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ெந கா க

(இர

மர கவிைத ெதாதிக )
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ேக. ைபயா)
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Source:

"ெந கா க "
இர

மர கவிைத ெதாதிக

1) தைல : மலத பி

அெமாிக காி மாணவகளா பதிபிகபட!
ஆ : 1972

கவியர$ கணதாச அவகளா ெவளியிடபட!.
2) தைல : ெந கா க
ெதனவ பதிபக'
ஆ : 1982

ெசா( ெசவ மாி அனத அவகளா ெவளியிடபட!
---------------

ெந கா க

ெபாக ேவடா! ேபாக

!

உ*பவைன, உதிர+ைத ேவைவ ஆகி

உவா' ெசெநேல ெத-வ' எ/

ெதா*பவைன, மாேடா

மாடா-0 ேச1றி

$ழபவைன, ெவ-ேயா4' விழி 5ேன
எ*பவைன, உபிலா 6ழி இத

உலக+ைத க( ) அ!7' சிலநா

அ*பவைன, வயேலார' !யாி 89+தி

இறி

ஆபதேப திநாளா' ! அேதா பாவ' !

மடான விைலயினிேல அர$தத

ம(7விைல உர'வா:கி ப!கி ைவ+!

எடாத உயர+தி விைலைய ஏ1றி
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ஏஉழவ வயி1றினிேல அ<+!, =0$

விடா>' விைல6 ' எ/ ெசா(

விைளயா ' ெப' ளி க/0 சைத

ெகாடமி4' நீ:கவிைல! உழவ4

ெகா ளிைவக அ ெபாி+ேதா' ெபா:க எேற !

ஒ<விட உடேலா ', திைரமைறவி

உயமட' ேககிற லAச' த!

த<விடா நீபா-0$' ‘ேமாடா’ காண+
த'கட4 ேக1பா

ெச-வ த1கா-

வ< கடவா:கி விைள+த ெநைல

வயேம< கட4ேக அள!வி 

ப< ேபா-அாிசி விைல வா:க
ப 'பா

ெகாAசமிைல ! விழாஓ ேகடா?

‘ப<யள' பரதாம’ – உழவ மக

பசிெய/ கத/கிற நிைலைய ேம>'

‘<’ அளக வி வி  6< நி/

ெகா<பி<+ேதா' தமிழ+ திநா

ெகா<யநிைல மா1றிடேவ உழவ 6<
6பா

எ/!

ேபாடாேர உயி<க+

த<எ +!' !பாகி ெகா ', தா-மா
தா(யிைன அ/+ெதறி!' ெபா:க கேடா'?
ெசாலாிய ேவதைனயி வ/ைம அறி+

ெதாைகேய!' உைழபினிேல காணா ஏைழ

கலைறயி 6<நி/ ெகா ைளயிட

கண0 சைடயி ' 'ப தைன

வலெபA சதிகளா- ெகாதி+ெத*!
வAசகாி திஒ கடலா- ஓட

ெவ>கிற ேபா ெபா:கி0 சீ/'

ேவைளதா தமிழ4 ‘ெபா:க, ஆ'!

ெபாெட/' Cெவ/' ெகாAசி எ'ைம
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+த5த' ெகா +தைண+! ம<யி ேபா 0

சிெட/' ேதென/' 5+த' 6<0
சீரா<+ தாலா< கா+த தாைய

கெட/' ைலயாத ேமனி வண'

கவி சி!' ஆயிைர+, தமிைழ, ேமைம

விெட/' ேபாகாம இமய+ ேத1றி
8/ெகா D' நா

-------

தமிழ திநா

ஆ'!

வி" ம"

(காைக கைரதா வி! வ' எப! நா ற ந'பிைக. வி! வர
கைரத காைக ெந-E', ேசா/' நிைறய ைவெயன+ ேதாழியிட' ெசானா

ேதாைக ஒ+தி. அ! அ/! ‘வி! வர கைரத காைகைய ம!

ைவ+!ெகா ’ என, ேவதைனபட ஏைழ விவசாயி ெசாகிறா. அ! இ/!)

வி!வர க+தினா – காகாேய ம!, ைவ+! ெகா>ேவ!
ப<னியி சா!

ப0ைச ைள இ:ேக – அட

ச<, பாைன ஏ:! – விதாளி
சாபி வெத:ேக?
வான' வற

ேபா0$! – எ:க

வயி/ காயலா0$! !

கான' பா ' காைகேய - இ!
காதி ஈய' பா-0$! !

ெப+! ேபாட பி ைளைய – ஜன'
வி+! ேபாட பா!,

+!பட ெநAசிேல – நீ

6 தீட பாகிேற !

பயிப0ைச க! – +ர
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பாய' ம ' ெப! – அட

கயி/ ேபா + ெதா:கினா – பி ைள
காைல0 $+தி வ! !

மா

க

வகேல – நா:க

மான' தாேன விகேல - இத

ேக ெகட நா<ேல – ேதத
ேக(6+! நிகேல.

ேவ( ஊைர ேமE! – லAச'
ேமல பாE! !
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பா>' ேத4' ஓடேல - இ:ேக
பைட+ தணி ஓ ! !

விைலE' 6ட ஏ/! ! – ெவ/'

ெகாைலE' ெகா ைள மீ/! ! - எ:'

சிைலக

ைவக 6சேல – எ:க

சிரம' தீ;க காசிேல !

வி!வர க+தினா - காகாேய

ம! ைவ+! ெகா>ேவ

--------

ம#பக!
ஏடளவி !ைமகைள எைதஎைதேயா எ*!'
Eகரட 51ேபா வாதிெயன 6றி

நாேடா கா!+தி ேபா+!கிறா ேபாைவ!

நயவAச நேலானா- ேபா+!கிறா ேபாைவ!

C<உ ேள சிைறைவக ேவ<யவ எலா'
“Cத'பா, வதா பா” என0 ெசா( மக

ஓடாேல பதவிகைள உ 'பாக ப1றி

உட=ைட அ<+தா>' ேபா+!கிறா ேபாைவ
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ஒ*கமிறி க1பதாக ஏ கைள+ தி4'

உபடாத க*ைதEதா ேபா+!கிறா ேபாைவ

அ*ெகலா' மன+! ேள அைட+ெதாவ ெவளிேய

ஆடவனி அ<யெனன ேபா+!கிறா ேபாைவ!

ெகா*க உI' வா9வினிேல திமிபி<+! நாD'
ெகாடவனி க5ேன பலேரா

5*க+தா விைலேபசி நாகாீக' எ4'
5ைறெகேடா

க1ைப

ப+தினியா- ேபா+!கிறா

பA$ பதிலாக பணக

ேபாைவ!

ைவ+!

ப கிற திமி:கல5' ஏைழகளி ேதாழ

மிAசி மிAசி பா+தா>' நாேனதா எபா

விைத: எனி வசமாக ேபா+!கிறா ேபாைவ?

நAெசலா' க*+தினிேல ைவ+தசிவ ேபால
நா4ன! பா<+ த'பிமக எ/

ெகாAசிவி + திைரமைறவி ழிபறிக பா'

ெகாைலகார உறெவ/ ேபா+!கிறா ேபாைவ!

--------

வாாி$ ேதைவெயன?
ேதைவெயன?

(ப< வாசைனய1ற ஒ கிராமற ெபமணி. கயாணமாகி பலகாலமாகிE'
அத பாவி ஒ ழைத இைல. இைத0 சாகி

இெனா கயாண'

ெச-ய 5யகிறா கணவ. எத மர+ைத0 $1றினாலாவ! என ஒ ழைத

பிறகாதா? – ெநா< 5டமாக பிறதா>' பரவாயிைல – அதனா எ
கணவ எைன வி
அவ !)

நீ:காம இக வழி திறகாதா எ/ ேககிறா

அரசமர' க<தா – ெதாரமாேர
ஆரா0$' ெசா( :க,

வசெமலா' $+திவ! – பி ள
வர:ேக ப பா+தி ேவ !
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க ளிமர' $+திவதா – வயி/

கனமி4 நீ:கெசானா

ெவ ளிெயன கிழைமெயன

ேவைளெயலா' $+திவேர

தைலநிறய C0J<

த:க+தா ெதா<க<

தைல5ைறயா பா க<
தாலா 0 சர:ேகா+!

“மாம அ<0சாேனா

ம(யC0 ெசடாேல

காம அ<0சாேனா

க' விலாேல

ஆர<0சா ெசா( 4”
ஆராேரா பா<நி4

மார<க பி ளவர'

மனசார ேககல-யா

தா(க< ம/வஷ' - வயி/

த ளிநிக காணலனா

ேக(ெகா< ேப$றாக – எ'ஷ
கிழி0சேகா

தாடாம

ப+! வசமேலா – நா

பா-விாி0$ ப +திேத

ெப+!ைவக பாைதயில ெத-வ'
ேபைவக நீதியில!

வாாிெசா4 பிறகல4 – எ
வயி+தில மண<க

யாெசா( ெகா +;தாேரா – எ'ஷ
ேவறகட நிைன0சாேர!
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க<வ0ச தி'பட'

ைகவி  ேபாமி4

எ<ேபாற ம0சாைன

இ*+!வக ேவIமி4

ஷவி  ேபாவா4

 ளவர' ேகடைனயா!

அரசாள ேகக(ேய!

அ ளிைவக ேகக(ேய!

நாைள 6*

நாழி6ட0 ேசாளமிைல

ேவைள0 ேசாறில

8<ல !ணியில

வய> வரபிகா

வாாி$+ ேதைவெயனா? - இத

பய>' கிடதைலய – நா

பி ைளவர' ேகடலAேச

ெகட ேக  - இத

கிழிAசLவா ேநா 

<பய இலனா -

< 5*கி ேபாதி4

ெசபால ெரட<0$

சீெச-ய ஆளிேல !

ெபாப+த ெபாற' ேபா – எ'ஷ
+திேயா ெசா+த பா

பி ள ெபற 5<யல4 – ேவற
ெபடா< க றதா

ெகா ளயில ேபாறவ - ஊைர
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6 றாேன அ!காக
கா ெநா< ைக ெநா<

க டா இதா>'

வா ெகா

பிறதா>' -  ள

வரதாேன ேவI ம-யா?

ழத ெபற 5<யல4 – என
ற ெசா( ஒ!கி

ெகா*தியாள ைகைவக – எ'ஷ
ேகாண+தி பாE!4

த +தாக ேகடன-யா – நா
தாிசாகி ேபாகாம

ம<ேமல ஏேதா ெவாI – ெத-வ'
மன$ைவக ேவIம-யா ?

--------

அரசமர' க<தா – ெதாரமாேர
ஆரா0$' ெசா( :க !

வசெமலா' $+திவ! – பி ள
வர:ேக  பா+தி ேவ.

--------

உாிைம ஏதடா உன?
அேபா

சீரா< அரவைண+!

அகெமலா' ளிர+தா வள+தி!

இப+தி வா9கிற நிைலைய+ ததா

ஈறவாி கடைமநிைற ேவ/ ெம/

5ெபலா' ெசா( வா! இ/ மக

5ேபால ‘எணி’ெய:ேக ெப/கிறாக

10

அைறயநா

ேபா - பி ைள ெப/தவி

அ க கா- <யேறா ேபா கிறா

“ெப1ெற +த பி ைளயதேதைவ என?
பிணியிறி வா9திக பாைத என?
க1/யர வசதி த!, இளைம ெநAசி
கன7கைள நிைறேவ1ற வைகதா என?
ச1ேற4' இைவெயலா' நிைனகிறாரா?
ச+!டா ேதைவெயலா' ெச-!ைவக?

இ1ேறநா' தி ெம/ இற! விடா

இைவ வாழ வா-டா இத நா<?

எ0சிஇைல+ ெதா<களி ஓர' நி/

எகிறிவ' நா-கைளேய விர<+ - தி/

ப0ைசயிள' பிA$பல – கத $1றி

பாைதேயார' கிடகிற பAைச நா<

இ0சிறாக

நமபி ஏ! ெச-வா!

இப<+தா திாிவாேரா?’ எ/ ெகாAச'

அ0$/+த இவெகலா' இதிதா

அ +தேவைள0 ேசா1/ வைகE' ெகேடா

பி ைளெபற நிைனபாரா? கணேநர+!

ெபடா< $க+தாேல ெப1ெற +!+

! Dகிற இளைமயிேல வ/ைம+ தீயி

!<கவி , கவியிறி வளர வி ,

“ெகா ைளயைர, தீராத பிணிெகா ேடாைர

6$கிற சிக விள ெகாளியி த'ைம

அ ளிவி1/ வா*ெமா ெபல+ைத
அேறாஇ ெகா<யவக

$யநல+ைத கதி – உ:க

ெப கிறா?

$க+!காக0

$ட8$' மணி ெப1/0 சாகைடயி
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தயவிறி 8$' தா-லேம ெகாAச'

தைய 6! நிைன+!பா! காலெமலா'

!யாினிேல தவிகிற நிைலைய இத+

Mயவ+தர – உாிைம யாெகா +தா?

இயலாத ேபா! ஒைற ெப1ெற +!

இ'ைசதர உனாிைம யாெகா +தா?

தாெப1ற பி ைளஇத ைவய+!

ததிEட வாழவைக ெச-!வி

வா ேபாக 5<யாத, வக1ேறாக

வாிைசயாக ெப1/ – அவைர+ !யர+!

ஏ த ள நிைனகிறா? இவகெகலா'

எனெகா ' தடைனதா ெகா +த ேபா!'

நா திதி அைடய மாேட, இவேக எ/

நரகெமா/ இைலெயனி திதா-0 ெச-ேவா' !

---------

மரண$தி ம&யி

(மரண+தி தைலவாச( - உ1றா உறவின $1றி நி1க அவ மனேமா,

அவசரகதியி - கடத கால+! நிைன7கைள கைரகிற!.)
ெகா ைம

வா9வத1 பிற!விட நிைலெயணி

‘வா, ெவ/ 6வி அ*!

5<பத1

இ! என ? எைன0$1றி பலகைண

5தாைன யாேல !ைட+!

வ<கிறா கணீ? ஓ! எகைதE' 5<தி/தி
வணகெமன ேபா ' நிைலைய

அைட!விேட ேபா>' நா ! அ-ய-ேயா, காலேமநீ
அத1 ளா ஓ< 5<தா-?
விைளயா  ெபா'ைமகைள ெநAேசா
ேவ<ைக கா< உணைவ

அைண+தவண',
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ைழெதனெக தாNட ெ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 அைடேத!

ப ளிமணி ஓைச ேக

ெவ ைளமன0 சி/மி’ அவ ,

ப(னிேல ைவ+! க<+!

ெகா ைள அபி ததெந( கா-வாயி ேபாடவண',
6<, அவ

ைகைய பி<+!+

! ளி+தா ஓ<யநா

ேந1/+தா ேபாேல எ

M:கிவிட ெநAசி ெதாிய

ெவ ளெம4' கால+தி ேவக+தி கடகலக
விைரகிேற கணீ ெசாாிய!

னைகயி C+!வ' அைன5க' ெநAச+தி
ைரேயா< ேபான நிைலயி

கன+தி ைகைவ+!, கணீரா' ளப<யி
காைவ+திற:கி ளி'

எண+தி, நிமலமா-, ம:கலாக+ ெதாிகிற
எனைம காத மைனவி ….

இப+தி அவேளா

ெசாக+ைத எ<யைத

எப<+தா நா4' மறக?

இத90சா/' எமைனவி 5கஅழகி பிரதிெயன
இல: நிலா 5ேன அம!

பதமாக அவ தத நிலா0 ேசா/' உ( ) அவளி
பவ+ைத பா+ேத கிற:கி0

$கமாக அவ

ம<யி உற:கிய நா

!(தமாய கணி ெதாிய

- ேந1/ ேபா

கிேற எம4ல! மரண+தி ம<யி நைர
C+ததைல M:கி0 சாிய………
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எ+தைனேயா இப:க , எெனன உ ள:க ?
எலாேம கணி ெதாிய

அ+தைனE' கைடசியாக அைலயாட மீ தா
ஆைசபல ெநAசி விாிய

5+த+தி <யியக0 ெசா+தாக இதவளி
ேமான+தி பாச' ெநளிய

ெமா+த+தி சா7ல 51/ைக ேபாகிேற!
5க:கா ' ேசாக' மைறய!

51றாத இர7பல: 5+தான வர7பல
5+திைரக

இட $வடா-

வ1றாத உற7பல வழ:கியவ 5க:காண
வாைததா !<' ழவா-!

க1ேறதா ெதவளத காநடக+ தளததனா
க :ேகாப' ெகாட மனேம;

இ1ேறதா ேபாவத1 இதய+!+ !<கைள
எணிெகா

ஆவா- பிணேம !

சி1றாைட பி$1றி0 $1றாக இைட$1றி0
ெசPவிதழி வா9ேத <E'

ம1ேறா க(ந உாி+!, கணீ வ<+த
மனித4' வா97 5<E'

$1றிE ேளா நாவேதா

பவனிE

Mக'தா உற7 இனிேய !

; சாெவறா

சி1ெறா(யா- ஒ(கிற இதய+!+ !<ேபாைச
ெச+ெதாழிE' சா7 மணிேய!

--------

ேவடா! இ"த காத !
க+தழி!, கவியி நாடமிழ! சாக7' !ணி! – ெப1றவைர ெப'

ேவதைன ளாக இதா. அவைர நவழிப +த எ*திய கவிைத இ! –

இத கவிைதயினா மன' மாறி – உ/திEட உைழ+! ப<+!- இ/
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நலெதா வகீலாக+ திக9கிறா, இத நப)
காத( மறதா

எ/

கவிE' !றேத நி/

சாத>' !ணித நபா,

ச1/நீ கைதைய ேகேள,

அெறா காத ேபயி

ஆைணைய ஏ1ற ைமத

அைனைய ெகாறா; ஆைச
அரகியி கா( ைவக

இதய+ைத பிளெத

+!

ஏகினா இரவி ஊேட !

உதய+ைத நிைனதா இைல,
உம+த ! ஓ ' ேபா!

க(ேல த கி 89தா

கெநAச: அேந ர+!' -

ெகாவத1 அAசா ைமத

6/தா ேபாட ேபா!',

“பா+!நீ வர6 டாேதா?
படேதா காய', கேண!

ேச+தைணகிற நா4'

ெசயல1ேற?” எ/, பாச'

உதறிய மக4 காக -

ஒPெவா !ளியா- 89!

சிதறிய இதய' எலா'

சிதி1/ இர+த கணி !

எெறா கைதைய நீE'

இத15 ேக<பா- !

ெவறி

மனைத ! காத

ேவ வியி ப(ெகா +த

கவியி நாட: ெகா
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காவிய' பைடேப எ/ -

ெச>க நபா, இத0

சிறியவ ேப0ைச ேக

ெசால' !யக

தா:கி,

ேசா1/' பலநா

அலக

!

ஏ:கி

ப ' ெப1ேறா

அ4பினா கவி க1க!

தாயவ

சாத நறா?

தளிெகா< காத நறா?

Mயவ நீேயா இத+

ெதாடகைத எ*! கிறா-?

சலன:க

தைமெயலா' சாகைடயி Mகி எறி!

பல8ன இைலெயன பழ:கைதைய+ Mளா !
ப<னிE' பசி+!ய' பாதிெகாற நிைலயினி>'
வ< கடவா:கி வழிய4பி ப<கைவ+!
படாைட வ'இத பழ:கத ேபாெமன

ம<லா ந'பிைக மகமீ! ைவ+தெப1ேறா
ெநAச+தி ஆைசகளி; நிேறறி+ தாமிதி+!

ெகாAசிட தா-மன! 5ற+தா ேவ ெமனி
வAசகியி பிேபான மனேதா

ைம!கிட !

தAசெமன ெவ1றிபல த'கட7 ெகாபான

ெப1ேறாாி மன:ளி' ேப/கிட ேவ ெமனி

ெவ1/ட' தாநிைன! ேவதைனைய+ தாகல!
க1காம $1றிய! க*ேவற ேவ ெமனி,

நி1காத ெபைமைய நிைனயாம வா9ைகயி
5ேனற ேவ ெம4' 5ைனெபாேற தாெகா

5ேன/ ! 5ேன/ ! 5*=0சா- 5ேன/
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------இவா த"திர!?
த"திர!?
உ 'ெபன பி<+! ந'ைம+ - தின'
உ>கி ' மடைமக

த'மிட5'

வி தைல ெபறவிைல – நாைட

89+தி ' வ/ைமE' ைறயவிைல

ெகா 5ைற0 சாதிபல – ேப$'
'ப>' பிணிெயன+ ெதாடர, அத

அ<ைமயா- வா9கிேறா' - இத

அவலமா $ததிர' ? ேபாடா, ேபா

------------

அரசிய ெபாளா தார
அ<ைமக

ஆக இ:ேக

வரட தா- ெகா ைக ேபசி

வா9தி ' வைரயி, ஊழ

இ<ேல லAச ேப-க

ஈ ெயன இளிக, நாச0

$ரட>' வைத ம '

$ததிர' ெப1ேறா' இைல!

---------

ஏ பிற"ேத இ$ய) நா*&?
நா*&?
(கவியர:க கவிைத)
பாரத+ தாேய, பாரத+ தாேய!

பாவியா- எ'ைம ெப1ெற +!

பாாினி உ ள பAைசய கணகி
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பதி7ற0 ெச-த ெபமகேள!
Jாிய உதி+!' $ததிர' ெப1/'
ேசா'பைல 5றிக மனமிறி

காாி

தனி கல:கிட எைன

க+தாி+தவேள, 5!மகேள!

ரா+திாி0 ேசா/ ரQயனி கணகி!
ரகசியமாக மதிாிக

பா+திர' ெகா

பக உணவி1

பைடெய +தாக

பலநா !

ஏன< இத இழிநிைல தனி

எைனE' ெப1றா- மடெகா<ேய?

ேபானேத மான', தாி+திர நா 

+திர எற அைடெமாழிேய

தான< ெப1ேற! சாி+திர' கட
சா/க

ம ' ெசா(விடா-!

தான5', கவி கான5' ெகாட
தாயவ

நீதா ஒகிேற

உலகெமலா' தைலவண:கி உன!க9 பா<நிற
ஒகால' நீேயா அரசி - இ/

விைலவாசி ஆசிRட விைளயா

நட+த, உைன

விட, உய! ேபான(!) அாிசி!

உ+தமனா' காதிதைன ஒகால' ெப1ெற +த
உ நிைனபி மAச

இ+தைனநா

உரசி

ளிகிறா-! ஏமாளி நீ அசதா

இ< வா உவா-() அாிசி!

ெப1ெற +த ேதசபத ேபநிைன!, ெம-மற!
ேபத(+! ேபான உைனேய,
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வி1/விட கசிபல, ெவளிநா  பண+!
ேவக5ட நி1(!) அைனேய!

ஒபாிய கைலெபா க

உனகாக ெகா வர

உயகப ஏறி பறேதா'!

இேபா! உ ேகாவிெல:' ஒசிைலE' விடமாேடா'
உ ளெதலா' வி1க 5ைனேதா'!

………..

இ+தைன ேகா< ெப1றா- - அ'மா
இ4மா பி ைளதாக'?

$+!ேத கணெக +தா

$ரபிேயா உவயி/?

இளைமயி வள:கேளா
இதநா

– நீ

ெப1றா(-) இ/,

இளமயி நீயல! – நைர+!'
இ4மா தா'ப+ய'!

5ப! ேகா<ெயறா - பாரதி,
5ப! அ/பதா0$ !

எப< உனிட' தா - அ0$

உ ளேதா பி ைளெச-ய? – எ:க

வயி/க

கா-கிற!! – உ

பயி/க

கா-பதிைல – மனித

வயி/ம ' கா-கிற!!

பத/க

ச(பதிைல?

ெப1ற! ேபாக ' - தாேய, நீ
ெப1றைத ேபணினாயா

$1றிட வசதி உடா? கவி
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க1பதா ேவைல உடா?
‘ைவ+’திேல ேச 8< - அவ
<+தபி ர<!

!ைவ+திட பாபத1கா – எ:க
ேதாைகய த'ைம ெப1றா-?
மலகளா- மண' விாி+! – அத
ம:ைகய ெகா+! ெகா+;தா-

விைலமக

ேபால மா1றா - மணி

89தி ' ெகா ைம அேதா!...

“ெத ெவலா' சிைலக
சிரம:க

ைவ+!” – அர$

தீபதாேல,

இகேவா இட5மிைல - இ:ேக

இப!' ெகா<ய ெதாைல!

இ4' ேகபா- எதி+ தாேய!

ெபா4' மணிEமா- ெபா(தி!, இ/

கன' ழி! காசேநா- உழ/

எ' ேதா>மா- ஏக' பி<+தாேய!

-----------------

காைகEட; விஎ:க

ஜாதி எ/

கவிமன ெசா(ைவ+தா, இேறா நா:க

Mகி(ேடா' சமத!வ+ைத! உடபிறத
Mயவைர, நீெப1ற பி ைள ேள

தீலமா-0 சிலேபைர ஒ!கிைவ+!+

‘தீயி  பாகிேறா' அவத' 8ைட’

ேபாகளமா- ஆகியேத உன! 8 !
ெபா$:கிறா அாிஜன:க

உயிகேளா !
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கா$ பறத< உன! 6ட'!

கயைம' ெகா ைள' தாெகாடாட'!

6$த< ெநஞசெமலா'! 5றி கணீ
6 த<! ஓ கிற ரயி( இ:ேக

நாசகார தா(யிைன அ/+ெதறி!
நைககாக ெகா/வி

நைக+தித

ேமாசெமலா' க வி ' தாEன

=0சைடகவிைல! இ4' ெப1/+த D!

அெறாவ மா ேபான மைனவிகாக
அழகான தாTமஹாைல எ*பிைவ+!

வசிைறயி ேபாடா>' அதைன காI'

வா-ெபாேற ேவ ெமனறா! இேறா நா:க

எெச-!' உ8< வா:கி வாV,

ஏ1றெதா W6டெரன ேகேபா'! அத

ெபாமகேளா இைலெயன வ!விடா

ெபாேமனி ணாக எெண- ஊ1றி

ளிகிற அைற ேள C<ைவ+!
6பா

ேபாடாம தீையைவ+!

எளிதாக+ த1ெகாைலதா எ/ ெசா(

இெனா/ ேத< ேவா'! காத எற

கிளி இ/ சிகிய! ர: ைகயி,

ேக(யல! பா<E' மற' 5ன

ெநளிகிறா *வாக! க<0 ேச!

நிமிேததா நடகிறா ேஜா<யாக!

கவிக1' 6டெமலா' காதெல/
கமாதி காாிய:க

நிைறதத'மா!

நலெதா காதெலறா ேபா1/ேவ நா!
நாயகாி காதெலலா' ேமனி ஆைச!

க6ட உகிவி ' இதநாளி

கவிநிைல ப 'பா ! பட' எலா'

ெசவாிட' கா+தி! அவத' ேர<

சிகிவி ', டாடேர< விைலதா ஜாWதி!
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நீ! கா-0ச பா<

காவிய:க

கடவ

பாவியக

!0சாித' பைட+!விடா!

கவிெய*தி ஓர'ேபா’ எ/ ெசா(

பா*' உட ஆைசெசா>' இலகிய:க

ேதவி உத திவ<யி 6 ' ேகா<,
தி+தஒ ஆளிறி ேபானேத<!

Mவி விட விஷவிைதக
!ளிவி

நா

51/'

வளத< அராஜக:க

நாDெமா ேபாராட'! நாராச' ேபா

நாDெமா !ேகாஷ' ! இைவக

ேகளாேதா உெசவியி? என! தாேய!

எலா'

ேக ெகாேடா ேபாராட' எற ேபாி

Mளாகி ெபா!0 ெசா+ைத ெநா/' ேபா!
!<காேதா உமன!? பWைஸ+ தீ

ஆளாகி எாிைகயி அவைர ெப1ற

அைன உ வயி/ப1றி எாியாேதா ெசா?

……….

இ!ெவலா' கிடக '
இதிய+ தாேய, நீ

இ! வைர படகட
இக இ4',

ேகா< ேகா< கடைன வா:கி

6வைள! நடகிேறா' - எனி

5ட:கி இ:ேக கிடகிறா,

=< ைவக ஏ! மிறி

ேரா< ஓர'? இநிைலயி
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ேராகிணியா 5கிய'?

ேக ெகட நா<(த
ேகவல:க

நி+திய'!

ேத< வா:கி கடனி இ:ேக

ேததைலேய நட+!ேவா'!

6<நி/ ேக வி ேகடா


ஆ

பா-0சி கிட+!ேவா'!

ேபால மக

6ட'

அதனி ஏறி ஆDேவா'!

6 வி  6

பாE'

ேகால' கசி மா/ேவா'!

ேவைல, ேவைல, ேவைல ெய/
ேவைல ேத< நாDேம

ஓைல வி  கா+தி!

உன! பி ைள சாேம!

ஆைல பட க' ேபால

அகபேட நா விழிகிேற

ஏைழபட நா< எைன

ஏ பைட+தா- ேதவேன?

பட மன+திேனா

ல'பிேன இ!வைரயி!

கெகட பிதாேன

கதிரவ வணக ெமலா'!

எெச-ய? எ அறிவி

எPவழிE' ேதா1றில!!

ெச-ேய ஆனா>'

ெபா*ெதலா' உைழகலா'!
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க:கைல ெகா +!

கணகாக உ*தி ெட/

ெபமா பைட+!விடா?
ேபத(+! ேபாேன!

ஏ பிறேதநா

இ+!ய நா<?

வாதிற! அைழ+தா
மகி9ேவா

--------

ேபாேவ!

பாரதி பாைதயி

(கவியர:க கவிைத)
பாரதி லவ,

Eக'பல தமி9மக

இய1றிய தவபய!

இழிநிைல அ<ைமயி,

அகமகி9திதவ அைலெயன எழர
எ*பிய கவியி!

மி'மட0 சாதிக

மிரளேவ ரசிைய

மீ<ய எாிமைல!

த'மதி ம:ைகய தமெகா நீதிைய+
தக+ ெதறித ேபரைல!

தவமைற உைரபன, தைனஒ வாியினி
தகிற அறிெவாளி!

அவெபய $மதந' அைனயி வில:கிைன
அ/+ெதறித ெசாஉளி!

நவEக பாைதயி நைமெயலா' 8/ட
நட+திய தைலமக!

எவ எனி என, ஓ தவெறன0 ெச-ைகயி
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எாி+திட ெகாதி+தவ!
அவ,

தனி ஒ மனித4 ணவிைல எனிஜக'
தைன அழி+தி ' ய!

கனிஎ4' தமி9ெமாழி கவிைதயி பலவைக
கா-கிற !வய!

பனிமைல இமய5' பாக9 மாிE'
பாவினி இைண+தவ,

இனிஒ !விதி இய1றி ேவா' என
இளைமைய இைச+தவ!

கஒளி கணனா- கவிழி தா4மா-
காத( கனிதவ

கணேன அரசனா- கணேன யா7மா-
காவிய' ைனதவ

ெபைமைய C<ேய ேபைதயா- ஆகிய
ெப!ய கைளதவ,

ெபைமேய சதியா- ெபைமேய காளியா-
பி+தனா- நிைனதவ!

தமி9ெமாழி வா9ெகன+ தரணியி 5த 5ைற
தனிர வி +தவ,

எமத' பாரத', அைடதேத $ததிர'
என, க ெகா +தவ!
எமைனேய மிதிகிேற எனிட' வாெவன
எதிகைண ெதா +தவ,

$ைமெயன வ/ைமைய+ ேதா களி $ம!த
ெதாடகைத 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

காக

றிெபா/ ெசாலாம ேபானா அேதா?

அ Dகிறா ச5தாய0 ெசா+ைத எலா'
அவைப

ேபா ைவ+! நாைட பAச'

கி Dகிற நிைலைம ெகா

த ளி

ேகபா' இறிந'ைம ஆDகிறா!

மாதைரேய இழி7ெச-E' மடைம தைன

மஎெண- இ +தா ெகாD+த0 ெசா(

ேபாதி+தா பாரதிE' ! நாேமா இ4'

ேபா-விேடா' ஒப<தா ேமேல! இ/

காத(றி கா$-வர தசைண

ைகபி<+!0 சீவாிைச பாகி ேக

மாதைரேய எாிகிேறா' ! அ-யா அத

மன4 விழா எ க+ ததி உடா?

சாதிக

இைலய< பாபா எ/

சா1/கிறா பாரதிE'! நா5' இ:

ேவத 5+! நாடாாி; பாபா7'

ெவ ைளயப ெச<யாாி பாபா7'

சாதிக

இைலெயன0 ெசா(0 ெசா(0

சமாதியேறா க கிேறா' பாரதி!

ேமா!கிற இடெமலா' சாதிைவ+!

5ழ:கிேறா' அவெபயைர! அவேனா, காைக

வி எ:க

ஜாதிெய/ 6றி0 ெசறா!

ெகாAச' ந' கா!மத'! அதனா தாேனா

மவிய! வாசக:க

நம! வா9வி?

மனமார, காைக பி<+தைலவெத:க
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தி0சாதி என0 ெசா( அதிகாாி+

தின' 6ைழ 'பி தா ேபா

நி/

ெப0 சாளி 'ப> நாைட வி 
ெபவிழாக

--------

எ கிேறா' பாரதி!

கவிமன,
கவிமன, பரா…..!
பரா…..!

(5 – 2 – 72 அ/ அெமாிக காி வைக தத கவியர$ கணதாச4
வரேவ1ைர)

காைத ெசா>' ேகாைதயத' கவிேனா
கன7 6< – அத

ேதஏறி

ேபாைதயி கவி0சிறைக !ைமEட விாிகிற
ரசி ேவேத!

ஆ பி<+! வாபி<+! ஆதரைவ காபி<+!
ஆடமிட தமி9பைகைய+

M ப +த0 JDைர+! ேவெல +! ேபா 5<+!
ஓடமிட ைவ+தவேன வக! – எ:க
நாடெமலா' ஈ+தவேன வக!

ஓலமி  6(ெப1/ ஒபாாி பாெட*தி+
தாளமிட தமி* ல+தி - இத

ஞால51/' காவிய:க

ேபா1றிடநா' ததெம4'

ஞாபக+ைத0 ேச+தவேன, வக! – நர'
நாளெமலா' நிைறதவேன வக!

சாகா< =டெநறி0 சாதிெவறி ேவகா<
சாேவால' இட ேபைர

Cகா< +!லக னைகயி வ<ன:க
ாி:கார' ேககைவ+தா- வக – கவிைத

C:யிேல, தீதமிேழ வக
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காத(ேல ம/மல0சி கடவேன, வக – எ:க

காி0 ேசாைலஎழி கனி அ5த' பக! – ெச>'

பாைதெயலா' கவிமண' கவியரேச, வக – நி
பா:கான ேப0சாேல தமி9ேபாைத, தக! – ம!

கிணதாச எபதிேலா கீ+தி ெப1ற

கணதாச, நிதாச வரேவ1ேற வக!
-------

இேதா.
இேதா. இ"த கவிஞ !
வைளேயாைச0 சலசலபி ஆ வா - அபி

அைலேயாைச கலகலபி பா வா - மர

கிைள 6< இபஒ( நா வா - அழகி
கிைள ேத< உலெக:' ஓ வா

இவென $ததிர பறைவ – எ/'

ஏ1ப! இதத' உறைவ!

!டைவ0 சரசரபி !யிகிறா - அைணபி

!ைமயிேல கிDகிD பயிகிறா - கன

க!பிஇத9 ஓவிய5' வைரகிறா - கிண
ம!வினிேல காவிய5' தகிறா!

இத9எ4' Cமியி ராஜா - இவ மன'

எழிமி வசத+! ேராஜா!

விழியாேல ெமாழிேபசி வபவ

- இவ

கவியாேல வைல8ச வி*கிறா

- ஒ

விழியைசவி காெதா + ெதா*கிறா

வி'பாத ேபா!'வ! வி*கிறா !

- மாபி

ஆ<ைவ+ தா கிற கவிஞ - ெபைமயா9
மீ<ேய $ைவ+தி ' கைலஞ!
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தைளப

நிலா! திாிகிறா - எவ'

விைலப 0 ெசலாம வகிறா - கதி

ஒளி5<0 ெசலாத பாைதயி - இவ

தனிப 0 ெசவாஓ ேபாைதயி!

திெகா திாி ' தைலவ - இவைன
ாிதிட விழிகிறா மனித!

-----------

,#மணி யிற விழிக

($ததிர தின ெவ ளி விழாைவ ஒ<, ம!ைர பலகைல கழக' நட+திய மாணவ
கவியர:கி ேநஜிைய ப1றி பா<ய!)
தைல5ைறக

பலவைரயி வகிற பண:ேகா<

தைனமற! வ! ெதவி

ெகாைல5ைற' அAசாத டாிட' அ<ப 
1/யிரா- 89! நிைனவி

அைலேயாட' வி தைலயா- அைனந' நா<1காஅவதிபல பட ேந,

தைலமகனா' அவெபைம மன' நிைறய இதிய+
தவமகைன நிைன+ேத! சி(+ேத!

ஒவாச தனிகா' வதி! கா+!நி1க
உணராம ேவ/ வழிேய

திவா*' இளAெசவ திைகப!7' ேநெமன+
திைச ெகாறா- காைர நி/+தி

ஒ!ப' அறியாம ேமாதிலாலா' ெபமகனா
ஊ<ஊ< வள+த ெசவ

அதாயி வில:ெகா<க இவதானா சிைறயிதா?
அ'ம'மா! நிைன+ேத! சி(+ேத!

வி தைலைய அைடதபிேபா, விைரவான 5ேன1ற'
ேவ ெமன நாD' நிைன!

க ைமயாக+ தின'உைழ+! ஒநாளி =/மணி
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காலதா M:கி அைலதா!

வி '=0$' பாரதமா- விழி+தித எேகாமா
89!விட பி4' உடைல0

$ 'சா'ப தைனஎன! திமணி கலதிெட/
ெச-தைதE' நிைன+ேத!சி(+ேத!

எம ேள காவியமா- இைண! விட

எதைலவா, எ தைலவா! $ததிர+ைத

அைம+திடேவ நீ வ<+த தி யாேல

அைம+!விேடா' ந'ெகா<யி சிவ வண'!

அைமதிEட யா'வாழ உைழ+த நீேயா

அட:கிவிடா-! ழைதகைள அைண+! நி1'

அ5தான உெநAைச பாவியக

அன=< எாி+! விேடா'! ெகா ைம அேதா!

எப<+தா நா5ைழ+!' இத மக

ஏ, உயர ம/கிறா? அ-ேயா, சீன

இப<யா ேதா மீ! ேபாட ைகைய

எ '5 பாரத+ைத வைளக பா-வா?

ஒபாிய எ*+தாள ேந நீேயா

உள' ெநாதா- இைவெயலா' எணி ஏ:கி?

அபபா! அடதி' கான க:க

அழடேன அைழெதன எ*தி ைவ+தா-!

ஆனா>' கடைமபல உற:' 5ேன

ஆ1றி த ேவ ெமன+ !<+தா-! அ-ேயா,

வாேனாக

நீவி+த கழி னாேல

வ/ைமE1றா ேபா>5ைன அைழ+! விடா!

ஏேனா, நீ ெச/விடா-? இதிய+தா-,

“எனைழ+! கைள+தவேன! ம<யி வ!

வானாளி !யதீர+ M:கி ெட/”
வா-நிைறய அைழ+தாேளா, ெச/விடா-!
!யாினிேல எைம+தவிக வி

வி +
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M:கிறா-, இ!உன நீதிதானா?

மய:கிற ழைதயக
மாமாேவ உேனா

வி 0 ெசற

Y, Y எ/

ெசயமற! விைளயாட+ தா'மற!

ெசவ!' காணாேயா – ேபா, ேபா உைன

இயறவைர எ'5ைடய ஞாப க+தி

எ*பிடேவ மாேடா', ேபா! ஏனா, ேக , ேக !

கணேம4' உைனமற! இதா தாேன
கைடெக

ஞாபக+ைத எ*ப ேவ '?

!ணி7மிக எதைலவா, நீதா எ:க
!ய1ற உயிேரா

வா9கி றாேய!

மணியான பாரத+! நில+தி எலா'

மனவேன உ சா'ப! க:ைக நீாி

இைணதஉற சிதைனயி ஆ9த ேபா!
இப<யா- நீ இக ஞாபக' ஏ?

காவிய+! நாயகேன! ஓ/ ெசாேவ!

கைடசிர+த' ஒெசாேட உ ள ம '

ஆவிநிக $ததிரமா' $டைர காேபா'!

அைன+!லகி எ:ேக4' $ததி ர+ைத

பாவிமக எவேன4' பறிக வதா

பா+திக மாேடா'கா! வ:க ேதச'

ஆவ>ற இத1+தா சாசி ெசா>'

ஆணவ+தா அ<பணித காசி ெசா>'!

எட<, நீ பா-தா-, உ இைளய ேவ:ைக
இ/, பதி னாற<க

பாய க

மட1ற மகி90சியிேல ‘இதிரா’ தா

வணக5/' ‘இதிய+தா-’ எேற விைண

5 கிற க9கடா-! இனிேம ேல4'
=/மணி தா !யிற விழிக

எடாத உய7 ந'ேமா இதி ராவா

=<,
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எ-தி வா எெறணி+ தைலவா, M:!

---------ஞான!

(தமிழின+தி காவல

கவிைத)

ஒவ' தமிழறிஞமான ம. ெபா. சி. ைய ப1றி பா<ய

விைடேய/' ெபமானி இடபாக' அமதD'
விைன5தவி பா>ட ஞான' - என

ப<+ேதா' Zணறி7 பைட+ேதா' தா' விய'

ப<ேப$' ப<யாத ஞான' - தின'

கைட+ேதற க9பா< கைடவாE' கிழிேதாட
கைடயகா ப<யாத ஞான' - சா

கைடயாக+ தமி9ேபசி கைடயாம தயிகாI'
கைட+M$ ப<யாத ஞான'!

இைடயிறி நடமாட கட1ெசவி மறதா>'
எதமிைழ மறவாத ஞான' - நாவி

நடமி 0 சில'பாேல க9பா ' மாதவியி
நளின:க

அழைர' ஞான' - மன'

டமி  காதீய வழிேநாகி+ தைனெச>+!'
!ைமவா9 இலகிய+! ஞான' - கசி

படமா ' அரசியபா'() அைதவிடா மற+தமிழ
பைட+தைலவ ம. ெபா. சிவ ஞான'!

--------

சமய!

(இத0 சமய' - எ: ேநாகினா>' சமய0 ச0சர7க , மீனாசிர' பாதிக ,

“மத' மனிதைன மத' பி<க ைவபத1கல. மனிதைன மனிதனாக, 5<தா
னிதனாக வாழ ைவபத1ேக” எபைத இவக
வானி வர'ட ைவய', கதி, நிலா
வாழ பைட+த இைற – ஆமா

ஏ ாி! ெகா வதிைல?)
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ஊன உட1ெபாதி ஊழி நசிதிட

உ ேள Zைழ+த சிைற – ஆ '

ஈன பிறவியி ஈ ' அைவ
இ'ைம ெக க நிைற – ட

ஞான நிைல0$ட நாத திநிழ
நாட சமய+ !ைற!

ேமைத அவவிதி! மீக அவகதி!

8: ஏ மரண பய'? – உதிC

ேபாைத சி/ெநா<! C' ம/ப<!

Cகா <ைறவ மய'! - இ

ேபைத மனெபாறி ேபாிபேம றி
ெப-தா அவஅ பய' - =ல

பாைத வ+தவ பாத' அைடதி '
பாைத பலச மய'!

ஆகிைவ+த =லெமாைற அழிதபிேன

அைடகிற ேநாேகா ', அகில 51/'

காகிற ெப:கைண கட7D'

கதி, மைழ, தீ கா1/ேபா கால ெமலா'

ேதமிப' உயி வா9வி திகழ ைவ'
திறமிக சதிக', சிற ெகா ள

ஊகிற கவி, ெசவ', உயத ெவ1றி

உத7கிற ெபாெகலா' உ ள ேபா

அநறி ெச>+! த1' ஆதி நாளி

அவரவேக உாியவழி அைம+தா ஆேறா!

இபவழி நெமழி, இய1ைக அைன

இனியநதி இவ1றிைனE' ஏ+தி நிறா!

பிபல ெபாிேயாக

பிறவி நீ:'

ேபாிப !வழிக ; பிறக ைவ+தா!

இ/பல வழி0சமய' இல:க கேடா'!

எலா5' ஓஇலேக எ-த கேடா'!
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த+!வ+தி ஊ1ெற ' தனி+! வ+!+
தைகசாற இ!மத', த*7' அ

+த5தா- வள ெபௗ+த', னித ஏ$

னைகE' மாறாம சி>ைவ Mகி

எ+தைனேயா ெகா Aெசயக

ஏ1/', “ேதேவ!

இவ ெச-த பிைழெபா/R” எ/ ைர+!
வி+திட கிறி+!வ5', விள:' இWலா',

ேவ/பல சமயெமலா' பிாி+! ெகா

த+தம! வழிதனிேல தனிேப ரைப+

தாிசி+த தவறல: சமய ேநாைக

பி+தெரன மற!மத' பி<+! நாD'

ெபாியமத' எமெத/ ேபசி Cச

நி+தமிக வளபவக

நீச! E+த

ெநறிவளேபா நரலகி தாச! ெநAசி

த+திவ' Mய அ+ தவ+தி சீல'

த!'கிற ெநறி உைம0 சமய மா'!

சமயவழி சம+!வ+ைத ஏ1/' - உலகி

சதிரா ' ேபா ெவறிைய மா1/' - எ:'

அைமதி, அ ஒ*:நல' அைமய ெவா ச5தாய'
கா ' - உயி - ஊ '!

இைறவன! மக

நா' எ/ – மாத

எேலா' உறவா< நி/ – மன

நிைறவான !வா97 ெநறிகாண ைவப! தா
சமய' - அத1கி! – சமய'.

-------

அைழ$ெகா ேள

(சா5< மைலயி மீ! – ச+திய Lபமாக 81றி' நி+திய$தாியி ம<யி,

தAச' ேக' ெநAசி ல'ப)
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அளி' நினப<ேய அபய ெம/

அவல6 ரெல*' அ<ேய தைன

இளி' இட+தினி/' இ 0 ெசல

இனியா தா எவ ளா என! தாேய!

மளி' பிணி பிறவி மா$ நீ:க

மன' ைவக மாடாேயா? அழியா உைம

ெபாளி' உம<யி கவைல நீ:கி

ெபா* ெதலா' கIற:க அைழ+! ெகா ேள

மA$பல ெகாAசிவ' மைலயி மீ!

மகிைமE/' சா5VW வாிேய! அ'மா!

ெநAசி>/' சAசல:க

ெநபி இ

நீரா கிறத<! நின! கக

!Aசினேவா? வAசைனேயா? !<க வி +

!ைவகிறா-! நைககிறா-! அைலயி89த

பிA$மன' ெவA$ைமக
ேபாிப நிழ>

தா:கா த'மா!

அைழ+! ெகா ேள

மாயம< உசிாி! மம வானி

மலகிற ேகாடா4 ேகா< Cக

ேநயெம4' நாதனிேல ெதா +!0 J<
நிலவாக எழி1ேகால' C

நி1'

தாயேப! தனி+!வேம! நீ/ C+த

தணலாக உகவைல தகி' ஊைம

காயம<, ஏைழ; கதிற!
கர' நீ< அைமதி

அைழ+! ெகா ேள?

மாதவேம! சா5< மைலயி மீ!

மயகிற Cரணேம! எத நாD'

ேசாதைனக

நலவேக ெதாட' எறா

ேதா1காேதா நீவ+த விதிக

ஆதவ ேபா !பஇ

எலா'?

அக1றி கா'.

அ எ:ேக? அெப:ேக? மன5' கலா-

35

காதைட+! ேபானாேயா? மரண வாயி

கதேவ4' திறெதைன அைழ+! ெகா ேள.

---------

மீனா*சி!
ா*சி!
அ

மணிவிளேக அைன+!யி பிற'

அ4தின' ரப!' நீேய, - ெம-பர'

ெபாளவ இைறவ ெபாெளலா' உைறE'
னித4' உ 5()ன0 ேசேய – கால'

உ வ!', உயிக

உற:க>', உடைல

உத/த>' நட+தி

வாேய – சி/

கவினி உயி+!' கவிைன0 $ம!'
கதி த' =லேம, தாேய!

அழிப!' நீேய: ஆக>' நீேய

– உயிாி

அைன+!' உ திவிைளயா

ெசழிப!' நீேய, சிைதப!' நீேய,
சிாி+தி ', இய1ைக உ பா
விழிப!' நீேய, 89+த>' நீேய
விதி உன! அ' திற C

– கதிரா-

– அ'மா,

பழிபினி கிட' பாவிய எம'
பாி!ன! அபிைன கா !

காட>' உனா: காபைத உண!
களிப!' உ அ

மாசி - இ

தீட>' உனா: தீைமக

நீ:கி+

திக9வ!' உன! அரசாசி – மக

ேவட>' உனா: ேவ<ய ெப1/
விள:க>' ஒதிகாசி – எைம

ஆட

ெச-ய அட வக,

அர இட' அமத மீனாசி!
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வண:ேவா' பதி வழிதி ' அ

மனெமலா' உகி உ வழிேய – கணப

இண:ேவா' எ:க

இவிழி தேவா',

எம ஒளி தவ! விழிேய - இ

பிண:கிேய கிட' பிறபிைன அ/+!

ெப:கட ேசப! 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

காதேதவ அ/5கைன

அ ளி உவ' ேகாமேள,

அ பிழ'ேப, அகனேல,

ெவ ளி மைலயி த$ைனேய
ேவத0 $டேர, அ

அ'மா!

வி+ேத, ேவழ 5க+ேதாைன,

ெவறி களி1ைற+ ததசிவ0

ெசா+ேத, ெசாக+ த:க எழி

ெசாக ெசா' பா<நா

5+ேத, =/ தமி90சா1றி

=ல0$ைவேய, ெத-வமல
ெகா+ேத, ைவர0 $ட நைகைய
ெகாAச' சிதி அ

சீக

அ'மா!

சிறக வ' அழக

ெசவ+ தமைக மீனாசி!

ேபக

பலவா- - 5* நிலவா-

ேவக

நீைர உணவாக

R

த' எ' தி+தாேய!
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ேவ ' வைகக

ெச-கிறா-,

ஆ ெகா உ ளா எைமகாக,
ஆயிேர, நீ அ

அ'மா!

ஆரா அ5த', அD' வதன':
ெவ! !யய 89+தி வ+திட
ெவ'' எளிய மன' - நா<

வ! விைனவ( வாைத ெக +திட
வா9+த, கனி! தின' - அ

த! மன:ளி தத+ திகர+
தாேய! ெப'வன' - க9

சத+ தமி9வள ச:க ெபைமக
சா1/வ! (உ) வதன'!

தீரா ெப' பிணி ேதய வபவ

ெதபி மல' 5க' - பனி

நீரா- உகிட, ேநத !யகைள
நீகி நிைறத $க' - த'

ஆரா அ5தேம, ஆதி 5த1ெபா

அைன உன! ெஜக' - க9

ேதரா- வல' வ' ெதC தமிழிைச
திக*வ! (உ) வதன'!

காத தைலவி! காவிய0 ெசவி!

கைலம(E' திம!ைர நி/ – அ:
கய1கணி எ4' ெபயைர ெகா
க(நீ' கதேரச
காத>ற0 ேச', C0
ெச

– ஞான - க/!

– ெகா :
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50ச:க ம!ைர மீனாசி – அவ

5கண உட1பாதி மாசி - =ல
அ0சாணியா- உலைக

அரசாD' க ெகா ளா

காசி - இ!வேறா – காசி
மாடம( 6ட(ேல ஆவி – நிக

மேகச4 காத மல Mவி – உட
6ட>ற அபிநய+!

ேகால5/' மீனாசி+

ேதவி - காணாேதா - பாவி!
5+!நைக, த+!நைட 5ைலமல0 சிாி:

உயிகைளேய ெபா'ைமகளா- உ< ஆ '
உலக+! நாயகிேய, ஒளிேய வாேன!

!யி ெகாடா அபைர+தா !யக

J*'

!ைவ+!வி ' எெறணி+ !யி மற!

கய விழிக

//க கனிவிேனா

கா1சத:ைக ஒ(கவ' கனிேய, ேதேன!

!யகைளய+ த+!நைட !வள வ!
ெதாவிைனக

நீகிற $டெகா*ேத!

ேபசாிய ெபவா9ேவ! ேபாியாேழ!

பிைறJ ' ெபமாைன பிணி+! ெநAசி

பாச5ட ைவ+தவேள! பவள+ ெதா<

ப +!ற:க கா+திக பத த'ைம

ேநச5ற காபவேள! நிைன+த ேப

நிைன+தப< வ<ெவ +! ெநAசி நி1'

வாசமல Cகாேட! வானமீதி

வ!ல7' 5*நிலேவ! வன+! மாேன!

ெபா1$டேர! விமீேன! ெபா:கி பாE'

!ெவ ள ெபேக, ெத ெபாதிைக வி 

ெகா1ற5ற ம!ைர நக >:க வத

39

ளி ெதற கா1ேற, C:ெகா<ேய, ஞான

க1Cர ெபடகேம! கைடக கா<
கதிந' ெபமா<! காவிய+!

ந1றமிழி உல7கிற நளின0 ெசவி!

நைகசிதி ேபரைள நவாேய!

தமிழாக நிறவ :
திமைல மன திம< தனி

திக9தைன, சதன காேட! – கவி

பர 5ேன ழைதயா- நி/

ளி5க' மலதமி9 ஏேட! – அ

தெவன வள! தகி+தி ' பிறவி+

தவிபிைன மா1/வா- நாேட – நி

திவ< மலாி தின' தின' 89!
ேத$/' நல5ற நீேட!

அ:கய1கணி ஆலவா- தனி

அDவ(!) எ:களி தவேம – ெத-வ0

ெச:கனி இதழி /நைக சிதி0

சி/நைட பயிதாி சனேம – தர

எ:களி 5ேன இனி+தி ' மழைல

இைச+திட வா, ஒ தினேம – மல

ப:கய பாத' பணிதிட லறி

பணியிைல, கவி4/ வனேம!

ெவபனி இமய ெவ1பினி தவ*'

வி+தகிேய சி/பி ைள+ - தளி;

கமணி வவா-! காவிய வ<வா-!

கனி+தமி9 மிழ1றி ' கி ைள- என

ப ' ெநAைச +த5 தளி+!

ரதிட வகேவ! ெகா ைள - இ '

பப

5/வ பா:கிைன உ

பேவா' ழெமாழி க ைள!
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தாயாகி வதவ :
கதேவ

அரனிட' கணபதி வயி1றிைன

கா<ேய, “அத ம+தள+ைத

கணெமன கDக: ைககளா த<நா
களிற ேவ '” என/'

சிதிட0 ெசால7' சின5/' ஐ:கர
சிவதி ' விழியா “மைலதனிேல

திைனன' திாிதி ' சி/ற வ ளிைய+
ேத<ய சி/வா!” என ெந:கி.

வதிட கனவ வ(யேவ 8'ட

‘வா, உனெகன இ ெகா'ேபா?

ம+தள வயி/ெகா

மத5/ ேவழ5

வாகன தைன எ மயிலா

ெதாதர வளி+! அைத+ !ர+தி ேவ” என+
! ளிட, இவ ேகாப+ைத+

!ளிEேம இறி ந Mயேபரபினா

!ைட+தி ' உலகி 5ததாேய!

திவிைளயாடலா-+ தின'தின' பதைர+
திணறிடைவ' பர'ெபாைள

ேதெசாாி C:ழ ேதவிநீ, “அபைர+
திைக+திட ைவ+த நி/+!க” என

கைணயா-0 ெசால7' க:ைகைய  மியி
கா+தி ' ேதவ சின:ெகா

க ைமயா-, ‘வAசக க வனி த:ைகேய!
கமன: ெகா

பாரத ேபா

ெபாகள தனிேல ெபா-ைமயா உயிகைள
ேபாகிய கண பர'பைரயா,
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ேபாதைன ெச-வ! !ைமயா- கைணைய?
ேபா” என0 ெசால, பி+தட

ஒப மா உ ள'? உ:களி விெபன
ஊ< ' கைண ெப5கிேல!

உமல பாதேம உ/திைய நகி '
உலகி ஒளிேய, ெம-வழிேய!

எழி ம!ைர ஆD' ஏதிைழ!
தி+தி' 5கனிேய! திகடாத ேபரைள+
தின' ந' அ வ<ேவ!

5+தி வழிகா ' ெமா-ழேல ெம-ஞான
5த1ெபாேள ஊழி 5<ேவ!

பதிேக உகிவ' பனிமைலயி இளமாேன,
பவளமணி+ ேதேர, தமிேழ!

எ+தி' க9 மணக எழி ம!ைர ஆDகிற
ஏதிைழேய, தத0 சிமிேழ!

நாரண தேசாதாிேய? ந'பிைக ெகாடவ
நலாசி 6றி, அேள
Cரணமா- ெபாழிகிற ெபா5கிேல, கைடகணா
ேபாகிறா- ஆம இேள!

தாரணியி உயம!ைர+ தலதனி ேகாேலா0சி+
தவிகிறா- எ:க

$ைமேய! - இமய

வாரண+ைத மண:ெகாட மடபி<யா' மீனாசி
வ<வான ேதவி உைமேய!

அ<ேசர மறதா>' அேபா
அைணயாத தீப ஒளிேய!

ம<ேச'

ப<ேசர மறதா>' பாச5ட ேத<வ!
பதெரா

ெகாA$: கிளிேய!

இ<ேசர மின(

இய1ைக என காIகிற

எெபாD' ஆகி எைமேய
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மி<ேசர ஒடாம ெமனைகயா; காபளி'
மீனாசி அைன உைமேய!

அடெவளி அைன+ைதEேம அIவள7' பிசகாம
அ4தின5' $1/' இயக'

ெகாடவேள! நிபாத' ஒேறதா தAசெமன
ெகா ள எமெகன தயக'?

பிட+ைத விடஉயி பிெச/ ேசகிற
ெப:கடேல, மாய0 $ழேல!

மடல+! கதிந' ம!ைரவள மீனாசி
மைறெபா

---------

உபாத நிழேல!

மனேம,
மனேம, அட மனேம!
மனேம!
வா 5க< ஏறி, அத வடநிலா ெதா

வ!

நா5<+த சாதைனயி ‘நா’ எ/ இ/மாேத !
உலகளேத; எ4ட( ஒளிதி' உ ஆழ'
அலகி

அளபதிேல அ-ேயா, நா ேதா1/ விேட!

சீறிவ' ேபரா/' சி:க5ட பிறவில:'

மீறாம அடகிேற, ேமனியிேல ஆற<

அட:வதா- பாவைனைய ஆகிவி

எைன+த4

5டகிவிட மனேம, உ 5ர தைன அடத1

ஆனம ' பா+!விேட, அதிம ' ேதா1/ விேட
வானெமலா' ஓெநா<

வல'வரேவ ஏ7கைண

அைம+ேதநா, ஆனா>' அப<ேய நானிக
இைமபத1

அடெவளி எ:ெக:' எ4 ேள

இ! ெகாேட $1றிவ' ஏ, மனேம உேவக'
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ம!' இைல, எ மணான கவிகளி!
இய1ைகயிைன ெவறதாக எணிய!' உனிட+தி
ெசய1ைக ெயன க

வி 0 சிாிகிேற அசடாக!

ஏ மனேம !
எ4யிைர உடைல நீஇQட'ேபா இ*+!0

ெசானப< ேககைவ+!0 Jதாட' நட+!கிறா-!

உ4 ேள ஒ/ைவ+! உத<னிேல ேவெறைற
பினவி

ந<கிறா-, பி<வாதமா- கட

ெபாெளலா' ேககிறா-, ேபாதாம ஆைசெய/

ெநபிைனE' =<, அதி ெநளிகிறா-, !<கவி !
இபதைன எணாம இலாத ஒெறணி,
ெவ/பான நிைன7கைள ேவடாத ேநர+தி

ெகா வ! நி/+!கிறா- ! 6சாம மன0சாசி

கபி!:க0 சாமா/ கயைமவைல பி4கிறா-!

நீேய, உ ெச-ைகயிேல நி'மதிைய ெகா/வி
ேநாயா !<பேத? ெநா! மா-வேத?
இப<,

“மனித”

-----------

அட ேபாடா மனிதா !
உைன, ஆ< ைவபதாக உைர+தா-, நாேனா

விைன ஆ< ைவெமா கவி ெய/

நிைனயாம ேபானா-, ேபா! திய Cவா-
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நீமலத ேபா!, ெதளி நீரா- நா4'
னித5ட தானிேன;, Jழலாேல

ெபா-ைமகளி தீனியிேல ேமய ேநதா

கனியாம அ*கி ேவ, ெசயக

எலா'

கயைமதர ந0$மர' ஆகி நி1ேப!

க<வாள' இலாத ரவி யாக,
க 'யக

ப<வ:க

8$கிற கட> மாக

பல எ ேப ; பாைல ஆேவ ;

பபான Jழ(ேல, அறிவி மாசி

ெகா<பற' இட+தினிேல ெவ'ைம நீ'

ளி நிழலா- நானிேப ; ெபா/ைம ெகா ேவ

ெந 'அைலக

அைமதிEட உற7 ெசா>'

நீநிைலேபா நிைனவைலக

த! நி1ேப!

இப<,

“மன'”

----------------------உல)"த மல)
விைலேபா' ெபாெளா/ இ' ம '
விதவிதமா- Zகரவ! உற7 ேச'

நிைலேபாகி+ ெத*தி ெசாத' ெகாட
ேநர+தி 6டஇத மலரா ெநAச'

அைலேமாதி ெநக0 சிாிக 6 '

அதிசய+ைத எனெவ/ ெசாேவ! ஓேஹா!

தைலஎ*+தி கணகைள 6< பா+!+

தன ேள நைககிறேதா? அறி வா9வி

வி<காைல அWதமன' இர< ஊேட

விாிகிற ெப'பிளவி - விதியி ஆட'

வ<கிற $க:க

ஒPெவா / D'

45

வைளயவ' $ழகைள+தா எணி பா+!

5<+!விட Cாிபி ெபாைக வாைய

=<+தா நைககிறேதா? ந$கி ஏறி

5டமாகி ேபா கிற கால+ ேதாி

=கதா அ'ம'மா! ெகாAச' அல!

ெச<ேயா

அ'பாக இத நாளி

சிறக<' கன7கைள க< ேபா

ப<ப<யா- ஆைசகைள வள+! ெகா
பவ+தி Cாிபி தளதள+!

பைடகளி அ+த:க

கி$கி$+த

பாட+தி ‘கD’ெக/ சிாி+த ேவைள

ெவ<+தஎழி ரகசிய+தி ெமகி னாேல

விழிஇைமக மாடாம ரசி+த வ<

விைளயாைட நிைன+!+தா சிாி தாமா?
ெவக+தா சிவகிற இத9க

கிைளவிாி+த உற7களி ச:க ம+தி

மீ!

கிDகிD+த கைதநிைன+! கிற: தாமா?

பளி0சிட நிைலமா/' 5ேன, கி ளி
பறி+த கர' தேனா

ெதளி+திட அ4பவ:க

ேபாயி! -

நாக

ஆகி0

ேச+தசர' தனி இ! வா9த கால'

மைலஏறி ேபானெதன விரதிேயா

மாயநிைல தைனஎணி0 சிாி தாமா?

சிைலஅழ ெபடக+தி 6த மீ!

சி:கார மண'த! ப ைக பாட'

‘அைல’ அ<+த பிெதவி வ! 89!

அவபி ெதாட:கிற உலக' பா+த

நிைலநிைன+!+ தானித மல5க+தி

ெநளிகிறதா சிாி? இைல, அத

இைறவன< ெதா*'அப கர+தி ேச!
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எ'ெபமா பாதமல அல:காி+! -

கைறப<த மனைறைய+ !ளசி+ தீ+த'
க*7கிற சநிதியி சாத' க

பிறெப +த பலகேடா' எேற எணி

ெபைமயிேல விாித!வா னைகதா?

ைறடமா' அசெடாவ காதி Cவா-

ெகாAசேம4' அ4பவிக படாதித

ெவ/ைமயி சிாிபி!வா? ெச<ைய வி

ேவறிடேம ெசலாம காலெமலா'

சிைறப 0 சீதாம கிடதித
தீ = ' ஏக:க

$ைமகளான

ெவறியினிேல பி+தான சிாி+ தானா?

வியாபார மன'ெகாட ஒவ ைகயி

அைறப 0 சாெறலா' அ+த ஆ'

அவல+தி சிகாம பிைழ+ேதா' எ/

தைலதபி வதெதா சிாிபா? ேபா(+
தனமான நாகாிக ேவட' ேபா '

அல:கார ப!ைமெயன மா< 8<

அைசயாம ஜா<யிேல 81றித

நிைல, வா< ேபானதனா மாறி ேபாக

நி+திைரதா ெகா வத1 8தி வ!

அல:ேகால' படபல அ4பவ+தி

அ*+தமான த+!வ+!0 சிாிபா? எ/

சிதி+த மன' இத மலாி ேபாைத0
ெச*' இத9க

எதவைக அழேகா

ெநபாக மலத ேவைள

ெபா(தி'

இனியமன' கம9தி' எேற எணி

பத:க

மாயவைல0 Jழ>

பாிதவி' நிைலகாக வதி1ற'மா!

இதமன' நிைன+த*! பயதா என?
எலாேம ஓ ஒ நா

உதிரேவ '?
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உலதமல……. ேபாகிற! ேபா:க , இத

ஒமலகா- கணீைர வ<+ேதாெமறா

உலக+தி தினேதா/' உல! 8*'

ஒPெவாறி நிைலக ' வ<க கணீ

அைலகட( அளவேறா ேவ '? 5ேன

அ!ேபானா நா'நாைள! 5<ைவ ெவ>'

கைலயறிE' நா வைரயி கணீ தைன

ைகயி ைவ+திேபா'! கால' மா/'!

----------

ெந4ச! - ஒ மயான!
இேதா, என! நிைனெவா/

எாிகிற! ெநAசெம4' மயான+தி!

இ!கா/' அைத+ ெதாடத
ஏக:க

சிைத=ட – விரதிெய4'

தீ நா ெகா*!விட,

திைகெபற ெந-N1றி எாிகிற!!

வா9நாளி இ!வைரயி

வைகய1/0 ெச+ெதாழித நிைன7களி

அைடயாள0 சின:க

-

அ:க:ேக சமாதிகளா- நிறிக

அைடயாள' ெதாியாம

அரசா:க ேபLதா' விதிந$கி

உைல! தைலசிதறி -

உற7கைள வள+தித 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

வடமி 

ெகெடாழித பிண' $ைவ' ஆைசEட

ஊைளயி ' இ

ேநர'

ஓ, என! நிைனவ:ேக எாிகிற!!

நாைள எ! 5<ேவா?

நாடகேமா, எனெகன ாிகிற!?

5னாளி ெச+ெதாழி!'

5<7றாத ஆைசகளா ெவறி பி<+!

இ4' எ ெநA$

எகிறிவ' பலநிைன7 ேப-கெளலா'

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 விதைவயாக

விைன விாி+த வைலதனி

89!விட நிைலஎன+ ெதாிகிற!!

---------

ெந கா க
(அவ - அவைள உயியிராக காத(+தா. விதி – அவ

ம1ெறாவ4

மாைலயிடா . விைள7- அவ ைப+தியமானா. பாைவயி 8டறி! பவனி

வதா. ந' காத கைத இவ =ல' ந' கணவ+ ெதாி! வி ேமா எ/
அAசிய அவ

- ைப+திய+ைத அைழ+தா , பாச+ேதா

(ேவஷ+ேதா ). நA$

கலத ேசா1ைற அத நலவ4 ெகா +தா . பி என? காத எற

ெந கா< அவ எாி! நீறாகி ேபானா.)
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அதிகமடா ெவயி1ெகா ைம எ/ பேலா

அ4தின5' ஏ$வைத+ தா:ேக எ/

கதிரவனா' வான+! ெந ேகாள'

கட(னிேல ேகாபி+! 89த ேநர'.

திேபா ' தாரைகக

- Mர கா<

னைக' ெந+, தீ பிழ' ேபால0

$திைற! ெதப த ேபா( க+ -

!ல:கிய! வானெம4' ெந கா !

எ+தைனேயா 5ைற, வா ெந கா<
எாிகிற கதி ேகாள' வ! ேபாE'

பி+தாகி ‘அவ ’ 8
ெப:கா

(தா<)

வாச 5ேன

5க உவ' நகர விைல.

சி+!விைள யா 'C காடா- ெநAசி

சிாி+தவைள, அகினி சாசியாக மா1றா

ெகா+தியதா மண' எற ெந() ஆ '
ெகா<யவ

தா இதெநAசி ஒேரேவ கா !

தகிமவ

நிைனெவற ெந ப1றி

த ளி நிறா ளிெகா>'; ெந:கி வதா
உ ளெம4' த கா

ெந காடா-

ஓலமிட அவ ேசாதா; அவD' வதா

அ D' சதன காடா- நிறா ; ெசறா ,

அவ பாைவ ெநெபாி! ெந காடா-!

கி Dகிற பழ:காத இவனா ஏ!'

கிள'பி ேமா இைடAசெலன நிைனவி ஆ9தா !

சிதைனைய பயெமற ெந ப1றி+

தீகனைல கசகிய!; 5<7 கடா .

மதார 5க+ேதா , மைத0 ேசா1றி

மயெமா னைகE' ேசர ஊ1றி

வதா ; அP வபாவி ைதய கட
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வறியவேபா காத(ைய கணா உடா.

ததைதE' பிைசதவேள ஊட உடா
தெநAசி அவ

விகெலா/ ! அவ

ைகைய0 ேச+! ெகாடா.

ைகயா தணீ ! பின

விழிெசக அவ சா-தா ! $டைல+ தீயி

நகிற நா ப(யா- மாற
நாவேதா

மீ!ெசறா! பைழய காத

!கெம4' ெம*கி ெவப கணீ

ெசா<ய!! அவ4ட( நல+ைத ேகட

ெசாகப அவ பய5' எாி+தா! =0$
!+திஉைல ஆகநிறா

ெந கா !

பவெம4' எழி1கா , காத எற

பசிமிக ெநபாேல ெந காடா-

உமாறி, ேவகா

ெநஞைச ப1ற

ஓலமி 0 சாhகா

ேபா' வைர'

ெத+ெதவா-+ திாி!, ‘காத ேதாவி’ எ4'
சிைத0சா'ப ஆனபல ேபாி காத

மம+ைத+ தாரைகக

!<+!0 ெசால

வா<ய! வானெமற ெந கா !

--------

மாணவ) வா6வி காத!
காத!
(கவியர:க கவிைத)
(இத கவிைத, காியி ப<கிற கால+தி எ*தபடதாைகயா, சக
மாணவ எற 5ைறயிேல உாிைமேயா

ச1/காரமாகேவ எ*தியிேப.

மாணவ நபக , இதைன+ ேதாழைம உணவி எ +!ெகா ள ேவகிேற).
த1கால மாணவாி விைளயாடக
தவிேபா

நிைன+திேத, அத ேவைள
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51கால உைடேயா ' இவ வ!

5நிறா, யாெரேற, கவிைத வானி

ெபா1கால' கடதமி9 ‘க'ப ைமத
க9 அ'பிகாவதிநா! எவாிட+!'

க1காத காதெல4' திய பாட'
க1பி+த இவ

அமராவதியா' ராணி!

சதி+ேதா' மாணவரா- இ' ேவைள!

சா7வைர வதகாத ாிேதா'! நா:க

எைதயிட' மாணவரா- இத தாேல
இைறய நா

மாணவக

கால+தாேல

எதநிைல மாறிE ளா? அவாி காத

எ+தைக+!? ேபாறவ1ைற ேகபத1

வ! ேளா' ஏ1றவ நீ, எபதாேல!’’

வதவாி ஆெசானா நா திைக+!,
“ேக( நாதானா கிைட+ேத! இ:ேக
கீ+திEட ேப! நிைலய'; ேதா/'
காைலமாைல தவ'ெச-!', காதப1றி
க1பத1' ேநரமிறி+ தின5' ஆ-!,
வா(ப+தி காத(க வழிக ’ ]ைல

வாி விடாம கைர+தவ' இ' ேபா!

6( மார<க0 ெசானீ! ந/,

6(ெயா/' ேககமாேட: மாணவ யா?
வதி:ேக பிறதிட எவ4' எ/'

வா9ைகயிேல மாணவ தா! இதேபா!'

“பிதிவ!, ‘விபாீத’ +தக:க

ெபA$ கீ9ைவ+! ப<+தி!

விைதயான தாலாடா- ஆசா 6/'

விாி7ைரைய+ தா'எணி ‘பானி’ கா1றி
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$தரமா-+ !யிபவேன மாணவ கா!’’

ெசா(வி ' வபைறக ! இ+தைகேயா,

காதைல ெபா*! ேபாெகபா - ேசைல
கட!' பிேன $1றிவ! – ஒ

ேமாத( $க5' காIகிறா! – எ:'
5ைற' விழிெயா

திாிகிறா! – சில

மாத' தீனி ேபா த ேபா - தின'

மயகி+ தDகி வைலவிாி+! – தபி

ேபதைம 6ட' ெதாடவைதேய – க
ெபைம அைடE' நிைலகடா

ேவதைன ெகா D' தமி9ெநA$! - இ:
ேவ<ைகயான காதபல! – உலக

சாதைன எேற காத(ைய+ - த

சதப' ேபாேல மா1/கிற – ெப'

ேசாதைன கள:க , மாணவக

- இ/

ேதா/' காத நாடக:க ! – அத

ேவதனி திவிைளயாட எலா' - இகாத
ேவதேர தத பி0ைசெயேப!

எைலயிலா வியேபா

ேக<த

இவ' நா ெசான நிைலைம ப1றி

நலெதா ெதளிவிைல: ாியவிைல!

நானத1 வழிெயா/ ெசாேன!’’ நீவி

ெவலெமன க!கிற காத இ:ேக

எ ளள7' இைல: எலா' ெகா>' காத!

ெசா>வ! ாியவிைல எனி உம0

$1றிஇத நககாத கா கிேற!’’

எ/ைர+ேத: சாிெயறா, எற பிேன
எழி அமராவதி மா க0ைசேயா
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இ/நக 8தியிேல வ! விடா,
‘இைறயநா

நாகாிக' இ!ேவ ேபா>'

எெறணி நாைள5த மாணவியக

இ!ேபாேல க0ைசEட வவா, அ-ேயா!

நறல: நா ெக ' எேற எணி

நாஎன! சைடஒைற அவ+த!

ேபாடைவ+ேத;: அவ வியதா : “ஆணி சைட
ேபா வ!' அழகாேமா?” எ/ ேகடா

=<ைவ+!பய4டா? இத நா , க

=<வள நாகாிக ேபாைக0 ெசாேன!

“ஆடவ' ெப<1' ேபதமிைல!

அளேவ!' !ணிகD+ ேதைவயிைல!

ேபா வ! ‘!ேபஷ’ ஆகிேபா'!

!ைமஎ/ கா வாசி ஆகிேறா'.

இPவண' எ +!ைர+! – ந'

இழிநிைல காதைல அவகாண

கPவி ' இ/க உைட – ைக

ககி ' ெவ$ ட நி/,

மாணவ தவ' ெச-E' - பWWடா

வாிைசயி அவைரE' நி/+திைவ+ேத!

ஆணவ+ ேதாெடா+தி – அ:ேக

‘அடகமா அதவிைல எனெவ/

ேகபதா- நிறிதா

- மாணவ

ேக(யி மகி90சிE' க<தா

ேவைகேயா டவ பிேன – எ>'

ேவைட கறிகைட நா-கெளன

6டமா-0 சில நிறா - விழி
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6<ேய அபிநய பாவ+!ட

நாடமா- பலதடைவ – அவ

நாணேம இறிE' பா+திதா .

‘அண>' ேநாகிறா - அத

அழகிE'ேநாகினா ” எனக'ப

ெபணின ெபைமெசானா - இ:ெகா
ெபபல ேபகைள ேவைகEட

ேநாத எ +!ைர+ேத - அத
‘]தன காதல’ அமராைவ+

தாகின விழிகளினா - ஒ

த<யேனா இ!ஒ அஜதாவி

ஓவிய தாெனறா - ம1/ேமா

ஒ(ேயா ‘எ*ப! மதிெபக ,

பாவதா ேபாெடறா - ெகாெலன
பக+! நிறவ சிாி+!விடா.

அ'பிகா, அமராேவா - இைத

அ+தைன ெபாடா- மதிகாம

ெபா'ைமயா- நிறிதா - அத
ேபாெதா மாணவ அமராைவ

உரசிேய த ளிவிடா - 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

அடகிைவ+ேத

பிெனா ெபண:ேக – உய

ெபைமயி ண+!ட வ!நிறா.
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‘ைப:கிளி வதெதறா’ – அத

பாவிய 6ட+! உள/வாய.

‘எ:களி ெதபி ைள - இவ

எனவ ’ எெறா ெபா<யவதா

‘அA$க' $கதானா?” எ/

அ:ெகா பாடக 5I 5I+தா

மிAசிேய ஒவ() அவ

- காைல

மிதி+தன ‘எப<’ என0ெசா(!

அனவ

ந ந :கி – ஓநா-

அ+தைன இபதா பயதவளா-

ெமனைட நட!ெசறா
ேவதைனேயாடவ

- மிக

ெசைகயிேல

காகித அ'பாேல – ஒவ

கனியி 6த( பா-0$கிறா

ேவகமா- அவ நடக - இவ

விசி>ட’ அவைளேய ெதாட!விடா!

நலடக' ெகா நி1' ந:ைகயைர, ஓடஓட
நா-க

எலா'

நிலாம விர தேபா ெந:கிவ! ெதாைல ெச-வா
நிைறவா' காத

இைலயி:ேக! அ:ெகா/' இ:ெகா/' நலகாத
இதேபா!'

ெசாலாம அைவபிாிE'! ேசாதைனக
ெசாக' ந'.

வதா>'

எ4யிேர உைனபிாிேய’ என0ெசா( உடவவா
இவ: அ:ேக

மினெலன ேப! ேவக5ட இைடபடா
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வி

வி 0

ெசானெதலா' மறேதா<+ ெதாைலவினிேல நிறிபா;
$ைவயா- காத

அன5ட மகி9திபா, அனவேளா 5கெமலா'
அ'ைம ேநாயா

அழெகட பிவதா ‘அ-ய-ேயா! உேனா
அபா- ேபசி

நா

பழகியேதா உைமஎனி பாைவEைன காத(யா-
பாகவிைல!

ஒ*க5 ேள, உடபிறேப’ ஒ!:கிெட/ தானறியா
ஒ*க' ப1றி

அழகியேதா உைரெச-வா, அவைகயி காத(ேறா
அ*கி நா/'!

க1றிட வேவா $1றிேய திாிவா
காம' தைலேகறி! – அைத
காத என6றி!

ெப1றவ அவகா- உ1றி ' !யர'
ச1/ேம தா'நிைனயா - ேசைல

ம ேம தா'நிைனவா!

காதைல ெபணி ேமாதலா- எணி
க*ைதயா-+ தா'திாிவா - பாைவ

க*ெகன+ தா'ாிவா?

மாதபி ஓ ' ேபாைதயி காத

மாசிைய+ !ைவகிறா - எ:'
காசிேய $ைவகிறா!

மகி9திட ஒ+தி! மணதிட ஒ+தி

தய:கினா Zககிறா - !மலாி
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மய:கினா நககிறா?
Zகதவ

ெகாதிக, மணதவ

தவிக

க9ேத ழிபறிபா - காதைல

மகி9ேத அதி ைதபா,

எ/நா விளகி0 ெசாேன!
எனவ கவி6ட'

ெச/தா' காத ெச-!

திாிவதா- பட'எ +ேத

இ/( )ள திைர+!ைறேயா
இய1றி ' கைதக

றின மாணவக !

கேட

ைற51/' அவமீதிைல!

திைரபடகாத ேபாேல

ெச-திட எணி இ:ேக

உபடா வழியி ெசறா’

உ ளைவ யா7' ேபா(,
!பி<+தகாத எ/

ெசானாேலா, என! ேதாழ,

‘திக9 காத தைன+

ெதளிவிறி பழி+தா-’ எ/
ெவAசின' ெகாேட எைன

விர வ’ அதனா இ:ேக

ெகாAசி ' இனியகாத

1/யி ஆக ேவI'

ெநAசினி நிைல+! நி1க

ெநளிவ!' ெசால+தா ேவ '!

மிAசிய எலா'ெகா>'

நAெசன0 ெசா( நிேற!
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இ!வைர ெசானெதலா'
ஏகமாய ேக<!

ப!ைமயா- நிறத'மா!

பாக9 காத ேஜா<!

மதிெயலா' ெநா! த:க

மனெமலா' ெவ!, பின,

‘இ!என காத! இத

இழிநிைல காத அல!

உடெவறிகாம' ஆ'!

உய7ட, காத ப1றி

மட பல எ*த வேதா':

மாணவ வா9வி காத

‘ெகட’ எ4' நிைல பாைத
ேகபதா' எ/. கணீ

கட என ெபகி0 ெசா(

கல:கிேய மைற! விடா!

-------------

இளைம7 சிற
(காி ப<ைப 5<+த ேநர', எதிகால+ைத ப1றிய எதிபாகளி
இன' ாியாத கலக' ெநAைச கPவ, உற7 வ/களி
உதவிைய எதிபா+! ஏ:கி0 ச(+! எ*திய கவிைத.)
ஏ:காம ஏ:வ!', வி<E' ேவைள

எநாேளா எனல'' எண' தைன+

தா:காம தவிப!7' தனிைம ேத<+
தளகி;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 ததா-?
J*வேத $1றெமறா; எைன0 Jழ0

ேசாகமறி உறேவ!' இைல ேதவா!

வா*கிற ேநர+தி வ! ெமா-'

வ/ காைககைள+ ேத<+ ேத<

தாழவானி சிறக<' மன+தி பட

த*'கைள எணிடவா இளைம ததா-?

பா*' 8 ஆைசகைள0 ச ெகா<
பா+திகவா என கக

--------

ததா-!

வி!ப
ெநAசேம, ெகாAச' உற:கிவி
நிைன7க

ந'ைம வி*:கிவி !

! – அத

அ கனிக

அ*கிய !யக

!ப கணீ

Mதி ' விழிக

பாச', வறசி

பாைலயி வழிக

ேமாச காத

5றிதத ெபாறிக
இ+தைன எ>'க

ெதாைடயி சிகின – ைசவனி

அ+தைன லகD' விரதிைய ககின
ெநAசேம ெகாAச' உற:கிவி

நிைன7க

த'ைம வி*:கிவி !

அ*த+ !<'
அ4பவ0 $ைவக

– அத
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அழகி சைதயி

அைரைற வி*:க

க*+ைத ெநறி'
கடைமயி $ைமக

கன7, !ைணகா-

கசிE' வி$'ப !

ஊைமயி கனவினி ஆயிர' நாடக' - இ!
ஒPெவா மனித4' ஊறி ' காவிய' !
ெநAசேம ெகாAச' உற:கிவி

நிைன7க

---------------------

த'ைம வி*:கிவி !

ெபைமைய பா

– அத

மனேம!
மனேம!

சி:கார ரச' ெசா ' ேசவிழிக

ேசதிபல ெசானா இனி'

கைத ேப$'

அ:காத மல உத< ம!நிர'பி வழிகிற
அழதாேன உ ள' $ைவ'?

பேதாD' திமா' பைட+தமத யாைனகைள
பா<மிக அ>+த மனேம,

விதாக எழிமாக

நவரசமா-0 $ைவ ந'

வித' பா< மகி9க தினேம!

வத' ெச-E' ெவயி பா< இளந:ைக ம<யி க
வளகிற நிழைல மறதா-

தி ேபா

வ' ஆ1ைற கவிெய*தி, சலசல+!

ளிகிற அவி !றதா-

ெகாதிகிற ெகா ைமகைள த/கிற ஆ1ற(ைன
6றிமிக அ>+த மனேம,

இதமான நிைன7களி அளவிடேவ அாியெபக
எழி ெநAச' பா

தினேம!
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உ/திமி' ைவர5 ள மர' பா< நளின 5ட
ஓசிE' C: ெகா<ைய மறதா-

இ/தித' ய பா< இளெநAைச+ த*வவ'
இனியெதற மா !றதா-

வறிதாக ெவ/' கைட ர ேசவ தைனபா<
வாெயலா' ச(+த மனேம

அறியாம நைமகவர அைழகிற ெபயி(
அ5த இைச பா

பைடகல:க

தினேம!

கர+ேததி பைகயழி' கட7ளைர

பாடாம, கனி7 கைண

அைடகலமா- இைடெநளிE' ஒயிலான ேதவியைர
அIகி இனி அைமதி ெப/ேவ!

ெகா<மாத மயிகDட ெகாA$வேத $கெம/
6சாம பா

மனேம,

ாீ:கார' பா

தினேம!

அ<ேநா' !மலக
----------

ேசர$ ைபகிளிக

அைவேத<0 $ைவக

!

51றாத ேமமாட' =டாம படகக

ெமா-+தி! விடகல+ தா' ம/க

சி1றாைட வடா ' ெசMர மா:கனிக

ெதாேட4' பாகெநAச' தா !<க
கைடெத +த ேந+திெயன

கவதி*' ெபா1 சிைலக
கம9கிற ெபாமலக !

- மன:

ெந1றியிேல கீ1றாக+ திநீ/' :ம5'
நிைறடமா- அழேகா

பளபளக

$1றிE ள ெவப 0 சாிைகEைட னிதமான
M-ைமேக இலகியமா-+ !/!/க,
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ெத-8க ேபரழகி

திணற<' C:ெகா<க

ேதரைசE' C'ெபாழிக !

- தத+

ேதாணியிேல ேசரநா + ேதாைகயிள' ெபநிலைவ+
!-பத1 பாரதிேய கன7 காண,

CI(')அணி பலவைகயா ேபா(எழி ெகா ளாம
!மலரா- இய1ைகஎழி ெகா நாI'

ெசPவாயி மிழ1/கிற
ேசர+! ைப:கிளிக

- தவ*'

ேகரள+! வா5கிக !

சீறிவ' ஆமண5' சிலெநா<யி தAசமிட0
சிறக<' கவிழிக

படபடக,

ஆறாம ெப1றா>' அழேக!' வ1றாம
அவிெயன ஒசி!வ' நைடசிறக

ேவ1/நா

ம:ைகயைர

ேவ'பா' தீ:கனிக

89+!கிற ேத!ளிக !

- $ைவ

----------

கனியாத கன8க

!

ேதவ அைழபானா? – எனெகா
ேததி றிபானா? - இத

பாவி !<பைதேய - இ4'

பா+! ரசிபானா?

யவைள+த <ைசயிேல

ைரேயா< கிடதவைன அரசிமாபி

!யி ெகா D' இத'ைவ+!+

!ளிவிட ஆைசகளி உயிபறி+தா!
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!ற7+ ெதாடகவிழா

!யிலாத விரதியிேல நிலா நட+த

உற7+ ெதாடக விழா

உட நட+தி 5கி =< கைத 5<+தா

$டவிட காத>0

$தி6ட; பகேமள' ெகா<வி

கைடவிாிக நிழ கா<

கைடசியிேல க 'ெவயி( !<கவிடா!

5 ைத+த ெநAச+தி
க

5கா< தா திாித ேவதைனைய

ைவ+த ெசPவிதழி

கைரபத1 வழிகா< கதறவிடா!

மல விழியா' திற7 ேகாக

மனதிறக இெநAச' கலகவி

இைலவிாி+த ஜாைடகளி

ஏக+ைத ேமாக+ைத 5 கிவிடா!

5கெமற 5*மதிைய

5* ேநர' ெநAச+தி தவழவி 

கவத Cகா<

!மண+ைத வழிமாறி ேபாகவிடா! – அத+

ேதவ அைழபானா? – எனெகா
ேததி றிபானா? - இத

பாவி !<பைதேய - இ4'

பா+! ரசிபானா?

-----------
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ம#ப&9! ேத கிேற

(காத - நிதசனமான ெபா- எ/ நி0சயமாக+ ெதாி!' அத மாையயி

அைலEேத மன')

காதெல/ ேகாைட க<

கடெதலா' ேகாைட வி

மாதவளி பிாிவினிேல

மன' ெநா! பாட:க1/

வAசியக

எேலா'

வAசகிய எ/ண!'

மிAசிE ள ஆைசயிேல

ேம>ெமா 5ைறதவற

ம/ப<E' ேத கிேற - “அதி”
மதிகிற:கி ஓ கிேற.

ெவத ணி நிைன7களா
ேவ ெகா

பா-0$கிற

இதமன அரகனிட'

இேத தா தபிக,

ம!ெவற விைலமகைள

மயகிைவக அ4பிைவ+ேத!

அ!, 5<! ேபாைதெயலா'

ஆனபிேபா பைழயகைத!
ம/ப<E' ேத கிேற - “அதி”
மதிகிற:கி ஓ கிேற.

----------------
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அவ:ேகா ெந4ச! இைல!
இைல!
ஓராயிர' ஓராயிர' உ ளகட ஓைசக !

அைலயா<ன, கவிபா<ன அவ மீெத*' ஆைசக !

ேபாரா<ன C0J<ன : பவகைண ^ைலயி

Cமா!ட நா ஆ<ட காதஎ4' ேசாைலயி

மனேகாைட க<விேட

மாளிைகயி ராணியிைல!

ச(பாகிேன கைளபாகிேன : உலக+!ய ேவைவயி
5*கா<ேன; அைலேமாதிேன ; =0சாறிட யாேம

அைழபாாிைல; பாிேவாெடைன அைணபாாிைல; ெநAசிேல

!யபாைடேய தின' பா<ேன $கத+ைத ெகாAசிட

மனகத7 திற!ைவ+ேத

மல+ெதற லவவிைல

M:காமேல உேடா< ' ேவ'பாகிய இர7க

ேத'பாமேல மன'ெவ'பிட+ திைசமா1றிய உற7க !
நீ:காமேல பா'பாகிேய ெநளிதா< ' நிைன7க

ஏ:காமேல உயி ேபாகி ' எைன+தாகி ' கன7க
ஆைசகேளா ெகாAசமிைல !

அவDேகா ெநAசமிைல

---------

ஒ நா

….. ஒ ெபா !

!டைவ தா உ +தி

ேபாைதத' ேபரழகி

ப!ைமெயன நைட நட!

பவனிவ' Cேதேர!

கவன+ைத0 சிதற<+!

கன7கைள வளரவி +,
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தவ' ெச-!' அைடவெதற
தாக+ைத+ தபவேள !

கன க!களி

கவிெய*தி பா+தி!

சின இைடவைள+!0

சிைறப +தி ெம-5க!

ஒநா

- ஒேர ஒநா

உேனா

வா9!விடா

வவெதலா' வர ' ! எ
வா9நாேள 5<ய '!

-------

மலரா?
மலரா? மயிலா?
மயிலா?
மகளி எறாேல மலக

மனதி வதா ' மயிக

- இள'
!

5*ைம ெப1றன ெச*ைம உ1றன
=9கிட இளைம நதிக

அைழ+தன !

அழகி அர:கி அபிநய' கா<ன

ஆைசயின =0சி இப' உயி+தன !

மகளி எறாேல மலக

மனதி வதா ' மயிக

கக

- இள'
!

!ைள+தன காண அைழ+தன

கா5கி ெதாட:கி காவைர மைல+தன

ெபைம Cக

வண' இ*+தன

ேபைதய !கி( உரச ெவறி+தன

மகளி எறாேல மலக

மனதி வதா ' மயிக

- இள'
!

67

உட( ெமமண' உண7 மய:'
ஓர' ெந:கி4' ெபாறிக

கட( ஆழ' கன7 6ட'
கைரக

ேதா/' மீக

மகளி எறாேல மலக

மனதி வதா ' மயிக

-------------------நாைள மணநா

கல:'

ெகாட'
- இள'
!

!

(வி<தா - அவ4' அவD' திமண'. அ!கால' வைர ஆக ெபா/+த
அவ ெநAச' ஆற ெபா/கவிைல. அவைள நிைன! அர1/கிறா,

ேகD:க )

எ ேபால நீகிட! !<கி றாேயா?
இைல, வள கனேவறி பறகி றாேயா?

இப+ைத ெமா+தமாக அ ளி நாைள

எைகயி தரேபா' Cேவ ! ேதேன !

இ+தைன நா

ெபா/+தித இத ெநAச' - அத

ஏக+தி தீத< இ/ வAச'

உாிைமEட ேமனி உற7 ெசால

ஊ!ப+தி மணகிற அைறயி உ ேள

ெபா/ைம' ஆைட' !ற7 ெசா(

லகிற ெபா*! ெவக' வர7 ெசால

ஒநாேள ெபா/பத1 ம/' ெநAச' - எ

உயிேர, உ நிழ1பட+தி உகி ெகA$' !

நாைள, உகணவெனன ஆக ேபா'

நானி/ !<!<ேப எேற இத

ேவைள, நீ ஓ<வ! ேவ! ைவக

ேவடாேமா? ஆ<, இ நா உைன நாைள……..
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கைணப + !<த< இத ெநAச' - இேற

கைடகைண கா<விடா என ெகாAச'?

----------

வச"த! எாிகிற
மறவாத 5க'தத கனி7 – அதி

மணகிற பவ+!+ கன7

கன7, கன7, கன7 ….. - ெசாக

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
பறிகிற! உயிைர, எ நிைன
நிைன, நிைன, நிைன …….. – எ

நி'மதி0 சமாதி யாக!

ச:கமி' ஆ/களி சி(, - அதி
சதிரா ' நீமிழி0 சிாி

சிாி, சிாி, சிாி…….. – மன'

சிறக<' சத' ராக'!

Cாி திேபா ' வன, - எலா'
ாியாத இளெநAசி தவி

தவி, தவி, தவி …….. – வசத'
தகிகிற நிைல0 சாசி!
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------------வி"
மாைலயி Dைமயிேல மதிமயக
ம:ைகயவ

வி! வதா

ஓ நா !

பாைலமண1 பரபினிேல ெவயி(1 ேசா!
பசிேயா

கா+திேத, விதா- வத

ேசாைலவன' எெநAசி ெசாக ேபாக0
$கதெமலா' ெபாழி!விடா

சிறி!ேபா9தி

ேகாலஎழி உறவின' எனஉெட/
ெகாAச5' நா கடதிைல இ!நா

ம '!

விழியிர ' $ழகிற ேவக', 5ேனா
விஜயநக வி$வநாத வாளி 80$!

பழிகாாி ! எஇதய' தைன+ தாகி

பா-கிற விழிேவலா ெபய+ெத +!

விழி+தவிழி = '5 5தாைனயி
விாி

ைவ+ெத +! ேபானா ! ேமாக0

$ழியினிேல 89!வி

நிழலா- நி1'

ெசாக+ைத+ ேத கிேற! காப(!) எநா ?

ெகா ைள எழி ெசா>வதா? ெகாA$' அ
ணாதிசய' ெசா>வதா? ேமனி ெய:'

! Dகிற மதபிைன+தா ெசா(0 ெசா(+
!வDவதா? ேபா-வேவ எ/ ெசா(

அ Dகிற நைடயி ஓ பாைவ பா+!

அளதாேள அழெகலா', அத ேவைள

க Dட ேபாைதெய4' தைம தைன

கடைத+தா ெசா(டவா? அ'ம'மாேவா?

ஆயிரமா- அ+த:க

ைததி'

ஆழமான பாைவகளி அ ேசர
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மாயவைல பி4கிற இத9 இர<

மதி ெபாழிE' பால5த' கனிேத ஊற,

ேகாயி1C: கலச:க

ெசா>' ேகா<

// கைதகளிேல ஆைச மீற,

Mயவளி நிைனவினிேல !<' ஏைழ

M:காம கிடப(!) எத வித'தா 6ற?

---------

ஆைணயி

!

இ+தைன ட' $மதா - உ

இைட ெநா! ேபாகாதா? – நீ

இ+தைன நைட நடதா

எ உ ள' ேநாகாதா?

ஊற+!+ ேதாபேக

ஊணியி உ சல:ைக

நீபரைப 5+தமிடா - எ
ெநAசிெல:ேகா ெமா

அவி*'!

கைலநயமாய னிதி!
ைகயாேல நீத ளி -

அைலயாேல உ உைவ – நீ

அழி+தா>' எெநAசி

நிைலயாக இகிற – உ

நிலா5க+ைத கைலபெத:ேக? - இதி

சிைலயாகி லயி+! நிறா - உ

சிாிெபைன இ*பெத:ேக?

உ சிாிபி உதிதிட

ஒளி5+! கிைட ெம/

கசிவ ம ' நா - நீதி
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ைக ேசா! கைர ேசேத!
உ விழிக

ஆைணயிடா

உ அதர' அைச! விடா

உ 8

வாச>ேக

ஊணிைய நா ெகாணேவ!

இ+தைன ட' $மதா - உ

இைட ெநா! ேபாகாதா – நீ

இ+தைன நைட நடதா

எஉ ள' ேநாகாதா?

------------

பல<னக
ஈன+தி உயிபி+த எஉட'பி
எ+தைனேயா ஈன:க

ேபாதாெத/

மான+ைத ைதபத1ேகா மா! ேத '

மதீ_ன பல8ன' ைவ+தா- ேதவா?

ஞான+ைத இளாகி இ0ைச எற

நாச+தி எாிகிேற: சைத நிைன'

ஊன+ைத கி ளிவி + தாலாடாம

உற:கிவிட0 ெசானா நா என ெச-ய?

ேபாக+தி வாழஎI' கவிைத ெநAைச

ணா' 5 மAச+ திடா-! அத

ேசாக+தி நாOறி கிடபத1'

$ததிர+ைத+ ததாயா? அரவைணபி

தாக+தி - இத' காI' CAைச ஆைச+

தாலா< தறிெகட7' ைவ+தா-: ஆ '

நாக+ைத உடைவ+!+ தவிபிேனா

நலப< M:ெகறா என ெச-ய?

-------
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களக! !
Jழவிாி+தவைல ெசாதஉட ைவ+தஉைல

ேசார மன:கDேகா $ைவ+த ைகவதகைல

பா*' உடஎன பாைறேபா கன+திக – நா
பாைலவனமான ப+தினி ைவ+தசிைல

ேவைட நா-தறி ெவடெவளி ஆகி பி

89+தி+ ெத*தி ெவறி+தன+தி பா+த$ைவ

6< கழி+தகைத! ளி+!+தா இதா>'

ெகா< கவி9+ததண ெகாதி+தா தீதிைல

----------

இப ேவதைன!
ேவதைன!
கச:கிE ள பAசைண ேம காத ெல4' தீயாேல
ெபா$:கி கிடகிற C0சரேம! ம(ைகேய!

த+!நைட காக

த மாறி பின(ட

+தாைட கி$கி$+! ாியைவ' மதிர+தி

மயக+தி இபெவக+ தயக+தி - 5த(ரவி
இயக+தி - இரவலாக எண:க

மணமகைள+ த*வி’ அவ

த!விட

மாபிைனE' ேதாளிைனE'

மணமக4' காணா5 ம(ைகேய நீ அைண+தா-!
ெகா<, அவளி உ0சியிேல ைலவிாி+! உற7

ெகா<பி<+! காமென4'! ெகா<யவனி கைணகD
< இக இட' தத ேகாமளேம! ேதாழியக

ெவ<0சிாிைப உதி+! ேவ<ைக ெச-!நி1க,
ம(ைகE பாரேமா

மாைடய நாண5'

ெகாலாம ெகால5க ைடசா-+த மணமகைள
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6$' நிைலயறி! 6<+ த ளிெசாக

வாச வைரெகாண! வழிய4பி நிறி ேவா
கனிய பவாிைச கா ' உைனம '
இப கைத ேகக, ஏதிைழயா

ப 'பா<

காசி ெயலா' க வ! காைலயிேல ேக(ெச-ய
சாசி அ4பி விடா! சரமாக நீ ெசறா-!

அைண+தா மணமக, அணைக வண+தி
இைண+தித சர'வி

இற:கி பAசைன ேம

ஓ< விைளயா< உதிதிபா-! பாவ' நீ!

“ேகா< கைதெயலா' 6சாம ேபசிவிேடா'
இத ம(ைகயா

இதா ந'கைதைய0

சி!பா< ஊ5*க0 சிாிக வேறா ைவ+தி வா
எ/ நிைன+தாேராஎனேவா? உைன
இப =0$க

எ*பிய ெவ'ைமயி

ெநா! ககி ேநாகைவ+தா! அ-ேயா நீ

எதநிைல ேவதைனக

இரெவலா' படாேயா!

மா1றா !-+திக மண' த! ெக ' - தியாக
ஊ1ேற! உ ெபாேறா உலகி எேபா!'

இபா ேபா>'! இ/ வத:கிவிட

திமலேர! ேமாக+தி ேதO1ேற

உல' எ+தைன உலக வரலா1றி
இப பAசைணயி இனக
எ+தைன நளின எழிலரசி மாக

பட!ேவா?

சி+தாட பா-விாி+!0 ெச+தாேயா Cவரசி
இனிய மலஉன! இப ேவதைன

நிைனேத உகிேன! நிக9 வா9கேவ!

----------
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ெ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

அைலப , விைலப

அ! ெதவி 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! நிறா - இளைம

5/வ(+த மலகச:கி

கால<யி கிட' - விதி அைத

ேக( ெகா< நட'!

--------

இனி உனகாேவ தா
வானெவளி+ தாரைகக

வா+தஒளி+ Mாிைகேபா - உ

ேமானவிழி, ஆயிரமா-

ேமாகநிைல தீ ைகயி,
இனி உன காகேவ தா -

தின' உைனகாணேவ நா

எ*!ேவ ஒ ேகா<

இலகிய' எேதவி! – 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 ஒேகா<

இலகிய' எேதவி! – உ

ஈரஇத9 ஆைசவய

ஏழபிற பாக உயி! – நீ

மார வி ' =0சி இைழ – கவி

வாச எற பா< உயி!
இனிஉன காகேவதா,

தின' உைன காணேவ நா

எ*!ேவ ஒேகா<
இலகிய' எேதவி!

----------------

சாதிக நிைன$ேத

(விதியி 8தியி ேவதைன ஒைறேய வைலேபா + ேத<ேன.
விைல ேபா

வா:கிேன இைறவா:)

சாதிக நிைன+ேத - நீேயா
ேசாதிக நிைன+தா-!

8தி ெகாணதா-

விதியாேல ேமாதி - இ4'
ேபாதிக நிைன+தா

ேபா' உ நீதி!
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சாதிக நிைன+ேத - நீேயா
ேபாதிக நிைன+தா-!
கிைளயி(த

கிளிகைள பிாி+தா- - எ
விைளநில' 5*!'

ேவதைன விைத+தா-!

சாதிக நிைன+ேத - நீேயா
ஆதிக' நிைன+தா-!

ேசாைலயி இ!

$க' ெபற நிைன+ேத - எைன
பாைலயி ேசக

பாைதயி 5ைள+தா-!
சாதிக நிைன+ேத - நீேயா
பாதிக வைள+தா-!
--------------

கண வழ

(கண பாட' பயில ஏைட எ +த ேபாெதலா' கவிைதேய எ*திேன)

கணேகா

ேபாராட கள+தி இற:கிேன

கணகாக எ இைறவ கவிைதயிேல ெச>+திவிடா!
ஏ  கண+ தவறவிைல - இதய
ஏ  கணேக வ*கிய!!

6ட கண+ தவறவிைல – உறவி
6ட கண0 ச/கிய! !

வ+த கண+ தவறவிைல – பாைத

வ+த கணேக தவறிய!!
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கழி+த கணகி பிைழயிைல – நாைள
கழி+த கணகி பிைழE !

ெபக கணேகா 5<கிற! – நைப
ெபக நிைன+ேத ; 5<யவிைல;

நா ேபாட நிைன+தெதா கண – அத
நாயகனி கணேகா !0சர!

---------

