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மின் இதழ்

கவிைதகளின்  ெதாகுப்பு

20-12-2017நாள்: 



ஒரு
கணித ேதர்வுக்கான
நாளின்
அதிகாைலயில்,
அம்மாவின்
புறங்ைக
கழுத்து
ெதாட்டுப்பார்த்ததும்
உறுதியாக்கப்பட்ட
விடுமுைற..

பனிெகாட்டும்
பாைதயின்
ெபாடிநைட
பயணத்தில்..
உள்ளங்ைகைய
சூேடற்றிய
அப்பாவின்
ைகவிரல்கள்..

மருத்துவமைனயின்
மரெபஞ்சில்
தும்மல்கேளாடு
காத்திருக்ைகயில்..
அருகிலமர்ந்து
நட்பாகிப்ேபான
இருமல்
ேதாழி,,

அைர
டிரவுசைர
ேதய்த்தபடி..
வீடு
ேசர்ந்ததும்,
தடித்துப்ேபான
பின்புறமிரண்டிலும்
பூசப்பட்ட
உப்புக்கல் ஒத்தடம்..

கருப்பு
ேதநீரில்,
உண்ணாவிரதம்
முடித்துக்ெகாண்ட
மாைலயில்..
சாம்பிராணி
புைகசூழ,
அண்ணாக்கயிற்றில்
கட்டிவிடப்பட்ட
பைன ஓைல ஏடு..

பிதற்றல்
இரவில்..
தைலயைணைய
பகிர்ந்து
ெகாண்ட,,
வாசல்
துைடப்பம்..

இைவயத்தைணயும்
மீளாதைவ
என்றாலும்,,,
இப்ெபாழுதும்
பருவமைழ
காலங்களில்,
தப்பாமல்
வந்து நிற்கிறது,
"அேத
காய்ச்சல்.....!"

கவிைத ெமாழியன்
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ெதாைலகாட்சியில் அழகி ேபாட்டி
நடக்கிறது அதன் அருகில் 
ெமல்ல குழந்ைத.

இரா.புருேஷாத்தமன்.



இைசத்தல் 
சிறகின் இன்னிைசேயா
அளாவித் துழாவும் 
ஒரு விைசேயா
மினுங்கும் பால்ெவளியில் 
மிச்சத்தின் மறுபக்கம்...

யாதும் ஊேர யாேராடு இப்பாேர...

கனவுக்குள் குட்டியிட 
மயிலிறகு நிறம் ெதாைலக்கலாம் 
மறுவிைச திைச அறிய 
ஆறு மனேம 
ஏழாவதும் பிறவிேய... 

காணுதல் சூட்சுமம் 
கண்டதும் ஆகமம் 
காணலாம் தன் அகம்...

பிரிெதாரு நகர்தல் 
பிரியாெதாரு நிகழ்தல் 
விழுதல் அழுதல் எழு தள்...

முதலாகி மூன்றாகி 
பகலுக்குள் உைடயும் ெபருெவளி  
இரவுக்குள் இயலுமா எனது 
இயன்றதா உனது....

பிரபஞ்ச இருபக்கம் 
திறவா நூலிைழயின்
தீர்த்தக்கைர யதார்த்தங்கள்...

அங்ேக யாருமில்ைல 
யாைனயுமில்ைல 
கால் கட்டிய சங்கிலி மட்டும் 
கண்டவர் கண்களாகிறது 
காணாேதார் கண்ணிகளாகிறது...

இைசக்காத சிறெகல்லாம் 
பழுத்த இைலெயன
பின்ெதாடரலாம்
இயல்பில் இல்லாத ெபருங்காற்று 
வரும் ேபாகும்...

கவிஜி
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ெபருங்காற்று இயல்பிலில்ைல 



உயிர் உருக்கி உயிர் யாசிக்கும்
ஊசி முைன தவம்.
எவராலும் விைட காண முடியா
பத்து மாத புதிர்.
முகத்தினில் உடலில் தங்க முலாம் பூசி
உயிரினுள் உைறயும் உயிைர
அலங்கரிக்கும் அற்புதம்.
பல நூறு பறைவகளின் பாடெலாலி
ததும்பி வழியும் அழகிய விருட்ஷம்
விைதக்குள் உறங்குவைதப் ேபால்
கண்கைளயும் மனைதயும் நிைறத்து
நடனமிடும் நதி
மூலஊற்றில் துளிர்ப்பைதப் ேபால்
வலி பிறந்து
வழி பிறக்க
கருவைறக்குள் காத்திருக்கும்
கடவுளின் கருைண.

ஜி.சிவக்குமார்
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தாய்ைமெயனப்படுவது யாெதனில்



அழுக்ைகத்தவிர
ேவெறதுவும் இல்லாத
ைநந்து ேபான சட்ைட

எண்ெணய் இன்றி
ேகாரமாக ெதாங்கும்
தைலமுடிக்குள் 
பாசி படர்ந்த பற்கள்

இைடேவைளயின்றி குருதி குடிக்கும்
ெகாசுக்கைளயும்
இரக்கமின்றி
விலகிச்ெசல்லும் மனிதர்கைளயும்
கண்டுெகாள்ளாத கண்கள்

அைமச்சரைவ மாற்றம் முதல்
அடித்தட்டு மக்களின் நலைன பாதித்த ரூபாய் 
ேநாட்டு தைட வைர 
எைதயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளாத சிந்தைன

மூக்ைக பிடிக்க ைவக்கும்
சாக்கைட நாற்றத்திற்கு
மத்தியில் 
மூச்சுவிட்டுக்ெகாண்டு
இன்னும் எழுத்துவடிவம் ெபறாத ெமாழியில்
ஏேதேதா ேபசிக்
ெகாண்டிருந்தவனிடம்

சில சில்லைறக்காசுகைள
ைகயில் திணித்து
ஐேயா பாவம்
ைபத்தியெமன்ேறன்

அவன்
சட்ெடன எழுந்து
தைலைய ெசாறிந்து
என்ைன ேநாக்கி
ெநாடி ேநர புன்னைகைய வீசிச்ெசன்று 
நீண்ட நாட்களாகிவிட்டேபாதும் 

அவனின் பார்ைவயில்
நான் எப்படிேயா
எனும் எண்ணத்திலிருந்து
இன்னும் என்னால் மீளமுடியவில்ைல

மு. சாத்தப்பன்
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அப்பாவின் ஞாயிற்றுக்கிழைமகளில்தான்
அவரின் ைககளுக்குள்
நான் ெபாம்ைமயாேவன்...
மடியிலமர்ேவன்
ேதாள்களில் சாய்ேவன்
கன்னங்கள் சிவக்க
முத்தங்கள் ெபறுேவன்
உருண்ைட ேசாற்ைற
வாய் குழப்பி உண்ணுேவன்
மிதிவண்டி முன்கூைடயில்
அமர்ந்து உலகத்ைத ேவடிக்ைக 
பார்த்துக்ெகாண்ேட ெசல்ேவன்
மதியேநரங்களில்
ெநஞ்சுகளின் ேராமங்களில்
புைதந்து இதயத்துடிப்பின்
தாலாட்டின் வழியாக தூக்கம்
ெகாள்ேவன்
கயிற்றுக்கட்டிலில் தைலயைணயில் 
படுத்துக்ெகாண்டு
இரவில் நட்சத்திரக்கைதகள்
ேகட்டிருேவன்...
ேமகங்கள் கடப்பைத ேபால
கடந்து விடுகிற 
அந்நாளின் இறுதியில்
அப்பாவின் ைககளுக்குள்
ெபாம்ைமயாகிப்ேபாேவன்...
அப்பாவின் ஞாயிற்றுக்கிழைம
வரும் வைர இருவரும்
காத்திருப்ேபாம்

ராம் ெபரியசாமி
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ெதாைலகாட்சியில் அழகி ேபாட்டி
நடக்கிறது அதன் அருகில் 
ெமல்ல குழந்ைத.

இரா.புருேஷாத்தமன்.



ஆன்மாவின் ஞாற்சி 
இருவாட்சிப் பறைவயின் அலகு
இருள் உைறயும் காட்டின் மரப்ெபாந்தில்
பறந்ெதாளிவது ேபால்
இன்ைறக்கும் சூரியன் மைறகிறது

தனிைமயின் தூபி
தவித்து இருைளத் தாங்குகிறது

தூபியின் உச்சியில் எனது ஆன்மாவின் ஞாற்சி 
கிழக்கு மைறெபாருெளனத் ேதங்கி
உயரும் ஒளிையப் பருகுகிறது

கண்களில் ஒளி ஊறும் சுழியின் ைமயத்தில்
இவ்விரவு விைதயாகிறது     
கண்ணீர் விடியும் முன் இைத விைளயச் ெசய்யும்

இரவில் மலரும் கானக மலர்கள்
இதயத்ைத தனது வாசைனயின் தூபத்தில் ஏற்றிச் 
ெசல்ைகயில்
சிறுத்ைதக் குட்டிகள் தன் தாயின் உடலில் அைசயும்
காட்டின் கம்பீரத்ைத நிமிண்டுகின்றன

மரக்கிைளகள் சாம்பல் நிலங்களாய் 
அைசவின்றிக் கிடப்பைதயும்
ேதவாங்குகளின் விழிகளில் 
ஆதி எழுத்துக்கள் அைசவைதயும் காண்கிேறன்

 

முத்த நீராலும் மைலப் படுைகயின் மண்ணாலும்
குைழத்துக் கட்டப்படும் இருவாட்சியின் ெபாந்து 
மைழக்காட்டின் குறியீடு                                              
இவ்விரவில் இதன் அலகின் மஞ்சள் 
சூரியனின் உட்கரு  

அக்கூட்டின் ெபான்ைம 
இைமகளில் காந்தாரம் இைசக்ைகயில்
எனது மூைளயின் நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் 
அைமதியுறுகின்றன 

காட்டுப் பட்டாம்பூச்சியின் சிறகு
அன்னவஸ்திரமாய்
ேமகத்தினுள் ெதளியும் நிலைவ மைறத்துப் பறக்கிறது

கிழக்கில் உருகும் நிலைவ
ைகரா என்கிேறன்

கருப்ைபயின் இறக்ைககளாய்
எனது ைககள் எைனவிட்டுப் பறப்பைதயும்
இதயம் சூலெமன உைறவைதயும்
அவள் பார்க்கிறாள்

பின் என்ேனாடு ேபசியபடி
பின்னிரவின் பிஞ்சு விரல்களினால்
சூரியைனத் திருப்புகிறாள்

காற்று குளிைர ஈனத்துவங்குைகயில்
பகல் ெசம்பு வில்ெலனப்
பாய்ந்து வருகிறது

ேதன்ெமாழி தாஸ்    20
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என் கனவின் ெகாைலகாரன்
ெகாைல ெசய்யப்பட்டுக்கிடந்தது 
என் கனவு...
வாழ்வின் தாழ்வாரங்களின் மூைலயில்
குத்து காயங்களுடன் அது கிடத்தப்பட்டிருக்கிறது.... 
யார் ெசய்திருப்பார்கள்..?
ேகள்விகளின் ெபருமூச்சில் கைரகிறது காலம்..
ஆனாலும்
ஒரு துப்பறிவாளனாய் ேதடியைலகிேறன்...!
அவன் தான் ெகான்றிருக்கேவண்டும்
ெநருக்கமான நண்பனின் மீதுதான்
முதல் சந்ேதகெமழுந்தது..
சீச்சீ... தன் வலப்புறம் எனக்கு
வாரிக்ெகாடுத்தவனவன்...
நட்பு கனைவ வளர்க்கும் காைல வாரிவிடாது....
அப்பாவின் மீது அடுத்து திரும்பியதந்த சந்ேதகம்..
என் கனவின் மீது அவர் வசவுகள் உமிழ்ந்ததுண்டு
ஏறி மிதித்ததில்ைல...
ெகாைலக்கான பட்டியலிலிருந்து 
விடுவித்துவிட்ேடன் அவைர...
ஆம் அவர்கள்தான்...
என் கனவின் கழுத்து ெநறித்தது அவர்கள் தான்...
வகுப்பைறகைள பிணவைறயாக்கியவர்கள்
உண்டைத கக்கி மீண்டும் உண்ணைவத்தவர்கள்.
இல்ைல அவர்களில்ைல...
கல்வி பீடங்களின் கட்டைள மீறி
ேவேறதும் ெசய்யாமல் வாய் கட்டப்பட்டவர்கள்...
ேகாபத்தின் பட்டியலிலிருந்து 
விடுவித்துவிட்ேடன் அவர்கைள...
ஒரு ேவைள அவளாய் இருக்குேமா...
காதைலயும் கனைவயும் அவளிடம்தான்
ஆைசயாய்ச் ெசான்ேனன்...
நூலறுந்த காற்றாடியாய் என்ைன அறுத்து
ேவறு திைசயில் விழச் ெசய்தவள்...

இருக்காது... அவளா ெகாைல ெசய்வாள்...
குடும்ப நிர்பந்தம்.. கூவியழுக்கூட முடியாத
அவெளன்ன ெசய்திருக்க முடியும்...!
பின் யார் ெசய்திருப்பார்கள்...?
இப்படி.... வாழ்வின் அைறகளில்
வந்து ேபான வசித்துப்ேபான 
ஒவ்ெவாரு பாத்திரங்கைளயும் 
தனித்தனியாய் பரிசீலித்துப்பார்த்தும்
விைடேயதுமில்ைல...
வந்தவர் அைனவரும் தந்தைவயைனத்தும்
காயங்களாய்.. தழும்புகளாய் இருக்க...
யார் ெசய்ததந்த ெகாைலைய 
என கண்டுபிடிக்க முடியாமல் 
மனம் குைமந்து உடல் தளர்ந்து
ேசார்ந்தமர்த ேவைளயில்தான்
கண்டுபிடித்ேதன் அந்த ெகாைலகாரைன...
இப்ெபாழுதும் 
என் கனவின் உடலில் வழியும் ரத்தம்
அவன் ைககளிலும் பச்ைசயாய்
வழிந்துெகாண்டிருந்தது... 
கால தாமதமாய்த்தான் அவைன 
கண்டுபிடித்ேதன்...
காலத்ைத கண்டு அஞ்சி
முடிெவடுக்கத்ெதரியாமல் 
முகம் மைறத்துக்ெகாண்ட ஒருவன் தான் 
என் கனவின் ெகாைலகாரன் என 
கால தாமதமாய்த்தான் கண்ேடன் அவைன...
உைறந்த குருதியுடன் 
நிைலக்கண்ணாடியின் முன் 
அலட்சியமாய் அமர்ந்திருந்த அவைன 
கண்ணாடி பிம்பத்தில் உற்று ேநாக்கியேபாது 
அச்சு பிசகாமல்......
அவன் என் சாயலில் இருந்தான்....

சந்துரு  
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எப்ெபாழுதும் ேபாலேவ பறைவகள் வீடுமாறி 
வந்தமர்ந்தனவாம்
எனக்கு இந்த நகரவீதி 
அந்நியத்ைத பழக்குகிறது 
முன்பு பார்த்த வீதிகள் அல்லல் அைவ,
ெநடுகாலம் இந் நிலத்தில் விைளந்தவர்கள் நாங்கள் 
தூக்கமிலந்த நடுயிரெவான்று
ேபார்ைவக்குள் புரண்டு புரண்டு படுக்கிறது
எங்களுக்ெகன தாலாட்டு பாடிய தண்டட்டிகள் 
முற்றிேபாய்  தான் யாெரன்று ேபாேவார் 
வருேவாரிடத்தில் கண்பீைல வழிய 
ேகட்டுைவக்கிறார்களாம்
ெகஞ்சுகிறார்களாம்
உங்கள் ைககளில் தவழ்ந்த நாங்கள் ேவர்பிடித்து 
விட்ேடாம் ,
ஆனால் நிலம் எங்களுைடயது அல்ல
பண்டிைக முடிந்து ேதங்கிய கரும்புச் சக்ைககைள ஏற்ற 
வண்டி வந்திருப்பதாக ெசான்னார்களாம்  
ஆளவரமில்லாமல் ஏறிப்ேபாய்விட்டாளாம் ராக்காயி 
பாட்டி

எப்ெபாழுதும் ேபாலேவ பறைவகள் வீடுமாறிதான் 
வந்தமர்ந்தனவாம்...

விேனாத்
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ஸ்ைகப்பில் அைழப்பு துண்டிக்கபடாவிடில்
நாங்கள், எங்களது காதைல
ஒருவருக்ெகாருவர் 
இப்ெபாழுேத பகிர்ந்திருப்ேபாம்.
நாேனா, கால்நைடயாய் 
காலத்ைத பின்ேனாக்கி ேமய்ந்தபடி ெசன்று
வாட்சப்பில் ேகட்ேடன் ;
" என் காதைல ஏற்பாயா? " என்று..
அவேளா, புற்கைள ேபால் அைசந்தவாறு
பின்ேனாக்கி நகர்ந்து
ேபஸ்புக் வழியாய் ேகட்கிறாள் ;
" நான் எப்படி ஏற்காமலிருப்ேபன்? " என்று..
நான் பாம்ைப ேபால் 
ேமலும் பின்ேனாக்கி ஊர்ந்து ெசன்று
யாஹூவில் இருந்தபடி ேகட்கிேறன் ;
"உனக்கு, என்ைன எவ்வளவு பிடிக்கும்"? என்று..
அவேளா, தவைளைய ேபால் 
துள்ளிக் குதித்தவாறு ெசன்று
ஆர்குட் வழியாய் கூறுகிறாள் ;
" உனக்கு என்ைன பிடிப்பைதக் காட்டிலும்
  நூற்றி நாற்பது ெசாற்கள்
 அதிகமாய் பிடிக்கும். " என்று..
அவளது ெதாைலேபசி எண்ணிற்கு 
என் முழுக் காதைலயும்
குறுஞ்ெசய்தியாய் தட்டச்சு ெசய்ைகயில்,

" நிறுத்து. காதைல பகிர 
இன்னுேம பின்ேனாக்கி ெசல்ேவாம்" என்றபடி
தபால்காரனின் மிதிவண்டியாய்
மணி அடித்த வண்ணம் ெசல்கிறாள்
கடிதத்தில் காதைல வைரய..
நாேனா, பறைவயின் குதூகலத்ேதாடு
பலநூற்றாண்டுகள் கடந்து ெசன்று
ஓைலயில் என் காதைல வடித்து
புறாவின் காலில் கட்டுகிேறன்.

பறைவேய! சிரம் மழிக்கப்பட்ட 
பைனமரம் ேபால் ெநடிதுயர்ந்திருக்கும்
ெசல்ேபான் ேகாபுரங்களின்
கதிரியக்க கண்களில் படாமல்
எப்படி எடுத்துச் ெசல்ல ேபாகிறாய்
ஒரு யுகாந்திரத்தின் காதைல..

ெஷௗ
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ஓவியைன நிகர்த்த தத்ரூபெமாழியில்
சுயாதீனமாய் அைலயும்
பட்டாம்பூச்சி உணரிகள்

பிரபஞ்ச அைசவில்
ெதாக்கி நிக்கும்
ெநகிழ்ச்சியின் மதகுகள்

ஊடலில் விலகிய எழுதுேகாலில் படிந்திருக்கும்
ஒளிக்கும் நிழலுக்குமான கூடைல
சிலாகிக்கும் சிதிலமைடந்த சுவர்

படர்க்ைகப்பகல் விழுங்கிய ெபாழுதுகைள காவிச் 
ெசன்று
உயவும் அடர்இருள்
சாம்பலாகிக் கைரகின்றது

ெபாளியும் உளிகள்
உழிஞ்சில் மரவுரி கைளய
ஒரு உருபு மயங்கி நிற்க
அந்தியின் மந்தகாசம்
ெமல்ல விரவும் திைசயில்
ேவய்ங்குழல் இைசக்கின்றது
காற்று

கரித்த மனதின் எக்களிப்பு 
கடல் நைனந்த முத்தங்களால்
நிரம்பியிருக்க ெதாடுவானப்புள்ளிகளின்
கைரகளில்
கால் நைனக்கின்றது ேமகம்

மின்ஹா (மின் மினி)

அந்த வீடு பூட்டிேய கிடக்கிறது.
அந்த வீட்டின் வழிேயதான் சூரியன் 
ேபாகிறது  வருகிறது.
ேபாகும்ேபாதும் வரும்ேபாதும் அலட்சியமாக 
அந்த வீட்ைட ஒரு பார்ைவ பார்த்துவிட்டு 
ெசல்கிறது.
எத்தைனேயா இரவுகளும் பகல்களும் அந்த 
வீதிக்கு வருகின்றன பின் மைறகின்றன.
எல்லா இரவுகளும் பகல்களும்
அந்த வீட்டுக்குள்தான் ஒளிந்திருக்கும் 
என்று நிைனக்கிேறன்.
ஒரு நாள் அந்த வீட்டுக்கு ெசாந்தக்காரன் 
வந்து கதைவ திறக்கும் ேபாது இரவுகளும் 
பகல்களும் ெதருவில் உருண்ேடாடும் 
அழைக நான் கற்பைன ெசய்து 
ெகாண்ேடதான் ஒவ்ெவாரு நாளும் அைத 
கடந்து ேபாகிேறன்.
மற்றபடி புதர்மண்டிக்கிடக்கும் அதன் 
தனிைமைய எட்டி எட்டிப் பார்க்கும் 
சூரியைன அது எப்ேபாதும் மதிப்பதில்ைல.
இரவுக்குள் இருந்து ஒரு பகைல ெவளியில் 
எடுத்து ைகதட்டல் வாங்கும் 
வித்ைதக்காரன்தாேன
இந்த சூரியன் என்ற நிைனப்பும் 
அதற்ெகாரு காரணமாயிருக்கும்.

கார்த்திக் திலகன்
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1) மடக்கிைவத்த குைடக்குள் 
பத்திரமாய் இருக்கிறது,
நின்றுவிட்ட மைழயில் 
ெகாஞ்சம் விரிக்கட்டுமா 
இந்த மஞ்சள் வானத்ைத!?

 2) உலராத உடுப்புகைள 
     எடுக்க ஓடுவதும் 
     பின் உலரைவப்பதுமாய் திரிகிறாள்.
     என் மைனவிேயாடு 
     விைளயாடுவேத 
     இந்த மைழக்கு ேவைலயாகிவிட்டது.

3)  முதல் கப்பல் 
     ைசக்கிளில் முட்டி நிற்ைகயில்,
     இரண்டாவது கப்பைல 
     சாய்ந்தபடிேய முந்துகிறது           
     மூன்றாவது கப்பல்.
     நான்காவது கவிைதைய 
     கிழிக்கிறாள் மகள்

4) ??

நிலாகண்ணன்

பார்ப்பவைர பரவசங்ெகாள்ள ைவக்கும்
அற்புத ஓவியங்கள் தீட்டும் முைனப்புடன்
தனிைமயிலமர்ந்து வைரயத் துவங்கிேனன்

அந்திவானத்தின் எழிைலத் தீட்ட
தூரிைகையத் ேதாய்த்ேதன்
சிவப்பு வண்ணத்தில்
திைரச்சீைலயில்
பற்றிெயரியும் பசித்த வயிறுகளானது

உருக்கிய ெவள்ளியாய் ஒளிரும் நதி
திைரச்சீைலயில் வானவில் விரிந்தது

ஓங்கிய ெபருமரங்கள் அடர்ந்த கானகெமான்று
அடுத்ெதன் விைழவானது
திைரச்சீைலயில் ெவட்டுப்பட்ட
ெமாட்ைட மரங்களின் அடிக்கட்ைடகள்
நிரம்பலாயின

துள்ளித்திரியும் மான்களின் கூட்டம்...
ேகாடுகள் உருவாக்கின
பட்டைறகளிலும் பட்டாசு ெதாழிற்சாைலகளிலும்
குழந்தைமத் ெதாைலத்த இளஞ்சிறார்கைள

பிறகு
தனக்கான ஓவியத்ைத தாேன தீட்டிக்ெகாள்ள
விட்டுவிட்ேடன் தூரிைகைய.

சக்தி அருளானந்தம்20
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தூரிைகத் துயரம்



ெகாடும்பசி கண்டு 
சுருண்டு படுத்திருந்த
பிச்ைசகாரனின்
நசுங்கிய தட்டில்
மைழநீர் தளும்பிகிடக்கிறது;
மைழ ேமகத்துடனான 
பரந்த ஆகாயமும்
பிம்பெமன அதில்
விழுந்துகிடக்கிறது;
விைரந்து கடக்கும்
வாகனங்கள் வாரியிைரத்த
ஒரு துளி நிலமும்
ேசெறன தட்டில் ஒட்டி ெகாண்டிருக்கிறது;
சர்வ திக்குகளிலும் வியாபித்திருக்கும்
காற்றது அத்தட்ைட 
ஊடாடிய வண்ணம்தானிருக்கிறது;
பிரபஞ்ச மூலக்கூறுகளான
நான்கு பூதங்கைளயும்
ஒரு ேசர அந்த தட்டினுள்ேள 
பார்த்துவிட்ட தத்துவார்த்த திருப்தியில்
அவன் வயிற்றுக்குள் கனன்றபடியிருக்கும்
அந்த ஐந்தாவது ெகாடும் பூதத்ைத 
உங்கைள ேபாலேவதான்
கண்டும் காணாமல்
கடந்துதான் வந்ேதன்...

ேகா. �தரன்

ேமகமுருவி இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பாக
கிணற்றுப் புதேராரம் வீசப்பட்ட உயிர்
கறுத்து ஊர்தாண்டியும் ெபாழிந்துெகாண்டிருந்தது
காற்றில் தள்ளாடிய ெவண்நிறக் குைடைய
இழுத்துப் பிடித்து நடந்தான் மாட்டுக்காரன்
குறுக்காக தட்டுப்பட்ட தஆற்றுக்கைரெயாட்டிய
ேதாட்டத்ைத தன்சாதிக்காரனிடம் விற்றவன்
கூட்டம் ேசர்த்தபடி எதிேர வரலானான்
அருேக ெநருங்கியேபாது முதலில் அவேன
வணக்கம் ெசான்னான்
பதிலுக்கு இவனும் வணக்கம் ெசால்ல
தைரதட்டிய நாணலற்ற மனத்தில்
கீழிறங்காமல் ஓடியது நீர்
சற்ைறக்ெகல்லாம் நிைறந்து ெபருகிய ெவள்ளத்தில்
உபமாய் நீச்சைலயும் விற்றிருந்த அவன்
மூழ்கிப் ேபானான்
கணத்தில் கூட்டத்ைத தன்பக்கம் மைடமாற்றிய
மாட்டுக்காரன் ஈரிரண்டு கிணற்றுப் புதர்கைள
ஆடுமாடு ேமய அப்படிேய விட்டிருந்தான்
வருங்காலத்தில் அங்ேகயும் உயிர்கள் கறுக்கும்
அப்ேபாதும் நாம் மாட்டுக்கு முன்னுரிைமயாய்
இைறஞ்சுேவாம்.

நுற்பவிைனஞன்
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மாட்டுக்காரனின் பதில்



அரவத்தின் தீண்டல்

என் தூங்காவனத்தில்
ெசால்ெலடுத்துக் கூடுகட்டி
ெசன்றவன் எவேனா
இழுத்துவாருங்கள் அவைன
அள்ளக்குைறயாத அட்சயமாய்
சிதறித்ெதளிக்கிறேத
ெசாற்திவைல 
தீந்தமிழில் தீரத்தீர
தீரனவைன அரவெமனத்
தீண்டேவண்டும்
ஆர்த்ெதழுகிற அவனன்பில்
ஆழியின் ஆழமாய் -என்
அடங்கிப்ேபான பிடிவாதம்
ெகட்டவன் என்கிறான்
பட்டவன் தன் பாட்டினில்
தீக்குள் விரைல ைவத்ேதன் அவைனத்
தீண்டும் இன்பம் ேதான்றியேத
தீர்க்கதரிசியடா பாரதி நீ!!...

லதா நாகராஜன்

அம்மாவின் விசும்பல் சத்தமின்றி 
நான் உறங்கிப்ேபான இரவுகள் 
இருந்ததாய் நிைனவில்ைல 
நிசப்தமான இரவுகள் 
நிைலத்ததாய் நியாபகமுமில்ைல 

அப்பாவின் உளறல்கள் எப்ேபாதும் 
அம்மாவின் அலறல்களுக்குப்பின்ேன 
அைமதிெபறும் 
 
அவர் தள்ளாடி வரும்ேபாெதல்லாம் 
எதிர்காலம் எக்காளமிட்டு சிரித்துக்ெகாண்டிருக்கும்  

அவர் மதுைவ 
வீட்டிற்கு அைழத்து வருவார் 
மது எங்கைள 
வீதிவைர இழுத்து வரும் 
  
அம்மாவின் அலறல்கள் ஓய்ந்துேபான 
அந்நாளில் நிலவிய நிசப்தம் விசத்ைத
உமிழ்ந்துெகாண்டிருந்தது.

நிேவதா சுப்பிரமணியம்
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விரட்டி வந்த மைழயால்..
நைனந்துேபான உடேலாடு..
தஞ்சம் புகுந்ேதன்..
ஒரு ேதநீர் விடுதிக்குள்..

ேதநீர் ெசால்லி, 
ெவண்சுருட்ெடான்ைற..
பற்றைவத்து குளிர் காய்ந்திருந்த ேவைளயில்..

ேதாள்தட்டி அைழத்த தளர்ந்த குரெலான்று..
அய்யா என்றைழத்து ைகேயந்த..
எனக்கு வந்த ேதநீைர...
அந்த ைககைளப்பற்றி ெகாடுத்ேதன்..

என்ைன ைவத்த கண் வாங்காமல்..
பார்த்தவாேற மிடறு மிடறாக..
பருகி முடித்து..
கலங்கிய விழிகைள தன் விழிகைள..
முந்தாைனயில் துைடத்துக்ெகாண்டு..
ைககூப்பி விைடெபற்றுக்ெகாண்ட..
அந்த ஆச்சியின் கண்களுக்கு..
நான் யாராக ெதரிந்ேதேனா ெதரியவில்ைல..!

ஆனால் என் கண்களுக்கு.. 
அவள், ெசத்துப்ேபான 
என் ெசல்லம்மா ஆச்சியாகேவ ெதரிந்தாள்..!

ம.ெசல்வகேணஷ்

நீங்கள் ேபாண்டா வாங்கிய
பாரீஸ் கார்டன் ேகரிேபக்கும்...
கிழிந்த டீசர்ட் வாங்கிய
உஸ்மான் ேராடு பிளாஷ்டிக் மஞ்சள்ைபயும்.....
ெதய்வ குற்றம் ேபால-
மைனவிக்கு ஒளித்து ஒளித்து வாங்கிய
பர்மா பஜார் மூைலக்கைட நாப்கின் கவரும்......
மரியாைதக்குரிய குடிகாரர்கள்
கடற்கைரேயாரம் தூக்கி வீசிய 
காலி தண்ணீர் பாக்ெகட்டுகள்......

இன்னும் ெகாஞ்சம்
ஏரியாக்கைளச் ெசான்னால்
என்ைன எதாவது 
ெதாைலக்காட்சியில் 
சமூக ஆர்வலெரன்று ேபச ெசால்வார்கள்....

ெபருைமப்பட்டுக் ெகாள்ளாதீர்கள்
எல்லா ஏரியாக்களும் தான்.......
தூர்வாறுங்கள்
மண்டிக் கிடக்கிறது...
உங்கள் அசால்டுத்தனம்......

ெபாள்ளாச்சிமுருகானந்தம்
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ஆண்மகேனா
ெபாறுப்புத்துறப்புற்று
துள்ளித்திரியும் காைளயாக
காலெமல்லாம் வாழ எண்ணி
தன்ைன தூக்கிச்சுமக்கும்
ேதவைதப்ெபண்ணுக்ேக
மனு ேபாடுகிறான்

ேதவைதப்ெபண்ணவேளா
தன் பாதமும் ேநாகாமல்
தன்ைன ெபாத்திக்காக்கும்
ேதவதூதைனேய ேதடிக்கைளக்கிறாள்

ெவள்ளியிலிருந்து முைளத்த ெபண்ணும்
ெசவ்வாயிலிருந்து சீறிய ஆணும்
பாழ்பூமியில்
மனம் ெபாருந்தாமல் மறுதலிக்கும்
வைத ஏேனா

தாைய தாரத்தில் ேதடும் 
மகனாக ஆண்
தந்ைதைய ெகாண்டவனிடம் ேதடும் 
ேபைதயாக ெபண்

ேதடேல வாழ்க்ைகயாம்
காலம் முடியும்வைர முடியாத ேதடலில்
என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்
இருந்துவிடப்ேபாகிறது

நூல்ெபாம்ைம நம்ைம ஆட்டிைவக்கும்
இைறவனுக்கு ேவண்டுமானால்
இது ஒரு தீராத திருவிைளயாடலாகலாம்.

காயத்ரி
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பிறந்தது முதல்
அவளிடமிருப்பது
ஒேர துப்பட்டாதான்
இரவின் 
நிறம் உங்களுக்குப்
பிடிக்குமாயின ்
நிறம் பற்றி
எடுத்துைரக்க
ெசௗகரியமாகப் ேபாகும்
மூன்று விளக்குகள்
தரித்த ெபாழுதுகளில்
மூன்றாம் பாலினமாகிறாள்
ைகேபசிைய கன்னத்தில்
அைணப்பவர்களுக்கு
ெதரிய வாய்ப்பில்ைல
இலக்கியவாதிகள்
ேகட்கிறார்கள்
தனமில்லாத அவளுக்ெகதற்கு
துப்பட்டா
அவர்களுக்காகேவ
இைதச் ெசால்கிேறன்
ெவறுமேன இருக்கும்
மார்ைபத் தவிர்த்து
ஒதுங்கும் உங்களால்
கல்விப்பால் சப்பும்
ஒரு உயிர்
அனாம்பத்தாகப் ேபாகிறது

ேச தண்டபாணி ெதன்றல்

தாவிக் ெகாண்டிருந்த மனம்
பிடித்திருந்த கிைள முறிந்து விழுகிறது,
சலனமற்ற காற்றில் மிதக்கும் பறைவகள்
சஞ்சலத்ைதக் கழற்றி விடுகின்றன
ெமௗனம் சூழ் ெவளியில் 
மயானம் அைமதி பூத்துக் கிடக்கிறது,
ேதடல்களின் மிச்சங்கள்
பூமிெயங்கும் இைரந்து கிடக்கின்றன,
ஜனனம் ேபால் மரணமும்
மரணம் ேபால் ஜனனமும் 
மாயன் நுைழத்த பதுைமகளாக...
நான் நீ ெசாற்கள் சண்ைடயிட்டுக் ெகாள்கின்றன,
நழுவிக் கிடக்கும் பூமியின் ேகாபம்
கடலுக்கடியில் ெபருமூச்சு விடுகிறது...
அத்துைணப் ேபரும் உள்ளமர்ந்துக் ெகாள்ள
ஆறடியிடத்ைத இன்னமும் 
ஆழமாக அகலமாக அகழ்கிறார்கள்
பகலின் நிழல்தான் 
இரெவன்று ெசால்லிவிட்டுப் ேபாகும் நாேடாடிைய
எல்ேலாரும் ஏளனமாகப் பார்க்க...
தட்ைடயான மனிதர்களிடம்
உலகம் உருண்ைடெயன்று ெசால்வதில்
என்ன நியாயம் இருக்கப் ேபாகிறது?
இந்தக் கவிைதையப் படித்ததும் புைதத்துவிடுங்கள்
இல்ைலெயன்றாலும்
சற்று ேநரத்தில் இது எரிந்துவிடும்.

முகமது பாட்சா
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கனைவ, கண்டு முடிப்பதற்குள்
எழுப்பியது யாெரனத் ெதரியவில்ைல. 
அதுேபான்றெதாரு 
நிைறேவறாக் கனைவ 
இனிக் காண்பதும் அரிேத.
யாேரா உப்புமூட்ைட தூக்கிச் ெசல்கிறார்கள்.
உப்பு மூட்ைட ேமல் 
உப்பு மூட்ைட ேமல் உப்பு மூட்ைட.
ேமலிருக்கும் உப்பு மூட்ைட 
திடீெரன மரத்தில் மாட்டிக் ெகாள்கிறது.  
ஒன்றும் சிக்காத குரங்கு 
கீேழ தள்ளி விட்டதில் இடுப்ெபாடிந்து கிடக்கிறான் 
உப்பு மூட்ைட தூக்கியவன்.
ஓங்கி ஒலிக்கும் 
அவன் மனதின் குரல் 
காதில் விழாமல் 
கடந்து ெசல்கிறார்கள் பாதசாரிகள்.
நகர்ந்து நகர்ந்து 
சாைலேயாரம் வந்தவன் 
கனைவத் தான் 
யாேரா கைலத்து விட்டார்கள்.
கனைவ வாழ்ேவாடு இைணக்க
வலியுறுத்தும் எண் மீது 
காைலத் தூக்குகிறது 
ேகாரக்கனவு கண்ட ஒரு ெதருநாய்.

மா. காளிதாஸ்

கசாப்புக்கைடக்காரின்
ஒவ்ெவாரு கத்தி வீச்ைசயும்
அச்சத்துடன் பார்த்த
கூண்டுக்ேகாழிகள்.
தூக்கப்பட்ட ேகாழிையப் பார்த்த விைரத்த ஐஸ் மீன்கள்.
இன்ைறய மதிய உணைவ எண்ணி
எச்சிலூறும் நான்.
இருந்தாலும் பாக்கித்ெதாைகயில் கூட
ேலசாய் இருக்குது ஒரு நாற்றமும்,
ஒரு துளி ரத்தமும்!

மதுசூதன்
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முற்றிய இைல
சற்று கூடுதலாய் சுமக்கிறது
மைழத்துளிகைள.

நைனயாமேல 
சிலிர்க்கைவக்கிறது
இைலயின் ேமல் மைழத்துளிகள்.

மைழக் காற்றில்
கைலந்து கூடும்
குடிைசயும் அழகுதான்.

நீ தத்தித் தத்தி 
ெசல்லும்ேபாது கூடுதல் 
அழகாகிறது வயல்ெவளி.

ெகாடிகள் மூடிய மரம்
பூமிவைரத் ெதரிகிறது
காய்ந்த ெகாடிெயான்று.

பசுைமயான வயல்
திரும்பிப்பார்க்க ைவக்கிறது
ேசாளக்காட்டு ெபாம்ைம.

கவி. விஜய்
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அறிமுகமில்லாத இடத்திற்கு 
அைழத்துச் ெசல்லும் பறைவயின் பாைதெயங்கும்
கிடக்கும் பிணங்களுக்கு ேமேல
புறாக்கள் பறப்பதில்ைல 
வனத்ைதேய ெகாள்ைளயடிப்பதற்காக
சட்டப்புத்தகத்ைத திறந்து படித்த கீதாேஜாவுடன் 
பட்டாம்பூச்சிகள் நடத்திய ேபச்சுவார்த்ைத ேதால்வி
ெதரிந்திருந்தும் பூக்கெளல்லாம் 
காற்றுெவளியிைட ரகசியம் கசியவிட 
கடுங்ேகாபத்திற்கு ஆளாயின
வறண்டகாலத்திலும் காத்துநின்ற காவல்மரங்கள்,
புல்ெவளிப் பனித்துளியின் 
ஆழ்ந்த தியானத்ைத கைலக்கும்
பழுத்த சருகுகளின் உதிரல்கள்
எந்த ேநரத்திலும் மாதாேகாவில் ெசன்றாலும்
எரிப்பதற்கு சின்ன ெமழுகுவர்த்தி இருக்குெமன 
அறிந்தவள் அவேளாடு  ைகேகார்த்து கடந்த 
சமயத்தில் 
கண்ணீைரச் ேசமிக்கும் மலர்களின் இதழ்களில் 
புன்னைகையத் தவழச்ெசய்யும்  ைவகைறச்சூரியன் 
எட்டிப்பார்க்க 

ெகாளுத்தப்பட்ட கற்பூரம்ேபால் 
புைகந்து  ஆவிவிட்டுக்ெகாண்டிருந்தது 
காெடங்கும் ெமல்லிய வாயில் வயல்ெவளிகள்
திறக்கப்படாத அடர் நிமிடத்தின் கதவுகைளத் திறக்கும் 
திறவுேகாலாய் வண்டுகளின் ரீங்காரம் 
துரத்திக்ெகாண்ேட முன்ேனவிழும் நிழல்ேபால் 
கூடவந்தபடி இருக்கும்ெபாழுதுதான்
ெவகுெதாைலவல் பள்ளிமார்கள்  
கைளக்ெகாத்திகேளாடு வந்துெகாண்டிருந்தார்கள்
பார்த்த யாவும் பளப்பளெவன 
வனந்தாண்டி வந்தபிறகும் ெவளிச்சமிட்டது
இப்ேபாதும் 

வாலிதாசன்
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எனக்குள் ஓர் பலூன் 
என்னுயிரினாைலேய அது
காற்று வாங்கிங்க ெதாடங்கியது
ெமல்ல ெமல்ல காற்ேறரி 
என்னுள் ஏது மாதிரியும் இல்லாத
ஓர் அழகிய மாற்றம் ஆரம்பமாகியது
நாட்கள் ெசல்லச் ெசல்ல
பலூனில் துடிப்புடன்
என்னிதயத்தின் துடிப்பும்
ஈர்த்துக் ெகாண்டது..
நகரும் நிமிடங்களுக்குள்
நட்சத்திரங்களில் தூரல் இேலசாக
என்னிள் ெகாட்டித் தீர்ந்தது...
என் ெநஞ்சுக் குழிக்குக் கீழ்
சற்று ேமலிட்டுப் ேபாகேவ
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாய்
காற்றைடந்து ேபான பாலூன்
ெவடித்து விடப் ேபாகும்
குறிப்பிட்ட சில நாளுக்காக
காத்திருக்கின்றன!
உைடயும் அந்த 
நன் நாளில் தான் ெதரியும்
எந்தப் பாலினக் குழந்ைத 
என் உயிர் ஊதிய ேதடெலன....  

அக்ஷயா
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ஆறும் கடலில் குதிப்பதுண்டு
      ஆனந்த கீதம் இைசப்பதுண்டு ,
ேசரும் நட்பிலும் கலங்கமுண்டு
       சிவந்த நிலவிலும் கருைமயுண்டு ,
வீரம் எங்கும் விைளவதுண்டு
        விேவகம் அதிேல மைறவதுண்டு , 
ஈரம் மண்ணில் இருப்பதுண்டு
        இரக்கம் மனதில் கசிவதுண்டு .

அ.முத்துசாமி, தாரமங்கலம்

ஓடும் கடிகாரம்
ெமதுவாகேவ நகர்கிறது
முட்கள்

சாண்டில்யன் விேவகானந்தன்

மானும் மயிலும் ேசர்வதுண்டு
     மங்ைக மனமும் களிப்பதுண்டு ,
ஊனும் உயிரும் கலப்பதுண்டு
     உள்ளம் இரண்டும்  ேசர்வதுண்டு ,
ேதனும் கனியும் சுைவப்பதுண்டு
     தித்திக்க இரண்டும் இனிப்பதுண்டு ,
கானில் அழகும் ெதரிவதுண்டு
      கவிைத வடிவில் வருவதுண்டு .
       
ஆடிடும் கைலயில் பரதமுண்டு
     ஆட்டிப் பைடத்திட சுரமுமுண்டு ,
கூடிடு மன்பினில் இரக்கமுண்டு
    ெகாஞ்சிடு மழைலயில் பாசமுண்டு ,
ேதடிடும் உறவினில் மாற்றமுண்டு
        தினமும்  நிைனக்க ஏற்றமுண்டு ,
நாடிடும் நட்பினில் பிரிவுமுண்டு
       நல்லைத எண்ணிட ெதளிவுமுண்டு .

ஆைச மனதில் பிறப்பதுண்டு
      அகிலம் முழுதும் சிறப்பதுண்டு ,
பாசம் மண்ணில் நிைலப்பதுண்டு
       பரிவும் கண்ணில் ெதரிவதுண்டு ,
ேவசம் ஒருநாள் கைலவதுண்டு
        வண்ணம் அதிேல புலர்வதுண்டு ,
நாசம் முடிவில் மலர்வதுண்டு
        நன்ைம உலகம் ெபறுவதுண்டு .
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காட்சிக்கு உள்ேள ெசல்லுங்கள்;
காட்டுக்குள் இரண்டு ேபர் ேபாகிறார்கள்;

"சிதடிகளின் ரீங்காரம் குைறவாகக் ேகட்கிறது;
இது மனிதர்கள் அத்துமீறியுள்ள காடு;
துைளக்கருவி இைசக்கு அவிழும் பூக்கைள
சிைதந்துள்ள இக்காட்டில் நான் 
எப்படி கண்டைடேவன் எனத் ெதரியவில்ைல;"
பூவுலகின் நண்பன் கவைலயுற்றான்;

"மீன்கள் நித்திய தனிைமயிலிருக்கும் ஓைடயில்
இன்னமும் நீேராட்டமிருக்கிறெதன்று நிைனக்கிேறன்
அைலகளின் சத்தம் ேகட்கிறது" 
நிைனைவ மைட மாற்றினான் காேடாடி; 

"இேதா, லாரிகள் ெசன்றுள்ள வழித்தடம்:
சக்கரங்கள் வலுவாக அழுந்தியுள்ளன;
நல்ல எைட ெகாண்ட மரங்கைள
பாவிகள் ெவட்டியிருக்கிறார்கள்" 
பூவுலகின் நண்பன் புலம்பினான்;

"தீயில் சுட்ட சருகு மானின் இைறச்சிைய 
கடித்துக்ெகாண்டு
குடித்துக் களியுறும் பழங்குடிகளின் ஊர் 
அருகில் இருக்கிறது; அங்கு ெசல்ேவாம்;
நாம் அைமத்திருக்கும் தற்காலிகக் குடில்
ேகாபத்திலிருக்கும் யாைனயின் கண்ணில் 
பட்டுவிடக்கூடாது;"
ஆபத்ைத உணர்த்தினான் காேடாடி;

"இங்கிருக்கும் ஓலம் நம்ைமத் தூங்கவிடாது; நாம் 
விழித்திருப்ேபாம்;
ஈர மலத்தின் வாசம் காற்றில் கலந்திருக்கவில்ைல; 
விலங்குகளால் இடர் ேநரும் வாய்ப்பு குைறவுதான்;
நாம் நிலைவப் பார்த்தபடி படுத்திருப்ேபாம்;"
பூவுலகின் நண்பன் காத்திருக்க விரும்பினான்;

"அழிந்துள்ள காட்டின் துயரத்திலிருக்கும்
மீதமுள்ள மரங்களின் ேகவல் 
ெநஞ்ைசப் பிளந்துவிடும்; இங்கிருந்து ேபாய்விடுேவாம்;"
காேடாடி அஞ்சினான்; 

காட்சிைய விட்டு ெவளிேயறுங்கள்; 
காட்ைட விட்டு அவர்கள் ெவளிேயறுகிறார்கள்;

ெவறும் தக்ைகயாக, உைடத்துப் பிளக்கப்பட்ட 
புல்லாங்குழல் ஓைடயில் மிதப்பைத மட்டும் 
நீங்கள் காண ேவண்டாம்; அது இைசயின் பிணம்;

ெமளனன் யாத்ரீகா
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பூவுலகின் நண்பர்கள்



பள்ளி விட்டுத் திரும்பும்ேபாது
ஒரு ெபான்னந்தி மாைலயில்
அறிமுகமானார் அந்த பிள்ைளயார்....

முட்டுச்சந்தின் மூைலயில்
நாெயான்றின் துரத்தலிலிருந்து
தப்பிக்க அைடக்கலம்
ெகாடுத்ததினால் அத்யந்த நண்பரானார்...

அன்றிலிருந்து
சிேலட்டு குச்சி முதல்
சர்க்கைர மிட்டாய் வைர
பகிரப்பட்டது ...

அவ்வப்ேபாது சண்ைட வந்து
முகம் திருப்பினால்
ஏதாவது ஒரு மாமிமூலம்
சுண்டல் ெகாடுத்து சமாதானப்படுத்தி விடுவார்...

கைடசி இருக்ைக ேகாமளா கிள்ளியது
 தம்பி ேகலி ெசய்தது வைர...
பள்ளிக்கைத வீட்டுக்கைத
எல்லாம் அவருக்கு அத்துபடி..

திடீெரன ஒரு மைழநாளில்
நான் ெபரிய மனுஷியாகி விட
பிள்ைளயாரும் கடவுளாகி விட்டார்..

இப்ேபாெதல்லாம் நானும்
பிள்ைளயாரும் ேபசிக்ெகாள்வேதயில்ைல..
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அம்மாவுக்கு கடுதாசி
ெவளிநாட்டிலிருந்து...
நலந்தான் ஆத்தா 
நாங்கல்லாம் இங்க..
நிம்மதிதானா 
நீங்கள்ளாம் அங்க..

ஆடுேமய்க்கிேறன்னு 
அதுகேளாடு சுத்தாத..
ெவள்ளாைம பாக்குேறன்னு 
ெவயில்ைலயும் சுத்தாத..

ஊைரவிட்டுவந்தாலும் 
உங்கைளத்தான் உசுருக்குள்ள 
தாங்கியிருக்ேகன்..
கட்டம்ேபாட்ட ேசைலயும் 
கல்லுவச்ச ேதாடும் 
தங்கச்சிக்கு வாங்கியிருக்ேகன்..

மருங்கிவய ெவளஞ்சா 
கருப்பனுக்குப் ெபாங்க ைவயி..
ெவைளயாமப் ேபாச்சுன்னா 
பந்தியில ெநாங்க ைவய்யி..

வந்த ெமாதநாேள விழுந்திருச்சு 
ஊர்ல ஆடுன பல்லு..
கந்தசாமி பழனிேவலு எல்லாைரயும் 
ேகட்ேடனு ெசால்லு..

ேபானவாரம் வாத்தியாரு வீட்டு 
 ஃேபானுக்கு கூப்ட்டுருந்ேதன் ஒன்ன..
நீ இல்ைலனு ெசால்லி அவுக 
ெபாண்டாட்டி வச்சுபுட்டா ஃேபான..

ஓமகன் உறங்காம 
நீ ஒறங்க வழியில்ைல..
ஓங்குரல் ேகக்காம இங்க 
ஒடம்புக்ேக சரியில்ைல..

ஏமகனச் சுமக்க 
நீயிருக்கேவணும்..
ேபரப்புள்ைளய தைலயில 
ேபெனடுக்க ேவணும்..

கடல்தாண்டி ெகடக்குறது 
என்னேவா ேபாலிருக்கு..
அப்பன் ேபான ஆத்தங்கர 
நீேபாக நாளிருக்கு..

நா அனுப்பாத கண்ணீர 
வரவில் ைவய்யி..
நா அனுப்புற பணத்த 
ெசலவு ெசய்யி..

கடிதத்த முடிச்சுகிேறன் 
கண்ணீரத் ெதாைடச்சுக்க..
கடவுளத் திட்டாத 
காலமுனு ெநனச்சுக்க ...!!

முத்து முத்து
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ேபானவாரம் வாத்தியாரு வீட்டு 
 ஃேபானுக்கு கூப்ட்டுருந்ேதன் ஒன்ன..
நீ இல்ைலனு ெசால்லி அவுக 
ெபாண்டாட்டி வச்சுபுட்டா ஃேபான..

ஓமகன் உறங்காம 
நீ ஒறங்க வழியில்ைல..
ஓங்குரல் ேகக்காம இங்க 
ஒடம்புக்ேக சரியில்ைல..

ஏமகனச் சுமக்க 
நீயிருக்கேவணும்..
ேபரப்புள்ைளய தைலயில 
ேபெனடுக்க ேவணும்..

கடல்தாண்டி ெகடக்குறது 
என்னேவா ேபாலிருக்கு..
அப்பன் ேபான ஆத்தங்கர 
நீேபாக நாளிருக்கு..

நா அனுப்பாத கண்ணீர 
வரவில் ைவய்யி..
நா அனுப்புற பணத்த 
ெசலவு ெசய்யி..

கடிதத்த முடிச்சுகிேறன் 
கண்ணீரத் ெதாைடச்சுக்க..
கடவுளத் திட்டாத 
காலமுனு ெநனச்சுக்க ...!!

முத்து முத்து

மனிதம் மறக்கும் சகதிகள்
வாள்கள் விைளயாடிய 
ஒரு ேபார்க்களத்திலிருந்து
அப்ேபாதுதான் திரும்பியிருந்தது
அந்தக் கருங்குதிைர
தைரையத் ெதாட்டுக் குருதி கலந்த
சிரசுகைளப் பற்றி
மீைசயால் கைத எழுதிக் ெகாண்டிருந்தான்
அவன்

விழிகைளத் தைரயில் ஊன்றி
எைதேயா ஆழத் ேதடிக்ெகாண்டிருந்தாள் 
அவள் 
அவன் ெகாய்த சிரசுகளில்
மனமில்ைல அவளுக்கு
மண்ணில் உருண்ேடாடும் மனிதம்
நிைனத்தவாேற
மரணங்கைள எண்ணிக் ெகாண்டிருந்தாள்

அடக்குமுைறகளிலும் அதிகாரங்களிலும்
புைதயுண்டு ேபான அனுதாபங்கைள
அலசிப் அலசிப் பார்த்தாள்
ெகாள்ைக ெகாடிகள் பாய்ச்சப்பட்ட
ெநஞ்ெசழும்புகைளத் ெதாட்டுப் பார்த்தவாேற
வீரைன ஏறிட...
தைரயில் உதறிவிட்டு
காற்ைறக் கிழித்தது கரும்புரவி!

முனியாண்டி_ராஜ்
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எனக்கான சிலுைவ
துயரநீர்ச்சுழலில் எனது வாழ்க்ைகப்படகு
அகப்பட்டுக் ெகாண்டது
இந்த உலகில் பிரேவசித்த
ஒவ்ெவாருவரும் பிறைரப் பார்த்து
தாமும் மாம்சத்ைத திருப்திபடுத்தேவ
கற்றுக் ெகாள்கிறார்கள்
ேபாகத்தில் திைளக்கும் மக்கள்
கைடத்ேதற்ற வந்த உத்தமர்களின்
அைழப்புக்கு ெசவி ெகாடுப்பதில்ைல
இருண்டகாலங்களில் மாெபரும்
ெவளிச்சத்ைத ேநாக்கி நாம்
முன்ேனற ேவண்டும் என்ற
ேநாக்கம் அவர்களுக்கு இருக்காது
துக்க ஆறு ஒருேபாதும்
மகிழ்ச்சிப் பள்ளத்தாக்கிற்கு நம்ைம
அைழத்துச் ெசல்லாது
அன்ெபனும் ஓைடயில்
நீந்திப் பாருங்கள்
துக்கத்தின் புதல்வர்கள்
இரட்சிக்கப்படுவார்கள்
வாழ்க்ைகப் பாைதயில்
எந்த மரணக்கிணற்றில்
தடுக்கி விழுேவாம் என
யாருக்கும் ெதரியாது
நரகத்தில் வீழ்ந்துபடுேவாம் என்று
ெதரிந்தும் ேபாகத்தின் பாைதையேய
ேதர்ந்ெதடுக்கிறது மனிதமனம்
வாலிபத்தில் ெநறிமுைறகைளப்

பின்பற்றாமல் வேயாதிகத்தில்
வானத்ைதப் பார்த்து கதறுவதால்
பயெனான்றுமில்ைல
துயரக் கடலில் நீந்துேவாருக்கு
மரணேம விடுதைலைய
பரிசளிக்கும்
உடல் ேநாய்களின் கூடாரம்
வியாதி ஒன்ேற ஞானத்ைதப்
பரிசளிக்கும் 
சிலந்தி வைலயில் சிக்கிய
பூச்சிகள் கடவுளிடம்
பாரத்ைதப் ேபாட்டு
முயற்சிையக் ைகவிடுமா
காரிருள் பாைதயில்
துணிந்து நடப்பவனுக்கு 
விேமாசனம் மிக அருகில்
இருக்கின்றது
வாழ்நாளில் ஆணிகைளநிைறய
ேசகரித்துக் ெகாள் 
நீ  விருப்பப்பட்டாலும் 
சவப்ெபட்டியிலிருந்து
ெவளிேய வரமுடியாதபடி.

ப.மதியழகன்
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அந்த கண்களில் இருந்து எதுவும் 
தப்புவேதயில்ைல
துருவி துருவி பார்க்கும்
நடவு வயலில் நாற்ைற 
இலகுவாய் பிரித்து ேசற்றில் ஊன்றுைகயில் 
அதேனாடு தானும் ேசர்ந்து ேமெலழும் அந்த 
கண்கள் 
கூலி குைறெவன கூப்பாடு ேபாட்டாலும் சகதி 
படாத அந்த கண்கைள யாரும் சாட்சிக்கு 
எதிர்பார்ப்பதில்ைல 

குருதி ெசாட்ட ெசாட்ட ெவட்டிய அரிவாளில் 
ெகௗரவக்ெகாைலைய கண்ெடடுத்த அந்த கண்கள் 
இரத்த கைற படியாததால் சாட்சி கூண்டுக்கு 
சாத்தியேமயில்ைல

ஊறும் மரவட்ைடெயன 
கூட்டெநரிசலில் ஊறிய அந்த விரலின் காமம் 
அந்த கண்களில் ெதாற்றி ெகாள்ளாததால் 
தட்டிக்ேகட்க வாய்ப்பில்ைல

இரவு 
இைம திைரைய இழுத்து 
மூடும் வைர எல்லாவற்ைறயும்
பார்த்த அந்த கண்கள் 
தான் பார்ப்பைத யாரும் 
பார்த்திடாத வைகயில் பார்க்கும்
எழுத படிக்க ெதரியாதவர்களுக்காக 
எழுதி எழுதி குவிப்பைதப்ேபால்......

மலர்

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத  
சட்ெடன்று திறக்கிறது  
 இந்த  ெநாடி 
அதற்குள்ளிருந்து புதிதாய் முைளக்கிறது 
ஒரு ெசம்பருத்தி ெமாட்டின் தைல

ெசம்பருத்தி ெமாட்டின் தைலக்கு ேமலாக  
படெமடுக்கிறது 
முதல்பறத்தலுக்கு தயாராகும்
குருவிக்குஞ்சு ஒன்றின் விரியும் சிறகுகள்

குருவிக்குஞ்ைச ைககளில் எடுத்து
வானத்ைத ேநாக்கி ெமல்லப்பறக்கவிட்டு
கண்ணுக்ெகட்டும் தூரம் பார்த்து விட்டு
ெசம்பருத்தியிடம் திரும்பி புன்னைகக்கிேறன்

ஏற்கனேவ இரவுப்பூச்சிகள்
ரீங்காரிக்க ஆரம்பித்திருந்தது 
எல்ைலயின்ைமயில் பாழில் 

தங்ேகஸ்
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அவர்களிடம் ெசல்லும் எவருக்கும் 
ஒேர முகம்.
அது காமுகம்.

பகலில் மத ேபாராட்ட
ஊர்வலம் நடத்திவிட்டு 
இரவில் இரகசியமாய் ேசரும் 
எவனுக்கும் அவர் மதம் சம்மதம் 

வாசலுக்கு ெவளிேய ைவத்து 
அன்னம் பரிமாறும் சாதி ஆச்சாரம் 
அவர்கள் வாசல் நுைழைகயில் 
தழுவும் ேசாசலிசக் கலாச்சாரம் 

இல்லாத ேநாைய 
இன்புற்று வாங்க 
இழிஞர்கள் நாடும் ேநாயகம்

நம்பைவத்துக் கழுத்தறுக்கும் 
பத்தினிகளிலும் பார்க்க தம்ைம 
நம்பி வருபவர்களுக்காக 
களங்கம் சுமக்கும் உயர்ந்தவர்கள் 

நவீன ராமைன ேதர்ந்ெதடுக்கும் 
ைவபவத்தில் அவர்கைள 
நடுவராக ைவத்து வாக்ெகடுத்தால்
ஊருக்குள் குடும்பச் சண்ைட ெபருகி 
விவாகரத்து வழக்குப் பதிெவண்ணிக்ைக 
அதிகரிப்ைப அறியும் வாய்ப்புண்டு. 

ஒழுக்கத்ைத விற்று உயிர்வாழும் 
அவர்களின் பின்னால் ஒரு 
பசிக்கழும் குழந்ைதேயா 
ெநாண்டிக் கணவேனா 
கண்ெதரியாத தகப்பேனா 
பக்க வாத அம்மாேவா என்று 
எவருக்ேகனும் தியாகம் ெசய்த 
மனதிருக்கக் கூடும் 
 .
என்றாலும் 
ேகவலக் கண்களால் பார்க்கும் 
சமுதாயத்தின் பார்ைவயில் 
சாக்கைடயாய் துர்மணம் வீசும் 
அவர்களின் வாழ்ெவனும் பூக்கைட மட்டும் 

ெமய்யன் நடராஜ்
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காற்றின் ேவகத்தில்
கைரந்து ேபாகும் கனவுகளில்
தூரத்ெதரிகிறது துள்ளியமாய  
ஒரு துயரம் ெமல்லிய ெவள்ைள உைடயில
மீட்பாரற்றுப் ேபாகிற தமிழகம்...
ஆரத்தழுவுகிற ைககளில்
எந்தக் ைகயில் அன்பின்
சின்னம் ெதரியா வண்ணம்...
ெகாசுவுக்கும் ெகாடுைமக்கும்
ெகாக்கி ேபாட்டு பிடிக்கிறது
சமரசமில்லாத சங்கடங்கள்...
விவாதப் ெபாருளால் நிரம்பி இருக்கிறது வீதிகள் 
விைட ஒன்றும் இல்லாமேல...
ெபருஞ்சீற்றங்கள் புைதந்து ேபாயின
கடற்கைர மண்ணில்
கம்பிகளால் கட்டிப்ேபாட்டு கிடக்கிறது
பறக்க நிைனக்கும் சிறகுகள்...
மரப்பாச்சி ெபாம்ைமகள்
அைடந்து கிடக்கும் கூட்டுக்குள்
ஆயிரம் மர்மங்கள்
வைரந்த ஓவியங்கள் கூட
வழுக்கி விழுகிறது ேசற்றில்...
முள்ளுைடந்த ேபனாக்களுக்குள்
முரண்பட்டு நிற்கிறது தீர்ப்புகள்
பூஜ்யங்களுக்கு மதிப்பில்லாது
சில்லைர ேதடிேனாம்...

சகா
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உனக்குள்ளும்எனக்குள்ளும் உள்ளிருந்து உறுத்தும்
முள் ஒன்று  
ஒேர பாைதையத் தடுக்கிறது !

இருக்கும் என்று ெசால்லுமிடத்திலும் இருக்கிறது.
இல்ைலெயன்று ெசால்லுமிடத்திலும்
எப்படியாவது இருந்து 
ெதாைலக்கிறது !

எப்ேபர்பட்ட நியாயத்ைதயும் 
தன் ஒற்ைறக்கீறலில் 
அழித்ெதாழிக்கிறது 
அந்த அேகார முள் !

அநியாயத்தின்
பக்கம் அழிச்சாட்டியமாய்
நின்று ஆதரவளிக்கிறது 
அந்த அபாய முள் !

இதயத்ைத கிழித்தாலும்
மூைளையச் சலித்தாலும்
இருக்கும் இடம் ெதரியாது 
ஆனால் எப்படிேயா எங்கும்
இருந்து ெதாைலக்கிறது !

 ேநசம் ெகால்லும் அந்த
முள்ைள அழித்து விட 
ஆயிரம் ேபர் அயராது
உைழத்தாலும்அவர்கைளயும் 
ெகான்று விடும்
அந்த அசிங்க முள் !

இரண்டாயிரம் வருடமாக
எைமயழிக்கும் அந்த முள்
எம் சமூக வாழ்வின் சாபமுள்!
சேகாதரத்துவம் ெகாள்ளும் முள் !
சமத்துவத்ைத தடுக்கும் முள் !
சமாதானம் அழிக்கும் முள் !

யாரகற்றுவது எனத் ேதடி
கடவுளிடம் ெசல்லுைகயில்
அட ! கடவுளிடமும் இருக்கிறது
 அந்த முள் !
அட ! இங்ேக  முள்ேள  
அந்த கடவுள் தாேனா ???

தஞ்ைச தி .இதயராஜா
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திறந்தெவளின்னு ேபல வந்த 
சின்னக்கா மகள பிரம்ெபடுத்து 
ெவரட்டி வந்த அங்கமாக்கு 
அதான் ெகாள்ைளபுறத்து வாசல் 

காக்கா ேபண்டாேல ெபாறுக்காத 
அங்கம்மா மனுசன ெபாறுப்பாளா
எந்ேநரமும் யாரு வாரா ேபாறாண்டு 
கங்கனம் கட்டி திரிஞ்ச அங்கம்மா வீட்டுல 
களவாணிப்பய வந்ததிலிருந்ேத 
அவ அப்படிதான் 

ேபான வருச இேத நாளில்
பிறுமன ேபாட்டு ெமாழுகிவச்ச அடுக்குபாைனகுள்ள 
உமுறகுடிச்சு ேசர்த்துவச்ச சுருமாட்டுத் துட்டு 
அத்தைனயும் களவாணிபயலுக்கு ெமாய்வச்சிருந்தா

கைளெயடுத்து கல்லுசுமந்து காவயித்து கஞ்சிகுடுச்சு 
கைடசிநாைளக்கி 
தூக்கிேபாட வச்சிருந்த சாவுெமாதலு அத்தைனயும் 
ஒத்த ராத்திரில கடன்குடுத்தா

அப்ப இருந்து இப்ப வைரக்கும் எறும்ப கூட 
எட்டிபாக்கவிட்டதில்ல வீட்டுபக்கம்
தவிச்ச வாயிக்கு தண்ணி ேகட்டு 
யாரு வந்தாலும் ேபாச்சு 
அளந்ெதடுத்த ஒரு மடக்கு தண்ணிய ஒன்பதுமைற 
உத்துபாத்து குடுக்குற அங்கமாவ கண்டவெனல்லாம் 
குருட்டுபய விட்டத்துல பாஞ்ச கைதயா தலெதறிக்க 
ஓடிஔிஞ்சிருவானுங்க

அங்கம்மா புலம்பலும் அரசவிழுதும்
ஒன்னுனு ெசால்லுற அம்மாச்சி
இன்னக்கி வைரயும் அழியாத
அவ கைதயும் காரணமும்
தீயில ெவந்தாலும் தீராத கணக்குனு 
அடிக்கடி ெசால்ல ேகட்டிருக்ேகன்

நிவிகா மித்ைர
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ேவறு யாரிடமும் பகிர்வதற்காகாத
கனெவான்ைற ைவத்திருக்கிேறன் 
அது எனதிருப்பின் ெவளிைய 
இன்னும் விரியச்ெசய்கிறது 

இதயத்ைத சிைறக்குள் பூட்டிக்ெகாண்ட பிறகு 
விரியத் திறந்திருக்கும் கதவுகளால் என்ன பயன் 

வடிவம் மாறியிருப்பினும் 
இன்னும் அதுேவதான் 
உறுமாற்றத்தில் வருந்த ஏதுமில்ைல 

பதிேலதும் கிைடக்காத ேபாதும் 
மனம் எப்ேபாதும் ேதடுதைல விட்டுவிடுவதில்ைல 

மகிழ்ச்சி ததும்பும் இதயங்கள் 
முத்தங்கைளப் பரிமாறிக் ெகாள்ளும் ேபாது 
உள்ளழுத்தும் துக்கம் மண்டியிட்டு மன்றாடுகிறது

ேநசம் இதயத்ைதத் திறக்கும்ேபாது 
தனது கூடுகளுக்குத் திரும்புகின்றன பறைவகள் 
எப்ேபாேதனும் உடைல எடுத்துச் ெசல்லும் ஆன்மா 
பிறிெதாரு கணத்தில் 
அனிச்ைசயாய் திரும்புவது ேபால 

நம்பிக்ைகயின்ைம அதிகரிக்கும் ேபாது தடம்புரளும் 
கடப்பின் அனுபவங்கள் 
நாெனன எதுவுமற்று வசமிழந்து ேபாகிறது மனம் 

ெசய்வதற்கு எதுவுமில்ைல 
என துவளும் கணம் ைகயிலிருக்கும் 
ெமழுகுவர்த்திக்கு ஒளிேயற்றுகிறது 
யாேரா ஒருவரிடம் எரியும் சுடர் 

எவேரா வைரயும் ஓவியப்பரப்பின் 
ஒற்ைறப் பிம்பத்தில் 
எனது நிழலின் சாயல் படிந்ேததான் இருக்கிறது...

ஜானு இந்து
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மலர்களின்
மகரந்தத்தில்
ஒயாது உண்டு
திைளத்துத்
ேதனாக மாற்றும்
ேதனீ
தனது உணைவ
தைலயில் தூக்கி
வரிைசயாக 
ெசல்லும் 
எறும்புகள்
தட்ப ெவட்ப நிைல
மாற்றத்திற்கு 
ஏற்றபடி வாழ
கண்டம் விட்டு 
கண்டம்ேபாகும் 
பறைவகள்
இவற்றின் அயராத
உைழப்பு உனக்குள்
வரும்ேபாது , வரும் 
உயர்வு !

சரஸ்வதிராேசந்திரன்

பருவமைழ ெபாய்க்கவில்ைல
இைடவிடாது ெகாட்டுகிறது 
அைட மைழ.

'விைளச்சலுக்கு குைறச்சலிருக்காது' என்ற 
மகிழ்ச்சியில் விவசாயிகள்.

'குடிநீர் விநிேயாகத்தில் இனி குளறுபடிகளிருக்காது' 
என்ற
சந்ேதாஷத்தில் அரசும் ெபாதுஜனமும்.

'பள்ளிகளுக்கு விடுமுைற' அறிவிப்பில்
குதூகலமாய்க் குழந்ைதகள்.

"தங்குவதற்கு எங்கு ேபாவது?" 
என்ற தவிப்புடன்,
நடுங்கும் குளிரில்
நைனந்த ஆைடகேளாடு நிற்கும் 

இந்த நைடபாைதவாசிகளின்
கவைல குறித்துக் 
கவைல ெகாள்ளத்தான்
யாருமில்ைல..பாவம் ..!

ஆதிேயாகி
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ெவளிறிய கண்களும் உதடுகளுமாய், 
எங்களது மருத்துவ வளாகத்தில்
புதியதாய் அந்த நிைறமாத 
கர்ப்பிணிப் ெபண்.

புன்சிரிப்பும் அக்கைறயுடனான கடிந்து 
ெகாள்ளலுமாய்,
அவளுடனான அைரமணி ேநர சம்பாஷைன!!!

ைக பிடித்த குடிமகன் எட்டி உைதக்க
வயிற்றிேலேய தன்ைன
கைலத்துக் ெகாண்டது முதல் சிசு.

வளர்ச்சி குைற, உறுப்பு சரியில்ைல என
மருத்துவ சிபாரிசுடன்
கைலந்து ெகாண்டது இரண்டாவது.

எப்படிேயா தன்ைன கைரத்து உயிரூட்டி
எட்டு மாதம் வைர எட்டிய
 மூன்றாம் கர்ப்பத்தின்
 முதல் மருத்துவ பரிேசாதைன இன்று!

ஏழு மாதங்களில் கரு குறித்த
அவளது அலட்சியம் கண்டு
ேகாபித்த என் கண்கைள
பரிதபிக்கச் ெசய்துவிட்டாள் 
தன் கைதயில்!

விழிக்கவும் பணிக்கவும் ஆளற்று
கட்டியவன் ைகக்கடக்கமாய்
அவனுக்கான அவள் வாழ்நிைலைய
கைதக்கத் ெதாடங்கினாள்.

ஆண்ைம என்பது கர்வத்திற்கானதல்ல
கடைமக்கானது என்பைத பாவம்
அவள்ேபாலும் உணர்ந்திருக்கவில்ைல.

மன உறுதிெயன்ற நிைலதாண்டி
மன இறுக்கெமன்ற நிைலக்கு
தன்ைனத்தாேன 
இட்டு ைவத்திருந்தாள்.

கல்வியில்லா, அவளது 
சார்பு நிைல கண்டு
என் ெபண்ணிய உணர்வுகள்
வாய்மூடித் திணறியது.

எதிர்பார்ப்பற்ற அவளது எதிர்காலத்தின்
எஞ்சிய நம்பிக்ைகைய
கருேவாடு ேசர்த்து
சுமந்து ெகாண்டிருக்கிறாள்.

ைகத்ெதாழில் ஒன்ைற கற்றுக்ெகாள்,
இனிவரும் ெபாழுதுகள் உனதாகட்டும் 
எனும் கூற்ேறாடு கூடேவ
நிைறவுற்றது அன்ைறய பரிேசாதைன.

சாரமற்ற அவளின் சிரிப்பும்,
எவ்வித உணர்வுகைளயும் பிரதிபலிக்காத 
கண்களுமாய் 
அவள் கடிந்து ேபாைகயில் - ஒரு
ெசவிலியத்தாயாய் ெநஞ்சம் கணத்தது.

ைமக்ேகல் மரியா
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சிறு சிறு புள்ளிகள் 
ேபாதுமானதாக இருக்கிறது
அழகிய ேகாலம் தீட்டுவதற்கு .!
 
கூடுதலாய் ஒேர ஒரு புள்ளி 
ேபாதுமானதாக இருக்கிறது 
பந்தயங்களில் எல்லாம் 
வாைக சூடுவதற்கு .! 

கூர்ைமயான சிறு புள்ளி
ேபாதுமானதாக இருக்கிறது 
ஆழ புதயவிருக்கும் 
ஏேதா ஒன்ைற 
ெநம்பி ேமெலழுப்புவதற்கு..!
 
அகண்ட ெநற்றிக்கு 
வண்ணமாய் சிறு  புள்ளி  
ேபாதுமானதாய் இருக்கிறது
மங்களமாய் பவனி  வருவதற்கு..!

சுகமான கைதேயா 
ேசாகமான கவிைதேயா
சிறு புள்ளி ேபாதுமானதாய் இருக்கிறது
முடித்து ைவப்பதற்கு..!

கறுத்த புள்ளி கன்னத்திேலா 
அல்லது உதட்டிேலா 
ேபாதுமானதாய் இருக்கிறது 
வசீகர ேதாற்றத்திற்கு..!

எண்களின் ஊேட 
முன்னும் பின்னுமாக  புள்ளிகள் 
ேபாதுமானதாக இருக்கிறது 
அளவிைன கூட்டுதற்கு.. குைறப்பதற்கு..! 

எழுத்ேதா, எண்ேணா
எழுதப்படுைகயில் 
புள்ளியில் ஆரம்பித்து 
புள்ளியில்தான் முடிவைடகிறது..!

ெபரும்புள்ளிகள்.. சிறு புள்ளிகள்.. 
என்று 
எவ்வளேவா  புள்ளிகள் 
கரும்புள்ளிகள் ஆகாதவைர 
சிறப்புதான்
எல்லா புள்ளிகளும்..!

ெசா. சாந்தி

எனக்கிருக்கும் கவைலெயல்லாம், 
நமக்கு மீண்டும் வால் பரிணமித்தால், 
தாவ மரங்கள் இருக்குமா? என்பதுதான்

வால்பாைற கேணஷ்
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இது ேபான்றெதாரு
மைழநாளின்
பின்னிரவில்தான்
ைகச்ெசாம்ேபாடு
ஒதுங்கப்ேபாவதாய்
ெகால்ைலப்புறம் ெசன்ற
அக்கா
காணாமல் ேபானாள்...
நிைலப்படியில்
ெநற்றிைய இடித்துக்ெகாண்டது
ேபால்
நிைலகுைலந்து ேபானது-
குடும்பம்......
ெவற்றிைலயில்
ைமதடவிப் பார்ப்பவர்கள்
உடுக்ைகக்காரர்கள்
குறிெசால்லிகள்
குடுகுடுப்ைபக்காரர்கள்
என
எவராலும்
கண்டு பிடிக்க இயலாத
ெதாைலதூர இருளுக்குள்
ெதாைலந்து விட்டிருந்தது
அக்காவின்-
இருப்பிடம்..!
எலுமிச்சம்பழங்களும்
குங்குமமும் அப்பிக்கிடந்த
கூடத்தின் நடுேவ
இடிந்து ேபாய்
அமர்ந்திருந்தாள்-
அம்மா

தண்டவாளத்தில்
துண்டாகிக்கிடந்த
அைடயாளம் ெதரியாத
பிணங்களில் எல்லாம்
அக்காைவத் ேதடிக்ெகாண்டிருந்தார்
அப்பா
காத்திருந்து காத்திருந்து
கட்டக்கைடசியில்
காணாமல் ேபானவர்களின்
பட்டியலில்
அக்காவும்
காத்திருப்ேபார் பட்டியலில்
நாங்களுமாய்
கனத்த ெமௗனத்தின்
நரகநிமிடங்கைள
நகர்த்தமுடியாமல்
ெநாடிகைளயும் யுகங்களாய்
கடத்திக்ெகாண்டிருந்ேதாம்...

இப்படியானெதாரு மைழநாளின்
பின்னுெமாரு
பின்னிரவில்தான்
ேதாட்டத்துக்கதவு தட்டப்படும்
சன்னமான ஓைசயும்
அதைனத் ெதாடர்ந்து
தாள்நீக்கும்
அம்மாவின் நிழலுருவமும்
ெமல்லிய ேகாட்ேடாவியமாய்.....
கசக்கிய கண்கைள
இருளுக்குப் பழக்கி
ஊடுருவித் துழாவுைகயில்
ெமல்ல புலனாகிய

அந்த உருவம்.....
சத்தியமாய்-
அக்காேவதான்.......!
உடெலங்கும் பரவிய
மின்சார அதிர்ேவாடு
ேமலும் உன்னிக்ைகயில்
குரலுயர்த்தி
ஆைணயிடும் அம்மாவின்
சம்பாஷைணயும்
மறுதலித்து மன்றாடும்
அக்காவின் விசும்பலும் 
புரிபடாமேலேய இருந்தது

அைறந்து சாத்தப்பட்ட
கதவுக்கு அப்பால்
கனத்த இருளில் கலந்து
மறுபடியும்
காணாமல் ேபானாள்-
அக்கா

அருகில் வந்து படுத்து
முதுகு குலுங்க அழுத
அம்மாைவ
அைணத்தபடி உறங்கிப்ேபாேனன்

எபேபாதும் ேபாலேவ
அம்மா இருக்கிறாள்
இப்ேபாதும்
காணாமல்ேபான அக்காைவ
ேதடியபடியும்
அல்லது- 
ேதடுவதுேபாலவும்....

அழ. இரஜினிகாந்தன்
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கம்பிச் சுருள் தழுவி
சிகப்பு பச்ைசெயன
கண்சிமிட்டும்
கருவிகள் சூழ்
ெவண்கட்டிலில்..

உயிர்க்காற்றிைன
சுமந்து ெசல்லும்
மூக்குவழிக் குழாய்கள் 
ஊதி நிைறக்கும் 
இரட்ைட பலூன்களின்
விரிந்து சுருங்கும் 
சலனங்கைளயும்..

ெவள்ெளலும்புகள்
வார்த்ெதடுத்த  
ெநஞ்சுக் கூட்டில்
இடது புறம்
குடிெகாண்ட  
குருதிக் குருவியின்
படபடப்புக்கைளயும்..

மின்னணுத் திைரயில்
ஏறி இறங்கும் 
ெவண்ேகாடுகளாய்
அவசரத்தில் வைரந்து
ெகாண்டிருக்கும்
வாழ்க்ைகயின்
ைகெயாப்ைப...

எட்டிப் பார்க்கும்
கண்ணீர் கண்களுக்கு
காட்சிப் படுத்திக்
ெகாண்டிருந்தது
தீவிர சிகிச்ைசப் பிரிெவன
அறிவிக்கும் கதவின்
கண்ணாடிச் சதுரம்..

ஜி ராஜன்
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ஆழிப்ேபரைலயின் 
ஊழித்தாண்டவத்திற்குப்பின்னும்
நண்டுகளின் கால் தடங்கள் பதித்த கடற்கைர
இயல்பு நிைலக்கு திரும்பி விடுகிறது.

காட்டாற்று ெவள்ளம் கைரபுரண்ட பின்னரும்
ஆற்றங்கைர நாணல்களின் நர்த்தனம்
வழக்கம்ேபால் அரங்ேகறி விடுகிறது.

சூராவளியின் ேகாரவிைளயாட்டுக்குப் பின்னும்
இைலகளும் கிைளகளுமாய் மரங்கள்
தங்கைள உயர்பித்துக் ெகாள்கின்றன.

புரட்டிப்ேபாட்ட  பூகம்பத்திற்குப்பிறகும் கூட
புற்களும் பூக்களுமாய் இப்பூமிப்பரப்பு
தன்ைனத்தாேன  புதுப்பித்துக் ெகாள்கிறது.

ஆனால்...

அவமதிப்புக்கும் புறக்கணிப்புக்கும் பிறகு
எந்த ஒரு நட்ேபா-உறவுேவா
முன்பு ேபால் இயல்புநிைலக்கு திரும்புவதில்ைல.

ப.இரகுநாதன்

இப்ேபாது... 
ேதைவகளற்ற - உன் 
நிைனவுகள்...
ேதைவயாகிப்ேபாகிறது... 
யாேரா எழுதிய கவிைதகெளல்லாம்... 
உனக்கானைவகளாக மாறிப்ேபாவைதத் 
தவிர்க்கமுடிவதில்ைல... 
எல்லா வண்ணங்கேளாடும்... 
உன்ைன ஒப்பிட்டபடி... 
தூரிைகயின்றித் தவிக்கின்ேறன்... 
நீர்க்குமிழி எனத் ெதரிந்தும் கூட - என் 
உள்ளங்ைகயில் பாதுகாத்துக் ெகாள்கின்ேறன்... 
நான் 
உைனச் சுற்றும் வண்டல்ல... 
உனது ேபெராளியில் 
ெபாசுங்கிப்ேபாக வந்த விட்டில் என்று 
அறிந்தும்... 

ரூஃபஸ் வி ஆண்டனி
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இந்த ேகாவில்களின்  
ஆரத்தி ேநரத்தில்
அடிக்கின்ற மணிகள் தான்
எத்தைன  விதமாய் ஒலிக்கின்றன..

பிரசாதம் ெகாடுப்பதற்கு முன்
ஒருமாதிரியும்
வாங்கியபின் வலம் வரும்ேபாது
இன்ெனாரு மாதிரியும்..

 
சுப்பிரமணியர் ேகாவில் மணிேயாைச
ஒருமாதிரி
மாரியம்மன் ேகாவில் மணி ஒலிப்பது
இன்ெனாரு மாதிரி ..
இன்னும் ேவறு ேகாவில்களின் ஒலிகள்
ெவவ்ேவறு மாதிரி ..

ெமாத்தத்தில் எல்லாேம
ஈர்க்கும் வண்ணமாகவும்
இனிைமயாகவும் தாேன
இருக்கின்றன..

எந்த ேகாவிலின் ஓைச 
என்று ெதரியாத வைர !

இல்ைல..  
எல்லாேம ..
எனக்குதான் ஒேரமாதிரியாக
இனிைமயாக 
ேதான்றுகிறேதா..?

கருணா
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ஒத்ைதயடிப் பாைதயிேல 
-----ஒத்ைதயில ேபாறவேள 
பத்திரமா ேபாய்வாடி 
-----பால்நிலவு வருமுன்ேன !
அத்தமவன் நானிருக்ேகன் 
-----அச்சத்த விரட்டிவிடு 
சத்தியமாத் துைணயிருப்ேபன் 
-----சாகுமட்டும் உன்னுடேன !!

ஆத்ேதாரம் ேபாகாேத 
-----அைலவந்து முத்தமிடும் 
காத்துவந்து ேமனிெதாட்டுக்  
-----காதலுடன் கைதேபசும் !
வாத்துகளும் நீந்திவந்து 
-----வரேவற்கக் காத்திருக்கும் 
ேசத்துக்குள் தாமைரயும் 
-----ெசவ்விதழால் சிரித்திடுேம !!

நாணமுடன் நீநடக்க 
-----நாத்துகளும் தைலயைசக்கும் 
நாணல்புல் கைரயினிேல 
-----நளினமுடன் நடனமிடும் !
ஆணவத்த விட்டுவிட்டு 
-----அழகுமயில் ஆடிவரும் 
வீணான பயெமதற்கு 
-----விைரந்துவாடி  என்குயிேல !!

பட்ெடடுத்து வந்துனக்குப்
-----பரிசமிட நாள்பார்ப்ேபன் 
ெபாட்டுவச்சிப் பூமுடிச்சிப்
-----புதுப்ெபண்ணா உைனரசிப்ேபன் !
ெகாட்டுமைழ நாளினிலும் 
-----குைடயின்றி நடந்துவந்து 
கட்டிெவல்லத் தங்கமுைனக் 
-----கண்குளிரக் காண்ேபேன !!

பூவனமும் உைனக்கண்டால் 
-----பூரிப்பில் குளிர்ந்துவிடும் 
ேதவைதேய உன்னன்பில்
-----சிக்குண்டுத் தவிக்கின்ேறன் !
தாவணியில் மயக்குறிேய 
-----தாகத்ைதத் தூண்டுறிேய
ஆவணிக்குள் தாலிகட்டி 
-----ஆைசயுடன் அைணப்ேபேன !!

சியாமளா ராஜேசகர்
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வானளக்கத் துடிக்கும் 
வண்ணத்துப் பூச்சியின் 
வட்டங்கெளல்லாம் 
முடிவிலிகளில் மூழ்கியபின்  
ெதன்றெலான்று ேதடிவந்தது 
ஒரு ஓவியத்தின் விலாசத்ைத !    

இைலபறிக்க வருெதன பயந்து 
நடுங்கிய மரத்தின் நிழலில் 
இைளப்பாறிய பின் 
விசாரித்தன காற்றுக்குட்டிகள் 
சற்ேற சரிந்து உட்கார்ந்தபடி !

அழகியல் தவழும் 
அம்முப்பரிமாண ஓவியத்ைத 
தன் நகம்கீறிக் கிழிந்ததாய் 
சற்று தூரத்தில் - அழுது 
ெகாண்டிருந்தது வானம் !

கடந்து ெசன்ற - ஒரு 
ஆவின் மனசாட்சி 
ஒப்பாரி சைமத்தது ெமௗனமாய் 
என் குரலின் ெவளிச்சம் 
ஓவியத்ைத சுட்டிருக்குேமாெவன !

இைவேயதும் அறியாமல் 
தன் ெறக்ைககைள 
தூரிைகயின் மூக்காக்கி 
ேவெறாரு ெவற்றிடத்தில் 
மீண்டும் வைரயத் ெதாடங்கியிருந்தது 
அந்த ஓவியச் சிற்பி !

விேனாதன்
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சகாய டீச்சர் வகுப்புக்கு மட்டும் அவங்க ேமைசக்கு
முன்னாடி ேபாய் உட்கார்ந்து கிடுேவாம் நானும்
கமலேவணியும்..
சுமாரா நான் வைரஞ்ச ெசம்பருத்தி பூைவ பார்த்து 
கண்கைள அகலமாக்கி "அழகு" ன்னு முதுைக தட்டி 
ெசான்னாங்க..
வகுப்பு ஆசிரியரா அவங்கேள வராங்கன்னு ெசான்னப்ப 
மனசு தூவானமாச்சு..
வயித்தப்பிடிச்சு குறுகி துவண்டுப்ேபானவள 
என்ன ெசய்ய ெபாம்பைளகேளாட சாபம்ன்னு 
ெசால்லி அவங்க வண்டி வச்சு உருட்டிட்டு வந்து 
வீட்டுல விட்டாங்க..
பத்து நாள் கழிச்சு திரும்பி வந்தப்ேபா சகாய டீச்சர் 
தவிர எல்லா டீச்சருங்களும் இருந்தாங்க..
கமலேவணி ெசான்னா டீச்சர்க்கு ேமலுக்கு 
முடியைலயாம்..ஆசுபத்திரில ேசர்த்து இருக்காங்க புள்ள..
சாயங்காலம் ேபாய் பார்க்கலாமான்னு ேகட்டா..
சாயங்காலம் எப்படாவரும் காத்திருந்ேதன் பாடத்துல 
கவனம் இல்லாதவளா..புத்தகத்துல
ெவறுமேன வச்ச கண்ணா..
ேநரமும் ேபாயி, ஓேடாடிப்ேபாேனன்
வீட்டுக்கு கூட்டிப்ேபாய்டான்ங்கன்னு.. எதுகால வந்த 
ேமரி ெசால்ல சிட்டாப்பறந்ேதன்..
சகாய டீச்சர் ெவள்ைள ேசைல கட்டி அழகாயிருந்தாக.. 
பிள்ைளகள அரவைணச்ச ைக அவங்க ெநஞ்சில் 
வச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க.. பக்கத்தில ெமழுகுவர்த்தி 
ெவளிச்சத்தில்   சிரிச்ச முகமா கண் மூடியிருந்தாங்க.. 
பிரம்ேப எடுக்காத பிரம்மாவுக்கு புத்துேநாவாம்..
மனசு ஈரமாக ேகாணல்மானலா நான் வைரஞ்ச 
ெசம்பருத்தி பூவா வந்ேதன்...
சகாய டீச்சர விட்டுப்புட்டு..

சத்யா தமிழச்சி

வீதிக்கானகப் ெபருெவளியில் கம்பீர மரங்கெளன 
கைடகள்.
தைலவிரித்த கிைளகளில் ஓய்ெவடுக்கும் 
பருந்துகளாய் ேதனீேராடு கன்னியைர அருந்தும் 
இளவட்டங்கள்.
அடர்ந்த புதரிலிருந்து ெவளிப்படும் மானாய்
ஜனத்திரள் விலக்கி ெநற்றி வியர்ைவைய 
முந்தைனயில் துைடத்தபடி வந்தாய்.
எந்த வரத்ைதயும்
உன் பட்டு விழிகள் வழங்கவில்ைல.
ஆனால் அனிச்ைசயாய்
பற்றைவத்த சிகெரட்ைட அைணத்து மைறத்ேதன்.
மறுநாள்
நீ வருவதற்குள்
ைபக்கின் கண்ணாடியில் பத்துமுைற தைல 
வாருகிேறன்.
காத்திருப்பில் நகம் கடிப்ேபன்.
கண்டிப்பாேயாெவன 
விட்டுவிட்ேடன்.
இப்ேபாது இந்த உதடுகளில் முத்தமிட சிகெரட்ைட 
அனுமதிப்பதில்ைல.

ெகாண்டுவந்த ேராஜாைவ எப்படி தருவது.
எனக்கும் உனக்கும்தான் அறிமுகம் இல்ைலேய.

நாத்திகன் என்ைன
வீதிப்பிள்ைளயாருக்கு
தினம் ஒரு ேராஜா சார்த்த பணித்திருக்கிறது 
உன்மீது அரும்பாய் துளிர்க்க நான் வளர்த்து 
காத்திருக்கும் காதல்.

குறிஞ்சி நாடன்
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மூன்றாம் பாலினெமன்ற
முத்திைரயால்
முகவரி இழந்ேதாம்..!

கடவுள் ெசய்த பிைழயால்
ைகக்கட்டி பிறர்முன்
ைகேயந்தி நிற்கிேறாம்..! எம்ைம

ஆதரிக்க
ஆளுமில்ைல
அரவைணக்க யாருமில்ைல..!

ெதரிந்ேதா
ெதரியாமேலா
ெசய்வதறியாது
திைகக்கிேறாம்..!

கடவுள் ெசய்த
குற்றத்திற்கு 
விைடதான் இந்த
கலப்படேமா..!

பழிெசால்லும்
வைசெமாழியுேம எங்கள்
ேவதமாயிற்று...!

மாற்றத்ைத ஏற்கும்
மனிதா... எம்
மாற்றத்ைத ஏற்கா உம்
மனெதன்ன கல்லா..??

கருவிைதக்க
விதியில்ைல இருப்பினும்
அைனவருக்கும்
அன்ைனயாேவாம்
அன்பினிேல..! 

உறுப்பிைன ைவத்து
உறவிைனத் ேதடும்
இனமல்ல எம்
இனம்..!

புைதத்தாலும்
புல்லாேவாம்..!
எரித்தாலும்
சாம்மலாேவாம்..! இதில்
பாலினத்திற்கு
இடேமது..??

ஆணும் ெபண்ணும்
சரிநிகர் சமமாம் இதில்
எம்மினத்ைத
மறந்தாேரா அல்ல
மறுத்தாேரா..??

கீர்த்தனா ெசல்வம்

திருநங்ைக
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