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அரவிந்தன் அன்பழகன்

வாசகர்களுக்கு வணக்கம்.

வாழ்க்கை

அழகு.

அந்த

அழகை

உணர

எனக்கமைந்த

ஆறாம்

வகுப்பில்

ஒரு

உன்னதமான தூண்டுகொல், மழை.
தமிழ்க்

கவிதை

எழுதும்

பழக்கம்

இருந்தே

கொண்டிருந்தாலும், எனக்கு அதன் மீது மீண்டும் பேரார்வம் ஏற்பட்டது
மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட ஒரு சிறு தூறல் காரணமாக.
இந்த புத்தகத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான கவிதைகள், என்
அலுவல் வேலையை நான் முடித்த பின், நுங்கம்பாக்கத்தில் இருந்து
போருர் வரை செல்லும் சிறு பயணங்களின் போது எழுதப் பட்டவை.
மழை தினங்களில் மனதை திறந்து வைப்பதால், தூறலில் தானாக
மலர்ந்த மொட்டுக்களே இவை.
என் சிறு கவிதைகளை, Instagram மற்றும் Facebook-இல் வாழ்த்திய
என் நண்பர்களுக்கு, அவர் தந்த ஊக்கதிற்காக என் நன்றியை
தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
அவர்களின் பாராட்டு வார்த்தைகள்
என்னை இத்தொகுப்பை பாகம் 1-ஆக வெளியிட தூண்டியது.
இப்புத்தகத்தை நீங்கள் படிப்பதில் எனக்கு பெரு மகிழ்ச்சி. மழைக்
கவிதைகளை ரசியுங்கள்.
மழையை ரசியுங்கள்.
வாழ்க்கையை
ரசியுங்கள்.

நன்றியுடன்,
அரவிந்தன் அன்பழகன்
ஆசிரியர், மழைக்கவிதைகள் பாகம் - 1
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அணிந்துரை

தமிழ் ஆர்வலரின் பெரும் முயற்சி.

இணையதளத்தில் விதைத்து,

மெய்நிகர் தளத்தில் விருட்சமாக்கி, மின் புத்தகத்தில் பூவாகி,
காயாகி, கனியாகி இருக்கும் மழையின் கவிதை. பல திறமைகளை
தன்னுள் கொண்ட வித்தகர், இளைஞர் அரவிந்தன் அன்பழகன்.
தனக்கென ஒரு அணி திரட்டி, அதை பேரணியாக்கி, தன்னை சுற்றி
பெரும் வலம் வர வைத்த சிறந்த படைப்பாளி. இப்புத்தகத்தில் தமிழ்
மேலோங்கி நிற்கிறது, இது கன்னி முயற்சியாக தோற்றமளிக்காத
அளவுக்கு, பளிச் பளிச் என மிளிர்கிறது தமிழ். என்னை பெரிதும்
ஈர்த்த
கவிதை,
மெல்ல
திறந்த
கதவு,
ஒளி
தந்த
வழி.
ஆங்கிலத்தையும், இந்தியையும் விட்டு வைக்காத தொடர் முயற்சி.
வெற்றியின் பயணம், அது தமிழ் தழைத்தோங்க, மழையின் மேகமாய்
வெளிப்படுத்தும், அதன் பின்விளைவு, ஈரக்காற்று, இனிய சங்கீத
மழை, நம்மை என்றும் மகிழ்ச்சியில் வைக்கும் இந்த மழையின்
கவிதை.
இதன் படைப்பாளி, மற்றவரை பாராட்டுவதில் பெரும்
கொடையாளி.
இவர் ஊக்கத்தில் வளர்ந்தவரும், சாதித்தவரும்
வருவார்கள் ஒரு பெரும் சளைக்காத பட்டியலாய். எங்கள் மின்னியல்
மற்றும் மின்னணுவியல் குழுமத்தின் பெரும் சொத்து இவர்.
தன் பெயரையும், தன் தகுதியையும் மேலும் மேலும் உயர வட்டமிடும்
பருந்தாக மாற வாழ்த்துக்கள்.
அன்புடன்,
பேராசிரியர். நா. குமரப்பன்,
அண்ணாமலை பல்கலைக் கழகம்.
தலைவர், மின்னியல் மற்றும்
மின்னணுவியல் குழுமம், மெட்ராஸ் பிரிவு.
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பூக்களின் புன்னகை.

தரையில் கிடந்தேன்.
தண்ணீரால் வளர்ந்தேன்.
ஒளியைத் தந்தான்.
உரத்தை தந்தான்.
உயிரை தந்து - இவ்வுலகத்தில்
ஓர் உறவை தந்தான்.
நல்ல காற்றை அளித்தான்.
அறிவெனும் ஊற்றை அளித்தான்.

பார்ப்போர் ரசிப்பதற்கும்,
பிடித்தோர் படம் பிடிப்பதற்கு மட்டுமல்ல.
அப்பூக்களின் புன்னகையின்
பின் னுள்ளோர் நன்றியை,
தமிழெனும் பொன்னகையால்
உலகுக்கு உரைக்கவே.
பூக்கள் பூக்கட்டும். புன்னகை மலரட்டும்.
பூக்களே புன்னகை யுங்கள்.

பரந்த மனம் தந்தான்.
பார்க்க ஓர் வானம் தந்தான்.
அளப்பரிய ஆனந்தம் தந்து
அன்பெனும் அமுதை தந்தான்.
அக்கருணையின் விளைவில்,
அப்பல்லிதழ் தந்தது,
ஒரு புன்னகை என்னும்
நன்னகையை!
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வானத்தின் வசனம்

ஊற்றிலே உருவெடுத்து
காற்றிலே பயணித்து
தேற்றமாய் நிற்கும்
தெளிவான விண்ணுள்
மாற்றமாய் சென்று
ஏற்றம் தரும்
நீரா வியால்
சீற்றமாய் கோபிக்கும்
சிவந்த நிறத்தின்
தோற்றமாய் தோன்றி
ஒற்றுமை தந்து
சிற்றுமை போக்கி
ஆற்றல் கொண்ட
பல்லுயிர் பால்
ஆற்றாமை நீக்கி

மற்றோர் கணிக்க
கற்றோர் கவிக்க
உற்றோர் களிக்க
சிற்றூரும் சிறக்க
பெற்றுமோர் பிள்ளையை
பெற்றது பெரு வானம்.
வற்றாத திருக்
குளத்தின் வாசம்
வானம் எனும்
விந்தையின் வசனம்
மழை.

தொற்று மாய்
துவண்டோரின் மனத்தில்
பற்று மாய் படரி
அவர்தம் நல்வாழ்வை
முற்று மாய் பரிசளித்து
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மெல்ல திறந்த கதவு

மலை முகட்டி னுள்ளே
மறைந்திருக்குமோ மகிழ்ச்சி
என எண்ணி உளி கொண்டு
உழைத்தான் ஒருவன்
கவனித்து உழைத்தாலும்
கடின பாறைகளை
கரைக்க முடிய வில்லையே
என்று கவலை யுற்றான்
அங்கும் இங்கும் நோக்கினான்
அகமும் நோக்கினான்
மகிழ்ச்சி யடையவே
முடியாதோ வென மலைத்தான்
மழைநீரி லோடும் படகாய்
நிலையின்றி தவித்தான்
மகிழ்ச்சியை ஏனடா
மலையில் தேடுகிறாய் மடையா
அது உம் மனத்தி லன்றோ

ஓய் வறியா உன் உளியை
ஒளி யரியா இருட்டினுள் திசை மாற்று கிடைக்கு முனக்கு மோர்
மகிழ்ச்சிக் காற்று
உறைத்தோர் உரைத்தனர்
உண்மையை உடைத்தனர்
அள்ள அள்ள
குன்றாத கடலில்
நல்ல நல்ல
முயற்சியின் விளைவால்
வெல்ல வெல்ல
தெடியவன் மனம்
வெறுமை எனும்
வெம்மையை விடுத்து
உவகை எனும்
உண்மையில் கலந்தது
அங்கே,
மெல்ல மெல்ல
திறந்த தொரு கதவு

மலர்ந் தொழுகும் ஓயா ஊற்று
மனம் எனும் கருவியை
மாந்தர்தோர் நல னேண்ணி
மடை மாற்று
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பாதை யெங்கும் ஈரம்

விண்மேல் இருந்தோர்
மணித் துளி மெதுவாய்
மண்மேல் விழுந்தது
நில்லாமல் போகும்
மணித் துளி
மழைத் துளி கண்டதும்
சொல்லாமல் நின்றது
பாலை வனத்தின் கீற்றாய்
சோலை வனத்தின் ஊற்றாய்
திகழும் உன்னை
மாலை நேர மொன்றில்
சாலை யோரம் நின்று

தலை தொட்டு மேனி தழுவி
பாதம் நனைய
தண்மை சிரமேறி
யாக்கை கொதிக்கு மென
அஞ்சி அஞ்சி நடுங்கி
கடைக்குடையில் தஞ்ச மடைவேனோ
நான் செல்வதோ பெரும் தூரம்
நின் தூறல் குறிப்பதோ கார் காலம்
புல்லில் சூட்டு கிறாய் பூவாரம் - நீ
செல்லும் பாதை யெங்கும் ஈரம்

சிறு நடை பயில
ஒரு குடை யேந்தி
நனையுமோ ரரிய நிகழ்வை
நழுவ விடுவேனோ
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அலைகளின் கவிதை

மெதுவாய் மலரும்
பதமாய் படரும்
மேகமாய் தோன்றி
தாகமாய் நிற்கும்
தவித்த மனத்தை
தன் நீரால் நனைக்கும்
நிலவு கண்டு
எழு மோர் அலை
நினைவு கடலை
ஏந்தி நிற்கும் மலை

☀️

ஆதவன் எழ பூபாள மாய்
சந்திரன் தொழ நீலாம்ப ரியாய்
காதில் நிறைவாய் கானமாய்
மனமும் விரியுமே வானமாய்
ஒயும் மனத்தின் விதை
ஓயாத அலைகளின் கவிதை
இசை.

எண்ணில் ஏழு சுரம் நீ
எண்ணி லடங்காதோர்க்கு
வரம் நீ
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மயோனிஸ் கவிதை

வெள்ளை அமுதமே
கொள்ளை கொள்ளும் உன்னதமே
ஈடற்ற உந்தன் சுவை
உவப்பையும் இனிப்பையும்
கலந்தார் கலவை
ஸ்பெயினில் பிறந்த
உன்னை போற்றி
ஸ்பானிஷிலேயே கவி
இயற்றி இருப்பேன்
ஆனால் உன் சுவையைக்
கனிவுறக் கவிக்க
தமிழ்ச் சுவை அன்றோ
அவசியப் பட்டது!
பீட்ஸா விற்கு தொட்டு சாப்பிட
சாஸாக கண்டாரா உன்னை?

மாஸாக இருக்கும்
உன்னை தொட்டு சுவைக்க
உருவாக்கப் பட்டதே
உலக மறிந்த பீட்ஸா பிரட்
மற்றும் பல.
கடைத் தெருவில்
உன் பெயர் மேயோ
முதன் முதலில்
படைத்தவன் உனக் கிட்ட
பெயர் அயிலோ போ
மனம் கவரும் உன்னிட
மென்ன மாய விசையோ
மயோனிஸ் - சொல் கேட்டாலே
பசி எடுக்கும் மிசையோ!

அல்லவே அல்ல;
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கிளைக் க(வி)தை

பம்பரம் போல் வாழ்க்கை.
சுழல் வதே அழகு.
அதுவே யதன் இயல்பு.
சுற்றித் திரியும்
பம்பரத் தின் ஊற்று விசை
அதைத் தாங்கும்
மனமெனும் நங்கூரம்
பாய்ந்து செல்லும் திசை
சுழலும் பம்பரம்
சேதார மடையலாம்
நிலை யிழந்து
தரை மேல் வீழலாம்
நகரா தோர் நிழலை
நினைத்து அஞ்சி
நகரு மிக் காலத்தில்
கற்பனையால் துஞ்சி
எஞ்சி யிருக்கும்
கொஞ்ச வாழ்வை
நெஞ்சி லுரமில்லாமல்
கெஞ்சி நகர்வேனோ
பஞ்சு மனத்தில்
சுடர் பற்ற வைத்து
தஞ்ச மடையாமல்
தணிந்து தவிப்பேனோ
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வீழாதோர் மழைத்துளி
வீழுமோர் மலை வெளி
காணாதோர் கண் விழி
பொகாதோர் மணித்துளி
பொய்யல்ல மெய்யடா
மெய்யுமோர் பொய்யடா
ஒளியற்ற இருளடா
இருளுமோர் ஒளியடா
கதிரவனின் கதிர் தேடி
சென்ற தோர் கிளை
அதி லுயர்ந்த மரம்
கண்டதோர் உயரம்
நேரெதிராக வருபவன்
நிழல் தேடும் மனிதன்
உழைப்பை தந்து
ஓய்வைத் தேடும் கணிதன்
கண்டானோர் கனவு
கனவுக்குள்ளே நினைவு
நினைவுக் குள்ளே கவிதை;
கிளைக் கடியில் துயில் வதால் கிளைக் கவிதை.
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ஒளி தந்த வழி

செல்லாத தடத்தில்
சொல்லாத பயத்துடன்
வில்லாக வளைத்து
எள்ளாக குறைக்கும்
பணியைச் செய்ய
துணிந்து சென்றோம்
நிழலையும் நிஜத்தையும்
ஒருங்கே வழங்கிடும்
கலப்பினக் காட்சியை
காண உழைத்தோம்

பெரும் தொற்றைக் கடந்து
வரும் காலத்தின் மொழியில்
சிறு முயற்சியால் வெற்றியை
அறு வடைசெய் தோம்
இது ஒளி தந்த வழி
உளி கொண்டு
வலி கொண்டு
பழி சொல்லாமல்
எழில் தரும் ஒற்றுமையை
பறை சாற்றிய மொழி.

இளம்படை கொண்டு
நிலம் அனைத்திலு முள்ள
தொழில் நுட்ப வல்லுனர்களை
ஒன்றே இணைத்தோம்
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[Hindi Poem] Heaven on Earth!

पानी का स्वाद
पूरी की खुशी
प्याज की कोमलता
आलू की किस्म
इन सब से परे
सबसे स्वादिष्ट रसम
धरती पर स्वर्ग |
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Just totally full! 🌼

I'm just totally full;
Devoid of any null.
Full of light;
Filled with joy;
Fulfilled with happiness.
Usually, when I'm full
I look very dull
'coz I fill myself with either with
The past that's gone or
The future that beholds!

Being just here
Is not an option of will
Till you realize
The beauty of the still
Chillin' the moment
Cherishing the breathe
Dwellin' the desire
Driving on fire
Nothin' to lose
But the world to gain
I'm just totally full!

But being just full
Is all about being just here
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