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ம�ொழம் பூவை 

இரண்டு மாடியேறி ைந்து 

தரும் பூக்ாரப் பாட்டி

என் ம்ளின் சிரிப்பிற்கு

சில்லவர ைாங்ாமல

சிறு துண்டு பூவையும்

்த்திரித்து அைளின் வ்யில 

க்ாடுப்பவத ைழக்மாகிவிட்்ாள்..

யைண்்ாகமன்று மறுத்தாலும்

பிடிைாதமாய் யபத்திககுத் 

தாயேகேன்று ம்ளின் வ்யில

பூவை திணித்து கெலலும் 

பூக்ார பாட்டிககு 

இப்கபாழுது நான் மாேசீ் 

ம்ளாகின்யறேன்...

என் ்ைவ்லகேல்லாம் 

்்வே தீர்ககின்யறேகேன்று

சில்லவரவே க்ாடுத்து 

பூக்ாரப் பாட்டியின் 

ம்வே யபால 

நானும் அைவள தள்ளி 

வைத்தி்ககூ்ாகதன்பயத...

	 	 ...சரண்யாசத்தி்நயாரயா்ணன்

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன்
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உடைந்த மண் பாவேயில
நிவறேந்து கி்ககிறேது
்ாற்று

கூவர விட்டுககுள்
ைாசிக் முடிோ
சூரிே புல்லாஙகுழல

எண்வணை கதறித்து
ைவ் சுட்் தழும்பு்ள்
நி்லவு முழுதும்

ஏறே முடிோமல
ொய்ந்து கி்ககிறேது
ஏணியின் நிழல

   ...வீ.கதிரவன்

அைரிருளுக்குள் நீட்டிக்ப்பட்் 
்ருந்துவளககுள் 
அோவதோ் ோருமின்றி 
அவ்லந்துக்ாண்டிருககின்றேது 
விரிைவ்ந்து க்ாண்ய்யிருககும் 
தனிவம தவ்லவிரித்து 
இருவிழி்ள் உருட்டி 
வ்்ள்விரித்துஆடிேபடி 
 
்்ந்துயபாே அை்லங்ள் மீண்டும் 
யநராதபடி 
அடியமல அடிகேடுத்து 
கநய்ேத்கதா்ஙகுகியறேன் 
நமக்ாே புதிேகதாரு 
கெம்வமைாழகவ்வே 
உேககும் கதரிோத ப்ல 
இனிவமநிவேவு்யளாடு 
 
ெராெரி கபண்்வளப்யபா்லயை உேககும் 
கதரிேவிலவ்ல 
எேககுயநரவிருககும் ்ேவு்வளப்பற்றிே 
்ேவு்ளின் சுைடு்ள் 
ஆவெக்ேவு்வள ஆயுளுககும் 
நிவேககும் ஓர் 
ஆழந்தநீடித்த கூடுதலில புவதத்துவி் 
முேலுகிறோய் 
 
மிதமிஞ்சிே இரகைான்றில கமலலிே 
இவெயு்ன் 
அ்ரிருளின் துவணைக்ாண்டு நாம் 
இருைரும் தனிவமயில 
பழங்வள ருசித்தபடி உன்வே 
வீவணைோககி 
எட்்ாத சுரங்வளயும் மீட்டும் 
அக்ேவை நீயும் ்ாே்லாம் 
 
    ...அ.முத்துவிஜ்ன்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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இரவினாள்
ஆழ் துயிலுககும் கதளிவி்லா 
விழிப்புககுமிவ்யே 
கநருக்மாய் சு்மாய் தழுவிக கி்ககும் 
இவம்ள்,

அவரகுவறேோய் கைளுத்த
ைாேம் யநாககி இவெகேேக கீச்சிடும் 
்ாவ்லக குருவியின் ரீங்ாரம்,

எதிர்வீட்டிய்லா அடுத்த வீட்டிய்லா
ென்ேல ைழியே நாசி ொளரத்தில 
நுவழயும் ்ம ்ம யதநீர் மணைம்,

ைரி்ள் விளங்ாத கதாவ்லவில
கதாவ்லக்ாட்சி ைழி யநரடி இதேம் 
யெரும் 
இவெஞானியின் கமலலிே சிருங்ாரம்,

அடித்துப் கபாழியுயமா அவமதிோய் 
வி்லகுயமா என்றே

ஐேப்பாட்டிய்ல யம்நீர் ்ாத்லவே 
தழுவிக க்ாள்ளும்
நி்லம்ளின் நாணை ைாெம்,

இத்துவணையும் ஏ்ாந்தமாய் சுைாசிககும்
இவம பிரிோ ்ேவி்லாத் துயிலுக்ாே 
ஏக்த்யதாடு 

இன்றும் இரவுப் பணியில
ஓர் ஆவெ மேம்.

	 	 	 	 ...்யாழு	மகிழ்

ஓவியம் : அன்்பழகன்



7
gil¥ò fšbt£L

https://padaippu.com/kalvettu

#]‹- 2019

உருப்பெருக்கமும் 
சிதைவின் மேடும்

நதட்தயின் உ்ற்கூட்டின்
உள் கைதுகைதுப்பில படியும்
திவே உவறேவுககு மா ைந்தேம்.

மயிலிறேகின் ைரு்லில
சூரிேவேத் தவிர்ககும்
ொதூர்ே கமன்வமககு ைரயைற்பு.
யபான்ொய் ம்லர்்ளுககு
கைளிஉ்லகு 
மிரள்வைத் யதககி வைத்த 
இதழிதழாே 
கபருங ்ண்்ள்.
ந் அழுக்ளயை யெர்ந்த
்ருவணைவே ோரி்மும் 
பகிரத் தேஙகி
உமிழநீரில ்வரத்து
உள்ளுககுச் கெலுத்திகக்ாள்ைதில
நி்கரே ஏதுமிலவ்ல.
இ்ப்புறேக வ்யின்
ஓஙகிே அவறேயில 
ப்லம் ெற்று மட்டுப்பட்டு ம்ல்ாகி
்ன்ேநி்லத்தில 
விவளோமய்ல 
மட்கி உறேங் ஆரம்பிககிறேது
்ண்ணீரின் விவதகோன்று.
நடுநிசியில கூர்ந்தால
கொற்ப எண்ணிகவ்யில
இருவளக கிழித்தபடி 
கைள்வளப் புள் ைரிவெகோன்று
ை்லவெயில
ந்ர்ைவதக ்ாண்வ்யில
ஏயோ அடிையிற்றில 
கபருஞ்ெங்்ம் உருட்டிோட்டுகிறேது.
எல்லாத் துேரங்ளின் ொட்சிோய்
நிற்கும் கமளேம்
மீட்பின் க்ாடுைாயளந்தி
பூப்யபால க்ாய்ேத் தவ்லப்படுகிறேது
பூவேயின் கமலிே நவ்ேவெயைாடு.

	 	 	 	 ...வவதநயா்க்

ஓவியம் : அன்்பழகன்



8
gil¥ò fšbt£L

https://padaippu.com/kalvettu

#]‹- 2019
 

ம�ௌனம் அமர்ந்திருந்த இ்த்தில 

புற்்ள் முவளத்திருக்.... 

்ாற்று ைருைதற்்ா்ப் 

யபாதி மரகமான்று ந்ப்பட்்து... 

பறேவை்ள் கூடு ்ட்டிேதால 

புல்லாஙகுழலிவெக் 

மூஙகில்ள் ைளர்ந்தே... 

அவமதிவேத் யதடிக க்ாண்டிருந்தைர்்ள் 

ைரத் கதா்ஙகிோர்்ள்... 

்வ்்ளும் அதி்மாயிே... 

சிறேப்புச் கொற்கபாழிவு்ளால 

ஆ்லேம் எழுப்பிோர்்ள்... 

அவமதிவே ைாங்க 

கூட்்ம் அவ்ல யமாதிேது... 

ஆோலும் அைர்்ளுககுத் 

கதரிோதகைான்று 

அவமதி அஙகிருந்து கைளியேறிேது. 

   ...முகமது	பயாடசயா

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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கொôததின் ைாய் 

்ாய்ச்ெ்லால ்ெந்தது 

அது படுகவ்யில உன்வே நிவேத்து 

அவெயபா் அவெயபா் ்ா்லத்தின் 

கதாண்வ்ககுழிவேயும் 

்ாய்ச்ெலின் அடி ையிற்வறேயும் 

இனிப்பாககுகிறேது 

யநாவேயும் ைாவேயும் ஒருயெர 

இனிப்பாககும் உத்தி உேகய் 

ைாய்த்திருககுதடி! 

	 	 	 ...கயார்த்திவக்ன்	மயாகயா

எனது ்ாதவ்ல 

்வவிேபடி அழ்ா்ப்

பறேககிறேது

அப்பறேவை..

அது எங்ாைது

யபாட்டு

வி்க கூடுயமாகைன்றே

்ைவ்ல்ளிய்லயே

்ழிகிறேது

எேக்ாே ்ா்லம்.!

	 	 	 ...சூர்்நிலயா

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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திருநீரி™ இரண்டு தப்பி
மீந்தது யபான்றே
ொவ்ல 
ஒரு தற்்ாலி் ந்ரத்வதக
க்ாண்டுைந்து கபாட்டு
வைத்திருககிறேது.
அன்றோ்ம் கெ்லவுக்ா் 
ைாய் பிளககும்
மூட்வ்ப் பூச்சி்ளால
அைன் நிரம்பியிருககிறோன்.
உறிஞ்சி மீந்த பாவ்ல
ெற்யறேனும் ்ாற்றின் அைரத்வத தணிக்க 
ய்ாருகிறேது.
நிரம்பி கநளியும் ொககு்ள்
அவைப்யபாது அஙகு
ைருைதும் யபாைதும்
பலலுள்ள க்ாசுக்வள 
நிவேவுபடுத்துகிறேது
இருயைறு உயிர்்ளின்
ரத்தங்ள்
கதா்ர்சூட்்ால கைளிறி கைளிறி
அவைப்யபாது
அம்மாைாவெேற்றே யபாதும்
யதாலுறிககின்றேே
்ாவ்லயில சீரற்றே ஒழுஙகில 
கதாங்வைத்த
கைண் முறுககு்வள
க்ாத்தும் குருவி்ளுககு
ோயரனும் கொலலிக க்ாடுப்பார்்ளா?
இஙகு முறுககு மற்றும்
சூ்ாே டீ கிவ்ககும் 

	 	 			...வச.தண்டபயாணி	ததன்்றல்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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உன் நிழல நான் வ்வைத்த பின்தான் 

வி்லகியிருககிறேது 

உன் சூடு இன்னும் இவேந்திருககும் 

என் ொளரத்தில தகிக்த் தகிக்த் 

தைமிருககியறேன் 

ஏயதனும் மறேந்து விட்்தற்்ாய் 

திரும்ப்லாம் அல்லது 

என் உள்ளுணைர்வுன் 

கமன்னியிறுககி இழுத்து ைர்லாம்

்ாத்திருககியறேன் 

்ாற்றேவளந்து ்வ்லந்த மவழக்ாய்.

	 	 	 	 ...கயா்த்ரி

பொளம் பாளமா் கைடித்து

ைறேண்் ைேலகைளியின் ைரப்கபான்றில

சிதறிக கி்ககின்றேே.

்ாலி மது பாட்டில்ள்,

நசுஙகிே ்ம்ளர்்ள்,

கிழிந்த ்ாரக்்வ்ல பாகக்ட்டு்ள்,

புவ்த்து முடித்த சி்கரட் துண்டு்ள்,

ஒரு வ்ப் வப க்ாள்ளுமளவு

க்ாகக்ான்றின் கைண்ணிறே இறேகு்ள்.

	 	 	 	 ...ஜி.சிவக்குமயார்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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அன்பு பெற்றிய 
சிறுகுறிபபு

அம்�ொ இறேந்த நாளன்யறே 
அப்பாவும் இறேந்துவி் ஆவெப்பட்்ார்
அப்படிோே அைரின் ஆவெககு 
அம்மா மீதாே அன்கபன்று 
எதுவுயம இருந்ததிலவ்ல.

அப்பா இராணுை வீரன் யபா்லவும் 
அம்மா யபார்கவ்தி யபா்லவுமாே 
வீட்டில

அைரின் கெருமவ்லகய்ட்்தும் 
தன் சிரிப்வபககூ் ஒளித்துவைத்துவிடும்
அம்மாவுகக்ன்று ஆவெகேதுவும் 
இருந்ததிலவ்ல 
ஒயரகோரு ்ேவைத்தவிர.

மஞ்ெளும்… க்ாலுசுச் ெத்தமுமாே ்ேவு 
அடிக்டி ைருைதா் அம்மாச்சியி்ம் 
ஏக்மா்ச் கொன்ேயபாது

‘அடி ்ழுத… நம்ம வீட்டுககு ைரும் 
யபாது 
கெஞ்சிக்,  அப்ப உன்ேக 
ய்ள்விய்ட்பாரு ோரு’ன்னு 
அம்மாவைத் யதாள்்ல க்்த்திககும்.

அப்பாவின் கெருமய்ல அம்மாவுக்ாே 
கமாழி
புரிோதயபாது நானும் அக்ாவுயம 
கமாழிமாற்றி்ள்.

அம்மாவுககு எல்லாைற்றிலும் நிதாேம்
அப்பாவிற்கு ோைற்றிலும் யை்ம்.

்ாவ்ல ்ாப்பித் தண்ணியிலிருந்து
இரவு பீடிக்ட்டு ைவர
அம்மா இல்லாத இந்த இரண்டு மாதத்தில 
அைரின் கெருமல கமாழிககுப் 
பிசியறேதும் இலவ்லகேன்றோலும்,
இன்று அப்பா இறேந்துவிட்்ார்.

அம்மாவின் நிதாேத்திற்கும் 
அப்பாவின் யை்த்திற்கும் 
இரண்டுமாதகமன்பது தூரமிலவ்லதான்.

	 	 	 	 ...ஆண்டன்	தபனி

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன்
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கைநது ைந்த கதாவ்லவின் பாவத்ள் 
எஙகிலும் சிந்திககி்ககியறோம் நாம்

ைார்த்வத்ளா். கமௌேங்ளா்
பார்வை்ளா் புன்ேவ்்ளா்
ய்ாபங்ளா் ெண்வ்்ளா்
்ண்ணீரா் ெமாதாேங்ளா்
யைறு யைறு ைடிைத்தில 
சிந்திககி்ககியறோம்

விரும்பி ஏற்கின்றே பிரிவின் பிறேகு
தீராத அன்வப விழுஙகிச் கெரிககும் 
அைஸவதகேன்பது கபரும்ைாவத

திவெ்ள் விடுபட்டுப்யபாேகதாரு 
பேணைத்தின் ைவரப்த்தில 
எவத யநாககி ந்ர்ந்து கெலைது???

புள்ளி்வள இவணைக்விே்லா 
ய்ாட்ய்ாடு ஆேவுேது ந்ர்தலில 
என்வே 
என்ே கெய்ைதாய் உத்யதசித்திருககிறோய்?

இரண்்ாம் முவறேக்ாே உேது 
்ாத்திருப்பில விதி்வள மீறும்முன் 
சி்லகநாடி என்யோடு தாமதித்துவிட்டுப் 
யபா

இப்யபாது என்னி்ம் ெற்று 
யநரமிருககிறேது
உன்யோடு சி்ல முத்தங்வளப் பகிர
எேயை நீ ெற்று தாமதித்யத யபா...

	 	 	 	 ...ஜயானு	இந்து

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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உதிரந்த ஒற்வறேஇவ்லகோன்வறேப்பற்றி
யோசிககியறேன்......

அப்யபாது
தைறிப்யபாே எங்ய்ோவை
கபாணைம்னு கொன்ே கநாடி மாதிரி 
இருககு......

க்ாஞ்ெ நாவளககு முன்ோடி
ராென் கபாண்்ாட்டி ருகய்ா் 
ஆட்டுககுட்டி
த்ல சுத்தி கபாறேந்து ொ்
ருககு ம் அழுத ்ண்ணீர் ஞாப்ம் 
ைருது....

எதிர்்ாத்து்ல
ைழுககு மண்வ்ே ோருககும் கதரிோம
த்விககிறே 
யுைகோருைனின் மூஞ்சி யபா்லவும் 
இருககு.....

யபாே முவறே மாதிரியே
இந்த முவறேயும்
கெட்டிோரம்மா ம்ள கபாண்ணு பாக் 
ைந்தவு்
யபசிட்டு கொலயறோம்னு கொன்ே மாதிரி 
இருககு.......

முகூர்த்த நாகளான்றில
அந்த விவ்லம்களாருத்தியின் 
க்ாஞ்சூண்டு மலலிவ்ப்பூவை
கதாந்தி ்ேத்த ஒருைன்
படுத்கதழுந்து ்ெககிப் யபாே மாதிரியும் 
இருககு....

அந்த உதிர்ந்த ஒற்வறே இவ்ல.....

	 	 ...தபயாள்யாச்சி	முருகயானந்தம்

ஓவியம் : அன்்பழகன்



15
gil¥ò fšbt£L

https://padaippu.com/kalvettu

#]‹- 2019

பொட்தகடளச் கெப்பனிட்டுக 
க்ாண்ய்யிருககிறோர்்ள்
இஙய் புதிே பாவத்ள் 
பிறேக்யையிலவ்ல

ோவே்ளின் நவ்பாவத
மற்றே வி்லஙகு்ளின் பாவதோகி
மனிதர்்ளின் நவ் பாவதோகி
யபாககுைரத்துப் பாவதோேது

அயத பாவத்வளத்தான்
கெப்பனிடுகிறோர்்ள்
அ்்லப்படுத்துகிறோர்்ள்
பராமரிப்பு கெய்கிறோர்்ள்
புதிே பாவத்ள் பிறேக்யையிலவ்ல

தாத்தாங்ள்  மாட்டு ைண்டி 
வைத்திருந்தேர்
அப்பாக்ள் இருெக்ர ைா்ேங்வள 
ஓட்டிேர்
ம்ன்்ள் மகிழுந்து்ளில யபாகிறோர்்ள்
அயத பாவத்ளில

கபருகிே ைா்ேங்ள் 
நி்ழத்திப்யபாகின்றேே
திேகமாரு விபத்வத
புதிே பாவத்ள யைண்டி.
புரிந்துக்ாள்ளாதைர்்ள்
பவழே பாவத்வளச்
கெப்பனிட்டுகக்ாண்ய்யிருககிறோர்்ள்

புதிேகதன்று நம்பவைத்துகக்ாண்டு

	 	 	 	 			...தசௌவி

--------

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன்
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 அம்�ொ ஆவெோய்

ய்ட்் மூன்று ெைரன்

ெஙகிலி ைாஙகிோயிற்று

கெய்கூலி யெதாரத்யதாடு

என்பத்யதழாயிராம் 

ரூபாோேது!

அவர மூட்வ் கநல எடுத்து

இரு நாட்்ள் ஊறே வைத்து

பககுைமாய் பாவி வைத்து

பயிராகும் ைவர பாது்ாத்து

பயிர் கெய்த பிறே்ாய்

்திர் ைரும் யநரத்தில

்ரிச்ொன் குருவி க்ாஞ்ெமும்

்ாட்க்லி்ள் க்ாஞ்ெமுமாய்

யெதாரமாககிவி்

்வ்சிோய் மிஞ்சும் 

கநல மணி்ளுககு

நாங்ள் கெய்கூலியும் 

ைாஙகிேதிலவ்ல

யெதாரமும் ைாஙகிேதிலவ்ல!

எங்ள் கநற்்திரும்

ஏறேககுவறேே 

தங்த்தின் நிறேத்திற்கு

தகுந்த நிறேயம!
   
	 	 	 	 ...தபனடிக்	அருள

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன்
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நீதியின் ்கருகிய 
து்கள்்கள் அவரவர தரப்பு நிோேங்ளவேத்தும்

தராசுத்தட்டு்ளில
்ைேமாய் எடுத்து வைக்ப்படுகிறேது...
நிோேத்தின் ்ேத்வத கூட்்
தட்டின் அடியில கபாருத்திவைத்த
புளியின் அளவு
கூ்ககுவறேே இருந்தது குறித்யத
ப்லரது ்ைேமும்
குவிந்து நிற்கிறேது..
தராசு்ளில 
கபாய்்ளற்று
இேலபாய் இ்ப்பட்்
நிோேத்தின் சிறேகு்ள்
அநீதியின் ்ாற்றுககு அவெந்து
இஙகுமஙகுமாய் புரண்டு
படுககிறேது...!
நீதிவே ைவளப்பைனின் நிோேங்ள்
கபாய்யின் கூ்ாரத்துககுள்
விருப்பத்தின் தீர்ப்பு்வள
எளிதாய் எழுதிவிடுகிறேது...!
அநீதியின் பக்ம்
தாழத்தப்படும் தராசுத்தட்டு்ளின் கீழ
ெர்ைத்வதயும் கைன்றுவிட்்தின்
திமிர்
ஆணைைத்து்ன்
புளியின் ைடிைத்தில
ஒட்டிகக்ாண்டிருககிறேது...
கமலலிேதாய் ஆடிகக்ாண்டிருககும்
நிோேத்தின் சிறேக்ான்று
அநீதியின் அேலில தீய்ந்து
்ருகிே து்ள்்ளாய் உதிர்ந்து
நீதியின் ்ண்்ளில விழுகிறேது ...! 

	 	 	 	 ...சந்துரு

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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ஒரு பிரமிப்பின் ெரிவில..
"இவைளவு தாோ நீ.." எனும் அ்லட்சிே 
பார்வையில..

கைட்கித்துப்யபாகிறோய்..
அவத
கபருந்துன்பகமேவும்
பிதற்றிகக்ாண்டிருககிறோய்..

அது
அவைாறேல்ல..

உண்வமயில
அது ஒரு விடுபடுதல;
ோருவ்ே நம்பிகவ்யின் கிரீ்ஙவளயும் 
இனி நீ சுமந்தவ்லே யதவையிலவ்ல..

அது ஒரு நிம்மதி;
ோருவ்ே எதிர்பார்ப்பின் 
யம்ங்வளயும் 
இனி நீ கபாழிவிக் யதவையிலவ்ல..

இன்னும்
அது ஒரு ஆ்ப்கபரும் ஆசுைாெமும் கூ்;
ஆம்
ோருவ்ே ்ற்பவேயின் பிம்பத்திலும்
இனி நீ
ைாழந்திருக்த் யதவையுமிலவ்ல..

யமலும்
உருைாக்ப்படும் 
எல்லா பிம்பங்ளும்
அவத உருைாககிேைர் 
வ்்ளாய்லயேஉவ்க்ப்படும் 
என்பதுதாயே
்ா்லத்தின்
நிேதி

ஆத்லால
மகிழந்திரு
உவ்க்ப்படுைதிலும்
உவ்ந்து யபாைதிலும்
குவறேகோன்றுமிலவ்ல!!!

	 	 	 ...ரிஸகயா	முக்தயார்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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எனக்மகன்ன எேக்ா்த்தான்
நானிருககியறேன்

உன்ோல அவிழத்துவி்ப்பட்்
யநெககிவள முறிந்திருக்்லாம்
அன்பின் ெருகு்ள் பிய்ந்து
விழுைதற்குள் உவ்ந்து
கநாறுஙகியிருக்்லாம்...

எேகக்ன்ே எேக்ா்த்தான்
நானிருககியறேன்...

்ருப்பு கைள்வள பக்ங்வள
என்னி்ம் ்ாண்கின்றே
உன் விழி்ளுககுள் 
நான் புவதந்து மீளாது நிற்பவத
ைாேம் கெைந்து யபாேதில
தனிவம ே்ர்த்திோய் கதாககி
நிற்கியறேன்... 

எேகக்ன்ே எேக்ா்த்தான்
நானிருககியறேன்..

யநற்யறோ இன்யறோ நாட்்வள
நாட்குறிப்புககுள் எழுதிவிடுகிறே
பழக்மிலவ்ல தான்
என் ஒவகைாரு நாட்்ளிலும்
நீயிருப்பதுமாய் பின் கதாவ்லைதுமாய்
கெய்து விடுகிறே உன் கரௌத்திரத்தில
எேதன்பின் உதிரம் 
சிந்திகக்ாண்டிருந்தாலும்

எேகக்ன்ே எேக்ா்த்தான்
நானிருககியறேன்

	 	 	 ...ரயாம்	தபரி்சயாமி

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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சடமைன உவ்ந்து

கநாறுஙகிே கநாடிககுப்பின்

யபெ நிவேகவ்யில

கமௌேக ்தவு

மூடியே கி்ககிறேது..

ஆற்றோவம

அடிமேத்தில

ஆரைாரம் கெய்தாலும்

அ்ந்வதயோ அழுத்தயமா

ஏகதான்வறேயும்

நிவேத்துக க்ாள்..

முத்லடி எடுத்துவைக்

மேதிலவ்ல...

ஒவகைாரு முவறேயும்

ைலிே ைந்து விளக்ம்

தர விருப்புமிலவ்ல...

தீவிர சிகிச்வெப் பிரிவில

கி்ககும் நட்வபப்

பிவழக் வைப்பதும்

ொ்டிப்பதும்

இம்முவறே உன் வ்யில...

	 	 	 	 ...மதுரயா

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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19.

சுழல்

உன் ்ண்்ளில
ஒரு ்்ல பார்த்யதன்
்்லதாோ கதரிோது
நான் உேககுள்
முத்துக குளிககியறேன்
நீ எேககுள்
மீன் பிடிககிறோய்
நீ்லம்
நம்வமச் சுற்றிலும்
நி்லமறிோத நீ்லம்.

	 	 	 ...பழநிபயாரதி.

நநசிததி™ கபாருட்டு சிறேகு்வள 
விரிககிறேது அவை்ளின் நிவேவின் 
யரவ்்ள்... 
 

நிதாேமா் ைளர்ந்திருககும் அச்சிறிே 
சிறேகு்ள் ஏயோ ஈரங்வள 
கொட்டிகக்ாண்டிருககின்றேே.. 
ெ்லேம் ஏதுமற்றே இருளில... 
 
சூத்திரம் அறிேப்பட்் இரவு்ளில  
பட்சி்ளின் ெப்தங்ள் அவையிவ்யே 
மிகுந்த பரிமாற்றேங்வள 
கொலலிகக்ாடுத்து விடுகின்றேே.... 
  
விழி்ளின் கைளிச்ெத்தூரல்யளா..
மின்மினிபூச்சிோய் ோகவ்கேஙகும் 
கமாய்கின்றேது... 
 
்வளத்து விட்் ஒப்பவே்ளில 
கிளர்கதளுந்த தேலில கைந்துவிடுகிறேது 
கைகவ்.. 
முகிலகொரிந்தவை்ளாய் இதமாய் தூரி 
ைலுத்து விடுகிறேது கதப்பமாய்... 
 
நான்கு நா்ங்ளாய் ்ால்ள் 
ப்கமடுத்து ஆடிேதில  ஆசுைாெமாய் 
அ்க்யபாகிறேது ொத்தானின் ஆவெ.. 
 
அதனின் ஆதுரம் கமதுைா் முன்னும் 
பின்னுமாய்  ஊெ்லாய் பேணிககின்றேே.. 
 
தள்ளிவி் ஏதுைாய் நரம்பு்வள மீட்டிக 
க்ாண்டு இருககின்றேே வீவணை்ள்... 
 
அழுத்தி மீட்டிேதில பட்க்ே கதறித்து 
விழுந்தது அறுபட்் வீவேகமாழி 
ொத்தானின் யபாதவேயில.. 
 
யபரன்பில ொத்தானின் 
யமா்ங்ள் பக்ங்ள் கிழிக்ாத 
இவெ எழுத்துக்ளாய் பரவி  
கைளுத்தப்புே்லாய் எரிந்து 
குளிர்விககிறேது... 
 
  ...சத்்யா	தமிழச்சி	மருதயாணி

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன்
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மைடுங்கள்..
கிதைககும் 

ம்தருவி™ சிறுைர்்ள் அடித்த ்ாலபந்து 
உங்ள்
்ாலின் கீழ ைர ஒதுங்ாமல ஷாட் 
அடிககிறீர்்ள்..

வீட்டுக குழந்வத்ளின் தவ்லேவணைச் 
ெண்வ்யில   
கீழுதட்வ் ்டித்தபடி ்்லந்து 
க்ாள்கிறீர்்ள்.. 

உங்ள் அவறேயில உஷ்..என்று ஒளியும் 
அண்ணைவேத்   
யதடிைரும் தஙவ்ககு ்ண்்ளால 
்ாட்டிக க்ாடுககிறீர்்ள்..

கதருயைாரம் விற்கும் புளிேங்ாயோ 

கநலலிக்ாயோ 
ோரும் ்ாணைாமல ைாஙகி ொப்பி் 
நிவேககிறீர்்ள்.. 

தனித்திருககும் தருணைம் கதாவ்ல்ாட்சி 
பார்கவ்யில
தட்டுப்படும் ்ார்டூன் யெேவ்ல நிறுத்தி 
ரசிககிறீர்்ள்..

கதருயைாரம் தூசு படிந்து நிற்கும் 
ைா்ேத்தில
கபேகரழுத வ்்ள் துறுதுறுக் ்்ந்து 
கெலகிறீர்்ள்....

உறேவிேர் வீட்டில வைக்ப்படும் 
ப்ல்ாரத் தட்டில 
முந்திரிவே முதலில எடுககும் ஆவெவே 
அ்ககுகிறீர்்ள்..

உங்ள் குழந்வத்ளின் பள்ளியில 
ஒலிககும்  
நீள் மணியோவெவே சிலிர்ப்யபாடு 
ரசிககிறீர்்ள்..

அ். ஆமாம் எே உங்ளுககுள்
உள்ள  குழந்வதத்தேம் ஆயமாதித்திப்பது
ய்ட்கிறேதா ?

தாமதமா்விலவ்ல.. 
அந்த குழந்வதவே கைளியே க்ாண்டு 
ைாருங்ள்..
கதாவ்லந்து யபாே உங்வள ்ண்டு 
க்ாள்ள்லாம்..

	 	 	 	 ...ஜி	ரயாஜன்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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மேடத்க
நிôம் கதாட்் தங்மீனுககு

்ண்்ளின் நிறேம் நீ்லம்

****

ெவமக் அறுத்த பறேவையின்

இவரப்வபயில க்ாஞ்ெமாய் விவத்ள்

****

ஆழந்த பள்ளத்தில கி்த்திேைனின்

விரிந்த வ்்ளில இன்ேமும் மண்.

	 	 	 ...கனிதமயாழி.ஜி

கணவனின் 

உயிலின்படி

பிள்வள்ளுககு

பிரித்துக க்ாடுத்தபின்

மவேவிக்ாே 

பா்த்தில தான்

இருந்தது - அந்த 

மஞ்ெள் ்ாடும்

மலலிவ்த் யதாட்்மும்.

	 	 ...சுவரஷபயாபு_ரயாவசந்திரன்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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்கதைசியின் 
்கதைசி சி™வண்டின் ஓவெ்ள் கமல்ல 

ைலுவிழககிறேது
பறேவையின் ெப்தங்ள்
ெட்க்ே எழும்பிவி்ககூடும்
எரியும் பிணைத்வதக வ்பார்த்தைன் 
்ண்ணைேற்சியும் ்வ்லேககூடும்
இரவு முழுைதும் ஒரு மிரு்த்தின் 
யைட்வ்யோடு யைட்வ்ோடிே
மாதைளும் உறேஙகுகிறோள்
உறேங்ாது கதாககி நிற்கிறேது இருண்வம
ைாழவின் இருண்வமவே 
எந்தப் பறேவைககூட்டில 
ஒளித்து வைப்யபன்
இந்த இருயளா கூடு்வளவிட்டு 
ந்ரத்துைஙகிவிட்்து
ஆோலும் தூண்டுத் திரிோய் எரிகிறேது 
மேதின் இருள்
மேதின் விருப்பககுறியீடு பிறிகதாருநாள் 
பிறேழ்லாம்
இஙகு எல்லாமும் மாேச்சுழற்சியே
நீரின் பிம்பமாய் மேம் 
அவெந்தபடியிருககிறேது 
்வ்சியின் ்வ்சிோய் எது 
என்னுவ்ேதிஙகு
முப்பாட்்ோய் ஒர்நாள் என் யதாலும் 
சுருங்்லாம்
்ெங்ாத உ்லபூண்டு ோருமிலவ்லயிஙகு
எதுைவர ஓடிோல 
இவவு்ல்ச்ெம் வி்லகும்
கிழிப்ாத உ்லகின் பக்த்தில 
மு்ம் பூக்
எவத விட்டுச்கெல்ல இவவு்லகிற்கு.

	 	 	 ...குமவரசன்	கிருஷணன்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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்ெருபபு ெதி்�ாரு 
நீச்சல்!!

இருவிழிகள் 
பார்வை வீசிக 
க்ாலலும் யபாது
க்ாவ்லக்ருவி்ள் பற்றிே புரிதல ைரும் 
உங்ளுககு.
விெம்
தி்ப்கபாருளாய் மட்டுயம 
இலவ்லகேன்று
சி்ல ைார்த்வத்ள்
உணைர்த்தி விடும்
உங்ளுககு.

மரணைத்யதாடு அவணைப்பில இருப்பீர்்ள்.
்ாேங்ளில ைழியும் குருதிவே
சிலிர்யபாடு இரசிப்பீர்்ள்.
பி்ாரிப் யபகோன்று
உங்ள் தவ்லமுடிவேப் 
பற்றியிழுத்து ஆட்்ாதாகைே
ஏஙகுவீர்்ள்.
நீங்ள் எப்யபாதும்
கைள்வளப் புறோயைாடு
்ாத்திருக் யைண்டும்.
்்லைரத்யதாடுதான்
பிரயைசிககும் கதன்றேல.
ஒரு முத்தம் யதவைப்பட்்ால
குவறேந்தபட்ெம்
நீங்ள் மூன்றுமுவறே
இறேக் யைண்டும்.
பற்றிகேரியும் நந்தைேத்தில
பூக்ள் ம்லரும்ைவரக
்ாத்திருக் முடிோகதனில
நீங்ள் தாடி ைளர்க் யநரும்.
இது
கெத்து விவளோடும் 
சித்துவிவளோட்டு என்று
நான் கொலைவத
நம்ப மறுத்தீர்்யளோோல
நீங்ள் இன்னும்
உயிருககு உயிரா்க
்ாதலிக்விலவ்ல
என்று அர்த்தம்.
்ைவ்லவே விடுங்ள்
இந்தக க்ாவ்லககு பின்னும்
உங்ளால எல்லாம் கெய்ேமுடியும்.
தனிவமயில 
ைாழைவதத் தவிர.

	 	 	 	 ...குறிஞ்சி	நயா்டன்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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்தொர ொவ்ல 
தகிககும் கையில யைவள

அந்த வீதியின் ஓரத்தில அமர்ந்தபடியே 
அருள்பாலிககிறோர்்ள்
ஆண்்ைர்்ள்..

பரபரப்பிற்கு  க்ாஞ்ெமும் பஞ்ெமின்றி
படுயை்த்தில பறேககும் எரிகபாருள் 
குடிப்பான்்ள்
கிளப்பிே புழுதிக்ாற்றில 
ெற்றுப் பளபளப்புக குவறேந்யத 
இருககின்றேே
மார்பிள் ஆண்்ைர்்ளின் மு்ங்ள்..

ைண்ணைக்்லவை்ளில ைடிைாய்ச் சிரித்தும்
என்ே பிரயோெேம்..
ஐம்பது க்ாடுத்துககூ்
அஙகு ைாங்த்தான் ஆளிலவ்ல
அந்த ஆண்்ைர்்வள..

அடுககு மாடியிய்ல 
அந்தரத்தில கதாஙகும் மின்விளககு்ளின் 
ஜா்லத்திய்ல
தானிேஙகிப் படிக்வ்்ளிய்ல
சுந்தரமு்த்யதாடு வீற்றிருககும் 
ஆண்்ைர்்ள்
சி்ல ஐந்நூறு்ளுககு 
விற்பவேோகிவிடுகிறோர்்ள்..

ஆண்்ைர்்வளத்தான் விற்கின்யறோம்
அதிலும் எத்தவே வித்திோெகமே
அலுத்துக க்ாண்ய் 
துவ்த்துக க்ாண்டிருககிறோன்
ஆண்்ைர்்ளின் மு்ங்வள..
அவரையிற்று ஆ்ாரத்திற்கும் ைழியில்லாத
அந்தத் கதருயைாரக ்வ்க்ாரன்..

	 	 	 	 ...கீர்த்தி	கிருஷ

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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அவன் விழுந்து கி்ககிறோன்
இேலபாய் உதிர்ந்த
அைனின்
ஒற்வறேப் பல பற்றியும்
உப்ப்லாய் கதரிந்த
அைனின்

ை்லது ்ன்ேம் பற்றியும்
சிைப்பா் பேமுறுத்திே
அைனின்
்ண்்ள் பற்றியும்
உருககுவ்லந்து ப்லவீேமாே
அைனின்
உ்ல ப்லம் பற்றியும்
அறுந்து கதாஙகிே
அைனின்
்ா்லணி பற்றியும்
வதேலிட்டு மவறேக்ப்பட்்
அைனின்
ெட்வ்யின் கிழிெல பற்றியும்
யதாள் மீது வ்யபாட்டு ந்ந்த
அைனின்
ந்ப்பு நட்பு பற்றியும்
கமய் கொலைதா்
கபாய் ைார்த்வத்ளால 
உமிழந்தைர்்ள் கூட்்த்தில
அைன் எழும்பி நின்றே
நிமி்ம் ைவர
ப்ல ைண்ணை நாைால
அைன் மயிவர ைருடிேைர்்ளும்
அ்க்ம்..
்ல தடுககியோ
த்ம் புரண்ய்ா
ப்லம்பிரயோகிக்ப்பட்ய்ா
தைறிவிழும் முதுகில 
்ாலபதிக் ்ாத்திருககிறேது
ெ் மனிதனின் இன்கோரு மு்ம்...
தைறி விழும்யபாது கூ்
ெரிோ்யை
விழயைண்டிேதிருககிறேது...

	 	 	 	 ...ஐ.தர்மசிங்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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பிசசி

ஊர மறேந்து உறேவை மறேந்து
பிதற்றித் திரிபைவள
பிச்சி எே அவழத்தேர்.

எஙகிருந்து ைந்தாள்
எைருககும் கதரிோது

மேச்சுவம்வளகேல்லாம்
தவ்லசுவமோககிேைள் யபா்ல
தான் சுமககும்
்ந்தல துணிமூட்வ்யின் பாரம் தாளாமல
தள்ளாடி ந்ப்பாள்.

ந்ரின் வமேத்திலிருககும் 
ரவுண்்ாோவை
தன் இருப்பி்மாககி க்ாண்டிருந்தைளின்
திமிரும் இளவமவே துழாவும்
திருட்டுவிழி்வள ப்டி கெய்ைது யபா்ல
ஆவ்வே அவிழத்து வீெ
கூசித்திரும்புபைர்்வள 
துரத்தும் அைள் க்கக்லிப்பு

தூவம ்வறேபடிந்த அழுகய்றிே 
ஆவ்யு்ன் திரிவ்யில
பழக்வ்ககிழவி
கபாண்ணு கபாறேப்பு யபாறோதுன்னு
பிச்சி கபாறேப்பு..முேகுபைள்
தூற்றுைாள் பவ்த்தைவே

தன் கபேவர நிவ்லநிறுத்த
நிதி ைழஙகி நிர்ைகிககும்
நிறுைேத்தின் கபேர் மவறேந்து
பிச்சி ரவுண்்ாோ எே புழஙகிேது

ரவுண்்ாோ யமம்பா்லமாேயபாது
யமடிட்டிருந்தது அைள் ையிறு
பா்லம் புழக்த்திற்கு ைந்து
ரவுண்்ாோ மவறேந்தயபாது
அைளும்
அவேைராலும் மறேக்ப்பட்டிருந்தாள்.

   ...சக்திஅரு்யானந்தம்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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�றுவொரந� ைந்து 
நீ கூட்டிப்யபாைதாய்
கொலலி விட்டு 
விட்டுப்யபாே
மறுைாழவு இல்லத்தின்
இந்த ஜன்ேல 
்ம்பி்ளி்ம்தான்
நீ மார் மீது உவதத்து
விவளோடிேதிலிருந்து
நீ மார்மீது உவதத்து
உறேைறுத்து யபாேவத
திரும்ப திரும்ப 
பு்லம்பி தீர்த்தபடி
்ாத்திருககியறேன்.....

	 	 	 ...வகயா.ÿதரன்

 
தூவொனம் நின்றேதும் விழுகிறேது/ 
இவ்லயின் விளிம்பில கதாஙகிே/ 
்வ்சி நி்லவு/ 
     --                        
ஆற்வறேக ்்ந்ததும்  
உ்லர்ந்து விடுகிறேது 
என் நிழல. 
     --                          
ம்லவர நவேககிறேது 
கமாட்வ் நவேத்த 
மவழயின் தூைாேம். 
     --                             
ைாேவிலலுககு  
இ் ஒதுககீடு கெய்து விட்டு 
கபாழிகிறேது மவழ. 
     -- 
சுற்றும் பம்பரம் 
இவ்ல்வளத் துவளககிறேது 
புழு. 
     -- 
்வ்சியில ைந்தவ்கிறேது 
ப்ல முவறே ைழித்தைறிே 
முதல மவழ. 
     -- 
உ்ேவழத்துச் கென்றே இடிமுழக்ம் 
தனியே அனுப்பி வைத்துள்ளது 
மவழவே இன்று. 
     -- 
ஆவ்லச் ெஙகின் ெத்தம் 
ஊடுருவுைதற்குள் உவ்ந்து விடுகிறேது 
நீர்ககுமிழி. 
     --                                         
மின்ேல கைட்டில ்ண் கூசிேைாயறே 
இருவள இழுத்துச் கெலகிறேது 
மின்மினி. 
     -- 
யபருந்து புறேப்படும் ைவர 
்ாத்திருந்து தழுவுகிறேது 
்ண்்வள உறேக்ம்.  
 
                                      
  ...முனனவர்	வவ.	புகவழந்தி

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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புள்ளியொய் கதா்ஙகும்

பிள்வளவே யபரன்பில

ைடி்ட்டியே ைளர்ககிறோள்

ையிற்றுககுள்

ந்ரும் நாட்்ளில எல்லாம்

யோசித்து யோசித்து

யநெத்வத கநெவு கநய்கிறோள்

வ்்ளில தைழும் யபாது

தன்வே மறேககிறோள்

வ்பிடித்து ந்ககும்யபாது

உ்லவ் மறேககிறோள்

குட்டி நி்லயைா

குறும்பு சூரிேயோ

கநற்றிப்கபாட்டில முத்தமிட்டு

கநஞ்சுககூட்டில பாெம் பிழிகிறோள்

்ண்முன்யே ைளர்ந்தபின்னும்

்்ல்்ந்து யபாேபின்னும்

மாறோத அன்வப மேதில சுமககிறோள்

எந்த கமாழியில உச்ெரித்தாலும்

#அம்மா இனிககிறோள்

	 	 	 ...தனபயால்	பவயானி

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன்
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அன்்சா என்்ற 
அம்ோ

மகொஞசம் அழுதுவிட்டு எழுதயைண்டும் 
என்று ஆவெோ் இருககிறேது 
அனுமதிப்பீர்்ளா? 

என் எழுத்துக்ளில உப்பு்ரிககும் 
உதாசீேம் கெய்ோதீர்  
எகேன்றோல
நன்றி என்றே ைார்த்வத 
நீர்மமா்த் தாயே இருககும்?

கதாப்புள் க்ாடி அறுத்து
்த்த ்த்த எவே விட்டு பிரித்த 
ைலிவேத்தான் 
்ண்வணை மூடி எவேபிரிந்து
அழவைத்து பார்கிறோள் அம்மா. 

துமிட்டிக்ாய் த்வியும்
்ாம்பு ெப்பும் என்வே

அடித்த அடியில அன்பு சுரககும்.

ோயரா க்ாடுத்த 
ஒற்வறே ்லட்வ் ஒளித்து வைத்து 
க்ாடுப்பாள்....
இப்யபாது நிவேத்தால கூ் 
இனிப்பா் இருககிறேது. 

தவ்லப் பிள்வள என்பதால
அப்பாவிற்கு இவணைோ் 
மீன் துண்டு வைப்பதில உண்டு
தம்பிககு ஒரு த்ைல.

தஙவ்வேத் தூககிவைத்த
இடுப்பில ்ளிம்பு த்வி
தைவள கொரி நீககுைாள்.

்வளககு யபாய் ைரும் யபாது
நண்டு க்ாண்டுைந்து 
ைாவழ நார் ்ட்டி யமேவிட்டு
ைேவ்ல விரித்து வைப்பாள்
்ண்்ளில.

அைள் இல்லாது ந்ரும் திேங்ள்.... 
நாட்்ாட்டிோய் கிழிக்ப்படுகிறேது இதேம்.

இன்வறேே யததியில 
அம்மாவிற்கு ைாழத்து கொலலும்
என் ம்னின் ைார்த்வதயில இருககியறேன் 
நான். 

அவேைருககும் 
அன்வேேர் திே ைாழத்து்ள். 

	 	 	 	 ...பி.வக.சயாமி

ஓவி
யம்

 :
 அ

ழ.
ரஜி

னி
கா
ந்த

ன்
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நீயற்்ற ொள்

அவசர அைெரமா் கிளம்பி ைருவ்யில
்ாலுவறே ஒன்று 
நிறேமாறி இருப்பதுயபால
ெ்லவை கெய்ேப்ப்ாத ெட்வ்யின் 
ய்ாடு்ள்
மேயதாரம் கநளிைதுயபால இருககிறேது

மூக்வ்ப்புககு இந்யநரம் 
யைது பிடித்திருக் யைண்டும்
தவ்லைலிககு மாத்திவர ஏயதனும்
எடுத்து வைத்திருக் யைண்டும்
தூெவ்ந்த அவறே்ள்
ஒவைாவம ஏற்படுத்தி இருக்்லாம்

ொப்பி்்லோ என்றே குரல
திடீகரேக ய்ட்பதுயபால இருககிறேது
யநற்று இரவு ொப்பி்ாமல படுத்ததால
ையிற்றில க்ாஞ்ெம் எரிச்ெல
கநஞ்சுைவர ஏறிே ்ாற்று
பேமுறுத்திக க்ாண்ய் ைருகிறேது

கமௌனிோய் கி்ககும் வ்ப்யபசிவே
கைறித்துப் பார்த்துக க்ாண்ய் 
இருககியறேன் 
துண்டிக்ப்பட்் அவழப்பு்ளுக்ா்
தண்டிப்பதுயபால இருககின்றேே அவை
த்ைல அவறே்ள்
ைாழத்து்ளால நிரம்பி ைழிகின்றேே
ோருககு அனுப்ப்லாம் 
சிந்தித்துச் சிந்தித்து அனுப்புகியறேன்

இன்றும் மதிேம் 
எஙகு என்ே ொப்பி்்லாகமேச்
சிந்தித்தைாயறே ந்ர்த்துகியறேன் 
கபருஞ்யொ்கமான்வறே 

கைறுவம்ளால சூழப்பட்டிருககும் 
ைரயைற்புக கூ்த்தில
மாட்்ப்பட்டிருககும் ஒளிப்ப்த்தில
அம்மாவும் ந்ர்த்திக க்ாண்டிருக்்லாம்
எேக்ாே ்ண்ணீர்த் துளி்வள!
   
	 	 	 					...முனி்யாணடி_ரயாஜ்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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ஒததை ்்சருபபு

பிண ஊர்ை்லத்தில ்்லந்துக்ாண்டு 

இடு்ாட்டுககுள் நுவழந்த ெமேம்

ஹரிச்ெந்திரன் ய்ாயில முன்யே 

்ழட்டிவி்ப்பட்் என் பாட்்ாவில 

ஒன்று மாேமாகியிருந்தது. அதற்குப்பதில 

பார்ன் ஒன்று அதன் பக்த்தில 

ய்ட்பாரற்றுக கி்ந்தது. 

பத்தாம் கநம்பர் பாட்்ாவு்ன்

எட்்ாம் கநம்பர் பார்ன் 

யபருககுகூ் ஒத்துப்யபா்விலவ்ல.

"கமா்த்வதப் மூ்ப்யபாயறேன்

அரிசி இட்றேைங்ல்லாம் அரிசி இ்்லாம்,"

"்வ்சிோ ஒரு த்வை கமா்ம் 

பாககுறேைங்ல்லாம் கமா்த்வதப் 

பாத்துககுங் ொமி..!" என்று ப்லத்வை 

்த்திகக்ாண்டிருந்த இடு்ாட்்ானின் 

்ால்ளில எேது பத்தாம் கநம்பர் 

பாட்்ாவும், அைனுவ்ே எட்்ாம் 

கநம்பர் பார்னும் தனித்து கதரிந்தது. 

அைனுககு கபாருந்தாத, 

எேககு கொந்தமாே 

அந்த ஒத்வத கெருப்பு..

   ...மயா்றன்மணிமயா்றன்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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அம்ோவின் 
தினம்

விடியô¤ன் மு்ைரிவேக
்ா்லன்
விழுங்த்கதா்ஙகும் 
்ணைங்ளில
பனிப்ர்ந்த
என் விழி்வள 
நாயே உற்றுப்பார்ககியறேன்

ஒரு தா்லாட்டின்
மவறேந்துயபாே எச்ெங்ள்
தட்டுப்படும்
சு்மாே மடி்ள்
அவை

இப்யபாதும் அழமாட்ய்ன்

இல்லாது யபாேபின்
புதிதாய் ்ண்ணீவர ைவரைதில
அப்பாவைப் யபா்லயை
அைளுககும் விருப்பமிலவ்ல

புேல ்்ந்தபின்
மிஞ்சிே
பூக்ளில யைர்்ள்
அைள் எழுதிே 
கபேயராடுதான்
என்வே இன்றும்
அவழககின்றேே

உ்லகின் முதல நாள்
யதான்றிே முதற் துளியில
தா்த்வதயும்
ஒளிவைத்திருந்தது
அைள் கென்றேபின் தான்
நான் ்ண்டுபிடித்யதன்

்ருைவறேயில பதிந்த 
விழுது்ளின் விவத்ள்
விவளோடிே கூட்்ாஞ்யொற்றில
உருைாே ்்ல நான்

அதில நீந்தும்
மீன்்ளின் முட்்வளப் 
பிரித்கதடுப்பதிய்லயே
முடிந்துவிடுகிறேது
அம்மா பிறேப்பித்த என் திேம்

	 	 	 	 ...ம.கனகரயாஜன்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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ஒளி யபா்லத்

யதாற்றும்

உள்கைளியிறேங்ப் பின்

ஒவகைான்றோய்

இ்லதாகும்!

ைழிோகிேவழத்துப்

பாதியும் ்்ந்தி்ாப்

பேணைகைளியில

மாேகமன்றோகி

மவறேந்த்லும்!

கமய்ேன்கபாழு்க

வ்பற்றி மகிழும்

கபாய்கேன்யறே

நானுணைரப்

புறேந்திரும்பிச்

சிரிககும்!

எத்தவேதான் பட்்றிந்தும்

எப்யபாதுமாய்த் கதா்ரும்

யபதம் க்ாள்ளாது

பின்னுமந்தப்

யபவதமேம்!

	 	 	 ...வ்வன்	கரிகயாலன்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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கொணொ�™ யபாேைர்்ள் பற்றிே 

அறிவிப்பு ைரும்கதல்லாம்

ஈரக ்ண்்யளாடு 

்்ந்துயபாைாள் ஆச்சி 

வ்ப்பிடிச் சுைர்்ளில

்வரயும் ்ா்ங்ளில

ஒற்வறேக்ால ்ா்த்துகக்ண்ய்

வ்ப்பிடிச்யொறு யெர்த்து வைப்பேள்

கஷல்லடியில ்ாலஇழந்து

பின்கோரு விடிோத இருளில 

கதாவ்லந்து யபாே 

தன் தம்பிகேண்டும்,

இலவ்லயிலவ்ல...

அைன் திரும்பி ைருைாகேண்டும்

தன் யபாககில ்வதத்துக 

க்ாண்டிருப்பேள்

ஆச்சி ்ண்மூடிே நாளினிண்டு 

அந்த ஒற்வறேக்ால ்ாகவ்யும் 

ைருையதயிலவ்ல... 

	 	 	 ...ஷயாலுமதி	சுவரஷ

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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இறுதி நி�ம்

எனது எல்லாவிதமாே அைாவுதலும்
முதல நி்லத்தின் வமேப் புள்ளிககுள் 
மாத்திரயம
மேக்முற்றுக கி்ககிறேது.
எேக்ாே நி்லகமான்று
ைாேக கிவளயில அமர்ந்து
பறேவை யபா்ல ்ாத்திருப்பவத
மறேக்யை எத்தனிககியறேன்.

எேக்ாே பிரதியும்
அதன் நிெப்த ைாசிப்பும்

அந்நி்லத்தில விவளயும்
ஆப்பிள் ்னி்ளும்
நான் விரும்பிே உேர்ந்த மதுககுைவளயும்
அஙகுதான் இருககின்றேே.

எேது முதல நி்லம்
கைற்றுத்தாளில பறேககும்
ைண்ணைத்துப் பூச்சிவே ஒத்ததும்
ைண்ணைமற்றேதுமாே நிறேப் பிரிவே
என்பவத எேககுள்ளிருககும்
நான் அறிைதற்கு
மறுப்புத் கதரிவித்துக 
க்ாண்டிருககியறேன்.

வீடு திரும்புதல மி் அைசிேமாேது
ஆரம்பித்த இ்த்தில முடிப்பயத
பறேவை்ளின் கூடு திரும்புதலின்
இன்னுகமாரு யுகதி
ைேத்தில ைாழும் குரஙகு்ளும் 
அப்படிதான்
எனினும் நான்
வீடு திரும்ப விரும்பாதைோய் இருக்யை 
விரும்புகியறேன்.

எேது இறுதி நி்லம் ்ாத்துக கி்ககிறேது
கதான்மங்வள அள்ளிக க்ாண்டு
நான் முதல நி்லத்திய்லயே
தாவிக க்ாண்டிருககியறேன்
நிணைம் தின்னும் பிொசு்ளு்ன்
ைாழைது எேககுப் பிடித்துப் 
யபாய்விட்்து.

மன்னிக்,
நான் என்பது எழுத்துப் பிவழ.

	 	 	 ...ஏ.	நஸபுள்யாஹ்

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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முகம் மூழகும் இருளின்
்சியும்  இவெகேே
என் நாசிவே நிவறேககிறேது
இந்த  பிச்சிப்பூ ைாெம்

பிச்சிப்பூக்ள் ம்்லவிழ
கமாட்டுக்ளாய் கூம்பிவிடுகின்றேே
அந்தரங் மு்ங்ள்

நிவேவு்வள கிளறே
ஒரு கொலய்லா ஒலியோ
ைாெவேயோ  யபாதுமாேதாகிவிடுகிறேது

ஒரு புன்ேவ்யோ 
உதட்டுச்சுழிப்யபா 
ஒரு ்ண்ணீர்துளியோ 
ஒற்வறே  ைார்த்வதயோ
இருளின் ைாெலில தவ்ல்ாட்டிப்யபாகும்
தேக்மின்றி

என் உ்ல்த்திற்குள் எலய்லாரும்
நுவழந்து விடுகிறோர்்ள்
என்வேத்தவிர
ைாெலில ்ாத்துககி்ககியறேன்
அனுமதியைண்டி

இந்த மு்ம் மவறேககும் இருளில

	 	 	 	 ...தங்வகஸ

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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்காைலின் ்கைவு 
உன் ஓயர ஒரு 
அவழப்புக்ா் மட்டுயம 
்ாத்திருககியறேன் நான்

்ாற்றில மூடிே 
திறேக்ாத உன் வீட்டுக ்தவு 
முடிைற்றே புவேவு்வள 
ைவரகிறேது ்ாற்றில

இந்தப் பக்ம் நான் அழுைதா்வும் 
அந்தப் பக்ம் நீ சிரிப்பதா்வும் 
இந்தப்பக்ம் நான் யபாய் விட்்தா்வும் 
அந்தப்பக்ம் நீ தூஙகிவிட்்தா்வும் 
இந்தப்பக்ம் நான்  உன்வேக 
குவறே கொலைதா்வும் 
அந்தப்பக்ம் நீ என்வே 
நிரா்ரிக்த் கதா்ஙகுைதா்வும் 
முடிைற்றே பிரதிபம்பங்வள 
உருைாககும் ்ண்ணைாடிோ் 
மாறி நிற்கிறேது 
இந்தக ்தவு

்தவின் இருபுறேமும் 
உள்ள திறேககும் பிடி்ளில 
கதாஙகுகின்றேே இதேங்ள் 

நிரா்ரிப்வப அறிவிககும் 
அவழப்பா் இருககுகமன்று கதரிந்தும் 
உன் ஒயர ஒரு 
அவழப்புக்ா் மட்டுயம 
்ாத்திருககியறேன் நான்.

	 	 	 	 ...இரயா.கவி்ரசு

ஓவியம் : அன்்பழகன்
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முப்்பரும் விழறா அறிவிப்பு
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