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இ�ப இல�கிய
 

கவிஞேர� வாணிதாச� 

(தமி� நா� அரசி� 1979ஆ
 ஆ��� பாேவ�த� வி�� ெப!றவ�) 
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BIBLIOGRAPHICAL DATABIBLIOGRAPHICAL DATABIBLIOGRAPHICAL DATABIBLIOGRAPHICAL DATA    

Title of the Book Inba Ilakiyam இ�ப இல�கிய
 

Author : Kavignareru Vanidasan / கவிஞேர� வாணிதாச� 

Language : Tamil 

Edition : First, 1959 Second, 1979 

Copyright holder : The Author 
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-�ைவ. தமி�� கவிஞ� ம�ற ெவளி0� எ�: 2 

---------- 

�த�பதி�பி� ���ைர�த�பதி�பி� ���ைர�த�பதி�பி� ���ைர�த�பதி�பி� ���ைர    

 

காத2
 3ர4
 தமிழாி� தைலசிற�த ப�-க,. "இ�ப இல�கிய
" எ�ப� காத+ 

இல�கியேம. 

 

இ�ப
 எ�பேத �8.�ண�வ�தாேன. இ�ப இல�கிய.தி+ கா9
 

அகவி�ப.ைத. �8.�ண�க. 

 

இ:வில�கிய ;ைல ந�4ைறயி+ அ<சி(� ெவளி) ப�.திய வ,=வ� ப�ைண 

உாிைமயாள� ேதாழ� தி�. ந. பழனிய)ப� அவ��> எ� ந�றி. 
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இர�டா
 பதி)- : 

-�ைவ. தமி�� கவிஞ� ம�ற
 35, ெபாியா� சாைல, -�<ேசாி-605001 

 

28-4- 59       அ�ப�, 

ேச?யேம�       வாணிதாச� 

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

பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர    

 

தமி�மண�>
 -�ைவ மாநில.தி+ வி�தைல� >யிலாக) பாரதியா�
 -ர(சி� 

>யிலாக) பாேவ�த�
 நனிசிற�தன�. அவ�களி� வழியிேல -�ைம� >யிலாக 

வாணிதாசனா� திக��தா�. ெகா,ைகயி+, ெகா�ட தமி@ண�வி+ மாறாம+ 

வா��தா�. த
 பா.திற.தா+ த�மான உண�A. தணைல மBகா� கா.தா�. 

இவ�ைடய பா�க, இனிைம பய)பன; உண�ைவ. த�வன; எ@<சிைய ஊ(�வன; 

தமிழக ம�மல�<சி�>) ெபாி�
 �ைண நி!பன. 

 

அ�னாாி� ;!கைள ெவளியி�வதி+ யாBக, ெப� மகி�ெவ8�கி�ேறா
. 

4�ன� "எழிேலாவிய
'' எD
 ;ைல ெவளியி(ேடா
. இ)ெபா@� “இ�ப 

இல�கிய.ைத" ெவளியி�கி�ேறா
. 

 

இ�;ைல ந�4ைறயி+ அ<சி(� உதவிய பாவல� நாரா. நா<சிய)ப� அவ�க=�> 

எBக, ந�றி. 

 

-�<ேசாி 

17-9-79 }        -�ைவ. தமி�� கவிஞ� ம�ற
 

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

வாணிதாசனா� வா��ைக� �றி��வாணிதாசனா� வா��ைக� �றி��வாணிதாசனா� வா��ைக� �றி��வாணிதாசனா� வா��ைக� �றி��    

 

பிற)-: 22-7-1915; -�ைவைய அ�.த வி+?யF�. 

இய!ெபய� : எ.திராச2 (எ) அரBகசாமி. 

ெப!ேறா� : அரBக தி��கா4, �ளசிய
மா,. 

உட� பிற�ேதா�: தBைக ெசயா (எ) ஆ�டா,.; த
பிய�: ெசௗ�திரராச2, 

ேதவிதாச�, க+லாட� 

ம�ற+ ஆ�� 1935 

மைனவி: ஆதில(Iமி; 
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ம�க,: மாதாி, ஐைய, ந�கீர�, எழி?, 4+ைல, இளெவயினி, 

நலBகி,ளி, ெந�Bகி,ளி, ெப�Bகி,ளி. 

வா��த ஊ� : -�ைவைய அ�.த ேச?யேம�. 

இ+ல
: -ர(சியக
. 

க+வி: ெதாட�க�க+வி வி+?யFாி+; கலைவ� க+Kாியி+ பிரLI பயி�றா� 

"தமி� பிரேவ” ப(ட
 ெப!றா�. 1938-இ+ வி.�வா� ேத�A!றா�. 

பாேவ�தேரா� ெதாட�-: 

பாேவ�தாி� 4த+ மாணா�க�. 

இளவயதி+ அவாிட.தி+ நா� பயி�� வ�ேத� 

.... ... 

பா)-ைனN
 ந!ெறாழிைல அவாிட.தி+ க!ேற�. 

ப�.�ண�
 ந!ெசயைல அவாிட.தி+ க�ேட� 

யா)பணிைய. ெதா�Fைல அவ� விள�க� ேக(ேட� 

யா� இனிேம+ அவ�ேபால எைனO�க வ+லா�? 

கா)பணியா8 என�கி��தா�; ந!கவிைத யா�>
 

கைல< ெசறிைவ நனிவிள�கி எைன எ@த< ெச8தா�" 

இ:வ�க, பாேவ�தேரா� இவ� ெகா����த ெதாட�ைப� கா(�
- 

 

அ2வ+: 1937இ+, P 25.75 ச
பள.தி+ ஆசிாிய) பணிைய. ெதாடBகினா�. 

காைர�கா+ -தின� க+Kாி, -�ைவ� கலைவ� க+Kாி ஆகியவ!றி+ 

ேபராசிாிய ராக இ��தா�. 1971 இ+ ஓ8A ெப!றா�. 

கவிைத : 4த!பாட+; "பாரதி நா, இ�றடா! பா(�ைச.� ஆ(டா?", 

"தமிழ�" இதழி+ 1938இ+ ெவளியான�. "ரமி' ம!�
 ேவ� -ைனெபய�களி+ 

எ@த. ெதாடBகினா�. "வாணிதாச�'" எ�ற ெபயேர நிைல.த�. 

 

ெபா�னி, தமிழ�, காத+, திராவிடநா�, 4.தார
, 4ராெசா?, ம�ற
, >யி+, 

தி�விள�>, ெச�பக
, ெந8த+, கவிைத ஆகிய இத�க, இவ� கவிைதகைள. 

தாBகி வ�தன. 

 

சாகி.திய அகாடமியி� "தமி�� கவிைத� களL சிய
" ெத�ெமாழிகளி� -.தக 

ெவளி0(�� கழக. தி+ "-�. தமி�� கவிமல�க,," இ�D
 ப+ேவ� ெதா>)- 

;+களி+ இவ� பாட+க, இட
 ெப!�, ளன. உ�சிய
, ஆBகில
, ஆகிய 

ெமாழிகளி+ 

இவ�ைடய பாட+க, ெமாழிெபய��க)ப(�,ளன. 
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தி�<சி, ேகாைவ ஆகிய இல�கிய மாநா(�� கவியரB>களி+ பாிI ெப!�,ளா�. 

1968-இ+ உலக. தமி� மாநா(�� கவியரBக. தைலைம ஏ!றா�. 

 

;+க,: 4த+ ெவளி0�-1949 தமிழ<சி - ம!�
, பதிைன�� ;+க, 

ெவளியி(�,ளா�, ெமாழிெபய�)-: வி.ேதா� உ8ேகாவி� நாடக
, "காத+ 

எBேக?" கீேத ேமாபசா� கைதக,, பிரLI தமி� அகராதி 4த?யன. 

 

வி��க,: 1954ஆ
 ஆ�� பிரLI� >�யரI தைலவ� "Ordre de L'Etoile d'Anjouan' 

எ�D
 சிற)- வி�� அளி.தா�; "-�ைம� கவிஞ�" எ�� பாரா(ட) ெப!ற 

இவ�, ெத-ஆ-மா. தமி�� கவிஞ� ம�ற. தாரா+ "கவிஞேர�" எ��
, -�ைவ. 

தமி�< சBக.தாரா+ "பாவல� மணி எ��
 1972ஆ
 ஆ��+ சிற)பி�க) 

ெப!றா�. 

1975இ+ "பா(டரBக) பாட+" எD
 ;2�>. தமிழக அரசி� 4த! பாிI. 1979இ+  

தமிழக அரசி� பாேவ�த� வி��. 

 

மைறA: 'ெகLசி வா�த+ நLசிDB ெகா��" "ேகா� ெகா�)பிD
 ெகா,ைகயி! 

ேகாேட+" எ�� தா
 உைர.தவா� வா��த கவிஞேர� அவ�க, 7--8-74இ+ 

மைற�தா�. 

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

உ�ைறஉ�ைறஉ�ைறஉ�ைற    

1. காத+ வாழியேவ 7. சிாி.தா,! 

2. இனிேத! இனிேத! 8. ந�ற��! 

3. ஒ�வழி உைர! 9. U(��மி�! 

4. இவ� யா�? 10. ெபா�, ேத� வ�கி�ேற�! 

5. அவனி+லா வா��ைக! 11. ெப�>
 பிாிA. �ய�! 

6. அறிவாேளா? 12. வ�தா� மகிேழ! 

-------------------- 
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1. 1. 1. 1. காத� வாழியேவ!காத� வாழியேவ!காத� வாழியேவ!காத� வாழியேவ!    

 

ெபா�ைன) ேபால) U.த� கா�! 

சி�ன< ெச�யி+ சி�சி� V�� 

-+ைல� கிழி.�) -(க, -ைன�த 

இ+ல
! இைத)ேபா+ இய!�வா� யாேர? 

பா(ெடா?, ேபைட) பற)ெபா? 3<I� 

ேக(டா+ இனி�>
 ெச�ேத� ! ெச�ேத�!! 

ெநளிநீ� ஓைட நிமி��த தாமைர 

ஒளிமல� அழகி� ஓவிய
! அ+?< 

ெச:வித� விாி)ேப ெச�தீ ெந�)பா
! 

அ:வித� ஊேட அைலN
 வ��க, 

கா(W� தி�பழ
; களா)பழ
! ஆ
! ஆ
! 

மீ(�
 இைசேயா ெம�யா� ஒ?யா
! 

ெத�ற+ சி�-த� அைல�க அைல�க 

ஒ�றிய -றA மணி�>ர+ எ@)-
 

4+ைல U.த 4+ைல நாட! 

 

பாிதி ஒளிெயன), பா8-ன+ வளிெயன< 

சாிதிைர� கட+X� ெதாட�மைல நிலெமன, 

விாிவா� ெவளிெயன விள
பிய யாA
 

அ�
ெப�B காத+ ஆ�க.தி� விைளவா
! 

நட)பன,பற)பன, நக�வன பலA
 

நட)பன காதலா+! காதேல 4தலா
! 

கிட)பன மைலக,; கிைள)பன மரBக,! 

அட�கேம காத!(>) அடB>வ �ளேவ! 

 

காத+ இைலேய+ உலக4
 உயி��கா�! 

காத+ இைலேய+ உயிாின
 பிைழ�கா�! 

காத+ இைலேய+ கடலைல 4ழ�கா�! 

காத+ இைலேய+ கா8கதி� நிைல�கா�! 

அதனா+,- 

மைலயிD
 ெபாிதா
; வானிD
 ெபாிதா
; 

கட?D
 ெபாிதா
 காத+! 

கதிாிD
 ெபாிதா
 காத+ வாழியேவ!! 

-------------- 
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2. 2. 2. 2. இனிேத! இனிேத!இனிேத! இனிேத!இனிேத! இனிேத!இனிேத! இனிேத!    

 

பா�ேவா
 வாரா8! பா�ேவா
 வாரா8! 

ேகா�ய� மர.தி! பா�B >யி+ேபா! 

பா�ேவா
 வாரா8! பா�ேவா
 வாரா8! 

 

வல�ைக இட�ைக உல�ைக மா!றி< 

சலசல. ேதா�
 அ�வி த�த 

>ைல<ெச� ெந+ைல� >!�ேவா
 வாரா8! 

 

மாமைழ வா�க! மாமைழ வா�க! 

மாமைழ� >யி�த�
 ஞாயி� வா�க! 

காம� நிலA
 கட2
 மைலN
 

பா�ேவா
 வாரா8! பா�ேவா
 வாரா8! 

 

அ�ன
 நா9
 ெம�னைட) பாவா8! 

ெபா�ெச8 ேமனி இ�Iைவ அமி�ேத! 

ந�ெச8 விைளேவ! நைக4க நிலேவ! 

இ�ெசா! பா(ெடா� றிய
-க 4�ேன! 

 

க�
-ைக ெயா.த ெப�
ெபய+ ஓ8�த�! 

க�
- விைள�த�! விைள�த� கழனி! 

அ�
- -தெரலா
 அ�
பி மல��த�! 

வி��ேத வா�க ெப��ேத� மைலேய! 

 

ந>ேம ேக(ேபா� ! ந>ேம தைலவி! 

4கி?ைட) பாN
 4@நில ேவயா
 

அகி+வள� >�ற. தைம�த ேதனைட 

மி>ெதாைல Aளதா
! விைளவா! பயென�? 

 

ெபயலா+ நிைற�த ெப�மைல) ெபா8ைக 

அய2ள மர.தி� இைலஅட� பாைறைய 

வய!க�
 பழி.� வ�மத யாைன 

மயலா+ த@A
! வாழிய காத+! 

 

காத+! காத+! காத+ இனி�! 

காத+ எைதN
 கட�த� காத+! 
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காத+ உட2யி� க�9� கினி�! 

காத+ இைலேய! சாத+ இனிேத! 

 

ெகா�ற விலBகி� ஈன� >ரைல� 

>�ெறதி� ஒ?�>
 >�LIைன ய�கி+ 

நி�� பிைணNட+ நீ,கைல வ��
! 

எ��
 காத+ இனிேத ேதாழி! 

 

ஈ�ட+ ஓ�யி� இைண�தா+ இனிேத! 

வா�-ன! ெச�ேபா+ வள��தா+ இனிேத! 

V�விழி ஒளிேபா! V�+ இனிேத! 

ேவ�விடா� காத+ 3�ேப< ச�ேறா? 

 

ெச�க� சி�திய ெச�நிற ஒளியி+ 

ெகா�>) ேபைட >ர+விளி கா(�
 

அ�க
 ப�க. தட�கிைள) -(க, 

ெச�க< சிவ�>
 தீ<Iட� மாைல! 

 

ெச�க< சிவ�>
 தீ<Iட� மாைல 

மி�>� காதல� ேமனிைய. தீ8�>
! 

மி�>� காத+ ேமவா ேதா��ேக 

அ�கைற ேயேனா ெச�க� மீேத? 

 

எ��நா� ெவ(� இைடயிைட) பாட� 

>�ெற@ மதிய� ேகாைத ந+லா,, 

காத+ இனிேத! காத+ இனிேத! 

க�ெணா� க�க, க:A
 காத+ 

இனிேத! இனிேத! எவ!றிD
 இனிேத! 

எ�றன,! நாேனா எ�.�ைர எ�றன�! 

 

சி!றி+ அைம.ேத சி�ேசா� பைட�க 

உ�டா�; இ�ப
 உ�டா�; சி!றி+ 

அழி.தா�; எ�ைன அ@திட< ெச8தா�; 

ப(� மகென� ப,ளி) பா(ைடயி+ 

எ(�யி��ேத இளநைக U.தா�! 
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எ(�ன நா(க,; இைண�தன விழிக,! 

வ�தா�; ேபானா�; வ��ெகா� ���தா�; 

ச�திேலா� நாெள� சி�ைதைய) பறி.தா�; 

காைலN
 மாைலN
 கட�ெகா�. தா�ேபா+ 

மாைலயி+ வ�வா�; காைலயி+ வ�வா�; 

>ரலா+, விழியா+ >றி)ைப அD)-வா�; 

திைரயி(ட ச�ன+ மைறவி+ பா�)பா� 

கதவி� இ��கி+ க�ெணாளி பா8<சி 

இதய. �,ேள ஏ!றினா� அ�ைப! 

ெபா8ைக ஆட) -ற)ப( ேட� நா�! 

ைகைய 3சி� க�.தி+ லா�ேபா+ 

ைமதவ� மாமைல< சார?� ஓர
 

நட�தா�; அவ�விழி நட�தெத� ன�கி+! 

 

>ட.ைத இற�கி� >னி�ேத� ! அBேக 

மடமட ெவ�� வ�தா�; நி�றா�; 

‘அடடா! ெகா�ைடயி+ அைம�த Uவி+ 

எ.தைன வ��க,? எ.தைன வ��க,?' 

என<ெசா?< சிாி.தா�; எ�விழி பறி.தா�! 

ைக.தல
 ைவ.ெத� காிய V�தைல. 

ெதா�வா� ேபால. ெதா(டா� ெம8ைய! 

 

ெந�)பா+ அவைன எாி)பா, ேபால< 

ெசா�ேன� I�ெசா+; ெசா�ன ெசா+ அறிேய�! 

சிாி.தா� ; எ�ைன இ�க அைண.தா�! 

'வி�! வி�!' எ�ேற� ெவ�)பா8! ஆனா+, 

'ெதா�! ெதா�!' எ�றெத� �ணிவிலா ெநLச
! 

அவைன நா�,- 

எ�ென� �ைர)ேப�! எ�ென� �ைர)ேப�! 

 

ெபா�ெனழி+ சி��
 -�ஞா யி�ேபா+ 

4�ன�. ேதா��
 அவ�4க) ெபா?A! 

>றிLசி நா(�� >�ற
 அவ� ேதா,! 

>ளி�ேத� அவ�விழி! ெகா�
தீ ெசா!க,! 

அளிெச8 உ,ள
! அடBகா�� ேகா-?! 
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ெதா(டா� எ�ைன.; ெதா(டா� உள.ைத�! 

க(�� கடBகா 4ர(�� காைளயி� 

இ�ைக அைண)ேப இனிேத! இனிேத! 

எ�றன,; அவ�வா� இட.ைத ேநா�கினா,! 

 

ஒ�றிய உள.�� காத+ 

இனிேத! இனிேத! எவ!றிD
 இனிேத! 

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

3. 3. 3. 3. ஒ#வழி உைர!ஒ#வழி உைர!ஒ#வழி உைர!ஒ#வழி உைர!    

 

ெகா�க, மைற.த ெப�Bக+, சி�க+ 

அ�மைல< சார+ கிழBகா8� த���
 

இன நிைர) ப�றிக, ேம8<ச+ எ�ைமக,! 

4.திைழ ந+லா� விழிIைன) U�க,! 

களி� வைள.த இள�தைழ ZBகிேலா 

மீ�பி�) ேபாெரறி [��+ேபா+ ேதா��
! 

4ழAக, [�கி 4���ைவ.த ைத)ேபா+ 

கிழ)பலா. ெதாB>
 பழமைல< சார+ 

சி�>� ந+ேலா� >�மக, க�ேட�! 

எழிேலா வியேம எ@�� நட�த�! 

சி�தி!�� கா!சில
-! சி�தி! றிளநைக! 

கா�தள
 ெம�விர+ கா�தைள� ெகா8ய) 

-தாி� இைடேய -றா)-> மா)ேபா+ 

ெகா�யிைட ேநாக) பட��த� திBக, 

 

4க4
 \த2
 இ�ைகN
 க�9
 

நைடN
 ெமாழிN
 அடடா! எ� ெசா+ேவ�! 

4கி?ைட. ேதா�றி ஒளிவி�
 திBக, 

4க.தா,! ெபா��தா�! மாI�� திBக(>! 

ெந!றி பிைறயா
! பிைறவள��� ேதN
! 

இளZBகி+ ைகக,! மைலயா பிற)பிட
? 

Uவிழி ! இ+ைல; Iைனவா@
 U�க,! 

மயி?ய+! அ�ற��; கா�க�ேட ஆ�
மயி+! 

 

ெசா+கிளி! ெசா+ல உைர�>
 பIBகிளி! 

ஒ:வா உவைமைய. ேத� அ2.ேத�! 
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அவ=� கவேள! தமி�.ெதாைக) பாட+க,! 

ேதாளி+ பிாி�� -ர=
 ந�BV�த+ 

உ<சி மைலயி+ உைறN
 4கி!>ல
! 

காதணி ெதாBகேலா கா�மி�ன+! அ
மி�ன+ 

க�ேட >யி+க, களி)ேபற) பா�னேவ! 

 

இ�D
ேக,: 

வ+லா�ைக) பாைவேயா? மாமண. ெத�றேலா? 

ெசா+லாழ
 ேதா8�த க?ேயா? அக
-றேமா? 

எ�ென�ேப� ேதாழா!எைன)பறி.ேத ேபானா,! 

நிைனவி+ அவேள! நிழ?+ அவேள! 

கனவி2
 அ�னா,சீ�� க(டழ ேகேதா��
! 

ஓாி�நா, வ�ெத� உள.ைத மல�விழியா+ 

ஈ�.தா,; உள.தி!V� ஈ(�ைய) பா8<சினா,! 

ேநா8த�தா,; ேநா8�>) பைகம��� தாென�(�) 

அறியா,; அறியா,எ� D,ள
! அறியா,! 

ெவறிகம� மாமைல, ேசாைல, மல�)ெபா8ைக, 

ஊ�)ெபா� ம�ற
, >ள
, >(ைட, ேதா)-, 

விைள�த வய!கா�, 3(�� -ற.ேதா(ட
, 

க�னி. தமிழா8 கழகBக,, ஓவிய.ைத. 

தீ(�
 தி��Vட
, ப�தா� மாடBக,, 

ைதய+ பயி2
 வி�தியி+ ைதயைல. 

ேத�ேன�; ஏமா�ேத�; ெச8வ தறிேய�; 

ெத�வழியி+ நா�ெச+லா நா(கெளா� றி+ைலேய! 

ெச+வ
 இழ�த தி�ட� த� ெச+வ.ைத. 

ேத�த+ேபா+ ேத� அைல� ேத�;மனL ேசா��ேத�! 

 

கைலேயா� மா�க, இைல�கா(ைட. தாA
 

மைல<சார! ெகா
பி� தைல)U.த U)ேபா+ 

நிைலய!ேற� ேதாழா! அைலேமா� �,ள
! 

 

வைரO� நீல� கடலா�< சீறி 

இைர�ேதா�
 வான� க�ேமக
 ேபா+ நா� 

நிைரய!ேற� ேதாழா! -ைரேயா�! �,ள
! 
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இழி�ேதா�
 பா
பா8 வழி�ேதா�
 ஓைட 

வழி)ப(ட ெகா
- Iழி)ப(ட நீ�ேபா+ 

ெதாழில!ேற� ேதாழா வழிய!ற தாேல! 

 

மைல<சார+ -�ெச8 அைல�கா!� ZBகி+ 

>ைலவி(ட வாைழ >�.ேதாைல ெச�ெந+ 

உைல)ப(ட ெபா�ேபா+ அைல)ப(ேட� ேதாழா! 

 

கள
 ெவ�ற ேகா(�� க�ேமக யாைன 

>ள
 Z�க, அ�த� >ள
ெப!ற நீ�ேபா+ 

உள
 ெநா�ேத� ேதாழா! அைலேமா� �,ள
! 

 

கா�க�� வி.தி மைழெபா8.�) ேபானபி� 

நீ�பா�.ேத ஏB>
 வறிய� உழவ�ேபா+ 

சீர!�) ேபா>
 அவளி+லா வா��ைக! 

 

வள�ேவனி! கால
ேபா8 மாறி) ெபா?விழ�த 

>ளி�மர நீ,ேசாைல, >�ற
, >ள
ேபா+ 

வளம!�) ேபா>
 அவளி+லா வா��ைக! 

 

அ�
ெப�
 ம�க, அணியணியா8� V�. 

தி�விழா< ெச8� 4�.த இட
ேபா+ 

உ�வ!�) ேபா>
 அவளி+லா வா��ைக! 

 

>�நல
 ேபணா அைம<சா=
 நா(�+ 

வி�ப(�
 ��ப
 வி�படா ம�க, ேபா+ 

>�ெக(�) ேபா>
 அவளி+லா வா��ைக! 

 

அறவா��ைக ஓBக, அற
ேபண, ந
4�ேனா� 

கா(�ய 3ர4
 ஈைகN
 கா(ட, 

இைசம� றிய�>
 இனியந+ யாழா
; 

-திதீ�ற UBெகா.�; -�னைக< ேசாைல; 

மைல<சார+ ந�ெச8; வள�தீB க�
ேப 

உள�ெதா(�) ேபான இளமயி+! நானவைள) 

ெப!றா+ ந+ வா�A ெப�த2
 V�
! 
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ஒ�வழி ேதாழா, உைர! 

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

4. 4. 4. 4. இவ� யா�இவ� யா�இவ� யா�இவ� யா�????    

 

அ�கா ! இவ� யா�? அறியாதா� ேபால 

எ�கா2
 எ:விட.�
 எ�ன�ைய) பி�ப!றி) 

ப�க
 வ�கி�றா�; பா��காம! பா��கி�றா�! 

ஆணழக� ; கா�ேபா� அக.தழக�; தி�ேதாளா� 

ெச�க< சிவ�த ேமனியா�; சிாி)பிதழா�; 

ஒளிெச8� நா(�! >யிரளி�>
 ெவ8ேயா�; 

அளிெச8 விழியா�; ஆ�கLேச� மாமைழ; 

இ+லா�� களி�>
 ஈைக� >ண4ைடயா�; 

ந+ேலா� ஒ@�க
 எ+லா
 உைடயா�; 

V.� 4ைறNண� >�மகளி� ஆ(ட
ேபா! 

U.�� >னி�தா�
 UBெகா
ைப ெம+ல. 

தீ�டா� தீ��வ�
 ெத�னா(�) U�ெத�ற+; 

பழக இனி�>
 பழ�தமி�) பா(ட�கா! 

இ�ேனா ர�ன இனிய ப�- 

நிைற��ள� எ�ேற நிைன�க. ேதா��
! 

அ�ேனா� அவ� த� ஆ�டைக வி(�� 

 

க�மா� உைல.தீ� ெகா@��ேபா+ இலவ� 

ெப�மர
 ேதா(ட.தி! U)U�க) U.ேத�) 

ெபா�ெள+லா
 ேதய) -திதா8 ஒ�வாிட
 

ெபா�, ேக(க நா9
 -திய�ேபா+ நி!கி�றா�! 

 

இத!>4� வ�தறியா) ப(டண.தி+ உ!றா� 

-��>�ைய. ேத�வா� ேபா+ ேத� 

ம�நா�
 U<ெச�க, மைன4�ன� ஓ�பா+ 

ஒ��கிட.தி+ ஊைமேபா+ நி!கி�றா� அ�கா! 

 

ெப!றெத+லா
 இ�த) ெப�Aலகி! ேகயளி.� 

வ!றி Nல��த ஆ�ேபா+ நா
வா@
 

சி!]�. ெத�A கிைட�க, அ.ெத�வி! 

ெப!றிழ�தா� ேபால) ேபசாம+ நி!கி�றா�! 
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>�ற< சி�க+ >ள
 நீ�தி ஆட+ேபா+ 

க�றீ�ற நா> தைலZ�கி� காதா(ட 

ஒ�றிர�� ெச�ைட ஓ� வ�மளA
 

நி�றி��>
 ெகா�ேகேபா+ நி!கி�றா� அ�கா! 

 

உணைவ) ெபா�வா�கி உ�பி�க< ெச8N
 

>ணமிலா அரசியலா� சீ�ெக(ட ெகா,ைகேபா!, 

பண
ப��>
 ெச+வ� வழிபா��>
 க,வ�ேபா+ 

மண
 நா�
 ேசாைல வழிபா�.� நி!கி�றா�! 

 

எைனவள�.த ெபா�னி >�வள��>
 நா(�+ 

மைனேதா�
 கி,ைள வ�டமிைழ) பாட) 

-ைனயிைழயா� இைசபயி2
 ெபா�ம�ற. �,ேள 

விைனயாN
 ஒ!ற� ேபா+ ெம+ல\ைழ கி�றா�! 

 

ெச�தமிழ� UBெகா�க,, மயி?னBக,, திBக,, 

ந�தீ�ற 4.�)ப+ நைககா(� விளாBகா8) 

ப�தா�
 Vட.�, வ��வ�� நி�� 

ெநா�திைள.த உள.ேதா� ேநா�>கிறா� அ�கா! 

 

3(டக.தி! ெக�ைட விழி�கழ> ெச8� 

கா(டக.தி+ ேதாைக கா�க�ேட ஆட+ேபா+ 

நா(டக.தி! ெப�க, நட
பயி2
 Vட.�, 

ேநா(ட
பா�) பா�ேபா+ \ைழகி�றா� அ�கா! 

 

மைலதவ@
 கா�கட?+ மடB>திைர� V�த+ 

தைலவாாி ;ல��ைக மா�பக.தி+ தாBகி� 

கைலவள��>
 க+Kாி� கிள
பி�க, ேபாக< 

சிைலயாக. திைசபா�.� நி!கி�றா� அ�கா! 

 

வ!றாத நிழ!சாைல, வா,ேபா�ற ெகா�ைற 

ெந!ெறா?�>
 மர�கா�, நீேளாைட, ெபா8ைக 

க!றா�வா8) ெபா�,ேக(>
 பி,ைளைய)ேபா! கா.�< 

I!றிெயைன வ��வ�� ெதாட�கி�றா� அ�கா. 
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ெகா�ேயறி) U.த ெகா�ைற அட�கிைளயி+ 

அ�த)பி வ�த >யி+ேத�, அ�>யிைல� 

ெகா�ேவ2
 ைகNமா8� V��தாN
 ேவட� ேபா+ 

ெந�Lசார+ வ��வ�� நி!கி�றா� அ�கா! 

 

மைல�கா(�� >�றி+ வைல)ப(ட மா� த)பி 

இைலய.தி� கா�ய�.தி இ�(>�ற
 ேபா8மைறய< 

சிைலேய�தி. ேத�< ெச8வ தறியா� 

நிைல>ைல�� நி!பா�ேபா+ நி!கி�றா� அ�கா! 

 

இவ�யா�? 

எ�கா2
 எ:விட.�
 எ�ன�ைய) பி�ப!றி) 

ப�க
 வ�கி�றா�; பா��காம! பா��கி�றா�; 

ேபச நிைன�கி�றா�; ேபசியேத இ+ைலய�கா! 

 

அறியா�; அட�க ெவா��கமா8 ேவேறேதா 

>றிN,ளா� ேபால� >னிகி�றா�; ஆனா2
, 

கைட�க�ணா+ எ�ைன� க��க� ேடேதா 

அைடய வி�
-வா� ேபால 

நைடபயி+ கி�றா�! நைக)-� >ாிேயாேன! 

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

5. 5. 5. 5. அவனி�லா வா��ைக!அவனி�லா வா��ைக!அவனி�லா வா��ைக!அவனி�லா வா��ைக!    

 

ெக�ைட விழிேய! கிளிெமாழிேய! எ�ேதாழி! 

ப�ெட@�த ந!பாட+, பழ�தமிழி� இனிைமெயலா
 

ெகா����>
 எனத�ப� ெகா+-?ைய. ேதF!றி� 

கி�� ெய�.த அ4ைத�, கீ��கட?! 

க�ெட�.த 4.ைத�, க!க�ைட, ஒளிமணிைய� 

க�டாயா ெசா+ேல� க(�� க�
ைப? 

 

பிைர, உடைல, ஒளிெச8N
 பாிதிைய, 

அய�ைவ. �ர.�
 அட�கிைள)UB கா!ைற), 

பயி�விைள�>
 மாமைழைய), பIB>�ைற), -ளி�கா. 

தயி�ேபா+ இனி�>
 தமி�<ெசா+ லழகைன� 
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க�டாயா? ெசா+ேல�! கலB>த� எ�D,ள
! 

 

அ�ப� மைறெபா�ைள அறி�� பிற��>ைர�>
 

��ப
ெச8 ேதாழ� ெதாட�-ேபா+, எ�ெந!றி 

இ�ப
 ப�க ஒளிெப��கி இ+லா�கா+ 

��ப
 விைள�>
 பைகயாக. ேதா�றியேத! 

 

அ�கி��க ந�ப� ெப�
-கைழ ஏ!றி) 

ெப�B>ைற அவ�மைறய) ேபIகி�ற -+ல�ேபா+, 

க�B>வைள� க�க, கா(�� ெகா��>
 

ெப�
பைகேபா! பி�ெதாட��� வ�தத� ேதாழி! 

 

வா8வி(�< ெசா+லா� மனமட�கி) பா�.தா2
 

தா8 நா�
 க��ேபா+ தாவி அவன�கி+ 

ேபா8 நா�
 எ�ெநLசி� ேபா�ேக என�> 

வா8.த ெப�
பைகயா8 வ�� 4ைள.தத� ! 

 

தாய�கி+ இ��தா2
, தமி�பாட� ேக(டா2
 

ேத8பிைறயி+ திBக, ஒளிமBக+ ேபாெல� 

பா8-?ைய� காணா� பச)U�
 ெந!றி! 

 

பழ
-ளிைய� V(�) பலகறிக, இ(�� 

>ழ
பா�>
 ச(�யி� Z�ெசா(�
 நீ�ேபா+ 

அ@த@� நீ�ம+கி அழகிழ�>
 க�க,! 

 

ேவ8வள�
 மைல.ேதாளா� ெம�னைகைய� காணா� 

கா8�த ெகா�யி+ நிறமிழ�>
 ெகா:ைவேபா+ 

வா8�கைடயி+ நிறமிழ�>
 மல�U.த உத�! 

 

மயK(�
 அ�ப� வைர.ேதாைள� காணாம! 

ெபயல! �ல��த ெப�ZBகி+ ேபால 

இயல!ற ேதா,க, எ�ெச8ேவ� ேதாழி! 

 

சிைலேய��
 தீLெசா+லா� தி�.ேதா,க, காணா� 

கலகல.த வ��� க(டவி�த+ ேபாெல� 

நிைல>ைல�த 4�ைகயி� வைளெநகி��� ேபா>
! 
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நிழ?+ �ளி�.த சி�கிைளயி� நீ, இைலேபா+ 

4ழவா��>
 பா
ேபாைட 4�க�ட காதலனி� 

அழெக�ணி எ�ேமனி அழக!�) ேபா>
! 

 

இளேவனி+ அ.தானி� இ�Dைரைய� ேகளா� 

>ள
 வ!ற. தாமைர)UB ெகா�வாட+ ேபா+ நா� 

வளBெக(� மனLேசா��� வா�கிேற� ேதாழி! 

 

ந(� வள��>
 ந�4+ைல ெமா(ட�
பி. 

ெதா(ேட�
 �ைண�ெகா
ைப� காணா� கா!றி! 

ப(டைலத+ ேபா+ நாD
 பாடழி�ேத� ேதாழி! 

 

கா�த�த ெச�ெந+ைல< சீரா�கி இ(ட 

நீ�)பாைன தீேயற நிைல>ைலN
 அாிசிேபா+ 

ேபா�.ேதாைள� காணா� ெபா?விழ�ேத� ேதாழி! 

 

நீர!�� கா8�த ஆ!றி� நிைலேபால< 

சீர!�) ேபா>
 அவனி+லா வா��ைக ! 

 

மாாி வள
ெப��க வ!றியபி� கா8�த 

ஏாிேபா+ ஆ>
 அவனி+லா வா��ைக ! 

 

ெந+விைளயா ந�ெச8 நில)பர)ைப) ேபால< 

ெச+லாத காசா>
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

மைழகாணா) -�ெச8யி+ வள�
 பயி�ேபால 

அழக!�) ேபா>
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

உள
ஒ:வா� காதலாி� உ�)படா� >�.தன
 ேபா+ 

வளம!ற தா>
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

பி,ைள ஒ�ேறD
 இ+லா) ெப�B>�ேபா+ 

ச,ைள நிைற�ததா
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

ஒ?ய!�) ேபான ஊாி� கைட.ெத�ேபா+ 

ெபா?வ!�) ேபா>
 அவனி+லா வா��ைக! 
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கண�காய� இ+லா வ>)ேபேபா+ எ��
 

பிண�> நிைற�ததா
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

அறிவி+லா) ேப<சி� ெசறிAேபா+ எ��
 

>றிய!�) ேபா>
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

உைடைம ெபா�ெச8யா நா(�+ உய�
 

மைடைமேபா+ ஆ>
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

நிலவி+லா வான நீ, இரைவ) ேபால) 

பலரLச� V�
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

மணமி+லா வ�ண மல�U.த ைத)ேபா+ 

>ணம!�) ேபா>
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

ெசா+லாழ
 ேதாயா� க+லா� கவிேபால< 

ெச+லாத தா>
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

இைசய!ற பா(�� இய+-ேபா+ எ��
 

பைசய!�) ேபா>
 அவனி+லா வா��ைக! 

 

அதனா+, 

உ��ைக இழ�தவ� ைகேபா+ உதA
 

வ��க�ணா8! எ�ேதாழி! மாதவி)UB ெகா.ேத! 

இைமேய! என�யிேர! எ�Dயிைர மீ(க நீ 

காைல� கதிரவனா
! கா(சி) ெப�வி��தா
! 

Uமண.ைத வாாிவ�
 U�ெத�ற+ காதலைன� 

க�� ெந�Bகி� கதி��ேகB>
 தாமைர)U 

உ�ெட� �ைர.�வா � ! 

------------- 
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6. 6. 6. 6. அஅஅஅறிவாேளாறிவாேளாறிவாேளாறிவாேளா????    

 

தி�விழா� கால
 ெத�ெந�க நி�ேற 

அ�Bகாவ+ ெச8ேவா� அணிேபா+ மரBக, 

வாிைசயா8 நி!க, மல��கிைளயி� உ<சி 

ெபாாிவ�� தா��ண),-,ளி� >யி?ைச�க, 

4�னா, கிைளU.� Z.த மல�கெள+லா
 

3��� I�Bகி விாி.தெபா� ஆைடேபா! 

பா(ைட ெந�க� கிட�க, மைனேதா�
 

Vட.தி+ 4�னா, >லவி மகி��தெசா+ 

மாட.தி! ைபBகி,ைள வா8வி(�� Vறிவர�, 

V��� கிளிெய�.�� ெகாLசி. ெத�A,ள 

ச�ன+ வழிபா��>
 மி�னைல� க�டா�க,! 

க�டா�க, வா� நிலைவ�! க�டா�க, ேதாைகைய! 

வா8திற�� நி�றா� மைல.�! 

அBெகா�வ�, 

க�கலBகி Z<ெசறி�� பா�.தா� கனி��! 

 

எைனவிளி.தா� 

அழெகா@க� க+?+ அைம.த சிைலேபா2
, 

4@நிலA ெபா8ைக 4ைள.த மல�ேபா2
 

எழி2ைடயா, உ�தைலவி! எ�ென�ேப� ேதாழி ! 

க�டா� உயி�வாழா� எ�ப தறிவாேளா? 

 

அ�ன.ைத) ேபா2
, அழ>) பி�ேபா2
, 

மி�ன+ இ�விைள�>
 4கி!>ல.ைத� க�டா�
 

சி�ன மயி+ேபா2
 சாயல, உ� தைலவி! 

க�டா� உயி�வாழா� எ�ப தறிவாேளா? 

 

மி�னைல) ேபா2
, ேவ+விழியா� த
ப!க, 

த�னக.ேத ெகா�ட 4+ைல� ெகா�ேபா2
 

சி�ன இைடNைடயா, உ�தைலவி! அ�னாைள� 

க�டா� உயி�வாழா� எ�ப தறிவாேளா? 

 

Vர
- ேபா2
, >ள.� மல�ேபா2
, 
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நீ�வா@
 ெக�ைட நிழ+மா வ�)ேபா2
 

சீ�ெப!ற க�ணா, உ� தைலவி! அ�னாைள� 

க�டா� உயி�வாழா� எ�ப தறிவாேளா? 

 

ெபாதிைக வள�ச�தி� -�)பலைக ேபா2
, 

ம�மல�X� ஓைட வா8.த மல�ேபா2
, 

-�ைம� கவிேபா2
 க�ன.தா, உ�தைலவி! 

க�டா� உயி�வாழா� எ�ப தறிவாேளா? 

 

ெவ�சBைக) ேபா2
,விைளக4> ேபா2
, 

ம�>ட.� வா8ேபா2
 க@.�ைடயா, உ� தைலவி! 

-�ெச8தா, ெநLசி+; ேபா�>
 ம��தவேள! 

க�டா� உயி�வாழா� எ�ப தறிவாேளா? 

 

நீ� நிைற�த ெபா8ைக நிமி��தெவ� தாமைரயி� 

சீர�
- ேபா2
, ெச)-< சிமி�ேபா2
 

வாரணி�த மா�-ைடயா, உ� தைலவி! அ�னாைள� 

க�டா� உயி�வாழா� எ�ப தறிவாேளா? 

 

ெத�றைல) ேபா2
, ெச@
பாிதி Z�>
 

>�றட��த இ�,ேசாைல� >ளி�ைமைய) ேபா2
, 

அ�றல��த U)ேபா2
 இனிைமயா, உ�தைலவி! 

க�டா� உயி�வாழா� எ�ப தறிவாேளா? 

 

இ�DBேக,: 

அவைள ெவ�.ெத�ன? அவைள ஈ�ெற�.த 

பவள மணிமாைல. தாைய ெவ�.ெத�ன? 

>வைள மல�.ேதாழி! உ�ைன ெவ�.ெத�ன? 

 

>�ைய ெவ�.ெத�ன? >�த�த அ�த� 

ெகா�ைய ெவ�.ெத�ன? ெகா�ேநாயா
 உ� தைலவி 

நைடைய ெவ�.ெத�ன? நா� பிைழ�க) ேபாேமா? 
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உயி�.ேதாழி! 

சி!]ாி! க�டாாி� ெச:வி அழி.ெதாழி�>
 

ெதா!�ேநா8 எ�றவைள 3(�+ அைட.�. 

தைடெச8யா நா(�) ெப�B>� ம�கேள! 

நLசி� ெகா�யவ ரா
! 

 

என�Vறி எ�ன�கி+ நி�� தவி.�< 

சினேவBைக ேசா��� ெசயல! றி�)பைத)ேபா+ 

ஏBகி. தவி.தா� அவ�! 

 

நாேனா, 

மனமிரBகி ஓைட மல�)ெபா8ைக கா(� 

உைன வ�.�
 ேநா8�> ம��ெதா�� Vறி. 

தனிவி�.� வ�ேத�! நட ! 

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

7. 7. 7. 7. சிாி'தாசிாி'தாசிாி'தாசிாி'தா    

 

யா� அவ,?. அவேளதா� !... யா�கிட) பைத)ேபா+, 

தமி�;+ தனிேய ப�)பா ாி�றி� 

கிட)பைத) ேபால� கிட�கி�றா, கி,ைள! 

 

ேவ�ேம+ தைலைவ.� ெம+2டைல நீ(� 

நீ��ெக�ைட ேநா�கி விழி�ெக�ைட பாய� 

கிட�கி�றா, கா�காண. ேதாைக கிட)பைத)ேபா+! 

 

க�ைண. திற�கா� க+?! ெச��கிைவ.த 

வ�ண< சிைலேபாெல� வா�வரசி மர.த�யி+ 

எ�ண
 எ@�ேதாட விழிேயBக ந�Lசா��� 

கி�ண
 கிட)பைத) ேபா!கிட� கி�றா,! 

 

அவள�கி+, 

ெம+ல ெந�Bகிநா� ேவேறேதா ேக(பா� ேபா+ 

ெசா+லா�� கா�ேப� இனி! 

 

நீல� கட+ேம+ ெநளிN
 அைலேபா�ற ற 
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ேகால ந�BV�த! ெபா!ெகா�ேய! ம�க(>) 

பா+நிலA ந�ைம பய�க எ@தல�றி 

ஆ+கா(�! கா8வதா+ எ�? 

 

ேபாைர) -றBக�ட எ� நா(� Zேவ�த� 

V�வாைள) ேபா�ற >ளி�விழிேய! ெச)ப�ேக,! 

ேபா�வா, பைகைய மற�(�) அ�-ைடேயாைர 

ேவ�க+? 3�.�வதா+ எ�? 

 

வாைன. ெதா�மைலயி� உ<சி வ�.ெத�.த 

ேத�ேபா�ற இ�ெசா! சி�>யிேல! அ�-ைடேயா� 

ஊனி+, உயிாி+ இனி�>
 தமி�<ெசா!க, 

ேபானவிட ெமBேகா? -க+! 

 

சா��தா�� கினிைம த�
ெபாதிைக< சார+வா� 

ஈ�சா�த� கி�ண. ெதழிேல! ந+ ல�-ைடேயா� 

சீைர� ெக�.�. ெத�வி+ வி�வதனா+ 

ஊ��ைன. [!றிடா ேதா? 

 

வள
ெப��>
 நீ,>�ற< சார+ வள��த 

இளZBகி+ ந!ேறா, இள
பி�ேய! அ�-ைடேயா� 

உள
வா(�. தீ8.�� ெக�)ப�ேவா ெப�க, 

தளதள.த ேதாளி� தைக? 

 

நா(�! >யிரளி�>
 ந�மைழைய வான.தி! 

V(�வ�
 கா�மி�ன! சி!றிைடேய! அ�பைர 

வா(� வத�கி மனLேசார< ெச8வ�தா� 

தீ(டா இைட<ெசயேலா? ெச)-! 

 

வா.�
 பி�N
 வள�கா(�) பாைறேம+ 

V.�) பயி2
 களிமயி2
 உ�சாய+ 

பா�.� மிகேவBக< ெச8யலா
! அ�பைர. 

தீ8.தழி)ப தாெல�ன வா
? 

 

ெச)ப�ேக,! 
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ெச�ற இளைம தி�
பா! மல�<ேசாைல� 

>��
 IைனN
 >ளி� நிழ! U�கா�
 

இ�ேறேபா+ எ��
 இ��>ேமா? நிைன.�)பா�! 

ேபசாேயா? 

 

இன�கிளிக, உ�>ரைல� ேக(�. தி�
பி. 

திைன�ெகா+ைல எ���ைன. ேத� வ�ெம�ற 

மன�கவைல யாேலா வா8திறவா தி��கி�றா8? 

 

பழ4�9
 கி,ைளக, 4�காணா இைணேகாைவ) 

பழெம�ேற உ�னிதைழ) பா�.� விைர�� 

\ைழNெம� றLசிேயா வா8திறவா தி��கி�றா8? 

 

மாB>யி+க, நாண மர�கா(�+ பா(�ைச.�. 

தீBகனிைய� ேகாதவ�
 சி�னL சி�>யி+க, 

ஈB>வ� ெம�றாநீ வா8திறவா தி��கி�றா8? 

 

4+ைல மல�ெமா(�, ெதBகி� 4ைள, அாிசி, 

ப+?+ைல வாயி+, மா�ைளயி� வி.ெத�� 

ெசா+2வா ெர�றாநீ வா8திறவா தி��கி�றா8? 

 

விழி<சிாி)-
, ெவ,ளாி. தீ
பழ.�� க�ன< 

Iழி<சிாி)-
 V(�வ�
 வா8திற�தா+ U.த 

கழிசிாி�>
 எ�ற கலBகி. தவி�கி�றா8? 

 

வா8திற�தா+ 4+ைல மல��ததா8 வ��னBக, 

ஆ8மல� வி(�� இத�மலைர அ��ெம�றா 

ேநா8தீ� ஒ�வா�.ைத ெசா+லா தி��கி�றா8? 

எ�ேற�; 

 

க=�ெக� றிைட>2Bக� கா� 4+ைல� கா� 

சிாி.த� ேபால< சிாி.தா,; ெநகி��தா,! 

சிறக�.� வான) ெப�ெவளியி! ேபா8.திாிN
 

மாட) -றாவாேனாேம! 
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------------- 

8. 8. 8. 8. ந�ற�)!ந�ற�)!ந�ற�)!ந�ற�)!    

 

க+ல�வி வான வி!ேபால) பா8�திைச�>
, 

கைழயி� \னிதா�.தி மைழ�களி� பி�O(�
, 

>ைலவாைழ� க<ச+ ெகா+-?யி� கா+ேபா+ 

மைல<சார+ எB>
 வள�
 தி�நாடா! 

 

பனிபட��த நீ,>�ற
, பா(�ைச�>
 ஓைட, 

கனிெமாழியா,, பIBகி,ைள எ�தைலவி ேத� 

இனிஇரவி+ நீவ�த+ ந�ற��! வ�தா+, 

தனி)ப(ட காைளெயன� க(ட�கயி ெற�)பா�! 

 

இ�ன4�, -ர(சி�கவி, இனியபழ
 பாட+, 

ெம�னைடயா,, வி�வான
 எ�தைலவி ேத� 

மி�னி�ளி+ நீவ�த+ ந�ற��! வ�தா+, 

ெச�ெந+ேம8 எ�ைமெயன. ேத�)பா�) பா�க,! 

 

ேகா(ைட)ெபா�, மரம+?, >ளி�நீல) ெபா8ைக, 

தீ(டாத ஓவியமா
 எ� தைலவி ேத�. 

ேதா(ட.�) -ற
வ�த+ ந�ற��! வ�தா+ 

கா(�நாி வ�தெதன� கதைவ.திற) பா�க,! 

 

வா�U.த ெவ�ணிலA, வய+U.த நீல
, 

ேத�U.த ெசா+லா, எ�தைலவி ேத�� 

கானா!ைற� கட��வர+ ந�ற��! வ�தா+, 

மா� தி��
 க,வெனன வைள.��ெகா, வா�க,! 

 

கா�4தி��த ந�ெச8, கனி4தி��த ேதா)-, 

V�4தி��த ேவ+விழியா, எ� தைலவி ேத� 

ஊர�ேக நீவ�த+ ந�ற��! வ�தா+, 

ேபா�)-?ேய வ�தெதன ஆ�.ெத@வா� ம�க,! 
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நீ�U.த ெச:வ+?, நில
U.த 4+ைல, 

ேவ�U.த >��பலா எ� தைலவி ேத�� 

காாி�ளி+ நீவ�த+ ந�ற��; வ�தா!, 

ேபா�யாைன வ�தெதன) -ைட�க எ@
 ஊேர! 

 

உ�ைம 

ெவளி)ப(டா+ தைலவி உயி�ெவளி) ப�ேம! 

எ�Dயி� அவ=ட� எ��
 இைண�தேத! 

விைரவி+ தி�மண
 -ாித+ 

ேவ��
! >�)-க� விளBக ேவ��ேம! 

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

9. 9. 9. 9. *+,-மி�*+,-மி�*+,-மி�*+,-மி�    

 

ெச�0�ற ேபா�தி� சி�நைக� ேகBகி 

வி�ய+ இைசபா� ெம+ல நைககா(� 

4.த
 நனி0�� ெமா�கி� 4க
மல�.தி 

நி.த
 ம�உ�9
 வா8)பி��க வ��னBக, 

ஓBகி வள��த உய�மைலயி! கா��V(ட
 

ேதBகி இ��� ெச@Bகா!றா+ தா�>�ேட 

உ<சி -ைகN
 உய�மைலயி� தீ அைண�க 

ந<சிவ�
 நீ, அ�வி ந�னீ� 4க�க 

மயி+ேபா+ பட�
 மைலநா(�) ெப�க, 

இய+விழிைய ெமா8.�)பி� ஏமா�
 நாடா!ேக,! 

 

காெட��
, உளி)ேபா�ற க+ெல��
 பாரா� 

ேத� வ�
ெச8ைக, தி.தி�>
 ெச@�ேதேன! 

வாடா மல�ஒ.த மா�விழியா, உ�தைலவி 

Vடா ஒ@�கெமD
 ஊ�வா8�>) U(��மி�! 

 

ஆெற��
,நீ�எ��
, அரெவ��
 கலBகாம+ 

ேதறி வ�
ெச8ைக, தி.தி�>
 ெச@�ேதேன! 

"ேவறானா,' எD
ெசா+ ெவ�
வா8� கவ+ேபா2
 

Vறி. திாிNமி�த ஊ�வா8�>) U(��மி�! 

 

வா�இ�ைய மைல இ��க, வா�மி�ன+ வழிகா(ட 
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ேத�ெமாழிைய. ேத� வ�
ெச8ைக, ெச@�ேதேன! 

கா�மயிலா, எ� தைலவி களெவா@�க
 கா(�
 

ஊ�பசைல க�ேடI
 ஊ�வா8�>) U(��மி�! 

 

வழி)பறி)ேபா�� கLசாம+, மதயாைன� கLசாம+ 

ஒழிவி�றி வ�
ெச8ைக, உ<சிமைல< ெச@�ேதேன! 

கழிநீல மல�விழியா, எ�தைலவி களெவா@�க
 

பழிேபI
 உண�வி+லா ஊ�வா8�>) U(��மி�! 

 

இ�DBேக,: 

ஆ�க) ெபா�.ேதா
 ஆற) ெபா�)பெமD
 

ேநா�ேகா ���தா2
, ;�4ைற நிைன�தா2
 

U�கா(�. தா�) ெபா�பசைல ேமனியைள< 

சா�கா(�� ேகா(�
 தர
>ைற�>
 ஊ�)ேப<ேச ! 

 

எ(�ய� கி(�ய� பற)ெபத!ேகா எ�ெற�ணி� 

க(ேடா ���தா2
, கால
எதி� பா�.தா2
 

ம(டா� >ழ? உ�>ைறைய இ:^ரா� 

தி(ட) ெபா�)பாேளா? ெச.ேத ம�வாேள! 

 

>ள.� நீ� வ�ெவ,ள
 ெகா�ேபாகா ெத�கி�ற 

ள.ேதா ���தா2
, ஊைமயா8 ஆனா2
, 

கள.�ழவ� த�>ைறைய� க�டவ�க, க�டப� 

தள�.த உைர)பெதலா
 காேத!� வா�வாேளா? 

 

எ�நா=
,- 

இ+ல
 வ�வி��ைத ஏ!� மகி�வி�>
 

ந+லற.�� ேக!ற நைட4ைறைய� ைக�ெகா�� 

ெப!ேறா� மகிழ, ந! ேபரறிஞ� வா�.�ைர�க 

உ!ற வழிெச8! உய�A!! 

------------- 
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10. 10. 10. 10. ெபா# ேத, வ#கி�ேற�ெபா# ேத, வ#கி�ேற�ெபா# ேத, வ#கி�ேற�ெபா# ேத, வ#கி�ேற�    

 

ெச)- மைலேபா2
 தீயி� உ��ேகா� 

அ)ப�ேய ேதBகி உைற�த அணிேபா2
 

நீாி+லா ேம� நிழ?+லா) ப�ப,ள
 

ேந� இ+லா வழி)பா(ைட ெந�>
 சித��ட 

Vரான உளிேபா! >�Bக!க, ெப�Bக!க, 

தா��><சி ேபால. தா�>
 வழிெயB>
 

அறிவி+லா மா!றா� பைடஅழி.த ேபP�ேபா+ 

ெசறிவி�றி ெமா(ைட மரBக, கிைளகா8�ேத 

எBெகBேகா ஒ�றிர�� எழில!� நி�றி��>
 

ெவBெகா�ைம மி�க விாிகான
 தா��< 

ெச�� ெபா�,ேத�. தி�
பி வ�கி�ேற�! 

எ��
 ெபா�=� க�ைமேய ம�9லக
! 

க�� பIநிைற.ேத க�மைனைய ஓ
பிடலா
! 

அ�ற��
 வ�ேவா��> அகமகிழ. த�திடலா
! 

 

ெபா�, இ+லா�� கி:Aலக
 இைலெய�ற ெபா�ெமாழிைய 

ஒ�நா, மற)ப�ேவா? உ�ெபா�ைள. ேத�யபி� 

வ�வா� பல�மைன�ேக; வைகவைகயா8) பணி-ாிவா�; 

த�வா� -க�மாைல; தனிமதி)-
 உ�டா
! 

 

அணிமணி�>) ெபா�,ேதைவ! அறLெச8ய) ெபா�,ேதைவ! 

பிணிேபா�க) ெபா�,ேதைவ! பிற��கீய) ெபா�, ேதைவ! 

�ணிவாBக) ெபா�, ேதைவ! ேதாைக மைனயா(� 

இைணேயா ���க, ந+ ?�ப4ற) ெபா�,ேதைவ! 

 

அதனா+, 

ெபா�ைள விைரவி+ ேத� மீ�ேட 

வ�வ� வ�வ� மன� கலBகா (�) 

இ�ெவன< ெசா�னதா8< ெசா+? 

க�ணீ� ம+>ெம� க�மணி� >ைரேய! 

------------- 
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11. 11. 11. 11. ெப#�0 பிாி1'2ய�!ெப#�0 பிாி1'2ய�!ெப#�0 பிாி1'2ய�!ெப#�0 பிாி1'2ய�!    

 

ைகமல� ெபா.தி விழிமல� கச�>
 

ெந8த! க�னிய� நீ,கைட திற�க 

ைவகைற எ@�� மறிகட+ நிமி��� 

ைகைதய
 ெப�
U� கா(ைட மல�.தி 

அைலகட+ வ�த கதிரவ� மாைல உைலயி! 

ெகா+ல� உ��>
 இ�
ெபன 

மைலயிைட மைற�� ம�கைள) பா�.ேத 

’உலக
 நானி�ேற+ உ8Nேமா?' எ�D
 

தைல�கன< ெச��க� ேபா+ஒளி அட�>
! 

இைலயட� -�ைன ெந�Bகிைள இ��ேத 

ேபைட பிாி�த நாைரைய விளி�>
! 

V(ைட. ேத�) -(க, >�>
! 

கட�ப( ேடD
 ம!றவ�� (>) அளி�க 

உட�ப( ேடெனன. திBக, உய�
 

ெச�க< சிவ�த இளஇ�, மாைல! 

 

ெபா�, ேதட 4ைன�த -�)-ன+ நா(�+ 

ெப�மாட அணிIவ�ேம! கிளி)பி,ைள த.ைத 

வ�மளA
 ெதாைளயி��� வ��வ�� பா��>
 

தரBக�� விைர�ேதD
 வ�வாேரா ேதாழி? 

 

இ+?��� பிாியாத எழி+மா�ப� அைண.ேதா, 

-+2
 மகளி��>) பாைல) ெபாழி நிலA 

ெகா+2
 தனி.ேதாைர எ�ப �ண��ேதD
 

வ+ேல நிலவி� வ?வட�க வாராேரா? 

 

தாைழ) -தாி+ தனி.�றB>
 ெப(ைடயிைன 

ஆழ� கட+தா�� அைணயவ�
 நீ,நாைர! 

தாைழ< சலசல)-
 தைலதா�.�
 ெவ8ேயாD
 

ஏைழ எைனவா(�
; இட�கைளய வாராேரா? 

 

அேதாேக,! 

ேகாயி+ மணிN
 >ரெல@)பி ஓ8�தத�! 

வாயி+ விள�ைக வைள�ைகக, ஏ!ற 

அ�கி?��� U\க�
 ஆள� ெப��ேதாைள 
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இ�ைகயா+ தாA
 எழி+மகளி� க�ேட 

ெப�>
 பிாிA. �ய�! 

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

12. 12. 12. 12. வ3தா� மகிேழ!வ3தா� மகிேழ!வ3தா� மகிேழ!வ3தா� மகிேழ!    

 

ைப�தமி� 4ைறேய பயி�றவ� பாட+ேபா+ 

வ�த�, ->�த� வய?ைட யா�! 

நிர
பிய >ள.ேத நிமி��தன மல�க,! 

மரெமலா
 U.த�! கிைளெச� U.த�? 

வயெலலா
 நீல
! வர)ெபலா
 >வைள! 

அயெலலா
 உதி��த அழ>) U�க,! 

ப�மணி நிைற�த பIைம)ப(டாைட 

த�உைழ)பி�றிேய ம!றவ� உைழ)பி+ 

உ�� களி)ேபா�� >தA
 வ��க,! 

ம��) -�)U வல
வ� திைச�>
! 

ெசBக� சி�>யி+ எB>
 விளி�>
! 

அB>ள மா�தளி� அாிைவய� ேமனிேய! 

சி�திய தா�க, மகளி�ெம8. ேதமலா
! 

வ�த� ெத�ற+! மலாிைட) ->�த�! 

வ�த� ந�மண
! இளேவனி+ வ�தேத! 

 

ெச�மல� சிதறிய சி�பாைற ேம+மயி2
 

அ�ெபய�.(�) ஆ�ேய அகவலா+ எைனஎ,=
! 

அ�ெபய�.(�) ஆ�மயி+ அகவலா+ எைனஎ,ள 

வி�வ�தா� அ�ெப�றா+, ெம?N
 உட+! யா� த�)பா�? 

 

க�
-வய+ பற�தா�� கனிமர.�) பழBேகாதி 

அ�Bகிளிக, அ�க�கா' என எ�ைன அல�கழி�>
 

அ�Bகிளிக, ‘அ�க�கா' எனஎ�ைன அல�கழி�க 

இ�)ப�தா� அ�ெப�றா+, உயி�)பிாிைவ எவ�த�)பா�? 

 

U.த>ள
 ->�தா�) -�மலாி� ம�A�ேட 

ஆ�.தி��>
 க�வ�ேடா வழி அ9கி எைனஎ,=
 

ஆ�.தி��>
 க�வ�ேடா வழி அ9கி எைன எ,ள� 

கா.தி�)ப(�) அ�ெப�றா+, உயி�கா. தி��தி�ேமா? 
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எ��நீ- 

-ல
-
 ேபா�ேத அலBக+ மா�ப� 

தைல-ைன >திைர ஊ��ேத 

வல
வ� பாிதிேபா+ வ�தா�! மகிேழ!! 

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

கவிஞாி� பைட���ககவிஞாி� பைட���ககவிஞாி� பைட���ககவிஞாி� பைட���க    

 

தமிழ<சி 

ெகா� 4+ைல 

ெதா� 

எழிேலாவிய
 

தீ�.த யா.திைர 

இ�ப இல�கிய
 

ெபாBக! பாிI 

>ழ�ைத இல�கிய
. 

சிாி.த \ணா 

இரA வரவி+ைல 

பா(�) பிற�>மடா 

இனி�>
 பா(� 

எழி+ வி�.த
 

பா(டரBக) பாட+க, 

வாணிதாச� கவிைதக,  

வாணிதாச� கவிைதக, II 

 

--------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx------------------------    


