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பதிப்புரை 
இதயத்தின் நுண்ணுணர்வுகளுக்கு ஜீவனுள்ள ம ொழியொல் ஆடை 
புடைந்து பவனிவரச்மெய்யும்பபொது அடவ ஒரு ஆத் ெக்தியொகப் 
பரிணமிக்கிறது. கவிடதமயன்ற வடிவம் மபறுகின்றது. 
மெொற்கூட்ைங்கள் சிறகடித்து வொெகடைக் கிளர்ச்சி மகொள்ள டவக்க 
அது ம ொழிமயன்ற  ட்ைத்திற்கு அப்பொல் ஓங்கி உயர்ந்து, வளர்ந்து 
உலடகத் தன்னுைன் அள்ளிச் மெல்லும் ஊழிக்கொற்றொகப் பலம் 
மபறுகிறது. 

கொலங்கொல ொக கவிடத, உணர்வுகடளச் சு க்கும் ஊைக ொக, உலக 
வரலொற்டற முன்பைொக்கி உந்தித் தள்ளும் ஜீவெக்தியொகத் திகழ்ந்து 
வந்துள்ளது. 

அன்பு, அட தி, ஆணவம், பகொபம், பவட்டக, கொதல் என்ற எந்த 
உணர்வுப  கவிடதக்கு விலக்கில்டல. ஓங்கிமயழும் அடலயொக 
இது மபொங்கும்; புயலொகச் சீறும்: அடணத்து வரும் மதன்றலொகவும் 
தவழும். 

உணர்வுகள் திரண்டு புரண்டு குட ந்து அசுரெக்தியுைன் 
மவளிவரும் பபொது கவிடத உருமவடுக்கிறது. 

உலக வரலொற்றில் சுதந்திரத்துக்கொகவும், விடுதடலக்கொகவும், 
நீதிக்கொகவும் எழுந்து நின்ற ெக்திகள் ஒரு டகயில் வொடள 
எடுக்கும் பபொமதல்லொம்  று டகயில் கடல இலக்கியத்டதயும் 
ஏந்திக் மகொண்ைை. அக்கரத்தில் பிரவகித்த ஜீவெக்தி 
கவிடதகளொகவும் தனி வீச்சுைன் தகதகத்தது. 



விடுதடலடய பவண்டி நின்ற தடலவர்கள் வீரர்களொக  ட்டு ன்றி, 
கவிஞர்களொகவும் விளங்கிைர். உயர்ந்த  டலகடளயும் ஆழ்ந்த 
ெமுத்திரங்கடளயும் கவிடத வரிகளொல் எட்டிக் கைந்து விடுதடல 
விரும்பும் ெக்திகளுக்கு பேெக்கரம் நீட்டிைர். 

சிங்களப் பபரிைவொதத்திற்கும், இைவொத ஒடுக்குமுடறக்கும் 
எதிரொக 'மேருப்பொற்டறயும் நீந்திக் கைக்க' மவடித்த விடுதடல 
யுத்தம் எ து  ண்ணில் மபரும் அதிர்வுகடள விடதத்தது. இவ் 
அதிர்வுகள் எ து படைப்பொளிகளின் இதயச்சுவடர உடைத்து ஒரு 
மபரும் சூறொவளியொக உட்புகுந்தது. 

(மவளிச்ெம் ெஞ்சிடகயில் மவளிவந்த கவிடதகளின் பதர்ந்த 
மதொகுப்பு() 

மவளிச்ெம் மவளியீடு – 

முதற்பதிப்பு - டவகொசி 

ஓவியம் - தயொ 

அச்சு -   .  ரியதொஸ் 

மவளியீடு : விடுதடலப்புலிகள் கடல, பண்பொட்டுக் கழகம் 

ேடுவப்பணியகம் 

தமிழீழம் 

விடல: ரூபொ 



எங்கும் ஜனித்த உணர்வுச் சிதறல்கள் இங்பக தனித்துவ ொை 
வீச்சுைன் கவிடத  ணிகளொக ஒளிவிைத் மதொைங்கிை. பவதடைகள், 
பெொதடைகள், வீரவரலொறு எழுதிய பவங்டககளின் ெொதடைகள் 
இழப்புகளின் தகிப்பிலும் மீண்டும் மீண்டும் எழுந்து நிற்கும் எ து 
 க்களின் திைசித்தம் இடவமயல்லொவற்டறயும் பதடி எ து 
கவிஞர்களின் பபைொக்கள் எழுந்து ேைந்தை. உணர்வும், வளமும் 
நிடறந்த கவிடத  லர்கடள ஆயிர ொயிர ொய்ப். பிரெவித்தை. 
அம் லர்கள் சு ந்து வந்த சுகந்தம் கொலத்தின் பதிடகயொக, 
விடுதடலயுணர்வின் உந்துெக்தியொக தன்டைத் தைம் பதித்துக் 
மகொண்ைது. 

இக்கவிடதப் பூக்களின் சிருஷ்டிகர்த்தொக்கள். பவர்களின் வழியொக 
வீரியத்டதக் மகொடுத்தவர்கள்.. படழய தடலமுடற முதல் புதிய 
கவிஞர்கள் வடரயிலுமான ஒரு பட்டியலின் பங்குதாரர்கள். 
 ரபுக்கவிடத வழிவந்த பழம்மபரும் படைப்பொளிகளும், புதுக் 
கவிடத நிழலிபல பூத்த புதிய அரும்புகளும் இக்கவிதொ பவள்வியில் 
டகபகொர்த்து நின்றைர். 

இக்கவிஞர்கள் புகுந்து விடளயொடிய கள ொக , தம் உள்ளத்து 
உணர்வுகளைப் பதியடவக்கும் வரலொற்றுப் மபட்ைக ொக புதிய 
சிருஷ்டிகர்த்தொக்கள் பிறப்மபடுக்கும் விடளநில ொக விளங்கி 
வந்ததில் மவளிச்ெம்' மபருட  மகொள்கிறது. 

இதுவடர ேொற்பத்தியொறு இதழ்கடள உருவொக்கிய மவளிச்ெம்' 
பிரெவித்த நூற்றுக் கணக்கொை கவிடதகளுள் சிலவற்டற 
மதரிந்மதடுத்து இந்நூடல மவளியிடுகிபறொம். 



இரொணுவ ஆக்கிரமிப்புகள், மதொைர்ச்சியொை இைப்மபயர்வுகள் 
உள்ளத்டதப் பிழியும் உயிரிழப்புகள்  த்தியிலும் கவிஞர்கள், 
படைப்பொளிகள் பெொர்ந்து பபொவதில்டல. ஒதுங்கிக் கிைப்பதில்டல 
என்பதன் மவளிப்பொபை இச்சிறு நூல். 

இம் ண்ணின் மூச்சுக்கொற்றொக இந்நூலில் உலொவரும் 
கவிஞர்களுக்கும், மவளிச்ெத்தின் உறவில் பிடணந்து 
மகொண்டிருக்கும் ஏளனய பளைப்பாளிகளுக்கும், மவளிச்ெம் 
மவளியீடுகளின் அத்திவொரக்கற்களொக விளங்கும் எ து 
வொெகர்களுக்கும் இவ்மவளியீடு மூல ொக, மவளிச்ெம்' தைது 
ேன்றிடயச் மதரிவித்துக்மகொள்கிறது. 

இது 'மவளிச்ெம் மவளியீட்டுத் மதொைரில் இரண்ைொவது ஆகும். 
மதொைர்ந்தும் 'மவளிச்ெம் தன் மவளியீடுகள் மூலம் எ து உறவுப் 
பொலத்டதத் மதொைர்ந்து உறுதியுைன் பபணி வரும். 

  



இன்ளைய எங்கள் வீதி ஒவ்வ ான்றும் அல்லது புதிய புலிக்குட்டி 

கல் யல் வ . குமாரசாமி 

எங்கள் நிலத்துக்கு எருத்பதடவ – 
ஏமைன்றொல்,, 
இங்பக எருக்கடல, ஈஞ்சு , குருவிச்டெ 
எங்கும் பரவி 
இருப்பிருந்த ெத்டதமயல்லொம் 
தங்களது பொட்டில் ெவட்டிக் குடித்தட யொல் 
எங்கள் நிலத்துக்மகருத்பதடவ. 
என்றபடி கொடளகடள விரட்டி 
வண்டிடல விட்ைபடி 
கொடள ஒருவன் கடதத்தபடிபய மெல்வொன், 
வீரன் ஒருத்தபை  ொவீரன் ஆைொன். 
காளைகளை முன்விட்டுக் 
கயிற்டறப் பிடித்துத் 
தன் பதொளில் கலப்டப நுகத்டதச் 
சுமந்தபடி 
"ேொடளயும்கூை உழுதுழுது ள ச்சாத்தான், 
பவடள வரும்பபொது விடளச்ெல் கிடைக்கும்'' 
எைக் கொடள ேைப்பொன்! 
தன்  ண்டணபய கொதலித்து 
பவடள தவறொ ல்; 
பவர்த்துடழப்பபொன் பவகமுைன். 
பதொளிபல துப்பொக்கி மதொங்கச் 



சிலர் விடரவர் 
 ானில் 
வி ொைம் மெலி இடரயும் 
பபரிடரச்ெல் 
பதுங்கு குழிகள்  னிதடர 
அங்பக வதவமதை விழுங்க. 
வொய் திறந்தவொறு 
மெண்பகம் ஒன்று. குறுக்பக ேைக்கும். – 
வீரன் ஒருத்தபை 
 ொவீரன் ஆைொன்?. 
மதன்ைங்குருத்துத் மதருமவல்லொம் 
பதொரண ொய் 
பின்ைல் முடறயொல் பிரிவின் 
மபொருள் உணர்த்திச் மெொல்லும் சில பெதி 
துக்கம் - அதைொபல 
கல்லுக்குள் ஈரம் பபொல் ம ல்லக் கசியும் 
ஒரு சின்ைப் மபடியன், 
 ழடல ம ொழி – மகொன்டை அவன் 
“தம்பியின் கொலத்தில் தொன் 
தமிழ் ஈழம் கிடைக்கும். 
ேம்புங்கள் ேம்புங்கள்'' என்று 
உரக்கப்பொடி,, 
தன்னுள் ரசித்துத் தடலயொட்டி, 
தொளமிட்டு 
கூச்ெமில்லொ ல் 



வலு “கூலொ” கப் பபொவொன். 
மூச்சிடரக்கும் மூத்த திடர விழுந்த 
ஆச்சிபயொ 
“படிைொ ஒருக்கொல் அடததிருப்பி ப ொடை” 
என்பறொர் பவண்டுபகொடள விட்ைபடி 
பவலியிடை நிற்பொள்; 
இடுப்டபப் பிடித்திருந்த 
டகடய எடுத்துப் 
மபொடிப்பிள்டள கிட்ைப் பபொய் – 
-மபொக்டக வொய் 
உச்சி தைவி உவந்து. 

புரட்ைாதி - ஐப்பசி, 

  



டகப்பிடி  ண்ணில் ஓர் உலகு. 

சு. வில் வரத்தினம். 

 ண் விடளயொடிக் மகொண்டிருந்த எைது  கன் 
ஓடி வந்மதன் டகடயப் பிடித்து விரித்து 
 ண்ணில் ஒருபிடி அள்ளி டவத்து 
ஓர் புன்ைடகயின் பூமவறிந்து பபொைொன். 
ஈரம் குடழந்த  ண் சில்லிைச் சிலிர்த்த டக 
இன்னும் விரிந்தபடிபய இருக்க 
 லர்ந்திருந்த டகப்பிடி  ண்ணில். 
ஓர் உலபக விரிந்தது. 
மெட்டை கட்டிப் பறந்த மவன் 
சிறுவம் அதில் ேைந்தது. 
குட்டி ரொஜொங்கம் எம் முன்றலிபல 
ேொன் மகொடிகட்டி 
குரபலொச்சி அரெொண்ை பீடும் மபருட யும், 
என் முந்டதபயொரின் 
கூடியிருப்பும் குதூகலிப்பும், 
ேல்லிரத்தம் சுவறிய ேொகரிகத்து வொழ்வும் 
கொல் மகொண்டு ேைந்தை. டகப்பிடி  ண்ணிபல 
இன்பறொ எம் கண்முன்பை 
எல்லொம் சிதறி இருந்த நிலம் குழிமபயர 
அந்தரத்தில் மதொங்கும் அவலங்கள் எ தொக 
மதொண்டைக் குழியின் மதொடுமுடிச்சிற் பபொய் 



இறுகி நிற்கும் வொழ்வும் ஒரு பகைொ? 
கண நிடைவின் மேகிழ்விபல 
டகயிலிருந்த பிடி ண் வழுவி விழும். 
'டகதவறிப்பபொ ொ எல்லொம்?' 
க ளலயுறும் என் பார்ள  
 ண் விடளயொடும் எைது  கன் மீது கனிடகயிபல 
என் விழிகள் மீண்டும் சிலிர்க்கும் 
புதிது தளிரீன்ற  ொவின் கீழ் 
கொதமலொடு  ண்டணக் குடழத்து 
கடல மெய்த வொழ்விற்பகொர் 
பகொயில் எடுத்துக் கும்பிடுகள் பபொட்டு 

குனிந்து ஓர் பிடி  ண்ணள்ளி 

மேற்றியிபல நீறொய்ப் பூசி நிமிர்ந்த மவன் 

பேெ கன் 

பதவொரத்திற் சில பதங்கள் மதளித்தொன். 

ஈரங் குடழய நின்பறன் ேொன் 
கொலம் அவனுடைக் டகபொர்த்து நிற்பமதை. இப்பபொது 

புரட்ைாதி - ஐப்பசி, 

  



முடிந்த முடிபு 

தா. இராமலிங்கம் 

அந்தக் குடும்பம் குடிவொழ்ந்த வீை 
முழுக்க முழுக்க எரிந்து பபொைது. 
இப்பபொது 
புதிய கப்பு 
புதிய பொய்ச்சு 
புதிதொய் வீடு கட்டுறொர். 
அன்டை பின்னிக் மகொடுக்க 
தங்டக எடுத்துக் மகொடுக்க 
தம்பி உரலில் நின்று மகொண்டு 
இடளஞன் மெொல்லிக் மகொடுத்துக் மகொடுத்து 
கிடுகு டவத்துக் கட்டுகிறொர். 
பைம் பிடித்த பின் 
பபட்டிடயத் மதொைங்கிபைன். 
அன்டைடய விளித்து 
“பிள்டளகள் பவறு பபர் இல்டலபயொ”. என்பறன் 
அவளின் விழிகள் கலங்கி வழிந்து 
அருபக நின்ற 
வட்டு வதங்கிய வைலியில் பதிந்தை. 
மபருமூச்சு எறிந்து அவள் பபெொதிருந்தொள். 
“ராணுவம் புகுந்து 
வீட்பைொடு எரித்துக் 
மகொன்று விட்ைது' என்றொன் இடளஞன். 



“பிறகும் ஏன் இங்பக கட்டுகிறீர்?' என்பறன் 
எ க்கு உரிட யுள்ள நிலத்துண்டில் தொபை 
எ க்குரிய வீட்டை ேொங்கள் கட்டுபவொம்' 
'மீண்டும் எரித்தொல் என்ை மெய்வீர்கள்? 
'மீண்டும் எரித்தொல் மீண்டும் கட்டுபவொம் 
கடைசி ஒருவர் உயிர் உள்ளவடர 
குடியிருக்க வீடு பவணுப ! 
மீண்டும் எரித்தொல் 
மீண்டும் கட்டுபவொம், என்றொன் இடளஞன். 
"ஆமாம் 
மீண்டும் எரித்தால் 
மீண்டும் கட்டுவவாம்" என்றாள் அச்சிறுமி. 

கார்த்திளக - மார்கழி, 

  



சாவும் நாமும் 

தா இராமலிங்கம் 

ெொவு இப்பபொது எ து ெகபதொழன் 
மெொந்தம் பொரொட்டி 
இரவு பகல் எம்ப ொடு தங்கி நின்று 
நித்தம் அவனுக்கு 
கும்மாைம் விளையாட்டு 
ேொம் பபொகும் பொடத எல்லொம் 
தட்டு றித்துத் 
தடுத்து விடளயொடுகிறொன் 
ஆட்ைத்தில் வல்ல 
வீரர் பலர் வீழ்ச்சியுற 
மவற்றிக்கு ப ல் மவற்றி 
ஈட்டிக் குவிக்கின்றொன். … 
மவட்டுண்டு வீழ்ந்தவர்கள் 
மவடிபட்டு வீழ்ந்தவர்கள் 
எரியும் மேருப்பினிபல 
சுருண்டு  டிந்தவர்கள் – 
பட்டுவிட்பைொர் பட்டியபலொ 
நீண்டு மகொண்டு பபொகிறது. 
என்றொலும் 
எம்ப ொடு அவனுக்குப் 
பிடணப்பபொ மபரும் பிடணப்பு. 
ஒபர இடலயில் ேொங்கள் ஒன்றொக உண்ணுகிபறொம் 



ஒபர பொயில் ேொங்கள் ஒட்டி உறங்குகின்பறொம் 
டகபகொர்த்துக் மகொண்டு கடைவீதி சுற்றுகிபறொம். 
ெொவு ே து ெகபதொழை இப்பபொது 
ேொடள ேொம் 
மவற்றி குவிப்பதற்கு 
-ெொவு இப்பபொது 
இரவுபகல் பொரொது 
பதர்ச்சி அளிக்கிறொன். 

ஐப்பசி, 

  



எைது பசி 

 வுனியா திலீபன் 

அந்தப் பசி 

மனதுக்குள் 
நித்தமும் மபொங்கும் 
அது மதொைரும்! 
இரவில், தனிட யில் 
உறக்கத்திற்கு முன்ைர் 
ஓரொயிரம் 
கடதகள் மெொல்லும்! 
அதுதொன் 
என் கிரொ த்டத 
பொர்க்க பவண்டும் என்கிற 
பசி! ரொட்ெெ பசி! 
ஒபர ேொளில்…… 
ஒபர நிமிஷத்தில் 
நாங்கள் 
ேொடு கைத்தப்பட்ைடத 
உணரும் மபொழுதில் 
பவதடைகள் விஸ்வரூபம டுக்கும். 
என் அழகிய கிரொ ப ! 
நீ இப்பபொது 
எப்படியிருக்கிறொய்? 



வ ளிச்சம்கவிளதகள் 
அந்நியனின் 
ஆயுதங்களுக்கு 
அஞ்சியொ இருக்கின்றொய்? 
ேொன் ேைந்து திரியும் 
அந்த  ணல் பொடதகளில் 
இைமவறியர் 
இரவு பகலொய் அடலகிறொர்களொம் 
ம ய்யொ? 
என் இருதயத்துள் 
இளட ப் பொைம் 
ேைொத்திய 
அந்தப் பச்டெ வயல் மவளிகளில் 
மேருஞ்சியொ பூத்திருக்கிறது? 
எைக்குத் மதரியும் 
 னிதன் விரட்ைப்படும் பபொது 
மிருகம் சிரிக்கும ன்று 
எைக்குத் மதரியும் 
ஒபர ேொளில் 
ஓடி வந்தவர்கமளல்லொம் 
உட்கொர்ந்திருக்கவில்டல 
ஓடெமயழுப்பத் மதொைங்கியுள்ளைர் 
உள்ளத்தில் 
எழுச்சியின் 
பொடஷடய கற்றுக் மகொள்கின்றைர் 



என் பசி இதுதொன். 
மீண்டும் 
என் கிரொ த்தின் 
 டியில் 
ேொன் தடல டவத்து 
உறங்க பவண்டும்! 
திடெயற்றுத் திரியும் 
என் பதொழர்கடளத் 
மதொட்டுக் மகொள்ள பவண்டும்! 

கார்த்திளக – மார்கழி, 

  



இனி 

கி.பி. அரவிந்தன் 

ஒரு மேொடி 
ஒரு கணம் 
ஓரிட ப் மபொழுது 
கண் மூடித் திறப்பதற்குள் 
அது நிகழ்ந்தது 
குத்மதை 
ெொய்ந்து ெரிந்து 
ெட்மைை 
ப மலழ நிமிர்டகயில். 
எச்ெமிட்ைது 
'யொர் தடலயில் விடியுப ொ?' 
கண்களை உரசும் 
சூரியத் மதறிப்பு. 
முகிலுக்குள்  டறயும் 
உயிர் மகொத்திப் பருந்து 
 னிதம் உடறந்து 
உயிர்த்தது 
'குடி டைக்குள் பபொடுறொபை 
பகொதொரியில் பபொவொன் 
கைவுபள கண்ணில்டலயொ?'' 
 ண்டண வொரி 
வொர்த்டதகடள விசிறி 



கொற்டறச் ெபித்து… 
எங்பக 
என் வீடு 
என் முற்றம்? 
சின்ைக் குருவிகள் 
தம் வியர்டவக் குடழயலில் 
மதொட்டிடழத்த கூடு 
மதொப்புள் மகொடியில் 
பூத்த சிறு லர், 
தத்தித் தத்தித் 
தளிர் ேடை ேைந்து 
விரித்த கைவுகளின் முற்றம் 
முற்றத்து விளிம்பில் 
 ொடலக் கொற்றுக்கு 
 ணம் பெர்த்த  ல்லிடக 
கொடல இளம்  லர்வுைன் 
வணக்கம் மெொல்லும் மெம்பரத்டத 
குடல தள்ளிக் கிைந்த 
பச்டெ வொடழ 
எல்லொப  எல்லொப  
எங்குற்றது ......? 
என்ைவொயிற்று......? 
குண்டுகள் 
ெப்பித் தின்று 
துப்பிய எச்ெத்துள் 



பொல்  ொப்பபணி, 
அலுமினியக் பகொப்டப 
குழந்டதயின் சூப்பி 
எப்படித் பதை? 
இந்தியச் சிப்பொபய 
உைது ேொட்ளில் 
என்ைவொய் முனிந்தொய்? 
…”ஆளுக் மகொரு வீடு 
வீட்டுக்மகொரு கிணறு 
கிணத்துக்குள் தண்ணீர்..” 
மவந்து அவிந்து 
மபொசுங்கிக் கருகி 
உடைந்து மேொருங்கி 
சிடதந்து சிதில ொய்ச் 
சிதறிக் கிைக்குது. 

எனக்வகன்வைாரு 
வீடு 
இனி 
அதுவும் இல்டலமயன்றொயிற்று. 
இனி. 

ளத - மாசி. 

  



திமிர்! 

முருளகயன் 

சிறு புழு கடறயொன் ேத்டத 
மெருப்பின் கீழ் ேசிவது பபொல் 
அறிவுடை  னிதர் ேொங்கள் 
அழிந்திைஇணங்குபவொப ொ? 
மபொறுட க்கும் வரம்புண்டையொ; 
பபொட்டிக்கும் எல்டல உண்பை, 
அறம ன்றும் நீதி என்றும் 
அரும்மபொருள் இன்னும் உண்பை. 
இருட்டுக்குட் சுருட்டி டவத்தொய்; 
எங்கடள மேொறுக்கி டவத்தொய்; 
கருத்துக்கு மூடி பபொட்ைொய். 
கண் கட்டு வித்டத கொட்டிப் 
மபொருட்கடளத் தடுத்து டவத்தொய் 
புழுக்களும் பசியில் வொைச் 
சுருக்கிட்ைொய், தவிக்க டவத்தொய் 
சுயேலப் பிெொெம் ஆைொய். 
உைக்குப்பபொல் கழுத்து, கொல், டக 
உைக்குப்பபொல் மூக்கு , மூடள, 
உைக்குப்பபொல் வயிறு, மேஞ்ெம், 
உண்டையொ எங்களுக்கும்; 
'எைக்குத்தொன் பூமி முற்றும்' 
என்று நீ மெொல்லலொப ொ? 



சிைத்டத ஓர்  தம் பபொல் ஆக்கி 
சிக்கிப்பபொய்த் திணறலொப ொ? 
திமிரிைொல் ேம் ப ல் ஏறிச் 
மெய்யலொம் ெொவொரி என்ற 
நிடைடவ நீ விடுதல் பவண்டும் 
மேற்றியிற் கல்டல வீசிச் 
ெ ரிபல பகொலியொத்டதத் 
தொவீது மவற்றி மகொண்ைொன்; 
எ ைொகி முடிவு கண்ைொன் 
இதடை நீ நிடைக்க பவண்டும். 
கண்ணீரும் மவப்ப மூச்சும் 
கதறலும் படதப்பும் ெொவும் 
மவண்ணீற்றுச் ெொம்பல் ப டும் 
மவதும்பலும் விடளவிக்கும்; நீ 
 ண்பணொடு  ண்ணொய்ப் பபொவொய் 
  டதயின்  தம் பிடித்த 
கண்பணொட்ைம் ஒழியு ட்டும் 
கட்ைொயம் ஓபயொம், ேொங்கள். 

ஆடி - ஆவணி. 

  



அப்புற ொய் வருகிபறன் 

மன்னரர் ரூபி மார்க்கிரட் 

அம் ொ 
இன்று ேொன் 
உன்னிைம் வந்தவபாது 
வீட்டு முற்றத்தில் பதித்த - என் 
பொதச் சுவடுகடளப் 
பொதுகொத்து டவ. 
ேொடள ேொன் 
வருபவன் என்பது 
என்ை நிச்ெயம் 
அப்படியிருக்க ..... 
அப்பொவிற்கும் 
வயதொகி விட்ை மதன்று 
திக்கித் திணறி மெொல்கிறொய் 
கன்றுக்கு 
புல் பெர்த்து டவத்து 
பசுமவொன்று இறந்ததொய் 
வரலொறு கிடையொது – அதைொல் 
கவடலடய விடு. 
விழி நீர் 
வழிந்து விடும் என்றுதொபை 
நீர் பகொர்த்த 



கண்களுைன் - என்டை 
நிமிர்ந்து பொர்க்கொ ல் 
குமுறுகிறொய் ' 
சான்வறான். 
எைக் பகட்ை தொய்' 
அப்பபொது அது பழம ொழி 
உைக்குத் மதரியு ொ? 
 ொவீரன் எைக் பகட்ை தொய் 
இது இப்பபொது 
ேொன் விரும்பும் புதும ொழி. 
அம் ொ | 
வ தளனளய குத்தடக எடுத்து 
குனிந்திருந்த உன் தடல 
அப்பபொது 
ஆைந்தக் கண்ணீபரொடு 
நிமிர்ந்து நிற்கும். 
மகொள்ளி டவக்க 
பிள்டள இல்டல என்று 
அப்பொ புலம்புவதொய் –நீயும் 
பெர்ந்து புலம்புகிறொய். 
அவரிைம் கூறு ெந்தைக் கட்டையில் பவக 
ேொம் ஒன்றும் 
பேரு பரம்படர அல்ல. 
சுதந்திர ொய் எரியக்கூை – ே க்கு 
உரிட  இல்டல . 



அம் ொ புரிந்து மகொள் 
அந்நியன்  றுத்துள்ள சுதந்திரம் – ேம் 
சுைடலக்கும் பெர்த்துத்தொன் 
எம்  ண்ணின் – கைல் 
கடரகளில் பதிந்துள்ள 
அந்நியத் தையங்கடள 
அழித்து விட்டு 
அப்புற ொய் வருகிபறன் 
அப்பாவின் 
அஸ்திடய 
அள்ளிப் பபொய் 
கைலில் கடரப்பதற்கு. 

கார்த்திளக, 

  



உயிர்ப்மபொருள் 

கி. சி ஞானம் 

மகொழும்பிலிருந்து வருடகயிலும் 
இடை றித்தொய் 
“திற, 
மகொட்டு' எை 
அதட்டுகிறது உன் குரல். 
தட்டும். 
பதடும் 
தூக்கி எறியும் 
உன் மகொடலக் டகத்தடி. 
மதருவின் ேடுபவ 

குட்டித் தங்கச்சியின் அப்பிளும் 
அம் ொவின் மவள்டளச் பெடலயும் 
என் ெந்தியொவின் திருக்குறளும் 
குவியலொய் ........ சிடதயலொய் 
கூனிக் குறுகிக் .... 
ேொன் விடல மகொடுத்து வொங்கியதில் 
என் அனு தியின்றி 
நீ எடுத்தபின் எஞ்சியடத, ' 
“அள்ளு 
அளை, அ சரமாய்த் தூக்கு 
ஓடு ... ஓடு ...'' 



என்று விரட்டுவொய். 
மவற்றி வீரைொய் நீ. 
பவகும்  ைதுைன் ேொன். 
குட்டுப்பட்டு நிமிர்டகயில் 
அப்பிளும், மவள்டளச் பெடலயும் 
திருக்குைளும் 
என்டை எைக்குள் நிறுத்திை. 
என் 
விதடவ அம் ொவும் 
குட்டித் தங்கச்சியும் 
ெந்தியொவும் 
என்னுள் தீ மூட்ை 
ஏைனமாய் 
உன்டைப் பொர்த்தபடி 
‘இனிப ல் என்டையும் 
தடை மெய்யப்பட்ை மபொருளொக்கு' 
என்றபடி என் 
கொல்கள் விடரயும் 
என் பதெத்டத பேொக்கி! 

மார்கழி, 

  



மீண்டும் ஒரு கொடல. 

பிவரமினி சுந்தரலிங்கம் 

வகாடிய  ாகனங்களின் 
பகொரப் பற்கள் 
கறுப்பு நிலத்தில் 
ெல்லடை பபொட்ைை. 
குவலயத்தின் ெரிவில் 
மீண்டும் ஓர் 
குருதியின் வகாப்பளிப்பு 
சின்ைப்புக் கிழவனின் 
மபட்டிக் கடை  ட்டும் 
தனித்து அங்கு 
ெரிந்து கிைந்தது 
கிணற்று மவடிப்பில் 
விடளந்த ஆலும் 
இடலடய உதிர்த்து 
 டிந்து மெத்தது. 
தரிசில் கிைந்த 
பகொடரயின்  துகிலும் 
பகொரப்பதிவின் 
நிடைவுத் தைங்கள் 
குடல வொடழகள் 
குப்புறக் கிைந்தை. 
முடளவிட்ை குட்டிகள 



முடைப்பபொடு நின்றை. 
சிடதந்த  திலில் 
சிறுதுண்டு கல்லில் 
சின்ைப் பபொரொளியின் 
சிரித்த முகம் மதரிந்தது. 
ெப்தங்கள் அைங்கிய 
ஒரு கொடல 
மீண்டும் 
ம ல்லப் புலர்ந்தது.. 

டத, 

  



நிமிரும் எங்கள் பதெம் 

மஜயொ. 

வேற்வறார் நீள் இரவில் 
விழிகனக்க 
கொல் கடுக்க ; 
ஆழ்கைலின் நீள் கடரப் பரப்பில், 
ேண்டு வந்து வடள அட த்து, 
ஒடுங்குகின்ற  ணற்பரப்பில், 
அரண் அட த்து : 
எதிரி வரடவ எதிர் பேொக்கி; 
நிடலமயடுத்து நின்ற பவடள. 
ேடுங்குகின்ற பொதங்கள்; 
நிலம் மதொை  றுக்கின்ற 
நிடலட டயயும் பொரொது. 
ஒடுங்குகின்ற நிடலமவறுத்த,. 
ஒரு அன்டை ; 
மூதொட்டி ; 
அவள் அருகில் வந்து 
பகட்ைொள். 
''பிள்டளக்கு ெொப்பொடு பவடளக்கு வந்ததுபவொ? 
பெொறும் ; 
புளி ொங்கொய் பபொட்ை 
சிறுமீன் குழம்பும் ேொன் தரட்பைொ ? 



வொங்பகொ'' என்று நின்றொள். 
''ேொடளக்கு ; 
ேொனிந்த  ண்ணில் ேொறிப் பபொகொ ல் ........... 
என் வீட்டில் தடல ெொய். 
என் சுடுகொட்டில் ேொன் பவக. 
இன்டறக்கு வொழுகின்ற சித்திரங்கள் ; 
பபொங்பகொ . 
பபொய்க் மகொஞ்ெம் கொலொற இருங்பகொ; 
பாளனயிளல. 
ெட்டியிடல. 
இருக்கிறமதல்லொம் உங்களுக்பக . 
மீதமில்லொ ல் ஒரு வழி பொருங்பகொ 
இட க்க  றந்திருந்த 
விழிமூடி, 
மகொஞ்ெம் படுத்திருங்பகொ, 
மபொழுது விடிகின்ற பவடள வடர. 
ேொன் பொர்ப்பபன், 
பபொங்பகொ '' என்று அவள், 
தடலடயக் பகொதி விட்ைொள் 
பதெத்தின் வருைலில் 
அ ள் சிலிர்த்தாள். 
பதெத்தின் உறவில் நிமிர்ந்தொள். 

பங்குனி, 

  



புரிந்துணர்பவ அடித்தள ொய் 

தமிழ ள் 

பூபவொடு பிஞ்சும் பபொர்க்களம் கொணும் 
பதெத்தின் புத்திரிபய! 
உன்பைொடு சில நிமிைம் 
எங்கள் தொயும், தொயவள் தொயு  
அல்லல்கள் சு ந்ததுவும், 
அடிட யொய் வொழ்ந்ததுவும். 
அைங்கி ஒதுங்கி மேொந்து பபொைதும், 
நீ அறிந்தபத.. 
இருபதொம் நூற்றொண்டின் 
இடளய  கள் நீ . 
கூட்டுப் பறடவயொய் நீயும்  டிவதொ? 
பவண்ைொம்.. 
வொன் முகட்டிடை மதொை நிமிர்ந்திடும் 
வலிட  உன்னிைம். உலகின் 
உச்சியில் நின்று பொடிடும் 
திைம் உன்வெம். 
அடிட ப்படுத்துகிறொர்கபள என்ற 
ஆதங்கம் இனி பவண்ைொம். 
அடிட யொய் ஏனுபளொம் என்படத பயொசி. 
அைங்கியிபரொம் என்ற பகொஷங்கள் பவண்ைொம். 
ஆர்த்மதழுந்து மெயலில் கொட்டு. 



புதிய பதெம் உருவொகக் டக மகொடு. 
மபண்ட பய பபதட  
என்ற வரன் முடற வகுத்தவர் 
வொழ்ந்திை வழிதரொர். 
வழிடய நீ மெய். 
மீட்பர் வருவமரை கொத்திருத்தல் வீண் 
விடுதடலக்கொை பயணத்டதத் மதொைங்கு. 
பொடத கடிைம்தொன்; தளரொபத 
முன்பை மெல். 
நிச்ெயம் இலக்கில் பொதம் பதிப்பொய். 
பதொழி! 
இன்னும் சில வொர்த்டதகள் ........ 
சிந்தடைடய விரிவொக்கு, சிறகுகடள அகல விரி 
விழிப்புணர்பவ விபவகம், 
விடரந்து மெயற்படு. 
ஆணும் மபண்ணும் உலகின் இயக்கம் 
புரிந்து மகொள். 
புரிந்துணர்பவ அடித்தள ொய் 
புதிய ெமுதொயம் விடரவொய்  லரட்டும். 
இவ்வளபவ. 
இனி வருங்கொலம் உன்னிைம் 
ேன்றி . 

பங்குனி, 

  



ஒத்திளக 

மா. மயிலன் 

விளையாட்டுத் து க்குைனும் 
வீரத்துடிப்புைனும் 
எதிரிடய 
அழிப்பதொய் அவர்கள் 
படை எடுக்கிறொர்கள். 
வொைத்தில் - 
ஏதும் கறுப்புக்கடளக் 
கண்டு விட்ைொல் 
மபொம்பர் 
வருவதொய் 
பதுங்கிச் சுடுகிறொர்கள். 
ஓ ..... 
அந்தச் சிறுவர்கள், 
நாளை 
எதிரிடயக் 
கைத்திலாை 
இன்று 
ஒத்திடக 
மெய்கிறொர்கள். 
உைக்குத் மதரிகிறதொ....? 
அந்தச் சின்ைக் 
கரங்கைால் 



அடிளம எரி ளத. 
உைக்குத் மதரிகிறதொ....? 
அந்தச் சின்ைஞ்சிறு 
விழிகளுக்குள் 
ஒரு ேொடு மதரிவடத 

 சித்திடர, 

  



எரிமளலக் குமுைல் 

உதயலட்சுமி 

எத்தளன கைங்கள் 
கண்ை என் கொல்கள் 
மெத்த நிடல பபொல 
ெவ ொகிக் கிைக்கிறபத. 
கைத்த கருவிடய 
பதொளிபல சு ந்து 
மதொடல தூரம் எதிரிடய 
விரட்டிய கரங்கள் 
துவண்டு துடிப்பின்றி 
கைமிழந்து நிற்கின்றை 
ஏறு ேடையொய் 
வீறுைன் ேைந்பதன் 
விண்டண முட்டிடும் 
பவகங் மகொண்பைன் 
ஒரு மேொடிப் மபொழுதில் 
ேொடியைங்கி 
கட்டிபல கதிமயன்று 
கலங்கித் தவிக்கிபறன். 
 ளையாத பாளத 
முடியொத பயணம் 
ேொபை முடியொ ல் முை ொக....... 
 ண் மீட்க  டிந்பதொர் 



இல்லத்தில் துயில்கிறொர் 
ெொகொத பிண ொக 
ேொனிங்கு நிடலயொபைன் 
வல்லூறுகளின் இடரச்ெல் 
மெல்களின் கூவல்கள் 
இருப்புக் மகொள்ளொ ல் 
என் இதயம் தவிக்கிறது. 
பவட்டுச் ெத்தங்கள் 
பகட்கும் மபொழுது 
மவகுண்மைழ பவண்டும் பபொல் 
ஆைொல் முடியவில்டல 

என் வதாழர் எல்லையில் 
துயிைாமல் தூணாக…. 
ோவனா ேள்ளிரவில் 
தனியாக வவம்புகின்வறன். 
உரத்த குரலில் 
கொைம் படுதற்கு 
விருப்புக் மகொண்பைன் 
ெத்தம் வரவில்டல . 
 டிந்பதொனின் முன்ைொல் 
 லமரடுத்து  ண்டிய 
அது கூை முடியவில்டல 
ஒரு சின்ை ரடவயின் தழுவலொல் 
ெலைமின்றிக் கிைக்கிபறன். 



ஆனால்….. 
எந்தன் உள்ளக் குமுறல் 
எரி டலயின் குமுறல் பபொல் 
ஆழ்கைலின் மகொந்தளிப்பொய் .......... 
அதனிலும் விை 

ஆனி. 
  



அைக்குமுளை 

ப வகாைாவிலூர் கிங்ஸ்லி 

ஊரின் முற்றத்தில் இருக்கின்ற 
முருகன் பகொயிலும் 
இப்பபொது ஊட . 
ெங்குகள் ஊதிைொல் தண்ைடை. 
மபொய் மெொல்லும் பரடிபயொைடவக் பகட்கபவணும்; 
லங்கொபுவத்டதயும் ேம்பபவணும்; 
கட்ைொயம். 
அலை மெொல்லும் 
'விடுதடலப்புலி இங்கில்டல; 
துரத்திவிட்பைொம் வைக்கு பேொக்கி. 
இங்கு ேைப்பமதல்லொம் 
சிவில் நிர்வொகம்' என்ற 

பி. பி. சி. பேரம் பரடிபயொ 
ஊட மகொள்ளும். 
உண்ட டயக் பகட்ைொல் 
உடதயும் அடியும் 
இங்கு அடலகிறது அதிரடிப்படை. 
முதுமகலும்பு ஓடிக்கப்பட்ை ஒரு பதெம் 
மூச்சு விடுவதற்கொக தைது 
பிள்டளகடளத் பதடிக்மகொண்டிருக்கிறது. 

ஆனி. 



வமௌனம் களலய 

வநடுந்தீவு மவகஸ் 

ம ௌை ொய் – 
நீ இன்னும் ம ௌை ொய்த் 
தூங்குகிறொய். 
ஓலங்கள் ஓயொ ல் 
கொலத்டதத் தின்றிருக்க 
இருள் கடலயொக் பகொலத்துள் 
இய ைது ஊர்வலங்கள் 
நீ இன்னும் 
ம ௌை ொய்த் தூங்குகின்றொய் 
துயர் நிடறந்த ம ௌைத்துள் 
மயௌவைங்கள்  கிழ்வதுண்ைொ? 
அயல்வீட்ைொர் 
அழுகுரடலத் தொ ைக்க 
அணிதிரண்டு நிற்கிறொர் 
நீ இன்னும் ம ௌை ொய்... 
புத்தம்புதிய இடெமுழங்க 
நீ எழுந்து 
புதுச் பெதி தர ேைந்து. 
சுற்றும் உலகில் ேம் பதெம் 
சூரியனின் ஒளிப்பிளம்பொய் 
நித்தம் நிடலக்க 
மவற்றி முத்தம் மகொடுக்க 



ம ௌைம் கடலந்து 
எழுந்து 
விடரந்து ேை. 

- ஆனி, 

  



என்னுயிர் மண் 

அைம்பனூர் மெ திரு ொறன் 

இருள் பைர்ந்து 
படகயுள் 
புடதயுண்டு பபொைது என் கிரொ ம். 
நிடைக்க..... நிடைக்க... என்னுள் 
மேருப்மபரிகிறது 
 றக்கமுடியவில்டல – அந்த 
 றந்து பபொை ேொட்கடள 
வயல் வரம்புகடளக் கொணவில்டல 
எங்பக? எங்பக?.. ேொன் 
ஓடிப்பிடித்து விடளயொடிய 
ஒடுக்க ொை வயல் வரம்புகள் எங்பக ...? 
ஒடுக்குமுடறயொளரின் ... ைொங்கிகளுள் 
சிக்குண்டு சிதறிப்பபொைபதொ 
வயலில் நின்ற அப்பொவுக்கு – ேொன் 
பழங்கஞ்சி மகொண்டு 
பறந்து பபொை பொடதமயங்பக ? 
பொழொய்ப் பபொைவரின் 
பொெடறக் கொவலரண்கள் ஆ ! 
பொர்த்துத் துடிக்கிபறன் 
பதர் சுற்றி 
பதங்கொய் உடைத்துண்ை – அந்தச் 
சிவன் பகொயில் எங்பக ? 
பறந்து பபொை – அந்த 
பசுட யொைேொட்கடள மீண்டும் 
பொர்ப்பது எப்பபொது 



அம் ொ அடிக்க ேொன் 
ஓடிய அந்த 
ஆட்டுப் பட்டியும், ஆல ரமும்தொன் எங்பக ? 
 ருத  ரப றி  ல்லொந்து 
வீழ்ந்து ... 
ேொன் துள்ளிக் குதித்து நீந்திய - அந்த 
நீர்த்தைொகம் தொன் எங்பக ...? 
என்டை எைக்குள் 
இருத்திை முடியவில்டல 
குஞ்சிலிருந்து ேொன் 
குடியிருந்த என் குடி டை 
எங்பக ? பதடிை என்கண்கள் 
மதரியவில்டல அந்த இைம் 
மதளிவொய்த் மதரியவில்டல – 
கிட்ைப் பபொகிபறன். 
மவற்றிைம் .. என் 
வீடிருந்த இைம் 
மவறிச்பெொடி மவட்ை மவளியொகிக் கிைக்கிறது ..... 
திட்டியொய்  ணல் குவித்து 
குட்டித் தங்டகயுைன் ேொன் 
குலவியிருந்த ேொட்கள்.... 
எப்பபொது வரும் ? எரிகிறது மேஞ்சு 
இருளில் இருந்து ேொன் 
எதிரிடய பேொட்ைமிட்பைன் 
என்னூடரயும் பொர்த்துவிட்பைன் 



ஏ. பக. பதொளில் மதொங்க 
பற்டறக் கொடுகளொல் – என் 
சிற்றுருக்குள் நுடழந்துவிட்பைன் ..... 
முன்னிருட்டு பேரம்.. 
இருள் விலகி நிலொ 
பதுங்கிவரும் மபொழுது – 
என் இைம் பெர பவண்டும். 
பற்டறகளொல் - என் 
சிற்றூருக்குள் மென்றடதமயண்ண 
மவந்து பபொகுதுள்ளம் .. 
பட்ைப் பகலில் ேொன் 
பொடதயிைொல் பபொகும் கொலம் 
அபதொ ! அபதொ !... 
மிக அண்ட யில் மதரிகிறது. 

ஆடி, 
  



வபாராட்ைம் 

அவைல் ஆன் 

பூமியின் இதயத்திலிருந்து 
ஒரு ஓலம் எழுகிறது. 
மகொடுந்துயரில் விதும்பி 
எ து பதெம் அழுகிறது. 
ேொட்டின் உைல் சிடதந்த உதிரம் 
ேதியொக கடரபுரண்டு ஓடுகிறது 
நிலம் சிவந்து ேடுங்க 
மேருப்பு விடதகள் 
வொய்பிளந்து மவடிக்கிறது 
 ண்ணின்  டியில் 
புதுமுடளகள் தளிர்க்க 
ேம்பிக்டக பிறக்கிறது. 
மவய்யிலில் வளர்ந்து 
மவள்ளத்தில் நீரொடி 
புயலில் விடளயொடி 
தடல நிமிர்ந்தை தளிர்கள் 
பதெத்தின் அடி வொனில் 
உதிக்கும் சூரியனில் 
இரத்தம் மபருக்மகடுக்க 
புதிய வரலொறு 
உதயம் மபற்றது. 
மபருட மபற்ற பழட  



உறுதிமபற்ற புதுட யொக 
 றுபிறப்பு எடுத்தது. 
சுதந்திரத் தீ 
சுவொடலயொக எரிகிறது 
பூமிடயச் சுடுகிறது. 
பபொரொளிகளின் மூச்சு 
எரி டலயொய் மகொதிக்கிறது. 
ெொவின் கரங்களொல் 
தணிக்க முடியொத 
மேருப்பு அடலகள் 
வீறுமகொண்டு எழுந்து 
விடுதளல முரசுவகாட்ை 
எ து பதெம் 
விழித்தது. 

புரட்ைொதி. 

  



எதிர்ப்புச்சக்தி 

ப வசா. பத்மநாதன் 

தூத்தல்  டழயுக்டக நிக்கொடத எண்டு 
மெொன்ைொற் பகளொளொம்! 
கொய்ச்ெல் தடலயிடி எண்டு வந்தொ 
கயிட்ைப் படுகிறதொர்? 
தொய் மெய்த முடறப்பொட்டைப் மபொருட்படுத்தொது 
த யந்தி – என்  கள் - பூக்மகொய்து மகொண்டிருக்கிறொள்! 
அவள் நிற்கும் திடெயில், 
பவலிக்கப்பொல், 
மெல்லி, 
கடளமயடுத்தபடி! 
அவள் ேடைவது பற்றி 
மூக்கொல் அழ ஆரு ற்று! 
மெல்லிக்கும் என்  கள் வயது தொன். 
த யந்திக்கு  டழப்பைக் கூைொது! 
மவய்யில் சுைக் கூைொது! 
“ தடலடயப் மபறுேொள் துன்பம் 
வளர்த்திடு ேொளும் துன்பம் – 
பொடியவன் அனுபவெொலி. 

மூத்தவன் முகுந்தன் பிறந்தபபொது 
வீபை அ ர்க்களப் பட்ைது! 
பக்குவம் மெொல்ல 
தூக்க, 'எடுக்க. 



பலபபர்! 
எந்தக் குடறபொடும் இருக்கக் கூைொமதன்று 
எத்தடை முன்பைற்பொடு! 
என்றொலும் 
கொடல பவடளகளில் 
ஒரு தும் ல்! 
கொற்றுப்பட்ைொல் ஒரு கணகணப்பு! 
எங்கொவது பபொய்வந்தொல் 
வயிற்றுக்பகொளொறு! 
“எதிர்ப்புச் ெக்தி இருந்தொல் 
அடிக்கடி பேொய் பிடிக்கொது! “ 
 ருத்துவர் கருத்டத  தித்து , 
பஜர் ன் தயொரிப்பொை Polyvisol ஐ. 
ஊற்றுப் பபடைக்கு ட நிரப்புவது பபொல…. 
பவடள தவறொ ல், 
அவள் வொய்க்குள் பிரபயொகித்தும் 
கடைசி வடர 
எதிர்ப்பு ெக்தி வர றுத்து விட்ைது! 
முகுந்தன் 
ஒருவொறு வளர்ந்து 
பஜர் னிக்பக பபொய்விட்ைொன்! 
இப்மபொழுது எழுதுகிறொன், 
பிறேொட்ைவர்களுக்கு 
அங்கு 
பலத்த எதிர்ப்பொம்! 



இவனுக்பகொ 
இன்னும் 
எதிர்ப்புச் ெக்தி வருவதொயில்டல! 
பக்கத்து வீட்டுப் பொலன் – 
உவள் மெல்லியின் தட யன் – 

பைொட்டுத்தின்று. 

ஒடியற்கூழ் குடித்து வளர்ந்தவன். 
பேொய் மேொடி கிடையொது 
Polyvisol உம் இல்டல , 
புட்டிப்பொலும் இல்டல! 
படை ரம் பபொல. 
ஆறடி இருப்பொன்! 
அண்டைக்குப் பொர்க்கிறொன்; 
அளமவட்டியிடல 
ஒரு படைக்குப் பின்ைொல் 
'கவர்' எடுத்தபடி! 
பஜர் னியில் இருந்து ஊட்ைம் மபற்றவன் 
பஜர் னிபயொடை! 
படையில் இருந்து ஊட்ைம் மபற்றவன் 
படைபயொடை . 

புரட்ைொதி, 

  



கும்பிட்டு வொழ  ொட்பைொம் 

வசா. பத்மநாதன் 

மவள்டளக் மகொக்குகள் கொடலப் மபொழுதிபல 
வீதி ஓர ொய் ம ல்ல ேைந்தை! 
கள்ள  ற்ற சிரிப்பில் அச் சூழபல 
கலகலத்தது ; ளகளய அளசத்துத்தம் 
பிள்டளகள் ேடை பயிலும் அழகிபல 
மபற்றவர்தம் கவடல  றந்தைர்; ' 
பள்ளி மெல்லுகின்றொர்கள் தம் பொைங்கள் 
படிப்பொர். ேொடள அவர்கள் உடையது!' 
புத்தகப்டப முதுகில் சு ந்தவர். 
பபொத்தல் பதொளில் அடெய ேைந்தவர், 
சித்திரத்துக்குரிய தொள் , தூரிடக. 
தீட்டும் வண்ணக் கலடவ, சிமிழுைன் 

மகொத்துப் பூக்கள் மெண்ைொகப் பிடித்தபூங் 

மகொத்துக்கள் வொய் பிளந்த மெம்  ொதுடள 
முத்டத ஏந்திய பொல் ணம்  ொறிலொ 
முறுவலர் அடிமபயர்த்து முன் பபொயிைர்! 
ஊழிக் கொற்று அத் திடெயிடை பேொக்கிபய 
ஓர் மேொடிக்குள் மேருங்கியதொம ைப் 
பபரிடரச்ெல் – வொன் முகடிரண் ைொகிபய 
பிய்ந்து கீபழ வீழ்ந்தது  ொதிரி! 



சூழல் யொவும் புடகயும் கரியு ொய்ச் 
சுக்கு நூறுப்பை, மேடும் ஆமலொன்று 
பவபரொடும் தடர ெொய்ந்தது! பொதகர் 
வீசு குண்டு இத் தடையும் புரிந்தது! 
மவள்டளச் சீருடை மெந்நிற  ொயது 
வீதி எங்கும் குருதி  ணத்தது 
பள்ளிப் டப ஒரு பற்டறயில் மதொங்க . ஓர் 
பொதரட்டெ தனித்துத் தவித்தது 
'தள்ளிச் ெற்றுக் கிைந்தது  ொனிைத் 
தடல' என்பற மயொரு மெய்தி பறந்தது 
பிள்டளப் பிஞ்சு ேைந்த அம்  ண்ணிபல 
மபரிய பதொர்குழி வொடயப் பிளந்தது! 
பத்து வருஷம் பறந்பதொடி விட்ைொலும் மபற்ற 
வயிற்றின் பிரலொபம் ஓய்ந்திடு ொ? 
குஞ்சு சிறகு முடளத்துப் பறந்ததுபவொ! 
பகொழி அடதப்பபொட்டுக் மகொத்தித் துரத்தியபதொ! 
எங்பகொ மதொடலவில் இருந்பத அவன் எழுதும் 
வொைஞ்ெல் கூை வழி ொறும் என்கின்ற 
'ஞொைம்' தளர்ந்த உைடல ேலிவுறுத்தும்! 
மபற்ற  ைதின் ஏக்கம் உணரொபதொர் 
கற்பழித்த பின்ைர் அனுப்பும் கடிதங்கள் 
வந்தொலும் வொரொமதொழிந்தொலும் ஒன்மறன்பற 
மேொந்த ஒருதொய் மகொழும்பு ேகர்பேொக்கிப் 
பபொகப் புறப்பட்ைொள் 

, 



பபொய் ஒருகொல் பபொனில் 
'ேொன் ெொகமுன்ைர் உன்’டர ெைங்குக்கு 
ஒரு முடிவு மெொல்! என்று பகட்கத் துணிந்து ! 
மவண்ணிலவு வீெ விரிகைலின் அடலயற்ற 
தண்ணீர் கிழித்துத் தவழும் பைகுகபளொ 
ஒன்றன்பின் ஒன்றொய் கிளொலி இருந்து ேல்லூர் 
மென்றுவரும் பொடத; திடெ ெரியொய்த் மதரியொது! 
பொதிவழி கைந்த  கிழ்ச்சி நிடலக்கவில்டல 
பேவி வள்ளங்கள் நிடலயொய் ஒளிபொய்ச்சி 
வந்து  றித்து வயதொைவர் என்பறொ , 
குஞ்சு குழந்டத என்பறொ பொரொ ல் குத்தி மவட்டி 
சுட்டுப் பைபகொடு எரித்து மவறியொடி 
எட்டுப் பிணங்கள்அறுவடை மெய்பதகிைரொம்! 
'பகொல். எடுத்துப் பபெ .மகொழும்பு மென்ற மபொன்ைம் ொ 
நீலக் கைலில் நிடைவொகிப் பபொய்விட்ை 
மகொடுட யிைொல் மேஞ்சு குட கிறொன் அன்பு கன்! 
ஓடுகிற ஊர்திகடள நிறுத்தி உள்பள 
இருக்கின்ற தமிழடர ஒவ் மவொருவரொக 
பதடி, அவர்களுக்குள்பள புலிடயக் கண்டு 
சிலிர்த்து, உணவு விடுதிகடளத் தைவி,  ற்றும் 
வீடுகளில் வந்த விருந் திைடர அள்ளிக் 
மகொண்டு பபொய் விடுவிக்க லஞ்ெம் பகொரும் 
பகடுமகட்ை அரசுக்குக் மகொடிபயன்? ஆல 
வட்ைப ன்? குடைபயன்? மெங்பகொல் தொன் ஏன், ஏன்? 
"வைக்கில் ஒரு வரிப்புலிடய ஆளவிட்பைொம்! 



 டலயகத்டதக் கிழப்புலிக்குத் தொடர வொர்த்பதொம்! 
கிழக்கு எ து டகக்குள் என்பறொம்; ஆைொல் கொடு 
கிடுகிடுக்கும் உறு ல்கடளக் பகட்டு மேொந்பதொம்! 
இடைக்கிடைபய எல்டலகடளத் தொக்கி எம்ட  
ஈைொை டவக்கிறொர் என்பற ஓடி 
கைற்பரப்பில் நின்றொலும் கண்ணிடவக்கக் 
கலங்குகிபறொம்!'' எைப்புலம்பும் கயவர் முன்பை 
கும்பிட்ைொ நிற்பொன் இத் தமிழன்? 
தங்கக் கூட்டுக்குள் அடைபட்ைொ கிைப்பொன்? அல்ல! 
ேம்பிக்டக இழந்தவைொய் ேொட்டைவிட்டு 
ேொலு திடெயும் திரிந்துமதொழும்பு மெய்து 
கும்பிக்கு வழிபதடும் கூட்ை  ொக 
குனிந்த தடல நிமிரொது கூனிக்கூனி 
மவம்பிப்பபொய் ேடைப்பிண ொய் வீழ்வொ பைொைொ? 
விடுதடலடய விட்மைொழிந்து வொழ்வொ பைொைொ? 
மெம்பொட்டுக் டககொல்கள் சிதறிப் பபொக 
சிறிசுகடள மஷல்ஏவிக் மகொன்று தீர்த்தும் 
அம்பிட்ை பபடர ேடுக் கைலில், ஆண் மபண் 
மூப்பு, இளட  பொரொது சுட்டுக் மகொன்றும் 
கும்பிட்ை டககடளயும் வொளொல் மவட்டிக் 
குவிக்கின்ற மகொடியடரயும்  னிதர் என்று 
ேம்பிப்பபொய் அவர்க்பகவல் மெய்து, பிச்டெ 
ேச்சுகிற கூட்ை ொய் வொழ  ொட்பைொம்! 
சிங்களர் தம் தொயகம் இந் ேொடு; தந்த 
மெந்தமிழர்க் கிைமில்டல; மபௌத்த  ொர்க்கம் 



எங்களது தனி உைட ; ொ ேொயக்கர் 
திருவுள்ளக் குறிப்பறிந்து ேைந்து மகொள்பவொம்! 
ெங்கைங்கள் ஏற்பட்ைொல் வழிகொண்ைற்குத் 
தம் பதம் துடணயொகும்! ஐயமில்டல 
எங்கமளழில் ஞொயிமற க்கு ! என்று பபசும் 
இவடரப்பபொய்க் கும்பிட்ைொ வொழ்வடதயொ? 
 ொவில்டல,  ருந்தில்டல. சீனி இல்டல. 
 ண்மணண்மணய் இல்டல. கொய்கறிகள் எல்லொம் 
பதவர்தம் உலகுவடர உயர்ந்த பபொதும் 
மெயலற்றுத் தமிழர்குலம் இருந்ததில்டல! 
பகொயில்கள், விழொக்கள், கடத நிகழ்ச்சிக் பகதும் 
குடறவில்டல! எ து தடல குனிந்ததில்டல! 
பெவல் தன் சிறகடித்துக் கூவக் பகட்பைொம்; 
'திருேொடு மீளும்!'' அதுமவொன்பற பவட்பைொம்! 

சித்திடர - டவகொசி. 

  



இத்தளன இளைவ ளி எப்படி  ந்தது 

பா ரசன் 

இத்தடை இடைமவளி 
எப்படி வந்தது 
குட்ைக் குட்ைக் குனிபவரொபய இருந்து 
நாங்கள் 
உரிட கள் பகட்பைொம் 
ேொற்பது, ஐம்பது. அறுபது எைமவல்லொம் 
குனிந்து நின்பற உரிட கள் பகட்பைொம் 
அத்தடை இடைமவளி 
எ க்கும் அவர்க்கும். 

குடுக்க  றுத்தவர் 
ேொம் 
குனிந்து நின்றதொல் 
எங்களின் பதொள்களில் குந்தி இருந்பத 
ெவொரி மெய்தைர். 
மபொறுட  இழந்து ேொம் 
நிமிர்ந்து மகொண்ைதொல் 
மபொலிஸ் பரொந்துக்கள். ரொணுவ பரொந்துகள் 
குடறயத் மதொைங்கிை. 
இன்று மபொலிஸ் நிடலயங்கள், இரொணுவ முகொம்கள் 
குடறந்து வருகுது. 
இவர்கள் அற்ற பிரபதெம் கூை 



நிடறய இங்பக உருவொகி விட்ைது. 
எந்தப் படையணி என்றொமலன்ை 
திரும்பிச் மெல்வது ? 
வைக்குக் கிழக்கிற்கு 
வந்த அளவில் இருப்பதில்டல. 
படைடய விட்டு ஓடிபயொமரல்லொம் 
'பணிஸ்ம ன்' இன்றித் திரும்பிச் பெரலொம் 
பதிமைட்டு வயது பதிபைழொகி... 
பத்தொம் வகுப்பு ஐந்தொகக் குடறந்தது.. 
லஞ்ெம். களவு. பகற்மகொள்டளக்மகல்லொம் 
அனு தி இருந்தும் 
பவடலயின்றி அடலபவொர் கூட்ைம் 
 டலபபொலிருந்தும் 
அரசு ேன்றொய் அழுது அடழத்தும் 
ஆளணி பெர்வது 
அருகிப் பபொகுது 
இத்தடை இடைமவளி எப்படி வந்தது? 

புரட்ைாதி, 

ேொடள ேொன் அடணந்து பபொைொலும் 
என் உயிரும் அங்குதொபை வொழும். 
இத்துப்பொக்கி தூங்கொது யொர் 

தூங்கிைொலும் இத்துப்பொக்கி தூங்கொது. 

என் துப்பொக்கியில் 'சிங்கிலில்'' 



ேண்பனின் இதயத்துடிப்டப ேொன் 
பகட்பபன். "ஓட்பைொவில் அ னது 
குரவலாளசளய ேொன் ரசிப்பபன். 
ேொன் தூங்கிைொலும் என் 
துப்பொக்கி தூங்கொது. 
எப்பொக்கியம் கிடைத்தொலும் 
இத்துப்பொக்கி தூங்கொது. 
துப்பாக்கி தூங்காது 

சுவ ா. 

ேொன் தூங்கிைொலும் 
என் துப்பொக்கி தூங்கொது. 
எப்பொக்கியம் கிடைத்தொலும் 
இத்துப்பொக்கி தூங்கொது. 
என் ேண்பன் தந்து பபொை துப்பொக்கி 
அவன் உயிரும் அங்குதொபை வொழ்கிறது, 
ேொடள ேொன் அடணந்து பபொைொலும் 
என் உயிரும் அங்குதொபை வொழும். 
இத்துப்பொக்கி தூங்கொது யொர் 
தூங்கிைொலும் இத்துப்பொக்கி தூங்கொது 
துப்பொக்கி டகப்பிடியில் 
ேண்பனின் டகச்சுவடுகள் பதிந்ததைொல் 
என் டகவிரல்களுைபைபய 
துப்பொக்கி இறுகிக்மகொள்ளும் 
ேட்பிைொல் இறுகிக்மகொள்ளும். 



எதிரிடயக் கண்ைவுைன் 
என் மேஞ்ெம் கைலொகி. 
துப்பொக்கி அைலொகும். 
என் துப்பொக்கியில் 
'சிங்கிலில்'' ேண்பனின் இதயத்துடிப்டப 
ேொன் பகட்பபன். "ஓட்பைொவில் அ னது குரவலாளசளய 
ேொன் ரசிப்பபன் 
ேொடள ேொன் அடணந்தொலும் 
இத்துப்பொக்கிடய தூக்க என் 
சவகாதரன்  ரு ான்!  ரு ான்!! 
தூங்கொது! தூங்கொது!! 
தூங்கபவ தூங்கொது 
இத்துப்பொக்கி தூங்கொது. 

புரட்ைொதி, 

  



தாயக நிளனவுகள் 

இ. திருமாைன் 

அம் ொ; தொயக  ண்பண ! 
உன்  டியில் பொதம் பதிக்க 
துடிக்கிறபத என்  ைம் 
அந்நிய ேொட்டு வீதிகளில் 
'பறொபபொ'க்கள் பபொல் அடலந்துடழத்து 
ெலித்துப்பபொைதுபவ  ைம் 
ேொன் எண்ணிவந்த கைமவல்லொம் 
கொைல் நீர் என்றுணர்ந்பதன் 
மபற்றதொயும் பிறந்த மபொன்ைொடும் 
எப்பபொதும் நிடைவுகளொய் 
இதய டத வொட்டிடுபத 
 ண்விட்டு வந்ததற்கொய் 
 ைச்ெொட்சி பவறு உறுத்துபத 
எங்கள் தமிழ் ம ொழி ; 
எம்ேொடு; எம் க்கள் 
என்ை உணர்வ ல்லாம் 
இங்கு வந்தபின்பப பிறக்கிறபத 
என் இனிய கிரொ ம் 
 ரஞ் மெடிகள் பதொப்புக்கள் 
 ொடல நிலொக் கொட்டி 
 ழடலக்கு பெொறூட்டும். அன்ளனயர்கள் 
 ைத்திலுள்ள துயர் அறிந்து 



பதொழன் பபொல் பதொள் தட்டும் மதன்றல்; 
அது சு ந்து வரும் 
முற்றத்து  ல்லிடகயின் வொெம்; 
வொைத்திருள் விலகும் முன்மபழுந்து 
வொெலிடை பகொலமிடும் என் தங்டக; 
கொடலப் பனித்திடர ப ல் 
கதிர் மதறிக்கும் பவடளயிபல 
கட்டை வண்டி தனிபலறி 
கழனி மெல்லும் எம்முழவர்; 
 ொடல இருள் வரும் வடரக்கும் 
 கிழ்வுைபை விடளயொடும் 
பட்ைொம் பூச்சிகளொய் சிறொர்கள்; 
எல்லொம் வழட பபொல் ேைப்பதற்கொய் 
இடவபயதும் அறியொதொர் பபொல் 
எதிரி முகொம் அருபக 
எப்பபொதும் கொவல் நிற்கும் 
என் வயது இடளயவர்கள் 
எல்லொம் நிடைவொக என் ைடத வொட்டிடுபத 
அம் ொ தமிழ்த்தொபய உன் நிலத்தில் 
கொல்பதித்து தடரமதொட்டு முத்தமிை 
ேொன் விடரபவன் உைன் இன்பற. 

புரட்ைொதி. 

உப்பு வ ணும் 
வதாண்ளையூர் து ாரகன் 



எைக்குக் மகொஞ்ெம் உப்பு பவணும். 
என்றொலும், இப்பபொது உன்னிைத்தில் 
ேொன் இரந்து பகட்கப் பபொவதில்டல! 
இல்டல மயனில் பக்கத்து வீட்டிலும் 
ேொன் பல்லிளித்து வொங்கப் பபொவதில்டல! 
வல்டலமவளியில் என்றொலும் 
உப்புக்கொக ேொன் அடலயப்பபொவதும் இல்டல! 
கடைதனில் வொங்குவதொ? 
விடல மகொடுத்தொ; அதுவும் பவண்ைொம். 
ேொன் பகட்கும் உப்புக்கு 
விடல  திக்க முடியொது. 
கொலொகொல ொக எங்பகயிருந்து 
எ க்குக் கிடைத்தபதொ . அங்பகயிருந்துதொன் 
இப்பபொ உப்பு பவணும். 
ஆைொல், ெற்று  ொறுபட்ை நிறத்தில் 
அதுதொன் அறுநூற்றி இரண்டு வீரர்களின் 
குருதியிைொல் ேடைந்த உப்பு! 
மெந்நிற உப்பு!! மவப்பக் கைல் வீசும். 
மவட்ை மவளிக் கொற்றிடைபய 
மவஞ்ெ ர் புரிந்து மகொண்ை 
குருதியொல் குளிப்பொட்ைப்பட்ை உப்பு! 
அது தொன் எைக்கு இப்பபொ பவணும். 
இப்மபொழுது இல்லொவிட்ைொலும் எப்மபொழுதொயினும் .... / 
ஏமைனில், வீரம் மிகுந்தது; 
வரலொறு மகொண்ைது!! 



எைக்குக் மகொஞ்ெம் உப்பு பவணும். 
மவப்பக் கைல் வீசும், 
மவஞ்ெ ரிற் கைன்ற குருதி பதொய்ந்த உப்பு ! 

ஐப்பசி, 

  



முகம் முறிக்கும் எதிர்காற்ளை 
நாக. சி சிதம்பரம் 

நிலவு எழத் மதொைங்கி 
நீள் மபொழுதும் பெர் உறவொய் 
இளகி வயல் மவளிகளில் – ஏர் 
இடெகள் எழ சூட்டித்து 
நிமிருகிற விடியல் ஒளி 
நிறந்தீட்டும் மேற்குவியல் 
அழகில் கடள தீர்ந்த 
ஆைந்த நிடைவுகடள ... 
ஓடலயும் பதய்ந்து - ஒழுக்கில் 
உதிரும்  ண் குடிடெயொக 
பேொயுறம் தந்டத தொயின் நுடரமயழு 
கவடலயொக நிடைவுகள் சு ந்த 
ேொளின் ேடரவிழு தங்டகயொக..... 
ஓடுநீர் ஊறிக் – கொய்ந்து 
உடைகின்ற வொய்க்கொலொக 
ஆைலும் பொைலும் – உண்ட த் 
பதைலும் கொதலும் வற்றிப் 
பபொகும் என்னுயிடர – கொணும் 
மபொழுதில் ேொன் மவறுட யொக.. 
புழுதி படிந்மதைது 
புத்தகத்து ப டெயிபல 
புடகயில் முகம் கறுத்து 
புதுவிளக்கும் தூங்டகயிபல – 



இருந்து படிக்க எண்ண 
இல்டலகளின் குரல் துரத்த 
எழுந்த அடற மவளிபய 
ேொன் .... ஏன்...? 

ஐப்பசி, 

  



எறிகடணயும் பகளொது 
ஏபதொ ஒலி மபருக்கும் 
ஊரின் சிறு பகொயில் 
இரவுவிழொ ஒளி – 
தொம் வொைத்டத கண்ைதுவொய் 
வலியச் சிரித்தடழக்க 
தொய்  டை , மெொந்தம். ஊடர 
தன் ஆடெ அயடல விட்டு 
பபொர் முடைப் பூவொய் – முன்பை 
பபொைவர் என் கண் முன்பை.. 
நீள் குருதிப் பொத 
நிடைவுத் தைங்கமளை 
புன்முறுவபலொடும்.... 
புடகப்பை ொய் என் மதருவில் .......... 
என்டை எதிர்பொர்ப்பதுவொய் 
எங்பக பயணம் எை 
என்  ைடதக் பகட்பதுவொய் 
கண்கலங்க ஊரின் 
கடதகளிடைக் பகட்பதுவொய்... 
மேஞ்சினுள் ஆழ ொக 
நிடைவு உடல மகொதிக்கும் ..... 
எைக்குப் படிக்க விைக்கில்ளல ; 

அங்கங்கடள இழந்தும் 
அடுத்தகணம் நிமிரும் 



எங்கள் தடலமுடறயின் 
ஏற்றம் இருள் துரத்தும் .... 

உழக்கிய அடியில் –  ண்டண 
உடைத்மதழு பயிரொய் – மேஞ்டெ 
நிமிர்த்மதனும் ேொளிதொக... 
நிடைவு முன்பைறிப் பபொகும்.. 
இளல, கிளை அளச தாக 
இடை அரும்மபழுவதொக 

 ொர்கழி, 

  



விைக்குப் புளகயில் 
நாக. சி சிதம்பரம் 

எனக்குப் படிக்க 
விளக்கில்லை: 
விளக்கம் இல்டல 
மவளியிறங்கி, 
மூச்மெடுக்க முற்றத்தில் 
மவளிச்ெம் இல்டல. 

உடழச்ெலுைன் 
சுற்றிவர பேொக்கச் 
சுடுகிறது உள் ைசு.. 
என் மூச்சுக் கொற்றில்டல. 
எைது கொல் ஈரமில்டல 
என் பகொயில் வீதியிபல 
இடலமதரியொ  ரநிழலில். 
பள்ளியிபல என்றந்தப் 
படழய நிடைவிைங்கள் . 
சுற்றிவர பேொக்கச் 
சுடுகிறது உள் ைசு 
"வந்தவனின் பக்கம் 
வொனும் மவளிச்சுப் பபொய் ... 
ப கங்களும்... ம ௌை 
'முட்டில்' திணறுதலொய் ... 
வயல் வரம்பில் தடலபுடதத்து 



வதிவிைங்கள் இழந்த – சிறு 
குழந்டதகளின் மவற்றுைம்பொய் 
சிறுகுைலின் மபருமேருப்பொய்.... 
விளக்குப் புடகயில் 
விரித்தபடி புத்தகங்கள் 
சுற்றிவர .... பேொக்க..! 

ஆடி 

  



வநஞ்சம் நிமிர்த்த 

த. அன்பழகன் 

அன்பப ! நீ நிலவொய்த் பதய்வதொயும் 
வீட்டில் அம் ொ  யங்கிச் ெரிந்தும் 
அப்பொ  ைதுள் மவடித்தும் 
ஆச்சிபயொ பேர்த்திகள் தீர்த்தும் தவிப்பதொய் 
ேண்பன் மெொன்ை கடத பகட்டு 
ேொன் அழவில்டல ....... 
அறியொட டய நிடைத்துச் சிரித்பதன். 
அவர்கள் தொன் அப்படி 
புதுப்பூ நீயு ொ இப்படி? 
எைக்குள் மபரிதொய் பிரளயம் இல்டல 
இங்பக எத்தடைபயொ என் பதொழர் 
கத்திக் குழறொ ல் 
டகயிழந்தும், கொல்விரலொற் பைம் வடரந்தும் 
கரண்டிபற்றிச் பெொறுண்டும் 
'மினிமினி'க்கு ரடவ நிரப்ப 
கொல் தந்தும் உதவுகின்றொர். 
பொர் இங்பக! 
புலரப் பபொகும் 
புதுவிடியலுக்குப் 
புது உணர்வின் பிறப்புக்கடள ….. 
என்றொலும் எைக்பகொ ஒரு குடற 
மவற்றிடலக் பகணியில் 



மவற்றுமவளியில் 
பற்றிப்பிடித்த ‘பிறபைொடு' 
பொய்ந்பதொடிப் மபொருதியதும் 
புல்லொமவளித் தடரயில் 
புயலொகப் புகுந்து 
R.P G மகொண்டு 
‘புல்பைொெர்' மேொருக்கியதும் 
ெங்கத்தொர் வயல் மவளியில் 
ெகடைடயச் ெரிக்க, 
குறிபொர்த்த பதொழருைன் 
மவடி தீர்த்து மவன்றது பபொல் 
 ைம் நிடறய 
மீண்டும் மபொருகளத்தில் ‘புலிகளின் தொகம ை' 
புதிதொய்ப் பறித்த துப்பொக்கிடயத் தூக்கிமயழ 
இரு கரமுமில்டலபய! 

துயர்தொமைன்றொலும் 
உடைப்பபொல் நிலவொய் ேொன் பதயவில்டல. 
மீண்டும் புதுப்பயிற்சி, புதுமுயற்சி 
டகயிழந்பதொர் கொலிழந்பதொர் 
கரும்புலியொய்க் களம்புகுந்து, 
கவெ ைொங்கி அத்தடையும் 
வொய்பற்றி இழுத்து 
வந்தொமரனும் பெதிவரும் 
அன்று ேொன் இரு கண்ணிழந்து நின்றொலும் 



உன் மேஞ்மெழுச்சி மேருப்மபடுக்க 

நிச்ெய ொய் முன்வருபவன் 
நீ கொத்திரு! 
அன்பப ! இது 
நிலொ கொயும் பேர ல்ல. 
ஈழநிலம் கொக்கும் பேரம் ; 
நீயும் விழித்மதழு! வந்துவிடு!! ..... 

 ொர்கழி, 

  



விடுதளலக் வகாயில். 

தமிழ்க்குமரன். 

கல்லும் முள்ளும் ஏறிபைொம் 
எங்கள் கண்கள் சிவந்தது 
நித்தம் நித்தம் 
நீரின்றி வொடிபைொம் 
நிதொைம் தவறவில்டல 
'மஷல்'  டழயிபல என்னுைல் 
சிதறுண்டு பபொை பபொதும் 
என்டை விட்டுச் மெல்லவில்டல 
வொரி அடணத்பத மென்றைர். 
டககள் சுழன்றை 
கொல்களும் சுழன்றை 
உைலும் சிடதந்தது 
அவர்கள் கண்களும் சிவந்தை 
டகயில் இருந்த சுடுமபொறி சிவந்தது 
டகயில் இருந்த சுடுமபொறி சிவந்தது.. 
கொட்டு வழியிபல 
கொல் கடுக்க ேைந்பதொம் 
அழுடக வரவில்டல 
இைத்தின் விடுதடலடய 
எண்ணி ேைந்பதொம்;  கிழ்வொய் இருந்பதொம் 
எதிரிமீது பகொபம் எழுந்தது. 
பொெப் பிடணப்பபொடு 



படைமயடுத்துச் மென்பறொம் 
அன்பு மபருகியது 
அறம் மேறி வீரம் தடளத்தது 
உைல் இடளத்தொலும் 
எங்கள் உணர்வு கடளக்கவில்டல. 
ேொன் கரம் கூப்பவிரும்புவது 
பவமறதற்கு ொகவு ல்ல 
என்பைொடு பபொரொடி 
இந்த  ண்ணில் விடதயொகிப் 
பபொை வீரர்களின் கல்லடறடயத்தொன் 
வீரபவங்டககளின் விடுதடலக் பகொயிடலத்தொன். 

டத, 

  



புயற் பிரவ சம் 

தூய ன் 

பூேகரியில் சிங்களம் 
எம் க்கள் சிரங்கடளச் சீவியதொல் 
சிவந்தது யொழ் நீபரரி  ட்டு ல்ல. 
கரும்புலிகள் கண்களுப .. 
மகொடும் படக குைல் எடுக்க 
மேடும் மவற்றி ே தொக்க 
உைல் உடையிடை 
கைலூரி ண் உரொய்மவடுக்க 
உதிரம் கசிந்து உடறந்திை 
மேடுேொளொய்ப் பயின்றைர் புலிகள் 
அவர்களின் இரவுகள் பகல்களொயிை. 
அவன் மூச்சின் ஓடெயும் 
சிறு அடெவின் கொற்றிடெவும் 
புலன்களொல் உணர்ந்திை 
பவவுப் புலிகள் கைட  மதொைர்ந்தைர் 

இருளில் புலிகள் ேகர்கிறொர்கள் 
தமிழீழம் விடியடலத் பதடுவதொல் 
புயலுக்கு முந்திய அட தியொய் 
பூகம்ப ஆரம்பக் கண அமுக்க ொய் 
வியூகம் அட த்த புலிகள் 
பூேகரியில் புயற்பிரபவெம் மெய்கிறொர்கள். 



உைல் தொங்க முடியொக் குளிருைன் 
கைல் கைக்கமுடியொ நீபரொட்ைமுைன் 
கொற்றும்  டழயும் பயணத்டதக் 
கடிை ொக்கப் பபொட்டியிட்ைை. 
ஆயினும், புலிகளுக்கு 
அடவ உடறக்கவில்டல 
பபயொகி நின்றவர் தமிழடர 
பிணமாக்கித்தின்ைனர்; மன 
பேொயொளியொக  ொறத் மதொைங்கிைர். 
மவடி ருந்தொயிைர் புலிகள் 
விடியுமுன் வொைம் ஒளிர்ந்தது ஒருகணம் 
பவட்டுக்களொக  ொறிைர் 
பளக ன் 
பகட்டுணரு முன்ைபர வீழத்மதொைங்கிைொன். 
ஓரொண்டின் உடழப்பொல் தொன் 
உருவொக்கிய திட்ை டத 
கரிகொலன் டகயொண்ை திறைொல் 
பொர் முழுதும் எட ச் சில ணியில் 
பேரொக பேொக்கி நின்றது 
படக விடெப்பைகுகள் எம் வெ ொகிை 
'மெக்பகொமெலவொக்கிய ைொங்கிகள் உைன் 
மெல்லப்பிரொணிகைாயின 
'சிசிலின் பதக்கங்கள் சிடத ஏறிை 
ஆம் 
எங்கள் கொல்கடளத் தைக்கியடவ 



 ரக்கட்டைகளும் கற்களு ல்ல 
 ொறொக எதிரியின் உைல்களும் ஆயுதங்களுப . 

 ொசி, 

நல்ளலயல்ளல வநடுவ ண்ணிலவ  

வீ. பரந்தாமன் 

இல்லும் இழந்தைம்; ஊரும் இழந்தைம் 
எல்லொம் இழந்பத ஏதிலியர் ஆபைொம் 
பவற்றூர் தன்னில் மவயிலுக் மகொதுங்கல் 
பபொற்மறருபவொரம் புளிபயொ பவம்பபொ 
ஆபலொ அரபெொ அருநிழல் பதடி. 
ஓடல  டறப்பில் உழலும் வொழ்க்டக. 
ஒழியுேொள் வருப ொ? 
முன்ைொள் எம்மூர் – 
உழுது வித்திய பழைச் மெந்மேல் 
அடலகைற் படுத்த விடளமீன் குழம்மபொடு 
ஆர உண்பை, மூரல் முறுவலொர் 
பெர இருந்து 
திங்கள் மெொரிந்த 
பொமலொளிப் பரப்பில் 
 ொடலத் மதன்றல் 
முல்டல 
ேறு ணம் முகந்து வீெ 
ப னி சிலிர்ப்ப இன்பில் மிதந்த 



எழில் வொழ்வு கழிந்தது  ொபதொ! 
இந்ேொள் – 
ஏர்க்களம் யொவும் பபொர்க்களம் ஆை; 
வொரியிடைபய வடலஞர் மெல்லொர்; 
குயிலும் பகொழியும் கூவல்  றந்தை; 
கிள்டள  ழடலயும் பகளொ : ேல்ஆன் 
கன்று துள்ளொ; கறடவ சுரவொ 
எல்லொம் அழுக்கொ றுடையொன் உள்ளம் பபொல் 
புல்மலன்றொகிப் பபொை; 
யொப  – 
கடுமவயில் அருவழி மேடுந்மதொடல ஏகி 
கொை விறகு கட்டி விற்கும் 
அல்லல் வொழ்க்டகபயம் ஆபைொம் 
இங்ஙன் – 
சிறுவர்  கிழொர்; இடளபயொர் ேயவொர்; 
பொடுேர் பேொக்கொர்; படகயறக் களத்தில் 
ஆடுேர் பவண்ைொர் நீமைொளி பரப்பி 
ம ல்ல வொனில் வருகுடவ 
ேல்டல அல்டல மேடுமவண் நிலபவ! 

சித்திடர - டவகொசி, 

  



எம் கைளல விட்டு நீங்வகன் 

சி. அமுதசாகரன் 

பின் நிலொ ெரியும் அதிகொடல 
பெொளகம் மதொைங்குமுன் 
வீசும் மதன்றல் 
 ொசிப்பனி மூசிப்மபய்கிறது. 
கொலடி கண்டு  ணல் வடள புகும் ேண்டுகள் 
துவொர நூல் பிடித்து உரத்த கரம் 
கட்டிய ரத்டத கைலின் ப ல் தள்ளும் லொவகம் 
உன்னி ஏறும் கரியகொல்கள் 
இன்றொவது மீன்பைபவணும். 
துடுப்பிடெவொல் கைல் .ப பல.. ப பல..... 
வடலவீசு , இழு , அள்ளு : பறி நிடறய 
புன்ைடக பூக்க என்று  ைம் உந்தும் 
'கரிய மபரியடத' 
கவனியொது கிட்டியதும் கண்டு 
கைல் மீபத பொய்ந்து 
டகடய வீசி, கொடலயடித்து ... 
வரபவண்டும் எை உன் தொய் ஏங்குவொள் 
மதப்ப ொய் நீ கடரபயற 
உடைந்த உன்  ரங்களும் 
மீண்டும் எடுத்துக்கட்டி 
வடல மபொத்தி, 



ேொடளயும் மெல்பவன். 
மீண்டும் வருபவன், யொர் . 
எவன் எடை தடுக்க? 
எம் கைடல விட்டு நீக்குபவன்' 
எை உன் வொழ்வு நிகழும் 
மபரும் ஆபவெ ொய்.. 

சித்திடர - டவகொசி, 

  



மீைல் 

ப. ைநாைன் 

இறுகப் பூட்டி 
மகொடு முள் ஏற்றும் 
உைது சிடறயினுள்ளும் 
எனது ஆன்மா 
இடெக்கின்றது விடுதடலப் பொைடல 
'ேொன்கு சுவர்களும் 
கம்பிகளும் தடுத்துள்ளது' 
எை நீ நிடைப்படத விைவும் 
இச்சிறு மவளியும், முடைப்புறு  ைமும் 
எைது விடுதடல உலபக. 

சித்திடர - டவகொசி, 

  



வசல்லும்  ழி 

இ. யதார்த்தன் 

கறுப்புச் ெொயக் களிக்குள் 
பூமிக்பகொளம் புடதந்து மகொண்ைது. 
நிடைவினில் எல்லொம் 
குள ொய்த் பதங்கிை 
உயிடர இழப்பது 
வியர்டவ துடைப்பது பபொல் 
இத்தடை உற்ெொக ொ 
ெொமவன்பது 
தடல யிமரொன்றுதிர்வதொ? 
முத்துச் சிமிழொய் 
இத்தடை  கிழ்வு முகத்தில் 
 ணவடற மவளிேொடு 
ப ற்கல்வி...எல்லொம் 
 ைமவறுப்பில் மதொடலந்தை 
 க்களின் உயர் வொழ்பவ 
நிடைவில் பூத்தை 
கடிகொர முட்கள் 
கொவிய பேரத்டதக் கொட்டியொயிற்று 
“ெக்டக வண்டி’ யில் ஏறிக்மகொண்ைொன் 
திக்குத் மதரியொத இருளில் 
'வண்டி * கண்ணில்  டறந்தது 
டககள் அடெவது பபொல் 



நிடைவினில் மதரிந்தை 
கணபவடளயின் பின் 
ஒளிப்பிளம்பு. 
* மவடி ருந்பதற்றிய” கரும்புலிகளின் பைகு. 

ஆடி, 
  



சி ப்பு விடியல்கள் 

இத்தாவில் க. சி ராசா 

இருள் உதிர்ந்து விடிவவிழ்ந்து 
பிடற நிலவும்  ங்கும் 
கிணற்றடித் மதன்டையில் குரும்பட்டி மதறிக்கும் 
கொபவொடலக் குவியலுள் கண் ைல் விரியொ 
ேன்றியுள்ள ஜீவன்கள் 
 றிக்குட்டிகள் மவளித்திண்டணயில் 
துள்ளிப்பொயும் 
மவள்டளச் சீருடையில்  ழடலப்பட்ைொளம் 
சிரிப்டபயும் ஏந்தியபடிக்கு; 
எதிர்கொலக் கைவுகபளொடு 
கொற்றுக் குருவிகள் 
ெபரமலை இடரபதடித் தொழும் .....? 
எங்கும் புடக மூட்ைம் 
பவம்பில் ஒட்டிக்மகொண்ைை; 
ெடதத் துணுக்குகள்  ட்டு ல்ல 
பபரிைவொதத்தின் முத்திடரயும் தொன். 
கிணற்றடித் மதன்டையில் அணில் குஞ்சு 
அவல ொய் அேொடதயொய் 
உடுப்புத் துடவக்கும் கல்லுைன் 
 றிக்குட்டி விடறத்தபடி 
முற்றத்து நித்தியகல்யொணி சிவந்திருக்க 
பிரதொை வீதி  ட்டும் பபச்சு அற்றுப்படுத்திருக்கும் 



சிதில ொய் ஆகிவிட்ை மவண்புறொக்கடள 
கூவியபடி அம்புலன்சுகள் 
அள்ளிச் மெல்லும் 
எங்கள்  ண்ணின் கொவல் மதய்வங்களும் கூைபவ 
எப்பவும் தொைொ இந்தச் சிவப்பு விடியல்கள் ..... 
என்றொலும் பொைெொடலயின் ஆரம்ப ணி துல்லிய ொய், 
ஓங்கொர ொய் ஒலிக்கும். 

ஆடி, 

  



ஈழ இதயம் பிடித்த புலி வீரனின் புளகப்பைம் 

ச. வ . பஞ்சாட்சரம் 

எற்பை ொய் ஈழத்தொய் இதயம் உடைப்பிடித்த 
மெொற்பைந்தொன் இதுபொரொய் பெொரொப் புலிவீரொ 
ஒருதொய் மகொள் பலபெய்க்குள் ஒருபெய் நீ அல்ளல; 
எண்ணி உருகுபல தொய்மபற்ற ஒரு பெய்க்குள் ஒரு பெய் நீ! 
குழம்பிடும் உன்  ண்மீட்கும் மகொள்டகயிடை என்பதைொல் 
ஒளித்துன் தொய், குடும்பத்தில் ஒட்ைொ ல் திரியும் நீ. 
 ண்மீட்கும் உன்பற்டற டவரிக்கச் மெய்வதைொல் 
தண்மணைபவ ஊர்த்தந்டத தொயரிைம் ஒட்டுகிறொய் 
உந்துவில் ஈர் உருளியிபல உன் கொல்கள் பதடீழம் 
மெொந்தக்கொல் இல்டலமயனில் துதிக்கப் பபொய்த் துடிக்கிறது! 
சில்லுடைந்த வண்டிமயல்லொம் மதருபவொரத் தவமுனிவர்! 
சில்லுடைந்தும் நீ வொனில் திரிந்தடிக்கும் ஏவுகளண! 
தப்பொத மவற்றிமபறும் தொக்குதடலச் ெயிடைற்றுக் 
குப்பிக்குங் மகொடுத்த இன்டறக் கு ண ள்ைல் மார் நீங்கள்! 
அந்நியடை பேொக்குதல் பபொல் ஆடெகடள பேொக்குகிறொர். 
தன்மைொருவன் ஆட்சிக்கொய் ெனித்ததிந்த ேொமைன்ற 
 ன்ைவர் தம்   டத மகொல்லும் வரலொற்றுத் மதொைர்கடத தன் 
பின்னிடணப்பு நீ! மெயலொல் பபெொ ற் பபசுபவன் ! 
மகொழுத்தவபை வொழுகின்ற குவலயத்தின் வரலொற்டற 
அழித்மதழுதும் பபொர்முடறடய அகிலத்துக் கீந்தவன் நீ! 
உன்விஸ்வ ரூபத்தில் ஓங்கு அதர் ச் ெொம்பல்  டல 
தன்னிமலழுந் தழகு ணம் தருங்மகொள்டக  லர்வைங்கள் 



ெமுத்திரப்பப ரடலக்குதிப்பும் தொவொதுன் முழங்கொல் ப ல் 
இ ய உச்சியும் உன்றன் இடுப்புக்குங் கீபழதொன்! 
தன்டைபய மகடுக்கின்ற 'ேொன்' மகொண்பைொம்  லிகொலம் 
உன்டைபய மகொடுக்கின்ற ேொன்  ட்டும் உடையவன் நீ! 
இனிட மயல்லொம் குத்தடகயொய் எடுத்து நிற்கும் கொய்தொன் நீ! 
கனிகளில் தொன் இனிட மயன்ற கடதமபொய்க்க டவத்தவன் நீ 
வக்கடணயும் வொழ்த்துக்களும் வழுக்கி விழும் வழுக்கு ரம்! 
மக்களுக்காய் மக்களினால் மக்களுக்வகன் ைான ன் நீ! 

புரட்ைாதி 

  



இத்தளன துயரம் எத்தளன காலம் 

வ லளணயூர் சுவரஷ் 

பண்டைத் தமிழ்ப் பரம்படரயின் 
பண்பொட்டுக்கு இலக்கொை பூமியில் 
ேண்டைப் பிடித்து வந்து 
ேொலு பணம் உடழக்கும் ....... 
மதொண்டைத் மதொழிலொக மகொண்ைவர் நிலமிது. 
மகொண்டைக்குப் பூச்சூடி 
பகொடி யழகு பொர்த்திங்பக.... 
இன்டறக்கு வழியின்றி இருப்பவர் பபொல் அல்லொ ல் 
வண்டைப்பபொல் பதன் குடித்து 
வொழ்வு  ணம் வீெ வொழ்பவர் குல து! 
சண்ளைக்கு எைச்மெொல்லி அயலில் 
வந்து குந்திய எதிரிகளொல் 
என்டறக்கும் துன்பம ன்று மதரிந்திருந்தும் 
அச்ெமின்றி துயின்று பழகிய ஊரதில் 
அன்டறக்கும் அப்படித்தொன்; 
அழகொை அவ்வூர் அட தியொய்த் துயின்றது. 
பொதியிரவின் பயணம் மதொைர்டகயில் தொன் 
எதிரி ஊதியனுப்பிய 
எறிகடண ப ொதி வீழ்ந்து மவடித்தது 
பீதியுற்ற உயிர்கள் எழுந்து துடித்தை. 
நீதியற்ற மெயலொல் இங்பக 
நின்ற  ரங்கள் முறிந்து ெரிந்தை 



மூன்று குழந்டதகள் மூச்டெ இழந்தை 
கன்டற இழந்த கறடவ அழுதது 
அன்டறய மகொடுட  அகன்பற மென்றது. 
இத்தடை துயரம் எத்தடை கொலம்? 
என்று அவ்வூர் எழுந்து நிமிர்ந்தது... 
ஒன்றல்ல... நூறல்ல – ஓரொயிரம் கல்லடறகள் 
இன்னும் எழுந்தொலும் பறுவொயில்டல! 
ேன்றல்ல என்று மதரிந்திருந்தும் 
ேொட்டிற்கு துயரிடழத்தவடர 
இன்றல்ல என்டறக்கும் விை ொட்பைொம்; என்றதவ்வூர் 

ஐப்பசி, 

  



தாத்தாவும் வபரக்குழந்ளதயும் 

இளைய ன். 

'கிட்டு ொ ொ பூங்கொ 
பொர்க்கப் பபொவம் 
எட்டி ேை! தொத்தொ 
எட்டி ேை!' 
பபரக் குழந்டத இழுத்த இழுப்பில் 
மபொக்டக வொயொல் சிரித்தபடி 
தொத்தொ பபொகிறொர். 
வொபளந்திய ெங்கிலியனின் 
தொழ் பணிந்துப  தொத்தொ நிற்க 
பபரக் குழந்டத உள்பள பபொைது. 
ப லும் கீழும் பபொய்வரும் 
சீபெொ ஆடி  கிழபவொ. 
வீசி ஆடும் ஊஞ்ெலில் ஏறி 
விண்டணத் மதொட்டு வரபவொ, 
 டல முகட்டில் ஏறி நின்று 
 ண்டணப் பொர்த்துச் சிரிக்கபவொ, 
மதொங்கு பொலத்தில் ம ல்ல ஊர்ந்து 
சீம ந்து தடரயில் ெறுக்கிப் பொர்க்கபவொ 
குழந்டத பபொவதொய் எண்ணிய தொத்தொ 

ஏ ொந்து தொன் பபொைொர். 
 கிழ்ச்சிடய விற்கும் 



'ெதுட்டு உயை' டவ 
 ைதில் இருத்திய தொத்தொ 
பூங்கொவின் புல்மவளிகளில் 
பபரடைத் பதடிைொர் 
ஊஞ்ெலில் பொர்த்தொர். 
ெறுக்கி விடளயொடும் 
சீம ந்து வடளவுகளில் 
ஐஸ்கிறீம், மெொக்பலட் 
விற்கும் கடையின் வொெலில் 
சுற்றிச் சுழலும் ம ரிக்பகொ ரவுண்டில் 
ப லும் கீழும் பபொய் வரும் கொரில் 
ஸ்பிரிங்கில் இயங்கும் குதிடரயில் 
எங்குப  அவன் தடல மதன்பைபவ இல்டல. 
வருத்தம் ப லிை தொத்தொ ஒதுங்கி 
ஓர ொய் பபொைொர். 

யொழ்பதவி' எை ஓடிவந்த 
இரும்புப் பூதம் 
அடிப்பட்ை ோகம் பபொல் 
இறந்து பபொய்க் கிைந்தது. 
அைடலப் மபொழிந்த குழொயின் நுனியில் 
பபரக் குழந்டத ெறுக்கி  கிழ்ந்தது. 
பகொடி பகொடியொய் பணத்டதக் மகொட்டி 
மகொழும்பு வொங்கிய இரும்புப் பூதம் 
ஓடி ஓடி உடழப்பவர் மெயலொல் 



குழந்டதகளுக்பகொர் குதூகல மபொருளொய் ........ 
''ெங்கிலியன் இருக்கும் கற் குதிடரயல்ல 
இது எங்கள் தடலமுடறயின் 
குருதியில் வொங்கிய 
இரும்புக் குதிடர 
குழந்டதயின் வொர்த்டதயில் 
பூரித்துப் பபொைொர் எங்கள் தொத்தொ. 

ஐப்பசி, 

  



ஊர் வீதி 

சபா வ யராசா 

எங்களுர்த் திண்டணகள் அடை டழக்குப்பின் 
ஈர ொகிய கைவுகள் சு க்கும். 
குத்து விளக்கும் கும்பமும் சூடிய 
சித்தம் அழகியொர்சிறுடக கூப்பிைர். 
ஊதுகுழலும் குரும்டபச் சிறுபதரும் 
அந்த இளட க் கொலத்து அழகியல் 
எங்கள் கிரொ த்தில் சூரன் பபொர் என்றொல் 
மெொல்லில் அைங்கொச் சிங்கொரம். 
சூரன்  ொவில் ஏறிவருதலும் 
பகொவிடலச் சுற்றிச் சுழல்வதும் 
அந்த இளட க்கொலத்து அழகியல் 
அந்தக்கிரொ த்து அழடகத் துறந்து 
எங்மகங்பகொ எல்லொம் ஓடிப்பறந்த கொகங்கள்! 
ம ல்ல விரிந்த கிரொ த்துப் புல்மவளியில் 
ஆல ரங்கள் அழகொய் வளர்ந்தை – 
நீண்ை மேடிய தூண்கள் பரப்பிக் 
கொல ஓட்ைத்திற் கொல்கள் பரப்பிை. 
மீண்டும் அந்தக் கிரொ த்திற் 
புதிய கைவுப் பூக்கள்  லர்ந்தை. 

ஐப்பசி, 

  



உயிளரச் சுமத்தல் 

விவ க். 

உயிடர சு ந்து திரிதல் 
எவ்வளவு கடிை ொைது என்பது 
இப்பபொதுதொன் மதரிகிறது. 
உயிர் பொர ொய் அழுத்துடகயில் 
 ொைமும் வொழ்வும் ேசிகிறது. 
கொற்மறை இருந்த உயிர் 
கடிை ொைது எங்ஙைம்...? 
மவடிபயொடெகள் உலுப்பிய 
ஓர் பின்னிரவில் தொன் 
அது ேைந்தது. 
அந்த மேொடிப்மபொழுதில் 
பொர ொய் உயிர் 
அவடைப் பற்றிக்மகொண்ைது. 

ஊர், சுற்றம், உறவு, வீடு எை 
அடைத்டதயும் உதறி 
உயிர் அவடைத் தள்ளியது. 
தடலமீது உயிடரச்சு ந்து 
ஓடி ந்தான். 
பிரதொை வீதி 
உருக்குடலந்த கட்ைைம் 
இன்று அவன் உடறவிைம். 



அருபகயுள்ள முனியப்பரிைம் 
திைெரி மெல்கிறொன். 
அப்பொல் மென்று கைடலப்பொர்க்கிறொன் 
எதுவுப  மதரியொதது பபொல் 
ம ௌை ொய் விரிந்து கிைக்கிறது 
கைல். 
கடர  ணலில் கொல்புடதய 
கைல் கைந்து விழிமயறிந்து 
அவன் நிற்பொன் 
கலங்கலாய் மதரியும் 
அவைது  ண். 
டகயடெப்பதொய் 
சில பளனகள்.' 
பிரிவின் துயரம் 
சிறகு கட்டிக்மகொள்ளும். 
தூக்கமின்றி 
இரவுகள் மதொைரும் 
மூடலயில் சுருண்டு படுக்டகயில், 
ப பல உடைந்து மதொங்கும் 
மகொங்றீட் சுவர் 
என்பறொ ஓர் ேொள் 
அவன் தடலயில் விழலொம் 
அவன் இப்பபொது அதற்கு 
க ளலப்படு தில்ளல. 
அவன் உணர்கிறொன் 



"உயிர் பிரிதல் ெொதொரண ொைது 
உயிபரொடு ஒன்டறப்பிரிதபல 
மிகவும் மகொடுட யொைது. 

ஐப்பசி, 
  



யார் அனுமதித்தது ? 

சத்துருக்கன் 

ேடுநிசியில் 
ேொய்குடரத்து தூர ஓடியது. 
ெைொமரை எழுந்து 
சுற்றும் முற்றும் பொர்த்த விழிகளில் 
பொரம் நிடறந்தது. 
எதிரில் நின்ற 
கருட டயக் கண்டு, 
உயிர் வரண்டு பபொயிற்று. 
புரியொத பொடெகள் 
அறியொத அந்நிய முகங்கள் 
சூழவந்த இனிய மதன்றடலத்தடுத்து 
துர்ேொற்றம் சூழ்ந்தது. 
இருளிலும், 
வன் ம் பூத்த அந்த விழிகள் 
மேஞ்டெத் துடளத்தை. 
பபச்சில் மதரிந்தது. 
மவறிபிடித்பதொமரன்று. 
ெற்று முன்மபல்லொம் 
இனிய கொற்றில் இத ொய்த் தூங்கிபைன் 
ஏன் இந்த திடீர்  ொற்றம்? 
அருகில் நின்ற ேொய்க்கு 
பிடிக்கொத ேொற்றம் 



எைக்கு எப்படி இத ொகும்? 
இதுவடர ேொன் சுவொசித்த 
இதந்தரு கொற்றில் 
தூசிபைர்ந்து  ொெடைவதொ? 
துர்ேொற்றம் வீசுவதொ? 

ஐப்பசி, 

  



சிளலயின் உயிர் 

இைந்திளரயன் 

ஊருக்குத் திரும்புதல் 

இரொப்பகலொய் 
 ொமபரும் இைர் டல குடைந்மதம் 
சிடல மீதொை பதைலில் ேொம். 
ே க்மகைச் மெொந்த ொய் 
சிடலதடைச் மெதுக்குகின்பறொம்; 
ேம் இைத்தின் சிதறிக்கிைந்த 
அடையொள முத்துக்கள் 
மஜொலிக்கும் படியொய் அதிற் பதித்து 
ேவீை ொய் பிர ொண்ை ொய் 
மெொந்த அடையொளத்திற்கொய் 
வகௌர மான பாரம்பரியத்திற்கொய் 
அது பதடவ 
நிச்ெய ொய் ே க்கு! 
எம் உயிர் குடழத்த 
உடழப்பின் நிமித்தம் 
உயிர் மபறும் ே து சிடல! 
பைவொம். 

எம் உயிர் குடழத்த 
உடழப்பின் நிமித்தப  



உயிர்மபறும் ே து சிடல! 
 ொசி, 

  



ஊருக்குத் திரும்புதல் 

புதுள  இரத்தினதுளர 

கொல்களில் பவகம் பூட்டி; 
கொற்றொய் விடரபவொம். 
 கபள! 
கொல்கள் வலிக்கிறதொ? 
கலங்கொபத. 
ஊருக்குத் திரும்பும்  கிழ்ச்சியில் 
தூரம் குறுகிவிடும். 
இன்னும் மெொற்ப தூரம்தொன் 
 கபள எட்டி ேை. 
எம்ட ப் பிடித்த பீடைமயொழிந்தது. 
இருட்டு அழிந்தது. 
எங்களூரில் பவர்விட்டிருந்த; 
கள்ளியும், ேொகதொளியும் 
இல்லொதழிந்தைவொம். 
மேருஞ்சியும், ேொயுருவியும் 
நீறொகிப் பபொயிைவொம் 
இனித் மதன்றல் வந்து 
பதொளிபலறி விடளயொடும். 
ப ய்ச்ெல் முடிந்து வீடு திரும்பும் 
 ொடுகளின்  கிழ்ச்சியல்ல ா எமக்கு? 
 கபள! 
நின்று; விழிகடளத் தூரவீசு. 



அந்பதொ ஊரின் எல்டல மதரிகிறது. 
பைவொம். 

அந்த வயல்மவளிகடளக் கைந்து விட்ைொல் 
அதற்கப்பொல் படைக்கூைல் ஒன்று வரும். 
அடதயும் கைந்து ேைந்தொல் .... 
 ணிப்புறொவும், ஆட்கொட்டியும். 
மகௌதொரியும் குடியிருக்கும் 
பரந்த மவளி விரிந்து கிைக்கும். 
அடதயும் கைப்பபொம் 
அதற்கப்பொல் 
மவள்டள  ணல் விரித்த கைற்கடர வரும் 
ஈரம் சுவறிய கடரயின் மீது 
பொதம் ேடைய ேைந்து பபொைொல் ........... 
'பூதவரொயர் பகொயில்' வரும் 
அந்தக் பகொயிலின் பக்க ொகபவ 
முன்ைமரம் குடியிருப்புகள் இருந்தை. 
 கபள ! 
அப்பபொது உைக்கு இரண்டுவயது 
திடும ை ஒருேொள் 
எங்களூருக்கு இய ன் வந்தொன் 
அவபைொடு ஆயிரம் கிங்கரர்' வந்தைர். 
ஊர் முழுவதும் தீக்குளித்தது. 
எண்டணயூற்றி எரித்ததொல் -... 
ஊரின் முகம் கருகிப் பபொைது. 



வீடு - வயல் - பதொட்ைம் - துரவு 
பகொயில் - பசு - கன்று -  ரங்கள் 
ஆண்கள் - மபண்கள் - சிறுவர் - கிழடுகள் 
எல்லொப  எரிந்து பபொயிை. 
பகொயிற் கிணற்றில் 
தண்ணீரள்ளப்பபொை 
உன் தொயும் 
மேெவடிக்கப் பபொை உன் அக்கொவும் 

அன்று வீடு திரும்பவில்டல. 
மீண்டும் வரபவயில்டல. 
அன்று 
உன்டை வொரிமயடுத்து ஓடி வந்பதன். 
அதன்பிறகு இன்றுதொன் வீடு திரும்புகின்பறொம். 
 கபள! எங்கள் வீடு 
பத்து வருைங்கள் ேொங்களிருந்த 
அகதிமுகொம் பபொன்றதல்ல....... 
 கபள! அது அழகொை வீடு. 
அத்திவொரத்திலிருந்து பகொப்பிெம்' வடரயும் 
என் வியர்டவயில் ேடைந்தவீடு 
முற்றத்தில் ..... 
உன் அக்கா  ைர்த்த பூங்கன்றுகளின் 
முகங்கள் திைெரி சிரிக்கும். 
விதம், வித ொை நிறங்களில் 
மகொள்டளயழகு குடியிருக்கும். 



கிணற்றடியில் 
மெவ்விளனீர்க் கன்று குடல தள்ளியிருக்கும் 

வீட்டுக்குப் பக்கத்தில் இரண்டு பவப்ப ரங்கள் 
தடலயொட்டிச் சுகம் பகட்க 
ஜில்மலன்று கொற்று வீசும் 
குயில்கள் வந்திருந்து கூவும் 
ட ைொக்கள் ஏபதபதொ பபசும். 
உன் வீடு அழகொைமதன்படத 
பொர்த்ததும் ஏற்றுக்மகொள்வொய். 
 கபள ! 
ஐபயொ என் கபள! 
பூதவரொயர் பகொவிடலக் கொணவில்டலபய. 
என்ையிது? 
பூமி பிளந்து என்டை விழுங்குகிறதொ? 
 கபள ! 
இதுதொன் எங்கள் வீடிருந்த இைம். 
இங்பகதொன் அந்த பவப்ப ரங்கள் நின்றை. 
அப்பபொ எங்கள் வீடு எங்பக? 
என்  டைவி எங்பக? 
உன் உைன்பிறப்பு எங்பக? 
பன்னிரண்டு வயதொை 
என் சின்ை கபள ! விடுதடவக்கு ேொங்கள் 
மபரிய விடல மகொடுத்து விட்பைொம். 
வொ  கபள! 



இந்த இைத்தில் 

இனிமயொரு மகொட்டில் கட்டிக் குடியிருப்பபொம். 

பங்குனி - 

  



இருள் விலகி விடிகிைது; இனி நிலம் வ ளிக்கும் 

புதுள  இரத்தினதுளர 
இரவு முழுவதும்  டழ. 
பெொைொவொரியொை மெொரிவு 
பபொர்டவக் கணப்பில் தூக்கம் 
ஆைந்த ொைது இரவு. 
விடிந்து மவளிபய வந்தபபொது 
முற்றம்; மவள்ளம் நிரம்பி 
விடறத்துக் கிைந்தது. 
பபொர்டவடய விலத்தியபபொது 
ஊசிபபொல் குத்தியது குளிர். 
 டைவி மூட்டிய அடுப்பருபக 
குந்தியிருப்பதில் சுகம். 
மவளிபய இறங்க மவய்யிலுக்குக் கொத்திருந்தபபொது 
'மஷல் 'மலொன்றின் கூவல் திடுக்கிை டவத்தது. 
எவர் வீட்டுக் கூடரயில் இது விழும்? 
யொடரக் மகொல்லும்? 
 ரங்களின் ப பலொ 
 ொடுகள். ஆடுகள் ப பலொ 
மவற்றுத் தடரயின் ப பலொ விழும்? 
எங்பகொ உயிர்பறிப்டப இது மெய்யும். 
இந்த அடை டழக்குள்பள 
அந்த வீடு எத்தடை வடதபடும். 
கூடி அழும் 



எ ளரயாவது இழந்து தனித்துப் பபொகும். 
அடுத்த குண்டு என் பிள்டள மீதிலும் 
என் வீட்டின் மீதிலும் விழலொம் 
ஏன்; ேொபை அதற்கு இலக்கொகலொம். 
இது என்ை அவலம். 
இந்த வொழ்வுக்கு என்ை மபயர்? 
பேற்றுப் பொைெொடலக்கு வந்து 
"பபொர்க்கொல கருத்தரங்கு” ேைத்திய மபடியன் 
'அடிட  வொழ்வு' என்றொபை 
அது இது தொைொ? 
இரவு முழுவதும் ேொன் தூங்கிபைன் 
ஒரு  டழத்துளிகூை என்னில் விழவில்டல 
இந்த இரடவ 
அந்தச் சின்ைக் குருத்துக்கள் 
எப்படிக் கழித்திருக்கும்? 
எதிரின் வரடவ எதிர்பொர்த்தபடி 
 டழக்குள்ளும், குளிருக்குள்ளும் 
கொவலரணில் விழித்திருப்பொர்கள் 
எனக்கு முழுதாய் விைங்கவில்ளல 
ஆயினும் 
பபொரொடும் வொழ்வு மபரியது. 
அதில் அழகும், அர்த்தமும் உண்டு. 
அடுத்தவருக்கொக சிலுடவ சு ப்பதற்கு 
எல்பலொரொலும் இயலொது. 
கா லரண்களில் கண்விழித்திருந்த 



சின்ைப் பூக்களுக்குச் சிரம் ெொய்த்து 
டெக்கிபலறி மவளிபய புறப்பட்பைன். 
ேல்ல மீன் வொங்க பவண்டும். 
முடியு ொைொல் இடறச்சி வொங்குபவொம். 
ஓரிரண்டு பபொரொளிகடள வீட்டுக்கடழத்து 
இன்று விருந்து மகொடுக்க பவண்டும். 
என்ைொல் முடிந்தது இதுதொன். 

ள காசி, 

  



ஒற்ளைக் குரலின் சப்தம் 

கருணாகரன் 

இரத்தத்தில் நின்று பல்லிளிக்கிறது 
கண்ணீடரத் துடைக்கும் வடகயொறியொச் ெொடல., 
ெதொமவறுட யில் நின்றழுகின்றை விருட்ெங்கள் 
புன்ைடகயும் கீதமுமில்டல என்ற துக்கம் 
பவர்களில் வடிந்திறங்க 
நின்றழுகின்றை விருட்ெங்கள். 
அதன் முதற்கொலத்தில் 
அது எல்லொ உலகங்கடளயும் 
தன்னுைன் டவத்திருந்து இறு ொந்த மதருத்தொன். 
பூச்சூடி அலங்கரித்து 
பபொதும் பபொதும் என்ற  யக்கத்தில் 
அது இரொப்பகமலன்றில்லொது விருந்மதல்லொம் டவத்தது. 
பிறகு, 
எல்லொம் சுடுகொைொயிற்று. 
இரத்தச் சிதிலமும் சிறகின் துடிப்பும் 
விருட்ெங்கடளக் கதற டவத்தது. 
 ல்லொந்து இறந்து கிைந்தது ெொடல. 
ஒரு குருவி இைம் பதடி வந்து விருட்ெம ொன்றில் 
ப ொதி வீழ்ந்தது. 
ஷணத்தில் அது எல்லொவற்டறயும் பொர்க்கும்படியும் ஆைது. 
ஷணத்திபலபய அதன் கண்கள் உருகி அழிந்தை. 
இறந்துபபொை விருட்ெத்தில் ப ொதிய பட்சியின் சிறகுகளும் 



கருகின. இறந்து பபொை ெொடலயில் இற்றுப் பபொகும்  ரங்களில் 
பட்சியின் துயரம் எதிமரொலிக்கிறது. 

பங்குனி, 

தளல வதறித்த மனிதர்கள் 

கருணாகரன் 

என்ை நிகழ்ந்தது? 
யொரின் டககொல்கடள 
எந்தத் பதவடத வருடியது? 
பவர்கள் பற்றிய எந்தக் கவடலயுமின்றி 
 ரங்கள் பறந்தை வொைத்தில் 
இடலகளொ பவர் பிடித்துக் கிைப்பது? 

புராணங்களையும் இதிகாசங்களையும் 
கழுகுகள், கொகங்கள், ேரிகள் பற்றிய கடதகடளயும் 
 றந்து பபொை  னிதர்கள். 
புன்ைடக பூத்துத்திரிந்தொர்கள். 
'பதொண்டிய கண்கள்" 
தொை ொக வழங்கப்படு ொம் 
'பிடுங்கிய பற்கள்' 
திருப்பித் தரப்படு ொம் 
இனி 
மதொட்ைமதல்லொம் மபொன்ைொகும் கொலம ொன்று 
ேொற்பத்தொறொவபதொ ஐம்பத்தொறொவபதொ அதிெய ொக 



தங்கள் ஊர்களுக்கு வந்து விைப் பபொகிறமதன்று 
கைவு கண்ைொர்கள் அவர்கள் 
மகொன்டற  ரம் பருவந்தவறியும் பூத்தது 
புன்டைபயொ பூவரபெொ எதுபவொ எல்லொம் பொைத்மதொைங்கிை 
இன்னும் ஏபதொ ஆடிை. 
புறொவின் வருடகபற்றியும் 
அதன்  கிட பற்றியும் 
 ரத்பதொடு  ரம் பபசியது 
விஷ ப றிய புற்கடளயிட்டு இனிக் 
க ளலயில்ளலமயன்று  ொடுகமளல்லொம் கத்தித் திரிந்தை. 
 ொரியொ பகொடையொ என்றறியொக் கொலத்தில் 
விடதப்புப்பற்றியும் அறுப்புப்பற்றியும் 
குழம்பிக் குழம்பி 
தடலமதறித்துக் கிைந்தொர்கள் 
என்  னிதர்கள். 
மேருப்டபத் தின்னும் கொலம ன்ை 
தீர்ந்தொ பபொச்சுமதன்று 
 ைம் மபருத்த  னிதன் பகட்ைொன் 
உண்ளமதான். 
சிங்கம ன்ை வொடளக் கீபழயொ பபொட்டுவிட்ைது? 

  



வ ண்ைாத புன்னளக 
மயன் 

பலடர இங்கு கொணவில்டல 
பதர்ந்த கவிஞர்கள் 
ஆருயிர் ேண்பர்கள் 
சிறிதளவு பழகியவர்கள் 
ேலமுைன் வொழ்க! 
பொபம் மெய்பவர்கடள 
ப ொதி மிதித்து விடுதலும் 
அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடுதலுப  
எ து தொரக  ந்திரம். 
இடத  றந்தவர்கள் 
'அட்ஜஸ்ட்' பண்ணத் மதரியவில்டலபய 
என்பவர்கள் பபொய்வருக. 
பெர்ந்தவுைன் 
மபரிய ப டையொகப் பபொடுங்கள், 
ஓங்கி முழங்குங்கள் பொரதி குரடல. 
பத்து ேொட்கள் ேைத்துங்கள் விழொடவ 
மின்விளக்குகளின் ஒளியில். 
உங்கள் ெரிடக பவட்டிகள் ஒளிரட்டும். 
இல்லொதவர்கள் வொைடகக்கு எடுங்கள் 
 ன்றத்தில் வழக்டகத் மதொைருங்கள் 
உங்களுக்கொ மதரியொது தடலயங்கம் அட க்க 
பொரதி புரட்சிக் கவிஞைொ? ஆன்மீகக் கவிஞைொ? 
பட்டி ன்றத்தில் முடிமவடுக்கொதீர்கள் 



பின்பு அதுபவ உங்களுக்கு வெதியொக அட யும். 
எ க்கும் இந்தச் மெய்திகள் கிடைக்கும். 
சிரித்துக் மகொள்பவொம். 
ஒரு ேன்ட  இருக்கிறது நீங்கள் பபொைதில். 
எ க்கு பவண்ைொத புன்ைடகமயொன்று 
உதிர்த்திைத் பதடவயில்டல 
அதற்கொக உங்களுக்கு ேன்றி. 

சித்திடர, 

  



வபாருள் நானும் என்னுள் வபாரும். 

சி ஞானம் வ யசங்கர். 

 கொ ேொ பர! 
புத்தபகவொனின் மபயரிைொல் 
யுத்த ென்ைத்தரொக உலொ வருபவொபர!! 
பபொர்மவறியர்கள் பபொதிெத்துவர்களொக 
உலொ வரும் ேொட்டின் 
ஆதிக்கத்துள் கிளரும் தமிழ்க்கவிஞன் ேொன்.. 
 கொ ேொ பர! 
நிரொயுதபொணியொை ஒரு ெமூகத்தின் மீது 
“பபொரொ? ெ ொதொை ொ?'' சூளுடர மெய்பதொபர! 
யதொர்த்தம் 
என் முகத்தில் அடறந்து மெொல்லிற்று. 
'நீமயொரு  னிதைொகு! 
 னிதனின் கவிஞைொகு!! 
 னிதத்டத உன் பொடுமபொருளொக்கு!!!'' என்று. 
வல்லட  மகொண்ைை 
என் கவிடதயின் வரிகள் 
புல்லிதழ்களொலும் 
பூவிதழ்களொலு ொை எைது மெொற்கள் 
உபலொத்தகடுகளொலும் மவடி ருந்துகளொலும் 
 ொற்றீடு மெய்யப்பட்டு விட்ைை 
 ல்லளம வகாண்ைன 
என் கவிடதயின் வரிகள் 



இருட்டினில் அடலயவிைப்பட்டுள்ள எைது  க்களின் 
வொயிலும் வயிற்றிலும் அடிக்கப்பட்டுள்ள 
எைது  க்களின் குரல் வடளயில் 
உம்மகொடுங்கரங்கள் இறுகப் பதியினும் 
வீறுமகொண்மைழும் எைது  க்களின் 
விடுதடலக் குரல்பபொல் 
வீரியம் வகாண்ைன என் கவிளதயின்  ரிகள். 
ெ ொதொைத்தின் குரலுக்கு 
மெவிைொகிப்பபொை உ து மெவிகளுக்கு 
மவடிகுண்டுச் ெத்தங்கடளபய பகட்க முடிவடத 
எ  ொல் ேன்றொகபவ உணர முடிகிறது. 
ஆதலினால்  ார்த்ளதகளும் சன்னங்கைாகின. 
மரணம் 
உங்களது முற்றங்களிலும் உதிர்க்கும் மபொழுதிபலபய 
அதன் வொெடைடய உங்களொல் நுகர முடிவடத 
எங்களொல் ேன்றொகபவ உணர முடிகிறது. 
எங்கள் முற்றங்களில் 
 ரணத்டத வளர்ப்பபொபர! 
துயரம் 
எங்களை வீரர்கைாக்கிற்று! 
பபொருக்கும் ெ ொதொைத்திற்கும் 
தயொரொை ெமூகத்தின் கவிஞைொய் 
உம்முன் வந்பதன். 

புரட்ைாதி, 



காதலின் புதிய பரிமாணம் 

நாமகள். 

இப்பபொமதல்லொம் 
அவடை அடிக்கடி கொண முடிவதில்டல. 
ெற்றுத் மதொடலவில் 
பவமறொரு முகொமிற்கு மாற்ைப்பட்டிருந்தான். 
என் பாளதகளை 
 ொற்றியும் கூை, 
அவடை அடிக்கடி கொண முடிவதில்டல. 
முகொமின் வொெலில் 
அ னது  ாகனவமா 
பதொழர்கபளொ 
நிற்கக் கூடும். 
எல்லொவற்டறயும் தொண்டிய 
பதைலொய் 
என் பொர்டவ விரியும். 
அவனுடைய 
ஒவ்மவொரு அடெவும் 
என்னுள்பள  ைப்பொை ொகியிருக்கிறது. 
கடிதங்கபளொ 
அ னருகிலாய் உணர்த்தும். 
கடிதங்களை மீட்ைலில் 
பதிவுகடள மவளிக்மகொணர்தலில் 
கொலம் ேகர்த்தலொய் 



கழிவுறும் ேொட்கள். 
எப்பபொதொவது, 
மதருவில் 
அவெர இயக்கத்தில் 
கண்டுவிை பேர்டகயில், 
ெந்திப்டப வரபவற்பதொய் 
அவன் கண்கள் 
ஒரு முடற விரியும் ; 
 றுகணம் 
ஆழ்ந்து மூடிக் மகொள்ளும் 
அவனுக்குத் மதரியும். 
எைக்கும் அது பபொதும ன்று. 

புரட்ைாதி, 

, 

  



யதார்த்தம் 

நாமகள் 

ஒரு கணம் தொன் 
அதிலும் 
குடறவொகக் கூை இருக்கலொம். 
யொருப  எதிர்பொரொ ல் 
அது நிகழ்ந்தது. 
அந்தச் ெந்திடய 
கைந்து மகொண்டிருந்தவர்கள், 
பதநீர்க் கடையினுள்பள 
அ ர்ந்திருந்தவர்கள். 
மண்வணண்வணய்க்காய் 
வரிடெயில் நின்றவர்கள் 
எல்பலொடரயும் தொண்டி 
அவனுக்கு முன்பொய் 
நிகழ்ந்த மவடிப்பு. 
ப பல வி ொைங்கள் இல்டல; 
மஷல் தொன். 
அ ன் 
ஒரு முடற ப மலழும்பி 
கீபழ வீழ்ந்தொன். 
எந்தச் ெத்தமுமில்டல . 
கத்த நிடைப்பதற்குள் 
அவன் இறந்திருக்க பவண்டும். 



மவடிப்பின் அதிர்வில் 
அவன் கத்தல் 
| பகட்கொ லும் பபொயிருக்கலொம். 
எதுவும் மெொல்வதற்கில்டல 
சனங்கள் 
திடீமரை ஒதுங்கிப் பபொைொர்கள். 
பதநீர்க் கடையின் பொட்டுக் கூை 
நின்று பபொயிருந்தது. 
மவறிச்பெொடிய வீதியில் 

, 

அவன்  ட்டும் 
தனியொகக் கிைந்தொன். 
டகமயொன்று 
வீதியின்  றுகடரயில் 
விரல்கடள நீட்டியபடி 
யொடரபயொ 
குற்றஞ் ெொட்டுவதொய் 
சில நிமிஷங்கள் தொன். 
'அம்புலன்ஸ்' வந்து 
எல்லொவற்டறயும் 
அள்ளிக் மகொண்டு பபொைது. 
எஞ்சியதொய் 
மகொஞ்ெ ொய் அவைது இரத்தம் 
ஒன்றிரண்டு 



டெக்கிள் கம்பிகள் 
மஷல் துண்டுகள் 
அவ்வளவு தொன். 
 ாகனங்கள் 
அவற்டறயும் 
துடைத்துக் மகொண்பை கைந்தை. 
வீதியில் 
இப்பபொது எதுவுப யில்டல. 
எல்லாவம 
படழயபடி. 
 ண்மணண்மணய் வரிடெ 
முன்டப விை நீண்டிருக்கிறது 
பதநீர்க் கடையிலும் 
புதிதொய் 
ஒரு பொட்டு ஆரம்ப ொகிறது 
சனங்கள் 
விடரந்து மகொண்டிருக்கிறொர்கள் 
எதுவுப  நிகழொத  ொதிரி. 

 ொசி, 

  



புதுமலர்கள்  ாைாது 

வ ள்ளை 

பூத்து விட்ை புது லபர! 
ஏைம் ொ வொடி விட்ைொய் 
இளந்தளிபர! 
நீ பூத்த  றுேொபள 
புல்லர்கள் உடை 
அழித்துப் பபொட்ைொபரொ? 
தொய்  டியில் 
நீ உறங்கும் வயதினிபல 
ெொவு வந்து பெர்ந்ததொ 
அத்மதய்வத் திருச்ெடபயில் 
ெொவுக்குப் பயந்பதொடி 
இருக்க இைந்பதடி 
திரிந்பதொடர இரக்கமின்றி 
அழித்மதொழித்த பொவி எவன் தொபைொ? 
அவனுக்கும் ெொவு வந்து பெரொதொ? 
எங்கள் துயரம் என்றும் ஆறொதொ? 
பபொமரன்றொல் புலியுைபை 
பபொமரன்று உலகம ங்கும் கூறிக்மகொண்டு 
ஒரு மேொடியில் 
இருநூறு பபர் தன்டைப் 
புலிமயன்றொ பலிமயடுத்தொய்? 
மதய்வத் திருச்ெடபயும் 



புலிவொழும் 
குடகமயன்றொ கணக்மகடுத்தொய்? 
பேற்பறொடு எம் பதெம் 
மேருப்பொகிப் பபொயொச்சு 
இனிப லும் எம் ண்ணில் 
இளம் பூக்கள் வொைொது. 

புரட்ைொதி. 

  



முழுநிலாவுைன் மூச்சுக் காற்றுமாய் ... 

வச. வபா. சி வனசு 

முற்றம் பதடி வந்தமதன்கிறொய் 
முழு நிலொ 
குளுட யும் 
பொல் மவளுப்பும் 
 ொசு  றுவற்றும் இருந்தமதன்றொய் 
பின்பை; 
முழி பிதுங்க 
முழுதொய் நிலொடவ விழுங்கியதொர்? 
எப்பபொதும் பபொலபவ 
மூச்சுக் கொற்பறொ கைன்றது 
இயல்பின் கலப்பிலும் ப லொய் 
மூச்பெ மபொசுங்கிடும் படியொய்? 
உள்ளிழுக்கும் கொற்றிபலொ 
பிணங்களின் வொடை 
பச்டெக் குருதியின் கொந்தல்! 
கபொலத்துள் அதிர்ந்தது கந்தகம் ! 
வொய்வு முட்டிய வயிறுகளில் 
இடரப்டப நிடறய 
இடரச்ெல்  ட்டும்! 

உலாத்தளல ஓய்க்கவில்ளல 
உன் கைற் பபய்கள் 
வடலபயொடு பபொபவொபர 



மவறுங்டகயரொய் வருகின்றொர். 
இடிந்த வொழ்வில் 
கட்ைைக் குறியீடுகள் தன்னும் 
நிமிர்ந்தன ா உன் வசால்லால்? 
பள்ளிக் குஞ்சுகள் 
பொைம் படிக்க 
 ல்லுக் கட்டுவது 
கூசு விைக்குைன்! 
பொலுக்குப் பொலகபரொ 
பவண்டி அழுதபடி – 
பொலொய் நிலவு  ட்டும் 
மபொழிகிற கடத படறந்தொய்., 
ஏபதனும் ேல்ல ம ொழி 
உதிர்ப்பொய் என்றொல் 
பபச்சுப் மபட்ைகத்டத 
மூடிக்மகொண்ைொய் 
பற்றுகிற வயிறுகளில் 
பொல் தொன் பவண்ைொம் 
நீபரனும் வொபரன் என்றொல் 
தடல சிலுப்பி கொளியொைொய்! 
இவ்வளவுக்குள்ளிருந்தொ 
நிலொக் கொட்டும் உைது 
பபய்க்கொட்டை ேம்பியிருக்க? 
மெொல், 
முழி பிதுங்க 



முழு நிலடவ விழுங்கியதொர்? 
புரட்ைொதி. 

அளசக்க முடியாத ஆணிவ ர். 
அவலக்ஸ் பரந்தாமன் 

எரிகுண்டு வீச்ெொல் 
எங்கள் பயிர்கடள 
நீங்கள் 
எரித்துக் வகாள்ைலாம்… 
ஆைொலும் 
அதன் 
ஆணிபவடர 
உங்களொல் 
அடெக்க முடியுப ொ .......? 
யொரறிவீர்? 
அதன் 
இருப்பிைம்! 
அது 
எட்ைொத ஆழத்தில் 
 ண்ணுக்குள் டவர ொக 
இருக்கும் வடர.. – 
எ க்கு 
எத்தடை இைர்வரினும் 
அதற்கு 
நாங்கள் 



எப்மபொழுதும் 
நீர் விட்டுக்மகொண்டுதொன் 
இருப்பபொம்! 
ஏமைனில் 
அந்த 
ஆணிபவர்தொன் 
எங்கள் 
வொழ்க்டகயின் 
அடிநாதம். 

ஐப்பசி, 
  



ரயில் ஓைத்வதாைங்குகிைது 

- மாவ லன் 

ஊபரொடு பெர்ந்து 
அவலஞ் சு ந்து ரயிபலொடி வந்த பயணம் 
மேடுேொளொய் ரயில் நிற்கிறது 
தரிப்பில். 
மபட்டிகள் எல்லொம் 
குடில் கட்டி  சிக்கின்ைன. 

இரவில் கூை 
அடவ விழித்திருக்கும் 
திரும்பிச் மெல்லலொம ன்ற பவகத்துைன் 
வவுனியொ,  ட்ைக்களப்பில் 
கடுட யொை சூறொவளியொம் 
 ன்ைொரில் மவப்பம் 
 ண்டையில் மகொதிக்கிறதொம்! 
திரு டலயில் கூை 
மவள்ளம் மபருகுகிறதொம்! 
எங்கு மெல்வது? 
இன்ைமும் வந்த பொடதயில் 
சிவப்பு 'டலற்' எரிகிறது; 
அங்மகல்லொம் அழிவு ஓயலில்டல. 
ஆைொலும் 
குந்தியிருப்பது எத்தடை ேொடளக்கு? 



பொடத பேரொகத் மதரிகிறது 
உடழத்து ஓடிய ரயிலொச்பெ! 
இனியும் 
தரிப்பில் துருப்பிடித்து நிற்பது 
இருப்பிழந்த தொகு ல்லவொ? 
மபட்டிகள் எல்லொம் 
ஒருங்கு பெர்கின்றை 
புதிய இடரச்ெலுைன் மின்ைமலழ 
இ யத் துணிச்ெலுைன் ... 
மெொந்த ஊடர பேொக்கி 
ஓைத் மதொைங்குகிறது ரயில். 

ஐப்பசி. 
  



எதிவராலி 

பரந்தனூரான். 

மவண் பஞ்ெொய் இருந்து 
எம் மேஞ்சில் 
பொய்ந்த விஷ அம்புகளொல் 
ேொப  கருமுகிலொய்ப் பபொபைொம்; 
பழியுணர்வும். 
சீற்றமும், 
சூல் மகொண்டு விட்ைமதம் 
ெரீரம்! 
இனி – 
கொற்றடிக்கும் பவடள 
பார்த்து 
இடி இடித்து 
மின்னலாய் 
 டழ மபொழிபவொம் 
எய்தவர் ப ல் 
ேொம். 

ஐப்பசி. 
  



க ளலயும் களிப்பும். 

தில்ளலச்சி ன் 

கட்டிலிற் கிைந்த ேொன் கணப்மபொழுதில் சின்ைச் 
சிட்ைொகிச் 'ஷிவ்' மவன்று சிறகடித்து என்  ைவின் 
கட்டைப் படை வைலிக் கங்கிற்பபொய் இருந்பதைொ! 
கட்டைப் படை வைலி கொபவொடலக் டக பரப்பி 
எட்டித்தன்  ொர்பிலடித் மதைக் கிழவு மெொன்ைதுபவ! 
“பட்டி  கபை பொர். பொரைொ இங்பக பொர் 
குட்டிச் சுவர் ேொன்கு குடிற்கொல்கள் ெரிந்தபடி 
வட்டிற் பெொறூட்டியுடை வளர்த்தவள் வொழ்ந்த  டை 
வசாக்கப் பளனயாகிச் வசாதியாய் வபானதைா, 
முற்றத்து பவப்ப ரம் மூளியொய் உறுப்பிளந்து 
குற்றுயிரொய். ேொடளக்கு மகொண்டு மெல்வொர் விறகொக 
ஒக்கல் உறமவன்று ஊரில்டல ஒரு சில பபர் 
மெக்கிழுத்த  ொடுகள் பபொல் மென்றொர் பின் கொணவில்டல. 
ெந்திகளில் ஒன்றிரண்டு ெவம் பபொகப் பொர்த்த துண்டு, 
பந்தியொய் மவவ்பவறு பட்ைொளத் தொன் வருவொன், 
முந்திவந்பதொர் மெய்வமதல்லொம் ப ொெம் எைக் குடறகூறி 
ெந்தி வடர  டைகள் எலொம் தடரப்படுத்திச் மென்றிடுவொன். 
கொற்பறொைக் கொபவொடல கலகலக்கக் கதிகலங்கி 
பதற்றொபத பதம்பித் திடெமயல்லொம் சுட்ைபடி 
மூச்சிடரக்கும் இலங்டக முண்ைர்படை அைபவொபபொ 
ஆற்றொபத ஓடும் அவலங்கண் ைதிெயிப்பபன். 
பவடள தவறொது விளக்கு டவத்த பகொவில் எல்லொம் 



பொழடைந்து விக்கிரகம் பயணித்த கப்பலிபல 
 ொடல வருவொர்கள்  து வருத்திக் கூத்தொடும் 
ெொடல இடவயொகத் திகம்பரெொமிகளும் ...! ெரிெரிபபொ'' 
பகொலப் படை வைலி மகொட்ைொவி விட்டுடரக்கும்; 
தூரத்பத இரண்டு மதொைர்ந்த பைந் பதொப்பு 
ஓரத்பத மதரிந்த ஒரு சில வீடுகளில் 
ஆரிவபரொ மவன்று அதிெயித்பதன். ரொணுவத்டதப் 
பொரங்பக என்று படை மெொல்லக் கொரிருளில் 
பேபர சிலர் எம்முன்னும் நிடலமயடுத்து நின்றொர்கள். 
ெட்ைச் ெைெைெட் ெட்மைன்று திடெ முழுதும் 
மவட்டி மினுக்கி விழுங்குண்டின் ஒலி பகட்பைன் 
பட்ைப் பகலொக்கி ஒளிக்குண்டு ப ல் நிற்க 
''சுட்டுப் படை வீழ்த்திப் புலி வீரர் ஆயுதங்கள் 
கட்ைொக ஏற்றிக் கைல் கைந்தொர்'' எைப்படித்பதன். 

ெட்ைச் ெைெைெட் ெட்மைன்று திடெ முழுதும் 
மவட்டி மினுக்கி விழுங்குண்டின் ஒலி பகட்பைன் 
பட்ைப் பகலொக்கி ஒளிக்குண்டு ப ல் நிற்க 
''சுட்டுப் படை வீழ்த்திப் புலி வீரர் ஆயுதங்கள் 
கட்ைொக ஏற்றிக் கைல் கைந்தொர்'' எைப்படித்பதன். 

ஐப்பசி , 
  



வ ண்தாமளரக் காலம் 

ந. சத்தியபாலன். 

நீலவொன் ஆடைக்குள் 
முகம்  டறத்து 
நிலமவன்று ஒளிமுகம் 
கொட்டுவது 
தண் திமயை ேம்பிபயொர் மூைரொயிைர். 
காலங்காலமாய் இம்மண்ணில் 
தமிழர் உயிரும் 
உைட களும் 
விழுங்கிச் சுவொலித்த தீபய 
இன்று 
நிலமவன்று 
வொபைறிக்மகொண்ைது. 
இை அழிப்பு யொகத்துக்கு 
மகொள்ளி மகொளுத்த இன்று 
உதவுவது 
இந்த மேருப்புக் 
வகாைம்தான்! 
அறிவுத் மதய்வம் 
குடியிருக்கும் பகொயிமலை 
என்ைம் ொ கற்பித்த 
வ ள்ளைத் தாமளரளய 
இன்று ஒரு 



துர்த்பதவடத 
டகயிற் கிள்ளி டவத்துக் 
கூத்தாடுகிைாள். 
விரிந்த அதன் 
இதழ்களிடை 
எங்களூர்ப் பாலகரின் 
சிதறிய உைற் துண்ைங்கள்! 
தைொகம் முழுவதும் 
இரத்த மேொடி!! 
பெற்றில் விழுந்து 
முழுகி 
விழி பிதுங்கித் 
தவிக்கிறது 
மபளத்தம்!!! 

கார்த்திளக, 
  



உன்னுளைய மற்றும் என்னுளைய கிராமங்களின் மீவதாரு பாைல் 

பா. அகிலன் 

எனக்குத் மதரியொது. 
ஒரு ஆர்ப்பரிக்கும் கைபலொரப ொ 
அல்லது வைத்தின் புறம ொன்றிபலொ 
உன் கிரொ ம் இருந்திருக்கும். 
மபரிய கூழொ ரங்கள் நிற்கின்ற 
மெம் ண் மதருக்கடள 
வஸந்தத்தில் வந்த ர்ந்து பொடும் 
உன் கிரொ த்துக் குருவிகடள 
எைக்குத் மதரியொது. 
 ொரிகளில் 
மதருபவொரம் கண் லரும் சின்ைஞ்சிறிய பூக்கடள 
நீள இரவுகளில் 
உடுக்மகொலித்து 
நீ பொடிய கடதகடள 
நிலவு கண்ண யரும் 
உன் வொவிகடள 
ேொைறிபயன். 
கொற்றும் துயர்ப்படுத்தும் 
இவ்விரவில் 
ேொனும், நீயும் ஒன்றறிபவொம். 
ஒரு சிறிய 
அல்லது மபரிய 



சுடுகொடு ப டு பபொலொயிை 
எ து கிரொ ங்கள். 
அடலபொடும் எங்கள் கைமலல்லொம் 
குருதி பைர்ந்து மூடியது. 
விண்மதொை  ரம ழுந்த வைம ல்லொம் 
 னிதக் குரல்கள் அடலவுற 
ெடதகள் மதொங்கும் நிடலயு ொயிற்று. 
முற்றுடகயிைப்பட்ை இரவுகளில் 
தனித்து விைப்பட்ை ேொய்கள் ஊடளயிை 
'முந்டதயர் ஆயிரம்' கொலடி பரவிய 
மதருமவல்லொம் புல்மலழுந்து மூடியது. 
ேொனும், நீயும் இடவ யறிபவொம். 
இறந்துபபொை பூக்கடள 
டகவிைப்பட்ை பொைலடிகடள 
நிடைவு கூரப்பைொத கணங்கடளக் கூை 
அறிபவொம். 
ஆைொல் 
கருகிப்பபொை புற்களிற்கு 
இன்னும் பவர்கள் இருப்படத 
டகவிைப்பட்ை பொைல் 
மெொற்களின் மூலத்துள் அ ர்ந்திருப்படத 
நீ அறிவொயொ? 
குருதி பைர்ந்து மூடிய 
கைலின் ஆழத்துள் 
இன்னும் 



எங்கள் மதொன்ட ச் சுைர்கள் ப ொனிந்திருப்படத 
அவர்கடளப் பபொல 
நீயும் அறியொது விடின் 
இன்றறிக 
'ஓரொயிரம் ஆண்டுகள் ஓய்ந்து கிைந்த பின்" 
ஓர் ேொள் சூரியன் எழுந்து 
புலர்ந்த தொம். 

கார்த்திளக - 

  



ளகவிைப்பட்ை கிராமம் பற்றிய பாைல் 

பா. அகிலன் 

இங்பக தொன் 
கெப்பொைதும், உல்லொெ ொைது ொை 
என் பாலியகாலத்து நிளனவுகள் கலந்துள்ைன 
இபதொ 
இந்த வரிகடள எழுதும் ேடு இரவில் 
ெைங்களற்ற உன்னுடைய வீடுகடள 
மதருக்கடள நிடைத்து ேொன் பொர்க்கிபறன் 
மெொல்ல முடியொப் பிரிவின் துயரொல் 
 ைம் ெஞ்ெலப்படுகிறது. 
பபொற்றுதற்குரிய 
முன்பைொர்களின் சிறிய கிரொ ப ! 
 ொயக்கைவுகடள ஊதி எழுப்பும் 
உன்னுடைய வயற்கடரகடள 
டவக்பகொற் பபொர்கள் நிடறந்த முற்றங்கடள 
நிடைத்துப் பொர்க்கிபறன். 
பைங்கூைல்களின் அருபக 
தியொைத்துள் அ ர்ந்த 
பொட்ைொவின் பழம்மபரும் வீபை 
உன்பைொடு கழித்த விடுமுடற ேொட்கள் 
நிடைவுத் மதருவில் ேடுகல்லொய் அ ர்ந்து இருக்கிறது 
ஒரு புதிய மபண் மபருங்குரலில் 
பழங்கடத மெொல்லி அழுகிறொள். 



தூர்ந்து பபொய், ஐதீகங்கள்  ண்டிக்கிைக்கும் 
உன்னுடைய பகணிகளில் 
நிடைவின் ஆழ அடுக்குகளுள் இழுத்துச் மெல்கிற 
பூர்வீகத் மதருக்களில் 
பித்தொய்  ைம் பற்றி அடலகிறது. – 
எங்பக நீ ...? 
மதய்வங்கள் உள்ளுடறந்த உன்னுடைய முது ரங்கள் 
எங்பக --? 
மேொந்த நிலொ முகில்களுள் முகம் புடதத்து விம்முகிறது. 
ஆதியொை கிரொ ப  
விழி திறந்து 
இரவுக்கைலில் எரிகிற சூள் விளக்குகளை 
கொற்டறப்பிடித்துலுப்பி எழுகிற 
மூதொடதயரின் பொைல்கடள 
விழொ ேொட் மதருக்களில் ஓயொது முழங்குகின்ற 
படறகளின் ஒலிகடள வொள்முடையில் உயிர் துடிக்க 
இழந்து தொன் பபொபைொ ொ...! 

புரட்ைொதி, 

  



 லளச வபான 

வகா. றுஷாங்கன் 

"திரும்பிப்பொரொபத ! கல்லொகிப்பபொவொய் !'' 
யொரும் உடரத்தொரொ ? 
இல்ளல ! 
எஞ்சியுள்ள உயிடரபயனும் கொத்துவிடும் 
எண்ணம் துரத்தியது 
பழுப்புகள் உதிர 
பிஞ்சுகள் சுருள 
எஞ்சியடவ ஊர்ந்தை 
விழிகள் வழிமெொல்லவில்டல 
திடெகள் எங்பகொ மதொடலந்தை 
இருந்தும் மதொைர்ந்தது 
இலக்கற்று - நீண்ை பயணம் 
வந்தொடர வரபவற்று மெருக்மகழுந்த யொழ்வடளவு 
தடலகுனிந்து நின்றது ''பபொய் - வருக' ' எை 
முற்றத்து நிடைவுகள் 

முந்தேொள் பபொல் மேஞ்டெயுலுப்ப 
வீதிபயொரங்களில் கிைந்து புரண்ைது  ொனுைம் 
திக்கற்று வந்து திடெமகட்டு நின்றவர்க்கு 
நிழல் தந்து - இதயத்து நீரளத்தொர் பலர் 
ஓய்ந்த ர்ந்தது  ொனுைம். 
இருந்தும் 



நீறணியும் எண்ணங் மகொண்ை ஓர் பொட்டி, 
“தம்பி! எதைொ கிழக்கு?'' 
அபதொ 
அந்தச் சூரியன் உதிக்கும் திடெபொட்டி, 
அ ...... ஆைொல்...... 
பேற்றுத்தொன் 
அடத பீரங்கிப் புடகக்குள் மதொடலத்துவிட்பைொம். 
ப ற்குக்மகதிபர இனியடதத் பதைொபத. 
மகொஞ்ெேொள் மபொறு! 
இன்று தொபை 
ேல்லூரின் பபரர்க்கு 
ஒட்டிசுட்ைொன் பொட்டியிைம் கடத பகட்க 
பேரம் கிடைத்திருக்கிறது. 
கண்டிடயப் பொர்த்து வியந்திருந்பதொம் 
இன்றுதொபை 
எம்முந்டதயர் வொழ்ந்து 
முதுமகலும்பொக்கிய 
நிலங்களில் புரள்கிபறொம். 
விடரவில்...... 
மவட்டுண்ை கரம் 
ம ல்ல எழும்! - ஒரு இரொட்ெதடைப்பபொல். 
மவட்டிய கத்திடய 
பிடித்த கரங்கடள 
முறித்து 
மீண்டும் இரத்பதொட்ைம் மபறும் ேொள் வரும்! 



அன்று 
கைவுகளும் நிடைவுகளும் புடதந்து 
தனித்துப்பபொை எம்மூரிலிருந்து 
மீட்பபொம்! எம் சூரியடை. 
பதெத்தின் விடிவில் 
நீ உன் கிழக்டகக் கொண்பொய்! 

மார்கழி - ளத , 

  



புளதக்கப்பட்ை ள ரங்கள் 

சந்திரவபாஸ் சுதாகர் 

பிள்டளடயப் புடதத்தொயிற்று. 
மபத்தவள் 
“ென்னியில்'' மெத்துப்பபொைொள். 
எைது நிலம். 
எனது சிலுள , 
எைது சுைடல. 
எடுத்து வந்தடவ எதுவுப  இல்டல. 
கைற்கடர  ணடல 
பதொண்டிப் புடதத்தவன் ேொன் தொன். 
முட்களொல் பபொர்த்தி 
உள்ளிருக்கும் என் ள ரங்களை 
கொத்தொயிற்று. 
ேொய்களின் முகத்டத 
அடவ குத்திக் கிழிக்கும் 
இரத்தம் கசிவிக்கும். 
எங்கள் இருப்பிழந்து 
இைம்மபயர்ந்த பவடள 
ேொல்வரொய் வந்பதொம் 
இப்பபொது ேொனும் ேம்பிக்டககளும்  ட்டுப  
தூரத்தில், 
என்னில் இருந்து மவகுமதொடலவில் 
கிளொலிக்கும் 



பூேகரி ேல்லூர் மேடுங்கைலுக்கும் 
பொலம் அட த்தொயிற்று. 
நீர் சு ந்து கண்கடள 
ஊரில் விட்டுவிட்டு வந்தவர், 
மீளப் பிறந்து ேம்பிக்டககடளயும் 
துப்பொக்கிகடளயும் அடணத்தபடி........ 
ேகர்த லின் முடிவில்....... 
அன்று ேொன் 
புடதத்த என் டவரங்களூபை 
உயிர்த்த மதன்றலின் 
சுகத்திடை நுகர்பவொம். 

மார்கழி - ளத , 
  



அளழப்பு 

இயல் ாணன் 

கதிரறுத்து அம் ண ொை 
வயல் மவளிடயயும் 
கொய்ந்து மவடித்த 
நீரற்ற ஏரிடயயும் 
சுற்றிச் சுற்றிக் 
கத்தியடலகின்றை பறடவகள் – 
ஒரு புழுத்தொனுமில்டல 
சிறு மீனின் முள்ளுமில்டல. 
கொற்று வந்து 
அடிக்கடி 
தள்ளிவிட்டுச் மெல்கிறது 
தீயின் துண்டுகடள. 
பொருங்கள் 
அவற்றின் சிறகுகளில் 
மபொத்தல் விழுந்திருப்படத. 
ஒரு சுடைபயொ பசுஞ் பெொடலபயொ 
அவற்டற வொழ டவக்கும். 
யொரொவது முன் வொருங்கள் 
பபரிதயம் படைத்தவர்கபள! 
ஒரு பெொடலகட்டி சுடை பதொண்ை 

மாசி, 



எரித்த நிலத்தில் பைரும் என்வ ர் 

சுதாமதி. 

எைக்கு நிடைவிருக்கிறது. 
அேொடதயொய் இந்த  ரநிழலில் 
உறங்கியிருக்கும் இவர்களுக்கு 
ஒரு அழகொை வீடிருந்தது என்பது. 
அழகிய நிலொமுற்றத்தில் 
உறவுகள் யொவும் கடத பபசிக் களித்திருந்த 
அந்தப் மபௌர்ணமி ேொட்கடள, 
இன்னும் நிடைவிருக்கிறது. 
மெம்பருத்திப்பூக்கள் 
கண் லர்த்தி நின்ற ஒரு கொடலயில் 
எங்கள் ஊரிற் 
கூடித்திரிந்த குயில்கபளொடும் 
பச்டெ வயல் மவளிமயங்கும் 
சிறகடித்த வண்ணத்துப் பூச்கிகபளொடும் 
எங்களுக்கு உறவிருந்தது 
களங்கப்பைொத கொற்றுக்குள் 
கைவு வளர்த்த பூமிக்குள் 
எங்கள் பவர்கள் விரிந்தபடியிருந்தை, 
ேொங்கள் பேெ ொயிருந்பதொம் 
எம்ட விட்டுத் தூரவிலகிய 
வெந்தப . 
வொர்த்டதகளொல் வடிவம் மகொடுக்க முடியொத 



வொழ்பவ! 
ஒரு  யொை ொக்கப்பட்ை அட தியின் பின்பை 
எைது குரல் ஒற்டறயொய் ஓங்கி ஒலிக்கிறது 
நிம் தி தந்த நிழல்களும் 
எைது புகலிைங்களும் 
தீ ேொக்குகளுக்கிடரயொயிை. 
எ து பொலிய கொலத்து 
ஞொபகங்களுக்கடியில் 
வொழ்ந்து மகொண்டிருந்த இந்தத் 
பதெத்தின் வைப்பு 
எவ்வொறு உருக்குடலந்து பபொைது என்பது 
இன்னும் இன்னும் 
நிடைவுகளில் ஆறொத ரணங்களொய் 
எ து குரல்வடளயிலிருந்து 
மவளிப்படும் துயரப்பொைல் 
இடிந்துபபொை ேகரத்தின் 
சுவர்களில் 
எதிமரொலிக்கிறது. 
கதிர்கள் முற்றி எரிக்கப்பட்ை 
வயல்களில் தவழ்ந்து 
மெல்கிறது 
எ து கொற்றைங்கள் பற்றிய 
மெம் ண் மதருக்களிலும் 
நிழல்பைர்ந்த குச்மெொழுங்டககளுக்குள்ளும் 
ஊைறுத்துச் மெல்கிறது 



ேொன் பொடுபவன் உரத்தபடி 
எைது துப்பொக்கிடய 
உயர்த்தியபடி ..... 
எைது உதிரத்துடிப்பு 
இருக்கும் வடர... 

பங்குனி, 

  



கவிஞர்கள் அறிமுகம் 

கல் யல் வ . குமாரசாமி: 

ெொவகச்பெரி - கல்வயடலச் பெர்ந்தவர். இதுவடரயில் மவளிவந்த 
இவரின் நூல்கள்: சிர ம் குடறகிறது.  ரண ேைவுகள், 
பொப்பொபொட்டு. 

சு. வில் வரத்தினம்: 

புங்குடுதீடவச் பெர்ந்தவர். அகங்களும் முகங்களும், கொற்று 
வழிக்கிரொ ம் என்ற இரண்டு கவிடத நூல்கள் 
மவளிவந்திருக்கின்றை. 
தா. இராமலிங்கம்: 

ெொவகச்பெரி - கல்வயடலச் பெர்ந்த இவர் ஈழத்தின் மூத்த 
புதுக்கவிடதயொளர் . புதும ய்க் கவிடதகள், கொணிக்டக எை 
இதுவடரயில் இரண்டு கவிடதத் மதொகுப்புகள் 
மவளிவந்திருக்கின்றை. 
 வுனியா திலீபன்: 
பத்திரிடகயொளரொகப் பணிபுரியும் இவர் வவுனியொடவச் பெர்ந்தவர். 
கவிடதகளுைன் சிறுகடதகளும் கட்டுடரகளும் எழுதுகிறொர். 
மவளிவந்த கவிடதத் மதொகுப்பு : எைது தொகம். 
கி. பி. அரவிந்தன்: 

யொழ்ப்பொணம் - குருேகடரச் பெர்ந்தவர். இனி மயொரு டவகடற, 
முகங்மகொள் எை இரண்டு கவிடதத்மதொகுப்புகள் 



மவளிவந்துள்ளை. 
முருளகயன்: 

ஈழத்தின் மூத்த கவிஞர். கவிடத, வி ர்ெைம் ேொைகம். 
ம ொழிமபயர்ப்பு என்ற தளங்களில் மெயற்படுபவர். இதுவடரயில் 
பத்துக்கு ப ற்பட்ை நூல்கள் மவளிவந்திருக்கின்றை. 
மன்னார் ரூபி மாக்கிவரட்: 

 ன்ைொடரச் பெர்ந்தவர். மபண் கவிஞர். இவரது முதற்கவிடத 
'மவளிச்ெம்' இதழிபலபய பிரசுர ொகியது. 
கி. சி ஞானம்: 

படளடயச் பெர்ந்தவர். இளங்கவிஞர். சிறுகடத, ேொைகம் 
என்பவற்றிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றொர். 
பிவரமினி சுந்தரலிங்கம்: 

யொழ்ப்பொணம் - அரியொடலடயச் பெர்ந்தவர். மபண் கவிஞர். 
இவருடைய முதற்கவிடத மவளிச்ெம் இதழிபலபய பிரசுர ொகியது. 
ஜெயா: 
விடுதலைப் புலிகள் வபாராளி, வபண்கவிஞர்.கவிலதகளுைன் 
கட்டுலரகள் சிைவும் எழுதியுள்ளார்.இலசப்பாைல் முயற்சியிலும் 
ஈடுபாடுண்டு, 
தமிழ ள்: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. மபண் கவிஞர். 
இடெப்பொைல்ளும் எழுதிவருகிறொர். 
மா. மயிலன்: 



முல்டல - ஒட்டி சுட்ைொடைச் பெர்ந்தவர் இளங் கவிஞர். இவரது 
முதல் கவிடத ' மவளிச்ெம்' இதழிபலபய பிரசுர ொகியது. 
உதயலட்சுமி: 
விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. மபண் கவிஞர். 
இடெப்பொைல் முயற்சியிலும் ஈடுபொடுண்டு. 
வகாைாவிலூர் கிங்ஸ்லி: 
விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. இளங் கவிஞர். 
சிறுகடதகளும் எழுதியுள்ளொர். 
வநடுந்தீவு மவகஸ்: 

மேடுந்தீடவச் பெர்ந்தவர். கவிடதகள் எழுதும் இவரது படைப்புகள் 
இன்னும் நூலுருப் மபற வில்டல. 
அைம்பனூர் வச. திருமாைன்: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. இளங் கவிஞர். 

அவைல் ஆன்: 

அவுஸ்திபரலியொ ேொட்டைச் பெர்ந்த இவர் திரு ணபந்தத்தொல் 
எம் ண்ணுக்குரியவரொகி தமிழீழ விடுதடலப் பபொரொட்ைத்துைன் 
இடணந்தவரொவர். மவளிவந்த நூல்கள்: 'உடையொத விலங்குகள்' 
உட்பை இன்னும்பல. 

வசா. பத்மநாதன்: 

யொழ்ப்பொணம் - பகொண்ைொவிடலச் பெர்ந்தவர் கவிடதகளுைன் 
கட்டுடர ம ொழிமபயர்ப்பு முயற்சிகளிலும் ஈடுபடுகிறொர். பல 



கவிடதகள் பிரசுர ொகியுள்ள பபொதிலும் இவரது படைப்புகள் 
இன்னும் நூலுருப் மபறவில்டல. 

சி. பா ரசன்: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. இளங் கவிஞர். 
இடெப்பொைல்களும் எழுதி வருகிறொர். 

சுவ ா: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. இளங் கவிஞர் 

இ. திருமாைன்: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. இளங்கவிஞர். 
இடெப்பொைல்களும் எழுதி வருகிறொர். 

வதாண்ளையூர் து ாரகன்: 

யொழ்ப்பொணம் - மதொண்ை ொைொற்டறச் பெர்ந்தவர். இளங்கவிஞர். 
இவரது முதற் கவிடத மவளிச்ெம்' இதழிபலபய பிரசுர ொைது. 
நாக.சி சிதம்பரம்: 

யாழ்ப்பாணம் - இணுவிலைச் வசர்ந்தவர்.இளங்கவிஞர். பை 
கவிலதகள் வவளிவந்துள்ளவபாதும் இவரது பலைப்புகள் இன்னும் 
நூலுருப் வபற்வில்லை. 

அன்பழகன்: 



யொழ்ப்பொணத்டதச் பெர்ந்தவர். இளங் கவிஞர். 

தமிழ்க்குமரன்: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி இளங் கவிஞர். 

தூய ன்: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. இளங் கவிஞர் இவரது 
மவளிவந்த கவிடத நூல் 'இலக்குத் மதரிகிறது'. 

வீ. பரந்தாமன்: 

வை ரொட்சி - புபலொலிடயச் பெர்ந்தவர், பண்டிதர். தமிழ் ேைந்த 
தைங்கள்' என்ற கவிளத நூல் மவளிவந்திருக்கிறது. 

சி. அமுதசாகரன்: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. இளங் கவிஞர். 

 ைநாைன்: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. கவிடதகளுைன் ேொைக 
முயற்சிகளிலும் அதிக ஈடுபொடுகளுைன் மெயற்படுகிறொர். 

இ. யதார்த்தன்: 

யொழ்ப்பொணம் - ேல்லூடரச் பெர்ந்தவர். இளங் கவிஞர் .இவரது 
முதற்கவிடத மவளிச்ெம்' இதழிபலபய பிரசுர ொகியது. 



இத்தாவில் க. சி ராசா: 

படள - இத்தொவிடலச் பெர்ந்தவர். இளங் கவிஞர். ேொைக 
முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறொர். 

வ லளணயூர் சுவரஷ்: 

பவலடணடயச் பெர்ந்தவர். இளங்கவிஞர். 'களத்தீ' 'உலரொத  ண்' 
என்ற இரண்டு கவிடத நூல்கள் மவளிவந்திருக்கின்றை. 

ச. வ . பஞ்சாட்சரம்: 

யொழ்ப்பொணம் - இணுவிடலச் பெர்ந்தவர். மூத்த கவிஞர் 
மவளிவந்திருக்கும் கவிடத நூல்கள் {எழிலி, தண்ைடல 
இன்னும்பை. 

இளைய ன்: 

யொழ்ப்பொணம் - ஊமரழுடவச் பெர்ந்தவர். கவி டதகளுைன் 
சிறுகடத, கட்டுடர என்பவற்றிலும் ஈடுபட்டு வருகிறொர். 
இதுவடரயில் இரண்டு நூல்கள் மவளிவந்திருக்கின்றை: வீடு, 
கொணி உறுதி. 

சபா வ யராசா: 

யொழ்ப்பொணம் - இணுவிடலச் பெர்ந்தவர் கவிடதகளுைன் கட்டுடர, 
வி ர்ெைம், எை ஈடுபட்டு வருகிறொர் ' ஊர்வீதி' என்ற ஒரு கவிடத 
நூலும் பல கல்வியியல் நூல்களும் மவளிவந்திருக்கின்றை. 



விவ க்: 

கிளிமேொச்சிடயச் பெர்ந்தவர் இவரின் இரண்டு கவிடத நூல்கள் 
மவளிவந்திருக்கின்றை. தையங்கள், இடலயுதிர் வெந்தம். 
கட்டுடரகளுைன் சிறு கடதகளும் எழுதியுள்ளொர். 

சத்துருக்கன்: 

யொழ்ப்பொணம் - அளமவட்டிடயச் பெர்ந்தவர். இளங்கவிஞர். 
கவிடதயுைன் சிறுகடத, ேொைகம். என்பவற்றிலும் ஈடுபட்டு 
வருகின்றொர். மவளிச்ெம் ஆசிரியர் குழுவில் பணியொற்றுகின்றொர். 

இைந்திளரயன்: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி இளங்கவிஞர். 

புதுள  இரத்தினதுளர: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. விடுதடலப் புலிகள் கடல, 
பண்பொட்டுக் கழகத்தின் மபொறுப்பொளர். மவளிவந்த நூல்கள்: 
வொைம் சிவக்கிறது, ஒரு பதொழனின் கொதல் கடிதம், இரத்த 
புஸ்பங்கள். நிடைவழியொ ேொட்கள்,  ற்றும் பல இடெப் 
பொைல்களும். 

கருணாகரன்: 

இயக்கச்சிடயச் பெர்ந்தவர். கவிடதகளுைன் பிரகலொத பெ ந்த் 
என்ற மபயரில் சிறுகடதகளும் எழுதி வருகின்றொர். மவளிச்ெம் 



ெஞ்சிடகயின் ஆசிரியர். 

மயன்: 

 ன்ைொர் - பொப்பொப ொட்டைடயச் பெர்ந்தவர். சிறுகடதகளும் 
ம ொழிமபயர்ப்புகளும் மெய்து வருகின்றொர். 

சி ஞானம் வ யசங்கர் : 

யொழ்ப்பொணம் - பகொண்ைொவிடலச் பெர்ந்தவர். ேொைகத்துடறயிலும் 
அதிக ஈடுபொடுடையவர். 

நாமகள்: 

தீவகம் - அல்டலப்பிட்டிடயச் பெர்ந்தவர். மபண் கவிஞர். 
சிறுகடதகளும் எழுதி வருகிறொர். 

வ ள்ளை: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. இளங் கவிஞர். 

வச. வபா. சி வனசு: 

யொழ்ப்பொணம் - பகொண்ைொவிடலச் பெர்ந்தவர். கவிடதகளுைன் 
சிறுகடதகளும் எழுதி வருகிறொர். 

அவலக்ஸ் பரந்தாமன்: 

முல்டலத்தீவு - புதுக்குடியிருப்டபச் பெர்ந்தவர். இைங்கவிஞர். 



பரந்தனூரான்: 

பரந்தடைச் பெர்ந்தவர். இளங்கவிஞர். சிறுகடதகளும் 
எழுதிவருகிறொர். 

மாவ லன்: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. இளங் கவிஞர். 

தில்ளலச்சி ன்: 

தீவகம் - பவலடணடயச் பெர்ந்தவர். மூத்த கவிஞர். இதுவடரயில் 
மவளிவந்துள்ள நூல்கள் தொய், ேொன். இன்னும் பல. 

ந. சத்தியபாலன்: 

யொழ்ப்பொணம் - கல்வியங்கொட்டைச் பெர்ந்தவர். கவிடதகளுைன் 
சிறுகடதகளும் எழுதி வருகிறொர 

பொ. அகிலன்: 

யொழ்ப்பொணம் - அரொலிடயச் பெர்ந்தவர். இளங் கவிஞர். 
ேொைகத்துடறயில் அதிக ஈடுபொடுள்ளவர் 

வகா.றுஷாங்கன்: 

யொழ்ப்பொணத்டதச் பெொந்தவர். இளங்கவிஞர். கவிடதகளுைன் 
ேொைகத்துடறயிலும் ஈடுபட்டு வருகிறொர். 



சந்திரவபாஸ் சுதாகர்: 

கிளிமேொச்சி - அக்கரொயன் குளத்டதச் பெர்ந்தவர். கவிடதகளுைன் 
சிறுகடதகளும் எழுதிவருகிறொர். 

இயல் ாணன்: 

இவரின் மெொந்த ஊர் சுன்ைொகம். இளங்கவிஞர். கவிடதகளுைன் 
சிறுகடதகளும் எழுதுகிறொர். 'சுவடுகள்' என்ற ேொவல் 
மவளிவந்திருக்கிறது. 

சுதாமதி: 

விடுதடலப் புலிகள் இயக்கப் பபொரொளி. மபண் கவிஞர். 
சிறுகடதகளும் எழுதி வருகிறொர். 

  



சிங்களப் பபரிைவொதத்திற்கும், இைவொத ஒடுக்குமுடறக்கும் எதிரொக 
'மேருப்பொற்டறயும் நீந்திக் கைக்க" மவடித்த விடுதடலப் பபொரொட்ைம் 
எ து  ண்ணில் மபரும் அதிர்வுகடள விடதத்தது. இவ் அதிர்வுகள் 
எ து படைப் பொளிகளின் இதயச்சுவடர உடைத்து ஒரு மபரும் 
சூறொவளி யொக உட்புகுந்தது. வீரவரலொறு எழுதிய பவங்டககளின் 
ெொதடைகள், இழப்புக்களின் தகிப்பிலும் மீண்டும் மீண்டும் எழுந்து 
நிற்கும் எ து  க்களின் திைசித்தம். இடவவயல்லா ற்ளையும் பதடி 
எ து கவிஞர்களின் பபைொக்கள் எழுந்து ேைந்தை. அடவ உணர்வும் 
வளமும் -நிடறந்த கவிடதகடள ஆயிர ொய்ப் புஸ்பித்துள்ளை. 

 

அந்தி ானம் 

 

மவளிச்ெம் மவளியீடு 


