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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

    

தமி, ெமாழி ப�லாயிர�கண�கான வ�ட. களாக� பல �ைறகளி� �க1ட
 

வள�2� வ2தி�� கிற�- அவ#3� கவிைத� �ைற மிக� �றி�பிட�த�க வள�+சி 

ெப#3�ள�. ச.க கால "த� இ
3வைர எ�தைனேயா தர�ப5ட கவிைத "ைறக� 

தமி, நா56� ேதா
றி வள�2� வ2��ளன. அ2த� கால�தி#��, கவிஞ�களி
 

ஆ#ற9��� அவ�க� ஏ#3�ெகா'ட க���, பாவ� "த�யவ#றி#�� ஏ#றவா3 

பாவின.கைள இய#றி வ2தன�. இ;வா3 வள�+சி ெப#3 வ2த கவிைத� 

�ைறயி
 ஒ� கிைள தா
 ��ைம�பி�த
 கவிைதக�. 

 

இ2த� தைல"ைறயி� தமி, ம�கள� ெப� மதி�ைப=� பாரா5>தைல=� ெப#றவ� 

��ைம� பி�த
. அவர� சி3 கைதக� தமி, ெமாழியி
 ெப�ைம மி�க 

ெபா�கிஷமா��. 

 

சி3 கைத இல�கிய�தி� தமி1��� ெப�ைம ேத6� த2த ��ைம�பி�த
 கவிைத� 

�ைறயி9� ��+ ெச�வ� ேத6� த2தி��கிறா�. 

 

அ;வ�ெபா1� ப�திாிைககளி� வ2த கவிைதக� பல. வாெனா� நிைலய�தி� ஒ�  



பர�ப�ப5டைவ சில. இைவ தவிர ��ைம�பி�தனா� எ1த�ெப#ற க6த. களி9�,  

சி3 சி3 ந3��களி9� காண�ப5டைவ அவ#ைறெய�லா� ேத6+ ேசகாி��� 

திர56� �றி���க@ட
 நம��� த�கிறா� ர�நாத
. 

 

தமி1லக� ர�நாத
 அவ�கைள=� ந
� அறி=�. ��ைம�பி�தனி
 உ�ள� 

ப'ைப=� இல�கிய சி�B6யி
 CDம�ைத=� ந
கறி2த ர�நாத
 எ1தி=�ள 

"
Eைர=� தமி, ம�க@��� ெபாி�� பய
 த�� எ
3 ந��கிேறா�. 

��ைம�பி�த
 கவிைதகைள� ெதா���� �றி�ெப1தி ந�ல "ைறயி� 

ெவளிவ�வத#�� ேப�தவி �ாி2த ர�நாத
 அவ� க5� எ.க� ந
றி. 

 

இைடவிடா� எ.க5காதரF கா56 உ#சாகG56 வ�� தமி, ம�க5� எ.க� ந
றி 

கல2த வண�க�. 

 

 கண. இராமநாத
 

 பதி�பாசிாிய
. 

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

கவிைதைய� கைலயி
 அரசி எ
பா�க�கவிைதைய� கைலயி
 அரசி எ
பா�க�கவிைதைய� கைலயி
 அரசி எ
பா�க�கவிைதைய� கைலயி
 அரசி எ
பா�க�....    

 

க�லாத கைல எ
பா�க�. கவிைத எ
றா� எ
ன ? யா�பில�கண விதிகைள� 

கவனி�� வா��ைதகைள� ேகா��� அைம�� வி5டா� கவி யா�மா? கவிைதயி
 

இல5சண.க� எ
ன ? கவிைத��� பல அ�ச.க� உ'>.  ஆனா� அைவகளி
 

H5>றF ம5>� கவிைதைய உ'டா�கி விடா�. கவிைதயி
 "�கியபாக� அத
 

ஜீவ ச�தி. அ� கவிஞன� உ� மன� தி
 உண�+சி உ�ேவக�ைத� ெபா����தா
 

இ��கிற�. 

 

-��ைம�பி�த
 

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

 

  



ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�ெபா�ளட�க�    

1. "
Eைர 12. கடF@��� க'J'> 

2. நிச2தாேன ெசா�பனேமா ! 13. ெபா.க� ந�பி�ைக 

3. ஓடாதீ�! 14. அ�வா 

4. உ��க"�ள வி�தகேர ! 15. காைல�கட� 

5. காத� பா5> 16. அசாீாி 

6. மாகாவிய� 17. பாரதி��� பி
 

7. இைணய#ற இ2தியா 18. க.ைக நதி 

8. ெதாழி� 19. பா5>� களLசியேம ! 

9. இ�5> 20. உதிாி� கவிக� 

10. பாைத 21.�றி���க� 

11. தி�.ஆ.கில அரசா.க� ெதா'ட�  

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

�
 ைர�
 ைர�
 ைர�
 ைர    

 

கவிைத எ
றா� எ
ன ? 

'எத#�� இ2த+ ச���� ேபான பழ.ேக�வி ?' எ
3 "J "J��� �ர� 

�3�கி5> வழிமறி�ப� என��� ேக5க�தா
 ெசMகிற�. எனிE�, ��ைம� 

பி�தனி
 கவிைத� ெதா�தி�� "
Eைர எ1த���� நா
 இ2த� ேக�விைய 

மீ'>� எ1�ப�தா
 ேவ'6 யி��கிற�; அைத� ப#றி எ
 அபி�பிராய�ைத=� 

ஓரளF ெசா�ல�தா
 ேவ'6யி��கிற�. 

 

ஏ
 எ
றா�, ��ைம�பி�தனி
 கவிைதைய� ப#றி இர'>விதமான 

த�பபி�பிராய.க� தமி, நா5 6� உ'>; அவ#ைற� ெதளிF ப>�தாம� ��ைம� 

பி�தனி
 கவிைதைய அறி"க� ப>�தி ைவ�க "6யா�. 

 

அைவ எ
ன ? 

 

��ைம�பி�தைன+ சிற2த சி3கைத ஆசிாியராக இ
3 தமிழக� 

ஏ#3�ெகா'6��கிற�. ஆனா�, அவைர+ சி3கைத ஆசிாியராகேவ 



ஏ#3�ெகா�ள� தய.கிய,ம3�த இல�கியவ��க"� தமிழக�தி� இ�� க�தா
 

ெசMத�. 

 

சி3கைத உலகி� ��ைம�பி�த
 சாதி�த� எ
ன? 

 

சி3கைத எ
ற இல�கிய உ�வ� ேமைல நா56 ��2� நா� இற��மதி 

ெசM�ெகா'ட சர��. சி3 கைத எ
பத#� இ�தா
 இல�கண� எ
3 ேமைல 

நா5டா�� இல�கண� வ��கவி�ைல. கதாசிாியனி
, மேனாபாவ����� 

த�கவா3 ப#பல சி3கைத உ�வ. க� அ.� கிைள�தன. பதிென5>, 

ப�ெதா
பதா� N#றா'6��2� ேமைலநா5> இல�கிய க��தா�க� பல 

சி3கைதகைள எ1தி நைட"ைறயி� அைம��� ெகா>�த அEபவ சி�தா2த�தா
 

சி3கைதயி
 மரபி ல�கணமாக அைம2த�. எனிE�, ேவ3 பல சி3கைத 

உ�வமர�க@� ேதா
றி வ2தன ; வ�கி
றன. ேமைல நா5>"ைறைய� த1வி, 

தமிழி� சி3கைதகைள� பைட�த "த�வ� வ.ெவ.�. அMய�தா� எ
றா9�, 

��ைம�பி�த
தா
 சி3கைத��� பல ��� �� உ� வ.கைள� த2�, 

சி3கைத�� இல�கிய உலகி� சிற2த ெதா� �தான�ைத, அ2த�ைத� ேத6 

ைவ�தா�. சி3 கைத உலகி� ��ைமைய=� �ர5சிைய=� உ'> ப'ணினா�. 

��ைம�பி�தனி
 சி3கைதக� ெவளி வ2த கால�தி�, அவ#ைற வரேவ#றவ�க@� 

உ'>; �ற�கணி�தவ�க@� உ'>. 

 

மணி�ெகா6 பர�பைர எ
3 ெசா��வ2த எ1� தாள�க�, அதாவ� ஆ.கில. 

க#3 ேம�நா5> இல� கிய� பாி+சய� ெப#3 அைத�ேபா� தமிழி9� ��ைம 

யான இல�கிய உ�வ.கைள� பைட�� வ2தவ�க� ��ைம�பி�தனி
 

சி3கைதகளி
 உ�வ அைம�ைப வரேவ#3� �க,2தா�க�. அேத சமய�தி� தமி, 

இல�கண��� Hற�படாத எ2த இல�கிய உ�வ�ைத =� ெதாி2�ெகா�@� 

வி��ேபா, ஒ���ெகா�@� திராணிேயா, �ாி2�ெகா�@� திறைமேயா அ#ற இல� 

கிய+ சனாதனிக� ��ைம�பி�த
 ைகயா'ட உ�வ. கைள� க'>, "கைதயா 

இ�? தைல=மி�ைல, வா9 மி�ைல !'' எ
3 Hறி, அவ#ைற� �ற�கணி�தா�க�. 

எனிE� ��ைம�பி�த
 ைகயா'ட சி3கைதயி
 உ�வ வி�தார.க� அவ� 

கால�தி9�, அவ���� பி
 இ
3� பல இல�கிய க��தா�க@�� ஆத�ச ேஜாதி 

யாM நி
3 நிலFகி
றன. இ
3வைர ேதா
றி=�ள சி3கைத ஆசிாிய�களி� 

��ைம�பி�த
 த
னிகாி�லா� தைலவனாக விள.�கிறா� எ
ற உ'ைமைய 



இ
3 யா�� ம3�க"6யா�. இ2த உ'ைம சில���� கச� பானதா 

யி�2தேபாதி9�, இைத அவ�க� ெம
3 வி1.கி� தி
3 தீ��க ேவ'6ய 

நி��ப2த���� ஆளானைத=� சமீபகால நிக,+சிகளி� நா� க'ணார� 

க'6��கிேறா�. 

 

��ைம�பி�த
 சி3கைத�� எ�ப6� ��� �� உ�வ அைம���கைள 

உ'டா�கி� த2தாேரா, அ� ேபாலேவ அவ� தா� எ1திய கவிைத��� �திய உ�வ 

அைமதிைய உ'டா�கி� த2தி��கிறா�. இ2த உ�வ அைமதிைய=� ம3மல�+சி 

எ1�தாள�க� வரேவ#றா� க�; அேதமாதிாி, தமி,+ெசM=� இல�கண����� 

�ற�பானதாக, அவர� உ�வ அைம�ைப� க��� ப'6த�க� அவர� கவிைதயி
 

உ�வ அைம�ைப, ெசM=� உ�வமாக ஒ���ெகா�ளவி�ைல ; வரேவ#க வி�ைல. 

 

மணி�ெகா6 பர�பைர எ1�தாள�க� வசன இல ல� கிய�ைத� ெபா3�தவைர 

ஓரளF ெவ#றி=� ெதளிF� ெப#றவ�க�; ஆனா� கவிைத இல�கிய�ைத� 

ெபா3�தவைர தமிழ��ெகன ஒ� மர��, ேபாில�கிய. க@� உ'> எ
பைத 

உணராதவ�க�; உண�2�� ெபா�5ப>�தாதவ�க�. எனேவதா
 அவ�களி� சில� 

வசன இல�கிய�தி� சி3கைதைய� பைட�த� ேபா�, வசன�திேலேய 

கவிைதைய=� பைட��� ��ைம'ைய� தமி1���ெகா'> வ2தா�க�. ஆனா� 

அவ�க� இய#றிய 'வசனகவிைத '� ��ைம இ
3 இ�2த இட� ெதாியாம� 

ேபாMவி5ட�. எனிE� அ2த எ1�தாள�களி� சில��, அவ� த� "ய#சிைய ஒ56� 

தா"� 'வசனகவிைத' இல�கிய� பைட�� வ2த எ1� தாள�க� சில�� 

��ைம�பி�தனி
 �திய கவிைதைய� க'>, அத
 உ�வ அைம�ைப�க'>, 

'இ�ேவ வசன கவிைதயி
 ெவ#றி. வசன�தி9� கவிைத இய#ற இய 9� 

எ
பத#�� ��ைம�பி�தனி
 கவிைதேய த�க சா
3. ��ைம�பி�த
 கவிைதயி� 

இல�கண அைமதி இ�ைலேய. எனிE�, அ� கவிைதயாக விள.கவி�ைலயா?' 

எ
3 ேக5கிறா�க�. ��ைம�பி�தனி
 ெவ#றிைய� ெகா'> தம� ேதா�விைய 

G6 மைற�க� பா��கிறா�க�. 

 

இவ�கைள� ேபாலேவ ��ைம�பி�தனி
 கவிைத யி� யா�பில�கண அைமதி 

இ�ைல எ
பதா�, ��ைம� பி�தனி
 கவிைதைய 'ல� கவிைத' (Free verse) எ
 

3�, 'வசன கவிைத' எ
3� Hறி, அ� தமி,மர��� ஒ;வாத "ய#சி ெய
3�, 



எனேவ அ� கவிைதயாக எ
3� க�தி, அைத� �ற�கணி�கிறா�க�. ��ைம� 

பி�தனி
 கவிைத தமி,மரைப மீறிய, �ற�கணி�த கவிைத அ�ல எ
பைத=�, 

அேதமாதிாிேய அ� 'வசன கவிைத' எ
E� 'இ�ெபா��' விவகார"� அ�ல 

எ
பைத=� விள�கி� Hறேவ இ2த "
Eைரைய எ1�கிேற
. எனேவதா
 

ேம#Hறிய இ�வித தவ றான அபி�பிராய.கைள=� ெதளிFப>�தி "6F H3 

வத#காகேவ 'கவிைத எ
றா� எ
ன?' எ
ற அ6� பைட� ேக�விையேய எ1�பி� 

ெகா�கிேற
. 

 

சாி. கவிைத எ
றா� எ
ன? 

 

இ2த� ேக�வி�� அகராதி பாைஷயிேல அ��த� ெசா��� பா��தா�? 

 

கவிைத எ
ப� இல�கிய�தி� ஒ� �ைற. 

 

சாி, இல�கிய� எ
றா� எ
ன?- இல�கிய� எ
 ப� ெமாழியி
 �ைணெகா'> 

உண�+சிக@�� உ�� ெகா>��� சி�B6� ெதாைக. 

 

ெமாழி எ
ப� எ
ன?- ெமாழி எ
ப� ம�க� தம� க����கைள� 

பாிமாறி�ெகா�ள உபேயாகி��� ஒ� பாிவ��தைன சாதன 

 

எனேவ கவிைத எ
ப�� கவிஞ
 எ
பவ
 பிற ாிட� த
 க����கைள+ 

ெசா�9வத#காக� பய
 ப>��� பாிவ��தைன சாதன� இ�ைலயா ! 

 

ெமாழிைய� கவிஞ
 எ�ப6� பய
ப>��கிறா
? இ2த� ேக�வி�� 

ேம#Hறியவா3 அகராதி பைஷயிேல விள�க� Hற "ைனவ� தவ3 எ
3 

ெதாி=�. எனேவ ெகாLச� விள�கமாகேவ பா��கலா�. 

 

எ2த ஒ� சி�B6க��தாF��� தன� க��ைத� ெதாிவி�க ஒ� சாதன� ேதைவ. 

சி#பி க�ைல� பய
 ப>��கிறா
; ைச�திாிக
 வ�ண�ைத=� திைர+சீைல ைய=� 

பய
ப>��கிறா
. எனிE� கைலஞ�க� பய
 ப>��� சாதன.க� அைன��� 

அதனத
 அளவி�சில �றி�பி5ட த
ைமகைள� ெகா'டைவ. அ2த� த
ைம 

க@�� உ5ப5>�தா
 கைலஞ
 த
 சி�B6ைய உ�வா�க "6=�. 



உதாரணமாக, ஒ� சி#பி,கா#றிேல அைல2தா>� ஒ� ெப'ணி
 க�.�ழ� 

க#ைறைய இைழ இைழயாக� க��� உ�வா�க "6=மா? எனி E�, அவனா� 

க'டவ�கைள� கால6யி� வி12� கிட� க+ெசM=� ேமாகனாகார� பைட�த 

ெகா��மைல�பாைவ ைய+ சி�B6�க "6கிற�. அ�ேபாலேவ, ைச�திாி க
 தா
 

தீ5>� ெப'ணி
 தி�"க����, தன� வ�ண�தாேலேய ம��
 �ணிெநM� 

திைரயி5> Gட "6=மா? "6யா�. எனிE�, அவ
 த
 வ�ண� ைத� ���யமாக 

அள2தறி2� உபேயாகி�பத
 Gல�, அ2த� தி�"க�ைத ெம��ய ச�லா� 

�ணியி5> G6ய ைத� ேபா
ற பிரைமைய அவனா� உ'டா�க "6 கிற�. அ2த+ 

ச�லா�திைரைய நீ�கிவி5> அ2த "க� தி
 O�ண� ெபா�ைவ=� 

காணேவ'>ெமன பா��ப வ�களி
 ைக=� மன"� நீ@�ப6யான ஒ� மய� 

க�ைத, கவ�+சிைய இ�ைலயா? 

 

அவனா� உ'டா�க"6கிற�. 

 

இவ#ைற ெய�லா� அ2த� கைலஞ�க� எ;வா3 சாதி�கிறா�க�? தா� 

உபேயாகி��� Gல� ெபா�ளி
 த
ைமக� அைன�ைத=� ந
கறி2�, அவ#3� 

�� க5>�ப5>, அ2த� க5>�பா5>���ளி�2� ெகா'ேட, அ2த Gல� 

ெபா�ைள� தம� க��ைத� ெதாிவி��� பணியி�, H6ய ப5ச� எ;வளF "6 

=ேமா அ;வளF��� பய
ப>�தி� ெகா�கிறா�க�. இைத�ேபாலேவ கவிஞE� 

தன� சாதனமான ெமாழி யி
 ேவக�, ெசா� நய�, தாளலய� "த�ய சகல த
 

ைமகைள=� ந
கறி2�ெகா'>, அைத� H6யப5ச அளF��� பய
ப>�தி� 

ெகா�கிறா
. அதாவ� ெமாழி��� அட.கி=�ள H6யப5ச ேவக�ைத=�, 

H6ய�ப5ச நய�ைத=�, H6யப5ச லய�ைத=� அவ
 தன� கவிைதயி
 Gல� 

ெவளி�ெகா'> வ�கிறா
; அத
 Gல� தா
 Hறவ2த க��ைத அ1�தமாக� 

H3கிறா
. 

 

ெமாழி��, அதாவ� அத
 அ.க.களானவா��ைத க@�� இ2த� H6ய ப5ச ச�தி 

எ.கி�2� வ�கிற�? எ�ப6 வ�கிற�? ஒ� வா��ைத ேவ3 பல வா��ைத களி
 

�ைணேயா>� H5>றேவா>� வ��ேபா�, பிற வா��ைதக� �#3� 

பாிவார�ேபா� C,2�வர, ராஜ க�Pர�ேபா
ற அ2த��� �தான"� ெப#3 



வ�� ேபா�, அத
 வ9F� ேவக"� சராசாி நிைலையவிட அதிகமாகி வி>கிற�. 

உதாரணமாக, 'பா,' எ
ற வா��ைதைய எ>���ெகா�@.க�. பா, அைட2த 

கிண3 எ
3 H3�ேபா� அ2த வா��ைத சாதாரண அ��த பாவ�ேதா> ஒ� 

ெபா�ைள விள�க உதFகிற�. ஆனா� அேத வா��ைதைய ஆ�திர�தி� 'பாழாM� 

ேபாக !' எ
3�, வயி#ெறாி+ச�� 'பாழாM�ேபா+�!’ எ
3� பிரேயாகி�கிேறா�. 

ஆ�திர"� வயி#ெறாி+ ச9� அ2த வா��ைதைய� பிரேயாகி���ேபா�, 

ஆ�திர�ைத=� வயி#ெறாி+சைல=�:அ2த வா��ைத பிரதி ப����ேபா�, அத
 

ேவக� "த�� Hறிய உதார ரண�தி��2தைத விட அதிகாி�கிற�; இர'டாவ� 

உதாரண�தி� அத
ேவக� திமிறி�ெகா'> ெவளி�ப> கிற�. சாி, இேத வா��ைத 

ஒ� கவிைதயிேல வ2தா�? 

 

பா5ைட� பா��கலா�: 

 

எ2த ஊ� எ
றீ�; 

      இ�2த ஊ� நீ� ேகளீ�. 

அ2த ஊ�+ ெசMதி 

      அறிRேரா?-அ2த ஊ� 

"�பா1� பாழாM 

      "6வி ெலா� CனியமாM 

அ�பா9� பா, எ
3 

      அறி. 

 

"த�� �றி�பி5ட வசன+ ேச��ைகக� எவ#றி 9� இ�லாத �திய ேவக"�, �திய 

ெபா�@�, �திய லய"�, �திய நய"� பா, எ
ற அேத வா��ைத�� இ2த� 

பா56ேல ஏ#ப5>வி>வைத நா� கா'கிேறா�. நம� ெசா� வழ�கிேலேய நி�த 

நி�த� எ�ப6 ெய�ப6 ெய�லாேமா பிரேயாகி��� பழகி� பழகி ெம�ேகறி� ேபான 

ஒ� வா��ைத கவிைதயிேல வ��ேபா� ஏேதா ஒ� �திய வா��ைதைய� ேபா�, 

�திய ெபா�ைள� Hற வ2த ச.ேகத வா��ைதைய�ேபா� ந�ைமேய பிரமி�க 

ைவ�பத#�� காரண� எ
ன ? ஏெனனி� அ2த வா��ைத கவிைதயி� ஒ� உய�2த 

�தான�ைத, அ2த� ைத� ெப3கிற�; த
Eடேன சா�2� நி#�� பிற 

வா��ைதகளி
 H5>றவி� தா
 ம5>� ேபரா5சி ெப3கிற�. எனேவ அத
 



ச�தி=� ேவக"� H> கிற� ; கவிைத எ
ற இ2த� க5>�ேகா�பி��2�, அத
 

ச�தி ப
மட.காக� திமிறி ெவளி�ப5> வியா பக� ெப3கிற�. 

 

இ�ப6�ப5ட ேவக� ெமாழியி
 பல�ைற இல�கி ய.கைள=�விட கவிைத 

இல�கிய�தி� தா
 அதிக�ப6 யாக, H6யப5ச வ9ேவா> பிரதிப��கிற�; அ2த 

வ9 நம� ெநLசிேல பதி=� வ'ண�, மன�பாட� ஆ�� வ'ண�, பா5ைட 

உ�ேவ#3கிற�. எனேவ இல�கிய� �ைறகளி� கவிைத� �ைறேய தைல சிற2த 

தாக விள.�கிற�. கவிைத��ைற�� இ2த ச�திைய� த�வ� எ�? கவிைத�ெகன 

கவிஞ
 ைகயா@� இல� கண�, அதாவ� உ�வ அைம�� ஓரளF பய
 ப> கிற�. 

ெப��பாலான பழ2தமி,� கவிைதக� யா� பில�கண அைம����� க5>�ப5ட 

உ�வ அைமதி கைள�ெகா'6��பதா�, இல�கண�ைதேய "த9� 

"6Fமாக�ெகா�@� ப'6த�க� இல�கண� க5 >�பா> ஒ
3 தா
 

கவிைத��� ெப�வ� த�கி
ற� எ
3 க��கி
றன�. இைத� பி
ன� 

விள�கலா�. ெசM=@�� அைமகி
ற இல�கண� வசன����ாிய 

இல�கண�ைதவிட, அதிகமான க5>�பா>கைள, �3 கிய எ�ைலகைள� 

ெகா'ட�. எனேவ அ2த� க5>� பா5>���ளி�2� வா��ைதக� திமிறி 

ெவளி�ப>� ேபா�தா
 அவ#3�� ேவக� பிற�கிற�. ச�ர.க� 

விைளயா>�ேபா� ஒ;ெவா� காM��� சில அதிகார. கைள நா� வழ.கி அவ#ைற 

ஒ� �றி�பி5ட அர.க எ�ைல��� விைளயாட வி>�ேபா�, அ2த� காMக� 

சமய����+ சமய� எ�ப6 ெய�ப6� ����� வ� ைமைய=� 

"�கிய��வ�ைத=� ெப#3+ சிற�கி
 றனேவா அ�ேபாலேவ வா��ைதக@� 

பா56
 உ�வ� எ
ற க5>�ேகா��� ��ளி�2� சிற2த �தான. கைள� 

ெப3�ேபா� அவ#றி
 வ9F� ேவக"� "� கிய��வ"� அதிகாி�கி
றன. 

 

க�ைல வயிர மணியா�க� ெச�ைப� 

க56� த.கெமன+ ெசMத�-ெவ3� 

��ைல ெந�ெலன� �ாித� - ப
றி� 

ேபா�ைத+ சி.க ஏறா�க� 

 

எ
3 பாரதி பா6னாேன, அ� ேபா
3 சாதாரணமான எளிைமயான 

வா��ைதகைள=� Hட மக�தானதாக வ�ைமமி�கதாக+ ெசM=� ச�திைய�தா
 

பா5> எ
ற உ�வ� கவிைத�� அளி�கிற�. 

 



'கவிைத��ாிய உ�வ இல�கண� கவிைத�� ேவக� ம5>�தா
 த�மா? ேவக�ைத  

ம5>�ப>�த F� ெசMயாதா?' எ
ற ேக�வி சில��� எழலா�. உவமான O�வமாக 

விள�க "ய�கிேற
. பாபநாச� அைண�க5ைட=�, ஒ� மானாமாாி� �ள�ைத=� 

எ>� ��ெகா�@.க�. பாபநாச மைலயி� ேம��2� ெப�கி வ�� ெவ�ள� 

ேவக�ேதா> வ�கிற�; ேபரளவி� வ�கிற�. வ�கிற ெவ�ள�ைத� த>�� நி3�தி, 

�3கிய கா�வாMகளி
 Gல� நீைர ெவளியி>கிற� அைண�க5>. அ�ப6, 

ெவளிவ�� நீ� தன� ச�திைய ெய�லா� பிரேயாகி���ெகா'> திமிறி வி�மி� 

பாM கிற�. அத
 அ�ரச�தி ரா5சஸேவக�தி� ெவளி�ப> கிற�. அேத சமய�, 

மானாமாாி��ள"� த
னிட�ேத வ2� ேச�� நீைர அைண கட2�விடாம� 

அைண��+ �#றி�தா
 ைவ�தி��கிற�. இ��பிE� அத
க5>� கிைடயான 

நீாி� பாபநாச மைலநீாி
 ரா5சஸ ேவக� காண�ப>மா? கிைடயா� ஏ
? 

இர'>� நீ���வ��த வர��க� தா� எனிE� ஒ
றி� வர�ைப மீறி�ெகா'> 

நீ� ெவளிவர� திமி3கிற�; ம#ெறா
றி� வர�ைபேய ெதா>வத#�+ ச�திய#3 

ஆழ��ழியி� நீ� ேத.கி� கிட�கிற�. இைத�ேபாலேவ இல�கண� க5>�ேகா� 

���� வ�� வா��ைதக� எ2த அளF�� அ2த� க5>�ேகா��� ��ளி�2� 

ெகா'> அதிக�ப6 யான ச�திைய ெவளியி>கி
றனேவா அ2த அளF�� 

அ;வா��ைதக� ேவக� ெப3கி
றன; வ9�ெப3 கி
றன; கவிைத ஆகி
றன. 

இல�கண� க5>�ேகா� ���� சி�கிய பாவ�ைத� தவிர, ேவ3 ஒ
3ேம அறி யா� 

அ�பாவியாக அட.கி�கிட��� வா��ைதக� ேவக� ெப3வதி�ைல; வ9� 

ெப3வதி�ைல; கவிைத ஆவதி�ைல. 

 

இர'> உதாரண.க�: 

 

ஒ
றிர'> G
3நா
 ைக2தா3 ஏெழ5> 

ஒ
ப� ப��� பதிெனா
 -ப
னி 

ர'>பதி
 G
3 பதிநா
�பதி ைன2�பதி 

னா3பதி ேனபதி ென5> 
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நLசிேல ேதாM2த நளினவிழி�ெப' ெப�மா� 

ெநLசிேல இ5ட ெந��� 

 



இ;வி� பாட�களி9 "�ள வா��ைதக� ெவ'பாெவE� க5>�ேகா����� 

தா
 அட.கி யி��கி
றன. எனிE� "த# பாட�� உயிாி�ைல; உண�வி�ைல; 

ேவகமி�ைல ; அ��த�Hட இ�ைல. கார ண�, ஒ
றி��2� பதிென5>வைர ஒ� 

பாவிேல வர� பா6ய இல�கண வி�ைத அ�. ஆனா� இர'டாவ� பாட�ேலா 

உயி� உ'>; உண�F'>; ேவக"'>; அ��த"� உ'>. காரண�, அ2த� 

க5>�ேகா�பி ��2� மீறி அதி9�ள வா��ைதக� ந� மன�தி� �திய ேவக�ைத� 

பாM+�கி
றன. எனேவ அ� கவிைதயாக விள.�கிற�. 

 

ஒேர மாதிாியான க5>�ேகா�����, அதாவ� ெவ'பாெவE� யா�பைமதி��� 

சி�கிய இர'>வித மான பாட�கைள உதாரண� கா56ேனா�. அவ#றி� ஒ
3 

ெவ3� இல�கண�ப2தலாகF�, ம#ெறா
3 சிற2த கவிைதயாகF� 

விள.�வைத=� பா��ேதா�. அ�ப6யானா�, வா��ைதக� எ�ப6� கவிைதயாக 

மா3கி
றன? அத#� இல�கண� க5>�ேகா�� எ2த அள வி� �ைண ெசMகிற�?- 

எ
பைத=� நா� விசாரைண ெசMதா�தா
 இல�கண�ைதேய விடா�பி6யாM� 

பி6���ெகா'6���� நப�களி
 அபி�பிராய�தி� தவ3 எ
ன எ
பைத� 

க'>ணர"6=�. 

 

"நா#சீ� "+சீ� ந>வி� தனி+சீ�" ஆகவ�� ேம# Hறிய ெவ'பா� கவிைதையேய 

எ>���ெகா�ேவா�. சீ� அளவினா� பா56ேல தாளலய� பிற�கிற�. அ2த லய� 

பிற�பத#� எ�ைக ேமாைனக@� உதFகி
றன. எ�ைகேமாைன "த�யவ#றி
 

தாளலய�தி� வா��ைத க� வ9�ெப3கி
றன. அ2த வ9வி
 காரணமாக, 

ெசா�லவ2த க��தி
 பாவலய� கணீெர
3 ஒ�� கிற�. எனேவ, 

 

'நLசிேல ேதாM2த நளினவிழி� ெப'ெப�மா�' 

 

எ
ற அல.கார+ சீ�கேளா> ேமள� க56 வ�� G
 றாவ� அ6 'ெநLசிேல இ5ட' 

எ
ற எ�ைக�ெதாடைர இ1�� வ��ேபா�, இர'> எ�ைகக@� ஒ
3� 

ெகா
3 அ1�த� ெகா>�� உதFகி
றன. 

 

கைட+சீரான 'ெந���' எ
ற வா��ைத 'ெநLசி' ��2� பிற2த அ1�தேவக 

ேமாைன வ9ேவா> "� தாM�பாக வி12� "#3�ெப3கிற�. அ�ப6 "# 



3�ெப3�ேபா�, நம� மன�திேல அ2த வா��ைத கிள�பிவி>� உண�+சி 

அைலகளா�தா
, அ� கவிைத யாக "6கிற�. 

 

எனேவ இல�கண� க5>�ேகா�� எ
ப� கவிஞ
 ெசா�லவி���� க��ைத 

பாவலய�ேதா>� தாளலய� ேதா>� ெசா�வத#��, அ2த லய.களி
 Gல� 

வா��ைதக@��� தனிேவக� த�வத#�� உதFகிற�; உதவேவ'>�. ேவ3 

மாதிாியாக+ ெசா
னா�, ஒ; ெவா� வா��ைத=� அதனத
 அளவி� ஒ� 

அ��த�ைத=� ச�தலய�ைத=� ெகா'ட�. இ2த அ��தபாவ�ைத� பாிOரணமாக 

ெவளி�ப>��வேத பாவலயமாகF�, ச�த லய�ைத ெவளி�ப>��வேத 

தாளலயமாகF� அைம2� கவிைத உ�வாக ேவ'>�. அதாவ� 'ாி��' எ
3 ெசா� 

ல� ப>� மேனாபாவ லஹாிைய உ'டா�கி� ேக5பவ� கைள�த
பா� 

ஈ����ெகா�வேத கவிைதயி
 ேமாஹன ரகசிய� ; வசீகரண த2திர�. எனேவ 

இல�கண� எ
ப� இ2த லய�கவ�+சிைய அதிக�ப>��வத#� உதவேவ' >ேம 

தவிர, அைத� �ைற�கேவா கைற�ப>�தேவா Hடா�. 

 

இல�கண� ஒ
ைற ம5>ேம பா��கி
றவ�க� இ2த உ'ைமைய மற2�வி5டா�, 

அவ�களா� ெசM =�தா
 இய#ற "6=ேம ஒழிய, கவிைத இய#ற "6 யா�. 

ேம9� ப'ைட� தமிழ� க'> Hறிய யா�பில� கண� ஒ
ேற கவி=�வ����ாிய 

இல�கண� எ
3 ெசா�ல"6யா�. 

யா�பில�கண� சில �றி�பி5ட ெசM=� வைக இல�கண�ைத ம5>ேம H3கிற�; 

ெவ'பா, க��பா, வLசி�பா, ஆசிாிய�பா, ம�5பா எ
E� ெசM=� 

வைகக@���, தாழிைச, �ைற, வி��த� "த�ய பாவின.க@��� ம5>ேம இல� 

கண� வ��கிற�. இ2த� பாவின.கைள� தவிர தமி, இல�கிய�தி� பல எ'ண#ற 

அாிய கவி=�வ.க@� ேதா
றி வ2தி��கி
றன. அ�ம5>ம�லாம�, யா� 

பில�கண�தி� Hற�ப5>�ள ெசM=� வைககேள கவிஞனி
 மேனாபாவ����� 

த�கவா3, ப�ேவ3 (ப விலாச.கேளா> ேதா
றி+ெசழி�தி��கி
றன.'வி��த 

ெமE� ஒ'பாவி� உய� க�ப
' எ
3 �க,ெப#ற தமி,�கவிைதயி
 சீம2த 

��திரனான க�பநாட
 வி�� த�ைத� தன� மேனாபாவ����� த�கவா3 

எ;ெவ; வாெற�லாேமா பய
ப>�தி� பல கவிதா விகாச.கைள உ' 

டா�கியி��கிறா
. திாிHட ராச�பனி
 �#றால� �றவLசி, தி��க+C� ெநா'6 

நாடக�, அ'ணாமைல ெர56யாாி
 காவ6+சி2� "த�யன அ#�தமான ச2த 



நய�ேதா>விள.�கி
றன. இைவெய�லா�யா�பில�கண அைமதி��� 

க5>�படவி�ைல எ
ற காரண���காக, நா� அவ#ைற ஒ��கிவி5ேடாமா? 

ஒ��கிவிட�தா
 "6=மா? எனேவ இல�கண� எ
ப� ஆசிாியEைடய 

க������ பலG5>� த
ைமயி�தா
 இ��க ேவ'>ேம ஒழிய, அவE��� 

தைடயாக இ��க� Hடா�; ஆசிாியனி
 மேனாபாவ�ைத+ சீ��ைல�பதாக 

இ��க�Hடா�. அ�ப6 யி�2தா�, ஆசிாிய
 தன� மேனாபாவைன��� த�கவா3 

இல�கண�ைத மா#றி யைம���ெகா�வதிேலா, �திய உ�வ.கைள+ சைம� 

��ெகா�வதிேலா' யா�� �3�ேக நி#க�Hடா�; நி#க "6யா�.ஆனா�, அ�ப6 

அவ
 உ�வா�கி� த�கி
ற உ�வ� ச2த லய�ைத=�, "�கியமாக பாவ லய�ைத 

=� ெவளி�ப>��வதாக இ��கேவ'>�. அ2த உ� வ�தி� ச2த லய� பாவ 

லய�ைத� ேதா#3வி�கலா�; அ�ல� பாவலய� ச2தலய�ைத� ேதா#3வி�கலா�. 

இ2த இர'> லய.களி� எைத ெயைத எ�ப6 எ�ப6� ைகயாள ேவ'>ேமா 

அ�ப6� ைகயா'>, கவிைத� �ாிய 'ாி�� ' எ
ற Oரண லய லஹாிைய 

ெவளி�ப>� �� �திய உ�வ.கைள உ'டா�கலா�. 

 

வா� எ
றா� வ� எ
ேப
 வா� எ
றா� வ� எ
ேப
 

நா� எ
றா� ந� எ
ேப
 ந
. 

 

எ
3 எ
3 எவேரா நாராயணைன 'நராயண
 ' பா6யைத� க'>, 

காளேமக��லவ� ைநயா'6ெசM� பா>� அளF��, ெசM=� விகார.க@�� 

இட� ெகா>�� யா�பைமதிைய� பா�கா�க "ைன=� தமி, இல�கண�, 

ெசM=ளி
 உ�வ அைம�பிேல இல�கண விகாரமாக� பட�H6ய ஒ� ெசா� 

அ�ல� ெதாட� உ'ைமயிேலேய பாவாய����� பிரேயாஜன�பட� H6ய 

வைகயி� அைம2தி��பைத அEமதி�பதா�, ஒ
 3� �6 "1கி� ேபாMவிடா�. 

'இல�கண� ெகாைல!' எ
3 ெசா�ல�H6ய ஒ� �திய கவி=�வ� பாவலய� தி
 

சிகரமாக விள.கினா�, அ2த� கவிைத�� அ�ேவ இல�கண� என� 

ெகா�ளேவ'>�. எனேவ இல� கண�தி� சனாதன� பிேரைமெகா'>, 

கவிஞE�ேகா கவிைத வள�+சி�ேகா வில.கிட "ைனவ� தவ3. �� 

ைம�பி�தனி
 கவிைதயி� இல�கண அைமதி இ�ைல எ
3 ெசா�பவ�க� இ2த 

உ'ைமைய மற2�வி> கிறா�க�. எனேவதா
 அவ�க� ��ைம�பி�தனி
 



கவிைதைய 'கவிைத' எ
ேற ஒ���ெகா�ளF� ம3� கிறா�க� 'வசன கவிைத' எ
3 

தா"� ேபாி5> அைத ஒ��க "ைனகிறா�க�. 

 

��ைம�பி�தனி
 கவிைதைய வசன கவிைத எ
3 Hறி ஒ���பவ�க@�� ேமேல 

விள�க� Hறி ேன
; இனி அவர� கவிைதைய 'வசன கவிைத' எ
 Hறி 

வரேவ#பவ�கைள� பா��கலா�. 

 

தமிழி� இ2த 'வசன கவிைத' விவகார� எ�ேபா� ேதா
றிய�? எ�ப6� 

ேதா
றிய�? 

 

தமிழி� 'வசன கவிைத' எ
ற இல�கிய "ய#சி ைய� ெதாட.கி ைவ��� 

ேதா#3�ேபான �'ணிய� மணி�ெகா6 பர�பைர எ1�தாள�கைள+ சா��. ேமைல 

நா5> இல�கிய "ைறகைள� பி
ப#றி, தமிழி� இல� கிய� ெசMய "ைன2த 

மணி�ெகா6. எ1�தாள�களி� சில� சி3கைத எ1�வேதா> ம5>� 

நி
3விடவி�ைல. ேமைலநா56� ��ைம "ய#சியாக� ேதா
றிய 'Vers Libre' 

எ
E� வசன கவிைத "ய#சிைய=� ெதாட.கி ைவ�தா�க�. வா�5 வி5ம
, 6. 

எ+. லாெர
� ேபா
றவ�க� ஆ.கில�தி� வசன கவிைத எ1தினா� க�. எனிE� 

வா�5 வி5மனி
 கவிைதைய வி��பி� ப6�பவ�க� அதி� அைம2��ள 

ெபா�ளைமதி�காக�தா
 ப6�தா�கேள ஒழிய, அத
 கவிதா நய�ைத 

உண�வத#காக� ப6�தா�க� எ
ேறா, உண�2தறி2� ெகா'டா�க� எ
ேறா 

ெசா�ல "6யா�. ஆ.கில� ெதாி2த இல�கிய க��தா�க� இ2த வசனகவிைத "ய# 

சியி� ஏ
 இற.கினா�க� எ
3 பா��கலா�. 

 

'அெமாி�க நா5>� �திய பாட�க� ' எ
3 ம�டமி5ட ஒ� N9�� "
Eைர 

எ1��ேபா�, 6.எ+. லாெர
� வசன கவிைதைய� பி
வ�மா3 �றி�பி>கிறா�: 

 

"ஆனா� நா� (வசன கவிைத��) எ2தவித இய� க�ைத=�, தாள லய�ைத=� 

விதி�க "6யா�. நா� எ
ென
ன �தியவிதிகைள வ��தா9�, க'>பி6� தா9� 

- அைவ யைன��� சாரா�ச�தி� ஒ
3தா
 அைவயைன��� வசன கவிைதைய+ 

சி�B6�க� தவறி வி>�. அைவ ஏதாவெதா� வித�தி� க5>�பா>�, 

அளவைமதி=� ெகா'ட உ�வ அைம�ைப�தா
 உ'டா���. 



 

"வசன கவிைதைய� ப#றி நா� ெசா�ல�H6ய ெத�லா� வசன கவிைதயி� 

க5>�பாடான கவிைதயி
 த
ைமேய இரா� எ
ப�தா
. அ� நிைனF H�� 

த
ைமைய� ெகா'டத�ல. நம� ைக�திறைமயா� ெச
3ேபான ெசMதிகைள� 

பாிOரண எழிேலா> ெபா� கிஷ� ப>��� த
ைமைய=� அ� ெகா'டத�ல. 

அ�ேபாலேவ, நா� கனF க'> உ#3 ேநா��� எதி� கால தி�B6யி
 �ப6க� 

ெதளிFெகா'ட உ�வ"� அ�ல..... 

 

ஆனா�, நா� வசன கவிைதயி� கா'பெத�லா� அ2தVண�தி
 �ர5சிகரமான, 

பிற2த ேமனியான நா6� �6�ைப�தா
 கா'கிேறா�. ெசM=� இல�கி ய�தி
 

அழகிய உ�ைவ+ சிைத��, �'> ��காணி கைள� �திய ப'ட�ேபா� 

ஒ5டைவ��� கா5>வேத வசன கவிைத எ
3 க�தி, பல வசன கவிைத� கவிஞ� 

க� எ1தி வ�கிறா�க�. வசன கவிைத எ
ப� தன� ��தாேன ஒ� தனி� 

த
ைமைய� ெகா'டெத
 பைதேயா, அ� ஒ� தாரைகேயா, தரள மணிேயா அ�ல 

எ
பைதேயா, அ� திWெர
3 உ�வா�� உ�வ அைம�� எ
பைதேயா அவ�க� 

ெதாி2�ெகா�ள வி�ைல. அத#� ஆதிய2தெம
ற எ�ைலக� கிைடயா�. அத#� 

"6F எ
3 ஒ
றி�ைல...' 

 

ேமேல கா56ய விள�க�தா� வசன கவிைத எ
 ப� ேமைலநா5> இல�கிய 

க��தா�க� பல��ேக �ாி யாத சர�� எ
ற உ'ைம ெதளிவாகிற�. அ�ம5> 

ம�ல. வசனகவிைத�� 'அ2த Vண�தி� 'ேதா
3� உ�வ அைம��� தவிர, 

அத#ெகன இல�கண O�வ மான உ�வ அைம��� கிைடயா� எ
3� ெதாிகிற�. 

அ�ப6யானா�, வசன கவிைத எ
ப� எ
ன ? எ1�ப வ
 த
 மன�தி� 

ேதா
றியைத ப5ைட பி6�காம�, ெம�� தீ5டாம�, X� ��� �ைட�காம�, 

�ைற நிைற நிரவாம� அ�ப6ய�ப6ேய பிற2த ேமனியாக� பைட��வி>வ� 

எ
ப�தா
. ஆனா� கவிைத எ
ப� இ�தானா? உ�ள�தி� ேதா
3� ஊைம� 

கனFகைள, க#பைனைய, மன உைள+சைல, மன மகி,+சிைய உ�� ெகா>�� 

ெவளியிட "6யா� தவி��� மனி த�க� நிைற2த சGக�திேல, அவ#3�� ஒ� 

கைல வ6வ� ெகா>��, இைச�ெபா�F அளி��, உண�+சி கைள 

எ1�ேதாவியமாக� ப'J� திறைமதாேன கவி ஞ
 எ
ற ெப�ைமைய 

ஒ�வE��� ேத6� த�கிற�? அ�ப6 யி����ேபா�, வசனகவிைத எ
ற (ப 

அைம திய#ற "ய#சியா� கவிைத பிற��மா? தமி, மரைப அறி2த, தமி, இல�கிய 



பாி+சய"� ெகா'ட எவ�� இ2த� ேக�வி�� 'பிற�கா�' எ
3தா
 பதிலளி�க 

"6=�. 

 

சாி. அ�ப6யானா�, மணி�ெகா6 எ1�தாள�க� வசனகவிைத எ
3 ஏ
 ஒ
ைற 

எ1த� �ணி2தா�க�? அத#�� பல காரண.க� உ'>. ேம� நா5> இல�கி ய� 

��ைமைய நம� நா569� உ�வா�க ேவ'>� எ
ற ேநா�க� ம5>� 

காரணம�ல. தமிழி� கவிைத எ1திய எ1�தாள�க@�� ஆ.கில�தி� எ;வ ளF 

பாி+சய"�, பயி#சி=� இ�2தேதா, அ2த அளF� �� தமி, உலக� ப'>ெதா5>� 

பைட�� வ2த இல� கிய.களிேலா, இல�கண.களிேலா கிைடயா�. ப'> ெதா5> 

வள�2� வ2��ள இல�கிய மரைப அறி2� ண�2�தா
 �தியஉ�வ.கைள+ 

சைம�கேவ'>� எ
ற உ'ைமைய அவ�க� உணர� தவறிவி5டா�க�. அ� 

மா�திர� அ�ல, இல�கண����� க5>� ப5> அவ� க� பா5> எ1த 

வி��பவி�ைல; இயலவி�ைல. இத#� வசன கவிைத' எ1�தாள�க� எ�ைக 

ேமாைனகேளா> பா5ெட1த "ய
ற பல பாட�கைள உதாரண� கா5 டலா�. 

இல�கண� க5>�ேகா����� �ைற2த அள F�ேகE� அைடப5>நி
3 கவிைத 

�கல"6யாத கார ண�தா9�, அவ�க� 

வசன கவிைத' ைய+ சர' அைட2தா�க�. G
றாவதாக, பாரதியி
 கவிைத� 

ெதா�தியி� கா#3, ச�தி "த�யன ப#றி பாரதி எ1தி =�ள வசன� ப�திக� இட� 

ெப#3 வி5ட�� ஒ� காரண� எ
3 ெசா�லலா�. 'பாரதி Hட�தா
 வசன கவிைத 

எ1தியி��கிறா�' எ
3 Hறி, 'பாரதியி
 அ6+�வ56ேல' பாட�க� எ1�வதாகF� 

இவ�க� பாவைன ப'ணினா�க�. 

. 

பாரதி வசன�தி� 'கவிைத' எ1தினானா? இ�ைல. பார தியி
 காவிய� ப�தியி� 

ேச��க�ப5>�ள வசன� ப� திக� உ'ைமயிேலேய அழகிய வசன 

இல�கிய�தா
. எனிE� அைவ கவிைத அ�ல. பாரதி=� அவ#ைற� கவிைத எ
3 

Hறவி�ைல. வடெமாழி ேவத.க�, உப நிஷ���க� "த�யவ#ைற�ப6�� 

அYபவி�த பாரதி அதி9�ள சிற2த க����கைள நம��� பைட�க 

எ'ணியி��கிறா
. ஆனா�, அவ#றி
 Oரண� ெபா� ைவ=�, அ��த 

பாவ�ைத=� கவி=�வ�தி� ெகா'>வர "ைனவதி�, பாரதி��� தன� 

திறைமயி9� வா�� வ
 ைமயி9� ந�பி�ைக �ைற2தி��க�H>�. எனேவ தா
 

பாரதி அவ#ைற அழகிய வசன�திேலேய எ1தியி��கி றா
. இ�தா
 உ'ைம. 

 



இைத� ேக5டFட
 சில��� பாரதி எ
ன அ;வ ளF திறைமய#றவனா எ
3 

எதி�� ேக�வி ேபாட� ேதா
3�. ெமாழியி
 த
ைமகைள அறி2� அத#�� 

க5>�ப5>, அத
 H6யப5ச ேவக�ைத எ2த அளF� �� கவிஞ
 ெகா'> 

வ�கிறாேனா அ2த அளF��� கவி ஞ
 ெவ#றி கா'கிறா
 எ
3 ஆர�ப�தி� 

Hறிேன
. அ�ப6 ெவ#றி காண "6யாம#ேபா�� நிைலைம எ2த� கவிஞE��� 

ஏ#பட�H>�. இத#� பாரதி ம5>� விதிவில�க�ல. 

 

உதாரண O�வமாக� பா��கலா�. 

 

பாரதியி
 பாLசா� சபத�ைத எ>��� ெகா� ேவா�. C,+சி� ப�வ�தி
 கைட� 

ப�தியி�, பா' டவ�க� 'நாி வ��த வைலயினிேல ெதாி2� வி1� சி.க' மாக� 

பயணமாகி+ ெச�கிறா�க�. ேபாகி
ற வழியி� அ�ஜுன
 ஒ� O� ெபாழி�� 

அம�2�, திெரௗபதி ைய� த
 ம6மீ� தா.கி�ெகா'>, ஏகா2த இ
ப�தி� 

திைள�தி��கிறா
. Cாியா�தமன சமய� அ�ஜுன
 திெரௗபதி�� அ2தி வானி
 

��ைமைய ெய�லா� விய2� H3வதாக� பாரதி பாட� ெதாட.�கிறா
. 

 

'பார6ேயா வான��� 

��ைம ெய�லா�' 

 

எ
3 ெதாட.�கிற� பா5>. 

 

அ6வான�ேத ய.� பாிதி� ேகாள� 

அள�பாிய விைரவி ெனா> �ழல� கா'பாM 

இ6வான� ெதாளி மி
ன� ப��� ேகா6 

எ>�தவ#ைற ஒ
3பட உ��கி வா��� 

"6வான வ5ட�ைத� காளி ஆ.ேக ெமாM�ழலாM �ழ#3வத
 ெமாM�� காணாM! 

வ6வான ெதா
றாக� தக6ர'> 

வ5ட"ற+ �ழ9வைத வைள2� கா'பாM! 

 

எ
ெற�லா� அ#�தமான க#பைனேயா> உ�வாகி� பாட�க� வ�கி
றன. 

எனிE� இ�தைன திறைம வாM2த பாரதியா�, தா� எ>��� ெகா'ட எ'சீ� 

வி��த அைம�பி� (பாட�க�, 148-151) நா9 பாட� க@�� ேம� பாட 

"6யவி�ைல. எனேவ பாரதி எ'சீ� வி��த�ைத� ைகவி5> வி5> 152-வ� 



பா5ைட அைத விட எளிைமயான இல�கண� ெகா'ட அகவ� க5>� ேகா�பி� 

தன� க#பைனைய+ சிைறயி5> உ�வா�க "ய�கிறா
. அதி9� அவE��� 

O�ண தி��தி ஏ#பட வி�ைல. எனேவ யா�� "ைறையேய ைகவி5>வி5>, 

Cாியா�தமன� ப#றி� தா� பாடலா�க வி��பிய அE பவ�ைத, அ2த 

அEபவ�தி
 உ�வ�ைத N9��ாிய பி
 �றி���கேளா> ேச���வி5டா
. 

பாLசா� சபத�தி
 இ3தியி� 'C�யா�தமன�' எ
ற தைல� பி� காண�ப>� 

ப�தி அைதேய �56� கா5>கி
ற�. 

 

'உலக�தி� எ.� பா��தா9� நிைற2� கிட��� லாவ'ய.கைள� தமிழ�க� 

கவனி�ப� கிைடயா�. சனி�கிழைம சாய.கால� ேதா3� �ள�கைரகளி# ேபாM� 

க�ட
 பா��பத#ெக
றா� ந�மவ�க� H5 ட. H5டமாக ஓ>கிறா�க�. 

Cாியா�தமன கால�தி� வான�திேல ேதா
3� அதிசய.கைள� பா��க ஒ�வ
 

Hட� ேபாகிறதி�ைல. ஸேஹாதரா, Cாியா�தமன�தி
 விேநாத.கைள+ ெச
3 

பா�, ஸூ�யைன� பா��தா� க'J��� ெக>தி ெய
ற ��ட� ந�பி�ைகைய� 

ெபா�5டா�காேத. ஸூ�யைன� பா��ப� பாவெம
3 ெசா�9� Gட� 

சா�திர�ைத� க'ெகா'> பா�� காேத" எ
3 பாரதி எ1தி=�ள ப�தி, தா
 

ெப#ற இ
ப�ைத இ2த ைவயக"� தன� பா5>�திற�தா� ெபற இயலாம� 

ேபாகிறேத எ
ற அ.கலாM�பி� பிற2 த�தா
 எ
பைத நா� ந
�ணர "6கிற�. 

, 

'வசன கவிைத' இல�கிய க��தா�களி
 இல� கண�ப6 பா��தா�, பாரதி 

C�யா�தமன�ைத�ப#றி எ1தி=�ள அழகிய வசன� ப�தி=� 'வசன கவிைத' தா
. 

ஆனா�, பாரதி அ2த 'வசன கவிைத'ைய ஏ
 152-வ� பாட9��� பி
ன� 

ேச��கா�, �றி���க ேளா> ேச��தா
? வசன�திேல கவிைத பிற�கா� எ
ற 

உ'ைம பாரதி�� ந
� ெதாி=�; எனேவதா
 C�யா�தமன� ப#றிய த
 

அEபவ�ைத� பாட லாகேவ எ1த "ைன2தா
. பாரதி தமி,மர��, தமி ழி
 

கவிைத� ப'�கைள=� ந
கறி2தவ
. எனேவ தா
 அவ
 த
 "பா5>� 

திற�தாேல இ2த ைவய� ைத� பா��க' வி��பினா
 ; ம2திர� ேபா
3 "ேதவ 

ச�திகைள ந�"�ேள நிைலெபற+ ெசM=� ெசா�'ைல ேவ'6னா
. எனேவ 'வசன 

எ
ப� ச�த ஜால�தி9� தாள பாவ லய�தி9� ஊறி�ேபான தமி ழ� மர��� 

ஒ;வாத விவகார�; ெவ#றிகாண "6யாத \' "ய#சி. 

 



இதனா�தா
 வசன கவிைத எ1தி வ2த எ1�தாள�க�, ��ைம�பி�தனி
 

��"ைற� கவி=�ைவேய 'வசன கவிைத' எ
3 ெசா��, த.க� மானப.க�ைத 

மைற�க "ய�கிறா�க�. 

 

இவ�க@�ெக�லா� ��ைம� பி�த
 'பா5>� அத
 பாைத=�' எ
ற க5>ைரயி� 

தாேம பதி9ைர�கிறா�: 

 

யா�� "ைறயான� ேப+� அைமதியி
 ேவக� தி#� அ1�த� ெகா>��� ஒ� 

(பேம ெயாழிய ேப+� "ைற��� �ற�பான ஒ� த
ைமைய� பி
ப#றி 

வா��ைதகைள� ேகா�பத�ல. வசன� சமய�தி� ேப+� "ைற��+ ச#3 "ரணான 

வைகயி� க��தாைவ� �றி� பி>வத#�� பதிலாக, ெசயைல விள��� நிைல 

அவசிய மா�� ெபா1� பி
னி� கிட2�, வா��ைதகைள அத
 ெபா�� இ
ன� 

எ
3 வில.கி5> நி3���. அதா வ� ச5ட ாீதியான த��வாீதியான 

நியாய.கைள�ப#றி விவாத.க� நட���ெபா1� வா��ைதகளி
 ெபா�5 தி5ப� 

இ�மியளேவE� விலகா� இ��பத#காக, இ
ன வா��ைத�� இ
ன 

ெபா��தா
 எ
3 வைர ய3���ெகா'>, அவ#றி
 Gலமாக ெசய� Y5ப. 

கைள நி��தாரண� ெசM�, மனித வ�ச� நிைலயாக வா, வத#�� O�பர�பி
 

ஒ;ெவா� ப�தியி9� வாைழய6 வாைழயாக� பி
ப#ற� ப5> வ�� ெசய� 

வ��� வசன�தினா�தா
 இய9�. இ2த விதமான வா�கிய அைமதிகைள ம5>ேம 

நா� வசனெமன� ெகா�ளலாேம ஒழிய,�றி�பி5ட நாமறி2த யா�� அைமதிக@��� 

�ற�பான யாF� வசன� என நிைன��விட�Hடா�. யா�� வில.க�ல. ேவக�தி
 

�தாயிகைள வ6��� கா5>� (ப.க�. �றி�பி5ட யா�பைமதி,பழ�க�தி னா9� 

வைகயறியா உபேயாக�தினா9� ம�ன�ப5> வி>�ெபா1�, (ப�தி
மீ� 

ெவ3�� ஏ#ப>வ� இய��. கவிைத =�ளெத�லா� (ப� உ�ள� எ
 3� 

ெகா�ள ேவ'>�. ெவ'பாF� வி��த"� க'ணிக@� ஒ� வி�தாரமான 

அ6�தளேம ஒழிய, ெவ'பாவிேலேய ஆயிரமாயிரமான (ப ேவ3பா>க� 

பா��கலா�. இ
3 (பம#ற கவிைதெயன+ சில� எ1தி வ�வ�, இ
3 

எவ#ைறெய�லா� (பெமன� ெப�� பாேலா� ஒ���ெகா�கிறா�கேளா 

அவ#றி#�� �ற� பான (ப�ைத அைம�க "ய9கிறா�க� என�ெகா�ள 

ேவ'>ேம ஒழிய, அவ�க� வசன�தி� கவிைத எ1� கிறா�கெள
3 நிைன�க� 

Hடா�. அவ�க� எ1�வ� கவிைதயா இ�ைலயா எ
ப� ேவ3 பிர+ைன. இ
3 



வசன கவிைத ெய
ற தைல�பி� ெவளி வ�� வா��ைத+ ேச��ைகக� வசன"� 

அ�ல, கவிைத=� அ�ல." 

 

கவிைத ப#றிய இ2த "
Eைரேயா> நா� இனி ��ைம�பி�தனி
 கவிைத 

உ�வ���� வ�ேவா�. "எவ#ைற ெய�லா� (பெமன� ெப��பாேலா� ஒ��� 

ெகா�கிறா�கேளா, அவ#றி#�� �ற�பான (ப�ைத'� தா
 ��ைம�பி�த
 தம� 

கவிைதயி
 Gல� நம�� உ'டா�கி� த2தி��கிறா�. எனேவ அவர� கவிைத 

ப'6த�க� க��வ� ேபா
ேறா, அ�ல� ம3மல�+சி எ1�தாள�க� க��வ� 

ேபா
ேறா வசனகவிைதஅ�ல. இ2த உ'ைமைய ஒ� சில எ1�தாள�க� உணர� 

ேபாM�தா
 வசன கவிைத எ
ற ேவ'டா "ய#சியி� ெதாியா�தனமாM மா56� 

ெகா'டைத உண�2�, ��ைம�பி�தனி
 உ�வ மரைப ஒ56� கவிைத எ1த 

"
வ2தா�க�. எனிE� அவ�க@��� தமி, இல� கிய மர��, பாி+சய"� 

ப#றா��ைறயா யி�2ததா�, அவ�களா� ��ைம�பி�தனி
 வழியி9� ெவ#றி 

ெபற இயலவி�ைல; ேவ3 சில�� இேத மரைப ஒ56 ந�ல கவிைதகைள எ1தி 

ெவ#றி=� ெப#றி��கிறா�க�. அ� ப#றிய ஆராM+சி இ.� ேதைவயி�ைல. 

 

��ைம�பி�த
 த2��ள கவி உ�வ� தமி1��� �தியெதா� வசதிைய=� கவிைத 

இல�கண�ைத=� த2 தி��கிற�. ஆ.கில�தி� '�ாி�' எ
E� 'ஒ� ெபா�� 

கவிைத' எ1�வத#�� ப�ேவ3 (ப.க� உ'>. அதிகமான க5>�பா>க� 

ெகா'ட யா�பைமதியி�, இ�ப6�ப5ட ஒ� ெபா�� கவிைதைய இ
 ைறய 

C,நிைல��� ேதைவ��� த�கவா3 அைம�ப� சிரம சா�தியமான காாிய�. 

��ைம�பி�த
 உ�வா� கி�ெகா>�த �திய (ப� �றி�பி5ட விஷய� ப#றி ஒ� 

கவிைதைய இய#3வத#� வசதியான வாM�பான ஒ� சாதன� எ
ேற 

ெசா�லேவ'>�. இ2த உ�வ அைம�� காவிய ாீதியி� ெச�9� 

நீ'டவிஷய.கைள=� க���� கைள=� தா.கி நி#பத#�+ ச�திய#ற�தா
. 

ஆனா�, ஒ� ெபா�� கவிைத�� இ2த (ப� சிற2தெதா� �திய உ�வ அைமதியாக 

விள.�கிற� எ
பத#����ைம� பி�தனி
 கவிைதகேள சிற2த அ�தா5சி. 

 

��ைம�பி�தனி
 உ�வ அைம�� எ�ப6� க�� ��� வ9�ெகா>�கிற�? இைத 

ெவ3� வியா�கியான O�வமாM விள�கிவிட "6யா�. உதாரண.க� Gல� 

பா��ேபா� : 

 

வ5ட "ைல மி
னா� 



வசமிழ2த காம�தா� 

நீல மணி மாட�� 

ெந6ய ெதா� சாளர�ைத� 

ெதா5>� தடவி வ2� 

ேதா=� நிலா� பிழ�ைப 

எ56, எ>�� 

இைட �#றி, ேசைலெயன 

ஒ�கி நட�பதாM 

உவைம ெசால.... 

 

இ2த� ப�தியி� 'வ5ட "ைல மி
னா�' வ
3 ெதா ட.�� அ6யி
 எ�ைக��, 

ம3 எ�ைக ஐ2தாவ� வாி யி�தா
 வ�கிற�. அேத சமய�தி� G
றாவ� வாி, 

வகர ேமாைன ெபறவி�ைல. எனிE� பா56
 "த� ஆ3 வாிகளி� அைம2��ள 

தாள லய�, தாள லய� ேதா> ஒ56வ�� பாவ லய� ந�ைம இ2த 

எ�ைகேமாைனகைளெய�லா� மற�க+ ெசM� வி>கிற�. அேத சமய� தி� 

'ெதா5>� தடவி' என வ�� எ�ைக, எ>�த எ>� பி� காதி� வி12த "த� 

எ�ைகயி
 ம.கிய எதிெரா� யா� இய���� மீறிய அ1�த� ெப#3 

ஒ�ெசMகிற�. இ�ேபாலேவ ஏழாவ� வாியி�வ�� 'எ56எ>��' எ
 றெதாட� 

தாள லய�தி� �ைற�ப5டேபாதி9�, நிலா� பிழ�ைப� த5>�த>மாறி எ>��>�க 

"ைன=�பாைவய ாி
 தய�க பாவ� அ2த வா��ைதகளி� ெவளி�ப>கிற�. எ56, 

எ>�� எ
ற �3கிய தாள அளைவ ெகா'ட வா��ைதகைள� தனி�தனிேய 

நி3�தி+ ெசா�9�ேபா�, எ>��� ெகா'ட க��தி
 பாவலய� ெவளி�ப>கிற�. 

அ2த பாவ லய� ெவளி�ப>� அேத சமய�தி�, தாள லய� �ைறF சம
 

ெசMய�ப>கிற�. அ� ம5>ம�ல, அ>�� வ�� 'இைட �#றி' எ
ற ெதாட� அேத 

பாவ லய�ைத� ெதாட�2� ெகா'> ெச
3 வி>கிற�. 

 

இ
ெனா� உதாரண�: 

 

இ�தைன��� ேமேல 

இனி ஒ
3; ஐயா நா
 

ெச�தத#�� பி
னா� 

நிதிக� திர5டாதீ�! 

நிைனைவ விளி�� க56 



க��� வ6�� 

ைவயாதீ�! 

வான�� அமர
 

வ2தா
 கா' 

வ2த� ேபா� 

ேபானா
 கா' எ
3 

�ல�பாதீ� 

அ�தைன=� ேவ'டா� 

அ6ேயைன வி5> வி>� 

 

இ2த� பாட� ப�தியி9� சில �திய (ப அைமதி கைள� கா'கிேறா�. 

'இ�தைன���' எ
3 வ��ன எ� ைகேயா> அ1�தமாக� ெதாட.�கிற வாி 

'ெச�தத#�' எ
ற ம3ெவ�ைகயி� ேம9� வ9�ெப#3ஓ.�கிற�. ஆனா�, 

'ெச�தத#�' எ
ற எ�ைக�� 'திர5டாதீ�' எ
ற வா��ைத ேமாைனயாக 

அைம2தேபாதி9�, அ>� �வ�� வாி 'நிதிக�' எ
ற வா��ைதைய ெயா56 

அைதேய எ�ைகயாக�ெகா'>, 'நிைனைவ' எ
3 எ1 கி
ற�. இ2த� ��ைமைய 

அைத� ெதாட�2� வ�� அதிக�ப6யான வா��ைதகளி
 பாவ லய� G6 மைற�� 

வி>கி
ற�. அ�ேபாலேவ 'வான��' எ
ற வா�� ைத�� அத#க>�த நாலாவ� 

வாியி�தா
 'ேபானா
' எ
ற எ�ைக பிற�கிற�; அ>�த 'அ�தைன=�' எ
ற 

ெசா� எ1�ேபா�, 'இ�தைன���' எ
3 "த�� எ>�த எ>���� ஒ� "6�� 

வழ.�� "�தாM�� எ�ைகயாக அ� அைம2� கவி�� அசாதாரண அ1�த� 

த�கிற� இ�ைலயா ? 

 

இ�ேபா
ற ��ைம�பி�தனி
 மேனாபாவைன��� த�கவா3�, 

எ>���ெகா'>�ள த�கவா3� உ�வ அைம���க� ப�ேவ3 லயவி
னியா 

ச.கைள� பாிமா3வைத, அவர� கவிைதகைள� தி��ப� தி��ப 

வாMவி5>�ப6�தா�, நீ.க� அைன வ�ேம உண�2� ெகா�ள "6=�. 'நாழி 

"கவா� நானாழி' எ
 ப� அEபவ வா�கிய�. ��ைம�பி�தனி
 கவிைதயி
 (ப 

நய.கைள ெய�லா� எ
னா� இ2த "
Eைரயி� "1�� Hறிவிட "6யா�. 

��ைம�பி�தனி
 �திய "ைற� கவிைதைய அEபவி�பத#� இ2த "
Eைர யி� 

Hறி=�ள க����க� ஓரளF வாசக�க@�� உத F� எ
ேற ந��கிேற
. 

 



இ2த "
Eைரயி� நா
 ��ைம�பி�த
 கவிைத எ1�வத#� எ>���ெகா'ட 

உ�வ அைம�ைப=�, ச�ப2த�ப5ட சில க����கைள=� தா
 Hற "ைன2 

ேதேன தவிர, அவ� எ>�தா'ட க����கைள�ப#றி நா
 இ.� எ�F� 

Hறவி�ைல. அவ#ைற வாசக�களி
 மேனாபாவ����� ப��வ����� 

ரசைன��ேம வி5> வி>கிேற
. 

 

இ2த� கவிைத� ெதா�திைய உ�வா��வதி� என�� உதவி �ாி2த ந'ப�க@�� 

நா
 ந
றி ெச9��கிேற
. 

 

ஒ
3 ெசா�ல மற2ேத ேபாMவி5ேட
. '��ைம� பி�த
' எ�ேபா� கவிைத 

எ1தினா� எ
ற விய�� யா��ேகE� ஏ#ப>கிறதா? அ�ப6யானா� ெசா�� 

வி>கிேற
. ேவ^�. ெவ. க2தசாமி� பி�ைள எ
ற ெபயாி� கவிைத எ1திவ2த 

அேத நப�தா
 '��ைம� பி�த
!' 

 

ெந�ைல, } 

ஜூ
, 1954  ர�நாத
 

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

நிச!தாேனா ெசா�பனேமாநிச!தாேனா ெசா�பனேமாநிச!தாேனா ெசா�பனேமாநிச!தாேனா ெசா�பனேமா!!!!    

 

1 

ப5டமர� தைழ�க, 

ைபரவியா� ச
னிதியி� 

ெவ5ெட�ைம ��ள, 

விள�ெக>�க, 

 

வ5ட"ைல மி
னா� 

வசமிழ2த காம�தா�, 

நீலமணி மாட�� 

ெந6யெதா� சாளர�ைத� 

ெதா5>� தடவிவ2� 

ேதா=�நிலா� பிழ�ைப, 

எ56, எ>��,- 



இைட�#றி+ ேசைலெயன 

ஒ�கி நட�பதாM உவைம ெசால, 

ேநா5ெட1த, சீ5ெட1த 

N3Yணா� ேபMவிர5ட, உ>�க6��— 

உ�ள�தன� அ6��� 

க>��� கைதெசா�ல, 

 

காவிாியி
 வளைம ெசால, 

வ>�படா� காத� 

வாEலக� ெதழி�படர, 

Oவிாி2த ப2தாிேல 

�� மண�தி
 ேத
 Yகர, 

 

சி�த� பர��+ 

சிவனா� நட.Hற, 

வ�திவ+�� ேபச, 

வாM�ப2த� தாென>�க, 

 

ெச�லாி�த ெநLசி
 

சிறெகா62த க#பைனக� 

இ>�ெபா62த ச2த�தி� 

இடறிவி1� வா��ைதகளி� 

ஊாி� பவனிவர, 

உவ��டேன நீயி�2� 

 

"�தமிைழ- 

பா���, பயிரா�கி, 

பசிய உயி� தா
 ேதா
ற 

வள��� வ�� வா��ைத 

நிச2தாேனா ? 

ச�தியமாM� ேக5கி
ேற
 

சர�வதிேய நிச2தாேனா? 



நிச2தாேனா ெசா�பனேமா ! 

 

2 

க�ள� விைள2த கள� 

கவியா ேமா ? காவிய.க�, 

ெநா�ைள� கைத ெசா�� 

ேநாLச நைட பயி
3 

உ
ைன வண.கி>ேமா ? 

ஒ� வா��ைத, 

நிசமாக� ேக5கி
ேற
 

ஒ� வா��ைத! 

�+சா சனEாி2த 

�கி�எ
ன ச�ெக
ன, 

ெதா5>ாிய, ெதா5>ாிய, 

ேதா
றாத Cனியமா� 

ஒ
3 ம#ற பா, ெவளிைய 

உ�ளட��� 

ெவ.காய� ேபா� 

விக#ப உலகெமன 

வி�தக�க� ெசா�வ�ேபா�, 

நீ=மி��த�, நிைனவண.ேக, 

நிச2தாேனா ? 

நீ=மி��த� நிச2தாேனா ? 

உ�ள�� ஊLச�ைன 

உ2தி உவைக �ள 

சி2�� சிாி�ெப�லா� 

ெசா�பனேமா ? சிாி�காேத, 

சி2�� சிாி�ெப�லா� 

ெசா�பனேமா ? 

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

  



ஓடாதீ� ஓடாதீ� ஓடாதீ� ஓடாதீ� !!!!    

 

1 

ஓேகா, உலக�தீ�, 

ஓடாதீ�! 

சாகா வர� ெப#ற, 

சர�வதியா� அ��ெப#ற 

வ
ன� கவிராய
 

நான�ல, 

உ
னி�பாM� ேக@.க�, 

ஓடாதீ� ! 

வான� கனFகைள 

வ�கைணயா+ ெசா�9� 

உ'ைம� கவிராய
 

நான�ல. 

ச�தியமாM+ ெசா�9கிேற
; 

சர�வதியா� நாவினிேல 

வ2� நட��ாி=� 

வளைம கிைடயா�! 

 

2 

உ�ைம�ேபா� நாE� 

ஒ�வ
 கா' ; 

உ�ைம�ேபா� நாE� 

ஊ�க� �ைறயாம� 

ெபாMக� �ைன2தி>ேவ
 

�@�கைள� ெகா'>�ைம 

க56ைவ���காைச, 

ஏமா2தா�, - 

கற2தி>ேவ
. 

ஊ��� ேம#ேக 

ஊ�ணியி� க'டவைள 

ஆ���� வாM�கா 

அர�ைப எ
3, 



கனெவ
3, 

ெசா��� வைன2தி>ேவ
 

ேசா#3�� அைல�காதீ�. 

“க
னி எழி� ேவ'டா�; 

காத� கைத ேவ'டா� ; 

ெசா
னப6, ேதச 

ப�தி எ1�பி>வாM,' 

எ
ற�கா�, 

“அ�ப6ேய, ஆஹா 

அ6ேய
 இேதா " எ
3 

க�9� உயி� ெப#3 

கால
 ேபா� நடமாட 

" ெவ�9, ெவ�9 ” எ
3 ���� 

\றா��� தா���+சி 

எ�தைன ேவJ� ? - ெசM� 

இைணயளயி� ைவ�தி>ேவ
. 

 

3 

ச#3, ெபா3� ஐயா 

ச.கதிைய+ ெசா�9கிேற
; 

இ
ைற��� கா� 

இ��கிற�; இனிேமேல 

எ
ைற�ேகா, எ�ேபாேதா 

எதிாி� எைள�க'ட�கா� 

ஓ6 ஒளியாதீ�! 

உ�மிட� நா� ேக5கவி�ைல. 

 

4 

இ�தைன��� ேமேல 

இனி ஒ
3 : ஐயா, நா
 

ெச�தத#�� பி
னா� 

நிதிக� திர5டாதீ� ! 



நிைனைவ விளி��க56, 

க��� வ6�� 

ைவயாதீ�; 

"வான�� அமர
 

வ2தா
 கா' ! வ2த�ேபா� 

ேபானா
கா
” எ
3 

�ல�பாதீ�! 

அ�தைன=� ேவ'டா�. 

அ6ேயைன வி5> வி>�. 

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

 

5 

சி�ேத பசியாற 

ெச�லாி��� ெநLசாற 

ெம�த� பழ.கைத�� 

ெம�த� பழ.கைதைய 

��தித>மாறி� 

�க
றா9�, 

அ�தைன=�, ஐேயா,- 

அைவயாF� ல5சிய.க� ! 

வான��� க#பைனக� ! 

ைவய� வள��க வ2த ேமாகன ம2திர.க� ! 

ேமா5சவழி�கா56க�, ஓM! 

அ�தைன=� உ.க� 

அறிைவ வள��க வ2த ெசா���க� ஓM !... 

 

ெசா�9��+ ேசா�ேவ� 

ேசாக�கைத எ
றா� 

ேசா6 ெர'> (பா ! 

காத� கைத எ
றா� 

ைக நிைறய� தரேவJ� ! 

ஆசார� கைத எ
றா� 

ஆ@�� ஏ#ற�ேபா� ; 

ேபர� �ைறயா� 



ேப+��� மாறி�ைல. 

ஆைச ைவ��� ேபசி எைம 

ஆ56ைவ�க "6யா�! 

காைசைவ=� கீேழ,-பி
 

கனFதைம வா.��,- 

இ2தா !....இ� 

கால�தா� சாகா� 

கால�தி
 

ஏல�தா� ம�யா� ! 

ஏ.காJ� ஓ>கிறீ�! 

ஓடாதீ�! 

உ�ைம�ேபா� நாE� 

ஒ�வ
 கா'! 

ஓடாதீ� ! 

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

உ��க ��ள வி�தகேர உ��க ��ள வி�தகேர உ��க ��ள வி�தகேர உ��க ��ள வி�தகேர !!!!    

 

1 

ஓ>�, உைழ=� 

உைழ�� உ��ப6யாM 

வா1 ெம
3- 

ந�மிடேம 

வி�தாரமாக விள��� 

விேனாதேர ! 

ெபா3ைம=ட
 ேக56�2� 

��திமதி ெசா�லவ2த 

�ரவலேர 

அ�தைன��� 

அ6ேயா� கட�பா> 

 

2 

��ைபHள�, ெச�ைத 

H56 ைவ�த 

X� ��ப5ட�, 



அ�தைன��� — 

உ��, ப���, 

உ@�த� பய3 

சி�தர�ைத, �ளி 

சீைம இல2ைத 

எனேவ, 

ெச�பி விைல H3� 

வாணிப��� (�) ! 

ஒ�� வ�ேமா 

உய� கவிைத ? 

 

��தி ெசாலவ2தவ� ேபா�, 

ஏைனயா ? 

வி�தார� கவிைத 

ைகயா'W� 

ஒ�� வரா� 

ஓ5டா'6� பா5> ; 

உம�ேக
 இ� 

ெபா�லா��! 

 

3 

வி5> வி>� 

ேவேற கண�கி�2தா� 

பா�� ! 

ஐ2ெதாைகயி� ��திதைன� 

க56ய1�! 

ஆைச� கன ெவ1��� 

அமிLசி� ைபய�களி
 

கா���தவா, 

கைவ��தவா, 

கவிைதயிேல 

ெச�லாதீ�! 

��திெசால வ2தவேர 

��தித> மாறிவி5டா� 



��திெயம� ெக�ப6ேயா 

சி�தி��� ? 

\ணா� கனFகைள 

எ.க@�ேக வி5>வி5> 

ெப56ய6 ெசா��க�தி� 

��2�வி>� ! 

 

4 

ெகா56� கிட��� 

ைக�ெதாழி�க� ைகவி5> 

ெவ56� ேப+�� ேபசி 

\' கைதக� ெசா�� 

த56� கழி�ப�ேபா�, 

ஏைனயா ? 

தவி�கி
றீ�? 

 

5 

ேயா�கியமாM 

வாழ இ.ேக 

எ2த� ெதாழி� 

உ'> ? 

பாரள2த மாேயா
 ப6யள�க ப�க�தி�, 

ேவெறா�வ
 \#றி���� 

மா5சி ெதாியைலேயா? 

 

ேவ#றரச� நிழ�ேல, 

ேவைல��� வழி='> ! 

Hைட "ற� பி
னிடலா�; 

ேதச�� ெல+�மிைய, 

மான�ைத, 

கFரவ�ைத, 

H56� ெகா>�திடலா�; 



ந+சி வ2த ேப��� 

நாம.க� சா�திடலா�! 

ேவ#றரச� ஆ5சியிேல 

ேவைல��� வழி='> 

H���� அ56யி�ைல. 

 

இ2த� ெதாழி�ெசMய 

எ�தைனேயா ேப�'> ; 

இ2த� ெதாழி�ெசMய 

எ
ைன அைழ�காதீ� ! 

 

6 

நி#க. 

ஊ�ணி� கைரய�ேக 

உ5கா�2� ெகா'> 

ஊ�வ�� ேப�வதாM 

ஏைனயா உள3கிறீ� ? 

உ��க"�ள வி�தகேர 

ஊ�ணி� கைத ெய�லா� 

ஊரறி2த ரகசிய�கா' ! 

 

அ
ெறா� நா�, 

உ�"ைடய ம+சாவி 

ஊ�ணி� கைரய�ேக 

உ5கா�2தி�2தானா�; 

உ�பி�யி
 ேகாயி� 

உ��� �ற�திமக� 

உ�ளா
 பி6�க வ2தா�; 

உ�ளா
 பி6�க வ2த 

'ஊ�வசி'யி
, 

உ�ள� பி6�க எ'ணி 

உ�"ைடய ம+சாவி 

க
ன.காிய திர� 

ேமனியிேல ைக ைவ�தா
 ! 



த���பி�ெத
3 ஏேதா 

தடமா6� ேபசிவி5டா
 ! 

 

இ2த 

ஊ�ணி� காைத 

ஊெர�லா�!- 

சிாி�பாM+ சிாி�த�கா' ! 

அ2த� கைதைய�தா
 

அ6ேய
 �றி�பி5ேட
 ! 

 

7 

ஏைனயா? உம�கி2த 

ெநா�ளா��? 

ேபாைமயா ேபா� ! 

Y�"ைடய 

ெப56ய6 ெசா��க�தி� 

��2�வி>� ! 

உ��ப6யாM வா1� ; 

உலக�ைத� 

க56ய1�. 

இ>�பி� வ� இ�லாதா
 

இராேம�ர� ேபானா� 

'��ைள' வர� ெப#றிடலா� 

��ைத� கட2திடலா� 

 

எ
ப�ேபா�- 

ெசா�ைத� கைத எ�லா� 

அள�காதீ� 

 

ஒ#ைற+ சிைதயினிேல 

உ�ெம� ேலாைர=� 

ைவ�� எாி� தி5டா9� 

வயி#ெறாி+ச� தீரா�! 

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



காத' பா()காத' பா()காத' பா()காத' பா()    

1 

நிலF வரேவ'>�; 

நீலமணி� �யிேலாைச 

காதி� விழேவ'>� ; 

ெத
ன.கீ#3� ச#ேற 

சலசல��� பாவைனயி� 

ெத
ற9மா.ேக ச#3 

திாி2திடF� ேவ'>�. 

நி+சயமாM� காத�வ��, 

நீ� இ�2� பா�� ! நி+சயமாM� காத�வ�� 

நீ� இ�2� பா��! 

 

2 

ஆ3ெகஜ+ ேசைல 

அ.கெமலா� க;வி 

ேதாளி� உலாவி 

ேதாைகயவ� ேமனிதைன 

வி�ளாம# ெசா�� 

வினயமாM அழகிைழ��� ! 

 

க��ப5>� பி
ன�வைல 

காாிைகயி
 H2த�ைன 

கேபால+ ���ம5>� 

கா#றிலைச2 தாடவி5> 

ெப56� க�நாக� 

பிற1வ� ேபாலட���. 

 

வி#��வ� ேகாணாம� 

விதான� எ>�ைகயிேல, 

இைம ேராம�ப2தி 

ஏ2திைழயா� க'ணழைக 

'கா�ம
 மிரா'டா 

க�+ச�'� கிைச2தப6 



ெவ56� �தி�� 

விைளயா>�. 

 

காத�ம� _3கி
ற 

க
ன� �ழிவினிேல 

கா#றிைழ��� நிைனவிைன�ேபா� 

கிாீமி
 மண.கம1� 

 

அதர+ சாய� அ
னா� 

ஆதார� காத9�� 

ெவறி`56, ெவ#றி� 

களி`56, 

அ��கி, வாெவ
3 

அவசரமாM அைழ��� ; 

அLசி���� மார
 

அர.க அண.கிE�� 

ெநLசி���� ேந��தி 

நிக,�த இயலாேத ! 

எ.ேகா, எ�ேபாேதா, 

எ;விட�ேதா 

ேக5ட க��� 

�6ேய3� பாவைனயி� 

ெச�கா#3+ ெச�ைதயாM, 

ெச
மா2தர வாசைனயாM, 

இ�2�� இ�லாத�ேபா�, 

இ�ைலெயன+ ெசா�வத#�� 

வலாம�, 

 

அ+ச�, மட�, நாண�, 

எ
றிைனய அ�தைன=� 

ஒ�.ேக �6��2த 

ஓாிடமாM 

ஜ�ப���� பி
னா�- 

ச.கரனா� நட��ாி2த 



தி�ைல� தல��� 

திைர���பி
 ம2திரமாM, 

க
னியவ� க5டழைக 

கா�ைவயி5>� கா5>�. 

காத� மண.கம1� 

காேலஜு� க
னி; ேபபி என�ெபயரா� 

 

ெப��ைப� ப�வ�தா� 

ைக�ைப=� வா5�� 

கா�ெச��பி
 நாஸு��� 

தைரயி
தவ� எ
ன. தா�ேரா5>� கனெவ
ன, 

ெவ#றி� பரா�� ெசால 

ேவகமாM நட2�வ2தா�. 

 

3 

ஒ#ைற� ைக=ாி2� 

ஒMயார� ேகா5> 

ஒ#ைற�ேதா� �ம�க 

ஓ�ைமயாM திைச ேநா�க, 

ெவ�ெள1��� க'ணா6. 

ெவ56+ சிாி��டேன 

ேவ#aரா
 பாைசயிேல 

வி�தார� காத� ெசா� 

கி5ட ெந�.கிவ2த 

க'ணEட
- 

எ56 அ6ெய>�� 

யா�மிலா ஓாிட�தி� 

உ5கா�2�, 

உ�ள��� காத� 

உ#றவிகார� எலா� 

வி�ள� �ணி2�வி5டா�— 

\#றி�2� ேக56>ேவா� ! 

காத� இ�காத�! ஆமா� 

காத� இ� காத�! 

 



4 

க'ண
 கழறி>வா
: 

"காாிைகேய ! 

க+ேசாி ேவைல அ� ! 

நி+சயமாM நீ ந��. 

"�ப� (பாM��� ேமாசமிைல; 

அலவ
�� உ'>. 

அ6ேய ேபபி! உ
ைன 

சினிமாF�க�தைன��� 

ேசா�F ச#3� கா5டாம�, 

அைழ�தைழ��+ ெச
றி>ேவ
 ; 

இனி=� கவைல உன� 

ெகத#�? 

தய�க� எத#�? 

த�ம� விைள2த 

தமி,நா5>� க
னி�� 

தய�க� எத#� ? 

ைகய6��� ெகா>�தா� 

காேலஜு வாச�ேல 

க'ண6�த பயனைடேவ
 !" 

 

5 

க'ண
 உைர�திடF� 

காாிைக=� தாEைர�பா�: 

"ப'ணைம2த காத� 

பரமபத� கிைட�க� பைத�கி
ேற
. 

ஆனா9�— 

பா.கியிேல ெகாLச� 

பண� ஏ��ேவ'டாமா ? 

காத� ெபாி� !- 

அ�தா
 என��� ெதாிகிற� ! 

கா� ெபாிெத
பைத நீ 

க��திேல
 ெகா�ளவி�ைல ? 



கா� இ�லாம� எ
ன 

கைத நட��� ?” 

 

6 

க'ண
 ம3ப6=� 

க��ைத உ��கி>வா
. 

ேபா6 ேபா ! ேபதாM ! 

ேபச� ெதாியாம� 

பித#றாேத! 

கா��� எ
ன பிரமாத�? 

கட
 வா.கினா� ேபா+� ; 

க�யாண� எ�ேபா�?" 

 

7 

"அ�பாைவ� ேக56>ேவா� 

அத#ெக
ன அவசர�கா'! 

ெதா�ைல வராம�நா� 

ெதா5>� பழகி>ேவா�; 

எ�ைல ெதாியாதா நம�ெக�லா�?” 

எ
றி5டா�. 

பி
ன�, 

அ
3வ2த மாட� 

அதி(ப வ��யவ� 

ெகா
3வி>� பா�ைவ=ட
 

ெகா;ைவ இத, O�க 

நி
3, 

நிைனF எ.ேகா நடமா6 

சாய� 

க56 ெய>�� 

கனிவாM இத, ெபா��தி 

"�தமி5> "�தமி5> 

ேமாக� க��ைத ய.ேக 

ேமாத வி>வ� ேபா� ேவக��ட
 தீ56 

விள�கி5டா�! 



 

ஏேதா நிைன�தவ�ேபா� 

ைகவா5ைச� பா��� 

க��தி� கனி_றி 

"சீEFட
 நாைள�� 

சினிமாF��� ேபாேற
 ; 

நாைள� கியலா�; ம3 

நாைள�� ம�ப6ேய. 

\J�� அைலயாேத 

\5>��� ேபா" எ
றா�. 

 

8 

காத� இ�காத� ! 

ஆமா�. 

காத� இ�காத� ! 

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

மாகாவிய�மாகாவிய�மாகாவிய�மாகாவிய�    

    

மகா காவிய�மகா காவிய�மகா காவிய�மகா காவிய�    

 

காளா
 �ைட நிழ�� 

கர�பா
 அரசி��க, 

ேவளா
 �6`ாி� 

ெவ�ெள��� G5ட�ேக 

க�ளி தைல X�க 

கா5ெட�ைம �ற�ேதறி 

சி5>� ��வியவ� 

சி.கார� பா56ைச�தா�. 

 

வாிைச ைவ��� பா.கிமா� 

வலசாாி இடசாாி 

சி�ெல
ற ாீ.கார 

சில��+ சிறேகா> 

ப��� க�ேமக� 



ப2த� எ>�� வர 

ஆறாயிர� O+சி 

அம�2த சைப ந>ேவ 

அ�தாணி ம'டப�தி
 

அாியாசன� த�ேக 

ப�� யம�2தி�2� 

பதிவாM� �றிெசா�9�. 

உ�ள�றி ய�தைன=� 

உ'ைம ='ைம எ
ப� ேபா� 

ஓணா
 தைல அைச�� 

ம'ணா@� மாராச
 

மனைச� கவ�2தி����. 

அ+சமய�,- 

உயர� பற2� வ�� 

வ'ணா�தி� O+சியவ� 

வாகாM விலகி, ஒ� 

��ைப மல� அம�2� 

�தி நீ5ட� ேத
 எ>�க, 

ேதென>��� ேவைளயிேல 

ெதMவ+ சின�தாேலா, 

ேதவ� அ�ளாேலா, 

ம'> மகர2த� 

ம.ைகயவ� நாகியிேல 

�ழிமாறி� ேபானதினா� 

���ெக
3 ��ம�வர, 

��ம� வர� ��ம�வர 

��ம� ெப�கிவர, 

அ�தாணி ம'டபேம 

அதிர ந>.கி#3! 

 

அ�தாணி ம'டப��� 

கணியாM இல.கி நி
ற 

ெகா#ற� �ைட=� 

ேகாணி+ சாி2த� கா'! 

ேகாணி+ சாி2த �ைட 



ெகா#றவனா� த
 தைலயி� 

\,2� ெபா6= "� \ர� தி� மா�ப
 

\சி நட2�, 

விய
 சிறைக� தா
 விாி��� 

ப���� எ5டாத 

பா,�த இ>�கினிேல 

ஒ'6 உயி� கா�� 

உட� ந>.கி நி
றாேர ! 

 

சி.கார� பா56ைச�த 

சி5>� ��வியவ� 

சிாி�பாணி ம'ட, 

சிற� விாி��, அலகி� 

ெநளி=� �1ேவ2தி 

நீ�ெவளியி� தா
 பற�க 

வ2தி�2த ம2திாிமா� 

வாிைச பல ெகாண�2த 

�6பைடக� யாவ�ேம 

உட#பார� கா�க, 

ஓ6 ஒளி�தனேர! 

காளா
 நிழ� வ5ட� 

க'Jற.கி� ேபாயி#ேற ! 

ேவளா
 �6`ாி� 

ெவ�ெள��� G5ட�ேக 

க�ளி தைல X��� 

கைர ய�ேக, 

ஆள#3� ேபா+�� கா', 

அ2ேதா அரசா5சி ! 

 

2 

மகா ரசிக�மகா ரசிக�மகா ரசிக�மகா ரசிக�    

 

"வா��ேவாM கவி ராயேர Yம� 

கவிேயா விெத
ன �க9�? 



வா�கிேல ெபா�ளிேல க�தி நீ� மைறவாக 

ைவ�தெத� �ைதய� ஐயா ? 

மாகாவிய� என, மனசிேல ெகா'> நீ� 

மா� த56 வ2� நி
3, 

ேகாாிய காசிேல �றிைவ�� எ�ைம நீ� 

�>ச.கி ேபாட வ2தீ� ? 

 

அ.�மி.�� ஓ>� அரைணைய� ப��ைய 

அ�திைண ராசி ஒ
ைற 

அாியா சன� ேத#றி அதனி9� கைடயான 

அ�வ�� ைப� கவியிேல 

சி.காரமாM� H56+ சி
ன� தனமி� 

சி3ைமைய� கா56 வி5W� ! 

 

ஆலால "'டவ
 அ#ைற நா� ம�ைரயி� 

அணி ெசMத தமிழ ண.ைக, 

வாலாயமாM வ2� வா�கிேல ��ைபைய 

வாாி+ ெசாாி2த கவிேய! 

 

ஏலாத ெசய�ேல ஏைனயா "ய9தீ�? 

ஏ�� பிைழ�க மா��க� 

அறியா�, அறியாத அவல5சண� �ைற 

அதிசய� க�வி
 விைளைவ 

Gைல� ெகா��தராM G+�� திணரேவ 

"ய
றி6� கவி யா�ேமா ?" 

 

3 

மகா கவி மகா கவி மகா கவி மகா கவி ::::    

 

"தாளா� உலகள2தா
 

தைன மற2� X.கி வி5டா
. 

Gளாத சீ#ற 

"�க'ணE� இ
3 



ஆளா�� அாிசி�காM 

அ�லா6� திாிகி
றா
. 

 

காளா
 அரசா5சி 

கச�பாக� ேதா#3கிற 

ஆளான ெபாியவேர, 

அ6ேய
 ஒ� வா��ைத. 

 

இ
ைற��, 

யாைரயாகா5>�� 

அ�ப
 மட�தன�ைத 

அ�ப6ேய ஏ#3�த
 

ெப'டா56 ைக�பி6��, 

ெபாிய நிதியிழ2�, தி'டா6 நி
3, 

தீைமதைன+ ச.காி�க, 

ராவணனா� கா��� 

'ரதி ேபா�வா� எ
 மைனவி' 

எ
பதைன+ ெசா�9த#� 

இ>�� பல �ாி2�, 

அ
னவைள� தானிழ2� 

அத#க�பா�! மதியிழ2� 

ேபா�� வழியினிேல 

ெபா�லா��� க+சார� 

வா� வயிெறறிய 

வா.கி+ �ம2�ெகா'>, 

ெபாிய கட�கட2� 

ெப'ைண, த
 நாயகிைய 

வி�லா�. திற�தா�, 

விதிவ�யா�, மீ5>�பி
 

அ
னவைள� தீ��ழியி� 

அ�கி�2ேதா� ந��த#காM 

இற�கி, த�ம�ைத 

ஏ2தி, எ>�� 



அாியாசன� ேத#3� 

அதிசய.க� உ'ேடாகா'! 

 

கர�பா
 அரசி��க 

க>��ேதா, உ�மன�? 

கர�பாைன� ேபா
ற பல 

கால3வா
 எ�தைனேப� 

ெமா'6 யரசா5சி 

Gட� �ேராத"ட
 

த'ெட>��, 

தாேன யறி2த 

த#ெப�ைம+ Cனிய�ைத, 

பிற���, இற���பி
 

ேப�#3 மா@கி
ற 

அ'டா'ட Gல�தி
 

அழியா விதி ேபால 

நிைன��� த��கி 

நட�ப�F� சாிதாேனா ?" 

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

இைணய,ற இ!தியாஇைணய,ற இ!தியாஇைணய,ற இ!தியாஇைணய,ற இ!தியா””””    

 

இ2தியா ேதச� - அ� 

இைணய#ற ேதச� ! - எ
3 

யா.க@ மறிேவா� - ெவ�ைள 

ஆ.கில ரறிவா� - பி�ைள� 

���கE மறிவா
 - அறிவா� 

C,2த� ெதா�ைல. 

 

ேவ3 

சி2ைதயிேல பி
னிைவ�த சில2திவைல+ ெச;வி 

ெச�வழியி� க'ணியி5> ெசய�த�ப� நா5>� ! 

"எ2ைதயவ�க� நாட�ேலா இைமயவ�க� நா> ! 

இமவானி
 ஆதரவி� இ�2�வ�� நா> ! 

க2தமல� O+ெசறிவி� கடFள�க ேளா> 



க
னிய�க� க2த�வ� களி��வள� நா>” 

எ
3பல ெசா��யைத ெசா�லளவி� ந�பி, 

எவE��� ம'6யி>� ஏ2��ய நா>! 

ஆ#3� கைரய�ேக அணிவய�க� உ'>; 

ேசா#3��� தி'டா5ட� ெசா�� "6யா�! 

 

ேவ3 

ேவத� ப6�தி>ேவா� ெவ3.ைக"ழ� ேபா56>ேவா� 

சாத��� காக+ ச.கரைன வி#றி>ேவா�! [ 

அ�தைன��� ேமல�ேலா அஹி�ைச� கைதேபசி 

வி�தகனா� கா2தியிைன வி#3� பிைழ�கி
ேறா� / 

 

இ2தியா ேதச� - அ� 

இைணய#ற ேதச� ! 

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

ெதாழி'ெதாழி'ெதாழி'ெதாழி'    

 

எழி� எ>�த மல��கமல ஏ2திைழயா� ச
னதி�� 

ெதாழி� அ>�� ந�ல கவி ெசா�லJமா� - அழ� அ>�த 

க'Jதலா
 த
 மகேன! காMசின�� ேவ9ைடயாM 

வ'ண� தமி, என��� தா.  1 

 

க2தா, கட�பா, கதி�ேவலா, க5டழகா 

ச2தா� தட2ேதாளா ச5>Jவா - இ2த_� 

ேர6ேயா� காரெரைன ெந���கிறா�; 'ேல5'டா+சா�; 

ஓ6யா, ஓ6ேய வா.  2 

 

வ2தா9� ேபாதா� வாைக�ைன ேவலவேன 

ெசா2தமாM� கவிேய�� ேதாJதிைல - ெச2தமிழி� 

பா5> ெர6ேமடாM� ப'ணிவ+சா� ெகா'> வ2� 

ேல5ேட�� ப'ணாம#றா.  3 

 

��பி>வா�, �ைழவா�, H�தாட� ப��ளி�பா� 



வ�பி>வா� பி
னா� வழ�கி>வா�—அ��வியி� 

அ
னா� ெதாழிைல அழகாக� ப'ணிவ+ேச
 

எ
னேமா காணாம� ேபா+�.  4 

 

க�பி ய6�தி5ேட
, கயி3திாி�� வ+ேச
 

எ�ப6ேயா பா5ெட
 ெற1திேன
 - அ�ப6=� 

வாைகய6 "�கில� வ2� �6 ேபா5டதடா 

ேதாைக மயிேலறி வா.  5 

 

நாேல வினா6 தா
, ந�லதா� ஒ
3 ெசா9 

ஏேல, "�ைகயா! எ�தாேத ! வாேல! 

வ2� இ�2தி.ேக வ�கைணயாM� பா5ெட1� 

ெத2தன.க� ப'ணாேத! வா.  6 

 

���பி6�த ேவைல� Xரஎறி; இ.ேக வா 

உ��ப6யாM பா5ெடா
3 ெசா�9 - வி���டேன 

கவியர.க� H56� க
னி�தமி, வள��பா� 

ெசவி�க"தமாM ஒ
3 ெசா�9.  7 

 

ேவல
 உைர�கி
றா
: "ேவ^ரா ! இ
ன" நீ 

கால� க� எ
றறியாேயா? - ஆல� 

உ'டவE� நாE� உ>�க6��� பா66E� 

அ'6வ2� ேக5பவரா� ெசா� ?  8 

 

"ப' எ
பா� பாவ� எ
பா� ப'� மரெப
றி>வா� 

க'ைண+ ெசா�கி� கவி எ
பா� - அ'ணா2� 

ெகா5டாவி வி5ெடத�லா� H3தமி, பா5டா+ேச 

"5டாேள இ
ன"மா பா5> ?"  9 

 

உைழ����� பா5ட
ேற
; ஓ.�� சின� எ>�� 

பிைழ���ேக ஆப�தாM�ப'ணிவி5டா
 - அைழ�த 



வ�லவேர, தமிழி
 நய.க� வள��பவேர 

ெகா�லாதீ� எ
ைன வி>�.  10 

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

இ�()இ�()இ�()இ�()    

 

நட2ேத
, நட�கி
ேற
 

நட2� நட2ேத�கி
ேற
, 

நட2ேத
, நட�கி
ேற
, 

நட2� நட2ேத�கி
ேற
, 

 

ெச�9� வழி இ�5> 

ெச�9� மன� இ�5>, 

சி2ைத அறிவினி9� 

தனி இ�5>. 

 

நைடயா� வழிவள�� 

நட�பதனா� நைட ெதாட��; 

அ6ெய>�� ைவ�பத#� 

ஆதிவழி ஏ�மி�ைல. 

 

�ைமயக#றி+ �ைமேய#3�, 

�ைமதா.கியாM விள.�� 

�ைம���ேள தானிய.கி� 

�ைமேய#3� ��மாேட! 

 

'எ.�, எத#� 

ஏென'
3 ேக5ட�கா� 

'எ.� எத#� 

ஏென'
ேற ேக�வி வ��. 

 

எ
ைன அைண�ேத�� 



இ�5>� �ர� தாேனா ? 

எ
ைன அைண�க வ�� 

ம�5>� �ர� தாேனா? 

 

நட2ேத
, நட�கி
ேற
 

நட2� நட2ேத�கி
ேற
, 

நட2ேத
, நட�கி
ேற
 18 

நட2� நட2ேத�கி
ேற
. 

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

பாைதபாைதபாைதபாைத    

 

ம'>� ெப� இ�5> 

மாEடவ� த� நிைன வி� 

க'>� அறியாத 

காாி�5> 

 

ேமேல இ�� "க> 

ேமவிஎைன+ Cழ 

நா9 திைசயினி9� 

இ�5 படல� 

 

ெச�9� வழி இ�5> 

ெச�9� மன� இ�5> 

சி2ைத அறிவினி9� 

தனி இ�5> 

 

பாத� இய.�வதா� 

பாைத பிற�கி
 ற�வா� 

\தி என� தனியாM 

வ��த வழி ஏ�மி�ைல. 

 

சா�கா> எE� X�க� 

ச��தி>� எ
 கா�க@�� 

ேநா�கா> ேபா��� 



ெநா6� ெபா1� ச�திர.க� 

 

எ.�, எத#� 

ஏென
றறிேயைன 

"த.�" என�Hற� 

தனிெயா�வனா�மி�ைல. 

 

நட2ேத
, நட�கி
ேற
 

நட2� நட2ேத�கி
ேற
 

நட2ேத
, நட�கி
ேற
 

நட2� நட2ேத�கி
ேற
. 

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

தி� ஆ0கில அரசா0க� ெதா1டர2�ெபா2 யா�வா� ைவபவ�தி� ஆ0கில அரசா0க� ெதா1டர2�ெபா2 யா�வா� ைவபவ�தி� ஆ0கில அரசா0க� ெதா1டர2�ெபா2 யா�வா� ைவபவ�தி� ஆ0கில அரசா0க� ெதா1டர2�ெபா2 யா�வா� ைவபவ�    

 

[bய�பதியாM c�லா+ சிகர�தி� எ12த�ளா நி
ற அரசா.க ஈ+வர
 

வி��.ட
 G��தியாM ேசைவ கா56ய தி��க�யாண �ண.கைள=�, \ர� 

பிரதாப�ைத=�, தா
 சர'��2� உdஜீவி�தைத=� பா>கிறா�.] 

 

பதிக�பதிக�பதிக�பதிக�    

 

1. உ#றாைர யா
ேவ'ேட
, ஊ�ேவ'ேட
. ேப�ேவ'ேட
, 

ம#3மி2த வாணிப�தி
 �
ெச�வ� யா
ேவ'ேட
, 

ெபா#ேறாளாM! உ
Eைடய ெப�ைமமி� ச�விc� 

சி#3�வ மானெதா� அ5ெட'ட� ஆேகேனா 

 

2. வி2ைத=3 மானிடேனா� ேவ6�ைக� �ணியதனா� 

இ2தியரா� உ
ன6யா� உைனமற�க+ ெசMதவைன 

த2திைய�ேபா� பா="ன தவசர+ச5டமதனா� 

சி2திேய நிைல�ைலய+ ெசMதவிைன மறேவேன. 

 

3. வாளால3��+ �6E� ம���வ
பா� 

மாளாத காத� ேநாயாள
 ேபா� 



மீளாத நரகெமன+ சிைறயதனி� உ#றாைர 

ஆளா�கி வ��தி6E� அதைன=�யா
 பரFவேன! 

 

4. ஊேன3 ெச�வ� �ட
 பிறவி யா
ேவ'ேட
 

ேதனா� ெமாழி�கி�ைள ேதவிய�� யா
ேவ'ேட
 

வாேனா.� �க,மி�2த நி
வாயி �5>'J� 

மீனாM� பிற��� தவ"ைடய னாேவேனா. 

 

5. ெச2தழேல வ2தழைல+ ெசMதி6E� ெச.கமல� 

அ2தரLேச� ெவ.கதிேரா��க�லா� அலராவா�. 

எ2தமேர ஏமாற எ�பதவி ெசா��Eநி
 

அ2தமி� சீ��க�லா� அக.�ைழய மா5ேடேன. 

 

6. ேவைல��� H�த2� அ��ற"� பாதித2த 

சீல�ைத� ேபா#3த#� சி3வா=� ேபா�ேமா! 

ஞால�ைத ெயா��ைட�கீ, நட��நி
 சீல�ைத 

காைல�கதிரழகி
 க#பைன எ
ேறா�வேன ! 

 

7. ம
னியத'சார� சி�லாவி� உைறவா
ற
 

ெபா
னிய9� ேசவ6யி� அம�வா
 �ாி2திைறL�� 

ெச
னிய
சீ� ெதா'டர6�ெபா6யா
 ெசா� வா��ைதகைள. 

ப
னியN� தமி,வ�லா� பா.காய ப�த�கேள! 

 

ஆ�வா� தி�வ6கேள சரண�. 

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

கட34��� க151)கட34��� க151)கட34��� க151)கட34��� க151)    

 

கடF@��� க'J'> 

க'ேணா, ெந��� ைவ�க ; 

தைலயி� பிைற='>- 

தண� ைகயி� உ'>'> !  1 

 

க.ைக "6C6 



கா�X�கி ஆ>வதா� 

அ.ைக ம1ைவ 

ஆ�� மற�பாேரா ?  2 

 

ேபM�கண.க� Cழ� 

பி�தா>� ேவடமி5டா� 

வாM��� �டைலயிேல 

வள�� ெபா�� எ�ேவா ?  3 

 

காி�கால
 பாத� 

ைகலாச� கா56#றா� 

நாி�கா� நடமி5ட 

நா
மாட� Hட�ேல !  4 

 

நீ> ெபா�� க'> 

நிமல
 அ�� க'> 

\> ெபற நி
ற 

வி�தக�க� க'டாரா�!  5 

 

பா����� ப��� 

பரE��� க'ட�தி� 

த.�� விஷ� தரணி 

த.�� விஷ� அ�மா !  6 

 

O�தி���� ெபா5>�ேபா� 

ெபாறி கன9� ெந#றி�க' 

கா�தி���� Oத 

கண.க@�ேக ைகலாச�!  7 

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

ெபா0க'ெபா0க'ெபா0க'ெபா0க'    ந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைகந�பி�ைக    

 

�5>த#�� ெவ5>த#�� 

H5ட"ட
 அ
னவைர+ 

�5> எாி��� 



தகி�பத#��—ெவ5டாிவா� 

பா5>'>; நாE'> ; 

நீ='>; பாவறியா 

ேமா5ெட�ைம� கவிராய
 

உ'>.  1 

 

ேமா5ெட�ைம� கவிராய
 

'"�கார�' ேக5டா�தா
 

நா5ட"�ள பா56
 

நய� ெதாி=�-பா5>�ள 

ர�நாதா, ெநLேச 

ரைவ ைவ��� பா56ைச��� 

ர�நாதா, ஏ.காேத நீ !  2 

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

''''அ'வாஅ'வாஅ'வாஅ'வா''''    

 

அ�வா என+ெசா�� 

அ.ேகா6 வி5டா9� 

ெச�வா நீ த�ப 

"6யாேத!-அ�வா 

வி�� நக�� ெக6யி� 

உ
Eடேன க5டாய� 

வ�� என� கா�தி��ேப
 

நா
,  1 

 

ெச
ைன��� பதிேனழி� 

சீ5>� ெகா>��வி5> 

உ
ைன� பிறக.ேக 

ச2தி��-பி
ைன 

ஊ���� ேபாேவ
 

உ3தியாM வாஅ.ேக 

ேந��� ம#றைவய� பா.  2 

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



காைல� கட'காைல� கட'காைல� கட'காைல� கட'    

    

1 

கதிரவ
 உதயமாகவி�ைல. 

ேமாகனமான இ�� உ
ைன� த1Fகிற�. 

உ
ைன� த
E� ஆ��கிற�. 

காத�
 திைரயா? 

உ
 வதன�தி�, உ
 க'களி� 

உற�க�தி9� விழி�பி9� 

எ
ன சா2தி ! 

இ2த+ ச�தம#ற ஒளியி�, காJ� இ�ளி� 

உ
 "க�தி�, உ
 க'களி� 

எ
ன சா2தி ! 

 

எ
 வா��ைதக�, எ
 கவிைத 

இ2த� காைலயி� 

த>மா3கி
றன. 

நா
 உன�� இைளயவ
 அ�லவா? 

உன� கனி2த பா�ைவ 

எ
ைன+ சில சமய.களிலாவ� 

ேநா�காதா? 

உ
 e�தய�தி� ஒ���� கவிைத 

எ
 உ�ள�தி9� 

ஒ� ெசMகி
ற�. 

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

அசாீாிஅசாீாிஅசாீாிஅசாீாி    

 

த�ம�தி
 ெநறி ெதாட�2� 

த�ம� த
 ெநறி ெதாடர 

நி�மி�த உலக� த
 

நீ� வ�யா� நிைல கல.க 

வா� விசி�த வயேவ2த� வ�ெயா>.க 

ேதா� அைச�� நிைலநி
ற �யர�ேதா
ற� 

ேகா� இைச�த �3மதிைய மதியா�ேதா
ற� 



நா� பச��� நம
 வ�ைய நைக�த ேதா
ற� 

ஒ
றி>�க' உ'ெடனF� 

ஓயா� �ய� எனF� 

நி
ெற>�த தனி வ�யா� 

நிைலயா� வ�ெயனF� 

ம
ற>��+ ெசா
னவைர 

மதி Y5ப� ெகா'டவைர 

ெகா
ற>��� சீ#ற�தா� 

ேகா5 ��ேபா� இ6��தறி உலகீ
ற அ�ைம=ைட 

 

உலகீ
ற �ய� ஏ#3 

உலகீ
ற �ய� ஏ#ற 

உய�ேதா� வா� 

பலகால�, பலகால� 

பய
 ைந2த பலகால� 

உைலயாத தனி� க�ைண 

உ
ம�த
 வ�.கால� 

ந�யாத ந�பி�ைக 

ந�யாேதா� தனி�கால� 

ச�யாத ெப�2தவ�தா� 

சா�2தெதா� ந#கால� 

 

உ�F ஆய� உறF ெப#ற� 

உறF நீ�த� உறF மாM�த� 

கனிF ெகா'ட� கா
 நட2த� 

கரF ெசMத� கரF ெசMத� 

கரF ெசM� ைகவிேல2திேய 

ெவ�F த�பிைய அJகி நி
ற� 

 

சி�த. கல.க+ சிைலெய>�� 

சி�த. கல.க+ சினெம>�� 

உ�தம� ெதாழி� �ாி2� 

ஊEைட�� உண�Fத2� 

வ2த� ெச
ற� ெச
றெதன 

ச2தத� ெசா�பவ� ெசா��டேவ 

ெநா2த மன�தவ� ெசா�ெலனேவ 



அ2த மறி2தவ� ெசா�ெலனேவ 

கனவி
 ெநறி பயி
ற 

நனவி
 ெநறி ெதாட�2� 

ந�F#3 நிைலெப#ற 

உய� ேதா� வா� 

ந�F#3 நிைலெப#ற 

உய�ேதா� வா� 

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

பாரதி���பி
பாரதி���பி
பாரதி���பி
பாரதி���பி
    

 

பாரதி��� பி
 பிற2தா� 

பாைட க56 வ+சி வி5டா� 

 

ஆரத56+ ெசா�வா� 

அவாிBட� - நாரதேன 

* * * 

* * * 

 

ேவைள�� ேவைள 

வி�தா� கவிெசா�� 

 

நா@� ெபா1�� 

கழிLசா+ேச-ஆழா��� 

 

பா9�ேகா விதியி�ைல ; 

ப+சாிசி�ேகா தாள� ; 

 

ேம9� ேக
 ஆசார� 

ேப+� ? 

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

  



க0ைக நதிக0ைக நதிக0ைக நதிக0ைக நதி    

 

க.ைக நதி,- 

கடFள�க� வா1கிற 

பனி� ேகா5 6மய� 

எ
பா� 

பா�வதியா� த2ைத 

இமவாேன ஈசE�� 

ஈ2த மைல எ
பா� 

அ2த மைல"க56
 

அரனா� பிைற� ெகா12தி
 

சி
ன+ சிாி�பான 

சி.கார நிலெவ�லா� 

ச.கரனா� த
 சிாி�பாM 

சகல நிைல��� எமனாM 

அழி�பேத ஆன2த� 

எ
ப� பி
ப#றாம� 

உைமயவளி
 

உ�ள� மல�2ததினா� 

உவைக நிலF - அ�மா ! 

ெவ�ள� என� ெபா.கிவர 

விைர2� அதைன� த1வி 

ஒ
றாM உைற2த 

உைறபனி�பா ைறமி�2த. 

ெவ�ளிமைல எ
பா� 

விாிகதிேரா
 ச2நிதியி� 

ெசா�ணமைல எ
பா� 

பி
 

ெசா��கமைல எ
பா� 

வ�ண� கலைவ 

மய�கா� ம�ேவறி 

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

        



பா()� கள6சியேமபா()� கள6சியேமபா()� கள6சியேமபா()� கள6சியேம    

 

வா�கி
 "�கினிேல 

வ2�வி1� நிைன ெவ�லா� 

க#பைன ெய
ேற ெசா��� 

காலெமE� \தியிேல 

அ2தி+ சர��வி#�� அ.கா6�காாிக� ேபா� 

"�ெசா# �லேவா�க� 

"
ெப1தி "
ெப1தி 

"ைற"ைறயாM� தாென1தி க��ைத எ9�பா�கி 

காசேநாM ப#றிய ேபா� 

த
E�ைவ� தானிழ2� 

த��வ�தா� ேமதினியி� 

த
ைன யழி�தவ�ேபா� 

த
னிேல Cனிய�ைத� கா56� பி
- 

ெசா�ேவா� "க�தி� 

ேசாதி ஒளிகா56ய2த+ 

ெசா��� ப>ேவா� 

ெசா��லேதா உ'ெட
3 

வர5ெட9��தா
 க6�� 

வாலா56� ெபா1தய�� 

அல�மகளி
 அ5டம��+ 

சனியான 

அ�ைம� தி�மகேன ! 

பா5>� களLசிய ேம 

பலசர��� கைடைவேய
 ! 

இ��கி
ற �
ப�ைத 

எ>�ேத2�� வ�விைனேய ! 

ச#ேறநீ மFன� 

சாதி�தா� ேபா�மடா! 

எ1�ைத மற2�வி> 

எ�வ>�கி� பிைழய�பா! 

கிட�க5>� 

* 

* 

 



அடடா ! ச'டாளா ! 

சர�வதியா� சனி\ேட ! 

ளகர லகர� �ாியா 

நின�ேகா 

லகர�தி� அ�+சைன ெசM 

சைடய�ப வ�ள�பல� ! 

ஏ'டா இ>�� ? இ2த 

ேசா��� ஏ
வ2தாM? உ>��� பி6யாேல 

ஊ56தைன ெந���� 

* 

நா5>�கவி ெய
பா� 

நாகணவாM��� எ
பா� 

ேகா5>��யி� எ
பா� 

���க�தி�O எ
பா� 

ப5டண��� ப�எ�ைல 

தா'6 யறியா�தைம 

த'6ெயனேவ �க,வா� 

பகவான�ளா� 

பக���ட� சLசீவி- 

�ளிய மர�ைத� 

��தக�திேல ம5>� 

பா��தறி2த ப'6தாி
 

ப�கபலமாM விள.�� 

அபிதான சி2தா 

மணிய6�� 

கிராம� கவிைதஎE� 

கி' ணார� ��ைபதைன 

ஊாி� �மேட#3� 

உ'ைமெசால யா�'> ? 

��ப� ேகாமாளிைய�ேபா� 

ேவடமி5ேட நட2தா� 

ேகாமாளி�கா� சிாி�பா� ? 

ஊேர திர'> * * 

* * 

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



உதிாி� கவிஉதிாி� கவிஉதிாி� கவிஉதிாி� கவிக�க�க�க�    

 

1 

சி�க3�க வ2ேதா� 

ேசதி �ாியாம� 

வ�காி�த ��தி 

வழிமாறி�ேபான மன� 

ெகா�காி�க, H6 

Hன� மனிசெரலா� 

ெபா�ைக "ழ� ேபா>� 

�
ைம இய�ப�மா ! 

வMய� சைம�க வ2ேதா� 

'வளைம' �ாியாம� 

ெபாMயி� �ளி��, விஷ� 

�ைக ம'>� ேக�ய�� 

ெநாMய� மனிச� விட 

NறாM� �ைம=ம�மா! 

 

2 

வ'ண ம�� கி'ண� 

வா��த கவிைத ெயலா� 

எ'ண� �ைகயினிேல 

எதிெரா��� வி�"தடா 

 

3 

ஏ5ைடயா வ2�வி5டா� 

எ12திரடா, நி�9 

'ஏ' வ���� ைகதிெய
3 

இைடயிைடேய ெசா�9 ! 

 

4 

உ'ட விஷ�ேபாக 

உ�ள விஷ� அ�தைன=� 

க'> "த� ெசMதா
 அ� 



க'Jதேலா
-ெகா'ட விழி 

மாேன அைனய அ� 

மாேதவி=� அதைன 

ஏேனா தாி�தா� 

க� ? 

 

பா����� ப��� 

பரE�ேகா க'ட�தி� 

\�� மனிச��� 

எ
றாேலா ?-ஓ��� 

த�ம�தி� உ'> 

தனி விஷ�தா
 அ2த 

ம�ம�ைத யாரறிவா� 

இ.� ? 

 

5 

அ��� மல�வெதன 

ஆைச "க�தா
 விாிய 

வி��� விவாக� 

மண�தரேவ -க��பினிய 

வா,வரசி ைக�பி6�� 

வள�� நல� ெப#3 

வா,கேவ ச'"க 

ந'ப. 

 

6 

அ;ைவ என+ெசா�� 

ஆ�வி5>� H�பி5>� 

க;வ� ெகா>�த6�தா� 

க5>மா ?-ச;வா� 

ெபா5>வ+�� O+சணி2� 

O�ேபால ஆைடக5>� 

ெமா5ைட� தைலயைனேய 

ேக@. 

 



7 

தி�+சி�� எ
றா
; 

ெத
திைச�ேக ெச
3 வி5டா
 

கிாி+சி+ சடா+ ச�த� 

ேகா5டாேயா?-உாி+சி 

வ+ச மைடயா ? வ�� 

அ�த மைடயா ! எ+சி# 

கா�மைடயா ! ேபா 

டா! 

 

8 

வ�கி
ேற
 ெச
ைன��; 

வ2தFடேன கைதைய� 

த�கி
ேற
 ; தவைண ெசா�� 

த�பாேத-உ�வான 

பாதி�கைத இ.ேக 

பLசைணயி
 கீழி��� ; 

மீதி�கைத அ.ேக 

வ2�! 

 

9 

ப'ணாத வ�ெப�லா� 

ப'ணிவ+சி இ
ைன��� 

க'ணால மி
னா 

கச��ேதா!-அ'ணா�ேத ! 

ஆயா வ2தா9
ைன 

அ>�பி� "றி+சி ைவ�பா� 

ேபாேய
 ெதாைலLசி 

ேபாேய
. 

 

10 

ைகய� ெகா'> ெமMய� ெபா�தி 

ேபா�ைவ=� கிட��� ெப56� பா�ெபன 

��'> மட.கி ெசா�9�� இ�"ைற 



ெலா�� ெலா�ெகன இ�மி�கிட��� 

ஏைழயாளைன� க'டன� எEேம ! 

 

11 

பசியா வர� அ��வாM அ�லா� 

நசியா நல� அ��வாM "�கா 

 

சரண� 

க�ைணமல� பாத� வி5> 

காதக�க� வாச�ெதா5> 

ைகேய2தி நி
3 நி
3 

ெமMேய2� மாைசெகா
3 

ைகேவ� எ>�� வ�வாM 

ைமேவ� �ற�தி"�கா! 

* 

 

12 

எ.�� பராச�தி ேகால�-அவ� 

எழி� இளைம இ2�ரஜால� 

* 

வ'ண� தாமைரைய� க'> 

ெசா�கி� பா>� க�வ'> 

* 

சி2�� மைழமலாி� நி
3 

சி#ப� கலாபமயி� ஆ>� 

H>� மர�கிைளயி� அ
றி�ேப> 

நடமா>� மயிைல�க'> வா>�. 

* 

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

  



�றி���க��றி���க��றி���க��றி���க�    

 

1. 1. 1. 1. நிச!தாேனாநிச!தாேனாநிச!தாேனாநிச!தாேனா, , , , ெசா�பனேமா ெசா�பனேமா ெசா�பனேமா ெசா�பனேமா ????    

 

இ2த� பாட� 'சிவாஜி' 12-வ� ஆ'> மலாி� (1946-� ஆ'6�) ெவளி வ2த�. 

கவிதா ேதவியான சர�வதிைய "
னி3�தி� ேக5கி
ற பாவைனயி� 

பாட�ெப#ற�. ம2திர�,த2திர�, ெசMவிைன ெசM பவ
 "த�ேயாைர� ேபாலேவ, 

'க�ள� விைள2த களைர'� பர�பி 'ெநா�ைள� கைத ெசா�ேவா�� Hட�தா
 

சர�வதிைய� கலாேதவியாக� ெகா'டா> கிறா�க�. இ�தைன 

சி�திரவைதகைள=� தா.கி� ெகா'>, கலாேதவி உயி�வாழ "6=மா? அ�ல� இ2 

த� �
ைமக� எ�லா� த
ைன வண.க, அவ� ெகா9 அமர "6=மா? - இ� 

ஆசிாியாி
 ச2ேதகபாவ�; பாட� க���. ��ைம�பி�தனி
 சிற2த பாட�� இ� 

ஒ
3. 'வ5ட "ைல மி
னா� ஓ�கி நட�ப தாM உவைம ெசால' எ
ற வாிக� 

க�.க��� பரணி கைடதிற��� பாட�� 'கைலேபாயக
ற தறியாம� நிலைவ� 

�கிலாM எ>��> ' �பதாM+ ெசா�ல�ப5 >�ள� ப#றிய �றி��. 

 

2. 2. 2. 2. ஓடாதீ�ஓடாதீ�ஓடாதீ�ஓடாதீ�!!!!    

 

இ2த� பாட� 1944-� ஆ'6� 'கிராம ஊழிய
 ஆ'> மலாி� ெவளி வ2த�. 

ேவ^� ேவ. க2தசாமி� பி�ைள எ
ற �ைனெபயாி� திய "த� பா5> இ�தா
. 

வ�வ#�+ சில மாத.க@�� 

'��ைம�பி�த
' எ1 இ2த� பாட� ெவளி "
ன�தா
 �. ப. ராஜேகாபால
 

காலமானா�. அவ� இற2த பி
ன� அவர� �>�ப����� தமி,நா> சகாய நிதி 

திர5ட "
 வ2த�. தமிழ�களி
 இ2த தாராள மன�பா
ைம ெகா'ட 

ந
றியறிதைல� க'ெட12த வயி#ெறாி+ சைல�தா
, 

 

ஐயா, நா
 

ெச�தத#�� பி
னா� 

நிதிக� திர5டாதீ�! 

 

எ
ற வாிக� பிரதிப��கி
றன. 



 

கைலஞைன+ சாக வி5>வி5>, அவன� �க1ட�ைப� X�கி ைவ��� H�தா>� 

ரசிக�தன�ைத� ��தி� கா5ட எ12த \றா��� தா���+சி'தா
 இ2த� பாட�. 

 

3. 3. 3. 3. உ��க��ள வி�தகேர உ��க��ள வி�தகேர உ��க��ள வி�தகேர உ��க��ள வி�தகேர !!!!    

 

ஓடாதீ�!' எ
ற பாடைல� ப6�த ஒ� எ1� தாள� 'மளிைக� கைட மாணி�க� 

ெச56யா� ' எ
ற �ைனெபயாி� ஓ>� ஓM, உ�மா� ஒ� ம'J� ஆகா�." எ
3 

��ைம�பி�தனி
 பாணியிேலேய ��ைம�பி�தனி
 பாட9�� ஒ� எதி� ெவ5>� 

பாட� எ1தி, 'கலாேமாஹினி' எ
ற ப�திாிைகயி� ெவளியி5டா�. அ2த+ 

'ெச56யா'��� மீ'>� 'கிராம ஊழிய
' Gல� ��ைம�பி�த
 அளி�த பதி�தா
 

'உ��க"�ள வி�தகேர!' எ
ற பாட�. 

 

4. 4. 4. 4. காத' பா()காத' பா()காத' பா()காத' பா()    

 

இ� 'சிவாஜி' ப�திாிைகயி� ெவளிவ2த�. 

இ
ைறய நவநாகாிக =வ =வதிகளி
 வா,வி� காத� எ
ப� எ;வளF ம�வாக, 

இழிவாக� ேபாMவி5ட� எ
பைத+ �56� கா5>வத#காக எ1த�ப5ட 

ைநயா'6� பாட� இ�. இ2த� பாட9��� ஒ� எதி�� பாட� வ2த�. '�ைறவ
' 

எ
ற �ைன ெபயாி� கவிைத எ1�� ஒ� கவிஞ� 'ப�திரகிாி� ��ப�' எ
3 

ம�டமி5> அ2த� பாடைல எ1தினா�. அ2த� பாட� ��ைம�பி�தE��� 

கிைட�த�. எனிE� அ� எ2த� ப�திாிைகயி9� ெவளிவரவி�ைல. 

 

5555    மாகாவிய�மாகாவிய�மாகாவிய�மாகாவிய�    

 

இ� தி�வன2த�ர� எ�. சித�பர� ெவளியி5ட 'கவி��யி�' மலாி� ெவளிவ2த 

பாட�. இ2த� பாட�
 "த� நா
� வாிக� ��ைம�பி�தE� நாE� ெச
ைன 

'தமி,� ��தகாலய' மா6யி�, ��தகாலய அதிப� கண. "�ைதயாFட
 

ேபசி�ெகா'6�2த ேபா� எ12தன; எைதேயா கி'ட� ெசMவத#காக, ேப+� 

வா�கி� இ2த� பாட� அவர� வா�கி� எ12 த�. எனிE� 'மாகாவிய�' 



தி�வன2த�ர�திேலதா
 O�ண உ��ெப#ற� ; உ��ெப#ற வரலா3� �சிகர 

மான�. அ� ப#றி நா
 என� '��ைம�பி�த
' N�� �றி�பி56��கிேற
. (ப�. 

134-35) 

 

இ2த� பாட�� ராம காைதைய� ப#றி� ��ைம� பி�த
 பா6=�ள ப�தி 

ராமாயண ரசிக�க@�� ஒ� ேக�வி� �றிையேய எ1�ப�H6ய�. த�ம�ைத நி�� 

தாரண� ெசMய வ2த ெதMவத� பிறவியி
 த�மா த�ம�ைத�ப#றிய ச�+ைசைய 

அ2த� ச�+ைசைய அ2த� ப�தி கிள�பி வி>கிற�. 

 

அ
னவைள� தீ��ழியி� 

அ�கி�2ேதா� ந��த#காM 

இற�கி, த�ம�ைத 

ஏ2தி, எ>�� 

அாியாசன� ேத#3� 

அதிசய.க� 

 

ப#றிய விசாரைணதா
 ��ைம�பி�த
 எ1திய 'சாப பிரதி விேமாசன�' எ
ற 

அக�ைக ப#றிய கைதயி9� ப��கிற�. 

 

6. 6. 6. 6. இைணய,ற இ!தியாஇைணய,ற இ!தியாஇைணய,ற இ!தியாஇைணய,ற இ!தியா    

 

இ2த� பாட� 'கலா ேமாஹினி ப�திாிைகயி� ெவளிவ2த�. 1945-� ஆ'6� 

எ1திய�. 'இ2தியா ேதச� - இைணய#றேதா� ேதச�!' எ
ற அ6களி� சிேலைட, 

ைநயா'6 பாவ���� 

ெபாதி2��ள ேம9� வ9� ெகா>�கிற�. நம� நா> இ�2த இழி நிைலைய� 

��தி� கா5>� ைநயா'6� கவிைத இ�. 

 

7. 7. 7. 7. ெதாழி'ெதாழி'ெதாழி'ெதாழி'    

 

14-10-1945 அ
3 தி�+சி ேர6ேயா நிைலய�தா� 'ெதாழி�' எ
ற தைல�பி� ஒ� 

கவியர.க� நட�தினா� க�. அ2த� கவியர.கி� ��ைம�பி�த
 அர.ேக#றிய 



பாடேல இ�. ெதாழிைல� ப#றி எ�F� ெசா�லாமேல, 'ெகா�லாதீ� எ
ைன வி>�' 

எ
3 சம�காரமாக விைட ெப3வ��, கவியர.கி
 "
னிைலயிேலேய, 

 

ெகா5டாவி வி5ட ெத�லா� 

H3தமி,� பா5டா+ேச 

"5டாேள இ
ன"மா பா5>? 

 

எ
3 அைற2� ேக5ப�� ரசி�க�த�க விஷய.க�. 

 

வாைகய6 "��: இ� தி�ெந�ேவ� ரத\தி Gைல களி� ஒ
3; ேத�� 

தி�விழாவி� ேத� தி��பேவ'6ய "த� தி��ப� இ�. அதாவ� நா9 ரத 

\திகைள=� �#றிவர ேவ'6யேத� "த� தி��ப�திேலேய ச�கர� �ைத2� 

கிள�ப மா5டாம� தவி�ப� ேபா�, எ>�த எ>�பிேலேய, அதாவ� பா56
 நா
� 

அ6களி� "தல6யிேலேய பா5>� தைடப5> நி
3 வி5ட� எ
ற 

அ.கலாM�ைப� �ல�ப>��வத#காக� ைக யா'ட உ�வக� இ�. 

 

8. 8. 8. 8. இ�()இ�()இ�()இ�()    

 

��ைம�பி�த
 கவிைதக� 

இ� ��ைம�பி�த
 எ
னிட� எ1தி� ெகா>�த பாட�. அவ� "த�� எ1திய 

'பாைத' எ
ற பாட�
 ம3 உ�வ�. இர'69� க��� ஒ
3 தா
. பாைத எ
ற 

பாட� அவ���� தி��தியளி�காததா�, அைத ேவ3விதமாக எ1தியத
 பல
 

இ2த� பாட�. 'இ�5>' எ
ற தைல�� நா
 ெகா>�த�. இ2த� பாட� 

��ைம�பி�த
 காலமான சமய�தி� 'ச�தி' ப�திாி ைகயி� ெவளிவ2த�. இ2த� 

பாட�
 க��ைதவிட, உ�வ�தா
 அதி அ#�தமாக விள.�கிற�. 

 

9. 9. 9. 9. பாைதபாைதபாைதபாைத    

'இ�5>' எ
ற பாட�
 "2திய உ�வ�; இ� இ�ேபா�தா
 "த
 "ைறயாக 

அ+ேச3கிற�. 

 

10. 10. 10. 10. தி� ஆ0கில அரசா0க�தி� ஆ0கில அரசா0க�தி� ஆ0கில அரசா0க�தி� ஆ0கில அரசா0க�    



 

இ� 'ஊழிய
' ப�திாிைகயி� ெவளிவ2த பாட�. மகா�மா கா2தியி
 ேதசிய 

இய�க� உ+சநிைலயி� இ�2த சமய�தி�, 1934-� ஆ'6� எ1த�ப5ட�. 

சமயாசா�ய� �லவ�களி
 பதிக "ைறைய� பி
ப#றி� பா6ய ைநயா'6 இ�. 

'ஆ�வா�' எ
ற ெசா��� உ�ள சிேலைட பாட9�� ேம9� வ9_5>கிற�. 

 

11. 11. 11. 11. கட34��� க151)கட34��� க151)கட34��� க151)கட34��� க151)    

 

இ2த� பாட� 'கிராம ஊழிய
' ஆ'> மலாி� ெவளி வ2த�. ெதMவ�ைத� ப#றிய 

க#பைனைய� ெகா'>, ெதMவ�ைத� ப#றிய ஒ� எ+சாி�ைகைய வி>�கிற� 

இ2த� பாட�. 

 

தீ�தாE
 க'ணிேல தீ�தாE
 ைகயிேல 

தீ�தாE� உ
ற
 சிாி�பிேல -தீ�தாE
 

ெமMெய�லா� ��ளி���� ேவ^ரா, உ
ைனயி2த� 

ைதயலா� எ�ப6+ ேச�2 தா� ? 

 

எ
ற காளேமக� கவிராயாி
 பாட�, 'கடF@��� க'J'> ' எ
ற இ2த� 

பாட9��ாிய க#பைனைய ��ைம�பி�தE�� அ6ெய>��� ெகா>�தி��கலா� 

என� க��கிேற
. 

 

12. 12. 12. 12. ெபா0க' ந�பி�ைகெபா0க' ந�பி�ைகெபா0க' ந�பி�ைகெபா0க' ந�பி�ைக    

 

1946-� வ�ஷ�தி� நா
 ெபா.க� தின�த
3 ெபா.க� ெசMதி' எ
ற தைல�பி� 

'�5>த#ேகா பி�ைள� பா'6யனாாி.கி�ைல...' எ
ற பாட�� சில தி��த.க� 

பல��� அE�பிைவ�ேத
. அவ�களி� ��ைம�பி�தE� ஒ�வ�. அத#� அவ� 

எ1திய பதிேல 'ெபா.க� ந�பி�ைக' எ
ற பாட�. இ2த� பாட9�� நாE� நா9 

ெவ'பா�களி� அவ���� பதி� எ1திேன
. அ2த� பதி� இ.� ேதைவயி�ைல 

அ�லவா? இ�ப#றி விவரமாக நா
 என� "��ைம�பி�த
" சாிைதயி� (ப�. 174-

175) �றி�பி56��கிேற
. 

 



13. 13. 13. 13. அ'வாஅ'வாஅ'வாஅ'வா    

 

இ2த� பாட9� 1946-� ஆ'6� ��ைம� பி�த
 என�� எ1திய பாட�தா
. 

'தி�ெந�ேவ� அ�வா வா.கிவா' எ
3 என��� க5டைளயி5>வி5>, வி��நக� 

�ேடஷனி� த�ைம+ ச2தி��மா3 ெதாி வி�� எ1திய சீ5>�கவி இ�. இ� ப#றிய 

�சிகர விவர.கைள '��ைம�பி�த
' சாிைதயி� (ப�க� 172–73) காணலா�. 

 

14. 14. 14. 14. காைல� கட'காைல� கட'காைல� கட'காைல� கட'    

 

இ� 'மணி� ெகா6' ப�திாிைகயி� ெவளிவ2த வசன கவிைத ! வசன கவிைதயி� 

��ைம�பி�தE�� ந� பி�ைக கிைடயா�. எனிE�, மணி�ெகா6 எ1�தாள�க� 

தமிழி� வசன கவிைத எ
ற �திய ேசாதைனைய+ சி�B6�� வ2த கால�தி�, 

��ைம�பி�த
 இ2த� பாடைல ஆ.கில Gல�தி��2� ெமாழிெபய��� உைர 

நைட உ�வ�தி� எ1தினா�. எனிE� இ2த� பாட 9�� வசன கவிைத எ
3 

ம�டமி5>, 'மணி�ெகா6' யாள�க� பதி�பி�தி�2ததா�, இ2த� ெதா�தியி� இ2த� 

பாட9� இட� ெப3கிற�! 

 

15. 15. 15. 15. அசாீாிஅசாீாிஅசாீாிஅசாீாி    

 

இ� ஒ� "#3� ெபறாத கவிைத "ய#சி. வா� வைதைய� க��தாக� ெகா'> 

��ைம�பி�த
 எ1த "ய
ற ஒ� கவிைத நாடக�தி
 ெதாட�க� என� 

ெதாியவ�கிற�. பாட9�� "
ன� கீ,�காJ� "
Eைர காண�ப>கிற�. 

 

"த� கா5சி 

கிBகி2ைத மைல+சார�. ேநர� இரF. வா���� பிற� அர�ாிைம வகி�� வ�� 

��ாீ வEைடய தைலநகாி
 ேகா5ைட ெகா�தள. க�, மைல� பாைறக�, 

�
3க@� கிைடேய Xர�தி� ெதாிகி
றன. இ�5> எ
ற அர� க
 தன� 

ேதா�மீ� X�கி+ �ம��� மாய� ேகா5ைடேபால, இ�5>�� ேம��5டாக� 

Xர�தி� ெதாிகிற�. 

 



வல� ப�க�தி� ெச.��தான ப�ள�தி� ப�ைப� ெபாMைக; ெகா6க@� 

மர.க@� இ+ைச�ப6 வள�2� ெசறி2த கா>. அதனி ைடேய ேமைட ேபா
ற 

க#பாைற=� அைத ய>�த �ைக=� இ�5>��� இ�5டாக அைம2� 

மய��கிற�. 

 

இரவி� �ய� ச.கார G��தி ேபால நட� �ாிகிற�; சி.கநாத� ெசMகிற�; 

சிாி�கிற�. பிரளயகால��திரன�ேபM�கண.க� ேபால மர.க� தைலவிாி�� 

ஆ>கி
றன. எ9���H>க� ெந3ெநறன இ#3 வி1வ� ேபால, மர�கிைளக� 

ஒ62� வி1கி
றன. ச. காரG��தியி
 க#ைற+ சைடயி� ேத.கிய க.ைக, 

H�தி
 ேவக� தா.க "6யா� சித3 வ�ேபால, மைழ�தாைரக�. சைட=ட
 

ெநாி2� சீ3� நாக�தி
 சீற� ேபா
ற கா# றி
 ஊ.கார�; சிவ
 சிாி��� ேபா
ற 

மி
ன�; இ6. 

 

இ2த "
Eைரயி
 வசன"�, க#பைன வள"� ரசிக�க@��� ெப� வி�2�. 

'அசாீாி' எ
ற தைல��ட
 இைச நாடக� ெதாட.�கிற�.பாட�
 ேபா�ைக=�, 

உ�வ�ைத=� பா��தா� மைற"கமான பல �ர�க� அசாீாி ேபா
3 மாறி மாறி 

ஒ;ெவா� அ6ைய=� பா6வரேவ'>� எ
3 ��ைம�பி�த
 க�தியி��க லா� 

என நிைனகிேற
. வா�யி
 �கைழ மாறி மாறி� �ர� மா#ற�ேதா> 

உ'ைமயான ேவக� ெதானி���. 

 

16. "16. "16. "16. "பாரதி��� பி
 பாரதி��� பி
 பாரதி��� பி
 பாரதி��� பி
 ””””    

 

இ� பாரதிைய� ப#றி நாE� ��ைம�பி�தE� ெச
ைன 6ரா� �டா�பி� 

ெகா'6�2தேபா�, அவ� Hற நி
3 ேபசி� ெகா'6�2தேபா�, அவ� Hற 

"ைன2த பாட�
 �ைற=�வ�. இ�F� "#3�ெபறாமேல நி
3வி5 ட� ; 

அக�ப5ட ந3��� தாளி9� இ2த� கவிைத அO�ணமாகேவ உ�ள�. 

 

17. 17. 17. 17. க0ைக நதிக0ைக நதிக0ைக நதிக0ைக நதி    

 

க.ைக நதிைய� க�� ெபா�ளாக� ெகா'> �� ைம�பி�த
 பா6ய அைர�ைற� 

கவிைத. இ2த� பாட� ந3���தாளி�தா
 காண�ப5ட�. ��ைம� பி�த
 

�னாவி� இ�2த சமய�தி� எ1த "ய
ற "ய#சி எ
3 ெதாிகிற�. 



 

18. "18. "18. "18. "பா()� கள6சியேம பா()� கள6சியேம பா()� கள6சியேம பா()� கள6சியேம """"    

 

இ2த� பாட9� 'ச.ைக நதி'யி
 ந3��க@ட ேனேய காண�ப5ட�. தனி�தனி� 

தா�களி� அைர =� �ைற=மாக� பல ப�திக� காண�ப5டன. அவ# ைற� 

H6யவைர ெதாட��3�திய வாிைசதா
 இதி 9�ள ப�திக�. இ2த� பாட9� 

��ைம�பி�த
 �னாவி� இ�2தேபா� எ1த�ப5டெதன� ெதாிகிற�. பாட� 

ப�திகைள� பா����ேபா�, ��ைம�பி�த
 இ2த� பாடைல யா�மீேதா 

பிரேயாகி��� பாட "ய
ற தாகேவ ெதாிகிற�. எனிE� அ2த� 'பா5>ைட� 

தைலவ
' யாெரன� �ாியவி�ைல. 

 

19. 19. 19. 19. உதிாி� கவிக�உதிாி� கவிக�உதிாி� கவிக�உதிாி� கவிக�    

 

��ைம�பி�த
 த� வா,நாளி� எ1திய க6த. களி� Hட சில கவிைதகைள� 

தீ56வி>வா�. சில ச� த��ப.களி� ஆ�கவிேபால� பாட�க� ெசா�9 வா�; 

எ1�வா�. அ�ப6� பல பாட�க� உ'>. ேம9� அவ� எ1த "ய
ற பல 

பாட�க� உ��ெபறா ம� இைடவழியி� நி
3 ேபான�"'>. அ�ப6� ப5ட 

பாட�கேள இ2த உதிாிக�. 

 

1. "சி�க3�க வ2ேதா�..." 

இ2த� பாடைல எ�ேபா� எத#காக எ1தினா� எ
3 ெதாியவி�ைல. ஒ� �'> 

ந3��� தாளி� இ2த� பாட� காண�ப5ட�. Hன� மனிசாி
 ெபா�ைக 

"ழ�ேபா>� �
ைம' ைய� ப#றிய பாட�இ�. 

 

2. " வ'ண ம��கி'ண�..." 

இ2த+ சி3பாட� 'ேசா"'வி
 'இளேவனி�' எ
ற பாட� ெதா�திைய� பாரா56, 

��ைம�பி�த
 எ1திய க6த�தி� உ�ள�. '"�ைல'யி� ெவளிவ2த�. 

 

3. "ஏ5ைடயா வ2�வி5டா�..." 

இ�F� 'ேசா"'F�� எ1திய ஒ� க6த�தி� உ� ள�. அLசியLசி+ சா�� தமிழாி
 

'ெர'>.ெக5 டா
 



நிைலைய+ �56�கா5ட எ1திய�. 'கைலமக�' ப�திாிைகயி� ெவளிவ2த�. 

 

4. "உ'ட விஷ�ேபாக..." 

இ2த இ� பாட�க@� 'ேசா"'F�� எ1திய ேவெறா� க6த�தி� காண�ப>பைவ. 

'ாி�ேப� ெசMய F�' எ
ற �றி��ட
 அE�ப�ப5ட பாட�க�. இ�F� 'கைலமக� 

' ப�திாிைகயி� ெவளிவ2த�. 

 

5. 'அ��� மல�வெதன..." 

இ� ெச
ைன நவ=க� பதி�பக�தி
 உாிைமயாள� ராம. ச'"க�தி
 

தி�மண���� அE�பிைவ�த வாழ��� பா. எ1திய ேததி 22-8-47. 

 

6. “ அ;ைவ என+ ெசா��...' 

ெஜமினியி
 அ;ைவயா� பட���� ��ைம� பி�த
 கைத வசன� எ1தி வ2த 

கால�தி� எ1திய பாட� என� ெதாிகிற�; அவ� ைக�பட எ1திய ஒ� ந3��� 

தாளி� காண�ப5ட�. 

 

7. "தி�+சி�� எ
றா
..." 

இ� ஒ� ேர6ேயா� ேப+��காக எ1த�ப5ட க5>ைரயி� உ�ள பாட�. இ2த� 

பாடைல அவ� ஏ
 

எ1தினா� எ
ற விவர� '��ைம�பி�த
' சாிைதயி� விாிவாக� 

�றி�பிட�ப56��கிற�. (அ�.17. ப�க. க� 101-103). 

 

8. "வ�கி
ேற
 ெச
ைன��..." 

��ைம�பி�த
 ஒ� சினிமா� பட���� வசன� எ1�வத#காக ம�ைர ெச
றா�. 

H56+ெச
ற நப� �றி�பி5ட கால�தி� ��ைம�பி�தைன+ ச2தியாத 

காரண�தா�, ��ைம�பி�த
 மீ'>� ெச
ைன�ேக தி��பி வ2�வி5டா�. வ�� 

சமய�, ம�ைரயி� தம� ஜாைகயி� அ2த நப��காக ��ைம�பி�த
 வி5> வ2த 

ந3�� இ�. 1947-� ஆ'6� நட2த�. 

 

9. “ப'ணாத வ�ெப�லா�...” 



இ2த� பாட9� அவ� ஒ� சமய� ேவ6�ைகயாக+ ெசா
ன பாட�தா
. இ� ப#றிய 

�றி�ைப=� '�� ைம�பி�த
 ' சாிைதயி� (ப�. 180-81) காணலா�. 

 

10. " ைகய� ெகா'>...' 

த#சமய� ேகாய"�X� ச�தி காாியாலய அதிபரா யி���� ேக.6.ேதவ� 

ப�பாயி��2த கால�தி� �� ைம�பி�த
 �னாவி��2� எ1திய ஒ� க6த�தி� 

உ�ள வாிக� இைவ. அ2த� க6த�தி�: 

 

"......பைழய கால��� த�பாராக இ�2தா�, ம�ைர ம'டப�தி� "ட.கி�கிட2� 

நாைர Gல� X� விடலா�'' எ
ற வாிகேளா> இ2த� பாடைல எ1தி “ என ஒ� 

ர.H
 ைவர�ைத� தயா� ெசM� அE�பி அவைள� தி��தி ெசMவி�கலா�. 

ஆனா� இ� தபா� =கமா+�ேத!' எ
3 ��ைம�பி�த
 "6�தி�� கிறா�. காச 

ேநாயா� கBட�ப5>� ெகா'6�2த சமய�தி9� அவாிட� ஹா�ய உண�+சி 

எ�ப6யி�2த� எ
பைத நி(பி��� அ�தா5சி இ2த�பாட�. "நாராM, நாராM, 

ெச.கா� நாராM!” எ
3 ெதாட. �� ச�தி"�த� �லவாி
 பாடைல 

அ6�பைடயாக� ெகா'> எ1திய ைநயா'6 இ�. 

 

11. "பசியா வர� அ��வாM... " 

 

வா��� வ���' எ
ற தம� நாடக�தி� ேச�� ��ெகா�வத#காக, ��ைம�பி�த
 

இ2த� பாடைல எ1தியி��கிறா� எ
3 ெதாியவ�கிற�. (வா��� வ��� - ப�- 15 

ஐ� பா��கF�.) ��ைம�பி�த
 சாகி�ய.க� Hட எ1தியி��கிறாரா எ
3 பல� 

விய� கலா�. சாகி�ய இல�கண���� இ2த� பாட� க5 >�ப5டா�, இ� 

சாகி�ய�தா
. ஏெனனி� ��ைம� பி�தனி
 ச.கீத ஞான� அ�ப6. அைத�ப#றிய 

�சி கரமான தகவ�கைள அறிய வி���ேவா� ��ைம�பி� த
 சாிைதயி� (அ�. 20 

ப�. 150-153) ப6�� ரசி�கலா�. 

 

12. "எ.�� பராச�தி ேகால�..." 

 

இ2த� பாட9� 11-வ� பாடைல� ேபா
றெதா� "ய#சிதா
. ��ைம�பி�தனி
 

'ப�வத�மாாி �ெரா டV
�' பட���காக எ1திய பாட� என நிைன� கிேற
. 



'ப�வத�மாாி' ப#றிய விவர.க� ��ைம� பி�த
 சாிைதயி� (அ�. 15.) விாிவாக� 

காண�ப>�. 

 

-  ர�நாத
 

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

��ைம�பி�தனி
 இதர 7'க���ைம�பி�தனி
 இதர 7'க���ைம�பி�தனி
 இதர 7'க���ைம�பி�தனி
 இதர 7'க�    

 

��ைம�பி�த
 கைதக� சி�தி 

��ைம�பி�த
 க5>ைரக� ஆ'ைம 

�திய ஒளி மணிேயாைச 

வா��� வ��� ெதMவ� ெகா>�த வர� 

அ
3 இரF "த9� "6F� 

சி#ற
ைன உலக அர.� 

நி+சயமா நாைள�� பளி.�+சிைல 

நாரத ராமாயண� பிேரத மனித
 

��ைம�பி�த
 வரலா3 (ர�நாத
) 

 

�டா� பிர�ர� 

தி�வ���ேகணி.ெச
ைன-5 

ேமல�ேகா�ர� ெத�. ம�ைர 

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


