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எ� கவிைதைய ேமைட ஏ�ற வா��� த�த மி�வாகீ தமி! 
ச"க#தி�
 எ� ந�றி கல�த வண�க"க'. இ�த 
கவியர"க#தி�
 வ+ைக த�,'ள அைனவ+�
� என, 
வண�க"க'. இ�த நிக!0சிைய ரசி#, மகி!ேவா� எ�1 ந�பி 
வ�,'ள உ"கள, அச34#தனமான ந�பி�ைக�
� என, 
வண�க"க'. 
 
அ�த ந�பி�ைகைய ஆதாரமாக ைவ#, ெதாட"
ேவா�.  
 
வா!வாதார� ந�பி�ைக எ�றா�  
வா!வி� 6லாதார� உண7. 
 
"தனிமனித:�
 உணவி�ைலெயனி� ஜக#திைன 
அழி#தி4ேவா�" எ�1 உைர#தா� எ� கவி பாரதி! 
 
அ�1 - வா!�ைக�
 இ�றியைமயாத, உண7  
இ�ேறா - வா!�ைக தர#தி�
 சா�1 வி+�,ண7! 
 
ஒ+ ேவைள உண7 ேயாகிக?�
  
இ+ ேவைள உண7 ேபாகிக?�
  
உணேவ ம+�, சி#த�க?�
  
 
இவ�கைள ப�றி எ�லா� நா� ேபச�ேபாவதி�ைல. 
 
இ+ ேவைள உண7ட�, காைல மாைல 
ழ�பிA� ேதநB+� 
அ+�தி, அCவ�ேபா, சில பல ெநா1�
# தBணிA� 
அைசேபா4� +சி�
 அDைம�ப3ட ெகா4#, ைவ#தவ�கைள 
ப�றி ேபச வ�,'ேள�. 
 
நா:� அ�E3ட#தி� ஒ�1 எ�பதி� ஒ+ ெப+மித� உF4! 
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இ�த கவியர"க#தி� உணைவ ப�றி ேபGவதி� ஒ+ க�வH� 
உF4! 
 
தBபாவளி எ�றா� நிைன7�
 வ+வேதா பலகார�, ப3டாG, 
�#தாைட  
 
ெவD#தா� தB1� ப3டாG  
Hத�Hைற அணிA� ேபா, தா�  �#தாைட  
+சி�க +சி�க நிைன7கைள IF4ேம பலகார"க'! 
 
இ#தைன ேபைர GFD இJ�
� K3சம� அறி�த, எ"க' 
வி+�,ண7! 
 
அய�நா3D� வாJ� இ�திய�க?�ேகா தைலவாைழ இைல 
பா�#தாேல ஆன�த�. அதி� 15 விதமான சா�பா34 வைகக' 
இ+�தா� தின� தின� தBபாவளி! 
 
தBபாவளி எ�றா� தா�  

எ#தைன பலகார"க' 
எ#தைன +சிக'  

எ#தைன நிைன7க' 
 
வா+"க' சிறி, அைச ேபா4ேவா� 
 
ஆதி அ�த� இ�லா ேத�
ழ� H1�
  

ஒ+ பாைன ேசா�1�
 ஒ+ ேசா1 பதமா� சீைட  
சி1 ,ளி ேப+ ெவ'ள� -- நிைன7 E1�  

எ"க' N�திA� ல347�  

ழ�ைதகளி� ப� ஊரP�ெக�ெற பிற�ெப4#த த3ைட 
 
அ0GH1�கி� Eட அ0G பிைழ ஏ�படலா�; 6 வி#தியாச"க' 
காண HDயா, எ� பா3D G3ட 100 ைக H1�கி�! 



ேத�ெமாழி சசி
மா�© ப�க�3 11/22/2014 

 
H�திTA� திரா3ைசA� இைள�பாறி கிட�
� பாயச#தி�... 
 
விவT�கேவ இயலாத ம�ெறா+ GைவA� உF4.. 
 
த� 
ழ�ைத பலகார#ைத +சி#, தி�:� ேபா,, அ�மா 
Hக#தி� மிளி+� ெப+மித ��னைக... 
 
தBபாவளி�
 எ�1 ஒ+ தனி0சிற�� உF4.. 
 
ஆF ெபF ேபதமி�றி 
அைனவ+� வாA� வயி1மாக தா� திTவா�க'... 
வா��
� வயி�1�
� இைடேய நட�
� marathon 
ஓ3டப�தய#தி� 
அ"க"ேக சில தைடகைள இ4ேம எ"க' ேலகிய�.. 
பா3D ைவ#திய�#தி�ெக�லா� H�ேனாD இ�த ேலகிய�. 
 
அCவ�ேபா, 
4�ப#திP� தைலெய4�
� அரசிய�... 
 
ஆதி அ�த� இ�லா அரசிய�.. 

எ"க' ேத�
ழ� H1�ைக ேபால.. 
 
H1�ைக ெநா1"காம� உைட�க ேவF4�.. 
H1�
 க�1ெகா4#த பாட�.. 

உறவின�க' மன� ெநா1"காம�, 
4�ப 
அரசியைல   உைடயதாக ேவF4�.. 

அரசியP� H1�ைக ேபால#தா�. 
 
தமிழனி� பார�பTய� பரதநா3Dய�. 
அ�த பரதநா3Dய#தி� தனி#,வ� நவரச�. அ#தைகய 
நவரச#ைத Eட விள�கிய, இ�த வ+ட தBபாவளி.. 
 



ேத�ெமாழி சசி
மா�© ப�க�4 11/22/2014 

 
 
எ� அ�மா G3ட அதிரச#தி� ெதT�த,  
அ�� கல�த ]+"கார ரச�  
நா� G3ட அதிரச#தி� நட�தேதா அ��த�  
அதிரச� ஆன, ஓ3ைட வைட. 
 
ெசவி�
 உணவி�ைலெயனி� சிறி, வயி�1�
� ஈய�ப4� 
எ�1 அ�1 Eறினா� ெபா�யா ெமாழி �லவ�. 
 
இதிலி+�, எ�ன ெதTகிற,? 
 
வ'?வ� தBபாவளிேய ெகாFடாDய, இ�ைல ேபாP�! 
 
வா!�, பா�#தா� தா� தமி! கலா0சார� �TA�  
Gைவ#, பா�#தா� தா� தBபாவளியி� சிற�� ெதTA�. 
 
என, பி'ைள#தமிழி� பிைழைய ெபா1#த+ளிய 
தமி!#தா��
 ந�றி.  
கவியர"க#ைத ரசி#த அைனவ+�
� ந�றி.. 
 
Gைவ#, மகிJ"க' தBபாவளிைய  
 
வா!க தமி!! வள�க தமி!#ெதாF4!! 
 
 
 
 
 
 
 
 


