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மழைப் பிறப்பு 

 வானம் 

அழுவழத 

 

மழை  

விழுவழத 

 

புல்  

எழுவழதத் 

 

தாிசிக்கும்  

தருணத்தில்  

 

கசிந்து  

ஊற்றறடுக்கிறது  

உயிர்ச்சுழன.  

 

 அடித்துத் துழவத்தது 

மழை 

என்  

நிராழசகழையும் சசர்த்து.  
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 மழை  

தழுவத் தழுவ 

 

உடல்  

கழுவ கழுவ 

 

உயிர்  

நழுவ நழுவப் 

புதிது புதிதாய் 

புனர் றென்மம்.  
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பயணம் 

ஞானத் சதடலில்  

எடுத்து ழவக்கும்  

முதல் அடி. 

 

பிாியமுள்ைவர்கழைப்  

பிாிந்து பின்  

சசருவழத உணர்த்தும்  

பால பாடம்.  

 

அன்பின்  

அடர்த்திழய  

அறிய ழவக்கும்  

ஆன்ம சசாதழனக் கைம்.  

 

எங்சக சபாகிசறாம்? 

எப்சபாது திரும்புசவாம்? 

... ... ... ... ...  

... ... ... ... ...  
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... ... ... ... ...  

இப்படியான சகள்விகைிலும்  

 

அவற்றின் பின்சன  

ஒைிந்திருக்கும் விழடகைிலும் 

துடித்து நிற்கிறது  

உறவுகைின் உயிர். 

 

முன்னும் பின்னுமாய் 

கடந்த தூரமும்  

கடக்க சவண்டிய  

றதாழலவும் 

மிச்சமிருக்கின்றன  

இன்னும்…  

 

காலக் கயிறு 

சுைற்றி விட்ட  

பம்பரம் சபால்  

சுற்றிக் றகாண்டு  

அழலகிறது மனது. 
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றதாடரத் றதாடரப்  

பயணங்கள்... 

றதாழலவு கடக்கும்  

துயரங்கள்.  

 

கடந்து றசல்லும்  

காலத்ழத  

நிழனவுப் றபட்டகத்தில்  

உழறய ழவக்கும்  

உற்சாக அனுபவம். 

 

நிழனவுச் சாைரம் திறந்து  

நிகழ்காலத்தின்  

றவைிச்ச சரழக பரவ  

உள்ளுக்குள் ஒைிசயற்றும்  

உன்னத உணர்வு – பயணம். 

 

கழர றதாடும்  

அழலகள் 
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கடலிடம் மீள்வது சபால் 

தினம் தினம்  

றதாடர்கிறது  

சதடலுக்கான பயணம்.  

 

மன அடுக்குகைின்  

இடுக்குகைில்  

றவைிச்சம் பாய்ச்ச  

அவசியம் சதழவ  

பயணம். 
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நழர 

முதுழம  

முகவாியின்  

முதல் வாி. 

 

அந்தி(ம)க் கதிாின்  

ஆரம்ப  

நிறப்பிாிழக. 

 

ஒழுகும் ஆயுழை 

உணர்த்தும்  

ஒைிக் கீற்று.  

 

தழும்பும் இைழம 

தடம் மாறாமல்  

தடுக்கும் சமிக்ழஞ. 
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தடுமாறிய தருணங்கழை 

மீள்பார்த்துச் 

சாிபார்க்கச் றசால்லும் 

மனக்கணக்கு. 

 

காலன் பதிசவட்டில் 

புதுக்கணக்குக்கான  

ஆதிச் சுைி. 
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பசியின் ராகம் 

யாசகம் சகட்கும்  

வைிப்சபாக்கனின் 

புல்லாங்குைலிலிருந்து  

றபாங்கிப் பிரவகித்துக்  

கழரயுழடக்கிறது 

பசியின் சங்கீதம்.  
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தாய் மடி 

காருண்யம் 

றபாங்கும்  

கனிவுப் பார்ழவ. 

 

அன்பு ததும்பி  

வைியும்  

றதாடுழக. 

 

சநசத்ழத  

அடர்த்தியாக்கும்  

சகசம் வருடல். 

 

மனச்சுழமழய  

இறக்கி ழவக்கும் 

துழறமுகம் 

தாய்மடி. 
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மைழலக் குறும்புகள் 

 அம்மாவின்  

 புடழவத் தழலப்பில்  

 முகம் மழறத்துக் 

 கனிசவாடும் 

 கலவரத்சதாடும்  

 ஓரப் பார்ழவ  

 பார்க்கும் குைந்ழத 

 றசால்லாமல் றசால்கிறது 

 றவட்கத்தின் இலக்கணம்.  

 

 றபற்சறாாின்  

சகாபத்ழத 

வலுவிைக்கச் றசய்யும்  

றமன் ஆயுதம் 

பிள்ழைகைின் 

இதசைாரக் குறுஞ்சிாிப்பு.  
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 சபருந்துப் பயணம். 

ென்னலுக்கு றவைிசய 

சவடிக்ழக 

பார்த்துக் றகாண்டிருக்கிறது  

குைந்ழத. 

இழமக்காமல்  

இரசித்துக் றகாண்டிருக்கிசறன் 

நான்.  
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மழை நடப்பு 

 மழை ஓய்ந்ததும் 

சாரலடிக்கிறது 

மரத்தடியில்.  

 ஒசர குழடயின் கீழ்  

நாம். 

இதயங்கழை இழணத்து  

நழனக்கிறது  

அன்பின்  

றபருமழை. 

 ஓயாது  

 சமலும் கீழும்  

 விழரந்து ஏகும் 

 மின்தூக்கி 

 ஒருசபாதும்  

 றசான்னதில்ழல  

 முத்தங்கைின் இரகசியத்ழத.  
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அன்றாட அலுவல் 

 ரயில் நிழலயங்கைிலும் 

கழடத்றதாகுதிகைிலும் 

வசீகரச் றசாற்கைில்  

விைித்து 

சிசனகம் வைிய 

றமன்னழக றபாங்கும் 

முகத்துடன் அணுகும்  

விற்பழனப் பிரதிநிதிகழைச் 

சந்சதகமும் சங்கடமும்  

தவிர்த்து 

இயல்பாகப் புறக்கணிப்பது 

எைிதல்ல  

எப்சபாதும். 

 

 

 

 


