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ககோழிக்கறி வோங்குபவனின் சித்திரக்குறிப்புகள் 
------------------------------------------------ 
ஞோயிறுகளனைத்தும் 
ந ோடிமுட்களில் அடிபட்டு  
இறக்கோத நபோழுநதோன்றில் 
வியர்னவக்குமிழிகள் நவடிக்க  
வியர்த்து ககோழிபிடித்த  
ஞோபக மதுரங்கனளநயல்லோம் 
கோலடியில்  சுக்கியபடி நிற்கின்றோன்  
உயிர்வோசங்கள் வீசுமிடத்தில். 
 
கழுத்தறுபட்டு கதறியபடி  
மயிருதிர்கும் குடுனவயில் 
பிண்டம் வீழ்னகயில்  
நகோய்துதிர்ந்த குலத்தின்  
வடுக்கனள எண்ணிக்நகோள்கிறோன்.  
 
அறத்கதோடுரசியபடி  
அறுக்க முனையும் கத்தியில்  
அய்யன் தீட்டிய  
அரிவோள் மனையின் சுனைனய  
மழுக்கி 
ஊசிதுவோரப் பிறப்பின் 
சனதகனள வோங்கியபடி  கர்கிறோன். 
 
அம்மிகயோடு நீண்டு சுருங்கி  
அம்னம அனரத்நதடுத்த 
குழம்புச்சோந்தினை  
பல்நபோருளங்கோடியின்  
கஜோைோவுக்கு விற்று  
முற்றும் அனடத்த  
மசோலோ நபோட்டலக்னககயோடு 
நவளிவருகிறோன்.  
 
யோர் வீட்டு மணநமை வியந்த 

ஊரோரின்  ோசிகனள  
தன் வீட்டின் சுவர்களிலனடத்து 
கழிவனறயில் வீசும்  
திரோவக மணத்கதோடு 
உண்டு முடிக்கிறோன்.  
 
குருதி வழிந்த  
நினைவின் எலும்புகனள  
குப்னபயில் கிளறிக்நகோண்டிருந்தது  
நதருக்கோவநலோன்று! 
 
--- கசலம் ரோஜோ 
 
 
மீன் பிடித்து வினளயோடிய 
குளநமங்கும் நினறந்திருக்கிறது 
பறனவகளின் இறந்த இறகுகள் 
களிமண்ணில்  ோம் நசய்கிற 
உருவோரங்களுக்நகை கோத்திருக்கின்றை 
 ம்  டுகல் நதய்வங்கள் 
அளவோை ஆழத்தில் தோத்தோக்கள் நவட்டிய 
கிணறுகள்  ம் நீச்சலில் தினளத்திருந்த 
கோலநமல்லோம் இறந்த கோலமோகிட 
எத்தனை அடி இயந்திரத்னத  
இறக்கிய கபோதும் 
நவறும் புனகயோய் நவளிகயற 
நிழகல நகோடுத்துப் பழகிய கவப்பமரம் 
இம்முனற பிணம் சுமக்கும் கவனலக்கு 
கண்ணீகரோடு தயோரோைது 
இந்தக் ககோனடயின் போடனல 
உரத்துப் போடுகிகறன் 
துளி நீகரனும் வோய்க்குநமன்ற  ம்பிக்னகயில் 
வோகயன் நீயும் வசந்தப் போடனல துவங்குகவோம் 
                    
--- க.அம்சப்ரியோ 
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அவர்கள் தம்னமத் தோகம 
தூய நவள்னள கவட்டிநயை 
கூறிக் நகோண்டைர் 
 
கமனச உனடயும் நபோருட்டு 
தட்டி மகிழும்  
கசகடறிய 
நசம்மறி கூட்டத்திைரோயினும் 
நகோடிய  ரியின் குணத்னதக் 
நகோண்டவர்கள் 
 
ஐந்து வருடத்திற்கு  
ஒருமுனற பூக்கும் 
துற் ோற்ற மலரின் நபயனர 
நீங்கள் அவர்களுக்கு சூடுதல் தகும் 
 
ஆட்கோட்டி விரல்  கத்தில் 
நீலநிற  ோமமிட்டு 
 ோட்னடகய குத்தனகக்நகடுப்பதற்கு 
முதுகுவனளய கரங்கூப்பி 
புன்ைனக உமிழும் அவர்களது முகத்னத, 
 
அடுத்த ஐந்தோண்டுகளில் 
நதோனலக் கோட்சிகளில் 
நசோகுசு விடுதிக்குள் அனடபட்டு 
ஆடிப்போடும் னகதிகளோககவோ 
 
 ோளிதழ்களில் கிழிந்த சட்னடகயோடு 
சிரித்த வண்ணம்  
கோட்சி தருபவர்களோககவோ 
கண்டிருந்த  ோங்கள் 
க ரில் கண்ட  ோட்கள் 
எங்கள் ஒரு கரத்தின் 
விரல் எண்ணிக்னகயிலும்  
குனறநவன்பனத மறந்திருந்கதோம் 
இரு கரத்தோலும் கோகிதத்னத 
வோங்கியடி வட்ட வடிவ  

தட்டில் உறங்கும் 
கற்பூரத்தின் தனலநயை ஆடும் 
சுடரில் அடித்து 
சத்தியம் நசய்னகயில்... 
 
எத்தனை மிருதுவோைது 
இப்புதிய கோகிதம் 
கோய்ந்த எங்கள் குருதியின் நிறம் 
வியர்த்து வழியும் உடலின் வோசம் 
எவ்வளவு அழகோைது 
எங்கனள  ோங்ககள போர்ப்பது 
அனைத்னதயும் மறந்து 
மீண்டும் இறந்து மடிந்த 
துற்நசோப்பைக் கோலத்தினுள் 
மது அருந்தயபடி நுனழவது 
எவ்வளவு கபோனதயோைது 
எங்கள் இவ்வழகிய வோழ்வு.. 
 
--- ருத்ரன் ரிஷி 
 
 
முதிர்கன்னியின் 
வோழ்வினைப் கபோலத்தோன் 
சில வனகப்பூக்களின் 
நினலனமயும்..! 
 
கனடசிவனர 
கூந்தனலச் கசரோமகலகய 
வோழ்க்னக 
முடிந்துவிடுகிறது !! 
 
--- கவி. விஜய் 
 
நபய்யும் நபருமனழநயை உன் கபரன்பில் 
 னைந்து மணந்து சுகிக்கிகறன் மண்ணோக  
 
--- அகரோதி 
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இந் ோள் நதோன்மமோகி  
விட்டிருந்த இதனைப் கபோநலோரு  
எதிர்கோல  ோளில்....  
 
பனைக்கணுக்களில்  
தண்ணீர்ச்நசோட்டு நகோத்திக்  
கோகம்.... தோகம்  
தணித்துக் கனரந்திருக்கும்....  
 
சுழல்கோற்று  
அள்ளிப் கபோயிருந்த  
புழுதியின்  
மிச்சம் வழித்திருந்த  
மண்னடகயோடுகளின் அருகில்....  
 
ந கிழித்நதோப்பி கழற்றியபடி  
வனரபடங்கள்  
உற்றுக ோக்கிக் கிடப்போன்  
ஒருவன்....  
 
அவனின் இடதுமூனலயில்  
ஒருபள்ளம்  
தீ துப்பி மண்விழுங்கி  
மனறயும்....  
 
அவனும் கசோழர்களின்  
போதுகோப்பு அரண்கநளை வியந்து ...  
அபோயங்கள் உணர்ந்தவைோய்  
தண்ணீர்க் குளினககள்  
விழுங்கி  
அப்கபோனதக்கு ஆசுவோசப்படுவோன்...  
 
மண்னடகயோட்டு  

விழிப் நபோந்துகளில்  
எதுகவோ  
பதர்களோய்ப் பறந்திருக்க...  
னகவிட்டள்ளி ந ல்மணிகள்  
கண்டறிந்ததோய்  
சல்சோ  டைமோடி அறிவித்திருப்போன்...  
 
கசோழகரோ போனலவை  
ஆய்வுக்கட்டுனர சமர்ப்பித்த  
அவனுக்கு அடுத்த  
அனறயில்....  
 
ஒரு கவதியியல் வகுப்பில்...  
கோர்பனின் இனணதிறன்  
 ோன்கு.....  
 
அதகைோடு னைட்ரஜன்  
கசர்த்த வினைத்திறகைோ.......  
 ோற்பதோயிரம் ககோடிநயை..  
 
அழிவுக்கணக்னக  
அறிவு புகட்டுதநலை  
கபோதனைகள்  
 டந்து நகோண்டிருக்கும்.......!! 
 
--- கட்டோரி 
 
 
 
நபோதுக்கழிப்பனறயில் 
ஆபோச வோசகங்கள் 
அழிக்ககவ முடியவில்னல 
வக்கிரம் நினறந்த மனிதர்களின் மைனத 
 
--- மு_சோத்தப்பன் 
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நவளிச்சத்திற்கோக கருப்னப தரித்தவன் 
---------------------------------------- 
தனலமயில்லோத புரட்சிக்கு 
தற்கோலிக நவற்றி தோன்...  
தோதுக்கள் இல்லோத தண்ணீர்கூட  
தரமிறக்கப்படும் 
அரசியல் சோரோத அணி கசர்க்னககள் 
அனமயும்கபோது  
ஆயிரம் யோனை பலமிருந்தோலும் 
உங்கள் வலுவின்மீது வல்லிைம் வந்து 
எளிதோய் வீழ்த்திவிடும்.... 
அறிவீர்கள் நீங்கள் 
அரசிலலில்லோமல் ஏதுமில்னலநயன்று... 
அங்கக அரசியலோளர்களுக்கு 
அனுமதி மறுத்திருந்தோலும் 
நீங்கள்  டத்தியதனைத்தும் 
அரசியல்தோன் என்பனத 
உணரோமலில்னல உலகம்.... 
இனளஞகை...  
விஞ்ஞோைத்தகடுகள் நகோண்டு  
நபரும் கலகத்னத உருவோக்க முடிந்த உன்ைோல் 
உலகம் உற்றுப்போர்க்கும் 
தனலவனை உருவோக்க முடியோமல் கபோைது 
தற்கோலிக கசோககம... 
உைக்குள் ஒளிந்துநகோண்டிருந்த 
அத்தனை பண்புகளும்  
தனலனமக்கோை 
தகுதி வோய்ந்தனவதோன் என்பனத 
தோமதமோககவனும் அறி.... 
இதுவனர அதனை  
அறியோமலிருப்பநதோன்றும் அவமோைமல்ல... 
இனியும் அதனை  
அனடயோமலிருப்பகத அறியோனம... 
நவளிச்சத்திற்கோக  
கருப்னப தரித்தவகை... 
கூடிக்கனலவது தற்கோலிக தவத்திற்கு 

தரப்படும் பரிசோககவ போர்க்கப்படும்...... 
ககோரிக்னககளின் நவற்றி மட்டுகம 
தினசகளின் நமோத்தத்னதயும் தீர்மோனித்துவிடோது.... 
எதிர்கோலத்தின் வினதப்பும் அறுப்பும்  
அனடக்கலமோகத்துடிக்கிறது.உைது னககளில்... 
இனிநயோருமுனற இதுகபோல்  
நிகழ்வது சோத்தியநமன்றோல் 
சறுக்கல்கள் இல்லோத தனலமனய உருவோக்கு 
இல்னலநயன்றோல் நீகய 
உருவோகு....                         
 
--- சந்துரு 
 
அரிசி, பருப்பு உலர்த்தியிருந்த  
முன் முற்றத்தில்; 
கமயவரும் மயில்கனள, 
நதோங்கும் கோதின் தங்க போம்படத்னத 
கழட்டி வீசி விரட்டியபடி  
கோல்நீட்டி கிடக்கிறோள் 
நசட்டி ோட்டு கிழட்டு ஆச்சி; 
மோனுடம் வந்து புழங்க ஏங்கும், 
நவௌவோல்கள் வோசம்பண்ணும் 
அந்த  ோட்டு ககோட்னடயின்  
முன் முற்றத்து ஒற்னற குண்டு பல்பின் 
சன்ைமோை நவளிச்சத்தில்தோன் 
 ோனும், நபரியோச்சியும், சில மயில்களும் 
பத்நதோன்பதோம் நூற்றோண்டில் 
நகோஞ்ச க ரம் கூடி வோழ்ந்திருந்கதோம்.... 
 
--- ககோ. ஸ்ரீதரன் 
 
கடும் வறட்சி  
வற்றிய கிணறு  
நவறிச்கசோடிய நிலோ. 
 
--- மணிமோறன் (சோய்மோறன்) 
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நபண் என்னும் கபனத  
------------------------ 
ஆரஞ்சும் பச்னசயுமோய் 
அடர்ந்த பூக்கள்  
நீலத்தில் நபோன் மஞ்சள்  
குளித்திடும்  
இரத்த சிவப்பில்  
சிவந்த நசங்கோந்தள்கள் 
தமிழ்ப் நபண்களுக்கு  
கசனல நவகு அழகு தோன்  
 
நவண் முத்துக்குவியல்கள்  
வினளயோடும் அதரங்கள் 
சுற்றிலும் சுழன்று விரியும்  
மோன் விழி போர்னவகள்  
எங்நகங்கிலும்  
மகைோரஞ்சித மணம் 
 
கபருந்தின் கவகத்திற்கும்  
அனசயோத இவள்  
நியூட்டன் விதிகளுக்கு  
அப்போற்பட்டவள் 
 
எதிர்வினைகளுக்கு  
சிரித்திடப் பழகோதவளோய்த்  
நதரிந்தோள்.. 
 
மறந்தும் சிரித்திட  
முயற்சிக்கவில்னல  
 
நிச்சயம் அவள்  
மணமோைவள்.. 
 
--- கோர்த்திகோ அ 
 

வற்றிய குளம்  
-------------- 
பச்னச மீனைகயத் தின்று  
வோய்ச் நசத்துப்கபோை நகோக்கிற்கு  
ஒரு மோறுதலுக்கோய்  
இலவச கருவோடு நகோடுக்கும்.  
 
ஆத்திரத்தில் தற்நகோனலக்கு  
முடிநவடுக்கும் அவசர முடிவுகனள  
சற்று தள்ளினவக்க நிர்ப்பந்தித்து விடுகிறது. 
 
ஊரின் அழுக்குகனள கழுவதிலிருந்து  
சற்கற ஓய்நவடுத்து நகோண்டு  
ஊர் மக்கனள தள்ளினவத்து  
தவிக்கச் நசய்யும். 
 
என்னிடம் ஒன்றுமில்னல  
எல்லோம் அவன் நசயல் என்பதுவோய்  
எவருக்கும் புரியோத ஆழ்மைதின் கதோற்றத்னத  
நவளிப்பனடயோகக் கோட்டி சில  
மனிதர்கனளப்கபோலகவ  
னகனய விரித்து விடுகிறது. 
 
மனிதனின் தோகத்னத எல்லோம்  
குடித்தபின்பும் தீரோத  
தோகத்கதோடு வோைத்துடன்  
தன் நில னகனய ஏந்தி நிற்னகயில்  
யோசகைோகியும் விடுகிறது. 
 
கசமித்தநதல்லோம் நசலவோைோல்  
சீரழிவு நிச்சயம் என்பதற்கோை  
சிறந்த படிப்பினை வற்றிய குளம். 
 
--- நமய்யன்  டரோஜ் 
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பட்டப் போழ்நவளியோகி கிடக்கிறது எல்லோம் 
--------------------------------------------- 
(சற்று முன்பு) 
 
அன்பின் எனட நகோல்லுமளவு  
அதிகமோயிருந்தது 
 
கண்கனள துனடத்துக் நகோண்டுச் 
நசோற்கள் தங்கள் கனதகனள  
முடித்துக்நகோண்டது 
 
நீண்ட  ோக்குகள் நகோண்ட 
விைோக்களின் மத்தியில்  ோன் 
ஈர விழிப்பிதுங்கி நின்கறன் 
 
ந டும்  ோள் வளர்ந்த 
 ம்பிக்னகயின் கவர்கள் 
தம் நிலப் பற்னற உதிர்க்கத் தயோரோயிை 
 
என் நமளைம் போவப்பட்டதோய் 
 ம் ஒவ்நவோரு கண்ணிகளின் உறுதினய 
பரிதோபமோகப் போர்த்தது 
 
தன்ைறியோ அன்புக்கு 
ஒரு நகோடிய விசமுனடய கசோற்றுருண்னட 
ஒகர ஒரு நபோய்யின் னககளோல் 
விழுங்க நகோடுக்கப்பட்டது 
 
எைது இருப்பு  டுங்கியது 
 
யோனரயும் முழுதும் அறிதல் முடியோது 
ஆயினும் இது என் இயல்நபை 
நீ நீயோககவ இருக்க 
 ோன்  ோைற்றிருந்த கோலம் 
நதோனலதூரத்தின் திடமற்ற கோைநலை  
நினைநவங்கும் ந ளிகிறது 
 

(அதற்கு முன்பு) 
 
 ோன் உன்னில் என்ைளனவத் தோண்டி 
ஒரு வண்ண நீரூற்னறப் கபோல 
மீண்டும் மீண்டும் என் வோழ்வோல் 
நிரம்பி நகோண்கடயிருந்கதன் 
 
 ோன் உன்னை 
என்னைத் தோண்டி  ம்பிகைன் 
நீயும் உன்னைத் தோண்டி 
என்னுள் இருக்கிறோநயைவும்  ம்பிகைன் 
 
இைம் புரியோத நகோண்டோட்டங்ககளோடு 
 ோமுற்ற என் நவளிநயங்கும் வசந்தம் 
 
ஒரு குறுந்தகவல் எை நசோல்லல் ஆகோது  
நிஜமோக நீ கோற்னறப் கபோலதோன் வந்தோய் 
என் தருணத்தினுள் 
 
அந்த ந ோடிக்கு முன்பு தோன் 
நீ நீ 
 ோன்  ோன் 
 
--- முருகன்.சுந்தரபோண்டியன் 
 
 
திறப்பதும் 
மூடுவதுமோை 
கவனலயில் கதவுகள் 
என்றுகம 
அனறயின் ரகசியங்கனள 
அடுத்தவர்களிடம் 
நசோன்ைதில்னல 
 ல்ல  ண்பர்கனளப் 
கபோலகவ கதவுகள்... 
 
--- ககோ.சிவரோஜன் 
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 வீை அரங்கில் ஓர் இளநீர் விருந்து  
--------------------------------------- 
 
நிலோ- அது கதோன்றியகபோகத   
குளிர் நபோழிய துவங்கிவிட்டது 
உலகம் - அது கதோன்றியகபோகத 
உலகமயமோகிவிட்டது  
 
கோற்றில்  மிதக்கும்   இனசயும்  
கோற்கறோடு கதோன்றிய கவதங்களும் 
கோலத்கதோடு  வளர்ந்த   மதங்களும் 
தினரக்கடகலோடிய வரலோறுகளும் 
விரிந்து  பின்  சரிந்த   ரோஜ்ஜியங்களும்   
கண்டங்கனளக்  கண்டறிந்த பயணங்களும் 
யோத்திரிகளின்  சரித்திரக் குறிப்புகளும்  
 ோடுகனளக் கடக்கின்ற  திகளும் 
துருவங்கனள  இனணக்கின்ற   நதோடர்புகளும்   
நியூட்டனின்   ஆப்பிளும்  எடிசனின்  மின்  விளக்கும் 
இதிகோச  சோஸ்திரங்களும்: அவற்றின்  
பின்கைோடி பிரமிக்கும்   அறிவியலும்   
உலகமயமயமோை உலகங்கள் ... 
 
'களரி ' கபோல் னக மோறிய   கனலகள் 
நகோடுவோள்கள் நகோள்னளயிட்ட  சினலகள்    
வஞ்சகத்தோல் புனதயுண்ட இைங்கள்  
வறுனமயிைோல்   குடிநபயர்ந்த   உயிர்கள்   
கிழக்கின் ஆன்ம சுகம்  ோடும் கமற்கு 
கமற்கின் அனர நிர்வோணத்தில்    
மயங்கும் கிழக்கு.. 
கோதலோய்க் கலந்துவிட்ட நமோழிகள் 
கோணோமல்   நதோனலந்துவிட்ட  கவினதகள்   
உலநகங்கிலும்  வியோபித்திருக்கும்   
இந்தியர்கள்  : இந்திய நிறுவைங்கள் 
இந்தியோனவ கமய்ந்துநகோண்டிருக்கும்  

பன்ைோட்டு   நிறுவைங்கள் 
வினலமயமோை உலகங்கள் .. 
 
உலகம் - அது கதோன்றியகபோகத 
உலகமயமோகிவிட்டது  
 
இதில்  , 
அமுதுக்கும்   ஞ்சுக்கும்  
அனமதிக்கும் ஆர்போட்டத்திற்கும்      
பண்பிற்கும் பகட்டிற்கும் 
இளநீருக்கும்  நபப்சிக்கும் 
இனடகயயோை கவறுபோடுகனளப்  
பற்றிய கவனலகள் 
உலகத்திற்கு  இல்னல... 
உைக்குதோன் ..... 
 
அறிவோயோ தம்பி... 
உலகத்திற்குள் நீ இல்னல 
உன்னுள் இருக்கிறது உலகம்  
 
--- கவித்தோசபோபதி 
 
 
 
அழுனககய உடுத்திக் 
நகோள்கிகறோம்  
மனறக்க தினரகள்  
இல்லோதகபோது  
முகத்தின் நவளியில்  
அனறகிறது  
இருளில் சோத்தப்படும்  
அழுக்கின் நவளிச்சம்  
 
--- (z) ஜபீர் 
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குதினரக் ககோழிகள் 
------------------- 
எங்களின்-  
ஓட்டப் போனதனய  
நீங்கள்தோகை நிர்ணயித்தீர்கள் ?  
கண்களின் -  
இருபுறம் மனற னவத்து  
போர்னவனய க ர்படுத்தி  
ஓடச் நசோன்ைதும் நீங்கள்தோகை?  
 
பரிசுகனள  
இலட்சியமோக்கி  
கடிவோளத்னத சுண்டி  
விட்டவர்களும் நீங்கள்தோகை ?  
அஸ்வகமதம்  டத்த  
ஆனசப் பட்டதும் நீங்கள்தோகை ?  
 
புஜபலம் -  
நபருக கவண்டுநமை  
நீங்கள் இட்ட தீனியிலோ ?  
சிறகுகள்-  
முனளக்கக் கூடோநதன்று  
கபோடப்பட்ட ஊசியிலோ ?  
தவறு எங்கக க ர்ந்தது ?  
 
இலக்னக -  
முத்தமிட போயவுமில்னல..  
கைவுகள் -  
சிறகடிக்க பறக்கவுமில்னல..  
மிஞ்சியது -  
பந்தயக் குதினர  
கறிக்ககோழி ஆைகனததோன்.. 
 
--- ஜி ரோஜன் 

 ோடிக்குள் போய்ந்த குருதி  
கோல்களுக்கு  டுவில்  
கசிகின்ற கபோது 
 ோன் தீட்டுப் நபோருளோகைன்.  
 
எனில்  
பிறப்பு தீட்டு  
பிறப்பின் வழி வந்த வோழ்வு தீட்டு  
ஆண் தீட்டு நபண் தீட்டு  
மனிதம் தீட்டுப் நபோருள். 
 
அனணயோனடயின் 
அனணப்பில் கிடக்கின்ற கணம்கதோறும்  
கசிகின்ற குருதியில்  
நவங்குருதி நசங்குருதி 
குருதிச் சிறுதட்டு என்வனரயில்  
 
அவர்கள் போர்னவயில்  
அசுத்தம் அபவித்திரம் 
களங்கம்  
இந்த  டுநினல  ோடிகள்  டுநினலயோய் இல்னல  
 
அகண்ட கோல்களின் மத்தியில்  
நசோருகப்படும்  
வன்மத்தின் வழி  
முதல் வழியும் குருதி 
கற்நபனும் வக்கிர  தி  
 
*பின்குறிப்பு -  
இன்றுைக்கு விலக்கோ? 
இல்னல  
என்றும்  ோன் விதிவிலக்கு 
 
--- துவோரகோ.விகைோத் 
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எைதுவீட்னட  ன்கு அனடயோளம் அறிந்த 
நபயர்நதரியோத கூர்க்கோவின் 
மோத சந்திப்பு இது... 
 
நபோன்முறுவகலோடு 
எைது வீட்டின் கதனவ தட்டும் 
அவர் னககளுக்கு என்ைோல் 
மோதம் பத்து ரூபோய் மட்டுகம  
தர முடிகிறது.. 
 
 ள்ளிரவு க ரத்தில் 
கூர்க்கோவின் தடி என் வீட்டு கதனவ 
இரண்டு முனறதட்டுவகதோ 
அல்லது அவரின் விசில் 
சத்தம் என் வீட்டு நதருனவகடக்கும் கபோது 
சற்று கவகமோககவோ ககட்டகதயில்னல... 
 
அவரின் வருனகனய  
இதுவனர உணர முடியோத எைக்கு  
அவருக்கு முன் வந்து கபோை  
குடுகுடுப்னபகோரனின் சத்தம் 
அச்சுறுதலின் தூக்கத்னத வரவனழத்துவிடும் 
 
இரவில் வந்தோரோ 
வரவில்னலயோநயன்ற ககள்விக்குறி 
அவரின் ஒற்னற புன்ைனகயில்  
சினதத்துவிடகவ நசய்கிறது... 
 
இதுவனர எதுவுகம 
கபசோத அவரின் வோர்த்னதகள் தவிர 
எல்லோகம கபசி  லம் விசோரிக்கும் 
நமௌைம் அவ்வளவு அழகு... 
 
அவரின் மோதந்திர சந்திப்பு 
என்பது நசடியில் பூத்த 
புதுகரோஜோனவ போர்ப்பதுப்கபோன்ற 
அலோதியின்பம்... 

பத்து ரூபோகயோடு 
எைக்கு சலோம் னவக்கும் னககளுக்கு 
எந்த கபட தன்னமனயயும் 
உணந்தகதயில்னல  ோன் 
 
மீண்டும் 
அவனரகோை அடுத்த மோதம் 
ஏகதோ ஒரு  ோளில் 
னகயில் பத்துரூபோய் க ோட்னட 
 சுமந்தவளோய் 
நின்று நகோண்டிருக்க கவண்டும் 
 
எைக்கோை சலோம் அவரிடமிருந்து  
நபருவதற்கு.. 
 
--- ஸ்நடல்லோ தமிழரசி 
 
 
மணலிகல வீடுகட்டி 
சனமயலனற ஒதுக்கி 
நகோட்டோங்குச்சியில்  ோன் சனமக்க 
ஊதி ஊதி சோப்பிடுவ 
 
 மக்குப் பிள்னளயோய் இருந்த 
அந்த நசம்பட்னட முடி 
ரப்பர் நபோம்னமக்கு 
உடம்பு சரியில்லோமல் 
டோக்டரிடம் அனழத்துப்கபோகச் நசோல்லி 
நீகய டோக்டரோகவும் மோறிடுவ 
 
வினளயோட்டுக்கு சனமக்கச் நசோல்லி 
இன்றுவனர உண்னமயில் சனமத்துக்நகோண்கட  ோன் 
 
வினளயோட்டுக்கு ஊசிகபோட்டு 
டோக்டரோககவ ஆகிட்ட நீ 
 
--- அகதோ 
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ஒரு கதநீர் ககோப்னப 
---------------------- 
நுனரகளோல் ததும்பி நிற்கிறது 
ஒரு கதநீர் ககோப்னப. 
அதன் கோதுகளின் வழி 
போந்தமோய்  டுவிரல் நுனழந்த ந ோடியில் 
நதோடர்ந்த மீத விரல்களும் 
அதன் உடனலச் சுற்றிலும் 
அன்போகப் பற்றிக் நகோள்கின்றை. 
விளிம்புகளில் குவிந்த உதடுகள் 
ககோப்னபயின் கமல் நமல்லப் பதிந்து 
நுனரககளோடு கதநீனர உறிஞ்சத் துவங்கிை. 
உதடுகளுக்குச் சிக்கோத சிறுதுளிர்த் கதநீர் 
அதன் நவளிகய வடிகிறது. 
கதநீர் தீர்ந்ததோல் 
விலக்கினவக்கப்பட்ட ககோப்னபயினை 
ஈக்கள் நமோய்க் துவங்கியதும் 
முந்னதய போந்தமோை விரல்களில் இரண்டு 
அதன் கோதுகனளப் பிடித்துத் தூக்கிச் நசல்கிறது. 
மரணித்த எலிநயோன்றின்  
இறுதிப் பயண நினைனவத்  
தவிர்க்க முடியவில்னல எைக்கு. 
 
--- ஆண்டன் நபனி 
 
 
 
தூற்றிய நீங்கள் தோன் 
கபோற்றிப் போடினீர்கள் 
கபோற்றிய நீங்கள் தோன் 
தூற்றிப் போடுகிறீர்கள் 
இரண்டிற்கும் ஒகர  பர் தோன் 
நினைவில்னலயோ.? 
கோலத்னத திரும்பிப் போருங்கள் கோறித்துப்புங்கள் யோர் 
கமநலன்று மட்டும் ககட்கோதீர்கள்.!!  
 
--- சு. மணிரத்திைம் 

பழனம மிக்க  
அந்தப் பள்ளியின் 
எதிநரதிர் 
வகுப்பனறகள் 
பிரோர்த்தனைக்கூடத்தின் 
அடுத்தடுத்த வரினச 
ஆய்வுக்கூடம் 
கனல மன்றம் 
வினளயோட்டு 
னமதோைம்  
அடர்ந்தும் 
அணிவகுத்தும் நிற்கும் 
மரங்களின் 
நிழல் மடிகள் 
எை... 
  
மீளமோட்டோதவற்றின் மீகத 
மிதந்திருக்குமிந்த 
அறிவிலிமைகம 
உயிர்த்தும் 
உயிர்ப்புடனுமின்னும்  ோன் 
உலவித்திரியக் 
கோரணநமன்பனத 
எவர்தோமறிவோர்? 
 
--- வளவன் கரிகோலன் 
 
புத்தக மடிப்பில் புரியோதுறங்கும் 
மயில் இறநகோன்றின் 
உறக்கத்தில் நீளும் 
கைநவோன்றில் ஓடிப்பிடித்து  
வினளயோடிக் நகோண்டிருக்கிறது  
உைக்கும் எைக்குமோை  
பள்ளிப் பருவம்  
 
--- பதஞ்சலி 
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இனடத் நதரியோது 
கசனல அணிந்கதன்! 
நகோஞ்சம் விலகோதோ 
என்று தவம் புரிகின்றீர்! 
 
முனலகள் மனறத்து 
மோரோப்பு கபோட்கடன்! 
கோற்றில் பறக்கோதோ 
என்று ஏங்குகின்றீர்! 
 
அங்கம் பிடிக்கோது 
சுடிதோர் அணிந்கதன்! 
என்னை விடோது 
தங்கநமை உரசுகின்றீர்! 
 
முழுவதும் மனறத்து 
பர்தோ அணிந்கதன்! 
எட்டிப் போர்க்கத் துடிக்கின்றீர்! 
 
 ோகரிக ஆனடகள் 
எனட நதரியோது உடுத்திகைன்! 
அ ோகரிகமோய் போர்க்கின்றீர்! 
 
இன்னும் உடுத்த 
கவநறந்த உனடகளும் இல்னல! 
நீங்களும் என்னை 
விடுவதோய் இல்னல! 
 
ஆனட அணிந்தும் 
அம்மணமோகிகறன் 
உங்கள் போர்னவயோல்! 
 
--- மீனு 
 
 
 
 

அம்மோவுக்கு  
அபூர்வமோய் .சோமி வரும். 
விஞ்ச் ஸ்கடஷன் அருகிலிருக்கும் 
மகிஷோசுரமர்த்தினிதோன் 
என்போர்கள் கோம்பவுண்டில். 
 
உஸ் உஸ்நென்று நபருமுச்நசறிந்தபடி 
அம்மோ நசோல்லும் வோர்த்னதகனள 
பயபக்திகயோடு ககட்போர்கள். 
 
உைக்கு அடுத்தது னபயன்தோன்னு 
கமலோக்கோ கமல சோமி வந்துதோன் நசோன்ைது 
என்று மரகதக்கோ அடிக்கடி நசோல்வோர்கள். 
 
கற்பூரம் கோட்டி சோமி மனலகயறியதும் 
அத்தனை கனளப்போயிருக்கும் அம்மோவின் 
முகத்தில் அபூர்வமோைநதோரு 
கனளயிருக்கும். 
 
க ற்று 
மகிஷோசுரமர்த்தனி ககோவிலுக்கு கபோயிருந்கதன். 
கணகணநவன்று மணிகயோனசயுடன் 
தீபோரோதனை ஒளியில் 
மகிஷோசுரமர்த்தினி கமல் 
அம்மோ வந்திருந்தது. 
 
--- ஜி.சிவக்குமோர் 
 
 
 
அம்மோனவ அதட்டும்  
அப்போனவ 
குனிய னவத்து 
குதினர சவோரி நசய்கிறோள் 
மகள்...  
 
--- சுயம்பு  
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வண்ணங்களோல் ஆை ஊருக்கு  
வழி நசோல்கிறது அந்த ஓவியம்; 
அதன் ஒரு குவியத்தில் கதோன்றிய நவளிச்சம்தோன் 
எைது புகலிடமோக இருக்க கவண்டுகிகறன்; 
ஒரு சுழலும் ரோட்டிைத்னத கபோல் சுழலும் அதன் போனத 
எங்கு நதோடங்கி நதோடர முற்பட்டோலும் ஏகதோ ஒரு 
புள்ளியில் குழப்புகிறது; 
அதன்மோனயயில் கவர தனலப்பட்டவன் 
சட்நடை உள்நுனழகிகறன்; 
அது என்னை முகமன் கூறி அனழக்கிறது; 
 
வண்ணங்களில் குனழந்து நவளிச்சத்தில் தினளக்கிகறன்; 
வண்ணங்களும் நவளிச்சமும்  
மின்னி மின்னி மனறகின்றை; 
சுழன்று சுழன்று என்னை சுழற்றுகின்றை; 
சில வண்ணங்கள் ககளிக்னகயூட்டுகின்றை; 
சில வண்ணங்கள் கபோனதயூட்டுகின்றை; 
சில வண்ணங்கள் என்முன் கட்டுகளோய் விரிகின்றை; 
இன்னும் சில வண்ணங்களுக்ககோ குதினர மைது; 
இறுதியில் சில வண்ணங்கள்  
என்னை கோட்சிப்படுத்தி சிரிக்கின்றை; 
அதன் நமோத்த உலகமும் ஒரு பூதத்தின் வோய்க்குள் 
இயங்கிக் நகோண்டிருந்தனத பற்றி ஏகைோ எைக்கு 
கவனலயில்னல... 
 
--- வித்யோ சிவலிங்கம் 
 
 
 
 
நிலநவை உறங்கிக் நகோண்டிருக்னகயில்  
உன் நினைவுகள் என்னை  
 ட்சத்திரங்களோய்  
எழுப்பிக் நகோண்கட இருக்கின்றை  
கைவிலும் 
 
--- சுஜி முருகன் 

 
கட்டண கழிப்பனற 
-------------------- 
இரும்புத்தகரத்தோலோை 
கிழிசல்களுடன் 
கதநவோன்னறப்பற்றிய 
அனறயின் கமல்பகுதியும் 
கீழ்பகுதியும் நவற்றிடம்நகோண்டு 
வோடிக்னகயோளனின் முகமட்டும் 
மனறத்தலோைகழிவனறயின் துருப்பிடித்த தோழ்போள் 
கடந்தகோலத்தில் துனளகளுக்குள் நபோருந்தி 
நிகழ்கோலத்தில் புகமுடியோதன் வயது 
பல வருடங்களோகியது... 
போன்பரோக் குட்கோ ைோன்சின் எச்சில் கனறகளும் 
புனகயினலயின் ந டிய வோனடகளின் வீச்சமும் 
மஞ்சள் பூஞ்னசயழுக்ககறி 
உள்வோய் குழோயினுள்கள 
புகமுடியோ பலமலக்கழிவுகளின் 
மிதத்தலின் அருவருப்பிலும் 
சோயங்கள் கபோைச்சுவரின் 
கமனிகளில் தீண்டப்பட்ட 
நபண்ணுடலுக்கோை 
வர்ணனைகளும் 
சம்போஷனைககளோடு 
சில நபயர்களும் 
நதளிவு வனரப்படங்களும் 
அனலகபசி எண்களுமோய் 
நமன்புறுவகலோடு ரசித்தபடி 
படித்துக்நகோண்கட 
சிகநரட்னட புனகத்துக்நகோண்டிருக்கிறோன் 
மோனிடநைோருவன் 
கட்டணக்கழிப்பனறயின்  
நுனழவுக்கட்டணத்தின் ஐந்துரூபோயில் மனிதம் 
மலங்களோகியது. 
 
--- ரோம் நபரியசோமி 
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 ோளம் பிரித்தும்  
நதரியவில்னல  
உன்னையும் என்னையும்  
எது  
பிளவிடுகிறநதன்பது. 
 
சோத்தோன்  
என்கிறோய் நீ 
கர்மவினை 
 என்கிகறன்  ோன். 
 
விதியது  
என்பதுன் கூற்று 
மதியது என்பதோய்  
என் அவதோனிப்பு. 
 
உன் குகரோதங்கள்கூட  
அவநைோருவனுக்கோய்  
என்பதில்  
துவங்குகிறதுன் வோதம். 
 
அந்தக் குகரோதங்கனளக்கூட  
அவனுக்கோய் முடிப்பதில்  
உள்ளநதன் கவதம். 
 
துமிப் கபோர்களில்  
கனலந்து கபோகிறது  
எல்லோத் தத்துவங்களும். 
 
ஒரு 
 நினறமோதத்துக் கர்ப்பிணியின் 
கவதனைகனளச் சுமந்திருக்கின்றை  
எத்தனைகயோ  
 த்னத மைதுகள். 
 

கல்லனறத் நதோழிற்சோனலக்கு 
தோழ்ப்போளிட முடியோமல்  
இன்னும்  
எத்தனை சோத்வீகர்கள்  
புறமுதுகிடப் கபோகிறோர்கள்? 
 
இந்தக் கவினத  
புரியலோம்  
புரியோமலும் கபோகலோம் 
 
புரிந்தோல்  
நீ புத்தனுமில்னல 
 
புரியோவிட்டோலும் என்ை-           
நீ   அபுத்தனில்னல. 
 
--- சுதந்திரன் 
 
வீடு முழுக்க  
நிரம்பி கிடக்கின்றை 
அப்போவின் நினைவுகள் 
 
--- வண்னணசிவோ 
 
 
இனலயுதிர்ந்த மரம் 
ஏக்கத்துடன் கடக்கிறோள்  
விதனவ...  
 
--- நச. நசல்வமணி நசந்தில் 
 
சிறு சலைமின்றி ஓடும்  
ஓர் ஓனடயில் நதரிகிறது 
ஆயிரம் புத்தரின் மைஅனமதி  
 
--- போரதி 
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நதரு கமனடயில் 
ஆடுவதற்கு முன் தினரக்குள் 
அவன் ஒத்தினக பழகும் கபோகத 
குரல் ககட்டு ஆர்ப்பரிக்கும் கூட்டம் 
னகயிகலந்திய மரக்கத்தினய 
சுழற்றி சுழற்றி சிவன் கவடத்தில் 
அவன் அடவு கட்டிைோல் 
கோற்றில் மிதக்கும் படகோ 
கோணத்தில் மிதக்கும் உடலோ 
அந்த சிவகை நகட்டோன்டோ 
என்போர்கள் நபருசுகள் 
ஆறுகோல பூனஜகயோடு 
சிவன்  ன்றோகத்தோன் இருக்கிறோன்  
எங்கள் ஊரில் 
இவன்தோன் நகட்டுப்கபோைோன் 
 லிவனடந்த கனலஞனுக்கோை 
 ோனூறு ரூபோய் நபன்சனில் 
நபோலிவிழந்து கபோைது  
அவன் பினழப்பு 
திருமணகம நசய்துநகோள்ளோத 
அவன் நசோல்வோன் 
தோன் கலியோணஞ் நசய்து நகோண்ட கோதலி கனலதோன் 
என்று 
நீரில் மிதக்கும் நீண்ட ஜடோமுடினய 
அனலகள் தோலோட்ட ஒரு ோள் 
குளத்தில் மிதந்த 
நதருக்கூத்து மகோரோஜோனவ 
ஊகர சுற்றி நின்று 
கவடிக்னக போர்த்தது 
மின்ைனல கபோல ஆடியபோதத்திலிருந்து 
மின்சோரத்னத பருகிக் நகோண்டை 
மீன்குஞ்சுகள் 
நிரம்பிய கூட்டத்னத கண்டதும் 
நீர்த்தினரக்கு பின்ைோலிருந்து 
மோைசீகமோக ஒலிக்கிறது  
அவன் குரல் 
தந்தோகை தந்தோகை என்று... 

அவனுக்கு எனதயுகம தரோத சிவகை 
அவன் ஆன்மோவுக்கோவது  
அனமதினய தோ... 
 
--- கோர்த்திக் திலகன் 
 
 
கந்தல் லுங்கி 
அழுக்குச் சட்னட 
 ோடு விட்டு வந்த சலிப்பு 
ஏசி கூறும் கனடக்கோரர்களின் 
வயது வித்தியோசமில்லோத 
"கடய் சீக்கிரமோ ஒரு டீ நகோண்டோ" 
எல்லோமும் கசர்த்து 
தனல குனிந்கத உலவுகிறோர்கள் 
கபக்கரியிலிருந்து கனடகளுக்கு 
டீ சப்னள நசய்ய வருபவர்கள்... 
 
ஸ்நபஷல் டீ என்று ககக்கோமகல 
நசம்னமயோக டீ இருந்த 
 ோநளோன்றில் கதோன்றியது... 
இன்று "அண்ணோ ஒரு டீ" என்று  
ககட்டது... 
 
--- உமோ நசந்தில்  
 
 
 
உளி கபசும் 
நமோழி 
சினலகளுக்கு மட்டுகம 
பரிட்சியம் 
 
--- மு.சுகுமோறன் 
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இந் ரவுடனல நகோத்தப்கபோகும் கழுகுகளிடம் 
----------------------------------------------- 
தன்மீகத நபோழியும் 
தைது நிழலின் நபோழுநதோன்றில் 
ஆகோயத்தின்  டு உச்சியில் 
உனறந்திருக்கும்படி னவக்கப்பட்டிருக்கிறது அவரின் 
கண்கள் 
ஒடுங்கிப்கபோை இனடயின்  டுப்புறத்திலிருந்து 
நவண்திரவங்கள் நமல்ல நசோட்டிக் நகோண்டிருக்கிறது 
தன்னுனடயநதன்று அறிய முடியோதபடியோை வோழ்வில் 
சனதகனள பரிசளித்திருந்த வற்றிய புட்டங்கள் 
நீள் கவலியின் முள்கம்பிகளில் 
அனணந்தபடி இருக்கின்றை 
நதோங்கிக்நகோண்டிருக்கும் னககளில் 
மீதமிருக்கும் இலோபங்கனள  க்குவதற்கோக 
44 ஆவது கிகலோமீட்டரிலிருந்து ஓடிவரும்  ோய்கள் 
எரிந்துகபோை அடவியின் னமய மரத்தில் 
புனகந்தபடியிருக்கும் நபோந்துகனளப் கபோன்றதோை 
 வதுவோரங்கனள எச்சில் நசய்யோமல் திரும்பிைோல் 
ஆச்சரியத்தில் ந ோறுங்கிப்கபோக ந ஞ்நசலும்புகள் 
எதிர்போர்த்திருக்கின்றை ஆவகலோடு 
எல்லோவற்றிற்கும் 'எல்லோம் வல்ல இனறவோ'நவன்று 
கமல்க ோக்கிய மைனதத் தூக்கிநயறிந்து 
இன்நைோன்றோக பிறப்பிக்கப்பட்ட க ர்க ோக்கும் மைதில் 
இப்கபோது ஓடுவநதல்லோம் 
நவங்கோற்றின் மடியில் அறுந்து நகோண்டிருக்கும் 
இந் ரவுடனல நகோத்தப்கபோகும் கழுகளிடம் 
யோவகரனும் புரட்சிக்கோை அர்த்தத்னத 
ககட்டுவிடக் கூடோநதன்பகத. 
 
--- கயோகன் 
 
கவண்டோநமை நினைப்பநதல்லோம் 
கவண்டும் என்கிறது 
குப்னபத்நதோட்டி 
 
--- கிரிஜோ.தி 

 
நபருமிருளில் உருளும் கபோது 
நபரும் இருனளப் கபோலோைநதோரு கைவு, 
பச்கசோந்தியோய் மோறிய வைம்  
இப்கபோது யோனையின் நிறத்திலிருந்தது, 
கமடு பள்ளங்களின் வித்தியோசம் நதரியோத அந்த 
வைத்துக்குள் நுனழகிகறன், 
கீகழ விழும் அருவிகளின் அலறல் ககட்கிறது, 
திடீநரைப் நபருகும் நபருங் கோற்றிகைோனச வைத்தின் 
நகோட்டோவி கபோல் ககட்கிறது, 
வோசமில்லோது கபோைோல் இருளில் எந்த மலர்களுக்கும் 
வித்தியோசமிருப்பதில்னல எை கதோன்றுகிறது, 
மோன்களும், சிங்கங்களும்  
சில அடி இனடநவளியில் உறங்குகின்றை, 
இருளில் கவட்னடகளற்ற வைம் எவ்வளவு 
உன்ைதநமன்பனத ஆந்னதயிடம் ககட்டுக் 
நகோண்டிருக்கும் கபோகத 
கைோ கனலகிறது, 
கண் திறந்தகபோது அகத இருளில் 
கவட்னடனயத் நதோடங்கியிருந்தது மனிதக் கோடு... 
 
--- கோர்த்திக் முருகோைந்தம்  
 
 
ஒரு நீள் பயணத்தில் தனல சோய்க்க கதோளின்றி 
சோய்கிகறன் சோளரக் கம்பியில்.... 
 
அந்தி கவனளயில் கோலோற  டக்னகயில்  
கோற்று நிரம்புகிறது னகவிரல்களுக்கினடயில்.... 
 
இரவுகளில் இனமகளின் இனடநவளினய  
விழி நீர் சுரந்து சமன் நசய்கிறது.... 
 
நவகு க ர இரவுப் நபோழுதுமோைது  
முடிவில்லோ வோை எல்னலயோக.... 
 
--- அருண்குமோர் ப ஆ 
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புத்தகங்களில் மட்டுகம 
இருக்கின்றை... 
 
எஜமோனின்  
 ம்பிக்னக விசுவோசி... 
 
நசோந்தங்களுக்கு மட்டுகம 
புதுனம கோட்டும் அதன் 
பக்கங்கள்... 
 
நசல்வத்திற்கு மட்டுகம 
நசவி சோய்க்கும்  
சிறப்பு... 
 
அதிகோர வர்க்கத்திற்கு 
அடிபணிந்து  டக்கும் 
நசல்லபிள்னள... 
 
ஏனழகள் 
நுனழய முடியோ 
அதன் வோசல்கள்... 
பணவோசனை பட்டோகல 
தோைோக திறக்கும் 
தந்திரம் நதரிந்தனவ... 
 
தன் கண்முன்கை  
 டக்கும்  டகங்கனள 
கோணமுடியோமல் தோன் 
நீதி கதவனதயின் 
கண்களில் கூட 
கருப்பு துகில்... 
 
கவடம் கபோட்ட 
கவடதோரிகள் 
வீதியில் வலம் வர, 
உண்னம  
மட்டுகம நதரிந்த 

பல நீதிகள் 
கல்லனறயினுள் 
நமளைமோக... ஆம் 
 
புத்தகங்களில் மட்டுகம 
இருக்கின்றை  ம்  ோட்டு 
சட்டங்கள்... 
 
---  ந்தோ 
 
 
கவநறோன்றுமில்னல 
--------------------- 
மிதமிஞ்சிய நபோழுதுகளில் 
மீளோத்துயநரோன்று 
நினைவு பியோகைோனவ மீட்டி 
வர்ணிக்க முடியோத  
கதம்ப இனசனய மீட்டியது. 
தன்ைந்தனினமயில் 
தவித்திருக்க முடியோமல் 
 டுங்கிக்நகோண்கட  
 ோதஸ்வரம் வோசிப்பது எப்படிநயை 
குளிருக்கு ஆடும் பற்களுடன் 
முைங்கல் ஒலிகளும் கசர்ந்து விவரித்தை. 
பிரிந்தும் பினணந்தும் 
விலகியும் விலக்கியும் 
நினைவுகள் கூடுவிட்டு கூடு போய்ந்தை. 
குழப்பகமதுமில்லோமல் 
இதுதோன் அதுநவன்றும் 
அதுதோன் இதுநவன்றும் 
கள்ளத்தைத்தில் கடவுனள உணர்ந்து  
கோமத்னதப் புறந்தள்ளி 
கோதனலப் பிழிந்த 
நிகழ்வு  டந்தகத தவிர 
கவநறோன்றுமில்னல. 
 
--- மகைோ நரட் 
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அவன் நிற்கிறோன் 
------------------ 
சோனலயின் தினசயினூடோக 
அவன் உன்னைகய  
போர்த்துக்நகோண்டிருக்கக் கூடும் 
சிைத்தின் சிங்கோரத்தில் 
தீக்கைலோய் நீ தவிக்க க ரும்... 
 
இரு...சற்று இரு...நசோல்கிகறன்.., 
 
உன்முக பிம்பத்தில்  
சினதந்துப்கபோை அவனின்  
தங்னக நினைவுகளோல்  
அவன் போர்னவ மூழ்கலுக்குள்  
நீ சிக்கியிருக்கலோம்... 
 
குடிகோர தந்னதயின் கபோனதயோல் 
இளம்வயதில் இவனை விட்டு  
இறந்துப்கபோை தோயின் அழகு  
உன்னிடம் அவன் மீளோக்கம்  
நபற்றிருக்கலோம்... 
 
பிஞ்சு ஒன்னற சீரழிக்க சீறியவனை 
சிதறடிக்க னவத்த  
வீரோங்கனைனய அவன்  
உன் வடிவில் கண்டிருக்கலோம்  
 
அதற்குள் அவசரப்பட்டு  
அவனை தவறோை கண்கணோட்டத்தில் கோணும் உன்னை  
பரிகவோடு போர்ப்பவன் அவநைன்ற எண்ணம் ஏன் 
கதோன்றவில்னல உைக்கு... 
 
புத்தி கபதலித்து இப்படித்தோன் 
சோனலயில் அடிக்கடி நிற்குமவனை  
அனணத்தவோறு அனழத்துச்நசல்லும் அவன் கோதலி 

 ம்பிக்னகயுடகை வோழ்கிறோள் 
தன்னையும் ஒரு ோள் அவன்  
போர்ப்போநைன்று... 
 
--- அகன் 
 
 
மனழக் கோலிருட்டு 
------------------- 
எந்தக் கினள  
எந்தக் குரங்கு  
தோவல்கள்  
நதோடர்கின்றை  
 
தூங்கி விட்ட  
வியோபோரிகள்  
நதோப்பிகள்  
குரங்குகள்  
னகயில்  
 
தோவும் குரங்குகள்  
தவறி விழ கூடும். 
 
மரங்களிலும்  
 ம்பிக்னகயில்னல  
குரங்குகளிலும்  
 ம்பிக்னக இல்னல  
 
நதோப்பிகள்  
நதோனலயோமலிருக்க  
பிரோர்த்திக்கின்றைர்  
வியோபோரிகள்  
 
--- மீயோழ் 
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என் பிஞ்சு அங்கங்களுள்ள என்னில் எனத 
புணர தடவுகிறோய் 
மோர்புகளும் புனடத்திருக்கவில்னல 
இனடயும் நமருககறியிருக்கவில்னல 
மோதவிலக்கும் வரும் வயதும் எைகில்னல 
உடல் நதரிய அனரகுனற ஆனட அணியவில்னல 
கண்ணோல் கவர்ச்சி வனல வீசவில்னல 
ஆணினித்னத பழிக்கவில்னல 
நபண்ணியம் கபசவில்னல 
புரட்சி கோரியும்  ோனில்னல 
அகங்கோரமும் நகோள்ளவில்னல 
ஆணவ நசருக்கும் எைக்கில்னல 
திமிர் கபச்சும் கபசவில்னல 
சரிசமமும் ககட்கவில்னல 
நபண்ணுரினம சட்டமும் கபசவில்னல 
நபண்ணிய கவினதகளும் எழுதவில்னல 
அடக்குமுனற பற்றியும் உனரயோற்றவில்னல 
நபரியோரிசமும் உணர்த்தவில்னல 
எதிர்த்து கபசவும் னதரியமில்னல 
சோதி கலவரமும்  டக்கவில்னல 
இை சண்னடகளும் வரவில்னல 
மதமும் மோறவில்னல 
இலங்னக நபண்ணும்  ோனில்னல 
நுனி  ோக்கு ஆங்கிலமும் கபசவில்னல 
 டுஇரவில் எங்கும் நசல்லவும் இல்னல 
திங்க கசோறும் ககட்கவில்னல 
பனழய உடுப்பும் கதனவயில்னல 
பணங்கோசும் திருடவில்னல 
கலவி குறித்தும் அறிந்திருக்க வில்னல 
சூழ்நினல தோக்குதலும்  டத்த நதரியவில்னல 
ஏன் என்னை தவறோக ந ருங்குகிறோய் 
வன்புணர்வு நசய்ய முயற்சிக்கிறோய் 
என் பிஞ்சு அங்கங்களுள்ள என்னில் எனத 
புணர தடவுகிறோய். 
 
--- சீதோ 
 

அந்த இரயில் பயணத்தின்  
ைகலோக்கள்  
இஞ்சிமரப்போக்கள்  
போப்கோன்கள்  
பத்கத  ோட்களில் ஹிந்தி புத்தகங்கள்  
குனறநயோன்றுமில்னல போடல்கள்  
சகமோசோக்கள்  
ஊர் நபருசுகளின் கசோகக்கனதகள்  
இனவ எதுவும் 
ககட்டபோடில்னல  
பிச்னசக்கோரியின் போநலோழுகும்  
முனளக்கோம்புகளின்  
மீது கண்னவத்திருக்கும்  
கோமுகனுக்கு ...!  
 
--- கோர்த்திக் 
 
 ோன் மறந்கதன் மூச்சிழுக்க 
என் நுனரயீரல் மறக்கவில்னல 
 ோன் மறந்கதன் துடிக்க 
என் இதயம் மறக்கவில்னல 
 ோன் மறந்கதன் கோட்சிகள்கோண 
என் விழித்தினர மறக்கவில்னல 
 
 ோன் மறந்கதன் கண்கோணிக்க 
அனவ எனத சுவோசித்தை 
அனவ எதற்குத் துடித்ததை 
அனவ எனதக் கண்டை என்று 
 
நதோடர்பற்று நதோடரும் நினல 
அனவ அனவயோய்  ோன்  ோைோய் 
 
--- முரளி 
 
 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 10    01/03/2017 
 

 
 பக்கம்- 20  

எது  ம் உண்னம முகம் 
------------------------- 
எத்தனை முகங்கள்  மக்குள்கள.! 
எத்தனை மைங்கள்  மக்குள்கள.!! 
 
ஒப்பனைக்கோய் பல முகம்.. 
கற்பனையோய் பல முகம்..  
 
கோரியம் சோதிக்க.. 
கோக்கோய் பிடிக்க.. 
 
ஆள் பிடிக்க.. 
அன்னப வடிக்க.. 
 
ஆதரவு கதட.. 
அதட்டனலக் நகோட்ட.. 
 
அழுது  ஓய..  
ஆதரவோய் சோய.. 
 
அடிகயோடு வீழ.. 
ஆணவம் தள்ள.. 
 
எை  
 ம்னம கழியும்  
ஒவ்கவோர் நபோழுதிலும்  
கவகறோர்  முகம் நகோண்டு  
கோரியம் சோதிக்கும்  
கச்சித  டிகர்கள்  ோம்.! 
 
எத்தனை முகங்கள்  மக்குள்கள.! 
எத்தனை மைங்கள்  மக்குள்கள.!! 
 
ஒப்பனைக்கோய் ஒரு முகம்.. 
கற்பனையோய்  பல முகம்..  
 

இப்படிகய கனலகிறது.. 
நமோத்தமோய் நதோனலகிறது  
 ம் கோலங்கள்.! 
  
இறுதியில்  
ஒப்பனையும் கற்பனையும்  
நமோத்தமோய்  
மீறிப்கபோய்  
கபோலியோய்  
மோறிப்கபோகுகமோ  
 ம் முகங்கள்.? 
 
எதுநவப்படிகயோ  
 மக்கக  மக்கோை  
நிஜ முகத்னத  
நமோத்தமோய் உணர்ந்தவர்  
ஒருவருமில்னல.! 
 ம்னமயும் கசர்த்து.! 
 
  
--- Abbas Al Azadi 
 
 
பறக்கச் 
நசோல்லித் தருமோறு 
ககட்கடன். 
இனறவனை யோசித்து 
நறக்னக 
வோங்கி வரச் நசோன்ைது 
பறனவ. 
 
--- ககோ.வசந்தகுமோரன் 
 
 
 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 10    01/03/2017 
 

 
 பக்கம்- 21  

நீலவிழிப் போர்னவ 
------------------- 
நீலவிழிப் போர்னவயிகல 
நிம்மதினயக் நகடுத்தவகள! 
ககோலமயிலோய் வந்துதிைம் 
கூர்அம்புத் நதோடுத்தவகள! 
 
விழிவீச்சில் உன்னிடத்தில் 
விழுந்துவிட்கடன் நபோன்மோகை! 
நமோழிப்கபச்சில் தித்திக்குகத 
கமோகம்தரும் நசந்கதகை! 
 
பினறநிலவோய் முகமதனை 
பிரியமின்றி மனறத்துவிட்டு 
குனறநுதலோல் பதில்கூறும் 
நகோஞ்சும்விழி நபண்ணழகக! 
 
பஞ்சுகபோன்ற கன்ைமனதப் 
போர்க்கோமல் ஒளித்துவிட்டு 
ந ஞ்சமனதப் பனதக்கனவத்தோய் 
ந ருஞ்சிமுள் போர்னவயோகல! 
 
உன்னில்வளர் கமனியிகல 
ஒருபகுதிகய போர்த்ததோகல 
கண்நசய்த புண்ணியம்தோன் 
கோலமுழுதும் கபரின்பம். 
 
ஓரவிழிப் போர்னவயிகல 
ஓரோயிரம் விைோனவத்து 
சோறுபிழி சக்னகயோக 
சடலத்னத மோற்றிவிட்டோய். 
 
முழுமுகத்னதக் கோட்டிவிடு 
முழுதோகப் போர்த்திடுகவன். 
பழுதில்லோ வோழ்க்னகயிகல 
பலகோலம் வோழ்ந்திடுகவன் 
--- அ.முத்துசோமி, தோரமங்கலம் 

 ோன்கு இட்லிகனள  
போர்சல் கட்டி வோங்கிக்நகோண்ட  
வடக்கத்தி நபண்ணின்  
சிவந்துநமலிந்த இடதுகதோள் மீது  
வனடககட்டு அழும்  
ஒரு சிறுமி சோய்ந்திருக்கிறோள்  
 
பனினயப்கபோன்று 
கண்ணீர் ததும்பியிருந்த அதன்  
மல்லினக நமோட்டுக் 
கண்கனளப்பிடுங்கி  
அவள் அம்மோவின் கூந்தலில் சூடி  
எைதனறக்கு   
அனழத்துப்கபோகிகறன்  ோன். 
 
கண்களற்ற அக்குழந்னத  
உங்களிடம் னகக்குட்னட  
விற்று வரும் கபோது  
அழுக்குத்நதரியோத நிறம் கதடுவதுகபோல்  
அவள் னககனளத்நதோட்டுத்தடவி  
ஒன்னற வோங்கிக்நகோள்ளுங்கள் 
 
னகக்குட்னட  ல்லது சமயத்தில்  
முகத்னத மனறத்துக்நகோள்ளவும் 
 
--- நிலோகண்ணன் 
 
 
வற்றி கபோை மோர்பகம் 
சுரந்து நகோண்கட இருந்தது 
அன்பு 
 
--- சோண்டில்யன் விகவகோைந்தன் 
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இருகனரகளின்.. 
இனடநவளினய.. 
அதிகப்படுத்துகிறது 
அடித்கதோடும் ஆற்று நவள்ளம்.. 
 
வறண்டக் ககோனடகளில்தோன்.. 
கனரகள் இனணயும் கபோலும்.. 
 
கனரகனள ஒட்டிய 
கனதகளின் கனறகனள.. 
கழுவிய ஆநறோன்று 
கடலில் தனலமுழுகிக் நகோள்கிறது. 
 
கனரகளுக்கும் சோதியுண்டு.. 
 
ஓருகனரயில் ஸ் ோைநமனில் 
மறுகனரயில் .. 
எருனமகளுடகை ஒரு கூட்டுக்குளியல்.. 
 
இடுகோடு மயோைம் 
சுடுகோடு சமோதி எை.. 
கனரகளும் கோத்துக்நகோள்கின்றை 
சோதிய அனடயோளங்கனள. 
 
குடமுழுக்கு நீருக்கோய்.. 
குடங்கள் மூழ்குனகயில்.. 
சினதமூட்டிய ..விறநகோன்று 
மறுகனரயில்..  னைகின்றது.. 
 
நீர்த்நதோனலத்த கனரகள்.. 
மிகவும் ந ருங்கிவிடுகின்றை.. 
ஈரம் இல்லோத 
ஆற்றின் வழித்தடத்தில்.. 
நவட்டிக்கிடத்தப்படும்.. 
சடலங்களின்ய..ரத்தத்துளிகள்.. 
துளியோநறன்கற 
ஓடி உலர்கின்றது.. 

இப்கபோநதல்லோம்.. 
ஆறுகளுக்கும் சோதி இருக்கின்றை.. 
 
--- சிந்தோ 
 
 
நீண்ட  ோட்களின் பின்ைர்  
உன்னைச் சந்திக்கிகறன்  
நபருமணற்பரப்பில் 
பனழய  ம்  ோட்கனள நினைவுகூர்ந்தபடி.  
பனழயபடி என் கதோள்கனளக் கட்டிக்நகோள்கிறோய்  
பனழயபடி  ோம் ந ருக்கமோகிகறோம் 
பனழயபடி தூரவோைத்னத ரசிக்கிகறோம்  
பனழயபடி ந டுக ரம் கனதக்கிகறோம்  
பனழயபடி  ோன் மனறத்துக்நகோணர்ந்த  
ஒற்னற மலனரப் பரிசளிக்கிகறன்  
பனழயபடி உன் விழிகளில் மலர்கின்றை 
நூறு மலர்கள்  
க ரமோகிவிட்டநதை நசோல்லிவிட்டு  
உன்னை நீங்கி நகோஞ்ச தூரம்  
கடந்து திரும்பிப் போர்க்கிகறன்  
ஆயிரம் அனலக்கரங்கனள  
ஆட்டி வினடநகோடுத்து மனறகிறோய்  
 ட்ட  டுக்கடலில் 
 
--- இரோ. பூபோளன் 
 
மழனலயர் உலகம் 
------------------- 
இழுத்த இழுப்புக்நகல்லோம்  
வந்துவிடுவதோல் தோன் 
குழந்னதகள் ஒருகபோதும் நவறுப்பதில்னல.... 
நபோம்னமகனள...  
 
--- அகத்தியோ 
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நீ ஊருக்கு கபோயிருந்த  ோளில் 
-------------------------------- 
நீயற்ற அந் ோளுக்கு உயிர் நகோடுக்க  
 ம் கோதல் கனதனய 
அதன்  ோசியில் ஊதி 
உயிர்ப்பூட்டுகிகறன் 
 
 ோன் பலகீைமோை  ோட்களில்  
நீ சனமத்த நிமிடங்கள்  
நீ அனரத்த மருதோணியில்  
என் னககள் சிவந்த தருணம்  
இன்னும் இத்யோதி இத்யோதி நிகழ்வுகனள  
அந் ோளுக்கு ஆபரணமோக பூட்டி அழகு போர்க்கிகறன் 
 
 ோம் அரங்ககற்றிய  
கோரசோரமோை சண்னடகள்  
இனிப்போை சண்னடகள்  
எை அத்தனைனயயும்  
அந் ோளுக்கு அனசகபோட நகோடுக்கிகறன்  
 
உதடு சுழித்து  
புருவகமற்றி  
போர்னவனய ஆழ தோழ்த்தி  
இருக்கி பதித்து  
நமன்  னகனய கசிய விட்டபடி  
"ச்சீ...ப்கபோ"  
எனும் உன் சிறு மந்திரத்னதக் நகோண்டு  
அந் ோளுக்கு மணமூட்டிக் நகோள்கிகறன்   
 
நீ ஊருக்குப் கபோை  ோளில்   
ஆணியிலோடும் உன் அழுக்கு சட்னடக்கு  
உயிர் வந்துவிடுகிறது... 
 

கபோை கோதலர் திைத்தில் நீ நகோடுத்த 
மஞ்சள் கரோஜோவின் இதழுக்கும்  
உன் உதட்டின் கரனகதோன்...  
 
உன் வரனவ எதிர் க ோக்கி  
என் போர்னவ ஊடுருவும்  
சன்ைல் கம்பிகளில்  
பூக்கள் முனளக்கிறது...  
 
என்ற பல அதிசயத்னதநயல்லோம்  
நீ வந்ததும் உன்னிடம் நசோல்ல நினைத்து  
உன் மீது கோல் கபோட்டு உறங்கும்  
போணியில் படுத்திருக்கிகறன்  
வோசலில் அனழப்பு மணி  
நீதோன் எைத் நதரியும்   
இப்கபோனதக்கு  
என் கவண்டுதநலல்லோம் ஒன்று தோன்.... 
இன்றோவது ஒரு ஐந்து நிமிடம்  
ககோபமோக இருப்பதுகபோல்  
 டிக்கும் வலினம நகோடு கடவுகள.... 
 
--- டயோைோ 
 
 
அற்புதக் கவிஞர்தோன் நீங்கள் 
அதிநலோன்றும் ஐயமில்னல எங்களுக்கு . 
அரியவனகக் கவினதகள்தோன் உங்களுனடயனவ 
அதிலும் சந்கதககமயில்னல என்றும் . 
எனினும் நீங்கள் வோசிக்கும் கவினதகளும்  
அற்புதமோககவ இருக்க கவண்டுநமன்ற 
உங்கள் எதிர்போர்ப்புதோன்  
நகோஞ்சம் அதிகமோகப் படுகின்றது எங்களுக்கு .   
 
--- சுப்ரோ 
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பகநலலோம் உள்ளுனறந்து 
இரோக்களில் நவளிப்கபோந்து 
ஒரு ககோழியின் எனடயில் 
மைக்கினளகளில் அமர்ந்து  
ஆகம்பிடத தனசயனசப்போய் 
கைன்று உறுமும்  
கோமுக மிருகத்தின் 
தனல சீவிப் நபோங்கும் 
குருதிதனைக் னகயிகலந்தி 
நவதுநவதுக்கும் உணர்வினை 
 ழுவிப் கபோக விடோமல் 
அகத சூட்டிநைோடு  
கூர்  கங்கனள அழுந்தத் கதய்த்து இரோவி 
அடர் உகரோமங்கனளப் பிய்த்து 
நமல்லியதோய் வயிற்றிைருகக 
நீள் ககோடிட்டுப் பிளந்து, 
விரல்களோல் துழோவி, 
கமல் க ோக்கிச் நசன்று  
இதயம் எனும் நபோருள் 
இருக்கிறதோ நவைச் கசோதிப்கபோம் 
வோ. 
 
*ஆகம்பிடதம் 
கமலும் கீழுமோகத் தனலயனசத்தல். 
சம்மதிக்குங்குறி கோட்டும் முகம் 
 
--- கவதோ_ ோயக் 
 
 டக்க, எத்தனிக்கும் குழந்னதகள் 
பறக்க எத்தனிக்கும் பறனவகள் 
அவர்கனள, 
அறியோமற் பதிக்கின்ற 
ஒவ்நவோரு அடியிலும்  
பிறக்கிறது மற்றுநமோரு வோைம்... 
 
--- சைோைோ சைோைோ 
 

 ற்றினணகய  ோணநமன்ை?   ோனிருக்க அச்சநமன்ை? 
 ோனிலகம உறங்குதடி  ல்மைகமோ ந ோறுங்குதடி 
நித்தினரகய இல்லோத நினைவுகளின்  ோணத்தில் 
க ோகோத ஆனசநயனும் க ோயினிகல  ோன் விழுந்கதன் 
 
முத்தத்தின் கமோகமிங்கக முைகல்களின் கமோதல்களோய் 
மனழயோகி நிலம் நுனழய நமோழி மறந்து இளகுகின்கறன் 
நமோத்தச் சினல யழகக..கமோகத்தின் நமன்ைழகக..! 
முத்தினரனய  ோன் தரகவோ  ோணத்னதத் துரத்திடகவோ..? 
 
ஈரடியில் எனை ந ருங்கி இறுக்கமனதத் நதரிவித்தோய் 
ஈரடிக் குறளருனமனய இதயத்துள் உணர னவத்தோய் 
எள்ளளவும் துன்பமில்னல என்னுலகக நீதோகை..! 
ஏகோந்தம் எைக்நகன்று ஏதுமில்னல என் தமிகழ..! 
 
மனலயழகும் மோருதமும் மன்ைன் எனை மயக்கவில்னல 
மோர்மீது பட்டோனட போரமனத உணரவில்னல 
கதகரறிப் கபோைோலும் கதவனதகய உன்  ோணம் 
நதள்ளுதமிழ்த் கதனினசனய திைம் நகோணர்ந்து 
நகோடுக்குதடி 
 
நவண்ணிலகவ இங்கிருக்க வோைத்திகல ஒளியுமில்னல 
நமல்லினசயோய் ஆற்றிகைோனச மைனத வருடவில்னல 
மன்ைைோக  ோனிருந்தும் மனடயைோகிப் கபோகின்கறன் 
மோவீரன்  ோனிங்கக உன்  ோணத்தில் கதோற்கின்கறன் 
 
--- க.அர.இரோகசந்திரன் 
 
 
 
 
 
நவளிச்சத்தில் 
நவளிகய வருகிறது 
நிழல் 
 
--- முத்து.விஜயகுமோர் 
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ந டுஞ்சோனலயில் படிமமோை  ோயின்கமல் 
உன் வோகைத்னத ஏற்றோகத 
எழுந்து நலோள் நலோள் எை குனரத்துவிட்டு 
மறுபடியும் ஆழ்ந்து துயில கபோகும் 
 
பிளோட்போர்மில் மரித்தவனின் உதட்டில் நமோய்க்கின்ற 
ஈக்கள் மோறி அமர்னகயில் 
நமல்லியதோய் புன்ைனகக்கும் 
அந்த முகத்தினை போகரன் 
 
ஞோயிறு கசோப்பு கனட ஆட்டின் கண்கள் 
என் பூச்நசடிஒயர்கூனடயின் 
பசுனமனயகய போர்க்கிறது 
அது கமய்வதற்குள் கறிக்கனடயிலிருந்து 
திங்கட்கிழனமக்குள்  கர்ந்துவிட கவண்டும் 
 
ஆதிக்கத்தோல் குதறப்பட்ட  யுவதியின்  
கசியும் கயோனினய ஒரு முனையோல் மூடி 
மறுமுனையோல்   மோர்னப மனறக்கிறது 
விசும்பும்  துப்பட்டோ 
 
ஆன்மோ ஓய்ந்த பின்னும் 
ஏகதோ ஒன்றிைோல் நமய்யில் இயக்கம் 
நிகழ்கிறதோ என்ை 
 
சோம்பல் தடவுனகயில் உம்நமை இருந்து 
குழம்புச்சட்டிக்குள் வந்தவுடன் துள்ளும் 
விறோல் மீன் 
என்  ோவினில் கனரவனத போர்க்கிறோய் 
 
சில ந ோடிகளுக்கு முன் 
இதில் கனரந்த சயனைடு குப்பினய 
உைக்கு நதரியோதுதோகை.. 
       
--- அன்பில்பிரியன் 
 
 

 ோன் சில நூற்றோண்டுகளோக 
ஓர் குளம் வளர்த்துவந்கதன் 
அது எவ்வளவு அனமதி  
ஆைோலும்  ோன் நினறய 
சப்தங்களோல் நிரப்பப்பட்டிருக்கிகறன் என்றது, கமலும் 
நினறய கபர் 
நினறய நமௌைக்கற்கனள நகோண்டு 
என் நமௌைம் கனலத்திருக்கிறோர்கள் 
அவர்களின் அத்தனை நமௌைங்கனளயும்  ோன் 
அறிந்திருக்கிகறன்  
நினறய நமௌைங்கள் சப்தங்களோலும் 
சில நமௌைங்கள் கண்ணீரோலும் ஆைனவநயன்றது 
என் நமௌைம் கனலத்த கற்களுக்கு 
நினறய கனதகளுண்டு 
அனவகளின் நமோழி ஓர் கபரனமதி, 
தனினமனய நகோண்டோடுகிற  
ஓர் புன்ைனக கபோன்றது நமௌைம். 
 
 ோன் நினறய நமௌைங்கனள நகோண்ட க ரநமோன்றில் 
இக்குளத்திைருகில் 
அமர்ந்திருப்கபன் அதன் நமௌைங்களுக்கு சப்தமுண்டு 
அது ஓர் சிறு இனசகபோன்றது 
கமலும் 
நீ தூக்கிநயறிகிற  
உன் நமௌைக்கற்கள் என்னை 
முத்தமிடுவதோக நசோல்கிறது 
 
 ோன் என்றோவது அக்குளத்திற்க்கு 
நினறய இனரச்சல்கனளயும் நகோஞ்சம் கண்ணீனரயும் 
நகோண்டு நசல்கவன் 
அப்கபோது நினறய நினறய 
முத்தங்கனள கற்களோக எடுத்துச்நசல்கவன் 
எைக்கு இந்த இனரச்சல் பிடித்திருக்கிறது 
இந்த குளத்னத இன்னும் 
நினறய நினறய 
 
--- விகைோத் 
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ஆழமோக கயோசிக்க கற்றிருக்கிகறன்  
ஆைோலும் அதன் எல்னலகனள  
க ோக்கி கோல்கனள  கர்த்த  
பயமோககவ இருக்கிறது  
 
 ோன் எனத எல்லோம்  
வோழ்னக எை கருதிகைகைோ  
எனத எல்லோம்  
மகிழ்ச்சி எை எண்ணிகைகைோ  
அது அனைத்னதயும்  
எந்த கோரணமும் இல்லோமல்  
அழிக்க தூண்டுகிறது  
அந்த ஞோை நினல  
 
சரியோய்  
ஆற்றிலும் கசற்றிலும்  
ஒரு கோல் னவத்திருக்கிகறன்  
கசற்றிகலகய இரு  
கோலம் வரும் எை சோத்தோனின் போம்பு  
கழுத்னத சுற்றியபடி கவதம் ஓதுகிறது  
அதன் மகுடிக்கு வீழும் ஏவோல் கபோல்  
ஆப்பினளகய க ோட்டமிடுகிறது  
பல க ரங்களில் மைம்  
 
இருந்தும் என்னையறியோது  
பலக ரங்களில்  ோன் புத்தனுக்கும் ஏசுவுக்கு கூட  
சரிசமமோய் மோறி இருக்கிகறன்  
இல்னலகயல்  
அகத புத்தனுக்கும் ஏசுவுக்கும் சோத்தோனுக்கும்  
சவோல் விடும் கவறு ஒரு நினலக்கும்  
தோவியிருக்கிகறன்  
அந்த ஆழ்ந்த சிந்தனையில்  
 

 ோன் வினரவிகலகய  
எதுவோககவோ அவதோரம் எடுக்கலோம்  
அல்லது எங்கும் நதன்படோத  
அந்த எல்லோமோகவும் மோறலோம்  
 
ஆதோல் தோன் அஞ்சுகிகறன்  
பல முனற நகஞ்சுகிகறன்  
கயோசிக்கவும்  
அந்த ஆழ்ந்த கயோசனைகளிடமும்  
 
--- கி.கவியரசன் 
 
கூடோரத்திற்குள் நுனழந்த  
ஒட்டகத்தின் தனலனய நவட்டிவிட்டு  
ஒட்டகத்னத மீட்டு விட்டதோகச் நசோல்கிறோன்,  
நிழல்கள்தோன் தன்னை மிதித்திருப்பதோக  
குற்றம்சோட்டிய அகதகவனளயில்  
வோளின் கூரோல் சினதத்துவிட்டுச் சிரிக்கிறது  
அசுர நிழநலோன்று...  
வினறத்துக் கிடக்கும் மருள் விழிகளினுள்கள  
உருண்டு வரும் இறந்தகோலம்  
நிகழ்கோலத்தின் கூற்றுகனளச் சபிக்க,  
ஆன்மோனவ அடக்கிக்நகோண்ட அவ்வுடல்  
உரமோகி விருட்சநமோன்னற வினளவிக்கிறது,  
அதில் பூத்த தளிர் தனழகனள கமயும்  
ஆட்டுக்குட்டியும்  
தனலயிழந்த ஒட்டகத்னத நினைவில் மீட்டி  
நிழனல மிதித்து  டக்க,  
யோகரோ ஒருவன் கூவிக்நகோண்கட நசல்கிறோன்,  
உண்னமகள் விற்பனைக்நகன்று...  
அவன் பின்ைோல்தோன் நசல்கிறது உண்னமயும்  
நபோய்கனளக் கூனடயில் சுமந்து நகோண்டு 
 
--- முகமதுபோட்சோ 
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இரட்சியுநமன் பரமபிதோகவ... 
உலம சமோதோைம் கவண்டி 
உங்கள் ஓனல தோங்கி வந்த 
நவண் புறோக்கள் இவ்வடர் வைத்தில் 
சிக்குண்டு தவிக்கின்றை... 
 
கிழக்கு - கமற்கோகவும் 
கமற்கு - கிழக்கோகவும் 
வடக்கு - நதற்நகைவும் 
பறந்து படபடத்து சிறகுகள் 
சினதவுற எழ இயலோத 
சூழலில் கண்களில் நீர்வடிய 
கண்டு கலங்கிவிட்கடன்... 
 
கரம் ஏந்தி சினதந்த சிறகுகனள 
சீர்நசய்து வடுநயங்கும்  
மருந்து பரப்பி போதுகோப்பு நசய்திட்கடன்... 
தோனிய கிடங்கில் கசர்த்திருந்த 
தோனியங்கனள உணவளித்து மகிழ்ந்கதன்... 
உண்டு பினழத்தை... 
 
சுனவத்து மகிழ்ந்த  ோ  
இப்நபோழுது வறண்டு நவளிதள்ளியிருக்கக்கூடும்... 
உயிர் பிரியும் தருவோனய எட்டியிருக்கலோம்... 
 
இரட்சியுநமன் பிதோகவ... 
 
அடிக்கு அடி துனழநசய்து 
அயர்ந்துவிட்கடோம்... 
மீத்கதன் திட்டம்... 
கோர்ப்பகரட்டிற்கு குடிநீர்  
படியளக்கும் திட்டம்... 
மணற் நகோள்னள இன்னும் ஏரோள 
கபோரோட்டங்கனள முன்நைடுத்து 
கிளம்பிவிட்கடோம்... 
 
னகவிடுங்கள் கரு கமகங்கனள திரட்டி 

மனழ நபோழியச் நசய்யும் தவத்தினை... 
 
இரட்சியுங்கள் எங்கனள அல்லோவிடினும்  
நீங்கள் அனுப்பிய நவண்புறோக்களுக்கு 
ஒரு நசோட்டு நீர் கினடக்ககவனும்... 
 
--- கிருபோைந்த்  ோமக்கல் 
  
 
உைக்நகைச் கசமித்த 
அத்துனண அதீத அன்புகனளயும் 
உன் நிரோகரிப்பின் பலிபீடங்களில் 
கோநவைக் நகோள்கிறோய். 
 
வழிதவறிய ஆட்டுக்குட்டினயப்  
கபோல அனலயுநமன் அன்பு 
 ல்கமய்ப்பநரை உனைமட்டுகம 
கதடிக் கதறுகிறது.  
 
ஆனசகய துன்பத்திற்நகல்லோம் 
கோரணநமை நீ  
அதற்குத்தோன் கபோதித்துக் நகோண்டிருக்கிறோய்.  
 
அதீத நிரோகரிப்புககள  
சன்மோைமோய் வழங்கப்படுநமனில் 
 
அன்பின் மோம்சங்களும் குருதியுகம  
புனிதமோய் விநிகயோகிக்கப் படுநமனில்  
 
அன்கப அத்தனைச் சிலுனவகளிலும் 
அனறயப் படுமோயின் 
 
மீண்டும் மீண்டும் உயிர்த்நதழோமல்  
மரித்கத கபோகட்டுமது. 
 
--- சுகரஷ் பரதன் 
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கபருந்துப் பயணங்களில்  
------------------------- 
அரசுப் கபருந்நதோன்றின்  
சோகசப் பயணத்தில்   
கூட்ட ந ரிசலில்  
யோகரோ ஒருவரின் னகப்கபசி ஒலி  
ஊர்க்கனதகள் கபசி வரும்  
இரு நபண்கள் எஃப் எம் கரடிகயோவில்  
ஓடிக்நகோண்டிருக்கும்  
க யர் விருப்பப் போடல்  
மழனல நமோழியில்  
தன் அம்மோவிடம்  
கபசிக்நகோண்கட வரும்  
குழந்னதநயோன்றின் மழனலநமோழி  
எங்கிருந்கதோ வந்த  
மல்லினகப் பூவோசம் 
தூரத்தில் நின்று பயணிக்கும்  
அழகிய நபண்  
இனவகளில் எவற்றிலும் லயிக்கவில்னல  
என் மைம்....  
அவசரகதியில் ஒட்டிய வயிற்றுப்  
பிச்னசக்கோரனுக்கு  
சில்லனர இல்னல என்று  
கவகமோய் அகன்றுவந்த எைக்கு   
யோகரோ ஒரு பயணியிடம்  
'சில்லனர இல்னலயோ'? என்ற  
 டத்துைரின்  
ககோப விைோ ஒன்று  
பிச்னசக்கோரனின் விைோநவை  
என்னிதயத்தில் ஈட்டிநயைப்  
போயோமல் இருக்குமோ என்ை?  
 
--- அன்வர் மில்டன், திருவண்ணோமனல 

நமௌை அடவிகளில் மைம் 
---------------------------- 
உைக்கோை கணங்கள் 
உயிர்ப்புடன் இன்னும் இருக்கின்றை 
நமௌைம் தரித்த வைங்களின் ஊகட  
எனதகயோ கதடி வினரகிறது 
சத்தமற்ற ஒரு நபோழுது 
 
இனரச்சல் நினறந்த சோனலகளூகட 
கவைம் பதிந்கத இருக்கிறது 
அடிக்கடி பக்கத்து இருக்னககளில் 
விழிகள் விழுந்நதழுந்து 
மீண்டும் ஓர் ஏக்கப் நபருமூச்சில் 
சோனலகளில் கபோய் விழுகின்றை 
 
அடவிகளின் ஆர்ப்பரிப்பற்ற மடிகளில் 
மைம் அமர்ந்து தியோனிக்கும் நபோழுது 
திடீர் உறக்கம் கனலப்பவன்கபோல் 
சடோநரை நினைவுகளோல் அனறந்து கபோகிறோய் 
எங்கிருந்கதோ போனற கமோதிவிழும் 
அருவிகளின் ஓனசகளில் 
என்னைச் கசர விடோமகலகய விரட்டுகிறோய் 
 
நசவியனறயும் வோகை ஒலிநயழுப்புகளில் 
அடிக்கடி நிஜத்திற்கு வருகிகறன் 
திடீநரை ஏதும் வோகைம் நிற்கலோம் 
தடுப்பம் மீறி சிறு விபத்தும் வரலோம் 
எச்சரிக்னககளில் மைம் விழிக்கிறது 
வளனசகளில் இறுகிய கரங்கள் 
வரனவ நமய்ப்பித்கத  கர்கின்றை 
 
ஒரு வோகை ந ரிசனல 
மைம் கவண்டிக் நகோண்கட வனரகிறது 
அடர்ந்த அந்தக் கோடுகள் க ோக்கி 
அது வினரய! 
 
--- முனியோண்டி_ரோஜ் 
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 ோங்கள்  
 ோதியற்றவர்கள் என்பதோல்  
ஒரு கந்தல் கசனலனய  
தீயிட்டு நகோளுத்துவனதப் கபோல  
நீங்கள் எங்கள் நமௌைத்னத  
சோம்பலோக்கி விடுகிறீர்கள்  
 
பின்ைர் எங்கனளகய எடுத்து  
உங்களது கபரோனச ந ற்றிகளில்  
பூசிக்நகோள்கிறீர்கள் .. 
சிவ கவடம் தரித்து  
சீலர்களோய் பவனி வருகிறீர்கள்  
 
எப்படியும்  
 ோங்கள் மறந்து விடுகவோம்  
எல்லோவற்னறயும்!  
இல்லோவிட்டோல் .. 
ந ஞ்சு நபோறுக்குதில்னலகய  
இந்த நினல நகட்ட மனிதனர  
நினைத்து விட்டோல்  
என்று போரதினய துனணக்கனழப்பீர்ககள ! 
 
 ோன் மட்டும்  
ஒரு மரத்னத கடந்து கபோகும்  
கோற்னற கபோல  
உங்கனள  
கடந்து கபோய்க் நகோண்டிருக்கிகறன்  
ஓனசகள் எதுவுமின்றி! 
 
--- கருணோ (கருணோநிதி ஷண்முகம்) 
 
 
 
 

கடற்கனரயின் மணல் நவளியில்  
கோலோர  டந்திருக்கும்.. 
 
தத்தி தத்தி நுனரயள்ளி 
தன் போதம்  னைத்திருக்கும்.. 
 
கனடவோசல்களிநலல்லோம் 
கதோரணமோய்த் நதோங்கியிருக்கும் ... 
 
பிறந்த ோள் விழோக்களில் 
தூக்கிநயறியப் பறந்திருக்கும்.. 
 
பள்ளிக் குழந்னதகளின்  
னகயில் தவழ்ந்திருக்கும்.. 
 
கோற்றில்னல என்றோலும்  
சுருண்டோவது கிடந்திருக்கும்.. 
 
உன் னகக்நகோண்ட சிகநரட்டின் சிறுநபோறி பட்டு 
கனலயோமல் தோன்நகோண்ட  
கர்ப்பம் நவடித்திருக்கும்.. 
 
பலவோகை உன் திமிரோல்  
ஒரு பலூன் பலியோைகத.. 
 
உைக்கு எைக்கு எை 
 மக்கு மட்டுமல்ல 
பலூனுக்குமிருக்கறது  
ஓர் மககோன்ைத வோழ்க்னக... 
 
--- ரோம்பிரபு 
 
சிறுவைது கிழிந்த சட்னடயின் 
ஓட்னட வழிகய எட்டிப் போர்க்கிறது 
வறுனம 
 
--- இதயம் விஜய் 
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எைக்கும் கவண்டும் கோதல் கதோல்வி 
------------------------------------- 
வலிகள் பழக்கப்பட்டனவதோன்.. 
அதன் வடிவங்கள்தோன் அளப்பரியனவ..! 
கோயங்களின்..ஆற்றுனககள்..  
எச்சில் நதோட்டு னவப்பதிலகய தீர்வோகிவிடுகிறது..!! 
 
ஒவ்நவோரு வலியும்  
ரசித்தனவகள்தோன்.. 
சிலவனககளின் கண்ணீர் உவர்ப்புக் கூட..  
சுனவத்து சுனவத்து நதவிட்டிகய விட்டது..!! 
இன்னும்...  
அருகோனமயில் வரக் கோத்திருக்கும்  
சின்ை சந்கதோஷங்களுக்கும்.. 
நபரும் நபரும் துகரோகங்களுக்கும்  
முகமன் தர தயோரோககவ......... 
 
கோதல் தந்த களிப்பில்  
 டுக் கடலின் அனமதியும் உணர்ந்து.. சூறோவளினயயும் 
கண்டோயிட்டு.. 
ஆைோலும்...  
கவண்டும் கோதல் கதோல்வி..!! 
 
நிரந்தர அழுனகக்கும்.. 
நினைத்து நினைத்து  
வரி வடிப்பதற்கும்.. 
பின்நைோரு  ோளில்  
என் முதுனமயின் தனினமயில்..  
நினைத்து போர்த்து  
மிகுதி கண்ணீரில் கனரத்து 
வோழ்  ோள் தீர்ப்பதற்கு 
கட்டோயம்  
எைக்கும் கோதல் கதோல்வி கவண்டும்!!!! 
 
--- அஃப்ரின் சியோத் 
 

கம்பன், போரதி  
கோளிதோசன்  
கண்ணதோசன்  
னவரமுத்து  
உமர் கய்யோம் 
கஷக்ஸ்பியர்  
போப்கலோ ந ரூடோ 
கலீல் ஜிப்ரோன்  
ஜோன் கீட்ஸ் 
அப்துல் ரஹ்மோன்  
அப்புறம் உன் கண்கள் 
படிக்க நினறயகவ இருக்கிறது  
 
--- மணி_அமரன் 
 
மடித்துக்கட்டும் நூலில் தோன் 
ஏகதோ ககோளோறு எை நினைக்கிகறன்.. 
இல்னல இல்னல மூன்றோவது நகஜத்தில் 
இம்மியளவு நிற விலகலிருந்தது 
அதைோல் கூட இருக்கலோம்... 
ஒரு கவனள மடிப்புகளின் கூர்னம 
பிடிக்கவில்னலகயோ என்ைகவோ... 
அட குஞ்சங்களின் முடிச்சுகளில் 
 ழுவலிருந்திருந்தது... 
முந்தோனைப் பூக்கநளோன்றில் 
அவ்வளவு க ர்த்தியில்னல.. 
சுமந்த கதோல்பட்னடனய தடவியவோறு  
விற்கோமல் கபோை கசனலக்கோை  
கோரணங்கள் ஒவ்நவோன்னறயும்  
இரவு உணவுக்கு ஒவ்நவோரு உருண்னட  
கசோறோய் விழுங்கிக்நகோண்டிருப்போர்.. 
அந்தச் கசனல ந ய்ய தோன் கண்விழித்த 
ரோத்திரிகனள யோரிடமும் நசோல்லகவயில்னல 
எந்த உருண்னடயிலும் அப்போ.!! 
 
--- கைோ கோண்பவன் 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 10    01/03/2017 
 

 
 பக்கம்- 31  

சுனமதோங்கிக் கல் 
------------------ 
வோயில வசம்பத்கதச்சு 
 ோக்கில  ரம்பில்லோம 
னகயில நவளக்கமோத்கதோட 
பல்லு நவளக்குறதுக்கு முன்ைகய 
எட்டுக் கட்னடயில 
கழுவி ஊத்துவோ 
எங்க ஊரு எழுமைோச்சி நகளவி 
 
கோதப்நபோத்திகிட்கட 
ஊகர ஒதுங்கி நிக்கும் 
சமோதோைம் கூற வந்தோ 
சந்தி சிரிச்சுப் கபோகும் 
 
வருடத்தின் 
அந்த ஒரு  ோளில் மட்டும் 
அனமதி நசோரூபமோவோள் 
 
நினறந்து குளித்து 
ஒழுங்கோ தனலசீவி 
ந ற்றிநினறய நீரு பூசி 
அதிர்ந்து கபசோமல் 
சின்ை வோய்க்கோப்போலத்துக்கு 
நமள்ளமோ  டந்து கபோவோ 
 
நகோஞ்சவயசுப் பயக 
குத்தவச்சு ஒக்கோந்திருக்கும் 
சுனமதோங்கிக் கல்னல 
மஞ்சளில குளிப்போட்டுவோ 
 
நபோண்னணயும் 
மண்ணப்போக்கோத கபத்தினயயும் 
பிரசவத்துல கோவு நகோடுத்த 
கோலத்னத நினைச்சு 
தன் கண்ணீரில  ைச்சுவப்போ 
 

அப்படிகய கமல படுத்து 
அழுது தீப்போ 
நவயிகலோ மனழகயோ 
பனிகயோ கோத்கதோ 
 ோளு முழுசும் அந்தக் கல்கலதோன் கதி 
 
குசு குசுன்னு மகள்ட்ட கபசுவோ 
கண்ணீர் கல்கமவி 
தனரனய  னைத்திருக்கும் 
 
இப்படித்தோன் ஒரு  ோளு 
பஞ்சோயத்து நபரியவுக 
பழம நசோல்லி விட்டோக 
கல்ல எடுத்துரச் நசோல்லி 
கரோடு அகலம் பண்ணுவதோக 
 
ரோகவோட ரோவோ 
சுத்த பத்தமோ கல்லுபக்கம் கபோைோ 
கண்ணீரில்னல கம்பனலஇல்னல 
சின்ைபிள்னளகபோல  
சிரிச்சுகிட்கட தூங்கிப்கபோைோள் 
 
நபரிய நகளவி 
நசமதோங்கிக் கல்லுகமல 
நசத்துப்கபோச்சோமடி 
எை 
சோமிநகணத்துப்பக்கம்  
கபச்சடிபட்டுச்சு 
 
--- வன்னி 
 
எங்கள் ஊரில் 
கதவனதகள் 
ஆட்டுக்குட்டினய ஆசீர்வதிப்போர்கள் 
கோதலனை சபித்தப்படி..... 
 
--- ப. நசந்தில் முருகன் 
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என் அனடயோளம் 
------------------- 
 ோன் ஹிந்து அல்ல  
"மோமிசம்" சோப்பிடுகிகறன்.. 
 ோன் கிறிஸ்தவம் என்றிட முடியோது  
"ஞோைஸ் ோைம்" நபறவில்னல  
 ோன் இஸ்லோமும் அல்ல  
" வ ோகரீக" ஆனட அணிகிகறன்  
 
உடகை ககட்டு விடோதீர்கள்  
எவனுக்கு பிறந்தோய் என்று  
நிச்சயம் ஒரு ஆணுக்கோய் தோகை 
இருக்க கவண்டும். 
அம்மோ தோன் அனடயோளம் கோட்டிைோள்  
"அப்போ" என்று. 
 
உயர்ந்த சோதி என்றோர்கள். 
அப்போவிடம் தோன் ககட்கடன்  
என் ஜோதி எதுநவன்று  
தயங்கோது "நபண் சோதி" என்றோர் 
இன்றுவனர  
 ோன் மோறவில்னல என் சோதியும் தோன் 
 
விரல் பிடித்து முதலில்  
அ(ஆைோ) தோன் எழுத னவத்தோர்கள்  
இது என்ை என்கறன் 
 "தமிழ்" என்றோள் தோய். 
தமிநழன்றோல் என்ைநவன்கறன்  
உன் "இைம் "என்றோர். 
இன்று வனர 
நவறுக்கவும் இல்னல  
மறக்கவும் இல்னல 
ஏநைனில் "தமிழ்" என் அனடயோளம். 
 

--- எம். கயல்விழி 
 புழுக்கள் ந ளியும் 
----------------------- 
புழுக்கள் ந ளியும் 
நீங்கள் ககள்விப்பட்டதில்னலயோ? 
அனதப்பற்றி கயோசித்தோல்  
அசட்டுத்தைமோக இருக்கும் 
அனவ அருகினில் ந ளியும் 
பல கோத தூரத்தில் திரும்பும் 
அனவ எங்கு இருக்கின்றை 
என்பனதப் நபோறுத்து அது அனமயும் 
 
ஆயினும் புழுக்கள்  
எங்கும் ந ளிகின்றை 
ஒன்று உங்கள்  
வயிற்றிகலோ தனலமயிரிகலோ 
கூட ந ளியலோம் 
நீங்கள் உண்ணும் ஆப்பிளில் 
ஒன்று ஓளிந்து இருக்கலோம் 
இனவ  ம் கண்ணில் 
பல சமயம் புலப்படும்  
மைதில் ந ளிந்திடும் 
புழுக்களின் பயணத்னத 
கணகமயும் நிறுத்திடும்  
ஆற்றல் உண்கடோ  ம்மிடம் 
 
 ோம் இருந்தோலும் இறந்தோலும் 
புழுக்கள் ந ளியும்  
விருந்தோவது  ோம்தோன் 
ஆயினும் பிறனர ஏன்  
அற்பப் புழு என்கிகறோம் 
 
--- தோ. கஜோ. ஜூலியஸ் 
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வீடு  
-----  
சோணி நமோழுகிய  
வோடனக வீட்டின்  
தனரயில் தவழ்ந்துதோன்  
நதோடங்கியிருந்ததோம் என் பயணம்.  
 
வீநடன்பது நவறும்  
மண் நசங்கல் குழனவநயன்ற  
ககோட்போட்னட உனடத்திருந்தது  
தந்னத விவரிக்கும் வீட்டின் கைவு.  
 
தூக்கைோங்குருவிக்கூட்டின்  
ந டுங்கைனவப்கபோல்  
எம்வீடும் இயற்னகயின் வைப்பினூகட  
உயிர்ப்பித்தது ஒர் ோள்.  
 
வீட்டின் ஒவ்நவோரு  
நசல்(ங்)களின் ஊகட  
விரியும் என் தந்னதயின்  
வியர்னவ வோசம்தோன்  
தியோைத்னதநயோத்த  
எம்உறக்கத்தின் ஆதோர ோதம்.  
 
சோய்வு  ோற்கோலியில்  
அமர்ந்தவோறு  
நசோந்த வீட்டில்  
ஓய்நவடுக்கும்  
தந்னதயின்  
திைத்தரிசைத்தில்  
மிகமுக்கியமோைது  
 ோன் பிறந்த வோடனக வீடு.  

 
அவ்வீட்னடக் கடக்கும் ந ோடிகளில்  
அதன் வோசம் சுமந்து வரும்  
கோற்று எழுப்பிச்நசல்லும்  
இைம்புரியோ வருடல்  
உடலோல் மரித்துப்கபோை  
என் தந்னதயின்  
ஆன்மகீத எதிநரோலிநயை  
விசும்பும் மைம்.  
 
ஆைோலும்  
சோனலகயோர...  
 னடகமனடயில் உறங்கும்  
வீடற்ற சக மனித உலுக்கல்  
நபோய்நயை உனரக்கிறது  
எல்லோக் கைவுகனளயும்.  
 
--- குமகரசன் கிருஷ்ணன் 
 
பண்னணயோரின் கதோட்டத்தில் 
வறட்சி கமய்வனதக் கண்டு 
மைம் கோய்ந்து ஒடிந்த  
நதோழிலோளி 
சல்லனடயோய் மோறிய 
தன் குடினச 
கமற்கூனர வழிகய  
வந்துவிழும்  
சுடும் ஒளிச்சிதறல்கனள 
நவறித்துப் போர்த்தபடிகய 
படுத்துக் கிடக்கின்றோன் 
அச்சிதறல்கள் யோவும் 
மனழத்துளியோகோதோ என்ற 
நபரும் ஏக்கத்துடன் !                         
 
--- ரத்திை மூர்த்தி 
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வோய்த்திறக்கோத கடவுள்கள் 
---------------------------- 
நபோறுனம தோய் மண் என்றோர்கள் 
அதைோல்தோன் 
முகப் நபோறுனமயோய் 
அவமோைம் பட்டுக்நகோண்டிருக்கிறோள் 
 
கட்சி கட்சியோய் 
பிரித்துக்நகோண்டவர்களோல் 
கோட்சிப் நபோருளோய் 
பனடயல் ஆகிறோள் 
 
ஆண்டவன் திருத்தலங்கள் 
அதிகப்படியோை மண்ணில் எந்த நதய்வத்திற்கும் 
கோல்கள் முனளக்கவில்னல 
அரசியல் ககவலங்கனள 
கபோய் கோப்போற்ற 
 
குழந்னதகள் நதய்வத்திற்கு 
தரிசைம் 
நசய்தோர்கள் 
நதய்வம் இன்னும் அப்படிகயதோன் 
அமர்ந்திருக்கின்றை 
எந்த 
அவதோரமும் எடுக்கோமல் 
 
போவங்கள் 
இங்ககயும் அரங்ககற்றம் படுகின்றை 
கிருஷ்ணன் கதோன்றுவநதல்லோம் 
கீனதயில் மட்டும்தோைோ..? 
 
நீதி வழுவோ 
நீதிபதி மண்ணில் நீதி இல்னல என்று உறுதிச்நசய்ய 
இன்நைோரு மனுநீதி கசோழனுக்கு 
எங்கக கபோவது...? 
 
எல்லோம் தனலயிலும் 

பதவி நவறி ஏறிக்கிடக்கிறது 
 
வோய் மூடி நசத்துக்கிடக்கிறது 
ஜை ோயகம் 
கண்ணுக்குத்நதரியோமல் 
 
--- கோ.இலட்சுமணன் 
 
 
 
 டமோடும் நிழல்கள் 
-------------------- 
தூக்கத்தில்  டக்கும் வியோதி  ம் நிழல்களுக்கு 
 
 ம்னம தூங்கவிட்டு விட்டு  ள்ளிரவில் 
எழுந்து  டமோட ஆரம்பித்துவிடுகின்றை அனவகள் 
 
இனணபிரியோததில் இருக்கும் துயரத்னத சகித்தனவ 
இப்நபோழுது சுதந்திரத்னத தன்னிச்னசயோய் சுகிக்கின்றை 
 ள்ளிரவில் 
 
நினைவுக்குவியல்களின் நபோதியல்கள் எை 
தூங்கிக்கிடக்கும்  ம்னம 
கவடிக்னக போர்த்து  னகத்து கடப்பனவ 
 ம்முனடயதோவும் இருக்கக்கூடும் 
 
ஒரு உடலில் துயரத்னதயும் மைதின் துயரத்னதயும் 
கசர்த்கத சுமக்கும் அனவகள்  
சகநிழல்கனள கதடிப்கபோகும் 
ஒரு அந்தரங்க உனரயோடலுக்கோை நபோழுதில் 
 
எதிர்போரோமல் 
அதிர்கின்றை 
கோலோற  டந்து வரும் கடவுளின் திருவுருவ 
நிழனலப்போர்த்து 
 
--- தங்ககஸ் 
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ந ோடி முட்கள் நிற்பதில்னல 
----------------------------- 
நதோப்புள் நகோடினய 
நவட்டி விட்டவுடன் வோழ்னவ 
கோலோவதியோக்கி விட்டோள் 
கலோவதி அம்மோ 
 
நமோழிகளோல் கலந்த 
கடனல இரண்டோக பிரித்நதடுத்து 
நீந்தி கனரகசர்ந்தகபோது 
வோைம் சட்னடப் னபக்குள் 
நிலோ எட்டும் தூரம் 
 ட்சத்திரம்கள் என் குடுனவக்குள் 
 
நினைவுகளுக்குள் 
ஊரோயிருக்கும் இடத்தில் 
அப்போ வோசலோகவும் 
 ோன் அடித்தளமுமோக 
வீட்னட கட்டிைோள் அக்கோ 
 
நபருத்த இனடநவளிக்கப்போல் 
தனரயிறங்கியகபோது 
கண்கள் இருந்த இடத்தில் 
கண்ணோடி 
வியப்புடன் போர்த்தது 
 
கோலம் 
சககோதரியின் வயனத 
நவள்னளக் குதினரகளுக்கு 
கடிவோளமோய் கபோட்டிருந்தை 
குதினரகயோட்டியின்  வினசயில் 
 லிந்தும் இருந்தோள் 
 
உயிர் விட்டு 
அப்போ  ட்ட மரம் கினளவிட்டு 
வளர்ந்திருந்தை 
பூக்களும் கோய்களுமோய் 

கபோலிப் புன்ைனககனளத் தவிர 
அவற்றில் எதுவுமில்னல 
அப்போவுக்கு நிகரோய் 
 
நினலக்க இயலோத 
வலிமிகு நவளியில் 
என்னை சுற்றும் உலகுக்கு 
திரும்புகிகறன் ந ோடி முள்ளோய்! 
  
--- கரோஷோன் ஏ.ஜிப்ரி 
 
அழுகுரல், 
மண்னணப் பிரிந்து வந்தும் 
 வோடிவதங்கி விருப்பம்  
இல்லோ முகோமில்  
முகோமிட்டிருக்கும்  
என் கதோழர் நசோன்ைோர், 
எந் ோட்டில்  
சுதந்திரம் வோங்க கபோரோடி  
என் இன்னுயிர்  
பிரிந்திருந்தோல் இன்பம்  
இன்பகம கதோழகர, 
இங்கு கூண்டு மயில்  
ஆடி என்ை ஆடோமல் 
 என்ை என்று... 
 
--- ச.ரோஜ் (முத்னதயதோசன்) 
 
 
மோறி மோறி விழுகிறது  
கூனடப்பந்தோட்ட வனலயில்  
சூரிய பிம்பம் 
 
--- J.K.போலோஜி 
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கனத ஒரு நதோடர்கனத 
------------------------ 
ஒரு கவிஞனைப் கபோலவும் 
ஒரு கைவோனைப் கபோலவும் 
இவன் கைவில் கனதத்தோன். 
 
கனதச்நசோல்லிகளும் கவைம் தப்போது 
ககட்டு னகத்தோளமிட்டதில் 
விழுந்த ஒற்னற ரூபோய் கபோல் 
இன்னும் பலமுனற கோத்திருத்தலுக்குப் பிறகு 
அவன் னகக்கு வந்தது 
அன்னறய நபோழுதுக்கோை நரோட்டி. 
அது புளித்தும் உப்பியும் இருந்தது 
அதுபற்றிக் ககட்கவும் 
அவன் திரோணியில்லோதிருந்தோன். 
 
கனடக்கு வருகவோர்கள் அக கர் 
குதினர சோரட்டுகளிலும் 
கைகப் பட்னட நுகம் பதித்த  
கோனள மோட்டு சகடங்களிலும் 
வந்து கபோைோர்கள். 
இப்கபோது உங்கள் னகக்கடிகோரம் 
முன்னூறு ஆண்டுகள் 
முன்கைோக்கியும் பின்கைோக்கியும் பயணித்தை. 
 
 மது அவன் சினக குடுமி கபோட்டவைோகவும் 
சிக்நகன்று ஒட்ட நவட்டியவைோகவும் கதோன்றிைோன். 
 
ஆைோலும் அவனின்னும் 
ஆலய பள்ளிவோசல்களில் 
நின்றுநகோண்டிருந்தோன். 
ஆலய பள்ளிக்குள்ளிருந்த 
ஆண்டவனை எழுப்ப அங்கிருந்த ஊழியர்கள் 
சுப்ரபோதம் துஆ நசபம் போடித் 
கதோற்றுப் கபோைோர்கள். 
 
--- சுசீந்திரன் 

அவளது வற்றோத மோர்புகனளத்தோன் 
னைட்கரோகோர்ப்பன் துனளயிட 
கதர்வு நசய்கிறோன் நபரியண்ணன். 
பூச்சூட்டுவதோய் நசோல்லி 
திரி நகோளுத்திய நவடிசரத்னத 
அவள் திமிரத் திமிர 
கூந்தலில் சிக்கனவத்தோன். 
பச்னசகமனி பிளந்து 
 ரம்புருவி குழோய் பதிக்கிறோன். 
தோகத்துக்கு தண்ணீர் மறுத்து 
அவள்உதிரம் உறிஞ்சி போட்டிலில் 
அனடக்கிறோன். 
வோழும் உரினம மரபு மறுத்து 
ஆளும் உரினம கவர துடிக்கிறோன். 
 
அவள் புன்ைனக குஷ்டநமன்கிறோன் 
 டைம் குற்றநமன்கிறோன் 
 
வலிக்கிறதோம் அவைது கதசிய பீதோம்பரத்னத 
மோதவிடோய் துணியோக்கி 
அவள் விட்நடறியும் கபோதுமட்டும். 
 
--- குறிஞ்சி  ோடன் 
 
மதிப்நபண் நபோருட்டு. 
ஆளுக்கு நகோஞ்சநமை 
பிய்த்துக் நகோன்ட பின்... 
 
சிறகுகள் நதோனலந்து 
பறத்தல் மறந்த பட்டோம்பூச்சிகள் 
வண்ண சீருனடயணிந்து 
பள்ளி வோகைத்தில் பறக்கின்றை... 
 
அம்மண 
புழுக்களோய் மோறி...! 
 
--- வணனவ தூரிகோ 
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சுருக்குக் கயிற்றின் வலிகள் 
----------------------------- 
என் மோப்பிள்னளனய இழந்த பின் தோன் 
உணர முடிந்தது சுருக்கு கயிற்றின் வலினய... 
 
கோதலுமில்னல கோதலியுமில்னல நபற்ற 
தோய் தகப்பனின் கதறுகின்ற கண்ணீரின்  
முன்கை... 
 
அக்கோ, அண்ணனின் அழுனகயும் உண்டு 
கண்ணீரும் உண்டு போசம் கோட்டும் அவன் 
மட்டும் இல்னல... 
 
முதன் முதலோக உடல் கூறுக்கோக குளிர் சோதை 
அனறயில் மீளோத்துயில் நகோண்டுள்ளோன் 
உறவிைரின் அழுனகயும் அறியோமல்... 
 
உடல் கூறுக்கோக நசன்ற மகனின் முகத்னத 
இறுதியோக போர்த்துவிட மோட்கடோமோ என்ற  
தோய் தந்னதயின் ஒப்போரி இதயகம இல்லோதவனையும்  
கூட அழ னவத்துத் தோன் விடுகம... 
 
ஓடி வினளயோன்ட தன் வீட்டு வோசலில் யோதும் 
அறியோதவைோய் ஆறடி நபட்டியில் நீ துயில் 
நகோள்வனத  ோங்கள் கோண்பதற்கோகவோ சுருக்கு  
கயிற்னற நீ கதடிைோய்... 
 
ஊநரங்கும் பூக்கள் தூவ கண்ணீரோல் சூழப்பட்ட 
உறவுகளுக்கு மத்தியில் அனைவரது உணர்னவயும் 
அறிய நதரியோது உணர்ச்சியற்று கபோைோகய... 
 
சுறுக்கு கயிற்றோல் உன் சகோப்தம் முடிவனடந்து 
விட்டது ஆறடி குழிக்குள்கள ஆைோலும் தோய் 
தந்னதயரின் கண்ணீர் மட்டும் என்றுகம 
மனறயவில்னல உன் நினைவுகளோல்... 
 
--- ந ல்னல மு. அருண் சபரி 

மோய நிதர்சைங்கள் 
-------------------- 
கற்பனை ஓடும் 
கலங்களுக்குள் க ச 
சித்திரங்கள்....! 
புலம் நபயர்ந்த  
இருண்னமக்குள் தடம்புரண்ட 
விண்மீன்கள்....! 
கோலசக்கரங்களில் 
விரவிக்கிடக்கும் 
மோயப்பினழகள்....! 
மீதம் நினறந்த 
மைநினறவில் எப்படியும்  
நினறக்கும் குனறகள்.....! 
இட்டு நிரப்பும்  
விந்னதயின் வோச(க)ங்களில் 
புது புது நவட்கக்கங்கள்....! 
 ழுவும் நவற்றிடங்களில் 
நீண்டு புலரும் கைவுகள்....! 
நதோனலயும் கட்டுக்குள் 
கோலம் கனரக்கோ  ைவிலிகள்.....! 
மைம் சுமக்கும் னககளில் மட்டும் 
புது புது அர்த்தங்கள்.....! 
 
--- ஆைந்தி ரோமகிருஷ்ணன்                         
 
 
வோழ்க்னகனய சலிப்கபோடு உருட்டிக்நகோண்டு கபோகும் 
சோமோனியைோக அல்லோமல்  
மகிழ்ச்சியோக முன்கைோக்கி 
தட்டி தட்டி நகோடுத்தப்படி 
திருப்பங்களில் மைம்தளரோது 
னசக்கிள் னடயரில்  
வோழ்க்னகயின் வட்டத்னத ஓட்டிப்கபோகிறோன் சிறுவன். 
 
--- பி.கக.சோமி 
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என் வீட்டின் ஓரத்தில்  
பதியமிட்ட மல்லிக்நகோடி  
பச்சினல துளிர்த்து  
பகசல்நலை வளர்ந்து வர 
பசிநயடுத்த கிடோநவோன்று 
வரும் க ரம் நசோல்லோமல்  
வோனய பிளந்து நமன்று  
உண்பனத  
யோர் தடுத்து? யோர் நிறுத்த? 
 
சோமிகள் கூட சமயத்தில்   
சோகடிப்போர்களோம் ... 
 
கவண்டுதல் பலிக்கோத க ரம்  
எல்லோருக்கும் உண்நடன்று  
சோமிகய நசோல்லும் கனதகனள  
சோமோனியைோக 
ககட்டுக் நகோண்கடன்  
 
வரகம தரோத சோமி  
கிளம்புனகயில்  
எனை க ோக்கி 
 ம்நபன்று நசோல்வனத தோன்  
 ம்போமல் இருக்கிகறன் 
மல்லி வோசம் திண்னணப் படி கடந்து  
வோசல் நுனழயும் முன்  
ஏப்பம் விட்ட கருப்புகிடோ  
பசியோறி கபோைது அதன் கபோக்கில்  
 
வந்து கபோக கவண்டிய  
மண்ணில் மனிதம் ந ோந்து சோகிறது 
இழப்புகளுக்கு  
பிறந்த குழந்தயின் போல்வோசத்தில் 
அனலந்து நமோய்க்கும் " ஈ " 

இறந்த சடலத்தின் மீது  
நின்று வந்தநதன்று யோரரிவோர்  
 
இறப்நபன்பனத இவ்வளவு கைமோக 
மோற்றியனமத்த பரம்நபோருளுக்கு  
சோகோவரம் என்றோர்கள்  
இனி என்னிடம்  
பதியமிட மல்லி வினதயில்னல  
என்பதனை 
சோகோத சோமிக்கு 
யோரோவது நசோல்லுங்ககளன் . 
 
--- இவன் தங்கோ 
 
 
வோழ்வதற்கு எதுவுமில்லோததோய் 
வோழ்ந்துகபோைதோக நசோல்லிக்நகோள்ளும்  
கைவுகளில் கற்பனை நகோண்டு 
வோர்த்துவிட்டு கபோைது 
இனலச்சருநகோன்றின் எதோர்த்த  
முைகல்! 
 
 ோன் மட்டுமல்ல நீயும்தோன் 
உடனமகளற்று உரினமகளற்று 
பசிக்நகன்று அனலவதோய் 
தூரத்துகோைல் நீனர முகர்ந்து 
போர்க்க வினரந்கதோடும் மோன்கபோல 
கவகம்! 
 
சூடுதணியோப் போனதகளின் வன்மத்தோல் 
நமன்போதங்களில் நகோப்பளிக்கும் நவப்பத்தில் 
கதிரவனில் நதறித்த உஷ்ணத்தில் 
மூச்சினறக்க ஓடியும் முடிவில் நவன்றது 
னவரோக்கியம்! 
 
--- ககோனவ சசிக்குமோர் 
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நவளி ோட்டில் இருந்து வோங்கி வரப்பட்ட  
நீளமோை சோக்கலட் ஒன்று  
என் னககளுக்கு கினடத்தது  
 
உருகி குனழந்து கபோகோமல் இருக்க பி 
ரிட்ஜில் னவக்ககவண்டிய அனத  
பிரம்மச்சோரிகள் வோழும் விடுதியின்  
பீகரோவுக்குள் னவத்திருந்கதன்  
 
கதவு திறக்கும் கபோநதல்லோம்  
வோசம் வந்து என்னை உசுப்பவில்னல அது  
அழும் குழந்னதனயப்கபோல யோரோவது  
எடுப்போர்களோ எை ஏங்கவில்னல அது  
 
எழுதி முடித்துவிட்டு னவத்த முற்றுப்புள்ளினயப்கபோல  
ஏதும் நசய்யோமல் இருந்த அனத  
இரண்டு  ோள் கழித்து எடுத்து பிரிக்னகயில் மூனல 
மடிப்புகளில் ஒட்டியபடி வழிகிறது  
 
எைக்நகை னகநீட்டும் குழந்னதகயோ  
எைக்கு கவண்டோநமை நசோல்லும் அம்மோகவோ  
நபரிய பீஸ் எைக்நகன்னும் தங்னககயோ  
அடித்து பிடுங்கி தின்னும்  ண்பகைோ  
இதகழோரம் வழிய சுனவக்கும் கோதலிகயோ இல்லோமல்  
 
தனியோக உண்ணும்கபோது  ோக்கில் ஒட்டகவ இல்னல 
அந்தச் சோக்கலட்டின் சுனவ  
 
--- தைபோல் பவோனி 
 
கன்றுக்கு விடோமல் 
கறந்தபோல் 
 ந்திக்கு 
 
--- ஆடலரசன் 

இலக்கணம் மோறிய கவினத 
என்கிறோய்..... 
 
எழுத்துப்பினழக்நகோண்ட வோசகம் 
என்கிறோய்.... 
 
வனரயனறயற்ற சிந்தனை  
என்கிறோய்.... 
 
யதோர்த்தமில்லோத கட்டுனர  
என்கிறோய்.... 
 
பிரித்து அர்த்தம் கோண இயலோ  
வோர்த்னதகள் என்கிறோய்.. .....     
     
சட்டதிட்டம் நசோல்கிறோய்.... 
    
சட்டங்கள்  
எைக்கு கதோதுபடவில்னல.... 
 
கோட்டில் ... 
போடி திரியும் வோைம்போடி  ோன்...      
  
ஆப்பில் ... நசர்ரி பழங்கள் எை 
கதடவில்னல ....                      
 
சில  ோவல்கனிகளும்  
கவப்பம்பழங்களும் கபோதும்.... 
 
 ோன்...  
இன்னும் ... 
ஒரு போடல் போட....!!!!! 
 
--- மகைோைரி 
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 கபரனலச் சினதவு 
------------------- 
ஒருவழியோக படிக்கட்டுகளுக்நகை   
ஒரு பிரமோண்டம் இருப்பதோக  
கோலம்  
ஒப்புக்நகோண்டுள்ளது 
இறங்கும்கபோதும் ஏறும்கபோதும்  
விசோலப்பட்டு தம் கபருரு கோட்டி  
பிரம்மிப்பூட்டுபனவ அனவ  
 
கோற்றில் ஒருமுனறயும்  
மனழயில் மறுமுனறயும்  
கூடு விழுந்து தூசியோகிவிட  
மீண்டும் குச்சிப்பிடித்து இனழக்கும் 
எம்மிலுள்ள சிறு பறனவக்கு  
பூர்வீகம்   
 ம்பிக்னகநயைக் நகோள்க 
 
வயலுக்குச் சுருக்கிட்டு  
கோலம்  ோகரீகநமைக் நகோக்கரிக்க  
 ோனிங்கு  
நதோட்டிச்நசடியோகிவிட்டதில்  
நீங்கள்  
வருத்தப்பட என்ை இருக்கிறது   
 
இப்படியோை கபரனலச் சினதவு  
தங்கள் கனரகளுக்குமோைது எனும்  
எம் கூற்றுக்கு மன்னியுங்கள்  
கமலும் ஒரு இழப்பு  
வனல வீச எத்தனித்திருக்கும்  
வோைம் தோழ் திறக்க  
ஆயத்தமோகும் இவ்கவனளயிலும்..! 
  
--- கோடன் (சுஜய் ரகு) 

விழிகளில் விழுந்து மைத்தினுள் நினறந்து  
---விருட்சமோய்க் கோதலும் வளரும் ! 
நமோழிகளும் மறந்த இதயமும் சிலிர்க்க  
---முகமதும்  நிலநவை ஒளிரும் ! 
நபோழிந்திடும் மனழயோய்ப் புத்துணர் வூட்டிப்  
---புதுனமகள் புரிந்திடும் நிதமும் ! 
எழிலுற விளங்கும் இளனமயின் துடிப்பில்  
---எழுதிடும் கவினதயில் உருகும் ! 
 
பளிங்நகை மின்னும் கதிநரோளி தன்னில்  
---பனித்துளி சிரிப்பனதப்  கபோகல 
களிப்புறும் ந ஞ்சம் கவனலக ளின்றிக் 
---கற்பனைச் சிறகினை விரிக்கும் ! 
ஒளிர்ந்திடும் சுடரின் அழகினை நயோப்ப  
---உளமதில் நபோன்நைோளி பரவும் ! 
தளிநரைத் துளிர்த்துக் கனிந்திடும் கோதல்  
---தனினமயில் கைவினில் மிதக்கும் !   
 
கோதலில் தினளக்கும் கோனளயர் உள்ளம்  
---கன்னியின் போர்னவனய விரும்பும் ! 
கோதனலச் நசோல்ல வோர்த்னதகள் வற்றக் 
---கண்களோல் கோவியம் கபசும் ! 
கோதகல சுவோசக் கோற்நறைக் நகோண்டு  
---கோலமும் வோழ்ந்திடத் துடிக்கும் ! 
கோதலின் க சம் கலங்கனர விளக்கோய்க் 
---கோட்டிடும் வழியினை  ன்கற !!! 
 
--- சியோமளோ ரோஜகசகர்                       
 
 
பட்டது மரம் 
பச்னசயோக்கிச் நசன்றை 
கிளிகள்! 
 
--- பவோனி 
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சுய லத்தினை மிகக் நகோண்டு 
நவட்டி நவட்டி சோய்க்கிறீர்கள் 
என்னை 
 
ஒரு முனறயோவது 
வினதத்திருப்பீர்களோ? 
நீருற்றியிருப்பீர்களோ ? 
உரமோவது? 
 
'உன் மூச்சில் இருக்கிகறன் 
உன்கைோடுதோன்' என்ற  
கோதல் வசைம் கனளந்நதறி 
 
உன் மூச்சும் அவள் மூச்சும்  
என் மரத்திைது என்று   
உண்னம கபசு 
 
உைக்நகன் இனலகளோல் 
 நவண்சோமரம் வீசுகிகறன் 
உன் இறுதிக்கும்  
என் ஆறடி மடி தருகிகறன் 
 நீ அமர 
நீ  துயில 
நீ நபோருளமர்த்த 
நீ வோசிக்க 
 
என் கினளகளோல் 
நீ விடும் விஷக் கோற்றினை 
என்னுள் உறிகிகறன்  
கதர்ந்த ஒரு  ண்பனைப்கபோல 
 
நீகயோ என் எதிரோளியோய் 
என் குலத்து 
கவரறுக்கிறோய் 
 
 ோன் சோய்ந்தோலும் 

எப்படிகயோ கினளக்கிகறன் 
சூரிய நிழலில் அநிச்னசச் நசயலோய் 
 
வீழ்ந்தோலும்   
வினதயோய் வீழகவ  
விருப்பு  
 
எழுந்தோல்  
விருட்சமோய் எழுகவன்  
கினளக்னககள் 
 விண்தோண்டிட 
 
என் சந்ததினய  
 ோன் தோன் கோக்கிகறன் எை  
இனி மோர் தட்டிக்நகோள்ளோகத 
மனிதகை!! 
 
 ோங்கள் என்றுதோன் 
சுய லமோய் வோழ்ந்திருக்கிகறோம் 
உன் கபோகல, நசோல்? 
 
--- மககசுவரி நசல்னலயோ 
 
 
நகோளுத்தும் நவயிலில் 
ந ரிசல் மிகுந்த  
கபருந்திற்குள் 
கசனலயும் விலகிடோது 
பிடிமோைம்  ழுவிடோது 
ஒரு முனறகயனும் 
பயணம் நசய்து 
போர்த்துவிட்டு  
உரசுங்கள் அவனள... 
            
--- நித்யோ 
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கவண்டும் நகோஞ்சம் நபோழுது 
------------------------------- 
போரதிக்கு 
கோணிநிலம் அதில் பத்துப்பதினைந்து 
நதன்னைமரங்களுடன் 
போட்டுக்கலந்திட 
பத்தினிப்நபண் கவண்டும் 
 
சுந்தர ரோமசோமிக்கு 
கலோசன் மணக்கும் போத்ரூம் 
இன்ைபிற வனகயறோக்கள் 
 
 குலனுக்கு 
நவற்றினலப்போக்கு கூடகவ 
கபோத்தல் சிகநரட் இத்யோதிகள் 
 
ஞோைக்கூத்தன் அபி கபோன்றவர்களுக்கு 
எப்படிகயோ 
 
எைக்கு 
எழுந்த திலிருந்து படுக்னகயில் 
விழுவதுவனர 
ஏகதோ ஒரு கவனலயோல் 
எழுதமுடியோமல் கபோை... 
கருப்னபனய சுரண்டி 
கழிவனறயில் கனரந்த 
 தன் வலினய எழுதச்நசோன்ை 
நபண்சிசுவின் குரனல 
 
எழுகதன் எழுகதன் என்று என்னை 
 ச்சரித்துக்நகோண்கடயிருக்கும் 
அந்தக்குரனல 
மறந்துவிடக்கூடோநதை 
 ோன் 
மை னித்துக் நகோண்கடயிருக்கும் 
அந்தக்குரனல 
எழுத்தோய் மோற்ற 

தோளும் னகயுமோய் 
தனினமயிலமர 
நகோஞ்சம் நபோழுது கவண்டும். 
 
--- சக்திஅருளோைந்தம் 
 
 
அந்த 
ஒற்னற நீர்பரப்பின்  
மீதமர்ந்து யோசிக்கிகறன் 
எைக்கு 
யோதுமோகி நீகய கவண்டுநமை 
 
எட்டோத்நதோனலவில் 
இருப்பதோய் நசோல்லும் 
சன்யோச சோமிகளிடத்தில் 
 
வரமளித்த வோசகத்னத 
நீகய நபற்று தந்துவிடு 
கசக்கபடோத கோதல் 
கடிதமோய் 
 
உன் கமனி முழுவதும் 
மணம் பரப்பும் அந்த 
மந்திரச்நசோல்  
என்  ோபியினை  டுவைோக்கி 
நவளிவரும்  
மூர்க்கத்தைமில்லோ மூச்சுகோற்று  
 
மிச்சமில்லோ யோசகத்தில் 
 
விடியனல எழுப்பிவிட்டு 
வீதி உலோ கபோகிறோள்  
ஒரு கதவனத  
 
--- விஜி 
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அம்மோ பழநமோன்ரியுக்கள் 
-------------------------- 
 கோலின் கீழ் கபோட்டோலும், 
   கண்ணீரில் கனரயோத கவனல... 
    " ஈடுகட்ட முடியோ கபரிழப்பு" 
 ( கவனலக்கு மருந்து அதனைக் கோலின் கீழ் 
கபோடுவதுதோன்) 
 
 நசத்த சிங்கம், 
   கழுனதகள் அரியனணயில்... 
   " கோட்டு தர்போர்" 
 ( நசத்த சிங்கத்னத கழுனதகூட உனதக்கும்) 
 
 தடுக்கி விழுந்த அறிவோளி, 
   பலமோய் நமரிைோவில்... 
   " தியோை மண்டபம்" 
 (அறிவோளி தடுக்கி விழுந்தோல் பலமோகத்தோன் 
விழுவோன்) 
 
மற்றவர்கனள அச்சுறுத்தியவர்,  
    அச்சத்திகல வோழ்ந்திருக்கிறோர்.... 
    "இரும்போய் நதரிந்த துரும்பு" 
 ( யோர் மற்றவர்கனள அச்சுறுத்துகிறோகரோ, அவகர 
மிகவும் அச்சத்திலிருக்கிறோர்) 
 
--- ரோஜூ ஆகரோக்கியசோமி 
 
 
 
எங்ககோ ஒரு அடுப்பு 
புனகந்து நகோண்டிருக்கிறது... 
 
உனலக்கு 
அரிசி இல்லோமல்... 
 
--- சகோ 

நினைவில் கோலூன்றிய பந்தலில்  
கமய்ந்து நகோண்டிருந்தை ஆடுகள்  
மோசிக்கோற்றின் கன்ைம் வருடிக் கீழ் வீழ்ந்தை 
நசம்பழுப்புச் சிதறல்கள்  
மடி விட்ட மருக்னகநயோன்று தம் மூச்சில் 
நிலச்சூநடோதுக்கி அனச கபோட்டது நகோடிகளின் 
னககளோய் விரிந்து ஓய்ந்த சருகுகனள எம் ஃபோர்மிங் 
குழிகளோய் கபோர்நவல் துனளயிட்ட இடத்தில்  னைந்த 
ஈரத்தில்  ோ  னைத்த ஆடுகள்  
அந்தியின் மஞ்சளுக்கு ஒத்தூதிய சுவடுகள் சிறுநீர்ச் 
சுழலோய் சுரக்கோத முனல மீது நிலோ தகிக்க 
அதநைோளியில் மடிமோற்றிப் பசியோறுகின்றை குட்டிகள் 
 
--- கோர்த்திககயன் மோகோ 
 
உணவு உட்நகோள்ள 
உணவகத்னத  ோடும் தருணம் 
பசினய துரத்திய உணவிற்கு 
பணத்னத நகோடுத்து 
பரிமோறியவர்க்கு 
நகத்தோக டிப்ஸ் நகோடுத்து  
 ம் எச்சினலனய 
எடுத்தவர்களுக்கு 
புண்ணியத்னத 
விட்டுநகோடுப்பனத 
தவிர கவநறன்ை 
இருக்கு 
நகோடுப்பதற்கு 
 
--- புன்ைனக பூ நஜயக்குமோர் 
 
 
நிறங்களற்ற கூட்டுக்குள்ளிருந்கத 
புழுக்கள் பறக்கின்றை 
வண்ணங்ககளோடு. 
 
--- கசலம் சீனிவோசன் 
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கணவன் கதநீர் ககட்டவுடன் 
மூடி னவக்கப்படுகிறது 
புத்தகம்! 
 
கிழிந்த கசனலயுடன் 
னதக்க வந்திருக்கிறோள் 
பிள்னளக்குச் சீருனட! 
 
அண்ணனின் மறுமணம் 
கமனடயில் நிரோகரிக்கப்படுகிறோள் 
னகம்நபண் தங்னக! 
 
--- முகில் கவந்தன் 
 
அவ்வளவு எளிதோகத் துனடத்நதரிந்து விட்டு  
கபோக முடியவில்னல என்ைோல் 
முதன்முதலில் என்மீது வீசிய போர்னவனய 
 
உன் போர்னவ  
கண் வழியோக மட்டுமல்ல  
சூரியக் கதிர்கனளப் கபோல 
கதோல் வழியோகவும் நுனழந்து  
கதோற்றுவித்து விடுகிறது  
கோதல் னவட்டமினை 
 
--- ப.குணோ 
 
நியோயத்தின் கூர்கனள மழுங்கடித்து 
உங்களுக்கு ஏற்ற நீதி ஒன்னறச் சனமத்து 
 டு வீதியில் இனலகபோட்டு 
உண்ணும் உங்களிடம் 
எச்சியினலக்கோகக் 
கோத்துநிற்கும்  ோய்கள் மட்டுகம 
வோலோட்டும்! 
 
--- அகத்தின் அழகு நரஜி 
 

ஆடிக்நகோண்கட இருந்த 
போம்பின் வோயில் 
மகுடினயக் நகோடுத்தோன் 
ஊதிக் கனளத்தவன் 
ஊதத் நதோடங்கிய போம்பு 
அவனை ஆடச்நசோல்லி 
எடுத்த படத்தில் 
சீறி ஆடியது 
அதன் கனளப்பு. 
 
--- விகைோத்குமோர்_போ                         
  
 
இனரனயத் கதடி 
மீன்களும். 
 
மீன்கனளத் கதடி 
தூண்டில்களும். 
 
ஒகர ஆற்றில்தோன் 
நீந்துகின்றை. 
 
--- ஜி.பி.இளங்ககோவன் 
 
 
கடவுனளக் கும்பிபட்டு நவளிகய 
வரும் மனிதனைப் போர்த்து 
கடவுகள தர்மம் என்கிறோன் 
பிச்னசக்கோரன்.... 
 
ககட்கோமகல நினறகின்றது 
ககோவில் உண்டியல்கள்.... 
 
--- அன்பு 
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வீடுகளின் 
புறம் மனறக்க  
இருக்கும் 
அகத்தின் வளோகத்னதக் 
கிளறிப் போர்க்க முயலும் 
நீங்கள் 
வருந்த கூடும்,  
பிறர் மீது எறிந்த குப்னபகளின்  
அவல 
துர் ோற்றம், 
உங்களுனடயநதன்று 
நதரியும் கபோது...!? 
 
--- கோ.அமீர்ஜோன் 
 
கிழக்குக்கும் 
கமற்குக்குமோை 
தூரத்னத கணப்நபோழுதில் 
கடந்து விடுகிகறன் 
உன் கண் அனசவில்! 
 
--- மோரிகோர்த்தி 
 
நீயும்  ோனும்  
பரிமோறிக்நகோண்ட.. 
மிஸ் யூ க்கனள.. 
 ம் தோய்நமோழியில்.. 
நமோழி நபயர்த்து  
போர்த்கதன்.. 
அதீத அன்பு.. 
ஆன்மோனவ விட்டு.. 
விலகிப்கபோை  
வலிநயோன்னற 
உணர முடிந்தது... 
 
--- எம்.நசல்வககணஷ் 
 

விழுந்கத வோழ னவக்கிறது  
மரங்கனள  
மனிதர்கனள 
மனழ... 
 
--- புதூர் ரோஜ்குமோர் 
 
சிறு நமோட்டுக்கனள  
கசக்கி எறியும்  
கயவர்களுக்கு நதரியோது 
"அம்மோ" என்பதன்  
முழுனமயோை அர்த்தம்!! 
 
--- பிர(தீ) 
 
என்னைதோன் 
கட்டிப்கபோட்டு விட்டோய் 
என் எழுதுககோனலயோவது 
அவிழ்த்துவிடு 
எனதயோவது 
கிறுக்கிக் நகோள்கிகறன் 
 
--- குடந்னதககோ.போலமுருகன் 
 
மகன்கனள நபற்ற 
அப்போக்களுக்கு மட்டும்தோன் நதரியும்.., 
சினற னவக்கோத 
சில்லனறகளுக்கு 
சிறகு முனளக்கும் என்று..! 
 
--- மத்துகனம நசல் வோ கவி 
 
கோலமோைோன் கணவன் 
கைவோைது மல்லினக 
னகம்நபண்ணுக்கு... 
 
--- ஏரூர் 


