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மீசைக்கவிஞனின் 
பூசைக்குட்டிகளெல்லாம் 
பவ்யமாைசை.. 
 
ஓரிரு மயிர்களுடன்  
மீசையிருந்ததுபபால் 
அைற்றின் ைக்கிரங்களும் 
ஒன்றிரண்டாகபை இருந்தை.. 
 
இன்சைய பூசைகள் 
அவ்ைாறு இல்சல.. 
அைற்றின் உடல்  
பராமங்கசெப்பபால்  
ைெர்ந்துவிட்டை ைக்கிரங்கள்.. 
 
ளைள்செப்பூசைகள்  
தன் பதால்கொல் 
நிை பைறுபாட்சட  
பைரூன்றியிருந்தை... 
 
ைாம்பல் நிைப்பூசைகளெல்லாம் ைாதிக்ளகாசலகளின் 
எரித்த  
ைாம்பல்கசெ தன் உடலில்  
அப்பி நிைத்சத பமலும்  
ளமருபகற்றிக்ளகாணடை... 
 
கருப்பு நிைப்பூசைகள்  
எப்பபாதும் ைங்கிககளிலும் பங்கொக்களிலும் 
மசைமுகமாகபை முடங்கிக்ளகாண்டிருந்தை.. 
 
ஏசைய நிைப்பூசைகள்  
சில காடுகசெ அழித்து  
அவ்விசலகளின் பச்சைகசெ பூசிக்ளகாண்டை.. 
 
சிைப்பு நிைமும் அதுபபாலாபை.. 
மதக்கலைரக்குருதிகளுடன்... 

பலைண்ணங்கள்ளகாண்ட பூசைகளெல்லாம் நாட்சட  
ஆண்டு பல குழிகசெப்பறித்துக் ளகாண்டிருந்தை.. 
அக்குழிகளெல்லாம் உண்சமகசெப் 
புசதப்பதற்காகபை ஒழிய இயற்சக உபாசதகளுக்ளகை 
தைைாக நிசைத்துவிடாதீர்கள்.. 
 
மீசைக்கவிஞனின்  
பூசைகளெல்லாம்  
பாசலமட்டுபம குடித்தை... 
இன்சைய பூசைகள்  
இரத்தத்சத ைப்புளகாட்டிப் 
பருகுகின்ைை.. 
 
பாரதி மீண்டும் பிைவிளயடுத்து  
இக்ளகாடுசமகசெ 
காண பநரிட்டால் ைற்பை  
தள்ளி நில்லுங்கள்.. 
 
அைனின் உச்ைகட்ட நிந்தசையாை 
காரி உமிழ்தலின் ைாரல்களிலிருந்து தப்பித்துக்ளகாள்ெ.. 
 
--- ஆைந்த் 
 
ஆசைகசெக் கூட்டி  
கைவுகசெப் ளபருக்கி  
சுயம்ைகுத்து  
ைாழ்ந்திருப்பபாம் 
இறுதியில்  
பபதமின்றி 
ளபயசரயும் கழித்துவிட்டு  
பிணமாக்கி முடிக்கிைது 
ளபருசம மிகுந்த 
மரணம்.  
 
--- க. மகுடபதி 
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ைாசலபயாரத்தில் 
ைாக்பீஸ் ஓவியம் ைசரயும் 
கண்ணப்பைாசர, 
நாங்கள் 
ைடபழனி ைான்பகா என்பபாம். 
காசல முதல் மாசல ைசர ைசரபைர், 
திைம் ஈட்டும் பணத்தில் பகுதிசய  
ட்ராஃபிக் பபாலிஸிடம்  
ைழங்கிய பின்ைபர வீட்டிற்கு ளைல்ைார். 
 
அைர், தம் வீடு திரும்பா 
மாசலளயான்றில் தான் 
ளைவ்ைாை மசழ 
அச்ைாசலபயாரம் மட்டுமாய் 
தசர இைங்கியது. 
அதன் மறுநாள், 
அவ்விடத்பத 
சக, கால்கசெ பரப்பியபடி 
கண்ணப்பைாரும் 
ைாக்பீஸ் ஓவியமாய் வீற்றிருந்தார். 
 
அதற்கு ைற்று ளதாசலபை 
நிற்கும் ட்ராபிக் பபாலிஸ், 
கண்ணப்பைாரிடம்  
தாம் ைாழ்நாள் முழுைதுமாய் 
ைாங்க நிசைத்த ளதாசகசய 
முகப்பு ளநளிந்த மகிழுந்பதாடு 
தம் எதிரில் நிற்பைனிடம் பகட்க.. 
அைன் தம் ைாழ்நாள் முழுைதும் 
மதுைாய் குடித்துத்  
தீர்க்க நிசைத்த பணத்சத  
சகயிளலடுத்து எண்ணலாைான். 
 
இசை யாசதயும் 
கண்டும் காணா ைண்ணம் 
பகட்டும் பகட்கா ைண்ணம் 
தமது ஒரு கண்சணயும்,  

காசதயும் மூடியபடி  
நீலைானில் நடந்து ளைன்ைை 
ளைண் ைாக்பீஸ் ஓவியங்கள் சில. 
 
--- ருத்ரன் ரிஷி 
 
முன்ளைாரு காலத்தில் 
என்பைாடு பயணித்த  
இரண்டு புைாக்கள் துசணபதடி 
தங்கள் ைழிகளில் பைந்து 
விலகிப்பபாைார்கள் 
 
அவ்ைப்பபாது இசெப்பாை  
என் கிசெகளில் அசையிரண்டும் தனித்தனிபய 
ைந்தமர்ந்ததுண்டு 
 
பத்து ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னும் 
இன்னும் அபத அல(ழ)பகாடு 
சிைகுகள் முழுதும் பநைம் சுமந்படி 
ைந்தசடத்தார்கள் என் கூட்டுக்குள் 
 
சிலிர்த்து சிைகுலர்தி படபடத்து 
இசையூட்டிய புைாக்கள் 
தங்கள் அலகுகொல்  
ளகாஞ்ைம் ளகாத்தி மகிழ்ந்து  
நீண்ட பநர அசடகாத்தலுக்குப் பின் 
கைத்த இதயம் சுமந்து பைந்து பபாைார்கள் 
 
அசை ைந்துபபாை நிமிடம் முதல் 
இன்னும் பல பைத்தல்களுக்கு 
என் சிைகுகளில் அப்பிக்ளகாண்டது 
அன்பின் பிசுபிசுப்பு 
இபதா என் பைர்களும் பூக்கத்ளதாடங்கிவிட்டை...! 
 
--- தைபால் பைானி 
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காற்றில் ஆடும் ைாழ்வின் கிசெ 
--------------------------------- 
பசித்த பைட்சகயில் 
ளதாங்கும் நாவில் ளதாடர்ந்து  
கசியும் உமிழ் நீருடன் 
காத்துக்ளகாண்டிருக்கிைது ஓநாய்... 
நசைந்த அணில் குஞ்சு உயிர்த்திருக்க  
இறுகப் பற்றிய கிசெ 
பைகமாய் ஆடுகிைது காற்றில் ... 
இரண்டிற்குமாை மைத்தவிப்புடன் 
பயணிக்கிைது ைாழ்வின் முரண்கள்... 
இரண்டிற்குமாை கைைம் காற்றின்மீபத 
அமர்ந்துளகாண்டிருக்கிைது... 
இழுத்து மூடி ளகாக்கிகள் மாட்டிய பின்னும் 
அடித்துக்ளகாண்படயிருக்கும்  
ளபருங்காற்ளைான்று ஜன்ைசலப்பபால் 
தடதத்துக்கிடக்கிைது அணில் குஞ்சின்  
இதயத்துடிப்பு...  
ளதாடுைாைத்தின் ளமௌைத்சத  
துசணக்கசழத்து அசை முழுக்க  
ளமௌைத்சத ஒட்டிக்ளகாண்டசதப்பபால் 
இலக்சக பநாக்கி ளமௌனித்திருக்கிைது ஓநாய்... 
பாசைகசெ இெக்கிக் ளகாண்டு திரியும் பமகங்கள்... 
தூண்டிலிட்டு இழுக்கும்பபாது 
நசைந்த துணிப்ளபாதியாய் 
இரண்டின் பக்கமும் நகர மறுக்கிைது ளைற்றி... 
உயிர்த்திருத்தலுக்காக பசித்திருப்பதும் 
பசி மைந்தாகிலும் உயிர்த்திருத்தலும்  
ஓநாய்க்கும் அணிலுக்குமாை  
ைாழ்தல் குறித்த  
காத்திருப்பின் நிமிடங்கொகிைது..... 
இசரயாைதிலிருந்து தப்புைதும் 
இசரயாக்கிக்ளகாள்ைதில் ளைல்ைதும் குறித்து 
முடிளைடுக்கும் அதிகாரத்தின் பின்பை 
ஓசைகெற்று படுத்திருக்கிைது  
எச்ைரிக்சகயின் நிமிடங்கள்... 

ைந்பதகத்சத சுமந்துளகாண்டு  
அசைவுகெற்று கிடக்கும் பநரத்தில்... 
இரண்டுக்குமாை புது எதிரியின் 
உருமல் ைத்தம் பகட்டவுடன் 
அனிச்சையாய் ளைவ்பைறு திசைகளில்  
ளதறித்பதாடுகின்ைை இரண்டும்... 
தப்பித்த ளநாடியின் ைைந்தத்சத  
இரண்டும் நுகர்ந்த ளபாழுதில்... 
இருத்தலின் நிமித்தங்கசெ 
காற்றில் ஆடியபடி 
யாரிடபமா ளைால்லிக்ளகாண்டிருக்கிைது 
அணில் தப்பிய கிசெ.... 
 
--- ைந்துரு 
 
 
 
ஒரு 
இசை பதடிப்புைப்பட்படன் 
நகரவீதியில் ைப்தங்கள் என்சை 
ளபருக்கித்தள்ளியது 
இசரச்ைல் அழுக்குகள் 
துசடத்து எழுந்து நடக்கத் ளதாடங்கிபைன். 
கடந்து பபாகும் சிலரிடம் இசையின் 
முகைரி பகட்டு சுரமற்று பபாய் ளைன்ை திசையின் 
கசடசியில் உசடந்த ைாசலயின்  
இைங்கி நடக்க சில்ளலன்ை காற்று பமனியில் 
பட எங்கிருந்பதா பகட்ட பைசையின் கீச்சிடுகளினூபட 
ஆன்மாவின் சிைகுகள் விரிய என் பபரிசையின் ைாைம் 
விரித்த 
புல்லாங்குழசல எைதாக்கிக்ளகாள்ெ  
காணிநிலம் ஒன்று பதடிபைன் அந்த கிராமத்தில்..! 
 
--- க.ராஜகுமாரன் 
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ளையில் சூம்பி  
முதிர்ந்து பழுத்து 
ளைம்பி சுருங்கிய  
மாம்பழத்சத பபாலபை 
பகாணிப்சபயின் கிழிைலில் 
கிடத்தியிருந்தைர்... 
 
பதாரணங்கொய் கட்டி 
அழகுப்பார்த்து ளமலிந்த கயிற்றில் 
ளதாங்கும் மாவிசலசயப்பபால 
காய்ந்து கிடந்தது உசுரு... 
 
நான்குமுழ பைட்டிளயான்றில் 
நாணத்சத இறுக்கி சுருட்டி 
பகாமியத்சதயும் மனித ைாணிசயயும் கழுையாறின்றி 
ளமாத்த தண்ணீரில் 
முழுைாய் மூழ்கி எடுக்கப்பட்ட 
நாய்க்குட்டிசய பபால 
நாற்ைத்சத கழுவியிருந்தைர்... 
 
அங்காடியில் ைாங்கிய  
அரிசியில் குசழந்த தயிர்ைாதத்சத 
ளைங்கல் சைத்து சிளமண்ட்சட 
பூசிய கலசைப்பபால் பூசி 
பாலாற்றில் புசதத்தால் 
புண்ணியளமை உயிரின் முன் 
விைாத தர்க்கங்கள் நசடளபற்ைை.. 
 
நட்டு சைத்ததற்காகவும் 
ைெத்துவிட்டதற்காகவும் 
நீருற்றியதற்காகவும் 
என்ைால் இரவில் பிராணைாயு  
விடமுடிைபதயில்சலளயை 
கரியமில ைாயுசைபய  
ளைளிக்ளகாணர்த்திக் 
ளகாண்படயிருந்தது பைப்பமரம்... 

மூச்சு மூச்சிசைத்துக் 
ளகாண்டிருந்தது  
 
--- ராம் ளபரியைாமி 
 
 
இல்லாத ஒன்றுக்குள்  
ஏபதாளைான்று இருக்கத்தான் ளைய்கிைது,  
காட்சிப் பிசழகளில்  
கடந்து பபாகிைான் மனிதன்,  
ஆசைக் குளியல்  
அைனுக்கு அதிகமாகப் பிடித்திருக்கிைது,  
இருக்கின்ை உடபலாடு ைந்தைன்  
இல்லாத ஒன்ைாகத்தான்  
முடிவுசரசய எழுதுகிைான்,  
காதளலான்று மட்டும் இல்சலளயன்ைால்  
அைன் கடந்து பபாகும் பாசத  
முட்கொல்தான் நிரம்பியிருக்கும்,  
ஞாைம் என்பதும் அைன் பபாடும் பைைம்,  
காதல் மட்டும் ஞாைமில்லாமல்  
பைறு என்ைைாக இருக்க முடியும்?  
மதங்களுக்குள் நுசழந்து  
ளபரும் மாச்ைரியம் பண்ணுகின்ைான்,  
கத்திசயத் தீட்டிக் ளகாண்பட  
தன் கடவுசெபய ளைட்டுகின்ைான்,  
பிணங்கள்தாபை ைரலாற்சை எழுதுகின்ைை,  
நாசெய பிணங்கள்  
இன்சைய ைரலாைாக இருக்கபை முடியாது,  
இல்லாத ஒன்றுக்குள்  
ஏபதாளைான்று இருக்கத்தான் ளைய்யும்...  
இருப்பதாக நிசைப்பளதல்லாம் கூட  
இல்லாத ஒன்ைாகவும் இருக்கும்...  
 
--- முகமதுபாட்ைா 
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சீனு சபயா 
------------- 
பாப்னுமண்டல் என்ை ளபயருக்கு  
உடைடித் தமிழ் ளபயர் சீனு. 
 
ஹவுரா விசரவு ரயில்  
சீனுசை ஒடிஸாவிலிருந்து 
ளைன்சைக்கு ஏற்றிைந்திருக்கிைது. 
 
பமன்ைனில் எைக்காை சிறுபதசைகள் 
ஏதுமில்லாத பபாதும்  
சீனு தைைாது என்அசைக்கு ைந்துபபாைான். 
 
கிழசமகளின் ளபருந்துயர்கள் தாங்கும் 
ைலிசமயற்ை அைனிடபம 
வீடு ளைல்ல அனுமதிக்கப்படாத 
என் ஞாயிற்றுக்கிழசமகள் 
சிலைற்சை விட்டுசைத்திருக்கிபைன். 
 
பின்னிரவுகளில் ஒடிஸாவின் திசையில் பைக்கும் 
விமாைத்தின் கீழ் 
உைவுகளின் குரல் நிசைவுகபொடு  
சகபபசியில் ைாழப்பழகியிருந்தான். 
 
இடம்ளபயர்தலின் ைலிகசெ 
காகிதப் பணம் தைது அத்தசை சககபொடும்  
மசைக்க முயற்சித்துக்ளகாண்டிருந்தது. 
 
குரல் நிசைவுகளும் ைாத்தியமற்ை 70களில் 
தாதர் விசரவு ரயில் 
எதிர்வீட்டுக் கைகராசு அண்ணசை  
பம்பாய்க்கு ஏற்றிக்ளகாண்டு பபாைபபாது 
அைருக்குப் பத்து ையது 
எைக்கு ஐந்து. 
 
--- ஆண்டன் ளபனி 
 

பாடுமீன்கள் 
------------- 
விழிப்புக்குள் ளைறியும்  
ளநடுநாள் உைக்கம்  
விரகத்தின் சிசைக்சகதி 
இசமக்கும் துடிப்புகளுக்கு 
இதயைந்தம் பகார்த்துக்ளகாள்ளும் 
இரவின் பாடுமீன்கள் 
இரைல் நாழிசககளின்  
நாட்குறிப்பில் நசையும் 
நாற்காலிச்சுசம நான் 
காகிதப்படகிற்கு மின்விசிறியின் 
விசையும் திசையும் ஊடறுத்து 
பமாதிக்ளகாள்ளும் 
விரல் ைழி ைசரயும்  
பமசையில் சிந்திய 
நீர்க்பகாலம் பூத்துக்கிடக்கும் 
ஓர் ளமௌைத்தின் நீட்சியில் 
அந்தகாரமும் அந்தக் கடிகாரமும்  
அடிக்கடி துடித்துக்ளகாள்ளும்.. 
ளமல்லிசையில்லா ளமய்ளயாலியில் 
கசரயும் குைசெ 
முகாரியில் குவிந்துளகாள்ளும் 
அதுபை இரவின் இரகசியம் 
 
--- மின் ஹா (மின்மினி) 
 
 
துடிக்க விட்பட ைாழ்கிைான் 
ம னித ன் 
இத ய ம்! 
 
ைாழ்சை ளைட்டி 
ைாழ்த்துச் ளைால்லிை ர் 
ைாசழம ர ம்! 
 
--- ம தி 
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அது எப்ளபாழுதும் ைரும் மாசலயிலபய ைருகிைது ைற்று 
தாமதமாக 
 
நானும் எப்ளபாழுதும் பபால்  
காத்திருக்கிபைன் அதிசீக்கிரமாக 
 
தாமதத்தின் பகாைம் அறியாதசையாக முன்னும் 
பின்னும் அசைத்துப் பார்க்கிைது எசை 
 
நான் கண்டுளகாள்ொத பபாதும் விடுைதாயில்சல அது 
 
அது நிழசல படரவிடுகிைது என்னில் 
ளகாஞ்ைம் குளிர்ச்சியாகவும் 
ளகாஞ்ைம் இதமாகவும் 
 
என் மடியில் தசலைாய்கிைது  
ஒவ்ளைாரு விரலிடுக்குளின் இசடயிலும் காதசல 
நிரப்புகிைது 
 
கண்ணங்கள் ைருடி  
தசல பகாதி 
ளைட்கங்கசெ சீண்டி பார்கிைது 
 
எதற்கும் மசியாத என்னிடம் மசழசயத் தூவிவிட்டு 
மசைந்து ளகாள்கிைது 
சகக்கு எட்டாத தூரத்தில் 
பமகத்துள் நிலைாக அது... 
 
--- நிவிகா மித்சர 
 
 
 
மீனுக்குத் தூண்டிலிட 
காணக் கிசடக்கிைது 
உயிரின் துடிதுடிப்பு 
 
--- முகில் பைந்தன் 

ைாடும் பயிசரக் கண்டபபாளதல்லாம் 
--------------------------------------- 
பசுசமயின் பரிணாமங்கள் 
இங்பக காைலாய்... 
கருச்சிசதைாய்....! 
கிழிந்த பசுஞ்பைசலயின்  
நூலிசழ ளநகிழ்வுகொய் 
ையலிசடப் பயிர்களின் 
ைைப்பிழந்த ளநருடல்கள்..! 
பசுசம பறிபபாை ைைட்சியில் 
தாம்புக் கயிற்றின் தூர ஆரங்கபொடு 
மாடுகளுக்கும் எங்களுக்குமாை 
அன்னிபயான்யச் ைமன்பாடுகள் 
ையலின் பரப்பெவுக்குள்பெபய 
முடிந்துவிடுகிைது ளைறுசமயாய்.... 
பைறு ளதாழிபலதும் ளதரியாமல் 
பயிர்கசெப் பார்த்து  
ைாடி ைாடிபய ைள்ெலாராகி 
மரண பைாதிக்குள்  
ஐக்கியமாகிப் பபாகிபைாம் நாங்கள்..! 
 
--- க.அர.இராபைந்திரன் 
 
எவ்ைெவு முயன்ைாலும் 
உங்கொல் இயலாது 
அைைது புன்ைசகசய மசைக்கபைா 
அைைது சிரிப்சப ஒளிக்கபைா 
அைைது மகிழ்ச்சிசயப் பறிக்கபைா  
ஏளைனில் அைன்  
மைத்திற்குள் புன்ைசகப்பைன் 
மைத்திற்குள் சிரிப்பைன் 
மைத்திற்குள் மகிழ்பைன் 
அைன் மைத்தின் ைாவிசய 
அசடயபை இயலாது 
உங்கொல் ஒருக்காலும் .  
 
--- சுப்ரா  
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மரம், கனி மற்றும் அது  
----------------------- 
மாசல நிழல்கசெப் பபால 
இருைரின்  
காத்திருப்பின் தருணங்களும் 
நீண்டு ளகாண்பட பபாகிைது. 
 
துளியும் தயக்கம் இல்லாத 
குழந்சதகளின் 
நிர்ைாண அங்கீகாரத்தில் 
சககசெக் பகார்த்துக் ளகாண்டு 
ைைத்தில் ைலம் ைந்த 
ஆதாமும் ஏைாளும் 
இரவின் முகைரிக் காலங்களில் 
ஆகக் கூடிய மட்டும் 
தங்களுக்காை இசடளைளிகசெ 
விலக்க முயல்கிைார்கள். 
 
துளியும் முன்பைற்பாடில்லாத 
ளைகு இயல்பாை பாைசையில் 
அைர்கள் கண்கள் மட்டும் 
ளபாய்யாக அபிையிக்க 
தசரயிைங்குகிைது  
எதிர் பார்ப்பின் தருணங்கள் 
புைளைளிசயத் தீண்டிய 
ஒரு பைசைசயப் பபால. 
 
பநரம் கடந்து பபாக 
இருைரின் தயக்கமாை 
முன் ளமாழிதசல புைக்கணித்தைாறு 
ளதாடர் முத்தங்களின் 
பரிைர்த்தசையில் 
அரங்பகற்றிக்ளகாள்கிைது 
அைர்களுக்காை காமம் 
ளைகு அனிச்சையாக. 
 
--- பிபரம பிரபா 

ளைவிலித்தாய் 
--------------- 
இரவு முழுக்க பிரைை ைலியில் 
அலறிய என்சை 
அம்மாசைவிட அைள்தான்  
அதிகம் ளபாறுத்துக்ளகாண்டாள் 
 
ஆபபரஷன் என்று முடிைாைதும் 
கண்ணீர் துசடத்து 
சதரியம் கூறி 
உசடமாற்றிவிட்டாள் 
 
மயக்க மருந்து ளகாடுப்பதற்கு முன்ைால் 
அைசெபயதான் நான் பார்த்துக்ளகாண்டிருந்பதன் 
 
எப்பபாது கண் விழித்பதன் 
எை ளதரியவில்சல 
அருகிபலபய தூங்கி விழுந்துளகாண்டிருந்தாள் 
 
காப்பி தந்தாள் 
சின்ைப் பஞ்ளைடுத்து 
உடம்பு பநாகாைண்ணம்  
ஒற்றி எடுத்தாள் 
கிழித்த காயம் ஆறிவிடத் பதற்றிைாள் 
 
ஒரு ைாரம் கழிந்த பின்ைர் 
பபாய் ைருகிபைன் என்ை என்னிடம் கண்ணீர் 
மல்கிைாள் 
 
ஒருமுசையாைது  
ளைால்லிவிட பைண்டும் 
குழந்சதக்கு அைள் ளபயசரத்தான் சைத்திருக்கிபைன் 
என்று 
 
--- அகதா 
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என்னிடம்..... 
ஒரு ளைற்றுக் காகிதம் இருந்தது. 
அதில் நான்...  சில பகாடுகசெ ைசரந்து... 
இன்ளைாருத்தனிடம் ளகாடுத்பதன். 
அதில் அைன்.... சில ைட்டங்கசெ ைசரந்து... 
அருகிலிருப்பைனிடம் ளகாடுத்தான். 
அந்த மனிதன்... 
ைட்டங்கசெயும் பகாடுகசெயும் இசணத்து... 
உருைளமான்சை ைசரந்தான். 
இன்ளைாருத்தன் அசதப் பிடுங்கி... 
ைண்ணங்கொல் நிரப்பிைான். 
அைனிடமிருந்து அசத ைாங்கிய... 
இன்ளைாருத்தன்... 
சில திருத்தங்கள் ளைய்து... 
பமலும் ளைம்சமப் படுத்தி.... 
அடியில் சகளயாப்பமிட்டான். 
ளைற்றுக் காகிதத்தில் ைசரந்த பகாடுகள்.. 
ஓவியமாக உருமாறுைது பபாலத்தான்.. 
நீங்கள் எபதச்சையாகப்... பபசி விட்டுப் பபாகும்.. 
ைார்த்சதகளும்...  காலத்துக்குக் காலம்.... 
மாறுதலசடகின்ைை. 
அசத யாபரா பகட்கிைார்கள். 
பிைகு...  யாருக்பகா ளைால்கிைார்கள். 
அதற்கு கண் காது மூக்கு சைத்து... 
அைர்கள்...  பைறு சிலரிடம் ளைால்ைார்கள். 
இப்படியாக... தசலமுசை தசலமுசையாக... 
அைரைர் கற்பசைக்பகற்ப... 
ைார்த்சதகள் ளமருபகற்ைப்படும். 
பிைகு அசைளயல்லாம்.... ைரலாைாக்கப் படும். 
நான் ஓவியத்தில் இருந்து... 
பகாடுகசெப் பிரித்ளதடுக்கப் பபாகிபைன். 
நீங்கள்..  உங்கள் ைரலாற்றிலிருந்து... 
உண்சமசயப் பிரித்ளதடுத்துக் ளகாள்ளுங்கள். 
 
--- ரூபன் 
 
 

புலரிகிரகணமாகி பமவுகிபைன் 
நம் முத்தங்கள் ளைாட்டுகின்ைை 
இசலத்துளிகொய் 
ஆம் நீ முத்தக்காடு 
 
உன் ைங்குகளும் கிளிஞ்ைல்களும் 
முத்த ஓசையாய் இசைகின்ைை 
என் உதட்டுக்கசரயில் கசரளயாதுங்கி 
ஆம் நீ முத்தக்கடல் 
 
உன் ளைளியில் பிரக்சஞ உணர்ந்பதன் 
நம் முத்தஅலகுகள் பிரியும்பபாது 
ஆம் நீ முத்தைாைம் 
 
உன் ஜீைனின் ஆழத்திபல 
முத்தமிட ைரம்ளபற்பைன் 
கூழாங்கற்கொகி 
ஆம் நீ முத்தநதி 
 
காலத்தில் முத்தமாகபை  ைாழ்கிபைாம் 
முத்தமிட்டபடிபயதான்  முடிபைாம் 
ஆம் நாம் முத்தக்கணம் 
 
--- அன்பில்பிரியன் 
 
 
 
இயற்சக 
----------- 
ஏசி இல்லா ஏசழ வீட்டில் 
தாைாய் நுசழந்து 
ஆரத்தழுவி 
ஆசி ளபற்று 
வீசிக் ளகாண்டிருக்கிைது 
காற்று. 
 
--- பாலாமிர்தன் 
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முதலில் ஒரு ைட்டத்சத ைசரந்தைன் 
இருப்பைர்களிபலபய ளபரியைன் 
மூக்சக உறிஞ்சிக் ளகாண்டு ஒருைன் 
இைங்கும் கால் ைட்சடசய   ஒரு சகயால் 
அவ்ைப்பபாது இழுத்து விட்டுக்ளகாண்டு நிற்கிைைன் 
ஒருைன் 
மரத்திைடியில் பைடிக்சக பார்த்தபடி 
ைப்பாணியாக ஒருைன்.. 
ளகாஞ்ைம் ளகாஞ்ைமாக  
அைர்கெது சிறிய கும்பலில் 
ஒவ்ளைாருைர் சகயிலும் பெபெக்கும் 
பம்பரங்கள்...ைாட்சட கயிறுகள்.. 
 
இபதா ஆட்டம் ஆரம்பிக்கின்ைது.. ைட்டக்குத்து.. 
பம்பரத்சத இழுத்து சுழலவிட்டு  
தசலயாட்டி ைாய சைக்கிைார்கள் .. 
அமுக்கு, ைாட்சடயடி, பழம், 
மட்சட , மட்சடயடி 
ஓயாக்கட்சட, உசடத்தகட்சட என்று விதவிதமாய் 
எல்பலாரும் விசெயாடி முடிந்த பின்  
உள்பெ மாட்டிக்ளகாண்ட பம்பரங்கள் மீது 
ஓங்கி தங்கெது பம்பரங்கொல்  குத்தி  சுழலவிட்டு 
ளைளிபய தள்ளிக் ளகாண்டிருக்கிைார்கள் .. 
 
மீண்டும் ஆட்டம் புதிதாக துைங்குகிைது 
ஒவ்ளைாரு முசையும் ஒவ்ளைாருைர் பம்பரம் 
உசடபட்டுக் ளகாண்பட இருக்கிைது 
மாசல மங்கும் பநரம் ைசர ளதாடரும் 
இந்த ஆட்டத்தின் முடிவில் 
சூப்பர் என்று தங்கசெ பற்றி  நிசைத்துக் 
ளகாண்டிருந்த ளகாய்யாக் கட்சடகொலும் 
கருபைலங்கட்சடயாலும் ளைய்திருந்த 
எல்லா பம்பரங்களுபம  
உசடந்து  விடுகின்ைை.. 
உசடயும் பநரம் ைரும்பபாது.. 
 

முதலில் ைட்டம் பபாட்டைன் மட்டும் .. 
உசடயாத தைது பம்பரத்சத  
எடுத்துக் ளகாண்டு 
ளைற்றி  களிப்பபாடு சிரிக்கிைான்.. 
 
அைன்..தான் 
இருப்பைர்களிபலபய 
ளபரியைன்! 
 
--- கருணாநிதி ஷண்முகம் (கருணா) 
 
 
 
நிலாசைக் காட்டிச் 
ளைால்லிவிட ஏராெக் கசதகளிருக்கிைது... 
மாமன் மகள் திருமணம்  
நிச்ையிக்கப்பட்டது ளதாடங்கி 
இட்ட ளதன்சை  
பாசெவிட்டது... 
அக்கா பிள்செளயாருைன் 
தகுதித் பதர்வில் பதறியது... 
அசலவீச்சில் ைங்கு கழுவி 
காற்ளைாலிசய ரசித்த மகளின் அழகு... 
பால்யகாலத் பதாழசை 
பயணங்களினூடாகச் ைந்தித்தது.... 
முன்ைாள் காதலி 
ைாக்குத் தைைாமல் எங்களிருைரின் 
ளபயரின் முதளலழுத்சதத் 
தன் பிள்செக்குப் ளபயராக்கியது.... 
இப்படியாக நிலாசைக்காட்டிச்  
ளைால்லிவிட ஏராெக் கசதகளிருந்தும் 
ளைால்லாமல் கடந்துவிட்ட  
ளபாழுதில் 
ஒருைாய்ச் பைாைாைது ஊட்டிவிட்டிருக்கலாம் 
அம்மாவிற்கு.....!! 
 
--- கட்டாரி 
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தாம் பசடக்கா ஓர் நிலத்தின் 
ஈரக் கசிவின் நுண்சம கண்டு 
ளைதும்பிக் கண்ணீர் ைடிக்கும் 
கடவுசெ.., 
 
உருைாக்க முடியா ளையல் திைத்தின் 
கூர்சமயில் தாபை உருைாை இயந்திரத்தின் 
அறிசைக் கண்டு மீ மயக்கம் 
ளகாள்ளும் கடவுசெ.., 
 
அழகில் பிசிறு தட்டா ைர்ை லட்ைணமும் 
ஒருங்பக ளபற்ை ைாளிப்பாை  
ளபண் அணங்சக உருைாக்க 
இயலாமல் இட உள்ெங்சகயில்  
ைலது முஷ்டியால் பற்கடித்து 
குத்திக்ளகாள்ளும் கடவுசெ.., 
 
பசடப்பைன் இல்சலளயை  
இயற்சகசய ைழிபடும் ளபருங்கூட்டத்தின் 
ஆரைாரத்சத ளைவியுறுங்காலந்  பதாறும் 
ஒன்பைாடுளடான்று பதயுமாறு 
பற்கசெ நைநைக்கும்  
கடவுசெ.., 
 
பதைைாகிப் புல் ைசர பதிைான்கடுக்சகயும் 
கீழிருந்து பமலாய் ைரிசைக்கிரமத்சதக் 
கசலத்து இஷ்டத்திற்கு  விசெயாடுசகயில் 
டார்வின் குரங்ளகான்று இளிப்பசத 
காணச் ைகியாமல் தசல குனியும் 
கடவுசெ.., 
 
கைத்த மீசை ளகாண்ட நீட்பை தைது 
வீட்டின் நடுக் கூடத்தில் ஒருக்களித்து  
படுக்க சைத்து சக விரல் நுனியில் 
கீறி 'கடவுசெ ளகான்ைைன் யாளரைத் 

ளதரியவில்சல, ஆயினும் அைன் இைந்து பபாய் 
விட்டான், மஞ்ைள் நிைத்தில் அைைது  
குருதி ைழிைசதப் பார்' எை ளதாட்டு நக்கிச்  
சிரித்தபடி கண்ணடிக்கிைான். 
 
--- பஹமா 
 
 
நீ பபாதும் பபாதுளமை 
ஓதும் அெவிற்கு 
பைமித்து சைத்திருக்கிபைன் 
முத்தங்கசெ 
முத்தக்கிடங்காய்..! 
 
எதில் ளதாடங்கிைாலும் 
இறுதியில் 
உன் முடிவுசரளயன்ைபைா 
முத்தத்தில்தான்..! 
 
ஊடலுக்கு 
முற்றுப்புள்ளிளயை 
முத்தத்சத 
சைத்துவிட்டு 
கூடலுக்கு 
பிள்செயார் 
சுழி பபாடுகிைாய் நீ..! 
 
முத்தம் முத்தளமை 
ளமாத்தத்சதயும் 
எழுதிவிட்படன் 
ைத்தமில்லாமல் 
ைழியனுப்பிவிட்டுப்பபா..! 
எப்ளபாழுதும்பபால 
ஒரு பைக்கும் முத்தத்சத..! 
 
--- நிபைதா_சுப்பிரமணியம் 
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கைை குண்டலத்திற்கு  
பதில் அழுக்கு பனியன் 
தங்க கீரிடத்திற்கு பதில் 
ைசட கண்ட அழுக்கு தசல 
புரவி பூட்டிய பதருக்கு பதிலாய் 
மரப்பலசக நான்கு ைக்கரம் 
தின்ை சைத்திருந்த 
நான்காைது ளபாசைசயயும் 
திட்டி ளகாண்பட 
அந்த ளைாறி கண்ட நாயிற்கு  
ளகாசட ளகாடுத்தபின் 
சூம்பி பபாை கால்கசெ மடக்கி சைத்து  
சககளில் உந்தி தள்ளி  
பலசகசய உருட்டியபடி 
கும்பலில் கலந்பத விட்டான் 
ஏபதாளைாரு குந்திக்கு பிைந்த கர்ணன்.... 
 
--- பகா. ஸ்ரீதரன் 
 
இரவின் மடியில் 
-------------------- 
நிலவின் கிரணங்கள் 
ளமல்ல ளமல்ல நகர்ந்து 
படுக்சகயின் விளிம்பில் நிற்கின்ைை. 
இருதயத் துடிப்சபப் பபால் 
சுைர் கடிகார ஓசை. 
இரவின் அசமதியில் ஜரிசகயாய் மின்னுகிைது 
ஒரு குழந்சதயின் அழுகுரல். 
ளதருவில் குசலக்கும் நாய்க்கு பதிசலப் பபால் 
கர்ளரை உருமி தானும் குசலக்கும் கடிகாரம். 
விெக்சகப் பபாட திடுளமை ளைடிக்கும் ளைளிச்ைத்தில் 
திசகத்து பின்னும் இசரயும் சில்ைண்டுகள். 
புைக்கணிக்கப்பட்ட மைசதப் பபால 
கண்கள் ைலிக்கின்ைை. 
ைரவில்சல இன்னும் உைக்கம் 
 
--- ஜி.சிைக்குமார் 

இைந்த  
ைண்ணத்துப் பூச்சியின்  
இைளகான்று   ைந்தது  
காற்றில் மிதந்து!  
 
கூடபை  
ைண்ண ைண்ண மலர்களின்  
குளுசமயும்  
மைசத நிரப்பும் 
அைற்றின்  
ைாைமும்  
சிற்பைாசடகளின்  
ைலைலப்பும்..  
 
பிரபஞ்ை ளைளிளயங்கும்  
அசதச்  
ைந்பதாஷமாய்ச்  
சுமந்து திரிந்த  
ளைல்லத் 
ளதன்ைலின்  
சிலுசிலுப்பும்... 
 
விழிகள் விரிய  
கண்டு  
குதூகலித்த 
குழந்சதகளின்  
பரைைங்களும்.... 
நிசைந்த  
உயிர்ப்புடன் கூடிய  
அதன்  
கடந்த காலமும்!  
 
--- ைெைன் கரிகாலன் 
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இன்று எப்படியும்  
அப்பைசைகளின் 
ைாதி, மதம் அறிந்துவிடும்  
தீர்க்கமாை முடிவுடன்  
ளநடுபநரமாய் காத்திருக்கிபைன் 
 
ளைள்செ, பழுப்பு, ைாம்பல், கருப்ளபை 
பாரதியின் சிந்தசையாய் 
பரவி பைந்துக்ளகாண்டிருக்கின்ைை அசை 
 
திடீளரை தாழ்ைாய் பைந்த ஒரு பைசை 
எைதருபக ைந்தமர்கிைது 
 
உற்ைாகமாய் அதனிடம் 
பபச்சுக் ளகாடுக்கிபைன் 
 
ஏபதபதா பபசிவிட்டு  
அதன் ைாதி யாளதை விைவுகிபைன் 
 
ைாதிளயன்ைால் யாளதை 
எதிர் விைா ளதாடுக்கிைது 
அப்பழுப்புநிை பைசை 
 
விலாைாரியாக விெக்கி 
விசட பநாக்கி காத்திருக்கிபைன் 
 
'ஐந்தறிவுக்ளகாண்ட பைசை என்னிடம் 
ஏது ைாதி...? 
அவ்ைெவு பகுத்தறிவு  
எங்கள் இைத்திடம் இல்சல' ளயை 
பைந்து ளைன்று மற்ை பைசைகளுடன் 
பைர்ந்து ளகாண்டது 
 
எவ்ைெவு முயன்றும்  
என்னிடம் பபசிய பைசைசய 
என்ைால் அசடயாெம் காணமுடியவில்சல 
 

அசைத்தும் 
பைசைகொக மட்டுபம ளதரிந்தை 
 
--- ைசி சிைதாைன் 
 
 
ைட்டமடிப்பதின் அழகியல்காட்சிசய  
அண்ணாந்து பார்க்கும்  
சிைகுகெற்ைைன் 
 
பரசையின் சுழலில் எதிர்த்து  
கடப்பசைகளின் ஆைந்தத்சத  
கசரபயாரத்தில் நின்று பார்க்கும்  
துடுப்பில்லாதைன்  
 
பரசையின் பமல் சிைகிழந்த பைசையும் 
மூழ்கிப்பபாைசத பபால்,  
 
நம்மில் சிலரும்  
இப்படி ஒன்றுக்ளகான்று 
ஆயிரம் ஆயிரம் இல்லாதைர்கள் 
இருப்பைர்களின் ளையசல ரசித்து 
தம் இருப்சப ளதாசலந்பதாடுகிைார்கள். 
 
சில சிற்றியல் திைன்கசெ  
பைமித்த குடுசைகளில்  
சைத்து மைந்தசத 
உசடத்து எண்ணிப்பாருங்கள். 
 
உங்களுக்காை ைாவிகள்  
யாரிடத்திலும் இல்சல. 
 
--- அ.சு.ரா 
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நான் 
----- 
இதில் 
நான் என்பது நாைல்ல 
நீங்களும்தான். 
நானின் கண்கள் ைடிப்பது 
உங்கள் கண்ணீசரத்தான். 
எைது நானின் பைதசை 
உங்கள் ைலியின் நீட்சி, 
 
எைது நான் 
உங்கள் இருண்ட பிரபதைங்களில் 
சுதந்திரமாய் உலவுகிைது. 
உங்கள் ைன்மத்சத 
காயம்பட தழுவிக்ளகாள்கிைது. 
துபராகத் தருணங்களில் 
உங்கள் நியாயப்பாட்டிற்காக 
பழிசுமக்கிைது. 
உங்கள் மைதிசய மீட்ளடடுக்கும் பபாது 
கடுங்பகாபத்சத  
ஏவுகிறீர்கள். 
உங்கள் குற்ைங்கசெ 
மசைக்கும்பபாது 
எைது நாநயத்சத ளமச்சுகிறீர்கள். 
 
மறுக்கப்பட்டக் கூடங்களில் 
நீங்கள் 
அத்துமீறும்பபாது 
உங்கள் முன் 
ஒரு நிசலக்கண்ணாடிசயப் 
பரப்புகிைது எைது நான். 
அப்பபாது 
ளைட்கப்படாமல் 
சுட்டுவிரல் நீட்டி 
பிம்பத்தில் ளதரியும் உங்கசெ 
'நான்' என்கிறீர்கள். 
என்ை ளைய்ய 

உங்களுடன் நின்றுளகாண்டு 
நானும் 
சுட்டுவிரல் நீட்டுகிபைன். 
 
நான் என்பதுதான் 
நானில்சலபய!! 
 
--- குறிஞ்சி நாடன் 
 
 
 
பபாதி விற்பசை 
--------------------- 
ைாக்கியமுனிசய ைந்திக்கச்ளைன்பைன் 
அழகாை ஆசடயணிந்பதன் 
சிசகைாரி ஆபரணமுமணிந்பதன் 
ைசகைாரியாக முந்திச்ளைல்லபைண்டி 
மகிழ்வு உந்திற்ளைன்பைன் 
அசழப்புமணிசய பதடும்பபாது 
கைனித்பதன் கதவில்சலளயன்று 
கால் அணிகழட்டி உசையுடபை 
கைைமாய் நடந்பதன்  
இசையசடயாெ தசலளயாளியின்றிபய 
இருந்தைர் அசழத்தார் 
என்சை பற்றிச்ளைான்பைன் 
ைந்திக்கும் ஆசை பற்றியுந்தான் 
காரணங்பகட்க கருத்தாய் 
உசரத்பதன் கணிைமாய் 
குசைந்த எந்ளதாழில் சிைக்க 
சிரித்தபடிபய ளைான்ைார் 
சித்தார்த்தனும் புத்தனும் ைந்தித்தகசத 
புரிந்தளதன்று புைப்பட்படன் இனி 
புதியளதாழில் பபாதிமரம் விற்பபத. 
 
--- விபைாத்குமார்_பா 
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மரம் பூக்கவில்சல எனும்  
கைசல நிலத்திற்கும் எைக்கும்..!  
 
ளமாட்டு சைத்தது மரம்....,  
 
ளதாட்டு விடாமல் பகட்படன்...  
"உன்னுள் உள்ெ மலரின் இதழ்கள்  
ளைல்லும் இடம் எதுைாக  
உைக்கு விருப்பம்- .......? 
 
ஆலயங்களினுள்ொ ?"  
 
===கருைசைக்குள்ளும்  
கற்சப கெங்கப்படுத்தும் ளையசல  
தண்டிக்காத சிசலகளுக்கு நான் எதற்கு...? 
ளமாட்டு முழங்கியது...  
 
"எந்தத் தசலைரின் கழுத்துக்காய்  
உன் காத்திருப்பு.? "  
===ஊழலுக்கு தசல நுசழத்து  
===ைாரிசுகளுக்கு நாடளிக்கும்  
===ைரலாற்றுப் பிசழகளுக்கு நாைா..! ? 
சீறியது ளமாட்டு!!!  
 
"கூந்தல்களில் குடிபயை  
ளகாள்சக முடிவு உண்படா...?"  
===பூசைப்பதும் ளபாட்டிடுைதும்  
===கூந்தல் முடிப்பதும்  
===அடிசம அசடயாெங்களெை  
ஆர்பரிப்பபாருக்கு நாைா ...!! ? 
அரற்றியது ளமாட்டு!!!  
 
"பின் எங்குதான் உன் மலர்தல்..?"  
வியர்த்துக் பகட்படன்...  

இைங்காக்க இன்னுயிர் இழந்பதாரின்  
இடுகாட்டு பயணத்திற்கு... ! 
 
ைாழ்நில உரிசமக்கு உடலடிப்பட்ட  
ைாலிபங்களின் ைலி ஒத்தடத்திற்கு...... ! 
 
உசழப்பபார் உயர  
குரலும் விரலும் நீட்டி மரித்த  
குமுகாய ளபாறுப்பு நிசை  
எழுத்துக்களுக்கு ... ! 
 
அல்லாவிடின்  
மலரபை மைமின்றி  
பைருக்குத் தீனியாகபை...!!!! 
 
--- அகன் 
 
 
 
களலக்டர் ஆபிஸ் ைாைலில் 
அந்த கரும்புச்ைாறு கசடயில் 
இப்பபாதும் இருக்கிைது 
இரட்சட குைசெ முசை. 
ஏழு ரூபாய்க்கு 
கண்ணாடித் தம்பெரிலும் 
எட்டு ரூபாய்க்கு 
காகிதத் தம்பளிலும் 
தளும்பத் தளும்பதருகிைார்கள்.இரண்டிலுபமஉசழப்பின் 
பிசுபிசுஒட்டியிருப்பதால் 
அசததீண்டாமல்  
பருகுைபத 
ஒரு பாைச் ளையல். 
 
--- பைலம்சீனிைாைன் 
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குசடவிரித்தல் 
--------------------- 
ஒரு மசழ நாளில்  
அைனும் குசட விரித்து நிற்கின்ைான் 
கருப்பு நிைத்தில்  
குசடகளுக்காை  
எல்லா அசடயாெங்களுடன்  
தானிருந்தது  
அைைதுகுசட 
அதன் முசை  
உச்சிசய பநாக்கி 
உயர்ந்து நின்ை மாதிரி இருந்தது 
குசடவிரித்த ைண்ணபம  
நிற்கின்ைான் அைன் 
கடந்து ளைன்ை 
பாதைாரிகளின் கைைம்  
சில ளநாடிகள்  
கெைாடப்பட்டு மீட்க்ப்படுகிைது 
அைன் நின்று ளகாண்டிருந்த  
ைாசலசய கூட நிராகரித்து 
ளைல்கின்ைை  
சில ைாகைங்கள்... 
சில ைந்பதகங்களும்  
தயக்கங்களும்  
சில சகவிரிப்புக்ளும் 
அைசை நசையவிட்டு நகர்ந்தை 
ைாசலபயாரம் குசடபிடித்த  
சில கருப்புக் காொன்கள்  
நசகத்தை 
அப்பபாது தான் அது நிகழ்ந்தது 
அைர் சகளில்  
கைர்ச்சியாய் மடிக்கபட்ட 
சில குசடகளுடன் ைந்தார் 
குசடக்காரன் என்று அைர் 
அசடயாெம் கற்பிக்ப்பட்டிருந்தார் 

அைருக்காக காத்திருந்தைர்கள் 
குசடகசெ விரித்தபடி  
அகல்கிைார்கள் 
அைரது சககளில் எஞ்சியிருந்த  
கருப்புக் சகக்குட்சடசய 
குசடயா என்று  
விைாரித்தைர் சிலர் 
அைபைா அகலாமல்  
குசடவிரித்த ைண்ணபம காத்துக்ளகாண்டிருக்கிைான் 
தனிசம  
அைசை முழுைதுமாக  
நசைத்துக் ளகாண்டிருந்தது. 
 
--- நிலாரவி 
 
 
சிதிலமசடந்த வீட்டின் 
இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி கிடக்கின்ைை 
மீட்காத நிசைவுகள் 
 
பைக்கும் முன்பப சிைகடிக்கிகின்ைை 
காற்றில் 
ளைள்செ காகிதங்கள் 
 
ைாம்பலாகி உதிர்ந்து கிடக்கிகிைது 
காலம் உறிஞ்சிப் பபாட்ட சிகளரட் 
 
இந்த ளதன்ைங்கீற்றின் நுனியில் 
சுருண்டிருக்கும் பச்சைப் புழு 
எங்கிருக்குபமா நாசெ 
 
நட்ட நடுநிசியில் ளகாஞ்ைம் 
புரண்டு படுக்கின்ைை 
ஞாபகங்கள் 
 
--- தங்பகஸ் 
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விசல மகள் 
------------- 
நிர்ைாணம்  
ைசீகரிக்கும் மார்புகள் 
கட்டுமாை உடல் 
பூசும் உதட்டுச்ைாயம் 
பட்டாம்பூச்சியாய் படபடக்கும் விழிகள் 
பார்க்கும் ஆடைனின் கிெர்ச்சிசய 
தூண்டில் பபாடும் என் மூலதைங்கள்! 
 
முதன்முதலில் 
உணர்பைாடு புணர்ந்துபபாை  
காதலனின் உடல் மட்டுபம  
எைது கிெர்ச்சிசய உயிர்பித்தது! 
 
எத்தசைபயா பபர் 
ைன்புணர்வில் மைத்துப்பபாை  
உணர்வுகளில் ளைத்துப்பபாைது  
எைக்காை கிெர்ச்சிகள் 
ைைப்பாை உடலில் மைத்துப்பபாை  
உடசல ளைறித்தைமாய் 
ஆசைகசெ தீர்த்துவிட்டு 
பகட்டுப்பபாகிைார்கள்  
எப்படி ைந்தாய் இத்ளதாழிக்கு 
என்று விசல மகன்கள்! 
 
என்ை ளைய்ைது  
பயாக்கியம் மைந்து  
பசிசய மட்டுபம தீர்ததுக்ளகாள்ைதாய் 
என் நிர்ைாணத்சத  
அசணத்துப்பபாகிைார்கள்! 
 
ளைறிபயாடு கன்ைங்களில் அசைபைனும் 
நகங்களில் கீறுபைனும் 
மூர்க்கத்பதாடு புணரும்பபாது 
கிழிக்கப்பட்ட ஆசடகளில்  

அம்மணபம நிரந்தரமாக்கப்படுகிைது! 
 
கிெர்சியசடயவில்சல என்ைால் 
கன்ைத்தில் அசைகிைான் 
மூர்க்கமாை பைகத்தில்  
விடியும் ைசர சிரித்துக்ளகாண்டு  
கதறுகிபைன்  
மூர்ச்சையாை இரவுகளில்  
என் மார்பும் பயானியும் 
ளபற்றுப்பபாை ைலியில் 
திைம் உணர்விசை  
ளைறுத்து ளைத்து மீள்கிபைன்! 
 
விடிந்ததும் பைசி என்கிைான் 
விபச்ைாரி என்கிைான் 
விசல  மகள் என்கிைான் 
ைன்மம் ளகாண்ட காம ளைறிசய 
தணித்தபின் பயாக்கியைாய்! 
 
ளைத்த பிைகு புசதக்காதீர்கள் 
மீண்டும் பதாண்டிளயடுத்து  
புணருைார்கள்  
எரித்துவிடுங்கள்  
ைாம்பலாய் கலந்துவிடுபைன் 
காற்பைாடு! 
 
கண்ணீபராடு விசலமகள்! 
 
--- பகாசை ைசிக்குமார்  
 
 
குழந்சதயின் கண்கள் 
ளைகுைாக கைர்கிைது 
பைந்து திரியும் பட்டாம்பூச்சி ! 
 
--- பலாஜி 
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கடவுளின் சிரிப்பு 
-------------------- 
ளைள்செ பைட்டி, 
பதாளில் மடித்து பதய்த்த துண்டு, 
ளைற்றுடம்பில் எப்பபாதும் பூனூல், 
ளநற்றியில் மூன்று விரலால் பபாட்ட 
திருநீறுடன் தசரயில் அமர்ந்து, 
ஈக்குச்சி உதவியுடன் மதிய உணவிற்கு 
தசரயில் அமர்ந்து, 
ஆல இசலகசெக் பகார்த்து 
இசல பின்னும் 'தாத்தா'. 
 
நாலுமுழம் ளைள்செ பைட்டி, 
ளைளிர் நீலத்தில் ைட்சட, 
மூக்கு கண்ணாடியுடன் 
மர நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி 
ளபான்னியின் ளைல்ைன் படிக்கும் 'அப்பா'. 
 
ளநற்றியில் ைட்ட குங்குமம், 
தசலயிபல சூடிய மல்லிசகச் ைரம், 
அடுப்பில் பைாறு ளகாதிக்க, 
அடுக்கசெயில் அமர்ந்தபடி 
அரிைாள்மைசையால் காய்கறி நறுக்கும் 'அம்மா'. 
 
தெர்ந்த ஈரக்கூந்தசல முடிச்சிட்டு, 
துசடத்துவிட்ட முகத்தில் ளபாட்டுடன் 
அம்மாவுக்கு உதவியாக என் 'மசைவி'. 
 
காதுக்கருகில் ைாளைாலிசய சைத்து 
தமிழ் பாடலுக்காக அதன் காசத திருகும் 'தம்பி'. 
 
முகத்தில் நாசெய கைவுகளுடன், 
பட்டுப்பாைாசட தாைணியில், 
அண்ணன் ைாங்கிக் ளகாடுத்த 
பகாலப்புத்தகத்சத சகயில் சைத்து, 
முற்ைத்தில் நாசெ பபாடப்பபாகும் பகாலத்திற்கு, 
ளைள்செத் தாளில் ஒத்திசக பார்க்கும் 'தங்சக'. 
 

இைர்கள் எல்பலாசரயும் ஒபர பநரத்தில் 
முகம் பார்க்க சைத்து..புன்ைசகசய ைரைசழத்தது, 
ளதாட்டிலில் தூங்கிக் ளகாண்டிருந்த 
என் ஒரு ையது மகளின் "களுக்" ளகன்ை சிரிப்ளபாலி! 
 
--- பட்டுக்பகாட்சட பாலு 
 
 
 
 
எல்லாைற்சையும் மைக்கச் ளைய்யும் காலம் .. 
என் ஞாபகங்களிடம் மட்டும்  
மண்டியிட்டு மரணித்துப்பபாைது .. 
 
இரத்த ஓட்டம் ைற்றிப்பபாை இதயமாய்  
ைைன்பட கிடக்கிைது இந்த ைாழ்க்சக . 
தூக்கு தண்டசையின் பாதியில்  
கயிைறுந்து பபாை சகதியின் மைநிசல பபால் புத்தி 
பபதலித்து பபாைது .. 
 
நாசெ ைாயப் பபாகும் மரத்தில் அமர்ந்து  
ைருங்காலத்தின் கைசை இரசிக்கும்  
பைசையின் பாைாங்கு தான் எைக்குள்ளும் .. 
 
நான் வீழ்பைன் என்ைறியாமல்  
என் காலடிக்கு கீபழ பள்ெம் பதான்டுகிபைன்  
சிைந்த முட்டாளெை தம்பட்டமடித்துக்ளகாண்பட .. 
 
ஏபைா புரியவில்சல  
ஆகச்சிைந்த இந்த பைதசைகளின்  
ஆணிபைர் நன்ைாக பற்றி  
ைெர்கிைது என்சையறிந்பத .. 
 
--- நவிதாபிரியன் 
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இனிளயன்ை விதி ளைய்வீர் 
---------------------------- 
ளமல்ல ளமல்ல 
எழுந்து ளகாள்ெ முயன்ைது  
அது....  
 
ைட்ளடை யாபரா  
தள்ளிவிட்டசதப் பபாலளைாரு  
நிகழ்ச்சி... 
மீண்டும்  
நலிந்து விழுந்தது தசரயில்...! 
 
ளைடித்த நிலத்தின்  
பள்ெங்களுக்குள் இருந்து  
ஏபதா அசழப்பதாய்  
உணர்த்திக் ளகாண்டிருந்தது  
ஒரு ைைண்ட அைரீரி.... 
 
புழுதிசய துரத்திக் ளகாண்டு  
ஓடி ைரும் மாமிை ைாசடசய 
விலக்கிவிட முடியாது  
உறிஞ்சிக் ளகாண்டிருந்தது காற்று....! 
 
மாறுபைடம் பூண்ட ளநருப்பு  
முசலப்பாலாய் தீயூட்ட 
ளமதுளமதுைாய் ைப்பிக்ளகாண்டிருந்தது   
ஆற்றின் அசடயாெங்கள்... 
 
இனி எழ ைாய்ப்பின்றிப் பபாை  
அது உறுதியாய் விழ 
தாங்கிப் பிடித்தது அந்த 
கட்டாந்தசர...! 
 
எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் 
அலட்டலும் இல்லாது  

அந்த உயிசர எடுத்து  
ளமது ளமதுைாய்  
பசியாறி ளகாண்டது   
பட்டினி ! 
 
--- பக.எஸ்.கசல (இலங்சக) 
 
 
 
என் புடசை நுனிசய 
திருகிக் ளகாண்டிருக்கும் 
தமிழ்க் குட்டி 
பபருந்து ைத்தம் 
பகட்கும் பபாளதல்லாம் 
இறுக்கமாகிைாள் 
ைாங்கிக் ளகாடுத்த 
ளடய்ரி மில்க்  
அைசெ ைமாதாைப்படுத்த 
ளதரியாமல் ைட்சடக்குள் 
அசடக்கலமாகிைது 
அைள் கண்கள் பகட்கும் பகள்விக்கு 
விசட ளதரியாமல் முழிக்கிபைன் 
இபதா அைள் பயந்த 
அந்த பள்ளிப் பபருந்தில் 
ஏறும் முன் 
என் ளபாம்சமக்கு மைக்காம 
ஊட்டிவிட்ரும்மா..எைச் 
ளைால்லிவிட்டுப் பபாகிைாள் 
ஆைால் அைசெக் பகட்டழுகும் 
ளபாம்சமசய எவ்ைாறு 
ைாப்பிட சைக்க.... 
 பயாசித்தபடிபய அைசெப் பார்க்கிபைன் 
அைபொ எவ்வித ைலைமுமின்றி 
எசைப் பபருந்தில் 
கடந்து ளைல்கிைாள்... 
 
--- பிரியதர்ஷினி ளைல்ைக்குமார் 
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ைழிளயங்கும் எருக்கஞ்ளைடி 
ைரபைற்கும் பாசதயது 
 
இசடயிசடபய ஐந்தாறு 
பைப்ப மரங்களும் பூவுதிரும் 
 
ளநடுைாைம் பார்த்தபடி 
ஆபைழு பசைமரங்கள் 
ைருகாக காத்திருக்கும் 
 
இன்னும் ஒரு பர்லாங்கு தூரம்தான்   
 
என்னுள் ஒளித்துசைக்கப்பட்ட காதல்  
அைைராமாக ஓடுகிைது 
 
உத்பதமாை பதடசல 
தவிர்க்கமுடியாமல் 
பரிச்ையமாை ைாயசல 
பிடித்துவிட விசரகிைது 
 
ைாய்க்கால் தாண்டி பூத்திருக்கும் 
ைாமந்திகசெ பறித்திட மைம் ளைால்ல 
 
நிழல் ஒழுகும் பூைரைமரம் கடந்து 
பூ மலரும் சிரிப்புடன் 
ஆடுகள் பமய்த்துக்ளகாண்டிருக்கிைாள் 
 
பார்த்ததும் உயிசர 
ஒப்பசடத்துவிடுகிை பார்சையது 
 
எைக்கு ளதரிந்து  
மைக்க முடியாத அழகது 
 
இன்னும் அப்படிபயதான் இருக்கிைது 
 
நான் ைசரய ஆரம்பித்து 
பாதியில் முடித்த 

காதல் சித்திரளமான்று 
 
பூைரைமரமும்.. ைாமந்தியும்.. 
ஆடுகளும்.. அைளுமாய்.. 
 
--- பகாபி பைகுபைரா 
 
நிசைந்திருந்த பபருந்தில் 
பார்க்க பநரிட்டது  ளைளிறிய முகத்துடன் 
நின்றிருந்த அைசெ.. 
பமலும் 
அைெருகில் இரண்டும் 
ஒக்கலில் ஒன்றுமாய் 
அைள் குழந்சதகசெ.. 
பமலும் 
மூன்ைாம் பிசைளயை 
பலைாக பமடிட்டிருந்த 
அைள் அடிையிற்சை.. 
பமலும்  
அைெருகில் விட்படத்தியாய் ளைறித்திருந்த  
அைள் கணைசை.. 
பமலும்  
எதிர்பாராமல் நிறுத்தப்பட்ட  
பபருந்தின் குலுக்கலுக்குத் திடுக்கிட்டு அடிையிற்சைத் 
தாங்கிய அைள் கரங்கசெ.. 
பமலும் 
குலுங்கி ளைளிபய தசலநீட்டிய   
அைள் சகப்சபயிலிருந்த 
கருக்கசலப்பு மாத்திசரசய.. 
பமலும் 
அசதப் பார்த்து துளிர்த்த அைள் கண்ணீசர..  
பமலும்  
மங்கலாய் பின்பைாக்கி விசரந்த 
ைாசலபயார மரங்கசெ. 
 
--- பா. ைனிதா ளரஜி 
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கவிழும் இரசை கழிக்களைன்பை 
ளபருங்குரளலடுத்துப் பாடும் 
இரவுப்பாடகன் இன்றும் 
இபதா பாடத் துைங்கி விட்டான்.  
 
அைைது பாடல்கள்   
உங்களுக்காை பாடல்களில்சலதான்..  
ஆயினுளமன்ை 
உங்கள் இதயச் சுைற்றில் கன்ைம் 
சைத்து திருட நுசழகிைது.    
 
அப்பாடல்கள்  
கசரளதாட முடியாமல் சுருங்கிபயாடும் 
ஆற்றின் ஆற்ைாசமக் குறித்தசை.  
 
பாெம்பாெமாய் ளைடித்துக் கிடக்கும் 
விசெ நிலங்கசெ ஈரப்படுத்தவியலா 
நீரின் பைாகங்கள் குறித்தசை. 
 
விசதக்க முடியாமல் தவிக்குளமாரு கிழவிைைாயின் 
கண்ணீசர துசடக்கத் துடிக்கும் 
பிரயத்தைங்கள் நிசைந்தசை.  
 
அசதக் பகட்டபடி தான் 
உச்சுக் ளகாட்டியபடிபயா  
கண்ணீர் ைழிந்தபடிபயா 
தூங்க முயல்கிறீர்கள் நீங்களும். 
 
நீங்கள் கண்ணயரும் அவ்பைசெயில்தான் 
அங்பக குளிரூட்டப்பட்டபைார் 
அசையில் இடப்படுகின்ைை 
நம்சமயும் நம் நதிகசெயும் 
விசெநிலங்கசெயும் ளமாத்தமாய் விசல பபசி முடித்த 
ஒப்பந்தங்களின் மீதாை சகளயழுத்துகள். 
 
--- சுபரஷ் பரதன் 

ஒரு நாயின் இரசை ளபரிதும் விரும்புகிபைன் 
---------------------------------------------- 
ஒரு நாயின் இரசை  
ளபரிதும் விரும்புகிபைன்..... 
நிழல் பற்றிய பிரக்சஜயின்றி  
வீதி வீதியாய் ஊர் பிரித்து ஓடுைது  
அழகாக இருக்கிைது...  
ளைம்சம நிைத்தின் மறுபுைம் 
தன் நிைம் ளதாசலத்தல் 
அடக்கவியலாத குசரப்புக்கு நிகராைது.... 
சுைர் சித்திரங்கசெ  
சிறுநீர் அடித்து சிரித்து விசெயாடுதல் 
இரவுக்பக ராஜா எை நம்புதல்.....  
பிரபஞ்ைத்தின் கண்கசெ  
படக்ளகை பிடித்து ளைற்றிடத்தில் தின்று  
விடுதல் ஒரு ளபருங்ளகாட்டாவிக்கு  
முன் பசி பழகுதல்.... 
முன்ைங்கால் நீட்டி மண்பணாடு புரண்டு  
தாபத்தின் ளமன் கடித்தசல 
தாபை ளைய்யுதல் ளஜன் ஒழுக்கும்  
ளகக்பக பிக்பக... 
அதிகாசலக்குள் எப்படியும்  
எதிர் வீட்டிலிருந்து  
ைம்பபாகத்துக்கு ைந்து விடும் ைமிக்சக 
ஆக சிைந்த நாய் ளபாழப்பு.... 
 
--- கவிஜி   
 
எங்கள் கலப்சபயின்   
பமாழியில் அப்படி என்ை  
இருந்துவிடப்பபாகிைது , 
ைறுசமயின்   
சகபரசகசயத் தவிர.... 
 
--- ஏர்நசடயன் 
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எங்கள் 
இருைருக்குமாை உயரம் 
ஏைக்குசைய ைமன்பட்ட பநரத்தில் 
ளமல்ல ளமல்ல நாங்கள் 
நண்பர்கொக முயற்சித்பதாம்... 
 
இருைரின் ைட்சடகளிலும் 
அடிக்கடி உடல்கசெ 
மாற்றிக் ளகாள்பைாம்... ! 
 
பரஸ்பரம் இருைரும் 
முகச்ைைரம் ளைய்து 
மீசை ஒதுக்கிக் ளகாள்பைாம்...! 
 
இசடயிசடபய 
ஒருைசர ஒருைர் 
கிண்டலடிப்பபாம் 
ைண்சட பிடிப்பபாம் 
ைமரைமாபைாம்....! 
 
ஆன்மீகம் முதல் 
அந்தரங்கம் ைசர 
அலசி விைாதிப்பபாம்... 
 
தசலமுசை இசடளைளி தான்டி 
நட்பு முற்றிய பநரத்தில் 
பநாய் முற்றி-நண்பர் 
இைந்து பபாைார்... 
 
கணைர் இைந்து பபாைதற்காக 
என் அம்மா அழ 
 
நண்பர் இைந்து பபாைதற்காக 
நான் அழுபதன் 
 
 
--- ைணசைதூரிகா 

எழுதுங்கள்  
அக் குெக்கசரயில் 
முடமா(க்)குதல் இதுதாளைன்று... 
 
புசகப்படளமடுத்து 
புகாருசரயுங்கள் காைல் துசையிடம் 
இதுதான் நதியிருந்த தடளமன்று... 
 
முகத்துைாரத்தில் நின்று 
கண்ணீர் ைடியுங்கள். 
இதுதான் நதியின் கசடசித் துளிளயன்று... 
 
மூன்ைாம் நாள் 
சிளமண்டுப் பால் ளதளியுங்கள் 
இதுதான் ைைம் மரித்த இடளமன்று... 
 
ஆள்பைன் முகம் எதிராய் 
கரம் அறுத்துக் காட்டுங்கள். 
விைைாயியின் உடல் ஒடுைதும் 
ளைங்குருதிதாளைன்று... 
 
தூக்குக் கயிளைன்று மட்டும் 
துணிந்து விடாதீர்கள். 
அது நம் பசையின் 
தப்புத் தாெங்கள்... 
 
--- கபணஷ் இராமைாமி 
 
 
ளகாஞ்ைம் சிப்பி 
ளகாஞ்ைம் மீன்கள் 
ளகாஞ்ைம் மணற்துகள் 
ளகாஞ்ைம் நசைந்த ஆசட 
ளகாஞ்ைம் கடற்பாசி 
என்னுடன் வீடு நுசழகிைது கடல்... 
 
--- லீலா 
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நிைமிழத்தல் 
----------- 
நகரத்து ைல்லிக் கற்களின்  
கூர்சமகொல் கீைல்பட்டு  
காயம்பட்டுக் கிடக்கிைது  
கிராமத்து கூழாங்கற்கள்  
 
பசித்திருப்பைனின்  
உணசைத் திருடி  
ஜீரணிப்பைர்களின்  
கழிைசைகளில்  
கசரயாமபல மிதக்கின்ைை  
பள்ளிபயட்டில் படித்த  
பநர்சமக்காை ளைாற்கள்  
 
துபராகங்கொல்  
நிைமிழந்து பபாைைனின்  
கண்களில் அவ்ைப்பபாது  
நிழலாடுகிைது மனித பைடமிட்ட  
சில மிருகங்களின் 
நிழற்படங்கள்  
 
இடிக்கப் பபாகும்  
இந்த பாழசடந்த வீட்டின்  
சிதிலசடந்த சுைற்றின்  
சில்லுகளின் ைழிபய  
கசிந்து ளகாண்பட  
இருக்கிைது... 
ைாழ்ந்து ளகட்ட ஒருைசை  
விரட்டியடித்த ைறுசம. 
 
--- வி.ம.ளைல்ைகுமார், ளைய்யாறு. 
 
 

மாட்டுக்கறி 
எைக்கு பிடித்தமாை உணவு.. 
தாம்பரம் நசடபாசத கசடகளில் 
இன்ைெவும் என் ளபயர் ளதரியாத பாய் 
என் தாடி ைடிைசமப்புக்காக 
பாய் என்பை அசழக்கிைார்..! 
நான் ளகாண்டு ைரும் 
தக்காளி ைட்டினிக்கு 
ைபீக் உசுசர ளகாடுப்பான்.. 
என் அலுைலகத்து குலாமிடம் 
பநான்பு கஞ்சி பகட்டு அடம்பிடித்தது 
உங்களுக்கு ளதரிய சைக்கிபைன்..! 
கல்லூரி நண்பன் இம்ரான்கானின் 
ஆதர்ை ஆட்டக்காரன் அஃப்ரிடி தான் 
எைக்கும் ஆதர்ைம்.. 
ைரி.. அசதளயல்லாம் விடுங்கள்.. 
பள்ளி நாட்களில் ஒவ்ளைாரு ஆண்டும் 
பயாகா பபாட்டியில் முதல் பரிசு ளைன்ைைன் 
ஆயுப்கான் என்பது உங்களுக்கு  
ளதரியாமபல பபாகட்டும்..!! 
 

--- கைா காண்பைன் 

 
 
காலதாமதமாை 
பருைமசழசய 
ைாளிக்குள் 
பைமித்துசைக்கிைாள் 
ைைண்ட பூமிக்காரி 
எபதச்சையாக 
அடித்து விசெயாடும் 
குழந்சத 
ளநளியும் நீர் 
 
--- புன்ைசக பூ ளஜயக்குமார் 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 14    17/07/2017 
 

 
 பக்கம்- 24 

தன்பாலிைபைர்க்சக காலம் 
---------------------------- 
தகைல் சமயத்தின் மும்ளமாழிகளிலாை 
அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகசெ 
ளைவிகளுக்குள் அனுமதித்தபடி 
புைப்படும் பநரம் தைறியும் 
ைராத ளதாடரிக்கு ளைாற்ப மனிதர்கபொடு 
நசடபமசட இருக்சகயில் காத்திருக்கிபைன் 
இரைலசர தாண்டியுள்ெ புத்தகக் கசடயில் 
குவிக்கப்பட்ட அதிகாரத்தின் ஆதரைாெர் 
புத்தகங்கள் அதிகமிருப்பதாய் ளதரிகின்ைது 
பத்து ரூபாய் பார்சை வீசி 
என்சைக் கடந்து இடப்பக்கம் ளைல்கிைைன் 
குெம்பி விற்கிை பட்டதாரி 
தானியங்கி படிபயறி ைந்தைளராருைர் 
முசைத்த முகபமாடு அறிமுகமாகி 
அருகிலமர்கிைார் ளைகுபநர காத்திருப்பிற்குப் பின் 
எபதச்சையாை ைலப்பக்க தசல திருப்பலில் 
கழுத்தில் மஞ்ைள் கயிற்பைாடு நின்றிருக்கும் 
ளபண்மணியின் ளைண்ணிடுப்பு ளதன்படுகிைது 
கூடபை அதிலுள்ெ இரு மடிப்புகளும் 
எந்த காலம் கடவுசெப்பபால் 
அங்பக மடிப்புகசெ திணித்திருக்குளமை 
பயாசிக்கும்ளபாழுதில் இலைை சை-சப ைைதியில் 
ளைாற்பத்தில் ஓரிசெஞன் ஓரிடத்திலும் 
மற்பைாரிசெஞி பைறிடத்திலும் தன்பாலிைபைர்க்சக 
காளணாளிசய அைைரமாய் பதிபைற்றிக் 
ளகாண்டிருக்கலாம். 
 
--- நுற்பவிசைஞன் 
 
 
வீட்டின் குப்சபகசெ ளபருக்கியைள் 
கூலி ைாங்கிைாள் புைைாைலில் நின்று 
வீட்டில் இன்னும் குப்சபகள்.... 
 
--- ஐ.தர்மசிங் 
 

எைக்கு பிடித்த நீ 
மண்ணிற்கு பிடித்த மசழ....  
 
எைக்கு பிடித்த நீ 
மலருக்கு பிடித்த காற்று....  
 
எைக்கு பிடித்த நீ 
பதன் சிட்டுக்கு பிடித்த மது.... 
 
எைக்கு பிடித்த நீ 
கடலுக்கு பிடித்த நிலவு....  
 
எைக்கு பிடித்த நீ 
இரவுக்கு பிடித்த நட்ைத்திரம்....  
 
எைக்கு பிடித்த நீ 
ளநஞ்ைம் விரும்பும் ராகம்...  
 
எைக்கு பிடித்த நீ 
என்சை ைாய்க்கும் அன்பபனும் 
பபரசல......!  
 
--- மபைாஹரி 
 
அைளின் ளதளிந்த நீள்பார்சையும்.. 
கம்பீரமாய் அமர்ந்த பகாலமும்.. 
அரிதாகிப் பபாை... 
பாைாசட தாைணி பநர்த்தியும்.. 
ஏபைா பதான்றியது.. 
அைள்.... 
எழுந்து ைந்த 
ஏபதா ஓர் கன்னிமார் ைாமிதான். 
நாத்திகத்திற்குள்ளும் 
ஒரு பூ பூக்கத்தான் பூக்கிைது. 
 
--- பஜ.மஞ்சுொபதவி 
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இந்த பிரபஞ்ைம் என்பபத ஓர் 
பிரிவின் அசடயாெம் தான், 
அண்டம் சிதறியதால் 
பூமி பிைந்தது, 
பகாள்கள் பிைந்தது, 
அண்ட ைராைரங்களும் உலகம் ஆைது 
நான் மட்டுமல்ல 
அத்தசை மனிதர்களும் 
கருைசையில் இருந்து 
ளைளியில் ைந்தைர்கள் தான் 
இதுவும் ஒரு ைசக பிரிவு தான் 
எல்பலாருக்கும் அது கருைசை 
எைக்பகா அது கடவுளின் அசை 
தாயின் கர்ப்பத்திற்குள் சுைாசித்து 
பாதுகாப்பாக இருக்கும் 
எந்த குழந்சதயும் 
ளைளியில் பாதுகாப்பாக இருக்க முடிைதில்சல 
எைபை அன்சை ஓர் ஆலயம். 
பிரிவு 
ைலி மிகுந்தது 
துக்கமும் ைந்பதாைமும் கலந்தது 
மைக்க நிசைப்பது 
நிசைக்க மைந்தது 
இரண்டுபம பிரிவு தான், 
பிரிவின் ைாராம்ைம் 
நீ இந்த பூமிக்கு 
எப்பபாது ைந்தாய் 
எப்பபாது பபாைாய் 
என்று உைக்பக ளதரியாது 
எைபை 
பிரிவு 
பல சூட்சுமங்கசெ ளைால்கிைது 
நீ எய்த கூடிய 
ஒவ்ளைாரு பருைமும் 
அதன் ைாழ்க்சகயும் 
ஒரு பிரிவு தான் 
உன் தாயின் கர்ப்ப சபயில் 

இருந்து ளைளியில் ைந்ததால் தான் 
இந்த பூமிக்கு ைந்தாய் 
எைபை பிரிசை விரும்பு 
உன் பிரிவு ளகாடுக்கும் எந்த 
ைலிசயயும் நீ ஏற்றுளகாள். 
உன்சை ைந்பதாஷ படுத்தியைர்கள் 
உன்சை துக்க படுத்தியைர்கள் 
இருைருபம இந்த உலசக விட்டு 
ஒரு நாள் பிரிவிற்கு அசடக்கலம் ஆைார்கள் 
எைபை பிரிவு என்பது 
ைதி அல்ல நாம் ஏற்றுளகாள்ெபடாத ஒரு விதி 
 
--- ளைல்ை கார்த்திபகயன் 
 
 
அைாதாரண விருப்பங்கள் 
-------------------------- 
'விரும்பியசத எளிதாக 
பதர்ந்ளதடுக்க முடியும்' என்பதில் 
நான் என்றும் உடன்பட்டதில்சல. 
'பார்த்த, ரசித்த, பிடித்த எல்லாமும் 
நம் பதர்வுக்கு உடைடியாக இணங்கும்' என்பதில் 
இருக்கும் 
மசைமுக உட்திணிப்புகளிலும் 
இன்னும் நம்பிக்சக ைரவில்சல. 
ைாதா பதாசையா, முட்சட பதாசையா 
என்கிை ைாதாரண 
கண பநர பதர்ந்ளதடுப்பில் 
அத்தசை குழப்பமும் தீர்க்கமாை முடிவும் 
கிசடக்காதபபாது, 
அைாதாரண விருப்பங்களுக்காை 
பதர்ந்ளதடுத்தலில் 
நம் மைதின் பக்கம் 
நம் மைம் நிற்குளமன்பது 
என்சைப் ளபாறுத்தைசர நம்பிக்சகயற்ைபத. 
 
--- மபைா ளரட் 
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பகள்விகள் பற்றிய நிசைவுக் குறிப்புகள் 
------------------------------------------ 
ைரண்ட நாவின் சுசை ளமாட்டிசை 
மலர்த்திடும் பதன் சுசையின் ளைாற்கெல்ல 
நடு இரவின் அடர் இருொை பகள்விகள் 
பகட்பைர்களுக்கு சுைாரஸ்ய மாயிருப்பினும் 
ளநடு ளைளிப்பயணத்தின்  
பநளரதிர் பள்ெத்தாக்கிசை ளநாடியில்  
அறியும் கணளமை 
எதிர் ளகாள்பைர்கசெ நிசலகுசலயச் ளைய்கிைது 
பகள்விக்கு பதிலாய் எதிர்க் பகள்விகள் 
பகட்கப்படுைது ஒரு உத்திளயனினும் 
பதில் பகள்விகள் 
ஒருபபாதும் பதில்கொகாது 
பகள்வியின் நியாயம் ளைளிப்பசடயாயினும் 
என்னிடம் ஏன் பகட்கிைாளயன்பதும் 
என்சைக் பகட்க நீயாளரன்பதும் 
பிரதிக்கு ளைளியிருந்து ளைய்யும் விைாதங்கள் 
அப்பபாது ைழிதைறிப்பபாை குழந்சதயின் 
விசும்பபலாடு 
பகவியபடி நிற்கின்ைை பகள்விகள் 
ைாதுர்யமாை பதில்ைாசிகள் 
பல பகள்விகளுக்குப் பின்ைாலும் 
ைைாந்திரத்தில் பூத்த ஒற்சை மலளரை 
ஒரு ளைால்லில் விசடயளிக்கக் கற்றிருக்கிைார்கள் 
கூட்ட ளநரிைசல ைமாளிக்க 
பபருந்து நிறுத்தம் தவிர்த்து ளமல்ல உருட்டிப் பபாகும் 
நகரப் பபருந்து ஓட்டுைசரப் பபால 
பதிலுசரக்காமபல 
உசரயாடசலத் ளதாடரக் கற்ைளைன் பதாழசை 
அடுத்தமுசை உங்களுக்கு 
அறிமுகப்படுத்துகிபைன் 
பல பகள்விகள் 
பதிசலப் ளபறுைசத விடவும் 
பசகசயபய ளபறுகின்ைை 

என்ை பபாதிலும்  
பகள்விகள் பகட்கப்பட்டுக் ளகாண்படயிருக்கின்ைை 
பகட்டு விட்ளடாளமனும் நிம்மதிக்காக 
 
---தமிழ் மணைாென் 
 
 
காற்சை கிழித்து ளகாண்டு ஒரு பயணம், 
நாற்கரச் ைாசலளயான்றில்! 
கருநீெ நாக்ளகை நீள்கிைது, தார் ைாசல!  
அதசை கடக்கும் யாைர்க்கும் 
கசதக்கிைது, சிலபல கசதகசெ! 
பால்பிடித்த கம்மங்காடு ஒன்று, 
தன்னுள் புசதந்த கசத! 
ஊருக்குள் இருந்த, ராமைாமியின் பதாட்டம், 
ைாசலபயாரத்திற்கு ைந்த கசத! அழகு கிராமம் ஒன்சை, 
ஊடறுத்து உள்நுசழந்த கசத! 
சிறுபதநீர் கசடகளும், புளிய, ஆல மரங்கள், 
நிழல் பரப்பிய, சிறு ைாசலளயான்று, 
தன்னுள் மூச்சுமுட்டும் கசத! 
தான் மூடிய வீடுகளின் எச்ைங்கள், அதசை 
உறுத்தியிருக்க கூடும்! 
தார்ைாசலசய நிதாைமாக கடந்த அந்த முதியைர், 
ஒருபைசெ நிசைவுகளில், தன்வீட்டு 
முற்ைத்சத கடந்திருக்கக் கூடும்! 
ைற்ைாக் கிணளைான்சைத் தூர்த்த 
கசதசய ளைால்லிய பபாது, 
சிறுமசழளயான்று ைாட்சிக்கு ைந்தது! 
சிறுநிலங்கசெ ளகாண்டு, 
ளபருங்கைவுகசெ ைெர்த்த 
மனிதர்கள் அகதிகொை கசத! 
என் பயணம் முடிந்தாலும், 
கருநீெநாக்கு நீள்கிைது. 
அது இன்னும் கசதகசெ சைத்திருக்கக் கூடும், 
தன் ளமாழிகசெ மாற்றி!  
 
--- உைாமதி 
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ஆைந்தம் 
----------- 
ஒரு நாள்  
ஒரு பிம்பத்சத பார்த்பதன் 
அசைைருக்குபம  
ளதரியும் படியாை  
ளதருக்களில்  
அழகுடபை 
ளநடுபநரமாய் நின்றுளகாண்டிருந்தது 
 
ைருத்தத்சத சககளில்  
இறுக்கிப்பிடித்த மகிழ்ச்சியுடன் 
தன் எதிளரதிராக  
விசரந்துளகாண்டிருந்த 
மனிதக் கூட்டத்சதப் வியந்து 
பார்த்துக் ளகாண்டிருந்தது 
 
தைது அசலகசெ ஏவி 
அசைைசரயும் நசைத்தது 
எைரும் கண்டுளகாள்ெவில்சல 
 
நான் ஒருசமயிலிருக்கிபைன் உங்களிடமிருந்து 
விடுபட்டு 
கிடக்கிபைன் 
சிதைல் அன்று என்று 
ளைால்லிக்ளகாண்டது 
 
சிறிது பநரம் ஓய்வின்றி 
மங்கி மசைந்துபபாய் 
மறுபடி பதான்றியது கிசடயாது 
 
குழந்சதகள் மட்டுபம 
இசத நிசைய நிசைய 
சைத்திருக்கின்ைைர் 
அைர்களிடம் இருக்கும் 
தன்னிைத்சத கண்டு  

புன்ைசகத்தது  
மகிழ்ச்சி ளகாண்டது 
 
ஊர்ந்து பரவி 
நாலா திசையும் கடந்தது 
ஆைறிவின்  
காலடியில் மிதிபட்டது 
 
கடபலாரங்களில் 
மசலச்ைரிவுகளில் 
பூந்பதாட்டங்களில் 
அதிகெவில் ைஞ்ைரித்து கிடக்கிைது 
 
ஏபதபதா பதடும் மனிதனிடம் 
மட்டும் இல்லபை இல்சல 
யாரும் அறியாத அதன் கம்பீரம் 
மாசு படாது ளஜாலித்து கிடக்கிைது... 
 
நுசரயிரல் காற்சை 
உண்ணமறுத்துபபாை 
அந்த முன் நாழிசக 
கசடசிைசர கிட்டபையில்சலளயை 
திட்டி மடிந்தான்  மனிதன்...!!! 
 
--- இரா.புருபஷாத்தமன் 
 
 
ளதாள்ொயிரத்து ளதாண்ணூற்று ஒன்பது முசை 
பதால்விசய ைந்தித்த 
எடிைைால் தான் 
நம் இரவுகள் ஒளிர்கின்ைை. 
 
--- ைக்திஅருொைந்தம் 
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உன் பைகளமடுத்த  
பபச்சுக்களின் ஸ்ைரம்  
தன் ஊட்டத்சத இழந்துவிட்டது  
 
உன் பகட்டாசடயும் பட்டாசடயும்  
அந்த நாள் நிசைவுகளுக்காய்  
ஏங்கி தவிக்கிைது  
 
உன் முகத்தில்  
ஒரு துளி புன்ைசக ைந்து விழாதா 
தைமிருந்த சுைற்று புசகப்படங்களுக்கு    
ைருத்தபம மிஞ்சுகிைது  
 
உன் வீட்டு கட்டிலசை  
முத்த ைத்தங்கள் மட்டுபம  
பகட்டு சிரித்ததுபபாய்   
   
எலி விடும் கீச்ைல் ஒலிக்கு 
சிணுங்கிக்ளகாண்பட  
இணங்கிக்ளகாள்கிைது   
 
உன் உைவுகளின் பார்சை 
மகிழ்ச்சி மலர்கசெ மசைத்து 
பரிதாபக் கசணகசெ வீசுகிைது  
 
ஆைாலும் 
சக தட்டி சிரிக்கிைது 
  
நீ ைலியச்ளைன்று ைாங்கிைந்த 
மதுபுட்டிகள் மட்டும்  
 
நீ அன்ளபனும் நிழலில் ைாழ்ந்த  
அந்த நாட்கசெ நிசைத்து  
 
--- பக.ளைந்தில்குமார் 

கிெைப்படா குப்சபகள் 
----------------------- 
குப்சபகள் கிெைப் பட்டுளகாண்பட உள்ெது 
புைப்பகுதிகளிபலா 
அகமைத்தின் ைாயிலாகபைா 
ளபாருள் குப்சபயின் கிெைல் ளபருங்சகயாயின் 
பதசைக்காைதாகவும் 
பிஞ்சு சககளின் கிெைல் 
ைறுசம பசிக்காைது மட்டுபம 
துன்பம் மட்டும் துரத்தாது 
அதில் பநாய் ளதாற்றுகளும் துரத்துகிைது 
அங்கு ைறுசமதான் ளைற்றி ளபறுகிைது 
பரிதாபம் ஆைதல்ல 
மாற்ைத்திற்காைது 
சுத்தமாைளதை சுய விெம்பரம் 
சுகாதாரமாை ளதை சில மருத்துைரின் 
ைழிக்காட்டுதபலாடு அறிவிப்புகள் 
புைத்தூய்சமபயாடு ளநகிழி ளபாட்டல ைடிவில் 
விற்பசை 
உற்று பாருங்கள் 
அதில் காலாைதி பததிகள் 
காலாைதிசயயும் நீட்டிக்க கலக்கப் படும் கலசை 
இரைாயைங்கள் 
உணவும் உணவு ைார்ந்த ளபாருட்களில் 
பநாளைை மருத்துைசர நாட 
மருந்து தரப்பட 
புரியாது நம்பிக்சகயில் விழுங்கி ைரியாைால் 
பைபைபதா ைருகிைது பக்க விசெைாக 
இசையும் குப்சபதாபை 
சில உண்சமகள் மசைத்து  
கிெைப் படாது 
பரிமாை படுகின்ைை  
 
--- ஏ.பி.எஸ்.ஷஹீத் 
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அைபெ என் ளதாடுைாைம் 
---------------------------- 
ைாழத் ளதரியாமல்  
ைாழ்ந்து முடிக்கிபைன்  
 
தூரிசக யின்றிபய  
ஓவியம் ைசரகிபைன்  
எழுதுபகா லின்றிபய  
கவிசத ளயழுதுகிபைன்  
 
காகித மின்றிபய  
கடித மனுப்புகிபைன்  
ைாைங்கசெத் துரத்திவிட்டு  
ைண்ணங்கள் ரசிக்கிபைன்  
 
உைவுகசெவிட அதிகம்  
உன்பைா டிருக்கிபைன்  
உசைபய ளயன்ைன்  
உயிளரன் ைசணக்கிபைன்  
 
கட்சடக ளின்றிபய  
ளமல்லி சைக்கிபைன்  
மட்சட யின்றிபய  
பந்தா டுகிபைன்  
 
தூக்கத்திலு முன்பமல்  
தூங்கி ைழிகிபைன்  
ளதாடுைா ைாயுசைத்  
ளதாழுது ளயழுகிபைன்  
 
ளதாட்டுத் ளதாட்டுத்  
பதாள்பல மிழக்கிபைன்  
ளதாடத்ளதாட மயக்கும்  
ளதாடுதிசரக் கணினிபய...  

அலாவு தீனுக்கு  
பூதம் அடிசம  
அறிவியல் பூதபம --உைக்கு  
நான் அடிசம! 
 
--- கவித்தாைபாபதி 
 
 
பாம்புகள் நிசைந்த குெம்.  
பயமில்லாமல் நீந்துகிைது 
பால் ைண்ண நிலா.   
 
ைலைமில்லாத தடாகம். 
மலர்ந்திருக்கும் தாமசர. 
சிக்கலாை பைர்கள்.  
 
குஞ்சுகசெ விழிக்கச் ளைய்தது. 
கூடுைந்த தாய் ைாயில்  
கீச்சிட்டக் பகாழிக்குஞ்சு. 
 
சபத்தியத்திற்கு மருந்து 
ஆராய்ச்சி ளைய்தார். 
ஆராய்ச்சி சபத்தியமாைார்.  
 
 
மாமசை அடித்தைர் ளமாட்சட. 
காது குத்திைார்கள், விழாவில்  
மாமன் அடிக்கணுமாம் ளமாட்சட. 
 
 
கத்தரிக்காய் முற்றிைால்  
ைந்சதக்கு ைந்துதான் ஆகணும்;  
ைந்சதயில் ைந்தபின்னும் 
விசல பபாகவில்சல முதிர்கன்னி. 
 
--- ளமய்யன் நடராஜ் 
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ஒரு பபாருக்காை பிரகடைம் 
------------------------------ 
பகாபலாச்சும் கடலிசை ஒத்த  
உன் நபும்ைக பபரிசகசய  
இன்றும் பகட்கிபைன்  
என் இனிய எதிராளிபய 
 
நன்ையம் ளையச்ளைாலும்  
தாடிபைந்தசை  
எைக்காய் மட்டும் விட்டுக்ளகாடுத்து  
நீ நந்தைைம் ைெர்க்கிைாய்  
நாக்கில் 
 
இந்த ராஜபாட்சட  
எைக்காைது அல்ல  
உைக்காைதும் அல்ல 
 
ஞாைம் துளிர்ப்பசத  
ளகாய்துவிடுகிைாய் 
 என் பைர்கசெ  
என்ை ளைய்ைதாய் உத்பதைம்? 
 
மின்ைசலப் பிடித்திருக்கிபைன்  
நீ உசடத்துப் பார்க்க 
ைாைத்தில் நடந்திருக்கிபைன்  
என் பமகத்தில் நீ இசெப்பாை 
பச்சையமாய் இருந்திருக்கிபைன்  
நீ இசலக்பகற்ை நிைம் பிரிக்க 
 
ஏபதா சில மாசயகளுக்குள்  
மலர நிசைக்கிைாய் நீ 
 
மனித பைடம் தரித்து   
மிருகம் தவிர்க்கிபைன்  
நான் 

உன் பைடந்தாங்கலில்  
உன்பைாடு சககுலுக்க  
ஆயிரம் பைசைகள் 
 
 நாபைா இங்கு  
தீப்பந்தக் கைவுகளுடன்  
ஒற்சைத் தீக்குச்சியாய் 
 
ைா 
விடாத நம் ைமர்களில்  
ைமாதாைப் புைாசை முன்னிறுத்தி  
சிரித்பத ைஞ்ைம் ைெர்ப்பபாம்  
 
காலமரம் கனிகசெ ஈைசத  
என்று நிறுத்தியுள்ெது  
என் இனிய எதிராெபை? 
 
--- சுதந்திரன் 
 
 
ஒரு ளபாய்சய நம்பசைக்கபை 
பல உண்சமகசெச் ளைால்கிைார்கள் 
கண்ணாடியில் காணும் பிம்பத்சத 
உடன் அசழத்துச் ளைல்லுமாறு கட்டசெயிடுகிைார்கள் 
தாகளமன்று ஏந்திய கரங்களில் 
விழிகசெ பிச்சையிடுகிைார்கள் 
இந்த. ைாழ்சைக் ளகாண்டாட 
இைர்கபெ ைழிகாட்டிளயை 
ஊளரல்லாம்   கூறிைருமாறு 
கட்டசெயிடுகிைார்கள் 
இப்பபாசதக்கு கூண்டுப் பைசைபயாடு 
சில ைாழ்சை ளைால்லுதல்  
அைசியளமைப் படுகிைது 
 
--- க.அம்ைப்ரியா 
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உங்கள் ரத்த ளைறிகளின்  
ைதிகள் நிச்ையம்  
மண்சணக் கவ்வும்.. 
 
உங்கள் உண்சம முகம் அறிசகயில்  
நீங்கள் துரத்தப்பட  
சகபர் பபாலன் கணைாய்கள் 
மீண்டும் திைக்கப்படும். 
 
பிரிவிசைகள் தான் உங்கள் மந்திரம்.. 
ளைறுப்பப உங்கள் மூலதைம்.. 
குள்ெ நரி ைதிபய உங்கள் தந்திரம்.. 
 
இணக்கம் எங்கள் மந்திரம்.. 
உண்சமபய எங்கள் உயிர் மூச்சு. 
மனித பநயம் எங்கள் மந்திரக் பகால்.. 
 
மக்களின் மைங்களில் அைர்தம் 
விஷ விசத விழும் முன்  
உணர்வுகொல், உறுதிகொல்  
ஒன்றிசணபைாம். 
 
உணர்ச்சி ைைப்பட்டு  
கலங்கித் தவிக்கும் சகயறு நிசலயில்  
முடங்கிப் பபாய் விடும்  
முட்டாள்கெல்ல நாம்.!! 
 
இதயங்கள் இசணப்பபாம். 
இணக்கங்கள் ைசமப்பபாம். 
பதைம் காப்பபாம்.!! 
 
ளபருங்கடலின் துைக்கபம  
பிர்அவ்ன்களின்  
முடிவுகளுக்காை  
எல்சல!! 
 

அன்பாலும், நீதியாலும்  
ஒன்ைாய் - நன்ைாய் 
ஒன்றிசணந்த  
கரங்கசெக் ளகாண்டு  
முன்பைறுபைாம்..!! 
 
நீதிசயப் பநசிப்பபார்  
பைற்றுசமயில் பிணங்கிக் ளகாண்டு  
ைருந்துைதில்சல..!! 
 
 
--- அப்பாஸ் அல் ஆைாதி 
 
 

இந்த சுகவீன்சமயின்  
கணங்கள் என் நாசியில் 
ஒருவித எரிச்ைசல  
ஏற்படுத்துகின்ைது 
தசலயின் பமல் ஏறி 
அமர்ந்த ைாத்தான் என்  
நாட்குறிப்பின் பக்கங்கசெ 
நன்கு உண்டு ளபருத்து 
தன் வீங்கி ளதாப்சபசய 
தடவியைாறு மிகுந்த 
பாரம்ளமான்சை அழுத்திய 
ைண்ணம் இருக்கின்ைான் 
பைார்வின் உச்ைத்தில்  
ைாத்தானின் காதில் பைதம் 
ஓதுகின்பைன்! 
என்பைா நான் பருகிய 
கடலின் நீர் 
சுைாை ைழியாகவும் 
இசமகளின் ஓரமும் 
திரைம்ளமான்று கசிந்ளதாழுகுகின்ைை.... 
 
--- ஜானு 
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ைைதியாை மைதிகள்  
-------------------- 
எரிளபாருள் தீர்ந்த இருைக்கர ைாகைத்சத 
உந்திக்ளகாண்டு ளைல்பைசர நீங்கள் 
ளபருமிதமாய் கடந்திருக்கக் கூடும்.. 
 
மசைவி குறிப்பிட்டு ளைால்லியிருந்த  
பச்சைமிெகாசய மட்டும் ைாங்க மைந்து  
திரும்பிய நண்பர் கசதபகட்டு சிரித்திருக்கக் கூடும்... 
 
ைங்கியில் பபைா இல்லாமல்  
இரைல் பகட்டைசர எரிச்ைலுடன்  
பார்த்து உதவியிருக்கக் கூடும்.. 
 
ஒருைழிப் பாசதயில் ளைன்று  
காைல்துசையிடம் மாட்டிக் ளகாண்டைசரக்  
கண்டு அலட்சியப் புன்ைசக பூத்திருக்கக் கூடும்.. 
 
தாமதமாய் ைந்து ரயில் புைப்படும்  
பநரத்தில் முன்பதிவுப் ளபட்டிசய  
பதடி ஓடும் பயணிபமல் பரிதாபப் பட்டிருக்கக் கூடும்.. 
 
அைாைசிய ைந்பதகங்கசெ 
ஒவ்ளைான்ைாய் பகட்டுக்ளகாண்டு 
ளகௌண்டசர விட்டு  நீங்காதைசரப் பார்த்து  
மைதில் ைசைபாடி ைரிசையில் நின்றிருக்கக் கூடும்.. 
  
புத்தகத்சத சகயில் எடுத்தாபல 
கண்கள் ளைாருகுது என்கிை நண்பருக்கு 
ைாசிப்புப் பழக்கத்தின் அைசியம் குறித்து  
ைகுப்பு எடுத்திருக்கக் கூடும்..  
 
குளியலசை விெக்சக அசணக்க மைந்த 
குடும்ப அங்கத்திைசர ளபாறுப்பில்லாதைர் எை  
திட்டித் தீர்த்திருக்கக் கூடும்.. 
 

அப்பபாளதல்லாம் -  
அந்த கதாபாத்திரங்கொய் நீங்களும் 
சில தருணங்களில் இருந்திருக்க பநரிட்டசத 
மைந்தும் பபாயிருக்கக் கூடும்.. 
 
--- ஜி ராஜன் 
 
 
 
காற்றில் எரிந்தைள் 
-------------------- 
அந்த அழகு பதைசதயின் 
அடி ையிற்றிலிருந்து  
பீரிட்டு ைந்த மரணக்கூச்ைல் 
கடப்பாசரயால் 
பூக்களின் ளநஞ்சைப் பிெந்த 
ரணங்களின் 
குருதிக்கசரைசல நிசைவூட்டுகிைது 
என் மூசெயில் எரிமசலயாய் 
பற்றி எரிந்த அைள் குடிசையின் 
ைாம்பலில் கரிக்கட்சடயாகி 
இவ்ைெவுதான் ைாழ்க்சகளயை 
ளைால்லாமல் ளைால்லிச்ளைன்ை 
பைதசையின் உச்ைம் 
கடலில் கசரக்கப்பட்டு 
சூனிய ஆண்டுகள் பலகடந்தும் 
என் வீதிைழிபய கடந்துளைல்லும் 
அைளின் சிரிப்பசலயும் 
நாய்களின் ஊசெயும் இருளில் 
திசகக்கசைக்கும் திகிலாய்... 
ளகாழுந்து விட்ளடரியும்... 
ளநருப்புத் துண்டங்கொ...ய் ! 
 
--- இராஜராபஜஸ்ைரி 
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எப்படி இருக்காபொ 
         என்ைளபத்த இராைாத்தி 
எட்டு மணிக்கிசடயில் 
          எழுந்திருக்க மாட்டாபெ 
 
மூணுமணி பால்காரன் 
           பகன்தட்டி பபாைவுடன் 
பபரளைால்லி எழுப்பிபய 
        ளதாண்டதண்ணி ைத்திபபாகும் 
 
தாைணி ஒருபக்கம் 
         தசலயசண மறுபக்கம் 
புரண்டுபடுப்பாபெ தவிர 
         ளபாழுதுைராம எழமாட்டா 
 
இராத்திரி சிரிக்கும்பபாது 
          நரிவிரட்டும் கைவுபலன்னு 
நானும் சிரிச்சுவிட்டு 
         நடுநிசியாயிடும் தூங்கபை 
 
பாவிமக சிரிச்ைளதல்லாம் 
            சபயன்ளைான்ை கசதக்குன்னு 
இப்பத்ளதரியுபத ளதரிஞ்சும் 
               ஏதும்ளைய்ய முடியசலபய 
 
பபாை ளபாங்கலுக்குைந்தை 
          ளபாங்கிளபாங்கி அழுதுபபாைா 
என்ைான்னு பகட்டதற்கு 
           எல்லாம் விதிளயன்றுபபாைா 
 
இப்படி உசழச்சுநீயும் 
              என்ைத்த கட்டபபாபைன்னு 
சகசயப்பிடிச்சு பார்த்பதன் 
                காய்காச்சு பழுத்திருக்கு 
 

ளபாைந்தவீடு மட்டுந்தான் 
     ளபண்களுக்கு ளைார்க்கமுன்னு 
ைாழும்பபாது ளதரியசலபய 
          ைைங்ளகட்ட புள்செங்களுக்கு ? 
 
காதலுன்னு ளைால்ராக - என்ை 
         கண்ைாவின்னு புரியசலபய 
பமாதியுசடஞ்சு பபாச்பை 
           நாபைத்த ஆசைளயல்லாம் . 
 
--- பக.பாலன் ைடக்கத்தியான் பட்டி-மதுசர 
 
 
குற்ைமற்ை தன்சமக்காய் 
தீைாந்திர தண்டசையில் 
சிசையிலுள்ெ இதயத்தினுள் 
பட்டாம்பூச்சிகொய் 
குறு குறுக்கும் நிசைவுகள் 
திைந்துவிட -மைந்தும்  
பைக்காதபதன்? 
ளைால்லின் முசையால்  
குத்தப்பட்ட இதயம் 
கைரிமானின் குருதிளயை 
கரியநிைமாய் ைழிந்துளகாண்டிருந்தது... 
லாயத்தில் கட்டப்பட்ட 
இதயம் -அதன் 
பிெந்த காயத்தின் விளிம்புகசெ சதக்க 
இரவின் சூட்டடுப்பில் 
பரவும் ளமல்லிய ளைப்பம் பைண்டும் 
அதமபாைசையில் அதன் ஜீவிதளமனினும் 
சிலந்தி நூலின் மீதும் 
ராஜ்ஜியமுண்டு சிலந்திக்கும்... 
நம்பிபய கிசெ ைசெத்து 
ளகாடி ளதாடுத்தும் யாழ்மீட்டும் எப்ளபாழுதும்! 
  
--- லதா நாகராஜன் 
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இைள் சிலுசைக்கு ஆறு ஆணிகள் 
---------------------------------- 
 
ளமல்லிய கித்தாரின் நரம்புகசெ 
அடிக்கடி மீட்டு 
அறுத்துக் ளகாண்டிருக்கும் 
அைளுக்கு உணர்வில்சல 
 
இணக்கத்திற்கும் 
பிசணப்பிற்கும் எந்த பைறுபாடும் ளதரியாத 
அைளின் கட்டிலுக்கு நல்லபைசெ 
உயிபர கிசடயாது. 
 
 இடது சகக்கும் 
 ைலது சகக்கும் இசடயில் 
மார்ப்புக் கூண்டின் மத்திய பிரபதைத்தில் தான் 
தூபராகத்தின் ஆணிசய அடித்து சைத்திருக்கிைது 
ைாழ்க்சக 
 
ளதாடுதலில் உணர்வு 
எதுளைன்பை ளதரியாத அைளின் சிலுசையில் 
அடிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆணி எல்லாபம 
 இரட்டிப்பாக இருக்கலாம் 
 
--- ஸ்ளடல்லா தமிழரசி ர 
 
 
 
கடவுளிடம் பைண்டிக்ளகாள்ளுங்கள் 
பகாயில் ைாைலில் 
ளைருப்புகசெப்பபாலபை 
கழற்றிவிடப்பட்ட 
மனிதர்களுக்காய்.... 
 
--- ம.தயா 
 

 
சமக்கபலஞ்ைபலா 
---------------------- 
 
நீயும் நானும் 
ளைார்கத்திலிருந்து தள்ளிவிடப்பட்டு 
ஆகாய பந்தலில் மிதந்துக்ளகாண்டிருக்கிபைாம் 
 
கடற்கண்ணியாய் நீ ளதரிந்தாய் 
கடல் என்று நான் நிசைத்து 
துடுப்ளபை இருசககள் உருளைடுத்து 
துரத்துகிபைன் உன் சககள் பிடிக்க 
 
நீரற்ை கடலில் 
நீந்திக்ளகாண்டிருக்கிபைன் நித்திைமும் 
நிலம் புலப்படவில்சல விண்ளைளியில் 
நீச்ைல் ைைப்படவில்சல, காற்றில் 
பைக்கும் கற்றிலாலாை புசகக்கூண்டு நான் 
 
காற்சை மிதித்து நடக்கிபைன் 
காற்சை பிெந்து பைக்கிபைன் 
காற்சை கிழித்து நீந்துகிபைன் 
காற்றிபல தான் இருக்கிபைன் இன்னும் 
ஒரு ளைால் கூட நகரவில்சல 
 
உலகிலுள்ெ குழந்சத ைானிலுள்ெ நட்ைத்திரங்களின் 
இசடளைளிசய அதன் சுண்டுவிரசலக் ளகாண்டு 
அெந்துளகாண்டிருந்தது 
நமக்காை இசடளைளியின் கணக்கு 
அக்குழந்சதயின் சுண்டுவிரல் 
 
எட்டிப்பிடிக்கும் ளதாசலவிபல நீ இருக்கிைாய் 
எட்டிப்பிடிக்க முயன்றுளகாண்பட இருக்கிபைன் 
சமக்கபலஞ்ைபலாவின் ஓவியத்தில் இைந்தும் 
விடுகிபைன் 
 
--- இஜாஸ் 
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பைசைகளின் ைாழ்விலிருக்கும் அலாதி 
--------------------------------------- 
எப்ளபாழுதும் ஒருபைசை 
அதன் அலகுகொல் 
ளகாத்தி கிெறிவிடுைபதாடு 
அதன் காலால் பிைாண்டியும் விடுகிைது 
 
ஆயினும் அதன்மீதாை 
அபிமாைத்தால் எக்கணமும் 
சிைம் ைந்து 
ைலிளகாள்ெ சைப்பதில்சல 
 
பைசைகள் மீதாை ஈர்ப்பில் 
சில..நம்பிக்சககள் சிைகடிக்கும் 
இது பபாலபை 
அசமதிசய குசலக்காது 
கிைக்கடிக்கும் அதன் ளமாழி 
இத்தசகசமகள் 
அதற்பக உரித்தாை அம்ைமாய் 
ைாய்த்து விடுைது கண்டு 
ஏபதனும் ஒரு பைசைசய 
ைாய் விட்டு ைாழ்த்த நிசைக்கிைது மைசு 
 
அதன் இைகுகளிலிருக்கும் 
ளமன்சமயும் பரிசுத்தமும் 
ைலசை ளைய்து விட 
என்னிலிருக்கும் அழுக்குகளெல்லாம் 
துலக்கி விடுைதாய் 
உயிர்ளபறும் உள்ளுணர்ைால் 
எந்த பைசை கண்டாலும் 
ளபயர் ளைால்ல முடியா பிரியம் 
மைசின் மடிப்புகளில் 
பசையாய் படிந்து ளகாள்கிைது 
 
பகுத்தறிவுக்கு எட்டா 
படிமங்களில் ைலைமற்ை அதன் ைாைம் 
என் இயலாசமசய 
பூமியில் இைக்கியும் விடுகிைது 

 
ஓரிசணளயை உருகுதல் 
பதசைக்கு அதிகமற்ை பதடல் 
தன்னிைத்சத ளபருக்கும் ஆைாவில் 
கூறுபபாடா ைாழ்வுடன் நளிைங்கள் பிைகாமல் 
பநர்த்தியாய் பயணிக்கும் பாங்கு 
 
இயலுமாக இருந்தும் 
மனிதைால் ைாத்தியமாகா 
பிைப்பின் விசித்திரம், 
எல்சலகெற்ை உலகம், 
அடிசமத்தைங்கெற்ை ைாழ்வு எை....., 
கட்டுக்பகாப்புகசெ மிக எளிசமயாக  
அவ்ைாைம் முழுக்க 
அலாதிகொல் ைைப்படுத்தி சைத்திருக்கிைது. 
 
--- பராஷான் ஏ.ஜிப்ரி 
 
 
 
ைசெயற் சிந்து  
---------------- 
உள்ெத்திபல ைருத்தளமன்ைால்  
உசடந்துவிடு ைாயா - மது 
ஊற்றிக்குடிப் பாயா - உன்  
உயிசரவிடு ைாயா - தசட  
உசடத்ளதறிந்து முன்பைறிட  
உசழத்துப்பிசழப் பாயா ? 
கள்செயுண்டால் பபாய்விடுபமா  
கைசலளயல்லாம் ஓடி - தாலி  
கட்டியைள் ைாடிக் - கண்  
கலங்கிடுைாள் கூடிப் - பின்னும்  
கட்டுப்பாடு இல்சலளயன்ைால்  
காலன்ைரும் பதடி ...!!! 
 
--- சியாமொ ராஜபைகர் 
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முகைரி பதடும் 
அைள் முக ைரிகளில் 
ளதரிைது 
ைபயாதிகம் 
மட்டுமல்ல... 
ைலிகளின்  
அசடயாெங்களும் தான்! 
அந்த சுருக்கங்களின் 
இசடளைளிகளில் 
ளதரிைது 
அைள் கடந்துைந்த 
பைாதசைகளின் 
தழும்புகள்! 
அைள் முகத்தில் ளதரிைது 
அனுபைங்கள் 
மட்டுமல்ல... 
அறியாசமயின் இழப்புகளும் தான்! 
ஏமாற்ைங்களின் அரிச்சுைடியாய் 
ைாழ்ந்து... 
ைறுசமயின் ளைறுசமயில் 
தனிசமயின்  
தவிப்பில்... 
அைள் எதிர்பார்த்திருப்பது... 
காலசையா? கண்ணாய் ைெர்த்த மகசையா? 
சுமந்த ையிற்றுக்கு 
பைாறிடவில்சலளயன்ைாலும்... 
சுமந்து ளைன்று இறுதிக் கடசை 
ளைய்யைாைது 
ைருைாைா எம்மகன்...? 
ஏக்கத்தில் ைாடுகிைது அைள் 
உள்ெத்தில் உதிரப்பூக்கள்! 
விழிகளில் மலர்ந்து கன்ைங்களில் உதிர்கிைது 
கண்ணீர்ப்பூக்கள்! 
 
--- கார்த்திக்ளைல்ைா 
 
 

அசை எண் அறுபத்தாறு 
-------------------------- 
மைநலம் பாதிப்பு உண்டு 
என்பசத எப்படி அறிவீர் 
பணைெம் கண்டுதாைா 
குணக்பகடு ளகாண்டுதாைா? 
 
மருத்துைர் இதசைக் பகட்டு 
உருட்டு ளபருவிழிகள் கூட்டி 
விருட்ளடை எழுந்து நின்று 
சுருட்டிபய திசர விலக்கி 
 
ளதாட்டியில் நிசைந்த நீசர 
ைட்ளடைக் காலி ளைய்ய 
கரண்டி குைசெ ைாளி இதில் 
எதசை நீர் சக ளகாள்வீர் 
 
பாதிப்பில்லா மனிதர் உடன் 
ைாதிப்பர் ைாளிசய எடுத்து 
ைாதமும் உண்படா இதிபல 
மாதைா எைப்பதில் கூை 
 
பழியிலா ைழியது ஆகும்  
கழிவுக் குழாசய திைப்பது 
அசை எண் அறுபத்தாறில் 
உசைவிடம் உமக்கு உறுதி 
 
ைாளிசயக் ளகாண்டு என்பை 
நீங்களும் நிசைத்தீர் என்ைால் 
அசை எண் அறுபத்பதழு 
ஆங்பக கிடக்குது உமக்காய்.! 
 
--- தா. பஜாைப் ஜூலியஸ் 
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ஒரு மசழக்கால 
------------------- 
ைடக்க மசலபயாரம் 
கருக்கபலறுச்சுைாபை 
பணியாரம் சுட 
படி படியா அரிசி அெந்து  
ளமாைத்துல ளபாசடக்க  
குந்திக்குமாம் கதிபரைபைாட அம்மா  
 
புளியஞ்சிமிர  
ஒடச்சிக்கிட்டு ளதாரத்துைாலும் 
மழயில நைஞ்சி  
குதியாட்டம் பபாடுமாம் பைணியக்கா 
 
தீைம்பய வூட்டுல கூட  
கருப்பட்டிய இடிச்சி 
சுக்குமல்லி காப்பி சைச்சி குடிப்பாங்கொம் 
 
ஒழுவுங்கூர ஓட்சடக்கு பநரா 
அடித்பதஞ்ை ஈயதட்டைச்சி 
புடிச்சிக்கிட்டு நிப்பபாம் 
நானும் எந்தம்பியும் மட்டும். 
 
--- பைலம் ராஜா 
 
தாயின்சகயில் புசடக்கபடுகிைது   
குழந்சதயின் பசி 
 
--- விஜய் 
 
பல்லிடுக்கு   
ளராட்டித் துணுக்குகளில் 
இன்னுமும் - ைற்ைாது   
ைாழ்கிைது பசி! 
 
--- விபைாதன்   

பசுசம நிசைவுகள்  
-------------------- 
மண்ைாைம் நுகர்ந்தபடி  
மசழபயாடு ைாைவில் பிடிக்சகயில்  
சகபயாடு காணவில்சலளயை  
கண்ணீர் நான் சிந்தியபபாது 
கட்டியசணத்து கண்துசடத்த  
அம்மாவின் முந்தாசைபயாடும்,  
 
ளதாடுைாைம் தீண்டும்படியாை  
ளதாசலதூர பயணங்களில்  
அப்பா கூறும் அசைத்சதயும்  
ஆச்ைரியத்பதாடு பகட்டு ளைல்லும்  
இன்று பயன்பாட்டில் இல்லாத  
அந்த பசழய சைக்கிபொடும் 
 
பரந்து கிடக்கின்ைை என் ைாழ்வின் 
பசுசம நிசைவுகள்...  
 
--- ளை. ளைல்ைமணி ளைந்தில் 
 
ைசிய முகத்திசர ைார்த்சதகள்  
யதார்த்தமற்ை அலங்கார  
ளமாழிகள் நம்மில் புசதந்த  
பிரபஞ்ை ரகசியங்கசெ 
ஆலிங்கை சுசையில்  
அைைர அைைரமாய்  
ளமாய்த்து சிைகுதிர்க்கிபைாம்  
பின் விசுைரூபம் ளகாள்கிபைாம்  
நம் நிழசல நாபம புசதக்கிபைாம்  
பின் விரல் துொவுகிபைாம்  
ளைாப்பைம் கசெந்து புனிதம் பதடி  
 
--- (z) ஜபீர் 
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நீண்ட நாட்களுக்கு பிைகு 
பள்ளி பதாழிசய ைந்தித்த மகிழ்ச்சியில் கடந்த 
காலங்கசெயும் , 
கடந்து ைந்த பாசதகசெயும்  
சிறு பதநீர் பகாப்சபகளுடன் 
பகிர்ந்து ளகாண்படாம்...... 
 
படிக்சகயில் கட்டிய நாடக பைைங்களில் 
அதிகமாய் துரிபயாதைாகவும், 
இராைணைாகவும்,நம்பியாராகவும் 
வில்லன் பைைம் கட்டிய ஜாைகிராமன் 
இன்று நிசைய  
அநாசத ஆசிரமங்கசெ நடத்தி  
சிைந்த ைமூக பைைகருக்காை விருதுகளுடன் 
மதிப்புை ைாழ்ந்துளகாண்டிருக்கிைான்....... 
 
நடிக்கும் நாடகங்களிளெல்லாம் 
விசலமாது கதாபாத்திரமாகபை  
அசமந்து விடுகிை சீதாலட்சுமிக்கு  
இன்று அரைாங்க உயர் பதவியிலுள்ெ  
கூட படிச்ை சுந்தரராமனுடன் 
திருமணம் முடிந்து  
மிகுந்த ளைல்ைாக்குடன் பபரதிஷ்டகார 
சீதாபிராட்டியாகபை ைாழ்கிைாள்....... 
 
அசைத்து நாடகங்களிலும்  
பிச்சைகார பைைம் கட்டிய பிச்சைமுத்துதான் 
இன்று சிட்டிக்குள் 
நாலு நசககசடகளுக்கு ளைாந்தக்காரன்........ 
 
கூலிக்கு மாைடிக்கும் ளதாழிலாளியாய் 
பைைம் கட்டிய மாைன்தான் 
இன்று அரைாங்கபம ைலியூட் அடித்து 
வியக்கும்படியாை ளதாழிலதிபர்... 
 
எப்பபாதும் மக்கு பைைம் கட்டுைாபெ 
கசடசி ளபன்ஞ்ச் கார்த்திகா 
இன்று நாம் படித்த பள்ளியிபல 

பணி புாுாிகிைாள் ஆசிரியராக ....... 
 
நல்ல ைாட்டைாட்டமாக இருந்ததாபல 
எந்த நாடகளமன்ைாலும் கார்த்திபகயனுக்கு 
காைல் அதிகாரி பைடம்தான்..... 
இன்று ளபாறுக்கி, பிக்பாக்ளகட்,  
கஞ்ைா வியாபாாுாின்னி அைன் ைாழ்க்சகபய திசைமாறி 
பபாச்சி.... 
 
அப்பபாபத ைரதட்ைசைசயயும், மதுக்கசடகசெசயயும் 
எதிர்த்து பபாராடும் ைமூக ஆர்ைலைாக 
புரட்சி பைைம் கட்டிய கல்யாண சுந்தரம் இன்னும் 
கல்யாணம் ஆகாத  
முதிர் கண்ணன் பகாலத்தில் 
மதுக்கசடபய மார்க்களமை  
மயங்கி கிடக்கிைான்....... 
 
பாைம் கல்யாணி.....! 
கல்யாண ளபாண்ணு பைைம்ன்ைாபல 
கண கச்சிதமாய் ளபாருந்தி பபாை 
அைள் இன்ைமும் முதிர்கன்னிதான்... 
 
கசடசியாய் 
அடிக்கடி ராமன் பைைம் கட்டிய நானும் 
சீசத பைைம் கட்டிய நீயும் 
பதை துர் நாற்ைங்கொய் 
கால சுழற்சியில் ைந்திக்க கூடாத இடத்தில் 
ைந்தித்து ளகாண்படாம்!...... 
விசலமாதர் கூட்டத்தில் உன்சையும் 
ைாடிக்சகயாென் கூட்டத்தில் என்சையும்...... 
 
எல்லாம் பகிர்ந்து முடித்த பநரத்தில் 
காலியாை பதநீர் பகாப்சப 
கண்ணீரால் நிரம்பியிருந்தது......... 
 
--- சுயம்பு 
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அைெறியாமபல 
பாரதியின் கவிசதகொல் 
ைெர்க்கப்பட்டைள் அைள்!! 
 
ஒளிபசடத்த கண்கள்!! 
ஓடிப்பபாைாள் என்ைார்கள். 
 
உறுதி ளகாண்ட ளநஞ்சிைள்!! 
கன்னியல்ல கல்லு என்ைார்கள். 
 
களி பசடத்த ளமாழியிைள்!! 
காதலிக்கலாம் ைா என்ைார்கள். 
 
ளதளிவுளபற்ை மதியிைள்!! 
ளதம்மாங்கு , திமிர் என்ைார்கள். 
 
சிறுசம கண்டு ளபாங்குபைள்!! 
சி.எம் ..? எை சிரித்தார்கள். 
 
எளிசம கண்டு இரங்குபைள்!! 
என்ைா நடிப்பு .. எள்ளி நசகத்தார்கள்.. 
 
எல்லாம் அறிந்தும் எல்லாரிடமும் 
#அன்பாயிருந்தாள்..,அைள்.... அைொயிருந்தாள்.... 
அக்கவிசதசயப் படிக்கும்ைசர..! 
 
அகசை ஐம்பசதக் கடந்த 
ஆண் ஒருைனின் பயண பநரத்தில்... 
அருகில் அமர்ந்த ஒரு ளபண்சண 
அெவிட்டு எழுதப்பட்டிருந்தது அது..! 
 
மைம் ஒருைசை மணந்த பிைகு 
மங்சகயர்க்கு., மற்ைைரின் 
மார்பும் ளதாசடயும் ளதாடுதலும் 
மரக்கட்சடயின் ஸ்பரிைம்தாபை..!! 
 
அறியாத அக்கீபழானின் 
அசரயாசட ளைால்லியதாம்.. இரளைல்லாம் 

அைள் ைாடிக்சகயாெர்களிடம் 
ைதங்கி ைந்தாளென்று!!! 
 
ைபகாதர ைாஞ்சையுடன் ைகஜமாக 
அமர்ந்திருக்கலாம் அப்ளபண்..  
ஆண்கசெ ைக மனிதமாகப் பார்க்கும் 
கண்ணியமிருக்கலாம் அப்ளபண்ணிடம்...!! 
 
எசதயும் சிந்திக்காமல் 
ஏபைாதாபைாளைை இயம்பிய அக் 
கவிசதசயப் படித்ததிலிருந்து 
அன்ைாட பயணம் பமற்ளகாள்ளும் 
#அைளுக்கு..,  
 
அருகில் ஆண் அமர்ந்தாபல 
அருைருக்கிைது மைம்.!! 
 
 
--- உஷாகாந்தன் (எ) விடியலரசி 
  
 
 
ைாசலயில் 
எதிளரதிர் புைமாய் நிற்கும் 
பள்ளிச் சிறுமியும், 
பார்சையற்ை முதியைரும் 
ஒபர பநரத்தில் ைாசலசயக் கடக்க 
ஆயத்தமாய் உள்ெைர். 
ைாசலயின் சமயத்தில் 
நிற்கும் எைதிரு கால்களும் 
கரங்களும் அசையாதிருக்க, 
ஒற்சை இதயம் மட்டும் 
பைக்கும் ைாகைங்கசெக் கண்டு 
பலநூறு சிைகுகசெ 
படபடத்தைாறு அடித்துக் ளகாண்டிருக்கிைது. 
 
--- ைாம் ைங்கரி                     
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மாயக்கண் 
------------- 
ஒபர முகம் ளகாண்டிருக்கிைது 
உண்சமயும் ளபாய்யும்..! 
விழிகளுக்கு புலப்படாத அகம்  
நல்லைர் ைஞ்ைகசர  
அசடயாெம் காட்டுைதில்சல..! 
 
அன்ளபாழுகும் பைடத்தில்  
காரியம் ைாதிக்கும்  
நயைஞ்ைக கசரயான்கள் 
நிம்மதிசய அரிக்கும்  
ளகாடுசமகபொடு  
உயிசரயும் அரித்துப்பபாகிைது..! 
 
இதழ் ஏந்தும்  
புன்ைசகயில் எல்லாம்  
ளகாடும் விடங்கள்  
அமுதத்தில் பதாய்க்கப்பட்டு  
அழகாய்த்தான் மின்னுகிைது..! 
 
அைந்த ைந்தர்ப்பங்களில்  
படளமடுக்கிைது ைர்ப்பமாய்  
விடத்திசை  
உயிர்மூச்சின்  
அடி ஆழம் ைசரயிலும் ளைலுத்தி  
ஆைந்த தாண்டைமிடுகிைது  
அரிதாரங்கள்..! 
 
நம்ப சைத்து கழுத்தறுக்கும் 
துபராக ளபருக்கங்கள் 
எல்சல கடந்தசைகொய்..! 
 
பசுத்பதால் பபார்த்தும்  
குபராத புலிகசெ ஊடுருை  

புைக்கண்கள் ைக்தியற்ைதாய்..! 
 
அரிதார பகாலத்தின்  
ைாயங்கசெ பதாலுரித்து  
நிதர்ைைங்கசெ உணர்த்தும்  
மாயக்கண் ஒன்று பைண்டும் 
எதிர்காலங்கொைது  
இன்ைல்கள் அற்றிருக்க ..! 
எந்த கடவுள் அருளுைார்..? 
 
--- ளைா.ைாந்தி 
 
பசழய பபருந்து பபால் 
ஆடி அசைந்து தான் 
ைருகின்ைதிந்த புன்ைசக.. 
 
உதடுகசெச் பைர்ைதற்குள் 
பமடு பள்ெங்களில் 
ளகாஞ்ைம் அடிபட்டுப்  
பபாய் விடுகின்ைது... 
 
எப்படிபயாைரி ளைய்து 
ளபாருத்திக் ளகாள்கிபைன்... 
 
அது என்சைப் 
பார்ப்பைசர 
மகிழ்வூட்டி 
பயணப்பட சைத்து 
விடுகின்ைது.. 
 
என்சையும் 
அப்படிபய 
கடத்திக் ளகாண்டு 
புதியளதாரு நாளில் 
பைர்த்து விடுகின்ைது...!! 
 
--- மீனு 
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கைவுள் புகுந்த கவிஞன் 
-------------------------  
பநற்றிரவு கைவுள் கவிஞன்  
புகுந்துவிட்டான்  
நீர்பமல் சிறு தூரலாய்  
கவி விசதகசெத் தூவுகிைான்.  
 
விழித்ளதழுந்து கவிகசெ  
மீட்ளடடுக்க முயல்கிபைன்  
ளைறுசமயின் பிம்பங்கள்  
பதான்றி மசைகிைது.  
 
குழந்சதகளின்  
பள்ளிச் ளைல்லும் பரபரப்பு..  
மசைவியின் ைசமயல்  
பரபரப்புகளுக்கிசடயில்  
அசரபட்டுக் கூலாகிைது  
கவியின் நிசைவு.  
 
கவிஞனிடம் கவிபைண்டுகிபைன்  
உன் பைசலகசெ  
முடித்துவிட்டு ைா..என்கிைான்.  
 
சிறுமுள்ளும் ளபருமுள்ளும்  
ஒன்சைளயான்று முந்திபயாட  
அந்திமம் எழுந்தபின்  
பணி முடித்து விசரகிபைன்.  
 
என் இயலாசமயின்  
சுைர்கள் மீது ஏறிநின்று சிரித்தபடி  
மறுபுைம் குதிக்கிைான் கவிஞன்.  
 
யாராைது   
அைசைக்கண்டால் ளைால்லுங்கள்  

ளைற்றுக்காகிதத்துடன்  
காத்திருக்கும் என் மடசமசய.  
 
--- குமபரைன் கிருஷ்ணன் 
 
 
 
ளைங்கல ளைாம்பாட்டம் 
ளைலக்கி ைச்ை உன் முகம் 
சுருள் சுருொை 
முடியிலைசட பின்னி.. 
 
ைட பமல ளைம்பருத்தி 
பூ ளைாருகி... 
 
கண்ந்தங்கிச் பைசல கட்டி 
கால் நிசைய  
ளகாலுசு பபாட்டு... 
 
ைரப்பு பமல  நீ நடந்து ைந்த 
ையல் எல்லாம் பூ பூக்கும் 
ைண்டு ைந்து பதன் குடிக்கும் 
 
இன்சைக்கி  
சுருக்கம் விழுந்த பதகமும்  
சக தடியுமாய் 
உன்ை பாக்சகயில 
 
பசழய காதலும் 
ளகாஞ்ைம் ளைட்கமும்... 
 
இது தவிை 
பைறு என்ை பதானும் எைக்கு... 
 
--- ப. ளைந்தில் முருகன்  
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குதிசரகள் 
---------- 
தைழும் ையதில் 
உைக்கத்திலும் பிரியாத 
தாத்தா ைாங்கித்தந்த 
அருபது ரூபாய் ளநகிழிக் குதிசர. 
 
தம்பிசய தள்ெச் ளைால்லி 
முன்னும், பின்னும் 
ளடாடக் ளடாடக்ளகன்று 
ைாய்ந்து விசெயாடிய மரக்குதிசர. 
 
அண்ணா ைாசலயின் 
பச்சை ைமிக்சஞக்கு 
முதலாய் சீறிப்பாயும் 
அப்பாவின் இரும்புக் குதிசர. 
 
பள்ளிக்கூட உணவு இசடபைசெயில் 
பைகமாக உண்ட உணவு ளைரிக்க 
நண்பனின் முதுகில் 
தாண்டிய பச்சைக் குதிசர. 
 
அம்மாவின் முந்தாசையில் 
ஒளிந்து ளகாண்டு ரசித்த, 
அம்மன் பகாவில் திருவிழாவில் 
ஆடிய ளபாய்க்கால் குதிசர. 
 
இசையசைத்தும் தந்த 
ளநகிழ்ைாை தருணங்கசெ, 
ஏபைா இன்று கடற்கசர மணலில் 
என்சை சுமந்து ளைன்ை 
ளமய்யாை குதிசர தரவில்சல 
 
--- ைகி 
 
 
 
 

பலவீைத்தின் பிடியில் 
கீபழ விழுந்து 
எலும்புகள் ளைடித்திருந்தை.. 
 
படுக்சகயில் 
அசையாமபல கிடந்து 
அசைபபாட்டுக் ளகாண்டிருந்தது 
பழுத்த மைம் 
 
பார்த்ளதடுக்க 
பக்கத்தில் பணம் ளகாடுத்த 
பலர் உண்டு 
 
பார்த்துப் பார்த்து ைெர்த்த 
பிள்செகள் 
பார்த்துப் பபாக மட்டும் 
ஒரு ைார விடுமுசையில் 
ைந்து ளைன்ைைர் 
 
உடல் ைலி  
உள்ெத்து ைலிசயவிட 
ளபரிதாயில்சல 
 
அைரைர் காலில் 
நிற்க இயலாதபபாது 
உயிர் ளைறுப்பில் 
பைண்டுைளதல்லாம் 
இன்னும் ஏன் 
விட்டுசைத்திருக்கிைாய் 
இசைைா என்பதாகிைது 
 
--- ராஜா ராஜ் 
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துபராகியின் குற்ைச்ைாட்டுகளுக்குள் ஒளிந்திருக்கும்  
உண்சமயின் சிறுதுளிக்குள் 
மூழ்கி மூர்ச்சையசடகிைாய் நீ 
 
பின் பநர்சமயின் தடயங்கசெச் சிறு காகிதப் 
படகாக்கிைாய் 
பின் இக்கட்டாை தருணங்களில் அணிந்திருந்த 
நம்பிக்சககசெ துடுப்பாக்கிைாய் 
பின் ஆரம்பகால எதிர்பார்ப்புகெற்ை உசழப்சப 
மிதக்கும் ஒரு மரமாக்கிப் படகிபலறிைாய் 
 
இது கவிழ்ந்து விடக்கூடாபத என்று  
உன் மசைவியின் கண்ணீசரக்ளகாண்டு 
பிரார்த்தித்தாய் 
எப்படியாைது கசரபைர பைண்டுபம என்று  
உன் குழந்சதகளின் நம்பிக்சககசெக் ளகாண்டு 
இசைஞ்சிைாய் 
ைலைப்பட்ட தருணங்கள் ஒரு திமிங்கலமாக 
உருளைடுத்து 
மூழ்கடித்துவிடுபமா என்று திகிலுடபை படசகச் 
ளைலுத்திக் ளகாண்டிருக்கிைாய் 
 
இந்த ளநருக்கடியில் எடுத்துக்ளகாண்ட ைபதங்களும் 
இந்த ைழுக்கலில் கற்றுக்ளகாண்ட பாடங்களும் 
இனியாைது புத்தி புகட்டட்டுளமை  
காற்றும் கடலும் கசரபைர்க்கட்டும் உன்சை என்பைன் 
 
--- நிஷாமன்சூர் 
 
 
காட்சட 
விசதகொய் 
ஒளித்து சைத்துள்ெது மரம்... 
 
--- பகா.சிைராஜன் 
 
 

ளநடுஞ்ைாசல 
பைகத்தசடசய கடக்கும்பபாது..... 
தைைாக அழுத்தப்பட்ட  
சகப்பபசி எண்கள்  
ைரி ளைய்யப்படுகின்ைை.. 
ஏற்படும் சிறிய இடப்ளபயர்ச்சியில் 
இசடளைளிகள் நிரப்ப படுகின்ைை.. 
ைாய்க்கு ளைளிபய பருகப்பட்ட நீர் 
ைரியாக பருகப்படுகிைது.. 
ஆைால்.... 
பைகத்தசட அருபக 
சகபயந்தி நிற்கும் சககளுக்காை 
நாணயங்கள் எங்பகா ஒரு 
கசடயில் ைாக்பலட்டுகொக 
மாறிவிடுைசத  
ைரி ளைய்ய முடிைதில்சல.. 
அந்த ைாக்பலட்சடத்தான் 
ரசித்து 
ருசிக்கின்றீர்கள். 
 
--- பதாழன் பிரபா 
 
திைமும் 
மரத்சத இசலகள் அசைத்துப் பார்க்கின்ைை 
ஒரு நாள் 
மரம் விழுந்து காட்டியது. 
 
அங்கும்,இங்கும் 
அதிலும்,இதிலும் தாவி 
மரத்சதப் பரப்புகிைது குரங்கு. 
 
மசழ விட்டதும் 
இசலகளில் தங்கியிருக்கும் 
இன்ளைாரு மசழ ளபய்யத்தான் 
உம்மா முழங்குகிைாள். 
 
--- அகமது ஃசபைல் 
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முடிவுைா கைா 
--------------- 
ஒரு நதியின் புரட்டலில் 
அசலயும் கூழாங்கற்களின் ைப்தத்தில்  
மீன் விழிக்கிைது, 
முடிவுைாத கைாசைப் பற்றிய 
புலம்பல்கசெ முனுமுனுக்கிைது, 
ஒலிசய நீரமிழ்த்துகிைது, 
விசை ளகாண்டு நீந்தி  
ைசத மசலசய நகர்த்தி 
ளைவிசய விரிக்கிபைன், 
கைா ளைால்ல 'அ'ைா பபாடுகிைது மீன், 
ஒரு மசழ 
ஆழ்ந்த உைக்கத்திலிருக்கும்  
குெத்சத எழுப்புைது பபால் 
ளமாட்சட மாடியிலுைங்கும் 
என்சை எழுப்புகிைது மசழ, 
என் கைாசையும் 
மீன் கைாசையும் 
ஒபர பநரத்தில் ளதாசலத்து விழிக்கிபைன்.... 
 
--- கார்த்திக் முருகாைந்தம் 
 
தன் அறுந்த ைாழ்சை 
அன்ைாடம் 
இசணக்க முசைகிைான் 
ளைருப்பு சதக்கும் 
அந்த ளதரு முசை 
ளதாண்டுக் கிழைன் 
                     
--- துருைன் பாலா 
 
ளைட்டியான் ளதாட்டும் 
ளமௌைமாய் 
உயர்ைாதிப் பிணம்!! 
 
--- ஜீைா 

கரும்பலசகயில் 
எழுதிய தமிழ் 
தைைாை எழுத்சதவிட 
 
சுைற்றில் எழுதிய 
சிறுநீர் எழுத்துக்கள் 
அழகாய்... 
அடி ைாங்கித்தந்தை.... 
 
ளகாட்சட எழுத்துக்களில் 
தசலப்பு ளைய்தியாயிை 
என் ளபயர் 
 
ளதருக்களில் நான் 
தீவிரைாதியாபைன் 
தூசு தட்டுங்கள்... 
இதயத்தில் நீங்கள் 
நாைாய் இருக்கக்கூடும்....... 
 
--- வீ.கதிரைன் 
 
நதிக்கசர நாகரீகத்தின் 
ைாட்சிளயை கண்ளடடுத்பதாம் 
முதுமக்கள் தாழியும்  
சுடு மண்பாசைகசெயும் 
கண்மூடித்தைமாை  
ஆட்சியாெர்கள் காலம் 
மண்மூடிப் பபாை 
இன்னுளமாரு ஆயிரம் 
ஆண்டுகள் கழித்து  
ஆற்ைங்கசரபயாரத்தில் 
அகப்படாமலா பபாய்விடும் 
இைர்களின் அநாகரீகத்தின் ைாட்சிளயை 
நாலு ளகாக்கபகாலா 
ளபப்சி பபாத்தல்கள்.  
 
--- சைசக சுபரஷ் 
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ஓடும் நீரில் பாயுது மைது 
--------------------------- 
உள்ெம் குளிருது 
உடலும் குளிருது 
ஓடும் நீசரப் பார்க்சகயிபல ! 
 
மூழ்கத் பதாணுது 
மூச்சும் விசரயுது  
உடலும் முழுதாய் பைர்க்சகயிபல ! 
 
பசுசம நிசையுது 
பச்சைத் ளதரியுது 
பதாட்ட ளமல்லாம் காண்சகயிபல ! 
 
மரங்கள் மகிழுது 
மண்ணில் திகழுது 
மகிழ்ச்சி மைதில் பதங்சகயிபல ! 
 
நீரும் ஓடுது 
நிசைவும் ஓடுது 
ளநஞ்சில் அசைகள் ஆழ்சகயிபல ! 
 
மைதும் நிசையுது 
மாற்ைம் ளதரியுது 
இயற்சக எம்சமச் சூழ்சகயிபல ! 
 
ளதன்ைல் வீசுது 
ளதளிைாய்ப் பபசுது 
திருப்பம் பலவும் ைருசகயிபல ! 
 
மணமும் பரவுது 
மலரின் உைவிது 
மண்ணும் நமக்குத் தருசகயிபல  ! 
 
--- அ.முத்துைாமி ,தாரமங்கலம் 
 
 

ைாழ்க்சகயின் கசதகசெ 
எழுதத் துைங்குசகயில் 
ளைறுண்ளடாடுகின்ைை 
எழுத்துக்கள்.. 
 
புைமுதுகிடும்.. 
உண்சமயின் அச்ைத்திற்குத்தான் 
ரகசியங்கள் என்ை 
பட்டங்கள்.. 
 
ைரணசடந்த  உண்சமகசெ 
ஒதுக்கி விட்டுத்தான்.. 
ைார்த்சத மந்சதகசெ 
பமய்த்துக் ளகாண்டிருக்கிபைன் 
ைாழ்க்சகயின் கசதகளில்... 
 
எனினும் எச்சில் ஊறிட 
குதைக் காத்திருக்கும் 
ஓநாய்கசெப் பற்றிய 
அச்ைங்களுபம 
ளபருஞ்சுசமயாக... 
 
--- சிந்தா 
 
இந்ந பபருந்தின் 
ஜன்ைபலார சிலிக்கான் கண்ணாடியில் 
ளதன்ைலாய் பரவிக் கிடக்கிைது 
அைள் முகம். 
தாழிட்ட மைதில் 
நுசழதல் பதாற்றுப் பபாக - அைனுள் 
ஓராயிரம் பூதம் கிெம்பியசத 
மீண்டும் மீண்டும் 
ஊர்ஜிதப் படுத்துகிைது 
ஓட்டுைர்சக 
காற்று ஒலிப்பான் 
 
--- கற்குபைல் பா 
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ளநைப்பபாட நிப்பை 
--------------------- 
ஒழக்க புடிச்சி 
ளநல்ல பிரிச்ைை.. 
கணக்கா ைடிச்சி 
புள்ெ ைெத்தை... 
 
புளி நசுக்கி.. 
ளபாடை ைாங்கி  
பபத்திக்குப் பபாத்தி 
ஒைைக் காத்தை... 
 
ளைத்தலத் துப்பிய 
பைக்காட்டு தடத்துல.. 
கசதயாக் ளகாட்டும் 
ளதாசணயா நடந்தை... 
 
கரும்பு பைாக 
குடுசைக்கு பதாக.. 
நிலா ைந்து பபாக  
கூர குட்டி ைாைமாக.. 
 
உடும்பு சிரிப்பு 
காத்பதாட கலக்க... 
அடுப்பு ளநருப்பும் 
பைாத்பதாட மணக்கும்.. 
 
ளநத்தி ைாம்பல 
ளைாத்தா ளநைச்ைைெ 
ளபத்த ஆம்பெ எைனும் 
ளைத்தும் விரும்புல... 
 
--- காதலாரா 
 
 
 
 

சககளில் 
மசைத்துக் 
ளகாண்டிருப்பசதக் 
பகட்கிைாள். 
அதில் 
என்ைைாயிருக்கும்.? 
பயாசித்துத் பதாற்ைபின் 
என்ைபைாயிருக்கட்டும் 
என்று நகர எத்தனிக்சகயில் 
ஒன்னுமில்சலபய 
எைக் சகவிரிக்கிைாள்... 
அது ைசரயில் 
அைள்சககளில் 
ஒன்றுமில்லாததாய் 
இருந்தது 
இபதா 
அண்டைராைரளமங்கிலும் 
வியாபித்திருப்பது 
புரிகிைது... 
குழந்சத தாபை 
அைளுக்குப் 
புரிய 
நாொகும். 
அது ைசர  
பூரித்துச் 
சிரிப்பதாய் 
சிரித்துசை 
என்கிைது 
அநுபைம். 
 
--- ராஜன். எஸ்வீ 
 
விசதக்கப்பட்ட ளநல் 
ளபரிதாய் ைெர்ந்து நிற்கின்ைது 
பயிர்க்கடன் 
 
--- மு_ைாத்தப்பன்         



 மின் இதழ் பதிப்பு- 14    17/07/2017 
 

 
 பக்கம்- 47 

காற்றில் கலந்துள்ெ 
என் குைத்தியரின் முத்தத் துளிகசெ  
என் சக பரசகயினுள்  
ஆழ பதிக்க நிசைக்கும்  
பகாமாளி நான்.. 
என் ளபான்ைாை ளநஞ்சிற்குள்  
அைளின் கால் தடங்கள்  
அழியாத சித்திரங்கொய் பதிந்து 
யாரும் அறிந்திடாத ைண்ணம்  
தனிசமயில் ளமரூபகற்றிக்ளகாண்டிருக்கும் பகாமாளி 
நான்.. 
துன்பக்கடலின் எல்சலசய அறிந்திராத சிரிப்புடலின் 
தசலைைாகிய நான்  
என் குைத்தியரின் கூந்தலுக்குள் தஞ்ைமசடந்து  
உைக்கத்தின் இனிசமயிசை   
இசைத்து, 
மக்களின் துன்பத்சத அரிதாரமிட்டு இசையால் 
மீட்ளடடுக்கும் பகாமாளி நான்.. 
பூத உடலின் பைர்சையிசை  
ஊசியிைால் பகார்த்து  
அதில் பகாமாளியின் குருதியிசை கலந்து நான் என் 
தசலவிக்கு பூச்சூட  
இந்நிலத்தின் மாந்தர்கள்  
எங்கசெ புதிய உலகத்தின்  
அரிதாரம் பூசிய பகாமாளியாய் பிரைவிப்பார்கள்... 
 
--- ைந்பதாஷ் குமார் 
 
 
முட்டி பமாதி 
மீண்டும் கடலாகி  
விடுகிைது கடல்.... 
 
--- பதாழன் 
 

விசல அதிகம்  
ஆசை துை 
அழகாை புத்தர் சிசல. 
 
பபாதிமரத்தின் கிசெயில் ளைய்யலாம் 
துப்பாக்கி கட்சட. 
 
கூட்டில் குஞ்சுகள்  
பசியில் ஏறும் பாம்பு  
பாைம் பபாதிமரம். 
 
தியாைத்தில் புத்தன் 
திருடப்பட்டது ஞாைம்  
இந்து மதம். 
 
பபாதி மரத்தடியில் 
சித்தார்த்தசை ளகான்ைான் புத்தன். 
 
பபாதிமரத்தில் பழுத்த 
ஒபர கனி ைாக்கிய முனி. 
 
--- பி.பக.ைாமி 
 
சில்லசை மீன் வியாபாரி  
விபத்துக்குள்ொகிக் கிடக்கின்ைான்  
கூசடயிலிருந்து சிதறிய மீன்கள்  
அைன் குருதியில்  நீந்திக்களிக்கின்ைது. 
பாைம் வியாபாரிதான் 
காற்றுகுடித்து மூர்ச்சையாைான்.. 
தவிர 
ைண்ணமீன்கள் சுற்றும் தட்சடப்பபசழக்குள்  
நான் என் சைக்கிள் ளபல்சல அடித்தபடி  
கைைமாய் நீந்திைந்பதன் என் வீட்டிற்கு,,, 
 
 
--- நிலாகண்ணன் 
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அவ்ைெவுதான், 
இனி எடுத்துச் ளைல்லுஙகள். 
கூடம் தயாராகிக் ளகாண்டிருந்தது. 
கண்டவுடன் எழுந்து நிற்பபார் 
இன்று அமர்ந்து பைடிக்சக பார்த்தைர். 
 
கண்கள் குழியில் கால்படி அரிசியிடலாம் 
பநாய் ளகாடுத்த சிைந்த பரிசு. 
காடு பமடு கண்டு ைந்த கால்கள் 
மூசெ நரம்பால் அசைைற்று... 
அதற்றிய குரல் இன்று 
அருகில் நிற்பைர்கும் எட்டவில்சல. 
 
ளதருமுசை திருமபிய ளைள்செ ைண்டி கந்தன் ஓடி 
கதவு திைந்தான்..... 
இன்று பநற்ைா? ஐம்பது ைருடமாய் 
காத்திருந்து திைந்து ைணங்கியைைல்லைா.. 
கண் ளமல்ல கந்தசை பதடி  
நீர் பகார்த்து ளகாண்டது. 
 
பித்தசெ ளைம்பில்துெசிபயாடு , 
கிணற்று நீரும் கங்சகயும் கலந்து 
கட்டிலின் அருபக சைக்கப்பட 
"பத்திரமா கிடத்துங்க, 
இன்னும் நாள் ைரல பபால"... 
என்ை ஜாம்பைான் நிரந்தரபமா? 
 
--- ஸ்ரீவித்யா ராமச்ைந்திரன் 
 
 
 
வீதிகளில் நடக்க அனுமதிக்காத  
பமலத்ளதரு ைாதீப்பிணங்கசெ 
பசையிசை எக்காெமிட்டு கூட்டிச்ளைல்கிைது 
இடுகாட்டுக்கு 
 
--- பபாஸ் பிரபு  

உன்னிடம் பயாசித்துப் பபைத் ளதரியவில்சல எைக்கு  
 
பயாசிக்காமல் ளகாட்டிவிட்ட ளைாற்களுக்காய்   
மன்னிப்பு பகாராமலிருக்கவும் முடியவில்சல  
 
இப்பபாளதல்லாம் நான் எது ளைய்தாலும் குற்ைம் 
காண்கிைாபய அளதப்படி? 
 
விலக நிசைத்து விட்ட பிைகு 
பூச்ளைாரிந்தாலும் உைக்குப்  
புண்படத்தான் ளைய்யும் 
 
பழகத்தான் பைண்டும்  
பயாசித்துப் பபசுைதற்கில்லாவிட்டாலும் 
அைமாைங்களிலிருந்து 
மீண்ளடழுைது எப்படி என்பசதயாைது. 
 
--- யாழினி முனுைாமி 
 
 
 
தீராத நீர்சமயின் ைடிைத்சத இட்டு நிரப்பிக் ளகாண்டு 
அைன் உடளலாழுகப் பயணிக்கிைான்  
ளகாஞ்ைம் ஆசுைாைமாய் இருக்கிைது நீருள்ெ பமடுகள் 
தவிர அைன் மைளமங்கும் குற்ைம் புழுங்கும் கணங்களில் 
ஆழத்துசெக்கும் இராட்ைத எந்திரம் பநாண்டி விட்டுப் 
பபாகிைது 
இருந்தும்  
பபரன்பின் துசண நாணயத்சதச் சுண்டித்தான் அன்பு 
தருகிைது  
தசல விழுந்த பபாது கிட்டாத பூப் பக்கம் 
யாருக்ளகன்று தான் அடித்துக் ளகாள்கிைது ளநஞ்ைம் 

 
--- கார்த்திபகயன் மாகா 

https://www.facebook.com/karthik.mnmk?fref=mentions
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என்சை அசடயாெப்படுத்தியிக்கிைது 
நீ என்ை ஒற்சைப் புள்ளி...... 
ளபரும் ைரத்திசை 
குட்டி பபான்ைாய் மரத்திடம் 
ளபற்ைதாய் 
பைமித்துக் ளகாள்கிபைன்...... 
இப்பபாது நான்- 
பதைசதயிடம் ைரம் ைாங்கிய 
ராஜகுமாரைாய் 
குதித்துக் ளகாண்டிருக்கிபைன்....... 
அைள் ளகாடுத்த அகராதியில்- 
என் கவிசதகள் 
ளமாழி ளபயர்க்கப்படுகிைது.......... 
 
--- ளபாள்ொச்சி முருகாைந்தம் 
 
 
பிொட்பாரத்தில் சுருண்டு 
கிடக்கும் சிறுமி 
நட்ைத்திரத்சத பறிக்க 
சகநீட்டி அம்மாவிடம் 
அடம் பிடிக்கிைாள் 
ஒவ்ளைாரு நாளும் 
அைளின் கண்களில் 
ளைவ்பைறு நிலாக்கள் 
மிதக்கின்ைை 
நிலா ைராத நாளில் 
சிறுமி நிரந்தரமாக 
உைங்கிப்பபாகிைாள் 
தற்பபாது திைமும் ைாைத்தில் நிலாவுடன்  
ஒரு நட்ைத்திரம்  
சிறுமியின் 
புன்ைசகசய உதிர்க்கிைது  
 
--- பை தண்டபாணி ளதன்ைல் 
 
 

பநற்சைய ளபாழுதின் பிற்பகுதியில் 
ளபய்தமசழயின் சிறுமிச்ைம் 
ஆசட கசெதபலாடு 
காய்ந்துபபாைது. 
 
இன்சைய பமகத்தின் 
கரும்பூச்சை நம்பித்தான் 
மசழயாசட ளகாடுத்தனுப்பிைாள் 
மசைவி. 
 
காற்று துரத்தியடித்து 
ளைள்செயடித்துக்ளகாண்டது 
பமகம். 
இனி 
மசைவியின் பகாபத்சத 
மசழபமகமும் ைந்திக்கும். 
 
--- ளஜய்ராஜ் 
 
அந்திக் கருக்கலில்  
காத்திருக்கிபைன்... 
ைந்து ளைன்ைாய்  
ஒரு மின்ைலின் ளைட்டு பபால் !  
இடிளயை முழக்கமிட்டு  
பின்ளதாடர்ந்பதன் ... 
மசழயாய் என் ளநஞ்சைக்  
குளிரசைத்தாய்  ! 
முழுக்க நசைந்தும்  
தணலாய்த் தகித்த  
என் உடளலங்கும்  
பரவிக்கிடந்தது .... 
பதடலின் தீக்ளகாழுந்து ! 
அப்பபாது  அந்தக்  
கீழ்ைாைமும் சிைந்திருந்தது   ! 
 
--- கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் 
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எளிய உதிர்த்தல் 
----------------- 
ைாசலயில் அடிபட்டுக் கிடந்த  
குஞ்சுப்புைாசைச் சுற்றிக்  
காக்சககள்  
பரபரத்துக்ளகாண்படபடயிருக்கின்ைை. 
ஈக்கள் ளமாய்த்து  
இரங்கசல ளைளிப்படுத்தியதுபபாக  
எறும்புகள்  
ஊர்ைலங்கொல்  
உடலடக்கம் ளைய்துளகாண்டிருக்கின்ைை 
எரிக்கும் ளையில்  
பிண்டத்சதச் சிசதக்கும் முயற்சியில்  
ஈடுபட்டுக்ளகாண்டிருக்கிைது  
அசடயாெங்கள்  
ைற்றும் மாறுைதற்குமுன்  
இழந்த பைசையின் கூட்டிலிருந்து  
அைைரைைரமாய் ஓர்  
ஒற்சை இைகு உதிர 
உதிர்த்தலுக்குப்  
பழக்கப்பட்டுவிடுகிைது உலகம் 
 
--- பிசைநிலா ஸ்ரீனிைாைபிரபு 
 
ளபற்ைதின் பார்சை 
ளபரும் பாரமாய் மாறும்பபாதுதான் 
ளபற்ை பாரபம ளபரும் பாரமாய்த் ளதரிகிைது 
 
 --- கண்ணன் புலமி 
 
மீன்விற்ை காசு 
அதிக நாற்ைம் வீசுகிைது 
குடிகார வியாபாரி  
 
--- பட்டுக்பகாட்சட ளப மூர்த்தி 

அகன்று பரந்த  
ளபாட்டல் மணற் பரப்பில் 
காற்றும் மசழத்துளியும் 
புழுதிசயக் கசெத்தும் நசைத்தும் 
ஓர் மரத்சத ைசரந்து  
முடித்திருந்த பைசெயில் 
எதிர்பாராமல்  
ஓர் பைசை ைந்தமர்ந்து  
எச்ைமிட்டு விசதத்து ளைல்கிைது  
நாசெய விருட்ைத்சத  
ைசரயப்பட்ட மரத்தின் கிசெயில். 
 
காற்றும் மசழத்துளியும் 
இன்னுளமாரு மரத்சத ைசரய  
ஆயத்தமாகிவிட்டை 
எச்ைமிட்ட பைசைசய எதிர்பார்த்து 
 
--- மு. சுகுமாைன் 
 
                        
ளமெைமாை பநரம் 
-------------------- 
தூசு தட்டி அனுப்பிய இருவில் ைசரயப்படுகிபைன் 
ளைளிச்ைம் ைசரந்த ஓவியமாய் 
அதீத ளமெைம் கலந்த உற்ைாகத்தில் பமலும் பமலும் 
ளமருபகறும்பபாது இரவு அழகாகியது 
ஒரு கருப்பட்சடயில் ஒட்டப்பட்டு 
ைருசக அசையில் 
மாட்டப்பட்டதும் வீடு கவிசதயாைது 
கும்மியிருட்டு ைாைத்திலிருந்து 
பூமிசய அெளைடுத்த விழிப் 
பாதிப்பில் காதல் நகல் எடுக்கும் காற்று ளைளி 
கலைரமாைது 
 
--- கா.இலட்சுமணன் 
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ஓடுடசதத்துப் பபாை பின்பும் 
அசடகாக்கிைாய் 
உன் காதசல! 
 
அறியாததல்ல அகத்தின் ைலி 
உைளதை எப்பபாதும் 
நானில்சல! 
 
நிைமிழந்த பின்னும் 
கிழிந்த மைசத அப்படிபயதான் 
உடுத்தித் ளதாசலக்கிபைன்..! 
 
உைது கண்கட்டு வித்சதகளில் 
நான் சகபதர்ந்தைள் அல்ல! 
 
உைது கூடு பைறு 
எைது கூடு பைறு 
இசெப்பாறிக் ளகாள்ெவும் 
இம்சமயில் ைழியில்சல! 
 
இருக்கட்டும்  
நீ உசடக்காத ஓட்டிசை 
இசமயாய் காைல் காக்கும் 
 
பைசையாகட்டும் என் காதல்! 
 
--- முகில் நிலா தமிழ் 
 
 
 
லிமசரக்கூ 
----------- 
நாடு பார்க்கும் ஆசையில் ஓடி 
நாளும் ளபாழுதும் மக்கள் ைரிப்பணத்சத 
நாைம் ளைய்ைளதன்ை பமாடி..! 
 
--- முகம்மட் அஸாத்   

பைதா - பூவிழி.... க(விசதகள்)டிதங்கள் 
------------------------------------------ 
ஒரு ளபாழுசதப் பிடித்து 
பபசழயில் அசடத்த நான் 
காட்சிகசெ எைக்கு மட்டும் 
பிடித்தைாறு மாற்றிக்ளகாண்படன். 
 
பாசலைைத்தின் பகல் நிலைாய் 
தீயிட்டு எரியும் கைவுக்கு 
நீரூற்றும் உன் நிசைவுகள் 
உள்ளூரத் தழுவியும் ளகாள்கிைது. 
 
புலிகளின் கூட்டளமான்று 
எதிர்படும் ளபாழுதுகளிளலல்லாம் 
உைது நலம் பகட்டுச் ளைல்ல, அதற்கு 
நலம் தான் என்று நானும் கூறிவிடுகிபைன். 
 
அந்த இருளின் பபார்சை என்பது  
என் மைதிற்கு ஏற்ைாற்பபால்  
ைண்ணங்கசெ மாற்றிக் ளகாள்ைது தான்  
என்சைப் ளபாறுத்தைசர ளபருமகிழ்ச்சி. 
 
--- Pearl Sys ( முத்து ) 
 
 
ைாைம் கூட 
முகம் பார்க்கிைது 
பதங்கும் நீரில். 
 
--- முத்து.விஜயகுமார் 
 
 
சகயில் பைாறு 
காணாமல் பபாகிைது 
குருவிகளின் பசி 
 
--- நீமா 
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வீட்டு முற்ைத்தில் 
அம்மாவின் கால் பட்டதும் 
மூச்சுக்காற்சை ளபரிதாய்  
 தசரயில் 
ஊதி புழுதியிசை 
கிெப்பியபடி 
எழுந்து நின்று 
 சிலிர்ப்ளபான்சை 
தன் பமனிளயங்கும் 
படரவிட்டு 
ளநட்டிமுறித்து உடலிசை 
நீவி விட்டைாறு 
இடைலமாய் தசலயாட்டிக்ளகாண்டு 
ம்மா என்கிைது  
என் வீட்டு பசு மாடு 
 
--- மபகஷ் சிபி 
 
 
ளதளிந்த கிணற்றுநீரில்  
மீபைாடு விசெயாடுகிைது..  
ைாைம்!  
 
ைதுர கிணற்றுக்குள்  
ைட்டம் ைசரகிைது..  
விழுந்த சிறு கல்!  
 
பாசிபடிந்த கிணறு  
ளதளியாமலிருக்கிைது...  
மைதில் ைந்பதகம்!  
 
--- க. அய்யப்பன் கவிபதாழன் 
 
 
 
                      

அது பாதுகாப்பற்ை 
நாற்பது அடி ஆழமாை கிணறு.., 
 
இருபது அடி ைசரயும் 
நீர் ஊறியிருந்தது.., 
 
தைசெயும் சில மீன்களும் 
நீந்தி அசைைது கண்டு.., 
 
கல்ளலறிந்து விசெயாடுகிைான் 
மூன்று ையது மகன். 
 
குழந்சத படத்திற்கு 
'சலக்' பட்டசை 
அழுத்திய ைண்ணம்.., 
 
முகநூலில் மூழ்கி பபாயிருந்தார் 
அந்த சபயனின் அம்மா..! 
 
--- ளைல் ைா கவி, மத்துகசம                         
  
 
மடிக்ளகாள்ொ நட்ைத்திரங்கபொடு 
மட்டற்ை பாைம் நுகர்ந்து சைத்திருந்த  
பாட்டியின் நிைப்பிரிசக பைசலயில் கிழபமற்காக  
ஆகாயத்ளதாட்டில் அசமத்து ஆடுகிபைன்.   
ஆடிய அலுப்பில்  
நித்திசரயசழக்க நிலாச்ைாரலில் பமகப்ளபாதியில் 
கண்ணயர்கிபைன்.  பின் ைந்த  
தூக்கம் கசலந்த நாட்களில்  
ளபாற்காலணிளயான்சைக் சகபிடித்தபடி  
புரவிபயறி ைரும் இராஜகுமாரனுக்காய்  
காத்திருக்கத் ளதாடங்கிபைன்... 
 
--- அகராதி 
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ைாத்தியக் கூறு 
---------------- 
ஒரு நட்ைத்திரத்திற்கும் 
மறு நட்ைத்திரத்திற்கும் 
இசடபயயாை தூரளமன்பது 
ஒரு தீக்குச்சியில் பாதி 
 
அந்தியில் மசையும் 
கதிரைனின் அெைாைது 
இரு விரல்களின் இடுக்குக்குள் 
 
நீண்டு ளநளிந்த 
இருப்புப்பாசதயின் தூரமாைது 
ஒரு அெவுபகாலின் அங்குலத்தில் 
 
தசலக்குபமலிருக்கும் 
ைாைத்சத ளதாட 
ளதாசலதூர மசலயின் உச்சிபய  
பபாதுமாைதாய் இருக்கிைது. 
 
--- பகா. (ைாமானியன்) 
 
                    
இயல் குட்டி 
------------ 
மசழளயன்று ைந்துவிட்டால் 
காகிதங்கசெ கப்பலாக்கி விடுக்கிைாள்  
இயல் குட்டி 
 
மசழ நீர் ஓடுசகயில்  
அைளிடும் கப்பல்களில் 
விழுந்து ளதறிக்கும் மசழ துளிகொல்  
தன் இயல்பு நிசலசய 
இழந்து கவிழ்ந்து  
ளமல்ல நீருக்குள் 
பயணிக்சகயில் 
 

தன் முகளமங்கும்  
பைாகத்சத நிரப்பி 
கண்களில் நீர் ததும்ப 
ளபருமசழ ஒன்றுக்கு 
தயராகிைாள் இயல் குட்டி... 
 
--- பாரதி நீரு 
 
                  
மைைாட்சி என்னும் நான் 
-------------------------- 
மைைாட்சி என்னும் நான் 
நிழல் கூட இல்லாத  
உன்னில் இன்ளைாரு  
ைண்ணப்பிரதி மட்டுமன்று 
எண்ணப்பிரதியும் தான் 
 
நீ யாசர எதிர்த்தாலும் 
எதிரி உருக்குசலயலாம் ஆைால் 
என்சை எதிர்த்து உன் 
உரு மட்டுமல்ல, உள்ெம் குசலயும் 
தூக்கமும் ளதாசலயும் 
 
ைாழவும் ைாகவும் விடாது  
துரத்தும் துபராகங்களுக்கு  
நாளைாரு நடமாடும் நீதிமன்ைம் 
என்சை ஏமாற்றியைர் 
தன்சைபய ஏமாற்றியைர் 
 
குற்ைங்கடிதலுக்கு நாபைார் 
ஊதியமில்லா ஆசிரியர்  
குற்ைங்கள் குசைந்ததற்கு 
என்மீதாை பயபம பிரதாைம் 
என்ளைால்பல தீர்ப்பாகும் நீதிமன்ைத்தில்... 
 
--- து_பிபரம்குமார் 
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பகாவில் பிரைாதத்தால் 
திைம் ஒரு பைசெ 
ையிற்சை நிரப்பியைன் 
நகரமத்தியில் 
ைாகைங்களின் தாறுமாறுகளுக்கு இசடபய 
வீதிசயக் கடக்க முயன்ை  
பார்சை இழந்தைசர 
பாதுகாப்பாய் அசழத்து 
அக்கசர பைர்ப்பதற்குள் 
ளபருஞ்சிரமங் கடந்து 
பைர்த்தபின் பகாவிலுக்குச் ளைன்ைபபாது 
அன்சைய பிரைாதம் 
காக்சககளுக்கு உணைாகி 
இருந்தது. 
 
--- அகத்தின் அழகு (ளரஜிைா குணநாயகம்) 
 
 
ளதய்ைங்கள்~எப்ளபாழுதும் 
நிசலயாை ஓர் இடத்தில் 
நிசலத்து இருப்பதில்சல, 
 
அைதரித்த இடத்தில் 
பதிளைட்டு ைருடம், 
ஆளுசம ளைய்யுமிடத்தில் 
ஐம்பது ைருடம், 
அறுபதுக்குபமல் 
முதிபயார் இல்லங்களில், 
என்பதுக்குபமல் 
மின் மயாைங்களில் 
பஜாதிபயாடு கலந்துவிடுகின்ைை 
 
ளதய்ைங்கள்~எப்ளபாழுதும் 
நிசலயாை ஓர் இடத்தில் 
நிசலத்து இருப்பதில்சல! 
 
--- நாசக ஆசைத்தம்பி 

கல்லசைப்பூவின் கண்ணீர்த்துளி 
--------------------------------- 
குழந்சதளயான்று பிைக்கவில்சல என்பை நாளும் 
----குறுகியுள்ெம் ஏெைத்தில் துடிக்கும் ளபண்சண 
ைழக்கமாக மாமியாரும் ளைால்லால் குத்தி 
----ைடுதன்சை பமன்பமலும் புண்ணாய் ளைய்தாள் 
பழகிைந்த சுற்ைத்தார் அக்கம் பக்கம் 
-----பார்சையிபல எரிளைாற்கள் பாய்ச்சிச் ளைன்ைார் 
அழகிளயைப் புகழ்ந்தன்பால் அசணத்த கணைன் 
-----ஆறுதலும் ளைால்லாமல் பார்த்து நின்ைான்! 
 
மருத்துைம்தாம் ைெர்ந்துள்ெ இந்த நாளில் 
----மகப்பபறு குசையறியும் ைழியி ைாபல 
அருங்குழந்சத உருைாக்கும்  தகுதி என்னும் 
----ஆண்சமயில்சல எனும்உண்சம அறிந்தி ருந்தும் 
ளபரும்பான்சம ஆண்களிங்பக மசைவி மீபத 
----ளபரும்பழிசயச் சுமத்துகின்ை அைலத் தாபல 
ளபருசமமிகு தாய்சமக்குத் தகுதி ளபற்றும் 
----ளபண்ணைபொ ைாயில்லா பூச்சி யாைாள்! 
 
ஆண்மகசைத் தூற்ைாது ளபண்சண மட்டும் 
----அழசைத்துப் பார்க்கின்ை ைமுதா யத்தால் 
மாண்டபின்பு என்னுடசல எரித்தி டாதீர் 
----மண்ணுக்குள் புசதயுங்கள் அப்பபா பதனும் 
தீண்டிளயன்ைன் ையிற்ைக்குள் புழுவும் பூச்சி 
----திரிந்துபழி மலடிச்ளைால் நீங்கும் என்பை 
மாண்பாை தன்னுயிசர மாய்த்துக் ளகாண்ட 
----மங்சகயைள் கண்ணீசரத் துசடக்க  ைாரீர்   !  
 
--- பாைலர் கருமசலத்தமிழாழன் 
 
 
 


