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Source:Source:Source:Source:    
�ர� கவிைதக
  
(ெப. �ர� எ�திய கவிைதகளி� ெதா���) 
வி�பைன உாிைம : பாாி நிைலய� 52 பிரா�ேவ. ெச�ைன 
�த� பதி�� : ெச�ட�ப!, 1962 
விைல ". 6-50 
#த$திர நிைலய ெவளி%& -1 
மா'தி பிர(, 83, )�ட!( ேரா& , ெச�ைன -14. 
------------ 

���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
இளைம� ப'வ+திேல காவிாி+தா, என-�- கவிைத� பா.�/ வள!+தா
. 
எ+தைன எ+தைன நா�க
 காவிாியி� கவிைத வன�பிேல உ
ள� திைற ெகா&+1 
அ$த ந$தா எழி4 அரசியி� ம'5கிேல ெவ
ைள மண4 ேம&களி7�, ஓ5கி 
வள!$த மர9 ேசாைலகளி7�, ஆ/� ெப'-கிேல ��கி+ ேத,$1 வ�வ�� 
ெப,திய சி;சி; பாைறகளி7� அம!$1�, நி�;� நிைன விழ$1 
கழி+தி'-கிேற�! ெதளி$1 ஓ&� த<ணீாி� அ'கிேல விைளயா/ ஈர மண?ேல 
க�/ய ேகா�ைடக
 எ+தைன! கவிைத ெபா5க- க�/ய மன-ேகா�ைடக
 தா� 
எ+தைன! 
 
அ�; மல!$த உ
ள� இ�;� கவிைதயிேலேய ெப'மகி@9சி யைடகிற1; எ�;� 
அ1 அ�ப/ேய தா� இ'-��. மாறினாேலா வா@ேவ �/$ததாகேவ நா� 
க'1ேவ�. கவிைதயி4லாத ஒ' வா@B� வா@வா�மா? 
 
கவிைதயி� அ�பைண�பிேல உயி! தைழகி�ற1; இளைமயைடகிற1. 
அரவவன�பா7�, ச$த+தா7�, க�பைனயா7�, உண!9சி ேவக+தா7�, ெதானி� 
ெபா'ளா7� உய!$த கவிைத ெவளி+ ேதா�ற+ைத ஊ&'வி9 ெச�; யாவ�றி��� 
ெபா1வாக நி��� உ
Dண!ேவா& கல-கிற1. இ$த ஆ�ம ஒ'ைம� பா�டா4 
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விைளE� அFபவேம கவிைதயி� ஒ�ப�ற சிற� பா��. இைத அைனவ'� 
உண!$1 1,-��ப/ ெச,வேத கவிஞனி� சீாிய பணிெய�; நா� க'1கிேற�. 
 
சாதாரண வா@-ைக நிக@9சகமள ஒ' ெபா, வயப �ண!9சிைய+ �<&பைவயாக 
இ'-கி�றன. உ
ள+திேல அைலேமா1� உண!9சி� ெப'-�� எ<ண5கD� 
இHவித விய��+ த�ைமைய� ெப� ;
ளன. இவ�ைற உண!$1 இவ�றா4 
கிைட-�� ேவக+ைதE� ச-தி- கனைலE� சா$திெய�ற அரணா4 I@$1 அத� 
பயனாக� ெப�ற அைமதி+ ெதளிவி4 உ'வா-க�ப&� கவிைத இ�பணிைய ெவ�றி 
Eட� ெச,கி�ற1. 
 
காவிாி த$த உ
ள- கிள!9சியா4 அ�; எ�திய கவிைத �த4 இ�; எ�திய 
கவிைத வைர எ4லா வ�ைறE� ஒ'5� ேச!+1� பா!�பேத ஒ' தனி இ�ப 
அFபவ�.  இ� �ய�சியிேல, ெச�; மைற$த பல நிைலகளி7� நா� நி�; அ$த 
நிைலகைள மீ<&� #ைவ-கிேற�. ஒHெவா' கவிைதE� ஓ! இ�ப- கா�சிைய, 
உண!9சி- கிள!9சிைய, க�பைன- ��றைல நிைனவி� �� ெதளிவாக 
நி;+1கி�ற1. அதி4 விைளE� இ�ப�, எ<ண� ெப'-�, ஆ@$த சி$தைன, 
அைமதி இைவக
 தனி� ப�டைவக
 : ஆ�ம அFபவ5க
. இவ�ைற நீ5க
 
எ�Fட� பகி!$1 ெகா
ள ேவ<&ெம�; ஆ!வ+ேதா& அைழ-கிேற�. 
வண-க�. 
 
ெப. �ர�. 
------------------- 

உ�ளட
க� உ�ளட
க� உ�ளட
க� உ�ளட
க� ----    கவிைதக�கவிைதக�கவிைதக�கவிைதக�    
 
1. இள$தமிழா 21. ேதா�ற� 
2. ேசாி விைளயா�& 22. பிரா!+தைன 
3. அ�5 �ழ$ைத 23. ச+திய� 
4. ப9ைச- �ழ$ைத 24. வா@க கா$தி 
5. �யி� �J# 25. இ'D� ஒளிE� 
6. K-காாி 26. அறிவா, நீ 
7. காவிாி 27.அ�ைன ைகயி� 
8. க<ணீ! 28. ேஜ, ஹி$+ 
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9. க'-காிவா
 29. நாண� 
10. இளைம 30. ேமேல பற 
11. காத4 31. #த$திர+ தி'நா
 
12. எதி!பா!+த4 32. விைலயி4லா மாணி-க� 
13. அ1வா ெவ� �ர� 33. ெச4லடா! 
14. மைற$த ேஜாதி 34. கா!+திைக� பிைற 
15. கவிைத9 ெசா4 35. நிைனB அைலக
 
16. கவி-கன4 36. ேசாதைன 
17. ெபா5க4 37. அறிB ெதளி$ேத� 
18. அைலக
 38. மன5கச$1 ேபான1ேவா 
19. சா$தி 39. மானிடா எ�க 
20. பதி4 40. க/த� 
--------------- 
41 நீல மல!-க< 61. பாரதி 
42. கா$தி அ/க
 62. ஆைச இளந5ைக 
43. Nர� வழிநைட� பா�& 63. க<Oத4 ேபால 
44. அ/ைமயி� ேவ<&ேகா
 64. ஜயபாரத� 
45. யவன� பா�& 65. அழ� நடன� 
46. யார1 66. க<ணி4லாமேல 
47. வா@-ைக� பிரயாண� 67. எ�;� பதினா; 
48. அைழ�� 68. இ'ளி4 மித$த ெநJச� 
49. அ�� வழி 69. மாமர- க�னி 
50. காத? க/த� 70. காத4 ெந'�� 
51. காத4 ஏ-க� 71. அழி$த Q& 
52. அவல� 72. �ைற 
53. விதி 73. உதி!$த ச'� 
54. ெபலா4 ெச� 74. அவ
 
55. தியாக� 75. ஈச4 
56. Nர� �மர� 76. த'வா, 
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57. கிழவிE� ராணாB� 77. பதி4 
58. பி'திவிராR - ச�E-ைத 78. ந�பி-ைக 
59. ராைத பா�& 79. மைலெயா�; 
60. எ$தவைக உண!$தீ! 80. கா$தி அ<ண4 
------------ 
81. நாழிெயா�; 101. வ$தன
 அ�ைன 
82. அ�த� 102. சி�ம நாத� ெச,யடா 
83. அவ
 பா!+தாேளா? 103. வில5� ெநறி 
84. #த$திர+ தி'நா
 104. ெப�ற மன� 
85. ஆகாய விமான� 105. �ய4 
86. வ'க அ�னா, 106. நம1 வழி 
87. அ$தி ெவ
ளி 107. உ
ள� தளராேத 
88. �+த ேபாதைன 108. சீத-காதி 
89. காத4 109. பி+1 
90. இ�;� ேந�றா, 110. இைசவா, 
91. நிைனB 111. மாைல 
92. ைக வள� 112. மற$1 வா@க 
93. ேக�ட1� க<ட1� 113. மணிேயாைச 
94. ேவ<&� 114. வழிேம4 விழி 
95. ெப�ற தன� 115. �யி4 
96. இளமா� 116. வ<ண� ப1ைம 
97. அ$தி 117. பாராசாாி 
98. �திைர Nர� 118. தாரைக 
99. அ/யடா �ர-� 119. எ5ேகா ஒ' �ழ$ைத 
100. �ைற �ட� 120. அமரந� கவிைத 
---------------- 
121. ஏ$திய ைக 147. மைழ க<ட மயி4 
122. வானவி4 ஊJச4 148. மகி@ேவ� 
123. நிலா� பிJ# 149. ெக<ைட மீ� 
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124. க/த� 150. பா�& 
125. காலெவளி 151. ேசாதிேய #டேர 
126. Kவிழ$தேபா1 152. ச$தி�� 
127. நா� மறேவ� 153. ச+திய� ஒ�ேற 
128. மல! 154. ஒளிைய� பா! 
129. நிலா 155. Nர #த$திர� 
130. �+தா<& 156. ஓ மீகாமா 
131. காத?-� மாைல 157. எ� கட7� 
132. நீ 158. அழ�� அ��� 
133. ஓ5�க #ட! 159. காத4 அன4 
134. கண-க;ேம 160. ேவ4 
135. அறிவி�� 161. ஓட-கார� 
136. ம<ணா&� ெபா�னாடா� 162. 1ாிய நிைல 
137. எ+தைன இ�பமடா! 163. ஜய ஹி$+ 
138. ெபா�& நிலா 164. உ� �ர4 
139. ேவ<&� 165. உற5கிடலாேமா 
140. தைழ மைறவினி4 ேதவி 166. �1 வா@B 
141. பராச-தி அ�ைன 167. உற-கேம 1ற-க� 
142. இள$தா, 168. க'ைண 
143. நீ5கா இ'
 169. ேதா�ற� 
144. வ/நீ!- க<க
 170. இைணயிலா- காதல� 
145. ெபா� வ<& 171. வாழிய உலக� 
146. வாழிய  
------------ 
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ெபெபெபெப. . . . �ர� எ�திய கவிைதகளி� ெதா����ர� எ�திய கவிைதகளி� ெதா����ர� எ�திய கவிைதகளி� ெதா����ர� எ�திய கவிைதகளி� ெதா���    
1. 1. 1. 1. இள�தமிழாஇள�தமிழாஇள�தமிழாஇள�தமிழா    

 
இள$தமிழா எ�$திரடா ! 
        இ�பெமலா� ெகாண!$தி&வா, 
வள� ெப'-கி+ தமி@நா�ைட 
        வானாடா,9 ெச,தி&வா,. 
 
காத4 அற� Nரெமலா� 
        களி+தி'$த ம<ணிதிேல 
ேபதைமE� ஏழைழE� 
        பிைழ+தி'-க விடலாேமா? 
 
�றிJசிமண� பாாிெகாைட 
        ெதா4�?யி� ெகா/இமய� 
ெபாறி+தி&ேமா! தனிNர� 
        ேபாகவி�& வா@வாேயா? 
 
வ
DவF� க�பFேம 
        வள!+த#ைவ+ தீ$தமிழி� 
ெத
ள�த� ெகா<டவ� நீ 
        சீ!�ைலய- காரணேம�? 
 
க9ைசக�/ மா!த�/- 
        க<களிேல ஒளிNச+ 
19செமன� பய$த
ளி+ 
        1ணிBடேன �ற�ப&வா,. 
 
வா@-ைகயிேல சம+1வ�� 
        மன+தினிேல உய!ேநா-�� 
மா�சிமி�� அறெநறிE� 
        ஆ�சி ெசய� ேபாாி&வா,. 
 
அைனவ'-�� ெபா1 உாிைம 
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        அைனவ'-�� ெபா1நீதி 
அைனவ'-�� ெபா1 உைடைம 
        ஆ-கிடேவ ேதா
 �ைட�பா,. 
 
ம-கெளலா� ஓ!�லமா� 
        மாநிலேம ஒ'Nடா� 
த-கெநறி இ1க<ட 
        தமிழ� நீ மறவாேத. 
 
இள$தமிழா எ�$திரடா! 
        இ�பெமலா� ெகாண!$தி&வா, 
வள� ெப'-கி ைவயக+ைத 
        வானாடா,9 ெச,தி&வா,, 
----------- 
�றிJசி மண� - மைலE� மைல சா!$த இட�மாகிய �றிJசி நில+தி�� உாியத!க- 
Qற�ப&� காத4 மண�, பாாிெகாைட - பாாி எ�F� வ
ள?� ெகாைட+திறைம 
�க@ெப�ற1. 
ம-கெளலா� ஓ! �லமா� மாநிலேம ஒ' Nடா� - யா1� ஊேர, யாவ'� ேகளி!. 
-------------- 

2. 2. 2. 2. ேசாி விைளயா !ேசாி விைளயா !ேசாி விைளயா !ேசாி விைளயா !    
 
உ��� ெபாாி$ 1தி'� 
        உவ!ம< ணி/$த #வ! 
த�பி நிமி!$ ெத�$தா4 
        தைலயி/-�� தா@ Qைர 
 
ம-கி யழி$1 வ'� 
        வ;ைம வள! சி;�/ைச� 
ப-க+தி4 விைளயா&� 
        பாலகைன� பாாீேரா! 
 
க$தெலா' ெகௗ)ன� 
        க<டBட4 ; ம�;� அன4 
சி$1� ெவயி4 க&5 �ளிேர 
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        சி;வF-� ேம� ேபா!ைவ ; 
 
சிர5� ெசாாிE5 ைக ; 
        ெச�ப�ைட யான தைல ; 
உற5கி வி�5 க<க
 ; 
        உல!$த சி; க�ன5க
 
 
�$தியவ F�கா!$1 
        Qவிடேவ ஓ/ய5� 
வ$த சி;மி யவ
 
        வாிைசதைன- ேகளீேர ; 
 
க$த4 அவ� ஆைட, 
        க�னி- க1B மி4ைல; 
இ$த உலகி4 வ$த 
        இய4ேதா�ற� ெகா</'$தா
 
 
அ��டேன Q/ அவ! 
        அாிதாக ம< ேச!+19 
சி�ன9 #வ! எ��பி9 
        சி�றி4ல மா-கி யதி4 
 
பன5 ெகா�ைட ெயா'நா��, 
        பாைதயிேல க<ெட&+த 
கன5 ெக�ட லாட ெமா�;, 
        க<ணா/+ 1</ர<&, 
 
ஓைடயிேல ேபாெய&+த 
        உ'<ைட-க4 ?'T�;, 
ஓெடா�; Q@ கா,9ச - 
        ஒ' �&�ப� ெச,கி�றா!. 
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ம<ணிேல Nெட&+1, 
        வா@-ைகையேய விைளயா/, 
எ�ென�ன இ�ப5க
 
        இள5�J# க<டாேரா! 
 
ப9ைச மன5 க�/ைவ+த 
        ைபJேசாைல I@மாட� ; 
இ9ைசெயலா� ஏB ��ன! 
        இனி1 ெசE� ஏ$திைழக
 ; 
 
சி$ைத கவ! ஓவிய5க
 ; 
        ெசய4 மி-க சி�ப5க
 ; 
க$த5 கம�கி�ற 
        காம�மகி@ ப
ளியைற ; 
 
நளபாக+ த;#ைவயி4 
        ந4ல ந4ல உ</வைக ; 
அளகா �ாிய1 ேபா4 
        அளவ�ற ெச4வ5க
; 
 
கா7-�9 ேசா&; ந4ல 
        காசி நக!� ப�&ைடக
 ; 
ேம7-�� ெபா�னணிக
; 
        விதவிதமா,9 #<ண5க
 ; 
 
இைவ ெய4லா� க�பைனெச, 
        தி�பமிக� ெப;வாேரா? 
இைவ யைன+1� க�பி-க 
        எHவா றறி$தி&வா!? 
 
கனBலகி� கா<பத��� 
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        க'+திலைவ ேவOம�ேறா? 
மன- ேகா�ைட க�&த��� 
        வைகயறியா ஏ@ைமயின!! 
 
இ/$த #வ! வி�Qைர 
        எ;��வைள பழ5 கJசி 
ம/$த வா4 ப�றியலா4 
        ம�ெற�ன க<&
ளா!? 
 
ேசாி விைளயா�& 
        சி;மியவ
 அ$த9 
சி; N�/� உ
ளி'$1 
        உைர+தா
 ஒ' வா!+ைத ; 
 
"ஓ/வா , கJசி �/, ம< ெவ�ட� ேபாகOமா� 
        ப<ைணயா! ஏ#கிறா!." 
இ�ப�
ள விைளயா�&� 
        இ1தாேனா, ேவறிைலேயா? 
 
வா@-ைக தனி� ��$1 
        வ4ல/ைம தா� ெச,1 
பா@+த வயி�றிF-ேக 
        பசி தீ!+1 மாE�ன! 
 
க
ளமறி யா-�ழ$ைத- 
        க�பைனயி4 ஆ<டானா, 
உ
ளமதி4 எ<ணியவ! 
        உவைகEற லாகாேதா? 
 
1ப+திேல ேதா�றி+ 
        ெதா��ேப வ/வாேனா!- 
கி�ப விைளயா�&� 
        இ4ைலேயா இHBலகி4 ? 
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-------- 
3. 3. 3. 3. அ�#�ழ�ைதஅ�#�ழ�ைதஅ�#�ழ�ைதஅ�#�ழ�ைத    

 
(ஒ'நா
 மாைலயி4 உலவ� ேபான ேபா1 Nதியி4 தனியாக நி�; 
அ�1ெகா</'$த �ழ$ைதைய- க<& பா/ய1.) 
 
ஆ'ைடய �ழ$ைத இ1 
        அ�1ெகா<& நி�கிறேத? 
சீ'ைடய �க� சிவ-க9 
        சி;ைகயா4 க<பிைச$1 
வி�மிவி�மி+ ேத�பி 
        விழிநீ! மிக�ெப'-கி 
அ�ம�மா எ�; ெசா4? 
        அ5�மி5�� பா!-கிறேத! 
 
ஆ'ைடய �ழ$ைதயி1 - அ�1ெகா<& 
        நி�கிறேத ைமயி� பட!$த 
இ'
 மா,-கவ'� ஞாயி;ேபா4 
        ைவய+தி'
 வா@ைவ 
வளாி�ப மா-க வ'� ெத,வ9 
        #ட!-�ழ$ைத சிாி+த �க� 
வா/மிக ைநய-க< டா4 உ
ள� 
        ந&5�கி�ற ெத�ெச,ேவ�? 
(ஆ'ைடய �ழ$ைதயி1 
        அ�1ெகா<& நி�கிறேத !) 
 
க�ன+தி4 �+1திர- 
        கவைலயி'
 தா� படர 
எ�ன+1- காக இ$த 
        இள5�'+1 வா/னேதா? 
சி�னJ சி;ெமா�& 
        சிாி+1 மகி@$ தாடாம4 
ெகா�னி இத@ பி1-கி- 
        �ைலகி�ற கா!ண� எ�? 
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(ஆ'ைடய �ழ$ைதயி1 
        அ�1ெகா<& நி�கிறேத !) 
 
KBலைக� பா!-கவ$த 
        ெபா�னா�&+ �ெதனேவ 
ேமBமிள5 �ழ$ைதயழ 
        விடலாேமா? வி<ேணா!க
 
தாமிதைன9 சகி�பாேரா? 
        தட+த'ேக ைம$தனழ+ 
ேதவியர� த�ேனா&� 
        ேத/வ$த தறி%ேரா ? 
(ஆ'ைடய �ழ$ைதயி1 
அ�1ெகா<& நி�கிறேத !) 
--------- 

4. 4. 4. 4. ப%ைச
 �ழ�ைதப%ைச
 �ழ�ைதப%ைச
 �ழ�ைதப%ைச
 �ழ�ைத    
 
ப9ைச- �ழ$ைத எ�றா4 - என-ெகா' 
        பாச� பிற-�த�மா - அத� 
ெகா9ைச மழைலயிேல - உள$தா� 
        ெகாJசி- களி-�த�மா 
சி�னJ சி; சிாி�பி4 - கவைலக
 
        ேத,$1 ம/Eத�மா - அத� 
மி�F� உட4 வைளவி4 - அ�தி� 
        வி<#ைவ ஏ;த�மா 
 
வ<ண9 சி; வி'$ைத அ�பி4லா 
        வா!+ைதக
 ெசா4லாதீ! -- அத� 
க<ணி4 கல-க� எ�றா4 - எ�F
ள� 
        க�றி- கைரEம�மா 
ெத,வ� �1 மலைர - எ�;ேம 
        சீறி விழி-காதீ! - அத� 
ெம,யி4 அ/E� ப�டா4 - எ�F
ள� 
        ெவ/+1� ேபா�ம�மா 
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ஆ�ட�� கா�/& N! - �ழ$ைதைய 
        அ�பி4 வள!+தி& N! - அத� 
வா�டெமலா5 கைள$ேத இ�ப+தி4 
        மரல9 ெச,தி& N! அ�பி4 
 
மல!$1 வி�டா4 - இள�K 
        ஆன$த+ ேத� ெசாாிE� - அத� 
இ�ப� ெப' வா@ேவ - நம-கினி 
        எ�;� இனி�ப த�மா 
-------------- 

5. 5. 5. 5. �யி& �'(�யி& �'(�யி& �'(�யி& �'(    
 
(ஆ< �யி4 இனிைமயாக� பா&கிற1. ெப<�யி4 அைத- ேக�& இ�ப+தி4 
T@கியி'-கிற1. பா&வத���, அைத- ேக�& மகி@வத��� அைவ 
க�;-ெகா</'-கி�றனேவ ஒழிய- Q& க�ட அைவ க�;-ெகா
ளவி4ைல. 
��ைடயி& கி�ற ப'வ+திேல ெப< �யி4 த$திரமாக- கா-ைகயி� Q�/ேல 
��ைடைய9 ேச!+1வி&�. ஆ< �யி7� அத��+ 1ைண �ாிவ1<&. கா-ைக 
அைடகா+1- �J# ெபாாி-��. அ��டேன �J#கைள� ேபணி வள!-��. 
ஆனா4 அ$த- �J#க
 த�Fைடயனவ4ல ெவ�; ெகாJச� ச$ேதக� 
வ$1வி�டா7� தாயாகவி'$த அ$த Tட- கா-ைக ேபயாக மாறி அவ�ைற- 
ெகா+தி- ெகா�;வி&�. அHவா; ெகா+1<& �'திேதாய ேவ�பமர+த/யி4 
இற$1 கிட$த �யி� �Jெசா�ைற� பா!+தேபா1 இ$த� பாட4 உ'வாயி�;.) 
 
க'�ப�&� ேபா�றBட4 
        ைகவளரா� K5�J# 
வி'�பி- கவி மகி�� 
        வி<பா�/� ெம4ல'�� 
 
வா/- கைளயிழ$1 
        வா, திற$1 மா</டேவ 
Tட9 சி;கா-ைக 
        T!-க�ட� ெகா+தி�ேறா? 
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க'வ<ண - க'T-கி 
        க'மன+1- க'5�ர? 
ெப'ைமயா, வள!+1�பி� 
        பிணமாக9 ெச,தெத�ேன? 
 
மாமர+தி4 இைச-�யில� 
        வ<ணெமாழி தா� ேக�&+ 
ேதம1ர� �1-�ர?4 
        சி;Nைண மீ�/ைனேயா? 
 
க$த'வ� ப<ேக�&- 
        க<ெணா�ைற- காகம1 
சி$1$ேத னிைச வ/ைவ9 
        சிைத+தி�ட ைதையேயா! 
 
கனBலக� ேதா�;வி-க- 
        காமனா! 
இனியி5�+ ேதா�றி&ந4 
        ?ளேவனி4 அழகைடய 
 
ஓ5� T�ற� பா�ெட4லா� 
        உலகறியா தட5கினேவ 
ேவ�பி� கிைளெயா�றி4 
        N&ெசய- க<&வ$த 
 
ேசா�ப� சி;�யி? 
        ேசாரJெச, தி&��ைட 
தா5கிய யைடகா+1+ 
        த� மகவா,� ேபணிமி-க 
 
க;+த உட4 வளர- 
        க<�ளிர ேநா-கி�பி� 
இனி+த �ர4 ேக�& 
        இ�ெபாிய ேகாப�� ஏ�? 
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ந&5கிEயி! ேபா��ேன 
        ந4?ைசய� ப�ட1ய! 
ெகா&T-கா, எ�ப/+தா� 
        Qசாம� பா!+தைனேயா 
 
ேத/ யிைரெகாண!$தா, 
        திைசெய4லாJ ெச�றைல$தா, 
வா/� பசி+தி'$ேத 
        வ$1ணB தா� த$தா, 
 
தாெய� ;ைனமதி+1+ 
        த<ண�த வாெய&-க� 
ேபைய�ேபாலான1ேம� 
        ெப'$தைல9சி நீதாேன? 
 
அ��தைன ய4லா4ம� 
        றறியாத ைப5�ழ7� 
1�ப� ெப'T-கா4 
        1ைளப�&� ேபாயி�ேற! 
 
வச$த+தி� �1வைன 
        மாJேசாைல யி�னிைசைய- 
கச$த மன+தாேல 
        கா-ைக க/+த த$ேதா! 
 
த�ைன�ேபா� சிற�பி4லா+ 
        த�ைமயைர ேநசி+1 
ம�F$ திற�பைட+த 
        மா<�ைடயா! ேமெலாி9ச4 
 
ெகா
D� உலக+1- 
        Q�ட+தி4 காகெமா�ேறா? 
உ
ள� ��5கியவ! 
        ஓ5�திற� தா� ந#-�� 
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சி�ன+ தனெம4லா� 
        ெதாிகி�ற தி5ேகE� 
வ<ண� பறைவகளி� 
        வா@-ைகயி7� இ1தாேனா? 
 
எ�ேற உலக+தி4 
        எ4ேலா'� ஒ'மனதா, 
ந�றான சீ!+திறைன 
        நனிேயா5க� ேபா�றி&வா!? 
----- 
ைகவளரா- பறைவ-� இற-ைககேள ைகக
. வி< பா�/� ெம4ல'�� 
வி<ணி?'$1 வ'� க$த 'வ கரன+தி� ெம4?ய அ'��ேபா�ற1 அ$த- �யி� 
�J#. 
------------ 

6. 6. 6. 6. )
காாி)
காாி)
காாி)
காாி    
 
�4ைல�K எ�; ெசா4? 
        �4ைல நைக தா� மலர 
ெம4?யலா
 அ�ன� ேபா4 
        Nதி வழி தானட$தா
. 
 
சாய� வி�ட பழJேசைல 
        ைதய4 மிக- காOகி�ற 
ேதE� �கி� க$ைதயிேல 
        ேச!$தைச$த மி� ேபா�றா
; 
 
KBலேகா! பரவசமா,� 
        �க@$ேதா1� அஜ$தாவி� 
ஓவியமா� ெப<ெணா'+தி 
        உயி!ெப�; வ$த1 ேபா4 
 
க-க+தி4 சி; Qைட 
        ைகெயா�றி4 தானி&-கி� 
ப-க+தி4 ஒ' ைகைய� 
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        பா5�டேன Nசி வ$தா
 ; 
 
ெந�றியிேல ெச� ெபா�&, 
        நீ
விழியி4 கவிய�த� ; 
க�ைறயிேல ேச!�ழலா� 
        காாி'ளி� �/யி'��; 
 
மாம1ைர9 சிைலயழகி4 
        வ/+ெத&+த நாசிமல! ; 
ேதம1ர- கி<ணிெயன9 
        சிாி+தவா,; ெசHவித@க
 : 
 
ெபா�கைலஞ! ைக+ெதாழி4க
 
        ��$தறியா ந�ெசவிக
 ; 
வி��'வ� தா� வைள+1 
        விழிய�� பா,9சி வ$தா
. 
 
வான+திேல ேதா�;� 
        மணிவி47� கீழிற5கி 
மானில+1 நட$த1ேவா? 
        வ/Bெகா<ட ேபெரழிேலா? 
 
ேசர� தி'நா�&9 
        ெச4வியாி� ெபா�னிற+தா
 
மாரF-� வா,+த �1 
        வாளிெயன+ தானைச$தா
. 
 
ெச$தாழ� Kேமனி 
        ேச!$த ெப'� பா-கிய+தா4 
க$ைத-�� ஓரழ� 
        க�னியவ
 தா� ெகா&+தா
. 
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�4ைல�K எ�ற ெசா4லா4 
        ேமா/ வி+ைத உ9சாி+1 
ஒ4ைலயிெல� Fள�ப�றி 
        ஓ/ மைற$1 வி�டா
. 
 
Kெவா�;� வா5கவி4ைல ; 
        KைவEட� ேபசிடேவ 
நாெவா�;� எழவி4ைல ; 
        ந&க4லா, நி�றி'$ேத�. 
 
ெச�றவைள மீ<&மினி+ 
        ெத'வழிேய கா<ேபேனா? 
ெவ�றவைள ெவ�;
ள� 
        மீ�/5� வா@ேவேனா? 
 
ெச��+ தக�/��+ 
        ேத�மலைர+ த'வ1ேபா4 
ஒ�பி+த� உளெம�ற� 
        உள+தி�கா %வாேளா? 
--------------- 

7. 7. 7. 7. காவிாிகாவிாிகாவிாிகாவிாி    
 
[�மர� ப'வ+திேல காவிாி- கைரயிேல நா� கழி+த நா�க
 எ+தைனேயா! ஒ'நா
 
மாைல ேவைள யிேல அ5� ெச4லா1 ேபானா7� ெபாியேதா! ஏமா�றமாக 
இ'$த1 அ�ெபா�1 தனி+1� ேதாழ!கDடF� ெச�; ஏேதேதா இ�ப எ<ண- 
ேகா�ைடக
 க�/-ெகா</'�ப1 என-� அள வி4லா மகி@9சிைய+ த$த1. 
பி�கால+தி4 காவிாி ய'கிேல ய4லாம4 ேவறி ட5களிேல வாழ ேந!$ததா4 இ$த 
வா,�� ெவ� அாிதாகேவ கிைட-��. பதிைன$1 ஆ<&கD-�� பி� ஒ'�ைற 
காவிாிய'கி4 ேதாழ!களி�றி+ தனி யாக உலாவ ேந!$தேபா1 எ�$த எ<ண5க
 
இ- கவிைதயி4 உ'வாகிE
ளன.] 
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இளைம- கனB+ேத� 
        எ�Fள+ேத பா,9சிவி�ட 
வளைம #ர$1வ'� 
        வள!வன��- காவிாிேய! 
 
ெவ
ைள மண� பர�பினி7� 
        விாிE மல! ம'5கினி7� 
1
D �ன� பா�/னி7� 
        ேதாழ'ட� நா�கழி+த 
 
கனெல���� சீாிளைம- 
        கால+ைத எ<ணி எ<ணி 
மன5 �ைழ$1 நி�கி�ேற� 
        மறதிெய�;� ெகா<டதி4ைல. 
 
மண�ேகா�ைட எ+தைனேயா 
        மன-ேகா�ைட எ+தைனேயா? 
அணி� பி
ைள கைள�ேபால 
        ஆட4கD� எ+தைனேயா? 
 
க�னி- கவி� மாறாத 
        காவிாி� K5 கவி�ெப<ேண ! 
எ�ென�ன நிைன��கேளா 
        எ�ென�ன ஆைசகேளா 
 
ெகா
ள+ 1ைண�ாி$தா,; 
        Q�/�ப9 #ைவேயற- க
ளமிலா 
உ
ள5க
 
        கல$திடேவ நட��ாி$தா,. 
 
ப+1டேனா ைர$தா<& 
        பற$1வி�ட பி�னாி�; 
க+1 �யி� �ழ?ைசயி� 
        களிேயா5க நட-கி�ற 
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உ�றைன நா� காணவ$ேத�: 
        உண!9சிெயலா� மீ<டனேவ. 
அ�; க<ட �மாியU 
        அதிெலா�;� ஐயமி4ைல, 
 
ந$தா எழி4 அரசீ 
        நாண�ட� உட4 வைள+19 
சி$தா �;வ7ட� 
        ெச4கி�றா, காவிாிேய! 
 
எ<ணெமலா� ெகா<&வ$தா,; 
        எ�னிளைம ெகா<&வ$தா,; 
த<ண �த� தன-� 'சி 
        தா� ெகா&-�� ேதாழைமயி4 
 
Q/யவ! தைமெய4லா� 
        ெகா<&வ$தா லாகாேதா? 
வா/யி5� நா� தனியா, 
        வ'$1வைத- காணாேயா? 
 
T�;ட7� ஓ'யிரா, 
        �/$தெப' ந�பிF-�9 
சா�;ைன�ேபா4 யா'<&? 
        சா,ெபா�தி� காலெமலா� 
 
�/வி4லா� ேப9சினி7� 
        ேமான உள+ 1/�பினி7� 
வ/கி�ற ேபர�ைப 
        வைரயா1 பா!+தாேய! 
 
உ�னழ� நீ<ட1ேபா4 
        உள+1/��� நீ</'-க 
ம�னியெவ� பிாிவினி4 நா� 
        மய5�கி�ேற� காவிாிேய. 
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------------------ 
8. 8. 8. 8. க*ணீ-க*ணீ-க*ணீ-க*ணீ-    

 
�+ெதனேவ பி15கிவ'� 
        ேமாகன+1- க<ணீேர 
�+திF-�5 க<டறியா 
        எ+தைனேயா மதி��ைடயா, 
ைப5கிளி9ெசா4 ம5ைகயாி� 
        பா#பத� நீயலேவா? 
அ5�ைன+தா� எதி!+1 ெவல 
        ஆ�ற4 மி�� பைடE<ேடா ? 
உ
ள+ 1ண!9சி-ேகா! 
        உ'-ெகா&-�� ந4மணிேய! 
க
ளவி�� ேகாைதய!க
 
        க<ணக+ேத வ?ெப;வா,. 
ஆடவ!க
 த5க<ணி4 
        அைனவ'-�� ஏளன� நீ 
வா/ைந$த அ/யாாி� 
        வள!ப-தி ெவ
ள� நீ 
வJசக+தி� க<களிேல 
        மதிமய-�� நாடக� நீ 
பJைசEள- �ழ$ைதயைர 
        ெநJசைண-க9 ெச,வா, நீ. 
காத?யி� க<களிேல 
        க<&வி�டா4 உலகைன+1� 
 
ேமாதிமிதி+ தழி+தி&ேவ� 
        �+1 திர+ தா� சகிேய� 
எ�;பல N;ைர-க 
        இைளஞ!கைள+ 1</&வா, 
உ�ற� ெப'ைமெயலா� 
        ஓதிடேவ ெசா47<ேடா ? 
Nர� விழிகளிேல 
        ெவ�கமிலா- ேகாைழைம நீ 
உ;திெயலா5 �ைல+தி&ேமா! 
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        ஒ�பிலா� ெப<பைட நீ 
உ
ள+ 1யரெமலா� 
        ஒ' ேச!+1+ தா� கைர+1 
ெம
ள ெவளிேய�;� 
        வி+ைதயறி பனி9ெசா�ேட! 
1�ப+தி� ேகணியி7� 
        #ர$தி&வா,; அ�றிமி�� 
இ�ப+தி� உ9சியி7� 
        எ5கி'$ேதா ேதா�றி&வா,; 
மாயவி+ைத- க<மணிேய! 
        வ�றியறி யாஊ�ேற 
பாEம'� க'ைணெயF� 
        பயி!வள!�பா, வாழிய நீ! 
---------------- 

9. 9. 9. 9. க.
காிவா�க.
காிவா�க.
காிவா�க.
காிவா�    
 
க'- காிவா
 ைக- ெகா<ேட 
        கழனி ெச7� இள ந5கா,! 
அ;+1 வி�டா, எ� உள+ைத 
        அJசன- க< வாளாேல ; 
 
கபடமி4லா ேந! ேநா-கா4 
        கன4 பா,9#� ெப< மாேன, 
உபமான� ஒ�றி4லா 
        உய!வதன� ைப5கிளிேய. 
 
K9 I/ய ெகா<ைட 
        �ல� ஐ$1$ தா� மய-க� 
பா9சா� ெகா/ இைலேபா4 
        ப#ைம ெகா<ட சி�றாைட- 
 
க�ைற- ெகா#வம1 
        கைல$ேத சாி$தாட, 
ஒ�ைற வட9 ெச�பவள� 
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        உவ$ேதறி ஆ/வ'� 
 
அ5கி தைன- க<டறியா 
        அ5கலச� சிறிதைசய� 
ெபா5கி வ'� இய4 அழ�� 
        ��னைகயா, ேபாகி�றா,... 
 
எ�/- கைள பறி-�� 
        இடெம4லா� நி�ேகேனா ? 
க�/ ம<ைண நீ உைட-க- 
        ைக+த/யா, ஆேகேனா? 
 
ஏ;கி�ற ெவயி4 தணி-க 
        இ�னிழலா,+ த�ேவேனா? 
மீ;கி�ற காத7ட� 
        ெம4ல ெமாழி ேபசாேயா? 
--------- 
க'-காிவா
 - ர�ப� ேபா�ற வாைய உைடய அாிவா
; ெந4 �த?ய பயி!கைள 
அ;-க உதBவ1.  பா9சா� ெகா/ - ஒ'வைக9 சி;மர� - ப#ைமயான ெகா/ 
ேபா�; அத� இைல இ'-��. 
------------ 

10. 10. 10. 10. இளைமஇளைமஇளைமஇளைம    
 
ஆ/ெய�� நாகமைத அ/மிதி-�5 கால� 
அளவி4லா உய!எ<ண� அன4 N#5 கால� 
ேதடாிய கைலெய4லா� நா&கி�ற கால� 
தீJ#ைவேச! கவி-கனவி4 சிற$தி'-�� கால� 
 
எ<ணெவாணா இைடW�ைற எதி!+1 நி��5 கால� 
எ�டாத ெகா�ெபனிF� ஏற எ�5 கால� 
க<ணிைமயி4 ம5ைகபணி கா�&கி�ற ேபாேத 
காலைனE� ேந! ேநா-�� க�/ளைம- கால� 
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ெவ�றிெயலா� ப�றி-ைக N#கி�ற கால� 
வி<ணாடா, உலகா-க வி'��கி�ற கால� 
ப�றவ'� ேதா4விகைள� பய�;+15 கால� 
ப<ெப4லா� ெபா5கிளைம+ தி<கால$தாேன 
 
தா@விைனE� IதிைனE� தா5கறியா- கால� 
தைல நிமி!$1 ேதா
 �ைட+19 ச1!ேப#5கால� 
வா@வினிேல கச�ேபறா வளாிளைம- கால� 
வாழியேவா வாழியாத� மா<ெப4லா� வாழி! 
------------- 

11. 11. 11. 11. காத/காத/காத/காத/    
 
ெகா�ைற அன4 K+1- �யி4 வா&5 கா!கால� 
க�றி உள�ைந$1 காதல! த� பிாிவJ#� 
இ'D- கி'
 ேபா!+த இ;தியிலா இரெவா�றி4 
க'ைம வள!$1வ'� �ரவி தனிேலறி 
நா� ேபா�� ேவக� நளனா7 மாகாேத; 
கா�யா; தா� கட$1 காத?யி� N& ெச�ேற�; 
எ4லா'� �5�கிறா!. ஏ1� தட5க?4ைல; 
ெச4லாம� ெச�ேற�, தீ5�ழ?� ேப9#ைடய 
ந5ைக உற5�� ந4லைற-� ேநராக. 
அ5ேக என-காக அவ
 கா+1 நி�றி'$தா
 ; 
க<ேட� களி1
ள- க�/+ த�விடேவ 
ெச<டாக+ தாவிேன�; க<1யி�ற க�/4 வி�& 
ெம,யாக N@$ேத�; விழி+தி�ேட� - 
ஐேயா , கனேவ! ஆைசெய4லா� ெபா/+தாேய. 
--------- 
ெகா�ைற அன4 K+1 - ெகா�ைற கா!கால+திேல K-கிற1; அத� K அன4ேபால 
விள5�கிற1.  நளனா7மாகா1 - ேவகமாக- �திைரைய9 ெச7+1 வதி4 நள� 
�க@ெப�றவ�. 
-------------- 
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12. 12. 12. 12. எதி-பா-0த/எதி-பா-0த/எதி-பா-0த/எதி-பா-0த/    
 
[பல நா�களாக நாயகைன� பிாி$தி'-கிறா
 ஒ' தைலவி. ேவைலயாக அவ� 
ெவளிW! ெச�றி'- கிறா�. ஒ'நா� காைலயிேல தி'�பி வ'வதாக 
அவனிடமி'$1 ேசதி கிைட-கிற1. அ$த இ�ப நாD-� �$திய நாளிரவிேல 
தைலவி-� உற-க� ெகா
ளவி4ைல. �� நிலா இரெவ4லா� அவைள 
வ'+1கிற1. அ$நிலைவேய ேநா-கி ெந�& யி!+1 இரைவ- கழி+த தைலவி 
அதிகாைலயிேல ஒளி��றி மைறE� நிலைவ� பா!+1- Q;வதாக- கவிைத.] 
 
ேமனி ெவD+1 
        மைறE� நிலாேவ , 
நாைள யா! நி�ெசலB 
        இரெவலா� ேநா-�வா!? 
உலக� �ளி!வி+1 
        எ�Fள� #�டா, 
ெச47தி! 
ெபா�கிரண5க
 
        கீ@+திைச� பட!$தன; 
ந�ெபா�ேதா& 
        நாயக� வ'வரா4. 
----------------- 

13. 13. 13. 13. அ1வா ெவ��ர�அ1வா ெவ��ர�அ1வா ெவ��ர�அ1வா ெவ��ர�    
 
"�5ம� ெபா�டணி$1 
        Qைடதைல ேம4 ைவ+ேத 
ெபா5�� நைக� பா4காாி 
        அ5கலச� சிறிதைசய 
எ5ேகாதா� ெச47கி�றா, 
        என-கறிய- Qறாேயா?" 
"அ1வா ெவ� �ர� 
        இ1நாD� ேபாயறிேய�." 
"வா!+ைத மிக� ெபாழி$1 
        ம�பைதயி� மன5�ழ�பி- 
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கீ!+திமைல ஏறிநி��� 
        கீ@ேம4 நா� டரசிய?� 
T!+திகேள நீ! நவி7� 
        ேமாகன நா ெட1 ெசா4N!." 
"அ1வா எ1ெவ�ேற 
        அறிவத�� ேநரெம5ேக ?" 
 
"அ<ட�க டத�ேம7� 
        அO-க'வி� உ
ேளE� 
க<டறி$த ேசதிகைள- 
        கா�/வ'� விJஞானி 
ம</யB� வ?�ெப'-கா4 
        வ�+தவி�ப நாெட1ேவா?" 
"அ1வா ெவ��ர� 
        ஆரா,9சி- ெக�டவி4ைல." 
 
“வ<ண� பல�ைழ+1 
        மன-கனைல+ தீ�/யதி4 
ப<O� பரத�மா,� 
        பர$த எழி4 தா� Q�&� 
எ<ணாிய ஓவியேன 
        எHBலக� நா&கி�றா,?" 
"அ1வா ெவ��ர� 
        இ1வைரE� காேண� நா�." 
 
"இ�ப- கனைவெய4லா� 
        எ�+தா4 வ/+ெத&+1+ 
1�பெமF� ெசா4ெலாழிய+ 
        1ணி$1 ெப'5 கவி�ைனE� 
அ�பேன நீேநா-�� 
        அHBலக� எ1 ெசா4வா,?" 
"அ1வா ெவ��ர� 
        ஆ!வ�ட� ேத&கி�ேற�." 
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"வானவ!க
 தாமறியா 
        வா@வதைன எ�/விட 
ஊFடைல மிகவா�/ 
        ஓ5�தவ� தா� �ாி$1 
காFைறE� �னிேய நீ 
        கானவிைழ நாெட1ேவா?" 
“அ1வா ெவ� �ர� 
        நித$ேத/ யைலகி�ேற�." 
 
"அ$தமிலா த<ட5க
 
        ஆ-கியழி+ தைமயாதா, 
எ$த ந4ல தி'Bலைக 
        எ<ணக+ேத ெகா<&
ளா, 
�$1மைற+ தனி�தேல 
        ெமாழி$த'
க நானறிய" 
"அ1வா இ1கா;� 
        ஆகவி4ைல எ� பைட�பி4." 
--------------- 

14. 14. 14. 14. மைறமைறமைறமைற�த ேஜாதி�த ேஜாதி�த ேஜாதி�த ேஜாதி    
 
[1948 ஜனவாி 30 ஆ� ேததி. பாரத+தி� தனி9 ேசாதியாக விள5கிய கா$திய/க
 
ஒ' ெவறியFைடய 1�பா-கி- �<டா4 N@$தா!. பாரத� கல5கி+ 1/+த1. 
உலகேம க<ணீ! வ/+த1. பி�ரவாி �த4 வார+தி4 ெவளியான 'கால9 ச-கர�' 
எ�ற ப+திாிைக இதழி4 இ�பாட4 ெவளியாயி�;. ] 
 
ெசா4ெல5ேக ெசா4ெல5ேக 
        ெசா4லெவாணா+ 1யர+ைத9 
ெசா4ல வ$ேத� ெசா4ெல5ேக? 
        ெசா4லட5கா+ 1�பம$ேதா ! 
 
�யவைன உ+தமைன9 
        #�ட ெப'5 ெகா&ைமயிைன 
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வாEைர-க+ தா�வ'ேமா? 
        வா!+ைதகD� ந&5கினேவ! 
 
அ$ேதா ேப! அநியாய� 
        அவனி-ேகா! தனி9ேசாதி 
ம5கி யவி$த1ேவா 
        மதியிழ$த பாதகனா4. 
 
பாரத+தி� தனி�ெப'ைம 
        பா'-ேகா! வழிகா�/ ; 
சீாிழ$த ம-கD-�9 
        சி$ைதயிேல ந4விள-�; 
 
யா'-�� அ��டைம 
        யா'-�� ந47றB - 
மா!பினிேல �<ேடறி 
        மா,$திடேவா மா,$திடேவா! 
 
கா$தி மைற$த1ேவா 
        காசினியி� க< ேபா9ேசா? 
ஏ5கி+ தவி+தி'$த 
        இ$தியைர- கைர ேச!+த 
 
ஓ5��க@ மா7மிதா� 
        ஓ,ெவ&-க9 ெச�றாேனா ? 
பா5கிழ$த பாரத+ேத 
        பணிெய4லா� தீ!$த1ேவா? 
 
அ�ெப�; ேபசிய5ேக 
        அ�ெறா'வ! வ$தி'$தா! -- 
ெநJசினிேல ஆணியி�& 
        நீச! வைத+தி�டா!. 
 
அ�ெப�; ெசா4?யி5ேக 
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        அ<ண?வ� இ�; வ$தா� - 
ெநJச+தி4 ஈயமி�& 
        நிைலெக�ேடா� ெகா�றி�டா�. 
 
�+தைன� ேபா4 அ��'வா, 
        வா@$தி'$த �<ணியைன9 - 
சி+தைன�ேபா4 ப�ற�;9 
        ேசைவ ெச,த கா$தியிைன 
 
�+தைன� ேபா4 ஆ�ம ஒளி 
        T<& நி�ற ேமாகனைன9 
ச+1'ெவா� றறியாத 
        சா1விைன யிழ$ேதாேம! 
 
��தியிேல தா�கிட$1 
        �ர<ட�த ம-கைளேய 
விழி+ெத�$1 தைல நிமி!$1 
        ேம�ைமEற9 ெச,தவைன� 
 
பழியி4லா அறவழியா4 
        பாரத+ைத மீ�டவைன 
இழ$தாேய எ$நாேட 
        இைணயி4லா+ த$ைதயிைன! 
 
பா'-� வழிகா�&� 
        பாரதெம� ேறBைன+தா� 
ஆ'ைர�பா! இனிேமேல 
        அகலாத பழிெகா<டா,. 
 
Nர+தி� விள-கவிய 
        ெவறியி5ேக ேதா�றியேத! 
தீராத கைறEன-�9 
        ேச!$த1ேவ எ� தாேய! 
 
அ�பி�ேக உயி! வா@$தா� 
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        அ�பி�ேக உயிாீ$தா� 
அ��� �19 #டரா, 
        அக4 வானி4 நி�றி&வா� ; 
 
எ�ற$த- �ர4 ேக�ேபா� 
        இளJசிாி�பி4 மகி@$தி&ேவா�? 
க�றிEள� ைந$ேதா� 
        கதிகல5கி வா&கி�ேறா� ; 
 
எ�றா7� ேசாதரேர 
        எ<ண� 1ணி$தி&N! 
சி$ைத கல5காதீ! 
        ெசயல�; நி�காதீ!; 
 
த$ைதயவ� சாவாேனா 
        சாBமவைன+ ெதா&ேமா? 
எ�; மவ� வா@$தி&வா� 
        எ�மிைடேய த5கி&வா�. 
 
ெபா�Fட4 தா� ேபாயி/F� 
        �க�ட�பி4 வள!$தி&வா�; 
Xறா<& வா@$தி/F� 
        X�றி'ப+ ைத$ெதனிF� 
 
மாறாயிய�ைக யி1 
        ம<பா<ட� N@$தி&மா4 - 
Xறா<& ெச�ற பி�ன! 
        X; மட5 ேகா5கியவ� 
 
மாறா இளைமEட� 
        வா@$தி'-க- கா<)ேர. 
ஆத?னா4 வாடாதீ! 
        ஆறிமன� ேதறி&N! 
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ேசாதரேர கா$தியிைன+ 
        �,ைமEட� ெநJசக+தி4 
N�றி'-க9 ெச,Nேர 
        ேமேலா� உபேதச� 
 
கா�;+ திைசயினிேல 
        காேதாேட ேபாகாம4 
வா@-ைகயிேல ந4ெலாளியா, 
        வழிகா�ட ��னடN! ; 
 
ஏ@ைமயி7� தா@ைமயி7� 
        இ�பமி�5 கால+1� 
எ-கா7� ைக-ெகா
N! 
        எ5�� பர�பி&N!. 
 
அறிவா4 வள!$ேதா5கி 
        அOைவ� பைடயா-�� 
திறமா� ெச'-கினிேல 
        அ��
ள� சி;+தி�ட 
 
அவனிதா� அழியாம4 
        அவ� வா-ேக கா+தி&மா4; 
�விமீதி� சம+1வ ந� 
        �1வா@ைவ நா�/&மா4 ; 
 
எ<ண+தி� கா$தி மகா� 
        எ�;� மைறயாம4 
தி<ணமா,- கா+திடேவ 
        ேச!$தி&N! ேசாதரேர. 
-------- 
அ�ெப�; ேபசிய5ேக அ�ெறா'வ! வ$தி'$தா! - அ�� ேபசி வ$தவ! இேய# 
கிறி(1. X�றி'ப+ைத$ெதனிF� - கா$திய/க
 தா� X� றி'ப+ைத$1 
ஆ<&க
 வாழ� ேபாவதாக- Qறி-ெகா< /'$தா!. X�ைற�ப1 ஆ<&க
 
வா@வதாகB� அவ! Qறிய 1<& . 
------------- 
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15. 15. 15. 15. கவிைத%ெசா/கவிைத%ெசா/கவிைத%ெசா/கவிைத%ெசா/    
 
[உ
ள+திேல பல சமய5களி4 எ+தைனேயா உய!$த எ<ண5க
 ேதா�;கி�றன. 
ம-கDைடய இ�ப+தி��� ேம�பா�/��� அைவ உக$தைவ. எ4ேலா'ைடய 
உ
 எ+ைதE� கவ'மா; அவ�ைறெய4லா� அழகான ெசா� களாலான சிற$த 
கவிைதகளாக ெவளியிட �/Eமானா4 எ+தைன ந�ைம பய-��! 
உய!$த எ<ண5க
 உ
ள+திேல எ�கி�றன - எ�ப/ ? உ'வறியா ஓவிய5க
 
ேபால ; ப<ணி� எழி4 N9#�ேபால - க�பனா ச-தி மி�$த இைசவாண� ஒ'வ� 
ஓ! இராக+ைத விாிவாக ஆலாபன� ெச,E� ேபா1 அத� சJசார+தி4 ஆ5கா5ேக 
மி�Fகி�ற இராக பாவ5கைள� ேபால.  ைப$த'வி� நீழ4 - ப9ைசமர+தி� 
அ/யிேல நிழ4. அ$த நிழ?ேல ஒ' த<ைம இ'-கிற1. ெவ,யி?4 வா/ வ$தவ� 
அ1 த'கி�ற இ�ப+ைத உண'கிறா�. ஆனா4 அ$த+ த<ைம உ'வி4லா1 
எ5ேகா மைற$1 நி�கிற1, அ1ேபால. எ<ண� ெப'5 �ைகயி4 இ'
 ப/$த 
Tைலயிேல உய!$த க'+1-க
 இ�ப/ உ'வறியா1 எ�கி�றன. 
 
அஜ$தா- �ைக ஓவிய5க
 பல ஆ<&க
 க<ணி��� �ல�படா1 
மைற$தி'$தன. ஆனா4 அைவ இ�; உலக+ைதேய கவ'கி�றன. எ<ண5க
 
அHவா; உ'� ெப�; ெவளி�ப�&� பலைரE� கவரேவ<&�. அவ�றி� ேக�ற 
கவிைத9 ெசா4 ேவ<&�. ] 
 
ப<ணி� எழி4 N9சி4 
        பளி9சி&மி� ேதா�ற� ேபா4 
ைப$த'வி� நீழ?ேல 
        ப/$1
ள த<ைமைய� ேபா4 
 
எ<ண� ெப'5�ைகயி4 
        இ'
 ப/$த Tைலயிேல 
எ�$தா&� உ'வறியா 
        ஓவிய5க
 எ+தைனேயா! 
 
வ<ண- க'+1� உய! 
        வா,ைம நிைற ல�சிய�� 
வ/வி4லா ேத5கினேவ 
        வா,+தெசாைல- காணாம4 
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ம<ணி� �ர� ஊ�&� 
        வி<ண�த9 ெசா4ெப�றா4 
மன9#டைர வ/+ெத&+1 
        ைவ+தி&ேவ� கவிைதயிேல 
 
க<ணி� படா தி'$த 
        கைலமணியா� அஜ$தாவி� 
எ<ணாிய சி+திர� ேபா4 
        எ5�� ஒளி Nசி&ேம. 
------------- 

16. 16. 16. 16. கவி
கன/கவி
கன/கவி
கன/கவி
கன/    
 
[அ��-� வி4 சிைற. வி4 அ�ைப- க�&� ப&+1கிற1. வி4ைலவி�& 
ெவளிேயறிய ேபா1 தா� அ��-� வி&தைல. எ<ண5கD-��, உ
ள- 
கிள!9சிகD-�� ெசா4ேல சிைற. ெசா4ைலE5 கட$1 உ
ள+ேதா& உ
ள� 
ேப#கி�ற உண!9சி+ 1/�பிேல கவி ெசா4ல ஆைச. ] 
 
வி4ெலF� சிைற- க�/ைன - நீ5கி 
        ேவக5 ெகா<& பா, அ�� ேபா4 
ெசா4ைலE5 கட$ ேத�ேமா! - உ
ள+ 
        1/�பிேல கவி ெசா47ேவ� 
 
மி�ன4 ேஜாதிைக- ெகா<டவ� - ெவ;� 
        ேமக- ��ைபைய+ தீ<&ேமா? 
க�ன4 ேதனிைன உ<டவ� - அ$த- 
        கச�&9 ச-ைகைய நா&ேமா? 
 
வான� K-கைள- கா�/ேய - ந4ல 
        ைவய� K-கைள Q�/ேய 
கான+ தீJ#ைவ ஊ�/ேய - N#5 
        கா�றி� T9சிைன நா�/ேய 
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சீ; நாக+ திைரயினி4 - கட4 
        ேச'� நீல� பர�பினி4 
ஆ; பா,$தி&� ஓைசயி4 - மைலயி� 
        அைசவிலாதக� )ர+தி4 
 
கான� ைப�மர� ேப9சினி4 - இள5 
        க�னி� ேபெரழி4 N9சினி4 
ேமான� ேபெரா? த�னிேல - ந�� 
        T�&ேவ� கவி- கனைலேய. 
------- 
வான�K-க
 - வானிேல மி�Fகி�ற மீ�க
. சீ; நாக+ திைரயினி4 - நாக�பா�� 
சீறி� படெம&+1 எ�கி�ற1 ேபால ஒ?+19 #'<& எ�கி�ற அைலயி4. 
ேமான� ேபெரா? - ேப9#�, ஒ?E� சாதி-க �/யாதைத� பல சமய5களி4 
ெமௗன� சாதி+1வி&�. ஆகேவ அ$த ேமான+தி� �ர4 ேபெரா?ையவிட9 
சிற$ததா��. 
------------ 

17. 17. 17. 17. ெபா#க/ெபா#க/ெபா#க/ெபா#க/    
 
ெபா5க4 �1நா
 வ$த1பா! - எ5�� 
        ெபா5�க அ�பற� இ�ப�ேம ! 
இ5ெகைம வ'+திய 1�பெம4லா� - இ�ேற 
        ஏகிட இைறவைன+ ெதா�தி&ேவா� 
 
ெபா5ெகாளி ஞாயி;� எ�$தனேன - அவ� 
        ெபா?வினி4 மா,$தி&� பனிேபால 
த5கிய �ைறகD� சி;ைமகD�- தைல 
        சா,$தினி ஓ/&� நி9சயேம 
 
ெச$ெந7� க'��� விைள$தனேவ- ந4ல 
        ேத�ெபாழி மல!கD� விாி$தனேவ 
இ�ன7� பசிE� ேபாெயாழிக - ேதச� 
        எழி7ட� Q/ேய நல�;க 
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பிாிBக
 ேபசிேய Kச?�ட - பழ� 
        ேபதைம தைன+த
ளி அைனேவா'� 
ஒ'தனி- �&�பமா, வா@$தி&ேவா� - ந��
 
        ஒ�;ைம ஓ5கிட9 ெச,தி&ேவா� 
 
தமிழ� தி'நா
 ெபா5கெல�றா4 - அதி4 
        தமிழ� ப<�க
 ெபா5�ம�ேறா? 
�விெயலா� ேச!$ெதா' Nடதிேல-யா'� 
        �ற�பிைல எ�ற ெசா4 தமிழ�ேறா ? 
 
யா1� ஊெரன9 சா�றிய1� - ம-க
 
        யாவ'� ேகளி! எ�ற1B� 
ேமதினி- �ைர+தவ! ந���ேனா!- இ�; 
        ேவ�;ைம நாெம<ண4 சாியாேமா? 
 
ெபா5க4 தி'நா
 வ$த1பா!-இனி� 
        ��ைமE� பைகE� மா,$தழிக 
ெபா5�க ம5கள� உலெக4லா� எ5�� 
        த5�க அ��� அைமதிEேம. 
-------------- 

18. 18. 18. 18. அைலக�அைலக�அைலக�அைலக�    
 
ெவ
ைள- �திைரைய� ேபாேல 
        1
ளி- �தி+தி&� அைலேய 
ேவ/-ைக எ+தைன வி$ைதக
 ெச,கிறா, 
        ஓ/+ திர<& #'<டா, - பி� 
        ஓ5கி எ�$1 �ர<டா, (ெவ
ைள-) 
 
�
ளி- க'நாக� ேபாேல 
        1
ளி� படெம&- கி�றா, 
ேபா'-�9 ெச�றி&� Nர�பைடெய�ன� 
        பா'- கணியணியாக - �� 
        பா,$1 பய5கர� ெச,தா, (ெவ
ைள-) 
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நீல� ெப'5கட4 ேவ$த� 
        ேம7- ெக�$1 ெகாதி+ேத 
ெந�றி #'-கB� நீEட� ேதா�றிேய 
        ெவ�றி �ரெசா? த'வா, - சி; 
        மி�ன4 அரவ�� �ாிவா, (ெவ
ைள-) 
 
ம4?ைக� Kவிைன� பறி+1 
        �4ைல மல'ட� ெதா&+1 
வ<ணமா, உ��/ ைவ+1 நடமி�&� 
        ப<O� �ைழ$திட வ$ேத - நில� 
        பாைவ- �9I&கி� றாேயா? (ெவ
ைள-) 
------------- 

19. 19. 19. 19. சா�திசா�திசா�திசா�தி    
 
எ5க
 இமய9 சிகர+ 1ய!வி4 
        த5�� ேமான+ தவேம சா$தி 
க5�� கைரE� அளB� இ4லா- 
        ககன� ெப'ந4 ெவளிேய சா$தி 
ெபா5�� கட?� �ைதE� நீல� . 
        ெபா?வி4 வதிE� ஒளிேய சா$தி 
ம5�� ெபா�தி4 ைவய� தனிேல 
        ைவ�� தனிைம+ ெதளிேவ சா$தி 
        சா$தி சா$தி சா$தி 
 
�னிேவா! ஞான9 ெசறிவா4 உண'� 
        �/யா மைறயி� �/ேவ சா$தி 
பனிேபா4 வா@ெவ� றர#� த
ளி� 
        ப1ம+ 1ைறேவா� வ/ேவ சா$தி 
நனிேப ைதயரா4 அைறE� சி7ைவ 
        தனிேல வள!ேவா� அ'ேள சா$தி 
கனிவா4 �;வ4 தவழ+ �5�� 
        கப/4 மதைல+ திரேள சா$தி 
        சா$தி சா$தி சா$தி 
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விாிெம� மலாி� நிைறேவ சா$தி 
        விைன ேச! கைலயி� உயிேர சா$தி 
உ'�� அ�ேபா&யி!க� ெக�;� 
        �ாிE� பணியி� விைளேவ சா$தி 
அாிதி� ெப;ந4 ?ைறவ� �க@ேச! 
        அ/யி� க'ைண நிழேல சா$தி 
திைரE� �ன4 I@ உலக$ தனிேல 
        பரB� ப/யா,� �ாிேவா� சா$தி 
        சா$தி சா$தி சா$தி 
------ 
ப1ம+ 1ைறேவா� - �+த� 
------------------- 

20. 20. 20. 20. பதி/பதி/பதி/பதி/    
 
வானி4 தனி+தில5�� வ<ண� பிைறேபா4 
        வள'� அழ�ைடய ம5ைக ந4லாேள 
ஏனி$த- காதெல�ேம4 எ�; ேக�கிறா, 
        ஏ1� பதிலறியா ேத5�கி�ேற� நா�. 
 
மாைல இளெவயி?4 ேசாைல தனிேல 
        வ$த1� க<ட1� காத4 ெகா<ட1� 
ேம7� அ1 வள'� காரண+ைதE� 
        விள�ப வைகE�<ேடா மி�ன�ெகா/ேய? 
 
Nைண நர�பினி��� ெம4?ைச-�ேம 
        விாிE� ெதாட!� ெசா4 வாசக �<ேடா ? 
ேதைன அக+1
 ைவ+த ெசHவி மல!-�� 
        தினகர F-�� உ
ள கா$த� எ�னேவா? 
 
ேசா!வி� #ழ7கி�ற க<க
 தம-�� 
        �-க� அத�� ெம�ன ெசா$த� ெசா47 
ஆ!வ�ட� மகவி� Qவ4 ேக�ட1� (வா,? 
        அ�ம� #ர-�� வைக யாரறிவாேரா? 
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ஓ&� �ன4 தன-�� ஓ5�� ஓைத-�� 
        உ�ற ெபா'+தமைத ஓதலா�ேமா? 
நா/ உைன நிைன$ேத வா&கி�ேறேன 
        ந4ல ெமாழி என-�9 ெசா4?& வாேய. 
-------------- 

21. 21. 21. 21. ேதா&ற�ேதா&ற�ேதா&ற�ேதா&ற�    
 
ேதனிலா ஊ;கி�ற ேச4விழிக
 யா� க<ேட� 
ேவனிலா� வி4 ேபா�ற ெம��'வ9 சீ!க<ேட� 
��சிாி��� �1ேராஜா� K+தி'-�� எழி4 க<ேட� 
க�ன- �ழி-கவிைத க<& களிெகா<ேட� 
மதன� �/யி'-�� மா!�க<ேட� ெச�றைண-க 
அதிவிைரவி� பா,$ெத�$ேத� அடாடா நா� க< விழி+ேத�. 
----------- 

22. 22. 22. 22. பிரா-0தைனபிரா-0தைனபிரா-0தைனபிரா-0தைன    
 
க'ைண வாாிதிேய கைறமிட� ற<ணேல 
தி'வ'� ெக�ற� சி;வி< ண�ப� : - 
இ�பிற� பதனிேலா எ�பிற� பதனிேலா 
த�பிநா னிைழ+த தவ;க
 எ4லா� 
இ�ெறைன9 I@$1ேப ாிட'ற நைக+1 
நி�றன ; அதனா4 ெநJச� �றி$ேத�, 
மண�/$ தி�; தா� மாத� ஏழாயின, 
கணவ'- ெக�ேம4 க&க+ தைனE� 
அ�பிைல ; ஆனா4 அவ!ேம ?�-கிைல. 
த+ைததா, ெச,த ெதா$தரவதனா4 .... 
ெப�றவ! மகிழேவ ெப< எைன- ெகா<டன!. 
ம�றிைத யறி$1�, மன� அவ! கனி$1 
கால- கழிவினி4 காதெல� ேம�ெகாள9 
சாலB� �ய�ேற� ; தள!விலா தவ!-� 
உக$தன எ4லா� ஓ1�� ெச,ேத�; 
அகமல!$ தவ'� அ/ைமைய ேநா-கிட 
அ'Dவா ெய�;ைன அFதின$ ெதா�ேத�; 
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ெப'�ெம� விைனயா4 ேபதேம விைள$த1. 
ஒ'கண� எைனயவ! உ�;ேநா- கி/F�, 
ம;கண� உயி!+1 ெவ;ெவளி ேநா-�வா!; 
உள+தினி4 அ�$திேய உ'கிநி� றி&வா!. 
#ளி+ெதைன� பா!+19 #&ெசா4 QறிF�, 
ெகJசிய வா!+ைதயா4 ெநJசி� பட!$த 
விJசிய வ'+த� வில-கிட �யலலா� ; 
மன�ப< �ைடயாம4 வா,வி� &ைரயா!; 
�ன���� ��$த ேபாதிைன� ேபாலேவ 
 
அக$1ய! உ</ட அவலேம ஆயினா! 
திகெழாளி வதன�� சீ!�ைல$ தி�டா!; 
ெந�றியி4 வ$தேத ஒ�ைற- கீற7� ; 
#�றிெய� உள+தினி4 #ைவ+தி& நைகE� 
இழ$தன!. அ$ேதா ! இைறவேன இவ�றா4 
உழ$1 நானி'-க உ�றேதா! ேபாி/ - 
ெச�றேதா! இரவினி4 சிறி1� 1யி4 ெகாளா1 
எ�றY@ விைனயிைன எ<ணிேய கிட$ேத� ; 
�5கின! கணவ! ேசா!Bட� ; அறியா1 
ஆ5ெகா' ெமாழிதா� அவ!வா,� பிற$த1; 
"இவளா4 எ�ற� இ�ப$ 1ற$ேத� ; 
கமலா, உ�ற� காத7� இழ$ேத� ' 
எ�றன! ஐயேகா இதய� ெவ/+திட. 
ெபா�றின உள+1
 ெபாதி$த எ� கனெவலா� 
எ�ன நா� ெசயிF� எ�பா4 அவ!-� 
ம�னிய காத4 வரஇனி வழியிைல ; 
ேவ�ெறா' ம5ைகைய வி'�பிேய எ�பதி 
ஆ�ெறாணா ஏ-க+ த�$தின! அறி$ேத�. 
நாத� ந4 ?�பேம ந5ைகய� கி�பமா�; 
ேபைத நா� அவ!-�� )ைடயா, வ$1ேள�. 
இற$தன� எனிF� இர<டா$ தாரமா, 
மற$தறி யாத அ� ம5ைகைய மண�ப!. 
இனிெயன- �லகினி4 எ�னி'-கி�ற1? 
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பனிமதி9 சைட%! பாிBட� ஏைழைய 
இைணய/ மல!களி4 ஏ�ற'
 Nேர; 
கணவ! ந� #க$தனி4 களி+திட9 ெச,N!; 
இ�Fேமா! பிறவி இ'$தி/4, 
எ�Fைட நாதேனா /னி1ற� �ாிகேவ. 
------------- 

23. 23. 23. 23. ச0திய�ச0திய�ச0திய�ச0திய�    
 
ச+திய� ெச+தேதா 
        த!ம� ஒளி ம5கி�ேறா 
உ+தம ென� கா$தி மகா� 
        ெநJச+தி� உதிரம1 
இ+தைரயி4 ப�டBட� 
        எ�;� நிைல+தி'-�� 
ச+திய� ெச+தேதா 
        த!ம� ஒளி ம5கி�ேறா ? 
 
ச+திய+தி� ேசாதைனயி4 
        த!மெநறி அ�பஹி�ைச 
ப-திEட� கா+1 நி�ற 
        உ+தமென� கா$தி மகா� 
ெநJச+ேத �<ேடறி 
        நிைனவிழ$த அ-கண+ேத 
சா+திய� ெச+தேதா 
        த!ம� ஒளி ம5கி�ேறா ? 
 
க+தியி�றி ர+தமி�றி 
        E+தமி�& பாரத+தா, 
ைக+தைளைய- கைள$ெதறி$த 
        அ+தனவ� தி'மா!பி4 
அறிவிழ$தா� #�டBட� 
        ஆராமா எF� ேபாேத 
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ச+தி ய�   ெச+தேதா      
        த!ம�   ஒளி   ம 5கி�ேறா  ? 
ச+தி ய+ைத-   கைட�   பி/ +தா !      
        கா$திெயன4    சாிய 4ல     
ச+தியேம   கா+திமகா�      
        ச+தியேம   அவ!   வா@-ைக     
ச +தியேம    அவ !    வ/வ�      
        தரணி-ேகா !    �19ேசாதி    
பி+தெனா'   ேபைதயினா4      
        பிணமாக 9   சா,$த Bட�  
 ச+திய�    ெச+தேதா      
        த!ம�   ஒளி   ம5கி�ேறா  ? 
 
எ+தைனேயா   1 �ப5க
      
        எ+தைனேயா   சிைற-Qட�     
இ+ேதச    வி&தைல-கா,      
        எமத <ண4   தா�   சகி+தா!    
தா ,நா�/ �   ப-தியிேல      
        தைலசி ற$தா !   எ�றா7�     
தா,நா ேடா   ச+தியேமா      
         ச+தியேமா     தா,நா ேடா  
எ1ேவ<&� என-ேக�டா4 
        இைம�ேபா1� தய5காம4 
ச+தியேம ேவ<& ெம�பா! 
        சா$த�னி கா$தி மகா� 
ைவய+ேத அ�பா�சி 
        வள!-கவ$த ெம,ஞானி 
மா!பக+ேத �'தி சி$த 
        மைற$தி�டா! எ�; ெசா�னா4 
ச+திய� ெச+தேதா 
        த!ம� ஒளி ம5கி�ேறா ? 
 
இ+தரணி ெய�னாD� 
        ஈேடறி உ,யாேதா? 
ச+திய$தா� ெவ4லாேதா 
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        த!மெநறி ஓ5காேதா? 
எ�; மன� ேசா!$ேத� 
        இ'
 Q/ ெநJ#ைட$ேத� - 
அ+த� ெபா�தினிேல 
        அக- க<ணி� ��பாக 
உ�னதமா� ல�சிய+தி� 
        �யிாீ$த ேமேலாாி� 
ம�F�க@ வ/ெவ4லா� 
        வ$தனேவ ஒளிமயமா,; 
எ4ேலா!-�� ந&நிைலயா, 
        இேய #�னி அ��'வ� 
க47� கைர$1'�� 
        க'ைண ஒளி க</�ேட�; 
அ�ெப�; ேபசி வ$த 
        அவ! ெநJசி4 ஆணியி�&+ 
1�மதிேயா! ெகா�றி�டா! 
        �யமகா� மைற$தாேரா 
ஏ#�னி மா,$தாேரா 
        இ4ைல யி4ைல நாமறிேவா� 
N#�க@ ெபா5கிெயழ 
        ேமதினியி4 ஓ5கிநி�றா! 
�+தF-�+ த�பியவ! 
        ெபா�ன/ைய� பி�ப�றி 
ெம+த- க'ைணயினா4 
        மீ<&� வ$த த�பியிவ! 
கா$தி மகா� சாவாேரா 
        காலனவைர+ ெதா&ேமா? 
சா$த�னி சாகவி4ைல 
        ச+திய�� சாகா1 ; 
ஓ'ட?4 க�&<& 
        உலவி வ$த ெம,9#ட!தா� 
சீ'டேன மா$த!களி� 
        சி$ைதெயலா� நிைற$த1ேவ. 
காயமி1 ச+தியேமா 
        கா$தி ெயா�ேற சா+தியேம. 
காயைம$1 Kத+தி4 
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        கல$1 மைற$திடB� 
கா$திெயF� ச+திய$தா� 
        காாீய- �<ேடறி9 
சி$15 �'தியினா4 
        சிரJசீவி யாயி�ேற. 
ஆ<ெடா'X� ைற�பதி$த 
        அவனியிேல வா@வென�றா! 
ஆ<&- கண-�கைள 
        அழி+1லக� உ
ளவைர 
 
வாழ வள!$1 வி�டா! 
        வாழியேவா ச+தியேம. 
ஆழ நிைன$ தால/க
 
        அவனி உ,ய வ$தவரா� 
பாரத+தி� வில5கக�;� 
        பணியவ��� ெபாித4ல ; 
பாாினிேலா! �1ெநறிைய� 
        பர�பிடேவ கா$தி வ$தா!. 
அறிB+ திறேமா5கி 
        அழிB-ேக பைட ெச,E� 
ெநறியறியா� Kமியிேல 
        ேந!ைமய�� ��றியதா4 
மனித� ெப'Jசாதி 
        மா,$தழி$1 ேபாகாம4 
�னிதனி5� ச+திய+தி� 
        ��னைகயா� அ�பஹி�ைச 
மா!-க+ைத- கா�ட வ$த 
        மகா+மாெவ� றறிNேர. 
ஓ!$1ண!$1 வா@விலவ� 
        உபேதச� ெகா
ளாம4 
அOைவ� பிள$தி&ேவா� 
        அழி�ேபா� பைகவ!கைள 
என� ேபசி இ;மா$தா4 
        இHBலக� நாச�;�; 
மா�றலைர மா,-� ��ன! 
        மாநிலேம N@$தி&மா4. 
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Q�;வனா� அO�பைடைய- 
        ெகா<&களி� ெப,தாதீ! 
மானிட�ேப! 1ைட-க வ$த 
        மாயெமன+ தானறிN! 
Nணா, அழியாதீ! 
        ேமதினி%! எ�ற� பா4 
எ9சாி-ைக ெச,ய வ$தா! 
        இ�ப�ற ெநறி ெசா�னா!. 
ச+திய+தி� ேசாதியவ! 
        தனிவழிைய� பி�ப�றி 
இ��� றி'$தி&N! 
        இHBலக� ஓ'Nேட ; 
1�பமி4ைல ேபாாி4ைல 
        ேசாதரேர அைனேவா'�; 
வி<ணி�ப� ெப�றிடலா� 
        விாி$த உள� பா�ைமEட� 
க<விழி+1 ேநா-கி&N! 
        கா$திEக� ேதா�றியேத. 
--------------- 

24. 24. 24. 24. வா6க கா�திவா6க கா�திவா6க கா�திவா6க கா�தி    
 
[�றி��: கா$திமகானி� ெபா�Fட�� மைறE��� நட$த கா$தி ஜய$தி 
விழாெவா�றி4 பா/ய1. ] 
 
அ��ட� அற�� ஆ�சி 
        அவனியி4 �ாிEமாகி4 
ம�பைத இ�ப ெம,1� 
        வானவ! வா@-ைக Q&� 
எ�பேதா! உ<ைம த�ைன 
        இய�பிய �+த� ஏ# 
வ�ெப' மரபி4 வ$த 
        மகா+மனா� கா$தி வா@க! 
 
ச+திய� எ�;� ஓ5�� 
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        த!மேம �/வி4 ெவ47� 
க+திE� வாD$த
ளி- 
        க'+தினி4 அஹி�ைசK<& 
அ+தைன� பணி$1 வா@N! 
        அ4ல?5 கி4ைல எ�; 
த+தளி+ தமாி4 ைந$த 
        தாரணி- �,B ெசா�னா, 
 
ச-கர� அ�னா� ைகயி4 
        சம!ெசய- கீத� பா&� 
ச-கர� இ�;� ைகயி4 
        சா$தியி� கீத� பா&� 
த-கேதா! ெநறிைய அ�பா4 
        சமய+தி� �க$தவா; 
ம-க D- களி-கவ$த 
        மகா+மா நீ வா@க வா@க! 
 
ெவ;�பிைன அ�பா4 ெவ47� 
        வித$தைன வ�+தா, உ
ள9 
ெச'-கிைன அட-க$ த�னா4 
        ெஜயி+தி&� வா@B ெகா<டா, 
ெந'�பிைன- க-�� ெவJெசா4 
        ேநரலா! பைகைம ெய4லா� 
சிாி�பினா4 மைறய9 ெச,E� 
        தீரனீ! கா$தி! வா@க! 
 
அறிவிைன� ெப�; மா$த! 
        அறவிைன 1ற$தி$நாளி4 
மறவிைன எ<ணி ைவய� 
        மா,$திட� பைடக
 க<டா! 
ெவறியிைன�ேபா-கி ேமலா� 
        ெம,$ெநறி கா�ட வ$த 
ெபாைறதைய அஹி�ைச அ�பா� 
        ெபா�ெமாழி- கா$தி! வா@க! 
------ 
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கி'Zண� ைகயி4 #ழ�ற ச-கர� அ�; சம! ெச,ய ஒ?+த1. இ�; கா$தி 
மகா� ைகயி4 #�;கிற ரா�ைட9 ச-கர� சா$தியி� கீத� பா&கிற1. 
----------------- 

25. 25. 25. 25. இ.7� ஒளி9�இ.7� ஒளி9�இ.7� ஒளி9�இ.7� ஒளி9�    
 
Iாிய� உலகி� பாதிைய ஆ
கி�றா� 
இரவரசி ம; பாதிைய ஆ
கி�றா
 
அவ
 அவ� காத? 
ைவகைறயி4 இரவரசி ஒளியி� கல-கி�றா
 
ஞாயி; அ��ட� நீ�/ய ைககளி4 மைறகி�றா
 
மாைலயி4 ஒளியிேல இ'
 கா<கிற1 
காைலயி4 இ'ளி4 ஒளி கா<கிற1 
இரவரசி �ளி!9சி த'கி�றா
 
பாிதி ெவ�ப� த'கி�றா� 
இ'வ'� உயி!கைள- கா-கி�றன! 
இரB க;��; த<ைமைய உைடயவ
 பராச-தி. 
ஞாயி; சிவ��; ெவ�ைமைய உைடயவ�; சிவ�. 
பாரச-தி பாதி, சிவ� பாதி - 
ஒ'வாி4லாவி�டா7� உலக� அழிE�. 
இரB ச?+த உயி!களி� ேசாக� தவி!-கி�றா
 
உற5க ைவ-கி�றா
 
க'� ேபா!ைவைய உலகி� மீ1 ேபா!+1கி�றா
 
அவ
 உலக+தி� தா, பராச-தி. 
Iாிய� உயி! ெகா&-கி�றா� 
ஒளி ெகா&-கி�றா� 
கா,கி�றா� அவ� த$ைத சிவ�. 
கதிரவF� இ'ளரசிE� 
எ�ெபா�1� பிாிவேத யி4ைல 
எ�ெபா�1� ேதா
 ேகா+1- ெகா</'- கிறா!க
 
எ�ெபா�1� �+தமி�&- ெகா</-கிறா!க
 
உலக+ைத9 #�றி� பவனி வ'கிறா!க
 
இரB� ப-க� நி�றா4 ஞாயி; ெதாிவதி4ைல 
ஞாயி�றி� ப-க� நி�றா4 இரைவ- காேணா� 
ஆனா4 அவ!க
 த�வி-ெகா<ேட யி'-கிறா!க
 
அவ!கைள வா@+1கிேற�! 
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இ'வாி4 யா! ��ேன ெச47கிறா!க
? 
வி< மீ�கைள அணி$1 ெகா<&, பிைற� ெபா� /�& 
இரB ��ேன ெச47கி�றாளா? 
பறைவக
 பாடB�, உயி!க
 ஓ/யா/+ திாியB� 
ஞாயி; �� ெச4கி�றானா? 
காைலயி4 
இரB கதிரவைன எதி!ெகா<டைழ-கி�றா
 
கதிரவ� சிாி+1 வ'கி�றா� 
மாைலயி4 
சிவ$த ேமக� ப�டாைட உ&+1 
இ'
 கதிரவைன� பி� ெதாட!$1 நட-கி�றா
 
அவ
 உைடயி4 ெபா� சாிைகக
, ெபா�கைரக
 
மி�Fகி�றன. 
கதிரவ� சிாி+1-ெகா<& ��னா4 ேபாகிறா� 
அவ!க
 பிாி$தா!களா? 
இ4லேவ இ4ைல 
உலக$தா� அ�ப/ எ<ணிய மய5�கிற1 
கதிரவ� வா@க 
இரவரசி வா@க 
 
அ�ேப 
நீ உன1 அ��- கதி!கைள நீ�/னா, 
நா� உ�F
 மைற$1 வி�ேட� 
உ�F
 நா� எ�F
 நீ 
உலக� இைத- காண�/யா1 
உ�ைன ஒ'�ற+தி7� 
எ�ைன ஒ' �ற+தி7ேம கா<கிற1 
ஞாயி;� இ'D� ேபால 
நா� ஒ�றாகேவ இ'-கிேறா� 
--------- 
�றி�� : காதலா4 �<ட�ெப�ற உ
ள� எ�ன ெவ4லா� க�பைன ெச,1 
ெகா
Dகிற1! அத� க�பைன- �� ��ற7-�� ஓ,B<டா? எ4ைல தாF<டா 
? நவநவ மா,- க�பைனக
 ! நவநவமா,- ��ற4க
 ! 
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பிாிேவ�ப&� ேபா1 வா/+ 1/-கிறா!க
 காதல!க
. பிாிவா4 அவ!கD-� 
உலகேம Iனியமாகி வி&கிற1. ஆனா4 ஒHெவா' சமய+திேல பிாிவி7� தா5க
 
ஒ�றாக இ'�பதாகேவ அவ!க
 உ
ள+தி4 க�பைன எ�கி�ற1 இய�ைக- 
கா�சிக
 அ$த- க�பைன-�+ 1ைண�ாிகி�றன. பிாிவா4 ந?$த ஒ' காத? 
காைல ேநர+தி7� மாைல ேநர+தி7� கதிரவைனE� இ'ைளE� கவனி-கிறா
. 
காைல யிேல கதிரவைன வரேவ�; அவ� ேமேல எ�$1 வரவர� பி� 
வா5�கிறா
 இ'ளரசி, மாைலயிேல இ'
 ��ேனற- கதிரவ� ெம1வாக 
மைறகி�றா�. ஒளிE
ள ேபா1 இ'ளி4ைல; இ'D
ளேபா1 ஒளியி4ைல எ�; 
ெபா1வாக உலக� எ<ணினா7�, கதிரவF� இ'ளரசிE� உலைக9 #�றி� பவனி 
வ'�ேபா1 அவ!க
 ஒ'வைரெயா'வ! பிாி யா1 த�வி-ெகா<ேட இ'�பதாக+ 
ேதா�;கிற1. காைல- கா�சிE� மாைல- கா�சிE� இ$த எ<ண+தி�� வ?ைம 
த'கி�றன. பிாிவா4 வா&� அவD-� இ$த எ<ண� மகி@9சியளி-கிற1. அ1 
காதலF-� ஒ' க/தமாக உ'ெவ&-கிற1. 
------ 

26. 26. 26. 26. அறிவா: நீஅறிவா: நீஅறிவா: நீஅறிவா: நீ    
 
கா�சி 
 
மல!$த1 ��நிலா 
எ5ேக ? 
நீல- கடல'ேக நீ<டெதா' நிலா��ற� 
அ5ேக . 
#'D� அைலெச,E� அரவ- �ைழவினிேல 
இ'வ! உயி!கல$த எ4ைலயிலா- காத?ேல 
இனி+ �;� அ��9ெசா4 இ�ன�1 ப'ைகயிேல 
�'க� மைற$1 நி�; �/+1வி�ட ந�பினிேல 
விாி$தத$த வான�K. 
ெநJசெமா�றா, உயி! ஒ�றா, 
நிலா��ற� N�றி'$1 
ேத� ேப9#� ேப9சி4லா ேமான+ ெதளிBைரE� 
ேக�&வ$த ��நிலB மீ�&மி5� ப��ைறE� 
வ$1வ$1 மைற$திடB� வா/ நி�ேற� - 
இ�;மி5� சிாி+த$த ெவ<ணிலB 
வ$1 தைழ+த1ேவ - அ1 எ� வா!+ைத- கிர5காேதா? 
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ேவ<ட4 
 
வான+1� ெபா� விள-ேக 
(அ�; நீ எ� ) 
வா!+ைதெயலா5 ேக�டாேய 
ெநJசி� கிDகிD+த நிைனெவ4லா� உண!$தாேய 
ெமாழியறியா ஆைசெயலா� �க9#ளிவி4 க<டாேய 
ேப9#-�� எ�டாத ேபர�ைப+ ெதாி$தாேய 
க<டெதலா� இ�; கனி$1ைர-க மா�டாேயா? 
நிைனெவ4லா� அ5� ெச�; நீ ெமாழிய- Qடாேதா? 
ஏைழயி$த� ேபைத ெநJச� 
இ�;� அ�; ேபாலேவதா� 
ெவ�பி+ 1/�பைத நீ விள�பிவி�டா லாகாேதா? 
இ'D-� எழி4 ெகா&-க இ�ப�ட� வ$தாேய 
பிாிB+ 1ய! கைளய� ேபசிவி�டா லாகாேதா? 
இளைம- ெகாதி�ெப4லா� எ�ைன- �7-�தி5ேக 
ெநJச+தினி4 1/�� நி�றி'-�� எ4ைலவைர 
ெகாJச�ேம �ைறயா1 Q/� ெப'கிவ'� 
எ�ைன யறி$ேதாெனா'வ� இ'-கி�றா� எ�பதனா4 
வா@கி�ேற� இ$த வாசக�� ெபா,யாேமா? 
நீயி$த�ேப9ெச4லா� நி9சயமா,9 ெசா4?&வா, 
அ�; மி'$தா, நீ அறிவா, நீ எ4லா�� 
உ
ள+ 1ண!9சிெய4லா� உ
ளப/ Qறிவி& 
அத� பி�ன! எ�ப/ேயா ஆனப/ ஆக�&�. 
--------------- 

27. 27. 27. 27. அ�ைன ைகயி�அ�ைன ைகயி�அ�ைன ைகயி�அ�ைன ைகயி�    
 
அ�ைன ைகயி� வில5கக�ற 
        அ'ைம நாD� வ$த1 : 
ஆ/�பா/ வா@க ெவ�; 
        அ<ட ெம�ட ஓ1ேவா�. 
ெபா�னி� ம�ட� இ$திய+தா, 
        �ைன$த நாD� வ$த1 
ேபா�றி� பா/ ெஜ, ஹி$ ெத�; 
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        Kமி யதிர �ழ5�ேவா�. 
 
பாரத+தி� சி;ைம ெய4லா� 
        பJ# ேபால� பற$தேத; 
பா'- ெக4லா� க<ணிெத�; 
        பக'� நாD� வ$தேத. 
Nர தீர� அ�� ஞான� 
        மி�$ தி'-�� ம-க
 யா� 
ெம,�ைம X4க
 பலB5 க<ட 
        ேமேலா! வழியி4 வ$தவ!. 
 
அ/ைம வா@வி4 ெநா$த ேபா1 
        ஆன சி;ைம- �ைறெயலா� 
அகல ெவ�; திறைமேயா& 
        அ��த5க
 ஆ�;ேவா�. 
மி/ைம ெகா�; ெகா&ைம நீ-கி 
        ேவ$த! ேபால வா�ேவா�; 
வி$ைத ெய�ேற உலக� ேபா�ற 
        ேம�ைம யாB� காOேவா�; 
 
மனித! யா!-�� ெபா1 ந4 நீதி 
        வா@-ைக இ�ப� ெபா1விேல; 
மனித! யா!-�� ெபா1 ந4 உடைம 
        வழ5கி ய�� Q�&ேவா�; 
கணித ஞான� கைலக
 ஞான� 
        கவிைத ஞான� ஓ5கேவ 
கடB
 எ�F� உலகி� ச-தி 
        காO� ஞான� ஓ5கேவ 
 
ெசய4 ெப'-கி மய4 க'-கி+ 
        தீைம ேபா-கி வா�ேவா�; 
சி$ைத விாிவி4 ேதா�;5 கனைவ9 
        ெச,1 கா�/ மகி�ேவா�; 
�ய4 ெவ/+த கா& ேபால� 



52 

 

        ��ைம Nழ9 சா&ேவா�; 
�னிதபார த+ைத ெய�;� 
        ேபா�றி ஒ�றா,- Q&ேவா�. 
------------ 

28. 28. 28. 28. ேஜ: ஹி�0ேஜ: ஹி�0ேஜ: ஹி�0ேஜ: ஹி�0    
 
ப4லவி 
ேஜ, ஹி$+ ேஜ, ஹி$+ 
ெஜய ெஜய ேஜ, ஹி$த! 
 
சரண� 
அ/யடா �ரச� 
ஆ!+ெத�$ தா�டா 
அ�ைன ைக வில5�க
 
அக�றன காணா, - ேஜ, ஹி$+ 
 
இ�Fயி! த$தவ
 
ஏ-க�$ தீ!$ேத 
��னைக �ாி$தா
 
ெபா��/ I/னா
 - ேஜ, ஹி$+ 
 
சி;ைமக
 மா,$தன சீெரலா� ெப'கி&� 
வ;ைமயி4 வா/ய 
ம-கD� ஓ5�வா! - ேஜ, ஹி$+ 
 
இ�ப�� அ��� 
எ5�ேம ெபா5கிட 
அ�ைன ெய� பாரதி 
அற� வள!+த தி&வா
 - ேஜ,ஹி$+ 
 
அைனவ'� ேசாதர! 
அவனிேயா! Nடா� 
எF�ெநறி கா�&வா
 
யாவ'� வாழேவ - ேஜ, ஹி$+ 
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வாழிெய� ம�ைன 
வாழிய உலக� வாழிய 
அ�பற� வாழிய வாழிய - ேஜ, ஹி$+ 
--- 
�றி��: பாரதநா& #த$திர� ெப�ற நாள�; பா/ய1. 
------------- 

29. 29. 29. 29. நாண�நாண�நாண�நாண�    
 
ேந�;� தய5கிேன� இ�ைறநா
 தி<ணமா, 
உ
ள$ திற$ெத� அ�ெபலா �ைர�ேப� 
எ�ேற நா
ெதா;� நாெளலா� எ<ணிE� 
அ$தியி� காதல! வ$தி&$ த'ண� 
ெமாழியறியா1 T5ைகயா, 
�ழ4வைள தி'+தி நி�கிேற� ேதாழி. 
-------------- 

30. 30. 30. 30. ேமேல பறேமேல பறேமேல பறேமேல பற    
 
மனேம, 
க�பைன9 சிற�கைள விாி+1 வானிேல பற! 
ேமேம ேமேல பற! 
இ�F� ேமேல பற! 
வி<ணிேலE
ள அ�த+ைத ம<O-�- ெகா<&வா 
வா@-ைகயி� �;கிய பாைதயிேல உழ�; கீ@ ேநா-கி நி4லாேத. 
உன1 கனB- க<களி� பர$த ேநா-கேம உலக+தி� உ,B. 
உன1 பா!ைவ ேம4 ேநா-கிேய விாிய�&�. 
நீல வி#�பிேல க�� பற-கிற1 ; ஆனா4 
        அத� பா!ைவெய4லா� நில+திேல தா�. 
க��� பா!ைவ உன-� ேவ<டா. 
ேமேல நிமி!$1 பா!. க�காகி7� வானிேல பற-கிற1. 
ம<O-�- கீேழ ேச�றிேல ெநளிகிற1 ��. 
பா!ைவெய4லா� ேச�றிேல ; 
வா@-ைகெய4லா� ேச�றிேல 
��B-�- க��ேம4. 
நீ ��வாகாேத ; க��� ஆகாேத. 
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அ�பா7-�� அ�பாேல உய!$1 ெச4. 
இ�பெம4லா� ெகா<&வா. 
என-� என-� எ�; ேபசாேத. 
எ4லா� எ4ேலா'-�� -- 
இ�பேம எ<Oவா,; அ�ேப எ<Oவா,. 
மனேம, க�பைன9 சிற�கைள விாி+1 உய!$1 பற. 
ேமேல ேமேல உய!$1 பற. 
--------------- 

31. 31. 31. 31. (த�திர0 தி.நா�(த�திர0 தி.நா�(த�திர0 தி.நா�(த�திர0 தி.நா�    
 
#த$திர+ தி'நா
 வ$ததடா - அ/ைம+ 
        1�ப� மைற$த நா
 வ$ததடா 
அதிர �ழ-கி�ர சா!+தி&ேவா� - நம1 
        அ�ைனைய வா@+திேய பா/&ேவா�. 
 
இ+தைன நாள/ைம� ப�டதனா4 - இ5ேக 
        எ+தைனேயா சி;ைம ேதா�றினேவ ; 
அ+தைனE� ெதாைலய9 ெச,தி&ேவா� - ேதச� 
        �+1யி! தா5கேவ பணி�ாிேவா�. 
 
வி&தைல வ$த1� இ�பெமலா� - உடேன 
        ேமவி&� எ�ப1 N<கனவா� ; 
திட�ட� ஆ�றி&� ெசய4களினா4 - ��ைம 
        தீ!$1 ந� #கெமலா� ேச!+தி&ேவா�. 
 
பJச�� ேநா,கD� ேபதைமE� இ�F� 
        பாரத நா�/னி4 இ'$திடேவா? 
வJச�� I1ெபா, மா</டB� - அறிB 
        வா,$1நா மைனவ'� வா@$திடB� 
 
கைலமண� எ5கO� NசிடB� - உய! 
        காத4 வா@ வ�பற� Q/டB� 
தைலநிமி!$ தைனவ'� நி�றிடB� - ந4ல 
        சம+1வ வா@விைன நா�/டB� 
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அாியதா� ெசய4பல �ைன$தி&ேவா� - இைத 
        அமர!த� ேலாகமா, மா�றி&ேவா�. 
ெப'ைமக
 ேச!�பேத #த$திர� நா� - இ�; 
        ெப�றத� ேநா-கெம� ;ண!$தி&ேவா�. 
-------------- 

32. 32. 32. 32. விைலயி/லா மாணி
க�விைலயி/லா மாணி
க�விைலயி/லா மாணி
க�விைலயி/லா மாணி
க�    
 
விைலயி4லா மாணி-க� ேவ$த!கD� வா5காிதா� 
அைலகடலா4 ஈ�ெற&-கா அழ�வள! ஆணி�+1 
�கலாய� ேபரரச! �/திகழா- ேகாஹிX! 
அக4வானி4 ேதா�றாத அ��த ந� �1ெவ
ளி 
ம�பைதயி� வ;ைம தவி! மா<�ைடய ந4வயிர� 
���;வ4 தவ@�க+1� ேபா1ெம�ற ந�மனேம. 
------------------- 

33. 33. 33. 33. ெச/லடாெச/லடாெச/லடாெச/லடா!!!!    
 
ெச4லடா! 
��ென�$1 ெச4லடா! 
 
சரண� 
��ைவ+த காைல� 
பி�ைவ-க லா�ேமா? 
உ�னத ல�சிய� 
உ9சியி7
ள1 - ெச4லடா! 
 
உ9சிெய�றா7� 
உ
ள� மைல-காேத 
க9ைச வாி$ேத 
க�/� �ற�ப�&9 - ெச4லடா! 
 
ேஜாதிைய� ேபாேல 
�ர+தி4 காO1 
சீத- கதி!மணி+ 
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ெத,வ- கிாீட� - ெச4லடா! 
 
தா,சிற� ெப,தேவ 
சாைவ எதி!+1 நீ 
பா,�? நாணிட 
மா!ைப நிமி!+திேய - ெச4லடா! 
 
ஆரடா அ5ேக 
அணிைய- �ைல+தவ�? 
பாரடா ��னா4 பாரத ன4ல நீ? - ெச4லடா! 
 
அ5க� தள!$தா7� 
ெநJச� தளராேத 
ெபா5�� �'தியி4 
��னைக ெச,1நீ - ெச4லடா! 
 
நா�ப1 ேகா/E� 
ந4?�ப$ 1,+திட 
ஆ!�பாி+ ேதெய�$ 
ைத-கிய மாகநீ - ெச4லடா! 
--------------- 

34. 34. 34. 34. கா-0திைக� பிைறகா-0திைக� பிைறகா-0திைக� பிைறகா-0திைக� பிைற    
 
கா!+திைக மாத� க'ேமக� வான+ைத� 
ேபா!+19 சளசெளன� Kமைழதா� ெப,கிற1. 
விடாத மைழத�னி4 ெவ�ைம தணிEெம�ேறா 
ெகடாத கதிேராF� க<மைற$1 திாிகி�றா�! 
ஊெர5�� த<ணீ! ஊ�ெற&+1� ேபாகிற1; 
காெட5�� வி+தி�&- க'�ப9ைச தா� தாி+1, 
ஓ5கிவ$த ேசாள� உழவ� மன� வாட9 
ேசா!$1 ெவD+த1ேவ; ெச5கதி!க
 ேதா�ற வி4ைல 
எ�ெபா�1� மாைல இளெவயி4 ேபா ேலேதா�;� 
ஒ�பாிய காலமதி4 ஒ'மாைல� ேபாதினிேல 
ெத�னJ சி;ேதா�ைப+ ேத/ேய ெச�ற5� 
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சி�னJ சி;மழைல9 சி5கார� ேப9#ைடய 
நாகணவா,� ��க
 நாெவா&5கி N�றி'$1 
நாD� நைனயிறைக ந&5கி Eல!+1கி�ற 
ேதா�றமதி4 ெநJச� ேதா,$திடேவ N�றி'$ேத�. 
ஆ�ற� ெப' அைமதி அர# ெச7+தி�;; 
ஓைல [னியி4 ஒளி!�+1� K+த1ேபா4 
ஆ7� 1ளிவி�$1 அைமதி ெப'-கி�;. 
ேசா�பி எ'ைமக
 ேபா4 �5கிேய ஊ!கி�ற 
ேமக+ திைடயி'$1 ெம4ல வி�வ1 ேபா4 
இ'
Qட லாயி�;; இ�F� பரவவி4ைல. 
 
ஒ'ேமக� ேம�கி4 உயர� பற$த1பா!! 
க<ேட� க'$திைரதா� க'ைண �ாி$திடேவ; 
க<டெதா' கா�சி க�பைன-� ெம�&ேமாதா� ? 
நிலவி� இள5கீ�; ! நா� க<ேட� ! நா� க<ேட�! 
உலக மக
 [த?4 உவைமயி4லா� ப�டேமா? 
ைப5ெகா<ட� பா!வதிைய� பாக+தி4 ைவ+ 1�பி� 
ச5கரனா!. தJசைடயி4 தா� தாி+த தனி-கைலேயா? 
மதன� இளேவனி4 வ'நாளி4 தாேன$த� 
�திதா, அைம$தெதா' ேபரழ�� ேபா!வி4ேலா? 
க$த'வ9 சி;மிய!க
 ககன� ெப'5கட?4 
உ$திவிைள யா&� ஓட+தி� ஒளிE'ேவா? 
வான+ திைட+ேதா�;� வ/வி4லா� �� சிாி�ேபா ? 
காண- கிைட-காத கா!+திைக T� றா�பிைறேய; 
கைலெயா�; ெகா<ேட கவி� ெப'-கி நி�கி�றா, 
அைலய�1 தா� ெப,ய அ�; வ$த ெபா�கி<ணீ! 
எ�ெற<ணி நா� நி�க இளJசி;மி மி�வைளB 
ெச�; மைற$தி�டா
 சி$ைத திைறெகா<ேட! 
------------- 

35. 35. 35. 35. நிைன= அைலக�நிைன= அைலக�நிைன= அைலக�நிைன= அைலக�    
 
[ெநJசிேல ஆயிர� ஆயிர� நிைன��-க
, எ< ண5க
, ஆைசக
 எ�$1 சதா 
அைல ேமா1கி�றன. ஆனா4 இ'பதா� வயதிேல, இளைமயிேல அவ�றின 
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ேபா-ேக ேவ;; ஐ�பதா� வயதிேல, �1ைம எ,1கி�ற கால+திேல அவ�றி� 
ேபா-ேக ேவ;. எ4ேலா'-�� அ4ல - ெப'�பாேலா'-�] 
 
இ'பதி4 : 
ம<ணிேல உய! ேதவந4 ?�ப+ைத 
        வளர9 ெச,1 நா� யா!-�� வழ5�ேவ�! 
வி<ணிேல அ$த+ தாரைக- Q�ட+தி4 
        Nடைம+1� �1உல கா-�ேவ�; 
க<ணிேல ஒளி கா�&� அழகிய! 
        காத4 எ�றி/4 சாத7- கJசிேட�; 
த<ெண� மாமதி த�ைன� பிழி$1ேம 
        சாெற&+1மி� த5க�� ப<Oேவ�. 
 
மா$த - யாவ'� ஓ! நிைல த�னிேல 
        வா�� இ�ப9 சTக+ைத நா�&ேவ�; 
சா$தி அ�பற� எ5�� தைழ+திட+ 
        தள!விலா 1ைழ+ ேதஜய5 Q�&ேவ�; 
Q$த4 நீ<ட இள5ெகா/ ேமனிய! 
        Qறி/�கட ேல�� #'�&ேவ�; 
கா$த மி�ெபாறி ஞான மைன+ைதE� 
        க<&ைழ��9 ச?�ைப ெவ'�&ேவ�. 
 
ஆ<& X;-� ேம?5� யாவ'� 
        அமரவா@B ெபறவழி காOேவ�; 
யா<&� KB� ெபா?B� கைலகD� 
        ஈ</ஓ5�� பலபணி KOேவ�; 
T<டகாத4 மட$ைத �;வ?4 
        ேமா1� உ
ள- க'+1� �/�ப�யா�; 
நீ<ட ந4?�ப N/1 தாெனன 
        நீ
 நில+ைதE� மா�றி அைம�பேன. 
 
ஐ�பதி4 : 
ம<ணிேல ெயன- �
ள ெத< காணிேய, 
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        ம�ேறா! காணி பி/+திட9 I�ேவ� ; 
ெவ<ெண, ேபாெலாளி! #<ணந� சா$தினா4 
        N&க�/ நா� ெசா$தமா, வா�ேவ�; 
ெப<ணிேல ெயா' ேபைதைய- ெகா
வதா4 
        பிறவி ேநா,தைன� ெப�றைத+ ேத!$1ேள� 
ப<O� ஊழிய! த�ைம� பிழி$1ேம 
        ப5கய+ தி'9 ேச!-கேவ நா&ேவ�. 
 
மா$த! யாவ'� ஓ!நிைல ெய�Fேமா! 
        வாசக� ெபா,- கைதெயன- க<&ேள� ; 
கா$தி ெகா<ட ெபா� கா#க
 ஈ�டேல 
        க'1ேவ� இனி- கனBக
 க</ேட� ; 
Q$த7- ெகா' வாசெந, ேவ<&வா! 
        Qைற9ேசைல நைகெயன- QBவா! 
சா$திேயா /5� வாழவி& வேரா? 
        ச�;மி4ைல நா� ��; மறி$தி�ேட�. 
 
மீ<& ேமா!�ைற ஜாதக� பா!�ப1� 
        விைரவி4 ெப<O-� ம�ற4 �/�ப1� 
�</4 ேபா�&9 சிபா!# பி/+1ேம 
        1ைர+தன� பணி மகF-� வா5க7� 
மா<& ேபா��� ெச,திட ேவைலக
 
        வைரயிலாதன ைகயி ?'�பன 
நீ</'-�� ெபா1� பணி ெச,யேவ 
        ேநரமி5ெகன- ேக1நீ! ெசா47N!. 
------------- 

36. 36. 36. 36. ேசாதைனேசாதைனேசாதைனேசாதைன    
 
அ�ெபா' வ/Bெகா< டம!$த1 ேபால� 
ெபா�ெனாளி! வதன� �+தF மி'$தா� - 
வ$தன� இ/-�ர4 வைளெயயி� றர-க� 
ெவ$தழ4 ெபா5�� விழிதைம� பி1-கி 
வான�� அதி!$திட ைவய�� 1ள5கிட 
ேமான�� கைல$திட ெமாழி-கன4 ெசாாிவா� ; 
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"அ�பர #லகினி4 அைம-கேவா நிைன+தா,? 
அ�பிைன� பைகைம அழி+திட4 கா<பா, : 
உ�றைன வி�5கிநா� ஒழி+தி&ேவ னிேதா" 
எ�றன�. சா$தியி� இ'�பிட ம�னா� 
கமலெம� ைகயிைன- க'ைணயா4 மல!+தி 
அகமதி4 சினேமா அ9சேமா இலாம4 
ெசHவித@ அ'�பிய சி;நைக தவழ 
இHவித �ைர�பா� ; " இ�Fயி!+ ேதாழனா, 
உ�ைனE� ெகா<டன� ; உக$த1 �ாிவா," 
எ�Fமி� ெமாழிேக� /'5கக ன+திைட 
ஓ5கினி� ;'மிய உாி+தவா, அர-க� 
ஆ5ெகா' �றவி� வ/விைன அைட$தா�. 
”அ�பிைன� பைகைமயா4 அழி-க ெவா<ணாேத; 
எ��� பிற!-ெகன இ'�பவ! ெவ47வா!. 
நி+திய வா@வினி4 நிைலெப� றி'�பா!, 
ச+தியமி1" ெவன9 சா�றின�, பற$தா� 
ஐயனி� மன+திட� அறி$திட� 
ெபா,E' ெவ&+1� ேபா$தவ+ ேதவேன. 
---- 
வைளெயயி�; - வைள$த ப�கைளEைடய. 1ள5கிட ந&5கிட. 
--------------- 

37. 37. 37. 37. அறி= ெதளி�ேத�அறி= ெதளி�ேத�அறி= ெதளி�ேத�அறி= ெதளி�ேத�    
 
எ<ண� வானி4 எ�$1 பற$திட 
        எ<ணிலாமன- ேகா�ைடக
 க�/F�, 
க<ைண+ ைத+19 சிறைக+ 1ணி+தி�ட 
        க'ட� ேபால9 ெசய?�றி நி�றன� ; 
ம<ேணா! இ�பந4 Nெடன மாறB�, 
        வா@-ைக இ�னிைச- கீதமா,� பாயB� 
ப<ண ஆவி 1/-கி�ற தாயிF� 
        பாைத காண+ திறனி4ைல எ� ெச,ேவ�. 
 
எ�; நாF� வ'+தி இ'-ைகயி4 
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        எ5கி'$ேதா அவ� வ$1 �� ேதா�றினா� ; 
நி�ற ேதா�ற�� நீ
விழி� பா!ைவயி4 
        நிலB சா$தியி� ேபெராளி- Q�ட��, 
ம�; ளா/ய மாதவ� ேவட��, 
        வாைக I/&� ெவ�றி �;வ7� 
ந�ெற� உ
ள� கவர� பணி$ெத�ற� 
        ந?B Qறி அறிBைர நா/ேன�. 
 
உ
ள+ ேதகன4 வி�ெட�� ஆ!வ�� 
        உ;தி E�மி�$ தாலைவ ேபா1மா4; 
ெவ
ளிமாமைல த�ைனE� �-கலா�; 
        வி<ைண இ5� ெகாணரB� ெச,யலா�; 
த
ளி இ$த- கல-க+ைத வி�& நீ 
        தள!வி லாம4 உைழ+தி& வாெயன- 
ெகா
ைள ெகா
D� நைகதவ@ ேப9சினி4 
        Qறினான$த ஞான� ெபா?வின�. 
 
Q/ யா'� உைழ+திட வ$திடா! : 
        �;�� ேபசி+ தைடபல I�வா!; 
ேத/4 எ5கO� N<பழி9 ெசா4லலா4 
        சிறி1� இ4ைல உதவிெய� ேறாதிேன�. 
ேகா/ இ�ன4க
 வ$தி&� எ�; நீ 
        �;கி நி�; கண-கி& வாெயனி4 
நா/ இ�F� அேநக� �வி$தி&� 
        ந�ைம காண4 அாிெதன9 ெச��வா�; 
 
அ9ச� நீ5கி+ தய-க�� த
ளிநீ 
        ஆ<ைம ேயா&� ய�றி&� ேபாதினி4 
19ச மா�� எதி!��� பைகைமE�; 
        ேதாழ ராக� பல!வ$1 Q&வா!; 
ெம9சி E�ற� பணியினி4 ேச'வா!; 
        ெவ�றி காணலா� நி9சய� ; ஆதலா4 
க9ைச க�/� �ற�ப& வாெய�றா� - 
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        கல-க� நீ5கி அறிB ெதளி$தேத. 
------------- 

38. 38. 38. 38. மன# கச�1 ேபான1ேவாமன# கச�1 ேபான1ேவாமன# கச�1 ேபான1ேவாமன# கச�1 ேபான1ேவா    
 
அ�பி� திற5கா�/ 
        அைனவ'-�� #க� ெப'-க 
இ$நில+தி� ேககைவ+தா, 
        எ+தைன ேப! எ�னிைறவா! 
ஆசியந� ேசாதிெயன 
        அ�; வ$தா! ஒ' �+த!; 
ஏ#�னி பி� வ$தா! 
        எ'சல+தி� தவ� பயனா,. 
 
எ�மிைடேய கா$தி வ$தா! 
        இ�ன'ளி� �ர4 ேக�ேடா�. 
��மதிக
 I@$ெதாளி'� 
        ��மணிக
 பல க<ேடா�. 
ஐயFைர பாாிெல5�� 
        அேசாக� பர�பிய பி� 
ெம,யினிேல ஆணியி�டா! 
        Nண! கிறி(1 நாத'-�. 
 
இ$திய ம< மீத1ேபா4 
        எ�ேறF� நிக@$தி&ேமா 
எ�;ைர+1� ெப'ைம ெகா<ேடா�, 
        இ$நாளி4 தைல�னிய� 
பாரத+தி� த$ைதயவ! 
        ைப5�ழ$ைத ெநJசினிேல 
ஈரமிலா ெவறி-கி;-கா4 
        ஈயமி�&� பழிெகா<ேடா�. 
கா$திமகா� அ��ைரE� 
        க�னி+தா, ேச,ெமாழிE� 
சா$திவள! ெகௗதமனா! 
        சா�றிய1� மைற$தனேவ! 
க'ைண� ெப'5கடேல 
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        க'தறிய ந�ெபாைறேய 
�'�&9 #யநல+தி� 
        ெகா&ைமயி7�, நீத$த 
அறிைவ �ைற�ப&+தி 
        ஆ@$1ணரா9 சி;ைமயி7� 
கைறப�&- �றியிழ$த 
        க<திறவா ம-களிட� 
த$ைதE�ற� உள+தினிேல 
        தைய ஓ5க வழிE<ேடா ? 
இ�F�ம- ெக5களிட� 
        இர-க� ெப'கி&ேமா? 
ம-களின� ெச,கி�ற 
        மதி%ன� ெபா;�பாேயா? 
த-கவைர ேம�ேம7� 
        தரணி-�� ேபா-�ைவேயா? 
மன5கச$1 ேபானதினா4 
        ம�பைதைய+ தா� �/-க 
அO-�<ைட அF�பிைனேயா 
        அறி$திலேன எ�னிைறவா. 
--------------- 

39. 39. 39. 39. மானிடா எ�கமானிடா எ�கமானிடா எ�கமானிடா எ�க    
 
மா<� மி-�ைடய மானிடா எ�க 
ைவயக$ த�ைன வானக மா-�க 
��ைமE� I1� ெபா,�ைமE� ெச,1 
உ�ெப'5 �லேம ஒழி$திட� �ாிேய4. 
 
இைறவ� பைட�பினி4 இ�KBலக� 
ஒ' பி/ ம<ண தி4 ஓரO நீதா�! 
ஆயிF� உலேகா டகிலா< ட5கD� 
சாயB� 1ள5கB� தைழ$1 ேமேலா5கB� 
வ?Eைட எ<ண� மன+தினி� ெகா
D� 
அலகிலா ஆ<ைமேயா டைம$தவ� நீேய; 
மா<� மி-�ைடய மானிடா எ�க 
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ைவயக$ த�ைன வானக மா-�க. 
 
இைறவ� நிைன-� �� எ�$தி&� உயி!களி4 
சி;�� �தலா9 ெசறி$தைவ நா/4 
எ<ணிற$ தைவயா�; இைவகD
 ஒ'வ� நீ; 
எ�னிF� வாி��? இ/-�ர� சீய� 
மத�ப& காிெயலா� வண5கிட அட-�� 
�த�ப&$ திறைமயி4 �தி!$த வ� நீேய. 
மா<� மி-�ைடய மானிடா எ�க 
ைவயக$ த�ைன வானக மா-�க. 
 
ஞாலமீ 1�ற� நனிசி; வா@-ைகE� 
காலெவ
ள+தினி� க<டேதா! திவைலயா�; 
உ<ைமயி தாயிF� ஓ1ம- கால�� 
வ<ைமயா� கட$1 வா@$தி&� ெசய4க
 
வி<Oேளா! க<& விய��;� ப/யா,� 
ப<ணி&� அ'$திற4 பைட+தவ� நீேய; 
மா<� மி-�ைடய மானிடா எ�க 
ைவயக$ த�ைன வானக மா-�க. 
 
அழி$1ேபா ெயா'நா
 அன?ைட T@கி 
ஒழி$தி&� யா-ைகைய உைடயவ� ஆயிF� 
ெசய�க'� பணியா4, தீJ#ைவ- கைலகளா4, 
உயி��ேள நி�றி&� ஒ'வைன அறிவதா4 
எ�;� �விதனி4 இ'$தி&� சிற�பிைன 
ந�; நீ ெகா<டைன; நலெமலா� ெப'கேவ 
மா<� மி-�ைடய மானிடா எ�க 
ைவயக� இ�ேற வானக மா-�க 
----------------- 
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40. 40. 40. 40. க>த�க>த�க>த�க>த�    
 
'க;� ெப�;ைன� பழி+தா! 
        கவைல நா� ெகா
ளவி4ைல ; 
'வி'���; நீ Eைர-�� 
        ேவ4 விழிக ெள5ெக�றா!. 
ம1வி4 மய5கி&5 கா! 
        வ<& நிக! நி� க<க
 
வதிE� ஒளி யறிய 
        மதியி4லா! எ� ந<ப! ; 
பா!+தி�ட ம5ைக ெயலா� 
        பJச+ தழ ெக�பா,, 
சீ!+தி மி�� அஜ$தா வி� 
        சி+திர� ேபா4 ேவO ெம� பா, 
எ5கடா நீ �க@$த 
        எழிெல4லா�? உ�மனைத 
இ5ேக பறி ெகா&-க 
        எ�ன தா� க<& வி�டா, 
எ�ேற பல பல வா, 
        ஏளன5க
 ேப#கி�றா!; 
��றா உயி!- காத4 
        ெகா�$திட9 ெச,Eைன யறியா! 
நைக�ைப- க< ெடா' சிறி1� 
        நா� ேசார வி4ைல ; இ�; 
�க5 ேகாணி வா!+ைத ெசா�னா, 
        �/வி4ைல எ� 1ய!-ேக . 
--------------- 

41. 41. 41. 41. நீல மல-
க*நீல மல-
க*நீல மல-
க*நீல மல-
க*    
 
நீல மல!-க< ணிர<& - எ�ற� 
        ெநJைச மய-கி&� வ<& 
மாைல இ'ெளன வள'� - அவ
 த� 
        ைம-�ழ ?4 உள� தள'� 
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க�ன- �ழிம1+ ேத-�� - அ1ெவ� 
        காதைல மீறிE< டா-�� 
மி�ைன�ேபா4 ேதா�;� சிாி�� - ெகாJச� 
        ேவ;ப� டாெல5�� ெந'�� 
 
ெகாJ#� ெமாழி�யி ேலாைச - அதிேல 
        �மிழியி� ேடா5�ெம� னாைச 
கJச மல!�ைக- ெகா5ைக - ஏ$15 
        கவி� நிைற வாள$த ம5ைக 
 
அ�1ட� வ$தெச, யாேளா- எ�ேம4 
        அ�� சிறி1� ெச,யாேளா 
எமF-� நானி�; த+த� - மீ�கேவ 
        எ<ணி& ேமா அவ
 சி+த�? 
---------------- 

42. 42. 42. 42. கா�தி அ>க�கா�தி அ>க�கா�தி அ>க�கா�தி அ>க�    
 
சா$த+தி� ந47'வ� 
        ச+திய+தி� �/யி'�� 
த!மெநறி அ�பஹி�ைச 
        தைழ+ேதா5�� தனி-ேகாயி4 
 
கா$திெயF� ெபய! ெகா<ட 
        க'ைண ஒளி9 #ட!விள-� 
க?Eகமா� காாி'ைள- 
        கைள$ேதா�&� அ'�ேசாதி 
 
மா$த'-�
 ஒ' மஹா+மா 
        மதிமய5கி அO-�<டா� 
மரணவிைள யா�/னிேல 
        மகி@ெவ,1� ைவயக+ேத 
 
ேபா$த�ேகா! எ9சாி-ைக 
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        �க�; ெச�ற ெம,ஞானி 
பாரத+தி� தனி�ெப'ைம 
        �+த� வழிதைழ-க வ$த �னிதனாேம. 
-------------------- 

43. 43. 43. 43. ?ர� வழிநைட� பா !?ர� வழிநைட� பா !?ர� வழிநைட� பா !?ர� வழிநைட� பா !    
 
ேஜ, ஹி$+ ேஜ, ஹி$+ 
        ெஜய ெஜய ெஜய ெஜய 
ேஜ, ஹி$+ ேஜ, ஹி$+ 
        ெஜய ெஜய ேஜ, ஹி$+ - ெஜ,ஹி$+ 
 
பாரத Nரா! 
        ேதாளிைன� �ைட�பா, 
பாெரலா� அதி!$திட- 
        ேகாஷமி�ெட�வா,!- ேஜ, ஹி$+ 
 
உ� திற4 கா�/ட 
        உலெகலா� ந&5கிட 
வ$த1 ெப'�ேபா! 
        வா@ெகன� பா&வா, - ேஜ, ஹி$+ 
 
ச<ைடயி� ��ற4 
        சி$ைதயி� அ�த� 
அ<ட� பிள$திட 
        ஆ!�பாி+ ேதா1வா, - ேஜ, ஹி$+ 
 
தா, �க@ ஓ5கிட 
        N;ெகா< ெட�வா, 
பா, �? ேபாேல 
        சீறி�� ெச4வா,!- ேஜ, ஹி$+ 
 
ஆயிர� ஆயிர� 
        அளவிலா உயி!க
 
தா, பணி- காக+ 
        த$திட வ'வா,!- ேஜ, ஹி$+ 
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சீ�ற� ெபா5கிட9 
        சி;ைமக
 ெநா;5கிட- 
Q�றிைன நைக+ேத 
        Qவி அதி!�பா,!- ேஜ, ஹி$+ 
 
நா�ப1 ேகா/யா� 
        ந�மேனா! வா@$திட 
ஆ�ற7� ஆ<ைமE� 
        அவனியி� கா�&வா,! - ேஜ, ஹி$+ 
-------------- 

44. 44. 44. 44. அ>ைமயி� ேவ*!ேகா�அ>ைமயி� ேவ*!ேகா�அ>ைமயி� ேவ*!ேகா�அ>ைமயி� ேவ*!ேகா�    
 
எ�மைன- ேககி&� இHவழி அறிேவ� - 
மைனவிE� அ5ேக வழிபா!+ தி'�பா
; 
இரெவலா� எ�றைன- காணா ேத5கி- 
கவைலயா4 உ
ள� கசி$த� தி'�பா
 ; 
�ழ$ைதக
 இர<&� �ைலகா,$ தி'-��; 
க<ணீ ! வ/+1- கதறிேய 1/-��. 
ஆயிF� அHவிட� ேபாெய� ெச,வ1? 
 
ைகயினி4 இ'$த காெசலா� கைடயிேல 
க
ளி� ெவறியிேல கைர$1ேபா, வி�ட1. 
வா,வழி$ ேதா/ய ேப,-க
 நைன+திட+ 
தைலதைன� பாைதயி4 சா,+1 நா� இரெவலா� 
உ'<& கிட$ேத� உண!வி4 லாம4 : 
இ$த� க$திைன- ெகா<& நா� இ4ல� 
எ�ப/9 ெச4வ1? எ�ைன- க<ட1� 
1யெரலா� மைற+19 சி;நைக கா�/ 
வ$தைழ+ ேத�� மைனவியி� ��ேன 
ெவ;5ைக நீ�/னா4 ப'-ைகE� ேவ�ேமா? 
வா/ய வயி;க
 மகி@$1 நிைறEேமா? 
அ�பா எனவ'� அ'ைம- �J#க
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உ��- Q�� உ</ட லா�ேமா? 
சீ9சீ இ$த9 சி;ைமேய� ெச,ேத�? 
 
மதியிழ$ ெதாHெவா' மாைலE� அ$த- 
கைடயிைன ேநா-கிேய கா?�-கி�ற1; 
காைலயி4 பிற-�� உ;திE� கவைலE� 
மாைலயி4 மைற$தி&� மாயெம� ெதாிேய�. 
மைற$1 மைற$1 நா� வள!+த இ� பழ-க� 
இ;க� பி/+ெதைன எ�;� அ/ைமயா,9 
ெச,தேத அ$ேதா! சீெரலா� �ைல$ேத�. 
வா�டேம அறியா மைனவிE� வாடB�; 
வ;ைமE� பிணிE� மைன தனி4 �கB� 
சி;ைமநா� ெச,ேத� ; ேதனிF� இனி�பினா
 
ம;கிட ஒ'நா
 �/ெவறி மய-கினா4 
த/ெகா< ட/+ேத�; ச+திய� தவறிேன�; 
கைடயி'$ தா4 நா� கைட+ேதற ேல1? 
 
பி/யதி ?'$1 பிைழ+திட ேவெறா' 
வழிெயன- கி4ைல ; ம-களி� சா!பா, 
அரசிய4 நடா+1� அறிஞ'� இ$த 
அர-கைன இ�F� அழி+திடா ேதேனா 
இ5�� அ5�மா,+ தைடவிதி-கி�றா!! 
அதனா4 வ'�பண� அ/ைமெய� ேபா4வா! 
�ழ$ைதக
 வயி�றினி4 ெகா�/ய ெந'�பி7� 
�தி!நைட தள!$த �திேயா! பைத�பி7�, 
மதிநிக! மைனவியி� வா/&� ெநJசினி4 
பா,9சிய தீயி7� ப<ணிய த4லேவா? 
 
பணமிைத- க<ணினா4 பா!-கB� த�ேமா? 
வழியினி� கைடவைல ைவ+ெதைம� பி/-�� 
வழி�பறி- �தவியா, வா@வேதா அர#? 
சி$ைதைய மய-கி+ தி'/&� ெபா'ளா4 
நா�/ைன ஆ</&� நாகாிக+ ேதாேர! 
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ெநா$தி&� ஏைழயி� நி$ைதE� சாப�� 
க
D� பண+தினி4 க<டறி %ேரா? 
ஆதலா4 ம1வா� அர-கைன இ�ேற 
மா,+தி&Nேர ! மதியிழ$ 1
ேளா! 
வில5கிைன உதறி விழிெப�; 
நல5�ைல யாம4 நா�/னி4 வாழேவ. 
--- 
�றி�� : அரசா5க+தா! சில மாவ�ட5களி4 ம�&� ம1வில-ைக அ�7-�- 
ெகா<&வ$1 ம�ற இட5களி7� அைத- ெகா<& வ'வதா, ெகா<&வ$தா4 
வ'வா, �ைறEேம எ�; ேயாசைன ெச,த கால+தி4 பா/ய1. 
----------------- 

45. 45. 45. 45. யவன� பா !யவன� பா !யவன� பா !யவன� பா !    
 
கிைளயி4ைல நிழ?4ைல 
Kவி4ைல கனியி4ைல 
ெபா� ப#ைம க'� ப9ைச இ4ைல 
தைழயி4ைல தைழ+திடB� இனிேயா! 
அ'�பி4ைல ெமா-கி4ைல 
ேவாி4ைல ேமதினியி4 ப�றி4ைல 
ெம�கா�றி� த�வ?னா4 விைளE� 
சி?!�பி4ைல கலகல��� இ4ைல 
ேத/வ$1 பா/ மகி@ சி; பறைவ இ4ைல 
பாைலவன� N@$த இ$த� ப'மர+ைத� ேபாேல 
ஆ'மி4லா+ தனியாேன� ஆஹாஹா E+த�! 
---- 
இர<டாவ1 உலக E+த+தி4 உயி! த�பி+ த�ன$ தனியனா, இ$தியாவி4 தJச� 
��$த யவன ேதச+தா� ஒ'வ� பா&வதாக+ த�வ� கவிைத. கிேர-க நா& 
ேபாாிேல ெபாி1� 1���ற1. ம-க
 ஆயிர-கண-கி4 மா<டன!, ஒ' கண+தி4 
மைனவி ம-க
 உ�றா!, உறவின! அைனவைர E� இழ$தவ! எ+தைனேயா ேப! , 
அHவா; 1ய'ழ$த ஒ'வ� எ<ண5கைள இ1 ெதாிவி-கிற1. 
-------------- 
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46. 46. 46. 46. யார1யார1யார1யார1????    
 
யாேரா எ� கதைவ+ த�&கிறா!க
. 
யார1? 
யா! எ�; ேக�டா4 பதி4 வ'வதி4ைல. 
நாேனா கதைவ+ திற$1 பா!�பதி4ைல. 
உ<&� 
�/+1� 
ஆ/E� 
ெபா�ைத- கழி-கிேற�! 
கதைவ யாேரா இைடயிைடேய த�&� ச�த� 
ம�&� ஓ,வதி4ைல. 
தி&-கி�& ஒ' வினா/ நி�; பா!-கிேற�. 
உ
ள+திேல ஓ! ஒளி மி�Fகிற1. 
யார1 எ�; ேக�கிேற�. 
பதி4 வ'வதி4ைல. 
நாF� கதைவ+ திற�பதி4ைல. 
ம;ப/E� என1 ேகளி-ைககளி4 ��கிவி&கிேற� 
இைடயிைடேய யாேரா ெபா;ைமயா,- கதைவ+ த�&கிறா!க
. 
ஆனா4 எ� களியா�ட5கைள வி�&�ேபா, கதைவ 
திற$1 பா!-க என-� வி'�பேமா எ<ணேமா இ4ைல. 
----------------- 

47. 47. 47. 47. வா6
ைக� பிரயாண�வா6
ைக� பிரயாண�வா6
ைக� பிரயாண�வா6
ைக� பிரயாண�    
 
ஓட-காரா 
எ�ைன நீ எ5� த
ளி9 ெச47கி�றா,? 
ெகா$தளி+1- ��;� ெவ
ள+தி4 அைலயைவ+ தா, 
பாைறகளி4 ேமாதி ேவ/-ைக பா!+தா,. 
ேச�றிேல �ைத$1 அலமர9 ெச,தா,. 
பயண� ெதாட5கிய1 �த4 ஒேர கவைல; ஒேர கல-க�, 
இ�பெம�; க<டெத4லா� கனவாகிவி�டேத! 
சிறிதாவ1 அைமதி உ<டா ? 
ஓ,B<டா ? 
ஓட-காரா, உன-� இர-கமி4ைலயா? 
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ேமாதி அ/ப�&9 ச�டக�� கலகல+1� ேபா, வி�டேத? 
அ$தி� ெபா�1� ெந'5கிவி�டேத? 
இனியாவ1 அைமதியான நீாி4 ெச4லலாகாதா? 
இ� பயண� எ�ெபா�1தா� �/Eேமா? 
உற5கி-கிட�ப1�, விழி+19 ெச4வ1மா, 
எ+தைன கால$தா� கழிEேமா? 
எ+தைன உைடக
 மா�றி மா�றி அணிவேதா? 
 
ஓட-காரா 
இ�F� க'ைண பிற-கவி4ைலயா? 
எ�ைன- �றியிட� ெகா<& ேச!-கமா�டாயா? 
நா� உ�ைன- ெகJ#கி�ேறேன? 
ேவ; நா� எ�ன ெச,ய �/E�? 
எ4லா� உ�னா4 தாேன ஆக ேவ<&�? 
நீ ெச7+தினா4 நா� ேபாகிேற�, 
நீ ஓட-கார�; நா� ஓட�. 
நீ உயி!; நா� உட4. 
நீயி�றி நாென�ன ெச,ய இய7�? ஓட-காரா. 
இ�F� அ'
 #ர-கவி4ைலயா? 
எ�ைன நீ எ5ேக த
ளி9 ெச47கி�றா,? 
-------------- 

48. 48. 48. 48. அைழ��அைழ��அைழ��அைழ��    
 
இைளஞேன எ�$1 நி4 
தைளெயலா� இ�ேற தக!+தி&; 
அாியB� ெபாியB� �ாியவ$ தவ� நீ 
இைளஞேன எ�$1 நி4. 
 
அ�ைனE� அைழ+தன
 
இ�Fேமா உற-க� எ�$1 நி4; 
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இ�ப மைன+1� ெகாண!$திட+ 1ணி$தி&; 
இைளஞேன எ�$1 நி4. 
 
ேசா�ப7� ேசா!B� 
ேபா�ப/ ேதாளிைன� �ைட+தி&; 
வாைனE� பிள$தி&� வ�ைமெகா< டவ� நீ 
இைளஞேன எ�$1 நி4, 
 
ச<டமா'த�ேபா4 
எ</ைச த�னி7� ஏகி& 
�1��1- கைலகD� �1��1� ெபாறிகD� 
�1ைமயி� �1ைம ெச,. 
 
பழைமயி� உய!ைவE� 
அழைகE� ந�றா, அறி$தி&; 
உ�ன'J சா+திர� உய!கைல உைடயா, 
இைளஞேன எ�$1 நி4. 
 
�மாியி� �ைட$தி& 
இமயவா� உ9சியி4 ஏறி& 
தா, த'� இைணயிலா+ தனெமலா� அைட$ தி& 
இைளஞேன எ�$1 நி4. 
 
ஞாலமி� �றேவ ந�ைம ெச, 
கால� வ'ெமன- கா+தி'� பவ� ெசயா� 
இ�ேற ெச,திட இ�ேன ெச,திட 
இைளஞேன எ�$1 நி4. 
------------ 

49. 49. 49. 49. அ�� வழிஅ�� வழிஅ�� வழிஅ�� வழி    
 
ம-கெளலா� ேதவ!களா, 
        மாறெவா' வழிE<& 
மன� பைட+த ெப'�பயF� 
        மனிதF-� வா,+தி&மா�; 
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த-கப/ மன� மலர+ 
        த$திர�� நாமறி$தா4 
தாரணிைய வி<ணாடா,9 
        சைம+திடலா� நி9சயமா,. 
மன� எ�F� ெப'5�ர5� 
        மாய+தி� ெப'JI@9சி 
வா@ெவ4லா� த$திடB� 
        தா@ெவ4லா� I@$திடB� 
கண+தினிேல ெசா!-கம1� 
        கண+தினிேல பா@நர�� 
கா�டவ4ல மன-�ர5� 
        கடBளாி� ெப'5ெகாைடயா�. 
மாயமன- �ைகயினிேல 
        ம9#<&; ேம4மா/ 
வா@$தி'�ேபா! ேதவ!கண�; 
        ம�ற$த- கீ@ நிைலயி4 
தாயறியா வில5கின5க
 
        தைலயி4லா� ெப'� ேப,க
 
 
தா@வளி-�� உண!9சிெயலா� 
        த5கிEைர ெப'நரக�. 
அ�பர# N�றி'-க 
        அ'ளா�சி ேம4 நிைலயி4 ; 
அHவா�சி ஓ5கிவி�டா4 
        அைன+1ல�� இ�பம�ேறா ? 
அ�� ெச,தா4 ேதவநிைல; 
        அைதயழி+தா4 வில5காேவா�; 
ஆதி�த4 ெதாட!$1வ'� 
        Kதகண+ திைரயாேவா�. 
ஆ�ற4 மி�� மானிடேன, 
        அறிவா7� மன+தா7� 
அ��தமா� க�பைனக
 
        அைவ ெசய?4 ெவ�றிக<டா,; 
கா�றினிேல பற$1வி�டா,; 
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        கைலக
 பல ேதா�;வி+தா,; 
கனவா, நிைன+தெவலா� 
        ைகQட9 ெச,1வி�டா,; 
அ<ட� அள$1வி�டா,. 
        அOைவ� பிள$1வி�டா,. 
அளவி4லா9 சாதைனக
 
        ஆனா7� உ�னக+1
 
ம<&மி'� ெகா&5�ைகைய 
        மைட மா�றி ஒளிேய�ற 
வைகயறியா- கீ@நிைலயி4 
        வா,+த ெவ�றி ெய�னபய�? 
 
அறிெவத��? மன� எத��? 
        அைன+ைதEேம அழி�பத�ேகா? 
ஆ-�திற� எ4லா�� 
        அழிB-ேக வழிெசயேவா? 
இற�ெப�ற சி�ெற;�� 
        எ�$1 பற$ ெதாிதீயி4 
வி�$தழி$1 மா,வ1 ேபா4 
        வி+ைதயினா4 மா,$திடேவா? 
வில5�ண!9சி மா,-காம4 
        ெவ�றிபல ேபசிெய�ன? 
ெவளியிய�ைக ெவ�றிெயலா� 
        ெம,ெவ�றி யாகா1. 
உலெக4லா� ஒ'ேசர 
        ஒழி-கவ4ல பைட க<ேடா�; 
ஒழி$திடேவா ம-களின� 
        உயர+தா� ெச,ேவாேமா? 
ெந'-க/யி$ நிைலயினிேல 
        நீசமன� ��ைமெயலா� 
நீ5கிடேவ ந4லறிவா4 
        நி9சயி+1 மன� விாிய 
உ'+ெத�$1 நி�ேபாேமா? 
        உட4 வள!9சி ேயா!நிைலயி4 



76 

 

ஓ,$1 ெம4ல ந?வ1ேபா4 
        உ
ள� ந?$தி&ேமா? 
�4லாகி மரமாகி� 
        ��பறைவ வில5காகி� 
 
�+தி மனவா�ற4 மி�� 
        மனிதனா, வ$த1ட� 
நி4லாம� பாிணாம� 
        நா� வள!-க மா�ேடேமா? 
மனமித�� வ?யிைலேயா? 
        வளர+தா� மா�டாேதா? 
வா,+த மன� �;கியேதா? 
        வாFயர விாி$தி&ேமா! 
வ4லைமE� இத�கிைலேயா? 
        ம�றBயிர�றி மனிதF-�
 ேளதாF� 
ம-க
 மைன உற ெவ�;� 
        மாவ�ட� ேதசெம�;� 
க�பைனயி4 எ4ைலக�/- 
        காசினிைய� பிாி+தழி-�� 
இ9சி;ைம தா</டB� 
        இ�மன+தா4 ஆகாேதா? 
எ4ைலE�ற ��ைடயிேதா? 
        எ�$1 ெபா5கி எ5கOேம 
அ�� ெவ
ள மா,� ெப'�� 
        ஆ�ற?லா9 சி;ைமயிேதா? 
அைன+1யி'� உயிாி4லா 
        அைன+1ேம ஒ�ெற�F� 
பர$1ண'� அ��டேன 
        பாிணமி-�� வ�ைமயி$த 
மன+தி�ேக இ4ைலெயனி4 
        மனிதனிைத+ த�னறிவா4 
 
மா�றிடB� ஆகாேதா? 
        மரண$தா� இத� �/ேவா? 
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மானிடேன, இ4ைல இ4ைல, 
        இ-க'+ைத நா� ஏ�ேக�; 
�+தென�;� இேய# ெவ�;� 
        �னித�னி கா$தி ெய�;� 
வா&மிள� பயி!க<& 
        வா&ம'
 வ
ளெல�;� 
இ+தைரயி4 வ$தவ!க
 
        இ�மன�� அ�பினிேல 
எHBயி'� த�Fயிரா, 
        எ<O�வைக கா�&வி+தா!; 
வ�ைமE<& மன+தி��� 
        மல!$த1B� ஓ5கிவி&�; 
எ�$திரடா �றெவ�றி ேபா1�; 
        இனி அகெவ�றி நா/&வா,; 
ெம�ைம உண!9சி ெயலா� 
        ேமேலா5க9 ெச,தி&வா,; 
வி<ெணாளியா4 �ைகயி'�ைட 
        வி�5கிடேவ ெச,தி&வா,; 
அ�பினிேல மன� மலர 
        அமரைன�ேபா4 வா@$தி&வா,; 
இ�ப� ெப'கி ெய5�� 
        எHBயி'� மகி@$திடேவ 
அ��வழி அ��நிைல 
        அ��9 சிவமாவா, 
அ��வழி ேயா5கிவி�டா4 
        அமரநிைல வ$தி&ேம. 
--------------- 

50. 50. 50. 50. காத@ க>த�காத@ க>த�காத@ க>த�காத@ க>த�    
 
ஓ! இள ந5ைக 
அழ�-� அழ� ெசE� அழகி 
மதனேன மய5கிவி�� வன��ைடயா
 
சி�ேறாைட ெயா�றி4 
        ேசைல 1ைவ+தி'$தா
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க�டழக� காைள 
        காவலF� க<O�றா�; காத?+தா� 
 
‘ம5ைகேய உ�ைன 
        மண-க மிக விைழகி�ேற�; 
ச5ைகEற ேவ<டா 
        தரணி-� நாயக� நா�. 
ேம�ெகா<& நா� ெச47� 
        விைன�/+1- Q�பி&ேவ�, 
வரேவO�' எ�றிர$தா� : 
        பாைவ உட� ப�டா
 - 
ெச�;வி�டா� இளேவ$த� 
        கா+தி'$தா
 ெப<ண�1 காத?னா4 ;- 
 
ம5ைக� ப'வ� ேபா, 
        வேயாதிக�� வ$தத�ேற; 
ேமனி #'5கி�;: 
        �கமதிய� கைலமாறி9 
சா�� ப'வ+ைத9 
        சா!$1வி�டா
 க�பரசி. 
 
'அ<ணைல நா� ம�ெறா'கா4 
        கா<ேபேனா? 
க<டாேல பா-கியேம' 
        எ�ேற அர#ைறE� 
எழி4 நகர� தா� வ$தா
 : 
        ம�னவைன- க<டா
 ; 
ம�றவ� த� வா!+ைத ெசா�னா
; 
'ஐயேகா அர#� ெப'�பார� உ
ள+தி4 மைலயாகி 
        உ� நிைனைவ+ தா� �ைத+1 
அறேவ மற$1விட ஆ-கினேத ! 
ம�ேறா! இளமாைத 
        மண� �ாி$த கால+1� 
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உ�ைன மற$ேதேன, ஐையேயா! 
ெப<ைம அணிவிள-ைக� 
        ெப'$1யாி4 ைவ+ேதேன' 
எ�ன+ 1ய! உழ$தா�; 
க�னிE� ேசா!$தா
 ; 
காத� கடBD-�- காணி-ைகயா,9 ேச!$தா
. 
 
உதய9 #ட!நா�/4 
        உ�ற அவலமி1:- 
காத4 மறதியினா4 
        க�னி உயி! வா&வைத 
இ-கைதயி� க<ேடா� 
        எ� கைதE� இ1தாேனா? 
---------------- 

51. 51. 51. 51. காத/ ஏ
க�காத/ ஏ
க�காத/ ஏ
க�காத/ ஏ
க�    
 
ப�/- கா�/4 வள!$த பச�பறியா இளம5ைக ; 
ெவ�/ யல5காி+1 வள!-காத கா�&�K ; 
#<ண மறியாத ேசாதி �க �ைடயா
 ; 
க<O-� ைமயி4ைல; கைட-க<ணி� �;�பி4ைல; 
ெசய�ைக- �ழ4 ேச!+19 சி5காரJ ெச,யாத 
இய�ைகவன��டேன எ� ��ன!+ேதா�றி 
நி�ற ம5ைகதைன-க<& மன1 பறிெகா&+ேத�. 
எ5�� அவ
 ேதா�ற� எ�ைன� பரவசி-க� 
ெப< ெகா&-க ேவ<&ெமன� ெப�ேறாைர- 
ேக�/டேவ ெசா$த- கார!சிலைர+ �தாக� ேபாக வி�ேட� ; 
"ப+தாவ1 தாF� ப/+தி'$தா4 ப+தா1, 
ெசா+1 #கெம�ன?" ெவ�றா! ; ேசா!$1ேம நா� வி�$ேத�. 
காத4 தன �<& ; காணி தன� �ைறேவ. 
ஆத?னா4 ெப< ெகா&-க அவ! ம;+1 வி�டாேர. 
"உட4 வ?ைமE<&; ஊ-க�டேன Eைழ�ேப� ; 
கடைல- கட$ேதF� காத?ைய- கா+தி&ேவ�? 
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கா# ெபாிேதா? காத4 ெபாிெத"�ேற� : 
 
Qசா1 நா� ெசா4ல- க?Eக+தி� வி$ைத ெய�; 
ெப�ேறா! சிாி+தா!, ேப9ெச&-க ேவ<டா ெம�றா! 
உ�றா'� உ
D-�
 ஊ;J சிாி��டேன 
ைகவி�& வி�டா!க
; க<ேண நா� ெச,வெத�ேன? 
ெநா,ப�& வா&கி�ேற� நிவ!+தி ெயா�;5 காேணேன! 
உ� க<ணி� காத4 உய!$ேதா5க நா� க<ேட� 
பி�F�ற� உ
ள� ெப�ேறா! அறிவாேரா? 
ேம4 N�&9 சி�ன�ப� ெம+த� பண-கார� ; 
கா4 நைடக
 கண-கி4ைல கழனிகD� ேதா��கD�, 
அவF- �ைன- ெகா&-க ஆைசEட னிைச$1 வி�டா!. 
"தவைண ெயா�;மி4ைல ச&தியிேல ெச,திடலா� 
க<ணால�" எ�றா!; க'+ததைன+ தானறிய� 
ெப<ைண Eள5 ேக��� ேபதைமைய யா! ெச,வா! 
ஆ&கைள வி�ப1 ேபா4 அ&-கைளயி4 ைவ+1�பி� 
Q/ மண� ேபசி- Qசாம4 த
ளி&வா!; 
பJசா5க� பா!�பவைர� ப+1+தர� ேக�பா!; 
ெகாJ#� மதைலகைள- கனவி7ேம ேக�டறியா!; 
பண� ெபா'+த5 ேக�பா!, பல சீ!க
 ேக�/&வா! : 
மண� ெபா'+த5 ேக�பா!, மன� ெபா'+த5 ேகளாேர! 
 
க<ணி� மணிேய , கனிரசேம, க�க<ேட! 
ெப<ணரேச E�ற� பிாியமைத நானறிேவ� ; 
உ
ளமைத நீEைரயா,, உ� தாE5ேக�டறியா
 
ெத
D தமி@ நா�/4 தைல-காத4 ��னாளி4 ; 
க�றறி$தா! ேபா�;� க?+ெதாைகE� அகX7� 
க�;- களி+திடலா� க<ட1<ேடா இ$நாளி4! 
“இ5கி]Z ப/-க� ேபா, இவFேம ெக�&வி�டா�; 
எ5�� இவைன�ேபா4 யாைரEேம க<டதி4ைல" 
எ�ெற$த� ப$1-க
 ஏசி யிக@கி�றா!. 
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க�றி மன� ெவ$1 �ைலகி�ேற� க<மணிேய. 
அைர- காணி நில�<& அைதEழB� எ<ண மி4ைல ; 
�ைரE<ட �<ேபால� ெபா5�கி�ற ெத�ெநJச�. 
காத4 தனிேயரா4 காமனைத E�கி�றா�; 
சாத4 என-�+தா� த<ண�த மா�மி�ேற. 
எ� ேநா, ெபாிதி4ைல; எ�ப/ேயா சாகி�ேற�; 
உ� ேநா, தைன+தீ!-க ஒ'வழிய5 காேணேன! 
வா@நா
 ��வ1ேம வ'$தி Eள+த �$தி 
ஊ@ விைனைய ெநா$1 உயி!+தி&வா, ஐையேயா! 
க<ணீ! தைனE�+1- கர$தி'$1 வி�மி&வா,; 
எ<ணதன ெவ<ணி ஏ5கி&வா, எ� ெச,ேக�? 
ப<ைட+ தமி@ நா& பாாினிேல வாராேதா? 
ெக<ைட நிக! க<ணா! கனவ'+த$ தீராேதா? 
------------- 

52. 52. 52. 52. அவல�அவல�அவல�அவல�    
 
அவலெமF� ேபயர-க� அ�ெறா' நா
 வ$தா� - 
அவF'வ� க<டவ!க
 அJ#த7� விய�ேபா ? 
�ழி$த க�ன� �ழி$த விழி Qாீ�/ ேபாேல, 
இழி$1 பல திைசகளி7� ஏ���/ தா/Eட� 
வானக+ேத ஓ5கிவள! மர-Q�ட� நிைற$த 
கானக+1- �ைகேதா�;� கர/ெயன நி�றா�. 
ேமனிெய4லா� அவ� தாி+த வி'1க
 தா� எ�ேன ! 
ேமனியிலா� வாளியினா4 N@$த பல உ
ள�, 
கா&ெச�; தவ5 கிட$1 கதிகாணா� கல-க�, 
ேகா/பல ேச!$த பி�F� �ைறயாத ேபராைச - 
இ�ப/யா, எ<ணிலவா�: 'இைவெய4லா� எ�ற� 
ெச�பறிய திற4 கா�&� சில பத-க�' எ�றா�: 
"ெச+தவைர எ<ணிய�� க<ணீாி4 தின�� 
ெம+த மகி@$ தா/&ேவ�; ந+தியவ! உயிைர+ 
தி�றி&ேவ� ; உ�ைனE� நா� ேச!$தி'-க வ$ேத�" - 
எ�; ெசா4?+ தா� நைக+தா�, இ/ �ழ-க� ேக�ேட�; 
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"எ�னிட+ேத வ$தைனேயா? இ'�பா, நீ ந�ேற; 
பாிகாச� பக/ ெச,1 நைகயாட என-ேக 
அ'ேகேயா! அச&வழி ஆெளா'வ� உைன�ேபா4 
வா,-கா1 வா" ெவ�ேற�; வ$தவழி பா!+1� 
பா,$தாேனா பற$தாேனா பதி4 ெசா4ல- காேணேன. 
-------------- 

53. 53. 53. 53. விதிவிதிவிதிவிதி    
 
ேத� #ைவ வி'�பி9 ெசய�க'� இறாைல 
நா� ெதாட9 சின$1 நJசிைன� பா,9சி- 
ெகா�/ய ேதனீ- ெகா&-கிைன யிழ$1 
ப�& ம/$1 பாாினி4 N@$த1; 
பிற! ெபா'
 வHவி� )ைழயா� உ�ேற�; 
ெபாைற தவி!$ தைமயா4 ெபா�றிய த1Bேம. 
-------------- 

54. 54. 54. 54. ெபலா/ ெச�ெபலா/ ெச�ெபலா/ ெச�ெபலா/ ெச�    
 
[ெபலா4 ெச� எ�பவ� சாி+திர ச�ப$தமான வடநா�& Nர!களி4 ஒ'வ�. 
ெநJச+ 1ணிB� நிகாி4லா� ேபா!+ திறF� வா,$தவ�. பல ேபா!களிேல ெவ�றி 
க<டவ�. அவ� ஒ' இளம5ைகைய- காத?-கிறா�; அவD� அவ ைன- 
காத?-கிறா
. தி'மண� நட-கிற1. பி�� அவ� த�Fைடய ேகா�ைடைய 
வி�&� �தியேதா! ேபா'-�� �ற�பட ேந!கிற1. காத?யி� ெநJச5 கல5�கிற1; 
பா�& இ5ேக ெதாட5�கிற1. ] 
 
“ெநJ#கல5 காேதய/ ெப<ேண - கண 
        ேநரமதி4 ெவ�; மீ
ேவ� க<ேண 
ெவJசமர மி1ேபா லேநக� - நா� 
        ெவ�றைத நீ க<டபி�ேன� ேசாக�?" 
 
“ெச�றபி�� நாDெம�ற� நாதா - அம!9 
        ேசதியி5 கF�ப�/யாதா?" 
எ�;மயி4 ைந$1'க ேவதா� - எ<ணி 
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        ஏ1ைர�பா� ெபலா4 ெச�, “நீதா� 
 
க<டறிய வைகெயா�; ெச,ேவ� - நாF� 
        ைகயிெல� �றாெவ&+19 ெச4ேவ�; 
ம<டமாி4 நா� ம/$தா4 மாேன - உைன 
        வ$தைடE� அ$த��றா+ தாேன." 
 
த$1ெசா?- க$1க+தி4 தா� - அ1 
        தா</ய1 ம5ைகமன� ேநாவ. 
�$திவ$த பைகவைர ேவலா4 - ெபலா4 
        ேமாதிEயி '<&வ' வானா4. 
 
ெச+தவ!க
 கண-கி4ைல ய�;-வள! 
        தீரனவ� கள5ெகா<டா� ெவ�;. 
க+1 �யி4 ெமாழியாைள- காண - அவ� 
        க&கிவ$தா� கா�;ேவக� நாண. 
 
IாியF� ேம�றிைசயி4 வ$1 - எ5�� 
        I�மி'
 க<டன� சிவ$1; 
ஆாியF� ம4லகதி பற$தா� - களி�பி4 
        அ5ைகயி� �றாவி� பி/ மற$தா�. 
 
வி<ணில1 படபட+1 ேநேர - ஒேர 
        ேவகமதா,9 ெச�றதவ� ஊேர. 
வ<ண�பாி த�/வி�டா� உ
ள� - சால 
        வதவத-க+ தா<&� ேம&� ப
ள�. 
 
ேகா�ைடதனி4 [ைழகி�ற ேபாேத - அ5�- 
        ெகா�$1வி�ட தீக<டா� தீேத; 
மீ�&வ$த ெவ<�றB க<& - அ$ேதா 
        N@$1வி�டா� நாதெனன- ெகா<& 
 
தீ-�ளி+தா
 க�பரசி ெநா$ேத - அ$த+ 
        தீரF� 1/+தா� உள� ெவ$ேத. 
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ேத-ெகறிE� எாியிைடேய ெச�றா� -'எ�ற � 
        ேதேனவ$ேத� உ�Fட� நா�" எ�றா�. 
---------------- 

55. 55. 55. 55. தியாக�தியாக�தியாக�தியாக�    
 
[பல ஆ<&களாக நா�/ேல மைழ ெப,யவி4ைல. �/-க- Qட+ த<ணீ! 
அ�;�ேபா, வி�ட1. ம-கெள4லா� வா/ ன!. அவ!கDைடய 1�ப5க<& 
அரச� உ
ள� பைத+ தா�. �/த<ணீ'-காகவ1 வைக ெச,ய ேவ<&ெம�; 
ெபாிய கிணெறா�; ெவ�/னா�. எHவளB ஆழ� ெவ�/E� கிண�றி4 ஊ�ேற 
வரவி4ைல. அரசFைடய வ'+த� கைர கட$1வி�ட1, அ$த நிைலயிேல பா�&+ 
ெதாட5�கிற1. இ�பாட4 அ(ஸாமிய- கைத ெயா�ைற+ த�வி உ'வாகிE
ள1] 
 
'மாாி ெபாழிய வி4ைல - ெவ�&� 
மாெப'5 ேகணியி7� 
நீாிைன- காேண ன$ேதா - எ�ற� ெநJச5 ��; கி�ேற�. 
 
நீதி தவறினேனா - அ�றி 
ேந!ைம �ைல$ேதேனா? 
ஏ1 பிைழ யறிேய�- ம-க
 
இடாி4 அ�$தினேர.' 
 
எ�ெற<ணி ம�னவF� - 1ய! 
ஏறி உற5கி&5 கா4 
க<ட ெகா&5 கனைவ - அவ� 
காத?-ேக Eைர� பா�; 
 
'நாகினி ேதவி-�ைன - ப? 
ந4கி/� நீ! ெப'கி 
ேவகமா, ஊறி&மா� - இ1 
வி<ண வ! த� �/வா�." 
 
அ�ெமாழி ேக�டBட� - �க� 
அ�றல! தாமைரயா,9 
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ெச�ெமாழி Q;கி�றா
 - அ�பி� ெத,வ ேமய�ன ம5ைக. 
 
'�/1ய! தா� கைளத4 - உய! 
ெகா�றவ� த� கடனா�. 
க/மண� ெச,தவ!- கா, - வா@த4 
க�னிய! த5 கடனா�. 
 
ஆத?� எ� பதிேய - எ�ைன 
அ!�பண� ெச,தி&N!. 
காத� கணவF-�� - ம-க
 
க<ணீ! 1ைட�பத��� 
 
சாக- ெகா&+1 ைவ+ேத� - இதி� 
சால9 சிற$த தி4ைல; 
ேதக ெம&+த பய� - இ�; 
ெத,வ5 ெகா&+த' ெத�றா
. 
 
ம�ன� மன5 �ழ�ப - ம;நா
 
ம-க
 உள$ 1/-க 
மி�ெனன- ேகணிEேள - ந5ைக 
ேவகமா,9 ெச�றைட$தா
. 
 
ஆழ- கிண�றிF
ேள - மைற$த 
அ��'- காணாமேல 
தா�5 �ர?னிேல - ம�ன� 
தய5கிேய ேக�/& வா� : 
 
'எ�ற Fயி! ைப5கிளிேய - கமலா! 
எHவள வி4 த<ணீ! வ$த 1ைரயா,.' 
'எ�ற Fயி! ஆன இ�ப நாதா ! 
எ�ற� �ழ5 கா4 அளவி4 வ$த தி5ேக த<ணீ !.' 
 
'எ�ற Fயி!� ைப5கிளிேய - கமலா! 



86 

 

எHவளவி4 த<ணீ! வ$த 1ைரயா,." 
'எ�ற Fயி! ஆன இ�ப நாதா! 
இ&�பளவி4 த<ணீாி�ேபா வ$தி'-� தி5ேக .' 
 
'எ�ற Fயி!� ைப5கிளிேய - கமலா! 
எHவளவி4 த<ணீ! வ$த 1ைரயா,." 
'எ�ற Fயி! ஆன இ�ப நாதா! 
எ� க�+ைத எ�/வ$ தி'-�தி5ேக த<ணீ !.' 
 
"எ�ற Fயி!� ைப5கிளிேய - கமலா! 
எHவள வி4 த<ணீ! வ$த 1ைரயா,." 
ஒ�;� பதி4 வ$த தி4ைல; ஆ5ேக! 
உவைகEட� அ�ைகEமா, ம�ன� ம-க
 நி�றா!. 
 
[நீதி தவறினேனா அ�றி ேந!ைம �ைல$ேதேனா -- �/ களி� 1�ப+தி��+ தன1 
தவேற காரண� எ�; எ<ணி அரச� வ'$1கிறா�. நாகினிேதவி - பாதல+தி4 
உ
ள ேதவைத. எ�ற Fயி!� ைப5கிளிேய - இHவா; ஒேர ெசா�ெறாட! ப4லவி 
ேபால� பல �ைறவ'வ1 காைத வாியி� ஓ! இல-கண�. ] 
-------------- 

56. 56. 56. 56. ?ர� �மர�?ர� �மர�?ர� �மர�?ர� �மர�    
 
[கா$திய/க
 ேதா�;வி+த சா+விக�ேபா! எ+தைனேயா ேபைர Nர!களாகB� 
தியாகிகளாகB� ெச,த1. அ�ேபாாி4 ப5�ெகா<& உயி!+தியாக� 
ெச,தவ!களி4 தி'�K!- �மரF� ஒ'வ!. அ$த+ தியாக வரலா; இ5� Qற� 
ப&கிற1.] 
 
"அ�பி� வ/வமா� அ�ைனேய - உ�ற� 
        அ/மல! வா@+தி வண5கிேன�; 
இ�ப� ட� விைட ந4�வா, - நாF� 
        எ�பணி ேதச+தி� கா�;ேவ�' 
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எ�; �மர� பணி$திட+ - தாE� 
        இளநைக ெச,1ைர யா&வா
: 
"ந�;� றி+தைன ைம$த நீ - வள� 
        நா&� தி'�Kாி� ெச4வமா�; 
 
சா+விக� ேபாெரனி4 ைதாிய� - ெநJசி4 
        சாலB� ேவ<&� நீ ெகா<&ளா,; 
ஆ+மிக ச-திE� அ�பற� - ெவ4ல 
        ஆ'யி! ஈ$1� கட� ெச,வா,; 
 
ேதட� காிய மகா+மாைவ - இ$த+ 
        ேதச+ தைலவரா,� ெப�;ேளா�; 
பாட� காிய தமி@மக� - �க@ 
        பாெர5�� Nசிட9 ெச47வா,." 
 
அ�ைனயி� இ�ெமாழி ேக�டன� - அவ
 
        அ/மல! க<களி4 ஒ�றின�; 
"ெசா�ன அறிBைர ேபா�;ேவ� - உ5க
 
        Iர+ தமி@மர ேபா5கேவ." 
 
வா5கின� ைகயி� ெகா/யிைன - நீல 
        வானி4 ெஜா?+த1 Tவ!ண�; 
பா5கினி4 அ�ைனE� ெந�றியி4 - ெவ�றி 
        பா/+ திலக� அணி$தன
. 
 
“ஜய ஜய பாரத�" எ�;ேம - Qவி+ 
        தைலநிமி!$ ேதகின� காைளE� ; 
“ஜயஜய" எ�;ப4 லாயிர� - ம-க
 
        சா�றி� பி�ெச�றன! Nதியி4. 
 
ேபெரா? அ<ட� பிள$த1 - அ/ைம� 
        பி/E� மன+தி4 தள!$த1; 
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Nர- �மரேனா! சி5க� ேபா4 - தைட 
        மீறி� பவனியா, வ$தன�. 
 
ெவ
ைளய! வி�ெடறி கா#-கா, - மான� 
        வி�;� பிைழ+தி�ட ேசவக! 
க
ளைன+ ேத/� பி/ெய�றா4 - அவைன- 
        கா�/� பி/�ப� எ� ேறாதி&� 
 
Iரர+ தாச! தைலவனா� - ஒ' 
        ெசா+ைத� பய4வ$1 ேதா�றினா� 
பாரத� வா@ெகன- Qறினா4 - அவ� 
        பா!+19 சகி+திட4 ஒ<Oேமா 
 
அ$நிய! ஆ�சித� ைக+த/ - அத� 
        ஆைணயா4 நி�றெத� ெற<ணிேய 
��னணி த�னி� ெகா/Eட� வ'� 
        ெமா,��ைட Nர� �மரைன 
 
ம<ைடயி ேலா5கி ய/+தன� - அ$த 
        ம<ைடயி4 Tைளயி4 லாதவ� ; 
க<டவ! உ
ள� ெகாதி+த1 - Nர� 
        “கா$தி-� ேஜ" ெய�; Qவினா�. 
 
சா$த �னிெபய! ேக�ட1� - ம-க
 
        ச�;+ தணி$தன! ேகாப+தீ ; 
"கா$தியி� ஆைணைய மீறிேடா� - பைக- 
        ைக+த/ த�ைனE� சீறிேடா�" 
 
எ�; �மர� இைச+தி�டா� - அவ� 
        இ�ெமாழி வா,ேம4 அ/+தன�. 
��;ேபா4 நி�ற$த NரF� - ஜய 
        ேகாஷ+ைத ேம7� �ழ-கினா�. 
 
மா!பி7� ைகயி7� கா?7� - தாச� 
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        மாறி ய/+தன� ேவகமா,; 
பா!ைவ கல5கி�ற� ேபாதி7� - Nர� 
        “பாரத Kமி-� ேஜ' ெய�றா�. 
 
மி'க பலெமா' ப-கமா� - ஆ�ம 
        ேம�ைம� பலெமா' ப-கமா�; 
த'ம பலெமா' ம-கமா� - ெகா&$ 
        த/யி� பலெமா' ப-கமா�. 
 
உடைல ெநா;-கி யட-கினா4 - ெநJசி4 
        ஓ5�ேப! ஆ!வ� ஒ&5�ேமா? 
கட?� ெகாதி�ைப- �;$த/ - N9சி� 
        க�&� ப&+தB5 Q&ேமா? 
 
ெகா/E� பற$த1 வானிேல - ஆனா4 
        �மர� மய5கி வி�$தன� ; 
வ/E5 �'திE� ம<மிைச - அ/ைம 
        மாைச+ 1ைட+1� ப/$த1. 
 
"எ�ைன அ/+த அ/ெயலா� - பாரத 
        அ�ைன வில5ைக உைட+தன ; 
��ைன� �க@ அவ
 எ,1வா
 - கைடசி 
        T9சி4 இைத நாF5 Qறிேன�. 
 
ஜயஜய பாரத�” எ�றன� - அ$த+ 
        தாE� ம/யினி4 ஏ�றன
; 
"ஜயஜய" எ�றன! யாவ'� - �மர� 
        ச+திய� ேபா4 �க@ தா5கினா�. 
------------------- 
  



90 

 

57. 57. 57. 57. கிழவி9� ராணா=�கிழவி9� ராணா=�கிழவி9� ராணா=�கிழவி9� ராணா=�    
 
[ராணா பிரதாப சி�ம� ஓ! ஒ�ப�ற Nர�. அழி யா� �க@ பைட+தவ�. ெட4?9 
ச-கரவ!+தி யாகிய அ-பைர எதி!+1 நி�; பல ேபா!க
 ெச,தவ�. ஆனா4 பல 
�ைற அவ� ேதா4விEற ேந!$த1. தன1 சி+�!- ேகா�ைடையE மிழ$1 
ஆரவ4? மைல+ெதாடாிேல அைல$1 திாி$தா�. ேகா�ைடைய மீ�பேத 
த�Fைடய ல�சிய மாக- ெகா</'$தா�. அைத அைடவத�� எHவளேவா 
1�ப5கைள அFபவி+தா�. இைடயிேல அவ� ஒ' சமய� ச�; உ
ள� தள!$1 
நா�ைட வி�&9 சி$1 நதி-� வட-ேக ெச�;விட+ தீ! மான� ெச,1 
�ற�ப�டதாக9 சாி+திர� Q;கிற1. ஆனா4 உ<ைமயி4 அவ� அHவா; 
ெச�;விடவி4ைல. ெச4லாம4 தி'�பியத��- காரணமாக ஒ' க�பைன9 ச�பவ� 
பாட?ேல வ' கி�ற1. ] 
 
�ய4 ெவ/+1� பUெரன� ெபா5கB� 
ெபா,ய '
ள� ேபா4 வான� க'+த1; 
உயர வானிைட நீ5கி&� �
ெளலா� 
உயி ெரா&5கி9 சிதறி யட5கின. 
 
Iைற- கா�;� �?ெயன9 சீறிேய 
#�றி9 சா/ வைள+1 மர5கைள- 
Q;� ேபெயன நா�றிைச ஆ�/ட- 
ெகா$தளி+த1 கா�&� �றெமலா�. 
 
��;- Q�ட9 சாிவினி4 ஒ</யா,- 
�9# Nெடா�; ெத�பட- க<ட1� 
ெச�; வாயி� கதவிைன+ த�/ன� 
ெச' விழ$தவ+ ேதய+1 ம�னேன. 
 
நைட தள!$தT தா�/E� ெம4லேவ 
நைட திற$தன
 உ�;�; ேநா-கினா
; 
விைட பக!$தில� ம�னவ� உ�ெச�றா�, 
விாி+த ஓைல+ த&-கினி4 சா,$தன�. 
 
ேதா�ற� Qற- கிழவிE� பா4 கனி 
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1ாித மாக�� ைவ+1 வண5கிேய, 
"ஆ�ற4 மி-கவி$ நா�/� அதிபேரா? 
அ/ய� காணேவ வ$தெத�?" எ�றன
. 
 
“ேந�; நா
வைர உ�ற� அரச� நா� 
நிைல �ைல$1 பைடE$ 1ற$தி�; 
கா�; வா-கி4 1'�ெபன வ$1ேள�; 
கனிE� பா7� என-ெகத�?" ெக�றன�. 
 
“ேபா! �ாி$த கைள�ெபலா� ஆறிேய 
�திய ெவ�றி-� ஏகேவ" எ�றன
; 
“ஆ' ம�ற அனாைதயா, இ5� நா� 
அைட$ தன� இனி� ேபாாி4 மனமி4ைல; 
 
"நா�ைட நீ5கி� பயணமா,9 சி$1வா� 
நதிைய+ தா</+ ெதாைலவினி4 ேபாகேவ 
ஓ�ட மாகேவ வ$தன�; Iைறயி4 
ஒ<ட ந4?ட� த$தைன வா@" ெக�றா�. 
 
"எ�றா� ராணா�ர தாபேனா ேப#ேவா� - 
இ$த9 ெசா4ைலய9 சி5க�� ெசா47ேமா? 
நி�ற Nர�� ஆ<ைமE� இ�ைறநா
 
நீணில+ைத வி� ேடகிய ேதா?" ெவ�றா
. 
 
"மான மி�றி ரஜ�+ர ம�ன!க
 
ம</ யி�&� பணி$தன! அ-பைர; 
மான சி5கF� ைம+1ன� எ�றன�; 
மா�சி ெக�ட1 ந�மேனா! வ�சேம. 
 
"ெசா$த+ த�பியி� ெசா4ைல� ெபா;-கிலா! 



92 

 

ேசார� ெச,E� அயவைன9 I@கிறா!; 
த$ைத நா�/ைன வி�;� பிைழ-கிறா!; 
தாச ராக-ைக க�/ உைழ-கிறா!. 
 
"1ைணவாி�றி� பலபல ச<ைடக
 
ேதா�ற தாெல� ற� Nர'� ேசா!$தன!; 
பிணியி4 ெநா$தன!; பசியினி4 மா@கின!; 
ேப#5 ேகா�ைட9சி+ �'� இழ$தி�ேட�. 
 
'ஆர வ4?ய- ��றி4 அைல$தன� - 
அாிய ேபா!பல ெச,1 �ய�றன�; 
Iர தீர5க
 கா�/ேனா� ஆயிF� 
ேதா4வி ேயயினி9 சமெரன- ெக�ன ெசா4." 
 
"பார த+திைன- கா+திட ந�மிைட� 
பா!+தி ப�நீ! உ<ெடன ந�பிேன�; 
ேபாெர &+தந� ேபாெதலா� ைம$தைர� 
ேபாக ெவ�; நா� வா@+தி அF�பிேன�. 
 
“நாத� N@$தபி� நா4வெர� காைளக
 
ந&க4 ெப�றி&� Nரரா,� ேபாாினி4 
ேமாதி மா<டன!; த�ன$ தனியளா, 
��;� [��க@ Qறி நா� வா@$1ேள�. 
 
"ஈன� ேப9#நீ! ேபசிட4 ஏ�?" எ�றா
 : 
"எ�ன ெச,வ ெத� ேறபிர தாபF� 
ேமான மா,+தைல அ5ைகயி4 ேச!+1ேம 
��ன! ெகா<ட �/விைனேய ெசா�னா�. 
 
நர�ெப�$1வ ?ய�ற ைகயின
 
நாக ெம�னேவ சீறி எ�$தன
. 
அ'கி4 ெதா5கிய வாைள எ&+தன
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"அ+த, ேகளி$த9 ேசா!B ெபா;-கிேல�. 
 
"Nர ம5ைகய! ேகா/யி5 ேகEளா! 
ெவ47� Nரைர� ெப�;+ த'வ!கா<; 
பார த�ெபய! ம5கிடா ேதா5கB�, 
பா! மதி-�� ரஜ�+ர Nர$தா� 
 
"கைற யிலாெதாளி NசB� நீாி�ேற 
க&க9 ெச�; ேபா! மீ<&� இய�;N! : 
மைறE ெம�ற�ேப ராைண யறி�N! 
மா!� ேச!ெச5 �'தியா4 ெச�பிேன�" 
 
எ�; வாைள+ த� மா!பி4 �ைத+தன
, 
இர+த� ேசாாிட வாயி4 �� சா,$தன
; 
நி�ற Nர� திைக+1� �தியேதா! 
நி9சய+1ட� க�&ைர Q;வா� :- 
 
"ெப<க D-கணி யானேதா! அ�ைனேய 
ேப#� வா!+ைதைய- ேக�&யி! நீ5�வா, - 
ம< ணிைதயினி மீ���� ைகயினி4 
வா5�� வாளிைன வி�&� பிாி$திேட�. 
 
“உ�ற� ஆவி ந� சா$திைய எ,1க; 
உயிாி� ந4லவ! நாதF� ைம$த'� 
ெச�ற Nர+ தல+திைட9 ேச'வா,; 
தி'�பி ேன�சி+ �ைரேய மீ�க நா�." 
 
�ய4 ம/$த1 ம�ன� உள$தனி4 
�+1 ண!9சிE� ெபா5கி9 #ர$த1; 
"ஜய மைட$தி& ேவ� தனி நி�; நா� 
தள!B தீ!$தன� " எ�; �ழ5கினா�. 
-------------- 
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58. 58. 58. 58. பி.திவிராBபி.திவிராBபி.திவிராBபி.திவிராB----ச�9
ைதச�9
ைதச�9
ைதச�9
ைத    
 
[பி'திவிராR ச�E-ைதைய- காத?+தா�. ஆனா4 பைகைம ெகா</'$த 
ஜயச$திர� த� மகைள அவF-�- ெகா&-க ம;+தேதா& அவைள 
ேவெறா'வF-� மண� ெச,ய நி9சயி+19 #ய�வர+தி�� ஏ�பா&� ெச,1வி� 
டா�. #ய�வர நாள�; பி'திவிராR ச�E-ைதைய+ �-கி9 ெச�ற 
1ணிகரவரலா; அைனவ'� அறி$த1. அ1ேவ பாடலாக இ5� உ'வாகிற1. ] 
 
ம5ைக #ய�வர நாளி1; 
        வ$தன! ம�ன! ப4லாயிர� 
அ5ைகயி4 மாைலைய ஏ$திேய 
        அைவயி4ச� E-ைதE� ேபா$தன
. 
 
ஆர5 கர5ெகா<ட ஆர�ேபா4 
        அைச$1 நட-கிறா
 Q�ட+தி4 
ஆர5 கவ
 �க� ேநா-கிடா! ? 
        ஆ!�க �� அவ
 ேநா-கில
. 
 
பி'திவி ராஜF- ேகாைலதா� 
        ேபா-க ம;+தேதா டா5கவ� 
உ'வ9 சிைலெயா�; ெச,1ேம 
        ஒ
ளணி வாயிைல- கா+தி&� 
 
ேசவக� ேபாலேவ ைவ+தன� 
        ெதளிவி4 Rயச$+ர ராஜேன; 
Kைவத� காதல� க+தF� 
        ��ைம �ாி$தைத- க<டன
. 
 
ைநE �ள+தின ளாகிேய 
        நா/� பலபல ெவ<ணினா
; 
ைபய நட$தவ
 வாச?4 
        ப1ைம இ'�பிட� ந<ணினா
. 
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“ந�சிைல யாகேவ வ$தநீ 
        நாத�" எனமாைல I/னா
; 
ெபா�சிைல ேபா�றவ
 ேசாக+தா4 
        ெபா'மிேய சா,$தன
 T!9ைசயா,. 
 
தைரயினி� KBட4 ேச'�� 
        தா5கின காதல� ைககேள! 
மைறவினி4 நி�றவ� பி'திவி 
        ம5ைகைய ஏ$திேய பா,$தன�. 
 
ஒ'+த! 1ைணயி�றி9 சி5க� ேபா4 
        ஓ5கிய காதலா4 வ$தவ� 
க'+ைத உண!$தி&� �ரவிதா� 
        கா�றிைன� ேபால� பற-�மா4. 
 
ெகா�பைன யாைளேயா! ைகயினி4 
        Qாிய வாெளா' ைகயினி4 
ந�பி- �திைரைய வி�டன� 
        நா7கா4 பா,9ச?4 ெச�றேத 
 
Q/ய ம�ன! திைக+தன!, 
        Qறின! வJசின� ேகாபமா,; 
ஓ/ய ேபா!கேளா ராயிர�, 
        உ'பாி ஊ!$த வ ராயிர�. 
 
வா
கேளா ராயிர� மி�னேவ 
        வ4லைம ேபசின! ஆயிF� 
ேவளிைன� ேபா�றவ� த�ைனE� 
        மி�னிைட யாைளE� க<டதா! ? 
------------- 
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59. 59. 59. 59. ராைத பா !ராைத பா !ராைத பா !ராைத பா !    
 
ைகயி7
ள க<ணா/ நீ 
        கா! �ழ?4 ேத� மல'� நீ 
ைமவிழியி4 பாைவEேம நீ 
        மா!பக+தி4 க(�ாி நீ 
எ�ற Fயி! T9சி� மண� நீ 
        எ� க�+தி4 இ�பமாைல நீ 
இ$த உட4 த$த #க� நீ 
        எ� னக+தி� களJசிய�� நீ 
பறைவகளி� நீ
 சிற�� நீ 
        பா,$1 மிளி! மீF-�நீ! நீ 
உறெவன-� நீெயனேவ நா� 
        உ
ளமதி4 இ��;ேவ� கா< 
உயிாி� உயி! எ�;ைனேய நா� 
        உவ$1ள 1� ச�மதேமா ெசா4 
மய4 ெப'�� ேவ,5�ழ?4 எ� 
        மாதவேன கீத� வ$தேத. 
[வி+தியாபதி பாடைல+ த�வி எ�திய1. ] 
---------- 

60. 60. 60. 60. எ�த வைக உண-�தீ-எ�த வைக உண-�தீ-எ�த வைக உண-�தீ-எ�த வைக உண-�தீ-????    
 
அ$தி�ெபா �திெலைன வ$தைண$தவ! - ெசா�ன 
அ�� ெமாழி எ<ணிெய<ணி� ெபா5� �
ளேம; 
"க$த� அவி@$த மல!- க�னியழைக - எ�ற� 
க<ணிைணக
 Nசிடேவ க<டறி$தீேரா? 
ச$த� �ர7� வ</� கீதெவா?ைய- - ைகயி4 
தாி+த வைளக
 ேபச- ேக�டறி$தீேரா? 
ெசா$த� உம-� நாென� ெற$தவைகயி4 - இ5� 
ேதா�ற- கர5க
 ர<&� ெதா�/�+தீேர? 
எ$த வைகயறி$தீ! எ�ன 1ணிேவா? - அைத 
எ�றF- ேகEைர-க ேவ<&ெம�ேறேன" - 
"வ$1ைன� பா!-� ��ன! உ
ளமிர<&� - மண 
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வா@வினி4 ஒ�றி நி�ற உ<ைம ெபா5கி�ேற; 
எ$த வைகEண!$ேத� எ�; Qறேவ - என- 
ேக1 ெமாழி?" எ�றிதழி4 �+த� நிைற$தா!. 
------------------- 

61. 61. 61. 61. பாரதிபாரதிபாரதிபாரதி    
 
ெப'ைமெயலா� மற$1நி�ற தமி@நா�& ம-கைள+த� 
        ெப'ைமயறி$ ேதா5கிெயழ- கவிக
 ெசா�னா� 
ஒ'வF-ேக உணவி4ைல எ�னில$த- க'ைணயிலா 
        உலகிைனேய அழி+தி&ேவா ெம�; ெசா�னா� 
தரணியிேல அைனவ'ேம தா@வி�றி இ�ப5Q/9 
        சாிநிகரா, வா@வெம�; �ழ-க� ெச,தா� 
அாிய நவ பாரத+ைத ஆ-��கவி பாரதியா� 
        அவ� �கைழ யிய�பிடB� வா!+ைத E<ேடா ? 
------------------ 

62. 62. 62. 62. ஆைச இளந#ைகஆைச இளந#ைகஆைச இளந#ைகஆைச இளந#ைக    
 
ஆைச யிள ந5கா, - நீதா� 
        அழகி� எ4ைலயானா, 
காசி4 எழி4 எFேமா! - மணியா4 
        கைட$த ந�சிைலேய! 
 
நீல- கட4விழிக
 - அ�த� 
        நிைற+த ெபா-கிஷேமா? 
ேகால- கவிைதெய4லா� - க�ன- 
        �ழியி4 கா<பெத�ேன! 
 
ெசHவி யிைவயைன+1� - ஒ'5ேக 
        சி;ைம ெய,திடேவ, 
ெகாHைவ யிதழிைடேய - �+1- 
        ேகாைவ காOத/ 
 
க<ட நா
 �தலா, - உ
ள+தி4 
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        கன4 வள'த/ 
அ<ட 'லக இ�ப� - அதைன 
        அைண-க லாகாத/. 
 
அ��9 சிாி�பதனா4 - நீேய 
        அக5 �ளிர9 ெச,வா, 
1�ப� 1ைட-கவ4ல - ேமாகன9 
        ேசாைல� ப#5கிளிேய! 
--------------- 

63. 63. 63. 63. க*Dத/ ேபாலக*Dத/ ேபாலக*Dத/ ேபாலக*Dத/ ேபால    
 
�+தF� இேய#B� பிற$த இ�பாாினி4 
இ+தைன ெகா&ைமக
 எ�ப/ �ைள+தன? 
உலக� உயி! ெபறேவ உயிாீ$தா� கிறி(1�னி ; 
உலக� உ,ெக�ேற உய!�+த� தா� 1ற$தா�. 
அவ!த� ெபா�ெமாழி அைனவ'� ேக�கேவ 
�வியினி� கா$திE� �க�றிட வ$தன�; 
அைனவ'� இ�பேம ஆைசE�றி'$1� 
நிைன-கB� ெநJச� ெந-�;� தீைமக
 
யாவேன ெச,�வ�? யா<&� தீைமயா, 
ஆவன இ�ப� அளி-�ேமா ஐயேகா! 
நJசிைன� பா,9சி ந4ல� 1<ணேவா? 
நJசிைன ேய�ேற ம�றவ! அ�1ண- 
க<Oத4 ேபால எ<ணேல ேம�ைம; 
வி<Oல க�ேற தைழ$தி&� தி<ணேம. 
--------------- 

64. 64. 64. 64. ஜய பாரத�ஜய பாரத�ஜய பாரத�ஜய பாரத�    
 
ஜயபாரத� ஜயபாரத� ஜயேஹ 
ஜயபாரத� ஜயபாரத� ஜயேஹ 
உய'�னத மைலராஜன'
 �மாீ 
உைமயாளவ
 வ/வாகிய ேதN - ஜயபாரத� 
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அ'ேளா5கி&� அ�பா� ெநறி க<டா, 
அறேம உய! வா@வி� �றி எ�றா, 
உலேகா!ெதாழ உய! நீதிக
 அ'
வா, 
உலேகா! இனி ஒ�றா� வைக �ாிவா, -ஜயபாரத� 
 
பைகயா4 அழி பைடயா4 மிக ெநா$ேத 
பயேமா5கி& 1ய! வா@வினி4 ெவ$ேத 
வைகேய1ேம யறியா� �வி மா$த! 
ம'ேளகிட அ'
 வா@விைன ந4கா, --ஜயபாரத� 
 
ஜயபாரத� ஜயபாரத� ஜயேஹ 
ஜயபாரத� ஜயபாரத� ஜயேஹ 
உய'�ன+ மைலராஜன'
 �மாீ 
உைமயாளவ
 வ/வாகிய ேதN - ஜயபாரத� 
------------- 

65. 65. 65. 65. அழ� நடன�அழ� நடன�அழ� நடன�அழ� நடன�    
 
மைழ ��கிய தைழக
 அைசE� 
        பளபள�ைப� பா!! 
மாைல வானி4 பாிதி வ�ட+ 
        தகதக�ைப� பா!! 
�ைழE� உள�� தைழய இைழE� 
        �யி?� கீத� ேக
! 
ேகா�&� Kவி4 #'தி மீ�&� 
        வ<&- Q�ட� பா!! 
�ழவி+ ெத�ற4 த�வி ய4? 
        �+த5 ெகாJச4 பா!! 
�ழ? ெல5ேகா இைடய� ஊ1� 
        ம1வி� 1ளிக
 ேக
! 
அழகி� ெத,வ நடன மி5ேக 
        ஆஹா பாரடா! 
அவனி யி1ேவ இ�ப ேலாக� 
        அ4ல4 ஏதடா? 
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[ஓ! அழகிய மாைல�ெபா�1. மைழ ெப,1 அ�ெபா�1 தா� ஓ,$த1. வானிேல 
கவி$தி'$த ேமக- Q�ட5க
மைற$1வி�டன. கதிரவ� ெபா� மJச
 
கிரண5கைள� பர�பி-ெகா</'$தா�. எ5�� ஒ' �திய எழி4. அ$த ேநர+திேல 
கழனிகளி� வழிேய ேபா,-ெகா</'$ேத�. அ�ெபா�1 எ�திய1 இ�பாட4. 
ேகா�&�K - ேகா�&�K, ெகா/�K, �த�K. நீ!�K என� K நா�� வைக�ப&�. 
நில�K எ�; ஐ$தாவ1 வைக ஒ�ைற- Q;வா;�<&. இவ�றி4 ேகா�&�K 
எ�ப1 மர-ெகா�பி4 K�பதா��. ] 
---------------------- 

66. 66. 66. 66. க*ணி/லாமேலக*ணி/லாமேலக*ணி/லாமேலக*ணி/லாமேல    
 
க<ணி4 லாமேல ேகாலேத க<ணா, 
ம<ணிைன+ ெதா�& ெம4ல-கா4 ைவ+1, 
“ப<ணிய பாவேமா? பைட+தவ� ேகாபேமா? 
எ�னேவா ெதாிேய� இ-கதியாேன�; 
ெநJசினி4 இர-க� நிைற$தவ! இ4ைலேயா? 
ெகJசிேன� அ'
N!; அJச?" எ�றா
 - 
மைற$1� க$ைதயி4 மைற$திடா வா�ட�; 
அற$தா� வ?யினா4 அக�ெறாணா� பசிேநா,; 
அ�ைனெய� ேற+1� ஆதியா� ச-தி 
த�ைனேய கா�&� ெப<ைமயி� வ/வ�; 
ைகயிேலா! �ழ$ைத கசடனா� எவேனா 
ைமயேல கா�/ மய-கிேய பச�பி� 
ேபயா� காம� ெப'$தீ9 #�டதா4 
நா,ேபா4 உடைல ந9சினா� த$த1 - 
பாவ9 சி�னமா,� பாைவயி� இ&�பி4 
Qவி இைர+1- �வலய� பழி+திட 
நி�றதா� எனிF� ெநJசினி4 எ5ேகா 
க�றிய பசியி� க'-க7- �
ேள 
மி�னி&� தா,ைமயி� ேவக+தா4 தா5கினா
; 
த�ைனE� ேநாவா
; "சாமியி� க<O� 
ெநா
ைளேயா?" எ�பா
; ெநா/யினி4 ஆயிர� 
ச
ைள- கிள!9சியா4 சா�பலா, உதி!வா
; 
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ப�டண Nதியி4 பதறிேய நி�கிறா
 - 
ம�/லா9 ெச4வ� வல� வ'� ச$தியி4 
�ெசன- காசிைன Nசிேய நவநவ� 
பாசிE� #<ண�� பக�&� வா5�ேவா! 
ேச!$தி&� Iழ?4 ெச�ைனயி� வளெமலா� 
ஊ!$தி&� Nதியி4 ஒ' க< இ4ைலேயா? 
ெம9சி&� ப<ெபலா� ெவ;� ெவளி� K9ேசா? 
ப9ைசE� பாிB� பற$தேதா வற<டேதா? 
வ<ைமE� மா,$த ெத�னிF� இ$த� 
ெப<ைமயா� �ல+தி� ெப'ைமைய- 
கா-கB� எ<ண�� இ4ைலேயா? இ$தநா ெட�;� 
அ�ைனயா� ச-திைய அ/ெதா� ேத+1� ெப'ைமேய உைட+ெதF� ேப9#� 
ஒழி$தேதா? 
இ'தய� இ4லா� ப�டண� இ1ேவா? இ5�ேளா ெர4லா� நிைன+தி/4 
இைம�பினி4 
அ5ைக ஏ$1ேவா! ஆ'ேம இலாம4 
ெச,யB� ஆ�ேம; ெச�ைனயி� சீ!ைமE� 
ெம,ைமயா, விள5கி&�; கவிஞF� வா@+1ேம. 
-------------- 

67. 67. 67. 67. எ�E� பதினாEஎ�E� பதினாEஎ�E� பதினாEஎ�E� பதினாE    
 
நீல+1� பாழிேல ேகாள+1� ப�பர5க
 
        �5�� இைசெய��ப+ �5காத ஆ�ட+ தா� 
நவ-கிரக� ெப'5ேகா/ ந�ச+திர மணிEதிர� 
        பரெவளியி4 ெவ/வாண� பவனி-� யா! வ�+தா!? 
 
நீள+1 ெந&வழிேயா நீ
வ�ட� ெபா, வழிேயா? 
        தாள- கண-�<ேடா சாெவ4ைல தாF<ேடா ? 
எ4ைலய�ற ேபெர4ைல எ5�� நிைற பரமாO 
        மன-�ைகயி4 ேபாிமய� மணி-Q<ைட- கா7ைத+1� 
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Kநி�; பிற�பி+1� பா4 உற5கி 
        தாள� தவற/+1- கா4மா�றி- கன ெல��பி� 
ெபாறிவாண� ெபா5கிெயழ� ��னைகயி4 சின5 கா�/� 
        ெபாறிவாயி4 ஐ$தவி+த ெபா-கண+தி4 ெப<மய-க 
 
ம9சா� மன5�ளிர ம+தள+தி� #திேசர 
        த9ச� மலேரறி9 சாB-�யி! பைட+1+ 
தாள+ைத+ த�/டேவ சதி'ம$த மா!-க<ட� 
        நீD� பதினாறா, நி�ேற நட$தி&ேம. 
 
[உலக5க
 ேதா�;வ1� மைறவ1மாகிய பைட��+ த+1வ+ைத� �1 �ைறயி4 
Q;வ1 இ-கவிைத. இத��9 ச�; நீ<ட விள-க� ேதைவ. இ'�பிF� 
�றி�பாகB� #'-கமாகBேம இ5� எ�த இய7�. நீல+1� பா@ - நீல நிறமான 
பா@ெவளி. 
ேகாள+1� ப�பர5க
 - ேகாள5களாகிய ப�பர5க
. ப�பர� நிைலயி4 நி�; 
ேவகமாக9 #ழ4வைத� ப�பர� �5�கிற1 எ�; Q;வா!க
. அ$த9 சமய+திேல 
அதி?'$1 ஓ! ஒ? எ��. �5காத ஆ�ட+தா� - ேதா�ற� மைறB எ�கிற நடன� 
ஓயா1 நைடெப�;-ெகா</'-கிற1. இ$த நடன+தி� பவனியிேல வாண 
ேவ/-ைககD� உ<&. கிரக5கD� ந�ச+திர5கD� ெபாறிெபாறியா, 
உதி!கி�றன. 
நீள+1 ெந&வழிேயா நீ
வ�ட� ெபா, வழிேயா - ஆகாய� பரெவளியான1 நீ<& 
ேபா,-ெகா<ேட இ'- கிறதா அ4ல1 நீ
வ�டமாக அைம$1
ளதா? இ$த இ' 
வைகயான க'+1-கD� வானவிய4 விJஞானிகளிைடேய உலவி வ'கி�றன. 
மணி-Q<& எ�ப1 கால- கண-ைக- �றி-கிற1. K நி�; பிற�பி+1� பா4 
உற5கி வா@வி+1 - தாமைர மலேரானாகிய பிரமாவாக நி�; பைட+1�, 
தி'�பா�கட?4 ப
ளி-ெகா<& வா@வி+1�. தாள� - தவற/+1 - ேகாள5களி� 
ேபா-கிேல ஓ! ஒ�5 �<&. அ$த ஒ�5� தவ;மானா4 ஒ�ேறாெடா�; ேமாதி9 
சித;�. ��னைகயி4 சின5கா�/ - சிாி��� ேகாப�� கல$ேத இ'-கி�றன . 
ெபாறிவாயி4 ஐ$தவி+த ெபா-கண� - எ4லா� அட5கி- கிட-கி�ற நிைல. ெப< 
மய-க - ச-தி த+1வ� இ�ெபா�1 ம;ப/E� பைட��+ த+1வ� ெதாட5�கிற1. 
ம9சா� - வா@வளி-�� த+1வ�. அ1தாேன ம+தள+ தி� ஓைசைய- Q�&கிற1? 
த9ச� - பைட�பவ�. சாB-�யி! பைட+1 - எ4லா� அட5கி- கிட$த த4லவா? 
அதிேல உயி! ேதா�;கிற1. பைட��+ த+1வ� தாள� ேபாடேவ சதி! ம;ப/E� 
ெதாட5கிவி�ட1. எ�;� சிரJசீவியான ஆ�ட� இ1. ] 
-------------- 
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68. 68. 68. 68. இ.ளி/ மித�த ெந'ச�இ.ளி/ மித�த ெந'ச�இ.ளி/ மித�த ெந'ச�இ.ளி/ மித�த ெந'ச�    
 
�4ைல9#ட! விாி-�� ��நிலவி� ேத� கதி!க
 
ெசா4?� �ைழவ1ேபா4 ெசா4ல�ற ேசாக+தி� 
ப<ைண யிைச-கி�ற ைப5ெகா/யா! அறிேயேன - 
க<ணி4 ெதாியாம4 காதினிேல Iேட�;� 
ம5ைகயி$த நீளிரவி4 மன+1யர- கனெவ4லா� 
ெபா5க� ெபாழிகி�றா
 ெபா�னா�&+ தீ5�ர?4 
பா�டறியா� ப<N9சி4 ப9ைசEள+ 1/� ெப4லா� 
ஓ�&கி�றா
 Nதி�ைன ஒ'மாட+ 1
ளி'$ேத. 
ேமான+1ய! இ'ைள ேமாதிவ$ெத� உள��கேவ 
நாF� ெசயல�; ந&+ெத'வி4 நி�றி'$ேத� - 
யாேராஇ� ெப<ெகா/யா
? ஏேனாஇ� ெப'$ 1யர�? 
சீராக- ைகபி/+ேதா� சி$ைதய�� பிாி$தாேனா? 
மன+த�� ேவறி'-க மணவா@-ைக இ5கா9ேசா? 
திைன�ெபா�1 கணவFட� ேச!$தி'$1 வா���ன! 
ெகா&5கால� 1ைணவைனேய ெகா<ேடா/� ேபானாேனா? 
ப&$1யர� ஏெதனேவ ப<ணிைசE� Qறவி4ைல; 
உ�ெபா'ைள- Qறாம4 உண!9சிதைன- கா�& த��� 
 
ெவ�ெடனேவ ேபசாம4 ெவ���ள� விாி�ப த��� 
இைசைய�ேபா4 ேவறி4ைல. எ�றFள� அ$நிைலயி4 
கசி$1'கி� ப<ெணா?ைய- க
ளெனன+ ��றி&ேம. 
ந
ளி'ளி4 உ'மைற+த நரக+தி� 1ய! இைசேய, 
உ
ள+ைத9 ெசா4?வி�டா4 உ�றா! க/வாேரா? 
ஈரெநJச� அவ!-கிைலேயா? இ'D� அ� கி�ற தி5ேக 
ேபரறியா� ேபரவல� ெப'$�-க+ ெத4ேலா'� 
ெச+தி'-�� ேவைளயிேல ெசறி$தவி'� பா5கிEட� 
சி+த5 கல$தாேயா தீரா+ 1ய!-ெகா/ேய? 
த-கவிட+ 1�பாைத தா<டறியா- �;5ெகா
ைக 
ம-களிைட E�Fள+ைத மைற-காம� கா�&த�� 
ஒ�ைற+ தனி9சீவ� ஒ'வ'ேம கிைடயாேதா? 
ம�றி5� நாFன-கா, மா@�வ15 காணாேயா? 



104 

 

க<ணி4 நா� ப/Fெம�ற� க<ணீ! நீ உண!$தா7� 
எ<ண+தி4 �யவென� ெற�ப/+தா� க<டறிவா,? 
ஆள+தி� ப<N9சி4 அவலெமலா� காாி'ளி� 
நீள+தி4 மித$ததனா4 ெநJச�சிறி தா;ைவேயா? 
-------------- 

69. 69. 69. 69. மாமர
 க�னிமாமர
 க�னிமாமர
 க�னிமாமர
 க�னி    
 
வ'கி�றா� வச$தனி5ேக வா�டேம� எ�;�ற� 
இ'ெசவிக
 ேத�பாய யா'ைர+தா! ந�ேசதி? 
பழ5க$ைத உைடநீ+1� ப#ைம ெகா<ட மாமரேம! 
அழ�9 சி;க�னி ஆகிவி�ட மாய� எ�ன? 
வச$தF�ற� காதலைன வரேவ�க ெம,+ேதாழ� 
வச$தசக� ஆ!வ�ட� மைலய+ேத ெப�;வ$த 
ெத�ற4 ேத! ெவ
ேளா�ட� வரநாணி9 சிவ$தாேயா? 
ெச�;வ$த �யி�பாண� தீ�பாட4 ேக�டாேயா? 
ேக�டBட� ெம,சி?!-க- கிழ�டாைட உதி!$த1ேவா? 
தீ�டாிய ப#மJச
 ெச�ப#ைம தா��ைழ+த 
�1�ப�& ெம4லாைட ேபா!+1வன ேதவைத ேபா4 
ம1+1ளி-�� K9I/ வ</ன5க
 இைச�ரல 
இளைம வன�ெப4லா� எ,தி ந4ல கா�சித$தா, 
பளபள+1 மி�னிமி�னி� பகலவனி� ெபா� கதிாி4 
எ�ென�ன க�பைனக
 எ�னக+ேத Q�& வி+தா,! 
க�ன� #ைவெதவி�ட- கனியி�ப� த'த'ேவ! 
ஆ<&ெதா;� எழி?ளைம அைடகி�ற த$திர+ைத 
ஈ<ெடன-�- Qறாேயா? இதய� நிைற காதலேதா? 
 
[இளேவனி4 வரB க<& மாமர� �திய எழி4 ெகா
ள+ ெதாட5�கிற1. அ$த9 
சமய+திேல மாமர+ைத� பா!�பேத ஓ! இ�பமாக அைமகிற1. வச$த சக� - 
வச$தFைடய ேதாழ�, ம�மத�. மைலய+ேத ெப�; வ$த ெத�ற4 ேத! - ெபாதிய 
மைலயி4 ெப�ற ெத�றலாகிய ேத!. ம�மதF-�+ ேத! ெத�ற4 . ெவ
ேளா�ட� 
- ேசாதைன-காக+ ேதைர �த� �தலாக ஓடவி&த4. ெச�; வ$த �யி� பாண� - 
மாாி-கால+திேல �யி4 மைற$1 வி&கிற1; இளேவனி� கால+திேல ம;ப/E� 
அத� இனிய �ர4 ேக�கிற1. �யிலாகிய பாண�. ஆ<&ெதா;� எழி?ளைம 
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அைடகி�ற த$திர� - மாமரேம, நீ ஆ<&ேதா;� �திய இளைம ெப;கிறா,; நா� 
ஆ<&ேதா;� �1ைம எ,தி-ெகா<ேட இ'-கிேற�. இளைம எ,1� த$திர+ைத 
என-�- Qறமா�டாயா? இதய+திேல அ�� நிைறகி�றேபா1 இளைமE� 
தானாகேவ ேத�றிவி&மா? ] 
---------------- 

70. 70. 70. 70. காத/ ெந.��காத/ ெந.��காத/ ெந.��காத/ ெந.��    
 
காத?ெய� க<��ேன நி�கி�றா
கா<கி?ேரா? 
க<டவ!ேபா4 நீவிெரலா� காணவி4ைல; க</'$தா4 
ேவதைனயி� சளசள�பா� ெவ;� ேப9#� ேப#விேரா? 
ேமனிெயலா� க<ணாக வா, திற$1 நி4]ேரா? 
ெத�ன� �1�பாைள மடலவி@$1 நி�ப1 ேபா4 
ேதநிலவி� சா�றினிேல வ/+ெத&+த ெபா�F'வ� 
சி�னJ சிறிய நைக உ
ளமைத- கி
D நைக 
ெத,வர�ைப ஊJச?&� வானவி4ைல� ேபால வ$1 
வ<ண- கிளி�ப9ைச வள!காJசி� ப�&&+தி 
மகரயா@ #ர$��;� இைசவ/வா, எ�றனி' 
க<ணிைமயி4 நி�கி�றா
 ; காணீேரா , காணீேரா? 
கவிைத ெவறிW�&கிறா
; காமF-ேகா! �1 அரண�; 
பJ#ெகா<& தீயைண-�� பயி+திய+19 ெச,ைக ைய�ேபா4 
பதமலாி� திற5கா�/, பரத+தி� உயி!கா�/ 
ெநJசமதி4 ஆ&கி�றா
; நிமி!$ேதா5� காதெலF� 
ெந'��- கட4 எ�$த அ�த+ைத� ெப;ேவேனா? 
------------------ 

71. 71. 71. 71. அழி�த F!அழி�த F!அழி�த F!அழி�த F!    
 
ஆரடா Q/தைன அழி+த ெகா&�பாவி? 
        ஆர$த� ேப,-ைகய�? 
        அ�ப- ெகா&5க�ேகா? 
 
வ4.ேறா? விஷ�பா�ேபா? மனிதனிைத9 ெச,வாேனா 
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        க4லாத இய4K-க� 
        க�/ைவ+த Q& #�றி� 
 
படபட+19 சிைறய/+1� பாவிெய�ேற மார/+1 
        ம/கி�றா, ஐையேயா! 
        வ$1 வ$1 பா!-கி�றா,! 
 
ெபா���ைட களவா9ேசா? ெபா��J# பறி ேபா9ேசா? 
        சி�னJ சி;சி�ேட 
        ேத�பிெயைன9 சீறாேத : 
 
தி�ட� வ�+1வி�ேட� ேச!$தி&N! ெச�மன+ தீ! 
        ெகா�ட� அட-கி&ேவா� 
        ெகா&ைம அழி+தி&ேவா�; 
 
வ?யி4லா ந4ெநJச� வJசைன-� மாளாம4 
        க?ேயா�/ அற5கா+1- 
        க'ைணெய5�� Q�/&ேவா�; 
 
ஊ+ைத- �ட7-கா, உ<ைமப? யாகாம4 
        கா+தி&ேவா� வ$தி&N! 
        கவிஞ� எ�ற� ஆைணயிேத. 
 
[சிறிய பறைவ ஒ�றி� Q& அழி$1 சிைத$1 கிட$த1. �5க மர+திேல அ1 
அழகாக- க�/யி'$த Q�ைட யாேரா களவா/ யி'-கிறா!க
. Q�ைட இழ$த 
பறைவயி� பாிதவி�ைப- க<& பா/ய1. ] 
---------------------- 

72. 72. 72. 72. �ைற�ைற�ைற�ைற    
 
க<O-�
 ேளவான மீனி'-க- க<ேட� 
கால+ைத ெவ�றேதா! அ�பாழ� க<ேடேன 
க�ன+தி ேல#ழி வ<ண-�ழி க<ேட� 
கவிைத� ப#$ேத� ஊ�ைறE� க<ேடேன 
ெச�பவழ+ 1<ட� �+ெதாளியி4 க<ேட� 
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ேதவா�த ம5� சிாி-கB5 க<ேடேன 
ப5கய ெமா�டவி@ ��நிலB5 க<ேட� 
பா!-�� இ'விழி �ைற�ைற க<ேடேன. 
--------------- 

73. 73. 73. 73. உதி-�த ச.�உதி-�த ச.�உதி-�த ச.�உதி-�த ச.�    
 
க<ெண&+1� பாராம4 கா?4 மிதி+தா!க
; 
ம<ணிேல N@$தBட� மதி�ெப4லா� ேபான1ேவா? 
பைசயி'$த ேபாெத4லா� ப+1�ேப! #க5காண+ 
திைசவிாி$த மர-கிைளைய9 சீ'டேன அணிெச,தா,; 
கா�;�ற� ெசவிவழிேய கனி$த�; பா/வ'� ; 
ேவ�;� பறைவெயலா� விதவிதமா,� ேபசிவ'�; 
வா/ைந$ேத உட4 #'5கி வற<&வி�டா, எ�றBட� 
ஓ/வ$1 கா�ற1B� ஒ'கண�� எ<ணாம4 
���றேவ பி/+1$தி- Qசாம4 சீறியி5�- 
��ைபயிேல சா-கைடயி4 ெகா<& த
ளி வி�ட1ேவ! 
கா�;+ேத வாஇ1B�? க&வJச� பய4 அலேவா ? 
சீ�றமத� ேமெலத��? தின�� இ$த� பாாினிேல 
ப<�9 சிகர+1� பாாி-�� மா$தாிட� 
க<ட தி1தாேன? ைகவற<டா4 மதி�பவ! யா!? 
----------------- 

74. 74. 74. 74. அவ�அவ�அவ�அவ�    
 
மி�ன� ெகா/E� அவேள 
Nைணயி� நாத� அவேள 
க�னி� ெப'ைமE� அவேள 
கனவி� நிழ7� அவேள 
வானி� நீல� அவேள 
வாாிதி ஆழ� அவேள 
ேதனி� ம1ர� அவேள 
சி;நைக� பி+1� அவேள 
ெநJச- கன7� அவேள 
நிைனவி� ெபா'D� அவேள 
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தJச+ ெத,வ� அவேள 
ச5கம வாயி4 அவேள! 
--------------- 

75. 75. 75. 75. ஈச/ஈச/ஈச/ஈச/    
 
இரB� ெபா�ெத4லா� �ற4 வி�$திட 
        ஈச4 பற$த1 காைலயிேல 
        Kச4 சிற$த1 ேசாைலயிேல 
கரB- �ண�
ள ப9ைச- �'விE� 
        கா�றி4 மித$1 பி/+ததடா 
        Q�றி4 �ைன$1 ம/+ததடா 
த$திர+ த5ெகா' வ4.;� ப�சிE� 
        த-கேதா! வா,�பிைன- க<டதடா 
        மி-கேதா! ஏ,�பிைன- ெகா<டதடா 
அ$தர+ தீச4ேம4 நா�ட� ��1மா, 
        ஆ/ அைல$த1 சி�&�ப9ைச 
        ஓ/ மைல$த1 1�ட�ப9ைச 
ஈசைல- கHவவா� நி�ற கண+தினி4 
        ஈ�/யா,� பா,$த1 வ4.; 
        I�/யா,+ ேதா,$த1 ெகா4.; 
ஈச� விதி+தேதா! ஆைணயி5ேக க<ேட� 
        எ4லா உயி'-�� அ�� ெச,வா, 
        ெபா4லா உயி'-�� இ�� ெச,வா,. 
 
[ஐ�பசி மாத� அைடமைழ- கால�. அ�மாத+திேல ஒ' நா
 காைலயி4 கழனிகளி� 
வழிேய ெச47�ேபா1 ஏ�ப�ட நிக@9சி இ- கவிைத-� அ/�பைடயாக 
அைம$1
ள1. ] 
--------------------- 

76. 76. 76. 76. த.வா:த.வா:த.வா:த.வா:    
 
காத4 ேத� #ைவ+தி�ட காைளக�னி E
ள� 
கனி$திைண$1 ெப;மி�ப- கவிFலகி� ேமேல, 
சாத4 எF� இ'� கதைவ+ தா</�ேபாி�ப� 
சா!$தி'�பா! தனி உலக+ ெத4ைல-�� ேமேல, 
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பரெவளி-�� ேமலா� பா@ெவளி-�� ேமேல , 
அரவணி$த ச5கரனா! ஆ&� ெவளி- க�பா4, 
எ4ைலெயலா� கட$1 நி�ற எ4ைல-�� ேமேல, 
ெசா4?னிேல க�&<ணா எ4ைல-�� ேமேல, 
 
க�பைனயி� ேமான+தி4 
த�பரனி� ஞான+தி4 
அ�பெமலா� த
ளி ெய�� 
ந�க'ைண� ேபாத+தி4 
 
ேம7-�� ேமலான ேம?ட+ேத ேதா�;� 
கால+ைத ெவ�ற கவி- கனெவன-ேக த'வா,. 
----------------- 

77. 77. 77. 77. பதி/பதி/பதி/பதி/    
 
'பா�ெட�தி அF�பி ைவ+தா4 
        பா/- ெகா<ேடயி'�ேப� ; 
பா�/ைசயா, உ5கைள நா� 
        பா!+1�பா!+ ேதமகி@ேவ�' 
எ�ெற�தி� ெபா�க/த� 
        இ5கிதமா, வி&+1
ளா, - 
இ�ெறன-�� பா�ெட4லா� 
        எ�னெவ�ேற அறியாேயா? 
பா�ெட4லா� உ� பா�&; 
        பக?ரB� உ� பா�&; 
N�/னி7� Nதியி7� 
        ேவெற5�9 ெச�றா7� 
உ�ைனயி5� பிாி$1யி!-�� 
        உ
ள+தி4 ஓ5�கன4 
த�னி4 �5கி- �ளி+ெத�$த 
        தழ4 மண-�� 1ய!�பா�&; 
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அ�;�ைன அைண+தகர� 
        அ�ேத5�� 1ய!�பா�&; 
��ற'வி- க<ணிழ$த 
        ெகா
ைளயி�ப+ 1ய!�பா�&. 
உ
ளெமF� #&கா�/4 
        உ'-�ைல$த காத4 தைன- 
க
ள�ேப, தானா-கி- 
        க/த+தி4 �1வி�டா4 
நைட�பிண� ெபா, மணவா@-ைக 
        நட+1ம5ேக நீ ேம7� 
ெகா&$1�ப� N@வத4லா4 
        Q/&ேமா 1ளியி�ப�? 
--------------- 

78. 78. 78. 78. ந�பி
ைகந�பி
ைகந�பி
ைகந�பி
ைக    
 
ெபா; மனேம ெபா; 
இ' ெள�;� நி4லா1 
ம;கணேம ஒளி வரலா� 
        ெபா; மனேம ெபா; 
 
1�ப� ஒ' �/வி4ைல 
ெவ$தழ?4 1/- கி�றா, 
இ$தநிைல இ� ெறனிF� 
        ெபா; மனேம ெபா; 
 
க< �ழி$1 �'டானா, 
ப<ணிழ$த �ழலானா, 
எ< ணிழ$த இடெரனிF� 
        ெபா; மனேம ெபா; 
 
தளராேத திட5 ெகா
வா, 
வள! தீ-�� �/B<& 
�ளிமா5கா, தீ5கனியா� 
        ெபா; மனேம ெபா; 
----------- 
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79. 79. 79. 79. மைலெயா�Eமைலெயா�Eமைலெயா�Eமைலெயா�E    
 
மைலெயா�; �ர+தி� க<ேட� - யாைன 
        ம</ யி�&
ள1 ேபாேல 
தைலயிைன+ �-கி நிமி!$ேத - 
        தாளி� �� நீ�டB5 க<ேட� 
 
நீல+1 மாமணி ய1ேவ - அத� 
        ெந�றியி� ப�டய� பாாீ! 
பா?4 விைள$தெவ< மJ# - அ5� 
        ப�டய மான1 ஆஹா! 
 
வான+ைத+ தா5�வ 1<ேடா - அ�றி 
        மைழ ெகா<ட �கி4விைள யா�ேடா 
ேமான� ெப'நி�ைட தாேனா - மைற 
        Tலஓ5 கார+தி� வ/ேவா 
 
நீல+1- �
வள! நீல� - எ�ற� 
        ெநJைச யி�+தி&� நீல� 
ஆல� ப�+தந4 நீல� - எ5க
 
        அ�ைன பய5காி ேகால� 
 
க<ட5� நா� ெம, மற$ேத - அ$த- 
        கா�சியி4 உ
ள� நிைற$ேத� 
ம<டல9 ெச<&வா� பா,$1 - கதி! 
        ம�ன� எ�$த'
 ேநர� 
 
எ5கி'$ ேதாஒ' சி�& - வானி4 
        ஏறி� பர$தெத� ��ேன 
இ5கி1 மாமைல- ��ேம4 - உய!$ 
        ேத�த4 ேபாலேவ க<ேட� 
 
மி-க ெபா,+ ேதா�ற� இதனா4 - அ$த 
        ெவ�பி� ெப'ைமE� ேபாேமா? 
ப-க9 சி;�ர4 ெபாிதா� - அைத� 
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        பா!+1 மய5�ேவா! பலரா�. 
 
[மைல �ர+தி4 இ'-கிற1. சி�& அ'கிேல பற-கிற1. ப-க+தி4 பற-�� சி�& 
மைலையவிட வானி4 உய!$1 கா<கிற1. இ1 ஒ' ெபா,+ ேதா�றம4லவா? ] 
ெச<& - �திைர ைவயாளி Nதி. 
--------------- 

80. 80. 80. 80. கா�தி அ*ண/கா�தி அ*ண/கா�தி அ*ண/கா�தி அ*ண/    
 
சா$த+தி� T!+திைய- க<ேடா� - எ5க
 
        கா$தியா� அ<ணைல- க<ேடா� க<ேடா� 
மா$தாி4 மாணி-க� க<ேடா� - இ$த 
        மாநில� ேபா�;� மகா+மாைவ- க<ேடா� (சா$த+தி�) 
 
�+தF� இேய#B� ேபா�றா�- எ5க
 
        ெபா��/ இமய+1� �னிதF� ேபா�றா� 
உ+தம அ��� அ'D� - அைவ 
        ஓ!வ/ வாகேவ வ$தவ� கா$தி (சா$த+தி�) 
 
ஆ! ெச,த ந�ெப'$ தவேமா - இ$த 
        அ<ணைல ந�மிைட-க<டேதா! பா-ய� 
பா! ெச,த �<ணிய� எ�ேபா� - ேநாி4 
        பா!+தி' க<ெப�ற ேபைறE� ெப�ேறா� (சா$த+தி�) 
 
பாரத நா�&-�+ த$ைத - அத� 
        ப<பி� வ/வமா, வ$தவ� கா$தி 
சாரதி க<ண� ேபா4 வ$தா� - ைகயி4 
        ச-கர� ரா�ைடேய ெகா<டற� ந4கினா� (சா$த+தி�) 
 
இ���; யாவ'� வாழ - உலகி4 
        இ�ன7� 1�ப�� இ4ைலெய�ேறாட 
அ�பி� வ?ைமைய9 ெசா�னா� - ந4ல 
        அஹி�ைச வழியினா4 தீைமைய ெவ�றா� (சா$த+தி�) 
 
அOைவ� ெப'�பைட யா-கி - அத� 
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        அழிB-ெகா&ைமக< டJசி யல;� 
மனித- �ல+திைன ேநா-கி- உய! 
        வா@B-� ம$திர� அ�ெப�; கா�/ய (சா$த+தி�) 
------------- 

81. 81. 81. 81. நாழிெயா�Eநாழிெயா�Eநாழிெயா�Eநாழிெயா�E    
 
நாழிெயா�; தானி'-�� - அ�; 
        நாF��ைன� பா!+த ெதலா� 
ஆழிவிழியாேல எ�ற� - உள� 
        அJசிைறயி4 N@$த த�ேற 
சி$ைததைன மீ�/டேவ இனி9 
        ெச,E� வைக ெயா�;மி4ைல 
ெநா$1யி!+1 வா&கி�ேற� - ஒ' 
        ெநா/E� உைன மற$தறிேய� 
ேதகம1 ேசா!$ததனா4 - வ'� 
        சி;1யி7� உ� கனேவ 
பா�ெமாழியா4 நீE� - என1 
        பட!கைளய ேவO மி�ேற. 
------------- 

82. 82. 82. 82. அ�த�அ�த�அ�த�அ�த�    
 
இ�ப+ தமிழி� #ைவேய அ�த� 
        எழி4ேச! கைலயி� வ/ேவ அ�த� 
அ��� பணியா4 மல'� க<க
 
        அழகா, N#� ஒளிேய அ�த� 
1�ப$ தீ!-க+ 1ணிவா, நீD� 
        �,ைம- ைகயி� தீ<ட4 அ�த� 
ந��� மகி@B� எ5�� ெபா5க 
        ந�ேற நா&� இதய� அ�த�! 
------------ 

83. 83. 83. 83. அவ� பா-0தாேளாஅவ� பா-0தாேளாஅவ� பா-0தாேளாஅவ� பா-0தாேளா????    
 
காைலயிள� ெபா�கதி!க
 கனவி��19 ேசதிகைள9 
சாலமிக9 #ம$ேதறி9 ச�ன4வழி� பா,ைகயிேல 
ெம4?யவ
 �க$தி'+தி ெம1வா ெய�$தி'$ தா
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ம4?ைக�ைப� ப$த?� கீ@ வ$1 நி�; பா!+தி'$ேத� 
அவெள�ைன� பா!+தாேளா? அ�ெப4லா மறி$தாேளா? 
அறியாம4 வா&கி�ேற�; அறிய வழி காேணேன. 
 
ந<பக?4 ெவயி4 கன4 நளினமல!- �ள$தனிேல 
த<�ன?4 மி�ெகா/ேபா4 தாதிEட� ஆ/ நி�றா
 
வி<ணிட+ேத கிைளபர�பி N#� ெவயி4 தைனமைற+1 
ம<ணிட+ேத வி���;� வட+தி�பி� பா!+1 நி�ேற� - 
அவெள�ைன� பா!+தாேளா? அ�ெப4லா� அறி$தாேளா? 
அறியாம4 வா&கி�ேற�; அறிய வழி காேணேன. 
 
மாைலயிேல காவிாியி� மண4 தி�/4 பா5கிEட� 
ேசாைலமயி4 ேபா4 திாி$தா
 #ரநா�& மகளவD� 
கைரயழியா வைக கா-�� கா�றிலைச நாண4வள! 
ஒ' �தாி4 இ'$ேத நா� ஓயாம4 பா!+தி'$ேத� - 
அவெள�ைன� பா!+தாேளா? அ�ெப4லா� அறி$தாேளா? 
அறியாம4 வா&கி�ேற�; அறிய வழி காேணேன. 
 
இரவினிேல விள-கைண+1 இ� 1யி7- ேககி&�� 
விாிநிலB� நாணிடேவ விைன�/+த சாளர+ேத 
எ�/யவ
 பா!+1 நி�றா
; ஏ5��ள� 1/1/-க 
ந�டந& Nதியிேல நானி'$1 பா!+1 நி�ேற� - 
அவெள�ைன� பா!+தாேளா? அ�ெப4லா� அறி$தாேளா? 
அறியாம4 வா&கி�ேற�; அறிய வழி காேணேன. 
----------------- 

84. 84. 84. 84. (த�திர0 தி.நா�(த�திர0 தி.நா�(த�திர0 தி.நா�(த�திர0 தி.நா�    
 
ஜயஜய பாரத� ஜயஜய பாரத�! 
ஜயஹி$+ ஜயஹி$+ ஜய ஜய ஜயஹி$+! 
தி'நா
 வ$த1 #த$திர+ தி'நா
 ! 
ெப'நா
 இதைன� ெப'ைமயா,� பா&ேவா� 
அ�ைனெய� பாரதி அ5கணீ! 1ைட+19 
சி�னJ சி;நைக ெச,தேதா! தனிநா
 ; 
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நிலமிைச நாெமலா� தைலநிமி!$ ேதகிட 
அ/ைம எF� ேப! அக�றேதா! ந$நா
; 
#த$திர+ தி'நா
 ேதா�றிய திதைன 
அதி!$ெத��ரச� ஆ!-கிட வா@+1ேவா�. 
 
வா@+தி&� ேபாேத மணிநா /�; 
N@$1ள 1�ப- கீ@நிைல எ<Oேவா�. 
ஆ<&க
 பலவா, அ/ைம� பிணி�பினா4 
மா<�ைட- கைலகD� வள! அறிவா�ற7� 
சி;ைமயி� ப�&+ ேத,$தன; நா�/4 
வ;ைமE� பிணிE� வள!$தன ; இ�ப� 
களிநட� �ாி$தவி- காவிய� Kமியி4 
அள! இைட� ��ேபா4 அவலவா@ B�ற1; 
மன+தினி4 தா@ைமE� ம'�சிய� ஒ5கிட 
விைன+திற� அ�; ெவ�பின! ம-க
. 
 
எ5�� இ'
கவி$ தி'$த அ$ேநர� 
ெபா5�� #டரா,� �1ெநறி ேபசி 
வ$தன� கா$தி மகா+மா உைர+த 
இ�ெமாழி ேக�& எ�$தன� விழி+ேத; 
பாெரலா� விய-க� பைடெயா�; மி�றி9 
சீாிய அஹி�ைச+ திற+தினா4 #த$திர� 
அைட$தன� ; ஆயிF� அ/ைமயா 7�ற 
ெந&��ைர� �<க
 நீ5கில இ�F�. 
 
வி&தைல� ேபாாினி4 ெவ�றிெகா< டெதலா� 
ெபாிதல; இனிேம4 அ'Jெசய4 ஆ�றி� 
�தியேதா! பாரத� �ைனவேத ெபாிதா�. 
மதிமி�� இைளஞ!கா
, Nரைம$த!கா
, 
தா,ைக வில5� தக!$தைத E�னி 
மாய- களி�பினி4 மதியிழ- காதீ!. 
 
எ5� ேநா-கிF� எ�ன கா<கி�ேறா�? 
ம5கிய க<கD� வா/ய வயி;� 
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ெநா$த உ
ள�� ேநா,மி�� உட7� 
அ$தநா ளி'$த ந� இ$தியா ேவா இ1? 
அகலா� பிணிகளா� அழிபசி தன-�� 
காமெவ� பிணி-�� கட�க'� பிறவி� 
பிணி-�� ந� ம'$ைத� ேபசிய நா& 
உட�பிணி- ெக4லா� உைறவிடமாக 
இ'-கB� ெபா;�பேதா? இ$திய ம-கா
. 
 
ம'+1வ- கைலயி� மா<ெபலா5 க<ேடா! 
ஆEைள� ெப'-�� அ'ம'$ தறி$ேதா! 
நா�ள இட+ேத நமனா!- ேக1 
ேவைலெய� ;ைர+த N;ைட9 சி+த!க
 
சீலெம,� �னிவ!க
 திக@$த இ� ம<ணி4 
ப�றி ேபா4 வா@$1 பா@ேநா, ம?$1 
��றி- �ைமவேதா இ�; நா
 வைர நா�? 
 
கனவி7� க'+தி7� க<ட ந� பாரத� 
இ1ேவா? எ<ON!, எ�Fட� பிற$தீ!. 
அ/களா! இத�ேகா ஆ'யி! ஈ$தா!? 
மி/ைமE� பிணிE� மி�$1 நா� வாட� 
�<ணிய� கா$தி வி<ணக+ 1ைறயிF� 
எ<ண'J சா$தி எ,தி இ'�பேரா? 
அழியா� ப<�� ஆ<ைமE5 ெகா<ட 
பழ�ெப'� மர�ைட� பாரத+ 1தி+த 
இைளஞ!கா
 எ�மி�! இனிெயா' கண�� 
தள!B� றி'�ப1 ச�;� தகா1. 
 
உ�னத ெம�ேற உலெகலா� விய-க 
இ�ன7� பிணிE� இ�ன ெவ� றறியா 
ம-க
 Xறா<& வா@$1 ந4 ?�பேம 
மி-கேவா! �&�பமா,, ேவ�;ைம யி�றி, 
இ�ப�� ஒ�ேற, ஏ�ற�� ஒ�ேற; 
1�ப� வாிF� ஒ�ெறன அதைன 
ஒழி+திட �ைனE� ஒ'மன� பா5�ட� 
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தைழ+தி& சTக�� த<ணளி வா@B� 
நா�/ட எ�மி�; நானினி� ெபா;-ேக�. 
 
நா�/ைன நம-� மீ�&+ த$தேதா! 
அ<ண?� ேபாி4 ஆைணயி� &ைர+ேத�, 
வி<ணக மாயி1 விள5கிட9 ெச,ேவா�; 
வாழிய பாரத�! மா,கெவ$ 1யெரலா�! 
வாழிய பாரத�! வ$ேத மாதர�! 
----------- 

85858585. . . . ஆகாய விமான�ஆகாய விமான�ஆகாய விமான�ஆகாய விமான�    
 
வானிைட� பற+த4 ஆ! வர�பிலா இ�ப�! 
மானிட! ேதவரா, வாழேவ வ$த1. 
கா�றிைட� பற$ேதா�, கட4 மைல தா</ேனா�; 
நா�றிைச ம-கD� நம! என- காOநா
 
அ'கினி4 இ�ேற அைண$தெத� றி'-க� 
ெப'ைமேச! விமான� ெப'��
 ளதைன- 
Q�றிF� ெகா/யேதா! Q�;வ னாகேவ 
மா�றின! அ$ேதா ைவயக� ந&-�ற. 
வானி ?'$1 வா@ைவ+ 1ணி-�� 
சாவிைன� ெபாழி$தன! ; 1யாிைன+ �வின!; 
ேதமைழ ெபாழிE� த<ணளி வி#�� தீமைழ 
ெபாழிய9 ெச,தன! தீைமேயா!; 
உ�றா! உறவின! ஒ' ெநா/� பிாி+த1; 
க�ற ந� வி+ைத காலனா, �/$த1. 
எ�;� பிாிேயா� எ�; ந� காத4 
அ�;தா� ேபசிேயா! அ-கண� பிாி+த1. 
வி<ணிைட நீ$1� வ<ண� க<& 
ம<ணிைட- �தி+1 மகி@9சிேய ெபா5க 
அ5ைக ெகா�/ ஆ!+தி&� சி;மிைய� 
ப5க �றேவ பாதக� ெபா/+த1. 
பாிதிைய+ தி5கைள� பளி9சி&� மீ�கைள+ 
தி'ெவலா� ெகாண'� சீ'ைட �கிைல- 
க</� �றந� ககன� பர�பிைன 
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எ<ணB� தி&-கி&� எமனதா,9 ெச,த1. 
இறகிைன� ெப�ற எ;��தீ� ��த4 ேபா4 
சிறகிைன� ெப�றேத தீைமயா, �/$த1. 
��பக� தீெநறி� ேபா-கிய ராவண� 
ப�டேதா! கைததா� பாரறி யாதேதா? 
இ�ப� பய�பேத இைறெநறி பிைழ+தா4 
1�ப� பய-கB� I@$த1� மாFட! 
அறிவிைன9 ேசாதைன- கா-கேவ ய�ேறா? 
�றிதைன உண!$1 ெகா&ைமக
 தவி!வேம. 
 
[இர<டாவ1 உலகE+த� நட$1ெகா</'$த கால+ தி4 எ�திய கவிைத இ1.] 
------------ 

86. 86. 86. 86. வ.க அ�னா:வ.க அ�னா:வ.க அ�னா:வ.க அ�னா:    
 
வ'க அ�னா, வ'க! 
பய5கர நாமி நீ வ'க! 
T9சினி4 சாவிைன T�&� ேதவிேய, 
அ/மல! அதி!9சியா4 அ<ட� ெபா/-�� 
காலகா? நீ வ'க! 
வ'க அ�னா, வ'க! 
மி/ைமைய எதி!+ேத மி&-ெகா& நி�ேபா� 
சாவிைன வி'��ட� த�வேவ �$1ேவா� 
ஊழி-Q+தினி4 உளமகி@$ தா&ேவா� 
அவைனேய ேத/ அ�ைனவ$ தி&வா
. 
 
[#வாமி விேவகான$த! வா-கி� ெபய!��.] 
--------------- 

87. 87. 87. 87. அ�தி ெவ�ளிஅ�தி ெவ�ளிஅ�தி ெவ�ளிஅ�தி ெவ�ளி    
 
நா
 ��1� K ��1� 1�பிைய நீ N& ேச!�பா, 
ச?+த Q?-காரைன ேவைலயினி�;� வி&வி-கிறா, 
வான+1 மணி ஒ�; சா$தி ெபாழிகி�ற ெத�றா4 
அ1 நீதா�. 
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உய!$த வானி?'$1 சா$திைய அF��கிறா, 
வான+தி� உயி!��� �'வ�� 
மன5ெகா<ட காத?யி� உயி!��� �'வ��ேபால 
இனிைமயாக விள5�� கால+தி4 நீ ேதா�;கிறா, 
 
நில+தி?'$1 வாசைன ெய�$1 பரB5 கால+தி4 
ெசழி+த வான+தி�� வ'கிறா,. 
அ�ெபா�1 ெதாைலவி4 வ'� ம$ைதகளி� அரவ� ேக�கிற1 
ேவைல �/$1 பா&� ��கல� பா�/� இ�னிைச உலBகிற1 
Qைரயி� ேம4 அைமதியாக� �ைக #'<& #'<& எ�கிற1. 
 
காத4 ச$தி-க வ'� வா�மணிேய 
காத4 த�வ வ'� மீ�Kேவ 
பிாி$த காதல!க
 உ�ைன9 சி$தி-கிறா!க
 
அவ!கள1 வா-�;திைய நிைன�K�/ 
விாி$த வி#�பி4 #ட! வி&கிறா, உ
ள+ைத வி�& நீ-க-Qடாத 
அ�� மணிேய 
அ$தி ெவ
ளிேய வாழி நீ . 
 
[ஆ5கில- கவிைதெயா�ைற+ த�வி எ�திய1] 
---------- 

88. 88. 88. 88. �0த ேபாதைன�0த ேபாதைன�0த ேபாதைன�0த ேபாதைன    
 
அரைசE� உலக+ தைன+ைதE� 1ற$1 
அரச/ யம!$ேத அக-க< திற$தவ� 
தி'�க� #ட!தர ேஜதவ ன+தினி4 
இ'
 �ைத யாம+ த'$தவ+ தி'$தா� : 
அைசவிலா ெமௗன+ தைமதி ஆ< /'-க� 
ப#��� பட'� பனிேபா4 ெம4ெலன+ 
ேதவ� ஒ'வ� தி'�� ேதா�றி, 
"யாவேர �விமிைச விழி+1$ 1J#வா!? 
உற5கி&� ேபா1� விழி+1ேளா! உ<ேடா ? 
அற5ெகட� �ாி�வ! அவனியி4 யாவேர? 
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மற5ெகட9 ெச,பவ! மானில+ ெதவேர? 
அைற�வா, " எ�ன, அ-கண� பக'�; 
“விழி��ட னி'$1� உற5�ேவா! ஐவ! ; 
விழி��ட� உற5கி&� ேவைளE� இ'�பா! ; 
ஐவேர ெகா/யவ! ; ஐவேர உலகினி4 
ெம,நிைல ெபறB� மிக உைழ+ தி&வா! " 
எ�றன� ஐய� இளநைக �ாி$ேத; 
ந�ெறன+ ேதவF� வி<ணிைட9 ெச�றன� 
�+தF� ேமான� ெப'$தவ� ��$தா� ; 
ச+திய வா-கிைன9 சா!$தவ! உண!$தா! - 
ஐவ! உற5கிட ஆ+மF� விழி�பா�; 
ஐவ!Q+ தா//4 அறவிைன உற5��; 
ஐவேர உலகி4 அநீதிக
 �ாிவா! ; 
ஐவைர அட-கி ஆ<ேடா! உய!வா!. 
------------------ 

89. 89. 89. 89. காத/காத/காத/காத/    
 
உட4 ெம?$ேத� க< �ழி$ேத� 
        ஊOற-க� இ4லாம4 ; 
ெகா/ யைனயா
 தைன- Qவி- 
        ��றி உயி! தா� வி&+ேத� - 
 
எைன ெயாி-க- ெகா<& ெச�றா!; 
        எ� பிாிைவ+ ேதாழி ெச�ேற, 
'உைன நிைன$ேத உள �ைட$தா! ; 
        உயி! 1ற$தா!' என� பகர� 
 
ெப�ேறா!க
 ெச,த ெப'� 
        ேபதைமயா� காவ4 வி�&, 
��றாத இளமா!ைப 
        T&கி�ற 1கி4 ேசார 
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ஓ/ வ$தா
 ; வி�மி நி�றா
 - 
        'உயிரைனயா, எ�க' எ�றா
. 
'ேதடாியா,, க<ணிர<&� 
        ேத�பியதா4 �'டாேன� ; 
 
ஆத?னா4 நானினி ேம4 
        அவனிதனி4 வாேழேன' 
'காதலேன , எ�றனி' 
        க<ணீரா4 ஆ�/E�ற� 
 
தி'விழிக
 திற$திடேவ 
        ெச,தி&ேவ� இ-கணேம, 
பாிBட� நீ எ�$தி&வா, 
        பாவி ெய�ற� உள� மகிழ'. 
 
'க<மணிேய, எ�F
ள� 
        க+தியினா4 ஊ&'வி 
ம<ணி4 உயி! ெகா�/ 
        மா<& வி�ேட�' எ�ேறேன. 
 
அ�ெப4லா� வா@விடேம, 
        அணிமா!பா4 உ�F
ள� 
ெச�றெதா' �<ணதைன+ 
        தீர+ 1ைட�ப�' எ�றா
. 
 
ெபா5� �ள� �ளி!$திடேவ 
        ெபா�ெமாழிக
 ேபசிவி�டா
 : 
ம5ைகதைன+ தா� ம;-க 
        வா,வ'ேமா இனிேமேல ? 
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#& கா�/4 எ�Fடைல9 
        #�ெடாி-க9 #�ற+தா! 
அைடவாக ெநJசி� ேம4 
        அ�1ைவ+த க�ைடதைன+ 
 
த
ளிமிக- ைகNசி9 
        ச1ராக எ�$தம!$ேத� ; 
ந
ளிரவி4 கனெவனேவ 
        நானறி$1 ெந�&யி!+ேத�. 
 
[ெஜ!ம� கவிைத ெயா�ைற+ த�வி எ�திய1. ] 
----------------- 

90. 90. 90. 90. இ�E� ேந&றா:இ�E� ேந&றா:இ�E� ேந&றா:இ�E� ேந&றா:    
 
இ�;� ேந�றா, நாைளE� இ�றா, 
எ�;� ஒ�றா� இ1ேவா வா@-ைக ? 
�றிஇலா� ெபாறிெயன9 ெச,தேத ெச,1, 
மைறEெம� நாெளலா�; மாறா9 சிைறயிேன�. 
உ;பய னி�றி உட�ெகன உைழ+1� 
பிற!ைக- Q+தனா,- �றி-ேகாளி�றி 
உைழ+1+ ேத,$ேத உ'-�ைல க'விேபா4 
�ைழEைட வா@-ைகயி4 ��திேபா லைல$1 
அ/�பணி �ாி$ேத அைலயிைட+ 1'�பா, 
அைலவேத ய4லா4 ஆன பய F<ேடா ? 
�றிEைட வா@விைன- �றி+ேத ஏ5கிேன� : 
மைற$தழி திறெனலா� வாFய!$ ேதா5கிேய 
ெசய�காி தானைத9 ெச,தி&� உய!ெப' 
வா,��� உ;ேமா என-ேக? 
 
[இ�;� ேந�றா, நாைளE� இ�றா, - ேந�ைறய நைட �ைற�ப/ேய இ�;� 
வா@-ைக நட-கிற1. இ�ைறய நைட�ைறதா� நாைள-�� ; மா;தேல இ4ைல. 
ெபாறி - எ$திர�. பிற! ைக- Q+தனா, - பிற! த� வி'�ப�ப/ ஆ�& வி-�� 
ந/க� ேபால. �ைழEைட வா@-ைக - உ
ேள 1ைளப�&�ேபான வா@-ைக . ] 
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---------------- 
91. 91. 91. 91. நிைன=நிைன=நிைன=நிைன=    

 
நீாினி4 T@கி நிைற$1 Kாி+1 
வாாியி4 ஓ/&� மா&க
 ஈ!-க 
வ$1நீ! சி$தி வத5கிேய தி'��� 
அ$தர+ �ச4 ஆ/&� ேதா�சா4 
காணB� ேதாழ ! கல5கி&� உ
ள� 
வாOத4 மட$ைத மகி@நைக K�ப 
வாயி?4 வ$ெத� வ'ைக காணாம4 
ஆ,கைல ேசார அழெகலா� வாட9 
ெச�றி&� தி'�பி&� திைரயைல ேபா4வா
 
எ�; நா� வ'ெமன ஏ5கி&� அதனா4 
ெகா<டநீ! ேவ�ைகE� �ைற$தன� 
ெமா<டைக நி�றிட T<ட1 ேசாகேம. 
 
[கணவ� த� ேதாழேனா& நா�&��ற+திேல எ5ேகா ேபா,- ெகா</'-கிறா�. 
அவ� ேம�ெகா<& வ$த கடைம இ�F� �/யவி4ைல. ஆனா4 அவ� தி'�பி 
இ4ல� வ$1 ேச'வத�காக- �றி+த நா
 அOகிவி�ட1. அ$த நிைலயிேல அவ� 
தாகவிடாைய+ தணி+1-ெகா
வத�காக ஒ' கிண�ற'ேக ெச47கிறா�. 
கபிைலயி4 எ'1கைள� K�/+ ேதா�ட+தி��+ த<ணீ! இைற+1-ெகா</'- 
கிறா!க
. த<ணீைர+ தா5கி ேமேல வ'கி�றேபா1 ேதா�சா4 அழகாக 
விள5�கிற1. த<ணீைர- ெகா�/ வி�&- கிண�;-�
 தி'��� ேபா1 அ1 
வத5கி9 #'5கி அழகிழ$1 கா<கிற1. இைத- க<ட அவF-�+ த� 
மைனவியி� நிைனB வ$1வி&கிற1. ] 
--------------- 

92. 92. 92. 92. ைக வள�ைக வள�ைக வள�ைக வள�    
 
வானெம5�� ெபா5� #ட! 
ைவயெமலா� இ�ப ெவ
ள� 
        எ5�ேம ஆ�ட� 
        இ�னிைசயா� பா�ட� 
களி�ெபா?ேய ேக�ேட� 
ைகயி4 ர<& காசி'$தேத 
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வானெம5�� காாி'ேள 
ைவயெமலா� 1-கமய� 
        எ5�ேம வா�ட� 
        இட!�பைகயா� Q�ட� 
அ�5 �ரேல ேக�ேட� 
அ$ேதா ைக ெவ;5ைகேய. 
-------------- 

93. 93. 93. 93. ேக ட1� க*ட1�ேக ட1� க*ட1�ேக ட1� க*ட1�ேக ட1� க*ட1�    
 
�யி4 QB� காலமதி4 
        Q/யவ! ேபாைகயிேல 
மயி4 ேபா�ற ெப<ணண5�� 
        மத� ேபா�ற காைளEமா,- (�யி4 QB� ) 
 
ெபா�மJச
 கதி!கெள5�� 
        Kமிதனி� பட!$தி'-க 
மி�வ<ண ெம4?தைன 
        ெம1வா யைண+தவF� 
இ�ப ெவ
ள� நீ$திமிக 
        எழிலாக+ தனிவழிேய (�யி4 QB�) 
 
ெசJெசா?ள ைமனாB� 
        ெச5க<சிைற9 ெச�ேபா+1� 
ெகாJசி- ெகாJசி+ 1ைணQB� 
        ேகாலெமாழி ேக�டானி4ைல : 
வJசியவ
 அ�ெபா��� 
        வா!+ைத ெசவி நிைற$தி'$தா� (�யி4 QB� ) 
 
அ$தியி� �� வ$த மைழ 
        ஆ/மல! மர5கெள4லா� 
க$தமி�$ திளைமெபா5க- 
        காணாிய ப#ைம ெகா<ட ; 
ைம$த�க<ட ெத4லாமவ
 
        மா�விழிக ள4லா4 இ4ைல (�யி4 QB� ) 
-------------- 
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94. 94. 94. 94. ேவ*!�ேவ*!�ேவ*!�ேவ*!�    
 
ஏைழ யி4லா உலக� ேவ<&� 
இ�ப� Q�&� அ�� ேவ<&� 
)ைழ 1�ப� பிணிக
 அறியா� 
ெப'ைம வா@B தைழய ேவ<&� 
 
இனிைம ேதா,$த ெமாழிக
 ேவ<&� 
எதி7� அ9ச� ெதாைலய ேவ<&� 
கனிB �ைழE� பா!ைவ ேவ<&� 
க'+தி4 எ�;� உய!B ேவ<&� 
 
Kைவ� ேபா�ற நைகE� ேவ<&� 
ெபா5�� எழிேல எ5�� ேவ<&� 
ேதைவ ஏ-க� சி;ைம ேசரா9 
சீல வா@ேவ ெபாழிய ேவ<&� 
 
பழைம ெய�F� பாைல பா,$ேத 
அழித ?4லா அறிB ேவ<&� 
பழைம %�ற ெப'ைம ெய4லா� 
விைழ$1 ேபா�;� நிைறB� ேவ<&� 
 
கவிைத இ�ப� கைலயி� இ�ப� 
அவனி ெய5�� ெப'க ேவ<&� 
�வியி� வா@ேவ அமர வா@வா, 
ேபாக� ேயாக� இைணத4 ேவ<&� 
 
யா!-�� உடைம ெபா1வி4 ேவ<&� 
யா1� ஊேர யாத4 ேவ<&� 
கா-�� ேசாதி- க'ைண ஒளியா� 
கடB
 அ'ேள நிலவ ேவ<&�. 
------------- 

95. 95. 95. 95. ெப&ற தன�ெப&ற தன�ெப&ற தன�ெப&ற தன�    
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ச�ைபயி�ட ெப'நாசி 
        ெவ
ைளயி�ட பா@நயன� 
த$ைதெயன- ேகயளி+த 
        தனமிைவேய தாரணியி4 
ெவ�பமி�ட காம+தி4 
        N@$1வி�ட வா@வதனா4 
விைள$தவிைன எ� தாE� 
        ெவ�பிெவ�பி- காலெமலா� 
உ�ைபவி�& உட7'கி 
        ஊ!வாைய T/T/ 
உ+தமிE� ேபானாெள� 
        உனBட4 ெம,த�வி 
அ�பி?�& �+தமி�& 
        ஆந$த9 ெசா�&தி!+தா
 
அ�பறிேவ� அமி!தமேத 
        ஆனா7� �ைறEைட+தா� 
நிைறய�� தாென�றா4 
        ெந&$1யர வா@வறேவ 
இ;கிெயைன+ த�விய�ேற 
        எ� T9ைச� ேபா-காேளா? 
----------------- 

96. 96. 96. 96. இளமா�இளமா�இளமா�இளமா�    
 
உ'ெவ&-கா 1
ள+தி4 
        உதி+தவி$த ஓவியேமா 
ஒளியறியா� பக�ெபா�ேதா 
        ஊ�றி4லா� பா@கிணேறா 
த'B&-கா மண�பாேழா 
        த<ைமயிலா- க'நிலேவா 
தமிேயனி� வா@வித��9 
        சா�றிடேவா! உவைமE<ேடா ? 
சிறகிழ$த இள��றைவ9 
        ெச$தீயி4 ேபா�ட1 ேபா4 
சி;தா?+ தைளயி�&9 
        சிைறயி$த N�/4 ைவ+தா!; 
நறவிழ$த ச$தனமா, 
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        நாF
ேள� இ$நா�& 
நளாயினிைய அ'$ததிைய 
        நாெள4லா� எ<ணிெய<ணி : - 
பிணி��<ட மா� ��/� 
        ேபைதEள� காெலா/+ேத�; 
ெப'கிெய�� கிள!9சியன4 
        ெப<ைமநிைற- கடலவி+1� 
மண+தறியா4 எைன-க�/ 
        வா@ெவா/+தா! கிழ-�ற�ைட 
வா, ெதறி-க+ �5கி&வா! 
        மன$ெதறி-க இரெவ4லா� 
தனி-கிட$1 நா� உழல+ 
        த��ற-க- ெகா&ைமயி7� 
தளராம4 அைர-க<ைண+ 
        தா� திற$1 பா!+தி'�பா! 
கன-ெகா/ய ச$ேதக- 
        க&நJச� எ�றன-� 
கால�/ _ழி+தீ- 
        கா�&வத� ெக� ெச,ேவ�? 
 
[பிணி��<ட மா� ��/� ேபைதEள� - அ$த ம5ைகயி� உ
ள� 1
ளி- 
�தி-�� மா� ��/ ேபா�ற1; ஆனா4, பிணி��</'-கிற1. அ�ப/�ப�ட 
உ
ளமாகிய மா� ��/யி� காைல ஒ/+1 வி�டா
. ெப<ைம நிைற-கட4 - 
நிைற எ�ப1 ெப<ைமயி� தனி�ெப'ைம ய4லவா? அ$த- கட?ேல 
உ
ள-கிள!9சி ெய�F� அனைல அவி+தி'-கிறா
. கா �/ _ழி+தீ - கால 
�/வி4 உ<டாவதாக- Qற� ப&� பழி+தீைய� ேபால- கணவFைடய ச$ேதக� 
அவைள9 #&கி�றதா�. ] 
------------ 

97. 97. 97. 97. அ�திஅ�திஅ�திஅ�தி    
 
அ$தியா
 க'�ப�& ெம4ல உ&+1கிறா
 
        அர-� நிற ��றாைன 
        அ/வானி4 ேம�ேக பா! 
ச$தன�� ெச�பவள� கல$தி'$த வானமதி4 
        ச�னமா,- க'Jசிவ��� 



128 

 

        சா�ப4 நிற� க<டத5ேக 
ெச��� தனி+த5க+ தி�ைட ய&-�கD� 
        தீய!மன- �ைகேபால9 
        ெச�ைமயிழ$ தி'<டனேவ 
ப�பி மர5கெளலா� பைட Nடா,- காாி'D� 
        ப�/ைமயி4 எ�/ எ�/� 
        பா!-கி�ற ேவைளயதி4 
சி;ெமா�ைட- ��ற+தி� உ9சியிேல நி�றி'$ேத� 
        திரDமி'� படல5க
 
        ெசறி$1லக� மைற$த1ேவ 
உைறயி�ட ைமயி'�/4 ெநJ#ெமா' Iனியமா, 
        உதி!$1 பர+ ெதா�றிடேவ 
        ஊைமெய�+ 1�ெபா'ளா� 
அ<ட+1 ம!மெமலா� ெவளியா�� I@9சியிைன 
        அ5� நா� க<டறி$ேத� 
        ஆஹாஹா அ1வ�ேறா 
வ<&-�9 சி-காம4 வள!கி�ற �,ைம நிைற 
        மன�Kவா4 எ�மிைறைய 
        வ�+திடேவ ஏ�ற கண�? 
 
[சிறிய ��றி� உ9சியி4 நி�; மாைலயி4 இ'
 பரBகி�ற கா�சிைய- 
கவனி�ப1 ஒ' ந4ல அFபவ�. அ�ெபா�1 உ
ள� இய�ைகேயா& ஒ�றி 
வி&கி�ற உண!9சிைய9 ெசா$த அFபவ+தி� Tலமாக� ெப;வ1 ஒ' சிற$த 
ேபறா��. ப�/ைம - வJசக� ஊைம ெய�+1 - ஓ� எF� பிரணவ�. ] 
-------------- 

98.98.98.98.    �திைர ?ர��திைர ?ர��திைர ?ர��திைர ?ர�    
 
ம�ற4 �/$ெத�ற� 
        மல!-Q$த4 உ�கர+தா4 
அ��டேன தீ<& ��� 
        அம!Tள� பாிேயறி 
எ�ைன� பிாி$ெத5ேகா 
        ஏகினீ! : அ$நாளி4 
ெச�ற பைட யி�ேற 
        தி'�பிட-க< ேடா/ வ$ேத� 
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அ$ேதா நீ!மா<Uேரா? 
        அ�ேறறி நீ! ெச�ற 
க$1க+தி4 ேவெறா'வ! 
        க<ெணதிேர வ$தாேர. 
 
[இ1 சீன நா�&- கவிைத ஒ�றி� த�வ4 சீன ம-க
 Nர� மி�$தவெரனிF� ந� 
நா�/னைர� ேபாலேவ அைமதிைய வி'��கி�றவ!க
; ேபாைர ெவ;�பவ!க
. 
�க@ ெப�ற சீன- கவிஞ!க
 பல! ேபாைர- க</+1� பல கவிைதக
 
இய�றிE
ளா!க
. ] 
-------------- 

99. 99. 99. 99. அ>யடா �ரச�அ>யடா �ரச�அ>யடா �ரச�அ>யடா �ரச�    
 
அ/யடா �ரச� அ�ைனE� வ$தன
 ! 
)/யடா ச5க� ேபா�றிேய பா�டா! 
 
ப/ ெயலா� பைட+த 1/ நிக! இைடயின
 
இ/ெயன9 சிாி+ேத எ�$தன
 ஜய ஜய! 
 
அர-க!க
 ம/$தன! அ4ல7� ெதாைல$த1 
�'-கிைன ஒ+தேதா! �;வ?� ��ேன . 
 
அ�ைன பய5காி அகிலா< ேட(வாி 
��ைனE� பி�ைனE� �/விலா தி'�பவ
 
 
ப#பதி த�ைனேய பாக+ தி'+1வா
 
அ#ரைர9 சா/ேய அகமகி@+ தி&வா
 
 
�'தியி4 திைள+ேத ெகா-காி+ தா&வா
 
க'�கி4 ேபா�றவ
 கழல/ நிைன$ேத 
 
அ/ைமயா$ தைளயிைன அ;+ெதறி$ தி�ேடா� 
பட!�க@ பாரத� ப<பிைன நா�/ேனா�; 
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உ<ைமேய T9சதா, உைழ�பேத உயிராதா, 
எ<ணிலா�ேபரற� இய�றி நா� வா�ேவா�. 
 
விைள$தேபாிடெரலா�; வி/ய� க'-கால� 
கைள$1 ந4 ?�ப- கதிவர
 N#வா
; 
 
��ைமக
 மா,$தி&�; �1Eக� பிற$தி&�; 
அ�ைன த� ெநJசினி4 அ'Dட� வ$தன
. 
அ/யடா �ரச� ஆ!+ெத�$ தாடடா! 
பி/யடா ச5க� ேபா�றிேய பாடடா! 
 
[நம1 தா,+தி'நாடாகிய பாரத� வி&தைல ெப�;+ தைல நிமி!$த நாள�; 
பா/ய1. ] 
--------------- 

100. 100. 100. 100. �ைற �ட��ைற �ட��ைற �ட��ைற �ட�    
 
சி$ைத நிைற ெவ,தாம4 ெச4வமிக எ,தினவ� 
அ$திபக4 ெதா�ேத+தி, அ/யF-ேகா! �ட� நிைறய� 
ெபா� ெகா&+தா4 ேபா1ெம�றா�; Kரணமா� க�பக�� 
மி�ேனா&� ெபா�காைச ெவ
ளி- �டேமழி4 
அ
ளி- ெகா&+1வி�& அைர�டமா, ம�ெறா�;� 
ெகா
ள- ெகா&+த1ேவ - �ைறயாத ேபராைச9 
ெச4வன$த நா
 �தலா,- �ைற�டேம சி$தைனயா, 
எ4லா வைகயா7� இ5கதைன நிர�பிடேவ 
ஏ� �ட� ெபா�காைச இ�மிகண� பாராம4 
ேகாழி-� ��ென�$1 ��மி'�&9 சாம� வைர 
காலமைத- க'தா1 க&�பசிE� பாரா1 
ேவைலேயா ேவைலெயன ெவHேவ; I@9சிகளா4 
ெபா�கா# தா� ேதட� ��$தி�டா�; ஒHெவா�றா,� 
ெப�ெற&+1- �ைற�ட+தி4 ேபராவ லா,� ேபா�டா�. 
�ட� நிைறய ேவ<&ெமF� ஆைசெவறி- ெகா&� ேபயா4 
பி/ப�& வா@ெவ4லா� பி+தனா,+ திாி$1ழ�; 
உ�றாைர+ தா� மற$தா�; ஒ' �ழ$ைத ய1 மற$தா�; 
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ம�றவF� ைகபி/+த மைனயா�/ தைன மற$தா� 
ெபா� ெகா&+த ெத,வ+ைத� ெபா�ேதாேட தா� மற$தா�; 
க<ெணலா� �ைற�ட+தி4 கவைலேய வா@வாக 
வ;ைமயிF� ெதளிBைடேயா! மன+1லB� சா$தி யி�றி- 
�ைற�ட�� நிைறயா�� நிைற$ததவ� காலமி5ேக. 
--------------- 

101. 101. 101. 101. வ�தன� அ�ைனவ�தன� அ�ைனவ�தன� அ�ைனவ�தன� அ�ைன    
 
இரணகள$ த�னி4 
        இ/ெயன9 சிாி+1- 
கரமல! தா5கிய 
        க/வா Dடேன 
அ/மல! தி5க
 ேபா4 
        அ�திைன வழ5க 
வ/ அழ �டேன 
        வ$தன
 அ�ைன! 
 
நயன� அன4 ெபா5க 
        நரசிர மாைல பிற5க 
அ#ர! உட4 ந#5க 
        ஆ/ வ' கி�றா
 
 
ெகாதிகட4 எ�$த ஆ�ப4 ேபா4 
        �'தி ப/$த ேமனிய
 
பதமல! அ�ெபா& வா@+திேய 
        ப#பதி பரவி&� ெமா,�பின
 
அ�ைன காளி பய5காி 
        அகில ேலாக� மா-�வா
 
க�னி வ$தன
 ேபா�;ேவா� 
        கால கா?நீ வா@ெக�ேற! 
------------- 

102. 102. 102. 102. சி�மநாத� ெச:யடாசி�மநாத� ெச:யடாசி�மநாத� ெச:யடாசி�மநாத� ெச:யடா    
 
சி�ம நாத� ெச,யடா 
        ேச!$ெத�$ேத நி4லடா; 
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வி��� ேதாைள� �ைடயடா! 
        ெவ4கதா, என- Qவடா! (சி�ம) 
 
அ�ைன ச-தியி� ஆ�ற4 ெப�ேறா� 
        அ<ட� ேபா!-�� T9#- ெகா<ேடா�; 
��ைன உலக� க</ராத 
        ெமா,�� Nர� ெப�;வி�ேடா�! (சி�ம ) 
 
பாரத+தா, ஏ�ற� ெப�ேற 
        பாாி� உயிரா,+ திகழ ைவ�ேபா�; 
மா'த+ைத� ேபால ஓயா 
        வா@-ைக ேவக� தா5கிநி�ேபா� (சி�ம ) 
 
ஜாதி ேபத� ெபா'ளி� ேபத� 
        சமய ேபத� த
ளி ெய�;� 
நீதிெயா�ேற நிைனB ெமா�ேற 
        ேந!ைமெயா�ேற ஆ-�ேவா� ! (சி�ம ) 
 
அறிவி� ஆ�சி எ5�� நிலவ 
        அ�பி� ஆ�சி எ5�� ெபா5க 
சி;ைம Nழ� �வன� ஓ5க 
        ெசய4 �ாி$ேத வா�ேவா�! (சி�ம ) 
 
[�/யர#+ தி'நாள�; பா/ய1] 
------------- 

103. 103. 103. 103. வில#� ெநறிவில#� ெநறிவில#� ெநறிவில#� ெநறி    
 
நாளி� ெப'விள-கா� ந�கதிேரா� ேம4வானி4 
காைள9 சின� உ�+1- கனி$1 நைக தா�K+1 
நி�ேறயH வா� திைரயி4 நீ
கதி!�ெபா� �ாிைகயா4 
ஒ�ேறா ஒ'ேகா/ ஓவிய5க
 தீ�/யைவ 
மா�றி யழி+தா/ மகி@$தி'-�� ேவைளயிேல 
கா�றி� இள$த�வ4 க�ன� #ைவ நா/9 
ெசHவரளி� K-�75�� சி�ேறாைட ய'கைண$ேத� 
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ெகாHைவ- ெகா/பட!$1 �;ெநா9சி- கிைளெய4லா� 
கனி�பவழ+ தணிெச,த க'�ப9ைச� பி�ன?� கீ@ 
தனி+தி'$1 சா,ெபா�தி� ஜாலெமலா� க</'$ேத� 
மிFமிF+19 சி7சி7-�� ெம4ேலாைட ம'5�வள! 
மணிமணி�K- க�னிய!க
 மன5களி-க நடமா/ 
ஒயிலா, உட4 வைள+1 ஓைட நீ! �+தமிட- 
�யிெலா�; �ர+ேத Qவி+ 1ைணேதட 
எ5�� ஒ' ேமான ஏகா$த� ஆ�சி ெசE� 
ெபா5�� அழகதனி� ��$தெதா' மீ�ெகா+தி; 
 
மரகத+19 சி�னBட4 மணியர-� நீ
T-� 
சி;ெவ
ைள ய/வயி�றி4 ெசHவான5 கா�/ய1 
ஓைடயிேல நீ<டகிைள ஒ�ைற-ெகா� பம!$த1ேவ, 
ஆ/- �/�ப1B� அ��தைன� ேபா4 பா,$1 
நீ!-�
 சி;மீைன ெந&T-கி4 �+தியைத� 
பா!-�� கண+தி��
 பசியா�றி- ெகா
Dவ1� 
வ<ண- �'வி ெசய4 மன+தி4 #ழ�றிடேவ 
எ<ண� அதி�ேச!+ேத இ'$ேத� சிலேநர�. 
அ�ெபா�த5 ேகநட$த அதிசய�� எ�ன ெசா4ேவ� : 
த�பாம� சி;மீைன+ தா�பி/-�� �'விதைன 
வ4.;� பறைவெயா�; மைற$தி'$1 க<ைவ+1 
ெபா4லா ெநா/�ெபா�தி4 ேபானேத ப�றிய$ேதா ! 
எ�னடா ச�டமி1, இ1ேவா இய�ைகெநறி? 
சி�ன� ��K9சி சி;மீ� இைரயா��; 
சி;மீைன+ தா� ெகா+த9 ெச�T-� மணி�பறைவ ; 
பறைவயைத- ெகா4லெவா' பா@ வயி�; வ4.; - 
ெகா47வேத இ$த- �வலய+தி� ெப'விதிேயா? 
வ4லா! எளியாைர வா�/� பிைழ�ப1 தா� 
எ�தா விதியாேமா? எாி-க< �?யி5ேக 
உ�தா உயி!வா�� ? ஊO-�- ெகா4லாம4 
வா@B<ேடா ? எ�ெற4லா� மன-�ைகயி� காாி'ளி4 
கீ@நி�ற ேப,-Q�ட� கிDகிD-க எ<ண5க
 
ேமெல�$1 நி�றிடேவ ெவ�பிமிக9 ேசா!$ேத� : 
சீல� எத�கி5ேக? ெச$ெநறிE� ஏ� ேவ<&�? 
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எ�ேற தள!ெவ,தி ஏ5கி- கிட$ேத� நா� 
��;-�� பி�ெனாளிE� ��பி-க இ'
 பரவி 
அ$திெவ
ளி க<ேட� ; அ'மணிக
 பலெம1வா, 
வ$ெத�ற� உ
ள+ைத வாFலக� இ�+தனேவ. 
இய�ைகயி� கீ@வர�பி4 இ$ெநறிதா ென�றா7� 
இய�ைக9 சிகர+ேத எ�$1ய'� மானிடF� 
�1ைம ெநறிெயா�ைற� ��+திடB� Qடாேதா? 
மதிெய�;� மனெம�;� வா,+த தனி� பயென�ன? 
தி'$தா�ேப, ெநறிப�றி9 ெச47வதி� சிற��<ேடா ? 
ெபா'$தாத வில5�ெநறி ேபா-கிடேவ மதிெப�றா� 
அ�ப-கீ@ உண!9சிெயலா� அறமா�றி+ ெத,விகமா� 
ந�ப<� மானில+ேத நாயகமா, நி�ெற�;� 
அ�� ெநறி ஆ�சி ெச, அவனிய�ற வ4லாேன4 
இ�பநிைல ேதா�றிவி&�; இ1ேவ யவ� கடைம - 
எ�றெதா' ேப'<ைம இ'
கிழி+19 #டாிடB� 
ந�;
ள� Kாி-க நாென�$1 நட$ேதேன. 
------------ 

104. 104. 104. 104. ெப&ற மன�ெப&ற மன�ெப&ற மன�ெப&ற மன�    
 
ஏைழ மக� ஒ'வ� - அவ� - எ&�� வா,$த உ'வ� 
த�னா னானன னான தன தானனா 
காத4 ெச,தாேன - அவேளா - கயைம ெச,தாேள 
 
ஆைண ேபா�டா
 ஒ�; - நீE� - அ;+1 வாடா எ�; 
த�னா னானன னான தன தானனா 
நா, �சி-கேவ - உன1 - தா, த� இதயேம 
 
தாயி� N& ெச�றா� - ெப'� - ேமாக மீறி நி�றா� 
த�னா னானன னா� தன தானனா 
இதய5 கீ<டாேன - ைகயி4 - எ&+1� பா,$தாேன 
 
ேவக மீறி ேயாட - அவF� - வி�$தா� ��திசாட 
த�னா னானன னான தன தானனா 
தைரயி4 இதயேம - ேமாதி - ச'கா, உ'<டேத 
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�ரD� இதய� நி�; - அ�� - ெபா5க- ேக��� ஒ�; 
த�னா னானன னான தன தானனா 
காைள த�ைனேய - இதய� - கனி$1 ேநா-�ேம 
 
ேத�பி ய1B5 Q;� - மிகB� - சிறிய இதய� பா'� 
த�னா னானன னான தன தானனா 
அவனி N@$தாேய - மகேன - அ/E� ப�டேதா? 
 
[இ$த- கவிைத-�- க'+1- ெகா&+த1 ஒ' பிெரJ#- கவிைதயா��. இத� யா�� 
வ/வ�� அதி?'$ேத ேதா�றிய ெத�னலா�. ] 
--------------- 

105. 105. 105. 105. �ய/�ய/�ய/�ய/    
 
Iைற ய/-�� ேப,- கா�; - களி 
        1
ள9 சிாி+தி&� Q�; 
ஆ; �ர</&� ெவ
ள� - வள! 
        அ�� �ர<டெத� �
ள� 
 
வானக� பா!+1 ந&5�� - ெகா&� 
        மாமைல� பா��� ஒ&5�� 
கானக� ேபாி'
 த�னி4 - உய! 
        காதலா4 வ$தெய� க<ணி4 
 
பா!ைவயி� ப�ட1� இ'ேள - எ�/� 
        ப�றி- ைக ெதா�ட1� இ'ேள 
ஆ!வ- கனெலாளி த�னா4 - #�ட 
        ஆ�ைற- �;கிேனா� ��னா4 
 
த$ைத இ'
 மன- ேகாவ� - அன4 
        தா-க- �ைல$தன
 பாவ� 
சி$ைத+ 1ணிவினா4 வ$தா
 - �? 
        சீ;� �ய?ைன ெநா$தா
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ஓட� வ?�பவ! இ4ைல - ெபா5�� 
        உ�ம+த ெவ
ள+தி� ெதா4ைல 
நா&� �யவ? ந�ேற - மல! 
        ந5ைகநீ வ$தி& எ�ேற 
 
�-கிேய ேதாளினி4 ைவ+ேத� - ப#$ 
        1ளவமா4 ம9ச+ைத ெயா+ேத� 
கா-�� கடB
 நீ தJச� - உ�ற� 
        கழல/ ைவ+1ேளா� ெநJச� 
 
எ�ற$த ெவ
ள+தி4 காைல - நா� 
        எ�/ேய ைவ+தி&� ேவைள 
��ற� அதி!$த1 கனB� - அ5� 
        �ைலயேவ வ$த1 நனB�. 
---------------- 

106. 106. 106. 106. நம1 வழிநம1 வழிநம1 வழிநம1 வழி    
 
திUெர�; அவ� ேதா�றினா�. 
அவ� வ'ைக யா'-�� ெதாியா1 
வான வி4ெலன அவ� வ$தா�. 
ேதா�ற+தி4 அவனிட� �1ைம ஒ�;மி4ைல. 
ஆனா4 எ5�� காணாத ஒ' �1ைம ஒளி 
அவ� க<களி4 #ட!வி�&- ெகா</'$த1. 
ஒ' கன4. 
உண!9சி மி�ன?� ெகா�$1. 
ஆ+ம ச-தியி� ேஜாதி. 
 
அவ� க�)ரமான �ர?4 பா/னா�. 
உ
ள+தி4 எ�$1 ேமா1� கனBகைள ெய4லா� 
கா�றி4 பர�பினா�. 
ஒேர ச5க நாத�. 
ேவத5களி� T9# அவ� பாட?4 Nசி�;. 
அ�த+தி� ெதளிB கல$தி'$த1. 
நிலவி� தீJசா; மித$த1. 
Nர- கன4 வழி$த1. 
�திய உயி!ெப�;- கவிைத ெபா5கி�;. 



137 

 

ஆனா4 யா'� அைத- கவனி-கவி4ைல. 
ம-க
 அவ!க
 பா�ைட� 
பா!+1- ெகா</'$தன!. 
மைழ காணாத பயி! ேபாலாயி�; 
அவ� உ
ள�. 
ஏ5கி�;. 
கைரய�ற அவ� அ��� ஒ' ெநா/� ெபா�1 
மைற$1 வி�ட1. 
எ�ன ம<Oலக மடா இ1 எ�; Qட 
வா, ஒ' தர� உ9சாி+1 வி�ட1. 
உட4 ைந$த1. 
ஆனா4 கவிைத- கன4 ஓயவி4ைல. 
ேம7� ேம7� ெகா�$ ேதா/ய1. 
உடைல ெவ1�பிய1. உ
ள+தி� 1/�பாக ஒ?+த1. 
அவ� க$த!வ இ�ப5கைள9 ெசா4?4 
�ைழ+1� K5கா�றி4 மித-க வி�டா�. 
தாமைர மலாி4 N�றி'-�� ஐயனி� சா$தி 
அவ� பா�/4 தவ@$த1. 
ப�ட மர� தளி!+த1. 
பறைவக
 ��க?+தன; அவFட� உறவா/ன; 
அவF-� ேமேல பற$1 நிழ4 ெச,தன; 
வில5�க
 அவைன9 I@$1 ெகா<டன; 
கா-ைகE� �'விE�, ஆ&� மா&�, சி5க�� 
�?E� அவ� ஜாதியாகி வி�டன. 
மைலE� கா&�, ஆ;� கட7� அவ� Q�டமாயின. 
மனித� ம�&� அவைன ஏெற&+1� 
பா!-கவி4ைல. 
அவ� பா�ைட+ ேதடவி4ைல. 
 
அவ� உட4 கா,$1 ச'காகிவி�ட1. 
�க@9சி+ த<ணிழ4 இ4ைல. 
அ�� ேநா-கி4ைல. 
அ1 தீ,$1வி�ட1. 
T9# ஒ&5கிவி�ட1. 
அவFைடய இதய- கன4 கா-ைக �'விகேளா& 
பா,$1 வானி4 கல$1வி�ட1. 
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கட?� அைலயாகிவி�ட1. 
மைலயி� நீல+தி4 மணியாகிவி�ட1. 
ம-க
 ஓ/ வ$தா!க
. 
அவ� உட7-� மாைல I�/னா!க
. 
க$தைல- கைள$1 ப�டாைட ேபா!+தா!க
. 
அத� ��னா4 வி�$1 வண5கினா!க
. 
அத��� Kைஜ ெச,வெத�; �/B ெச,தா!க
. 
அவ� மைற$1விடவி4ைல, எ5கேளா& இ�F� 
இ'-கிறா� எ�; ேமைடகளி4 நி�; க!ஜி+தா!க
. 
அவFைடய பாட4களி4 அவ� மைற$1 நி�கிறா� 
எ�; ெசா4?- ெகா<டா!க
. 
 
ஆ�. அ1 ெம,தா�. 
பா/ய பா�&-களி4 அவ� இ'-கிறா�. 
ஆனா4 அவ� பாடா1 ெச�ற பாட4களி7� 
இ'-கிறா� எ�பைத யா'� உணரவி4ைல. 
அவ� பா/யைவ பல. 
அவ� பாடாதைவ மிக�பல . 
------------ 

107. 107. 107. 107. உ�ள� தளராேதஉ�ள� தளராேதஉ�ள� தளராேதஉ�ள� தளராேத    
 
உ
ள� தளராேத - எ�;� நீ 
ஊ-க� �ைறயாேத (உ
ள�) 
 
ெவ
ள� �ர
வ1ேபா4 - இட!க
 
மீறிேய வ$தா7� 
த
ள �/யாம4 - மைலெயன9 
ச5கட� நி�றா7� (உ
ள�) 
 
எ5�� எதி!�ெபனிF� - 1ைணவேர 
ஏசி இக@$தா7� 
ெவ5கன4 ஈ�/களா,- - கவைலக
 
ேமவி& ெம�றா7� (உ
ள� ) 
 
க5ைக ெகாண!$தவ� ேபா4 ெசய?4 



139 

 

க<O� க'+1மதா, 
த5�� �ய�சி ெகா<டா4 - உலகி4 
சாதி-கலா� எைதE� (உ
ள� ) 
------------- 

108. 108. 108. 108. சீத
காதிசீத
காதிசீத
காதிசீத
காதி    
 
ெச$தமி@ ேபா�றிய சீத- காதிேய 
இ�; நீ எ�மிைட இ'$திட4 விைழேவ�: 
ெச+15 ெகா&+த சீ!மி�5 ெகாைடயா4 
இ+தைர மீதினி4 எ�;� அழியா� 
�க�ட� ெப,தி+ திக@$தைன ெயனிF� 
சமய� பிண-�� சாதி� பிண-�� 
�;கிய ேநா-�� ெப'�மி$ நாளி4 
அ'$தமி@ வளமலா4 பிறிெதா� ெற<ணா 
வ
ள4 நீ யா-ைகயி4 வா@$தைன யானா4 
உ�வழி க<& உ,வைக ெதளிேவா�; 
பிாிவிைன அறியா� ெப'ைமேச! தமிழ� 
அ�னா� க<டந4 ல�பற� ஆ<ைமேச! 
வா@விைன மீ<&� வள!+திட எளிதா� 
எ�ேற ஏ5�ெம� உளேம. 
------------- 

109. 109. 109. 109. பி0பி0பி0பி01111    
 
அவ� ஒ' ைப+திய� 
அைல$1 திாிகிறா� 
அ�ைனைய- Qவி 
எ5�� அைலகிறா� 
அவ� ஒ' ைப+திய� 
 
தாயி� ேகாயி?4 
தாச� [ைழவேதா? 
அ�-ேக ேமனி 
அைர- காசி4ைல 
தாயி� தி'�� 
ேபாவதா அவF�? 
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ேகாயி?� காவல! 
ேகா/ X� #வ/க
 
அ&-கி �� ைவ+தன! 
அ/+1+ 1ர+தின! 
அ�ேத ேபானா� 
 
ேகாயிைல- கட$1 
�ள+திைன+ தா</ 
பிணJ#& கா�ைட 
அைட$தன� கிட$தா� 
 
க<ணீ ! வழி$த1 
க�ைடE� ெநா$த1 
உ'கிய 1
ள� 
உ'<டன� தைரயி4 
அ�மா எ�ேற 
அலறிT9 சழி$தா� 
 
இைமகD� ேசா!$தன 
எ�ப/ேயா அவ� 
உற5கினா� இ'D� 
ஒ&5கிேய ேபெராளி 
வ$த1 விழி+தா� 
 
அ�ைன த� ம/யினி4 
த� சிர� தா5கிட- 
க<டன� காணா- 
கா�சிE5 க<டா�. 
---------------- 

110. 110. 110. 110. இைசவா:இைசவா:இைசவா:இைசவா:    
 
அயிைல� பழி+த விழியா Eன-� நா� - இ�; 
        அறிவி�ப ெதா�; பதி4 அ�� ேப#வா, 
�யிைல� பழி+த ெமாழி ெகாJ#5 ெகா/ேய - உ�ற� 
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        �ர?4 கச�பி&ேமா! ெசா47� வ'ேமா? 
 
மதன� மய5கி&�� மா!பிர</னி4 - எ�ற� 
        மன1 கிட�பைத நீ க<டதி4ைலேயா? 
வதன மதி நிக!+த ம5ைக ய�ேத - ம; 
        மா�ற� நீ ெசா4வதிெல� வா@-ைக E
ளேத 
 
அமரெம4 ?ைசத'� ேமானமதிேல - ெபா5�� 
        அ�தமா� இ�ப எழி� சி�ப ம5ைகேய 
தமனிய ேமனியேள ச$த9 #ைவேய - உள� 
        தைடயி�றி அHவிடேம த5க இெசவா,. 
------------- 

111. 111. 111. 111. மாைலமாைலமாைலமாைல    
 
மி�னைல வான வி4?4 இைழ+ேத - #ட! 
மீ� திர
 நவமணிக
 பல X; ேகா+1 
ச�னமா,- கதிரவ� க�பிக
 பி�னி - �� 
சர+கால ெவ<ணிலா9 சாிைகக
 க�/ 
காத4 ேத� ஊறி&� உ
ளமல! அவி�� - மண5 
கமழேவ கனெவ4ைல அ�ேதாட� தா</ 
ேமா1ெம� உண!வாழி கைரயி&� இ�ப� - உய! 
�+ெதாளி! மாைலயி1 மா!பி4 அணிவா,. 
------------- 

112. 112. 112. 112. மற�1 வா6கமற�1 வா6கமற�1 வா6கமற�1 வா6க    
 
மற$1 நீ வா@வா, - இனிேம4 
மற�பேத வா@வா� 
 
�ழ$ைத� ப'வ�த4 
        Qட நா� வள!$த1� 
ெகாJசிேய இ'வ'� 
        ஆ/ மகி@$த 1� (மற$1 நீ) 
 
நாெளா' ேமனியா, 
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        எழி4 ெகா<& நி�ற1� 
ந4ல கைதக
 ெசா4? 
        சிாி+1 ெம,மற$1� (மற$1 நீ) 
 
உண!ெவலா� காதலா, 
        ஓ5கிய கால+தி4 
ஊைரவி�ேட ஆ�றி� 
        ஓர+தி4 ெச�ற1� (மற$1 நீ) 
 
மாயமா, நாென�ற� 
        க<கைள இழ$த1� 
மன+தினி4 ஓ5கி வ$த 
        ேகா�ைடக
 இ/$த1� (மற$1 நீ) 
 
எ5�ேம இ'
மய� 
        ஆன1� உள$தனி4 
எ4ைலயி4லாத ேப! 
        இ'
வ$1 I@$த1� (மற$1 நீ) 
 
பதிெயன யாைரேயா 
        ைகெதா�ட பி�ன'� 
பாச+தா4 வ$தி5ேக 
        வி�மியி� ற�த1� (மற$1 நீ) 
------------- 

113. 113. 113. 113. மணிேயாைசமணிேயாைசமணிேயாைசமணிேயாைச    
 
ேகாயி?ேல மணிேயாைச- 
        ேகாமாள� ஆ/வி�& 
வாயிெலலா� வ�க'ைம 
        மனெம4லா� ேபயி'�டா, 
வா@வினிேல மடைமவழி 
        ெச47கி�ற மா<�ைட%! 
கீ@ைமயிேல நிைலநி�;� 
        ேக?யற- Q+ெதத�ேகா? 
மணிேயாைச ேவ<டாவா� 
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        மன-ேகாயி4 அ�ெபFேமா! 
இைணேய1 மி4லா ந4 
        ெலழி4ந$தா விள-கி�டா4 
ெபா�னா�& மணிேயாைச 
        ெபா5கிெய�$ ெத</ைசE� 
எ�னா�&� கணகண+ேத 
        இ�ன�த� ெபாழி$தி&ேம. 
 
[ேகாமாள� - ேகாமாளியி� பாிகாச9 ெசய4. வாயி4 எ�ப1 இ5� ஐ�ெபாறிக
. 
வ� க'ைம - வ?ய க'J ெசய4களாகிய ெகா&ைமக
. கணகண+1 - கணகண 
ெவ�; ஒ? ெச,1. ] 
------------- 

114. 114. 114. 114. வழிேம/ விழிவழிேம/ விழிவழிேம/ விழிவழிேம/ விழி    
 
வழிேம4 விழிைவ+1 வரேவ5கி ஏFயி!+தா,? 
அழிகாத� ேபைத ெநJேச! அன4 ெகாதி-�� இைமT/- 
க<ணய!$1 கிட$தா7� கனBலகி� க</டலா� ; 
எ<ணெமலா� அவராக ஏ5கியி$த� பிைற-Qனி 
ந+ைத நிலா ஊ!$திழிE� நாழிெய<ேண4 ஊழியேத. 
�+1நிலா- க<வ/-�� �ைறயவ!-ேக எ�டாேதா? 
 
[பிைற- Qனி - Qனி ேபா4 வைள$த பிைற நிலா . ந+ைத நிலா - ந+ைதைய� ேபா4 
ெம1வாக ஊ!$1 ெச47� நிலா. �+1 நிலா- க< வ/-�� - �+1� ேபா�ற 
க<ணீ! நி�காம4 வ/-�� க<. ] 
------------- 

115. 115. 115. 115. �யி/�யி/�யி/�யி/    
 
ேத��ைழ+1 ெவ<ணிலB 
        ெத�ற?ேல Nசியேதா 
ெத
ள�த� களிமி�$1 
        திைசெய4லா� ெபா5கியேதா 
 
வா� ெசழி+1� K+தி'$த 
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        வ<ணமணி+ தாரைகக
 
        மாமதியி� ம1 மய-கி4 
        வளாிைசயா,� ெபாழி$தனேவா 
 
ஊ� �ைழய- �ரெல&+1 
        உயி!தைழய மித$1 வ'� 
        உ� காத4 தனி�பா�/� 
        �வைம ெசால ெமாழிE<ேடா 
 
மீ�#ழி+த நதி-கைரயி4 
        ெவ<ெகாழி+த மண�பர�பி4 
ெம4ல நட$ தம!$த ெவ�ற� 
        விழி-ெக�டா� ெபாழி��யிேல 
 
உலக+19 சி;ைமயிேல 
        உள� வா/ ஏ5கிவ$ேத� 
உ�னிதய- கிள!9சியிேல 
        ஒ�றிEைன வா@+1கி�ேற� 
 
பலக�;� உள� விாியா� 
        பாமரரா, அ'ள��� 
        ப<பழி+1 அOவர-க� 
        பைடேத/ அJசியJசி- 
 
கலக+1� ேபயி'�&- 
        க4மன+தா4 ஐயெமF� 
காலF-ேக ம-களின� 
கண�ெபா�தி4 இைரயா�� 
 
நிைலE�; விதி!+தி/F� 
        நீநில+ேத எ5கைள�ேபா4 
ெந&$திற4 யா!- �<ெட�ேற 
        ெநJச+ேத ெச'-�ைடேயா� 
 
பா4 #ர-�� விJைச நிலா� 
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        ப<#ர-க நீ ெச,தா, 
பய� #ர-�� சி; மதியா4 
        பைடபைட+1 நா5கெளலா� 
 
மா4#ர-க ந&5கியி5� 
        வழியறியா- �'ட!களா,, 
        மானிட+1� ெப'5�லேம 
        மாயவைக ெச,1
ேளா� 
 
X4 #ர-�� அறிெவாளியா4 
        [<ைமயழ கி�ப�ட� 
[ட5காத ெப'வா@ேவ 
        ேநா�பாக- ெகா
ளாம4 
 
கா4#ர-�� அO�பிள$ேதா� 
        கடBD-ேக நிகெர�; 
        க'வ�ட� ேதா
�ைட+ேதா� 
        கைடWழி சிாி+த1ேவ 
 
கைரயி4லா- காத?னா4 
        காவிாி+த< ேசாைலயிேல 
        கவிைதபி�னி� பா&கி�றா, 
        க$த'வ! நாடறி$ேத� 
 
உைரயி4லா- கனிெவ�F
 
        ஊ�ெற&-க9 ெச,த1ேபா4 
உலெக4லா� பைகமாறி 
        உயர�� ெப'5க'ைண 
 
�ைரயி4லா அறவா@B 
        ெபா5கிடேவ பாடாேயா 
        ��ைமெயலா� ெபா�றியி1 
        ெபா�னாடா,+ தைழயாேதா 
 
நைரயி4லா அ'
வா@வி4 



146 

 

        ந��றேவ காேணேமா 
        ந4?ைசயா4 ெம,Eண!வா� 
        நற_�&� K5�யிேல 
 
�+1நிலா� ப$தாி� கீ@ 
        ேமாகன+1� பா�&'வா, 
        �கி@+தி'-�� உ�னிட+ேத 
        �ைறயி�&� மகி@ெவாழி-க9 
 
சி+தமிேல� எ�றா7� 
        தீ5�ழ�ப< ெத,விக+தா4 
        சி;ைமெயலா� மாEெம�ற 
        ெசவி-கனைவ+ தவி!-ககிேல� 
 
�+தியிலா� பி
ளைமயா,� 
        ேபானெதனி4 நாF��ற� 
        ேபாகவிைச� ேப'லகி4 
        �கவிைழேவ� இைண#ரமா, 
 
வி+ைதயினா4 வாY!$1� 
        மிக9 சி;+த உள�ைடேய� 
        ெம� தளி!�K மர+தம!$1� 
        வி<ெண�&� உள�ைடயா,. 
--------------- 

116. 116. 116. 116. வ*ண� ப1ைமவ*ண� ப1ைமவ*ண� ப1ைமவ*ண� ப1ைம    
 
வான+1 வி47-� மி�ன4 ெபா/ �வி 
        ம$திர9 ெசா-� மய-ெகலா� Q�/ேய 
ேதெனா+த ேகால+தி4 ஒ�பைன ெச,ெதழி4 
        சி�ப� உயி!ெப�;+ ெத'வி4 மித$ெதா' 
 
கால+ைத ெவ�றந� கவிைத- கனB'- 
        கா�/ய ெதா�பேவ க�னிE� ேதா�றினா
 
ஆல+தி+ த�ெடன உ
ள� #ழ�ற1 ; 
        அ-கண+ ேதயன4 Iைறய/+த1. 
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"எ�ைன ம;+தி5� யாைர நிைன+தா7� 
        இ�Fயி! ேபா-�வ�" எ�; �ழ5கிேன� ; 
க�னி சிாி+தன
 ; க<ைண மச-கின
 ; 
        க
ெவறி ெகா<&நா� ஆ/- களி+தன� : 
 
ெவ
ளி நிலாவி7� ஆ�ற5 கைரயி7� 
        ெவ�ைம �ளி+திட- க<க
 திற$தன 
உ
ள மிலா இவ
 க�ைட9 சிாி�ெபF� 
        ஊைளயி&� வ<ண� ெபா�ைம நைட�பிண� 
 
எ� மைன+ ேதவியி� உ
ள+ தழகிைன 
        இ�;ண!$ ேதனவ
 ஏ5கி+ தவி+திட 
அ�பிைன- காணாம4 ெவ�;ட4 மாய+தி4 
        அைல$த என-கினி உ,B �<ேடா ? 
 
எ�;ள� சா�பி&� ேவைளயி4 ெத,வமா, 
        எ�ைன நிைன+தவ
 ம5கல நாணின
 
ெபா�Fள� Kாி-க- காைல� பி/+தன
 
        ெபா�ைம மைற$த1 ம5கள� ெபா5கியேத. 
--------------- 

117. 117. 117. 117. பாராசாாிபாராசாாிபாராசாாிபாராசாாி    
 
பாராசாாி எதிாி4 நி�பைத� 
        பா!-க வி4ைலயா? 
Nராேவச� கா�/ மகேன 
        ெவ�றி ெகா
Dவா, 
பிடாி ப�றி+ தாவிேயறி� 
        ெப'ைம நா�&வா, 
திட'� ேம&� ேதசெம5�� 
        திைசக
 அதிரேவ 
பா,$1 ெச�; பாிைய ெவ�; 
        பாாிெல�;� நீ 
ஆ,$1 Q;� அறிஞ! �கழ 
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        அமர ெம,1வா, 
எ�; தாE�: வானி?'$1 
        ந�; Qறினா
 
க�; பிாி$த ஆைவ�ேபால- 
        கனிE� ெநJசினா
 
ேசணமி4ைல லகானி4ைல 
        சிறிய சா�ைடE� 
ேகாண?�றி+ த/Eமி4ைல 
        Qவியைழ+ ெதைன 
வ'கெவ�; பாிBேபசி 
        வ'$தி யைழ+1ேம 
அ'கி4 நி�; �ழவிநிைலயி4 
        அ�ைன ேபாலேவா! 
ஊசலா&� க�ைட- �திைர 
        ஊ!$1 மகி@$திட� 
பாச �டேன பாியிேல�;� 
        ப<ேபாாி4ைலேய 
எ�; ெவ'<& நி�ற மகைன 
        எ<ணி வானிேல 
க�றி ம'கி- க<க
 ேசார- 
        கல5�� அ�ைனேய 
வா@B த'ந4 வா,�ைப�ப�ற 
        ம'D� மன+தின! 
தா@ைவ ய�றி ெவ�றிமா<� 
        தா5க வ4லேரா? 
 
[பாராசாாி க<ைண- கவ!$1 க�)ரமாக அ'ேக நி�கிற1. ேதசி5� 1ணிேவா& 
அத� மீ1 பா,$ேதறினா�. உலேகா! �கழ ெவ�றியைட$தா�. ராஜா ேதசி5� 
கைத இ1. வா@-ைகயிேல ெவ�றி ெப;வத�� ேவ</ய ந4ல வா,�� ந� 
��ேன பாராசாாிேபால நி�கிற1. அத� பிட! பி/+1 உ$தி+ 1ணிேவா& 
ெசயலா�;கிறவ� �க@ ெப;கிறா�. அ�ைன �க� ேநா-�� பி
ைளைய� 
ேபால� பிறைர எதி!பா!+1 நி�பவ� வா@-ைகயிேல ேதா4வி யைடகிறா�. ] 
-------------  
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118. 118. 118. 118. தாரைகதாரைகதாரைகதாரைக    
 
கதிரவ� மைற$தா� 
        கதிெராளி மா,$த1 
க<& மய5கி&� 
        உலகிைன நிைன$ேத 
ஆயிர� ஆயிர� 
        அக4 என மீனின� 
நீல வி#�பினி4 
        நி+தில- ேகாைவேபா4 
சி;மணி ஒளியா4 
        உலகிF- கி�பேம 
த'வா பாாீ! 
        தாரைக அைவேபா4 
சி;சி; ந4ல 
        ேசைவயா4 அவனியி4 
இ�பேம ெப'கிட 
        எ�;� �ய4ேவா� 
அ'Jெசய4 ெபாிதா, 
        ஆ�றி&� வ4லைம 
இ'$திட வி4ைலெய� 
        ேற5�த4 ஏேனா 
வானிேல மல!$தி&� 
        மீனின� பாாீ! 
ேதனின� ேச!+தி&� 
        சி;1ளி ேபாி�ப� 
------------- 

119. 119. 119. 119. எ#ேகா ஒ. �ழ�ைதஎ#ேகா ஒ. �ழ�ைதஎ#ேகா ஒ. �ழ�ைதஎ#ேகா ஒ. �ழ�ைத    
 
எ5ேகா ஒ' �ழ$ைத 
எ� ெசவியி4 தீ�பாய� 
ெபா5�� 1யேரா& 
ெபா'மி அ�வ1வேம�? 
 
தாய�ைப அறியாம4 
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தனிவா&� ெம4ல'�ேபா ? 
ேபE
ள� பைட+தவ!க
 
பிணி-க<ணா4 #�டாேரா? 
 
சி;வயி�;� ெப'�பசியா4 
ெச5கீைர 1வ<ட1ேவா? 
பிைற�பிJைச- ெகா&ைமெயF� 
ெப'நாக� தீ</யேதா? 
 
வJசைன �
 மன+தவ!க
 
வா,சிாி+ேத அைண+தாேரா? 
அJ#த'� சி;ைமநிைற 
அவனிவ$த 1ய!-�ரேலா? 
 
ெத,வ+19 #ட!-�ழ$ைத 
சிாி�பிழ$1 �க� வா/ 
ைநய- க<டா4 அ$ேதா 
ந&5�கி�ற ெத� உ
ள�. 
 
[ெச5கீைர - ெச5கீைர� ப'வ+தி7
ள �ழ$ைத; இ5� ெபா1வாக- �ழ$ைதைய- 
�றி-கிற1. பிைற� பிJ# - பிைற நிலா� ேபா�ற �ழ$ைத. மாம நிலைவ+தா� 
நாக� தீ<&� ; ெகா&ைம எ�கி�ற நாக� எ�ப/� பிைற� பிJைச+ தீ</யேதா? 
வJசைன �
 மன� - வJசைனயாகிய �
 நிைற$த மன�. அவ!க
 வா, 
சிாி-கி�ற1; ஆனா4 அவ!க
 அைண�� ம! ளாக- �+1கி�ற1. அவனி வ$த 
1ய!- �ரேலா - இ$த உலக+தி�� வ$தைத எ<ணி வ'$தி- �ழ$ைத அ�வதாக- 
Q;வ1<&. ] 
------------- 

120. 120. 120. 120. அமரந& கவிைதஅமரந& கவிைதஅமரந& கவிைதஅமரந& கவிைத    
 
அமரந� கவிைதயி� க�பைனகளி4 வ'� 
        ஆந$த� ேபா4 வ/வ9 சி�ப ம5ைகேய 
தமர- �ைழவிெனா& ெவ<�ைக�ெபாதி- மிக+ 
        தா5கி9 #'<& வ'� வாாிய ைலேபா4 
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ேமாதி யணியணியா, உ
 நிவ$ெத�� - காத4 
        ேமாகன+ ேத� ெந'�� N#மைலயா4 
பாதி உயி! �ைற$1 வா/யய!$ேத� - உ�ற� 
        பா!ைவ மைழ- �'கி ஏ5கிநி�;ேள� 
 
�ாிைக நாணைட$1 ஓ/ ஒளிE� - கவி9 
        ெசா47$ த� நாவிழ$1 மா@கிைந$தி&� 
காாிய� எ5க
 ைகைய விJசிய ெத�ேற - உய! 
        காவிய� ெப'5ேகாயி4 ந�கைலஞ'� 
யாவ'� ஓ!�கமா,- Qறவ4லேதா! - தனி 
        எழி?� இள�ப'வ+ ெத,வ மணிேய 
பாவிF- ெக�டாத ப<ணி� #ைவேய - எ�ற� 
        ப9ைச Eள$தைழய ேநா-கி ய'
வா,. 
---------------- 

121. 121. 121. 121. ஏ�திய ைகஏ�திய ைகஏ�திய ைகஏ�திய ைக    
 
ஏ$திய ைகEட� வ$ேத� - எ�ைன 
ஏென�;5 ேகளாB� க'ைண� ெப'-ைக� 
ேப!$த/ ைவ+த- கண+தி4 - உ�ற� 
ெப'விழி- ேகாண��� னைகயினி� க<ேட� 
காணாத ேப'<ைம க<ேட� - வா@வி4 
க�றிட ேவ</ய பாட�5 க�ேற� 
நாணா1 ைக ெதா�ட ஓ�ைட - ஓாி' 
நாெல�&9 #-கலா, Nசி உைட+ேத� 
ஈத4 உவைகE5 க<ேட� - உடைம 
எ4லா� வழ5கிட வழிபா!+ தி'$ேத� 
ஆதவ� ேதா�;�� Q/ - ம-க
 
அணியணியாE�ற� வாயி?4 நி�றா! 
ேதைவ ெயலா� ெபற வ$ேதா! - இ'
 
ேச!$தி&� எ4ைலயி4 அரவ� ஒ&5கி 
ேமவி� பலதிைச ெச4ல - வானி4 
மி�#ட! வ$1 த� பிறவி-� ��னா4 
�+ெதாளி- க�னி எ�$1 - ெதா4ைல�  
�ைதயி'
 ஓ/ட9 ெச,த ெப'�ேபா! 
வி+தக மா-கைத ெய4லா� - ேக�& 
ெம,மற$ 1
ளன ேபாலேவ காO� 
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அ$தந4 ேவைள நா� உ�ற� - அ'
 
அ/யிைண மல!களி4 வ$1 பணி$ேத  
இ$த ந4 Nைணைய ஏ�; - உய! 
இ�னிைச மீ�ெடன ேவ<&வ� ஐயா 
        -- (தாQ! கவிைத+ த�வ4) 
--------------- 

122. 122. 122. 122. வானவி/ ஊ'ச/வானவி/ ஊ'ச/வானவி/ ஊ'ச/வானவி/ ஊ'ச/    
 
வான+தி4 எ�ேம� வ<ண+1 வி4?னி4 
        ைவர-கா4 அறிெவாளி ஊJச?�& 
கான+தி4 க$த!வ� ேமான+தி4 கயிலாய� 
        கா�/ேய N�றி'$ தா/&ேவா� 
பான+தி� கி� #ைவ அ�த+ைத விJசிய 
        பா4நிலா- �<ட?9 சா�றிைனேய 
தான+தி4 நி�`�றா, வா5கிேய மா$திந� 
        சா$தியா� ெப'நிைல ேமவி&ேவா� 
ேதெனா+த விழிவ<&� திரளா<ைம+ ேதா� 
        சி;��ைட� பாச+தி4 ��;� N@வதனா4 
தாெனா+த நிைலேமவி நீயி�றி நானி�றி+ 
        த�மய மா�� ேப! இ�பெம4லா� 
சீன+1 ெவ/யாக அரவ+தி4 மாயாம4 
        ெச�ைமேச! �யந4 ல�பற+தா4 
ஊன+1- �ைறநீ5கி உ
ெளாளி ேமேலா5கி 
        உ<ைம- �ழ$ைதக
 ஆகிநி�ேபா�. 
-------------- 

123. 123. 123. 123. நிலா� பி'(நிலா� பி'(நிலா� பி'(நிலா� பி'(    
 
மி�ன� ெகா/யதனி4 மிகநயமா,+ தறி+ ெத&+த 
வ�ன9 சி;வைளவா, மய5க$தி ேம4வானி4 
விJைச- கனைவ�ேபா4 ேவD-�� �1வி4 ேபா4 
பிJ#� ப'வ+தி� ேபசாிய அதிசய+தா4 
அ�ைன �கேநா-�� அ'5�ழவி ெயனBலக$ 
த�ைன ெய�/ெய�/� பா!-�� தளி!-கீ�ேற 
காதலைன9 ச$தி-க- கதி!மைறவி4 வ$தக�னி 
பாைத�ைன அவ�வரைவ பா!+த5� �த!9 ெசறிவி4 
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விைளயா�டா,� ேபாெயாளி-�� ேவைளயிேல உள� ெபா5கி 
�ைளகா�&� �� சிாி�ைப ேமானெவளி நீல+தி4 
Nசிவி�&9 ெச�ற1 ேபா4 விள5�கி�ற நிலா�பிJேச 
ஆைசய�;+ ேதா7&+1 அரB�ைன சிவனா!-�� 
இ+தைனேப ெரழி7ட� நீ இ'�பதனா4 சிரமணிய 
ெம+தBேமா! ேபராைச� பி+தெமழ4 விய�பாேமா? 
கைலமல'� ெம4ல'�ேப கவிஞFள- க�பைனயி� 
உைலெயாளிர வ'கி�றா, உைன-காO� ேபாெத4லா� 
வள!9சியி7� Kரணமா� மல!9சியி7� �தியெதா' 
தள!9சியிலா ந�பி-ைக தைழ+ேதா5�� எ�Fள+ேத 
 
[விJைச- கனைவ�ேபா4 - ஒ' ம$திர+தா4 உ<டா-கப ப�ட கனைவ�ேபா4 
பிைற நிலா வானி4 ேதா�;கிற1. ேவD-�� �1வி4 ேபா4 - ம�மதF-� வி4 
க'�� ; பிைற நிலா ேவெறா' �திய வி4ைல� ேபால- க�சியளி-கிற1. K5�ழ$ைத 
தாயி� �க+ைத ஆ9சாிய+ேதா& பா!-கிற1; உலக+தி� �ழ$ைதயாக+ ேதா�றிய 
நிலா தன1 �ழவி� ப'வ+திேல அேத ஆ9சாிய உண!9சிேயா& எ�/� பா!- கிற1. 
சிாி�� ஒ' தனி வ/வ� ெப�ற1 ேபால4லவா பிJ#மதி ேதா�;கிற1? �?+ேதா4 
ஆைடE� பா�பணி கD� K<ட சிவF-ேக �ழவி+ தி5கைள+ தைலயி4 I/- 
ெகா
ள ஆைச உ<டாகிவி�ட1! �ழவி+ தி5க
 வள! கி�ற1; வள!$1 
Kரணமாகி ��நிலாவாக மல!கி�ற1. ஆதலா4 பிJ#� பிைறைய� பா!-�� 
ேபாெத4லா� நாF� வள!9சியைடேவ� , Kரண+ைத எ,1ேவ� எ�ற திடமான 
ந�பி-ைக பிற-கி�ற1. ] 
-------------- 

124. 124. 124. 124. க>த�க>த�க>த�க>த�    
 
நீலெவளி ெசறியி'ளி4 
        நி+தில+1- க�பைனக
 
ேகாலமணி உதி!+1
ேள� 
        ெகா
ைள ெகா
ைள வானெமலா� - 
ஏ�&வாி அட5காம4 
        எ�F
ள� ெபா5கியைவ 
பா�/ைசயி� கைரதா</� 
        பா4நிலவா,+ தாரைகயா, 
எ5�ெமாளி பர$தனபா!; 
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        எ�F
ள9 #தியதனி4 
ம5கள�� �5�ம� ேபா4, 
        ம4?ைகE� மண�� ேபா4 
ஒ�றிவி/4 நீயறிவா, 
        உ�னிதய+ தி4ைலெயF� 
ம�ற+1
 நடனமி&� 
        வள!பி+த� நானலேவா? 
அ5�பா! பா@ெவளியி4 
        அாி$1வி�� மீெனா�;; 
த5கெவாளி+ தீய1B� 
        தனிவா&� எ�Fயிாி4 
ஒ'T9# ைந$தவிE� 
        உ<ைமதைன- Qறி&ேம 
ெப'T9#+ தழ?ைடேய 
        ேப1�;- க<Oற5கா 
அவல+தி4 ேதா,$1
ேள� - 
        அ��டேன வ'வாேயா? 
பவள+தி4 �+ெதாளிர� 
        பா�ெமாழி ெசாாிவாேயா? 
காதெலF� ேத�ெவ
ள- 
        காவிாியி4 இ'வ'மா, 
ேமதினிைய வி<ணா-கி 
        விைளயா/- களி�ேபாேமா? 
 
[ெசறி - ெந'-கமான . நி+தில� - �+1. ேப1�; - பி+1� பி/+1, அவல� - 
ெப'$1�ப� . பவள+தி4 �+ெதாளிர - பவள� ேபா�ற இத@களிைடேய 
�+1�ேபா�ற ப�க
 விள5க. ] 
-------------- 

125. 125. 125. 125. காலெவளிகாலெவளிகாலெவளிகாலெவளி    
 
காலெனF� உட�பிற�ைப- 
        காமJேச! மாயவைன- 
காத?+1- Q+தா&� 
        களிமய-க+ ெத4ைலயிேல 
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நீல�பா@ ெவளி9சி;-கி 
        ெநJச+தீ மாைலயி�டா
 
நிமி!$ததடா 1/�ழ-க�! 
        ெந�&யி!�ேபா ? ��னைகேயா? 
மி�ன?1 ேதா�றிடேவ 
        ேமகமா, நி�றவனா!? 
ெவ;ெவளி-�� காலF-�� 
        விைசயாக உ
ளவனா! ? 
க�ன?ேல க�/யவ� 
        க�ன?�றி- கா<பாியா� 
கண-கறியி� சதிரா&� 
        காலெவளி Iனியேம. 
 
[ெவளி அ4ல1 இட� எ�ப1 ஒ�;. இத� உட� பிற�பாகேவ கால� 
ேதா�;கிற1. இைவ இர<ைடE� ெகா<& பிரபJச5க
 ேதா�;கி�றன. 
இட+தி��� அத� உட� விைளவான கால+தி��� காரணமாக உ
ள 
பர�ெபா'ைள அறிE� ேபா1 இைவ பிர<&� Iனியமாக மைற$1 வி&கி�றன. 
கால� - கால� ; கால� மாயவ
. கால� எ�ப1 மாைய. நீல� பா@. ெவளி - இட�. 
இட� கால+ைத- காத?-கிற1. இவ�றி� கலவியிேல ேதா�ற� ஏ�ப&கிற1. 
1/�ழ-க� ேதா�ற+தி��9 சி�ன�. 'ேதா�ற� 1/யதனி4'. 1/- டம'க�. 
பிரபJச+தி� ேதா�ற+ைத� பர�ெபா'ளி� நீ<ட T9சாகேவா (ெந�&யி!��) 
��னைகயாகேவா ெகா
ளலா�. ஆனா4 பர�ெபா'D-� இ1 மி�ன4 ேபா�ற1. 
ேதா�றமாகிய மி�ன4 உ<டா வத�� ேமகமாக உ
ள1 பர�ெபா'
. அ1ேவ 
ெவ; ெவளி-�� காலF-�� விைச . க�ன4 - க'��; க�/ - ெவ4ல�, கால�� 
இட�� சதிரா&கி�றன. க'�பிேல ெவ4 ல�ேபா4 மைற$1 நி��� 
பர�ெபா'ளி� - கண-கறி$தா4 இட�� கால�� Iனியமா��. 
கண-கறி$தா!-க�றி- காணெவா<ணா1' எ�; ெதாட5�� தி'ம$திர� பாடைல 
(316) இ5� ேச!+1� பா!-க. 
இைறவ� சதிரா& கி�றானா? காலெவளி சதிரா&கி�றனவா? இைறவ� ஆ&� 
ேபா1 இைவ ஆ/+தாேன ஆகேவ<&�? ெநJச+ தீ எ�பைத- காத7-� 
அைடயாளமாக- ெகா
ளலா�. அ<ட5களி� ேதா�ற� உ'ெவ&-காத நிைலயிேல 
பா@ ெவளியிேல ஏேதா ஒ' சமய+தி4 திUெர�; உ<டா�� அO-களி� 
ேச!-ைகயாகB� அைத- ெகா
ளேவ<&�. ] 
---------- 
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126. 126. 126. 126. )விழ�த)விழ�த)விழ�த)விழ�தேபா1ேபா1ேபா1ேபா1    
 
வான+1 மி�ெகா/ேய, 
        வா@விழ$த ெப<ண�ேத! 
ேதெனா+த நைகயிழ$1 
        சி$ைதயிேல பா�டழி$1 
 
இளேவனி4 ��சிாி�பி� 
        எழி4வ/வ� Kவிழ$1 
ெநளிகா$த
 அணிவிர7� 
        ெந�றிெயF� ெபா�பிைறயி4 
 
ெகா
ைளெகாD� திலகமி&� 
        �5�ம+ைத+ தா� மற$1 
ெவ
ைளெயF� 1ய'ைடயி4 
        Nெட�F� சிைறயைட$தா,. 
 
�+1 தி'� ேப9ெச5ேக? 
        ேமாகன-ைக N9ெச5ேக? 
சி+தமதி4 பி+ெத���� 
        தீ5கவிைத� பா!ைவெய5ேக? 
 
நி�கி�ற நிைலயினிேல 
        ெநJச
D� அைசவினிேல 
க�காம4 பரதநட- 
        கைல�ெப'ைம கா�/யநீ, 
 
ெப'Bைடயா! ெப'5ேகாயி4 
        ஓவிய+1� ெப<ணண5� 
உ'மைற$ேத #வ!-�
ேள 
        ஒளியிழ$த பா5கினிேல, 
 
இளைமமண� மாறா�� 
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        இள5�'+1+ ேதா�றா�� 
உள�வா@வி4 ஒ�றா�� 
        ஒ'மாய- கனெவனேவ 
 
அ&�பைறயி4 மைற$தாேய! 
        அகம&�பா, எாிவாேயா? 
வ&-க<ைண உைலயா-கி 
        வா@நாேள உைலநீரா,� 
 
ெபா5�ைவேயா? ெபா'மிEள� 
        �ட+தீயா, ெவ��ைவேயா? 
ம5கியேத எ�கவி-� 
        வளமளி+த எழி4 ெத,வ�; 
 
மல!�பிரம� விதி�பிைழேயா? 
        ம-க
 மதி- �ைற�பிைழேயா? 
�ல�ெப'ைம �லவழ-க- 
        �'�& நிைல- ெகா&�பிைழேயா? 
 
எ1ெவ�ேற Qறி&ேவ�? 
        இ�Fயி!-�+ 1ைணயா,நீ 
மதி+த�; ேத!$தி'$தா4 . 
        வா@ெவா/ய- காரணமா� 
 
ெப�ேறா!க
 உறவின!க
 
        பிைழ�/��- காக இ�; 
��றாத ேபெரழி?� 
        ெமா�&திர நியாயெம�ன? 
 
[ெப'Bைடயா! ெப'5 ேகாவி4 ஓவிய+1� ெப<ண ண5� - இராசராச� க�/ய 
தJைச� ெபாிய ேகாயி?ேல மிக அழகிய ஓவிய5க
 தீ�ட� ெப�றன; அவ�றிேல 
எழிேல உ'வான ம5ைகயாி� வ/வ5கD� உ<&. அைவெய4 லா� 
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அ<ைம-கால� வைரயி4 ேமேல Kச�ப�ட சா$திேல மைற$1 யா'-�� 
ெதாியாம� கிட$தன ெவ
ைள எ�ப1 �,ைமயி� சி�ன�; ஆனா4 இ5� 
1யர+தி� சி�ன� Nெட�F� சிைற - N& எ�ப1 வி&தைல ெப�ற நிைல 
ய4லவா? இ5� N& எ�ப1 சிைறயாக- கா�சியளி-கிற1! ேபெரழி?� ெமா�& - 
மலராத �ைகயாக இ'$த ேபரழ�. ] 
------------- 

127. 127. 127. 127. நா� மறேவ�நா� மறேவ�நா� மறேவ�நா� மறேவ�    
 
எ�/E5 கச$தி&ேமா இள$ேத� இனி+தி&ேமா 
ந�டமி&� பி+தFட�- எ�க4 ெநJேச 
நா� மைற$1 Q/வி�டா4. 
 
ந�டமி&� பி+தFட� நா�மைற$1 Q/வி�டா4 
எ�/E� இள$ேதF� - எ�க4 ெநJேச 
ஏகமா,- காணாேதா? 
 
ேபா-�வர வி4லாத Kரணமா� ேபாத+தி4 
நீ-கமற நி�ற பி�ன! - எ�க4 ெநJேச 
நீேய1 நாேன1? 
 
நீ-கமற நி�றபி�ன! நீEமி4ைல நாFமி4ைல 
பா!-கெவா' பாைவயி4ைல - எ�க4 ெநJேச 
பா!�பவF� இ4ைலய�ேறா? 
 
Kரண+1
 ஒ�றாக� ��$1 நிைற$திடேவ 
காரணமா,+ ேதா�றி&வா� - எ�க4 ெநJேச 
க'ைணE
ள ச��'ேவ. 
 
காரணமா,+ ேதா�;� க'ைணE
ள ச��'ேவ 
ஆரண5க
 ேபா�;கி�ற - எ�க4 ெநJேச 
ஆதி�த4 நாதன�ேறா ? 
 
இ�பெமன+ ேதா�றி+ 1�பமா� இ9ைச ெயலா� 
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��ைமெயன+ த
ளியி�ேற - எ�க4 ெநJேச 
�னித�' நாடாேயா? 
 
��ைமெயன+ த
ளியி�ேற �னித�' நா/வி�டா4 
ெச�மமி1 கைட+ேத;� - எ�க4 ெநJேச 
ெசய�ெப�ற வா@-ைகEமா�. 
 
அறிெவாளிE� ஆகம5க
 அ+தைனE� கா�&கி�ற 
ெநறியிதைன� ப�றாம4 - எ�க4 ெநJேச 
நீசவழி ஆ&கி�றா,. 
 
ெநறியிதைன� ப�றாம4 நீசவழி ஆ&கி�ற 
ெவறிபி/+த �ர5கானா4 - எ�க4 ெநJேச 
ேவெலன-�+ 1ைணவ'ேம. 
 
த$ைத-� ம$திர+ைத+ தா��க7� ஞான#ட! 
எ$ைதயா� ச��'வா� - எ�க4 ெநJேச 
என-ெகாளிைய- கா�/&வா�. 
 
எ$ைதயா� ச��'வா� என-ெகாளிE� கா�&கி�ற 
க$தன'
 மலர/ைய - எ�க4 ெநJேச 
கண�ெபா�1� நா� மறேவ�. 
 
[எ�/E5 கச$தி&ேமா இள$ேத� இனி+தி&ேமா - வா@-ைகயி� 1�ப5கைள 
எ�/E�, இ�ப5கைள இள$ ேதF� �றி-கி�றன. ந�டமி&� - நடனமா&�. நா� 
மைற$1 - நா� மைறவாக எ�ப1 ெவளி�பைடயான ெபா'
 ; நா� எ�கிற 
உண!ேவ இ4லாம4 மைற$1 ேபா��ப/ எ�ப1 ம�ெறா' ெபா'
. எ�/E� 
இள$ேதF� ஏகமா,- காOத4 - வா@-ைகயி� இ�ப1�ப5க
 ேவ; ேவறாக+ 
ேதா�றாம4 இ'-�� சமநிைல. ] 
----------------- 

128. 128. 128. 128. மல-மல-மல-மல-    
 
எ�/� பறி+தா, எழி4நாசி மன� [க!$தா, 
அ�ட- க'5Q$த4 அணிெச,ய ைவ+1�பி� 
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Nசி எறி$தா, மிகவா/9 ச'காகி+ 
ேத# �ைற$ேத� ெத'���தி மிதிப�ேட� 
எ�றா7� ெம4விர?4 நீ ெதா�ட 
விJைசயிைன எ<ணிெய<ணி 
உ
வள'� உவைகயிேல 
உயி! தைழ-�� தி'Bைடேய�. 
------------- 

129. 129. 129. 129. நிலாநிலாநிலாநிலா    
 
நிலெவF� ெப<ேண - நாFைன 
        ெநJசினி4 பதி+ேத� 
கைலெயலா� திர<& - அ�ெதF� 
        கவிைதயா, நி�றா, 
�ைகயவி@ ம4?ைக - ெசாாி$தி&� 
        �;வ?� ெவ<ைமயா, 
பைகயி'
 மய5கிட - உலெகலா� 
        பா�கதி! ெபாழிவா, 
எ<ணிலா- கனBக
 - உள$தனி4 
        எ��பிேய நட$தா, 
க<ணிேல ம1வா� - உ�னிட� 
        காதலா, நி�ேற� 
ப<ெணF� ெம�ைமைய - உ��க� 
        ப�/னி4 உண!$ேத� 
த<ெணF� விJைசைய9 - சிாி�பினி4 
        த$திட மா$திேன� 
நி+தில- கர5களி4 - த�வினா, 
        ெநJச� தைழ$ேத� 
பி+தைன� ேபால நா� - பித�;ேவ� 
        ேப ெசாணா எழிலா,. 
--------------- 

130. 130. 130. 130. �0தா*!�0தா*!�0தா*!�0தா*!    
 
ச5ேக �ழ5� 
        எ5�ேம இ�ப� 
        ெபா5�க எ�ேற - ச5ேக 
எ5�ேம இளநைக 



161 

 

        எ5�ேம ம5கள� 
        ெபா5�க எ�ேற 
        �1நா ளிதனி4 - ச5ேக 
��ைமக
 மைறக 
        ெபா,ைமக
 ம/க 
        இ�ைமE� ஒழிக 
        இ�ேற எ�; நீ - ச5ேக 
�;கிய ேநா-க�� 
        �;நாி9 I@9சிE� 
        வ;ைமE� பிணிE� 
        மா,$1ேபா எ�ேற - ச5ேக 
அவனிேயா! Nடா� 
        அைனவ'� எ�மவ! 
        �விெயலா� இ��ற� 
        �ாிவேத வா@ெவன - ச5ேக 
 
சா$தேம உலெகலா� 
        தைழ+ேத ஓ5�க 
        கா$திய� வ
Dவ� 
        கனவி7� நிலBக - ச5ேக 
 
[இ�பாட4 அடாணா இராக+தி4 பா&வத�� ஏ�ற1. கா$திய� வ
Dவ� கனவி7� 
நிலBக - கா$திய/களி� ெகா
ைககD� தி'வ
Dவாி� சீாிய க'+1-கD� 
நிலBக. அ/மன+தி7
ள இழி$த உண!9சிக
 கனவி4 ேதா�;�. அHவா; 
இழி$த உண!9சிகD- கிடமான கனவி7� உய!$த எ<ண5கேள நிலவ ேவ<&�.] 
-------------- 

131. 131. 131. 131. காத@
� மாைலகாத@
� மாைலகாத@
� மாைலகாத@
� மாைல    
 
மி�னைல வான வி4?4 இைழ+ேத - #ட! 
        மீ� திர
 நவமணிக
 பல X; ேகா+1 
ச�னமா,- கதிரவ� க�பிக
 பி�னி - �� 
        சர+கால ெவ<ணிலா9 சாிைகக
 க�/ 
காலெவளி மாையயி4 அழியாம4 எ�;� - வள! 
        க'ைணயா� இைறவனி� தி'ேநா-க ெம�F� 
Tல�/ யி�&ேம நிைறயி�ப� Q�/ - அைல 
        ேமாதிேய நாெளலா� ச?யாம4 ெபா5�� 
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காத4 ேத� ஊறி&� உ
ளமல! அவி�� - மன5 
        கமழேவ கனெவ4ைல அ�ேதாட� தா</ 
ேமா1ெம� உண!வாழி கைரயி&� இ�ப� - உய! 
        �+ெதாளி! மாைலயி1 மா!பி4 அணிவா, 
 
[மி�ன4 K எ�ற என1 கவிைத+ ெதா�தியி4 ெவளி யான இ�பாட4 சில 
மா;த4கேளா& இ5� இட� ெப; கிற1. இர<& க<ணிக
 �திதாக9 
ேச!$1
ளன. காத? யி� மாைலயிேல எ+தைன க<ணிகD� ேசரலாம4லவா? 
கால ெவளி மாைய - கால� இட� ஆகியவ�றா4 ேதா�;� பிரபJசமாைய. 
இைறவனி� தி'வ'
 இ$த மாைய-� அ� பா�ப�ட1. காலெவளி எ�ற 
கவிைதையE� ேநா-�க. ] 
------------- 

132. 132. 132. 132. நீநீநீநீ    
 
இத�-�� ���;வ4 
        இ�னிைச-�9 #'திலய� 
கதி'-�9 ெச5கமல� - எ� 
        க<O-� ஒளிநீேய! 
 
கட7-� ��நிலB 
        களிவ<&- ���1�K 
�/B-� மன9சா$தி- எ� 
        �ய�சி-�� ெபா'
 நீேய! 
 
Nைண-� ெம�ைமவிர4 
        ேவ,5�ழ��� K5கா�; 
காF-�+ த<ப#ைம - எ� 
        கவிைத-� உயி! நீேய! 
 
ஆ<ைம-� நிைறக'ைண 
        அறிB-�� ேபரட-க� 
மா<�-�� ப<பா& - எ� 
        வா@B-� மண� நீேய 
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ஆ�;-� நிைற த<ணீ! 
        அ��-�� ெப'$தியாக� 
கா�;-� இள$த�ப� - எ� 
        காத7-� அைணநீேய! 
 
[இத�-�� ���;வ4 - இத�-� அழ� த'வ1 ���;வ4. இ1ேபாலேவ 
பிறவ�றி��� ஏ�றவா; ெபா'
 ெகா
க. �/B-� மன9சா$தி - வா@-ைகயி� 
�/B-� இனிைம த'வ1 மன9சா$தி. காF-�+ த< ப#ைம - ப9ெச�ற மரJெச/ 
ெகா/க
 இ4லாத கானக+தி�� அழ�<டா? ] 
----------- 

133. 133. 133. 133. ஓ#�க (ட-ஓ#�க (ட-ஓ#�க (ட-ஓ#�க (ட-    
 
உ
ள+தி4 எ�னேவா 
        ஒளி$1 நி��1 
        ஓைச�படாமேல - அ1 
 
க
ள+தி4 ேமெல�� 
        கா�&- �ர5கிைன- 
        க�&-�
 ைவ�பதா� 
 
ஐ��ல ேவட!க
 
        ஆ�ட- களி�பி7� 
        அய!B� ேபாதினி7� - சி; 
 
ச��க வழிேத/+ 
        தாவி- �தி+ெத�� 
        தாழி'� ேப,கைளேய 
 
ம<ைடயி� ��/ேய 
        மாய- �ைகத
ளி 
        வ4?'� பாணியி�& - ஒ' 
 
க<ட�� வாராம4 
        கா-�� #டர1 
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        கால+1� ஓ5�கேவ! 
 
[ஓ5�க #ட! அ/ மன+திேல இழி$த இ9ைசகளாகிய �ர5�கD� ேப,கD� 
அ�$தி- கிட-கி�றன. அ ை◌ேமெல�$1 தைல விாி+தாட9 சமய� பா!+1
ளன. 
ஏேதா ஒ�; நம-�
ேள மைறவாக இ'$1 அவ�ைற+ த&+1 நி;+1கிற1. அ$த 
ஒ�றி� வ?ைம �ைறய- Qடா1 ; �ைற$தா4 வா@- ைகயிேல N@9சி 
கா<கிேறா�. அத� வ?ைம ஓ5க ேவ<&� எ�ப1 பிரா!+தைன. ஐ��ல ேவட! - 
பJேச$திாி ய5க
. ச��க வழி - �
ள நாி த$திர� வ4ல1. ஆகேவ ச��க வழி 
ெய�ப1 த$திரமாக- �
ளநாி ேபா�; ப15கி9 ெச47� வழியா��. மாய-�ைக -
அ/மன� ] 
------------- 

134. 134. 134. 134. கண
கEேமகண
கEேமகண
கEேமகண
கEேம    
 
N�&-�
 தா,-�ைக� 
        பா�ைட ம&+1 நா� 
        வி<ணவேரா &றவா/ நி�ேற� - அ$த- 
 
கா�&-�� ேபாவாD� 
        ஓ�/னா
 தீ�&ட� 
        காணா�ெபா,9 சீைமயி4 வா/ நி�ேற� - இ5ேக 
 
N�ைடேய ேதடாம4 
        ஓ�ைட- �ட5ெகா<& 
        ெவ�/ நீ! எ?வைள பாயைவ+ேத� - இ$த 
 
மா�&-�� பாச�ெபா, 
        வா�ட5 கைள$திட 
        வாகன� இ$த� தீ$தி&ேமா - #டைல 
 
ஆ�ட+தி4 பி+தனா! 
        கா�&� மய-க+தி� 
        அ$தர5க� உண! ேஜாதி க<டா4 - மாய� 
 
பா�&-� ம+தள� 



165 

 

        ேபா�&- �ட5ெக&� 
        பாவ� பிற��- கண-க;ேம கண-க;ேம 
 
[தா,- �ைக N& - க'�ைப ம&+1- உ�ெகா<&. க'� ைபயி7
ள சி# ேதவேரா& 
உறவா&வதாக ந�பி-ைக. காணா�ெபா,9 சீைம -உலக�. ஓ�ைட- �ட� . உட�� 
மா&. மனித� பிறவி. வாகன� - சிவ�. இ$த�1 - ேயாகிக
 க</� �;� 
மதிய�த�. மாய�பா�& - ேதா�றமாகிய மாையயா� பா�&. ] 
------------- 

135. 135. 135. 135. அறிவி��அறிவி��அறிவி��அறிவி��    
 
காத7� ேம� காத4 
        கன4 #ர-�� ேதY�; 
சீதமதி+ த<ணிலைவ9 
        ெச$தீயா,- கா,9சிெய�ற� 
 
உடெலா�ேறா உ
ள+1� 
        உயி"&� பா,9சி&ேம 
ெகா/மி�ன� ெகா�$ தைனய 
        ெகா
ைளெயழி4 வள! தி'ேவ 
 
உ�ைனமன- ேகாயி4 ைவ+1 
        ஊழி+தீ மதிெல&+ேத� 
அ�ெபா�க நீ ேநா-கி� 
        - அ-கணேம அ�மதி7� 
 
அ�தமி�ட ெபா�கலச� 
        ஆகாேதா விJைச�ாி 
��த��வா,9 சிாி�பிF-�- 
        Qடாத சி+திE<ேடா 
 
அ�னேம ஒ'மா�ற� 
        அறிவி-க நா� விைழ$ேத� 
க�னெலன எ�னிட+ேத 
        க'ைணய�� கா�டாம4 
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எ�ைன நீ இக@$தா7� 
        ஏளனமா,� பா!+தா7� 
��ைமெயன மதி+தா7� 
        ெபாறி+தB�ற� வ/Bள+தி4 
 
எ�;மினி நிைல+தி'-�� 
        எாிேய;� கைடநாD� 
ெபா�றாம4 வ'�பிறவி 
        ��$1ன-கா, ஏ5�வேன. 
 
[கன4 #ர-�� ேதY�; - காத4 ேதY�;� ேபா�ற1; ஆனா4 அ1ேவ கனைல9 
#ர-கி�ற1. ஊழி+தீ மதி4 - நீ எ� உ
ள+தி4 ேகாயி4 ெகா</'-கிறா,. காத4 
எ�F� ஊழி+தீ அ- ேகாயி7-� மதிலாக இ'-கி�ற1. ெபா� றாம4 - இறவாம4] 
---------- 

136. 136. 136. 136. ம*ணா!� ெபா�னாடா�ம*ணா!� ெபா�னாடா�ம*ணா!� ெபா�னாடா�ம*ணா!� ெபா�னாடா�    
 
க'�ப9ைச+ தைழமிைட$த 
        கவி� �5க� �த!-�
ேள 
கைர$1'கி- QBகி�ற 
        க'5�யிேல நீE��ற� 
 
உ
ள+தி4 ேத� ெசாாி$1 
        உயி'-�+ த<ண�தா,- 
ெகா
ைளயி�ப� Q�&கி�ற 
        காத?ைய- காணாம4 
 
வா/ெய�ைன� ேபாலேவதா� 
        வ'$தி மன ெமா/$தாேயா? 
பா&கி�ற ப<ணிலவி4 
        பகரெவாணா வா�கிள!9சி 
 
�ைழகி�ற காரணெம�? 
        ��றிெய�$ தைல$தா&� 
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அழிமன+தி� அவலெமF� 
        அன?�&� �ட� ேபா�& 
 
ெம'கி�ட பா�&மிேதா? 
        வி$ைதெயலா� விாி$த1ேவ - 
உ'கிEள� ைந$தி&5கா4 
        உய'ண!9சி� பாிெவ4லா� 
 
#ர$தி&த4 க<&
ேள� 
        ேசா!$தBயி! தன-காக� 
ெப'5கனிB� அ$நிைலயி4 
        பிற$தி&ெம� இய4பறிேவ� ; 
 
ஏ$தியைக க<&ைள ேவ� ; 
        இைறவன/ மிகநிைனேவ� ; 
ஆ,$1ைன�ேபா4 உள� விாிேவ� - 
        அ�பாிேச எ$நாD� 
 
இ�ப+1� 1�ப+1� 
        எ5கD-ேக வா,+தி'$தா4 
ம�பைதE� வா@$தி&ேம 
        ம<ணா&� ெபா�னாடா�. 
 
[�5க மர� க'�ப9ைச+ தைழ ேபா!+1 நி�கிற1. அத��
ேள ��$தி'$1 ஒ' 
�யி4 QBகிற1. அத� �ர?ேல எ�;மி4லாத �திய உண!9சிE� க�பைன- 
கனிB� ெநளிகி�றன அைத9 ெசவிம&+தேபா1 உ<டான சி$தைன களி� 
விைளவாக எ�$த1 இ� பாட4. இ�ப+தி4 திைள-�� ேபா1 ம�றவ!களி� 
1�ப+தி�காக� பாிB ஏ�ப&வதி4ைல. ஆனா4 என-� ஏதாவ1 1�ப� 
ேந!$1வி�டேபா1 பாிB�, இர-க��, ப-திE� ேமெல�கி�றன. இ$த உய! 
உண!9 சிக
 எ�ெபா�1� ேமேலா5கி இ'-கலாகாதா? அHவா; எ�;� 
ஓ5கியி'$தா4 ம<ணா& ெபா�னா& ஆகிவி&�. ப<ணிலவி4 - ப<ணாகிய 
நிலB. ஏ$திய ைக - பி9ைச- காக ஏ$திய ைக. ] 
---------------- 
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137. 137. 137. 137. எ0தைன இ�பமடாஎ0தைன இ�பமடாஎ0தைன இ�பமடாஎ0தைன இ�பமடா!!!!    
 
எ+தைன இ�பமடா இளைமயி� எ-களி��! 
�+19 சிாி�பவி�� ேமாகனJேச! சாய7ட�  
அைசவிேல ஓரழ� அ/ெய&-க+ தனியழ� 
வசிய5க
 பலகா�/ வJசி நட-கி�றா
  
அ�பினிேல ெசா-கி அழைக� ப'கியவ� 
எ�ன பிற�பிதடா இ'நயன9 சாளர5க
 
த$த எழி�பிழ�பி� தனியி�ப� க<& ெசால+ 
த$தமிலா ஒ'நா-� த+தி ந? ��ெசா�க
 
எ�றவ
 த� ம'5கினிேல எ&�பான ேதா�ற�ட� 
ெச�றவைன9 ெசHேவளா,9 சி$ைதயினி4 அம!+தியவ
 
ேமதினியி� கா<பெதலா� வி$ைதெயன- களி��டேன 
காதல!க
 ேபாகி�றா! க<O-� ந4வி'$1 - 
ெத,Nக- காத?1 சி;ைமெயலா� 1ைட+ெதறிE� 
ெம,யாக இHBலைக Nடா-�� ஆத?னா4 
மாசிலா- காத7-� வர�ெபா�;� க�டாதீ! 
N#கி�ற ெத�றைல�ேபா4 விாி$த1ேவ அைன+1யி!-�� 
பா,கி�ற ேத�ம1வா,� பர$1லைக+ த� 
�ைட-கீ@ ஆ
கி�ற ெப'ைமயிேல அைமவத�� வழி ெச,N! 
[த$தமிலா - எ7�பி4லாத . த+தி ந? ��ெசா�க
 - அவ
 அழைக-Qற ஏ�ற 
ெசா�க
 இ4ைல. ] 
----------- 

138. 138. 138. 138. ெபா ! நிலாெபா ! நிலாெபா ! நிலாெபா ! நிலா    
 
ெபா�& நிலா- கீைழவானி4 
        ெவ
ளி ெபா5கேவ - ெச-க! 
வ�ட�பாிதி ேம�கி4 நி�; 
        ெகா�&� த5கேம. 
 
பக4 ெச, அர#� மல! ெவ<ணிலB� 
        ேச!$1 பா!-ைகயி4 - ப�ட 
அக�$1ளிர9 ேசாைல-�யி?� 
        அ�த� எ�$தேத. 
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அ$தி ெவ
ளி ைவரம4? 
        அழ� ெவ/-கB� - ெத�கி� 
ம$தகாச ெம�ன�பிJ#- 
        கா�;� வ$தேத. 
 
திைசக
 எ5�� மய5�� இைசயி4 
        ேத�1 ளி+தி&� - இ$த� 
ெபாசிE�மாய விJைசேபாேலா! 
        ெபா�1� வா,-�ேமா? 
 
உலக� ெசா-கி நறவ�மா$தி 
        உண!வி ழ$1ேம - ��/� 
�லவி நீ5கி- கலவிவிைழE� 
        ேபாைத ெகா<டேத. 
 
ஒ'5�ேசர அாியவான 
        இ�ப� ஒ�றேவ - இ�ெற� 
வர5களாக+ த$தக'ைண 
        எ�;� வா@கேவ. 
[ ேகாைடயிேல கிராம� ப-க+தி4 சில நா�கைள- கழி+ ேத�. அ$த9 சமய+தி4 
இ$த அ��த- கா�சிைய- காO� வா,��- கிைட+த1! த5க- கதிரவF�, ெவ
ளி 
நிலB� எதி! எதி! பா!+1 நி�க இ�ப/ ஒ' கா�சி ஏ�ப�ட1 ஒ' 
வர�பிரசாத$தா�. அ$தி ெவ
ளி ைவர+தா4 ெச,த ம4?ைக ேபா?'- கிற1. 
ம$தகாச� - ��னைக. ] 
---------------- 

139. 139. 139. 139. ேவ*!�ேவ*!�ேவ*!�ேவ*!�    
 
ெத�ைன இள� பாைள - சிாி+தி&� 
        ெசHவி தவ@ ந5கா, 
எ�ைன Eள5 கவ!$தா, - இனிேம4 
        இ�ப ெமலா� நீேய 
 
�4ைல மல!- �ைவ ேபா4 - விாி$தி&� 
        �� நிலB ேவ<ேட� 
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அ4? மல ெரனேவ - திக��� 
        ஆைச �க� ேவ<&� 
 
வான மகளிைர� ேபா4 - வள!சி; 
        வ<ண மல! ேவ<ேட� 
கான- கவிைத 1
D� - உனதி' 
        க< மல ேரேவ<&� 
 
ெத�ற� சி;மி வ$ேத - ெம1வா,+ 
        தீ<&� #க� ேவ<ேட� 
ஒ�றி Eயி! கல$ேத - த�வி&� 
        உ� ன'
 ேவ<&ம/ 
 
ேதவ! வி'� பிEO� - அ�தி� 
        தீJ#ைவ நா� ேவ<ேட� 
ஆவ4 ெப'- கி&�� - இத@ த'� 
        அ�த� ேவ<&மி�ேற. 
------------ 

140. 140. 140. 140. தைழ மைறவினி/தைழ மைறவினி/தைழ மைறவினி/தைழ மைறவினி/    
 
தைழ மைறவினி4 சி�&-க
 வ<ண9 
        ச$த5க
 மீ�/ன 
ச$த5க
 மீ�&� ப&-ைக விர4க
 
        க�பைன T�/ன; 
இைழ நர�பினி4 க$த!வ� ப<க
 
        இ�ப5க
 கா�/ன 
இ�ப5க
 கா�&� ம�மத- க<க
 
        யாழி�ைக Q�/ன. 
 
ெம4ல மித$தி5� வ$தி&� கா�; 
        க$த5க
 �வின 
க$த5க
 �B� ெகாHைவ9ெசH வித@க
 
        ேத�#ைவ Qவின; 
அ4? மல!9சி; ��னைக- ெகா
ைளக
 
        உ
ள+தி4 ேமவின 
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உ
ள+தி4 ேமB� க
ள உண!9சிக
 
        ெவ
ள+தி4 தாவின. 
 
கவிைத- க�ன+1- கி<ணி9 #ழிகD� 
        காதைல� ேபசின 
காதைல� ேப#� சி�ெற4ைல தா</ 
        எ<ண5க
 Nசின ; 
அ�த+ தாைரக
 எ5�� வி�$1ேம 
        ஆந$த� ெபா5கின 
ஆந$த� ெபா5�� அ�பி� ெப'ைமக
 
        சி$ைதயி4 த5கின. 
 
ம5ைக இளமல! ெநJசி4 எ��பி&� 
        மா<�க
 ெகாJசேமா? 
மா<�க
 ெகாJ#� இ4லற� நா�/ட 
        ேவ</ேன� வJசேமா? 
அ5ைக #'
வதி4 இ�ப5க
 ெபா5கிட 
        அ'கி4 வாெவFேமா ? 
அ'கி4 வாெவF� வர�� ெப�றி/4 
        அ<ட�� வான�மா�. 
------------- 

141. 141. 141. 141. ேதவி பராச
தி அ�ைனேதவி பராச
தி அ�ைனேதவி பராச
தி அ�ைனேதவி பராச
தி அ�ைன    
 
ேதவி பராச-தி அ�ைன த� 
        சி$ைத மகி@ ெச4வ9 ேச,க
 யா� 
ேமBமிட! நம- ெகா�;<ேடா 
        Nாி ம/யினி4 N�;ேளா� (ேதவி) 
 
��ைன� பழமைற9 ேசாதியா� 
        �-க<ண னாாிட பாக+தி4 
மி�F� ப#5ெகா/ ய�னவ
 
        வி<ெணா& பாெரலா$ த$தவ
 (ேதவி) 
 
அJ#� ெபா'
 நம-கி4ைலேய 
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        அ$தக� த�ைனE� சா&ேவா� 
நJ#5 �/+திட� பி�னிேடா� 
        ந�ைம பிற'-க5 காகி/4 (ேதவி) 
 
தீைம அBணைர N@+திேய 
        ேத5�� �'தியி4 ஆ&வா
 
ஏம ெமன9சர< ப�றினா! 
        இ�பத ெம,திட ேநா-�வா
 (ேதவி) 
 
அ<ட �க�/7� ஏ;ேவா� 
        அாிய ெசய4பல I�ேவா� 
ெகா<ட க'ம� �/Bற- 
        ேகா/+ தைடகD� மீ;ேவா� (ேதவி) 
 
சி5கJ #ம$திட வ$தவ
 
        தி-�9 திைசெயலா� ஆDவா
 - 
எ5�$ 1ய!மி/ நீ-�வா
 
        இ�ப� மலர-க< ேநா-�வா
 (ேதவி) 
------------ 

142. 142. 142. 142. இள�தா:இள�தா:இள�தா:இள�தா:    
 
'வ'� நிலாேவ, வ$ெத� க<மணி-� 
        உ9சியி4 ஒ' �+த� ெகா&' 
K5 �ழ$ைதைய ம/யி4 
        ைவ+1- ெகா<& தா, QBகிறா
; 
அ$தி வான+தி� ம5கிய நீல�பர�பி4 
        மாாி-கால நிலB�ெப< மித$1 வ'கிறா
; 
ேசாைலயி?'$1 K-களி� ெம4?ய ந;மண� 
        இ'ளி4 ப15கி வ'கிற1; 
Nதியி4 கவைலயி�றி- ேகாமாள ம/-�� 
        சி;வ!க
 சிாி+1 ஒ? ெய���கிறா!க
; 
�-க5 ெகா
ளாத �யி4 ஒ�; 
        மாJேசாைலயி� நிழ4 அ&-க+தி4 
        தனிைமயாக+ தன1 உ
ள+ைத�பா/- 
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        களி-கிற1; 
ெதாைலவி?'-�� உழவன1 உ
ள+தினி�; 
        ெவளி�ப&� �ழ?� Kேவாைச மீ��யி�றிய 
        வான+தி4 தாவி, அைசயாத கா�றி4 பரவி, 
        பிற� Kமியி4 ெபாறிவான ம+தா��� ேபால 
        உதி!கிற1; 
தா@வார+தி4 �ழ$ைதைய ம/ேம4 ைவ+1- 
        ெகா<& தா, இனிைமயாக- QBகிறா
; 
'வ'க நிலாேவ, வ$ெத� க<மணி-� உ9சியி4 
        ஒ' �+த5ெகா&' 
நிலாைவ ஒ'�ைற பா!-கிறா
: பிற� த� ைகயி 
        ?'-�� இனிய அழ�+திரைள� பா!-கிறா
; 
நிலா அவ
 அைழ��-�9 ெசவிெகாடா1 அைமதி 
        யாக �;வ?+1- ெகா</'-க �/Eமா 
        எ�; என-� ஆ9சாியமாக இ'-கிற1. 
�ழ$ைத தா, ெசா4வைத+ தாF� ெசா4?9 சிாி- 
        கிற1: ‘நிலா நிலா வாவா!' 
தா, நைக-கிறா
; நிலB ஒளி'� இரB� நைக-கிற1. 
கவிஞனாகிய நா� அ- �ழ$ைதயி� த$ைத; அ+ 
        தாயி� கணவ�; மைறவி?'$1 இ$த ஓவிய- 
        கா�சிைய9 #ைவ+1- ெகா</'-கிேற�. 
 
(1விேஜ$திரலா4 ரா, எ�திய பாட?� ெபய!�� ) 
--------------- 

143. 143. 143. 143. நீ#கா இ.�நீ#கா இ.�நீ#கா இ.�நீ#கா இ.�    
 
நீ5கா இ'
 ெந&5க'�ெபா�ெதலா� 
�5கா+1ளிநிைற 1ய!-க<கேள 
ஆ!ெசா4 ந�பிேய ஆ!வ+1டேன 
நீாிைமTடா நிைறதவ� ெச,தீ!? 
உற5�Nராயி� ஒ' காவலைரேய 
ெசறியைலமன� திற$திட-கனவி4 
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க</��;� களி�பிைன� ெபறலா� 
ப<ைடவிைனேயா ப?+திைலய1Bேம என ம'வி 
ெந�&யி!+ 1ழ�; நி�றி&� 
க�/ள ம5ைகயி� க&$1ய! ெபாிேத. 
------------- 

144. 144. 144. 144. வ>நீ-
 க*க�வ>நீ-
 க*க�வ>நீ-
 க*க�வ>நீ-
 க*க�    
 
வ/நீ'ட� வா/&�க<கேள 
ெநா/�ெபா�தி7� ேநா,மற$1ற-க� 
ெகா</டேவ<டா� ெகாதி+த5ெக�� 
ச</-கனவிைட+ தா� அவ!வர- 
க<&ேம நாைள- க&$1ய!ேம7� 
ம</ேய வளரB� மா@��ளேம எனவா5� 
உற-க�� ெவ;+ேத உ'கி&� 
நிைற+தி' மட$ைத நீ
 1ய! ெபாிேத. 
------------ 

145. 145. 145. 145. ெபா� வ*!ெபா� வ*!ெபா� வ*!ெபா� வ*!    
 
இ�பெமF� ெபா�வ<& 
க<டBட� ஆ5கதைன- 
Q</னிேல ேபா�டைட+1 
மா<ெடாழிய9 Iழாேத : 
வா�ெவளியி� வ<ட1B� 
Q� சிைறயி4 வாழாேத 
எ4ேலா!-�� இைசெபாழிய9 
ெசா4லாம4 ெச,தி&வா,. 
ம-கெளலா� களிQ!$தா4 
மி-�ய'� மகி@Bன-ேக. 
ெபா�வ<&� நலேமா5�� 
ெபா�னாடா� இHBல��. 
-------------- 

146. 146. 146. 146. வாழியவாழியவாழியவாழிய    
 
ெவ/+த1 ெப'��ய4 ெவ'<ட1 ெநJச� 
இ/+த1 வான� இ'<ட1 வா@B 
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அக4விள- க1B� அைண$ேத மா,$த1: 
அகதியா, நி�ேற அலறிேன�: 'அ$ேதா ' 
எ�றி' கர5கD� ஏ$திேய, விழிநீ! 
க�றிட ெவ1�பி- காாி'ளிைடேய 
வானிைன ேநா-கிேன� : 'ேவகமா, வ$1 
கா' ெவன- Qவிேன�: க'ைணயா,' எ�ேற�; 
எ5கி'$ ேதாநீ வ$தைன; எ��� 
க5�ைல� ேபா-கி நி�றைன; ஆகா! 
இ/E� �ய7� என-க'
 �ாியநீ 
எ&+தேப ரற+தி� ெகா/ெயன- க<ேட�. 
வாழிய த'ம� வாழிய க'ைண! 
வாழிய உ�ற� ம'
விைள யா�ேட! 
---------------- 

147. 147. 147. 147. மைழ க*ட மயி/மைழ க*ட மயி/மைழ க*ட மயி/மைழ க*ட மயி/    
 
மைழக<ட மயி4 ேபாெல� உ
ள� 
        வள! எ<ண ெமF� வ<ண� பலB� 
தைழநீல� ஒளி!ேதாைக வானி4 
        தைடயி�றி+ திைசேதா;� விாிய 
நாதனவ� தாிசனேம நா/ 
        நடன5க
 பரவசமா, ஆ&�; 
காதலைன இ1கா;� காேண�, 
        காOேவ� எ�றா&� உ
ள�, 
க'ேமக� ககனமிைச உ'மி- 
        காாி/E� ேபாி/E� ெச,E�; 
விைரமி�ன4 ெகா/மி�ன4 மைழE� 
        ெவளிெய5�� [ைரQட� ெப,E�; 
அ�ெபFந4 ெவ<�றB Q�/4 
        அJசிேய நாவிழ$ தைடE�; 
1�பெவா? ெசவி�ைடE� தவைள; 
        ேசா!Bறா தா&ெம� உ
ள�. 
(தாQாி� கவிைத ஒ�ைற+ த�விய1. ) 
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------------ 
148. 148. 148. 148. மகி6ேவ�மகி6ேவ�மகி6ேவ�மகி6ேவ�    

 
இ�மியள ெவ�றா7� 
        வள!$1
ேள� இ�ெற�றா4 
ெவ�பிைழக
 இைழ+தெவலா� 
        ெபா;+திடலா� ; ேம�ேம7� 
வா@ெவ4லா� ேசாதைனயா� 
        மதிகல-�� ெந'�பா�ைற- 
கா@வயிர� ெப'$ேத-கி� 
        கைறயாF- கிைள-காத 
தி<ைமEட� உலகிைடேய 
        ெச�ேற;� ேபரா<ைம 
ெகா</'$1 �ட+தீயி4 
        �ைலயாம4 மன-�ர5கி� 
ேச�ைடெய4லா� மைடமா�றி9 
        ெச�ைமெம' ேகறிடேவ 
N�&வழி ெந&�பயண� 
        விர�கைடயி4 X�றிெலா�; 
எ�/ைவ+தா 7�ேபா1� ; 
        எ�Fள+தி� ப<பா& 
ெந�&ழB பலவ/+1- 
        க�/ெய4லா� த�/வி�&� 
ப<ப�ட ெச,ேபால� 
        பல� தரேவ ெம4லெம4ல- 
க<ெண�டா9 சி�றளவி4 
        கைளயாம4 ேகாணாம4 
வ$தவழி9 #ழலாம4 
        வ�-கிெயாேர ப&�ழியி4 
அ$திச$தி Nழாம4 
        அ/யி�டா4 மகி@ேவேன. 
---- 
கா@ - உர�, �ட+தீ- வா@வி4 ஏ�ப&� ேசாதைனக
. ெச, நில�. ��ேன�ற� 
சிறிதளB நா
ேதா;� நட$தா7� தி'�தி ெகா
ளலா�. 
------------ 
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149. 149. 149. 149. ெக*ைடெக*ைடெக*ைடெக*ைட    மீ�மீ�மீ�மீ�    
 
ெக<ைடமீ� மி�னிட- 
        க<ேட� க<ேட� 
ேகணி-�
 வா@-ைகE� 
        க<ேட� க<ேட� 
ெதா<ைடயா மி/��? 
        வா@வ15 க<ேட� 
�5கி'
 கானக+ 
        1�ப�5 க<ேட� 
நாைரநீ! நி�றிட- 
        க<ேட� க<ேட� 
ந�பி-ைக வா@வினி4 
        ெகா<ேட� ெகா<ேட� 
நா;மீ� ேபா4ம& 
        நனவி?9 சி;வா@B� 
கான+தீ- ெகா4�?- 
        கா�&- ெகா&வா@B� 
Qனி�ேப, எ�மன- 
        �ைறயிைவ எ�றா7� 
நீ!ம& தைனவி�&� 
        நில-கைற தைனவி�&� 
நாைரேபா4 வா�ெவளி 
        நீல+19 சிலேவைள 
ஏறி�ப ற$த5ேக 
        எ�டாத ேகா�ைடக
 
Qற�ப டாவி�ப� - 
        Q�/& ம4லேவா? 
---- 
மன+தி� �ைறக
 பல. நனவி? மனமாகிய அ/ மன+தி� சி;ைமகD� பல. 
ம&விேல மீ�கைள� ேபால அ/ மன+தி4 எ+தைன எ+தைன இழிBண!9சிக
 
மைற$1
ளன! மன+தி� வில5�ண!9சி இ�F� மாறவி4ைல. இ'�பிF� 
நாைரேபால வானி4 சில சில சமய5களி4 பற$1 உயாி�ப� Q�&வ1 
மனம4லவா? 
------------- 
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150. 150. 150. 150. பா !பா !பா !பா !    
 
பா�ெட�தி+ �ெதனேவ 
        பா5�டேன நானF�ப 
        - நீE'கி� 
பா�டதைன� பா&கி�றா, 
        பா�டாக நானி'$தா4 
        - தைடகட$1� 
பவளவா, மண$தி&ேவ� 
        பJசைணE� நிைற$தி&ேவ�. 
---------------- 

151. 151. 151. 151. ேசாதிேய (டேரேசாதிேய (டேரேசாதிேய (டேரேசாதிேய (டேர    
 
எ5�� நிைற$ெத4ைல இ4லாம� பா@ெவளியி4 
க5�4 பகெல4லா� கட$1 நி�ற ேபெராளிேய 
ம'D�ற க<Oைடேய� வ?�ைற$த பா!ைவயிேன� 
விாி�வன� தா</ நி��� பரJேசாதி யா� ேவ<ேட� 
மி�மினியா, எ-கா7� எ�னக+ேத நி�றி&வா, 
இ�ப+1� 1�ப+1� இ�ெபாறியி� #டெராளியி4 
ஆடாம4 அவியாம4 அ/யி'�& ��காம4 
ேகாடாம4 ெநறிெச�; �றி-ேகாைள எ,1வேன. 
---------------- 

152. 152. 152. 152. ச�தி��ச�தி��ச�தி��ச�தி��    
 
காதலைன9 ச$தி-க- 
கா�&வழி நா� ெச�ேற� - 
ெந�றியிேல #�/ 
நீ
 விழி-� அJசன� 
காதிேல ைவர� 
க�ன+தி4 ந;J #<ண� 
க�+திேல ெபா�மாைல 
ைககளிேல மி� வைளய4 
கா4களிேல பாதசர� 
க'5Q$த4 மல!-கா& 
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நீல வ<ண� ப�டாைட 
நி+தில+தி4 தனி மாைல 
ேமனி� ெபா� நிற- க9# 
வி��கி�ற மா!பல��� 
மல! மாைல ெம4விர?4 
மாணி-க- கைணயாழி 
காதலைன- காண- 
கா�& வழி நா� ெச�ேற�. 
 
அணிெய4லா� �ைறவி�றி 
ஆ!வ�ட� ெச�ேற� 
அழகினிேல அவ'
ள� 
ஆ@$1வி&� என மகி@$ேத� 
காதலேனா வரவி4ைல 
கல5கி நா� ஏமா$ேத� 
அ�ேத� நா� மன�ைட$1 
அவைரேய காணாம4 
 
அணிக
 எ4லா� கைள$ெதறி$ேத� 
அJசன+ைத+ 1ைட+ெதாழி+ேத� 
மல!-கா�ைட- �ைல+ேத� 
மணி�ப�ைட- கிழி+ேத� 
நாதா நாதா எ�; கதறிேன� 
எ� தைல அல5ேகாலமாக- கிட$த1 
ஓல-க ெம4லா� மைற$த1 
உ
ள+திேல காத�கன4 ெபா5கி�; 
க<ணீ! ெப'கி9 #<ண� கைர$த1 
அழெக4லா� ேபாயி�; 
நாதா நாதா எ�; ேத�பிேன� 
அவைரேய எ<ணி உ
ள� ��றிேன� 
அவ! வ$தா!. 
-------------- 

153. 153. 153. 153. ச0திய� ஒ�ேறச0திய� ஒ�ேறச0திய� ஒ�ேறச0திய� ஒ�ேற    
 
ச+திய� ஒ�ேறெய� ைகயினி4 ஆEத� 
        தரணிைய ெவ�றிட+ேதா
 ெகா�/ வ$1ேள� 
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நி+திய� நிைனவேத ெநJசினி4 கவச� 
        ேந!ைமE� த!ம�� அஹி�ைசE� அ��க
 
அ��தா� எ�றா� பிர�ம ந4 அ(திர� 
        அத�ெகதி! நி�ப1� ேவெற1� உ<ேடா 
வ�பைக நாகமா� மற+திைன, அநீதிைய 
        மாநில+ ெத5ஙF� நி�றிடா ேதா�&ேவ� 
உ+தம+ தி�பவா@ வைனவ'� எ,தேவ 
        ஓ5கி&� சா$தியி� ஆ�சிைய நா�&ேவ� 
ச+திய� ஒ�ேறெய� ைகயினி4 ஆEத� 
        தரணிைய ெவ�றிட மா!த�/ நி�;ேள�. 
----------------- 

154. 154. 154. 154. ஒளிைய� பா-ஒளிைய� பா-ஒளிைய� பா-ஒளிைய� பா-    
 
கடB
 இ'-கிறா! - 
மலாி� உ
ள+தி4 
�ழ$ைதயி� ��சிாி�பி4 
அ�தமயமான உைஷயி� மல!9சியி4 
இைவ கடBைள- கா<பி-கி�றன; 
அழேக அவ! உயி!T9#, 
அ�ேப அவ! ேகாயி4, 
அவ! பைட�பி4 உ
ள எ4லா� ெபா'
கD� 
அவ! ேகாயி4, 
என இைவ நம-�- கா<பி-கி�றன. 
இ'D-� �க5ெகாடாேத 
எ4ைலய�ற காைல ஒளிைய� பா!. 
(ஆ5கில- கவிைத ஒ�றி� த�வ4.) 
-------------- 

155. 155. 155. 155. ?ர (த�திர�?ர (த�திர�?ர (த�திர�?ர (த�திர�    
 
Nர#த$திர� ெப�;வி�ேடா� - இ$த 
        ேமதினிேம4 நா� தைல நிமி!$ேதா� 
பாரத ேதவிE� �க� மல!$தா
 - அவ
 
        பாத+ைத� ேபா�றிேய பா/&ேவா� 
 



181 

 

ேவத�� கீைதE� ேதா�றினவா� - இ5� 
        ெம,$ெநறி வ
Dவ� அ'ளினனா� 
ஓ1ெம,J ஞான [< கைலகெள4லா� - எ5�� 
        ஒ�பிலா ேதா5கிய நா/திேல 
 
ஆயிர� ஆ<&க
 மாசைட$ேதா� - ந4ல 
        ஆ!வ�� �ய�சிE� ேத,வைட$ேதா� 
ேபாயின நாெளலா� ேபாெயாழிக - இனி� 
        �தியேதா! பாரத� ெச,தி&ேவா� 
 
காவிாி க5ைகேபா4 ெப'கிவ'� - எ5க
 
        க<மணி நா/த� ப<பினிேல 
யாவ'� நி�;ேம உலகெமலா� - இ�ப� 
        ேமவிட ந4லற� ஓதி&ேவா� 
 
கா$திமகா� ெசா�ன சா$தவழி - இ$த- 
        காசினி ேமெல5�� நிைலெபறேவ 
மா$த!க
 யாவ'� ேதாழ!களா, - அ�� 
        வா@வினி4 நி�றிட� பணி�ாிேவா�. 
------------ 

156. 156. 156. 156. ஓ மீகாமாஓ மீகாமாஓ மீகாமாஓ மீகாமா    
 
ஓ மீகாமா 
சா$தி எ�F� பர$தகட4 எ� க<��� ேதா�;கிற1 
இ+ேதாணிைய அதி4 மித-க வி&. 
எ�ைன எ�;� பிாியாத ேதாழா 
உ� ம/யி4 எ�ைன ைவ+1- ெகா
 
காலெம�F� �/வ�ற எ4ைலய�ற பாைதயி4 
1'வதாரைக தன1 ஒளிைய� ெபாழிக. 
N�/�ப� ந4�� அ'ளாளா 
உன1 க'ைணE� ேபர��� 
என1 இ;தி யா+திைர-� ேவ</ய 
வ�றாத ெச4வமாக இ'-க�&�. 
உலக+ தைளக
 அ;ப&க 
அகிலா<ட� தன1 கர5களி4 
எ�ைன அைண+1- ெகா
ள�&� 
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அறிB- ெக�டாத பரJ#ட! ��� 
அ9சமி�றி நி�க என-� வ�ைம அ'
வாயாக! 
(தாQாி� கவிைதைய அ/ெயா�/ எ�திய1.) 
-------------- 

157. 157. 157. 157. எ� கடJ�எ� கடJ�எ� கடJ�எ� கடJ�    
 
எ�கட7� வ�றி/F� எ�காத4 வ�றா1 
அழிவறியா உயி"�ெற� ற�;ைர+1 ம'5 கைண$தா! 
ேபானதிைச நானறிேய� �1��ன?4 ��$தாேரா 
வானவி47� ேப9சழக! மைறவதி7� அ1 வானா! - 
�/ய4ல �லம4ல �ண5ெக�ேட�; இனி- ெகடேவா! 
ப/E<ேடா ? பாைலெயன� ப9ைசEள� தீ,$தழிேவ�; 
நய��ைரயி4 Nழாத ந�மதிE� ெநJ#ர�� 
அய!வறியா நிைற+ெதளிB� அழெகனB� அணிெயனB� 
ெகா</'$தா4 எ�வா@B �ைல$தி&ேமா? ப�/மன9 
ச</யினா4 )டழி$ேத� சாெவா�ேற இனிவா@வா�. 
----------- 

158. 158. 158. 158. அழ�� அ���அழ�� அ���அழ�� அ���அழ�� அ���    
 
அழ�ைடயா
 எ�;ைர+தீ! அ��
ள� உைடயாேளா? 
அழைக நா� க<டதி4ைல அ�பி4லா+ ேதா�ற+தி4 - 
காமFேம க<மய5�� க�டழ�� உ
ளமதி4 
தாவிெய�� க'ைணய��+ த<#டாி4 ேதாயாத 
இ'
 ெசறிகா ென�றி/ேலா ஏ1பய�? ஏதி�ப�? 
ம'
 விழிE� கனியித�� மன� #ர-�� அ�பினிேல 
மல!$தறியா� ���க+தி4 வா@B த'� அழ�<ேடா ? 
�ல!$தBட� கர$1ைறE� �?வ/வ� ந�ெறனிF� 
ெகா&ைமயினா4 அத� ெசHவி �ைறப�ட தறிேயாேமா? 
ெந&�பிறவி� பிணிமா�;� நிைலய�ேப அழகாமா4. 
-- 
அ�ேப உ<ைமயான அழ� த'கி�ற1. �ல!$தBட� - ெபா�1 வி/$த1�. 
கர$1ைறE� - மைற$1 வசி-��. ெசHவி - அழ� . 
------------- 
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159. 159. 159. 159. காத/ அன/காத/ அன/காத/ அன/காத/ அன/    
 
காத4 அன4 ேதைன- 
        க<& ப'கிடேவ 
மாதரேச ெச,தா, 
        ம1ர� உ� வ/வ� 
 
அ�� வ;ைமயி4 நா� 
        அ4ல7;� ேபா1� 
1�ப- கட?னிேல 
        #ழ7� ேபாதினி7� 
 
இ�ப+1ளி ஒ' கா4 
        எ�Fட4 தீ<//F� 
எ$த- கண�� அ1 
        இதய� நீ5காத/ 
 
ெவ$1 ம/$த பி�� 
        ேமB� பிறவியி7� 
சி$ைத தனி� ெபாறி�ேப� 
        தி<ண� அழியாேத 
------------- 

160. 160. 160. 160. ேவ/ேவ/ேவ/ேவ/    
 
ேவ4 ேவ4 ேவெல�; ெசா47 - பழ 
ெவHவிைனைய இ-கணேம ெகா47 
ேவ4ேவ4 ேவெல�; ெசா47-மி� 
ெவ�றிEட� வா@வினிேல நி47 
 
ேவ4 ேவ4 ேவல1ேவ ச-தி - அைத 
ேவ</� ெப;�வழிேய ப-தி 
ேவ4ேவ4 ேவல1ேவ ஞான� - அத� 
ேம�ைம உண!$தநிைல ேமான� 
 



184 

 

ேவ4 ேவ4 ேவெல�; ெசா47 - வள! 
Nரச-தி யாெலைதE� ெவ47 
ேவ4 ேவ4 ேவெல�; ெசா47 - ஞான 
ேவ?ன'
 ேஜாதிவா@வி4 நி47 
 
நீலமயி4 ஏறிவ'� ேவல� - அ�ைன 
நீ?Eைம த$த #ட! பால� 
சீலெநறி நி�றவ� த� பாத� - 1தி 
ெச,தBட� த$த'
வா� ேபாத� 
 
��;ெதா;� ஆ&��' ேகச� - ந� 
�ைறகைள� ேபா-�� வ
ளி ேநச� 
எ�;மவ� நீ<ட �க@ பா& - உன- 
கி5ெகா'வ! இ4ைல இ4ைல ஈ& 
 
ேவ4 ேவ4 ேவெல�; ெசா47 - இனி 
ேம7ன-�+ 1�பேம1 ெசா47 
ேவ4ேவ4 ேவெல�; ெசா47- இ�ப 
N�&நிைல ெப�; வா@வி4 நி47. 
------------- 

161. 161. 161. 161. ஓட
கார�ஓட
கார�ஓட
கார�ஓட
கார�    
 
“அாியேதா! ஓட� ெச7+தி&� அ�பேன 
பாிBட� எ� Tக� பா!+1 நீ அதனி4 
ஏ�றிேய அ-கைர ேச!-கB� இைசவா,." 
“ேவ�;வா கன5க
 மிக�பல உளேவ?" 
“அைவெயலா ேமறிநா� அ7+தன� ஆ�றிைன+ 
தவறிலா தி��ைற தா<டேவ விைழ$ேத�." 
"உ;தியா, நி�றா4 உதவி&� ஓ&�; 
வ'கநீ யாF� மகி@$த ன� உ
ள�." 
“எ+தைன எ+தைன இ�பமீ� இ5ேக! 
ெம+த- களித'� ேவ/-ைக எ+தைன! 
ச�;நா� ஆ�றி4 தாவிேய திைள�ேப�." 
"ப�றிட9 I@$1 ப15கி&� வJசக 
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மாையக
 அறியா, மன�பறி ெகா&+1+ 
தாயக� ேச'� எ<ண�� தவி!ைவேயா?" 
"ேதாணியி�பலவா,+ ெதாைளகD� ேதா�றின. 
காணB� Qசிேன� கல-கிேய ெவ
ள� 
பாைறயி4 ேமாதிட� பகெராணா+ ெதா4ைலக
 
மீறிய த$ேதா ேவதைன ெபா;-கிேல�." 
"இைவெயலா ��ற� இ9ைசயி� விைளேவ 
#ைவயிலா இ�ப� #ைவெயன- ெகா
ேள4." 
"த+தளி+ ேதாட� தள!$தேத, ஐயேகா! 
ெம+தB� பய$ேத� ேவறினி9 ெச,வெத�?" 
"ஊ�;ேகா4 எ�றைன உ;தியா,�ப�;வா,." 
"ஈ�றதா, ேபாலேவ எ�ைனE� கா+1 
அ��ட� ஓட� ெச7+தி&� ஐயேன, 
உ�Fைட வா@-ைக உைர�பா, என-ேக; 
உ�றா! உறவின! ஊ'ட� ேப'� 
ந�றா, த$ைதய! நல�பிற ெவ4லா� 
அறி$திட� ெபாி1� ஆ!வமா, உ
ேள�." 
“மற$தைன எ�ைன நீ ; ம�;ேமா! ஊ'� 
ேப'� என-கிைல; பி+தரா,� பல'� 
ஊ'ட� ேப'� ஒ�றல இர<டல 
ஆயிர� Q;வ!; அைவெயலா� ெபா,ேய." 
“தாE� த$ைதE� சா�றிட வி4ைலேய?" 
"எ�ைன� ெப�ேறா! யா'ேம இ4ைல; 
எ�;ேம யாF� பிற$த1� இ4ைல." 
“பி+தேமா விகட� ேப9சிேதா அறிேய� 
ைக+தல� பி/+த காத? யாேரா?" 
'பி+தேன யாF�; ெப<மணி நீெய� 
உ+தம- காத? உண!$திைல இ�Fேமா?" 
“கர+திைன ெம4லேவ தீ</ய கண+தி4 
வ'+திய இ'
 திைர மாயமா, விலகிட 
ஓட�� யா;� ஒ�ைறE� காேண�; 
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ேவடமா,- கனவா, விைள$தன வா@வினி4 
உண!$ேத� உ<ைமைய ஒ�பிலா+ தைலவ 
�ணJசிறி தி4ேல� �ைறகேள நிைற$ேத� 
எ�னிF� ஏைழைய அ'Dட� ஏ�றீ! 
ம�னிய இ�பமா� வானக5 க<ேட�." 
----------------- 

162. 162. 162. 162. 1ாிய நிைல1ாிய நிைல1ாிய நிைல1ாிய நிைல    
 
Iாியனி4ைல ேசாதிEமி4ைல 
        #$தரமானேதா! தி5கDமி4ைல 
சா'� நிழெலன9 Iனிய+1
ேள 
        சராசரெம4லா� மித$தனேவ 
அ(�டமான மனெமF� வானி4 
        அகில� ெமா�றா, மித-ைகயிேல 
அகெமF� ெவளியி4 நிர$தரமாக 
        அமி@$தி&� பி�ன! எ�$தி&ேம 
�/வினி4 ெம1வா,9 சாையகெள4லா� 
        மகாலயெமா�றி4 கல$தனேவ 
1/+தி&வ1நா� நாெனF�உண!ேவ 
        சிறி1� ேவறிைல 1/�பிைதய4லா4 
உண!Bதானி1B� Iனிய+1
ேள 
        Iனியமாகேவ ஒ�றியேத 
உைரமன5கட$த 1ாியமா�நிைல இைத9 
        ேச!$தவேரதா F,+தறிவா!. 
------- 
#வாமி விேவகாந$த! தம1 அFபவ+தா4 க<ட ேப'<ைமைய விள-கி எ�திய 
பா�/� ெபய!��. 
--------------- 

163. 163. 163. 163. ஜய ஹி�0ஜய ஹி�0ஜய ஹி�0ஜய ஹி�0    
 
ப4லவி 
ஜய ஹி$+ ஜய ஜய ஹி$+ 
ஜய ஹி$+ ஜய ஜய ஹி$+ ஜய ஹி$+ 
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அFப4லவி 
ஜய ஹி$+ ஜய என நா� - தின� 
ஜய ேகா ஷ� மதி!ேவா� ஜய ஹி$+ 
 
சரண� 
உலேகா! நனி �க�� - தவ 
        ஒளிேச! எழி 7ைடய 
கைலயா4 மி� மதியா4 - உள- 
        கனிவா4 உய! நா& ஜய ஹி$+ 
 
அறிவா4 வ' திற7� - அ'
 
        அ�பா4 வள! பல�� 
ெநறிேச! மன நிைறB� - ெப' 
        நிைலெகா
 தனி நா& ஜய ஹி$+ 
 
அ'ேளா! நிைற ெமாழிக
 - உல 
        கைனேவா! நல மைடய+ 
த'பா ரத மி1ேவ - ந� 
        தாயா� தி'நா& ஐய ஹி$+ 
-------------- 

164. 164. 164. 164. உ� �ர/உ� �ர/உ� �ர/உ� �ர/    
 
எ+தைனேயா ெசா4மாாி 
        எ+தைனேயா �லைமEைர 
எ+தைனேயா X4விள-க� 
        எைன-�ழ�ப மிகவ7+ேத� ; 
எ+தைனேயா தி'+தல5க
 
        எ+தைனேயா தீ!+த5க
 
எ+தைனேயா T!+த5க
 
        அ+தைனE� பா!+தய!$ேத�; 
வானெவளி+ தாரைகயி4 
        வள!நீல வாாிதியி4 
ேமான மைல- கா�சியினி4 
        �ைகயவி�� மல!வன�பி4 
உ� �ரைல9 ெசவிம&-�� 
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        உண!வி�றி அலம$ேத� 
எ�னி'ைள� ேபா-கவினி 
        ஏ1ெச,வா, அ�ெபாளிேய? 
------------ 

165. 165. 165. 165. உற#கிடலாேமாஉற#கிடலாேமாஉற#கிடலாேமாஉற#கிடலாேமா    
 
உற5கிடலாேமா - நீதா� 
ஓ/ அக- கதைவ நா/+ திற$திடாம4 (உற5கிட) 
 
கற5�ேபா4 வா@வினி4 
        காலெமலா� #�றி 
அற5ெகட வா@$1 பி� 
        அன?ைட மைறவேதா (உற5கிட) 
 
பிறவிெய&+த பய� 
        ெப;வேத அறிவா� 
ேபதைம இ'
ஓட� 
        �ாிவேத ெநறியா� (உற5கிட) 
 
மற?ைய ெவ�றவ! 
        மா<�ைட ேயாரா� 
மானிட ேதக+தி� 
        �றியி1ேவ யா� (உற5கிட) 
 
விழி��ட� வா@$தவ! 
        ெவ�றிேய ெப;வா! 
#ழி�பிலா அைமதியா� 
        #கநிைல ெய,1வா!. (உற5கிட) 
-------------- 

166. 166. 166. 166. �1 வா6=�1 வா6=�1 வா6=�1 வா6=    
 
வானெம4லா� திைர9சீைல மன-கனேல வ<ண5க
 
Qனியி4லா ஒ'�&�ப- �றி-ேகாளா� �ாிைகயி4 
நவநவமா,- க�பைனைய நனவா-�� ஓவிய5க
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�விெய4லா� ேபா!+திடேவ �1N& பைட+தி&ேவா� 
அO�ெபாறிக
 அ/+ெதா<ட! அ�ெபா�ேற ஆEதமா,� 
பிணி-�ைறE� பJசெமF� ேப,9சி;ைம யி4லாம4 
இ�பெமா�ேற எ5�ெமன எ4ேலா'� ேகளிெரன 
ந�ைமெயா�ேற ெச,திடேவ நய� சிற$த ேபா�/ெயழ 
ெபா5கிவ'� ��னைகE� �ைரயி4லா ெம,ெமாழிE� 
ப5கமி4லா� ெப'வா@B� பாெர�F� N/தனி4 
நா�/டேவ எ�$தி&N! நா�றிைசE� விைர$தி&N! 
நா�டெமலா� �றி-ேகாளி4 நலெம4லா� ெப'-கி&N! 
பிாிBகD� Kச4கD� ேபதைமயா� #யநல�� 
�;ெநறிE� வJசைனE� �
ள நாி9 I@9சிகD� 
ெபா/படேவ �ைன$தி&N! �1வா@B ேதா�றிடேவ 
திடமாக ��ெச4N! ெஜயேபாி ஒ?+த1பா!. 
----------- 

167. 167. 167. 167. உற
கேம 1ற
க�உற
கேம 1ற
க�உற
கேம 1ற
க�உற
கேம 1ற
க�    
 
ெகாJசினா! �ைழ$ேத�; ெகாதி+தி&� அ�பினா4 
ெகJசினா! மிழ�றினா!. உ
ள� கிDகிD+ 
தரெணF� நாண� அஃகB� 1ற$ேத�; 
சரெணன+ த�ைமேய அ!�பண� �ாி$தி&� 
அ/யாி� பா�ைமயி4 அல�பணி மா!பக- 
க/மி� ேகா�ைடயி� கபாட� வி&+ேத�; 
கHவி&5 காத4 க<வழி- கன�றிட9 
ெசHவித@ #ைவ+19 ெசவியணி ெதா�&- 
க�ன� ப�/ைன- க�+1 ெவ< ச5கிைன 
ம�னிய தி'Bைட மல!-கர� 1ழாவினா!; 
ெநJசக� வி�மிட நிமி!$ேத�; ஐயேகா 
வJசக- கனவி� மாையதா� இ1ெவன- 
ெகாJச� ��� நா� �றி�பறி$ தி'�பி� 
1Jசாி+ ெத�வேனா �-க� 1ற-கமா�. 
------ 
அஃகB� - ேதயB�. கபாட� - கதB. 1Jசாி+1 - க< விழி+1. 1ற-க� - #வ!-க�. 
-------------- 

168. 168. 168. 168. க.ைணக.ைணக.ைணக.ைண    
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மனநிைறB என-ேக1? 
எ�ைன நீ அHவா; பைட+1
ளா, 
அ1ேவ நி� தி'B
ள� 
இய�ைகயி� எழி4 நடன+திேல 
�ேபர� ெப'J ெச4வ- களிமய-கிேல 
ப�ட� பதவி மாய9 ெச'-கிேல 
கைலயா� இ�ப+ ேத� வாாியிேல 
க�னி ம1� ேபரழகினிேல 
�ழ$ைத+ த<ண�த9 சிாி�பினிேல 
�க@ எ�F� ேபாைதயிேல 
ஏெதன-� மன நிைறB? 
எ�ைன நீ அHவா; பைட+1
ளா, 
உ
ள ம5ேக ஒ�றி ஊ�றவி4ைல 
ஏ-க� ஏ-க� ஒேர ஏ-க� 
எத�ேகா ஏ5கி+ தவி-கிற1 எ� ஆ�மா 
எ�ைன நீ அHவா; பைட+1
ளா, 
அ1ேவ நி� தி'B
ள� ; அ1ேவ நி� 
�றி-ேகா
 இைறவா, நி� க'ைணதா� எ�ேன! 
---------- 

169. 169. 169. 169. ேதா&ற�ேதா&ற�ேதா&ற�ேதா&ற�    
 
அ4?E� தாமைர அரசிE� மல!$1 
எ4ைலயி4 லாதேவா! எழி4நிைற க�னிேபா4 
ெபா5�� வன��� ெபா,ைகைய- க<& நா� 
அ5கத� �;வ?4 அைமதியி4 �ழ$ைத+ 
த�ைமயி4 உ
ள� தைள�பட� ெபா�1 
ெச�றிட- க<&� சிைலயா, நி�ேற� 
�ர?னி� கவைலேய ெகா�$திட- Qவிேய 
ஒ'தா, ஆ5ேக ஓ/ேய வ$தன
 
ைம$தைன- காணா+ 1யர1 ம</ட வ$தவ! 
தைமெயலா� வ'$திேய ேக�&+ 
ேத/ேய வ$தன
 ெத�திைச� ெபா,ைகயி� 
ேகா/ன கைரயினி4 �;��த! மைறவினி4 
க<டன
 ஆைடக
 கதறிேய சா,$தா
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உ<டேதா சி;வைன வ<& I@ ெபா,ைகE� 
வா,பிள$ த$ேதா மகவிைன வி�5�� 
ேப,தன- கி+தைன ெப<ைமேய� ெபா?ேவ�? 
Q�ற� மய-�'- ெகா<டேதா அ�றி+ 
ேதா�ற� உ<ைமைய9 ெசா4வேத இ4ைலேயா? 
----------- 

170. 170. 170. 170. இைணயிலாஇைணயிலாஇைணயிலாஇைணயிலா
 காதல�
 காதல�
 காதல�
 காதல�    
 
எ<ண� உ
ள� எ4லா� நிைற$1 
த<ணளி ேநா-�ட� ச?யா ெத�ைன 
அ47� பக7� அைன+திட- கா+1ள 
எ4ைலேய இ4லா- காதல� அறிதி ெகா4? 
பிைழயி� பிாியா� ேபதைம �னியா� 
அழகி7� இளைம யைழ�பி7� �1ைம 
அைன+தி7� காத4 அOB� �ைறயா� 
திைன+1ைண ெவ;�ேபா திாி$தேவா! ேநா-ேகா 
#&#� �றி�ேபா ேசா!ேவா இ4லா� 
மி/ைமயா� இ'ளி7� மி�வள� ெபா?வி7� 
பிணியி� 1யாி7� ெப'நல- களி�பி7� 
�ண+தி7� கீ@ைம- �ழியி7� தவறா� 
�டஅன4 வா@வினி4 ம'கி&� ெபா�ெதலா� 
திடநனி ெப�;- க'+தினி4 ெதளிவா, 
உ'வ� நிைற$ேத வ'வா� அவேன 
ஒ'தனி ய<ண4 உவைமெயா� றி4லா� 
------- 

171. 171. 171. 171. வாழிய உலக�வாழிய உலக�வாழிய உலக�வாழிய உலக�    
 
வாழிய உலக� வாழிய அ�பற� 
வாழிய உய!நல மா<�க
 எ4லா� 
ெபா5�� ம5கள� எ5�� த5�க 
��ைமE� சி;ைமE� ெபா�றிேய மைறக 
இ�ப�� எழி7� கைலEட� ஓ5�க 
எ�மேனா! ஆகேவ அைனவ'� வா@க 
பJச�� பசிE� 1Jசிேய ெதாைலக 
பா!மிைச எ�;� அைமதிேய நிலBக 
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உ<ைமE� க'ைணE� உள$தனி4 நிைறக 
உ�னத- ெகா
ைக ேச! வா@வேத மல!க 
மாநில� ேபாி�ப Nடதா,� ெபா?க 
ம-க
 எ4ேலா'� இைறய'
 ெப;க. 
---------------- 
 


