
 



 

 

முறிந்தசிறகுகள் 

 

 

 

 

உன்னை கவைிக்காது 

நான் கடந்த 

தருணங்கனை  

அறிவாயா..? 

 

 

 

 

அதில்தான் 

உைக்காை காதலும் 

இருந்தது...!! 
 

 

 

             ********** 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

*எமது பிரச்சினை... 
 

 

 

 

திருமணம் முடிக்கிறறாம். ஒருவனையயாருவர் காதலிப்பதில்னல. 
 

அதிகம் பிள்னைகள் யபற்றுக் யகாள்கிறறாம். சரியாக வைர்த்யதடுப்பதில்னல. 
 

பாடசானல கட்டிடங்கள் பல கட்டுகிறறாம். ஆழமாக படிப்பதில்னல. 
 

யதாழுகிறறாம். இனறநினைவின்றி. 
 

உனழக்கிறறாம். றநர்த்தியின்றி. 

                          ******** 
 

 

 

*சிலர் பிறந்தவுடறை இறந்துவிட்டார்கள் 

அவர்கனை புனதக்க ஆைில்லாததால்  

இங்றக உலவிக்யகாண்டு இருக்கிறார்கள் 

   

  ****************** 



 

 

 

 

 

 

 

*நம் மைம்  

அனமதியில்  

இல்லாத றபாது  

நாம் றபச  

துவங்குகிறறாம்..... 

  ******************** 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

*அவளுனடய அழகிய யமன்னமயாை 

னகவிைல்கைால் றகாதப்படும் என் 

தனலமுடிக்கு சூட்டப்படும் றவயறந்த 

மகுடத்னதயும் நான் ஏற்க தயாைாயில்னல!  

*தூங்கிக்யகாண்டிருக்கும் அடினமனய  

ஒருறபாதும் எழுப்பாதீர்கள் அவன்  

சுதந்திைத்னத பற்றிய கைவு கண்டு யகாண்டிருக்கக்கூடும்.! 

             ************* 
 

 

 

*அன்பு என்பது மது நிைப்பப்பட்ட றகாப்னப. கண்ணுக்குத் யதரிவது 

திைவம்... மனறந்திருப்பறதா 

றபானத.! 

              ************* 
 



 

 

 

*குழந்னதகள் உங்களுடன் இருக்கலாம் 

ஆைால் அவர்கள் உங்களுக்குச் யசாந்தமாைவர்கள் அல்ல! 
அவர்களுக்கு உங்கள் அன்னபக் யகாடுங்கள் 

உங்கள் சிந்னைனயத் தைறவண்டாம்! 
அவர்களுக்யகன்று சிந்தனை இருக்கிறது! 
 

                ************** 
 

 

*மைிதன் ைகசியமாய் இைவின் 

இருட்டில் யசய்யும் யசயல்கள் 

ஒருநாள் பகலின் யவைிச்சத்தில் 

அம்பலமாகி விடுகிறது. 
 

 

 

 

                ************** 
 

 

 



 

 

 

*ஒருவைின் உண்னம இயல்பு எனத  

யசால்கிறான் என்பதில் இல்னல, 

எனத மனறக்கிறான் என்பதில் உள்ைது.! 

               ******************* 
 

 

 

 

 

 

*றநற்று என்பது இன்னறய நினைவு 

நானை என்பது இன்னறய கைவு! 

                  ***************** 



 

 

*உங்கள் குழந்னதகனை 

தயவுயசய்து படித்த ஆசிரியரிடம் 

ஒப்பனடக்காதீர்கள்; 

படிக்கின்ற ஆசிரியரிடம் ஒப்பனடயுங்கள்.! 
                 ********************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*சூரியனை றநாக்கி 
நிற்பவர்கறை.. 
உங்கனை 

எந்த நிழலால் 

நிறுத்தி னவக்க முடியும்...!! 
               ********************* 
 

 

 

 

 



 

 

*யபருந்தன்னம என்பது  

உங்கைால் முடிந்தனதவிட  

அதிகமாக யகாடுப்பது.  
யபருனம என்பது உங்களுக்கு  

றதனவயாைனதவிட குனறவாக எடுத்துக்யகாள்வது.! 
   

                 ********************** 
 

 

 

 

 

 

* இைண்டு யபண்கள் றபசிக்யகாள்னகயில் 

அதில் ஒன்றும் இருப்பதில்னல! 
ஆைால் ஒரு யபண்மட்டும் 

றபசும்றபாது அவள் வாழ்க்னக 

முழுவதும் யவைிப்படுகிறது. 
 

 

                ************************* 
 

 



 

 

*அனைத்துப் புன்ைனககளும்  

தூய மைனதக் காட்டாது. 

               ********************* 
 

 

 

*இன்னறய துக்கங்கைில்  

மிகவும் கசப்பாைது,  

றநற்னறய மகிழ்ச்சியின் ஞாபகம்!!! 
              

 

 *********************** 
 

 

*ஒறை ஒரு முனற நான் ஊனமயாக நின்றறன் " 
நீ யார் ? என்று ஒருவன் என்னைக் றகட்ட றபாது . 
          

                    **************** 
 

 



 

 

* இனலயுதிர் காலத்திற்குப் பயந்து எந்த மைமும் இனலகனைத் துைிர்க்காமல் 
இருப்பதில்னல. 

                    ******************** 
 

 

 

 

 

*மனழ பூமிக்கு நல்ல சங்கீதத்னத 

அனுப்பி னவக்கிறது. மைிதன் அனத  

ைசிக்காமல் தூங்கிவிடுகிறான். 

                   ******************** 
 

 

 

 

 



 

 

*யதைிவாகப் றபசுபவனைப் பலரும் புரிந்து யகாள்வதில்னல.. 

நயவஞ்சகமாக நடப்பவனுக்கு பலரும் பூ மானல அணிவிக்கின்றைர்.. 
 

                    ******************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

*றபச்சு யசய்து காட்டாத பலனதயும் 

யமௌைம் யசய்து காட்டும் .. 

யநருக்கம் தீர்னவத் தைாதவற்றுக்கு 

தூைம் தீர்னவத் தரும்.. 
 

                   *************************** 
 

 

 

 



 

 

 

 

*யாருடன் சிரித்தாய் என்பனத  

மறந்துவிடலாம்... 
யாருடன் அழுதாய் என்பனத 

எப்றபாதும் மறக்க முடியாது.! 
 

                 ************************* 
 

 

 

*கவினத என்பது கருத்தல்ல..  
அது புன்ைனக சிந்தும் உதடுகைிலிருந்றதா  

குருதி வழியும் இதயத்திலிருந்றதா உதயமாகிறது.! 
 

                *************************** 
 

 

 



 

 

 

*நினைவு யகாள்வறத  

சந்திப்பின்  

இன்யைாரு வடிவம்தான்.! 
 

              *************************** 
 

 

 

 

*மூவனை மறக்கலாகாது.. 

கஷ்டத்தில் உதவியவன், 

கஷ்டத்தின் றபாது விட்டுச் யசன்றவன், 

அக்கஷ்ட நினலக்கு காைணமாைவன் 

                ******************************* 
 

 

*நம்னம புரிந்து யகாள்கிறவர்கள்  

நம்னம யகாஞ்சம் அடினமப்படுத்திவிடுகிறர்கள். 
 

                ********************************* 



 

*றநற்று என்பது யவல்லப்பட்ட மைணம்; 

நானை என்பது யவற்றி யபறும் பிறப்பு.! 
 

               *********************************** 
 

 

 

 

 

 

 

*எந்த ஓர் ஆணும்.... இரு யபண்கனை விரும்புகிறான்!  
ஒருத்தி அவன் கற்பனையின் பனடப்பு.... மற்றவள் இன்னும் பிறக்கவில்னல! 
 

                ************************************ 
 

 

 

 

*வாழ்க்னக எப்றபாதும் அழகு நினறந்தது ... 

அதில் எதுவும் நிைந்தைமில்னல என்பனத உறுதியாக நம்பியவருக்கு 

 

                  ***************************** 
 



 

 

*நீ யதரிந்து யகாள்ை றவண்டியவற்றின் 

முடினவ யநருங்கும் றபாது, 

 

நீ உணர்ந்து யகாள்ை றவண்டியவற்றின் 

ஆைம்பத்திற்கு வருகிறாய்.! 

                  **************************** 
 

எப்பபோது பபசுகிபறோம் ???? 

 

உங்கள் என்ணங்கறைாடு 

நீங்கள் அனமதியாக 

இருக்க முடியாதறபாது 

நீங்கள் றபசுகிறரீ்கள்....!! 
 

உங்கள் இதயத்தின் 

தைினமயில் நீங்கள் 

வசிக்க முடியாதறபாது 

நீங்கள் உங்கள் 



வார்த்னதகைில் வாசிக்க 

ஆைம்பிக்கிறரீ்கள்...!! 
 

நீங்கள் வார்த்னதயாடுகிற றபாது 

சிந்தனைனய 

படுயகானல யசய்து 

அதிலமர்ந்து 

றபசுகிறரீ்கள்....!! 
 

யமௌைத்தில் உங்கைின் 

உள் மைம் 

சத்திய றதடனல 

துவங்கி விடுகிறது..!! 
 

அதற்க்கு பயந்து 

நீங்கள் றபசுகிறரீ்கள்....!! 
றபசுபவர்கனை 

விரும்புகிறரீ்கள்..!! 
* 

நீங்கள் றபசறவண்டியது 

அவசியமாைால் 

அப்றபாது 

உங்கள் ஆன்மா.. 
உதடுகனை பிரித்து 

வார்த்னதகளுக்கு 

வழி காட்டட்டும்....!! 
 

 

            ************************** 



 

*றவர் என்பது... 
புகனழ யவறுத்த 

பூவின் வடிவம்.! 
 

               ************************** 
 

 

*துன்பமற்ற பகலும், 

இன்பமுள்ை இைவுறம 

உங்கள் உண்னமயாை விடுதனல.! 

               *************************** 

*If it were not for your guests all houses would be graves.விருந்திைர் வைாத வடீு சுடுகாடு. 

                ************************* 
 

 

 

*முயல்கனை விட... 
ஆனமகறை அதிகம் யசால்லமுடியும் பானதகனைப் பற்றி.! 
 

                 ********************** 
 

*மகிழ்ச்சி என்பது, முகத்தினை நீக்கிய உங்கள் துன்பம்தான்.! 
 

                 ********************** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

*நான் உலகத்னத விட்டு ஏகாந்தத்னதத்  

றதடியதற்குக் காைணம்... 
பணிவு என்பது பலவைீம் என்றும்,  

பரிவு என்பது றகானழத்தைம் என்றும்,  

யசல்வப் பகட்டு ஒருவித வலுயவன்றும்  

நம்பிடும் பல்றவறு மாந்தருக்கு மதிப்பைிப்பதில்  

நான் கனைப்பனடந்து றபாவறத.! 
 

                  ************************* 
 

 

 

 



 

 

*யாருக்கும் முன்ைால் நயவஞ்சகமாக  

நடக்கக் கூடாது.. 
யாருக்கும் இழிந்து விடக்கூடாது.. 
யானையும் யவறுக்கக் கூடாது.. 
இப்படியயல்லாம் நான் இருக்க  

குழந்னதயாகறவ  

இருந்திருக்க றவண்டுறம! 
 

 

                  **************************** 
 

*நான் றபசுவதில் பாதி அர்த்தமற்றனவ. நான் அப்படிப் றபசுவதற்குக் காைணம், 

மீதிப் பாதியாவது உங்கனைச் யசன்று அனடயறவண்டும் என்ற ஆதங்கத்தில் 
தான். 
 

                 ********************************* 
 

 

*கனல என்பது, 

யதரிந்தனதக் யகாண்டு 

யதரியாதனத அறிய 

எடுத்துனவக்கும் முதல் அடி.! 
 

   ******************************* 



*எைது பட்டாம்பூச்சினய ைசிக்கலாம்.... 
யதாட்டு பார்க்க அனுமதியில்னல..... 
 

 

 

   ******************************** 

*ஆடுகள் தங்கனை ஆடுகள் என்று உணரும்றபாது மந்னதயிலிருந்து 
விலகிவிடுகின்றை.! 
 

   ******************************* 
 

 

*மைிதன் இரு கூறு... 
ஒரு பாகம்  

இருைில் விழித்திருக்கிறது.! 
மறு பாகம் 

ஒைியில் உறங்குகிறது.! 
      

     ****************** 

*உற்சாகம் எப்றபாதும் 

விைக்கம் யசால்வதுமில்னல, 

விைக்கம் றகட்டதுமில்னல! 
     ***************** 

*யமைைத்னத  

வழங்கிவிடு எைக்கு ! 
காரிருனையும்  

கலங்கடிப்றபன் நான் ! 

     **************** 
 

 

*ஒரு பிரிவின் 

ஆைம்பம் யமௌைம்  

நினறந்த றபச்சில்தான் 

துவங்குகிறது..!!!! 
 



        *************** 

 

 

 

*நாம் அனைவரும் சினறக்னகதிகள் தான் சிலர் கம்பிகறைாடு.. சிலர் கம்பிகள் 
இல்லாமலறய! 
 

   ***************** 
 

 

 

 

 

*யபண்ணின் சிறு தவறுகனை மன்ைிக்காத ஆண்கள் ஒருறபாதும் அவர்கைது 
யபருனம குணங்கனை  

அனுபவிப்பதில்னல. 
 

                 ********************* 
 



 

*இைவின் பானதனயப்  

பாதுகாத்து னவத்து, ஒருவன்  

விடியனல  

அனடந்து விட முடியாது. 
 

 

 

 

 

   ***************** 
 

 

 

 

*பூமியில் எங்றக றதாண்டிப்பார்த்தாலும் 

ஒரு புனதயல் 

கினடக்கும்.அதற்கு றவண்டியயதல்லாம் 

ஒரு விவசாயியின் நம்பிக்னகதான் 

 

 

       *********************** 

 



 

என் மாைினகயின்  

றகாட்னடப்  

யபருஞ்சுவயைங்கும் .. 
 

நீ வண்ண  

மலர்கைாய்  

மலர்ந்திருக்கிறாய் . 
 

என் ைாஜபாட்னடயில்  

உைதன்னப  

ஊடு கற்கைாய்  

பாவியிருக்கிறாய் ... 
 

இைி உன்  

சுகந்த நறுமணத்னத  

நுகர்ந்தவாறற நான்  

வாழப் பழகிக்  

யகாள்ளும் காலம் வந்துவிட்டயதன்பனத  

நீ யசால்லாமல்  

யசால்லிவிட்டாய் .... 



 

வாழ்வில் பிரியவன்பது  

எப்றபாதும்  

தவிர்க்கமுடியாத  

ஒன்றுதான் .. 
 

 

    **************** 
 

 
 

நீ என் அருகில் 

இருக்கும் றபாது 

இதம் தந்தது அனைத்துறம 

நீ எனை விட்டு விலகும் றபாது 

அனைத்துறம சுட்யடரிக்கும் 

யநருப்பாக சுட்யடரிக்கிறது 

அனத நீ அறிவாயா?? 

நம் இருவருக்குமினடயில் 

பிரிவுகள் எற்படும் யபாழுதுகைில் 

ஒவ்யவாரு தடனவயும் 

இறந்து பிறக்கிறறன் என்பனத 

நீ அறிவாயா???? 

என் இைிய யதன்றறல…. 



நம் பிரிவு நிைந்தைம் என்று 

நாைறிறவன், இருந்தும் 

உன்னைக் காண துடிக்கும் 

என் விழிகளுக்கு நான் 

என்ையவன்று யசால்வது, 

எண்ணங்கனை கனலத்துவிடு என்ற…. 

வார்த்னதகள் ஊனமயாகின்றது 

அனத நீ அறிவாயா? ….. 

சப்த நாைறம யமௌைிப்பதாய் 

உள்ளூை உணர்கின்றறன் 

உன் குைல் றகட்கும் 

ஒரு சில யநாடிப் யபாழுதில் 

என்னை நான் மறக்கின்றறன் 

காைணம் இன்றி….. 

அது ஏன் என் அன்றப?…. 

காற்றனலயில் கலந்து 

உயினை வருடுகின்றது 

உன் அன்பு 

அனத நீ அறிவாயா???? 

உன் இதயத்தில் 

சினறபடத் துடிக்குது 

என் மைம் – உன்னுடன் 

இறுதிவனை வாழ 

ஏங்குகிறது வாழ்வு 

அனதயாவது நீ அறிவாயா??? 

நீ எங்றகறயா நானும் எங்றகறயா? 

என் விழி உன் உருவ நகனல எடுத்து 

தரிசிக்கிறது நிதமும் 

அனத நீ அறிவாயா ???? 

என் மைம் என்ையவன்று 

உைக்கு யதரியாமல் றபாைது 

கனடசிவனை …. 

எத்தனை தடனவகள் 

யசால்ல நினைத்றதன் 

என் அன்னப… 

கனடசிவனை யசால்லமுடியாமல் 



ஏறதா ஒன்று தடுத்துவிட்டது. 
நீ இன்றி யதாடர்கின்றது என் அன்பு 

முறிந்த சிறகுகைாய்… 

 

கலீல் ஜிப்ரோன் (முறிந்த சிறகுகள்) 
 

 

 

அந்த றபைானசக்காை 

தைவந்தரின் பிடிவாதம் மிக்க அச்சுறுத்தலுக்கு 
அடிபணிந்த யெல்மாகைாமியின் தந்னத அவனை அவருக்றக மைம் முடித்தார்.... 

அந்த கடிமணத்திற்கு வினலயாக அவள் தன் காதலன் கலீல்ஜிப்ைானை விட்டு 
பிரிய றநர்ந்தது... 

தை காதலி யெல்மா வின் எதிர்கால நல்வாழ்வு கருதி ஜிப்ைான் யவகு தூைம் 
விலகி யசல்ல விரும்பி 

தை தாய் றதசம் விட்டு அறமரிக்கா யசன்று தன் எஞ்சிய காலத்னத கடத்தி 
வந்தான்... 
யெல்மாவிற்கு பிரிதாய் அவைிடத்னத நிைப்பக்கூடியதாய் எந்த யபண்ணும் அவன் 
மைதில் படவில்னல.... 

யெல்மாவிற்கும் ஜிப்ைாைில்லாத ஒரு வாழ்க்னக சுவாசமற்ற உடல் 
ஜவீிி்தமாகறவ திைம் கடந்தது... 

இதயத்தின் றதால்வி உடலின் றதால்வியாகி அதுறவ அவள் மைணத்தில் யவற்றி 
யபற காைணமாகவும் அனமந்தது..... 

தைது உடனல அயமரிக்காவிலும் உயினை றஜார்டாைிலும் இருத்தி இருறவறு 
வாழ்னவ யகாண்டிருந்த ஜிப்ைான் எப்றபாதுமில்லாத றபைனமதியுடன் தாயநாடு 
திரும்பிைான்.... 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B7%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=1387215244720019
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%80%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%9C%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%88?source=feed_text&story_id=1387215244720019
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B7%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE?source=feed_text&story_id=1387215244720019
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B7%E0%AF%86%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81?source=feed_text&story_id=1387215244720019


பசுனம மிக்க பூமியில் கரிய சானலகைின் நடுறவ அவன் யநடுந்தூைம் 
பயணித்தான்... 
எந்த வித நினைவுகளும் இன்றி..... 

அறதா அந்த றதாட்டம்.. 
அறததான் 

அறததான் 

அங்குதான் அவள் 

அனம்தியுற்று 

அடங்கி ஆன்மாவுடன் 

ஜிப்ைானுக்காக காத்திருந்தாள்... 

எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லா மறைாநினலயில் அந்த சமாதிக்குள் 
நுனழந்தான் கலீல்ஜிப்ைான் 

அவைிடம் எவ்வித உணர்வுமிி்ல்னல 

எல்லா காலத்திலும் காதலுக்கு சவாலாய் விைங்கும் யபாருைாதாைம் சமூக 
மதிப்பிடுகள் 

தைி மைித விடுதனல 

ஆன்மாவின் சுதந்திைம் 

ஆகியனவறய அவனை 

ஆக்கிைமித்திருநதது... 

இறதா கலீல் இன்னும் 

கவினத எழுத்திக்யகாண்டிருக்கிறான் 

உைக்காகவும் எைக்காகவும் 

நமக்காகவும் 

*** 

முறிந்தசிறகுகள் 

BrokenWings 

Kaleel Gyproon 
 

           *****முற்றும் *******  

 

ததோகுப்பு  :தஜ .முஹம்மத் ஜுனபர் அல்புஹோரி  

             (கட்டுமோவடி) 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AF%80%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%9C%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=1387215244720019
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%89%E0%AE%A9%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=1387215244720019
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=1387215244720019
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=1387215244720019
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%B1%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=1387215244720019
https://www.facebook.com/hashtag/brokenwings?source=feed_text&story_id=1387215244720019
https://www.facebook.com/hashtag/kaleel?source=feed_text&story_id=1387215244720019
https://www.facebook.com/hashtag/gyproon?source=feed_text&story_id=1387215244720019

