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க ோ. இளங்க ோவன்  (Go. Elangovan) 

300, மண்டோய் சோலை வீதி  (The way of 300,Mandai Road) and other poems 

 

 

சன்னல் திலைச்சீலையும்,மைக் ிலளயும் 

 

இந்த வீடு குடி வந்து 

ஏறக்குலறய 

பதிலனந்து ஆண்டு ள் 

ஆ ிவிட்டன 

 

அந்த 

மைக் ிலளயும்  

என் வீட்டுச் 

சன்னல் திலைச்சீலையும் 

என்னதோன் கபசிக்க ோள்ளுகமோ? 

எந்த கேைமும் 

ஒரு சைசைப்பு 

 

திலைச்சீலை 

ல  ஆட்டி, ஆட்டிப் கபச 

 ிலளகயோ 

ல  ேீட்டி, ேீட்டிப் கபசும் 

அது  

அவர் ளுக் ோன உை மோயிருந்தது 

 

சிை கேைங் ளில் 

உற்சோ ம்  லைபுைண்கடோடும் 

பறந்தும்,குதித்தும் 

விலளயோடும் 

 

அவ்வப்கபோது 

 ிசு ிசுப்போய்ப் 

கபசிக்க ோள்ளும் 

ஒருகவலள 

இந்தத் திலைச்சீலை 

இைவில் 

தூங் ோமல் இருந்திருக்குகமோ? 
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கச... 

கவட் ங்க ட்ட 

திலைச்சீலை! 

அக் ிலள மட்டுகமன்ன.. 

இலை லளத் கதோங் ப்கபோட்டுக் க ோண்டு 

'ஆ..'கவன வோய் பிளந்து க ட்டுக் க ோண்டிருக்கும் 

 

சோைல்  ோற்றும், 

மலையும்,இைவும் 

இவற்றின் எதிோி ள் 

இவர் லளச் 

சந்திக்  விடோமல் 

சன்னலை மூடுபலவ 

 

என் குைந்லத ளின் 

 ன்னம் தடவும் 

திலைச்சீலைலய 

ஆவைோய்ப் போர்க்கும் 

மைக் ிலள... 

தோனும் முத்தமிட 

தலை ேீட்டி முயற்சிக்கும் 

 

கபைலனத் தோைோட்டும் 

என் அம்மோவின்  

கமல்லிய தோைோட்டில் 

இைண்டுகம 

கமய்சிலிர்த்து ேிற்கும் 

 

அம்மோ  

மலறந்த அன்று 

சோைலும்,மலையும்.. 

ேோன்  
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சன்னலைச் சோர்த்தவில்லை 

அழுதன 

மோோிலும்,வயிற்றிலும் 

அடித்துக் க ோண்டு அழுதுக ோண்கடயிருந்தன 
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ேோங் ள் 

கவறு வீடு வந்துவிட்கடோம் 

பலைய வீட்லட விட 

இந்த வீட்டில் 

பை மடங்கு வசதி ள்! 

ஒகை ஒரு குலற- 

இங்கு... 

சன்னலும் திலைச்சீலையும் 

இருக் ிற்து, 

மைக் ிலளதோன் இல்லை, 
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300,மண்டோய் சோலை வீதி 

 

என் மீதோன வைிப்பயணம் 

எவருக்கும் பிடிப்பதில்லை 

 

என் இருமருங் ிலும் 

ேிற்கும் 

ஓங் ி உயர்ந்த மைங் ளுக்கு 

எப்கபோழுதும் 

ஓைமிட மட்டுகமத் கதோி ிறது 

 

என் வீதிக் குயில் ள் கூட 

கசோ  ைோ ங் லளத்தோன் 

இன்றுவலை போடு ின்றன 

 

இளம்பிஞ்சு ளின் ஈை உடல் ள் 
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என்லனக்  டக்கும் கபோது 

 னத்துப் கபோ ின்றன 

என்  ண் ள்  

 

சோதித்த முதிகயோர் ள் 

சத்தமின்றி  ிடக்கும்கபோது 

ேன்றிப் கபருக் ில் 

ேலனந்து கபோ ின்றது கேஞ்சம் 

 

உறுப்பு தோனம் வைங் ிய 

உடல் இதுகவன்று 

க ட்ட தருணத்தில் 

சிலிர்த்தன என் கசவி ள் 

 

மனிதமற்று வோழ்ந்து 

மடிந்த பிணங் லளப் 

போர்க்கும்கபோழுது 

மைத்துப் கபோ ிறது மனம் 
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என் உடகைங்கும் 

சிதறிக்  ிடக் ின்றன 

க ோடி கவள்ளி ள் 

க ோபங் ள் 

ேோன் என்ற திமிர் ள் 

ேோணயமற்ற ேோக்கு ள் 

 

யோகைோ ஒருவோின் 

ஒருவைிப் பயணத்லத 

உங் ள் மனித இனம் 

ஓர் ஒத்தில யோய்  

ேிலனக்க் கேர்ந்தோல் 

கபோதும் 
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தீவிை வோதத்தின் பிடியில் 

சுடு ோடோய் மோறிவரும் 

உை ம் 

சு மோ ி விடும் 
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போலையில் ஒரு விலத 

(மி  உச்சமோய்,வோழ்வின் இயற்ல  எல்லைலயக்  டந்து வோழ்பவன்) 

 

துளிர்க்  கவண்டும் 

தலைக்  கவண்டும் 

கசைிக் கவண்டும் 

ேோன்  

 ோத்திருந்கதன் 

 

எனக்குக்  ோல் ள் இல்லை 

ேடக்  முடியோது 

எனக்குச் சிறகு ளுமில்லை 

தோனோய்ப் பறக் வும் இயைோது 

இடம்கபயர்ந்கதனும்  

முலளவிட கவண்டும் 

 ோத்திருந்கதன் 

 

ஏதோவகதோரு விைங்கு 

யோகைனும் ஒரு மனிதன் 

ஏகதனுகமோரு பறலவ 

என்லனச் சுலவப்பதற் ோய் 

இனிப்போய் மோறிக் 

 ோத்திருந்கதன் 

 

க ோடூைமோனப் பற் ளுக் ிலடகய  

ேசுங் ிவிடுகவகனன்று பயப்படவில்லை 

என் கமல் கதோல்  டினப்படுத்திக் 

 ோத்திருந்கதன் 

 

யோகைோ அல்ைது எதுகவோ  

என்லனச் சுலவப்பலத உணர்ந்கதன் 

பற் ளின்,ேோக் ின் 

உருட்டல் மிைட்டலுக்குப் பணியவில்லை 
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எச்சில் சுனோமி எதிர்த்கதன் 
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கசோிமோனச் சோறில்  

கமல்கதோல் உதிர்த்து கமன்லமயோகனன் 

 

 ைிகவன கவளித்தள்ள... 

வீைப்பிறந்தவன் ேோனல்ை 

கதோல்விலய வீழ்த்தப் பிறந்தவகன� �  

ஒரு கவறியுடன் 

 ைிலவகய உைமோக் ிக்  ோத்திருந்கதன் 

 

 டும் கவயில் 

 வனமோய்க்  ோத்திருந்கதன் 

கபய்க்  ோற்று 

கபோறுலமயோய்க்  ோத்திருந்கதன் 

கவயில்...கவயில் 

 ோற்று... ோற்று 

ஆண்டுக் ணக் ில் 

ஆைவோைமின்றி அலமதியோய்க் 

 ோத்திருந்கதன் 

 

கமல்ைத் கதோள் கதோட்டது 

கமல்லிய மலைத்துளி 

விருட்கடன ேிமிர்ந்கதன் 

 ோைத்துடனோன ஒரு 

ஓட்டப்பந்தயத்திற்குத் தயோைோகனன் 

 

 ோைத்திற்கு ஒரு கேோடி 

எனக்க ோ -அது ஒரு யு ம் 

விகவ மோன என்  ோத்திருப்பு 

கவ மோய் என்லன வளை லவத்தது 

 

என் இலை, ிலள லள 

வோன் கேோக் ியும் 
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கவர் லள ேிைத்தின் உள் கேோக் ியும் 

ேீளமோய் 

கவகு ஆைமோய்  

அதிைடியோய்ச் கசலுத்திகனன் 
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மலை ோணோ 

கவயிலும்  டும்  ோற்றுமோன 

வறண்ட போலையில் 

ஈோிலை விடவும் 

எத்தலனகயோ ஆண்டு ளோன 

என்  ோத்திருப்பு. 

 

இன்கறோ...  

என் இனிக்கும் பைங் லள 

எல்கைோரும் சுலவக்  

ேோகனோ... 

 ம்பீைமோய் ேிற் ின்கறன். 

 

ேோன் தோன்- 

ேம்பிக்ல  

எனக்கு 

இன்கனோரு கபயர் 

சிங் ப்பூர்  
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கபருசு 

 

வோய்க் ோிசி வோங்குற  

கேைத்துை 

வோய்க்கு ருசி க க்குகதோ? 

 

கபோட்டத தின்னுட்டுப் 

கபோத்தி ிட்டு க டக் ோம 

கபோைம்பகைன்ன கவண்டிக டக்கு? 

 

க ைம்னு கசோன்னதுக்கு 

க வலைப் போரு 

எழுபதோச்சு..இன்னும் 

எளவட்டம்னு கசோல்ைணுகமோ? 

 

க ோதிப்புக்கு மருந்து 

க ோடச்சலுக்கு மோத்திலைன்னு... 

இங்க ன்ன.. 

கூலையப் பிச்சி ிட்டு 

க ோட்டுகதோ  ோசு? 

 

அது க டக்குது 

கபருசு 

அது அப்படித்தோன் 

 

இதயமற்ற ேோக்கு ளின் 

இைக் மற்ற் வோர்த்லத ள் 

 

ேன்றி க ட்கடோோின் 

ேை ம் தரும் வோர்த்லத ள் 

 

கவோிலன மறந்த 

மைட்டு விழுது கள... 
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கதனோய் இனித்தகதல்ைோம் 

இன்று 
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வீணோய்ப் கபோனதுகவோ? 

 

தடம் மோறிப் கபோய் 

தடுமோறி ேிற்ல யில் 

 ைம் ேீட்டிக்  ோப்போற்றி 

சிைம் சோய்க்  

ஆறுதைோய் ேீட்டிய 

சு  மடி ள்-இன்று 

சுலமயோ ிப் கபோனதுகவோ? 

 

மூத்த தலைமுலறயினர் 

ேம் மைபு  ோக்கும் 

மோண்புலடகயோர்! 

ேடமோடும்  

பல் லைக்  ை ங் ள்! 

 

ஆயிைமோயிைம் 

அறிவுலைப் கபட்ட ங் லள 

உள்ளடக் ியிருக்கும் 

பட்டறிவுக்  ருவூைங் ள் 

 

போர்பு ழும் சிங்ல க்குப் 

படிக் ற் ளோய் ேின்கறோர்க்குப் 

கபருந்தில்  

அமை இடம் க ோடுக்  

அவ்வளவு தயங்குவகதன்? 

 

ஏற்றமிகுப் கபோிகயோர் ள் 

எதிோில் வந்தோல் 

சட்கடன விை ோமல் 

குட்டியோய்ப் புன்னல த்தோல் 
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குளிைோகதோ அவர் கேஞ்சம்? 

 

ஊண் மறந்து 

தோன்" மறந்து 

உங் லள  
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உயிகைனச் சுமந்தவர் லள 

உங் ள்  

முது ில் சுமக்  கவண்டோம் 

முன் எதிர்ப்படும்கபோது 

மு ம் சுைிக் ோமலிருங் ள்-அது 

கபோதும்! 

 

அவர் ள் 

அப்படி என்ன 

"கபருசோய்"க் க ட்டுவிடப் கபோ ிறோர் ள்? 

அன்போன போர்லவயும் 

ஆறுதைோய்ச் சிை வோர்த்லத லளயும் தவிை! 
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Tamil Poetry – First Prize 

க ோ. இளங்க ோவன்  (Go. Elangovan) 

300, மண்டோய் சோலை வீதி  (The way of 300,Mandai Road) and other poems 

 

 

சுவோசம் 

 

அது என்ன,, 

அவ்வளவு புனிதமோனதோ- 

சுவோசத்லத விட! 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு அை ோனதோ- 

சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு எளிதோனதோ- 

சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு  னிவோனதோ- 

சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு மதிப்போனதோ- 

சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு இனிலமயோனதோ- 

சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு  ருலணயோனதோ- 

சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு சு மோனதோ- 

சுவோசத்லத விட 
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அது என்ன... 

அவ்வளவு வலிலமயோனதோ- 
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சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு முக் ியமோனதோ- 

சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு உயர்வோனதோ- 

சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு  லையோனதோ- 

சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு நுட்பமோனதோ- 

சுவோசத்லத விட 

 

அது என்ன... 

அவ்வளவு கவ மோனதோ 

சுவோசத்லத விட 

 

சோி ,,,கபோ ட்டும் 

 

மூச்லச விடப் 

பிறிகதோன்று 

கபோிகதன்றோல் - பின் 

மூச்கசதற்கு? 
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