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காத்திருப்பின் ம�ாழி  

எல்லாவற்றிலிருந்தும் ம�ௌன�லாயிருக்கிறது
தனிதத இரவின் கடைசிச் ம�லாட்டு. 
ஊருக்குத திரும்பும் அப்லாவின் ்லாடதயில
பூதத்டி இருக்கும் கணகடை
ச�லாடியம் சவ்ர் விைக்கு மவளிச்�ததில
்றக்கும் தட்ைலான்கள் ஈர்க்கிறது. 
�லாட்சயலாரப ச்லாக்குவரததுக்கள்
கலாததிருபபின் ம்லாழுதுச்லாக்குகைலாகின்றன. 
அடைக்கப்ட்ை வீடுகளில அடைக்கப்ட்ை 
விைக்குகள்
அப்லாக்கள் இருப்டத உறுதிப்டுததுகின்றன. 
சதைலின் �ணிததுளிகடை
நி்மவலாளியின் பிரவலாகம் குளிரச் ம�ய்கிறது. 
ஊரைங்கியபின் இயற்டகடய ஊதும் கலாற்றின் 
ஓட�யில
மதன்றல மகலாஞ�ம் ்ருததிருக்கிறது. 
நி�பதததின் மவகுதூரததில உதிக்கும் நலாய்க் 
குடரபபு
யலாசரலா வருவடத ஊருக்சக 
அம்்்ப்டுததுகிறது. 
எதிர்்லாரலாத தருைம் 
ம�லலிய மவளிச்�ததின் மதலாட்தூரக் 
குறுக்கிைலில
இரடவக் கிழிதது முன்சனறுகிறது
ைலார்ச் ட்ட் ஒளி. 
�மிக்டஞை உறுதிப்டுததப்ட்ைதும் 
எந்தவித நிர்்ந்தமும் பூசிக்மகலாள்ைலாத இரவு
தனது கடைசி ம�லாட்டிலிருந்து
ஒருதுளி குடைந்து 
அப்லா என்றவிழ்கிறது
..

m பிறைநிலா 

ஓவியம் : அன்பழகன
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அரூபத்தின் விரலகள்

்ழுதடையப ச்லாகும் புரலாதலான பியலாசனலாடவ 
வலாசிததவன்
அரிதத �துர �ரச்�ட்ைகததிற்குள்
சி்ந்தி வட்யலாய் மதறிபபிட்ை 
கணைலாடிக்குள்
இட�க்குறிபபுகடை ்ழுபச்றிய புன்னடகயில 
�டறததிருந்தலான்

விழிகள் ஒளிர்தது வலாலகள் விடறததுத திரியும் 
பூச்ட�களும்
�ை�ைதது இறகுகள் உதிர்தது குறுக்கும் 
மநடுக்கு�லாய்
முனமகலாலியில புக்கும் க்பபின புறலாக்களும்
ம�ம்�ர உததிரங்கடை தலாங்கிபபிடிதது
மதலாங்கிக்மகலாணடிருக்கும் மவௌவலாலகளும்
இருட்டை இன்னமும் தின்று தீர்ததப்லாடிலட்

பூட்டுடைதது உள்பிசரவிசிக்க ச்டிக்கும்
்லாசிப ்ச்ட�யம் பூசிய நி�பத �லாளிடகக்குள்
நடுங்கடவக்கும் குளிரும் நடுங்கும் இரவும் தலாழ் 
திறவலா�ல
அ�லானுஷயததின் இட�டயத சதடி 
நுடைகின்றன

இருள் மவணட�யலாகவும் மவளிச்�ம் 
கருட�யலாகவும்
விம்�பச்லாகும் விட�கைலாக வீரியம் �ற்றும் 
குடறயலா�ல

நிைற்்ைததில புன்னடகததவன் முகம் இறுகும் 
இவ்விரவு
இன்னும் இன்னும் நீைபச்லாகிறது
அரூ்ததின் விரலகள் பிததலான்கடை 
புைர்ந்துக்மகலாணடிருக்கின்றன.

m வலஙறகமான நூர்தீன

ஓவியம் : அன்பழகன
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ஒரு தடரக்கடை வியலா்லாரி ச்லா்
ம�லாற்கடைக் கூவி விற்கிறது உ்கம்.
நீயும் நலானும் ம�லாற்கடை
வலாங்கச் �ந்டதக்கு வந்சதலாம்.
வலாங்கிக் மகலாணைது ்ற்றி விவலாதிதசதலாம்.
அவரவர் உருவம் �லார்ந்து 
ம�லாற்கடைப பிரிதசதலாம்.
அவரவர் புரிதல �லார்ந்தும் 
ம�லாற்கடைப பிரிதசதலாம்.
நீயும் நலானும் எடதயுச� வலாங்கவிலட்
எல்லாச் ம�லாற்களும் நம் அனு்வதடதப
ச்சும் அருஞம�லாற்ம்லாருைலாகசவ புரிந்து 
மகலாள்கிசறலாம்.
�ந்டதயில நீயும் நலானும்
வலாங்கிக் மகலாள்ை எதுவும் �லாததியச�.
வலாழ்வின் சுடவ உைர்ந்தவர்கள்
எடதயும் கூவி விற்்திலட்.
ச்ரம் ச்சி வலாங்குவதும் விற்்தும்
�ந்டதயின் விதி.
�கிழ்டவத சதடிப ்யணிப்து
ம்லாது நியதி.

m அம்பிகா குமரன

அட்கடை மரக்டககைலாய்
கற்்டன ம�ய்த கைல
தலான் ்றடவமயன நிடனந்து
்றடவ மவளியில 
மரக்டகள் உயர்ததி ்றக்க மதலாைங்கியது
கைல ்றக்க மதலாைங்கிய �ற்று சநரததில
கைலில வலாழ்ந்த மீன்கள்
ஒவ்மவலான்றலாய் 
்றடவ மவளியிலிருந்து கீசை
மதலாபமதலாபம்ன விை,
மீன்கடை
கூடை வடிவ�லான 
கணகைலால அள்ளுகிறலார்கள் �னிதர்கள்
இக்கலாட்சிடய ்ைம�டுதத
ம்ணகள் சி்ர்
�ட�க்க மதலாைங்குகிறலார்கள் மீன்கடை.
 

m ஏ.நஸ்புள்ாஹ்

ஓவியம் : அன்பழகன
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என்னிைமிருந்து ,
கற்றுக்மகலாள்ை உனக்கு 
ஏதுமிலட் என்்டத அறிசவன் 
நலான்.

எனினும்,
நம்மிைம் ஏதுமிலட் என்்டத உைரும் 
கம்பீரதடத சவணடும�னில 
என்னிைமிருந்து 
கற்றுக்மகலாள்ை்லாம் 
நீ.

m தமிழமணவா்ன

�னம் மகலாந்தளிக்கும் 
அட்யலாய்க் மகலாதிக்கிறது!
ஆழிபச்ரட்யலாய் 
அடி�னதில ச�லாகம் புடதந்து 
ம்லாங்கி மவளிவரும் தவிபபில 
தததளிதது நிற்கிறது!
ச�ச்லாட்ை�லாய் வடைந்தலாடும் 
அட்களின் புன்னடகக்கு 
அடியில கனன்று மகலாணடிருக்கும் 
அன்பின் தீடய யலாரறிவலார்?
கடரடயத மதலாைலா�ச் 
கைந்து ம�லலும் அட்களின் 
கனவுகள் யலாருக்சகனும் புரியுச�லா?
உயிர்தமதலாடும் அட்களின் 
உறவுகள் எட்டிநின்சற 
�ரணிதது விடுகின்றன!
இன்னும் இன்னும்.....
வலிகளுக்கப்லாலும் அட்களின் 
வலாழ்க்டக கட்ந்துச்லாவதிலட்!
என்சறனும் ஒருநலாள் 
கடரமதலாடுசவலாம் 
என்ற ஒற்டற நம்பிக்டகயில 
மீணடும் அட்ச�லாதுகிறது 
அட்்லாயும் �னது!

m மு.ப்ப.சத்தியநநசன

ஓவியம் : அன்பழகன



8
https://padaippu.com/kalvettu

m¡nlhg® - 2019gil¥ò fšbt£L

தீவிர அன்பி்லான பிரியதடத
நிர்ையம் ம�ய்ய இய்லா
ம்ரு மவளியில
டககடை வீசித சதடுகிறலாய்
கற்்டனச் சிறகுகள்
கலாலின்றி ்றக்கும் 
நிைலகளின் நீட்சியில
முகங்கடை விை
முன் முடிவலான அசகலாரங்கசை
அதிக�லாகிப ச்லான 
சத�ப பிரலாந்தியததில
எடதக் மகலாணடு நிரப்?
திறக்கப ்ைலாத
உன் இதழ்க் சகலாபட்டய
அறியலா�லும் புரியலா�லும்
ம�ல்த மதலாை எததனிதது
அட்களிக்கப்டும்
அட்டயப ச்லா்சவ
ச�தித திரும்புகிறது கலாற்று
ம�ன் �டைததூர்லாய்
நிகழ்ததும்
அவதலானிபபுகடை
கடதக்க கலாததிருக்கும்
சிறு ம்லாழுதில
இறகுகள் இல்லா�ல
சிறகுகளுக்குள்
ஒளியும் உன்டன
வட் பின்ன இய்லாட�யில
ம�ல் �டறகிறது கதிர்
மதலாை இய்லா�ல சுருள்கிறது ்கல
சுவலாசிக்கும் இச்ட�யில
உனக்கும் என்க்கு�லான
இடைமவளி இல்லாதிருக்க
அட்்லாகிறது �னது
இருந்தும்
என்ன இருக்கிறது என்னிைம்
ஆர்்ரிக்கும் அன்ட்த தவிர
விரி சிறடக
சகலாபட்கள் நிரம்்ட்டும் அன்்லால

m நிலாசசநதர்

ஓவியம் : அன்பழகன



9
https://padaippu.com/kalvettu

m¡nlhg® - 2019gil¥ò fšbt£L

நிழலற்ற சாலல கலாதல கணமூடியதலால
ஆட� அறு்துநலாடை
ஆறுநலாளில ்றிமகலாடுதது
வயிற்றுச் சுட�டய
இறக்கிடவக்க இைம்
சதடிய அவளுக்கு
கிடைததது அந்த
�லாட்சயலாரததுக் குடிட�

இறந்திருக்க்லாம்
அபம்லாழுசத என்று
அடிக்கடி நிடனததுக் மகலாள்கிறலாள் 
இபம்லாழுமதல்லாம்

அவைலால இயல்லாய்
இருக்க முடிவதிலட்
தினம் தினம்  
இரவில இறந்து ்கலில பிறக்கப 
்ைகியதலால
அவளின் வலாடதகளுக்கு
வலிநிவலாரணியும் இல்லாத
நிரந்தர சுட�தலாங்கியலாகிவிட்ைலாள்
உைம்ம்ல்லாம் 
பிை வலாடையடிததலாலும்
மகலாததும் கழுகுகள் 
்றந்துமகலாணடுதலானிருக்கிறது அவடைச் சுற்றி

அந்த ஒற்டறக் குடிட�க்குள் �னித மிருகங்கள் 
தினமும் நுடைவதலால  வி்ங்குகடை நிடனதது 
்யமில்லால இருக்கமுடிகிறது

இருபுறமும் மநடிய
நிைலதரும்
�ரங்களும்
வருசவலார் ச்லாசவலாருக்கு 
தலாகதடத தீர்க்க
சதநீரும் சூைலான
்்கலாரங்களும�ன
எபம்லாழுதும் நிைல சூழ்ந்திருந்தலாலும்
தனிட�டய விழுங்கிக் மகலாணடிருக்கும் 
அவடைப ம்லாறுததவடர
நிை்ற்ற �லாட்யலாகசவ
நீணடு ம�ன்றுமகலாணடிருக்கிறது
அந்த மநடுஞ�லாட். . .

m லக்ஷமி
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அம�ாவின் இருத்்தல

மூன்று �லாததடதக் கைக்கிறது
அம்�லாவின்  �டறவு.
நள்ளிரவுக்கும் விடியலுக்கு�லான ம்லாழுது
்டுததுக்கிைக்கிசறன் நிடனவுகசைலாடு.
மிருதுவலாய் வருடுகிறது
அம்�லா �டிமீதலான அசத ஆனந்தம்.
நடுமநற்றிடய ்ட்டும் ்ைலா�்ழுததி
தட்சகலாதும் அம்�லாவின் விரலகள்.
இபச்லாது அரூ்�லாய் இருக்கிறலாள்
இருந்தலாலும் அசத சுகம்
ச�ச்யிருந்துதலான் வழிந்துக்மகலாணடிருக்கிறது.
்தறிய்டி ்லாலா்க்கிசறன்
இயங்கிக்மகலாணடிருக்கிறது குளிரூட்டி.
நிட்க்குததிய கணகளில
அம்�லாவின் முகம் மதன்்ட்ைது.
கைந்த ஆயுத பூடையின்ச்லாது
அம்�லாடவதத குங்கு�தசதலாடு
சிலிிஃப ச�லாடில வரும் கலாற்று
அம்�லாசவ விசுறுவதலாய் உள்ளுைர்வு.
கட்யும் ச�க�லாகிறது
இைபபின் துயலா்.
�று்டியும் துளிலா்விடுகிறது
அம்�லாவுைனலான வலாழ்வு.
்ணி நிமிததச�லா
�ற்ற பிறசவலா
மவளிசய ம�லலும்ச்லாமதல்லாம்
ம�லாலலிவிட்டுததலான் ம�லகிசறன்
ச்லாய்வலா என்்தலாகசவ ்டுகிறது
வலா�லவடர வந்து
வழியனுபபும் அம்�லாவின் இருததல.

m துறர.நநதகுமார் 

ஓவியம் : அன்பழகன
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என் வறணை பு்ன்களில விடதயின் 
துளியலாய் ம்லாழிகிறலாய் அததுளிடய 
மகலாணசை நதிமயனநகர  கலாமைன 
சவமரன கிடைமயன சிறமகன நலான் 

உன் ஒற்டற துளியலால உடறநிட் 
புன்னடககள் கசிந்த சிறுவிநலாடியில 
கணணீர் விழிபபிற்குள் பூக்களின் 
அைர்வனம் 

கலாதல குடைந்த மூங்கிலின் வனததில 
நீ உர� நலான் துடையலாகிசறன் நம் 
சுவலா�ச�லா இட�யலாகிறது 

உன் பிரியததின் ்ரி�லாறுகிற 
அடனததும் அன்ட் சவணடிய 
வழிப்லாட்டின் துளிரும் துளிகள் 

நீ வலாய்தத பிறசக கரிய இரவுகள் 
நட்�ததிரங்கைலால புன்னடகக்க 
இரவுகள் திறந்துவிட்டிருந்தது 

நீ ்ரி�லாறுகிற ஈரங்களின் 
நுனிச்ம�லாட்ைலால என் ்லாட்கள் 
நிரம்் �முததிரங்கடை கைந்து 
நலான் உனக்கலாக ஓர் நந்தவனதடத 
உருவலாக்க ்ட்ைலாம்பூச்சிகள் 
வந்த�ர்கிறது 

உன் பிரியததின் ம�லாற்களில 
எனக்கலான மவளிச்�மிருந்தது அைர் 
கலாதலுக்கலான நிறமிருந்தது என் 
நி்ததிற்கலான விடதயிருந்தது 
உ்ர்வதற்கலான புன்னடகயிருந்தது  
கற்கடை அகற்றிய கடரயிருந்தது 

என் இருள்களில சுைர்கிறலாய் 
என்டன ்ள்ைங்களில சு�கிறலாய் 
வலாழ்வு உன்சனலாடிருததச் வரம்.....

m ஜபீர்

ஓவியம் : அன்பழகன
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மவய்யில பூததுக்கிைக்கும்
வழிமநடுக
அனல அள்ளிக் மகலாணடுவந்து எறியும்  கலாற்று
கணணில மீதமிருக்கும் குளிர்ச்சியின் 
மிச்�ங்கடைக் கவ்விக்மகலாணசைலாடும் 
மவட்ைமவளி
ஆநிடரகள் எலும்பும் சதலாலு�லாக 
�ணணிைம்  புலம்ங்சக ச்லானது என்று 
வி�லாரிததுக்மகலாணடிருக்கும்
தூரததிலிருக்கும் �ட்கள் ஊைலாக �ணணின் 
குருதி ம�லாட்ைச்ம�லாட்ை �ைல ்லாரிகள்
வந்துமகலாணடிருந்தன
சதலாள்களில கட்டித மதலாங்கவிட்டிருந்த 
நீர்பச்லாததலின் மூடி திறந்து தலாகம் தீர்க்கிறலான் 
ஆடு �லாடு ச�ய்க்கும் ஒருவன்
 
யலாசரலா அழிக்கும் நி்ம் 
எனக்குமில்லா�ல எப்டிபச்லாக்லாம் 
என்மறணணும் ஆதிவலாசியின் கூர்தத 
்லார்டவயுைன் 
ம்ருமுத்லாளிக்மகதிரலான அம்பு மநய்யத 
மதலாைங்குகிறலான்
யலாரு�றியலா�ல ...
வலாழும் நி்ம் இன்னும் மகலாஞ� கலா்ம்...

m ஷீலா கடறகறரஓவியம் : அன்பழகன
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அப்லா சவமறலாருததிசயலாடு 
வலாைத மதலாைங்கிய பின் 
அம்�லா அடையலாைம் கலாட்டிய அப்லா 
அப்லா �லாதிரிசய இலட்.  
கலாதலிப்தலான குைப்ம் 
பின்மதலாைர்்வடன விை ச�லா��லாக.
�னி, ஞைலாயிறு சவட்யும் 
டகடயத மதலாட்டுக் கூலியும் தரும் 
மரடிச�ட் கலார்ம�ணட்ஸ் ச�சனைருக்கு 
்டைய அப்லா வயது.  
ட�டக மூ்ம் 
�ரியலான விடை கலாட்டிவிட்ைலாள் சதலாழி. 
கலா்லாணடிச்சய முக்கலாலவலாசி திணிததலாலும் 
எழுதுசகலாட்த திறந்தலாச் 
"சவறு எைவு தலான்" கணமுன் வருகிறது.  புதிய 
அப்லாவுக்கும் 
புதிய ்லாைததிட்ைததிற்கும் 
ம்ரிய விததியலா�மிலட்.  
புரிந்து மகலாள்ைப்ைலாததற்கலான 
்ரிந்துடர அனுபபும் முகவரிடயயும் 
்டைய புததகங்கசைலாடு 
எடைக்குப ச்லாட்டு விட்ைலாள் அம்�லா.

m மா.காளிதாஸ்
ஓவியம் : அன்பழகன
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’O’ இன இரத்்தம 
அவடன எததடன ஆணடுகள் மதரியும்
எனத மதரியலாது
கைக்கிம்டுக்க முடியலா ஆணடுகமைன
கைக்கில டவததுக்மகலாள்ளுங்கள் 
என் வீட்டு ஐந்தடிதலான் அவனுக்கும்
ச்தங்கள் நுடையலாக் கலா்�து
அறிமுகக் கலவிகள் முடிந்தபின்
எங்கள் கலவிச் �லாட்களும் பிரிந்தன
அவடனவிை சிறந்த சதர்வுதலான் எனக்கு
என்ன ம�ய்ய
சதலாலின் நிறததில அவன் சதர்ந்திருந்தலான்
கைக்மகடுக்க முடிந்த ஆணடுகள் கழிதது
அவடனப ்லார்க்க சநர்ந்தது
அரசியல கூட்ைம�லான்றில ஆர்ப்ரிததுக் 
மகலாணடிருந்தலான் 
இனங்களின் ச்தட�யிலும் 
�தங்களின் �யக்கததிலும்
அவன் �னம் முழுக்க நடனததிருந்தது
உடரகளின் இறுதியில இறுக்கியடைததலான்
ஐந்தடி உறக்கங்கடை நிடனவு கூர்ந்தலான்
நட்ம்ன்னசவ மகலாஞ�ம் வி்கிசய இருந்தது
புறக்கணிபம்லான்சற ��யங்கடைக் 
கலாக்கும�ன்றலான்
தீணைலாட� �ட்டும்தலான் இனங்களின் 
அரமைன்றலான்
சிறுவயதுகளில இல் ச்த�ன்றி
உைவுணைடத நிடனவில ம�லுததிசனன்
்லாவங்கடைத தற்ச்லாது கழுவிக் 
மகலாணடிருப்தலாய்க் கூறினலான்
ஒற்டற உைர்வினில உைரிக் மகலாணடிருந்தலான்
அவனின் முருங்டக �ரததின் உச்சிக் மகலாம்பில 
�தம் அரியடையிட்டு அ�ர்ந்திருந்தது
கலா்ம் கடரதத ஆணமைலான்றில
்டுக்டகமயலான்றில ்லார்க்க சநர்ந்திருந்தது 
அவடன
தன்னிட்யற்றவனின் உைலுக்கு யலாருடைய 
குருதிசயலா
ஏற்றப்ட்டுக் மகலாணடிருந்தது
குருதிப ட்யின் �லாரம் ஆய்ந்சதன்
‘O’ என்று �ட்டும் எைதப்ட்டிருந்தது
நிடனவு மதளிந்தவுைன்தலான் சகட்க சவணடும்

m முனியாண்டி_ராஜ்.
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பிர்ஞ�ததின் ஆதி கணைலாடிடய
புலமவளியில நிட்நிறுததி
வரிட�யலாக �னிதர்கடை 
நிற்க டவதது ஒவ்மவலாருவரலாய்
்லார்க்க ம�லாலகிறலார்கள் ....

முதல �னிதன் தன் முகதடத
்லார்தத �றுகைததில
அ்றிமயடுதது ஓடிமயலாளிகிறலான்

இரணைலாம�லாருவன் ்லார்தத கைததில �யங்கி 
விை 

இன்மனலாருவன் தயங்கி எட்டிப்லார்க்டகயில 
டககலாலகள்
நடுக்கமுற்று நலான் ச்லாரில
்ணி புரிகிசறன்
என்டன விட்டு விடுங்கமைன 
இடறஞசுகிறலான் ....

கனவு மூளும் முன் 
ச்லார் மூள்கிறது ...

நிட்க்கணைலாடிடய எதிர்மகலாள்ை
எததனிக்க இய்லாதவர்கள்
கூனிக் குறுகிறலார்கள் ...

அதன் வழியலாக வந்த கைவுளும்
ஒரு கைம் தன்டனப்லார்தது மிரை

என்டனபச்லாம்லாருவன்
தூக்கததில பிதற்றுகிறலான்

" என் கனவில வரும் �லாததலான்களுக்கு 
நலான்தலான்
கைவுமைன ...

m ராம்ப்பரியசாமி
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ஒரு பனிககால புலரி
      

கதிரவனின் சகலார ்லார்டவயில
�டிய எணைலாத சி் தன்�லான 
்னிததுளிகளுக்கு தலா�லாகசவ முன்வந்து 
உதவிக்மகலாணடிருந்தது அவ்வதிகலாட் கலாற்று...

நலானிட்ை ரங்சகலாலிக்கு இடையிடையில
புள்ளி டவக்க தவறியதலாய் எணணி
கணகளுக்கு பு்ப்ைலாத சி் புள்ளிகளிட்டுக் 
மகலாணடிருந்தது கூனிட்ை  என் முதுகிலிருந்து
தபபிய சி் ்னிததுளிகள்..

ம்ரு�லாள் சகலாவிலில
வரிட�யில ஐந்தலாவதலாக நின்றுக்மகலாணடிருந்த 
கதர் சவட்டியிைம் வலாதிட்ை்டிசய 
ம்லாங்கலுக்கலாக யலாசிததுக்மகலாணடிருந்தது
டவர ச�லாதிரம் சூடிய ஒரு ைரிடக
சவட்டி..

கலாதடைதது மவளிசய வந்தலாலும்
தன் கன்னம் மதலாட்டு 
விடையலாடிய ்னிததுளிடய 
தன் உள்ைங்டகயலால ஒததி எடுதது
சிலிர்தது மகலாணடிருந்தது
ஐந்து வயது கூை நிரம்பிைலாத ஒரு ம்லாம்மி...

நலாடை மீணடும�ன்று
பூக்கடை மகலாஞசிக்மகலாணடிருந்த
சி் ்னிததுளிகடை விரட்டி்டிசய
விடிந்தது அவ் ்னிக்கலா் பு்ரிமயன்று 
அம்�லா ம�லாலலி முடிதத வர்ைடைடய பின் 
மதலாைர்ந்தது ைலானகியின் புததம் புது கலாட்...
 

m சரண்யாசத்தியநாராயணன
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ச�கங்கள் ்ந்தலிட்ை வலானின்கீழ்
ச�லாகங்கள் அட்யடிக்க நீள்்யைம் 
மதலாைர்டகயில
தலாகங்கள் தீர்க்கும் �ட்ச்சுடனயலாய் நீவந்தலாய்

ஏசதலாஓர் கலா்ததின் முன்்னிக்கலா்மும்
சகலா்மிட்ை தளிர்க்கரமும் பூ�ணிபபூக்களும்
நிடனவுகளில சு�ந்த்டி மநடுவழியில 
அட்ந்தவன்ச�ல
கருடையுைன் ம்லாழிந்தது உன்
கலாதல�டைச் �லாரல

ஓட்டைச் சு�ந்தட்யும் நதடதடயபச்லால 
ஆட�டயபச்லால
வீட்டைச் சு�ந்தட்யும் சவடிக்டக �னிதர்கள் 
நடுசவ
கனவுகடைக் கவிடதகடைச் சு�ந்தட்யும் 
பிததடன
கலாதல சு�ந்த்டி நீயடைததலாய் வலாரி

அட்கள் உன்ம்யடரச் ம�லாலலி முைங்குகிற
மநடுங்கைலின் கடரசயலாரம்
நின்று தவிக்கின்சறன்

வட்யிலிருந்து வீ�ப்ட்ை சிறுமீன்கள் ச்லா்
துடிக்கின்றன எனது துருபபிடிதத ம�லாற்கள்

்சிதீர்ந்த கலாக்டககள் ்லாடிப ்றக்கின்றன
நலான்
்டைய ்சிசயலாடு கலாததுக்கிைக்கிசறன்

ஒருவடர ஒருவர் ச்லார்ததிக் குளிர்தணிதத
்டைய �டைக்கலா்ம் நிடனவில மின்னலிை
இடிமயலாலியில நடுங்குகிற இதயம் துடிதுடிக்க
மநட்டை�ரம்ச்லா் மநடுசநரம் நிற்கின்சறன்

எனக்குத மதரியும்
நீ வந்துவிடுவலாய்
�டை கலாற்றிைம் ம�லாலலியனுபபும்
கலாற்று உன் கலாதில கிசுகிசுக்கும்
தலாங்கலாது உனக்கு

ச�ற்குக் கைச்லாரம் ஆரஞசுக்கனிச்லால
சூரியன் கீழிறங்கும் சுகபம்லாழுதில
இரவுக்கூந்தலில வலானவில சூடி
நி்டவபச்லால நீவருவலாய் நிச்�யம்

அன்ச்
நீயற்ற கலார்கலா்ம்
நீரற்ற நி்ம்ச்லா்
மவம்பி மவடிக்கும் 
மவறுங்கலா்ம்

கூட்ைங்கூட்ை�லாக �ரவட்டைகள் 
கலார்கலா்தடதக் மகலாணைலாடுகின்றன
நம்ட�யும் அடைக்கின்றன
வலா

m நகா.கலியமூர்த்தி

ஓவியம் : அன்பழகன



18
https://padaippu.com/kalvettu

m¡nlhg® - 2019gil¥ò fšbt£L

நீர் ம�லாட்ைச் ம�லாட்ை நதிடய 
வடரந்து மகலாணடிருக்கிறலான். 
வணைக் க்டவயில  
மகலாஞ�ம் மகலாஞ��லாக 
�ைட்ச் ச�ர்க்கிறலான். 
இபம்லாது நதி வற்றுகிறது 
வணைங்கள் கடரகின்றன. 
நதிடய வடரந்தவசனலா 
அவனலால வடரயபம்ற்ற நதிசயலா  
அங்கிலட். 
இன்மனலாருமுடற அவன் வடரய்லாம் 
�ைலகள் அற்ற நதிமயலான்டற.

m வதிறலபிர்பா

ம�ருபபுகடைக் கைற்றிவிட்டுததலான்
வீட்டிற்குள் நுடைந்தலார்கள்...
ம�ருபபுகள்
கலாவ்லாளிகடைப ச்லால
மவளியசவ கலாததுக்கிைந்தன...
மீணடும்
ம�ருபபுகடை �லாட்டிக் மகலாணைவர்கள்
சகலாவிலின் வலா�லில கைற்றி விட்டு
உள்சை நுடைந்து மகலாணைலார்கள்..
யலாசிப்வன்
கைவு ச்லாகலா�ல ்லார்ததுக் மகலாணைலான்...
அவர்கசைலாடுசவ
கலாரிலும் ஏறிக் மகலாணைன ம�ருபபுகள்...
�து விடுதிக்குள் நுடைந்தவர்கள்
அவற்டறயும்
கூைசவ அடைததுச் ம�ன்றலார்கள்...
மிஞசிய ச்லாடதயில
ம�ருபபுகைலால
அடிததுக் மகலாள்ைவும் ம�ய்தலார்கள்...
கலாரிச்றி ்யைப்ட்ைச்லாது...
ம�ருபபுகள்
கலாலகடை விட்டுத மதலாட்ந்து ச்லாயின.

m முகமது ்பாடசா

ஓவியம் : அன்பழகன
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இந்த உறக்க�ற்ற இரவில
என்ன ம�யவலாய் என்கிறலாய்
தூரதது �ட்யில
எரியும் தீ  ச�லும் ்ரவலா�ல இருக்க
ம�ௌனப பிரலார்ததடனயில மூழ்குசவன்

இன்று  எவசரனும்  ்ட்டினியலாக
இல்லா�ல  இருந்து
ஆழ்ந்து  உறங்கட்டும�ன  வலாழ்ததுசவன்
எனக்குள்

இன்டறய ்கலில
வழி தவறி  வீட்டிற்குள் வந்த
வணைததுப பூச்சி தன் இருபபிைம்
சதடி அடைந்திருக்க சவணடும�ன
சவணடுதலகடை  கலாற்றிலிடுசவன்

தன் குஞசுகசைலாடு 
உவடகயலாட்ைததில  திடைக்கும்்டி
இரவு சதவடதயிைம்
வரம்  சவணடி  நிற்ச்ன்

நலாடைசயனும்
மதருக்குைலாய் தணணீரில
இச் ம�டிகள்  குளிதது   தடைக்க
வழிசயதலாவது     பிறக்கு�லாமவன
எதிர்்லார்ததிருபச்ன்

கூைசவ
இந்த இரடவ
இன்னும் மநருக்க�லாக 
அடைததுக் மகலாணடு
உறங்கலாதவர்களின்   கடதடயக் கூறு�லாறு 
�ன்றலாடுசவன்.

m க.அம்சப்ரியா
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என் ்லாக்மகட் �லாைரங்களுக்கு
்ஞ�மிலட் 
துசரலாகங்களுக்கு ்தில �்ர்கள் நிரம்பியிருக்கும்

கலாற்றின் நீச்�லகளில
என் �ைம் உங்கடை அடைய்லாம்
வருசவன் �்ர்கைலாக
முட்களுக்கு ்தில �்டர கிரீை�லாய் தருசவன்!

அன்பின் வலா�ம்
அட்களிலிருப்திலட்
என் �்ர்களில பூததிருக்க்லாம்...

�்ர்கைலால அன்பிடன ம�ய்்வன்
அன்பின் கூடுகளில துசரலாகங்கள் 
முடைப்திலட்.

m க.நசா. திருமாவ்வன

மகலாஞ�ம் மகலாஞ��லாய் 
வி்லாவிலிருந்து சிறகுகள் மதன்்ட்ைன
அடவ ம்ன்குயினினதுமவன்று 
அ�ட்டையலாய்தலானிருந்சதன் 
ஓரிரு நலாளில சகலாழிச்சிறகின் வலுசவலாடிருந்தது 
பிரிமதலாரு நலாளி்து கழுகின் 
திறதசதலாடிருப்தலாமயலாரு அனு�லானம் 
்லார்க்க்லாம�ன்றுதலான் விரிதசதன் 
பூமியிடிததது 
�ற்டறக்மகல்லாம் ச�ச்கி 
வலானைக்க இட�ந்தது 
அபச்லாதும் இடரமகலாணமைடன ம�ங்குததலாய் 
தடரயிறக்கிைப பிரயததனததுைன் பூமி 
அ்கின் கூர் �ழுங்கியும் 
வலிக்க வலிக்க உடைதமதறிந்த எனக்கு 
வலாடன ச்லான்றமதலாரு ஆசுவலா�ச�து? 

m காயத்ரி

ஓவியம் : அன்பழகன
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அச்சிைப்ட்ை கட்ைங்கசைலாடு சுற்றும்
ஒருசி்டர நலான் ்லார்ததிருக்கிசறன்
பூமிடய ட�ய�லாகக் மகலாணை
பூமிக்குடும்்ம் ்ற்றிய பிர�ங்க குறியீடு 
அதில ��கலா் அறிவியல ஆரலாய்ச்சி 
சகலாள்களும்
இல்சவ இல்லாத சகலாள்களும் உள்ைைங்கும்
விற்கப்டும் கட்ைங்களும்
வலாங்கப்டும் கட்ைங்களும்
ம்லாததலாம் ம்லாதுவலாக ஒன்றுச�ர்வதிலட்
�லாறலாக �லாதியும் ்ைமும் ஒருச�ர இருந்தலால
ஒன்றுச�ர வலாய்பபுணடு
அடவ ஒருச்லாதும் கலாதல மிகுதியலால
கலாதலின் கலாதலியலாக வலாை வலாய்பபிலட்
பிள்டை ம்றுவதற்மகன
சவட் ம�ய்யும் அடிட�மயன
மநலாதிக்கின்ற கலா�ம் மகலாள்வதற்மகன
ஒடுக்குவதற்கு புனித கட்மைன
சி் ்ரிகலாரததிற்மகன ம�ய்ப்டு்டவ
முடறப்டி ்ரிகலாரத திரு�ைம் 
ம�ய்துமகலாணைவர்களுக்கு
கட்ைங்களும்
சூரிய �ந்திரனும்
ம�வ்வலாயும் �னியு�லாய்
வலாை என்ன இருக்கிறது
�னலாதனதடத கலாப்லாற்றுவடத தவிர

m நகாபி நசகுநவரா
ஓவியம் : அன்பழகன
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குளிதது முடிதது 
தட் துவட்டுடகயில 
நிததிய�லாய் ஒட்டிக்மகலாணடிருந்தது 
அம்�லாவின் டக�ைம்...

m கருறவ ந.ஸ்டாலின

்ைததுைன் 
விடதடயயும்
ச�ர்தசத விழுங்கிய 
சிறுவயது இரவுகளில
வயிற்றினுள்
விடத முடைதது
�ர�லாகிவிடுச�லா
என்றஞசி, உறங்கலா�ல
விழிததிருந்த 
அறியலாட� நலாட்கள்
�ர்ணு �லாற்றம்
ம�ய்யப்ைலா�ல 
இருந்தது - அந்த 
விடதடய ச்லா்சவ.!

m சுநரஷ்பாபு_ராநசநதிரன

வயதலானவர் வீடு 
விடிந்ததும் நிடறந்திருக்கிறது 
்்ரது கலா்ணி 

�து்லான கடை
கூட்ை மநரி�லில 
கைக்கும் �லாட் 

m ்பாண்டிய ராஜ்

ஓவியம் : அன்பழகன
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பிசுபிசுபபும் வலாடையும்
முள்மைன குததும்
அடிவயிற்றும் வலியும்
துணி டவதத உறுததட்
எரிச்�்லாய் �கிததும்
அறு்தலாம் எண ச்ருந்தில
எப்டிசயலா ஏறி இறங்கி
வீைடைந்த �லாட் எப்டிசயலா
தலாணடிவிடும்.
மதரியவலாபச்லாகிறது
இன்டறக்கு இரவில
ம�ல்த மதலாைப ச்லாகும்
அவனுக்கும்
திருகப ச்லாகும் அவன்
டககளுக்கும் �லாருக்குள்சை
இருக்கும் ம்ணணின்
வலிகள்.

m மதுசூதன

குைந்டதக்குச் 
ச�லாறூட்டுகிறலாள்
அம்�லா.
ஆதிக் கலா்ம் முதல
அலுக்கலா�ல ரசிக்கிறது
நி்லா.

m அமுதா தமிழநாடன

ஓவியம் : அன்பழகன
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பிரபலம
அவன்  அதிகம் பிர்்ம் ஆகலா�ல இருந்தலான் .
ஏசதலா ஒரு கைக்கில
பிர்்�லானவர்கள் வரிட�யில
அவன் ச்டரப ச்லாட்ைலார்கள் .
அவனிபச்லாது மரலாம்்ப பிர்்ம் ..
ஆனலால அவன் கவிடதகள் என்று 
ம�லான்னடவ
அவனுக்கும் புரியவிலட்
அவடனப ்டிதத  வலா�கனுக்கும் புரியவிலட்.
ஆனலாலும் அவனிப்ப  பிர்்ம்.

``வட்ைங்களில கழுடத சதய்ந்து உருவலானது
விரல ்ைலாத �லாமி�ததின்
அகி்த திடரயில
மதரிந்த ஒரு உருவம்
நலான்தலான் ஆதிமூ்ம் என்றது
்டிதத ்க்கங்களுக்கு அடையலாைம் இைலா�ல
புததகதடத்லாதியிச் மூடி டவதசதன்.
அசனக�லாக மூன்றலாம் பிடற
மூன்று �லாதம்
உ்ன்யலா வலா�ம் இருக்க்லாம்.’’

இப்டி நலானும்
கவிடத எழுத ஆரம்பிதது விட்சைன்.
அடுதத முடற
நீங்கள் வரும்ச்லாது
அசனக�லாக நலான்
பிர்்�லானவர்கள் வரிட�யில இருபச்ன்.

m சுசீநதிரன.

அப்லா
ச்லாய்ச�ர்ந்துவிட்ை
இந்த ்தது வரு��லாய்
அவர் கயிததுக்கட்டிலிச்சய
்டுததுக் கிைக்கிறது 
அவரின் நிடனவு . . . 

m கவிப்பிரியன_ஜீவா

ஓவியம் : அன்பழகன
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விழுது

ஆ்�ரததின் சவர்ப்குதி
நீர்நிட்யில
மூழ்கி இருந்தன
அதன் விழுதுகள் கூை
அதடன டகவிட்டுவிட்ைன
விருட்�ம்
தனக்குக் கீசை எடதயும்
வைரவிைலாது
புளிய �ரததுப ச்டயப ்ற்றி
நிடறய இக்கட்டி
கடத ம�லாலவலாள்
ம்லாரிஉருணடை அஞ�ம்�லாள்
குச்சிடய நட்டு டவததலால கூை
சவர் பிடிதது விடும்
முருங்டக
ஐந்து வருைம்
கலாததிருந்தலாள் ச்லாதும்
அன்டனடயப ச்லால
கலாவந்து ்ணணும்
மதன்டன
்னங்கலலு குடிச்�வனுக்கு
ஏது �லாமி
சகட்கலா�ச்சய
நுங்கு மகலாடுக்கும்
கிரலா�தது பூமி.

m ்ப.மதியழகன

ஓவியம் : அன்பழகன
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சநற்று என்்து 
�டிந்து ச்லான 
�யலானப பிை�லாக �லாறிவிட்ைது.
சநற்டறயப 
புன்னடகப புற்றிலிருந்து 
புறப்ட்ை ்லாம்புகள்
மூடைக்குள்
அருவருக்கததக்கதலாக
உைலகின்றன.
எவரும் 
எவருக்கலாகவும்
இருக்கிசறன் 
என்றுடரப்மதல்லாம்
அறியலாட�டயப ச்லான்றமதலாரு ்லாவடனப 
பிதத்லாட்ைம்.
இன்று துவங்கும் 
நலாைதின்
இைர்கடைத தீர்க்க
எந்தமவலாரு 
உறுதி ம�லாழிச் ம�லாற்களும்
உன்னிைமிலட்.
அன்மறலாரு நலாள்
ஒரு சவடை 
மவட்க�ற்று நீ வந்தலாலும்
உைடவத துருததிக் மகலாள்ை எவரும் தடை 
ம�லால்ப ச்லாவதிலட்.
அப்டிசய வந்திடினும் 
ம்லாய்க் கணணீடர  வடிதது 
மீணடும் அவ�திதது  விைலாசத.

m ரவி குமாரசாமி
ஓவியம் : அன்பழகன
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சவமறந்த �லாற்றமுமில்லா�ல 
அப்டிசயதலான் சவட்க்கு வந்திருக்கிறலாள்... 
விதடவமயன்்தற்கலான அடையலாை�லாக 
எதுவுச� மதன்்ைவிலட்... 
பூவிச்லா ம்லாட்டிச்லா குடறசயதுமிலட் 
ச�ட்களின் வணைததிலும் �லாற்றமிலட்... 
வைக்கம் ச்லா்சவ சிரிக்கிறலாள் 
வைக்கம் ச்லா்சவ வலாயடிக்கிறலாள் 
வைக்கம்ச்லா்சவ  
அததடன சவட்கடையும் 
ம�ய்துமுடிக்கிறலாள்... 
இவடைச் சுற்றிய சநற்டறய உ்கச�லா 
முற்றலாக �லாறியிருக்கிறது  
இன்று இவளிைம்  
�வுனதடத எதிர்்லார்க்கிறது 
இவளுக்குப பிடிக்கும�ன்மறணணி 
எதிர்்டுடகயில உச்சுக்மகலாட்டுகிறது 
வைக்கததிற்கு �லாறலாக 
்ரிதலா் முகம் கலாட்டுகிறது 
இனிமயன்ன ம�ய்யபச்லாகிறலாமயன 
அடுதத ஐந்தலாணடுத திட்ைதடத 
வி�லாரிததுப ்யமுறுததுகிறது 
குடிச்சுக் குடிச்ச� அழிஞ�லாசனமயன 
அங்க்லாய்ததுப ்லார்க்கிறது 
சி்து �ட்டும் பூ டவததடத 
புறம்ச்�வும் �றக்கவிலட்... 
அததடனயும் தலாணடி 
எப்வும்ச்லால சிரிக்கிறலாள் 
எப்வும்ச்லால வலாயடிக்கிறலாள்... 
எபச்லாதலாவது வலிக்டகயில 
�ற்சற ச�ட்யுயர்ததி 
சூடு டவக்கப்ட்ை முைங்கலால கலாயதடத 
ஆறி விட்ைதலாமவன தைவிப ்லார்க்கிறலாள் 
இன்னும் சி் நலாட்களில 
ஆறக்கூடும் அதுவும்... 
 

m வத்திராயிருப்பு பத.சு.கவுதமன

ஓவியம் : அன்பழகன
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�டைப ம்லாழுதின்
�ைலவீடு கட்ைச் ம�லாலலி
என் டககடை உள்சை டவதது-
பூட்டி விட்ைலாள்
என் ்பபுக்குட்டி.......!

அந்த வீட்டில-
இபச்லாது அவள் வசிக்கிறலாள்....
அந்த வீட்டில-
இபச்லாது அவள் �ட�க்கிறலாள்.....

ஒரு குட்டியூணடு ்லாட்டில மூடியில
மூங்கில கீற்றுவழி-
�ண அள்ளி ஊட்டி விடுகிறலாள்......

இபச்லாது-
தூங்க மதலாைங்கி விட்ைலாள்.....
என் டககடை மீட்டுததரலா�ச்சய.....

�க் ஐஸ்வர்யங்கசைலாடு-
அவடைத தலாங்கிக் மகலாணடிருக்கிறது
அந்த வீடும்
என் டககளும்.......!

m ப்பாள்ாசசி முருகானநதம்

அடுதத 
இரணைலாயிரம் ஆணடுகளுக்கு
பிந்டதய அகைலாய்வில...

நம்�வர்களின் 
புகழ் ்ரப்ப ச்லாகிறது

ஏரலாை�லாய் கிடைக்கப ச்லாகும்
ம�ல ச்சிகளும்
பிைலாஸ்டிக்குகளும்
ைலாஸ்�லாக் குபபிகளும் ...!!

m வணறவ தூரிகா

ஓவியம் : அன்பழகன
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நிர்�லா ்வுைர் விைம்்ரதடத
்லார்தது விட்டு �ர �ரமவன
சுற்றி கிறு கிறுமவன
�யங்கி விழுந்தது...

எல்லா டி.வி ஆணமைனலாக்கடையும்
ம�லாட்டை �லாடியில நின்று
ஒபபிட்டு ஆரலாய்ந்தது...

்லாைலாத வலாமனலாலிடய தட்டித தட்டி
திட�  திருபபி ்லாை டவததது...

விழுந்த ்லால ்லலிடன சிறு குழியில
புடததது விட்டு
அடுதத நலாளில புடதயட் சதடி
ஏ�லாந்தது....

ஒசர ஒரு அணைங்கலாக்கலாடவ ்லார்ததலால 
மகட்ை �குனம் என
்யந்து இன்மனலான்டற சதடி
அட்ந்தது...

மிதிவணடிடய முதன்முதலில
ஓட்டி விட்டு
மூச்சிடரக்க பின்னலால ஓடிவந்த நண்டன 
திரும்பி ்லார்தது சதடியது...

ஸ்நலாக்ஸ் என்றலால உபபு மிைகலாய்
தைவிய மநலலியும் �லாங்கலாயும் என
நிடனததிருந்தது...

ம்லாரி கடைக்கலாரரிைம் �றக்கலா�ல மகலாசுறு 
சகட்டு நின்றது...

இன்னும் எததடனசயலா ்லாலய 
நிடனவுகடை என்னிைம் ம�ல்ரிக்கலா�ல 
ம�லாலலிக்மகலாணசை இருக்கிறது என் 
்லாைடைந்த 
�ண சுவற்று வீடு.

m தி.கறலயரசி

ஓவியம் : அன்பழகன
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ஆயதத ஆடையக கணைலாடி கலாட்சியடற  
ம்லாம்ட�க்கு ஆகச் சிறந்த ஆடையிடனத 
தன் மீமதலாரு முடற ம்லாருததிப ்லார்தது 
அணிவிக்கும் ச்லாமதல்லாம்  
முக�ற்ற ம்லாம்ட�யின் முக�லாக அவசை 
ஆகிறலாள்.. 
 
டநந்து ச்லான  சுடிதலார் கழுதசதலாரம் 
�டறந்து விடுவதலால சீருடை அணிந்ததும் தனி 
சதலாரடை வந்துவிடும் அவளுக்கு... 
 
மீபம்ரு நீட்சியில கலாதைசவலாடிய 
விழி எழுதி அந்திவலான் கன்னபபூச்சில அைகுப 
ம்லாருள் விற்டகயில திடர மீனலாய் ்லாவடன 
ம�ய்துமகலாள்வலாள்.... 
 
்கல முடிந்த ்தது நலாழிடகக்குபபின் 
்சி மீன் துள்ை 
ச்ருந்து கம்பிகடை ்ற்றிய ம்லாழுதில 
ஒட்டிக்மகலாள்ை ஓடிவந்து சதலாற்கின்றன அவள் 
உதிர்ததுவிட்டு வந்த இரவல சிறகுகள் 
 
கணகலாணிபபுக் கருவியின் கண்ைலா இைததில 
எபச்லாசதனும் �ைங்கி அ�ர்கிறலாள்... 
 
அந்சநரம்்லார்தது ச்லாய்தமதலாட்க்கும் 
என்னலால விரிததுப ச்லாடும் முதல ஆடைடயத 
சதர்வு ம�ய்வடதவிை என்ன ம�ய்துவிை 
முடியும் அவளுக்கு..?

m சுசித்ரா

ஓவியம் : அன்பழகன
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ரகசிய ரயில

ஓடிக்மகலாணடிருக்கிறது ஒரு ரயில
எந்த நிறுததமும் இல்லா�ல
உன்டனயும் என்டனயும் �ட்டும் 
ஏற்றிக்மகலாணடு

கூைசவ குதிடரயும் யலாடனயும்
குைந்டதகடையும் கூட்டிக்மகலாணடு
�ட�யல ்லாததிரங்கள் சவறு
உன் ம்லாழுதுச்லாக ம்லாம்ட�கைலாக

இந்த ரயில ்யைம் 
இதுவடர எவரும் சகட்டிரலா ச்ரிட�
உனக்கும் எனக்கும் �ட்டுச� 

எவரிைமும் ம�லாலலிவிைலாசத
இந்த ரயில ்ற்றி சகட்ைலால

அர�லாங்க ஆட்களிைம் �ட்டும்
இது ரயிம்ன்சற ம�லாலலிவிைலாசத

கட்ைைம் 
இ்வ�ம் 
வரி
தனியலார்�ய�லாக்கல என
மதலாைர் அறிவிபபுகள் 
தணைவலாைம் ம்யர்க்கும்
ரைச�றினலால ரயிலும் நின்றுச்லாகும்

எனசவ
எவரிைமும் ம�லாலலிவிைலாசத
இந்த ரயில ்ற்றி சகட்ைலால

m ரா.ராஜநசகர்

ஓவியம் : அன்பழகன
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புழககலைஓநாயகள்... எனது புைக்கடையில 
அவ்வபச்லாது வஞ�ம் சதலாய்ந்த 
�டத உணணும் 
ைலாதி ஓநலாய்களின் 
ஓ்ம் சகட்க கிடைக்கிறது... 

ஒரு சவட் அவர்கள் 
ஓநலாய் சவைம் இட்ை 
�னித ைந்துகள் 
ஆகக்கூடும்... 

இவர்களின் சவைங்கள் 
இவர்கள் விரும்பி அணிவதிலட் 
அவர்களுக்சக மதரியலா�ல 
கலா்ம் அவர்களுக்கு 
சவைம் அணிவிக்கிறது... 

்லாவம் என் கணகளுக்கு
ஓநலாய்கைலாகத மதரியும் 
இவர்களின் முகம் 
அசகலார�லாக ்டுகிறது...

பின் ்க்கம் �ற்று எட்டிப்லார்ததலால 
ரததம் ம�லாட்டி உடறந்த 
கலாயததின் பிசுக்குைன்
�ருந்திைப்ைலாத அழுகிய 
நலாற்றமும் புழுக்கள் மநளிய 
அங்கங்கு மதன்்டுகிறது...

இவர்கள் கலாயங்களின் ரைம்
ஆற்றுப்டுதத �னிதம் 
விட்றவர்கள் ஆகக்கூடும்...

ஓநலாய்களின் அைகுைன் 
கூடிய ஒரு முகமூடி
அவசிய�ற்றது...
�னிதததின் பூரைததில 
ஒரு புன்னடக 
ம�ய்கிசறன்...
அவர்கள் என்டன 
கைந்து ம�ன்றலாலும் 
அவர்களின் கலாயததில 
ஒரு ம�லாட்டு �ருந்திட்டு 
எனது அகததின் �கிழ்வும் 
நலான் அறிந்த �னிதம் ச்�ட்டும்...

அன்ச் சிவம் 

m சு்பா விஜய்

ஓவியம் : அன்பழகன
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ஆறறுலக புரியும 
�னம  

இபம்லாழுது வீசிக்மகலாணடிருக்கும்
யலாடனக் கலாற்று
எனக்குள் விரிதது டவக்கப்ட்ை குடையிடனக் 
குபபுறப புரட்டிப புரட்டி இழுததுச் ம�லகிறது.

�ரக்கிடைகள் ஆடி அட�ந்து
்ழுதத இட்கடைத சதடிப ம்லாறுக்கி
உதிர்தது �கிழ்கின்றன.

முயல �யிர்மகலாணை
்லார�ற்ற விததுக்கள்
அங்குமிங்கும் விசிறி எறியப்டுகின்றன.

கலாற்று வீசும் திட�யில ்றடவகள்
ஆகலாயதடத அணைலார்ந்து சநலாக்கி  
நீச்�ல  ்ைகுவதும்,
கைல, ஆறு, குைங்களில அட்கள்
எழுந்து �டிந்து
கழிவுகடைக் கடரமயலாதுக்கி
கணடிப்தும் எனப
்்தும் நிகழ்கின்றன.

வகுபபுத சதலாைட�களுைன்
நி்தடதயும் வலானதடதயும்
கற்றுக்மகலாள்கின்ற
இன்டறய ்லாை அ்கிச்
கலாற்றும் குடையும்
்றடவகளும் இட்களும்
விததுக்களும் நீர் நிட்களும்
நுடைந்து மகலாள்ை
குளுகுளுமவன்றலாகிப ச்லான என் �னம்,
வைட� ச்லான்று இன்றும் 
ஆற்றுடக புரியத தவறவிலட். 

m டீன கபூர்

ஓவியம் : அன்பழகன
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புடகப்ைங்கள் ்லார்தது
பிடிததுபச்லானது..
சீர் ��லாச்�லாரங்களும்
��ர��லானது..
திரு�ை �ணை்மும்
திருபதியலாய் அட�ந்தது..

எல்லாமும் நன்றலாய்
அட�ந்ததில..
�ை�கன் வீட்ைலார்
கு்மதய்வ சகலாவிலுக்கு
கும்பிைப ச்லானலார்கள்..

தலார் சரலாட்டில தைம் புரணைது கலார்..
சின்னசின்ன சிரலாய்பபுகசைலாடு தபபிததவர்கள்,
�ை�கள் ரலாசி
�ரியிலட் என்ற
முடிவுக்கு வந்தலார்கள்..

இனி.. புள்ளிகள்..

1) ச்ச்�ைவிச்சய..
பிள்டை வீட்ைலாரின்
"ம்ருட�"புரியடவததட�க்கலாக,
ம்ணவீட்ைலார்
கைவுளுக்கு
நன்றி ம�லான்னலார்கள்..

2) அடுதத ம்ணபிடிதததும்,
கு்மதய்வதடத �லாற்றலா�ல
அசத சகலாயிலுக்சக ம�ன்றலார்கள்..

3) �ை�கள் ரலாசி �ரியிலட்
என்ற குற்றச்�லாட்டிற்கு,
�ை�கள் ரலாசி தலான்
உங்கடை உயிசரலாடு
கலாப்லாற்றியிருக்கு,
என்ற �ை�களின்
்திலில உணட�யிருந்தலாலும்,
ஏற்றுக்மகலாள்ை �னமின்றி
திரும்பி விட்ைலார்கள்.

4) இதற்கு கலாரை�லான,
யலாருடைய ரலாசியலால இறந்சதலாம் என
மதரியலாத,
மதரு நலாயின்ச�ல
புழுக்கள் மநளிந்தன..

m சிவ. கருணாநிதி.

ஓவியம் : அன்பழகன
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அங்கலாடி மதருவில
அட்யலாடுகிறது தட்கள்,
அஞசுக்கும் ்ததுக்கும்
்ஞசு விற்கிறலான்
சகட்கலாத கலாதுகடை குடைய....
சுயம் மதலாட்தத அட்ச்சிகள்
அங்குமிங்கும் ஊைலாடுகிறது
மநட்டிததள்ளிய மநரி�லில...
உள்ைலாடை விைம்்ரதடத
உற்றுப்லார்க்கிற கணகளுக்குள்
கற்்டன விரிகிறது கலா��லாய்...
திருைர்கள் ைலாக்கிரடத
்தலாடக ்லார்தத கணகள்
மதரியலாத முகதடத சதடுகிறது...
உள்ளுக்குள் புழுங்கி
ஒளிந்து மகலாணடு
உ்டக ்லார்க்கின்றன ம்லாம்ட�கள்...
எழுத �றந்து விட்டுபச்லான 
விதிகள் டகசயந்துகிறது
வீதியின் ஓரம்...
முதல நலாள் குபட்டய
கிைரிக்மகலாணடிருக்கிறலார்
முதியவர் அன்டறய ்சிக்கு ...

m சகா
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அன்னதலானம்
வைங்கும்
ஆ்யங்களுக்கு
மவளிசய....
கைவுள் டகசயந்தி
நிற்கிறலார்....

ஒருமுடற
அனு�தியுங்கள்
அவரும்
்சியலாறிவிட்டு
ச்லாகட்டும்.....

உங்கள்
புணணியங்கடை
அவர் ்லாததிரததிலிருந்து
எடுததுக்மகலாள்ளுங்கள்...

m ்ப.ராஜகுமார் சிவன.

எவ்வித குறுக்கீடு�ற்ற
ம�ௌனததின் 
அதீத கனம்
உன் உ்கம்...
நிரலாகரிதத ்க்கங்கடைப
புரட்டிப ்லார்தசத
அயர்கிறலாய்..
புழுதி ்டிந்த நிடனவுகடை
கட்ைவிழ்ததுக் மகலாட்டுகிறலாய்..
தலாங்கும் ஊஞ�்லாகி விட்சைன்
�லாய்ந்தலாடு
ம�லாகு�லாய் ஒரு ஆட்ைம்...

m ்பரமியின மறு ்பககம்
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நதியாகும இநநாள்

நலாட்கள் எபச்லாதும்
ந�தலானதலாகசவ
இருப்திலட்.
இந்த நலாடை 
நலான் ஒரு நதியலாக்குகிசறன்.
அதற்குள் கலால
நடனதது 
அதன் ஆதி விடதயிடன
இப பூமியில
விடதக்க 
அடியலாைம் வடர
ம�ல் எணணுக்கிசறன்.
இந்நதிடயக் கைபச்லாமரல்லாம்
கல எறிந்த வட்ைம் ஒன்டற
தருவிக்கிறலார்கள்.
இடைசய நதிடய விட்டு
மவளிசயற உததரவும்
வருகிறது.
இருந்தும் இந்நலாள்
என்னும் நதி 
வினலாடிகளில
்யணிதது சநற்டறய
கைச்லாடு க்க்கிறது.
இனி நலாடைய 
நலாடை நலான் 
ஒரு �ர�லாக்க
உதசதசிததுள்சைன்.

m அனறிலன, குப்பிசசிபுதூர்

ஓவியம் : அன்பழகன



38
https://padaippu.com/kalvettu

m¡nlhg® - 2019gil¥ò fšbt£L

எங்கிருககி்றது உன் 
அழகு?

அைகிப ச்லாட்டி 
எதிலும் க்ந்துமகலாணடு
எந்தப ்ட்ைமும்  ம்றலாதவள் நீ .

ஆனலாலும்
உ்க அைகிகடை விை
உன்னத அைகிமயன்று
உன்டனததலான் கூறுசவன்.

�லாயம் பூசிக் 
கணடைக் கவரும்   கவர்ச்சியி்லா இருக்கிறது 
உன் உதட்ைைகு?

டகவிைப்ட்ைக் குைந்டதமயலான்டறக் 
டகயில அள்ளி முததமிட்ைலாசய...
அந்த அன்பில இருக்கிறது
உன் அதரங்களின் அைகு.

அைகு நிட்யங்களில திருததம் ம�ய்யப்ட்ை 
புருவ ஒழுங்கிச்லா
கருட� தீட்ைப்ட்ை 
இட� முடிகளிச்லாவலா இருக்கிறது 
உன்  விழியைகு?

வி்தமதலான்றில மகலாததுக்மகலாததலாய் 
�னித உைலகள் சிதறிக்கிைந்த
மதலாட்க்கலாட்சிச் ம�ய்திடயப 
்லார்ததுக்மகலாணடிருக்கும்
ச்லாசத 
கணணீர் கசிந்தசத...
அந்த �னித சந�ததில இருக்கிறது 
உன் கணகளின் அைகு.

கச்சித�லாய் நகம் மவட்டி
வணைப ்லாலிஷ ச்லாட்டு
சுதத�லாய் மிளிர டவப்திருப்தி்லா இருக்கிறது 
உன்  டகளின் அைகு?

அடை �டை நலாமைலான்றில
ச�ற்றில �ரிந்து கிைந்த ம�டிமயலான்டற  
எடுதது
மீணடும் நட்டு  டவததலாசய
அந்தக் கருடையில   இருக்கிறது
உன் கரங்களின் அைகு.

நூற்றுக்கைக்கலான 
மவறிதத கணகளுக்கு நடுசவ
நீச்�ல உடை அணிந்து ஒயி்லாகப பூடன 
நடை நைப்தி்லா இருக்கிறது 
உன் கலாலகளின் அைகு?

ச்லாக்குவரதது நிடறந்த �லாட் ஒன்றின்
குறுக்சக ஓடிய 
குட்டி நலாமயலான்டற
அவர�ர�லாக ஓடிப ச்லாய்
அடி்ைலா�ல கலாததலாசய...

அந்தப  ்தற்றமும் ்ர்ரபபு�லான
்லாதங்களில இருக்கிறது
உன் கலாலகளின் அைகு.

�டையில நடனந்த தக்கலாளியின் சதலால ச்லால 
மின்னுச�...
அந்த ்ை்ைபபி்லா இருக்கிறது 
உன்  அடிவயிற்றின் அைகு?

இலட்...
அடுததவர் ்சிடயயும் உன் வயிற்றலால 
அறிவலாசய
உன்  தலாய்ட�யில அல்வலா இருக்கிறது அது?

�லார்்ைவு இடையைவு மதலாடையைவு 
கச்சித�லாக
அட�ந்திருக்கும் 
கவர்ச்சி மிகுந்த  உைலில அல்...

அதற்குள் 
துடிததுக்மகலாணடிருக்கிறசத
குைந்டதததனம் �லாறலா�ல  ஒரு இதயம்...

அதன் மதய்வீகததில  இருக்கிறது 
அப்ழுக்கற்ற உன் 
அைகு.

m பிருநதா சாரதி
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யலாசரலா ஒரு ம்ணணின் 
கழிவிரக்க�லாகக்கிடைக்கபம்ற்ற 
ஒரு கிழிந்த புைடவடய 
இடையில சுற்றிக்மகலாணடு திரிகிறலான் 
ஒரு ட்ததியக்கலாரன். 
 
அவனது விடரதத குறி 
வி்க்கப்ட்ை கனிச்லா் 
ஆடைடயத துருததிக்மகலாணடு 
அைக்கிறது இருசவறு திட�கடை. 

 
யலாரு�டையமுடியலாத 
�ரை�ற்ற ஒரு உ்குக்சகங்கும் 
இயலபுகைற்ற விழிகளில 
இனம்கலாைமுடியலாமதலாரு ஏக்கம். 
 
அவன் ்யைம் ஒரு வட்ைம். 
புறக்கணிக்கப்ட்ை இைததிற்சக 
வந்து ச�ருதட்விைவும் 
துயரமிக்கமதலான்றுமிலட்மயன்னும் 
அவன் உைர்டவ 
�டுப்தற்கிலட் எந்தச் ம�வியும். 
 
�டைக்கு அவன் ஒதுங்கும் 
சகலாயில திணடையிலிருந்து 
அவடன விரட்டியடிக்கும் 
இரக்க�ற்ற �னிதர்கடைத 
தணடிக்கும் அதிகலார�ற்றவனலாகசவ 
இருக்கிறலான் 
அக்சகலாயிலில உடறயும் கைவுள்! 
 
்லாம்புகடைப ச்லால 
மநளியத மதரியலாது 
நலாய்களின் வலாலுக்கு. 
 
நலாய்களின் 
வலால ம�லாழியறிந்த நலாள் முதல 
அடவகசைலாடு உணடு உறங்கும் 
வலாழ்வியட் 
சநசிக்கத மதலாைங்கிவிட்ைலான் 
அனிச்ட�யலாக. 
 
நலாயலாகத தன்டனயவன் 
உைரும் தருைங்களில 
மினுமினுக்கத மதலாைங்கிவிடுகின்றன 
அவன் கணகள். 
 
தன் பிருஷைதடத  
ஏக்கதசதலாடு தைவிப்லார்தது 
தனக்கும் ஒரு வலாலமுடைக்கசவணடும�ன்கிற 
பிரலார்ததடனசயலாடு 
தன்டனப புறக்கணிதத சகலாயிட் 
வ்ம் வரத மதலாைங்கிவிட்ைலான் அவன்!

m நகா.வசநதகுமாரன
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