருளி வந்ததும்
ஒரு மூறலயில்
அப்பாறவ பபால்
முடங்கியது மிதிவண்டி!
உறழத்து, றைத்து,
இறைத்து, கபாலிவிழந்து
ஓய்வு எடுத்த மிதிவண்டிறய
தூக்கிப் பபாடாமல்
சுத்தப்படுத்தி
சரி கசய்து க ாண்டிருந்தபபாது
வாசலில் நின்று
பார்த்துக் க ாண்டிருந்தார்
அப்பா!
உள்ளுணர்வு உந்த
நானும் திரும்பிப் பார்த்பதன்!

கிலிங்!கிலிங்! என்று
மணியடித்து விறையாடுவது
தம்பிக்கு பிடித்த விறையாட்டு!
நிற்கிை மிதிவண்டியின்
கபடறல சுற்றி
ஓடும் சக் ரத்தில்
துறடப்பகுச்சி, பலூன்..
எை பல கபாருட் ைால்
வருடிட எழும் சப்தங் ள்
எைக்கு இன்னிறச!

அவர் ண் ளில்
துளிர்த்தக் ண்ணீர்
ஆத்மார்த்த
உணர்வு றை
எங் ளுக்குள்
கமாழியின்றி டத்தியது

என்றையும்
தம்பிறயயும்
அக் ாறவயும்
திைசரி பள்ளிக்குச்
சுமந்து கசல்லும்
அப்பாவின் மிதிவண்டி!

பறழய
மிதிவண்டி றைப் பார்க்கும்பபாகதல்லாம்
அப்பாவின் நிறைவு ள்
கநஞ்சத்றத நிறைக்கிைது!

குரங்குகபடலில்
மிதித்து
விழுந்து எழுந்து
மிதிவண்டி ஓட்டக்
ற்றுக்க ாண்படன்
முட்டியில் பட்ட
ாயங் றை விட
மிதிவண்டிக்கு அடிபட்டது
மி வும் வலித்தது
வயல் வரப்பு,
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புளியைெம் - ரபான்.ரைய்வா

deivasiga266@gmail.com

சுடு ாட்டு ஈமவிை ாய் மடிவது
யார் விடுத்த சாபம் புளியமரத்துக்கு ...
புளியமரத்திலிருந்து விழுந்து
ால் உறடந்துவிட்டது
புளியமரத்தாண்ட மாட்டுக்கு
லாடம் ட்டைங் ா
புளியமரத்பதாப்புல ஓம்புள்ை சீட்டாடுைான்
புளியமரத்தாண்ட நான்வருவன்
நீயும் வந்திடு
புளியமரப் கபாந்துல புடிச்சாந்த கிளி
அந்தப் புளியமரத்துப்பழம் மட்டும்
பதைா இனிக்குது எைக்கு ஒன்னுத்தா
புளியமரத்தாண்ட பன்னி அறுக்கிைாங்
புளியமரத்துப்பக் ம் பபாவாத
புடிச்சாலும் புளியஞ்சிம்பா புடிக் னும்
புளியங்க ாட்ட இருக் ா புளியங்க ாட்ட
புளியங்க ாைத்துல மீன்புடிக்கிைாங்
என்ை பபச்கசல்லாம் ாணாமல்பபாய்விட்டை
கசங் ல் சூறல மைமைகவன்று
கபருகிப்பபாை எங் ளூரிலும்
உங் ள் ஊரிலும்...

ஊரின் சுடு ாட்டுப் பாறதயிலிருக்கும்
இறையவயதின் பபய்மரம் என்ைாலும்
பூப்பூத்துப் பிஞ்சிபயைத்துவங்கிைால்
சிைாரின் கூட்டம் கமாத்தமும்
பதனீக் ைாகி சுற்றிக்கிடக்கும்
ற நிறைய உப்பபாடும்
க ாஞ்சமாய் மிை ாய்த் தூபைாடும்
புளியமரங் றைச்சுற்றி ...
புளியங் ாய் பறித்துத்தரும்
தன்பசாட்டுப் றபயன் பைாடு
சிபநகித்துக் கிடக்கும்
படமில்லாப் கபண் ள்
கநடுஞ்சாறல விரிவாக் த்தில்
மாய்ந்துபபாை புளியமரங் ைாய்
ாணாமல் பபாய்விட்டைர்
பட்டிக் ாட்டிலும் ....
உச்சிமுடியறுத்து ஆணியில் சுற்றி
அறையப்பட்டிருக்கும் பபய் றை
ஒருவரும் ண்டதில்றல இதுவறர
ஏசுநாதறரப்பபால வலி றைத்தாங்கி
ஊர்ப்பஞ்சாயத்தில்
ஏலம் விடும்பபாகதல்லாம்
மவுசுகூடி உயிர்த்கதழுகின்ைை
குைக் றர ஏரிக் றர மற்றும்
சாறலபயார புைம்பபாக்கு புளியமரங் ள்...

ற

ஆடுமாடு பமய்ப்பவர் ள்
வழிப்பபாக் ர் ள்
வயதாைவர் ள்
சுறமத்தூக்கி ள் எை
அறைவறரயும் இறைப்பாற்றும்
ப ாறடக் ால கபருநிழல் பபாதியாய்
தி ழினும்
www.kolusu.in

றை நீட்டி அறழக்கிைது
கசடி
மறழ வருமா?

ாம்பில் ஏறும் எறும்பிற்கு
எத்தறை பநசக் ரங் றை நீட்டுகிைது
இந்தக் ாட்டு மல்லி
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ா.கா.ொரதி ராொ
bharathi.boss.3@gmail.com

புளியங்க ாட்றட ைால்
ஒத்றதயா இரட்றடயா விறையாடியதும்
புளியங்க ாட்றடறய வறுத்து
பவய்த்துத் தின்ைதும்
புளியம்பழத்தில் கவள்ைாட்டு பால்பீழ்ச்சி
தயிர் திரித்துச் சுறவத்ததும்
புளியங்க ாட்றட றைத் பதய்த்துத்
தாயம் விறையாடியதும்
இறுதித் தறலமுறை நாம்
இனி வரும் தறலமுறைக்கும்
வரங் ைாய் நல்கிட
புளியமரங் றைப் புைரறமப்பபாம்!
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கவிஜி கவிமைகள்

chevijay80@gmail.com

ரிவிகிை ைகதிமிைா

குதிறர ள் அறசயாமல் நிற்கின்ைை
மு ப்பு தாண்டும் வறர
ஓவியத்துள் நுறழந்து
கவளிபயறுகிைது றபக் சத்தம்
அமர்ந்து
படுத்து
ண் ள் மூடி
ற ள் மடக்கி
ாது மலர்ந்து
ைவு ண்டு
ஒரு ற மடிபசர
மறு ற கநாடி பசர
புத்தா உைக்குத்தான்
எத்தறை எத்தறை ஆறச ள்

மி வும் பிரயாறசப்பட்டு
பல ட்டத் தீர்வு ளுக் ா
சறமக் முடிகவடுத்தபபாது
கிரீடம் ட்டிக் க ாண்படன்
நறுமணம் கபறு இவ்றவய ம்
எை சமயலறைக் தவு
திைந்திருந்தது

உன் பபர் க ாண்ட றடயிகலல்லாம்
வாங் இருக்கிைபதா என்ைபவா
தீர்க் மாய் இருக்கின்ைை
நின்று ாற்றில் க ாடுக்
சில முத்தங் ளும் சில பார்றவ ளும்
சில ண்ணீர் துளி ளும்....

எல்லாவற்றையும்
சரி கசய்து விட
இந்த முடிவு அவசியமாகிைது

ஒரு விறதக்குத் தாபை
இத்தறை சாவு
என்னுள்

அருகிலிருக்கும் என் கபாருட்டு
றிபவப்பிறலயும் பட்றட கிராம்பும்
சரிசமமாக் ப்பட்டிருக்கிைது
பாத்திரங் றைக் ற விடாத
பக்குவம் வாய்த்தறத
பிைக ாரு முறை கசால்கிபைன்

ைங்க.நெயொல்(வொதி)
jeyapalt@gmail.com

ப ரட் றத பீன்ஸ் சிறுகுறிப்பு
பச்சடி ட்டுறர
எல்லாபம சரிவிகித த திமிதா

விசிலடிக்கும் குதூ லத்பதாடு
குக் ர் பைக்
மதியம் வந்து விட்டது
யாருக் ாை ஆலாபறை இது
வீறண சத்தகமை
பூறை த்துகிைது
கபாறு கபாறு
பிரியாணியின் முதல் வைம்
உைக்குத்தான்....!
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ஒன்றும் பவண்டாம்
அவிழ்த்துவிடு க ாராைாறவ
வல்லரசு ள் அடங்கும்

பமய்ந்த இதழுக்கு மு மூடி
உஷ்..மூச்சுக் ாற்றும் படக்கூடாது
க ாராைா சட்டம்

அடக் சடங்குக்கு
பபாதும் இருபது பபர்
மண்ணள்ளிப் பபாட
க ொலுசு — ஜூலை 2020

இளைதி கவிமைகள்

elabharathi394@gmail.com

எதுநேன்ைால்…

நிறனக்கும் கணம்

உயிர் எதுகவன்ைால்
நீ என்பைன்
உணர்வு எதுகவன்ைால்
நீங் ாத உன் நிறைகவன்பைன்
அருஞ்சுறவ எதுகவன்ைால்
உன் இதபழார ஒர் துளி குைம்பிகயன்பைன்

ஒப்பற்ை உவற எதுகவன்ைால்
உன் ஒற்றை குறுஞ்கசய்தி என்பைன்
ரசறை எதுகவன்ைால்
நீ ரசிக்கும் நிலகவன்பைன்
கசந்தமிழ் எதுகவன்ைால்
நீ கசப்பிய கமாழிகயன்பைன்

குைம்பியின் இறுதித் துளியின்
சுறவக்கும் தீஞ்சுறவகயை

மின்ைல் எதுகவன்ைால்
உன் சிறிய ஊடல் என்பைன்

மழறலயின் இதழ் பதிக்கும்
முத்தத்தின் பநசகமை

திட்டிவிடம் எதுகவன்ைால்
க ான்ைழிக்கும் உன் குறுங் ண் ள் என்பைன்

ப ாறடயில் எதிர்பாரா வருற யாய்
சில்லிடும் குளிகரை

நளிை சிற்பம் எதுகவன்ைால்
நின் ப ாணல் அதரம் என்பைன்

வான்மறழயில் வந்துதிக்கும்
வாைவில்லின் வண்ணங் கைை

அழப ாவியம் எதுகவன்ைால்
சற்பை குவிந்த உன் நாசி என்பைன்

இறசதரும் இனியநாதத்தில்
மயங்கும் உள்ைகமை

அைலிறடயிட்ட மைம் எதுகவன்ைால்
உறை பிரிந்த கபாழுது ள் என்பைன்

மாறலப் கபாழுதினிபல
மல்லிற யின் நறுமணகமை

வீறணயின் நாதம் எதுகவன்ைால்
எறை வீழ்த்தும் உன் புன்ைற கயன்பைன்

அந்த ார வானிபல
அறலபாயும் மின்ைகலை

மரணம் யாகதன்ைால்
நீ என்றை மைந்த கபாழுது ள் என்பைன்

நிறைகிைாய் மைதிபல
நின்றை நிறைக்கும் ணம்

விறத எதுகவன்ைால்
நீபய ஒரு விறத என்பைன்
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வாழ்விமச ககள் - முத்து மீைாட்சி

muthumeenatchi97@gmail.com

என்பைாடு நிறலப்பவபை..!
என் பபச்றசக் ப ள்.!
நில்
நிதாைம் க ாள்

பபார்கதாடு
எதிரியாய் எதிர்நிற்கும்
அழுத்தத்றத அழுத்தித் துறட..!

அறசபபாட்டு அழுத்து
விறச க ாடுத்து இழு

துயரம் பிைந்து
ண்ணீகரனும் குருதி
வடிய வடியபவ மாய்ந்து பபா ட்டும்..!

உரக் க் த்து
நிறைவு கூர்
அழுது தீர்

மதி கசால்வறத
மைம் ப ட்பின்
மதிக ட்டு மாய்பவானில்றல.
மைபம க ாஞ்சம்
அறடத்த ாதின் அறடப்கபடு..!
ஆறுதல் மருந்தூற்றி
வாழ்விறச ரசி..!
மதி பபச்சு ப ள் மைபம
விதி பபாடும் ணக்கு
எழுத்துப்பிறழ ாணட்டும்.

ண் (நீர்) க ாண்டு ழுவு
ழுவிய ண் வழி
உல ம் ாண்
நீ அடுக்கி றவக்கும்
ஆறச றை
றலத்துக் குதூ லிக்கும்
விதிறயக் ப ள்.!
அவ்விதி யாகதை நான் ப ட்பின்
விதி பதடி வீதி பபா..!
நவநா ரீ ம்
அதி பட்சம் எண்பதுக்குள்
நசுக்கிவிடபவ பார்க்கிைது
எண்பதின் பூஜ்ஜியத்துள்ளும்
புகுந்து குடியிரு
பபா..!
பபாராடு
www.kolusu.in
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கண்ணீர் - ரை.முத்துெம்யா

muthuramya79647@gmail.com

விடாது விண்ணப்பம்
கசய்யபவள் இவள்...!
நான் மைந்தபபாதும்
தண்டித்ததில்றல எறை
என் அன்புக்குரியவள்....!
என்றை கமாத்தமாய்
புரிந்துக ாண்ட
முத்து இவபை...!

என் ட்டறைக்குக்
ட்டுப்பட்டு நடக்கும்
னிவாைவள்....!
ண்ணீர் ரிக் வில்றல
இனிக்கிைது எைக்கு...!
என் இன்தமிறழப்பபால

இயலாறமயின்
கவளிப்பாடு ண்ணீர்
என்று இயம்பியவர் ள்
யார்? இல்றல நான்
அறத ஏற் மாட்படன்
இழந்தறத இந்நாபை
இல்றல இல்றல
இக் ணபம என்னுள்
றரத்து வறல மைந்து
ைம்பநாக்கி பபாய்
ற்றுவிட்டுவா எை
ாலத்றத எதிர்பநாக்கி
ைப்பயணம் பமற்க ாள்ை
தயார்கசய்வாள் எறை...!

நான் வாழ
வீழ்பவள் அவள்...!
வாடி நிற்கும்பபாது
மட்டுமல்ல...!
வசந்தத்தில்
இருக்கும்பபாதும்
விழிபயாரம் வந்து
வரபவற்பாள்....!
அறழப்பு விடுக்கும் முன்பப
என் அனுமதி ப ட்டு நிற்பாள்
என் மைநிறல அறிந்து...!

இவ்வைவு ஏன் ?
குழந்றத பிைந்தவுடன்
அழுகிைதா? என்பபத
அறைவரின்
அடுத்த ப ள்வி...!

அவளிடம்
உைவாடும்பபாகதல்லாம்
உறடக் முடியா
உரம்கபறுபவன் நான்...!

இத்தறை
பபரன்புக ாண்ட....!
ண்ணீரின் ாதலி
நான்....!

என் தாய்
முத்தமிட்டறத
நான் அறிந்ததில்றல
எைக்கு நிறைவுகதரிந்து
என்றை முதலில்
முத்தமிட்டவள் இவபை...!
என் அ மறிந்து
அறணத்துக்க ாள்வாள் இவள்
நான் ஆறுதல் பதடும்பபாகதல்லாம்
மண்றணத் கதாட்ட என்றை
விண்றணத் கதாடு எை
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ரசய்தி - பாரியன்பன்

ாகொென்

paarinag10@gmail.com

பநாக்கிக் க ாள்வீர் ள்.
சிலர் பார்றவயில்
ருறணயும்
ஒருசிலர் பார்றவயில்
ப ாபமும் வழியலாம்.
நானிறழத்த நன்றம ளுக்கு
சிலர் பபாற்ைவும்
நானிறழத்த துபரா ங் ளுக்கு
ஒருசிலர் தூற்ைவும்
கசய்யலாம்.

இன்பை றடசி
இறுதிச் சடங்கு முடிந்து
இடு ாடு கசல்லும் வறர
ால அவ ாசமுள்ைது.
பபாற்றுவார் பபாற்ைவும்
தூற்றுவார் தூற்ைவும்
கசய்திடுங் ள்.
நானில்லாத பின்ைாளில்
என்றைப் பு ழ்ந்திடவும்,
சபித்திடவும் கசய்யாதீர் ள்.

நான் மரணித்த கசய்திறய
உங் ளிடம்
கசால்லியா பவண்டும்.
எைக்கு அறிமு மற்ைவர் ள்
கதரியாதவர் றைப் பற்றி
வறலபயதுமில்றல.
உைவுக் ாரர் ள்
கநருக் மாைவர் ளுக்கு
என் மரணச் கசய்திறயச்
கசால்லபவண்டிய
ட்டாயக் டறமயுள்ைது
எைக்கு.

கவிஞர் மீன் நகாடி கவிறைகள்
kpandiaraj5@gmail.com

என் மரணம் குறித்த
கசய்தியால் உங் ளில்
சிலர் பாதிக் ப்படலாம்.
எைக் ா வருந்தி சிலர்
ண்ணீர்ச் சிந்த பநரலாம்.
அவ்வமயம் உங் ளுக்கு
ஆறுதல் கசால்லித்
பதற்ைமுடியாது என்ைால்.
பிணமாை எைக்கு
மாறல ள் சூட்டி
மரியாறத கசய்வீர் ள்.
அந்பநரம் எவ்வித
ஆட்பசபறையுமின்றி
என் சவமும் மாறல றை
சு மாய்ச் சுமக்கும்.
உங் ளின்
இறுதி மரியாறதயாதலால்
அவ்வமயம்
அறத ஏற்றுக்க ாள்ைத்தான்
கசய்பவன்.
றடசியா
மீண்டுகமாருமுறை
என்றை உற்று
www.kolusu.in

47

ஓய்வு ஊதியம்
வாங்கி க ாண்டிருக்கும் பபாது
ாதலியின் நியாப ம்

பல ார ண்ணாடி குடுறவறய
வருடியபடிபய வடிந்தது
ஒரு துளி

ாற்பைாடு
சண்றடயிடுகிைது
சில ாகிதங் ள்

நிலகவாளியில்
ந ர்ந்து க ாண்டிருக்கிைது
படப ாட்டியின் பிம்பம்
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பிரியா பாஸ்கென் கவிமைகள்

priya@baskarans.com

பூமியின் ஆட்டம்

இரு றர அ லத்திற்கும்
நாய் ள் சண்றடயிட்டு
விறையாடுகின்ைை
பைக்கும் பைறவ ளின் எச்சம் விழுந்து
ாய்ந்து
கிடக்கின்ைது
பட்டுப்பபாை றரபயார நாணல் ள்
மு ாரி இரா ம் இறசக்கின்ைை
பபராறசக் ார முதறல ள் அள்ளிக் குவித்து க ாள்றை
க ாள்கின்ைைர்
இரவில் அத்துமீறி நுறழந்தவர் ைாலும்
மாைபங் ம் கசய்யப்படுகின்ைை வைண்ட
மணல்கவளி ள்
கூட்டுக்
ள்வர் ளின்
பசிக்குப்
பரிதாபமாய்
இறரயாகிைது
ஏலம் எடுத்தவைால் ஏைைமாய் க ாளுத்தும் கவயிலில்
முழுதும் நிர்வாணமாய் ஆக் ப்படுகிைது
யாருமற்ை கவறுறமபயாடு விழித்துக் ாத்திருக்கிைது
ஆறு என்று தன்றை எப்பபாபதனும்
யாராவது கசால்லிக் ப ட்டால் மட்டும்
ஆழத்திலிருந்து ஒரு துளி ண்ணீறரச் சுரக்கிைது அந்த
ஆறு

ந ரின் விண் முட்டும்
அடுக் ங் ள்
கிராமத்து ஆற்றின்
மணறல அள்ளிக் குடித்தை
சுயநல மனிதத்தால்..
வாைம் கபாய்க்
நிலகமல்லாம் மலடா
ந ர்பநாக்கி ந ர்ந்தை கிராமங் ள்.
மக் ள் கநருக் த்தின் நீர்த் பதறவக் ாய்
நிலம றைச் சல்லறடயாக்கிைான்
ஆழ்துறைக் கிணறு ைால்.
வலி தாைா நிலம ள்
சாய்ந்து அதிர்ற யில்
அடுக் த்தின் உச்சி அறை
தறரறயத் கதாட்டுக்
க ாண்டிருந்தது.
மண்ணில் புறதயுண்டவர் ள்
பூ ம்பகமை அலறிக் க ாண்டிருப்பது
வாைம் வறர
ப ட்டுக் க ாண்டிருந்தது.

ேரும் ஆகஸ்ட் மாை இைழுக்கான ெறடப்புகள்
அனுப்ெ வேண்டிய முகேரி
kolusu.in@gmail.com

ெறடப்புகள் அனுப்ெ இறுதி ொள் : 20-07-2020
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ரசௌவி கவிமைகள்

souvi36@hotmail.com

அே ரமில்றல

நைருவிளக்கின் நேளிச் ம்

ாத்திருக்கிபைன்
எைக் ாை இருக்ற பயாடு
ஒரு பபருந்து நிச்சயமாய் வரும்

மறழ ஓய்ந்தபின்
இரவின் சிறுப ல் ளுக் டியில்
சற்பை வாழ்ந்து மடிகின்ைை
ஈசல் ள்
ப கலல்லாம் பிரயாணித்துக்க ாண்படயிருந்த
ப ாபுர நிழறல
இரகவல்லாம்
ஒபர இடத்தில் ட்டிறவத்துவிடுகிைது
கதருவிைக்கு
எல்பலாரும் உைங்கிப்பபாய்
ஊரடங்கிய பிைகு
வீதி ள் கதருவிைக்கு றையும்
கதருவிைக்கு ள் வீதி றையும்
ாதலித்துக்க ாண்டிருக்கின்ைை
விடிய விடிய
தள்ளித்தள்ளி நின்றிருக்கும் கதருவிைக்கு ள்
ப லில் பார்த்தவற்றைகயல்லாம்
ஒளிவு மறைவின்றி
இரவிடம் கசால்லிவிடுகின்ைை
ற யில் கவளிச்சமற்ை வழிப்பபாக் னுக்கு
உல ம் உைக்குமாைது எை
ஒவ்கவாரு இரவும் நம்பிக்ற யூட்டுகின்ைை
கதருவிைக்கு ள்
கதருவிைக்கிற்கு
ாறலத் தூக்கிப் கபய்யும் நாயின் சிறுநீரும்
பம பமறி வந்து மறழகயைப் கபய்யும்
டல் நீரும் ஒன்று
கதருவிைக்ற ச்சிறுவயதில்
ல்கலடுத்து அடித்தவன்
அபத கதருவிைக்கின் கவளிச்சத்தில்
தள்ைாடி கநருடிக்க ாண்டு
தடியூன்றியபடி நடந்துபபாகிைான்
சிரித்துக்க ாள்கிைது கதருவிைக்கு
இதுதான் வாழ்கவன்று

ாத்திருக்கிபைன்
எைக் ாை பசிறயத் தீர்க்
தயாரிக் ப்பட்டிருக்கும் உணவு
என்றை அறடந்பத தீரும்
ாத்திருக்கிபைன்
எைக் ாை தண்ணீபராடு
ஒரு பம ம் என் தா த்திற்க ை
நிச்சயமாய் கபாழியும்
ாத்திருக்கிபைன்
எைக் ாை கவளிச்சத்பதாடு
சூரியன் என் வீதிக்கு வரும்
ாத்திருக்கிபைன்
எைக் ாை நட்சத்திரங் றை
இரவு க ாண்டுவந்து
மைக் ாமல் என்னிடம் பசர்ப்பிக்கும்
ாத்திருக்கிபைன்
எல்லாச் கசடி றையும்
கசாந்தமாக்கிக்க ாண்டவர் பை
எைக் ாை பூக் றைச் சுமந்தபடி
கசடிகயான்று என் நிலத்தில் வைரும்
ாத்திருக்கிபைன்
அவசர அவசரமாய் ஓடுபவர் றைப் பற்றி
எைக்க ாரு வறலயுமில்றல
அவர் ைால் எைக்க ாரு பசதமுமில்றல
எைக் ாைறவ றை
எவராலும் திருடிக்க ாள்ை முடியாது
எைக்க ாரு அவசரமுமில்றல
நான் ாத்திருக்கிபைன்
www.kolusu.in
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விஜய்ஆனந்த் கவிதைகள்
vijayabt09@gmail.com

நின் காலடித்ைடங் ள்

காற்றின் முகங்கள்

ாற்றுக்குத்தான்
எத்தறை எத்தறை
மு ங் ள்..?!
எத்தறை எத்தறை கபயர் ள்..?!
பபய்க் ாற்ைாய்
அடிக்ற யில்
புயலாகிைது..!!
சுற்றிச்சுழன்று
வீசுற யில்
சூைாவளியாகிைது..!!
இதமாய்
தழுவும்பபாது
கதன்ைலாகிைது..
புல்லாங்குழல்
புகுந்து புைப்படுற யில்
இறசயாகிைது..!!
யாருமறியா
பவறையில்
இச்..இச்..எை
நீ
இதழ் பதிக்ற யில்
சட்கடை
முத்தமாகிவிடுகிைது..!!!

www.kolusu.in

நீ
பதித்துவிட்டுப்பபாை
ாலடித் தடங் ள்
அறலயடித்து அழிவதில்றல...
மாைா
எண்ண அறல ள்
நின் தடங் றை
மீண்டும் மீண்டும்
வறரந்து க ாண்படயிருக்கின்ைை...
ஏபதாகவாரு பபருந்தில்
ஒலிக்கும் ஒரு ராஜாபவா
ஒரு ரகுமாபைா
மீண்டும் பதித்துவிடுகிைது
நின் தடங் றை...
பக் த்துவீட்டு குட்டிபாப்பா
தந்த பிைந்தநாள் ப க்
சுண்டிவிடுகிைது முதல் ாதலின்
சுறவ கமாட்டு றை...
பாரதிராஜாவின் ஏபதாகவாரு 'ர'
வரிறச நாயகியின் ாபதார ஒத்த
பராசா..சட்கடை பின்னிவிடுகிைது
உன் இறட தாண்டிய
கூந்தறல....
ஆம்...
ஏபதாகவாரு து ளில்
ஏபதாகவாரு அறசவில்
ஏபதாகவாரு தீண்டலில்
என் கநஞ்சில் ஈரமணல்
மிதித்த சுவடு ைாய்...
இன்னும் இன்னும்
நின்
ாலடித்தடங் ள் இருந்துக ாண்பட
இருக்கும்....
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மு. முொரக் கவிறைகள்
ammubarak2011@gmail.com
தாத்தாவுக்கு
உடல்நலம் குன்றிய பபாது,
பாட்டி அம்மாவாகிைார்...
பாட்டிக்கு
உடல்நலம் குன்றிய பபாது,
தாத்தா அப்பாவாகிைார்...
இருவரும் நலமாய் இருக்கும்
பபாது
குழந்றதயாகிைார் ள்!

பதாற்றுக்க ாண்பட
இருக்கிபைன்...
பதற்றிக்க ாண்பட இருக்கிைது...
கபயர் கதரியா குழந்றதயின்
புன்ைற !

என் ால் வலிக்கு
றதலம் பதய்க் ச்கசான்ைால்,
தன் ற வலிக் பதய்த்துக்க ாண்டிருக்கிைாள்...
அம்மா,
இரவு முழுவதும்!
குருவிக்கூட்றட ாப்பாற்றிய
மகிழ்ச்சிபயாடு
விறடகபறுகிபைன்...
புயல் சிறதத்த,
என் குடிறசயில் இருந்து!

மறழக்கு கூட
பள்ளிக்கூடத்தில்
ஒதுங் ாத அம்மா,
சிைப்பா எழுதுகிைாள்...
பிள்றை ளின் தறலகயழுத்றத!

www.kolusu.in
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வ லம் ராொ
rocketr754@gmail.com
www.kolusu.in
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க. கமலி, வகாறே
kkamalie3@gmail.com
www.kolusu.in
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M.R. ாய்கவின்
5 ஆம் ேகுப்பு
வொதி ெகர், நொள்ளாச்சி
selvamjohnu@gmail.com
www.kolusu.in
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காைலால் கசியும் கவிமைகள் - க.அம்சப்ரியா
amsapriya14@gmail.com

.காப்பியங்களில் காைல்
***************
உள்ைத்தால்
இறணந்துவிட்டால், பிரிக் இயலாத அன்பும் ாதலும்
இறடவிடாத
துன்பத்றதயும்
இன்பத்றதயும்
மாறிமாறித்
தருகிைது அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும்
ாதலுக்குமாை
கபாருள் இறடகவளி எங்கு
உருவாகிைது...?
ஒருவறரச் சந்திக்கும்பபாது கநடுநாள் பழகியது
பபால் ஈர்ப்பு கதாற்றிக்க ாள்கிைது. மறுமுறை
சந்திப்புக்கு மைம் ஏங்கித் தவிக்கிைது ...ஒரு மணிபநர
இறடகவளி, ஒரு நாள் இறடகவளி, ஒரு மாதம் எை
நீண்டு அடுத்த முறை சந்திக்கும் வறர ஆயிரம்
பவறல ள்
இருந்தாலும்,
ஆயிரம்
வறல ள்
இருந்தாலும் ஒருவறர மைக் இயலாமல் தவிக்கிைது
மைம்.
சிலறர அருகில் இருக்கும் பபாது கநருக் மா
உணர்கிபைாம். அவர் றை விடுத்து பவறு பவறலயில்
மூழ்கி விடுகிைபபாது மறுபடியும் அவர் றைச்
சந்திக்கும் பபாது மட்டுபம அபத கநருக் த்றத
உணர்கிபைாம் .. அந்த இறடகவளியில் அவர் ள்
நிறைவு
வருவதில்றல.
மைதிற்குப்
பிடித்தமாைவர் ள்தான்...
ஒரு
சந்திப்பிற்கும்
இன்கைாரு சந்திப்பிற்கும் இறடயில் அவர் ள் நிறைவு
வருவதில்றல. பராஜாக் ளின் அழகில் மயங்கி கிடக்கிை
பபபாது மல்லிற ப் பூக் றை நிறைவில் றவத்திருக்
முடிவதில்றல .அப்படிகயனில் மல்லிற ப் பூக் றை
பிடிக் வில்றல என்ைா கபாருள் ...? மல்லிற
பூக் பைாடு
உலாவிக்
க ாண்டிருக்கும்பபாது
பராஜாக் ளின் அழகும் ஈர்ப்பும் மைந்து பபாகிைது.
ாதல்
என்று
எறத
அறடயாைப்படுத்துவது
என்பதில்தான் குழப்பம் ஆகிைார் ள் ... இது ாதலா ?
நட்பா? பிரியமா? அன்பா? திற ப்பும் குழப்பம்
எல்லாக் ால ட்டங் ளிலும் வயது வறரயறையின்றி
இருக் த்தான் கசய்கிைது எப்பபாதும் நிறைவில்
தத்தளிக்கும் மைதில் ஏக் ம் இருந்தபடிபய இருக்கும்
அதுதான்... ாதல்
ஒருவபராடு எப்பபாதும் இருப்றப உறுதிப்
படுத்தயபடிபய இருக்கும் பபாது ஏபதா சில
பழக் ங் ள் நம்றம ஈர்த்து விடுகிைது ஆ பவ ாதலாகி
சிந்து
விட்டதா
கபாய்
மயக் ம்
பிைந்து
விடுகிைது...அவறரத்
தற் ாலி மா ப்
பிரிந்து
கதாடர்பற்றுவிட்டால்
இன்னும்
கூடுதலாை
சிைப்பு ளுடன் ஒருவர் ஈர்ப்பாைால்
அதுவும்
ாமகலன்பை
மயக் ம்
க ாள்கிைது
மைது..
ாலங் ாலமா ஒபர ாதல் என்கிை ட்டறமப்பு
மைறத குழப்பிவிடுகிைது..
ாதலின் அடிப்பறடபய பழகிய பலரில் ண்டறிய
வாய்ப்பற்ை
ஒன்பைா , ாணபவ ாணாத ஒன்பைா
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மைம்
ட்டறமத்து றவத்திருக்கிை ஏபதா
ஒரு
மாயபிம்பபமா
யாபரா
ஒருவரிடம்
ாண்கின்ை
பபாது மைம்
மயங்குகிைது...
அந்த
வியப்பு
கமதுவா
,ஒரு வுறதகயை
மைதில்
விழுகிைது. இயற்ற யின் வனிப்பில்,
தாைா வைர்கிை தாவரம் பபால மைம்
ாதறல
வைர்த்துக் க ாள்கிைது..
சிலப்பதி ாரத்தில் ப ாவலன்
ாைல்
வரிப்பாட்டில் ஒரு வியப்றப விறதயாக்குகிைார்
இைங்ப ாவடி ள்... ாதவியி ன் அழற க் ண்டு
வியக்கும் பபாது
தன் ாதலியின் அழற தான்
எவ்வாறு பாராட்டுவது என்று வியந்து பபாகிைான் ...

நிலவுைான் இந்நிலத்திற்கு ேந்ைவைா...?
எமவன! இவ்வுருவுக்நகாண்டு எழுந்ைவைா...?
நைய்ேவம! ேடிோகித் திகழ்ந்ைவைா...?
- இப்படி இைங்ப ாவடி ள் கூறும் ாைல் வரிக்
ாதலன் ாதலியின் அழற க் ண்டு கமய்மைந்து
க ாண்டாடுகிைான்...திற க்கிைான்.
**
கயல் எழுதி, வில் எழுதிக.,கார் எழுதிக் காமன்
ந யல் எழுதித் தீர்ந்ை முகம் திங்கவளா காணீர்
திங்கவளா காணீர் ! திமில் ோழ்ெர் சீறூர்க்வக
அங்கண் ஏர்ோனத்து அரவு அஞ்சி ோழ்ேதுவே
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எறிேறளகள் ஆர்ப்ெ இருமருங்கும் ஓடும்
கறைநகழு வேல் கண்வணா ,கடுங் கூற்ைம் காணீர்!
கடுங்கூற்ைம் காணீர்! கடல் ோழ்ெர் சீறூர்க்வக
மடம் நகழு நமன் ாயல் மகளாயதுவே

வியக்கிைது... ாதல் என்ைாபல இப்படித்தாபை ....!

புலவு மீன் நேண் உணங்கல் புள் ஓப்பிக் கண்டார்க்கு
அலே வொய் ந ய்யும் அணங்கு இதுவோ அணங்கு
இதுவோ காணீர்! அடும்பு அமர் ைண்கானல்
பிணங்கு வெர் ஐம்ொல் ஓர் நெண் நகாண்டதுவே
**
மு பமா நிலவு .... யல் மீனிறைக் ண்ணிபல
வடித்துள்ைாள்...!
மன்மதனின் கதாழிறல தன்
பமனிகயல்லாம் பதித்துள்ைாபை...!
விண்ணிபல உலவாமல், மண்ணிற்கு வந்தது
ஏை....? இந்த விழி ளில் குருதிக் றை
பதாய்ந்த
பவலிறைக் ாண்கின்பைபை...!
இப்படிகயல்லாம் வியந்த ாதலன், முத்தாய்ப்பா
முடிவா
ாதலின் வியப்பு உச்சமா
இவன்
உயிர்குடிக்கும்
எமபைா...?என்று
பதறுகிைான்...!
மைபமா உடபை மறுக்கிைது... மைம் வர்ந்தவள்
எவ்வாறு எமைா மாைமுடியும் ...?இவள் எைக் ாை
பதவறத...! கதய்வம் ...!என்று மயங்குகிைான் . அழகு
பதவறததான் இந்தப் கபண்ணா
உருகவடுத்து,
பைறவ றை விரட்டுகிைதா
ற்பறைக்கிைான்.
வியப்பப ாதலின் விறதகயை விழுகிைது என்பது
இந்தக் ாதபல சாட்சி .அபத ாைல்வரிக்
ாதலன்
பார்றவறயகயான்றையும் ளிப்கபை ருசிப்பபாம்...

பார்றவ ள் தாபை பிரியத்திலிருந்து ாதலுக்கு,
அன்பிலிருந்து ாதலுக்கு ,பாசத்தில் இருந்து ாதலுக்கு
டத்துகிைது
அதைால்தாபை
பார்றவக்கு
முதல்மரியாறத கிறடத்துவிடுகிைது
**
ெேள உலக்றக றகயால் ெற்றித்
ைேள முத்ைங் குறுோள் ந ங்கண் ைேள முத்ைம்
குறுோள் ந ங்கண்
குேறளயல்ல! நகாடிய நகாடிய !
புன்றன நீழல் புலவுத் திறரோய
அன்னம் ெடப்ெ ெடப்ொள் ந ங்கண் அன்னம் ெடப்ெ
ெடப்ொள் ந ங்கண்
நகான்வன நேய்ய! கூற்ைங் கூற்ைம்
கள்ோய் நீலங் றகயிவலந்திப்
புள்ோய் உணங்கல் கடிோள் ந ங்கண் புள்ோய்
உணங்கல் கடிோள் ந ங்கண்
நேள்வேல் அல்ல நேய்ய !
**
பவை உலக்ற றயக் ரத்தால் பிடித்து முத்துக்கு
நி ராை அரிசிறயக் குத்தும் அவளுறடய சிவந்த
ண் ள், குவறை மலரா...?
.. இது ஒரு வியப்பு மயக் ம் ....!
மைமும் மறுக்கிைது க ாடியது.... க ாடியது... எை
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அடுத்த வியப்பு... இன்னும் சற்று வலுவாகிைது...
புன்றை மரத்தின் நிழலில், புலால் வீசும் றரயில்,
அன்ைப்பைறவ ஆறசபயாடு ற்றுக்க ாள்ளும் இந்த
அழ ாை
அவனின்
அழ ைாவளின்
அழகிய
ண் ள்
எமனினும்
க ாடியதா இருப்பதா
புலம்புகிைான்....
அத்பதாடு
நிறுத்திைாைா...?
மறுபடியும் பார்றவயின் பூவிழி ள் பற்றி கூறிைான்
ழுநீர் மலறரக் ரத்தில் ஏந்தி, பைக்கும்
பைறவறய விரட்டுகிை
இந்தப் கபண்ணின்
சிவப்பாை விழி ள் பவறல விடக் க ாடிது
என்கிைான்
ாதலில் பார்றவக்குத்தான்
முக்கியத்துவம் !

எத்தறை

ாதல் என்ைால் பித்பதறிய நிறலதான்....!
ப ாவலன்
பித்பதறி
ாதல்
கமாழி றைக்
கூறுவறதயும் ரசிப்பபாம் ்ு்
**
ெறு மலர்க் வகாறை! நின் ெலம் ொராட்டிெர் மறு இல்
மங்கல அணிவய
அன்றியும்
பிறிது அணி அணியப் நெற்ைறை எேன்நகால்?
ெல் இருங் கூந்ைல் சின்மலர் அன்றியும் நமன் அவிழ்
மாறலவயாடு என் உற்ைனர்நகால் ?

ொனும் ெல் அகில் ெறும்புறக அன்றியும் மான்மைச்
ாந்நைாடு ேந்ைறை எேன்நகால்?
திருமுறலத் ைடத்திறடத் நைாய்வில் அன்றியும்
ஒரு காழ் முத்ைநமாடு உற்ைறை எேன் நகால்?
திங்கள் முத்து அரும்ெவும், சிறுகு இறட ேருந்ைவும்
இங்கு இறே அணிந்ைனர்: என் உற்ைனர் நகால்
**
ப ாவலன், பதாற விரித்தாடும் மயில் உன்
சாயலுக்கு பதாற்றுத்தான் ாற்றுக்கு ஓடிவிட்டபதா!
அவள்
நறடறயப்
பார்த்து,
நாணப்பட்டு
அன்ைப்பைறவ வயலுக்கு பபாய் விட்டதாம் ..

கிளி பைா
கமாழி ப ட்டு,
உள்ைம்
பநாகின்ைைவாம்..
அவளுக்கு
பவறு
பிை
அணி லன் ள் பதறவயில்றலயாம்....
அவள் அழற க் கூட்ட, சில மலர் ள்
பபாதுமாம!
வீணா
எதிர்க்கும் மாறல ள்...?
கூந்தலுக்குக் கூட அழற யும் புகுத்தி அழகிய
மான்மதச் சாந்றதயும் ஏன் பூசியுள்ைார் ள்...?
ஏராைமாை அலங் ாரங் ள் எதற்கு....?
இறவ றைச் சுமந்ததால் அவள் சுடர் மு த்தில்
வியர்றவ அரும்புமாம்....! இறட வருந்துமாம்....!
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இப்படிகயல்லாம் ப ாவலன் ாதல் கமாழி றை
கமாழிகிைாள்...
சிலப்பதி ார ப ாவலன் பார்றவ பருகுதல்
இப்படிகயனில் சீவ னின்
பார்றவயும் வியப்பின்
அழகு பரு தீராத சுறவறயத் தருகிைது
சீேகன் ொர்றே
********
பூவுண்ட கண்ணாள் புருேச்சிறல
வகாலிநயய்ய
வேவுண்ட நெஞ்சிற்கு இடுு்புண் மருந்நைன் நகால்
என்னா
மாவுண்ட வொக்கின் மடோறள மறித்து வொக்கிக்
வகாவுண்ட வேலான் குறழத்ந்ைாற்ைான் ஆயினாவன
ோனார் மதிமுகத்ை ோவளா ேடுப்பினவலா
ைாளார் கழுநீவரா நீலவமா ைாமறரவயா
நீள் வேவலா அம்வொ கயவலா நெடுங் கண்வணா
வகாளார்ந்ை கூற்ைவமா நகால்ோன் நைாடங்கினவே

துைக்கம்புக் கேர்க நளாத்ைான்.

ேரிக்கழல் குருசில் மார்பு
மடந்றைநேம் முறலயுந் ைம்முள்
ந ருச்ந ய்து திறளத்துப் வொரில்
சிலம்நொலி கலந்ை ொணி
அரிப்ெறை அனுங்க ஆர்க்கும்
வமகறலக் குரவலாடு ஈண்டிப்
புரிக்குழல் புலம்ெ றேசிப்
பூேறண விடுக்கலாவன.
**
சீவ ன் தன் ாதலியின் அழற கயல்லாம்
அள்ளியள்ளிப் பருகும் ாட்சிறய விஞர் நமக்குத்
தி ட்டத்
தி ட்டத்
தருகிைார்...
ாதலியின்
அழற ப் பரு த் துவங்கும் பித்பதறிய நிறலறய
எந்தச் கசாற் ைாலும் நிறைகவை கவளிக் க ாணர
இயலாது...
ாதலி ளின் , ாதலர் ளிை இன்பத் துய்ப்கப, ஒரு
ணப்பார்றவ அறியாமல் கதாடப்படுகிை சிறு
விரல்படல்...கசாற் ளின்
சிக் ைத்தில்
க ாறடயாக்குகிை ஒரு
"ம்" ..ஒரு "ம்..." இல்
கதானிக்கிை அர்த்தங் ளின் ாவியத் தன்றம..

றெங்கண் மணி மகா குண்டலமும் றெந்வைாடுந்
திங்கள் முகத்திலங்கச் ந வ்ோய் எயிறிலங்கக்
நகாங்குண் குழைாக் வகாட்நடருத்ைஞ் ந ய்ை வொக்கு
எங்நகங்வக வொக்கினும் அங்கங்வக வைான்றுவம
விமறலயின் விழி ள் சபூ பபான்ைறவ... தன் புருவ
வில்றல வறைத்தாள்... விழியம்றம எய்தாள்...
அம்பு தாக்கிய புண்றண ஆற்றி, மறைக்கும் மருந்து
யாபதா...? அந் பநாய் தீர்க்கும் மருந்து ,அந்த விழி பை
தான் அன்றி பவகைன்ை...?
இது வாள் பபான்ைது... பிைந்த
மாவடு ... ழுநீர் ... மல நீர் ...நீலப்பூ... நீர்பவர்...! றண..!
இவற்றைகயல்லாம் விட இந்தப் பார்றவ உயிறர
வரக்கூடிய க ாடிய எமைா வும் இருக்கிைது ...
இப்படி சீவ னின்
ாதலின்
பார்றவ திற ப்பூட்டுகிைது... ாதலின் பார்றவயில்
மறலயும்
றரயும்... துயரங் ள் தூைாகும்...சருகும்
மலரும்..பதால்வி ள் யாவும் கவற்று முத்திறர ைா
மாறும்...

ண் ாணா தூரத்தில் பிரிவின் கநருப்பில்
ைவில் திறைத்து ,உயிர் பிரிந்து, பிரிந்து ,உயிர்
இறணயும்
ண பநரத்தில் ,தன் ாதலியின் ,
ாதலனின் கபயறர மட்டுபம சுவாசித்துவிடுகிை
பபாது,கிறடக்கிை
பபரின்பத்றத
ாவியமாக்
பவண்டுமாைால் ,ஒரு
ாதலில் அல்ல...ஓராயிரம்
ாதலில் திறைத்திருக் பவண்டும்...
ாதலில் திறைத்து ,திறைத்து உயிர் நரம்பு ள்
தவிக் தவிக் ஒரு ாதறலக் ணடறடந்து ஒரு
ாப்பியம் பறடப்பபான்
ாதலுக்குச் சா ா வரம்
அருளிச. கசய்த ாதல் முனியாவான்...
***
அடுத்த
இதழில்...இன்னும்
சில
ாதல்
பறடப்பு ளுடன்...

இலக்கியக்
ாதலர் ள் பார்றவறயக்
டந்து ,உயிறரக் ளித்து ,இன்பமும் துய்ப்பறதயும்
உணர்கிைபபாதுதான்
ாதலின்
உயரழற
உணர
இயலும்..
சீவ ன் ண்டுணர்ந்த இன்பம் பற்றிய
உலகினும் பயணிப்பபாம் !
**
நொன்ேறர நொருை யாறனப்
புணர்மருப் ெறனய ோகி
நைன்ேறரச் ாந்து மூழ்கித்
திரள்ேடஞ் சுமந்து வீங்கி
மின்ேளர் மருங்குல் ந ற்ை
நேம்முறல மணிக்கண் வ ப்ெத்
நைான்னலம் ெருகித் வைான்ை
www.kolusu.in
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