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அணிந்துகர

 இன்க்றய ்கொை ்கடடதெில எழுெப் படிக்கத 
பெொிந்ெவர்்கள் அகனவருத� மு்கநூலில ்கவிஞர்்களொ்கப் 
பயணிததுக ப்கொண்டிருக்கி்றொர்்கள்.  ஆனொல, அெில விரல 
விடடு எண்ணக கூடிய பவகு சிைர் �டடுத� ்கவிததுவததுடன் 
எழுதும் ஆற்றல பகடதெிருக்கி்றொர்்கள்.

 பசொற்களின் குவியல தவறு, ்கவிகெ்கள் தவறு 
என்பகெத ெரம் பிொிததுத ெொன் ்கொண தவண்டி இருக்கி்றது. 
சொெொரண�ொ்க ஒரு நெி்கழ்கவ விவொிப்பபெலைொம் ்கவிகெ 
ஆவெிலகை. ்கவிகெயில நெொம் க்கயொளும் ஒவபவொரு 
பசொலலும் - சொியொ்கச் பசொலவபென்்றொல ஒவபவொரு சீரும் 
- ென்னுள் பறபை உணர்வு்ககள உள்வொங்கிப் பிரெிபலிக்க 
தவண்டும்.

 தபொன நூற்றொண்டு்களில யொப்பு இைக்கணக 
்கடடுககுள், சந்ெததுககுள், இகசககுள் ்கடடுப்படடு பவண்பொ, 
ஆசிொியப்பொ, ்கலிப்பொ, வஞசிப்பொ என்று நெொன்கு வக்க்களில 
பை உடபிொிவு்களுடன் இருந்ெ ்கவிகெ �்கொ்கவியின் வசனக 
்கவிகெயொ்கப் பொிண�ிதெதும் தபொன நூற்றொண்டில ெொன்.

 இந்ெ முயறசி்கள் பெொடங்கப் படட தபொது முெலில 
‘வசன ்கவிகெ’ என்றும் பின்னர் ‘சுதயச்சொ ்கவிகெ’ 
‘ைகு ்கவிகெ’ ‘விடுநெிகைப்பொ’ என்றும், “்கடடிைடங்கொக 
்கவிகெ“ என்றும் அென் பின்னர் புதுக்கவிகெ என்றும் 
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வழங்கப்படடன.

 இைக்கணச் பசஙத்கொல, யொப்புச் சிம்�ொசனம், 
எதுக்கப் பலைககு, த�ொகன, ெனிப�ொழிச் தசகன, 
பண்டிெ பவனி இகவ எதுவு�ிலைொெக ்கருதது்கள் ெம்க�த 
ெொத� ஆளக ்கறறுக ப்கொண்ட புெிய �க்களொடசி முக்றதய 
‘’புதுக்கவிகெ’’ எங்கி்றொர் புதுக ்கவிகெத ெொதெொ மு.த�தெொ.

 அ்றிவொர்ந்ெ, அ்றிவுகர்களுடன் கூடிய, அவவொ்றிலைொெ 
வறக்றச் சொடிய ‘்கரு’தது்ககள ‘விகெ’ப்பதெ ்கொைங்கடந்தும் 
நெிறகும், ்கவிஞனுககு இ்றப்பிலைொ நெிகைகயக ப்கொடுககும்.

 அவவொ்றொன ்கவிகெ்களின் பெொகுப்கபதய, 
‘’பென்்றலின் தெடல்கள்’’ நெ�க்களிதது இருக்கி்றது.

 ்க வ ி ெ ொ ய ி ன ி  ப ெ ன் ்ற ல  ்க வ ி  ெ � ி ழ ்ற ி ஞ ர் 
ெங்கதவைனொர், அவர்ெம் அன்பு �்கள் ெங்க. அன்புவலலி 
அம்க�யொர் வழி வந்ெவர் என்பது ஒன்த்ற அவர் குருெியில 
்கைந்ெிருககும் ெ�ிழ் ஆர்வதகெ நெ�ககுப் புைப்படுததும்.

 ்கவிெொயினியின் ‘்கவித தெடல’்களுககுள் நுகழந்ெ 
வுடன் ஒரு ‘்கவியுை்கப் பூஞதசொகை’ககுள் புகுந்ெ உணர்தவ 
ஏறபடடது.

 ஆங்கொஙத்க வொர்தகெ �யில்களின் நெடனம், இகசக 
குயில்களின் கூவல. சிை இடங்களில சிங்கதெின் ்கர்ஜகன, 
புலி்களின் உறு�ல என்று நெம்க� பிர�ிக்க கவககும் பொஙகு 
பொரொடடுககுொியது.

 புதுக ்கவிகெ்கள் �டடு�ின்்றி, ஆங்கொஙத்க �ரபுக 
்கவிகெ்களும் நூலுககு அழகு தசர்க்கின்்றன.

 அணிந்துகர என்்றொன பி்றகு, வி�ர்சனம் அவசிய�ொ்கி்றது.

 முெல ்கவிகெயொன ‘யொர் க்க அழகு’ �ருெொணி இடட 
ஓர் இளம்பபண்ணின் �னப் தபொரொடடதகெயும், நெிக்றவொ்க 
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அகெயும் �ீ்றி �ருெொணி பவளுததுப் தபொ்கவிலகை என்்ற 
�ன நெிக்றகவயும், பவகு அழுதெ�ொன குழந்கெதென�ொன 
உணர்வு்ககளயும் பவளிப்படுதது்கி்றது.

 நெீங்களும் இந்ெ வொி்ககளப் பொருங்கள்.

‘‘அம்�ொ விளக்கச் பசொன்ன பொதெிரங்கள்
்கொய்ந்து ்கிடந்ென
விளக்கப்படொ�ல...
துகவக்க எடுததுப்
தபொடட துணி
துகவக்கப்படொ�ல...
்கவகை ப்கொண்டு நெொன்
தபொடட �ருெொணி
அழிந்து விடடொல
என் பசய்வது? 
பபொதெி கவததுப்
பொது்கொததென் க்க்ககள.’’

 ‘ெனிக�யின் வொனம்’ எலதைொருகடய �னெிலும் 
அவவப்தபொது தெொன்றும் பவறுக�கய நென்்றொ்கதவ படம் 
பிடிததுக ்கொடடு்கி்றது.

‘‘பபொய்யொன �ொய உை்கம்
க்கக்கடடி முன்தன நெிற்க
தபொலிச் சிொிப்பு்கள்
உபசொிப்பு்கள் பின்தன
பீடு நெகடயிடு்கி்றது.’’

என்பது �ி்கவும் யெொர்தெ�ொன உள்�ன தவெகனயின் 
பவளிப்பொடு.

 ‘்கொெல விறபகனக்கலை’ என்்ற ்கவிகெயில 
நெி்கழ்்கொைக ்கொெகைப் அப்ப்டட�ொ்கப் படம் பிடிததுக 
்கொடடியிருக்கி்றொர்.
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்கண்தண என்பொர்
பபொன்தன என்பொர்
நெீயின்்றி இவவுை்கிலகை
என்பொர்...
நெீெொன் என் சொ�ி என்று கூட வணஙகுவர்...

வொன் ்கடைளவு ஆழம்
என உகரப்பர்
ஆனொல கு்றிகத்கொள் ஒன்த்ற...

ச்சீ ச்சீ இதுதவொ ்கொெல
விறபகனச்சரக்கொய் �ொற்றிதய இவவுை்கில
வைம் வருவெொ?

்கொெல என்றும் விறபகனகத்கொ
அலைதவ உணர்வீர்...

 இஙத்க ்கவிெொயினி ‘்கொ�ம்’ ென்கனச் பசொலைொ�ல 
உணர்தெியது ெொன் ்கவிததுவம்.

 ‘வொரொதயொ பவண்ணிைதவ’ பவண்பொ வக்கக� 
ஆகும். முெல �றறும் மூன்்றொம் பவண்பொக்ககள தநெொிகச 
பவண்பொக்களொ்கவும் �ற்ற நெொன்கு பவண்பொக்ககள 
இன்னிகச பவண்பொக்களொ்கவும் வடிதெிருக்கி்றொர்.

 சீர், ெகள, பெொகட தபொன்்ற பவண்பொ இைக்கணம் 
பவகு இயலபொ்க வந்ெிருக்கி்றது.

 எலைொக ்கவிகெ்களுத� ஒவபவொரு விெதெில சி்றப்பு 
வொய்ந்ெெொக அக�ந்துள்ளன. அகனதகெயும் ஆய்வு 
பசய்ெொல இது அணிந்துகரயொ்க இலைொ�ல ஆய்வு நூைொ்கி 
விடும் என்பெொல �ற்ற ்கவிகெ்ககள உங்கள் இரசகனககு 
விடடு விடு்கித்றன்.

 ்கவிகெத பெொகுப்கபப் படிதது முடிககும்தபொது 
ஒரு நெலை நூை்கதெிறகுள் பசன்று வந்ெ �னநெிக்றவு  



7  |

ஏறபடு்கி்றது.  இன்னும் �ரபு வக்கக�்களில �ற்ற 
பொவக்கக�்களும் முயன்்றிருக்கைொம் என்்ற ஆெங்கம் 
�னதெில ஏறபடு்கி்றது.

 ்கொெல, ்கருகண, ஏக்கம் என நெவரசங்ககளயும் 
பெொடடுச் பசல்கி்றது இந்ெத பெொகுப்பு. நூலின் ்கடடக�ப்பு 
நூலுககு அழகு தசர்க்கி்றது.

 இந்ெ ்கவிகெ பெொகுப்பு வொச்கர்்களுககு ஓர் ஆத� 
ெிருப்ெிகயத ெரும். ்கவிெொயினிகய ஆெொிக்க தவண்டியது 
ஒவபவொரு ெ�ிழ்ச் சுகவஞொின் ்கடக� எனக கூ்றி நெிக்றவு 
பசய்்கித்றன்.

 வொழிய பசந்ெ�ிழ். வொழ்்க நெற்ற�ிழர். வொழிய பொரெ 
�ணித ெிருநெொடு.

்கவித பென்்றல, பவண்பொ தவந்ெர்,
அணிெ�ிழ்ப் பொ�ணி, முதெ�ிழ்ச் சுடர்,

ெ�ிழருவி, ்கவிச் சுடர்

அனுரொெொ ்கடடபபொம்�ன்
‘’ெொய்கம்’’ A - 85, பஜய்நெ்கர்,
ெிருபவறும்பூர், ெிருச்சி - 630 013
ெ�ிழ்நெொடு.  
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வொழ்ததுகர

 ெ�ிழ்கம்... இது எங்கள் இலைதெின் பபயர்.

 ெகைமுக்ற ெகைமுக்றயொ்க ெ�ிழ் வளர்தெ இலைம்.
ெ�ிதழொடு ்கண்டு த்கடடு உண்டு உயிர்தது எம்முன்தனொரும் 
யொங்களும் வொழ்ந்து ஐம்புைனும் ெ�ிழ்க்கொ்க என்று வொழும் 
இடம்.

 ெொதெொ  �ீனொடச ி  சுந்ெரர் ,  ெந்கெயொர் கு்றள் 
பநெ்றிததெொன்்றல பபரும் புைவர் �.ீெங்கதவைனொர்,  அண்ணன் 
ஆய்வுச்சுடர் அ.ெ.பன்னீர்பசலவம் நெொன் ெங்க அன்பு வலலி, 
ெம்பியொர் புைவர் தவ.�ொொியப்பன் என்று பெொடரும்  ெகைமுக்ற.

 எந்கெ ெந்கெ ெந்கெ ெம் மூதெப்பன் ஏழ்படி்கொல 
பெொடங்கி வந்து வழிவழியொம். பசய்்கின்த்றொம் ெ�ிழுக்கொய் 
ஒப்புகப்கொடுதது ெகைமுக்ற எங்களுகடயது.

 இென் பெொடர்க்கண்ணி இறறுப்தபொய் விடுத�ொ - 
ெ�ிழ் அப்படி விடடு ப்கொடுதது விடுத�ொ?
 
 ெம்பி சுந்ெரபொண்டியன் ்கடிெங்ககள இைக்கிய 
�ொ்க எழுெ வலைவர். என் பபொியவன் பொதவந்ென் இரு 
ப�ொழிப்புைவன் என் பரெநெம்பியும் எழுதுவொன் ெனிதெ ஒரு 
நெகடயில என்று ெொன் ்கண்டிருக்கித்றன்.       ்கனடொவுககுச் 
பசன்று க�ந்ென்  பபர்னொட்ொவின் இைக்கிய பசி ்கண்டு 
நூல்கள் ெந்து �்கிழ்ந்து ஓரொண்டு ்கழிதது ெ�ிழ்கம் வந்தென்.
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 வந்து பொர்தெொல என் ெ�ிழ்ச்சிடடு பென்்றல 
்கவியொ்க �ைர்ந்ெிருககும் பபருவியப்பு. ெ�ிழ் அப்படி 
உள்வொங்கிக ப்கொண்டிருக்கி்றது.எம் இளம் ்கிகள்ககள

 ெ�ிழ்ச்சிடடு (எ) பென்்றல ்கவிகய மு்கநூல குழு�ங்கள் 
அ்றிந்ெ அளவிறகு நெொன்றியவிலகை என்பகெ ெயக்கததெொடு 
ஒப்புக ப்கொள்ளு்கித்றன்.

 அழ்கழ்கொய், �ைர்ந்ெிருககும் பொக்கள் இன்னும் 
பசம்க�ப்பட தவண்டும் என்்றொலும் புெிய குழந்கெககு 
நெகட  ெள்ளொடும் தபொது க்கதெொங்க தவண்டும் அலைவொ? 
அப்படி ஒரு ஊக்கம் ப்கொடுக்கதெொன் தவண்டும்.

 பசொதது சு்கம் தபொல முதெ�ிழ்ச் பசொந்ெங்கள் 
பென்்றல ்கவிகயச் சுற்ற�ொ்கத ெழுவு்கின்்றன. �்கிழ்ச்சி 
யொயிருக்கி்றது.

 பென்்றலின் தெடல்கள் எப்பபொழுதும் பூக்கதளொடும் 
ப்றகவ்கதளொடும் இயறக்கப் பசுக�தயொடும் இருப்பது 
வழக்கம்...

 இயறக்கயொறறுப்பகட  ெந்ெ �.இபை.ெங்கப்பொவின் 
ஆறறுப்படுதெலில வளர்ந்ெவர்்கள் ஆெைொல அஃது இயலபு 
ெொதன..  

 ்கததும் குயில, ெழுவும் ்கொறறு, முடகடதெிருடும் 
பசம்தபொதது,  அகை பநெளியும் குளதெங்ககர  எலைொமும் பொடு 
பபொருள்்களொயிருப்பது அழகும் இயலபு�ொயிருக்கின்்றன.

 புக்கச்சுருடடு உயிர் குடிககும் தூண்டில என்று ம் 
உச்சியில பூதெ பூகவ பூச்சி்கரம் என்றும் குயிலின் பொடடு 
ெிகசபயலைொம் இன்னிகசததெபனன்றும் எழுதுெல நென்று. 

 ்கொெல பொடல்களிலும் நெடபின் நெலலியலகபயும் 
அழ்கியகையும் சுடடும்தபொது �டந்கெதயொடு எம்�ிகட 
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நெடபு என்று ெிருவள்ளுவர் பசொலலிச் பசலலும் சொயல 
புைப்படு்கி்றது.

 சமூ்க அவைங்ககளயும் சொடு்கின்்ற பொஙகு சி்றப்பு.
�ொணவர்்ககள எழுப்பிவிடும் ஆசிொியத ெனம் இயலபு..

 பொவைதரறு பபருஞசிதெிரனொொின் ெ�ிழ்ச்சிடடு பபயர் 
ப்கொண்ட பென்்றலின் பொடல்களில வடப�ொழி விரவுெல 
உறுதெதை.  இயன்்ற�டடில ்ககளந்து இருக்கின்த்றன். 
பபொறுதெருளுங்கள்...

 இது ெொந்தெொன்்றி (சுயம்பு) யொ்க எழுெிப் பழ்கிய அடி 
கவப்பு. இன்னும் பண்படதவண்டும். பண்படடடும்.
வளர்தபெடுககும் மு்கநூல பசொந்ெங்களுககும் வளர் இளங 
்கவிஞர்்களுககும் என் பசந்ெ�ிழ் வொழ்தது்கள்..

 யொவர்ககும் அன்பு.

அன்புடன்,

்கவிமு்கில ெங்க அன்பு வலலி
படடுகத்கொடகட.
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அன்பின் பபருககும்
அ்கதெின் வொழ்ததும்!

      இனிய �்கள் ்கவிஞர் பென்்றல மு்கநூல பூங்கொவில 
உைவிடும் இைக்கியத பென்்றல. ஆம்... இவர் மு்கநூல 
குழு�ங்களின் பசலை�்கள். சிை குழு�ங்களின் நெிர்வொ்கததெொடு 
ஒதெிகசந்து அவர்்களின் நெி்கழ்வு்ககள வழிநெடததும் வலைக� 
ப்கொண்டவர். இவருகடய இயங்கொற்றலும், ஒழுங்கொறலும், 
்கவியொற்றலும் இவொின் அன்புத ெொய்வழி பபற்ற அருங 
ப்கொகட்கள் எனத துணிந்து கூ்றைொம்.

 ஆம்! ்கவிெொயினி படடுகத்கொடகட ெங்க.அன்புவலலி 
என்று அ்றியப்படடு, ெ�ிழ் த�கட்ககளக ்கடடியொண்டவர், 
நெம் பென்்றகை ஈன்்றப் பபொெிக்கயொம் புனிெவெியொர்.
அந்ெச் சத்கொெொியொருடன் இகணந்து பை பசொறப்கொண்டல 
்கவியரஙகு்ககளக ்கண்ட ்கற்கண்டு நெிகனவு்களின் 
பசொந்ெக்கொரன் நெொன். புைக�யும், பு்கழ்ப் பபருக�யும் 
ப்கொண்ட அவொின் புெலவியொொின் நூலுககு வொழ்ததுகர 
என்்ற வனப்புகர வழங்கக ்கிகடதெ வொய்ப்பு என் வொழ்வின் 
நெலவரம்.

 ஒரு புைக�யொளொின் �்கள் என்்ற பு்கழ்நெிழலிதைதய 
நெின்்றிரொ�ல, பகடப்புப் பலைககு ஏ்றி பவனிவரும் 
இைக்கிய இளவரசி நெொன் எனத ெனக்கொன பயணதகெ 
நெடதெிகப்கொண்டிருக்கி்றொர் பென்்றல. அந்ெத ெனிதென்க� 
�ிக்க பயணதெின் ஒரு சுவடொ்க... இதெொ... நெம் க்க்களில 
‘‘பென்்றலின் தெடல்கள்’’ !
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 நூறறு நெொறபதபெடடு பக்கங்கள். நூறறுககும் 
அெி்க�ொன ெகைப்பு்கள். இெறகுள் ஒரு ்கொெல தபரரகசதய 
நெிறுவியிருக்கி்றொர் பென்்றல. உயிகரக ்ககரதது, உணர்கவக 
குகழததுக ்கொெதைொவியம் ெீடடியிருக்கி்றது இததூொிக்கத 
பென்்றல. வள்ளுவர் வடிததுக ்கொடடிய ஊடலும் கூடலும் 
இதபெொகுப்பில வொனவில பந்ெலிடடிருக்கின்்றன. பநெககுருகும் 
்கொெல பநெசவில புன்னக்ககயயும் ்கண்ணீகரயும் ஊடும் 
பொவு�ொக்கிக ்கவிகெத ெ்றிதயொடடியிருக்கி்றொர் பென்்றல.

          மு்கந்பெொியொ ்கொெலிக்கொ்க உருகுவதும், ்கொெைர் பிொிவில 
வொடுவதும், ஒருவருககுள் ஒருவகரத தெடுவது�ொன 
்கொெலீர்ப்புவிகசயில நெொமும் ஈர்க்கப்படு்கித்றொம். அந்ெ 
ஈர்ப்புடன்  , ‘யொொிடம் இவள் �னம் !’, ‘முற்றதது முழு�ெிதய!’ 
தபொன்்ற ்கவிகெ்களில சங்கப் பொடல்களின் சொயல 
படிந்ெிருப்பது ்கண்டு ்கவிஞகர வொழ்தெி �்கிழ்்கித்றன்.

           அதெச�யம் ‘‘பென்்றலின் தெடல்க’’ளில ்கொெல 
�டடுத� ப�ொதெப் பக்கங்ககளயும் ப�ொய்தெிருக்கவிலகை 
ெீபொவளியின் இளக� எெிர்பொர்ப்பு, பசந்பநெல ்கரும்பொகும் 
வயைழகு, பணம் பணம் என்று ஓடுவெறகுக ்கண்டனம் 
என குமு்கொயப் பபொறுப்பும் தபசப்படடுள்ளது. த�லும் 
நெொகளய விழுது்களொ்க �ொணவர்்ககள நெம்பிகக்கயுடன் 
அணுகுவதும், அவர்்ககள ‘அ்றிவு வளர் அ்கிைம் ஆள்‘ 
எனத தூண்டுவதும், ‘ஏர்முகனயின் சீர்’ பொடுவதும் 
வொழ்ததுககுொியனவொம்.

         யொழ்ப்பொணம் நூை்க எொிப்புககும்,  முள்ளிவொய்க்கொல  
அழிப்புககும் எெிரொ்க நெம் பென்்றல ெீப்பந்ெம் ஏந்துவகெ 
எப்படி வொழ்தெி வரதவற்கொ�ல இருக்க முடியும்?

        புக்கககு எெிரொ்கப் தபொர்க ப்கொடி பிடிப்பதும், சின்ன 
சின்ன ஆகசககுப் பெில பபொிய பபொிய ஆகசப் படடியல 
நெீடடுவதும் �றறும்  இரசகனககுொியகவ.

         பசடியின் உச்சியில பூச்சி்கரம், ்கொெல எழுதெொணி 
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என்ப்றலைொம் பசொலைடுக்கி  �யககு்கி்றொர்.  ்கவிஞர் 
பென்்றலின்  ெ�ிழ்ப்புைக� அந்ெொெித பெொகடயில இவர் 
யொததுள்ள  பவண்பொக்களில பவளிச்சம் ப்ககைப்தபொல 
பளீொிடு்கி்றது. ‘‘ெிகசபயலைொம் இன்னிகசத தென்’’ 
த ப ொ ன் ்ற  ஈ ற ்ற டி ்க ள்  நெ ம்  இ ெ ய த க ெ ப்  ப ி ன் ன ி க 
ப்கொள்்கின்்றன. ஒருவி்கறப�ொ்கதவ பவண்பொக்ககளப் 
பூக்க கவதெிருப்பெற்கொ்கதவ பென்்றகைத தெதரற்றிக 
ப்கொண்டொடத தெொன்று்கி்றது.

 எது ்கவிகெ? என்று பென்்றல ெந்துள்ள விளக்கம் 
்கவிகெக ்கைங்ககர விளக்கம்.  

 ‘‘பென்்றலின் தெடல்கள்’’ இவகர பு்கழின் உச்சிககுக 
ப்கொண்டு பசலலும் ஊர்ெி. 

 இன்னும் பை பெொகுப்பு்களுக்கொன வொசகை அ்கைத 
ெி்றந்ெிருககும் இதபெொகுப்புககும் , ்கவிஞர் பென்்றலுககும்  
வொர்தகெ்களொல அலை  அன்புப் பபருக்கொைொன வொழ்ததுப் 
பூச்பசண்டு.

வற்றொ அன்புடன்,

ெிருககுவகள ்கவி�ொ�ணி
பவற்றிப்தபபரொளி

‘‘்கவிகெ’’, 
11/5, வொஞசிநெொென் முெல பெரு, 
வீனசு சந்கெ, பபரம்பூர், 
பசன்கன - 600011. 
ெ�ிழ்நெொடு.
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பன்னீர்ததூ்றைொய்...

ெ�ிதழ பொரம்பொியக குருெியொய் 
ஒடிகப்கொண்டிருக்கின்்ற பென்்றல ்கவி...

நெிக்றவுபடொ�தை நெிற்கின்்ற தெடல்கள்
என்்கி்றொர் ென்னுகரயில!

்கவிஞொின் தெடல்கள் ப�ொடடவிழும் �ைர்
நெொற்றமுகடய பூந்தெொடடதது நெிதய ்கவி்களொய்...

ஆழ்�னத தெடல்களின் அெிர்வு்கள்
வொி்களிதை வடிக்கின்்ற அழகு ப்கொஞசு்கி்றது
ஒவபவொரு ்கவிகெயிலும்!

‘அைந்ெ்கம் இடட சிறுபபண்ணொய் �ணம்
நு்கர்ந்து’ �்கிழ்ந்ெது...

‘அழ்கொய்ப் பூதெ ெங்கரெ�ொய் ப�ொடடு ஒன்று’ 
�ைரொனகெ சிைொ்கிதெது...

‘்கொததுக ப்கொண்டு அதெ இடதெில
நெொன் ்கண்ணீருடன்’

்கொ�தகெ �றுககும் ‘்கொெல விறபகனக ்கலை’ 
எனச் சீற்றம் ்கொடடியது

‘்கிடந்ெ �னதுக ்கீ்றலிடக 
்கண்்கள் நெடந்ெ ்கனவொய்
நெ்கர �றுககும்’
புட�ிடட தவெகனயின் பவளிப்பொடொய்
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்கொெல அனுபவம் இலகை எனும் 
்கவியின் ்கறபகனயில அதெ ்கொெல வொி்கள்
ஆனந்ெ கபரவியொய்
தபரொனந்ெக சிெ்றல்ககள வீசியும்,

�னவிைஙகு்களின் ஒகச்கள் இெயதகெ த�ொெி 
தவெகனச் சைனங்ககள
தவல பொய்ச்சிய பவந்ெ புண்ணொ்க
வடிதெிருப்பது ஆச்சொியத�!

‘எொிெழல ப்கொண்டு எொிக்கின்்ற’ ஆதவசம்

‘அடங்கொக குருெிதெொ்கம்
ஆர்ப்பொிதது அடங்கிய’
முள்ளிக்கொடடின் நெிகனவு்கள்

இன்னும்...
எடுததுகரக்க முடியவிலகை
எழுதது விகெதெ த�ன்க�்ககள...

அ்கன்று பரந்து விொி்கின்்ற ஆழியின் த�தையும்,
பநெடிய நெீைக்கம்பளம் விொிதெ ்க்கனதெின் ்கீதழயும்,
ப்றக்கின்்ற ்கவிப்ப்றகவயொய்
எண்ணங்களுககும் ஏக்கங்களுககும்
பொை�ிடடு வகர்கின்்ற வொி்கள் வளரடடும்!

‘த�்கங்களில மு்கம் புகெதது’ 
்கவி �கழயொய்ப் பபொழியடடும்!

வொழ்்க! வளர்்க! பென்்றல...வொனம்பெொட
என் இெயம் நெிக்ற வொழ்தது்கள்.

ப்ொியமுடன்

ஸ்ரீ சகெி 
�ெிப்புறுதெகைவர் ‘‘்கவியுை்கப் பூஞதசொகை’’
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என்னுகர

 பென்்றலின் தெடல்கள் நெிக்றவு படொ�தை 
நெிற்கின்்றது. தெடிகப்கொண்தட ...

 எனது ப�லலிய உணர்வு்ககளப் பபொய்யின்்றி 
ச ி்றப்பொ்கதவ இப்பொடல்களில நெ ிக்றந்து உங்கள் 
உள்ள�கெதபெொடடு இருந்ெொல எனது தெடல்கள் 
ப்கொஞசத�னும் பவற்றி அகடந்து விடடது என்த்ற நெொன் 
்கருதுதவன்.

 இவற்றில சிை எனது வொழ்வின் நெி்கழ்வின் உண்க�ப் 
பிரெிபலிப்தப.

 பெொடக்க நெொள்்களில பொடல்களில  சிை  பசொறசிெ்றைொய் 
சிெ்றி இருப்பினும் பசொலைப்படட �ன உணர்வு்களின் 
உயிர்ப்பு  என்பது உண்க�தய...

 இப்பொடல்கள் அகனததும் மு்கநூல குழு�ங்களில 
நெகடபபற்ற தபொடடிப் பொடல்கதள... சிை நெொன் ்கைந்து 
ப்கொண்ட ்கவியரங்க நெி்கழ்வின் பொடல்கதளயொம்...

 ்கொெற பொடல்கள் அகனததும் ்கறபகனதய... ஆனொல 
்கொெல இலைொெ �னிென் இவவுை்கில எவனு�ிைன் ...

 உங்களில என்த்றொ நெடந்ெ - நெகடபபற்ற நெி்கழ்்கொை, 
இ்றந்ெ்கொை நெிகனவு்களில என் பொடல வொி்கள் பளிச்சிடுவெொ்க 
உணர்ந்ெொல எனககு உளம் �்கிழ்தவ.
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 தபொடடிக்கொய் எழுெிய இறுெி நெி�ிடக்கிறுக்கல்கள்...
ஆம், இகவ உங்கள் �னெில த்கொை�ிடடொல எனது 
தெடல்கள் நெிக்றவு பபறறு விடடன... என்த்ற நெொன் 
்கருதுதவன்.

 இந்நூல உங்கள் க்க்களில ெவழக்கொரண�ொ்க 
இருந்ெ இந்நூலின்  பெிப்பொசிொியர் ெிருவொளர் ெ�ிழ்பநெஞசம் 
அ�ின் அவர்்களுககு பநெஞசினிய நென்்றி்ககளத பெொிவிததுக 
ப்கொள்்கித்றன்...

 என்கன நென் முக்றயில வழிநெடதெிய எனது அருக�ெொய் 
ெங்க அன்புவலலி அவர்்களுககும், எனது இகணயர் 
சுந்ெரபொண்டியன் அவர்்களுககும் எனது அன்பின் நென்்றி்கள் பை.

 அடுதெெொ்க நூல எழுெ ஊக்கப்படுதெிய அன்புச் 
சத்கொெர்்கள் ஒரதெநெொடு பநெப்தபொலியன், ்கவிஞர்  பொை 
ெியொ்கரொசன்,  அவர்்களுககும்,  ்கவியுை்கப் பூஞதசொகை 
நெிர்வொ்கதெிறகும் �றறும் அகனதது நெிர்வொ்கி்களுககும் 
எனது அன்பின் நென்்றியிகனத பெொிவிததுகப்கொள்்கித்றன்...

 பென்்றலின் தெடல்கள் உங்களுககுப் பிடிதெிருக்கி்றெொ? 
ப்கொஞசத�னும்... கூறுங்கதளன்...

 நென்்றி... 
அன்புடன் உங்கள்...

பென்்றல ்கவி 
ெ�ிழ்ச்சிடடு

ெஞகச
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பெிப்புகர

 ்க விகெ எழுதுபவன்  ்கவியன்று. ்கவிகெதய 
வொழ்கக்கயொ்க உகடதயொன், வொழ்கக்கதய ்கவிகெயொ்கச் 
பசய்தெொன், அவதன ்கவிபயன்்றொன் சுப்ர�ணிய பொரெி.

 பென்்றல ்கவி ெ�ிழ்ச்சிடடும் ெனது வொழ்வின் 
உணர்வு்ககள பபொய்யின்்றி சி்றப்பொ்கதவக ்கவிவொி்ககளத 
ெந்ெிருக்கி்றொர். ்கொெலும் இஙத்க இகழதயொடு்கி்றது. 
்கொெகைப் பொடொெ  ்கவிஞர்்கள் இலகை. அெறகு அழ்கியல 
வர்ணம் பூசியிருக்கி்றொர் ்கவிெொயினி .  அழ்கொ்கதவ 
க்கவந்ெிருக்கி்றது. ்கொெகை பசொலலும் விெம்ெொன் 
எவவளவு அழகு.

 இது இவரது முெல நூபைன்று பசொலை முடியொெ 
அளவுககு பசொற்கள் சிைம்ப�ொடு்கி்றது. ்கவிதெி்றக�கயப் 
பொரொடடொ�லிருக்க முடியொது.

 இந்ெ வண்ணக ்கவிக்களஞசியதகெ ெ�ிழ்பநெஞசம் 
பெிப்பிதது �்கிழ்வதுடன், இன்னும் நெிக்றய நூல்ககளத 
ெ�ிழுை்கிறகுத ெந்து சி்கரம் பெொட வொழ்தெி �்கிழ்்கித்றன்.

 வொச்கர்்களும் வரதவறபீர்்கபளன்று நெம்பு்கித்றன்.

 அன்புடன்

ெ�ிழ்பநெஞசம் அ�ின்
ஆசிொியர் ‘ெ�ிழ்பநெஞசம்’, பிரொன்சு

email: editor@tamilnenjam.com
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யார் கை அழகு

யார் கை அழகு

அழகு பார்்த்ாள் ்ஙகை

எனக்ைா ்ேற்று கை்த் மரு்ாணி

சிைந்து இருகைகிற்்ா இல்லி்யா

்பாைா் ைாசகன மிைவும் பிடி்த்து...

ைால்ைளில் ்பாட்ட கைாலுசு

சிைகைைில்கலை

ைரு்த்்ம ்ாளைில்கலை

சிைந்் கைைிரல்ைள்

்ணணணீரில் படடு ்மலும் 

அழைாய்்த க்ரிந்்து

அம்மா ைிளகைசகசானன 

பா்த்கிரஙைள் 

ைாய்ந்து ைகி்டந்்ன

ைிளகைபப்டாமல்...

துகைகை எடு்ததுப

்பாட்ட துணி

துகைகைபப்டாமல்...

ைைகலை கைாணடு ோன

்பாட்ட மரு்ாணி

அழிந்து ைிட்டால்

என கசய்ைது?

கபா்த்கி கை்ததுப

பாதுைா்த்்ன கைைகள

வீடடில் ்கிடடுைள் ேகிகறய 

ைாஙைகிககைாணடு...

அழைகிய ேகிகனவுைள்

்கிரும்பவும் ேகிகனககையில்

அழைாய்்த்ான இருகைகிறது
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நிலவாய் வந்த உறவவ

ேகிலை்ை ேணீயும் கசல்லைா்்

உலைவும் மன்கில் ஒளியாய்

ைழியும் அழ்ை அைள்.

ேகிலை்ை கசல்லைாய் ேணீ

ைனைாய்க ைகலையாய்

ை்கிகரன மன்கில் 

மிளிர்ைாய் அழைாய்

கைணணிலை்ை ேகில்லைாய் 

ைருைாயிங்ை

கபணணிலைவு ஒனறு கசல்லு்்

கசால்்பசசு ்ைளாமல்

தூது கசல் ேணீ்ய

மஞசள் ேகிலைகைாளியில் கைாஞசி்த

்ஞசமக்டந்்ைள் இன்றா

மிஞசுைகினறாள் 

கைஞசுைகின்றன ோன.

எஞசியது என ைனா...

க்ாடடுைி்ட்ததுடிகைகின்றன

எட்டா ேகிலைைாய் அைள்

ைகிட்்ட ைருைா்ளா இல்கலை

ைிடடுசகசல்ைா்ளா?

கசால் ேகிலை்ை கசால்...
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பு்திய நட்பு 

ைிலைகைவும் இயலைைில்கலை

ைிலைைவும் முடியைில்கலை

அழைகிய ேடபாய்்த

க்ா்டர்ை ைிருபபம்

இனிகமயு்டன

உனககு ேணீ எனககு ோன என்ற

இனகறய ைைிக் பா்டலினறி

ேைர்ந்்து அைனுகைாய்

தூய அனகப மடடும்

்ைணடி்ய

க்ா்டரடடும்

இவைழைகியல்

பிகழயினறி

எனகறனறும்

மலர்ந்தது மமாட்மடான்று

சடக்டன மலைர்ந்்து

கமாடக்டானறு

அடி ஏனடி  

அைசரம் உனககு்த்ான

அழைாய்ப பூ்ததுைிட்டது

எஙைள் ்ஙைர்ம்

்ாமகர மலைர்ைதும்

கபணகமகயானறு

சகமைதும்

யாருககு்த க்ரியும்?

மைகிழசசியில் மனது

குளி்த்து...

ைாழை ேலைமு்டன ைாழிய்ை

என்ற ைாழ்த்கியது

ைணைலைஙைகி...

23 



24 |

்தனிகமயின் வானம்

்னிகமயின ைானம் பரந்்கிருகை

மனம் முழுதும்

கைறுகமயாய் 

ஏ்்ா ேகிகன்தது 

எக்்யா 

எ்கிர்பார்ககும் மனம்

ஏஙகுைகிறது அனபுகைாய்

கபாய்யான மாய உலைைம்

கைைடடி முன்ன ேகிற்ை

்பாலிச சிரிபபுைள்

உபசரிபபுைள் பின்ன

பீடு ேக்டயிடுைகிறது

உள்ளுககுள் கைறுபகப ேல்ை

்்டுைகிறது உணகமகய

எஙகைஙகும்...

யாரி்டமும் இல்கலை 

அது ஏன?

்னககுள்்ள ்ைள்ைிகயக

்ைடடுக கைாண்்ட...

அள்ளி ைழஙை ேகிகனகைகிறது 

குகறைில்லைா பாசந்்கன...
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ைா்தல் விற்பகனகைல்ல

மன்கில் எழும் 

எணணம் முழுதும் ேகிகறந்்து.

உ்டலில் அ்த்கன அணுகைளிலும் ேஙகூரமிடடு அமர்ந்து 

ஆடசி கசய்்து.

பார்ககுமி்டகமஙகும் ்்ானறியது 

அைனது பிம்பமாய் அகன்ததும்.

பார்்த்ா்லைா ேகிகலைகைாள்ளாது

ைால்ைள் ்கரயில் ேகில்லைாது

மனம் மடடும் பறககு்ம

அது...

சாகலையில் ்பாகும் ஒவகைாருைகரயும் 

ைணைள் ்்டு்ம 

இது அை்னா எனறு

வீ்கிைளில் எழு்பபட்ட கபயர்ைளில் உனது கபயர்

எங்ை என ்ோகைகி 

உளம் மைகிழு்ம...

யாரி்டமும் ்பச சைகியா்்

உனனு்டன மடடு்ம ்பச ்ைணடும் என ேகிகனககு்ம

ஒரு ைணபகபாழுதும்

ைிடடுப பிரிய ேகிகனயாது

உ்டலில் ஏ்்ா ஒரு குறுகுறுபபு ஓடிககைாணடு 

எபகபாழுதும்...

எபபடிச கசால்ைது 

அவைனுபைந்்கன?
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கைால்லைாமல் கைால்லும்

சுை ்ை்கனயாய்

ஆனால் ைரும் ைா்ல்

ஒரு முகற மடடு்ம

பனமுகற ்கிரும்ப்த ்கிரும்ப

ைருை்ா ைா்ல்?...

ைா்ல் எனசகசால்லி

ைாமசசாகைக்டயில் ைழி்ததுச கசல்ை்்ா?

ைா்ல் எனபீர்?

ைண்ண எனபார்

கபான்ன எனபார்

ேணீயினறி இவவுலைைகில்கலை 

எனபார்...

ேணீ்ான என சாமி எனறு கூ்ட ைணஙகுைர்...

ைான ை்டலைளவு ஆழம் 

என உகரபபர்

ஆனால் குறிக்ைாள் ஒன்ற...

சசணீ  சசணீ  இது்ைா ைா்ல்

ைிற்பகனசசரகைாய் மாற்றி்ய இவவுலைைகில்

ைலைம் ைருை்ா?

ைா்ல் எனறும் ைிற்பகனக்ைா

அல்லை்ை உணர்வீர்...
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வந்தது ்தீ்பாவளி

்ணீப ஒளியு்டன ைந்்து ்ணீபாைளி 

மிளிர்ந்்து அழைாய்

எனறு ைரும் என ோடைள் எணணி்ய

ோள்ைாடடி ்்ய

இ்்ா ைந்து ைிட்டது ்ணீபாைளி...

பலைைகை இனிபபுைள்

புது உக்டைள் பக்டயலைாகைகி

ைகிணண்த்கில் கை்த் ேல்கலைணகணய் ்்ய்்தது 

கைந்ேணீர்ககுளியல் முடி்தது

பட்டாசுைள் ம்த்ாபபுைள் கைாளு்த்கி்ய

யார் வீடடில் எரிந்் பட்டாசு்த ்ாள்ைள் 

அ்கிைம் எனப பார்்த் ைணககு

இனறும் ேகிகனைில்...

்ேற்று கை்த் மரு்ாணி ைாசம் 

கைைளில் மணகை

எல்லைாம் பு்கிது பு்கி்ாை 

புது உக்டயின ைாச்தது்டன

ேணீ அழைா ோன அழைா

க்ரு கூடி்த ்்ாழிைளு்டன

அம்மா சுட்ட ைக்ட சுழியம்

்்ாகசகைறிகுழம்பு ்கின்ற...

மைகிழந்் அந்்்த ்ருணஙைள்

ேகிகறந்் மைகிழசசிக குகலைந்்து 

இகளஞர்ைள் ைாயில் ோறிய சரககு 

ஊறிய பி்ற்றல் ோளும் ைகிழகமயும்

ஏகனன எணணிக ைசந்் 

ேகிகனவும் ்ணீபாைளிக்ை!
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மெநமநல் ைரும்்பாை

கசந்கேல் ைரும்பாை 

இங்ை கைளஞசி ேகிககு்்

சாஞசி ேகிககு்்

கசழி்தது ேகிற்கு்்

பசகசபபசுகம எடு்ததுசகசல்லு்்

மனக் இழு்ததுககைால்லு்்

வீசு க்னறல் ்பசிச கசல்லு்்

எனனு்டன கை

்ைார்்ததுக கைாள்ளு்் 

்சர்ந்து சுைகி்ததுககைாள்ள்ை

ஓடும் ேணடு ேகினறு  எனன பார்ககு்்ா

இல்கலை எனகனபபார்ககு்்ா

ோனும் கசனறு பார்்த்்்ன

கேஞசம் ரசி்தது ேகின்ற்ன

ஒற்கறககைாககும் ஏனங்ை

ேகினறுகைாண்்ட எனன கசய்கு்்ா

பாைம் ைால் ைலிககு்்ா

எனன ்ை்மா எந்் மணீனுகைாம்?

அழகுகைாடசி அகச்தது பாககு்்

ைியந்து ேகிககு்் மனக் 

அகச்தது ைிட்ட்்

ேைரும் ே்தக் பிடிகை

க்ா்டரும் புள்ளினமாம்

ப்டர்ந்து கசல்லு்்

அழகுப ப்டமாய் ைகரந்து ைிட்ட்்

மன்கில் எழு்கிசகசனற்்

கைாஞசும் அழைகில் கேஞசம் ைலைந்து 

ோனும் இங்ை ைந்து ைிிழுந்்்்ன

கமயல் கைாண்்ட்ன
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ைகளந்து கசன்ற

கசல்லும் ேணீளபபாம்பு

ேணீரில் மூழைகி்ய யாகரபபாககு்்ா

்ைககு்்ா சிறு ்ைகள

இந்் ைாடசி எனகனயிஙகு

அசசமூடடு்் மனது

அஞசி ேகிற்கு்்

கேற்றி ைியர்கைச சிந்்ச சிந்்

உகழ்த் உகழபபின ்மனகம க்ரியு்ா? 

உனககும்்புரியு்ா?

ைளர்ந்து ேகிற்கு்் 

இஙகு கசந்கேல் 

ைரும்கபன்ை கசழி்தது ேகிற்கு்்

மனமது மைகிழசசி  கைாள்ளு்்..

29 

மஞெம் விரித்தான் 

மைிழநவ்த

அந்்கிபகபாழு்கின அகலைைள்

சந்்மிகச்த்் சிந்து பாடி்ட

கசாந்்ம் கைாண்டாடி்ட ேகிகனந்து

ைஞசியைள் கைாஞசும் கமாழி ்பச

பஞசிலிட்ட கேருபகபன்ை மனனனைன

துஞசும் ேகிகலை ைகளந்து

மஞசம் ைிரி்த்ான மைகிழந்்்

்ஞசமக்டந்்ாள் ்ைாக்யும் குளிர்ந்்்
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ைல்லில் பூ பூகைிறது

ைல்லில் பூ பூகைகிறது

அ்ட எனனடி அ்கிசயம் 

எனன கசய்்கன்யா

எபபடி ே்டந்்து இபபடி?

இரும்பு இ்யமும் இளைசகசய்்

கசபபடி ைி்தக் 

எபபடிகைற்றாயடி?

்பசிப ்பசி்ய 

ைகரய கை்த்ா்யா

ைண்ண

நூறு ைைிைள் ைணைள் ்பசிய்்

ைா்ல் கூறிய்்

பட்டமரமும் துளிர்்த்்்

கபண்ண உன பார்கையில்

சிறிய இ்ழைளில்

சிகறபபட்டன்ை

கமா்த் அனகபயும்

அள்ளிககைாடு்த்்

கபற்றுககைாண்டா்ய

எனகன...

பூகை கை்த்ாய் ைல்லினி்லை

கைடடிகைாரி்ான ேணீ

எபபடி இருந்் எனகன

இபபடி மாற்றிய ைள்ளி்ய

ைிலை்ைன இனி 

ஒரு கோடியும்

பிரி்யன எபகபாழுதும்...
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வாராவயா மவண ி்லாவவ

கைணணிலை்ை ேணீயும் கைளு்த்க்னன கபணணழைகின

ைணணகசவுக ைண்்ட ைகரந்்கி்ட்த்ான - 

ைிணணிலிருந்து

மணகுளிர்த ்ணகணாளிகய ைாரி ைழஙகுகை்யா

எணணகமல்லைாம் ைா்ல் இனி்தது!

எனறும் ேகிகறந்்ாய் எனககுள் ஒளிவீசிக

ைனறும் பரி்ைி்ததுக ைா்த்கிருகை்த ்ாய்்்டி

இனறும் ைருைாய் இனிய கபான  கைணணிலை்ை

கபானறும் இளகம கபாழிந்து

கபாழிந்் ேகிலைைினி்லை கபானகனழில் பூகை

கமாழிந்்கைலைாம் கசந்்மிழின மு்த்்ா - ைழிந்்

இகசபபூஙகுயி்லைாோன எனகனன்பன ஆைா

்கிகசகயல்லைாம் இனனிகசயின ்்ன

ைகி்டந்் மனமது ைணீறலி்டக ைணைள்

ே்டந்் ைனைாய் ேைர மறுககும்

உக்டந்் உறவுைள் உலைைகில் இருகை

ைக்டந்் ்யிராய்க ைகரந்து

ைகரந்் உணர்ைினில் ைா்லைாய் ைந்்்ன

ைகரந்் ேகிலைைாைகி ைானி்லை ைண்்டன

ைிகரந்து  கசலை்ை ைிகழந்்ாலும்  ஏ்னா

அரஙைகிருந்்்ன கேஞசம் அகச்தது

அகச்த்து ்ணணிலைா ஆழமனம் கைாண்ட

ைசபபு்தக்ாகலைந்து ைைிக் ைிகச்தக்ழ்ை

கேஞசம் ைனிந்து கேைகிழந்் ்கிதுகைல்லைாம்

்ஞசகமன ைந்்்னால் ்ாம்

்ம்மின அழகைாடு ்ாமாய் ஒளிர்ந்்து

ேம்மின ேகிகனைில் ேகனந்் ஒளியினால்

கசம்கம ேகிற்த்ாள் சிலிர்்த்ாள் ைளி்த்னள்

எம்கமயும் ்சர்்த்ாள் இனி்தது
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யாரிடம் இவள் மனம்...

யாரி்டம் 

இைள் மனம்

கசனற்்ா

எகன எனறு 

கைல்லு்மா

கசால்லு்மா

கைால்லு்்

எகனயின்ற..

ைக்ட ைிழிப

பார்கையது

்ோககு்மா

்ாககு்மா

்பாககு்மா

என 

கைந்துயகர

ேணீககு்மா

யானறி்யன...

ைலைஙகும் ைிழிைள் 

கூறும்

கமாழிைள் ்ாம் எனன்ைா..

்்டும் ைிக்டைள்

ைினாகைளு்டன

கசால்லைடி..யாரி்டம் ேணீ

அனபு கைாண்டகன்யா?

பூடடிய இ்யம்

்கிறைா்்ா

கமாழியா்்ா?

ஆற்று மக்ட  

கைள்ளகமனப
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பாயு்மா ைா்ல்

்ணீர்ககு்மா ்ோய்்ான 

்ணீரு்மா ்ானாய்...

்சற்று மக்ட 

மணீகனனப

பாய்ைதும்

பின ேழுவுைதும்

கமல்லை்த 

துடி துடிகை

கைபபதுவும்

அழ ைிடுைதும்

ஏனடி்யா?

பாரடி என கபஙைகிளி

ைா்த்கிருந்் ைாலைமது ்பாதும்!

பூ்த் ைிழிைள்

மயஙைகி்ய

கசல்லு்்கயன

கபாழுதுைள்.. 

்ைண்டாமடி

இந்் மாயைி்தக்

ைணைடடி

ஆட்டமும்

்பாடும் ோ்டைமும்

முகறகம்யா?

்கு்மா?

்கிகரககு்த்ான

ைரு்மா 

ைிகரைில்?...
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ைருக்

ைருகணகைாள் மனி்ா

ைருகணகைாள்

ஊர் உகனப பார்ககு்ம

்பாற்று்ம

ைருகணகைாள்

ைல் கேஞசகமன இருந்்து ்பாதும்

ஊற்கறடுககுமா 

ஊருமா

உன கேஞசம்

ைஞசம் கைாண்டது ்பாதும்

கைாஞச்மனும் உணர்வுகைாள்

ைடும் பாகற்கனயும்

பிளககு்ம சிறு ்ைர்

உன மனம் உளிகைாணடும் பிளைா

க்ரியும்...

சிறு்ைர்்கன கேருஙைைிடு...

இரும்பு இ்யம்

மாறடடும் பஞகசன்ை

ைருகணகைாள்

பிற உயிரி்ட்த்்...

இறஙைகிக ைாடடு 

இரகைம்்கன...

பிஞசுப பா்ம்

கேஞசு ேகிகறகை

பஞசு கம்தக்

ைிஞசிய்்

இ்ன கமனகம
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அன்்பிறகு ஏங்கும் உயிர்ைள்

அனபிற்்ை ஏஙைகிய உயிர்ைள்

ஆகச்கனக ைாடடு்்

பாச்த்கிற்்ை அடிகமயாய்ப

பாழும் மனசு ்ைிககு்்

ஏழகம கைாண்்ட முது பருைம் எய்்கிய

கபற்ற ்ாயைள் ்ைிகைகிறாள்

்ம் பிள்களப பாச்ததுகைாய்

்ாய்்ந்க் புறகைணி்த்்

்பாைகினறான தூர்்சம்.. .

பண்த்கிற்ைாய் ஆகசபபடடு

உருைழிந்் உறவுைள்,

ைணணணீர் ைாைியஙைளாய்

்ைிககும் கபற்்றார்

குழந்க் இருந்தும் 

அனாக்கயன...

ைாபபை்த்கில் குழந்க்ைள்

ஏகை்தது்டன...

ைிடடுசகசல்லும் அைலைஙைள்...

கசய்யும் ்ைகலை்ய 

மு்னகமகயனச கசல்லும் 

்ாய்மார்ைள்

கபற்ற குரு்ததுைள் ்ாயிருந்தும்

ஏஙைகி்ய அனபிற்ைாை..

அனபு்கனக

கைாடுப்பாம்

குகறவுப்டா்்..
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நிகலயறற உலைில்

உறவுைள் பிரிைதும்

உறகைமிலைாது கசய்ைதும் 

பாழும் பணம் ்ா்ன

பாசம் துளிர்கைச கசய்யும்;

்ணணணீர் ஊற்றும்;

ைளரும் ைானளாை;

பணமிருந்்ால் மடடு்ம.....

என்ன ைருகண

என்ன அனபு

ஏன்டா இபபடி இழிேகிகலையாய்

உனது குணம்?

மனி்ம் மறந்்்ாம்

பண்த்கின பின்ன

கைடைமற்்ற

பணமற்றைர் இழிமகைளா??

இனகறய உலைகு இது்ான...

பாசம் கைாடடும் 

பார்பபைர் ைியககும்படி 

பணமிருந்்ால் மடடு்ம..

சணீசணீ ... மானி்ட்ன

்ைண்டாம்டா...

்்கை்ாம் 

யார் இல்கலைகயனறது?

அ்ற்ைாய் அ்டகு கைபபா்யா 

உனனிகலைகய?

பணம் பணம் பணம்

இ்ற்ைாய்்த ்ரிககும் 
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்பாலி முைமுடிைள் ்பாது்ம..

இரு... இயல்பாய்

்்டுைகி்றன

்்டுைகி்றன

ைகிக்டககுமா

பாச்ம உலைைகினி்லை 

உணகமயாய்?

பாசமிகு பைட்டற்ற  

ைாழைாய் ஆைடடும்

கபாருளாகச ்ைிர்்த்்

மனஙைளால் இகணந்்்

சை மனி்கன குணம் கைாண்்ட

அளப்பாம் பணமற்்ற

ேகிகலையற்ற உலைைகில்

அரு்ளாடு இகயந்்் ைாழைாய்... 

ைாழலைாம் ைா

கபான கபாருள் மறந்்்...
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என்னுள் இகெககும் 

சுை ராைவம

எனனுள் ்ைடகும் ராைஙைள்

சுைமாய்க ்ைடடுககைாண்்ட 

எபகபாழுதும்.

அ்கிைாகலை பனிப்டர் சில்ைாற்று 

முைம் ்மாதும் 

சிலிர்பபில் மலைரும் மனம்

அகசயும் கசந்ேகிற ்ராசாைின 

அழைகில் மலைர்ந்் இ்யம் 

்ைடைகிற்் இனிய ைணீ்ம்

எங்ைா ்ைடகும் 

குயிலின இனனிகசயில் 

கைாள்கள கைாண்ட இ்யம்

ஓடும் ஆற்றுேணீரின சலைசலைபபில்

பாடும் பறகைைளின ைானம்

கபய்யும் மகழயின

சாரல் இகசயில் கபாஙைகிய மனம்

துள்ளும் கைணக்டைள் கசால்லும் ்ச்கி

ஒற்கறககைாககு அலைம்பும் ேணீரின சப்ம்

்ைட்ட்் கசந்்மிழப பணகமாழி

இரைின மடியில் உறகைம் ைகலைந்்

குழந்க் சிணுஙைல்

ைாகலைசசூரியன ைரவு 

எழுந்் மாகைள் ஏழுபபும் ச்த்ம்
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இபபடி எழும் ்ைடகும்

இகச ராைஙைள் மணீடடும்

ைணீ்ஙைள் பரைி்ய 

்மனிகயஙகும் சிலிர்்த் சுைம்

எபகபாழு்்ா எழுந்் 

மு்ற் ைா்லின

ஏைாந்் ேகிகனவுைள்

அழைான ேகிகனவுைளில் மூழைகிய

ஆழந்் இ்ய்த்கில்

அவைப்பாது ்ைடகும்

ரைசிய ராைஙைள்

சிைந்் முைம் கசால்லும் 

சிலிர்்த் சுைராைஙைள்

அைளுககு மடடு்ம புரிந்்கை 

புதுகமயாய் முைர்ந்்கை...

யாருககு்த க்ரியும் அைளனறி 

அைளின ராைஙைள்??!!

்தமிழ

்மிழாய்க ைலைந்்ாய் ்மி்ழ உறைாய்்த

்மி்ழ ைருைாய் ்கழ்தது

உணர்ைில் உகறந்் ்மி்ழ எனது

மணமாய் ேகிகறந்் மலைர்

ைருைில் ைலைந்்க ைன்ை ்மிழின

்கிருைாய் ேகிகறந்் ்கிைழவு
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ஞா்பைம் வருவ்த 

ஞா்பைம் வருவ்த

ைாகலைபகபாழுதுைளில் ்ைடகும் ஆற்று ேணீர் 

சளசளபபின அழைகிய ஞாபைம் 

கைாடடிய பைள மல்லிகைைள்

மடடிலைா மைகிழகை்த்ந்் ஞாபைம் 

ோைல் மர்த்கின பழஙைகள்த

்்டி சை்கியில் ைிழுந்து எழுந்் ஞாபைம் 

எபகபாழுது கைாடடும் கேல்லிகைாய்ைள் 

எனகைா்த்கிருந்் ஞாபைம்

முல்கலைபபூகைள் சுற்றிய ேணீண்டபபினனகலை 

முனனால் ்பாடடு ரசி்த் ஞாபைம் ..

வீடடுசசனனலின ஓரம் இரவு முழுதும் படி்தது  

ைண சிைந்் ைக்ைள் ஞாபைம் 

பசிய புல்லில் புரணடு ரசிகை

ைடி்த் எறும்புைளு்டன அலைறிய ஞாபைம்

வீடடு்த்கிணகணயில் அளந்் ைக்ைளின  

அற்பு் ஞாபைம் 

மினசாரமில்லைா இரவுைளில் அபபா பாடிய 

பார்கிபபா்டல்ைளில் சிலிர்்த் ஞாபைம் 

அம்மாவு்டன கசனற ைம்பன ைழை

்மக்டயில் ோனும் அமர்ந்து
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ைைி்ாயினியாய்  சிறு ையது

ைற்பகனயில் சிறைடி்த் ஞாபைம்

ேைரும் ே்தக் ேணீலைபபறகைகயன

ரசி்த் ஞாபைம்

பூகைளின அழைகில் ைிழுந்் மனது

பறி்த் மலைர்ைளின பரைச ஞாபைம்

எக்சகசால்லை எக் ைி்ட?

ேணீஙைா ேகிகனவுைள் ேஙகூரமிட்டக்

அழவை ஆ்பதது

ஏறின ைணடுைள் அணிைகு்தது

அடுகைடுகைாய்

மர்த்கினில்

கசந்ேகிற்த்கில்

ைருேகிறபபுள்ளிைள்

எடுபபாை்ை

மிைவும் அழைாய்

ேனறாை்த்ானுள்ளது

அ்கிை அழ்ை முடியும்

்பராப்த்கில்

உணரா மரம் 

கபருகமயு்டன ேகினறது

அழகை்த ்ாஙைகி்ய
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உன்கனச் ெிந்தித்தால்

உனகனசசிந்்கி்த்்ன

உருைகி்ய உள்ளம் ைகரந்்்் ...

எனன இது? 

ைணணணீரில் ேகனந்் ைிழிைள் கூறும் ைக்ைள் 

அறிவீ்ரா ேணீைிர்? 

ேணீயும் ோனும் ைக்்த் ைக்ைள் 

ைாரணமினறி்ய 

ைாற்றும் அ்கிசயி்த்து்ை

யாகரன்ை க்ரியா்்

எனக்ை உனகன

எனன கபயர் க்ரியாது

ஏதும் க்ரியாது

ைா்ல் மடடும் ைளர்ந்்து

ஆகலைனப கபருமரமாய்...

மைகிழந்்் உள்ளம் கேைகிழந்்து

கபருைகிய அனகப பார்்த்் ைியந்்ாய்

இபபடியும் முடியுமா

அனபு கைகை்ை 

உனனால் என்ற!!!

எனகன ைியந்து ேணீயும்

உனகன ைியந்து ோனும்...

உருைகிய ைா்ல் 

ஊற்றாய்ப கபருைகிய்்...

உயிகரன இருந்்ாய் உணர்ைில் ைலைந்்ாய்

ோ்ன உனக்ை எப்பாதுகமனறாய்

எனனுலை்ை ேணீகயனறாய்

எனககைனபபிறந்் ்்ைக்்ய எனறாய்

பறந்்்ன ைானில் ோனும்
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என சாமி என க்ய்ைம் ேணீகயனறாய்

ஓ அபபடியா ோன? ம்ம்

ைணஙைகினாய் உன மனக்ைாைிலில்

ைியந்்ாய் அ்கிசயி்த்ாய், இரவு பைகலைன

உனனு்டன உனனு்டன மடடு்ம 

சுற்றிய ேகிகனவுைளின ஊர்ைலைம்...

ஒர் ்கினம்

ஆமாம் ்ைண்டாம் ோனுனக்ை  ... 

கசனறுைிடு என்றன

்பசைில்கலை உனனு்டன

துடி்த்ாய்... க்ா்டர்ந்்ாய்

ைணடும் ைாணா்ைளாய் ோ்ன...

இன்றா ்பாய்ைிடு எனறு கசால்லி்ய

ைா கைனறு கசால்லியிருகைகி்ற்னா?

கசனறுைிட்டாய் எனகன ைிட்்ட...

்ைடைகி்றன எங்ை ேணீகயன

கசால்ைகிறாய் ‘‘ோன ்ைறு ேணீ ்ைகறனறு’’

ோன கசல்லைைில்கலை ய்டா

அ்் இ்ட்த்கில் ேகினறு கைாணடு ்ான இருகைகி்றன

ேணீ கசனறு ைிட்டாய்  கைகு தூரம்...

இ்ான உணகமகைா்்லைா

கசனறு ைிடு எனறால் 

கசனறு ைிடுைா்யா?

க்ாகலைந்் ைைிக்

க்ாகலையா் ைரிைளு்டன எனனுள் ...

ைணணணீரில் ைிழிைள் ேகனைகினறது

க்ாணக்டககுள் ஏ்்ா அக்ட்த்்

ஏன எனககு மடடும்????

ேகிகனவுைள் ்கிரும்பவும் உனகன்ய...
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்தருவினில் துளிர்த்த ைா்தல்

பசிய ்ருைினில் கசனற மனம்

ைருை்கில்கலை ்கிரும்பவும்

அ்கி்லை்ய கசன்ற

்கிகளககும் மைகிழும்

ஏ்னா எனககும் 

இ்த்ருகைளுககுமிக்ட்ய

ஏ்்்்ா க்ா்டர்பு உறவு

ைாலைம் ைாலைமாை

ஏற்பட்ட பந்்மாய்

உணர்வு...

எஙைளுககு மடடு்ம 

புரியும் பரிபாகச

எைரும் அறிய இயலைா்

அழைகிய உறைிது

சிரிப்பாம் பழகு்ைாம்

யாருககும் க்ரியா்்

ைளர்ந்் ைா்ல்

துளிர்்த் ைா்ல்

ரைசியமாய்

கேஞசினில்...

எபகபாழுதும்
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வைாகடயில் நிழமலன

ேகிழல் சுமககும் கேஞசில்

ைந்்து யா்ரா

குளிர் ்ருகைன

ைளர்ந்்து கபாழிந்்து

அனகபக கைாடடிய

ைிழிைள் கசானன ்ச்கி எனன?

்கிறந்து பார் மனகை்கை

க்ரியா் கசய்்கிைள்

க்ரியு்ா புரியு்ா

கைளிசசகைணீற்றுைள் நுகழய்ை 

்ருைா்யா அனும்கி்ய...

்ைாக்டயில் ேகிழகலைன

குளிர்ந்் ேகிழலைாய் ைந்்ாள் 

அள்ளிசகசனறா்ள

்ாைம் ்ணிகை ைந்் ேணீகரன்ை

கமல்கலைன வீசும் குளிர்க்னறலைாய்

வீசிச கசனறது யா்ரா

எனன ்ப்ரா

வீசிய ஒற்கறப பார்கை யில்

கமா்த்மும் க்ாகலை்த்்்ன

எனகன்ய...

ைருைா்ளா ்ருைா்ளா ்னகன

இ்மாய்ச கசய்்கிைள் கூற்ைணடும்

ப்மாய் எனகன்த்ரல் ்ைணடும்...

பாசகமாழிைள் பைர்ந்்்...
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நாகளய விழுதுைள்

இனகறய

ைாழவு

ஆகலைன்ை

ேம் ைாழைில்

்கழ்த்

ைிழுதுைளிகை...

ோடடில்

புகர்யாடிய

லைஞசம்்கன

்ைரறுகைப

்பாகும்

கைட்டறுைாகைள்

்பாலி அரசியலுககு

்ைலி ்பா்டப

்பாகும்

ைள்ளமில்லைா

கைள்கள மலைர்ைள்

ைிடிகைள்ளியாய்

ைானில் ைலைம்ைரும்

கைளிசசபபூகைளாய்

ஒளி வீசுபைர்ைள்.

ேரபலி

்ரும்

ேயைஞசைர்

கூட்ட்தக்

ோசமாகைப

்பாகும்

ேரசிம்மன

இைர்ைள்...
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ைள்ளப

பண

மு்கலைைள்

உலைவும்

குளஙைகள

மூ்ட ைந்்

மூலைைர்ைள்...

 

ைல்ைியில்

ேற்குணஙைளில்

ைாய்கமயில்

்ேர்கமயில்

கசம்கமயில்

கசழி்த்

துளிர்ைளாய்

ோகள ைிருடசகமன

மாறடடும்..

ோகள உனது கையில்

ேம்பிககையு்டன

கசயல்படு

ைளரடடும் 

ேற்பணபுைள்

ேணீருற்றிய

கசடிகயன

பூ்தது ைாய்்தது

பயன ்ரடடும்

ைிழுதுைளாய்்த

்ாஙைடடும்

பு்ததுலைகை
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உன்னில் நான்

உனனில் எனகன ்த்்டுைகி்றன

உயி்ர

உனனில் எனகன

ைணணில் ைண்்டன ைாடசிைளாய்

உனகன்ய

எனகன ைிடடுப ்பாைா்்

்னனந்்னி்ய

்ைிகை்ை ேணீயும்

எனனில் ேகிகறந்்ாய்

எணணம்கில் உகறந்்ாய்

உள்ளம்கில் ைிழுந்்ாய்

உயர்ந்்ாய்

எழைில்கலை ோ்ன 

இனனும் ைிழுந்துைிட்்டன 

உனனுள் ைலைந்துைிட்்டன என்றா

்பாை்ை ேகிகனயா்்

்பாகைகி்டம் எனகைகில்கலை்ய

ைாககு கைாடு்ததுள்ளாய்

்பாைமாட்்டன என்ற

ேணீ்ய எல்லைாமாய் ஆனாகயனக்ை

ோ்ன உனககைனகறனறும்

உகனபபிரியா்கிருப்ப்ன

ேம்பிககை கைாள் 

ேஙகை உனனு்டன

ோளுமிருப்பன

ோழிகை கூ்ட

ைிட்டைலைா்்
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என ்்்டல் சரி்யா

உன ஊ்டல் முகற்யா

சைகியின கேஞசில்

சாைசம் கசய்்்

சாய்்தது ைிட்டா்ய

உனனில் ோனும்

எனனில் ேணீயும்

ேணீஙைா்் ேணீகைமற

ேகிகலை்த்்

ேணீண்ட பயணமாய் 

ேகில்லைா்்

ேகிகலைகபறடடும்...

ைாழிய ைாழிய்ை

மரௌத்திரம் ்பழகு

ஏ மனி்ா

கைந்து கைந்து சா்ல் ்பாதும்

கோந்து கோந்து

ைி்கி ைந்்் மாய்்ைாம்

எனா்்

ேஞசு கைாண்ட மாந்்கர

்ைரு்டன அழி

பிஞசு என்ற பாராது

கைந்துயரில் வீழ்த்கினான

பஞசு பட்ட கேருபபு 

்பால் ்பாை்்ா

சாை்ைா

்ைண்டாம் 

துணிந்து ே்ட..

ைலிந்து கைாள் ..

எ்கிர்்தது ேகில்..

கரௌ்த்கிரம் பழகு
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விழிவயாடு மமாழி வ்பசு

ைிழி்யாடு கமாழி ்பசிக
ைைி்யாடு ைலைந்்்
உறைாடி
ைா்்லைாடு ைசிந்்்
ைக் ்பசிக
ைளி்த்ாள் ேஙகையைள்
ைனிந்்்ன ோ்ன

கமாழிகயாடு ைலைந்்ாள்
கமனனகையாள்
கபானனகையாய்
மினனுமழைகில்
்னனிகலை மறந்்்்ன
எனனிகலை இழந்்்்ன

ைா்த்கிருந்்்ன
எனது ைைிக்யாய் அைள்
பூ்த் பூைாய் பு்கி்ாய் இருந்்ாள் ...
பார்்த்் பரைசமாைகி
பா்கியாய்ப்பா்ன்ன

கபணணைள்
ைணணகசைில் 
ைிணணுலைைம் 
ைண்்ட்ன
ைர இயலைாமல் 
்ைி்த்்்ன
்ாவும் மகரகயன
ஆன மன்ாய்

்்த்ளிககும் மன்கின
்ாைமது ்ணீரா்்ா
்மாைமது ்பாைா்்ா
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்ாமகர மலைர் முைம்கில்
கமயல் கைாண்்ட
மயஙைகி்ய ்டுமாறிய்்்னா

உருமாறிய எந்்ன ்மனி
உனகைாை ்ைமியற்றி்ய
்ைி்த்தும் துடி்த்தும்
்்ைக் அறிந்்கிலைள்
்பான இ்யம் ்பானது்ான
ைாரா்கினி்ய எனனி்ட்ம...

அவ்த இடத்தில்

ைா்ல் என்ற 

அரு்ை ைந்்ாய்

ேணீ்ய எனதுயிர்

எனறாய்

ைிடடு ைிலை்ைன

எனறாய்

ஆனால் கசனறு

ைிட்டாய்

ைா்ததுககைாணடு

அ்் இ்ட்த்கில் ோன....

ைணணணீரு்டன
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மதுகர 

ெங்ைத்தமிழப்பூங்ைா 

ைவியரங்ைில்...

அனகன்த ்மி்ழ

ைனனி கமாழி்ய

அருகமகயன்ை

அழகு்த்மிழில்

ைரும்கபன இனி்த்கி்ட

சுரும்கபன ோ்ன

அமர்ந்்்ன..

அமர்வு மூனறனுகைாய்

்ஙைகமன்த ்மிழால் மினனிடும்

சஙை்த்மிழ பூஙைாைிற்கு

க்னறகலைன்த்ாலைாடடி

சிந்து ைைி பாடி்ட்ை

ைந்்்ன க்னறல் ைைிகயன ோ்ன...

ைணகைம்..

அரும்பு ்பாலைச கசால்கலைடு்தது

அடுகைடுகைாய்ப பா்தக்ாடு்தது

ைரும்பு ்பாலைச கசால்கலைடு்தது

ைற்ைண்டாட்டம் பா்தக்ாடு்தது

இரும்பு ்பாலைச கசால்கலைடு்தது

எஃகு ்பாலை மனம் கைாண்ட

கபரும்புலைைர் ்பரகைகய

எம் பிள்கள்த்மிழால் 

ைணஙகுைகி்றன...

இனி ்கலைபபுககு ைரு்ைாம்...
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எரி்தழல் மைாணடு வா

வீறு கைாணக்டழு 

வீணர்ைகளகைண்்ட

்ைண்டா பயமுனக்ை

துசசகமன ம்கி 

எக்யும் எடடிபபுறந்்ள்ளு 

உன ைைகலைைகள

ைா்ததுக ைகி்டகைகிறது 

உலைகு உனக்ை

உனகைாய்....

எழுந்து ைா ைண்ண

ஏற்றம் ைாணலைாம்

எடடி கை்த்் ேக்ட பழைகி்ய

எட்டலைாம் சிைரம் ்கன

சி்த்கிர்ம ப்த்கிரமாய்

பாதுைா்ததுககைாள்

உனகன்ய

எ்த்கிகசயிலும் இருகைலைாம் 

ையைர்கூட்டம்

ைணணி் கை்த்்

ைா்ததுககைாள்ள

உனகன்ய

ைற்றுககைாள்...

்பபி்ததுககைாள்...

அடிகம கைாண்்ட 

வீழந்்து ்பாதும்

அழுது கைாண்்ட

அக்டைா்த்து ்பாதும் �
து

க
ர 

சங
்கத

ெ�
ிழ்

ப்பூ
ங

்கொ
 ்க

வ
ிய

ரங
்கி

ல
...
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கபண்ண ைலைஙைா்்

கைதும்பா்்

சணீறிகயழு சிஙைகமன

பிய்்தக்றி கூரிய உைகிர்ைளால்

ைழியடடும் குரு்கி

அ்டஙைடடும் மனம்

கைந்து கைந்து சா்ல் ்பாதும்

கோந்து கோந்்் ைி்கி ைந்்ால் 

மாய்்ைாம் எனா்்...

ேஞசு கைாண்ட மாந்்கர

்ைரு்டன அழி

கைந்துயரில் வீழந்்கி்டா்்

பஞசு பட்ட கேருபபு ்பால்

சாை்ைா 

்ைண்டா 

துணிந்து ே்ட 

ைலிந்து கைாள்...

எ்கிர்்தது ேகில் 

கரௌ்த்கிரம் பழகு

பழககு 

ைற்றுககைாடு

உன குழந்க்ைட்ை

பா்ைமில்கலை....

சிறுமி என்ற பாராது

சி்றடிபபான பாழும் பா்ைன...

கேஞசு பக் பக்கை

ஐ்யா ...

்ாஙைைில்கலையம்மா

எரி்ழல் கைாணடு ைா...

எரி்தது ைிடு்ைாம்...

கைஞசாம்பல் கூ்ட ்ைண்டா இங்ை...
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அறிவு வளர் அைிலம் ஆள்

ைளர்்ததுககைாள் உனகன்ய

கபருகைகிககைாள் அறிகை

சும்மா ைகி்டந்்் ்சாம்பி இராமல்

கைந்்க்்த்கின்ற ைி்கி ைந்து 

மாய்்ைாம் என்ற இராமல்

படி படி ேகிகறய்ை

அறிந்துகைாள் 

க்ரிந்து கைாள்

அறிைா்யா

ைண்டக்கைற்றால் பணடி்ன 

ஆைாகனன்ற

ைளர்்ததுககைாள்

ைிரிவு கசய்்்அறிைிகன

ஆளலைாம் அைகிலைம்்கன

சான்றார் ேகிகற ேல்ோ்்ட ேம்ோடு

இலைகைகியமும் இலைகைணமும் இங்ை

பயினற்் 

பீடு ேக்ட ்பாட்்ட

எ்த்கன புலைைர்ைள்

எவைளவு பா்டல்ைளிங்ை

கசவைியல் ்னகமயு்டன

கசல்ைமாயன்றா

சிறபபு்டன இனறுைகர

படி க்ரிந்துகைாள்

ைற்றுககைாள்

உயரு உயர்்தது

உனகனயும்

உலைகையும்
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ஆடசி கசய்

அழகு்ட்ன.

ைகி்டககும் உலைகு

உன ைாலைடியில்

அறிவு எனற

்கிறவு்ைால் 

்கிறகைடடும்

உலைகை....

விட்டு விலைாவ்த

வீசும் க்னறலின ைசந்்மாய் 

உள் நுகழந்்ைள்

உன கேஞசில்

்ஙை்ை ைந்து

இ்டம் ்ைட்டைள்

உன ைைிைளில்

குளிர்ந்து

கேைகிழந்்ைள்

எல்லைாமும்

உனக்ை

என சாசனம்

எழு்கிக

கைாடு்த்ைள்

கச்ததுச கச்தது

மடிைகிறாள்

உன

பிரிகைகயணணி

எபகபாழுதும்

அைளு்டன

ைசி்தது ககைாணடிரு

ைிடடு ைிலைைாது
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இ்தயம் வ்பசும் மமாழிைள்

இ்யம் ்பசிய்்

எனககுள்

உனகன அறி்ைன

உணர்்ைன 

உனனிலிருககும்

எனகன மகறபப்்்னா

ேகிரம்பிய ேணீகரப ்பாலை

எனககுள் உள்ளை்ள

எனனை்ள

எனகறககும் ்ைடகு்ம

எபகபாழுது்ம

உனது ஏைாந்்ஙைள்

ஏடடில் எழு்ா 

இலைகைகியமாய்

ேகிகறந்்ை்ள 

இகணந்்ை்ள

கமல்லிய இகசயாய்

இகசககும் இனியை்ள

ஏனடி்யா 

மாயஙைள்

கசய்ைகிறாய்

ம்கியிழந்்்

மனம்கனன 

ோ்ன

உன பின்ன

சுற்றிசசுற்றி ைருைது

புரியைில்கலையா

இல்கலை அறியைில்கலையா

சாைசகைாரி
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எனனி்யம்

கூறுைது ்ைளா்யா

கபஙைகிளி

ஏஙைகி்ய ேகிற்ைகி்றன

்ணீர்பபா்யா ஏகைமக் பாரா்் 

பரி்ைிகைகைபபதும் ஏ்னா

்ைசம் ்பாடும்

பாசகைாரி

ைிழிேகிகற ேணீரூ்டன

உளி கைாண்்ட அடிககும். 

இ்யமு்டன

ைா்த்கிருந்் ைா்லைகனக

ைாணா்யா இரஙைா்யா

சைகி்ய என சரசகைாரி

முள்ளிவாய்கைால் 

ைணணணீர் அஞசலி

முள்ளிைாய்கைால் சரணீர்த்கின சரி்த்கிரம் அறிவீ்ரா

எரிந்்ன உயிர்ைள் பற்றி்ய எஙகைஙகும்

பறிகைபபட்ட ்ாலிைளு்டன கபணைள் ைணணணீரு்டன

சிஙைளைரின அ்டககுமுகற ஆணை்தது்டன அரங்ைறியது

அராஜைம் கைாண்்ட ஏறிய மமக்யு்டன

கைகைலிபபுககைாண்்ட ்கலைைிரி்த்்யாடியது

எஙகைஙகும் அழுகை அைலைம் கூககுரல்ைள்

எரிமகலைகயன எரிந்்து ்்ச்ம கபாஙைகி

குணடுைள் கபாழிந்்ன ்ம ப்கிகனடடில்

எணணிலை்டஙைாப பிணஙைளால் ்மாடு ைடடிய பூமியாய்

அ்டஙைா குரு்கி ்ாைம் ஆர்பபரி்த்்

அ்டஙைகிய்் குழந்க்ைள் கூ்ட மிசசமினறி்ய 
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நிகனவுைளில் நீ

ைணணில் ைிழுந்் ைாடசிைள்

எனனில் ேகிகறந்்்

ஏ்்ா்்ா கசால்ைகிற்்

எங்ை்யா அகழகைகிற்்

பா்ககைாலுகசாலியாய்

பணணிகன இகச்த்்

மன்கில் பரைசமாகு்்

உரசு்் உருககு்் உள்ளமக்

ஏனிந்் ம்கிமயகைம் யாரா்லை?

ைனிந்் பழகமன 

சுகை்த்் இனிககு்் சுைகிககு்்

ரைசியமாய் ரசிககு்்

அந்்கி சாயும் அழகு ்ைகளயி்லை

மலைரும் முல்கலைகயன சிரிககு்் 

கேஞசில் ப்கிககு்் ்்டம்

அ்டஙைா்் ேகிகனைினில்

கைாள்கள கைாண்ட 

எல்கலையில்லைா அனகபன

ைள்ளமில்லைா உறைாய்

ைளிககு்் ்கினம் ்கினம்

யாருககும் க்ரியா்்

எைருககும் புரியா்்

ஊருக்ை கசால்லி 

பந்்கி கைகை்த்ானாகச

ப்த்கிரமாய் பூடடியமன்ாய்

எந்்கிரகமன ஆன்்்னா

்கிறைா்்ா ்ாழ?

கசால் என ைணமணி
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என் வ்பராகெைள்

எனது ்பராகசைள் 

எணணிலை்டஙைா

கசால்லியும் மாளா்்

ஏகைமு்டன உகரகைகின்றன

்ைளணீர் மானி்ட்ர

எனககுபபிடி்த்ைராய்

எனகனபபிடி்த்ைராய்

அகனைரும் ஆைகி்ட்ை ஆகச

யாரும் எனனி்டம் 

முரணப்டா்கிருகை்ை

ஆகச

அனகபனும் மகழ்கனப

கபாழிந்்் அைகிலைம்்கன

ஆள்ை ஆகச

ஒற்றுகமயாய் உலைை்ம

உறவுகைாள்ள்ை

ஆகச

ஆறுைளாய்ப

கபருககைடு்தது

புைி்கன 

ேகன்த்கி்ட்ை ஆகச

புஞகசயும் ேஞகசயும்

கைாஞசும் பூமிகயன

மாறி்ட்ை ஆகச
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சிறு குழந்க்கயன மாறி்ய

துனபஙைளகன்தக்யும்

மறந்்கி்ட்ை ஆகச

கபாறுகம மாறா ேகிகலையு்ட்ன

எக்யும்

சைகி்ததுககைாள்ளும்

சக்கி்கனப

கபற்றி்ட்ை ஆகச

அழகு மலைர்ைளாய் மலைர்ந்்் 

மணம் பரபப்ை ஆகச

ைணணபபறகைைளாய்

மாறி்ய ைிணணில் 

பறந்்கி்ட்ை ஆகச

எந்ேகிகலைைரினும்

்னனிகலைபபிறழா

உள்ளமக்ப 

கபற்றி்ட்ை ஆகச

ோன எனறும் ோனாை

இருகை்ை ஆகச

இனனும் இனனும் கைாடடிகைகி்டககும்

ஆகசைகளபபடடியல்

்பா்ட்ை இங்ை இயலைா்்...

அகன்ததும் எனறும்

ேகிகற்ைறா ஆகசை்ள

இனகறககும் எனகறககும்...
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அன்்பிறகும் உணவடா 

அகடககும் ்தாழ

அன்ப எல்லைாமுமாய்

அன்ப அகன்த்கிற்குமாய்

அன்ப உயிகரன்ை

அன்ப உலைகையாளு்ம

இனகறககும் எனகறககும்

சா்கிகை முடியா்க்

சா்கிககு்ம அனபு

்னனிைரில்லைா்த ்ாயனபு

அம்மா பிள்கள பாசகமன

அழைகிய உறைாய்

உருைகி ேகிற்கும் உனன்ம்

அனபு சுரககும் ேணீரூற்கறன்ை

மாற்றிககைாள்

உகன்ய

உலைை்ம உன கையில்

ைந்து ேகிற்கும்

அள்ளிக கைாடடு சலிபபினறி்ய

ைாசா பணமா

எனன ைந்து ைி்டப்பாைகிறது

ைாடடு எ்கிரிககும்

மாற்றம் ைாணலைாம்

அகம்கிபபூகைள் பூககும்

பூஙைாைனகமன

மாறு்ம மனது ...
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உயிர்ைளி்ட்ததும் ைாடடு

அனபிகன்ய

மைகிழந்து ைளி்த்்

சிறு உயிரி்ட்தது ைாடடும்

அனபு ேல்ைலைாம் பின

்பருைகை

இருமனம் இகணந்து

்கிருமண்த்கில் ேகிகறவுற்ற

இல்லைற அனபு...

இ்கிைாச ைாலைம் க்ாட்்ட

க்ா்டரு்் அழைகிய்ாய்

ஒருைன ஒரு்த்கி ்மல்

கைாண்ட கமயல்

ேகிகலைகைடடு்ம

உணகமயாய்

எகைாலை்ததும்

எ்கனயும் முடி்ததுைி்டலைாம்

அனகபனும் ஆயு்ம்

கைாண்்ட

கமய்கயனைாய் இருககும்

கபாழுது

உள்களானறு கை்ததுப

புறகமானறு இல்லைா

அனபிகனபபூடடி கைகை்த்ான

முடியு்மா

கைளிபபடடு ைிடு்ம

ைணணணீராய்....
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என்னுள் நீ

எனனுள் மிஞசிடும்

்மாைன்ம

ைணணுள் ைலைந்்கிடும்

ைாைிய்ம

பணணிகச்தது

பாைஙைள் ைாடடி்ய

மாயஙைள் புரிைகினறாய்

மன்கில் பிடிகைகினறாய்

இ்டம் மயகைகி்ய....

ைனைினில் ைருைகிறாய்

ைணணகசைில் 

அகழகைகிறாய்

ைகிட்்ட ைருைகி்றன

எடடி்ய மகறைகிறாய்

சாலைஙைள் ஏ்னா

மாயகைாரி்ய

்ந்்கிரஙைள் புரியா்்ா

எனக்ை

மந்்கிரம் ்பாடடு ேணீ

மாற்றினா்யா

மனம்னாய் என

மனனை்ள

ைணணிகமைள்

மறந்்ன்ை

இகமகை்ை

கபருைகிய அழகைப

பருைகி்ய
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ைார்ைாலை ைசந்்கமன

்மனி க்ாட்டாய்

க்னறகலைனக

குளிர்ந்்்

குளி்த்்ன

உனனில்

்மாைன்ம

ைிஞசினாய்

எனகன்ய

கைாஞசம்

அனபில்

மைகிழந்்்ன

ைலைந்்்ன

உனனு்டன

மனஙைள்

இகணந்் 

ைா்ல் 

ைளி்த்து

இனி்த்து

சுகை்த்து

அைனுக்ை

65 



66 |

உகறைின்றாய் 

நிகனவுைளில்

யாரது அது என ேகிகனவுைளில்

சுற்றிசசுற்றி ைருைது?

சுற்றி ைந்்் சுகமகயன 

அழு்ததுைகிறாய் மனக்

ஏன இபபடி ைருைகிறாய்?

ைாகலையில் ேணீ

மாகலையில் ேணீ.

மறகை்ை இயலைாமல்

ைந்து ைந்்் எனனில்

நுகழைகிறாய்

்பசா்கிருகை மாட்டா்யா

சும்மா ைந்்் எகன

்சாைம் கைாள்ள கைகைகிறாய்

அ்்ட ்ைண்டாம்டா

எனக்ை ைிருபபமில்கலை

என்ற்ன

பின ஏ்னா பின்ன

ைந்து கைாண்்ட இருகைகிறாய்

்ாய் ைரம் பிடி்த் 

சிறு ்சய் ்பாலை்ை

உறகைம் க்ாகலைைகிறது உனனால்

கசனறு ைிடு ேணீ்ய

கைாள்களயடிகைபபடடு

ைிட்ட்்ா எனனி்யம் உனனால்?

ைனனம் கை்தது ைிட்டாய் எனகன
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ோ்னா க்ாகலை்தது ைிட்ட 

இ்யந்்கன ்்டுைகி்றன.

க்ாகலைந்து எனன்ைா உனனில்்ாம்

்ருைா்யா ்கிருபபி எனக்ை

கை்ததுககைாண்்ட ்ர மறுகைகிறாய்

சரி சரி ்ைண்டா எனக்ை

கை்ததுககைாள் ேணீ்ய

உன ேகிகனவுைளில்

ோன மடடும் இருபபின

கை்ததுககைாள்

பாதுைாபபாய்

சுைமாய்்த்ானிருகைகிறது

எனனுள் உகறந்்

உன ேகிகனவுைள்

ைணவ்

ைண்ண கபான்ன ைனைிதுைாய்

ைண்்ட ைந்்்ன மதுகைனைாய்

ைணடு  சூழந்் மலைரழ்ை

ைாகயன அன்ப அருைகினி்லை

கபண்ண  மல்லிக கைாடியழ்ை

்பசிப பாடி மைகிழலைா்ம

மணடு சூழந்் உலைைகினி்லை

மனனன ைந்்ான அைளி்ட்த்்

கமயல் ்ந்்ான க்யலுக்ை

்பபிபபிகழபபார் யாரடி்ய...
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முறறதது முழு ம்திவய

முற்ற்த்கில் வீற்றிருந்்ாள்

முழும்கியாய் ேஙகை்ய

யாருகைாைக ைா்த்கிருகைகிறாள்?

ைா்லைன ைரகைகயணணி்யா?

ைருைகி்றன எனறை்னா

இனனும் ைரைில்கலை

ைாரணம்்ான எனன்ைா

ைலைஙைகிய ைிழிைளும்

்பக்யைளுககு

ைணணணீரினறி ைற்றின்ை 

இ்் முழும்கி ோள் 

அன்றா

அைனும் அைளும் ைளி்த்து

ேகிலைைறிந்் 

ைக்யன்றா

க்னறல் சாடசியாய்

முற்ற்தது மல்லிகையும்

்மாைனமாய் ேகை்த்து்ை

இைர்ைளின ேகிகலையறிந்்்

கமல்லை ோணிய இரவு

அங்ை ்பார்கையாய்

்பாட்டது ப்கியம் இைர்ைளுகைாய்

ஊர் மகற்த் ைா்லைனறு

்பர் கைடடு ேகினறது்ை

சணீரிழந்் கபணணாய்

ைருைாகனனறு ைழிபார்்தது ைிழி கை்த்்

ைா்த்கிருந்்ாள் மனனைகன ்ோகைகி
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உன்னில் 

என் நிகனவுைள்

ைணைளில் ைழிந்் ைணணணீர்

ைக்ைள் கூறி

ைா்கலைச கசால்ைகிற்்

ைண்ண

ைா்த்கிருந்்

ைணமணியின

ைைிக்

உனகன்த்்டுைகிற்்

ைணணணீர் ைழிைகிற்்

உனனில்

உள்ள்ா

என ேகிகனவுைள்

மறந்துைி்டா்்

பின இறந்து ைிடு்ைன

இது ைக்யல்லை

ேகிஜம்

மாகலை சூடடு்ைன மஙகை்ய

்ைகலை பார்்த்் எனறைனும்

ஓடி்த்ான  ்பானானம்மா

உகறந்் ைிழிைள் சலைனமினறி

சாைசகைாரகனகயணணி

பார்்தது இருந்்து்ை

ைந்துைிடுைான எபபடியும்

என்ற முற்ற்தது முழும்கியாய்

வீற்றிருந்்ாள் 

மஙகையும் அழு் ைிழிை்ளாடு
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எட்டிப்்பிடித்தது

ைருைாய் முைகிழந்்் ைசிந்்து்ை ேகினனுள்்

உருைாய் ைளர்ந்் உணர்ைிலுமாய் - பாரும்

ைிரும்பு ைரும்பாய் ைி்கிகயன்ை இல்லைா்

அரும்பு ைிரிந்் அழகு

அை்ள எனது அைந்்னிலும் ைந்்ாள்

இை்ள எனககு இனிகமயாை ேகின்ற

ைைகலை ைகளந்து ைனைிலுமாய் ேகினறாள்

அை்ள அழைகின அழகு

படடுச சிறைகில் பறந்்கி்ட்ை உள்ளமது

ைடடிக ைலைந்்ாடு ைண்ண ைசிந்்கி்ட

எடடிப பிடி்த்கி்ட எனமுன ைருகுகை்யா

ைட்டைிழந்் மான்பால் ைனிந்து

ைண்ண ைனைினி்லை ைண்்ட்ன கசல்லைா்்

ைணணம் ேகிகற்த்ாய் ைடிைழ்ை ்ைாக்யைள்

எணணம் உகறந்்ாள் எனினும் மறந்்்்ன

ைணணன ைருைான ைனிந்து

ைணணன ைருைான ைனிந்து மலைர்ந்்்கயன

எணணம் ேகிகறவுற்ற ்்்னா அைனா்லை

ைணணம் மிளிர்ந்்கிடும் ைந்்ான அழைனைன

ைணைள் க்ரி்த் ைனவு...

உனகனச சரணக்டந்்்ன உனனில் ேகிகலைகபற்்றன

உனகன ேகிகனந்்்ன உனகைாை்ை - உனனி்லை

எனனில் ைருகை ஏ்னா புரிந்்ா்ய

எனனில் நுகழந்்ா்ய ஏன?

ைா்த்கிருந்் உள்ளம் ைைிக்ைள் பாடியதும்

பூ்த்கிருந்் பூகைள் ை்ஙைகியதும்  ஏனடி

சா்த்கியிருந்் மனம் சடக்டனறு ்ாழ்கிறகை

யா்த்கிகரககுப ்பா்ன்னா யான
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்ேற்று மு்லைாய் கேஞசினி்த் ைா்்லை

ைாற்று ைகலை்த்ாலும் ைணணணீரில் மூழைகினாலும்

்்ாற்று ே்டகைா்்ப ்பாதும் க்ா்டரு்ம

தூற்றி உகரயா்த துணிவு

பார்்த் ைிழிைள் பரி்ைிகை பாசமினறி

்ைார்்த் மலைரது கைாடடிய ்்ன பாகை்ய

்ைர்்த் உ்டலைது ்ை்கன கைாள்ள்ை

்சார்ந்் ேகிகலைய்கனச கசால்

உள்ளம் அழுை்்ன உனகன ேகிகனந்்்ால்

கைள்ளம் ேகிகறந்்்்ன ்ைல்ைிழி்ய ைனனகமனும்

பள்ளம் பரைிப பாய்ந்்து ைணணணீ்ர

அள்ளி எடுபபாய் அகண்தது

சிைந்் மலைர்ைள் சிரி்தது மயகை

உைந்து சிலிர்்த்்் உள்ளம் ்ைழந்்

இளந்க்னறல் ்மனிகயல்லைாந் ்ணீண்ட இனபக

ைளம் ைணடு பாடுைகி்றன ைாண

அறமது கசய்ய அைகிலைம் உயர்்ததும்

அறமது  எனறும் அகனைருககும் ேனறாம்

அறமது மகைளின ஆருயிர்ப பணபாம்

அறமது கசய்ை அறிந்து

பூகைள் அழைாய்ப புனனகை பூகை்ை

ஈகைள் ைருகை இகசந்்்ால் - பூகைள்

மலைர்ந்்ன்ை எனனுள் மனமைிழந்து வீசி

மலைர்ந்்து முல்கலை மலைர்
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ோடடின ைளர்சசிககு 

மாணைர்ைள்

ஏக்டடு்த்் பள்ளி கசல்லும் ்ம்பி

பாடு பார்்த்் உகழகைணு்ம ்ம்பி

ோகளய ோடு இருககுது உனகன்த்ா்ன 

ேம்பி இருககு்் ்ம்பி ்ஙை்த்ம்பி...

பா்டஙைகள ேனறாை்த்ான படிகை ்ைணடும்

பாைம் பிள்கள ேனறாை ைளருகமன்ற

பரி்ைிககும் அனகன்ந்க்யுன ேகிகனைில் ைரடடும்

உனகன எ்கிர்பார்்த்் இருககும் உனஉறவுைள்

க்ரிைகிற்ா ்ம்பி உனககும் புரிைகிற்ா

பழகைம் கைாள் பழைகிககைாள் ேனறாை்ை

உணர்ந்துகைாண்்ட கசயலைாற்று் ை்டகமைகள..

உலைைம் இருககும் பின உன ைாலைடியில்

உணகமயாை ைாழகைற்றுககைாள்

உரிகமகய ைிடடுக கைாடுகைா்் ஒரு்பாதும்

்கிணணமான முடிவு கைாள் ்ணீர்கை்தது்டன

ைனகமயில்லைா ைாழககையு்டன ைாழுேணீ எபகபாழுதும்

கபாய்கம இல்லைா கமய்கம கைாள்

்பாலி இல்லைா முை்தது்டன

கைேணீடடி ைாஙைா்் எைரி்டமும் எபகபாழுதும்

பிறனமகன எனறும் ேணீ ்ோகைா்்

அ்டகு கைகைா்் உனகன எைரி்ட்ததும்

ப்டகு ்பால் ஆட்டம் கைாண்டைனாய்

மயஙைா்் எ்ற்கும் ைலைஙைா்் ்டுமாற்றமினறி 

்யகைமினறி ேகிமிர்ந்து ேகில் ோகனன்ற... ஆம் ோகனன்ற

ஊ.. ை.. ழ.. ள... ்கொவியரங்கில
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எங்கும் இன்்பமயம்

இனபமயம் எஙகு ்ோகைகினும் இனபமயம்

அழைகிய உலைைகில் 

அற்பு் இனபஙைள்

கைாடடிககுைிந்்்

கபருைகிகைகி்டகைகிற்்

ைைனிபபார் யாருமினறி்ய

துய்கை்த்ான ்ேரமினறி

ஓடுைகின்றாம் ்ைகலைைளால்

இவவுலைைகி்லை..

யாருககு்த்ான ்ேரமுள்ளது

ைணணிருந்தும் குரு்டர்ைளாய்

ைா்கிருந்தும் கசைி்டர்ைளாய்

எந்்கிரஙைளாய் மனி்ர்ைள்..

மனி் ைாழவு....

சற்்ற உஙைள் வீடடுககைால்கலைப

பகைம் பாருஙைள் அ்ட்டா !!!

எ்த்கன எ்த்கன பறகைைள் 

ைம்பளககும் அழகுகைாடசி

எ்த்கன எ்த்கன ைணணஙைளில்

இகறைன அளி்த் 

அழகுககைாக்டயன்றா

மனம் ைைர் மணீனகைா்த்கி ேணீலைைணண்த்கில்

மினுகைகி்ய கசல்லும்

ேணீலைம் மர ைணண்த்கில்

பனஙைாக்டயின கூககுரல் ைரைரபபு்டன

அழகுககைாணக்டகய அற்பு்மாய் ைிரி்த்்

்கரகயககைா்ததும் கைாணக்டலைா்த்கி
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மர்த்கில் அமர்ந்்்

துகளயிடடு பூசசி

உணணும் 

மரஙகைா்த்கி

மினைம்பியில் அமர்ந்்் 

ைருபபு கைணணிற சிறு

பறகையின இனனிகசகைணீ்ம் 

்ைட்டதுண்டா இல்கலைப

பார்்த்்ாைது உண்டா?

அ்ட யாரது அங்ை

்கிருடடு ேக்டயு்டன

அகம்கியாய் ச்த்மினறி

ஓ!!!கசம்்பா்த்ா

அடு்த் பறகையின

கூடடில் முடக்டகயக ்கிருடும் 

ைாடசி  ைண்டதுண்டா ேணீவீர்?

ைைனி்த்துண்டா?

முருஙகை மர்த்கில்

அக்டயாய் அபபிய

ைம்பளிபபூசசிகய

பிடி்தது ைிழுஙகு்ம்மா ேம்ம 

ைருஙகுயிலைம்மா

மாதுகளயின கசந்ேகிற மலைரில் மதுைருந்து்்

சிறு ்்னசிடடு 

ைருகம பசுகம ைணணஙைளில்

கைாள்கள கைாள்ளு்் கேஞசம் அள்ளு்்

இபபடியாய் கைாடடிகைகி்டககும் 

இனபஙைள் ்ைாடி ்ைாடியாயிருகை

ைாருஙைள் மனி்ர்ை்ள

எந்்கிர ைாழகை தூரப்பாடடு தூகைகிகயறிந்்்...
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மலர்ைள்

எனககுள் மலைர்ந்் 

இம்மலைர்ைள் 

ேறுமணம் ைமழந்்்

ஏ்்ா கசய்ைகிற்்

ைணணஙைள்

என எணணஙைகள ேகிகறகைகிற்்

ைியபபில் ஆழ்ததுைகிற்்

அழைாய் ைந்்் 

அமர்ந்து ைிடுைகிறது 

மன்கில்

இகறைனின அற்பு்பபக்டபபு

இவைழகு

கைாள்கள ்பானது

கேஞசம்

்ஞசமக்டந்்து இ்னி்ட்த்்

அ்ட்டா ோ்ன பிறகை ்ைணடும்

அடு்த் பிறைியில்

மலைர்ைளாை்ை

எப்வ்பாது வருவாய்

தூகைம் ைிழி்தது ோன

உனகன எனனில் ்்டுைகி்றன

ஏகைம் கைாணடு ைாடுைகி்றன

ஏ்னா இபபடிச கசய்ைகிறாய்

ைணைள் உனகன்த ்்டுைகிற்்

ைா்ல் உனனில் ைரைில்கலை

்மைம் மகற்த் ேகிலைகைன ேணீ

மாயம் ஏ்னா கசய்ைகிறாய்

இ்யமிங்ை இருணடிடு்்

ேணீ்ய எப்பாது்ான ைருைா்யா
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எஞெியது எது?

இங்ை எஞசியது எது?

ைாடுைகர ்மக்டல்லைாம்

கசழி்த் பூமியிது

கைாஞசும் பசுகமயில்

கேஞசம் ேகிகறந்து அனறு

பஞசமினறி்ய

ஓடும் ைாய்கைால்ைள்

கபருககைடு்தது

ேகன்த்து பூமிகய

ேகனந்்து மனம்

கசழுகமயின

சிலிர்பபில்

சிரி்த்து ேகிலைம்

மைகிழந்்து

மனி் மனம்

பசகசப பசும் ையல்ைள்

இசகச கைாள்ள

கை்த்ன்ை

மிசசம் மணீ்கியினறி

அ்த்கனயும்

கபருைகிய்்

கசல்ைமாய்

கேல்மணிைளாய்.

்சர்ந்்து்ை

்சமி்த்்ா்ம

யார் ைண பட்டது்ைா

மகழ கபாய்்த்து

ைறண்டது புைி

கைடி்த்து
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பாளஙைளாய்

்ணணணீரினறி

ைாய்ந்்து்ை

்ணணணீர் ்கிறந்்ைன

இழு்தது மூடினான

ேணீ்ராடிய ைாய்கைால்ைள்

ேணீரினறி்ய இனறு

ைிகளந்் ேகிலைஙை்ளா

ைகி்டகைகினறன

ைிகளசசலினறி்ய

்ரிகசன்ை

ைிகளந்் இ்டஙைள்

வீடுைள் ஆயின

ஆயின்ை

ஏகழ உழைனின

ையிற்றில் அடி்த்து

இயற்கை

கசயற்கை ்மாைம்

ேகிலைம் ேணீர் மாசு

அழிகைபபட்ட

மரஙைகளன

மனி்னுககு

மனி்்ன

கை்த்ான ்னககு்த்ா்ன

சூனியம்

எஞசியது எது?...

கூறுவீர் மானி்ட்ர?

77 



78 |

வழி்பார்தது...

உகன ேகிகன்தது

உயிர் சுமந்்்ன

ைந்்ாய் ைனைாை

உனனு்ட்ன

எப்பாதுகமன்ற

கசால்லிய ைன

ைாணைில்கலை

கசனறுைிட்டான

அைகள ைிட்்ட

ைிழி பார்்த் ைா்ல்

இனறு ைழி பார்்தது

கசனறுைிட்டது

அைள் கசல்லைைில்கலை

அங்ை ேகிற்ைகிறாள்

அைனுகைாய்

ைருைா்னா

ைாயம் கசய்்்

மாயமான கசய்்கி்ான

எனன்ைா

ஏஙைகி்த ்ைி்த்

்ைாக் ைா்த்கிருந்்ாள்

பறிகைாடு்த்

இ்யமக்

்கிருபபி

ைாஙை இயலைாமல்

மனி்தம்

மனி்ம் மறந்்்ா்மா மணணி்லை ோமும்

மனி்ா அழிந்்கிடும் மண

மனி்ா மறந்தும் மயஙைகி இரா்்

மனி்ம் ம்கிபபாய் மைகிழந்து.
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ைண்ீர் ெிநதும் 

ைனவுைள்

ைனவுைள் இங்ை ைற்பகனயாய்

ைணணணீராய்்த்ான ்பாைகிறது.

ேனைாைகி்டா்்ா என்ற

ஏகைம் எனனுள்

ஏஙைசகசய்ைகிறது.

ேகிகனவுைள் எல்லைாம்

ே்டந்துைிட்டால்

ோம் ஏன இபபடி

ைணணணீர் ைடி்த்்

ைானல் ேணீராய்?

கபாழிய ்ைணடும்

்மைஙைள் ேகிகறய ்ைணடும்

ேணீர் ேகிகலைைள் கசழிகை ்ைணடும்

ேமது ோடு என்ற

எனது ைனவு

சிந்துைகிற்ய்யா ைணணணீகர

இபபடி்ய ேகிகறந்து ைிடு்மா

உபபின ேணீரால் ைணணணீரால்

ேனகமைள் ே்டகைனும்

ேல்லைாடசி புரியனும்

ஒற்றுகம ேகிலைைனும்

சா்கி ம் ்ப்மினறி

சம்ததுைம் இருகைனும்

எனற ைனவும்

ைரிந்து ைிட்ட்்

எரிந்து ைிடு்மா

எதுவும் ே்டைாமல்?
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ஏ்்ா்்ா ே்டகைகிறது

எனன்ைா ேகிலைவுது

மனேகிகலை ்ைறிய

கபண என்ற பாராது

கசய்் கைாடுஞகசயல்

ைண்்ட கேஞசும்

கபாறுககு்கில்கலை்ய

இபபடி்ய...

அகன்தது்ம ைணணணீர்
சிந்தும் ைனவுைளாய்...

்தங்ைவம நயீுறங்கு

்ஙை்ம ேணீயுறஙை

அள்ளியுகன அகண்த்்

அழகுகைக்்ான

கசால்லி்ய

அம்மா ைந்்்னடி

ைணணுறஙைாய்

ைனியமு்்.

க்ாடடில்

ைழியாை

எடடிபபார்்த்்

சுடடி்த்னகமனன

ைட்டசசிறு ேகிலை்ை

ைாற்று ்பா்ா்்ா

பாடடு ்பா்ா்்ா

்ைகலை ைகி்டகைகிற்்

ைணமணி்ய 

ைணணுறஙகு
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நிழலாய் நிந்திகைாவ்த

ேகிழலைாய் உலைைி்ய

ேகி்த்மும் எனகன்ய

சுற்றி சுற்றி ைருை்்்னா?

கசல் எனறால்

கசல்லைா்யா ேணீ

பைலில் ைருைகிறாய்

பின இரைிலும் ைிடடு

கைபப்கில்கலை ஏ்னா?

க்ால்கலை கசய்்் 

ேகிந்்கி்த்ல் சரியா்மா?

கசால் ேணீ்ய?

அகம்கியான மனமிங்ை

அகலைபாய்ந்்்

ைல்கலைறிந்் குளமாய்

ஆன்்்னா

ைனைில் ேனைில்

என்ற

பூ மகழ கபாழிந்து

புனனகை புரிைகிறாய்

புரியா கமாழிைளில்

சிகைகி்ய

ைிக்டயறியா

ைினாகைளாய் ோன..

மனனை்ன ைா்கன கசய்்் 

ை்ம் கசய்ை்்்னா

என மனக்

எனன ேகிகனந்து

இவைாறு கசய்ைகிறா்யா
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புரியவும் இல்கலை

ோன க்ளியவும்

இல்கலை உனனா்லை

எனனுள் ஓடும் உன

ேகிகனவுைள்

ேகில்லைா்்ா

ஓடும் புரைியின

ஓட்டமாய்

்றிகைட்்ட

்்த்ளிகைச

கசய்ைகிற்்

எனகன

ைிடடு ைிடு எனகன

்ைண்டா உனது

பூசகசாரியும் ேகிகனவுைள்

ேகிர்மலைமான ைானமாய்

கமல்லிய க்னறல்

எனனுள் வீச்ை

ைரு்ைன உலைா

ோ்ன

்னிகமயில்...

மலரினும் மமன்கம ைா்தல்

ைா்லில் ைகரந்்் ைலைந்து

பறந்் உனனி்யம் எனனில் ைண்ட்்ா

மலைரின கமனகம ைா்கலைனறு

82 



83  |

மமௌனவம ொட்ெியாை.
அைளி்ட்த்கில் அைன

எனன ்பசுைகிறான

ஏது ்பசுைகிறான

யாருககும் க்ரியாது

அைர்ைளும் அறிந்்கி்ட்த்ானில்கலை

ஆனால் ஏ்்்்ா....

க்ா்டரும் ைக்கயன்ை

்கினம்்கினம் ே்டககுது

இவைா்ற

சிலை ்ேரஙைளில்

ைாலைம் ை்டந்் ்பசசு

அைர்ைளுககுள்

ஒரு்பாதும்

எல்கலை மணீறா்

அழைான உகரயா்டல்ைளாய்

அமர்ந்்கிருககும் .

பிடி்த்கிருகைகிறது

இபபடிக ைக்கை்ை

இந்் ைாலை்த்கில் 

இபபடி ஒரு ேடபு!!!!

ேடபா ைா்லைா

ஆனால் இருைரும்

அறிந்்கி்ட்ானில்கலை.

ஆனாலும் அைனினறி

அைளால் இருகை்ான இயலைாது

எனபக் உணர்ந்்ாள்

ஒருோள் பிரிைின ்பா்்

இைள் மன்கின ஓகசைள்

அைனறிைான

அைன மனதும் இைளி்டம்....
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ோற்ைாலி ்பாட்்ட

ோைரிைம் ைா்த்்

கைைடடி அமர்ந்து இருகை

்பசிககைாண்்ட

க்ா்டரும் ோடைள்

ஊகம ோ்டைமாய்

இபபடியாை

எனன உறைிது

க்னறல் க்ாடும்

உணர்வுைளுககு

கமௌன்ம

சாடசியாய்

்ைலியிடடுக

ைாகை அழைாய்

ேைர்ந்து கைாண்்ட

முடிவு ைாலைம்

ப்கில் கசால்லும்...

மயகைம்

உனனி்டம் மயஙைகி்ய

்னகனயிழந்் கேஞசம்

ைந்்் எனனி்டம் ஒடடிககைாள்ள

ைணைிழி்த்து ைைிைள் பைர்ந்்து

கேஞசம் கேைகிழந்்் ைா எனறது

்ஞசமக்டந்து சரணபுகுந்்து

கைாஞசும் ்மிழாய்

சிலிர்்த்து மைகிழந்்து

்ாமகரயாய் இ்ழைிரி்தது 

அழைாய் மலைர்ந்்து

மயஙைகியது மயகைம் ்ந்்து.

ம்கி ேகிகறந்து

அை்ன ை்கி எனறது
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ைண்ில் ம்தரியும் 

ைக்தைள்

ைணணில் க்ரியும் 

ைக்ைள் எனன்ைா?

ைணடுபிடி பார்கைலைாம்.

எனனகைனறு?

ஏக்னறு?

யார் மன்கில் எனன

உள்ள்்ா?

எைரைறிைர்?

ேல்லைகை்யா

கைட்டகை்யா

ஆனாலும் ைிசி்த்கிரம்்ான

மனி் மனம்.

எபகபாழுது எங்ை கசல்லும்

எைர் பினனால் என

ைண்டறிய இயலுை்கில்கலை...

எபகபாழுதும்...

அ்டஙைா மனம் 

பலை்ேரஙைளில்

்பபி்மாய்க 

ைற்பி்ததுக

கைாள்ைகிறது...

்னகன்த்ா்ன.
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்ான கசய்ைது

சரி என்ற 

ைா்கிடுைகிறது

்ன மன்கிற்குள்ளாை்ை

ேணீணடு கசல்லும் உறவுைள்

ேகிழலைாய்்த

க்ா்டருைகினறது...

மனக்யும் ைசபபடு்த்கி்ய

ைசமாககுைகிறது...

சிலை

்பபிகை ேகிகனந்்ா்லைா

இயலுை்கில்கலை

்பாலி முைஙைளாய்சசிலை

கமய்கயனச சிலை

கபாய்கயனசசிலை.

ேல்லைைி்மாை ே்டகை ேகிகனந்்்

்கலைகய ஆடடி கைகைகிறது.

ஒனறு மடடும் புரிைகிறது

எைரி்டமும் இல்கலை ்ேர்கம என்ற

அகன்தக்யும்

ைாடடிககைாடுபபது

எனன்ைா

ைணைள் ்ாம்...

ஒவகைாருைரின ைக்ைளும்

க்ரிைகிற்் ைிழிைளில்.

ைணடுபிடி

எது ேகிசகமன.....

எது ைிசகமன......
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அவளும் நானும்

யாரிைள்?ஆம்

எ்ற்ைாய் எனனுள்

ைந்்ாளிைள்?

க்ரியவுமில்கலை

புரியவுமில்கலை

அை்ளா எனகன

ைிட்்ட அைலைவுமில்கலை

பிரியவுமில்கலை

இருகைகிறாள் எபகபாழுதும்

எனனு்ட்ன

சிரிகைகிறாள் 

ரசிகைகிறாள்

எனகன்ய

ஆனால் சிலை ்ேரஙைளி்லைா

்ைாபமும் கைாள்ைகிறாள்

பிற்ைா சமா்ானமும்

கசய்ைகிறாள்

எனகன ைிட்்ட 

அைனறாளில்கலை

்மிழாய் அமு்ாய் 

இனிகைவும் கசய்ைகிறாள்

எனனுள் ேகிகறைகிறது

இைளின மணம்

கமல்லை கமல்லை

உணர்ைகி்றன

இைளினறி ோனில்கலை

என்ற. .

என மூசசில் ைலைந்்ைள்

எனனு்டன ஒனறானைள்

ைருைா்ளா இறு்கிைகர?
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தூரிகை வ்தெம்

என ்்சமிது

தூரிகை ்்சம்

ோன மடடு்ம

பயணிகை 

ேகிகனககும்

்்சமிது...

எைருககும் அனும்கி இல்கலை இங்ை

என ைணணகைனவுைள்

ைகரயபபடுைகினறன.

எனககுப பிடி்த் ேகிறஙைளில்...

ோன மடடும்

ைாண்ை...

பலைபலை ேகிறஙைளில்

ேணீலை ைணண்த்கில்

கைாஞசும் பசுகமயாய்

கசம்கம ேகிற்த்கின்ாய்

கைணகமயாய் என...

பலை ்ேரஙைளி்லைா

ைருகமயாய்ப ்பாய்ைிடுைகிறது

மன அகம்கி கைட்்ட...

எனகனயும் மணீறிய

அ்ததுமணீறல்...

உள்்ள நுகழந்்்

ஆடடி கை்த்்

கசய்யும் அடடூழியம்...

அழைகிய ஓைியஙைள்

ரசிபப்ாய்ககூறி்ய

்சற்கற ைாரி இகறகைபபட்்ட

பாழபடு்த்பபடடு

சி்றடிகைபபடுைகினற்்

ஆனாலும்

என தூரிகைைள்

ேகிறு்த்பபடுை்கில்கலை

ைகரந்து கைாண்்ட
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ைகரந்து கைாண்்ட

இருகைகினறது...

ைணணணீரு்டன...

அகை எனககு மடடுமானகை...

எைருககும் உரிகமயில்கலை

ஆம் எைருககும்...

கைககூ

பூடடிய வீடடில் 

்பசசுககுரல்

பாபபா்ைா்ட ்்டாரா

வீடுைள் ்்ாறும் 

குரஙகு ைளர்பபு

ஒற்கறபபிள்கள

்்ன ்்டும் ைணண்ததுபபூசசி

்்டி அகலையும் ோன

ைைிக்ககுள் உயிர்?

மரு்ாணியின சிைபபு

கூடிககைாண்்ட கசல்ைகிறது

கைடைம்

ைல்லைகறைள் ேகிரம்பி ைழிைகிறது

வீ்கிைளில் பிணஙைள்

அ்டககுமுகற
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்பனிவிழும் மலர்வனம்

பனி்ததுளி கசாடடி பரைிய மலைர்

மலைர்ந்்து மணம்வீசி்ய

ைணணஙைளில் மினனிய அ்னழகு

எணணஙைளில் ேகிகற்த்து

கசடியின உசசியில் பூசசிைரம்

எடடிபபறிகை ேகிகனந்்து...

ைணடு அமர்ந்்்் ைாசி்த்து

சஙைணீ்ம் அங்ை

கைாஞசுகமழில் கேஞசு ேகிகறகை

கமல்லை்ை கசனறது மனம் மலைர் ைன்த்கில்

பூகைளாை மாற்ை ஆகச கைாண்டது

இசகச கைாண்்ட மயகைகிய பசகசசகசடிைள்

கைாடிமலைர்ைள் பினனிப பிகணந்்கிருகை

ைண்்டன கசார்கைந்்கன 

அங்ை... கைாண்ட ்ைாலைம் 

மறந்்் ்கனயிழந்்்ன ோன...

இபகபாழுது மலைர்ைளின

ேறுமணம் எனனுள் வீசிககைாண்்ட

ோசிகய்ததுகளகைகிறது.

ேைர மறுககும் இ்யம்

நுைர்ந்்து மலைர் மண்தக்

பனி இனனும் கபய்து கைாண்்ட இருகைகிறது...
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வண்த ்தமிழ 

ம்பணம்ாருத்தி 

என்மன்திரில் வந்தாள்

ைணண்த்மிழாய்

ைாசகனயாய் ைஞசிககைாடி

ைந்்ாள்...

்ஞசகமன ோ்ன

கைாஞசு்மிழில்

ைிஞசி்ய மஞசம்

ைிரி்த்ாள் 

கேஞசம் ேகிகறந்்ாள்

ைகரந்்்ன ோ்ன

சந்்கமாழிைளில்

சிந்க் ைைர்ந்்்

கசாந்்மானாள்.

ைிந்க் பலை புரிந்்்

பந்்கமானறு

எழுந்்து பணிந்்து

படி்த்து எனகன

பறந்்்ன ோ்ன

எந்்ன மன்கில்

ைாந்்ள் மலைரானாள்

ைனிந்்ாள் ைளி்த்ாள்

சிைந்்ாள் சிரி்த்ாள்

்ைி்த்்ன ோ்ன

உள்ள கமாழியழகை

ைள்ளைிழிய்னால்

எல்கலையினறி
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ோன ரசிகை....

ைிழுந்்்ன அைளி்டம்

இனனும் எழ்த்ானில்கலை

கைள்கள ேகிற்த்ழைகில்

கைாள்கள கைாண்்ட

கமல்லை எகனயிழந்்்ன

மைகிழந்்்ன ோ்ன

ரசி்த்ாய் ேணீ்யா?

சிறு ைிக்கயன ஊனறிய ைா்லினறு

கபருமரமாய் ைளர்ந்்து்ை

எழுந்்்ன ்பருரு கைாண்்ட

அக்டந்்்ன 

ைிணகண ோ்ன

எட்டடடும் எனது சிைரம்

்ட்டடடும் கைற்றி முரசு

ைணணகச்தது

கைணணகை சூடி

ைணண்த்மிழ

கபணகணாரு்த்கி

எனகன்கிரில் 

ைந்்ாள்

ைைிக் பலை ்ந்்ாள்

ைற்பகன ஊறறு

எணணம் ேகிகற்த் ைணணகைற்பகன மணீணடும் ைந்்து

ைணணில் நூறு ைைிக்ைள் எனனில் ்ந்்து

மணணில் அழியா மரை்சகசாற்ைள் அழைாய்க ்ைார்்த்து

உணகம மகற்தது ைற்பகன ைாழ்ததுைள் கமாழிந்்து
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உனகைாை ஒரு ைவிக்த

உனகைாை ஒரு ைைிக்

எழு்கி்னன என்ன்ப உனகைாை்ை...

என மன்கில் ைகரந்்்ன

உனகைாை

அழைகிய்ாய் எனது ைைிக் எனனுள் உனகைாை...

க்ரியுமா உனககு?

ேணீ அறியாது ைகரந்்்ன

ஆனால் உனனால் முடியும்

அக் ைாசிகை்ை

ேணீ எனகைானைன எனபது உணகமகயனில்

உனனால் முடியும் ைாசிகை்ை

ேணீ ்ேசிபபது ேகிசகமனில்

உனனால் ைாசிகை இயலும்

எனகனயும் எனது ைைிக்கயயும்...

உனகைானது அது எனபக்யும்....

ைாசி அனப்ன ்ேசி

ேமது ைைிக்கய....

உனகைான எனது ைைிக்யில்

என கமல்லிய உணர்வுைள்

புரிைகிற்ா?

க்ரிைகிற்ா?

ைருடும் க்னறலின

சுைமக் உணர்ந்்ாயா?

உணரலைாம்..ேணீ எனகைானைனாயிருந்்ால்....

ேணீ ைந்து கசல்லும் அந்் சிலை ்ருணஙைளில்

என மன்த்்ாட்ட்த்கில்

மலைருைகினற்் பலை 
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ைணண மலைர்ைள்

ைாசகன வீசி்ய

மணீணடும் மலைருமா

ைருகுமா ?

அக் ேணீ்ான கசால்லை ்ைணடும்...

கசால் இபகபாழு்்...

இ்்ா இபகபாழுதும் புகனைகின்றன ைைிக்

உனககைன்ை

ைாசி்தது ைிடு முழுைதும்

்ேசி்தது ைிடு எனகன்ய

ேணீ ோன என இருைர் 

மடடு்ம ேமது ைைிக்யில்...

உன மன்கி்டம் ்ைடடுபபார்

அது கசால்லு்ம் ேமது ைக்கய...

94 

ம்தன் ம்பா்திகைச் ொரலிவல

க்ன கபா்கிகைச சாரலி்லை ்ைழந்து ைந்து க்னறலிது

கமன மயகைம் கைாண்டது மைகிழந்்து

்னேகிகலை இழந்்து ்ாைம் கைாண்டது

எனனஇது ஏனிபபடி ஆனது? யாரறிைர்

்னைழி்ய ்பானக் ்ாமகர எனறனன

உன முைம் ைாணைில்கலை எனில்

ஊனுறகைம் கசல்லைாது எனறைன மறந்்னன

ைிணணுலைை்த ்்ைரும் ைணடு மயஙை

ைைின மிகு ைா்ல் ைாணாமல் ்பானது

எணணகமலைாம் அைளாை இனி்த்ைள்

இன்றா ்ைம்கபன்ை ைசந்்னள்

க்ன கபா்கிகைசசாரல் க்னறலினறி ைாடிய்்
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ைவிக்தவய ம்தரியுமா

எனது ைைிக் ேணீயடி

ஆம் ேணீ்ய்ான

எனகன மாற்றினாய்

ோன மாறி்னன

ோன ோனாை இல்கலையடி

உனக்ை சரண

ேகினனடிை்ள சரண என்ற

்கினம்்கினம் உன ேகிகனைால்

எகன மறந்்்னடி...

ேகி்த்ம் ோன 

க்ாகலைந்்்னடி உனனுள்

ச்த்மினறி எனனுள் நுகழந்து

சாைசம் கசய்ைகிறாய்

சஙைல்பம் கசய்்ைனடி

ேணீ்ான எனககு எனகறனறும் என்ற...

ைருைா்யா எனனு்ட்ன

எனது ைைிக்்ய... 

என மன ராைஙைளின

மாயைி்தக்கைாரி்ய

மணீடடும் உன்கிகசயில்

ேகனந்்்ன முழுைதும்

்ைடடுக கைாண்்ட இருககும் உனது

ராைஙைள் முடிைினறி்ய

ஏடடில் எழு்ா எனனுள்

ேகிரம்பிய உனது ைைிக்ைள்

ஏ்்ா்்ா கசய்ைகிற்்

எங்ை்யா ்பாகு்்

ைடடி கை்ததுககைாள்ைகி்றன

ைணமணி உன மனக்
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ஏைாந்் ்ைகளயும்

ஏகைம் கைாள்ள கைகைகிற்்

பா்ா்கி்ைசமாய்

பார்்த் ைிழிைளும்

ப்த்கிக கைாண்ட்்

சு்த்கி ைருகு்்

கசார்கைமாய் ...

எழு்ாக ைைிக்யும்

எழு்பபட்ட்்

என மன்கில்...

ைைிக்்ய க்ரியுமா

ேணீ்ானடி எனக்ை

எபகபாழுதும்

எனகறனறும்

்தாயன்பு

பாலூடடி்த ்ாலைாடடி...

்கன மறந்து ்னபிள்கள 

்னகைாகயன ்ைி்தது

பாசம் ஒன்ற ்ை்மாய்

பரி்ைி்த் ்ாய்கம...

ஊனிழந்து உணர்ைிழந்து

உயிகரயும் ்ரும்...

சணீராடடியபிள்களயால் 

சணீர்கைடடு எறியபபடடு

மு்கி்யார் இல்லைஙைளில்..

ஆ்ரைினறி அனாக்யாய்

ஆன்பாதும்.. அைலைாது.

பிள்களகய ேகிகனககும

்ாயனபு எபகபாழுதும்

மாறா்்.... மகறயா்்...
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ஏன் இப்்படி ஆவனன்?

ஏனிபபடி ஆ்னன ோ்ன

ஏனிபபடி?

உறகைம் க்ாகலைந்து

உணர்வுைள் மழுஙைகி

ஏனிபபடி ஆ்னன 

ோ்ன ஏனிபபடி?

பார்ககுமி்டஙகமஙகும்

உனது பிம்பம்

்்ானறும்

ைியாபி்த்கிருககும்

உ்டல் முழுதும்

ைியர்ககும் பரபரககும்

ஏ்்ா ஒனறு அழு்ததும் மனக்

உலைை்ம ரசிகை்த்்ானறும்

அழைாய்்தக்ரியும்

அ்த்கனயும்

ைகிட்்ட ைந்்ால் 

்பச்த துடிககும்

எட்்ட ்பானால்

மனம் துடிதுடிககும்

முைம் அழைாய்

மிளிரும்

்னனிகலை மறககும்

பறககும் இ்யம்

கமல்லிய க்னறல்

வீசும் எபகபாழுதும்

பா்டல்ைள் அகன்ததும்

இனபமாய் இகசககும்

ைா்ல் ைந்்் ைலைந்்்ா்லைா

்கலைைணீழாய் மாறி்த்ான

்பான்் அகன்ததும்

ஆம் அது அபபடி ஆன்ா்லை
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என் வ்தடல் நீ

என ்்்டல் ேணீ்ய

எனகைாை்ை 

ைாழும் ேணீ

என ்்்டலைாய் ைந்்க் அறியா்யா?

ைாற்றும் உன கபயகர

என ைா்கில் ைந்்்

உசசரி்ததுசகசனறது.

ை்டலுந்்ன அகலைைளால்

அள்ளி்த்ந்்து

ேனமு்த்ாை உகன்ய

ைான பறகையும் ேணீ

எனகைானைன என்ற தூது 

கசல்லைைா என ்ைணடியது...

எனககுள் குளிர்ந்்

குளிர் ேகிலைைாய் ேணீ

ைணண மலைர்ைளும்

உன ேகிகனவுைகள

ைாசகனயாய் எனனுள்

க்ளி்த்து

மணீடடும் ோ்மாய்

இகசகயன இகச்த்

உன பா்டல்ைள்

இபபடியாய்

என ்்்டலைாய் ேணீ

எனககுள் ைந்்க்

அறியா்யா ேணீ
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ைா்தலின் எழுத்தா்ி

எணணஙைகள கைளிகைாட்ட 

உ்வுைகிறாய் ைணணஙைளாய்

ைாழகை மாற்றுைகிறாய்

ேல்லைைர் ்ணீயைர்

உணர்்ததுைகிறாய்

ேடிைர்ைகள இனம்

ைாடடி ேைர்ைகிறாய்

ோகளல்லைாம் உனனு்டன இருந்்ைர்

இரைசியம் ்பசி்ட

உ்ைினாய்

ோகளாரு ்மனி

கபாழுக்ாரு ைணணமாய்

ே்டககும் ோ்டை்த்கிற்கு்த

துகண ்பாைகிறாய்

இறு்கியில்

ைணணணீகரசகசாரிய

கைகைகிறாய்

கைணபஞசு இ்யமும்

முள்களன 

மாறி்ட முன

ேகிற்ைகிறாய்

சிரிகைகிறார்

ரசிகைகிறார்

பைகிர்ந்து கைாள்ைகிறார்

்ன உணர்வுைகள

ைா்கலைசகசால்ைகிறார்

மாற்றினார்...
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மாறினாள் ேஙகையும்

பாசம் கைாண்்ட

ேணீ்ான என உலைைம்

என்ற அழு்த்கிசகசானனைர்

பிற்ைா அகன்ததும்

்ைடிககை என்ற 

மாயமாய் மகறைகிறார்

ரணமாய் மனது

்ை்கன கைாள்ள்ை

இதுைகர ்பசிய

எழு்த்ாணி

கைாண்டது

கமௌனம் 

ைாரணம்்ான எனன?

புரியாமல்

ைிழிகைகிறாள் மஙகையும்....

மயககும் இராைங்ைள்

மயககும் ராைஙைள் - இது 

மனது ேகிகறந்் ்மாைன ைணீ்ஙைள்

மாகய கைாடு்த் மனம் ்ை்டஙைள்

மந்்கிரம் கசய்து மயகைகிய ோ்ஙைள்

்மாைைகலையில் வீழ்த்கி்ய ்மைமாய்

ைகலைந்் ைா்ஙைள்

இனி ேைரா் உள்ளம் ேைர்ந்்து

ேம்பிககை கைட்்ட

மயகைம் க்ளிந்்் ம்கிேகிகறந்் 

மஙைலை ்ை்ஙைள்
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விடியகலதவ்தடு

ைிடியகலை்த்்டு

புலைரா் கபாழுதுைள்

இனி புலைரடடும்..

ைிடியா் இரவுைள்

ைிடியடடும்

எழு... இ்்ா 

உனது உலைைம்

உனகைான்ாய்க 

ைா்த்கிருகைகிறது..

முடியா்து எதுவும் இல்கலை

முயற்சி கைாள்...

முடியும் அ்கிசயம்

ைாணபாய் பிறகு

உனககுள்்ள

ைிரடடு ்ணீகமைகள

்்டி ைரடடும் 

உனகன்ய

ேனகமைள் ..

ைிகளகைா்் 

ைிக்கைா்் 

பா்ைம் ்கன

சா்ைமாய் ைரலைாம்

்ைண்டாம் அல்லைா்ன

மனி்்ேயம் ைளரடடும்

கைாடு்ததுப பழகு 

பிறர்ககு....

எடுகை ேகிகனயா்்
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நீலத்திமிங்ைலம்

ேணீலை்த்கிமிஙைலைம்

ைிழுஙைகியது

இகளஞர்ைகள

உ்த்ரவுைள்!!!

ைட்டகளைள்!!!

கசல் மகலை உசசிககு.

இல்கலையா மகலை

்ைண்டாம் ைைகலை

இருகைகிறது கமாடக்டமாடி.

கு்கி - ப்கிைிடு.

மரணபபரிசு உனகைாய்.

ைிஞஞான்த்்்டலிது்ைா?

கூர்மழுஙைகிய்ா உன்றிவு?

்ைண்டாமய்யா...

்்டு பயனுள்ளைற்கற

ப்கிைிடு இகணய்த்கில்.

யார் ்டு்த்து?

ைா்த்கிருகைகிறது ைாழககை

இனிய்ாய்...

ைலி்யார் ேணீயாை இருகைலைாம்

மி்கிகைா்் எளியகன....

சுற்றியிருககும்

அைஇருள் ைிலைகைகி

உன புறகைளி

பு்ததுயிர் கபறடடும்
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ைிராமதது அத்தியாயம்

ேணீர் ஓடிய ைாய்கைால்ைள்

ைார்ைாலை்ததுசகசழிபபு.

பசிய ையல்ைள்;

ைாற்றிலைாடும் பயிர்ைள்.

ேைரும் ே்தக்ைள்

ஒய்யார ேணடுைளின ஓட்டம்

ஒற்கறகைாலில் ேகிற்கும் கைாககுைள்

பறந்்ன ்ன பிள்களககுருகு ்்டி்ய.

பார்்த் ைிழி பார்்த்படி

ேைர மறுககும் ே்தக்ககைா்த்கிைள்.

கமல்லிய க்னறல் 

சில்கலைன வீசும்

மாகலைபகபாழுதுைள்...

ைகளகயடு்த் கபணடுைளால்

ைலைைலைககும் ைழனிைள்...

முந்்ாகனயில் மூடக்டகைடடிய

ை்டகலைகைாய்ைள்

அடுபபில் கைா்கி்த் 

குழம்பின மணம்.

்ாலைாடடுபபாடும் ்ாயனபு.

்னியளாய் ைா்த்கிருககும்

்கலைைியின ைா்ல்.

பருைசசிடடுைளின 

ஏைாந்் ்ைகளைள்.

பசகசமாமர்த்கின பசிய கேடி.

சில்கலைனபபூ்த் முல்கலைைள்

சிறார்ைளின

ரயிலு ைணடி ஓட்டம்.

ஒரு கைா்டம் ்ணணி ஊ்த்கி

ஒரு பூ பூ்த் ைக்ைள்.

இவைாறாய்

கைணணிற இரவுைளாய் மினனிய..

எஙைள் ைகிராம்தது அ்த்கியாயஙைளிகை.
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மமௌனப்பூவவ 

மயகைமமன்ன?

கமௌனபபூ்ை கமௌனபபூ்ை 

மயகைகமனன

இ்ழைிரி்த்் ைாசகன வீசு

்யகைகமனன

சினனைிழிககு ைணணகமாழிக

ைைிக்ைள் நூறு

எனககைன்ை ைகரந்்ா்யா

எடு்ததுககைாண்்டன

ோன எனககைன்ை

ைார்்தக்ைளில் ைசந்்ம் 

கைாடடி சந்்ம் சிந்்கி

கசாந்்ம் கைாண்டாடி்ய

பந்்மாய் ைந்்ை்ன

உள்ளசசிரிபகபக

ைள்ள ைிழிைள் உகரககு்்

ரசிகைகி்றன மகறகைா்்

கைல்லைப்பசசும், கசல்லைசசிரிபபும்

கமல்லை எகனககைால்லை

ம்த்ளம் கைாடடு்் 

மனசு மயகைா்் 

கமௌனப பூகைளில் வீசிய க்னறல் 

எடு்ததுசகசல்லு்்

உன ைாசம் அந்் 

ைணணபபூசசிைளின

அழைகிய ைணணஙைளாய்

ைகரந்் ஓைியஙைளாய்...
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்பசுகம மாறா 

நிகனவுைள்..

சிறு ையது ேகிகனவுைள்

மன்கில் கபா்த்கி கை்த் சி்த்கிரமாய்...

க்ாகலைந்து ைி்டா ேகிகனவுைளாய்

க்ாடு்த் ைகணைளாய்

மன்கில் இனறும்...

கூகரயில் கைாடடிய 

மகழ ேணீரில் ேகனந்து 

அருைியில் குளி்த்்ாய்

மைகிழந்் ேகியாபைம்

ைண சிைகை ஆற்றிலைாடி

ஆ்த்ாைி்டம் ைாஙைகிய 

அடி ேகியாபைம்...

ைற்றிய ஆற்றுச ்சற்றுேணீரில்

பிடி்த் கைணக்டைள் ேகியாபைம்

சணீ்த்ாப பழ்த்கிற்கு ஏஙைகிய சிறுமியாய் 

அம்மா கைாடு்த் 

ஐந்து கபசாைில் ்ணீர்ந்் ஆகச ேகியாபைம்.

ோைல் பழஙைள் கபாறுகைகி

மடியில் ைடடி - ைடடியப பாைாக்ட

ைகறயான ேகியாபைம்...

ைாய் பறிகை மர்த்கில் ஏறி

ைணீ்ழ ேகினற பாபுகைபபார்்தது

பக்்தது கு்கி்த் ேகியாபைம்

என எ்த்கன பசியேகிகனவுைள்

அழைாய் க்ாகலைந்து ைி்டாமல்

இனனும்.....
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வாராவயா 

மவண்ிலவவ

ைாரா்யா  கைணணிலைா்ை

பாரா்யா எனகன ேணீயும்

்ாரா்யா ேகினகனழிகலைக

கைாஞசம் பஞச்மா

உனனழகு?

கேஞசம் கேைகிழ

்ாரா்யா ேணீயும் கைணணிலைா்ை

்ைறா்ரா ைந்்் ்ைடிககைபபார்கை

ைிகளயா்ட்த்ான ேணீயும்

்பாைா்யா

எனககும் கைாஞசம் ைாட்டலைா்ம உனமுைம்

கைணணிலைா்ை இந்்பகபணணிலைவுககு

ோன உனக்ை பாமாகலை

்கினம் சூடடுைகி்றன

்்மாகைன்ை இனிபபா்யா  

எனக்ை ்ான

ைாகலையில் மகறந்்்

மாகலையில் மலைர்ைகிறாய்

ைாகலை்த ்ாமகரயும்

மாகலை அல்லியி்டமும்

கசால்லி கை 

என ைா்ல் அந்் ஏந்்கிகழக்ைகயனறு

இரைில் உலைாைி

எனன ேணீ ைண்டா்யா

என கைணணிலைா்ை

கசால்்லைன அகனைருககும்

எனனைகளகைாண்ை

்பாைகி்றன என்ற
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்பாகும் ைழியில் க்னறலு்டன

மைகிழந்்்

ேணீயும் கசல்...

குளிர்ந்் உனமுைம்

்மலும் குளிரடடு்ம

பூகைளு்டன ்பசி்ய 

கைாஞசம் ைாசகன வீசி்ய ேணீயும் கசல்

அைளும் உன ைாசம் உணரடடு்ம

முற்ற்தது கைளியில் வீசிய கைள்களாளியில்

ைற்றறிந்் கபருமகைள் ைைிபா்ட்ை 

ைளிபபக்டந்துக ைா்லைாைகிக 

ைசிந்்ா்யா கைணணிலைா்ை

வலிவயாடு ஒரு ்பய்ம்

ைலி்யாடு ஒரு பயணம் 

எபகபாழுதும் க்ா்டர

ஏ்்ா ஒனறு அழு்ததுைகிறது அ்கிைமாை...

பாரம்ேகிகறந்து ைனககும் கேஞசாய் உள்ளுககுள்்ள

ைழியும் ைணணணீர் ரைசியமாை எைருககும் க்ரிைிகைா்்

குகறயில்லைா மனி் ைாழவு்ான ஏது?

ேகிகறவு மைகிழவு இல்லைா மானி்ட உலைைம்

உழல்ைகிறது ஏ்்னும் ஒனகற 

இழு்ததுப்பாடடுக

கைாண்்ட  ைைகலையில்

க்ா்டர்ைகிறது பயணம் ைலியினூ்்ட முடிைினறி்ய..
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அன்பு

அனபு உலைை்தக் ஆளும் அ்னா்லை

அனபின ைழியில் அ்டஙகு

இரகைம் உயிர்ைளி்டம் இன்றல் 

மனி்ா

சுரககு்மா அனபுச சுழல்

வீரம்

எஙைள் வீரம் எபபடி?

சஙை ைாலைம் மு்ல் இனறு ைகர

ோஙைள் ைண்ட வீரம் இது்ை!!!

மதுகரகைாஞசி ைண்ட வீரம்.

இமய்த்கில் ைல்கலைடு்தது ைணணைகிககுச சிகலை 

கை்த் வீரம்...

ஆயிரம் ஆகனைகளக கைானறைனுககுப

பரணி பாடிய வீரம்...

ஈழம் ைகர கசனறு கைனற

எம்்ைான வீரம்..

முறம் கைாணடு புலி ்னகன 

ைிரடடிய எம் மற்த்கியின வீரம்...

ஏறு ்ழுைியைகன்ய மணம்முடி்த் 

மஙகையின வீரம்.

இன்றா ைந்து ேகிற்கும் ையைர்ைகள கேஞசு 

ேகிமிர்்த்கி

எ்கிர்ககும் எம் குலைபகபணடிரின

பயமில்லைா வீரம்...

ஆணைளுககு ேகிைரான ்மிழசசியின 

்னனிைரில்லைா வீரம்...

என்ற வீரம் கசறிந்் ேனனாடிது்ை...



109  |

பூஞவொகலப் பூத்தது

ம்பான்மனழில் பூரிகை

பூஞ்சாகலை பாகைள் பு்கி்ாய் அரங்ைற

ைாஞகசயு்டன இங்ை ைர்ைணடும் - ்ஞகசயி்லை

கேஞகசயள்ள  முள்ளிைாய்கைால் ்ேரில் அகழகை்ை

பஞசமிலைா பாகைள் பரிந்து

மஞசம் ைிரி்த்து 

சந்்ம் ேகிகற 

சிந்து ைைிைள்

கேஞசம் ேகிகறகை

எழுந்்து ேகிகறந்்து

ைளர்ந்்து

கைாஞசும் அழைகிய குழும்த்கில்

பஞசமினறி பாைலைர்ைள்

பாகைள் புகனய்ை

ைிஞசிய்் சணீர்கம ைியந்்கி்ட்த்ான 

ைிணணளவும்

இகணந்்ன்ர 

பிகணந்்ன்ர

இருைரம் கூபபி்ய.....

ைைியுலைைப

பூஞ்சாகலை்னி்லை

அகண்த்கிடு்ைாம் ோஙைள் 

அனபு்டன  அகனைகரயு்ம....

ைருை ைருை என்ற 

ைாழ்ததுஙைள் ேணீைிரும்

ைாழிய ைாழிய்ைகயனறு
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மநடுநதூரப்்பய்ம்

ோன கசல்லும்

ேணீண்ட கேடும் பயணம்

ஒரு மகழகைாலை இரைில்

சில்கலைனற ைாற்று

சுைம் ்ர

கமல்லியபபயணம்

க்ா்டர...

ைாக்டகைாற்றின

ைாசம் கைாண்ட

அவைிராப்பா்கில்

ஈரககூந்்லில்

சூடிய மல்லிகை 

மயககும் மண்த்கில்

க்ா்டரும் பயணம்

சுைமாய்...

முடிைில்லைா இரவுைள்

க்ா்டர...

கைரமு்ததுைின

கைர ைரிைள்

ைசந்்மாய்

பா்டல்ைளாய்

இகசகை

இகசயில் ேகனந்்

இ்யமாய்

க்ா்டரும் பயணம்

முடிைற்று...

மனக் மயககும்

துகண அருைகிருகை

முடிைற்றப ்பசசுைள்

க்ா்டரும்...

முடிைில்லைாபபயணம்...

சனன்லைார ்பருந்து 

இருககையில்
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சாய்ந்து கைாள்ள 

அனபான ்்ாள்...

அருைகில் இருகை

ைார்ைாலை்ததுப

பயணம்...

சிந்்கிய சிறு 

மகழ்ததுளிைள்

்மனியில் படடு 

்மாைனம் பா்ட... 

ஏைாந்் ்ைகளயின

ஏகைஙைள் ்ணீர்ககும்

கேடிய பயணம்...

சிறு சிறு சிலிர்பபுைள்

குறு குறுகை

குழந்க்்த்னமாய்

குதுைலிககும் மனது

கும்மாளமி்ட

க்ா்டரடடும் பயணம்

ைானம் கூ்ட 

க்ாடடுைிடும்

தூரமாய்!!!

இபகபாழுது எனககு...

111 
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ைா்தல்

சடக்டன ைரும்

ஒரு கோடியில்...

படக்டன கசால்லை்ததுடிககும்.

துணியாது...

கமல்லிய க்னறலைாய்

மன்கில் வீசும

எபகபாழுதும்

சுைமாய்...

ைணணணீர்்ததுளிைள்

கசாந்்மாகும். 

துடிககும் இ்யம்

ேடிககும் மனது.

ைிழி்ததுக கைாண்்ட 

ைனவு ைாணும்...

ைைிக்ைள் ைரும்...

உறகைம் ைாரா

இரவுைள் ேணீளும்...

ேகிகனைில் ேகில்லைாது 

எகையும்...

இபபடியாய்

மன்கில் அழைாய் 

ைந்்மரும்

அற்பு்்மா

இகைா்ல்!!!

112 
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ம்தன்றலின் வீ்தியில்

க்னறலின வீ்கியில்

மணம் பரபபும் மலைர்ைள்

மலைர்ந்்் மனம் கைாய்ைகினறது

பலை ்ேரஙைளில்...

இ்மாை குளிர் ைாய்ைகிறது

சிலை்ேரஙைளில்

புயல் ைந்்

ைனமாை மாறுைகிறது

பலை ்ேரஙைளில்

மரம் கைா்த்கிபபறகையாை

மனக்ககைா்த்கி்ய

ை்ம் கசய்ைகினறது

ப்ம் பார்கைகினறது...

்கினந்்கினம்...

ைருடும் ைாற்று ைா்கில் ஏ்்ா கசால்லை

கமல்லை ேழுவுைகிறது மனம்

எங்ை்யா பறகைகிறது

இங்ை ோன எனைகிறது

ைாசகனயில் லையி்த்்

ஆனந்்மாை

ைிருபபம் கைாள்ைகிறது

்ானும் க்னறல் ்ழுவும்

மலைகரன முைகிழகைகிறது

ைணடூதும் மலைர்ைள்

ேகிரம்பிய வீ்கியிங்ை

ைாடசியளிகைகிறது 

கைாள்களயழைாை

113 
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ேைர்ந்து கைாணடு இருகைகிறது.

ோடைள் அகம்கியாை்ை

க்னறல் வீசி்ய

ஆனால் சிலை ்ேரஙைளில்

ஏ்னா...

மலைர்ந்் மலைர்ைள்

கைாய்யபபடுைகினறன.

வீ்கி கைறுகமயாை...

க்னறல் மணமினறிப

பயணிகைகினறது...

இ்ன கபானவீ்கிைளில்

அருைிகயனபபாயும்

ேணீரால் கைள்ளகைா்டாய்

ஆன்பாதும்.

மணீணடும்

எழுந்துைிடுைகிறது க்னறலின

வீ்கி ேறுமண்தது்டன...

அ்் குதுைலை்தது்டன...

மாறாது...

கைா்தது மலைர்சசரம்

கைாள்களயிட்டது

மன்கில்மலைர்ந்்து

மயகைம் ்ந்்து

எணணியது

இன்ற இசகசடிகய

கை்த்் ைளர்ப்பன

பறிப்பன  மலைர்ைள் 

ேகிகறய்ை

க்ாடுப்பன

அழைகிய 

மாகலை்கன்ய
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யாரது மநஞகெ 

அள்ளிப் வ்பானது

குைகள மலைர் 

ைணணழைகி

கைாஞசும் கமாழிப்பரழைகி

கைள்களசசிரிபபு 

கைாள்களகைாரி

கேஞகசயள்ளிப

்பானா்ள....

அைகள ேகிகன்தது 

ஏகைம் கைாண்்டன

ைைகலை கைாண்்டன

ைாணாம்லை

குைகள்த்ணணணீரும்

இறஙை மறு்த்்

மயகைம் கைாள்ளும் மாயகமனன?

அஞசுை்ம

பஞசுகம்தக்பபாய்

ைிரி்தது பாச்தது்டன

பரி்ைி்ததுக ைா்ததுகைகி்டககும்

மாமனைன மனச கைாஞசம் பாரடி்யா

இலைவு ைா்த் ைகிளி ்பாலை

ைா்தது ்ான ோனிருகை

பூ்த் கைாடிமுல்கலைபபூைாய்

ேணீ மணகை

உனகனச சூடிககைாள்ளும்

அந்்ோள் ்ான எந்்ோ்்ளா

இபப ைரு்மா 

எபப ைரு்மா ஏ ஏ ஏ

ைருபபு சாமி ேணீ ைந்து ைாருமய்யா

ேல்லைைழி்ானிஙகு கூறுமய்யா
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ெின்ன ெின்ன 

தூறல் என்ன!

சினனசசினன தூறல் எனன

எனகன உரசும் சாரல் எனன

கமல்லை கமல்லை்த எனகன்தக்ாடடு

கசால்லைா சுை்தக்

அள்ளிககைாடுகை

மணணின ைாசம்

மனக் மயகை

எணணகமல்லைாம்

ைணணக்ைாலைமி்ட

ைணணில் கசாடடியது 

ஓர் துளி 

பிற்ைா

முை்த்கில் பட்டது

கையில் பட்டது

ைா்கில் பட்டது

ைழிந்்து உ்டலில்

ேகனந்்து இ்யம்...

ைா்ல் கைாண்்ட

சில்லிட்ட உ்டலும்

கசால்லி்டா ஆகச்கன

ேகிகனந்்து

உள்ளமது மைகிழந்்து

கைள்ள ேணீரில் ைாகலை 

ேகன்தது துள்ளியது ...

மணணிற்கு அழகு 

மகழ்ததுளி

எனனில் ைிழுந்து

ைணணகச்தது 
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ராொத்தி மனசுல

இந்் ராசா்த்கி மனசுலை

ைந்் ராசா்ான ஆ்ராடி?

கசால்லைடி என கபஙைகிளி

துடிககும் உன இ்யம்

கசால்லும் ்ச்கியக் 

ோனறி்ைன

இரகைமில்லைா இரவுைள்

கசால்ைகிற்் உனது ்ச்கிகய

உறஙைா ைணைளும்

உகரகைகிற்்

உனது ஏகைந்்கன

அ்்ட அரும மைராசா

ேணீயும் கைாஞசமிங்ை

ைாருமய்யா.....

உன அழகு மைராணிககு

மஞச்த்ாலி முடிஞசி

மைராசி குகறயககைாஞசம் ்ணீருமய்யா

இ்ழைள் சிரிகை

மு்தது மகழப

கபாழிந்்து 

்மாைனமாய்..

எனனுள்

ை்ததும் ்ைகளயின

ஆனந்்ககும்மாள்த்கில்

ேைர்ந்்து மாகலைபகபாழுது

மகழபகபாழு்ாய்
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ைஜா

ைார்்த்கிகையின 

ைணீற்றுைள்

மினனலைாய் கைளிசசகைணீறலி்ட

இருண்ட உலைைம் 

சற்்ற க்ரிந்்து.

ைற்கற ேகிலைவு

ஒளியில்.

சற்று முன...

உயிர்பபிகழகை்ை

மாடி வீடடுக்ை 

ஓடிய குடும்ப்த்கில்

இருைகரக ைாணைில்கலை...

எந்் க்னகனமரம்

எைர் மணீது ைிழுந்்்்ா?

ைிடிந்்பிற்ை 

க்ரிய ைரும் அந்் ைக்....

வீடக்ட ைிட்்ட

அகசயா அஞசுைம்

சுைர் ைிழுந்்்

ஆனா்ள ஜணீை சமா்கி

ஊழி்த்ாண்டைமாய்

சுழனறு அடி்த்ைாற்று

்ணீர்்ததுககைாண்டது 

்னது ்ாைம்்கன

கேடிய ஒற்கறபபகன

மடக்டைள் மடடு்ம உ்கிர்்ததுைிடடு

மணீ்மிருகை
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கமாடக்ட மரஙைளாய் சிலை

ஒடிந்து பா்கியாய் சிலை

முகன முறிந்து சிலை

்ைரு்டன சாய்ந்்கை பலை

சி்றிய ைாய்ைளும் 

இளேணீைளும் மடக்டைளுமாய்

முறிந்் மரஙைளின மணீ்கி

இல்லைஙைளின ்மல் 

குைிந்து ைகி்டகை

அலைங்ைாலைபபடு்த்கிச

கசனறு ைிட்ட இயற்கை...

மனி்ா இயற்கைகய

ைிடு்த்ாய் அழி்த்ாய்

ேணீ்ய...

உனகன அழி்த்து அது

ஆம் உனகன...

குடிபப்ற்்ைா ேணீருமில்கலை

உடு்த்கிககைாள்ள்ை 

உக்டயுமில்கலை

இருகை இ்டமுமில்கலை

படுகை பாயுமில்கலை

அடி்த்ைாற்றில்

சுருடடி பந்க்ன்ை

ைகிழிந்்் படு்த் ்ைலியின 

மணீ்் ைந்்லைாய்...

உடு்ததும் துணிைள்

்ேற்று ைாஙைகிய அரிசி

சை்கியு்டன வீக்டஙகும்

இகற்ததுகைகி்டகை

்மற் கூகரயினறி...

ைஞசம் ்ணீர்்ததுக கைாண்டது

இயற்கை ....
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நீலப்பூகைள்

ேணீலைப பூகைளில் ேகி்த்ம் க்ாகலைந்் மனசு

மணீணடு ைர ேகிகனந்தும்

முடியா.. ேகிகலையில்

கைா்தது மலைர்ைள் கைாடியிலைமர்ந்்்

கைாடுககும் ஓராயிரம் சுைம் எபபடிசகசால்்ைன!!

எனனில் நுகழந்்

இவைணணம் இனபந்்கனக கைாடுகை....

இகறைனின அழைகியபபக்டபபு...!!!

இ்த்கன அழகை ைணைள் ேகிகற்தது

எனனுள்ளம் மைகிழ்ை எனககைன 

மலைர்ந்்ா்யா? ேணீ்ய!!!

்பட்டுகைன்னம்

குடடிககுழந்க்  

கமாட்டைிழ மலைர் ்பால்

கமன ேகை புரிய

படடுகைனனம் க்ாடடுக கைாஞச்ை

ைகிளர்ந்் ஆகசகயக

ைடடுபபடு்த்கி்ட எணணி

்்ாற்று்ான ்பான்் 

கைாடடிகைகி்டககுமிந்்

கைாள்களயழைகிற்கு

பகைம் ைந்்் அள்ளி

எடு்த்் கைாடுப்பன

ஆகச ்ணீர பலை நூறு மு்த்ம்

இந்்குடடிக ைணணனுக்ை
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சுைமான சுகமைள்

சுைமாய் சுமந்் ேகிகனவுைள்

யுைஙைள் ைழிந்்கிடினும்

ைாலைஙைள் பலை ேைர்ந்்கிடினும்

இனிககும் சுகமைள் சுைமாய்

ைருைி்லை உ்கி்த் குழந்க்

ப்தது்த்கிஙைள் ைளரும் கபாழு்கின

்ாய்கமயின சிறபபினழகு

மிளிரும் முை்த்கில் கபருமி்மாய்

அழகு ர்ம் அடிகயடு்தது

கைளிைரும்  அபகபாழுக்ய

்ருணஙைள் க்ரியின

புரியும் ்ாயினருகம

ஆண கசய்யான

கபணணுககு கைாடுகம்கன

கபற்கறடு்த் ்ாயின ்சய்ககு

்ருமைளின பாதுைாபபு

சிறிய இ்டர்பபாடுைகளககூ்ட

்ாஙைைியலைா அைளின துடிபபு

யாரறிை்ரா...?

சுகமயும் சுைமாய்்த க்ரியும் 

்ாய்கமயினா்லை
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ெமூைவம விழித்திரு

சமூை்ம ைிழி்த்கிரு

ேல்லைக்ாரு ைிடிய ல் 

ேலைமாய் ைிடியடடும்

ஆைாசம் க்ாடு

உனகனசசுற்றி கைாஞசம் உற்றுபபார்

பூைம்பமாய் கைளி ைரும் பிரசசகனைள்

்ணீர்கை முயற்சி கசய்

முடியு்ம உனனால்

்ணகபணடு ்ன பிள்கள

என இரா்்

பிறர் பிரசசகன

எனபபுறந்்ள்ளா்்

ைற்ைள் இருகைகிறது

கசதுககு உளி கைாணடு

ைருைது சிகலையாய் 

இருகைடடும்

முயற்சி கைாள்

முன்னற்றபபாக்

உனகைாய்...

எது ைவிக்த?

கைாடடிய கசஙைல்லைாயிருககும்

ைைிக்ககுள் கசாற்கூட்ட்மா ைைிக்?

்்ன ்்டும் ைணண்ததுபபூசசியாய்

ைைிக்ககுள் உயிர் ்்டுைதும்...

உள்ள்த்் உணர்ைது ஊற்கறடுகை

சடக்டன்த க்றிககு்ம் ஓர் மினனல் அது  ைைிக்...
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அகல ைடல் 

ஓகெயாய்...

ஆர்பபரிககும் அகலைபாயும்

மனசு ஓயாமல்

இனப துனபம் எது ைரினும்

இ்ன ஓகச மடடும்

ஓய்ைதுமில்கலை

ஒழிைதுமில்கலை

்ைடடுககைாண்்ட எபகபாழுதும்

ேகிற்ைாது ேகிகலைகைாது

சிறு துனப்த்கிற்்ை

சிந்க் இழந்து  ்டுமாற்றம்

ஏனிந்் ேகிகலை

அ்டஙைா்த்னகமயாய்

அடி ையிற்றில் எழும்

ஏ்்ா ஒனறு

சுற்றிசசுற்றி்ய சுழன்ற

ஓஙைாரமாய் ஓலைமிட்்ட

இந்் ஓகச எனறு ்ணீரும்?

துனபஙைள் ்ணீரப்பாை்கில்கலை

அகலைை்டலும் 

அக்டயப்பாை்கில்கலை அகம்கி

ஏன முடியாது

மனி்ா முயனறு பார்

அ்டகைலைாம்  அகலைை்டகலையும்

ே்டகைலைாம் இதுவும்.
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அகலைள் ஓய்வ்தில்கல

அகலைைள் ஓய்ை்கில்கலை

ேம் மனதும் மைகிழசசி கைாள்ைதுமில்கலை

எப்பாது்ம

ஏ்்னும் ைாரணஙைகள கேஞசில் உழனறபடி

பஞசு கைாள் கேருபகபன்ை

பற்றும் துனபஙைளுககும் குகற்ைதுமினறி

பணமில்கலை எனப்்

கபருந்துயராய்

எவைளவு ைந்்கிடினும் ்பா்ா எணணமிருபபின என 

கசய்ைது?

எல்லைாமிருககும் 

ஆனால்

ஓயாபபிணி

ஒழியாது 

ஒடடிககைாண்்ட

்கினறுைிடும் 

ைாழவு்கன

சரி பிணியில்கலை

குகறயா ைளகம இருககும்

மனமைகிழவு ்்டி 

அகலைைான 

ஓயா அகலைை்டலைாய்...

இபபடி்த்ா்ன மனி் ைாழவு கசல்ைகிறது...

இந்் அகலைைள் ஒரு்பாதும்

ஓய்ை்கில்கலை...
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புகைத்தகல  
ஒழிதது விடு

ைரிந்் ைாழககைகயன 

சரியும் ைாழவு 

புகைகைா்் புகை

ேமககுபபகை

ேகைபபான ைாலைன

பின எடுபபான உயிகர்த்ா்ன

உனககு இருகைகிற்் குடும்பம்

யார் ைருைார் பின?

ைணணணீரில் ைகரயும் 

ைாழவு ைகலையும் ேணீரில்

அழியும் ்ைாலைகமன

எனககைனன ைந்்து 

கசால்ைக்க்ைளாமல் ்பானால்

இனகறய சுைம் ோகளய ?

குரு்கி கசல்லைா இ்டமாய்

அக்டபடடுஅக்டகைபபடடு

படிந்் புகை ைரியாய் மாறி  

மகறகைபபட்ட ைழியாய்...

இடி்தது ைிடும் ைாழகைனும்

்ைாைிகலை்ய ...

ைந்து ைிடும் பிள்களைளும் 

ேடு்தக்ருைிற்கு

தூகைகிப ்பா்ட்டா

உயிர்ை குடிககும் தூணடிகலை!
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நிலாப்ம்பணவ்

ஒளிர்ந்்து முைம் ேகிலை ைாய்

ஏனிந்்க கைாள்கள அழகு?

அைளுள்!!!

ஒ! ைந்்்்ா ைா்ல்.

சிைந்் முைம் சிரிகைகிற்்

கபணணிலைா

கைணணிலைா ஆன மாயம்..

ஜாலைம் கசய்்ைன யாரடி?

எபபடி ைந்்து

இ்த்கன அழகு?!!!

ேகிலைகைன சிரிககும்

ராக்்ய

ைந்் ைள்ைன யா்ராடி?

ைணண்னா?!

ேகிலைாபகபணணின

ேகிகனவுைளில்

இனிககும்

இளகம

இரைில் மிளிர்ந்்து

ஏைாந்்மான

ேகிலைைாய்...
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உன்கனச்ெிந்தித்தால்

உனகனசசிந்்கி்த்்ன

உருைகி்ய உள்ளம்ேகிழல் 

சுமககும் கேஞசில்

ைந்்து யா்ரா

குளிர் ்ருகைன

ைளர்ந்்து கபாழிந்்து

அனகபக கைாடடிய

ைிழிைள் கசானன ்ச்கி எனன?

்கிறந்து பார் மனகை்கை

க்ரியா் கசய்்கிைள்

க்ரியு்ா புரியு்ா

கைளிசசகைணீற்றுைள் நுகழய்ை 

்ருைா்யாஅனும்கி்ய......

்ைாக்டயில் ேகிழகலைன

குளிர்ந்் ேகிழலைாய் ைந்்ாள் 

அள்ளிசகசனறா்ள

்ாைம் ்ணிகை ைந்் ேணீகரன்ை

கமல்கலைன வீசும் குளிர்்க்னறலைாய்

வீசிச கசனறது யா்ரா

எனன ்ப்ரா

வீசிய ஒற்கறப பார்கை யில்

கமா்த்மும் க்ாகலை்த்்்ன

எனகன்ய...

ைருைா்ளா ்ருைா்ளா ்னகன

இ்மாய்ச கசய்்கிைள் கூற்ைணடும்

ப்மாய் எனகன்த்ரல் ்ைணடும்...

பாசகமாழிைள் பைர்ந்்்....
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வமவிய ைாவிரிவய

்தாவி வருவாயா?

ைாைிரி்ய பூைிரி்த் 

உன கபாழுதுைள் 

்பாயின்ை

சணீரிழந்து

ோைறணடு ....

சாகைாடு்ாகனன

பாழபட்்ட

இது்ாம்

ைி்கி்த் ைி்கி்யா

ம்கியிழந்் மானி்டரா்லை

எங்ை ்பாயின?

யாகையும்?

சூழசசியும் ைஞசைமும்

சுற்றி ைந்்்

சூகறயாடு்்

பறி ்பாகு்்..

எல்்லைாரும் ஓர்ேகிகற

எல்்லைாரும் இந்்கிய மகைகளன 

பகற கைாடடியைன

உகர கபாய்கயன

ஆன்்ா

பிறந்் இ்டம் ைிடடு 

ைளர்ந்் இ்டம்

மறந்து ்பான்்

மகறந்து ்பாகு்மா

இல்கலைகயன ஆகு்மா?
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அனகறய ேகிகலை 

இனகறககு ைரு்மா

கபறு்மா ேகிகலையாய்?

கபருககைடு்த்

ேணீரில் துள்ளிய ்சல்ைள்

ஓடின்ை கசழுகமயாய்

கபாஙைகின்ை 

கபரு ைாழவு

மைகிழைாய்...

இன்றா அடி ையிறு 

பற்றி எரிைகிற்்

குளிர்ந்் பூமி 

கைாஞசும் பசுகம

ேகிகறந்் உழைனின மனம் 

்பான்் பாகலையாய்

கைந்்ணலில் ைாழும்

மனமாய்

சந்்ன்தக்னறலினறு

கைாடடும் எரி்ழகலைன

ஆன்்

கூழுககும் ைழியினறி

கைாள்களப்பாகு்்

மனி் உயிர்ைள்

மரி்த்்

ஏ ைாைிரி்ய ைா ்ா்ய

மானி்டபப்ர்ைகள 

துைம்சம் கசய்்்

புறபபடு ைா

ைா்த்கிருகைகின்றாம்

ைணணணீரு்டன

உன ைழி பார்்த்்...
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ெிறைடிககும் ஆகெ

சினன சினன ஆகசைள்

சிறைடி்த்்

சிலிர்கைசகசய்்்

சிஙைாரமாய் எனனுள்

சிறு ேகை புரிைகிற்்

சிைந்் சிறு 

கபணணின

சிறுநு்ல்

குஙகும்த்ணீற்றலைாய்

மினனி்ட்ை ஆகச..

பறககும் ைணக்டன மாறி

பூ இ்ழ நுகழந்்்

்்ன ருசிகை்ை ஆகச..

ேணீலைகை்டலி்ட்த்்

ேணீந்தும் கபருமணீனாய் 

மாறி ேணீந்்கி்ய  ைலைம் 

ைர்ை  ஆகச

்சாகலைககுயிகலைன ஆைகி 

சுைராைமிகசகை்ை ஆகச

மாகலை கையிகலைாளியில்

்ஙைகமன மினனி்ய

்மைஙைளில் என முைம் 

புக்கை்ை ஆகச..

கைாடடும் மகழகயன மாறி 

பூமி குளிர்ந்்கி்ட்ை ஆகச..

கசாடடும் ேணீர்்ததுளியாய்

ோனாை்ை மாறி்டஆகச
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கைண பஞசு ்மைகமன மாறி

ைிணணில் உலைைி்ட்ை ஆகச

மனனும் மகலைகயன

மாறி ேகிகலை கைாள்ள்ை ஆகச

ஓடும் ேணீர்ேகிகலையாய்

புைிகயஙகும் ஓடி

பசுகம கைாஞச

கைகை்ை ஆகச

கபரும் மரம்்னனி்லை

க்ாஙகும் பழகமன

மாறி பறகைைள் எனனிலைமர்ந்து 

பசியாற்ை ஆகச.

கைாஞசம் ்மிகழன மாறி 

கேஞசம் கேைகிழ

பாமாகலை பலைைாய் 

மணகை்ை ஆகச..

மரம் ேகிகற ைானைமாய்

மகழ கைாடுகை்ை ஆகச

எ்த்கன்யா ஆகசைள்

சிடடுககுருைிச

சிறகைன்ை பறந்்கிடு்்

என மன ைானில் 

ைற்பகனயாய்...

ைளி ே்டம் புரிந்்்...
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எரிந்தது நூலைமா?

இல்கலத ்தாயைம்...

எரி்த்ா்யா ேணீ?

மரி்தது ைிடு்ைாம் என்ற ேகிகன்த்ா்யா?

எழுந்து ேகிற்்பாம்டா

எரிந்்து எம் ்மிழ அல்லை

எழுந்்்் வீறு கைாண்்ட

இனனும் இனனும்

உய்ர உய்ர

எழும்பு்ைாம்...

எஙைள் சிறகுைள்

பறககும் உய்ர

எம்்மிழ ைாழும்

எரி்த்ால் 

அழிந்து படு்மா?

ைருைகி ைிடு்மா?

அ்்டய் பா்ைா

எபபடி்த துணிந்்ாய்?

இ்்ா கபாஙைகிப பிரைாைமாய்

ைருைது க்ரிைகிற்ா?

பார் ைண கைாண்்ட ..

சுைடிைள் அழிந்து ப்டலைாம்

எழுந்து ேகிற்பக்க

ைாணா்யா

எபபடி்தக்ரியும் உனக்ை?

க்ரி யின கசய்்கிருபபா்யா

இழிகசயகலை..மூ்ட்ன
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மூழைா்்த்மிழ

மூ்த்்த்மிழ

முந்்கிபிறந்்

கபந்்மிழ்டா

பா்ைா...

ஆயிர்தது க்ாள்ளாயிர்தது

எணப்தது ஒனறு

புகையாைகிப

்பாயிருகைலைாம்

்பாட்ட ைிக் ைிருடசமாய்

ைளரு்ம ைளர்ககு்ம

ேற்றமிகழ...

கை கைாணடு மகறகை இயலு்மா

ஆ்ைன ஒளிய்கன?...

உளி கைாண்்ட உக்டபபா்யா

கபருமகலையிகன?

்டி கைாண்்ட அடி்த்்

பழுகை கைபபா்யா

ைனிய்கன?

எம்கமாழி்கன

சாய்கை்த்ான இயலு்மா?

பார்்ததுககைாள் 

சாகர சாகரயாய்

புறபபடும் எறும்பு்கனப்பாலை

ைரு்ைாம்... புறபபடு்ைாம்

உயர்்ைாம்

வீ்ழாம் எபகபாழுதும்...
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்தமிழப்புத்தாணடின் 

வரவவறபு

ைந்்்் பு்த்ாணடு

பு்கியது பக்டகை்ை

பகழயன ைழி்தது

பகைகமகய ைிரடடி

பசிபபிணியைற்றி

பார் சிறகைச கசய்்கிடு்ம

ஊர் சிறகை்ை

்பர்்கபற்ை

பக்டகைலைாம்

புதுயுைம்்கன்ய

பக்ட்த்கிடு்ை

கைாகலை கைாள்கள

சூது அைற்றி்ய

கசல்லைலைாம் 

்ேர்ைழி்னி்லை

சணீர்கபற்று

சிறபபுற்ை

கசய்்கி்ட்ை

ைந்்து பு்த்ாணடு!

யார் ைரினும் கசய்்கிடுை

ேல்லைாடசி்கன்ய

ைார்கபாழிய

மரம் ேடடி்டலைாம்

ஊர்கசழி்தது

ஏர்பபிடிகை

உழைன மனம் குளிர

ேகிரம்படடும்

ேணீர்ேகிகலைைள்..
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ைிடடுககைாடு்தது

உ்ைிடுை

எனன கைட்டது?

அள்ளிககைாடுகை 

்ைண்டாம்

ைகிள்ளிககைாடுகை

ைற்றுககைாள்..

்பாலி முைம்்கன

அைற்றி இயல்புகைாள்

ைரு்ம பு்த்ாணடு

ேல்ைி்மாய்...

உனக்ை எனறு்ம

இன்னிகெ மவண்பா

ைணண மலைரிது ைணடும் அமர்ந்்்்

உணண ேகிகன்த்் உறிஞசியது - ்்னதுளிகய

எணண ேகிகனவுைள் எல்லைாம் இனி்கினி்ாய்

மணணின அழைகில் மைகிழந்து.

படடுப பருைமது பாடி மைகிழந்்து

சிடடுககுருைிச சிறைகிகனப்பாலை்ை 

ை ட்டற்றுப பாடும் ைைிக் இகசமகழ்ய

குடடி ையதுக குறும்பு.

படடுச சிறைகில் பறந்்கி்ட்ை உள்ளமது

ைடடிக ைலைந்்ாடு ைண்ண ைசிந்்கி்ட

எடடிப பிடி்த்கி்ட இங்ை எழுந்துைா 

மட்டற்ற அனபால் மைகிழந்து

135 



136 |

குளிர் ்தரு

ேகிழல் சுமககும் கேஞசில்

ைந்்து யா்ரா

குளிர் ்ருகைன

ைளர்ந்்து கபாழிந்்து

அனகபக கைாடடிய

ைிழிைள் கசானன ்ச்கி எனன?

்கிறந்து பார் மனகை்கை

க்ரியா் கசய்்கிைள்

க்ரியு்ா புரியு்ா

கைளிசசகைணீற்றுைள் நுகழய்ை 

்ருைா்யா அனும்கி்ய...

்ைாக்டயில் ேகிழகலைன

குளிர்ந்் ேகிழலைாய் ைந்்ாள் 

அள்ளிசகசனறா்ள

்ாைம் ்ணிகை ைந்் ேணீகரன்ை

கமல்கலைன வீசும் குளிர்க்னறலைாய்

வீசிச கசனறது யா்ரா? எனன ்ப்ரா

வீசிய ஒற்கறப பார்கை யில்

கமா்த்மும் க்ாகலை்த்்்ன எனகன்ய...

ைருைா்ளா ்ருைா்ளா ்னகன

இ்மாய்ச கசய்்கிைள் கூற்ைணடும்

ப்மாய் எனகன்த்ரல் ்ைணடும்...

பாசகமாழிைள் பைர்ந்்்...
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ம்தாடரும் ்தவங்ைள்

க்ாடு்த் ைைகலைைள்

க்ாபபூழககைாடி உறைாய்

க்ா்டர்ந்து ைரு்ம எனகறனறும் 

்ைமாய் ்ைமிருந்து

பிள்களசகசல்ைம் கபற்ை

கபற்்ற அக் சணீராடடிபபாராடடி

ைணணுள் மணிகயனகைா்தது

ைா்ததும் ப்டாது ைைகலையில் உழனறு

கைபபிடி்தது தூகைகி ைி்ட்ை

துயர் பலை ்ாஙைகி்த துடிபபா்ள அனகன

ைளர்ந்் பிள்கள்யா எடடி உக்ககும்

மகனைியின கசாற் ்ைடடுபகபற்ற ்ாயைகள

்ாயுமக் கபாருடபடு்த்ா உள்ள்த்கினளாய்

ைருைா்ள ைலைம்...

்ன பிள்களகயன உைகை்யாடு...

க்ா்டர்ைக்கயன்த க்ா்டரும் 

்னக்ை எனற எணணமில்லைா மாகைள்

பிற்ை உணர்ைர் ்ம் ம்டகமயிகன...

ேற்குழந்க்பகபற்ை ்ைம் கபற்்ற

சணீராய் ைளர்கை்ை ேற்றைம்...

ேனறாய் ைளர்ந்்்

கைாண்ட பிள்கள ைகலைககு்ம இ்த்ைம்

இபபடியாய் க்ா்டரும் ்ைஙைள் 

க்ா்டர்ைக்கயன்ை...
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மகழ

மகழ மகழ அக்டமகழ

குளிகரடுகை்ை

உக்ட ேகன்தது 

்மனி க்ாட்ட

மகழயில்

சிலிர்்த்து மனம்

கேைகிழந்்து கைாஞசம்...

எ்த்கன ோடைளுககுப

பிற்ை இவைருகை...

மணமைள் சிரி்த்ாள்

குளிர்ந்்ாள் மைகிழவு்டன 

்ாைம் ்ணீர குடி்த்ாள்

்னககுள்

ஒரு ைரு்டக ைா்த்கிருபபு

ேணீர்்ததுளிைகள

்ாஙைகிய இகலைைள்

எடு்ததுககைாண்டது

்ைணடிய அளவு

ை்வுைள்அக்ட்தது

சனனல் ைழி்ய

கைாடடிய மகழகய 

ரசி்த்படி கைாறிகை்த

்்டுைகிறது ைறு்த் 

சூ்டான ை்டகலைகய...

கபய்யடடும்

கபய்யடடும்...

ேகிகறயடடும்

ேகிகறயடடும்...

எஙகைஙகும்
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ம்பருமரம் ்தாங்கும் வவர்...

கபருமரம் ்ாஙகும் ஆணி்ைர் இது்ான

உயிர் ஆழம் ்ணீணடும் உணர்வுைள் இகை்ய

ைான ைகர பரந்்்

பரந்து ைகி்டககும்

ைகிகளைள்

ஊன ைகர இறஙகும் உணர்ைிது்ை

ஏகனனறு க்ரியுமா

்ாஙைகி ேகிற்கும் ஆணி்ைகரகன்ய

அகசகைவும் முடியு்மா?

அகச்த்லும் ஒணணு்மா?

யார் ைந்து ்டுபபினும்

அகசைகி்லைன...

என ்ைர்ைள் இருபபது மணணில்்ாம்

கசல்லைரிகை இயலைா்்

கசழி்தது ேகிற்்பன

்ாஙைகிபபிடி்த்

்ைர் ைழி்ய...

ஊர் ைம்பு உலைை ைம்பு

ஏதும் கசய்யலைாைாது எகன்ய

அகசகை இயலைா ேம்பிககை

ைகச பாடினும் இகசகயன

எணணி துசசகமன

மி்கிப்பன..

்ாஙகும் ஆணி்ைர்

ைிழுதுைள் இருககையில்

ைிழு்ை்னா?

எழு்ைன உறு்கியாய்...
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ஏர் முகனககு வநரிங்வை 

எதுவுவமயில்கல

ஏர் முகனககு ்ேரிங்ை எதுவு்மயில்லை

புரிந்து கைாண்டா்யா

ேணீ்ானிங்ை 

க்ரிந்து கைாண்டா்யா

கசழி்த் பூமி இது்ை

ைாய்ந்்து... 

ைாய்ந்்து

ைறண்டன்ை ைாய்கைால்ைள்

ேணீரினறி 

ைாரா்த்ணணணீகரகைணடு

ைருந்்ா்் புலைம்பா்்

முடியும்டா ...

பு்கிய ைழிமுகறைள்

ைணடுபிடி்யன ேணீ்ய

ை்கிர் முற்றி ்கலைசாயலைாம்

்னனம்பிககையிருந்்ால்..

கசாடடும் ேணீர் கூ்ட

ஆகும் பாசன்த்கிற்கு..

ஏர் பிடி்த் கைைள் 

இனறு, ேணீரினறிகயன

சும்மா இருகைலைா்மா? 

்பாதுகமனற மன்ம

கபான கசய்யுமாம்.

ைருந்்ா்் ைழியுணடு...

ேனகசய் ேகிலைகமல்லைாம்

இனறு புனகசய் ேகிலைமானது..

புனகசய்்யா.

பு்கிய இல்லைஙைளாயின..

மாற்று அகன்தக்யும்...

மாறும்....
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ஏற்றமும் இறகைமும்..

இருந்்ால் ்ா்ன

சுகைககும் ைாழவு...?

ஏர் முகனககு ்ேரிங்ை

எதுவு்மயில்லை

எனறும் ேம்ம ைாழைி்லை

பஞச்மயில்லை.....

ஆம்....ே்ட்தது... ே்டககும்...

இகமகைா்த மநாடிைள்

இகமகைா் கோடிைள்

இ்யமக் அழு்த்

சுமகைா் உள்ளம்கில் 

கசால்லிய ைார்்தக்ைள்

உமகைாை ைகரந்்்ன

உணர்கைழு்கிய ைைிக்

எமகைாை ைருைா்யா

ஏகைமு்டன ோ்ன

கமகயழு்கிய ைிழிைள்

ைகரந்்து ைணணணீரால்

கமய்கயன கசால்லிய

ைா்லினறு ைாைலைால்

கபாய்கயன்ை ஆைகி்ட்ை

புரியாது ோனைிழிகை

கைகயகனப பிடிககும்

ோள்்ான எப்பாது?



142 |

நிழலாய்த ம்தாடர்வவன்

ேகிழலைாய் ைரு்ைன

ேகிஜமாய் ோ்ன

உகன்ய க்ா்டர்ந்து

உனனுள் நுகழந்்்

ைிழிைள் ேகிகறந்்்

உகறந்் உனகன

ைி்கி்ான ைந்்் 

பிரி்த்கி்ட

ேகிகனயினும்

ைழியினறி கமாழியினறி

்ைி்த்கிடினும்

ேகிகனைினில்

ேகிகறைாய்

ேனைிலும் ேணீ்ய

மறந்்கி்ட்த்ான

ஆகு்மா எனனால்

பிரியா ேகிழலைா்த 

க்ா்டர்்ைன எனறும்.
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ஏன் வந்்தாய்

எனனுள் ைந்்ை்ர

ஏற்றமிகும் எனனை்ர

ைாசம் கசய்ை்ா்லைா

ைாடடி ைக்கைகினறணீர்?

்ேசம் கைாண்்ட 

என மன்கில் ்ா்ன

எனகன ைிடடுசகசல்லைாது

எப்பாதும் உ்டன இருபபீர்!

கைாடடிய அனபினில் 

ைிடடில் பூசசிகயன

ைிழுந்் ைாரண்மா

எடடி ேகிற்ைாது

ைகிட்்ட ைரும் 

கம்த்பபரி்ைா

ச்த்மினறி கசால்லு்்

கசாந்்ம் ேணீகயன

பட்டமரமும் துளிர்்த்்்

பாசபபா்டல் இகசககு்்

படடுபபூசசியாய்

சிறைடி்த்்...
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வெறறு வயவலாரமாய்

ெிந்திய புன்னகையில்

கசவைந்்கி்ய சிஙைாரி்ய

்சற்று ைய்லைாரமாய் ்ேற்றுேணீ

சிந்்கியப புனனகையில்

்்ாற்று்த்ான ்பா்னனடி

்்ாகை மயி்லை ஏறு்டி எம்மனசு 

ஏ்த்மிகறசச ேணீர் ைாய்கைாகலைப்பால் ..

சி்த்கிகர மாசக  குளிர் ேகிலைைாய்

ேணீ வீசிய கைள்களாளியில்

ேகி்த்கிகர கைட்்ட

சு்த்கி சு்த்கி அகலையு்ற்ன

ப்த் ைசச எம் மனச

பககுைமாய் அகணபபக்ப்பா?

பாசம் ைசச கபஙைகிளி்ய

்ைசகைாரன ோனல்லை

்மாசம் ்பாை கைப்ப்னா?

்மைகமன ைந்்கிடுைாய்

்மாைம் க்்த் கேஞசினுள்

்ாைம்்கன்த ்ணீர்்த்கிடுைாய்

அய்யா அழகு ராசா 

ஆச ைசச

இந்் அனபு ்ராசா

்பாடு்ம ைணணக்ைாலைம்

உன ஆச கேஞசினி்லை

மாகலை ஒணணு ேணீ ்பாடு

மாமன மனசி்லை

கைளக்ை்ததும் ைிகரைாை

ைிகளஞசி ேகிககும் ேலைமாை..
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ைாவிரித்தாவய வாராவயா?

ைாைிரி்ய ைணணணீரில் ோஙைள்

ைாடுைகர ்மக்டல்லைாம் ஓடிய ைாய்கைால்ைள்

ைாய்ந்து ்ான்பாயின்ை

ைணணணீ்ர ைக்கயன ஆயின்ை...

பாடு பார்்த் உழைனினறு

்மாடு பார்்த்கிரான

வீடடினி்லை

உணண உணவுமில்கலை

உடுகை உக்டயுமில்கலை

க்ாஙகுைகினறான தூககுகையிற்றில்..

ேணீர் பிடி்த் ையல்ைள் எல்லைாம்

ஏர் பிடிகை ைழியுமினறி

கைடி்தது்ான ்பாயின்ை

அய்்யா !!! அடிையிறு எரிைகினற்்!!!

அணக்டச்சா்ரர்ைள் ோ்ம..

ைிடடுக கைாடுஙைள்

அள்ளிககைாடுகை ்ைண்டா.

ைகிள்ளிககைாடுஙைள்...

்கழககுமா ?

்மிழைம்

ைகிக்டககுமா ைாைிரி?

்ைலி்ய பயிகர ்மய்ந்்ால்

ைிடிைது்ான எபபடி?
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ொட்கடயிற ்பம்்பரமமன

சுற்றும் பூமி சற்றும் ேகிற்ப்கில்கலை.

சாடக்டயிற் சுற்றும் பம்பரகமன...

எ்த்கன மாற்றஙைள்!!

எவைளவு ஏற்றஙைள்!!

உயர்த்கில் ஏறுது உனன்மாை்ை

எனகனனன்ைா ைணடுபிடிபபுைள்!!

எபபடி எபபடி்யா?

சாடக்டகயசசுற்றியைன 

கையில் உலைைம் பம்பரகமன

ஓடி ஓடி ேகில்லைாது ்பாகும்

மானி்ட உலைகு ஒழுஙைகில்லைாது

எனன கசய்யகைா்த்கிருகைகி்றாம்?

ஏன்டா ேணீ?

எழு!!!

பு்கிய உலைகைபபக்ட!!

ைிணமணீனைள் உனைசமினறு..!!!

ைானபபந்து கூ்ட

உனனருைகில்்ாம்!!

எழுசசியும் வீழசசியும்

உன கையில் ்ாம்!!

்பாட்ட ைிக்யினறு புல்லைனறு கபருமரம்ைாண 

மனி்ம் எனனும் மாகபரும் ஆற்றல் முயற்சி எனனும் 

மூலை மந்்கிரம்

இனனல் ைந்்ால் 

இடுபகபாடிகைா்்ா 

எழுைாய் ்சா்ரா 

உலைைம் உன கையில்!
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்பனி விழும் இரவு

பனி ைிழும் இரைில்

ேகனந்் ேகிலைகைன அைள்

ஒளிர்ந்் முை்த்கில் 

க்ரிந்் அழகு...

கைாள்கள கைாள்ளும்

ைானிலைவு ைந்்்்ா 

்கரயினில்

்்னிலைைாய்

முைகிழ்த்்...

குளிர்ந்் முை்த்கில்

ைகரந்் ஒைியகைணீற்றுைள்

ேகிழலைாய்்தக்ரிந்்து அழைாய்..

யாகர எ்கிர்பார்்தது

இந்் ைருகை?

கபஙைகிளியின

பாசம் கை்த் 

பாைலைன யா்ரா?

்யகைம் 

ேகிகற மன்த்கினலைாய்

மயகைம் கைாண்்ட

மயஙகுைகினறா்ள

ைலைகைம்  கைாண்்ட..

ஓ ைானிலை்ை 

கசல்லைாய் ேணீ

்பாய் உகரபபாய்

அைனி்ட்த்்

ைஞசியின எணணமக்

பனி ைிழும் இரைினில்...

்னியளாய்்த ... 

்ாரகையின ்னிகமகய.
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நீல வான ஓகடயில்

ேணீலை ைான ஓக்டயி்லை ேணீந்தும் கைணணிலைா

எகன எனறும் சணீணடும் கபணணிலைா

இனறும் மடடும் எந்்ன ைணணிலைா  

ஏ்னா ைந்்் எகனைாடடி ைக்கைகிறாய்

கூடடிப்பாைகிறாய் பின்னா ்பாடடு உக்டகைகிறாய்

ைட்டகைனனம் ைாடடி

கைாஞசம் ைகிட்்ட ைருைகிறாய்

க்ாடடுபபார்கை ஆைல் கைாண்்ட 

ஆகச கைாண்்ட்ன உனனில் பாசம் கை்த்்்ன.

மினனும் ஒளியில் ேணீ்ய எந்்ன

ைணகணபபறிகைகிறாய்

ைிணணில் இருகைகிறாய்

எனனில் எப்பா ைருைா்யா 

ைாசம் கைாள்ைா்யா? ்ேசம் கைபபா்யா 

இல்கலை்ததூகைகி எறிைா்யா?  

அ்ட்டா எனன ்ேர்ந்்து?!!! எனனிலிங்ை

ைா்லியும் கைணணிலைாவும் ஒனறு ்சர்ந்்்்ா

ைணண ைனைாய் மினனி மகறந்்்்ா






