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புதியவேனாரு உட்யனாைல்.

சூரியனை மனைத்துப் பைக்கினைை

சில சிைகுகள்

அனைகளின உனையாடனல

கூர்ந்து கைனித்து ககட்கிைது காற்று

ைாழ்வும் நிலமுமற்ை

அனைகளின உனையாடல்

ஒவ்ைானைாய் காற்றின காதுகளுக்கு 

கமலும் கமலும் ைந்து கேருகினைை

காற்று குறுக்கக நுனைந்து 

சிைகுகளுடன

புதிய்�ாரு உனையாட்லானனை

ஆைம்பித்து

அ�னுள்களே சில சிைகுகனளே உருைாக்கியது

இப்கபாது உருைாக்கிய சிைகுகள் 

்ைளிகயறி 

ைாழ்வும் நிலமுமற்ை சிைகுகளுக்கு

நில்மானனை ைளேர்்�டுக்க 

முயற்சிக்கினைை.

	 	 	 ஏ.நஸ்புள்ளாஹ்

ஓவியம் : அன்பழகன



gil¥ò
fšbt£L 5https://padaippu.com/kalvettu

#]iy- 2019

பிையானேகளேற்ை ஒரு ைாைத்திற்குள்
கவின�்யழு�
அத்�னை  பிையத்�ைம்.
ைறுனமயின பிடிக்குள்
சிக்கியுைலும் கை�னை 
கண்ணீைாக ைடிகிைது
அ�ன ்ோற்கனளே
நாம் �ான கண்டு்காள்ளேகைண்டும்
க�டிக்காண நம்னமத் ்�ானலத்து 
பிரி்�ானறின ோயல் பூசிநிற்க கைண்டும்
ைறுனமயின முகம் நம்னமக் 
கண்டுவிடா�படி
நம்னம ஒளித்துக்்காள்ளே கைண்டும்

அ�னிடம் கநைடியாகப் கபசி என�யும் 
கைந்துவிடமுடியாது
ைறுனமயின ்ோற்கள்
அவவீட்டின கீைலாக இருக்கும்
அவவீட்டின ஈைமாக இருக்கும் 
அவவீட்டின ்பயர்ந்� மண்ணாக 
இருக்கும்
அவவீட்டின �கைஙகளில் ைந்து விழும் 
கற்களோக இருக்கும்
்பருஙகாற்றினைத் �ாஙகாது தூக்கும் 
�கைத்தின  ஓனேயாக இருக்கும்
ைாழ்பைனின கண்ணீர் பார்க்கும் 
�னையாக இருக்கும்
பகலிைவு ்பாழுதில் எ�ைாலும் 
சூடுபட்டிருக்கா� அடுப்பின ்ைம்னமயாக 
இருக்கும்
எ�்ைானறிற்காகவும் 
அனடத்துக்்காள்ளோ� க�வுகளோக 
இருக்கும்
நான அவவீட்டின ைலிகளில் 
கூன விழுந்து நிமிைா� 
முதுனமயாயிருக்கிகைன
ைறுனம ைேப்படும் எைக்கு

என பிையத்�ைஙகளின சுருக்கஙகள்
எனனுட்லஙகும்
பைவிவிட்டது
நான ைறுனம்யனும்
கவின�யாகிவிட்கடன...

	 	 	 ஷீலளா	கடறகரை

ஓவியம் : அன்பழகன
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கமட்டிலிருந்� பூலப்பூக்களிலிருந்து

நழுவும் அதிகானல

முழு நானளேயும்

மதியமாக்கி னைத்திருக்கிைது

ைானபடர் கினளேகனளே

புதி�ாக பள்ளி கேர்ந்� சிறுமியின

கநாட்டில் ைாட்டர் கலைாகப்

பார்க்கிகைன 

விலஙகு ஆர்ைலர்களுக்குத் ்�ரியாமல் 

ோட்ரூமுக்குள் ைளேர்ந்து ்காண்டிருக்கிைது 

அணில்கள் ேைணாலயம்

கிணற்றின ்�ாண்டக்குழிக்குள்

ஒரு சிறு கல்னல

வீசுகிகைன

எைது பால்யம் ேலக்்கை

மி�ந்து ைருைன�

நினைப்ப�ற்குள் 

ே�க்்கை 

எதிர்காலம்

்ைறுனமயின ஓனேக்குள்

�னனை 

அனடத்துக் ்காண்டது

	 	 சே.தணடபளாணி	ததன்றல்

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன
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ஞனாபக மீனகள்

ஆழி நினைய திரியும் மீனகனளேப் 

கபால் ஞாபகஙகள் நகர்ந்து 

்காண்கடயிருக்கினைை,

இக�ா ஓர் ைனல வீசுகிகைன

ைனலயில் நுனைந்திட்ட அல்லது 

மாட்டிக்்காண்டனை மட்டுகம ஞாபக 

மீனகளேல்ல

இப்கபான�க்கு இனைகனளே உைக்கு 

ருசிக்கத் �ருகிகைன அவைளேகை...

	 	 களார்த்திக்	முருகளானநதம்

வினட்பறும் கபாது..

காைணஙகள் ்ோல்லாக�..

நியாயஙகனளே ்�ளிவுபடுத்�ாக�..

மனனிப்புகள் கைண்டி நிற்காக�..

குற்ைவுணர்வில் �னல கவிைாக�..

அனபின பலிபீடஙகளில்

க�றும் சிறு பைனைக்கு 

உன நியாயஙகனளே ககட்டு நிற்க 

எவவி� அைகாேமும் இருப்பதில்னல..

அப்கபாது நீ ்ேய்ய கைண்டிய்�ல்லாம்..

எவைளேவு கைகமாக முடியுகமா

அவைளேவு கைகமாக 

்ைளிகயறி விடுைது�ான!!!

	 	 	 ரிஸ்களா	முக்தளார்

ஓவியம் : அன்பழகன
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என கைனை முறித்துப் கபாட்டைர்கள் 

உயிர் துடிப்ப�ாக 

குைல் ைனலனய நசுக்கிக் 

்காண்டிருக்கிைார் கள்... 

என நிைனல ்ைட்டிக் 

்காண்டிருந்�ைர்களின முகம் 

முன பின எைக்கு பரிசேயமாைது அல்ல... 

அைர்கள் னகயில் என ைழித்�டத்தின

ஆய்வு அறிக்னக னைத்திருந்�து 

அதிர்சசியாக இருந்�து... 

என �ன நம்பிக்னக ஆற்றில் விழுந்� 

பானைகனளே 

விழுஙகிக் ்காண்டு ்�ாடர்ந்து 

பயணிக்கிகைன... 

எஙகிருந்க�ா ைந்� கமகம் அருகில் 

அமர்ந்து  

என காயஙகனளே ஈ ்மாய்க்காமல் 

பார்த்துக் ்காண்டிருந்�ை... 

மனையில் நனைந்துக் ்காண்டும் 

்ைப்பத்ன� உணர்கிகைன... 

அனறு கினடத்� மு�ல் ்ைற்றினய 

அதிர்்ஷடம் எை அைர்கள் 

என சுைர்களில் துப்பிச ்ேல்கினைைர்... 

பற்கள் ்காண்ட காகம் இனை 

கினடத்�ால் 

கூசேலிட்டு ்காண்டாடத்�ான ்ேய்யும்... 

நான எழுதும் கன�யில் க�ாபாத்திைம் 

என நனடபான�யில் முற்கள் வீேலாம், 

நான சுைாக்ககளோடும் நீந்� பைகியைன

எனபன� அைர்களுக்கு 

புரியனைக்ககைண்டிய அைசியம் 

எைக்கில்னல... 

முட்டி கமாதும் வின�க்கு பூமி பிளேந்க� 

தீரும்... 

பயணம் முடிந்�ாலும் என நிைல் 

்ைப்பத்ன� சுட்்டரித்துக் ்காண்கட 

இருக்கும்... 

தேநதளாைபபட்டி	இைளா.	தேல்்வக்குமளார்

ஓவியம் : அன்பழகன
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்பருஙகாற்ைாடிகள் ைந்து
சுற்ைத் ்�ாடஙகிய பிைகு
மனை ்பய்யாமல் கபாய்விட்டது
எனைார்
ஆடு கமய்க்கும் அப்பாயி �ாத்�ா

்பருமாள் ககாயில்ல
ேரியா பூே நடக்குைதில்கல
ோமி குத்�மிருக்கு ஊர்கமல
அ�ைால் மை கபயைதில்கல எனைாள்
்ைள்னளேயானடயணிந்� லட்சுமி பாட்டி

எல்லாருகம ்�னைந்க�ாப்பு 
கபாட்டுட்ட�ால
சூடு அதிகமாகி
மனை ்பய்யைது குனைஞ்சு கபாசசு 
எனைார்
ஊருக்குள் �ான ்பரிய அறிைாளி
எைக்காட்டிக்்காள்ளும்
பசனேத் துண்டு கேகர்

எல்லாருகம ஏமாத்திப் பைகிட்டாஙக
பிை்கப்படி மனை ்பய்யு்மனைார்
யாரிடகமா ்பரி�ாய் ஏமாந்�
மீனேக்காை ைாமோமி

ஆளோளுக்கு ஒரு காைணம்
ஊருக்குப்கபாை அனறிைவு தூஙகுனகயில்
என கைவில்
இடி மினைலுடன நல்ல மனை

	 	 	 	 தேௌவி

ஓவியம் : அன்பழகன
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ஓர் அோத்திய ேப்�க் குனகயில்�ான 

அந்� எலிகள் ைாழ்கினைை... 

ைனளேந்� பான�களில் 

பதுஙகு குழிகளும் அைசியமாகிைது... 

எந்� கநைத்திலும் கைட்னட 

்�ாடஙகலாம்... 

ஒரு பான� 

கண்ணாடிச சில்லுகளோல் 

அனடபட்டிருக்கிைது.. 

ைாய் கிழிந்� எலிக்கு 

ஈமக்கிரினக நடத்� இது கநைமில்னல... 

அடுத்� ைழியில் ஓர் எலி 

�ன குஞ்சுகளுடன இைந்து கிடக்கிைது... 

விஷம் னைத்திருக்கிைார்கள்.... 

பூனைகளின ேப்�ம் 

மண்னடக்குள் ஊடுருவி ஓடுகிைது... 

பூனையின பா�ஙகளோய்ப் புனக 

உள்களே நுனைந்து ்காண்டிருக்கினைை... 

மூசசுத் திணறிச ோகும் கபாதும் 

பயமிருந்�ால் அசேம் தினறுவிடும்.... 

கைறு ைழியில்னல 

கைட்னடக்காைர்கள் நிற்கும் ைாேல் ைழி 

பாய கைண்டியது�ான... 

மைணம் நிசேய்மனைாலும் 

காயம் ்ேய்துவிட்டுச ோைதிலும் ஒரு 

சுகம்�ான... 

எலிகள் 

கைட்னடக்காைர்கள் மீது பாயத் 

்�ாடஙகிை. 

	 	 	 முகமது	பளாட்ேளா

ஓவியம் : அன்பழகன
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புடேயனா_நிட்வு 

இ�ழ் கநாக ஊதித் 

�ள்ளிக்்காண்டிருக்கும் 

நீர்குமிழிகளினூகட

முகத்ன�ப் புைட்டுகிகைன 

உனடந்து சி�றிய துளிகளின 

அமிலம்பட்டு கனைகிைது விழி

கமலும் கமலும் முத்திட்டு

உனடகிைது குமிழ்

அறுந்� பட்டத்ன� ்மல்லத் 

�னையிைக்கியது காற்று 

விைனலத் க�டித்க�டி கீழிருந்து 

எவவுகிைது நூல் 

நிகழ்வின படிமஙகனளே 

காட்சிக் ககாப்புகளோய்

கேமித்து ்காண்டிக்கிைது 

புனகப்படக்கருவியின   

கண்ணாடி வில்னலக்குப் 

பினைால் புன�ந்திருக்கும் விழி்யானறு.

	 	 	 ைளா.த.ஜீவித்தளா

ஓவியம் : அன்பழகன
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ஒரு துண்டு காகி�ம்

என பசிக்காை ்ேலவு
எைது;
உன பசிக்காை ்ேலவு
உைது;
ஆயினும் நாம் நண்பர்ககளே!!!

என உனைப்பிற்காை ஊதியம்
எைது;
உன மு�லீட்டுக்காை உனைப்பு
உைது;
ஆயினும் நாம் நண்பர்ககளே..!!

உன அனபின ்ைளிப்பாடு நீகய
என அனபின ்ைளிப்பாடு நாகை;
நம் அனபின ்ைளிப்பாடு 
நம் மைனலயர் ,
எனைாலும்
நான கைறு நீ கைறு
நம் மைனலயர் �னித்�னிகய �ான 
ஆயினும் நாம் ஒரு குடும்பகம..!!!

என நாடு எைது
உன பஙகதில் இல்னல;
உன நாடு உை்�னைாலும்
என �னலயீடு உண்டதில்;
ஆயினும் 
அண்டத்தில் அனமதி கைண்டும்..!!!
.......” எஙகள் மண்ணின சித்�ாந்�ம்
இதுகை “......எனைான நண்பன 
என வீட்டில் அைன குடும்பம்
விருந்துண்ணும் கபாது....;

அைன னகயில் ஒரு
காகி�த் துண்டு திணித்து 
வினடயளித்க�ன

மறுநாள் கானல 
அனலகபசியில்,
“ உண்னமயா நண்பா காகி� ைாேகம்”

எனறு அதிேயப்பட்டான..

காகி�த்தின ைாேகம் இது�ான :
“ யாதும் ஊகை யாைரும் ககளிர்”

	 	 	 	 அகன

ஓவியம் : அன்பழகன
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்மௌைத்ன�த் தீண்டும்
்ோற்பகட்டின 
நிர்மூலக் கூற்றுகனளே
்மய் நிைம் பூசி
ககாப்னபகள் ைழிய ைழியப்
பருகத் �ரும்..
அந்� மைஙகளின கினளேகனளே
ஒடித்�ாக கைண்டும்...

நான யாசிக்காமல் கபாயினும்
இரு்ைதிர் குனடந்து 
பகழியின குருட்டு முனைகளோல்..
கபைனபின ஓலஙகனளே..

இனே்யைக் ்காள்ளோது..
�விர்த்�ாக கைண்டும்...

அளேைலுற்று
ோய்ந்�ழும் திடந்க�ா்ளேை..
புலம்பித் தீர்த்�லின ்பாருட்டு
அஃறினணப் ்பயர்களிடத்க�
்காண்டு கேர்க்கும்
மந்�யிைப் புழுக்கனளே
அழித்�ாக கைண்டும்..

எம்மை்மனபது..
நாைறியா� ்பௌத்�த்தின ோயலுற்று..
நானுணைா� ஞாைத்தின கைள்வியுற்று
எை�னபின விைலில்
எனனைகய இனளேப்பாைச ்ேய்யும்
யுத்தி பனடத்�்�னில்..

ப்ரியஙகுனைத்து
விடந்க�ாய்த்�..
தூய சிைகுகளின சுைாேத்தில்..
நா்ைாரு ்ோல்கலந்தி
்மௌைமுனடப்கபன...

கபார்மூளும் இரு�யக் கூடுகளில்
யாரும் இனளேப்பாைச ேம்ம�மில்னல்யை
�ைஙகனலந்� கபைாைல் 
மிகுதி �ான
உண்கட �விை...

எைக்கந்� புத்�னின கமல்
எந்�க் குனையுமில்னல...!

	 	 	 சே.சே.அனிட்டளா

ஓவியம் : அன்பழகன
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நா்ைாரு பிைதினமயின 
்பாய்த்� மனை�ான
பசனேயத்தின இம்னமனய ்�ானலத்� 
காய்ந்� ேருகு�ான ...

்நடுக ைைண்ட நதியினில்
நீனை ்காத்தியனலந்� 
அலகுநீட்டிய பைனை�ான ...

மழித்� கூர் உனடந்� துருப்பிடித்�
ைாளினைகயந்திய ்பாய்க்கால் வீைன 
�ான ...

மண்பானையில் ்ேய்�்ைாரு 
பிண்டமாற்று இரு�யம் உனடந்� 
விரிேலிட்ட சுைர்�ான ...

்மௌை்மாழிகளில் 
்ோற்கனளேத்க�டியனலகிை
அேரிரீனயத்�ான ....

யாரிடமுந் ஏந்�லியாது உயிகைாடு
ைாழ்�லின கீழ் அனபிற்காய்
எத்�னிக்கும் ஏதிலி�ான நான ...

நானு்மாரு நஞ்னேயுண்ட 
புை்ைளி புஞ்னே மனி�ன ...

	 	 	 ைளாம்	தபரியேளாமி

ஓவியம் : அன்பழகன
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தீமூக்கு

�வித்� பைனை அழுகிைது 

அ�ன எழுத்திலாகைானே

அலகால் காட்னடத் �னலகீைாக 

திருப்புைது எப்படி எனறு ககவி 

நிலத்ன� மார்பாக எண்ணி அடித்துப் 

புைள்கிைது 

அவவிடத்தில் இருந்� நீர்மருது மைஙகள் 

எஙகக 

அ�ன கூவும் ஒலினய மாற்றியது யார் 

நிலம் பிளேந்� இடுக்குகளில் ்ைப்பம் 

உயருகிைது 

்ைப்பத்திற்கு னககள் பதித்�ைர்கள் யார் 

நிலத்தின உள்களே நீனை களேைாடியது 

யார் 

நிலத்ன� சூனையிட்டது யார் 

ஒரு நாட்டின இருண்ட காலம் 

ஒகை ஒரு மந்�புத்தி ்காண்ட 

அைசியல்ைாதியின அசேடிக்கப்பட்ட 

ரூபாய் �ாளில் துைஙகும் எனில் 

நாட்னடத் �னலகீைாக அலகால் 

திருத்துைது எப்படி 

�வித்� பைனை அழுகிைது 

பைைமல்லி காம்புகனளே ஒத்� அ�ன அலகு 

இப்கபாது தீமூக்கு 

	 	 	 சதனதமளாழி	தளாஸ்

ஓவியம் : அன்பழகன
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அது கே்ல்ல  ..... 

துடிதுடிக்க 
்ைட்டப்பட்ட
ஒரு மைத்தின
க�கக்கூறுகள்

குற்றுயிரும் குனலயுயிருமாக 
்கால்லப்பட்ட
ஒரு கைரின அனடயாளேம்

பல பைனைகளின

வீடுகனளே முற்றிலுமாக
சின�க்கப்பட்ட பின
்ேப்பணிட்ட ஒரு கல்லனை

உயி்ைானறின நிைலினை
ககாடாரியால் பிளேந்து
சில ஆணிகளோல்
கேர்த்து ைடிைனமக்கப்பட்ட
பிைத்கயாக பிகை�ம் 

சுடும் ககானடகால 
்ைப்பஙகளில்
்காஞ்ேமும் கைர்த்திருக்காது

அனட மனை
காலஙகளில்
்காஞ்ேமும் நடுஙகியிருக்காது

உனைபனி
காலஙகளில்
துளியும் உனைந்து கபாயிருக்காது
எை எண்ணிக்்காண்டிருக்கும்
உஙகள் கூற்றுக்கு
எப்படி விளேஙக னைப்கபன

அது ்ைறும் க�ைல்ல

#ஒருமைத்தினஆனமா_எனறு    ...!

	 	 	 	 கதிர்

ஓவியம் : அன்பழகன
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அகதிவயனனும் 
வபயர் சூடி

என குச்ோழுஙனகயறியும்

என பா�த்தின �டஙகனளே்யனறு

கர்ைம் ்காண்ட எனனை,

உன உயினைக் காக்க எஙகாைது

ஓடு எனறு விைட்டிய கபாது�ான

உணர்ந்க�ன, எஙகுகம என பா�ஙகள்

நினலக்காது கபாய்விடு்மனறு.

கைலிகயாைப் பூைைசுகளிடமும்,

கட்னட ைடலிககளோடும்

பயணங கூறி வினட்பைாது,

அைேைகதியில் நான ஓடியன�

என விதியின பக்கத்தில்

அகதி்யனனும் ்பயர் சூடி

எழுதி னைத்துள்ளேன� அனை

எனறுகம அறியாது,

ைந்து விழுந்� குண்டுகள்

பட்டு சிதிலமனடந்�ன�்யண்ணி

அழுகிகைன, பனிகளோல் சூைப்பட்டு

கினளே்�ரியா மைத்தினினட நினறு.

	 	 	 சேளா.	ந்ளாயினி

ஓவியம் : அன்பழகன
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எதிர்பார்க்கா� இடத்தில்

நிகழ்ந்து விடுகிைது ேம்பைம்

எஙகிருந்து ்�ாடஙகுைது எனை 

இடத்தில் நான..

எப்படி விலகுைது எனை இடத்தில் நீ..

மூசசு முட்டியும்

கபசசு முட்டியும்

எதுவுகம கபே முடியா� இடத்தில் 

க�னையில்லாமல்

்�ருவில் நிற்கிைது கா�ல்!

	 	 சைளாஷளான	ஏ.ஜிபரி	

நம்பிக்னகயினனமயின

மீது கட்டப்படுகிைது..

ஒரு ்பருஙககாபுைம்..

எந்கநைமும் கவிைலா்மனை ஐயத்ன�

நிைப்புகிைாய்

மைதுள்..

கவிழு்மனறு யாரும்

படகில் பயணிப்பதில்னல

க�ாழி..

க�ால்விக்காை ஆயு�ஙகனளே 

�யாரிப்பதில்னல 

எந்�க் கூடஙகளூம்..

்பருஙகடலில் வீழ்ந்�ைனின 

விழிகனளேப் பார்..

கனை கேர்�லின மூர்க்கம் 

விரிந்திருக்கும்..

ஆம் க�ாழி..

நானளே விழிப்கபாம் எனை

நம்பிக்னகயில்�ான

எல்லா உயிர்களும்

இருனளேத் தினறுக்

்காண்டிருக்கினைை..

மிக கைகமாக..!

	 	 	 	 சூர்யநிலளா

ஓவியம் : அன்பழகன
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என பிரியமுள்ள 
துத்னாகிகளுக்கு... 

ைணக்கம் என துகைாகிககளே..

எனனை உஙகள் துகைாக
உளி்காண்டு ்ேதுக்கிச சினலயாக
நிற்க விடும்கபாது
மனலத்துப்கபாகிகைன நான,

உஙகள் துகைாக ்நருப்பில் 
நீஙகள் எனனை புடம்கபாடுனகயில் 
�ஙகமாய் ்ோலிக்கினைை
என அனுபை ஆபைணஙகள் 

என முதுகுக்குப் பினனிருந்து 
குத்தும் கைனளேகளில் உஙகளோல் 

�ாம�மாககைனும் 
புரிந்து்காள்ளே கநர்கிைது 
நட்பு , உைவு இைண்டிைதும் 
சுயநல சுயரூபம்.

நீஙகள் கானலைாறிய
ேந்�ர்ப்பஙகள் எல்லாம் எனனை 
்ோந்�க்காலில் நிற்கத் 
துனண ்ேய்� க�ாைர்களோகிை.

நீஙகள் எைக்குக் 
கற்பித்துக் ்காடுத்�ப் பாடஙகள் 
எந்�ப் பள்ளிக்கூடமும் 
கற்பித்துக் ்காடுத்�தில்னல  

உஙகள் துகைாகப் பானை 
என மீது விை விை நசுஙகிப்கபாகும்
நான �னைம்பிக்னக எனை கைர்களோல் 
ஒரு ்காடினயப்கபால பானைக்குள்ளும்
படர்ந்து ்ைளிகயறி பூக்கிகைன  

என பூவில் க�னகுடித்துச 
சிைகடித்துக் ்காடுக்குளோல் 
்காட்டிவிடக் காத்திருக்கும் 
குளேவிககளே.. ்காட்டுஙகள் 
க�ள்களின ்காட்டுகளுக்கக 
க�ாள் ்காடுத்�ைனுக்கு 

குளேவிகளின ்காட்டுகள் 
்காசு கடித்��ற்குச ேமம் 
எைகை ்காட்டுஙகள்.. நீஙகள் 
்காட்டுஙகள்.

	 	 	 தமயயன	நடைளாஜ்

ஓவியம் : அன்பழகன
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நீலப் பா்யை விரிந்� 

ஆழ்கடலின அனலயினைசேல்

கனைகயாைப் படகுகளின

்பாருந்�ா நிேப்�ம்...

துடிக்கும் மைக�ானே

துளித்துளியாய் ்மௌைம்

கனலக்கும் நித்தினை கடந்� நீள் 

இை்ைானறில்

்மதுைாய் எழுதிச ்ேல்லும்

கைவின னககளுக்குப் புலப்படா�

கபருண்னமகளும்..

்நஞ்ேத் தினைக்குள் நினைந்து

கிடக்கும் பிம்பஙகளோய்..

நினைைனலகளின குறுக்கும் ்நடுக்குமாை 

ககளேபைத்தில்

மூழ்கித் �வித்து மூசசுமுட்டிப்

கபாகிைது....

ஒற்னைத் திரியாய் எரிந்து

்காண்டிருக்கும் நிலவின

பிைகாேத்தில் ஈடு்காடுக்க இயலா 

விண்மீனகளோய்...

யாருமற்ை ைைாந்திைத்தில் இனையும்

ைாைம்பாடியின கீ�த்திற்கு முன

எடுபடாது கபாகும் குைலின

கீ�மாய்...

அனைாடம் நடக்கும் நிகழ்வுகள்

அத்�னையும்

உன பிரிவின முன

பயைற்று கிடக்கிைது. 

உைசிக் ்காண்டிருக்கும் உணர்ைனலகள்

உயிர்த்தும் மடிந்தும் ஆடுகினை 

கண்ணாமூசசியில்

உருகிக் கனைந்து ்காண்டிருக்கும் 

்பாழுதுகளில்

எனனைத் ்�ானலக்க

முயல்கிகைன நான

	 	 	 	 மதுைளா

ஓவியம் : அன்பழகன
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கேஙகிய காகி�மாய்

முடக்கு ைா�த்தில் முடஙகிப் கபாய்

மூனறு ைருடஙகள் ஆகிைது

ஆகச சிைந்� கவின�யின

ஒற்னைச ்ோல்...

இருட்டுக்கு மட்டுகம

பைகிப்கபாை மதில் சுைரின

ஒற்னைப் பக்க ்ைளிசே வீட்டில்

முப்்பாழுதும் அைளுக்கு 

ஒகை ்ைளிசேம் �ான...

புனைனகயால் மட்டுகம

னககுலுக்கி ்காள்கிை

அைளேனைக்குள் கபாகும் கபா்�ல்லாம்

நாஙகள் சிரிப்னப மட்டுகம

அனையின மதில்களில்

ஒட்டி விட்டு ைருகிகைாம்...

ஒற்னைப் பக்க மதிலால்

இருளோகிப்கபாை எஙகள் ைாழ்வு

பைந்து ்காண்டிருக்கிைது

சுைலில் சிக்கிய காற்ைாடியாய்...

எனைாைது விடிந்துவிடும் எனை

ஏக்கப்பினைகயாடு...

	 	 	 	 -ேகளா

ஓவியம் : அன்பழகன
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்காஞ்ேம் ்காஞ்ேமாக 
உலாத்திக்்காண்டிருந்�
அந்� உயிரின சுைைனைத்திலும்

காயஙகளின துர் ைாேம்
்மௌைஙகளில் புனைனக 
்மௌைஙகளில் ைார்த்ன� 
்மௌைஙகளில் நனட 
்மௌைஙகளில் இைவு 
்மௌைஙகளில் பரிமாைல் 
்மௌைஙகளில் ்மௌைம் 
அத்�னை ைலினமயாை்�ாரு
்மௌைம் இப்கபாதும் ்மௌைமாயிருக்கிைது
எனப�ற்கு பிைதியுபகாைமாக
அ�னைப் கபே ஆயத்�ப்படுத்�
இப்கபான�க்கு ஒனகை்யானறு க�னை
அது நதி கடத்�லின ்பாருட்டு 
கடக்க கைண்டிய படகாயிருக்கலாம்
விமாைமாயிருக்கலாம்
கடக்க உ�வி ்ேய்யும் 
மணமாயிருக்கலாம்
நான எதுவுமாக இல்னல
நீ இைஙகிப் பயணிக்கும்
நதியாகிவிட்கடன 
எப்கபாதும் என அனபின கமலாை 
அலாதிக் கா�ல் மட்டுகம
எனமீது. 
பயமில்னல எனபாய்.
ம்ம்ம் 
ைா
உைக்காை 
நதி 
நான...

	 	 	 யளாழ்	தணவிகளா

ஓவியம் : அன்பழகன
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நில்மனபது
்ோைனணயற்ை
்ேவிட்டு 
மிருகம்

நில்மனபது
மைத்துப்
கபாய்விட்ட
்கட்டி இ�யம்.

குடிநீருக்குக் 
குைாய் இைக்கிைாலும்
னைட்கைா கார்பனுக்காய்

உயிர் துனளேத்�ாலும்
அனேயா� 
உயிர்ப்பிணம்.

சின�ப்பைர்கனளேச
சிந்திக்கத் ்�ரியா�
மூனளே ்ேத்� 
அற்பமிருகம்.

அகழ்பைர்க்கு 
எதிர்நிற்கவும் 
னகயாலாகா�
அற்பப்புழு.

�ன 
மைக்ககாைணத்ன�
துகிலுரிப்பைனை 
வீழ்த்�வும்
வீைமற்ை ககானை
நிலம்.

குலுஙகி 
அடக்கத் ்�ரிந்தும்
முயலா� 
கோம்கபறி எருனம.

என�யும் விழுஙகும்.

என�யும் விழுஙகும்
ைாய் மட்டும் உள்ளே
கபேத் ்�ரியா�
ைாயுள்ளே மிருகம்.

	 	 	 தேயளாபுதீன

ஓவியம் : அன்பழகன
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நீ இல்லனாே நனாடகளில்..
        

�னலயனணயின

�ாகம் புரிய ்�ாடஙகும்

என கண்ணீருக்கு...

உன ேட்னடயின அைனக

என நாசி மட்டுகம

ைசித்துக்்காண்டிருக்கும்...

உன புனகப் படத்ன� 

துனடப்ப�ற்கு 

தூசியிருக்க கைண்டு்மனை

அைசியமில்னல..

நீ அமரும் கோபாவில்

இைவில் உைஙக

தூக்கம் ைைவில்னல்யனை 

காைணம் 

சில ேமயம் 

்பாய்யாகவும் இருக்கலாம்..

திடீ்ைனறு ைாேனல பார்க்கும்

எைக்கு உன குைல் ககட்டிருக்கும்

எனபது �ான உண்னம..

ஒனறுமில்னல்யனபது 

்பாய்கய..

கைண்டா்மனறு 

இப்்பாழுது நான

மனைனய விைட்ட

கை்ைானறும் காைணமில்னல

நீயில்னல அவைளேவு �ான...

	 			ேைணயளாேத்தியநளாைளாயணன

ஓவியம் : அன்பழகன
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கநற்று ைந்�ைனுக்கு

மைபு ைழி முனைம்பக்க முனையில்

நாட்டமில்னல;

முந்�ாநாள் ைந்�ைன

மகள் ையதி்லாருத்தியுடன

துைண்டபடியிருந்�ான.

இனறு ைந்�ைன

இனளேஞன 

அைகளோ தூனம நினைைளோய் ்�ரிந்�ாள்

ைைா�ன� ைரு்மை ைாஞ்னேயாய்

இயஙகிைான.

முன்பாரு நாள் ைந்�

பள்ளி பிள்னளேகளுக்கு 

சீருனடயும் ோக்ஸ் அவிழ்க்ககூட 

அைகாேகமயில்னல.

பைத்ன�கள், 

கைனேகள்

நபும்ேகர்கள்,

அைைாணிகள்

அத்�னை �ழிழ் ்பயர்களும்

எல்லா ்மாழிகளிலும்

்மத்�ப் பரிசேயம்;

எட்டடி அகல ்�ருவில்

சுகிப்புக்கு சுலபமாயிருக்கும் 

லாட்ஜ் அனைகளில்

கூனையில் ்�ாஙகி்காண்டு

உணர்வுகளின உக்கிைஙகனளே 

உணர்ைற்று பார்த்து்காண்டிருக்கும்

கர்ம கயாகி எஙகனளே

நீஙகள் சீலிங ஃகபன எனறும்

அனைக்கலாம்.....

	 	 	 சகளா. $ தைன

ஓவியம் : அன்பழகன
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்நருப்பள்ளிச ்ேல்லும் காற்றில்

மககளே... 

ஏழு ையதுைனை 

அடி ்நஞ்சில் அனடகாத்து ைந்�

அப்பனிைனை

நீ பள்ளி ்ேல்லா விடுமுனை 

நா்ளோனறில்

புனைனகனய சுமந்�படி 

னகயனேத்து அனுப்பினைத்�ாய்...

பிரிவின சுனமயறியா

பிஞ்சு மகள் உைக்கும் கேர்த்து 

ைருத்�ஙகனளே ைாரி்ச சுமந்�படி

கண்ணீனை காட்டாமல்.. 

கிைாமத்து புழுதிவிட்டு

மகிழ்சசியாய்த்�ான பிரிந்து ்ேனகைன... 

ைறுனமனய துைத்தி விட்டு

ைேந்�ஙகனளே ைனல வீசிப்பிடித்துைை

பானலைை க�ேம் பைந்து ்ேனைைன

�ைகர்களின னகமாற்ைலில்

ஒரு கைனளே உணவுண்டு

ஒட்டகஙகளுடன நினறு்காண்டு

ஒண்டுக்குடித்�ைம் 

நடத்திக்்காண்டிருக்கிகைன... 

படிப்பறியா காைணத்�ால் 

பானலைை கமகம்கபால்

கைவுகள் கனைந்து்ேல்ல

ஒப்புக்்காள்ளோ கைனலக்கு 

ஒப்புக்்காண்ட னக்யழுத்க�

�னல்யழுத்�ாை மாறிவிட்ட 

ஒப்பந்�ம் துைத்துை�ால்

தூ�ைகம் ்ேனைாலும் 

�ப்பிைை ைழியினறி �த்�ளித்து 

நிற்கினகைன...

கநற்று உைக்கு பிைந்� திைம் 

பதின பருைம் துைஙகுகிைாய்...

உலகத்ன� ஒனறினணக்கும்

விஞ்ஞாைத்துக்கு 

நம் மைன� கேர்த்து னைக்கும் 

ைழி்யதுவும் ்�ரியவில்னல...

அனலகபசி ைழிகயனும்

ஆனேயாய் ைாழ்த்துச்ோல்ல 

்காடுத்து�ை அருகிலிஙகக 

ஓவியம் : அன்பழகன
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யாருமில்னல...

்மாழியறியா பானலகளில்

அநான�யாய் இனைந்து கிடக்கிைது 

உைக்காை எைது ைாழ்த்துக்கள்...

உயிகைாடு கலந்து விட்ட மககளே... 

உ�ைா� மணல் ்ைளீயில் 

என உணர்சசிகளின கை�னைனய 

கைடிக்னகப் பார்க்கக்கூட 

யாருமற்ை �னினமகளில் 

திைம் திைம் துடிக்கினகைன...

உருண்கடாடா காலத்தின

குளிரூட்டும் ்காடும் இைவில் 

அடிக்கடி அழுகினகைன...

உயிர் சிலிர்த்து விழிக்கினகைன..

அடிக்கடி எைக்குள்களே

கை்ைானறு ைந்து ைந்து

அடிமைன� பினேகிைது..

உள்ளூரில் இருந்திருந்�ால்

ஆனடகளும் அணிகலனும் 

உடலுக்கு ைலு கேர்க்கும் 

ைனகயாை உணவுகனளே 

ைாஙகி ைந்து ்காடுத்திருப்கபன...

னக மீறிப்கபாைாலும்

கடன பட்டுத் �ந்திருப்கபன...

உன உ�ட்கடாைப் புனைனகனய

மைம் குளிைப் பார்த்திருப்கபன...!

மனனித்து விடு மககளே..!

முகம் மைந்து கபாை அப்பன 

இருக்கும் தினேயறியாமல் 

ைருைாகைா மாட்டாகைா எை

திைம் திைம் தினகக்காக�...

ைந்திடுகைன மககளே ைந்திடுகைன...

இனனும் இருக்கிைது ஓைாண்டு ஒப்பந்�ம் 

நம்பிக்னகயிருக்கிைது 

உடல் தீய்ந்து உனைத்��ற்கு

ஊதியத்ன�க் ்காடுப்பார்கள்..

ஏமாற்ைம் பருகி ைாழும் 

ஏனைத் �ந்ன�யிைன 

உடைடியாய் உைக்களிக்க

ஏதுமில்னல எனைாலும்...

திரும்பி ைரும் ைனையில் 

்நருப்பள்ளி வீசுமிந்� 

பானலைைப் ்பருஙகாற்றில் 

ஏமாளித்�கப்பனிைன

இயலானமகளில் முடிந்து னைத்�

முத்�்மானனை அனுப்பி னைக்கிகைன... 

ஆண்்டானறு ஓடிவிடும்... 

அதுைனையில் மககளே... 

எைக்கிருக்கும் கைனல்யல்லாம் 

பசிகயாடு �விக்கவிட்ட

பாைப்பட்ட �கப்பனிைன

ஓைாண்டு ஒப்பந்� 

நைகத்ன� விட்டுவிட்டு 

திரும்பி ைரும்ைனைக்கும் 

நீ பருை்மட்டாதிருக்க கைண்டும்...!

	 	 	 	 ேநதுரு...
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பலகபர் ேகஜமாக 

கடந்து கபாைார்கள்

ஐந்து கபர் புனகப்படம்

எடுத்�ார்கள்

நானகு கபர் ேத்�மாக 

சிரித்�ார்கள்

மூனறு கபர் அனு�ாபம் 

காட்டிைார்கள்

இைண்டுகபர் ஆறு�ல்

கூறிைார்கள்

ஒருைகை ஓடிைந்து

னக ்காடுத்�ான

விழும் கபாது சிறு பள்ளேம்          

்�னபடவில்னல

எழும் கபாது 

உலககம ்�ரிந்�து...

	 	 	 ஐ.தர்மசிங்

்ேடினய அனேக்கும் காற்று

முறித்துவிட்டு கபாகிைது

பட்டாம்பூசசி அமரும் எண்ணத்ன�.

�னிகய பைக்கும் பைனைனய 

பின்�ாடரும் பார்னை 

ஒரு புள்ளியில் முடிகிைது.

அந்திகைனளே ஒளிர்ந்�படி

கினளேயில் அமர்ந்திருக்கிைது 

ஒரு கரிசோன குருவி.

�னையில் நிற்கும் பைனை 

உைசி உைசிச ்ேல்கிைது

கினளேயின நிைல்.

கடந்து கபாகும் ஊர் ையில்

பினைாகல ்ேனறு திரும்புகிைது 

ஒரு நாய்குட்டி! 

	 	 க.	அயயபபன

ஓவியம் : அன்பழகன
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மூடிய ோளேைத்தில்
சில்்லைக் காற்று வீே
அ�ன ேட்டஙகளில் இனனும்
மிசேம் இருக்கிைது..
ஒரு அடர்ைைத்தின துளி.!

மனைத்தூைனல
இருக்னகயில் ஏந்துனகயில்
்காஞ்ேம் ்காஞ்ேமாக

இடம்்பயர்கிைது..
உள்ளேஙனகக்குள்
ைாைம்..!

பைஙகனளே உண்டுவிட்டு
உயைப் பைக்கும்
அந்� சிறு பைனை
்ேரிமாைம் ஆகாமல்
சிந்திச ்ேல்கிைது..
சில ஆலமைஙகனளே..!

உயர்ந்� மனலயின
உசேம் ்�ாட்டு ஆர்ப்பரிக்கும் 
நீரின ்ைற்றிக்கு �ான
்பாருந்�ா� ்பயர் இருந்�து..
நீர்"வீழ்சசி" எனறு..!

ஊர் மிருகஙகள்
காட்டுக்குள் ைந்துவிட்டன�
பிைகடைப்படுத்திக்
்காண்டிருந்�து..
அந்� ோனலனயக் கடந்� 
யானையின பிளிைல்..!

மண்ணுக்குள் மனைந்திருந்�
அம் மைத்தின கைர்த்திைள்களுக்கு
மட்டுகம ககட்டுக்்காண்டு இருந்�து..
அந்� ேருகுகள் ேலேலக்கும் 
கடந்�கால ைேந்�ஙகள்..!

	 சுசைஷபளாபு	ைளாசேநதிைன

ஓவியம் : அன்பழகன
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்மல்லைடியும் 

பனித்துளியின

ஈைம்

்காஞ்ேமாய் 

நனைத்துப்கபாகினைது

இ�யம் சுமக்கும்

கைரின �மனிகனளேயும்

சினைகனளேயும்

கருப்பன மூட்டிய

தீயில் இனனும் 

்ைந்து்காண்டு இருக்கிைது

பசேயம் இைந்� 

உடலின கமல் நிர்ைாணம்

நானளே 

அடிகயாடு க�ாண்டி 

முழுநிர்ைாணமாக்கப்பட்டு

ஒரு ்ோட்டு ஈைமினறி

காயனைத்து 

ஆனடகபார்த்திய

பிணத்க�ாடு மைக்கட்னடக்ளேை 

கரியாக்கப்

கபாகினைார்கள்

இனனைக்காை ைாழ்க்னகக்கு

கைர் நனைக்கினைது

்மல்்லைக் கசியும்

பனித்துளிகள் 

	 	 	 சகளார்வ	ேசிகுமளார்

ஓவியம் : அன்பழகன
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பதி்னாற்து ஆடு

புசித்�லும் புணர்�லும்
கமய்ைதும் ஓய்ைதும்
உைஙகி எழுைதும்
கமய்ப்பன ்�ாகுத்� விதி.

கூட்டமாய்த் திரிந்�ாலும்
கூடிக் களிக்கா�
ஆடுகள்  நூறுண்டு.
பிரி�லும் பிரி�லில்
அழு�லும்
கேர்�லும் கேர்�னல
ைசிப்பதும் 
பல ஆடுகள் அறியா�னை.

இஙகி�ம் ்�ரியாமல்
கா�லாகி சுகிக்கா� 
சில ஆடுகளுக்கு காமம்
மட்டுகம கடவுள்.
மடி ்பருத்� ஆடுகனளே
அந்� வினை ்காழுத்�
ஆடுகள் சிலாகிப்பதுண்டு.

பல ஆடுகள் கூடி
சில ஆடுகனளே க�ர்வு
்ேய்யும் க�ர்�லும் உண்டு.
�னலயாட்டத் ்�ரிந்�
ஆடுகள் ோமர்த்தியோலிகள்.

எல்னலகள் மீைலில்
கமய்ப்பனின குைனல
ஆடுகள் ககட்பதில்னல.
அ�ைாகலகய ஆடுகள்
கண்களில் கமய்ப்பன
்�ரிைதில்னல.

அத்ன�யாய் மாமைாய்
க�ாைைாய் க�ாழியாய்
மனைவி மக்களோய்
அடுத்� வீட்டுக்காைைாய்
ஆடுகளோை 
நூறு ககாடியில்
நான பதிைாைைது ஆடு.

	 	 	 மதுசூதன

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன
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ஜன்ல் கம்பிகடள 
எண்ணும் டகதி

�ாய்பிரிந்� கூட்டின விளிம்பில் 

நினைபடி

விழிதிைைாக் குஞ்சுகள் க�றுைன�

மதியகைனளே கோற்றுக் கைளேத்க�ாடு

நினறு பார்த்துக் குற்ைமுறுகிைது பசி

பசிக்குப் பசி

மனைக்கு மனை

்ைய்யிலுக்கு ்ையிகல

�ண்டனையாக...

அனபில் அனபு �ண்டித்துக்்காள்ைது

புதிதுமல்ல..புதிைாைதுமல்ல

துயறுற்ை �ருணத்தின மறு்நாடியில்

னககழுவிவிடுைது நல்லது

இஙகு கோற்னைக் ்காட்டுைதும் 

நானினைக்கும் கமலுகமார் குற்ைம்�ான

எறும்புக்குச சிைகு முனளேப்பதும்

கூடு�லாய் அ�னினைக்குச சிைகு 

முனளேப்பதுவும்

ஆறு�லிற் துளிககளே..

இருந்தும் பிஞ்சுப் பைனைகட்கு

�ாய்சசூடு கினடப்ப�ற்கில்னல

நைம்பு ்�ரியா சிைகுகள்

ேட்்டனறு விரிந்து

ைாகைகுைதும் நடக்கலாகா...

முழுசசு�ந்�ைமிகு வீ்டானறின 

நாற்சுைருக்குள்

னகயாலாகாமல் னகதிகபால 

எண்ணியதுண்டா எைகைனும்

ஜனைல் கம்பிகனளே ...?

	 	 	 சுேய	ைகு

ஓவியம் : அன்பழகன
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வ்யிவல்பபடு்து
மை நிைலில்

படுத்து்ையில் கநை

நாய்

கைக கைகமாக

இனளேப்பாறுகிைது...

ோனலயில் கடப்பைளுடன

கற்பனையில்

ஆழ்ந்�  

கலவி முடித்�ைனுக்கு

முனனும் பினனும் ்ேல்லும் நாயின

உடல்்மாழியுடன �னனை

இனணத்துக்்காண்டவுடன

வியர்த்துக்்காட்டியன�ப்பார்த்து

துயிலில் சிரிக்கிைது நாய்..

நான

மைத்தில்

யாகைா ்பாறித்�

்பயனை

்ைறித்துக்்காண்டிருந்க�ன.

மைம்

ேலைமில்லாமல்

நிைல்

்பய்து்காண்டிருந்�து.

	 	 	 சதளாழன	பிைபளா.

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன
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�ாத்�ா ையதிருக்கு்மனறு  

அம்மா அடிக்கடி ்ோல்ைாள்

பின வீட்டு மைத்திற்கு

குயில்களின ஓனேனயயும் 

குருவிகளின ்காஞ்ேல்கனளேயும்   

அணில்களின �ாைல்கனளேயும் 

ைாடனகயாய் ைசூலித்துக் ்காள்கிைது 

அம்மைத்தில் ைசிப்ப�ற்கு 

அம்மை நிைலில் இனளேப்பாை 

சூரியனும் மடி ோய்ைது ஒரு 

�னிக் கவின� 

கா�ல் க�ால்வியில் நனட பிணமாய் 

திரிந்� கபாது எனனை அனணத்து 

அைைனணத்துக் ்காண்டது

அப்பாவின மதுவில் �ள்ளோடிய கடனை 

மீட்்டடுக்க வீட்னட விற்ைகபாது 

கண்ணீர் ைடித்�து 

பின்ைாரு நாளில் அம்மைத்ன� 

்ைட்டிய�ாக யாகைா ்ோல்ல 

நனைந்� ேருகுகளோய் கைத்�து இ�யம் 

இப்கபாது எந்� மைத்ன�ப் பார்த்�ாலும் 

பின வீட்டு மைநிைலில் ஊஞ்ேலாடித் 

திரும்புகிைது நினைவு...

	 	 பூ.விச்வக்,	திருபபூர்

ஓவியம் : அன்பழகன
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கடவுள் சினல 
விற்று தீர்ந்�தும் 
தீண்டத்�கா�ைள் 

இைஙகல் கூட்டம்
அஞ்ேலி ்ேலுத்தும் 
�ருணம்
பலிச பலிச

பழுத்� இனல
விழுந்� இடத்தில்
ஈைப்ப�ம் 

ஓடா� கடிகாைம் 
கட்சி�மாக காட்டுகிைது 
நினை கநைத்ன�

ஒற்னை ைாைம் 
என கண்ணீர்க்கு 
சில நட்ேத்திைம்

கைப்பினல மைம் 
இனலயுதிர் காலத்தில் 
சிலுனை ோயல்

படர்ந்� ்காடியில் 
்மல்ல கமகலருகிைது 
பசனே புளு 

காய்ந்� மைத்�டியில் 
பசியில் அழுகிைது
்�ாட்டிலில் குைந்ன� 

மைத்�டி நிைல் 
அமர்ந்து இனளேப்பாறியபடி 
பினைத்� பைனைகள்

அறுைனட முடிந்�தும்
மீண்டும் �னித்து விட்டது 
ஒற்னை மைம் 

அறுைனட காலம் 
ையல்்ைளி்யஙகும் 
பதுஙகும் எலிகள் 

மானல கநைம் 
வீடு திரும்புகிைான 
மாட்டுடன சிறுைன 

ையல் முழுைதும் 
நினைந்து இருக்கிைது 
பாேை நீர் 

முதிர்ந்� கதிரில் 
ைந்�மர்ந்�மர்கிைது 
்ைண் ்காக்கு 

ையல்்யஙகும் கதிர் 
இனட இனடகய 
ஊடுருவும் 
காற்று 

ோனல எஙகும் 
புத்�ம் புதி�ாக 
மைக்கனறுகள்

பலத்� மனை
்மல்ல நகர்ந்திட 
கண்ணாடியில் புனக 
மூட்டம்

கா�ல் சினைம்
கனைந்து ்காண்கட 
ைருகிைது
்மழுகுைர்த்தி 

ஒரு துளி பனி
இ�மாை காற்றில் 
�ள்ளோடியது ைாைம் 

அடர்ந்� பனி 
அஙகும் இஙகும் நகரும் 
நாளி�ழ் 

காற்னை விளேக்கி 
கைகமாக ்ேல்கிைது 
சிறுைன எறிந்� கல்

	 பளாணடிய	ைளாஜ்

ஓவியம் : அன்பழகன
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ஓடிக்்காண்டிருந்� கடிகாைம்  

இடறிச சி�றியது  அந்� விபத்தில்,  

�னல்யழுத்ன� படித்துப்பார்க்க  

ஆைலாம் அந்� பாமைனுக்கு..  

உசேந்�னல ்�ாட்டு உள்ளேஙகாலினை  

எத்�னை கூறு கபாடலாம்  

எை மைக்கணக்கு, 

பலித்துக்்காண்கட இருந்�து,  

பல்லிளிக்கும் மண்னட ஓட்டுடன கேர்த்து; 

பூைாை க�ாலுனையுள் புனகக்கலந்�  

நசசுப்னப,  

குருதி ைானடயில் கலந்க� இருந்�து  

அப்கபாது குடித்திருந்� குைாட்டர் 

ைானடயும்..  

மதுனை பிடித்� கைஙகள்  

சுறுக்கப்பட்டது, 

கைகம்்காண்ட மதி சின�க்கப்பட்டது, 

இனனும்  

நாளுக்கு  நாள் எத்�னை 

�னல்யழுத்ன�  

படிக்க கைண்டியுள்ளே்�ை,  

எமனை ஏசிக்்காண்கட கூறுகபாட்ட  

உடனல  

்ைண்துணியில் கட்டி முடித்�ான 

பிணம்்ைட்டியான...  

 

       கருர்வ	ந.ஸ்டளாலின 

ஓவியம் : அன்பழகன
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்�ருகைாை யாேகனை  

கடக்கும் கபா்�ல்லாம், 

கவின� எழு�ச ்ோல்கிைது... 

மைது, 

உணவு ைாஙகித் �ைச  

்ோல்கிைது... 

அைனுனடய 

குைந்ன�களின காய்ந்து 

கபாை ையிறு! 

 

-------- 

 

அம்மானைப் பற்றிய 

கவின�களில் 

சில கநைஙகளில்  

க�ைன�யாக ைருகிைாள்... 

சில கநைஙகளில்  

கருனணயின ைடிைமாக 

ைருகிைாள் 

சில கநைஙகளில், 

பூனை விட ்மனனமயாக 

ைருகிைாள், 

வீட்டில் மட்டும் எப்கபாதும்  

கைனலக்காரியாக ைலம் 

ைருகிைாள்... 

 

  மு.முபளாைக்

ஓவியம் : அன்பழகன
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அவைப்கபாது காணாமல் கபாைாலும்

கூடகை�ான ைந்து ்காண்டிருந்�து

கூட்ஸ் ட்்ையின.

புைா�ைத்ன� நினைவூட்டும் ைண்ணமும்

�ாளேகதியாை இயக்கமும்

குைந்ன�யாக்கிை எனனை.

புைந்�ள்ளி வினைந்� எஙகனளே

ைரினேயில் காக்க னைத்து

ஏளேைச சிரிப்புடன

�னை அதிை கடந்து ்ேல்லும்

ைண்டியில்

க�கைாைம் நினறு

கைைமினறிப் பார்த்துப் கபாைார்

கபசசுத்துனணயற்ை கார்டு

	 	 	 ஜி.சி்வக்குமளார்

ஆற்றில் நானளே 

அஸ்த்தினய கனைக்கும்கபாது 

்காஞ்ேம் 

அடுப்புச ோம்பனலயும் 

கேர்த்து கனைக்ககைண்டும் 

ஏற்கைகை அடுப்படியில் 

பாதி எரிந்துவிட்டாள் 

அம்மா.... 

 

   க.	மகுடபதி.

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன
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கூடடிலிருநது கூண்டுக்கு

அைள் ைனைந்து னைத்�கூடு

்ைகுதூைத்திகலகய இருக்கிைது

அைள் இப்கபாது கூண்டில்�ான 

ைாழ்கிைாள்

சில ்நல்மணிகளுக்காக

அவைப்கபாது ்ைளிைருகிைாள்

நடந்து திரியும் அைளுக்கு

இைக்னககள் இருந்�ன�

நாம் நம்பித்�ான ஆககைண்டும்.

	 	 	 யளாழி

கறுத்துக் கிடந்�

மனலமுகடுகளின கமல்

அடர் கமகஙகள்

கவிந்�

ைாைத்தில்

இஙகுமஙகும்

சுகமாய்

நீந்திச ்ேல்லும்

பைனைகளின

உற்ோகக் குைலில்

காற்று்ைளி்யஙகும்

ஒலிக்கிைது

்பருமனை்யானறிற்காை

ைைகைற்புப் பாடல்!

	 	 ்வ்்வன	கரிகளாலன

ஓவியம் : அன்பழகன




