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நகரத்துச்சாலைய ாரச்  
சுவரில் வலரந்திருக்கும் நதி 
பஞ்சர் கலைக்குளிருந்து ஆரம்பித்து 
பூக்காரியின் முதுகுக்கு பின்னால் முடிகிறது.  
வதங்கும் பூக்களில் நீர் ததளிக்கும் 
அப்தபண்லை யபருந்து சன்னலிலிருந்து  
பார்த்துக்தகாண்டிருக்கியறன். 
  
நகரம் தவலையின்  
நாக்லகப்யபாை  
விடுமுலற முடிந்ததும் எல்யைாலரயும் 
உள்ளிழுத்துக்தகாண்டிருக்கிறது. 
  
--- நிைாகண்ைன் 
               
 
     
 
      
தவட்ைப்பட்டு 
விறகுக் கலையில் கிைந்த 
அந்த 
அகண்ை 
அடி மரத் துண்டில் 
தசதுக்கப்பட்டிருந்த  
தப ர்களில்... 
ஒன்று 
கீழ் சாதிப் லப னதும் 
ஒன்று 
யமல் சாதிப் தபண்ணினதுமாய்...  
இருக்குயமா என்னயவா! 
  
--- துருவன் பாைா 
 
 

 
இன்லறக்கு  
தயிர் சாதமும்  
யமார் மிைகாயும் .. 
நாலைக்கு  
தக்காளி சாதம்.. 
அடுத்த நாள்  
இட்லியும் மிைகாய்ப் தபாடியும்.. 
அப்புறம் எலுமிச்லச சாதம்  
யதங்காய் சாதம் ..சாம்பார் சாதம்  
என்று வாரத்தில் ஆறு நாட்கலை  
பள்ளிக்கு தசல்லும் யபாது 
ஆழ அமுக்கி யகரி ரில்  
அன்லப குலழத்து  
அனுப்பி லவத்த அம்மாவுக்கு  
யபாதுதமன்று விட்டு லவத்த  
மிச்ச சாதயம  
தமாத்த உைவு  
என்றாகிவிடும் பை நாட்களில் .. 
என்ற உண்லம ததரிந்த யபாது  
அம்மா அம்மாவாக இல்லை 
ததய்வமாகி இருந்தாள்! 
  
 --- கருைாநிதி ஷண்முகம்                         
  
ஆற்று நீருக்கு எப்யபாதும் 
அழுக்கு வண்ையம தீட்டுகிறாள் 
சைலவத் ததாழிைாளியின் மகள்... 
  
--- சந்துரு 
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பதறி   
மனங்கள் 
பாலைய றி  
நி ா ங்கள்... 
  
தகன  
யமலையில் 
தவிக்கும்  
கட்டிைம்... 
  
தவடித்துச் 
சிதறி  
தெைட்டின்... 
  
தலரயில் 
விழுந்து 
ம ங்கி  
மனங்கள்... 
  
நிமிைத்தில் 
காைாமல் 
யபானது 
நம்பிக்லககள்... 
முகலிவாக்கம் 
  
--- சகா (சலீம் கான்)     
                     
  
 
 
 
சாண்வயிறுக்காய் 
முழம் நீளும் லககளில் 
பசியரலககள்! 
  
--- மகி சுவிஸ்                         
 

ஒழுகும் கூலரயின் கீழ் லவத்த  
அலுமினி ப் பாத்திரத்தில் தசாட்டும்  
மலழத் துளியின் சப்தம்யபால்  
ஓ ாமல் எழுந்துதகாண்டிருக்கிறது உன் நிலனவு ! 
  
சற்யற குடிக்கவிட்டு பால்வரும் யநரத்தில்  
இழுத்துக் கட்டி   
கன்றுக்குட்டில ப் யபாை  
உன்லன யநாக்கி  
தீரா தாகத்துைன்  
தாவிக்தகாண்யையிருக்கிறது  
மனசு ! 
  
தவட்டுப்பட்டு விழக்காத்திருக்கும் மரத்தின்  
முறிந்துவிழும் முனகலைப் யபாை  
யகட்கிறததன் இத த்தின் ஓலச ! 
  
பற்றித ரியும் காட்டில்  
தாயில்ைாக் கூட்டில்  
பறக்க இ ைாமல் தவிக்கும்  
குஞ்சுகளின் எதிர்காைத்லதப் யபாை  
நகர்கிறததன் வாழ்க்லக ! 
  
--- இைமாறன் 
  
  
 
 
அலைக்கும் கலரக்குமான ஊைலில்                           
பிறந்து உலைகின்றன                
நீர் குமிழிகள்                                                     
                                     
--- பாரதி 
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எனது கனவுகலை 
 தபாதி மூட்லையில் 
சுமக்கும் கழுலத நான் 
  
சிை யநரங்களில் 
பஞ்சு மூட்லை ாய்... 
சிை யநரங்களில் 
உப்பு மூட்லை ாய்... 
  
இரண்டு 
மூட்லைல யும் 
ஒவ்தவாரு முலற ாய் 
சுமந்து வாழ்க்லக 
கைலை கைக்க முற்படுகியறன்... 
  
பஞ்சு மூட்லை கனத்தவண்ைமும் 
உப்பு மூட்லை கலரந்த வண்ைமும் 
அழுக்கு யபாகாத கழுலதயின் 
தவளுத்த கனவாய் கிைக்கிறது... 
  
ஆற்றங்கலரயின் 
சுத்த வாசலில் நிற்கும் 
அக் ககழுலதயின் எண்ைக்கூட்டில் 
இன்னும் ஒர் எண்ைமிருக்கைாம் 
என்லன பார் ய ாகம் வருதமன்று... 
  
அதிர்ஷ்ைத்லத பாரதா 
கழுலத தவளுக்க தவளுக்க 
துலவத்த ஆலைகலை சுமந்யத 
கழுலதயின் யதாலும், கனவும் 
மக்கிய  கிழி  ததாைங்குகிறது... 
  
கழுலத குரலில் 
பாைவும் 

கற்பூர வாசலன காைவும் 
யகாவில் குைத்தடியில் 
முங்கி சாதகம் தசய்கியறன் 
  
தவளுத்து துலவக்கும் 
ஆலைகலை யபாை  
தவளுத்துகட்டுகியறன் 
  
 ாருக்கும் புரி வில்லை 
கழுலதயின் சரிகமபதநி 
சங்கீத ஒலி... 
  
--- ஸ்தைல்ைா தமிழரசி                         
    
 
 
என் மகள்  
பள்ளி முடிந்து  
வீடு திரும்பும் முன் 
குருவி  
கூடு திரும்பி விடுகிறது. 
  
இலரத ன 
ஓட்ஸ் விலதகலைத் தான் 
விழுங்கி வருகிறார்கள் இருவரும்.... 
  
--- பி.யக.சாமி.  
 
      
வற்றி  ஆற்றின் 
கலரயில் தீராநதி 
விதலவயின் வீடு! 
  
--- தக்ஷன் 
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தமாழியின் 
ஆழ்விளிம்பில் 
 
இருண்லமயின் 
பரிபூரைத்தில்  
 
நிசப்தங்களின் 
தி ானத்தில் 
  
பிரபஞ்ச 
சிறு புள்ளியில் 
  
காைாக் கிைக்கும் 
கவிலதயின் 
தபருபிராைலன 
  
சிறு ஆத்மா 
தசன்றலைந்து விடுமா 
இப்பிறவியியைய .....? 
  
--- சட்ைாம்பிள்லை 
 
 
இரவல் தவளிச்சம் 
-------------------  
 
ஒளிமிகு தபாருட்கள் எல்ைாம் 
    ஒளியுலை தபாருட்கள் அல்ை; 
இருளுக்கும் ஒளியிங்கு உண்டு 
    இகமயத ஒளிநிலற உலைத்தாய் ! 
  
மதிமுக ஒளியிங்கு காட்டின், 
    மைர்மிகு மனமது காட்டும்; 
கடுமுகம் ஒளியின் நிழைாய்க் 
    காட்டுதல் ஒளிப் பிலழ ன்று ! 
  

நிைவின் ஒளி து கூை 
    நிலறத ாளி அதனதன் அல்ை; 
ஒளியிலன இரவல் வாங்கி, 
    ஒளிர்தலும் அதன் குலற ல்ை ! 
  
தரணிசூழ் யபரண்ை தவளியில் 
    தனததாளி தகாண்ைதன் மதிப்பு 
ஒளிசூழ் உைக தவளியில் 
    ஒப்புலம இல்ைா தாகும் ! 
  
இ ற்லகக்கு மட்டும் இங்யக 
    இவ்விதம் தபாருத்தம் அல்ை; 
இ ற்லகயில் மனிதனும் ஒன்றாய் 
    இருைது நீக்கும் ஒளி ாய் ! 
  
சு ஒளி தகாண்ை மாந்தர் 
    சூட்சுமதாரி இவ் வாழ்வில்; 
இரவைாய்ப் பிறர்ஒளி வாங்கின் 
    இழப்புகள் தன்தனாளி ஆகும் ! 
  
எவ்தவாளி உன்னுள் ஒளிய ா 
    அவ்தவாளி தகாண்யை ஏற்று; 
இரவைாய்ப் பிறதவாளி யவண்ைாம் 
    உனததாளி உலன ஒளி ாக்கும் ! 
  
 --- யக. கமைசரஸ்வதி 
      
                   
 பசியில் அழும் குழந்லத  
சபித்து தகாண்டிருக்கிறாள் அவள்  
"அந்த மூன்று நாட்கலை" 
  
--- மணி_அமரன்                                       
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சல்லியவர்த் ததாகுப்பு 
----------------------- 
  
திட்டுத் திட்ைாய் யதங்கி  
நிற்கும் நிலனவுகள் தகாண்டு  
வைர்க்கப்பட்ை புல்லின்  
சல்லியவர் எங்கும்  
மூலையில் முகாந்திரம்  
தசய்து இத த்தின்  
லம த்தில் ஆைமரத்தின்  
ஆணியவலர மரமாக்குகிறது !  
  
எவயரா ஒருவருக்கான விடி லில்  
எவயனா ஒருவனின் கனவுகள்  
எல்ைாம் கருவறுக்கப்பட்ைன !  
  
இருளுக்கும் தவளிச்சத்திற்கும்  
இலையில் தலைகளும்  
நிழல்களும் சதுரங்கம்  
ஆடுகிறது ! பிலைக் லகதி ாய்  
ஒரு மூலையில் நான் !  
  
புத்தகத்தின் ஓரத்தில் மடிக்கப்பட்டு  
கிழிந்து யபான பக்கமாய்  
ஒரு ஒற்லறக் காதல் !  
  
சைன வீதிகளில் ஒயர ஒரு  
தமௌனக் குரல் மட்டும்  
 ாருக்கும் யகட்காது  
என்று லதரி த்தில் மிகவும்  
சத்தமாக புைம்புகிறது !  
  
தவளியில் தசால்ைாத  
காதலும் தவளிப்படுத்தி   

யகாபங்களும் சிைந்திவலையில்  
சிக்கிக்தகாண்ை உைவுத்துண்ைதமன  
மனிதலன மாற்றுகிறது!  
  
தனிமனித யதலவகள் எல்ைாம்  
தைம் புரளும்யபாது சு மும்  
ஒழுக்கமும் காரையமயின்றி  
யகள்விக் குறி ாக்கப்படுகின்றன!  
  
ஏன் என்ற யகள்விக்கும்  
எதற்கான என்ற யதைல்களுக்கும்  
இலையில் தபாய் முகம்  
தகாண்ை நவீன மனிதம்  
வைர்க்கப்படுகிறது  
வலர லற ஏதும் இன்றி !  
  
கால்கள் அடில  முன்யன  
எடுத்துலவத்தாலும்  
கடிகாரம் முன்யனாக்கி  
நகர்ந்தாலும் நாட்கள்  
எல்ைாம் நாலை  
இன்று யநற்று என்யற  
பின்புறம் ஓடுகிறது !  
  
மனித வீதிகளில் நைப்பலவ  
அலனத்தும் மால கைாக  
யதான்றுகின்றன ! உண்லம  
 ாததனில் நான் அழும்யபாதும்  
கண்ணீர் உப்பாய்த் தான்  
கரிக்கிறது ! 
  
--- மகிழினி.பா                         
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உன்னால் தீட்ைப்படும் 
ஒவ்தவாரு இரவுக்கும் 
நமக்கான வர்ைங்களிடுகிறாய் 
நிைவிலிருந்து கற்பலனக்யகாைாய்  

ஒரு நதித ான்லறயும்தான்... 
அதனருகில் நிலற  நிலற  
மரங்களின் பிம்பங்கள் 
மர அலசவுளின் வழிய  நிைலவ  

பார்ப்பலதப்யபால் இருக்கிறது 
நட்சத்திரங்கலை அள்ளி நதியில் வீசுகிறாய் 
தவள்ளிப்பூக்காைாக கிைக்கிறது நதி, 
நதிக்கலரயின் பரிசலில் நம்மிருவரின் 
நிழல்கலை அலசக்கிறது காற்று 
ஆரஞ்சி நிற பட்ைாம்பூச்சிகைாய்  
பறக்கிறது கலரய ார மரங்களின் இலைகள், 
அலவகள்  ாவும் வானம் யநாக்கி 
வீசப்படுவலதப்யபாலுள்ைது... 
எஞ்சியுள்ை நட்சத்திரங்கலை தபாடி ாக்கி 
 
சற்று யமலுதழந்து கீறியிருக்கிற 
எறும்பு புற்றில் சர்க்கலரத ன தூவுகிறாய் 
அக்காட்சியில் ையித்துயிருக்கிற என் மூக்கினுள் 
எறும்பு பலைகள் புகுந்து  
மூலைவலர தசல்கிறது  
மனதுக்குள் தமல்ைமாய் சிரித்திைத்யதான்றும்முன் 
 என்னிலமகலை நீவி  
என்னிதழ்களில் நீண்ை யநரம்  
ஏயதா ஓதுகிறாய் 
என் வானம் அகைமாகிறது 
எந்நாசி தீப்பிழம்புகலை உமிழ்கிறது 
 
உன் எனும் தபருஞ்சிறகுகலை  

எடுத்து உடுத்திக்தகாள்கியறன் 

 என்லன எப்படியும் மீட்தைடுத்துவிடு 
உம்மால் வலரந்த  
இந்த கற்பலன இரவிலிருந்து... 
  
--- வியனாத்                         
  
பரந்த இருட்லைப் யபாை 
கறுப்பாய் இருந்தது என் யதசம்.... 
  
அந் தநடி  இரவில் 
ப ணித்த வாகனம் ஒன்றின் 
இ ந்திரப் பழுது 
எண்தைய்க் கக்கைாகவும்  
இருக்கைாம் அக்கறுப்பு... 
  
வி ர்லவப் பிசுக்குஊறி 
மண்பிசிறல் கைந்த  
சாக்குகளின் அடிப்பிடித்தமாகவும் 
இருக்கைாம் அக்கறுப்பு... 
  
கத்தரிக்காய் முதல் 
கனகாம்பரப் பூச்சரங்கள் வலர 
ததருதவங்கும் 
திலைத்துப் பரவிக்கிைக்கைாம் 
அக்கறுப்பு.... 
  
அதனாதைன்ன...தவள்லை டிக்கத்தான் 
ததாைங்கிி்விட்ைார்கயை..... 
 அதுசரி... தவள்லை டிப்பு 
என்பலத 
கறுப்லபக் தகால்லுதல் என்றும் 
அர்த்தப்படுத்திக் தகாள்ைைாம்தாயன....?? 
  
--- கட்ைாரி தமிழ்     
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சா ங்காைம் சீக்கிரம்  
விடிந்து யபாலகயில்  
வானம் தகாண்ைாடும்  
மலழநீரில் ஊறி  காதல் 
எனக்குள் உலறந்து கிைக்கிறது  
  
 ஈர வடிதயைாடு  
மைலுைலில் ஏங்கி ஏங்கிய   
கலரந்து யபாகும் கைல்  
  
தவண்நீை வானில் 
என்தனன்னயவா நிைாத்துளிகள் 
யநற்று இருந்திருக்கைாம்  
இலசக்கருவிகள் 
சூழவும் மூச்சு  
  
குழப்பமான 
முத்தங்கள்  
எண்ணி எண்ணி 
தமல்ை எச்சிைாகிறது 
  
நீ நீ ாகயவ 
ததாலைந்திருக்கிறாய் 
நான் மட்டும் தவற்றிைமாக..... 
  
ஒரு இரங்கல் நாளிலனப்யபாை 
காடுகளின் ஓரத்து 
ம ானங்களில் 
கைந்திருக்கும் பாைல் 
அதில் அவ்வைவு 
மரைமில்லை 
  
ஒரு படுக்லக  
ஒரு கூலர 

சிை தவளிச்சத்துளிகள் 
தகாஞ்சம் கனவு 
  
எல்ைாயம ரட்சிப்புக்கள் 
தான்  
  
அலரகுலறக் தகாலையபாை 
அதுயவ விடுதலை  
அதுயவ தண்ைலன 
  
பனிப்தபாழிவு சூைாக 
இருந்தாலும் 
நான் உயிருைன்  
இருக்க எலதய னும்  
பருக யவண்டியிருக்கிறது                         
  
--- நசீஹா தமாய்தீன்                         
  
 
 
தபட்டிக்குள் 
முைங்கி   
மூச்சைங்கிப்  
யபான கறுப்பு 
சட்லைகள்  
  காய்கின்றன 
தகாடிகளில்.. 
 காலை விடிவதற்குள்  
தவளுத்துவிடுயவாம்  
என்ற நம்பிக்லகயுைன். 
  
--- மீ ாழ் 
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மயில் குட்டிக்குக் யகாழிக் குட்டி  
------------------------------- 
நடுப்பக்கத்தில் பீலித ான்றுைன்  
நான்கு அரிசிகள் யபாட்டு  
யநற்று மூடி லவத்தலத  
இன்று காலையில்  
பிறித்துப் பார்க்கிறாள்... 
  
ஆலசயில் கண்கள் விரி   
குட்டி யபாட்டுவிட்ைது மயில்  
என்று உற்சாகத்யதாயை...  
உதிர்ந்த ஒரு சிறலக  
எடுத்துக் தகாண்டு ஓடுகிறாள்... 
  
வீட்டுப் புறத்தில் கூதைான்றில்  
அலைகாத்துக் தகாக்கரித்த யகாழியிைம்  
கண்கள் சுருங்கக்  
தகஞ்சும் ததானியில்... 
  
"நான் மயில் குட்டி தருயவன்  
நீ யகாழிக் குட்டி தருவி ா ..." 
  
--- மீ.மணிகண்ைன்  
 
 
 
 
நீயில்ைாத இரவு 
----------------- 
 
என்லனயும் 
எந்தன் இருப்லபயும் 
பருகிச் தசரித்த கலைப்பில் 
உறங்குகிறதிந்த இரவு. 

வழக்கத்லத விை நீைமாய் 
இருக்கிறதிது... 
நிைவுக்தகன்ன  
இரவுைன் லகயகார்த்தபடி  
ஒளிவழி உறிஞ்சுகிறததன் உயிலர. 
ஒரு பாதுகாப்பற்ற யதாட்ைமாய் 
உைர்கிறது இந்த இரவில் 
உழன்று துடிக்குதமன் மனது. 
எந்யநரமும் எந்ததவாரு  
அரவத்தாலும் தாக்கப்பைக்கூடுமது. 
பாைம்பாைமாய்  
உன் நிலனவுகலை  
உள்மனதிலிருந்து 
தவட்டித டுத்து வீதைங்கும் 
இலறக்கிறது  
இந்த இரக்கமற்ற இரவு. 
தூர்த்துக் தகாண்டிருக்கிறது 
இந்த ஒய் ார மது யபாத்தல். 
ஆண்ைாண்டு காைமாகத் 
தான் யசகரித்த யபாலதல   
கிண்ைத்தின் வழி  
புத்திக்குக் கைத்தி படி. 
நீயில்ைாத இந்த இரவு  
என்லனயும் 
எந்தன் இருப்லபயும் 
பருகிச் தசரித்த கலைப்பில் 
உறங்குகிறது  
என்லன மட்டும் உறங்கவிைாமல். 
  
--- சுயரஷ் பரதன் 
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 விடி லைப் பயிரிை 
--------------------- 
 
ஒருநாள் 
பூமி உருண்லையின் 
கிழக்கு விளிம்பில் 
ஒரு சித்திரக்காரன் வந்தான் 
ஒரு புதி  சரித்திர மாற்றத்துக்கான 
சித்திரங்கள் தகாண்டுவந்தான் 
  
அவர்கள் யகட்ைனர்: 
அழகான வர்ைங்கள் 
இலவ என்ன விலை ? 
  
சித்திரக்காரன் தசான்னான்: 
இலவ விற்பலனக்கல்ை 
விலதக்கயவ.! 
சித்திரங்கலைப் பார்த்துச் 
தசல்லுங்கள் 
சரித்திரங்கைாகப் பூத்துச் 
தசல்லுங்கள் ..! 
  
மீண்டும் ஒருநாள் 
பூமி உருண்லையின் 
கிழக்கு விளிம்பில் 
ஒரு விடி லின் பாைகன் வந்தான் 
சிை லவகலறப் பாைல்கள் 
தகாண்டு வந்தான் . 
  
அவர்கள் யகட்ைனர் : 
அழகான பாைல்கள் 
இலவ என்ன விலை ? 
  
 

பாைகன் தசான்னான்: 
இலவ விற்பலனக்கல்ை 
லவகலறல  
அறிமுகம் தசய் யவ ..! 
பாைல்கலைக் 
கிழித்துச் தசல்லுங்கள் 
லவகலறல  மட்டும் 
எடுத்துச் தசல்லுங்கள் 
  
--- கவித்தாசபாபதி                         
  
  
 
 
புறாக்களுக்யகார் தூது 
-------------------------- 
உ ரக் கைசங்களில்  
அமர்ந்து தகாண்டு 
கைகங்கலை கட்ைவிழ்த்து  
விடுவதியைய  
குறி ாக இருக்கின்றன 
கிராதகப் பருந்துகள் 
  
யகாயில் புறாக்கயை...! 
சிறகுகலை விற்யறனும் 
தகாஞ்சம் இைம் மாறுங்கள் 
  
பிறக்கும் இைத்லத லவத்து 
மதச்சா ம் பூசுயவாரிைமிருந்து 
தபாரிக்கும் குஞ்சுகைாவது 
நிம்மதி ாய் வாழட்டும் 
  
--- க.அர.இராயசந்திரன்.         
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இருண்டு கிைக்கிற 
இந்த 
நீளிரவின் 
வீதித ங்கும் 
இலறந்து 
கிைக்கின்றன 
எழுதப்யபாகுதமன் 
கவிலதக்கான 
வார்த்லதகள் 
ஒளிர்ந்தும் 
உயிர்த்தும்!  
  
--- வைவன் கரிகாைன் 
 
 
 
 
விதிமுலறயில்ைா விலை ாட்டு! 
 ---------------------------------------- 
 
தூரம்! 
அறிவிக்கப்பை மாட்ைாது! 
ஓடிக்தகாண்யை இருக்க யவண்டும்! 
  
யநரம்! 
ததரிவிக்கப்பை மாட்ைாது! 
முடியும்வலர ஓை யவண்டும்!  
  
இைக்கு! 
நாமாகயவ நிர்ையித்துக் தகாள்ைைாம்! 
  
பங்யகற்கத் தகுதி! 
பங்யகற்பயத தகுதி!  
  
லமதானம்! 
ஒவ்தவாருவருக்கும் 

ஒவ்தவாரு வடிவத்தில்! 
ஆனால், அலனத்திலும் 
யமடுபள்ைம் நிலறந்திருப்பது திண்ைம்! 
  
நடுவர்! 
அவரவர் விருப்பப்படி 
யதர்ந்ததடுத்துக் தகாள்ைைாம்!  
  
பரிசு! 
நிச்ச ப் பரிசு ஒன்றுண்டு! 
நிச்ச மாய் அலதப் பரிசில்லை 
என்பார் பைர்! 
  
பார்லவ ாைர்கள்! 
சகப் யபாட்டி ாைர்கயை! 
  
வந்யதார் அலனவரும் 
யபாட்டியில் பங்யகற்யற ஆக யவண்டும்! 
யவறு வழியில்லை! 
வந்த வழி தசல்வதும் சாத்தி மில்லை! 
  
எப்படிய ா! முட்டி யமாதி 
தவற்றிக் கனில ப் பறித்தாலும் 
ருசிக்க முடி ாது! 
  
தவற்றிப் தபறும் கைம்! 
தவற்றுக்கூைாம் நீ, நான் பிைம்! 
  
வித்தி ாசமான விலை ாட்டு! 
விதிய ா கைவுயைா இ ற்லகய ா 
விலை ாடும் வாழ்க்லகதான் இந்த 
விதிமுலறயில்ைா விலை ாட்டு! 
  
--- முகில் யவந்தன் 
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ஆழத்தின் அந்தரங்கம்  
அவசி மற்றதாயினும்  
நுலர தள்ை ஓடி வந்து 
இரகசி ங்கலைக் தகாட்டித்தீர்த்து 
அபிப்பிரா ம் யகட்டு மீளும் அலைல  
புறம்தள்ளிப்யபானதில்லை கலர 
கிளிஞ்சல்கலைப்பரிசமாக்கி இலரச்சலுைன் 
உரசல்கலை அைமானமாக்கி 
தனதங்கத்லத தகாள்லை தகாண்டு யபாகும் 
அலை மீண்டு வரத்தாமதாமன  
யபாதும் பாய் விரித்துக் காத்திருக்கும் கலர                     
  
இைம்மாறிப்யபாவதில்லை 
  
ஆழத்தூங்கும் நீர் கிைரப்படுவததன்னயவா 
காற்றினாைானயபாதும் யமனி புலைத்து உச்சம் 
தீர்க்க நாடுவததன்றும் கலற ற்ற 
காதலுைன் காத்திருக்கும் கலரல த்தாயன  
  
சாகரத்தின் தாைாத்தழுவலில் 
கணிப்பீட்டில் நிறுத்திவிை முடி ா 
எண்ைற்ற மைற்துணிக்லககளின் 
அைட்ைலில்ைா நைனக்காட்சி 
சூன் ப்பார்லவகளுக்தகன்றும் அரங்யகற்றமாவதில்லை 
  
--- திருமலை ஷகி 
                         
  
 
                         
                    
  
 
 
 

தவள்லை நிறத்ததாரு பூலன 
எங்கள் வீட்டில் வைருது கண்டீர் 
-------------------------------------- 
  
இரவு யநரங்களில் ஒரு குழந்லதயின்  
அழுலக யபான்றததாரு ஓைத்லதத் தவிர்த்து 
பூலனயிைம் குலறத ன்யறதுமில்லை. 
மூன்று யவலைகளிலும் மலனவி 
தவறாது லவக்கும் பாலிலனக் குடித்துவிட்டு  
காய்ப்யபறி  வ ல்களில் பறலவ விரட்டும்  
யசாைக்தகால்லைப் தபாம்லம யபாைத்தான்  
இதற்கும் எலிகயைாடு கண்ைாமூச்சு.. 
எலதயும் விரட்டி தாக இல்லை.  
வயிலறக் கா ப்யபாட்ைா தானா 
எலில ப் புடிக்குதமன அப்பா தசான்னதிலிருந்து 
பசி ால் வீட்டுக்குள் அதன் நைமாட்ைம் அதிகமானது. 
அதன்பிறகான வீட்டின் நிகழ்வுகள் அலனத்திலும் 
வீட்டுக்குள்ளும் முற்றத்திலும் குறுக்கும் தநடுக்குமாக  
அதன் நகர்வுகள்  ாருக்கும் உறுத்தயவயில்லை. 
ஒரு நிகழ்தவான்றுக்கு தவளியூர் புறப்பட்ை அப்பா 
ததருமுலனயிலிருந்யத திரும்பிவிட்ைார் 
ஏதனன்று யகட்ையபாது 
"பூலன குறுக்யக வந்திருச்சி…  
இருந்துட்டுப் யபாயறன்” என்றார். 
சற்றுமுன் எலி பிடித்த கலைப்பிலிருந்த 
வீட்டுப்பூலன அவர் மடிய றிப் படுத்துக்தகாண்ைது. 
  
--- ஆண்ைன் தபனி       
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தபருங்காற்றாய் வந்து  
மைர்ந்து கிைக்கும் 
என் உைர்வுகலை - நீ 
உதிர்த்து விட்டு தசல்லும் யபாததல்ைாம்  
இனிலம ானத் தருைங்கலைப் 
தபாறுக்கி எடுக்கமுடி ாமல் தவிக்கியறன்... 
  
ஆலச சிறகு விரித்து  
உன் அருகில் வாஞ்லசய ாடு  
வந்தமரும் யபாததல்ைாம்  
என் இறகு பிய்த்து  
இம்லச தசய்கிறாய்... 
  
பூவின் மீது வந்தமரும் பட்ைாம்பூச்சி ாய் 
தமன்லமல ப் பழகிக் தகாண்ை பிறகு 
எனது தபண்லமல  உலைக்காத  
உனது யபரன்பில் திலைத்து 
லம த்தில் யசமித்து லவத்திருக்கும் யதலன 
நாயன உனக்கு ஊட்டிவிடுகியறன்... 
  
நகக் கீறல் இன்றி 
நகரும் இரவுகளில்  
மறுபடியும் பூக்கத்தான் தசய்கிறது 
மைம் பரப்பி உன்லன ம க்கும் ஆலச 
இன்னும் ஒருமுலற... 
  
--- ப.குைா                         
 
 
இருவானம் 
----------- 
  
அதிகாலை மஞ்சள் மைரில் 
விழிக்கும் விழிகளிலிருந்து தவளிய றுகிறது  

நாலை  யதலவக்காக 
இன்யற திட்ைமிடும்  
புத்துைர்ச்சியுைனான உைர்வுகள்... 
  
முதலிரவில் கலைந்து கிைக்கும் அழலக 
தவளிச்சமிடும் வானத்லத விைவும் 
அதிச ம் யவதறான்றுமில்லை  
உள்ைழலக விைப் யபரழகு தகாண்ைது 
இருலைத் துலவத்துப் பிழியும் தவளி ழகு... 
  
அைர்ந்த தமௌனம் 
உனக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் 
உதிப்பதற்கு முன்பாகயவ  
அலைகளில் விழுந்து  
காற்றில் பரவிக்தகாண்ைது 
  
படிக்கட்டில் இறங்கிவரும் நீருக்கு 
எதிர்த்திலசயில் ஏறிவருகிறது 
கலரய ாரப் பாலறயில் 
நீரின் உ ர்மட்ைம் 
  
இரண்டும் ஒன்யறாதைான்று 
கைந்து திரும்பும்யபாது 
கனவிலிருந்து எழுந்த குழந்லத 
கூடுகலை அலசத்தன... 
  
நீரிைாடும் நிழலை மிதிக்காமல் 
தவள்ளி நதி ெதியிலசயில்  
கிழக்கில் குளிப்பலத ரசித்தபடிய  
யமற்கில் மதி ம ங்கிக் தகாண்டிருந்தாள்... 
  
--- திருமூ 
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தநடுங்யகாலையின்  நடுநிசியில் 
காற்றில் துளிர்ந்திருந்த பிசுபிசுப்பிலன 
அனிச்சமாய் துலைத்தபடிய  
சுழலும் கண்களும் லககளுமாய் 
காற்றில் நைன அலசவுகலை பாவிக்கிறான் 
மனம்பிறழ்ந்த ஒருவன் 
  
அவனுக்கு பிடித்தமான 
இருண்ை வானத்லத 
பிட்டு பிட்டு உண்ணுலகயில் 
அவன் கால்கலை பின்னுகின்றன 
தகிக்கும் நிைத்தின் சர்ப்ப நாவுகள் 
  
விக்கும் ததாண்லை தாகம் தீர்க்க  
நிலனவுகளில் மிச்சமிருக்கும் 
பால்  மலழ ஞாபகங்கலை 
தன் அழுக்கு லககைால்  
அள்ளி அள்ளி பருகுகிறான் 
  
சட்தைன அவன் தநஞ்சின் யமல் விழந்த 
ஒற்லற மலழத்துளி ால் 
தன்லன ஒரு யபாதும் லகவிைாதிருந்த  
அம்மாவின் மடி யவண்டி 
ஒரு குழந்லத ாய் யபாை 
நிைத்தில் புரண்டு புரண்டு 
அழுகிறான் 
  
எந்த காைத்தின் தசாற்கைாலும் 
ஆற்றுப்படுத்தயவ முடி ாத அழுலக ல்ைவா அது 
  
இரலவ உண்டு புசிப்பவன் அவன் 
இரலவ புைர்ந்து சுகிப்பவன் அவன் 
இரலவ ஒரு துளி ாக்கி  
உருவமில்ைா இரவிலன 

யகாை வடிவமாக்கி வன் அவன் 
இரலவ யமலும் இருைாக்குபவன் 
அவனன்றி யவறு ார்தான்? 
  
கள்வர்களின் காைடி  
ஒலசகளின் பின்யன 
எறும்பாய் பின்ததாைர்ந்து 
பிறகு கள்வர்களின் 
சிவப்பு ஒளி ான பீடி தநருப்பாகி 
இரவின் யவதறாரு கண்ைாய் ஒளிர்பவனின் 
லககளிலும் இத த்திலும் 
கள்ைப்தபாருள் ஏதுமில்லை 
  
இரவின் கிலைகளில் ஒழுகும் 
சுகித்தலின் பிசிலன 
ஒரு சுவீங்கமாக்கி உண்ணும் 
அவன் கண்களின் நீர்லமயில் 
நீந்திக்தகாண்டிருக்கின்றன 
அம்மைமான  
மீன்குஞ்சுகளும் 
தலைபிரட்லைகளும் 
  
தமாத்த வானத்தின் இருலையும் 
தின்று தசரித்த  
அவன் விரல்களின் வழிய  
உதிர்ந்த மஞ்சள் மைராய் 
காற்றில் மிதந்து யபாகிறது 
அவன் மனபிறழ்விற்கு காரைமான 
தபௌர்ைமி நிைவு 
  
--- அன்பில்பிரி ன் 
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அவன் இவ்வுைகத்தினனல்ைன் 
------------------------------ 
  
முழுலம ாக ஐநூறு ரூபாய்த்தாலை 
பார்த்தறி ாத கண்கள் அவனுலை து 
  
உங்களின் தினசரி தசய்தித்தாள்  
அவனுக்கு  
வலைமடிக்கும் ஒன்று 
  
ட்ரம்பிலிருந்து ஒபாமா வலர  
நீங்கள் வறுத்ததடுப்பலத 
அறிந்திையவ இ ைாத 
தசம்மண்ணுப் புழுதிவாசி அவன் 
  
இருயவலைப் பலழ  யசாறு 
யபாதும்  
அன்லற  வாழ்லவ  
வாழ்ந்துமுடித்திருப்பான் 
  
லகக்கு வாகாக 
ஆடுவிரட்ை கழி கிலைத்தததன்றால் 
சகை தசௌபாக்கி மும்  
தபற்றவனாய் தபருமிதம் தகாள்வான் 
  
தவகு ைாவகமாக ஆட்டிற்கு பிரசவம் பார்த்துவிடுகிறான் 
  
ஆட்டின் யராம வாசலனயும் 
புழுக்லக வாசலனயும் 
யபாதுமானதாய் உைர்பவன் 
  
வங்கியின் முன் நீண்ை வரிலச என்பததல்ைாம் 
அவனுக்கு புரி ாத ஏயதா ஒன்று 
  

எளிலம ாய்ச் தசால்லிவிடுகிறீர்கள் 
அவனுக்தகன்ன ததரியும் என்று 
  
நாம் பிலழத்துக் தகாண்டிருக்கும் இயத யதசத்தில்தான் 
அவன் வாழ்ந்து தகாண்டிருக்கிறான் 
  
பீடில ப் பற்ற லவத்து 
இழுத்துக்  தகாண்டு 
ஆட்டின் முதுகு வருடுபவன்  
அவன் 
நம் யதசத்தவன்தான் 
  
ஆனால்  
நம் உைகத்தினனல்ைன். 
  
   ---  ாத்ரீகன் 
 
 
சிறுவ து 
புலகப்பைங்கலை 
எடுத்துப் பார்க்கியறன்.. 
என்லன 
தூக்கிப் பிடித்து 
சிரித்து நிற்கிறார் 
அப்பா.. 
லககலை அகை நீட்டி 
அவரது யதாளில் 
அமர்ந்து.. 
நான்  
சிரித்திருக்கியறன்.. 
லககளுக்குள் 
அகப்பட்டிருந்தது 
நிைவு..! 
  
--- இரா.கவிமலை                         
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வலி  
----- 
  
அழகி   
கவிலதல  படித்துக்தகாண்டிருக்கியறன் 
  
மாதவிைாய் நாட்களில் முதல்  
மூன்று நாட்களின்  
வலில  யபால்  
அல்ைது  
இன்னும் தகாஞ்சம் அதிகமாய்  
பிரசவ யநரத்தின் தபண்ணுைலின் அதி உச்ச 
வலில  உைர்த்துகிறது. 
  
ஆம்  
அழகு ஆபத்தாம் இப்யபாது தான் 
புரிகிறது 
அன்தறாரு நாள் அழகாய்  
இருந்து அழிந்து யபான  
என் காதலின் 
கரு தான் இந்த கவிலதக்குள்ளும் . 
  
                        
--- க ல்விழி  

 
 
 
                      
  
கலரதல் சுகம் 
----------------- 
  
வானம் மின்னிக்தகாண்டிருக்கிறது  
மலழ வரைாம்  
வராமலும் யபாகைாம்  

  
யநற்று எண்ைத்துவங்கி  
பாதியில் விட்ை நட்சத்திரங்கள்  
இன்று தகாள்லை யபாயிருக்கின்றன 
  
என் அலறயில் யசகரித்து லவத்திருந்த  

உனக்கான இனிப்புப் பழங்கள்  

புளிப்யபறிக்கிைக்கின்றன  
  
விைக்குகள் அலைந்து அலைந்து  
என் வலிகலைக்  
யகலிதசய்து தகாண்டிருக்கின்றன  
  
பறத்தலுக்காய் காத்திருந்த  
என் பட்ைாம்பூச்சி இறக்லகல   
உன் தசாற்கள் கூர்பார்த்துவிட்ைன  
  
நகக் கணுக்களில் கீறிக் கீறிப் பீறிட்தைழும்  

என் குருதிச் சரித்திரத்தில் இப்யபாது  
நீயிருப்பதாகத் ததரி வில்லை  
  
இந்தக் கானகத் யதசத்தில்  
கீறிச்தசழித்து வைரும்  
மூங்கில் புற்களின் நடுயவ பூத்த  
இறுதி யராசா நானாக இருக்கட்டும்  
  
முழு நிைவுக் கவிலதயிலிருந்து  

யதய்பிலறத னக் கலரதலும்   
சுகமாய்த்தான் இருக்கிறது.. 
  
--- பிலறநிைா 
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ஆண்கள் தின வாழ்த்து 
--------------------------- 
  
என்லன மு ற்சிக்க விைாமல் 
ஒவ்தவாரு முலறயும் 
குலறந்தபட்சம் ஒரு யதாலசல  
பிய்த்துத்தான் தருகிறாய் 
  
எழுதிக் தகாடுத்த தபாருளில் சிைலவ 
இரண்டு முலறயிருந்து இரண்ைாகி வீடு வர 
லிஸ்லைக் காட்டி சிவந்தமுக கரிசனங்கயைாடு 
உச்சுக் தகாட்டுகிறாய் 
  
சிை நாட்களுக்கு இலைல  
நாட்கலை மைக்கி லவத்து விட்டு 
அத்தலன முலறயும் புதிதாகயவ லைரி 
எழுதத் ததாைங்குகிறாய் 
  
என் லீவிஸ் தைனிம் லீ ரக ஜீன்ஸ்கலை 
உன் யதர்ந்ததடுத்தலுக்குப் பின்னும் 
வீடு தகாண்டு யசர்க்க 
யபாதும் யபாதும் என்றாக்குகிறாய் 
  
யராொக்கலை பறிக்கும் யபாது 
பாவதமனத் தலை திருப்பிக் தகாள்கிறாய். 
  
குழம்புக்கு உப்பிலன 
எலன பார்க்கச் தசால்கிறாய். 
  
ஒரு சண்லையுமில்ைாது முடி ப் யபாகும் 
தவறுலம யசர்ந்த நாலை நீ 
சும்மா விடுவயதயில்லை. 
  
என்லறக்யகாவிற்கான ஒன்றுக்கு 

இன்றிலிருந்து என ஆரம்பிக்கும் 
ஒவ்தவாரு முலறயிலும் உன் முகம் 
பாதியில் விட்ைஅப்பலழ  கைக்தகன  
அழகாய் விழிக்கிறது. 
  
சிறு தகஞ்சலுக்காக 
முகம் தூக்கி  நாளில் 
பாத்திரங்களில் பாவம் கழுவச் தசய்கிறாய் 
  
யவண்ைாதமன்று தசால்லியும் ஒரு 
லைல்லை விட்டு தவளிய றாமல் 
ஐந்து புள்ளி ஐந்து வரிலசக்கு மிகாமல் 
யகாைம் எனும் அலத யபாட்யைத் தீர்கிறாய் 
  
இதற்கு யமலும் தபாறுத்துக் தகாள்ை 
முடி ாத நான் 
சிரித்து விடுகியறன் 
உன் திருவாய் மைர்ந்து நீ 
ஆண்கள் தின வாழ்த்துக்கலைச் 
தசால்லி முடிக்லகயில்......... 
  
--- முருகன்.சுந்தரபாண்டி ன் 
                        
  
  
 ம(வ)ரங்கள் 
--------------- 
எல்யைாரும் வந்தமர்ந்து 
இலைப்பாறிப் யபாகிறார்கள்... 
நின்று தகாண்யை  
தவயிலில் காய்கின்றன 
நிழல் தரும் மரங்கள்..! 
  
--- ஆ.மகராென் 
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ததன்னந்யதாப்புக்குள் 
தலை கவிழ 
நிைம் பார்த்து ஓடி வள் 
யவகமாய் பாய்ந்தாள் 
கிைற்றுள். 
  
நான் நன்றாக கவனித்யதன் 
அவள் யகாழி ல்ை மனிதி தான் 
அவள் 
நிலறமாத கற்பினியும் அல்ை 
ஒல்லி ான உைல்வாகு உலை வள்தான். 
  
பிறகு எப்படி 
கிைற்றில் குதித்து 
சிை முட்லைகள் இட்டுக்தகாண்டிருக்கிறாள். 
  
பிரவித்து வருபவளிைம் 
இவ் வினாக்கலை வீச 
மிகுந்த ஆவைாய் காத்திருந்யதன். 
  
தமல்ை யமதைழும்பி 
நீரில் மிதந்தாள். 
  
இப்யபாது 
இன்னும் கூடுதைான வி ப்புைன் 
உற்றுப் பார்க்கியறன் 
மிகப்தபரி  முட்லைல  
சுமந்தவைாய் இருக்கிறாள் 
எத்தலன உப்பியிருக்கிறது பாருங்கள் 
அவளின் வயிறு. 
  
--- தநகிழன் 
 
 
 

தீக்குளித்த ஒற்லற தீக்குச்சியின்  
ஒயரத ாரு தைலை  
தனக்தகன்று பறித்துக் தகாண்ை  
ைாந்தர் விைக்கின் தவளிச்சம்  
ஒற்லற தீக்குச்சி உமிழ்ந்த  
தவளிச்சமில்லை  
  
நீள்வட்ை கண்ைாடிக் குடுலவயினுள்  
நிரம்பி வழிகிற  இவ்தவாளி  
ஒரு மின்மினி பூச்லச ஏைனம்  
தசய்கிறது  
ஒரு விட்டில் பூச்சில  மரணிக்க  
தசய்கிறது  
ஒரு எறும்புக்கு தீனித் யதை வழி 
தசய்கிறது  
  
என் அலறக்குள் பாதி ையவ  
இருலை விழுங்குகிறது  
மீததமாரு இருலை என்முகத்தில்  
அப்பிச் சிரிக்கிறது  
ஒரு யபார்லவக்குள் யபார்த்தி  
அப்பி  இருளின் முகத்தில்  
மஞ்சள் ததாய்க்க மு ற்சிக்லகயில்  
மண்தைண்தைய்  
தீர்ந்த தாகத்தால்  
விைக்கு விம்மி விம்மி  
விழி இழந்த நிறத்துக்குள்  
கும்மிருட்ைானது.  
   
--- இவன் தங்கா 
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குழந்லதயின்_கிறுக்கல் 
---------------------------- 
  
நிைா இருக்கிறது 
சூரி னும் இருக்கிறது 
யமகம் இருக்கிறது 
மரங்கள் இருக்கிறது 
காக்லககள் பறக்கிறது 
ஒற்லற டி பாலத இருக்கிறது 
மலழயும் தபய்கிறது 
சிறி  குடிலசயின் 
கதவு திறந்யத இருக்கிறது 
நீயராலை இருக்கிறது 
மிதிவண்டியில் ஒருவன் 
நலைபாலதயில் மனிதர்கள்... 
என 
உன்னால் 
கிறுக்கைாக 
பலைத்திட்ை ஓவி த்தில்தான் 
இவ்வுைலக காண்கிறான் 
  
--- ராம் தபரி சாமி 
     
 
 
                    
முன்பள்ளி தசல்லும்  
ஒரு குழந்லத 
முகாமின் எல்லை யவலியின் 
ததாய்ந்திருந்த கம்பில  
பற்கைால் இழுத்து 
பைப்பரீட்லச  
நைத்தினாள் 
யபாை ததரிந்தது. 
  

யவலிக் கம்பில  
கன்னத்தில் யவய்ந்து 
கன்னக் குழிகலைச் தசதுக்கி 
இன்பத்லத நிரந்தரமாக்கிக்தகாள்ை 
முலைக்கும் அவள் அகதி. 
  
குருதில  ஓட்டி ாவது 
இன்பம் தவல்ையவண்டுதமன்பது 
அவள் ஆதங்கம். 
  
சுதந்திர வை த்திற்குள் 
அவள் கனவுகலைச் 
சுருக்கிக்தகாள்ை 
பயிற்சி எடுக்கிறாள். 
  
ஒவ்தவாரு நாளும்  
அயத இைத்தில் தான்  
அவள்  
யகாடி ஆலசகலை  
குத்திக் கிழிக்கின்றாள். 
  
அவலைக் கைந்து யபாகும் 
ஒவ்தவாரு வாகனங்களிலும் 
அவள் நிலனவுகள்  
சவாரி தசய்கின்றன. 
  
அவலை 
மீட்டுச் தசல்ை முலனயும் 
அவள் தபற்யறார் 
புலதகுழில த் யதாண்டுவலத  
பார்த்துக்தகாண்டிருக்கிறாள். 
  
--- நிஸ்பான்_ஹம்ைா     
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 அன்பீனும் சிறு துகள்  
---------------------- 
  
பரபரப்பான தார்சாலைல   
பகலில் கைக்க மு லும்  
சிற்தறறும்பு யபால்  
பதற்றமானததன் வாழ்வு.  
  
வாகனத்தின் சக்கரத்தால்  
பாதிவுைல் லநந்தபடி  
அலசவற்றுகிைக்கும்  
மரவட்லைப்யபால்  
சைனமற்றுக் கிைக்கியறன்  
தநடுந்து ரத்தால்.  
  
மஞ்சள் பூக்கள்  
உதிர்ந்துகிைக்கும்  
சாலைத ான்றில்தான்  
என்வாழ்வு  
மறுபடி மறுபடி உயிர்க்கின்றது.  
  
அம்மாவின்  
கரம்பற்றி படி நலையமலையில்  
குதித்து விலை ாடி  
பள்ளிச் தசல்லும் சிறுமித ாருத்தி  
வாழயவண்டி தன்  
அவசி த்லதக் கற்பித்துவிடுகிறாள் எனக்கு.  
  
ஆனாலும்  
அதீத யபாலதயில்  
தபற்ற மகலைய   
தந்லதத ாருவன்  
காமுகயனாடு  
வன்புைர்ந்தாதனனும்  

நாளிதழ் தசய்திக் கண்ைபின்...  
  
காமுக வர்க்கத்தின்  
நரம்புகலை அறுத்து  
குறிகலைத் துண்ைாக்கும்  
திராணி ற்ற இவ்வுைலக...  
  
ஓரிரவில் யவயராடு பிய்த்து  
பிரபஞ்சப் தபருதவளியில்  
துகள்கைாய்த் துண்டிட்டு  
அன்பீனும் சிறு துகைாய்  
மாற்றி லமக்காது  
மனதைவில் மரித்து  
இறந்த என் உைல் வைர்த்து  
என்தசய்யவன் நான்.  
  
--- குமயரசன்_கிருஷ்ைன். 
                         
  
 
கூட்ைம் வருமிைத்தில் 
கூவி விற்கும் 
மீன்கார அம்மாக்களும் 
பூக்கார அம்மாக்களும் 
கூட்ைமிருந்தும் 
கூவாமலிருக்கிறார்கள் 
விற்காமல் நிற்கிறார்கள் 
கைன் தரமாட்யைதனன 
கடிந்த வங்கியின் 
வாசலில். 
  
--- வியனாத்குமார்_பா 
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அன்றாைம் 
----------- 
  
பாவி மனுஷா? 
நல்ைா இருப்பி ா நீ? 
கூந்தல் பிடித்து எட்டி உலதபட்டு  
மூலையில் விழுந்த அம்மாவின் புைம்பல்..  
ததறித்து விழுந்த 
தநகிழிப் லபயிலிருந்து  
அரிசி, பச்லசமிைகாய் 
இத் ாதி தபாருட்கள் சிதற... 
தலரயில் கிைக்கும் 
நாலுமாத தங்கச்சிப் பாப்பாவின் அழுலக; 
  
லுங்கில  மடித்துக் கட்டி   
காலி ைப்பாக்கலை  திறந்து  
விசிறி டிக்கும் அப்பா.. 
எப்படியும் 
சாமி பைத்துக்குப் பின்னால்  
அம்மா லவத்திருக்கும் 
காலச கண்டு பிடித்து 
மீண்டும் ஒரு உலத தகாடுத்து 
தவளிய  தசல்ைப் யபாகிறார்.. 
  
யபானவுைன் 
குலரத்துக் தகாண்டிருக்கும்  
சுப்பிரமணி நாய்குட்டி 
முந்துவதற்கு முன்னயம 
அம்மா தகாண்டுவந்த 
லபயிலிருந்து எகிறி  
மண்தலரயில் கிைக்கும் 
தபாட்ைைத்திலிருந்து  
எட்டிப் பார்க்கும் 
அந்த இரண்டு வலைகலை  

ஓடிப்யபாய் எடுத்துக் தகாள்ையவண்டும்.. 
அப்பாவின் காைடிபட்டு  நசுங்காவிட்ைால்..                 
                                     
கண்ணில் நீர்தழும்ப  
பார்த்து தகாண்டிருந்தான் 
சின்ன ராசு..  
  
--- ஜி ராென்                        
  
  
 
 
 
 
நிர்வாைத்தின்  
யமலூறும் கண்களுக்கு  
ஆலைல  பற்றி   
அக்கலறய  இல்லை..! 
  
பகலை கலைத்து  
இரலவ உடுத்திக் தகாள்ளும் 
இவ்வானத்தின் நிர்வாைம்  
எப்யபாதுயம புைப்பட்ைதில்லை  
என் கண்களுக்கு..! 
  
மீனவர் லகது! 
தகாதித்துக் தகாண்டிருக்கிறது 
குழம்பில் மீன்.! 
  
மீன் விற்ற காசு 
மைக்கிறது  
என் வீட்டு சலம ைலறயில்.! 
  
--- சா.அருண் பிரபாகரன்                     
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 மீனாகப் பார்க்கியறன் 
மனித அழுக்குகலை உண்டு 
நீங்கயைா என்லனத் 
தக்லகக் கண்தகாண்டு  
பார்க்கிறீர்கள் 
  
காற்றுக்கும் 
நட்பாய் இருக்கியறன் நான். 
நீங்கயைா என்லனக் 
குடுலவக்குள் குடிலவக்கத் 
துடிக்கிறீர்கள். 
  
என்னுள் பிரதிக்கும் 
ஆன்மாயவ நீ 
என்கியறன். 
ஓ, அழகு யதன்மாலவத்தான் 
உன் ஆன்மா அலழக்குயதா  
என்கிறீர்கள். 
  
எல்யைாரும் வாழட்டும்  
வா வாழ்த்ததவன  
அலழக்கியறன் நான். 
மனசுக்குள் கந்தகதமன 
தமாத்தமாய் நின்று 
முன்தமாழிகிறீர்கள். 
  
எதுவுயம யவண்ைாதமன 
அலமதி  மட்டும் காக்கியறன். 
மூலைச்சரக்கு முடிந்து யபாய் 
முைங்கி யத மூைதனதமன 
பந்தர் பகிர்கிறீர்கள். 
  
நன்ன ம் தசய்கியறன் 
இன்னல் தசய்தார்க்கும் என்கியறன். 

யபாைா, வள்ளுவர் கூை 
பிலழக்கத் ததரி ாதவதரன 
பிைக்குக் தகாள்கிறீர்கள். 
  
இததன்ன உைகு 
இததன்ன வாழ்க்லக  
பிைக்குரல் ஒலிப்யப  
உங்களின் யவட்லக. 
  
அலசவற்றலசவற்றனுபூதி தபற 
உைகத்தின் இலசவு  
நமக்கினி எதற்கு? 
உள்ளுக்குள்யை  
ஓர் ஒளி உண்டு 
அதனில் நலன  
 உன்னுயிர் நைத்து. 
  
--- சுதந்திரன்                         
  
  
 
சிை யநரம் தமௌனங்கள்  
கைத்திச் தசல்கிறது  
நமக்கான ப்ரி த்லதயும்  
தூரத்லதயும் பை யநரம்  
ஒரு தசால் நிர்ையிக்கிறது  
அது தகாலைவாைா  
உலறவாைாத ன  
தகால்ைத் துணிந்த பின்  
கருலை பார்ப்பதில்லை  
கத்திகள் 
  
--- (z) ெபீர்   
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உயிரின் விலை 
------------------ 
  
அவன்தான் எனக்கு 
அத்துலையும் கற்றுக் தகாடுத்திருந்தான் 
தூண்டில் யதர்விலிருந்து 
வீசும் நுட்பம் உட்பை.. 
அவ்வப்யபாது தூண்டில்முள் கட்டும் முலறகலையும்  
பலி ாகும் இலரகள் யகார்ப்பது வலர... 
எங்தகங்கு மீன்கள் துள்ளுதமனவும் 
தூண்டில் எவ்வாறு வீச யவண்டுதமனவும் 
அவன் அழகாக  
கற்றுக் தகாடுத்திருந்தான் 
சிறுமீனுக்யகற்ற உைவு முதல் 
தபரும்மீன்களுக்யகற்ற உைவு வலர 
அவன் அகராதி அத்துப்படி 
  
பை சம ங்களில்  
அவனுைன் அமர்ந்து மீன்பிடிப்பினும் 
என் தூண்டிலில் 
எந்த மீனும் சிக்கி தில்லை 
தூண்டிலுடும்யபாது யபசக்கூைாது  
மீன்கள் யகட்டு ஓடிவிடும் என்பான் 
அதனாயைய   
தும்மலையும் துளி ாகயவ விடுவதுண்டு 
தள்ளி அமர்ந்யத 
அவன் தூண்டில் வீசுவதால் 
நுட்பம்பை அறி ாமயை யபானதுண்டு நான் 
  
அலனத்லதயும் கற்றுக் தகாடுத்திருந்தான் 
அவன்... ஓர் உயிரின் விலைல த் தவிர! 
  
--- முனி ாண்டி_ராஜ்   
 

தபருதவளியின் சப்தங்களில்  
தமைனம் இறந்து கிைக்கிறது ,  
காற்றின் திலச றி ாமல்  
பறந்து தசல்லும் சருகுகளின்  
அந்திமம் , 
வீழும் இைத்தில்தான் விதிக்கப் பட்ைதாம்,  
புத்தனின் தமைனத்திலும்  
சிை ஏக்கங்களும், சிை சப்தங்களும்  
புலதந்து இருந்திருக்கும் ,  
மரைதமன்பது, ஒன்றும் நிசப்தமில்லை  
சிை ஏக்கங்களின் தூக்கம்,  
ஒன்லற விழுங்கி, ஒன்றில் வாழும்  
பரிைாமத்தின் பரிதவிப்பு ,  
ஆலசயின் தபரு உண்டி லில்தான்  
அகப்பட்டுக் கிைக்கின்றன  
மனிதச் சில்ைலறகள் ,  
காற்றின் திலச றி ாமல்தான்  
நாமும் பறக்கின்யறாம்  
வீழும் இைத்தில் நமக்கும் கூை  
விதிக்கப் பட்டிருக்கைாம்  
அந்திமத்தின் அைங்காத அந்தகாரம் !  
தமைனம் தமைனித்யத யிருப்பதில்லை,  
சப்தங்களின் தமாத்தத்லதயும்  
சுமந்துதான் வாழ்கிறது !  
நம்லமப் யபாையவ......  
  
--- முகமதுபாட்சா 
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மீலச  
நலர 
மயிர்  
நாசூக்காய் 
பறி; 
  
தலைக்கு  
கருஞ்சா ம் 
தைவு ; 
  
கண்ைாடி  
தவிர்த்து  
கண்  
குவி மிடு; 
  
ததாந்தி  
கலர  
காலையில் ஓடு ; 
  
இைசுகளிைம் 
இச்லசய ாடிரு; 
  
மகன் உடுப்பு 
உடுத்து ; 
  
அனிருத்துக்கும் 
ஆடி பார் ; 
  
முக நூலில் 
மகன் 
மகள் 
மலற ; 
  
இத்தலனயும் 
தசய்து வா ; 
  

      நீ  
"அங்கிள்" 
ஆகியபான  
அவைத்தில்  
உனக்யக  
உைன்பாடு 
உண்ைாகதயபாது... 
  
--- யகா.ஸ்ரீதரன் 
  
 
இரு இனத்தின் முடிவு 
யகாைாரிய ாடு நிற்பவனுக்கும் 
மரத்துக்கும் இலைப்பட்ை 
ஒற்லறப் புள்ளியில் துவக்கம் 
  
--- இருத்ரன் ரிஷி 
 
 
எல்ைா உடுக்லகச் சத்தத்திலும் 
ப ம் வந்த எனக்கு 
  
தசல்வி அக்காவின் காதலை 
யபத ன்று ஓட்டி அடித்த 
அந்த உடுக்லகச் சத்தத்தில் 
  
எப்யபாதும் மிடுக்காக 
வைம் வரும் 
எதிர்வீட்டு சரவைா அண்ைா 
உலைந்து அழுதயபாது 
உதடுகள் துடிக்கும் அழுலக 
எனக்கும் வந்தது 
  
--- அகதா 
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 6    01/12/2016 
 

 
 பக்கம்- 25 

இந்தி ன்  
தவள்லைக்காரனாகிறான் 
------------------------------ 
  
குறிஞ்சித னும் 
குறியீட்டினில் லப ப் லப  
ஏறுகிறது கறுஞ்சர்ப்பம் 
கூட்டுக் குடும்பமாய் 
விதவித பாக்தகட்டுகலை 
கட்டுச்யசாறு கட்டிக்தகாண்டு 
உருலைத் தடியூணி 
ஏற எத்தனிக்கின்ற 
யபருந்தில் மழலைத ான்று 
புன்னலகயுைன் 
பாப்கார்லனயும்  
பலை ைாக்கி தசல்கிறது 
பூரிப்பில் பாக்தகட்லை தன்வசப்படுத்தி  
வானரத்தின் தமௌனம் 
உச்சரிக்கிறது 
"இததன்னைாது புதுசா இருக்கு" 
புராதனத்லத வாயில் தசாருகி 
இருப்பிைத்லதச் யசர்ந்தவர்கள் 
தவள்லைக்காரலன விரட்டி டித்யதாதமன  
தமச்சுவதில் தற்யகவைம் 
உதிக்கிறது  
அவன் ஊட்டி 
வைர்த்துச் தசன்ற  
பூங்காவின்மூைமாய்; 
சட்லை தசய் ாது 
யபாயவார் வருயவாலரயும் 
உைர்வற்ற வாகனப் 
ப ணிகலையும் திரும்பிப் 
பார்க்க லவத்த மலைகளின் 
இைவரசி தகாண்லையூசி 

குத்திக் தகாண்டிருக்க 
பறந்து வந்த தநகிழிப் 
பாலை அங்கங்கு 
கிைக்க அதனுள்  
மலறந்திருந்தது 
நாலை பிைமாகும் 
மலையின் உைல் 
  
--- யச தண்ைபாணி ததன்றல்                         
                
  
 
 அடிக்கடி குறுந்தகவல்கள் அனுப்பிக் தகாண்டிருந்த  
ஒரு யதாழில க் காைவில்லை 
அடிக்கடி அக்கலறயுைன் உபயதசித்துக் தகாண்டிருந்த 
ஒரு ஆசாலனக் காைவில்லை 
அடிக்கடி குறியீட்டுைன் காலை மாலை 
வந்தனம் தசய்துதகாண்டிருந்த 
ஒரு கவிஞலனக் காைவில்லை 
  
யநசித்த கைத்தின் யநசம் 
இன்னும் ததாலைந்து விைவில்லை என்றுதான் 
நம்பித் ததாலைக்கியறாம் 
  
--- நிஷாமன்சூர் 
 
 
 
சருகுகலை உதிர்ப்பதில்லை. 
ப ன்படுத்திக்  தகாள்ை அலழக்கிறது. 
வாலழமரம். 
  
--- யகாவிந்தராென் பாலு                         
  
 



 மின் இதழ் பதிப்பு- 6    01/12/2016 
 

 
 பக்கம்- 26 

பைம் என்னைா பைம்! 
------------------------ 
எல்யைாருக்கும்  
யதலவப்படுகிறது 
பை யநரங்களில் பைம் 
சிை யநரங்களில் மானம். 
 
உைல் விற்ற பைத்தில்  
உலைகள் வாங்கப்படுகின்றன. 
கைவுலைப் பார்க்க  
பைம் தகாடுத்துவிட்டு, 
யவண்டுதலின் தப ரில் 
திருப்பி யகட்கப்படுகின்றன. 
 
 ாயரா ஒருவரால் 
சம்பாதிக்கப்படும் பைம், 
 ாயரா ஒருவரால் 
திருடிச் தசல்ைப்படுகிறது. 
பைத்துக்காக தகாலை தசய்  
பைம் யதலவப்படுகிறது. 
 
வயிற்றில் அடித்து  
சம்பாதித்தவன், 
வயிறு பசித்த இன்தனாருவனுக்கு 
தர மறுக்கிறான், 
அவலன எல்ைாரும் 
‘பிலழக்கத் ததரிந்தவன்’ என்கிறார்கள். 
 
மனிதயனா, கைவுயைா 
 ாராக இருந்தாலும் 
பிைம் எரிக்க  
பைம் யகட்கப்படும், 
பிைவாசம் உைர்ந்தால்  
பைவாசம் அற்றுவிடும். 

அரசன் சுலவத்த பைம் 
அடிலமயின் நாக்கிற்கு 
எட்டுவதில்லை, 
அதிகம் யசர்த்த பைம்  
அன்பின் வழிக்கு  
வருவதில்லை. 
  
--- மயனா தரட் 
  
 
 
 
உன் நிறம் 
------------ 
  
எலும்பு ரத்தம் சலத 
உன்லனத் தூக்கிவிடும் 
தன்னம்பிக்லக 
  
லக கால் கண் 
நகர்வுக்கான 
நண்பர்கள் 
  
நரம்பு மூச்சு இத ம் 
இருப்பதற்கான 
சாட்சிகள் 
  
உைல் உயிர் வி ர்லவ 
உன் உ ர்வின் 
வரைாறு 
  
பயிற்சி 
மு ற்சி 
நீ 
  
--- கா.இைட்சுமைன்     
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 கலரயும் 
 காகத்திற்கு 
 யசாறு லவத்து விட்டு 
 பிள்லைகலை  
 பள்ளிக்கு  
 அனுப்பி விட்டு 
 ஏயதா 
 சிையநரங்களுக்காக 
 என்யனாடு யவண்டுதமன்யற 
 தசல்ைமாய் சண்லை யபாடும் 
 அவள் 
 என் அன்பிற்குரி  
 என் அன்பின் லபத்தி க்காரி 
  
--- தசல்வராஜ் கார்த்தியக ன்                        
   
 
 
 
 
                      
நான்தான் கைவுள் என்று 
முலறப்படி 
அறிவிக்கவில்லை நான். 
நீங்கைாகயவ 
கண்டுபிடிக்கட்டுதமன்று 
கத்திருந்யதன். 
நீங்கயைா 
யவறு எலதய ா 
கைவுதைன்று கூத்தாடி 
என்லனப் யபாட்டுலைத்தீர்கள். 
உங்கலைச் சந்திக்காமயைய  தசத்த 
சாமானி னாகி விட்யைன் நான்! 
  
--- குறிஞ்சி நாைன் 

அகம் 
------ 
  
கால்கலைக் குறுக்கி மைக்கி  
ஓரமாய் சுருண்டு தகாள்கியறன்  
தகாஞ்சமாய் குளிர்கிறது  
இல்லையில்லை இன்னும்  
தவப்பம் யவண்டுவதாய்  
இருக்கிறது உைலிற்கு  
வழிந்யதாடும் கண்ணீர்த் துளிகளுக்கு  
என்ன பதில் தசால்வததன்று 
ததரி வில்லை  
பதில் தசால்ைாமலிருப்பதில்  
அர்த்தம் ஏதும் இருப்பதாய்  
யதான்றாமலில்லை  
சூைான நீர் கன்னம் வழிகிறது  
தகாஞ்சம் இதம் யசர்க்கிறது  
வலிய ாடு விரல் யகார்க்கிறது  
விசும்பல்கள்  
கதறி அழ துடித்திடும் மனது  
அழுதால் பைவீனம் என்கிறது  
தநாடிகள் ததாலைந்த நாட்களில்  
யமலிருந்து தமல்ைக் கீழிறங்கும்  
இருள் கவ்விக் தகாள்கிறது விழிகலை  
இன்னும் தகாஞ்சம் உைல்  குறுக்கி  
தவப்பம் யசர்க்கியறன்  
கனவுகயை இல்ைாத தூக்கத்தின் முடிவில் இன்னும்  
நான் நானாகயவ இருக்கியறன்.. 
  
--- கார்த்திகா அ 
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எதிலுயம  
பிடிப்பில்ைாத  யராஸிக்கு 
அந்த அலறல  
மிகவும் பிடித்திருந்தது 
  
எப்யபாதும் அதனுைன் 
தமௌனமாகயவா சப்தமாகயவா 
ஏயதாதவான்லற யபசிக்தகாண்டிருப்பாள் 
  
அதன் யதாற்றம் 
தன் மனலத ஒத்தததன தசால்லி 
அதனுைன் பிரி ம் தகாள்கிறாள்  
  
சிதிைங்களுக்கிலை ான  
அதன் தனிலமல  
ரசித்து ரசித்து  
தன்லனயும் தனிலமப்படுத்தி தகாள்கிறாள் 
  
எவரும் நுலழ ாத அந்த அலறயில் 
வாழ்கின்ற எல்ைா 
சிைந்தியின் கால்களிலும் 
தன் ஏக்கங்கலை  
கட்டி ததாங்கவிடுகிறாள் 
  
அலசந்து அலசந்து 
ஊர்ந்து திரியும் ஏக்கங்கலை 
இ ைாலமயுைன் உற்று யநாக்குகிறாள்.. 
  
ஏக்கங்களின் கண்களுக்குள் 
ஒரு சிறுமி வானத்து நிைாலவ 
எட்டி பிடிக்க மு ற்சித்து  
யதாற்றுயபாய் யசார்வுைன் அமர்ந்து 
நிைாலவ நிராலசயுைன்  
அண்ைாந்துப் பார்க்கிறாள்... 

அவள் லககளில்  
பைவர்ை பட்ைாம்பூச்சிகள்  
பைபைத்து தகாண்டிருக்கின்றன 
  
அச்சிறுமில ய   
தவறித்து பார்த்துக்தகாண்டிருந்த யராஸி, 
அந்த அலறத ங்கும் நிரம்பி  
நிைதவாளில  கலைசிவலர 
கண்டுக்தகாள்ையவயில்லை 
  
--- சசி சிவதாசன்                      
  
  
 
 
 
 
பூயகாைப் பகுதியின்  
புைப்பைாத இடுக்கில்  
சிங்கத்துக்கும்  
காட்தைருலமக்குமான  
ஜீவமரை யபாராட்ைத்தில்  
வாழ்வதற்காக ஒன்றும்  
வாழ்லவ தக்க லவக்க  
மற்தறான்றும் குத்தி  
கிழித்து குதற 
வலி தின் பக்கம்நின்று  
மிஞ்சிப்யபாகும்  
எச்சில் துணுக்குகளுக்காக  
வட்ைமிட்டுக் தகாண்டிருக்கின்றன  
வல்லூறுகள் 
  
--- மதுரா 
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தநாடி முட்கள் நிற்பதில்லை  
---------------------------- 
  
கடிகாரங்கள் விழுங்கி  வாழ்க்லககள் 
மூச்சு விை துடிக்கும் நிமிைங்கள்  
தநாடிக்கு தநாடி தநருங்கி  யதைலில்  
உயிரிழந்தது உறவுகளின் வருைல்  
  
இத  இடுக்குகளில் மலறந்த பாசம்  
இ ந்திரங்களுக்கு இலர ானது  
இலைப்புக்கள் இலை த்துக்குள்  
இைறிவிழ அவிழ்ந்தது முடிச்சுகள்  
  
தபற்ற பாவத்திற்கு வருைத்திற்கு 
ஒருமுலற சந்திப்பு-தாலிகட்டி  பாவத்திற்கு 
மாததமாருமுலற மறுபிறப்பு மறுப்பின்றி நைந்யதறி து  
  
இைக்குகளின் இருட்ைலறயில் 
தநாடி முட்களின் இறுக்கத்தில்  
ஈரமான இத ங்கள் வறண்டு 
துளிர்க்கும் விலதயும் ஊனமுற்றது  
  
யதைல்களுக்குள் ததாலைந்த 
வாழ்க்லகயின் முடிவில் 
தவற்றிகள் குவி  அலத தகாண்ைாை 
தனிலம மட்டும் துலை ாய் இருக்கும்.... 
  
--- ஆய்ஷா ஷப்னி 
 
 
தசல்ைாத ஐநூறு ஆயிரத்தில்... 
சிரித்துக் தகாண்டிருக்கிறது... 
அஹிம்லச 
 
--- எம்.தசல்வகயைஷ் 

இரவு 
------- 
  
நிலனவுகலை விழுங்கிவிட்டு 
தசரிக்க முடி ாமல்  
ஒரு மலைப்பாம்லப யபால் 
உழன்று தநளியும்  
இவ்விரவு தநடிது... 
அதன்மீது கவிழ்ந்திருக்கும் 
இப்யபரலமதி அதனினும் தகாடிது.... 
  
--- ை ானா 
 
இரவின் நிசப்தத்தில் 
தனித்தலைகிறது கண்கள்! 
 
நறுமைம் மிக்க மைதரான்லற 
சுமந்து திரிகிறது ததன்றல்! 
 
சில்தைன்ற ென்னலின் 
மூடு பனியின் தமன்தாக்குதல்கள்! 
 
சாைரம் வழிய  ஒலிக்கும் பாைலின் 
மிதமிஞ்சி  இராப்தபாழுதுகள்! 
 
இக்கைத்தில் ததாலைதூரத்தில் 
புதுபுது அர்த்தங்கள்! 
 
பின்பு வழலமப்யபாையவ, 
தூக்கமில்ைா இவ் இரவில் 
காற்றில் மிதக்கிறது மனவிரல்கள்! 
 
--- ஆனந்தி ராமகிருஷ்ைன்                        
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 என் உயிர் கவிலத நீ ... 
ஒயர வார்த்லதயில்  
அழகி  கவிலத...நீ...  
இரண்டு வார்த்லதயில்  
வாசிக்க விரும்பினால்  
நாம்...  
மூன்று வார்த்லதயில்  
மனம் நிலறத்திை, நம் காதல்..  
வார்த்லதகயை இல்ைா வசீகர கவிலதயவண்டினால்...  
உன் தகாஞ்சும் நிலனவு ... 
உயிர்சான்றாய் உ ர்வான  
என் உயிர் கவிலத ..  
நீ .. இருக்க.. 
தவறும் வார்த்லத கவிலதகலை  
குறிப்தபடுத்து நான் எலத தவல்யவன்? 
 
--- ஆலச அஜித் 
 
முதிர்க்கன்னிகள்..! 
----------------- 
 
நம்மிலைய  சிை  
நம்பிக்லக அற்ற  
லககள் கால்கள்  
தசய்வதறி ாது 
முகமிழந்த  
முகமூடில  
யபாட்டுக்தகாண்ைன...! 
 
--- புதூர் ராஜ்குமார் 
 
வலரந்து முடித்த தநல்மணிகலை  
தவறித்து பார்த்தபடிய   
பசில  தகாரித்து தகாண்டிருந்தான்  
ததரு ஒவி ன்  
 
--- சு ம்பு   

ஒவ்தவாரு இரவும்  
ஒவ்தவாருவயராடு கூடிடும் 
இந்த மஞ்சத்தில் 
என்யறனும் ஒருநாள் 
நானாக இழக்காத 
கற்லப மீட்டிடும் 
எனது கனவு 
விடிந்த தபாழுதினில் 
தரகரின் யபரத்தில்  
விலைதபற்யற யபாவயதா?? 
 
--- மீனு 
 
திறந்துகிைக்கும்சிதறுண்ைஇத தமன 
யசறும் நீரும் சரிபாதி ாய் கைந்து 
யதாற்றம்தகாள்ளும் 
இந்ததசங்குட்லைக்குள் 
 
அமிழ்ந்துகிைக்கின்றன 
உயிர்ப த்தில் 
தகண்லைகளும்தகழுத்திகளும் 
 
சுற்றிலும் 
தமாய்த்துக்கிைக்கின்றன 
களிமண் வீச்சத்யதாடு 
மீன் தகாத்திகளின் அைகுகள் 
நாலரகளின் குச்சிக்கால்கள் 
தகாக்குகளின் தவள்லைச் சிறகுகள் 
காக்லககளின் தந்திரங்கள் 
 
மீன்ருசியில் எச்சில் 
ஊறித்திலைக்கும் நாவுகள் 
மற்றும் என்கவிலதகள்! 
 
--- தங்யகஸ் 
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மண்வாசம் 
----------- 
 
ஐப்பசி வானம் தபாத்துக்கிட்டு ஊத்த 
ஆறு குைதமல்ைாம் தவள்ைம் யபாக 
 
ஆடிக்காத்துை பிஞ்ச கூர வழி ா 
மலழ தசாட்டு தசாட்ைா ஒழுக 
சாணி தமாழுகுன இைம் 
சத்த யநரத்துை ஈரமாச்சு 
 
ரசம் லவக்க 
அம்மியிை மிைகு சீரகம் அலரச்சு 
அரிசி கழுவுன தண்ணியிை 
புளி ஊரவச்சு 
 
அம்மா 
ஊதி ஊதி 
விறதகரிக்க 
ஒரு வழி ா உலை தகாதிக்க 
 
யசாற ஆறவிைாம  
அவசரமா அள்ளிவச்சு 
உள்நாக்க சுட்டுக்கிட்யைன் 
ஒருவழி ா தின்னுவிட்யைன் 
 
ஒழுகுன மலழத்தண்ணியியை 
லக கழுவி 
ஒரு ஓரமா பாய்விரித்து நான் படுக்க 
 
அடித்த மலழ ஓய்ந்து 
அடுத்த ஊருக்கு யபாலகயிை 
ரசத்யதாடு யசர்ந்து மைத்தது 
என் ஊயராை மண்வாசம் 
 
--- மு_சாத்தப்பன் 
 
 

வாழ்வும் வைமும் 
----------------- 
 
வி ர்லவ விலத தூவி   
உழவன்  
தநல்ைாய் விலைந்தாலும்  
அவன் வீட்டு அடுப்பில்  
சலமக்கப் படுகிறது  
பசியும்  
வறுலமயும் 
யசறு கிழித்து ஏர் ஈட்டி பாய்கிறது  
வி ர்லவக் குருதி  
நிைத்தில் சிந்தி விலத ாகிறது 
பாத்திர வ ல்களில் யசாற்று மணிகள்  
விலைந்தாலும்  
உழவன் வீட்டுப் பாத்திர வ ல்  
தரிசாகத்தான் கிைக்கிறது  
அதில்  
விலைகிறது பசி மட்டும் 
 
--- ஷல்மா ஷாெஹான் 
 
 
 
 
 
கண்ைாடித் குடுலவயில் 
வண்ை மீன்கலை அலைத்து 
கிலைக்கும் யநரம் அதற்கு  
உைவு இட்டு 
மீன்கள் மகிழ்ச்சி ாக  
நீந்துகிறது என நிலனக்கும் 
சிை மனிதர்களின் தச ல் 
யவடிக்லக ானது.!! 
 
--- சு_மணிரத்தினம் 
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பாவங்கலை நதியில் 
மூழ்கிக் கலரத்துப்பின் 
விடுவித்துக்தகாண்ைதாய்  
நம்பி நிலனத்து 
கலரய றிச் தசல்லகயில் 
கலறகள் மீண்டும் 
பட்டு விைாதபடி 
பாதுகாக்கும் திலர 
மனதுக்கும் கண்ணுக்கும் 
மாட்ைப்படுவதில்லை! 
 
திரும்பவும் பலசமனதில் 
திட்டுத்திட்ைாய் 
ஒட்டிக் தகாள்கின்றன 
ஒட்ைக்கூைாதலவ! 
 
யநரங்கிலைக்கும்யபாததல்ைாம் 
நதியிைம் வந்தால் 
மீள்தூய்லம தபறும் 
மீப்தபரு நம்பிக்லகய ாடு 
பாவங்கள் ஒட்டும் 
பலசய ாடு மனங்கள்! 
 
--- அகத்தின் அழகு தரஜி 
 
 
 
முன்னாள் நைவு நிைம்...! 
-------------------------- 
 
இலையுதிர்காைக் காற்றின்  
இலச பருகி மிதக்கும் இலை 
காதில் கிசுகிசுக்கிறது காதலை 
 
அம்மரத்தின் முதிர்ந்த கிலை  
தன்மீயதறி விலை ாடும்  
நிலனவுகலைச் சகிக்கிறது 
 

மலழ இல்லை கூடுகள் இல்லை  
யவர்களுக்கு மட்டும் உண்டு 
தவறுங்லககள் 
 
நிைங்களுக்கு ஏற்ற ராகம்  
"பச்லச ம் " 
தசங்குரல் உரக்க  
புழுதிபாடித் திரிகிறது மண் 
 
ஒரு காதல் ஒரு மரம்  
தாகித்துக் கிைக்கின்றன  
எந்திரச் சத்தம் அைங்காத  
முன்னாள் நைவு நிைத்தில்..! 
 
--- தமிழ்க்காைன் 
 
 
 
 
அப்படிய  கைத்துகிறாள் 
அடிவயிற்று தநருப்லப 
பற்ற மறுக்கிறயத அடுப்பு ! 
 
உயிர்க்காற்லறய  தந்தாலும் 
உண்ை மறுக்கிறது 
உறங்குகின்ற தநருப்பு ! 
 
அடுப்புக்குள் ஆயிரம் குச்சிகள் 
தகாதிக்க மறுக்கும் உலை 
பற்றலவக்காத தீக்குச்சி ! 
 
புல்ைாங்குழைால் பள்ளித ழுச்சி 
ஒருயவலை 
இலசக்கு மட்டுயம இலசயுயமா ? 
 
--- துலர வசந்தராசன் 


