
 மின் இதழ் பதிப்பு- 12    01/05/2017 
 

 
 பக்கம்- 1 

 

 

 

 

மின் இதழ்  

      பதிப்பு -12 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

01/05/2017 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 12    01/05/2017 
 

 
 பக்கம்- 2 

பூஞ்சிறகுள் அடங்கும் வானம் 
------------------------------ 
குருவி குந்த இங்கு 
“பணம்”பழமாய் விழுகிறது  
ஆள் விரல் அடடயாளம் 
பபாலும் இல்டை, ஆம் 
நாபளட்டில் படி 
டை நாட்டில் தினக்கூலி 
சம்பாத்தியத்தில் சடமபடுகிறது 
குடும்ப கூழ் 
 
பிச்டச ைாசிக்கும் 
பிரபயாசனமற்று 
குடியும்,குடித்தனமுமாய் 
இச்டச”தடை”யின் கீழ் 
ஒரு பசுந்தளிரின் விடளச்சல் பாழ் 
 
சிவைாசியில் ஒரு சைவாசிபபால் 
சரவவடிைடள வார்த்வதடுக்கும் 
இளவமாட்டு 
மத்தாப்பூ இதழ்வதாடுக்கும் வசங்குருத்து 
ைந்தைப் பட்டடறைளில் 
மைரந்தம் சடமக்கின்றன 
 
முதலிட்டவன் 
ஆதாயம் பற்றிபய பயாசிக்கிறான் 
சமுதாயம் மண்ணாங்ைட்டி 
அவனது பார்டவயில்... 
 
மருதாணிச் வசடிைளில் 
உதிரும் புள்ளிைள் 
ைாைச் சுவற்றில் குருதிச் சித்திரமாய் 
ைனவுைளில் நீந்திய இறால் குஞ்சுைள் 
மாயவடை ைறிமீனாய் 
சட்டியிலிருந்து அடுப்புக்குள் விழுவது இப்படித்தான் 
 
 

பண்டிைடளைளின் முற்றங்ைளில் 
வவடித்துச்சிதறும் 
பட்டாசுைளுக்கு புரியாது 
புடைபடியும் வானம் 
ஒரு பூஞ்சிறகுள் அடங்குவது! 
 
--- பராஷான் ஏ.ஜிப்ரி 
 
  
                       
இறவைான்று ைவிடத எழுதுவதாை  
ைவிடதவயான்றில் நான் படித்பதன்,  
இறகுைள்  
வமன்டமயானதாைத்தான் இருக்கின்றன,  
உதிர்ந்த ஒரு பறடவயின் இறகு  
ைாற்றிைடசந்து, அடசந்து  
ைவிடதயின் படிமமாய் இறங்குகிறது,  
மரணமும் வமன்டமதாவனன்று  
இறகின் ைவிடதயில் எழுதியிருக்ைைாம்,  
வலிைடள உதிர்க்கிபறன்...  
இறகுைளின் வநாய்ம்டம  
மனசுக்குள் வந்து ஒட்டிக் வைாள்கிறது,  
உதிர்ந்த இறகுைளுக்ைாய் பறடவைள்  
விரதங்ைள் இருப்பதில்டை...  
பறடவயின் மனடசவயடுத்து  
சிறகுைளாய் வபாருத்திக் வைாள்கிபறன்,  
நான் உயர உயரப் பறக்ை...  
வலியின் இறகுைள் உதிர்கின்றன...  
சப்தமில்ைாமல்  
ஒரு ைவிடதடய எழுதிக் வைாண்டு!  
 
--- முைமது பாட்சா 
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பாம்புைள்....   எனது.... 
பால்ய ைாைத்துச் சிபனகிதர்ைள். 
பச்டசக் கிளுவந் தடியால்... 
பாம்பின் உச்சந் தடைடய... 
வலிக்ைாமல்...  அழுத்தி.... 
வாடைப் பிடித்துத் தூக்கினால்... 
தூக்ைத்தில் சிரிக்கும் குழந்டத பபாை... 
சிணுங்கி விட்டு...  அடங்கி விடும். 
பிறகு... இடது டையால் ைழுத்டதப் பிடித்து.. 
வாடை விடுவித்தால்... 
முழங்டைடய... இறுக்கிச் சுற்றிக் வைாள்ளும். 
பளபளக்கும் பாம்பு முதுடை... 
தடவிக் வைாடுத்து விட்டு... 
தடரயில் விடுபவன். 
எங்ைள் வீட்டுக் கிணற்றில்... 
அடிக்ைடி..  பாம்புைள் விழும். 
தண்ணிக்குள் நீந்திக் ைடளத்து.. 
பரிதாபமாய்..  பாடறைளின் இடடவவளியில்.. 
சுருண்டு கிடக்கும். 
இைந்டதக் வைாப்டப.. ையிற்றில் ைட்டி.. 
கிணத்துக்குள் விட்டால்... 
ஏறி...  உட்ைார்ந்து வைாள்ளும். 
எடுத்து...  வவளிபய விடுபவன். 
தயங்கித் தயங்கி...  நைர்ந்து... 
பவலிபயாரம் பபாய்..  வநளிந்து விட்டு... 
பின்...  மாயமாய் மடறந்து பபாகும். 
நான்...  பாம்பு மனிதன். 
பாம்புைளிடம் பாடம் ைற்றவன். 
அன்டறக்கு நான்..  எடுத்து விட்ட... 
பாம்புைள் எல்ைாம்... 
இன்டறக்கும் என் ைனவில் வருகின்றன. 
பின்னிப் பிடணந்து... 
அந்தரத்தில்...  புணருகின்றன. 
முத்திடரப் புடடயனும்...  வசட்டி நாைமும்... 
மூர்க்ைத்தனமாய்... பமாதுகின்றன. 

பாம்புைளிடம்..  ைற்ற.... 
பால்ய ைாைப் பாடங்ைடளவயல்ைாம்... 
இன்னமும்...  ஞாபைத்தில் டவத்திருக்கிபறன். 
சாடைைளில்...  நடக்கும் பபாவதல்ைாம்... 
எனக்கு முன்னால் விரிந்து நைர்கிறது.... 
ஒரு... ைறுப்பு வவள்டள...  உைைம். 
 
--- ரூபன் 
 
 
எனது வமௌனத்டத  
ைடளக்கும் ஒற்டறச்வசால் 
அந்தரத்தில் பறந்து உதிரும் சிறவைன 
நிடைவைாள்வதில்டை 
 
ஆதிச்வசால்லின் கூர்டமவயன 
எடன ைட்டிடவத்திருக்கிறது 
உனது பார்டவயின் தீவிரம் 
எடன வநகிழச்வசய்யும் ைணத்தில் 
ைசிந்துருகும் ைானைாகிபறன் 
 
அந்தைார வவளியில் 
டைவைட்டும் தூரத்தில்  
மின்மினிவயன மடறந்து ஔிரும் 
அடர்வமௌனம் ஒர் உயிரிலி தான் 
 
ஒரு பறடவவயன பறந்துவசல்ை 
உன் மன வீதியின் கிடளைள் 
அங்வைான்றும் இங்வைான்றுமாய்  
மாயவடளபின்னி கிடக்கிறது 
 
நீபயா பாடத மறுக்கிறாய் 
துயர வீதியின் 
ஒற்டறச் வசால்வைன.....! 
 
--- நிவிைா மித்டர 
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பல்ைாங்குழியில்   
பாண்டி பவண்டி 
ஒவ்வவாரு முடறயும்  
புளியங் வைாட்டடபயாடு 
பபாட்டுக்வைாண்பட வருவான் 
ஒருக் ைண்டண என் மீதும்  
ஒருக் ைண்டணக் குழி மீதும்.... 
 
ஒத்டதயா? வரட்டடயா? பிடிக்ை  
ைட்டட விரலுக்கும் ஆள்ைாட்டி விரலுக்கும் இடடயில்  
ஒரு புளியங்வைாட்டடடய  
ஒளித்து டவத்து 
என்டன ஏமாற்றுவான். 
 
முந்திரிப் பருப்பபா 
பிஸ்தாப் பருப்பபா ைாணாத கிராமத்தில் 
வறுத்து ஊரடவத்த  
புளியம் பருப்டப பிடி அள்ளி 
யாருக்கும் வதரியாமல்  
எடுத்துவந்து தருபவன்... 
 
அடிவயிறு வதரிய  
எக்கி எக்கி பறித்த அழடை 
ரசித்தபடி புளியங் ைாடய 
உப்பு மிளைாய் டவத்து சுடவப்பான். 
 
புளியம் மரத்டதச் சுற்றி 
ஓடிபிடித்து விடளயாடும்  
பபாவதல்ைாம் அைப்பட மாட்டான். 
நான் பவர் தடுக்கி விழ சிரிப்பான். 
 
ஒரு ைாைத்தில் 
பூ விடும் பபாது பபானவன்  
பவறு ைாைத்தில் 
வசாக்ைட்டான் பழமான பபாது வந்தான். 
 

பட்டணம் பபாய் படித்துவிட்டு வந்து 
பட்டிக்ைாடான என் பநசத்டத 
சுடவத்து விட்டு 
புளிப்பதாை வசால்லி துப்பிவிட்டு பபானான். 
 
அபத புளிப்பு மீது 
ஆடச அதிைம் ஆனதால் 
ஊர் தின்னும் முன்பாை.... 
 
அபத மரத்தில் 
தூக்கிட்டுக் வைாண்டு பபயாகிப் பபாபனன் நான். 
 
--- பி.பை.சாமி 
 
 
 
நீங்ைள் வசய்ய பவண்டியது ஒன்பற ஒன்றுதான் 
உங்ைளின் 
நாக்டை சற்று நீளமாக்கி 
வதருவடரக்கும் கூட்டிக்வைாண்பட வசல்லுங்ைள்... 
வழியில் வருகிற  
பரவிக்கிடக்கின்ற  
ைடதைடள சுடவத்துக்வைாண்பட வசல்லுங்ைள்... 
அக்ைடதைடள வமருபைற்றி 
உங்ைளால் முடிந்தவடர 
நீட்டிச்வசன்று வதாடர்ைடதயாய் ஆக்குங்ைள்... 
பின்வனாருநாளில் நாக்டை சுருட்டி மடக்கி டவத்து  
எதிர்ப்பார்ப்புடன் வீதிைளில் 
வைம் வருவீர்ைள்... 
சிை எச்சில்ைளின் 
எச்சங்ைள் உங்ைள் மீது 
வதறிக்கும்... 
தானாைபவ உணர்வீர்ைள் 
அதில் உங்ைளுடடயதும் ைைந்திருக்கும்... 
 
--- ராம் வபரியசாமி 
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ைடடசியில் ஒரு நியாயம் 
-------------------------- 
வைாடைைாரக் ைண்ைடள 
வமல்லிறைால் வபாத்தி 
உபன்யாச நூல்ைடளப் பார்க்ைச் வசய்பதாம் 
ைாற்றில் ைடைந்த பக்ைங்ைள் 
கிழியத் வதாடங்கியதால் 
ைண்ைடளக் ைருங்ைல்ைால் குத்தி 
ரத்தத்தால் ைழுவிபனாம். 
பாவம் வசய்த டைைளில் 
சிலுடவ மாடை வைாடுத்து 
ஸ்பதாத்திரத்துடன் உருட்டச் வசான்பனாம் 
வவப்பம் தாங்ைாத மணிைள் 
ைழன்று ஓடுவடதப் பார்த்ததால் 
அவ் விரல்ைடள நறுக்கி 
தீர்த்தத்தில் புனிதமாக்கிபனாம். 
வசவு பாடிய வாடய 
சூஃபி இடசயால் நிரப்பிபனாம் 
ஏை இடறவனின் அழுகுரல் 
எதிவராலியாைத் திரும்பியதால் 
நாக்டைப் பிடுங்கி எறிந்துவிட்டு 
ைள்ளிச் வசடியின் விடத தூவி 
ஊசி நூைால் வாடயத் டதத்து 
அவடன அருள் வபறச் வசய்பதாம். 
அழுக்குைள் அடனத்தும் 
ஒருபசர நீங்கி 
ஒளி வபாருந்திய ஆன்மாவாை 
அவடன மாற்றிவிட்படாவமன்ற 
ைளிகூர் தருணத்தில் வவளிபயறி 
வன்மத்துடன் பவைமாைத் துடித்த 
அவனது இதயத்டத 
நான்ைாைப் பிரித்து 
ஆளுக்வைாரு சட்டடப்டபயில் பபாட்டு 
அடமதியாை வந்துவிட்படாம். 
 
--- மபனா வரட் 
 
 

பவண்டுதல் 
------------ 
குளிர்பானக் ைடடக்ைாரன் 
ைருக்கும் வானத்டத 
அவ்வப்பபாது  
அன்னாந்து பார்த்துக் வைாள்கிறான் 
 
மடழ வரக்கூடாவதன 
இஷ்ட வதய்வத்திடம் 
பவண்டிக் வைாள்கிறான் 
 
தர்பூசணி நுங்கு இளநீர் 
வவள்ளரி விற்பவர்ைளுக்கும் 
அபதா ைவடை 
 
பிளாட்பார வாசிைள் 
மடழ பவண்டாவமன 
யாைபம நடத்தினர் 
 
இருந்தும் 
மாடையில் 
வைாட்டித் தீர்க்கிறது மடழ 
 
ஒரு பவடள 
வடல்லியில் அவிழ்ந்த 
உழவனின் பைாமணம் 
இப்பபாதுதான் வருணனின் 
ைழுத்டத வநருக்கியிருக்குபமா 
 
இபதா 
மடழயில் நடனந்து 
டிடர டசக்கிடள உருட்டியபடி 
வசல்கிறான் 
ஒரு 
குல்ஃபிக்ைாரன் 
 
--- துருவன் பாைா 
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விடுதடைபவண்டி ஓர் யாசைம்.!  
-------------------------------- 
நான்கு மூடைைளிலும் 
சுப்பாரிைளின் சாற்டற  
நிரப்பி டவத்திருக்கின்றனர்  
திருகிைள் ைழன்றும்  
தடைநுனிைள் உடடந்தும்  
தீர்ந்த பழரச சீசாக்ைள் உருள்கிறது. 
 
வலித்த பீடித்துண்டுைளும்  
எரிந்த தீக்குச்சிைளும் ஆங்ைாங்பை  
ஊறி நசத்துக்கிடக்கிறது  
தாவனாரு ஓரினத்தாவனன்றும் 
தன்டன விரும்புபவர்ைள்  
அடழப்புவிடுக்ை தமது  
அடழப்வபண் இதுவவன்றும் வபாறிக்ைப்பட்டிருக்கிறது. 
 
என்பறா ைாதலித்துச்வசன்றவடள 
பழிதீர்க்கும் வபாருட்டு  
அவளின் வபயவரழுதி 
மாதிரி படம் வடரந்து பாைங்ைடள குறித்து  
அவடள இப்படியாை புணருங்ைவளன 
ஒரு சித்திரம் ைாட்டுகிறது.  
எழுச்சிவைாண்ட சிை நியாயவான்ைள் 
உன் வீட்டின் வபண்டீடர  
அனுப்பி டவக்குமாறு பதில்  
வடரந்திருக்கிறார்ைள். 
 
ஆஜானுபாகுவான ஒருத்தியின்  
பயானி விடைடய உள்நுடழயும் ஒவ்வவாருவரும் 
ைாணைாம். 
பபாதாடமக்கு குறி தடித்து  
நீண்ட இன்பம் ைாணும்  
பிரசுரங்ைள் பவறு.  
 

எட்டிப்பார்க்ை விருப்பமில்டை  
வவட்ைமின்றி பைட்கிபறன்  
நீ புழங்கும் ைழிவடறக்கு  
என்டன அடழத்துச்வசல் சிபனகி.! 
 
--- பசைம் ராஜா 
 
 
பநாயுற்ற மடனவியின் டை 
குழந்டதயின் டைபபாை இருக்கிறது. 
எடுத்து வநஞ்சில் டவத்துக்வைாள்ள ஏதுவாை... 
எத்தடன பைாபத்தில் அவள் 
இருை மூடி டவத்திருந்தாலும் 
என்டனக் ைண்டதும் அவள் 
மனதின் தாழ் சட்வடன வதறித்துவிடும். 
எனக்ைான வீடு அவள் மனம்தான் 
என்று நம்புகிபறன். 
இரண்டு மனங்ைளுக்கிடடபய 
ரைசிய சுரங்ைவழி ஒன்றிருக்கிறது. 
யாருபம வசால்ை முடியாத 
ஆறுதல்ைடள  
அதன் வழிபயதான் நாங்ைள் 
எடுத்துச் வசல்பவாம். 
இன்று அவள் பநாயுற்றிருக்கிறாள். 
ரைசிய பாடதயின் ைதவுைடள 
பகிரங்ைமாை திறக்கிபறன் நான் 
அழுடையால்... 
ைடவுள் நம் கூடபவ இருக்கிறார் 
ைவடைடய விடு என்று, 
ைண்ைடள துடடக்கிறாள் அவள். 
யாருக்கு யார் ஆறுதல் வசால்வது? 
இந்த தடைகீழ் விகிதங்ைடள 
என்னதான் வசய்வது என்று 
டைைடள பிடசகிறது விதி..... 
 
--- ைார்த்திக் திைைன் 
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முழுப்பரிட்டச விடுமுடறக்கு 
ஊருக்குவரும் அத்டதப் பிள்டளைடளச் 
வசால்ை நிடறய இருக்கிறது...... 
 
அத்டதமைளின் ப்ரில் ைவுன் 
தங்டைடய மிடறு விழுங்ை டவத்தது.... 
 
அத்டத மைனின் 
ஸ்பூன் பிடிக்கும் ைாவைங்ைளில்  
நான் ைறிக்குழம்பின்  
ைடடசி ருசி மறந்து பபாபனன்.... 
 
அவர்ைள் நான்கு மணிக்வைாருமுடற 
முைம்ைழுவி பவுடர் பூசிக் வைாண்டதில் 
எங்ைளின் வியர்டவ பதைத்டத 
வவறுக்ை ஆரம்பித்பதாம்.... 
 
அவர்ைள் வசருப்பில்ைாமல்  
தடரயிறங்ை மறுக்ை... 
எங்ைள் ைாய்த்த பாதங்ைடள  
வடசபாடித் தீர்த்பதாம்.... 
 
வமதுவாய்த் தடையாட்டி  
பாடல்ைள் ரசிக்கும்  
அவர்ைளுக்கு முன்னால் எங்ைளின் 
டைத்தட்டுக் கும்மாளங்ைள் 
வவளிறிப் பபாயின.... 
 
பின்வனாரு நாளில் 
அத்டத பிள்டளைடளப் 
பபாைபவ நாங்ைளும் ஒரு  
விடுமுடறக்கு ஊர் வந்து இறங்கிபனாம்....!! 
 
வறண்ட எங்ைள்  
குளங்ைடளச் சுற்றி அப்படிபய இருந்தன 
எங்ைள் ைாய்ந்த வயல்ைள்..!! 

அத்டதப் பிள்டளைள் 
வந்திருந்த அந்த விடுமுடறைள் 
வந்திருக்ைபவ பவண்டாம்.....!! 
 
--- ைட்டாரி 
 
 
தீநாவிடன சுழற்றிபடிபய 
இந்நிைத்திற்கு பமல் அப்படி எழும்புகிறது 
வநடுங்பைாடடச்சர்ப்பம் 
 
ைரம்டபஇடுக்குைளில் சிக்கிக்வைாண்ட 
ஆநிடரைளின் மறிைளின் பமய்ப்பர்ைளின் 
குரல்ைள் ஓைமிட்டு வைஞ்சுகின்றன 
வவக்டையின் தாழிட்ட ைதவுைடள திறந்துவிடும்படி 
 
பபாக்குைாட்டும் வரப்புஎலிைளின் நடன ஓடச 
வவறிக்கும் இருளர்ைளின் உச்சிவசம்பட்டட 
பைசத்டத வலுவாய்இழுத்துவிட்டு 
வவயிபைாடு பசர்ந்து சிரிக்கிறது 
 
மன்னித்துக்வைாள்ளுங்ைள் பிரமிள் 
வவம்டமக்கு வபாசுங்கி சிறகிலிருந்து 
உதிரும் இறகுைள் இம்முடற தம்வாழ்விடன 
ைாற்றில் எழுதமுடிவதில்டை 
ைானல்நீரில்தான் எழுதுகின்றன 
 
பிரளயத்டத பிரைடனமிடும் வநடுங்பைாடட 
இது ஒரு பபாதும் முடிவடடயா வைாடுங்ைனவவன  
உரக்ைச் வசால்லி ைர்ஜீக்கிறது 
 
புரிந்துக்வைாள்ளுங்ைள் 
இதுதான் ஊழியின் ஆரம்பம் 
மூடளக்ைருபை உதிக்கும் சூரியன்ைடள  
ஒன்று எரிப்பபாம் 
இல்டைபயல் எரிபவாம் 
 
--- அன்பில்பிரியன் 
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சம்பவங்ைள் எழுதப்பட்ட 
புத்தைவமான்று 
சவக்குழியில் கிடக்கிறது. 
 
ைண்ணீரில் வதாடங்கி 
ைண்ணீரில் முடிந்த புத்தைம். 
 
தனக்கின்றி அம்மா ஊட்ட 
வியர்டவ வதாட்டு அப்பா தீட்ட 
 
வண்ணத்துப் பூச்சிைள் 
சிடதத்து பூக்ைள் வைாய்து 
 
சிைடத அரவடணத்து 
பின் இடடயறுத்து 
 
பவண்டியடத விட்டு 
விரும்பியடதக் ைற்று. 
 
ஒரு ைவிடதப் புத்தைத்துப் 
பக்ைங்ைடளக் கிழித்து 
வரிைள் திருத்தி 
 
தாபன இரண்டு ைவிடதைடள 
எழுதி வீதியில் நிறுத்தி 
 
உடழக்ை மறுத்து 
தடம் மாறி தடுமாறி 
பிடழக்கு இணங்கி 
பிடழக்ைத் தயங்கி 
 
சவக்குழியில் கிடக்கிறது 
ஒரு சம்பவப் புத்தைம். 
முைத்டத மூடுவதற்குள் 
எல்பைாரும் பார்த்து விடுங்ைள். 
 
--- குறிஞ்சி நாடன் 

மூன்றாம் விதி  
-------------- 
நன்றாை சாய்ந்து  
டைைள் இரண்டடயும்  
மர இருக்டையில் ஊன்றி  
உற்று ைவனித்துக் வைாண்டிருக்கும்  
அவருக்குத் வதரிந்திருக்கும்  
 
பந்டத தவற விட்ட  
ஆரஞ்சு பதால் குழந்டத  
டைைடள விரட்டியது  
 
நிதானித்ததில்  
வநற்றி வியர்த்து  
சிபநைமாய் சிரிக்கிறது  
 
ஏன் மஞ்சள் சூரியன்  
பச்டசப் பூங்ைா 
சிவப்பில் பூக்ைள்  
பயாசித்து வநற்றி சுருக்கியதில்  
வானம் முட்டியது  
 
ஓடி வந்து ைால்ைடளக்  
ைட்டிக்வைாண்ட பட்டுவிற்கும் 
நியூட்டன் விதிைள்  
விடன வசய்திருக்ைைாம்... 
 
--- ைார்த்திைா அ 
 
 
ைழுகுக்கூடு 
கீபழ விழுகிறது 
பைாழிக்குஞ்சு இறகுைள்... 
 
--- ைவிஞர் டவமுதா 
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அன்டனவடிவில் அன்புமைள் 
----------------------------- 
வபற்வறடுத்து வளர்த்ததாபை 
பாசம்விட்டுப் பபாைடைம்மா ! 
வநற்றியிபை வபாட்டுவந்து 
வநஞ்டசயும் பிடசயுதம்மா ! 
 
ஈஎறும்பு ைடிக்ைாமல் 
என்வசல்ைம் வளர்ந்திடபவ 
பாய்பபாட்டு கிடத்தாமல் 
பஞ்சுவமத்டத வாங்கிபனபன ! 
 
பிஞ்சுவிரல் ைால்ைளிபை 
பிரியமுடன் பபாட்டுவிட்படன் , 
வைாஞ்சிவிடள யாடிடபவ 
வைாலுசுதுடண பசர்த்துவிட்படன் . 
 
ைண்ணுக்கும் பமைாை 
ைண்மணிடய நான்வளர்த்பதன் , 
வபண்ணாை வளர்க்ைவில்டை 
வபற்றதாயாய் நிடனத்திருந்பதன் . 
 
அஞ்சுவிரல் பமாதிரமும் 
ஆணிப்வபான் டவரமுபம ! 
வைாஞ்சுங்கிளி மயிைாைக் 
குரல்பைட்டு மகிழ்ந்திருந்பதன் . 
 
ைட்டாந்தடர மீதினிபை 
ைால்பதித்து நடக்டையிபை 
வமாட்வடல்ைாம் பூவாகும் 
முள்வளல்ைாம் மைராகும் . 
 
வீட்டுக்குள் வதய்வமாய் 
விடளயாடி மகிழ்ந்தவபளா 
கூட்டடவிட்டு வசல்டையிபை 
குழந்டதமனம் பதறுதம்மா ! 
---  அ.முத்துசாமி , தாரமங்ைைம் 
 

விஞ்ஞானம் 
------------ 
அடரகுடற ஆடட உடுத்தி 
அந்த பாடதயில் நடந்து வந்தார்ைள் 
அதற்கு முன் 
அதுவும் இல்ைாமல் இருந்தார்ைள் 
 
சிைர் ைம்பபாடும் 
சிைர் ைழுடதைள் பூட்டிய வண்டிபயாடும் 
பயணம் வதாடர்ந்தது. 
 
இப்பபாதிவன் நடந்தபபாது 
அழகிய ஆடடபயாடும்- 
அடைபபசி டைபயாடும்- 
 
இன்னுபமார் பைாடி 
இரவுைளுக்குப் பின்பன வருபவன் 
இடதயும் பார்த்து சிரிப்பான். 
 
அப்பபாது 
அவனின் பிறந்தநாள் விழா 
ஆைாயத்தில் அங்ைவவாரு கிரைத்து 
அைை டமதானத்தில் 
விமரிடசயாய் நடக்கும்... 
 
பறடவைளின் அழகு கூட்டு வீடுைள் 
பழுப்பபறிய வநகிழிக்கு மாறும்பபாது 
யார்ைண்டார்ைள் 
பதனீக்ைள் பதனுறிஞ்ச 
பதங்குழல்ைள் 
பதடவ இல்ைாமல் பபாைைாம்.!!!!! 
 
--- சுசீந்திரன் 
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நட்சத்திரங்ைளின் சிறகுைள் 
---------------------------- 
ைண்ணீரின் பவர்ைள் வநஞ்சுக்குள் இறங்கும்  
ைண்ைளில் பூக்ைள் உதிரும்  
ைண்ணீர்த் தவங்ைபள ைண்ணீர்த் தவங்ைபள  
ைறுத்த சாபங்ைள் ைடையும் 
 
முள்பள உந்தன் துயர நாட்ைளில்  
பராஜாக்ைள் அரும்பி மைரும்  
முரட்டுத் பதாழர்உன் உடழக்கும் பதாள்மடை  
முைட்டினில் டவைடற புைரும்? 
 
நட்சத்திரங்ைளுக்கு சிறகுைள் தந்தால்  
மின்மினிப் பூச்சிைளாய்ப் பறக்கும்  
நதிைள் இடணந்து நாட்டுக்குள் நடந்தால்  
வசார்க்ைத்துக் ைவிடதைள் பிறக்கும் 
 
தீபங்ைளின் திரிைள் தீய்ந்து ைருகும்  
தூண்டு பைால்ைபளா உறங்கும்  
தீபங்ைபள நீங்ைள் தீவிரம் தணிந்தால்  
பதசம் உம்டம வணங்கும் 
 
ஒபரஒரு புன்னடை உதபட எழுது  
ஒரு பூவனம் இங்பை பூக்கும்  
மனிதக் ைனவவான்று மனிதா விடத நீ  
மானுடம் புதிதாய் முடளக்கும் 
 
எதுவடர பசியின் ைனவுைள் நீளுபமா  
அதுவடர பசுடம விரியும்  
எதுவடர அன்பு உைடை ஆளுபமா  
அதுவடர தான் பூமி சுழலும்...! 
 
--- ைவித்தாசபாபதி 
 
 
 
 
 

உழவன் உயிர் 
--------------- 
வயை மட்டுபம 
வாழ்வாய் வைாண்டவன் 
வாழ வழி பைட்டு  
வீதியிை நிற்கிறான்... 
 
அங்ை, இங்ை நின்னா 
அரசியைா பபாகுமுன்னு 
தடையிைதான் முண்டாசு ைட்டி 
தடைநைரில் நிற்கிறான்... 
 
ைடன பைட்டு வங்கி தந்த  
வதால்டையத்தான் தாங்ைாம, 
மானமுள்ள விவசாயி 
மடிந்து தாபன கிடக்கிறான்... 
 
இழப்பதற்கு இல்டையின்னு 
பைாவணத்த அவுத்தாலும் 
நாதியில்ை பைட்பதற்கு 
நடுத்வதருவில் நிற்கிறான்... 
 
எதிரிக்ைட்சி, உதிரிக்ைட்சி 
எத்தடனபயா வந்தாலும் 
அரசும் அத பைக்ைை 
அவன் நிடைதான் மாறை... 
 
உழவன் மட்டும் 
இல்டையின்னா உைைம்  
அழிந்து பபாகுமுன்னு 
உைைம் சுற்றும்  
வாலிபனுக்கு விளங்ைடைபயா...? 
 
--- சைா 
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இடசயில் மயங்கி விட்படனடா - நான் 
இதயம் வநகிழ்ந்து நின்பறனடா 
அடசயா விழியால் பார்த்பதனடா - நீ 
அருகில் வந்தால் பூப்பபனடா! 
 
ஊடமக் ைனவாய் ஆனதடா - என் 
உள்ளமும் ைனன்று எரியுதடா 
ஆடம யாய்ப்புைன் அடங்கிடுபமா - உன் 
அன்பப என்டன மாற்றுமடா! 
 
வைாடியில் படர்ந்த மைர்ைளுபம - உன் 
பைாைம் ைாண ஏங்கிடுபத 
துடிக்கும் வபண்டம நிடையுணர்ந்பத - நீ 
பதாளில் தாங்ை வந்திடடா! 
 
ைாற்றின் உறவில் அரும்பவிழ - அதில் 
ைளிப்புடன் வண்டு மதுசுடவக்கும் 
ஏற்றுக் வைாண்டிட வருவாயா - ைண்ணா 
ஏபனா நீயும் எடனமறந்தாய்! 
 
--- சியாமளா ராஜபசைர் 
 
ஒரு எதிரிக்ைான 
ைறுப்பு வைாடி 
குத்திய நாளில் 
பசைரித்து டவத்திருந்த குண்டூசிதான் 
இப்பபாது பயன்படுகிறது 
பட்டனற்ற எதிராளியின் 
சட்டடடயக் குத்திக்வைாள்ள.... 
 
--- சுயம்பு 
 
 
இருள் படர்ந்தபபாது  
வமல்ை தழுவிக்வைாண்டது  
நிைவிடன பமைம்..! 
 
--- வசா.சாந்தி 

சிடதந்து பபான வபருங்கிணற்றின் 
புதர் மண்டிய பபார்டவக்குள் 
வசிக்கிறது எனது பறடவ... 
பதடவயற்ற ஒன்றாய் சீண்டுவாரற்று  
சடதக்கூடுைளுக்குள் 
குறுக்கும் வநடுக்கும் பயணிக்கிறது 
ைாைத்தின் அனுபவங்ைள்... 
புறமுதுகில் அடறந்த வார்த்டதயின் முட்ைள்... 
இப்பபாவதல்ைாம் 
முைமூடிைள் இல்ைாமல் 
முைத்திற்வைதிராைபவ ைடந்து வசல்கிறது... 
ைதவடடத்தபின்... 
இரவுைளில் மைனுடன் மடனவி பபசும் 
வமல்லிய உடரயாடல்ைளில்... 
ைதவிடுக்கில் வழிந்து  
என் பற்றிய அருவருப்புைள் 
வபரும் பாம்பாய் வவளிபயறுகிறது.. 
துடணயின் வசந்த ைாைத்தில்  
அமுதமாய் புைழ்ந்து ையித்த உமிழ்நீர்  
துடடத்துவிட யாருமின்றி  
உணர்வற்று வழிகிறது... 
கூன் விழாத பமனியும்... 
இழுக்ைாத ைால்ைளும்.. 
வபயாகிதத்தின் வலி குடறத்தாலும்....  
கூர்டமயான ைாதுைளுக்குள் 
வலிைள் புதிது புதிதாய் குடிபயறுகின்றன.... 
இத்தடன வயதிலும்....ஆச்சர்யம் தான் என  
மருத்துவர் பாராட்டியதில் 
வீட்டிலிருப்பவர்ைளுக்கும்..எனக்கும் 
உடன்பாடில்டைதான்... 
கூர்டமயாய் வசவுைள் பைட்பதில்.... 
 
--- சந்துரு 
 
 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 12    01/05/2017 
 

 
 பக்கம்- 12 

வபஞ்சு  
-------- 
பைவைம் ஒரு  
வபஞ்சுதாபன என்கிறீர்ைளா ! 
 
பிரசவ அடற முன்பன முதன்முதைாய் 
தன் குழந்டத முைங்ைாண 
ைாத்திருக்கும் தந்டதைளின் 
வநஞ்சுத் துடிப்டப  
பைட்டுப் பழகியிருக்கிபறன் ! 
 
வகுப்படறயின் ைடடசி வரிடசயில்   
வாழ்க்டைச் சதுரங்ைத்தின் 
ைருப்பு வவள்டள ைட்டங்ைளில்  
எதிர்ைாைத்தில் என்டன நிடனவுகூரும்   
அனுபவங்ைடள ைற்றுக் வைாடுப்பதால்   
என்டனபய விரும்பும் ஒரு கூட்டத்டத  
வருடங்ைளாய் வளர்த்துக் வைாண்டிருக்கிபறன் ! 
 
என் மீது ஏறி நிற்ைச் 
வசால்வதால் வம்பு வசய்யும்  
மாணவர்ைள் திருந்தி விடுவார்ைவளன   
ஆண்டாண்டு ைாைமாய் ஆசிரியர்ைடள   
நம்ப டவத்திருக்கிபறன் ! 
 
டீ ைடட வாசலில்   
அரசியல் நாட்டுநடப்பு ைாதல்  
இத்யாதிவயன விவாதிக்கும் 
பாமரர்ைளின் பாராளுமன்றமாயிருக்கிபறன் ! 
 
ைால்நூற்றாண்டு முன்பு வடரயிலும்  
கிராமத்து திடரக் வைாட்டடையில் 
தடர டிக்ைட் ரசிைன்  
ைண்ட ைனவுைளின் முதல் படிக்ைட்டாய்  
ைாட்சியளித்துக் வைாண்டிருந்பதன் ! 

 
பூங்ைாக்ைளில்  
பபாய் மடறந்த வசந்தத்டத  
அடசபபாட வரும் முதியவரும்  
பவடையற்ற வபாழுது பபாக்கிைளும்  
வீட்டில் ைாதல் பபச இயைா தம்பதிைளும்  
பதடித் பதடி வந்தமரும் ஞான பீடமாயிருக்கிபறன் ! 
 
வந்து நிற்கும்  
புடைவண்டியில்  
ைாலியாை கிடக்கும் என்டனப்  
பார்த்தால் ஓபடாடிவருபவர்ைள்  
பவர்க்ைடடைத் பதாலும்  
படழய வசய்திதாட்ைடளயும்  
விட்வடறிந்து விைகும்பபாதும் 
வருத்தமடடந்ததில்டை ! 
 
இந்த மாவபரும் நாட்டில்  
ஜனநாயைத்துக்கு ஐயப்பாடு  
வரும்பபாவதல்ைாம்  
அரசியல் சாசன வபஞ்வசன்று 
என் மீதமர்ந்துதான்   
நீதியரசர்ைள் தங்ைள் 
பவத புத்தைங்ைடள 
புரட்டிப் பார்க்கிறார்ைளாம் ! 
அங்கு நான் நிஜமாைபவ  
இருக்கிபறபனா இல்டைபயா 
வபஞ்வசனும் வபயரிட்டு    
எனக்குப் வபருடம வசய்திருக்கிறார்ைள் ! 
 
வாருங்ைள் !  
என்மீதமர்ந்து சிந்தியுங்ைள் ! 
நீங்ைளும் ைவிடத எழுதுவீர்ைள் ! 
 
--- ஜி ராஜன் 
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 நிறங்ைள் மங்கிய ஓவியங்ைளில் 
------------------------------------- 
வருடங்ைள் மறந்த 
ஒரு பபருந்து பயணத்தில் 
சிை ைவிடதைளுடன் நீ 
அருைருபை இருக்டைைளில் ஏபதா ஒன்டற 
முணுமுணுத்தபடி வநஞ்சில் சாய்ந்து 
அண்ணாந்து பார்க்கிறாய் 
ைண்ைளுக்குள் நுடழந்து 
இதயம் விதானங்ைளில் 
ஓவியங்ைள் வடரந்தவாபற... 
என்டனக் ைடந்து ஓடும் இருள்ைவிழ்ந்த மரங்ைளிலும் 
வசடிைளிலும் 
முடிவு வபறாத பதடல்ைளில் 
மனம் வமௌனித்துப் பயணிக்கிறது 
இருள்ைவிழ்ந்து கிடக்கிறது 
உள்ளும் புறமும்! 
 
குளிடர ஆபவசமாய்த் துப்பும் 
பபருந்தின் சீற்றத்தில் 
பக்ைத்திருக்டை அரமற்று கிடக்கிறது 
சிை வார்த்டதைடள உதிர்க்ை முயன்று 
உதடுைளுக்குள் ஒளித்துக் கிடக்கிபறன் 
நீ முணுமுணுத்த வார்த்டதைடளப் 
இருக்டைைள் எங்கும் பதடுகிபறன் 
இன்றும் ைடந்பதாடுகின்றன 
இரவுைள் அணிந்த மடைைளும் மரங்ைளும் 
என் பார்டவைள் வபாருட்டன்றி! 
 
நிறம் மங்கினும் 
நீ வடரந்த ஓவியங்ைள் மட்டும் 
இதய விதானங்ைளில்.. 
எடதபயா கூற முயன்று! 
 
--- முனியாண்டி_ராஜ் 
 
 
 

மனம் முழுக்ை பறக்கும் 
பைாயில் மாடப்புறாக்ைள் 
 
வானில் இருந்பத 
வட்டமிடும் ைழுகுைளின் பார்டவ 
 
பார்டவ வதரியாத 
பகுத்தறிவு மனிதனின்  
பிச்டச பாத்திரம் 
 
வவறி வைாண்டு குடைக்கும் 
வதரு நாய்ைளின் வீரம் 
 
அடனத்டதயும் பார்த்தவாபற 
வசருப்பு டதக்கும் முடவர் 
 
நீண்டு வைாண்பட இருக்கும் 
அவருடடய நாடளய நம்பிக்டைபயாடு 
 
--- வசல்வ ைார்த்திபையன் 
 
 
 
வபருநதிவயான்றின் மீதுைவும் 
மீன்வைாத்திவயான்று 
நீரினுள் நுடழந்வதழுடையில் 
குதூைளிக்கும் சிறுமிவயாருத்தி 
அைகில் துள்ளும் 
மீனிற்ைாய் வருந்த 
அம்மீடன நதியில் 
நழுவவிடுகிறதப்பறடவ 
அக்ைணத்தில் 
நீந்துகிறாள் அச்சிறுமி மீன்வனான்றாய்... 
 
--- புன்னடை பசது 
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தீட்டிற்கு பின்னான இரவுைள்  
அவளின் நிடறய முத்தங்ைளால் நிடறத்திருக்கும்  
முட்டுவாயில் தடித்திருக்கும்  
சிறு பருக்ைளில்  
என் விரல் பிடித்து அழுத்திக்ைாட்டுவாள் எச்சில்வதாட்டு 
இடுமாறு பைட்பாள் இந்த நாப்கின் ப்ராண்டு 
சரியில்டை வதாடடயிடடயில் எரிச்சவைன்பாள்  
எடதவயடதபயா இழுத்துப்பபாட்டு 
பபசிக்வைாண்டிருப்பாள்  
கூடபவ என்டனயும்  
வரவர சாருக்கு புடிக்ைடைபயா, சாடடபபசுவாள்  
சரிசரி இருக்ைட்டுவமன இடடயில் தடையடணடய 
உறங்ைவிடுவாள் அடிக்ைடி திரும்பி பார்த்து டைநைர்த்தி 
எங்ைளின் தூரங்ைடள அளந்துவைாள்வாள் தண்ணீர் 
குடிப்பதுபபால் பாவடனபவறு  
உண்டமயிைபய புடிக்ைடையாடா, 
முதல்முடற ைாதடை  
வசால்வதுபபால் பைட்பாள்  
உறங்குவடதப்பபால் இரண்டாவது உருளில் மார்பில் 
படர்ந்து நுனிமூக்கினால் பபசத்துவங்குவாள்  
வைாட்டாவிடய தவழ, 
என்னடா ஓவரா பண்ற என்றவாபற சட்டடடய 
ைாைருடன் பற்றியிழுத்து உதடுபதித்து மார்புசளிடய 
ஒபர மூச்சில் அறுத்து எறிகிறாள்  
குளிர் வைாஞ்சுகிற 
இந்த இரடவ அவளுக்பை 
ஒப்புக்வைாடுக்கிபறன் 
மத்தியில் வைாட்டிக்ைவிழ்த்திருக்கும் வவட்ைங்ைடள 
ரசிப்பதற்பைனும் இந்த நாடைத்டத நீட்டிக்ைைாம்தான் 
ஆனாலும், 
ஜாக்வைட்டின் வைாக்கிைடள தளுவும் 
என்விரல்ைளிடம் என்ன வசால்லி தடுப்பது 
அடிபயய் முடியைடி என்றா? 
வமதுவமதுவாய் என் குளிர் இரடவ டைப்பற்றி 
வைாள்கிறாள் வழக்ைம்பபால் 

இதுதான் மடறவயன்று மனடத ஆறுதல் 
படுத்திக்வைாள்கிறான் வள்ளுவன் 
 
--- விபனாத் 
 
 
பிண வீட்டின் ைாடை 
------------------------- 
ைாற்டறக் கிழித்வதறியும் படறைளின் 
ஓடசயில் விடியும் 
வீவடான்றின் பின் மரத்திலிருந்து 
இடரபதட கிளம்புகிறது பறடவ 
ைடக்கும் பநரங்ைளில் 
பஞ்சாரத்திலிருந்து இரு பைாழிைள் 
வவளிபயற்றப்படுகின்றன 
ஜாதைம் வபாருந்த புணரும் 
விைங்குைளின் புழங்குதல் அறிந்து 
அடுப்படி விட்டு ஓடுகிறது சுண்வடலி 
திண்டணயில் உறங்கும் நாடய 
வயிறு பிடித்து பவற்றிடம் மாற்றுகிறான் 
அம்மணச் சிறுவன் 
பதநீர் தயாரிப்பில் சிந்திய இனிப்புக்ைாய் 
எறும்புைள் வமாய்க்கிறது 
அடித்துக்வைாண்டு அழுபவர்ைளின் 
உடல்வமாழிடய இரசித்தல் வதாடங்கி 
துடண புடதக்ைப்பட்ட ைடரயின் 
அருபை படுப்பதுவடரயான எண்ணத்தில் 
நைராதிருக்கிறது பிணம். 
 
--- நுற்பவிடனஞன் 
 
 
 
குளிரூட்டப்பட்ட சவப்வபட்டியில்  
உருகி வைாண்டு இருக்கிறது 
ஓராயிரம் உறவுைளின் ைண்ைள்.. 
 
--- அ.சு.ரா 
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சாடைபயாரம் 
உருக்குடைந்து நிற்கும் 
முைம் வதாடைத்த 
வாைனத்தின் 
வமன் சிரிப்பில் வலித்து 
வநருங்கிபனன்.... 
வதாங்ை விட்ட கிளியின் 
சிறகுைள் 
இன்னும் படபடத்துக்வைாண்டிருந்தன.... 
வநாறுங்கிக்கிடந்த 
ைண்ணாடித்துைள்ைளில் 
பயணம் வசய்தவர்ைளின் 
ைடடசி சிரிப்வபாலி 
உடறந்திருந்தது.... 
பசாட்டா பீம் ைட்டியிருந்த  
ைடிைாரத்தில் ைடந்த நிமிடம் 
உயிர்ப்புடன் இருந்தது... 
 
ைடந்த நிமிடத்தில் 
கிளிக்கு முத்தமும் 
வாைனக்ைண்ணாடிைளில் 
ஓவியம் வடரந்து வைாண்டும் 
பசாட்டா பீமிடம் 
சண்டடயும் 
பபாட்டுக்வைாண்டிருந்த  
ைார்ட்டூனிஸ்ட்.... 
ைடடசி நம்பிக்டையாை 
பசாட்டா பீடமத்தான் 
இறுைப்பற்றியிருந்தான்... 
பசாட்டா பீம் 
அம்முடவப்பற்றியிருந்தது... 
அம்மு அடுத்த நிமிடத்டத 
பற்றியிருந்தாள் 
 
--- பதாழன் பிரபா 
 
 

எப்பபாதும் என்டனக் ைவர்ந்த  
அந்த   நூைைம்  
எவருமில்ைாத  
ஒரு மூடை இருக்டை 
என் பதடல்ைளில் சிை  
புத்தைங்ைள்  
 
வாசித்துக்வைாண்டு இருக்கிபறன்  
நிர்ப்பந்தமாை  
உட்க்ைாரடவக்ைப்பட்ட அடமதி  
பநரத்பதாடு மல்லுக்ைட்டி நிற்கிறது  
 
அலுத்துக் ைடளத்து  
ஓய முயலும் ஒரு  
மின் விசிறியில் அவ்வப் வபாது  
வந்து இருக்ைமுடனந்து 
பதாற்றுப் பபான ஈ ஒன்று  
பாதி படித்து குப்புறக் கிடத்திய  
புத்தைம் ஒன்றின்  
முதுகுத் தண்டில் 
 ைால்ைள் பரப்பி  
உட்ைார்ந்திருக்கிறது.  
 
எபதா பயாசடனயுடன்  
எடுத்து மடித்த புத்தைத்துள் 
எங்பைா ஒரு பக்ைத்துள் 
புகுந்து விட்ட ஈ இடரந்து 
 வைாண்பட இருப்பதான பிரடம  
இப்பபாது வவகு சிரத்டதயுடன்  
அந்தப் படழய புத்தைத்டத  
ஒவ்பவார் பக்ைமாய்  
புரட்டிக் வைாண்டிருக்கிபறன். 
 
--- பதஞ்சலி 
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டவைடற பவடளைளில் 
வவறிச்பசாடிக் கிடக்கின்றன 
ஆையங்ைள்... 
 
மணியின் சத்தங்ைபளா... 
பாங்பைாடசைபளா.... 
பதாற்றுத்தான்... 
திரும்புகின்றன...  
 
உறக்ைம் ஒன்பற... 
பிரதானமாக்கிக் வைாண்ட 
விழிைளுக்குள் 
பரந்து விரிகின்றன 
பமாட்சங்ைடளப் பற்றிய 
சுவனம் பற்றிய ைனவுைள் 
 
நன்டமைளின் விடதைடள... 
எடுக்ை மறந்த ைரங்ைள்... 
நாள்முழுதும்... 
பாவங்ைடள அறுவடட வசய்கின்றன... 
 
இருண்டுப் பபான... 
 மாடைைளின் பின்வாசலிை 
ஆையங்ைளில் 
அடைபமாதுகின்றன உயிர்ைள் 
அன்டறய  
அத்தடன பாவத்தின்  
அறுவடடைடள. 
சுமந்திறக்கி விட்டு 
நைர்கின்றன...அடவைள்... 
ஆம்... 
இப்பபாதும் விழிைளுக்கு 
நிம்மதியான உறக்ைம் ஒன்பற 
பிரதானமாகி இருக்கிறது... 
 
நீண்ட துயிவைான்பற. 
எனக்கும் பதடவப்படுகிறது... 

 
எழுப்பப்படுடையில் கூடபவ 
விழித்துக் வைாள்ளுபம 
பைள்விைளும் தீர்ப்புைளும்... 
 
அத்தடனயும் உனக்வைன்று... 
விட்டுவிட்படன்... 
இப்பபாது 
நீண்ட துயிவைான்பற... 
எனக்கு. பதடவயாகின்றது 
இடமைளுக்குள் சூழ்ந்திருக்கும் இருவளான்பற... 
பபாதுமாகிறது... 
 
சுவனபமா நரைபமா 
உறக்ைத்டத மட்டும்... 
ைடைத்துவிடாதீர்ைள்... 
ைனவுைபள... 
 
--- சிந்தா 
 
இடசவில்ைாதிருக்ைைாம்! 
எதிர்ப்பிருக்ைைாம்! 
இயைாடமயாயிருக்ைைாம்! 
எரிச்சைாயிருக்ைைாம்! 
எள்ளைாயுமிருக்ைைாம்! 
ஏன் நீங்ைள் 
எல்ைா வமௌனங்ைளுக்கும் 
‘சம்மதம்' என்கிற 
உங்ைளுக்குச் சாதைமான 
ஒற்டறப்வபாருள் மட்டுபம 
வைாண்டு 
உறவுச்சிக்ைல்ைடள 
உற்பத்தி வசய்துவைாண்டும் 
உழன்றுவைாண்டுமிருக்கிறீர்ைள் 
மனிதர்ைபள?  
 
--- வளவன் ைரிைாைன் 
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ஊர்ந்து வசன்றும் இடரும் ைாைம் 
நாட்ைாட்டியிலிருந்து  
நித்தம் நைர்கிறது குப்டபக் கூடடக்கு 
விபவைம், பசாைம், வரவவன 
ஒவ்வவாரு நாளும் 
ஒவ்வவான்டற பின் பிடனந்து வரும் 
இராசிைள் 
வநாடிமுள்பளாடசக்கு எதிவராலிக்கும் 
பூடனயின் வவண் பால் பாதத்தடம் 
ைாைத்தின் சிறகுடுத்திய வானிரவு 
ைதவிடுக்கில் டைபிடியளவு சூரியன் 
உடனக் ைாண ஒளிந்திருக்கிறது 
முத்தத்திற்கு இடணயாய் பூக்கும் வவக்ைங்ைள் 
வவற்றுத் வதாட்டியில் நிரப்பிய வார்த்டத 
மீவனன வநளிந்து தூண்டிைாய் மாறியது 
நீரின் சிரங்பைாதும் ைாற்று 
ைடரவதாடா அடைைளில் நம் ைாதல் 
வன முைப்பில் வந்தமரும் முகில்ைள் 
பிளாஸ்டிக் இடையில் வமழுகு நீர் திவடை 
ஒபர உரசலில் பற்றிக் வைாள்ளும்  
பனிக்ைாை தீக்குச்சி 
மடிந்தன மூன்று புடைப்பபாக்கியும்  
முப்பத்திவரண்டு உயிர்ைளும் 
முதுைர்ப்வதியின் ைனவுப் பறடவக்கு 
பதாலுறித்த திராட்டச நிறத்திவைாரு அைகு 
வைாத்தித் தின்ற ைண்ணீர் துளிைள் 
மறுபிரசவத்தில் அழ மறுக்கும் குழந்டதக்கு 
கிள்ளி வளவவனன வபயர் டவத்தவள் 
மதன நீரில் வடிக்கும் சிடைைளுக்கு 
வறுடமயின் நிறம் பூசி உயிர்ப்பிக்கிறாள்... 
 
--- ருத்ரன் ரிஷி 
 
 
 
 
 

கூரிய முட்ைள் நிடறந்த சாட்டடைடளச்  
சுழற்றியபடி வரும்  
இறுகிப் பபான உங்ைடளப் பபாலில்டை  
அன்றைர்ந்த மைர்ைபளாடு வரும்  
வநகிழ்வான அவன். 
 
சர்வாைங்ைார பூஷிடதைளாை இருக்கும்  
உங்ைடளப் பபாலில்டை  
அைங்ைாரங்ைளற்ற எளிடமயான அவன். 
 
நானறியக் கூடாவதன  
நீங்ைள் மடறத்த அற்புதங்ைளின் மீது  
ஒளிடயப் பாய்ச்சியவன் அவன். 
 
மனவதங்கும் பல்ைாயிரம் ஆடசைள்  
விரிந்து பரவுடையில் 
உங்ைடளப் பபால் அவவனன்டன 
தீராத குற்றவுணர்வில் தள்ளுவதில்டை 
 
ஆயிரக்ைணக்கில் இருக்கும் உங்ைடள  
தனிவயாருவனாை சமாளிக்கும்  
அவனின் சாைசம்  
என்டன எப்பபாதும் வசீைரித்தபடிபய இருக்கிறது 
 
வதய்வங்ைவளன அடழக்ைப்படும்  
நீங்ைள் வசால்கிறீர்ைள்  
அவடன சாத்தாவனன்று 
 
--- ஜி.சிவக்குமார்   
 
விைங்குைபள விைகுங்ைள் 
விைங்கிடப்பட்ட விைங்குைள்  
விடுதடையாகிவிட்டன. 
 
--- மணிமாறன் 
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தங்ைத்தின் தங்ைமான என் ஆண்டவபர 
----------------------------------------- 
நிைம் வவயிலுக்குப் பழகியிருந்த  
வநற்ைளஞ்சியத்தின் கிழக்கு மூடையில் 
வடளயல்ைள் வமௌனத்திற்குப் 
பழகியிருந்த இக்ைாைத்தில் 
அட்சயதிருதிடயக்கு அடுத்த நாள் 
ஒரு பபருந்துநிடையத்தின்  
தடரக்ைடடயின் பநவரதிரில் நிற்கிபறன். 
ைம்மல் சடடமாட்டி வடளயல்ைள் யாவும்  
வசய்கூலியின்றியும்  
எதிர்வரும் வாழ்க்டைக்கு பசதாரமின்றியும்  
முப்பது ரூபாய் பபரத்தில் முடிந்துவிட்டது. 
புதியது வபருடமயாற்ற  
விழிசுழற்றி நிற்கும் சிறுமிக்கு 
நிறங்ைள் பற்றிய அக்ைடரபயதுமில்டை 
வமலிந்த பணப்டபயுடடய தாய்க்கும் 
அதற்குபமலும் பதர்வுவசய்யும்  
அவசியமில்டை. 
மனதுக்கும் வாழ்க்டைக்குமான தூரம் 
சற்பற வநருங்கிக்வைாண்டிருந்தது. 
அட்சயதிருதிக்கு அடுத்த நாளிலும் 
இவர்ைள் வபாருட்டு 
அருள்பாலிக்ை பவண்டும்  
யாவற்றிலிருந்தும் வதாடைவிலிருக்கும்  
என் ஆண்டவபர. 
 
--- ஆண்டன் வபனி 
 
 
வறண்ட ஆற்றிலிருந்து  
சங்ைமிக்ை வந்த மிச்சமான நீடர  
ஓைமிட்டு பசர்த்துக்வைாள்கிறது  
ைடல்... 
 
--- J.K.பாைாஜி 

உனக்வைன்ன  
ஒரு முட்டிடய தடரக்கு 
சமமாய் மடித்து 
ஒரு முட்டிடய வநட்டு குத்தாய் 
டவத்து வைாண்டு  
தாலி வாங்ை தயாராகிவிட்டாய் 
இக்ைாட்சிடய ஓராயிரம் தரம் 
மனதில் ஓடவிட்ட எனக்குத்தான் 
அங்கு இருப்பப வைாள்ளவில்டை 
மண்டபத்திலிருந்து 
வைாண்டுவந்த அந்த மஞ்சள் நிற 
அட்சடதடய 
உள்ளங்டையில் அடக்கியிருந்பதனாம் 
தூக்ைத்தில் வழிந்த என் 
ைண்ணீடரயும் துடடத்துவிட்டு 
வாழ்த்த வராமல் வைாண்டுவந்த 
அந்த அட்சடதடய உள்ளங்டையிலிருந்து  
வலுைட்டாயமாய் பிடுங்கி பபாயிருந்த  
அம்மா வசான்னாள்..... 
 
--- பைா. ஸ்ரீதரன்                         
 
உயிர்வதழுதலின் மந்திரத்டத 
இடடவிடாமல் உச்சரிக்கும் 
உனவதாரு வசால் 
ஒரு விடதயாய் விழுகிறது என்னில் 
இருவரும் எதிர்வைாண்ட துபராைங்ைடளவயல்ைாம்   
வபாடியாக்கி சிறு வபாட்டைங்ைளாக்கி 
முடளக்கும் வசடிக்கு ஊட்டச்சத்தாக்குகிபறன் 
முடளக்ை முடளக்ை கிடளைடள முறிக்கும் 
அவர்ைடள மீறி ஒரு முடள விடும் 
உனது எனக்ைான விடதைள் 
அங்கிருந்து கிளம்பும் ஒரு சிறு பறடவ 
யாவர்க்குமான விடுதடை இடசபயாடு 
 
--- ை.அம்சப்ரியா 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 12    01/05/2017 
 

 
 பக்கம்- 19 

புதிய நிர்வாண சடைம் 
----------------------- 
சிவன் தன் மூன்றாம் ைண்டண வநற்றியில் திறந்தான் 
நாங்ைள் எங்ைள்  
நிர்வாணத்தில் திறந்பதாம் 
 
சிவன் வநற்றிக்ைண் திறந்து 
முப்புரத்டத நிர்மூைமாக்கினான் 
எங்ைள் நிர்வாணம் 
மமடத அரசியடை நிர்மூைமாக்கும் 
 
அதிைார அபைாரிைள் இதுநாள்வடர 
உயிரற்ற உடலின் நிர்வாணத்டதத்தான் 
பார்த்திருப்பார்ைள் 
இது எங்ைளின் 
எரிமடை நிர்வாணம் 
இதன் வவப்பத்தின் வீச்சு தாளாமல் 
ைருகிப் வபாசுங்குகிறது 
அவர்ைள் அணிந்திருந்த 
பசு முைமூடி 
பதசம் திகிபைாடு பார்க்கிறது 
உண்டம ஓநாய் முைம் 
 
நீதிபைட்டு 
தன் முடை திருகி எறிந்தாள் 
பசாழபதச தமிழச்சி ைண்ணகி 
பற்றி எரிந்தது ஒரு தடைநைரம் 
 
நாங்ைள் 
உழவினத்தின் உரிடமக்ைாை 
இடடத்துணி அவிழ்த்வதறிந்து 
நிர்வாணமாய் நின்றதும் 
ஒரு தடைநைரில்தான்.. 
 
எங்ைள் அம்மணம் 
இந்த அரசு யாருக்ைானது என்படத 
அம்பைமாக்கியிருக்கிறது 

தன் பிள்டளைள் 
அம்மணமாய் நிற்கும் அவைம் ைண்டு 
அவமானத்தில் தடைகுனிகிறாள் 
பாரத மாதா! 
 
விடதைள் வீசிப் பழக்ைப்பட்டவர்ைள்தான் 
எங்ைள் நிர்வாணத்டதபய வீசியிருக்கிபறாம் 
வவடிகுண்டாை.. 
 
நாங்ைள் வைாண்ட 
நிர்வாண பைாைம் 
உடல் கிளர்ச்சிக்ைானது அல்ை 
ஒரு 
யுைக் கிளர்ச்சிக்ைானது! 
 
அரசாங்ைம் என்ற வபயரில்  
ைம்வபனி நடத்தும் அதிைாரபம 
நீ  
பிறந்து விட்டதாைச் வசான்ன 
பபாலி பாரதம் அல்ை 
இனிதான் பிறக்ைப் பபாகிறது 
புதிய பாரதம் 
 
சிருஷ்டியின் பதாற்றுவாய் 
நிர்வாணம் தாபன 
ஆைபவ  
ஒரு பதசத்டதபய 
பிறப்பிக்ைப் பபாகும் 
இது- 
 
மைா நிர்வாணம்! 
 
--- சுைா 
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எங்பைா அைறும் ஓநாயின்  
தனிடமயின் குரலில் இந்த இரவு  
என்டன இழுத்துப்பபார்த்திக் வைாள்கிறது  
 
இந்த நிைவுக்கு வதரியும் உன்  
இரவின் தளும்பில் நிடனவின்  
தனிடமடய பருகும் என் வநருப்பின்  
நவாவில் உன் அடழப்பின்  
அசரீரிக் குரல்  
 
ைழுத்துக்கும் ைாது மடலுக்குமிடடயில்  
குவிந்துள்ள கூச்சத்டத மீண்டும்  
சுடவத்து பருை ஆடச சகி  
 
உன் அடணப்பில் ஒழுகும் ைாதலில்  
தவறியதில்டை மார்ைழிக் பைாப்டபயின்  
ைதைதப்பு 
 
உன் மறுப்பற்ற அனுமதி எப்பபாதும்  
திறந்திருந்தது எனக்ைான உள்  
அடழக்கும் பருக்டைடய அத்துளியில்  
துளிர்விட்டிருந்தது பவர்ப்பற்றுகிற  
பநசத்தின் சுரப்பி  
 
இரவின் தவம் எரிந்துக்  
வைாண்டிருக்கிறது 
 முள்ளில் உயிர்ப்பிக்கிறது உன் விச  
அமுதத்தின் நீந்தும் நதிடய  
 
துருபவறியிருக்கிறது சகி  
வமாட்டடமாடியில் பவடிக்டைைாட்டிய  
நம் நிைா அந்த இரவின் கூர்டமயில்  
குத்திக்கிழிப்படுகிறது நஞ்சுண்ட உன்  
நிடனவின் சுடவ  

ைடத்தப்படுகிறது வவறும் கிழிக்ைப்பட்ட  
நாட்ைாட்டிைள் மந்டத நழுவும் ஆட்டின்  
திடசயில் ஒற்டற முடைவயான்டற  
திடச பதடுகிறது இந்த வவள்ளாடு  
 
ைாதல் விைங்ைாகும் சந்தர்பங்ைளில்  
விடுதடையற்ற டைதியாைனும் அது  
எப்பபாதும் உன்டன உயிர்பிக்கும்  
ைனவமான்றில் டைகுட்டடயின்  
சின்னத்தில் ைாைத்டத வநய்திடைாம்  
 
--- (z) ஜபீர் 
 
 
ஒருபபாதும் தடரவதாடாத வானம்..... 
 
ஒருமுடறவயனும் விண் பநாக்கி 
பாயாத அருவி...... 
 
ஒரு சமயத்திலும் பின்பநாக்கி         
பறக்ைாத பறடவ..... 
 
ஒரு சாமத்திலும் மண்ணில் 
பூக்ைாத விண்பூக்ைள்...... 
 
ஒரு முயற்சியிலும் திரும்பி 
வராத ைாைம்..... 
 
ஒரு வபளர்ணமியிலும்  ைடரதாண்டாத 
ைடல்....... 
 
இடவவயல்ைாம் உணர்த்தவில்டையா..... 
உனக்கு .....ஒரு ைணமும் வநறிபிறழாது 
வாழ்பவாரும் இப்புவியில் உண்வடன்று.....!!! 
 
--- மபனாஹரி 
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ஆழ்ந்த உறக்ைத்தின்  
அர்த்த ராத்திரியில்  
டைப்பபசிக்குள் விழுந்து கிடந்தது  
ஒரு தவறிய அடழப்பு  
 
நடுநிசியின் வபரு வமளன அடமதியிலும் என் 
வசவிப்படறக்கு எட்டாத  
வநாடியில் அது தன் சத்தத்டத  
நிறுத்தியிருக்ைக்கூடும்  
 
சங்கீதம் வழிந்தபடி  
எழுப்பிய அைாரம்  
அடரக்ைண்ணில் பார்க்ை டவத்தது  
அந்த தவறிய அடழப்டப  
 
விபரங்ைள் எதுமற்ற 
அந்த புது எண்ணின் மீது  
குவியும் ைவனத்தில்   
வதாடைந்துபபான நட்பும்  
உடடந்துபபான உறவுைளும்  
வந்து பபாகின்றன  
 
ஆர்வத்பதாடும் அன்பபாடும்  
திருப்பி அடழத்தபபாது  
"நீங்ைள் அடழத்த எண் தற்பபாது  
அடணத்து டவப்பட்டிருக்கிறவதன" வரும்  
பதிவுக்குரைால்  
  
நீளும் சந்பதைத்டதயும்  
குமுறும் குறுகுறுப்டபயும்  
எடதக்வைாண்டு நிரப்புவது...? 
 
--- தனபால் பவானி 
 

இரண்டுைால் பூதம் 
------------------- 
பூதத்டத உங்ைளுக்கு 
அறிமுைப்படுத்தவிருக்கிபறன் 
நீங்ைள் நிடனப்பதுபபால் 
சத்தியமாை அது 
அைாவுதீன் பூதமில்டை 
இரவில் வதன்படுவமன்ற 
மூட நம்பிக்டைடய 
முதலில் பக்ைத்து தார்சாடையில் ஓடும்  
ைாரிச் சக்ைரங்ைளில் நசுக்கிவிடுங்ைள் 
எவபனா புரலிய 
ைைப்பி விடராவனன்று 
எவபரனும் உங்ைள் 
நம்பிக்டைடய வசாற்ைடப்பாடர வைாண்டு 
தைர்த்திருந்தால் அவடரயும் 
உடன் அடழத்துவாருங்ைள் 
எதிர்பார்ப்புக்கு எதிர்மாறாை 
சிைசமயம் வைாத்துக் வைாத்தான 
பூதங்ைள் வதன்பட்டால் 
வந்தா மடை ைடதடயப்பபால் 
விடரவாை வசல்பபான் வடைவீசி வசல்பியில் 
மாட்டடவத்து விடுங்ைள் 
முக்கிய பவண்டுபைாள் 
யாவதனில் பூதத்டதக் ைண்டவுடன் ைரன்சிப்பழத்டதக் 
வைாடுக்ை மறந்துவிடாதீர்ைள் 
இவ்வளவுக்கும் அஸ்திவாரமாை  
அரசு சான்றிதழ் பவண்டி 
ஒபர ஒரு 
விண்ணப்பம் பபாதும் 
அதுகூட பூதத்திடமிருந்து 
வபறும் 
ஆட்படாகிராப் என்படத 
மறந்துவிடாதீர்ைள் 
 
--- பச தண்டபாணி வதன்றல் 
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பிறந்தது முதல் 
உடடதிருத்திபய அமர்ந்து 
ஒலியின்றிபய சிரித்து 
கீழ்பநாக்கிபய நடந்து   
நடரகூடி கிழப்பருவவமய்திய  
முத்துப்பபச்சிடய 
இன்னமும் துரத்துகின்றன 
சிை ஆண் முைங்ைள். 
 
வாசலில் பாண்டியாடுடையில்  
புட்டத்தில் கிள்ளிச்வசன்ற   
தந்டத வயவதாத்த ஒரு முைம்  
மிரட்டைாய் பல்லிளிக்கிறது 
பை அதிைாடை பவடைைளில். 
 
பள்ளியில் வீட்டுப்பாடம் திருத்துடையில் மார்புரசி 
வதாடடயுரசிய ஒரு ஆசிரிய முைம் 
பிரம்பாய் வவளுக்கிறது 
பை மதியங்ைளில். 
 
ைல்லூரிக்குச் வசல்டையில்  
வழிமறித்து ஆபாச வார்த்டதைபளாடு  
இடடடயப்பற்றிய  
ஒரு பபாடத முைம்  
அரவமாய் வநளிகிறது 
பை மாடைப்வபாழுதுைளில். 
 
பவடைக்குச் வசல்டையில் 
பபருந்தில் தீண்டிய பை பமாை முைங்ைள்  
மூச்சுமுட்ட வநருக்குகின்றன 
பை இரவுைளில். 
 
ஆடடயாய் படரும் முைமடனத்டதயும் 
ஆள்ைாட்டி விரைால் பசர்த்திழுத்து  
நிமிடத்தில் உதறிவிட்டு 
வாழ்க்டைத் பதநீடர  

ருசிக்ை முடிகிறது 
முத்துப்பபச்சிக்கு  
 
எனினும் 
பை வருடம் பின்வதார்ந்து 
தூரத்தில் நின்று  
தயங்கித் தயங்கி 
ைாதடை வசால்லியவனின் 
ஒரு முைம் என்பறனும் மங்ைைாய் 
நிழைாடுடையில் தான் 
வபரிதும் பதறுகிறாள் 
ைற்பு ைளங்ைப்படுவமன்றஞ்சி. 
 
--- பா. வனிதா வரஜி 
 
 
ைாத்திருப்பின் புதிர் 
------------------- 
வவட்டுண்ட அடிமரத்தின் மீது  
தனிடமடயச் சுமந்தபடி ஊர்ந்து வைாண்டிருக்கிறது  
ஒரு எறும்பின் வாழ்வு   
உக்கிர வபருவவளியில்,டையறு நிைத்தில் 
ஒரு மரணம் பிரதிபாதித்திருப்படத    
ைண்முன் ைாண பநர்கிறது   
நீைமைர்ைளாடிக் குளிர்ந்ததும்   
நதிபருகி ைடர சுகித்ததும்    
ராணுவ மிடுக்கில் ஊர்வைம் பபானதும்  
பைளீபராடு ைளித்தாடியதும்  
நுண் மனதுக்குள் ைசிந்து 
நீர்த்துக்வைாண்டிருக்கும் இக்ைணத்தில்  
தளர்நடடதான் தீர்ந்தபாடில்டை   
மரணத்டதவிடவும் புதிரானது 
அதன் ைாத்திருப்பு   
 
--- ைாடன் 
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சிடறயின் சுவரில் ஒரு டைதி  
------------------------------ 
வமௌனத்டத  
பந்தாய் உருட்டி  
ஒரு சுவரில் எறிந்துவிட்படன் 
மிகுதி மூன்று  
சுவர்ைளிலும் வதறித்து  
மீண்டும் என் டைவந்தது  
மாறுதலின்றி 
அபத வமௌனமாை... 
 
முன் வாசலில் சுடவப்பதும்  
பின் வாசலில் ைழிப்பதும்  
ைழிப்பிடம் முன் கிடப்பதும்  
நரைத்தின் அடித்தட்டட  
ஒரு ைணம் ைாட்டிவிடும்   
 
பார்ப்பவவரல்ைாம் பாவிைள்  
வசய்தவதல்ைாம் குற்றங்ைள்  
இருக்குமிடவமல்ைாம் இரத்தவாடட  
எனில்  
உள்ளம் இறுகி 
உபைாை உருண்டடயாய்  
உணர்வற்றுவிடும் .... 
 
சமத்துவத்தின் அடடயாளம்  
வவள்டள நிறமாம் 
ஆம் இங்கு அது  
சண்டடக்ைாரர்ைளின் ஆடடயாய்  
அழுக்ைடடயும்....   
 
வதரிந்து வசய்தாலும்  
வதரியாமல் வசய்தாலும்  
குற்றம் குற்றபம....!  

முன் வாசலில்  
ைம்பிைடள ைணக்வைடுப்பதும்  
சாத்தியபம .... 
 
சிைபவடள  
பணமிருந்தால் .....! 
 
சிடறயும் சிரம் சாய்க்கும்  
சிரித்துக்வைாண்டு  
சிவப்பு ைம்பளம் விரிக்கும்.... 
 
பைட்பாரற்று யாருமிருந்தால் .....! 
 
நீதி வடைவீசும்  
சிடறைளும்  
புலிைளாய்  பாயும் ... 
 
இருந்தும் சிடறைளும் 
சிை பகுதிதான் நரைத்தின்  
இல்ைாபதாருக்கு மட்டும்தான்  
இது உண்டம இந்த உைைத்தில்....  
என்று புரிந்துவைாண்படன்  
சிடறயின் சுவரில்  
ஒரு டைதியாய் நானும் ..... 
 
--- நுஸ்கி இக்பால், ைாத்தான்குடி 
 
 
 
லிமடரக்கூ   
----------- 
நில் ைவனி வசல்  
நிடை தவறி பபரிடியாய் விழும்  
வாய்தவறி வந்த வசால் !  
 
--- ஆனந்தன், மதுடர 
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பநற்று வபய்துபபான மடழநீரில்  
நடனந்து வைாண்டிருந்ததால் 
குளிரில் நடுங்குவதாைவும் 
மரத்தடியில் மடழக்கு ஓதுங்கிய பபாது 
வைாடுத்த முத்தங்ைளில் 
இன்னும் சிலிர்த்து விடுவதாைவும் 
குளிரிலும் பமனிவயங்கும் 
வியர்டவத் துளிைள்! 
 
புல்தடரவயான்றின் மீதமர்ந்து 
பசுங்ைம்பளத்தில் எழுதிய வரிைளாய் 
மீண்டும் உணர்த்திச்வசன்ற  
வாசங்ைளாய் வாசிக்ை பநர்ந்தபபாது 
ைடைந்துபபான பமைத்தினுள் 
வமதுவாய் முைம் ைாட்டிய  
நிைவும் வவட்ைம் வைாண்டு  
விழித்துப்பார்த்த டமயிட்ட 
விழிைளில் ஓர் ஏக்ைம்! 
 
ஏபதாவவாரு இடத்தில் 
ஒளித்து டவக்ைப்பட்டதாவும் 
அைங்ைரிக்ைப்பட்டதாைவும் 
பநர்த்தியாை வரிடசப்படுத்தி  
டவக்ைப்பட்டதாைவும் 
டைவயழுத்டத அழைாக்கி  
மீண்டுமாய்  
அவள்/அவன் எழுதிச்வசன்ற 
பிரியாவிடட நாள் மடவைான்டற  
மீண்டும் வாசிப்பதால் 
இனம் புரியா சுைவமான்றில் 
நிடனவின் பதடல் ஒன்று! 
 
--- பைாடவ சசிக்குமார் 
 
 
 

துபராைத்தின் நிறம் 
எவ்வாறிருக்கும் வதரியுமா.......? 
அளவுக்ைதிமான நம்பிக்டையின் 
அடறயில் மகிழ்ந்திருப்பாய் 
உனக்குப் பின்னால் 
ஒரு துபராைம் இருப்படதயறியாமல் 
சத்தமின்றி உனது ைழுத்து 
அறுபட்டுத் வதாங்கும் 
அடத உணர்ந்தும் 
சிரித்துக் வைாண்பட 
சிரம் நீட்டுவாய் 
அந்தக் ைத்தி வமது வமதுவாய் 
உன் சடதடய  
துடளத்துச் வசல்லும் 
குருதி பீறிட்டு எழும்பும் 
ஆர்ப்பரிக்கும் அடைடயப் பபால் 
ஆனாலும் நம்பிக்டை 
உயிர்த்துக் வைாண்பட இருக்கும் 
இறுதியில் அறுபட்ட தடமின்றி 
உன்னுடல் நிைத்தில் 
வீழ்ந்து துடிக்கும் 
ஆனால் துபராைபமா 
எவ்வுணர்வுமின்றி 
அவ்விடம் விட்டு 
அைன்று விடும் 
பவபறார் நம்பிக்டைத் பதடி........! 
 
--- பிரியதர்ஷினி வசல்வக்குமார் 
 
 
நீ பறடவ தான்  
என்கிறாய் 
நான் விடதைடள ைருவாக்கும் 
தாய் என்கிபறன் 
அவ்வளவு தான் வித்யாசம்… 
 
--- ைதிர் ரம்யா 
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நீண்ட ைாத்திருப்புக்குப் பின்  
எனது தக்டையில் நிைழ்கிறவதாரு 
வமன் அதிர்வு. 
எந்பநரத்திலும் குளத்துக்குள் தாவ  
தாடடயடசத்து நிற்கிறது 
சூழ்ச்சியறியாத ைடரபயாரத்  
தவடளவயான்று 
. 
. 
நீர்வானத்டத 
ைடந்து வசல்லும்  
பறடவயின் சிறு நிழல் கூட  
இந்த சித்திரத்டத  
சிடதத்துவிடக்கூடும்தாபன.!? 
 
--- நிைாைண்ணன் 
 
 
                         
இயைாடமைள் வமாய்த்து பரவும் 
வவளிைளில் நம்பிக்டையின்டமைள் 
நிர்பந்தத்தின் சங்பைதத்திடரயில் 
ைாட்சியாகி ஒளிர்கிறது 
இருத்தலின் நிமித்தம் 
யாருமற்ற இடடபவடளைளின் 
இடடவவளிக்கு பின் 
இன்னும் மிச்சமுள்ளது நாள் 
வமாழியற்ற குரடை 
நடுநிசியில் வபாருத்தும் யுக்திைளில் 
சற்று அவரவர் ைண்ைளும் 
பயாசித்து பின் மறந்தவதல்ைாம் 
நிடனவுைளின் குட்டிக்ைடதைள் 
ைரம் பற்றும் விரலிடுக்குைளில் 
சாத்திர திமிரின் 
சைனமற்ற சித்திரங்ைள் 
 
--- ஆனந்தி ராமகிருஷ்ணன் 

விட்டு விட்டு பறக்கும்  
ஒரு முடற ைரடிடய நல்ைவன் என்கிறீர். 
மறுமுடற முதடைடய நம்பச் வசால்கிறீர்.! 
 
ஒருமுடற பாம்டப விசவமன  
வீராபவசமாய் திட்டுகிறீர். 
மறுமுடற பாம்பபாடு டைகுலுக்கி  
பல் இளித்து நிற்கிறீர்.! 
 
ஒரு முடற தன்மானம் பபசுகிறீர்.! 
மறுமுடற சமூை நன்டம என்கிறீர். 
 
ஒருமுடற கூட்டணிபய சிறப்பு என்கிறீர். 
மறுமுடற தனித்து நிற்றல் தனமானம் என்கிறீர். 
 
ஒருமுடற ஒற்றுடமபய பைன் என்கிறீர். 
மறுமுடற எதிரியின் ைாலில் சரணடடகிறீர்.! 
 
ஒருமுடற  
ஊழடை ஒழிக்ைப் பபாவதாய் ைளம் ைாண்கிறீர்..!  
மறுமுடற ஊழபைாடு ைரம் பைார்த்து 
மதவாதம் ஒழிக்ைப் புறப்பட்டு விடுகிறீர்.! 
 
எடதவயல்ைாம் இம்முடற வசால்கிறீபரா  
அடவ எடதயும் வசால்ைப் பபாவதில்டை  
அடுத்த முடற உங்ைள் நாவுைள். 
 
அரசியடைப் புரிந்து வைாள்ளத் வதரியா   
அப்பாவிைவளன பட்டம் தரப்பட்டு,  
இன்னமும் ைாத்திருக்கிபறாம்.!! 
 
நீங்ைள் வழிைாட்டுவீர்ைவளன நம்பிக் வைாண்டு..!  
 
--- Abbas Al Azadi 
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ஒரு பறடவடய தான்  
பநசிக்கிபறன் 
 
அடிக்ைடி வந்து பபாகும்  
அதற்கு  
வசல்ை வபயவரான்று டவத்பதன் 
 
நீங்ைள் நம்பமாட்டீர்ைள்  
இருந்தாலும் வசால்கிபறன் 
நம்பும்படி  
 
ைனவவான்று  
மரணிப்பது பபால் வந்த தினமன்று 
என் உதடுைளில் முத்தமிட்டது அது 
 
ைனவு வமய்படுவமன்பற நிடனக்கிபறன் 
நிடனக்ை ரணம் தரும் முத்தவமன்பது 
மரணம் தாபன 
 
எடத பைட்டாலும் பதில் தருகிற  
பறடவ தான்  
ைாதடை பைட்டால்  
ஊடம என்றுடரக்கிறது  
வாய் திறந்து 
 
வானம் இல்ைாத இடத்தில்  
பூமி இல்ைாத வவளியில்  
வாழைாம் வா என்கிறது  
சாத்தியமில்ைா சந்பதாஷமாம் 
என் ைாதல்  
 
பறடவக்கு தன் வசம் சிறகிருந்தாலும் 
பறத்தல் மட்டும்  
யாபரா ஒரு பவடுவனின் அம்பிற்கு பயந்பத 
 

நான் பநசிப்படத 
ைடல் பரப்பில் எழுதி டவத்பதன்  
தாைம் தீர்த்த அது 
என் ைண்ணீரின் சுடவ  
அவ்வளவு இனிப்வபன்கிறது  
 
புரிந்தும் புரியாதது பபால்  
பழகும் அதனிடம்   
என்னிதயம் வைாடுத்பதன் 
முட்ைளால் ஆன கூட்டில்  
கிடத்தி படுத்துறங்ை  
 
சிவந்த தன் அைைால்  
வைாத்தி எடுக்கிறது என்னிதயத்டத 
வலிவயன்றாலும்  
சுைவமன ரசிக்கிபறன்  
ைாதல் உதிரங்ைளால்  
அைங்ைரிப்பது  
இவ்வுைகிற்கு புதிதல்ைபவ 
குயில்  
 
--- இவன் தங்ைா 
 
 
 
குழந்டதைள் உறங்கும் அதிைாடையில்... 
தக்ைாளி நாற்று வாங்கும்வபாருட்டு 
தன் ஆட்டுக்குட்டிடய... 
ஞாயிற்றுக்கிழடமயின் 
ைடடக்கு ஓட்டிச் வசல்லும் முன்... 
ஒருகுண்டா நீர் ஊற்றி 
அருந்தடவத்து 
ஆட்டின் தாைம் தணிப்பவடரத்தான் 
நீங்ைள் விவசாயி என்கிறீர்ைள்.                         
 
--- மஞ்சுளா பதவி 
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ைண்ணதாசபன ைண்ணதாசபன 
-------------------------------- 
தூக்ைத்து நடுபவ  
துக்ைங்ைடள  
அனுப்பிடவத்து விடட வைாடுக்ை ஓர் இரடவ வடரகிற 
நிமிடத்தில் தல்ைாடுகிறது  
படழய நிடனவுைள் படுக்டைக்கு முன் 
 
பூக்ைடளப் பறித்துப்பபாட்ட சிவனடி பாதமாக்கியபடி  
வமல்ை விரிகிறது மனவவளி விரித்துப்பபாட்ட பாவயன  
நாலு சுவருக்குள் 
 
வாவனாலி உச்சரிக்கும் நீங்ைாத நிடனவுைள் 
எழுப்பிவிட்ட நள்ளிரடவ சில்வைன ைடடவிழி 
ைண்ணீரில் நடனத்துவிடுகிறது தடையடணடய 
 
சுவர்ைடள பமாதி ைாதுைளில் நுடழந்த கீதங்ைள் தடவிக் 
வைாடுத்தது தாயன்பு வமாழிடய 
வருத்தங்ைடள தற்ைாலிைமாை எடுத்துக்வைாண்டு 
 
பாரங்ைள் இறக்கிடவக்கும் பாத்திரங்ைளாய்  
உருவவடுக்கும் இைக்கிய வரிைள் மயில் இறைாய் 
தடவி  
நிம்மதிடய வநஞ்சில் நிமிர்த்தி இடமைள் இடுக்கில்  
வசாருகி நிற்கிறது வசால்முடியாத தூக்ைம் 
 
ைாற்றாடி ைாற்றில் உஷ்ணத்டத விரட்டி  
அடற முழுதும் பசர்த்துக்வைாண்ட 
பிடறயழகு 
ைவிவமாழியில் ைண்ணதாசபன நிடறந்த அடற 
என் படுக்டை அடற 
 
--- ைா.இைட்சுமணன் 
 
 
 

பவர்ைடடை ைம்பலில் 
சிறுவலிபயாடு ஒன்றாபனாம் 
ைார்முகில் கூந்தலில் 
ைளிமண் பூசி ைளித்பதாம் 
ைாய்ந்த பூசணியில் புடைந்த 
புடையில் படை மறந்பதாம் 
ைாய்ந்தவைாடிபயாடு ைருகிய 
ைாராமணி நீ தர இனித்தது 
ைடளவயடு பயிரில் குரடவைள் 
உறவாடி உணவாகிபபானது 
வழிவநடுை மாணாவரி பயிர் 
பிடுங்கியும் தீராது முடளத்தன... 
பசுடம புரட்சியில் 
வறண்டு பபான ஏரியில் 
நாங்ைள் எறிந்த ைற்ைள் 
எங்ைள் பிரிவுபபாைபவ 
எரிந்து வைாண்டிருந்தது... 
வவப்பத்டத உமிழ்ந்து 
அப்பங்ைள் மருந்தால் மட்டுபம 
நஞ்சாை பல்கிவபருகியிருந்தது... 
ைாதல் கூட நஞ்சு பதாய்த்த 
இனிப்பாை பவடம் பூண்டிருந்தது. 
 
--- ைவவ 
 
         
சட்டத்தின் 
சல்ைடடைளில் 
வழுக்கிபயாடி 
கூவத்தில் 
விழுகின்றன 
ஊழல் சாக்ைடடைளில் 
தின்று வைாழுத்த 
பணப்புழுக்ைள் 
 
---- வநல்சன் வாசுபதவன் 
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புத்தைப் பூக்ைள் 
---------------- 
மைாநூைைமது மனிதர்ைள் வந்தமர்ந்து  
நிசப்தத்தில் ஒன்றியிருப்பர்  
புத்தைப் பூக்ைளுடன் ... 
தவத்டதவயாத்த வபாழுதுைளது  
துணுக்குைள் வசய்திைள்  
ைடத ...ைட்டுடர ைவிவயன நீளும் வாசிப்புைள் ... 
பைல் அைைத்வதாடங்கி இரவின்கீற்று வமல்வைழும்ப  
நூல்ைளும் ..நூைைமும் மூடப்படும் வபாழுதது.. 
வமல்ை இருள்சூழ வமல்லிய விளக்வைாளி  
சிை முணுமுணுப்புைடள  
வசவிமடுக்கும் மூடிய நூைைத்துள் ... 
நிதமும் நிைழுமிது வவளிச்சங்ைள்  
வமௌனத்திலிருக்கும் எப்பபாதும்பபால் 
அறிவியல் புத்தைவமான்று  
ஆரம்பித்தது பபச்டச மனிதர்ைள் என்டனத்வதாட  
ஏன் தயங்குகிறார்ைள் உைகின் உயர்வினிவைல்ைாம்  
ஏபதாவவாரு ரூபத்தில்  
ஒளிந்திருக்கிபறன் என்றுணர்வர் என்டனவயன்றது 
வரைாறு வமல்ைதன் வாசிப்டப வதாடங்கிற்று  
மனிதன் ைடந்த சுவடுைடள  
நான் அனுபவமாய் தருகிபறன்  
எடனச் சீண்ட ஆளில்டைவயன்றது 
தன் தடைமுடறயின் முப்பாட்டனின் வபயடரக்கூட  
முழுவதும் அறியாத சமூைம் சாதி மதவமன உழல்கிறது  
சாவின் மணி வதாடாத சாதடனயாளர் யார் ... 
சினிமா வசய்திைடளயும் விடளயாட்டின் வீரத்டதயும்  
வாசிக்கும் விடடைக்கு விடியலின் சூட்சுமம்  
விளங்ைவா பபாகிறது மனதிற்குள் சிரித்தது  
வவளிச்சங்ைள் ஓரத்திலிருந்து  
வமல்லிய இருமல் சத்தம்  
ஓடைச்சுவடிவயான்று ஒலிவயழுப்பியது ... 

நமக்குள் பமாதல் பவண்டாம்  
பதாழர்ைபள ... 
ஆதிமனிதன் டசடையாலும்  
வடிவங்ைளாலும் எண்ணத்டதப் பகிர்ந்தான் 
இறகுைளின் பதடல் வைாண்டு  
வர்ணங்ைளின் துடணபயாடு  
ஓவியம் உயிர்த்தது .. 
எங்ைடளப்பபான்ற ஓடைைளில்  
எழுத்தாணிைளால் எழுதினான் புைவனன்று  
ஓரங்ைட்டப்பட்டு நிற்கிபறாம் நாங்ைளின்று... 
மரமழித்து ைாகிதம்வசதுக்கி  
அச்சுக் பைார்த்து அழைாக்கினான்  
புத்தைப் பூக்ைடள... 
ைணினிைளும் இடணயமுமின்று  
இன்வனாரு தளத்திற்கு நைர்த்துகிறது புத்தைங்ைடள... 
நிடனத்த வநாடியில் எண்ணங்ைடள உைவைங்கும்  
தூவுகிறான் மனிதன் ... 
மனிதடன பபால் மடடமயால்  
சண்டடயிடாதீர் நீங்ைளும் .. 
எழுதியவன் மரித்துப்பபாவான்  
எழுத்துக்ைள் மரிப்பதில்டை 
பையுைம் ைடந்து பயணிக்குமடவ 
தன்னம்பிக்டைடயயும் டதரியத்டதயும் வாசிப்பவனுக்கு  
என்றுமளிப்பபாம் ... 
மைர்ைடளப்பபால் வாடாது மறுபடி மறுபடி மைரும்  
மந்திரக்ைாரர்ைள் நாம் ... 
இன்னாவசய்தாருக்கும் இனியது வசய்யும்  
வள்ளுவ வாசைமாய் ைடடசி மனிதனின்  
ைாைம் வடரயும் ைரங்ைளில் தவழ்பவாம் 
அன்றும் கூட நம்டம வாசிக்கும்  
யாபராவவாருவனுக்கு நம்பிக்டையளிப்பபாம்  
நல்ை நண்படனப்பபால் ...  
 
--- குமபரசன் கிருஷ்ணன் 
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இராப்பாடிைள் 
--------------- 
இவ்வட்டவடிவப் 
பிரைாசத் தண்டமயால் 
சிமிட்டல்ைளின் சினுங்ைல்ைள் 
உச்சவமய்திய புைம்பல்ைளாய்... 
 
முழுடமக்கு எய்திய நிைவு 
எல்டைைளில் மிதந்து 
நிசப்த ஆழிடய முத்தமிட்டுத் 
பதாய்ந்து விைகும் ைாட்சி 
அைத்திடண மீறல் என அங்ைைாய்க்கும்  
முணுமுணுப்புைள்ைாற்றில் தவழ்ந்த படிபய !! 
 
பபரண்ட வானின் துைள்ைளாய் 
சிமிட்டும் இடவ நிைவில் பகிரும் 
ஒளியில் மிளிர்ந்த ைற்ைளா?! 
விைைலில் ஒளிபயற்றிய அைல்தீபங்ைளா?? 
வதாடுப்புைளால் ஏற்றம்வபற்ற 
துடுப்பில்ைா மிதடவைளா?! 
என எண்ணிடும் இவள்  
எண்ணங்ைள் சாளரம் 
தாண்டிய பரவல்ைளாய் 
அடைகின்ற வபாழுதுைள் 
நடுநிசிப்பருைல்ைள்.. 
 
பருவதத் திரிபைாணம் பமல் 
படர்ந்து வீழ்ந்தும் நிரம்பிய 
ஊற்றுக்ைளில் சங்ைமித்து 
மூர்ச்டசயான ைணங்ைளிவைல்ைாம் 
இயைாடமத் தழும்புைளுடன் 
உயிர்த்வதழுந்த பிரைாசங்ைள்.. 
 
இருளுடனான உறவில் 
பூப்வபய்து வதறிப்படடந்த சில்மிஷங்ைள் 
பூரிப்புைளாய் பிளவுற்று வயங்ை ; 
புன்னடைைளின் அதீதவீச்சுக்ைள் 

இறுதியாய் எரியுண்டு 
ைற்ைளாய் உதிர்ந்தும் அடணந்தன 
அல்லின் அல்ைல்ைள் 
அளவில்ைா அவஸ்த்டதைளாய் 
அஸ்த்தமனமாகிறது.... 
 
--- மின் மினி 
 
பவண்டாம் என்று நிராைரித்து 
பவவறாரு திருமணம் வசய்த 
வசல்வி அக்ைாவுக்கு மட்டுபம வதரியும் 
அப்பாவிடமிருந்தும் அண்ணனிடமிருந்தும் 
அரிவாள் வவட்டிலிருந்து 
சரவணடனப் பிடழக்ை டவத்தது 
 
இன்னும் திருமணம் வசய்துவைாள்ளாத 
சரவணன் அண்ணாவுக்கு மட்டுபம வதரியும் 
பவறு யாடரயும் 
'வசல்வி' என நிடனக்ை முடியாது என 
 
--- அைதா 
 
யாராவது வாசிப்பார்ைளா  
என்பறங்கியபடி சுவாசிக்கின்றன 
அைமாரியில் துயிலும் 
அத்தடன புத்தைங்ைளும் ! 
 
--- விபனாதன் 
 
ஒரு புள்ளிக்கும் 
இன்வனாரு புள்ளிக்கும் இடடபய 
பமலும் சிை புள்ளிைள். 
புள்ளிைளின் மீது விழக் ைாத்திருக்கிறது 
பூதாைரத் துளி. 
 
--- மா. ைாளிதாஸ் 
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வநய்தல்_நிைம்  
--------------- 
எதிர்த்து நிற்கும் நண்டுைள் 
பதாற்றுத் திரும்புகின்றன 
பபரடைைள்...! 
 
விரித்த வடை 
இயந்திரத்தில் மாட்டிக்வைாள்கிறது 
மீனவனின் டை...! 
 
சுண்டல் விற்கும் சிறுமி 
வவட்ைப்பட்டு வநளிகின்றாள் 
ஈர உதட்டுடன் ைாதலி...! 
 
எழுந்த பபரடை 
முறிந்து தூளாகிறது 
ஏடழ மீனவனின் படகு...! 
 
வடளச்சல் நிரம்ப மீன் 
மாட்டிக்வைாண்டு ைடரபசர்கிறது 
வவண்மணி வழு...! 
 
ைடரக்கு வந்த மீன்ைள் 
மகிழ்த்து கூத்தாடுகின்றன 
சிறுவர் மனசுைள்...! 
 
மீனவப் படகுைள் 
உயிபராடு திரும்ப பவண்டுபம 
எங்ைள் ைணவர்ைள்...! 
 
திடச வதரியா நடுக்ைடல் 
பின்னிரவில் உதவிக்கு வருகிறது 
ஒற்டற நட்சத்திரம்...! 
 
நிைா வவளிச்சம் 
முட்டடயிட இடம் பதடுகிறது 
ைடற்ைடரயில் ஓர் ஆடம...! 
ைடற் ைாற்று 

எல்டை தாண்டுகிறது 
விரித்த வடை...! 
 
--- சத்தார் எம். அஸாத் 
 
 
எப்பபாதும் இரவுைளின் ரைசியத்டத  
எட்டிப்பார்த்துக் வைாண்பட இருக்கும் 
வதருவிளக்குைள், உரக்ைக் குடரத்து  
இரவுைளின் தூக்ைம் ைடைக்கும் 
பசியில் திரியும் நாய்ைள், 
பபாடதயின் மிகுதியில்  
இரவின் முைத்தில் வாந்திவயடுக்கும் 
யாசைன், 
நள்ளிரவில் வீடு திரும்பும்  
ஐ.டி ைம்வபனிக்ைாரனின் ஷு சத்தம், 
கூர்ைாக்ைளின் ைத்திவயாலி, 
வபருங்வைாடைைளின் ரத்த வாடட, 
எழுத்துைடள முனுமுனுக்கும் ைவிஞவனன  
யாருபம இரவுைளுக்கு இரக்ைம் ைாட்டுவதில்டை..... 
 
--- ைார்த்திக் முருைானந்தம் 
 
 
 
 
அறுசீர் விருத்தம் 
------------------ 
படனயில் வசய்யும் வபாருட்ைளினால்  
----பயன்ைள் பைவும் வபற்றிடைாம்!  
மடனயில் இருந்பத ஓடையினால்  
----மங்டை பின்னும் வபட்டிைடள 
மனபம மகிழ விற்றிடைாம் 
----வாழ்வின் வரடவப் வபற்றிடைாம்!  
நிடனத்து வளர்ப்பீர் படனமரத்டத  
----நீண்ட வளத்டத உற்றிடபவ! 
 
--- நிர்மைா சிவராசசிங்ைம் 
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ஒற்டற வற்றல் 
---------------- 
எழுந்து நடக்கும் தூரம்தான்  
இருந்தும் அப்பத்தாளின்  
கூனல் முதுகு  
வைாஞ்சம் ைனத்திருக்ைக் கூடும்  
 
“இங்ை வாத்தா  
இருப்புச்சட்டியத் தாரியா...”  
 
என்டன அடழத்துப் வபற்றுக்வைாண்டாள்  
எண்ணிப் பண்ணிவரண்டு  
வற்றல்ைடள தைர டப்பாவிடமிருந்து   
விடடவபறச்வசய்து  
எண்டணயூற்றி வறுத்வதடுத்து ... 
 
“இந்தா வரண்டமட்டும்  
ஐயாவுக்குக் குடு  
எண்ணப் பைைாரம் ஆைாது...”  
 
பத்டத எண்ணிப்  
பாவாடடயில் மடறத்த நான்  
முைப்புத்திண்டணயில்  
ஐயாவிடம் இரண்டட நீட்டிபனன்  
 
“ஆத்தா... இந்தா  
ஒண்ணக் வைாண்பட வநாப்பத்தாட்ட குடு  
எண்ண ஆைாதுன்னு திங்ைாம இருப்பா... “ 
 
ஐயா திருப்பிக் வைாடுத்த  
ஒற்டற வற்றடைப்  
வபற்றுக்வைாண்டு  
அப்பத்தாடளத்பதடி  
அடுப்படிக்கு ஓடிபனன்  

அந்த இரண்டில் உப்பியிருந்தது   
பாசமும் பக்தியுவமனில்  
இந்த ஒன்றில் பமலும்  
ஒட்டியிருந்தது ைாதல்  
என்படதப் புரிந்துவைாள்ளும்  
வயதில்டை எனக்கு ... 
 
--- மீ.மணிைண்டன் (மணிமீ) 
 
இக்ைருஞ்சாடையில் 
ஊர்ந்துச் வசல்லும் 
வாைனங்ைள் யாவும் சர்பமாய் 
 
ஒன்று சீறி எழுகிறது 
மற்வறாற்று வமல்ை ஊர்கிறது 
பிரிவதான்று இருபுறமும் நைர எத்தணிக்கிறது 
 
இபதா எனது பாதங்ைடள பத்திரமாய் 
பாதுைாப்பபாடு எடுத்து டவக்கிபறன் 
சர்பங்ைடள மிதித்து நஞ்டச 
உள்வாங்கி வைாள்பவபனாவயன்ற 
பயம் சற்பற சஞ்சளப்பட டவக்கிறது 
 
வமல்ை நைரட்டும் பின் ைடந்துவிடைாவமன 
ஓரம் ஒதுங்குகிபறன் 
சீறிய சர்ப்பமதில் ஒன்று மட்டும் 
பாதங்ைடள உரசும் படி 
பாய்ந்து முன் நிற்கிறது 
 
சிவப்டப ைண்டும் பயமில்ைா 
இச்சர்பங்ைடள என்வசய்வவதன புரியாது 
வமல்ை ைடக்கிபறன் 
உங்ைள் பாதங்ைடளயும் பத்திரமாைபவ 
பதியச்வசய்யுங்ைள்! 
 
--- கிருபானந்த் நாமக்ைல் 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 12    01/05/2017 
 

 
 பக்கம்- 32 

நத்டதக்கூட்டிலிருந்து தடைடய நீட்டுகிறாய் நீ 
பயாசித்து பயாசித்து வபய்துவைாண்டிருக்கிறது 
ஒரு பசார்வு தரும் வசாற்வபாழிவவன 
இன்டறய மடழ 
 
ஒரு குளிர்ைாற்பறாடு பவனி வரும் 
மின்னல் வவட்டுைள் 
அழைாக்கி பபாகின்றன 
சிைமுைங்ைடள  
பைசர் வீச்சுக்ைளால் 
 
வதன்னங்கீற்றுைள் பதக்கு இடைைள் 
மஞ்சளரளிைள்  பிச்சிப்பூ வைாடிைள் 
தடைவிரித்தாடுகின்றன உன்மத்தத்தில் 
ஊழிக்கூத்தின் ஞாபைம் வைாண்டு 
 
சிசுவின் சப்புதலுக்கு சிலிர்த்து பிசிறும் 
மார்புக்ைாம்புைவளன 
ைசிந்திருக்கின்றன  
பவலிபயார ஆவாரம்பூக்ைள் 
 
முதல் துளி தடையில் விழுந்ததும் 
வழக்ைம்பபாைபவ  
நத்டதக்கூட்டிலிருந்து  
தடைடய நீட்டுகிறாய் நீ 
 
--- தங்பைஸ் 
 
ஒரு பநர உணபவாடு 
ஐந்து பபர் இருக்கும் 
அந்த குடும்பம் வறுடமயானது..! 
 
ஐந்து வயிற்றிலும் 
அம்மாவின் வயிறு மட்டுபம 
அடிக்ைடி வவறுடமயானது..! 
 
--- மத்துைடம வசல் வா ைவி 

இடயந்த வபாருத்தம் 
---------------------- 
உண்ணும் உணவினில் சுடவைள் ஆவறன 
திண்ணியமாைத் வதரிந்தபத இருப்பினும்- இனிப்பும்  
ைசப்பும் பவறு பவறாயினும்  நைங்ைருதி  
வசப்படுத்தி  இடயபு வைாள்ளுபவாம் 
 
அரும்பும் மைரும் வசங்ைாயும்  ைனியும் 
வரும்பழ வளர்ச்சியில் பரிணாம நிடைைபள- நாம் 
விரும்பிடும் ைனிதடன மரம் நமக்கு பநராய் 
தருவமனில் நன்டமபயா மற்றடவ தீடமபயா? 
 
ைருத்துக்ைள் மாறுபட்டு நிற்டையில் ஒன்டற 
உருப்படாதது என்று ஒதுக்குதல் சரிபயா-அன்றி 
ஒவ்வாடம எந்த நிடையிவைன் றறிந்து 
அவ்வாபற அதடன இடயபு படுத்துபவாம் 
 
ஆற்றல் என்னும் ஒன்டற ஆய்ந்திடின் உறு 
பவற்றுடம அதிபை நன்கு புரிந்திடும்  -நிடை 
ஆற்றல் ஒன்றும் வீரிட்டுச் வசயல்படும் வபரும் 
ஆற்றலும் முரபணா இடயபு வைாண்டக்ைால் 
 
திருக்பைாயில் தன்னில் நிடை ஆற்றல் வைாண்ட 
ைருவடறத் வதய்வமும் உைாவசன்று பணியாற்றும் 
திருபமனி தன்டனயும் இடணத்பத ைாண்டையில் 
வந்திடுபமா முரண் ஆணிலும் வபண்ணிலும்..  
 
(எனக்கும் உனக்கும் இடயந்த வபாருத்தம் 
என்ன வபாருத்தபமா எனும் வள்ளளாரின் 
பாடல் தாக்ைத்தில் எழுதியது.) 
 
--- தா. பஜா. ஜூலியஸ் 
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ைடவுளின் ஒப்பம் 
------------------ 
அதிநிடனவடைைள் பாதங்ைளில் மிதந்பதறி 
விரல்ைளின் முடனைடளத் வதாட்டு 
மீளும் சலியாக்ைடலின் 
வமது இயக்ைங்ைள்  
மனிதர் பபால் மூச்சிடளக்குவமன 
ஆழ்மனப் பள்ளத்தாக்குைளில் 
எதிவராலித்து பதய்ந்து  
சிறு புள்ளியில் ஒடுங்குகிறது.., 
 
மனச் சுத்திைரிப்பினுக்கு 
நிைர்த்தது  
நத்டத தன்பமற்படும் தூசியிடன 
உடற் சிறுத்தும், நீட்டியும் 
அழுக்கிடன  
ஓர் முடனயில் பசர்த்து  
வவளித்தள்ளும் வவளிர்அழுக்குக் பைாட்டின் 
விவரிப்பானது, 
ஒரு ைல், அல்ைது சிறு மணலின் துைள் 
உறுத்துடையில்  
அதன் பமலும் அதடனப்பற்றியும் படைங்ைடள 
ஒன்றின்பமவைான்றாை ஏற்றி 
ைாத்திருந்து இருபது முப்பது ஆண்டுைளாகி 
முத்து வபறும் வவற்றுச்சிப்பிக்கு  
ஒப்பல்ை தான். 
என் வசய்ய? 
கூரிய சவரக்ைத்தியின் குறுக்பை, நீள்வாக்கில் 
என எப்பக்ைமும் நடக்குந் திறடன 
ஒரு நத்டத வபற்றிருப்பதுபபால் 
ஆழியிலிருந்து வவளிப்பட்டு  
நரர்ைள் புழங்கும்  
நாவிதர்ைளின் அங்ைாடிைடள பதடியடையும் 
அவசௌைர்யம் எச்சிப்பிக்கும் பநர்ந்ததில்டை. 
 
--- பவதா 

ைாடை முதற் பதநீரின் பமற் 
ைடட முகிழ் ைருவான் 
தத்தி நைரும் பதய் பிடற 
வசால்வைான்று வீழ 
வமாட்டவிழ்க்கும் பாைாடட 
குமிழ் பமல் 
குவியும் ஈக்ைளின் திரளில் 
இறுதி மூச்சு இடசவளி 
தாளம் தழுவுங் குவடள 
சுடுகிறது பாடலின் இடடவரி 
திக்கித் திக்கிபய பைட்கிபறன் 
தீ குளிருங் ைணம் 
நீயிடரத் வதறிந்த நீர் வினடவ 
ஆழச்வசல்ை பமவைழும்பும் பதில் 
பந்து பபால்  
சுவற்றில் பாதம் பதித்து 
தடரைளில் டைைளால் நடக்கிறது 
பதிலுக்கு விழுங்கிய பல்லியில் 
சிறு பூச்சிபபால் துடிக்கும் அறுந்த வால் 
தவடள சிரிக்ைக் ைடனக்கிறது 
இவ்வம்மாவாடச இரவின் இறுதி யாத்திடர 
பாம்பின் வதாண்டட முடிச்சு தான் 
மஞ்சள் கிழங்வைன  
மழுங்கி வயாளிரும் அம்மரைத மணி 
 
--- றாம் சங்ைரி 
 
 
"அவள்" என்ற ைவிடதக்கு 
இது தான் வபாருள் எனவும் 
இவ்வளவு தான் வபாருள் எனவும்  
வசால்லிட முடியாது உங்ைளின் மனங்ைளில் 
இது நாள் வடர இத்தடன எண்ணங்ைள் தான் 
பதான்றின என உங்ைளால் ைணகிட முடிந்தால் 
"அவள்" என்ற ைவிடதக்கும் 
உங்ைள் வபாருள் கூறி முடித்திட முடியும்... 
 
--- ஆர்.பி.சாமி.சீலியம்பட்டி 
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ைத்தியால் வவட்டைாம்  
சுத்தியால் அடித்து உடடக்ைைாம்  
ஈட்டிவயான்றால் குத்தைாம்  
ைவண் வில்ைால்  
குறிடவத்துத் தாக்ைைாம்  
வில் அம்புைள் எய்யைாம்  
அல்ைது  
இன்னுவமாரு வழிவயதுவவன  
பயாசித்து  
உபபயாகித்துப் பார்க்ைைாம்  
வவட்டப்பட்ட  
மண்டடயுடடக்ைப்பட்ட  
ஈட்டியால் குத்தப்பட்ட  
அம்புைள் இதயம் பாய்ந்து  
பவபறபதபதா வழிைளில்  
ைாயப்படுத்தி  
வலிபயாடுடனான  
ஆடு  
மாடு  
வைாழி  
இன்னும் ஏபதனுவமாரு  
விைங்வைான்றின் வைாடைக்குப் பிறகு  
புடதத்துவிடுங்ைள்  
உங்ைள் வயிறுைளில்  
விடுமுடற ஞாயிற்றுக் கிழடமவயான்றில்  
அறுசுடவ விருந்வதான்டறச்  
சிறப்பிக்கும் வபாருட்டு.... 
 
--அன்வர் மில்டன், திருவண்ணாமடை 
 
 
 
இளடமயில் வறுடம  
குடறயாமல் இருக்கிறது  
படழய ஞாபைம்.! 
 
--- கு ரசி 

வவறும் பபச்சுைள் 
என் பசியாற்றுவதில்டை.. 
 
ஆதைால், 
எனக்ைான அரிசியில் 
என் வபயர் எழுதிய 
ைடவுளின் பபச்சுைடள 
நிறுத்துங்ைள்! 
 
என் தட்டில் பசி பபாக்கும் 
பசாற்றுக்ைான அரிசிடய விடதத்த 
ைடவுளின் பபச்சுைடள நிறுவுங்ைள்! 
 
அர்ச்சடன வசய்யாவிடினும் 
பாைாபிபசைம் நடத்தாவிடினும் 
சிலுடவயில் ஏறாவிடினும் 
பாவங்ைடள ஏற்ைாவிடினும் 
பவதத்டத இறக்ைாவிடினும் 
தூதுவர்ைடள அனுப்பாவிடினும் 
என்டன உயிர்ப்பிக்ை 
அவன் இருக்கிறான் 
எப்பபாதும்! 
 
அவன் புைழ் பாடுங்ைள்  
அது பபாதும்! 
அவடன வாழ விடுங்ைள் 
அதற்கு ஈடு இடண இல்டை ஏதும்! 
 
--- மீனு 
 
 
 
 
சிறு வயது விதடவ 
பூ டவத்துப் பபாகிறாள் 
சாமிப் படத்திற்கு..... 
 
--- அக்ைடரக் குயில் (ஏ எச் ஹிம்ஸானா) 
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விழிைள் விழித்து கிடக்கும்  

இந்த இரவின் மிச்சம் 
சிடதயூட்டப்பட்ட பிணத்தின் 
ைடடசி நிடைடய  
என்னில் உணர்த்துகிறது 
நீண்ட வநடிய பயணம் பின் 
ைடளப்புற்ற யாக்டை 
புத்தடன பபால் அடமதி  
பவண்டிபய கிடக்கிறது 
மனம் மட்டும் ைட்டுைடாங்ைாமல்  
யாடன பபால் மதம் பிடித்திரிகிறது  
ஒளி மிளிர பபாகும் பைலுக்கும்  
இருள் மங்கும் இரவுக்குமிடடபய 
இனி அனலி ஆளப்பபாகும் 
என் பைலில் வதாடரைாம் 
இந்நிைழ்வு மறு இரவுக்ைான 
ஒத்திடையாை... 
 
--- பாரதி 
 
 
 
 
ஒப்பாரி டவத்து... 
மாரடித்து அழுது...  
ஓைமிட்டுக் ைண்சிவந்து  
நீர்வடித்து நீர்த்துப்பபாய்... 
ைதறி துடித்த  
இழவு வீடுைடளக் கூட 
ைடந்துப் பபாய்வைாண்டிருக்கிபறாம்  
 
பிபரதத்துடன் ஒரு வசல்பியும்  
ைண்ணீர் வடிக்குவமாரு 
ஸ்டமலிடயயும்  
பகிர்ந்துக் வைாண்டு.... 
 
--- பை.எஸ். ைடை, இைங்டை 

ஒரு இளநீர். 
இரண்டு குழாய்ைள் 
 
அவள் குடிப்பதற்ைாை 
நான் குடிப்பதுபபால் 
ஏமாற்றிபனன். 
 
நான் குடிப்பதற்ைாை 
அவள் குடிப்பதுபபால் 
ஏமாற்றினாள். 
 
இருவடரயும் ஏமாற்றியது... 
வறட்சி. 
 
--- ஆனந்த் 
 
இருவருக்குமிடடபய 
சிறிய பைாப்டப 
சின்ன நற்ைாலி 
சிறு வவற்றிடம் 
சிற்சிை நிடனவு குறிப்புைள் 
ைாைம் மட்டும் மிைப்வபரிய  
ைள்ள மவுனத்டத நிைழ்த்துவபதபனா ? 
விடடயற்ற பைள்விைடள பபாை 
எல்டையற்ற பாடதைளுக்குள் 
நுடழயும் ஏக்ைங்ைடளயும் அழித்துவிடு ைாைபம... 
 
--- சீதா 
 
 
 
அவனுக்கு ஜாதைத்தில் சிடறவாசமிருந்தும் 
அந்தச் சீட்டட 
எடுத்துத் தரவில்டை 
சிடறவாசத்தின் வலியறிந்த  
பஜாதிடக்கிளி. 
 
--- பாரியன்பன் நாைராஜன் 
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பைள்விக்குறியில்ைா வினாத்தாள் 
---------------------------------- 
சித்திடரப் பாடையின் மத்தியில்   ைட்டில் பமல்  
சயனித்திருந்தக் ைடவுடள  
ஒரு குவடள தாைத்பதாடு சந்தித்பதன் 
 
என் நுடழவினால் சிடுசிடுத்த 
அவர் பார்டவடய வாங்கிக்வைாண்டு , 
இந்திய மக்ைளின் எண்ணிக்டைவயாத்த   
பைள்விக்குறிைள் அடங்கிய 
வபட்டிவயான்டற அவர்முன் டவக்கிபறன் 
 
நிைழ்தைவின் அடிப்படடயில் 
சிக்கிய ஒரு பைள்விக்குறிக்ைான 
எழுத்துைடள வாசிக்கிறார், 
" வபருவவடிப்பின்  ஆழந்த 
இரைசியம் என்ன?"  
என்ற பநாபல் பரிசு வபற்ற   
ஏபதா ஒரு அறிவியைாளனின் 
பைள்விக்கு , 
"அது என் சடமயைடறயில் 
வவடித்துச் சிதறிய ஒற்டறக் ைடுகு "   என  
பதிைளிக்கிறார் 
 
அடுத்து சிக்கிய பைள்விக்குறிக்ைான  
"மனித இனத்தின் இைக்கு எது?" 
என்ற எழுத்துைடள வாசித்தவர் 
அந்த எழுத்துைடள என் டையில் தந்து   
"பதில் அதிபைதான் உள்ளது  
பயாசி"    என்கிறார் 
பை நூற்றாண்டுைள் அவர்முன் 
பயாசித்தபடி நின்றுவைாண்டிருக்கிபறன் 
 
அடுத்தடுத்து சிக்கிய 
 

"ைடவுள் எதனுடடய பரிணாம 
வளர்ச்சி? " , 
 
"பூமியின் ைடடசி மூச்டச   
சுவாசிக்ைப்பபாவது யார்? " 
 
"ைாந்திக்கும் ஹிட்ைருக்கும் 
ஏன் இந்த மரண ஒற்றுடம?" 
 
பபான்ற மீதமிருந்த அடனத்துக்   
பைள்விைடளயும் வாசித்து, 
வவஞ்சூட்டு வபருமூச்வசான்டற 
வவளிபயற்றுகிறார்,  
பின்  
பைள்விக்குறிைளடனத்டதயும் 
சிை ஆச்சரியக் குறிைளாைவும், 
சிை ைமாக்ைளாைவும், 
சிை ைாற்புள்ளிைளாைவும், 
பமலும் முற்றுப்புள்ளிைளாைவும் 
உருமாற்றி வபட்டியிலிட்டு  
சும்மாடு இல்ைா என் தடையில் 
ஏற்றி   
"இப்பபாது உணவு இடடபவடள வசல் "   
என பணித்த அவர் ைண்ைளில் 
பசிக்குப் பதிைாை பைள்விக்குறிைபள   
சுழன்றுவைாண்டிருந்தது  
 
இப்பபாதுதான் ைவனித்பதன் 
அவர் சயனித்திருந்தது ைட்டிலின் பமல் அல்ை  
பைள்விக்குறியில்ைா   
வினாத்தாள்ைள் அடங்கிய 
ைட்டுைளின் பமல் என......  
 
--- சக்திபவல்வசாக்ைலிங்ைம் 
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இடசபமடதைளின் குரல் 
ஒலிக்கும் வஹட் ஃபபானின் 
 நீண்ட ஓயடர ைாதுைளில்  
வசாருகி வைாண்டிருக்குவமனக்கு  
வபரிதாய் இழப்புைள் ஏதுமில்டை! 
 
கூட்டம் வநரிசலில் 
 நிற்ை முடியாத 
ஒரு வபரியம்மா ைம்பிபயாடு ைம்பியாய் கூன் 
வடளந்திருப்பது 
 எனக்கு வதரியாது இல்டைபயல் நான் பார்த்ததில்டை.. 
 
இருக்டைக்கு வடபுறம்  
எப்படிபயா 
நான் சிரிப்படத பார்த்து சிரிக்ை துடிக்கும் குழந்டதயின் 
வபான் முறுவல் பரிசாை கிடடத்திருக்கும் தருணத்டத 
சுடவத்ததுமில்டை...  
 
யாபரா  ஒருவர் உயிருக்கு பபாராடி  
பறந்து வைாண்டிருக்கும் ஆம்புைன்ஸ் சத்தம் என்டன 
எதுவுபம வசய்ததில்டை... 
 
சுங்ைச்சாவடியின் 
 வடளவு பகுதியில் 
விழுந்து கிடக்கும் யாபரா ஒருவரின் வபருமூச்சு எனக்கு 
இன்றுவடர பைட்டபதயில்டை 
 
இபதா என் அருகில் வநருக்ைமாய் அமர்ந்திருக்கும் 
அவர்ைடள பற்றி எதுவுபம வதரியாவதனக்கு. 
 
எனக்கு வதரிந்தவதல்ைாம் 
சன்னல் ஒர இருக்டையும்  
வஹட் ஃபபான்னின் வமல்லிடச பாடலும்தான். 
 
அருைாடமடய பற்றிய இழப்பு  
இழப்பாைபவ இருந்ததில்டை 

அப்பபாது நான் இடசயின் வசார்க்ைதில் 
மூழ்கி மூழ்கி மிதந்திருக்கிபறன். 
 
என் ைவடைவயல்ைாம்  
ஜன்னல் ஓர இருக்டை 
ஒரு பிணத்டத சுமந்து வருவதாய் 
ைவிஞன் ஒருவன் என்டனப்பற்றி எழுதாமல் 
இருந்தாபை பபாதுமானது எனக்கு! 
 
--- ஸ்வடல்ைா தமிழரசி ர 
 
 
ஓடும் வரயிலின் 
ஆளில்ைா பகுதிைளில் 
பயணம் வசய்பவார் 
தயவு வசய்து 
விழித்திருக்ைவும்... 
 
விற்படன  
வபாருட்ைளுடன் வந்து 
வாங்கும் படி 
வைஞ்சி நிற்கும் 
பார்டவயிழந்த வியாபாரிைளிடம் 
"ஆளில்டை "என்பறனும் 
வசால்லியனுப்ப...!! 
              
--- வணடவ தூரிைா  
 
 
வசிப்பது கூடர வீடு 
கீழ் தளத்தில் நான் 
பமல் தளத்தில் குருவிைள். 
 
--- ைவிடத ராஜா                        
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அது வந்திட 
ஏபதபதா ைடத பபசும் 
ைண்குறி மாற்றாது வீசும் 
மறுப்பில்டைபயல் பாய்ந்பத மிஞ்சிட ஓடும் 
தடுத்திடபவ ஓய்ந்திடாது வைஞ்சிட பதடும் 
வமல்ை அங்பை சூபடறும் 
எதிரிலும் சூபடற்றி தன்டன ஆற்றிட முயலும் 
உதிரமிங்பை ஓட்டவமடுக்கும் 
உவந்தால் மனம் ஆட்டம் பபாடும் 
ைண்சிவந்து அதில் கிறங்கும் 
உடல் வமல்ை நடுநடுங்கும் 
உதடும் அப்பபா அறியாது துடிதுடிக்கும் 
ஒற்டற குறிபய அதன் பநாக்ைம் 
மற்றடவடய அங்பை புறம் ஒதுக்கும் 
வடரயடற வகுத்து அங்கு ைட்டுப்பட 
ைாமம் கூட இங்பை ைாதைாகும் 
அடரகுடறயாை அறிவு மழுங்கி விட்டால் 
அன்பு கூட அற்றுப் பபாகும் 
விைங்குக்கு ஈடாய் இச்டச ஆகும் 
தனிந்த பின்னும்  
உடல் சூடாகி 
துணிந்து பிறடர சூடாக்ை 
தன்பதடவ பூர்த்தியாை புறபடல் வந்தால் 
நான் விபச்சாரபன 
 
--- ஏ.பி.எஸ். ஷஹீத் 
 
நம் இருவருக்குமிடடபயயான 
அந்த உடரயாடல் 
ஆபராக்கியமானதாை இல்டை 
நலிந்பத நீள்கிறது 
ஒடிந்து விடுவமன எதிர் பார்க்டையில் 
வடளந்து வநளிந்து வசல்கிறது 
வறண்ட சிறு ஓடடடயப் பபால் 
நம் ைாதலின் ஈரம் பதடி... 
 
--- மு. சுகுமாறன் 
 

வாழ்க்டை சிைந்தி விரிந்த வடை  
பிரபஞ்சம் என்வறன்னி  
உள் நுடழந்பதன்... 
 
விஷ வர்ணப்பூச்சு நட்சத்திரங்ைள்  
பறித்த இடம பநரம்  
இதயம் குடடந்தது  
இடம இயக்ை ஆரம்பித்தது .. 
 
சட்வடன ைால்ைள் சூன்யம் நிடறந்த பாடத  
வசார்க்ைவமன நடட பயின்றது .. 
 
நண்பவனனும் வபயர் வைாண்ட ைடவுள் தடுக்ை  
விைக்கி நடந்பதன் விைகிப்பபாபனன் .. 
வசார்க்ைமடத வதாட்டுவிட்ட வநாடியில்..  
 
ைண்ணீர் புத்தைம் படிக்ை  
ஆயத்தமான ைண்ைளுக்கு .. 
புன்னடை பக்ைங்ைளில்  
வவளிச்சம் புைம்படாதவனாய் .. 
 
ஆம் மனம் வசய்த 
 முட்டாள் தனங்ைளுக்வைல்ைாம்  
ைாதவைன்று வபயர் டவதத்து  
என் குற்றபம ... 
 
--- நவிதாபிரியன் 
 
 
 
 
சிறடை விரித்து 
முழுச்சூரியடன விழுங்குகிறது 
பறடவ! 
 
--- மகி 
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நட்பு வசய்பவாம் 
----------------- 
என்னால் பநசிக்ைப் பட்டு  
என்டன பநசிக்கும் என் மடனவியும் 
என் குழந்டதைளும்  
 
உன்னால் பநசிக்ைப் பட்டு 
உன்டன பநசிக்கும் ைணவனும் 
உன் குழந்டதைளும்  
 
நமக்ைாை ைாத்திருப்பார்ைள் 
நம் நம் வீடுைளில் . 
 
இன்டறய தினத்தில் 
நிைழ்ந்த 
எண்ணப் பறிமாற்றங்ைளால் 
நாம் அவர்ைடள 
பமலும் அதிைமாை பநசிக்ைக்  
ைற்றுக் வைாண்படாம் . 
 
யாடரயும் பாதிக்ைாத 
நம் ைனவுைடள ைடைத்து விட்டு 
வா, என் பிரிய சிபனகிதிபய , 
உடடைளில் ஒட்டிய  
மணல் துைள்ைடளத் தட்டி விட்டு 
பிரிந்து வசல்பவாம் 
நாடள நம் நட்டபத் வதாடர்வதற்கு . 
 
--- சுப்ரா 
 
 
வசன்றபபாை ைடளவயடுப்புைளில் 
ஆழப்பதிந்த பாதங்ைளில் 
முடளவிட்டிருக்கிறது இப்பபாைத்தின் 
தான்யங்ைள். 
 
--- ஜி.பி.இளங்பைாவன் 

டையில் ஏபதா ஒரு இடசக்ைருவி  
வயலின் பபாை  
பைரும் நடமாடிக்வைாண்டிருந்த  
ஜன சந்தடி மிக்ைவதாரு வீதி முடனயில்  
வந்தமர்ந்து இனியதாை ஒரு இடசடய மீட்ட  
யாடரயும் நிமிர்ந்து பார்க்ைாமல்  
மும்முரமாய் இடசக்கும் அவடன  
அந்த இடசக்ைருவி  
வாசித்துக் வைாண்டிருக்கிறது  
வாழ்க்டையின் திறவுபைாடை  
வதாடைத்தவர்ைளில் அவனும்  
ஒருவனாை இருக்ைைாம்  
வதாடைத்தவர்ைளில் பைர்  
பதடிக்வைாண்டிருக்கிறார்ைள்  
திறவுபைாடை .. 
அவன் இடசத்து வைாண்டிருக்கிறான்  
அவ்வளவுதான் ! 
எந்நாட்டவர்க்கும் இடறவன் அவன்!                         
 
--- ைருணாநிதி ஷண்முைம் 
 
 
வசம்புனைாய் வமய்புகுந்து வசருக்ை ைற்றும் 
***வசந்தமிழின் தீஞ்சுடவயில் விருத்தம் பாடும் 
ைம்பனவன் சிந்தடனயும் ைடளத்து நிற்கும் 
***ைவியமுடத மனமுருகும் பைாைந் தன்னில் 
அம்புலியின் குளிவரடுத்து அந்தி வான 
***அதரங்ைள் அவிழாது வநாடியில் வீழ்த்தும் 
பம்டமவயழில் ைண்திறந்து பார்டவ யாபை 
***பன்வமாழிைள் பபசுகின்ற பாடவ நீபய...... 
 
--- இதயம் விஜய் 
 
 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 12    01/05/2017 
 

 
 பக்கம்- 40 

புதிய மகிழ்வுந்து 
   வாசலில் வந்து நிற்கிறது 
   ைடன்ைாரன் 
 
மடழ பமைம் 
   ைாற்றடிக்ை கூடி வருகிறது 
   உதிர்ந்த சருகுைள் 
 
ஊற்றிய மது 
   ைாணாமல்பபாயிருந்தது 
   ைட்டியிருந்த பவட்டி 
 
வைாளுத்தும் வவய்யில் 
   ைட்டுக்குள் வைாண்டுவர 
   பபாராடினர் 
   வனத்தில் பற்றிய தீ 
 
சிதறிய நிைவு 
   குடிைாரன் வீட்டு 
   வைால்டைப்புறத்தில் 
   உடடந்த புட்டிைள் 
 
சிறப்பு விருந்தினர் 
    மது ஒழிப்புக் கூட்டத்தில் 
    மதுஆடை அதிபர் 
 
வதாகுதி பங்கீடு 
   ைட்சிைள் முடிவு வசய்தன 
   பணப் பரிமாற்றத்டத 
 
மரம் நடுவிழா 
  முடிவுக்கு வருகிறது நட்டவுடன் 
  அடமச்சரின் பதவி 
 
குடறயும் விடுமுடற   

    கூடிக் வைாண்பட வருகிறது  
    குழந்டதயின் பசாைம் 
 
பள்ளிக்கூடம் முடிய 
     வீட்டிற்கு திரும்ப வருகிறது 
     அடகுடவத்த தாலி 
 
--- பசாழா முருபைசன்                         
 
 
 
முணுங்ைல்ைள் 
----------------- 
ஒருவருக்கு ஒருவராய்  
வாழ்ந்து  
மூவராபனாம்..!!! 
மூன்றாம் ஜீவனுக்ைாை  
முழுபநர இயந்திரமாபனாம்.!! 
ஓடிக்வைாண்பட இருந்த  
இயந்திரம் நம் மூன்றாம்  
தடைமுடறயில் முழுடமயடடய  
முதுடமடய உணர்ந்பதாம்...!! 
மூழ்கிப் பபான ைாைங்ைடள  
எண்ணி இன்று  
முதிபயார் இல்ைத்தில்..!! 
முணங்கிக் வைாண்பட நாம் வாழ்க்டை..!! 
 
--- ைவிதா ரபமஷ் 
 
 
ஓவியக் ைண்ைாட்சி கூடம் 
ஒட்டுவமாத்தமாய் வியப்பில் மூழ்ை 
வந்தமர்கிறது பட்டாம்பூச்சி 
 
--- குபைந்திரன் வஜயராம் 
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கூண்டட ைாதலிப்பவள் 
----------------------------- 
எனக்கு சுதந்திரம் பிடிக்கும்  
சுவர்ைள் இல்ைா வானவவளியில்  
சிறகுைள் வலிக்கும் மட்டும் பறந்து  
நிழல் தரும் மரங்ைள் அமர்ந்து  
தூரபதச தடாைத்தில் தாைம் ைடளந்து  
மடை ைடல் ஆறுைடள ைடக்கும்  
சுதந்திரம் எனக்கு பிடிக்கும் தான் .... 
 
நாபனா கூண்டின் மீது மனங்வைாண்படன் 
கூண்டும் என்டன ைாதலிப்பதாை  
நான் ஏபனா நம்புகிபறன்  
கூண்டிடம் எனக்ைான பாதுைாப்பு இருப்பதாை  
நான் ைற்பிக்ைப்பட்டிருக்கிபறன் 
 
சிைசமயங்ைளில் அதுபவ தன் ைதவுைடள  
எனக்ைாை திறந்த பபாதிலும்  
அதன்மீது வைாண்ட பற்றால்  
நாபன உள்ளிருந்து தாழிட்டுக் வைாண்படன் 
 
சுதந்திரம் பிடிக்கும் ஆதைால்  
சிை முடற கூண்டட 
என் சிறகுைளில் பைார்த்துக்வைாண்டு  
பறக்ை முயன்று பதாற்றிருக்கிபறன் 
 
அறிவுக்கு வதரிகிறது  
சுதந்திரத்தின் நீளப் புல்வவளியும் 
வனம் நடனத்த அடர் தீவுைளும் 
மணல் படர்ந்த பாடையும்  
கூண்டட விட அழைானடவவயன 
எனினும், கூண்டின் ைம்பிைடள 
இருைப்பற்றி வதாங்கும் இம்மனடத என் வசய்பவன் 
 
--- டயானா 

 
உன் பூ  
முள்பபாைபவ இருக்கின்றது  
 
உன் பனி  
வநருப்பு பவடத்தில் நடக்கிறது  
 
உன் இனிப்பில்  
சற்று மிளகுப்வபாடி  
தூவியிருக்கிறாய்  
 
அன்பின் தடைகீழ் தவம்  
உன் பைாபம்  
 
உள்வளான்று டவத்து  
புறவமான்று பபசும்  
உ ன்டனப் பிடித்திருக்கிறது  
 
உள்பள டவத்திருப்பது  
என்டன என்பதால்  
 
--- மதிபாைன் 
  
ஒற்டற 
சிறைாய் 
பதாணிைள் 
வதாியும்ைடடை 
பறந்து அமாா்ந்து 
இரசிக்கிறது 
அடைமுழுக்ைாட்டும் 
பாடறபமல் 
ைாைம் 
 
--- ஆடைரசன் 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 12    01/05/2017 
 

 
 பக்கம்- 42 

அம்மாக்ைளின் சுடவ  
--------------------- 
அம்மாக்ைள்  
அவர்ைள் தான்  
புனிதமான சுடவைடள  
நமக்குணர்தியவர்ைள் ...!  
 
பிஞ்சு விரலின்  
வமன்டமடய நீவி க்வைாண்டு  
பாலூட்டிய  
பாசக்ைாரி அவள் தாபன ...!  
 
ைாஃபிபயா , டீபயா  
என வதாட்டில் பழக்ைம்  
சுடுைாடு வடரவயன  
பாைால் ஆன பந்தம்  
பாய்ந்துக்வைாண்டிருக்கும் ..!  
 
பாைற்ைாய் கூட்படா  
அல்ைது அத்தி க்கூட்படா  
வீட்டில் புசித்தால் இனிக்ைவும்  
பள்ளிக்கூட டப்பாவில்  
ைசக்ைவும் வசய்தது எது ?  
 
அந்த மாடய  
அவள் டை விரல்ைளில்  
அவள் ஊட்டாத இடம்  
ைசப்புக்ைடள தாபன தந்து விடுகிறது ..!  
 
அவள் புடடவயின்  
வதாட்டிலில் தான்  
சிறுவயதில் தவழ்ந்பதன்  
அந்த பால்வாடடயின் நறுமனம் தான்  
இன்று வடர பசடையின்  

மதிப்டப மறபவன் ..!  
 
சின்ன சின்ன வவல்ைரி விடதபயா  
அல்ைது கிர்ணி பழ விடதபயா  
அல்ைது பைா க்வைாட்டடபயா  
பவடை வசய்யுமிடத்து  
வியர்டவ வாடடயில் 
முந்தாடன முடிச்சில்  
முடிந்து தருமவளின்  
சுடவ நிைர் அறிபயன் ...! 
 
--- ைார்த்திக் 
 
 
 
உதிர் மயிர்ைள் உருப்வபற்று பைாளத்திரட்டலில் 
திரண்டு 
மயிருருண்டட உருண்டு வைாண்டு 
உள்ளங்டைைளில் 
 
உதிருமுன் ைருங்கிரிடங்ைளுக்கு 
எத்தடன வபயர் 
பைசம், கூந்தல், முடி இன்னும் இன்னும் 
 
எண்வணய் பதய்பும் 
வாசடன திரவிய பூச்சும் 
வவளுத்தால் சாயத்தடவலும் 
ைவனிப்பும் ைண்ைாணிப்பும் 
ஆடிமுன்னும் ஆடி தீர்க்கும் 
ஒட்டியிருக்கும் வடர ஒய்யாரம் 
 
உதிர்ந்து மயிராகி 
உருளும் இவ்வுருண்டட 
தடைைாணுமா?  தடர ைாணுமா? 
 
--- அமுதகுணாளன் 
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பதவடத 
---------- 
பாட்டியின்  
மடியில் தாைாட்டாய் 
தினவமாரு பதவடதக் ைடத 
தான். 
எனக்கு பதவடதைள் 
பிடிக்கும் 
 
மைர்ைளுக்கு நடுவில் 
பட்டாம்பூச்சிைள் வட்டமிட  
பதவடதைள் 
பதான்றுவார்ைளாம். 
 
வவள்டள ஆடடயில் 
ஆபரணம் சிறிதும் இன்றி 
அழைாய் இருப்பார்ைளாம். 
பதடிக்வைாண்டிருந்பதன் 
பதவடதடய 
 
அட 
ஆச்சர்யம் அடுத்த வீட்டு 
சிவப்பு பராஜா பதாட்டத்தில் 
பதவடத 
மைர்பறித்தபடி. 
 
விடுபவனா என்ன 
அடம்பிடித்த பதவடதடய 
விரல் பிடித்து இழுத்து வந்பதன் 
 
அக்ைா முைம்சுழித்தாள் 
அம்மா முணங்கினாள் 
அப்பா என்டன அதட்டினார் 
என் பதவடத வந்தவழி 
ைண்ணீபராடு வசன்றாள். 
 
பாட்டி வசால்லும் 

ைடத எல்ைாம்  
வபாய் என புரிந்தது 
வவள்டள உடடயணிந்த பதவடதடய  
வீட்டிற்கு அடழத்து வந்த பபாது... 
 
--- ையல்விழி 
 
 
அப்வபாழுவதல்ைாம்  
அந்த மரப் வபாந்தில் 
பாம்பு இருப்பதாய்  
மாமா வசால்வார்  
 
அங்கிருந்து   
எட்டிப் பார்க்கும் கிளிக்குஞ்சின்  
பைாடவப் பழ மூக்பைா 
என்டன வா.. வா.. 
என அடழக்கும்  
 
இப்வபாழுவதல்ைாம்  
நிடனத்து வைாள்கிபறன்  
மாமா எப்படிபயா  
ைாப்பாற்றிவிட்டார்  
 
கிளிக் குஞ்டசயும்  
கூடபவ என் ைால்ைடளயும் 
 
--- பை.வசந்தில் குமார் 
 
 
 
மூங்கிற் படலில் உைரும்  
அம்மாவின் புடடவக்குள் நுடழந்து.. 
தடன ஆசுவாசப்படுத்திக்வைாள்கின்றது வவயில்... 
 
--- தமிழ்த்வதன்றல் 
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நைம்தரும் தர்பூசணி 
-------------------- 
பார்ப்பதற்குப் வபரிதான முட்டட பபான்று 
----பசும்நிறத்தில் மனம்ைண்டண ஈர்த்து நிற்கும் 
நீர்ச்சத்து   அதிைமுள்ள   இப்ப ழந்தான் 
----நிறமுள்பள சிவந்திருக்கும் விடதை பளாபட! 
பார்டவயிடன மங்ைடவத்துச் சிறுநீ ரைத்டதப் 
-----பாழ்வசய்யும்   நீரழிடவ உடலில் நீக்கும் 
பவர்பபான்ற ைண்மூடள உறுப்பு ைட்கு 
----பவலியாகி வரும்பநாடயத் தடுத்துக் ைாக்கும் ! 
 
சத்வதன்னும் ஏசீயும் நிடறந்த இந்தச் 
----சடதப்பழபமா புற்றுபநாயின் அணுடவக் வைால்லும் 
சுத்தமாை விடதநீக்கிச் சாறாய் ஆக்கி 
----சுடவமிளகு பசர்த்தருந்த எடடகு டறக்கும் ! 
சித்தர்தாம் வசால்லிட்ட பசடைக்   கீடர 
----சிந்தாமல் தருகின்ற இரும்பு சத்டத 
முத்தாைத் தருவதுடன் ஆண்டமத் தன்டம 
-----முருங்டைக்ைாய் பபாபைற்றி வலிடம பசர்க்கும் ! 
 
வாடடவீசி வியர்டவதரும் பதாை ரிப்டப 
----வாராமல் தடுத்துடடை மணக்ை டவக்கும் 
கூடடவயனத் வதாப்டபயாக்கும் வைாழுப்பு தன்டனக் 
----குடறத்திளடம அழகுதனில் மிளிரச் வசய்யும் ! 
பாடடயிபை நடமபயற்றும் பநாய்ை ளுக்குப் 
----பாடதயிடன அடடத்துவாழ்நாள் கூட்டி நிற்கும் 
பைாடடக்பை ஏற்றபழம் தர்பூ சணிடயக் 
----வைாண்டாடி உண்டுஉடல் குளிர்ப்பபாம் நன்பற!  
 
--- பாவைர் ைருமடைத்மிழாழன் 
 
 
 
 
 

பட்டாம்  
பூச்சிைளின் 
ைண்ணீர்.  
 
ைண்ைள்  
ைண்ணாடியானால் 
பிம்பங்ைள்  
ைனவுைளா.?  
 
புள்ளிைடள  
பைாடுைளாைவும். 
பைாடுைடள  
புள்ளிைளாைவும். 
சந்தர்ப்பங்ைபள 
தீர்மானிக்கிறது.  
 
உதிர்ந்த பூக்ைள்  
பட்டாம் பூச்சிைளின்  
ைண்ணீர் துளிைள். 
 
நமக்கு 
பிடித்தமானவர்ைள்தான் 
நம் விருபங்ைடள  
பதர்வுவசய்கிறார்ைள். 
 
உள்ளங்டையில் 
உைைம்.  
ைாட்சி வபாருளாை உறவுைள்.  
 
விட்டுக்வைாடுப்பது 
அழைான வாழ்க்டை.  
வாழ்க்டைடய விட்டுக்வைாடுத்தவர்ைளுக்கு 
எது அழகு. 
 
--- த.சங்கீதம் சதீஸ் குமார் 
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பரண் பமல் 
கிடந்தன பாசங்ைள் 
வசல்ைரித்து 
 
அன்புள்ள என்பற 
வதாடங்கிய 
இன்பைன் வைட்டரும் 
பபாஸ்ட் ைார்டும் 
 
ஒன்டற வாசிக்ை 
நைமாப்பா 
மருமவ புள்டளங்ை சுைமா. 
நா பரவால்ை 
அம்மாதான் முடியாம வைடக்ைா 
ஒரு எட்டு வந்து பாத்து பபாபயன் 
வவக்ைமா இருக்கு 
உங்கிட்ட பைக்ை  
 
மருந்து வாங்ை 
வைாஞ்சம் பணம் 
அனுப்புறியா அறுவட 
முடிஞ்சதும் தந்துடுபறன் 
சும்மா சும்மா பணம் 
பைக்கிறன்னு வவறுத்துடாத 
ஒன்ன விட்டா யார் இருக்ைா 
எங்ைளுக்கு  
உன் உடம்டபயும் பாத்துக்ை 
 
            இங்ைனம் 
                அப்பா 
 
வழியும் ைண்ணீடர  
துடடக்ை மனமின்றி..... 
 
--- வீ.ைதிரவன் 
 
 

எச்சிைால் நாவறட்சிடய  
துடடத்துக்வைாண்டு  
சிறகுைள் மாய்ந்து 
சிறு விரல்ைளால் ைாற்டற நீவி வந்து 
சிை வசாட்டு உணாவாகினும்  
தன் இட்டப்படி கிட்டிவிடாதா? 
என்ற பபராவலில் நீர் வதாகுப்புக்ைடரயில் 
எலும்புடடந்து கிடந்த 
இலுப்டபயில் ைண்ைள் 
மயக்ைமுற்று வந்தமர்ந்தது, 
பவனலில் வவந்திருந்த 
அயிடரடய வண்டல் 
தன் வாயில்பபாட்டு 
சப்புக்வைாட்டிய சப்தம் பைட்டு 
இங்கும் பவடுவன் வந்தான் என்று 
பவவறாரு நீர் வதாகுப்பு ைடரக்கு  
விரல்ைளால் பறந்தது வைாக்கு! 
 
--- R.புருபஷாத்தமன்  
  
 
இடடவவளியற்று நிரம்பி கிடக்கும் ைாற்றாய் 
இடடவவளியற்று நிரப்பி டவ உன் முத்தங்ைடள 
 
ைாய்ந்து வவடித்து கிடக்கும் நிைமாய் 
என் உதடு 
ஈர முத்தங்ைடள எப்பபாது வபாழிவாய் 
 
அனுமதியின்றி ஆடட ைடளத்துப் தீண்டும் ைாற்று  
எழுதி விட்டுப்பபாகிறது  
முத்தத்தின் முன்னுடர 
 
முத்தம்தான் அன்பின் முைவரி  
முத்தத்தின் வாயிைாை நீ எழுது 
ைாதலின் முதல் வரி 
 
--- ப.குணா 
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இடையுதிர்ைாை கிடளயில்... 
துளிர்க்கிறது.. 
இரு பறடவைளுக்குள் கூடல்.. 
 
--- எம். வசல்வைபணஷ் 
 
 
எழுதிய எழுத்துக்ைளுக்கு அர்த்தங்ைடள பதடி திரிந்து 
வைாண்டிருக்டையில் பதவடதயவள் எனக்வைன்ன 
வந்தாள்.... 
 
விழிநீரால் நடனந்து நடனந்து நமத்துப்பபான 
தடையடன பஞ்சுைள் இனி இரவு குளிரில் நடுங்ைாது 
ைதைதப்பாகும் அடனப்பில்.... 
 
வநடு நீண்ட தனிடம இரவுைள் மணைாய் ைடரந்து 
ைாணாமல் பபாகிறது நீரில் மின்னலின் பவைமும் 
பதாற்றுப்பபாகிறது.... 
 
உயிரற்றிருந்த அடைப்பபசியும் உயித்வதழுந்து விட்டது 
என்னவளின் குரல் பைட்ை தத்டத வமாழிப் பபச்சு 
தித்திக்கும் பதனாய்.... 
 
முடிவுடரக்ைாை ைாத்திருந்த ஒரு நீள் வதாடர் ைடத 
மீண்டும் முன்னுடரயுடன் வதாடங்கிவிட்டது 
முடிவில்ைாததாய்.... 
 
--- அருண்குமார் ப ஆ 
 
 
நடடபழகும் குழந்டத  
விழுந்து விழுந்வதழுகிறது 
நிழல் 
 
--- பட்டுக்பைாட்டட வப மூர்த்தி 
 
 

ஆயா 
------ 
மழடைப்பள்ளி 
ைழிவடறயில் 
உங்ைளால் 
ஒடுக்ைப்படுபவர்ைளின் 
ைரங்ைளால் தான் 
ைழுவப்பட்டு 
ைாக்ைப்படுகிறது 
உங்ைள் 
குழந்டதயின் மானம் 
 
--- புன்னடை பூ வஜயக்குமார் 
 
சாவுக்வைாரு மணி 
நான் அடிச் பநரம் 
திண்டனயிை வைடந்த 
சங்ை ஊதின சிவனாண்டி 
ஊர தாண்டி வைடந்த 
வசவத்தம்மாவ டைைாட்ட 
எரும ஏறி வந்த எமன் 
படக்குனு உசுர பறிக்ை 
பைக்ை ஆளத்த வைழவி 
ைளுக்குனு வசத்த ைடத 
வபருடமயா பபசினாலும் 
உள்ள வலிபதன்... 
 
--- ஸ்ரீ 
 
 
குப்டபடய பதடிய மழடைைள் 
ைடடசி வடர கிடடக்ைபவ இல்டை 
வபற்பறார்ைள் 
 
--- சாண்டில்யன் விபவைானந்தன் 
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சாமிகிட்ட பபா...  
சாமிகிட்ட பபா..  என்று  
டை பவறு ைால் பவவறன்ன  
பிய்த்வதறிந்த வபாம்டமடய  
ஒவ்வவாரு பாைமாை மீண்டும் பசர்த்து  
வபாம்டமயின் ைாதில் பபசுகிறாள்  
'சாமிகிட்ட பபாய்யிட்டியா நீ? 
அப்பபா 
சாமிகிட்ட பபான  
என் அம்முக்குட்டிபயாடு விடளயாடு' என்று  
அவடளதான் ைடந்து பபாகிறீர்ைள்  
டபத்தியவமனச் வசால்லி நீங்ைள்.... 
 
--- மணி_அமரன் 
 
 
 
வைாஞ்சம் எறும்புைள் 
வைாஞ்சம் பூச்சிைள் 
வைாஞ்சம் பறடவைள் 
சிை ஆடுைள் 
சிை மாடுைள் 
சிை நாய்ைள் 
சிை பைாழிைள் 
சிை மனிதர்ைள் 
சிை சிறுவசடிைள் 
வைாஞ்சம் பூமி 
வைாஞ்சம் ைாற்று 
எல்ைாவற்றுக்குமாை 
தந்துவிட்டு 
தனக்ைான நிழடைத்பதடி 
நைரமுடியாமல் 
தகிக்கிறது மரம் 
 
--- குடந்டதபைா.பாைமுருைன் 
 

விழி மூடிடும்  
வபாழுவதான்றில் 
இரவுக்குள் குளித்திடும் 
நிைவவான்று பமபை எழ, 
மாடையின் ைாற்றுக்குள் 
மனடத நான் வதாடைக்ை, 
விரலின் பமாதிரத்டத 
சுற்றிச் சுற்றிபய என் நிடனவும் சுழை, 
சிை நீர்க் குமிழிைளின் ஓடசயில்  
என் ஆடசடய  
எனக்குள் மட்டுபம 
வவளிபயற்றி இரசிக்கிபறன், 
ஒரு வபருமடழயின்  
தாைத்டத விரும்பும் ைடல் நீராை நான். 
 
--- Pearl Sys (முத்து)   
 
படிைள் வழிபய  
இறங்கி வருகிறது  
உயரம்  
 
--- மீயாழ் 
 
 
பைாயில்ைடளச் சுற்றி 
பக்தர்ைளால் 
அநாடதயாை 
விடப்பட்ட பவண்டுதல்ைள்... 
 
--- பைா.சிவராஜன், எைந்தம்பட்டு 
 
விடதடயயும் துகிலுரிக்கிறார்ைள் 
விடதப்பவடனயும் துகிலுரிக்கிறார்ைள் 
நவீன துச்சாதனர்ைள்...! 
 
--- பைாபிநாதன் பச்டசயப்பன் 
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மனிதக்ைழிவைற்றுதல் 
புனிதவமன்று புல்ைரிக்ைாமலிருக்ை 
ைல்ைாைபவ இருந்துவிடட்டும் 
அந்தக் ைடவுள்ைவளல்ைாம். 
 
--- விபனாத்குமார்_பா 
 
 
உளியின் உருவம் பார்த்து  
நடைத்த நாம்தான்  
சிடைக்கு முன் 
டை கூப்பி கும்பிடுகிபறாம்... 
 
--- புதூர் ராஜ்குமார் 
 
 
 
இத்தடன வபரிய 
சுயநை பூமியில்... 
வசாந்தவமன்று வசால்ை... 
இருவர் மட்டுபம.!!! 
 
ஒருவர்.!!! 
வறுடம... 
 
மற்வறாருவர்.!!!! 
பசி.!!! 
 
அபதா.!!! 
மூன்றாவதாை ஒரு குரல் ... 
 
யார் என்று பைட்படாம்...நான்.!! 
மரணம் என்றது.!!! 
நாங்ைள்... 
மகிழ்ச்சி என்பறாம்.! 
 
--- ைல்கிதாசன் 
 

நானும் நீயும் 
பயணித்த - 
பபருந்தின் பின்னிருக்டையில் 
இன்னும் ஊர் சுற்றிக் வைாண்டிருக்கிறது 
ஞாபைங்ைள்... 
 
--- வபாள்ளாச்சி முருைானந்தம் 
 
கூடு திரும்பும் பறடவ 
கிடளைளுக்குள் நுடழகிறது  
அந்திச் சூரியன் 
 
--- கி.ைவியரசன் 
 
திருஷ்டி பூசணிக்ைாய் 
ஓங்கி அடித்தும் சிதறவில்டை 
மூட நம்பிக்டை 
 
--- மு_சாத்தப்பன் 
 
 
முழு நிர்வாணமாகியும் 
வதரியபவ இல்டை 
விவசாயிைளின் பபாராட்டம்! 
 
--- சக்திப்பிரியன் 
 
உடடயாத ஞாபைம்  
----------------------------- 
ைடடயில் வாங்கி வாராததால்  
அம்மா திட்டியதற்கும்  
ைணிதத்தில் வாங்கி வந்ததனால்  
அப்பாவின் திட்டியதற்கும் இடடபய  
உடடயாமல் பத்திரமாய் இன்னும்  
ஞாபைத்தில் இருக்கிறது முட்டட. 
 
--- வமய்யன் நடராஜ் 


