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சமீபத்திய சங்கடங்களில் இருந்து 
--------------------------------------- 
 
அலறல் இல்லாத 
பபருஞ்சத்தத்துடன் 
முனகிக்பகாண்டிருந்தது 
சமீபத்திய வலி. 
அரிவாள்மணையால் அறுத்தது பபாக 
மிச்சமிருந்த 
பசஞ்பசாற்றுக் கடன்கள் எல்லாம் 
கூர் தீட்டிய வாளால் 
இன்னும் பசாகமாக நறுக்கப்பட்டன. 
 
பசய்நன்றி பகாண்டவணன 
பகால்வதற்கு ஏதுவாக 
துப ாகத்தில் நாபைற்றி 
அன்பில் அம்பபய்து 
சாய்ந்து ஒடிந்து விழ ணவக்க 
தாண  தப்பட்ணடகள்  
தாறுமாறாக முழக்கப்பட்டன. 
 
பூப்பபய்திய பஞ்பசாந்தியின் 
முதுகுப் புற வண்ைங்கணள 
பூக்களாக எண்ணி 
பூணைக்காகக் பகாத்பதடுப்பது பபால, 
மாண்புமிகு நிணனவுகணள 
மாணலயாக்கி அணியும் பந த்தில் 
நற்குைத்தின் குறியீடுகள் 
 த்தம் சிந்தி அழிக்கப்பட்டன. 
 
சணதக்கு பமல் வளர்ந்த 
கால் நகத்தின் 
இடது ஓ த்தில் 
துருத்திக் பகாண்டிருக்கும் 
நகக் கீற்று வழியாக 
ஒழுகும் அழுக்கு  த்தமாக, 
தழுதழுக்கும் உயிப ாணச 

ஓர் ஓ த்தில் புலம்பிக் பகாண்டிருக்க, 
பவசமிடும் பாசம் பவறு வழியாக 
புத்திக்குள் நுணழந்து 
அன்புக்கு இன்னும் அதிகமாக 
படியளக்க ஆ ம்பித்துவிட்டது. 
 
--- மபனா ப ட் 
 
 
 
 
 
அ சின் குடிய சு தின விழா  
இனிதாய் நிணறவுற்றணத 
நிணனவூட்டும் விதமாய்; 
பதசிய கீதம் முழங்க பபற்றது; 
முடியும்வண  பபாறுணம காத்த  
அந்த சிறுவர்கள், 
காலி பகாணிணபகளுடன் 
கும்பலாய் திடலுக்குள்  
புகுந்து, 
மக்கள் விட்டு பபாயிருந்த  
காகித பதசிய பகாடிகள், 
காலி பகாப்ணபகள், 
மற்றும் பதசியம் பபசிய பதாணககணள, 
பபாறுக்க ஆ ம்பித்தனர்; 
அதில் ஒருத்தனின், 
கிழிந்து பதாங்கும் சட்ணடணபயில், 
குத்தபட்டிருந்த  
பதசிய பகாடியில் 
பச்ணச பமல்பக்கமாய், 
பச்ணசயாய் 
பதரிந்தது ..... 
 
--- பகா. ஸ்ரீத ன் 
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பூ ணியின் கால்களில்  
இடது கட்ணட வி லின் நகத்தில் 
யாப ா பிய்த்து தின்றது பபால் 
நாலைா அளவிற்கு 
பசாத்ணத ஓட்ணட ஒன்றுள்ளது. 
அவளிடம் அது பற்றி 
பகட்கும்பபாபதல்லாம் 
இருண்ணம, படிமம் 
பபால் உள்பள அழுத்தி ணவத்த  
பசாற்கணள இணறக்கிறாள். 
பதளிவாய் புரிய மாட்படன்  
என்று அடம் பிடிக்கிறது. 
ஒருவாறாக அவள் இயற்ணக ம ைம்  
எய்திய பின் குளிப்பாட்டுணகயில் 
சிறிய வயதில் 
தூக்க முடியாமல் பூண்ணட நசுக்கி  
பதய்த்தண க்ணகயில்  
குழவி பலமாய் விழுந்து 
 த்தங்கட்டி உள்உளுத்து  
பகாஞ்சங்பகாஞ்சமாய் 
ஓட்ணடயானதாய் 
பசவியில் விழுந்தது. 
சிணதயில் ணவக்க தூக்கிப் பபாணகயில் 
நாணலந்து திவணலகள்  
சாவதானமாயும், 
சாய்மானமாகவும் 
ஒழுகியும் ஒழுகாமலும் 
சுடுகாட்டின் 
இறுதி வண  அது மட்டுபம  
அவளுடன் பபானணத நாங்கள் பார்த்பதாம். 
 
--- பவதா நாயக் 
 
 
 
 

பி ாணிகளின் பி யத்தனம் 
---------------------------- 
 
இ ாத்தூக்கத்தில் 
மிக சத்தமாக ஒப்பிக்கும் மனநிணலயில் 
ஊணளயிடும் ஞமலிகளின் வாய்கள் 
எனதன்றாட வாழ்வில் 
நட்பு பா ாட்டும் உறவு 
பபணும் பி ாணிக் கூட்டங்களுணடயணதப்பபால் 
பதாற்றமளிக்கின்றன 
மற்பறான்ணறக் காட்டிலும் 
ஒன்று சிறந்ததாவதற்கு 
இன்பனான்ணற சிணதத்தலும் தகுபமபவன 
பி யத்தனப்படும் அப்பி ாணிகள் 
முன் அந்தி மாணலயில் 
காடுபமபடங்கும் அணலந்து திரிந்து 
அவ்வவற்றின் ந கணலபய தின்று தீர்த்திருந்தன. 
 
--- பயாகன் 
 
 
குளத்ணதச் சுற்றி ம ங்களிருந்தன 
என்பார்கள் சிலர் 
ம ங்களுக்கு நடுபவ குளமிருந்ததாகச் 
பசால்வார்கள் பவறு சிலர். 
குளமும், ம ங்களும் 
அங்கிருந்தபத பதரியாது 
அணவயிருந்த இடத்தில் 
இன்றிருப்பபாருக்கு.  
 
--- சுப் ா 
 
கட்டிடங்கணள சுமந்துவந்த கவிணதயில்  
கணடசி வரியாய் முடிந்தது  
விவசாயம்  
 
--- கி.கவிய சன் 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%B0%E0%AE%BE?source=feed_text
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சத்யாணவ சுமப்பவன் 
--------------------- 
சத்யாணவ சுமப்பவணன நீங்கள் 
எங்கும் கண்டிருக்கலாம்... 
நாற்பது தாண்டியும் திருமைம்  
முடித்துக்பகாள்ளாதவனாய்.. 
எண்பைய் கணடத்பதருவில்  
குடித்துவிட்டு வழிபவனாய்... 
காதலியின் பபயண  வலது ணகயில் 
பச்ணச குத்திக் பகாண்டவனாய்.. 
பபாலீஸ் பகாட்டர்ஸ் எதிரிலிருக்கும் பாரில் 
கட்டிங்கிற்காக பவண்டி நிற்பவனாய்... 
ஊருக்கு வந்து திரும்பும் நண்பணன 
பபருந்து நிணலயமணழத்து பசல்ல  
எக்சஷணல முதல் ஆளாய் திருகுபவனாய்.. 
பதரிந்தவர் வம்பிழுக்கப்படுணகயில் 
முதல் ஆளாய் அடி வாங்குபவனாய்.. 
விருப்ப நடிகரின் பசாவுக்கு டிக்பகட் 
வாங்கி பகாடுத்து பகத்து காட்டுபவனாய்.. 
சத்யாணவ சுமப்பவணன நீங்கள் எங்கும் 
கண்டிருக்கலாம்..! 
அவன் நண்பனின் மகள் 
சத்யாணவ சுமந்த அந்த ஒரு காணலயில் 
அவள் ஐஸ்க்ரீம் பவணும் மாமா என்றாள்.. 
அவன் அந்தத் பதருவில் இருக்கும் பபக்கரியில் 
தன் சட்ணடப்ணபயிலிருக்கும் பத்து ரூபாய்க்கு 
கிணடத்த பதங்காய் பன்ணன ஐஸ்கீரிபமன 
நம்பணவத்துவிட்டு விழிகணள 
துணடத்துக்பகாண்டணதயும் நீங்கள் பார்த்தவ ாக 
இருக்க கடவ...! 
 
--- கனா காண்பவன் 
 
நூல்கள் நுணழவதற்பகன்பற 
ஓட்ணடகள் பபாடுகின்றன 
சில ஊசிகள்! 
--- துண  வசந்த ாசன்  

பவய்யில் பவய்ந்த 
நணடபாணத 
காய்கறிக் கணடயில் 
எனக்கும் கிழவிக்கும் 
நடந்த 
இ ண்டு ரூபாய் பப த்தில் 
இறுதியில் 
கிழவிபய பவன்றாள் 
 
அவள் 
வியர்ணவ ணநத்த 
சுருக்குப் ணபயில் 
பமல்ல பமல்ல 
பசர்கிறது 
தாயிழந்த 
தன் பப னின் 
கல்லூரிக்கான கட்டைம்  
                    
--- துருவன் பாலா 
 
 
தும்பிணய பிடித்து 
ஒரு உள்ளங்ணகக்குள்ளும் 
வண்ைத்துப்பூச்சிணய பிடித்து 
மறு உள்ளங்ணகக்குள்ளும் 
அணடத்துக் பகாள்ள, 
வி ல்கள் மூடிய ணககளுக்குள் 
பபருஞ்சமரின் பபரிண ச்சல்.. 
வி ல்கள் அணனத்ணதயும் திறக்க 
பறந்து பசன்ற  
தும்பியும், வண்ைத்துப்பூச்சியும் 
திறந்த ணககளின் பமல் 
தானாக வந்தம  சூழும் பமௌனம் 
அபலக்ஸான்டரின் 
சவப்பபட்டிக்குள்ளிருந்து எதிப ாலிக்கிறது.. 
 
--- ருத் ன் ரிஷி 
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பதசத்தின் சுவர்களில்  
உப்புக் காற்று வீசிக் பகாண்டிருக்கிறது  
காந்தியின்  
ணகத் தடிணய களவாடியவர்கள்  
பகாட்பசவின் துப்பாக்கிக்கு  
முதல் மரியாணத பசய்து பகாண்டிருக்க,  
பசல்லாக் காசுகளில்  
சிக்கிக் பகாண்ட காந்தி  
புதிய பநாட்டுகளில்  
அச்சுப் பிணழயாக மாறிவிட்டார்,  
பதசிய கீதங்கள்  
பகளிக்ணகக் கூடங்களின்  
வழிபாட்டுப் பாடலானது,  
கத ாணடக் கி ாமத்தில்  
பட்டாணடக்கா ர்  
இ ாட்டினம் சுற்றிக் பகாண்டிருக்க  
பன்னாட்டு மாடுகள்  
நம் நாட்டு விவசாயத்தில்  
பமய்ச்சல் நடத்துகின்றன,  
அகிம்ணச பபா ாட்டத்திற்கு  
அறபவ அனுமதியில்ணலபயன்று  
பமரினா சம்பவம்  
பயம் காட்டிக் பகாண்டிருக்க,  
தடிபயடுத்தவர்களின் ஊர்வலம்  
தா ாளமாக நடந்து பகாண்டிருக்கிறது,  
காந்தியின் நிணனவு நாளில்  
கணற படிந்தவர்கள்  
அஞ்சலி பசலுத்திக் பகாண்டிருக்க,  
காந்தி இப்பபாது, சுய பரிபசாதணன  
பசய்து பகாண்டிருக்கிறார்.  
 
--- முகமதுபாட்சா 
 

முப்பபரும் மணழ 
----------------- 
 
முகம் துவங்கி  
என் உடபலங்கும் வருடிய 
உன் வி ல்களின்  
முந்ணதய வி லடித் தடம் பதடிபய 
என்னுள் பயைப்படுகின்றன 
இம் மணழத்துளிகள். 
 
என்ணன எதிர்பகாள்ள முடியாமல் 
பவட்கத்தினுள்பள உன்ணன நீ  
மணறத்துவிட்டு  
நான் நணனயாதிருக்க   
உன் துப்பட்டாவில் குணடபிடிக்க, 
துப்பட்டாவின் உள்வழி கசியும் 
வி கதாபத்தின் சிறுமணழபயா 
என்ணன முழுவதுமாய் நணனக்கிறது. 
 
உன் முகத்தில் படறும்  
கற்ணறமுடியின்  
ஒற்ணறக் குழல்வழி வடிந்துவரும் துளிநீண பயல்லாம்  
நீ வி ல்களில் எடுத்து சிதறிவிடுகிறாய் 
அங்பக  
இன்பனான்றாகப்  
பபய்யத் துவங்குகிறது. 
உன் மணழயும். 
 
கிறங்குவதும் 
உடல் சுருங்குவதும் 
முகம் சுளிப்பதுமாக 
மணழயால் நீ தரும் எதிர்விணனயில் பபய்துவிடத்தான் 
பபாகிறது 
இன்பனாரு பபருமணழயும். 
 
--- ஆண்டன் பபனி 
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பசழுணம 
--------- 
எங்கபளாடு பசர்ந்து  
பபா ாட வ பவண்டாம்  
மகா அ சியல் ைனங்கபள.. 
 
பவயிலும் மணழயும்  
உங்களுக்கு ஒத்துவ ாது. 
பவதணனகளில் வாழ்ந்தும்  
பழக்கமில்ணல உங்களுக்கு... 
பசறும் சகதியும் 
உங்களுக்கு கிருமிகளின் இருப்பிடம்...! 
 
இருந்தாலும்  
எங்களுக்பகாரு 
உதவிபசய்ய பவண்டியிருக்கும்.. 
 
எதற்கும்  
உங்கள் ணககளில்  
வலுபவற்றி  
ணவத்துக்பகாள்ளுங்கள். 
 
ஒட்டுபமாத்தமாய் சாகும்  
எங்கணளத் தூக்கி 
இடம் மாற்ற பவண்டும்.. 
  
மயானம் வண  பகாண்டு  
பபாகபவண்டுபமன்ற கவணல  
உங்களுக்கு பவண்டாம்.  
 
குடும்பமாய் பசத்தாலும்  
எங்கள் உடல்கணள  
அருகிலிருக்கும் 
வயல் பாத்தி  
ஒவ்பவான்றுக்குள்  

தனித்தனியாய்  
எடுத்துப் பபாட்டுவிடுங்கள். 
 
பசர்ந்பத பசழிக்கிபறாம்.  
பபாருளாதா  வளம்  
நிணறந்த இந்த திருநாட்டில்...! 
 
--- க.அ .இ ாபசந்தி ன் 
 
 
புத்தரும் பபாதிம மும்  
---------------------- 
 
அ சகுமா ன், 
அன்புநிணற சித்தார்த்தன் 
அகிலத்தின் துன்பத்திற்கு 
அடிப்பணடக் கா ைம்பதடி 
கானகம்நாடி கடுந்தவம்புரிய 
பபாதிம த்தடியில் அமர்ந்தார். 
 
ஆழ்ந்ததியானத்தில் 
அவரிருந்த பபாது 
ம த்திலிருந்த காகபமான்று 
முகத்தில் எச்சமிட்டபத! 
தியானம்கணளந்ந சித்தார்த்தன் 
புத்த ாக பபாதிக்கலானார். 
 
அ சநிழலடிக்கு ஆணசப்படாமலிருந்தால் 
தனக்குஇத்துன்பம் வந்திருக்காது என்று. 
ஆணசபய துன்பத்திற்குக்கா ைம் 
ஆணசணய ஒழித்தால் துன்பமின்றி 
ஆனந்தவாழ்வு வாழலாம்-இந்த 
அவனிணய என்றும் ஆளலாம், 
அணனவருக்கும் இணதபய கூறினார் 
அறிணவஎடுத்துப் பரிமாறினார். 
 
--- அ.முத்துசாமி 
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விவசாயி ஆபவன் நான் 
------------------------- 
தகுதியான கல்விதன்ணனக் கற்ற பின்பு 
--தணலதூக்கி என்னவாக ஆவீ ப ன்பற 
வகுப்பணறயில் பாடத்ணத நடத்தி விட்டு 
--வழக்கமாக ஆசிரியர் வினாபதா டுத்தார் 
பகுத்தறியும் அறிவுபபற்று பட்டம் பபற்று 
--பல்வணகயாய் திறன்கணளயும் பபற்று நாங்கள் 
வகுக்கின்ற வாழ்க்ணகயிபல பலரும் பபாற்ற 
--வரித்திடுபவாம் பணிகபளன்றார் மாை வர்கள்! 
 
பபாறியாளன் ஆபவபனன் பறாருவன் கூற 
--பபாலிந்திடுபவன் மருத்துவனாய் என்றான் மற்பறான் 
அறிவியலில் அறிஞனாகிப் புதிய தாக 
--ஆக்கங்கள் கண்டுபிடித் தளிப்பபன் என்றும் 
குறிக்பகாபள பிறபகாளில் காணல ணவத்துக் 
--குவிந்துள்ள உண்ணமகணளக் காண்ப பதன்றும் 
அறிவித்தார் ஒவ்பவாருவர் தங்கள் பநஞ்ச 
--ஆணசகணள வரிணசயாய் எழுந்து நின்பற! 
 
ஒருவனதில் விவசாயி ஆபவன் என்பற 
--ஒலிபகாடுக்க அணனவருபம சிர்த்பத பகட்டார் 
பபருணமமிகு பணியிருக்க விவசா யத்தின் 
--பபயப தற்குத் பதர்ந்தபதன்பற!  மணனக ளாக்கும் 
அரும்வயணலக் காப்பதற்கும் பவறு பவணல 
--ஆற்றுபவாரின் பசிதன்ணனப் பபாக்கு தற்கும் 
வருவாணயப் பபருக்கிநாட்ணட உயர்த்து தற்கும் 
--வாய்த்தபணி எனவிளக்கப் புகழ்ந்தார் பசர்ந்பத!         
 
--- பாவலர் கருமணலத்தமிழாழன் 
 
 
வாசலில் பகாலமிடுகிறாள் 
அழகாய் இருக்கிறது 
உடுத்தியிருந்த பசணல 
 
--- சாண்டில்யன் விபவகானந்தன் 

அவர்கள் மட்டும் ஏணழகளல்ல 
------------------------------- 
 
அவர்களின் காயங்கணளக் 
காட்டச் பசான்னார்கள் 
கூன்விழுந்த முதுகுகளின் வரிகள்  
இவர்களுக்குக் காயமாகப் படவில்ணல 
காய்த்துப்பபான ணககளின் பகாப்புளங்கள் 
உணழப்பில்ணலபயன நி ாகரிக்கப்பட்டன 
பசருப்பின்றி நடந்த பாதங்களின் 
நிறமிழந்த அடிகள் 
பூசப்பட்ட பபாய்கபளன 
ஒதுக்கி ணவக்கப்பட்டன 
 
ஈ த்துணி கட்டிப்பழகிய  
ஒட்டிய வயிறுகணள 
உைவுக் பகாளாறுகள் என்றார்கள்  
ஒடுக்குவிழுந்த விழிப்பள்ளங்கணள 
ஊட்டச் சத்தின்ணமபயன 
உறுதியாகச் பசான்னார்கள் 
கருணமயணடந்த பதால்களின் வலிணய 
பகாணடயின் பகாடுணம என்றார்கள் 
 
காற்றுக்பக அஞ்சும் ஓணலக்குடிணசகள 
இடப்பற்றாக்குணறபயன 
இதமாகச் பசான்னார்கள் 
பசிகளில் மரிக்கும் உயிர்களின் 
பபயர்கணளயாவது எழுத  
 
எப்படிபயா... 
ஏழ்ணமபயன்பது ஏணழகளின் விதியல்ல என 
ஐந்து நட்சத்தி  விடுதியின் 
வட்ட பமணை விருந்துகளில் 
மீண்டும் அமர்ந்தனர் கூடிப் பபச! 
 
--- முனியாண்டி_ ாஜ் 
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நீலப்படத்தில் லயித்திருக்கும் கண்கள்  
நிர்வாை உடல்களின் 
பசிபகாண்ட இண ப்ணபகளின் 
விசா ணைகளில் 
சிக்கிக் பகாள்கின்றன 
பலாஃபரிக் எனும் பதவணதப்பபண் 
உணடகளற்று லன்டன் மாநக  வீதிகளில்  
நிர்வாைமாக பயைம் பசய்ணகயில் 
வரிச்சுணம ஏற்றிய அ சுகள் 
மனச்சுணமயில் தடுமாறின 
பசிக்காகவும் பசிக்கு எதி ாகவும் 
நிர்வாைங்கள் பபா ாடிய படி 
இருக்கின்றன 
அநிர்வாைங்கள் பபசத்துணியாத 
பலவற்ணற 
நிர்வாைங்கள் அப்பட்டமாக பபசிவிடுகின்றன  
ஆங்கிலம் பதரிந்தவர்கள் 
பவறும் கண்கணள 
நிர்வாை கண்கள் என்கிறார்கள் 
ஆன்மிகம் பதரிந்தவர்கள் 
நிர்வாைத்ணத விடுதணல 
என்கிறார்கள் 
பபா ாடத் பதரிந்தவர்கள்தான் 
நிர்வாைத்ணத ஆயுதம் என்கிறார்கள் 
மலர்களின் நிர்வாைத்ணத 
ஊப   சிக்கிறது 
ஆனாலும் அதன் வாசணனகள் 
காற்பறாடு பபா ாடிக்பகாண்டுதாபன  
இருக்கின்றன 
உணடகள் என்றால்  
என்னபவன்பற பதரியாத 
ஆதிவாசிகணள பகளுங்கள் 
நிர்வாைம் என்றாலும் 
அவர்களுக்கு என்னபவன்று 
பதரியாது 
 
--- கார்த்திக் திலகன் 
 

தாவும்.. 
எத்தணன உய மான ம பமன்றாலும்  
பதவி பபாறுக்கும் கு ங்கு! 
ஏவும்.. 
அடக்குமுணறணய எப்படிபயன்றாலும் 
அதிகா த்தில் முழுகியிருக்கும் உறவு ! 
சீவும்.. 
சி ம்தணன எவப ன்றாலும் புகழுக்காக 
துப ாகத்தில் சுகம்காணும் கனவு ! 
நீட்டும்.. 
ணககள் இ ண்படன்றாலும் காசுக்காக  
கன்னக்பகால் தூக்கிய மனது ! 
வணளயும்.. 
எத்தணன வயதானாலும் பதவிக்காக  
கும்பினியருக்கு குனிந்த முதுகு ! 
 
--- கருைா 
 
சுருங்கச் பசான்னால்  
உலகம் விரிவானது... 
 
பதளிவாகச் பசான்னால்  
உலகம் குழப்பமானது... 
 
புரிபடச் பசான்னால் 
உலகம் புதி ானது... 
 
அழகாய்ச் பசான்னால் 
உலகம் அசிங்கமானது... 
 
உண்ணமணயச் பசான்னால் 
உலகம் பபாய்யானது... 
 
உள்ளணதச் பசால்லப்பபானால் 
உலகம் என்ற ஒன்பற இல்ணல... 
 
---  ாம்பி பு 
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அன்பு பசய்யும் மாயங்கள்  
--------------------------- 
கற்களின் இடுக்கில் ஒளிந்திருக்கும்  
ஈ த்தில் நணனந்த தளிர்களின் நிழல்  
இதயத்ணத குளிர்த்தும் பனிமணழயாய் அன்பின் 
ஆழங்கணள உைர்த்தும்  
 
மாயவனத்துள் மணறந்த அன்பின் இலக்கைங்கள் 
மாயங்களாய் வரிகளுக்குள் அணடக்கப்பட்ட  
காவியங்களாய் புது யுகம் பணடக்க... 
 
புன்னணக ஆயுதமாய் பகாபங்கணள பகான்றுவிட 
யுத்தம் பசய்ய பசாட்டிய இ த்தத்ணத 
விழுங்கிய   விழிகள் வசந்தத்ணத யாசிக்க.... 
 
பமளனங்கள் பமாழியாய் உயிர்ப்பபற   
சிணறப்பட்ட கனவுகள் சிறகு விரித்து  
இலக்குகளின் எல்ணலகளுடன் ணகபகார்த்து 
சுதந்தி த்ணத சுவாசிக்க... 
 
முடியாத காரியமும் முடிந்திடும் பநாடியில் பசாகங்கள் 
காற்றில் கண ந்து வாசலில் பவற்றிகணள வ பவற்க 
வாசமாய் வீசும்.... 
 
அன்பின் ஆட்சியில் மாயங்கள் புதிதல்ல அன்பின் 
ஆட்சியாளனாய் நீயிருக்க மாணயகளின் அர்த்தங்கள் 
புரிவது முடியாத காரியமல்ல.... 
 
--- சப்னா_பசய்ன் 
 
மகள் ஆளான பசய்தி 
தணலயில் இடியாகத்தான் 
வந்துவிழுந்தது 
விபச்சாரித்தாய்க்கு... 
 
--- ஜீவா 

ஏழு கடலும் 
எட்டா பதாணலவும் 
இணட நீண்டு கிடப்பணத நீ அறிவாய். 
நிலம் பபயர்த்து நீ ருந்த 
அந்த த்தில் அணலயும் பவர்களறிவாய். 
நீலம் பூத்த வானம் 
தனிணம சாம்பல் பூக்கும். 
தாகத்தில் இணடநின்று 
ஈ த்ணதபயல்லாம்  
நக ாத நாட்காட்டி  
பருகித் தீர்க்கும். 
தூண்டில் பகாண்டுவந்தவணன 
வணல கவ்விக் பகாண்ட கணதயும். 
வணதயுமாய் 
உன் சாள ம் திறக்க 
நீளும் என் ணகககளில் 
விடியல் பதாறும் 
மணழத்துளியாய் இறங்குவாய் 
அணலபசர்த்து ஆர்ப்பரிப்பாய். 
உதிரும் இறகுககணள 
இந்தப் பனிக்காலத்ணதக் பகாண்டு 
மூடப் பார்க்கிறாய்..... 
 
என்னுடன் பசர்ந்து. 
 
--- குறிஞ்சி நாடன் 
 
 
அவளும் நானும்  
எருதும் கலப்ணபயும் 
வாழ்க்ணக என்னும்  
வயலில் 
எங்கணளப் பூட்டி  
உழணவத்தது விதி 
 
--- பதஞ்சலி 
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சிறகுகள் சிணதக்கப்பட்ட பறணவயின் பாடல்!    
நீ உன் பபாழுது பபாக்கிற்காக  
பணடத்பதடுத்த, அல்லது பசய்த  
ஒரு பண்டம் பபாலபவ  
கவணலணய தரும் விதம் என்ணன  
ணகயாளுகிறாய்  
 
எனக்கான வாழ்வு  
உன்னிடத்தில் ஒப்பணடக்கப்பட்டதாய்  
பசயல்களால் நீ ஒப்புவிக்கின்றாய்  
அளவு கடந்த உன் அவதானிப்புகள்  
ஆயுள் முழுக்க அவஸ்த்ணதயாகி  
விபரிக்க பமாழியின்றி பவதணனகளாய்  
 
கு லிணன நசுக்கி விட்டு  
பபச பசால்கிறாய்  
கால் கட்டு பபாட்ட நீபய  
நச்சரித்து எச்சரிக்கிறாய்  
நடக்க பசால்கிறாய்  
சிறகுகள் சிணதய சிணறயில் தள்ளி  
பறபவன்று பணிக்கிறாய்  
 
மனசு கனத்து துயர் பகி  பமாழியின்றி  
பமௌனத்தின் பாடலாய் விரிகிறபதன் கீதம்  
 
வர்ைங்கள் குணழத்து  
பூசி மினுக்கிய சிணற கூண்டில்  
தள்ளி விட்டு சாத்தப்பட்ட  
என் சுதந்தி த்துக்கு முன்னால்  
நீ பயாரு ணகதியாய் நடமாடுகிறாய்  
 
வானளவு உயர்ந்திருந்த  
என் பிஞ்சு கனவுகணள  

கணலத்து கத்தரித்தது  
நீதாபனன்று என்னால்  
நிருபிக்க முடியும் ஆனால்;  
எனது நாகரீகம் நாகரீகமானது 
 
--- ப ாஷான் ஏ.ஜிப்ரி 
 
 
 
 
 
மண்பதாணசக்கல்... 
வார்த்து.. 
 
சணதச்பசற்றுக்  
களமாடி... 
 
வி லுக்கு நணட 
பழக்கிச் சண்ணடயிட்டு.. 
 
பிடித்த பாடல்  
ஒன்றுக்கு தாளமிட்டு... 
 
ஊர்பசன்று  
திரும்பும் வண  காத்திருந்து... 
 
கழுத்ணதக் கட்டியவாபற 
அட்டிைக்கால் 
இட்டுக்பகாண்ட.... 
 
அப்பாவின் முதுகுதான் 
எத்தணன 
விசாலமானது.....! 
 
--- கட்டாரி 
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உள்ளங்ணக 
------------ 
அப்பாவின் 
உள்ளங்ணகயின் இளஞ்சூடு  
ஆ ம்பப் பள்ளியில் பச ப் பபாணகயில்தான்    
அறிவுபூர்வமாக அறிமுகமானது எனக்குள்.. 
 
திருவிழா திடல்களிலும்  
பநரிசல் மிகும் சாணலயிலும்  
இறுக்கத்தில் பகிர்ந்த அந்த இளஞ்சூடு   
பபற்ற பரிசுகணளயும் பகடயங்களும் 
மூச்சிண க்க ஓடிவந்து காட்டிய பபாது 
பபருணமயாய் ப வியது என் உயிருக்குள்... 
  
ஏபனா அந்த உள்ளங்ணக 
பவப்பம் அன்னியமானது.. 
என் வாலிபக் காலத்தில்  
 
பநாய்ப் படுக்ணகயில் 
நீண்ட இணடபவளிக்குப் பிறகு  
அவர் என் க ம் பற்றியபபாது  
மீண்டும் அந்த உள்ளங்ணகச்சூடு  
ஏபதா பசால்ல எத்தனித்தது.. 
 
பின்பனாரு கருப்பு நாளில்   
சில்லிட்டு கிடந்த அப்பாவின்  
உடலின் மீது என் சுடு கண்ணீர் வீழ  
வாய்க்கரிசி இட்டபின் விறகடுக்கின் 
சிணதமூட்டும் முன்னர்  மீண்டும் 
ஒருமுணற பதாட்டுப் பார்க்கிபறன்.. 
எனக்கு உந்துதலும்  
உயிர்சக்தியும் அளித்த  
அந்த சூட்ணட எனக்குள் பசமிக்க...   
 
--- ஜி  ாைன் 

உலகத்ணதப்பபால  
பழணம வாய்ந்த துய ச்பசால் 
பலஸ்தீனியரின் துக்கத்ணத  
ஒத்த தன்ணமயாகி  
கவிணத பமாழிக்குள் அழுகிறது... 
 
இந்த ணவகணற பமல்பலாளி 
பந த்தில் 
நீண்ட அணமதியுடன் 
நீளும் ஒரு பகவலில் 
இனிய அருவருப்பான நடுக்கம் 
அணலகளின் நீர்க்கற்ணற 
பபால் வி வியபடி 
நட்புபகாரிக்ணக விடுப்பதும் 
பின் அகலக்ணகவிரித்து 
அப்பாலுறுவதுமாகிறது. 
 
புதியதும் மகிழ்ச்சியானதும் 
அனுபவிக்காததுமான  
ஏபதா ஒன்றாய்  
ஏமாற்றிபய நிற்கும்  
 உைர்வுகணளப்  
பகுத்துப்பார்க்கும்  
திறணமயற்றவளாய்  
விணறப்பாகிபறன். 
 
காதலுக்கு அப்பாற்பட்டு 
எல்ணலகளற்றும் வர்ணிப்பிற்குள்  
அடங்காததுமான  
கைப்பபாழுதில்  
நி ந்த மாகிய 
நிக ற்ற பநசம் நீயாகி 
கடந்து பபாகிறாய்... 
 
--- திருமணல ஷகி 
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பவளிச்சம் பபாதவில்ணல நம்  
இ வின் சந்பதகங்கணள தீர்ப்பதற்கு  
பமழுகுவர்த்தியுடனும் தீபங்களுடனும்  
பகாளுத்திக் பகாண்டிருக்கிபறாம்  
கத்திகபள  ைமாகிறது நம் நாவின்  
கூர்ணம கண்டு  
 
எங்கள் ணகவி ல்களில்  
சுருங்கியது நம் சுவாசம் கூடிபய  
இருக்கிபறாம் இரு துருவங்களாக  
பபசிபய தீர்க்கிபறாம் அர்த்தமற்ற  
பமாழிகளாக எங்கள் சாட்ணடயால்  
வீழும் சம சத்தில் சாபங்கபள மிஞ்சும் 
 
திறக்காவிட்டாலும் சில கதவுகணள  
தட்டிபய ஆகனும் என்பது விதி  
நம் கதவுகணள தட்டினாலும்  
நாம் பகாளுத்திக்பகாண்டிருப்பபாம்  
  
திறந்திருந்த கதவுகளில்  
தாழிட்டுக்பகாள்கிபறாம் நம் மீதமர்ந்து  
பவளிச்சங்கணள விழுந்து கிடக்கிறது  
வாழ்க்ணக பிைம்பதடும் ஓநாய்களாய் 
பகாளுத்திக்பகாள்கிபறாம் நாம் நம்ணம  
அழுக்கின் பகால்ணலப்புறங்களில்  
 
நரியின் சிந்ணதயில் அமர்ந்திருக்கும்  
வணடயின் தந்தி பம நம் காலம்  
நம் பகாள்ளிகளுக்கு விடியல்   
த ாத நம் பி சவங்களின் பிைங்கணள  
பவறும் பணறபயாலியின் கண்ணீரில்  
மீட்கமுடியாது 
 
பழுதாகிய நாவின் கண்ணீர்துளிகலில்   

பூக்கிறது நம் சிலுணவகளுக்கான  
ஆணிகள் சரி தவபறன பதர்வில்  
துருவங்களாகும் நிைம் பகள்விகபளாடு  
நி ப்புகிறது நிைங்கணள நிழலில்  
பதாணலப்பதா நிழணல நிைங்களாக  
ஏற்பதா வாழபவண்டியிருக்கிறது  
பகள்விகளாகும் சில பூஜ்யங்களுடன்  
 
இ வின் சந்பதகங்கணள அகற்றபவ  
சுருட்டிணவக்கிபறன் என் பவயிணல  
சில நிழல்கணள தீர்க்கபவ பக்கத்தில்  
இருக்கும் உண்ணமகளுக்கு  
பதாண்டபவண்டியிருக்கிறது ஒரு  
அகழிணய  
 
--- ைபீர் 
 
 
 
த ாசுத் தட்டிலிருக்கும்  
அத்தணன கண்களும் என்ணனபய 
பவறித்துக்பகாண்டிருந்தது. 
 
எணடக்கல் இட்டு  
ஒருகிபலா பார்ணவயாக  
சமன் பசய்கிறார் மீன் வியாபாரி 
 
பவடிக்ணக என்னபவன்றால் 
 
சாப்பிடும் பபாது பார்த்தால்  
வயிறு வலிக்கும் என்பார்கள்  
நாபனா பார்ணவணய  
சணமத்து பசியாறப்பபாகின்பறன். 
 
--- நிலாகண்ைன்   
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விதிபயன்று 
யாப ா பசால்லிவிட்டு 
கடந்து பபானார்கள்... 
 
புைர்தலின் அத்தியாவசியம் 
விதிகளின் வ ம்பிற்குள் 
கட்டுப்பட்டு வருபமா... 
 
கர்ப்பத்தின்  
பபருந்தவத்திற்கு முன்னதான 
அவகாசங்கணள 
பயாசிக்காபதா இந்த விதி... 
 
பபாம்ணமகளிடத்தில் 
அனாணதணளக் பகாடுத்து 
விணளயாட விட்டு 
பவடிக்ணக பார்க்கிறது 
இந்த மக்குவிதி... 
 
பசால்லிவிட்டு கடந்துபபானவர்களுக்கு- 
ஒற்ணற வரி... 
கடந்து பகாண்டிருப்பவர்களுக்கு 
ந க வரி... 
 
அனாணதபயன்ற வார்த்ணதபய 
வலிக்கும் பபாது- 
அனாணதயாய் இருப்பதன் 
வலி பதரியாதா விதிக்கு..!! 
 
--- பபாள்ளாச்சி முருகானந்தம் 
 
 
அழகான குளத்தில்  
பமல்ல நகர்கின்றன  
பழுத்த இணலகள்  
 
--- J.K.பாலாஜி 

பபசும் பமளனம் 
----------------- 
கணடசி இருக்ணகயில் பதுங்கியபடி பரிதவிக்கும் மார்கழி 
மாதத்து நாய்களி ண்டிற்கும் துல்லியமாய் 
பதரிந்துவிடும் அனுமதி வாசணன எதுபவன்று....   
 
 விபச்சாரியின் கண்ைணசணவ குறிதவறாமல் ணகப்பற்ற 
அந்த VRS கிழவனுக்கு இருட்டு ஒரு பபாருட்டல்ல.....  
 
அவ்வளவு பநருக்கடியிலும் துணன நப ால் துல்லியமாய் 
கண்டுபிடிக்க முடியும் பார்ணவயற்றவர் தனக்குத் 
பதரியாமல் பதுக்கும் யாசகப் பத்து ரூபாணய .....    
 
காதலியின் குறிப்பறிந்து காதலனால் வாங்கித்த  
முடிகிறது தண்ணீர் பாட்டிலும் பாப்கார்ன் சிப்ஸமம்..... 
 
பதாண்டு கிழவனின் க ம் பற்றி நடக்கும் கிழத்திக்கு 
பகட்கபவ பசய்கிறது தனது தணலவனின் 
மூச்சிணறப்பு.....  
 
எந்தி  இணறச்சல் மிணகபயாலி எச்சரிப்பான் 
ஒலித்தட்டின் அதிர்பவாலி பதாணலக்காட்சி விளம்ப ம் 
வியாபாரிகளின் முழக்கம் யாசகர்களின் பகஞ்சபலாளி 
நடத்துநரின் மி ட்டபலாணச இத்தணனயும் தாண்டி 
இருக்ணகயில் காவலிருக்கும் குழந்ணதயின் மி ட்சியான 
முனகணல உை பவ முடிகிறது வழியனுப்ப 
வந்தவர்களிடம் வாசலில் நின்று பபசும் தாயால்......  
 
எல்லாம் இயல்பாகபவ நடக்கிறது....   
யார் பசான்னது பபருந்து நிணலயம் இண ச்சல் 
மிகுந்தபதன.... 
 
--- King Maker 
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பறணவயின் எச்சபமான்றில் 
விணதத்த 
விருட்சம் 
கவிணதகள்... 
 
பறணவயின் 
சிறபகான்றில் 
ணமயிட்டு 
எழுதியது  
கவிணதகள்... 
 
பறணவயின் 
குஞ்பசான்றில் 
உைவிட்டு 
புசித்தது 
கவிணதகள்.. 
 
பறணவயின் 
பறத்தலில் 
வாசகனிடம் 
முணறயிட்டு 
எத்தனித்தது 
என் கவிணதகள் 
யாவும் கவிணதகபள அல்ல 
பறணவகள் தான் 
 
---  ாம் பபரியசாமி 
 
 
 
ஷாைகானின் மணறந்து பபான  
காதலிணய மட்டுமல்ல  
எணன மறந்து பபான காதலிணயயும்  
நியாபகப்படுத்துகிறது  
தாஜ்மஹால்.... 
 
--- அகத்தியா 

பலமான 
ஒத்திணகயின் பின்னனியில் 
பகாஞ்சமும் கண்டுபகாள்ளாமல் 
ஒருவண பயாருவர் 
கடந்து பசல்கிபறாம்... 
நம் பிம்பங்கள் மட்டும்  
பார்த்து பகாள்கின்றன!                         
 
--- குடந்ணத பகா பாலமுருகன் 
 
கருப்புக் கருவணற 
கக்கிவிட்ட எச்சவிணத  
தளர்வுத்பதால்ணலகளால்  
வந்தவழி திரும்புதல் இயலாது! 
 
ஆயுள் நீள்தலில் ஆகும் மாற்றமும் 
அழபகன்பறண்ணும் இளணமத்பதய்வும் 
கவணலகளுக்குள் கண்ணி ணவத்து 
கடந்திடாது மீள்தல் என்பதும் 
முடியபவ முடியாது! 
 
இறுதி மூச்சு 
இயற்ணக இயல்பாய்ப் பிரித்தாலும் 
இடரில் உடபன பிரிந்தாலும் 
இன்பனாரு முணற இன்னுடல் புக 
பாணத கிணடயாது! 
வாழ்க்ணக ஒருவழிப்பாணத! 
 
--- ப ஜி(அகத்தின் அழகு) 
 
 
பபாதுக்கழிப்பணறயில் 
ஆபாச வாசகங்கள் 
அழிக்கபவ முடியவில்ணல 
வக்கி ம் நிணறந்த மனிதர்களின் மனணத 
 
--- மு_சாத்தப்பன் 
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எதிர்பநாக்ணகயில் மணறகிறாய் 
யாரும் பா ாதிருக்ணகயில் பதான்றுகிறாய் 
 
சட்படன்று பபசுகின்றாய் 
பட்படன்று பகாபிக்கிறாய் 
 
பின்னப ா பமௌனமாகிறாய் 
பிரியுமுன் ஒட்டுகிறாய் 
 
சரிபயன நிணனக்ணகயில் மாறுகிறாய் 
சரீ த்தில் என்னமாய் நடிக்கிறாய் 
 
அளவாய் பபசி 
பின் அதிகமாக பபசியிருப்பின் 
ஆனந்தமாகி இருக்கும் 
 
ஆனால் நீ 
அதிகம் அன்ணப பபாழிந்து 
அளவாக பின் மாறுணகயில் 
அல்லல் படுகிறது 
 
அதனால் மனம் ஏங்குகிறது 
அதிகமாகபவ எதிர்பார்க்கிறது 
 
இயல்பபல்லாம் இன்னலாவதில்ணல 
இருக்ணகயில் பற்றிட முயல்வதில்ணல 
இழக்கயில் பபற்றிட ஏதுமில்ணல 
 
--- ஏ.பி.எஸ்.ஷஹீத் 
 
அழகான அந்த ஊரு 
அதனருபக இ ண்டு ஆறு 
அணடயாறு கூவம்னு பபரு 
அந்த அணடயாளங்கணள 
அழிச்சது யாரு? 
 
 --- மு ளி 

பதச விடுதணலக்கு 
அளவில்லாப் 
பங்களிப்ணப 
அளித்தும்  
இந்தியபதசீய 
இ ாணுவத்தில் 
தம் இன்னுயிர் பல 
ஈந்தும் 
என்பறன்றும் 
பதச ஒற்றுணம காத்தும் 
உலகின் மிகத்பதான்ணமயான 
பமாழிணயயும் 
பண்பாட்ணடயும் 
தன்னகத்பத பகாண்டிருந்தும் 
இனபமாழி 
பவறித்தனங்கபளணதயும் 
இன்றுவண  
அ ங்பகற்றாது 
அறங்காத்தும் 
அத்தணன பமாழியினண யும் 
அ வணைத்து வாழ்ந்திருந்தும் 
தனக்கான 
பகாண்டாட்டங்கணளக்கூட 
இன்பனாரு பதசத்து 
இழிபிறவிக் கூட்டம 
தணடபசய்ய 
நிணனப்பணதயும் 
தாயக மண்ணிபலபய 
விணலபபாகும் வீைர்கள் 
அதற்கு 
ஆ த்தி எடுப்பணதயும் 
எத்தணனதான் 
பபாறுத்திருக்கும் 
இப்புவியின் 
ஆதிச்சமூகம்! 
 
--- வளவன் கரிகாலன் 
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மழணல பணடத்த உலகம்  
------------------------- 
"சுவற்றில் கிறுக்காபத" என்று  
திட்டுபவர்கணள விலக்கி பகாண்டு பசன்பறன்  
மழணல கிறுக்கிய.. 
இல்ணல.. இல்ணல.. 
மழணல பணடத்த அந்த புது உலகினுள்  
அங்பக அவள்  
சூரியணன பசடியினில் பூக்கச் பசய்திருந்தாள்   
வீட்டுக் கூண யில் நிலணவ கட்டியிருந்தாள் 
வீதியில் விண்மீன்கணள ப ப்பியிருந்தாள்  
வண்ைம் மாற்றியிருந்தாள் வானவில்லிற்கு  
வானம் தந்திருந்தாள் பறணவகளுக்கு  
கூட்டுக் குடும்பங்கணள குணலயாமல் வண ந்திருந்தாள்  
இன்னும் ஏபதபதா பசய்ந்திருந்தாள்  
புதியதாய்.. புன்னணகயாய்..  
வலம் வந்து பகாண்டிருக்கிபறாம்  
நானும் மழணலயும் நடந்பத காலா   
பதவணதகள் உலவும் அந்த உலகில்  
அபதா பாருங்கள்  
அவர்கள் இன்னும் திட்டிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள் 
பவளியுலகில் நின்றுக் பகாண்டு  
"சுவற்றில் கிறுக்காபத" 
 
--- மணி_அம ன் 
 
 
 
திறப்பதும் மூடுவதுமான 
பவணலயில் கதவுகள் 
என்றுபம அணறயின்  கசியங்கணள 
அடுத்தவர்களிடம் பசான்னதில்ணல 
நல்ல நண்பர்கணளப் பபாலபவ கதவுகள்... 
 
--- பகா.சிவ ாைன் 

நதியில் நீந்திவரும்  
ஒற்ணறச் பசம்பருத்திக்காக  
ஏன் ஏங்கபவண்டும்  
இந்த மனது ? 
 
முகம் பதரியாத  
யாப ா ஒருவரின்  
பதாட்டத்தில் பூத்து  
அணலகளில் பயணித்து  
இன்று ஏன்  
என் கண்களில் படபவண்டும் ? 
 
நீ ாடும் என்  
ணகக்பகட்டும் தூ த்தில்  
ஏன் அது வ பவண்டும்?  
நாபனா அதுபவா  
நிணனத்திருக்கவில்ணல  
இவ்வாறு நிகழுபமன்று ! 
 
விதிகணள எழுதி  
பழகிய வி ல்கள்  
அணத ஏந்திக் பகாண்டன ! 
உள்ளுைர்வு பசான்னது  
இது உனக்கான மலப ன்று  
 
பமல்ல ஒரு முத்தமிட்டுக் பகட்படன்  
சம்மதமா என்று  
மலர் பயாசிக்கிறது  
நீளமாய் மிக நீளமாய்  
 
பயாசணனக்குள் அடங்கக் கூடுபமா  
அதன் பி பஞ்சம் ? 
 
--- மதிபாலன் 
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பவளிபய  
பகாட்டிக் பகாண்டிருக்கும் பனியில் 
அத்தணன குளிரும் அடங்கியிருக்கிறது  
அதன் பவண்ணம நிறத்தில் 
 
பசயற்ணக பவப்பமாக்கியால் 
சூடாக்கப்பட்ட வீட்ணடவிட்டு 
பவளிபய பசன்றால் கவ்விக்பகாள்ளும் 
குளிரிலிருந்து தப்புவதற்காக 
என் தடித்த பகாட்ணட அணிந்துபகாண்டு  
பதருவில் இறங்குகிபறன் 
 
உணறய ணவக்கும் குளிரிலிருந்து 
என்ணனக் காப்பாற்ற 
என் உடம்ணப இறுக்கி பிடித்து 
கூடபவ வருகிறது 
அந்த கருப்புநிறத்திலான 
மிருகத்பதால் பமலங்கி 
 
பகாணடக்காலத்தில்  
என் அலுமாரியின் ஓர் ஓ த்தில் 
கவனிப்பா ற்று கிடக்கும் அது 
குளிர்க்காலத்தில் என் இணைப்பிரியா  
பதாழணம அல்லது பதாஸ்து 
 
அதற்காக பல பசம்மறி ஆடுகள் 
பகாணல பசய்யபட்டிருக்கலாம்.. 
அணத பற்றி கவணலபட 
பந மில்லா கூட்டத்தில்  
ஒருத்தியாய் கலந்து மணறந்து விடுகிபறன்.. 
பந மிருந்தாலும் அதணன விடுத்து 
பவறு எதிபலா கவனம் 
பசலுத்தும் குரூ ம் என்னில் நி ம்ப 
எளிதில் அதணன மறந்து விடுகிபறன் 
 
வீட்டிற்குள் நுணழந்ததும் 
எப்பபாதும் கதகதப்புடன் இருக்கும் 

அந்த பகாட்ணட கழற்றி 
ஆணியில் மாட்டிவிட்டு 
மீதமிருந்த குளிண  வி ட்ட 
ஓர் காபியுடன் அமர்கிபறன் 
 
என்றுமில்லா விதமாய்  
இன்று ஏபனா 
காபியில்  
பசம்மறி ஆட்டின் வாசணன 
 
ருசித்து குடிக்க ஆ ம்பிக்கிபறன் 
 
--- நறுமுணக 
 
 
 
 
அணடயாளம் 
------------- 
அணடயாளம் காை முயன்றது அந்த 
அணடக்கலாங் குருவி அன்று என்ணன 
முன்னர் எப்பபாபதா பார்த்து இருக்குபமா 
சின்னக் கண்கணள உருட்டி விழித்தது. 
 
உடல் பமாழியில் அதணன வசீகரிக்க 
இடம் மாறாமல் இதழ் திறந்து சிரிக்க 
என்பனாடு அதணன அங்பகபய நிறுத்த 
கண்பைாடு கண் நானும் பபாருத்த 
 
என்னம்மா நீ யாண ப் பார்க்கிறாய் 
என்ற என் கு லில் பயந்து பபானதாய் 
சன்னமாய் கிறீச்சிட்டுச் சட்படனப் பறக்க 
என் தவறு என்னபவன்று வியந்து நின்பறன்!. 
 
--- தா. பைா. ைூலியஸ் 
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நான் கஞ்சா பதாட்டத்தில் மறிகணள பமய்ப்பவன் 
அணவகளுக்கு கஞ்சா பசடிகளின்  
நுனியிணலகள் பறித்து உண்ைத்தருகிபறன்  
அணவகள் பசித்பதா அல்லது தனித்பதா 
கு பலழுப்புணகயில் லாகிரி பூக்கத்துவங்குகிறது 
ஆயர்குட்டிகளின் பமன்கு ல்களில்  
குட்டிகுட்டி பசடிகளுக்கு 
பவர் பதிய இடம்பகாடுக்கிறாள் ஐம்பூதங்களில் ஒருத்தி 
அக்கு ல் பகட்கிற சமயங்களில்  
ஒரு சர்ப்பமாக பதாட்டத்ணத 
கிழித்து நதியாய் ஓடி மறிகளின் சிறுகுடல் நி ப்புகிபறன் 
பமய்ந்து திரும்புகிற மறியின் பகாம்புகளில் 
சிக்குண்ட இணலகணள 
காயணவத்து எப்பபாதாவது புணகப்பபன் 
கருஞ்சாம்பணல எடுத்து உடல்பூசி 
சிவணனப்பபால உடுக்ணகயடித்து  
நடனித்து மகிழ்பவன் 
தனித்து விடப்பட்ட பமய்ப்பானின் 
தனித்த கு லில் புணககிறது அத்பதாட்டம் அப்படிபய 
அடிணமயாகி பபாகிறபபாழுது லாகிரியும் 
தீர்ந்துபபாகிறது 
 
இனி பவறு வழிபயயில்ணல 
ஒவ்பவாரு மறிகளாக விருந்தளிக்கிபறன் 
 என் சாத்தானுக்கு 
அதன் இண ப்ணப அவ்வளவு ருசி 
 
--- விபனாத் 
 
 
 
மின் விசிறியின் 
முச்சுழல் இறகாய் நான் 
மின்சா மாய் நீ! 
 
--- மகி 
 

ஒரு பி பஞ்சத்தின்   
அடுத்த பநாடி நிகழ்வில்  
புணதந்திருக்கிற மர்மம்  
விதிபயன்று விளக்கப்பட்டது...  
ஒன்ணற ஏற்கும் பபாது   
இன்பனாரு தியாகமும்  
உள் நுணழகிறது ! 
 
பவறுக்கும் உள்ளத்தினுள் 
மறுதலிக்கும் கிணளபயான்றில்   
ஆலாபணனயின் ஊஞ்சல்  
ஆட்டுணவக்கப்படுகிறது... 
துறத்தலின் திடத்தில்  
நிறங்கள் என்றும்  
ஆள்வதில்ணல ! 
 
யாப ா விட்டுச்பசன்ற  
ணகத்தடிபயான்று 
காட்சிப் பிணழயல்ல   
முதுணமக்குத் துணைவரின் !  
கடக்கும் தூ ங்கள் 
எப்பபாதுபம நி ந்த மல்ல... 
அவ வர் உள்ளங்ணகக்குள் ! 
 
--- கா.ந.கல்யாைசுந்த ம் 
 
 
பலமுணற 
பழக்கப்பட்ட 
பணழய உதடுகள்தான்... 
ஆனால் 
ஒவ்பவாரு முணறயும் 
முத்தங்கள் புதுசு 
 
--- சுயம்பு 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 9    01/02/2017 
 

 
 பக்கம்- 19 

சிறகுகள் குணறந்திருந்த    
சிட்டுக் குருவிகள் ஒவ்பவான்றாய்   
அகண்ட வானில் சிறகடித்து பறந்தன 
இருண்டு பபான பதாட்டத்து மூணலயிலிருந்து    
வட்டமிட பவண்டி  - வான் பவளிக்கு.!  
 
வழி காைாது மயங்கி நின்றணவகள் - 
பமது வலி பகாடுத்து  
வட்டமிட்டு பிரிகிறது 
புது வழி கிணடத்த மகிழ்வால் .!! 
 
சிறகுகள் வளர்வதும்  
இறகுகள் விரிப்பதும்  
எல்ணலகள் மிகுவதும்  
இயற்ணகதான் என்றாலும் .!! 
 
பகாஞ்சமாய் பநஞ்சம்  வலிக்கிறது  
எம் வயல் பவளியின் வ ப்புகள்   
உணடந்து ப விய தூசுத் துகபளன..  
அகண்ட பவளியில் பறப்பணதக் காண்ணகயில்.!!  
 
தத்தித் தாவத் பதரியாமல், 
பகாத்தித் தின்ன அறியாமல்  
அப்பாவியாய் விழித்த குருவிகளின்  
அழணக - பபாறுணமயாக கண்டு  சித்பதாம். 
 
பகாத்திப் பு ட்டின.! 
உைவுண்ட கலன்கணள.!     
 
மிதித்து மகிழ்ந்தன.! 
விணதத்த சில பநற்கணள.! 
 
அணவகளில் சில  இப்பபாபதல்லாம்   
ஆயி ம் வார்த்ணதகள்  
பபசுகிறது..! 

கண் மூடி, 
பசவி தாழ்த்தி, 
வாய் மூடி பகட்கிபறாம்  
சிலவற்றின் உபன்யாசங்கணள..!! 
 
கவணலகணள விட்டு விட்டு  
கனவுகள் எடுத்து  
வ ச் பசால்லி அணழக்கிறது  
மணழ பபாய்த்துப் பபானதால்  
சிரிக்க மறந்த எம் வ ப்புகள்.! 
 
அணவகள்  
பறக்கின்ற வானம்  
எல்ணலகளற்று அணமயட்டும்.! 
 
பபாய்த்த எம் வயல்கள்  
விடியணலக் காைட்டும். 
 
--- Abbas Al Azadi                         
 
 
கணடவாயில் இருக்கும் ஒருமுணனணய 
கடித்துத்துப்பும் எண்ைத்துடன் 
ஓடும் கால்கள் எனபதன்று 
ஓடிக்பகாண்டு இருக்கிபறன் 
கவணலயற்று அமர்ந்திருப்பவன் ணகயில் 
கடிவாளமாய் மறுமுணன. 
 
--- விபனாத்குமார்_பா 
 
நாபயாடு நணடபயிற்சி பமற்பகாள்ளும் 
ப ம்பண  பைக்கா ன், பபாகும் வழியில் 
நலம் விசாரித்துச் பசல்கிறான்... 
ணகநாட்டுத் தாணய! முதிபயார் இல்லத்தில்! 
 
--- முகில் பவந்தன் 
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"ஆயா வீட்ல இட்லி வாங்கீட்டு வா"னு 
அம்மா குடுத்த தூக்குல இட்லியும் 
கத்திரிக்கா பகாஜ்சும் பகட்டி சட்னியும் பவச்சு  
முத்தபமாண்ணும் குடுத்தனுப்பும் ஆயா.... 
 
நாலு பசங்க மருமக பப ன் பபத்தினு.. 
எல்லாத்துக்கும் இட்லி வித்து 
ஒத்தாணசயா இருந்தா  ஆயா.. 
 
பபரியவளானப்ப "இதுக்பகல்லாம் 
பயந்தா ஆகுமா கண்ணு"னு 
நல்பலண்பைய்ல முட்ணடய 
கலக்கி பதாண்டகுழில ஊத்தி 
மூக்க புடிப்பா ஆயா...அவ்பளாதான் 
உள்ள பபாயிரும் குழுக்குனு... 
 
இப்பபல்லாம் ஆயாவ பாக்கறதில்ல 
எப்பவுபம இட்லி சாப்டறப்ப 
ஆயா பபருணமய பபசாம விட்டதுமில்ல.. 
"இன்னும் இருக்காமா ஆயா !"னு 
பகட்ட அன்ணனக்கு அம்மா பசான்னாங்க 
ஆளுக்பகாரு வீடு கட்டி பபான 
பசங்களுக்கு காபலாட ஒண்ணுக்கு  
பபாய்டற ஆயா பவைாமாம்.. 
இப்ப சந்ணதல இன்னும் 
இட்லி சுட்டு பபாணழக்கறாளாம் .. 
 
பமாதல்ல ஆயா கணடக்கு பபாகனும் 
நாலு இட்லிபயாட இந்த ஒலகத்து 
நியதிபயல்லாத்ணதயும் கண்ணீப ாட 
பசத்து முழுங்கித் பதாணலயனும்.... 
 
--- உமா பசந்தில் 
 
 
 
 

ஒளிந்திருக்கும் நிணனவு 
------------------------- 
பபருங்கதவுக்கு பின்னிருக்கும் 
பல்லிணயப் பபால உன் நிணனவு. 
 
ஒளிவு மணறவு அற்ற 
திறந்த உள்ளம் 
என் கைவருக்குபயன 
பசால்லும் மணனவி 
 
கதவு சாத்துணகயில் 
பதரிய வரும் 
பின்பனாரு பல்லி 
இருந்தபதன்று.... 
 
கதவாய் உயிர். 
 
சாத்திய பின் 
என்ன கிடக்கு 
பபா.... 
 
--- இ ா மதிபாலா 
 
 
 
முதிர்கன்னியின் 
வாழ்விணனப் பபாலத்தான் 
சில வணகப்பூக்களின் 
நிணலணமயும்..! 
 
கணடசிவண  
கூந்தணலச் பச ாமபலபய 
வாழ்க்ணக 
முடிந்துவிடுகிறது !! 
 
--- கவி. விைய் 
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ஊசிவந்து குத்ணதயிபல 
அலறிநானும் கத்ணதயிபல 
உன் பதாள்பட்ட ஆத வ 
எந்த வார்த்ணதயில நான் எழுத 
 
மாதாந்தி  வலிக்கு 
பகாக்கிப்புழுவா நான் துடிக்க 
அறிவியல் கத பசால்லி 
தலபகாதி பதம்பு பசால்வ 
தீட்டுன்னு யார் பசான்னாலும் 
திட்டு திட்டுன்னு திட்டிடுவ 
 
பி சவ பவதணனயில் நான் கதற 
தனியாத்தான் நீ அழுத 
எனக்கு மட்டும் ணகயழுத்தி  
பதளிவு பசான்ன 
 
இத்தன வருசம் கழிச்சு 
காய்ச்சலுக்கு ஊசிபபாட 
தனியாத்தான் பபாயிருந்பதன் 
ணதரியத்த நீ பகாடுத்த 
புருசன்தான் வ ட்டுபம 
புள்ளதான் வ ட்டுபம 
ஊசி குத்தும்பபாது கத்ணதயிபல  
உன்பப  பசால்லி 
'யப்பா'ன்னுதான் கத்திபனன் 
 
--- அகதா 
 
 
சதக் என்ற ஒலிபயாடு 
நி ாகரிப்பின் வாள் இறங்க 
தணலபயாரு திணசயும் உடபலாரு திணசயுமாய் 
மரித்திருக்கலாம் உங்களுக்குள்ளும் 
ஒரு காதல் 
 
--- பபாஸ் பி பு 

அக்கா  
நீ எனக்கு பாலூட்டவில்ணல  
இணத தவி   
உனக்கும் அம்மாவுக்கும்  
எனக்கு வித்யாசம் பதரியவில்ணல..  
ஆனால் 
ஐந்து வயதில் எனக்கு அன்ணனயாகி  
இருபது வயதில் தந்ணதயுமாகி  
உயிரூட்டியிருக்கிறாய்..  
 
பத்தி மாக இருடா எனும்  
உன் வார்த்ணதயின் இ ாணுவ பாதுகாப்பில்  
உயிர் குடிக்கும் என் துன்பங்கள்  
ஒதுங்கி நிற்பணத உைர்ந்திருக்கிபறன் அக்கா..  
 
இன்று உன்னிடம் கூட பசால்ல முடியாத  
என் இ ாச்சத இ வின்  
இ கசிய கனங்கள்  
என் பமல் அள்ளி முடிந்திருக்கிறது  
ஆயி ம் நிணனவுகணள .. 
 
ணபத்தியமாககட என  
பல பச்ணச சாபங்கள்.  
இன்னும் அறியப்படாத மனவியாதிகள் .. 
 
உன்ணன விட்டு பிரிய பவண்டுபமன  
ம ைத்ணத எதிர்க்கிபறன் அக்கா..  
 
ஆணையிடு அக்கா  
இப்பபாபத ம ணித்து  
மறுபநாடி உனக்கு  
மகனாக பிறக்கிபறன்...!! 
 
--- நவிதா பிரியன் 
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துப ாகமும் முதுகும் 
-------------------- 
துப ாகத்திலிருந்து புறப்படும் கால்கள் 
நடுமுதுகின் பள்ளத்தில் 
சதா நடந்தபடிபய இருக்கிறது 
 
அப்பள்ளத்தில் பாயும் மாயநதி 
துப ாகத்தின் விழிகளிலிருந்து பபருகும் 
பபாலி உவர்ப்புதுளிகளாலானது 
 
துப ாகித்தல் பதாடங்குணகயில் 
துப ாகிக்கப்படுபவரின் முதுகில்  
ஒரு விதமான அரிப்பு 
பசாரிந்தபடிபய இருப்பது எதனாபல? 
 
துப ாகங்கள் தன் முகமூடிகணள கழற்றி 
நிைமானமுகத்திற்கு திரும்புவணத 
நாம் பார்க்கபவ முடியாது 
ஏபனனில் அது நம் நம்பிக்ணகயின்முதுகிற்கு  
பின்னால் மட்டுபம நிகழக்கூடியது 
 
துப ாகத்தின் பளபளக்கும் கூர்ணம 
முதுகில் குத்துவதால் பபருகும் இ த்தத்தின்வாணடயில் 
வீசும் காட்டிக்பகாடுத்தலின் பநடிணய 
வாழ்க்ணகயில் ஒரு முணறயாவது எல்பலாரும் 
நுகர்ந்துதான் இருப்பீர்கள் 
 
ஆதியிலிருந்பத முதுகானது 
முழுணமயாக பார்க்கமுடியாதவாறு 
 எப்படி 
உடலின் பின்னால் மணறந்துக்பகாண்டபதா 
அப்படிபயதான் துப ாகமும் 
பபாலிஅன்பினுணடய முதுகின்பின்னாபல 
ஒளிந்தபடிபய இருக்கிறது 
காலங்காலமாய் 
                           
--- அன்பில்பிரியன் 

'ஏறுதல்' கண்ட மாறுதல் 
------------------------- 
 
உைர்வுகள் நசுக்கும்  
  பதசமடா -இங்பக  
உண்ணமணய உண ப்பது  
  பமாசமடா ! 
'ஏறுதல்' நடக்கும்  
  உைர்வுடபன -அவர்  
இ வுகள் விழித்தார்  
  நிலவுடபன ! 
 
விடிந்திட பவண்டி  
   இளகி நின்றார்-வீ ச்    
சடங்கிது பவண்டி   
   முழங்கி நின்றார் ! 
நடந்திடும் நிணலவ  
   இணடயினில் வந்து  
நாடகம் பபாட்டு  
   ஓட விட்டார்! 
 
பிரிவுகள் மறந்து  
   உறவு கண்டார் -வீ   
பண்பிணன வளர்க்கும்  
   பநறிகபளன்றார்,  
 இணளயவர் பகாஷம்  
   பலநிணல மாற்றும்  
அறிந்தவர் சதியிணன  
   மூட்டி விட்டார் ! 
 
--- கணலநிலா சாதிகீன் 
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குட்டி பதவணதகள்  
------------------- 
இளஞ்சிவப்பு வண்ைக் குழம்ணப  
ஏபனா பிடித்து ணவக்கிறது மனம்  
என்றிலிருந்து பதாடங்கியது  
பதரியவில்ணல.. 
காணும் கனாக்களில்  
முதலும் முடிவும் ஞாபகத்தில் இருப்பதில்ணல பபான்று.. 
எவர் பசால்லிக் பகட்டிருப்பபபனா  
எந்தப் புத்தகத்தில் கண்படபனா 
பநற்றுவண  நிணனவில்ணல  
பபாகும் வழிபயங்கும்  
இளஞ்சிவப்பு 
பார்க்கும் யாவற்றிலும் ப வசம்  
சிரிக்கும் பற்கள்  
எல்லாம் ஒளிர்கின்றன  
என் ணககளில் சிவந்து மலருகிறது  
இளஞ்சிவப்பு பூசிய  
சிறு பசம்பபாற் பாதங்கள்.. 
 
--- கார்த்திகா அ 
 
 
 
 
யுகம் யுகமாய் 
----------------- 
சில்லு சில்லாய் சிதறிப்பபான 
கண்ைாடித்துண்டுகணள 
ஒட்ட ணவத்துக்பகாண்டிருக்கிபறன் 
 
அது இறுதியாகப் பார்த்த 
உன் முகத்ணத 
ஒருபவணள பி திபலிக்க கூடுபமன்று 
 
--- தங்பகஸ் 

சித்தாந்தக் கண்ைாடிகள் 
----------------------------- 
 
இடது வலதாய் 
பிரிந்து நிற்கிபறாம். 
அணனவரின் கண்களிலும் 
அவ வர் கண்ைாடி.. 
 
எங்களின் நியாயங்களும் 
தர்மங்களும் 
உங்களின் கண்ைாடிகளிலும், 
உங்களுணடயன 
எங்கள் கண்ைாடிகளின் 
ஊடாகவும் 
அநியாயங்களாகவும் 
அதர்மங்களாவுபம 
காட்சி தருகின்றன. 
 
எப்பபாதுதான் 
இரு த ப்புபம 
கண்ைாடிகணளக் 
கழற்றி எறிந்துவிட்டு 
கண்களால் மதிப்பீடு 
பசய்யப்பபாகிபறாம்..? 
 
--- ஆ.மக ாைன் 
 
 
குருதி பதாய்ந்த  
கத்தியின் கூர் முணனணய 
கீறி பிளக்கும் பமழுகுச் சுடர் 
பபார்களத்தில் 
இரு பவறு உடல்கள் 
இரு பவறு பகாள்ணககள் 
ஒற்ணற ம ைத்தில்.. 
 
--- ஜீவநதி 
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இறுதி நிமிடம் 
-------------- 
இறப்பு சாவு 
எத்தணன அபச் பசால் இது 
இறுதி நிமிடம் எப்படி இருக்க பவண்டும் பதரியுமா? 
 
தன்பிள்ணள தான் பபற்ற மகள் 
தன் தகப்பணன தாடிணவத்த  
ஒடுக்கு விழுந்த 
ைந்துவாய் சலிக்கும் முன்பாக 
 
மருத்துவன் ணகவிரித்து 
மற்பறார்கள் உதடு பிதுக்கி 
மணனவிவண  மனதால் 
சணடந்து பகாள்ளும் முன்பாக 
 
உன் பிரிணவ  
உன் மணறணவ 
உன் முடிணவ 
பட்டாணி பகாறித்துக்பகாண்பட 
வருந்துவது பபான்று 
வ வணழத்த ணமக்ப ா கண்ணீப ாடு 
சுற்றி நிற்பபார் 
பரிதாபம் பவடம் பூணுவதற்கு 
சற்று முன்பாக 
 
காணல நீட்டி பசாபாவில் நீ 
காபிபயா கஷாயபமா கண்றாவிபயா 
தன்ணன மறந்து குடிக்கும் பந ம் 
உன் காணல இடறி நடக்கும் 
பிள்ணளபயா மணனவிபயா 
 
சாரிங்க என பசால்ல மறந்த 
தருைத்திற்கு பகாஞ்சம் முன்பாக 
 
ஒரு வாணழப்பபழத்ணத உறிக்கும் 
சாதுரியம் மாதிரி 

 
ஒரு இணளய  ாைாவின் 
வயலின் துணுக்கின் 
உயிர் நகர்த்தல் மாதிரி 
 
ஒரு ப ங்கிப்பபூபவா பவழ மல்லிபயா 
தணல மணட வாய்க்காலில் தவழ்ந்து 
மிதந்து சடுதியில் 
சின்னச் சுழலில் சிக்கி 
சிரித்து ணவப்பது மாதிரி 
 
ஒரு தாய் தன் மகணவ 
தன் 
மார்பின் சூட்டுக்குள் 
தூங்க ணவப்பது மாதிரி 
 
ம ைம் 
 
இயல்பாக இருக்க பவண்டும் 
 
உலக விடுதணலயும்  சிக்குபமாரு 
ஒரு உன்னத நிகழ்வு பதாழா பதாழி 
 
--- வன்னி 
 
 
பத்து மாதம் காக்கும் 
பிள்ணளயும்  
பலமாதமாக காக்கும்  
காவலர்களும் 
எட்டி உணதக்கத்தான்  
பசய்கிறார்கள்  
கர்ப்பிணிணய..... 
 
(உ)ணத பு ட்சி 
 
--- பி.பக.சாமி 
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பிரிவின் வலியிலிருந்து 
----------------------- 
கார் கால பமகத்தின் 
கனத்த பவக ஓட்டத்தில் 
நீண்ட பயைத்தின் 
ைன்னபலா  இருக்ணகயின் 
கம்பி அழி ஓ ம் 
என் கண்ணீர்க்கடல் பதசம் 
 
பின்னூட்டல்களில் 
இணடவிடாத பயைங்களில் 
இணதப்பபான்ற 
எத்தணன இ வுகணள 
நி ப்பியிருந்தாய் என்பனாடு நீ... 
 
உனக்கும் எனக்குமான 
இணடபவளிபயன்பது  ஏது? 
 
அன்று வழணம பபால் 
உன் வாசற் கதவு வண  வந்பத 
"வாடா படய் " என்றணழக்க 
என் பாசபமாழி பகளாது 
பூப்பாணட பமனி தனில் 
புன்னணகத்பத படுத்திருந்தாய் நீ - உன் 
படணலக்கதவு விட்பட 
சுடணல பவளி பசல்வற்காய்... 
 
எப்படி மறப்பபன் 
நீ உயிர் பிரிந்து 
உடலங்கள் சிதறி 
மண்பைாடு நீறாய்ப்பபாக 
நான் உயிப ாடிருந்து  
ம ணித்த நாட்கணள 
 
என் கண்களில் கண்ணீர் 
சிந்த முந்திபய 
துணடப்பணவ உன் ணககள் 

மலர்க்ணகயான் உனக்கு 
நான் மலர்வணளயம் இடுவதா? 
 
இன்று எட்டாத உய த்தில் நீயும் 
உணன பதாட்டுவிட முடியாமல் நானும்... 
 
நான் இன்றும் அழுதுபகாண்டிருக்கிபறன் 
உன் நிணனவுகள் என்ணனத்தாக்குணகயில் 
என் ஆவி பமல்ல பமல்ல அகன்று 
உன்ணனபய நாடிக்பகாண்டிருக்கிறது... 
 
நீ ம ணித்த ஒர் நாளில் 
அந்தப் பால் நிலா 
நம் உடல்களில் 
பி காசத்ணதக் கூட்டிக்பகாள்ளும் 
அந்த சிறுத்த பவளிகணள 
கறுத்த பமகங்கள் 
கண்ணீ ால் நி ப்பிக்பகாள்ள 
 
உன் கல்லணற மீது 
என் இதய அணறகணளத்திறந்பத 
கண்ணீர்ப்பூக்களாய் 
கண்மூடிக் காத்திருப்பபன் 
 
சுவாசக் காற்றாய் - என் 
ஸ்பரிசத்பதாடு உட்பி பவசித்து 
நாடி ந ம்பின் வழி 
ஓடித்திரியும் பசங்குருதிபயாபட என் 
பநஞ்சக்குழிக்குள்  
அமர்ந்து பகாள்ள 
வருவாயா பதாழா  
உன் புணதகுழி விட்டு.... 
 
--- வி. அைந்தன் 
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அவர்கள் அன்பானவர்கள் 
-------------------------- 
பஞ்சு பமத்ணதயில் படுத்துறங்கிக்பகாண்டிருகிபறன் 
என் எண்ைங்கள் ஏபனா  
அவர்கள் அருகில் அமர்ந்திருகின்றது. 
 
எழுபணத தாண்டி இருக்கும்  
அந்த பாட்டிக்கு 
பாலத்தடியில் தான் படுத்திருப்பார். 
 
கண்கணள இழந்த தாத்தாவும்  
கால்கணள சுருட்டி அவ்விடத்தில்  
தான் இருப்பார். 
 
ஏன் என்ணனக் கண்டதும் வாலாட்டும்  
பசாறி நாய் குட்டியும் அவர்கபளாடு தான். 
 
அவர்கள் தான் எத்துணன பாசம் என்பமல் 
"புது ச ைாய் துவ" (கடவுள் துணை) 
இது  
அதிகாணலயில் அவர்கள் அளிக்கும் அன்பின் துளி. 
 
நானும் அன்பு தான்  
உைபவாடு மட்டும் நிறுத்திவிட்டிருக்கிபறன். 
 
அணடமணழ கடும்புயல் 
பகாடும்பனி காலத்தில் தடுமாறும் மனது 
 
இப்பபாது அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்  
என்று துடிக்கும் மனதுக்கும் பசர்த்து 
பபார்ணவணய இறுக்கமாய் மூடிக்பகாள்கிபறன் 
எண்ைத்ணத பபால் இன்றி  
இதயம் குளிரில் கல்லாய் பபாய் இருந்தது... 
 
--- எம் கயல்விழி 
 

ஏபதா உந்தன் ஞாபகத்தாபல பபாழச்சுக் கிடக்கு உசுரு 
அந்பதா வானம் வணளந்து கிடக்கு 
நீட்டி பிடிக்க கிளம்பு 
 
கிளம்பும் புழுதிணய பபாத்தி பிடித்து 
கனவின் பகாலம் தீட்டு 
உதி ா இணலணய பதடி கண்டு 
உயிலாய் உயிண  எழுது 
 
மனபம சினபம பமாகம் மணறத்து 
மனிதணன நீ காட்டு 
சிறபக அழபக விண வாய் அளந்து 
உலகின் எல்ணக நாட்டு 
 
துணிபவ துயப  ஒன்றாய் பின்னி 
வாழ்க்ணக விதிணய மாற்று 
குணறயும் ஆயுள் விரியும் ஆணச 
கனபவ நீ இணளப்பாறு 
 
அங்பக காத்துக் கிடக்கு ஆறடிதான்  
உனக்கா எனக்கா இன்று 
நாணள நாணளபயன்று நாட்கணள கடத்து 
ஏபதா உந்தன் ஞாபகத்தாபல பபாழச்சுக் கிடக்கு 
உசுரு!!!! 
 
--- மஹா பர்வீன் 
 
 
தன்ணன பவட்டி வீழ்த்திய பின்பும் 
பவட்டியவரின் 
வயிற்று பசிணய நீக்கி 
பநருப்பபாடு  
தற்பகாணல பசய்துக் பகாள்கிறது.. 
விறகாய்... 
ம ம்  
 
--- து. ம்யா 
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சாணலபயா ம் மிதிவண்டியின் 
ஒற்ணறச் சக்க ம் பபாருத்திய 
புதுவித இயந்தி த்ணத பதாலில் 
சுமந்துவந்து கீழிறக்கி ணவத்தவண  
சிலாகித்துப் பார்க்கலாபனன்... 
 
அவ்வழி வந்த தாய்மார்கள்  
காய்கறி பவட்டும் கத்திகணள  
பகாண்டு பகாடுக்கிறார்கள்... 
 
அடுத்து அரிவாள்மணனபயாடு பிரிபதாரு  
அரிணவ வருகிறாள்... 
 
பின் கதிர் அறுக்கும் அரிவாணள 
பதய்ந்த பற்கணள சரிபசய்பயன மூதாட்டி 
ஒருவர் பகாடுத்து அமர்கிறாள்... 
 
அடர்ந்த மீணசணய தடவியவாறு 
வீச்சரிவாள் இ ண்ணட பகாடுத்து 
புருவத்ணத உயர்த்துகிறான்  
விருமாண்டி ஒருவன்... 
 
அணனவண யும் காத்திருக்கக் கூறி... 
முதலில் வீச்சரிவாணள  
சக்க த்தின் பமற்பு ப்பில் 
ணவத்து மூவி ண்டு நிமிடங்கள் 
காலணசக்க இலாவகமாக  
கூர்படுத்திக் பகாடுக்கிறார் 
இயந்தி  உரிணமயாளர்... 
 
பின் ஏணனயபயல்லாம்  
கண்கணள பறிக்கும் வண்ைம் 
கூர்படுத்தப்பட்டு பகாடுக்கப்படுகிறது... 
 
மாக்கபள வாருங்கள்  
உங்கள் மலுங்கிய மூணளகணள 

சற்பற மண்ணட வழி ணகவிட்டு  
பிடுங்கித் தாருங்கள்... 
கூர்தீட்டிக் பகாடுக்கட்டும்... 
 
இலவசம் தான் ஆகும் பசலவு  
அணனத்ணதயும் நான் ஏற்றுக் பகாள்கிபறன்... 
பிறபகனும் பயன்படட்டும் 
வாழ்விழந்து வாழும் அபநகர் 
வாழ்க்ணகக்கு ஏபதனும் உதவ  
பவண்டுபமன சிந்திக்க... 
 
--- நாமக்கல் கிருபானந்த் 
 
 
 
தாயன்பு 
-------- 
எட்டி எட்டி உணதக்ணகயிபல... 
எள்ளளவும் வருந்தவில்ணல...! 
 
கரு சுமந்த கருவணறயும் 
துளியும் கலங்கவில்ணல...! 
 
தாபயன்ற பட்டம் பகாடுத்த 
தணனயன் அல்லவா - நீ 
 
மலடி என்ற பகாடுஞ்பசால் நீக்கிய 
மாமருந்தல்லவா - நீ 
 
அனாணதயாக வீதியில் விட்டாலும் 
அணையா விளக்காக 
சுடர் விட பவண்டும் மகபன - நீ 
 
--- சக்திப்பிரியன் 
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எப்பபாதுபம உன் பபச்சு  
வினாத்தாளாகபவ இருக்கிறது  
விணடபயழுதும் அவச த்தில் நான் 
நம் காதணலத் பதாணலத்துவிடுகிபறன் 
 
சரியானவற்ணறத் பதர்ந்பதடுப்பதிபல  
சரியாகி விடுகிறது பந ம் 
வாழ்க்ணகயில் என்ணன எழுதி 
எப்பபாது உன்ணனப் பபற 
 
எப்பபாதுபம நீ  
பகாடிட்ட இடமாகபவ இருக்கிறாய் 
உன்ணன நி ப்பபவ முடியவில்ணல என்னால்  
 
பத்துப் பபாருத்தத்தில் 
உனக்கும் எனக்கும் எத்தணன பபாருத்தம்  
பபாருத்திப் பபாருத்திப் பார்க்கிறார்  உன் அப்பா  
பதர்வில் பபாருத்துக வினாணவக் கூட 
இந்தளவுக்குப் பபாறுணமயாய் எழுதியதில்ணல நான் 
பபாறுத்தது பபாதும் வா என்னருபக 
பபாங்கி வரும் காதணலத் 
தாங்கி வரும் பப ழபக 
 
உலக வண படத்ணதக் பகாடுத்து அதில் 
நீ இருக்கும் இடத்ணதக் குறிக்கச் பசால்கிறார்கள்  
நான் பமல்ல மனசுக்குள் சிரித்துக் பகாள்கிபறன் 
என் உள்ளத்தில் இருக்கும் உன்ணன  
உலக வண படத்தில் பதடிக் குறிக்கச் பசால்கிறார்கபள 
என்று  
 
நீ பபருவினா 
நான் சிறுவினா 
மீண்டும் உன்ணன 
நான் பபறுபவனா? 
 
--- ப.குைா 

அக்கண க் குயில் 
------------------ 
காதலின் களத்தில் நீதி 
கண்கணள மூடிக் பகாள்ளச், 
சாதணலத் தூசி ஆக்கிச் 
சரித்தி ம் பணடத்தாள் பபண்ைாய் ! 
மாதின்பமல் மயக்கம் பகாண்ட 
மதி பகட்ட பகாவலனின், 
ஆணசகள் பசான்ன பாடம் 
ஆண்டியாய் ஆகி நின்றான் ! 
பகாற்றவன் பசய்த பிணழயா ? 
பகால்லபன பசய்த பிணழயா ? 
கூற்றுவன் சதி ாய் ஆடக் 
குலமகள் பகாளுத்திய கனலா ? 
கற்புஅது கனலாய் எரிக்கக் 
கள்ளபம புகுந்த நீதி, 
பபாற்பணன எரிதல் பபாபல 
புவியிணன எரிக்கக் கண்படாம் ! 
மூடிய சிலம்பின் உள்பள 
முழுப்ப ல் உறங்குதல் பபாபல, 
வாடிய பநர்ணம இங்பக 
வலிந்து உணடத்து பவளிவந்திடுபம ! 
திருகிய முணல பற்றிபயரியத் 
திருடர்கள் உடனாய் எரியப் 
பபண்ணிவள் சக்திக் பகதிப  
மண்ணிபல மாந்தர்கள் இல்ணல ! 
நீதியின் சமநிணல காட்டி 
பநர்ணமயின் பநரிணனக் காட்டி 
காமன் ணகப்பபாம்ணம யானால் 
காவியம் தூற்றும் கண்டீர் ! 
பசற்றிபல மலர்ந்த கமலம் 
பசர்ந்திடும் இணறயின் அடியில், 
சாட்சியாய் வந்தாள் ஒருத்தி 
சமமவள் கண்ைகி சாட்சி ! 
 
--- பக. கமலச ஸ்வதி 
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அடிக்கடி 
கனவில் பாதி தூ ம் பயணிப்பதாய்ச் பசால்லும் 
வண்ைத்துப்பூச்சிக்கு 
ஓர் இறகில்ணல... 
 
ஒற்ணற இறக்ணகபயாடு 
 மற்பறான்ணற 
சரிவ  பதட முடியவில்ணலபயன்ற குற்றச்சாட்டு 
 கடிதம்மூலம் பதரியப்படுத்திக் பகாண்பட இருக்கிறது 
கனவில்... 
 
 இறக்ணகணய பதடி அணலயும் 
வண்ைத்துப்பூச்சியின் காவலாளிப் பபாலபவ 
திரிகிபறன்... 
 
மகளின் பநாட்டு புத்தகத்தில் 
மணறத்து ணவத்து  
"சாமி எப்படியாச்சுஇணத காசாக்கிடுனு  
வானத்ணதப் பார்த்து பவண்டி நிற்கும்" 
அவணள 
 
 எதுவும்பகட்காமல் 
திறந்து பார்த்பதன் 
ஒற்ணறசிறகு எப்படிபயா காசாக மாறுபமன்ற 
நம்பிக்ணக பதரிந்தது... 
 
இறக்ணகணயதிருடி 
வண்ைத்துப்பூச்சிக்கும் 
 
மகளின் நம்பிக்ணகக்கு நூறுரூபாயும் 
பகாடுத்தும் 
 பறக்கவிட்படன் 
இ வுகளின் கனவுபபாழுணத 
 
--- ஸ்படல்லா தமிழ சி 
 
 

தழல் ஈகி முத்துக்கும ன் புகழ் ஓங்குக! 
--------------------------------------- 
 தமிழ் பநருப்பின் விணத. !                
 
இனம் விடிய தைல் மூட்டிய 
   தளிர். ! 
 
ஈகம் ஈனும் தாய். ! 
 
கிழக்ணக காட்டிய சுடர்! 
 
நம் அறியாணம அழித்த 
   அறத்தீ ! 
 
தழல் தின்ற விணதமணிகள். ! 
 
நீ பகாடுத்த அணுகுண்ணட 
   அடமானம் ணவத்துவிட்படாம் ! 
 
உன் பநருப்பில் சாதி சண்ணடக்கு  
    அரிவாள் பசய்கிபறாம்  ! 
 
உன் பவளிச்சத்தில் பணகயழிக்காது 
    பங்காளி அழிக்கிபறாம் ! 
 
பசத்ததால் வாழ்கிறீர்  
    கல்லாய் ! 
 
வாழ்வதாய் கிடக்கிபறாம்  
    கல்லாய் .! 
 
 
--- மன்னர்மன்னன் குயில்பதாப்பு 
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சுடு நிலம் 
---------- 
பகாணடயின் குத்தாட்டத்தில் 
வழிதவறிய முதும பமான்று 
டீக்கணட நிழலில் 
தஞ்சம்புகுந்து 
ஒரு டீக்குணட பகட்டு 
பமல்ல அமர்கிறது 
சில நிமிடங்களுக்கு முன்னால் 
அது கறந்த பாணல 
குவணளகளுக்கு புகட்டிவிடும் 
மாஸ்டர்  
பற்பல விபநாதங்கணள புகுத்தி 
அதிலும் குறிப்பிடும்படியாக 
பாலருவி 
கீழணடந்தபபாதும் 
மணலணய கீழிறக்கி 
மீண்டும் விழ ணவப்பதில் 
கின்னஸ்பசல்லாம் அணுவாக 
அந்த இடத்ணத விட்டு  
அகால ம ைமணடகின்றன 
பதால்திண ந்த முதும த்தின் 
ணகயில் தவழ்ந்த 
டீக் கிளாணஸ 
பபத்தியாக நிணனத்து 
நடுங்கி நடுங்கி 
எடுக்க முடிந்தணத 
பபரின்பமாக கருதுகிறார் 
கணடசிவணற அருந்தாத 
குவணளயில்  
ஒரு ஈ வந்து இணசக்கிறணத 
பகட்டுக் பகாண்பட 
நடந்தார் 
பூபலாகத்ணத உதிர்த்தவாபற 
 
--- பச தண்டபாணி பதன்றல் 
 

மவுனமான சிந்தணனகள் 
பகாண்ட பந த்தின் 
மணழபபாழுது காலத்தில் 
இணடவிடாது பபய்யும் 
இண ச்சலின் 
சப்தங்கள் பயமுறுத்த 
கண் பகாட்டாமல்  
பார்த்து பகாண்பட  
காட்சிகணள பலவாறு 
பல பகாைங்களாக  
பதிவு பசய்கின்ற  
என்ணனபய 
 பல எண்ைங்களின் 
பப டுக்களாய் மாற்றி  
வாழ்வில் நடந்த  
அத்தணன நிகழ்வுகணளயும் 
எனக்குள் நிறுத்தி 
பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக  
என்ணன காலத்தின் 
இயக்கத்தில் இருந்து 
தணடயுற பசய்த  
கணடசி பநாடி துளிகள் 
அத்தணனயும் என் 
இணறவனுணடயது 
இது இந்த 
தனிணம பகாண்ட  
கிழவனுக்கான  
இறுதி பயைம்  
ஓன்றின் பதிவுகளானது 
 
 
--- பசல்வ கார்த்திபகயன் 
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மணழ+மனம் 
------------ 
கலவாடிய இதயத்ணத 
மீட்டுக்பகாள்ள 
மனமில்ணல 
தந்துவிட்ட வலிகள் 
தந்ணதபயன 
சுமக்கிறது இயற்ணக 
எனக்காக 
 
மணழயில் 
நணனயவில்ணல 
மனதால் 
நணனந்து பகாண்டிருக்கிபறன் 
 
--- கா.இலட்சுமைன் 
 
 
 
புனித நூல்  
----------- 
இணறவணனப் பபாற்றித் துதித்துப்  
பாடி மகிழ்ந்து  
அணலகடபலன புனிதம் ததும்பும்  
கீணத படித்த நம் முன்பனார்கள்  
குர் ான் படிக்கும் என் தந்ணத  
ணபபிள் படிக்கும் உன் தந்ணத  
விழிகள் பமாதக்  
'காதல்' படிக்கும் நாம்  
நாணளய நம் சந்ததிகணள  
அன்ணபயும்  
கருணைணயயும்  
வாசிக்கச் பசய்பவாம்  
புனித நூலாக.....  
 
--- அன்வர் மில்டன் 

இறக்ணககள் பபாருந்திய 
பட்டாம் பூச்சி நான்! 
உய ; உய  பறக்கும்  
ஊர்க்குருவியும் நான்! 
கண்டம் கடந்து அண்டம் சுற்றும் 
ஆகாச பட்சி நான்! 
கூண்டிபலா! குடிலிபலா! 
அ ணிபலா! ப னிபலா! 
என் கூடு கிணடயாது! 
கூடு எனக்கு விலங்கு! 
அணதக் கட்டி என்ணன 
கட்டிப் பபாட முடியாது! 
இந்த ம ம் சாய்ந்தாபலன்ன! 
மின்சா ம் பாயும் தந்தியிபல 
இருந்து விட்டு பபாகிபறன்! 
குளம், குட்ணட மட்டுமா குளிக்க 
சமுத்தி மும் எனக்கு அளக்க பதரியும்! 
இண  பதடலிலும் என் 
இணறயான்ணம இருக்கும்! 
அதனாபல இண யாகிவிட மாட்படன்! 
எந்த வல்லூறுக்கும்!  
ப(ற) ந்த வானில் 
சுவாசிக்கவா தணட! 
எனக்கும் பகாள்ணக உண்டு 
அது பமன்ணமகளாபல தகர்க்கப்படும்! 
கற்புக்பகன தனி வழி இல்ணல! 
என்ணனப் பபாலபவ என்னுடன் பயணிக்கும்! 
கலவியும்; என் விருப்பபம! 
நான்! ஆண் பட்சியா! பபண் பட்சியா! 
சந்பதகம் உங்களுக்கு பவண்டாம்! 
என் வரிகளில் என்ணனத் பதடாதீர்! 
நான் துறவியும் அல்ல; 
முற்றிலும் துறந்தவ(னுளு)ம் அல்ல! 
ஆச்சரிய குறியும் அல்ல; 
ஆச்சா  குறியும் அல்ல; 
 
--- பசௌபமகணல 
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சமூகம் (1) - ஓர் அறிமுகம் 
---------------------------- 
என் அம்மா 
என்ணன ஈன்ற பபாழுது 
அவள் நலத்ணதயும் 
தாய்ணம பபறு மகிழ்ணவயும் 
விசாரித்துக்  பகாண்டாட வ ாத 
அந்த நாலு பபர்... 
 
அப்பா பகாண்டு வரும் 
ஒரு பவணள சாப்பாடு சாப்பிட்டு 
பசி பட்டினியின் விளிம்பில் 
வாழ்ந்த பபாது கஞ்சி கூட பகாடுக்காத  
அந்த நாலு பபர்... 
 
கிழிந்த சட்ணடபயாடு 
பவறுங்கால் நணடபயாடு 
பவகுதூ ம் பள்ளிச் பசன்று 
திரும்பும் பபாதும் 
கண்டு பகாள்ளாத அந்த நாலு பபர்... 
 
படித்து நான் பட்டம் வாங்கியதும் 
பபட்டிக் பகாடுக்க விடாமல் 
சீவி சிங்காரித்துக் பகாண்டு 
புணகப்படத்தில் இடம்பபற 
அடித்துக் பகாண்ட  அந்த நாலு பபர்... 
 
பவணலக்குப் பபாய்  
காசு பைம் சம்பாதித்து 
வீடு வாசல் வாங்கி 
பகாஞ்சம் முன்பனற 
பதருபவ பதய்ந்து பபாக 
அடிக்கடி வந்து பபாகும்  
அந்த நாலு பபர்... 
 
பமள தாளத்துடன் 
மணனவி என்ற பபயரில் 

பவணலக்குப் பபான வீட்டில் வசிக்கும் 
அந்த நாலு பபர்... 
 
என் நன்ணமகளின் பபாது 
பசவிடர்களாகவும் குருடர்களாகவும் 
மாறி விடும் 
அந்த நாலு பபர்... 
 
என் தீணமகளின் பபாது 
கடலணலயாய் ஓயாது  
ஆர்ப்பரித்துக் பகாண்டும் 
காட்டுத் தீயாய் ஊர் முழுக்க 
ப ப்பிக் பகாண்டும்  
என் பபயருக்கு 
ஏபதனும் முத்திண  பகாடுத்தும்  
பப ானந்தம் அணடயும்  
அந்த நாலு பபர்.. 
 
நான் இறந்த பின் 
பாணட கட்டித் தூக்க வரும் 
அந்த நாலு பபர்... 
 
இப்படிபய வாழ்க்ணக முழுதும் 
எனக்குத் பதரிந்த முகங்களாகபவா 
பதரியாத முகங்களாகபவா  
என்பனாடு பயணிக்கும்  
அந்த நாலு பபர்... 
 
என்ணன அறியாமபலபய  
என் வாழ்க்ணகக்கு  
இலக்கைம் வகுத்து 
என் வாழ்க்ணகணய  
அவர்கபள வாழ்ந்து விடுகின்றனர்.... 
 
--- மீனு 
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விடியல் பதடும் இ வுகள் 
-------------------------- 
கறுணமயில் மணறத்துக்பகாள்ளும் 
எத்தணன ஏக்கங்கள்... 
 
உைவு இல்லா 
அடிப்பிடித்த பாத்தி ம் 
எத்தணன....... 
பசமிக்க வழியறிமல் 
ஒட்டிய சணத குடல்கள் 
எத்தணன...... 
 
எண்கள் பதரிய 
ணமதடவிய காகிதம் காை 
சுபதினத்தில் கழுத்பதறிய 
மஞ்சள் கயிறு அடகில் அடக்கம் 
கண்டது எத்தணன...... 
பகாறிக்க விணதயில்ணல 
பகாழுத்த எலிகள் எத்தணனபயா 
காலம்தவறி பவண்ணமயணடந்த 
பருவம் எத்தணன...... 
 
பசால்லி புரியாத எழுத்தில் 
அடங்காத ஏக்கம் ஏத்தணன 
எட்டும் வாழ்க்ணகணயவிட்டு 
கட்டுண்ட வாழ்வு எத்தணன 
தவம்கிடந்து தவறவிட்டு 
தடுமாறும் கனவுகள் எத்தணன.... 
 
கலக்கங்கள் களவுபபாக 
கன்னிதன்ணமயில் தவம்கிடக்கின்றது 
பமௌனமாய் பனித்துளியின் 
ஈ த்துனிணய பபார்த்திக்பகாண்டு 
விடியலுக்கு காத்திருக்கும் 
மனித இ வுகள்.....!? 
 
--- வீ ா 
 

நான் இறந்து கிடந்த அணறயில் 
அவள் நின்றுபகாண்டிருந்தாள் 
என் தணலக்குள் இருந்து தண க்கு 
குருதி ப வுகிறது. 
அவள் யாப ாபடா பபசிக்பகாண்டிருக்கிறாள். 
 
இந்த நிகழ்வு என் வாழ்வில் இன்னும் நடக்கவில்ணல 
நான் உயிப ாடுதான் இருக்கிபறன் என்று 
நிணனக்கிபறன். 
 
நான்  
இனி அவணளக் பகாணலகாரியாகப் பார்க்க 
எண்ணும்பபாது 
"இஞ்பசயங்க" என்று  
ஒரு பறணவ  
என்ணன அணழக்கும் ஒலி 
பக்கத்து அணறயில் பகட்கிறது 
 
நான் கதணவத் திறப்பதாய் நிணனத்பதன் ஆனால் 
கண்கணளத்தான் திறக்க முடிந்தது. 
 
என் முன் அவள் பதநீண  நீட்டுகிறாள் 
கூந்தல் வாசம் கலந்த பதனீண க் குடிக்கிபறன் 
மறதியும் கனவும் ஆவியானது. 
 
அவள் காதலின் மிகுதிணயத் தரும் 
பகாணலகாரியாகிறாள். 
 
--- நிஸ்பான்_ஹம்ஸா 
 
 
சீவப்படாமபல  
பமலும் கூ ாக்கப்பட்டுவிட்டது 
இ ண்டு பகாம்புகள்....... 
இணளஞர்கள்... மாைவர்கள்...... 
 
--- சந்துரு 
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பவறும் வார்த்ணதக்காவது  
என்ணன என்னாளபன  
என அணழ  
பபாய்யாகபவ ஒரு காதல் பசய்  
வீைாகபவ ஒரு காதலன் என பசால்  
உன் பதணவக்காவது பகாஞ்சம்  
என்ணன கூப்பிடு  
ஐன்னலுக்கு பவளிபய என்  
எண்ைங்கணள காரி உமிழ்  
வந்துடாபன என அப்பபாதாவது  
என்ணன பகாஞ்சம் நிணன  
பபரும் பதால்ணலபய என்று   
என் பபயண  முனுமுனு  
காதலாகி சாதலாகி ஒரு வாழ்க்ணக  
தான் காதணலவிட ஒரு பபரிய  
அரிய உலகத்ணத அறிமுகம் பசய்தது  
நண்பர்கள் பபற்பறார்கள் தங்ணக  
தம்பி தாத்தா பாட்டி பசாந்தம்  
வாய்க்கால் பதாப்பு கன்று  
பதன்றல் இப்படியும்  
ஒரு அழகான உலகம்  
இங்பகயும் பசார்க்கம் இருக்கு  
என அறிமுகம் பசய்தான் ஒரு  
கி ாமவாசி மண்வாசணனகா ன் அவன்.... 
 
--- பசகுபவ ா சுகன் 
 
பிணழப்பு 
-------- 
மூட்டிய சிணதயின் தீயில்  
கூ ாக்கினான் வாழ்ணவ  
பவட்டியான்... 
 
--- புதூர்  ாஜ்குமார் 

சட்டிக் குழம்புண்ட  
கி ாமியன் நாம், 
பாணன வயிற்றுக்காய் 
பட்டிைம் பணடசூழ்ந்து, 
குட்டிக்க ைமிட்டு 
ஒட்டிய வயிறுடன்  
முட்டிபமாதி முன்பனறிய 
கணதணய மறந்தாலும் 
நாமிட்ட குட்டிகளுக்கு 
நம் தாத்தனின் நாட்டு வீரியம் 
விழித்தியக்கிய விந்ணத கண்டழுகிபறன், 
வந்பத மாத ம். 
 
--- ஜிடி_ பமஷ்குமார் 
                        
என் காத்திருப்பின் 
நிமிடங்கணள களவாடிய 
கயவர்கணள என் 
பபருமூச்சின் அக்னி  
பகாண்டு வி ட்டுகின்பறன் 
எனக்கு பிடித்த 
க டி பபாம்ணமணய  
இறுக்க கட்டிபிடித்து 
பகாள்கின்பறன் 
நக  மறுக்கும் பநாடிமுள்ணள  
இணமக்காமல் பார்த்து 
பகாள்கின்பறன் 
புத்தகத்ணத பு ட்டுகின்பறன் 
வீட்டிற்குள்பள நணட 
பழகுகின்பறன் 
பதாணலக்காட்சி ஒலிணய  
கூட்டவும் குணறக்கவும் பசய்கின்பறன் 
காத்திருப்பின் நிமிடங்கள் 
நக  மறுக்கின்றன 
 
--- ைானு 
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துளிப்பாக்கள் 
-------------- 
காய்ந்த பயிர் 
பார்ணவயிட்டுத் திரும்புகிறது 
கிளிக்கூட்டம் ! 
 
குணறயும் ஆணட 
கூடிக்பகாண்பட பபாகிறது 
நடிணகயின் சம்பளம் ! 
 
பசத்த பாம்பு 
கடித்துக் பகாண்டிருக்கிறது 
எறும்பு  ! 
 
பருகி முடித்த பதநீர்க்பகாப்ணப 
முழுதும் நி ம்புகிறது 
காற்று ! 
 
மாடி வீடு 
களிமண்ைால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது 
குளவிக் கூடு ! 
 
--- மகிழ்நன் மணறக்காடு 
 
 
வ பவற்பு 
---------- 
விண்மணழணய வானவில்லும் வணளந்துவ  பவற்கும் 
--- பமளதாள பமாடுயிடி முழங்கிவ  பவற்கும்! 
கண்பறிக்கும் மின்னலுந்தான் கவின்பகால மாக 
--- கார்முகிணல வ பவற்கக் கண்சிமிட்டிப் பூக்கும்! 
மண்வாசம் முந்திவந்து வ பவற்பு தந்து 
--- மணழவருதற் கறிகுறிணய மக்களுக்குச் பசால்லும்! 
வண்ைமயில் வானத்தில் மணழபமகம் கண்டு 
--- வனப்புடபன வ பவற்றுத் பதாணகவிரித் தாடும்! 
 
--- சியாமளா  ாைபசகர் 

ணவப்பருக்கு தப்பிய மணழத்துளிகள் 
எதிர்வரும் வாகனஒளியில் ணவ ங்கள். 
 
இண யும் பாடல்அதிர்வுகளில் 
கண யும் 
ஒரு குழந்ணதயின் அழுகு ல். 
 
பக்கத்து சீட்கா  து முணுமுணுப்பு இறக்கிய 
மணறப்பில் 
பமாதி பமாதி அணழக்கும் 
மணழத்துளிகணளச் சுமந்த காற்று 
 
--- ஜி.சிவக்குமார் 
 
ஆதியில் ஓர் வாழ்க்ணக, 
ஆதாபமாடு ஆப்பிள் திண்ற பநாடிகணள உைர்கிபறன்.. 
என் வணளபவலும்பு உருவப்பட்ட தழும்புகணள 
பதாட்டுப் பார்த்து.. 
ஆதிக் காதலின் ஓரிரு துளி இ சங்கள் 
பருகிக்பகாண்படன்.. 
சில ணமல்கள் ஏவாளாய் ஆதாபமாடு நாகரீகம் கற்று.. 
மீண்டும் சில பநாடிகளில் சுவர்க்கத்திலிருந்து இவ் 
உலகிற்கு தூக்கி எறியப்பட்படன்.. 
 
--- அஃப்ரின் சியாத் 
 
நீளமான இ வுகளில் நான் தனித்த 
மண் புழுவாய் பநளிய என்ணன சிறுக 
சிறுக புைரும் கழுகுகளாகிய மனித  
மிருகங்கபள ...!!! 
 
உங்கள் தாகந்தீ  என் பமாகவிஷ  
மருந்தியது காைபதன்றா என் 
நாப்கின்களுக்குள் புகுந்து  
உதி ம் சுணவக்க பார்க்கிறாய் ...!!! 
 
--- பநல்ணல மு. அருண் சபரி 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 9    01/02/2017 
 

 
 பக்கம்- 36 

ணக கால்கள்... 
ஒருங்பக இருந்தும்... 
ணகபயந்திய அவணன.. 
 
கண்டு பகாள்ளாமல்.. 
கடந்து வந்து விட்படன்... 
 
இப்பபாது... 
உண்ை அமரும் பபாது... 
பநருடலாய் இருக்கிறது... 
அவனுக்கும் இப்படித்தாபன... 
பசித்திருக்கும் என்று.. 
 
--- எம். பசல்வகபைஷ் 
 
 
கவனமாக நடந்தும் 
அச்பசால்லில் இடறி வீழ்ந்பதன் 
க டுமு டான பசால்  
ணகணய கழபலன பநறித்தது 
காலுக்கடிபய பபாட்டு மிதிக்ணகபய 
கழணலயானது 
தண ணய பதய்த்து பதய்த்து 
நடக்க தண யாகிலும் என் முகத்தடம் 
மணழத்துளிகள் பதுங்க ஏதுவாயின 
பகாயிலுக்கு பவளிபய 
சுழற்றி ணவத்பதன் 
வறுணம பீடித்தக் கவிஞன் 
களவாடிச் பசன்று 
தன் கவிணத நூலுக்குள் நுணழத்தான் 
ஒவ்பவாரு பக்கமாய்  
தாவிச்பசன்ற பசால் 
கணடசி பக்கத்ணத படித்து மூடிய 
என் சிந்ணதக்குள் மீண்டும் நுணழந்து 
எழுப்பும் வண  உறங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது.. 
 
--- சமிஞ்ஞா பதவி 

ஆத்து மீன ணகயிபலடுத்து.. 
 அளபவாடு உப்பிட்டு.. 
மஞ்சளுடன்.. புளி பசர்த்து.. 
 மைக்கும் இஞ்சிப் பூண்டுடன்.. 
 
நல்பலண்பைய் நல்லா விட்டு.. 
நால் கலணவணய கிளறிவிட்டு.. 
அம்மியிபல அண த்த கலணவ.. 
 மண்சட்டியிபல பகாதிக்குது.. 
 
விறகு அடுப்பில் பகாதிமைம்.. 
 சிறகாய் காற்றில் பறக்குது.. 
என் வீட்டு மீன்குழம்பு.. 
 எட்டு ஊரு மைக்குது.. 
 
எச்சிலூறும் நாக்குல.. 
 மிச்ச ருசி பார்க்கல.. 
பசாளத்பதாடு..கம்புச் பசாறு.. 
  பசர்த்து அடிச்சா பதவ ருசி.. 
 
அம்மா அவ ணகயில.. 
 அழகான உருண்ணடச் பசாறு.. 
மீன்குழம்பபாட நீர் பமாரு.. 
 மீண்டும்..மீண்டும் திண்ப பாரு.. 
 
--- சூர்யா 
 
 
 
தார்ச்சாணலயில் 
படர்ந்து கிடக்கிறது  
விளக்கின் பவளிச்சம் ! 
 
--- ஆனந்தன் 
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மாதவிடாய்  
------------ 
தூ ம் கா ைமாய்  
தனியாய் படுக்க ணவத்தாள் தாய் ... 
 
 த்தப் பபாக்ணக பபாருட்படுத்தாது  
பரீட்ணசக்கு ஆயத்தம் ஆகியவள் ..! 
 
ஆ வா மாய் அல்லாமல்  
அலங்கா மாய் அல்லாமல்  
அங்கலாய்ப்புடன் கிளம்பினாள் .! 
 
தீட்டுடிமா பார்த்துப் பபா என்று  
வாசல் வண  உபபதசம் ..! 
 
மாதவிடாய் என்றதும் 
அ சுப் பபருந்தில் 
மாணியமா பகாடுப்பான் ?  
 
மாதவிடாய் என்றாலும்  
மானிடன் கண்களில்  
மாதுவாகபவ பதரிந்பதன் பபாலும் !  
 
கூட்ட பநரிசலில்  
கண் பகாத்தியாய் 
கண்படடுத்த கற்றாணழ, கருபவலம்  
நான் அவனுக்பகா  
கதம்பமும், கஸ்தூரியுமாய்..! 
 
பமல்ல உ சிவிட்டு  
லாட்டிரி சந்பதாஷத்தில்  
பபானவனிடம்  
உ க்க பசால்லவா முடியும் ?  
 
 

தீட்டுடா !  
பபாய் குளின்னு !   
 
--- கார்த்திக் 
 
உன் புருவக் குறும்பின்  
பநளிவுகளில் தான் முதன் முதலாய்  
நான் என்ணன மீறி பயணித்பதன்  
 
உன் பார்ணவகளால்  
என்ணன உழுதபபாதுதான்  
எனக்குள் முணளக்கத்பதாடங்கினாய்  
 
உன் பவட்கத்தின் பபருபவடிப்பில்  
விழுந்த விதவிதமான பூரிப்பில்  
நீ இன்னும் அழகானாய்  
 
ஒரு வார்த்ணதயில்  
அத்தணன பைன்மத்துக்கான  
ஆசீர்வாதத்ணதயும் தந்தாய்  
 
யாரும் பகாடுக்காத  
பகாடுக்க முடியா  
மகிழ்வின் உச்சத்ணத பகாடுத்தாய்  
 
பின்பபாறு நன்னாளில்  
பிரியங்களின் ஆதி விளிம்பிலிருந்து அத்தணன 
கனவுகளும்  
பநாறுங்க பநாறுங்க  
நீபயதான் தணலகீழாய்  
தள்ளியும் விட்டாய் ...! 
 
--- தனபால் பவானி 
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நிழல்கள் 
--------- 
அந்த நிழலின் குடிலுக்கு சற்று பதாணலவில்தான்  
என் நிழலின் நணடபாணத வீடு.... 
 
தினமும் இ வில் உத்பதசமாக   
10 மணியளவில் என்ணனக் 
கடக்கும் அதற்கு,  
வழித்துணையாக மதுவும் வருவான்.... 
 
வா த்தில் ஒன்றி ண்டு நாள் என்ணன  
பநாக்கி மாமிசத் துண்டுகள் வந்துவிழும்... 
 
இன்று வந்து விழுந்த மாமிசத் துண்டுகளும் 
மதுவின் வியர்ணவயில் நணனந்திருந்தன... 
 
என் கணடசித்துளி பார்ணவ மணறயும்  
தூ த்தில் அந்த நிழலின் நிறம் மாறுவணத  
உைர்ந்து எனது நிழணல அனுப்பிணவத்பதன்..... 
 
சிறிது பந த்தில் இ த்தப் புள்ளிகளுடன்   
திரும்பிய அது.... 
 
ஆண் பபண் பாலினத்தின் பவறுபாடு   
அறியாத 12 வயது பகாலுபசாலியின்   
கற்ப்புக் கதறணல அப்படிபய ஒப்புவித்துவிட்டு  
என் பின்னால் ஒளிந்து பகாண்டது.... 
 
அந்த பகாலுபசாலி பகாணவ முஷ்லிபனா,  
அரியலூர் நந்தினிபயா, பசலம் பவித் ாபவா  
பதரியவில்ணல..... 
 
மறுநாள் அந்த மிருகத்தின் மனிதநிழலுடன் 
பமலும் இ ண்டு நிழல்கள்....  
 

"என்னங்க" என்றபடி மல்லிணக மைத்துடனும் 
மற்பறான்று அதன் பாதி  
உய த்தில் "அப்பா" என்றபடி   
பகாலுபசாலியுடனும் என்ணனக் கடந்து   
பபான பபாழுது.... 
 
தணலணய மட்டும் உயர்த்தி பார்த்துவிட்டு 
படுத்துக்பகாண்டது எனது 60 வயதான 
ஒற்ணறக்கால் ஊன்றுபகால் நிழல்... 
 
--- சக்தி 
 
 
 
 
 
மஞ்சள் வாசம் வீசும் அக்கா 
இல்லாத வீட்டிலிருந்து 
நக ம் பநாக்கி வந்த கண்ைனுக்கு 
மஞ்சள் வாசம் வீசினாபலா மங்கள 
இணச பகட்டாபலா அன்று முழுவதும் ந கம்தான் 
ஒவ்பவான்றிலும் வாசத்ணத புகுத்தி  
அணடயாளப்படுத்தியது அவள்தான் 
பிடிக்காத புணகயிணல மது வாசணனயில்  
குடிபயறியவளின் வசம் தற்பபாது  
எந்த வாசங்களும் இருக்க வாய்ப்பபயில்ணல 
இணசயணமக்க கற்று பகாடுத்தவள் வாழ்வில் 
தற்சமயம் நான்கு சுவரின் முனகல்கள் இருக்கதான் 
வாய்ப்புண்டு 
கண்ைாக இருந்தவள் கதியற்று கிடக்கிற 
சூழலில் மங்கள இணசபயாடு மஞ்சள் வாசம் வீசும்  
திருமை மண்டபத்தில் மகிழ்விணசக்க வந்திருக்கிறான் 
கண்ைன்... 
 
--- சீதா 
 


