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ரசித்த சில கவிைதகள் 
இங்� இடப்பட்டி�க்�ம் கவிைதகள் யாவ�ம் ஏேதா ஒ� வைகயில் என்ைனக் 
கவர்ந்த��க்க�ன்றன. இைவ உங்கைளய�ம் கவரலாம்..! படித்�ப் பா�ங்கேளன்..! 

வரிைசயில் ந�ற்க�றார்கள்; வாழ்ைவத் 
ெதாைலக்க�றார்கள்! 

'விைடயிராதா 
நீண்ட ேகள்விகளால் 
ந�ைறக�ற� – 
எதற்ெகதற்காகேவா காத்த��க்க�ற மன�.. 
'நீண்ட பாைல ந�லங்களில் 
காய்ந்த ப�ற்கைள ேபால் 
ெதாைலத்த�ட்ட ஆைசகள் 
மரணத்ைத மட்�ம் ம�ச்சம் ைவத்�க் ெகாண்� 
எல்லாவற்ற�ற்�மாகவ�ம்; காத்த��க்கேவ ெசய்க�ற�.. 

'வ�டத்த�ல் �க்�ம் 
வைள�டாவின் ப�ைமைய ேபாலன்ற�ய�ம் 
வ�டங்களிரண்டில் பார்த்� வந்த ��ம்பத்� �கங்கள் 
��ரத்த�ன் இைடெவளியில் – 
சிக்க�க் ெகாண்ட பாரங்களாகேவ கனக்க�ன்றன.. 

'எரிக்�ம் ெவயில்; வலிக்�ம் �ளிர் 
கண் அைடக்�ம் மனற் காற்� 
எல்லாம் கடந்�ம் – 
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உறவ�களின் ந�ைனவ�களில் வலிக்�ம்; வலி 
தீர வைதயன்ற� ேவற�ல்ைல.. 

'சான்ற�தழ் ��க்க�க் ெகாண்� ஏற� இறங்க�ய படிகள், 
ெவளிநாட்டில் ேவைல க�ைடத்�விட்டெதன ெவடித்�ச் சிரித்த சிரிப்ப�, 
விமானத்த�லி�ந்� இறங்க�ய பின் வாங்க�ய �தல் சம்பளம், 
இைவ எல்லாவற்ைறய�ம் ஈ�கட்ட 
கண்ணீர்தான் 
கண்ணீர்தான் ம�ச்சமா�ெமன 
அன்� ெதரியவில்ைல – 

�டிெகாட்டி 
வாழ்க்ைக ெமாட்ைடயாக� 
க�ழவெனன்� பட்டம் �மந்� ஊர்ெசல்ைகயில் 
ம�க நன்றாகேவ ெதரிக�ற�; 

'ெதரிந்� மட்�ெமன்ன ெசய்ய 
அேதா எைன �மந்� வந்த விமானம் த��ம்பி ெசல்ைகயில் 
இங்க��ந்� ந�ைறய ேபைர – 
ஏற்ற�க் ெகாண்� தான் ெசல்க�ற�; அேத வைத ேநாக்க�!! 

-வித்யாசாகர்- 
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வழைமயான ெசய்த�கள் 
மனித ேநயம் எங்ேகா 
ப�ங்க�க்ெகாண்டேபா� – ெவ�ம் 
மண்ைட ஓ�கேள இங்ேக விைதக்கப்பட்டன 
�வ�ம் ெகாடிய�மாய்ப் 
�த்�ப்ெபாலிந்த – எங்கள் 
க�ராமத்� மண்ணிெலல்லாம் – இன்� 
எ�க்கைல மட்�ம் �த்த��க்�! 
பச்ைச மரங்கள் 
காற்றைசவில் படபடக்க�ட 
அச்சப்பட்� வாழ்க�ன்ற� 
எங்கள் அயலட்டம்.. 
இ�ண்�விட்ட ெத�ேவாரத்த�ல் 
இரவிரவாய்த் ‘ேத�தல்’நடக்�ம் 
இங்ெகான்� அங்ெகான்றாய் 
எம்மவர் காணாமல் ேபாவர்… 
ேதசத்த�ன் பிற�ெதா� �ைலயில் 
அைடயாளம் காணப்படாதவர்களாக 
ப�லிச் சின்னம் ெபாற�த்� – அவர்கள் 
ப�ைதக்கப்ப�வார்கள் 
ேதசம் ‘வழைமக்�த் த��ம்பியதாக’ 
ெதற்க�ல் ெசய்த� வ�ம் – ஆம் 
இைவகள் தான் வடக்க��ம் க�ழக்க��ம் 
வழைமயான ெசய்த�கள் 

தேனஸ்- 
நன்ற�: மாணவர் �ர� 
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ஒ� ஞாயி� மாைல 
ஒ� ஞாயி� மாைல ய(ஜ)ன்னல் அ�க�லி�ந்� அ(ஆ)ப்பிள் மரத்த�ல் அணில் 
ேகா�ம் அழக�ல் லயித்� இ�ந்ேதன் 
சின்ன உடலில் என்ன ேவகம் சிலிர்ப்ப�ம் வாலின் வி�க்க�ம் வி�விெடன 
அங்�ம�ங்�ம் ேநாக்க�ம் ெசயலில் �ைனப்ப�ம் 
ஒ� சில ெகாற�ப்பின் பின் பயனற்ற உத�ர்வில் எத்தைன பிஞ்�கேளா…? 
லயிப்பில் இழப்பின் ெந�ட�ம் 
ெதாைலவில் அப்ேபா� அந்தச் சத்தம் �தலில் ெமல்ல பின்சற்�ப் பலமாய் 
ஓம்! ெஹலிேயதான்! ” 
ராணி பிள்ைளகைளக் ெகாண்� பங்க�க்�ள் ஓ� 
ஒ� கணச் �தாகரிப்பில் இ�ப்பின் ெதளிவில் ந�ம்மத�ப் ெப��ச்� 
ேச எத்தைன ஆயிரம் ைமல்கள் தாண்டி எங்க��ந்தாெலன்ன பிரக்ைஞயற்ற 
கணங்களில் 
அந்தச் சத்தம் என்னமாய் மனைத உ�க்க� எ�க்க�ற� 
அணிலின் அழ�ம் லயிப்ப�ம் எங்�ேபாய் ஒழ�ந்தன 

-� ப�ஷ்பராஜன்- 
நன்ற�: �பமங்களா 
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தரிசனம் 
ந�லாைவக் காட்ட நீண்ட� விரல் 
எவ்வளவ� அழகான விரல்’ என்றான் ஒ�வன் 
‘நகம் �த்�ச்சிப்பிையப்ேபால் இ�க்க�ற�’ என்� கவிைத ப�ைனந்தான் 
ஒ�வன் 
அ� ஒன்�க்�ப்ேபாகேவண்�ம் என்க�ற�’ என்றான் ஒ�வன் 
‘இல்ைல அ� அதட்�க�ற�’ என்றான் ஒ�வன் 
ஒ� ேமாத�ரம் ெகாண்�வந்� ேபாட்டான் ஒ�வன் 
ம�தாணி தடவினான் ஒ�வன் 
ஞாபக �டிச்சிட்டான் ஒ�வன் 
விரலின் ேரைககளில் பயணம் ெசய்தார்கள் சிலர் 
பிற�-விரல் ெவட்டிெய�க்கப்பட்� பிரத�ஷ்ைட ெசய்யப்பட்ட�. 
ஆரம்பமாயின வழ�பா�கள் 
ஆனால் யா�ம் பார்க்கவில்ைல ந�லாைவ 

-அப்�ல் ர�மான் – 
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உைறந்த ந�ைனவ�கள் 
மலெரன்� உைன எண்ணி மனத�னில் ைவத்த��ந்தால் 
பிரிெவன்� வ�ம்ேபா� ெப�ந்தணலாய்ச்��க�ன்றாய் 
�டி இ�க்ைகயிேல �ளிர்ந�லவாய்த்தானி�ந்தாய் 
பக்கம் இல்லா� பகலவைன ம�ஞ்�க�ன்றாய் 
ேகாைடகாலங்கள் இன்னல் பல த�ைகயிேல 
வசந்தமாய் உன் ந�ைனவ� வந்� வந்� ேபாக�ன்ற� 
காரி�ள் என் மீ� கவிழ்ந்� க�டக்ைகயிேல 
விளக்காய் ெவளிச்சம் தந்� ேவெறங்ேகா நீ 
மலேரா� மரங்கள் அழகாகத்தானி�க்�ம் 
ேவர்கள் இல்ைலெயனில் அ� விறகாக�ப் ேபாயி�க்�ம் 
உன் ந�ைனவ� எப்ேபா�ம் எனக்�ள்ேள உைறந்த��க்�ம் 
அ� �த்தமான காற்றாக� என் �வாசம் ந�ைறந்த��க்�ம் 

யாேரா 
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எங்களின் நாட்கள் 
அஸ்தமனத்ைத அற�விக்�ம் எங்கள் அத�காைலகள் 
�பாளத்த�ற்� பத�லாக �காரிையேய �ன்ைவக்�ம் 
�ம�யில் ேகட்�ம் �ழக்கங்களால் 
ேமகங்கள் ேமாத�க்ெகாள்வைத ந��த்த� வாய்ெபாத்த� ந�ற்�ம் 
�ரத்த�க்ெகாண்�வ�ம் �ப்பாக்க� ரைவகளால் 
ெதன்றல் காற்� க�ழ�ப�ம். 
‘ெஷல்’லக்�ழந்ைதகள் மனித ெபாம்ைமகளின் 
அங்கங்கைள கழற்ற� விைளயா�ம் 
ெபாட்டிழந்த எங்கள் ெபண்ணிலவ�கைள 
ேசாக ேமகங்கள் ஆக்க�ரம�த்�க்ெகாள்ள 
அமாவாைச அவர்களிடம் ந�ரந்தரமா�ம். 
��த�யைலகள் ேமாத�ப் பாய்ந்� கீழ்வாைன சிகப்பாக்�ம் 

-விேவக்- 
‘தடயங்கள்’ கவிைதத் ெதா�ப்பிலி�ந்� 
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ேகாபம் 
உன்ைன நா�ம் 
என்ைன நீய�ம் 
வி�ங்க�வி�வதாய்க் க�த�ய 
எச்சரிக்ைகயின் இ�க்கங்கைள 
நம் �கங்களில் படரவிட்� 
ஒ�வைரெயா�வர் நம்பாமேலேய 
ஒ� நீண்ட பயணம் �டித்� 
விேராதத்த�ற்�ம் நட்பிற்�ம் இைடேய 
நாம் விலக�ந�ன்� 
பரஸ்பரம் சிரித்�க் ெகாள்ைகயில் 
�டேவ நம்ைமப் பார்த்� 
ைகதட்டி சிரித்�ப் ேபா�ம் 
நாம் ந�வவிட்ட காலங்க�ம்! 

-யாேரா- 
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பணம் பணமற�ய அவா! 
அன்ைன ேதசத்� 
அகத�கள் நாம் 
எண்ெணய் ேதசங்களில் 
எரிந்� ெகாண்டி�க்க�ேறாம்! 
அடிவயிற்ற�ல் பத�ந்த 
வ�ைமக் ேகா�களின் 
மர்மக் கரங்கள் 
அ�த்ெதரிந்� வசீிய 
ஜவீ�ள்ள 
மாம�சத் �ண்�கள் நாம்! 

கண் ெதரியா ேதசத்த�ல் வி�ந்� 
காயங்கள் தைல சாய்த்�க் 
கண்ணீர் வடிக்க�ேறாம்! 

ெமாத்தக் ��ம்பத்ைதய�ம் 
��க�ல் �மந்� 
இன்�ம் தீர்மானிக்கப்படாத் 
த�ைசகளில் ெதாடர்க�ற� 
நம் பயணம்! 

ஒவ்ெவா� �ைறய�ம் 
நலம் நலமற�ய அவா 
என்�தான் கடிதம் எ��க�ேறாம்! 
பணம் பணமற�ய அவா 
என்றல்லவா பத�ல் வ�க�ற�! 

நமக்� மட்�ம் ஏன் 
பணம் 
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பந்த பாசங்களின் 
சமாத�யாக�விட்ட�? 

ஒ� ெடலிேபான் கார்டி�ம் 
ஒ� ெபாட்டலம் பிரியாணியி�ம் 
�ற்�ப்ெபற்�வி�க�ற� 
நம் ெப�நாட்கள் ஒவ்ெவாண்�ம்….. 

உயிைர பிழ�ந்� பிழ�ந்� 
பாசத்தால் ஒத்தடம் தந்த 
உறவ�கைளப் பிரிந்� 
இன்�ம் எத்தைன நாட்கள் 
இந்த ஏகாந்த வாழ்ைக? 

கலவரத்த�ல் 
ைகக் �ழந்ைதையத் ெதாைலத்த 
தாயின் பதற்றத்ைதப்ேபால்தான் 
ஒவ்ெவா� �ைறய�ம் ேபான் ேபசிய 
பின்னால் அைடய�ம் அவஸ்ைதகள்…… 

நம்ம�ல் பல�க்� 
தாம்பத்த�ய வாழ்க்ைக�ட 
தவைண �ைறயில்தான் 
தட்�ப்ப�க�ற�….. 

ெதாைலேபசியி�ம் 
தபாலி�ம் 
ெகாஞ்ச�ம், சி�ங்க�மாய்… 
இன்ஸ்டால்ெமண்டில் 
இல்லறம் நடக்க�ற�… 
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மைனவியின் 
�ச்�க் காற்� தந்த �கம்�ட 
இந்த ஏசி காற்� த�வத�ல்ைல! 

��ம்ப விளக்�கைள 
�ம்ம��ட்டில் தவிக்கவிட்� விட்� 
தீக்�ச்சிகள் நாம் 
தன்னந்தனியாய் 
இந்தத் தீவ�களில்… 

வ�ீ��ம் ந�ஜம் ெதாைலத்� 
ஒ� வ�ீ கட்�ம் கனாவில் 
இன்�ம் எத்தைன ஆண்�கள் 
இந்த பாைலப் பிரேதசங்களில்?… 

உயிேரா� இ�க்�ம் 
ெபற்ற �ழந்ைதக்� 
ப�ைகப் படத்த�ல்தான் 
ெகா�க்க �டிக�ற� 
ெசல்ல �த்தங்கள்! 

என்ன இ�ந்தா�ம் 
காக�தங்கள் உண�மா 
பாசத்த�ன் �சி 

ஒவ்ெவா� �ைறய�ம் 
ஊர் ெசன்� த��ம்ப�ம்ேபா� 
மறக்காமல் எல்லாவற்ைறய�ம் 
எ�த்� வர �டிக�ற� 
மனைசத் தவிர…! 

காலத்த�ன் 
இந்த பைச தடவல்கள் 
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நம்ைம கட்டிப்ேபாடாமல் 
ெவ�ம் கடிதம் ேபாடத்தானா? 

பாைலவன ஜவீன்கள் நாம் 
தாகத்ேதா� காத்த��க்க�ன்ேறாம்! 
தண்ணீ�க்காக அல்ல 
தபால்க�க்காக…. 

வாழ்க்ைகயின் பாத� 
விரக்த�யி�ம், விரகத் தீயி�ம் 
எரிந்�ேபா�ம் நம் வாலிப வாழ்க்ைக 
கைடசியில் நரம்ப�கள் அ�ந்�ேபாய் 
�காரி பா�ம் வைீணகளாய்… 

என்ன ெசால்லி 
என்ன பயன் 
தண்ணீரில் மீன் அ�தால் 
கண்ணீைரத்தான் யார் அற�வார்? 

ெகா�வா�ர் ஜாஃபர் 
சாத�க் பாகவி 
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ேபய்க�க்�ம் �னிக�க்�ம�ைடேய 
ெபரிய ேவ�பாடில்ைல. 
அ�வைட �டித்த வயல்கள் ெவளிச்ேசாடின 
ஒ� சிறங்ைக மணி�டக் க�ட்டவில்ைல நமக்�. 

காற்� அடித்த�தான் 
எ�த்�த் ��ற்றவில்ைலேய எம் ெநற்��. 

மைழ ெபய்த� 
எம் தாமைரக்�ளத்�க்� மட்�ம் 
தண்ணீர் வரவில்ைல. 

ெவளி வதீ� �ற்ற� 
காவடி ேதாளி�ந்� இறங்�ம் 
ேநரம் வந்தாச்சா? 

வலிக்க�ற� ேதாள்�ட்� 
வரேம�ம் க�ட்டவில்ைலேய நமக்�. 

ஈழத்தம�ழர் மீண்�ெமா��ைற 
இளிச்சவாயர் ஆேனாமா? 

� மல�ம் வடிவ� பார்க்க 
வாசலி�ந்ேதாம் நம்பிக்ைகய�டன். 

�வ�ம் மலரவில்ைல 
� மரத்த�ன் ேவ�ம் ெதரியவில்ைல. 

ந�லவ� பார்க்�ம் ஆைசயில் 
இரெவல்லாம் விழ�த்த��ந்ேதாம். 
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ந�லைவய�ம் காணவில்ைல 
விழ�த்த��ந்த இரைவய�ம் காணவில்ைல. 

பத்� நாள் அலங்காரத்த��விழா 
�ற்�ப்ெப�க�ன்ற�. 
எஞ்சியி�ப்ப� ெகாடியிறக்கம் மட்�ேம. 

சிகரங்கள் இறங்�க�ன்றன. 
சின்னேமளங்கள் ேபாய்விட்டன. 
தவில்கார�ம் ப�றப்ப�க�ன்றனர். 

காப்ப�க்கைடகைளக் கைலத்� 
கட்டத்ெதாடங்க�யாயிற்�. 
சில கடைலக்காரேர மீத�. 

இனி அவர்க�ம் ேபாய்வி�வார்கள். 

எல்ேலா�ம் ேபாகலாம். 
ேகாவில் வதீ�க்�டியி�ப்பாளர்கள் 
எங்ேக ேபாவ�? 

ஜ�க�னா ெவளிச்சத்த�ல் �த�த்த அ�ப்ப�த்தீர 
ஒ� பகல் உறங்கலாம் 
அதன்பிற� என்ன? 

ேவள்வி நடத்த ேகாயிலில் 
அலங்கார உற்சவத்�க்� ஆைசப்பட்ேடாம் 
நடந்த� என்ன? 

�த்� நடந்த� பார்த்�ப் பரவசமைடந்ேதாம். 
இப்ேபா �த்�ம் �டிந்�விட்ட�. 
எந்த வாழ்வ�ம் க�ட்டவில்லேய எமக்�. 
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எங்ேக�ம் சின்னக்க�ைளகளில் 
அ�ம்ப� கட்டத்ெதாடங்க�னால் ேபா�ேம 
ஆத�க்க மா�கள் அதைன ேமய்ந்�வி�க�ன்றன. 

அழக�ய ஜவீிதத்த�ற்காக 
சின்னக் �� கட்�ேவாெமன 
சிட்�க்��விகள் �ள்ளி ெபா�க்க�னாற்�ட 
ப�ந்�கள் ெபா�த்�க்ெகாள்வத�ல்ைல. 
��விகைள அடித்� வாயிற் ேபா�க�ன்றன. 

நம் வயலின் விைதப்ப�க்� நா��தாற்�ட 
அண்ைட வயற்காரன் சண்ைடக்� வ�க�ன்றான். 

ஈழத்தம�ழ�க்� 
இ� எ�த�ைவத்த வித�யாச்�. 

எட்� �ைலப்பட்டம் கட்டி இரவிேலற்ற�ேனாம். 
விடிய�ம்வைர விண்சத்தம் ேகட்ட�. 
பட்டத்ைதத்தான் எவ�ம் பார்க்க �டியவில்ைல. 

சப்த நத�க�ம் �டி 
அட்ட த�க்� யாைனக�ம் �டி 
ஊைரயடித்� உைலயிற்ேபா�ம் 
பகா�ரர்க�ம் �டி 
எமக்� பந்த� பரிமாற வந்தனர். 
பாயாசம் என்றனர். 

வாைழயிைல விரித்� வரிைசயிலி�ந்ேதாம் 
என்ன வி�ந்த� இைலயில்? 

ஆக்க�த் தந்த�ம் ஒன்�ம�ல்ைல. 
��க்�ச் சட்டியி�ம் ஒன்�ம�ல்ைல. 
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ம�ன்சாரம் வந்த�, 
எரிசாராயம் வந்த�, 
டயெலாக் வந்த�, 
ெமாபிற்றல் வந்த�, 
அங்கர் பட்ட�ம் 
மக்க� ��டில்�ம் வந்த�, 

பிதாமகன் வந்தான், 
ேபாய்�ம் வந்தார்கள் 
எமக்கான வி�தைலதான் வரவில்ைல. 

வதீ�ெயங்�ம் விளம்பரப் பலைகய�ம் 
காத�ெலங்�ம் சமாதானப் பாட�மாய் 
விளங்�க�ன்றன நம் ஊர்கள். 

ஈழத்தம�ழேன! 
பட்�ம் பட்�ம் உனக்ேகனடா ப�த்த� வரவில்ைல. 

ஒன்ற�ல் ேபாரா� 
இல்ைலேயல் சரணாகத� அைடந்�வி�. 
இரண்�க்�ம�ைடயில் ந�ன்� நசிந்� விடாேத. 

உன் தாகத்�க்� ந�ைறவான தண்ணீைர 
எவ�ம் தரமாட்டார்கள். 
வாய் நைனக்க மட்�ேம வார்ப்பார்கள். 
நீ ெசாண்ைடத்தான் நக்க ேவண்டி வ�ம். 

ேபய்க�க்�ம் �னிக�க்�ம�ைடேய 
ெபரிய ேவ�பா�களில்ைல 
ஒன்� கடிக்�ம் 
மற்ற� அடிக்�ம். 
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எத�ேர வ�பவன் பலவாெனன்றால் 
இரண்�ேம ஒன்றாக�வி�ம். 

எரிக�ற �ைரயில் ெகாள்ளிெய�த்� 
��ட்�ப் பற்றைவத்தானாம் க�ழவெனா�வன். 
பக்கத்� வட்ீ�க்காரனின் கைததான். 
எமக்�ப் பைழய கைதயாச்ேச. 

உலெகங்�ம் ெடங்�க் காச்சலாம் 
அவெரா�வர் �ளம்ப�நாசினி வி��க�ன்றார். 

இ�த�யில் �ளம்ப� இங்�தாெனன்� 
மகாபிரப� ம�ந்�ட�ம் வரலாம்.. 

வ�பவர்கள் எல்ேலா�ம் வரட்�ம். 
�தலில் நீ ��க�ற் �னலில்லாமல் 
�ற்றத்த�ல் ந�ல் 

உ�க்கடித்� ஆடப் பழ�. 
தைலயில் தைலப்பாைக கட்�. 
ந�க்�த் ெதற�த்தாற் ேபால 
உன் வாயிலி�ந்� வார்த்ைதகள் வரட்�ம். 

நீ த��ம்பினால் 
த�ைசக�ம் உன்ேனா� த��ம்பட்�ம். 

நீ பாடினால் 
பட்ட மரத்த�ற்�டப் பால் ெதற�க்கட்�ம். 

மைழய�ன் ேதாளின் கீேழேய ெபய்ய�ம்படியாய் 
தைலைய �க��க்� ேமேல ைவத்த��. 

இத்தைனேபைரய�ம் �ழ�யில் விைதத்த� 
ேதர்தலில் ந�ற்க அல்ல. 
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ெத�க்கைளச் ெசப்பனிட அல்ல. 
மாகாண சைபயின் ந�ர்வாகெம�த்� 
மதவ� கட்ட அல்ல. 

ேவண்�ம் எமக்� �ண்டில்லா வாழ்வ�. 
ேவண்�ம் எமக்� வி�தைலக்கான சிற�. 

‘உைலக்களம்’ வியாசன். 
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��க்கம்விற்ற கா�கள் 
இ�ப்பவ�க்ேகா வந்�விட ஆைச 
வந்தவ�க்ேகா ெசன்� விட ஆைச 
இேதா அயல்ேதசத்� ஏைழகளின் 
கண்ணீர் அைழப்பிதழ்! 
 

விசாரிப்ப�கேளா�ம் 
விசா அரிப்ப�கேளா�ம் வ�க�ன்ற 

கடிதங்கைள ந�ைனத்� ந�ைனத்� 
பரிதாபப்படத்தான் �டிக�ற�! 

நாங்கள் �சிக்ெகாள்�ம் 
ெசன்டில் ேவண்�மானால்… 
வாசைனகள் இ�க்கலாம்! 
ஆனால் வாழ்க்ைகயில்…? 

��க்கம் விற்ற காசில்தான்… 
�க்கம் அழ�க்க�ன்ேறாம்! 
ஏக்கம் என்ற ந�ைலயிேலேய… 
இளைம கழ�க்க�ன்ேறாம்! 

எங்களின் ந�லாக்கால 
ந�ைனவ�கைளெயல்லாம்… 
ஒ� விமானப்பயணத்����ேட 
விற்�விட்� 

கனவ�கள் 
ப�ைதந்�வி�ெமனத் ெதரிந்ேத 
கடல் தாண்டி வந்த��க்க�ேறாம்! 
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மரஉச்சியில் ந�ன்� 
ஒ� ேதன் �ட்ைட கைலப்பவன் ேபால! 
வாரவி��ைறயில்தான்.. 
பார்க்க �டிக�ற� 
இயந்த�ரம�ல்லாத மனிதர்கைள! 

அம்மாவின் ஸ்பரிசம் 
ெதாட்� எ�ந்த நாட்கள் 
கடந்� விட்டன! 
இங்ேக அலாரத்த�ன் எரிச்சல் ேகட்� 
எ�ம் நாட்கள் கசந்� விட்டன! 

பழக�ய வதீ�கள் பழக�ய நண்பர்கள் 
கல்��ரி நாட்கள் த�ன�ம் ஒ� இரவ� 
ேநர கனவ�க்�ள் வந்� வந்� 
காணாமல் ேபாய்வி�க�ற�! 

நண்பர்கேளா� ஆற்ற�ல் 
விறால் பாய்ச்சல் 
மாட்�வண்டிப் பயணம் 
ேநான்ப�ேநரத்�க் கஞ்சி 
ெதல்கா – பம்பரம் – சீட்� – ேகாலி என 
சீசன் விைளயாட்�க்கள்! 

ஒவ்ெவா� 
ஞாயிற்�க்க�ழைமயாய் எத�ர்பார்த்�… 
விைளயாடி மக�ழ்ந்த உள்�ர் 
உலகேகாப்ைப க�ரிக்ெகட்! 

இைவகைள 
ந�ைனத்�ப்பார்க்�ம்ேபாெதல்லாம்… 
விசாவ�ம் பாஸ்ேபாட்�ம் வந்�… 
விழ�கைள நைனத்� வி�க�ற�.! 
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வதீ�களில் ஒன்றாய் 
வளர்ந்த நண்பர்களின் த��மணத்த�ல்! 
மாப்பிள்ைள அலங்காரம்! 

�டிந�ன்� க�ண்டலடித்தல்! 
கல்யாணேநரத்� பரபரப்ப�! 

பைழயசடங்�கள் 
ம�த்� ேபாராட்டம்! 
ெபண்வட்ீடார் மத�க்கவில்ைல 
என�ற� வறட்� பிடிவாதங்கள்! 

சாப்பா� பரிமா�ம் ேநரம்… 
எனக்� ந�ச்சயித்தவளின் ஓரப்பார்ைவ! 
ம�வ�ீ சாப்பாட்டில் 
மணமகளின் ஜன்னல் பார்ைவ! 

இைவெய�வ�ேம க�ைடக்காமல் 
“கண்டிப்பாய் வரேவண்�ம் 
” என்ற சம்பிரதாய அைழப்பித�க்காக… 
சங்கடத்ேதா� 

ஒ� 
ெதாைலேபசி வாழ்த்����ேட… 
ெதாைலந்�வி�க�ற� 
எங்களின் நீ..ண்ட நட்ப�! 

எவ்வளவ� சம்பாத�த்�ம் என்ன? 
நாங்கள் அயல்ேதசத்� 
ஏைழகள்தான்! 
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காற்ற��ம் கடிதத்த��ம் 
வ�க�ன்ற ெசாந்தங்களின்… 
நண்பர்களின் மரணச்ெசய்த�க்ெகல்லாம் 

அரபிக்கடல் மட்�ம்தான்… 
ஆ�தல் த�க�ற�! 

ஆம் 
இதயம் தாண்டி 
பழக�யவர்கெளல்லாம்… 
ஒ� கடைலத்தாண்டிய 
கண்ணீரிைலேய… 
கைரந்�வி�க�றார்கள்;! 

“இ�த�நாள்” நம்பிக்ைகயில்தான்… 
இதயம் சமாதானப்ப�க�ற�! 

இ�ப்ைபய�ம் இழப்ைபய�ம் 
கணக்க�ட்�ப் பார்த்தால் 
எஞ்சி ந�ற்ப� இழப்ப� மட்�ம்தான்… 

ெபற்ற �ழந்ைதயின் 
�தல் ஸ்பரிசம் �தல் ேபச்�… 
�தல் பார்ைவ… �தல் கழ�வ�… 
இவற்ற�ன் பாக்க�யத்ைத 
த�னா�ம் – த�ர்ஹ�ம் 
தந்�வி�மா? 

க�ள்ளச்ெசால்லி 
�ழந்ைத அ�ம் சப்தத்ைத… 
ெதாைலேபசியில் ேகட்க�ேறாம்! 
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க�ள்ளாமைலேய 
நாங்கள் ெதாைலவில் அ�ம் சப்தம் 
யா�க்�க் ேகட்�ேமா? 

ஒவ்ெவா��ைற ஊ�க்� 
வ�ம்ெபா��ம்… 
ெபற்ற �ழந்ைதயின் 
வித்த�யாச பார்ைவ… 
ெந�ங்க�யவர்களின் த�டீர்மைறவ� 

இப்படி 
ப�த�ய �கங்களின் 
எத�ர்ேநாக்�தைலய�ம்… 
பைழய�கங்களின் 
மைறதைலய�ம் கண்�… 
மீண்�ம் 

அயல்ேதசம் ெசல்லம�த்� 
அடம்பிடிக்�ம் மனசிடம்… 

தங்ைகயின் த��மண�ம்… 
தந்ைதயின் கட�ம்… 
ெபா�ளாதார�ம் வந்�… 
சமாதானம் ெசால்லி அ�ப்பிவி�க�ற� 
மீண்�ம் அயல்ேதசத்த�ற்�! 

– ரசிகவ் ஞானியார், �பாய் 
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காத்த��க்க�ேறன். – ைஷலஜா 
பத்த�ரமாய் இ�க்க�ற� 
பா�காப்ப�ப் ெபட்டைறயில் 
உன் கடிதம். 
அவ்வப்ேபா� எ�த்�ப் 
பார்க்க�ேறன் 
பிரிக்�ம்ேபாேத 
மடிப்ப�களில் விரிசல் 
ப�ப்ேபற� விட்டா�ம் 
பைழய தாளி�ம் உன் 
பளிங்� உடல் வாசம் 
�த்தான ைகெய�த்� உன் 
��வைலப் ேபால. 
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் 
ைகெய�த்�ப் 
பிரத்த�ேயகமாம் 
தனி மனித 
அந்தரங்கம் 
மன ந�ஜத்த�ன் 
ந�ழல் 
ைகெய�த்த�ல் 
அவரவர்தம் 
தைலெய�த்ைதக் 
�றலாமாம் 
எனக்�த் ெதரியவில்ைல. 
சில விஷயங்கள் 
ெதரியாமலி�ப்பேத 
நல்ல�தான். 
கவிைதயாய் எ�த�விட்�க் 
கடிதெமன்� ெசால்வாய். 
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கவிைதக்�த்தான் 
ெபாய் அழ� 
வாழ்க்ைகக்� அல்ல 
உண்ைமகைள உதற�விட்� 
ஒ�நாள் ெசன்�விட்டாய். 
மறந்ேத ேபானாயா 
மைறந்ேத தான் ேபானாயா? 
என்றாவ� நீ 
வ�வாெயன்� 
காத்த��க்�ம் 
என்ேனா� 
உன் கடித�ம். 
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கண்ெகட்ட பயைலக் கண்டால் 
மடக்கவ�ம் 
ேநற்ெறா� “உலக்ைகயன்” ஊ�க்�ப் ேபாய் வந்தான் 
ேபாய் வந்� … ெசான்னான் .. 
ஊரில் சனெமல்லாம் “�த�யாய்” இ�க்�ெதண்டான் 
“�த�” எண்டால்..? ேகட்ட� நான். 
த��விழா நடப்ப�ம் 
ேத�லாப் ேபாவ�ம் 
கல்யாணம் கச்ேசரி ெகாண்டாட்டம் யாவ�ேம … 
�ன்ப� ேபாலேவ �ம்மரம் எண்டான். 
ெபாடி ெபட்ைட யாவ�ம் “Tution” ேபாவ�ம் 
இைடப் பட்ட ேநரத்த�ல் ப��ப்படம் பார்ப்ப�ம் 
ேசாடி பிடித்� பின்னைலந்� �ழட்டல் ெசய்வ�ம் 
வ� ேநர்த்த� எண்� … 
வாய் வழ�யச் ெசான்னான் “ெசாத�வாயன்” 
ஆம�ையக் கண்டால் சனங்கள் சிரிப்ப�ம் 
சனங்கைளக் கண்டால் ஆம� சிரிப்ப�ம் 
கண்ெகாள்ளக் காட்சி என்� .. 
கண்�க்�ள் விரைல விட்டான் 
ேசாதைன யாக��ம் விசாரைண ஆக��ம் 
“Sorry” ெசால்லி ெசய்வேத 
பழக்கம் ஆைகயால் .. 
பைடயினர் �ற�த்� பயேம�ம் இன்ற� .. 
அ�க்க�க் ெகாண்� அகலப் ேபானான். 
அப்ேபா .. சனங்கள் யாவ�ம் �தந்த�ர 
உணர்வ�டன் உலாவரக் கண்டாய்? 
வி�தைல ெபற்றதாய் உணரக் கண்டாய் ..? 
சினத்�டன் ேகட்ேடன். 
வி�தைல … என்றால்..? 
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�ளிையப் பிரட்டிக் ேகட்ட� அவன் 
விளங்காப் பயல் 
ேசாற்�க்� அைலக�ன்ற “ேசாத்� மாட்�க்�” 
வி�தைலக் ெகங்ேக விளக்கம் ெதரிய�ம்? 
�தந்த�ர உணர்வின் �கெமங்ேக ப�ரிய�ம்? 

ேநற்�த் தான் என� தங்கச்சி… க��சாந்த� 
சிைதத்�ப் ப�ைதத்த வலியின் ெகா�ைமயால் 
ெகாத�க்�ம் ெநஞ்சில் .. 
இன்�ம் இன்�ம் எத்தைன ெகா�ைம . 
ெசம்மணிப் ப�ைத�ழ� ப�ைதந்� �ச்�த்த�ணற… 
பிராணைன ேத�ம் உறவ�கள் அங்ேக. 
ேதாண்டத் ேதாண்ட எங்�ம் ப�ைத�ழ� … 
��� .. இ���� .. ஆயிரமாய் விரிய�ம் அவலங்கள் 
அ�த்�ம் �ம�ப்பரப்பில் 
சிரிப்ெபாலி எ�வதற்� சாத்த�ய�ண்டா..? 
க��சாந்த� ெதாடங்க� .. சாரதாம்பாள் வைரய�ம் 
கசக்க� �கர்ந்த கா�கக் �டாரத்த�ல் வரேவற்பாம் 
வணக்கம் ேவறாம். 
கட�க்�ச் ெசன்� வைல விரிக்கவ�ம் 
வய�க்�ச் ெசன்� விைதத்த�க்கவ�ம் 
கால ேநரம் ��ரம் கணிப்ப� 
அவேன ஆன �ம�யில் .. 
நம� தைலவித� நம் ைகயில் உண்டா? 

பாலியல் வைதகள் .. ப�ெகாைல ந�கழ்வ�கள் 
ைக�கள் .. காணமல் ேபாதல் 
ப�ைத�ழ� ெகா�ைமகள் .. 
இன்னபிற அவலங்கள் .. யாவ�க்�ம். 
விசாரைண ேவண்�ெமன மடிப்பிச்ைச 
ேகட்பதா தம�ழன் ந�ைல. 
எய்தவனிடேம அம்ைப ேநாெவன்ப� 
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அபத்தம் .. அவலம். 
ேசாற்ைற உ�ட்டி உ�ட்டி உள்ேள தள்ளி … 
உண்ட கைளப்பில் வி�ந்� ப�த்� .. 
மாைலயில் எ�ந்� படம் ஒன்� பார்த்� .. 
பாட்�ம் �த்�மாய் காலம் கழ�த்தால்.. 
�தந்த�ரம் வாழ்வின் �கெமனக் ெகாள்வதா…? 
இரத்தம் �ேடற .. ேகட்�த் த��ம்பிேனன். 
ந�ண்டவைனக் காணவில்ைல. 
கண்டால் மடக்கவ�ம் .. ேகள்விகளால்! 

-எ�த�யவர் யாேரா- 
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ய�த்தம் இல்லாத �ம� ேவண்�ம்! 

 
ப�த்தம் ப�த�தாகப் 
….பிறக்க ேவண்�ம் 

ந�த்தம் விடிவானில் 
….பறக்க ேவண்�ம் 

ெசத்த விலங்ேகா�ம் 
….அன்ப� ேவண்�ம் 

சித்தம் கைலயாத 
….பண்ப� ேவண்�ம் 

ப�த்தம் மறவாத 
….ப�னிதம் ேவண்�ம் 

ரத்தம் பழகாத 
….மனிதம் ேவண்�ம் 

சத்தம் ெவல்லாத 
….அைமத� ேவண்�ம் 

ய�த்தம் இல்லாத 
….�ம� ேவண்�ம் 

என� அன்ப� ேவண்�ேகாளிற்� இணங்க எழ�ல்ந�லாவிற்காக நண்பர் 
கவிஞர் ப�காரி அவர்களால் எ�தப்பட்ட கவிைத இ�. 
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ச�க்க�ய ேதசத்த�ற்� ந�க்� 
வினாக்கள் 
த�னம் த�னம் 
க�காய் ப�ந்தாய் 
வட்டம��ம் 
வஞ்சக வா��ர்த� 
க�வ�க்க 
ேகாழ�க்�ஞ்சாய் 
எம் மக்கள் 

 
இடி�ழக்கம் எங்� பார்த்தா�ம் 
ஈழத்தம�ழகத்த�ல் -�ண்�கைள 
அள்ளி எரிந்� ஆர்ப்பரிக்�ம் 
அரக்கர் �ட்டம் 

ைகக்ெகட்�ம் ��ரத்த�ல் 
எம் உறவ�களின் தாய்த்தம�ழ்நா� 

ேகட்காமல் ேகட்�ம் 
எம் உறவ�களின் ஓலங்கள் 

இவன் வா�ம் நாேடா காந்த�யின் 
அக�ம்ைச வழ� 

ேந�வின் சமாதனப்ப�றா-அ�ேவா 
��க�ல் அடித்தவைன 
��வ�ம் ெதா�ம் 
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தாய்த்தம�ழ் நாெடன்ற ேபர் எதற்ேகா? 

�ட்�ப் பயிற்சிய�ம் 
ெகாஞ்சிக்�லாவ�ம் 
நம் �ல நாசம் 
ெசய்வதற்ேகயன்ற� ேவெறதற்�? 

ரகசியப் ேபச்�க்க�ம் 
ராடார் தளவாடங்க�ம் 

ஒளிவ� மைறவற்ற 
ஒப்ப�தல் வாக்��லங்க�ம் -எம் 
நலிவைடந்த உறவ�கைள 
ந�க்கத்தாேன? 

சமாதானம் என்� ெசால்லி 
சவ வண்டிய�ப்ப�ம் 
ச�க்க�ய ேதசத்த�ன் 
ஆற்றாைமத் தம�ழன் 
அ�க�றான் இங்ேக 
அவ�க்� நாடி�ேவ 
ேவற�ல்ைல அவனியிேல 

கண்ணீ�க்� தாழ்ப்பாள் ேபா�ம் 
கயவர்கள் �ட்டம் 
கட்சிக்ெகாடி ஏந்த�க் 
கல்லாக்கட்�ம் 

உள்ெளான்� ைவத்� 
ப�றெமான்� ேப�ம் 
ஒப்பைனத் தம�ழன் 
ஒளிரா ந�லவ� அமாவாைச 
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உணர்வில்லா உறக்கம் பாவம் 
உ�க்ைக மானம் உண்ேடா அற�ேயன்… 

அத்த�ெவட்டி ேஜாத�பாரத� 
jothibharathi@yahoo.com 
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