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 பக்கம்- 2 

சிலுவைகவை  
சுமக்கிற ோம்.. 
தெரிந்றெ..  
இன்னும் சிலுவைகள்  
றைண்டுதமன றகட்கிற ோம்.. 
பிடிைோெமோய் தெறுகிற ோம்.. 
சுவமெோங்கி நோன் .. 
என த ோல்லிக் தகோள்கிற ோம்.. 
ஒவ்தைோரு சிலுவையும்  
தைவ்றைறு உயரங்களில்  
த ய்யப் ெட்டிருந்ெோலும்  
ஆவ  மரத்ெோல் ஆனவை  
என்ெெோல் .. 
அதிக விவை தகோடுத்து  
ைோங்கிக் தகோள்கிற ோம்! 
 ந்றெோஷமோய் இருப்ெெோய்  
கோட்டிக் தகோள்கிற ோம் .. 
சிலுவைகவை சுமந்ெெடி ! 
-கருணோ (கருணோநிதி  ண்முகம்) 
 
 ற்று முன்புெோன் 
--------------- 
அைமோனப்ெட்டுவிட்டெோய் 
அழுதுதகோண்டு 
என்வன துறரோகிதயன்று எண்ணி 
துன்ெம் ைைர்க்கோறெ... 
றகோெம் உன்வன 

இன்று  
இன்தனோருைரின் மவனவியோக 
மோற்றியிருக்கைோம்... 
அந்ெ வம இரவில் 
நண்ெர்களுக்கும் தெரியோமல் 
றைரிடம் நகர்ந்து 

திருமணம் த ய்ய திட்டமிட்டிருந்றெோம்... 
கூடிப் பு ப்ெடும் இடத்தில் 
கூறிச்த ன்  றநரத்தில்.. 
தநடு றநரம் நீ நின்றிருந்திருப்ெோய்... 
நோன் ைரவில்வை... 
அைமோனம்... அச் ம்.. அழுவக... 
இயைோவமயின் உச் ம் 
உன்வன என் கோெலின் மீது  
கோறி உமிழச்த ய்திருக்கும்... 
அைர்கள் உன்வன  
உன் வீட்டிற்கு  
அவழத்துச் த ன்றிருப்ெோர்கள்... 
உனக்குத்தெரியோது... 
நோன்  
உனக்குமுன்னறம  
அங்குெோன் கோத்திருந்றென்... 
நீ ைரும் றநரத்திற்கு  
 ற்று முன்புெோன் 
அைர்கள் அங்கு 
நோன் நின்றிருந்ெ இடத்தின் 
ெடம் அழித்திருந்ெோர்கள் .. 
ஆனோல். 
அெற்குமுன்றெ அைர்கள் 
என்  
ெவை அறுத்துவிட்டோர்கள்... 
- ந்துரு 
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 பக்கம்- 3 

றெ  ஆரம்பித்து 
இவடயிறை நிறுத்திக் 
தகோண்ட மவழயின் 
உவரயோடலில்  
தமௌனமோகக்  
கவரந்து  
தகோண்டிருந்ெது  
 ோவைறயோர  
ஓவியனின்  
ெோதி முடிக்கப்ெட்ட  
ஓவியம் ஒன்று. 
ெோய்ந்றெோடும்  
தைள்ைத்தில்  
கவைந்து 
த ன்றுதகோண்டிருந்ெ  
ஓவியத்தின்  
ைர்ணங்கறைோடு  
தெோவைந்து  
தகோண்டிருந்ென 
அைன் கனவுகளும்  
கற்ெவனகளும்.. 
நவனைெற்கஞ்சி  
நிழல் றெடிய  
மனிெர்களின் 
மீள் ைருவகவய 
எதிர் ெோர்க்கோது  
மவழ நீரோல்  
மட்டும்  
நிரம்பியிருக்கும் 
சில்ைவ த்  
ெட்வடச்  ரித்து 
தகோட்டி விட்டு  

மறுெடியும்  
ைவரயத்தெோடங்கும்  
மோற்றுத் தி னோளி 
ஓவியனின் 
விரல்கள் இல்ைோெ  
தைறும் 
வககளில்  
இன்னும் ைோழ்ந்து  
தகோண்டிருக்கி து  
நம்பிக்வக  
எனும் ஆயுெம். 
-மீயோழ் த ழியன் 
 
 
மவழயின் அறிவிப்பு 
------------------ 
நவனைதிலிருந்து ெவிர்க்க 
விரித்ெ 
குவடயின் மீது தகோட்டிய மவழ நீருக்குள் 
தெோவைந்ெ நோன்... 
நிவையற்  உ வு  ங்கிலி 
தெோடற்பின்றி 
ஒற்வ  தகோக்குதைன 
விடப்ெட்ட ெவைவிதிவய 
எழுதிக்தகோண்டிருக்கிற ன் 
கோற்றுடன் குளிவர நிரப்பி 
சில்தைன 
தெோட்டுப்றெோகும் மவழச் ோரலில் உணர்ந்றென் 
எனக்கோன ைோழ்க்வக 
உச் த்வெ 
- கோ.இைட்சுமணன் 
 
 

https://www.facebook.com/shiva.nathan.58?fref=nf
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இரத்ெ தைள்ைத்தில் 
குளிக்க 
கழுத்வெ அறுக்கும் 
யுக்தி அறிந்து தகோள்ை 
முதுகுப்பு த்தில் 
குத்திக் கிழிக்க 
றைகவைக்கோமல் 
இவ ச்சிவய உண்ண 
தீயில் ெள்ளி விட 
ெோலில் விஷம் கைக்க 
ற ோற்றில் நஞ்சு வைக்க 
எதுவும் றெவையில்வை 
நண்ெோ ! 
என் ைோழ்வை அழிக்க 
நீ தகஞ்சிக் றகட்கி  
ஒரு மதிப்தெண் விவடயில் 
றகள்விக் குறியோகிவிடுகி து 
எதிர்கோைம் ! 
-திரு 
 
 
நோன் புத்ென்ெோன் 
 ோட்சிக்கு றெோதிமரங்றகட்டோர்கள் 
தைட்டக்கூடோதென்ெெோல் 
விட்டுவிட்றடன். 
-விறனோத் குமோர் 
 
 
 
 
 
 
 

ஒருத ோல்லின்ெரிணோமம் 
--------------------- 
ஏறெோ ஒரு 
அரைமற்  நதியில் 
இரவு றநரத்து நிைதைோன்று 
ஒளிெோய்ச் க்கூடும் 
கைனிப்பின்றி. 
புல்லின் ெவையவணயில் 
 ோய்ந்திருக்கும்  
ெனித்துளி ஒன்று 
ஊெற்கோற்றில்  
துமியோய்ச் சிறுத்து 
சிெ க் கோத்திருக்கக் கூடும் 
அனிச்வ யோய். 
 ட த்துச் த ல்லும்  
சிறு மவழயில் 
ெ வைதயோன்று 
கழுத்வெத் திருப்பி  
அைகு தீட்டக்கூடும் 
ென் சி கில் 
இருள் ெட்டிய 
ஒரு கனைோன இரவின்  
கெகெப்பில்  
ஒரு தநடிய கவிவெக்கோன 
ஒற்வ ச்த ோல் 
உருைோகக் கூடும் 
எனக்கும். 
-சுெந்திரன் 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AF%8A%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%A3%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%AE%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=237607776622662
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=237607776622662
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அவடயோைமற்றுப் றெோ… 
--------------------- 
ஒரு இனத்தில்  
ஒரு  ோதியில் 
ஒரு தமோழியில் 
ஒரு நிைப்ெரப்பில் 
தைகு எளிெோக  
அவடயோைப் ெடுத்திவிடுங்கள் 
 க மனிென் ஒருைவன. 
அைன் ென் ைோழ்வை 
எதிர்தகோள்ளும் நோட்களில் 
குளிர் ோென அவ யில் 
இைைம் ெஞ்சு தமத்வெயில் 
ஆவடயும் கிழிந்ெ நிவையில் 
ஒரு தைட்டதைளியில் என 
எதுதைோன்றிலும் அனுமதியுங்கள் அைவன. 
இ ந்ெபின் அைவன 
 துக்கத்திறைோ 
கல்ைவரத் றெோட்டத்திறைோ 
கெர்ஸ்ெோனிறைோ 
சுடுகோட்டிறைோ ற ர்த்திடுங்கள். 
அென்பின் அைவன 
அவடயோைத்திற்குள் வைத்து 
அைமோனப்ெடுத்ெ முடியோமல் றெோனெற்கு 
தைட்கத்தில்,  
றைெவனயில், 
தெரும் துக்கத்தில் 
நீங்கைோகறை இ ந்துவிடுங்கள் 
உங்கள் ெோைமும் 
அவடயோைமற்றுப் றெோகக்கூடும். 
-ஆண்டன் தெனி 
 

அன்பின் சுழற்சி 
-------------- 
 ற்ற  மகிழ்ச்சியோகி  
குளிர்ச்சியோகி து 
அைற்றின்  ந்திப்பு 
விழும் துளிகளும் 
ெோங்கிய இவைகளும் 
தெரிந்றெோ தெரியோமறைோ 
ெழகி விட அவமந்ெது கோர்கோைம் 
இவ தயனக் றகட்கி து 
ஒன்த ோதடோன் ோன 
தமன்னதிர் முத்ெப் றெச்சு 
கோற் வழத்து நழுவும் துளிகவை 
விடோெ இவைகளும் 
பிரியோ ெடத்றெோறட விடுகின் ன 
விழும் துளியின் இறுதி நழுைலில் 
இவையினது ஏறெோ ஒட்டியிருக்க 
அன்ெைவு ஆழம் றெசிச் த ல்கி து 
நிைம் நவனகி து 
ஒரு துளி அன்பினில்... 
இவை துளிர்க்க 
தகோடுக்கி து ென்வன... 
துளி ெோர்க்க 
துளிர் ெோர்க்கி து விண்வண... 
- முருகன்.சுந்ெரெோண்டியன் 
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கோைத்வெ கடந்ெ நிவை 
-------------------- 
ஞோெகங்கள் 
ரீங்கோரம் விடுகி து 
இைம் தென் லின்  
இவடறைவைக்குப் பி கு.... 
அழியோெ கோவியதமோன்று 
கவெயோகி 
மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கி து.... 
கோத்திருத்ெல்  
மனக்கிடங்கின்  ந்நிதியோகறை 
உணரப்ெடுகி து.... 
றெோல்வி கண்டு 
துைண்டுக் கிடப்ெெோக 
நம்ெப்ெடுகி து 
தூரத்து தைற்றிகள்.... 
தமௌனிக்கச் த ய்றெ 
இம்வ க்குள் ெள்ைறை 
த ய்கி ோர்கள். 
சிந்வெக்குள் கைந்து றெோன  
சிை நெர்கள்.... 
அத்ெவன சுைெமோய் 
புதுதென்மம்  
எடுத்துவிடுைதில்வை. 
தைட்டி வீழ்த்திய  
கோெலின் மனங்கள்.... 
எது எப்ெடியோகினும், 
சிை இப்ெடிகள் 
எப்ெடியோகறைோ முடிந்து 
றெோகி து... 
-ஆனந்தி 
 

தெோடரோ நட்பின் சிெ ல் 
--------------------- 
நிரோயுெெோணியோய்.. 
த ோற்கவைக் கூட ஆயுெங்கைோய் 
தைறுத்தெோதுக்கிய  
ஒரு தைற்றுப் தெோழுதில் .. 
உடலின் ஒவ்தைோரு ெோகங்கவையும் 
ஆயுெமோக்கி  
என்வன ைவெக்கி ோய்.. 
கண்கைோல் சிவெக்கி ோய் 
விரல்கைோல் ைோட்டுகி ோய் 
ைோர்த்வெகைோல் ைறுத்து.. 
இெயத்வெக் கிழித்தெடுக்கி ோய்.. 
நட்தெனும் கை ம் ெவிர 
றைத துவும்  
இல்வை என்னிடம்.. 
ைந்ெ ெோவெகளின் சிை சுைடுகள் 
இன்னும் 
நன்றி ெகர்கின் ன.... 
முதுகில் குத்ெோமல் 
முகத்தில் அவ யும் உன்வனப் 
தெருவமெடுத்ெ மட்டுறம றெோன்றுகி து 
இப்றெோதும்... 
அது ரி.. 
இன்று றெோய் நோவை ைோ என கூ  
நீ என்ன இரோமனோ... 
-முனியோண்டிரோஜ் 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%9C%E0%AF%8D?source=feed_text&story_id=236459883404118
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குரல் 
----- 
ெத்து ையது சிறுைவன  
ஒரு புத்ெகப் வெறயோடு 
ைவரகிறீர்கள்  
அல்ைது வகயில் ஒரு  
ெந்து வைத்திருப்ெெோக  
ைவரகிறீர்கள்  
ெட்டம் விடுைது றெோலும் 
நீங்கள் ைவரந்திருக்கைோம்  
அைன் ஏவழயோய் இருப்பின்  
 ட்வடவய கிழித்து விடுவீர்கள்  
அல்ைது தீப்தெட்டி த ய்ைெோக  
கோட்டுவீர்கள்  
அனோவெயோய் இருப்பின்  
முழங்கோல் மீது  
ெவை கவிழ்த்து விடுவீர்கள்  
ஆப்பிரிக்க குழந்வெவய  
ஒரு ெட்டு ஏந்ெ த ய்வீர்கள்  
தைள்வையர் குழந்வெ எனில்  
றகோட் அணிய வைப்பீர்கள்  
கிருஸ்துவை இஸ்ைோவம  
இந்துவை சீக்கிய சிறுைர்கவை  
அைரைர் அவடயோைம் தகோண்டும்  
தெரியப் ெடுத்துவீர்கள்  
நீங்கள் இப்றெோது ஒரு சிறுைவன  
ைவரய றைண்டும்  
அைன் முெல் ெடத்தில்  
அப்ெோவியோக உெடுகவை சுழித்துக்தகோண்டு  
தெரிந்ெ முகங்கள் தென்ெடுகி ெோ  
எனப் ெோர்க்க றைண்டும்  
அடுத்ெ ெடத்தில் ... 

உங்களுக்கு வககள் நடுங்கும்  
தூரிவகவய இறுகப் ெற்றி  
நீங்கள் ைவரந்து முடிக்கும்றெோது 
ஒரு குரல் உங்கவை றகள்வி றகட்கும் 
அது உங்கள் மூவைவய றமோதி சிெ டிக்கும்.! 
நீங்கள் ெதில் த ோல்வீர்கைோ.? 
 ரி விடுங்கள்  
எதிரிகளுக்குத் தெரியும் 
நீங்கள் ஒரு இந்திய இவ யோண்வமயர் 
என்றும் 
நோன் ஒரு இரங்கற்ெோ எழுதுெைதனன்றும். 
-ரோம் ை ந்த் 
 
கிணற்றிவன 
மூடும் தீரோத் ெெனம்..  
ை ள் நோவினில் 
புருவையோ றயோடும்  
துளி எச் ப் புளிப்பு..  
கோகம் றெோல் 
கற்கள் நிரப்பி  
அருந்துைென் கடினம்  
ஊணுணரும்.. நீந்ெோன்  
நோன் மிெக்கக் குதித்து  
ஊதிய ையிறும், 
பிதுங்கிய கண்களுமோய்.. 
க டுண்ணும் மீன்  
நிரம்பிய தெோட்டியிவன  
கிணத ன நிவனத்து  
ையிறு நுவழயக் 
குதித்ெபின் யோவுறம  
உவடந்து மோளுறமோர் 
அச் க் கனோெோன்.. 
- ோம்  ங்கரி. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007609815245&fref=nf
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றைண்டுெல்  
---------- 
எனக்கோன சிறு றைண்டுெலுடன்  
கண்கள் மூடி வககள் கூப்பி  
உெடு முணுமுணுத்ெ தநோடியில்  
கண்களுக்குள்றை றெரிருட்டில்... 
முகம் சிவெந்ெ ஒரு தெண்  
குப்வெத்தெோட்டி பிஞ்சுக் குழந்வெ  
கண்கள் கருக்கப்ெட்டு வகறயந்தும் சிறுமி  
கண்ணில் மிரட்சியுடன் இைம் தெண்  
றெோவெயில் சுருண்ட ஆ ோமி  
கடல்ெோண்டி சிவ ெட்ட மீனைர்  
 ோதிக்குப் ெலியோன மோணைன்  
ஏக்கத்துடன் ஒரு முதியைர்  
ெனியில் நடுங்கிடும் இரோணுைவீரர் என  
முகைரி தெரியோ முகங்கள் நிழைோடின.. 
இைர்களுக்கோக றைண்டிக்தகோண்டு  
கண்வணத் தி ந்ெ தெோழுது  
எனக்கோன சிறு றைண்டுெறை 
றைண்டோம் என் ோனது மனது..!!! 
-ெப்தி த ல்ைரோஜ்,  ோத்தூர் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ரகசிய அவ தயோன்று 
தி க்கப்ெட்டும் அதில் 
எவ்விெ நிவ வுமில்வை 
என்ெெோல் 
நிர்ைோணம் 
தெோவைத்ெ ஆவடயின்  
முழுவமயவடெல் 
இல்ைோெ கெவுகள் 
தமல்ைறை அவடக்கப்ெடுகின் ன 
ஒன்றுமில்ைோெ ஒன்றில்  
தகோண்டிருக்கும்  
ெக்திவய நோன்  
ஆைோெவன த ய்கிற ன் 
ெைதமோன்றினோல்  
கிவடக்கும்  
ெோை விறமோ னம் றெோை 
அது கிைர்ச்சியூட்டுகி து 
ஆகறைெோன்  
 ோவி இல்ைோெ  
சூனிய அவ யிவன 
இனி யோசிக்கப் 
றெோகிற ன் 
-நசீஹோ தமோவஹதீன் 
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தூரிவக 
------- 
ஓவியக் குமிழ்கள் ஒளிவிடுைெற்கோன  
சிந்ெவன மின் ோரத்வெக்  
ைண்ணங்கைோய்க் கடத்தும் கம்பிகள் 
றகோவடக்கோைத்தில் மவழவயயும்  
மவழக்கோைத்தில் றகோவடவயயும்  
வீட்டுக்குள் தகோண்டுைந்துவிடுகின் ன 

தீந்வெ குைத்தில் நீரோடி  
கோகிெங்களில் ெவைதுைட்டிவிட்டு  
ற ோறுறெோடுகின் ன தூரிவககள்  
ஓவியனின் ையிற்றுப்ெசிக்கு. 
தூரிவககள் ைண்ணம் குளிக்கோ கோைங்களில்  
ைோனவில் ெற்தகோவை த ய்துதகோள்கி து  
ஓவியனின் ைறிய ைோனத்தில் 
ஓவியங்கவை ைோழவைத்துவிட்டு  
ைோழ்க்வகவய தகோன்றுவிடும்  
சிை தூரிவககள் மீனுக்கு ெவைவயயும்  
ெோம்புக்கு ைோவையும் கோட்டும்  
விைோங்கு மீன் 
ஓவியனின் தீரோெ ெசிவய  
ைவரந்துவிட்டு இவைப்ெோறும்  
தூரிவககளில் எப்றெோதும்  
ைழிந்துதகோண்டிருக்கும் இன்னும்  
ைவரயப்ெடோெ ஓவியத்தின் ஏக்கம் 
சுைரில்ைோமல் , 
ைர்ணங்களில்ைோமல் அழகியக் கோெவை  
கண்கைோல் ைவரகின் க்  
கோரிவகயர் முன்னோல் ெங்களின்  
கர்ைத்வெ தெோவைத்துவிடுகின் ன 
தூரிவககள். 

புகழ்மிக்க ஓவியங்களில்  
ைோழுகின்  ஓவியர்களுக்குப் பின்னோல்  
மரணித்திருக்கின் ன எல்ைோத் தூரிவககளும் 
ஏற்றிவிட்டு ஏ முடியோெ  
ஏணிகளும் ,ஆற்வ க்  
கடக்கவைத்து கவரற ரோ  
றெோணிகளும் மட்டுமல்ை தூரிவககளும்ெோன் 
கிடக்கின் ன கைனிப்ெோரற்று . 

இங்றக யோர் ைவரயக்கூடும்  
தூரிவகயின் கண்ணீவர.? 
- தமய்யன் நடரோஜ் 
 
அந்ெப் ெ வைக்கும்  
எனக்குமோன உவரயோடலில்  
யோர் யோறரோ ைந்து றெோகி ோர்கள்!  
கோதைோடிந்து வீழ்ந்ெக் கவெவய  
அழுவகறயோடு த ோல்கி து  
அந்ெப் ெ வை !  
நோனும் என் துயரக் கவெகவை  
அெனிடம் த ோல்லி வைக்கிற ன் !  
எங்களின் நட்பு  
கோல் குணமோகும் ைவர நீடிக்கைோம் !  
ெ ந்துச் த ன் பின் திரும்பி  
ைரைோம் ! ைரமோலும் றெோகைோம் !  
என் கவெ அெனிடமும்  
அென் கவெ என்னிடமும்  
ஒரு மூவையில் உட்கோர்ந்திருக்கும்  
ெோரங்கவை  
கழற்றி வைத்ெ நிம்மதிறயோடு !  
-முகமதுெோட் ோ 
 

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=241291052921001
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தமல்லிரவை தமதுைோய் விழுங்கி 
ெவரதெோட விவரந்ெ கீற்த ோளியிவன 
புல்லின் நுனியில் அடக்கி புணர்கி து 
இக்கோவை... 
தூங்கி ைடிந்ெ ற ோவகயின்றமல் 
கன்னச் சூட்டின் கெகெப்பில் 
ெண்ணீர் தெளித்து எழுப்புகி து 
ெனித்தீண்டல்... 
உைதகனும் ஓவியத்திற்கு  
ைண்ணம் பூசி உ ங்கப் 
றெோகி து இரவு... 
மைர்கவை உதிர்த்து மகரந்ெ 
ற ர்க்வகயில் மயங்கியெடிறய 
இருந்ென நட் த்திர த டிகள்... 
சிைந்ெெடிறய இருந்ெது ைோனம்... 
எெவனயும் இழந்ெைதனன  
எெவனயும் ெறித்திருக்க 
முயற்சித்திருக்கவில்வை இந்ெ 
விடியல் என்னிடமிருந்து... 
-வித்யோ 
 
 
என்வன புவெப்ெெற்கோய்  
றகோடோரியின் கூர் தீட்டி  
உங்கள் வககவை  
கோயப்ெடுத்திக் தகோள்ைோதீர்கள்  
றெோலியோன அன்புடன்  
சிை  பூக்கவை தூவுங்கள்  
புவெந்து றெோறைன்   
-சுயம்பு 
 
 

தமைன முகமூடிகள்... 
-------------------- 
தமைனமோய் ஒலிதயழுப்பும் 
முகமூடிகள் நிவ ந்ெ 
கவடத்தெருவிவன  
கடக்க விவழகிற ன்... 
சிங்க முகமூடி 
என்வனப்ெோர்த்து 
கர்ஜித்ெது... 
குரங்கு முகமூடி 
என்வனக்கண்டு 
வகதகோட்டிச் சிரித்ெது... 
ெ வையின் முகமூடி 
என்முகத்திவரயிவன 
கிழிக்க யத்ெனித்ெது.. 
புத்ெனின் முகமூடி 
என்னுள் ஏறெோ 
உவரத்ெது 
ஒவ்தைோரு முகமூடியும் 
ஒவ்தைோரு  
முகம் கோட்ட ... 
அடிக்கடி மோறுகின்  
மனிெ மனதிவன  
பிரதிெலிக்கும் முகமூடிவய 
எப்ெடித்றெர்ந்தெடுப்றென் 
சிை தநோடிக்குள்...! 
-குமறர ன் கிருஷ்ணன் 
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வீட்டிக்கு ெக்கத்திறைறய ெோன் 
அப்ெோறைோட ஆபீஸ்.. 
தினமும் வீட்டுக்கு ைருவகயில் 
வகயில் தின்ெண்ட வெறயோடுெோன்  
ைருைோர் அப்ெோ.... 
அப்ெோவை முகத்வெ ெோர்த்து  
கெவை தி ந்து விட்டவெவிட 
வகவய ெோர்த்து கெவை தி ப்றெோம் 
நோனும் அண்ணோவும்... 
கல்யோணத்திற்கு பின்பு அம்மோ 
வீட்டுக்கு றெோகும்றெோதெல்ைோம் 
சிை ஆற் ோவமகவையும் 
றகோெங்கவையும் 
வகயோைோகெனத்வெயும் 
அள்ளிக்தகோண்டு றெோய் தகோட்டி  
ைந்திருக்கிற ன்.... 
அப்ெோவிற்கு உடல் நைமில்ைோெ 
ஒருநோளில் ெோர்க்க த ன்  றெோதும் 
வகவீசிப் றெோனோெோய் ஞோெகம்.. 
'என்னப்ெோ ஆச்சு' என்  வினைலுக்கு 
'ஒன்னுமில்ைடோ,றநத்துை இருந்து 
ைோதயல்ைோம் க க்குது...எழறை 
முடியை..றெோகும்றெோது ஏெோைது 
 ோப்பிட ைோங்கி ெந்துட்டு றெோ...' 
என்று நீட்டிய ரூெோய் றநோட்டில்  
எழுெப்ெட்டிருந்ெது என் 
குற் த்திற்கோன ெண்டவன... 
- உமோ 
 
 
 
 
 

ெழகிக்தகோள்கி ோள் 
------------------ 
முெலில் ரணம் கோட்டி 
பி கு ஆ வைத்து 
மரத்துப் றெோன ைடுக்கைோக 
நிவனவுகவை மோற்  
நோள், கிழவம, றெதி என்று  
எதுவும் ெோர்ப்ெதில்வை அைள். 
மனவெப் ெக்குைமோக்க 
றெவையோனறெோது ெழகிக்தகோள்ைோள். 
பி கு தின ரி இவடவிடோமல்  
நிவனத்து நிவனத்து 
ைழக்கம்றெோை இன்றும்  
அவ்ைோற  ெழகிக்தகோள்ைைோம் என 
மனவெத் றெற்றுைோள். 
மன ஓய்ச் லுடன்  
நிெோனத்வெக் குவைத்து... 
இப்ெடியோக, மோெம் முழுைதும்  
ெைவண ைோரியோக 
ெவிக்க விட்டுச் த ன்  
நிவனவுகவைத் தெோவைத்து, 
எதிர்ெோரோெ  ோதுர்யத்துடன்  
அந்ெ நோவை  
எல்வையில்ைோெ தூரத்திற்கு அனுப்பிவிட்டு 
‘கீர... கீர...’ என்று கூவி 
அன்வ ய வியோெோரத்வெ ஆரம்பிப்ெோள் 
எங்கள் தெரு கீவரக்கோரி. 
 -மறனோ தரட் 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%89%E0%AE%AE%E0%AE%BE?source=feed_text&story_id=242452049471568
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மோயோ ஏஞ் றைோவிற்கு  
தெரிந்ெதெல்ைோம்  
கூண்டுப் ெ வைகள்  
ெற்றி மட்டும் ெோன்... 
நவககள் அணியோெ  
ஆடம்ெரம் விரும்ெோெ  
அதிகம் சிரிக்கோெ 
சி குகள் இழந்து 

எனது அருகில் அமர்ந்து  
ைோனத்வெறய கோண விரும்ெோமல் 
ஒடிந்ெ சி குகளுக்கு 
களிம்பிட்டுக் தகோண்டிருக்கும்  
ைோனம்ெோடிக்கும் தெரியும்  
கல்யோணக் கூட்டிலிருந்து  
பிரிந்து ைோழும்  
ெ வைகளும் ஏன்  
ெோடல்கள் ெோடுைதில்வை என...  
- மகி ெோ 
 
யோரிடமும் த ோல்ைோறெ 
என்று சின்னமோ த ோல்லிச் த ன்  
ரகசியத்வெ 
தெரியம்மோ ைந்து 
உனக்கு மட்டும் தெரிந்ெோல் றெோதுதமன்று 
கோது கடித்ெோள்... 
அப்ெோவும், சித்ெப்ெோவும் தெரியப்ெோவும் 
ெனித்ெனியோய் கிசு கிசுத்துப் றெோனவெெோன் 

அம்மோ தகோல்வை பு ம்  
ெனிறய அவழத்து  
ெம்பி இது உனக்கு தெரியுமோ? என்று 
றகட்டோள் 
இப்ெடியோய் நோள் முழுதும் 
எல்றைோரும் த ோல்லிச் த ன்   

ரகசியத்வெ... 
பின்னிரவில் தெருவில் நின்று 
உரக்கச் த ோன்ன மோமவன... 
குடித்து விட்டு உைறுகி ோன் லூசு 
என்று வீறட த ோன்னதுெோன்... 
எனக்கு ஆச் ர்யமோய் இருந்ெது...! 
- றெைோ சுப்வெயோ. 
 
 
 
தநற்றி நிவ ய 
சுற் த்ெோர் ஆசீர்ைோெங்கறைோடு 
விமோனம் ஏறிப் 
பு ப்ெட ஆயத்ெமோனைன்... 
வகக்குழந்வெறயோடு இருக்கும் 
மவனவியிடம்  
த ோல்லிப் றெோகி ோன்.... 
"குை ோமி தெோவணக்கி நிக்கும்""... 
அழுதுதகோண்றட சிரித்ெெடி 
சிணுங்கும் குழந்வெவயத்  
ெட்டியைோற  அைளும் 
ைழியனுப்புகி ோள்.... 
" குை ோமி கூட ைரும்"..... 
எந்ெப்ெக்கம் த ல்ைதெனத் 
தெரியோமல் குழம்பி  
வீரமுகம் கோட்டிக்தகோண்டிருந்ெது 
ைோறைந்திய குை ோமி....!! 
-கட்டோரி ெமிழ் 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009963271741&fref=nf
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அப்ெோவின் றகோெம் 
----------------- 
ெனது  
 ட்வடப்வெயில்  
இருந்ெ  
நூறு ரூெோவயக்  
கோணவில்வைதயன்று  
கத்திக் தகோண்டிருந்ெோர்  
அப்ெோ ! 
மடித்து வைக்கப்ெட்டிருந்ெ  
துணிகதைல்ைோம்  
மூவைக்கு மூவை  
ெ ந்ென ! 
அப்ெோவின்  
ம திவயக்  
குத்திக் கோட்டிய  
அம்மோவுக்கு  
அடி விழுந்திருக்க  
றைண்டியது ! 
விவையோடிவிட்டு  
ஓடிைந்ெ ெங்வக  
ெக்கத்து வீட்டில்  
ெஞ் ம் புகுந்ெோள் ! 
எனக்கும்  
ெடிமோடு என்கி   
திட்டு ! 

உங்க  
 ங்கோத்ெறம றைண்டோம்  
இனி வீட்டுக்றக  
ைரமோட்றடன்  
என்று  
 ட்வடவயப் றெோட்டுக்தகோண்டு  

கிைம்பிய அப்ெோ  
இரண்டு மணிறநரம்  
கழித்துத்  
திரும்பி ைந்ெறெோது  
அைர்  
வகயிலிருந்ெது  
எங்கள் மூைருக்குமோன  
ெறரோட்டோ ெோர் ல் ! 
-கிருஷ் குருச் ந்திரன் 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009726647449&fref=nf
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மீண்டும் ஒரு அப்ெோ கவிவெ  
------------------------ 
அப்ெோ! 
மரெணுவில்  
நீ விட்டுச்த ன்   
அவடயோைங்கள்ெோம்  
என் எழுத்துக்கைோக  
இன்றும் ெரிணமிக்கின் ன ! 

என் முன்றன  
நீ றைய்ந்திருக்கும்  
நிவனவு விெோனத்தில்  
தகோட்டிக் கிடக்கின்   
அனுெைத் துணுக்குகவை 
ஒவ்தைோன் ோய் எடுத்து  
அைற்றில் ெடிந்திருக்கும்  
கோைத்தின் தூசு உதிர்ந்துவிடோமல்  
தெோன்ைண்வட உள்ைங்வகயில்  
ஏந்திய சிறுைவனப் றெோை 
என்வனச் சூழ்ந்திருக்கும்  
மனிெருக்கு கோண்பிக்வகயில்  
கவிவெகள் என அவைகவை 
தெயரிட்டு அவழக்கி ோர்கள் ! 
றெற்றின் ைலியடங்கி 
அவர மயக்கத்தில் கிடந்ெ  
அம்மோவிடமிருந்து என்வன நீ 
ைோரி எடுத்ெ கணத்திலிருந்றெ  
உன் வியர்வை ைோ த்வெ  
றநசிக்கத் துைங்கி விட்றடன் ! 
ைோங்கி ைந்ெ 
இனிப்புக்கவை  
தூக்கத்தில் எழுப்பி  
எனக்கு ஊட்டிவிட்ட நீ  

ைோழ்வின் க ப்புக்கறைோடும்  
வககுலுக்கக் கற்றுக் தகோடுத்ெோய் ! 
முட்களின் முத்ெறமற்று  
வநந்துப்றெோன உனது த ருப்புக்கள்  
த ந்நி  ைண்ணத்வெ பூசிய  
என் ைழித்ெடத்வெ உருைோக்கின ! 
மோனோைோரி நிைத்தின்  
அடகுச் சீட்டுக்கைோல்  
எனது எதிர்கோைத்வெ 
ெத்திரப்ெடுத்திய உனக்கோக  
என் ோைது எழுதும்  
சிை கவிவெகவைத்  
ெவிர்த்து றைத ோன்றும்  
த ய்ய இயைோெோைனோய் 
விழிகளில் திரளும்  
கண்ணீர்த் துளிகறைோடு  
நோனும் என் மக்களின் 
எதிர்கோைத்வெ கனவுகைோல் 
தநய்து தகோண்டிருக்கிற ன் ! 
-ஜி ரோென் 
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உச்சிப்பூ....! 
----------- 
இன்த ோளிர்ந்ெ நட் த்திரங்கள்  
அைளுக்கு  ோெகமோக இல்வை  
அைள் கண்தணதிறர  
எரிந்தெரிந்து விழுகின் ன 
ெனிவமயின் ெோதைடுத்து  
நிவனவுகைோல் கிறுக்குகி ோள் 

கடந்ெ கோைத்வெப் றெோை  
ஒரு கவிவெ இல்வை 
ெட்டோம்பூச்சிக்கு  
இவணயோய் சி கடித்ெ  
கோைம்  
ெோைணிக் கனவுகவை  
மவழ பின்னிய கோைம்  
மூச்சுக்கோற்று கூட  
குழலின் துவை ற ர்ந்ெ கோைம் 
உச்சிப்பூ இைவம  
உதிரும் முன் ைோழ்ந்ெ  
ெடயங்கள் ெோன்  
எத்ெவன எத்ெவன... 
தைறுங் கிவையில் 
கூடு திரும்ெோமல் ெைங்கிடக்கும்  
ஒரு ெ வைவய இன் ைள்  
தைறித்திருக்கி ோள் 
இப்றெோவெக்கு... 

அைளுக்கோன ஒரு கூடு  
எங்றகனும்  
கெவுகள் தி ந்து கோத்திருக்கும் 
என்று முடிகி து இந்ெக் கவிவெ 
-சுெய் ரகு 
 

 ைனம் 
------ 
ெனக்குத் ெோறன 
ையித்திருக்கும் ஏரி 
ஏரியின்  ைனம் 
ஏரியினுவடயறெ 
கோல்  ைங்வக கட்டிச்த ல்லும் 
கோட்டு நதி 
நதியின்  ைனம் 
நதியினுவடயறெ 
கோவையின் கூட்டிவ யில் 
கருங்குயில் 
குயிலின்  ைனம் 
குயிலினுவடயறெ 
துளிநீரில் சி கடிக்கும் 
சிட்டுக்குருவி 
குருவியின்  ைனமும் 
குருவியினுவடயறெ 
நோன் மட்டுறமன் 
 ைனப்ெடுகிற ன் 
என்றனோடும் உன்றனோடும் 
அைறனோடும் இைறனோடும்....? 
-கவித்ெோ ெோெதி 
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அப்பு ம்..! 
அப்பு ம்..! 
அப்பு தமன தநருங்கியெடிறய 
நமது பு ங்கவை 
ம ந்திருந்றெோம்... 
கோவை அ திகறைோடு 
கிள்ளியெடி தூக்கமுவடப்ெோய்.. 
இரவில் நோம் மிச் ம் வைத்ெ 
தகோஞ் ல்கள் நீடிக்கும் என் 
கனவை கவைத்ெெடிறய..!! 
தெரியோமல் என் கோல்கள் இட  
நோற்கோலியில் அமர்ந்ெைோற  
நல்ைோ றைணும் என்கி ோய்.. 
ெற்கோலிக தநோண்டிறயோடு தமதுைோக 
துரத்துவகயில் சீக்கிரம் அகப்ெடுகி ோய்.. 
கோெலின் றைகம் புரிகி தெனக்கு.. 
அழகோயிருக்கி ோதயன  
த ோல்லும்தெோழுதெல்ைோம் 
ஐஸ் வைக்கோறெ என் ைோற  
திரும்பிக்தகோள்ைோய் 
முத்ெப்ெனிக்கட்டிகவை  
தைட்கச்சூட்டில் 
உருகவிட்டப்ெடிறய.... 
நிைோ ெோர்க்கைோதமன 
முற் த்திைமர்ந்றெோம் 
கவடசியில் தைட்கம் ெோழோமல் 
நிைோ ெோன் ெோர்த்துக்தகோண்டிருந்ெது 
நம்வம.. 
ஒவ்தைோரு திருமண நோளிலும் 
கோெல் தமோழிவகயில்  
முெல் முவ வய விட நீ 
அதிகமோய் பூரித்துக்தகோள்ைது 
நம் உயிரின் மடங்கு... 

என் ெவை றகோதிக்தகோண்டிருத்ெ 
ஒரு நோளில் என் நவரத்ெ முடிகவை 
அவடயோைம் கோட்டி புருைமுயர்த்தினோய்.. 
ஒன்றும் த ோல்ைோமல் இருைரும் சிரிக்க 
நீ தநஞ்சில்  ோய்ந்ெது நம்  
கோெலின் கனம்..!! 
-கனோ கோண்ெைன் 
 
ஆகிவன தெோட்டு 

ஆறு நிவை ெோண்டி  
அவமதி அனுெவிக்க  
ஆயிரம் எடுத்துச் த ோல்லியும்  
த விமடுக்கவில்வை 
ெோதுகோப்பில்வை  
எனப் பி வரக்  
குவ  த ோல்லிப்  
தெோருள்றெடித் றெோற்ெறெ  
ைோடிக்வக 
வகயில் தைண்வணவயக்  
தகோண்டு தநய்க்கு அவைைதுெோன்  
ெனித்தி வம எனக்  
கவுரவிக்கப்ெட 
ைள்ளுை மோமுனிறய  
தெரிந்துதகோள்ளுங்கள் 
'அகர முெை எழுத்தெல்ைோம்...'  
றமவடறயறி ஒப்பித்துப்  
ெோரோட்டுப் ெரிசு  
தெறுெற்கு மட்டுறம 
-மணிமீ 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%80?source=feed_text&story_id=246125765770863


பதிப்பு - 2    01/07/2016 
 

 

 பக்கம்- 17 

சி வக பிரிந்ெ இ கின்  
புவியீர்ப்பு விவ யோய்  
தமல்லிய இவழறயோடும்  
ெவரயி ங்களில்  
ஓர் ஊனம்  
கோற்ற ோடு உைோவித் திரிந்து 
 ஞ் ரிக்கின் து 
ஊ ல் குண்டோய் தெோடர்ந்து 
அவ ந்ெது ஈர்ப்பின் 
நன்றநரங்களுக்கோகறை 
என்ெவெ கடிகோரமும் 
அறியோது றெோைது 
விசித்திரமில்வை ெோன் 
ைர்ணங்கள் இ ந்ெ ஓவியங்கைோய் 
பூக்கும் மைர்கள் சிரசில் அமர்ைது 
 ோத்தியமில்வை  
என் ோலும் தைண்மல்லிவக 
உச்சி முகரவில்வையோ 
ெளிங்கு நி  றமடுகைோய் 
உள்ைங்கள்  வமந்ெோலும் 
மோணிக்கங்கவை மண் ெோன் 
விழுங்கியுள்ைது 
நிழவை கூட இருட்டுகள் விழுங்கும் 
த ோந்ெக் கோல்கள் ெோன் 
இடரி விழ வைக்கும் 
நகங்கள் ெோன் றெோவை கிழிக்கும் 
ெம்வமத் ெோறம வீழ்த்தும் றெோது 
ெோமல்ைோறெோர் ைோழ்த்து  ோத்தியமில்வை 
விம்ெத்வெ சிவெக்கறை 
அழியும் கண்ணோடி இர ங்கள் 
எப்றெோறெோ நம்வம அழகு ெோர்க்க 
வைத்ெவைகள் ெோன் 

புத்தியுள்ை நிைவு 
ஒளி ெந்ெோலும் விரும்பிறய 
ெனித்திருக்கி து 
ெம்வம ெோம் மட்டுறம அறிந்ெெோல் 
எண்ணச் சுவமகள் ைோர்த்வெகைோகும் 
ைக்கிரம் நீக்கறை எழுத்துக்கைோகின் ன 
ெோக்குைவெ கோட்டிலும்  
ெோங்குைது றமல் என 
அதுவும் நிரூபிக்கப்ெடோெ  
குற் மோகின் ன 
- ஹீ. 
 
க ோப்பு கவட ஆடுகவை 
ெற்றிய கவிவெ ெோங்கிய  
ெோதைோன்வ  உண்ணோது  
கடந்ென குட்டிகள்... 
அறெ ெோவை கிழித்து  
ைவட குடித்ெ எண்தணய்வய  
குடிக்க ெணித்ெோன்  
தைட்டும் இவடதைளியில்  
க ோப்பு கவடக்கோரன்... 
எழுதியைன் நோவிற்கு  
தகோழுப்புக் கறி பிடிக்குதமன்று  
றெர்ந்தெடுத்து ெட்டிட்டோள் 
இல்ைோள் இருமுவ ... 
கவடசி ைவர  
நமக்கோக றெோலியோகக்கூட  
இரக்கப் ெடுைோர்கள் என  
தெரியோமறைறய இ ந்ெ  
ஆட்டிற்கு என் இரங்கல்கள் ! 
-விறனோென் 
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கோைச் சிவெவுகளில்  
நோம் உைவும் தைளியிலிருந்து.. 
-------------------------- 
எங்கிருந்து தெோடங்கினோலும் 
ஓரிடத்தில் முட்டிக்தகோண்டு ைருகி து 
துவடத்தெறிய முடியோெெடி 
கனத்ெ அழுவகதயோன்று 
 
றகள்வி கணக்கற்  
விதியோன விெத்துறெோல் 
வி ோரிக்கப் ெடுைதில்வை 
கோைச் சிவெவுகளில் 
நோம் உைவும் தைளி 
 
இரும்ெோைோகி 
இவணெடோ  ட்டங்கள் றெோல் 
இழுெடுகி து இருப்பு 
 
அதி உச்  ெோவகயின் 
தைஞ்சூட்டில் 
தைந்துவ யும் உயிர் முடிச்சு 
புழுங்கி தைந்ெ கணங்கவை 
ெசியோ  றைண்டிய ெரிெோெமிகு 
துர்ப்ெோக்கியம் 
 
ஊரின் நிவனவுத் துகள்கள் 
ெடிந்து விடும் மனது 
ஓடிைர அவைைதில்வை 
இயைோவமயின் தெருமூச்சுகளில் 
இடறி விழுைெோல் 
 
 க ெயணியோன 
உனென்பின் உன்னெங்களில் 

அருகிருந்து ையிக்க 
 மர ங்கைோல்  ோமரம் வீசும்  
உன் நிழலில் நிரந்ெரமோய் ைந்ெமர 
இன்னும் எத்ெவன றகோவடகளுக்கு 
இரட்சிக்க றைண்டும் நோன்? 
-றரோஷோன் ஏ.ஜிப்ரி. 
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அவடயப்ெடோெ  விடுெவை 
----------------------- 
எனக்கோக 
என் கடிகோரத்வெ நிறுத்ெ முடியவில்வை. 
நோன்  
 ரியோன றநரத்தில் விடுவிக்கப்ெடுறைன்  
என்  நம்பிக்வகயில்  
மணிக்கட்வடறய ெோர்த்துக்தகோண்டிருந்றென். 
ெரிசுத்ெமோன உணர்ச்சிமிக்க 
மன்னிப்வெ  
என் கவடசி த யைோக ஆக்கிக்தகோண்றடன். 
மீண்டும் ஒருமுவ   
நோன் சுைர் கடிகோரத்தில் மணி ெோர்த்றென். 
சுைரின் ைர்ணங்கள் நன் ோக உைர்ந்திருந்ெவெ  
என்னோல் இன்னும் ெோர்க்கமுடியவில்வை. 
என் அவ யின் கோற்று என்வன இ க்கி 
தைளிப்ெவடயோக சுற்றி 
எதிரிவயெ றெோல் ெைமோய் தைளிைரும் நிவையில் 
இைஞ்சூட்வட உணர்ந்றென். 
ஒருறெோதும்  வைத்திடோெ கடிகோர றைகம் குவ ந்துள்ைது.  
சூரியன்,  
அடிைோனத்தில் பின்னோல் ஒளிந்து ெச்வ யோய் ஒளிர 
எனது மோர்பில் ஔிர்ந்ெ என் றெ க் தகோடிவய 
ென் ெடுக்வகவய கிழிப்ெது றெோல்  
குத்திக்கிழிக்க றநரத்திற்கு அனுமதித்றென். 
என் விடுெவை உண்வமயோனது.  
அென் கோத்திருப்வெ 
ஆனந்ெமோய் ஏற்றுக்தகோள்கிற ன். 
ஆனோல் அெற்கோன றநரம் இறுதியோக ைந்ெறெோது 
எதுவும் மோ வில்வை - நோன்  
என் விடுெவைக்கோய் உணர்ச்சியில்ைோமல் உ ங்கிக் கிடந்றென். 
- நிஸ்ெோன் ஹம்ெோ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BE%E0%AE%A4?source=feed_text&story_id=242368936146546
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88?source=feed_text&story_id=242368936146546
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மரணத்தின் ற ோகமடர்ந்ெ கோற்றின் றகைல்..!! 
--------------------------------------- 
மரணத்தின் ற ோகக்கோற்று இறுகிக்கிடந்ெ வமயைோடியில் 
மரணித்ெ ென் அப்ெோவைக் குறித்து ஒருைர் றெசிக்தகோண்டிருந்ெோர் 
கோற்று  ற்ற  தநகிழ்ந்ெது 
மரணித்ெ ென்  றகோெரவனக் குறித்து  
ஒருைர் றெசிக்தகோண்டிருந்ெோர் 
கோற்று  ற்ற  ெைர்ந்து இைகியது 
மரணித்ெ ென் மவனவிவயக் குறித்து  
வகயறுநிவை கசியக்கசிய  
ஒருைர் றெசிக்தகோண்டிருந்ெோர் 
கோற்று ஈரப்ெெம் பூண்டு கனிந்ெது 
மரணித்ெ ென் ெோயின் மண்ணவ க்கருறக ஒரு சிறுைன்  
குலுங்கிக்குலுங்கி அழுதுதகோண்டிருந்ெோன் 
கோற்று றமகக்கூட்டங்கவைச் சுவீகரித்துக் கருவம பூண்டது 
மரணித்ெ ென் மகவைக்குறித்து  
தகோதிநிவை ெகிக்கத்ெகிக்க ஒருைர் றெசிக்தகோண்டிருந்ெோர் 
கோற்று ஆறை ம் தகோண்டு சுழன் டித்ெது 
மண்வணைோரி  கைர் முகத்திலும் இவ த்ெது 
ஒரு சூ ோைளியோக மோறி ஆவடகவைக் கவைத்துப்றெோட்டது 
ற ோதைனப் தெருமவழயோய்ப் தெோழிந்து கண்ணீர் உகுத்ெது 
ென் மகளுடன் ெோனும் த த்திருக்க றைண்டோமோ என்றுபுைம்பியைர் 
ெவையில் மடோர் மடோதரன அடித்துக் தகோண்றட அழுதுதகோண்டிருந்ெது 
யோர் கோதுகளிலும் விழோமறை றெோனது. 
-நிஷோமன்சூர் 
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முட்வடக்கும் எனக்குமோன உ வு 
முடிந்ெெோடில்வை இப்றெோதும். 
முட்வட எப்றெோதும் என் றெர்வுகவை 
நிவனவூட்டிவிடுகி து மிக எளிெோக. 
றெோன பி வியில் முட்வட றெோடோெ றகோழியோகறை இ ந்ெைர்கள்ெோன் 
இன்று சிைப்பு வமயில் 
முட்வட றெோடும் ஆசிரியர்கள் 
என தைகுநோள்ைவர நம்பியிருந்றென். 
என்றனோடு முட்வட ைோங்கியைர்கள் எல்ைோம் முெைோளி ஆகிவிட 
நோன் மட்டும் முட்வட ைோங்குெைனோகறை 
இருக்கிற ன் இப்றெோதும். 
என் மவனவிக்கு 
தெரிந்திருக்க ைோய்ப்பில்வை.  
என் வீட்டில்ெோன் யோறரோ த ோல்லியிருக்கக்கூடும்  
அடிக்கடி றகட்கி ோள் என்வன 
முட்வட றைண்டுமோ என்று. 
எவெ ம ந்ெோலும் மளிவகக்கவடயில் 
ம ந்ெறெ இல்வை முட்வட ைோங்குைவெ மட்டும். 
ஒருநோள் முட்வட ைோங்க கவடயில் நின்  என்னிடம் எெோர்த்ெமோய் என்ன ைோங்குன 
என றகட்கும் என் ஓய்வு தெற்  ஆசிரியரிடம் 
ஏறனோ..த ோல்ைெறியோது நின்றிருந்றென். 
தைள்வைக்கரு சிவெயோமல் ஓடு உரிக்கும்  
ைோைகத்தில் இரகசிய சுகம் கோண்றென். 
ஆம்ப்தைட்டில் தெப்ெர் தூக்கைோக றைண்டும் என தகோக்கரிப்ெைர்கள் 
என்றெோன் ைர்கள்ெோன் என்று 
எனக்கு பின்நோளில்ெோன் தெரியைந்ெது. 
முட்வடயில் ைோழ்வின் அரிய 
ெத்துைங்கள் கருவுற்றிருக்கும் அது எப்ெடி 
அறிவில்ைோெவமக்கு அவடயோைமோனதெண்ணி  
ஆச் ர்யப்ெட்டிருக்கிற ன் 
றகோழிப்ெண்வணயின் அருகில் உள்ை 
ஒரு தெரிய ெள்ளியில் ெடிக்கி ோர்கள்  
என் பிள்வைகள் என் ோலும் 
அைர்கள் ைோங்குைறெயில்வை முட்வட. 
- நிைோகண்ணன் 

https://www.facebook.com/kanna.kanna.75098364
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கற்ெவனக் தகட்டோக் கவிவெக் கைஞ்சியறம 
நற்கவி ெந்திட்ட நோயகறன! - தெற்ற ோம்  
தெரும்றெறு, நின் ன் பிரைோகப் ெோக்கள்  
திருைோய் ைடித்திடும் றென். 
 
முத்துக்கள் ஒவ்தைோன்றும் முத்வெயோ நின்ெோடல்  
த ோத்ெோகும், ைோசிப்றெோர் ற ோர்ைகற்றும் - தித்திக்கும்  
றென்ெோக்கள் உள்ைத்வெத் தென் ைோய்த் ெோைோட்டும்  
றமன்வமயோய் ஓங்கும் மிளிர்ந்து. 
 
இைவம ெதும்ெ இெமோய் ைருடும்  
ைைவம ைரிகைோல் ைோழும் - உைமும்  
குளிரும் உைவகயுங் தகோள்ளும், எழுத்தில்  
களிக்கும் இெயங் கனிந்து. 
 
கோைங் கடந்ெோலும் கோற்றில் கைந்தெோலிக்கும்  
ஞோைம் முழுதிலும் நோெமோய்! - றகோைமோய்  
தநஞ்சில் ெதிந்திடும் நீங்கோ நிவனவுகைோய்  
ெஞ்  மவடயும் ெகவு. 
-சியோமைோ ரோெற கர் 
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இறெோ பி க்கப் றெோகி தெோரு தெோழுது.. 
அவெச் சூல் தகோண்டிருக்கும் இக்கனத்தின்  
உப்பிய ையிறு ஆழ் மனதில்  
ெயஅர  மரதமோன்வ  அவ த்துக் தகோண்டிருக்க.. 
அெனடியிலுருந்து ஒரு கூண்டுக் கிளி  
தைளிைந்து சீட்தடோன்று றெர்ந்தெடுத்து  
பின் துப்பிய உமியின் கூர்முவன  
தநருடத் தெோடங்கியது.. 
தைளிைரப் றெோகும் தெோழுதுக் குழவிக்தகன  
இப்றெோதில் வெத்துக் தகோண்டிருக்கும்  
சிற்றுவடயின் றமல் ஒடும் ஊசி  
ெடுமோறி உவடந்து றெோகி து.. 
அவ்வுவடயின் ைண்ணங்களூறட  
உட்புகுந்ெ கருவமயின் ெதுங்களும் கூட  
கோரணதமனப் பின் நோளில் அறியப்ெடைோம்.. 
எனினும் 
உவடந்ெ ஊசி முவனகளும்  
உமிகளும் ெல்கிப் தெருகி 
உப்பிய ையிறுனுள் உட்புகோமல்  
ெடுப்ெெற்கோன முகோந்திரங்களில் மூழ்கியிருக்வகயில்.. 
ைண்ணப் பூச்த ண்தடன பி க்கப் றெோகும்  
தெோழுதின் ெவை தைளித் தெரிகி து... 
பிரமித்து இவமமூடிய அந்தநோடி  
றெோதுமோனெோயிருக்க 
தைள்வைத் துண்டின் றமல்  
குழந்வெயின் அற்புெ புன்னவக றெக்கி  
த விலித்ெோய் எடுத்துைர.. 
ெயங்கர எண்ணத் றெர்  
அென் கூடோரத்தினுள் ஓட்டங்கவை விட்டு விட்டு  
உட்த ன்று உட்கோர்ந்து தகோள்கி து.. 
இறெோ இருவககள் ஏந்தி  
தெோழுவெத் தூக்க முற்ெடுவகயில் ... 
உவடந்ெ ஊசி முவனகவையும்  
உமிகவையும் ெதிந்துறெோன றெர்த்ெடங்கவையும்  
தூக்கிக் தகோண்டு என் பின்னோல் யோரும்  
ஓடிைரறைண்டோதமன விண்ணப்பிக்கிற ன்... 
-ரோகைபிரியன் 

 


