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ெந���� கா
க�ெந���� கா
க�ெந���� கா
க�ெந���� கா
க�    
((((இர�
 மர� கவிைத ெதா�திக�இர�
 மர� கவிைத ெதா�திக�இர�
 மர� கவிைத ெதா�திக�இர�
 மர� கவிைத ெதா�திக�))))    
ெத�னவ� ெத�னவ� ெத�னவ� ெத�னவ� ((((ேகேகேகேக. . . . ��ைபயா��ைபயா��ைபயா��ைபயா) ) ) ) எ�திய�எ�திய�எ�திய�எ�திய�    

 
Source:  
"ெந���� கா
க�" 
இர�
 மர� கவிைத ெதா�திக�  
1) தைல�� : மல��த பி��  
அெமாி�க� க��ாி மாணவ�களா� பதி�பி�க�ப�ட!  
ஆ�
: 1972 
கவியர$ க�ணதாச� அவ�களா� ெவளியிட�ப�ட!. 
2) தைல�� : ெந���� கா
க�  
ெத�னவ� பதி�பக'  
ஆ�
: 1982 
ெசா�(� ெச�வ� �மாி அன�த� அவ�களா� ெவளியிட�ப�ட!  
---------------  

ெந���� கா
க�ெந���� கா
க�ெந���� கா
க�ெந���� கா
க�    
 
ெபா�க� ெபா�க� ெபா�க� ெபா�க� ேவ�டா! ேபா�க� ேவ�டா! ேபா�க� ேவ�டா! ேபா�க� ேவ�டா! ேபா�க� ! ! ! !     
 
உ*பவைன, உதிர+ைத ேவ�ைவ ஆ�கி 
        உ�வா��' ெச�ெந�ேல ெத-வ' எ�/ 
ெதா*பவைன, மா�ேடா
 மாடா-0 ேச1றி� 
        $ழ�பவைன, ெவ-ேயா4' விழி�� 5�ேன 
எ*பவைன, உ�பி�லா� 6ழி� இ�த 
        உலக+ைத� க�(
) அ!7' சிலநா� இ�றி 
அ*பவைன, வயேலார' !யாி� 89+தி 
        ஆ��பத�ேப� தி�நாளா' ! அ�ேதா பாவ' ! 
 
ம�டான விைலயினிேல அர$த�த 
        ம(7விைல உர'வா:கி� ப!�கி ைவ+! 
எ�டாத உயர+தி� விைலைய ஏ1றி 
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        ஏ�உழவ� வயி1றினிேல அ<+!, =0$ 
வி�டா>' விைல6
' எ�/ ெசா�( 
        விைளயா
' ெப�'��ளி� க/��0 ச�ைத� 
ெகா�டமி�4' நீ:கவி�ைல! உழவ4��� 
        ெகா�ளிைவ�க அ
�ெபாி+ேதா' ெபா:க� எ�ேற ! 
 
ஒ�<வி�ட உடேலா
', திைரமைறவி� 
        உய�ம�ட' ேக�கி�ற லAச' த�! 
த�<வி�டா� நீ�பா-0$' ‘ேமா�டா�’ காண+ 
        த�'கட4� ேக1பா
 ெச-வ த1கா- 
வ�<��� கட�வா:கி விைள+த ெந�ைல 
        வய�ேம�<� கட4�ேக அள�!வி�
� 
ப�<��� ேபா-அாிசி விைல�� வா:க� 
        ப
'பா
 ெகாAசமி�ைல ! விழாஓ� ேகடா? 
 
‘ப<யள��' பர�தாம�’ – உழவ� ம�க� 
        பசிெய�/ கத/கிற நிைலைய ேம>' 
‘�<’ அள�க வி�
வி�
� 6< நி�/ 
        ெகா<பி<+ேதா' தமிழ���+ தி�நா� எ�/! 
ெகா<யநிைல மா1றிடேவ உழவ� 6<� 
        6�பா
 ேபா�டாேர� உயி��<�க+  
த<எ
+!' !�பா�கி ெகா�
', தா-மா� 
        தா(யிைன அ/+ெதறி�!' ெபா:க� க�ேடா'? 
 
ெசா�லாிய ேவதைனயி� வ/ைம அ�றி+ 
        ெதாைகேய!' உைழ�பினிேல காணா ஏைழ 
க�லைறயி� 6<நி�/ ெகா�ைளயி�ட 
        கண����0 ச�ைடயி
' �'ப� த�ைன 
வ�லெப�A ச�திகளா-� ெகாதி+ெத*�! 
        வAசகாி� ��திஒ� கடலா- ஓட 
ெவ�>கி�ற ேபா���� ெபா:கி0 சீ/' 
        ேவைளதா� தமிழ4��� ‘ெபா:க�, ஆ�'! 
 
ெபா�ெட�/' Cெவ�/' ெகாAசி எ'ைம� 
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        �+த5த' ெகா
+தைண+! ம<யி� ேபா�
0 
சி�ெட�/' ேதென�/' 5+த' 6�<0 
        சீரா�<+ தாலா�<� கா+த தாைய� 
க�ெட�/' �ைலயாத ேமனி வ�ண' 
        கவி� சி�!' ஆ�யிைர+, தமிைழ, ேம�ைம 
வி�ெட�/' ேபாகாம� இமய+ ேத1றி 
        8/ெகா�D' நா� தமிழ� தி�நா� ஆ�'! 
------- 
 
வி�"��� ம�"�வி�"��� ம�"�வி�"��� ம�"�வி�"��� ம�"�    
(கா�ைக கைர�தா� வி��! வ�' எ�ப! நா�
��ற ந'பி�ைக. வி��! வர� 
கைர�த கா�ைக�� ெந-E', ேசா/' நிைறய ைவெயன+ ேதாழியிட' ெசா�னா� 
ேதாைக ஒ�+தி. அ! அ�/! ‘வி��! வர� கைர�த கா�ைகைய ம��! 
ைவ+!�ெகா�’ என, ேவதைன�ப�ட ஏைழ விவசாயி ெசா�கிறா�. அ! இ�/!) 
வி��!வர� க+தினா� – கா�காேய ம��!, ைவ+!� ெகா�>ேவ�! 
 
ப�<னியி� சா�! 
        ப0ைச���ைள இ:ேக – அட 
ச�<, பாைன ஏ:�! – வி��தாளி 
        சா�பி
வெத:ேக? 
 
வான' வற�
 ேபா0$! – எ:க 
        வயி/ காயலா0$! ! 
கான' பா
' கா�ைகேய - இ!  
        காதி� ஈய' பா-0$! ! 
 
ெப+!� ேபா�ட பி�ைளைய – ஜன' 
        வி+!� ேபாட� பா��!, 
�+!�ப�ட ெநAசிேல – நீ  
        6� தீ�ட� பா�கிேற ! 
 
பயி�ப0ைச க��! – �+ர 
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        பா�ய' ம�
' ெப��! – அட 
கயி/ ேபா�
+ ெதா:கினா – பி�ைள  
        காைல0 $+தி வ��! ! 
 
மா
 க�
 வ�கேல – நா:க  
        மான' தாேன வி�கேல - இ�த�  
ேக
ெக�ட நா�<ேல – ேத�த� 
        ேக(�6+! நி�கேல.  
 
ேவ( ஊைர ேமE! – லAச'  
        8�
 ேமல பாE! ! 
பா>' ேத4' ஓடேல - இ:ேக 
        ப�ைட+ த�ணி ஓ
! ! 
 
விைலE' 6ட ஏ/! ! – ெவ/' 
        ெகாைலE' ெகா�ைள மீ/! ! - எ:�' 
சிைலக� ைவ�க� 6சேல – எ:க  
        சிரம' தீ��;க� காசி�ேல ! 
 
வி��!வர� க+தினா� - கா�காேய 
        ம��! ைவ+!� ெகா�>ேவ�  
--------  
 
ம#ப�க!ம#ப�க!ம#ப�க!ம#ப�க!    
 
ஏ�டளவி� �!ைமகைள எைதஎைதேயா எ*!' 
        Eக��ர�ட� 51ேபா�� வாதிெயன� 6றி 
நா�ேடா���� கா!�+தி� ேபா�+!கிறா� ேபா�ைவ! 
        நயவAச� ந�ேலானா-� ேபா�+!கிறா� ேபா�ைவ! 
C�<உ�ேள சிைறைவ�க ேவ�<யவ� எ�லா' 
        “Cத'பா�, வ�தா பா�” என0 ெசா�( ம�க� 
ஓ�டாேல பதவிகைள உ
'பாக� ப1றி 
        உட�=�ைட அ<+தா>' ேபா�+!கிறா� ேபா�ைவ 
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ஒ*�கமி�றி� க1பதாக ஏ
கைள+ தி�4' 
        உ��படாத க*ைதE�தா� ேபா�+!கிறா� ேபா�ைவ 
அ*�ெக�லா' மன+!�ேள அைட+ெதா�வ� ெவளிேய 
        ஆ�டவனி� அ<யெனன� ேபா�+!கிறா� ேபா�ைவ! 
ெகா*�க உ�I' வா9வினிேல திமி�பி<+! நாD' 
        ெகா�டவனி� க�5�ேன பலேரா
 க1ைப 
5*�க+தா� விைலேபசி நாகாீக' எ�4' 
        5ைறெக�ேடா� ப+தினியா-� ேபா�+!கிறா� ேபா�ைவ! 
 
பA$��� பதிலாக� பண�க�
 ைவ+!� 
        ப
�கி�ற திமி:கல5' ஏைழகளி� ேதாழ� 
மிAசி மிAசி� பா�+தா>' நாேனதா� எ�பா� 
        வி�ைத: எனி� வசமாக� ேபா�+!கிறா� ேபா�ைவ? 
நAெச�லா' க*+தினிேல ைவ+தசிவ� ேபால 
        நா4ன! பா�<��+ த'பிமக� எ�/ 
ெகாAசிவி�
+ திைரமைறவி� �ழிபறி�க� பா���' 
        ெகாைலகார� உறெவ�/ ேபா�+!கிறா� ேபா�ைவ!  
-------- 
 
வாாி���$ ேதைவெய�னவாாி���$ ேதைவெய�னவாாி���$ ேதைவெய�னவாாி���$ ேதைவெய�ன????    
(ப<�� வாசைனய1ற ஒ� கிராம��ற� ெப�மணி. க�யாணமாகி� பலகாலமாகிE'  
அ�த� பாவி�� ஒ� �ழ�ைத இ�ைல. இைத0 சா�கி�
 இ�ெனா� க�யாண' 
ெச-ய 5ய�கிறா� கணவ�. எ�த மர+ைத0 $1றினாலாவ! என�� ஒ� �ழ�ைத 
பிற�காதா? – ெநா�< 5டமாக� பிற�தா>' பரவாயி�ைல – அதனா� எ� 
கணவ� எ�ைன வி�
 நீ:காம� இ��க வழி திற�காதா எ�/ ேக�கிறா� 
அவ�!) 
 
அரசமர' க�<��தா – ெதாரமாேர 
        ஆரா0$' ெசா�(
:க, 
வ�செம�லா' $+திவ�! – பி�ள 
        வர:ேக�
ப பா+தி
ேவ� ! 
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க�ளிமர' $+திவ�தா – வயி/ 
        கன��மி�4 நீ:கெசா�னா 
ெவ�ளிெய�ன கிழைமெய�ன 
        ேவைளெய�லா' $+திவேர� 
 
தைலநிறய� C0J�< 
        த:க+தா� ெதா�<க�< 
தைல5ைறயா� பா�
�க�< 
        தாலா�
0 சர:ேகா+! 
 
“மாம� அ<0சாேனா 
        ம�(ய�C0 ெச�டாேல 
காம� அ<0சாேனா 
        க�'� வி�லாேல 
 
ஆர<0சா ெசா�(
�4” 
        ஆராேரா பா<நி�4 
மார<�க� பி�ளவர' 
        மனசார� ேக�கல-யா 
 
தா(க�< ம/வ�ஷ' - வயி/ 
        த�ளிநி�க� காணல�னா 
ேக(ெகா�<� ேப$றாக – எ'��ஷ� 
        கிழி0சேகா
 தா�டாம 
 
ப+! வ�சம�ேலா – நா� 
        பா-விாி0$� ப
+தி��ேத� 
ெப+!ைவ�க� பாைதயி�ல ெத-வ' 
        ேப�ைவ�க நீதியி�ல! 
 
வாாிெசா�4 பிற�கல�4 – எ�  
        வயி+தில ம�ண<�க 
யா�ெசா�(� ெகா
+;தாேரா – எ'��ஷ� 
        ேவறக�ட நிைன0சாேர! 
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க�<வ0ச தி'ப�ட'  
        ைகவி�
� ேபா�மி�4 
எ�<�ேபாற ம0சாைன 
        இ*+!வ�க ேவIமி�4 
 
��ஷ�வி�
� ேபாவா�4 
        ��ளவர' ேக�டைனயா! 
அரசாள� ேக�க(ேய! 
        அ�ளிைவ�க� ேக�க(ேய! 
 
நாைள� 6*�� 
        நாழி6ட0 ேசாளமி�ைல 
ேவைள��0 ேசாறி�ல 
        8<�ல !ணியி�ல 
 
வய> வர�பி��கா 
        வாாி$��+ ேதைவெய�னா? - இ�த� 
பய>' கிட�தைலய – நா� 
        பி�ைளவர' ேக�டலAேச� 
 
ெக�ட ேக�
�� - இ�த�  
        கிழிAசLவா ேநா�
�� 
��<�பய இ�ல�னா -  
        �< 5*கி� ேபா�தி�4 
 
ெச��பால ெர�ட<0$ 
        சீ�ெச-ய ஆளி�ேல ! 
ெபா��ப+த ெபாற' ேபா�� – எ'��ஷ� 
        �+திேயா ெசா+த� பா�� 
 
பி�ள ெபற 5<யல�4 – ேவற  
        ெப�டா�< க�
றதா 
ெகா�ளயில ேபாறவ� - ஊைர� 
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        6�
றாேன அ!�காக 
 
கா� ெநா�< ைக ெநா�< 
        க� ��டா இ��தா>' 
வா� ெகா�
 பிற�தா>' - ��ள 
        வர�தாேன ேவI ம-யா? 
 
�ழ�த ெபற 5<யல�4 – எ�ன� 
        �ற ெசா�( ஒ!�கி�
 
ெகா*�தியாள� ைகைவ�க – எ'��ஷ� 
        ேகாண��+தி பாE!�4 
 
த
+தாக� ேக�டன-யா – நா� 
        தாிசாகி� ேபாகாம 
ம<ேமல ஏேதா ெவா�I – ெத-வ' 
        மன$ைவ�க ேவIம-யா ?  
-------- 
 
அரசமர' க�<��தா – ெதாரமாேர 
        ஆரா0$' ெசா�(
:க ! 
வ�செம�லா' $+திவ�! – பி�ள 
        வர:ேக�
� பா+தி
ேவ�. 
-------- 
 
உாிைம ஏதடா உன��? 
 
அ�ேபா
 சீரா�< அரவைண+! 
        அகெம�லா' �ளிர+தா� வள�+தி��! 
இ�ப+தி� வா9கி�ற நிைலைய+ த�தா� 
        ஈ�றவாி� கடைமநிைற ேவ/ ெம�/ 
5�ெப�லா' ெசா�(
வா�! இ�/ ம�க� 
        5�ேபால ‘எ�ணி’ெய:ேக ெப/கி�றா�க� 
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அ�ைறயநா� ேபா� - பி�ைள ெப/த�வி�
 
        அ
�க
�கா-� ��<ய�ேறா ேபா
கி�றா� 
 
“ெப1ெற
+த பி�ைளயத�ேதைவ எ�ன? 
        பிணியி�றி வா9�தி��க� பாைத எ�ன? 
க1/யர வசதி த�!, இளைம ெநAசி� 
        கன7கைள நிைறேவ1ற வைகதா� எ�ன? 
ச1ேற4' இைவெய�லா' நிைன�கி�றாரா? 
        ச+!�டா ேதைவெய�லா' ெச-!ைவ�க? 
இ1ேறநா' தி
ெம�/ இற�! வி�டா� 
        இைவ வாழ வா-���டா இ�த நா�<�? 
 
எ0சி�இைல+ ெதா�<களி� ஓர' நி�/ 
        எகிறிவ�' நா-கைளேய விர�<+ - தி�/ 
ப0ைசயிள' பிA$பல – க�த� $1றி� 
        பாைதேயார' கிட�கி�ற பAைச நா�<�  
இ0சிறா�க� நம���பி� ஏ! ெச-வா�! 
        இ�ப<+தா� திாிவாேரா?’ எ�/ ெகாAச'  
அ0$/+த� இவ��ெக�லா' இ��தி��தா� 
        அ
+தேவைள0 ேசா1/�� வைகE' ெக�ேடா� 
 
பி�ைளெபற நிைன�பாரா? கணேநர+!� 
        ெப�டா�< $க+தாேல ெப1ெற
+!+ 
!�Dகி�ற இளைமயிேல வ/ைம+ தீயி� 
        !<�கவி�
�, க�வியி�றி வளர வி�
, 
“ெகா�ைளயைர, தீராத பிணிெகா� ேடாைர 
        6$கி�ற சிக�� விள� ெகாளியி� த'ைம 
அ�ளிவி1/ வா*ெமா� ெப��ல+ைத 
        அ�ேறாஇ� ெகா<யவ�க� ெப��� கி�றா�? 
 
$யநல+ைத� க�தி – உ:க� $க+!�காக0 
        $ட�8$' மணி ெப1/0 சா�கைடயி� 
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தயவி�றி 8$' தா-��லேம ெகாAச' 
        தைய 6��! நிைன+!�பா�! காலெம�லா' 
!யாினிேல தவி�கி�ற நிைலைய இ�த+ 
        Mயவ���+தர – உாிைம யா�ெகா
+தா�? 
இயலாத ேபா! ஒ�ைற� ெப1ெற
+! 
        இ'ைசதர உன��ாிைம யா�ெகா
+தா�? 
 
தா�ெப1ற பி�ைளஇ�த ைவய+!��� 
        த�திEட� வாழவைக ெச-!வி�
 
வா� ேபாக 5<யாத, வ�க1ேறா�க� 
        வாிைசயாக� ெப1/ – அவைர+ !யர+!��� 
ஏ� த�ள நிைன�கி�றா�? இவ�க�ெக�லா' 
        எ�னெகா
' த�டைனதா� ெகா
+த ேபா!' 
நா� தி��தி அைடய மா�ேட�, இவ��ேக எ�/ 
        நரகெமா�/ இ�ைலெயனி� �திதா-0 ெச-ேவா' ! 
--------- 
 
மரண$தி� ம&யி�மரண$தி� ம&யி�மரண$தி� ம&யி�மரண$தி� ம&யி�    
(மரண+தி� தைலவாச(� - உ1றா� உறவின� $1றி நி1க அவ� மனேமா,  
அவசரகதியி� - கட�த கால+! நிைன7கைள� கைர�கிற!.)  
 
ெகா
ைம��� வா9வத1�� பிற�!வி�ட நிைலெய�ணி� 
        ‘�வா, ெவ�/ 6வி அ*! 
5<�பத1�� இ! எ�ன ? எைன0$1றி� பல�க�ைண 
        5�தாைன யாேல !ைட+! 
வ<�கி�றா� க�ணீ�? ஓ! எ�கைதE' 5<�தி/தி  
        வண�கெமன� ேபா
' நிைலைய 
அைட�!வி�ேட� ேபா>' நா� ! அ-ய-ேயா, காலேமநீ 
        அத1��ளா ஓ< 5<�தா-? 
 
விைளயா�
� ெபா'ைமகைள ெநAேசா
 அைண+தவண', 
        ேவ<�ைக கா�< உணைவ�  
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�ைழ�ெதன�ெக� தாN�ட� ெபா'ைம�� நாO�<+ 
        தாலா�< ைவ+த, நிைலயி�  
விழி=< எைனமற�! தா-ம<யி� M:கிய நா� 
        விைளயா�
� ேபாேல கட�! 
�ழி ேம�<�, மரண+தி� ம<மீ! தைலைவ+!� 
        ெகா�
ற:�' நாைள அைட�ேத�! 
 
ப�ளிமணி ஓைச ேக�
 ெவ�ைளமன0 சி/மி’ அவ�, 
        ப�(னிேல ைவ+!� க<+!�  
ெகா�ைள அ�பி� த�தெந�(� கா-வாயி� ேபா�டவ�ண', 
        6<, அவ� ைகைய� பி<+!+ 
!�ளி+தா� ஓ<யநா� ேந1/+தா� ேபாேல எ� 
        M:கிவி�ட ெநAசி� ெதாிய 
ெவ�ளெம4' கால+தி� ேவக+தி� கட�கல�க  
        விைரகி�ேற� க�ணீ� ெசாாிய! 
 
��னைகயி� C+!வ�' அ�ைன5க' ெநAச+தி�  
        �ைரேயா<� ேபான நிைலயி�  
க�ன+தி� ைகைவ+!�, க�ணீரா' �ள�ப<யி� 
        கா�ைவ+திற:கி� �ளி��' 
எ�ண+தி�, நி�மலமா-, ம:கலாக+ ெதாிகி�ற 
        எ�ன�ைம� காத� மைனவி …. 
இ�ப+தி� அவேளா
 ெசா��க+ைத எ�<யைத  
        எ�ப<+தா� நா4' மற�க? 
 
இத90சா/' எ�மைனவி 5கஅழகி� பிரதிெயன 
        இல:� நிலா 5�ேன அம��! 
பதமாக அவ�த�த நிலா0 ேசா/' உ�(
) அவளி�  
        ப�வ+ைத� பா�+ேத கிற:கி0 
$கமாக அவ� ம<யி� உற:கிய நா� - ேந1/� ேபா� 
        !�(தமாய� க�ணி� ெதாிய 
��கி�ேற� எம4ல�! மரண+தி� ம<யி� நைர 
        C+ததைல M:கி0 சாிய……… 



13 

 

 
எ+தைனேயா இ�ப:க�, எ�ென�ன உ�ள:க�? 
        எ�லாேம க�ணி� ெதாிய 
அ+தைனE' கைடசியாக அைலயாட மீ�
�தா� 
        ஆைசபல ெநAசி� விாிய 
5+த+தி� �<யிய��க0 ெசா+தாக இ��தவளி�  
        ேமான+தி� பாச' ெநளிய 
ெமா+த+தி� சா7ல� 51/ைக��� ேபாகி�ேற�! 
        5க:கா�
' ேசாக' மைறய! 
 
51றாத இர7பல: 5+தான வர7பல 
        5+திைரக� இ�ட $வடா- 
வ1றாத உற7பல வழ:கியவ� 5க:காண 
        வாைததா� !<��' �ழவா-! 
க1ேறதா� ெத�வள�த கா�நட�க+ தள��ததனா�  
        க
:ேகாப' ெகா�ட மனேம; 
இ1ேறதா� ேபாவத1�� இதய+!+ !<��கைள  
        எ�ணி�ெகா� ஆவா- பிணேம ! 
 
சி1றாைட பி�$1றி0 $1றாக இைட$1றி0 
        ெசPவிதழி� வா9�ேத� �<E' 
ம1ேறா���� க�(�ந� உாி+!�, க�ணீ� வ<+த 
        மனித4��' வா97 5<E' 
$1றிE�ேளா� நா�வ�ேதா� பவனிE�
 ; சாெவ�றா�  
        M�க'தா� உற7�� இனிேய ! 
சி1ெறா(யா- ஒ(�கி�ற இதய+!+ !<�ேபாைச 
        ெச+ெதாழிE' சா7 மணிேய! 
-------- 
 

ேவ�டா! இ"த� காத� ேவ�டா! இ"த� காத� ேவ�டா! இ"த� காத� ேவ�டா! இ"த� காத� !!!! 

க�+தழி�!, க�வியி� நா�டமிழ�! சாக7' !ணி�! – ெப1றவைர� ெப�'  
ேவதைன���ளா�க இ��தா�. அவைர ந�வழி�ப
+த எ*திய கவிைத இ! –  
இ�த� கவிைதயினா� மன' மாறி – உ/திEட� உைழ+!� ப<+!- இ�/ 
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ந�லெதா� வ�கீலாக+ திக9கிறா�, இ�த ந�ப�) 
 
காத( மற�தா� எ�/  
        க�விE' !ற�ேத நி�/ 
சாத>' !ணி�த ந�பா, 
        ச1/நீ கைதைய� ேகேள�, 
அ�ெறா� காத� ேபயி� 
        ஆைணைய ஏ1ற ைம�த� 
அ�ைனைய� ெகா�றா�; ஆைச 
        அர�கியி� கா(� ைவ�க 
 
இதய+ைத� பிள�ெத 
+! 
        ஏகினா� இரவி� ஊேட ! 
உதய+ைத நிைன�தா� இ�ைல, 
        உ�ம+த� ! ஓ
' ேபா! 
க�(ேல த
�கி 89�தா� 
        க�ெநAச�: அ�ேந ர+!' -  
ெகா�வத1� அAசா ைம�த� 
        6/தா� ேபா�ட ேபா!', 
 
“பா�+!நீ வர�6 டாேதா? 
        ப�டேதா காய', க�ேண! 
ேச�+தைண�கி�ற நா4' 
        ெசயல1ேற�?” எ�/, பாச' 
உதறிய மக4� காக -  
        ஒPெவா� !ளியா- 89�! 
சிதறிய இதய' எ�லா' 
        சி�தி1/ இர+த� க�ணி� ! 
 
எ�ெறா� கைதைய நீE' 
        இத1�5� ேக�<��பா- ! 
ெவ�றி
 மனைத ! காத� 
        ேவ�வியி� ப(ெகா
+த 
க�வியி� நா�ட: ெகா�
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        காவிய' பைட�ேப� எ�/ -  
ெச�>க ந�பா, இ�த0 
        சிறியவ� ேப0ைச� ேக�
 ! 
 
ெசா�ல�' !ய�க� தா:கி, 
        ேசா1/��' பலநா� ஏ:கி 
அ�ல�க� ப�
' ெப1ேறா� 
        அ4�பினா� க�வி க1க! 
தாயவ� சாத� ந�றா? 
        தளி��ெகா< காத� ந�றா? 
Mயவ� நீேயா இ�த+  
        ெதாட�கைத எ*! கி�றா-? 
 
சலன:க� தைமெய�லா' சா�கைடயி� M�கி எறி! 
பல8ன� இ�ைலெயன� பழ:கைதைய+ Mளா�� ! 
 
ப�<னிE' பசி+!ய�' பாதிெகா�ற நிைலயினி>' 
வ�<��� கட�வா:கி வழிய4�பி� ப<�கைவ+! 
ப�டாைட வ�'இ�த� பழ:க�த� ேபா�ெமன 
ம�<�லா ந'பி�ைக மக�மீ! ைவ+தெப1ேறா� 
 
ெநAச+தி� ஆைசகளி�; நி�ேறறி+ தா�மிதி+! 
ெகாAசி�ட தா-மன! �5ற+தா� ேவ�
ெமனி�  
வAசகியி� பி�ேபான மனேதா
 �ைம�!கிட ! 
தAசெமன ெவ1றிபல த�'கட7� ெகா�பான 
 
ெப1ேறாாி� மன:�ளி�' ேப/கி�ட ேவ�
ெமனி� 
ெவ1/ட'� தா�நிைன�! ேவதைனைய+ தா�கல�! 
க1காம� $1றிய! க*ேவற ேவ�
ெமனி�, 
நி1காத ெப�ைமைய நிைனயாம� வா9�ைகயி� 
 
        5�ேனற ேவ�
ெம4' 5ைன�ெபா�ேற தா�ெகா�
 
        5�ேன/ ! 5�ேன/ ! 5*=0சா- 5�ேன/  
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------- 
 
இ�வா �த"திர!இ�வா �த"திர!இ�வா �த"திர!இ�வா �த"திர!????    
 
உ
'ெபன� பி<+! ந'ைம+ - தின' 
        உ>�கி
' மடைமக� த'மிட5' 
வி
தைல ெபறவி�ைல – நா�ைட  
        89+தி
' வ/ைமE' �ைறயவி�ைல 
 
ெகா
5ைற0 சாதிபல – ேப$' 
        �'ப>' பிணிெயன+ ெதாடர, அத� 
அ<ைமயா- வா9கி�ேறா' - இ�த  
        அவலமா $த�திர' ? ேபாடா, ேபா 
------------ 
அரசிய� ெபா�ளா தார 
        அ<ைமக� ஆக இ:ேக 
வர�ட தா-� ெகா�ைக ேபசி 
        வா9�தி
' வைரயி�, ஊழ� 
 
இ��<ேல லAச� ேப-க� 
        ஈ ெயன இளி�க, நாச0 
$ர�ட>' வைத�� ம�
' 
        $த�திர' ெப1ேறா' இ�ைல! 
--------- 
 

ஏ� பிற"ேத� இ$�ய) நா*&�ஏ� பிற"ேத� இ$�ய) நா*&�ஏ� பிற"ேத� இ$�ய) நா*&�ஏ� பிற"ேத� இ$�ய) நா*&�???? 

(கவியர:க� கவிைத) 
 
பாரத+ தாேய, பாரத+ தாேய! 
        பாவியா- எ'ைம� ெப1ெற
+! 
பாாினி� உ�ள பAைசய� கண�கி� 
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        பதி7ற0 ெச-த ெப�மகேள! 
 
Jாிய� உதி+!' $த�திர' ெப1/' 
        ேசா'பைல 5றி�க மனமி�றி� 
காாி�� த�னி� கல:கிட எ�ைன� 
        க�+தாி+தவேள, 5!மகேள! 
 
ரா+திாி0 ேசா/ ரQயனி� கண�கி�! 
        ரகசியமாக ம�திாிக� 
பா+திர' ெகா�
 பக� உணவி1�� 
        பைடெய
+தா�க� பலநா
! 
 
ஏன< இ�த இழிநிைல த�னி� 
        எ�ைனE' ெப1றா- மட�ெகா<ேய? 
ேபானேத மான', தாி+திர நா�
� 
        �+திர� எ�ற அைடெமாழிேய 
 
தான< ெப1ேற�! சாி+திர' க�ட 
        சா�/க� ம�
' ெசா�(வி�டா-! 
தான5', க�வி கான5' ெகா�ட 
        தாயவ� நீதா� ஒ��கிேற�  
 
உலகெமலா' தைலவண:கி உன!�க9 பா<நி�ற 
        ஒ�கால' நீேயா அரசி - இ�/ 
விைலவாசி ஆ�சிRட விைளயா�
 நட+த, உ�ைன 
        விட, உய��! ேபான(!) அாிசி! 
உ+தமனா' கா�திதைன ஒ�கால' ெப1ெற
+த 
        உ�நிைன�பி� மAச� உரசி 
இ+தைனநா� �ளி�கி�றா-! ஏமாளி நீ அச�தா� 
        இ�<
வா� உ�வா-�(�) அாிசி! 
 
ெப1ெற
+த ேதசப�த� ேப�நிைன�!, ெம-மற�! 
        ேபத(+!� ேபான உ�ைனேய, 
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வி1/விட� க�சிபல, ெவளிநா�
� பண+!�� 
        ேவக5ட� நி1�(!) அ�ைனேய! 
 
ஒ�பாிய கைல�ெபா��க� உன�காக� ெகா�
வர 
        உய�க�ப� ஏறி� பற�ேதா'! 
இ�ேபா! உ� ேகாவிெல:�' ஒ�சிைலE' விடமா�ேடா' 
        உ�ளெத�லா' வி1க 5ைன�ேதா'! 
……….. 
 
இ+தைன ேகா< ெப1றா- - அ'மா 
        இ�4மா பி�ைளதாக'? 
$+!ேத கண�ெக
+தா� 
        $ரபிேயா உ�வயி/? 
 
இளைமயி� வள:கேளா
 – நீ 
        இ��தநா� ெப1றா(-) இ�/, 
இளமயி� நீய�ல! – நைர+!' 
        இ�4மா தா'ப+ய'! 
 
5�ப! ேகா<ெய�றா� - பாரதி, 
        5�ப! அ/பதா0$ ! 
எ�ப< உ�னிட' தா� - அ0$ 
        உ�ளேதா பி�ைளெச-ய? – எ:க� 
 
வயி/க� கா-கிற!! – உ� 
        வயி/ம�
' கா-�கிற!! 
பயி/க� கா-�பதி�ைல – மனித� 
        பத/க� ச(�பதி�ைல? 
 
ெப1ற! ேபாக�
' - தாேய, நீ 
        ெப1றைத� ேபணினாயா 
$1றிட வசதி உ�டா? க�வி 
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        க1பதா� ேவைல உ�டா? 
 
‘�ைவ+’திேல ேச�� 8�<� - அவ� 
        �<+தபி� �ர�<��! 
!ைவ+திட� பா��பத1கா – எ:க� 
        ேதாைகய� த'ைம� ெப1றா-? 
 
மல�களா- மண' விாி+! – அ�த 
        ம:ைகய� ெகா+!� ெகா+;தா- 
விைலமக� ேபால மா1றா� - ம�ணி� 
        89�தி
' ெகா
ைம அ�ேதா!... 
 
“ெத� ெவ�லா' சிைலக� ைவ+!” – அர$ 
        சிரம:க� தீ��பதாேல, 
இ��கேவா இட5மி�ைல - இ:ேக 
        இ��ப!' ெகா<ய ெதா�ைல! 
 
இ�4' ேக�பா- எ�தி�+ தாேய! 
        ெபா�4' மணிEமா-� ெபா(�தி��!, இ�/ 
க�ன' �ழி�! காசேநா- உழ�/ 
        எ��' ேதா>மா- ஏ�க' பி<+தாேய! 
----------------- 
 
கா�ைகEட�; ��விஎ:க� ஜாதி எ�/ 
        கவிம�ன� ெசா�(ைவ+தா�, இ�ேறா நா:க�  
M�கி(�ேடா' சமத!வ+ைத! உட�பிற�த 
        Mயவைர, நீெப1ற பி�ைள���ேள 
தீ��லமா-0 சிலேபைர ஒ!�கிைவ+!+ 
        ‘தீயி�
� பா��கி�ேறா' அவ�த' 8�ைட’ 
ேபா��களமா- ஆகியேத உன! 8
! 
        ெபா$:�கிறா� அாிஜன:க� உயி�கேளா
! 
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கா$��� பற��த< உன! 6�ட'! 
        கயைம��' ெகா�ைள��' தா�ெகா�டா�ட'! 
6$த< ெநஞசெம�லா'! �5றி� க�ணீ� 
        6
த<! ஓ
கிற ரயி(� இ:ேக 
நாசகார� தா(யிைன அ/+ெதறி�! 
        நைக�காக� ெகா�/வி�
 நைக+தி��த 
ேமாசெம�லா' க�
வி�
' தாEன�� 
        =0சைட�கவி�ைல! இ�4' ெப1/+த�D! 
 
அ�ெறா�வ� மா�
ேபான மைனவி�காக 
        அழகான தாTமஹாைல எ*�பிைவ+! 
வ�சிைறயி� ேபா�டா>' அதைன� காI' 
        வா-�ெபா�ேற ேவ�
ெமனறா�! இ�ேறா நா:க� 
எ�ெச-!' உ�8�<� வா:கி வாV, 
        ஏ1றெதா� W6�டெரன� ேக�ேபா'! அ�த� 
ெபா�மகேளா இ�ைலெயன வ�!வி�டா� 
        ெபா�ேமனி ��ணாக எ�ெண- ஊ1றி� 
 
�ளி�கி�ற அைற���ேள C�<ைவ+!� 
        6�பா
 ேபாடாம� தீையைவ+! 
எளிதாக+ த1ெகாைலதா� எ�/ ெசா�( 
        இ�ெனா�/ ேத<
ேவா'! காத� எ�ற 
கிளி இ�/ சி�கிய! �ர:� ைகயி�, 
        ேக(ய�ல! பா��<E' மற��' 5�ன� 
ெநளிகி�றா� �*வாக! க�<0 ேச��! 
        நிமி��ேததா� நட�கி�றா� ேஜா<யாக! 
 
க�விக1�' 6டெம�லா' காதெல�/ 
        க�மாதி� காாிய:க� நிைற�தத'மா! 
ந�லெதா� காதெல�றா� ேபா1/ேவ� நா�! 
        நாயகாி� காதெல�லா' ேமனி ஆைச! 
க�6ட உ�கிவி
' இ�தநாளி� 
        க�விநிைல ப
'பா
! ப�ட' எ�லா' 
ெச�வாிட' கா+தி��! அவ�த' ேர�<� 
        சி�கிவி
', டா�டேர�<� விைலதா� ஜாWதி! 
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காவிய:க� க�டவ� நீ! கா-0ச� பா�<� 
        கவிெய*தி ஓர'ேபா’ எ�/ ெசா�(� 
பாவிய�க� �!0சாித' பைட+!வி�டா�! 
        பா*' உட� ஆைசெசா�>' இல�கிய:க� 
 
ேதவி உ�த� தி�வ<யி� 6
' ேகா<, 
        தி�+தஒ� ஆளி�றி� ேபானேத<! 
Mவி வி�ட விஷவிைதக� நா
 51/' 
        !ளி�வி�
 வள�த< அராஜக:க� 
 
நாDெமா� ேபாரா�ட'! நாராச' ேபா� 
        நாDெமா� �!�ேகாஷ' ! இைவக� எ�லா' 
ேகளாேதா உ�ெசவியி�? என! தாேய! 
        ேக
ெகா�ேடா� ேபாரா�ட' எ�ற ேபாி�  
Mளா�கி� ெபா!0 ெசா+ைத ெநா/��' ேபா! 
        !<�காேதா உ�மன!? பWைஸ+ தீ�� 
ஆளா�கி எாி�ைகயி� அவைர� ெப1ற 
        அ�ைன உ� வயி/ப1றி எாியாேதா ெசா�? 
………. 
 
இ!ெவ�லா' கிட�க�
'  
        இ�திய+ தாேய, நீ 
இ! வைர� ப�டகட� 
        இ��க இ�4', 
 
ேகா< ேகா< கடைன வா:கி� 
        6�வைள�! நட�கிேறா' - எனி� 
5ட:கி இ:ேக கிட�கிறா�, 
        =< ைவ�க ஏ! மி�றி 
 
ேரா<� ஓர'? இ�நிைலயி�  
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        ேராகிணியா 5�கிய'? 
ேக
ெக�ட நா�<(�த� 
        ேகவல:க� நி+திய'! 
 
ேத< வா:கி� கடனி� இ:ேக 
        ேத�தைலேய நட+!ேவா'! 
6<நி�/ ேக�வி ேக�டா� 
        ��
 பா-0சி� கிட+!ேவா'! 
 
ஆ
 ேபால ம�க� 6�ட' 
        அதனி� ஏறி ஆDேவா'! 
6
வி�
� 6
 பாE' 
        ேகால' க�சி மா/ேவா'! 
 
ேவைல, ேவைல, ேவைல ெய�/ 
        ேவைல ேத< நாDேம 
ஓைல வி�
� கா+தி��! 
        உன! பி�ைள சா�ேம! 
 
ஆைல� ப�ட க�'� ேபால 
        அக�ப�ேட நா� விழி�கி�ேற� 
ஏைழ�ப�ட நா�<� எ�ைன 
        ஏ� பைட+தா- ேதவேன? 
 
��ப�ட மன+திேனா
 
        �ல'பிேன� இ!வைரயி�! 
க�ெக�ட பி�தாேன 
        கதிரவ� வண�க ெம�லா'! 
 
எ�ெச-ய? எ� அறிவி� 
        எPவழிE' ேதா1றில!! 
��ெச-ேய ஆனா>' 
        ெபா*ெத�லா' உைழ�கலா'! 
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க�:க�ைல� ெகா
+!� 
        கண�காக உ*தி ெட�/ 
ெப�மா� பைட+!வி�டா�? 
        ேபத(+!� ேபாேன�! 
 
ஏ� பிற�ேத�நா� 
        இ+!ய� நா�<�? 
வா�திற�! அைழ+தா� 
        மகி9ேவா
 ேபாேவ�! 
-------- 
 
பாரதி பாைதயி� பாரதி பாைதயி� பாரதி பாைதயி� பாரதி பாைதயி�     
(கவியர:க� கவிைத) 
 
பாரதி� �லவ�, 
Eக'பல தமி9மக� இய1றிய தவ�பய�! 
        இழிநிைல அ<ைமயி�, 
அகமகி9�தி��தவ� அைலெயன எழ��ர� 
        எ*�பிய கவி��யி�! 
 
மி�'மட0 சாதிக� மிரளேவ �ர�சிைய  
        மீ�<ய எாிமைல! 
த�'மதி ம:ைகய� தம�ெகா� நீதிைய+ 
        தக�+ ெதறி�த ேபரைல! 
 
தவமைற உைர�பன, தைனஒ� வாியினி� 
        த�கிற அறிெவாளி! 
அவ�ெபய� $ம�தந' அ�ைனயி� வில:கிைன 
        அ/+ெதறி�த ெசா�உளி! 
 
நவEக� பாைதயி� நைமெயலா' 8/ட�  
        நட+திய தைலமக�! 
எவ� எனி� எ�ன, ஓ� தவெறன0 ெச-ைகயி� 
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        எாி+திட� ெகாதி+தவ�! 
 
அவ�, 
தனி ஒ� மனித4� �ணவிைல எனி�ஜக' 
        தைன அழி+தி
' �ய�! 
கனிஎ4' தமி9ெமாழி� கவிைதயி� பலவைக 
        கா-�கிற �!வய�! 
 
பனிமைல இமய5' பா��க9� �மாிE' 
        பாவினி� இைண+தவ�, 
இனிஒ� �!விதி இய1றி
ேவா' என 
        இளைமைய இைச+தவ�! 
 
க�ஒளி க�ணனா-� க�விழி தா4மா-� 
        காத(� கனி�தவ� 
க�ணேன அரசனா-� க�ணேன யா7மா-� 
        காவிய' �ைன�தவ� 
 
ெப�ைமைய� C�<ேய ேபைதயா- ஆ�கிய  
        ெப��!ய� கைள�தவ�, 
ெப�ைமேய ச�தியா-� ெப�ைமேய காளியா-� 
        பி+தனா- நிைன�தவ�! 
 
தமி9ெமாழி வா9ெகன+ தரணியி� 5த� 5ைற 
        தனி��ர� வி
+தவ�, 
எமத�' பாரத', அைட�தேத $த�திர' 
        என�, க�� ெகா
+தவ�! 
 
எமைனேய மிதி�கிேற� எ�னிட' வாெவன 
        எதி��கைண ெதா
+தவ�, 
$ைமெயன வ/ைமைய+ ேதா�களி� $ம�!த� 
        ெதாட�கைத 5<+தவ� ……… அவ�, 
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ெவ�ைளயைர விர�
த1� வைகதா� ெச-தா�! 
        விைல6றி0 ச=க+ைத வி1/ வா*' 
ெகா�ைளயைர விர�<வி�
 நா
 கா�க� 
        �றி�ெபா�/ ெசா�லாம� ேபானா� அ�ேதா? 
 
அ�Dகி�றா� ச5தாய0 ெசா+ைத எ�லா' 
        அவ�ைப��� ேபா�
ைவ+! நா�ைட� பAச' 
கி�Dகி�ற நிைலைம��� ெகா�
 த�ளி� 
        ேக�பா�' இ�றிந'ைம ஆDகி�றா�! 
 
மாதைரேய இழி7ெச-E' மடைம த�ைன 
        ம�எ�ெண- இ�
+தா� ெகாD+த0 ெசா�(� 
ேபாதி+தா� பாரதிE' ! நாேமா இ�4' 
        ேபா-வி�ேடா' ஒ�ப<தா� ேமேல! இ�/ 
 
காத(�றி� கா$-வர த�சைண��� 
        ைக�பி<+!0 சீ�வாிைச பா�கி ேக�
 
மாதைரேய எாி�கி�ேறா' ! அ-யா அ�த 
        ம�ன4�� விழா எ
�க+ த�தி உ�டா? 
 
சாதிக� இ�ைலய< பா�பா எ�/ 
        சா1/கி�றா� பாரதிE'! நா5' இ:� 
ேவத 5+! நாடாாி�; பா�பா7��' 
        ெவ�ைளய�ப ெச�<யாாி� பா�பா7��' 
 
சாதிக� இ�ைலெயன0 ெசா�(0 ெசா�(0 
        சமாதிய�ேறா க�
கிேறா' பாரதி��! 
ேமா!கி�ற இடெம�லா' சாதிைவ+! 
        5ழ:�கிேறா' அவ�ெபயைர! அவேனா, கா�ைக 
 
��வி எ:க� ஜாதிெய�/ 6றி0 ெச�றா�! 
        ெகாAச' ந' கா!ம�த'! அதனா� தாேனா 
ம�விய! வாசக:க� நம! வா9வி�? 
        மனமார�, கா�ைக பி<+தைலவெத:க� 
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தி�0சாதி என0 ெசா�( அதிகாாி��+  
        தின' 6ைழ� �'பி
தா� ேபா�
 நி�/ 
ெப�0 சாளி� �'ப>�� நா�ைட வி�
� 
        ெப�விழா�க� எ
�கி�ேறா' பாரதி��! 
-------- 
 
கவிம�ன�கவிம�ன�கவிம�ன�கவிம�ன�, , , , பரா�பரா�பரா�பரா�…..! …..! …..! …..!     
(5 – 2 – 72 அ�/ அெமாி�க� க��ாி�� வ�ைக த�த கவியர$ க�ணதாச4�� 
வரேவ1�ைர) 
 
காைத ெசா�>' ேகாைதய�த' கவிேனா
 ேத�ஏறி� 
        கன7 6�< – அ�த� 
ேபாைதயி� கவி0சிறைக� �!ைமEட� விாி�கி�ற 
        �ர�சி ேவ�ேத! 
 
ஆ�பி<+! வா�பி<+! ஆதரைவ� கா�பி<+! 
        ஆ�டமி�ட தமி9�பைகைய+ 
M�ப
+த0 JDைர+! ேவெல
+!� ேபா� 5<+! 
        ஓ�டமிட ைவ+தவேன வ�க! – எ:க� 
        நா�டெம�லா' ஈ�+தவேன வ�க! 
 
ஓலமி�
� 6(ெப1/ ஒ�பாாி� பா�ெட*தி+ 
        தாளமி�ட தமி*�� ல+தி� - இ�த 
ஞால51/' காவிய:க� ேபா1றிடநா' த�தெம�4' 
        ஞாபக+ைத0 ேச�+தவேன, வ�க! – நர'� 
        நாளெம�லா' நிைற�தவேன வ�க!  
 
சா�கா�<� =டெநறி0 சாதிெவறி ேவ�கா�<� 
        சாேவால' இ�ட ேபைர� 
C�கா�<� �+!லக� ��னைகயி� வ�<ன:க� 
        ாி:கார' ேக�கைவ+தா- வ�க – கவிைத�  
        C:�யிேல, தீ�தமிேழ வ�க 
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காத(ேல ம/மல�0சி க�டவேன, வ�க – எ:க� 
        க��ாி0 ேசாைலஎழி� கனி அ5த' ப�க! – ெச�>' 
பாைதெய�லா' கவிமண��' கவியரேச, வ�க – நி� 
பா:கான ேப0சாேல தமி9�ேபாைத, த�க! – ம!� 
 
கி�ணதாச� எ�பதிேலா� கீ�+தி ெப1ற 
க�ணதாச, நி�தாச� வரேவ1ேற� வ�க! 
------- 
 
இேதாஇேதாஇேதாஇேதா. . . . இ"த� கவிஞ� இ"த� கவிஞ� இ"த� கவிஞ� இ"த� கவிஞ� ! ! ! !     
 
வைளேயாைச0 சலசல�பி� ஆ
வா� - அ�பி� 
        அைலேயாைச� கலகல�பி� பா
வா� - மர� 
கிைள� 6�<� இ�பஒ( நா
வா� - அழகி� 
        கிைள ேத< உலெக:�' ஓ
வா� 
 
        இவென� $த�திர� பறைவ – எ�/' 
        ஏ1ப! இத�த�' உறைவ! 
�!��டைவ0 சரசர�பி� !யி�கிறா� - அைண�பி� 
        �!ைமயிேல கிDகிD��� பயி�கிறா� - க�ன� 
க!�பி�இத9 ஓவிய5' வைரகிறா� - கி�ண 
        ம!வினிேல காவிய5' த�கிறா�! 
 
        இத9எ4' Cமியி� ராஜா - இவ� மன' 
        எழி�மி� வச�த+! ேராஜா! 
விழியாேல ெமாழிேபசி வ�பவ� - இவ� 
        கவியாேல வைல8ச வி*கிறா� - ஒ� 
விழியைசவி� கா�ெதா�
+ ெதா*கிறா� - மா�பி� 
        வி�'பாத ேபா!'வ�! வி*கிறா�! 
 
        ஆ�<ைவ+ தா�கிற கவிஞ� - ெப�ைமயா9 
        மீ�<ேய $ைவ+தி
' கைலஞ�! 
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தைள�ப�
 நி�லா! திாிகிறா� - எவ���' 
        விைல�ப�
0 ெச�லாம� வ�கிறா� - கதி� 
ஒளி5�<0 ெச�லாத பாைதயி� - இவ� 
        தனி�ப�
0 ெச�வா�ஓ� ேபாைதயி�! 
 
        �தி��ெகா� �திாி
' தைலவ� - இவைன� 
        �ாி�திட விழி�கிறா� மனித�! 
----------- 
 
,,,,�#மணி �யி�ற விழிக��#மணி �யி�ற விழிக��#மணி �யி�ற விழிக��#மணி �யி�ற விழிக�    
($த�திர தின ெவ�ளி விழாைவ ஒ�<, ம!ைர� பலகைல� கழக' நட+திய மாணவ� 
கவியர:கி� ேந�ஜிைய� ப1றி� பா<ய!) 
 
தைல5ைறக� பலவைரயி� வ�கி�ற பண:ேகா< 
        தைனமற�! வ�! ெத�வி� 
ெகாைல5ைற��' அAசாத ��டாிட' அ<ப�
� 
        �1/யிரா- 89�! நிைனவி� 
அைலேயா�ட' வி
தைலயா- அ�ைனந' நா�<1கா- 
        அவதிபல ப�ட ேந�, 
தைலமகனா' அவ�ெப�ைம மன' நிைறய இ�திய+ 
        தவமகைன நிைன+ேத�! சி(�+ேத�! 
 
ஒ�வாச� தனி�கா�' வ�தி��! கா+!நி1க 
        உணராம� ேவ/ வழிேய 
தி�வா*' இளAெச�வ� திைக�ப!7' ேந�ெமன+ 
        திைச� ெகா�றா-� காைர நி/+தி 
ஒ�!�ப' அறியாம� ேமாதிலாலா' ெப�மகனா� 
        ஊ�<ஊ�< வள�+த ெச�வ� 
அ��தாயி� வில:ெகா<�க இவ�தானா சிைறயி��தா�? 
        அ'ம'மா! நிைன+ேத�! சி(�+ேத�! 
 
வி
தைலைய அைட�தபி�ேபா, விைரவான 5�ேன1ற' 
        ேவ�
ெமன நாD' நிைன�! 
க
ைமயாக+ தின'உைழ+! ஒ�நாளி� =�/மணி  
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        கால�தா� M:கி அைல�தா�! 
வி
'=0$' பாரதமா- விழி+தி��த எ�ேகாமா� 
        89�!வி�ட பி�4' உடைல0 
$
'சா'ப� தைனஎன! தி�ம�ணி� கல�திெட�/ 
        ெச-தைதE' நிைன+ேத�!சி(�+ேத�! 
 
எம���ேள காவியமா- இைண�! வி�ட 
        எ�தைலவா, எ� தைலவா! $த�திர+ைத 
அைம+திடேவ நீ வ<+த ��தி யாேல 
        அைம+!வி�ேடா' ந'ெகா<யி� சிவ�� வ�ண'! 
அைமதிEட� யா'வாழ உைழ+த நீேயா 
        அட:கிவி�டா-! �ழ�ைதகைள அைண+! நி1�' 
அ5தான உ�ெநAைச� பாவிய�க� 
        அன�=�< எாி+! வி�ேடா'! ெகா
ைம அ�ேதா! 
 
எ�ப<+தா� நா5ைழ+!' இ�த ம�க� 
        ஏ�, உயர ம/�கி�றா�? அ-ேயா, சீன� 
இ�ப<யா ேதா�மீ! ேபா�ட ைகைய  
        எ
��'5� பாரத+ைத வைள�க� பா-வா�? 
ஒ�பாிய எ*+தாள� ேந� நீேயா 
        உள' ெநா�தா- இைவெய�லா' எ�ணி ஏ:கி? 
அ�ப�பா! அட��தி���' கான க:க� 
        அழ�டேன அைழ��ெதன எ*தி ைவ+தா-! 
 
ஆனா>' கடைமபல உற:�' 5�ேன 
        ஆ1றி
த� ேவ�
ெமன+ !<+தா-! அ-ேயா, 
வாேனா�க� நீ�வி+த �கழி னாேல 
        வ/ைமE1றா� ேபா>5ைன அைழ+! வி�டா�! 
ஏேனா, நீ ெச�/வி�டா-? இ�திய+தா-, 
        “என��ைழ+!� கைள+தவேன! ம<யி� வ�! 
வானாளி� !ய�தீர+ M:கி ெட�/” 
        வா-நிைறய அைழ+தாேளா, ெச�/வி�டா-! 
 
!யாினிேல எைம+தவி�க வி�
 வி�
+ 



30 

 

        M:�கிறா-, இ!உன�� நீதிதானா? 
மய:�கி�ற �ழ�ைதய�க� வி�
0 ெச�ற 
        மாமாேவ உ�ேனா
 Y, Y எ�/ 
ெசய�மற�! விைளயாட+ தா'மற�! 
        ெச��வ!' காணாேயா – ேபா, ேபா உ�ைன 
இய�றவைர எ'5ைடய ஞாப க+தி� 
        எ*�பிடேவ மா�ேடா', ேபா! ஏனா, ேக�, ேக�! 
 
கணேம4' உைனமற�! இ��தா� தாேன 
        கைடெக�
 ஞாபக+ைத எ*�ப ேவ�
'? 
!ணி7மி�க எ�தைலவா, நீதா� எ:க� 
        !ய�1ற உயிேரா
 வா9கி� றாேய! 
மணியான பாரத+! நில+தி� எ�லா' 
        ம�னவேன உ� சா'ப�! க:ைக நீாி�  
இைண�தஉ�ற� சி�தைனயி� ஆ9�த ேபா��! 
        இ�ப<யா- நீ இ��க ஞாபக' ஏ�? 
 
காவிய+! நாயகேன! ஓ�/ ெசா�ேவ�! 
        கைடசிர+த' ஒ�ெசா�ேட உ�ள ம�
' 
ஆவிநிக� $த�திரமா' $டைர� கா�ேபா'! 
        அைன+!லகி� எ:ேக4' $த�தி ர+ைத� 
பாவிமக� எவேன4' பறி�க வ�தா� 
        பா�+தி��க மா�ேடா'கா�! வ:க ேதச' 
ஆவ>ற இத1�+தா� சா�சி ெசா�>' 
        ஆணவ+தா� அ<பணி�த கா�சி ெசா�>'! 
 
எ�ட<, நீ பா-�தா-, உ� இைளய ேவ:ைக 
        இ�/, பதி னாற<க� பாய� க�
 
ம�ட1ற மகி90சியிேல ‘இ�திரா’ தா� 
        வண�க5/' ‘இ�திய+தா-’ எ�ேற வி�ைண 
5�
கி�ற �க9க�டா-! இனிேம ேல4' 
        =�/மணி தா� !யி�ற விழிக� =<, 
எ�டாத உய�7 ந'ேமா� இ�தி ராவா� 
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        எ-தி
வா� எ�ெற�ணி+ தைலவா, M:�! 
----------  
 
ஞான!ஞான!ஞான!ஞான!    
(தமிழின+தி� காவல�� ஒ�வ�' தமிழறிஞமான ம. ெபா. சி. ைய� ப1றி� பா<ய 
கவிைத) 
 
விைடேய/' ெப�மானி� இட�பாக' அம��த�D' 
        விைன5த�வி பா>�ட ஞான' - என� 
ப<+ேதா�' Z�ணறி7 பைட+ேதா�' தா' விய��' 
ப<ேப$' ப<யாத ஞான' - தின' 
கைட+ேதற� �க9பா<� கைடவாE' கிழி�ேதாட� 
        கைடய�கா� ப<யாத ஞான' - சா� 
கைடயாக+ தமி9ேபசி� கைடயாம� தயி�காI' 
        கைட+M$ ப<யாத ஞான'! 
 
இைடயி�றி நடமாட� கட1ெச�வி மற�தா>' 
        எ�தமிைழ மறவாத ஞான' - நாவி� 
நடமி�
0 சில'பாேல �க9பா
' மாதவியி� 
        நளின:க� அழ�ைர��' ஞான' - மன' 
�டமி�
� கா�தீய வழிேநா�கி+ தைன�ெச>+!' 
        �!ைமவா9 இல�கிய+! ஞான' - க�சி� 
படமா
' அரசிய�பா'(�) அைதவி�டா� மற+தமிழ� 
        பைட+தைலவ� ம. ெபா. சிவ ஞான'! 
-------- 
 
சமய!சமய!சமய!சமய!    
(இ�த0 சமய' - எ:� ேநா�கினா>' சமய0 ச0சர7க�, மீனா�சி�ர' பாதி��க�, 
“மத' மனிதைன மத' பி<�க ைவ�பத1க�ல. மனிதைன மனிதனாக, 5<�தா� 
�னிதனாக வாழ ைவ�பத1ேக” எ�பைத இவ�க� ஏ� �ாி�! ெகா�வதி�ைல?) 
 
வானி� வர'�ட� ைவய', கதி�, நிலா 
        வாழ� பைட+த இைற – ஆ�மா 
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ஊன உட1ெபாதி ஊழி� நசி�திட 
        உ�ேள Zைழ+த சிைற – ஆ
' 
ஈன� பிறவியி� ஈ�
' அ���ைவ 
        இ'ைம ெக
�க நிைற – �ட 
ஞான நிைல0$ட� நாத� தி�நிழ� 
        நாட� சமய+ !ைற! 
 
ேமைத அவ�விதி! மீ�க அவ�கதி! 
        8�: ஏ� மரண பய'? – உதி�C� 
ேபாைத சி/ெநா<! C��' ம/ப<! 
        C�கா <ைறவ� மய'! - இ�� 
ேபைத மன�ெபாறி ேபாி�பேம �றி� 
        ெப-தா� அவ�அ பய' - =ல� 
பாைத வ�+தவ� பாத' அைட�தி
' 
        பாைத பலச மய'! 
 
ஆ�கிைவ+த =லெமா�ைற அழி�தபி�ேன 
        அைடகி�ற ேநா�ேகா
', அகில 51/'  
கா�கி�ற ெப�:க�ைண� கட7D��' 
        கதி�, மைழ, தீ கா1/�ேபா� கால ெம�லா' 
 
ேத��மி�ப' உயி� வா9வி� திகழ ைவ��' 
        திறமி�க ச�திக��', சிற��� ெகா�ள 
ஊ��கி�ற க�வி, ெச�வ', உய��த ெவ1றி 
        உத7கி�ற ெபா��ெக�லா' உ�ள� ேபா
 
 
அ��ந�றி ெச>+! த1�' ஆதி நாளி� 
        அவரவ��ேக உாியவழி அைம+தா� ஆ�ேறா�! 
இ�பவழி ந��ெமழி�, இய1ைக அ�ைன 
        இனியநதி இவ1றிைனE' ஏ+தி நி�றா�! 
பி��பல ெபாிேயா�க� பிறவி நீ:�' 
        ேபாி�ப� �!வழிக�; பிற�க ைவ+தா�! 
இ�/பல வழி0சமய' இல:க� க�ேடா'! 
        எ�லா5' ஓ�இல�ேக எ-த� க�ேடா'! 
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த+!வ+தி� ஊ1ெற
��' தனி+! வ+!+ 
        தைகசா�ற இ�!மத', த*7' அ�� 
�+த5தா- வள� ெபௗ+த', �னித� ஏ$ 
        ��னைகE' மாறாம� சி>ைவ M�கி 
எ+தைனேயா ெகா
Aெசய�க� ஏ1/', “ேதேவ! 
        இவ� ெச-த பிைழெபா/�R�” எ�/ ைர+! 
வி+தி�ட கிறி+!வ5', விள:�' இWலா', 
        ேவ/பல சமயெம�லா' பிாி+!� ெகா�
  
 
த+தம! வழிதனிேல தனி�ேப ர�ைப+ 
        தாிசி+த� தவற�ல: சமய ேநா�ைக� 
பி+தெரன மற�!மத' பி<+! நாD' 
        ெபாியமத' எமெத�/ ேபசி� Cச� 
நி+தமிக வள��பவ�க� நீச�! E+த 
        ெநறிவள��ேபா� நர�லகி� தாச�! ெநAசி� 
த+திவ�' Mய அ��+ தவ+தி� சீல' 
        த!'�கி�ற ெநறி உ�ைம0 சமய மா�'! 
 
சமயவழி சம+!வ+ைத ஏ1/' - உலகி� 
        சதிரா
' ேபா� ெவறிைய மா1/' - எ:�' 
அைமதி, அ�� ஒ*:�நல' அைமய ெவா� ச5தாய' 
        கா�
' - உயி� - ஊ�
'! 
இைறவன! ம�க� நா' எ�/ – மா�த� 
        எ�ேலா�' உறவா< நி�/ – மன 
நிைறவான �!வா97 ெநறிகாண ைவ�ப! தா� 
        சமய' - அத1கி! – சமய'.  
------- 
 
அைழ$��ெகா�ேள�அைழ$��ெகா�ேள�அைழ$��ெகா�ேள�அைழ$��ெகா�ேள�    
(சா5�< மைலயி� மீ! – ச+திய Lபமாக 81றி���' நி+திய$�தாியி� ம<யி�,  
தAச' ேக��' ெநAசி� �ல'ப�) 
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அ�ளி���' நி�னப<ேய அபய ெம�/ 
        அவல�6� �ரெல*��' அ<ேய� த�ைன 
இ�ளி���' இட+தினி�/' இ�
0 ெச�ல 
        இனியா� தா� எவ��ளா� என! தாேய! 
ம�ளி���' பிணி� பிறவி மா$ நீ:க 
        மன' ைவ�க மா�டாேயா? அழியா உ�ைம� 
ெபா�ளி���' உ�ம<யி� கவைல நீ:கி�  
        ெபா* ெத�லா' க�Iற:க அைழ+!� ெகா�ேள�  
 
மA$பல ெகாAசிவ�' மைலயி� மீ! 
        மகிைமE/' சா5�VW வாிேய! அ'மா! 
ெநAசி>/' சAசல:க� ெந��பி� இ�
 
        நீரா�
கி�றத<! நின! க�க� 
!Aசினேவா? வAசைனேயா? !<�க வி�
+  
        !ைவ�கி�றா-! நைக�கி�றா-! அைலயி�89�த 
பிA$மன' ெவA$ைமக� தா:கா த'மா! 
        ேபாி�ப நிழ>��� அைழ+!� ெகா�ேள� 
 
மாயம< உ�சிாி��! ம�ம வானி� 
        மல�கி�ற ேகாடா4 ேகா<� C�க� 
ேநயெம4' நா�தனிேல ெதா
+!0 J< 
        நிலவாக எழி1ேகால' C�
 நி1�' 
 
தாய�ேப! தனி+!வேம! நீ/ C+த 
        தணலாக உ�கவைல தகி��' ஊைம� 
காயம<, ஏைழ���; க�திற�! 
        கர' நீ�< அைமதி��� அைழ+!� ெகா�ேள�? 
 
மாதவேம! சா5�< மைலயி� மீ! 
        மய��கிற Cரணேம! எ�த நாD' 
ேசாதைனக� ந�லவ��ேக ெதாட�' எ�றா� 
        ேதா1காேதா நீவ�+த விதிக� எ�லா'? 
ஆதவ� ேபா� !�பஇ�� அக1றி� கா��'. 
        அ��எ:ேக? அ�ெப:ேக? மன5' க�லா-� 
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காதைட+!� ேபானாேயா? மரண வாயி� 
        கதேவ4' திற�ெத�ைன அைழ+!� ெகா�ேள�. 
--------- 
 
மீனா*சிமீனா*சிமீனா*சிமீனா*சி!!!!    
 
அ�� மணிவிள�ேக அைன+!யி�� பிற��' 
        அ4தின' �ர�ப!' நீேய, - ெம-�பர' 
ெபா�ளவ� இைறவ� ெபா�ெளலா' உைறE' 
        �னித4' உ� 5(�)ன�0 ேசேய – கால' 
உ��வ!', உயி�க� உற:க>', உடைல 
        உத/த>' நட+தி
 வாேய – சி/ 
க�வினி� உயி�+!' க�விைன0 $ம�!' 
        கதி த�' =லேம, தாேய! 
 
அழி�ப!' நீேய: ஆ�க>' நீேய 
        அைன+!' உ� தி�விைளயா�
 – உயிாி� 
ெசழி�ப!' நீேய, சிைத�ப!' நீேய, 
        சிாி+தி
', இய1ைக உ� பா�
 – கதிரா- 
விழி�ப!' நீேய, 89+த>' நீேய 
        விதி உன! அ�' திற� C�
 – அ'மா, 
பழி�பினி� கிட��' பாவிய� எம��' 
        பாி�!ன! அ�பிைன� கா�
! 
 
கா�ட>' உ�னா�: கா�பைத உண��! 
        களி�ப!' உ� அ�� மா�சி - இ�� 
தீ�ட>' உ�னா�: தீைமக� நீ:கி+  
        திக9வ!' உன! அரசா�சி – ம�க� 
ேவ�ட>' உ�னா�: ேவ�<ய ெப1/ 
        விள:க>' ஒ�தி��கா�சி – எைம 
ஆ�ட�� ெச-ய அ��ட� வ�க, 
        அர� இட' அம��த மீனா�சி! 
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வண:�ேவா' ப�தி வழி�தி
' அ�� 
        மனெமலா' உ�கி உ� வழிேய – க�ண�ப 
இண:�ேவா' எ:க� இ�விழி த�ேவா', 
        எம�� ஒளி த�வ!� விழிேய - இ�� 
பிண:கிேய கிட��' பிற�பிைன அ/+!�  
        ெப�:கட� ேச��ப!� ஒளிேய – தமி9 
மண:கம9 ைவைக ம!ைரயி� எ*�த 
        மாதவேம இள:கிளிேய! 
 
வ�ளி� �ற+தி மணவாள� 
        ைவய' கா��' வ<ேவல� 
க�ள நைக ெச- ெத-வாைன 
        காத�ேதவ� அ/5கைன 
அ�ளி உவ��' ேகாமேள, 
        அ��� பிழ'ேப, அ��கனேல, 
ெவ�ளி மைலயி� த�$ைனேய  
        ேவத0 $டேர, அ�� அ'மா! 
 
வி+ேத, ேவழ 5க+ேதாைன, 
        ெவ�றி� களி1ைற+ த�தசிவ0  
ெசா+ேத, ெசா�க+ த:க எழி� 
        ெசா�க� ெசா��' பா�<நா�
 
5+ேத, =�/ தமி90சா1றி� 
        =ல0$ைவேய, ெத-வமல�� 
ெகா+ேத, ைவர0 $ட� நைகைய� 
        ெகாAச' சி�தி அ�� அ'மா! 
 
சீ�க� சிற�க வ�' அழக� 
        ெச�வ+ தம�ைக மீனா�சி! 
ேப�க� பலவா- - 5* நிலவா-�  
        R
 த�' எ' தி�+தாேய! 
ேவ�க� நீைர உணவா�க 
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        ேவ�
' வைகக� ெச-கி�றா-, 
ஆ� ெகா� உ�ளா� எைம�கா�க, 
        ஆ�யிேர, நீ அ�� அ'மா! 
 
ஆரா அ5த', அ�D' வதன': 
 
ெவ�! !ய���ய� 89+தி வ�+திட  
        ெவ'�' எளிய மன' - நா< 
வ�! விைனவ( வாைத ெக
+திட 
        வா9+த, கனி�! தின' - அ�� 
த�! மன:�ளி� த�த+ தி��கர+  
        தாேய! ெப�'�வன' - �க9 
ச�த+ தமி9வள� ச:க� ெப�ைமக� 
        சா1/வ! (உ)� வதன'! 
 
தீரா� ெப�' பிணி ேதய வ�பவ� 
        ெத�பி� மல�' 5க' - பனி 
நீரா- உ�கிட, ேந��த !ய�கைள 
        நீ�கி நிைற�த $க' - த�' 
ஆரா அ5தேம, ஆதி 5த1ெபா�� 
        அ�ைன உன! ெஜக' - �க9 
ேதரா- வல' வ�' ெத�C� தமிழிைச 
        திக*வ! (உ)� வதன'! 
 
காத� தைலவி! காவிய0 ெச�வி! 
கைலம(E' தி�ம!ைர நி�/ – அ: 
கய1க�ணி எ4' ெபயைர� ெகா�
 – ெகா
: 
 
        க(நீ��' க�தேரச� 
        காத>ற0 ேச�', C0 
        ெச�
 – ஞான� - க�/! 
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50ச:க ம!ைர மீனா�சி – அவ� 
5�க�ண� உட1பாதி மா�சி - =ல 
        அ0சாணியா- உலைக 
        அரசாD' க� ெகா�ளா� 
        கா�சி - இ!வ�ேறா – கா�சி 
 
மாடம( 6ட(ேல ஆவி – நிக� 
மேகச4��� காத� மல� Mவி – உட� 
 
        6ட>ற அபிநய+!� 
        ேகால5/' மீனா�சி+ 
        ேதவி - காணாேதா� - பாவி! 
 
5+!நைக, த+!நைட 5�ைலமல�0 சிாி��: 
உயி�கைளேய ெபா'ைமகளா- உ��< ஆ
' 
        உலக+! நாயகிேய, ஒளிேய வாேன! 
!யி� ெகா�டா� அ�பைர+தா� !ய�க� J*' 
        !ைவ+!வி
' எ�ெற�ணி+ !யி� மற�! 
கய� விழிக� �/�/�க� கனிவிேனா
 
        கா1சத:ைக ஒ(�கவ�' கனிேய, ேதேன! 
!ய�கைளய+ த+!நைட !வள வ�! 
        ெதா�விைனக� நீ��கி�ற $ட��ெகா*�ேத! 
ேபசாிய ெப�வா9ேவ! ேபாியாேழ! 
        பிைறJ
' ெப�மாைன� பிணி+! ெநAசி� 
பாச5ட� ைவ+தவேள! பவள+ ெதா�<� 
        ப
+!ற:க� கா+தி��க� ப�த� த'ைம 
ேநச5ற� கா�பவேள! நிைன+த ேப��� 
        நிைன+தப< வ<ெவ
+! ெநAசி� நி1�' 
வாசமல�� C�காேட! வானமீதி� 
        வ�!ல7' 5*நிலேவ! வன+! மாேன! 
 
ெபா1$டேர! வி�மீேன! ெபா:கி� பாE' 
        �!ெவ�ள� ெப��ேக, ெத� ெபாதிைக வி�
� 
ெகா1ற5ற ம!ைர நக� �>:க வ�த 
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        �ளி� ெத�ற� கா1ேற, C:ெகா<ேய, ஞான� 
க1Cர� ெப�டகேம! கைட�க� கா�<� 
        கதிந��' ெப�மா�<! காவிய+! 
ந1றமிழி� உல7கி�ற நளின0 ெச�வி! 
        நைகசி�தி� ேபர�ைள ந��வாேய! 
 
தமிழாக நி�றவ�: 
 
தி�மைல ம�ன� தி�ம< த�னி� 
        திக9�தைன, ச�தன� காேட! – கவி� 
��பர� 5�ேன �ழ�ைதயா- நி�/ 
        �ளி�5க' மல�தமி9 ஏேட! – அ�� 
த�ெவன வள��! தகி+தி
' பிறவி+ 
        தவி�பிைன மா1/வா- நாேட – நி� 
தி�வ< மலாி� தின' தின' 89�! 
        ேத$/' நல5ற நீேட! 
 
அ:கய1க�ணி ஆலவா- த�னி� 
        அ�Dவ(!) எ:களி� தவேம – ெத-வ0  
ெச:கனி இதழி� �/நைக சி�தி0 
        சி/நைட பயி�தாி சனேம – தர  
எ:களி� 5�ேன இனி+தி
' மழைல 
        இைச+திட வா, ஒ� தினேம – மல�� 
ப:கய� பாத' பணி�திட ல�றி� 
        பணியி�ைல, கவி4/ வனேம! 
 
ெவ�பனி இமய ெவ1பினி� தவ*' 
        வி+தகிேய சி/பி�ைள+ - தளி��; 
க�மணி வ�வா-! காவிய வ<வா-! 
        கனி+தமி9 மிழ1றி
' கி�ைள- என� 
��ப
' ெநAைச� �+த5 தளி+!� 
        �ர�திட வ�கேவ! ெகா�ைள - இ
' 
ப�ப
 5/வ� பா:கிைன உ�
 
        ப��ேவா' �ழ�ெமாழி� க�ைள! 
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தாயாகி வ�தவ�: 
 
க�தேவ� அரனிட' கணபதி வயி1றிைன� 
        கா�<ேய, “அ�த ம+தள+ைத�  
கணெமன� க�Dக: ைககளா� த�<நா� 
        களி��ற ேவ�
'” என��/'� 
சி�திட0 ெசா�ல7' சின5/' ஐ:கர� 
        சிவ�தி
' விழியா� “மைலதனிேல 
திைன��ன' திாி�தி
' சி/�ற வ�ளிைய+ 
        ேத<ய சி/வா!” என ெந�:கி.  
 
வ�திட� �கனவ� வ(யேவ 8'�ட� 
        ‘வா, உன�ெக�ன இ� ெகா'ேபா? 
ம+தள வயி/ெகா� மத5/ ேவழ5� 
        வாகன� த�ைன எ� மயிலா� 
ெதா�தர வளி+! அைத+ !ர+தி
ேவ�” என+ 
        !�ளிட, இ�வ� ேகாப+ைத+ 
!ளிEேம இ�றி ந� Mயேபர�பினா� 
        !ைட+தி
' உலகி� 5த�தாேய! 
 
தி�விைளயாடலா-+ தின'தின' ப�தைர+ 
        திணறிடைவ��' பர'ெபா�ைள 
ேத�ெசாாி C:�ழ� ேதவிநீ, “அ�பைர+ 
        திைக+திட ைவ+த� நி/+!க” என� 
க�ைணயா-0 ெசா�ல7' க:ைகைய� �
மியி� 
        கா+தி
' ேதவ� சின:ெகா�
 
க
ைமயா-, ‘வAசக� க�வனி� த:ைகேய! 
        க�மன: ெகா�
 பாரத� ேபா�� 
 
ெபா�கள� த�னிேல ெபா-ைமயா� உயி�கைள� 
        ேபா�கிய க�ண� பர'பைரயா, 
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ேபாதைன ெச-வ! �!ைமயா-� க�ைணைய? 
        ேபா” என0 ெசா�ல, பி+த�ட� 
ஒ��ப
மா உ�ள'? உ:களி� வி��ெபன 
        ஊ<
' க�ைண� ெப�5கிேல! 
உ�மல� பாதேம உ/திைய ந�கி
' 
        உலகி� ஒளிேய, ெம-வழிேய! 
 
எழி� ம!ைர ஆD' ஏ�திைழ! 
 
தி+தி��' 5�கனிேய! திக�டாத ேபர�ைள+  
        தின' ந��' அ�� வ<ேவ! 
5+தி�� வழிகா�
' ெமா-�ழேல ெம-ஞான  
        5த1ெபா�ேள ஊழி 5<ேவ! 
ப�தி�ேக உ�கிவ�' பனிமைலயி� இளமாேன, 
        பவளமணி+ ேதேர, தமிேழ! 
எ+தி��' �க9 மண�க எழி� ம!ைர ஆDகி�ற 
        ஏ�திைழேய, த�த0 சிமிேழ! 
 
நாரண� த�ேசாதாிேய? ந'பி�ைக ெகா�டவ��� 
        ந�லாசி 6றி, அ�ேள 
Cரணமா-� ெபாழிகி�ற ெபா�5கிேல, கைட�க�ணா� 
        ேபா�கிறா- ஆ�ம இ�ேள! 
தாரணியி� உய�ம!ைர+ தல�த�னி� ேகாேலா0சி+ 
        தவி��கி�றா- எ:க� $ைமேய! - இமய 
வாரண+ைத மண:ெகா�ட மட�பி<யா' மீனா�சி 
        வ<வான ேதவி உைமேய! 
 
அ<ேசர மற�தா>' அ�ேபா
 ம<ேச���' 
        அைணயாத தீப ஒளிேய! 
ப<ேசர மற�தா>' பாச5ட� ேத<வ�! 
        ப�தெரா
 ெகாA$: கிளிேய! 
இ<ேசர மி�ன(�
 இய1ைக என� காIகி�ற 
        எ�ெபா�D' ஆகி எைமேய 
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மி<ேசர ஒ�டாம� ெம�னைகயா�; கா�பளி��' 
        மீனா�சி அ�ைன உைமேய! 
 
அ�டெவளி அைன+ைதEேம அIவள7' பிசகாம� 
        அ4தின5' $1/' இய�க' 
ெகா�டவேள! நி�பாத' ஒ�ேறதா� தAசெமன� 
        ெகா�ள எம�ெக�ன தய�க'? 
பி�ட+ைத வி�டஉயி� பி�ெச�/ ேச�கிற 
        ெப�:கடேல, மாய0 $ழேல! 
ம�டல+!� கதிந��' ம!ைரவள� மீனா�சி 
        மைற�ெபா�� உ�பாத நிழேல! 
--------- 
 
மனேமமனேமமனேமமனேம, , , , அட மனேமஅட மனேமஅட மனேமஅட மனேம!!!!    
 
வா� 5க�<� ஏறி, அ�த வ�டநிலா ெதா�
 வ�! 
நா�5<+த சாதைனயி� ‘நா�’ எ�/ இ/மா�ேத� ! 
உலகள�ேத�; எ�4ட(� ஒளி�தி���' உ� ஆழ'  
அலகி�
 அள�பதிேல அ-ேயா, நா� ேதா1/ வி�ேட�! 
 
சீறிவ�' ேபரா/' சி:க5ட� பிறவில:�' 
மீறாம� அட��கிேற�, ேமனியிேல ஆற<��� 
அட:�வதா-� பாவைனைய ஆ�கிவி�
 எைன+த�4� 
5ட�கிவி�ட மனேம, உ� 5ர�
தைன அட��த1� 
 
ஆனம�
' பா�+!வி�ேட�, அதி�ம�
' ேதா1/ வி�ேட� 
வானெம�லா' ஓ�ெநா<��� வல'வரேவ ஏ7கைண 
அைம+ேத�நா�, ஆனா>' அ�ப<ேய நானி��க 
இைம�பத1�� அ�டெவளி எ:ெக:�' எ�4�ேள 
 
இ��! ெகா�ேட $1றிவ�' ஏ, மனேம உ�ேவக' 
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ம��!��' இ�ைல, எ� ம�ணான க�விகளி�! 
 
இய1ைகயிைன ெவ�றதாக எ�ணிய!' உ�னிட+தி� 
ெசய1ைக ெயன� க�
 வி�
0 சிாி�கி�ேற� அசடாக! 
 
ஏ மனேம ! 
 
எ�4யிைர உடைல நீஇQட'ேபா� இ*+!0 
ெசா�னப< ேக�கைவ+!0 Jதா�ட' நட+!கிறா-! 
உ�4�ேள ஒ�/ைவ+! உத�<னிேல ேவெற�ைற� 
பி�னவி�
 ந<�கி�றா-, பி<வாதமா-� க�ட 
 
ெபா�ெள�லா' ேக�கி�றா-, ேபாதாம� ஆைசெய�/ 
ெந��பிைனE' =�<, அதி� ெநளிகி�றா-, !<�கவி�
! 
இ��பதைன எ�ணாம� இ�லாத ஒ�ெற�ணி, 
ெவ/�பான நிைன7கைள ேவ�டாத ேநர+தி� 
 
ெகா�
வ�! நி/+!கிறா- ! 6சாம� மன0சா�சி 
க�பி!:க0 சா�மா/ கயைமவைல பி�4கிறா-! 
நீேய, உ� ெச-ைகயிேல நி'மதிைய� ெகா�/வி�
 
ேநாயா� !<�பேத�? ெநா�! மா-வேத�? 
 
        இ�ப<��, 
        “மனித�” 
----------- 
 
அட ேபாடா மனிதா அட ேபாடா மனிதா அட ேபாடா மனிதா அட ேபாடா மனிதா ! ! ! !     
 
உைன, ஆ�< ைவ�பதாக உைர+தா-, நாேனா 
        விைன ஆ�< ைவ��ெமா� க�வி ெய�/ 
நிைனயாம� ேபானா-, ேபா! �திய Cவா- 



44 

 

        நீமல��த ேபா!, ெதளி நீரா- நா4' 
�னித5ட� தானி��ேன;, Jழலாேல 
        ெபா-ைமகளி� தீனியிேல ேமய ேந��தா� 
கனியாம� அ*கி
ேவ�, ெசய�க� எ�லா' 
        கயைமதர ந0$மர' ஆகி நி1ேப�! 
 
க<வாள' இ�லாத �ரவி யாக�, 
        க
'�ய�க� 8$கி�ற கட> மாக� 
ப<வ:க� பல எ
�ேப� ; பாைல ஆேவ� ; 
        ப�பான Jழ(ேல, அறிவி� மா�சி� 
ெகா<பற��' இட+தினிேல ெவ'ைம நீ��' 
        �ளி� நிழலா- நானி��ேப� ; ெபா/ைம ெகா�ேவ� 
ெந
'அைலக� அைமதிEட� உற7 ெசா�>' 
        நீ�நிைலேபா� நிைனவைலக� த�! நி1ேப�! 
 
        இ�ப<��, 
        “மன'” 
-----------------------  
 
உல)"த மல)உல)"த மல)உல)"த மல)உல)"த மல)    
 
விைலேபா�' ெபா�ெளா�/ இ���' ம�
' 
        விதவிதமா- Zகரவ�! உற7 ேச�' 
நிைலேபாகி+ ெத���*தி ெசா�த' ெகா�ட 
        ேநர+தி� 6டஇ�த மலரா� ெநAச' 
அைலேமாதி ெந���க0 சிாி�க� 6
'  
        அதிசய+ைத எ�னெவ�/ ெசா�ேவ�! ஓேஹா! 
தைலஎ*+தி� கண��கைள� 6�<� பா�+!+ 
        தன���ேள நைக�கிறேதா? அ�றி வா9வி� 
 
வி<காைல அWதமன' இர�<� ஊேட 
        விாிகி�ற ெப�'பிளவி� - விதியி� ஆ�ட' 
வ<�கி�ற $��க:க� ஒPெவா� /�D' 
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        வைளயவ�' $ழ�கைள+தா� எ�ணி� பா�+! 
5<+!வி�ட Cாி�பி� ெபா�ைக வாைய 
        =<+தா� நைக�கிறேதா? ந$�கி ஏறி 
5டமா�கி� ேபா
கிற கால+ ேதாி� 
        =��க�தா� அ'ம'மா! ெகாAச' அ�ல! 
 
ெச<ேயா
 அ�'பாக இ��த நாளி� 
        சிறக<��' கன7கைள� க�<� ேபா�
 
ப<�ப<யா- ஆைசகைள வள�+!� ெகா�
 
        ப�வ+தி� Cாி�பி� தளதள+! 
பைட��களி� அ�+த:க� கி$கி$+த 
        பாட+தி� ‘கD�’ெக�/ சிாி+த ேவைள 
ெவ<+தஎழி� ரகசிய+தி� ெம�கி னாேல 
        விழிஇைம�க மா�டாம� ரசி+த வ�<� 
 
விைளயா�ைட நிைன+!+தா� சிாி�� தாமா? 
        ெவ�க+தா� சிவ�கி�ற இத9க� மீ! 
கிைளவிாி+த உற7களி� ச:க ம+தி� 
        கிDகிD+த கைதநிைன+!� கிற:� தாமா? 
பளி0சி�ட நிைலமா/' 5�ேன, கி�ளி� 
        பறி+த கர' த�ேனா
 ேபாயி��! -  
ெதளி+தி�ட அ4பவ:க� நா�க� ஆகி0 
        ேச�+தசர' தனி� இ��! வா9�த கால' 
 
மைலஏறி� ேபானெதன விர�திேயா
 
        மாயநிைல தைனஎ�ணி0 சிாி�� தாமா? 
சிைலஅழ�� ெப�டக+தி� 6�த� மீ! 
        சி�:கார மண'த�! ப
�ைக� பாட' 
‘அைல’ அ<+த பி�ெத�வி� வ�! 89�! 
        அ�வ��பி� ெதாட:�கிற உலக' பா�+த 
நிைலநிைன+!+ தானி�த மல�5க+தி� 
        ெநளிகிறதா ��சிாி��? இ�ைல, அ�த 
 
இைறவன< ெதா*'அ�ப� கர+தி� ேச��! 
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        எ'ெப�மா� பாதமல� அல:காி+! -  
கைறப<�த மன��ைறைய+ !ளசி+ தீ�+த' 
        க*7கிற ச�நிதியி� சா�த' க�
 
பிற�ெப
+த பல�க�ேடா' எ�ேற எ�ணி� 
        ெப�ைமயிேல விாி�த!வா ��னைகதா�? 
�ைற�டமா' அசெடா�வ� காதி� Cவா-� 
        ெகாAசேம4' அ4பவி�க� படாதி��த 
 
ெவ/ைமயி� சிாி�பி!வா? ெச<ைய வி�
 
        ேவறிடேம ெச�லாம� காலெம�லா' 
சிைற�ப�
0 சீ�தாம� கிட�தி��த 
        தீ =�
' ஏ�க:க� $ைமகளான 
ெவறியினிேல பி+தான சிாி��+ தானா? 
        வியாபார மன'ெகா�ட ஒ�வ� ைகயி� 
அைறப�
0 சாெற�லா' அ+த� ஆ�' 
        அவல+தி� சி�காம� பிைழ+ேதா' எ�/ 
 
தைலத�பி வ�தெதா� சிாி�பா? ேபா(+ 
        தனமான நாகாிக ேவட' ேபா
' 
அல:கார� ப!ைமெயன மா< 8�<� 
        அைசயாம� ஜா<யிேல 81றி��த 
நிைல, வா<� ேபானதனா� மாறி� ேபாக 
        நி+திைரதா� ெகா�வத1� 8தி வ�! 
அல:ேகால' ப�டபல அ4பவ+தி� 
        அ*+தமான த+!வ+!0 சிாி�பா? எ�/ 
சி�தி+த மன' இ�த மலாி� ேபாைத0 
        ெச*' இத9க� ெந��பாக மல��த ேவைள 
 
எ�தவைக அழேகா
 ெபா(�தி���' 
        இனியமன' கம9�தி���' எ�ேற எ�ணி� 
ப�த:க� மாயவைல0 Jழ>��� 
        பாிதவி��' நிைல�காக வ��தி1ற'மா! 
இ�தமன' நிைன+த*! பய�தா� எ�ன? 
        எ�லாேம ஓ� ஒ� நா� உதிரேவ�
'? 
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உல��தமல�……. ேபாகிற! ேபா:க�, இ�த 
        ஒ�மல��கா-� க�ணீைர வ<+ேதாெம�றா� 
உலக+தி� தின�ேதா/' உல��! 8*' 
        ஒPெவா�றி� நிைலக�
' வ<�க� க�ணீ� 
 
அைலகட(� அளவ�ேறா ேவ�
'? 5�ேன 
        அ!ேபானா� நா'நாைள! 5<ைவ ெவ�>' 
கைலயறிE' நா�வைரயி� க�ணீ� த�ைன� 
        ைகயி��� ைவ+தி��ேபா'! கால' மா/'! 
---------- 
 
ெந4ச! ெந4ச! ெந4ச! ெந4ச! ----    ஒ� மயான! ஒ� மயான! ஒ� மயான! ஒ� மயான!     
 
இேதா, என! நிைனெவா�/ 
        எாிகிற! ெநAசெம4' மயான+தி�! 
இ!கா/' அைத+ ெதாட��த 
        ஏ�க:க� சிைத=�ட – விர�திெய4' 
 
தீ நா�� ெகா*�!விட, 
        திைக�ெப�ற ெந-N1றி எாிகிற!! 
வா9நாளி� இ!வைரயி� 
        வைகய1/0 ெச+ெதாழி�த நிைன7களி� 
 
அைடயாள0 சி�ன:க� -  
        அ:க:ேக சமாதிகளா- நி�றி��க 
அைடயாள' ெதாியாம� 
        அரசா:க� ேபL�தா' விதிந$�கி 
 
உ���ைல�! தைலசிதறி -  
        உற7கைள வள�+தி��த நிைனெவா�/ 
பாிதாப� ேகால+தி� 
        பாச+தி� ேமாச+தி� எாிகிற!! 
 
பழ'நிைனவா' பிண'�ைத+த 
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        ப
�ழிைய+ ேதா�
வத1�, ஞாபகமா' 
கிழ நாிக� வ�டமி�
� 
        ெக�ெடாழி�த பிண' $ைவ��' ஆைசEட�  
 
ஊைளயி
' இ�� ேநர' 
        ஓ, என! நிைனவ:ேக எாிகிற!! 
நாைள�� எ! 5<ேவா? 
        நாடகேமா, என�ெக�ன �ாிகிற!? 
 
5�னாளி� ெச+ெதாழி�!' 
        5<7றாத ஆைசகளா� ெவறி பி<+! 
இ�4' எ� ெநA$��� 
        எகிறிவ�' பலநிைன7� ேப-கெள�லா' 
 
இைற0ச(ட, Rதியிேல 
        எ!ெச-வ ெதன+ெதாியா+ த
மா1ற 
இ��கPவி எைன0 Jழ 
        இேதா நிைன7� பிணெமா�/ எாிகிற!! 
 
�ைனவிாி+த மட� ேபால – க1 
        பைன விாி+த கன7தைன விதைவயா�க 
விைன விாி+த வைலத�னி� 
        89�!வி�ட நிைலஎன��+ ெதாிகிற!! 
--------- 
 
ெந���� கா
க�ெந���� கா
க�ெந���� கா
க�ெந���� கா
க�    
    
(அவ� - அவைள உயி���யிராக� காத(+தா�. விதி – அவ� ம1ெறா�வ4�� 
மாைலயி�டா�. விைள7- அவ� ைப+தியமானா�. பாைவயி� 8டறி�! பவனி 
வ�தா�. ந' காத� கைத இவ� =ல' ந' கணவ���+ ெதாி�! வி
ேமா எ�/ 
அAசிய அவ� - ைப+திய+ைத அைழ+தா�, பாச+ேதா
 (ேவஷ+ேதா
). நA$ 
கல�த ேசா1ைற அ�த ந�லவ4��� ெகா
+தா�. பி� எ�ன? காத� எ�ற 
ெந���� கா�<� அவ� எாி�! நீறாகி� ேபானா�.) 
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அதிகமடா ெவயி1ெகா
ைம எ�/ ப�ேலா� 
        அ4தின5' ஏ$வைத+ தா:ேக� எ�/  
கதிரவனா' வான+! ெந���� ேகாள' 
        கட(னிேல ேகாபி+! 89�த ேநர'.  
�தி�ேபா
' தாரைகக� - Mர� கா�<�  
        ��னைக��' ெந���+, தீ� பிழ'� ேபால0  
$தி�ைற�! ெத�ப
த� ேபா( ��க+ -  
        !ல:கிய! வானெம�4' ெந���� கா
! 
 
எ+தைனேயா 5ைற, வா� ெந���� கா�<� 
        எாிகி�ற கதி�� ேகாள' வ�! ேபாE' 
பி+தாகி ‘அவ�’ 8�
 வாச� 5�ேன 
        ெப�:கா
 5க உ�வ' நகர வி�ைல.  
        (தா<) 
சி+!விைள யா
'C� காடா- ெநAசி� 
        சிாி+தவைள, அ�கினி சா�சியாக மா1றா� 
ெகா+தியதா� மண' எ�ற ெந����(�) ஆ
' 
        ெகா<யவ� தா� இ��தெநAசி� ஒேரேவ� கா
!  
த�ளி நி�றா� �ளி�ெகா�>'; ெந�:கி வ�தா� 
        தகி��மவ� நிைனெவ�ற ெந���� ப1றி 
உ�ளெம�4' �த�� கா
 ெந���� காடா- 
        ஓலமிட அவ� ேசா��தா�; அவD' வ�தா� 
அ�D' ச�தன� காடா- நி�றா�; ெச�றா�, 
        அவ� பா�ைவ ெந��ெபாி�! ெந���� காடா-! 
கி�Dகி�ற பழ:காத� இவனா� ஏ!'  
        கிள'பி
ேமா இைடAசெலன நிைனவி� ஆ9�தா�! 
 
சி�தைனைய� பயெம�ற ெந���� ப1றி+  
        தீ�கனைல� கச�கிய!; 5<7 க�டா�. 
ம�தார 5க+ேதா
, ம��ைத0 ேசா1றி� 
        மய��ெமா� ��னைகE' ேசர ஊ1றி 
வ�தா�; அP வ�பாவி �ைதய� க�ட  
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        வறியவ�ேபா� காத(ைய� க�ணா� உ�டா�.  
த�தைதE' பிைச�தவேள ஊ�ட உ�டா� 
        த�ெநAசி� அவ� ைகைய0 ேச�+!� ெகா�டா�. 
 
வி�கெலா�/ ! அவ� ைகயா� த�ணீ� ! பி�ன�  
        விழிெச�க அவ� சா-�தா� ! $டைல+ தீயி�  
ந��கி�ற நா����� ப(யா- மாற 
        நா�வ�ேதா� மீ!ெச�றா�! பைழய காத� 
!�கெம�4' ெம*��கி ெவ�ப� க�ணீ� 
        ெசா�<ய!! அவ4ட(� நல+ைத� ேக�ட 
ெசா�க�ப� அவ�பய5' எாி+தா�! =0$ 
        !�+திஉைல ஆகநி�றா� ெந���� கா
! 
 
ப�வெம�4' எழி1கா
, காத� எ�ற 
        பசிமி�க ெந��பாேல ெந���� காடா- 
உ�மாறி, ேவ�கா
 ெநஞைச� ப1ற 
        ஓலமி�
0 சாh�கா
 ேபா' வைர��' 
ெத�+ெத�வா-+ திாி�!, ‘காத� ேதா�வி’ எ�4' 
        சிைத0சா'ப� ஆனபல ேபாி� காத� 
ம�ம+ைத+ தாரைகக� !<+!0 ெசா�ல 
        வா<ய! வானெம�ற ெந���� கா
! 
-------- 
 

மாணவ) வா6வி� காத�மாணவ) வா6வி� காத�மாணவ) வா6வி� காத�மாணவ) வா6வி� காத�! ! ! !  

(கவியர:க� கவிைத) 
 
(இ�த கவிைத, க��ாியி� ப<�கி�ற கால+தி� எ*த�ப�டதாைகயா�, சக 
மாணவ� எ�ற 5ைறயிேல உாிைமேயா
 ச1/�காரமாகேவ எ*தியி��ேப�. 
மாணவ ந�ப�க�, இதைன+ ேதாழைம உண�வி� எ
+!�ெகா�ள ேவ�கிேற�).  
 
த1கால மாணவாி� விைளயாட�க� 
        தவி�ேபா
 நிைன+தி��ேத�, அ�த ேவைள 
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51கால உைடேயா
' இ�வ� வ�! 
        5�நி�றா�, யாெர�ேற�, கவிைத வானி� 
ெபா1கால' க�டதமி9 ‘க'ப� ைம�த� 
        �க9 அ'பிகாவதிநா�! எவாிட+!' 
க1காத காதெல4' �திய பாட' 
        க1பி+த இவ� அமராவதியா' ராணி! 
 
ச�தி+ேதா' மாணவரா- இ���' ேவைள! 
        சா7வைர வ�தகாத� �ாி�ேதா'! நா:க� 
எ�ைதயிட' மாணவரா- இ��த தாேல 
        இ�ைறய நா� மாணவ�க� கால+தாேல 
எ�தநிைல மாறிE�ளா�? அவாி� காத� 
        எ+தைக+!? ேபா�றவ1ைற� ேக�பத1� 
வ�!�ேளா' ஏ1றவ� நீ, எ�பதாேல!’’ 
        வ�தவாி� ஆ�ெசா�னா� நா� திைக+!, 
 
“ேக(�� நா�தானா கிைட+ேத�! இ:ேக 
        கீ�+திEட� ேப��! நிைலய'; ேதா/' 
காைலமாைல தவ'ெச-!', காத�ப1றி� 
        க1பத1�' ேநரமி�றி+ தின5' ஆ-�!, 
 
வா(ப+தி� காத(�க வழிக�’ ]ைல 
        வாி விடாம� கைர+தவ�' இ���' ேபா! 
6(�� மார<�க0 ெசா�னீ�! ந�/, 
        6(ெயா�/' ேக�கமா�ேட�: மாணவ� யா�? 
 
வ�தி:ேக பிற�தி�ட எவ4' எ�/' 
        வா9�ைகயிேல மாணவ� தா�! இ��தேபா!' 
“பி�திவ�!, ‘விபாீத�’ �+தக:க� 
        ெபA$��� கீ9ைவ+!� ப<+தி��! 
வி�ைதயான தாலா�டா- ஆசா� 6/' 
        விாி7ைரைய+ தா'எ�ணி� ‘பானி�’ கா1றி� 
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$�தரமா-+ !யி�பவேன மாணவ� கா�!’’ 
        ெசா�(வி
' வ��பைறக�! இ+தைகேயா�, 
 
காதைல� ெபா*! ேபா�ெக�பா� - ேசைல 
        க�ட!' பி�ேன $1றிவ�! – ஒ� 
ேமாத(� $க5' காIகி�றா�! – எ:�' 
        5ைற��' விழிெயா
 திாிகி�றா�! – சில 
மாத�' தீனி ேபா
த� ேபா� - தின' 
        மய�கி+ தD�கி வைலவிாி+! – த�பி� 
ேபதைம� 6�ட' ெதாட�வைதேய – க�
 
        ெப�ைம அைடE' நிைலக�டா�  
 
ேவதைன ெகா�D' தமி9ெநA$! - இ:� 
        ேவ<�ைகயான காத�பல! – உலக 
சாதைன எ�ேற காத(ைய+ - த� 
        ச�த��ப' ேபாேல மா1/கி�ற – ெப�' 
ேசாதைன� கள:க�, மாணவ�க� - இ�/ 
        ேதா�/' காத� நாடக:க�! – அ�த  
ேவதனி� தி�விைளயாட� எ�லா' - இ�காத� 
        ேவ�தேர த�த பி0ைசெய�ேப�! 
 
எ�ைலயி�லா விய�ேபா
 ேக�<��த 
        இ�வ���' நா� ெசா�ன நிைலைம ப1றி 
ந�லெதா� ெதளிவி�ைல: �ாியவி�ைல! 
        நானத1� வழிெயா�/ ெசா�ேன�!’’ நீவி� 
ெவ�லெமன� க�!கி�ற காத� இ:ேக 
        எ�ளள7' இ�ைல: எ�லா' ெகா�>' காத�! 
ெசா�>வ! �ாியவி�ைல எனி� உம��0 
        $1றிஇ�த நக��காத� கா�
கி�ேற�!’’ 
 
எ�/ைர+ேத�: சாிெய�றா�, எ�ற� பி�ேன 
        எழி� அமராவதி மா��� க0ைசேயா
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இ�/நக� 8தியிேல வ�! வி�டா�, 
        ‘இ�ைறயநா� நாகாிக' இ!ேவ ேபா>' 
எ�ெற�ணி நாைள5த� மாணவிய�க� 
        இ!ேபாேல க0ைசEட� வ�வா�, அ-ேயா! 
ந�ற�ல: நா
ெக
' எ�ேற எ�ணி 
        நா�என! ச�ைடஒ�ைற அவ��+த�! 
 
ேபாடைவ+ேத�;: அவ�விய�தா�: “ஆணி� ச�ைட 
        ேபா
வ!' அழகாேமா?” எ�/ ேக�டா� 
=<ைவ+!�பய4�டா? இ�த நா�, க� 
        =<வள� நாகாிக� ேபா�ைக0 ெசா�ேன�! 
 
“ஆடவ���' ெப�<1�' ேபதமி�ைல! 
        அளேவ!' !ணிகD��+ ேதைவயி�ைல! 
ேபா
வ! ‘�!�ேபஷ�’ ஆகி�ேபா�'! 
        �!ைமஎ�/ கா�
வாசி ஆ�கி�ேறா'.  
 
இPவண' எ
+!ைர+! – ந' 
        இழிநிைல� காதைல அவ�காண 
கPவி
' இ/�க உைட – �ைக 
        க�கி
' ெவ�$��
ட� நி�/, 
மாணவ� தவ' ெச-E' - பWWடா� 
        வாிைசயி� அவைரE' நி/+திைவ+ேத�! 
ஆணவ+ ேதாெடா�+தி – அ:ேக 
        ‘அட�கமா அத�விைல எ�னெவ�/ 
 
ேக�பதா- நி�றி��தா� - மாணவ� 
        ேக(யி� மகி90சிE' க�<��தா� 
ேவ�ைகேயா டவ�பி�ேன – எ>'� 
        ேவ�ைட��� கறி�கைட நா-கெளன�  
 
6�டமா-0 சில� நி�றா� - விழி 
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        6�<ேய அபிநய பாவ+!ட� 
நா�டமா-� பலதடைவ – அவ� 
        நாணேம இ�றிE' பா�+தி��தா�.  
 
‘அ�ண>' ேநா��கி�றா� - அ�த 
        அழகிE'ேநா�கினா�” என�க'ப� 
ெப�ணின� ெப�ைமெசா�னா� - இ:ெகா� 
        ெப�பல ேப�கைள ேவ�ைகEட�  
 
ேநா��த� எ
+!ைர+ேத� - அ�த 
        ‘]தன� காதல�’ அமராைவ+  
தா�கின� விழிகளினா� - ஒ� 
        த<யேனா இ!ஒ� அஜ�தாவி� 
 
ஓவிய� தாென�றா� - ம1/ேமா� 
        ஒ�(ேயா ‘எ*ப! மதி�ெப�க�, 
பாவ�தா� ேபாெட�றா� - ெகா�ெலன� 
        ப�க+! நி�றவ� சிாி+!வி�டா�. 
 
அ'பிகா, அமராேவா - இைத  
        அ+தைன ெபா��டா- மதி�காம� 
ெபா'ைமயா- நி�றி��தா� - அ�த�  
        ேபாெதா� மாணவ� அமராைவ 
 
உரசிேய த�ளிவி�டா� - உட� 
        உ/மினா� அமரா வதிெகாதி+ேத! 
‘அரசிைய+ த�ளிைனேயா – அட, 
        ஆர:ேக வாளிைன எ
+திடடா” 
 
எ�/ேபா�� கள:�தி+தா� - நா�, 
        இைத� ெப�' பா
ப�
 அட�கிைவ+ேத� 
பி�ெனா� ெப�ண:ேக – உய� 
        ெப�ைமயி� �ண+!ட� வ�!நி�றா�.  
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‘ைப:கிளி வ�தெத�றா�’ – அ�த�  
        பாவிய� 6�ட+! உள/வாய�. 
‘எ:களி� ெத��பி�ைள - இவ� 
        எ�னவ�’ எ�ெறா� ெபா<ய�வ�தா� 
 
‘அA$க' $க�தானா?” எ�/ 
        அ:ெகா� பாடக� 5I 5I+தா� 
மிAசிேய ஒ�வ(�) அவ� - காைல 
        மிதி+தன� ‘எ�ப<’ என0ெசா�(! 
 
அ�னவ� ந
ந
:கி – ஓநா- 
        அ+தைன இ��பதா� பய�தவளா- 
ெம�னைட நட�!ெச�றா� - மிக 
        ேவதைனேயாடவ� ெச�ைகயிேல 
 
காகித அ'பாேல – ஒ�வ� 
        க�னியி� 6�த(� பா-0$கி�றா� 
ேவகமா- அவ�நட�க - இவ� 
        விசி>ட�’ அவைளேய ெதாட��!வி�டா�! 
 
ந�லட�க' ெகா�
நி1�' ந:ைகயைர, ஓடஓட 
        நா-க� எ�லா' 
நி�லாம� விர�
த�ேபா� ெந�:கிவ�! ெதா�ைல ெச-வா� 
        நிைறவா' காத�  
இ�ைலயி:ேக! அ:ெகா�/' இ:ெகா�/' ந�லகாத� 
        இ��தேபா!' 
ெசா�லாம� அைவபிாிE'! ேசாதைனக� வ�தா>' 
        ெசா��க' ந��'.  
 
எ�4யிேர உைன�பிாிேய�’ என0ெசா�( உட�வ�வா� 
        இ�வ�: அ:ேக 
மி�னெலன� ேப��! ேவக5ட� இைட�ப�டா� 
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        வி�
 வி�
0 
ெசா�னெத�லா' மற�ேதா<+ ெதாைலவினிேல நி�றி��பா�; 
        $ைவயா-� காத�  
அ�ன5ட� மகி9�தி��பா�, அ�னவேளா 5கெம�லா' 
        அ'ைம ேநாயா� 
 
அழ�ெக�ட பி�வ�தா� ‘அ-ய-ேயா! உ�ேனா
 நா�  
        அ�பா-� ேபசி� 
பழகியேதா உ�ைமஎனி� பாைவE�ைன� காத(யா-� 
        பா��கவி�ைல! 
ஒ*�க5�ேள�, உட�பிற�ேப’ ஒ!:கிெட�/ தானறியா 
        ஒ*�க' ப1றி  
அழகியேதா� உைரெச-வா�, அவ�ைகயி� காத(�ேறா 
        அ*கி நா/'! 
 
க1றிட வ�ேவா� $1றிேய திாிவா� 
        காம' தைல�ேகறி! – அைத� 
        காத� என�6றி! 
 
ெப1றவ� அவ��கா- உ1றி
' !யர' 
        ச1/ேம தா'நிைனயா� - ேசைல 
        ம�
ேம தா'நிைனவா�! 
 
காதைல� ெப�ணி� ேமாதலா- எ�ணி� 
        க*ைதயா-+ தா'திாிவா� - பா�ைவ 
        க*ெகன+ தா'�ாிவா�? 
 
மாத�பி� ஓ
' ேபாைதயி� காத� 
        மா�சிைய+ !ைவ�கி�றா� - எ:�' 
        கா�சிேய $ைவ�கி�றா�! 
 
மகி9�திட ஒ�+தி! மண�திட ஒ�+தி 
        தய:கினா� Zக�கி�றா� - �!மலாி� 
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        மய:கினா� நக�கி�றா�? 
 
Zக��தவ� ெகாதி�க, மண�தவ� தவி�க� 
        �க9�ேத �ழிபறி�பா� - காதைல 
        மகி9�ேத அதி� �ைத�பா�, 
 
எ�/நா� விள�கி0 ெசா�ேன�! 
        எ�னவ� க�வி�6ட' 
ெச�/தா' காத� ெச-! 
        திாிவதா-� பட'எ
+ேத 
இ�/(�)ள திைர+!ைறேயா� 
        இய1றி
' கைதக� க�ேட 
��றின� மாணவ�க�! 
        �ைற51/' அவ�மீதி�ைல! 
 
திைர�பட�காத� ேபாேல 
        ெச-திட எ�ணி இ:ேக 
உ��படா வழியி� ெச�றா�’ 
        உ�ளைவ யா7' ேபா(, 
 
!��பி<+தகாத� எ�/ 
        ெசா�னாேலா, என! ேதாழ�, 
‘தி���க9� காத� த�ைன+  
        ெதளிவி�றி� பழி+தா-’ எ�/ 
 
ெவAசின' ெகா�ேட எ�ைன 
        விர�
வ�’ அதனா� இ:ேக 
ெகாAசி
' இனியகாத� 
        �1/யி� ஆக ேவI' 
ெநAசினி� நிைல+! நி1க 
        ெநளிவ!' ெசா�ல+தா� ேவ�
'! 
மிAசிய எ�லா'ெகா�>' 
        நAெசன0 ெசா�( நி�ேற�! 
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இ!வைர ெசா�னெத�லா' 
        ஏ�கமாய� ேக�<��! 
ப!ைமயா- நி�றத'மா! 
        பா��க9� காத� ேஜா<! 
மதிெயலா' ெநா�! த:க� 
        மனெமலா' ெவ�!, பி�ன�, 
‘இ!எ�ன காத�! இ�த 
        இழிநிைல காத� அ�ல! 
 
உட�ெவறி�காம' ஆ�'! 
        உய�7ட�, காத� ப1றி 
மட� பல எ*த வ�ேதா': 
        மாணவ� வா9வி� காத� 
‘ெகட�’ எ4' நிைல��� பாைத 
        ேக�பதா' எ�/. க�ணீ� 
கட� என� ெப��கி0 ெசா�(� 
        கல:கிேய மைற�! வி�டா�! 
------------- 
 

இளைம7 சிற�இளைம7 சிற�இளைம7 சிற�இளைம7 சிற� 

(க��ாி� ப<�ைப 5<+த ேநர', எதி�கால+ைத� ப1றிய எதி�பா���களி�  
இன' �ாியாத கல�க' ெநAைச� கPவ, உற7 வ��/களி�  
உதவிைய எதி�பா�+! ஏ:கி0 ச(+! எ*திய கவிைத.) 
 
ஏ:காம� ஏ:�வ!', வி<E' ேவைள 
        எ�நாேளா என��ல'�' எ�ண' த�ைன+ 
தா:காம� தவி�ப!7' தனிைம ேத<+ 
        தள�கி�;ற ெநAேசா
 ேபசி+ ேத1றி+ 
M:காத விழிகளிேல !யாி� ஆழ'; 
        !�(தமா-+ ெதாிவைத+தா� மா1/த1� 
வா:காத ��னைகைய வ(ய வா:கி 
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        வல' வரவா இள' ெநAசி� ஆைச த�தா-? 
 
J*வேத $1றெம�றா�; எ�ைன0 Jழ0  
        ேசாகம�றி உறேவ!' இ�ைல ேதவா! 
வா*கி�ற ேநர+தி� வ�! ெமா-��' 
        வ��/ கா�ைககைள+ ேத<+ ேத< 
தாழவானி� சிறக<��' மன+தி� ப�ட 
        த*'�கைள எ�ணிடவா இளைம த�தா-? 
பா*' 8� ஆைசகைள0 ச��� ெகா�<� 
        பா�+தி��கவா என��� க�க� த�தா-! 
-------- 
 
வி�!ப�வி�!ப�வி�!ப�வி�!ப�    
 
ெநAசேம, ெகாAச' உற:கிவி
 ! – அ�த  
நிைன7க� ந'ைம வி*:கிவி
! 
 
        அ��� கனிக�  
        அ*கிய !ய�க� 
        !�ப� க�ணீ� 
        M��தி
' விழிக� 
        பாச', வற�சி�  
        பாைலயி� வழிக� 
        ேமாச� காத� 
        5றி�தத� ெபாறிக�  
 
இ+தைன எ>'�க� ெதா�ைடயி� சி�கின – ைசவனி�  
அ+தைன �ல�கD' விர�திைய� க�கின 
        ெநAசேம ெகாAச' உற:கிவி
 – அ�த 
        நிைன7க� த'ைம வி*:கிவி
! 
 
        அ*�த+ !<��' 
        அ4பவ0 $ைவக� 
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        அழகி� சைதயி� 
        அைர�ைற வி*:க� 
        க*+ைத ெநறி��' 
        கடைமயி� $ைமக�  
        கன7, !ைண�கா-� 
        கசிE' வி$'ப� ! 
 
ஊைமயி� கனவினி� ஆயிர' நாடக' - இ! 
ஒPெவா� மனித4' ஊறி
' காவிய' ! 
 
        ெநAசேம ெகாAச' உற:கிவி
 – அ�த 
        நிைன7க� த'ைம வி*:கிவி
! 
--------------------- 
 
ெப�ைமைய� பா
 மனேமெப�ைமைய� பா
 மனேமெப�ைமைய� பா
 மனேமெப�ைமைய� பா
 மனேம!!!!    
 
சி�:கார ரச' ெசா�
' ேச�விழிக� கைத ேப$' 
        ேசதிபல ெசா�னா� இனி��' 
அ�:காத� மல� உத�<� ம!நிர'பி வழிகி�ற 
        அழ�தாேன உ�ள' $ைவ��'? 
ப��ேதாD' தி�மா��' பைட+தமத யாைனகைள� 
        பா<மிக அ>+த மனேம, 
வி��தாக எழி�மா�க� நவரசமா-0 $ைவ ந��' 
        வித' பா< மகி9க தினேம! 
 
வத' ெச-E' ெவயி� பா< இளந:ைக ம<யி� க� 
        வள�கி�ற நிழைல மற�தா- 
�தி ேபா�
 வ�' ஆ1ைற� கவிெய*தி, சலசல+!� 
        �ளி�கி�ற அ�வி !ற�தா- 
ெகாதி�கி�ற ெகா
ைமகைள� �த/கிற ஆ1ற(ைன� 
        6றிமிக அ>+த மனேம, 
இதமான நிைன7களி� அளவிடேவ அாியெப�க� 
        எழி� ெநAச' பா
 தினேம! 
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உ/திமி�' ைவர5�ள மர' பா< நளின 5ட� 
        ஓசிE' C: ெகா<ைய மற�தா- 
இ/தித�' �ய� பா< இளெநAைச+ த*வவ�'  
        இனியெத�ற� மா�� !ற�தா- 
வறிதாக ெவ/' க�ைட� �ர� ேசவ� தைன�பா< 
        வாெய�லா' ச(+த மனேம 
அறியாம� நைம�கவர அைழ�கி�ற ெப��யி(� 
        அ5த இைச பா
 தினேம! 
 
பைட�கல:க� கர+ேத�தி� பைகயழி��' கட7ளைர� 
        பாடாம�, கனி7 க�ைண 
அைட�கலமா- இைடெநளிE' ஒயிலான ேதவியைர 
        அIகி இனி அைமதி ெப/ேவ�! 
ெகா<மாத� மயி�கDட� ெகாA$வேத $கெம�/ 
        6சாம� பா
 மனேம, 
அ<ேநா�' �!மல�க� அைவேத<0 $ைவக�
  
        ாீ:கார' பா
 தினேம! 
---------- 
 
ேசர$�� ைப�கிளிக� ேசர$�� ைப�கிளிக� ேசர$�� ைப�கிளிக� ேசர$�� ைப�கிளிக� !!!!    
 
51றாத ேம�மாட' =டாம� ப�டக�க� 
        ெமா-+தி��! வி�டகல+ தா' ம/�க 
சி1றாைட வ�டா
' ெச�Mர மா:கனிக� 
        ெதா�ேட4' பா��கெநAச' தா� !<�க 
 
        கைட�ெத
+த ேந�+திெயன� 
        கவ��தி*��' ெபா1 சிைலக� - மன: 
        கம9கி�ற ெபா�மல�க�! 
 
ெந1றியிேல கீ1றாக+ தி�நீ/' �:�ம5' 
        நிைற�டமா- அழேகா
 பளபள�க 
$1றிE�ள ெவ�ப�
0 சாிைகEைட �னிதமான 
        M-ைம�ேக இல�கியமா-+ !/!/�க, 
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        ெத-8க� ேபரழகி� 
        திணற<��' C:ெகா<க� - த�த+ 
        ேதரைசE' C'ெபாழி�க�! 
 
ேதாணியிேல ேசரநா�
+ ேதாைகயிள' ெப�நிலைவ+ 
        !-�பத1�� பாரதிேய கன7 காண, 
CI(')அணி பலவைகயா� ேபா(எழி� ெகா�ளாம� 
        �!மலரா- இய1ைகஎழி� ெகா�
நாI' 
 
        ெசPவாயி� மிழ1/கிற 
        ேசர+!� ைப:கிளிக� - தவ*' 
        ேகரள+! வா�5கி�க�! 
 
சீறிவ�' ஆ�மண5' சிலெநா<யி� தAசமிட0 
        சிறக<��' க�விழிக� படபட�க, 
ஆறாம� ெப1றா>' அழேக!' வ1றாம� 
        அ�விெயன ஒசி�!வ�' நைடசிற�க 
 
        ேவ1/நா�
 ம:ைகயைர 
        ேவ'பா��' தீ:கனிக� - $ைவ 
        89+!கிற ேத�!ளிக�! 
---------- 
 
கனியாத கன8க� கனியாத கன8க� கனியாத கன8க� கனியாத கன8க� ! ! ! !     
 
        ேதவ� அைழ�பானா? – என�ெகா� 
        ேததி �றி�பானா? - இ�த� 
        பாவி !<�பைதேய - இ�4' 
        பா�+! ரசி�பானா? 
 
�ய�வைள+த �<ைசயிேல 
        �ைரேயா<� கிட�தவைன அரசிமா�பி� 
!யி� ெகா�D' இத'ைவ+!+ 
        !ளி�வி�ட ஆைசகளி� உயி�பறி+தா�! 
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!ற7��+ ெதாட�கவிழா 
        !யிலாத விர�தியிேல நிலா நட+த 
உற7��+ ெதாட�க விழா 
        உட� நட+தி 5கி� =<� கைத 5<+தா� 
 
$ட�வி�ட காத>��0 
        $தி6ட�; ப�கேமள' ெகா�<வி�
 
கைடவிாி�க நிழ� கா�<�  
        கைடசியிேல க
'ெவயி(� !<�கவி�டா�! 
 
5�ைத+த ெநAச+தி� 
        5�கா�<� தா� திாி�த ேவதைனைய� 
க� ைவ+த ெசPவிதழி� 
        கைர�பத1� வழிகா�<� கதறவி�டா�! 
 
மல� விழியா' திற7 ேகா�க� 
        மன�திற�க இ�ெநAச' கல�கவி�
 
இைலவிாி+த ஜாைடகளி� 
        ஏ�க+ைத ேமாக+ைத 5
�கிவி�டா�! 
 
5கெம�ற 5*மதிைய  
        5* ேநர' ெநAச+தி� தவழவி�
� 
�கவ�த C�கா�<� 
        �!மண+ைத வழிமாறி� ேபாகவி�டா�! – அ�த+ 
 
        ேதவ� அைழ�பானா? – என�ெகா� 
        ேததி �றி�பானா? - இ�த� 
        பாவி !<�பைதேய - இ�4' 
        பா�+! ரசி�பானா? 
----------- 
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ம#ப&9! ேத
கிேற�ம#ப&9! ேத
கிேற�ம#ப&9! ேத
கிேற�ம#ப&9! ேத
கிேற�    
(காத� - நித�சனமான ெபா- எ�/ நி0சயமாக+ ெதாி�!'  அ�த மாையயி� 
அைலEேத மன')  
 
காதெல�/ ேகா�ைட க�<�  
        க�டெத�லா' ேகா�ைட வி�
 
மாதவளி� பிாிவினிேல 
        மன' ெநா�! பாட:க1/ 
 
வAசிய�க� எ�ேலா�' 
        வAசகிய� எ�/ண��!' 
மிAசிE�ள ஆைசயிேல 
        ேம>ெமா� 5ைறதவற 
 
        ம/ப<E' ேத
கிேற� - “அதி�” 
        மதிகிற:கி ஓ
கிேற�.  
 
ெவ�த ��ணி� நிைன7களா�  
        ேவ� ெகா�
 பா-0$கிற 
இ�தமன அர�கனிட' 
        இ��ேத தா� த�பி�க, 
 
ம!ெவ�ற விைலமகைள 
        மய�கிைவ�க அ4�பிைவ+ேத�! 
அ!, 5<�! ேபாைதெய�லா' 
        ஆனபி�ேபா பைழயகைத! 
 
        ம/ப<E' ேத
கிேற� - “அதி�” 
        மதிகிற:கி ஓ
கிேற�.  
---------------- 
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அவ:�ேகா ெந4ச! இ�ைலஅவ:�ேகா ெந4ச! இ�ைலஅவ:�ேகா ெந4ச! இ�ைலஅவ:�ேகா ெந4ச! இ�ைல!!!!    
 
ஓராயிர' ஓராயிர' உ�ள�கட� ஓைசக�! 
        அைலயா<ன, கவிபா<ன அவ�மீெத*' ஆைசக�! 
ேபாரா<ன C0J<ன : ப�வ�கைண ^ைலயி� 
        Cமா!ட� நா� ஆ<ட� காத�எ4' ேசாைலயி� 
 
        மன�ேகா�ைட க�<வி�ேட� 
        மாளிைகயி� ராணியி�ைல! 
ச(�பாகிேன� கைள�பாகிேன� : உலக+!ய� ேவ�ைவயி� 
        5*�கா<ேன�; அைலேமாதிேன� ; =0சாறிட யா�ேம 
அைழ�பாாிைல; பாிேவாெடைன அைண�பாாிைல; ெநAசிேல 
        !ய��பா�ைடேய தின' பா<ேன� $க�த+ைத� ெகாAசிட 
 
        மன�கத7 திற�!ைவ+ேத� 
        மல�+ெத�ற� �லவவி�ைல 
M:காமேல உ��ேடா<
' ேவ'பாகிய இர7க� 
ேத'பாமேல மன'ெவ'பிட+ திைசமா1றிய உற7க�! 
நீ:காமேல பா'பாகிேய ெநளி�தா<
' நிைன7க� 
ஏ:காமேல உயி� ேபா�கி
' எைன+தா�கி
' கன7க�  
 
        ஆைசகேளா ெகாAசமி�ைல ! 
        அவD�ேகா ெநAசமி�ைல  
--------- 
 
ஒ� நா� ஒ� நா� ஒ� நா� ஒ� நா� ….. ….. ….. ….. ஒ� ெபா�� ஒ� ெபா�� ஒ� ெபா�� ஒ� ெபா�� !!!!    
 
�!��டைவ தா� உ
+தி�  
        ேபாைதத�' ேபரழகி� 
ப!ைமெயன நைட நட�! 
        பவனிவ�' C�ேதேர! 
 
கவன+ைத0 சிதற<+!�  
        கன7கைள வளரவி�
+, 
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தவ' ெச-!' அைடவெத�ற 
        தாக+ைத+ த�பவேள ! 
 
க�ன� க!��களி� 
        கவிெய*தி� பா�+தி��! 
சி�ன இைடவைள+!0 
        சிைற�ப
+தி ெம-5க��! 
 
ஒ�நா� - ஒேர ஒ�நா� 
        உ�ேனா
 வா9�!வி�டா� 
வ�வெத�லா' வர�
' ! எ� 
        வா9நாேள 5<ய�
'! 
------- 
 
மலராமலராமலராமலரா? ? ? ? மயிலாமயிலாமயிலாமயிலா????    
 
        மகளி� எ�றாேல மல�க� - இள' 
        மனதி� வ�தா
' மயி�க� ! 
 
5*ைம ெப1றன ெச*ைம உ1றன 
        =9கிட இளைம நதிக� அைழ+தன ! 
அழகி� அர:கி� அபிநய' கா�<ன 
        ஆைசயின =0சி� இ�ப' உயி�+தன ! 
         
        மகளி� எ�றாேல மல�க� - இள' 
        மனதி� வ�தா
' மயி�க� ! 
 
க�க� !ைள+தன காண அைழ+தன 
        கா�5கி� ெதாட:கி� கா�வைர மைல+தன 
ெப�ைம� C�க� வ�ண' இ*+தன 
        ேபைதய� !கி(� உரச� ெவறி+தன 
 
        மகளி� எ�றாேல மல�க� - இள' 
        மனதி� வ�தா
' மயி�க� ! 
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உட(� ெம�மண' உண�7 மய:�' 
        ஓர' ெந�:கி4' ெபாறிக� கல:�' 
கட(� ஆழ' கன7� 6�ட' 
        கைரக� ேதா/' மீ�க� ெகா�ட' 
 
        மகளி� எ�றாேல மல�க� - இள' 
        மனதி� வ�தா
' மயி�க� !  
-------------------- 
 
நாைள மணநா� நாைள மணநா� நாைள மணநா� நாைள மணநா� !!!!    
(வி<�தா� - அவ4��' அவD��' தி�மண'.  அ!கால' வைர ஆ�க� ெபா/+த 
அவ� ெநAச' ஆற� ெபா/�கவி�ைல. அவைள நிைன�! அர1/கிறா�, 
ேகD:க�) 
 
எ� ேபால நீகிட�! !<�கி� றாேயா? 
        இ�ைல, வள� கனேவறி� பற�கி� றாேயா? 
இ�ப+ைத ெமா+தமாக அ�ளி நாைள 
        எ�ைகயி� தர�ேபா�' Cேவ ! ேதேன ! 
 
        இ+தைன நா� ெபா/+தி��த இ�த ெநAச' - அ�த 
        ஏ�க+தி� தீ���த< இ�/ வAச' 
உாிைமEட� ேமனி�� உற7 ெசா�ல 
        ஊ!ப+தி மண�கி�ற அைறயி� உ�ேள 
ெபா/ைம��' ஆைட��' !ற7 ெசா�(� 
        �ல�கி�ற ெபா*! ெவ�க' வர7 ெசா�ல 
 
        ஒ�நாேள ெபா/�பத1� ம/��' ெநAச' - எ�  
        உயிேர, உ� நிழ1பட+தி� உ�கி� ெகA$' ! 
நாைள, உ�கணவெனன ஆக� ேபா�' 
        நானி�/ !<!<�ேப� எ�ேற இ�த 
ேவைள, நீ ஓ<வ�! ேவ! ைவ�க 
        ேவ�டாேமா? ஆ<, இ� நா� உ�ைன நாைள…….. 
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        கைணப�
+ !<��த< இ�த ெநAச' - இ�ேற 
        கைட�க�ைண� கா�<வி�டா� எ�ன ெகாAச'? 
----------  
 
வச"த! எாிகிற�வச"த! எாிகிற�வச"த! எாிகிற�வச"த! எாிகிற�    
 
மறவாத 5க'த�த கனி7 – அதி� 
மண�கி�ற ப�வ+!+ கன7 
 
        கன7, கன7, கன7 ….. - ெசா��க� 
        கத7களி� க�ள0 சாவி! 
$ைவேத:�' ப�ளிகளி� ப<�� – அதி� 
!யிலாத இர7களி� விழி�� 
 
        விழி��, விழி��, விழி�� …… - நர'ப/�த 
        8ைணகளி� மாய நாத'! 
பனிM:�' �!மலாி� லயி�� – அதி� 
பறி�கிற! உயிைர, எ� நிைன�� 
 
        நிைன��, நிைன��, நிைன�� …….. – எ�  
        நி'மதி��0 சமாதி யாக! 
ச:கமி��' ஆ/களி� சி(���, - அதி�  
சதிரா
' நீ���மிழி0 சிாி�� 
 
        சிாி��, சிாி��, சிாி��…….. – மன' 
        சிறக<��' ச�த' ராக'! 
Cாி��� �தி�ேபா
' வன��, - எ�லா' 
�ாியாத இளெநAசி� தவி�� 
 
        தவி��, தவி��, தவி�� …….. – வச�த' 
        தகி�கி�ற நிைல��0 சா�சி! 
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------------- 
 
வி�"�வி�"�வி�"�வி�"�    
 
மாைலயி� �Dைமயிேல மதிமய�க 
        ம:ைகயவ� வி��!�� வ�தா� ஓ� நா�! 
பாைலமண1 பர�பினிேல ெவயி(1 ேசா��! 
        பசிேயா
 கா+தி��ேத�, வி��தா- வ�த 
ேசாைலவன' எ�ெநAசி� ெசா��க ேபாக0 
        $க�தெம�லா' ெபாழி�!வி�டா� சிறி!ேபா9தி� 
ேகாலஎழி� உறவின�' என��உ�ெட�/ 
        ெகாAச5' நா� க�டதி�ைல இ!நா� ம�
'! 
 
விழியிர�
' $ழ�கி�ற ேவக', 5�ேனா� 
        விஜயநக� வி$வநாத� வாளி� 80$! 
பழிகாாி ! எ�இதய' த�ைன+ தா�கி� 
        பா-கி�ற விழிேவலா� ெபய�+ெத
+! 
விழி+தவிழி =
'5� 5�தாைனயி� 
        விாி����� ைவ+ெத
+!� ேபானா�! ேமாக0 
$ழியினிேல 89�!வி�
 நிழலா- நி1�' 
        ெசா��க+ைத+ ேத
கிேற�! கா�ப(!) எ�நா�? 
 
ெகா�ைள எழி� ெசா�>வதா? ெகாA$' அ��� 
        �ணாதிசய' ெசா�>வதா? ேமனி ெய:�' 
!�Dகி�ற மத��பிைன+தா� ெசா�(0 ெசா�(+ 
        !வDவதா? ேபா-வ�ேவ� எ�/ ெசா�( 
அ�Dகி�ற நைடயி� ஓ� பா�ைவ பா�+! 
        அள�தாேள அழெக�லா', அ�த ேவைள 
க�D�ட ேபாைதெய4' த�ைம த�ைன� 
        க�டைத+தா� ெசா�(டவா? அ'ம'மாேவா? 
 
ஆயிரமா- அ�+த:க� �ைத�தி���' 
        ஆழமான பா�ைவகளி� அ�� ேசர 
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மாயவைல பி�4கி�ற இத9 இர�<� 
        மதி ெபாழிE' பால5த' கனி�ேத ஊற, 
ேகாயி1C: கலச:க� ெசா�>' ேகா<� 
        �/�/��� கைதகளிேல ஆைச மீற, 
Mயவளி� நிைனவினிேல !<��' ஏைழ 
        M:காம� கிட�ப(!) எ�த வித'தா� 6ற? 
--------- 
 
ஆைணயி
 ஆைணயி
 ஆைணயி
 ஆைணயி
 !!!!    
 
இ+தைன �ட' $ம�தா� - உ� 
        இைட ெநா�! ேபாகாதா? – நீ 
இ+தைன நைட நட�தா�  
        எ� உ�ள' ேநாகாதா? 
 
ஊ���ற+!+ ேதா�ப�ேக 
        ஊ�ணியி� உ� சல:ைக 
நீ��பர�ைப 5+தமி�டா� - எ� 
        ெநAசிெல:ேகா ெமா�
 அவி*'! 
 
கைலநயமாய� �னி�தி��! 
        ைகயாேல நீ�த�ளி -  
அைலயாேல உ� உ�ைவ – நீ 
        அழி+தா>' எ�ெநAசி� 
 
நிைலயாக இ��கி�ற – உ� 
        நிலா5க+ைத� கைல�பெத:ேக? - இதி� 
சிைலயாகி லயி+! நி�றா� - உ� 
        சிாி�ெப�ைன இ*�பெத:ேக? 
 
உ� சிாி�பி� உதி��தி�ட 
        ஒளி5+!� கிைட�� ெம�/ 
க�சிவ�� ம�
' நா� - நீ�தி�  
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        ைக ேசா��! கைர ேச��ேத�! 
 
உ� விழிக� ஆைணயி�டா� 
        உ� அதர' அைச�! வி�டா� 
உ� 8�
 வாச>�ேக 
        ஊ�ணிைய நா� ெகாண�ேவ�! 
 
இ+தைன �ட' $ம�தா� - உ� 
        இைட ெநா�! ேபாகாதா – நீ 
இ+தைன நைட நட�தா� 
        எ�உ�ள' ேநாகாதா? 
------------ 
 
பல<ன�க� பல<ன�க� பல<ன�க� பல<ன�க�     
 
ஈன+தி� உயி��பி+த எ�உட'பி� 
        எ+தைனேயா ஈன:க� ேபாதாெத�/ 
மான+ைத� �ைத�பத1ேகா மா! ேத
' 
        மதீ_ன� பல8ன' ைவ+தா- ேதவா? 
ஞான+ைத இ�ளா�கி இ0ைச எ�ற 
        நாச+தி� எாிகி�ேற�: சைத நிைன��' 
ஊன+ைத� கி�ளிவி�
+ தாலா�டாம� 
        உற:கிவிட0 ெசா�னா� நா� எ�ன ெச-ய? 
 
ேபாக+தி� வாழஎ�I' கவிைத ெநAைச� 
        ��ணா��' 5�மAச+ தி�டா-! அ�த 
ேசாக+தி� நாOறி� கிட�பத1�' 
        $த�திர+ைத+ த�தாயா? அரவைண�பி� 
தாக+தி� - இத' காI' CAைச ஆைச+ 
        தாலா�<� தறிெகட7' ைவ+தா-: ஆ
' 
நாக+ைத உட�ைவ+!+ தவி�பிேனா
 
        ந�லப< M:ெக�றா� எ�ன ெச-ய? 
------- 
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கள�க! கள�க! கள�க! கள�க! !!!!    
 
Jழ�விாி+தவைல ெசா�தஉட� ைவ+தஉைல 
        ேசார மன:கD�ேகா $ைவ+த� ைகவ�தகைல 
பா*' உட�என��� பாைறேபா� கன+தி��க – நா� 
        பாைலவனமான ப+தினி�� ைவ+தசிைல 
 
ேவ�ைட நா-�தறி ெவ�டெவளி ஆ�கி� பி� 
        89+தி+ ெத���*தி ெவறி+தன+தி� பா�+த$ைவ 
6�<� கழி+தகைத! �ளி+!+தா� இ��தா>' 
        ெகா�<� கவி9+ததண� ெகாதி��+தா� தீ�தி�ைல 
---------- 
 
இ�ப ேவதைனஇ�ப ேவதைனஇ�ப ேவதைனஇ�ப ேவதைன!!!!    
 
கச:கிE�ள பAசைண ேம� காத ெல4' தீயாேல 
ெபா$:கி� கிட�கி�ற C0சரேம! ம�(ைகேய! 
 
த+!நைட� கா�க� த
மாறி� பி�ன(ட� 
�+தாைட கி$கி$+!� �ாியைவ��' ம�திர+தி� 
மய�க+தி� இ�பெவ�க+ தய�க+தி� - 5த(ரவி� 
இய�க+தி� - இரவலாக எ�ண:க� த�!வி�ட 
 
மணமகைள+ த*வி’ அவ� மா�பிைனE' ேதாளிைனE' 
மணமக4' காணா5� ம�(ைகேய நீ அைண+தா-! 
ெகா<, அவளி� உ0சியிேல �ைலவிாி+! உற7���  
ெகா<பி<+!� காமென4'! ெகா<யவனி� கைணகD��� 
 
�< இ��க இட' த�த ேகாமளேம! ேதாழிய�க� 
ெவ<0சிாி�ைப உதி�+! ேவ<�ைக ெச-!நி1க, 
ம�(ைகE� பாரேமா
 மா��ைடய நாண5' 
ெகா�லாம� ெகா�ல5க� �ைடசா-+த மணமகைள� 
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6$' நிைலயறி�! 6<+ த�ளிெசா��க 
வாச� வைரெகாண��! வழிய4�பி நி�றி
ேவா� 
க�னிய� ப�வாிைச கா�
' உைனம�
' 
இ�ப� கைத ேக�க, ஏ�திைழயா� ப
'பா�<� 
 
கா�சி ெய�லா' க�
வ�! காைலயிேல ேக(ெச-ய 
சா�சி�� அ4�பி வி�டா�! சரமாக நீ ெச�றா-! 
அைண+தா� மணமக�, அ�ண�ைக வ�ண+தி� 
இைண+தி��த சர'வி�
 இற:கி� பAசைன ேம� 
ஓ< விைளயா< உதி��தி��பா-! பாவ' நீ! 
“ேகா<� கைதெய�லா' 6சாம� ேபசிவி�ேடா' 
இ�த ம�(ைகயா� இ��தா� ந'கைதைய0 
சி�!பா< ஊ�5*�க0 சிாி�க வ�ேறா ைவ+தி
வா� 
 
எ�/ நிைன+தாேராஎ�னேவா? உ�ைன 
இ�ப =0$க� எ*�பிய ெவ'ைமயி� 
ெநா�! க�கி ேநாகைவ+தா�! அ-ேயா நீ 
எ�தநிைல ேவதைனக� இரெவ�லா' ப�டாேயா! 
 
மா1றா� !-+தி��க மண' த�! ெக
' - தியாக  
ஊ1ேற! உ� ெபா�ேறா� உலகி� எ�ேபா!' 
இ��பா� ேபா>'! இ�/ வத:கிவி�ட 
தி�மலேர! ேமாக+தி� ேதO1ேற 
 
உ��ல' எ+தைன உலக வரலா1றி� 
இ�ப� பAசைணயி� இ�ன�க� ப�ட!ேவா? 
எ+தைன நளின எழிலரசி மா�க� 
சி+தாட� பா-விாி+!0 ெச+தாேயா Cவரசி 
 
இனிய மல�உன! இ�ப ேவதைன 
நிைன�ேத உ�கிேன�! நி��க9 வா9கேவ! 
----------  
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ெந4சி� ஒ� வில��ெந4சி� ஒ� வில��ெந4சி� ஒ� வில��ெந4சி� ஒ� வில��    
 
நானாக நா� இ���' வைரயி� தா�, 
        கைல ெநAச' உட� அழைக� 
        கனிேவா
 $ைவ��' - கைலமா�, நிைல 
�ைலயாம� இ���'! – வில:�மன', 
        �ைலயெனன உட� ெவறியி� 
        ெபாறி கல:கி� பா-�தா� - எ0சி� 
அைல�ப�
, விைல�ப�
 
        அ! ெத�வி� கிட��' - விதி அத� 
        5!ேகறி நட��'! 
 
நானாக நானி���' வைரயி� தா� 
        இத9 விாி+த பனிமலாி� 
        எ� ெநAச' லயி��' - மல�' 
இதமாக0 சிாி��'!- வில:�மன' 
        இ/�கியைக தள�+தி வி�
 
        ெவறி �ைற�! நி�றா� - இளைம 
5/வ(+த மல�கச:கி� 
        கால<யி� கிட��' - விதி அைத� 
        ேக( ெகா�< நட��'! 
-------- 
 
இனி உன�காேவ தா�இனி உன�காேவ தா�இனி உன�காேவ தா�இனி உன�காேவ தா�    
 
வானெவளி+ தாரைகக� 
        வா�+தஒளி+ Mாிைகேபா� - உ� 
ேமானவிழி, ஆயிரமா- 
        ேமாகநிைல தீ�
ைகயி�, 
 
        இனி உன� காகேவ தா� -  
        தின' உைன�காணேவ நா� 
        எ*!ேவ� ஒ� ேகா< 
        இல�கிய' எ�ேதவி! – நீ 
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தாகமைழ ேத
' நில' 
        தா7கய� 8*'வைல! உ� 
ேதகஎழி� ஞானஉைல 
        ேதவைதக� J
மல�! 
 
        இனி உன� காகேவதா� 
        தின' உைன� காணேவநா� 
        எ*!ேவ� ஒ�ேகா< 
        இல�கிய' எ�ேதவி! – உ� 
 
ஈரஇத9 ஆைசவய�  
        ஏழபிற� பாக உயி�! – நீ 
மார� வி
' =0சி� இைழ – கவி 
        வாச� எ�ற� பா�<� உயி�! 
 
        இனிஉன� காகேவதா�, 
        தின' உைன� காணேவ நா� 
        எ*!ேவ� ஒ�ேகா< 
        இல�கிய' எ�ேதவி! 
---------------- 
 
சாதி�க நிைன$ேத�சாதி�க நிைன$ேத�சாதி�க நிைன$ேத�சாதி�க நிைன$ேத�    
(விதியி� 8தியி� ேவதைன ஒ�ைறேய வைலேபா�
+ ேத<ேன�.  
விைல ேபா�
 வா:கிேன� இைறவா:) 
 
சாதி�க நிைன+ேத� - நீேயா 
ேசாதி�க நிைன+தா-! 
 
        8தி��� ெகாண��தா- 
        விதியாேல ேமாதி - இ�4' 
        ேபாதி�க நிைன+தா� 
        ேபா�' உ� நீதி! 
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சாதி�க நிைன+ேத� - நீேயா 
ேபாதி�க நிைன+தா-! 
 
        கிைளயி(��த 
        கிளிகைள� பிாி+தா- - எ� 
        விைளநில' 5*!' 
        ேவதைன விைத+தா-! 
 
சாதி�க நிைன+ேத� - நீேயா 
ஆதி�க' நிைன+தா-! 
 
        ேசாைலயி� இ��!  
        $க' ெபற நிைன+ேத� - எ�ைன� 
        பாைலயி� ேச��க�  
        பாைதயி� 5ைள+தா-! 
 
சாதி�க நிைன+ேத� - நீேயா 
பாதி�க வைள+தா-! 
--------------  
 
கண�� வழ��கண�� வழ��கண�� வழ��கண�� வழ��    
(கண��� பாட' பயில ஏ�ைட எ
+த ேபாெத�லா' கவிைதேய எ*திேன�) 
கண�ேகா
 ேபாராட� கள+தி� இற:கிேன� 
கண�காக எ� இைறவ� கவிைதயிேல ெச>+திவி�டா�! 
 
        ஏ�
� கண��+ தவறவி�ைல - இதய 
        ஏ�
� கண�ேக வ*�கிய!! 
        6�ட� கண��+ தவறவி�ைல – உறவி�  
        6�ட� கண��0 ச/�கிய! ! 
 
        வ�+த� கண��+ தவறவி�ைல – பாைத 
        வ�+த கண�ேக தவறிய!! 
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        கழி+த� கண�கி� பிைழயி�ைல – நாைள�  
        கழி+த கண�கி� பிைழE�
! 
 
        ெப��க� கண�ேகா 5<கிற! – ந�ைப� 
        ெப��க நிைன+ேத� ; 5<யவி�ைல; 
 
        நா� ேபாட நிைன+தெதா� கண�� – அ�த  
        நாயகனி� கண�ேகா �!0சர��! 
--------- 


