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ஜனனம் 

 

மரணம்  

சதாடும் சதாலைவில் 

எழுதப்படுகிறது  

முதல் அத்தியாயம் 

 

உள்ளிழுத்த உயிர் மூச்சு 

விந்து விலதத்தலத 

உந்தித் தள்ள 

உன்னதமாய் அரங்ககறியது 

உயிர் பகிர்தல் 

 

உடல் வருத்திய 

சகாடும்பிணி அலனத்லதயும் 

சமாத்தமாய் கலரத்தது 

கெயின் முதல் தீண்டலில் 

ெிலிர்த்து ெிதறிய 

கண்ணீர்த்துளி 

 

உடற்சகாடி அறுத்தபின்னும் 

பிலணத்து நிற்பசததுசவன 

திலகத்து நின்றது… 

அடுத்த அத்தியாயம்தலன 

ஏழில் ெனி 

எட்டில் குருசவன்று 

கட்டங்களில் அலடக்க 

காத்திருந்த காைம்  
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குழந்லத 

 

ெிறகடித்து  

கதவலத என்றாள் 

ெிறுபல் கடித்து 

பூதம் என்றாள் 

மாறாத என் முகம்கண்டு 

கபா! உனக்கு பயகம வரவில்லை – என 

செல்ைக் ககாபம் சகாண்டாள்... 

 

எப்படிச் சொல்வது அவளுக்கு 

நான் பார்த்தது 

கதவலதலய மட்டுகம என்று! 

 

நான் ஒவ்சவாருமுலற 

அவளிடம் கதாற்கும்கபாதும் 

ஒரு சநாடி ெிாித்து 

மறு சநாடிகய 

இம்முலற  

நான் கதாற்கிகறன் 

நீ சஜயித்துக்சகாள் என்கிறாள்... 

 

எப்படிச் சொல்வது அவளுக்கு 

நீ இப்படிகய இருந்துவிடு என்று! 

 

எங்கள் கண்ணாமூச்ெி 

விலளயாட்டுக்களில் 

தன் பிஞ்சு விரல்களின்பின் 

அவள் மலறயும்கபாகதல்ைாம் 

நான் சதாலைந்து கபாகிகறன்! 
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அவளின் 

செல்ை லவத்தியத்திற்காககவ 

தினமும் கநாயுறுகின்றன 

சபாம்லமக் கிளிகளும், கரடிகளும்... 

நானும்... 

 

விழுவதும்  

விழுந்து எழுவதும் 

துயர்வாின் அழுவதும் 

கவலை மறப்பதும் 

சுகித்தலத துறப்பதுசமன... 

 

நான் சதாலைத்தது 

அலனத்தும் தந்து 

யாதுமாகி நிற்கிறாள் அவள்! 

  



 

Tamil Poetry - Second Prize 

சுபா செந்தில்குமார் (Subha Senthilkumar) 

     (Birth) and other poems 

4 | P a g e  
 

இளலம 

நீ அனுப்பிய 

திரவியங்களில்  

விைகவில்லை 

என் மீது படர்ந்திருக்கும் 

உன் வாெம்... 

 

நீ வாங்கித்தந்த 

குளிர்ொதனத்திற்கு 

தணியவில்லை 

நம் சநருக்கத்தில் 

நீ என்னுள் 

விலதத்து சென்ற 

உன் சுவாெ தகிப்பு... 

 

ெிறு தீண்டல்கள்  

தந்த தருணங்கலள 

தரவில்லை 

உன் ஆயிரம்  

முத்தங்கலள 

சுமந்து வரும் 

குறுஞ்செய்திகள்... 

 

காதல் 

காமம் 

கண்ணீர் - என 

எலதயும் 

பிாித்துணர முடிவதில்லை 

உன் சதாலைகபெி  

தீண்டல்களில்... 
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உன் காதல்  

சதாடாத  

இந்த கதகத்லத 

இன்று 

காமமுற்று 

கைவிச் ெிலதக்கிறது 

என் தனிலம 
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முதுலம 

 

அனுபவங்கள் 

அலனத்லதயும் 

ககாடிட்டு 

குறித்து லவத்துக்சகாள்கிற 

சுருக்கங்கள்... 

 

என் கவனம் ஈர்க்கும் 

முயற்ெிகள் அலனத்லதயும் 

காைம் கடந்தசதன 

கடந்து விடுகிறது காைம்... 

 

ஆெிர்வதிக்க மட்டுகம 

ஆெிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிற 

என் கரங்கள்... 

 

இடறும் நலட 

பிறழும் சமாழி 

தவறும் நிலனவுகள் - என 

என் குழந்லத குணங்கள் 

அலனத்தும் இன்று  

ரெிக்கப்படுவகத இல்லை... 

 

காத்திருக்கிகறாம் 

கிலள உதிர்க்கட்டும் என்று காற்றும் 

காற்று உதிர்க்கட்டும் என்று கிலளயும் 

விளிம்பு இலையாய் நானும்... 
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மரணம் 

 

தவிர்க்க முடியவில்லை 

எனக்கான  

மாலைகலளயும்  

மாியாலதகலளயும் 

 

ஆயிரம்முலற 

அாிதாரம் பூெியும் 

எப்படிகயா 

சவளிப்பட்டுவிட்டது 

ஆழ்மனதின் குரூரம் 

சகாப்பளித்து தள்ளிய 

விகார முகம் 

 

வியர்லவ மனிதர்கலள  

விைக்கிய எனக்கு – இன்று 

மூச்சு முட்டுகிறது  

என் மீது  

சதளிக்கப்பட்ட  

நறுமணம் 

 

நான்  

சவறுப்புடன் வீெிய  

வார்த்லதகளலனத்லதயும்  

இன்று சமௌனமாய் 

உமிழ்ந்து பிாியும் 

உறவுகள் 

 

கால்வயிறு நிரம்பியவன் 
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இடும் அாிெிகூட 

வாய்க்கு மட்டுகம 

வெப்படுகிறது 

வயிறுக்கு அல்ை 

 

நிலறந்திருக்கும்  

மயான சமௌனத்திலும் 

எனக்கு மட்டும் ககட்கிறது 

புழுதியாய் அடங்கிய 

ொம்பல் மீதமர்ந்து 

காைமும் காைனும் 

நடத்தும் விவாதம்... 

 

புறக்கணிக்க கவண்டிய 

இந்த அத்தியாயத்லத 

புலதப்பதா? 

எாிப்பதா? 


