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ñ£Ÿøºø õ£öô£«ñ

(Þò™ îóM¬í‚ ªè£„êè‚ èLŠð£)

ñ‡E™ Hø‰F†ì ñ£Qì«ó ï¡ªøù
à‡¬ñèœ «ðC àôAQ™ õ£›‰F´ƒèœ
â‡íƒè ª÷™ô£‹ ÞQˆF´‹ â¡Á«ñ
õ‡íñ£èˆ «î£¡Áõ¶ õ£›‚¬è» ñ™ô«õ
è‡E¬ñ‚°‹ «ð£FQ™ è£í£ñ™ «ð£°«ñ
â‡®¬ê «ð£ŸPì Þ¡ðºì¡ ïŸªêò™
õ‡íºø„ ªêŒ«î ñùˆF™ ªð£ø£¬ñ»‹
ñ‡í£¬ê »‹M†´ ñ£Ÿøºø õ£öô£«ñ

- G˜ñô£ Cõó£êCƒè‹

èM¬î M¿ƒAò Þó¾èœ
«î£¡Á‹ â‡íƒè¬÷ â™ô£‹
èM¬îè÷£Œ á¡Á‹ ºòŸCJ«ô«ò
è¬ó‰¶ «ð£Aø¶
c‡ì Þó¾èª÷™ô£‹!
ªð£Œ °¬öˆ¶ ªñŒ èô‚A
¬ñJ¼†®™ ñèªõ£¡Á Hóêõñ£Aø¶
èM¬î âÂ‹ ªðòK«ô!
H¡ Ü¶ Þó¾è¬÷ M¿ƒA M†´
àø¾ ªè£‡ì£®‚ ªè£‡®¼‚Aø¶
àŸðˆF ªêŒîõ¡ àœ÷ˆ«î£´!
â¿Fò õ£˜ˆ¬îèO¡
M¿¶è¬÷Š ðŸP‚ ªè£‡´
àí˜¾èÀì¡ á…êô£®‚ ªè£‡®¼‚Aø¶
àøƒè£ MNèÀ‚°œ èM¬îèœ!
Üì˜‰î è¼¬ñ‚°œ
ðì˜‰î èM¬îèœ
ð´‚¬èè¬÷»‹ M¿ƒA
ðCò£ŸP‚ ªè£‡®¼‚Aø¶!
Þ¡ðˆ¶Š ð£ô£è â¡ Þó¾è¬÷ ï¬ùˆ¶
ªîA†ì ªîA†ì Þ¡ùºÉ†´Aø¶
â¬ù Þ‹C‚°‹ ÞQò èM¬îèœ!

W˜ˆF
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ï£¡ «ð£«ø¡ à¬ô ¬õ‚èÂ‹. Þ¼‚è AÎõ
ð£ˆî£ c ï£¬÷‚° î£‡®ò‹ñ£ ×†´‚°
«ð£õ. àù‚ªè¡ù à‹ ñ£Iò£ ê¬ñ„C´‹.
âù‚°‹ å¼ ñ£Iò£ õ£„C¼‚è£ ð£¼.
°®‚è î‡E‚Ãì ¬èôªè£´‚èµ‹’’.
«óû¡ AÎM™ G¡øõ£«ø
ïì‰î¬î G¬ùˆ¶ ð£˜ˆî£œ ó…êQ. eù£
ªð£ø‚°‹«ð£¶ ó…êQ ê¬ñ…²¼‰î£. Üîù£™
å¼ î£òŠ«ð£ô eù£¬õ °O‚è õ„², ê£Šð£´
á†®... î£ô£†®, Éƒè õ„² õ÷ˆî«î ó…
êQî£¡. ðFù£Á õò² MˆFò£ê‹.

‘‘â¡ù ó…êQ à¡ îƒè„C ¹¶i´

è†® ð£™ è£„²ø£÷£ñ£... c «ð£è£ñ Þƒè
«óûƒè¬ìô G‚èø’’ â¡Á c†® ºö‚Aò
Ü…ê¬ô Ü‚è£Mì‹...

‘‘Þ™ô, Þ™ô... «ð£õô «óû¡ è¬ì‚°
õ‰îî£ô àƒè¬÷ ð£‚è º®…²¶‚è£. ï£ñ«÷
ñ£ê‹ å¼‚è£ˆî£¡ ð£‚°«ø£‹. Üî£¡ eù£
ð£™ è£Œ„Cø£¡Â ªîK…²‹ Þƒè õ‰F¼«è¡’’
â¡Á ó…êQ ðF½‚° èô£Œˆî£œ.
‘‘Ü®Š«ð£® â¡A†«ìò£õ£. ã‡®
àƒè ×†ì ñF‚èô, ÃŠ¹ìô¡Â à¡
ñ£Iò£ ï£¡ õ£ø õNô ð…ê£òˆ¶ õ„²„².
Üî£¡ «è†«ì¡’’
‘‘Ü¶ å¡ÂI™ô‚è£... â¡ îƒè„C
ñ£Iò£, ñ£ñù£¼‚°‹ âù‚°‹ Ýõ£¶.
Üî£¡ Üî ¾´‚è£ ð¼Š¹ ï™ô ð¼Š¹
«ð£´ø£Œƒè÷£. Þ™ô Þ‰î ñ£êº‹ CõŠ¹
ð¼Š¹î£ù£ °ö‹¹ M÷ƒèô’’.
‘ ÜŠð®ò£... «ð£J†´ «ð£ø£Âƒè
¾´ Þ‰î ñ£êº‹ è™èˆî£ ð¼Š¹î£‡®.
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ñ£ŠHœ¬÷ i†®L¼‰¶ å¼ 5 «ð˜
ó…êQ Ü‹ñ£ Þó‡´, ªð£‹ð÷Hœ÷
ª ó ‡ ´ Ý ‹ H ¬ ÷ H œ ¬ ÷ ¡ Â ï £ ½ õ‰F¼‰î£ƒè. eù£ ó…êQò Mì èôó£, Üöè£
Hœ¬÷è¬÷ ªðˆ¶Š«ð£†´†´ i´, iì Þ¼Šð£. ñ£ŠHœ¬÷ Ü†¬ì‚èK. Üõƒè
«ð£J «ðC†´ Þ¼Šð£. ó…êQ ÜŠð£ õó «ð²ù¶‹ ó…êQ‚° H®‚èô.
«ïó‹ ªð£ÁŠð£ù ªð£‡ì£†® ñ£FK ó…
‘ ªð£‡í ªó£‹ð ¹®„C¼‚°. Ü´ˆî
êQ ê¬ñ„² õ„êî ðKñ£Áõ£.
ºÃ˜ˆîˆ¶ô è™ò£íˆî õ„²‚°«õ£‹. Þ¡¬ù‚°
ó…êQ‚° Wöî£¡ ñˆî Íµ «ð¼‹ ð£ˆî 9 ªð£‡µƒèœ÷ eù£õî£¡ âƒè
ªð£ø‰î£ƒè. vÃ™ ð®Š¹ º®„ê¶‹ «ñô Hœ¬÷‚° ¹®„C¼‚è£‹’’ â¡Á ñ£ŠHœ¬÷J¡
ð®‚è ¬õ‚è£ñ. i†´ ê¬ñò™, îƒ¬è, CˆF ªê£™ô¾‹...
î‹Hè¬÷ õ÷Šð«î Þõ÷¶ «õ¬ô. Ü¡¬ð
ó…êQ ñù²‚°œ÷ ‘‚°‹, à‹¹œ¬÷ò
ñ†´«ñ ªõOè£†ì ªîK‰îõÀ‚°, ï™ô
õó¡ õó¾‹ èLò£í‹ º®…². ð‚èˆ¶ âõ‚ è†´õ£?’ â¡Á ºµ, ºµˆîõ£«ø
‘‘Ü‹ñ£ ªè£…ê‹ àœ÷ õ£«ò¡ â¡Á
á¼‚° «ð£J†ì£.
Ü‹ñ£¬õ àœ«÷ Ü¬öˆî£œ ó…êQ’’.
eù£¾‹ ð®„² º®‚è, ñ£ŠHœ¬÷
‘‘â¡ù®? ªê£™½...’’
i†®L¼‰¶ õø£ƒè å¼ â†´ õ‰¶†´
«ð£‹ñ£ â¡Á ÜŠð£ ÃŠHì ó…êQ»‹, Üõ
‘‘Ü‹ñ£... Þ‰î ñ£ŠHœ¬÷ «õí£‹.
¹¼û¡ ªè÷îº‹ ªð£‡¬í»‹ ¬ðò¬ù»‹
è¼Š¹«õø, õò²‹ Ãì Þ¼‚°‹ «ð£ô¼‚°’’.
ñ£Iò£˜A†ì M†´†´ «ð£ù£ƒè.
‘’ÜŠð®ò£ ªê£™ø. ñ£ŠHœ¬÷ ªõOï£†´ô
«õ¬ô ð£‚°ø£¼’’ â¡Á Ü‹ñ£ è‡è¬÷ MK‚è¾‹,
ªè÷î‹, ‘‘ó…êQ «ðê£ñ Þ¼...’’ â¡Á
ü£¬ì‚ è£†®ù£¡.
ý£L™ Þ¼‰î Ã†ì‹ ‘êK ÞQ«ñ â¶‚°
ªõJ† ð‡E‚A†´ ÞŠð«õ ê£vîóˆ¶‚°
î†ì ñ£ˆF‚°«õ£‹. æ¬ô â¿F‚°«õ£‹.
è™ò£íˆ¶‚° ºî ï£«÷ G„êò‹ õ„²‚°«õ£‹’’
âù Ü´‚A‚ªè£‡«ì «ð£„², å¼ ªðK².
‘‘cƒè â¡ù ªê£™lƒè?’’
‘Ü¶ å¡ÂI™ô... ªðKò ªð£‡µî£¡
ñ£ŠHœ¬÷ è¼Šð£ Þ¼‚è£¼, õò²«õø Ãì
Þ¼‚°‹ «ð£ô¼‚°¡Â êƒèìŠð´¶’’ â¡Á
ªê£™ô¾‹, ªñ£ˆî‚ Ã†ìº‹ ó…êQ¬ò
ð£ˆî ð£˜¬õJô ªï¼Š¬ð‚ è‚AŸÁ.
‘‘â¡ù ó…êQ àƒè Ü‹ñ£‚°
ªè£…ê‹ Ãì Mõv¬î«ò Þ™ô... ÞŠð®
â™ô£¼‚°‹ º¡ù£® ªê£¡ù£ êƒèìŠðì
ñ£†ì£ƒè’’ â¡Á ªè÷î‹ õ¼ˆîŠð†ì£¡.
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ò£˜ â¶ ªê£™L»‹ â´ðìM™¬ô. ðvú¨‹ Þ™ô£ñ ªðKò‹ñ£ i†´‚° «ð£ù£ƒè.
Þ‰îŠ ªð£‡µî£¡ «õµ‹Â æˆî‚è£™ô
G¡Â è†®‚A†´ «ð£ù£ƒè.
Üƒè «ð£»‹, M®ò, M®ò «ðC... è¬ìC
º®õ£ ªõOï£†ô Þ¼‚è ñ£ŠHœ¬÷‚A†ì
ñÁi´ ê‹Hó£îò‹ º®…ê¾¡ù ïì‰î Mûòˆ¬î ªðKòŠð£ ªê£™ô¾‹...
eù£õ ð£˜‚èº®òô. Þ¼õ¶ ï£œ èN„²
ñ£ŠHœ¬÷»‹ ªõOï£´ «ð£è, Ü‰î‚
ï™ô«õ¬÷ ðòŠð´‹ð®ò£ â¶¾‹
Ã†ì‹ eù£õ ªè£´¬ñŠ ð´ˆî Ýó‹H´„². ïì‚è£ñ, êK ï£¡ ÜŠð£, Ü‹ñ£†ì «ð²«ø¡
â¡Á ñ£ŠHœ¬÷ ªê£™ô¾‹; ‘Y‚Aóñ£ eù£¬õ»‹
å¼ ï£ ó£ˆFK ÜŠð£¾‹, Ü‹ñ£¾‹ Üƒè Ã†®‚è„ ªê£™½ƒè’’ âù ó…êQ ¬ê†ô
è‡a¼‹ è‹ð¬ô»ñ£ ó…êQ i†´ õ£êL™ «ðCùî»‹ ªê£¡ù£˜ ªðKòŠð£.
õ‰¶ G‚è¾‹ ó…êQ ðîP†ì£... eù£¬õ
î£J¡ vî£ùˆF™ Þ¼‰¶ õ÷ˆîõ÷£„«ê.
ÜŠð® ó…êQ ªè…ê å¼ èôèˆ¶ôî£¡
ñ£ŠHœ¬÷ eù£õ Ã†®†´ «ð£ù£¼.
ªè÷îº‹ «õ¬ôMSòñ£è ªõOÎ˜
ªê¡P¼‚è¾‹, °ö‰¬îè¬÷ ñ£Iò£˜
eù£ õ¼ûˆ¶‚° å¼ îìõ á¼‚°
ªð£ÁŠH™ M†´M†´, ÜŠð£¬õ»‹, õ¼õ£. «ïó£ Ü‹ñ£ i†´‚° «ð£õ£. ÜŠðø‹;
Ü‹ñ£¬õ»‹ Ü¬öˆ¶‚ ªè£‡´ è¬ìC ñ£Iò£˜ i†´‚° «ð£J†´, á¼‚° «ð£J´õ£.
ðvR™ ãK eù£ i†´ õ£ê½‚° «ð£Œ… õ÷ˆî ð£êñ£„«ê¡Á Ü‹ñ£ i†´‚° õ‰F¼‰î
‘‘ÃŠ¹´Œò£ Ü‰î ªðKò ñÂûù...’’
eù£õ ð£‚è °ö‰¬îè¬÷»‹ Ã†®†´ ó…êQ
Ü‹ñ£ i†´‚° «ð£ù£.
°´‹ðˆ«î£ì õ‰¶ Ü¿¶, ¹®„²
è†´ù£ Þ‰î ªð£‡íˆî£¡ è†´«õ£‹Â
i«ì ñ£PJ¼‰¶„². èô˜ ®M,
ªê£™L è†®†´, Þƒè õ‰¶ «õ¬ôò õ£Sƒ ªñS¡, HK†x â¡Á i´ º¿õ¶‹
è £ † ´ l ƒ è ÷ £ . . . ? ª î £ ¬ ô „ ² Š ¹ ´ « õ ¡ ê£ñ£¡. ó…êQ Ü‹ñ£¾‚° î¬ô‚ªè£œ÷£î
ª î £ ô „ ² . â¡ îƒè„C‚° ñ†´‹ ãî£õ¶ ªð¼¬ñ.
Ý„ ² ° ´ ‹ ð ˆ «î£ì ª üJ ½ ‚ °ˆî£¡
«ð£èµ‹. ÞŠð «ïó£ ï£¡ ªð£‹ð÷ «ð£Lv
eù£ ó…êQ‚«è£, °ö‰¬îèÀ‚«è£
v«ìûÂ‚°ˆî£¡ «ð£«ø¡ ªê£™L†«ì¡’’. â¶¾«ñ õ£ƒA†´ õóô. ó…êQ Ü¬î‚Ãì
ªðKê£ G¬ù‚èô Ýù£ ªõOï£†®«ô«ò
‘‘â¡ù® æõó£ èˆ¶ø... Þƒè õ‰¶ ªð£ø‰¶, õ÷˜‰î ñ£FK ð‰î£ ð‡E‚A†´,
ÞŠð® èˆ¶ù¡Â â‹Hœ¬÷‚° ñ†´‹ ÜŠð£, Ü‹ñ£¬õ à‚è£‰î Þìˆ¶«ô¼‰¶
ªîK…ê¶¡ù£ à¡ îƒè„Cò å«óò®ò£ ÜFè£ó‹ ð‡E‚A†´ º¿²‹ ñ£PJ¼‰î
Ã†®†´ «ð£«õ‡®ò¶î£¡’’.
eù£¬õŠ ð£˜ˆ¶ ðKî£ðŠð†ì£œ.
Üî„ªêŒƒè ºî™ô. ÜŠð®«ò Üõ÷
ÜÂŠ¹‹«ð£¶ ñè¡ ªõOï£†´ô «õô¡Â
ªê£™L õ£ƒ°ù 25 ð¾¡ ï¬è, ªõœO
ê£ñ£¡ôî£¡ ê£I‚° Ì¬ü ð‡µ«õ£‹Â
ªê£™L ¹´ƒAù¶, ñˆîê£ñ£¡ ªê†«ì£ì
ºî™ô âƒè ªð£‡í ÜÂŠH ¬õ. Üõ
õ£›‰î¶ õ¬ó‚°‹ «ð£¶‹’’ âù ó…êQ èˆî,
Üõ˜èÀ‹ èˆî, ªî¼«õ «õ®‚¬èð£˜‚è...

ÜŠð®ˆî£¡ å¼ ï£œ Üõƒè
Ü‹ñ£ áKL¼‰¶ õ‰î õê‰î£ CˆF
‘‘â¡ù® à¡ îƒè„C ¹¶ê£ i´ è†®
AóýŠHó«õê‹ ð‡ø£Š «ð£ô... àƒè‹ñ£õ
ð†´‚è‡ì£ƒA è¬ìJô ð£˜ˆ«î¡. Ï
5000‚° ð†´Š¹ì¬õ õ£ƒA†´ Þ¼‰¶„².
â¡ù£ M«êû‹Â «è†«ì¡ ªê£¡Â„².
ÜŠð®ò£¡Â ê‰«î£û‹ â†®Šð£˜‚è
Ü‹ñ£‚° «ð£¡ ªêŒî£œ. â¡ù‹ñ£ eù£
ó…êQ ñ‡¬íõ£K ÉˆFM†´, è¬ìC ¹¶ i´è†® AóýŠHó«õê‹ ð‡íŠ
õ¬ó‚°‹ eù£õ ð£‚è º®ò£ñ, Ü‰«ïóˆ¶‚° «ð£ø£÷£. â¡¬ù‚°‹ñ£...’’ â¡Á «è†è.
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ÜîŸ° ó…êQ Ü‹ñ£ ‘‘Ü¶ â¡ù«õ£
âù‚° å¡Â‹ ªîKòô«ò... ¹¶iì£…
Þ™ô i´ åˆF‚° â´‚èø£«÷£¡Â...
â¡ù«õ£ ÜŠð£‚°î£¡ Mðó‹ ªîK»‹
ï£¡ â¡ùˆî‚ è‡«ì¡’’ â¡Á ªê£™L
ð£Fò«ô «ð£¬ù è† ªêŒˆî£œ Ü‹ñ£.
ªõOõ‰î è‡a¬ó ÜŠð®«ò
Üì‚Aù£œ Þó¾ ªè÷î‹ õ‰î¶‹ Üõ¡
«î£œèO™ M¿‰¶ Ü¿î£œ. ïì‰î¬î
ªê£¡ù£œ. ï£¡ â¡ùƒè îŠ¹ ð‡«í¡.
Üõ ¹¶ðí‚è£Kò£ Ýù£ Üõ«÷£ì.
Ýù£ âƒè Ü‹ñ£, ÜŠð£‚Ãì âƒA†ì
ªê£™ô ã¡ñÁ‚èÂ‹. ï£¡ ÞõƒèÀ‚°
«õ‡ì£îõ÷£ ÝJ†«ì¡’’.
ªè÷î‹ Ýîóõ£ î¬ô¬ò õ¼®
M†ì£œ. ‘Þ¶ô à¡ îŠ¹ âƒ«è Þ¼‚°?
Ü÷¾‚° «ñ«ô Ü¡¹‹, ð£êº‹ õ„êî îMó...
M´... ÜõƒèÀ‚° ªîK…ê¶ Üšõ÷¾î£¡’’.
‘ï£¡ õ÷ˆî ¹œ¬÷ƒè Üõ... Üõ
ï™ô£J¼‚è†´‹Â î£ù ï£¡ Ýó‹ðˆF«ô¼‰¶
ð£´ð†«ì¡. Þ¡¬ù‚° Üõ«÷ â¡¬ù ñF‚èô’’
â¡ø ó…êQ¬ò ªè÷î‹ êñ£î£ùŠð´ˆFù£œ.
‘‘à¡¬ù å¼ è¼Mò£ àƒè ÜŠð£¾‹,
Ü‹ñ£¾‹, àð«ò£èŠ ð´ˆF‚A†ì£ƒè.
Üîù£™ Üõƒè å¡ù£J†ì£ƒè... è¼Mò£
Þ¼‰¶ Üõ õ£›‚¬è ï™ô£J¼‚èÂ‹ c
ªê…ê¶ à¡¬ù âFKò£‚A HK„C¼„²’’
‘‘ï£¡ ï™ô¶î£«ù ªê…«ê¡...
ÜŠð£ Ü‹ñ£«õ eù£ Hó„C¬ù¬ò «ðC
º®„C¼‰î£ å¼ «õ¬÷ àù‚° Þ‰î G¬ô
õó£ñ «ð£J¼‚èô£‹ êK M´. Ü¡¬ð Mî„ê
Þìˆ¶ô M†´†´ «õø Þìˆ¶ô «î´... ñóñ£
õ÷‰¶ àù‚° Gö™ î¼‹ Ü‰î Ü¡¹’’
¬ð¬ò æ¿ƒè£ H®‹ñ£... âƒ«è«ò£
ðó£‚° ð£‚°ø... YQ Wö‚ ªè£†´¶ ð£¼
â¡ø «óû¡ è¬ì‚è£ó¡ °ó™ «è†´ Þ‰î
àôèˆ¶‚° õ‰î£œ ó…êQ.
n


ÜöA¬ø¬ò‚ «è£M½‚°œ
Üèº¼è õíƒAõ‰î£™
èöŸPM†ì ªê¼Š¹î¬ùˆ
è£íM™¬ô õ£êL«ô!
ñ£ŒˆF´õ˜ «ï£ªò¡Á
ñ¼‰îè‹î£¡ ªê¡Áõ‰î£™
õ£Œˆî¾ì™ àÁŠªð£¡Á
õJŸÁ‚°œ è£íM™¬ô!
Ý¡eè Ü¬ñFªðø
ÝCóñ‹ ªê¡Áõ‰î£™
ï£¡Üè‰¬î GŸ¬èJ«ô
ïŸèŸ«ð£ è£íM™¬ô!
ñèœè£í M™¬ôªòù
ñÂªè£´‚è„ ªê¡ø«ð£¶
îèè£õ™ G¬ôòˆ¶œ
î£òõÀ‹ è£íM™¬ô!
ã‚èºì¡ ñ‚èœî£‹
ãƒ°A¡ø£˜ è£‡ðîŸ«è
õ£‚°è¬÷Š ªðŸÁªõŸP
õ£Œˆîõ«ù£ è£íM™¬ô!
õNŠðPò£Œ Ý†Cò£÷˜
õ¬èJ¡P„ ²ó‡´A¡ø£˜
MNˆªîö£î ñ‚è÷£«ô
M¬÷„êªô™ô£‹ è£íM™¬ô!
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ñì™ å¡Á â¿F«ù¡
ñù‹ èõ˜‰î
ñƒ¬è‚°
ñì™ «ð£J «êó¬ô«ò£
ñ¼î£E ¬èèÀ‚°
ñô˜ ªè£Œî
ñ¬ôòóC â¡
ñù‹ðPˆî Þ÷õóC
ñøŠ«ðù£ Üõ¬÷




 2018

ñ™L¬è Ìõ£¬ì
ñí‚°‹ Þî›õ£¬ì
ñ¼î‹«ð£™
æ®õ‰¶ ñò‚°‹
è¡Qõ£¬ì
ñ£‰«î£Š¹ æóˆF«ô
ñ„ê£ù ð£˜ˆîõ«÷
ñJô£è °Jô£è
ñ£˜«ð£´ ê£Œ‰îõ«÷
ñ£‰îk˜ «ñQªòƒ°‹
ñFæOi²î®
ñ£ƒèQèœ Þ¼õ¼‹
ñAö„CJ™ Ý´î®
ñ‡õ£ê¬ù
à¡ õ£ê¬ù
èô‰«î õ¼°î®
Aó£ñˆªî¡øL«ô
ñ®J™ ê£Œ‰îF™
ñ£ó£Š¹ ï¿MòF™
ñ¡QŠ¹ «è†ìî®
ñ£‡«ð£´ ñ„ê£Qì‹
º‰î£¬ù õ£êˆF™
ñîò£¬ù ê£Œ‰îî®
«ñ£è î£˜êùƒèœ
ªñ™ôõ‰¶ «î´î®
è£ô‹ õ‰F´«ñ£
èì¾À‹
¶¬í„ªêŒõ«ó£
è£ˆF¼‰î è£î™
è™ò£íˆF™
Þ¬í‰F´«ñ£
è£î™ ñô«ó
è®î‹ å¡Á â¿FM´
è£îô¡ îõI¼‚«è¡
èŸðè«ñ õ‰¶M´
èMë˜

ð†´‚«è£†¬ì è£î˜

உன்னழகை பார்த்திருந்தா
ஒருப�ோதும் பசிக்காது
பெண்ணழகு ப�ோல தேன்
பெரும்பாலும் இனிக்காது...!

ம�ொத்தமாய் சுகங்களை
மூடி வைத்த பால் குடம�ோ - அவள்
முத்தங்கள் உயிர் வளர்க்கும்
மூடாத தேன் குளமா.....!
பெண் இல்லா வாழ்க்கை எல்லா
பிணம் ப�ோன்ற பிண்டமடி
பேரின்பம் என்பதெல்லாம்
பெண்ணில் மனிதன் கண்டதடி.....!
உண்மைக் காதல் இல்லைனா
உலகம் சுத்துமா- அதை
உயர்த்தி நானும் பாடுவது
இமயக் குத்தமா....!
மண்ணும் கூட காதலிக்கும்
மகிமை ச�ொல்லவா-அதை
மறுப்பவர் எல்லோரும்
மழலை அல்லவா.....!

விமலா நாகேஷ்


உன்ற னுளத்தி லுயிராய்க் கருதியெனை
அன்பா யரவணைத்(து) ஆசையாய்த் த�ோள்சுமந்தாய் !
கன்ன மிரண்டில் கனிவுடன் முத்தமிட்டாய் !
புன்னகை ய�ோடு ப�ொறுத்தாயென் சேட்டைகளை !
ப�ொன்றாத் துணைநீயே! பூவுலகி லென்றும்நான்
உன்னுள் கலந்த உறவு .

சியாமளா ராஜசேகர்
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மலை முகட்டில்
களைத்துறங்கும் கவிதையை யெழுப்பி
றெக்கைகள் கட்டி
பறக்கச் ச�ொல்கிறாள் முதுமைக்காரி
பறக்க நான் பறவையல்ல என்ற
வார்த்தைகள் உதிரும் முன்பே ,
தள்ளிவிடுகிறாள், அந்தச் சதிகாரி
உயிரின் பயத்தில்
அசைத்த அசைவுகளில்,
உயரே எழும்புகிறது தேகம் !
பறந்து பார்ப்போம்... பறத்தலை
நகர்த்துகிறேன் ,
உதிரம் குடிக்கும்
செந்நாய்களின் விரட்டலில்
அரிமாவிடம்
அடைக்கலம் கேட்கும் ஆடுகள்
ஆடுகளின் காப்பகத்திற்கு
காவல் காக்கும் ஓ நாய்கள்





காட்சி : 1
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காட்சி : 2
தேசத்தை விற்பவர்களின்
கைகளில் தேசியக் க�ொடி
கவிதைக் காரர்களின்
வீதியில் காதல் க�ொடி
தாகமெடுத்த சிட்டுக் குருவிகளுக்கு
ச�ொட்டு நீர்ப் பாசனம்
சிட்டுக் குருவிகளின்
உதிரத்துளிகளில் தாகம் தீர்க்கும்
க�ொன்றுண்ணிப் பறவைகள்
காட்சி : 3
பிணத்தைத் தூக்கிச் செல்லும் பிணத்தை
வேடிக்கை பார்க்கும் பிணங்கள்,
சுடுகாடுகளில் சாதிய வர்ணங்கள்,
இடுகாடுகளில் காட்சிப் பிழைகள் ,
மண் அரிக்கும் புழுக்கள்
அறியாமல் அரிக்கிறது யாக்கைகளை
காட்சி : 4

கான்கிரீட் காடுகளில்
பறந்து ப�ோகும் கருப்பு மேகங்களினிடை
முக்காடு ப�ோட்டு
பறந்து ப�ோன பறவைகள்
மூச்சுத் திணறி வீழ்ந்த இடத்தில்,
சிதறிக் கிடக்கின்றது மனிதப் பிணங்கள்

திரும்புதல் :

மயங்கி விழுந்த இடத்தில்
இறக்கைகளைக் கழற்றிக்
க�ொண்டிருந்தவள்
விழித்த கவிதையைப் பார்த்து
காதல் வார்த்தைகள் காத்திருக்கின்றது
எழுதப் ப�ோ ! யென்று,
எள்ளி நகைக்கிறாள் ,
நீ, யாரெனக் கேட்டாள்
ப�ொலிவிழந்த தேசியமென்று
ச�ொல்லிவிட்டு பறக்கிறாள் ,

கவிதையின் கண்களில் கண்ணீர் வழிய ,
உதடுகளின் வழியே
க�ோரைப் பற்கள் நீள்கின்றன
அக்கினி சுவாலைகள் சுற்றியே வந்தும்
பற்றியெரியாமல் பறக்கிறது கவிதை !



“¶Šð£‚A¬ò âšõ÷¾ è£ôˆFŸ°ˆ É‚°õ¶?
Üî¬ùˆ É‚A âP‰¶ M†´
ÝCKò˜ ðE‚° õ‰«î¡.
Ü¶¾‹ êKò£è «ê£Á «ð£ìM™¬ô!”
Þôƒ¬èJ¡ îI› Þô‚AòŠ ðóŠH™ º¡ùE‚ èMë˜èO™ å¼õó£è
Ü¬ìò£÷Šð´ˆîŠð†®¼Šðõ˜ èMë˜. ã. â‹. â‹ ÜL. F¼«è£íñ¬ô
ñ£õ†ìˆF™ A‡Eò£M™ Hø‰¶, õ£›‰¶ õ¼A¡ø èMë˜ ï£ô¬óˆ îê£Šî
è£ô Þô‚Aò ÜÂðõº¬ìòõ˜. ñó¹õNŠ ¹ô¬ñ Gó‹ðŠ ªðŸP¼‚A¡ø
èMë˜ ñó¹‚èM¬îè«÷£´, CÁè¬îèœ, ¹¶‚èM¬îè¬÷»‹ î¼ðõ˜.
Þô‚Aò‚ è†´¬óèœ Íôº‹, ÝŒ¾èœ Íôº‹ «ðêŠð´‹ èMë˜
ã.â‹.â‹.ÜL Üõ˜è¬÷ îI› ªï…êˆFŸè£è «ï˜è‡«ì£‹.
«ï˜è£í™:

ð£«õ‰î™ ð£ôº¬ù ð£Ú‚

î ‰¬îò£˜ ÜŠ¶™ ñpˆ

î£ò£˜
eó£ à‹ñ£ Þ¼õ¼‹ Þ¬í‰¶
ïìˆFò Þ™ôø õ£›M¡ Þó‡ì£õ¶
Ü¬ìò£÷„ C¡ùñ£è A‡Eò£ âÂ‹
áK™ Hø‰¶. ºè‹ñ¶ ÜL âÂ‹
ªðŸ«ø£˜ Þ†ì ªðò¼ì¡ õ÷˜‰îõ¡
â™ô£Š Hœ¬÷è¬÷»‹ «ð£ô
ï£Â‹ è™M èŸèŠ ðœO‚ Ãì‹
«ð£ùõ¡î£¡. Ýù£™ ‘è™M è¬óJô
èŸðõ˜ ï£œCô’ â¡ø ÃŸP¡ Hóè£ó‹
è¬óJô£‚ è™M‚ èìL™ Ýö Í›A
ºˆªî´‚è º®ò£¶ «ð£ùõ¡! ÝJÂ‹
è.ªð£.î (àò˜îó‹) õ¬ó èŸø ñ£íõ¡.
ð£ìê£¬ô‚ è™M Üšõ÷¾ î £¡.
ð†ìP¾‚ è™M ÜîŸ°«ñ™ â¡Aø£˜
èMë˜ ã.â‹.â‹. ÜL.
«ñ½‹ ªî£ì˜‰¶... Þ‰î‚ è™M‚°
æó£CKò˜ Ýè«õ£, æªó¿¶ M¬ùëó£è«õ£
õ‰F¼‚èô£‹ Ü¡Á‹ Þ¡Á«ð£™ ÜóCò™
ªê™õ£‚°ˆ «î¬õŠð†ì¶. ï£«ù£ Ü¶õŸÁ
Þ¼‰îð®ò£™ õ£ˆFò£ó£è õ¼õîŸ°Kò
õ£ŒŠ¬ð Þö‰«î¡. Ýù£™ Ýè£òŠ
ð¬ìióù£è õ‰«î¡ â¡Aø£˜.
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â¡Â‹ ¹¬ùŠªðò˜ ªè£‡ì èMë˜ˆ Fôè‹
ÜŠ¶™ ýe¶ â¡ðõó£™ â¿îŠð†ì’’Î²Š
²¬ôý£’’ â¡Â‹ è£Mò Ë«ô. Ü¶ Iè„Cø‰î
è£MòË™. ñE ñEò£ù ñó¹Šð£‚è÷£™
ÞòŸøŠ ð†®¼‰î¶. HŸè£ôˆF™ ï£¡
ñó¹Š ð£‚èœ ðŸP ÜP‰¶ ªîO‰î H¡ù˜,
Ü‰Ë¬ôŠ ð®ˆ¶„ ²¬õ‚èˆ
«î®«ù¡.
A†ìM™¬ô. â¡¬ù‚ èM¬îJ¡ð£™
ß˜ˆªî´ˆ¶‚ èMëù£‚AòF™ èEêñ£ù
ðƒ° Ü‰Ë½‚°‡ªì¡«ð¡.
â¿îˆÉ‡®òõ˜ ò£˜?
âƒ«è ÜPºèñ£ù¶?

ºîŸ

ð¬ìŠ¹

âù¶ èM¬îèÀ‚°‚ è÷‹ î‰¶ â¡¬ù
á‚°Mˆîõ˜ ðˆFK¬è ü£‹ðõ£¡ C‰î£ñE,
FùðF ðˆFK¬èèO¡ Hóîñ ÝCKò˜ âv.¯.
Cõï£òè‹Üõ˜è«÷.Ü¡ù£¼ì¡Þ¬íò£CKò˜
Þó£ü ÜKòóˆFù‹, Þ¬íò£CKò˜ ßöõ£í¡
¶Šð£‚A¬ò âšõ÷¾ è£ôˆFŸ°ˆ «ð£¡«ø£¼‹ â¡èM¬îŠ ðòíˆFŸ° àîM
É‚°õ¶? Üî¬ùˆ É‚A âP‰¶ ï™Aòõ˜è÷£õ˜.
M†´ H¡ù£O™ DELIC â¡Â‹
F†ìˆF¡W› ÝƒAô ÝCKò˜ ðJŸC¬ò
âù¶ ºîŸ èM¬î 1974 Ý‹ Ý‡´
« ñ Ÿ ª è £ ‡ ´ Ý ƒ A ô Ý C K ò ó £ è ‘Mõê£JJ¡ °ó™’ â¡Â‹ ñ°ìˆF™ Fùèó¡
Gòñù‹ ªðŸÁ, Þ™ô£À‹, Hœ¬÷èÀ‹ õ£ó ñ…êKJ™ ªõO õ‰î¶. 1970 èOL¼‰¶
ê‰«î£ûŠð´ñ÷¾‚°„ ê‹ð÷‹ «ð£î£î‚ âù¶ èM¬îèœ, CÁè¬îèœ, è†´¬óèœ
è£óíˆî£™, Ü‰î àˆF«ò£èˆ¬î»‹ Ü¬ùˆ¶‚°‹ è÷‰¶ àŸê£èŠ ð´ˆFò
¬èè¿M M†´ ñ˜ý§‹ â‹.â„.â‹. ÜwóŠ Ü„Åìèƒèœ âQ¡ Þ¬ìJ«ô G¡Á«ð£ù
Üõ˜èOù¶‹ Üõ¼‚°‹ «ñô£ù C ‰ î £ ñ E » ‹ , F ù ð F » ‹ Ü ˆ ¶ ì ¡
Ü™ô£yM¡ Ü¼Où£½‹ Þôƒ¬èˆ Þ¡Áõ¬ó»‹ è÷‰î‰¶ ªè£‡®¼‚°‹
¶¬ø º è ÜF è£ó ê¬ ðJ™ 1996Ý‹ Fùèó¡, ió«èêK, Fù‚°ó™, ²ìªó£O
Ý‡´ Þ¬í‰¶, 2008 õ¬ó ðEò£ŸP «ð£¡ø FùêKè¬÷»… ªê£™ôô£‹. ñŸÁ‹
Þ¬÷Šð£Pò èMë˜ ã.â‹.â‹. ÜL ñ£î£ñ£î‹ ªõOõ¼‹ ë£ù‹, põïF «ð£¡ø
Üõ˜èOì‹ ïñ¶ à¬óò£ì™ ªî£ì˜‰î¶. ê…C¬èèÀ‹ âù¶ Ý‚èƒèÀ‚° è÷‰î¼‹
ã´è÷£°‹.
Þô‚AòˆF™ âŠð® îƒèÀ‚° Ý˜õ‹
ãŸð†ì¶?
ñó¹, ¹¶‚èM¬î â¡ðù ªî£ì˜ð£ù
àƒèœ è¼ˆ¶‚èœ, ÞŠ«ð£¶ ªõOõ¼‹
âù‚°‹ èM¬î‚°‹ ÜŠ«ð£¶ àø¾ ¹¶‚èM¬îèœ, ºèËŸ èM¬îèœ ðŸPòî£ù
ãŸð†®¼‚è M™¬ô. ï£¡ è.ªð£.î. (ê£) àƒèœ ð£˜¬õ âŠð®?
èŸ°‹ «ð£¶ ð®‚è‚ A¬ìˆî Ëªô£¡Á
è M ¬ î ‚ ° ‹ â ù‚ ° I¬ ì« ò è£î¬ ôˆ
ÞŠ«ð£¶ èM¬î àô¬è Ý†C ªêŒò
«î£ŸÁMˆî¶. Ü‰Ë™ îI› Þô‚Aò‹ ‘Ý’ õ‰F¼Šð¶ ¹¶‚èM¬îî£¡. ÝJÂ‹,
ð£ìˆF†ìˆF™ Þ¬í‚èŠð†®¼‰î Ëô£°‹. ÞšM¼õ¬è‚ èM¬îè¬÷»‹ åŠH†´Š
ð£˜ˆ¶ ÞŠð®„ ªê£™L»œ÷£˜ èMë˜
îI›ï£†¬ì„ «ê˜‰î ê£óíð£vèóù£˜ õ£L.
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‘‘ñó¹‚ èM¬î Üø¹‚ °F¬ó
ñŸø‚ èM¬î ñ†ì‚ °F¬ó’’

«ðíŠðì£M†ì£™ Üõ˜ ÃŸÁ„ êKò£AM´‹.

Ýù£™, ¹¶‚èM¬î Ü‰G¬ô¬ò
ñó¹‚° àJ˜ Þ¼‚Aø¶. ñŸø¶‚° àJ˜ Ü¬ìò£¶ â¡ðîŸ° â´ˆ¶‚ è£†ì£è
Þ™¬ô. â¡ð¶ à†ªð£¼÷£°‹. Üõó¶ ÃŸÁ âˆî¬ù«ò£ ¹¶‚èM¬îèœ â¿îŠð†´
âŠªð£¼¬÷‚ ªè£‡®¼ŠHÂ‹ ¹¶‚èM¬î M†ìù. õóî†ê¬í‚ ªè£´¬ñ ðŸP èM‚«è£
â ¿ „ C ª ð Ÿ Á œ ÷ ¬ î ñ Á ‚ è M ò ô £ ¶ . ÜŠ¶™ óyñ£¡ â¿Fò å¼ ¹¶‚èM¬î...
Ü‚èM¬îJ¡ õ®õº‹ ªê£™½‹ º¬ø»‹
ÜöAò™ Ü‹êº‹ «ê˜‰¶ îI› ªñ£N¬òŠ
‘‘i†´‚° õ‰î ñ¼ñèœ
«ð£S‚è õ‰î ¹«ø£†¯¡ â¡Á ªðò˜ ¬õ‚èô£‹.
M÷‚¬è âKˆî£œ
i†´‚è£ó˜èÀ‚°
èM¬îè÷£™ Ýù¶î£¡ îI›ªñ£N!
ªõO„ê‹ A¬ì‚èM™¬ô
Ü¶¾‹ ñó¹‚ èM¬îè÷£™ Ýùªñ£N Ü‰î
Ü´Š¬ð âKˆî£œ
ªñ£N! è£ôˆFŸ°‚ è£ô‹ Ý¬ì ÜEèO™
i†´‚è£ó˜èÀ‚°Š
«ñ£vî˜ ñ£Áõ¶ «ð£™ Ü™ô£¶ îI›
ðC îEòM™¬ô
ªñ£NJ½œ÷ ñó¹ ñ£øŠ «ð£õF™¬ô.
Üõ«÷ âK‰î£œ
Ýîô£™, à¬óï¬ì‚° ºŸð†ìî£ù ñó¹‚
ªõO„êº‹ A¬ìˆî¶
èM¬î îI›ªñ£N Üñ˜‰î£†C ªêŒ»‹
ðC»‹ îE‰î¶.’’
ÜKò£êù‹ ÝJŸÁ. Üî¡ Ü¼A™ G¡Á
ê£ñó‹ i²ð¬õî£¡ ¹¶‚èM¬îèœ!
õóî†ê¬í‚ ªè£´¬ñ¬òŠ ðì‹ H®ˆ¶‚
è£†´õîŸ° Þ¬îM†´ HPªî£¼ èM¬î
Ü¶ õ£èìñ£è Þ¼‰î£½‹ êK ÞFè£ê‚ «î¬õJ™¬ô. Þ«î «õ¬÷ ï£¡° Ü®èO™
è ¬ î è ÷ £ è Þ ¼ ‰ î £ ½ ‹ ê K Ü ¬ ù ˆ ¶ Ü¬ñ‰î ªê£Ÿªê†´‚èœ Ã®‚°¬øò£ñ™
ËŸèÀ‹ ñó¹‚ èM¬î÷£™ Ýù¬õò£‹ æ ó ¬ ê « ò Â ‹ Ü F è K ‚ è £ ñ ™ « î C ò
â¡ð£˜ Ý¡«ø£˜.. Ýè«õ, ñó¬ð M†ì£™ Mï£òè‹ Hœ¬÷ Üõ˜è÷£™ â¿îŠð†ì
îI¿I™¬ô! îI¬ö M†´ ñó¹ cƒèŠ «ð£õ¶ ÜöAò ñó¹‚ èM¬î...
I™¬ô! Ýè ð‡¬ìò ñó¹‹ Þ¡¬øò ¹¶²‹
îI› ªñ£N‚° ï£‹ Å†´‹ Ììíƒè«÷!
‘‘ªõŒJŸ «èŸø Gö½‡´
i²‰ ªî¡øŸ è£ŸÁ‡´
ÞŠð®»‹ å¼ ¹¶ ªñ£N ªê£™ôô£‹.
¬èJŸ è‹ð¡ èM»‡´
Üî£õ¶ ñ£¬ô b¾ ñ£C «ð£™ è®‚è‚
è¼‹¬ð Gè˜ˆî ²¬õ»‡´’’
è®ùñ£è Þ¼‰î ñó¬ð Þôƒ¬è ñ£C «ð£™
Þô°ð´ˆFù£¡ ð£óF â¡Â‹ ¹¶¬ñ‚ èMë¡.
Ýè«õ, îI› ªñ£N‚° ÜEM‚èŠ
ð†ì ÜöAò ÜEèô¡î£¡ ñó¹‚ èM¬î.
Üõ¡ ð®‚è‚ è®ùñ£è‚ Aì‰î ðÂõ¬ô
¹¶ê£‚AŠð¼èˆ î‰î ¬ðQò˜!
Ü‹ªñ£N¬ò «ñ½‹ Üö°ð´ˆ¶‹ ªð£¼†´
ÜEM‚èŠ ð†ì ÜöAò ÜEèô¡î£¡
ÜõÂ‚°Š H¡ùó£ù ñó¹‚ èM¬îèÀ‹ ¹¶‚èM¬î.
¹¶Š¹¶ õ®õƒè¬÷Š ªðøô£Jù. ¹¶‚
èM¬îèœ ï£¡° ð®ˆîóƒè¬÷ Ü¬ì‰¶
ºèË™MK‰îè÷ñ£JŸÁ.Üîù£™,ÞŠ«ð£¶
M†ìù. õêù‚ èM¬î, ¹¶‚èM¬î, ïiù‚ ðô«ð˜ èM¬î â¿îˆ ªî£ìƒA»œ÷ù˜. îñ¶
èM¬î, H¡ ïiù‚èM¬î Þšõ‡í‹ è£ˆFóñ£ù èM¬îè÷£™ ºèË™ õ£êè˜è¬÷‚
¹¶‚èM¬î è‡ì ðKñ£í‹ îI›ªñ£N¬òŠ è†®Š «ð£´ðõ˜è÷£è¾‹ àœ÷ù˜. è£ˆFóñŸø
ðKñO‚è„ ªêŒ¶œ÷¶. ¹¶‚èM¬î èMë˜ èM¬îèÀ‹ â¿îŠ ðì£ñ™ Þ™¬ô.
õ£L ªê£¡ù ñ£FK àJóŸø ñ†ì‚
°F¬ó»‹ Ýèô£‹. Üî¡ põÂ‹ põè¬÷»‹
â¶ âŠð®ò£JÂ‹, ºèË™ ï™ô
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â¿ˆ¶‚è¬÷ˆ ªî£°ˆ¶ Ëô£‚A
ªõOJ´‹ õ¬ó‚°ºœ÷ Cóñƒèœ,
ªêô¾è¬÷ ÜP‰F¼Šd˜èœ. ò£¬ùŠ ðC‚°„
«ê£÷Š ªð£K «ð£ôˆî£¡ Þôƒ¬èJ½œ÷
ªõOf†´ õêFèœ. ªõOf†´ Mö£, Ë™
MŸð¬ù â¡Á õ¼‹«ð£¶ âF˜ªè£œÀ‹
êLŠ¹‹ Ü½Š¹‹, Ü¬öŠHî› ÜÂŠH»‹
ªè£‡´ ªê¡Á ªè£´ˆ¶‹ Ü¡ð˜èO¡
õó¬õŠ ð£˜‚°‹ «ð£ªî¿‹ ªè£FŠ¹‹
Ãìˆî£¡! ÞˆFò£FŠ H¡¹ôˆ«î£´î£¡
îñ¶ Ý‚èƒè¬÷ Ëô£‚Aˆ î¼‹ ðEJ™
ªð¼‹ «ï£‚è£´ Ü¬ìA¡øù˜ â¿ˆî£÷˜,
èMë˜ âùŠð´«õ£˜!
Þôƒ¬è¬òŠ ªð£Áˆîõ¬ó Þô‚AòŠ
ð¬ìŠ¹‚èÀ‚° õöƒèŠ ð´‹ M¼¶èœ
ªî£ì˜ð£ù àƒèœ è¼ˆ¶?
î¬è¬ñèœ ÜP‰¶ M¼¶èœ õöƒ°‹ «ð£¶
î£¡ M¼¶èÀ‚°‹ ÜõŸ¬øŠ ªðÁõ˜èÀ‚°‹
ñFŠ¹‹ ñKò£¬î»‹ A¬ì‚°‹. Ýù£™, îŸ«ð£¶
èMë˜è¬÷ ÜPºè… ªêŒò£ñ½‹ Þ™¬ô. è£²‚°‚ ªè£œõù¾ ªêŒòŠð´‹ Ü÷¾‚°
M¼¶èœ ÜFèKˆ¶ M†ìù! ðíˆFŸ° M¼¶èœ
‘ð¬öò ñó¹‚ èM¬îJL¼‰¶ à¼õ‹, õöƒ°õîŸªè¡«ø Cô˜ èöèƒè¬÷ Ü¬ñˆ¶‚
àœ÷ì‚è‹ ÝAò Þó‡®½‹ ð™«õÁ ªè£‡´ Þòƒ°A¡øù˜. âŠð® «òÂ‹
õ¬èJ™ ñ£Áð†ì¶ â¡ø ªð£¼O™î£¡ M¼ªî£¡¬øŠ ªðŸÁ‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹
¹¶‚èM¬î â¡ø ªðò˜ Å†ìŠð†ì¶. Ýù£™, â¡A¡ø Üõ£‚ ªè£‡«ì£¼‚° è£²‚«èŸøð®
«õÏ¡ø ñó¹ GôI™ô£¶ ¹¶¬ñ õ÷˜‰¶ Þ‰î Ü¬ñŠ¹èœ õöƒ°‹ ð†ìƒèœ Üù‰î‹!
A¬÷ ðóŠð Þòô£¶’’
ñŸ ø ¶, Þô ƒ¬è Ü ó C¡ èô £ ê£ ó ˆ
Ë™ ªõOJ´õF™ Þôƒ¬è¬òŠ ªð£Áˆî
õ¬ó àƒèÀ‚è£ù Cóñƒèœ?
ï£¡ â¿î Ýó‹Hˆî 1974Ý‹
Ý‡®L¼‰¶ 2018Ý‹ Ý‡´ õ¬ó‚°ñ£ù
è£¬ô â™¬ô‚°œ Í¡Á ËŸè¬÷ ªõOJ†´œ«÷¡.
°¬ì»‹ Ü¬ìñ¬ö»‹
(èM¬îˆ ªî£°Š¹ 2005)
å¼ ªî¡¬ù ñó‹
(CÁè¬îˆ ªî£°Š¹ 2011)
å¼ Fó£†¬ê‚ ªè£® «î‹H Ü¿Aø¶
(èM¬îˆ ªî£°Š¹ 2016)
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F¬í‚è÷‹ õöƒ°‹
‘èô£Ìûí’ M¼¶.
ÞšM¼¶‹ è¬ì„ êó‚°Š
«ð£ô ñL‰¶ «ð£Œ
M†ì¶.! õ¼ì£ õ¼ì‹
Þ‰î M¼¶‹ õ£K
õöƒèŠ ð´Aø¶! ¹Áì£
Ýõíƒèœ êñ˜Hˆî™,
H¡èîõ£™ ªê™ô™, î£‹
ê£˜‰î ¶¬øJ™ ð†´‹
ðì£ñ½‹ Þ¼‰¶ M†´Š
ð†ì‹ ªðø æ®õó™ Þ¬õ
«ð£¡ø «ð£Lˆîù‹ I°‰î
ªêòô˜è÷£™ èô£Ìûí
M¼¶ ªð£¼÷ŸÁŠ «ð£Œ
M†ì¶!
â ¡ ¬ ù Š
ªð£Áˆîõ¬óJ™ ï£¡
ªê£™«õ¡ ÞŠð® ÜœÀ ªè£œ¬÷ò£è ð†ìƒèœ, ð£õ®ƒèœ î£‹.
M¼¶èœ õöƒ°õ¬î GÁˆF, Iè„ êKò£ùõ˜èO¡
ÝJÂ‹, Þ‰î Þó‡´ õ¬èŠ ð£‚èO™
î£ó î‹Iòƒè¬÷ GÁˆ¶Š ð†ìñOˆ¶‚
ªè÷óMˆîL«ôî£¡ ÜŠð†ìƒèÀ‚°Kò CøŠ¹‹ ¬ý‚Ã â¿îŠð´‹ Ü÷M™ °Á‹ð£ â¿îŠ
ð´õF™¬ô â¡Áî£¡ Ãø «õ‡´‹.
ñFŠ¹‹ îƒA»œ÷¶ â¡«ð¡.
îIN™ °Á‹ð£¬õ ÜPºèŠ ð´ˆFò
è£²‚°‹ ð†ìƒèœ M¼¶èœ õ£ƒèô£‹ ñè£èM ¶. à¼ˆFó Í˜ˆF‚°Š H¡ù˜
â¡Â‹ G¬ô¬ñ õ¼‹«ð£¶ ï£‹ «ïC‚°‹ å½M™ âv. üô£™b¡, «ü.õý£Šb¡
ªñ£N‚°‹ Þô‚AòˆFŸ°‹ ï‹º¬ìò « ð £ ¡ « ø £ ¼ ‹ â ¿ F ù ˜ . ð £ « õ ‰ î ™
â¿ˆFŸ°‹ «ðK¿‚°. Ýè«õ, «ð¼‚°Š ð£ôº¬ù ð£Ú‚ °Á‹ð£ â¿Fòõ˜èÀœ
ð†ì‹ ªðÁõ¬î, ÜîŸè£è Ýô£ŒŠ °PŠHìˆ î‚èõ˜. Þõ˜ ËÁ °Á‹ð£‚è¬÷ˆ
ð ø Š ð ¬ î , Þ ™ ô £ î Ý õ í ƒ è ¬ ÷ ˆ ªî£ °ˆªî ´ˆ¶ ‘ð£«õ‰î ™ ð£ ô º¬ù
Fó† ´ õ ¬î , â ™ô£‹ M´ˆ¶Š ð†ì‹ ð£Ú‚ °Á‹ð£‚èœ’ â¡ªø£¼ °Á‹ð£
ªðÁõîŸè£ù î¬è¬ñèœ ªð¼‚AŠ ð†ì‰ Ë¬ô 2013Ý‹ Ý‡®™ ªõOJ†ì£˜.
îKˆî«ô ªð¼¬ñ â¡«ð¡.
îI¿‚°ˆ îóŠð†ì ¹¶Šð£ õ®õñ£Aò
¬ý‚Ã, °Á‹ð£ «ð£¡ø ¹Fò õ®õƒèœ ¬ý‚Ã ¬õ ªê‹ªñ£N‚° ÜPºè… ªêŒîõ˜
èM‚«è£ ÜŠ¶™ ó°ñ£¡. âN™ªè£‡ì
ªñ£N¬ò„ ªê¿¬ñŠ ð´ˆî õ™ôî£?
ªð‡µ‚° ã¡ âîŸ° Üö° ê£îùƒèœ.
ÞšM¼ð£õ®õƒèÀ‹Ü‰Gòªñ£Nò£Aò Ü õ À ‚ è ¬ ñ ‰ î Þ ò Ÿ ¬ è Ü ö ª è £ ¡ « ø
üŠð£¡ ªñ£NJL¼‰¶ ¬ý‚Ã¾‹ ÝƒAôˆ « ð £ î £ î £ ? â Q Â ‹ Ü õ ÷ ¶ Ü ö ¬ è
F™ Þ¼‰¶ °Á‹ð£¾‹ îI¿‚°œ õ‰îî£è„ «ñ‹ð´ˆF‚ è£†ì Þ‰î Üö° ê£îùƒèœ
ªê£™ôŠ ð´A¡ø¶. ¹¶‚èM¬î «î£¡P àð«ò£è‹ Ýõ¶ «ð£ô ïñ¶ ªñ£N¬ò„
âŠð® îI› Þô‚AòˆFŸ°Š ¹ˆªî¿„C¬òˆ CøŠ¹„ ªêŒò ÞšM¼ ð£õ®õƒèÀ‹ âñ¶
î‰î«î£ Üšõ£«ø ¬ý‚Ã¾‹, °Á‹ð£¾‹ ªñ£N«ò£´ Þ¬í‰¶ ªè£‡ìù.
n
îI› ªñ£NJ¡ ªê¿¬ñ‚°‹ CøŠ¹‚°‹
èM¬î õ÷ˆFŸ°‹ ðƒèOŠ¹„ ªêŒò õ‰î

 2018










ã

«î«î£ «ò£ê¬ù õœO‚°. ê£I‚è‡µ
ªêˆ¶ Þ«î£ì ðF¬ù…² ï£÷£„C. ï£÷‚A
è¼ñ£F. Ü¶‚°œ÷ ñ¼ñõÀè cò£ ï£ù£¡Â
«ð£†® «ð£´ø£Àõ. ñ£Iò£¼‚° Þó£ˆFK
ªð£ìõ «ð£ìÂ‹. åŠð£K‚° Ý÷ ªó®
ð‡íÂ‹Â Þ™ô£î ê‡ì«ð£†´Aø£Àè.
‘êKƒè ªð£‡´è÷£, Ýù¶ Ý„C, «ð£ù¶
«ð£„C. «ð£ùõ˜ «ð£ù£¼.. Üõ¼¬ìò Ýˆñ£
ê£‰Fò¬ìò, ò£¼‹ ê‡ìA‡ì «ð£ì‚Ãì£¶.
â¡ ×†´‚è£ó¼‚°‹ ªè£¿‰îÂ‚°‹ «ê£Á
«ð£†´†´ æ®ò£‰Fì«ø¡. â¡ù’’ ªê£™Lòð®
è¼ñ£F×´ î£‡®, õœO î¡ i´ «ï£‚A
ïì‰î«ð£¶ î¡ ñ£ñù£˜ ê£è‚Aì‚¬èJ™
ïì‰î¶ ë£ðèˆ¶‚° õ‰î¶. ‘‘ò‹ñ£ õœO,
â¡¹œ÷ò ðˆîóñ£ ð£ˆ¶‚è‹ñ£’’ â¡Á
ªê£™øŠð«õ Üõ˜ àC¼ HK…ê¶. Üî
ªïù„ê£ ÞŠð¾‹ õœO‚A è‡èôƒ°‹.
i†´‚°Š «ð£J, ªê£„êI„ê «õ¬ôè÷
ð£ˆF†´ e‡´‹ Þó£ˆFK õóµ‹. ÞŠð«õ ñE
å‹ðî£„², å¼ ðF«ù£¼ ñE‚A «ð£ù£‚Ãì
M®ò M®ò è‡ºN‚èÂ‹, î£LòÁ‚èø¶
ªñ£îªè£‡´, ªð£ìõ «ð£ìø¶¡Â
â™ô£ˆFô»‹ õœOî£¡ èô‰¶†´ ªêŒòÂ‹.
Þõ «ð£ô¡ù£½‹ ÝÀ õ‰¶ ÃŠ¹´‹.
õœO«ò£ì ªð£ø‰î á˜ Þó£ò¹ó‹.
ð†ìíˆF™ õ£›‰îõî£¡. õ£‚èŠð†´
õ‰î á¼ ªð£‹¬ñò£˜ð£¬÷ò‹. ¹¶„«êK
ð‚èˆ¶ôî£¡ Þ¼‚°. ªñ†ó£² «ð£Œ
õ¼õ¶ ÞõÀ‚°ˆ î‡EŠð†ì ð£´.
âŠð®ˆî£¡ Þõ÷£ô Ü‰î á¼‚°Š«ð£J†´
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Ü½ŠH™ô£ñ õó º®»«î£¡Â «è‚èˆî£¡
ªêŒõ£ƒè. â¶‚°‹ Ü½ˆ¶‚è£îõÀ‚°
Ü½Š¹ âŠð® õ¼‹.
Þ‰î Þ¼ðˆ¶ ï£½ õ¼êˆ¶ô, Üõ
â™ô£˜‚°‹ ð«ó£ðè£Kò£ õ£›‰F¼‚è£.
Üõ õ£‚èŠð†´ õ‰îFL¼‰¶ ªðKòõƒè
C¡ùõƒè¡Â â™ô£¼‹ ‘‘õœO‚è£,
õœO‚è£’’ ¡Â ÃŠ´õ£ƒè. Ü‰î Ü÷¾‚°
ÜõÀ‚°Š«ð¼. â‰î‚ °´‹ðˆ¶ M«êìñ£
Þ¼‰î£½‹ î¡ °´‹ð M«êìñ£ ÜœOŠ
«ð£†´A†´ ªêŒõ£. õœO‚è£ õ‰¶†ì£«ô
ð£F «õô º®…ê£Šôî£¡.
õœO, âŠð®J¼Šð£? Üõ ªêõŠð£,
Þ™ô è¼Šð£ Þ¼Šð£÷£? YM Cƒè£K„C
C¡ùŠªð£‡µ ñ£FK Þ¼Šð£÷£?
ò£óŠð£ˆî£½‹ Ü‰î á˜ô â¶‚ªè´ˆî£½‹
õœO‚è£¡Â ÃŠ´¡ø£ƒè«÷ âŠð®?
Ü Š ð ® ¡ ù £ â ¡ù Ü˜ˆî‹ ? õ œO ò
Ü‚è£¡Â ÃŠ¹†´ ÃŠ¹†´ ÜŠð®„
²¼ƒAŠ «ð£„C. õœO‚è£ îô°O„C†´
ñ…ê ÌCA†´, Üèôºèˆ¶ô CõŠ¹ ªð£†´
õ„C‚A†´ˆ ªî¼¾ô ïì‰î£œù£ Ü‰î
ñ£Kò‹ñ«ù ïì‰¶õø£Šôî£¡ Þ¼‚°‹.
ÞˆîQ‚°‹ ðˆî£õ¶î£¡ ð®„êõ. ªê¡¬ùô
õ£›‰î£½‹ ÞˆFQ C¡ù õò²ô«ò Üõ
õ£‚èŠð†´ õ¼‹«ð£¶ ðFù£Á õò². î£¡
°´‹ð ªïôñòŠ ¹K…CA†´, õ‰î õ¼ê«ñ
e¡Ãìò îôJ«ô ²ñ‰î£. Þ‰î ä‹ð¶
õò²ô»‹ Ãìò Þ¡ùº‹ W«ö Þø‚èô.
Þˆî¬ù‚°‹ î¡ °´‹ð‹ î¡ ªè£¿‰îƒ
°´‹ð‹ â™ô£ˆî»‹ î£«ù õN ïìˆ¶ùõ.
Þ¶õ¬ó‚°‹ â‰î ð…ê£òˆ¶‹
Þ™ô Üõ °´‹ðˆ¶ô. Ýù£ âˆFQ«ò£
°´‹ðˆ¶‚° â¿îŠðì£î ð…ê£òˆ¶‚è£K
ÝJ†ì£. ªê£™½õ£ƒè, ªñ†ó£²è£K¡ù£
õ£J ÜFèñ£è cÀ‹Â. ÞõÀ‚°‹ Cô
«ïóƒèœ÷ ¬è cÀ‹. â‰î Ý‹ð¬ìò£ù£õ¶
°®„C†´ õ‰¶ ªð£‡ì£†®ò Ü®„ê£Âõù£,
Ý‹ð÷Â‹ ð£‚è£ñ åî„Cˆ îœO´õ£. ²ˆF
«õ®‚è ð£‚èø Ý‹ð¬÷«ò£ ªð£‹ð¬÷«ò£
Þî îŠ¹¡Â ªê£™ô ñ£†ì£ƒè. Þõ å¼
è£Kò‹ ªê…ê£ ÜF™ å¼ ï£ò‹ Þ¼‚°‹Â
ªîK»‹. Üˆî¬ù è†´„C†ì£ °´‹ð‹

¬ý‚Ã
l
Gô¬õ
ªî£†´ˆ F¼‹¹Aø¶
cK™ õ£O
l
°ö‰¬îJ¡ AÁ‚è™
Ýƒè£ƒ° ¹œOèœ ¬õ‚Aø¶
Éø™ ñ¬ö.
l
ñó‹ «î´‹
Mø° ªõ†®òõÀ‚° A¬ì‚èM™¬ô
å¼ ñ¬øMì‹..
l
ñ¼ˆ¶õKì‹ ªê™ô
ê£M¬ò â´ˆ¶ˆ î¼Aø£œ
à¬ì‰î ªð£‹¬ñ»ì¡ ñèœ.
l
àøƒ°‹ °ö‰¬î
ð´‚¬è Þìñ£ŸÁõ¬î
è‡è£E‚Aø¶ ð…²ªð£‹¬ñ.
l
è£ŸÁ ¹è£î Ü¬ø
è†®L¡ «ñ™ ãèŠð†ì
ðÖ¡èœ.
l
FóÀ‹ «ñèƒèœ
¹¬èŠðì‹ â´ŠðîŸ°œ
I¡ù™.
l
ñ¬ô à„C
FíPòð® ªê™½‹ ô£KJ™
èŸèœ.
l
ð¬öò æMò‹
«ñ½‹ ªñ¼Ã†ì
F¬óJ™ ANê™.

ð£ù£™. ê£Jó£‹.
î…ê£×˜.
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ïìˆ¶øõ. ò£¼‚° â¡ù àîMù£½‹
æ®Š«ð£Œ àî¾õ£, ñùêLŠ«ð õó£¶
ÜõÀ‚°. Ã†´‚°´‹ðˆ¶ô ï™ô è£Kò«ñ£
ªè†ìè£Kò«ñ£ ïì‚°‹ «ð£¶ ê‡ì„ê„êó¾
õ¼‹. Þõ õ‰¶†ì£¡ù£ âŠð®ˆî£¡
º®»‹Â ò£¼‚°‹ ªîKò£¶.
ðô Mêòƒè÷ «ò£C„êð®«ò Üõœ
i†´°œ÷ ªï£ö…ê£. Þ¶õó‚°‹ èˆ¶ùõ¡
õ£J ê†Â Í®A„C. «õø ò£¼I™«ô. Üõ
¹¼ê‰î£¡. ê£òƒè£ô‹ Ýù¶‹ ê£Š¹ìø£«ù£
Þ™L«ò£ ê£ó£ò‚è¬ì‚°Š «ð£J†´
õ‰î£î£¡ ÜõÂ‚°„ «ê£Á âøƒ°‹.
èì™ «õô‚AŠ «ð£ø£«ù£ Þ™L«ò£,
ê£òƒè£ôñ£ù£ ð£…CÏð£ õ£ƒA‚A¡Â
ªè÷‹H´õ£¡. Þõ á†´‚°œ÷ «ð£ù¶‹
Í…ê à˜¼Â õ„CA†´ å‚è£‰F¼‰î£¡.
‘‘ãƒè, î‹H âƒè?’’
‘‘ï£¡ â¡ù «è£õíˆ¶ôò£ º®…C
õ„C‚è«ø¡’’
‘‘Üì, âƒè «ð£J¼‚°Â «è†ì¶‚°,
â¡ù Þ¶ êLŠ¹’’

è£í£ñ«ô «ð£J†ì£. ªêˆ¶ è£í£ ªð£íñ£
ÝJ†ì£«÷£, èìô‹ñ£ º¿ƒA†ì£«÷£, Ü‰î
ï£«÷˜‰¶ Þ‰î ï£œ õ¬ó‚°‹ ¹œ÷‚A‚AŠ
¹œ÷ò£ ªèì‚èø£¡. «õø ªð£‡ì£†®
è†®‚è£ñ ÜŠð®«ò Þ¼‰¶†ì£¡. Ýù£,
Ã®ò î¡ ªð£‡ì£†®ò£‚A†ì£¡. õô‚AŠ
«ð£õ£¡, õ¼õ£¡, °®‚èŠ «ð£õ£¡
õ¼õ£¡. Üš«÷£î£¡ Üõ¡ õ£›‚è.
å«ó i´î£¡, Ü‰î ×†ìˆî£¡ ñ£ñù£˜
âø‰î ªð£ø°, ð£Fò£ HK„C†ì£ƒè.
HK„ê£½‹ Ü‡í‰î‹H ªè£ö‰¬îƒè
å¡ù£ªõ÷ò£´‹, å¡ù£ ê£Š´‹, å¡ù£
Éƒ°‹. â‰î «õˆ¶ñ»‹ ªèìò£¶. e¡
Mˆ¶†´ õóŠð e¡Ã¬ìJô ðö‹, ªó£†®,
ÞQŠ¹ âù õ¬èò£ õ£ƒAõóõ â™ô£‚
ªè£ö‰îƒèÀ‚°‹ êññ£ HK„Cˆ î¼õ£.
Þõ÷ˆî£¡ C¡ùõ¡ ªð£‡µƒèÀ‹
Ü‹ñ£¡Â ÃŠ¹´ƒè. ªðKòŠð¡ °®„C†´
õ‰¶†ì£ù£ æƒA‚ ªè£ó™ ªè£´ˆ¶
Ãˆ¶Š ð£†´ ð£´õ£¡. ²ˆF ªè£ö‰îƒè
à‚è£‰¶ ð£†ì «è‚°‹. ñö è£ôƒèœô Þ®
Þ®‚°‹«ð£¶ Ü˜„²ù£ Üðò‹Â ªê£™L‚
ªè£´Šð£¡. i†´ æóñ£ ²ì„²ì ñ‡µ
â´ˆî£‰¶ ê†®ô «ð£†´ «ê£÷‹ ªð£K„C‚
ªè£´Šð£.

‘‘ H ¡ ù Ü ‰ î ï £ J â ƒ è « ð £ ù £
Þ¡Q‚°‹ Ü«î ñ£FKî£¡ °®„C†´
âù‚ªè¡ù£’’ ã«î£ ªó‡´«ð¼‚°œ÷ õ‰F¼‰î£¡. ÞŠðô£‹ õ£Œ ªî£ø‰¶ «ðêøF™«ô.
ïì‰F¼‚°¡Â ¹Kò£îõ÷£ õœO.
°®„C†ì£ è‹ºÂ ®M ð£ˆ¶†´, ê£Š†´ â†´
ñE‚«è Éƒè «ð£J´õ£¡. Þ¡Q‚A ñE
‘‘êK, êK «ê£Á «ð£ì«ø¡. ê£Š´ Éƒ°. å‹ðî£A»‹ ê£Šì£ñ à‚è£‰F¼‰F¼‚è£¡.
ñPð®»‹ è¼ñ£F ×†´‚°Š «ð£èÂ‹‘‘ Þõ ê£I‚è‡µ i†´ è¼ñ£F‚°Š «ð£J†´,
î†´ô «ê£ˆî»‹ ì‹÷˜ô î‡E»‹ Þó£ˆFK å‹«ð£¶ ñE‚A i†´‚°
ªè£‡ì£‰¶ õ„ê£ õœO.
õ‰¶î£¡ «ê£Á «ð£ì «õ‡®J¼‰F„C.
ê£Š†´ º®„ê¶‹ õó‰î£¾‚°Š «ð£J, «ê˜ô
º µ º µ ˆ î ð ® ê £ Š ì £ ¡ . Þ ‰ î å‚è£‰¶A†ì£¡. Üš«÷£ êˆî‹ «ð£†´
ªè£¿‰î¡ î‹H âƒè «ð£„C, Þˆîù ò£¬ó«ò£ F†®J¼‚è£¡ «ð£ô. ÜŠð®
«ïóˆ¶‚°‹ ê£Šì£ñ Þ¼‚è£«î â¡Á â¡ù£î£¡ ªõõó¬í«ò£ ªîKòô. èì™
â‡Eòð®, î¡ ¹¼ê¡ ê£Š¹ìø õ¬ó‚°‹ ªî£N½‚°Š «ð£J Ü…C õ¼ê‹ Þ¼‚°‹ .
Üƒè«ò à‚è£‰¶ «ò£ê¬ùô Ý›‰î£œ. Ü‹ðˆî…C õò²î£¡ Ý°¶. Ýù£ è†´ñó‹
Þ ó ‡ ì £ J ó ˆ ¶ ï £ ½ ™ ô ² ù £ I õ ‰ ¶ õL„C, õL„C, º¶° î‡´ Ã¡ ¾¿‰¶
eùõ àJ˜è÷ ªï£®Jô ðP„CA†´Š «ð£„C. å«ó Ý÷£ õô Üí„CA†´Š«ð£Œ e¡
«ð£ùŠðî£¡, î¡ ñõÀè ªó‡´ «ð¬ó»‹ ¹®„C õ‰îõ¼î£¡. ÜŠ«ð˜ð†ìõ˜ è†´ñó‹
î¡ ªè£¿‰îù£¼ ñèÀè Íµ«ðó»‹ èóJ«ô˜‰¶ ªê½ˆîøŠð îôWö£ è¾‰¶®„C.
«ê˜ˆ¶ ÜN„C†´Š «ð£„C Ü‰î‚ è¼Š¹Fù Ü¶‚°œ÷ ñ£†®‚A†ì£¼. ÜŠð Üƒè
²ù£I. ÜŠðî£¡ ªè£¿‰î¡ ªð£‡ì£†®»‹ Þ¼‰îõƒè ð£ˆ¶†´‚ è£Šð£ˆF†ì£ƒè. «õø
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ò£¼ â¡ù£ ð‡í£ƒè Þõó «ò£Cˆîõ÷£Œ
õœO ×†´‚°œ÷ ªï£¬ö…² ñÁð®»‹
«ï£†ìI†ì£. î‹H ê£Šì¶‚è£ù ÜP°P ã¶‹
ªîKòô. Ý‚A õ„ê Ü‹¹†´‹ ÜŠð®«ò
ªèì‚°. Ü‡í¡, î‹H ªó‡´ «ð¼‹
ê£Š¹ìôù£.. ªó‡´ «ð¼‚°‹ ê‡ì«ò£...
â¡Q‚è£õ¶ ÜKî£ ÞŠð® ïì‚èø¶ à‡´.
î‹H âƒè «ð£J¼‚°ñ? Þ‰î£À‹ Þ¡Â‹
ê£Š†´ «ðê£ñ â¡ù ð‡EA†®¼‚° â¡ø
«ò£ê¬ù«ò£´ õó‰î£¾‚° õ‰¶ â†®Š
ð£ˆî£œ.
¹¼ê¡ Éƒèø£Šô

îóJô ªèì‰î£¡.

‘‘ãŒò£, î‹H âƒè «ð£J¼‚°‹ Þ¡Â‹
ê£Š¹ì õóô’’ ã«î£ å¼ âˆîQŠH™ e‡´‹
Þõ «è†ì¶‚° å¼ ðF½‹ è£í£‹.
Í…ê É‚A õ„CA†´ F¼‹HŠ ð´ˆ¶‚
ªè£‡ì£¡ õœO ¹¼ê¡ ²Š¹ó£ò¡.
êK, ã«î£ ªõêùˆ¶ô Þ¼‚è£¼¡Â ªïù„CA†´, õœO Ü´Šð®‚AŠ «ð£Œ «ê£ˆî
î†´ô «ð£†ì£‰¶, Üõ¡ ð´ˆ¶‚ ªèì‰î
âìˆ¶ô«ò å‚è£‰¶ ê£Šì. å¡Á‹ «ðê£ñ
â¿‰¶ å‚è£‰îõ¡ â¡ù «ò£C„ê£«ù£
â¿‰¶ ªõO«ò «ð£J†ì£¡. õ¬èò£ù
e¡ªè£ö‹¹ «ê£ø ªðê…C ê£Šì£œ.
Þ¼‰î£½‹ ªî£‡ìJ«ô âøƒèñ£†´¶.
Þ‰î ªè£¿‰î¡ î‹H âƒè î£¡ «ð£J¼‚°‹.
ñE ðˆî£õ «ð£¾«î Þ¡Â‹ è£í£«ñ,
Þ‰î «õ÷‚A âƒè»‹ «ð£õ£«î, °®„C†´
õ‰¶ è‹ºÂ ð´‚èø ¹œ÷ âƒè «ð£„C
âù ñù²‚°œ«÷ Ýó£…êð®«ò ×†«ô˜‰¶
ªõO«ò õ‰¶ ð£ˆî£œ. Üõ¹¼ê¡ ²Šðó£ò¡
î£¡ ªõOò ªõÁ‰î¬óô ð´ˆ¶‚ ªèì‰î£¡.
ã«î£ Ü‡í‰î‹H‚°œ÷ ïì‰F¼‚°. õó†´
Ýƒè£ó‹ ¹®„ê Ý÷£ Þ¼‚è£¼,

â¡¬ù M†´M†´
â¡ G¬ù¬õ ñ†´‹
â´ˆ¶ ªê™½‹ Ü‰î
Ü¡ùŠ ðø¬õ¬ò
«î´A«ø¡!
e‡´‹ e‡´‹
îQ¬ñ âÂ‹ Þ¼O™
îœ÷ð´A«ø¡...
à¡ G¬ù¾ è£îô£™!

ê.Þó£x°ñ£˜

Éƒè†´‹ Þõ¼ ÞƒA«ò¡Â†´, ×†«ô˜‰¶
ªõOò õ‰î£œ. ÜŠðî£¡ Üõ¬÷ ï£è‹ñ£
èì‰¶ «ð£èŠ ð£ˆî£œ.
‘ò‚«è£š, ï£è‹ñ£‚è£, è¼ñ£F ×†´‚è£Š
«ð£ó, â¡ ªè£¿‰î¡¬ùŠ ð£ˆFò£, ñE
å‹«ð£î¬óò£¾¶ Þ¡Â‹ ×´ õ‰¶ «êóô’’
‘‘ã¡ îƒè£„C, ð‚èˆ¶ˆ ªî¼¾ô,
è¾¼ªñ‡´«ô˜‰¶ õ‰¶ å¼ ðì‹ «ð£†´
è£†ø£ƒè«÷, Üƒè «ð£J¼‚°«ñ£?’’
‘‘â¡ù£ ðìƒ‚è£’’

‘‘ñó‹ õ÷‚èø¶ âŠ¹®Â ðì‹ «ð£†´
è£†ù£ƒè, âƒè ñó‹ õ‚èø¶, Þ¼‚èø
ªî¼¾ô ñó‹ ïì º®òô. Cªñ‡´ «ó£ì£
«ð£†ì£Âõ. ªè£…ê ï…ê‹ ªèì‰î âìªñô£‹
Þ¶‚° «ñô Þõó ñ™½‚è†ì º®ò£¶ ×ì£J «ð£„C, ñ‡µ âƒè ªèì‚° ñó‹
âù ÜŠð®«ò M†´†ì£œ. â¡Q‚A Þ™ô£î âƒè ïìø¶’’
Þ¡Q‚A ã¡ Þ¾¼ ÞŠð® ïì‰¶‚èø£¼. î£¡
Ü‰î ªî¼º‚°†´ õ¼‹«ð£¶, Þõ¼ «ð„²
‘‘Þ¼‚°‚è£, âƒè á˜ô, Üè‡´ ðó‰¶
«è†´„«ê.. ÞŠð ã¡ Üº‚èù£ƒªè÷ƒè£†ì£‹ ªèì‚°, Ü¶ å¡Âî£¡ I„êñ£ ªèì‚°’’
ªõó„CAÂ i‹¹ ð‡µ¶. êK ÞŠð ãî£„²‹ ïº†´ CKŠ«ð£ì ªê£¡ù£œ õœO.
«ðê «õí£‹. è£¬ôô ð£ˆ¶‚èô£‹, êK
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ªð‡èÀ‚° Þ™¬ô
Ý‡èÀ‚° à‡´
ë£JŸÁ‚Aö¬ñ
ðî¬óˆ ÉŸP´‹
ºøˆF¡ ¬èèœ
è÷ˆ¶ «ñ´

l

l

î£ô£†´
«è†è º®òM™¬ô
ºF«ò£˜ è£Šðè‹

¹¶¬õ‚ °ñ£K
‘‘â¡ù® ªê£™ø, ªñ†ó£ê£ôò£’’ Ý„ê˜òˆ
«î£«ì «è†´ ï£è‹ñ£.
‘‘Ýñ£‚è£, ªð£Œò£ ªê£™ø¡, âƒè
ªñKù£ d„²ô â‹ñ£ˆîó‹ âì‹ ªèì‚°,
Üîˆî£¡ ªê£¡«ù¡’’ â¡ø£œ.
‘‘«ð£¯, «õôMˆîõ«÷..’’ ªè‚«èH‚«èÂ
CKˆîð®, õœO¬ò‚ èì‰¶ «ð£ù£œ.
ï£èñ£‚è£ ªê£™ø¶ à‡ñî£¡.
Þ¼ðˆî…C õ¼êˆ¶‚° º¡ù£® Þõ
õ£‚èŠð†´ õ¼‹«ð£¶ ðFù£Á õòC¼‚°‹.
å¼ C¡ù °®¬ê ×´. ²ˆF»‹ Ì¼ê ñóº‹
º¼ƒèñóº‹ «ü£ó£ õ÷‰¶ ªèì‚è, ²ˆF½‹
ðù « õ £ ô « õ L . Üƒ è Þ ƒ èÂ ª ð¼ ‚A
õ£˜ø¶‚°œ÷ º¶°î‡«ì õL‚°‹. á†ì
²ˆF ð´ˆ¶Š ¹ó‡´ â¿‰î£½‹ Ü¿‚è£õ£¶
. ÜŠð®ªò£¼ õ‹ð£ñí™, ¶‹ð Ìõ£†ìñ£
Aì‚°‹. Ì¼êñóˆî®Jô ªð£‹ð÷ ¹œ¬÷ƒè
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ªê£ƒèó‚è£ ªõ÷ò£´ƒè. ÞŠð Ü‰î âì‹,
ñ‡µ âƒ«è «ð£„C?
Ü‡í‰î‹H ªó‡´ «ð¼‹
è‡í£ôñ£J å«ó ×†ôî£¡ õ£›‰î£ƒè.
ñ£ñù£˜ âø‰î ªð£ø°î£¡ ×ìªó‡ì£
HK„ê¶. Ü¶ HK„ê ñ£FK»‹ ªîKò£¶.
å«ó Ü´Šðƒèóî£¡. Üõ æóõˆF ÜŠ®
ÜŠðì«ò «ð£†´ õ„C¼Šð£. e¡ Mˆ¶†´
õ‰î õœO, Ü ´Š¹ Ì‰¶ «ê£ Á èKò
Ý‚AŠ«ð£´õ£. i†ô Þ¼‚èøõî£¡. ²ˆî
«ê£‹«ðP, Üõ ¹œ÷õÀ‹, ªè£¿‰îÂ‹
ÞõA†ìî£¡ ê£ŠH´ƒè. ñù‹ «è£í£ñ
ÜˆFQ»‹ ªêŒõ£. ¹œ¬÷ƒè æ®ò£®
Ì¼ê ñóˆî®Jô ªõ÷ò£´õ£ƒè.
²ù£I‚AŠ ªð£ø¾î£¡ ÞˆFQ ñ£Ÿø‹
õ‰¶„C. á¼‚°œ÷£ó àœ÷ ªî¼¾ô£‹
Cªñ‡† «ó£ì£„C. ñóªñô£‹ ªõ†®
«ð£†ì£„C. Þ¼‰î ñ‡ªíô£‹ ñ£òñ£A
«ð£„C. ×´è÷£ ªïø…C ªèì‚° ÞŠð.
Þ‰î Þ¼ð¶ õ¼êƒªè£œ÷ âˆFQ ñ£Ÿø‹.
õ£›‚èJô»‹Ãì â‡Eòð®«ò ð‚èˆ¶ˆ
ªî¼¾‚°Š «ð£Œ ªè£¿‰îùù «î®ù£œ.
ªè£¿‰îƒè£óù Þƒè ð£ˆ«î¡, Üƒè ð£ˆ«î¡Â
ªê£¡ù£ƒè«÷ îMó ò£¼‹ à¼Šð®ò£
ªê£™ô‚ è£í£‹. e‡´‹ ×´ F¼‹Hù£œ.
õNJ™ â¶ˆî M†´ è‰î¡ õ‰î£¡.
‘‘ã¡ î‹H, â¡ ªè£¿‰îù ð£ˆî’’
‘‘Ýƒ, Üõó âƒè«ò£ ð£ˆî«ù’’ ã«î£
«ò£Cˆîð® «ðCù£¡. «ñ½‹, îò‚èˆ«î£«ì
«ð²õ¶«ð£™ ªîK…ê¶.
‘Þ™ô î‹H, ê£ŠìÃì Þ™ô Þ¡Â‹.
Þ‹ñ£ «ïóˆ¶‚° ê£Šì£ñ Þ¼‚è£¶. ñÁð®»‹
°®‚è A®‚è «ð£„«ê£’’
Ü‚è£ âùˆ îò‚èˆ«î£ì «ðCò ñE,
â¶ˆî ×†ô Þ¼‚èø î‹H. õ£‚èŠð†´
õ‰î ï£œ ªñ£îô£, î£¡ åì‹ªð£ø‰î î‹H
«ð£ô«õ ð£êñ£J¼Šð£¡.
‘‘ï£¡ å¡Â «èŠ«ð¡. â¡ù îŠð£
ªïù„C‚Aì‚ Ãì£¶ , êKò£’’ â¡Á d®¬è

«ð£†ì£¡. Þš«÷£ Ü‰G«ò£¡òñ£ Þ¼‚èøõ¡
ã¡ Þ¿ˆ¶ Þ¿ˆ¶Š «ðêø£¡. ÞŠð®ˆ îòƒA
«ðêøî ð£ˆî£ â¡ù«ñ£ ïì‰F¼‚° «ð£ô
â¡Á îù‚°œ«÷ ªê£™L‚ªè£‡ì£œ õœO.
‘‘Üì, ªê£™½ î‹H, ï£¡ â¡ù ªïù‚è
«ð£«ø¡, àù‚° ªîKò£ñ â¡ù Mêò‹
Þ¼‚èŠ «ð£¾¶’’
‘‘Ü¶ àƒè ªè£¿‰îù ðˆFˆî£¡..’’
‘‘Üî ðˆFˆî£¡ àù‚°ˆ ªîK»«ñ î‹H’’
‘‘c è¼ñ£F ×†´‚°Š «ð£J†®J«ô
Ü‚è£, ÜŠð ñ£ñ£ C¡ù ñ£ñ¡A†ì ê‡ì
«ð£†ì£¼, Üî£¡’’ Üõœ ªñ£èˆ¬î«ò
Ã˜‰¶ ð£ˆî£¡ ñE. I¡è‹ð ªõO„êˆF™
Üõœ ºèˆ¶ô ã¶‹ ªîKòô.
CP¶ «ïó‹ ªñ÷ù‹ GôM„C.

«ð£ù ñE‚° õœO‚è£ «ñL¼‰î ÜHŠó£ò‹ Þ¡Â‹ Ã´îô£JŸÁ.
i†ì¬ì‰îù˜ Þ¼õ¼‹. ªõO«ò
ÉƒA‚Aì‰î ¹¼ê¡ àœ«÷ «ð£J¼‚è£¡
â¡ð¬î ÜP…êõ÷£Œ, ñE¬ò àœ«÷
õ¼‹ð® Ü¬ö„ê£œ.
õó£‰î£M™ ï£‚è£Lô à‚è£‰¶ Þ¼‰î
¹¼ê¬ù ãø âø ƒè ð£ ˆ î £. ªî£ ‡ìò
ªê¼Iòð®, ‘ âƒè åƒèÀ‚° ªè£…êñ£„²‹
â‡íI¼‚è£. c É‚A õ÷ˆî à¡ î‹H
²ù£I õ‰¶ Üù£îóõ£ G¡ùŠð, cî£«ù
èõôŠðì£î î‹H, ï£Q¼‚«è¡ù. Ü¶«ô˜‰¶
Þ¶õK‚°‹ âƒAò£„²‹ «ð£J «ê£Áî‡E
¶¡Q„C¡Â «èœM ð†®¼‚Aò£ ªê£™½.
âõ¬÷ò£õ¶ ¬èòŠ¹®„C Þ¿ˆî£¡ à¡
î‹H¡Â «èœMŠð†®¼‚Aò£ ªê£™½’’ Ü‰î
ÞìˆF™ Íµ«ð¼ Þ¼‰î£½‹ ªñ÷ù‹
ªïó‹H õN…ê¶.

Hø° ªî£‡ìò è¬ùˆ¶‚ªè£‡´
ªê£¡ù£¡.

‘‘Þ¾¼ â¡ù ð‡í£½‹ â¡ù£ô,
Þ‰î àC¼ Þ¼‚èõó‚°‹ ¾ìº®ò£¶
î‹H, â¡ù«õí£ ð‡E‚è ªê£™½
‘ Ü‚è£, à¡ ð‚èˆ¶ô C¡ùñ£ñ¡ ð´ˆ¶‚ Þõ˜’’ â¡Á àÁFò£è‚ ÃPù£ õœO.
ªèì‰î£˜Â ñ£ñ£ ê‡ì «ð£†ì£˜‚è£’’ è‹Iò‚
°óL™ ªñ¶õ£è ªê£¡ù£¡. «ÜŠ¹ø‹ Ü‚è£,
«êK êK à¡QwìŠð® ªêŒ» â¡ø£¡.
C¡ù ñ£ñ£õ ×†ìš¾†´Š «ð£èÂ‹Â ð…
ê£òˆ¶ô ð® è†®J¼‚è£˜‚è£’’ CP¶ Ü„ê‹
‘‘êK î‹H, ï£¬÷‚A Þõ¼ ð…ê£òˆ¶‚°
èô‰î îò‚èˆ¶ì¡ ªê£¡ù£¡.
õ‰¶, î ‹H «ñô ð® è†ùî õ£ð²
õ£ƒAŠð£¼, êKò£ƒè’’
Þî«è†ì õœO, «è£ðŠð´õ£œ Þ™ô¡ù£
õ¼ˆîŠð´õ£¡Â ªïù„ê ñE‚°, õœO
êKªòù å¼ î¬ôò£†® ªð£‹ñ ñ£FK
CK‚°‹ æ¬ê «è†ì¶.
îôò£†ù£¡ ²Š¹ó£ò¡.
‘‘ã‹ð£, î‹H ñE, Ü¶ ªð£‡ì£†®
ªêˆ¶«ô˜‰¶ ò£˜†ì Þ¼‚°¶. å¼
âì‹ «ð£J Þ¶õó‚°‹ âƒAò£„²‹
îƒAJ¼‚è£ ªê£™½. àƒèœ ¾†ì£ ò£¼
Þ¼‚è£ Ü¶‚°. ªð£‡ì£†®Š ¹œ÷¡Â
ðPªð£´ˆ¶†´ G¡ùŠð, ò£¼ è‡µô
èK„ê¶. Þ‰î ÃÁªè†ì ÝÀ‚° âƒè ¹ˆFŠ
«ð£¾¶ ð£¼, ÞŠðŠ «ð£J ò£¼ ð£ì…
ªê£™Lˆîó¶’’ â¡øõœ, «òŠð£ c ð…ê£òˆ¶
î£«ù, â¡Ãì â¡×†´õK‚°‹ õ£’’ â¡Á
Üö„CŠ «ð£ù£œ. Üõ¬÷ˆ ªî£ì˜‰¶

‘‘êK î‹H «ô†ì£¾¶, è¼ñ£F ×†´‚°Š
«ð£õÂ‹. ãƒè, î‹H õ¼‹ ê£Šì ¬õƒè,
õ«ó¡.’’ â¡øõœ i†¬ì M†´ è¼ñ£F
×´ «ï£‚AŠ «ð£õ Ýó‹Hˆî£œ.
ñEJ¡ ñùF™, õœO «ñ«ô ªèì‚°‹
Ýè£êñ£ù£œ. Þ‰î Ýè£ê‹ ò£˜‚°‹
è†´Áõ«îJ™¬ô. Ü¶ îù‚°œ ðó‰¶ MK‰¶
ªèì‚Aø¶, Üš«÷£î£¡ â¡Á àœÀ‚°œ
Mò‰îð® âF˜ ×´ «ï£‚A ïì‚èô£ù£¡ ñE.
n
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êKò£ù F†ìIì«ô
ð£F ªõŸP¬òˆ î‰¶M´Aø¶
ªõŸP ªðø F†ìI´ƒèœ

êî£ ð£óF

â¬î»‹ êKò£èˆ F†ìI´‹«ð£¶ ï£‹

ð£F Þô‚A¬ù â†®M†«ì£‹ â¡ø G‹ñF
ïñ‚°œ«÷ Hø‰¶M´‹. «î˜¾èO¡«ð£¶
ð£ìƒè¬÷„ êKò£ùF†ìIì«ô£´ ð®‚èˆ
ªî£ìƒAù£™ «ð£¶‹;. ªõŸP‚èQèœ
àƒèœ ð‚è«ñ õ¼‹. õ£›‚¬è»‹ ïñ‚°
ðô «ïóƒèO™ «î˜¾è¬÷«ò ë£ðèŠ
ð´ˆ¶‹. Ü¬î„ êKò£ù º¬øJ™ ï£º‹
¬èò£÷ «õí´‹ â¡ð¬î«ò ï‹º¬ìò
åš ªõ£¼ GIìº‹ ïñ‚° ë£ðèŠ ð´ˆ¶‹.
Iè„ êKò£ù º¬øJ™ ï£‹ õ£›‚¬è¬ò
âF˜ªè£œõ¶ ÜõCòñ£Aø¶.
è¬ìC GIìˆîò£KŠ¹èœ Cô «ïóƒèœ
«õ‡´ñ£ù£™ ïñ‚° ¬è ªè£´‚èô£‹. ðô
êñòƒèO™ Ü¶«õ ïñ‚° IèŠªðKò âFKò£è
õ‰¶ GŸ°‹. ï‹º¬ìò Gè› GIìƒè¬÷ ï£‹
Iè„CøŠð£ù º¬øJ«ô Ü¬ñˆ¶‚ªè£œÀî™
«õ‡´‹. Ü´ˆî´ˆî GIìƒèœ CøŠð£è
Ü¬ñò «õ‡´‹ â¡ø£™ Gè›è£ôƒè¬÷
êKò£ù
õ¬èJ™
ï£‹
ðò¡ð´ˆF‚
ªè£œÀî™ «õ‡´‹. ðô «ïóƒèO™ ï£‹
óJ™è¬÷»‹ «ð¼‰¶ è¬÷»‹ îõøM†ìF¡
Íôñ£è«õ ïñ¶ ï™ô õ£ŒŠ¹è¬÷ ï£‹
Þö‰F¼Š«ð£‹. ÜîŸ° Ü®Šð¬ì è£óí‹
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ï‹º¬ìò ê£î£óí èõù‚°¬ø«õ è£óíñ£è
Þ¼‰F¼‚°‹.
IèŠªð£pò
ê£î¬ùè¬÷
CÁCÁ
èõù‚°¬ø¾èO¡
Íôñ£è«õ£
êKò£ù F†ìIì™ Þ™ô£ñ«ô ïì‚è Þ™ô£ñ™
«ð£J¼‚°‹.
àƒèœ «ñ™ àœ÷ Übî Ü¡ð£½‹
î£ƒèœ õ£›M«ô ð†ì èwìƒèœ â‚è£óí‹
ªè£‡´‹ îƒèO¡ °ö‰¬îèœ ðì‚Ãì£¶
â¡ðF«ô I°‰î Ü‚è¬ø à¬ìòõ˜èœ
ªðŸ«ø£˜èœ.. Üõ˜èO¡ àí˜„CõêŠð†ì
Cô ªêò™ð£´è¬÷ ï£‹ ªî£‰îó¾ â¡Á å¼
«ð£¶‹ è¼Fì‚ Ãì£¶ï‹º¬ìò ªðŸ«ø£˜èœ
ï‹¬ñ êKò£ù ¹Kî«ô£´ õNè£†´õ£˜èœ
â¡ø ï‹H‚¬è »¬ìòõ˜èœ ò£¼‹
Þƒ«è «î£ŸÁŠ «ð£õF™¬ô. Üõ˜èO¡
ÜÂðõƒèÀ‹ ï‹¬ñ õNïìˆ¶‹ â¡ø
ï‹H‚¬è«ò£´ ªêò™ð´ðõ˜èœ Üõ˜è¬÷
å¼ «ð£¶‹ ñù à¬÷„ê½‚° Ý÷£‚è
Mìñ£†ì£˜èœ. ñ£î£, Hî£, °¼ ªîŒõ‹
â¡ø õK¬êJ™ å¼ à‡¬ñ åO‰F¼Šð¬î
ñ£íõ˜èœ
àí˜‰¶ªè£œ÷
«õ‡´‹.
Þõ˜èœ ò£¼‹ ï‹Iì‹ ã¶‹ âF˜ð£˜‚è£ñ™
ïñ¶ º¡«ùŸøî¬î óCŠðõ˜èœ. ï£‹
ê‹ð£Fˆ¶ â¡ù ªêŒî£½‹ Ü¶ Üõ˜èÀ¬ìò
«ê¬õ‚°‹ Ü¡HŸ°‹ ßì£è£è¶
Üõ˜èÀ¬ìò Ü¡¬ð ï£‹ å¼«ð£¶‹
àî£YùŠ ð´ˆFì Þòô£¶. ï‹I™ ðô¼‹ ºî™
î¬ôº¬øJ™ ðœO‚«è£ è™ÖK‚«è£ ªê™½‹
ñ£íõ˜è÷£è Þ¼Š«ð£‹. ÜŠð®Šð†ì

ÅöL™ Üõ˜èO¡ ªð¼Iîº‹ Ü¡¹
àí˜„C»‹ ï‹¬ñ °Pˆî âF˜ ð£˜Š¹èÀ‹
ÜFèñ£°‹«ð£¶ ï£‹ Üî¬ù àí˜‰¶
ªè£‡´ Üõ˜èÀ‚° ¹K»‹ ð® à¬ó‚è
«õ‡´‹ ÝˆFóŠ ðì‚Ãì£¶. Üõ˜èO¡
è£ô„Åö™ ðô «ïóƒèO™ Üõ˜è¬÷ ¹Kòñ£™
«ðê ¬õˆ¶ M´Aø¶. Ü¬î ï£‹ ªð£¼†ì£è
Ãì è¼î‚ Ãì£¶. åšªõ£¼ º¬ø»‹ ï‹e¶
Übî Ü‚è¬øªò£´ Üõ˜èœ ªê£™õ¬î
ñùF«ô Þ¼ˆF„ ªêò™ð´‹«ð£«î ªõŸP
âOF«ô A¬ìˆ¶ M´‹ ªð£¼÷£A M´Aø¶.
åšªõ£¼ º¬ø»‹ ï‹º¬ìò «ïóƒè¬÷
ðòÂœ÷ º¬øJ™ ªêôõN‚è «õ‡´‹.
ï‹º¬ìò åšªõ£¼ Mûòˆ¬î»‹ ï‹¬ñ
Mì Ü´ˆîõ˜è«÷ èõQˆ¶ õ¼õ£˜èœ
â¡ð¬î»‹ ï£‹ G¬ùM™ ¬õˆ¶ ªêòô£Ÿø
«õ‡´‹.
Þ‰î àôA¡ Iè º‚Aòñ£ù î¬ôõ˜èœ
Ü¬ùõ¼‹å¼°PŠH†ìàòóˆ¬î»‹¹è¬ö»‹
Ü¬ìõîŸ° º¡ù˜ Üõ˜èœ Üõ˜èÀ¬ìò
Þò™H«ô«ò ÞòƒA Þ¼‚èô£‹. Ýù£™ Gê„òñ£è àòóˆ¬î Ü¬ì‰î Ü¬ùõ¼‹ êKò£ù
F†ìIì™ Þ™¬ô â¡ø£™ Üõ˜èÀ¬ìò
ÞìˆF«ô ªî£ìó º®ò£¶ â¡ð«î Ü¬ùõ¼‹
ÜP‰¶ ªè£œ÷ «õ‡®ò à‡¬ñò£°‹.
M‡ªõO‚° ÜÂŠð «õ‡®ò ã¾è¬íò£è
Þ¼‰î£½‹ êK, ðœO‚° ªê™ô «õ‡®ò
Hœ¬÷è÷£è Þ¼‰î£½‹ êK êKò£ù F†ìIì™
Þ¼‰î£™ ñ†´«ñ ªõŸP ê£ˆFòñ£Aø¶.
Þ¡¬øò ÅöL™ àôè Ü÷M™ Iè ÜFè÷¾
ªð¼A õ¼‹ «ï£ŒèO™ å¡ø£è ñù Ü¿ˆî‹
Þ¼‰¶ õ¼Aø¶. G„êòñ£è ï£‹ èõQ‚è
«õ‡®ò õ¼ˆîŠðì «õ‡®ò å¡ø£è¾‹ Þ¶
Þ¼‚Aø¶ . è¬÷òŠðì «õ‡®ò å¡ø£è¾‹
Þ¼‚Aø¶. êKò£ù F†ìIì£î â‰î å¼ ªêò½‹
ðô °öŠðƒè÷£«ô Ü´ˆî G¬ô«ï£‚A ªê™ô
Þòô£ñ™ «î‚èG¬ô ªðŸÁM´‹.
F†ìIì£î ñQî¼‚°
åšªõ£¼ GIìº‹
ªï¼Š¹ GIìƒè«÷

êî£ ð£óF
à‡¬ñî£¡ F†ìIì£ñ™ Þ¼‚°‹«ð£¶
ï‹º¬ìò ªêò™èO™ õ¼‹ î¬ìèœ

¹¡ù¬è
ÜPò£ñ™ ªêŒ¶M†«ì¡
ñ¡QŠð£ò£ c...?
ÞQ ªêŒ«ò¡
°Ÿø‹ ªð£Áˆî¼œõ£Œ!
è£ôƒèœ ðô èì‰¶‹
°Ÿø‹ ªð£Á‚è ñùI™¬ô«ò£...?
â¡¬ù º¿õ¶ñ£Œ
«ïCˆî à¡ ñù‹
Þ¡Á â¡¬ù ªõÁŠð«î«ù£...?
¹¡ù¬è ñ†´‹«ð£¶«ñ
ï£‹ e‡´‹ å¼I‚è...!
àF˜‚è£«î£ à¡ àî´
C¡ùªî£¼ ¹¡CKŠ¬ð.?
è£ù™ có£Œ Aì‚Aø¶
ï†«ð£´ èô‰î
ï‹I¼õ˜ G¬ùõ¬ôèœ..!
ñ¡QŠð¶ âŠ«ð£¶..?
è£ˆ¶ Aì‚A«ø¡
à¡ ¹¡ù¬è‚è£Œ...!!!

I¡ªù£O
(ªü˜L¡ Hgñ£)

ï‹º¬ìò î¬ô«ñ™ Ü®Šð¶ «ð£¡«ø
ªð£P èôƒAŠ«ð£Œ Þ¼Š«ð£‹. âF˜ð£ó£î
G¬ôJ™ ãŸð´õ«î Mðˆ¶ âùŠð´‹.
F†ìIì£ñ™ å¼ ªêò¬ôˆ ªî£ìƒ°õîŸ°
ªêŒõîŸ° ªðò˜ ªè£¬ô Ü™ô¶
îŸªè£¬ô â¡Á Ãì ªðò˜ ¬õ‚èô£‹.
G„êòñ£è Üîù£™ ãŸð†ì M¬÷¾èœ
ï‹º¬ìò õ£›ï£œ º¿õîŸ°‹
ð£FŠ¬ð ãŸð´ˆ¶‹.â™¬ôòŸø ÞòŸ¬è
õ÷ƒè¬÷»‹ ,ñQîõ÷ˆ¬îò‹ ªè£‡´œ÷
Þ‰î àôA«ô G„êòñ£è Ü¬ùõ¼‹
º¡«ùŸøñ¬ìõîŸè£ù õ£ŒŠ¹èœ àœ÷ù.
ï£‹ Ü¬î„ êKò£è F†ìI†´ ªêòô£ŸPù£™
ªõŸP â¡ø Þô‚A¬ù âOî£è â†ì
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º®»‹. è¬ìC GIìƒèO™Ãì ªõŸP;
è£ˆF¼‚°‹ â¡ð«î Ü¬ùõ¼¬ìò
ï‹H‚¬èò£°‹. æšªõ£¼ ï£À‹ è£¬ô
â¿õF™ ªî£ìƒA Þó¾ ÉƒèŠ«ð£õ¶
õ¬ó‚°‹ ï‹º¬ìò ï‹H‚¬èò£ù ï£¬÷
ï£‹ CøŠð£ùî£è õ®õ¬ñŠðF™ Þ¼‰«î
ïñ‚è£ù ªõŸP»‹ ªî£ìƒAM´Aø¶.
à ƒ è œ å š ª õ £¼ « ï óº‹ C ô¼¬ ìò
«ïóƒè¬÷ F¡ÁM´õî£è Ü¬ñ‰¶M´õ¶
ï‹º¬ìò ¶óF¼wìñ£°‹..
«ïó«ñ£ ðˆî¬ó
ñ£î«ñ£ CˆF¬ó
àƒè¬÷ î¿¾õ«î£ GˆF¬ó
ñøõ£ñ™ âù‚°
Þì «õ‡´‹ ºˆF¬ó
«ðóPë˜ Ü‡í£ Üõ˜èœ å¼ «î˜î™
Hó„ê£ó Ã†ìˆF™ «ðCò «ð„² Þ¶. Üˆî¬ù
«ïóº‹ è£ˆF¼‰î ªî£‡ì˜èœ Ü¬ùõ¼‹
Üõ¼¬ìò Þ‰î Ü´‚°ªñ£NŠ«ð„CŸè£è
îõ‹ èì‰î è£ôè†ìñ. Ü¬îMì îI›,
ÝƒAô‹ ÝAò Þ¼ªñ£NŠ¹ô¬ñ
Ü‡íõ£¾‚° à‡´. º¡ªð™ô£‹
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ê£¬ôèO™ ÜFè‹ ðòEˆî ñ‚è¬÷ ê‰Fˆ¶
Üõ˜èÀ¬ìò õ£‚èè¬÷ ªðø M¼‹Hò
î¬ôõ˜èœ G¬ø‰î îIöèº‹ Þ‰Fò£¾‹
Þ¼‰î¶. «õÁð£´è¬÷ ñø‰¶ ï£èKèñŸø
ªê£Ÿè¬÷ˆ îM˜ˆ¶ âFªóF˜ ÜEJ«ô
ðòEˆî£™ ªê£ŸèO«ô å¼õ¼‚ªè£¼õ˜
«ð£†®«ð£†®‚ªè£‡´ ªê£™ M¬÷ò£†´‚
è÷£½‹ è¼ˆ¶ «ñ£î™è÷£½‹ î¬öˆ
«î£ƒAò îIöèº‹ à‡´. è£ô‹ èì‰¶
õ‰î£½‹ ñ‚èO¡ M¼Šðˆ¬î G¬ø«õŸø
ð£´ð†ì î¬ôõ˜èÀ‹, îù¶ î£ñîˆFŸ°
ñ¡QŠ¹ «è†ì õóô£ÁèÀ‹ à‡´.
ãªùQ™ ï‹º¬ìò F†ìIì£ù ðòíˆî£™
ïñ‚è£è è£ˆF¼Šðõ˜èÀ¬ìò âˆî¬ù
ñE«ïóƒèœ ií£Aø¶ â¡ð¬î àíó
«õí´‹.
Þ‰Fò£M¡ Hóîñó£è õó Ý¬êŠ
ð´A«ø¡”
ò£ ó £ õ¶ å ¼ Þ¬÷ë«ù£ Ü ™ ô ¶
ðœOJ™ ð®‚°‹ Þ¬÷ë«ù£ Ý‚«ó£êñ£è
«ñ¬ìJ™ «ðCù£™ Ý„êKòˆ«î£´
ð£˜‚A«ø£‹ âˆî¬ù Üöè£è «ð²Aø£¡

â¡Á ð£ó£†´A«ø£‹. ÜõKì‹ ªñ¶õ£è
«è†´Šð£¼ƒèœ ÜîŸè£ù õNº¬øèœ
â¡ù â¡ð¶ ªîK»ñ£?. «î˜îL™ GŸðîŸ°
õò¶ õó‹¹ â¡ù? «õ†¹ ñÂ î£‚è™ âŠð®
ªêŒò «õ‡´‹. G„êòñ£è Ü‰î CÁõÂ‚°
Ü‰î õòF™ ªîKò õ£ŒŠH™¬ôî£¡.
Þ¬÷ëÂ‚° Ü¶ °Pˆî ¹Kî™ Þ¼‰î£™
Ý„êKòI™¬ôî£¡. Ýù£™ Hóîñ˜ «ð£¡ø
ï£†®¡ Iè àò˜‰î ðîM‚° õó Ý¬êŠð´‹
ï‹¬ñŠ«ð£¡øõ˜èÀ‚° Ü‰î Þìˆ¬î
Ü¬ìõîŸ° Üˆî¬ù àK¬ñ»‹ Þ¼‚Aø¶.
ÜîŸ° Þ‰Fò‚°®ñèù£è Þ¼‰î£«ô
«ð£¶ñ£ù¶. Ýù£™ Ü¶ ñ†´«ñ
«ð£¶ñ£ùî£? â¡Á «è†ì£™ G„êòñ£è
Þ™¬ô. °¬ø‰î ð†ê‹ ïñ¶ áK™ å¼
õ£˜´ è¾¡Cô˜ Ü÷Mô£¶ «ð£†®J†´
ïñ¶ ªê™õ£‚¬è G¼H‚è «õ‡´‹ . Üî¡
H¡ù˜ ð®Šð®ò£è º¡«ùP Ü¶«ð£¡ø
àò˜‰î ðîMèœ «ï£‚A ªê™ô «õ‡´‹.
ÜîŸ° G„êòñ£è êKò£ù F†ìIì«ô
ê£ˆFòñ£è Þ¼‚èº®»‹. ÜõêóˆF«ô£
Ü™ô¶ ñŸøõ˜èœ ð£ó£†ì «õ‡´‹
â¡ðîŸè£è«õ£ ï£‹ â´‚°‹ Cô îõø£ù
º®¾èœ ï‹º¬ìò õ£›¬õ î¬ôWö£è
¹ó†ì‚Ã®ò õ™ô¬ñ ð¬ìˆî¶. âù«õ
ï‹º¬ìò Ü¬ùˆ¶ º®¾èÀ‹ °¬ø‰î
ð†ê‹ Ü´ˆî ðˆ¶ Ý‡´è¬÷ ñùF«ô
¬õˆ¶ ªêŒò «õ‡´‹ â¡ð«î Iè„Cø‰î
î¬ô¬ñŠð‡ð£°‹
å¡«ø ªêŒ
å¡Á‹ ï¡«ø ªêŒ
ï¡Á‹ Þ¡«ø ªêŒ
Þ¡Á‹ ÞŠ«ð£«î ªêŒ
â¡ø õ£‚A¬ù‚ «è†®¼Š«ð£‹.
ï‹º¬ìò õ÷˜„C‚°‹ êÍè õ÷˜„C‚°ñ£ù
Mûòƒè¬÷ àì«ù ªî£ìƒ°î™
ÜõCòñ£ùî£°‹. «õ¬ô¬òˆ îœOŠ«ð£´‹
åšªõ£¼ GIìº‹ ªõŸP¬ò»‹
îœOŠ«ð£´A«ø£‹ â¡ø àí˜¾ ïñ‚°œ«÷
ãŸðì «õ‡´‹. Iè„ê£î£óí CPò
«õ¬ôè¬÷‚ Ãì ïñ¶ «ê£‹«ðPˆîùˆî£™
êKò£è ªêŒò Þòô£ñ™ «ð£ù H¡¹ õ¼‰F
Þ¼‚A«ø£‹. Ü´ˆîº¬ø Þ¬î„êKò£è
ªêŒFì «õ‡´‹ â¡ø êðî‹ ãŸ«ð£‹.

Þó‡ªì£¼ ï£†èO™ Ü‰î êðî‹
â¡ùõ£JŸÁ â¡ø G¬ô ªîKòñ£™
ñø‰¶«ð£ŒM´«õ£‹ â¡ð«î ï£‹ Þ¶õ¬ó
ÜP‰î å¡«ø Ý°‹. CP¶‹ «ò£C‚è£ñ™
ñù‹ å¼ ï™ô¬î„ ªêŒò ªî£ìƒè
«õ‡´‹ â¡Á Ý ¬êŠð†ì £™ Ü¬î
àìù®ò£è Ýó‹Hˆ¶M´ƒèœ. ðôº¬ø ðô
«ïóƒèO™ ï£Â‹ Þ¶«ð£¡ø ðô Gè›¾è¬÷
ÜÂðMˆ¶œ«÷¡. Cô ê‹ðõƒèœ
ï¬ìªðÁ‹«ð£¶ Ü¶ °Pˆ¶ ã«îÂ‹
ðF«õ£ è†´¬ó«ò£ â¿î «õ‡´‹ â¡Á
«ò£Cˆ¶ ¬õˆF¼Š«ð¡. ñÁï£œ è£¬ô Ü¶
°Pˆî â¿îô£‹ â¡Á G¬ùˆ¶ àøƒA÷
â¿‰î£™ ºèËL½‹. Þ¬íòˆF½‹
ãó£÷ñ£ù è†´¬óèœ º¬÷ˆF¼‚°‹. ï£‹
G¬ùˆî¬î Mì êŸ«ø ²ñ£ó£ù è†´¬óèœ
IèŠªðKò ð£ó£†´‚è¬÷Š ªðŸÁ Ü¶ Cô
«ïóƒèO™ ðK²‚°Kòî£è¾‹ ÝA Þ¼‚°‹.
Ü‰î è†´¬ó î°Fò£ù ïð˜ â¿FJ¼‰î£½‹
ïñ¶ «ò£ê¬ù õ‰î¾ì¡ ðFM†´ Þ¼‰î£™
Ü‰î ðK²‹ ð£ó£†´‹ ïñ‚«è A¬ìˆF¼‚°‹.
îõø M†´M†«ì£«ñ â¡Á ñù‹ èôƒA
GŸ°‹«ð£¶î£¡ ïñ¶ «ê£‹ðô£½‹,
F†ìIì£î î¡¬ñò£½‹ Þö‰î¬õèœ
â™ô£‹ ïñ¶ ñùFŸ°œ õ‰¶«ð£°‹. Þ¶
âù‚° è†´¬ó õ®Mô£ùî£è Þ¼‚èô£‹.
Ü¶«õ ðEJìˆF™ ðîM àò˜¾, ¹Fò
ªð£ÁŠ¹ â¡Á â¶õ£è Þ¼‰î£½‹ êKò£è«õ
Þ¼‚Aø¶. G„êòñ£è ïñ¶ à¬öŠHŸè£ù
ÜƒWèó£‹ õ¼‹. Ýù£™ Ü‰î à¬öŠ¹‹
ºòŸC»‹ êKò£ù F†ìIì«ô£´ êKò£ù
è£ôˆF™ Þ¼‰î£™ ñ†´ªñ Ü¶ ê£ˆFòñ£°‹
â¡ð¬î àí˜‰¶ ªêòô£Ÿø «õ‡´‹
ï‹º¬ìò àòóƒèÀ‹ õ÷˜„CèÀ‹
G„êòñ£è Ü´ˆîõ¼¬ìò è†´Šð£†®™
Þ™¬ô â¡ð¬î àíó «õ‡´‹. ïñ¶ ºòŸCèÀ‹ êKò£ù F†ìIì™èÀ‹ ï‹¬ñ Þ¡Â‹
àò˜õ£ù Þìˆ¬î «ï£‚A ïè˜ˆF„ ªê™½‹
â¡ðF«ô ò£¼‚°‹ ñ£ŸÁ‚ è¼ˆF™¬ô
F†ìIì«ô
ð£F ªõŸP¬òˆ î‰¶ M´Aø¶
ªõŸP‚° F†ìI´ƒèœ

êî£ ð£óF
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Üè‹
ÉŒ¬ñòè‹
Ëôè‹!

ñ¬ø‰î î¬ôõ˜èœ
ñ¬øò£ñ™ õ£¿Iì‹
Ëôè‹!

ÜP¾ õ÷˜‚°‹
ÜŸ¹î Þì‹
Ëôè‹!

¹ó†ìŠ ¹ó†ì
¹ˆFŠ ¹è†´Iì‹
Ëôè‹!

ð‡ð£´Š «ð£F‚°‹
ðòÂœ÷ Þì‹
Ëôè‹!

â´ˆ¶Š ð®‚è
ÞQ¬ñ Ã†´Iì‹
Ëôè‹!

ÜøõNŠð´ˆ¶‹
ÜöAò Þì‹
Ëôè‹!

õò¶ «ðîI¡P
õ£êè¬ó àò˜ˆ¶Iì‹
Ëôè‹!

ÜPõ£Oèœ Þ¼‚°‹
ÜPõ£˜‰î Þì‹
Ëôè‹!

ê£F ñî «ðîI¡P
êñˆ¶õ‹ èŸH‚°Iì‹
Ëôè‹!

Ü¬ñFŠ ð´ˆF
ñF õ÷˜‚°‹ Þì‹
Ëôè‹!

Üó²ŠðE Ý†CŠðE
A¬ì‚è‚ è£óí‹
Ëôè‹!

M¬ôñFŠðŸø Ë™èO¡
õCŠHì‹
Ëôè‹!

èì¡ «è†è£î
ï™ô ï‡ð¡
Ë™!





ªõ…êñ˜ è£µ‹
°…êó‹ Þ¶«õ.
«î£óí õ£JL™
õ£óí‹ Þ¶«õ.
¹ˆFJ™ ªîO‰î
ÜˆF»‹ Þ¶«õ.
à¼M™ ªð¼ˆî
èK»‹ Þ¶«õ.
àôè‹ M¼‹¹‹
è÷ð‹ Þ¶«õ.
ªõO¼‹ ñùˆF¡
èOÁ‹ Þ¶«õ.
Ýîƒè‹ î‰F´‹
ñ£îƒè‹ Þ¶«õ.
º‰F«ò õ‰F´‹
î‰F»‹ Þ¶«õ.
ï£ƒèœ Mò‚°‹
æƒè™ Þ¶«õ.
ê£îè‹ ªêŒ»‹
«ð£îè‹ Þ¶«õ.
ë£ô‹ Mò‚°‹
«õöº‹ Þ¶«õ.
Ý™«ð£™ ð¼ˆî
ï£™õ£Œ Þ¶«õ.

èMë˜.Ü.ºˆ¶ê£I,
î£óñƒèô‹.
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ï‹I™ ò£¼«ñ Þ¡Â‹ ðô Ý‡´èœ
àJ«ó£´ Þ¼‚èŠ«ð£õF™¬ô.
«ð£°‹ «ð£¶ â¬î»‹ â´ˆ¶‚ªè£‡´ «ð£èŠ
«ð£õF™¬ô. Ýè«õ C‚èùñ£è Þ¼‚è£b˜èœ.

Üó‡ñ¬ù«ò â¡ø£½‹ è‡¬í Í®
G‹ñFò£èˆ Éƒè â†´‚° â†´ Þì«ñ
«ð£¶‹. Ýè«õ æó÷¾ Þ¼‰î£™, Þ¼Šð¶
«ð£¶ªñ¡Á G‹ñFò£è Þ¼ƒèœ!

åšªõ£¼ °´‹ðˆF½‹, åšªõ£¼ ñQîÂ‚
ª ê ô¾ ª ê Œ ò « õ ‡®ò õ ŸP Ÿ° ª êô¾ °‹ Hó„C¬ùèœ Þ¼‚°‹. Hó„C¬ù Þ™ô£î
ªêŒ»ƒèœ. ñA›„Cò£è Þ¼‚è«õ‡®ò ñQî¬ù‚ è£†´ƒèœ ð£˜‚èô£‹? Ýè«õ
«ïóˆF™ ñA›„Cò£è Þ¼ƒèœ.
àƒè¬÷ ò£¼ìÂ‹ åŠH†´Š ð£˜‚è£b˜èœ.
à ƒ è ÷ £ ™ º ® ‰ î î £ ù î ˜ ñ ƒ è ¬ ÷ ðí‹, ¹è›,êÍè Ü‰îv¶ â¡Á ñù¬îŠ
«ò£C‚è£ñ™ ªêŒ»ƒèœ!
«ð£†´‚ °öŠH‚ ªè£œ÷£b˜èœ.
âîŸ°‹ èõ¬ôŠ ðì£b˜èœ. cƒèœ èõ¬ôŠ cƒèœ ñA›„Cò£è¾‹, Ý«ó£‚Aòñ£è¾‹,
ð´õî£™ â¬î»‹ GÁˆî º®»ñ£? õ¼õ¶ c‡ì Ý»ÀìÂ‹ Þ¼‰¶ ñŸøõ˜èÀ‚°
õ‰«î b¼‹!
àî£óíñ£èˆ Fè¿ƒèœ!
ï£‹ Þø‰î Hø°, ïñ¶ à¬ì¬ñèÀ‚° â¡ù
Ý°«ñ£ â¡Á èõ¬ôŠ ðì£b˜èœ. Ü‰î
G¬ôJ™, ñŸøõ˜èÀ¬ìò ð£ó£†´‚è«÷£
Ü™ô¶ Mñ˜êùƒè«÷£ àƒèÀ‚°ˆ ªîKòŠ
«ð£õF™¬ô.
cƒèœ èwìŠð†´ «ê˜ˆî¬õ Ü¬ùˆ¶‹,
àƒèœ õ£›‚¬è«ò£´ «ê˜ˆ¶ º®MŸ°
õ‰¶M´‹.àƒè¬÷‚ «è†è£ñ«ô«ò Ü¬õèœ
º®‚èŠð†´M´‹.

ò£¼‹ ñ£ø ñ£†ì£˜èœ. ò£¬ó»‹ ñ£Ÿø
ºòŸC ªêŒò£b˜èœ. Üîù£™ àƒèO¡
«ïóº‹ Ý«ó£‚Aòº‹î£¡ ªè´‹.
cƒèœ àƒèÀ‚è£ù Å›G¬ô¬ò à¼õ£‚A, Üî¡
Íô‹ âŠ«ð£¶‹ ñA›„Cò£è Þ¼ƒèœ. cƒèœ
Ý«ó£‚Aòñ£è¾‹, ñA›„Cò£è¾‹ Þ¼‚°‹. ñù
ñA›„Cî£¡ Ý«ó£‚AòˆFŸ° Ü®Šð¬ì !
àŸê£èˆ«î£´ Þ¼‚°‹«ð£¶ «ï£Œ ªï£®èœ
°íñ£°‹. ÜÂ Fùº‹ àŸê£èˆ«î£´
Þ¼Šðõ˜è¬÷ «ï£Œ ªï£®èœ Ü‡ì£¶.

àƒèO¡ °ö‰¬îè¬÷Š ðŸP‚ èõ¬ôŠ
ðì£b˜èœ. Üõ˜èO¡ õ£›‚¬è Üõ˜
èÀ‚° MFˆî MFŠð®î£¡ Ü¬ñ»‹. ï™ô ñùG¬ô, àìŸðJŸC, ÅKò åO, ï™ô
ÜF™ cƒèœ â‰î ñ£Ÿøˆ¬î»‹ ªêŒõîŸ° àí¾, «î¬õò£ù M†ìI¡èœ ÝAò¬õ
õNJ™¬ô!
Þ¡Â‹ 20 Ü™ô¶ 30 Ý‡´èœ àƒè¬÷
õ£ö¬õ‚°‹!!
ê‹ð£F‚A«ø¡ â¡Á ðíˆ¬îˆ «î®
Ü ¬ ô ò £ b ˜ è œ . ðƒ °„ ê‰ ¬ îèœ ð‚è ‹ ÜîŸ° «ñ™ â¡ù «õ‡´‹ ªê£™½ƒèœ?
î¬ô ¬õˆ¶Š ð´‚è£b˜èœ. ðíˆ¬îMì
àƒèO¡ Ý«ó£‚Aò‹ º‚Aò‹. ðí‹ â™ô£õŸPŸ°‹ «ñô£è, àƒè¬÷„ ²ŸP
ïìŠð¬õ ï™ô¬õè÷£è«õ Þ¼‚°‹ð®
Ý«ó£‚Aòˆ¬î e†´ˆ îó£¶!
ð£˜ˆ¶‚ªè£œÀƒèœ.
ÝJó‹ ã‚è˜ M¬÷Gô‹ Þ¼‰î£½‹,
ï£ª÷£¡PŸ° Ü¬ó A«ô£ ÜKC‚° «ñ™ õ¼‹ ï£†èœ ïôñ£è Þ¼‚è õ£›ˆ¶‚èœ!
àƒè÷£™ à‡í º®ò£¶.
n
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å¼

ÝÁ õò¶ CÁõ¡ î¡ ï£¡°
õò¶ îƒ¬è¬ò Ü¬öˆ¶‚ ªè£‡´ è¬ì
ªî¼M¡ õN«ò ªê¡Á ªè£‡´ Þ¼‰î£¡.



‘Þ¶ «ð£¶ñ£!’
«è†ì£¡.

â¡Á

èõ¬ô»ì¡

ÜîŸ° Ü‰î è¬ì‚è£ó˜ ÜõQ¡
èõ¬ôò£ù ºèˆ¬î ð£˜ˆ¶‚ ªè£‡«ì‘
âù‚° ï£¡° CŠHèœ «ð£¶‹‘ â¡Á
eF¬ò ªè£´ˆî£˜ ...

å¼ è¬ìJ¡ õ£êL™ Þ¼‰î ªð£‹¬ñ¬ò
ð£˜ˆ¶ îòƒA G¡ø îƒ¬èJì‹ ‘â‰î
ªð£‹¬ñ «õ‡´‹?’ â¡ø£¡. Hø° Üõœ
ÃPò ªð£‹¬ñ¬ò â´ˆ¶ Üõœ ¬èJ™
ªè£´ˆ¶ M†´ å¼ ªðKò ñQîQ¡
CÁõ¡ ñA›„C«ò£´ eF àœ÷
«î£ó¬í»ì¡ è¬ìJ¡ ºîô£O¬ò ð£˜ˆ¶ CŠHè«÷£´‹, î¡ îƒ¬è«ò£´‹ Ü‰î
‘Ü‰î ªð£‹¬ñ â¡ù M¬ô’ â¡Á «è†ì£¡ ªð£‹¬ñ¬ò â´ˆ¶ ªè£‡´ ªê¡ø£¡.
Þ¬î â™ô£‹ èõQˆ¶ ªè£‡´ Þ¼‰î
ÜîŸ° CKˆ¶ ªè£‡«ì Ü‰î ºîô£O,’ Ü‰î è¬ìJ¡ «õ¬ôò£œ ºîô£Oà¡Qì‹
âšõ÷¾
àœ÷¶’
â¡Á Jì‹,
‘ÜŒò£
å¡Á‚°‹
àîõ£î
«è†ì£˜ ... ÜîŸ° Ü‰î CÁõ¡ î£¡ CŠHè¬÷ õ£ƒA‚ ªè£‡´ M¬ô àò˜‰î
M¬÷ò£ì «ê˜ˆ¶ ¬õˆ¶ Þ¼‰î Ü‰î ªð£‹¬ñ¬ò ªè£´ˆ¶ M†®˜è«÷! ÜŒò£‘,
èì™ CŠHè¬÷ î¡ ð£‚ªè†®™ Þ¼‰¶ â¡ø£¡.
â´ˆ¶‚ ªè£´ˆî£¡ ....
ÜîŸ° Ü‰î ºîô£O,’ Ü‰î CÁõÂ‚°
ðí‹ ªè£´ˆî£™ î£¡ ªð£‹¬ñ A¬ì‚°‹
â¡Á ¹Kò£î õò¶. Üõ¬ùŠ ªð£Áˆî
õ¬óJ™ Ü‰î CŠHèœ î£¡ àò˜‰î¬õ.
ï£‹ ðí‹ «è†ì£™ Üõ¡ â‡íˆF™
ðí‹ î£¡ àò˜‰î¶ â¡ø ñ£Ÿø‹ õ‰¶
த�ோகை விரித்தாடும் மயில்....
M´‹. Üîù£™ î£¡ Ü¬î î´ˆ¶ M†«ì¡.
மழை வெயிலில் த�ோன்றும் வானவில்...
«ñ½‹ î¡ îƒ¬è «è†ìõŸ¬ø î¡ù£™
மலையை முட்டும் மேகம்...
õ£ƒAˆ îó º®»‹ â¡ø î¡ù‹H‚¬è¬ò
வளைந்து வளைந்து ஓடும் நதி...
ÜõÂ‚°œ M¬îˆ¶ M†«ì¡. â¡«ø£
வானத்திலிருந்து வழியும் கண்ணீர்...
å¼ ï£œ Üõ¡ ªðKòõ¡ ÝA Þ‰î
வண்ணங்களை வரைந்துக்கொண்ட
ê‹ðõƒè¬÷
G¬ùˆ¶Š
ð£˜‚¬èJ™
பட்டாம்பூச்சி...
Þ‰î àôè‹ ï™ôõ˜è÷£™ Ýù¶ â¡ø
நந்தவனத்தில் சிரிக்கும் பூக்கள்...
ï™ô â‡í‹ Üõ¡ ñùF™ «î£¡Á‹.
இவை மட்டுமா அழகு..?
Ý¬èò£™ Üõ¡ â™«ô£Kìº‹ Ü¡¹
உலகின் உன்னைப் ப�ோல்
è£†ìˆ ªî£ìƒ°õ£¡. àôè‹ Ü¡Hù£™
ஒருவருமேயில்லை...
è†ì¬ñ‚è ðì «õ‡´‹‘ â¡Á M÷‚è‹
நீயும் அழகு தானே..!!!
ÜOˆî£˜.

அழகு

சுபி.முருகன்
தர்மபுரி
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‘Ü¡HŸ°‹ à‡«ì£ Ü¬ì‚°‹ î£›‘
õ£¼ƒèœ ï£‹ ªê™½‹ Þì‹ â™ô£‹
Ü¡¬ð M¬îŠ«ð£‹ ...
n

முனைவர்.பெண்ணியம் செல்வக்குமாரியின் ‘‘திருநங்கையர் வாழ்நிலையும் பால்நிலையும்’’
நெய்தல் செயபாலின் ‘‘நண்டுகளும் சிண்டுகளும்’’

இருநூல்கள் வெளியீட்டு விழா
புதுச்சேரி நடைவண்டி சிறார் இலக்கியக்கழகம், புதுவைத் தமிழ்சங்கத்தில்
இணையரின் இருநூல்களின் வெளியீடு நிகழ்ந்தது. அந்நிகழ்வு ஓர் அரிய
நிகழ்வு என சிலர் கருத்துத் தெரிவித்தனர்.
22.9.2018, சனி, மாலை ஆறரை மணிக்கு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் விழா
இனிதே த�ொடங்கியது. நின்னைச் சரண்டைந்தேன் நூலின் கவிஞர்
மேகலா செழியன் அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார். அப்பொழுது
பெண்ணியம் செல்வக்குமாரி, தனது த�ோழி எனவும் புதுவை
பெண்பாரதி எனும் பாராட்டிப் பேசி வந்திருப்பவர்களை மேடையில்
அமர அழைத்தத�ோடு அவர்களை வரவேற்றுப் பேசியவிதம் அருமை.
இவ்விரு நூல்கள் வெளியீடு செய்ய கரணகர்த்தாவாக விளங்கியவர் ப�ொறிஞர்.கவிஞர்.
மு.பாலசுப்ரமணியன் (நடைவண்டி சிறுவர் இலக்கியக் கழகம்) புதுவைத் தமிழ்சங்கத்தின்
செயலாளர். இவரின் சீரியப்பணியின்றேல் இந்நூல்கள் வெளியீடு இல்லையெனும்
அளவிற்கு சிறப்பாக நடத்தினார். மேலும் அவர் பேசும்போது கடலுக்கும் அவருக்கும்
இருந்த உறவைப் பற்றி நெகிழ்ந்து கூறியத�ோடு, தமக்கும் இணையருக்கு ம் உள்ள
நட்பை மிக அழகாகச் சுட்டிக் காட்டினார்.
புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை த�ொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர்
நூல்வெளியிட, கலை இலக்கியப் பெருமன்றத்தின் தலைவர் த�ோழர்
எல்லை.சிவக்குமார், முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலை இலக்கிய சங்கத்தின்
தலைவர் இருவரும் பெற்றுக்கொண்டு வாழ்த்திப் பேசினர்.
பிரான்சுதமிழ்நெஞ்சம்அமின்ஐயாவின்முயற்சியினால்இவ்விருநூல்களும்
தமிழ்நெஞ்சம் வெளியீடாக வெளிவந்திருக்கின்றன என்பது பெரும் சிறப்பு.
அவரின் தமிழுக்கான சேவையைப் பாராட்டி வாழ்த்தியத�ோடு, முனைவர்
சிவ.இளங்கோ வாழ்த்துரை வழங்கினார். த�ோழர் சகாயராசு, முனைவர்.
அமிர்தவள்ளி, தமிழ்நெஞ்சன், விசாகன், சாது.அரிமாவளவன், காவல்துறை ஆய்வாளர்
மேரி பிரான்சிஸ் ஆகிய�ோர் மிக
உருக்கமாக வாழ்த்துரை வழங்கினர்.
திருவையாபுரிமணிகண்டன் சட்டமன்ற
உறுப்பினர், எழுத்தாளர் பி.என்.எஸ்.
பாண்டியன் ஆகிய�ோரும் வாழ்த்தினர்.
இரா.எட்வின் அவர்கள் தம் த�ொடக்க
வுரையில் ‘‘இந்நூல் அரவாணியர்பால்
ஒர் அனுசரனையை உருவாக்கும்.
எனக்கு ஒரே மகன் ஓர் அரவாணி
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எனச் ச�ொல் காலத்தைக் க�ொண்டுவரும் நூல். ஆகவே அனைவரும்
காசுக்கு வாங்கி படிக்க வேண்டிய நூல்’’ என்று திறம்படப் பேசியது
சிறப்பாக அமைந்தது. அடுத்ததாக பேராசிரியர் இரவிக்குமார்
அவர்கள் பேசும்போது ‘‘பல்கலைக்கழகப் பாடத் திட்டத்தில் க�ொண்டு
சேர்க்கப்பட வேண்டிய சிறப்பு வாய்ந்த நூலாக இருக்கிறது’’ என
சிறப்புரை ஆற்றினார்.
இ ள வ ர சி சங்க ர் ந ல்ல அ ழ க ி ய க வ ிதை க ள ா ல் த�ொ கு ப் பு ரை
வழங்கியது அனைவரையும் கவர்ந்தது. இறுதியாக முனைவர்.
பெண்ணியம் செல்வக்குமாரி மனம் நெகிழ்வோடு ஏற்புரையும்
நன்றியுரையும் வழங்க, விழா இனிதே நிறைவுற்றது.
n

நிறம்மாறும் மனிதர்கள்
ப�ொய்யான வார்த்தைகளும் ப�ொய்த்துவிடும் இவ்வுலகில்
மெய்யான வார்த்தைகளே மெய்ப்பிக்கும் உண்மைநிலை
வெய்யோனின் சீற்றம்போல் வெற்றுரையாய்ப் பேசிடுவார்
உய்வில்லை எந்நாளும் உணர்ந்திடுவ�ோம் எல்லோரும்.
வாக்கினிலே உண்மையிலை வழக்கிற்கே இடமுண்டாம்.
காக்கின்ற கல்வியையும் கணப்பொழுதில் காழ்ப்புணர்ச்சித்
தீக்கதிரால் கக்கிடுவார் தீச்சொற்கள் ஈங்கிவரே.
சாக்குகளும் பலச�ொல்வார் சங்கடங்கள் செய்திடுவார்.
வடுவாகி நின்றுவிடும் வாசமிலாப் பேச்சினாலே
கெடுதல்கள் மிகவதிகம் கேட்டவர்கள் அறிவார்கள்
மடுவதனில் தள்ளாதீர் மாசான ச�ொற்களினால்
த�ொடும்நெஞ்சைச் சுட்டெரிக்கும் த�ோல்விகளே உண்டாகும்!!
அன்பாலே மாற்றுங்கள் அகிம்சையுடன் வாழுங்கள்
வன்முறைகள் தீச்சொற்கள் வடுதனையே உருவாக்கும்.
தன்னலத்தை விட்டொழித்தால் தரணியினை ஆண்டிடலாம்.
நன்னெறியைப் பற்றுங்கள் நவிலுங்கள் ஆன்றோர்சொல்!!

சரஸ்வதி பாஸ்கரன் திருச்சி
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கடுமையான பேச்சுகளைத் தவிர்ப்போம்
படித்ததைப் பகிர்ந்தேன்...
•
•

¬ðò¡: ý«ô£
ªð£‡µ: â ¡ ù ì £ ð ‡ ø . . . ? è £ ™
Ü†ì‡† ð‡í Þš«÷£ «ïóñ£...?
• ¬ðò¡: ¹ ó ª ü ‚ † « õ ¬ ô Þ ¼ ‚ ° ,
Ü ¬ ó ñE « ïó‹ è N„² « ð²« ø¡Â
è£™ è† ð‡E†ì£¡..
• ªð£‡µ: ªõJ† ð‡ø£... 1 ýõ˜
Ý„², è£™ õó™ô... 2 ñE «ïó‹ Ý„²,
è£™ õó™ô... Þ¶‚° «ñô ªõJ† ð‡í
º®ò£¶ (ñÁð®»‹ è£™ ð‡ø£..)
• ¬ðò¡: ý«ô£
• ªð£‡µ: Ü ¬ ó ñ E « ï ó ‹ è N „ ²
è£™ ð‡«ø¡Â ªê£¡ù, ã¡ì£ è£™
ð‡í™ô...?
• ¬ðò¡: è £ ™ ð ‡ « ø ¡ Â ª ê £ ¡ ù £ ,
è‡®Šð£ è£™ ð‡íÂñ£...? ÜP¾
Þ™¬ôò£ àù‚°..? HRò£ Þ¼‚«è¡Â
ªê£¡ù£ ¹Kò£î£...? ²‹ñ£ ²‹ñ£ è£™
ð‡E ªî£™¬ô ð‡ø...? âù‚°
«õø «õ¬ô Þ™ô...? 24 ñE «ïóº‹
àƒÃì «ð²ø¶î£¡ â¡ «õ¬ôò£...?
• ªð£‡µ: àƒA†ì «ðêÂ‹Â G¬ù‚Aø¶
îŠð£ì£...? ã¡ì£ ÞŠð® «ð²ø...?
• ¬ðò¡: «ýŒ... «õø ãî£õ¶ ªê£™Lì
«ð£«ø¡... «ð£¬ù ¬õ®...
• ªð£‡µ: ú £ K ì £ â ¡ î Š ¹ î £ ¡ ,
ÞQ«ñ™ à¡¬ù ®vì˜Š ð‡í
ñ£†«ì¡... ú£K.. ú£K... (Ü¿¶†«ì
è£™ è† ð‡E†ì£)
Þ¼ ï£†èO¡ H¡ ¬ðò¡ è£™ ð‡ø£¡:Üõ ªóvð£¡v ð‡í™ô... «è£õñ£
Þ¼Šð£«÷£...?
• ¬ðò¡: «ê, «ïˆ¶ ã«î£ ªì¡ú¡ô
Üõœ F†®†«ì¡... ð£õ‹, ªó£‹ð
Ü¿¶ Þ¼Šð£... (ñÁð®»‹ è£™
ð‡ø£¡, Üõ ªóvð£¡v ð‡í™ô...
ªñ«úx ð‡ø£¡. ”ú£K® ªê™ô‹,
«ïˆ¶ «è£õˆ¶ô F†®†«ì¡, îŠ¹
î£¡.. Üš«÷£ ý£˜û£ «ðC Þ¼‚è
Ãì£¶.. Škv_è£™ Ü†ì‡† ð‡µ”)

ñÁð® è£™ ð‡ø£¡ (ªð£‡«í£ì Ü‹ñ£
Ü‰î ¬ðòÂ‚° ðF™ ªê£™øƒè£)
• ¬ðò¡: Ý¡® (Ü‰î ªð£‡µ
ªðò˜ ªê£™L.. Üõ Þ™¬ôò£¡Â
«è†‚°ø£¡)
• ªð£‡µ Ü‹ñ£: Þ™ôŠð£, Üõ
Þø‰¶†ì£
(ªê£¡ù¶‹
â¡ù
ïì‰î¶¡Â ¹Kò£ñ™ îMˆî£¡)
• ªð£‡µ Ü‹ñ£:- àƒA†ì å¼ ªô†ì˜
ªè£´‚è„ ªê£¡ù£... õ‰¶ õ£ƒA†´
«ð£...
¬ðò¡ Ü‰î ªð£‡µ i†´‚° «ð£Œ
ªô†ì˜ õ£ƒA ð®‚Aø£¡...
• ªð£‡µ: âù‚° ªîK»‹ c â¡¬ùˆ«î®
õ¼«õ¡Â... âù‚° à¡«ñô â‰ˆè‚
«è£õº‹ Þ™ôì£... c d™ ð‡í£î...
âù‚° Š¬óJ¡ ®Îñ˜... Þ¶ àù‚°
ªîK…ê£, c èwìŠð´«õ¡Â î£¡
ªê£™ô£ñ ñ¬ø„«ê¡..
• ªð£‡µ: «ïˆ¶ âù‚° ªó£‹ð
º®ò™ô, Üî£¡ ‚¬ìCò£ à¡A†ì
«ðêô£‹Â è£™ ð‡«í¡.. Ýù£, c
HRò£ Þ¼‰î... àƒÃì Þ¼‰î ªè£…ê
ï£œ î£¡ ï£¡ ªó£‹ð ê‰«î£ûñ£
Þ¼‰«î¡... Þ‰î ªü¡ñˆ¶ô âù‚°
Þ¶ «ð£¶‹ì£... c Üö£îì£.. ï£¡
âƒ«è»‹ «ð£è™ô.. âŠð¾‹ ï£¡
à¡ ð‚èˆ¶ô î£¡ Þ¼Š«ð¡... Iv
Î ì£.. Iv Î ô£† ¬ñ ®ò˜...
• ¬ðò¡: ã¡® Öú§ âƒA†ì ªê£™ô£ñ
ñ¬ø„ê...? ªîK…C¼‰î£, ï£¡ âŠð®ò£õ¶
à¡¬ù‚ è£Šð£ˆF Þ¼Š«ð¡®... ä«ò£...
ã¡® â¡¬ù îQò£ M†´Š «ð£ù...
èîP‚_èîP Ü¿ø£¡)...
ï†¹‚°Kòõ˜èOì‹ â‰î„ Å›G¬ôJ½‹
è´¬ñò£ù õ£˜ˆ¬îèœ Hó«ò£AŠð¬î
îM¼ƒèœ Cô«õ¬÷ Ü´ˆî ï£œ Üõ˜èœ
àJ«ó£´ Þ™ô£ñ™ «ð£èô£‹.
n
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கண்ணுறங்கு!
முத்தே மணியே கண்ணே ஒளியே
முல்லைப் பூவே கண்ணுறங்கு!
அத்தை மடியே மெத்தை யாக
அழகு மயிலே நீயுறங்கு!
நித்தம் நடக்கும் அவலம் கண்டால்
நெஞ்சம் க�ொதிக்கும் பாராதே!
சத்த மின்றித் த�ோளில் சாய்த்துத்
தட்டிக் க�ொடுப்பேன் ப�ொன்னுறங்கு!!

சியாமளா ராஜசேகர்

தன்முனைக் கவிதைகள்
l

பாடல்கள்

உன்னிடம்
ச�ொல்ல நினைப்பதை எல்லாம்
ச�ொல்லிவிட முடிவதில்லை
அதைக் கேட்கவும்
நீ தயாராக இல்லை

l நெற்றியில் சூட்டிய சுட்டி
என்னையே சுட்டிக் காட்டுகிறது
ஓடி ஒளிந்து க�ொள்ளவில்லை
உணர்வுகளால் தலை நிமிர்கிறேன்

இது மட்டும் உண்மை
உன்னிடம் ச�ொல்ல
நிறைய இருக்கிறது
l

ஒவ்வொரு
அழுகையின் ப�ோதும்
த�ொண்டைக்குள்ளே சிக்கி
வலியுடன் இறக்கின்றன
ச�ொல்ல வந்த
அந்த சில ச�ொற்கள்

கு.அ.தமிழ்மொழி





l உனது விழியிரண்டில்
துள்ளும் கயல்கள்
இன்னமும் எனது தூண்டிலில்
சிக்காமல் தப்புகிறது
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l ப�ொன்னகைகள் சுமந்த
முகத்தில் பளிச்சிடுகிறது
முத்துப் பற்கள் உதிர்க்கும்
உனது புன்னகை மலர்கள்
l அழகுக்கு அழகு செய்ய
துணிந்தவர்கள் யார் ?
வெட்கமுடன் தலைகுனிகிறது
ஆபரணங்கள் !

கா.ந.கல்யாணசுந்தரம்

âvî˜
ñ¬ôòè‹ (F¼«è£íñ¬ôJL¼‰¶)

ñ¬ôòè‹ â¡ø¶‹ ªð¼‹ð£ô£ùõ˜‚° °PŠð£è

ã¬ùò Hó«îêƒèO™ õ£›ðõ˜èœ ñ¬ôï£†¬ì ï™ôªî£¼
²ŸÁô£ î÷ñ£èˆî£¡ ð£˜‚Aø£˜èœ. C½C½ªõ¡Á
°O¼‹ ¹Fî£è F¼ñíˆF™
Þ¬í‰îõ˜èœ
«î˜‰ªî´‚°‹ «îQô¾ Hó«îêñ£è¾‹ ð£ìê£¬ô
ñ£íõ˜è÷À‚è£ù ²ŸÁô£ î÷ñ£è¾«ñ ñ¬ôï£´
Þ¡ÁŠ ð£˜‚èŠð´A¡ø¶. ñ¬ôòèˆF™ «îJ¬ô»‹
ÞøŠð¼‹ ðJKìŠð´A¡ø¬ñ ò£õ¼‹ ÜP‰î«î.
«ñ½‹, HKˆî£Qò˜è÷£™ 1815‹ Ý‡´ è‡®
¬èŠðŸøŠð†ìŠ H¡ù˜ ñ¬ôï£†¬ì Üõ˜èœ å¼
ªð¼‰«î£†ìñ£è ñ£Ÿø º¬ù‰¶ ÜF™ ªõŸPŠ
ªðŸøù˜. ÞšªõŸP‚°‹ ªð£¼÷£î£ó ªêNŠ¹‚°‹
H‡íQJ™ IèŠªðKò ñQîˆ¶¡Hò™ õóô£Á èì‰î
200 õ¼ìƒè÷£è ªî£ì˜A¡ø¶ â¡ð¶ ñÁŠðîŸ‚°
Þì«ñ Þ™¬ô.
«ñ«ô ï£¡ °PŠH†ì î¬ôŠ¬ð Üµ°õîŸ° º¡
ñ¬ôòèˆF¡ Cô õóô£Áè¬÷ àƒèœ è‡º¡ å¼
õóô£ŸÁ õ¬óðìˆ¬î MKˆ¶‚è£†ì M¼‹¹A¡«ø¡.
ªî¡Q‰Fò£M¡ ð‡¬íº¬ø Ü®¬ñõ£›‚¬è»‹
ªî¡Q‰Fò£M¡ Þó£ñï£î¹ó‹, F¼„Có£Š¹œO
à†ð†ì ð™«õÁ Þìƒè¬÷»‹ Iè¾‹ î£‚Aò ð…
êñ£ù¶ ñQî Þ¼Š¬ð ñQîõ÷ˆ¬î ªõO«ï£‚Aˆ
îœOò¶. ñ‚èœ õJŸÁŠ H¬öŠ¹‚è£è¾‹
âƒ«èò£õ¶ ªî£N™ «î®Š ¹øŠðìô£‹ â¡ø ñù
G¬ô¬ò Þš ê‰î˜Šðˆ¬î Iè¾‹ ô£õèñ£è ãŸèù«õ
ªî¡Q‰Fò£¬õ ºŸÁ¬èJ†®¼‰î ü«ó£ŠHò¼‚°
¬èJ™ Ü™õ£ A¬ìˆî¶ «ð£L¼‰î¶. è¼‹¹ˆ F¡ù
¬è‚ ÃL «õ‡´ñ£?

Üõ˜èœ
ñ«ôCò£
HTˆb¾èœ
ªî¡ù£HK‚è£
Þôƒ¬è ï£´èÀ‚°‹ ªî£Nô£÷˜
è¬÷ IèIè ñLõ£ù ÃL‚è£è‚ îN›
îóè˜èœ Íôñ£è ðêŠ¹ õ£˜ˆ¬îè¬÷
Ü‹ñ‚èOì‹ ÃP Üõ˜è¬÷ ªè£‡´
õ‰îù˜. Þƒ«è õ‰îŠ H¡ù˜î£¡ ‘õ‰¶
ð£¼ì£ õ¿‚¬è ð£¬ø” â¡ø G¬ô¬ò
Üõ˜èœ è‡ìù˜. HKˆî£Qò˜,
Üõ˜è¬÷ ªè£‡´ è£´è¬÷ ªõ†®
«îJ¬ô¬ò ðJK†ìù˜. Þ¶ å¼
c‡ì õóô£Á. H¡ù˜, Þ‰î õóô£Ÿ¬ø
ï£¡ ¹œOMðó Ü®Šð¬ìJ™ Üõ˜èœ
ð†ì ¶¡ðƒè¬÷ âŠð® ÜóCù£™
Üõ˜èœ ðNõ£ƒèŠð†´ Hóü£
àK¬ñ ðP‚èŠð†´ ï£ìŸøõ˜è÷£è
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ñ£ŸPù£˜èœ â¡ð¬î»‹ â¿¶«õ¡.
ÞŠ«ð£¶ ÜƒA¼‰î õ‰î âñ¶ ï£¡°
î¬ôº¬ø ñ‚èœ Þ¡Á‹ ñ¬ôòèŠ
ªð¼‰«î£†ìƒèO™ õ£›‰¶ õ¼A¡ø£˜èœ
Üõ˜èœ põ«ù£ð£ò‚ ªî£Nô£è Þ‰î
«îJ¬ô ªê®è«÷‚ è£íŠð´A¡ø¶.
ñ¬ôòèŠ ªð‡ ªî£Nô£œèœ
ªð¼‰«î£†ìƒèO™ ÜFèñ£è «õ¬ô
ªêŒõ¶ ªð‡ ªî£Nô£÷˜è«÷. Üõ˜èÀ‚°
ï£†ÃL Ü®Šð¬ìJ™î£¡ ê‹ð÷‹ õöƒèŠ
ð´A¡ø¶. âšMîñ£ù ñ£î„ê‹ð÷‹
Ü®Šð¬ì»I¡P Üõ˜èœ ðP‚°‹ ªè£¿‰F¡
G¬ø¬ò èEˆ«î Üõ˜èO¡ Fù ÃL
G˜íJ‚èŠð´A¡ø¶. °¬ø‰î‚ ÃLJ™ G¬øò
õ¼ñ£ùˆ¬î ß†´‹ õ¬èJ™ ªð¼‰«î£†ìŠ
ªð‡è¬÷ ðò¡ð´ˆF‚ ªè£œAø£˜èœ.

ªè£¿‰¶Š ðP‚è âšMîñ£ù è™Mˆ
î¬è¬ñèÀ‹ ÜõCòI™¬ôªò¡ðî£«ô«ò
Üõ˜èÀ‚° èŸø½‚è£ù ê‰î˜Šð‹
A¬ì‚èM™¬ô. âù¶ î£ò£˜ îó‹ 02 ‹
Ý‡´ è™M‚ èŸ°‹ «ð£¶ ªõÁ‹ 10
êîˆ¶‚° «îJ¬ô‚è£´èO™ ðì¼‹ ¹™½è¬÷
ªõ†ìõîŸ‚è£è «ð£ùõ˜ .ÜŠ«ð£¶ °ö‰¬î
ªî£Nô£÷˜è¬÷»‹ è¬÷ â´‚è ªè£ö‰¶
¬ðè¬÷ ²ñ‰¶ õó àœ õ£ƒèŠð†ìõ£èO™
âù¶ î£ò£¼‹ Ýõ£˜.

ï£¡ ñ¬ôòèˆF™ Hø‰î õ÷˜‰î
Ü‰î êÍèˆ¬îŠ ðŸP ï¡èP‰îõ˜ â¡ø
Ü®Šð¬ìJ™ ñ¬ôòèŠ ªð‡ ªî£Nô£÷˜
èÀ‚° ÜFèñ£ù Hó„ê¬ùèœ ²è£î£ó
gFJ™ è£íŠð´õ¬î ï¡èP‰F¼‚A«ø¡.
Üõ˜èœ ðôMîñ£ù Üªê÷èKòƒèÀì¡
ªð¼‰«î£†ìƒèO™ «õ¬ô ªêŒAø£˜èœ.
Ýù£™, Þ‰î Mìòˆ¬îððŸP ò£¼‹
C‰FŠð«î Þ™¬ô. ñ¬ôòèˆ¬î Í´
ÞŠð®ò£è êî£ à¬ö‚°‹ õ˜‚èñ£ù ðQ ²›‰F¼‚°‹ Üö¬èˆî£¡ ñ£P ñ£P
ÞŠ ªð¼‰«î£†ìŠ ªð‡èœ è™MòPõŸøõ˜ ð¬èŠðì ªñ´ˆ ¶‹ ó Cˆ ¶M †´ ñ‚èœ
è÷£è¾‹ Üõ˜è¬÷ Þš «î£†ìƒèO™ èì‰¶ «ð£Aø£˜èœ. Ýù£™, Í´ŠðQ‚°œ
Ü¡PL¼‰¶ Þ¡Áõ¬ó ªè£¿‰ªî´‚°‹ âˆî¬ù ¶¡ð‹ à¬ø‰¶‚ Aì‚A¡ø¶
ñQî Þò‰Fóƒè÷£è ¬õˆ¶œ÷£˜èœ. â¡ð¬î ò£¼‹ ÜPõF™¬ô«ò. Ü‰îˆ



Y
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¶ò˜è¬÷ àƒèœ º¡ ªè£‡´ õó«õ Þ‚
è†´¬ó «î¬õò£Aø¶.
ñ¬ôòèˆF™ ªî£N™ ªêŒ»‹ ªð‡
èÀ‚° ñ£îMì£Œ è£ôƒèO™ ð™«õÁ
Üªê÷èKòƒèœ ãŸð´A¡ø¶. º¬øò£ù
²è£î£ó A¡è¬÷ (Wishper) Üõ˜èœ
ð£MŠðF™¬ô. ªõÁ‹ ¶‡´¶Eè¬÷
ð£M‚Aø£˜èœ. Þîù£™ Üõ˜èœ c‡ì «ïó‹
«îJ¬ô ñ¬ôèO™ ªè£¿‰ªî´‚°‹ «ð£¶
ÜõŸ¬ø Ü®‚è® ñ£Ÿø Þòô£ñ™ «ð£°‹
G¬ô è£íŠð´A¡ø¶. Üƒ«è, ÜîŸè£ù
ñôêô‚ Ãì c˜ õêFèœ º¬øò£è Þ™¬ô.
ÜFè£¬ô 7.30 ñE‚° ªè£¿‰ªî´‚è
ªê¡ø£™ ñˆFò£ù‹ 12.30 ñE‚° õ‰¶
H¡ù˜ ñ£¬ô 05.30 ñE‚° i†´‚°
õ¼Aø£˜èœ..
Þ‰G¬ôJ™ Üõ˜èœ ¶Eˆ¶‡ìè¬÷Š
ð£MŠðî£™ Üõ˜èÀ‚° I°‰î Üªê÷èKò‹
à¼õ£A¡ø¶. Þî¬ù ï£¡ ðôKì‹ «ïó®ò£è
ÜP‰¶÷«÷¡. ¶‡´ ¶Eèœ ð£MŠðîù£™
ð™«õÁ ²è£î£ó Y˜«è´èœ Þ¼Šðî£è
2007‹ Ý‡´ BBC àôè«ê¬õ Þ‰Fò£M™
«ñŸªè£‡ì ÝŒM¡ Íô‹ ªîKMˆî¶.
Þšõ£ŒM™:
1.
¶‡´ ¶Eèœ ð£MŠðî£™ ÜFèñ£ù
ÞóˆîŠ «ð£‚¬è Ü¬ìò£÷‹ è£íº®õF™¬ô.
2.

¶‡´ ¶Eèœ Ý«ó£‚AòñŸø¬õ.

3.
Ý«ó£‚AòñŸø ¶‡´ ¶Eè÷£™ ªõ°
C‚Aóñ£è è˜Šðõ£ê™ ¹ŸÁ«ï£Œ à¼õ£°A¡ø¶.

‘‘î£»‹ «ê»‹’’
Í„² Mì ñø‰¶
«ñ£F ªè£œÀ‹ Í‚A¡
ï´«õ ºˆîI´Aø¶
î£J¡ Ü¡¹‹
«êJ¡ ²õ£êº‹...
-

W˜ˆîù£

ñ£ïèó£†CèÀ‚° «õ‡´«è£œ å¡¬ø ªõOJ†ì¶.
Ý«ó£‚Aò ¶õ£¬ôèO¡ M¬ôò£ù¶
100 ¼ð£Œ ªî£ìƒA 500 ¼ð£õ¬ó MŸð¬ù
ªêŒòðŠ´A¡ø¶. (Þôƒ¬èJ™) îóñ£ù
ªðKò whisper ïŠWQ¡ M¬ôò£ù¶ 440
Ý°‹. ªð‡ ªî£Nô£÷˜èO¡ ï£†ÃL«ò
650 ¼ð£õ£°‹. Üõ˜èœ âŠð® åšªõ£¼
ñ£îº‹ 100 ¼ð£ ªî£ìƒA 440 õ¬ó
ñ£îMì£Œ‚è£ù ïŠW¡è¬÷ õ£ƒè º®»‹?
Þ¶ ñ¬ôòèˆF™ ªî£N™ ¹K»‹ ªð‡èœ
âF˜«ï£‚A»œ÷ù˜.
«ñ½‹ 40 -- 45 õò¬î åˆî ªð‡èœ
ªî£ì˜„Cò£è ÞóˆîŠ«ð£‚¬è ªè£‡´œ÷ù˜.
Þõ˜èœÞîŸè£è¬è¬õˆFòƒè¬÷»‹ñ¼ˆîõ
ªêô¾è¬÷»‹ ªêŒ¶ ðòùŸø«õ¬÷J™
Üóê£ƒè ¬õˆFòê£¬ôèO™ CA„¬êŠªðŸÁ
H¡ù˜ è˜ŠðŠð¬ð¬ò â´ˆ¶ M´Aø£˜èœ.

4.
Ü¬õè¬÷ c‡ì «ïó‹ ð£MŠðî£™
âK„ê½‹ ªî£ì˜„Cò£ù àó£ŒMù£™ «î£™
àKõ¶ì¡ ¹‡èÀ‹ ê¬îèO™ ð°FJ™
è£ ó í ‹, Ü õ˜èœ Ü F èñ£ è ² ¬ñ
à¼õ£A¡ø¶.
²ñŠðî£™ °¬ø‰î¶ 20 kg ºî™ 50 kg õ¬ó
ªè£ö‰¬î î¬ôJ™ ²ñ‚Aø£˜èœ. «ñ½‹
Þ‰î ÝŒ¾ à‡¬ñJ™ Iè¾‹ Iè¾‹ ª è £ ¿ ‰ ¶ ñ † ´ ñ ™ ô ª è £ ¿ ‰ î Š ð P ˆ î
õó«õŸèˆî‚èî£°‹. Ü«ùè õò¶ õ‰îõ˜èÀ‹ H¡ù˜ i´èÀ‚° F¼‹¹‹«ð£¶ Mø¬è»‹
Þ ÷ ‹ ª ð ‡ è À ‹ ¶ ‡ ´ ¶ E è ÷ £ ™ ²ñ‰î õ¼Aø£˜èœ. Þ¡Áõ¬ó Üõ˜èœ
ÜõFŠð´A¡ø£˜èœ. Þî¬ù ²†®‚è£ì®ò âKªð£¼÷£è Mø¬èŠ ð£M‚Aø£˜èœ.
BBC Üõ˜èÀ‚° Þôõêñ£è ïŠW¡è¬÷»‹ Þîù£™ î£ù£è«õ Þõ˜èÀ‚° è˜ðŠ¬ð
²è£î£ó ¶õ£¬ôè¬÷»‹ õöƒè «õ‡´‹ âù ÞøƒA M´A¡ø¬ñ‚ °PŠHìˆî‚è¶.
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(îèõ™: «ïó® è÷ à¬óò£ì™ è÷Š ªð‡èœ)

Þ‰î ‘ªè£†ìv’ Þˆî¬ù êñ£„ê£óƒèœ
G¬ø‰F¼Šð¶ âˆî¬ù ªðKò Ý„ê˜ò‹
« ñ ½ ‹ , ñ ¬ ô ò è Š ª ð ¼ ‰ « î £ † ì Š â¡ð¶ ñ¬ôòèˆF™ ªðŒ»‹ æò£î ñ¬öò£Œ
ªð‡èœ ñ£îMì£Œ‚ è£ôƒèO™ ðò¡ ªî£ì˜A¡ø¶.
ð´ˆ¶‹ Þ‰î ïŠW¡è¬÷ ÞŠ«ð£¶ æó÷¾
ÜP‰¶ ¬õˆ¶œ÷£˜èœ. âù¶ î£ò£˜
ï‹ â™«ô£¼‚°‹ ªîK»‹. ªð‡ ñ£íMèœ
è£ôˆ¶ î¬ôº¬ø Þ‰î ïŠW¡èœ ²ˆîñ£è ð ò ¡ ð ´ ˆ ¶ ‹ è N Š ð ¬ ø ‚ « è £ Ü ™ ô ¶
ÜP‰Fó£M†ì£½‹ Þ¡¬øò ñ¬ôòèŠ ªð£¶ ÞìˆF™ Þ¼‚°‹ èNŠH†ˆ¶‚«è£
ªð‡èœ “ªè£†ìv” â¡øŠªðòK™ Þî¬ùŠ ªê¡ø£™ Ýƒè£ƒ«è Aì‚°‹ Þóˆî‹
æó÷¾Š ð£M‚Aø£˜èœ. «ñ½‹ ðô˜ Þî¬ùŠ «î£Œ‰î ïŠW¡è¬÷ è£µ‹ «ð£¶ ê†ªì¡Á
ð£MŠðF™ îò‚è‹ è£†´A¡øù˜. è£óí‹... Ü¼õ¼Š¹ ºèˆF™ õ‰¶ º‚è£´ «ð£†´‚
Íìï‹H‚¬èèœ Þ¬ìJ™ ð£¬òŠ «ð£†´ ªè£œÀ‹. Þóˆîõ£¬ì‚ ªè£‡ì Ü¬õè¬÷
ð´ˆ¶ M´A¡ø¶. ªè£†ìv ð£MŠðî£™ ò£˜î£¡ M¼‹¹õ˜? Ýè«õ ñ¬ôòèŠ
îƒèÀ‚° «ðŒH®‚°ñ£‹. «ðŒ‚° Þóˆî‹ ªð‡èœ Þî¬ù âŠð® êñ£OŠð¶? Iè¾‹
H®‚°ñ£‹. ÞŠð®„ªê£™L ÜFèñ£ùŠ °ÁAò ôòˆF½‹ ñôêô‚Ãì õêFèœ ÜŸø
ªð‡èœ ªè£†ìv ð£MŠð¬î îM˜ˆ¶‚ Hó«îêˆF™ ÜõŸ¬ø Cóññ£è ÜèŸø «ð£ó£ì
ªè£œAø£˜èœ.
«õ‡®»œ÷¶. èNõèŸø™ º¬øò£ù¶
êõ£™I‚è Þ¡Âªñ£¼ Mìò‹ ñ¬ôòèˆF™.
«ðŒ H®ˆî£½‹ ðóõ£J™¬ô, Þ‰î‚ Üˆ«î£´ ÅöLò™ Hó„ê¬ù»ñ£°‹.
ªè£†ìvè¬÷ ²è£î£ó º¬øJ™ ÜèŸÁõ¶
â¡ð¶‹ Þ¡Âªñ£¼ êõ£™I‚è Mìòñ£°‹.
Þîù£«ô«ò ñ¬ôòèŠ ªð‡èœ î‡E
ñó‚èP «î£†ìƒèO½‹ ¹¬î‚è º®ò£¶. «ò£´ î‡Eò£è è¿MŠ «ð£°‹ Þóˆî‚
ãªùQ™ ñó‚èPèÀ‹ ñóƒèÀ‹ ð†´ è¬øè¬÷ ¶‡´ ¶E ð£MŠðî¡ Íô‹
«ð£ŒM´‹ â¡ð£˜èœ °PŠð£è èP«õŠH¬ô è¿Mì«õ M¼‹¹Aø£˜èœ. ã«ù£ Ü¶«õ
ñóˆ¶‚°‹ èˆîK‚è£¾‚°«ñ Ýðˆ¶ . Ýè«õ Üõ˜èÀ‚° ðö‚èŠð†ì Mìò‹ ÜÂðõñ£è«õ
Üõ˜èœ Þ‰î ªè£†ìvè¬÷ âƒ° ¹¬îŠð¶ ñ£PŠ«ð£ŒM†ì¶. Ýè«õ, ÜF™ ñ£Ÿø‹
ÜèŸÁõ¶? ªè£†ìvè¬÷ âK‚è¾‹ º®ò£¶. ªè£‡´ õó «õ‡´‹ âQ™ «ï˜ˆFò£ù
è£óí‹, Þóˆî¬î âKˆî£™ è£†«ìP H®‚°‹ MNŠ¹í˜¾‹ ï¬ìº¬ø ê£ˆFòñ£õîŸ° Cô
â¡ð£˜èœ. Þˆî¬ù êõ£™è¬÷»‹ î£‡® è£ôƒèÀ‹ «î¬õŠð´A¡ø¶.
Üõ˜èœ Þî¬ù ð£M‚èˆî£¡ «õ‡´ñ£?
n
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èMë˜ ü§¬ù†.â‹.ðýˆ â¿Fò

eî£ù óèCòŠ ð£˜¬õ.
â‹.K.â‹.ÎÂv – è£ˆîïèó£¡

è Më˜è¬÷

ò£¼‹ à¼õ£‚°õ
F™¬ô, Üõ˜è÷£è«õ º¬÷ˆ¶ «õÏ¡P
ªð¼‹ ñóñ£A õ÷˜Aø£˜èœ. Ü‰îõ¬èJ™
è£ˆî£¡°®JL¼‰¶ î¡¬ù èMëù£è
Ü¬ìò£÷Šð´ˆî ¶EA¡ø£˜ è£ˆî×˜‚
èM ü§¬ù† â‹.ðýˆ.

ªê£†ì£Œ ðì‹H®ˆ¶ è£†´Aø£˜ èMë˜ ðýˆ.

è£î™ ªñ£N «ðê£î èMë˜è«÷ Þ™¬ô.
èM¬îò£ù¶ è£îL½‹, «ïCŠH½‹,
H®ŠH½I¼‰¶î£«ù àJ˜ˆªî¿Aø¶.
Ü‰îõ¬èJ™ èMë¡ îù‚°œ«÷
Ü™ô¶ ñ£ŸÁ ÅöL«ô ïì‰«îPò
Ü‡¬ñJ™ è£ˆî×˜‚èM â¿Fò ÜÂðõŠ ðA˜¾è¬÷ Ü™ô¶ èù¾è¬÷,
“ºˆªî£O” èM¬îˆ ªî£°Š¹ Hóêõ‹ Güƒè¬÷ ÜÁõ¬ì ªêŒF¼‚Aø£¡.
ïì‰«îPò¶. õ£CŠ¹‚è£è A÷˜ˆFò “¬ñ b†®ò ã¾è¬í” (ð‚ - 33) Ýœ
«ð£¶ â¡¬ù Cô õKèœ Ý‚AóIˆ¶ É¶ M†®¼‚Aø£¡. èì‰î è£ô ïìŠ¬ð
õ£Q¡ à„C‚«è Þ¿ˆ¶„ ªê¡ø¶.
Ü™ô¶ ÜÂðõˆ¬î àœ÷¬î àœ÷õ£«ø
åŠ¹MˆF¼‚Aø£¡. Ü‰îõ¬èJ™ ÞŠð®
è¼ˆîKˆî õ£ù‹ (ð‚ – 25)
AÁ‚A Þ¼‚Aø£¡ ðýˆ
...
ªõOˆî õ£ùñ£Œ
...
ªõPªè£‡ì èFóõQ¡ Ý†CJ™
âšõL ªè£‡ì£½‹
Ü®¬ñò£Œ è¼AŠ «ð£ù
à¡ MN G¬ùˆ¶
ð„¬êŠ ð²¬ñ....
GôˆFŸ° Ü®J«ôÂ‹
àóñ£Œ è£ˆF¼Š«ð¡
â¡ø õKèO™ èMë¡ â¬î«ò£ à¡ àJ˜ õ£¿‹ õ¬ó....
Å†²ññ£Œ èìˆF„ ªê™Aø£¡.. Þ¡Á
ï£†®™ ïì‰«îÁA¡ø ²ó‡´î¬ô âù è£ˆF¼ŠH¡ Üõvˆ¬îè¬÷ õLè¬÷
ªè£¿ˆî
Ý´èœ
«ñŒõ¬î M†´‚ªè£´Š¬ðõ£˜ˆ¬îè÷£™ô£õèŠð´ˆF
ÅKòÂ‚°‹ ð„¬êòˆ¶‚°‹ åŠ¹Mˆ¶ î ¡ â ‡ í Š ð £ † ¬ ì “ Þ Q ò õ « ÷ ”
èôŠðìñ£‚A Þ¼‚Aø£¡ èMë¡.
( ð ‚ – 34) èM¬îJ½‹ ªõOŠð´ˆFò«î£´
è£î½‚è£è«õ ðô Wø™è¬÷ WP»œ÷£¡.
ï£ègè‹ à†¹°‰î ñ£Qì‹ (ð‚ - 29)
...
“ â¡ù ° Ÿø‹ ªêŒ«î£‹” (ð‚ – 44)
ð£êñ£Œ «ðC ñA›‰îõ¡
ê˜õ«îêˆF¡ ð‚è‹ î¡ ð£˜¬õ¬ò
ºèËL™ ºè‹ ÞN‚Aø£¡...
ªê½ˆF Iò¡ñ£˜ ºvL‹èœ ð´‹
«õî¬ùè¬÷ èvìƒ¬÷ õ£êèQì‹
â¡ø õ£˜ˆ¬îèO™ Þ¡¬øò ïiù ÅöL™ åŠ¹M‚A¡ø£˜ èMë˜.
êÍè‹ C‚°‡´ Aì‚°‹ ð£îèˆ¬î Ü„
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...
â¡ù îõÁ ªêŒ«î£‹
Ü® ªï…C™ Ü™ô£y¬õ ²ñ‰«î£‹
Þvô£ˆ¬î ÞîòˆF™ ²ñ‰«î£‹
èLñ£¬õ ï£M™ ²ñ‰«î£‹
ÜîŸè£è ªè£¡Á °M‚Aø£˜èœ...

ñóí‹ (ð‚ – 65)
...
Þwì‹ «ð£™ õ£›‰«î¡
èwìñKò£ñ™
ªð¼¬ñò£è õ£›‰«î¡
«ðó£¬ê‚è£ó¡ â¡ø ªðòK™
â ù º v L ‹ è À ‚ ° ï ì ‰ « î Á A ¡ ø ¹è«ö£´ õ£›‰«î¡ ªð£Œ‚è£óù£Œ
Ü†ÇNòˆîùˆ¬î ÜŠð®«ò ñù‚è‡ Þˆî¬ù õ£›ML¼‰¶‹ Þ¡ð‹
ã¶I™¬ô Þš¾ôA™
º¡«ù ªè£‡´ õ¼Aø£¡.
æ®Mì ºò™A«ø¡ ñóí‹
e‡´‹ CKò£M¡ ð‚è‹ î¡ Üè÷Š â¡¬ù Ü¬íŠðîŸ°œ...
ð£˜¬õ¬ò MKˆ¶ “CKò£ (Cƒè£ó)
âù Gó‰îóI™ô£ ñQî õ£›‚¬è¬ò
«îê‹ (ð‚ – 53) èM¬îJ™
õ£›î™ eî£ù ªõÁŠ¬ð ñQî¡
...
ªè£‡´œ÷ «ðó£¬êˆîùˆ¬î ðFò
â¡ «îê‹ º¿õ¶‹ Þóˆî ãK
I´A¡ø£¡.
Üî¡ «ñ™ ðòí‹ ªêŒ»‹
ñQî ïKèœ....
ð†®Q„ ê£¾ (ð‚ – 72)
âù CKò£ ñ‡E™ ïì‚A¡ø õ‚Aóˆ ...
îùƒè¬÷ ÜGò£òƒè¬÷ õ£˜ˆ¬îè÷£™ ðCJ™ õ£´‹ H…² ñô˜èœ
â¡ ªï…¬ê ï…C†´
õ®ˆªî´‚A¡ø£¡ èMë¡ ðýˆ.
ªè£™Aø¶ è‡aó£Œ
ñQîQ¡ G¬ôò£¬ñ¬ò ðòí‹
(ð‚ – 64) ñŸÁ‹ ñóí‹ (ð‚ – 65) âÂ‹
èM¬îè«÷£´ åŠ¹ «ï£‚AŠ ð£˜‚¬èJ™
«ð£†®èÀ‹ ªð£ø£¬ñèÀ‹ ñQî¬ù
ã«î£ªõ£¼ õ¬èJ™ ð£îèˆ¶œ îœO
M´ªñù ê£†Cò‹ ªêŒAø£¡ èMë¡.
ðòí‹ (ð‚ – 64)
...
Gó‰îóI™ô£Š ðòíˆF™
«ðó£¬ê ªè£‡´ «ðò£è
Ü¬ôAø£¡ ñQî¡...

ðCJ™ ñ®»‹ àJ˜
ð†®Q„ ê£¾ Ü™ô
ðí‚è£óQ¡ ªè£¬ô....
âù Þ¡Á ïì‰«îÁA¡ø Üõô
G¬ô¬ò CˆîK‚A¡ø£˜ ðýˆ.
èMëQ¡ ñù² âŠ«ð£¶«ñ ÜcFè¬÷
è‡´ ªè£Fˆªî¿õ¶‹, ð£êˆFŸè£è
ãƒAˆ îMŠð¶‹, Ü¡ªð£¿èŠ ðö°õ¶‹
èM¬î‚è£óÂ‚° A¬ìˆî ªðKò õó‹.
Þî¬ù èMë˜ ðýˆFìº‹ è£íô£‹.
Þî¬ù«ò «ñŸ°Pˆî èM¬îJ¡ Íôñ£è
ªõOŠð´ˆF»œ÷£˜.
Ü®‚è® Ýƒè£ƒ«è îù‚ °œ
ªè£†´‡´ Aì‰î õ£˜ˆ¬îè¬÷
èM¬î ªñ£NJ™ õêŠð´ˆî£ñ™
â¬î«ò£ õ¬ó‰¶ îœOò¶ «ð£ô
Cô èM¬îœ AÁ‚èŠð†®¼Šð¶
HóF¬ò õ£C‚A¡ø õ£êè¬ù
Cô «õ¬ô F¬ê F¼Š¹õî£è
Ü¬óõ£C‚°Ÿð†ì èM¬îèœ
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Ü¬ñ‰¶œ÷¶. ªê£™ô õ‰î Mêòˆ¬î
Ü™ô¶ è¼¬õ «õªø£¼ ð‚è‹
ïè˜ˆ¶õî£è Cô õKèÀ‹, è£†CŠð´ˆî
«õ‡®ò ð®ñƒè¬÷ ÉóŠð´ˆF
èM¬î¬ò Þ¿ˆ¶ õ¼õ¶‹ ªð¼‹
ÜõF¬ò ãŸð´ˆ¶Aø¶.
G¬øò«õ Ý„êKò‚ °P¬ò
¬èò£‡´ èM¬î¬ò º®¾Á G¬ô‚°
îœÀõ¶‹ ð®ñ‚ ¬èò£À¬è
Ü™ô¶ èM¬î‚°œ ªð£® ¬õ‚°‹
G¬ôŠð£´ îM´ªð£®ò£A»œ÷¶ Cô
èM¬îèO™ Þ¶¾‹ Þ‰î HóF eî£ù
G¬ôŠð£†¬ì É‚A ¬õ‚¡ø¶.
ºˆªî£O èM¬îŠ HóFJ™ 55
èM¬îèœ H¡ùŠð†®¼‰î£½‹ êó£êKò£è
Ü¬ó‚° Ü¬óõ£C åŸ¬ø‚ è¼ˆ¬î
M¬îŠðî£è«õ àœ÷¶. èMë˜ â´ˆî
â´ŠH«ô«ò ÝÁ æ†ìƒè¬÷ Mô£CˆîœO
Mì «õ‡´ªñù âˆîQˆF¼‚A¡ø£˜.
கவிஞர் பவ. கணேசு இயற்கை ஆர்வலர்.
Þ¶ èMëK¡ â‡íŠð£†¬ì Ü™ô¶ இ வ ரு டை ய ஆ று கை ய ட க்க நூ ல்க ள்
èM¬îJ¡ è¼¬õ C¬îˆ¶ ¬õŠð«î£´ த�ொகுப்பாகவந்திருப்பதுசிறப்பு.இந்நூல்களை
èM¬îJ¡ »‚Fè¬÷ M†´‹ îœO மிக எளிதாகப் படித்து கடந்துவிட முடியாது.
¬õˆF¼‚Aø¶.
õ¼ƒè£ôˆF™ èMëK¡ «î˜‰î
õ£CŠ¹‹, ï™ô C‰î¬ùèÀ‹
âF˜ è£ôˆF™ Cø‰î èM¬îè¬÷
à¼õ£‚è¾‹, Ý«ó£‚Aòñ£ù Ë™è¬÷
à¼õ£‚è¾‹ àîMò£è Þ¼‚°ªñ¡ðF™
âšMî äòŠð£´I™¬ô. â¶ âŠð®
Ü¬ñ‰î£½‹ Þô‚Aò àôA™ èMë˜
ðýˆF¡ õ¼¬è»‹ ºˆªî£O èM¬îˆ
ªî£°Š¹ Hóêõº‹ õó«õŸèˆî‚è«î.
நூல் பக்கங்கள் 80
விலை 300 இலங்கை ரூபாய்கள்
வெளியீடு
முஹாசபா நெட்வொர்க்
இல 24/2, சரிப்புரக்டர் லேன்,
காத்தான்குடி 02
இலங்கை

இவர் ஒரு மனிதாபிமானி. பூமியைத்
தாயெனத்தான் அறிவ�ோம். இவர் பூமியைக்
குழந்தையாகவும் தன்னைத் தாயாகவும்
உணர்ந்து, இப்பூமி எனும் குழந்தையை
எப்படியாவது காப்பாற்றிவிட வேண்டுமெனத்
துடிப்பவர். அத்தகைய துடிப்பு அவரின்
கவிதைகளெங்கும் விரவிக் கிடக்கிறது.
பெருநதி அடித்துச் செல்கையில், கரையின்
ஓரம் நின்று நீர்ப்பருகும் தன்மையது இவர்
வாழ்வு. என்றாலும், அநித்திய உலகில்
நித்தியங்களைத்தேடுபவர்.இவரின்ஆறுகவிதை
நூல்களும் சிறிய வடிவமைப்பில் இருப்பினும்
உலகப் பெரும் பிரச்சனைகளையெலாம்
எதிர�ொலிக்கும் நவகவிதைகள். குதிக்கும்
கைக்குழந்தைகள், நச்சுச்சோறு, க�ொதிக்கும்
பூமியென...
நூல்கள் தேவைக்கு த�ொடர்பு க�ொள்க...
email: ganeshprogress@gmail.com
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பன்முகத் திறனாளி..


தி

ரு. கண்ணன் ஜானகி ராமன் - திருமதி. 14 பேர் தேர்வு பெற்றதில் இவரும் ஒருவராகத்
ராஜலட்சுமியின்புதல்வியாகதிருநெல்வேலியில் திகழ்ந்தவர்.
பிறந்து, திருமயிலையில் வளர்ந்தவர்.
விமானப்படை வீரர் திரு. சந்தோஷ்
சிறு வயதிலிருந்தே… இயல், இசை, மகாதேவனை மணந்து, இவர்களுக்கு
நாடகத்தில் ஆர்வம் அதிகம்..
அபிஷேக் எனும் செல்வ மகனுண்டு.
பள்ளிகளில் எல்லாவிதமானப�ோட்டிகளிலும்
*சீதையின் வனவாசமாய் 14 வருடங்கள்
கலந்துக் க�ொண்டு வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்.
வடக்கில் பல மாநிலங்களில் வாழ்ந்து…
மயிலை கஸ்தூரிபாய் சிறுவர் சங்கம்
வாயிலாக ஒவ்வொரு வருடமும் சென்னை All
India Radio வில் சிறார் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு
பெற்றதுண்டு. கல்வியின் மேல் க�ொண்ட
ஈடுபாட்டினால், வணிகவியலில் எம்.காம்
பட்டம். மற்றும் எம்.பி.ஏ (மார்க்கெட்டிங்)..
இந்தியில் பி.ஏ பட்டம் பெற்றவர்.
2002 ல் விசுவின் ஐதராபாத் அரட்டை
அரங்கத்தில்500க்கும்மேற்பட்டபேச்சாளர்களில்

சென்னை, புதுதில்லி, அஸ்ஸாமில்
ஹ�ோண்டா.. ஜி. எம்.. டாட்டா டீலர்களில்
1 5 வ ரு ட ங்க ள் பணி பு ரிந் து . . . 1 0 0 0
த்திற்கும்
அதிகமான
சிற்றுந்துகளை
விற்று… ப�ொது மேலாளராக பதவி உயர்வு
பெற்று… ம�ொழிகள் பல கற்று... சாதி
மத பேதமின்றி மதநல்லிக்கணத்துடன்
வாழ்ந்து வருபவர்.
தனது இதய தெய்வமாக திருமதி சங்கரி
பாட்டியின் நினைவாய்...
சங்கரி க பே ய ெ னு ம் பெ ய ரி ல் …
முகநூலில் காஷ்மீரம் முதல் கன்னியாகுமரி
வரையிலான பல மாநிலங்களின் 250 உணவு
வகைகளை ஆங்கிலத்தில் எழுதினார்.
இன்று ஐதராபாத் மாநகரத்தில், கூட்டுக்
குடும்பத்தில் கூடி மகிழ்ந்து, இரண்டாண்டு
காலமாக தமிழன்னையின் ஆசிப்படி..
இதயக்கனி புரட்சித் தலைவர்..எம்ஜிஆரின்
நல்லாசியுடன் இலக்கிய உலகில் அடி
யெடுத்து வைத்தவர்.
200 க்கும் மேற்பட்ட இணைய குழும
ப�ோட்டிகளில் வெற்றி பெற்று, புதுக்கவிதை,
குறுங்கவிதை., ஹைக்கூ.. பாடல்கள்,
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சர்வதேச iaforhaikuaward.org நடத்திய
ஆ ங்கி ல ஹை க் கூ ப�ோட் டி ய ி ல் 7 1
நாடுகளிலிருந்து வந்த 700 ஹைக்கூக்களில்
வெற்றி பெற ்ற 2 0 ஹை க் கூ
கவிஞர்களில் இவரும் ஒருத்தி என்பதில்
பெருமிதமடைகிறார்..
சமீபத்தில் «மக்கள் டிவியில்» எழுத்தாளர்
திரு. சீனிவாசன் இவரது இரு நூல்களையும்
நூலாய்வு செய்து சிறப்பித்துள்ளார்.
மே லு ம் , த ம ிழ் வ ள ர் க் கு ம் மு க நூ ல்
குழுமங்கள் மற்றும் ஐதராபாத் மாநகர
இலக்கிய வட்டங்களான..
«நிறை.»
«உரத்த சிந்தனை» ..
ஆகிய எழுத்தாளர் சங்கங்களின், தமிழ்
நற்பணிகளிலும்… த�ொகுப்பாசிரியர், நடுவர்,
நிர்வாகம் ப�ோன்ற களப்பணியாற்றி இவரது
மீ ம�ொழி / நவீன கவிதை., ஒரு பக்க ந�ொடி முட்கள் நகர்கின்றன..
கதை, தமிழில் கசல், தன்முனைக் கவிதை
யென ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பல்சுவை
த ம ிழ் இ ல க்கி ய க ட லி லு ம் , த ம ிழ்
கவிதைகளை எழுதியுள்ளார்.
சமூகத்திலும் தான் ஒரு துளி என்பதாகச்
ச�ொல்லிக் க�ொள்கிறார்.
ஒரு துளி கடல்.. (புதுக்கவிதைகள்)
முயற்சியே வெற்றி என்பது இவரது
மின் கம்பியில் குருவிகள் (ஹைக்கூ வகை) தாரக மந்திரம்.. தனது த�ோழமைகளையும்..
இளைய தலைமுறையையும் ஊக்குவிப்பது
இ ரு நூ ல்களை வெ ள ி ய ி ட ்ட து ட ன் , இவருக்கு பிடித்த விடயம்..
உலகளாவிய 16 த�ொகுப்புகளில் தனது
படைப்புகளைத் தந்துள்ளார்.
தமிழ்நெஞ்சம்ஆசிரியர்குழுஇவரிடமிருந்து
இன்னும் நிறைய எதிர்ப்பார்க்கிறது.
பல மின்னிதழ்கள், இலக்கிய இதழ்களில்
எழுதியுள்ளார். இவரது படப்புகளை கவிஞர்
வாழ்த்துகள்!
தில் பாரதி தனது குரலில் ‘‘யூ ட்யூப்’’ ல்
n
இவரது படைப்புகளை அரங்கேற்றியுள்ளார்.
HDகனடாவான�ொலியில்காதல்கவிதைகள்
அரங்கேறி உள்ளன. (R J Jothy kumar)
மேலும் ஐதராபாத் raibow fm லும் ஹைக்கூ
தினமன்று, இவரது சர்வதேச ஹைக்கூ
வெற்றியை சிறப்பித்தார்கள்.. (R J Deepa)
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“ê £

˜, àƒè ¬ðò¬ù è‡®„²
¬õƒè. «î¬õJ™ô£ñ â‹¬ðò«ù£ì âŠðŠ
ð£˜ˆî£½‹ ê‡¬ì «ð£†´†¼‚è£¡”

“ « î¬õJ™ô£ ñ â‹¬ðò¡ ð‚è‹
F¼Šð£Fƒè, àƒè ¬ðò¡ å¿ƒè£ Þ¼‰î£
â‹¬ðòù£ô â‰îŠ Hó„C¬ù»‹ õó£¶.”

“ò£¼? â‹¬ðòù£? Ýó‹H‚Aø«î àƒè
¬ðò¡î£¡. Üõù ªñ£îô î†® ¬õƒè”

“Hó„C¬ùð‡ø ¬ðòù õ„²A†´
ªðKê£ «ðê õ‰¶†®ƒè. Hœ¬÷ƒè¡ù£
å¿ƒè£ Þ¼‚èµ‹. Þ¼‚èø ï™ô
Hœ¬÷è¬÷»‹ ªè´‚èø¶ à‹
¬ðò¡î£¡ò£.”

l

பாவத்தின் சம்பளம்

சருகாக கருகுகிற�ோம்
தகுதியில்லாஅரசமைக்க
பணம் வாங்கி ஓட்டளித்த
பாவத்தைசெய்ததினால்.
l

க�ோடை

க�ோடைகால வகுப்புகள்
குளிர்வசதியுடன்ஆரம்பம்
க�ோமண துணிக்கேனும்
ஏங்கும் ஏழையிடை.

“ÜFèñ£ «ðC«ù «ð£hv è‹¬÷¡†
ªè£´ˆ¶ àœ÷ «ð£†¼«õ¡ ð£ˆ¶‚è”

ப�ொருளாதார வீழ்ச்சி

“GÁˆ¶ƒè ê£˜ ªó‡´ «ð¼‹,
ò£¼‚è£è ê‡¬ì «ð£†lƒè«÷£ Üõƒè
ªó‡´ «ð¬ó»‹ ð£¼ƒè Üƒ«è, «ê˜‰¶
ªõ¬÷ò£®‚A†¼‚è£ƒè, ªè£…ê
«ïóƒèN„² ê‡ì «ð£†´‚°õ£ƒè,
F¼‹ð «ê‰¶‚°õ£ƒè. cƒè ªó‡´
«ð¼‹ C¡ùŠ Hœ¬÷ƒè ñ£FK ê‡ì
«ð£†lƒè. îò¾ªêŒ¶ C¡ùŠHœ¬÷è«÷£ì
ê‡¬ìè¬÷ªò™ô£‹ ªðK²ð´ˆî£Fƒè.
Ü¡ð£ â´ˆ¶ ªê£™½ƒè, G„êò‹ «èŠð£ƒè”

l

நாகரீகத்தால்நசுங்கியது
இந்திய இறையாண்மை
ஏற்றுமதியை குறைத்து
இறக்குமதியை கூட்டி.
l

தேடினேன் உயிரை

உழவனை தேடினேன்
உலகம் உய்ய
நிலங்களை அழித்த பின்
நீச புத்தியுடன் நான்

பாலகிருட்டிணன் வண்ணமுத்து



“«ò£š ñKò£¬îò£ «ð². ÞŠ«ð£î£¡
ªîKò£¶, à¡ù ñ£FKˆî£«ù à‹¬ðòÂ‹
Þ¼Šð£¡. ê£˜Â ñKò£¬îò£Š «ðC†¼‚«è¡.
õ£ «ð£Â «ðêø? ²ˆî ñKò£¬î ªè†ì
ªü¡ñ‹”
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“°´, ï£Â‹ ²‹ñ£Mìñ£†«ì¡.”

Ü¬ñFò£AŠ «ð£ù£˜èœ C¡ùŠ
Hœ¬÷èœ«ð£™ ê‡¬ì «ð£†ì ÜŠð£‚èœ.

çð£ˆFñ£,
û£˜ü£

உடையும் இதயம்


நினைவுகளை கைபிடித்து
நிலவ�ொளிதனை நனைத்து
நீண்ட தூரம் ப�ோகிறேன்.
நீயும் வருவாயென - நின்
நினைவுகள் ச�ொல்லிவிட
நீயும் வருவாயா?
நிழல் கூட்டி
நிலாவின் முகம் காட்டி.
நிறுத்தும் இடமெல்லாம்
நினைவ�ோடு இன்புற்று
நீயே இருப்பதுவாய்
நிகழ்வுகள் இனிக்குதடி.

இரவல் வாங்கிய இதயம்
அது எத்தனை தரம் தான் உடையும்
கடனாய்த் தந்த கடவுள்
கண்டால் கண்ணீர் வடிப்பார்
அழகாய்ப் பேசிச் சிரித்தான்
அவனே உயிரில் கலந்தான்
இடையில் பிரிந்து சென்றான்
என் இதயம் நூறாய் உடைந்தது
மீண்டும் ஒருவனைக் கண்டேன்
அவன் பேச்சும் மெய்யென உணர்ந்தேன்
அம்மி மிதிக்க ச�ொன்னான்
அருந்ததி பார்க்கச் ச�ொன்னான்
இதயம் நிறைந்து நின்றான்
இருகரம் பற்றிக் க�ொண்டேன்
இறந்த காலக் கதையில்
பிரிந்த காதலைச் ச�ொன்னேன்
அன்றிலிருந்து அவனும்
என் இதயம் உடைக்க த�ொடங்கினான்
எத்தனை தரம் தான் உடையும்
இரவல் வாங்கிய இதயம்.!!!

ரத்னா

நித்திரை கனவழியில்
நினைவெனும் நீர் அலையில்
நீந்தி நீந்தி நீர்த்துப�ோய்
நின்னொரு நினைவு கூட
நீங்காது கண்மணியே.

திருநெல்வேலி!!!

நித்தம் நித்தம் நீ வேண்டும்
நிரம்ப நிரம்ப நினைவு வேண்டும்
நீயாக தரவேண்டாம்
நினைத்து விடு ப�ொன்மணியே.
நின்று கடுக்கையிலும்
நீள் தூரம் கடக்கையிலும்
நீட்டி நிமிர்ந்து கிடக்கையிலும்
நின் நினைவுகள் நெருடுதடி!!!

ஜீவா

க�ோயம்புத்தூர்
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