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 பக்கம்- 2 

 
ஏததோ ஒரு முகமூடியில் 
உருவங்களோய் சுற்றிச் சுற்றிச் 
வருகின்றன.. 
அத்துணைக் தகோபங்கணளயும் 
அறுத்ததற முடியோ வக்கிரங்கணளயும் 
மனம் அஞ்சும் வஞ்சகங்கணளயும் 
ஒதர முகமூடியில் 
எவ்வோறு ஒளித்தீர்கள்.. 
நீளும் நட்புக் கரங்கள் 
குளிர் தபோர்த்தி 
சினம் சுமந்து வருகின்றன 
அறியோ இணையில் இறங்கும் 
சினத்தின் தமல்லிய விஷங்களில் 
சுதோரிக்கும் முன் 
கோயப்பட்டு விடுகிறது மனம் 
சிரிப்புகளில் ததறித்த  
உங்கள் தசோல் சிதேணைகணளத் 
ததைத் துவங்கும் தநரம்... 
என்ணன நோதன 
தநோந்து தகோண்டு விணை தபறுகிதறன்.. 
உங்கள் முகமூடிகணளதய 
முகதமன்று நம்பியதற்கோக! 
 

 -முனியோண்டி ரோஜ். 
 
 
 
 
சுற்றி சுற்றித் ததடியும் 
கண்டு பிடிக்க முடியவில்ணே 
இந்தத் ததோட்டி மீனுக்கு 
இன்னமும் தோன் ததோணேத்த 
தபருங் கைணே.. 
 

-மீயோழ் தசழியன் 
 
 
 
 
 
 
 

திருவிைோக்களுக்கு 
கோத்துக்தகோண்டிருக்கிறோர்கள் 
குைந்ணதகள் 
விதவிதமோய் விணளயோை.. 
கோத்துக்தகோண்டிருக்கிறோர்கள் 
தபண்கள் 
குடும்பமோய் ஒன்று தசர.. 
கோத்துக்தகோண்டிருக்கிறோர்கள் 
பருவக் கன்றுகள் 
போர்ணவகளோல் 
கோதணே பரிமோறிக்தகோள்ள.. 
கோத்துக்தகோண்டிருக்கிறோர்கள் 
வியோபோரிகள் 
விட்ை நஷ்ைத்ணத  
தட்டிப்பறிக்க... 
கோத்துக்தகோண்டிருக்கிறோர்கள் 
தபற்தறோர்கள் 
தநர்த்திக்கைன் தசலுத்தவும் 
தசலுத்தப்தபோவதோய் தவண்டியும்... 
கோத்துக்தகோண்டிருக்கிறோர்கள் 
பூசோரிகள் 
கோவல் ததய்வங்களோய் மோறி 
குறி தசோல்ே.. 
கோத்துக்தகோண்டிருக்கின்றன 
கைவுள் சிணேகள் 
வீதி உேோ அணைத்துவருபவர்களுக்கோக.. 
ஏததோ..தநோக்கத்திற்கோக 
கோத்துக்தகோண்டிருக்கிறோர்கள் 
ஒவ்தவோருவரும்... 
தநோக்கங்கள் ஏதுமின்றி 
உண்ைக்தகோடுத்த 
மரைத்ணத தமன்றுதகோண்டு 
மோணேகள் சுமந்தபடி 
கோத்துக்தகோண்டிருக்கின்றன 
ஆடுகள்...  
 

-சந்துரு 
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 பக்கம்- 3 

முணன மைங்கிய பக்கங்கள் 
--------------------------------------- 
பணைய பழுப்தபறிய 
புத்தகத்தின் மடித்த முணனகளில் 
தபரும்போலும் 
நீ தந்த முத்தங்களும் 
உன் நோன்கோவது சத்த அணைப்பும் 
மூன்றிதேோருக் தகோைத்தில் 
சோய்ந்து கிைந்து, 
திறக்கும் தபோததல்ேோம் 
சற்தற நிமிர்ந்து 
தைம் ததோை தோகமோக்குகிறது... 
அதன் பின் 
அடிக்கடி வோசல் தோண்டும் 
நம் குைந்ணதயின் முட்டிக்கோல்களும் 
உன் வலிக்கோத 
இரவுத் தணேக்குட்ைலும் 
அதற்கு நோன் 
மைங்கியணதயும் கோட்டுகிறது... 
இன்னும் அது 
தநரம் தோண்டிய 
மகளின் இரவுகணளயும் 
தோங்கி நைக்க ததோள் தகட்கும் 
உன் கோதல் முதிர்ந்த கரங்கணளயும் 
அவற்றோதேன்ணன 
அளவில்ேோ தகவுகளில் 
தபோதிந்தோக்கிய உன்ணன 
அைகு முணனப்போய் 
முணனதயங்கும் கோட்டுகிறது... 
இச்சுணவயினோல் தோன் 
உனக்கோன என்ணன 
நீ எப்தபோதும் 
திறந்து போர்க்கும் வோய்ப்பில் 
விரியோத சிே 
முணனயுணைப் புத்தகங்களும் 
என்னிைம் உனக்குண்டு கோததே... 
  

- முருகன்.சுந்தரபோண்டியன் 
 
 
 
 

குைந்ணத 
தவண்டுதலுக்கோன 
ததோட்டில்கள் 
தகோயில்களில் தவறுமதன 
கோற்றோடி தகோண்டிருக்ணகயில் 
தவண்டுதலின்றி 
குைந்ணத வரம் தபறுகின்றன 
குப்ணபத் ததோட்டில்கள்... 
  

-சுயம்பு 
 
எச்சில் பருக்ணககளில் 
இணறந்து கிைக்கிறது 
எங்கள் சுயம் 
நோங்கள் 
வோைணக வோயோல் 
களமோடும் மோவீரர்கள் 
இரவல் சுவோசத்தில் 
எங்கள் 
இறுதி ஊர்வேம் 
விணேயில்ேோ 
இேவசங்களோல் 
நிரம்பி வழிகிறது 
எங்கள் 
பிச்ணசப் போத்திரம் 
உேகம் துப்பிய 
எச்சிணே 
ஒரு ணகயோல் 
துணைத்தபடிதய 
பூங்தகோத்துக்கணள 
பரிமோறிக் தகோள்கிதறோம் 
நோங்கள் 
சோத்தோனின் விரல் பற்றி சிரிக்கின்றன ஜனநோயகப் 
பிைங்கள் 
ஆட்கோட்டி விரலில் 
கருப்போய் வழியும் 
இரத்தத்ணதத் 
துணைத்தபடிதய 
மணேதயறிக் 
தகோண்டிருக்கிறோன் 
சித்தோர்த்தன் 
 

- முருக தீட்சண்யோ 
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 பக்கம்- 4 

யோருமற்றவள் 
------------------------- 
வருத்தம் வோடி, 
மூர்ச்ணசயோகும் தருைங்கள்  
கணரயட்டும் என 
தைங்களின் தோக்கங்கள் 
கேந்தத தசய்கிறது.... 
விம்மி அழும் வோனந்திரத்தின் 
போழ்தவளிகள் கணரத்தோண்டியும் 
கோட்சிக்குள் தவறி 
கவனம் மறுக்கிறது..... 
விழிதயோரத்தில் வந்துதபோகும் 
கனவுகளின் வரவுகளுக்கு 
புரிவதில்ணே... 
யோருமற்றவணள 
சிறதகோடிக்கிதறோம் என..... 
நிணனவுகளின்  
துடிப்புகளில் அைங்கி 
மீண்டும் கிளர்த்து 
எழுணகயில் மிச்சப்பட்ை 
ரைங்களோகதவ  
சிே கைங்கள்.... 
இறுதிவணர 
ததைோமதே 
கோைக்கிணைக்கும் 
கோனகம் ஒன்றினுள் 
தைதைத்துக் தகோண்டிருக்கும் 
மனதின் ஓணசகதளோடு 
பைபைத்துக் தகோண்டிருக்கிதறன். 
கோரைமின்றிதய, 
யோரும் அற்றவதளன.... 
 

 -ஆனந்தி 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தூரததசத்தின் - தவளிர் பனி 
முணளத்த சோணேகளின் 
ஓரத்தில் - பூக்க எத்தனிக்ணகயில் 
உணறந்து தூங்கும் தமோட்டுக்கள் 
விழியின் பின்கதவு தட்டியதுண்டு ! 
மைல்-கைல் மத்தியில் 
புவியீர்ப்பு விணசணய - புறம் 
தள்ளி வளர்ந்த - கள்ளியின் 
கூரிய முள்தளோன்று 
மனக்கைல் குத்தியதுண்டு ! 
நீேத் திரவக் கூட்ைத்தின் 
முதுதகறி பயணிக்கும் 
இனம் கோனோ மிதணவயின் 
குறுக்கு தவட்டுத் ததோற்றம் 
ததோன்றி மணறந்ததுண்டு ! 
தன பிஞ்சுவிரல் மேர்ந்து 
ணக கோட்டியபடி கோைோமல் 
தபோகும் - குைந்ணதயின் 
முகம் - அழியோச் சுவைோக ! 
அச்தசற்றம் அதிகதமன்பதோல் 
ஓர் முகம் மட்டும் 
அதநக தநரங்களில் 
அதி-ததளிவோய் ததரியும் ! 
யோரின் முகதமன 
உங்களுக்கும் ததரியும்தோதன ? 
ஒன்றுக்தகோன்று உறவில்ேோ 
ஓரோயிரம் உேவுவதுண்டு 
என் கனோச்சந்ணதயில் ! 
ஏததோ ஓர் உறவு இருப்பதோய் 
அறிவியல் நம்புகிறது ! 
நம்பிக்ணகக்கு அப்போற்பட்டு 
என் விழிகள் - கைந்து 
தசன்ற கனவுகளில் 
போதம் கைந்து பயணிக்கிறது, 
ஏததோ ஓர் அகச்சுகத்ததோடு ! 
 

 - விதனோதன் 
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 பக்கம்- 5 

எடுத்ததன் 
கவிழ்த்தததனன்றில்ேோது 
எதிலும் ததன்படும் 
உன் நிதோனத்தில் 
தபருணமப்பட்தைன்! 
பட்ையப்படிப்பின் 
தபருணமகதளதுவும் 
பிடிபைோத 
உன் 
தபச்சு வைக்ணக 
அறிவோர்ந்த  
அைக்கதமன்று 
ஆச்சர்யமோய் 
தரிசித்ததன்! 
நீ 
தகோபப்படுணகயில் 
இதயத்து தநர்ணமயின் 
எழுச்சிதயன 
சந்ததோஷித்ததன்! 
என்மீதோன உன் 
கரிசன வோர்த்ணதகளில் 
அன்புப் தபருக்தகன்று 
அகமகிழ்ந்ததன்! 
......... 
ஆனோல் ... 
உன் நிதோனம் 
தசோம்தபறித்தனத்தின் 
விணளதவன்றும் 
உன் அைக்கம் 
அறிதலில் 
தநர்ந்திட்ை 
பிணைதயன்றும் 
உன் தகோபம் 
ணகயோேோகோத்தனதமன்றும் 
உன் அக்கணற 
என்ணன 
அதிகம் 
தகள்வி தகட்டுவிைோது 
அைக்கிணவக்கிற 
சோதுர்யதமனவும் 
சோைக்கியத்தனதமனவும் 
அறியவரும்தபோததோ...??? 
இருந்தோலும் 
நன்றி 
நண்பதன! 

எணதயும் 
மதிப்பிைத் ததரியோததயன் 
மதியீனத்ணத 
இத்தணன வழிகளில் 
எனக்கு உைர்த்திய 
உனக்கு! 
 

- வளவன் கரிகோேன் 
 
 
இறந்துதபோன 
பனிச்சறுக்கு மோனின்  
எலும்ணபப்தபோே 
தவளிறிக் கிைந்த 
கோகிதப் பக்கங்களில்  
புதிய கனதவோன்றின் 
எஞ்சிய திரவ 
ணமயிணனத் ததளிக்கிதறன் 
தவண்ணிற இரவுகளின் 
கோதல் கணதயோய் 
இரண்டு நியோயமோன  
பதில்கணள அது 
என்னிைம் நீட்டுகிறது 
ததம்ஸ் நதிக்கணரணயத் 
தோண்டி தயோசிக்க  
முடியோத கற்பணனகணள 
கோல்சட்ணைப் ணபயில் 
திணித்தபடி 
நைந்து தசல்லும்  
என் நிணனவுகணளத் 
தின்று முடித்திருந்தன 
கூைதவ இருந்த  
ஒலிவ் இணேகள் 
இப்தபோது தகள்விக்குறி  
இைம் மோறியிருந்தது 
 

 -நசீஹோ தமோணஹதீன் 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009061633152
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தபோதோணமகளின் தபருநகரம்..!! 
------------------------------------------------ 
ஒரு குேணவ ஒலிக்குள்ளிருந்து தநருப்தபடுத்து  
நிரோதரவின் தணேமகளோக ஒடுங்கி நிற்பவளின்  
ஈரல்குணேணயப் பற்றணவத்துச் தசல்கிறோன். 
அவள் அைகோக இருக்கிறோள் 
அவள் இளகிய இதயம் தகோண்டிருக்கிறோள் 
அவள் தநசமிகுந்த புன்னணகக்கோக ஏங்குபவளோக இருக்கிறோள் 
அவள் கோமக்தகோடூரன்கணள கோதேதனன நம்பித் ததோணேகிறோள் 
கன்னிப் பிதரதங்கள் மிதக்கும் கிைறுகளின் நீரிணறக்கப்பட்டு 
வளரும் ததன்ணனகளிலிருந்து  
தமன்ணமயோன குறுமுணேகள் தகோத்துக்தகோத்தோய்க் கோய்ப்பதோகக்  
கனோக்கண்டு திகிலுற்று எழுபவனுணைய கணைவோயில் ரத்தம் வழிந்த தையம்  
பல்லிடுக்குகளின் குத்திக்கிழித்த பச்ணச மோமிச மிச்சம் 
ஜின்கள் தூக்கிச்தசன்று குடும்பம் நைத்துவதோய் நம்பணவக்க 
ணகமைக்குப் தபற்று ஏப்பம்விடும் கள்ள முஸ்லியோர்களில்ணே 
பூதம் கைத்திக்தகோண்டு தபோய் ஏழுகைல் ஏழுமணே தோண்டி சிணறணவத்திருப்பதோய் 
லிங்கம் வரவணைத்துச் சோம்பல் பூசிவிடும் கள்ள சோமியோர்களில்ணே 
தமோப்பநோய்களும் சிசிடிவி தகமரோக்களும் பிதரதப் பரிதசோதணனகளும் 
அறுபட்ை முணேகணள மணறக்கத் ததோதோத இல்ணே 
உரிய ததோணக தபற்றுக்தகோண்டு தற்தகோணேயன்று தீர்ப்தபழுத 
நகரில் ததோந்திதபருத்த நீதிபதிகளுண்டு 
கூச்சேைக்கி கூடுதிரும்பி அடுத்த அநீதிணய தநோக்கி   நகர 
மறதிதயனும் தசல்வம் பணைத்த மக்களுண்டு 
ஓம் சோந்தி ஓம் சோந்தி ஓம் சோந்தி 
எல்ேோப்புகழும் இணறவனுக்தக 
பரதேோக ரோஜ்ஜியம் சமீபமோயிருக்கிறது 
பிதோதவ இவர்கள் அறிந்தத பிணைகள் தசய்கிறோர்கள் 
பிதோதவ இவர்கணள தண்டியும் 
  

--நிஷோமன்சூர் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AE%BF%E0%AE%B7%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%B0%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=226156017767838
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 பக்கம்- 7 

மகிழ்வின் இரோகத்ணத  
இணசகூட்டிச் சுரம் கூட்ை  
விரல்களின் வித்ணதயில்  
வீணையின் தந்திகள் அதிர  
நர்த்தனமோடும்  
சந்ததோச நீர்ணமக் குளியலின் ஊதை  
அதிர்ந்த நரம்புகளின்  
நரம்புகள் புணைத்து.  
சிலீதரன்றறுந்துத் தன் உயிர் மோய்க்க  
மரிக்கும்முன்  
ததரித்து வீழ்ந்த அக் கம்பி  
மீட்டியவன் விழிப்போணவ உரசி  
உதிரம் மீட்டி நகரும் தவணளயில்  
மகிழ்வின் இரோகம் மைங்கி  
தசோகத்தின் இரோகத்ணத  
உச்சம் ததோட்டு அேறியது தபோல்  
கோதலின் மகிழ்ணவ மோய்த்தத...  
நீ தகோடுக்கிறோய்ப் தபண்தை...  
உன் திருமை அணைப்பிதழ்!  
 

- முகமது போட்சோ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE?source=feed_text&story_id=230359600680813

