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ஆறு நாட்களுக்ெகாரு முைற 
சிறகு முைளக்கும் அவனுக்கு 
அந்நாளில் பறைவெயன்று ெபயர்
முதுகுப்ைப மூன்றாம் இறகாக
எண்பத்திெயாரு ரூபாய்க்கு 
பறத்தலுக்கான சிறைக இறகில் ெபாருத்த
அது அவனது 
குஞ்சுப் பறைவயின் இடத்தில் ெகாண்டு ேசர்க்கிறது 
அப்பாப் பறைவையப் பார்த்ததும் 
இவளுக்கு ஒரு வானம் முைளக்கிறது 
புன்னைகத்துப் பறக்கும் வானில் 
ஒவ்ெவாரு புன்னைகக்கும் ஒரு விண்மீன் முைளக்கிறது
அப்பாப் பறைவயின் ெநற்றி முத்தத்திற்கு 
குஞ்சுப்பறைவ நிலாைவ 
ஒரு ெமாட்ெடனப் பூக்கச் ெசய்ய 
வானத்தின் வயிறு நிைறகிறது 
பறந்த கைளப்பில் பசிெயடுக்ைகயில் 
வானத்ைதப் பறக்கச்ெசய்ய 
தங்கள் சிறகுகைளத் தந்து விட்டு 
இருவரும் ேவடிக்ைக பார்க்கிறார்கள் 
பறக்கும் வாைனயும் பறக்கும் பறைவகைளயும்

கார்த்திேகயன் மாகா
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வார்த்ைதகள் ஜாக்கிரைத
எனக்கிருக்கும்
இன்ெனாரு முகத்தில்
பற்கள் அதிகமுண்டு.
நீலேமறிய அப் பற்களுக்கும்
ெசந் நாக்கிற்குமான இைடெவளிைய
அவ்வப்ேபாது கடுஞ்ெசாற்களால் நிரப்புேவன்
மற்றபடி உங்கள் காதுகளுக்கும்
எனக்குமான உறவு நீடித்திருக்கும்.

மேனா ெரட்
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வீதிகளில் நடக்க அனுமதிக்காத 
ேமலத்ெதரு சாதீப்பிணங்கைள 
பைறயிைச எக்காளமிட்டு கூட்டிச்ெசல்கிறது 
இடுகாட்டுக்கு 

ேபாஸ் பிரபு



எதில் அன்பு இருக்கிறது
இரவு பணியின்
நறுமணத்ேதாடு
ெமாழி ெதரியா பாடலுடன்
ைசக்கிள் மிதிக்கும் கூர்க்காவிற்கு
சிறு புன்னைக ெசய்வதில் இருகிறது
இந்த காைலயின் 
ெமாத்த அன்பும்

ேகாபி ேசகுேவரா

3

குழந்ைத உறங்கியபின்
இரெவல்லாம் விழித்திருக்கிறது
அப்பாவின் மீதிக் கைத!

தக்ஷன்
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நைடதிறக்கும் தருவாயில்
இருள்ெகாண்ட கருவைறயில்
ஆதிசிவனில் பாதியுடல் 
பார்வதி கைதத்துக்ெகாண்டிருந்தாள்!

எல்ேலாரும் கூப்பிய கரங்களில்
அள்ளிக்ெகாடுத்த வரமாக 
எல்லாேம கிைடத்துவிடப் ேபாவதான
எதிர்பார்ப்பினூேட
ேவண்டுதலின் முடிவற்ற ெமௗனத்தில்
அைணயாத தீபத்தின் சுடைர
அைனவருக்கும் காட்டிய வண்ணம் 
பூசாரி!

யாருேம கவனிக்காத ெபாழுெதான்றில்
சுண்டுவிரலில் சுண்டிவிட்ட பூசாரியின்
கண்ணீர்த்துளிெயான்று அைணத்தப்ேபானது தீபத்ைத!

கர்ப்பகிரகத்தில் காட்சியளித்து
அருள்பாலித்த கடவுள்கள்
கண்டுெகாள்ளேவ இல்ைல 
பூசாரிைய கைடசிவைர!

ேகாைவ சசிக்குமார் 
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ஒர் கனைவ 
சாதாரணமாக கடந்து விடமுடியாது

மார்கழி குளிர்ேபார்த்திய சாைலயில்
ெவறுமேன படுத்திருக்கும் யாேரா ஒருவரின் குளிருக்கு 
தார்பாய் கிைடத்தது ேபால 
அத்தைன கதகதப்பு அக்கனவுக்கு

ேகாைட ெவயிலில் 
மயங்கி கிடக்கும் யாேரா ஒருவரின் 
ெதாண்ைடக்கு பன்னீர் ேசாடா இறங்குவது ேபான்று 
அத்தைன சுகம் அக் கனவுக்கு

நீண்ட நாள் ஆறா காயத்தில்
விரல் ெதாடமல் மயிற்பீலீயில் 
மருந்திடும் சுகம் அக் கனவுக்கு

பள்ளி முடிந்ததும் ஒடி வந்து
தாைய தழுவும் குழந்ைதயின் சுகம் அக் கனவுக்கு

ஓர் மதியத்தின் நடுெவய்யிலில்
என் பின்ேன நன்றிேயாடு ஓடிவரும்
குட்டி நாயின் 
நுனி நாக்கு எச்சிலில் 
நைனந்த சுகம் அக் கனவுக்கு

மிகக்கடுைமயாக 
ேபசிக்ெகாணடிருக்கும் ேவைளயில்  
முந்தாைன இழுத்து சிரிக்கும்
குழந்ைதயின் முகசுகம் அக்கனவுக்கு

யாருேம இல்லாத ெபருந்துயரில் 
ேதாள்சாய்ந்து அழ கிைடத்த நட்பின் சுகம்
அக்கனவுக்கு

அம்மாவின் விரல் 
ேகசம் ேகாதும் சுகம்
அப்பாவின் ஆைச குட்டின் சுகம்....

அக் கனவு...
அக் கனவு...
அக் கனவு...

கைடசியாய்..., 
வாழ்ைவ மிக நிம்மதியாய் வாழ்ந்து முடித்த 
ஒற்ைற நிமிடத்தின் 
"ம்"சுகத்தின் ேபரன்பு அக்கனவு.

அதனால்தான் ெசால்கிேறன் 
ஒரு கனைவ கடப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல.

ஸ்ெடல்லா தமிழரசி. ர
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எச்சரிக்ைக: 
உற்றுேநாக்குகிறது உன்ேமல் சமூகம்
 
அப்பனுக்கு ைககால் ெவௗங்காமல் ேபானதிலிருந்து 
அம்மா ேவைல ேதடத்ெதாடங்கியிருக்கிறாள்.
தனது பத்து வயதில் துவங்கிய 
பாத்திரம் துலக்கி வீடுவாசல் கூட்டிய அனுபவத்ைத 
மனதுக்குள் நிைனத்துக்ெகாண்டாளாம்.
ேநர்முகத்ேதர்வின் முடிவில் 
ெபரிய வீெடான்றின் புறவாசலில் 
அனுபவ ேவைலேய கிைடத்திருக்கிறது,
அேத வழியாகேவ வந்துேபாகேவண்டும் 
என்ற நிபந்தைனேயாடு.
ஓராண்டின் நம்பிக்ைகயில் 
சைமயலுக்கு உதவிெசய்யும் நிைலக்கு 
பதவிஉயர்வு ெபற்றிருக்கிறாள் அம்மா.
சைமயல்கூடேம நம்ம வீடளவு என்ற 
ெபருைமயடங்கேவ அவளுக்கு ெநடுநாள் ஆனது.
ெபரியவீட்டம்மாளுக்கு உடம்புக்கு முடியாம 
ேபானதிலிருந்து 
அம்மாேவ அங்கு எல்லாம் என்றாகிவிட்டது.
புறவாசல் வழியாக மட்டுேம 
வந்துேபாகேவண்டுெமன்ற நிபந்தைன மட்டும்
நாளதுேததிவைர தளர்த்தப்படேவயில்ைல.

ஆண்டன் ெபனி
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ஊர்ப்பக்கம் வந்து
ஒரு மாதங்களுக்கும்
ேமலாகிவிட்டது
கூடேவ என்னுடன்
எழுதும் புறாைவயும்
அைழத்து வந்திருந்ேதன்
கூப்பனரிசிைய வடித்துக்
ெகாண்டிருந்த அம்மா
அேத அன்பு முகத்துடன்
வரேவற்றாள்
பூைனக்குட்டி ெமல்ல மியாெவன்று ஹாய்
ெசான்னது
நாயின் வால் லாவகம்
எனக்குப் புரியாமல்
ேபாகவில்ைல
ஆட்டுக் குட்டிகள்
ஓேடாடி வந்தன
துணிகளுக்குள்
இருந்த ெபான்னாைடயால்
அம்மாவின் முகத்தில்
ெபாங்கிய மகிழ்ச்சியில்
ேரசன் அரிசி
பாசுமதிச் சாதமானது

ேச தண்டபாணி ெதன்றல்

7

தன் முதுைக
உணவுேமைசயாகப் பாவிக்கும்
கரிச்சான் குருவிகைளவிட
ேகாைட நிர்ப்பந்தத்தில் குளம் ெபயர்ந்து
முகத்தருகில் சமமாக நின்று
ேமயும் ெவள்ைளக்ெகாக்ைக 
அதிகம் ேநசித்துவிடுகின்றன
மாடுகள்.

அ. விஜயபாரதி

ேராஜா இதழிலிருந்துகீேழ விழுந்ததும்
நிறமிழக்கிறது பனித்துளி  

மேகஷ் சிபி
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ஓர் இரவின்
நடுநிசியில்  அந்த
குடியிருப்பின்
வளாகத்தில் நானும்
அங்ேகார்மரக்கிைளயில்   ஓர்
ஆந்ைதயும்  விழித்திருந்ேதாம்

பாவம் இவெனன்று
ஆந்ைதெயைனபார்க்க
பாவம் ஆந்ைதெயன  நான்
அைதபார்க்க      எங்கள்
பரஸ்பரபுரிதலால்

நான்  கண்ணயரும்ேபாது
ஆந்ைதயும்      ஆந்ைத
கண்ணயரும்ேபாது நானும்
விழித்திருப்பெதன
ஒப்பந்தம் ேபாட்டு
நான் கண்ணயர்ந்தேபாது

ஏய்....ெசக்யூரிட்டிெயன்ற
குரலுக்கு என்ைனவிட
ஆந்ைதேய முதலில் பதிலளித்து
எங்கள்
ஒப்பந்தத்ைத
காப்பாற்றியது.
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நிைனவின் அடுக்குகளில் 
அழுத்திக் ெகாண்டிருக்கும் ஞாபகப்படிமங்கள் நீர்த்துப் 
ேபாவதில்ைல 

ஒவ்ெவான்றின் எரிதலில் இருந்தும் ெவதும்பலின் ெநடி 

வழித்துைணயற்றுப் பறக்கும் 
வண்ணத்துப் பூச்சி பூக்களிடம் எதுவும் யாசிப்பதில்ைல 

சிறகுகள் மறக்கடிக்கப்பட்ட கூண்டுப் பறைவகளின் 
குரல்களில் உயிர்ப்பில்ைல 

எல்லாவற்றிலும் எல்லாமும் இருப்பதில்ைல 

இருந்தேபாதும் தனித்த இதயெமான்றின் 
கண்ணீர்த்துளிகைள ஏந்திக்ெகாள்ளும் ைககளில் 
ஒருேவைள இருக்கலாம் 
ஏங்கித் தவித்த ஏேதா ஒன்று ...

ஜானு இந்து
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ேகள்விகளற்ற ெபாழுெதான்றில்
பதிலாய் வந்தாய்
தீரா தாகத்ைத தீர்த்தத்தால்
நைனத்துவிட்டாய்

மருகிக் குறுகிக்கிடந்த 
ஆைசகைள விரல் நுனியால் தீண்டி வீதிகளில் 
இழுத்துவிட்டாய்

சிைதந்துகிடந்த ெசாற்களுக்குள்
ெவட்கம் தடவிய வார்த்ைதகைள
ேகார்த்து கவிைத ெசய்தாய்

மனதின் அடர்த்திக்குள் ஊடுருவி
ஒவ்ெவாரு ெசல்லிலும் உன் ெபயைர பச்ைசகுத்தினாய்

காத்திருக்கும் ெபருவாழ்வில்
விரல்பிடித்தபடி கூட வரும்
நிழல் நீதாெனன 
நம்பிக்ெகாண்டிருந்த ேவைளயில்

மறந்துேபான கடவுச்ெசால்லாய்
ெதாைலந்து ேபானாய்...!

தனபால் பவானி

10

சுைவ ேதடி இடுகாட்டின் பின் வழியில் நுைழந்து 
கல்லைறகள் சுமக்கும் காலத்ைத
கணக்ெகடுத்தவாேர சுற்றி வருகிேறாம்

சற்றுமுன் மாறிய திரு. சிற்றம்பால அடியார்களின்
குழுவில் கூடி சிவபானம்
உறிஞ்சிய நாங்கள்.

குட்டி ஆடுகளின் தூக்கம் கைலத்து புது பிணத்தின்
இைசயில் மயானம் எங்கள் வசமாகியது.

உறவுகள் ெதாைலத்த ெவறுைமயில் ஆசா பாசம்
எதுவுமில்லா ஈசனின் ஆட்டம்...

முகமற்ற மனிதனாக-மிருகமாக
பித்ருகளூக்குப் பைடத்த
பைடயைலத் தின்று தீர்த்து
அேகாரத்ைதப் பாதி இழந்தவர்களாக
ெவளிேயறிேனாம்
ஞாயிற்றுக் கிழைம ஒன்றில்

விேஜந்திரா 
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ஒரு கடவுளும் சில மீன்களும் 

ெகாஞ்சம் நீர்
ஒரு ெதாட்டி
சில மீன்கள்
ஒரு மீன்கடவுள்
மீனுலைக பைடத்தார்

உணவிடுதலும்
நீர் மாற்றுவதுமாய்
காத்துவந்தார்

மீன் கடவுளுக்கு மீன்கைளத் ெதரிந்திருந்தது
மீன்களுக்கு மீன்கடவுள் பற்றி 
ெதரியாதிருக்கலாம்
ெதரியாதிருப்பதுதாேன கடவுள்
என்று கர்வம் ெகாண்டார்

ஒரு முைற மீன்கடவுள்
ெதாட்டிைய அதிரைவக்க 
கலங்கிய மீன்கள்
அவைர மீன் சாத்தானாக கருதியிருக்கலாம்

ஒரு விடுமுைற தினத்தின்
காைலயில் மீெனான்று 
அவரின் அனுமதியின்றி
ெசத்து மிதக்க
அது ஒரு தற்ெகாைலெயன்று அறிவித்தார்

எதற்காகேவா மீனிரண்டு
சன்ைடயிட மீன்கடவுளின்
நடுவுநிைல
தடுமாறியது

மீன் ெமாழி மீன் வலி மீன் காமம்
எதுவும் புரியாமல் ேபாக
பராமரித்துச் சலித்துப்ேபானார்
மீன்கடவுள்
விரக்தியில்
மீனுலைக ைகவிடுவதாக
அறிவித்தார்
மீனுலகின் இறுதிநாைளயும் உறுதிெசய்தார்

விபத்ெதான்றில் மீன் கடவுள்
மரித்துப்ேபாக 
இது குறித்த எந்தச் சலனமுமில்லாமல்
நீந்திக் ெகாண்டிருந்தன மீன்கள்

நிலாரவி
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வல்லினத்திற்கும் 
ெமல்லினத்திற்கும் 
இைடயிலான இனத்தில் 
அவளான அவன்... 

புடைவ கட்டியிருந்ததால்  
அவளாகேவ ெதரிந்திருந்தாள்...

ஒரு இயற்ைக உபாைதயின் 
உச்சநிைல ெநருக்கடியில்
ெபாது கழிப்பைற ஒன்று
ெசார்க்கமாக ெதரிந்தது..

ேமைசக்காரனிடம் சில்லைரைய 
வந்து தருவதாக ெசால்லி 
உள்ேள ஓடிய அவைள
வரேவற்பதாயில்ைல 
அங்கிரு கழிவைறகள்..

இரண்டும் உபேயாகத்தி
லிருந்ததாலான தாமதங்களால்
முன்ைபவிட அதிகமாகேவ 
கனத்தது அவளின் 
சிறுநீர்ப்ைப.. 
 

கதவுகளுக்கு ெவளிேய 
ேமலும் நான்கு கால்கள்
உபாைதயின் ெநளிவு 
சுழிவுகளுடன்...

கால்கைள பிண்ணிப்
பிைனந்து சிறுநீர் 
சங்கடத்தில் அவள் ெநளிந்த
அக்கணத்தில்தான் ேவட்டியின்
அருைம அவளான அவனுக்கு
புரியவந்தது..

ஒரு ேவட்டிேயா அல்லது கால்சட்ைடெயன்றால்
ஏதாவெதாரு மதில் 
சுவர்தாேன.. !!!

ஆனந்த்
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நீலச்சங்குப் பூ
நிைறேவற்றுைமேயாேட துயில்ெகாள்கிறீர்கள் 
நடுத்தரமான கன்னியுடன் கடற்கைர ெசன்று காதல் 
தணியாத பசியில் இருப்பதாகப் ேபசி 
உங்களது உலகத்தின் சட்ைடைய அவிழ்த்து
அைலக்கு அணிகிறீர்கள் 
மணல்ெநய் அள்ளி காதலிைய மூடுகிறீர்கள்
சில குரல்துண்டுகைள அவளது குரல்வைளயில் 
முத்தமிட்டு பதியமிடுகிறீர்கள்
அவேளா ஊறும் ெபருங்காலத்ைத ஒற்ைற விைதயாய் 
திரட்டி ஊன்றுகிறாள்
நிராைசயன் இவ்வுலகில் இல்ைல என
ெபண்ணின் கண்களிலிருந்து 
திரியின் சாைய ெகாண்ட பூ மலர்கிறது 
இருளின் ெமளனத்ைத ெபண்ணுடல் பிளக்ைகயில் 
"இருேள கருைண பிறக்கும் இடம்" எனும் ஒலி 
கருஞ்ெசாட்டாய் உலகின் ேமல் விழுகிறது 
நாகமல்லிப்பூ அவள் நாசி 
அவளது உக்கிர மது குடித்தபின்ேன
அநுைம ெபருகும் வாக்கியங்கள் அவள்ேமல் 
அைலேயறுகின்றன 

"உனது சுவாசத்தின் ெசளந்தர்யம் எைன 
ேமகமாக்குகிறது
நான் புைகயினூேட நடக்கிேறன் ேதவி புரிகிறதா" 
என்று புலம்பும் ஒலிைய அவள் ேகட்கிறாள் 
நிதம்பம் நிைறய முத்தமிடுகிறீர்கள் 
ஊதா நிறங்கைள உட்ெசலுத்தி மாய்கிறீர்கள்
பாசக்கட்டின் பதிெனட்டாவது அடுக்கில் 
நீரதி  அன்னமாகிறாள் பின்னர் 
அனந்தஞானியாகிறாள் 
உயர்நிைல உப்புச்ெசால்ேலாடு முடிவதில்ைல 
முத்தங்கள்  என  அைலயள்ளி மார்பிலடிக்கிறீர்கள்
மூலசூத்திரம் ஒன்ைற கண்ணுக்கடியில் ேதவி 
புைதக்கிறாள் 
சங்குப் பூக்களால் இைளப்பாற அவனுக்கு 
இடமைமக்கிறாள் 
ஆணின் நிர்வாணமனம் காண்பதரிது 
என்று புரண்டு படுக்கிறது எனது கனவு
ஒரு நீலச்சங்குப்பூ எனது ெநற்றியில் மலர்கிறது

ேதன்ெமாழி தாஸ்
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நீ ேபசி நகர்ந்த 
ெபாழுெதான்றில்
இைடநின்ற ெமல்லிைசக்கு
பின்னான காலம் என்றும்
நிசப்தமாய்

நீ ெசன்று திரும்பும் 
ேபருந்து இப்ெபாழுதும்
ஊர் வருகிறது

நீ நடந்து ெசன்ற 
சிறுவழி பாைதகள் 
மணமிழந்து விட்டன

கருவிழி சிவக்க
வீசிெயறிந்த
உன் ஒற்ைற கடவுப்படம்
ெமன்புயெலான்றில்
சிக்குண்டு பிறழ்ந்த 
மனக்காரனிவன்
ைக மீள்கிறது

உன் நிைனவுகள் மட்டும்
விழி நீரில் தினம் நீந்தி 
ெநற்றி வருடி
இதழ் முத்தமிட்டு
ெமல்ல கடக்கிறது

ெசவ்வானம்
சிவந்த உன்முகம் தீட்டி 
மூட்டுகிறது மனத்தீைய

இரசைணயுறச் ெசய்த
மலர்கள் ெமலிந்து 
கிைள பிரிந்து
அகால மரணமுற ேபாகிறது

எைன மட்டுமல்ல 
மணத்தால்
பலர் மனம் பறித்த
மலர்கைளயும் சுட்ெடரித்து
இரைவ ேபார்த்தி சிரிக்கிறது ெபான்மாைல.

கிருபானந்த் நாமக்கல்
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இருட்ைட இழுத்துப் ேபார்த்தி உட்கார்ந்திருந்ேதன், 
ெவளிச்செமான்று 
என் ேதாளில் ைகையப் ேபாட்டது. 
ஆம் அேத சூஃபிக் கிழவன் உட்கார்ந்திருந்தான், 
கவைல சூழ்ந்ததற்குக் காரணம் ேகட்டான் 
வாழ்க்ைக இருட்டாய் இருக்கிறெதன்ேறன், 
ெதாைலக்காத சிரிப்ைப மீளுரு ெசய்தான், 
இருட்டு எப்படியிருக்கும்? என்றான் 
ெவளிச்சத்ைதத் தின்றிருக்கும் என்ேறன், 
மீண்டும் அேத சிரிப்பு... 
இரவின் வானத்தில் என்ன ெதரிகிறெதன்றான், 
நிலைவயும் நட்சத்திரங்கைளயும் பட்டியலிட்ேடன், 
பகலின் வானத்திெலனக் ேகட்டான் 
சூரியன் மட்டும் என்ேறன்... 
இப்ேபாது ெதரிகிறதா எது ெவளிச்செமன்று 
திருப்பிக் ேகட்டவன் 
எழுந்து ேபா இருட்டுதான் ெவளிச்சம் என்றான். 
எனக்குள்ெளாரு ெவளிச்சம் 
ெமல்ல எட்டிப் பார்த்தது 
அவன் தூரத்தில் ெசன்று ெகாண்டிருந்தான்.

முகமதுபாட்சா
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பகல் கனவு

அன்ெறாருநாள்
தாத்தா ைகப்பிடித்து
சாைலேயார
ெபாம்ைமக்கைடயில்
மறுக்கப்பட்டது 
ஒரு கனவு

ேவெறாருநாள்
வகுப்பைறக் ேகள்விகளில்
ஆசிரியரின் ஏளனத்தில் 
சிக்கிச்சிைதபட்டது 
ஒரு கனவு

முழு இரவு 
நாெளான்றில்
தந்ைதயின்
மதுப்புட்டிகளின்
சலசலப்பில்
உைடந்துெநாறுங்கியது
ஒரு கனவு

ேநற்றும்கூட
பத்துப்பாத்திரங்களில்
படிந்த அம்மாவின் 
ைகேரைககைள 
மீட்டிட அடகுேபானது
ஒரு கனவு

இன்றும் அப்படிேய
படித்துச்ேசர்த்த
மதிப்ெபண் தாள்கைளச் 
ெசல்லாெதன்ற
சட்டத்தின் நுனியில்
தூக்கில் ெதாங்கியது
ஒரு கனவு

நாைள மட்டும்
மரணித்து நிற்கும்
இளைமக் கனவுகள்
டிஜிட்டல் ேதசத்தில்
சிறகடிக்குெமன்பது
அப்பட்டமான
பகல் கனவு!!!!!!!

அம்பிகா குமரன்
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"கவிதா" என்ற ெபயைர
தம் பத்தாம் வகுப்பு
கணக்கு ேநாட்டின் பின்புறம்
எழுதி ைவத்திருந்ததால் தான்
கணக்கு வாத்தியாரிடம் பிடிபட்டு
அடிவாங்கினான், கதிரவன்.
அன்று முதல்
கவிதா என்ற ெபண்ைண
கதிரவன் காதலிப்பதாகேவ
எங்கள் 
அரசினர் ஆண்கள் ேமல்நிைலப் பள்ளி
முழுவதிலும் ேபசிக்ெகாண்டனர்.
பிறகு, வீட்டுச் சுவரில் எழுதி ைவத்து 
வீட்டிலும் மாட்டிக்ெகாண்டவன்
மரம், ெசடிெயன பார்க்கும் யாதிலும்
கவிதாவின் ெபயைரேய 
கிறுக்கிக் ெகாண்டிருந்தான்.
கதிரவைன அைழத்து
கவிதா பற்றி விசாரித்தால்,
அச்சம் மிகுந்த 
தம் கண்கைள மருண்டவாறு உருட்டி
எதுவும் கூறாமேலேய
அைமதியாய் ஓடிவிடுவான்.
நாங்களும் கவிதா பற்றி
ெதரிந்து ெகாள்ளும் ஆர்வத்தில்
அவனிடம் ெதாடர்ந்து விசாரிக்க,

அவனும் ெதாடர்ந்து ஓடியவாறிருந்தான்.
இப்படியாக அவன்
ஊைர விட்ேட ஓடிய ஒருநாளில்
யாெரன்ேற ெதரியாத கவிதாேவாடு தான்
கதிரவன் ஓடியிருக்கக்கூடுெமன
ஊேர நம்பியது.
பல இடங்களில் ேதடியும்
கிைடக்காத கதிரவன்
பல வருடங்களுக்குப் பின்
ஊருக்குத் திரும்பியிருந்தான், கவிதாவாக.
இப்ெபாழுது அந்த கண்கள்
சிறு மிரட்சியும், பயமுமன்றி
சிரித்துக் ெகாண்டிருந்தது
ேபருண்ைமயின் ஒளி வீசிட..

ெஷௗ
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கதவிடுக்கில் “லிசி” மாட்டிவிடக்கூடாெதன 
பத்திரமாக சாத்தி கடுைகக்கூட கருகவிட்டிருக்கிேறன் 

ெதாைலகாட்சிப்ெபட்டியின் ேமல் 
கலவி ெசய்துெகாண்டிருக்கும் “சிகப்பி” கரப்பான்கைள 
என்றுேம ெதாந்தரவு ெசய்ததில்ைல
 
நிைறமாத கர்ப்பேதாடு வீட்டிற்கு வந்த “ெவாய்ட்டிக்கு “
பாட்டி ஆகும்வைர பால் ஊத்த மறந்ததில்ைல 

இரண்டுகால் தூக்கி என்ைன வணக்கமிட்டு வரேவற்கும் 
“ஜிம்மி”ைய ெநற்றியில் முத்தமிடாமல் வீடு 
நுைழந்ததில்ைல 

சுதந்திரமாக என் மீது அமர்ந்துெகாண்டு 
ெசான்னைதேய ெசால்லும் “அப்பு”விற்குப் பிடித்த 
சிவப்பு மிளகாய் பழங்கள் எனக்கும் பிடிக்கும் 

கூண்டில் இருக்கும் “கிரீச்சி”கைள எனது பிறந்தநாளில் 
திறந்ேத விட்டுவிட்ேடன் 

ஞாயிறு சைமயல்களில் மட்டும் என் “ஜீவகாருண்ய 
ஒழுக்கம்” 
ெசத்துக் ெகாதிக்கிறது

அகதா

என்ன இருந்தாலும் 
அந்த வண்ணத்துப்பூச்சி 
அந்த ெநடுஞ்சாைலயில் 
அந்த ேவகத்தில் 
என்ைன அவ்வளவு 
நம்பி இருக்க கூடாது
வீடு வைர
சுமந்து வந்திருக்கிேறன் 
ஒரு ெகாைல உணர்ச்சிைய

கி.கவியரசன்
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தினம் மாைல ஆறு மணிக்கு
நாக்கு வறண்டு
நடுநடுங்க
வியர்ைவ சிந்தி ெநாந்து..,

கூலி ேவைல ெசய்து 
துருப்பிடித்த ைசக்கிள் ஓட்டி வரும்
ஆறுமுகம் தாத்தாவிற்கு..,

இரத்த அழுத்தம்
பார்ைவ ேகாளாறு
மாரைடப்பு
மலச்சிக்கல்
இருமல்
இடுப்பு வலி 
மூட்டுவலி
பக்கவாதம் மற்றும் சிறுநீர் எரிச்சல்..!

அேதாடு...

ஆறுமுகம் தாத்தா
படிக்க ைவத்து ஆளாக்கிய
இரண்டு மகன்களும்
இரண்டு மகள்களும் இருக்கு..!

ெசல் வா கவி, மத்துகைம
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ஏக்கம்

புைகப்படம் பைழயதாகிவிட்டது...
மூன்று வருட புழக்கத்தில்
எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் கிழியலாம்

குழந்ைத குப்புற விழுந்தது முதல் நைட
பழகியது வைர ெசவி வழி ெசய்திகள்...

ெதாைலேபசிகளால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிேறாம்!

ெபரும்பாலும் குரலுறவினாேலேய
கணவெனன அைடயாளப்படுத்திருக்கிருக்கிேறன்...

பாைலவன ேவைல...

முன்ெபல்லாம் ெவடிக்கிற அழுைகைய
புறந்தள்ள முயற்ச்சிப்பாய்
நான்கு சுவர்களுக்குள் நீயும்...
அைற நண்பர்களுடன் நானும்....

இப்பவும் உன் அம்மா
'மாப்பிள்ைளக்ெகன்ன ராசா ெவளிநாட்ல
ேவைல' என்கிறாளா

கைடக்குட்டி கல்யாணியின் கல்யாணம்
அடுத்த வருடம் முடிந்து விடும்....

புைகப்படம் பைழயதாகி விட்டது
காகித முத்தங்களில் ஸ்பரிசம்
பிடிபடுவதில்ைல!

S.ஆனந்த குமார்
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குழந்ைத விைளயாடி பின்
ேமாகம் தீர்ந்து ேபானெதாரு 
ெபாம்ைமையப் ேபான்று 
தனித்ெதறியப்பட்டுக் கிடக்கிறது 
உன் மீதான என் ப்ரியம். 

எப்ேபாேதனும் நீ வந்து 
தூக்கி விைளயாடக் கூடுெமனும்
எதிர்பார்ப்ைப உள்ளடக்கி
விழுந்து கிடக்கும் அது 
நீ வந்து ேபாகும் 
ஒவ்ெவாரு முைறயும்
கண்கைள மட்டும் உயர்த்தி 
உைனப் பார்த்தபடி இருக்கிறது.

நீ உன் மடியமர்த்தி தைலவாரி
பூச்சூட்டி அழகு  பார்த்த நாட்களில்
ெகாஞ்சம் கர்வித்திருந்தது
அத்தைனத் தவறா ெசால். 

உனக்ெகன்ன 
விைளயாட உண்டு ஓராயிரம் ெபாம்ைமகள். 
உனக்ெகப்படி உைரப்பது
என் ப்ரியத்திற்ெகன உள்ள 
ஒேர குழந்ைத நீதாெனன்பைத.

சுேரஷ் பரதன்

   
என் மரணத்திற்குப்  பிறகு என் ஆன்மா
ேகாவில் வாசலில் யாசிக்கும் ஒருவரின் தட்டில் விழும் 
சில்லைர எழுப்பும் ஒலியாக இருக்கலாம்
ெபரு மைழையப் பின்னிழுத்து முன்வந்து
தைரயில் விழாமல் உங்கள் ேதகம் ெதாடும்
முதல் துளியாக இருக்கலாம்
பச்ைசயம் மைறந்த காய்ந்த சருகின் இலகுவாக இருக்கலாம்
கண்ணுற மட்டுேம முடிந்த கானல் நீரைலயாக இருக்கலாம்
ஒருேபாதும் ெகாடியவெனாருவன் ைகயிலிருக்கும் கத்தியில் 
மின்னும் ஒளியாக இருக்காது
வஞ்சகன் ஒருவனின் ெநஞ்சுபுகும்
மூச்சுக்காற்றாய் இருக்காது
ஒரு கூைர எரிய காரணமான முதல் ெபாறியாக இருக்காது
எத்தருணத்திலும் நஞ்சின் சுைவயாக இருக்கேவ இருக்காது
ஆனால்
பிஞ்ைசக் கசக்கும் காமுகன்கைளக் ெகால்லும் எந்த ஒரு 
ஆயுதத்திலும்
என் ஆன்மா நிைறந்திருக்கும்

மு. சுகுமாறன்
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ஒரு ேதசபக்தனின் கைத!
இந்தப் பதின்மூன்றாவது ேபாரில்...
ெமாத்தமாகச் சூைறயாடியபின் அந்த 
நகரம் இருந்த இடம்
எங்களால் புறக்கணிக்கப் பட்டது.

ெபண்கைளயும்
குழந்ைதகைளயும்
ேபார் விதிகளின்படி விடுதைல 
ெசய்து 
அநாைதகளாக்கி விட்டு....

புைகக் கரி மண்டிய குளத்தில் 
அடிைமகள் குளித்துக்ெகாள்ள 
அனுமதித்ேதாம்.
அைனவரும் விைரத்தபடி
மறுத்தனர்!

அவர்களின் ெநஞ்சில்
தீட்டப்பட்டிருந்த அைடயாள
இலச்சிைனகைள 
கூரிய ஈட்டி முைனகளால்
கீறி அழித்ேதாம்!

அேனக மூட்ைடகளில்
துண்டு துண்டாய் அவர்களின் நகரம் 
கட்டப்பட்டிருந்தது.
முதுகிேலற்றி கைசயடி ெகாடுத்ேதாம்!
  

கண்களில் கனல் காட்டிய சில 
அடிைமகளின் உலைக
இருட்டாக்கிய பின்
எஞ்சியவர்கள் ஊைமகளாயினர்!

எங்கள் காயங்களிலிருந்தும்
இரத்தம்தான் வடிந்தது.
ஆனால்
நாங்கள்தான்
ெவற்றிெபற்று விட்ேடாேம!

ஆர்ப்பரித்து ெநருங்கினால்.
இந்த அடிைமகளில்
மாண்டவர்கள் மூட்டிய தீ
இன்னும் எங்கள் நகரத்ைத 
எரித்துக் ெகாண்டிருந்தது!

ெசப்பனிட்டு
ெகாண்டுவந்த மூட்ைடகைள 
அவிழ்த்துப் பரப்பிேனாம்.
இரத்த ெநடிசூழ
எங்கள் நகரம் எழுந்தது!

 
அந்தப்புரத்திலிருந்து
ெவளிேய வந்த அரசன்
ெவற்றி ெவற்றிெயன்று
ெகாக்கரித்தான்!

அவசரமாய் ஓடிவந்த ஒற்றன்
பைகேதச நகரெமான்றில்
அைமதி நிலவுவதாக
ஓைல வாசித்தான்.

அரசனுக்கு படுக்ைகயைறயிலிருந்து
அடுத்தப் ேபாருக்கு அைழப்பு வந்ததும்,
 அண்ைடநகரத்து அைமதிைய
அள்ளிவந்து கருவூலத்தில்
ேசர்க்க கட்டைளயிட்டுவிட்டு
மின்னெலன கதவைடத்தான்!

நாங்கள்
விழுப்புண் ெதாட்டு
திலகமிட்டுக்ெகாண்டு
புறப்பட்டேபாது
இருட்டத் ெதாடங்கி விட்டிருந்தது!?
       
குறிஞ்சி நாடன்.
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அசந்தர்ப்பமாய் 
சைமயலைறயின் பக்கச் சுவர்களில் ைகயூன்றினால் 
ஒட்டும் அவ்வடர்ப் பிசுக்கு..,
காலணி அணியாமல்
உலாவுைகயில் 
மிதிபடும் சளிக்கூழ்மத்தின் 
ெபரும் நசநசப்பு..,
மின்சாரம் நின்ற நிசி ேவைளயில்
வந்ேதறிய வண்ைட
நசுங்கச் ெசய்த விரல் முைன
துர்மண முகர்வு..,
முகச்சவரத்தின்ேபாது
வாகாய் ெவட்டுப் பட்டவிடத்தில்
கசியும் ரத்தத்தின் பிசுபிசுப்பு.,
ேமன்ஷன் அைறகளுக்குச்ெசல்ைகயில்
படிக்கட்டின் மூைலகளில் அப்பிய 
பான் கைறயின் ெசறிவு..,
உதிர் இைலகைள மிதிக்குந்ேதாறும்
மர எலும்புகைளேய உைடப்பதாய்
ஒக்கும் ஒலிச்சிதறல்கள்..,
பாதிமரம் ஏறுைகயில் 
ேபாதுெமன ெமய் வருந்தி 
பின்னங்கால்களில்
நரம்புகள் இழுத்துக் ெகாள்ளும் 
அதிர்வுகள்..,
எனத் தனிைமயின் அழுத்தத்ைத
எப்படிச் சுட்டினாலும் 
தனிைம தனியனாகேவ 
நிற்கிறது எப்ேபாதும்.

ேவதநாயக்

முதல் முதலாய்..
காட்ைடப் பிரிந்த ஏக்கம்..
ஒரு கண்ணிலும்..
முதல் முதலாய்..
ரயிைலப் பார்த்த பிரமிப்பு..
மறு கண்ணிலுமாய்..
சரிந்து விழுந்த சிறு குன்ெறன..
தண்டவாளங்களுக்கிைடயில்...
இறந்து கிடந்தெதாரு... 
யாைன!!.

ரூபன்
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ெசல்லம்மா பாட்டிக்கு ஒத்த பல்லு கூட
ெகடயாது குசுக்கானி ஒரல்ல சுண்ணாம்பு தடவுன 
ெவத்தலேயாட சுருள் பாக்கும் வச்சு
மாவு ேபால இடிச்சு தருவதுல அம்புட்டு 
ஆனந்தெமனக்கு

ஒடம்பு சரியில்லாத ெகாழந்ைதக்கு
ஈசானத்து மூல பக்கம் ேவண்டிக்கிட்டு
முந்தைனயால முனுமுனுன்னு மந்திரிச்சு விடும் ெசல்லம்மா 
பாட்டியின் 
ைக ராசி சுத்து பட்டு பூராவும் ெதரியும்

ஆடு மாடுக்கு ெவசகடிக்கு  பச்சைல 
தர்றதுல ஆரம்பிச்சு பச்சப் புள்ைளக்கு 
பால் பத்தலங்கிறது வைரக்கும்
எங்கூரு எல்லா பிரச்சைனயும் சரி ெசய்ய ெசல்லம்மா 
பாட்டிேய ேபாதுெமன
எல்லாருேம நம்பிேனாம்

இடுப்புல இருக்குற சுருக்கு ைபயில இருக்குற 
திருமண்ெனடுத்து ெசல்லம்மா பாட்டி பூசிவிடுவதில் 
இருக்கும் வாஞ்ைச
பாட்டிய ேபாலேவ  அம்புட்டு அழகு

இப்படி வாழ்ந்த வாழ்ெவல்லாம் வச்சுக்கிட்டு
வாழும் ஆவணமா இருக்குற ெசல்லம்மா 
பாட்டிேயாட ேநரஞ் ெசலவழிக்கும்  எைன
ேகட்காத ஆளு இல்ல 

அந்தக்  ெகழவி கூட  என்ன ேபச்சு ஒனக்கு
ேவற ெபாழப்ேப ெகடயாதான்னு

அவர்களுக்ெகன்ன ெதரியும் 
எல்லாருேம பாட்டியாகலாம்
ஆனால் ஒருத்தாரலாயும் 
ெசல்லம்மா பாட்டியாக முடியாதுங்குற 
உண்ைம..! 

நிவிகா மித்ைர
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ஓங்கி
மிதித்து..
நிற்கும்..
இந்த
வாழ்க்ைக
யாைனயின்,,
ெபருத்த பாதத்தில்
சிக்கியிருக்கும்
இந்த
குட்டி மனைத
மீட்பது..
அத்தைன எளிதல்ல..

அதற்காக,
நீங்கள்
ெநடுஞ்சாைலயில்,
ஒரு
மிதிவண்டிேயாடு
ேபாட்டிக்கு
வரும்,,
சீறுைட சிறுவனுக்காக
உங்கள்
காரின் ேவகத்ைத
குைறக்க ேவண்டியிருக்கும்..

குழந்ைதயின்
பிஞ்சு
விரல்கள்..
ஊட்டிவிடும்
ஒற்ைற
பருக்ைகைய,,
நிதானித்து
உண்ண
ேவண்டியிருக்கும்..

வீடு
திரும்பும்
மாைலயில்..
ேநற்றிரவு
குட்டி
ேபாட்டிருந்த
ெதருநாய்க்காக..
ெகாஞ்சம்
ெராட்டித்துண்டுகைள
வாங்க
ேவண்டியிருக்கும்..

ேபருந்து
ெநரிசலில்..
ஒற்ைற
ஐந்து ரூபாய்
காைச
தவறவிட்டு..
பதட்டமாக
ேதடிக்ெகாண்டு
இருக்கும்..
முதியவருக்கும்
ேசர்த்து,,
பயணச்சீட்டு
எடுக்க
ேவண்டியிருக்கும்..

எதுவும் முடியாத
பட்சத்தில்,
என்ெனன்ன
பக்கவிைளவுகள்
வருேமா,,
என்கிற
குழப்பத்ேதாடு,,,
மருந்துக்கைட
வாசலில்,,
மன அழுத்த
மாத்திைரக்காக...
நிற்கேவண்டியிருக்கும்...!

கவிைத ெமாழியன்
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திருமணக் கூட்டத்தினுள்ளின்று 
நமக்ேக நமக்கானதாக 
ஒரு குழந்ைத 
ஏலக்காய் ேதநீர்க் ேகாப்ைபேயந்திச் சமீபிக்கிறாள்

ஊர்க்ேகாடி அரசமரத்தடியில் 
பச்ைச இைலக்கு ேமலாக 
சிறுகல் ஒன்ைற அமர்த்தியிருந்தார்கள்

ெதருைவக் கடக்கும் ேபாெதல்லாம்
காலத்திற்குப் ெபாருந்தாத 
‘இதயம் ஒருேகாவில்’ பாடல் ஒலிக்கிறது

ெவறுைமயாகிவிட்டிருந்த திண்ைணப்புறத்தில் 
அறுந்துேபானதாகச் ெசால்லி 
ஒரு ெசருப்பு ைவக்கப்பட்டிருக்கிறது

ஊைரச் சுற்றி வருைகயில் 
யாேரா எங்கிருந்ேதா 
பின்கழுத்தில் தண்ணீர் ெதளிக்கிறார்கள்

ஒன்றுமில்ைல..... 
பைழய காதலிகள் 
தாங்கள் ஊருக்கு வந்திருப்பதாகக் 
குறிப்புணர்த்திக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள்..!!

கட்டாரி
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என் வீட்டினுள் நுைழந்த
இந்த இரவு தான்,
நாைளய விடியலில்
நான் மரணித்திருப்ேபெனன
ெமதுவாகக் கூறியது..
மிக ெமதுவாய் நகரும் ெநாடிமுள்ைள
அதி ேவகமாய் நிறுத்திேனன்.
நாட்காட்டித் தாள்கள்
கைரயானுக்கு இைரயாகதிருக்குமாறு
நாட்காட்டி புைகப்படத்தில்
நைகக்கும் இைறயிடம் 
கண்ணீர் மல்க மன்றாடிேனன்.
வீட்டின் சன்னல், வாயிற்கதவுகள்
அைனத்ைதயும் மூடி,
கூவாதிருக்க ேசவலின் குரல்வைளயில்
மடிந்த என் நகத்தால்
ெசங்ேகாடு வைரய..
ேமற்கூைர சிறுதுைள வழி 
உள் நுைழந்த ெவள்ளிெயாளி பற்றி
அரற்றிக் ெகாண்டிருந்தான்
என்னுள் இருந்த ஒருவன்.
அவைன அச்சிறுதுைள வழிேய
ெவளிேயற்றி

அத்துைளையயும் இறுக மூடிவிட்ேடன்.
இனி இன்னும் இன்னுமாய்
வீட்டினுள் வாழும் இரேவாடு 
என் உயிைரயும் நீட்டிப்ேபன்
அவனாக கதைவ உைடத்து
அவன் மரணித்தைதக் கூறா வைர.
ெபாதுவாக
‘நான்’ வரும் கவிைதகைள 
அவன் விரும்புவதில்ைல.
‘அவன்’ வருவைத நானும்..

றாம் சங்கரி 
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ஊசி இைலக்காடுகளின் 
ஊடாக பதிந்து ெசன்ற 
இரு ேஜாடி 
பாதத்தடங்கள்
 
ஓரிடத்தில்
 
ஒன்றான பின் 
பாைதெயங்கும் 
கண்ணீர் துளிகள் 
...
மைலப்பாைதயில் 
ஒற்ைறப்பறைவ 
வழிகாட்டியபடி 
பறக்கின்றது ..
..
பக்கத்தில் எங்ேகா 
மைலயருவியின் சப்தம் ..!
 
கருணாநிதி ஷண்முகம்

நீள கிரிதா கண்ணாடி சகித ஜானி;
ெலதர் ஜாக்கட் ரதிேயாடிருக்கும் கழுகு;
காய்த்து ெதாங்கும் கத்தரிகெளன 
எறி குண்டுடன் மனிதன்;
அபய முத்திைரயுடன் ராகேவந்திரர்;
ெதாைட தட்டும் அண்ணாமைல;
ெவண்தாடி அருணாச்சலம்;
எழு நூற்ெறன்பத்தாறு 
பட்டைய புஜத்தில் கட்டிய உைழப்பாளி;
அமிதாப்பின் மருமகைள
அைணத்தபடியான எந்திரன்;
என எவருேம 
ஒரு ெபாருட்ேடயல்ல பசி வந்துவிடில்;
கருப்பு ெவள்ைள மசிகைள
உடம்ெபங்கும் ஊற்றியது ேபாலிருக்கும்
மார்க்ெகட் ெதரு மாட்டிற்கு ....

ேகா.  ஸ்ரீதரன்
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களவுேபாகும் களஞ்சியத்தின் கைத
எங்களூரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
எண்ைணக்கிணறு ஒன்று
நதிகள் தவழ்ந்த ஆற்று மணலில்
கைரபுரண்டு ஓடுகிறது..
வாளிகள் நிரம்பிப்ேபானது
குடங்கள் நிைறந்து வழிந்தது
வீடுகைள எண்ைணகளிடம்
ஒப்புக்ெகாடுத்து விட்டு ெதருவில் கைறகேளாடு
எைதேயா ேதடிக்ெகாண்டிருந்ேதாம்..!
கடனுக்கு வாங்கிய ேமாட்டார் ைபக்குகளில்
குைறயாமல் நிரப்பிய எண்ைணேயாடு
மிக நீண்ட தூரமானது எங்கள் பசியின் பயணங்கள்...!
ஏழு மைல தாண்டி ஏழு கடல்தாண்டி வந்து 
அவ்வப்ேபாது தந்து ேபாகிறார்
ைகபிடி அரிசிைய நாங்கள்
ெசதுக்கிய கடவுள்...!

க. ராஜகுமாரன்

சிகிச்ைசக்கு முன் எனும் விளம்பர புைகப்படத்தில்
சிரத்தில் முடிகளற்று இருப்பவள்,
சிகிச்ைசக்குப் பின் எனும் புைகப்படத்திற்காக
ெசயற்ைக முடிக்கற்ைறகைள
ெபாருத்திக் ெகாண்டிருக்கிறாள்.
சிகிச்ைசக்கு முன் பருத்திருந்த அவளது வயிறு
சிகிச்ைசக்குப் பின் வறண்ட ஆறாய்..
வறள் ஆற்றில் தவழ்ந்த வண்ணம் 
அவள் மார்பு ேநாக்கி வரும்
சிறு குழவியின் சின்னஞ் சிறு சிர மயிர்கைள
வாஞ்ைசேயாடு ேகாதுபவள்,
தன் மார்பு புற்றிலிருந்து ெவண்சாகர நண்டுகைள
உவர் நிறத்தில் உலகிற்கு அப்பால்
ெவளிேயற்றிக் ெகாண்டிருக்கிறாள்.

ருத்ரன் ரிஷி
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ெவத்தல ெசலெவல்லாம் 
சிக்கனப்படுத்தி 
சிறுவாடு ேசத்துவச்சு 
அண்டா குண்டாேவாட 
அல்லத்ேதாடும் அடகுவச்சு 
முந்தி ெபாறந்த மவன் 
முனகி ெகாடுத்த பணம் 
முன்னூறும் ேபாட்டுவச்சு 
ஆயிரம் ெராக்கப்பணம் 
அதிகாரி ைகயில 
சலிக்காம ஒட்டவச்ேசன்
மனு ெசஞ்சு நாளாச்சு 
மாசம் ஆறாச்சு
அந்த எடத்த விட்டு 
அதிகாரி ேபாயாச்சு 
அங்க இங்கன்னு 
அைலஞ்சும் களச்சாச்சு
வந்து ேசரவில்ல 
வயசான கட்ைடக்கு 
ஒதவி பணமுன்னு 
ஒருநூறு ரூவாத்தான்

ேக.ெசந்தில்குமார்

ஒரு ெபாய்ைய நம்பைவக்கேவ
பல உண்ைமகைளச் ெசால்கிறார்கள்
கண்ணாடியில் காணும் பிம்பத்ைத
உடன் அைழத்துச் ெசல்லுமாறு கட்டைளயிடுகிறார்கள்
தாகெமன்று ஏந்திய கரங்களில்
விழிகைள பிச்ைசயிடுகிறார்கள்
இந்த வாழ்ைவக் ெகாண்டாட 
இவர்கேள வழிகாட்டிெயன
ஊெரல்லாம் கூறிவருமாறு கட்டைளயிடுகிறார்கள்
இப்ேபாைதக்கு கூண்டுப் பறைவேயாடு
சில வாழ்ைவ ெசால்லுதல் அவசியெமனப் படுகிறது

க.அம்சப்ரியா
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காலப்படிவுகள் படியப் படிய
எப்ேபாதாவது வருவதுண்டு
உன் நிைனவு
நகர ெநரிசலில்
பயணத்தில் எதிர்ப்பட்டு
புன்னைகத்துச் ெசல்லும் நண்பன் மாதிரி.
ஓய்வாய் அமர்ந்து
பைழய நிைனவுகளில் முழ்கும் வரம்
வாழ்வில் 
இதுவைர வாய்க்கவில்ைல எனக்கு.
உனக்கு?

ஜி.சிவக்குமார்
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உரலுக்குள் சிக்கிய 
தைலைய 
உைடபடாமல் நகர்த்தும் 
சாமர்த்தியத்ைத 
கற்றுத்தருகிறது வாழ்வு 
ைநயப்புைடத்து 
தூற்றிய பின்னும் 
காற்றுெவளியில் 
உலவுகிறது மிச்சப் புரளிகள் 
மட்காத ெநகிழியாய் 
எரிந்த பின்னும் 
உயிர்த்திருக்கிறது 
மனக்குப்ைபகள் 
கூடுவிட்டுப் பிரியும் 
பறைவகைளத் துரத்துகிறது 
குஞ்சுகள் நிைனவு 
ஆலமரத்தின் விழுதுகள் 
விரும்பித்தான் தாங்குகின்றன 
மூதாதயைர 
ஓயாது ஒலிக்கும் 
பறைவக்கூட்டத்துள்ேள 
பிரியட்டும் பறைவயின் உயிர் 
எரிகின்ற சிைதயின் 
சுவடுகள் மீேத 
எரியூட்டப்படும் 
மிச்சப்பிணங்களும். 

குமேரசன் கிருஷ்ணன்
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பிரிவெதன முடிவு ெசய்த 
நம் கைடசி சந்திப்பில்
ஒப்பந்தங்களின் சாட்சியாக
சில முத்தங்கைள
பிச்ைசேபால் யாசித்து நிற்கிறது
நம் கண்கள்...
ேவடம் தரித்த இந்த
வாழ்விலிருப்பைதவிட
நாம்
ஆதி மனிதனாகேவ
இருந்திருக்கலாம்....

சந்துரு
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நியந்தா யாெரன்று
'காதைலப் ேபால சந்ேதாசம் ேவெறான்றும் இல்ைல' 
என்று எழுதத் ெதாடங்கிய கைதக்குள்தான் 
'நியந்தா' என்ற கதாபாத்திரமாக நுைழந்தாள்.....

எல்லாக் கைதக்குள்ளும் அவள் ெபயர் வரும் 
இடங்களில் மினுங்கித் திரியும் 
பட்டாம் பூச்சிகைள ேசர்த்துக் ெகாள்கிறாள்...

யூகங்களின் தீர்ப்ைபப் பற்றி கவைலப் படாமல் 
எைனக் கட்டிக் ெகாண்ேட திரியும் திறவுகைள 
கவிைதயாக்க ெமாழி ெகாடுக்கிறாள்...

மடி சாய்ந்து இறந்து விடும் கைதகளில் முழுமூச்சாக 
நடித்துக் ெகாடுக்கிறாள் நான்தான் பதறுகிேறன்...

'யாரின் சாயல் நான்' என்று அடிக்கடி ேகட்பவளின் 
உருவத்ைத கைத ெகாண்ேட வடிக்கிேறன், ஏேனா 
அவைள அவளுக்ேக காட்டாத 
திகில் கைத பிடிக்கிறது.....

'நான்தாேன நியந்தா?" என்று ேகட்பவர் பற்றி 
பின்னிரவில் புலம்பும் அவள் 
நான், 'இல்ைல' என்று ெசால்லும் வைர 
கைதக்குள் வராமல் அடம் பிடிக்கிறாள்......

எல்லாக் கைதகைளயும் நியந்தா என்ேற நிரப்பும் நான் 
கைடசியாக, எழுதிய கைதயில் ேவறு ெபயைர 
எழுதியது ஒரு நகர்தல்....

அந்த ேவறு ெபயரிலும் நியந்தாதான் இருப்பைத 
நான் ெதரியாதவனாக நடிப்பது ெபான்னிற புைனவு...

அைதயும் பார்த்துக் ெகாண்ேட 
நியந்தாவும் ெதரியாதவளாக இருப்பதுதான் 
புதுக் கைதயின் மூலக் கரு..
'காதைலப் ேபால துக்கம் ேவெறான்றும் இல்ைல'
என்று முடிவதாக இருக்கிறது அது...

கவிஜி
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ெவறிச்ேசாடும் அமாவாைச..!
அமாவாைசக்குக் காக்ைகக்கிட்ட பைடயல்
சீண்டப்படாமல் அப்படிேய கிடந்தது 
அடுக்கடுக்காய்ப் ெபருகி நிற்கும் ெமாட்ைடமாடிக்கு 
இப்ேபாெதல்லாம் வருவதில்ைல 
பறைவகேளதும் 
ெநடிய தூரத்ைதக் கடந்துவிட்டன அைவகள் 
கூவி அைழக்கும்படியாக 
எவ்விடியலும் நிர்பந்திப்பதில்ைல யாைரயும் 
அைழப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னமும்
அேநகப் பிரியங்கேளாடு 
அலகுக்கு எட்டுவதில்ைல உணேவதும் 
எங்ேகா பிறந்து 
எங்ேகா வாழ்ந்து 
எங்ேகா புைதந்துேபான தாத்தா 
இங்ெகப்படி வருவார் காக்ைகவடிவில்?
இருந்தும் பைடயலிடுகிேறன் விதவித உணவுகைள. 
அவருக்கு வாய்த்த 
மக்காச் ேசாளத்திற்கும்,ேகப்ைபக் கூழுக்கும் 
நாெனங்ேக ேபாேவன் இந்நாளில் 
தாத்தாவின் வருைகயாய்க் காக்ைககள் 
கைரய ேவண்டும் 
இந்த ஆடிக்குக் ெகாடுப்பிைனயில்ைல
வாழ்ேவ ெவறிச்ேசாடும்ேபாது 
தாத்தா ெசால்வார் 
இருள்வது அமாவாைசயின் இயல்ெபன !

காடன்

உதிரும் இைலயின் சிமிழ்களில்
ஒளி பருகிக்கிடக்கும் நிலா
உக்கிய இைல நரம்புகள் வழிேய 
உயிர்பருகிக் களிக்கிறது

ெமௗனத்தின் மயிர்த்துைளகள்
ேவர்வைர ெசறிந்து 
ஒருபிடி மணலில்
ஈரம் ேகட்கிறது

பச்ைசயக்ேகார்ைவகளின் ஒளி ெசரித்த
சிலந்திவைலயிைடெவளிகளும்
அதள்கள் ஓடும் வரிக்குதிைரகளும்
கனிந்த காலங்களும்
கைரந்த சக்கைர நாட்கைளயும்
இைரமீட்டிக்ெகாள்ளும் நிமிடங்கைளப்
பகல் விழுங்கிக்ெகாண்டிருக்கிறது

ெசம்மண் சாற்ைற விழுங்கி
ெசரித்திடும் ெசந்தட்டிப்பூவின்
பசியவனத்தில் பனித்துளிகள்
ஆங்காங்ேக நீர் ெதளிர்த்து
இன்னும் இருக்கிறாய் என 
உயிர்ப்பித்துக்ெகாள்கிறது..!

மின்ஹா
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மைழ கடிகாரம்
இம்முைற ஏேதனும் சற்று வித்தியாசமாக 
பரிசளிக்க ேவண்டுெமன்ற
தீர்மானத்ேதாடு நுைழந்து
கடல் ேபால ெகாட்டி கிடக்கும் 
சின்ன சின்ன சிலிர்ப்புகளில்
எைத ேதர்வு ெசய்வெதன்று அறியாமல் 
குழம்பி தீர்த்து நீண்ட ேதடலுக்கு பின்
வழக்கம் ேபால சுவர் கடிகாரம் ஒன்ைற
திருமண பரிசாக நண்பனுக்கு வாங்கிேனன்.
சிறிய அட்ைட ெபட்டிகுள் ைவத்து
கலர் காகிதங்கள் ேபார்த்தி
முகப்பு சீட்டில் என்றும் நட்புடன் 
எனது ெபயைர எழுதி தந்தான்.
தன்ைனேய எதிர்பார்த்து 
காத்திருக்கும் ேவைளயில் 
வராத காதலி சற்று எதிர்பாராத கணத்தில்
கண் முன் ேதான்றி 
காதல் மைழ ெபாழிவைத ேபால
அன்ைறக்ெகன்று பார்த்து 
திருமணத்திற்கு ெசல்ல விடாமல் 
ெகாட்டி தீர்த்தது மைழ.
ெபாங்களுக்கு வீட்ைட சுத்தம் ெசய்யும்ேபாது
ெநடுநாட்களாய் கவர் பிரிக்கபடாமல்
அலமாரியில் கிடந்த
அந்த கடிகாரத்ைத எடுத்து

வரேவற்பைறயில் மாட்டியிருக்கிறாள் மைனவி.
இப்ேபாது மணி பார்க்கும்ேபாெதல்லாம்
ஓட்ைட குடிைசக்குள் ைவத்த 
பாத்திரத்தில் ெசாட்டும்
மைழத்துளி ேபால
டிக்....டிக்... என்று 
ெசாட்டி ெகாண்ேட இருக்கிறது 
அவன் ஞாபகம்.

தரணி ேவந்தன்
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என் ேதகமறியா இைசைய 
உன் விரல் மீட்ெடடுக்கிறது 
சிந்திக்கிடப்பதாக உன் நாைவத்தட்டி 
என் பருவங்கைள உரசுகிறாய்
என்ைன அணிந்து ெகாள்ளும் 
உன் இரவுகள் 
என் அங்கங்களில் உடுக்ைக மீட்டுகிறது
என் அந்தரங்களில் 
உன் தூரிைக வைரயும் 
வர்ணங்களின் வசியக் கலைவயில் 
என் நா வறண்டு 
எச்சில் விழுங்கும் என்ைன கிளறி 
மைறத்திருக்கும் அைழப்ைப 
உன் பசித்த நாவால் 
சூல் துலக்கி ஆகர்ஷண 
ெவப்பமூட்டும் உன் முத்தத்தின் இைமமூடலில் 
மைலேயறும் என் மனக்குரங்கு 
பற்றிக்ெகாள்கிறது 
எல்ைல மீறும் 
தைர விருப்பின் ஓர் ெபாழுைத

(z) ஜபீர்

நடுநிசியின்
கருப்புத் திைரைய
ெவளிச்சக் கீற்றுக்களால்
கிழித்தவாேற சீறிப்பாய்ந்த ரயில்
ஏேதா ஒரு நிைலயத்தில்
மூச்சு வாங்க நின்றது..
உல்லாசப்பயணம் 
முடிந்து திரும்பும்
பள்ளிச்சிறுவர் கூட்டத்தின் 
இருக்ைக எண்கைளத்ேதடும்
கிசுகிசுப்பு சத்தத்தில் 
இள நீலப்பிணவைற
ேபால காட்சியளித்திருந்த 
அந்த முன்பதிவுப் ெபட்டியின்
இருண்ட ஆத்மா
தூக்கத்தில் சிரிக்கும் 
மழைலயாய்
புன்முறுவலித்து
புரண்டு படுத்தது..

ஜி ராஜன்

18
-1

0-
20

17
மி
ன்
 இ

தழ்
 :
 ப
திப்

பு 
- 
15
 



மின் இதழ்:  பதிப்பு- 15 
18-10-2017


