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முன்னுதர
மெனிதன் அதடைக்கப்பட்டைவெனனாக இருந்தனாலும,
அவென் மெனம சுற்றி தரியும அழகியே பட்டைனாமபூச்ச..!
அதல் கூட்டப் புழுவெனாய் யதனான்றி
சந்ததனகளனால் வெளர்ந்து..,
பட்டைனாமபூச்சயேனாய் மெனாறும மபனாழுது
இந்த உலகம அவெனுக்கு அழகியே வெனமெனாகிறது..!
அப்படி கூட்டப் புழுவெனாக மெனாறியே
என் சந்ததனகளிடைம இருந்து..,
பிறந்தப் பட்டைனாமபூச்சதனான்
இந்த கவிதத மதனாகுப்பு...!
என் யகனாவெம வெரிகளனாகின
என் கனாதல் கவிததயேனானது
சமுதனாயேக் குப்தபதயேச் யசர்த்து தவெத்து எரிக்க,
யபனனாதவெ கனாகிதத்தல் உரச தீப்மபனாறிதயே
உருவெனாக்கும முயேற்சயயே..,
இந்த கவிதத மதனாகுப்பு..!
என் பயேணத்தல் நனான் பலருக்கு
நன்றி கடைன் பட்டிருக்கியறன்.!
நன்றிகள் பல........
இனி வெருயவெனாருக்கு..!
ஆதமமெனாழி தமிழுக்கும ..!
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என்தன மபற்றவெர்களுக்கு
ரவி சுசலனா..!
அழகியே மெருத்துவெச்சக்கு
டைனாக்டைர். சுமெந்தனா..!
என் வெனாக்கியேப் பிதழதயேத் தருத்தும
தங்தககள்
விசனாலனாட்ச, தவ்யே பனாரத - க்கு..!
என் உயேர்வில் சரிக்கும
சுவெனாமினனாதனுக்கு..!
நனான் உயேரத் துடிக்கும
தயேனாளனுக்கு..!
நனான் சரிக்கப் பிறந்த என் தங்தக மெகள்
சன்யுக்தனா - விற்கு..!
என்தன மசதுக்கியே
மசன்தன சமூக யசதவெ குழுவிற்கு. .!
என் உலதக அழகனாக்கியே
தக்குகள் எட்டம குழுவிற்கு..!
இந்யநரத்தல் இந்த புத்தகத்தன் மூலம
என் நன்றிதயே மதரிவிக்கியறன்..!

இவெண்
இரனா. மஜெகதீஷ
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1. கதலந்த குழந்தத ..
இருவெரின் ஆதசயேனால்
ஆதச ஆதசயேனாய் ஒரு குழந்தத ..!
யேனார் கண்யணனா படை
யேனார் கண்ணிலும பட்டவிடைனாமெல் இருக்க
கருவெதறயில் உருவெனான
கல்லதற அவெலம..!
இவெள் அமமெனா அழுது மகனாண்ட இருக்கிறனாள்
இவெள் அமமெனாமவென்று அழனாமெல் இருப்பதற்கனாக ..!
தண்ணீர்க் குடைத்தல்
கண்ணீரில் வெளர்பவெயள
தனாகம என்றனால் கூடை
கள்ளிப்பனால் உன் குளிர்பனானம ..!
ஏன் பிறந்தனாய் என பனாடவெதற்குக் கூடை
உன் கதகதப்பு யததவெ தனாயன
உன் உருவெம மதரியேனாமெயல .. கதலத்து விட்யடைன்
என் கனவுகதளயும யசர்த்து ..!
கடைவுள் நமபிக்தக
இதுவெதர இல்தல எனக்கு
இன்று யவெண்டகியறன்
நீ சனாமியேனானனாய் என்ற நமபிக்தகயயேனாட ..!
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2. அத்ததனயும அழகு
குழந்ததகளின் சுவெர் ஒவியேம யபனால,
மதளியவெ இல்லனாத வெனானம ..!
பள்ளிக்குழந்ததயின் கிழிந்த கனாத்தனாடிப் யபனால
அங்கும இங்கும ஊசலனாடம யமெகம ..!
அழுக்கு படிந்த , ஆதடை கிழிந்த
இயேல்பனான மபண்ணின் அழகு யபனால
இயேற்தகயின் பனார்தவெயில்
வெளர்ந்தும , யதய்ந்தும நிலனா ..!
மெதலகளின் இடக்கில்
மவெட்கத்யதனாட எட்டிப்பனார்க்கும சூரியேன் ..!
கரியே யேனாதனயின்,
குழந்தத மிரட்டையலனாட தரியும கனார்யமெகம ..!
வெயேலில் சதறியே தனானியேக்
கூட்டைமெனாய் நட்சத்தரங்கள்..!
பனார்தவெ அற்றவெர்களின் பிடித்த உலகமெனாய் மெனாறும
இரவு இருட்ட யசனாமயபறி, மெனிதனின் யவெர்தவெ யபனால,
எப்யபனாதனாவெது வெரும மெதழ..!
அத்ததனயும அழகு ..!
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3. யகனாவெணம
ததலநகரில் பறக்குது யகனாவெணக்மகனாடி
மநற்கதரும ததலகுனிந்தது
இது ஏதழ விவெசனாயேக்குடி ..!
குனிந்து குனிந்து முதுமகலுமபும உதடைந்தது
இந்தயேத் யதசயேம இன்று அமமெணம ஆனது..!
வெனாதழ இதல விருந்து மவெச்ச
வித இதுனு மதரியேனாமெ..!
பச்சரிச மபனாங்கி மவெச்ச
பனாவெபட்டை மெக்களுக்கு ..!
கனாவிரிக்கு கண் இல்ல , கன்னடைம தனான் என்ன மசய்யும
மபன்னிகுய்கு சனாமெதயில முல்தல மபரியேனாரும தூங்கிடிச்ச
ஆந்தரம பிரிஞ்சதுல பனாலனாறும பதறிடிச்ச ..!
நதகள் இதணப்பு எல்லனாம கனாவி மசடி முழிங்கிடிச்ச
தரனாவிடைம யபச யபச யகனாவெணம தனான் மிச்சமெனாச்ச ..!
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4. விவெசனாயியும - இயேற்தகயும
தன் ஒரு மசனாட்டக் கண்ணீரில் கூடை
விததக்கத்தனான் விருமபுகிறனான் விவெசனாயி..!
உலகமமெனும இருக்தகயில் அமெர்த்த,
தன் இருக்தகயேனால் இறுக்கிப் பிடித்து
இருக்கதனான் விருமபுகிறது இயேற்தக ..!
கனாலி நிலமெனானனாலும
கனாயேனாத பச்தச நிலம
விவெசனாயியின் கனவு ..!
வீட்டியல பிறந்து
வீட்டீயல இறக்கும மெனிததன,
தனாங்க கனாத்துக்கிடைக்கும
இயேற்தக மெடி ..!
நஞ்சல்லனா உணவு
சறு நதயயேனாரம வெனாழ்க்தக.
உழயவெ ததல ..!
இயேற்தகயின் ஈரத்தத
இறுக்கிப் பிடிக்கும இதயேம..!
மநகிழி யபனால மெக்கனாத மெனதத மெகிழ்விக்க
யமெகம....
மவெட்கம அவிழ்த்தது
பூமிக்கு மெதழயேனாய்..!
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5. மெனித வெனாழ்க்தக
அழியேனாத கனவுகள்
அழுது வெடிந்த கன்னங்கள் ..!
சுயேநல மெனிதர்கள் நடயவெ
மபனாதுநலனும யபனாதத தனான் இங்கு ..!
யேனாதரயும நமபனாயத
புத்தக்குப் புரிகிறது
மெனம எங்யக ஏற்கிறது ..!
யேனாதனக்கு மெதம பிடிக்கும
அது இயேற்தக,
ஆனனால் யேனாதனதயே பனார்க்கும யபனாமதல்லனாம
நடங்குவெது மெனித இயேல்பு ..!
தவெறு யேனாதன இதழத்ததனா
மெனித புத்த பிததத்ததனா..!
அதுயபனால் தனான்,
இங்கு சல மெனிதர்களின் யகனாபம ..!
புரிதல் இல்லனா மெனிதர்கள் மெத்தயில்
மெரியேனாதத நிமித்தமெனாய்
வெனாழ்ந்மதன்ன பயேன்..!
வீ ழ்ந்மதன்ன பயேன் ..!
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6. மடைல்லி தமிழ் விவெசனாயி
ஆதன கட்டி யபனார் அடிச்ச
கனாட்சமயேல்லனாம கனாணனா யபனாச்சு ..!
கனாவெயிறு கஞ்சக்யக
கனாந்த யபனால அதர நிர்வெனாணக் கனாட்ச ..!
ததலவெனாதழ இதலயபனாட்ட
அறுசுதவெயே பதடையேல்வெச்ச கூட்டைமெடைனா ..!
மடைல்லியில் யபனாரனாடம விவெசனாயிக்கு,
கனாதல உணவு மகனாடத்தனாச்சு
பத்தரிக்தக பதறுதுபனார் ..!
வெனானம பனார்த்த பூமிகூடை
மவெக்க பட்ட கூனிடிச்சு..!
விதத விததக்க தண்ணீ இல்ல,
விவெசனாயேம மபனாய்துடிச்சு..!
மெதழவெருமனு எண்ணி எண்ணி
மெனம வெறண்ட மெனாரி ( மெதழ ) யபனாச்சு..!
மசயேற்தகயே நீங்க நமபி
இன்று இயேற்தகயயேனா தகயே விரிச்சடச்சு..!
கல்ல கூடை மெஞ்சள் யதச்ச
சனாமினு சந்யதனாஷப்பட்டைனான் ..!
அடைக் கடைவுயள நீ கல்லு தனானனா
அவென் சனாவுல தனான் யகட்ட வெச்சனான் ..!
பச்தசக்மகனாடிக் யகனாவெண சனாமி
இனி மெதழயே நமபி விடிவு இல்ல,
தண்ணியே யதக்கி மவெக்க மதரசும இங்கு இல்ல ..!
கனாவிரி தக விரிக்க
மபரியேனாறும பல்லிலிக்க,
நீ விவெசனாயேம பண்ண ஒரு வெழிஉண்ட ..!
உன் யபனாரனாட்டைத்த பனார்த்து பனார்த்து
உன் சனாவு யசத கனாதுல யகட்ட
கண்கலங்குது....
நீ யசனாறுயபனாட்ட வெளத்த உன் தமிழினம ..!
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கண்ணீர் எத்ததண டி.எம..ச?
அத்ததண டி.எம.ச யும
இனியயேனும வெளர்க்குமெனா
உன் பச்தசமகனாடி விவெசனாயேத்தத ..!
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7. கனாதலர் தனம
என்ன மசனால்வெது உன்தன
அஜெந்தனா ஓவியேம என்றனா ..!
பூமியில் பிறந்தனாய் என்று,
என்று மசனான்னனால் நனான்
முட்டைனாள்தனாயன ..!
ஒரு யவெதள நிலவுதனான்
உன் பூர்வீகமெனா ..!
சூரியேதன பனார்த்தனால் தனான்
பூக்கள் கண்விழிக்கின்றன..!
நீ என்ன பூக்களின் சனாதயேனா
உன் இதமெகள் தறக்கும,
யபனாது தனான் எனக்கு அந்த
சந்யதனாசம ..!
உன் நிழலின் ஓரத்தல்
தனாஜ்மெகனால் யதனான்ற ..!
அசந்து நிற்கியறன் உன்
அழதகப் பனார்த்து ..!
உன் இதழ்கள் தறக்கும
யபனாது எல்லனாம ..!
சட்டக்குருவிக்கு சறகு,
முதளத்தனாற் யபனால் ஓர்
எண்ணம ..!
உன் விரல்கள் என்தன
தீண்டம மபனாழுது எல்லனாம
என்னிடைம புன்னதக உதர்வெது ஆச்சரியேம!!!
உன் யசதலயின் சறியே
வெருடைல் கூடை,
என் மநஞ்சத்தத கீறிச் மசல்கிறது ..!
உன் கருவிழிகளில் என்
முகம பனார்த்து என்,
அழதக ரசக்கியறன் ..!
உன் பளிங்கு பற்கள்
பளிச்சடவெதத பனார்த்து..!
15

என் கண்கள் கூசனனாலும,
பனார்க்கயவெ யதனான்றும
உன் முகம ..!
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8. மசனார்க்கம
மெனிதன் கனாணனாத யதசம
மெதங்கள் உண்டைனாக்கியே யதசம !!!!
கனானல் நீதரப் யபனால ..
பல கற்பதன நிதறந்த யதசம !!!!
மெண் வெனாசம இல்லனாத ...
மெனம யதடம மெரண யதசம !!!!
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9. தருநங்தககள் ( Trans-Gender)
முப்பனால் பதடைத்த
தமிழ் இலக்கணத்தற்யக
இப்பனால் எப்பனால் என்ற
விதடை யதனானதலயயே ..!
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10. உதடைத்த வெனாடிவெனாசல்
தமிறியே தமியலனாட
வெனாடிவெனாசதல உதடைத்த யகனாவில் கனாதள ..!
மெரியேனாதத நிமித்தமெனாய்
கனாதளயேர்கள் சலிர்த்துப் பனார்க்க,
வெனாடிவெனாசதல உதடைத்து
முதறத்துப் பனார்க்கும யகனாவில் கனாதள ..!
தமியரனாட தமில் நிறுத்த
மெண் கிளரி , கண்ணனால் அதழத்து
அடைக்க அதழக்கும சல கனாதள ..!
மநருங்க விடைனாத மபண்தண யபனால
மதனாடை நிதனத்தனால் துதளத்துவிடம,
சல கனாதள ..!
எகிறிக் குதத்து , கயிற்தற அறுத்து , யகனாவெக்கண்ணனால் ,
மகனாமதப உரசும சல கனாதள ..!
மகனாமமபனும ஆயுதம ஏந்த கனாதள
ஆயுதம இல்லனா நிரனாயுதபனாணியேனாய் கனாதள வீரன் ..!
இது வீரம .. இனி தமிழும யபசும ..
சல்லிக்கட்ட இதுவெதர மகனாமபு சீவியே கனாதளக்கு
இனி மீதச முறுக்கும
இதளயே தமிழனுக்கு .. !
மகனாமபு மவெச்ச சங்கம
இது எங்க இனம வெளர்த்த தங்கம ..!
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11. மமெரினனாவில் இதளயே பனாரத
புதுதமெப்மபண் புதுதமெப்மபண் என்று
கூவிக் கூவி தரிந்தனாயயே..!
உன் கனவுப் மபண்கள் எல்லனாம
மமெரினனாவின் கதரயயேனாரம
கதர யசர்ந்துவிட்டைனார்கள் ..!
முண்டைனாதச விட்டவிட்யடைனாம
அதற்கு நீ கனாப்புஉரிதமெ மபற்றுவிட்டைதனால் ..!
உன் மீதச தருடிக் மகனாண்யடைனாம,
ஆம நீயயே .....அதத
தமிழ் எனும தமிரிடைம தருடியேது தனாயன
இனி நனாங்களும தவெத்து மகனாள்கியறனாம ..!
கனாக்தக குருவி எங்கள் சனாத பனாடினனாயேனாம
இங்யக வெனா பசயேனாத்த ஆயிரம தனாய் ..!
ஊட்டி விடை பல தககள்
உணவிற்கு உதழக்க பல அப்பன்கள் , பிடங்கி தண்ண பல தமபி / தங்தககள் என ..!
'மகனாதத்துப் யபனான மமெரினனா'
'யேனாதும ஊயர யேனாவெரும யகளிர்'
சனாதகள் இல்தலயேடி பனாப்பனா என்றனாய்
எவென் மசய்தனான் ??
கனாதல உணவு
எந்த சனாத தந்தது மதரியேனாது ..!
மெதயேம
எந்த சனாத தரும மதரியேனாது ..!
இரவு
சனாத இருக்கனா என்யற மதரியேனாது ..!
பனார்க்க நீ இல்தலயயே என் பனாரத
கனாலனா வெனா உன்தன கனாலனால் உததப்யபன் என்றனாய் ..!
இங்கு எங்கள் முன்யன
கனாவெலர்களனாய் பல கனாலன்கள்,
அரசயேல் சனாட்தடை சுற்றும கனாலன்கள்
எறுதமெயின் மீயதறியயே மிருக வெததமயேன சல கனாலன்கள் .. !
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கவெதலபடைனாயத முகத்தல் உமிழ்ந்யத விட்யடைனாம ..
அன்னியேர் வெந்து புகமழன்ன நீத என்றனாய் ..
துணிந்து விட்யடைனாம நகல் எடத்த பனாரதகளனாய் ..
பனாரதக்கு ஒரு யவெண்டயகனாள் ..
கனவு நிதறயவெறியேதனாய்
பூமிக்கு வெந்து விடைனாயத ..!
அன்று ஒரு பனாரத ..
இன்யறனா பல நிழல் பனாரத ..!
கூட்டைத்தல் மதனாதலத்துவிடவெனாய்
உன்தன நீயயே ..!
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12. புவியும புத்தகமும ..
நீலம தீட்டியே விரிந்த உலக வெனானம ..
மெனித மூதளயேனாய் குட்டி குட்டி நூலகங்கள் ..!
கனாதன் வெழியயே பல புத்தகம நுதழயே ..
யேனார் யேனாயரனா அதத ஓதத்தரியே ..!
கண்கள் யபசும சல புத்தகம ..
மமெளனம என்னும மமெனாழி எடத்து ..!
விரல்கள் வெருடை உணர்ச்சயேனாய் சல புத்தகம ..
கண்ணீதர இழுத்து யபனனாவில் தமெயிட்ட ..!
பலநூறு மமெனாழிகள் இங்கு
யபச ஒரு மெனித இனம தனான் உண்ட ..
உலகின் உணர்வு , அனுபவெப் பகிர்வு ,
வெரலனாற்றுக்குறிப்பு என .. !
மெனித இனத்தன் மூதளநூலகத்தத ..
யசகரிக்கும அலமெனாரிதனான் நூலகங்கள் ..!
உலகம என்னும பரந்த நூலகத்தல் ..
மெனிதன் என்னும எத்துதண புத்தகங்கள் ..
ஆச்சரியேம தனான்
ஒவ்மவெனாரு பக்கங்களும .
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13. கனாதள
சல்லிக்கட்ட கனாதளகளின்
மூக்கணனாங் கயிற்தற அறுத்து .,
இச்சமுதனாயேத்தத
யசர்த்துக்கட்டியே இதளஞர்கயள..!
கனாதளதயேக் கனாக்க
கண்ணியேமெனாய் நின்றனாய் ..,
கடைற்கதர மதனாடைங்கி கன்னியேனாகுமெரிவெதர ..
ததலவெணங்கியேது உலகம ..!
விவெசனாயேம யவெண்டி வீதக்குவெந்தனாய் ..
உணவுக்குழனாய் உணர்ச்சவெசப்பட்ட அதடைத்து நின்றது ..!
அன்னியேப்மபனாருட்கள் யவெண்டைனாம என்றனாய்.
மூத்தக்குடிமெகன் என்ற மீதச முறுக்யகனாட ..!
ஊர் எல்லனாம யசனாறு யபனாடை
உலகயமெ உற்றுப் பனார்க்க.,
உணர்வின் விதததயே
உயிரனாய் விததத்தனாய் .. !
மதனாதலப்யபச விளக்மகடத்து
வெனானுக்யக மவெளிச்சம மகனாடத்து .,
பூமியில் உதத்த விண்மீனனாய்
ஒளிர்ந்து நின்றனாய் ..!
ஆயிரம அண்ணன்கள் ..
எழுச்ச மிகு அக்கனாக்கள் .,
முகம மதரியேனா தங்தககள் ..
முந்த நிற்கும தமபிகள் ..!
கனிவெனான பந்தங்கள் ..
அழியேனாத நிதனவுகயளனாட ..+
என் இனக்குழந்ததகள் கூடை
உணர்யவெனாட களம வெந்தது
புரிதலின் அழகு ..!
மெனாட்டின் பனால் குடித்து
நமெக்கு மெனானத்ததயும
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அமமெனாயடை உணர்த்தயேது
கனாலத்தன் கட்டைனாயேம ..!
கனாட்சப்மபனாருளனாய் இருந்த நமதமெயும
கட்டி இழுத்து
மதருவில் விட்டை கனாதளக்கு நன்றி ..!
யபனாரனாடியே தமிழர்க்கும ..
யபனாரனாடை தவெத்த தமிழுக்கும நன்றி.,
இன்று தனான் உணர்கியறன்
ஆத மெனிதனனாய் ..!
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14 .

ஆசட் அழகி ..

சுற்றித் தரிந்தனாள் மெனான்குட்டிப்யபனால
யவெட்தடையேனாடையவெ துடித்தது அவென் மெனம
ஆண் என்ற தமியரனாட
அவெள் முன் நின்றனான் ..!
கனாகிதம மபனாறுக்கி ...
கனாதல் கிறுக்கினனான்
அதத அவெள் தகயில் மகனாடத்து
புன்னதக உதர்த்தனான் ..!
பதற்ற பனார்தவெயில்
பனாவெமெனாய் பனார்த்தனாள்.,
மபனாறுக்கியே கனாகிதம
குப்தபக்யக மசன்றது ..!
ஏன் பிடிக்கவில்தல என்று
எண்ண யவெண்டியேவென்.,
ஏயனனா அந்த குப்தபயபனால்
நனாற்றம எடத்தவெனனாய் ..!
அவெளுக்கு என்ன தமிர்
ஆதக்க குரல் உயேர்த்தனனான் .,
ஆம அவென் ஆண்
மநடில் அல்லவெனா ..!
ஒரு நனாள் வெந்தனாள் !
தருமெணம என்றனாள் !
தமிரனாய் நின்றனாள் !
கர்வெம ததலக்யகற ஆசட் எடத்தனான்
அவெள் முகத்ததர கிழித்தனான் .,
ஒரு கணம யகனாபம
சல மநனாடி மமெமௌனங்களில் மபனாசுங்கிப் யபனானது ..!
உற்றுப்பனார்த்தனான் கண் மெங்கி ......
அவென் தனாய் முகம மதரிந்தது
அமமெனா அமமெனா என்று கத்தக்கதறினனான்
அவெளும அமமெனா அமமெனா என்று வெலியேனால் துடித்தனாள்..!
ஆண் என்ற மிருகம ..?
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15. பதறயிதச ..
மபரியேனாரின் மெண்ணில் நின்று ..
ஜெல்லிக்கட்டக் கனாதளகளனாயே
சீறிப்பனாயும பதறயிதச ..!
மெனாட்டின் யதனாள் உரித்து
மெதமெயேங்கும இதச அதமெத்து ..
கனால் சணுங்கி ஆடை தவெக்கும பதறஇதச ..+
சனாதயே யவெரிதன இறுக்கிப்பிடித்து ..
இதறயின் இதயேம ஏறி
யகள்வி எழுப்பும பதறயிதச ..!
( சனாதகள் இல்தலயேடி பனாப்பனா )
பனாரதயின் தகபிடித்து
கவிஎழுத இதசத்த பதற ..!
மெதக்கப்படைனாத சமூகத்தன்
மெனாற்றத்தற்கனான இதச ..
ஒடக்கப்பட்டை சமூகத்தன்
உரிதமெக்கு ஒலிக்கும பதற ..
சக மெனித தத்துவெத்தன்
சரித்தரத்தன் எச்சம தனான்
'இந்த பதற '
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16. இன்று என் பயேணம ..
சன்னஞ்சறு மபண் யபனாயல
மதளிந்த முகமெனாய் பரந்த வெனானம ..!
மெஞ்சள் இதழத்து மநற்றியில் இட்டைனார்யபனால் ..
வெட்டைம மெனாற மெஞ்சள் நிலனா ..!
பல்பம துண்டகதள யபனால
அடிக்கி தவெத்த பதனமெர வெரிதச ..!
வீட்டின் ததலயமெயலறி
மசல்லமெனாய் யவெடிக்தக
பனார்க்கும குட்டிக்குரங்கு ..!
பறக்கும சனாதல மீது
பஞ்சமில்லனாமெல்
அணிவெகுக்கும வெனாகனங்கள் ..!
சற்றுக்கீயழ
வெறுதமெதயே வெயிற்றில் சுமெந்து ..
வெடிந்தும ,வெடியேனாமெலும ஓடம ஆறு ..!
விவெசனாயேத்தற்கனாய்
விடியேயவெண்டியே கனாதலகள் எல்லனாம ..
விதலக்கு யபனான விதளநிலங்களனாய் !!!
வெரயவெற்பு பதனாதகயயேனாட
நிற்கின்றன .!
யேனாயரனா ஒருவெரின் மெதனபிரிவிற்கனாக
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17. இதற ..
உன் தகயேனால் நீ பிறர்க்கு உதவெ !!!
உன் உள்ளம அதல் மதளிவு மபற ..
ஈசதனயும நீ முந்தச்மசல்வெனாய் ..
மெனிதன் எனும புறந்யதனால் யபனார்த்தயே இதற !!!
அன்யப சவெம ..¿?
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18. ஓயசனாயன விழித்தட...
அதர வெயிறு கஞ்ச என்று
கட்டைனாயேமெனாய் ஹனார்லிக்ஸ
,நனாய்க் குட்டியிடைம பனாசம யதடம
நர்சரிக் குழந்தத...!
வீட்டில் ஆயிரம மசனாந்தம
மதனாதலக்கனாட்சப் மபட்டியில்,
ஆக்சஜெனுக்யக மூச்ச தணற தவெக்கும
புதக மெனிதர்கள்..!
யகட்டைனால் வெளருகிறதனாம
மெனார்டைன் இந்தயேனா.!
கதரவெனின் மவெப்பத்தனால்
புலமபுங்கின்றனாள் பூமித் தனாய்,
விதள நிலங்கள் எல்லனாம
இன்று எக்னனாமிக் யஜெனான்ஸ..!
மெதழ தரும மெரங்கள் கூடை
மெனாளிதகயின் மெதறவில் வெனாழ்க்தக..!
வெனானம பனார்த்த பூமி இன்று
வெயேல்கதள பனார்த்து கண்ணீர் விடகிறது..!
வெனாகனப்புதக வெங்கிக் கணக்கனாய்
ஓயசனானில் வெட்டிப் யபனாடை.,
தவெப்புத் மதனாதகயேனாய்
சகமரட்டில் கருமபுதக யவெறு.,
வெளரும மதனாழிற்கூடைங்கள்
வெனாரி வெழங்கும கனார்பன்..!
மெனிதனின் மெனாமபரும உள்ளம தூரத்தல் இருந்து
துன்பம தந்தனால் யபனாதனாது என்று..,
ஓயசனான் ஓட்தடையில் பயேணம மசல்ல
புதக நிரப்பி ஆகனாயே விமெனானம...!
ஓயசனாயன விழித்தரு
இனியும நீ விழிக்கவில்தல என்றனால்...
என் சந்தத என்தன பனார்த்துக் யகட்கும
ஓயசனான் என்றனால் என்ன என்று.??
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19. தனாயின் இறப்பு ..
ஓர் ஆயிரம கடைவுள் நீயேடி
உன் தனாய்மெடிக்கு ஈயடைதடி ..!
எரிதழல் தன்யற நின் உயிர் யபனாக ..
நடநிச வீதயில் உன் விரல் வெருடை ..
பிணம என உறவுகள் கனாதுக்குள் ஓத ..
மபற்றவெள் நீயேடி இனி கடைவுளின் தனாயேடி ..!
அமமெனான்னு உன்ன மசனால்ல
இனி ஒருயபனாதும வெனார்த்த இல்ல..!
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20. இரமெலனான் வெனாழ்த்துகள் ..
மெதழ மவெள்ளம மெண்டியிடை
மெனாநகரம தகயயேந்த ..
மெனிதயநயேத்தத முன்நிறுத்தயே
முஸலிம உறவுகளுக்கு ..!
தீவிரவெனாத என யதசம பனார்க்க
சந்யதகக் கண்மகனாண்ட
சகமெனிததன நனாம பனார்க்க ..
உயிர் யபனாகும நிதலதனியல
உதவிக்கரம நீட்டியே நீ
உன் தீவிரத்தனால் நீ தீவிரவெனாத தனான் ..!
மவெள்ளம வெந்த யநரம பனார்த்து
சக தமிழனனாய் நீ நின்று
விருந்யதனாமபினனாய் வீட யதடி ..
யகனாவில் , யதவெனாலயேம நீ ஏறி
மெசூத எல்லனாம வீடைனாக்கி
மதனாழுதகக்கனாய் நீ மதருவில் நின்றகனாட்ச..!
உன் மெதம மெனிதம என்ற மெனசனாட்ச ..
சகயதனாழனனாய் நீ நிற்க
மெதயேனாதனயேனாய் நம மெதம நிற்க
அததக்மகனால்லத் யததவெயில்தல
யேனாதனயும மசல்லக் குழந்தததனான்
அன்பு கனாட்டம யபனாது ..!
இனியே இரமெலனான் வெனாழ்த்துக்கள்
என் சக இஸலனாமியே உறவுகளுக்கு ...!
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21. யதனாழி ..
யேனாயரனா இவெள் என்றிருந்யதன் ..
மதனாப்புள் மகனாடி இல்லனா யதனாழி இவெள் .. !
யபசனா மமெளனயமெ ..
யபசயயே மகனான்ற பிசனாயச ...!
உன் முகம கனாண ஏங்குதடி
கனாதல் இல்தல கண்கள் யதடதடி ..!
மெணமெகளனாய் நீ நிநி்ற்க..
பனாவி மநஞ்தச வெருடதடி ..!
நீ யபனாகும தூரம எல்லனாம,
என் நிழதலயும யசர்த்து இழுத்து யபனாக ..!
உன் நிதனவுகள் ஊயடை
பிணமெனாய் நிற்கியறன் ..!
ஓரு நனாள் உன் முகம பனார்ப்யபன்
என்ற நமபிக்தகயயேனாட ...!
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22. அப்பனா
ஆண் பிள்தளக்கு...
அப்பனா அதகமெனா யபசனாத
அதட்டைல்களின் மமெமௌனம...
வெள்ளுவெதனப் யபனால்
இரு வெரியில் மிரட்டம அதகனாரக் குரல்...!
நனான் உயேரும யபனாது
நீ உதர்க்கும மபனான்முறுவெல்.....
என்தனப்மபற்றதற்கனாய்
நீ தரும அன்பு பரிசு..!
தவெறுகள் மசய்து நனான்
உன் முன் நிற்க...
உன் யகனாவெக் கண்கள் யபனாதுமெய்யேனா
என் உயிரிதன உறிஞ்சத் துப்பிடை..!
அப்பனா...
மபண் பிள்தளக்கு
மெகள் பிறந்த அந்த யநரம..
தன் மெதனவியூயடை
தன் தனாயின் மபருதமெதயேயும
அறிந்து அழகனாய் சரிப்பனான்...
கடைவுள் இல்தல என்று கூறும கனவெனான்கள் கூடை,
யதவெதத பிறந்ததனாய்
தண்யடைனாரனா அடிப்பனான்..!
பிஞ்சுக்கனால்கள் மெண்ணில் தவெழ..
தன் தனாயின் இதயேத்தத இறுக்கிப் பிடித்து
அஞ்சலி மசலுத்துவெனான்...
அதரச்சட்தடை யபனாட்ட மெகள் ஆடை..,
தன் மெதனவியின் வெயிற்தற,
மதனாட்ட வெணங்கிப் பனார்ப்பனான்..!
மபண்பிள்தள தவெறு மசய்தனால்
ஓங்கி அடித்து ,கட்டி அதணத்து...,
யதர்ந்த நடிகனனாய்
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கண் கலங்கி, தகப்பிடித்து,
இதழ் விரித்து அழகனாய்ச் மசனால்வெனான்..!
அவெள் வெனாழ்க்தக
இவென் கனவுகளனால் ஆனது என்று..!
கல்யேனாணம என்னும யசதலதயே இவென் வெனாங்கி,
மெகள் உடத்தமுன் நிற்க...
வெந்தவெதன அதமெதயேனாய் பனார்த்து
மெனதனில் நிதனப்பனான்..
என் யதவெதத என் மெகளடைனா..!
தகப்பிடித்துக்மகனாள்
விட்ட விடைனாயத என்று..!
குழந்தத என் மெகதள நிதனக்க...
அவெளுக்கு ஒரு யதவெதத பிறக்க ...
குழமபி நிற்பனான் மெருத்துவெமெதன வெனாயிலில்..!
எந்த யதவெதததயே முதலில் பனார்ப்பது என்று...,
இவென் மெகள்கதளப் மபற்ற
'அப்பனா'....!

34

23. யகனாபம
ஓங்கி ஒலித்தது ஓர்
இனியே குரல் ....
என் கனாதன் கதனவெனாயில்..!
அவெள் கல்வியின் அன்தனயேனாம ....
ஒரு யகள்வியேனாம ....
என் தனாய்மமெனாழி என்னமவென்றனாள் ..!
யகனாபம தனான் என்று ....
சரித்து மசனான்யனன்
அதகமெனாய் பயேன்படத்துவெது அததத்தனாயன ..!
கவிதத ஒன்று யகட்டைனாள் ....
சரித்யதன் ....
யகனாபத்தல் வெரும மமெமௌனத்தத ....
கவிதத என்கிறனாயளனா என்று ..!
வீதணயின் ததலயில் அடித்தனாள் ....
பித்தம மதளிந்து ....
என் தனாய்மமெனாழி தமிழ் என்யறன் ..!
சரஸவெத மசனான்னனாள் ....
கவிதத வெடித்தது யபனாதும
முடித்து விட என்று ...!
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24. சட்டக்குருவி
மெரங்கள் உறதவெ மவெட்டிச் மசன்றதனால்
வீட்டின் தனாழ்வெனாரத்தல்
தற்மகனாதலக்கனாக கனாத்துக் கிடைக்கிறது
சட்டக்குருவி!!

25. இரத்ததனானம ....
மபண்ணின்சறப்புதனாய்தமெ!
ஆண்தயேனாகுமதருணமஇரத்ததனானம!
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26. ஈழத் தமிழினம
என் யதசத்து குயில்கள் கூட்டைம
பறந்து மசன்றது
இந்த நனாட்தடைப் பிரிந்து மசன்றது..!
இறக்தகதயே விரித்து இமெயேம மசன்றன
இறங்கியே யபனாது
ஒரு இருண்டை யதசம..!
சறுநரிகள் வெனாட்டைத்தல் உறங்கிக் கிடைக்க
யசகரித்த உணவெனாம யதயிதல கருமதப
அமமெண்ணில் விததத்தது..!
குயில்கள் கூவியேதனால் ,
கனாதலயில் நரிகளும எழுந்தன
குயில்கள் விததத்ததனால் ,
நரிகளும உதழத்தன உணவிற்கனாக..!
விதளந்தது நிலம மெட்டம அல்ல
நரிகளின் மெனமும
குயில்களின் குரவெதளதயே நசுக்க
நிதனத்தன நரிகள்..!
மென்னித்த குயில்கள்
அகதகளனாய் ஆயின..!
மெண்ணின் உரிதமெதயே
பிடங்க நிதனத்தன நரிகள்..!
மபனாறுதமெதயே இழந்த
என் இனம மபனாங்கி எழுந்தது
பீரங்கி குண்டகளுக்கு
பலி ஆடகளனாய் வீழ்ந்தது..!
குயில்கதள குற்றம என்றது புறனா
குள்ள நரிகள் தந்தரமெனாய்
அதவெ புலிகள் என்றது..!
குயில்களுக்கனாக குழல்
ஊதும யபனாது
குண்டகள் துதளத்தன,
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புலிகளனாக இருந்து பனாயும யபனாது
பீரங்கிகள் பனாய்ந்தன..!
எங்களுக்கு யதசம தனான் கிதடைக்கவில்தல
கல்லதறக்கனாவெது இடைம ஒதுக்குங்கள்..!
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27. ஆசரியேர்கள்
தமிழ்த் தனாயின் பிள்தளகள் நனாங்கள்
எங்களுள் தமிழ் வெளர்த்த நீங்களும
எங்கள் வெளர்ப்புத் தனாய் தனாயன..!
கல்வியின் கடைவுள் சரஸவெதயேனாம
கனவில் கண்டைதனாய் ஞனாபகம
ஆனனால்.., உண்தமெ வெகுப்பதறயில் என்றது..!
வெனாக்கியேத்தல் பல பிதழகள் மசய்தவெர்கள் நனாங்கள்!
ஆனனால்.... எங்கள் வெனாழ்க்தக பிதழயேனாகிவிடைக்கூடைனாமதன்று
எங்களுக்கனாக உதழப்பவெர்கள் நீங்கள்..!
நன்றி மசனால்ல கடைதமெப்பட்ட இருக்கியறனாம
ஆனனால் மெனம வெருடகின்றது
நன்றி என்ற ஒற்தற மசனால் யபனாதுயமெனா... என்று.
பூ மெனாதலகள் சூட்டைலனாம என்று நிதனத்யதன்
நன்றி என்ற ஒற்தற மசனால் யபனாதனாது..!
ஒரு நனாள் பூத்து மெடியும
பூக்களும மபனாய்யயேனா...!
சந்தத்யதன்
பனாமெனாதல வெந்தது,
வெடித்து விட்யடைன்
உயியரனாட இருக்கும என் உயிர் உதரும வெதர..!
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28. நட்பு
ஆயிரம சற்பிகள் யசர்ந்து மசய்த
ஆயிரம கனால் மெண்டைபம நனாங்கள்
யசனாழனின் யேனாதனகள் யபனாருக்கு வெந்தனாலும
எங்களின் சரிப்பில் சனாய்த்து விடயவெனாம..!
நட்பு என்னும யதசத்தயல
தனமும பூக்கும மெலர்கள் நனாங்கள்..!
யசனாகம எல்லனாம உதர்ந்து யபனாக
புன்னதக மெட்டம பூக்கும யதசம ..!
நட்பு என்னும ஒற்தற வெனார்த்ததயில்
இந்த உலகத்தத இழுத்துக் கட்டிவிட்யடைனாம
நண்பன் என்னும மசனால்லுக்குள்
எத்ததன தனாய்கதளப் பனார்த்துவிட்யடைனாம..!
கல்லூரி எங்களின் புதயேயதனார் உலகம
யதனாழியின் யதனாள்கள் தனான்
எங்களின் விண்கலம
என்றும நட்சத்தரமெனாய்
நனாங்கள் மஜெனாலிப்யபனாம..!
எங்கள் நட்பு மெட்டம நிலவெனாய்
நின்று யவெடிக்தக பனார்க்கும
எத்ததன அழகு
இது எங்களின் யதசம..
சூரியேனின் யதனாள் மிதத்து
கனாதலயில் எழுந்தனால் ,
யதனாழர்களின் முகம தனான்
யபருந்துப் பயேணத்தல்
யதனாழர்களின் இன்னிதச ,
கண்தண மெதறத்தனாலும
கண்கள் அதலவெது
ஜென்னலின் ஓரத்தல் யதனாழிக்கனாக,
சுகம அது..
நட்பின் இன்னும ஒரு பரிமெனாணம..!
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கல்லூரியின் வெனாயிதல
கனாக்தகயேனாய் சுற்றுயவெனாம ,
ஒற்றுதமெயும பகிர்தலும தனாயன
எங்களின் நட்பு ..!
உதரயேனாடைலின் யபனாது
மதனாதலயபச வெந்தனால்
அது என்றுயமெ மதனால்தலதனான்
அதுயவெ....
அதழப்பது யதனாழியேனாக இருந்தனால்
யதனாழயன எங்களுக்கு மதனால்தல தனான்
சல யநரம
நட்பு மசய்யும தருவிதளயேனாடைல் இது..!
விதளயேனாட்தடையும
விதளயேனாட்டைனாக பனார்ப்பவெர்கள் நனாங்கள் ,
எங்கள் நட்பு இருக்க
விதளயேனாடைனாமெல் என்ன......?
உணவில் கூடை
கனாதல் இருக்கும ,
ஊட்டிவிடைவும
ஆயிரம தககள் இருக்கும ..!
ஆனனால்....
இது கல்லூரியின் இறுத ஆண்ட
ஏயனனா வெனாழ்தகக்கு
கூடை எங்களின்
நட்பின் மீது மபனாறனாதமெ தனான்..!
கண் தவெத்தது யேனார்?
எங்கள் மீது...
கண்ணீதரத் துதடைக்க
ஆயிரம தககள் இருந்தனாலும
கலங்கி நிற்கியறனாம
பிரிதவெ நிதனத்து ..!
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29. மெணப்மபண்
கண்கள் கனாத்தருக்க,
தக பிடித்த கனாதயல
பதுதமெ யபனால நீ இருக்க ,
பனாவி மநஞ்தச வெருடவெதனா..!
யசதல கட்டி நீ நிக்க ,
நனா பனாத்தவெ நீ தனானனா
பல் இளிச்சு நீ கனாட்டை
பக்கத்துல நனா நின்யனன் ..!
ஊரு எல்லனாம எட்டிப்பனாக்க,
யேனார் அவென்னு யகள்வி யகக்க
தக புடிக்க வெந்தவெதள ,
என்னன்னு நனா மசனால்ல ..!
அவெ அமமெனாவெ விட்டபுட்ட , சந்யதனாசமெனா வெந்தனனா,
அப்பனாவெ யவெணனாமனு , விட்ட புட்ட வெந்தனனா
தமபிதயே தள்ளி விட்ட , சரிச்சகிட்ட வெந்தனனா,
இல்தல யதனாழி , யதனாழன் உறவு அறுத்து என் வீட வெந்தனனா ..!
கட்டனவென் தனான் உலகம-னனா,
அடிதமெ இல்தலயேனா அவெ மெட்டம
பனாரதக்கு புக்கு யபனாட்ட,
இது மபண்களின் புதுதமெ யதசம..!
யபனாதும டைனா உங்க உலக நியேனாயேம ,
தக பிடிக்க வெந்தவெதள
இந்த உலகிற்கு அதடையேனாளம கனாட்ட ,
அவெ தகயே நீ மதனாட்ட உன் தனாயும
அவெள்னு மசனால்லி கனாட்ட ..!
உன் பிள்தள யேனார் சனாயேல்னு ,
யகட்டைதுஎல்லனாம யபனாதும நிறுத்து
மபருதமெ அது மபண்தனான்டைனா ,
அதமெதக்கு உங்க அமமெனாவெனா பனாருடைனானு
மசனால்லிச் மசனால்லி உன் புள்ளயே உயேர்த்து ..!
மபண் பனார்த்து வெளர்ந்த புள்ள ,
மபனாமபள புள்ளயே தப்ப பனாக்கமெனாட்டைனான்
கனாதல பத்த மதரியேனாமெ ,
கனாமெத்ததயும யதடைமெனாட்டைனான் ..!
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தக புடிச்ச மபண் அவெதள ,
தகயில் வெச்ச தனாங்கணும
கல்யேனாண நனாள் இதுன்னு,
தனம தனம எண்ணனும ..!
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30. எறுமபு ( பகிர்ந்து உண்ணல் ) ..
ஏழ்தமெயின் அரிச்சுவெட்யடைனாட
அஃததயேனாய் இங்கு பலருண்ட..!
வியேப்பின் உலகம
விததயேனாய் மெனாற ,
விடியேலின் விழிப்யபனாட ..
பச எனும படைம எடத்து பலர்இங்கு ..!
மகனாடத்து விட ..
மகனாஞ்சூட்யடைனும உணதவெயும,
எறுமபுகதளப் பனார் இந்த
பனார் யபனாற்றும உதழப்தப ..!
ஒன்றனாய் யசர்ந்து , ஓடி உதழத்து
ஒரு தக உணதவெயும , கூட்டைனாய் பிரித்து ..
அதரவெயிற்றுக் கஞ்சதயே
அழகனாய் பகிர்ந்து ..!
தன் யததவெக்கு
தனாயன இதணந்து,
தன் இனம
இத்தரணியின் யசமிப்பு கிடைங்கனாய்,
உலகிற்குக் கனாட்டம
எறுமபுகளுக்கு உணர்யவெனாட
நன்றிகள் ..!
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31. அன்தன ..¿? ( தமிழ் அ முதல் ஃ வெதர )
அதகனாரம இல்லனா
அழகின் முதல் இவெள் ..
ஆயிரம கரம மகனாண்டை
ஆத சக்தயும இவெள் ..!
இவெள் வெலி தந்த
வெரம என் உயிர் ..
ஈசனும வெணங்கும
ஓர் உன்னத உயிர் ..!
உயிர் தந்து உலகில்
நீ இட்டை எச்சம ..
ஊறு ( உருவெனாக்கம ) யபனால்
சனாதக்கத் துடிக்கும எச்சம ..!
எச்சமெனாய் நீ விததத்தனாலும
வெளர்ந்த ஐரனாவெதமெனாய் ..
ஏக்கம பல என் யமெல் உனக்கு
பலமெனாய் நிற்யபன் ஐரனாவெதமெனாய் ..!
ஐரனாவெதம கூடை அஞ்சும
தனாயின் ( ஓரக்கண் ) பனார்தவெக்கு .
ஒக்கம ( மபனாலிவு ) முகம மகனாண்ட
ஓரக்கண்ணனால் ரசத்தவெயள ..
ஓரக்கண் மகனாண்ட என்தன மிரட்டி
தமிழ் தந்த ஔதவெயயே .!.
ஔதவெயேனாய் தமிழ் தந்ந தமியழ
நீ இல்தலயயேல் நனான் அஃதத
ஃ ஆம அஃதத (நனாதஅற்றவென் ) ..!
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32. மபண் ..
மமெனாழி தந்த மமெமௌனம
உயிர் தந்த உண்ணதம
என் அழுதகக்கனாய் கனாத்தருந்த
உலகின் முதல் புன்னதகயயே ..!( தனாய் )
அடைமபிடிக்கும பதுதமெ
விதளயேனாடம விரல்கள்
என்னுடையன பிறந்த என் தனாய் தந்த
எதரி இவெள் வீட்டிற்குள்யள .. !( தங்தக )
அன்பின் அழுதக இவெள்
வெமபிழுக்கும வெனாயேனாடி
கனாதலும கனாமெமும தள்ளி நிற்க
கரம பிடித்த குழந்தத இவெள். !( யதனாழி )
நிகழ்கனாலம நீயேடி
என் உயிர் சுமெக்கும கனாதலி
நீ இன்றி நனான் இல்தல
என் வெனாழ்வில் மபனாருள் இல்தல ..!( மெதனவி )
யதவெததயின் நகல் இவெள்
ததலநிமிரும என் ததலக்கணம
உன்தன பதடைத்த பிரமமென் நனான்
உன் பிஞ்சுப் பனாதம மிதக்தகயியல..!( மெகள் )
மபண் ( பிரபஞ்சம பதடைத்த பரிசு )
இனியே மெகளிர் தன வெனாழ்த்துக்கள் ..
சமெர்ப்பணம : உலகம பதடைத்த மபண்களுக்கும ,
உலதகயயே பதடைத்த மபண்களுக்கும ..!
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33 .மபண்கள் எல்லனாம ஏமெனாற்றுக்கனாரிகள்
தனாய் ..!
தனாய் என்னும வெரமமெடத்து
நனான் மசய்த தவெறுகளுக்கனாய் ததலகுனிந்து ,
சறு தக உணதவெக் கூடை
என் சறுகுடைலில் தணித்து விட்ட ,
வெறுதமெ என்னும யசனாமறடத்து
தன் வெயிற்தற நிரப்பி மகனாண்ட ,
என்தன ஏமெனாற்றி விட்டைதனாய் ஏளனமெனாய் பனார்க்கிறனாள் ..!
தங்தக ..!
பனாசமமெல்லனாம மெனதல் பூட்டி
பனாவிமெவெ சண்தடையிட்டை கனாமணனாளிக் கனாட்ச ,
அவெ கணவென் கரமபிடித்து
கண் முன்யன நிற்தகயியல,
சண்தடையிடை ஆள் இல்லனாமெல்
தக ஓங்கி ஏமெனாந்து நிற்கியறன் ..!
அக்கனா ..!
நனான் மபயேர் மசனால்லி அதழத்த முதல் மபரியே மெனுஷி ..
முகம சுழிக்கனாமெ கததயகப்பனா ,
அது என் கனாதல் கததயேனா இருந்தனாலும
இன்று அவெளுக்கு கததமசனால்ல
அவெள் குழந்தத ,
என் கததகள் எடபடைல
ஏமெனாற்றத்துடைன் பல கனாதல் கததகள் ..!
யதனாழி ..!
களவு இல்லனா கனாதலின்
முதல். ஸபரிசம,
தகபிடித்து சண்தடை யபனாட்டை
பனாரதயின் புதுதமெப்மபண் ..!
இன்று குடமப சூழல்களனால் என் தக உதறி ,
கனாணனாமெல் யபனான உண்தமெ கண்ணகிகள் இவெர்கள் ..
ஏமெனாற்றிவிட்டைனாள் என்னுடைன் இருப்யபன் என்று ..!
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கனாதலி ..!
கண்யதடியே கண்ணனின் ரனாதத இவெள் ,
என் பின்யன சுற்றி தரிந்த மெனான்குட்டி ..
என் கண் கிணற்றின் ஆழத்தத முழுதனாய் அறிந்த
உலகின் ஓர் உயிர் ..
மபற்யறனாரின் யவெண்டயகனாளுக்கு இணங்க
என்தன ஏமெனாற்றி விவெனாகரத்து மபற்றுவிட்டைனால் ..!
மெதனவி ..!
என் மெகள் குழந்தத என்று
அவெள் தந்தத என்னிடைம மசனால்ல ..,
எனக்கனாக ஒரு குழந்தததயே தந்து
இவ்வுலகின் மெரபில் என்தன உயேர்த்த மசய்தனாய் ..!
என் இறுதச்சடைங்தக நடைத்தும உரிதமெ
அவெளிடைம மெட்டயமெ உண்ட ..
நனான் இல்லனாமெல் யபனாய்விட்டைனால் இவெள் கண்ணீரில்
இந்த உலதக ஏமெனாற்றி தனியேனாய் நிற்பனாள்
நனான் ஏமெனாற்றியேதற்கனாய் ..!
'மெங்தகயேரனாய் பிறப்பதற்யக நல்ல மெனாதவெம மசய்தடை யவெண்டமமெனா '..!
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34. மெரம ..
மெரமமெனும வெரமமெடத்து ,
அதன் உச்சதனில் யதன் பிடித்து ..!
பழரசத்யதனாட யதன் நதனத்து ,
நனா நதனத்த மெனிதனா ..!
கிதளதனில் இதலமயேடத்து ,
சருகினனால் விததவிததத்து ..!
மெரக்கட்தடையியல தீ வெளர்த்து ,
கனாட்தடை கதரத்த இதறவெனா ..!
மெரப்பட்தடையியல பல மெருந்மதடத்து ,
கனாகித வெனாதடையியல ..!
பல நூறு
பணம பதடைத்த மூடைனா ..!
யவெமறடத்து பூமிதயே ,
வெளர்க்க யவெண்டியே நீ ..!
இன்று மெரத்தன் யவெரறுத்து ,
யவெடைனனாய் நிற்பது சரியேனா..?
மெரம மெளர்ப்யபனாம ..!
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35. யேனாதன
யசர , யசனாழ , பனாண்டியேனின்
அதசயும மசனாத்து இது ..!
உலகயமெ உற்றுப் பனார்க்கும
வியேப்பின் ஆச்சரியேக் குறி ..!
கனால்கள் எல்லனாம தூணனாக
தனாங்கி நிற்கும யகனாபுரயமெ ..!
கண்கள் எல்லனாம சதலயேனாக
எவென் வெடித்த ஓவியேயமெனா ..!
உன் துமபிக்தக மூக்கினியல
பலருக்கு நீ தந்த முத்தம ..!
பயேம கலந்த கனாதல் உலகின்
முதல் எதனார்த்தத்தன் அழகு ..!
குழந்ததகளின் மெனம கவெர்ந்த
முமமுதற் கடைவுயள ..!
மெனித இனம நிமிர்ந்து பனார்க்கும
கனவுகளின் கருதணயயே
நீ பிச்தச யகட்ட
துமபிக்தக தூக்தகயியல..
இதயேம இறுகி கண் யதடது
கற்றுக் மகனாடத்த கயேவெதன ..!
உன் தந்தங்களுக்கனாய் நீ
மெண்ணில் சனாய்ந்த யபனாது
மெனம யகட்பது மெனிதனுக்கும
மெனிதயநயேம உண்டைனா என்று ..!
அதசந்தனாடம மெதலயயே
கருப்பின் மபருதமெ நீயயே..!
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36. குழந்தத - கடைவுள் - மெனிதன் - யததவெ =
குழந்ததத் மதனாழிலனாளி
கல்வியின் கடைவுள் சரஸவெதயயே
என் மபயேரும கதலவெனாணிதனான்..!
உன் விரல் மதனாடம முன்யப ,
என் விரல் பட்டைது உன் வீதணயில் ..!
குழந்தத மதனாழிலனாளியின் மெரப்பட்டைதறயில்
அழகனாய் விதளயேனாடம கிருஷணயர..!
என் மபயேரும கண்ணன் தனான்
உன் வெயேயத இருக்கும
உன்தனப் யபனால் விதளயேனாடை
ஆதச தனான் எனக்கும
ஆனனால் மெனாட யமெய்க்கயவெ
யநரம யபனாதவில்தலயயே ..!
பணம பதடைத்த லட்சுமி யதவிக்கு
என் மபயேரும யவெத லட்சுமி தனான்
படிப்பு .....பணம மகனாடத்து
வெனாங்க யவெண்டியே கனாரணத்தனால்
பனாதறகள் உதடைத்து
பனாவெமெனாய் நிற்கியறன்..!
மெதல மீது அமெர்ந்த முருகனா..!
நனானும கூடை யவெலவென் தனான்
யவெதல என்ன மதரியுமெனா ?
நீ அழித்த சூரனுக்கனாய்
பட்டைனாசு தயேனாரித்து மகனாண்ட இருக்கியறன் ..!
குழந்ததயும , கடைவுளும ஒன்று ..
பட்டைனாமபூச்ச பனாதற உதடைப்பது சரியேனா
மின்மினி பூச்சயிடைம பட்டைனாசு தயேனாரிப்பனா
அழகியே கனாகிதம
குப்தப மபனாறுக்கலனாமெனா ?
உலகின் விததகதள ,
அறிவு என்னும உரம யபனாட்ட வெளர்ப்யபனாம ..!
குழந்ததத் மதனாழிலனாளர்கதள ஒழிப்யபனாம ..!
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37. மெதரனாஸ (Madras)
வெறுதமெக் யகனாட்தடை
வெங்கனாள விரிகுடைனா உடைன்
இதணத்த வெதரபடையமெ ..,
ஆங்கியலயேன் வெந்து நின்று
ஆட்சப் புரிந்த
புனித ஜெனார்ஜ் யகனாட்தடை மகனாத்தலயமெ ..!
கவிக்மகனாரு பனாரத கண்டை மெண்
இன்று கனாமணனாளியில்
அரதசப் பனார்ப்பது கனாலத்தன் கவெர்ச்ச ..!
பச்தச,பசுதமெ என்றிருந்த மசன்தன
மவெள்ளம வெந்தப்ப அடிச்சட்டப் யபனாக
யதடச்சுப்பனார் மெண்தண..!
இருந்தும அழகு தனான் நீ ..
தன்தனத்
தனாயன கனாத்து நிற்கும தறதமெ
உனக்கு மெட்டயமெ உண்ட
இவ்வுலகில் ..!
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38. கனாதல் வெலி
ஓரப் பனார்தவெயியல
உயிர் பிடித்து யபனாறவெயள..!
கனாதன் ஓரத்தயல
பல கததகள் மசனான்னவெயள ..!
இதழ் விரித்து
இதயேம குடித்த தமியர ..!
முகம மூடி
நனாணம மூட்டியே உறயவெ ..!
விரல்கள் இரண்டில்
விதத விததத்த உழயவெ..!
சரிப்பு என்னும
ஆயுதம ஏந்தயே மெழதலயயே ..!
கண்ணீர் சந்தயயே
என்தன மூழ்கடிக்கும மெதழயயே..!
எனக்கனாய் பிறந்த
என் ஏளனயமெ ..!
மெண்ணில் கலந்த
பிளனாஸடிக் யபனால
உன் நஞ்சு மெனயதனாட
என்தன அழித்து வெர ..!
கண்ணீர் கூடை
இறங்க மெறுக்கிறது கண்கதள விட்ட
உன் பிளனாஸடிக் மநஞ்சம
மெக்கனாமெல் இருப்பதனால் ..!
விட்டச் மசல்ல
நிதனத்து விட்டைனால்
உன் கனால் மகனாலுசல்
ஒன்தறத் தந்து விட ..!
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தூக்கில் இட்ட
மதனாங்கி விடை
எமென் தந்த வெரம
அது எனக்கு ..!
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39. சுதந்தர தனம
கனாந்தஜீயின் அகிமதச சரிப்பு -இன்று
கரன்ச யநனாட்டில் கனாட்ச
சனாரனாயேம வித்த கனாசுல தனான்
நடைக்குது இங்க குடிமெக்கள் ஆட்ச!
யநதனாஜி விததத்த இந்தயேன் வீரம
ஆங்கியலயேயனனாட யபனாச்சு
ஜெல்லிக்கட்டை அடைகுவெச்சு நிக்குது
தமிழன் தன்மெனான உணர்ச்ச!
பகத்சங் பஞ்சனாப்சங்கும -எங்க
தல பனாரத பனாடச்சு!
முல்தல மபரியேனாறு, கனாவிரி தண்ணி
கிதடைக்கனாதனான்னு எங்க ஜெனம யதடச்சு!
தனாகூர் பனாடன யதசீயேகீதம -தனான்
இந்தயேன் என்கின்ற கிளர்ச்ச!
இன்தனக்கு வெள்ளுவெனுக்யக சதல தவெக்க
வெடைமெனாநிலத்தல் நடைக்குது பனார்
பல கிளர்ச்ச!
பிபிச தமிழ் தந்தடீவி வெதர வெந்து ஒலிக்குது
ஆனனால் அகில இந்தயே வெனாமனனாலியயேனா
பிரனாந்தயேமமெனாழிகளில்
மசய்தகள் யவெண்டைனாமுனு மெறுக்குது!
பிள்தளங்க படிக்க
சரியேனான பள்ளிக்கூடைம இல்ல
ஆனனா கிளீன் இந்தயேனான்னு மசனால்லி
கக்கூசுல கனாச கழுவுறனாங்க!
ஓடி ஓடி உதழச்ச சனம
யேனாதன கட்டி யபனார் அடிச்ச இனம!
ஒலிமபிக்யகனாடை வெனாசலில் நின்னு
வெனாய்பிளந்து யவெடிக்தக பனார்க்கிறனான்
ஒரு தங்கம வெனாங்கனாதனா
இந்த நூறுயகனாடி சனத்துக்கனாகனு!
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கனாமெரனாஜெர் ஆட்சதனான்
இப்ப யவெணுமனு யகட்டைவென்லனாம
கலனாமனு ஒருத்தரு இருந்தனாரு
அவெர் கனாலடி மசல்லத் யதனாணதலயயே!
இன்னும இருக்குது இந்த யதசம
இழுத்துக்கிட்யடை இருக்குது இந்த யதசம
இதளஞயன எழுந்து வெனா!!
ஒலிமபிக்கில் உலகயமெ
இந்தயேனாதவெ வியேப்பனாய் பனார்க்கட்டம!
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40. பிணவெதற மதனாழிலனாளி ..¿?
உடைமமபங்கும பிணவெனாதடை
மூக்கின் நுனியில்
உயிரின் வெனாசம ..!
இரத்தம ஊறியே தகயரதக
மபயேர்கள் மதரியேனா
உறங்கும நண்பர்கள் ..!
பயேமெறியேனா வெனாழ்க்தக
கண்கள் தன் கரம பிடித்து
தூங்க பழகிக்மகனாண்டைன..!
மெனாமிசம மவெட்டி
வெனாழும வெனாழ்க்தக
மெனிதனின் பனார்தவெ மெட்டம ஏளனமெனாய் ..!
அவென் உள் யதனான்றுயமெனா ...
ஒரு நனாள் வெரும
ஆம வெரும கனாலம
நீயும வெருவெனாய் ..!
மெனிதன் என்ற கர்வெத்தனால்
அன்று நீ என்தன ஆட்மகனாண்டைனாய் ..
என் பிணம நீ
என்ற மெனம மகனாண்ட
உன்தன நனான் பனார்த்துக்மகனாள்யவென் ..!
கவெதலப்படைனாயத
உன் உறவுகளுக்கனாய்
உன்தன .
உறங்க தவெக்க தந்து
விடகிறனான் ..!
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41. ஈரப்பதம இல்லனா கண்ணீர் ..
நனாம விருமபியே விடையேங்கள்
விருமபியேவெர்கயள தூக்கி எறியே ..!
கண்ணில் இருந்து கசயும கண்ணீர்
கன்னத்தத மெட்டம முத்தமிடை
மீண்டம கண் கலங்கியேது .!.
ஈரப்பதம இல்லனா கண்ணீர் என்று ..!

42. மெனித யநயேம
மெனிதன்...
தவெறுகதள மசய்யும மபனாழுது
உலகம தள்ளி நின்று
யவெடிக்தக பனார்க்கிறது .. !
தவெறுகதள தருத்தக்மகனாள்ள
நிதனக்கும மபனாழுது
அவெதன தள்ளி தவெத்து
யவெடிக்தக பனார்க்கிறது ..
மிருகத்தன் வெருடைலனாகயவெ
இன்று மெனிதயநயேம ..
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43. முரண்
இறக்கும வெதர
தன் பிணத்ததத்
தனாயன சுமெக்கிறனான்
மெனிதன் .,
பிறர்மீது
நமபிக்தக இல்லனாமெல் ..
இறந்த பின் தனான்
தன் பிணத்தத
பிறரிடைம மகனாடக்கிறனான் ..
இனி
இழக்க ஒன்றுமில்தல
என்ற நமபிக்தகயயேனாட...
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44.மவெற்றி - யதனால்வி ..
யதனாற்றவென் எல்லனாம
ஏறிக்மகனாண்யடை தனான் இருக்கிறனான் ஜெ,
மவெற்றி என்னும படிகளில்
பதறனாமெல,
மவென்றவென் மெட்டம தனான்
யவெடிக்தகப் பனார்க்கின்றனான்,
மீண்டம நனாயன மவெல்யவென் என்ற மெமெததயயேனாட ...

45. என் யதசம
உண்ணுவெதற்கு உதவெனாத தங்கம
உயேர்ந்தனால் என்ன?
விதல வீழ்ந்தனால் என்ன?
உணவுக்கும உதழப்புக்கும
உறயவெ இல்தலயேனா?
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46. யதசம
ரியேல்எஸயடைட் விததத்த விதத
விதளநிலங்கள் எங்கும
விதளந்து நிற்கும வீட்ட மெதனகள்!
மெதழயில் முதளக்கும கனாளனான்கள் யபனால
இப்யபனாது எல்லனாம
மவெயிலில் ஆங்கனாங்யக
முதளக்கின்றன பதனாதககள்!
வெனானம பனார்த்த பூமி கூடை
இப்யபனாது எல்லனாம
வெனாகனம பனார்த்து
மூச்சதடைத்து நிற்கின்றன..!
மகனாஞ்ச விதளயேனாடை யவெண்டியே
குழந்ததகள் இன்று கனாப்பகங்களின்
வெனாயிலில் நின்று உறவுகளுக்கனாக
உறுகிக் மகனாண்ட இருக்கிறது ..!
விலங்குகதள விதளயேனாட்டக்கனாய்
யவெடிக்தக பனார்த்த என் சமூகம
இன்று யவெடிக்தக பனார்க்க மெட்டம
விதல மகனாடத்து வெனாங்கும நிதல ..!
மெண்தண மெதத்த நனாம இன்று
மபனாருளுக்கனாய் ஓடி தரிகியறனாம
சந்யதனாஷம கூடை சந்ததயில் யதடை
என்றும பணப் பஞ்சத்தல் மெனம ..
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47. மெதழயயே ..!!
பூமிக்கு அன்தனயேனாய் இருக்க யவெண்டியே நீ
இப்படி எச்சரிக்தக சன்னமெனாய் வெருவெது சரியேனா ?
உன் வெருதக கனாலதனாமெதம ஆனதனால் ,
கனாலன் வெந்து பல விவெசனாயிகளின்
கனாரியேம முடித்துச்
மசன்றுவிட்டைனாயன..
மெனாதம முந்த
மெனாரி நீ தவெழத்மதனாடைங்கி இருந்தனால்
மெண் வெனாசதன எனும சனாமபிரனாணி யபனாட்ட
உன்தன வெரயவெற்று இருப்பனான் மெனிதன் ..!
வெறண்டை கதரயயேனாரம
யேனாதரக் கனாண இன்று வெந்தனாய்
மெண் மவெடிப்பனால்
மெனம மவெடித்த விவெசனாயி
இங்கு இல்தல ..!
இது மசன்தன மெனாநகரம
தூறலுக்யக குதடை விரிப்யபனாம ..
நீ அதடை மெதழயேனானனால்
வீட்டிற்குள்யள ஒளிந்துமகனாள்யவெனாம ..!
வெரயவெற்க
நனாங்கள் என்ன உன் உறவெனா ..
சமெர்பணம
இன்று உயிர் நீத்த கவிஞர் இன்குலனாபிற்கு..
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48. அறிஞர் அண்ணனா
உதயேமெனானது
சூரியேன் உன் நிதனவில்...
உருவெமெனானது
தமிழகம உன் பணியில்!
தமிழகம என்ற நீல வெனானியல
கருப்புச் சூரியேனனாய் உதத்தவெயன...
ஆங்கிலம என்னும அந்நியே மமெனாழியிலும
ஆதக்கம மசலுத்தயே தமியழ..!
கதல என்னும மசனால்லுக்கு
கதலஞதரயும...
யேனார் இவெர் யபனால் என்பதற்கு ஏற்ப
எம.ஜி.ஆதரயும..!
வெங்கக்கடைல் வெழிவெந்த யவெந்தனனாய்...
வெறுதமெதயே யவெரறுத்த தமெந்தனனாய்...
உலகம உற்றுப் பனார்த்த
மெனிதனனாய் வெனாழ்ந்தவெயன..!
உன் கல்லதறயில்
உற்றுப் பனார்த்யதன்
உறங்குகிறனாயயேனா என்று...
யகட்டைது ஒரு மமெனாழி சத்தம
உள் வெனாங்கியேது வெங்கக் கடைலனாய் என் மெனம..!
கனாலம கடைந்த கருப்பின் கருவெதறயயே...
கண்கள் கலங்கின,
நீ கனாற்றில் கதரந்த யபனாது...
இலக்கியேம எழுந்தது
என்னமவென்று நிதனத்யதன்..
பிறகுதனான் மதரிந்தது
இளஞ்சவெப்தபயும,
இனிதமெயேனான தமிதழயும என்று?
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49. உலக புதகயிதல ஒழிப்பு தனம .. ¿?
தன் சனாமபதலத் தனாயன
பனார்க்கும பனாக்கியேம
புதகப்பபவெனுக்யக மெட்டயமெ கிதடைக்கும .
( Smoking is injuries to health)
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