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வழி அனுப்பு முத்தங்கள்  

பாலுக்கு  அழும் ஒரு குழந்தையின் 
ஆரம்ப  அழு்ை்ை ஒததை
எல்லையைாரஙைளில 
ததைாடர்நது பலைவீனமாைக் யைட்கும் 
எதிரிைளின் தெடிச் சிணுஙைளைளுடன்
ெநது யேர்நதைது யபார்க்ைளததில இருநது 
எனக்கு ஒரு அெேர அ்ழப்பு மடல.
கீற்ாை சிலை யமைச்ோட்்டைள
அக்கினிப் பந்தை தைட்டி எழுப்ப
இர்ெ தமதுொை தமன்று தின்னும்
பைலைெனின் முதைல முறறு்ைப் யபாராட்டம்.
ஆளற் பு்ை ெண்டிததைட யம்டயில
என்்ன ெழிைனுப்ப ைாததிருக்கி்ாய் நீ..
நம் இருெரின்  தநடுநதூரப் பார்்ெயில
அறுெ்ட முடிநதை  ெைல தெளிைள
ைா்லை தெய்யிலில 
தைஙைதமன மினுமினுக்கி்து.
சீக்கிரம் யபார் முடிநது விடுதமன
உன்்ன நான் ேமாதைானப்படுததை
பால பிடிததை யோளக் ைதிர்ைளின் யமல
ப்்ெைள அமரும் ேமைம்
என்்னக் ைாண  ெநது விடுொைா என்று
குழந்தைததைனமாக்க் யைட்கி்ாய் நீ.
ததைாடர் ம்ழ தைணிநது 
அ்ர மனதுடன் யமைஙைள 
ை்லைநது யபான ஒரு மா்லையில
ஏக்ைததுடன் ைடற ப்்ெைள 
நம்்ம ைடநது  யபாகும் ேமைம்
நாம் பகிர்நது தைாண்ட தமாததை முததைஙை்ள
மீண்டும் ஒருமு்் 
ேரி பார்தது ைணக்கிடுெதைறகுள
யபார் முடிநது மீண்டும்
நான் ெநது விடுயெதனன்று 
தேலலைமாைச் சீண்டுகிய்ன்  உன்்ன நான். 
யபார் வீரனின் ைாதைலி அழக்கூடாததைன்று
உன் ைண்ை்ளத து்டதது
ெழி அனுப்பு முததைம் தைாடுக்ை
அெற்்யை  ப்்ெைளின் பாட்டாை மாறறி
என் து்ணக்கு ெழி  அனுப்புகி்ாய்
ைண்ைளில தைளும்பும் ைண்ணீ்ர
என் பார்்ெயிலிருநது  ம்்தது.

u பிதரெ பிரபா

ஓவியம் : அன்பழகன
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யபாராடித யதைாற்ெர்ைளிடம்
நீ ஏன் யதைாற்ாதைனக் யைட்ைாதீர்ைள.

அஙயை ைாட்டிக் தைாடுப்புக்ைளின்
யர்ை படிநதிருக்ைலைாம்.
விசுொசிததைலின் ஆழத்தை அறிைாதைெர்ைள
கூட இருநதிருக்ைலைாம்.

துயராைத்தை ம்்தது யநே 
முைமூடிை்ளைணிநதைெர்ைள 
சிலைாகிததை ொர்த்தைைளில ெசிைமாகித
தைம்்ம இழநதிருக்ைலைாம்.

ஆனாலும் அெர்ைள யபாராடினார்ைள.
ஊ்மைாய் அழுெ்தைவிடுதது 
ஆக்யராேமணிநதைெர்ைளாயிருநதிருப்பார்ைள.

யபாட்டிைளுக்கும், தபா்ா்மைளுக்கும்
நடுயெ உண்்மைாய் உழன்றிருப்பார்ைள.

அெர்ைள யதைாறறுப் யபானதுக்கு 
யைளவிைள தைாண்டு து்ளயிடும் 
நீஙைளுயமார்
ைாரணிைாைவுமிருநதிருக்ைலைாம்.

யபாராட்டஙைள யதைாற்தைறகு
யபாராடிைெயன ைாரணதமன நம்பாதீர்ைள;
அது தெறும் மா்ையை.

u தொ. நளாயினி

ஓவியம் : அன்பழகன
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சிலைர் அெ்ள
ஒததைவீட்டுக்ைாரி
என்று தைான் அ்ழப்பார்ைள

சிலைர் அெ்ள
அலைஙைார சிறுக்கி
என்று தைான் தோலொர்ைள

சிலைர் அெ்ள
யமனா மிணுக்கிதைன்று
ெ்ேபாடுொர்ைள

சிலைர் அெ்ள
ஊர் யமய்பெதளன்று
தோலலுொர்ைள

சிலைர் அெ்ள
பண பிதது பிடிததுெதளன்று
கூறுொர்ைள

இன்னும் சிலைர் அெ்ள
யதை வில ததைாடஙகி ைா வில
முடியும் ொர்த்தைதைான்றுக்குள
சுருக்கி தைாளொர்ைள

அெள வீட்டின் ைதைவுை்ள 
இரவில தைட்டிப்பார்தது
ஏமாற்தயதைாடு திரும்பிை
ேபலைம் தை்லைக்யைறிைெர்ைள
மீ்ே தெளுததை தபருசுைள
நரம்பு பு்டததை இளெட்டஙைள
இன்னும் ஊரில உளள சிலைரால அெளுக்கு 
தைஙைள விருப்பப்படி
தைனிததைனி தபைரி்ன
்ெதது தைாண்டார்ையள தைவிர

ைணெ்ன இழநது தைனிதது ொழும்
#அெளுக்கு_ைண்ணகிதைன்கி்
இன்தனாரு நிஜப்தபைரும் இருநதைது ..! 

                                  -       
u கதிர் அைன்

ஓவியம் : அன்பழகன



7
https://padaippu.com/kalvettu

gil¥ò fšbt£L br¥l«g®- 2019

தீர்மானஙைளற்ததைாரு தபாழுதில உனது 
இதைைததிருநது மலைர்கி்ததைாரு தோல

உடலைாடும் தமன்னதிர்வுை்ள தைனது தி்ேயின் 
ெழி ைடததைவிைலகி் ெசீைரக்குரலுனக்கு

நிததிைம் படிநதைவுன் தோறைள நீரின் யமல 
அ்ேயும் உதிர்நதை இ்லைதைான்்்ப் 
யபாலையெ மனதிறகுள மிதைநதை்லைகின்்ன

அடுததை ேநதிப்பில யநேததின் ஞாபைமாய் 
ஏயதைனுதமான்்் உனக்யை உனக்தைன 
்ைைளிக்ை யெண்டும்

உனது புன்ன்ையின் யமல ைவிநது கிடக்கும் 
துெக்ைத்தையும் முடி்ெயும் நான் அறிநது 
தைாளளும்படி தி்நது ்ெக்கி்ாய்

உனது ைண்ைளின் ஓரததில படிநதிருக்கும் 
ைனதொன்்் தைாய்துதைாளள 
என்்ன அனுமதி

உனது யநேததின் தபருெனப்பில விரியும் 
தோறைளில இ்ேயும் ஒரு புன்ன்ை்ை 
உனது உதைடுைளின் ஓரததில பதிைமிடுகிய்ன்

தூரஙைளின் பிரிவு நமது அைஙை்ள 
மிகுநதை தநருக்ைததில இருததுகி்து

பின்னிரவின் தைனிததை இருண்்மக்குள 
மி்ைைாதைவுன் தோறைளால நிததிைமலலியின் 
ொே்னதைன என்னுள நிரம்பிெழிகி்ாய் 

ைசியுதமன் இதைைத்தை உனது முததைஙைளால 
து்டக்கும் முன் ஒரு மு்் என்்னப் பார்

நமக்கிது திரும்புதைலின் ைாலைமாயிருக்ைட்டும்...

u ஜானு இந்து

ஓவியம் : அன்பழகன
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அறுததுப்புடுவவன் அறுதது...

குொர்ட்டர் விஸ்கியை ொஙகி அப்படியை 
ராொ ைவிததிட்டு ததைாட்டுக்ை ைட்லைபருப்பிை 
தைாறிச்சுகிட்யட உளளாரெநதைான்...

ொேலபடியிலலையை நிலலுன்னு தோன்ன 
யேட்டு விரட்டாம தபாளநதுகிட்டு 
அடஙகியிருநதைாரு...

ைறிக்ை்ட பாயி
குடலும் குண்டாமணிைா ோதிக்ைலைெரததுலை 
ேரிஞ்சு கூழாக்கிடநதைாரு..

தபான்னுக்ைலைர் ைம்மின்னு சீர்ெரி்ேயிலை 
யேன்ட்யரா்ெ யேர்க்ைச்தோன்ன 
மாப்பிள்ள  யபான ்பக்கு பியரக்புடிக்ைாம 
தைாதிக்கி் தைார்டின்லை தைாராக்கிடக்கு்ாரு 
உருதததைரிைாயம...

பின்னாடி பக்ைமா ொ ைஞ்சி ஊததுய்ன்னு 
தோன்ன  தைம்புராட்டி தபான்டாட்டியைாட 
பன்னிமுட்டுன தபாணம்...

இரண்டு ரூபா யபாட்டா இரண்டு துளி திருநீர 
விசிறிட்டு யபா்தும்.
பதது ரூபா யபாட்டா பதது ொட்டி மணிைடிச்சு 
தீபாராதை்னக் ைாட்டு் மணி ஐையராட 
தபாணம்..

ததைாட்டு ததைாட்டு ைன்றிப்யபான உடம்யபாட 
தைாஞ்ேமா துணியைாட து்ணமிலலைாம 
தைனிைா தூஙகு் மலலிைா அக்ைாயொட 
அழைான தபாணம்..

சுரண்டி சுரண்டி  இரண்டு கியலைாவுக்கு 
ஒன்யனமுக்ைாகியலைா ேரிைா அளநதுப் யபாடு் 
யரேன் ை்ட ைர்ணப்பிரபு
யொட முக்ைாலதபாணம்..

தைன்்ன ைாதைலிக்ை்லையின்னு 
தோன்னெளஆசிட் அடிச்சுட்டு ஆதது சுழலலை 
சிக்கி மீனுஙை ைடிச்சு ைாணா தபாணமா யபான  
தபாணம்...

இரண்யடமுக்ைால ெைசு பாப்பு்ெ 
சுக்குமிட்டாய் ொஙகிததையரன்னு கூட்டிைாநது 
சி்தைச்சு விட்டென.. ைாயரா உறுப்பறுதது 
ஊறுைாய் யபாட்ட பார்ேலைா குப்்பயில 
வீசினப்தபாணம்...

ஊ்ர ஏமாறறி மக்ை மனுேஙைள சுரண்டி 
ெயி்்யும் குண்டியும் தபருோக்கிகிட்ட 
அரசிைலொதிை அனுதைாப ஓட்டுக்கு தைா்ர 
ொர்ததை அழுகிை தபாணம்...

இவெளவு எலலைாத்தையும் 
ைணக்தைடுததுப்பார்தது அறுதது முடிக்ைனும் 
இன்்னக்கு தபாழுதுக்குளயளன்னு தைன்யனாடு 
ஆயுதைஙைள எடுததுக்கிட்டு
விரோப்யபானான் உசியராட இருக்கும் 
யபாது  ததைாடயெண்டாமின்னு தோன்ன 
தபாணஙைளததைாட்டு  அறுதததைடுக்ை பிணம் 
அறுக்கும் ைாததைமுதது இன்னுதமாரு குொர்ட்டர 
ேரிச்சுகிட்டு...

u ெதயா ேமிழச்சி ெருோணி

ஓவியம் : அன்பழகன
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இன்று என் ொனம் பரநதிருக்கி்து
சிநதை்ன விரிநதிருக்கி்து
அதைறகு பின்னால ஒரு சிட்டுகுருவியின்
சி்குைள இருநதைது...

மலைர்நதை இநதை ெண்ண உ்டைளுக்குள
உலைர்நதை ஒற்் சிெப்பு அஙகி 
ம்்நதிருநதைது...

அதைன் ைரஙைளுக்கு ெலு இருநதைது
உதைடுைள ஓைாமல
ைாரல மார்க்்ஸையும், தலைனி்னயுயம
உச்ேரிதது தைாண்டிருநதைது
அதைனாலதைாயனா என்னயொ
இன்று ெ்ர
உ்ழப்்ப மட்டுயம
மூலைதைனமாய் தைாண்டிருக்கி்து...

இப்யபாதும் கூட
தபாதுதெளிைளில
எஙயைனும் ைாண கூடும்
பாதைஙைளில தேருப்புைளறறு
ஒரு சிெப்பு துண்்ட
தை்லையில சுறறிைபடி அலலைது
ஆலைம் விழுததைன
யதைாளில ஊஞ்ேலைாடும் துண்டுடன்
தெகு தூரஙை்ள ைடநதிருக்கும்...

எநதை ஒரு ம்ழ்ையும்...
தெயி்லையும்...
குளி்ரயும்...
அநதை ஒரு சிெப்பு துண்டின் ொயிலைாையெ
சுலைபமாய் ைடநது விடும் அதைனிடம்
ம்ழ்ை யைட்யடன்
யமைத்தை தைநதைது...
நிழ்லை யைட்யடன்
வி்தை்ை தைநதைது...
ொழ்ெ யைட்யடன்
நம்பிக்்ை்ை தைநதைது...

அப்பு்ம் ஒருநாள
இநதை நரைததில ொழெதைறகு
நம்பிக்்ை மட்டும் யபாதைாததைன்று
அநதை சிெப்பு துண்்டயும்...
ஒரு உளியும்... சுததிை்லையும் தைநதைது...
அது யதைய்நதிருநதைது
ஆனாலும் கூர்்மைாைதைானிருநதைது...

நம் தைந்தைை்ள விடவும்
சி்நதை ததைாழிளாலைர்ைள இருநதைதில்லை
தைந்தைை்ர நி்னவு கூர்யொம்...
யம தினம் யபாறறுயொம்....

u ெருேன் பாலமுருகன்

ஓவியம் : அழ.ரஜினிகாந்தன
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உடதலைஙகும் 
அதேௌைர்ைம் ஊறுகி்து
தெட்ைமது 
பிடுஙகி தின்கின்்து
ெைது ெநதை
மைவுைள இரண்டும்
சிரிததைபடி
ைட்்ட விரலுைர்ததி
ைாண்பிக்கும்யபாது.

எப்யபாதுயம
ைடிநது தைாளளா
மாமிைார்
யநரம் ை்ரெ்தை
ெலியுறுததி தமன்்மைாய்
ைட்ட்ளயிடுகி்ாள.
முன்யனாரு நாள
அ்் ெ்ர ெநது
அ்வு்ர பகிர்நதை
அனுபெஸ்தைர்ையள
புதிதைாய் அறிவு்ரக்ை
என்ன இருக்கி்ததைன
புன்முறுெலிதது மட்டுயம
ெருகின்்னர்
நட்புைளின் 
குறும்பு ைலைநதை 
ொட்ேப்புைளினால
ஒளிர்நதைபடியை இருக்கின்்து 
என் அ்லையபசி
ததைாடுதி்ர
எட்டடி நடநதைால
எட்டி விட முடிநதை
தினேரி பழக்ைப்பட்ட அ்்க்கு
யைா்ட விடுமு்் முடிநது
பளளி தேலலும் 
குழந்தைதைன மனம்
முரண்டு பிடிக்கின்்து.
மலலி மா்லையிட்ட 
யபாட்யடாவில இலைகுொய்
சிரிக்கின்்ான்
முன் அனுபெம் தைநதைென்
ைட்டிலின் யமல 
ைாததிருக்கின்்ான்
பின் ெநது இ்ணநதைென்
முததைமிடும்யபாது 
இநதை
முைததில 
அநதை முைச்ோைல
யதைான்றிடா ெலிை
ெரம் தைா ததைய்ெயம.....

u தகா. $ேரன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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தை்லைை்ணயில ோய்நது
இருவிழிை்ள மூடிைபடி 
உ்க்ைத்தை யதைடிச்தேன்று
தைாண்டிருக்கிய்ன் நான்
யபாகும் ெழியில ோ்லையின்
இருபக்ைஙைளிலும் ெரி்ேைாை
நின்்படி என்்ன ஏளனமாை
பார்தது தைாண்டிருக்கி்து
என் மன உ்ளச்ேலைள
ைடிொளம் ைட்டிை குதி்ரைாய்
பக்ைொட்டில பார்்ெ்ை 
சிதை் விடாமல 
உ்க்ைத்தை யநாக்கி
மிை மிை யெைமாை தேல்ையில
எதியர குறிக்கிடுகி்து 
தநருஙகிைெர்ைளின் கு்ட்்ட ேததைஙைள
இம்மு்் தேவிை்ள தமன்பஞ்சுைளால
அ்டததுக் தைாண்டு
ஒரு ெழிைாை உ்க்ைததிறகுள
நு்ழநதை அ்ரமணியில
மீண்டும் விழிதததைழுகிய்ன்
ஒரு ைவி்தையின் ைனவில....

#ைவி்தையின்ைனவு

u பிரபுெஙகர்_க

ஓவியம் : அன்பழகன
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ப்னமரததின் உச்சியிலிருநது குதிதது
உன் மார்பில விழுகிய்ன்
நீ ைருக்ைருொதளடுதது தெட்டி வீசுகி்ாய்
சூரிை்னத தின்றுவிட்டு
இருட்்டத துப்பும் ொனததிடம்
என் ைாமத்தை நட்ேததிரஙைளாய் ஏறறி 
்ெக்கிய்ன்
உன் நாணம் முகிலைளாய் ெநது 
மூடிக்தைாளகி்து
ஆ்ட ைழட்ட அவெளவு யபாராட்டம்
ஒரு நதியின் ஓ்ேயைாடு யமயலைறும் சிரிப்்ப
தூக்கி ொனததில வீே
அது தபௌர்ணமிைாகி தெளிச்ேமிடுகி்து 
அததை்ன்ையும்
யைாயில மணியைா்ேயில பைநததைழும் 
பு்ாக்ைளின்
சி்குைளாய் துடிக்கின்்ன உன் இ்மைள
ெண்ணததுப்பூச்சியின் இருதைைததுடிப்பின் 
ேப்தைஙைதளன
திடீதரனக் ைடக்கும் ரயியலைா்ேயில
இன்னும் இறுை அ்ணக்கி்ாய்
எப்யபாயதைா விழுநதை ப்னயைா்லை்ை
ைாற்ாடிைாக்கி ஓடிக்தைாண்டிருக்கும் 
சிறுெனின்
மகிழச்சியில
இன்னும் தைாஞ்ேம் உைரமாகி்து ப்னமரம்

u செௌவி

ஓவியம் : அன்பழகன



13
https://padaippu.com/kalvettu

gil¥ò fšbt£L br¥l«g®- 2019

விலையானது ஓவியம்
அநதை ஓவிைம்
யைாடுைளால சிலை ை்தைை்ளப் யபசிைது...
பார்்ெைாளர்ைள
சிலை ை்தைை்ள எழுதிக் தைாண்டிருநதைார்ைள
ஆதம தைரிேனம் என்று
ஒருென் ஆழநதை நிததி்ரக்குச் தேன்்ான்...
அடஙைாதை ென்மம் என்று
ஒருென் விளக்ைம் பகிர்நதைான்...
விலைஙகுைளின் உ்டைணி நாைரீைம்
எததை்ன அரு்ம என்று
ஒருென் சிலிர்க்ை... இதிைாேக் ைாலைம்
இடறி விழுநது தைாண்டிருநதைது...
ஆபாேம் அழதைன்றும் ெேனம்
ெண்ணஙை்ளத ததைளிததைென் ெ்ர்ெ
ம்நதுவிட்டான் எனச் சிலைர் சிரிக்ை
வி்லைைானது ஓவிைம்..
தபரும் ரைசிைத்தை ஏநதிக்தைாண்டு.

u முகெது பாடொ

புதிதைாை ெநதை தபாழுது
வீட்டின் நடு அ்்யி்ன
நி்்ததிருக்கும்
நைர்ெலை தபாழுதுைளில
ததைரு விழி விரிக்ை
எஙை்ள தைன்
யதைாளில சுமக்கும்
அவெப்யபாது அதைறகு
உடல நி்லை ேரியில்லை என
தைாஞ்ேம் தைாஞ்ேமாை
நிராைரிக்ைப்பட்டு
தைால்லைப்பு்ஙைளில
ஒதுக்ைப்படும்
முதியைார் யபாலையெ
தேடி தைாடிையளாடு
யபசிக்தைாண்டு
அனா்தைதைன நிறகி்து
அப்பாவின் மிதிெண்டி......

u வீ.கதிரைன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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அலனவருக்குமான ச�ால்
மரதமான்றின் கி்ளதைான்றிலிருநது
அநதைச் தோல்லை பிரிக்கிய்ன்
அழுதை ைண்ையளாடு நிலைம் யேரும்
அநதைச் தோல்லை
யநறறு எனது நண்பனின் உம்மாவும்
இன்று யதைாழியுதமன சுைநது தேன்்ார்ைள.
நா்ள நானாைவும் இருக்ைலைாதமன
அநதை மரததின் கி்ளயின் கீழ
அமர்நது தைாண்தடழுதுகிய்ன்
மரணம்
அ்னெருக்குமான தோல.

u தஜ.பிதராஸகான்

மின்ோரம் தை்டப்பட்ட
ஒரு பின்னிரவில
ொேலில பாய்விரிதது
மலலைாநது படுதது
்ையிதரண்்ட தை்லைை்ணைாக்கி
விண்பார்தது விழிததைவிழி விழிததைபடியிருக்ை... 
ைாதிரண்டும் ைடன்தைாடுக்ைப்படுகி்து
தூரததுக்ைாறறு  தைாண்டுெநதை
எண்பதில பழகி
ததைாண்ணூ்்தததைாட்டு ைாறறு தைன் 
பதியெட்டில எழுதிை கீதைஙைளுக்கு..!
தமலலை விழிமூட  நடக்ைத துெஙகுகிய்ன்
தேம்மண் ததைரு நடநது
தநலெைல ெரப்பு ைடநது
ததைன்னநயதைாப்பில ஓடி முடிதது ஒரு 
தபரிையமடு ஏறியி்ஙகினால...
நு்ரதைதும்ப ஓடிக்தைாண்டிருக்கி்து
தெள்ளக்ைாவிரி..!
இ்ளைராஜாவின் தபை்ர
உச்ேரிததைப்படியை...

u ேமிழ்க்குெரன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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தூவி விடப்பட்ட ொர்த்தைைளிலிருநது 
மீண்தடழுநது 
தநடுநததைா்லைவு பைணிக்கி்ான் 
அென் நிழலைாய் யபசும் யெர்்ெதுளியில
சிலை உண்்மைள ை்ேநது தைாண்டிருநது... 
ஒவதொரு நி்லையிலும் சுைபரியோதை்னப் 
யபால தைன் 
ெைதுடன் ஒப்பிட்டுக் தைாளகி்ான்... 
சிறு தைடுமாற்ம் ஏறப்பட்டாலும் பலைர்
இெ்ன பின்னுக்குத தைளளி முநது கின்்னர்... 
பார்்ெைாளர்ைள விழாமல ஓடுபெ்னயை 
தேலலைமைனாய் அறிவிக்கின்்னர்... 
அென் பார்ப்பதைறகு ெலி்மக்தைாண்ட 
உடல அ்மப்பாை ததைரிைவில்லை, 
சிறிது யநர ஓய்வு யெண்டி அருகில இருநதை 
மரததைடியில அமர்கி்ான்... 
ஓடி ெநதை நிழலின் பாேததில தை்லைதுெட்டிக் 
தைாண்டு
பைணமாகி்ான்... 
ஒவதொரு ெ்ள்ெ ைடக்கும் யபாது அென்
தபைர் பலை்ை்ை நட்டு்ெதது தேலகி்ான்... 
அென் ஆைாைததுக்கு குறி ்ெக்கி்ான் 
என்பது ததைளிொை ததைரிகி்து... 

u செந்ோரப்படடி இரா. செல்ைக்குொர்ஓவியம் : அன்பழகன
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வானததின் நிறங்கள்
ஓஙைாரமாய் சுழன்்டிக்கும் 
யபரி்ரச்ேலுக்கு நடுவில
சிக்கிததைவிக்கும்
என் தோறை்ள பிரிதததைடுக்கிய்ன்...
ோநதைப்படுததைலின்தபாருட்டு
யபர்மதியின் அ்்ைளில                        
அெற்் பூட்டி்ெதது
ப்தைப்தைக்கும் மனதிடம்
தமன் முறுெ்லை எதிர் யநாக்குகிய்ன்...
இ்ரச்ேலைள ஓய்நதும்
சுதைநதிரமற் தெளியில பூட்டபட்ட தோறைள 
புழுக்ைததில
தெறும் தமளனத்தை மட்டுயம 
தமாழிதபைர்க்கின்்ன.....
அைட்டுகின்் ைேப்புைளும்.... 
ததைாண்்டக்குழிக்குள எடுததுக்தைாண்டு 
தெளியைெரும் புளிப்புமாய்
அைததுக்குள அமிலைக்குடு்ெைள தைளும்புகி்து...
இைலைா்மைளின் தமன்்மைள
ைா்ரயும் ஆறறுப்படுததுெதில்லை...
மாைா ஜாலைக்ைார்ன
பார்ப்பெனின் யைாணஙைள மாறி 
நம்ப்ெப்ப்தைப்யபாலை...
ஆைாைம் நி்ம் மாறி விட்டததைன்று
நமட்டு குரலில
அறிவிப்பு தேய்துவிட்டுச் தேலகி்து 
ெஞ்ேைததின் ேநதைர்ப்பதமான்று...
சூரிைன்...தேஞ்ோநது நி்த்தையும்
ைடல...நீலைத்தையும்
யமைம்...இருளின் பிரதி்ையும்
நிலைா...தெளளி பாய்விரிப்்பயும்
அதைனதைன் விருப்பததிறயைறப
தைஙைளின் நி்ஙை்ள 
அைண்ட ொனததில பூசிக்தைாண்டாடிைபின்....
பிரதிபலிததை தைஙைளின் ோைக்ைலை்ெை்ள
ொனததின் நி்தமனக்கூறி
எளிதைாய் எழுதிவிட முைலகின்்ன...
ஆனால... 
உருெமறறு...நி்ஙைளறறு...
எப்யபாதும்யபால ஏதுமற்தைாையெ
நின்று தைாண்டிருக்கி்து
எலலைாெற்்யும் 
ஏநதிக்தைாண்டிருக்கும் ொனம்...!

u ெந்துரு

ஓவியம் : அன்பழகன
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அன்று, ஆப்ரிக்ை ததைாட்டிலில நீயும் நானும்......

ைாலைளால பைணிக்கி்ான்
என்்னப் யபாலையெ...

என் ைண்ைள 
ைாட்சிைளின் பதிவுைளின் ைலைன்ைள
அெனுக்கும் அப்படியை...

சுர அணுக்ைள 
அென் தேவிப்ப்்க்குள
தைைதைமிதைா
என் ப்் மீதும் அப்படியை...

ைாதை்லைச் ோட்சிைப்படுததிட
பூஙைாவில இரு இதைழ ைவவி மகிழகி்ான்
என்்னப்யபாலை....

ைனவுைளும் ைாண்கி்ான் 
என்்னப்யபாலை 
புவிபரப்பில பரெ யெண்டிை 
தபாதுவு்ட்ம பறறி....

நிர்ொணமாை இலலைாமல
யதைாலைா்ட அணிநதுளளான்
என்்னப்யபாலைவும் 
உலைகின் எலயலைார் யபாலைவும்...

அட , அெனும் மனிதைன்தைாயன
என்்னப்யபாலை..நம்்மப்யபாலை...!!
எலயலைாரும் 
ஒரு தைாயின் பிள்ளைள
 ஒரு தைந்தையின் ெழிதயதைான்்லைள
ம்லைைளால தைட்பதெப்பததைால
நி்ம் மாறியனாம்
நிலைம் மீறியனாம்
இனஙைளாகியனாம்..
என்்ாலும்
ஸ்தபன்ேர் தெலஸ் இலைக்ைணப்படி
அென் என் குடும்பததின் 
ஓர்அஙைம்
அன்று,
ஆப்ரிக்ை ெனததில
ஒயர ததைாட்டிலிலதைான் 
அெனும் நானும்.....!!!

பி்தைன்ன இன்று இப்படி 
எச்ேரிக்்ை விடுகிறீர்ைள,
“ நீக்யரா என்ய்ா ைருப்பர் என்ய்ா
விளிக்ைாதீர்ைள
ஜாக்கிர்தைைாயிருஙைள..”

u அகன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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ெ்ண்ட ைாறறின் நீள நாக்கு அததை்ன 
ஈரததி்னயும் சு்ெததைபின் ெ்ளநது ெருகி்து 

ஊறிை ொய்நீரின் சு்ெ்ை ொஙைததைான் 
சுழறறிச் சுழறறி வீசுகி்து 
இநதைக்குளிர் உ்்கி்து யபாக்குெரததுக்தைன 
நிைமிக்ைப்பட்ட பா்தை்ைத 
தைனதைாக்கிக்தைாண்டெனின் ஆ்டைற் 
யதைைததில 

ஒரு யெண்டுயைா்ள சியலை்டப் யபாலை 
தூக்கிக்தைாண்டு ஓடி ெருகி்ான் 
குழிக்குள தைெறி விழுநதை தைனது தோறை்ள 
ந்னைாமல எடுக்ை 

அது நீரற் யேறு 
மிதைநதை தோலலின் ைலைஙகிை எழுதது 
வீோதை தமன்ைாறறின் ்ைை்ளப் பிடிததும் 
தைஞ்சிப் பார்க்கி்ான் 

யைட்பதைறகுச் தேவிைளற் தோறை்ளப் 
யபசுபெனின் உலைைம் 
அநதைச் யேறறில தைான் பு்தைநதிருக்கி்து 

உண்டாட்டுக் ைாலைததில இருக்கி் ைாறறுக்குக் 
ததைளிகி் ெ்ரக்கும்
ொழகி் பூச்சிக்கும் தீராதை ெ்ட்சி தைான்!

u கார்ததிதகயன் ொகா

ஓவியம் : அன்பழகன
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அெதளாரு 
பட்டாம்பூச்சிக்ைாரி ...

உதைட்டு மச்ேயமாடு திரியும் 
பட்டாம்பூச்சிைளுக்கு 
அெளது ோைல

திடீதரன அருகினில 
மகிழநதிருப்பாள சிலை தநாடிைள
திடீதரன அெ்ள
து்நதிருப்பாள சிலை தநாடிைள
திடீதரன என்்ன
பிரிநதிருப்பாள சிலை தநாடிைள
ஏதனனக் யைட்டால 
பட்டாம்பூச்சி பழக்ைம் என்கி்ாள

தோலெதைறதைன்று 
ஒரு ைாதைலிருநதைது 
என்னிடததில 
அ்தையும் பறிததுக் தைாண்டாள
இப்யபாது 
நாதனாரு ைாதைலிலலைா ஜடம்

என்னுலைைம் முழுதும் 
ப்நது திரிகி்
அெளது தி்ேயில
பூக்ைள மு்ளதததைழுகி்து
இதைைத்தை ்தைக்கும் 
நீள முட்ையளாடு

பட்டாம்பூச்சிக்கு என்ன ததைரியும் ?
ப்க்ை 
சிரிக்ை 
பி்கு 
யநசிதயதை ோகுதம்ன
ம்க்ை

ேட்தடன்று ஒரு க்ஷணததில 
என் விரலை்ள 
முததைமிட்டு 
பிரிைம் தைநதை அெளுக்கு
அன்று மனபி்ழவு 

ஏய் !
பட்டாம்பூச்சிக்ைாரியை 
யதைேம் ததைா்லைதது  நீ ப்நதைாலும்
யநேம் ம்ொ பரயதைசி 
நாதனன்ப்தை 
நி்னவில ்ெ நீ ...
யெதைவிதைா. 

u ொொன்யன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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இது என் ொேல
இதைன் ெழியை ைடப்பது உஙைளுக்கு 
விருப்பத்தைத தைரலைாம்
ஒவொ்ம்ைத தைரலைாம்
தெறுப்்பத தைரலைாம்
இதைன் ெழியை ஏன் ைடக்ையெண்டும் 
என்் தெறுப்்பத தைரலைாம்
மைக்ைத்தைத தைரலைாம்
எநதை எண்ணமும் இலலைாமல பைணிக்கும் 
எண்ணத்தை மட்டுயம தைரலைாம்
இவொேல பார்தது இயதை யபால யெறு ஒரு 
ொேல நீஙைள்மக்கும் ொய்ப்்பத தைரலைாம்
உளயள எட்டிப்பார்தது திரும்பிவிட 
முைறசிக்ைலைாம்
நான் பார்ததைால யபேலைாம் 
பார்க்ைாவிட்டால என்்ன என்ன தேய்கிய்ன் 
என யநாட்டமிட்டுத திரும்பலைாம்
இது ைார் ொேல என்பதைறைாை நின்று 
பார்ததுவிட்டுப் பைணிக்ைலைாம்
நான் மட்டும்தைான் இருக்கிய்னா
யெறு ைாராெது உடன் இருக்கி்ார்ைளா என 
எண்ண ்ெக்ைலைாம்
இெனுக்கு எதைறகு ொேல என்று யதைான்்ச் 
தேய்ைலைாம்
ைாரும் பார்க்ைாதைொறு ைல எடுதது 
ொேலுக்குள எறிநதுவிட்டுச் தேலலைலைாம்
இன்னுமா இநதை ொேல இருக்கி்து என்் 
குரூரத்தை உஙைளுக்குள யதைாறறுவிக்ைலைாம்
உஙைளுக்கு எப்படியைா 
எனக்கு அது என் ொேல
இததை்ன நாள அதை்ன நான் மூடியனன் 
தி்நயதைன்
ைாறறு முததைமிட அனுமதிதயதைன்
இப்யபா்தைை உஙைள ைாரணஙைளுக்கு என் 
ொேல
பதிலைாை இருக்ை யெண்டிை அெசிைமில்லை
இனி பூக்கும் யைளவிைளுக்குப் பதில என்னிடம் 
யைட்ைமுடிைாது
ொேலும் தமௌனததுடயனயை இருக்கும்
நீஙைளாையெ முடிநதைால ஒயரதைாரு 
ைறப்னப் பதி்லை உருொக்கிக்தைாளளுஙைள
இப்யபாது இநதை ொே்லைப் பூட்டிக்தைாண்டு
நான் தைறதைா்லை தேய்ைப்யபாகிய்ன்.

u யாழ் ேண்விகா

ஓவியம் : அன்பழகன
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தநகிழியின் 
தநஞ்சுண்டு தேரிக்கும்
தநப்பன்தைஸ் ைாடுைள  ? 

வி்தைைள 
விழுநதை மறுயநாடி 
விருட்ேமாகும் வித்தை  ? 

யதை்ெப்படும்யபாது 
தி்நதுதைாளளும் 
யமை நதி ! 

உயிர் குடிக்கும் 
பட்டினிப் புழு
நு்ழைமுடிைாதை ெயிறு  ?

உலைை ைாற்்
ஊறறி ெடிைட்ட 
ஒரு மநதிரத துணி ?

அரசிைலொதிைளுக்கு
மட்டுயம ெரும் 
ஒரு விைாதி ?

மனிதைம் சி்தைக்கும் 
யபாதரன்னும்
பு்தைகுழிக்தைாரு மூடி ?

அடி்மப்பட்ட 
விலைஙகுைளுக்கு 
ைாயடாழுகுயமாரு பா்தை ? 

படிக்ை நி்னக்கும்
பசுநதைளிர் தமாட்டைளின் 
உரமாகும் குரு ?

ைண்்ணக்குடிக்கும் 
அ்லையபசிைளில 
ொய்புகும் அரளி ?

அதிைபட்ேமாை - என்ன
யைட்டுவிடப் யபாகி்து 
அலைாவுதீன் விளக்கு ?
சுைநலைஙை்ள தைவிர்தது 
தபாதுநலைன் தைவிர ! 

விளக்கின் ஆ்ேைள 
தெளிச்ேததின்
நிழறைளுக்குள 
விழிததைபடி நிறகின்்ன ! 

பூர்ததை தேய்ை யெண்டாம், 
சிலை ஆ்ேைளுக்கு
ைாதுகுடிததைால யபாதும் ! 

u வித்னாேன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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அோததிைததின் ைனதொன்று ைாததிருக்ை
ைண்ைளிரண்்டயும் இ்ம மூடாதிருக்கி்து
என்னயொ யபாலிருக்கி்து ஆன்மாவிறகு.
அசூ்ை படர
ஸ்பரிேததின்யமல படரும் பார்்ெ்ைக் 
தைாததிதைறிகி்து தினயெறிை திமிர்.
நாள ஒவதொன்றின்
தி்ேைளில பதிநது்ெக்ைப்பட்ட ைண்ைளின் 
ெழியை
பிம்பஙை்ளத ததைா்லைக்ை ைா்ரக் 
ைாரணிதைன்று ைாட்ட முடியும்.
நிலைம் ைாணா ம்ழததுளியின் ஏக்ைம் 
யபாதலைான்று உயிரில ைவிநது கிடப்பது
எததை்ைை ெருததைமும் அளிக்ைவில்லை.
விருப்பஙைளின்யபாது மட்டும்
உருெம் ெநதுவிடச் தேய்யும் வித்தை 
ததைரிநதிருப்பது எவெளவு சி்ப்பாயிருக்கும்...
அடுக்கி ்ெக்ைப்பட்டிருக்கும் நி்னவுைள
உயி்ரக் ை்லைததுப்யபாடும்
என்்ாெது புரட்டிப்பார்க்கும்யபாது.
படரும் ஊதுபததியின் ொே்ன எனக்கு 
மட்டும்தைான் இ்ப்பின் ஓரமாை இருப்ப்தைப் 
யபாலையெ இருக்கி்தைா
பட்டாம்பூச்சிைளும் தும்பிைளும்
விரட்டிக்தைாண்டு
பூக்ைள பறிததுக்தைாண்டு
மண்ணில கூட்டாஞ்யோறு ஆக்கி 
வி்ளைாடிக்தைாண்டு இருநதை ைாலைத்தை
இப்பருெததின் யதைடலில நிறுததி்ெததுப் 
பார்க்கி்து ஏக்ைஙைள
ஆனாலும் நான் என்பதைறகுளளாையெ
இததை்ன்ையும் 
சுமக்ை
நான் என்பதைறறுப் யபானால என்ன...

u ஷீலா_கைறகடர

ஓவியம் : அன்பழகன
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எப்யபாதும் ேலைனமறறுக் ைடக்கும்
அநதை பா்தையில இன்று 
அவெளவு இலைகுொய் 
ைடநதுவிட முடிைவில்லை,
தை்லைமு்் ைடநதும்
எலலைாெறறுக்கும் அ்டைாளமாய் நிறகுமநதை 
மகிழம்பூ மரத்தை...
ேரி தேய்ைப்படும் ெரி்ேயில 
இடம் கி்டக்குமா என்று 
யைட்ை நி்னததை மாததிரததில
«உனக்ைாை ததைாழ்ெக்கும் முன்
நீ ததைாழுதிருக்ையெண்டும்»
என்று தநட்டித தைளளிைது ஓர் குரல...
அளொய் யதைாண்டிைமண்ண்்
இதைமாய் ோய்கி் யெப்பமர நிழல
அழைாய் பதிைமிட ஆைததைமானார்ைள
உளயள புழுக்ைம்
்ையில மண்யணாடு ைாததிருக்கி்ார்ைள
குழியில இட்டு
ைணக்்ை ேமன் தேய்ை உ்வுைள
குறுக்கும் தநடுக்குமாய்
அ்லைநதை மண்தெட்டிைால
யமடாக்ைப்பட்டது அ்டைாளம்
உதிர்ததிப் யபாடப்பட்ட
பூக்ைளின் முைஙைளும்
ொடிததைான் யபாயிருநதைது...

u ெகா

ஓவியம் : அன்பழகன
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்ைைாலைள சிதைறிக்கிடநதைன
தை்லை முறறிலும் நசுஙகி இருநதைது
இ்க்கும் முன் எவெளவு ெலிததிருக்குயமா

மிதிததுக்தைான்் புததைனின் ைாலைளில 
எறும்பின் ெலி இன்னும் ஒட்டியிருக்கி்து

u அகோ

இது தைான்
உனக்கு உண்ெச் ே்மததுத தைரும் 
நிலைதெனக்
தைாஞ்சும்
தைாயின் குரலும்...

இதுதைான் உனது உணதென எண்ணி
இன்்்ை பசிைாறறிக் தைாள என
நிலை்ெப் பறிக்கும்..
தைாயின் குரலும்..

ெறு்மயு்ாதை
யபரன்புக்குரிை ொர்த்தைைதளனயெ
எண்ணிக் தைாளள 
யெண்டிைதைாயிருக்கி்து..!

u தஜ.தஜ.அனிடைா

ஓவியம் : அன்பழகன



25
https://padaippu.com/kalvettu

gil¥ò fšbt£L br¥l«g®- 2019

எறும்புைளிடம்
எப்யபாதும் ஒரு ஆ்ே 
ெளரத ததைாடஙகிைது

அருகிலிருநதை ம்லைை்ள 
அது துரததிக் தைாண்டிருநதைது

ம்லைை்ள 
தின்ன முடிைவில்லை என
எறும்புைள புலைம்புகின்்
ஆ்ே அது

ம்லைைளின் யமறபரப்பில
அடுததைதைாை
ஒரு ேம்பெம் நிைழகி்து

ப்்ெைள சிலை
ம்லைை்ள தூக்கிச் தேலகின்்ன
மன்னிக்ை,
எறும்புை்ள தூக்கிச் தேலகின்்ன

முடிவு்ா இக்ைாட்சியில
எனது ைவி்தை 
ம்லைை்ளப் யபால ெளரத ததைாடஙகுகி்து
அதைன் யமல
ப்்ெைள தூக்கிச் தேன்்
எறும்புைள
தோறைள என ஊர்நது திரிகின்்ன

எறும்புைள ம்லைைள என நி்னதது
எனது ைவி்தை்ை தின்றுவிடும் என அஞ்சி
இநதை ைறப்னயிலிருநது
எறும்புை்ள 
ஒரு சிலை ெருடஙைளுக்கு
மிை தூரமாை ்ெக்கின்ய்ன்.

u ஏ.நஸபுள்ளாஹ்
 

ஓவியம் : அன்பழகன
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சிை வேரங்களில் ோனும்
நீலைொனம்
நி்மிழநது இருள பூசிக்தைாண்டிருக்கும் 
யெ்ளயில

நம்பிக்்ையைாடு தோலலைப்பட்ட 
இரைசிைதமான்று சுைமிழக்கின்்து

நடுநிசி ை்ரகின்் தபாழுதில
நாய்ைளின் ஊ்ளயும் 
நைர்கின்் ைாறறும் 
நீட்டி நிமிர்நது யோம்பல முறிக்ை

ஆைச்சி்நதை நலலைெர்ைதளன்் முைமூடிைள 
தமலலைக் ைழன்று 
தமதுொய் நைர்நது
அனுமதியிலலைா அநதைரஙைம் சு்ெக்கின்்ன

எலலைாம் ்ையிலிருநதும்
ஆதி மனிதைனுக்கு
தைாடுக்ைப்பட்ட அரததிப்பழததின்
மீதி சு்ெைறிை ஏஙகுகின்்
மனதின் உ்க்ைத்தை
நிம்மதி உண்கின்்து

சிலலை்்ததைனமான சிநதை்னை்ள ைண்டு 
ேலிததுப்யபான இரவு
தெறுததுப்யபாய் விடிை

தெளிரிப்யபான மனிதைர்ைள
தெளுக்ைாதை ோைஙை்ள
பைலில பூசிக்தைாளகின்்னர்

சிலை யநரஙைளில நானும்
ோைம் யதைடிை்லையும் 
தெளிரிப்யபான மனிதைன்தைாதனன்்ாலும்

ஆதமன்று ஏறறுக்தைாளெ்தை விட
இல்லைதைன்று மறுப்பயதை
இஙகு ேததிைமாகின்்து

u சிபி பாரதி

ஓவியம் : அன்பழகன
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ெழிப்யபாக்ைன் இ்க்கிவிட்ட புததைன்  
தபருநைரிலிநது விலைகும் ஊருக்குள 
யபநதைப் யபநதை விழிததைபடி தேலகி்ான்.  
ஆ்ட ம்்க்ைாதை 
அென் ெலைப்பக்ை முதுகில 
அடி ொஙகிை தைழும்பு.
மயிறபீலிை்ள எஙயைா ம்நது 
்ெததுவிட்டான் யபாலை. 
முழுதும் தெட்டப்பட்ட 
யபாதிமரக் கி்ளயில 
தைார்ச்ோ்லையின் 
பைணக் ை்ளப்புத தீர அமர்கி்ான்.  
பின் ததைாடர்நது தேன்்ென் ்ைைளிததை 
ஒரு குெ்ள ஆழது்ள நீ்ரச் 
தோட்டு ்ெக்ைாமல பருகிைென், திருப்பததில 
நின்் சிறறுநதில 
நிதைானமாய் ஏறுகி்ான்...
அெேரப்பட்டுத ததைா்லைததை ஆ்ேைளும் 
ையோதை்ர, ராகுலைனும் 
நிறுததைததில நிறைக்கூடும் என்்
நப்பா்ேயுடன்.

u ொ.காளிோஸ
ஓவியம் : அன்பழகன



28
https://padaippu.com/kalvettu

br¥l«g®- 2019gil¥ò fšbt£L

ம்ழக்ைாலைத யதைெ்தைைள
ம்ழ முகில தி்க்கும் அநதி ொனதமஙகும் 
படரும் ஒளி யர்ைைள
இன்று விண்தெளித யதைெ்தைைள 
சூடிப்பார்க்கும் தைஙை ஆபரணஙைள
முதைல துளி தை்லை்ை ததைாட்டதும் 
யதைெ்தைைளாகி விடுகி்ார்ைள
எஙைள வீட்டுப்தபண்ைள
நாணததின் ைதிர்வீச்சில யதைைதமஙகும்
பூக்ைளாைப் பூக்கின்்ன சு்மைற் பாலைததின் 
மின்னலைள
நமக்ைாை ஒருெர் அழுதுதைாண்யடயிருநதைால
ைாெருக்கும் பிடிக்கும் தைாயன ?
தைவிர உச்சியிலிருநது விழுநது நதிைாெதும் 
ைடலைாெதும்
குளமாெதும் குட்்டைாெதும்
யதைஙகிை மண்ணில யே்ாெதும் அதைன் 
தைெறில்லை தைான்
ஆனாலும் நமக்ைாை ஒருெர் யோதென்று 
அழுதுதைாண்டிருநதைால
ைாருக்குததைான் பிடிக்ைாது தோலலுஙைள?
தைாய்்ம தபாஙகிை மார்பில தைானாை துளிர்ததை
ஒரு தோட்டு அமிர்தைம் யபாலை
எஙயைா எப்தபாழுயதைா எெருக்யைா
யெதை்னயில துளிர்ததை ஒரு துளி ைண்ணீருக்யை
இநதை ம்ழ இன்று ேமர்ப்பணம் என்்ால
அநதை எெயரா ஒருெர் ஏன் நாமாை 
இருக்ைக்கூடாது
என்று நி்னததுக்தைாளளுொர்ைள
எஙைள வீட்டுப்தபண்ைள

u ேஙதகஸ

ஓவியம் : அன்பழகன

ஓவியம் : அன்பழகன
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வ்காலை_வருத்தம். நான்கு தி்ேயும்
யபய் பிடிதது வீசுகி்து
ஒரு ேதிக்ைாறறு
மண்ணளளியும் எறிகி்து
இது மரஙைளுக்கு
உதிர் ைாலைம் யபாலை...
கி்ள பிரிநது நிழலயதைடி
அ்லைகின்்ன இ்லைைள

யெர்ைள
தைன் ை்டசிப் பாட்லை
தமாழிை தமாழியின்றி
தமௌனிததுக் கிடக்கின்்ன
இயதை மண்ணுள

மீன்ை்ள விழுஙை எததைனிதது
நீ்ர குடிதது இ்நது கிடக்கி்து குளம்

தைெ்ளைளின் முடி்ெயும்
இப்தபாது
எழுதைத ததைாடஙகி விட்டது கிணறுைள

பறறு ்ெப்பது கூட
பாெமான ைாலைததில
பைணிக்ை பணிக்ைப்பட்டிருக்கின்ய்ாம்
என்பதுதைான் இநதை
ெலியும் ெருததைமும்

இஙகு
ைாலைத்தை ைாவிச் தேலகி்து ைாவி
ொழ்ெ
தைக்ை ்ெப்பதைறகுக் கூட
ெழக்ைாட யெண்டியிருக்கி்து

ைடநதை ெருடம் தோன்னாய்
இவெருட விடுப்புக்கு நாடு திரும்புெதைாய்

யைா்ட ெருததைத்தை தைவிர
நீ ெருெதைால உனக்கு எநதை மகிழவும்
ெரப்யபாெதுமில்லை

நீ ெராமல இருப்பதைால எனக்கு எநதை 
ைெ்லையும்
தைரப்யபாெதுமில்லை!

u தராஷான் ஏ.ஜிப்ரி

ஓவியம் : அன்பழகன
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முப்யபாைம் வி்ளவிததை
நிலைப்தபண்ணின் முதுகில
முது்மயின் யர்ைைள
படர்நதிருநதைது

ம்ழ யெண்டி
ெளர்ததை ைாைததில
எரிநதை மரஙைள
சிரிததுக்தைாண்டன

ரோைன விஷஙை்ள
ைலைநதுவிட்டு
மண்்ண மலைதடன்்னர்
ஆண்்மைற் சிலைர்

திருடிைெனிடயம
மீட்டுததைர தைாடுக்ைப்பட்ட
மனுக்ைளில தைான்
ஏரிக் குளஙைள 
ைாணாமல யபாய் இருநதைது

மணல தைாள்ள
தை்டயின்றி ந்டதப்
தைடுப்ப்ணைள
தைாமதிக்ைப்பட்டுக் 
தைாண்டிருநதைது

ஆளத ததைரிைாதைெ்ன
அரேனாக்கிவிட்டு
மக்ைளாட்சி என்று
மார்தைட்டிக் தைாண்டனர்

ொக்்ை விற்ப் பணததில
நீர் ொஙகி
பிட்டத்தைக் ைழுவிக்தைாண்ட
ை்தைைள மட்டும்
ரைசிைம் யபணப்பட்டது.

u சுதரஷபாபு_ராதெந்திரன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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ச்தாலைவேசியிைாவது ச�ால்

எப்யபாதும் ஏலைக்ைாய் அலலைது 
இஞ்சித யதைநீர்

மூ்ள நாக்கு மனசு மூன்றிலும்
சு்ெநீர் சுரக்ைச் தேய்யும்
அயதை எண்தணய்க் ைததைரிக்ைாய்

எம்.ஜி.ஆர். ை்லைஞர்
ெலைம்புரி ஜான் ைாளிமுதது
்ெயைா ்ெரமுதது
யதைசிைத தை்லைெர் பிரபாைரன்
இனம் தமாழி ஈர்ப்பும் தெறியும்

இருநதைதில்லை தோறபைணம்
ைாதைல ைாமம் யபசினாலும்
அரசிைல யதைரடியில இ்ஙைாமல

அநதைப் ப்ழை அழகிைள
அநதைப் ப்ழை ஆசிரி்ைைள
அநதைப் ப்ழைப் பளளிக்கூடம்
அநதைப் ப்ழை ெகுப்ப்்

முட்டி யமாதி மூ்ள அைர்நததைழுப்பும்
இயதை யைளவிைள எனக்கும்

இருநதும் இயதைதைான் ததைாடர்கி்து
எப்பாலின ேநதிப்தபன்்ாலும்

அப்படிததைான் நிைழநதைது
அநதை ேநதிப்பு யநறறும் தெதுதெதுப்பாை
அடராழநீள ஆெலில

எழுநதைனொ இயதை யைளவிைள
உனக்கும்?
ததைா்லையபசியிலைாெது தோல
நிைழயெ நிைழாதை மாற்தமனில

u ரா.ராஜதெகர்

ஓவியம் : அன்பழகன
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அெளுக்ைாை ொஙகி தைநதை
ஐஸ்கிரீமில முதைல
ஸ்பூ்ன எடுதது 
எனக்கு ஊட்டுகி்ாள மைள
ைடவுயள அமிர்தைம் தைருெதைாை  
எண்ணி பைபக்தியுடன்
ொஙகி தைாளகிய்ன் நான்......

முதைலமு்்ைாை ஒரு
யராஜா தேடி்ை 
வீட்டு யதைாட்டததில
நட்டு ்ெக்கி்ாள மைள
அன்றிரயெ தபய்யும்
திடீர் தபரும்ழயில 
ந்னைாமலிருக்ை
இரதெலலைாம் அதைறகு 
கு்டப்பிடிததைபடியை
ந்னநது தைாண்டிருக்கிய்ன் நான்......

ைதை்ெ தி்நதைவுடன்
ஓடிெநது ைட்டிை்ணதது
தைாளகி்ாள மைள
அதைறைாையெ எவெளவு
ததைா்லைவு தேன்்ாலும்
நளளிரொனாலும்
வீடுெநது யேர்கிய்ன் நான்.......

யதைெ்தை ை்தைைள
தோலலும்படி 
நச்ேரிக்கி்ாள மைள
அெ்ள பறறியை
அெளிடம் எப்படி
தோலெததைன விளஙைாமல
முழிதது தைாண்டிருக்கிய்ன் நான்.......

#மைள

u பிரபுெஙகர்_க

ஓவியம் : அன்பழகன
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அவள்..அது..

அெள அதுொனயபாது
அெள புழஙகிை தபாருளைளும்
அநநிைமாை அைற்ப்பட யெண்டிைதைாை

தபான்னுக்கும் மண்ணுக்கும்
இன்னும் சிலைதபாருளைளுக்கும்
யதைாேமில்லை

மின்மைான அடுப்பில தோருகித
திரும்பிை பின்னும்
இன்னும் பு்ைநதுதைாண்யட இருக்கி்து
பா்ட்ைத திருப்பிை முக்கில
பற்்ெததுவிட்டுச் தேன்் அதைன்
படுக்்ை.

u ெக்திஅருளா்னந்ேம்.

பிரபஞ்ேததின் சிறு துளி நீ்ர
நைக் ைண்ைளில ஏநதி
சுசிைரமாய் இ்ேக்ைாரற குருவியிடம் 
ஏநதைலிதது
அதைனலைைால  பருகிடும் தபாருட்டு
விழும் தோறைளின் எச்ேஙை்ளததைான் பூமி 
தைன் ைவி்தைை்ள எழுதுகி்து மரஙைளாய்  ....

u ராம் சபரியொமி

ஓவியம் : அன்பழகன
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செனீஃேர் 
இயற்பியல் மூன்றாமாண்டு

அப்யபாததைலலைாம்
தஜனீஃபர் எப்யபாதும்
எனக்தைாரு 
மாையதைெ்தை.

என் எலலைாக் 
ைவி்தைைளிலும்
தஜனீஃபர் ொேயமா
அலலைது சுொேயமா
அடர்நதிருக்கும்.

யைாது்ம நி்ம்
உதைட்யடார மச்ேம்
ைன்னததுக் குழி
ஆஙைாஙயை தநளிவுைள
மயில நீலைப் புட்ெ
இப்படித தைான் ததைரியும்
தஜனீஃபர் பிம்பம்.

இைறபிைல முன்்ாமாண்டுக்குப்
பின் ைாணமால யபான
தஜனீஃபர் ஏயதைா
ஒரு ேர்ச்சில
யஜாேப்்பயைா
ஆலபர்ட்்டயைா 
எட்ெர்்டயைா 
்ைப்பிடிததிருக்ை யெண்டும்.

யபான ொரம் ெ்ர
ை்தைைளில சிண்டதரலலைா
எப்படி இருப்பாள
எனக் யைட்கும்
மைளுக்கு தஜனீஃப்ரப்
யபாலிருப்பாள என
ததைாண்்ட ெ்ர ெநதை்தை
அடக்கி ்ெக்ைத தைான்
யெண்டியிருக்கி்து.

u ெதுசூேன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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இரவு்களின்_சமாழி்கள்

ஒரு நளளிரவின் ஈரமது என்று நி்னக்கிய்ன் 
பச்்ே விளக்கு மாறியும்
ஒரு சிெப்பு விளக்குக்ைாய் ைாததிருநயதைன்
பரபரப்பான ொைனஙை்ளக் ைழுவிை ோ்லை
ஒரு விைப்புடன் நம்்மப் பார்ததுக் 
தைாண்டிருநதைது
இஙயையை இ்ஙகிக் தைாளகிய்ன் என்்ாய் 
இருட்டில நீ ம்்யும்ெ்ர
என் பார்்ெைள மரணிததுப் யபாயிருநதைன 
நீ உதிர்க்ை யெண்டிை ஓரிரு ொர்த்தைைள
இருக்்ையில உதிர்நதிருநதைது யபால....
உன்
உதைடுைள உதிர்க்ைாமல விட்ட
ொர்த்தைைளிலதைான் 
நான் இன்னும் ொழநது தைாண்டிருப்பதைாய்
இப்யபாதும் நம்பிக் தைாண்டிருக்கிய்ன் 

u முனியாண்டி_ராஜ்
  

எெரிடமிருநதும் ைறறுக்தைாளள 
ஏயதைனுதமான்று இருக்குதமன
எப்யபாதும் நம்புதமனக்கு
உன்னிடமிருநது ைறறுக்தைாளள 
ஒன்றும் இருக்ைாதைா என்ன?

எ்தைைாெது தோல
இலலைாவிட்டாலும் பரொயில்லை
இநதை தமௌனம் ைறறுததைருகி்து
ஒன்்்.

u ேமிழ்ெைைாளன்

ஓவியம் : அன்பழகன
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ஒரு அலைஙைாரத்தை ை்லைப்ப்தை யபாலை..
ஒரு ஆபரணத்தை ை்ளெ்தை யபாலை..

எநதை ெருததைமுமின்றி..
எவவிதை தைைக்ைமுமின்றி..

அவெளவு எளிதைாய் அெர்ைள ொழவிலிருநதும் 
ஒருெ்ர அைறறி விடுகி்ார்ைள..

யநறறுெ்ர
அநதை ஒருெர் எவெளவு முக்கிைமானெராய் 
இருநதைார் 
என்பதும்..
அெர்ைளால அெர் எநதைளவு தைாண்டாடி 
தீர்க்ைப்பட்டார் 
என்பதுவும்..
தைடையமதுமின்றி
அழிக்ைப்பட்டும் 
விடுகி்து..

யநேத்தை எழுதிை ைரஙைளாயலையை
அ்தை
இரக்ைமின்றி கிழிதததைறிைவும் 
துணிநது
விடுகி்ார்ைள..

இன்னும்
உ்தென்பதும்..
பிரிதென்பதும்..
இவெளவுதைானா..? என 
இழிதது்ரக்கும் 
ைாலைததின் முன்னால
தெறுமயன
தை்லைகுனிநது நிறகிய்ன்..

இனி
மனிதைர்ைள அப்படிததைான்
அவெளவுதைாதனனும்
சுை ேமாதைானஙைளுடன்
ைாரும் என் முன்னால ெநது 
நின்று விடாதீர்ைள..

நிறை
முன்தபாரு நாளில..
இ்ளப்பாறி நின்் நிழலி்ன 
யதைடிச்தேலகிய்ன்..

இப்யபாதைஙயை
முறிநது வீழநதிருக்கின்்ன..
ஒரு தபரு மரமும்
அதைன் மீதிருநதை சிறு ப்்ெக்கூடும்!!!

u ரிஸகா முக்ோர்

ஓவியம் : அன்பழகன
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புத்தனின் ்கலைசி முத்தம்
ைண்ைளில நிறைாமல ெழிகி்து ைண்ணீர்
எ்தையும் மாற் இைலைாமல
தபாய்ைாகிவிட்டது
சூழலின் மீதைான
நம்பிக்்ை

அடுததைெர்ைளின்
எண்ணஙை்ள
சுெர் எழுப்பி
மூடிக் தைாண்டிருக்கும்
வியனாதைஙைள
அன்்ாட நிைழொன
மனஙைள

தெடிததுக் கிடக்கும்
பூமியபாலை
இருப்பதைால
பிளநது பார்க்கி்து
அென் அஹிம்்ே

சுறறி
ரததைம் ெழிநயதைாட
ஈக்ைள தமாய்ததுக்தைாண்டிருக்கி்து
பு்ரயைாடிப்யபான
ரணஙைள மீது

தேைல விளஙைாதை
மனயதைாடு
மூடிை விழிை்ளயும்
தி்நதுவிடப் பைநது
அ்மதியிழநது
ைனமான தநஞ்சின்
ெலிை்ள ம்்தது

தைன் ை்டசி முததைத்தையும்
ெழஙை ைாரும்
இல்லைதைன
மீண்டும்
அ்மதிைாை
அமர்நதுவிட்டான்
புததைன்...

u லக்ஷமி

ஓவியம் : அன்பழகன
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தைெறி்ழததைென்,
"பாம்்பத ததைாடாயதை ைடிததுவிடும்"
என்்ெனுக்குப் பக்ைததில
நிறகி்ான்..
உருண்ட தை்லையும்
சுருண்டிருக்கும் விதைத்தையும்
விெரிதது,
"ைடும் விேஙதைாண்டது" என்கி்ான் 
தைெறி்ழததைெனுக்குப் பின்னால நிறபென்..
்நைப்பு்டக்கும் எண்ணமழிை
பாம்புதைாயனாதென ஐைஙதைாளகிய்ன்..
அெர்ையளாடு யேர்நது
நானும் அடிக்கிய்ன்
உயிரற் அநதைச் ோட்்ட்ை.

u பா_வித்னாதகுொர்

கி்ளயில அமரும் ப்்ெ
ெ்ளநது ெ்ளநது இருக்கி்து
ததைா்லைவில ம்லை

u ொண்டில்யன் விதைகா்னந்ேன்
ஓவியம் : அன்பழகன
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அவர்்கள்_அப்ேடித்தான்

ேடஙைான மைளுக்கு
ததைரிைாமல..
அர்ததைோமததில
ைணெனின் தநருக்ைததில
இருநதைெ்ள..
ரவிக்்ை ேரி தேய்து
தைளளிப் படுக்ைச் தோலலும்..
ைட்ட்ளைாை இருக்ைலைாம்.

அ்ேயபாடும் தைாய்ப்பசுவிடம்
பால குடிக்கும் ைன்றுக்கு
யபாதுதமன்்
குழந்தையின் பசி
யெண்டுயைாளாை இருக்ைலைாம்.

ைதைவு தி்நது
யைாலைம் யபாட ெரும்
ைனைாவின் ைாதைலை்ன
ெரச் தோலலும் 
ைாதைல..
கீதைமாை இருக்ைலைாம்

ைலைப்பயை ஆயுதைமாை தைாண்ட
ைநதைோமி்ை 
ைழனி அ்ழக்கி்ததைன்்
பன்னாட்டு தைரைரின்
எைததைாளச் 
சிரிப்பாை இருக்ைலைாம்.

ைாததிருக்கும் குடஙைளின்
ைாெலுக்கு தேலலை..
தபண்டுை்ள எழுப்பும்
தைமிழைதது..
தைாைமாை இருக்ைலைாம்.

தெட்டதெளியில..
அெேரததிறகு ெநதை
தபண்ை்ள 
அெசிைததிறகு 
எழுநதிருக்ை தோலலும்
யதைேததின்..
ஓலைமாைவும் இருக்ைலைாம்.

அதிைா்லைப் தபாழுதில
எெருமற் இடததிலும்
ஒலிதைழுப்பியை..
வி்ரயும்..அநதை இரயில.

u நயி்னார்

ஓவியம் : அன்பழகன
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பித்தைாடைம்  
ைாைஙைளுக்ைாய் யபாடப்பட்ட 
ைட்டுைளுடன் 
்ையைநதி பிச்்ேக்யைட்கும் அென் 
ைணிேமாய் சிலலை்் யேர்க்கி்ான் 
அதிைபட்ே தநாண்டுதைலுடன் 
சிரமப்படுெதைாய் அெதைானிக்கும் 
எெதராருெரும் 
சும்மாய் ைடப்பதில்லை அெ்ன 
எததை்ன ைண்ைள  
பார்ததிருக்கும்... 
எெதரெர் தநஞ்ேம் 
ை்ரநதிருக்கும்... 
அததை்னக் ைரு்ண்ை 
அநாைேமாய் ேம்பாதிததை அென், 
அடுததுபு்ப்பட்டததைாடர்ெண்டியில 
அதியெைமாய் ஓடி ஏறும்யபாது 
என்்னப்யபால எததை்னயபர் 
அதிர்வில பு்தையுண்டிருப்பார்ைள. 

 
u ெயிலாடுதுட� இடளயபாரதி

என் பாக்தைட் ோளரஙைளுக்கு 
பஞ்ேமில்லை  
துயராைஙைளுக்கு பதில மலைர்ைள நிரம்பியிருக்கும் 
 
ைாறறின் நீச்ேலைளில 
என் மணம் உஙை்ள அ்டைலைாம் 
ெருயென் மலைர்ைளாை 
முட்ைளுக்கு பதில மலை்ர கிரீடமாய் தைருயென்! 
 
அன்பின் ொேம் 
அ்லைைளிலிருப்பதில்லை 
என் மலைர்ைளில பூததிருக்ைலைாம்... 
 
மலைர்ைளால அன்பி்ன தேய்பென் 
அன்பின் கூடுைளில துயராைஙைள 
மு்ளப்பதில்லை. 

 
u வீரதொழன்.க.தொ. திருொைளைன்
 

ஓவியம் : அன்பழகன
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ோவமாய் சிை ேயணங்கள்..

 
திண்்ணைளில 
யதைாலுரிக்ைப்படும் 
அடுததைவீட்டுக் ை்தைைள 
புளிைம்பழஙைளுடன்.. 
 
எப்படியைா யமாப்பம் 
பிடிததுவிடுகின்்ன 
உப்பு மூட்்டை்ள 
சுமநது 
ததைருக்ைளில  
ஊர்ெலைமாை ெரும்  
ைழு்தைைள.. 
 
தைாளுததும் 
சூரிைனில 
திண்்ணைளற் ததைருக்ைளில 
இப்யபாததைலலைாம் 
தபாதி சுமநது 
ப்க்கின்்ன.. 
இரும்பு  
குதி்ரைள.. 
ஆரஞ்சும் 
பச்்ேயுமாய்... 

 
u மு.ெ.ெதீஷகுொர்

 

ஓவியம் : அன்பழகன
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நிலனவு்கள்  அலைக்்கழியும் 
்கைல் மனம்  

தோறைள சிலைேமைம் உண்்மதோலலைக்கூடும் 
 
தமாழிக்கு முன்பான ொழவு 
ெனததின் ைருப்்பக்குள மிதைநதைது 
அப்யபாது 
தபாய் என்று ஏதுமில்லை 
உண்்மயும் 
 
உண்்மயில 
உண்்மதைான் தமாழியின் மாதபரும் ென்மு்் 
அது 
யெறுபலை உண்்மை்ள நிராைரிதயதை 
தபாய்்ைப் ப்டததைது 
 
தபாய் என்பது 
உண்்மயின் மறுபக்ைம் அலலைது 
யதைாற்ெர்ைளின் உண்்ம 
 
ைாடுவிட்டு நாடுெநது 
நதிக்ை்ரயில குடிைமர்நது 
வீடுைட்டப் பழகிைபின் ெநதிருக்ை யெண்டும் 
நான் எனது என்பது 
 
நாம் அழிநது நான் பி்நதை மாற்த்தை 
நாைரிைம் என்கி்து 
நாக்கூோமல தமாழி 
 
உட்லை ம்்க்கும் தமாழி ஒரு தி்ர 
ைனததை தி்ர 
 
ைண்ணீர்ததி்ர ெழியை 
ைாணுகி் உலைைம் 
ைாயட பிரம்மாண்டம் என்கி்து 
 
ைாடு நி்னவுெநதை 
உயிர்ைளது ைனவுக்குள 
ைர்ஜிதது எழுகி்து 
யபாராடும் உணர்வு 

 
u தகா.கலியமூர்ததி

ஓவியம் : அன்பழகன




