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அன்று அந்த நடுவீட்டு வாசலில்

நாங்களும் எங்கள் பெரியபொவின்

ம்கன்்களும் சித்தபொவின்

ம்கள்்களும் இரவு நநர உணவவ

எம் ொட்டிவய சுற்றி

அவர வட்்டமாய் அமர்நது

உருணவ்ட்களாய் உள்ளஙவ்க்களில்

ஏநதி சுவவததிட்்ட பொழுது்கவளயும்....

இன்று எல்.ஈ.டி.டீ வியின்

்கார்ட்டூன் நசட்வ்ட்களுக்கு 

முன்ொ்க சுவவப்தரியாமல்

விழுஙகி ப்காணடிருக்கும்

என் ம்கனின் பசய்வ்க்கவளயும்....

ஒன்்ா்க நிவைதது ொர்க்வ்கயில்

ஜீரணிக்்க முடியாமல்

்தவிக்கி்து என் மைது...

நடுவாசல்  ்தற்நொது

லிவிங ரூமாம்...

   தி.கலையரசி

ஓவியம் : அன்பழகன
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்தவைவாரபெ்டா்த
அவளின் மு்கம்
அத்தவை அழுக்ந்கறியிருந்தது
ரவிக்வ்கயின் வைதுவ்க
ெக்்கவாட்டில் கிழிநதிருந்த
இவ்டபவளியில் இந்த உை்கம்
ரசிதது ப்காணடிருக்கும்
நிர்வாணபமன்ெது ்காட்சியளிதது
ப்காணடிருந்தது
ெை நூறு கிழிசல்்கள் ப்காண்ட
ஒநர நசவைவய ்தான்
குவ்ந்தது ஒரு வரு்டததிற்கு 
நமைா்க அணிநதிருபொள்
எை எணணதந்தான்றுகி்து
ப்தருநவார குபவெதப்தாட்டிவய
பமல்ை கிளறி சி்தறிகி்டந்த
நநற்வ்ய ்கழிவு்களிலிருநது
உவ்டநது நொயிருந்த
ஒரு இட்லியின் ொதி துணடிவை
எடுதது பமல்ை ஊதியவாறு
்தன் இடுபபில் நமநைற்றி வவததிருக்கும் 
ஒரு வ்கயிழந்த
பெண பொம்வமக்கு
ப்காளுததும் சூரியவை வ்க்காட்டி
வாஞவசநயாடு ்கவ்தபசால்லி
ெசியாற்றி ப்காணடிருக்கும் அவளுக்கு
பொதுவா்க நீங்கள் வவத்த பெயர் 
மனி்தர்்களுக்்காை்தல்ை   ...! 
                
     கதிர்

ஓவியம் : அன்பழகன
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என் பிணததிலிருநது

ஆ்தார் எணவண 

அழிததுக்ப்காணடிருக்கிந்ன்

என் உ்டபைஙகும் அபபியிருக்கும்

்காஙகீரிட் சாயவை 

்கழுவிக்ப்காணடிருக்கிந்ன்

என் வ்கயிலிருக்கும் பசாற்்கவள

எவவளவு முடியுநமா அவவளவு 

உவ்டததுக்ப்காணடிருக்கிந்ன்

ஏன் என்ைால் சிைவற்வ் வ்கவி்ட 

முடியவில்வை

என் ஒழுஙகு்கபளல்ைாம் 

என் அந்தரங்கபமல்ைாம்

என் ்தண்டவை்கபளல்ைாம்

சிை குரல்்களா்க ப்தன்ெடுகி்து

ஒரு அவழபவெ அபெடிநய 

விட்டுவிடும்நொது

ஒரு நியாயதவ்த நிரா்கரிக்கும்நொது

ஒரு முன்முடிவவ 

திணிததுவிட்டிருக்கும்நொது

எல்ைாம் ெழகிவிடுபமை பசால்லும்நொது

்கண்கள் ்தழும்பிவிடுகின்்ை

இ்தற்குமுன் 

நான் எவ்தயுநம ெழ்கவில்வையா என்ை

அத்தவை ்கா்தவையும்

அத்தவை ்காமதவ்தயும்

   ககோபி	கேகுகேரோ

ஓவியம் : அன்பழகன
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நதவ்தக்கூட்டிலிருநது ்தவைவய 
நீட்டுகி்ாய் நீ

நயாசிதது நயாசிதது  
பெய்துப்காணடிருக்கி்து
ஒரு நசார்வு ்தரும் பசாற்பொழிபவை
இன்வ்ய மவழ

ஒரு குளிர்்காற்ந்ாடு ெவனி வரும்
மின்ைல் பவட்டு்கள்
அழ்காக்கி நொகின்்ை
சிைமு்கங்கவள 
நைசர் வீச்சுக்்களால்

ப்தன்ைஙகீற்று்கள் ந்தக்கு இவை்கள்
மஞசளரளி்கள்  பிச்சிபபூ ப்காடி்கள்
்தவைவிரித்தாடுகின்்ை உன்மத்தததில்
ஊழிக்கூததின் ஞாெ்கம் ப்காணடு

சிசுவின் சபபு்தலுக்கு சிலிர்தது பிசிறும்
மார்புக்்காம்பு்கபளை
்கசிநதிருக்கின்்ை 
நவலிநயார ஆவாரம்பூக்்கள்

மு்தல் துளி ்தவையில் விழுந்ததும்
வழக்்கம்நொைநவ 
நதவ்தக்கூட்டிலிருநது 
்தவைவய நீட்டுகி்ாய் நீ

     தஙககஸ்

ஓவியம் : அன்பழகன
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்தன் நமனிபயஙகும்

்கருவமவயப 

பூசிக் ப்காணடு

எைது வாைம் ்காததுக்

ப்காணடிருக்கி்து..

நட்சததிரங்கவள அனுபெவா என்று 

ந்கட்்டால் ்தன் 

பவணெற்்கவளக் ்காட்டி

்கை்கைபவை

நவ்கக்கி்து..

நிைவா்கப ெ்டரவா

என்றுக் ந்கட்்டால்

ம்கூம்.. என்றுக் ப்கக்்கலிக்கி்து..

நொ..நொ..

சூரியனி்டம் பசால்லி

வவக்கிந்ன்..

விடியட்டும் ்கருவமப

நொக்கும் ஒளிதீெதவ்த

ஏற்றுகிந்பைன்று

அவன் ்கறுவிக்ப்காணடு

நொயுள்ளான்.!

     சூர்யநிைோ

ஓவியம் : அன்பழகன
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தேவதேதை 
மனுசிைாக்கிை 
பதினெட்ாம் விதி!

ஏவாள் 
என் ஏவைாய் மாறி்ட
நான் பிரநயாகித்த ெதிநைழு விதி்கவள 
உங்களுக்குச் பசால்ைபநொவதில்வை!

அவற்றுக்கு 
்கா்தபைன்று பெயரிட்டு
ஒற்வ் விதியாய்ச் சுருக்கியவன்,

 ‘வரம் ்தந்ததும்
ந்தவவ்த்கள் மவ்நதுவிடுவர்!’
 என்்ான்.

‘மின்ைலுக்கு வவைவீசாந்த 
நீ நீந்ததப்தரியா்தவன்!’ என்்ான்
‘ொர் அந்தக் கூந்தவைப பிரவா்கம்
ப்கால்லும் உன்வை!’ என்்ான்.

எல்ைா ந்தவவ்த்களும் மவ்நதுநொகும் 
முன்ைர்,
 அபொவின்
அடிவம ந்தவவ்தவய 
அம்மா என்்வழதது,
சி்குதிரச் பசய்்த அனுெவததில்
இவளி்டம்
மு்தலில்
மவ்யாதிருபவன்று 
வரம் ந்கட்ந்டன்.
நெரழகின் மீப்தாரு
வமயைம்பு ப்தாடுதது
ெவ்டபொற்்ல் ெறிதந்தன்.

வாைவில்வையும் நம்கபெநவ்தயும்
மீட்டுத்தருவ்தாய் உறுதியளித்தபின்
்தைது கீரி்டதவ்த இழந்தாள்.

இறுதியா்க 
அவளது சி்கு்கவளக் குடுவவயில்
அவ்டததுவிடும் 
ெதிபைட்்டாம் விதியிவை ஏவியபின்
ஒரு அடுக்்கவளவயப ெரிசளிதந்தன்!

மனுசி!
இபநொது
ஒரு ந்தவவ்தவயப பெற்ப்டுக்்க
்தவமிருக்கி்ாள்!.

         குறிஞ்சி	நோடன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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ொது்காபபு அறிவிபபுக்்காய்

ஒளிரும்

ெச்வச ஜாக்ப்கட்வ்ட

அணிந்த அம்மூன்று கூலி்களின் 

்கால்்களிலும் ்காயா்த ்கான்கிரீட்

வ்க்களில் ொதி ்கடித்த 

மசால் வவ்ட மற்றும் 

ந்தநீர் ந்காபவெ

டீ பிநரக் ்தந்த இைகு நெச்சில்

விரால் பிரட்்டல்

உபபுக்்கண்டம்

நல்லி எலும்பு

வஞசிர வறுவபைை 

வநது நொகி்ார்்கள்

தூர தூர ஊரிலுள்ள 

அன்வை்கள்

்கண்களில் ்கண நநர

ஏக்்கததினூந்ட.

கூபபிடு தூரததில்்தான்

உருவாகி வருகி்து 

உை்கமயமாக்்கலின்

ஒரு விள்ளைாம் 

நவீை நமம்ொைம்....

	 	 	 	ககோ.ÿதரன்

ஓவியம் : அன்பழகன



11gil¥ò
fšbt£Lhttps://padaippu.com/kalvettu

nk - 2019

சுருக்்கப் னபருக்்கங்கள்

ந்தால் சுருஙகிய மைதில்
நீநதும் நிவைவு்கள்
சுருக்்கங்கவள உவ்தத்தெடி
கூக்குரபைழுபபும் குதூ்கைததில்

வளர்சிவ்த மாற்்ததில்
சுருஙகிய ந்தாலுரிதது
புதுதந்தால் வளர்க்கும் நாழிவ்க்களில் 
மைசு

சுருக்்கங்கள் நீக்கும் சைவவக்்காரர்்கள்
புவ்தயுணடும் ம்நதும் மவ்நதும்
உள் அடியாழததில்

சுருக்்கமற்்த ்தக்வ்கக் குடுவவ்கள்
மி்தவவக் கூட்்டமாய்
ஊர்நதும் நயாசிததும் நமபைழுநதும்
்காற்றுக்குமிழ்கள் ந்தக்கியெடி

்தக்வ்கக்கும் ்தணணீருக்கும்
ஒநர நநரததில் சுருக்்கங்கள்
ஏந்தா ஒரு மீனின் பசாடுக்்கலில்

சுருக்்கங்களும் எபநொதும்
சூழல் வ்கதி்கநள

	 	 	 	 	ரோ.ரோஜகேகர்

ஓவியம் : அன்பழகன
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வீடடுக் ்கேவு
வீட்டுக் ்க்தவிவை
இறு்க மூடி வவக்்கத 
ப்தா்டஙகியுள்நளாம்.

பூட்டின் ்கைம் ்தாங்காது
எபநொபவனினும் உவ்டநதிடும்
நிவையில் ்தாழொள்....

எனினும் 
ெரிபூரண நம்பிக்வ்க
்க்தவின் மீந்த...

மீணடும் எம் ப்தருக்்கவள
ஆக்்கரமிக்்கத ப்தா்டஙகியிருக்கும்
சபொததின் சப்தததில்
நிசப்தமாய் உ்ஙகியிருக்கும்
ஊரின் வீட்டுக்
்க்தவு்களுக்குள் மைக்கிநைசம்
ஓஙகி ஒலிததுக் ப்காணடிருக்கி்து.

உவ்தக்்கபெடுநவாபமை
அறியாது 
்கவ்யான் அரிதது
உதிர்நது ப்காணடிருக்கும்
்க்தவின் மீதுள்ள
நம்பிக்வ்க குவ்வ்தாயில்வை.

நம்பிக்வ்கயீைங்களற்று
பூட்டுக்்கள் அவசக்்கபெடுவ்கயிபைல்ைாம்
மனி்தம் பசததுக் ப்காணடிருபெ்தாய்
அரற்றுகி்து வாசல் ்க்தவு.

	 	 	 கேோ.	நளோயினி

ஓவியம் : அன்பழகன
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அளநது நெசவும் சிரிக்்கவும்

அளவவ்கள் உணந்டா?

விழும் இ்டதது வடிவம் பெறும்

்தணணீராகிந்ன்..

குடுவவயிைா ்க்டலிைா

ப்காட்டிக் ்கவிழக்வ்கயில்

பிரளயமா்கநவா குடிநீரா்கநவா

குறிபபிட்டுக் ப்காள்ளுங்கள்..

இடும் சாயததில்

நி்ம் மாறித ப்தரிவது

இயல்ெல்ை..

இருபபிற்்காை அவ்டயாளம்..

ஒபெவை்களுக்குள்

ஒளிநது கி்டக்கும்

உணவம்கள் உைா வருவ்கயில்

்கணணாடிவயக் ்கழட்டி விடுங்கள்.

மைம்....

பமய்வயத ்தரிசிக்்கட்டும்...

	 	 	 	 மதுரோ

ஓவியம் : அன்பழகன
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ஊடடியில் 
ஞாயிறு இல்தலை

புவ்கபெ்ட ்கண்கள் வழியா்க 

ொர்க்கி்ார்்கள் 

ொலிதீன் வெ வழியா்க 

உணகி்ார்்கள் 

பிளாஸ்டிக் ந்காபவெ வழியா்க 

குடிக்கி்ார்்கள் 

பநரிசல் மிகுந்த வழியா்க 

சுவாசிக்கி்ார்்கள்

வா்கை இவரச்சல் வழியா்க 

நெசிக் ப்காள்கி்ார்்கள் 

மரததின் வழியா்க 

சிறுநீர்க்கி்ார்்கள் 

கிவ்டத்த வழிபயல்ைாம் 

மதுக்கி்ார்்கள்

அடுத்த நாள் ்காவையில் 

சிவந்த ்கண்களு்டன் நா கூசாமல் 

கூறுகி்ார்்கள் 

“ஊட்டி நொயிருநந்தாம் 

பசம என்ஜாய்”

	 	 	 	 கவிஜி

ஓவியம் : அன்பழகன
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்காைசண்டித்க

திக்குமுக்்காடிப நொநைன்
ஒரு ்கணம்.

ஒரு துக்்க நி்கழச்சிக்கு உைதூர் வந்தவன் 
பசால்ைாமல்ப்காள்ளாமல்  உைதில்ைம் 
வநது நின்ந்ன் 
்காை இவ்டபவளியின் 
தூரம் ்க்டக்்க இயைாது
்தயஙகித ்தயஙகி.

மதிய உ்க்்கம் ்கவைநது எழுநது 
அவசரமாய் உவ்ட திருததி 
எதிர்ொரா்தவனின் 
எதிர்ொரா வருவ்க ்தந்த
வியபபு வழியும் விழி்கள் விரிய 
வரநவற்று
மீணடும் மீணடும் உணவருந்தச் பசால்லி 

வற்புறுததிைாய்.

வயிறு முட்்டச் சாபபிட்டுவிட்டுத ்தான் 
வருகிந்ன் எைச் பசால்லிக்ப்காணந்ட  
இருநந்தன் நான்.
 
பொய் பசால்ைாந்த 
மறுெடி மறுெடி எை சட்ப்டை
என் வ்க ெற்றி உள்ளஙவ்கவய
நாசியில் வவதது  மு்கர்ந்தாயல்ைவா ?

உயிர்ததிருந்த ்காைங்களின் உணர்வு 
நிவை்களில் எல்ைாம் 
உச்சம்ப்தாட்்டது அக்்கணம்.

ஒரு 
பநாடியின் பிசிறில்
என் உணவில் மணமில்வை என்ெவ்த
நீ உணர்நதிருக்்கக் கூடும்.

ஆயின்
உை்தன்பின் நறுமணதவ்த
்காைம் ்தாணடியும் பசால்லியதுன் சுவாசம்
என் உள்ளஙவ்கயில்.

கூட்்டமில்ைா இந்தப பின் மதியப 
நெருநதில் 
நீ மு்கர்ந்த 
என் உள்ளஙவ்கவய 
மீணடும் மீணடும் மு்கர்ந்தெடிநய 
ெயணிக்கிந்ன்.
உன்வைக் ்கரம் ெற்் இயைா  விதியின் 
முன் 
ெசிநயாடு விசும்பியெடி.

கூ்டநவ வருகி்து
என் ந்காவழத்தைம்.
---

    பிருநதோ	ேோரதி

ஓவியம் : அன்பழகன
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மரததிலிருநது கீநழ விழுநது
்காற்ந்ாடு வ்கந்கார்த்தெடி ஓடும்
இவைக்குக் கிவ்டததிருபெது
சு்தநதிரமல்ை

ஓடிய இவைவய ெக்்கதது நதியில்
்தள்ளிவிட்டுவிட்டு
்தான் மட்டும் ்தபபிததுபநொகும் 
்காற்று பசய்்தது
துநரா்கம் அல்ை

்தன்னுள் விழுந்த இவைவய
்தன்னு்டநை இழுததுச் பசல்லும்
நதி பசய்வது
உ்தவி அல்ை

நொய்க்ப்காணடிருந்த இவைவய
்தன்னி்டமிருந்த பசடிபயான்வ் நீட்டி
்கவர ்தடுபெது
்காபொற்் அல்ை

உதிர்நது ஓடிய இவையிவைப ெற்றிய
குறிபபு்கள்
உதிரா்த எந்த இவையினி்டததும் இல்வை

ஏபைன்்ால்
ஒவபவாரு இவைக்கும்
பவவநவறு குறிபபுக்்களால்
எழு்தபெடுகி்து வாழவு

	 	 	 	 	 சேௌவி

ஓவியம் : அன்பழகன
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்தகிக்குமிந்த ந்காவ்டயில்

நவணடியநொது நவைநதுப்காள்ள 

பமல்லிய மவழபயான்வ் 

ெரிசா்க ப்காடுத்தாய்

பூட்டிய வீட்டின் சாவிவயபநொைநவ 

அந்த மவழவயயும் 

எபநொதும் என்நைாடு

ெததிரமா்கநவ வவததிருநந்தன்

யாரும் தீண்டாமல்

சைைமற்று ஓடுபமாரு 

்காட்டு நதிவயபநொை 

என் ்தனித்த ெயணததிலும்

உைராமநை இருந்த மவழவய

அ்டர்ந்த இரபவான்றில்

பொழியச் பசய்ந்தன்

வநதுவிழுந்த எல்ைா துளி்களிலும்

உன் முத்தங்களின் ஈரமும் ்கைநந்த 

இருந்தது கூடு்தல் சி்பபு

	 	 	 தனபோல்	பேோனி

ஓவியம் : அன்பழகன
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த்காதவறு ்கழுதே
பி்டறியழுததும் சுவம 

முது்கழுநதும் சுவம 

்கால்்கள் ்க்த்ச் 

சுமநது ந்டக்கி்

பெரும் பொதியிவ வாழவு.

வ்ண்ட முட்வ்டக்ந்காஸ்

இவைநொலும் 

அழுகிநாறும் முள்ளஙகிக் கீவரயும் 

்கழுநீரும் 

உள்ளுவ் நாற்்ம் உணடுபசரித்தாலும் 

சலிக்்காமல் சுமத்தபைன் 

்க்டநை.

்கால்்களும் முதுகுமுள்ள

்கவளபெறியா எநதிரம் 

்கழுவ்த.

சுமத்தல் நிமித்தநம 

ந்தவவயாயிருக்கி்து 

எைக்ப்காரு உயிர்.

	 	 	 	 சஜயோபுதீன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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பெரும் நநசததின் பிடியில்
சிக்கித்தவிபெப்தன்ெதின்
பெருபவளியில் உவ்நது
நிற்கும் அன்பின் து்கள்்கவள
்கவனிபொரற்று ந்கட்ொரற்று
கி்டபெவ்த யுணர்ததி ....

நட்சததிரபபூக்்கநளாடு உைது
உள்ளஙவ்கயிைருகில்
பவளிச்சமிட்டு நிற்வ்கயில்்தான்
பு்ந்தள்ளி அமரவவக்கி்ாய்
்தவ்டபசய்யபெட்்ட ெகுதியில் ...

நவநராடு புடுஙகி நீ நீருற்றும்
நவவள்களில் நான் ்தாவரமாய்
முவளபநெபைை அறிவிக்வ்கயில்
்தாழநது ெ்ந்த இ்தயக்கூட்டிற்குள்
சற்ந்ர சைைம் ப்தளிவற்் வாைம்..

நீ நிவைக்குமி்டததில்
நான் நிற்கும் வவர்தான்
நெரன்பிற்குள் சுழலும்
நானுபமாரு விசிறி...

ம்வா்த பரியங்கவள நீயா்க
உ்தறி ்தள்ளும் நாபைாரு
கிள்ளுக்கீவரபயனில் ...

நான் ்கற்றுக்ப்காள்ள 
நவணடியது
உன்வையல்ை
என்வை ...

	 	 	 ரோம்	சபரியேோமி

ஓவியம் : அன்பழகன
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நிறம்...
வணணம் குவழதது

யாவையின் நி்தவ்த 

ந்கட்கி்ாள் ம்கள்

நாபைாரு ்கரும்பின்

ந்தாட்்டதவ்த வவரநது

்தருகிந்ன்

இதுவா யாவையின்

நி்பமன்று

ந்கட்கி்ாள் ம்கள்

இல்வையம்மா

இந்த ்கரும்வெதந்தடி

நிச்சயம்

யாவை வருபமன்ந்ன்

்காகி்ததவ்த

அவணத்தெடி நம்பிக்வ்கநயாடு

உ்ஙகுகி்ாள் ம்கள்

யாவை வருபமன்று.....

	 	 	 	 வீ.கதிரேன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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நதெயும் 
சுவர்கள்

திரிநதும் திரளா்த வாைம் சுவாசதவ்த 
ஒதுக்கி ஆசுவாசஙப்காள்கி்து 
்கருத்த நம்கங்களின் பு்முதுகில்

மாறி மாறி அமர்நதும் 
்தாய்பமாழி ப்காணடு அவழததும் 
உ்ஙகும் ப்தன்ைஙகிவள்கவள 
உசுபபுகி்து ்கா்கக்கூட்்டம்

மதுக்ந்காபவெ்கவள 
்காலி பசய்்தவனின்
மடியில் கி்டந்த 
பமாழிபபெயர்பபு ்கைவிபபுத்த்கததில்  
ஈஸ்ட்பமன் வணணததில் வவரயபெட்்ட 
ஈரூ்டலின் 
நிர்வாண ஓவியங்கள் மறுபெக்்கததி்டம் 
மவ்விவை ப்காஞசியெடி

உறுதியாை ப்காம்பு்களால் 
பின்னிக்ப்காணடு
உச்சந்தவையிைால் 
ஒன்வ் ஒன்று முட்டி நமாதி 
விைக்குகி்து கூவரயில்ைா கிவ்டயில் 
அவ்டபெட்டிருக்கும் கி்டாக்்கள்

அவசர அவசரமாய் அத்தவையும் 
இயல்புக்குள் பெயல் ப்காள்கி்து துளித 
துளியாய் இ்ஙகும் மவழயிநைாடு

சாரலின் ஈரதவ்த எட்டி உவ்தததும், 
வவளநது பநளிநதும் பு்க்்கணிக்கி்து  
ஆவசநயாடு  அடிவயிற்றில் நசய் 
்த்டவும் சாரலின்  ஈரதவ்த ெனிக்கு்டததில் 
மி்தக்கும் சிசு.

	 	 	 	 ரோ.த.ஜீவிததோ

ஓவியம் : அன்பழகன
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பிரிைம்
ஒன்றின் மீ்தாை பிரியம்

மவை்கவளக் குவ்டயச் பசய்கி்து

ெதுஙகியிருக்கும் பசாற்்கவள

ெ்வவயாக்கி ்காற்றில் அவையவிடுகி்து

பெரும் அன்பின் புைன்்கவள

இவ்டபவளி இல்ைாது

ஓவியம் நொல் மவ்தது வவக்கி்து

நி்கழச் சாததியமற்்

ஒன்வ் பிரெஞச பவளியில்

நி்கழததி

ெ்வவயாகி வாைம் ப்தாடுகி்து

இபெடி உருவாக்்கம் அவ்டந்த

அன்பின் புைன்்கள்

பிரிந்த நாபளான்றின்

ெவழய ்கவ்தவய 

இரவிரவா்க இபநொது

எடுததுச் பசல்கிந்ன்

ஒரு ்கவிவ்த மைம்.

	 	 	 ஏ.நஸ்புளளோஹ்

ஓவியம் : அன்பழகன
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இது்தான் ந்டக்்கபநொகி்ப்தன்று
முடிநவ பசய்து விட்்டார்்கள்
முக்கியமாைவர்்களுக்கும்
பசால்லியாகிவிட்்டது...
ெந்தலுக்கும் ெைவ்கக்கும்
ஆள் அனுபபியாகிவிட்்டது...
வீடு திரும்பும் முன்நை
வநது விட்்டது பசய்தியும்...
“்கலிச்சல்ை நொயிருவான் மயன் 
நொய்தப்தாவைய மாட்ந்டஙகு்ாநை” 

ன்னு உளறிய உ்தடு்கள்,
என்ைவிட்டுபநொயிட்டிநயன்னு
்க்தறி உவ்ந்தது...
இவரு இவவளவு நாள்
இங்கயா இருந்தாருன்னு
ந்கட்டு அ்டஙகிய குரல்்களுக்கு
மததியில்,
அவரு அங்கயிருநது வரணும்
இவரு இங்கயிருநது வரணும்னு
ஐஸ்பெட்டியும் வநது
அ்டக்்கம் ஒடுக்்கமா ெடுத்தாச்சு...
இதுக்கு நமை இவங்ககிட்்ட 
என்ை நவணடியிருக்கு
அவைதது ்க்த்ல்்களுக்கிவ்டயில்
தூஙகுங்கபொ எை பு்பெட்்டார்...
துவ்டததுபநொட்்ட துணி
தூரமாய் கி்டந்தது
்கவ்டசியாய் அவர் வாசம் பசால்லி...
்கழுவி எடுததுப நொைார்
மூததிர வாவ்டநயாடு
ப்தாவைநதுநொை அன்வெயும்...
்காரியததுக்கு நெச
ஆரம்பிததுவிட்்டார்்கள்
்கறிச்நசாறு திங்க...

	 	 	 	 	 ேகோ

ஓவியம் : அன்பழகன
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இபநொப்தன் ந்தவவபயல்ைாம்

ஒரு நற்பிரிவு மட்டுநம..

நம் விருபபுக்்கள் பவறுபபுக்்களாய் 

மாறிடும் முன்ைர்..

நம் உவரயா்டல்்கள் சுவாரஸ்யங்களற்று 

நொகுமுன்ைர்..

நம் முத்தங்களில் ்கசபபின் சுவவநயறிடும் 

முன்ைர்..

நமலும்

நாம் ்கரங்களிநைநதும் 

நநசததின் 

சிறு மைர்்களில்

துநரா்கததின் குருதிததுளி்கள் 

ெடிநதிடும் முன்ைர்..

அது நி்கழநதி்ட நவணடும்

அவவளநவ!!!

	 	 	 	 ரிஸ்கோ	முகதோர்

ஓவியம் : அன்பழகன
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அவவளவு்தான் அபபூ

பூ ஒன்று உதிர்நதுகி்டக்கி்து
்காற்றிைாை ந்டைதவ்தத 
ப்தாவைததுவிட்டு....

வசீ்கரம் ஈர்க்்கக் ப்காததும் 
ெ்வவ்களின் ஊ்டல் இனி அ்தற்கில்வை

ந்தன் சுகிக்்க வரும் 
பூச்சி்களின் ஸ்ெரிசம்
சி்கு்கவள இனி
பின்நைாக்கிச் பசலுததும்

துளிர்ததுதிர்நது
கிவள்தவழநது சில்லி்டத தீணடும்
மவழததுளி
இனி வாய்க்்கபபெ்ாது

உதிர்ந்த ஒரு பூவவ 
ஒருநொதும்  கிவளக்்காம்பில்
சூடிக்ப்காள்ளாது
மரம் மீணடுமா்க....

அபபூ ஒரு ்காைதவ்தபநொை 
உதிர்நதுகி்டக்கி்து
அ்காைததில்

மீணடும் 
கிவள துளிர்க்கும் 
பமாட்்டவிழக்கும்
இ்தழ ெ்டர்ததும்
நி்மைர்நது ்காற்றில்
மணம் ப்தளிக்கும்

அன்பின் நவர்
கிளர்ததும் கிவள்களிபைல்ைாம்
ஆ்ா நிவைவு்களா்க....!

	 	 	 சுஜய்	ரகு

ஓவியம் : அன்பழகன
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அவரவர சுதவக்கு 
அறுத்துக்ன்காண்் 
சதே்கள்

மணைா்ாய் ொய்நந்தாடும் 
ொவைவைத்த்டங்களில் ெரு்க ஏதுமற்று
பநருபவெ குனிநது நமய்நதுப்காணந்ட

ந்தாளுயர்ததி நம்கதவ்த துழாவும் 
நம் வ்க்களில் விழுவப்தன்ைநவா
எரி நட்சததிரத து்கள்்கள் மட்டுநம... !
பநடுநதூர ்கால்நவ்டப ெயணததில்
நாவு்கள் நவைததுக்ப்காள்ள 
இைவசபெந்தலிட்டு இவ்டயிவ்டநய
குளிர் நிழலில் அமர்நதிருபெவர்்கள் 
ொை்கபமை நமக்கு அவழதது வழஙகியது
சாக்ரட்டீஸின் ந்காபவெததுளி்கள்...
ஊன்றி எழ ஏதுமற்் வைாநதிரததில்
மு்டமாகிக்கி்டக்கும் நம்மிபைாருவர்
நமபைநது ஒருவநரனும் ந்டநது பசல்ை
என் எலும்பு்கள் உறுவி 
உைக்ந்கார் ஊன்றுந்கால் 
பசதுக்குகிந்ன்...
அ்தன் உறுதித்தன்வமவய உறுதிபசய்ய
என் முட்டி்கவள உவ்டதது 
ெரிநசாதிக்்காந்த...
ஏமாற்றுக்்காரர்்களின் வாசலில்
்தவையற்று கி்டக்கி்து
நம் நம்பிக்வ்க்கள்...
அ்தன் துநரா்கங்களும் நிராவச்களும் 
ப்தாபபுள் ப்காடி்களாய் நீணடுயர்நது 
இழந்த சந்தர்பெங்கவளத
வாழவின் பவளி்களில் ந்தடுகி்து...!
வவளந்த முதுகும் நநாய்்களுமாய் அழுத்த 
்கவனிபொரற்் மூவையில் சுருணடு 
ஒடுஙகும்
வநயாதி்கனின் பொருமைாய்
எஙந்க ப்தாவைத்த நம் வாழக்வ்க 
எைதந்தடுவ்கயில்
யார் யாநரா சுவவபெ்தற்ப்கன்று 
அறுததுக்ப்காண்டபின் 
எலும்பு துறுததி ப்தாஙகும் 
நம் வாழவின் சவ்த்கள்.. 
ஈர மணநமட்வ்ட பவறிப்காணடு கிளறும்
்காவளயின் ப்காம்பு்களில் 
சிக்கிச் சிவ்தநது பநளிகின்்ை
மணபுழுவாய் 
அநதிமததின் வாசலில் ஆடுகி்து...!

	 	 	 	 ேநதுரு

ஓவியம் : அன்பழகன
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ஞாைபநொத்தல் அது...

ஆயிரமாயிர ஆணடு்களின் 

்தவம் நிரம்பிய நொத்தல் அது...

அ்டர்பமௌைங்களின் சாறு...

வார்தவ்த்களின்றி வாழவவ 

பமாழிபபெயர்க்்க யத்தனிக்கும் யநதிரம்...

வ்க்களில் ஏநதும் ்கணம்...

்காற்றில் மி்தந்த சிறுபவண தூவி 

சட்ப்டை உவ்டதது பசல்கி்து...

வார்தவ்த்கவள பூட்டிட்டு  என்ை்டா 

வாழபவை...

	 	 	 	ஷோலுமதிசுகரஷ்

ஓவியம் : அன்பழகன
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ஊர் ்காரியக்்காரைா்கவும்

உயர்ந்த சாதிக்்காரைா்கவும்

்தன்வை உயர் நிவையிநைநய

்கவ்டசிவவர ்தக்்க வவததுக்ப்காண்ட

ெழுத்த கிழவபைாருவன்

ொவ்டநய்ப நொகி்ான்!

என்வை பெத்த அபொபவன்றும்

நான் ந்தடிய ராசாபவன்றும்

பசருபபு வ்தபெவர் வீட்டிபைாருவரும்

துணி பவளுபெவர் வீட்டிபைாருவருமாய்

தூரமாய் நின்று ்க்தறியழுதி்ட

பவளிச்சததிற்கு வருகி்து

்காரியக்்கார கிழவன் பசய்்த 

்காரியங்கள்!

உணவமபயன்று ஊநர அறிந்தாலும்

்காரியக்்காரனின் பசாததில்

்கால்வாசிப ெஙகு கூ்ட

எஙகும் ்கசியவி்டாமல் 

ொர்ததுக் ப்காள்ள

இஙந்க சாதியம் இருக்கி்து!

இது ம்தச்சார்ெற்் நாடு!
                               
	 	 	 சபனடிக	அருள

ஓவியம் : அன்பழகன
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மரங்களின் 
மெங்கள்

இவையுதிர்்காைம்
சுள்ளி்கவள நச்கரிக்கும்
ெ்வவக் கூட்்டம்
இவை துளிர்க்கும் நநரம்ொர்தது 
எங்கவளத ந்தடித்தாநை வரநவணடும் 
என்று நிவைக்கும் மரங்கள்

உற்்ார் உ்விைர்்கள் வரவவ எணணி 
மகிழும் மனி்தர்கூட்்டமா்க
மாறிவிடுகின்்ை

்தங்களுக்கு பிடித்த கிவள்களில்
வந்தமரும் நசாடிப ெ்வவ்கள் 
்கா்தல் பசய்யும் நவவள்களில் ்கா்தலிக்்க 
துவணயில்ைா்த மரங்களும் உணர்நது 
ப்காள்கின்்ை அவவுணர்வவ

முட்வ்ட்கள் இடும் ்தருணம் ொர்தது
ொம்பு இ்தர எதிராளி்கவள 
விரட்்டமுடியா்த மரங்களா்க மரங்கள் 
இருபெதும் ந்டக்்கத்தான் பசய்கின்்து

்தபபிததுக்ப்காள்ளும் முட்வ்ட்கவள 
அவ்ட்காதது குஞசு பொரிக்கும் 
வவர மரமா்க இருந்தாலும் 
மரிதப்தாநொகின்ந்ாம் ஒவபவாரு 
ஆெததுக்்கள் பநருஙகும்நொதும்

இவரந்தடிச் பசல்லும் ்தாய்பெ்வவ 
வருவவர ஆணெ்வவநயாடு நாமும் 
விழிததிருக்கும் சு்கங்கள் ஏநைா
பிடிததுத்தான் இருக்கும் மரங்களாகிய 
எங்களுக்கு

குஞசு்கள் வளர வளர ெ்க்கும் 
ெயிற்சி ப்காடுக்கும் ்தாய்பெ்வவயும் 
ஆணெ்வவயும் எங்கவளவிட்டு பிரிக்்க 
நிவைக்கும்
எதிராளியாகிவிடுகின்்ை மரங்களாகிய 
எங்களுக்கு

ெ்டெ்டபபுச் சத்தமும் கீச் கீச் சத்தங்களும் 
ஒவபவான்்ா்க ெ்நதுநொகும் பொழுது 
இவை்களும் உதிர்கின்்ை மைங்களில் 
வடியும் ்கணணீவரபநொை

அடுத்த இவைதுளிர்வுவவர
்காததிருக்்கநவணடிைாலும்
மனி்தர்மைங்களிலும் ஈரம் 
இருக்்கநவணடும் மரங்களா்காமல்

	 	 ேட்டூர்.	அ.	கு	ரகமஷ்

ஓவியம் : அன்பழகன
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சுசிலைாம்மாவும்
அம்மாவும்.

இபநொது மாதிரிநய அபநொது
ெனிக்்காைததின் எல்வை முடிவு
ந்காவ்டயின் எல்வை ஆரம்ெம்.
மி்தமாை சூட்டில் 
பநய்யில் வறுத்த முநதிரியின்  
நி்தவ்தபயாத்த
மாவைபபொழுதின் மாடியில்

குடும்ெம் புவ்டசூழ
சிைாகிததிருக்கும் ்தருணததில்
ஏ்த்தாழ என்ெவ்தவி்ட கிட்்டத்தட்்ட
இரணடு கிநைா மீட்்டருக்்கபொல்
நமரிவசக்கிள் சவுணடு சர்வீஸில்
ஒலிபெரபொகும் ொ்டநைாவச
எரிவாயு அடுபபின் சிம் மாதிரியும்
வைய் மாதிரியும்
்காற்றின் அவைவரிவசயில் 
ஏற்றியும் இ்ஙகியும் ந்கட்கும்.
குவ்ந்த மாததிவரபயாலியின் 
பசால்லின் ஒவசவய
அம்மாவின் குரல் நிரபபும்
கூடு்தைாை ஓவசவய.
நம் ்தவரவிரிபபில் சுசிைாம்மா
அமர்நதிருபெ்தற்கு ஈ்டாகும் 
அம்மாவின் குரல் வளம்.
அபநொது நிவைபநென் அடிக்்கடி
்காற்றின் திவச மா்க்கூ்டா்தாபவை.
இவ்டயிவ்டநய ஊடுருவும்
தூரதது ரயில் சத்தம்.
அது கிளபபிவிடும் விடுமுவ்யில்
ெயணித்த ஊரின் நிவைவவ.
நீளும் மாவை இரவவதப்தா்ட
உள்ளஙவ்க மததியின் ெள்ளதவ்த 
நிரபபும் நிைாச்நசாறு.
ொயும் ்தவையவையும் ்தவ்ாது
மததியில் வீற்றிருக்கும் 
மர்ஃபி நரடிநயா.
அபநொதும் ொ்டல் மி்தக்கும் 
அம்மாவின் ந்தன் கிணணததில்.
ையிதது ருசிதது கி்டந்த வாழவு
சுருஙகிபநொைது 
நாங்கள் வளர்நதுவிட்்ட நாளால்.
இபநொதும் ந்கட்்க நநரிடுகி்து
அரி்தாை ்தருணததில்
சுசிைாம்மாவின் ொ்டவை 
அதில் இருக்கி்ாள் 
சுசிைாம்மா மட்டுநம. 

	 	 	 துலர.நநதகுமோர்

ஓவியம் : அன்பழகன



31gil¥ò
fšbt£Lhttps://padaippu.com/kalvettu

nk - 2019

என்ந்ா தூஙகிய நிசப்தங்கள் இன்று 
்கைவில் விழிகின்்ை ...

இ்தன் எக்்காள சிரிபபு்கள்
்காது்கவள அறுக்கின்்ை..

நிஜங்களின் நிமி்டங்கவள 
உறிஞசி உபபிடுகின்்ை ..

ந்காெங்கவள ந்காணங்களாக்கி
வடிவங்களாக்்க முயற்சிக்கின்்ை ..

ொ்த பவடிபபு்களில் 
வணணங்கவள புகுததுகின்்ை ..

இந்தா அந்த நிசப்தம் சப்தமாகும் 
முன்பு நான் உ்ஙகியா்க நவணடும்...

என்வை எழுபொதீர்்கள் - நான்
புசிக்்கபெ்ட நவணடும் அந்த 
நிசப்த ்கைவில் ..

	 	 	 	 சிேயட்சி

இன்னும் 
ெதது நிமி்டங்கள் 
இருக்கின்் ஆறு்தவை 
்தவிர நவறு எவ்தயும் 
்தநதுவி்டவில்வை..

்கடி்காரததில் நாம்
கூட்டி வவக்கும்
ெதது நிமி்டங்கள்.

	 	 	 	 ஆனநத
  

ஓவியம் : அன்பழகன
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புள்ளியிைல் 
 

ந்காைதவ்த 
ப்தா்டஙகி வவக்கும் 
புள்ளி்கள் 
ப்தா்டக்்கப புள்ளி்கள் 
 
எழுததின்நமல் 
புள்ளி்கள் 

பமய்பபுள்ளி்கள் 
 
ொர்வவயற்ந்ார்க்கு 
எழுததுக்்கநள 
புள்ளி்கள் 
 
மச்சங்களும் 
பமய்பபுள்ளி்கள்்தான் 
இவவ்கள் 
அழியா்த புள்ளி்கள் 
அவ்டயாளப புள்ளி்கள் 
 
எல்நைாவரயும் 
புள்ளி்களாக்கி விடுகின்்ை 
இந்தப புள்ளியியல் 
 
்கழுவ்தநமல் ஏற்றிவவத்த 
்கரும்புள்ளி பசம்புள்ளி்கள் 
அவமாைப புள்ளி்கள் 
 
பெரும்புள்ளி்கள் 
பெரும்ொலும் 
்கரும்புள்ளி்கள் 
 
என்றும் 
அழியாமல் நிவைக்கி்ார்்கள் 
முக்கியப புள்ளி்கள் 
 
்கவைம் ந்தவவ 
பவணபுள்ளி்கள் 
வியாதிப புள்ளி்கள் 
 
வ்க்கால் ஒடிந்தாலும் 
ந்டக்கின்்ை 
்காற்புள்ளி அவரபபுள்ளி்கள் 
 
எல்ைாம் 
முடிதது வவக்கின்்ை 
முற்றுபபுள்ளி்கள்....... 
 
    க.	மகுடபதி

ஓவியம் : அன்பழகன
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பமளைதவ்த எட்டிப பிடிக்்கா்தவவர  

ந்கள்வியும் ெதிலும் அர்த்தமற்்து 

நீ என்னி்டம் ந்கள்வி்கள் ந்கட்ெவ்த 

நிறுததிவிட்டு 

ஒருமுவ் உைக்குள் ெதிவை ந்தடு 

 

உள்நநாக்கி திருபபு 

ந்கள்வி்கள் ெதிைாகும் 

ெதில்்கள் புது ந்கள்வி்கவள ந்கட்கும் 

இது ஒரு சுழற்சி 

உைது நான் என்னும் ஆற்்ல் 

சுழன்று சுழன்று ்தன்வை இழநது 

சூன்யததில் விழும் 

அந்த சூன்யததில் நீ 

ந்தடியவவ அவைததும் 

இருக்கும் 

ஆைால் நீநயா 

அந்த சூன்யமா்க உருமாற்்ம் 

பெற்றிருபொய்... 
 
   கி.கவியரேன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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அந்திமத்தின் 
சு்ர 
 

கூடிழந்த ெ்வவ... 
‘கூடிழந்த’ பொருநதுநமா அ்தற்கு 
விரட்்டபெட்்ட்தா விைக்்கபெட்்ட்தா 
விரட்்டபெடுவ்தனினும் பெரும் வலிநயா 
விைக்்கபெடுவது... 
 
நீள்சதுரபமான்றில் 
அ்தன் ந்தவவ்கருதி ந்தடிதந்தடி 
நிரபபியிருக்கி்ார்்கள் 
இருநதும் பவறுவமயா்கநவ உணர்கி்து 
அ்தற்கு நிவ்வளிக்்க 
எது ப்காணடு நிரபபுவது 
 
விரிக்்க முடியா்த சி்வ்க 
இறுக்கிக் ப்காணடு 
நவ்தவைவய பவளிபெடுததும் 
அ்தன் மு்கதவ்தப ொர்க்்க 
பவறுபொயிருக்கி்து 
நவடிக்வ்க ொர்பெவர்்களுக்கு 
 
இருந்த்தற்கும் இருபெ்தற்கும் 
பெரி்தா்க நவறுொடு 
என்ை இருநதுவி்டபநொகி்து 
எைத ்தமக்குள் ந்கட்டுக்ப்காணடு 
உ்தடுபிதுக்கி பவளிநய் 
 
அநதிமததின் பிர்காசம் ஒளிர்நது 
அவிய எஙகும் நிரம்புகி்து 
அந்த்கார இருட்டு. 

	 	 	 ேகதிஅருளோனநதம்

ஓவியம் : அன்பழகன
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மரணததில் நின்றுப்காணந்ட... 

பி்பபெை 

ெயணதவ்தத ப்தா்டஙகுகி்து 

வாழவு..! 

 

பெரும் வைதவ்த 

சுமநதுப்காணடு 

ெ்க்்கவும் 

்கற்றுக்ப்காணடிருக்கி்து 

ஒரு 

சிறு ெ்வவ..! 

 

்கட்டி்டததிற்குள் 

புவ்தந்தக் ்காடு 

்கணபணதிநரத ப்தரிகி்து 

எதிர்்காைம்..! 
 
         தமிழ்ககுமரன்

ஒரு ்கறுபபுக் ்கட்்டததில் 

 

உன்வை நிவைத்தெடி 

ஒரு ்கறுபபுக் ்கட்்டததில் 

நின்றுப்காணடிருக்கிந்ன் 

 

ஓரடிகூ்ட ந்கரமுடியாமல் 

சுற்றி வவளக்்கபெட்்ட 

சதுரங்க அரசவைபநொை 

   பழநிபோரதி

ஓவியம் : அன்பழகன
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அவர்்கள் நொவ்தயில் உைருவ்தா்க  
ஒருநொதும் என்னி்டம் பசால்ைாதீர்்கள்...  
அந்த மூவையில் அமர்நதிருக்கும் 
பெரியவவர  
்தனிவம ்தான் நொவ்தயாய் குடிததுக் 
ப்காணடிருந்தது...  

்தன் ம்களின் திருமண ்தாம்தத்தால் 
்காயபெட்்ட அவன் 
மைம் விட்டு நெசிக் ப்காணடிருந்தான்...  
திைக்கூலிவய வாஙகி ப்காணடு 
சிரித்தெடிநய உள்ளுவழந்த அவன் 
வாழவில் யாவரயும் இன்றுவவர  
்காயபெடுததியதில்வை...  
பின்ைணி ொ்ட்கருக்கு இவணயாை 
பமட்டில் ொட்டு இவசக்கு இவனின்  
ரா்கததிற்கு சம்ெளம் எவ்தயும் 
ந்கட்்டதில்வை...  
சி்கபரட் புவ்க ஒன்ந்ாடு ஒன்று 
சணவ்டயிட்டு  
சன்ைல் வழிநய எட்டி குதிததுக் 
ப்காணடிருந்தது...  
அருகில் ஆக்நராசமா்க நெசிக் 
ப்காணடிருந்தவன்  
ந்காெதவ்த விற்றுக் ப்காணடிருந்தான்...  
உன் வ்கயா, என் வ்கயா என்்வர்்கள்  
நொவ்தயா, நெவ்தயா எை விவா்தததின்  
உச்சததில் அமர்நதிருந்தைர்...  
அன்்ா்டம் இவர்்கவள ்க்டநதுச் 
பசல்லுெவன் பமாளைசிரிபநொடு  
மூன்்ாவது இருக்வ்கயில் வாநதிவய  
்கழுவிக் ப்காணடிருந்தான்...  
ஒரு பசாட்டு ்தணணீர்கூ்ட சி்த்ாமல்  
அளவுப பிரிததுக் ப்காணடிருந்தவனின்  
ரசவைக்கு நொவ்த ஈ்டாகுமா?  
அஙகு வந்த வய்தாை ொட்டி ்தன்  
்கணவனின் நடுக்்கததிற்்கா்க வாஙகிச் 
பசல்வ்தாய் என் ொசதவ்தயும்  
வாஙகிச் பசன்்ாள்...  
அன்வெ இழந்த அவன் ்கட்டிய சுவர்்கள்  
நிழல் ்தராமல் அைைாய் 
சுட்ப்டரிக்கும்நொது  
ஏந்தா ஒரு நொவ்த அவனுக்கு ஆறு்தல்  
என்்ால்,  
அ்தன் மடி சாய்ந்தால் என்ை ்தவறு...  
 
       சேநதோரபபட்டி	
	 	 	 இரோ.	சேல்ேககுமோர்
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உன் ஜாவ்டயில் விட்டுச்பசன்் ஒற்வ் 

ம்கனின் மு்கம் ொர்தது ஒவபவாரு நாளும் 

ந்தற்றிக் ்க்டக்கிந்ன்  

உவ்டமீறிக் ப்காததும் 

்கழுகுக் ்கண்கவள சநதிக்வ்கயில் இளவம 

இன்னும் வளவமநயாடு இருபெவ்த 

அருவருக்கிந்ன்  

வ்க்கள் ந்கார்க்்காமல் முத்தமி்டாமல் உயிர் 

்கவரயாமல் ்கழியும் ஒவபவாரு இரவும் 

ராட்சசன் நொல் என்வை விழுஙகுகி்து  

பவற்று பநற்றியின்றி பொட்டு 

வவத்தால் உ்வு பெண்கள்்தான் 

சைசைக்கி்ார்்கள்  

சுெ்காரியங்களில் ஓரமா்க ஒரு திரு்டவைப 

நொை உள் நுவழகின்ந்ன்  

பெரிய ்காரியங்களில் உன்வை 

நிவைதது்தான் அடிததுக்ப்காணடு 

அழுகிந்ன்  

நீயும் நானும் நட்டு வவத்த பசடியில் 

இன்று்தான் மு்தன் மு்தைா்க 

மைர்நதிருக்கி்து  

ஒரு பவள்வள நராஜா
   
     அகதோ

ஓவியம் : அன்பழகன
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்கலியு்க புத்ேன்..!
 

புத்தன் அரசைாைான் 

ஆவச்கள் வரி வரியாய் துளிர்விட்்டது.. 

 

கூட்்டாளி்களின்  

உ்டல் முழுதும் இ்க்வ்க முவளக்்க வரம் 

்தந்தான்..  

 

நிஜங்கவள ஏமாற்றுவ்தற்ப்கன்ந் 

்கைவு்களுக்கு வார்தவ்த்களால் வணணம் 

தீட்டிைான்..! 

 

இபபொழுது 

நொதிமரம் பவட்டி விமாைம் பசய்்தபி்கு 

ஆவச்கவள ெ்க்்கவிட்்டெடிநய 

இருக்கி்ான்...! 
                      

	 	 	 	 க.ரோஜகுமோரன்	
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என் ்கரங்களுக்கு  

மி்க அருகில் வாைம்...  

ந்கரததுவஙகிய  

ந்கர்ததிய ்காைச்சக்்கரததின் 

ஒரு சிறு புள்ளி வமபயை  

்கவரநது நொ்தலில் மீள்கிந்ன்.... !  

ப்தாட்டுத ப்தா்டரும்  

ரயிைடிபொவ்தயாய் 

இவ்டபவளி்கநளாடு பொருநதும்  

யாவற்வ்யும் இவரயாக்கி  

ெசியாறும் இவவிருளின்  

நாசி்களில் நிரம்புகி்து  

வியர்வவ பூத்த  

ந்காவ்டயின் ஒரு ஏ்காந்தப பொழுது.... !  
 
   முகில்நிைோ	தமிழ்

தி்நந்த இருக்கும்  

குபவெத ப்தாட்டி  

எறியும் வெயில்   

ெசியும் ெட்டினியும்  

~~~~ 

சறுக்கி விவளயா்ட  

ஒரு இவையும்  

ெனிததுளியும் நொதும்   
 
   J.K.போைோஜி
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