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ம்ந கட்சினில இருந்து னாரும் “லப்ஃட் 
ஆகாநா ார்த்துக்க!  தலயலப யாட்சப் 
குருப்ல இருந்தாத்தான் அப்டி லசய்ன 
முடிமம்!   

  முத்துஆந்த். லயலூர். 
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கல்னாணத்துக்கு முன்ாடி 
ன் லாண்டாட்டி யாலன 
திக்கநாட்டா!  

இப்..? 

யாலன மூட நாட்லடங்கிா…!  

      முத்து ஆந்த். லயலூர் 

 

நன்ரின் லககள் சியந்து 
இருக்கிலத லகாடுத்து 
சியந்த லககா? 
  ஊகும்! அது பாத்திரி 
லகாசுலய அடித்து அடித்து 
சியந்த லககள்!  
த்தம்.ஸ்.சுலபஷ்ாபு 
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அந்த டாக்டர் லாின்னு 
ப்டி லசால்ல? 

மூக்கு ஒழுகுது 
டாக்டர்னு லசான்ா ம்சீல் 
யாங்கி அலடச்சிருங்கன்னு 
லசால்ாலப 

 த்தம்.ஸ்.சுலபஷ்ாபு 

லசர் யாடலகக்கு யிடுயர்கள் ம்லந 
லகி லசய்கிார்கள் தலயலப..! ப்டி? 

  உலனாகிக்காநல் திருப்ித்தரும் ம் 
கட்சிக்கு நட்டும் யாடலகனில் 25% 
தள்லடி தர்ாங்காம்!     

   இபா. கநக்கண்ணன். சித்லதாடு 
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          …! 

 

இதனத்தத 
தந்துயிட்டேன்! 

உன் 

லநௌத்தில்கூட 

அநர்ந்து 

ஆட்சி லசய்மம் 

யித்லதகல 

ன் காதல்  நட்டுலந 

கற்று லயத்திருக்கிது! 

ல்லாரும் 

காதிக்கு 

இதனத்தில் 

இடம் லகாடுப்ார்கள்! 

ஆால்-ாலா 

ன்இதனத்லதலன 

அயலக்குக் 
லகாடுத்திருக்கிலன்! 

ீ 

ன் லகட்டாலும் 

ான் உக்கு 

ஆலசனாகத் தருலயன் 
ன்கிாய்! 

ீ 

உன்லலனக்குத் 

தந்துயிட்ட ிகு 

ான் 
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லயறு லதக் லகட்து 
அன்ல!? 

              

 

 ிங்கு நது! 

 
லநிந்த லநினில் 

இருட்லடக் கிமிக்க 

ஒி கூட்டிடும் தீம். 

  

காற்றுத் லதன்ாய்த் 

தயமாத கணங்கிலும் 

ாசினில் யந்தநரும் யாசம். 

  

கடுங் லகாலடனிலும் 

புற்கள் லதாறும் 

முத்தநிடும் ித்துிகள். 

  

லயர்கலடா 

அந்தபங்கக் காதல 

லயிக் காட்டாதது நண். 

  

ட்டும் லதாலயில் 

இருப்தாய்த்  

லதரிமம் ஆகானம் நாலன. 

  

ீ லயறுத்தாலும் 

நறுத்தாலும்உன்லலன 

யட்டநிடும் 

ன் ிங்கு நது. 

               

       . 

தளநளய்... 

 ஓடும் பனிில் 

யசீி ினப்ட்ட 

காினா 

தண்ணரீ் ாட்டிலான்று 

பனிின் லயகத்லதாடு 

சிிது னணித்து 

சபல கற்கின் நீது 

தாகத்துடன் 

ஓய்லயடுக்கிது.. 
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அடுத்து யரும்யண்டினால் 
இடம்லனர்யதா 

காற்லாடு ஊர்யம் 
லாயதா ாட்டில் 
லாறுக்குயிடம் 

தஞ்சநாலய 

அடுத்த னணம் ற்ி 

லதரினாநல் தயிக்கிது. 

        .    - 

 தேம் புபண்ே 
ளம்:  

******

* 

சட்லடலன லகட்டினாய் 
ிடித்துக்லகாண்டு  

கூ... குச்சு... குச்சு  

என உதடு குயித்து 

புழுதி கிப் ஒட்டின  

ால்ன பனில் இப்வும்  

ிலவு தண்டயாத்தில்  

இபயிற்குள் 
ஒருமுலலனனும்  

கடந்து யிடுகிது! 

ம் காதிற்கு நட்டும் 
லகட்கும்டி ஒித்து 
ழுப்ிச்லசன்று யிடுகிது! 

அதல ிதில் கடக்க 
முடினாநல் கிடந்து 
தயிக்கிலன்! 

நடிப்பு கலனாத 
சட்லடலனாடு 
நடிக்கணிிலன 
கட்டிப்ிடித்து உங்கும் 
நகிடநிருந்து அலத 
யிடுயித்து சாபம் திந்து 
ார்த்லதன்... 

புழுதி கிம்ாத  

அலநதினா லதரு 
லயறுச்லசாடிக்கிடந்த... 



 

 

14 

கசங்கின காம்  

தன் நீது  

ல்ா தூசுகலமம் 
சுநந்து இறுக்கத்லதாடு 
னணிக்கிது  

தடம் புபண்டடி...! 

     .  .  .       -

 

டசு டதளமழ டசு  

 

ன்ிிருந்து  

கதாானகாக இருந்த 
ான்  

யில்ாலன்!!!  

 

அன்று  

லாடிக்லகாருமுல 
லசுயாய்..!  

இன்று  

சக்கூட லச 
நறுக்கிாய்..!!  

 

அன்று  

க்காய்  ல புன்லக  

லசர்த்து லயத்திருப்ாய்..!  

இன்று  

முலத்துக்கூட  

ார்க்க நறுக்கிாய்..!!  

 

அன்று  

னாரிடம் ீ லசிாலும்  

லப்ற்ி  
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ஒரு யார்த்லதனாயது  

கூாநல் 
இருக்கநாட்டாய்..!  

இன்று  

உன் முன்ல ான் 
யந்தும்  

குத்திக்காட்டுயது லால் 
கூட  

லப்ற்ி  

லசநறுக்கிாய்..!!  

தயலதும் லசய்திருந்தால்  

அன்லனாகி 
நன்ிப்ாய்..  

  லன்லநல் 
இல்லலனன்ால்  

அன்ாய் லகாஞ்சம் 
லனாசிப்ாய்..  

உன்  

அன்ா குபின்ி  

அமகா அதட்டின்ி  

குறும்ா லகாட்டின்ி  

சூரினின்ி  

நலமனின்ி  

சத்தா நண்ணின்ி  

யாடும் னிபாய் ான்  

யாடிக்லகாண்டுள்லன்..  

சீக்கிபம் யாடி லதாமி...  

ன் யாட்டம் லாக்க...  

லசு லதாமி லசு..!! 

 

 .          

        . 
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உன் ின்ால் ானும் 

ன் ின்ால் ீமம் 

சுற்ிக் லகாண்டிருப்லதப் 

புபி லசுகிார்கள்! 

இன்னும் 

இயர்கலக்குத் 
லதரினயில்ல 

ார் அன்ல! 

ம் ின்ால் 

  காதல்   

சுற்ிக் 
லகாண்டிருக்கிலதன்று! 

             .  

   

 

க்கா கயிலதகள் 

உன் கண்கில்தான் 

இருக்கிது ன்று 

உக்கும்கூடத் 

லதரிந்திருக்கிது அன்ல 

அதால்தான் 

ீமம்கூட 

ன்ல 

ப்லாழுதும் 

காதலுடலலன 

ார்த்துக் 
லகாண்லடனிருக்கிாய்! 

          , 
    .    
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ேவுளய்... 

குமந்லத அமகு தான் 

லசட்லட லசனதாலும் 

கிள்லனாய் லசிாலும் 

அழுக்காய் இருந்தாலும் 

அழுது புபண்டாலும்... 

லதரிந்து லசய்யதில்ல 

புரிந்து லசுயதில்ல 

லயள்ல 
உள்லநன்தால் 

லயகுினாய் லசய்கிது 

கடவுாய் லதரிகிது... 

- .     ,       . 

 

 

 

  

  

 

  

 னளபங்ட….?                              

லழ தல! நன்ள! 

   
ஆர்.நணியண்ணன் 
சழக்ல். 
. ம்ணியண்ணன்.சழக்
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இலதல்ாம்   ல்தற்கல்! 

                 

                            -சழன்ஞ்சழறுடளபு. 

  பனர்தளன் பளஜபட்சுநழ. பசய்யடதள சழத்தளள் டயத! 
ேந்த ஆறுநளதநள ிள்தனளர்டளயில் பதபேயில் எபே 
நளடியடீு ட்டும் டயத ேந்து, யடீும் ழபப்ிபடயசத்தத 
பபேங்ழக் பளண்டிபேந்தது. டநஸ்தழரி பங்ன் பளஞ்சம் 
ல் நளதழரி.பளஜபட்சுநழனின் குடும் ஷ்ேங்தப் 
ளர்த்து, அயத அதழம் தழட்ேளநல் எபே நனுரழனள 
ழதத்து டயத யளங்குயளர் .  

 "இடதள ளபே பளஜழ, இந்த பனிண்ட் யந்த யளிள்,     
ேப்ளக்பல்ளம் உன் யடீ்டுக்கு உடனளப்டும். 
ளதக்கு யபேம்டளது எபே கூதே டுத்து யந்து, 
இததபனல்ளம் சளனந்தழபம் பதளி யடீ்டுக்குப் 
டளிகு டுத்துக்ழட்டுப் டள" ன்று டநஸ்தழரி 
பசளல்ழனிபேந்ததளல், அன்று ளதனிடடன ததனில் 
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கூதே, யளட்ேர் ளட்டில் சழதம், பன்று யனதுகூே 
ழபம்ளத நன் பத்துவுேன் டயதக்கு ழம்ிளள்.   

 அப்டளடத சூரினன் சுட்பேரிக் ஆபம்ித்தழபேந்தது. டதள 
சூரினதடன அந்த கூதேக்குள் தயத்து சுநப்ததப் டள 
அன்று அவ்யவு சூேள இபேந்தது!   யடீு ழதயதேந்து 
'சழ' தயப்தற்ள துயளபத்தழற்கு சழபநண்ட் பூசும் டயத 
ேந்தது. ஆளல் பளஜபட்சுநழக்கும் கூே டயத 
பசய்யர்லக்கும் அந்த யடீ்டுக்கு அபேழழபேந்த 
நழப்பரின டயப்நபடந இனற்தனள 'சழ' னள 
இபேந்தது.   

 அந்த பரின டயப்நபத்தழல்தளன் பளஜபட்சுநழபம் நற் 
டயதனளட்லம் அவ்யப்டளது சற்று ஏய்பயடுப்ளர்ள். 
அயது தனனும் அங்டதளன் யிதனளடிக் 
பளண்டிபேப்ளன்.அங்ட அப்டி எபே ளற்று யசீும். 
அணில்ள் துள்ி யிதனளடும். அக்க்ள குபேயி யந்து 
அவ்யப்டளது ளடும்.   

 தழடீபபன்று ளதந்து நபம் பயட்டும் ஆட்ள் அங்ட 
யந்தளர்ள். 'இந்த டயப் நபத்தத ளற்தளனிபம் பைளய்க்கு 
இந்த யடீ்தேக்ட்டும் ஏர் யிற்றுயிட்ேதளவும், யடீ்டுக்கு 
ற்டய ழதன பசயளழ யிட்ேதளல், இந்த ணத்தழல் 
யடீ்டுக்கு  சழ பநரழன் யளங்ழ டயதடனளடு டயதனள 
படிக் இபேப்தளவும், இந்த இேத்தத ளர்பரட்ேள 
னன் டுத்த டளயதளவும்' டசழக் பளண்ேளர்ள்.   

 டிக்ளத பளஜபட்சுநழக்கு 'இபதல்ளம் ல்தற்ல்' 
ன்து நட்டும் பதியளப் புரிந்தது    !  
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                      ?   

#             1500             . 

#                             . 

#                                     . 

#                                     
       . 

#                                             . 

#                                      
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“அாநிகா”  

     
  பசன்த யமழனள பங்லபை பசல்லும் அந்த யிதபவு 
யண்டினின் பன்தழவு பசய்னப்ட்ே பட்டினில் ன் 
இபேக்தனில் அநர்ந்தழபேந்டதன்.  ளன் இன்தன 
இதஞன். ளதுில் என்த ஸ்ேட்ஸ் ப்டும் 
ம்நலுக்கு இேம் பளடுத்துயிட்டு யளரின தததன 
தத்துயிட்டு அதழல் பசம்ட்தே தப ப்சீ் பசய்து 
யளனில் சூனிங்ம் பநன்று பளண்டு ளதுில் 
இனர்டளத பசளபேழ  . ஆர் பகுநளின் இன்ிதசதனக் 
டட்டுக்பளண்டு ஜன்ல் யமழடன டயடிக்தப் ளர்த்துக் 
பளண்டிபேந்டதன். 

     பசண்ட்பல் பனில் ழதனம் ஜத்தழபத சநளித்துக் 
பளண்டு இபேந்தது. பசன்த பயனில் சுட்பேரித்தது 
பட்டிக்குள் யதப யந்து யளட்டினது. டீ சடநளசள 
யினளளபங்ள் பபப்ள தேபற்றுக் பளண்டிபேந்தது. 
இந்த பனில் இன்னும் ந்து ழநழேங்ள் இங்கு ழற்கும். 
அதுயதப இந்த டும் புலக்த்தத   னுயித்துதளன்    
டயண்டும் டள சட்தே ட்ேன் என்த 
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தழந்துயிட்டுக்பளண்டு சழழது பபேபச்சு யிட்டேன். 
தழடீபப எபே யித்தழனளசநள றுநணம் பட்டிக்குள் 
யசீவும் ழநழர்ந்டதன். 

    பனில் ழதனத்தழன்  சடநளசள, யதே, அலக்குயளதே, 
பத்தழபயளதேள் டுடய அவ்யப்டளது இப்டி றுநணம் 
யசீுயது யளடிக்ததளன். னளடபள உனர்ந்த    பசன்ட்தே 
அள்ித்பதித்து னளன் பற் இன் பபே இவ்தயனம் 
ன்று நற்யர்லக்கும் யளரி யமங்ழ பசன்று 
பளண்டிபேப்ளர்ள். சழ பளடிள் அந்த யளசம் ம்தந 
ேந்து டளகும். ஆளல் இந்த றுநணம் பட்டினில் 
பதளேர்ந்து யசீவும் பட்டிக்குள் டளக்ழடன். 

      இம்பண்பணளபேத்தழ தன் யிரித்த கூந்தத 
டளதழயிட்ேயளறு க்டஜ்த தூக் படினளநல் 
உள்டயந்து தன் இபேக்ததன டதடிக்பளண்டிபேந்தளள். 
ஸ்ரினளக்தபம் ளஜல் அர்யளல்தபம் 
டதளற்டிக்க் கூடின ழம். இதந ஆங்ளங்ட ீழட்டு 
யமழந்து பளண்டிபேக் எபேயமழனளய் அயள் தது 
இபேக்ததன ண்டுிடித்துயிட்ேளள். ன் இபேக்தக்கு 
டர் தழரில் இபண்ேளயதள அநர்ந்தயள் ன்த டளக்ழ 
எபே புன்த புரிந்தளள். 

    தழலுக்கு ளனும் எபே புன்ததன உதழர்த்டதன். 
அவ்யவுதளன். உேட  அயள் யதயிரித்தளள்.  
“க்ஸ்ழபஸ்நீ! உங்  சவட்தே நளத்தழக் படிபநள?”    
“துக்கு? இது ளன் பன்தழவு பசய்து பற் சவட்!” 

 “லடள! ளங்லம் ரிசர்வ் ண்ணித்தளன் டிபபனின் 
யடபளம்!” 
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  “அப் ன் சவட்தே நளத்தழக் பசளல்ஙீ்! ீங் ரிசர்ய 
ண்ண சவட்டி ீங் யளங்! ளன் சவட்தே நளத்தழக் 
நளட்டேன்.” 

    “ரழட்!”ன்று ததனில் அடித்துக் பளண்டு டதள 
படபடத்தளள். பண்ின் டளம் கூே அமளத்தளன் 
இபேக்ழது. 

  சற்று டபத்தழல் பனில் ழதனத்தழல் சபசளபய சழ 
சத்தங்ள். அதத பளபேட்டுத்தளநல் னளபேக்டள டளன் 
பசய்தளள். அததபனல்ளம் யித்துக் பளண்டுதளன் 
இபேந்டதன். ன்னுள் டதள இபசளனண நளற்ங்ள் 
ற்ட்டுயிட்ேது டளலும். இபேக்தனில்     
படினயில்த. பிந்டதன். அமள பண்,இயின் 
அழபத்தத டச்சுத்துதணதன  டுதநனள டசழ 
படுத்துக்பளண்ேளடன!  . 

     ல்யளய்ப்பு, அயள் பநளடய யந்தது. இேத்தத 
யிட்டுக்பளடுத்து அயள் பயரி, அல்து டளன் பம்ர் 
யளங்ழ இபேக்ளம். அப்பும் அயள் யிபேப்ப்ட்ேளல் 
அயடளடு டூனட் ளடி ீச், சழிநள ன்று சுற்ளம். 
ல்ளயற்தபம் படுத்துக் பளண்ேளடன ன்து நது.  

   டதள பன் ின் பதரினளத பண் நீது தற்கு 
டததயனில்ளத ரிசம். அயள் னளடபள? அயள் யந்து 
டட்ேளல் சவட்தே யிட்டுத் தபடயண்டுடநள? ீ பசய்ததுதளன் 
சரி! அயள் க்டடு பட்ேளல் உக்பன்? ன்று சவழனது 
நசளட்சழ  

   நசுக்கும் நசளட்சழக்கும் இதேடன இப்டி தர்க்ம் 
ேந்து பளண்டு இபேக்தனிடடன டிபபனின் 
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ழம்ியிட்ேது. டிபபனிின் தேக் தேக் சத்தத்தழல் 
அப்டிடன பஹ்நளின் இதசதனக் டட்ேடி 
பசன்டளதுதளன் அயள் நீண்டும் அதமத்தளள். 

     “க்ஸ்ழபஸ் நீ!” 

   இந்த பத தயயிட்டுயிேளடத! ன்து நம். 

  “ ஸ்!   னம் யனீ்! பயர் குட் டம் ப்ஸீ்!” ன்டன் 
குபத குதமத்துக் பளண்டு. 

       “அளநழள!”  

   “தஸ் டம்! பங்லபே உங் பசளந்த ஊபள?” 

   “டள! டள! ளன் பசன்ததளன்! பங்லபேயில் எபே 
ஐ.டி ம்பினில் பயளர்க் ண்ணிக்ழட்டிபேக்டன்! ீங்?” 

    “ளனும் பங்லபேயில் தளன் பயிளட்டுக்ளபனுக்கு 
குதே ிடிக்கும் எபே ம்பினில் கூே டசர்ந்து குதே 
ிடிக்ழடன்!”    “ல்ள டசஙீ்? ஆள   த்தத யிட்டு 
   நளட்டேன்னு பசளல்ழட்டீங்ட!” 

     “யிண்டேள சவட் ன் டயரிட்! அதத னளபேக்கும் யிட்டுக் 
பளடுத்தது இல்த!” 

      “க்கு கூேயள?” குதமந்தளள். 

 “உக்கு டயண்டுநளளல் இதனத்தழல் இேம் தபட்டுநள?” 
ன்று நதழற்குள் பசளல்ழக்பளண்டேன். 

   ”இல்த! ீங்ள் ன்  ஸ்பரள? 
யிட்டுக்பளடுப்தற்கு..” 
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 “எபே தழபட்டு யனது இம்பண் டட்ேளல் உங்தப் 
டளன்யர்ள் யமழந்து பளண்டு ல்ளம் தபேயளர்ள்! 
ீங்ள் பனில் பட்டினின் பட்தே பூச்சழ  டிக்கும் எபே 
சவட்தே யிட்டுத்    நறுக்ழரீ்ள்.” 

    “லளலள! பயளனில்த! ீபம் ல்ள டசுழளய்! 
இந்த இேம் டயண்டுநளளல் ீ ன் தபேயளய்?” 

    “ன்து…?” சவழளள். 

   “கூல்ேவுன் அளநழள! ளன் தயள ததபம் 
பசளல்யில்த! உக்கு இந்த சவட்தே யிட்டு    
டயண்டும் ன்ளல் க்கு உன் ட்பு டயண்டும். 
ண்ர்லக்கு ததபம் யிட்டு    ளன் தனளர்!” 

    “ஏக்ட! ளம் ப்பபண்ட்ஸ் ஆனிபேடயளம்!” அயள் 
தீட்டிளள். அதத பதளட்ே டளது ன்னுள் அபேயிக்குள் 
குிப்து டள எபே உணர்வு. ஞ்தசயிே பநன்தநனள 
அயள் தத யிடுயிக் நநழல்ளநல் யிடுயித்டதன். 
லந்து அயலக்கு இேம் பளடுத்டதன்.  

   நளழ அநர்ந்ததும் அயள் டட்ேளள்.  “ளங் ஜர்ி 
டளள ல்டளபேம் ளயல்ஸ் டிப்ளங்? ீங் தளயது 
புக்ஸ் யச்சழபேக்வங்ள?” 

    “க்கு ப்வுடந சுஜளதள ளயல்ஸ்தளன் டயரிட்!” 

    “டனள! க்கும் சுஜளதளன்ள பபளம் ிடிக்கும்! இப் 
ன் புக் பளண்டு யந்தழபேக்வங்?” 
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  “நீண்டும் ஜடீள”    

   “பசந இண்ட்பஸ்டிங்ள சனிண்டிிக் ளயல்! 
பளடுங்டன் டிச்சழட்டு தர்டன்!” 

      “புத்தங்த ளன் இபயல் பளடுப்து இல்த!” 

   ”தழபேம்வும் ஆபம்ிச்சழட்டீங்ள? இப்த்தளட 
பசளன்ஙீ் ண்ர்லக்கு தத டயடம்ளலும் 
தபேடயன்னு!” 

    “ண்ர்லக்கு தத டயடம்ளலும் தபளம்! ஆள 
நக்கு ிடிச்ச எண்தண ம்ந ளதழங்லக்கு 
நட்டும்தளன் தபபடிபம்!” ண் சழநழட்டிடன்! 

     அயள் பயட்த்துேன்  தத யிம,  “ஐ வ் பெ 
அளநழள!” ன்டிடன அயத டளக்ழ ர்ந்டதன். 
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    “டனளவ்! ளர்த்தள டீசண்ேள இபேக்ட! இப்டினள 
சவட்டடன தூங்ழ யமழடய! லந்து உக்ளபேய்னள!” 

    தழடுக்ழட்டேன்! அேச்டச! ேந்தது ல்ளம் யள?  
யண்டி பதள எபே ஸ்டேரில் ழன்று பளண்டிபேந்தது. 
தழரில் அந்த பண்தணக் ளணயில்த! எபே டயத 
ேளய்பட் பசன்ழபேக்ளம். யந்தவுேன் ளடந பசன்று 
யழன இேத்தத யிட்டுக் பளடுத்து டச்தச யர்க்ளம்! 
டனளசழத்துக் பளண்டு இபேக்தனில் ன்கு அநர்ந்டதன். 

   தழர் இபேக்தனில் அடினில் அயள் பளண்டுயந்த த 
இபேந்தது. ஜன்ல் யமழடன டளக்ழடன். அது அது.. 
அளநழள..தளட ப்ளட்ளர்தந யிட்டு இங்ழ பசன்று 
பளண்டிபேக்ழளட இங்ட ததன யிட்டு ங்ட 
டளழளள்.  

  பபப்புேன்  “லடள! லடள நழஸ்! உங் டக்! அதத 
யிட்டுட்டு டளஙீ்ட!” ன்று  த்தழக்பளண்டே 
லந்டதன்.  டக்த டுத்துக்பளண்டு இங்ழ  “லடள 
லடள நழஸ்!”ன்று குபல் பளடுக் அயள் ழன்ளள். 

    ததன உனர்த்தழளள்! அயள் தில் ன் அது 
பசல்டளள அது? ன் ளன் கூப்ிடுயதத 
யிக்ளநல் அதத டளண்டிக்பளண்டிபேக்ழளள்? 
ப்டிபம் அயிேம் ல் டர் யளங்ழயிே டயண்டும் 
ன்று ளன் டனளசழக்தனில்தளன் அது ழழ்ந்தது. 

   “பூம்” ன் தனில் இபேந்த த பயடிக், ன் வு 
சழதழப்டளதனில்  அந்த அளநழள அந்த புதனில் 
ளணளநல் டளய்க் பளண்டிபேந்தளள். (பற்றும்) 
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# டபேந்து ஜன்ல்ில் 

கூயி யிற்ப்டும் 
மங்ள் 

இித்தது உதமப்பு. 

#தடுநளறும் நதத 

ஆட்டுயிக்கும் தனக்ம்  

தள்ிப்டளது பயற்ழ 

#தண்ணரீிடடன 
தபயதளல் 

பயிடன பதரியதழல்த 

அங்ளப நீன்ின் 
அலத. 

#யடீுத சுற்ழலும் 

ம்ி டயழள் 

ளதுளப்ளய் 
அயம்ிக்த 

 

#டதய்ிதனளய் 
யளழ்க்த 

யர்ிதனள 
எிபெட்டினது 

ஊக்நிக்கும் ட்பு. 

 .          

     

 

உதேந்தது அதண/ 

ேழல் க்கும் 
தண்ணரீ் 

யியசளனிின் ண்ணரீ். 

_    .           .  

சளத யிரியளக்ம் 
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நபணீதழனில் 

நபங்ள். 

_    .           . 

ேேக்கும் ட்ேளம்பூச்சழ/ 

ளர்த்து நழலம் சழறுயன்/ 

யண்ணக் வு. 

_    .           . 

 தூபத்து ண்ர்ள் 

நழ அபேழல் 

தப்டசழ 

                          

இன்று யியசளனிள் 

ளத யினளளரிள் 

நத ட்ேள யிற்த  
                   

 

 

 

 

#இபேள் அதணத்ததும் 

பயட்ழச்சழயந்தது 

சூரினன்! 

#அதழன்டளது 

யிதனளழன்து 

நசு! 

#யளயதீழனில் 

யள பரிசல் 

டநக்கூட்ேம்! 

#இபதய கூட்டியந்த 

 யடீு தழபேம்பும் 

 தயள்! 

 #ளயில் னிறு 

 யழனில் துடித்தது 

 டளனில் நணி! 
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                          .     .       17 

          

ட்டிப் ளர்க்கும் டசள பயிச்சபம், யிழக் 
பளண்டிபேந்த இபேலம், என்தபனளன்று ிரின தனளபளழக் 
பளண்டிபேந்த  யிடினற்ளத டபம். நதனப்ன், 
டயங்குச்சழதன ல் இடுக்குில்    தழதசிலும் 
பசலுத்தழ, அதழழபேந்து பயிப்ட்ே சக்தனின் குதழத 
ஐர் ஐபநள துப்ிக்பளண்டு, யமக்ம்டளல் யடீ்டு 
டதளட்ேத்தத சுற்ழ யந்தளர். 

பன்று ளட்லக்கு பன் பதித்த சழ    யிததள், 
டசள டளதே நதமனில் குப்பன்று பதயிட்டு, 
பேப்தனிழபேந்து பயிப்டும் ச்தச குமந்ததள 
அயபேக்கு பதரிந்த.  

“ன்த ம்ி பயிடன யந்துட்டீங். உங்த 
ளசத்டதளடு பளநரித்து, பரின புள்தங்ள யர்க் 
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டயண்டினது ன்டளே பளறுப்பு”.அதயத தளல் 
பதளேளநல், அபேழல் பசன்று, யளய்யிட்டு டசழ, யளக்குறுதழ 
பளடுத்தளர்.  யடீ்டில் குமந்தத ிந்தது டளன் 
ஆந்தத்தழல் அயர் நம் சந்டதளரத்தழல் துள்ிக் 
குதழத்தது. அதயத அன்டளடு யபடயற்கும் யிதநள, 
தண்£தப தனில் அள்ி, ன்ரீ் பதிப்து டளல், 
அதயள் நீது டசள பதித்தளர்.  

யிததபயடித்து, பத தத ளட்டும்டளது, அதழ தண்£ர் 
யிட்ேளல், அதயள் அலழயிடும் ன்து அயபேக்கு 
பதரிபம். யித்தழட்டு, பயியபத் துடிக்கும், ளதன 
பசடிில், அன்ிப்ள பளடுப்து, ளல்தேள் 
டநய்ந்தது டள, த்தழல் இபண்ேளயது ஆடபளக்ழனநள 
யர்ந்து நபநளகும் ன்து அயபேதேன ம்ிக்த.  பசடி, 
பளடிலக்கும், அன்பும், ளசபம் ந்த அபயதணப்பு 
டததய. எபே பசடிதன ழள்ிப்டளடுயதப யிே, அதற்கு 
தண்£ர் ஊற்ழ, அபயதணப்யரிேம், ட்பு உணர்தய 
பயிப்டுத்தும் குணம் பசடிலக்கு உண்டு ன்து 
அயபேக்கு பதரிபம். குமந்ததடளடு பளஞ்சுயததப் 
டள, யபேடிக்பளடுத்து,  டதளட்ேத்து, நபம் பசடி, 
பளடிடளடு தழபம் சழழது டபம் மழப்ளர்.  

“ன்ேள பசல்ம்...ப்டி இபேக்ட...தண்ணிபனல்ளம் 
டளதுநள...பயனில் அதழநள ேளந பச்சு தழணறுதள... எபே 
ளள் ளன் உங்த ளர்க் யபடன்ள ங்ழ யளடி 
டளனிடுயஙீ்ட”..ன்று பசளல்ழ, அதயிேம் 
பசழனள டசுயளர். நபம், பசடிபளடிின் நீதள 
அயபேதேன ளதல் ளலக்கு ளள் யர்ந்து யந்தது.  
அயபேதேன தந்தத பளலதுடளக்ளவும், சப 
உணர்டயளடும்  ேத்தழன ர்சரி டதளட்ேத்தழல் டயத 
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ளர்த்ததுதளன் அதற்கு ளபணம்.  அந்த டதளட்ேத்தழல், 
டசத்டதளடு யர்த்த இம் பசடித நற்யர்லக்கு 
பளடுக்கும்டளது, அதத நளர்டளடு அதணத்து, 
பத்தநழட்டு, நத யமழ அனுப்புயதுடளல் ிரினள யிதே 
பளடுத்து அனுப்புயளர். குமந்தத பளநரிப்புக்கு நபேத்துயர் 
அழவுதப பசளல்லுயதுடளல், பசடிக்கு தண்ணரீ் ஊற் 
டயண்டின டபம், டயர் பயிடன பதரினளநல் தண்ணரீ் 
ஊற்றும் யிதம், இனற்த உபங்ின் யியபங்ள் 
ஆழனதயத பசடித யளங்குயரிேம் யிக்ழ 
அனுப்புயளர்.  அந்த டதளட்ேத்தழல் யளங்ப்ட்ே பசடிள் 
ஆடபளக்ழனநள யர்ந்ததள  ஊர் நக்ள் 
டசழக்பளண்ேர்.  

       

சநீத்தழல், யடீ்டு டதளட்ேத்தழல் எபே நபம் இடி யிலந்து 
ட்டுப்டளடளது, யடீ்டில் சளவு யிலந்ததுடளல், அலது 
பும்ி, எபே ளள் பலயதும், சளப்ிேளநல் 
துடித்துப்டளளர். நபத்தத ிக்ளநல், அப்டிடன 
நண்ணில் குமழடதளண்டி புததத்து, தன் இறுதழ 
நரினளதததன அதற்கு பசலுத்தழளர். அதற்கு ஈேளத்தளன் 
   நபங்லக்கு யித்தழட்ேளர். 
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டசளத்ததபம், சந்டதளரத்ததபம் அயர் நம் அதச 
டளட்டுக்பளண்டிபேந்தடளதுதளன், அந்த குபல் அயர் ளதத 
ிந்தது. குபல் யந்த தழதசதன டளக்ழ ளர்தயதன 
பசலுத்தழளர். 

“ உங் யடீ்டு டயப் நபம், ங் யடீ்டு  சுயத்தத இடிச்சு 
ழக்குது. சுயர் ிவு ட்டுதுன்ள ீங்தளன் 
ட்டிக்பளடுக்டம். ளய்ந்த இத ததமள் ங் யடீ்டு 
க்ம் யிலந்து, அசழங்நளகுது.  என்னு... ீங்ள நபத்தத 
பலசள பயட்டி சளய்க்டம்... இல்தன்ள, ன்டளே 
கூர் தடீ்டி டளேளரிக்கும், அரியளலக்கும் டயத 
யந்துடும்...அந்த டயதக்ள கூழதனபம் 
ந்துடுடயன்...ஆநளம் பசளல்ழப்புட்டேன்”.......க்த்து 
யடீ்டு டசளதநத, நதனப்ன் ளதழல் யிமடயண்டும் 
ன் டளக்த்தழல் ஆடயசநள த்தழயிட்டு, யடீ்டிற்குள் 
டயநள பசன்ளர். 

சத்தம் டட்டு, யளசழல் சளணி பதித்து டளம் 
டளட்டுக்பளண்டிபேந்த நதனப்ின் நதயி ளர்யதழ, 
தத புேதய ததப்ில் துதேத்தடிடன, ஏட்ேபம், 
தேபநள டதளட்ேதழற்கு யந்தளள்.உள்ட பசன்யர் 
தழபேம் யபேயளபள ன்று தழர்ளர்த்து, நதனப்ின் 
டள ளர்தய க்த்து யடீ்டு யளனிதடன குத்தழட்டு 
ழன்று பளண்டிபேந்ததத யித்து, அதழர்ந்து டளளள். 

“டயண்ேளங்...யளதன யிட்டுேளதஙீ்...பரின 
சண்தேனளனிடும். ம்ந குடும்த்துக்கும், அயபேக்கும் பன் 
யிடபளதம் துவும் இதுயதப ழதேனளது.  சுயர் 
இடிஞ்சுேக்கூேளதுங் ழதப்ிட பசளல்ழனிபேப்ளர் 
டள... “ தனங்ழனடிடன டசழன ளர்யதழக்கு நன் ற்ழன 
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இன்பளபே ிபச்தபம் நதழற்குள் ஏடிக்பளண்டிபேந்தது. 
ிபச்ததன ப்டினளயது அயன் நம் டளணளதடி 
தரீ்த்து தயப்தள டற்றுதளன் எடப நள டயலுயிற்கு 
யளக்கு பளடுத்தழபேந்தளள். 

“ன்த பயட்டி டளேடன்னு பசளல்ழனிபேந்தள கூே 
ளன் பளறுத்துக்ழட்டு இபேப்டன். ஆளல், படுங்ளநள 
யர்ந்து, குடும்த்தழல் எபேத்தர் டள ழக்ழ... 
டயம்புன்னு ளன் பசல்நள கூப்ிே இந்த டயப் நபத்தத 
பயட்டிடுடயன்னு பசளன்துதளன் க்கு டசளநள இபேக்கு. 
ம்ந யடீு, க்த்து யடீுன்னு ிரிச்சுப் ளர்க்ளந, 
ல்டளபேக்கும்தளட அது ழமதபம், ளற்தபம் 
பளடுக்குது.. அந்த ன்ழ கூே இல்ளந இவ்யவு 
பளடுதந டச்சு டசளபே”...பும்ினடிடன, அந்த 
நபத்தத ட்டி, பத்தநழட்ேளர். 

“பளலது சளபம் டபத்தழல், தயள் ல்ளம், தங்ள் 
பசளந்த யடீு நளதழரி, தப்ளந யந்து இந்த நபத்தழடதளன் 
தங்குதுங். புதுசு, புதுசள, டய இேத்தழல் இபேக்ழ நத்த 
தயதபம் கூட்டிக்ழட்டு யர்தத ளன் 
ளர்த்தழபேக்டன். டத்து கூே, ளலு ழிங், நபத்தழட, 
புதுசள குடிடனழ, வச்...வச்ன்னு சந்டதளரநள டஜளடினள 
த்தழச்சுங்”...  

‘ஊரில் னளர் டந நளரினளத்தள குடிபளண்ேளலும், இந்த 
நபத்தழழபேந்துதளன் ததமங்த உபேயிக்ழட்டுப் 
டளயளங். சுற்று யட்ேளபத்தழல், ந்த இேத்தழல் அம்நன் 
தழபேயளமளன்ளலும், த ீநழதழப்புன்ளலும், இயடளே 
ததமள் இல்ளந அந்த யிமள ழதவு பளடத!” 
அயதப் டளய், பயட்ேடன்,..குத்தடன்னு யளய் கூசளந 
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டசளபே”...நதனப்ின் ண்ிழபேந்து ண்ணரீ் 
யமழந்து ஏடினதத ளர்யதழ யித்தளள். 

“ அயர் பேக்ளபே..யியபம் பதரினளத ஆல.  ஊரில், நபம் 
இல்ளத இேங்ில் ல்ளம் புதுசள நபக்ன்றுத 
ட்டுக்ழட்டு யபேயதத, எபே யிபதநள யச்சுபேக்ழ 
உங்ிேம் நபத்தத பயட்ேச்பசளல்ழ நழபட்ேளடப!” அப்டி 
பயட்ே யிட்டுடுயநள?” ீங்  உள்ட யளங்”.. நதயி 
ளர்யதழ ணயன் நதனப்த சநளதளம் பசய்து, 
யடீ்டிற்குள் அதமத்துப் டளளள். 

சுதநனின் நீது தபீளத ளதல் பளண்ே நதனப்ன், 
ளதலுக்கு தழரி.  குடும்த்தத தத்துக்பளண்டு, 
ளதழத்தயனுேன் ஏடிப்டள அயபேதேன சடளதரினின் 
யளழ்க்த டசளிக்யில்த. அதுதளன், அயபேதேன ளதல் 
தழர்ப்புக்கு ளபணம். யபதட்சதண பளடுதநனில் 
இந்துடள அக்ள நத ழதத்து அயர் அடிக்டி 
யபேந்துயளர். அந்த யழனில், ‘ யபதட்சதண டட்து தயறு, 
பளடுப்தும் தயறுன்னு' அடிக்டி பசளல்லுயளர்.  
பதரிந்தயர்ள் னளபேக்ளயது ளதல் ல்னளணம் ன்ளல், 
அந்  ல்னளணத்தழற்கு டளயதத தயிர்ப்ளர்.  

நறுளள் பௌர்ணநழ. பலழள பயிச்சத்தழல் உட்ளர்ந்து, 
குடும்த்தழர் ழளச் டசளறு சளப்ிட்டுக்பளண்டிபேந்தர். 
ல்டளபேம் சளப்ிட்டு லந்து டளிகு, ணயனும், 
நதயிபம் தினள இபேந்தர். பலழள பயிச்சம் 
ன்ளல், நதனப்னுக்கு பளள்த ஆதச. நதயினின் 
நடினில் டுத்து, ழள பயிச்சத்தத 
அனுயித்துக்பளண்டிபேந்தளர்.  
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“எபே பௌர்ணநழ அன்தக்குத்தளன் ம்ந ல்னளணம் 
ேந்துச்சு. யிதனளட்டுப்டள, பப்து யபேரம் 
ட்ேப்டளவுது”.. தமன ழதவுத அதச டளட்ேளர் 
நதனப்ன். “ஆநளங்...ல்னளணத்தப் உங்லக்கு 
இபேது யனசு”...தததன குிந்து நதயி 
பயட்ப்ட்ேதத, ழள பயிச்சத்தழல் அயர் பயகுயள 
பசழத்தளர். 

“20 இல்தன்ளலும், 25டனளயது ம்ந தனனுக்கு 
ல்னளணம் ட்டிக்பளடுக் டயணளநள?” யளய்ப்த 
னன்டுத்தழ, பநதுயள அடித்தம் டளே ஆபம்ித்தளள். 

“ளன் ன்டநள டயண்ேளம்னு பசளல் நளதழரினில் 
டச...”நதனப்ன் லந்து உட்ளர்ந்தளர். “ளன் அப்டி 
பசளல்தங். ம்ந நன் டயலுவுக்கு ல்னளண யனசு 
யந்துடுச்சு. சு ளரினத்தத சட்டு, புட்டுன்னு படிக்டங்
”...ததரினத்தத துதணக்கு அதமத்து, ளர்யதழ டச்தச 
ஆபம்ித்தளள். 

“பளண்தண ளர்த்து யச்சுபேக்ளப் பசளல்ழடன!” 
நதயிதன ஆச்சரினத்துேன் டட்ேளர் நதனப்ன். 

“ஆநளங்... பளண்ட பபடிங். எபே யளபம் 
பன்ளதளன், டயலு ங்ழட்டே பசளன்ளன். 
அன்தனிழபேந்து உங்ழட்டே அததப்த்தழ டசடம்னு 
ழதச்சுக்ழட்டிபேந்டதன். பல யர்ிதனிட டசது 
ல்துன்னு இன்தக்கு பசளன்டன்”..“ன்து 
பளண்ட பபடினள...ன் ளர்யதழ பசளல்ட..?” ளன் 
இல்ளதடளது, னளபளயது யடீ்டுக்கு யந்து யியபம் 
டட்ேளங்ள...?”  க்த்து யடீ்டு டசளதனின் பளண்ட 
நீளதளங்..பபண்டும் என்த என்னு ..யிபேம்ிடுச்சு!” 
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யிபேப்ம், டசளதநத ன்தும் அயர் பத்தழல், பத்தம் 
ஏட்ேம் அதழநளழனது. “அயன் நபம் பயட்டி, அதத 
யினளளபம் ண்டழயன்.  ளந சுயளசழக்ழ ளற்த 
பளடுக்ழ நபத்தத, ளய புண்ணினம் ளர்க்ளந 
பயட்டுயன், பளண்ேளட்டி, ிள்ததன கூே பயட்ே 
தனங்நளட்ேளன்.  இதத ளன் எத்துக்நளட்டேன். அதுவும், 
இது டதள ளதல் நளதழரி பதரிபடத..?” 

 “ இந்த யிரனம் நீளடயளே அப்ளவுக்கு பதரினளதுன்னு 
ழதக்ழடன்.  ளந அயரிேம் டசழப்ளர்க்ளபங்”.  

“அரியளள் ிடிச்ச ததன அேக்டய படினளது. நபத்தத 
பயட்ேளந டபளடு டளேபடிபம்ளலும், த்து 
நபத்ததனளயது பயட்டினளனும்னு ஊர் ஞ்சளனத்தழல் 
யியளபம் ண்ணி, அயட அதத பயட்டுயளன். அயளல், 
அக்ம், க் ஊர்ில் இன்னும் த்தத நபங்ள் 
ழனளப்டளகுடதள பதரினத. அயங் ஜளதழக்கும் நக்கு 
எத்து யபளது. டய ல் இேத்தழல் பளண்ட ளர்க்ளம்
”...பசளல்ழயிட்டு தூங் பசன்றுயிட்ேளர் நதனப்ன். 

நறுளள் ளதனில் யடீ்டு யளசழல் யந்து ழன் 
டசளததன ளர்ர்த்து அயர் தழடுக்ழட்ேளர். ‘நபத்தத 
ன்தக்ட பயட்ேனும்னு பசளல் யந்தழபேப்ளடள..?”             

சளப்பு தேக்ளபதப ளர்த்த ஆடு நளதழரி உள்லக்குள் 
நழபண்ேளர். 

“பயிடன ழக்ஙீ்...யடீ்டுக்குள்ள யளங்...”யடீ்டுக்கு 
யந்த யிடபளதழதன கூே உசரிக்கும் ண்ளடு அயர் குபழல் 
பயிப்ட்ேது. குபல் டட்டு ளர்யதழபம் அங்கு யந்தளள். 
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“ன்டளே எடப நள் நீள, உங் நத யிபேம்தள 
டத்து பளத்தழரிதளன் ங்ழட்டே பசளன்ள...அததப் ற்ழ 
டசழட்டு டளளம்னுதளன்..” தனக்த்துேன் டபடினள 
டசளத டச ஆபம்ித்ததும், நத க்நளழ, 
ளர்யதழதன ளர்த்தளர். 

“டயண்ேளங்...ளதல், அது, இதுன்னு,...ங் குடும்த்துக்கு 
சரினள யபளது”...டபடினள தழல் பசளன்ளர் நத. 

“ட்டிள, டயலுதயத்தளன் ட்டிப்டன். இல்தன்ள, 
ல்னளணடந டயண்ேளம்னு உறுதழனள பசளல்ள.  அம்நள 
இல்ளந யர்ந்த பளண்ட.  டிச்சய, சரினளத்தளன் 
படிவு ண்ணினிபேப்ள. ளன் சம்ளதழச்சு யச்சபதல்ளம் 
அயலக்குத்தளன். ீங் எத்துக்தன்ள, ன் நள் 
யளழ்க்த ளமளழடும்.  சவர் யரிதசனள, ீங் து 
டட்ேளலும் பளடுக் தனளபள இபேக்டன்”...  

 “ க்கு ீங் பசளல் துவும் 
ிடிக்த..டயண்ேளங்...இந்த டச்தச இடதளே 
யிட்டுடுங்...”லந்தழபேக் தனளபளளர் நத. 

“ீங் நதள டசழக்ழ நபத்தத பயட்டுடன்னு 
ன்டளே அப்ள பசளன்தழல் உங்லக்கு டளம் 
இபேக்ளம் நளநள. அதற்ள ளன் நன்ிப்பு 
டட்டுக்டன். இந்த டயப் நபத்தத பயட்ேநளட்டேன்னு 
ன்டளே அப்ளதய இப்பளலடத சத்தழனம்  ண்ணச் 
பசளல்டன் நளநள”.. தழர்ளபளநல், நழன்ள அங்கு 
யந்த டசளதனின் நள் நீளயின் குபத டட்டு 
தழதத்தளர் நதனப்ன். 
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“ன் எடப நின் ளதலுக்ள, நபங்ள் 
பயட்டுயததடன இிடநல் யிட்டுேடன் சம்ந்தழ. இது 
சத்தழனம். அததடன ளன் ன் பண்டக்கு பளடுக் 
சவதநள யச்சுக்டளங்”.. தன் நள் பசளன்தற்கு     
டி டநட டளளர் டசளத.  

 

நள் நீதள ளசம் அந்த சத்தழனத்தழல் பயிப்ட்டு, 
அதற்கு, டநலும் உண்தந கூட்டினது. 

 

நதனப்ின் சுதந ளதல்,    யபேேங்ள 
தேிடித்த ளதலுக்கு தழபள பளள்ததபம், ஜளதழ 
டதங்தபம் பயட்டி ழந்து,  அந்த ளதல் 
ல்னளணத்தழற்கு ச்தச பளடி ளட்டினது.  

 

“பளள்தத யிட்டுக்பளடுத்து, ன் நன் ல்னளண 
சவதநள, உக்கு ீண்ே ஆபத யளங்ழட்டேன்”...சழன் 
குமந்தத டளல், டயம்ின் ழததன ிடித்து சந்டதளர 
கூச்சழட்ேளர் நதனப்ன்.  

 

தூக்கு தண்ேதனிழபேந்து தப்ித்து யந்த ழபபளதழடளல், 
புதழதள பூத்தழபேந்த சழத்தழதபப் பூக்த அயர் ததனில் 
தூயி,  டயம்பு தன் நழழ்ச்சழதன பயிப்டுத்தழளள். 
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              ….!   

(பளணிப்டட்தே டி ஆர் தழடனட்ேர் அபேழல் எபே யடீ்டில்) 

     "ன்டி, ளய்க்குப் 'ிஸ்டட்' டளேளந டயபததடனள 
டளட்டுக்ழட்டிபேக்ட?!" 

     இது டதள இல்லீங். ளய் ஃபுட். டபே படிழரி." 

     "ன்டி ளய் ஃபுட்டு, டய் ஃபுட்டுன்னு யிக்ழ 
யிதயளசழக்கு இபதல்ளம் ட்டுப்டினளகுநள?" 

     "ஆநள, ீங்கூேதளன் எபே ளதக்கு பபண்டு 
ளக்பட் 'சழபபட்' புடிக்ழழங்! ட்டுப்டினளதன்னு 
யிட்டுட்டிங்ள ன்!?" 

(ணயர் 'தசண்ட் டநளடு'க்குப் டளழளர்!)" 

 பத்து ஆந்த் .டயலூர் 

 

டயலூர் இபத்தழழரினில் எபே யடீ்டில் அம்நளவும் நலம்) 

     "ன்டி லதழக்ழட்டிபேக்ட?" 

     "அதசன்பநண்ட் நம்நழ!" 

     "து? அதசபநண்ட்ேள? ங்லக்கும் அதசபநண்ட்டு, 
அதசனளபநண்ட்பேல்ளம் பதரிபம்! யிதயிதநள ர் 
இதனம் ேங்த யதபஞ்சு யச்சழபேக்ட!?" 

     அது....யந்து நம்நழ....!" 
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     "புரிபதுடி! பதல் 'தழனரி' னி ஆபம்ிப்ிங் அப்பும் 
'ப்பளக்டில்'  படிபம்!" 

     "இல் நம்நழ அப்டில்ளம் துவுநழல்ட!" 

     ளடஜ் டள ஆதசனிபேந்தள அததபனல்ளம் 'ட்' 
ண்ட! இல்ன்ள, ீ ளடஜ் டளததடன 'ட்' ண்ண 
டயண்டினிபேக்கும்!" 

(நள் ப்சழப்!) 

  பத்து ஆந்த். டயலூர் 

பட்டபளல் ங்ழல் 

டூயீர்ளபர் 

 

"இந்த பட்டபளல் யிததன ப்த்தளன் இக்குயதள 
உத்டதசம்?" 

பட்டபளல் டளடுயர் 

"அடுத்த பஜன்நத்தழல்.." 

"டனளவ் ..அப்யளயது பஜழி ட்சழ ஆபம்ிப்ளபள..டட்டு 
பசளல்லு".. 

"ளன் ன் உங் பசய்தழ பதளேர்ளபள...தநழமபேயி 
நணினன்னு எபேத்தர் இபேப்ளர்..அயதப டப்ினள..அதத 
யிட்டுட்டு ங்ழட்ே டுப்த ளட்டு!' 

   ஸ்.பளநன். பசன்த. 
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ஆற்ளடு அண்ணள சளதனில் எபே  தேனில் இபண்டு 
டதளமழள்)     "ன்டி, ேல்ள இபேக்ட?" 

     "ன் யடீ்டுக்ளபபே ழதன 'ளன் பளக்' டளேளபேடி!" 

     "இதுக்ள யதப்ேட? இதப் டளட்டிங்ன்ள 
உங்ழட்டேடன யபநளட்டேன்னு பசளல்லு!" 

     "   டய. அப்டிச் பசளல்ப்டளனிதளன் அதத ந்த 
டபபம் டளே ஆபம்ிச்சழட்ேளபே!" 

  பத்து ஆந்த், டயலூர் 

 

ஃளஸ்ட் ட்பளக் ததள்! 

 

தயிப்பு   

     "யிதயிதநள குமந்ததக்கு 'பளம்தந' யளங்ழட்டு 
யபததயிே பளஞ்ச டபநளயது தழபம் அயன்கூே 
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இபேக் 'ட்தப' ண்டங் டசர்!" ன்று ணயிேம் 
க்நளச் பசளன்ளள் பசல்யி! 

    பத்து ஆந்த். டயலூர் 

 

 சூல்  

  "இன்தக்கு இபேது பைளனளயது யசூல் ஆடம்'    
ிச்தசக்ளபபேம், 'ிச்தச டுப்தத தநீள தயத்து டுத்து 
ரிளசளகும் புதுப்ேத்தழற்கு பதல் ளள் இபண்டு 
டளடினளயது யசூல் ஆடம்'    தனளரிப்ளபேம் 
டளயிழல் எடப சநனத்தழல் டயண்டி ழன்ர். 

                          ஸ்.பளநன். பசன்த 
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  குத  

'குமந்ததக்கு பட யனசளச்சு..இன்னும் பசல்ஃி டுக் 
பதரினத"..ன்றுேளக்ேரிேம் குததன பசளன்ளள் 
குபதள 

ஸ்.பளநன். பசன்த 

 

உதயி **** 

     "ப்வுடந எடப ிச்தசக்ளபனுக்குக் ளசு டளேழடன, 
ன்ேள?!" 

     "அயன் தக்குத் டததயனளது டள  நத்த 
ளதசபனல்ளம் 'நளற்றுத் தழளி' லக்குக் 
பளடுத்தழேளன்ேள!" ன்ளன்! 

        பத்து ஆந்த். டயலூர் 



 

 

45 

பபயம்! 

        ழ.பயிக்குநளர்.  பய்டயழ 

      

தழபேநணத்துக்கு, பனிழல் யந்து இங்ழர் நளப்ிள்த 
யடீ்ேளரின் ஊரில் இபேந்து யந்த 20 குடும்ங்லம்! 

பன்று டயன்ில் ற்ப்ட்டு ளட்ஜஶக்கு அதமத்துச் 
பசல்ப்ட்ேர். டலளட்ேத ளர்த்த நளதழ பம் 
சுமழத்தளள். உள்ட ததமந்ததும், ளத்தளள் பத 
சளந்தழதன டதடிளள். "சளந்தழ குடும்ம் ங்ட!" ன்று பைம் 
ற்ளடு பசய்த நளப்ிள்தனின் தம்ி ளர்த்தழக்ழேம் 
யியிளள்.  

"அயங்லக்கு பளண்ட நளப்ிள்த இபேக்கும் 
டலளட்ேழல், பைம் டளட்டிபேக்கு!" 

தழல் டட்ேதும் 'சுர்' ன்று ழனது நளதழக்கு! 
டளத்துேன் டளத டுத்தளள். 
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"ன் நளநள! ஆீறர் பளண்ேளட்டிள, ஸ்ேளர் 
டலளட்ேல்! ிபென் பளண்ேளட்டிள, சளதள டலளட்ேள! 
அப்டள, யியசளனி பளதநனள தளத்தளவுக்கு சத்தழபநள!" 
டளத்தழல் ல் க்ழளள்.  

தழப்டள நளநள தழர்டயல், "ன்ம்நள! சட்டுனு இப்டி 
டட்டுட்ே! அப்டிபனல்ளம் ளர்த்தள, பைம் டளடுடயன். 
ல்னளணப் பளண்ட கூே ம்ந ஆள் எபேத்தர் 
இபேக்டடநனு பைம் டளட்டேன்! ீ ன்ேள...  !' டச்தச 
படிக்கும் பன் தழர்பத ட் ஆது! 

சற்று டபத்தழல் எபே ளபேேன் யந்தளன் ளர்த்தழ. "அக்ள, 
உங்த அந்த ஸ்ேளர் டலளட்ேழடடன தங் 
பசளல்ழட்ேளர் அப்ள!" ன்ளன். 

"அது!" ன்று ழதத்த டி பத்தள, குடும்த்துேன் 
ழம்ி டளளள் நளதழ. டலளட்ேழல் பைபக்குள் 
பசன்யள்,"ளர்த்தழ! சளந்தழ குடும்ம் ந்த பைநழல் இபேக்கு!" 
ன்ளள்.  

"சளந்தழனக்ளவுக்கு ஊர் இபேந்து யர் பசளந்தக்ளபங் 
கூே தங்டம்னு ஆதசனளம்! ீ இங்ட யர்டனு 
பசளன்தும், அயங் சந்டதளரநள ழம்ி அந்த 
டலளட்ேலுக்கு டளனிட்ேளங்! பளண்ட யடீ்டு தசடு, 
கூே இபேந்து, அயங் யடீ்டுக் ளபங்த யபடயற்று 
யிச்சுக்டநளம்! ல்ளம்  பரின இேத்து ஆள 
யபேயளங்ளம்! ளர்த்து, நம் டளணளந, ீ 
ளர்த்துக்டம்னு, அக்ள பசளல்ழட்டு டளனிபேச்சு!"  

ன்று ளர்த்தழ பசளன்தும் அதழர்ச்சழனளழ ழன்ளள் நளதழ! 
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"ண்டக்கு ட்டின தூபம் 
யதபனில் தழரிட 
பதரினத..!" 

(கூட்ேத்தழல் எபேயர்): 

"ததயடப ..சவக்ழபம் 
ண்ணளடிதன டுத்து 
நளட்டுங்..!" 

     ஸ்.பளநன், பசன்த 

"லயற்ிடங்கள் ிபப்டும்னு லார்டு 
யச்சுருக்கி இயர் ன் ண்ார்?" 

"அபசினல் லாதுக்கூட்டங்கலக்கு 
ஆட்கள் சப்ல ண்ார்! 

        ஸ்.பாநன். லசன்ல 17 
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தலயலப …! லயற்ி…! 

   ன்ய்னா லசால்ல…? 

லயள்த்துல லயட்டிலன 
நடிச்சு கட்டி லாட்லடா 
ல்ா லப்ர்லமம் 
யந்திருக்கு…! 

        ஆதி லசௌந்தபபாஜன். 
ட்டயர்த்தி 

 

டாக்டர் ன் லனன் 
லகாஞ்சாா சரினாக 
சாப்ிட நாட்லடங்கிான்! 

   ன் தம்ி புதிதாக 
ஓட்டல் திந்திருக்கிான் 
அங்லக அனுப்புங்கள்! 

               
திருச்சிற்ம்ம் சுலபஷ் 
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"ன்டா ப்பயணீா யடீ்டு 
'ாலன' அடிக்கடி 
லகாஞ்சிக்கிட்டிருக்லக!?" 

     "இது 'முதல் 
முனற்சி'டா. "லபண்டாயது 
அயதான்!" 

முத்து ஆந்த்       
லயலூர் 

புயலப இந்த ாட்லட ற்கலய ன் 

தந்லத நீது ாடினிருக்கிலீப...? 

 

    இது  ரீ_ நிக்ஸ்  நன்ா....!! 

 

 ஸ். லாதா, த்தம். 
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டீச்சர்: "உங்க லனன் பஜிி 
பசிகா சார்?" 

அப்ா: "ன் அப்டி லகட்கஙீ்க 
டீச்சர்?" 

 : "லகட்ட லகள்யிகலக்கு ன் 
தில் லசால்யதில்ல ன்று 
லகட்டால்,'ான் முழு லப 
நாணயன் ஆகலன்னு 
லசால்ால!" 

    ஸ்.பாநன். லசன்ல 17 
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