1

எழுதுகககோல் கவிததைகள
ச ரவிச்சந்திரன

2

நூல் : எழுதுகககோல் கவிததைகள
ஆசிரியர் : ச ரவிச்சந்திரன
மினனஞ்சல் : saktheee2009@gmail.com

மினனூலகோக்கம் : தை . தைனகசகர்
மினனஞ்சல் : tkdhanasekar@gmail.com
வவெளியிடு : FreeTamilEbooks.com
உரிதம:
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
உரிதம – கிரிகயட்டிவ் ககோமனஸ. எல்லகோரும் படிக்கலகோம், பகிரலகோம்.

3

வபகோருளடக்கம்
நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உதர...................................................................................................................6
1. இறப்தப விசகோரித்தைல்............................................................................................................................8
2. உறவவெனும் வநெருப்பில்........................................................................................................................9
3. வவெளிகய மதழ....................................................................................................................................10
4. எழுதுகககோல்ககள!................................................................................................................................11
5. ஆழிகய அழகக....................................................................................................................................13
6. ககோதைதல வதைகோதலத்தைவெர்கள...............................................................................................................14
7. அவெளின வமமௌனம்..............................................................................................................................15
8. பகோர்தவெ வெரம் தைருவெகோயகோ ?.................................................................................................................16
9. அரிதைகோர அரசியல்..................................................................................................................................18
10. பகோர்தவெ தைவெறுகள..............................................................................................................................19
11. இனதறய உலகம்...............................................................................................................................20
12. சருகுககள தைடம் பதித்து வசல்லுங்கள.........................................................................................21
13. கநெற்று இனறு நெகோதள........................................................................................................................22
14. என கதைடலின தைடங்கள....................................................................................................................23
15. இலக்கு அறிந்து கதணை வதைகோடுப்பீர்..............................................................................................25
16. என கவிததைப் பயணைம்.....................................................................................................................27
17. வவெற்றுப் புணைர்வுக்வகனறகோ நிதனத்தைகோய?.................................................................................28
18. ககோதைதல கதைடி......................................................................................................................................29
19. எழுதைப்பட்டுவிடும்-- நெகோதளய ககோவியம்.....................................................................................31
20. என மகளுக்கு கவிததை [பிறந்தை நெகோள] வெகோழ்த்துக்கள...............................................................33
21. இம்தம மகோறி மறுதம ஏகினும்.....................................................................................................34
22. உன கநெச வெரம் தைருவெகோயகோ?...............................................................................................................35
23. தூங்ககோ விளக்கு....................................................................................................................................36
24. வசகோல்லதற கட்டி தவெத்கதைன........................................................................................................37
25. விழித்திடு தைமிழகோ!..............................................................................................................................38
26. மண்ணின அஞ்சதற வபட்டிகள...................................................................................................39
27. நிர்வெகோணைம்............................................................................................................................................40
28. ரகோமதன மணைக்க.................................................................................................................................41
29. புது வநெறி வெகுப்பீர்!............................................................................................................................43
30. மறந்துவிடு மனகம...........................................................................................................................45
4

31. நெகோலகோயிரம் வபகோன..............................................................................................................................47
32. விழிகளில் கதரந்தைவென....................................................................................................................48
33. ஓர் மகனின கதைறல்.............................................................................................................................50
34. யகோழினிது..............................................................................................................................................51
35. மதழ [வவெளளம் ]..............................................................................................................................52
36. ககோதைதல வதைகோதலத்தைவெர்கள.............................................................................................................53
37. வசகோல்லதற கட்டி தவெத்கதைன........................................................................................................54
38. மண்ணின அஞ்சதற வபட்டிகள...................................................................................................55
39. நிர்வெகோணைம்............................................................................................................................................56
40. வெழிககோட்டி புனனதககள.................................................................................................................57
41. வபண்கணை நீ சிரி.................................................................................................................................58
42. சீததைகதள கவெண்டி...........................................................................................................................59
43. புது வநெறி வெகுப்பீர்!............................................................................................................................61
44. மறந்துவிடு மனகம...........................................................................................................................63
45. ஜீவெநெதி ககோதைல்......................................................................................................................................65
46. கவிததைகய! உனக்வககோரு கவிததை.................................................................................................66
47. ஆதைலினகோல் ககோதைல் வசயவீர் !...........................................................................................................67
48. எனனவெகள!.........................................................................................................................................68
49. ஏறு தைழுவுக..........................................................................................................................................69

5

நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உதர
நூல் ஆசிரியர் ச ரவிச்சந்திரன. இவெரின வெகோழிடம் கபரறிஞர் அண்ணைகோ பிறந்தை ஊரகோன
ககோஞ்சிபுரம் இவெர் ஐம்பத்திநெகோனகு அகதவெ நிரம்பியவெர் இருபத்தி ஐந்தைகோண்டுகள
தைமிழக ககோவெல் துதறயில் பணியகோற்றி விருப்ப ஓயவு வபற்றவெர் இவெர் ஏறத்தைகோழ நெகோனகு
ஆண்டுகள கல்லூரி விரிவுதரயகோளரகோக பணியகோற்றி யுளளகோர் இவெரது கல்வித்தைகுதிகள
இளங்கதல : வெணிகவியல்
முதுகதல : வபகோருளியல்
முதுகதல : ஆங்கிலம்
முதுகதல : வெணிகவியல்
இளம் முதனவெர் : வபகோருளியல்
பட்டயங்கள :
முதுகதல பட்டயம் : முதுகதல கணினி பயனபகோடு
இளங்கதல பட்டயம் : ஆங்கிலம் கற்பித்தைல்
சகோனறிதைழ் கல்வி : சரக்கு மற்றும் கசதவெ வெரி
இவெர் தைமிழ் வமகோழியில் ஏறத்தைகோழ முனனூறு கவிததைகளும் ஆங்கிலத்தில்
முனனூறுக்கும் கமற்பட்ட கவிததைகளும் எழுதியுளளகோர் இவெரது ஆங்கில கவிததைகள
பல்கவெறு கதைசிய மற்றும் சர்வெ கதைச மினவெதல தைளங்களில்
பிரசூரமகோகியுளளது இவெரது தைமிழ் கவிததைகள வபரும்பகோலும் வெகோர்ப்பு எனற
மினனிதைழில் பிரசூரமகோகியுளளது
எழுதுகககோல் கவிததைகள இவெரது முதைல் தைமில் கவிததை வதைகோகுதியகோகும்
இதைன வெரகவெற்பும் அங்கிககோரமும் அடுத்தைடுத்தை வதைகோகுதிகளின வவெளியீட்டுக்கு உதைவும்
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எழுதுகககோல் கவிததைகள
முரண்பட்ட நிகழ்வுகளின தைகோக்கத்தைகோல் முரண்பட்ட கவிததைகளின ஊர்வெலம்
முடிந்தைவெதர என எழுதுகககோதல தீட்டி எழுதிய கவிததைகதள உங்கள பகோர்தவெக்கும்
விமரிசனங்களுக்குமகோய அனுப்புகிகறன
ஆர்ப்பரித்து வெரட்டும் உங்கள விமர்சனங்கள அதல அதலயகோய என கவிததைகதள
அலங்கரித்து எனதனயும் களிப்பிக்கட்டும்

கவிஞர் ச .ரவிச்சந்திரன
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1. இறப்தப விசகோரித்தைல்
இதையத்தின வநெகிழ்தவெ வசகோல்வெது
இங்கு
இதையத்தின வெலிதய இதையத்தைகோல் உணைர்வெது
உதைடுகளின ஸபரிசத்தைகோல்
வெகோர்த்ததைகளகோல் மருந்திடுவெது
வவெறும் வெகோர்த்ததைகளுக்ககோக வெரவில்தல உன
கவெதைதன சுதமதய சிறிதைகோவெது இறக்கிதவெக்க
வீடு வெகோசல் விட்டு வெந்து அந்தை
வெலியின வீச்தச குதறக்க முற்படுவெது
ககோடு வசல்லும் சவெ ஊர்வெலத்தில்
ககோல் கடுக்க கபகோவெதும்
கண்ணீர் சிந்தி இதையம் வநெகிழ்வெதும்
மண்ணில் துயரின கவெகத்ததை குதறக்கத்தைகோன
இது வவெற்று பகோரம்பர்யம் அல்ல
இதையத்தின இதைமகோன வெருடல்
துயரின பளளத்தில் உளளவெதர
துவெளகோமல் கமகல வககோண்டுவெருவெது
உதடந்தை இதையத்ததை அனபகோல் ஒனறு கசர்ப்பது
அதடபட்டு கபகோன அனபின வெழிதய அகதை
அனபகோல் திறப்பது
அதைனகோல் இறப்தப விசகோரித்தைல்
வவெற்று மரபல்ல –அனபின எச்சம்
மகோனுட பண்பின உச்சம்
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2. உறவவெனும் வநெருப்பில்
உறவவெனும் வநெருப்பில் எரிந்து கருகி
பிறந்துஇறந்து வபரும் பகோவடயதி
கருவெதரதைனிகல தக ககோல் முடக்கி
கவெதலகள சுமந்து புவியில் பிறந்து
ககோசு பணைவமனும் மகோதயதய துரத்தி
அவெலப்பட்டு அல்லல்கள சூழ
கல்லதற கநெகோக்கி பயணைப்படுகவெகோம்
இதடகய ககோணும்
இனனல்களிதடகய
மனிதைம் கபணி மகத்துவெம் ககோப்கபகோம்
மனபததை உயய தைனனலம் துறப்கபகோம்
இத்தைகு பிறவியில் வெகோழ்வின நெடுவில்
எத்தைதன எத்தைதன கககோப தைகோபங்கள
சித்தைதைததை ஓர் கணைம் நிறுத்தியதுண்டகோ?
சிவெமததை ஓர் கணைம் நிதனத்தைதுண்டகோ ?
அத்தைனும் அவெகன ! அப்பனும் அவெகன!
வமகோத்தைமும் அவெகன ! முழுதமயும் அவெகன !
நித்தியம் அருளும் நிதியமும் அவெகன
அத்தைகு ஈசதன அடிபணிகவெகோர்க்கு
நித்தைமும் நெலகம! நிமித்தைமும் நெலகம!
சித்தைமும் நெலகம ! சகவமலகோம் நெலகம !
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3. வவெளிகய மதழ
வவெளிகய மதழவவெளளமகோய வீதிகளில் தைண்ணீர்
உளளுக்குள கவெண்டும் கவெககோதை புழுக்கம்
அரண்மதன வெகோயில்
அடுக்கடுக்ககோய தைங்க கட்டிகள
அளள அளள குதறயகோதை நெவெரத்தினங்கள
உளளுக்குள அழுக்கு கந்ததைகயகோடு நெகோன

வவெளிச்சமகோய வெகோனத்தில் வவெண்ணிலகோ
ஒளிப்புளளிகளகோய நெட்சத்திரங்கள
உளளுக்குள குதமயும் இருட்டு வெனகோந்திரம்

தைகோய தைந்ததை பிளதளகள என
உறவுக்கூட்டம் வவெளிகய
உளளுக்குள ஒருவெருகம இல்லகோதை துறவியகோய மனம்

எத்தைதன முரண்பகோடுகள
எத்தைதன எத்தைதன எதிர்பக்கங்கள
நெகோன யகோவரனறு வதைரிவெதைற்குள
என மயக்கம் வதைளிவெதைற்குள
என வெகோழ்வின கதடசி பக்கத்ததை
புரட்டுகிறகோன -அவென

வவெளிகவெஷங்கதள உண்தமவயனறு
வவெற்று கககோஷங்ககளகோடு நெகோன
வவெளிவெருவெதைற்குள அடுத்தை பிறவி
வதைளியுமகோ இந்தை மயக்கம்
வதைளிதவெ கதைடி நெகோன
உளளுக்குள கபகோகிகறன
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4. எழுதுகககோல்ககள!

கடற்கதரயின படகுகளின பினனகோல்
கனனியரும் ககோதளயரும்
உடற்திணைதவெ தைணித்து வககோளவெதைகோ ககோதைல் ?
ஆளில்லகோ திதரயரங்குகளில்
ஆண்தமயிடம்
தைனதன இழப்பதைகோ ககோதைல் ?
கசகோதலயின புதைர்மதறவில்
கசகோரம் கபகோவெதைகோ ககோதைல் ?
பகோர்தவெயகோல் ககோமத்ததை
உமிழ்வெதைகோ ககோதைல் ?
விடுதி அதறகளில் தைனதன
விற்றுக்வககோளவெதைகோ ககோதைல் ?
எது ககோதைல் எது ககோமம் எனறு
எதுவுகம வதைரியகோமல்
எததை எததைகயகோ ககோதைல் எனறு
கததைப்பதும் ககோட்சிப்படுத்துவெதும்
நெடப்பதைகோல் தைகோகனகோ எனனகவெகோ
வபண்தம தைனநெலன குனறி
மண் மீது கிடக்கிறது
விண் முட்ட நினற வபண்தம
வீரம் விதளத்தை வபண்தம
11

கண்ணினும் கமலகோன வபண்தம
கண்ணியம் ககோத்து நினற வபருதம
ககோசுக்ககோக ககோமத்ததை விற்கும்
கயவெர்களகோல்
கீழ்தம பட்டு கிடக்கிறது
ஊடகங்கள எனற பகோலில்
நெஞ்தச கலந்து
வெதரயதற இனறி வெகோரி தைருவெதைகோல்
தைதல நிமிர்த்து நினற
மகத்தைகோன வபண்தம
நிதலகுதலந்து கிடக்கிறது
நிமிருமகோ வபண்ணின வபருதம
நீணிலத்தில் திரும்புமகோ நெம்மவெர் கமனதம?
எழுதுகககோல்ககள! கநெர்தமயகோய எழுதுங்கள !
எதுவும்நெடக்கும் !எல்லகோமும் திரும்பும்
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5. ஆழிகய அழகக

ஆழிகய அழகக
அகண்டு பரந்து விரிந்து கிடந்தைகோய .
அதலயும் அதலகளின ஆற்றல் கமவி
அகிலம் ககோக்கும் அரவணைன ஆனகோய
அதசயும் புவியின ஆற்றலுக்ககற்ப
ஆழி கபரதல தைகோன உருவெகோக்கி
அண்டம் முழுவெதும் பரவி பகோயந்து
சண்ட மகோருதை ஆட்டம் ஆடி
மண்டலம் தைனதன விழுங்கி முடிப்பகோய
பகலவென வவெம்தமயின தைகோக்கம் தைணித்து
பகோகரகோர் வசழிக்க மகோரிதய தைந்து
சகமததை ககோக்கும் உனனதைம் நீகய
இகமதில் என கவி வபகோருளகோய நீ வெகோ

பகோகரகோர் பசிப்பிணி தீர்க்கும் கதைவி
ககோர்முகில் கனனியின அணுக்க கதைகோழி
சீர் மிகு வசவ்விய வபகோறுதமயின அணிகய
வசப்பிட என கவி சிறந்திட நீ வெகோ

ஊழிப்வபருநீர் நீகய நீகய
உலகககோர் கபகோற்றும் உனனதைம் நீகய
வெகோழி! வெகோழி ! வெலிதமயின உருகவெ
ஆழிகய அழகக வெகோழி! வெகோழி!
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6. ககோதைதல வதைகோதலத்தைவெர்கள

வெகோழ்க்தக வெழக்கில்
வெகோதியகோய நெகோன பிரதி
வெகோதியகோய நீ
வெகோயதைகோக்களகோய பகோர்தவெகள
ககோதைதல வசகோல்ல துடித்தும்
வெகோய பூட்டு கபகோட்டதுன நெகோணைம் - குடும்பச்
சூழல் எனதன வமமௌனியகோக்க
வெழக்தக வசகோல்லகோமகல
வெகோயதடத்து பிரிந்கதைகோம் நெகோம்
உனக்வகனறு ஒரு குடும்பம்
எனக்வகனறு ஒரு குடும்பம்
தைனி தைனியகோய - என தைவிப்தப
உணைர முடியகோதை வதைகோதலவில் நீ
உணைர்த்தை முடியகோதை வதைகோதலவில் நெகோன
முடிவுக்கு வெரகோமகல
முடிவுக்கு வெந்தைது
பிரிதவெ தீர்ப்பகோக்கி நெம் ககோதைதல
மனதிற்குளகள உயிகரகோடு புததைக்க
மனதில் புததைத்தை அந்தை இடம்
வமமௌன புளளியகோய
மரணைம் வெதர வெலிக்கத்தைகோன கபகோகிறது

உரக்க வசகோல்லமுடியகோமல்
உளளுக்குள அழுது நிற்கும்
உளளமுதடந்தை மனிதைர்களுள
நெகோனும் ஒருவென நீயும் ஒருத்தி
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7. அவெளின வமமௌனம்

ஆழ்ந்தை வமமௌனத்தில்
ஆயிரமகோயிரம் ககோவியங்கள
அவெளின கதட விழி பகோர்தவெ
ஒனறு கபகோதைகோதைகோ ?
அவெனிதய பூக்ககோடகோக்ககோதைகோ ?
அவெள கபசும் வெதரதைகோன
அழகு நெம்கமகோடு கபசும்
அவெள கபசிவிட்டகோகலகோ
அவெள வெகோர்த்ததைககளகோடு
மனம் உறவெகோட கபகோயவிடும்
அவெள வமமௌனகம ஓர் தைவெம் அந்தை
அழககோன தைவெத்தில் பிறக்கும் ககோதைகல வெரம்
வெரம் வககோடுக்கும் கதைவெததைகளின
வெகோர்த்ததைகதள கதைடி ஓடகோமல்
வெகோழ்க்தக வெரத்ததை
அவெள வமமௌனத்தில் கதைடுங்கள
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8. பகோர்தவெ வெரம் தைருவெகோயகோ ?

ஒரு வினகோடி ஒகர வினகோடி
உன பகோர்தவெயில் விழுந்தைகோல் கபகோதும்
உருகும் இமயப்பனிமதல
சுருங்கும் வெகோன வபருவெதர
விழிகளகோ அதவெகள
எதிரியின கரம் இருந்து புறப்படும் ஏவுகதணைகள
துதளக்கமுடியகோதை
வபரு வெதரகதளயும் துகள துகளகோக்கும்
என இதையம் எம்மகோத்திரம் கண்கணை
அனகற பல்லகோயிரம் துகளகோகி விட்டது
ஒனறு கசர்க்க உ ன அருககோதம கவெண்டுமடி
அனகறல் முடிந்து விடும் என யகோக்தக
மலர்கள உனதன பகோர்க்கும் வெதர எனதன
மயக்கத்தில் ஆழ்த்தியது
மங்தககய உனதன பகோர்த்தை பினகபகோ
மயக்கம் எனற வசகோல்கல மயங்கி வீழ்ந்தைது
முழு நிலவிடம் நெகோன கமகோகம் வககோண்டதுண்டு
முகில் இதளப்பகோறும் முகத்தைழகி
உன முகம் பகோர்த்தை பினகபகோகமகோகம் எனற வசகோல்கல
உன முகத்ததை வெசீகரித்து வககோண்டது
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வதைனறதல முனபு நெகோன ககோதைலித்தைதுண்டு
கதைனவமகோழிகய உன வசகோல் ககட்டபின
வதைனறலும் எனக்கு கசந்தைதைடி
கதைடகோமல் வெந்தைகோய
என விழி முன நினறகோய இனறு
கதைடியும் ககோணைகோமல் கபகோனகோய
வெகோலிபம் நெகர்ந்து வெகயகோதிகம் வெந்து
வெகோழ்க்தகயின தமயம் கசர்ந்தும்
கனவுகளில் உனதன கதைடி கதளத்து கபகோகிறது
வெருவெகோயகோ கண்மணி
வெந்துன பகோர்தவெ வெரம் தைருவெகோயகோ
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9. அரிதைகோர அரசியல்
ககோவிதய தூற்றி
கடவுதள மறுத்து
கருப்பில் உலகோ வெரும்
ககோவிய மகோந்தைர்கள தைனதனகய
சகோமியகோய நிறுத்தி வககோளவெகதை
அரிதைகோர அரசியலின முதைல் பகோடம்
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10. பகோர்தவெ தைவெறுகள

பசிக்ககோக
படுக்தகதய விரித்தைவெளுக்கு
சிதறயும் தைண்டதனயும்
பதைவிக்ககோக பகிர்ந்தைவெளுக்கககோ
பவிகசகோடு பதைவியும் புகழும்

19

11. இனதறய உலகம்
இனதறய உலகம் இனனம்
வெற்றிகபகோகவில்தல
மனிதைம் எனனும் மகத்தைகோன
கனிமரங்களகோல் நிழல் பரவி கிடக்கிறது
அதில் தைகோன
எத்தைதன எத்தைதன பறதவெகள
புதிது புதிதைகோய
சித்தைம் இனிக்க இதச பகோடி களிக்கிறது
பகோர்தவெயும்
பகோர்தவெயின கககோணைமும் தைகோன
பகோர்க்கும் இடத்ததை
பகோதறயகோகவும் பசும்கசகோதலயகோகவும்
பதிகிறது மனதில் அதுகவெ
வெகோர்த்ததைகளகோகவும் எழுத்தைகோகவும்
வெடிகிறது கவிததை வெரிகளில்
கவிஞகன கனிதவெ
கவிததையில் வககோண்டு வெகோ
ககோசினி கண் முனகன வதைரியும்
கவினுறு கசகோதலயகோய
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12. சருகுககள தைடம் பதித்து வசல்லுங்கள
சருகுககள தைடம் பதித்து வசல்லுங்கள உங்கள
தைடங்களின வெழிகய
எங்கள வெகோழ்க்தக வதைகோடரட்டும்
உங்களின நீண்ட பசுதமயகோன நிதனவுகளில்
உலகம் இதளப்பகோறியததை
உங்களின தைடங்களில் விததைத்து வசல்லுங்கள
ககோற்கறகோடு வசல்லும் முன
ககோசினியின மணைல் வவெளியில் புரண்டு பறந்தைகோலும்
குப்தப கமடுகளில் புததைந்து கபகோனகோலும்
ஒப்பிலகோ உரமகோகி
அடுத்தை தைதலமுதறக்கு வெலுவூட்டட்டும்
நிறம் மகோறி பழுத்து கபகோனகோலும்
மரம் விட்டு தைதரக்கு வெந்தைகோலும்
உறவுககளகோடு உறவெகோடிய அந்தை
சிறப்புகதள நிதனவு கூறட்டும்
உலகப்பந்தின கமலகோதடயகோய
உவெதக உலகோ வெந்தைதும்
உங்களின தைடங்களில் ககோணைப்படட்டும்
நெகோட்களகோல் வெயதைகோல் மூத்தை சருகுககள
நெகோங்களும் உ திர்கவெகோம் சருகுகளகோகவெகோம்
சருககோகி உதிரும் முன
சரித்திரம் பதடக்க
உங்கள தைடங்களவெழிககோட்டி உதைவெட்டும்
சருகுககள தைடம் பதித்து வசல்லுங்கள
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13. கநெற்று இனறு நெகோதள
இனறும் நெகோதளயும் கநெற்றின எச்சங்கள
கநெற்தறய வபகோழுதினறி
இனறும் நெகோதளயும் இல்தல
ஒவ்வவெகோரு விடியலும் ஓரகோயிரம்
நிகழ்வுகதள ஒளித்து
தவெத்தைபடிகய விடிகிறது அந்தை
ஓரகோயிரம் நிகழ்வுகளும் கநெற்தறய
நிகழ்வுகளின வதைகோடர்ச்சிககள
கநெற்தறய நிகழ்வுகள மறக்கப்பட
இனதறய நிகழ்வுகள
புதுப்பித்தைபடிகய வதைகோடர்கிறது
கநெற்று நெம் நெம் அப்பகோ
இனறு நெகோம் நெகோதள நெம் பிளதளகள
மூனறும் ஒகர கநெர்கககோட்டில்
ஒனறுக்வககோனறு முரண்பகோடினறி
ஏகதைகோ ஒனறில் வதைகோடர்புதடயதைகோய
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14. என கதைடலின தைடங்கள
என கதைடல்
என அறிவின உதையத்தில் வதைகோடங்க
எனகனகோடு பயணித்தைபடி இருக்கிறது
எது எனத்கதைடல் எனறு அறியுமுன
அகதவெ ஐம்பது கடந்தை கபகோதிலும்
என கதைடலின சுவெகோரசியம் மட்டும்
இனனும் அகதை கவெகத்கதைகோடு
என நிழதல விட வநெருக்கமகோய வதைகோடர்கிறது
கல்விதய கதைடி அதலந்தை நெகோன
கல்விக்கூடங்ககளகோடு நினறு விடகோமல்
ககோணும் ஒவ்வவெகோனறிலும் கதைட கதைட
ககோட்சிகள யகோவும் பகோடங்களகோய நினறது
பட்டங்கள தைரகோதை நிதறதவெ என
பட்டறிவு எனக்குளகள நிதறத்தைது
பதைக்கங்கள பகோரகோட்டுகள தைரகோதை களிப்தப
பகலும் இரவும் எனக்கு தைந்து தைந்து கபகோனது
எட்டி பிடிக்க முடியகோதை மகோய மகோன
என கதைடல் எனபததை
என மனம் எத்தைதனகயகோ முதற கூறியும்
எகனகோ என அறிவு
கதைடலின சிகரம் வதைகோட முயல்கிறது
யகோக்தகயின நிதறவு வெதர
என கதைடல் பயணைம் வதைகோடரும் எனறு
எத்தைதனகயகோ கபர் ஏளனம் வசயதை கபகோதும்
எகனகோ துவெளகோமல்
புது புது பகோததைகதள கதைடி
என விழிகளும் ககோல்களும்
பயணித்தைபடி இருக்கிறது
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ஏக்கம் அது மட்டும் இல்லகோமல்
எனக்கினறி கபகோயிருந்தைகோல்
என கதைடலின முடிவு எனகறகோ வதைரிந்திருக்கும்
ஏக்கமும் அதைன தைகோக்கமும்
எனனுள வதைகோடர்ச்சியகோய இருப்பதைகோல் தைகோகனகோ
என கதைடல் இனனும் வதைகோடர்ந்தைபடி இருக்கிறது
எது என கதைடல் எது என கதைதவெ
எனறு எனக்கக வதைரியகோமல்
எததைகயகோ கதைடி பயணித்தைபடி
நெகோனும் என மனமும்
புது புது வெழிகளில் புகுந்து புறப்படுகிகறன
என கதைடலின நிதறதவெ
எனறு நெகோன அதடகவெகனகோ
எனதன இந்தை உலகிற்கு தைந்தைவெனிடகம ககட்க
எனதன ஆளபவெகன எனக்கு ககோட்டட்டும்
கதைடலுடன முடிவிதன அறியகோமல் கவிததைதய முடிக்கும்
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15. இலக்கு அறிந்து கதணை வதைகோடுப்பீர்
சினந்து கபகோதும்
சிந்திப்பீர் களம் புகுமுன
எங்கக உங்கள பதக
யகோர் மீது உங்கள சினம்
கதணை வதைகோடுக்கும் முன
கருத்தைரிவீர் யகோர் உங்கள பதகவென
பூணூல் அணிந்தை அந்தைணைனகோ
பூணூதல இழித்து அதைனமீது
வவெறுப்தப உமிழ்ந்தை அரசியல் வீணைனகோ
அந்தைணை எதிர்ப்தப அரசியலகோக்கி
அந்தை வவெப்பத்தில்;
அடுப்வபரித்து ஆவி பறக்க
நெம் ரத்தைம் குடிக்கும்
அரசியல் எத்தைனகோ
அந்தைணைன அனறு
வவெளதள பறங்கியதன எதிர்த்து
விடுதைதல கவெளவியில் உயிர்
விட்டு தைனதன தைரவில்தலயகோ
அந்தைணைன தைகோகன எனறு
அந்தை பகோரதிதய ஒதுக்க முடியுமகோ
அம்கபத்கரின ஆசகோதன
அந்தைணைன எனறு தூற்ற தைகோன முடியுமகோ
ஏவுகதணை பிதைகோமகன
அப்துல் கலகோமின ஆசகோனும் ஓர்
அந்தைணைன தைகோகன
அவெதரயும்
அரசியல் வியகோபகோரிகள
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சகோயம் பூசி தைங்கள
பதைவிபசிக்கு இதரயகோக்கி வககோளவெகோர்கள
பிரிவிதன கபசுகவெகோதர
கசர்க்ககோதீர்கள நெகோம்
பிரிந்தைகோல் தைகோன அவெர்கள
தைதலமுதறகளுக்கு கசர்க்க முடியும்
ஓட்டுக்ககோக எததையும் அவெர்கள
கட்டுபகோடில்லகோ நெகோ கபசும் நெம்
ஒற்றுதமயின தமயத்தில்
கவெற்றுதமதய விததைக்கும்
நெம் பிணைங்களின மீது அரசகோட்சி வசயயும்
நெலங்வகட்ட அரசியல்
எத்தைர்கதள நெம்பகோதீர்
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16. என கவிததைப் பயணைம்
கவிததைகதள வெகோர்க்க
கனதல கதைடி புறப்பட்கடன
கவிததைகயகோ எனக்கு முனகன
கனலகோய தைகித்துக்வககோண்டு இருந்தைது
வதைனறதல வெருடி சுகப்பட என
கவிததைகள
மகோளிதகயின உப்பரிதகயிலிருந்து
புறப்பட்டதைல்ல
உதழத்து பசித்தை வெயிற்றில் இருந்து
எரிதைழலகோய புறப்பட்ட அக்கினி பிழம்பு
சகோதிக்வககோடுதமகள எனற
சகோக்ககோட்தட கமகோதி பிளந்து
நீதி கதைடி புறப்பட்ட கதணைகள என கவிததைகள
கதைர்வுகள எனனும் வபயரில்
கதைடித் கதைடி வககோல்லும் ஆட்வககோல்லி கதளகதள
சகோடிக் கதளயும் வெதர ஓயகோது என கவிததைகள
புத்தைம் புதிய உலகம்
புத்தைம் புதிய வெகோழ்க்தக
வநெஞ்சினிக்கும் கல்வி
வெஞ்சதன இல்லகோ சுற்றம்
சபிக்கப்படகோதை ஏழ்தம
ஒதுக்கப்படகோதை வெகோழ்க்தக
வதைகோடர்ந்து வெரும் வெகோயப்புகள
முடிகவெ இல்லகோ களிப்பு
இத்தைதனயும் கதைடி புறப்பட்ட
இதளய தைதலமுதறயின கதணைகள என கவி

27

17. வவெற்றுப் புணைர்வுக்வகனறகோ நிதனத்தைகோய?
நிலவவெனகறகோம்
மலவரனகறகோம்
மதழவயனறும் உனதன வசகோனனவதைல்லகோம்
இல்தலயடி என கண்கணை
வசகோல்லில் வெடித்கதைன என ககோதைதல
வசகோல்வலகோணைகோக் ககோதைலின உச்சமகோம் - புணைர்தவெ
வசகோல்லிலகோ வமமௌனத்தின பின தைளளி தவெத்கதைன
வபண்தமகய நீகய
மண்ணின மகோண்பும் மரபுமகோய நினறகோய
விண்ணும் வபகோழிய உன விழியில் ஆனநெதைம்
கண்ணீரகோக அனகறகோ வெழிய கவெண்டும்
உனனிலும் உயர்ந்தைவதைகோனறுண்கடகோ நீ
எனனிலும் உயர்ந்தைவெள அனகறகோ அனகப
உனனகோகல எனகுலம் தைதழத்தைது
உனனகோகல என கசகோகம் அழிந்தைத்து
உனனருருககோதம இனறி நெகருகமகோ?
என எஞ்சிய வெகோழ்வும் புவியும் ?
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18. ககோதைதல கதைடி
ககோதைதல கதைடி
ககோலவமல்லகோம் ஓடிகனன
ககோதைல் மதறந்து வககோண்டு வபகோல்லகோ
ககோமம் தைதல ககோட்டி நினறது
ககோமத்ததை ககோதைவலனறு ஓர் கூட்டம் வசகோனனது
ககோமத்ததை ககோதைலினும் வமல்லிவதைன
ககோசினி வசகோனனது
ககோணைகோமல் கபகோன ககோதைகலகோ
கடந்து கபகோன நெகோற்பகதைகோடு மதறந்தைது
வெகோலகோட்டிய ககோமகமகோ இவ்
தவெயத்தின அரியதணை ஏறி வவெனறது
விடதல பருவெத்தின மயக்கத்ததை
வியனுலகககோ ககோதைவலனறு கததைத்து
மடதம இருளில் வெகோலிபத்ததை வதைகோதலத்தைது
திதர படங்ககளகோ
திதர மதற ககோமத்ததை
திதர யிட்டு ககோட்டி கககோடிகதள குவித்தைது
ஊடகங்ககளகோ
ஓடிப்கபகோன ககோமப்பிசிறுகதள
கதைடிப்கபகோய ககோட்டி மகிழ்ந்தைது
விளம்பரப்படங்களிலும்
விதைவிதைமகோய விரசக்ககோட்சிகள
களங்கப்பட்டது தைமிழகமும் தைமிழரும் தைகோன
விபசகோர வியகோபகோரத்தில் விண்தணை வதைகோட்டது
விதலகபகோன சில கருப்பு வதைகோதலக்ககோட்சிகள.....................
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விதல வககோடுப்பகதைகோ
கண்ணீகரகோடு நெம் சமூககம
விபரீதைங்கள வதைகோடர்கததையகோகும் முன
தவெப்கபகோமகோ ?
முற்றுப்புளளி
நெகோதளய சமூகத்ததை ககோக்க
எடுப்கபகோமகோ?
எழுதுகககோல்
கபகோர்ப்பரணி பகோட
எதிர்ககோலம் எழுந்து நினறு
எழுச்சி கீதைம் பகோட
உங்கள முன வெரிதசயில் நிற்கிகறன
உயிரும் சததையுமகோன கதைகோழதமகய !
என வெரிதசயின பின வெந்தைகோல்
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19. எழுதைப்பட்டுவிடும்-- நெகோதளய ககோவியம்
வீதிகளில் ககட்பகோரற்று
விடப்பட்ட வதையவெங்கள
குப்தபகமட்டு கககோயில்களில்
வககோலுவிருக்கும் மனிதை மிச்சங்கள
பகோவெப்பட யகோருமினறி
பரகோரியகோய பசிகயகோடு தககயந்தும்
எதிர்ககோல கதைசத்தின மனனர்கள
இந்தை விக்ரகங்கதள கண்டுவககோளளகோமல்
புதிய கும்பகோபிகஷகங்களுக்கு நெகோள குறிக்கும்
விந்ததையகோன ஆத்தீகர்ககள
சிந்ததைதய சற்று வீதிகயகோரம் திருப்புங்கள நெம்
வசகோந்தைத்தின மிச்சங்கள
எச்சில் இதலககளகோடு கபகோரகோடுவெததை பகோருங்கள
ஆனமிகம் கதைதவெயில்தல
எனறுதரக்க வெரவில்தல
மனிதைத்கதைகோடு ஆனமிகம்
மனபததையில் கவெண்டுவமனகிகறன

கல்யகோணை விருந்துகளில்
ககோதச கரியகோக்கும் கனவெகோனககள
விருந்து எனபததை எழுத்தில் கூட பகோரகோதை
வியப்பின உச்சங்களுக்கு விருந்திடுங்கள
விதி முடிந்து கபகோகும்கபகோது
உங்ககளகோடு கூட வெரும்
விதழவுடன உங்கள நெற்வபயர்

பிளதளயில்லகோ கனவெகோனககள
பிளதளகள கககோடகோனுகககோடி வீதியில்
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தைனித்து விடப்பட்ட விடுதிகளில்
உளளனகபகோடு தைத்வதைடுப்பீர்
உங்கள வெகோழ்க்தகயின வபரும்பகுதி அர்த்தைப்படும்

மனிதைத்ததை ககோப்பீர் மனிதை இனத்தின
மகோண்பிதன ககோப்பீர்
புனிதைப்பட்டு விடும் இந்தை பகோரதைத்தின
தைனித்துவெமிக்க புதிய சரித்திரம்
எழுதைப்பட்டுவிடும் நெகோதளய ககோவியம்
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20. என மகளுக்கு கவிததை [பிறந்தை நெகோள] வெகோழ்த்துக்கள
இனதறய விடியல் எனக்கு
இனபங்கதள அளளி தைர வெந்தை நெகோள
இனனமுதைகோய உனதன எனக்கு தைந்தை நெகோள
புனனதகதய உன உருவில் தைந்தை நெகோள
இருபத்திரண்டகோம் ஆண்டில்
அடிவயடுத்து தவெக்கும்
நெறுமணை முதகதய புவிக்கு தைந்தை நெகோள
என வெகோழ்வின விடியதல
அனறு இருபத்திவயகோரகோண்டுகளுக்கு முன
நெனவககோதடயகோய தைந்தை நெகோள
என கதைவெததையின முதைல் சிரிப்தப
நெகோன கண்டு களிகூர்ந்தை நெகோள
என வெகோழ்வின வெளதமதய
என கண்களகோல் நெகோகன கண்ட நெகோள

என அருகக வெர இனனம்
ஏழு வெகோரங்கள இருப்பினும் அவெள
இரவு கநெரங்களில் முகம் ககோட்டி
களிப்பூட்டிய
உறவின உனனதைம் அவெள

என மகளகோய வெந்து என தைகோயகோய மகோறி
எனதன தைகோங்கும் கதைவெமகள
இனறு கபகோல் எனறும்
இனபங்கள வபருகி வபகோலிக ! வபகோலிககவெ!
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21. இம்தம மகோறி மறுதம ஏகினும்
அவெளின சில அலுங்கல்களும்
சிணுங்கல்களும்
கதைதவெப்படத்தைகோன வசயகிறது
அவெளின கவெதைதனகள மத்தியில்
அரும்பும் புனனக
அந்தை நெகோதளகய மலர்ச்சியுடன தவெக்கிறது
அடுப்பங்கதரயில் அவெதிப்பட்டகோலும்
அவெள முகத்தில் மட்டும் எப்படி இப்படி ஓர்
அசகோத்தியமகோன சிறுநெதக கீறல்?
அக்கினி நெட்சத்திர வவெயயிலின நெடுவிலும்
'அவெள தீண்டலில் எப்படி இப்படி ஓர் குளிர்ச்சி?
அலுக்ககவெ அலுக்ககோதை அழகு
அவெளுக்கு மட்டும் எப்படி உரித்தைகோனது?

ஒவ்வவெகோரு இரவின முடிவிலும்
அவெதள பிரிய முடியகோமல் நெகோன
எனதன பிதறதய முடியகோமல் அவெள
இந்தை வதைகோடர் இனிதமயின வபயர் தைகோன ககோதைகலகோ ?
இம்தம மகோறி மறுதம ஏகினும்

யகோனகோகியர் அவெள வநெஞ்சு கநெர்பவெகன
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22. உன கநெச வெரம் தைருவெகோயகோ?
விழிஈர்ப்பு விதசயும் நிஜம் தைகோகனகோ உன
விழி வெட்டத்திற்குள நுதழந்தை நெகோன
இனனும் மீளகவெ இல்தல
உன விழி வெலயங்களில் தைகோன
உலக ககோவியங்கள பிறக்கிறகதைகோ
உலகம் உன விழிதிறப்பில் தைகோன புலர்கிறகதைகோ
வெழி தைவெறி அதலயும் கககோடகோனு கககோடி
வெகோலிப வநெஞ்சங்களில் நெகோனும் ஒருவென
வெழிப்படுத்தை மகோட்டகோகயகோ

வெனிததைகய என வெகோலிபம் வதைகோடங்கும் கபகோது
வெலிந்து நுதழந்தைவெகள
வெகோலிபம் எனதன விட்டு நீங்க
அழியகோதை நிதனவுகளகோய எனனுள
அரியகோசனம் இட்டு அமர்ந்தைவெகள

என விழி பகோர்தவெ வெலுவிழந்தை கபகோதும்
உன உருவெத்ததை இனனம் பகோர்த்தைபடிகய இருக்கிறது
எனனவெகள நீ எங்கக எனறு
என வெழிவயங்கும் கதைடுகிகறன

இம்தம மகோறி மறுதம ஏக
உனனருககோதம எனனும் வெரம் கபகோதும்
எனவநெஞ்சிய ககோலங்கள
மறுதம கநெகோக்கி விதரந்கதைகோடும்

மறுதமக்ககோவெது உன கநெச வெரம் தைருவெகோயகோ?
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23. தூங்ககோ விளக்கு
அவெள இதம தைடங்களில்
நெகோன இதளப்பகோறிய ககோலங்கள சுகமகோனதவெ
அவெள கரங்களில் நெகோன தைஞ்சம் அதடந்தை கணைங்ககளகோ
என வெகோழ்வின வெசந்தை ககோலம்
அவெகளகோடு இதணைந்து நெடந்தை பகோததைதய
அதசகபகோட்டு பகோர்க்கிகறன
நெடக்கமுடியகோமல் முட்டிகளில்
வெலிசுமந்தை கபகோதும் இந்தை தைருணைத்தில்
நிதனவு தைடங்களில் அவெள
நினறு ஒளிரும் தூங்ககோ விளக்கு
அவெகளகோடு கல்லூரி நூலகத்தில்
அதமதிவமகோழி கபசிய அந்தை தைருணைங்கள
அழிக்க முடியகோதை ககோவியமகோக
அந்தை ககோவியத்தின பக்கங்கதள
அதமதியின துதணைகயகோடு படிக்கிகறன மவுனமகோக
என நிதனவுகதள குறுக்கிடகோதீர்கள
அவெகளகோடு பயணிக்கட்டும்
என எஞ்சிய ககோலங்கதள
இது ஐம்பததை கடந்தைவெனின ககோதைல்
இந்தை நிதனவுகளின எச்சமகோக கண்களில்
இரண்டு துளி கண்ணீர்
என கண்களின ஈரப்பதச ககோயகோமல்
எனகனகோடு வெரும் என இறுதி வெதர
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24. வசகோல்லதற கட்டி தவெத்கதைன
கண்மணி நீ சற்று இதளப்பகோற வவெற்று
வசகோல்லதற அல்ல கண்கணை என கவிததை
நெல்லகதைகோர் கவிததை மகோளிதக
நெகோயகி நீ உலகோ வசல்ல
நெயமுடன கட்டி தவெத்கதைன
உளளத்கதை உனதன தவெத்து
வசகோற்கதள கதைடி கதைடி பகோர்த்து பகோர்த்து
உற்றகதைகோர் உதறவிடம் உனக்வகன பதடத்கதைன
உயிகர! என மகோளிதக வவெளிச்சம் வபற
உதறவெகோயகோ ?
உலகம் உளளவெதர என வசகோல்லதற
உயரும் ககோவியமகோய மறுத்தைகோல்
உளுத்துப்கபகோன கல்லதறயகோய மகோறும்
எழுதுகவென அனகப !
எனவிரல்கள மறத்து கபகோய
எழுதை மறுக்கும் வெதர
என இனியவெகள !
உன புனனதகயகோல் ஒளியூட்டுவெகோயகோ ?
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25. விழித்திடு தைமிழகோ!
அரிமகோ ஒனறுறங்க அதைனகமல்
ஏறிநினறது ஓர் எலி
நினறு வசகோனனது
நெகோகன இங்கு வெல்லவென
என வெல்லதமதய புவி இனி ககோணும் எனறு
உறங்கும் சிங்ககமகோ பகோவெம் எனறு
உறக்கம் கதலயகோது வதைகோடர்ந்து நெடித்தைது
உறுமிய சுண்வடலி உலகோ வெந்தைது
வசறுமிய குரலில் இறுமகோந்து நினறது
சிம்மம் வமல்ல தூக்கம் கதலத்து
சுற்றும் முற்றும் திரும்பி பகோர்த்தைது
சிங்கம் எழுந்தைததை அறிந்தை சுண்வடலி
அங்கம் பததைக்க ஓடி மதறந்தைது

தைங்க தைமிழ்த்தைகோய மக்ககோள ககளிர்
சிங்கம் எனறும் சதளத்தைது அனறு
சுண்வடலி அரியதணை ஏறவியலகோ
மனபததை விழிக்க மதறந்கதை ஓடும்

சிங்கம் சிங்ககம அரியதணைக்குரியது
சுண்வடலி ஓடி மதறயும் இயல்பது
தைகோய தைமிழ்நெகோகட நெம்தம ககோக்கும்
தூயவெகர நெம்தம ஆளத்தைக்கவெர்
உணைர்வீர் இங்கு சிம்மம் ஏவதைன ?
சுண்வடலி ஏவதைன ?
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26. மண்ணின அஞ்சதற வபட்டிகள
ககோதைல் ஒருகபகோதும்
தூங்குவெகதை இல்தல
ககோசினிதய நிரப்பி
நெம்தம தினம் தினம் உயிர்ப்பித்துக்வககோண்டிருக்கிறது
மலர்களின நிறமகோக வதைனறலின குளிரகோக
மதழயின இனிதமயகோக
மழதலயின கபச்சகோக
ஏன
நெம் கண்ணுக்கு வதைரியகோதை கடவுளின
அனபுநிதற அரவெதணைப்பகோக
பரவி நிதறந்தை ககோதைல்
ஒருகபகோதும் தூங்குவெதில்தல கதைகோழகோ
கல்லதறகள சவெக்கூடுகதள சுமக்கும்
மண்ணின அஞ்சதற வபட்டிகள
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27. நிர்வெகோணைம்
மனிதைனின முதைலகோதட நிர்வெகோணைம்
மரித்தை பினனும் நிர்வெகோணைம்
யகோர் வசகோனனது நிர்வெகோணைம் -ஆபகோசவமனறு
அருவெருப்பின உச்சவமனறு ?
ஆதடகள இல்லகோதை நிதலயில்
மனிதைனில் களங்கம் இல்தல ஆதடகள
மூடிய கதைகத்தில்தைகோன ஒளிந்திருந்தைது
முதடநெகோற்றம் வீசும் அவெலமும் கீழ்தமயும்
குழந்ததையின நிர்வெகோணைம்
அழகின வீச்சு
ஞகோனியின நிர்வெகோணைம்
உண்தம ஞகோனத்தின உச்சம்
இயற்தகயின நிர்வெகோணைம் புதனவிலகோ கவிததை
களங்கம் புகுந்தைது எங்கனம் ?
பகோர்தவெயின மனதின மகோதயதைகோகன
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28. ரகோமதன மணைக்க
அனறு சீததைகள ககோத்திருந்தைனர்
ரகோமதன மணைக்க இனகறகோ
சீததைகதள கவெண்டி
எத்தைதனவயத்தைதன ரகோமனகள
வபண் கதைடி அதலகினறனர்
அனறு வெரதைட்சிதணைகள
அவெள திருமணைத்ததை நிர்ணையித்தைன இனகறகோ
அவெள நிர்ணையிக்கிறகோள- மணைமகனின
உச்சபட்ச சம்பளத்ததை தவெத்து
அனறு சீததைகள இருந்தைனர்
கனனிகளகோய முதிர்கனனிகளகோய
இனகறகோ ரகோமனகள
கல்யகோணை வெரம் கிதடக்ககோமகலகய
தைனியனகளகோய வமகோட்தட மரங்களகோய
பூக்கமுடியகோமல் ககோயத்து கனிய முடியகோமல்

இறுதிதய கநெகோக்கி பயணிக்கும்
இவெர்களின தைதல நெதரத்து கூன விழும் வெதர
சீததைகள கவெண்டகோம் -ஓர்
கூனி கூட கிதடக்கவில்தல

இளதமதய கதரத்து வெகோலிபம் கபகோன
இவெர்கள கடந்தை தைதலமுதற சகோபத்தின மிச்சங்கள
சீததைகள நெடத்தும் சுயம்வெரத்தில்
லட்சங்களில் சம்பளமும் வசகோந்தை வீடுகளுகம
நுதழவு தைகுதிகளகோயின

41

ஆயிரங்களில் சம்பளமும்
வெகோடதக வீடுகளில் வெசிப்கபகோர்களும் சபிக்கப்பட்டனர்
ஆயுள முழுதமயும் தைனிமரங்களகோககவெ தைவிக்க

அடுத்தை தைகுதி எனன வதைரியுமகோ
மணைமகனுக்கு தைகோய தைகப்பன இருக்ககவெ கூடகோது
இருந்தைகோலும் அவெர்கள வெந்து கபகோககவெ கூடகோது
அனனகோன தைம்பிகள கூடகவெ கூடகோது
இப்படிவயல்லகோம் நிபந்தைதனககளகோடு
சீததைகள சுயம்வெரத்தில்

மணைமகனககளகோ வசரிக்கமுடியகோமல்
கண்ணீரின விளிம்பில் நினறபடி
வெகோலிபத்ததை வதைகோதலத்துவிட்டு
வெகயகோதிகத்ததை எதிர்கநெகோக்கி இருக்கும் அவெலத்ததை
வெரலகோறுகள எழுதைப்கபகோகினறன

இது மிதகப்படுத்தைப்பட்டதவெ அல்ல
இனதறய இதளஞர்களின
தகயறு நிதல கவிஞகர !
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29. புது வநெறி வெகுப்பீர்!
பிறந்தை நெகோள முதைலகோய
கபசி வெரும் தைமிதழ ஆரகோய
முதுகதல பட்டம் கவெண்டுமகோம் அத்துடன
மூதைறிஞர் ஒருவெரின வெழிககோட்டுதைல் கவெண்டுமகோம்
ஆய வியல் முதனவெர் பட்டம் வபற இத்தைதன வநெறிகள
பல்கதல கழகங்கள இனறுவெதர
பதழய வநெறிகதள தைதட கற்களகோய தவெத்திருக்கும் அவெலம்
இங்குமட்டும் தைகோன
இனறளவும் வதைகோடர்கிறது
பகோவரங்கும் மகோற்றங்கள ஏற்பட்ட கபகோதும்
சீர்வகட்ட மகோறகோதை வநெறிகள இங்கு மட்டும் தைகோன
விதனத்வதைகோதகயும் பண்புத்வதைகோதகயும்
உருவெகத்துடன உவெதமத்வதைகோதக அறிந்தும்
திதணைகள பலவின இலக்கணைம் அறிந்தும்
அதைதன ஆரகோய முதுகதல பட்டம் கககோரும்
அறமற்ற வநெறிகள உலகோவும்
திறமற்ற பல்கதல கழங்கங்கள இங்குமட்டும் தைகோன
தைற்குறிப்கபற்றமும் ஏககதைசமும் அறிந்தும்
நெற்றிதணை பகோக்கதள ஆய
விற்பனனர் ஒருவெரின வெழிககோட்டுதைல் கவெண்டுமகோம்

எதைற்வகதைற்கககோ அயல்நெகோட்தட பகோர்க்கும்
பல்கதல கழகங்ககள
எட்டுவெயதில் கணிதைத்தில் ஆரகோயும் கமனதமதய
வககோணைர்வீகர
பதழயன கழிப்பீர் புதியன புகுத்துவீர்
பிதழகதள கதளந்து
புது வநெறி வெகுப்பீர்
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திறனுதட நெம்மவெர் சகோல்தப
பதறயறிந்து உதரப்பீர் பகோகரகோர் வதைளிய

44

30. மறந்துவிடு மனகம
கணைவென வககோடூரமகோனகோல்
ககோரிதக எனன வசயவெகோள
கடந்தைது எல்லகோம் கசப்பகோக
நெடப்பதைதைகோவெது இனிதம கதைடி அனதப நெகோடினகோல்
ககோசினி வசகோல்கிறது -அவெள
நெடத்ததை வகட்டவெளகோம்
ஆண் ஆதிக்கம் பதடத்தை சமூகம் வசகோல்கிறது
அவெள ஒரு கவெசி எனறு
அனதப கதைடி பயணிக்கும் உயிர்களில்
வபண் மட்டும் எனன அந்நியமகோனவெளகோ?
அவெள உலகத்தில் அனபு எனன தைதட வசயயபட்ட வெகோர்த்ததையகோ?
ஆண் ஒருவென கநெசித்தைகோல் ககோதைலகோம்
அகதை
வபண் ஒருத்தி அனதப யகோசித்தைகோல் அது
நெடத்ததை தைவெறலகோ

ஊடங்களும் உலகமும் இகதை
வபகோயதய வசகோல்லி வசகோல்லி
பூமிப்பந்ததை களங்கப்படுத்தி வெருகிறது

ககோயப்படுத்தைப்பட்ட வபண்தமகயகோ
மருந்துக்ககோக மூதலயில் முடங்கிக்கிடக்கிறது
ககோயமும் வெலியும் அவெளுக்கு மட்டும் தைகோனகோ
இகதைகோ புறப்பட்டுவிட்டது என ககளவி
ஏவுகதணையகோய
உளுத்து கபகோன சமூகத்தின
உதைவெகோக்கதர சட்டங்கதள தைகர்க்க
வெனமுதறயில்
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எனக்கு விருப்பம் இல்தல ஆனகோல்
வெனமுதறதய நெனமுதறயகோய வககோண்ட சமூககம
உன முதறயில் திருப்பித்தைருகிகறன எனபதிதல

வபண்தமயின வமனதமதய என
மனகம மறந்துவிடு
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31. நெகோலகோயிரம் வபகோன
அனறு அம்பிதகயின
ககோதைணி
அபிரகோமி பட்டன களிக்க நிலவெகோனது
இனகறகோ
ககோதைலன களிக்க-அவெள
துதடத்வதைறிந்தை வநெற்றிப்வபகோட்டு நிலவெகோனது
வமகோத்தைத்தில் நிலவுகள களிப்பின
அதடயகோளமகோனது
நெல்ல கவிததைக்கு- இகதைகோ
நெகோலகோயிரம் வபகோன
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32. விழிகளில் கதரந்தைவென
நிதனவு பளளங்களில்
நீதைகோகன நீங்ககோமல்
நினறகோட்சி வசயகிறகோய
நீ நினற இடம்
அமர்ந்தை இடம்
அமர்ந்து நெம் ககோதைதல பகிர்ந்தை இடம் உன
நீல விழிகளில் நெகோன கதரந்தை இடம் என
நீயும் நெகோனும் கழித்தை
நிமிடங்கள தைகோகன வெரிதசயகோக வெருகிறது
நீ இருந்தை ஒவ்வவெகோரு
நிமிடமும் நிதனவிருக்க
நீ எனதனவிட்டு நீங்கிய அந்தை
நிமிடம் மட்டும்
நீர்க்குமிழி கபகோல் எங்கக
நீங்கி கபகோனது என
நிகழ்ககோலத்ததை வெகோங்கி கபகோனது
நீ விலகி மதறந்தை அந்தை
நிமிடம் முதைல்
நிகழ்ககோலம் என
நீண்ட தைனிதம சிதறயகோனது
நித்திலகம! நீ வெந்வதைன
நீண்ட தைனிதமக்கு முடிவுதரப்பகோய- என
நித்தைம் நித்தைம் என
வநெடுவெகோசல் வெந்து ககோத்திருப்கபன
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வெருவெகோய வெந்வதைன
தைனிதமச்சிதற உதடப்பகோய- எனற
வெடியகோதை நெம்பிக்தகககளகோடு என
விழிப்பூக்கதள வெழிவயங்கும்
விததைத்திருக்கிகறன உன
வெருதகயின நெலம் வதைரிவிக்கும் என
விடியகோதை இரவின விடியல் கனவுககளகோடு
விழி மலர்த்தி ககோத்திருக்கும் உன நீல
விழிகளில் கதரந்தைவென
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33. ஓர் மகனின கதைறல்
பசிவயனறதும்
புசிவயனறு உன தைட்டத்ததை எனக்கு தவெத்து
பசிகயகோடு இரதவெ கழித்து
பறக்க பறக்க ககோதலயில் கவெதலக்கு கபகோய உன
பட்டு கரங்கள ககோயப்கபறி புண்பட்ட கபகோதும்
பததைப்கபகோடு நீ சதமத்தைளித்தை கசகோறு தைகோகன என
பங்களகோவும் ககோர்களும் தைந்தைது
பகோவிமகள வசகோனனகோவளனறு
பகோவி நெகோன உனதன விலக்கி தவெத்கதைகன -நீ
பசிக்க பகோர்த்திருக்கும் அவெலத்ததை
பகோர்த்தும் உயிகரகோடு இருக்கும் அந்தை
பரமனும் சகிக்க மகோட்டகோகன இந்தை
பகோவெத்ததை கழுவெ எந்தை கங்தகயில் மூழ்குவெது ?
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34. யகோழினிது
யகோழினிது
யகோழினும் அவெள குரகலகோதச இனிதினிது
குழல் இனிது
குழலினும் அவெள சிரிப்பின ஒலிஇனிது
ஏழிதச சுரம் இனிது
ஏந்திதழயகோழ் வககோஞ்சுவமகோழி இனிதினிது
ஆழ்கடல் முத்தைழகு
ஆழ்கடல் முதினும் அவெள வககோண்ட பல் வெரிதச அழகழகு
சூழ் வபகோழில் மலரழகு
சூழ் வபகோழில் மலரினும் அவெள வககோண்ட முகம் அழகு
வீழ் அருவி தைகோன அழகு
வீழகோ அவெள ககோர்குழல் கபரழகு
வெனிததை அவெள அதசவெழகு
வெஞ்சியவெள வெடிவெழகு
கனி இதைழகோள வெடிவெழகு
கற்கண்டு வமகோழிஅழகு
மகோன விழியகோள நெதட அழகு
மங்தக யவெள கபரழகு
கதைனவமகோழியகோள அழகுதறக்கும்
வதைளளு தைமிழ் கவி அழகு
நெகோனவெள அழகுதறக்கும்
நெகோழிதககள தைகோன அழகு
நெங்தகயவெள பகோர்தவெபட
நெகோனிலகம அழககோகம
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35. மதழ [வவெளளம் ]
வெகோரி வககோடுக்கும் வககோதடதய கூட
வெகோங்க முடியகோமல் மகோனுடம் ஒரு
வெகோய தைண்ணீருக்கு
அடுத்தை மகோநிலத்ததை
அண்டி பிதழப்பது ஏன ?
பூமிபளளங்களில் ககோனக்ரீட் நிரப்பிய
புத்திசகோலிககள !
சகோமிதயயும் மதழதயயும்
சபிப்பகதைன ?
ஏரிகதள தூர்த்து
குடியிருப்புகளகோக்கிய கமததைககள!
நெகோதள தைண்ணீருக்கு
அவமரிக்ககோதவெ ககட்பீர்களகோ ?
குளங்களில் வீடுகட்டிவிட்டு
குடியிருக்கும் குணைவெகோனககள!
ஓடிவெரும் மதழ நீர் குளத்திற்கு வெற்றகோமல்
கககோட்தடக்ககோ கபகோகும் ?
தைண்ணீர் கதைங்கிநிற்கிறது எனறு
கண்ணீர் விடும் கதைறி அழும் கனவெகோனககள!
குளங்கதள அபகரிக்க யகோர் வசகோனனது ?
குளங்களில் குடியிருப்தப யகோர் கட்ட வசகோனனது ?
லஞ்சம் வககோடுத்து அனுமதிதய
யகோர் வபற வசகோனனது? இப்கபகோது
தைஞ்சம் எனறு பளளிகளில் முடங்க யகோர் வசகோனனது?

மதழயினும் வககோதடயகோளி யகோருமில்தல
மகோநிலத்தீர் ! தைவெறிதழத்தீர் , வெருந்துகிறீர்.
பிதழ தைவிர்ப்பீர் ,புவிப்பந்ததை ககோப்பீர் .
மதழ தைரும் நிதிதய கசமிப்பீர்
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36. ககோதைதல வதைகோதலத்தைவெர்கள
வெகோழ்க்தக வெழக்கில்
வெகோதியகோய நெகோன பிரதி
வெகோதியகோய நீ
வெகோயதைகோக்களகோய பகோர்தவெகள
ககோதைதல வசகோல்ல துடித்தும்
வெகோய பூட்டு கபகோட்டதுன நெகோணைம் - குடும்பச்
சூழல் எனதன வமமௌனியகோக்க
வெழக்தக வசகோல்லகோமகல
வெகோயதடத்து பிரிந்கதைகோம் நெகோம்
உனக்வகனறு ஒரு குடும்பம்
எனக்வகனறு ஒரு குடும்பம்
தைனி தைனியகோய - என தைவிப்தப
உணைர முடியகோதை வதைகோதலவில் நீ
உணைர்த்தை முடியகோதை வதைகோதலவில் நெகோன
முடிவுக்கு வெரகோமகல
முடிவுக்கு வெந்தைது
பிரிதவெ தீர்ப்பகோக்கி நெம் ககோதைதல
மனதிற்குளகள உயிகரகோடு புததைக்க
மனதில் புததைத்தை அந்தை இடம்
வமமௌன புளளியகோய
மரணைம் வெதர வெலிக்கத்தைகோன கபகோகிறது

உரக்க வசகோல்லமுடியகோமல்
உளளுக்குள அழுது நிற்கும்
உளளமுதடந்தை மனிதைர்களுள
நெகோனும் ஒருவென நீயும் ஒருத்தி
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37. வசகோல்லதற கட்டி தவெத்கதைன
கண்மணி நீ சற்று இதளப்பகோற வவெற்று
வசகோல்லதற அல்ல கண்கணை என கவிததை
நெல்லகதைகோர் கவிததை மகோளிதக
நெகோயகி நீ உலகோ வசல்ல
நெயமுடன கட்டி தவெத்கதைன
உளளத்கதை உனதன தவெத்து
வசகோற்கதள கதைடி கதைடி பகோர்த்து பகோர்த்து
உற்றகதைகோர் உதறவிடம் உனக்வகன பதடத்கதைன
உயிகர! என மகோளிதக வவெளிச்சம் வபற
உதறவெகோயகோ ?
உலகம் உளளவெதர என வசகோல்லதற
உயரும் ககோவியமகோய மறுத்தைகோல்
உளுத்துப்கபகோன கல்லதறயகோய மகோறும்
எழுதுகவென அனகப !
எனவிரல்கள மறத்து கபகோய
எழுதை மறுக்கும் வெதர
என இனியவெகள !
உன புனனதகயகோல் ஒளியூட்டுவெகோயகோ ?
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38. மண்ணின அஞ்சதற வபட்டிகள
ககோதைல் ஒருகபகோதும்
தூங்குவெகதை இல்தல
ககோசினிதய நிரப்பி
நெம்தம தினம் தினம் உயிர்ப்பித்துக்வககோண்டிருக்கிறது
மலர்களின நிறமகோக வதைனறலின குளிரகோக
மதழயின இனிதமயகோக
மழதலயின கபச்சகோக
ஏன
நெம் கண்ணுக்கு வதைரியகோதை கடவுளின
அனபுநிதற அரவெதணைப்பகோக
பரவி நிதறந்தை ககோதைல்
ஒருகபகோதும் தூங்குவெதில்தல கதைகோழகோ
கல்லதறகள சவெக்கூடுகதள சுமக்கும்
மண்ணின அஞ்சதற வபட்டிகள
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39. நிர்வெகோணைம்
மனிதைனின முதைலகோதட நிர்வெகோணைம்
மரித்தை பினனும் நிர்வெகோணைம்
யகோர் வசகோனனது நிர்வெகோணைம் -ஆபகோசவமனறு
அருவெருப்பின உச்சவமனறு ?
ஆதடகள இல்லகோதை நிதலயில்
மனிதைனில் களங்கம் இல்தல ஆதடகள
மூடிய கதைகத்தில்தைகோன ஒளிந்திருந்தைது
முதடநெகோற்றம் வீசும் அவெலமும் கீழ்தமயும்
குழந்ததையின நிர்வெகோணைம்
அழகின வீச்சு
ஞகோனியின நிர்வெகோணைம்
உண்தம ஞகோனத்தின உச்சம்
இயற்தகயின நிர்வெகோணைம் புதனவிலகோ கவிததை
களங்கம் புகுந்தைது எங்கனம் ?
பகோர்தவெயின மனதின மகோதயதைகோகன
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40. வெழிககோட்டி புனனதககள
கலவெர பூமியில்
அதமதி கசகோதலயகோய நீ
உனதன கண்டும் எகனகோ மனம்
நெம்ப மறுக்கிறது அதமதியின-ஆளுதமதய
உன அதமதியின முழுதமக்கும்
நெகோன தைகோகனகோ எஜமகோனன
இனனமும் நெம்பிக்தக வெரவில்தல
நெகோன தைகோன உனனவென எனபதில்
உன அதமதி கதலத்துச் வசகோல்லடி
புனனதக வமகோழியகோல்
நீ வதைளிக்கும் சினன சினன புனனதககள
இந்தை வெகோழ்க்தக முழுதமக்கும் வதைகோடர்ந்து வெரட்டும்
வெழிககோட்டியகோய
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41. வபண்கணை நீ சிரி
முகம் வதைரியகோதை கபருக்கும்
விரித்தைகோய நெட்பு நெகோடி -முத்து கம்பளம்
அகம் நிதறந்தை களிப்தப
வதைளித்தைகோய -புனனதகயகோல்
வபண்தமகய நீ மட்டும் இல்தலவயனறகோல்
மண்ணில் மலர்ச்சியும் மகிழ்வும் ஏது ?
உன புனனதக ஒளிமட்டும் இல்தலவயனறகோல்
விண் வககோண்ட கதிருக்கும், மதிக்கும்
தைண்வணைகோளியும் உயிர்ப்பும் தைகோன ஏது ?
வபண்கணை நீ சிரி
உன சிரிப்பகோல்
மண்ணில் சுவெர்க்கம் கதைகோனறட்டும்
அதில் இந்தை பூமியின
அதணைத்து உயிர்களும் இதளப்பகோறட்டும்
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42. சீததைகதள கவெண்டி
அனறு சீததைகள ககோத்திருந்தைனர்
ரகோமதன மணைக்க இனகறகோ
சீததைகதள கவெண்டி
எத்தைதனவயத்தைதன ரகோமனகள
வபண் கதைடி அதலகினறனர்
அனறு வெரதைட்சிதணைகள
அவெள திருமணைத்ததை நிர்ணையித்தைன இனகறகோ
அவெள நிர்ணையிக்கிறகோள- மணைமகனின
உச்சபட்ச சம்பளத்ததை தவெத்து
அனறு சீததைகள இருந்தைனர்
கனனிகளகோய முதிர்கனனிகளகோய
இனகறகோ ரகோமனகள
கல்யகோணை வெரம் கிதடக்ககோமகலகய
தைனியனகளகோய வமகோட்தட மரங்களகோய
பூக்கமுடியகோமல் ககோயத்து கனிய முடியகோமல்

இறுதிதய கநெகோக்கி பயணிக்கும்
இவெர்களின தைதல நெதரத்து கூன விழும் வெதர
சீததைகள கவெண்டகோம் -ஓர்
கூனி கூட கிதடக்கவில்தல

இளதமதய கதரத்து வெகோலிபம் கபகோன
இவெர்கள கடந்தை தைதலமுதற சகோபத்தின மிச்சங்கள
சீததைகள நெடத்தும் சுயம்வெரத்தில்
லட்சங்களில் சம்பளமும் வசகோந்தை வீடுகளுகம
நுதழவு தைகுதிகளகோயின
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ஆயிரங்களில் சம்பளமும்
வெகோடதக வீடுகளில் வெசிப்கபகோர்களும் சபிக்கப்பட்டனர்
ஆயுள முழுதமயும் தைனிமரங்களகோககவெ தைவிக்க

அடுத்தை தைகுதி எனன வதைரியுமகோ
மணைமகனுக்கு தைகோய தைகப்பன இருக்ககவெ கூடகோது
இருந்தைகோலும் அவெர்கள வெந்து கபகோககவெ கூடகோது
அனனகோன தைம்பிகள கூடகவெ கூடகோது
இப்படிவயல்லகோம் நிபந்தைதனககளகோடு
சீததைகள சுயம்வெரத்தில்

மணைமகனககளகோ வசரிக்கமுடியகோமல்
கண்ணீரின விளிம்பில் நினறபடி
வெகோலிபத்ததை வதைகோதலத்துவிட்டு
வெகயகோதிகத்ததை எதிர்கநெகோக்கி இருக்கும் அவெலத்ததை
வெரலகோறுகள எழுதைப்கபகோகினறன

இது மிதகப்படுத்தைப்பட்டதவெ அல்ல
இனதறய இதளஞர்களின
தகயறு நிதல கவிஞகர !
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43. புது வநெறி வெகுப்பீர்!
பிறந்தை நெகோள முதைலகோய
கபசி வெரும் தைமிதழ ஆரகோய
முதுகதல பட்டம் கவெண்டுமகோம் அத்துடன
மூதைறிஞர் ஒருவெரின வெழிககோட்டுதைல் கவெண்டுமகோம்
ஆய வியல் முதனவெர் பட்டம் வபற இத்தைதன வநெறிகள
பல்கதல கழகங்கள இனறுவெதர
பதழய வநெறிகதள தைதட கற்களகோய தவெத்திருக்கும் அவெலம்
இங்குமட்டும் தைகோன
இனறளவும் வதைகோடர்கிறது
பகோவரங்கும் மகோற்றங்கள ஏற்பட்ட கபகோதும்
சீர்வகட்ட மகோறகோதை வநெறிகள இங்கு மட்டும் தைகோன
விதனத்வதைகோதகயும் பண்புத்வதைகோதகயும்
உருவெகத்துடன உவெதமத்வதைகோதக அறிந்தும்
திதணைகள பலவின இலக்கணைம் அறிந்தும்
அதைதன ஆரகோய முதுகதல பட்டம் கககோரும்
அறமற்ற வநெறிகள உலகோவும்
திறமற்ற பல்கதல கழங்கங்கள இங்குமட்டும் தைகோன
தைற்குறிப்கபற்றமும் ஏககதைசமும் அறிந்தும்
நெற்றிதணை பகோக்கதள ஆய
விற்பனனர் ஒருவெரின வெழிககோட்டுதைல் கவெண்டுமகோம்

எதைற்வகதைற்கககோ அயல்நெகோட்தட பகோர்க்கும்
பல்கதல கழகங்ககள
எட்டுவெயதில் கணிதைத்தில் ஆரகோயும் கமனதமதய
வககோணைர்வீகர
பதழயன கழிப்பீர் புதியன புகுத்துவீர்
பிதழகதள கதளந்து
புது வநெறி வெகுப்பீர்
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திறனுதட நெம்மவெர் சகோல்தப
பதறயறிந்து உதரப்பீர் பகோகரகோர் வதைளிய
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44. மறந்துவிடு மனகம
கணைவென வககோடூரமகோனகோல்
ககோரிதக எனன வசயவெகோள
கடந்தைது எல்லகோம் கசப்பகோக
நெடப்பதைதைகோவெது இனிதம கதைடி அனதப நெகோடினகோல்
ககோசினி வசகோல்கிறது -அவெள
நெடத்ததை வகட்டவெளகோம்
ஆண் ஆதிக்கம் பதடத்தை சமூகம் வசகோல்கிறது
அவெள ஒரு கவெசி எனறு
அனதப கதைடி பயணிக்கும் உயிர்களில்
வபண் மட்டும் எனன அந்நியமகோனவெளகோ?
அவெள உலகத்தில் அனபு எனன தைதட வசயயபட்ட வெகோர்த்ததையகோ?
ஆண் ஒருவென கநெசித்தைகோல் ககோதைலகோம்
அகதை
வபண் ஒருத்தி அனதப யகோசித்தைகோல் அது
நெடத்ததை தைவெறலகோ

ஊடங்களும் உலகமும் இகதை
வபகோயதய வசகோல்லி வசகோல்லி
பூமிப்பந்ததை களங்கப்படுத்தி வெருகிறது

ககோயப்படுத்தைப்பட்ட வபண்தமகயகோ
மருந்துக்ககோக மூதலயில் முடங்கிக்கிடக்கிறது
ககோயமும் வெலியும் அவெளுக்கு மட்டும் தைகோனகோ
இகதைகோ புறப்பட்டுவிட்டது என ககளவி
ஏவுகதணையகோய
உளுத்து கபகோன சமூகத்தின
உதைவெகோக்கதர சட்டங்கதள தைகர்க்க
வெனமுதறயில்
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எனக்கு விருப்பம் இல்தல ஆனகோல்
வெனமுதறதய நெனமுதறயகோய வககோண்ட சமூககம
உன முதறயில் திருப்பித்தைருகிகறன எனபதிதல

வபண்தமயின வமனதமதய என
மனகம மறந்துவிடு
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45. ஜீவெநெதி ககோதைல்
ஒவ்வவெகோரு இதளஞதனயும்
வெகோனளகோவெ உயர்த்தி நிற்பது
அவெரவெர் கடந்தை பகோததையில்
வதைனபடும் ககோதைல் பூக்ககள
இந்தை ககோதைல் எனற மட்டும் இல்தலவயனறகோல்
இந்தை பூமியில் சலனம் எனபகதை இல்லகோமல் கபகோயிருக்கும்
உயிர்ப்பும் களிப்பும் ககோதைலின வககோதடகள
கனனியின கதடவிழிப்பகோர்தவெயின மகத்துவெம்
உனதனயும் எனதனயும் விண்ணைவெனகோக்கி பகோர்க்கும்
கனனதல எண்ணைத்தில் கசர்க்கும்
மினனதல பகோர்தவெக்கு ஊட்டும்
அனதனயிடம் பகோசமகோக கதைகோனறி
பினனகோல் உடனபிறந்தைவெளிடம் அனபகோக வெளர்ந்து
கனனியின பகோர்தவெயகோல்
ககோதைலகோக மகோற்றம் வபறும் மகோய வித்ததை
அசடதனயும் அறிஞனகோக்கி பகோர்க்கும்
அற்புதைகம ககோதைல்
கசடு நீக்கி ககோசினிதய புத்தைகோக்கம் வசயயும்
கற்பகம ககோதைல்
இது உனதனயும் எனதனயும்
ஏகதைகோ ஒரு வநெகோடியில் கடந்திருக்கும்
ஐந்து ஆறு எனற கபதைம் இனறி
எந்தை வநெகோடியும்
எல்லகோவிடத்தும் பரவி பகோயும் -ஜீவெநெதி ககோதைல்
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46. கவிததைகய! உனக்வககோரு கவிததை
கவிததைகய!
உனக்வககோரு கவிததை வசகோல்கவென
உன கண் கள இரண்டும்
உவெதம அணிக்கு தைப்பி பிறந்தைன
உன நெகோசிக்கு
உருவெகம் வசகோல்ல உலகில் வபகோருள இல்தல
உன கககோதவெ கனிஇதைழ்களுக்கு
இல் வபகோருள உவெதம அணியும் கூட குதறவெகோனகதை
உன வெலம்புரி சங்கு கழுத்கதைகோ
உயர்வுநெவிற்சிக்கும் கமலகோக
நிமிர்ந்தை நெதட கநெர்வககோண்ட பகோர்தவெ
இவ்விரண்டும்
உளளுதற உவெமமகோக
அனகப !
உனதன நெகோன முதைன முதைலகோக
சந்திக்கும்கபகோது குறிஞ்சித்திதணை
உனதன ககோணைகோதை கணைங்கள முல்தல திதன
நீ எனமீது வககோண்ட கககோபம் மருதைமும் எனறகோல்
உனதன ககோணைகோமல் என கண்ணீர் வநெயதைலகோகும்
நீகயகோ நெகோகனகோ இப்பிறவியில் கசரகோமல் கபகோனகோல் பகோதலயடி
வெறண்ட பகோதலயடி
உன சிரிப்கபகோ குறள வவெண்பகோ
உன கபச்கசகோ வககோஞ்சிவெரும் வெஞ்சிப்பகோ
உனனதடகயகோ ஆசிரியம்
உன எழிகலகோ களிகூர தவெக்கும் கலிப்பகோ
கவிததைகய ! நீகய ஓர் கவிததை உனக்கு
எங்கனம் வெடிப்கபன இனவனகோரு கவிததை
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47. ஆதைலினகோல் ககோதைல் வசயவீர் !
ககோதைதல வதைகோதலத்தைவென
கடவுதள கவெண்டி தைவெமிருந்தைகோன
ககோலங்கள மட்டுகம கடந்தைது
கடவுள வெரகவெ இல்தல அவென
ககோலம் முடிந்து மரணிக்கும் கபகோது
கதைறி ககட்டகோன கடவுகள எனதன என தகவிட்டீர் எனறு
கடவுள வெகோவனகோலியகோயவசகோனனகோர்
மதடயகன நெகோன கவெறு ககோதைல் கவெறகோ ?
எனதன வதைகோதலத்தை
உனமுன எப்படி வெருகவென எனறு
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48. எனனவெகள!
எனனவெகள நீ எங்கிருந்தைகோய இதைதன நெகோள
உனதன ககோணைகோமல் என வெகோழ்வின
உனனதைங்கதள வதைகோதலத்தைவெனகோய
உனமத்தைம் பிடித்தைதலந்தைகபகோது வெந்தைகோய
இனனமுதைகோய!
என மயக்கம் வதைளிவிக்கும் அருமருந்தைகோய!
உன விழிப்பகோர்தவெ எனகமல்விழ
எனக்குள கவித்துவெம் சிலிர்த்வதைழுந்தைது
வசந்தைமிழ் கவிச்சரம் மகோதலகளகோய வதைகோடர்ந்தைது
வெந்தைகோய அமுதைகோய வெனப்பில் என பித்தைம் வதைளிவித்தைகோய
வசனறகதைன கண்கணை !
கனவு வபண்ணைகோய
கதைறுகிகறகன ககட்கிதலயகோ -என
ககோதைலின ஆழத்தில் நெகோகன மூழ்கிப்கபகோகிகறன
மூச்சதடத்து கபகோவெதைற்குள என
முன வெருவெகோயகோ? எனதன மீது கபகோவெகோயகோ?
உனக்ககோககவெ உன நிதனவுககளகோடு
உன விழிதிறப்பிற்க்ககோககவெ
உன இதமகயகோரம் ககோத்திருப்கபன
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49. ஏறு தைழுவுக
ஏறு தைழுவுக இதளஞகன இது
சீரிய பண்பகோட்டின உச்சம் இதில்
மகோறுபடும் வீணைர்கதள
வீறுவககோண்டு எதிர்வககோள கதைகோழகன
மங்தகதய மணைப்பதைற்கும்
மகோநிலம் ஆளும் தைதலதம வபறுவெதைற்கும்
எங்கள முனகனகோர் கண்ட நெல்வெழி இதைதன
எதிர்ப்கபகோர் மிரண்கடகோட
எழுந்து வெகோ என கதைகோழகன
திங்களும் வசங்கதிரும் கதைகோனறிய நெகோள முதைல்
வெங்கக்கடல் நீர் வெற்றி ககோயும் வெதர
வவெல்லும் திரள கதைகோள வககோண்கடகோய
துளளி வெகோ என கதைகோழகன
கபததைகள வதைறித்கதைகோடவசயகவெகோம்

உழவெர்களின கமனதமதய
உலகககோர்க்கு உணைர்த்தும்
பழந்தைமிழ் பண்பகோட்டின நெனனகோளகோம்
வபகோங்கல் திருநெகோதள
எங்கணும், யகோவெரும் உணைர வககோண்டகோடுகவெகோம்
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