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 அன்புக்குரிய வாசகரகளே 

 வணக்கம்! 

 எ ன்  நீ ண ்ட  ந ா ள ே ய  க ன  
வவான்று வெய்ப்படும் இவவழகிய 
தருணததில், எனக்கு்ப ்பக்க்பலொய 
நின்று,  ளநரடியாகவும் ெளைமுகொகவும் 
உ த வ ி ய  ( உ த வு ம் )  அ ள ன த து  ந ல் 
லுளேஙகளுக்கும் முதறகண, என் 
ென்பபூரவொன நன்ைறிகளேத வதரி 
விததுக் வகாளகிளைன்.

 அ த து ்ட ன் , இ வ வ ி ல க் க ி ய ்ப 
்பயணததில் என்னு்டன் கரம்ளகாரக்கும் 
அளனவளரயும்  வாழததி வரளவற்பது 
்ட ன் ,   அ ண ி  ள ச ர ந் து  க ள ்ட ச றி வ ள ர த  
துளண   வருவீரகவேன்ை நம்்பிக்ளகயில்  
இவவிதழின் கன்னி்ப்பயணதளத ஆரம் 
்பிக்க விளழகிளைன். 

 எ ன்  மு ய ற ச றி க ே ி ல்  ந ல் ல 
வ ற ள ை ்ப  ்ப ா ர ா ட் டி யு ம் ,  கு ள ை க ள 
இரு்ப்பின் சுட்டிக்காட்டியும் ள்பராதரவு நல்க 
ளவணடுவென்ப ்பணிவன்பு்டன் ளவணடி 
நிறகும் அளதளவளே, உஙகள அழகிய 
்பள்ட்பபு(பூ)க்கோல்  இவவிலக்கிய்ப 
பூஙகாளவ ெணம் கெழச் வசயவீரகவேன 
எதிர்பாரக்கிளைன். ஏவனனில்  திைளெயான 
எ ழு த த ா ே  ந ண ்ப ர க ளு க் கு க்  க ே ம் 
அளெததுக் வகாடு்ப்பளத  இவவிதழின் 
்பிரதான ளநாக்கொகும். ஆகளவ, முததெிழ 
கலசதளத  அழகிய ஆக்கஙகோல் நிர்ப்பி, 
உஙகள இலக்கியத தாகதளத  தணிததுக்  
வகாளே வாருஙகள!  அளனவருக்கும் 
எனது ள்பரன்்பின் நன்ைறிகள! 

 வாழக வேதது்டன்!
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பிரார்த்தனை
பாவேந்தல் பாலமுனை பாறூக்

ஊர்டஙகு இல்ளலயிது உலக ்டஙகு!
ஒருசறிைறிய கிருெியதன் தாக்கத தாளல
ள்பரழிவு,வ்பருந்துயரம்.. வ்பருளெ வயஙளக?

வல்லரசும் புல்லரசாய ொைறி்ப ள்பாச்ளச!
வேரந்திட்்ட நாடுகளும் வைறிய நாடும்
வசால்வலாணணாத துயரததில் மூழகி்ப ள்பாச்ளச!
வசால்லி்டததான் யாருணடு? உயிரகள ள்பாச்ளச!

ெதவெஙளக நிைவெஙளக சாதி வயஙளக?
ெதில்கட்டி்ப ்பிரிததவரதம் ெெளத வயஙளக?
ொரக்கதளத வழிமுளைளயத தவை விட்டு
ெதம்்பிடித தளலந்திட்்ட கூட்்ட வெஙளக?
எது்பிளழளயா? எதுதவளைா? எதனால் தாளனா
இச்சறிைறிய ளவரவெளெத தாக்கிற ைறிஙளக!

ஒருசறிைறிய "வகாவராணா" ளவ ஏவி விட்டு
ஓரிளைளய எளெவயல்லாம் ளசாதித தாளனா?
ஒன்றுஇளை, ஒன்றுகுலம் என்ைறிட்  ்டாளனா?
ஒன்றுெைறி யாதிருந்து வருந்து கின்ளைாம்!

அகெிருணடு வாழந்திட்்ட வாழக்ளக யாளலா
அளனவளரயும் இள்டவவேியில் ்பிரிதது ளவததான்?
முகம்ெலரந்து ள்பசாத உைவு கணள்டா
முகமூடி ெனிதரகோய ஆக்கி விட்்டான்?

எதுதவளைா எது்பிளழளயா அைறிந்ளதா ெில்ளல
இளைளயாளன உளனததவிர எவரு ெில்ளல!
எம்்பிளழகள வ்பாறுததிடுவாய,ளநாளய நீக்கு!
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ªê‹ªñ£Nò£‹  îI›ªñ£N!!!

ªê‹ªñ£N‚° ºèõK¬òˆ î£g˜ 
 ªêŠ«ð´‹ è™ªô¿ˆ¶‹ è£a˜. 
â‹ªñ£N‚°‹ Íˆîõ÷£‹ ßƒ«è. 
 â´ˆFò‹¹‹ Þìñ¡«ø£ Þç«î. 
ï‹ªñ£N¬ò‚ è£ˆFì«ô «õ‡´‹. 
 ïóèˆF™ îœÀî«ô «õ‡ì£. 
õ‹¹èÀ‹ Å›‰Fì£¶ ï‹¬ñ. 
 õ¬èò£ù ¬ð‰îI«ö à‡¬ñ!!! 

ªî£™è£ŠH òˆF¡W› GŸ«ð£‹ 
 ªî£¬ô‰Fì£¶ ªñ£Nî¬ù»‹ è£Š«ð£‹. 
ªê£™õ÷ƒèœ G¬ø‰î¶«õ ð£g˜. 
 ªê£˜‚èº«ñ õ‰¶«ê¼‹ õ£g˜. 
M™ªî£´ˆî‚ è£Mòˆ¬î‚ è‹ð¡ 
 Mî‰«î£F ¬õˆF†ì£¡ èŸ«ð£‹. 
õ™ô¬ñî£¡ àœ÷îì£ ï¡ø£Œ. 
 õ÷ñ£ù îIªö£¡«ø «è†ð£Œ!!! 

¬ð‰îIN™ Wîƒèœ ð£´ 
 ¬ð‹ªð£NL™ G¡ø£ƒ«è Ý´. 
ªê‰îIN™ ÞòŸP†ì Ë™èœ 
 ªêŠH´«ñ º¶ªñ£Nò£‹ â¡«ø. 
â‰ï£À‹ ñ£êŸø «ê£¬ô. 
 â‹ñ¼ƒ°‹ îI›ªñ£N«ò ñ£¬ô. 
Þ‰ï£O™ à¬óˆF†«ì¡ º¡«ù. 
 Þ¡ðƒèœ «ê˜‰F´«ñ H¡«ù!!!

ige;jkpo;g; ghkzp ru];tjp gh];fud;
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ச�ால்லத் துடிக்கும் மைசு

வெட்டுச் வசான்னா

்பாட்டு வருொ? - நான்

தட்டி்ப்பாரதளதன் வதரியாததனொ – அது

வகாட்டி்ப ள்பானது வகாஞசெல்லளவ… (வெட்டு)

ஆச வவட்டி ள்பாகல

ஆே விட்டு நீஙகல

கூர்ப ்பட்டு ளகட்கல

வகாஞசங கூ்ட சரியில்ல…

வவட்க்ப்பட்டு நிக்கல

ளவகம் ஏதும் எனக்கில்ல

ஓடி நீயும் ள்பானாலும்

ளதடி நானும் வருளவளன

கூட்்ட விட்டு நீ ள்பான

்பாட்்ட நானும் ெை்பள்பளன

காட்்ட ளதடி்ப ள்பாளவளன

கதைறி நானும் அழுளவளன…

உன்ன நானும் ்பாரக்கனும்

உளேளத எல்லாம் வசால்லனும்

உரு்ப்படியா (நாெ) வாழனும்

ஊருக்கு ஏதும் வசயயனும்…
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ªî£ì˜î™
(î£J¡ õJŸP¡ àœ«÷«ò ñKˆ¶M†ì 

â¡ Þ¼ ñè¡èÀ‚è£è...)

â¡ ÜöAò Þ¼ ñè¡è«÷.
ï£¡ ñFJL ÜPML.
èõQ‚èˆî£Q™¬ô
àƒèœ HøŠ¹„ ê£êùˆFL¼‰î 
ñóíˆF¡ ¬èªò£Šðˆ¬î.

å¡ð¶ ñ£î Üõv¬îèœ
º†®  G¡øù
ê£‚è£†®¡ ªðò˜ ðô¬èJ™ «ñ£F.

àˆîóˆFL¼‰¶ ªî£ƒ°‹
ÉO‚°œ Þ¼‰î¶
ªð£²ƒAò èùM¡ ¹¬è»¼õ‹
ï£ùPò£ õ‡í‹.

î£ô£†´Š ð£ìL¡ õKèœà¬ì‰¶
ªð£¼œ ªî£¬ô‰¶
ïèó Þòô£ñ™ Aì‰îù
åŸ¬ø åŸ¬ø„  ªê£Ÿè÷£Œ.

àƒèœ Ü¡¬ù‚°‚Ãì
ÜÂñFòŸø
HˆF¡ ªð¼ªõOJ™
Ü¬ô‰¶ ªè£‡®¼‚A«ø¡
àƒèÀì¡ ï£¡
Þ¡ùº‹!

èMë˜ è£ùŠKò¡

இடைவெளிகளின் தூரம் அதிகரிக்கும்்போது
இடையில் உயிர்த்திருக்கும் ஈரமோக நிடனவுகள்
கைந்துவகோண்டிருக்கும் கோலத்டதபிடித்துடெக்க
ஆயிரம் முயற்சிகள் டகக்கூைோம்ல நகர்கின்றன
தனிடமயின் கரங்கள் என்டன தோெியடணக்கும்்ெடள
ெிடுபடும் முயற்சிக்கு உன்நிடனவுக்கரங்கடளத்்தடுகி்றன்
அன்று்பசிய அன்போன ெோர்த்டதகள் உரம்வகோடுக்கின்றன
இன்று நீ இல்லோத ெலிடயயும் ்சர்த்்த வகோடுத்தபடி
்ெர்ெிை்டுக்கிைக்கும் உன் வகோடுடமயோன ெோர்த்டதகடள
ெிலக்கும் பிரயத்தனத்தில் கூடுதல் ெலுவகோடுக்க
உன்்னோடிருந்த வபோழுதுகளின் நிடனடெ அடைக்கி்றன்
அடெ தூரத்தில் நின்று ஒளிவகோடுக்கும் நை்சத்திரங்களோய்
கிடைக்கும் அெ்வெோளியின் துடண்யோடு முயல்கி்றன்
நோை்கோை்டியின் தோள்கள் ்ெகமோகக்கிைிபடுகின்றன
இடைவெளி்யோ நீள்கிறது எல்லோமுயற்சிகடளயும் தோண்டி
இடைவெளிகுடறக்கும் சூை்சுமம் எனக்குப்பிடிபை்ெயில்டல
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நாங்கவே சேல்வோம்!
கவிச்சறிததர வ்பான்ெணிதாசன்

வ்பாஙகும் வஙகமும் ள்பாறறும் ெளலகளும்
தஙகச் சுரஙகமும் வகாணள்டாம் - இஙகு
எஙகும் ்பசுளெயும் எந்திரச் சததமும்
்பஙகிடும் ்பாஙகுளெ கணள்டாம்!

சஙவகன முதவதன சததுே ெீவனன
சமுததிர வெஙவகனு முணடு - எழில்
சறிஙகம் கரடியும் சறிறுதளத குரஙகதும்
எஙகள வனததிலு முணடு!

சந்தனம் ளதக்குகள சுந்தரத வதன்ளனகள
வந்தனம் வசயயுது ெணளண - ஒரு
்பந்தல் ்ப்டரததிய ஆல்நிளை ளதா்பபுளெ
வந்து ெயக்குது கணளண!

்பட்டு்ப ்பருததிக்கு ்பஞசெிலா வளக
எட்டும் வசடிகேின் கூட்்டம் - அதில்
்பட்டு்ப புழுக்களே விட்டு வேர்ப்பதில்
ெட்டும் எஙகேின் ளநாட்்டம் !

யாதும் நிளைந்த வயம்ளசது ெடியு்டன்
மூதுளர முததெிழ நாடு - அதறகு
ளசாதளன வந்தால் ளசாளராம் ளசரளவாம்
ளசாதி்ப ்பாரவருக்குக் ளகடு!

வ்டக்குத வதறவகன வஞசக்ப ள்பததளத
வாரதளதக்கு கூ்ட வசால்ளலாம் - ளக
உடுக்ளக நடுள்பால் உளேநம் நா்டளத
உயரவிதது நாஙகளும் வவல்ளவாம்!
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ð£óFJ¡ è¼Š¹ªõœ¬÷
¹¬èŠðì‹ è£†´Aø¶
ð™õ‡í C‰î¬ùè¬÷...

ñ£Œ‰¶«ð£ù ñQî˜èO¡
ªðò˜è¬÷
î£ƒA GŸAø¶ è™ô¬ø...

èì¾À‚°ˆî£¡ ªõO„ê‹
è‡è¬÷
Í®‚ªè£œÀ‹«ð£¶...

ñø‰¶«ð£ù îìˆ¬î
è£†®‚ªè£´‚A¡øù
è£ô®„ ²õ´èœ...

C¬ôè¬÷‚ è£µ‹«ð£ªî™ô£‹ 
ë£ðè‹ «è£J™ G˜õ£èˆF¡ 
Ý¬ì‚ è†´Šð£´...

«ñè‹ îõ›‰«î
«î´Aø¶
î‹ î£¬ò‚ è£«í£‹ âù...

ðö‚èI™ô£î ðø¬õèœÃì
î‹ Cø¬èò¬êˆ¶
ì£ì£ ªê£™LŠ ðø‚Aø¶...

ªñ£NªîKò£ ¹ˆîèˆ¬î
â´ˆî õ£êèù£Œ
Fùº‹ ¹ó†´A«ø¡ ï£†è¬÷..

ªõJ™ð†«ì èÁˆ¶Š«ð£ù
«ñè‹
è‡a˜ C‰¶Aø¶...

õ£›M¡ áêô£†ì‹
èì‚è ïì‰¶è£†´Aø£œ
ê˜‚èv CÁI...
    

Gî˜êùŠ ªð£Œªê£™Aø¶
«ïŸÁŠ «ð£™
Þ¡Á â¡Á åšªõ£¼ ¶O»‹
     
ªî£†®™ è£†®ò Þ¬ìªõOJ¡
Ü˜ˆî‹ ¹K‰î¶
ºF«ò£˜ Þ™ôˆF™ î£Œ...
     
è£Ÿ¬ø «ïCˆ¶„ ªê¡«ø¡
¬èM†ì¶
è£ŒA¡«ø¡ ê¼è£Œ...
    
è‡ªîKò£ H„¬ê‚è£ó¡ î†®«ô
êôêôªõù êŠî‹
M¿‰î¶ Ýôƒè†® ñ¬ö...
     
ÝO™ô£ ªî¼M«ô
ò£¬ó«ò£ è£í
M®òM®ò GŸAø¶ Üóê ñó‹...

è™î†® M†ìî£‹
°Fˆ¶‚ °Fˆ¶„ ªê™A¡øù
ÝŸÁ c˜...

Üõ¬÷ˆ Fùº‹ 
õóî†ê¬í «è†´ ï„êK‚A«ø¡
¹¡ù¬èò£Œ...

î¬ôMK‚ «è£ôˆF™ GŸA¡øù
õ£¬ö ñóƒèœ
è£ŸPì‹ î‹ èŸ¬ð Þö‰¶...

î£Œ¬ñJ¡ Ü¡¹
áŸªø´‚Aø¶
ñö¬ôJ¡ Þî›èO™...

¹¡ù¬è‚°‹ Ü¿¬è‚°‹
õNò£Œ
õ£›‚¬èˆ îì‹MK‚Aø¶...

‘‘குறும் பா ‘‘   எஸ். உ்தய பாலா
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சக்தி வ்பறு தெிழா

காளரக்குடி கிருஷணா

எதிரதது எதிரதது குருதிக் வகாடுததுக் வகாடுதது
ெீட்்ட சுதந்திரக்  காறளை 
ெீணடும் ்பருகிச் சுளவததிடு! - தெிழா
ெீணடும் ்பருகிச் சுளவததிடு!
வகட்்ட வசயல்கள யாளவயும் நீ வகால்லு
அந்நிய வொழி அதளனத தளளு
தனித தெிழில் நூல்கள அளளு
அச்சம் என்்பளதத தளளு
அன்்பின் வழி நீ நில்லு

வசந்தெிளழ நீ சறிந்ளதயில் ளவ
ஹறிந்திளயக் வகாஞசம் தளேி ளவ
சீறும் காளேவயனச் சீறு
சீணடி்ப ்பாரததால் நீ ெீறு
தாயும் தெிழும் ஒன்வைனக் கூறு
தகரததி்ட நிளனததால் நிைம் ொறு
தெிழா நீ நிைம் ொறு

அஙகஙகோல்  ெட்டுளெ ஆணவ்பண ளவறு்பாடு
அநீதி வ்பணணுக்கிளழததால் நீ கூறுள்பாடு
அம்ொ என்று வசால்ல அவொனொ?
ெம்ெி என்று வசால்ல அவள என்ன வசதத ்பிணொ?

தெிழில் ள்பசறினா தண்டளன குடுக்கிைான்
ஆஙகிலததில் ள்பசறினா அைறிவாேி என்கிைான்
குல்்பி தின்னாலும் வசல்்பி எடுக்குைான்
குழியில விழுந்தாலும் வசல்்பி எடுக்ைான்
வநகிழிகோல் நிலஙகளே ெல்டாக்கினான்
கட்டி்டஙகோல் கழனிகளேக் கேவாடினான்
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ொறைான் வொழிக்கு ெகு்டம் ஏன்டா?
உறைவள உன்னின் உதிரம் தான்டா
வீரம் உந்தன் ்பிை்ப்ப்டா
வாளும் உந்தன் உறு்ப்ப்டா
ஓடும் உதிரம் தீய்டா
ளகாடும் உன்னின் ளதாே்டா
வாடும் வாட்்டம் ஏன்டா?

அ்டஙகி அ்டஙகி ஒடுஙகி ஒடுஙகி 
இருந்தது ள்பாதும்
வறறுக் குழி நிர்ப்பி வாழந்தது ள்பாதும்
ஆஙகிலம் ள்பசறி அயரந்தது ள்பாதும்
ெதுளவக் குடிதது ெயஙகியது ள்பாதும்
ெணணின் ொணள்பக் குளலதததும் ள்பாதும்
நூைறில் ஒருவனாய இருந்தது ள்பாதும்
நூறுக்கும் இருநூறுக்கும் ஓட்ள்ட விறைது ள்பாதும்
உன் ஓட்ள்ட விறைது ள்பாதும்
அளலள்பசறிச் சூட்டில் அளணந்தது ள்பாதும்
புததகத ளதா்ப்பில் வகாஞசம் புளதந்து ள்பா.

எழு எழு விழ விழ எழு
ளெவலழும் அளலவயன எழு
நக்கீரன் வேரதத நாறைஙகால் நீ
எட்டுக் ளகாடித தெிழனும்
எழுச்சறி வகாணள்ட ஒருளசர முளேதவதழு

இளேய சக்திளய
புயவலன்ப புை்ப்படு
புதுரததம் ்பாய புை்ப்படு
புதுவழி உன்னில் ்பள்டததிடு
என்ளை ்பாரதியும் என்னுள உளரக்க
வைண்ட நிலததிறகு நீரதூவும் ளெகொய
நானும் இஙளக அவன்கனவுளரதளதன்.
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Ìƒè£M™ â¡ùõÀ‹ è£ˆF ¼‰î£œ
   ¹ˆ¶í˜õ£Œ Üõª÷FK™ ï£ù ñ˜‰«î¡
î£ƒè£î è£î™b îAˆî î£«ô
   î¿¾îŸ° ºŸð†«ì¡ î´ˆî£œ Üˆî£¡,
ð£ƒè£ù Þô‚èíˆF¡ ð£õ ô˜c˜
   ðôäò‹ âù‚°‡´ b˜Šd˜. â¡ø£œ
ñ£ƒè£¬ò «õ‡®õ‰«î¡ «î¬ù ÎŸø
   ñA›„CJ«ô F¬÷ˆîõù£Œ «èœ«èœ  â¡«ø¡.!

àJªó¿ˆ¶ ªñŒªò¿ˆ¶ ê£˜ªð ¿ˆªî¡.(Á.)
   à¬ó‚A¡ø£˜ Ü¬õªòù‚°„ ªê£™i˜. â¡ø£œ
àJªó¿ˆ¶ c,à¡ø¡ ªñŒï£¡ ï£º‹
   å¡ø£A„ ê£˜‰F¼ˆî™ ê£˜ªð ¿ˆî£‹
àJ¼ìô£‹ ï£I¼õ˜ Þ¬í‰î H¡«ð
   à‡ì£°‹ àJ˜ªñŒ«ò â¡«ø¡...à¡ø¡
àJ˜Š¹œ÷ ÞîòˆF¡ ªê£Ÿè ª÷™ô£‹
  à¼õ£°‹ ð¬èòN‚°‹ Ý»î‹ â¡«ø¡.

ªñŒñò‚è‹.? àJ˜ñò‚è‹.? ¹í˜„C.? â¡ø£œ.
   ªñ™Lò«ô â¡eF™ à¡ø¡ è£î™
ªñŒñò‚è‹.! à¡eF™ â¡ø¡ Ü¡«ð
   «ñô£ù àJ˜ñò‚è‹...àœ÷‹ å¡PŠ
ªð£ŒJ™ô£ Ü¡«ð£´ î¬ìò èŸPŠ
   ¹í˜õ¶«õ ¹í˜„Cªò¡«ø¡ ï‰î‹ è£î™
ªêŒM¬ùò£‹., Ü¬îˆî´‚°‹ à¡ø¡ î‰¬î
   ªêŒõ¶î£¡ ªêòŠð£†´ M¬ùò£‹ â¡«ø¡.!

è£î™ Þô‚èí‹
ñó¹ ñ£ñE  

ð£õô˜ ñ£.õóîó£ê¡ 
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â¿ˆî¬êY˜ î¬÷ò®»‹ ªî£¬ìèœ ðŸP
   â´ˆ¶¬óŠd˜ â¡P†ì£œ è£î™ à¡«ñ™
â¿õ¶«õ â¿ˆî£°‹ Üšªõ ¿ˆî£™
   â¡Âœ÷‹ Ü¬êõ¶«õ Ü¬êò£‹..à¡ø¡
ªê¿ƒè¿ˆ¶‹ ð™õK¬ê Þ¬ì»‹ Yó£‹
   «ê˜ˆªî¡¬ùŠ H¬í‚A¡ø£Œ î¬÷ò£Œ...à¡ø¡
º¿õùŠ«ð Ü÷õ£ù Ü®«ò.! â¡«ñ™
   º¬øJ¡P‚ è¬íªî£´ˆî™ ªî£¬ì«ò.! â¡«ø¡.!

ªñ™Lù«ñ õ™Lù‹ï£¡ à¡ø¡ C¡ù
   I¡ùªôÂ‹ Þ¬ìJùˆî£™ ß˜‚èŠ ð†«ì¡ 
ªê£™ô£«ô ï£ªó´ˆ¶ˆ îI›ŠÌ‚ ªè£‡´
   ªî£´ˆF†«ì¡ îI›ñ£¬ô ñA›„C î£«ù.?
ï™ô£«÷.! ïŸøI¿‚ A¬í«ò.! õ£›M™
   ï£I¬í»‹ ªð£¡ù£¬÷ M¼‹¹ A¡«ø¡
ð™ô£‡´ õ£›A¡ø îI¬öŠ «ð£«ô
   ð™«ô£¼‹ ï¬ñŠ«ð£Ÿø õ£›«õ£‹ è‡«í.!

‘‘²ì˜I°‹ ÜP¾‚°„ Å†®«ù¡ ªõ‡ð£’’

èM. Þó£. è‡í¡

ÜP¬õŠ ¹è†´‹ Ü¬ùˆ¶‹ îIN™
Üøˆ¬îŠ ¹è†´‹ Ü¼†ð£ - ªïPõN
ï£ô®ò£˜, cFªïP ïŸð™ èMèÀ‹
è£ôº‹ GŸ°‹ èQ‰¶

â‹ªñ£NèŸ ø£½‹ â¶ªõ£¡ øPõ£°‹
ªê‹ªñ£N ò¡«ø£ CøŠð£‚°‹ - ï‹ªñ£N
î£Œªñ£N ò¡«ø£! îI›ªñ£N Ü‹ªñ£N
ÝŒ«õ£‹ Ü¶î£ ùP¾
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ê‰î‚°NŠ¹ :
î‰îù î£ù î‰îù î£ù î‰îù î£ù îùî£ù£

ï…¬êJ «ù£´ º‰F´ «ñ¬ó   
      ªõ‰Fø ô£è ¾¿õ£«ù
          ï‹Iù‹ ï£À‹ º‡®´ ñ£Á
              õ‰Fì ï£®
                     M¬÷õ£«ù
¹…¬êJ Û´ º‰FK õ£¬ö   
       õ‰F´ ñ£Á‹ ¹Kõ£«ù
          ªð£ƒA´ ñ£¬ê õ‰F´‹ «ð£¶
              ªï…CQ ù£½‹ 
                    ªïOõ£«ù
I…Cù «ñ£ó ¼‰F´ ñ£Á  
      ªï…CQ ù£½ I´õ£«ù     
             ªõ¡P´ «õ£¬ó ªõ¡Pì
                   «ïK™ Ü…C´ ñ£Á
                        ºò™õ£«ù
ªè£…C´ ñ£¬ê õ‰îõ «÷£´   
       ªï…CQ™ õ£ö M¬öõ£«ù
          ªè£‡®´ õ£À‹ ð…ê¬í
                «ò£´ ñ‰Fó ñ£è
                     àö™õ£«ù.

õ‡íŠð£ì™

èMë˜ ói‰Fó¡ è£Oºˆ¶
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N
Ü¬ö‚è£ñ™ õ‰î£Œ
ÜÂŠð£ñ™ «ð£ù£Œ
ñ¬öò£ c?

N
«ð£KìŠ «ð£ù«ð£¶

Ìƒªè£ˆ¶ ªè£´ˆîõ˜èœ
è£î™ â¡ø¶‹

èˆF«ò£´ õ¼Aø£˜èœ.
¹øŠð†´M†ì¶ «ð£ô

å¼ Ã†ì‹
c¬ó

ªï¼Šð£™ Íì..

N
è£îL‚èŠð´õ¶
å¼ ²è‹.
è£îL‚èŠð´õî£è
G¬ùˆ¶‚ªè£œõ¶
Þ¡ªù£¼ ²è‹.

N
G¬ù‚°‹ «ïó‹

õ¼õF™¬ô õê‰î‹.
ÞŠªð£¿ªî™ô£‹
c»‹ õê‰îñ£Œ.

N
è£«î£ì¬ê»‹ °‡´
èµ‚è£™ è£†´‹ ªè£½²
º¡ÂK¬ñ «è†°‹ º¡ê¬ì
Þî›MKˆ¶‚è£†´‹ CKŠ¹..
ñ¬ô ïF î£‡®
¬ñ™ ðô èì‰¶‹
Þ¬ñJ¡ à†¹ø‹
Þ¼‚¬è õ£ƒ°‹
à¡ G¬ù¾èœ...

N
õ‰î£œ

Ü‹ñ£ G¬ùŠ¹ õ‰î¶.
«ð£ŒM†ì£œ.

õ‰î£œ
ÜŠð£ G¬ùŠ¹ õ‰î¶.

«ð£ŒM†ì£œ.
âŠ«ð£ õ¼õ£œ?

ò£˜ G¬ùŠ¹‹ 
Þ™ô£îõ÷£Œ.

N
õ£ƒAõ¼‹ Ìõ£™
â¡ õ£ê™ ÜôƒèK‚°‹ 
Üõœ 
â¡ù Ýù£œ 
âùˆªîKòM™¬ô.
ÞŠ«ð£¶
ï£«ù Fùº‹
Ì ñ£˜‚ªè† «ð£Œõ¼A«ø¡

²´‹ MN„²ì˜
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ðè†´Š ðœOèœ 
 
ªê™õ„ ªêNŠH™ ðœOèœ 
Ýì‹ðóˆ¬î Ý¬ìò£Œ à´ˆî 
Hœ¬÷èO¡ ªðŸ«ø£˜èœ 
èê‚AŠ HNòŠ ð´A¡øù˜. 
 

 

ðí «ðó‹ 
 
õ£Œ¬ñ»ì¡ â¿Fò b˜Š¹‚èœ 
õ¬÷‚èŠð†ìù õêF‚«èŸð 
Þƒªè£¡Á‹ Üƒªè£¡Áñ£Œ 
ðí Ý¬êJ¡ «ðóˆî£™. 

 

 

«ê¬õ - «î¬õ 
 
«ê¬õ ªêŒ«õ£‹ «î¬õ ÜP‰¶ 
«õ‡´«õ£˜‚° «õ‡´ñ÷¾ 
«ïóñP‰¶ G¬ô¬ñ àí˜‰¶ 
º®‰îõ¬ó º®‰îõ˜‚°.

ftpQH ghyf;fpUl;bzd;

Digitized by Noolaham Foundation.
noolaham.org | aavanaham.org



17  / ஜூளல - ஆகஸ்ட் 2020

இன்று பூத்த பூ நீயா?
அட என்று பூத்தாய் 
    ்தாழம்பூவே நீ!
அட என்று பூத்தாய் 
    அல்லிவய நீ!
அட என்று பூத்தாய் 
    மாிக்காழுநவ்த நீ!
அட என்று பூத்தாய் 
     முல்்லைவய நீ 
அட என்று பூத்தாய் 
     ்ெவேந்திவய நீ!

இன்வறே பூதவ்தன் 
என்றும் ோட மடவடன்!

ஏன்?
ஏன்?

ெித்திரதது நிலைோக 
ெிந்்தயும் ்தடுமாறோமல் 
ெில்லை்றே முத்்த சூடடிக்காண்டு 
ெிஙகத்தில் ்நஞெத்தில் 
வொரேில் ொய்வே 
்ெஙக்திர ்்தாடு்தி்ரவய!
்ெஙவகா்லை தூககிக்காண்டு 
இம்மண்்ில் ேந்தாவயா!
காறறே்லையாக ்தான் 
குரலை்லையாக ்தான் 

உன்்னை ோழத்தி ேரவேறக ்தான் 
பூ்ேயர கூடடு ேரு்க!!
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நி்தானைமாக எழுந்தார ராகேன். 
்�ாறு்மயாக ம்னைேி ்காடுத்த 
காஃ�ி்ய ருெிததுப் �ருகினைார. 
�ிள்ளைகளைின் அ்றேககுள நு்ழந 
்தார. அேரகளுககு நடுவே �டுததுக 
் க ா ண் ட ா ர .  அ ே ர  க ழு த ் ்த க 
கடடிக ்காண்டான் மூத்தேன். 
ேயிறறேில் ்க வ�ாடடுக ்காண்டு 
அேர �ககம் ்திரும்�ிப் �டுததுக 
்காண்டான் இ்ளையேன்.

இருேரும் ஒவர வநரத்தில் கண் 
ேிழிததுப் �ாரத்தாரகள. யாாின் 
கழுத்்தப் �ிடித்திருககிவறோம்? 
யாாின் ேயிறறேில் ்க வ�ாடடிருக 
கிவறோம்?

“அப்ப்ப்ப்�ா...” இந்த உ்ரவு, 
அது ்தந்த சுகஙகள, இதுககாக 
காத்திருந்த ஏககஙகள இன்னும் 
எத்த்னைவயா... இந்த மகன்களைின் 
்நஞசுககுள.

�தது நாடகளுககு முன் �்ம், 
�்ம் எனைப் �றேந்தேர. எப்வ�ாதும் 
�ிெி, �ிெி எனை ஓடிய �ிெினைஸ் வமன். 
கட்மககு காஃ�ி  �ருகிேிடடு, 
அேெரத்தில் குளைிததுேிடடு, அ்ர 
கு்றேயாக ொப்�ிடடு, அலுேலைகம் 
வநாககி ேி்ரநது, நடுநிெியில் 
வீடுேநது...

இப்�டிவய சுழன்று ்காண்டி 
ரு ந ்த  ர ா க ே னை ி ன்  உ லை க த ்த ி ல் 
ம ் னை ே ி ,  கு ழ ந ் ்த க ள  எ ன் றே 
எண்்ஙக்ளைல்லைாம் தூரமாகவே 
இருந்தது.

இப்வ�ாது இந்த ்தனைி்ம, குடும் 
�த்தினைவராடு ்தனைித்திருநவ்த ஆக 
வேண்டிய சூழநி்லை... முன்வனைாககி 
முழுவேகத்தில் �றேந்த அேரது 
ோழக்க �றே்ே ்தன்ெிறேகுக்ளை 
இறுகக கடடி ஊரடஙகு உத்தரவு 
வேடனைால் குடும்� ே்லைககுள 

நு்ழநது ்காண்டது.
“ எ ன் னை ங க  அ டு த ்த ே ா ர ம் 

ஸ் கூ லி ல்  ஆ ண் டு ே ி ழ ா .  � ி ள 
்ளைகள டான்ஸ், டராமாேில் 
வெரந்திருககாஙக. எல்வலைாரு்டய 
வ�ரன்ட்ஸும் ேராஙகளைாம். நாமளும் 
வ�ாய்டடு ேரணும்.” “இல்்லை சு்தா, 
அடுத்தோரம் ஃ�ாாின் கஸ்டமரஸ் 
ேராஙக அ்தனைால் ேரமுடியாது. நீவய 
�ாரததுகக”


ஃபா்த்ததிமா

ஷாரஜா.
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உறேவுககாரரகள வீடடுத ்திரு 
ம்ம், நண்�ரகளைின் �ிறேந்தநாள 
அ ் ழ ப் பு க ள ,  வீ டு  கு டி பு கு ம் 
ேிவெஷஙகள, மடடுமல்லைாது ்தன் 
ம்னைேி, குழந்்தகளைின் �ிறேந்தநாள 
கள, ்தனைது ்திரும்நாள எ்திலுவம 
க லை ந து  ் க ா ள ளை ா ம ல்  � ் ம் 
மடடுவம குறேிகவகாளைாக ோழந்தது 
எவேளைவு ்�ாிய முடடாள்தனைம்? 
மறுகிய மனைதுடன் ்தன் ம்னைேி 
குழந்்தகளுடன் உருகிய ்தஙகமாய் 
ஒ ட டி க  ் க ா ண் டு  ந ா ள க ் ளை 
நகரத்தத ்்தாடஙகினைார ராகேன்.

ேண்ணங்கள் 
வேற்றுனமபபட்ால்...

இந்தியா
ஒறளைத துணியல்ல
ஒட்டுததுணி
்பல வணணஙகோல் ஆனது!

இந்தியா
இராெனின் வில் அல்ல
வானவில்
்பல வணணஙகோல் ஆனது!

இந்தியா
ொட்டுத வதாழுவம் அல்ல
காட்டு விலஙகுகேின் கூட்்டம்
்பல வணணஙகோல் ஆனது!

இந்தியா
பூணூல் புரளும் வ்பான் ொரபு அல்ல
ொரகழி வீதி
்பல வணணஙகோல் ஆனது!

இந்தியா
ளகாவணெில்லாக் கும்்பளெோ அல்ல
ளகாலாகல்ப வ்பாஙகல்
்பல வணணஙகோல் ஆனது!

இந்தியா
ஒறளை்ப ்பண்பாட்டுக் கூ்டாரெல்ல
கறளை்ப ்பண்பாடுகேின் கல்வீடு
்பல வணணஙகோல் ஆனது!

இஙளக
வணணஙகள ளவறறுளெ்ப ்ப்டலாம்
ஆனால்
எணணஙகேில்
ஒறறுளெ்ப்ப்டலம் தான்
ஓஙகியுளேது!

்பன்முகததன்ளெளய
இந்தியாவின்
்பாதுகா்பபு வளேயம்!

புதிய ளதச்பக்தரகளே...
வளேயதளத உள்டக்காதீர
ஐ நா வில்
புதிய வகாடிகளே்ப 
்பைக்க ளவக்காதீர!

- வவறைறி்பள்பவராேி

இழந்த ஆண்டுேிழாகக்ளை, 
கல்யா்ஙக்ளை, ேிவெஷஙக்ளை, 
�ிறேந்த ்தினைஙக்ளை வ்தடுகிறேது 
மனைம்.ேருடம் முழுேதும் �்ம் 
்தரா்த நிம்ம்தி, ்திருப்்தி, மகிழ்செி் ய 
இந்தத ்தனைி் ம நாடகள எனைககு 
உ்ரத்திேிடடவ்த! ்காவரானைா 
அழிந்தவுடன் குடும்�தவ்தாடு எல்லைா 
நிகழ்செிகளைிலும் கலைநது ்காளளை 
வேண்டும். ்காவரானைா ேி் ரேில் 
ஒழிநது வ�ாக குடும்�ததுடன் ்தனைியாக 
�ிராரத்த்னைவயாடு காத்திருககிறோர.

n
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த்தனீர நணபன்

அ்ப்படிவயன்ன 
ொய கணணாடிளயா வதரியவில்ளல 
நிளனவுகளே அளேி வீசும்
இந்த ளதனீரக்ளகா்பள்பகேில்

ஆவி ்பைக்க அளணததுக் வகாணள்ட 
விரல்கள ஸ்்பரிசறிக்க இதயம் இதொகி
அததளன நிளனவுகளேயும் கணமுன்ளன  
காட்சறிகோக்கி விடுகின்ைது.

தனிததெரந்த இந்த ளதனீர இள்டவவேியில்
ெனததுக்கு்ப ்பிடிதத இளசளயாடு
இதய வரு்டளலாடு  ஒரு ்பா்டல் ஒலிக்க 
இந்த உலகளெ ெைந்து
ொயஙகள உளவாஙகிக் வகாளகின்ைன.

ஒவவவாரு ெி்டறும் ஒவவவாரு 
காட்சறிகளே வரணமூட்டிவி்ட
வதாணள்டக்குழி நளனதத இனி்ப்பின்
இன்்பஙகள எஙகும் வவன்ைறி்ட
சறறும் தாெதியாெல் உளேம் உருகிவி்ட
இளவயளனததும் நிகழகாலொ இைந்தகாலொ 
என நிளனதது  சறறு தடுொைறி்ட 

எததளன இன்்பம் எததளன இன்்பம் 
ெதுவில் ெயஙகும் ொனி்டர்களே
ளதனீரின் தனிதத தனிளெ தரும் ெயக்கம் 
உஙகள ெதுவில் இல்ளல.

இது ஒரு தனி அனு்பவம்தான் 
சறிந்திக்கவும் இதயம் 
அளெதியுைவும், ்பல முடிவுகளுக்கு 
முறறு்பபுளேியி்டவும் ,
சறில ஆரம்்பஙகளுக்கு 
அஸ்திவாரெி்டவும் தவைாது முயறசறிததிடு!

ரிம்்ா டீன்

20
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்தமிழன்னை

என்று்ப ்பிைந்தாள,
எஙகு வேரந்தாள
அைறிந்தவர யாரதான்
இஙகுேர..?!

எஙகும் நிளைந்து
ஆளும் அவளே
முழுதாய யாரதான்
கணவதாழர?!

உலவகஙகும் ஓதும் 
ஒலியில் எல்லாம்
அவள தீண்டல்
இல்லாதிருக்குளொ?!

நிளலக்கும்
களல யாளவயும்
அவேின் நிளனளவ
வெல்ல எழு்பபுளொ?!

ெளலக்க ளவக்கும்
வவறும் மூச்சறினிளல
என் சறிந்ளத
அவளே ெீட்டுவாள..!

சறிைகும் அவளே
தந்து என்ளன
்பைக்கும் நிளலக்கு
தளளுவாள..!

களே்ப்பினிலும்
சறிலிர்பபுத தரும்
கன்னித தெிளழ
எம்வொழி..!

நிளல்ப்பினிலும்
வ்பறும் உயரவு்பவ்பறறு
நிற்பதுளவ
அவள வழி..!

்பால தியாகராஜன், 
ளகாளவ.

உயிரில் ்கலந்த உ்ணரவே

தயிரில் ெளைந்த வவணவணய என
தஙகததில் கலந்திடும் வசம்பு எனவும்
இதயததில் நிளைந்தவளே என் காதலிளய
என்னுயிரில் கலந்திட்்ட உள உணரளவ

இதய ஊஞசலில் இள்டயைாது ஆடுகிைாய
உதயொன காதல் ளெள்டயில் ்பாடுகிைாய
சதயத திருவிழாவிளல சந்திதத நாேிது
இதொன அந்தி ொளலயாய ஆக்குளவாளெ

புரிதலில் விளேந்த புனிதொன காதலிது
வதரிந்த நாளமுதல் விரியும் ளநசெிது
்பிரியாெல் ்பிளணகின்ை ்பிம்்பஙகள இது
விரிகின்ை காதல் முளையான வாழவாகுளெ

உரொன உணளெக் காதல் உணரவானது
தரொன உளேஙகேின் இளண்ப்பில் ஆனது
வரொக வருகின்ை வரவாக நிளைவானது
ெர்பிலும் ொண்பிலும் உருவான காதலிது

கணணின் இளெயாகக் காவல் இரு்பள்பன்
வ்பணணின் சுதந்திரததில் கவனம் ளவ்பள்பன்
எணணில்டஙகா ஏறைஙகேின் ஏணி ஆளவன்
ெணணின் ொண்பாகக் காதல் வேர்பள்பளன

கவிஞர ராம்க்ருஷ
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வகா்டககாலைத்தில் மிகவும் �ிரெித்தி ்�றறேது, நுஙகு.

நுஙகு மிகவும் சு்ேயாக இருப்�து மடடுமின்றேி, இ்தில் எண்்றறே நன்்மகள 
நி்றேநதுளளைது.

குறேிப்�ாக வகா்டயில் உடலுககு வேண்டிய நீர்செததுகக்ளை இது ்தன்னுள 
அ்திகம் உளளைடககியுளளைது.

 உடலின் கனைிம்செதது மறறும் ெரகக்ரயின் அளை்ே ெீராக ்ேதது, 
சுறுசுறுப்புடன் ்ெயல்�டுே்தறகு நுஙகு ்�ாிதும் உ்தேியாக இருககிறேது. 
அதுமடடுமின்றேி, இ்தில் ்ேடடமின் �ி, இரும்பு்செதது, கால்ெியம், ஜிஙக, 
்�ாடடாெியம் வ�ான்றே �ல்வேறு ெததுககளும் உளளைனை.

 இ்தில் அடஙகியுளளை ெததுககள உடலுககு ஆவராககியத்்த ்தருகின் 
றேது. வமலும் இது உடல்்ேப்�த்்த ்த்ிககும் ஆறறேல் உ்டயது. 
வகா்டககாலைத்தில் குளைிர�ானைத்்த அருநதுே்்த ேிட நுஙகு ொப்�ிடுேது 
உடல்நலைத்திறகு மிகவும் நல்லைது.

- ஆக்ஸ்ள்பாரடு சுளரஷ
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நுஙகின் �யன்கள :
 நுஙகு ் ேயிலின் ்தாககத்்த கு்றேகக மனைி்தனுககு கி்டத்த அருமருந்தாகும்.

 நுஙகு ்ேயில் காலைத்தில் ஏற�டும் அம்்ம வநாய்க்ளை ்தடுதது உடலுககு 
வநாய் எ்திரப்பு ெக்தி்ய ்தநது உட்லை சுறுசுறுப்�ாககும்.

 �்னை நுஙகிறகு ்காழுப்்� கடடுப்�டுத்தி உடல் எ்ட்ய கு்றேககும் 
ஆறறேல் உண்டு.

 �்னை நுஙகில் உளளை நீரானைது ேயிற்றே நிரப்�ி �ெி்ய தூண்டுேவ்தாடு, 
மலை்செிககல் மறறும் ேயிறறுப்வ�ாககு இரண்டிறகுவம மருந்தாக �யன்�டுகிறேது.

 உடல் உஷ்த்தால் அே்திப்�டு�ேரகளுககு எவேளைவு ்தண்்ீர 
குடித்தாலும் ்தாகம் அடஙகாது. �்னை நுங்க ொப்�ிடடால் அேரகள ்தாகம் 
அடஙகும்.

 கரப்�ி்ிகள நுஙகு ொப்�ிடடால், ் ொிமானைம் அ்திகாிப்�துடன், மலை்செிககல் 
மறறும் அெிடிடடி வ�ான்றே �ிர்செ்னைகளைில் இருநது ேிடு�டலைாம்.

 இரத்தவொ்க உளளைேரகளுககு நுஙகு நல்லை மருந்தாகும்.

 நுஙகில் கா்ப்�டும் அநதயூ்ென் எனும் இரொயனைம் ் �ண்களுககு மார�க 
புறறுவநாய் கடடிகள ேருே்்த ்தடுககும் ெக்தி ்காண்டது.

 �்னை மரத்தில் இருநது கி்டககும் நுஙகு நீ்ர ்்தாடரநது ொப்�ிடடு ேர 
வகா்டககாலைத்தில் ஏற�டும் வேரககுரு நீஙகும்.

 நுஙகு, குடல் புண்்் ஆறறும் ்தன்்ம உ்டயது.

 வகா்டயில் ்ேயில் ்காப்�ளைம் ேராமல் ்தடுகக, நுஙகு ொப்�ிடுேது 
அேெியம்.

 ்�ாிவயாரகள, இளைம் நுஙகி்னை வமல்வ்தால் நீககாமல் ொப்�ிடுேது மிகவும் 
நல்லைது. வமலும் இந்த நுஙகின் நீ்ர ்தடேினைால் வேரககுரு ம்றேயும்.

 நுஙகு அ்திகம் ொப்�ிடடால், உடலின் நீர்செதது அ்திகாிதது, ்ேயிலினைால் 
ஏற�டும் மயககம் கு்றேயும்.
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ஜன்னளலார இருக்ளக. 

சாளல வநடுகிலும் என் ஓர்ப்பாரளவ  

அததளன அழளகயும் அளேி்ப ்பருக , 

நிளனவுகளோ அததளன வன்பள்பயும்  

கட்டுக்கட்்டாய அளேிச் ளசரததன, 

என் இதய நூலகததில் 

கவிளத்ப புததகஙகோய.

ளதன் வசாட்டும் வசம்ொதுளே 

முததுக்கோய அளவ 

ெனதுக்குள ்பரவிக் கி்டக்க,

சறின்னச்சறிட்டுக்குச் சறிைகு முளேதத 

ெகிழச்சறியாய ெனவானில்  

உறசாகொய ்பைக்க, 

உளளோடும் எணணததில் 

சறிறு வநரு்டல், ஒரு வலி.

என் ்பக்கெிருந்து ்பயணிக்க 

நீயில்ளலவயனும் ஏக்கம், 

வ்பருமூச்சாய காறைறில் 

வெல்லக் களரய  என் வசெில்ளல நான். 



 - ஃ்பாயிொ ஷஸ்ொ

ளகாள்டக் காலததின் வவ்ப்பத தகி்ப்பில்  

நா வரளும் வ்பாழுதுகேில்

உன் ஈரமுததம் வ்பறறு தாகம் தணிக்க ஆளச. 

இளலயுதிரக் காலவொன்ைறில் அந்தி ெயஙகும் ளவளே

சாளலகேில் ்பாய விரிக்கும் வணண இளலகளே ரசறிதத்படி 

உன் விரல்கள ளகாரதளத உன் ளதாள சாயந்து 

வநடுந்தூரம் ்பயணிக்க ஆளச.

காரகாலக் கருளெகம் ெளழயாய ெணளணத வதாடுமுன் 

உன் அன்புெளழயில்  குேிததி்ட ஆளச.

கடும் ்பனிக்காலம் பூெிளய்ப ள்பாரக்கும் முன் 

உன்ளன்ப ள்பாரததுக் வகாணடு உைஙக ஆளச.

இேளவனிறகாலததில் பூெர நிழலில், பூக்கேின் ்பஞசளணயில் 

உனக்குள நான் வதாளலய வகாளளே ஆளச.

காறைறில்லாக் கிரகவொன்ைறில் உன்னிளெகள கவரி வீச

உன் சுவாசக் காறைறில்

நிததம் நான் உயிரக்க ஆளச.
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வ்பணணாக்ப ்பிைந்ததினால்

ள்பருவளக வகாள வ்பணளண! - இரு

கணவணனளவ கல்வியிளன

கறறுணரந்து ஒழுகு.

எணவணழுதது கற்பதிலும்

வ்பணணுக்கு தள்டயில்ளல

எணணெதில் தூயளெ வகாணடு

ஏறைம் ்பல காண்பாய.

கல்விளய வசல்வவெனக்

கருததினிளல வகாணடு

களரகாணாக் கல்விக்காய

க்டல் தாணடிச் வசல்வாய.

இளையச்சம் என்றுளெ

அகெதிளல வகாணடு

ெளைளயானின் வழியதனில்

ெகததுவொய வாழவாய.

சறிஙகேவர தெிழரும்

கிைறிஸ்தவர முஸ்லீம்களும்

ளசரந்திளணந்து வாழுவெம்

இலஙளகத திருநாடு.

என்வைன்றும் ஒறறுளெயாய

வாழந்தி்டளவ நீயும்

ஏறை வழி கண்டதளன

எடுதது வாழ வ்பணளண!

ஏட்டுக்கல்வி கறைதனால்

ள்பாட்டிகளும் அதிகம்

நாட்டினிளல ளதளவயது

வாழக்ளகக்கான கல்வி

்பாலர ்பளேி முதறவகாணடு

கலாசாளல வாழக்ளக

்பட்்டம் ்பல வ்பறைாலும்

்பணபு்டளன வாழு.

வீட்்டாட்சறி முதறவகாணடு

நாட்டிளனயும் ஆே

ஏறைறிடுவாய வ்பரும் ச்பதம்

ொறைறி்டளவ ள்பதம்.

வ்பறளைாளர்ப ள்பணுவது

வ்பரும் ள்பறு வ்பணளண!

வ்பறவைடுதத ்பிளளேகளும்

உயரந்தி்டளவ உளழ்ப்பாய.

்பட்்டஙகள ்பதவிகள

எது வந்த ள்பாதும்

்பாஙகாக ெளனளயயும்

ள்பணுதல் ளவணடும்.

ஆளணவி்ட்ப வ்பணகளுக்ளக

ெனவலிளெ அதிகம்

ஆனாலும் அகெதிளல

அகந்ளத வகாளோளத.

சமுதாய ஒறறுளெக்காய

வீறு நள்ட ள்பாடு

வீட்டினிலும் நாட்டினிலும்

அளெதி விளத ள்பாடு.

அழகிய இல்லெளத

அன்்பினால் ஆளு.

வ்பரிளயாரும் சறிைறிளயாரும்

அகெகிழ வாழு.

வீட்டினிலும் வ்பரும்்பணி

ள்பாசாக்கு உணவு

சுறறு்பபுை சுததமும்

அழகுைவும் அளெ்ப்பாய.

அணள்ட அயலாரு்டன்

அன்வ்பாழுக்ப ்பழகி

ஒறறுளெளய நிளலநாட்்ட

உறுதியு்டன் உளழ்ப்பாய.

கல்விக்கு களரயில்ளல

கடுகேளவ கறளைாம்.

அைறிவுக்கு எல்ளலயில்ளல - நாம்

அைறிந்தது துேியேளவ.

உயிர வாழும் காலம் வளர- ஈருலக

கல்வியிளனத ளதடி

இம்ளெயிலும் ெறுளெயிலும்

ஏறைம் வ்பறுவாளய!


ெணிக்கவிக்கூ நஸீரா எஸ். ஆ்பிதீன்
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்பசறிக்கு  உணவாகி

ஆன்ொவில்

ளதன்  வாரக்கும்

அம்ொவின்  அன்பு  வாரதளதகள.

துயரிருள  சூழந்த

ளசாதளனக்  காலஙகேில்

‘‘நானிருக்கிளைன்’’ என்று

நாடி  நரம்புகேில்

புததுணரவு   ஒேிளயறறும்

அன்பு  ெளனவியின்

இனி்பபு   வாரதளதகள.

துவணடு  விழுளகயில்

ளதாள  வகாடுதது

புதிய. ்பாளதயில்

பூக்கோய  ெணக்கும்

ளதாழனின்  ஆறுதல்  வாரதளதகள.

‘‘எல்லாம்  எஙகளுக்ளக’’

என்்பளத  ொறைறி

‘‘எல்லாம்  உஙகளுக்ளக’’

என்று  வ்பாயயுளரதது

வாக்குகளே  அ்பகரிக்கும்

அரசறியல் வாதிகேின்

அவ(ெி)ல.  வாரதளதகள.

வதயவஙகள

ள்பாலிருக்கும்  வாரதளதகளே

வதரு்ப  புழுதியாக்கி  

விடுகிைாரகள...

ளகயாேத  வதரியாத

கரடுமுர்டான.  ெனிதரகள.

வெௌனம்  எனும்

ெலர்ப  ்படுக்ளகயில்

வாரதளதகளே

கி்டததி  ளவததிருந்தால்

இதயதளதச்  சுறைறிலும்

ஏகாந்தம்   வொயததிருக்கும்.

சறிைகுகேின்ைறி  ்பைந்து

ளொனவவேியில்   அளலந்து

முக்தி  அள்டவதறகுள

மூரச்ளசயாகி  விடுகின்ைன...

வாரதளதகள.

                         சென்ஸி
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 நாம் அ்னைேருவம இ்றே 
ேனைால் �்டககப்�டடு இவவுலைகிறகு 
அனுப்�ி ்ேககப்�டட சுறறுலைா 
� ய ் ி க ள .  சு ற று லை ா  ் ெ ல் லு ம் 
யாரும் ்ென்றே இடத்தி் லைவய ்தஙகி 
ேிடுேது இல்்லைவய. எஙகிருநது 
கிளைம்�ிவனைாவமா அவேிடத்திறவக 
்திரும்�ி்ச ்ெல்வோம். அதுப்வ�ாலைவே 
இ வ வு லை க  சு ற று லை ா  ே ா ழ க ் க 
முடிந்ததும் நம்்மப் �்டதது அனுப்�ி 
யோிடவம ்திரும்�ி ்ெல்வோம். நாம் 
சுறறுலைா ் ென்றே இடத்்தயும் அஙகுளளை 
்�ாருடக்ளையும் எப்�டி உாி் மக 
்காண்டாட முடியாவ்தா, அதுப்வ�ாலை 
இவவுலைக சுறறுலைா ோழக்க முடிதது 
�்டத்தேனைிடம் ்திரும்�ி்ச ்ெல்லும் 
வ�ாதும் எ்்தயும் எடுதது்ச ்ெல்லை 
முடியாது. கடவுள நம்்ம எவோறு 
பு து ப்  � ி றே ப் � ா க ,  தூ ய் ் ம ய ா னை 
உளளைம் �்டத்தேரகளைாக இவவுலை 
கிறகு அனுப்�ினைாவரா அவ்தப் வ�ான்றே 
புதுப்்�ாலிவுடன் தூய உளளைதவ்தாராய் 
அே்ர்ச ்ென்றே்டய வேண்டும். 
இனைால்,  நாம் சுமநது ்ெல்ேது 
என்னைவோ �ாே்சசு்மக்ளைத்தான்.

 நமககு முன் இவவுலைகிறகு 
கடவுளைால் அனுப்�ி ்ேககப்�டட 
சுறறுலைாப் �ய்ிகள �லைர துன்�த 
்தினைாலும், �லைேி்தமானை வொ்த்னை 
களைினைாலும், வநாய்களைினைாலும் �ா்திககப் 
�டடு ்தேறோனை �ா்்தயில் ் ெல்�ேரகளைாக 

இருக கின்றேனைர. அேரகளுககு துன்� மானை 
வே்ளையில் ஆறு்தலைாகவும், வநாயால் 
ோடு�ேரகளுககு உ்தேிக கரம் நீடடவும் 
்தேறோனை �ா்்தயில் ்ெல்வோ்ர நல் 
அறேிோலும், நற ெிந்த்னைகளைாலும், 
நல்ேழிப் �டுத்தவும், நம்்மத ்்தாடரநது 
ேரும் சுறறுலைா �ய ி்களுககு முன் 
மா்திாியானை ோழக்க ோழவுவம கடவுள 
நம்்ம இவவுலைகிறகு அனுப்புகிறோர.

 ஆனைால், நாம் �்ம், �்தேி, 
�டடம், ்�யர, புகழுககாக இவவுலைக 
முன்னைாள �ய்ிகளைின் மனை்்தயும், 
நம்்மத ்்தாடரநது ேரும் சுறறுலைா 
�ய்ிகளைின் நறெிந்த்னைக்ளையும் 
உ்டதது அேரகளைது மனை்தில் ஆறோ்த 
ேடு்ேயும், ்தீய எண்்ஙக்ளையும் 
ேி்்தககின்வறோம்.

 இந்த உலைகில் உளளை எதுவும் 
நமககு ்ொந்தம ில்்லை என்�து 
நாம் மண்ணுடன் வ�ாகும் வ�ாது 
மடடுவம நமககு ்்தாிகிறேது. அ்தறகு 
முன் நம் அறேிவுககு ்்தாிந்தாலும் நம் 
மனைம் அ்்த ஏறறுக்காளே்தில்்லை. 
ஏ்னைனைில் நாம் ோழும் வ�ாது, 
இ து  எ னை க கு  ் ெ ா ந ்த ம் ,  அ ் ே 
எனைககுாிய்ே, இ்ே எனைககுாிய்ே 
எனை அ்னைத்தின் மீதும் உாி்மக 
்காண்டாடுகின்வறோம். ஆனைால், இது 
எதுவும் இறு்தியில் நம்முடன் ேருேதும் 
இல்்லை, நம்மால் அேற்றே ஏடுதது்ச 

S.ஜெர்லின் பிரீமா 
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்ெல்லைவும் இயலைாது. நாம் ோழும் 
இவவுலைக ோழக்கயில் அன்புடன் 
ஒருேர மறறேேருககு உ்தேிகள ்ெய்து 
ோழலைாம். ஆனைால், நாம் யாருககும் 
எந்த உ்தேியும் ்ெய்யா்தேரகளைாய் 
ஏவ்தா �ிறேநவ்தாம், ேளைரநவ்தாம், 
ோழநவ்தாம் என்று இருககின்வறோம். 
இ்்த மாறறேி நாம் �ிறேந்த்தறகானை 
வநாககத்்த அறேிநது்ச ்ெயல்�ட 
வேண்டும்.

 உ ன் ் னை ப்  � ் ட த ்த ே ர 
உன்்னைப் �்டத்தப் ்�ாழுவ்த 
உன் ோழவுககானை வநாககத்்த 
உருோககியிருப்�ார. ஆம், ஓவ்ோரு 
மனைி்தனைின் �ிறேப்�ிறகும் ஓவ்ோரு 
வநாககம் இருககிறேது. அந்த வநாக 
கத்்த அேனைேன் அறேிநது அேனைேவனை 
நி் றேவேறறே வேண்டும். அ்தறகாகவே 
நாம் �்டககப்�டவடாம். நம் இடத்்த 
நம்மால் மடடுவம நி் றேவு ்ெய்ய 
முடியும்.

 �ிறேப்பு என்�து �லைருககும் 
ேரலைாறறேில் ஓரு நிகழவு. ஓரு 
ெிலைருகவகா �ிறேப்வ� ேரலைாறுத்தான். 
ந ி ர ந ்த ர ம ா க  ந ா ம்  ய ா ரு க கு ம் 
எ ் ்த யு ம்  ் க ா டு க க  மு டி ய ா து . 
ந ம க கு ம்  ந ி ர ந ்த ர ம ா க  ய ா ரு ம் 
எ்்தயும் ்தர முடியாது. எல்லைாவம 
்த ற க ா லி க ம ா னை து ்த ா ன் .  இ ந ்த த 
்த ற க ா லி க ம ா னை  உ லை க ி ல்  ந ா ம் 
மறறேேரகளுககு உ்தவுே்தால் எ்்தயும் 
இழநது ேிடப்வ�ாேது இல்்லை. 
ஏ்னைனைில் எல்லைாம் எல்லைாருககும் 
உாியது. ஒவ்ோருேருககுவம �ிறேந்த 
நாள ்ேறும் நாளைாக மடடுமல்லைாமல் 
ந ல் லை ்ச  ் ெ ய ல்  ் ெ ய் ய  � ி றே ந ்த 
ஆரம்�மாக இருகக வேண்டும். 
�ிறேககும் வ�ாது எ்்தயும் ்காண்டு 
ே ரு ே து  இ ல் ் லை .  ம ற றே ே ரு க கு 
உ்தவுே்தால் எ்்தயும் இழநதுேிடப் 
வ�ாேதும் இல்்லை.

நீல வணண அழகி

நீல வணண அழகினிளல
நிததம் வந்ளத ஆடுகிைாய
சாலம் வசயதுஆட்டுகிைாய
சாள்ட என்ன காட்டுகிைாய
ளவலன் வந்து ்பாரததிட்்டால்
ளவணடி விரும்்பிச் வசன்ைறிடுவாய
காலன் ள்பால ்பைறிததிட்்டாய
காததி ருக்க வந்திடுவாய

- வதன்ைல் கவி
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 ஆ.�.்ஜ.அப்துல் கலைாம் 
அேரகளைின் ேரலைாறு ெிறேப்பு மிகக 
ஒ ன் றே ா கு ம் .  1 9 3 1   அ க வ ட ா � ர 
மா்தம் 15 ஆம் ்திக்தி ்தமிழநாடு 
இராவமஸ்ேரத்தில் �ிறேநது, ்திரு்செி 
யில் உளளை புனைி்த வஜாெப் கல்லூாியில் 
இயற�ியலும், ்மடராஸ் ் ்த ா ழ ி ல் 
நு ட � க  க ல் லூ ா ி ய ி ல்  ேிண்்ேளைி 
்�ாறேியியலும் கறறு, முதுக்லைப் 
�டடமும் ்�றறோர.

 கலைாம் இந்தியக குடியரசுத  
்த ் லை ே ர ா க ப்  � ்த ே ி  ஏ ற � ்த ற கு  
முன், �ாதுகாப்பு ஆராய்்செி மறறும் 
வமம்�ாடடு நிறுேனைத்திலும் (DRDO)  
இ ந ்த ி ய  ே ி ண் ் ே ளை ி  ஆ ர ா ய் ்ச ெ ி 
நிறுேனைத்திலும் (ISRO) ேிண்்ேளைிப் 
்�ாறேியாளைராகப் �்ியாறறேினைார.

 கலைாம் ்தமிழககேி்்த எழுது 
ே்திலும்,வீ்் ோெிப்�்திலும் ஆரேம் 
்காண்டிருந்தார.

 4 0  � ல் க ் லை க க ழ க ங க ள 
ே ழ ங க ி ய  ம ்த ி ப் பு று  மு ் னை ே ர 
� ட ட ங க ் ளை யு ம்  ் � ற று ள ளை ா ர . 
இ ந ்த ி ய  ே ி ண் ் ே ளை ி  ஆ ர ா ய் ்ச ெ ி 
நிறுேனைம், �ாதுகாப்பு ஆராய்்செி 
வமம்�ாடடு நிறுேனைத்தில் ெிறேப்�ாகப் 
� ் ி ய ா ற றே ி ய ் ம க க ா க வு ம் , 
அரெின் ேிஞ்ானை ஆவலைாெகராகப் 
�்ியாறறேிய ்மககாகவும் இந்திய 
அரசு 1981 ஆம் ஆண்டில் ‘�தம 
பூஷன்’ ேிருதும் 1990 ஆம் ஆண்டில் 
‘�தம ேிபூஷன்’ ேிருதும் ேழஙகி 
்கௌரேித்தது. அது மடடுமல்லை, 

இந்தியாேின் அ்தி உயாிய ேிரு்தானை 
‘�ார்த ரதனைா’  ேிரு்்தயும் ்�றறேேர 
என்�தும் குறேிப்�ிடத ்தககது.

 ஐககிய நாடுகள ெ்�யில், 
அப்துல் கலைாமின் 79 ேது �ிறேந்த 
நாளைில், இேரது �ிறேந்தநா்ளை உலைக 
மா்ேர  ்தினைமாகப் �ிரகடனைப் 
�டுத்தியது.

 அோின் �ிறேந்த வீடடில், 
( இ ர ா வ ம ஸ் ே ர ம்  ம சூ ்த ி  ் ்த ரு ) 
மிஷன் ஒஃப் ்லைஃப் கலைாி (Mis-
sion of life gallery) என்றே ்�யாில், 
இேர ்�றறே ேிருதுகள, முககிய 
ந ி க ழ வு க ளை ி ல்  இ ே ர  � ங வ க ற றே 


அட்டப்�டககடடு்ர

1 9 3 1  -  2015
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பு ் க ப் � ட ங க ள ,  அ ே ர  எ ழு ்த ி ய 
நூல்கள என்�னை காடெிப்�டுத்தப் 
�டடுளளைனை. ஏறேத்தாழ 9 நூல்கள 
எழு்தியிருககும் கலைாமின் ‘அககினைி்ச 
ெிறேகுகள’ மிகப்்�ரும் ேரவேற்�ப் 
் � ற றே ்த ா கு ம் .  வ ம லு ம் ,  அ ே ா ி ன் 
நூ ல் க ளை ி ன்  ் ம ா ழ ி ப் ் � ய ர ப் பு ப் 
�்திப்புகளுககுத ்்தன் ்காாியாேில் 
நல்லை ேரவேறபு உளளைது.

 2002 ஆம் ஆண்டில், இந்தியா 
ேின் 11ேது குடியரசுத ்த்லை ேராகத 
வ்தரந்்தடுககப் �டடு, 2007 ஆம் 
ஆண்டு ே்ர �்ியாறறேினைார.

 �லை �ல்க்லைக கழகஙகளைின் 
வ � ர ா ெ ி ா ி ய ர ா க வு ம் ,  இ ந ்த ி ய 
வ ம லை ா ண் ் ம  ந ி று ே னை ங க ளை ி ல் 
ஒரு ேரு்கப் வ�ராெிாியராகவும், 
இந்திய ேிண்்ேளைி  அறேிேியல் 
மறறும் ்்தாழில் நுட� நிறுேனைத்தில் 

‘வேந்தர’ ஆகவும்  �்ியாறறேியவ்தாடு  
வ ெ ா ம ா லி ய ா ே ி ல்  உ ள ளை  � லை 
கல்ேி ஆராய்்செி நிறுேனைஙகளைில் 
து்் ேரு்கப் வ�ராெியராகவும் 
�்ியாறறேியுளளைார.

 ஒ ரு  அ றே ி ே ி ய லை ா ளை ர ா க , 
ேிஞ்ானைியாக, வ�ராெிாியராக, 
அரெியல்ோ்தியாக, எழுத்தாளைராக 
இ ப் � டி ப்  � ல் வ ே று  து ் றே களை ி ல் 
ேரலைாறு �்டத்தோின் இ்தயம், 
2015 ஆம் ஆண்டு ஜூ்லை மா்தம் 27 
ஆம் ்திக்தி ்தன் துடிப்்� நிறுத்திக 
்காண்டது. இ ந ்த அறேிேியலைாளைர 
ேகுததுக ்காடுத்த ்திடடஙகள, 
இ ன் று ம்  ம ா ் ே ர க ளை ி னை து ம் 
இந்திய நாடடினைதும் வமம்�ாடடுககு 
ே ழ ி வ க ா லு க ி ன் றே னை  எ ன் றே ா ல் 
மி்கயாகாது.

- �ித்்ததி ேஃபீரா

சறிட்டுமுக வவட்டுவிழி 
எட்டிவயளனச் சுட்்டாள!
தட்டுநிளை வொட்டுஇதழ 
கட்்டவிழ விட்்டாள!

ஒட்டிவிடும் அட்ள்டயவள
வகாட்டுவெழில் சறிட்்டாள!
வட்டியு்டன் வ்பட்டிநிளை 
வகாட்டிநளக யிட்்டாள!

சட்வ்டனவும் கட்்டழகி
வெட்்டளசய விட்்டாள!
அட்டியிளல வதாட்டுவி்டக்
கட்்டளேயு ெிட்்டாள!
 
கட்டுஉ்டல் வநட்டுமுகம் 
சுட்டுவிரல் வதாட்்டாள!
வ்பாட்டுநுதல் ்பட்டுஇதழ
வதாட்டுநல ெிட்்டாள!

வகட்டியவள கட்டிலினில் 
தட்டிவயளன விட்்டாள!
விட்்டகலத திட்்டெிளல 
தட்டிவயழு்ப ்பிட்்டாள!

சறிட்்டவளும் எட்டுததிளச 
முட்்டவகாடி நட்்டாள!
வகாட்டு்பளை வெட்டிவயாலி
இட்்டமு்டன் வதாட்்டாள!

்பட்வ்டனவும் விட்டிவலனத
வதாட்டுயிளர விட்ள்டன்!
வட்டுக்கதிர தட்டிவயளன
வவட்டிவயனச் சுட்்டான்!

 - அவ�ா்கன்
     ேிராலிமனல
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 உஙகளு்டய ஒவவோரு 
நா்ளையும் புன்னை்கயுடன் ்்தாடஙகி, 
அன்�ானை ோரத்்தகவளைாடும், நன்றேி 
கூறு்த  வலைாடும் ் ்தாடரந்தீரகவளையானைால்.. 
உஙகளு்டய அன்்றேய ்த ினைம் 
நி்றேவுறும் வ�ாது,  மனைம் அ்ம்தி 
யாகவும், ்திருப்்திகரமாகவும் உ்ரக 
கூடிய்தாக இருககும்.

  ஆமாம்.

 உஙகளு்டய அன்றோட ோழ 
ேில்.. ஆயிரம் நிகழவுகள, �்ிகள, 
கட்மகள இருந்த வ�ாதும், ஒவ்ோரு 
நா்ளையும்  எந்த நி்லைப் �ாடடில் 
ஆரம்�ிககின்றேீரகள என்� ்தில் கேனைம் 
்ெலுத்தினைால்  அன்்றேய ்�ாழு்தின் 
நி்றேேில்  மனை அ்ம்தி கா்லைாம்.

 உலைகில் ெராொி அ்னைதது 
மானைிடரகளைினைதும் அேெியத வ்த்ே 
களைில் முககியமானைது  ‘‘மனை அ்ம்தி’’ 
ஒன்வறே.

 உலைகில் மிகப்்�ாிய ஆனைந்தம், 
மறறேேரக்ளை ெநவ்தாஷப் �டுத்தி 
�ாரப்�து  என்�து ் �ாதுோனை ் ்தாரு 
கருதது. அ்்த ந்ட மு்றேப்�டுத்த  
மு்தலில்  நீஙகள  ெநவ்தாஷமாக இருகக 
வேண்டும்.

 உஙகளைிடம் இல்லைா்த ஒன்்றே  
உஙகளைால்  எப்�டி  �ிறேருககு ் காடுகக 
முடியும்?

 ஆக,  மு்தலில்  அந்த மவனைா 
�ாேத்்த உஙகளைில் ேளைரததுக 


- நிஷா ரஹ்ொன்
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்காளளுஙகள. உஙகள  ெிந்த்னை 
க ளு க கு ம் ,  ் ெ ய ற � ா டு க ளு க கு ம் 
நி்றேய ஒறறு்ம இருககிறேது. எ்்த 
நீஙகள  ெிந்திககிறோரகவளைா அது ்தான் 
உஙகள ் ெயலில் ேடிேம் ் �றுகிறேது. 
ெ ி ந ்த ் னை  அ ழ க ா னை ்த ா க  இ ரு க கு 
ம ா னை ா ல் ,  உ ங க ள  ் ெ ய ல் க ளை ி ல் 
அ வ ே ழ கு  ம ி ளை ி ரு ம் .  ே ா ழ க ் க 
முழுேதும் அ்தனைால் அழகாகி ேிடும்.

 அடுதது, 

 உஙகள ோழக்க்ய  நீஙகள  
்தான் ேடிே்மததுக ்காளகிறேீரகள.

 அ்தாேது உஙகள  ோழக்க 
யின் ேடிே்மப்�ாளைர  நீஙகள ்தான். 
வேறு யாரும் அல்லை.

 உஙகள  எண்்ஙகள ்தான் 
உஙகள ோழக்க்ய ேடிே்மக 
கிறேது. உஙகள ேி்தி்ய ்தீரமானைிப்�து 
நீஙகள ்தான். உஙக்ளை ோனைளைவு 
உயரததுேதும்,  �ா்தாளைத்தில் வீழதது 
ேதும் உஙகள எண்்ஙகவளை. உஙகள 
எண்்ஙகளுககு  மிகப்்�ாிய ஆறறேல் 
இருககிறேது.

 எ ் ்த ப் � ற றே ி   நீ ங க ள 
அ்திக ம்திகமாக ெிந்திககிறேீரகவளைா 
நாளை்டேில்  அதுோகவே  மாறேி 
ேிடுவீரகள. இதுவே  ‘‘ஈரப்பு ேி்தி’’ 
எனைப்�டுேது.

 எ ண் ் ங க ளு க கு 
ஈரககும் ஆறறேல்  உளளை்்தன்�து 
கண்டறேியப்�டட உண்்ம.

 அ்தனைால் ்தான்  ெிந்திககும் 
வ�ாது எப்வ�ாதும் நல்லைனைேற்றேவய 
ெிந்திகக வேண்டும்  என்�து.

 புன்னை்க பூககும் முகததுடன்,  
அ ன் � ா னை  அ ழ க ி ய  ே ா ர த ் ்த 

கவளைாடும், நன்றேி கூறு்தவலைாடும் 
உஙகள நாடகள  ்்தாடருமானைால் 
ோழக்க  எப்வ�ாதும் ெிறேககும்.

 ‘‘இனைிது! இனைிது! 
 ோழ்தல் இனைிது’’

 நறெிந்த்னைகள ்்தாடரும்.

சரன்்கா
ந்டதளத ொறைம்

ஏற்படுததும் நிளல உண்டா

இன்ளைய ்பளேிச்சூழல்.

*

்பளேிச்சூழல்

வகு்ப்பளையிளலளயத வதா்டரகிைது

காளல வழி்பாடு.

*

வழி்பாட்டுக் கூட்்டம்

இள்டவி்டாெல் வதா்டரகிைது

காக்ளகயின் சததம்.

*

சததெில்லா தியானம்

சுறைறிச் சுறைறி வருகிைது

்பட்்டாம்பூச்சறி.

*

்பட்்டாம்பூச்சறி அெர

சததெின்ைறி நகரகிைது

சறிறுவனின் கால்த்டம்.

*

கால்த்டததின் ளெல்

வெல்ல ஊரந்து வசல்கிைது

வளேயிலிருந்த நணடு.

*

நணடு ரசம்

ஆஙகாஙளக ்படிகிைது

ெஞசள களை.

*

- ராெிலா ரிஜோன்
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கணமூடி காணும் கனவு

களலந்திடும் கலஙகாளத_ நீ

கணதிைந்து காணும் கனவு 

வாளகச்சூடும் ெைவாளத

முடியாதது உன்னால் எதுவுெில்ளலளய

முயறசறி நீ வசயதால் தவறுெில்ளலளய

காலம் ஒருநாள ொறும் வ்பாறுததிடு

வாழவில் வசந்தம் வீசும் உளழததிடு

கலஙகித தவிக்காளத

கணணீர வடிக்காளத

ளசாம்்பித திரியாளத

ளசாகம் வகாளோளத

ஆளசயில் ்பிைந்திடுளெ ளவட்ளக

நம்்பிக்ளக தாளன நம் வாழக்ளக

உன்னால் எல்லாம் முடியும்

முயன்ைால் ளகயில் இெயம்

கணமூடி காணும் கனவு

களலந்திடும் கலஙகாளத - நீ

கணதிைந்து காணும் கனவு 

வாளகச்சூடும் ெைவாளத

விளதயில் ஊக்கதளத விளதததிடு

வியரளவ நீளர ஊததிடு

விளேச்சல் வரும்வளர காததிடு

விளேந்ததும் வவறைறியில் ெகிழந்திடு

காலம் ொைறி்பள்பாகும் _ நீ

கண்டகாட்சறி ொறும்

விணணும் உன்ளனவியக்கும்_ நீ

வி்டாமுயறசறி நிறுததும் வளரக்கும்

வவணணிலவும் உன்ளன ரசறிக்கும்

விடியல் வாசல்வந்து திைக்கும்

விழிததிரு(ை)ந்தால் ள்பாதும்

வதன்ைல் வந்து ளொதும்

கணமூடி காணும் கனவு

களலந்திடும் கலஙகாளத_ நீ

கணதிைந்து காணும் கனவு 

வாளகச்சூடும் ெைவாளத

- �ரேிபி வரா�ி�ந்ததிரா
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்கா்தல் ேித்்த்கதி நீ..
்பருவக் கிளேயளசதது
்பனிததுேியில் தளல நளனதது
கரு்ட்ப ்பாரளவயிளல
கவரந்தாளய எளன வெல்ல..
 
ஓவியளனக் குரு்டாக்கும்
ஓரவிழி்ப ்பாரளவயுந்தன்
்பாவிவயன்ளன்ப ்பதம் ்பாரதது 
்பாள்டயிளல ள்பாட்்டதடி...

காணக் கிள்டக்காத 
கறசறிளல ள்பால் நீயிருந்து
காதல் விதளதயினால்
கேவாடிச் வசன்ைவதன்ன..

உளேக் கதவள்டதது
ஓரவெல்லாம் அரணளெதது
இதயச் சறிளையிவலன்ளன
இழுததள்டதது விட்்டாளய..

பூளலாகம் நான் ெைந்து 
புதுவுலகில் வாழகின்ளைன்
பூெகளே உனதன்்பில்
எளனெைந்து ள்பாகின்ளைன்..

- ்கேிக் ்கா்தலன் ர�ி்

சமேைக் ்கா்தல் 

சுவாசளெ!

வசால்லிக் காதலி்ப்பளத வி்ட 

வசால்லாெல் காதலி்ப்பதில் சுகமுணடு.  

அந்த சுகம் இதயததிறகுச் சுகொன 

சுளெதான்.

நீயைறியாெல்  ரகசறியொய 

உளன ரசறிக்ளகயில் 

என் உளேததில் உண்டாகும் சுகமும் 

ரகசறியொயுளேளத!

ஆயிரம் ஆளச வாரதளதகளே 

அளேிச் சுெந்த்படி 

‘அன்ள்ப’ உன்னருகில் வந்ததும் 

எல்லாளெ ெைக்க 

வெௌனததிளரக் வகாணடு 

மூடிய வாரதளதகள  

வதாணள்டக்குழிக்குள 

சறிக்கித தவிக்க நான் 

ஊளெயாய நிறகின்ளைன்.

தினம் தினவென்னால் 

வசதது்ப ்பிளழக்க இயலாது.

நிததம்  என்னுள 

சததெின்ைறி நிகழும் 

வெௌனயுததம் 

முறறு்ப வ்பைளவணடும். 

 

எனக்கும் ஒரு ெனதுணடு. 

ெனதுக்குள மூடிய 

பூவின் வாசளனயாய என்  

வெௌனக்காதல்.

காதலுக்குள  

வாரதளதளய இல்லாக் கவிளதயாய 

ெரணம் வளர 

என்னுயிரின் சுவாசொய .. 

ஆழொன என் காதலின் 

ஆணிளவராய   ‘நீ’

- வேக் நதிஸ்ரா
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இன்னதள்ட என்்பதளன ெைந்து இன்னதள்ட என்்பதளன ெைந்து 

எததளனளயா ளசரததுெனம் நிளைந்து  எததளனளயா ளசரததுெனம் நிளைந்து  

எணணெள்ட திைந்ததினால் நானும் எணணெள்ட திைந்ததினால் நானும் 

எழுதுகிளைன்! எழுததூறும் ளதனும்! எழுதுகிளைன்! எழுததூறும் ளதனும்! 

  

வணணவுள்ட வ்பணவணாருததி கணடு! வணணவுள்ட வ்பணவணாருததி கணடு! 

வடிவழளக அளேிெணம் உணடு!  வடிவழளக அளேிெணம் உணடு!  

்பின்னுசள்ட அரவவெனத வதாஙகும்! ்பின்னுசள்ட அரவவெனத வதாஙகும்! 

்பின்னழகில் என்ைனுயிர தஙகும்!்பின்னழகில் என்ைனுயிர தஙகும்!

  

சறின்னயிள்ட்ப வ்பணணழளகத தாஙகும்! சறின்னயிள்ட்ப வ்பணணழளகத தாஙகும்! 

சறிந்ளதயளதத தினவெணணி ஏஙகும்! சறிந்ளதயளதத தினவெணணி ஏஙகும்! 

அன்னநள்ட காட்டிந்டம் ஆடும்! அன்னநள்ட காட்டிந்டம் ஆடும்! 

அவேழளகக் குயிலினஙகள ்பாடும்அவேழளகக் குயிலினஙகள ்பாடும்

கன்னிவு்டல் வ்பான்னிைதளதக் காட்டும்! கன்னிவு்டல் வ்பான்னிைதளதக் காட்டும்! 

கவியுளேம் கற்பளனளய நாட்டும்!கவியுளேம் கற்பளனளய நாட்டும்!

உணணததள்ட ள்பாடுவளதன் வநஞசம்!  உணணததள்ட ள்பாடுவளதன் வநஞசம்!  

உ்டல்முழுதும் வவ்ப்பநிளல விஞசும்! உ்டல்முழுதும் வவ்ப்பநிளல விஞசும்! 

தெிழவநஞசம் அெின் தெிழவநஞசம் அெின் 
்பிரான்சு்பிரான்சு
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