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வணக்கம் 
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தலைவரின் உள்ளத்திலிருந்து ...... 
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தமிழுக்கு அமுததன்று பேர்..  

-மகோதைட்சுமி திைோகரோஜன்- 
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அன்னைனைப் பேோதைோரு ததய்வமில்னை! 

-துவோஷகி மகிந்தன்- 
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வோடும் பூக்கள்… 

-நந்தினி (கோவிைோ)- 

கருவில் உதிக்க விட்ட 

தாயின் தாலாட்டு 

ககட்க முடியாமல் 

வாடும் பிஞ்சின் அழுகுரலல ககட்டும் 

ககாடுலமக்காரன் மனம் 

இளகவில்லலக ாலும் 

 

குறிக்க ட்ட நாளின் 

ஏட்டு புத்தகத்லத 

எடுத்துக்ககாண்கட 

 ாசக்கயிற்லை வீசி 

காலன் அலைத்துக் 

ககாள்கின்ைான் 

 

நாளும் க ாழுதும் 

நல்கலாளி க ாற்ை 

குழந்லத மனமும் 

குமரியாக கவலலயின்றி 

கழிந்கத க ாகும் 

இளலமக்காலத்து 

இளம் சிட்டின் 

இனியான வசந்தம் 

 

இனிய மைம் 

உவர் ாய் க ானால் 

இம்லசகள் 

அதிகம் க ண்களுக்கக 

வாலட காலத்தில் 

அடிகயாடு அழிந்திடும் 

வாலழயாய் க ண்டிர் 

வாழ்வும் 

குழந்லதகள் கனலவ 

கநஞ்சினில் நிறுத்தி 

சமூக கதால்லலலய 

கண்ணீரில் கலரத்து 

கரும்புள்ளிக்குள் சித்திரம் 

வலரயும் ஒவ்கவாரு 

அழகியும் கமானலிஸா 

ஓவியம் 

 

தனிலம கதசத்து 

ஒளிவிளக்காய் 

அங்கக ஒரு விளக்கு 

எண்ைத்து உைர்வுகளுக்கு 

வண்ைம் அடிக்க 

மீண்டும் வசந்தம் 

பூக்கும் என நம்பிடும் 

க லத க ண்களின் 

வாழ்வில் 

 

அன்பிலன விலதக்கும் 

அலனத்து கநஞ்சமும் 

அறிவது இல்லல 

மனம் ஒரு மரம் விட்டு 

மரம் தாவும் குரங்கு என்று 

கவதலன சுமக்கும் 

கதவலதகள் கநஞ்சம் 

கமழுலக க ால 

கமன்லமயானகத 

 

கமன்லமயான இதயத்லத 

அன் ான வார்த்லதகள் 
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ககாண்டு அலங்கரிக்காதீர்கள் 

அன்பின் ஆழம் அதிகமானால் 

துன்  ககாடுகள் நீளமாகும் 

எதிர் ார்ப்புக்கள் நிரந்தரமாகும் 

கதளிந்த முடிவுகள் என்றும் 

விரும்பிய முடிவுகள் அல்ல 

 

சமூகத்துக்காய் க ாட்ட ககாடுகள் 

என்றும் எப்க ாதாவது 

அழிந்து க ாகுகம 

மாற்ைங்கள் மட்டுகம 

நிரந்தர சட்டசல  

உறுப்பினராய் 

 

வயது எல்லலகலள லவத்து 

வானவில் கனவுகள் 

வலரயப் டுவதில்லல 

காதல் எப்க ாது எங்கக 

யாரிடம் பூக்கும் 

என் து யாருக்கும் 

கதரியாது 

 

உண்லமகள்  லவற்லை 

கமலடயில் மலைத்து 

வாழும் நிரந்தர நாடக 

கலலஞர்ககள நாம் 

அலனவரும் 

 

உள்கள உைங்கி 

கிடக்கும் உள்மனம் 

மட்டுகம அறியும் 

எம் மனம் எப்க ாது 

எங்கக சலனப் ட்டது 

என்று 

 

நோன் தேற்ற முதல் விருதுகள்! 

-ஹரீஸ்- 
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தண்ணீர் 

-கீர்த்திகன் சீவரோஜோ- 
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மகோத்மோ கோந்தி 
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ததோனைத்ததோடர்பு சோதைங்களும் நோமும்.. 

-ஹரிஜன் ேசுேதிதோசன்- 
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எைது இைட்சிைம்  

-பிரிைங்கோ- 
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ேோடசோனை வினைைோட்டுப் பேோட்டி  

-லவஸ்ணவி கிரிதரன்- 
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நோபம எமது முதல் எதிரி  
-துவிஜன் ேசுேதிதோசன்- 
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மயிர் நீப்பின் வாழாக்கவரிமா வண்ைார் 
உயிர் நீப் ர் மானம் வரின்  
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ேருவத்பத ேயிர்தசய் 
-கிரிசிகன் சீவரோஜோ- 



,sNtdpy;-10 ஆடி 2016                         18 

 

இைங்னக 

-புவி ரோஜகுமோரன்- 



,sNtdpy;-10 ஆடி 2016                         19 

 

 

மழனைத் தமிழ் 

-ஆவூரோன்- 

தத்தித் தத்தி வா 

தமிழ்  ழகத் தாய் 

கமாழியால் நீ க ச 

 

அன்லன ஊட்டும்  ாலல விட 

அன்லனத் தமிழ் அமுதல்லகவா 

உன்லனத் தூக்கி நான்  டிக்க 

இருக்கு நிலையத் தமிழ்ப் 

 ாட்டல்லகவா 

 

சின்னச் சின்ன விரல் 

நான் பிடித்து கசந்தமிலழ 

நீ எழுத கசால்லிச் கசால்லித் 

தரும்க ாது சுகங்கள் ககாடி 

வருமல்லகவா 

 

லகவீசி நடந்து வரும் 

கண்ககாள்ளாக் காட்சி-என் 

கண்ணிகரண்டு  க ாதவில்லல 

கமய் சிலிர்ப் கத சாட்சி 
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துள்ளி நீ குதிக்க 

துவளுது என் மனதடி 

அள்ளித் கதாளில் லவத்து 

ஆடுகிகைன் கூத்தடி 

சின்னச் சின்னக் கனவுகள் 

கசதுக்கி லவத்கதன் மனதிலடி 

 

தங்கத் தமிழ் உலரத்து 

தலல நிமிர்ந்து நீ க ற்ை 

 ரிசு தலன  தாவி நான்  றித்து 

மகிழ்ந்திடுகவன்  கண்ணில் 

நீர் வர……. 

 

 

அவுஸ்திபேலிைோ  

-அபிரோமி கிரிதரன்- 
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நோன் சந்தித்த சுவோேசிைமோை மனிதர்! 

-கவிஷ் சண்முகம்- 
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புைம் தேைர்ந்த நோடுகளில்  
  தமிழ் தேண்கள் எதிர் பநோக்கும் சவோல்கள்... 

-லவஷ்ணவி சிவோ-

 

கல்வி 
-தவண்ணிைோ- 
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அன்பு.. 

-நவநீதன் நவரட்ைம்- 

அன்பு, காதல், எழில், கநஞ்சம்  என் வற்றில் 

அருலமயாய் எழுதுவதற்கு எலத எடுப்க ன் 

அன்பில்லா காதலும் தான்- இங்கு 

அதிக நாட்கள் நிலலத்திடுகமா? 

அன்பில்லா வீரமும் நம் முன்கன 

அதி க ருலம அலடயாகதா? 

 ண் ான எழில் ககாண்டால் 
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அன்புதான் கவண்டாகமா? 

 

கநஞ்சமதில் மிலகயான அன்புதான் 

நிலலத்து நாளும் நிற்காவிட்டால் 

 ஞ்சாய் க ாய் விடும் 

 ார் க ாற்றும் கநஞ்சத்தின் க ருலமகயல்லாம் 

தந்லதயவர்  கசய்கின்ை அன்புமிங்கக 

தயவாக இருக்கின்ை க ாதிலுகம 

குரு எங்கள் மீது லவக்கின்ை அன் துகவா 

வரும் கால வாழ்வினிகல எலம வழி நடத்தி கசன்றிடுமாம். 

 

தாய் க ாற்றும் அன்புதலன கூை 

தரணியிகல எங்கிருந்தும் 

வாய் க ாற்றும் வார்த்லத தான் 

வந்கதன்லன அலடயவில்லல 

கசயாக இருக்கின்ை  நாள் கதாடங்கி 

கசம்லமயாக இருந்திடுகம  அவள் அன்பு 

ஓயாது அன்பு கசய்யும் அவள் உள்ளம் 

ஒருக ாதும் மைப் தற்கு முடியாகதான்கை. 

 

 ைத்துக்காய் அன்புலவக்கும் 

 கட்டான க யர் வழிகள் 

பிைமாகும் கநரமதில் 

பிரிந்கத கசன்றிடுவர் 

கைக ாழுது சிந்தியுங்கள் 

கண்ணியமாய்  வாழ்கின்ை மானிடகர 

நிஜமான வாழ்வினிகல 

நிலலயானது  ைமா?  ாசமா? 
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     ! 

-சரணிைோ சத்திைன்-
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அத்தனைக்கும் ஆனசப்ேடு.. 

-மோதுலம  ேோர்த்தீேன்-

அன்புக்கும் உண்கடா அலடக்கும் தாழ், 

 ஆர்வலர் புண்கணீர் பூசல் தரும்
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காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி 

ஓதுவார் தம்லம நன்கனறிக்குய்ப் து 

கவதம் நான்கிலும் கமய்ப்க ாருளாவது 

நாதன் நாமம் நமச்சிவாயகவ
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தேண்னமயின் மறுேக்கம்- தேண்ணோக ஒரு ேோர்னவ 

-சிைோமளோ பைோபகஸ்வரன்- 
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%j;j gpui[fspd; eyd; NgZKfkhf> Nfrp jkpo; kd;wj;jpdhy; elhj;jg; 
gLfpd;w %j;j gpui[fs; xd;W$ly;> xt;nthU khjj;jpd; filrp rdpf;fpoik 

Kw;gfy;  10:00  njhlf;fk; kjpak; 2:00 kzptiu>   112 High Street, 

Berwick, VIC 3806  vDk; Kftupapy; mike;Js;s “Berwick Senior Citizens 

Hall” ,y; eilngWfpd;wJ. Nkyjpf tpguq;fs; Nfrp jkpo; kd;w 

,izaj;jsj;jpy; www.caseytamilmanram.org.au  ghu;itaplyhk;. 
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டோைர் தசோல்லும் கனத 

-சங்கரி அப்ேன்-  
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அத்தியாயம் 8       சூர்யபுத்திரன் 
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,sNtdpy; rQ;rpiff;fhd Mf;fq;fis 
mDg;gp itf;f Ntz;ba Kftup : 

Casey Tamil Manram 

PO Box 2516, 

Fountain Gate, 

Vic  3805 

kpd;dQ;ry;: editor@caseytamilmanram.org.au 
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நூற்றுக்கு நூறு          

( எம். தஜைரோமசர்மோ ... தமல்பேண் .. அவுஸ்திபரலிைோ) 

 

      

 

 

 

 


