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பச்சை மஞ்ைள் சிவப்பு 
---------------------------- 
என் கண்களில் சைழிக்கும் 
பசுசம அருவியாய்ப் சபருக்சகடுத்து 
சுவாைத்தில் நிரம்பி 
இதய அசைகசை நிரப்பி 
என் சைல் ஒவ்சவான்றிலும் 
ஆர்கிட்கசைப் பூக்கச் சைய்கிைது 
  
இசை நுனியில் விரல் நுனி பட்டால் 
ஏற்படும் சில்லிப்பு ஒரு ச ாடியில் 
மூசைசயக் குளிரச் சைய்யும் 
  
ஒரு துளி அசையாமல் 
என்சையய ய ாக்கும் இசைகள் 
புத்தனின் மறு பிைப்யபா! 
  
காற்றிைாடும் இசைகள் 
என் கவைத்சத ஈர்த்து 
அதன் யமயைாடிய வரிகளில் 
என்சை பதிய சவக்கின்ைை 
  
மசைத் துளிகசை 
மார்பில் ஏந்திக்சகாண்ட இசைகள் 
காதல் வைப்பின் உச்ைம் 
  
ரகசிய யபச்சுக்கள் 
இசைகளின் புரிதல்கள் 
காற்றின் வழிக் காவியமாய் 
மைர்ந்திடும் சமாட்டுக்கள் 
  
இதழ் திைந்த 
சைம்பூக்களின் சுகந்தம் 
இசையயாடுகிைது 

என் வழிசயங்கிலும் 
  
அசையாமல் ஒயர இடத்தில் 
நின்று அருகிலிருக்கும் யாவருக்கும் 
மைர்ப் படுக்சக விரிக்கும் 
அந்த மஞ்ைள் பூக்கள் சைாரிதலில் 
நுசைந்து பூக்களின் இதழ்களில் 
படுத்துைங்கி இந்தப் பிைவியின் 
சென்மத்தின் அைகியலில் 
ையித்து வாழ்ந்து விட யவண்டும் 
ஒயர ஒருமுசை!! 
  
--- கார்த்திகா அ   

 
 
  
யபாட்டிக்சகை 
காளியவஷம் யபாடுசகயில் 
அடிவயிற்று வலிகசை 
யாரிடமும் சைால்ைாமல் 
அப்படியய யமசட ஏறியாச்சு 
யகாப்சபயும் 
சவற்றியயாடு வாங்கியாச்சு 
  
வாங்கி வந்த யகாப்சபசய 
ைாமி படத்தின் முன்பு சவக்க 
மூன்று  ாள் ஆகட்டுசமை 
அம்மா சைால்லியாச்சு 
இன்னும் செயிக்கயவ 
இல்சைன்னு 
இப்யபாதான் புரிஞ்சுயபாச்சு 
  
--- அகதா     

 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 6    01/11/2016 
 

 
 பக்கம்- 3 

                    
கற்பின் பிசை.  
---------------------------  
யவசிசயை 
அறிமுகமாயிருக்கைாம் 
அவள் முகம் சிைருக்கு.  
  
அதீத அன்பின்பிடியில் 
சிக்குண்டசதாரு தருணத்தில் 
தன்னிசை மைந்து 
தன் காதலுடன் 
ஒன்ைைக்கைந்த 
பாவத்தின் மிச்ைமாய் 
பிைந்திருந்த மகளுக்கு 
அவள் முகம் 
பரிசுத்தமாைதுதான். 
  
தன் உடலின் இச்சை 
தீர்ந்த மதமதப்பில் 
எச்சிலிசையாய் 
அவசை வீசிச்சைன்ை 
கயவசைக் காதைைாய் 
உருவகித்ததுதான் 
அவளின் பிசை.  
  
இருவுயிரின் பசிதீர்க்க 
பைரின்பசிதீர்க்கத் 
துணிந்தவைவள். 
  
பள்ளிப்பயிலும் மகளின் 
கல்விச் சைைவிற்காய் 
கைவியிலிருக்கும் 
அவள் எண்ணங்கள் மட்டும் 
சுவரின் பல்லிகசை ரசித்தபடியய 
கடக்கிைதந்தச் ைாமத்தில்.  

  
ஓரிரவு மசைவியின் பிரிவில்கூட 
கதகதபிற்காய் இவசை  ாடும் 
காசையர்கள் கற்புள்ைவசரனில் 
யவசிசயன்று எப்படியுசரப்பீர் இவசை.  
  
--- குமயரைன் கிருஷ்ணன்                         
   
 
 
 ான் யபாராளி 
வாழ்க்சகயில் 
யதாற்று 
நிராயுதபாணியாய் 
ஆைாலும் 
ஒரு ராமன் 
"இன்று யபாய் 
யபாருக்கு 
 ாசை வா" 
அதாைால் 
வாழ்கியைன் 
இன்னுசமாரு 
யபாராட்டத்திற்கு. 
 
--- ைசி 
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வட்டமிட்டுக்சகாண்டிருக்கும் 
வறுசமசய விரட்ட 
ஒலி எழுப்பியபடி 
வீதியில் அசைகியைன் 
ஒரு சவயிசைை 
  
தூக்கம் புசதத்த இடத்சத 
மைந்த விழிகள் 
மண்ணுளிப் பாம்பாக 
இரசவ ச ம்புகிைது 
கைசவச்சுமந்தபடி.. 
  
ைாசைசயங்கும் 
ைாமம் வழிந்யதாட 
 ான் சைய்த 
தூக்கக்சகாசைகள் 
சகாட் "ஆவி"யாய் 
சதாடர்ந்தபடி 
இருக்கிைசதன்சை. 
  
 கரத்தின் யபரசமதிசய 
ருசித்தபடி  கர்ந்துயபாகின்ைது 
மாசடான்று அண்ணாைாசையில்.  
  
திரு ங்சககள் உைவும் 
திருப்பசமான்றில் 
விருப்பமின்றி கடக்கின்யைன் 
இந்த வாழ்சவ.  
  
வீதிசயாளிரும் யைாடியம் 
விைக்குகளுக்குக் கீழ் 
நீங்கள் நிைாசவன்று 
சைால்ைப்படுகிைவன் 
வாழ்கிைான். 

  
தசைகீைாகத் 
சதாங்கியாவது 
வாழ்ந்தாகயவண்டும். 
எைக்கு விதிக்கப்பட்ட 
இந்தவாழ்சவ 
ஒரு 
சவௌவாசைப்யபாை! 

--- நிைாகண்ணன். 
                    
 அங்யக 
உயரத்திலிருந்தபடியய 
கண்ணுக்கு 
விருந்தளித்துக் 
சகயசைக்கும் 
உயிர்ப்புள்ை 
பசிய இசைகசையும்விட 
இணக்கமாைசவ 
குைந்சதகளுக்கு .. 
தம் விருப்பத்துக்கு 
ஈடுசகாடுத்து 
என்ைசைய்தாலும் 
இணங்கித் தம் 
காைடியில் கிடக்கும் 
ைருகுகள்! 

--- வைவன் கரிகாைன்     
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திருவிைா காைங்களில் 
அருள் வந்து ஆடும் ைாமியாடிகள் 
காத்து கருப்புகசை விரட்டி 
ஊர் எல்சை தாண்டி 
விட்டு விட்டு வருகிைார்கள்... 
அடுத்த ஊர் ைாமியாடிகளும் 
அப்படியய விரட்டுகிைார்கள்... 
இரண்டு எல்சை யகாடுகளுக்குள் 
விழிபிதுங்கி நிற்கும் காத்து கருப்புகள் 
பின் ஏயைா...... 
தமக்குத்தாயம 
ைமாதாைமசடந்துசகாள்கின்ைை... 
தங்கைது எல்சைப்பிரச்ைசைகள் 
திரு விைா முடிந்தவுடன் 
தாமாகயவ தீர்ந்துவிடும்  ம்பிக்சகயில்... 
ஆைால்........ 
அசவகளுக்குள் ஓர் ஆதங்கம் 
எப்யபாதும் வந்து முட்டி யமாதுகிைது... 
உைகசமங்கும் 
இரு  ாட்டு எல்சைகளில் 
சிக்கித்தவிக்கும் மக்களின் வாழ்வு 
 ம்சமப்யபால் அவ்வைவு எளிதாய் 
இருந்து விடுவதில்சையய எனும் 
வருத்தங்களுடன்  அசவ 
எல்சைகசை வகுத்தவசை 
வசைபாடியபடி.... 
முடியப்யபாகும் திருவிைாவிற்காக 
எல்சைகளில் காத்திருக்கின்ைை....  
அசவகளுடன் யைர்ந்து 
 ம் பிரச்சிசைகளும் 
முடிவுக்கு வராதா எை 
ஏக்கத்துடன் 
காத்திருக்கிைார்கள் மக்கள்...  
--- ைந்துரு 

  
தசைப்பில்ைாத் தசைகள்... 
---------------------------------- 
எைக்காை உருவங்கசை 
அவர்கயை வசரந்திருந்தார்கள்.. 
விரும்பிய வண்ணங்களில் 
என்ை அைகுப்படுத்தி ஆரவாரித்திருந்தார்கள் 
தங்கள் வண்ணங்கசை 
இன்சைாருவர் யமல் பூசிவிட்ட பூரிப்பில் 
எக்காைச் சிரிப்புகசைத் 
தங்களுக்குள் பரிமாறிக் சகாண்டார்கள் 
ஒவ்சவாரு மைதிலும்  ாறிய குப்சபகசை 
மற்சைாருவர்யமல் ஏற்றிவிட்ட ஆணவம் 
 சடகளில்  ாடகமாடியது 
விரல்மாற்றியயா சகமாற்றியயா 
எழுதி ஏமாற்றியதில் 
தங்கள் சகட்டிக்காரத்தைத்சதத் 
தாங்கைாகயவ புகழ்ந்து சகாண்டார்கள் 
மைதின் வக்கிரங்களில் 
மிருகங்கள் தாராைமாகயவ சவளியயறிை 
சபயர் மசைத்து 
ஏயதா ஒரு சபாய்ம்சமக்குள் ஒளிந்து 
முகமின்றி உைாவிய அசத 
அவ்வைவு சீக்கரம் 
நிராகரிக்க முடியவில்சை.. 
சமாட்சடக் கடிதசமன்று! 
  
--- முனியாண்டி_ராஜ்.       
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ய ற்றிரவிலிருந்து கூச்ைலிட்ட 
கருநிைக் கடுவன் 
வீதி  ாய்களுக்களுக்கு 
தசைவைாவான் 
முதல் முசையீடாக 
பின்பக்க 
இடதுகாசை உயர்த்தி 
சிறுநீர்க் கழிக்கும் கம்பம் 
ஒளிர்தசை நிறுத்தி   
ஒருவாரம் 
ஆைசதன்ைான் 
  
சவள்சை சபட்சட 
யபை வரும் முன்ையம 
யகட்க ஆர்வம் காட்டிய 
ைாம்பல் நிைத்தவன் 
கடந்த ஆண்டு 
அவள் கற்பம் தரிக்க 
காரணமாைவன் 
  
அடுத்த முசையீடாக 
சைவிலி நிை சபட்சட 
தான் ஈன்ை குட்டிகசை 
சகாசு கடிப்பதாக 
புகார்  அளித்தது 
மசை வரும் காைத்தில் 
சதருசவங்கும் 
நீர் யதங்கி கிடப்பதால் 
தாவி குதிக்க முடியாதசத 
மூன்று கால் சவள்சையன் 
சைால்லி வருத்தப்பட்டான் 
வால் நீண்ட கிைட்டு முகம் சகாண்டவர் 
கடந்த ைனிக்கிைசம 
சகயபசிசய பார்த்து வந்த ஒருவன் 

தன் கால் மிதித்த 
கசதசய அழுது முடித்தார் 
சைபிரிட் வசககசை வைர்ப்பதால் 
மதிப்பற்ை சூைல் நிைவுவதாக 
புயமரியசை காதலிக்க முயன்ை 
மூக்சகாழுகிய 
குட்டி ஒன்று கூச்ைலிட்டது 
  
நியாயம் யகாரி யகாைமிட்டசத 
ஊசையிடுவதாக எண்ணி 
கல்சைான்சை வீசியவன் 
சககளில்  சமயிட்டு இருந்தான் 
ஒவ்சவாரு ஐந்தாண்டும் 
ஊசமயாக இருப்பசதன்று 
உறுதிசமாழி அளித்து . 
  
--- இவன் தங்கா 
  
                   
  
 
வசரந்து 
முடித்த 
மீன் 
தாசைக் 
கடைாக்கி 
நீந்திச் 
சைல்கிைது .. 
  
--- மீயாழ்                         
  
  
                      
 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 6    01/11/2016 
 

 
 பக்கம்- 7 

  
மரத்திலிருந்து 
முதிர்ந்த இசைசயான்று உதிர்வசதப் யபாை 
நிகழ்ந்திருக்கைாம் 
 ம் பிரிவு. 
  
 
 ாம் வைக்கமாக யதனீர் அருந்தும்இடத்தில் 
எதிசரதியர அமர்ந்தபடி 
வைக்கமாகக் யகட்க்கும் பாடல்கசைக் யகட்டபடி 
வைக்கம்யபால் பாதிஅருந்திய குவசைகசை 
பரஸ்பரம் மாற்றிக்சகாள்வசத 
கவைமாகத் தவிர்த்து 
  
 
இனி சதாடரமுடியாத காரணங்கசை 
என் பார்சவசயத் தவிர்த்தபடி 
உதடுகசை அழுந்தக்கடித்தபடி 
இசமகள் மினுங்க 
நீ சைால்லியிருக்கைாம், 
  
 
கழுத்தில் கத்திசய சவத்து,  
காலில் விழுந்து கதறி 
காதசை மைர சவக்கும் 
நீ 
பார்த்த திசரப்படங்களின் கதா ாயகர்கள் 
கைவரப்படுத்தியிருக்கயவண்டும் உன்சை 
  
 
மடியில் படுத்துைங்கிய குைந்சதயின் 
கழுத்சதயறுத்து 
குருதி வழிய வழிய 
உச்சிசவயிலில் 
சுடுமணலில் வீசிசயறிந்த 

படுபாதகத்சத 
சைய்திருக்க யவண்டாம் நீ. 
  
இத்தசைக்குப் பிைகும் 
உன்மீதாை புகார்கள் ஏதுமில்சை என்னிடம். 
  
--- சிவகுமார் கயைைன்                         
  
 என் மை வைசமங்கும் 
எதிசராலித்துக் 
சகாண்யடயிருக்கிைது 
அப்பா வாசவன்று 
அசையபசி வழியசைத்த 
அவனின் ஒற்சைக் குரயைாசை 
  
நிைப்தத்சத உருவாக்கிவிட்டு 
மீண்டும் மீண்டும் 
ஒலித்து 
 கசைத்துப் யபாடுகிைது 
என் காைகத்சத 
அவன் பிதற்ைசைாலி 
  
யதர்தல் பயிற்சி வகுப்சப 
 முடித்துவிட்டு 
மாவட்டங்கள் பை கடந்து என் 
ஊர் சைல்லும் யபருந்சத விசரந்து 
பிடிக்க யவண்டும் 
  
திரிந்த 
என் காைகம் 
மீண்டும் தன் 
 இயல்பு நிசைக்குத்  திரும்ப 
  
--- மயகஷ் சிபி    
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மனிதாபிமாைம் 
---------------------- 
 சதாப்புள் சகாடி அறுக்கப்படாமல் 
இரத்தத்தின்  ஈரம் காய்ந்திடாமல் 
கழுத்சத ச ரித்து மூச்சை நிறுத்தி 
குப்சபயாய் சுருட்டி  வீசியது 
சதருயவாரத்தில் இன்னும் மூச்சுத்திணறுகிைது. 
  
கல்வியின் ஈர்ப்பால் கல்லூரி சைல்லும் மங்சகயர்.....  
யமாகத்தின் ஈர்ப்பால் 
பித்துப்பிடித்த ஆைான்கள் சககளில் 
சிக்கி சிைகுகள் பிய்க்கப்பட்டு சிசைப்பட்டு கிடக்கிைார்கள் 
  
யைாறு யபாட்டு யைாகம் தீர்த்த 
உைவுகசை பணத்திற்காக 
சகாஞ்ைமும் ைைைமில்ைாமல் 
சகான்று குவித்து இரத்தம் 
பருகிடும் காட்யடரிகள் 
  
இரக்கத்தின் ஈரம்  சைந்து யபாக 
வைண்ட உள்ைங்கள் சவடித்து 
யவசைப் பாய்ச்சிைாலும்  
இரத்தம் கண்டிடாது குயராதங்கள் 
குமுறி பீறிட்டு  பாயும்.. 
  
மனிதம் என்பசத கூவி விற்கும் 
மனிதர்களிடம் மனிதாபிமாை 
யதடுபவன் மூடைாகத்தான் இருப்பான் என்சைப்யபாை.... 
  
--- ஆய்ஷா ஷப்னி                         
  
 
 
  

அதிகாசை 
யவசைக்கு கிைம்புசகயில் 
இன்று நிகைைாம் 
என்று யதான்றியது. 
முதல் வீட்டில் 
சபருக்கிக் சகாண்டிருக்சகயில் 
இடுப்பில் வலித்தது. 
ஐந்தாவது  வீட்டில் 
துணி துசவக்சகயில் 
முதுகுத்தண்டில் 
சபருவலி துசைத்தது.  
கசடசி வீட்டில் 
பாத்திரம் கழுவுசகயில் 
யதான்றிய 
அடிவயிற்று வலியில் 
ைந்யதகம் வலுத்தது. 
மூத்தவளுக்கு பிஸ்கட்டும் 
இசையவளுக்கு பாலும் 
வாங்கிக் சகாண்டு 
வீடு திரும்புசகயில் 
பனிக்குடம் உசடந்து வழிந்து 
உறுதிபடுத்தியது 
ஆறு மாதத்திற்கு முன் 
இைந்திருந்த 
கணவனுக்காக 
பூவழித்து சபாட்டழித்து 
விதசவக்யகாைம் 
ஏற்கும்  ாள் இன்சைன்பது 
  
--- பா. வனிதா சரஜி                         
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 ான் காற்ைாகும் 
கணம் வசரக்குமாவது ...... 
  
யமகத்திரள்களினிசடயய, 
நீைத்திசை காட்ட முயலும் 
ஒரு அந்தரித்த வாைமாய் இரு... 
  
“ஆஸ்துமா” யராகியின் 
சவளித்தள்ளும் மூச்சு யபான்ை 
உன் இருத்தலுக்காை பிரயத்தைம்,  
என் “சதளிவாக்குதல்களின்” பின்யை 
உன் நிரந்தரத்திசை அத்திபாரம் 
சைய்யும் ....... 
  
அப்பால் ...... 
நீண்ட  தியில் உன் 
பிம்பம் நீராடும் யாருமற்ை 
ச டுஞ்ைாசையாய்..... 
  
ஒரு பக்கவாத பைசவயின் 
சூம்பிய இைகுகளுக்குள் என் 
இருப்பிசை குறுக்கி சகாள்கியைன் ...... 
  
காைத்தால் கனிய சவக்கவியைா 
இந்த ‘காய்த்தல்” பருவத்தின் 
இரு காய்கள் மட்டும் 
இப்படியய 
சவம்பி ....... 
சவதும்பி ....... 
  
---ைலித்தா 
  
 
 
 

ஓவ்சவாரு விடியலும் 
முன்கூட்டியய சகாண்டு வருகிைது.... 
பூக்களுக்காை மரணச் சைய்திசய 
  
உதிர்ந்த பூ 
இருக்கிைது.... 
காம்பின் நிைலில் 
  
எறும்சப தட்டிவிடாயத! 
அது குைப்பவில்சை.... 
புத்தனின் தியாைத்சத 
  
ஒரு பைசவ 
தன் சிைகால் அடிக்கிைது.... 
வாைத்துக்கு 
  
யதனீர் குடிக்க தசை தாழ்த்துசகயில் 
யகாப்சபக்குள் விழுகிைது.... 
என் முகம் 
  
ஒரு சபரிய பாசை 
ஆடியாடிக்சகாண்டிருக்கிைது.... 
குைத்தின் யமல் 
  
தசைக்கு யமல் பட்டாம்பூச்சி 
என்னூடலில் பைந்து விசையாடுகிைது.... 
கறுப்பு நிைல் 
  
கூண்டுக் கிளி 
விடுதசை சபற்ைது.... 
உயிர்யபாை பின்பு 
  
--- பா.தா                         
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சூழ்ச்சிகள் நிசைந்த 
வாழ்க்சகயிது - மண்ணில் 
வீழ்ச்சிகள்   பரவும் 
யைர்க்சகயிது. 
  
காட்சிகள்  சதளிவாய் 
சதரிந்தாலும் - கண்ணில் 
மாட்சிசம   மசைக்கும் 
யபாலியிது. 
  
உண்சம  யபாையவ 
சவளித்சதரியும்  - அசத 
உரசிப் பார்த்தால் 
நிசை புரியும். 
  
சிைந்தி வசைசயப்  யபாையவ 
நிசைப்பாய்  - அது 
ைதிவசை   என்ைதும் 
திசகப்பாய் . 
  
கூட இருந்யத 
குழிப்பறிக்கும்  - சகட்ட 
குள்ை  ரிகள் 
கூட்டமடா ........ 
  
ஆட விட்யட 
கால் உசடக்க  - சிைர் 
ஆைந்தம்  சகாள்வதில் 
 ாட்டமடா  ......... 
  
கூனியும்  ைகுனியும் 

கூட்டாக  - இங்கு 
குத்து  சவட்டுவார்   
யவட்டாக .......... 
  
சூதுகள்  நிசைந்த 
உைகமடா  - அது 
சூழ்ந்ததைால் தான் 
கைகமடா .......... 
  
--- கவிஞர். ஏரூர் யக. ச ைஷாத்                         
  
பம்பரம்.. யகாலி.. கில்லியாடி.. 
பாண்டி.. பல்ைாங்குழியாடி.. 
ஆற்றில் நீந்தி.. ஆை விழுதாடி.. 
கிணற்றின் மடி சதாட்டு.. 
மசையின் தசை சதாட்டு.. 
காடு கைனிசயல்ைாம் கால்கைைந்து.. 
கூடிக் கூட்டாஞ்யைாறு ைசமத்து.. 
சகாஞ்சிக் கசதகள் யபசி.. 
பட்டாம்பூச்சிசயை சிைகடித்த சிறுவர்கள் 
பரிணாம வைர்ச்சியில் 
பைக்க விட்டு சகாண்டிருக்கிைார்கள் 
அசடப்பட்ட  கரத்து கூடுகளில் 
ஆங்ரி யபர்டுகசை ஒவ்சவான்ைாக... 
  
--- மணி_அமரன்                         
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ஆயிரம் ஆண்டுகளின் ைாட்சியாய் 
ைடைடசவை எழுந்தமரும்புைாக்களின் சிைகசைப்பில் 
சிசதந்த சிற்பங்களின் இசடசவளியல் 
உயிர்த்த சைடிகள் அசைந்தடங்கிய யகாபுரத்சத, 
முன்சைாரு காைத்தில் 
அடர் வைத்தின்  டுவிலிருந்து 
இன்று தனியய மீதமிருக்கும் 
ஒற்சை ஸ்தை விருட்ஷத்சத, 
பூசெயவசையில் 
கைத்த குரலில்  ாவசைக்கும் மணிசய, 
கவனிப்பாரற்ை நுட்பமாை சிற்பங்கசைப் 
பார்த்து வியந்து 
பச்சைப் படைசமை நீர்ப்பரப்பில் விரிந்திருந்த 
இசைகளினுயட தாமசரகள் பூத்திருந்த 
சதப்பக்குைக்கசர மண்டபத்துணில் 
யாழிசய ரசித்தபடி ஓய்வாக ைாய்ந்த 
என்னுடல்பட்டு 
அதிர்ந்த அைகிய  டைப் சபண் சிற்பசமான்று 
திடுக்கிட்ட என்சைக் கண்டு சிரித்தபடி 
அபி யம் பிடித்திருந்த விரல்கசைத் தைர்த்தி 
ஆசடகள் திருத்தி 
பின் மீண்டும் உசைந்த அற்புதத்சதச் சைான்ைால் 
உங்களில் 
யார்  ம்புவீர்கள்? 
  
--- ஜி.சிவக்குமார்                         
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 யமல் ய ாக்கி சககள் விரித்து 
தன்சைதாயை சுற்றி மகிழும் சிறுமியின் 
குட்சடப்பாவாசட ராட்டிைத்து பார்டரில் 
ொன் இசடசவளிகளில் இைக்சக முசைத்த 
பட்டுக் குதிசரகள்.. 
'ஸ்ைாஸ்' மாதிரி உடல் ைரித்து 
நின்று  கரும் ரயிலிலிருந்திைங்கி 
அடுத்தப்சபட்டிக்கு தாவும் 
திரு ங்சகயின் சகத்தட்டலில் 
இடறுகிை தடக்தடக்... 
தன்சைவிட குரசைாடியக்கூவும் 
சகாய்யாசவ கடக்சகயில் 
அைட்டுத்தைமாய் சிரித்து வாய்பிைந்திருக்கும் 
தீர்ந்த கூசட.. 
இடப்பக்கம் கழுத்து வசைத்து 
சபான் நிைத் தசைசய சைாறிந்தவாறு 
அழுக்குபடர் சகசய நீட்டியாசிக்கும் 
சின்ைப் சபயனின் கக்கத்தில் விற்கமுடியாத 
ஸ்டிக்கர் ைாமிகள்.. 
சபத்தியக்காரனின் சககளிலிருந்து 
 ழுவிச் சிதறும் ஒற்சை ரூபாயில் 
ய ற்று யதாசைமாவுக்கசடயில் வாங்க மைந்த 
சில்ைசர பாக்கியின் ஓசை.. 
வாழ்வின் 
நுசர ாட்டியம்..! 

--கைா காண்பவன்                         
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சபந்தமியை யபசிடுவாய் 
-------------------------------- 
சைால்லினிதாம் யாழினிதாம் மைசை 
...........        சைால்யகட்பார் சைவியினிக்க  ாளும்! 
சதால்காப்பி யசமாழியூண்றி வைர்ந்த 
...........        சைால்லுண்ணா சிைப்பதுயவ சமாழிக்கும்! 
பல்ைாயி ரமாண்டுகைாய் சைழித்த 
...........       சபந்தமியை சைம்சமாழியாம் உைகில்! 
சைால்சைடுத்து ைாற்றியதும் கண்யட 
...........        யதால்சகாட்ட திக்சகட்டும் யகளீர்! 
  
சைந்தமியை மூச்ைாகி, சிந்சத 
...........       யதன்யபாலி னிக்குசமாழி தமியை! 
வந்தபை யவற்றுசமாழி சயல்ைாம் 
...........       வாய்சமாழியாய் நின்றிடாமல் வைர 
சைாந்தமண்ணில் விதியிதுயவா  மக்கு? 
...........      சதான்சமயாை சமாழிசயன்ைால் தமிழ்தான், 
சபந்தமியை யபசிடுவாய்  ாளும் 
...........        சபந்தமிழில் சபயரிடுயவாம்  ாமும்! 
  
உயரத்தில் ஏற்றிவிடும் ஏணி 
...........        உைகத்தின் ஒளி ல்கும் தமியை! 
தயயவாடு பிைசமாழிபற் ைவில்சை 
...........        தசயகாட்டும் சைந்தமிழின் சிைப்பு 
அயல்நிைத்து சைல்வங்கள் தமிழில் 
...........        ஆழ்ந்தசபாருள் சகாண்டுமீட்க! கன்னிக் 
கயல்விழியபால் துள்ளியாடு சமங்கள் 
...........        சபந்தமிசை யபசிடுவாய்  ாவாய்! 
  
- கவிஞர். கு.  ா. கவின்முருகு.                         
  
 

 
 
மைசைகைால் 
மட்டும் எப்படி முடிகிைது 
என்று சதரியவில்சை 
தந்சதயின் ஆள்காட்டி விரசை 
 சடவண்டி ஆக்கி சகாள்ை 

--- பாரதி          
 
 
                
 அம்மன் திருவிைாவில்தான் முதன்முதலில் 
பார்த்துக்சகாண்யடாம் அப்புைம் தீமிதி  ாள் 
அடுத்து தீபாவளியன்று... 
பண்டிசக  ாட்களில் எல்ைாம் பார்த்துக்சகாண்யடாம் 
பின் பார்த்துக்சகாள்ளும்  ாட்கசைல்ைாம் 
பண்டிசககைாயிற்று! 
  
--- அகராதி                         
  
 
இைந்து விட்டிருந்த   
ஒரு சபரு த்சதயின் 
சவண் முதுகு 
கவிழ்ந்திருக்கிைது 
பூசையசைகளில்.... 
  
சமன்புசக நுகர்ந்தபடி 
சைவப் பசடயலுக்காய் 
காத்திருக்கிைார் 
கடவுள்....!!! 
  
--- கட்டாரி தமிழ்           
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கடக் கடக் கடக் கடக் 
---------------------- 
  
 ான் கடத்தப்பட்டுக்சகாண்டிருக்கியைன் 
காற்சைப்பிைந்து 
அசைகசை உசடத்து 
இன்னும் நிர்ணயிக்கப்படாத எைக்காை 
என் எல்சைசய ய ாக்கி 
  
யகட்கும் அடிக்சகாரு காைடிச் ைத்தத்யதாடு   
முன்சைடுத்து கடந்தச்சைல்லும் திடீரசைகள் மத்தியில் 
பிடித்திருக்கிைது 
என் கடத்தல் எைக்கு 
  
மூசை வீட்டில் என்சைக் கிடத்திசவத்திருந்தயபாது 
இது  ாள் வசர சதாசைந்திருந்தவன் 
சவளியய வந்யதன் பைைாை  ான் 
  
திரண்டிருந்த சவண்யமகங்கள் 
சகயசைவு 
யபாகும் இடமிங்கும் கிசடத்த உற்ைாகத்தால் 
நிற்காமல் ஓடி விரிகிைது முன்யை 
ஏற்கையவ 
தயாரிக்கப்பட்ட என் பயணம் 
  
கடல் விட்டுக்சகாண்டிருந்த மூச்சுக்காற்றில் 
கைந்து தசைத்தூக்கும் அவ்வப்யபாசதய 
அச்ைத்சதத் துச்ைசமை எண்ணியபடி 
உற்பத்தியாகிைது 
இதயம் முழுதும் புது ரத்தம் 
  
ைவால்கள் ஒவ்சவாரு முசையும் 
ச ஞ்சில் ஏறி 
உட்கார்ந்தசகாண்டு யபாடும் தசட 

உத்தரவுகள் உசடக்கப்பட்டு 
ஏயதா ஒன்று உந்துதைால் 
வந்து விழுகியைன்  ான் யாருக்கும் 
சதரியாத 
கடல் சதருவில் 
  
யவலியய இல்ைாத வானில் 
மறு  டவாய் 
விசதக்கப்படைாம் 
 ட்ைத்திரங்கைாய் 
 ான் 
நீ 
--- கா.இைட்சுமணன்                         
  
               
 அந்த 
முதியயார் இல்ைத்திலிருந்து 
 சடப்பயிற்சிசய 
சதாடங்கிய முதியவர் 
இசடயில் அசடந்த 
கசைப்பில்... 
இசைப்பாறிய மரத்தடிசய.. 
நிமிர்ந்து பார்த்து... 
சமௌைமாக 
புன்ைசகத்து சகாண்யட... 
கண்கசை துசடத்துக்சகாண்டார்..!! 
  
பிைகுதான் புரிந்தது.. 
அம்மரம் 
இசைகயை இன்றி 
பட்டுப் யபாயிருந்தது..!! 
  
--- எம்.சைல்வகயணஷ்                         
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குைம் தூர்த்து 
கட்டிய வீட்டின் முற்ைம் 
சதாட்டியில் அல்லிப்பூ !  
  
மகிழ் ன் மசைக்காடு                                         
  
தனித்திருக்கும் தருணத்தின் 
முடிவற்ைக் கண்கைாய் 
பயத்தின் ைாயல்கள் 
காற்சைங்கும் திசையறியாது 
தனித்தசைகிைது மைது 
ைங்கடமாை நிசைகள் 
ைந்தித்துப் யபசிய யபச்சுக்கள் 
பயப்படாயத என்ை யார் குரயைா, 
பிைகு யார் யார் முகங்கயைா 
பிம்பங்கைாய் உருமாறி 
மிரட்டைாய் அரங்யகறுகிைது 
என்னுள். 
மரணத்தருவாயின் கசடசி ச ாடி 
நிசைவுகளின் குைப்பம் 
வாழ்வின் சூட்ைமம் 
ஞாபகங்கள் சிதறும் 
முடிவிலிகளின் சவளிகள் 
உடல் அசைவில்சை 
கசடசி பார்சவ 
சதறிக்கும் துளி மிச்ைக் கண்ணீர் 
பிணம் காக்கும் இரவின் 
காற்சைங்கும் ததும்புகிைது 
மரணத்தின் வாைசை! 
  
--- ஆைந்தி ராமகிருஷ்ணன்                         
  
  
 

  
மரணசமன்பதும் 
கடத்தசைப் யபால் 
நிகழ்ந்து விடுகின்ைது !  
  
மீைாத் தூக்கத்சத 
யாசரழுப்பி 
என்ை சைய்வது ?  
  
மரணம் சிைருக்கு 
விசைச்ைசைக் சகாடுக்கின்ைது !  
  
மரணம் சிைருக்கு 
மரணத்சதயய தருகின்ைது !  
  
ஆசைகளின் முடிவுதான் 
மரணமாம் ,  
ஆசைகளின் சதாடக்கமும் 
மரணம் தான் !  
  
ஒப்பாரிகளின் ைங்கீதத்தில் 
ஊர்வைம் யபாகின்ைது 
மரணம் ! 
  
கண்ணீர்த் திவசைகளும் 
கபர்ஸ்தாயைாடு 
அடக்கம் சைய்யப் படுகின்ைை !  
  
இறுதித் தூக்கசமன்பது 
இைந்தவனுக்கு மட்டும்தான்,  
வாரிசுகளுக்குக் கிசடயாது !  
  
--- முகமதுபாட்ைா 
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பைசவகளில்ைா 
திசையில் 
வாைம் சவறுசமயய.. 
  
 
விரிக்க சிைகுகளில்சை 
பைக்க வாைமுமில்சை 
அழுக இசவயுண்டு.. 
  
 
புத்தகங்கள் காட்டும் 
அைாதி பிரியம் கூட 
சுற்ைத்திடமில்சை.. 
  
 
ச டிய வார்த்சதகளும் 
சிறிய எழுத்துக்களுயம 
என் தற்யபாசதய 
சகயிருப்பு.. 
  
 
சக சைைவுக்கு 
சவறும் நிசைவுகயை.. 
  
 
சபாழுதுகசை கடத்துவது 
இப்யபாது 
மசைப்பாக இல்சை 
இயல்பாைதாயிற்று.. 
  
 
நிெசமல்ைாம் சுடுகிைது 
நிதாைசமல்ைாம் உசடகிைது.. 
  

வாழ்சவன்ை வாழ்வு 
மரணமும் என்சை 
ய சிக்கிைது.. 
  
காற்சை குடித்து 
கவிசத திண்று 
வரமில்ைா தவமாய் 
முடிவில்ைா இவ்வுைகில் 
 ானும் ஓர் அற்ப பிைவி.. 
  
--- யகாபி யைகுயவரா                         
  
 
 
 
ஓர் உயிர் பிைத்தலுக்கு முன் 
ஒரு ச ாடியும் 
ஓர் உயிர் பிரிதலுக்கு முன் 
ஒரு ச ாடியும் 
ச ாடிதான் எனினும் 
ச டிது...!! 
------ முரளி                         
 
 
சிசைப் புைா 
அசடபட்ட கூண்டிலிருந்து 
பிடிபட்ட என்சை 
ைமாதாைம் 
என்ைார்கள் 
சவண்சம அழுக்காைது 
  
--- யை தண்டபாணி சதன்ைல்                         
 
 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 6    01/11/2016 
 

 
 பக்கம்- 16 

வண்ணத்துப்பூச்சியின் 
அதிகூடிய சமன்சமயின் 
வண்ணங்களுக்குள் 
அன்சப இசைத்துப்பரவசித்துப் 
பின் பரிகசித்துப் பிரித்சதடுு்த்துப்பார்த்திருந்தது.... 
  
வார்ப்புக்குள்ைடங்கும் 
நுட்பவியைாய்த் 
யதான்றிடினும் 
  
எண்ணங்களுக்குள் 
அன்சபத்தீட்டி 
வண்ணங்களுக்குள் 
யதாயவிட்டு 
நீட்சி சபறும் 
வீச்ைம் சகாண்ட யவசை 
  
திருத்தச்சிந்தையில், 
அதுவல்ை இதுயவ 
யமாட்ைசமன்று 
சின்ைச்சிைகின் 
சையலுதிர்த்த காசத.... 
  
சீர்திருத்தத்தின் 
எந்த வசக வியமாைைம்..?? 
  
திருமசை ஷகி                         
                       
 சையும் உைக்கு 
குசடயாக 
ய ற்று சபய்த மசையில் 
ய ற்யை முசைத்தது காைான். 
  
--- வியைாத்குமார் பா 
  
  

யதடல் 
--------- 
  
முதலில் 
கைவுகளில்தான் 
சைாற்கசைத் யதடியைன்.. 
  
பின்... 
எல்ைா திசைகளிலும் 
சுவடுகைால் 
எசை வசரந்யதன் 
  
சுவாைத்தில் 
சவளிச்ைங்கசைப் 
படரவிட்யடன் 
  
இசமமூடிய 
பார்சவசய 
வாைவில்ைால் 
 சைத்யதன் 
குளிர்ந்யதன் 
வண்ணமாயைன் 
  
 ாயை 
சமாழியாகிப் 
பின் 
யதடலில் 
சதாசைந்து யபாயைன் 
--- ம.கைகராென்                         
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அது ஓர் பயணம் 
--------------------- 
  
காற்சை நிரப்பிய 
இதயத்சத பிதுக்கியபடி 
என்சையய  ான் மைந்த பயணம் 
அங்யக 
நிைாக்கள் இரண்டு 
அசவ நீந்துபசவ அல்ை 
எழுந்து  டப்பசவ 
நீரிலும் வானிலும் 
  
அந்தத் சதருசவக் கடந்த 
துளிகளில் பிரிந்து 
சகாண்டிருந்தை 
அவ்விரு பைசவகளும் 
  
சபருமசையின் ைாரல் 
துளிர்விட்டுக் சகாண்டிருந்தது 
இசைகளினூடாக ஒழுகி 
வழியும் இைங்கதிர்களில் கைந்தபடி 
  
அப்சபாழுதுதான் 
இருவர் என்சைக் கடந்து சைன்ைைர் 
கூரிய அைகிு்ைால் 
கண்கசைக் சகாத்தியவாறு 
  
--- திருமூ                         
  
 
 
 
 
 
 

அவளின் சமௌைம் 
ைந்திக்சகயியைா, 
பிரிசகயியைா 
எசை 
முழுசமயாக முத்தமிடும் 
அவளின் சமௌைத்திற்குள் 
அடிக்கடி சதாசைத்துவிடுகியைன் 
என்சை... 
--- சை. சைல்வமணி சைந்தில்.                         
  
 எங்காவது வழிந்து 
நிசைந்த கைவுகளில் 
உடசை மீறிய காதசைப் 
புணரும் கைத்தசை 
உச்ைப்படுத்தும் முத்தங்கள் 
ஈரமாைதாயிருக்கின்ைை 
  
பால்குடிக்கும் ஓவியங்களில் 
கிடக்கும் 
புத்தகக் கவிசதகசை 
உன் இதழில் குடிக்கியைன்... 
  
ஆைால் சவளிச்ைத்சத 
விட மங்கைாை ஒளி சகாண்டாடப்படுவதில்சை 
  
மங்கைாைது காதல் இல்சை 
மங்கைாைது ஆபாைமில்சை 
ஏன் மங்கைாைது உடலிலும் 
இல்சை 
  
அது ஆன்மாவின் 
அதிகாசைப் சபாழுதில் 
இருக்கிைது... 
  
- ஸீைா சமாய்தீன்   
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ஊசர எரிக்கும் தீப்பந்தங்கள்! 
--------------------------------------- 
இம்முசை 
புைசமசய எழுதி சவன்ைவர் 
இன்று இறுதி வாய்க்கரிசிசய 
வாசித்து சைன்ைவர் 
என்றுதான் சதாடங்குகிைது 
அக்கசத 
  
ஏழ்சமயின் அந்தப்புரமாய் 
முதிர் நிசையின் 
பாடல்கள் சுமந்த சதருசவ 
யவகமாய் கடந்து 
சைங்குத்தாை தாழ்வாரத்தில் 
உசைந்து விடுகிைது 
அன்சைய சபாழுது 
  
பசியில் அழும் குைந்சதகளுக்காய் 
விரிந்திருக்கும் தாய்மடியில் 
ஈ சமாய்க்க 
புதிதாக வசிக்க வந்து 
அவைாகி கிடக்கிைாள் 
ஒருத்தி 
  
அவளின் 
திரட்சியாை இடங்களில் 
குடியயறி விடுகின்ைை 
விரகத்தில் அசையும் 
யமாை நிசைப் பார்சவகள் 
  
சுவர்கள் பல்லிழிக்க 
கழிப்பசையும் கண்காணிக்கிைது 
காதுகசை தீட்டிக்சகாண்டு 
  

கட்டுக் கசதகளுக்கு 
சக கால்கள் முசைக்க 
அவள் பற்றிய ஊடாட்டம் 
வதந் தீப் பந்தங்களுடன் 
ஊரில் அசைகிைை 
............................., 
இனி எரிந்து ைாம்பைாக 
எல்ைா தகுதிகளும் 
இங்கு இருக்கு! 
  
---யராஷான் ஏ.ஜிப்ரி 
                    
                        
  
 
குவசையில் நிரம்பிய 
நீசரை வழிகிைது ஆசை 
அதசைக் குடத்தினில் நிரப்பி 
உன் இசடயினில் அமர்த்திக் சகாள்கிைாய்,  
அதன் பின்பு தழும்பிச் சிதைாமல் இருக்க 
முயற்சித்ததில்சை இதுவசர  ான். 
  
--- Pearl Sys(முத்து)                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 6    01/11/2016 
 

 
 பக்கம்- 19 

          
 வண்ணத்துப்பூச்சிகளும் ஞாபகங்களும் 
-------------------------------------------------- 
  
சதன்ைலின் சகசயழுத்சதைவும் 
அைகின்  சகப்சபைவும் 
  
முதன் முசை காதலில் விழுந்த 
இதயத்தின் சீரற்ை துடிப்சபைவும் 
  
சவட்கத்தில் சிவந்த 
விழிகசை மசைக்க 
யமலும் படபடத்து 
காட்டிக்சகாடுக்கும் 
பருவ இசமகசைைவும் 
  
சைக்கச்சிவந்த சைம்பருத்திப்பூக்கள் 
சைடியயாடு யைர்ந்து 
சிைகடிப்பதுயபாைவும் 
  
ஒட்டிச்சிைகடிக்கும் 
இந்த வண்ணத்துப்பூச்சியின் 
வண்ண வண்ண சிைகுகள் 
ஏயைா உன்சை ஞாபகப்படுத்திச்சைல்லும்.... 
  
--- தங்யகஸ்வரன்                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கசடசியாக 
 ாம் முத்தமிட்டுக்சகாண்டது 
இரண்டு வருடத்திற்கு முந்சதய 
திருவிைாவின் 
கசடசி  ாளில்தான். 
  
கள்ளிச் சைடியில் 
ச ருஞ்சி முள்ைால் 
 ாம் வசரந்த 
சவற்றிசை வடிவ இதயத்துக்குள் 
அைாசதயாய் கிடக்கிைது  ம்சபயர்கள். 
  
அந்தப்பக்காமாய் 
எப்யபாது யபாைாலும் 
அசைக்கிைது என்சை. 
  
அசைக்கிைதா உன்சையும். 
உன் கணவனுடன் 
குைந்சதசய இடுப்பில் சுமந்து 
அந்தப்பக்காமாக 
நீ தாய்வீடு சைல்லும்யபாது. 
  
--- ச கிைன்                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 6    01/11/2016 
 

 
 பக்கம்- 20 

கிராமத்துத் திண்சண 
---------------------------- 
அன்று அந்த முற்ைத்யதாடு 
சதாட்டுக்சகாண்ட கற்திண்சணயில் 
கைாதியாசயாரு கூட்டம்...  
  
அம்மா, அப்பா... 
தாத்தா, பாட்டி...  
மாமா, மாமி... 
இன்னும் நீண்டது அந்தகூட்டம்...  
  
அவர்களின்  டுயவ 
அங்காங்யக அசையும் 
சவற்றிசைப் சபட்டிக்கு 
சபரும் மதிப்புண்டு...  
  
இசடயிசடயய வாக்குவாதம் 
அதற்கிசடயிசைாரு சபருஞ்சிரிப்பு 
கண்டதும் யகட்டதுமாய் 
 ானும் ஆங்காங்யக 
அசைந்து சகாள்யவன்...  
  
கூட்டத்யதாடு  ான் யைர்வதுயவா 
மாமி சகாண்டுவரும் 
நிைக்கடசைப் சபாரியலுக்காகத்தான்...  
இற்சைவசர காணாத ருசியது.  
  
குடும்பத்தில் சதாடங்கி 
அரசியலுக்கு இடம்மாறும் 
அைவைாவிய கசதகள்... 
அத்தசையிலும் படிப்பிசைகயை... 
  
சிையத  ாட்களில் 
அக்காவின் திருமணம் தசைதூக்க 

தசரமட்டமாைது அந்தத்திண்சண...  
  
பாவம் என்ை நிசைத்திருக்கும்..? 
தன்யைாடு மனிதம் உைவாடிய இடங்கள் 
மகிழூர்ந்தின் புகலிடமாைசத 
மைம் சபாறுக்குமா..? 
  
அதன் நிசைவுகள் எவ்வாயைா....  
  
என் சிந்சதகள்தான் 
அதன் இன்பம் ய ாக்கி 
இன்ைமும் விசரகின்ைது...  
  
-ஸிக்ரா ைாதி-    

 
 
நீயும் உன் காதலும் 
------------------------- 
பிைழ்ந்து யபாை ரூபிக் க்யூபின் 
வண்ணங்கள் கசைந்த 
பக்கங்கசைை 
கிடந்தது என் மைது. 
அடுக்கடுக்காய் வண்ணங்கசை 
ஒன்றிசணக்கும் வித்சதசய 
அறிந்திருந்தது உன் காதல்.  
அந்த கர்வத்தியையயதான் 
மீண்டும் மீண்டும் 
கசைத்துச் யைர்த்து என்சை அசைக்கழிக்கிைாய் நீ! 
  
--- சுயரஷ் பரதன்.                         
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 என் கவிசதகள் 
அயகார பசியயாயட 
ெனிக்கின்ைை 
  
என் 
சிற்றுண்டிச் ைாசையின் 
ச ாறுக்கு தீனிகளில் 
அசவகளின் 
அசூர பசி 
அதிகரித்யத விடுகின்ைது 
  
எங்கும் 
பசியடங்கா நிசை 
என்சையய 
தின்றுவிடுயமா.....? 
  
ஐயம் அவ்வப்யபாது 
  
கடும் 
நீர்ச் சுைலில் 
கைத்சத இறுக்கும் மகசை 
விைக்க இயைா 
தவிக்கும் 
ய ை தகப்பைாய்..... ான் 
  
ய சிப்பதும் 
நிகழ்வதும் 
ய சரதிராகுசமனில்...... 
  
மின் கம்பமாய் 
நிற்கின்ை யபாது 
வாழ்வுத் சதாடரி 
பார்சவ தாண்டி 
பயணித்து விடுகிைது..........!  
--- ைட்டாம்பிள்சை 

   உண்சமயின் சதருவில் 
ஊர்க்யகாைம் யபாகின்ைை 
யபசிய உண்சமகளும் 
யபைாத உண்சமகளும்;  
யபசிய உண்சமகளுக்கு 
ைவுக்கடியும்;  
யபைாத உண்சமகளுக்கு 
மைர்க்கீரிடமும் பரிைளிக்கப்படுகின்ைை 
ைத்தியத்தின் பாசதயில்!  
 
- .சுயரஷ், ஈயராடு            

              
மூடிய முகிலுள் யமாகை நிைவாய் 
****முத்சதை ஒளிரும் யமாகினி இவயைா ? 
சூடிய மைரும் சைாக்கிட சவக்கும்  
****சுந்தர வதைத் யதாசகயின் சிரிப்யபா ? 
பாடிடும் குயில்யபால் பாசவயின் குரலும்  
****சபந்தமிழ்ச் சுசவயாய்ப் பரவிடும் மதுயவா ? 
ஆடிடும் மயிைாய் அபி யம் புரியும்  
****ஆயிசை அைகில் அசைந்திடும் மையம ! 
வசைகரம் சகாஞ்ை வஞ்சியும் சிணுங்க  
****வசைவுகள் வைப்பாய் வசதத்திடும் இசடயயா ? 
முசைவிடும் குருத்தாய் முந்திரி விசதயாய்  
****முகத்தினில் எடுப்பாய் முகிழ்ந்திடும் மூக்யகா ? 
இசைஞசர யீர்க்கும் இசமத்திடும் விழியும்  
****இதழ்களின் சிவப்பும் இைசமயின் துடிப்யபா ? 
விசைந்தச ற் கதிராய் சவண்மணி யாரம்  
****மின்னிடும் சபண்சண விரும்பிடும் உையம ! 
 
--- சியாமைா ராெயைகர்     
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 தீபாவளிப் பண்டிசக 
எல்யைாரும் சகாண்டாடுவார்கள் 
அதிகாசை விழித்சதழுந்து 
எண்சணய் யதய்த்து சவந்நீரில் 
தசைமுழுகிக் குளிப்பார்கள் 
மகிழ்ச்சியயாடு புத்தாசடயுடுத்தி 
மத்தாப்பூ சகாளுத்துவார்கள் 
பைகாரம் உண்பார்கள் 
பட்டாசு சவடிப்பார்கள் 
மைால்வசட சமதுவசட 
கறியைாறு ைசமத்துண்பார்கள் 
மகிழ்வுந்தியைா யபருந்தியைா 
யமாட்டார் சைக்கிளியைா 
புதுத் திசரப்படம் பார்க்க 
பட்டிைத்துக்குப் யபாய்வருவார்கள் 
உைவிைர்கள்  ண்பர்கள் 
அக்கம்பக்கத்திைர் அசைவரும் 
வீடுகளுக்கு வந்துயபாவார்கள் 
மாசைமுதல் காசைவசர 
வாையவடிக்சக புஸ்வாைம் 
வானில் வர்ணொைங்களில் 
பூமசைதூவும் மகிழ்ச்சியில் 
உள்ைங்கள்  சைந்திடக்கூடும் 
வாைலில் ைங்குைக்கரங்கள் 
வண்ணவண்ணக் யகாைமிடும்....   
வீதியயாரங்களில் 
ைாக்கசடத் துர் ாற்ைம் கமழும் 
எங்கள் வீடுகளில் 
வாைக்கூசர ஒழுகலில் 
எங்கள் யதகங்கள் 
 சைந்து  டுங்கக்கூடும் 
ஏசைைாதி 
எம் மக்கள் வயிறுகளில் 

பசிசயனும் சபருச ருப்பு 
பற்றிசயரியக்கூடும் 
கந்தல் தரித்தவர் யதகங்கள் 
அழுக்காசடகள் கசைந்து 
அைகிய புத்தாசடயுடுத்த ஏங்கும் 
தீப ஒளிவீசும் 
பணம் பசடத்யதாரில்ைங்களில் 
கைவு வாழ்க்சகக்காய் 
சகயயந்தி நிற்யபாம் 
 ாசைய மனிதர்  ாங்கள் 
"யைாறு யபாடுங்க ைாமி 
பசி சகால்லுது"!..... 
  
--- அன்வர் மில்டன் 
  
             
 அப்பாவின் 
துசைகள் விழுந்த 
பனியனில்தான் 
எைது சிறுவயது 
வாைம் விரிந்தது... 
  
--- ஜி ராென்                         
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கசதகசைப் யபார்த்தி 
உைங்க சவத்த அம்மா 
உைங்கியயத இல்சை 
கைவிலும்... 
  
சைால்லியக் கசதகளில் 
இசடச்சைருகைாய் 
இருக்கக் கூடும் 
இரண்டாந் தாரமாய் 
வாைவந்த கசத. 
  
 ல்ை தங்காைாய் 
எங்கசை கிணற்றில் 
யபாட்டுவிட்டுப் யபாைவள் 
வரயவ இல்சை.  
--- P.K. ைாமி      

                    
 ஒயர ஒரு யூதாஸ் 
இயயசுபிரானுக்கு 
ஊசரங்கும் யூதாஸ்கள் 
இப்யபாது .. 
  
 ல்ை யவசை 
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
பின் பிைக்கவில்சை 
இயயசுபிரான் .. 
  
பிைந்திருந்தால் 
ஏயராதுகைால் 
குைந்சத யயசுவாகயவ 
மரித்திருப்பார் ! 
 
--- கருணாநிதி ஷண்முகம்                         
 
 

இைக்சககள் காற்றில் எரிவதாய் 
சிை ய ரங்களில் உணர்ந்திருக்கக் 
கூடும்... 
யாயரா ஏற்றி சவத்த சவக்சக தீயில் 
உருகி உடலில் ஊறும் சமழுகுகைாய் 
ஊர்ந்திருந்தை அவற்றின் 
வியர்சவகள்... 
பசியில் வாடும் 
சிறுவனின் துடுப்பசைப்பாய் 
அசைந்திருந்தை அவற்றின் 
சிைகுககள்... 
தாகங்களின் யதக்கங்கள்..  
கரகரக்கும் குரைசைப்பு..  
ஏக்கங்கள் சுமந்து பைந்திருந்தை...  
அப்பாசை சவளியும்..  
வாழ்வின் சவளியும்..  
சவற்றிடமாய் சதரிந்தது அவற்றிற்கு...  
இசைப்பாை மரமும் 
இைக்சக ைாய கிசையும் 
குரல்  சைக்க நீருமற்ை 
காைல் நீர் வரப்பது...  
கால் சவக்கும் இடங்களில் 
சவம்சம வழிந்திருந்தது...  
வைந்தங்களின் வருசகசய 
எதிர்ய ாக்கி காத்திருக்கும் யகாசடசய 
தாயம சுைற்றுவதாய் நிசைத்து 
பைந்திருந்தை.. 
அசவ தம் பாசத வழியய 
 ம்பிக்சகயின் இைகுகசை 
உதிர்த்துப் யபாயிருந்தை என் 
வாைலில்... 
 
---வித்யா 
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 ாசைான்னுக்கு நூறு யைதி 
 ாகரிக யமாகமதில் குறுஞ்யைதி 
  
சகாஞ்ைம் புரட்டி பார்ப்யபாமா 
அந்தா வாராயை சிறு கிைவி 
  
கடுதாசி எழுத சைால்லி 
கால்  சடயா வாராயை 
  
சுருக்குப் சபயில் சவத்தசைங்க 
சுருள் பாக்கு மணம் சுண்டுதுங்க 
  
கூன் சுமக்கும் கிைவிக்குள்ை 
குசை நிசைகள் எத்தசையயா 
  
வாைப்படி ஏறி வைசமாழி கூட்டுைாயை 
எங்காத்தா தண்ணி யமாந்து சதாண்சடய  
அசடக்கிைாயை 
  
ஒரு கண்ணுக்கு அழுது தீர்த்து 
மஞ்ைப் சபக்குள்ை கடுதாசி யதடுைாயை 
  
சின்ை மகளுக்கு எழுதிடியம்மானு 
காை நீட்டி  ாைா மடிக்கிைா சவத்தசைய 
  
கருப்பன் துசணயினு யபாடு தாயி 
 ல்ை  ாளுக்கு வாசவன்று யைதி சைால்லுைாயை 
  
மூத்தவ வந்து யபாைாைா 
 ாளுக் கணக்க மைந்திடாயத 
  
முந்தாசணயில் மூக்க சிந்தி 
மறு யைதி சைால்லுைாயை 
  

சூதாைம சபாசைக்கனும்னு 
புைம்பை நீட்டுைாயை 
விைாைம் எழுத  மகளின் கடுதாசிசய யதடுைாயை 
  
யைதி யபாய் வர காைமாகும் 
காத்யத கண்ணும் பூத்து யபாகும் 
  
அந்த சுகம் இப்ப வருமா 
சவத்தசை இடிக்க திண்சண வருமா? 
  
--- மைா பர்வின்                         
  
 
 
 
 
 
உைக்கும் எைக்குமாை 
நிகழ்காை தூரம் 
ைற்யை அதிகமாய் 
இருப்பினும்... 
  
அசத முழுசமயாய் 
நிசைத்து 
 ம்சம இசணத்துள்ைது 
 ம் எதிர்காைம்...!!  
 
--- தப்தி 
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சீராை தசரயிலும் 
சிதறியய விழும் புள்ளிகள், 
புள்ளிகசை அசணக்க மைந்து 
தனிவழி சைல்லும் கம்பிகள், 
ைாணத்தில் 
ைரிவர அமராத பூைணிப் பூ ; 
இப்படி, 
ஒழுங்கற்யை கண்களில் விழும்,  
அம்மா இடும் யகாைங்கள் .. 
  
சீரில்ைா தசரயிலும் 
சிைப்பாக விழும் புள்ளிகள், 
புள்ளிகசை 
கச்சிதமாக அசணத்துச் சைல்லும் கம்பிகள், 
கம்பிகசை 
அையக நிரம்பிச் சைல்லும் வர்ணங்கள் ; 
இப்படி, 
காணாக் கண்கசையும், 
தன்வைம் சுண்டி இழுக்கும், 
மசைவி இடும் யகாைங்கள் .. 
  
மசைவி இடும் 
சுண்ணாம்புக் யகாைங்கள், 
மறு ாள் காசைவசர அழிவதில்சை, 
காற்றும் அவற்சை,  
கசரக்க முயல்வதில்சை .. 
இட்டபடி அையக, 
இட்ட இடத்திை இருக்கும் ; 
மறு ாள் அவள் ,  
வாைல் சதளித்து கசைக்கும்வசர ! 
  
அம்மா இடும் 
மாக்யகாைங்கள், 
அந்திைாயும் ய ரம் வசரகூட 

தாக்குபிடிப்பதில்சை, 
எறும்பும், விட்டிலும்,  
யகாழியும், குருவியும், 
சகாத்தியய கசரத்து விடுகின்ைை ; 
காற்றும் 
சகாஞ்ைம் பருகித் யதறும் ! 
  
--- பா. கற்குயவல் 
  
 தவறுதைாய் தடுக்கியதில் 
அடுத்த அடிசய 
எடுத்து சவப்பதற்காை 
கடவுச் சைால் பறியபாைது..!! 
  
சதாசைத்யதைா - மைந்யதைா 
என்கிை ஆய்வுகளின் 
இடியாப்ப சிக்கல்களில் 
கசரந்து சதாசைகிைது 
நிகழ்காைத்து வாய்ப்புகள்..!! 
  
சதாடர்வதா -  
சதாசைந்தசத மீட்பதா 
என்கிை யயாசிப்புகசை 
யைாம்பல்கள் என்பதாய் 
குறிப்சபழுதி கடக்கிைார்கள் 
தசைகீழ் உைகத்து மனிதர்கள்..! 
--- அப்பாஸ் அல் அஸாதி 
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பின்னிரவுகளில் உடலூறும் கம்பளிப் பூச்சிகள் 
------------------------------------------------- 
என் ஈரக்கூந்தலிலிருந்து 
உதிர்ந்த நீர்த்துளிகள் 
அதுவசரயில் என் உடசைங்கும் 
சவற்று வியர்சவசயத் தந்த 
அைசை விரட்டிக் சகாண்டிருந்தை. 
  
மல்லிசகப் பூ 
என் கூந்தல் ஏறியதும் 
விரகதாபத்தின் சிற்றிசைகள் 
என்சை ச ய்யத் துவங்கிை. 
  
கட்டில் விரிப்பின் 
சிறு சிறு கைங்கசையும் 
இப்யபாதல்ை 
இனியமல்தான் என்று சைால்லி 
ைரிசைய்தயபாது 
என் சவட்கப் புன்ைசகயய என்சைக் 
சகாஞ்ைமாய்த் தின்று பார்த்தது. 
  
ைாைரத் திசரச்சீசைகள் 
அசையின் விைக்குகள் 
கதவுகளின் தாழ்ப்பாள்கள் எை 
 ான் யைாதசை சைய்ததில் 
அசவயசைத்தும் அந்ய ரத்தில்   
எைக்கு ஒத்துசைக்கத் தயாராகயவ இருந்தை. 
  
குவசையில் ததும்பும் பாலின் 
நுசரகசைல்ைாம் நீர்த்து 
முதல் நிசையில் ஆசடகள் 
பாலிலும் என்னிலும் இறுக்கத் துவங்கியது. 
  
கதவுகள் திைக்கப்படுசமன்ை 

எதிர்பார்ப்பின் அதீத கசைப்பில், 
 ான் தூக்கிப்யபாை பின்னிரவில் 
மண்ணூறும் கம்பளிப்பூச்சியாக 
அவன் என் உடசைங்கும் ஊர்ந்து திரிந்தசத 
அதிகாசை உடல் அைதியில் தான் 
முழுவதுமாய் உணர்ந்யதன் 
 ான். 
  
--- ஆண்டன் சபனி                         
  
 
திங்கசை முகத்தில் சவத்து    
----திரள் முகில் ைசடயில்  சவத்து 
தங்கத்சத நிைத்தில் யைர்த்து   
----தளிர்க் சகாடி இசடசய   ட்டு 
  
ைங்சகைக் கழுத்சத வார்த்து 
----ைாய்த்திடும் உதடு சதத்து 
 சகாங்சகயில் சைழுசம சவத்து 
---- கூர்   விழியியை அம்சப சவத்து 
  
சபாங்கிடும் அைசகசயல்ைாம் 
 ----சபாலிவுைப் பசடத்து விட்டு    
அங்கிருந்தனுப்பி சவத்த 
----அந்தப் பிரம்மனின் சிற்பம் நீயயா 
  
--- பதஞ்ைலி வாதாவூரர் 
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சமாட்சட மாடி    
--------------------- 
சூரியப் பிரயவைத்தில் 
சுகமாை காசை தருகிைது திைமும் 
இந்தப் பத்துக்குப் பத்து அசை 
இறுக்கமற்ை ைன்ைல் கம்பிகளின்    
இசடசவளி வழியய   
   
புவைாவின்   
புன்ைசகக் காபியில் 
புைரும் விடியல் 
பூரணமாகயவ தருகிைது ஒவ்சவாரு 
சபாழுசதயுயம    
  
அன்சைய யதசவக்காை 
அசைத்துக் காய்கசை  றுக்கவும் 
அடுப்பில் ைசமத்திைக்கவும் 
அன்சை தந்சத பிள்சைகள் 
அமர்ந்து உண்டு ரசிக்க 
அது ைசமயற்கூடம் அல்ை 
அைகிய கசைக்கூடம்    
  
விமைனும் தாமசரயும் 
விசையாடிக் களிக்கவும்   
வீட்டுப் பாடம் பயிைவும் 
வாய்விட்டுச் சிரித்துப் யபசி மகிழ்ந்து 
எல்யைாரும் ைாற்யை சதாசைக்காட்சிமுன் 
ஏக மைதாய்ப் சபாழுது கழிக்கவும் 
எழிைாகயவ இருக்கிைது   
எங்கள் வீட்டுக் கூடம்   
  
விருந்திைசர உபைரிக்க 
யவறுசம சூழ் இரவுகளில்    
விைக்சகாளியில் கசதகள் 

படிக்கசவை சவளியாசை    
விைாைாமாகயவ இருக்கிைது 
  
இப்யபாதும் அப்படியய   
இங்யக குைல் விைக்சகாளியில் 
படித்துக் சகாண்டிருக்கியைன் 
பற்ைறுத்த பட்டிைத்தார் 
கசதசயான்சை 
  
சவளியய சிைரின் யபச்சுக்கு குரல்... 
யவசைான்றுமில்சை 
சவள்சையடித்து ஈரமாய் நின்ை 
அந்த எதிர்த்த வீட்டில் 
 ாசை கிரகப்பிரயவைமாம்   
  
அது ைரி ஏன் இன்னும் 
 ம் வீட்டு யமல் தைம் 
சமாட்சட மாடியாகயவ 
இருக்கிைது… 
  
பட்டிைத்தாசரப் 
படித்துக் சகாண்டிருந்த  ான் 
இருந்த இடம் விட்சடழுந்து 
அருந்தத் தண்ணீர் யதடுகியைன்...    
  
தாகம் என்சை சமல்ை 
இருட்டுக்குள் பிரயவசிக்கச் சைய்கிைது... 
  
--- மீ.மணிகண்டன்                                   
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சின்றில்ைாவின் வகுப்பசை 
------------------------------------- 
வீடு திரும்பியதும் 
தன் வகுப்பசைக்குள் சைன்று 
கதவசடத்துக் சகாள்கிைாள் 
சின்றில்ைா! 
குட்டி உைகசமான்று 
சவளிச்ைத்யதாடு விரிகிைது! 
இல்ைாத மூக்குக்கண்ணாடிசய ைரிசைய்தபடி 
விதுைா மிஸ்ஸின் மிடுக்யகாடு 
பாடம்  டத்தத் சதாடங்குகிைாள்! 
வகுப்பில் 
பூசைக்குட்டியும் 
சிை யதவசதகளும் படிக்கிைார்கள்! 
சுற்றுச்சுவர்  ான்கும் 
சித்திர எழுத்துக்கைால் 
நிசைகின்ைை! 
பதில் சைால்ைாத யதவசதக்கு 
ஒரு சபன்சிசை பரிைளித்து 
இது அடுத்தமுசை 
நீ சைால்ைப்யபாகும் 
ைரியாை பதிலுக்கு என்கிைாள். 
கணக்கு புரியாத 
பூசைக்குட்டிசய 
சைல்ைமாய்த் தட்டி 
 ாசைக்கு 
உங்க அம்மாசவ கூட்டிவா என்கிைாள். 
தசையில் தாயை குட்டிக்சகாண்டு 
வாய்ப்பாட்சட 
மைப்பாடம் சைய்யும் 
இன்சைாரு யதவசதசய அசைத்து 
தைது இசைக்யகற்ப 
ஏைாம் வாய்ப்பாட்சடப் பாடச்சைால்கிைாள். 
இசையாய் பரவுகிைது 

ஏைாம் வாய்ப்பாடு! 
சூரியமண்டைத்சத 
மடியில் பரப்பி 
ஆளுக்கு சகாஞ்ைம் 
 ட்ைத்திரங்கசை 
அள்ளிக்சகாள்ைச் சைால்கிைாள். 
பானிபட்டுப் யபாரில் 
இரத்தவாசட வீசுசமன்று 
சவள்சைப் புைாயவான்றின் கசதசய சைால்ைத் சதாடங்
குகிைாள். 
அைகாை ஓவியத்திலிருந்து 
வண்ணங்கசை அள்ளி 
யதவசதகளின் சவள்ளுசடகளில் பூசிவிட்டு 
கன்ைம் குழிவிை சிரிக்கிைாள்! 
வகுப்பு முடிவுக்கு வருகிைது. 
யதர்வு அறிவிப்புக்கு 
காதுதீட்டி காத்திருக்கிைார்கள் 
யதவசதகள். 
இனி யதர்வுகயை கிசடயாசதன்று அறிவித்துவிட்டு 
குதூகைதத்சத கண்களில் நிரப்பிக்சகாண்டு 
அசைசயத் திைக்கிைாள் 
என் சின்றில்ைா. 
எழுதப் படாத வீட்டுப்பாடங்கசை 
 ான் எப்படி நிசைவூட்டுவது? 
-- குறிஞ்சி  ாடன்.                         
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தாராைமாக வாழ்த்தைாம் 
---------------------------------- 
யவரறுக்காத கசைகசைக் காணாது 
யவகயவகமாக முன்யைறி 
அந்தரத்தில் நிற்கியைாசமன்றும் 
ஆகாயமாய் சபருமித்து 
இயதா அவள் வைர்ந்துவிட்டாயைைவும் 
குனிந்து சைால்லிக்சகாள்ளுங்கள். 
இல்சை எக்கி பார்த்துச் சைால்லுங்கள் 
அவள் அயத மசைவில்தான் இருப்பாள். 
அயத அைசவடுத்த உயரத்தில்தான் 
கட்டசமக்கப்பட்டிருப்பாள். 
நீங்கள்  ல்ைசதை இட்டாலும் 
எப்படியயா அத்தசை பள்ைத்சதயும் 
தாண்டத்தான் சைய்கிைாள். 
சிைவற்றில் தன்சை நிரப்பிக் சகாண்டு 
பின்ைவளுக்கு வழி சைய்கிைாள். 
உங்கள் ஒப்பீடுகளின் உண்சமக்கு 
அவள் தன்சை யவகபடுத்தியிருக்க 
நீங்களும் உதடுகைால் யபாற்றியபடியய 
விரல்கைால் குழி அசமக்க  வீைப்படுகிறீர். 
இருக்கட்டும், அவள் தன்சை அதிர்த்து 
ஆழிச்சுைைாய் விரியைாவாள். 
எப்யபாதும் யபாை நிெமாக நீங்கள் 
தாராைமாக வாழ்த்தைாம் 
உங்கள் யதாள்கசை உயர்த்தி. 
  
- முருகன்.சுந்தரபாண்டியன்                         
 
 
 
 
 
 

 
அந்த 
மசையுச்சியின் சிைகுகளில் 
இன்ைமும் கிடக்கிைது 
யாயரா ஒருவருக்காய் 
சககாட்டி மரசமான்று. 
  
தீட்ைண்யம் துைந்து நிற்கும் 
எல்ைாச் சூரியன் மடியிலும் 
எண்ணிப் பார் 
ஏராைம் நிைாக்கள். 
  
எச்சிலிட்டுக் கட்டிய 
சிைந்திக்குத் சதரியும் 
முகமற்றிருப்பினும் 
அதன் எல்ைா சைல்திசையும் 
இன்னும் பிைவும். 
  
ச கிைாதசவகசை 
தகர்த்துச் சைல்வசதயன்றி 
வாைத்தின் கிழிதிசைகளில் 
அப்படிசயான்றும் புதியதாய் 
சதரிவயதயில்சை 
எந்த ஒரு பிரையமும். 
  
முணுமுணுத்துச் சைல்லும் 
தும்பியின் கால்களில் 
ஒட்டியிருக்கிைது 
ஏயதா ஒரு சபயரறியா மரத்தின் 
பிைப்பிற்காை மகரந்தம். 
--- சுதந்திரன்                         
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 ான் சகாசை சைய்ததற்காய் 
எைக்கு மரண தண்டசை. 
என்சைக் சகால்ை வருபவனுக்கு 
என்ை தண்டசை? 
  
நீதிக்குக் கட்டுப்படும் மனிதன் 
மனுநீதி என்ைால் என்ை? 
என்று யகட்கிைான். 
  
நீதிக்கு முன் 
சபாய்களுக்குத் தட்டுப்பாடு. 
  
ைாதிக்கு முன் 
ைமவுரிசமத் தட்டுப்பாடு. 
  
ய ரத்திற்கு முன் 
பாைத்திற்குத் தட்டுப்பாடு. 
  
காற்றுக்குக் கூட 
சுதந்திரத் தட்டுப்பாடு. 
  
யதைம் ஆண்ட 
காைணித்துவ ைர்வாதிகார கட்டுப்பாடு 
யதைம் கடந்து 
ைாதிக்கும் தன் தந்திரத் திட்டத்யதாடு. 
  
சுதந்திரம் சவன்று  ாம் 
ைாதித்தது என்சைன்ை? 
ைட்டத்தின் அதீதத்தால் 
அடிசமகைாவதன் அர்த்தசமன்ை? 
  
காற்றுக்குச் ைட்டம் ஒன்று 
நிச்ையம் வசரய யவண்டும். 
கடல் கசர தாண்டிைால் 

கட்டிக் கூண்டில் யபாடயவண்டும் 
என்று சைால்லும் மசடயர்கசைக் 
கல்ைடித்துக் சகால்ையவண்டும் 
என்று சைால்லும் நீதியின் 
தண்டசையும் ஒரு குற்ையம...! 
  
 ான் 
எழுதிய கவிசத 
சிசையில் வாசிக்கப்பட்டது. 
  
--- நிஸ்பான்_ைம்ஸா       
 
 
 
அம்மா வீட்டில் மகளிடம் 
' ா உன்ைப்யபாை குட்டியா 
இருக்கப்ப இங்க சபரிய மாமரம் 
ஒண்ணு இருந்துது'.. 
எனும்யபாது அயத பால்யத்தின் 
உருட்டும் விழிகசை 
விரித்து பார்க்கியைன்... 
  
'அங்கதான் எல்ைாரும் ஊஞ்ைல்கட்டி 
விசையாடுயவாம்' எனும்யபாது 
சிரிப்சபாலிகளுக்கிசடயய 
வாைம் சதாட்டு வருகியைன்..... 
  
பிைகு, 
ஒரு சபரிய சபருமூச்யைாடு 
விழிகசை திருப்பி சகாள்கியைன் 
அம்மரத்தின் யமலிருந்து... 
  
--- உமா சைந்தில்..                         
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சிை  ாற்ைங்கள் காற்றின் காைணிந்து 
காதங்கள் கடந்து வந்து 
சுவாைப் பாசதகளில் ஓய்சவடுக்கின்ைை.. 
  
ஓய்வில் நீளும் கால்கள் ைமயங்களில் 
வாய் வழிச் ைாக்கசடயில் பதிவதால் 
 ாசிவழிசயங்கும் துர்  ாற்ைச் சுவடுகள் 
தங்கிவிடுகின்ைை.. 
  
இப்பூமிக் காற்றின் கால் இைக்சககள் 
கதண்டுகைாய் சமாய்த்தபடி 
சுவாைப் சபயின் மாடப்பிசைகளில் 
ரையாைத் யதன் யைமிக்கின்ைை.. 
  
இருமல் ைத்தங்கள் கதண்டுகளின் 
சகக்காட்டிகள்.. 
  
கழிப்பசைகளின் குப்சபகளின் 
யதங்கிய குட்சடகளின் பல்கசைக்கைகப் 
பட்டம் சபற்ை நீச்ை வீச்ைங்கள் 
 ாசிவழியறிந்து உள் நுசையும் யபாதுகளில் 
  
விரல் கதவும் உள்ைங்சக அசடப்பானும் 
சகக்குட்சடயின் தானியங்கி 
இயந்திர மூடலும் 
சுவாைப் பாசதசய அசடக்கும் 
சுக்ரீவைாக உருமாறும்.. 
  
உள்ளிருந்து சவளிவரும் ஆக்யராஷ 
வாலிவாயு 
யகாசைகசையும் வீழ்த்தி 
சவளிக் சகாணரும் வரைக்தியுசடயது.. 

  
ஆைால்.. 
பிராணவாைம் சவளியயறிய 
சுவாைப் பாசதசய மூட 
சவறும் பஞ்சு உருண்சடகயை யபாதுமாைதாகிைது.. 
  
தன் பிணவாசடக் கால்கள் 
தன்சுவாைப் பாசதகளில் 
ஒருயபாதும்  டந்தயதயில்சை.... 
  
--- ராகவபிரியன் 
 
 
நிைாக்களும்_ ாங்களும் 
------------------------------- 
பசித்த வயியைாடும், 
பாதி தட்டுச் யைாயைாடும் அமர்கியைாம்.. 
  
குடிசைக்குள் சக நீட்டும் 
நிைாக்கசை  ாங்கள் கண்டுசகாள்வதில்சை, 
  
எங்கள் எலும்பில் சதரியும் 
வறுசமயின் வசரபடத்சத 
நிைாக்களும் கண்டுசகாள்வதில்சை... 
  
--- கார்த்திக் முருகாைந்தம்.              
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தீர்க்கவியைா ய ாயின் ஒற்சைக் குசரப்சபாலி 
----------------------------------------------------- 
சககசை இறுகப்பற்றி 
சமலிதாய் நீவி 
ஒன்றுமில்சை பயப்படும்படி எைவும்., 
கண்கள் மூடி பிதற்றும் 
வார்த்சதகசை அருகமர்ந்து 
அசணப்பயத யபாைச் சைய்து 
உம் ' காரத்சத அதிகப்படியாய் 
சைவிகளில் படும்படி ஒலிக்க சைய யவண்டும்., 
யவண்டுசமனில் ஆசடகசைத் தைர்த்தி 
வியர்சவ துளிர்க்கும் இடங்கசை 
குறிசவத்து பசை மட்சட விசிறியால் 
ஆசுவாைப்படுத்தைாம்... 
கண்டிப்பாக மின் விசிறி பயன்படுத்துதல் 
தவிர்க்கப்படுகிைது.., 
உங்கைது அன்புக்குகந்தவர் எனில் 
சிை நிமிடங்கள் அசணத்தபடி உடன் 
படுத்திருப்பது ைாைச் சிைந்தது... 
விடுபட்டு எழுந்து 'உைது ய ாய்சம 
என்சையும் கபளீகரம் சைய்து விட்டது பார்' எை 
 ம்சம சதாட்டுப் பார்த்து 
உறுதி சைய்து சகாள்ைச் சைய்யைாம்.., 
படுக்சகயிலிருந்து எை முயற்சித்து 
தைர்ந்து கீயை விை ய ர்ந்தால் 
கரம் நீட்டி உறுதியாை விரலில் 
ஏயதா ஒன்சை நீட்டி பிடித்சதழும்ப சவத்து 
காயதாரம் ' உைது சவளிறிய உதசடயும்; 
 டுங்கும் கால்கசையும் ,  
பஞ்ைசடத்த சைவிகசையும்,  
குசைந்த நீர் யைர்ந்த விழிகசையும்  ான் முன்பு  
சபற்றிருந்யதன், 
இப்யபாது கைவு யபால் எைக்கு சதரிவது 

யபால் நீயும் விசரவில் சதளிவாய்' 
என்று சதளிவாய் சைால்லி விடைாம்.., 
மருந்சதைக் சகாள்வது 
மைம் எனும்  ாணல் 
சூசைக்கு வசைந்து தருதைாம். 
  
--- யைமா _ யவதா  ாயக்     
 
 ள்ளிரவில் ஓங்கார ஒலிசயான்று 
சைவியில் புகுந்து உைக்கம் கசைத்தது 
உைகம் 
இடம்வைமாய் கீழ்யமைாய் 
ையமற்று சுற்றிச் சுைன்ைது 
பிரபஞ்ைப் யபசராளி 
கூசரசயத் துசைத்து 
மின்ைல் கீற்சைை மடிந்து பாய்ந்து 
விழிகளுக்குள் இைங்கி 
யதகம் நிசைத்தது 
சபருஞ்ைக்திக் கைசைழுந்து 
அடர்த்தி அதிகமாகிப் சபாங்கிப் பரவியது 
கணய ரத்தில் 
நிசைவுகளின் வீச்சு 
ைக்திசயப் சபாருைாக்கி 
யபரண்டங்கசை சிருஷ்டித்துப் யபாைது 
ஆைந்தத்தின் உச்ைபட்ை அதிர்வு 
 ரம்புகசை மீட்டி  ர்த்தைம் சைய்தது 
உருவம் மசைந்து 
விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் இசடசவளியின்றி 
நிசைந்தது பிரக்சஞ 
சுயம் 
அசடவதற்கு எதுவுமின்றி 
பற்றிப் படர்ந்து யாதுமாகி நின்ைது 
  
--மதிபாைன்                         
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எைக்குத் சதரியும் 
இன்னும் சிறிது ய ரத்தில் 
சகால்ைப்பட்டு விடுயவன் எை 
  
கிழிந்த  ாராய் தசரயில் கிடக்கியைன் 
நிர்வாணமாய் 
  
எத்தசை யபர் எை சதரியவில்சை... 
பை மிருகங்களின் 
பைாத்கார புணர்வுக்கு பின்னும் 
உயிருடன் கிடக்கியைன் 
  
என் முகத்தில் காறி உமிழ்கிைான் 
ஒருவன்.. 
என் பிைப்புறுப்சப பூட்ஸ் காைால் 
மிதிக்கிைான் ஒருவன்.. 
'அம்மா'சவை அைை வாயில் 
உசதக்கிைான் இன்சைாருவன்.. 
  
என் சமாழியிசையய சிசதத்து விட்டதாய் 
அசிங்கமாய் சிரிக்கின்ைான் அவன் 
  
ஒரு இைத்திற்காை யவதசை அசைத்சதயும் 
ஒருத்திமீது சுமத்திய சவற்றிக் களிப்புடன் 
 டைமாடுகின்ைைர் என்சைச் சுற்றி 
  
அசர மணிய ரத்தில் அசைத்தும் 
அழிக்கப்பட்டும் அைவில்சை  ான்.. 
  
மைத்திசை மிதித்துவிட்ட 
அருசவறுப்பு மட்டுயம எஞ்சியிருக்கிைது 
  
அற்ப புழுக்கசைை 
புைக்கணித்து சைன்றுவிட 

என்ைால் முடியும் 
  
மிகுதி  ாட்கசையும் 
வாழ்ந்து முடித்துவிட 
எைக்குத் சதரியும் 
  
ஆைாலும் 
சிறிது ய ரத்தில் 
 ான் சகால்ைப்பட்டு விடுயவன் 
  
என் உயிருறுப்சப உருக்குசைத்த 
அவர்களுக்கு என்சை உயிருடன் விடும் 
சதரியம் மட்டும் இல்யையவ இல்சை 
  
--- ைசி சிவதாைன்                  

 
        
 அசையில் நுசைகிைது 
ஆதரவற்ை காற்று 
சதாசைவில் அசைகிைது 
சதன்ைங்கீற்று 
  
ஆசையயாடு அசையபாட்யடன் 
ச ஞ்சிடுக்கில் 
பசைய நிசைவுகள் 
  
சவற்றிக்கு பலியாய் 
சிை பை 
யதால்விகள் 
  
மின்சவட்டு  ாளில் 
அசைப்பு மணியாய் 
கசரகிைது காக்சக 
  
--- விஜி 
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 கதவுகளுக்கு இசடயில்... 
--------------------------------------- 
பண்டிசக  ாட்களிசைல்ைாம் 
கதவுகசைக் கழுவி 
பூவுடன் சபாட்டுசவப்பது 
அம்மாவுக்குப் பிடிக்கும்! 
  
அப்பாவுக்கும் கதவுக்கும் 
அப்படிசயாரு பந்தம்! 
அவர் திைக்கும் அையக 
அவர் வரசவச் சைால்லிவிடும்! 
  
மச்சு வீட்டின் நிசைப்படி 
சிறிதாகயவ இருக்கும். 
மன்ைர் வந்தாலும் 
குனிந்துதான் நுசைய யவண்டும் 
இருந்தாலும் 
கூன் விழுந்த பாட்டிக்கு 
அந்தக் கவசையில்சை! 
  
யவகமாக வைர யவண்டுசமை 
வருசகயிலும் யபாசகயிலும் 
கதசவப் பிடித்து சதாங்குவது 
அண்ணனின் வைக்கம்! 
  
கதவில் ஏறி ஆடுவது மட்டுயம 
என் விசையாட்டு. 
துருப்பிடித்த காரணத்தால் வரும் 
‘க்ரீச்... க்ரீச்...’ ைத்தம் யகட்டு 
ஓடிவரும் தாத்தாவுக்கு 
என்சைத் துரத்துவதுதான் சபாழுதுயபாக்கு! 
  
தாழ்ப்பாசைத் திருகிக்சகாண்யட இருக்கும் 
தங்சகயால்தான் வீட்டில் 

அடிக்கடி பிரச்சை வருகிைது 
என்ை  ம்பிக்சகயும் 
கதவுகளுக்கிசடயய இருந்தது! 
  
இப்யபாதும் கதவு திைக்கிை ைத்தம் 
யகட்டுக்சகாண்டுதான் இருக்கிைது. 
‘இந்த ய ரத்தில் 
எந்தக் கதவு திைக்கிைது’ என்று 
 ானும் விழித்துவிடுகியைன்! 
  
--- மயைா சரட் 
  
  
 
யமலிருந்து கீயை 
விழுகிைாய்...... 
ஏயைா அது தான் 
விசதகள் மரமாய் 
எழுவதற்காை வரமாய் இருக்கிைது 
மசையய ! 
இசடவிடாமல் விழும் 
துளிகைாைதால் சபாழிகிைாய்.... 
அதைால் தாயைா நீ 
தூய்சமயின்  சமாழியாகிைாய்.... 
--- து.ரம்யா                        
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 ானும் எைது ஆட்டுக்குட்டியும் 
----------------------------------------- 
அந்சதாரு  ாளில் அதிையம் தான் 
அைகாய் உருவில் என் வீட்டில் 
ஆடும் மயிலின் அைகிசை யபால் 
அைகாய் துள்ளும் ஆட்டுக்குட்டி 
  
வீட்டில் இருக்கும் சவள்ைாடு 
யவதசையுடயை ஈன்ைதுவாம் 
சவகுமதியாை பரிசைைக்காய் 
சவள்சை பஞ்சு ஆட்டுக்குட்டி 
  
பள்ளி முடித்து வீடுவரும் –என் 
பார்சவ முழுக்க அதன்யமயை 
பார்த்து ரசிப்யபன் பரவைமாய் 
பள்ளியில் இருப்யபன் அதன்நிசைவாய் 
  
கழுத்து மணியின் ஓசையுடன் 
காைடிக் குைம்பின் ைத்தத்துடன் 
துள்ளி குதித்யத ஓடிவரும்-என் 
துருதுருவாை ஆட்டுக்குட்டி 
  
புட்டியில் பாசை நிசைத்ததற்க்கு- ான் 
புகட்டி மகிழ்யவன் அனுதிைமும் 
முட்டி யமாதி குடித்துவிடும்-என் 
முகத்தில் முட்டி விசையாடும் 
  
அடுத்த வீதிக்கு ஓடிடுயவன் 
அதுவும் பின்ைால் ஓடிவரும் 
அன்பாய் தடவி அசணத்துக்சகாள்யவன் 
அன்சைசயயபால் முத்தம் சகாடுத்துசகாள்யவன் 
  
அந்சதாரு  ாளில் இடியாக 
அந்த சைய்தி காதில் விை 

அதிர்ந்து யபாயைன் நிைமாக - ான்   
அடங்கி யபாயைன் அணுவாக 
  
அறுபது ரூபாய் பணத்திற்கு 
அடுத்தவர் வீட்டிற்கு சகாடுப்பதற்கு 
அப்பா விசைசய யபசிவிட்டார் –என் 
அைகு குட்டி ஆட்டிற்கு 
  
பள்ளி முடித்து வீடுவந்யதன் –கண் 
பார்சவசய சுைற்றி ய ாட்டமிட்யடன் 
பட்டி முழுக்க யதடிவிட்யடன்-என் 
பட்டுக் குட்டிசய காணவில்சை 
          
--- யக.சைந்தில்குமார்                         
  
 
 
பிசைப்புச் சிசை 
------------------------------ 
ஊருக்கு யபாக முடியாத 
பண்டிசக  ாளில் 
பக்கத்து வீட்டு இனிப்பும் 
கைக்கும். 
--- இரா மதிபாைா 
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ஒருயவசை 
என் மரணத்திற்கு 
 ாயை யபாய்வர ய ர்ந்தால்.............  
அவன் மண்பாசையில் 
ஓட்சட யபாட்டு விசையாடுவசத 
என்ைால் பார்த்திருக்க முடியாது....... 
  
எைக்காக 
சவட்டப்படுகிை மரங்கசை 
என்ைால் தடுத்திருக்க முடியாது...... 
  
எைக்காக 
அழுகிை அவளுக்காய் 
யகவைம் ஒரு சைாட்டுகண்ணீர்கூட 
துளிர்த்திருக்க முடியாது......... 
  
உண்சமயாகயவ 
வாைச் சைான்ை  ான்- 
அப்பா வருவாசரன்று 
என் மகளிடம் சபாய்சைால்ை 
சவத்தவைாய் ஆகியிருப்யபன்........... 
  
என்ைால் 
எந்த ைம்பிரதாயத்சதயும் 
தடுத்திருக்க முடியாது....... 
  
அவ்வப்யபாது 
எங்யகனும் ஒட்டியிருக்கும் 
சிறு சபாட்சடக்கூட 
அவள் ச ற்றியில்- 
ைரிசைய்திருக்க முடியாது........ 
  
என் அவளின் யவண்டுதலுக்காய் கூட 
சமாட்சடயடிக்க அடம்பிடித்த- 
குட்டிசபயனின் 

சமாட்சட அைசகக்கூட 
பார்த்திருக்க முடியாது........ 
  
ச டு இரவில் 
விரல்சூப்பி உைங்கும் 
என் பப்புக்குட்டிசய 
தட்டிசயழுப்பி தூங்குகிைாயா எை- 
யகட்டிருக்க முடியாது....... 
  
இரக்கப்பட்டு 
என்சை எரிக்கிை 
அந்த சவட்டியாருக்கு 
 ன்றிசயன்று 
ஒரு வார்த்சத கூட- 
சைால்லியிருக்க முடியாது......... 
  
எல்ைாவற்சையும் விட 
சகாடுசம....... 
இனி என் சதாசையபசிக்கு- 
ஒருமுசை கூட 
அவைால் என்னிடம் யபைமுடியாது..... 
  
 --- சபாள்ைாச்சி முருகாைந்தம்                         
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அப்படித்தான் புனிதப்படுத்தினீர்கள் 
............................................................... 
அம்மாவின் முன்ைாள் காதல் 
சபரும் குற்ைமாய் மசைக்கப்பட்ட 
ஒரு  ாளில் 
அப்பாவின் முன்ைாள் காதல்கசை 
அைவைாவிக் சகாண்டிருந்தது 
என் புனித முற்ைத்துப் பூவரசு 
  
என் பூப்புனிதத் ைடங்கில் 
என்சை பருவமசடந்தவைாய் 
பிரகடைம் சைய்த 
குப்சபத் தண்ணி என்சை 
புனிதமாக்கி காப்பணிந்தது. 
  
மாதந்யதாறும் அணிந்து எரித்த 
என் அசணயாசடகள் எரிந்த 
தீட்டுச் ைாம்பலில்தான் 
என் சதருயவார பிள்சையாசர 
வணங்குவதற்காை புனிதம் இருந்தது. 
  
என் சதாசடகளுக்கு  டுவில்தான் 
அந்த புனிதத்தின் சபரும் சைால் இருந்தது 
  
அசதக் கூறியய  ான் வைர்க்கப்பட்யடன் 
அசதக் கூறியய  ான் வஞ்சிக்கப்பட்யடன் 
அசதக் கூறியய  ான் பைமிைக்கப்பட்யடன்.. 
  
தீட்டுக் குருதியில் குளித்து 
சவளிவரும் என் பிள்சைகளுக்கு 
 ான் கூையவண்டும் 
நீங்கள் தீட்டின் கண் 
விழித்தீர்கள் எை 
உங்கள் வன்மத்தின் 

சைால்வழியயதான் 
பூமியில் சவடித்து 
விழுந்தீர்கள் என்று!.. 
  
--- வியைாத் ஸ்சபக்    
  
 
 
 
 
தீர்த்த மசை 
---------------- 
இதற்கு முன்பு 
அந்த இடம் சுடுகாடாக 
இருந்தசதைச் சிைர் கூறுவதுண்டு 
அங்கு  ன்கு துளிர்த்து வைர்ந்து வந்த 
அந்தச் சைடியில்-தற்யபாது 
தசைசதாங்கிக் கிடக்கின்ைை 
யகாழிக் சகாண்சடப் பூக்கள் -இனி 
மசைசயன்பசதத் தீர்த்தசமன்றும் 
சைால்வீர்கயை....?! 
  
---புைமி                         
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 டந்தது என்ை 
---------------------- 
 ைம்பவக் கவிசதகளில் 
காயப்பட்டு 
  கை மறுக்கிைது ைரீரம் 
  
அன்சைக்கு அடுக்கசைக்கு 
அசர  ாள் விடுப்பு விடுத்து 
அண்சடக்கசடயில் வாங்கிய 
பண்டங்களின் மிச்ைங்கள் கண்டயபாது 
பசதக்கிைது உள்ைம் . 
  
வசர படங்களுக்குள் அடங்காத 
மர்ம யதைங்களின் விைாைங்கள் 
குறிக்க முடியாமலும் 
சவள்ளி மசைக்கம்பிகசை 
எண்ண முடியாமலும் 
கசர அமர்ந்து 
கடற் மணல்கசை ஆராய்ச்சி சைய்கிைது 
அசைபாயும் உள்ைம். 
  
இந்த பூயகாை சுற்ைல் 
என்றும் நிரந்தரசமன்று 
இறுமாந்திருந்த 
இந்த எலும்பு ஏகாந்தத்துக்கு 
பன்சைடுங் காைத்துக்கு முன் 
பகல் சபாழுதும் ராப்சபாழுதும் 
பாதியில் முடிந்தசத எப்படி கிரகிக்கும். 
  
இவனுக்கு முன்னும் 
இவனுக்கு பின்னும் 
எசதத் சதாசைத்துவிட்டு 
இப்படி மூச்சு வாங்குகிைது காற்று. 
  

சமல்ைசமல்ை உதிர்ந்து 
ஒரு ாள் உசடந்து சிதறும் 
 பந்துக் யகாைத்தின் 
 ன்ைம்பிக்சக முசையினின்று 
 ான் சைப்பியசதக்  யகட்க 
சைவிடாயிை என் காதுகளும்.    
--- சுசீந்திரன்.                         
  
 
 
 
 
தீபாவளிவசர 
காத்திருக்காமல் சவடித்தது 
பட்டாசுத் சதாழிற்ைாசை! 
  
---மகி                         
  
 
 
  
அமர்ந்தது பைசவ 
பைந்துசகாண்டிருக்கிைது.. 
உதிர்ந்த இைகு. 
  
--- இரா.கவிமசை 
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இந்த சுவர் 
உைக்காை தடுப்புச்சுவரல்ை 
எைக்காை 
உைகத்தின் மதில் சுவர் 
  
 ான் எங்கு சைன்ைாலும் 
இச்சுவசர சுமந்து 
சைல்ை முற்படுகியைன் 
இச்சுவசர  ான்காய் 
பிரித்து அவைர 
கூடாரமிட்டு அதின் 
நுசைவுவாயிலில் 
சபத்தியங்கள் ொக்கிரசதசயை 
ஒர் அறிமுக பைசகசய 
விைம்பரம் சைய்கியைன்... 
  
என்சைப்பார்ந்து 
பயந்து ஒடிை 
அத்தசை அறிவாளிகளுயம 
எதிர்காை சபத்தியங்கள்தான் 
ஏயைனில்  ானும் ஒர்காைத்தில் 
அறிவாளி பட்டம்சபற்ை 
 பரின் கசடசி மனிதன் 
  
என்சை இப்யபாது 
ஆராய்ச்சி சைய்து 
எப்படி சபத்தியமாைாய்சயை 
கட்டுசர எழுதும் 
வருங்காை எழுத்தாைனின் 
யபைா முசையில் 
யகள்விக்குறியாய் அமர்ந்திருக்கியைன்... 
  
விைாவ சதாடங்கிை 
அவனுக்கு பதிைளிக்க 

விருப்பமில்சைசயனினும் 
அவன் சவத்திருந்த 
யபைாவிற்கு பதிைளிக்க 
எைக்கு யபராசை 
  
அப்யபைாசவ வாங்கி 
எழுத முற்பட்ட யபாது 
அவ் எழுத்தாைர் பயந்து 
ைற்று பின் ய ாக்கி 
ஒருைாக்பிஸ் துண்சட 
எைதசையில் 
தூக்கிப் யபாட்டார்... 
  
அந்த ைாக்பிஸ் துண்சட 
சகயில் எடுத்து 
என் சுதந்திர எல்சைக்யகாடாை 
மதில் சுவரில் கிறுக்கி சவத்யதன் 
  
எவராலும் 
புரிந்துக் சகாள்ை இயைா 
கவிசதசய 
  
ஒருயவசை 
அசத சமாழிப்சபயர்ப்பு 
சைய்ய எந்த எழுத்தாைர் 
முன்வருகிைாயைா 
அவரும் என்சைப்யபாையவ 
ஒர் சுவசர சுமந்து நிற்பார் 
அதனின் நுசைவுவாயில் 
கட்டாயம் 
சபத்தியங்கள் ொக்கிரசத சயை 
விைம்பரம் சைய்யப்பட்டிற்கும்... 
  
--- தமிைரசி ர                       
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சூரியன் உன் முகத்தில் உதித்தயபாது.! 
------------------------------------------------ 
விடியலுக்கு முன்ையம அத்தசை பிரகாைமாய் 
ஒளிரத்துவங்கி விடுகிைது உன் முகம், 
இரவின் யைார்வுகைற்று அத்தசை புத்துயிர்ப்பாய் 
மைரத்துவங்கி விடுகிைது உன் முகம். 
  
கைவிக்குப் பிைகாை ஒவ்சவாரு குளியலிலும் 
ஒரு திசர அகற்ைப் படுகிைது. 
அது ஒருசமக்சகதிராை இருசமயின் திசர, 
 ான் நீ என்கிை பிரிவிசையின் திசர, 
அக அழுக்குகளின் தயக்கத்திசர, 
கருத்து யவறுபாடுகளின் ைைைத்திசர, 
அகங்காரமுசைப்பின் மாயத்திசர. 
  
என் அகங்காரம் முற்றிலுமாகக் கசரந்து அழிகிைது, 
அல்ைது உச்ைகட்ட திருப்தி சகாள்கிைது. 
ைமர் புரியும்யபாதும் ைரணசடயும்யபாதும் 
சவற்றிசயயய கனிந்தளிக்கும் 
இந்தப் யபாட்டியில் ைலிப்பில்சை,விழுப்புண்களுமில்சை. 
  
மீண்டும் புதிதாகப் பிைக்கியைாம் அல்ைது 
இயல்பாை  ம் குைந்சதசமசய ய ாக்கிப் பயணிக்கியைாம். 
அறிசவன்றும் யமதசமசயன்றும் சைல்வசமன்றும் பிதற்று
ம் 
அறியாசமயிலிருந்து மீண்சடழுகியைாம். 
இவ்வுைகின் ைகை இசைக்கருவிகளும் யைர்ந்திசைக்கும் 
உன்ைத இசையில்  ம் சுயத்சதத் சதாசைக்கியைாம் 
அல்ைது மீட்சடடுக்கியைாம்..!!                         
--- நிஷாமன்சூர் 
  
 
 
 

முள்மீன்கள் 
---------------- 
"சைக்கிங்"யவசை சைய்யும்  

சமலிந்த உருக்சகாண்ட 
அம்மா  ண்பகல் உணவுயவசை  

கிைம்பித் சதருவிலிைங்குசகயில் 
ஆொனுபாகுவாை யதாற்ைமுசடய  

மளிசகக்கசட அண்ணாச்சி  

பாக்கி யகட்டு எதிர்பட்டுவிடுகிைார் 
 ாக்கு சுைற்றும் அவரின்  

வைவு ைாட்சடயடிக்குத் தாைாமல் 
புழுவாய்ச் சுருண்டு துவண்டு  

வீடு திரும்பிய அவளுக்கு 
கவைச்யைாறு சதாண்சடக்குள்  

குத்துகிைது முள்மீசைை 
கல்லூரி சைன்ை மகள்  

 கர ைைைந்திமிக்க வீதியில் 
காதைனுடன் சபரும்  

முரண் வாதத்தில் இருக்கிைாள் 
உற்ைவனின் விதண்டாவாதத்திற்கு  

பிரயயாகித்ததுயபாக விழுங்கும் 
மீதச் சைாற்கள் முள்மீைாகி  

அவளின் சதாண்சடகிழிக்கிைது 
இருவருக்கும் யைர்த்யத  

ஆர்டர் சைய்த கரும்பு ெூஸ் ஒன்றில்   
ஈக்கசை சமாய்க்கவிட்டு  

ைற்சைக்குள் அவள் கிைம்பிவிட 
மற்சைான்சை கைத்த மையதாடு  

பருகிக்சகாண்டிருக்கும்   
காதைசையும் விடாது  

பதம்பார்த்துவிடுகிைது முள்மீைாைது   
பதம் ஒன்றுதான்  

எல்ைாவற்றுக்கும் என்ைாலும் 
இசவயாவும் சவயவறு வசக  

முள்மீன்கள் எைக்சகாள்க..! 
---சுெய் ரகு              
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அவந்திப்புராவில்_ஓர்_அந்திமாசை 
----------------------------------------------------- 
ெம்முசவத் சதாட்ட சதன்ைல் 
சமல்ை அடுத்த திசைசய ய ாக்கி பயணித்த யபாது 
ஒரு வயதாை அப்பன் 
தன் மகளின் திருமணத்திற்கு 
அடுத்த வாரம் பணம் சகாண்டு வருவதாய் 
அசையபசியில் சைால்லி முடித்திருந்தான்.. 
தாவி  தியயாரம் சைன்ை சதன்ைல் 
சிறு குளிர்ச்சி வாங்கி 
கத்ராசவ கடந்து உதாம்பூர் அசடந்த யபாது 
தன் மகனின் யவசைக்கு 
ஊருக்கு வந்ததும் ஏயதனும் வழிசைய்கியைன் எை 
சைால்லிக்சகாண்டிருந்தான் அந்த அப்பன்.. 
சைைாப்  திசய ஆரத்தழுவி அன்சபப் சபாழிந்த சதன்ைல் 
பட்னிடாப்பில் ஆசுவாைம் சகாண்ட யபாது 
தைது தர்மபத்தினியிடம் கண்டிப்பாக ஒரு ைவரன்  சக 
உைக்கு எடுத்துத்தருகியைன் எை 
காதல் உசரயாற்றியபடி இருந்தான்  

ஒரு அன்பாை புருஷன்.. 
ராம்பன் சதாட்டு வான் உச்சி பள்ைத்தாக்சகை 
ஊஞ்ைைாடிய சதன்ைல் 
பனிைால் பாதம்பட்டு ெவைர் சுரங்கப்பாசத  

கடந்திருந்த யபாது 
தன் உடுப்சப மாட்டிக்சகாண்டு 
வாயிலில் தைக்காை திைப்பணிசய 
துவங்கியிருந்தான் அந்த யதைபக்தன்... 
குவாசிகுண்ட் வழி வந்த சதன்ைல் 

அைந் ாக்சக அசடந்து 
ஜீைம்  தியில் சிறிது குளித்து 
பீஜ்பிகாரா மட்சடகசை பார்த்த படி கடந்த யபாது 
ஒரு ஏயக 47 துப்பாக்கி 
அவந்திப்புரா விமாைப்பசட தைத்தின் வாயிலில் 
பணியிலிருந்த அவசை துவம்ைம் சைய்திருந்தது.. 
குல் மற்றும் ஆல்பின் மைர்கள் எங்கிருந்யதா பைந்துவந்து 
அவன் காைடியில் விழுந்துகிடந்தை.. 
அந்த இடத்தில் ஏற்பட்ட இரத்த ச டி 
சுற்றியிருந்த ஆப்பிள் மற்றும் குங்குமப்பூ மர
 வாைத்சதசயல்ைாம் 
ைாப்பிட்டு விட்டிருந்தது.. 
அந்த அந்திமாசை ய ரம் அவந்திப்புராசவ  

அசடந்த சதன்ைல் 
அவைது கிழிந்து யபாை சீருசடசயத் சதாட்டு  
அழுதுசகாண்டிருந்தது.. 
அடுத்த  ாள் சபன் மரங்கள் அவனுக்காய் 
தசைைாய்த்து வணங்கியயபாது 
அவயைாடு யைர்ந்து அவைது கைவுகளும் கற்பசையும் 
அவசைச் யைர்ந்யதாரின் எதிர்காைமும் 
குழியதாண்டி புசதக்கப்பட்டிருந்தை....                         
  
--- யவைாங்கண்ணி யவலு  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 6    01/11/2016 
 

 
 பக்கம்- 42 

சபருமசை ஓய்ந்து அடங்கி 
நிைப்தம் ஆளும் பின்னிரவில் 
நீ விழிந்திருந்தால் யகட்கக்கூடும் 
கூசரநீர் தசரசய பைமாக 
முத்தமிடும் முத்த ஓசையிசை 
கசையும் யமகங்களின் 
காைடி ஓசையிசை 
குளிரில் விசைத்து உதறும் 
மரத்தின் முைகல் ஓசையிசை 
ஈர சிைகுகசை உைர்த்த முடியாது தவிக்கும் பைசவயின் 
ஒடுங்கிய 
ஓசையிசை 
புணர்தலின்சபாருட்டு இருசை 
சவட்டும் ஒலியாை தவசை ஓசையிசை 
ைன்ைலில் வந்து வந்து யபாகும் 
மின்மினிகளின் சமௌை ஓசையிசை 
ஈரகாற்ைால் அசைந்து சைாட்டும் கிசைகளின் ஏகாந்த 
ஓசையிசை 
இருள்பூமியிசை ரசிப்பதற்காக 
மசைக்கும் யமகங்கசை தள்ளி 
தள்ளிவிடும் முழுநிைாவின் 
வசையல் ஓசையிசை 
யாயரா நிறுத்தாமயை உைங்கிவிட 
சதாசைதூரத்திலிருந்து யகட்கும் 
யரடியயா ஓசையிசை 
நீ விழித்திருந்தால் யகட்கக்கூடும் 
இப்படிப்பட்ட ஒரு பின்னிரவில்தான் 
 ானும்கூட யகட்யடன் 
யபார்த்த ஒரு கிழிைல் துணியில்ைாது 
யபார்த்திவிடவும் யாருமற்றும் 
குளிரில் விசைத்து இைந்யதயபாை  
ஒரு குைந்சதயின்  
கசடசி மூச்சு ஓசையிசை... 
 
--- அன்பில்பிரியன்                         
 
 

வைக்கமாை காதல் கவிசத 
------------------------------------ 
பாரதியின் கவிசதயிலிருந்து  ான் திருடிய 
பாலின் நிைத்சதாரு பூசை ைற்று விசித்திரமாைது 
தசைப்பாசக  சைய விசத கைக்கி புசகத்து 
திைசமாரு புதுக்கவிசதசய  ா வைைப்பாடி 
வியர்சவயில் வழியும் தன் நிைத்சத 
நிைல் கைந்திட்ட மந்தச்சுசவயயாடு பருகுவது 
தமிழ் யமல் தீராக்காதல் சகாண்டதாய்க்  

கூறும் பால்நிைப் பூசை தசை வைர்த்த 
தமிசைனும் சபயர்சகாண்ட கறுப்புப்பூசையின் யமல் 
காதல் சவயப்பட்டதாகவும் காகிதங்கசை பச்சையாய்  

தின்று சகாழுத்த சவண்யமற்யதால் கழுசதகளின்  

குசகக்குள் சைன்று  ாட்கள் பை மடிந்தும்  

வரா கறுப்புப்பூசைசய சயண்ணி 
ஏங்கித் தவிப்பதாகவும் யதம்பியைக் கூறியது 
கறுப்புப்பூசைசயத் யதடி பால்நிைப்பூசையயாடு 
 ரமாமிைம் உண்டு வைர்ந்த சபருங்குசக ய ாக்கிச் சைல்ை 
குசகயின் வாயிசைங்கும் பல்வண்ணப் பச்யைாந்திகள் 
சிரம் வீங்கிய குச்சிகயைாடு நிற்கும்  ரிகளிடம் 
பை கசதகசை பைவாைாய் கூறிக்சகாண்டிருந்தை 
குசகயின் வளிப்புகா அசை ய ாக்கி ஓடிய பால்நிைப்பூசை 
ய ரம் பை அருந்தி சவளிவந்ததும் 
இரகசியமாசயான்சை கழித்து மண்ணிற்குள் புசதத்து 
  
" காவிரி சதன்சபண்சண பாைாறு 
   தமிழ் கண்டயதார் சவசய சபாருசை தி" 
என்ை பாரதியின் ைம்பதமற்ை கவிசத வரிக்குள் புக 
நிர்வாணமாய் மிதிபட  வ துசைகசையும்  

மூடித் திரும்பியது.. 
--- ைாம் ைங்கரி.  
 
 
 


