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முன்னுரை 
'எமக்குத் தைொழில் கவிரை  

நொட்டுக்கு உரைத்ைல்  

இரமப்த ொழுதும் ச ொைொதிருத்ைல் ' '  
 
இந் நூற்றொண்டில் நம் த ொழியில் இருந்து ஒருகுரல் ஓங்கி 
ஒலித்ைது. அரண் தையிலும் ,  ொளிதகயிலும் சீரொட்டப்பட்ட ைமிழ் , 
உண்ட கதளப்பில் ஏப்ப ொை ைமிழ் , பண்டிைர்களின் நொவில்  ட்டும் 
தூங்கிக் கிடந்ை ைமிழ் , ைன் தசொம்பதை முறித்து  க்கதள நொடியது. 
புதிய இரத்ைம் பொய்ச்சியது. அந்ைக்குரதை ஓங்கி ஒலித்ைென் , புதிய 
இரத்ைம் பொச்சியென் பொரதி. இன்று ைமிழில் கவிதை ெொழ்தெதய 
கருப்தபொருளொக்கி புதிய தெகம் , பரந்ை தநொக்கு ஆகியெற்றுடன் ைன் 
நதடதய  ொற்றிக் தகொண்டுவிட்டது. இவ்தெதளயிதைதய நொம் இக் 
கவிதைத் தைொகுப்பிதை உங்கள் முன் தகொண்டு ெருகின்தறொம். இக் 
கவிதைகள் அதைத்தும் நம் ச கொை கூர்த யதடந்ை பிரச்சதைகள் 
பற்றிப் தபசுகின்றை. அதை தெதளயில் கவிதையின் புதிய 
ெடிெங்களில் புதிய பரிதசொைதைகளும் இெற்றில் 
நிகழ்ந்ைப்பட்டுள்ளை. ஆைொலும் இைற்கு முன்பொை ந து ஈழத்து 
இைக்கிய ொைது இக் கூர்த யதடந்து தகொண்டிருந்ை 
பிரச்சதைகளில் ைளத்தை அத க்க  றுத்தை ெந்துள்ளது. அதிலும் 
"இைக்கியம் என்பது சமுைொயத்தின் தெளிப்பொடு ' என்னும் இைட்சியப் 



பைொதகயிதை தூக்கிப்பிடித்ை முற்தபொக்கொளர் (?) கூட ைமிழ் தபசும் 
 க்கள்  த்தியில் தெதரொடியிருந்ை பிரச்சதைகதள உள்ெொங்கிய 
இைக்கியத்திதைப் பதடத்ைளிக்கத் ைெறிவிட்டைர். அல்ைது 
மூடி தறத்ைைர். எழுபதுகளுக்குப் பின்ைொல் ஈழத்து 
இைக்கியப்பரப்பிதை புதுப் புைதைை தெள்ளம் நிரெத் தைொடங்கியது. 
ஈழத்து  க்களின் ஒவ்தெொரு நொடித்துடிப்பும் கவிதைகளொகப் பிரசெம் 
ஆயிை , ெளரும் இளங் கவிஞர்கள் இெற்தறப் பிரசவித்ைைர். 
ஆைொல் இன்னும் நொெல் , சிறுகதைகளில் இக் கருப் தபொருட்கள் 
சரியொக உள்ெொங்கிக் தகொள்ளப்படவில்தை. ஆைொலும் நம்பிக்தக 
ஒளிக்கீற்றுகள் ஆங்கொங்தக ஒளிரதெ தசய்கின்றை. அதை 
தெதளயில் இைக்கியத்திற்கும் , சமுைொயத்திற்கு ொை தைொடர்பு 
என்ை? இைக்கியம் தைதெைொைொ? என்னும் தகள்விகள் விடுைதைப் 
தபொரொளிகளிடமிருந்தும் , பரெைொகவும் எழுந்ை ெண்ணம் 
இருக்கின்றை.  க்களிடம் இருந்தை இைக்கியம் பதடக்கப்படுகிறது. 
இல்ைொைெற்றில் இைக்கியம் எழமுடியொது. இதுதெ இைக்கியத்திற்கு 
அடிப்பதடயொைது. ஏடறியொ இைக்கிய ொயினும் , ஏடு ஏறிய 
இைக்கிய ொயினும்  க்களின் ெொழ்தெயும் , அெர்ைம் அெைத்தையும் 
 க்கதளத் திதசதிருப்ப தபொதையொக்கப்பட்ட ெர்க்கத்ைன்த தயயும் , 
அதெ சுட்டி நின்றை. ைொைொட்டும் , ஒப்பொரியும் , களத்து 
த ட்டுப்பொடல்களும் , கொப்பியங்களும் , குரதெயும் , கூத்தும் , 
கும்மியும் , ஒயிைொட்டமும் இன்னும் பிறவும் அெர்களின் உள்ளத்து 
உணர்ச்சிகதள , எழுச்சிகதள , அங்கைொய்ப்புகதள தகலிதய 
கிண்டதை ைத்துெத்தை ந க்கு தெளிப்படுத்துகின்றை - 



புரியதெக்கின்றை. கதை இைக்கிய ெடிெங்கதள சமுைொயத்தில் 
பழத தய - நொகரீகெளர்ச்சிதய - உன்ைைத்தை , குறித்து 
நிற்கின்றை. ஆைொல் ந து இைக்கியங்கள் நம்மிடமிருந்து 
அந்நிய ொகிப் தபொைைைொதைதய த ற்கண்ட தகள்விகதள நொம் 
எதிர்முகம் தகொள்ள தெண்டியெர்களொயிதைொம். ஆகதெ அெர்கள் 
த ொழியில் அெர்கதளப் பற்றியைொை இைக்கியம் பதடக்கப்படும் 
தபொது அெர்கதளச் தசன்றதடயும் தபொது அெர்கதள உலுப்பி 
விடுகின்றது அெர்கள் நிதைதய உணர தெக்கிறது. ஆகதெ நொம் 
இைக்கியத்தை அந்நியப்படுத்ை தெண்டிய அெசியம் இல்தை. 
இக்கவிதைத் தைொகுதியிதை எழுபதுகளிற்குப் பின்ைொை எம் 
இைக்கிய ஏடுகளில் இருந்து ைம்த  அதடயொளம் கொட்டிக்தகொண்ட 
கவிஞர் களிடமிருந்து பிரசுர ொை - பிரசுர ொகொை கவிதை 
 ைர்கதளத் தைொடுத் துள்தளொம். இங்தக நிகழ்கொை ஈழத்துப் 
பிரச்சதைகள் மிகத் துல்லிய ொகதெ தெளிப்பொடொகியுள்ளை. 
இெற்தற நீங்கள் படிக்கும் தபொது உங்களது உணர்வுகளில் 
ைொக்கத்தை உணருவீர்களொைொல் இத்தைொகுப்பின் கவிஞர்கள் தெற்றி 
தபற்றெர்களொெர்.  

' 'ைர்க்கீகம் ' ' 

தெளியீட்டுக் குழு. 
  



“கவிதைச் சுதை யுணந்தைன்" 
- குறிஞ்சி – தைன்னைன் 

 
குளிர்ந்ை புைலின் சுகத்தினிலும் 
குயிலின் இனித ப் பொட்டினிலும் 
 ைர்ந்ை பூங்கொ  ணத்தினிலும் 
ெசந்ைத் தைன்றல் ைழுெலிலும் 
குழந்தைச் தசவ்ெொய் இைழினிலும் 
தகொஞ்சிப் பிறக்கும்  ழதையிலும் 
தைளிந்ை ஞொைத் ைமிழினிதை. 
தசொல்லும் கவிதைச் சுதெயுணர்ந்தைன்! 
 
முகில்கள் ைங்கும்  தைப்தபண்ணொள் 
த னி ைழுவும் பசுத யிலும் 
நதகசிந் திெரும் தெள்ளருவி 
நொை ணியின் ஓதசயிலும் 
பதகயற் றுைக  க்கதளைொம் ' 
பழகும் அன்பின் உறவினிலும் 
தநகிழும் உள்ளந் தைொய்ைமிழில் 
நிகழ்த்தும் கவிதைச் சுதெயுணர்ந்தைன்! 
 
  



 தழக்கும் புயற்கும் அஞ்சொை 
ென்த  மிகுந்ை  ைங்களிலும் 
உதழக்கும்  க்கள் முகங்களிலும் 
ஒழுகும் வியர்தெத் துளிகளிலும் 
ைதழக்கும் பயிரின் தசழுத யிதை 
ைழுவும் இளத ச் சிரிப்பினிலும் 
கதழயின் குழல்தைொய் இதசத்ைமிழின் 
கவிைொர் கவிதைச் சுதெயுணர்ந்தைன்! 
பிணிெொய் பட்தடொர் ைம் ெருத்ைம் 
தபரிதும் ை து ெருத்ை ைொய் 
உணர்ெொர் உள்ளம் உருகிடுெொர் 
உயர்ந்ை  னிைப் பண்பினிலும் 
 ணிெொய் கிள்தளப் தபச்சினிலும் 
ெறிதயொர் துயர மூச்சினிலும் 
பனியொய் குளிர்ந்ை ைமிழினிதை 
பொடுங் கவிதைச் சுதெயுணர்ந்தைன்! 
 
அந்திச் தசவ்ெொன் முகட்டினிலும் 
அ ரும் பரிதி எழிலினிதை 
சிந்திச் சிைறும் ஒளிெண்ண ச் 
தசர்க்தக ைனிலும் , தையிதைச் தசடிகள் 
இந்து முகத்ைொர் ெதளக்கரங்கள் 
இயங்கும் சுழற்சிப் பொன்த யிலும் 



சிந்துப் பூக்கள் தூவிெரும் 
தைைொர் கவிதைச் சுதெயுணர்ந்தைன்! 
 
தபொர்க்குச் தசல்லும் வீரநதட 
தபொட்டுச் தசல்லும் இதளதயொர்கள் 
பொர்க்கும் விழிகள் கதடதயொரம் 
பயிலும் கூர்த  ெடிவினிலும் 
பூத்தைர் அதசந்து ெருெதைப்தபொல் 
தபண்கள் கூதட அதசய , ைதை 
சொய்த்து ஒயிைொய் ெரும் பொங்கில் 
ைமிழ்த்தைன் கவிதைச் சுதெயுணர்ந்தைன்! 
 
இளத  பூத்ை முகங்களிதை 
ஏழ்த  சிரிக்கும் , தையிதையின் 
ெளத  சிரிக்கும்  தைகளிதை ; 
ெறுத  சிரிக்கும் , ெொழ்வினி , லின் 
நிதைத  கண்டு தபொங்கிதயழும் 
தநஞ்சம் உதடதயொர் உணர்வினிதை ; 
ெலித  மிகுந்ை தசந்ைமிழில் 
ெொழும் கவிதைச் சுதெயுணர்ந்தைன் ! 
 

  



நிதனவு 
 
அன்தை த ொழிச் சிறப்தப 
ஆரொதிக்க ெந்தைொர்கள் 
குண்டொந் ைடிப்பட்டுக் 
குப்பறக் கிடந்ைது தபொல் 
நிதைவுச் சின்ைமும் 
அதைொ.! 
நிதைகுதைந்து கிடக்கிறது. 
 
இ யத்தின் உச்சியிதை 
ஏறித் ைடம் பதித்ைெர்கள் 
கைக - விஜயர்களொய் 
கல்சு ந்ை கதையிங்கு 
. 
தசொந்ை  ண்ணில் 
இெர்களுக்தகொ 
தசொகம் கொக்க உரித யில்தை 
இந்ை  ண்ணில் இப்படிதய 
அந்நியரொய் ஆைதைன்ை? 
சூழ்ந்து நிற்தபொர் முகத ல்ைொம் 
தசொக து ைழும்பி நிற்க 



கொெதைன்று ெந்ைெர்கள் 
கதிரறுத்ை கதையுமுண்டு. 

மு.புஷ்பராஜன் , 
தை - 1976 

 

 
10-1-74இல் நதடதபற்ற ைமிழொரொய்ச்சி  கொநொட்டின்தபொது 
தபொலிசொரொல் தகொல் ைப்பட்டெர்களது நிதைவுச் சின்ைங்கள் 
தைொடர்ந்து 75-ம் , 76-ம் ஆண்டுகளில் உதடக்கப்பட்ட தபொழுது. 
 

 
 

  



அைன் ஒரு சாைாரண 
இலங்தகத் ைமிழன் 

ெ. ஐ. ச. தஜயபொைன் 
 

தைன்றல் படுத்துறங்கும் துதற 
கடற் தபொர்தெ சரிய 
தைன் நிைவு ைதைதூக்கும் ைதை தூக்கும் 
நிைொவுக்கு  டல் எழுதும் ைொழம் பூ 
நொன் நீ எை முந்திக் தகொடி அதை தைொட்தடொடும் . 
தைன் இந்தியக் கதர 
தைொடுெொன்ெதர நீண்ட தெறுத க்கும் அப்பொதை 
ஈழ ொம் ைொய் ண்ணில் 
இதை அதைகள் தைொடுகிறதும் , 
பின்தை கறுத்ை பைந்தைொப்பில் 
கொக்கிச் சட்தடப் பிசொசுகள் உைொவுெதும் 
ஒடுக்கப்பட்ட ஓரிைத்தின் சடக்குரலும் 
 ைக்கண்ணில் நிழைொட 
என்ை ைெத ொ இருக்கின்றொன் 
இள ொதை. 
பூமி தெடித்து தபருமூச்தசறியும் 
தகொடிய ெறட்சிக் தகொதட நொட்களிலும் , 



விரக்தியதடயொது 
ெரம்புகள் கட்டி ெொய்க்கொல் அத ப்பென் 
அெைது அப்பன் 
புல்தைத் தின்ற பஞ்சநொட்களிலும் 
விதை தநல்தைப் தபணிய உழத்தியின்  கன் அென் 
 ைத்திடன் என்பது ெம்ச உரித்து. 
இெனுத ொர் இதளய உழெைொெொன். 
கொண்டீபத்தைக் கொல்களில் தெத்து 
சரணொகதியதடந்ை விசயர்களொதை 
அம்புகள் கொட்டிக் தகொடுக்கப்பட்டைொல் 
இெைது நண்பர் பைரது  தைவியர் 
அந்ைக் தகொடிய இரவு தெதளகளில் 
ைொலி இழந்ைொர். 
கரணம் ைப்பி இருப்பினும் இெதையும் 
கொகமும் நொய்களும் பசியொறி இருக்கைொம் 
எனினும் இெதைப் புகழ்ந்து பொட 
சிறப்தபதுமில்தை. 
பொைஸ்தீை எல்தைகள் ைொண்டி 
பொதை  ணலிலும் ஆயிரம் இென் தபொல். 

1980, அக்தடொபர் 
(தபொதிதக) 

 
 



எழுக தைாழியதர எழுக!! 
 
ஆைொமும் ஏெொளும் உைகின் 
ஆரம்பம் என்று தசொன்ைொல் 
அந்ை 
ஆரம்பத்தின் ஒரு பொதியின்று 
அடித யொய் ெொழ்ெது ஏன் ? 
 
அகிைம் பதடத்ை சிெனின் 
ஒரு பொதி தபண்தணன்றொல் 
அந்ை 
பொர்ெதிகள் இன்று 
பண்டங்களொய்  ொறியதைன்? 
 
பிள்தளகதளப் தபறுெைற்கொய் 
புருஷதைச் சு க்கும் 
ெள்ளல்களொய் ெொழ்ெதுைொன் 
தபண்ணின் 
ெரைொற்றுச் சித்ைரிப்பொ? 
 
கொவியங்களிலும் 
கதடகளின் கொட்சி அதறகளிலும் 



தகெை ொக்கப்படும் 
தபண்ணின் 
ஜீவியங்களுக்கு 
விடிவு கிதடயொைொ? 
 
 னிை குைத்தின் 
ஒரு பொதிதய 
இருளில் கிடத்திவிட்டு 
எந்ை நொடொெது 
உையத்தைக் கொணமுடியு ொ? 
 
தசொத்துதடத  ெர்க்கங்களின் 
சித்ைொந்ைங்களிைொல் 
சிதற தெக்கப்பட்டிருக்கும் 
தபண்ணிைத்தின் சிந்ைதைகள் 
எப்தபொழுது 
சுைந்திரத்தைத் ைரிசிக்கும்? 
 
ெதளயல்களிைதும் தகொலுசுகளிைதும் 
ெடிவில்  தி  யங்கி 
ெொழ்வின் 
துயரங்கதளப் புதைக்க முயன்ற 
தைொழியதர 



எழுக! இனி எழுக!! 
 
நவீை உைகின் 
நொைொ திதசகளிலும் 
திரண்தடழும் உங்களின் 
உரித ப் பிரகடைங்கதள 
 னிை குைத்தின் 
விடுைதைக் கீை ொக்கி. 
 
எழுக தைொழியதர! எழுக!! 
தபண்ணிைத்தின் 
அடித  ெொழ்வு 
அழிய எழுக! 

- சொரு தி – 
1981-01-05. 

  



இது அஞ்சலியல்ல ஆத்திரம் 
 
சிெனு தைட்சு ைொ 
நீ தசத்ைொயொ.? 
கொக்கிச் சைொ ைொனிகளின் 
துப்பொக்கிக் குண்டுகள் 
உன் உயிதரத் 
துதடத்துச் தசன்றைெொ? 
தைட்சு ைொ 
என் ெர்க்கத்தின் தரத்ைத  
தெட்டிய  ர ொய் நீ வீழ்ந்ைதையொ? 
வீர புருஷைொய் இறந்ைதையொ? 
பதிதைட்டு ெருட 
பொரமிகு ெொழ்க்தகயின் 
தசொகம் ைொங்கிதய 
சொகும் தபொது உன் உணர்வின் 
கதடசி ரொகங்கள் ைொன் ஏதைொ? 
பச்தசக் குழந்தை நீ ெளர 
பொைம் நிமிர்த்தி 
தைத்தித் தைத்தி நடந்ை  தையின் 
திடதைொன்றில் 
உன் உயிர் 



உன்தை விட்டுப் பிரிந்ைைொ? 
அப்பனும் அம்த யு ொய் 
அள்ளிச் தசொரிந்ை தெயர்தெயின் 
சத்தில் ெளர்ந்ை  தைதயச் 
சதியிட்டுப் பறிப்பைற்கு 
எத்ைனித்தைொர்க்கு நீ உன் ரத்ைத்தை 
விதையொய்க் தகொடுத்ைதையொ 
என் ெர்க்கத்தின் தரத்ைத  
தைட்சு ைொ 
தடதென் தைொட்டத்தில் நீதயொரு 
ெரைொறு பதடத்ைதையொ? 
கண்ணீதர கவிதையொய் 
என் நிதைவில் 
உணர்வுத் ைதழதயொட 
நொன் என்ை எழுதுதென்? 
பொட்டொளி ெர்க்கத்தின் 
பட்டினி  ட்டு ல்ை , 
பொட்டொளி ெர்க்கத்தின் 
பரிைொப  ரணங்கள் கூட 
அரசியல் பண்டங்களொகிவிட்ட 
நன்றி இல்ைொச் சமூகத்தில் 
நொன் உன் இறப்தப 
என்ை தசொல்லிப் பொட? 



ைமிழன் எைச் தசொல்லி 
உன் இறப்தபத் ைொழ்த்திவிட 
கூட்டணியொகி ' ' நொன் 
குரலிடெொ? 
ைொளொைொ உன்  ரணச் தசொகத்ைொதை 
கண்ணீர்த் தூறல் இடச் தசர்ந்தைொதர 
துரத்தி அடித்ைொதர - அெதரத் 
தூற்றிடெொ? 
தடெனில் நீ இறக்க 
தடல்டொவில் 
ையன்கதள எரித்ைொதர --- அெதர 
தெது ஆறிடெொ? 
“முடிக்குரிய இளெரசனின்” 
நுெதரலிய  ஸ்தகலிய 
அரசியல் பட்டொபிதஷக 
தெற்றிக்கொய் 
உன் இறப்பு 
நரபலி ஆைதைச் தசொல்லி 
ஆத்திரம் தகொண்டிடெொ? 
“சங்கத்து ' முட்டியில் 
சல்லி நிதறக்க 
தகொடுத  தெயிலில் கருகிய 
உன் தபயர் தசொல்லி 



 தை நொட்டில் 
எத்ைதை ெதகக் கூட்டம் 
அெதர 
துதரொகிகளின் கூட்டத ன்று 
தூசித்திடெொ? 
தைட்சு ைொ 
என் ெர்க்கத்தின் தரத்ைத  
முல்தைரியொ தைொட்டு 
தடென்ெதர 
எம் ெர்க்கத்தின் கதை 
 தை நொட்டில் 
தரத்ைக் கண்ணீர் அன்தறொ? 
எப்தபொது இைற்கு முடிவுதர? 
எப்தபொது புரட்சிக்கு முகவுதர? 
அற்புை ொை என் 
ெர்க்கத்தின் தரத்ைங்கதள! 
தசத்துப்தபொை சிெனுவின் 
தசொந்ைங்கதள! 
எத்ைதை நொட்களுக்கு நொம் 
முட்டுக்கொலில் ெொழ்ெது? 
நொம் நிமிர்தெொம் ! நொம் நிமிர்தெொம் !! 
துப்பொக்கிக் குழொய்கள் 
எம் தநஞ்தச 



துருத்தி நிற்கும் 
சரித்திரங்கதள 
திருப்பிவிட நொம் துணிதெொம்! 
தசத்ைொலும் விடுைதைக்கொய் 
தசத்ை தபருத  தபறுதெொம் 
இனி 
அப்பொவித்ைை இறப்புகதள 
அரசியலில் நொம் துறப்தபொம்! 

சொரு தி 
1977-08-30 

 

 
அடிக்குறிப்பு : 1976-ல் தடல்ைொ தைொட்டம் சுவீகரிக்கப் பட்டு , 
கிரொ த்ைெர்களுக்குப் பங்கீடு தசய்ய முற்பட்ட ச யம் ைடுத்து 
நிறுத்புறப்பட்ட சிெனு ைட்சு ணன் தபொலிசொரொல் துப்பொக்கிக்குப் 
பலியொக்கப்பட்டொன். அப்தபொது எழுந்ை கவிதை. 
 

 

  



ைறட்சி 
நீர் ெற்றிய ெறண்ட குளம் 
தசத்துப்தபொை அறுகம் புற்கள் – 
நதர ' விழுந்ை தபண் முடிதபொல் 
பொளம் பொள ொய் 
பல்லிழந்ை ைொத்ைொ ெொய்தபொல் 
ஓதெை 
பிளவுபட்ட நிைம் , 
த தை – 
எப்தபொதைனினும் இவ்ெழி ெருகின்ற 
விழிசிறுத்ை தெண்பறதெ 
சிறகதசத்துக் கதளக்கும் தசொகம். 
ெயல் தெளிப் பரப்பின் ெரப்பில் 
ஏகைொய் எதைதயொ தைடும் 
இந்ை யொழ்நகர்  னிைக்குஞ்சு 
புயல் அடித்து ஓய்ந்ை தைை 
மூச்தசறியும். 
மீண்டும் – 
 தழ ெந்ைதபொது விதைக்கும். 
குளம் ெற்றும் தபொது 
மூச்தசறியும். 
கொைம் தகட்டதைைப் 



பஞ்சொங்கநொள் பொர்க்கும் புரட்சிக்கு 
தசத்துப்தபொை புற்கள் 
மீண்டும் முதளக்க 
பல்லிழந்ை ைொத்ைொவிற்குப் 
புதுப் பற்கள் முதளக்கப் 
பல்லிளித்ை கொைம் 
புயதைொடு தபொயிற்று 
மீண்டும் விதைப்பைற்கு 
ெரப்பில் நின்றபடி 
 தழதயத் தைடும்  னிைக்குஞ்சு 
நொன்  ட்டு ொ?  

க. ஆைென் 
15-07-1981. 

 
 
 

  



1981 தே 31 இரவு 
ேதனவிக்கு 

ரொணி! 
இன்னும் ெரவில்தைதயை 
அச்சம் சூழ 
ெொசதைப் பொர்த்ைபடி 
எைக்கொகக் கொத்திருப்பரொய். 
ஆைரவிற்கு 
உன்ைருகில் யொருண்டு.? 
வீட்டினுள்தள.! 
சின்ைஞ் சிறிசுகள் 
மூதைக் தகொன்றொய் 
விழுந்து படுத்திருக்கும். 
தெறிச் தசொடிய வீதியில் 
நொய்கள் குதரக்க 
விதரந் தைொடிய ஒருெைொல் 
தசய்திகள் பரெ 
இன்னும் கைங்குெொய். 
தைொதைவில் 
உறுமும் ஜீப்பின் ஒலியில் 
விளக்தக அதணத்து 



இருளில் நின்றிருப்பொய். 
உயிதரக் தகயில் பிடித்ைபடி 
குண்டொந் ைடிக்கும் 
துப்பொக்கி தெடிக்கும் 
ைப்பிதயொடிய  க்களில் ஒருெைொய் 
என்தை நிதைத்திருப்பொய். 
நொதைொ.! 
நம்பிக்தகயின் 
கதடசித் துளியும் ெடிந்து 
 ரணத்ைருதக. 
சூழவும் 
உதடபடும் கதடகளின் ஒலியும் 
தெறிக் கூச்சலும் 
தெற்று த ொழியும் 
விண்ணுயர்ந்ை தீச் சுெொதையும் 

மு. புஷ்பரொஜன் , 
01-06-81. 

 

 
அடிக்குறிப்பு : 1981 த  31 அன்று  ொெட்ட சதபத் தைர்ைலுக்குச் 
சிை திைங்களுக்கு முன்பு யொழ் நகர் விஷமிகளிைொல் 
சின்ைொபின்ை ொக்கப்பட்டது. 

  



துப்பாக்கி அரக்கரும் 
ேனிைனின் விதியும் 

எம். ஏ. நுஃ ொன் 
 
நொதளயக் கைவுகள் இன்று கதைந்ைை 
தநற்தறய உணர்வுகள் இன்று சிதைந்ைை 
கொக்கி உதடயில் 
துப்பொக்கி அரக்கர் 
ைொண்டெ ொடிைர் ; 
ஒரு தபரும் நகரம்  ரணம் அதடந்ைது. 
 
ெொழ்க்தகயின் முடிதெ  ரணம் என்தபொம் 
ஆயின் எ க்தகொ 
 ரணத  எ து ெொழ்ெொய் உள்ளது. 
 
திருவிழொக் கொணச் தசன்று தகொண்டிருக்தகயில் 
படம் பொர்க்கச் தசல்லும் பொதிெழியில் 
ெஸ் நிதையத்தின் ெரிதசயில் நிற்தகயில் 
சந்தையில் இருந்து திரும்பி ெருதகயில் 
எங்களில் யொரும் சுடப்பட்டிறக்கைொம் 
எங்களில் யொரும் அடிபட்டு விழைொம். 



 
உத்ைரெொைம் அற்ற ெொழ்க்தகதய 
 னிைனின் விதியொ? 
அடக்கு முதறக்கு அடிபணிெதை 
அரசியல் அற ொ? 
அதை நொம் எதிர்ப்தபொம் 
அதை நொம் எதிர்ப்தபொம். 
ைனிநொடு அல்ை எங்களின் தைதெ 
 னிைனுக்குரிய ெொழ்க்தக உரித கள் 
 னிைனுக்குரிய தகௌரெம் 
ெொழ்க்தகக்கொை உத்ைரெொைம் 
யொர் இதை எ க்கு  றுத்ைல் கூடும் 
 றுப்பெர் யொரும் எம் எதிர் ெருக 
கொக்கி உதடயில் துப்பொக்கி அரக்கர் 
ைொண்டெ  ொடுக! 
தபொரொடுெதை  னிைனின் விதிதயனில் 
தபொரொட்டத்தில் 
 ரண தடெதும்  கத்துெம் உதடயதை. 
 

 
அடிக்குறிப்பு: ; 1977-ம் ஆண்டு ஆெணி  ொைம் நடந்ை 
கைெரத்தின்தபொது எழுைப்பட்ட கவிதை. 



துன்பமும் 'இன்ப 'மும் 
 
'தநற்றும் ' இப்படித்ைொன் 
ெொைம் இருண்டு தகொண்டு தபொைது. பிறகு , 
யொரு ற்ற தெளியில் 
விழி நிமிர்த்தி. 'நீ ' 
சட ொய். சல்ைதடயொய்க் கிடந்ைொய். 
 
சுைந்திர மூச்சுகள் 
உள்ளடங்கிய இந்ை இருட்டில் 
யொதரதயொ யொதரொ 
ைட்டுத் ைடு ொறித் தைடும் அெைங்கள். 
 
எய்ைெர்கள் 'தபொக '  ொய் தபொக 
அம்புகள் தெக ொய் தநொக 
எங்தகொ ஒரு குடிதசயில் 
அழுகுரல் ஒலிக்கும். 
 
 ொங்கொய் புடுங்க 
கல்தைடுத்ை சிறுென் 
'சப்பொத்துக் கொல் ' கண்டு 
கைங்கி விதறத்து 



'அண்ணொ இல்தை ' என்பொன். 
 
நந்ைெைங்களில்  ைரொை 
இந்ைச் சுைந்திரப் பூக்கள் 
ஒவ்தெொன்றொய். 
ஒவ்தெொரு இருட்டிலும். “ 
உன்தை தபொல் ரகசிய ொய்.! 
 
இன்னும் சிை பூக்கதளக் 
கணவில்தையொம். 
தநற்றுப்தபொை 
இன்றும் , 
ெொைம் இருண்டு தகொண்டு தபொகிறது. 

க. ஆைென் 
 

  



தைாதலந்துதபான நாட்கள் 
கவியரசன் 

 
தைருவிதை எ து ைதைவிதி உள்ளது 
உன்தையும் பிடிக்கைொம் 
என்தையும் பிடிக்கைொம் 
அப்புறம் , 
நீ எங்கு தபொைொய் 
என்பது தைரியொது 
நொன் எங்கு தபொதென் 
என்பதும் புதிர்ைொன்! 
 
இதைொ  றுபடியும் 
கொைம். கொக்கி உதடகளில் 
மிருகம் திரிகிற 
கொைம்  றுபடி 
இங்கு ெந்துள்ளது – 
 
அந்ை இரவுகள் 
அைற்குள்  றக்கு ொ? 
அைற்குள்  றக்கொது 
அடி ைதில் அதைதயறியும் 



24-04-1981 
கொதை தநரம்  
முகில்களும் எழுந்து திரியத் துெங்கிய  
கொதை தநரம்.  
 
கொகமும் , குயிலும் , குக்குறுெொனும்  
தகொல்தையின் திரொட்தசத் தைொட்டத்திலிருந்து  
கூக்குரல் தபொட எழுந்து ெருகிறொர்.  
 
தெய்யில் இன்னும் நிைத்தில் இல்தை  
ஆயிரம் குருவிகள்  
ஆயிரம் ஆயிரம் திரொட்தசக் குதைகள். 
 
எழுந்து ெந்ைெர் 
 னிைர். அெரது 
பரந்ை  ொர்பின் தரொ க் கொடு 
தபனியதை மீறி எட்டிப் பொர்த்ைது – 
 
தகொழுத்திப் தபொட்டொர் சீை தெடிகதள 
பறந்து தபொயிற்றுப் பறதெக் கூட்டம். 
பிறகு ெந்ைது மிருகக் கூட்டம். 
 



அதறந்ைை  ொர்பில் 
அதிர்ந்ைது இையம் 
 ொண்டு தபொைொர்  னிைர். 
 

 
அடிக்குறிப்பு : 1980 இறுதியில் திரொட்தசத் தைொட்டத்தில் குருவி 
கதளக் கதைக்க தெடி தகொழுத்திப் தபொட்டதபொது. அந்ை தெடி 
தகட்டு விதரந்ை கொெல் பதடயிைரொல் ைொக்குண்டு அைைொல் 
 ொரதடப்பு ஏற்பட்டு இதளப்பொறிய ைபொல் அத்தியட்சகர் திரு , 
நெரத்திைம் என்பெர்  ரண தடந்ைொர். 
 

 

  



25-04-1981 
இரவு முழுெதும் புதகயிதை நிதறகிற 
குடிலுள் தெதை , 
தகொஞ்ச தநரம் படுக்கைொம் என்று 
பொதய விரித்துச் சரிந்ைொள் 
"ஈஸ்ெரி. ' 
தெளியில் விறொந்தையில் 
அண்ணன் துயில்கிறொன் 
கொற்று த ல்தைை தெம்பிதை ெருடும். 
இன்தைொரு கொதை விடிந்து தகொள்கிற 
இரவு மீண்டும் தைொற்றுப் தபொகிற 
தநரம். 
திடீதரை 
மூன்று ஜீப்புகள் 
றக்குகள் மூன்று 
ெொசலில் அதிர , 
சடொதரை உதடந்ைது 'சங்கடப் படதை ' 
ெொதயப் பிளந்து வீரிட்டபடி 
தகொடியுள்  தறந்ைது 
கறுப்பு நொய். 
உள்தள ெந்ைைர் 
அண்ணதை ஒருென் உதைத்து எழுப்பி 



ஜீப்பினுள் உருட்டிைொன் 
ஈஸ்ெரி துயின்ற பொதய இழுத்து 
அெளது கூந்ைதைப் பிடித்து உலுப்பி 
'தபொடி தெளிதய ' 
தபொைொள் துெண்டு 
தபொைொள். 
அன்று தபொைென் அண்ணன் 
இன்னும் இல்தை. 
தெலியில் உைர்த்திய 
தெட்டி கொய்கிறது 
தெய்யிலில் 
இன்னும். 
 

  



இறந்ை காலங்களும் நிகழ்காலமும் 
- ஹம்சத்ெனி – 

 
தசற்றில் வீழ்ந்ைை 
தபொன்  ணி முடிகள். 
எங்தக எ து 
அம்பும் , வில்லும்? 
மீண்டும் 
சங்க இைக்கியம் 
படிப்தபொம். 
வீர யுகத்தை 
எண்ணி  கிழ்தெொம் 
பதுங்கி இருந்து 
அழிந்ை தகொட்தடயில் 
சில்ைதற தைடி 
தீக்குளிப்தபொம் 
கொக்கிகள் துரத்ை. 
தகொபுர நிழல்களில் 
கல்ைொய்ச் சத ந்ைதெக்கு 
பொைொபிதடகம் தசய்தெொம் 
வீதிகளில் ஓடிய 
இரத்ைக் கதறகதளப் 



தபொக்க. 
கைவிடுக்குகளில் கிழிபட்ட 
கற்புத் திதரகதள எண்ணி 
கண்ணீர் ெடிப்பைொ? 
மீண்டும் 
அெற்தற  றந்துவிடைொம். 
சொம்பல் த ட்டில் 
 தறந்து விட்டை 
தபொன்  ணி முடிகள் ைொன். 
அம்பும் வில்லும் கூடெொ? 

  



ஒரு தைாழனுக்கு 
(26-10-1981) 

சுற்றியுள்ள இருதள 
தெறித்ைபடி - அென்! 
தநற்றிப் தபொட்டிலும் 
திறந்ை த னியின் - முதுகு , தைொள் ,  ொர்பு 
எங்கும். எங்கும் ெழிந்து கசியும் 
குருதி - தசங்குருதி! 
குப்புற விழுந்ைெதை 
முத்ைமிடும் பூட்ஸ் கொல்கள் 
எங்தகொ உதிக்கும் சூரியன் 
முகட்டுத் துெொரம் ெழியொக 
ஒதர ஒரு கதிதர. ஓரு கீற்தற 
சிறு தெண் தபொட்டொக 
உள்தள. அென் முன் அனுப்புகிறது. 
தைம்புடன் , தீரத்துடன் 
ைதை நிமிர்த்தும் அென் முன் – 
ஒன்று. இரண்டு -. மூன்று 
பன்னிரண்டு பூட்ஸ்கள் 
அென் த னிதயச் சிதைக்கும் 
உதைொ தபல்ற் முதைகள்.! 



தக விரல்கதள இறுக்கப் 
தபொத்துகிறொன். 
பூட்ஸ் நசித்ை விரல்கள் 
முஷ்டியொக  டங்குகின்றை. 
உச்சஸ்ைொயியில் – 
“எைக்தகொன்றும் தைரியொது 
எைக்தகொன்றும் தைரியொது” 
சூரியக் கதிரின் தெண்தபொட்டுத ல் 
ைதை குப்புறச் சரிந்ைது. 
"உைக்கு – 
நிதறய. நிதறய. 
எல்ைொத  முழுத யொகத் தைரியும் எை 
எைக்குத் தைரிகிறது தைொழொ! ' ' 

க. ஆைென் 
(26-10-1981) 

  



கானல் ைரி 
அதைகடலில் 
ஆைென்  தறவு 
இருளின் ஆட்சி. 
இனி நொம் பிரிந்து தசல்தெொம். 
கடந்துதபொை - கொைங்களில் 
' ொெலி 'யின் கதரதயல்ைொம் 
தக தகொர்த்து உன்தைொடு 
நடந்துெர நொனிருந்தைன். 
தபொதி ொைெ  ைர்கள் சூடி 
முட்கதள அங்தகன்  தறத்ைொய்.? 
எத்ைதை கீறல்கள் , 
இரத்ைக் கசிவுகள். 
இத்ைதைக்கும் த ைொை ஈைச் தசயதை 
மும்முதற தசய்ைொய் 
இன்ைமும் தைொடர்ெொய். 
சத்தியம்ைொன் தபசுகின்றொய் 
சட்டம் நீதி பொதுகொப்பு அ 
த்ைதையும் உன்ைருகொல் 
உன் த்ைம் தகொண்டொய். 
உன்னில் விதளந்ை ைெறிற்கு 
கொரணத்தை தயன் 



என்னில் கண்டொய்.? 
 ண்ணி தைதை 
 னிை தைை 
 திக்கொ வுன் ெொழ்வின் குறி 
என்தை ெதைப்பைொ.? 
இருளினூதட 
இதணந்து நொம் நடந்ைதபொது 
சிந்திய ெொர்த்தை பசப்பில் 
பட்ட துயரினிப் தபொதும். 
இனி நொம் பிரிந்தை தசல்தெொம். 
எைது பிரிதெொ 
கணு ஒடிந்ை  ைரொய் 
உதிரெல்ை | 
ைொயகத்தின் – 
உழுது புரட்டும் தசம் ண்ணில் 
 கித யொய்  ைரதெ. 

மு.புஷ்பரொஜன் , 
06-06-1981. 

 

அடிக்குறிப்பு : 58-ம் , 77-ம் , 81-ம் ஆண்டுகளில் நடந்ை 
இைக் கைெரங்கதளதய " மும்முதற தசய்ைொய் எைக் கவிஞர் 
குறிப்பிட்டுள்ளொர். 



தகாபுரக் கலசமும் 
பதனேர உச்சியும் 

 
நிர்ெொணம் தகொண்டு 
ைமிழர்கள் அதைெரும் 
தைருக்களில் திரிக – 
மீண்டும் ஒருைரம் ஆதி  னிைதை 
தநஞ்சில் நிதைத்திட 
நிர்ெொணம் தகொண்டு 
ைமிழர்கள் அதைெரும் 
தைருக்களில் திரிக. 
கெனியுங்கள். 
தநற்று  ொதை என்ை நடந்ைது! 
தகைடிக் கிரொ த் தைருக்கள் முழுெதும் 
 னிை , விழுமியம் , நொகரிகங்கள் 
கொற்றில் பறந்ைை. 
ெரம்பு நிதறய இதைகள் பரப்பிய 
மிளகொய்ச் தசடிகள் தகொதையுண்டழிந்ைை. 
தசம் ண் ைதரயில் சிறு குடிதசகள் த தை 
தநருப்பு மூண்டது. 
ைமிழர்களது  ொை நரம்புகள் 



மீண்டும் ஒருைரம் மின்ைொல் அதிர்ந்தும் 
ெழத  தபொைதெ 
கொைம் நடந்ைது ! 
கெனியுங்கள் , 
பதை ர உச்சியும் 
தகொபுரக் கைசமும் உயரதெ உள்ளை. 
அரசியல் பிதழப்பில் ஆழ்ந்து தபொயிருக்கும் 
அதைெரும் உணர்க. 
உங்கள் முதுகு நொண் கைங்கள் மீதும் 
பூஞ்சண ெதைகள். 
கங்தக தகொண்டு , கடொரம் தென்று 
இ ய உச்சியில் விற்தகொடி தபொறித்துத் 
ைதைநிமிர்வுற்ற ைமிழர் ஆளுத ' 
அம் ண ொகக் குனிந்ை ைதையுடன் 
தைருக்களில் திரிக. 
ஆையக் கைவுகள் 
எெருக்கொெது மூடுத யொைொல் 
தகொபுரக் கைசங்கள் சிைறி தநொருங்குக 
 ொனுட ஆண்த யின் 
தநற்றிக் கண்தண 
இத திற! இத திற!! 
சிெதபரு ொனும் , பொை முருகனும் 
இன்னும் எஞ்சிய எல்ைொக் கடவுளும் 



 ன் ைன் உடைொய்த் தீயிதை எரிக. 
கெனியுங்கள் , 
அதைெரும் ஒன்றொய் , 
பதை ர உச்சியும் தகொபுரக் கைசமும் 
உயதர உள்ளை. 
உயரதெ உள்ளை. 
யொழ்ப்பொணத்துச் சரொசரி இையத  
யொழ்ப்பொணத்தின் சரொசரி இையத  
ஆயிரம் ஆயிரம் தகொவில் கைவுகள் 
உன்தை உள்தள இழுத்து மூடிை. 
உைது உைகம் மிகவும் சிறியது. 
கிடுகு தெலி , 
தெலியின் கிளுதெ 
எப்தபொைொெது தெலியின் மீது 
அழகொய்ப் பூக்கும் சிெப்பு முள் முருக்கு , 
உன்தை அதடத்ை கைவுகள் உதடயும் , 
உைது தெலிகள் தீயில் எரியும். 
அதுெதர , 
நிர்ெொண ொக உயர்த்திய தகயுடன் 
தைருக்களில் திரிக 
ைமிழர்கள் 
ைமிழர்கள்! | 

கவியரசன் 



நீதியற்றுப் தபாதறாம் ! 
புசல்ைொெ - குறிஞ்சிளென் 

கொடு தெட்டி த டு தெட்டி 
கொைத ல்ைொம் பொடுபட்தடொம் 
நொடு விட்டு நொங்களின்று தபொதறொம் - ஐயொ 
நொதியற்று நொங்களின்று தபொதறொம். 
தகொடி தபொன்தைத் தைடித் ைந்தைொம் 
தகொடுத கதள ஏற்றுக் தகொண்தடொம் 
தைடி தெத்ை தைட்டமின்றிப் தபொதறொம் -- ஐயொ 
தைன்ைகத்தை தநொக்கி நொங்கள் தபொதறொம். 
கள்ளத்தைொணி யொகப் பட்டம் 
கயெர்களொல் சூட்டப் பட்தடொம் 
உள்ள தும் உதிரம் சிந்ைப் தபொதறொம் - ஐயொ 
ஊத களொய் ெொயதடத்துப் தபொதறொம். 
 ொைமுடன் நொம் உதழத்தைொம் 
 ைத ொடியக் கஷ்டப்பட்தடொம் 
ஊைமுற்று நொங்களின்று தபொதறொம் - ஐயொ 
ஊர்விரட்ட நீதியற்றுப் தபொதறொம். 
 ண்ணுக்கிதர யொக்கிவிட்டு 
த ந்ைர் பிைொ  ொைொக்கதள 
கண்ணீருடன் கொலும்பின்ைப் தபொதறொம் - ஐயொ 
கப்பதைறி கொணொத் தைசம் தபொதறொம். 



ைாகம் 
உப்பு 'ெொதடக் கொற்று 
இழுத்து ெந்ை முகில்த்தைரில் 
ெொைத்ை ரன் 
 தழ  ன்ைன் 
புல் பூண்டு  ைர் ெதளயம் 
சொத்ைதெொ  ண் ெந்ைொன். 
ெயல் ெரப்பில் தைருதெொரம் 
கொட்டுப் பூெரசுகள் 
ஆவி உயிர்த்து உயிர்த்து அழுகிறதைொ.! 
ெொைத்தில் இனி எல்ைொம் 
ெரும் கொட்டுத் ைொரொக்கள் 
எெதைொ ஒரு இதளஞன் 
இரங்கி இரங்கி அழும் 
அெைத்தை இந்ை 
தசம் ணியின் ெயல் தெளிதய 
ைொண்டுதகயில் தசவி டுக்கும். 
ஒப்புதகயில்  ங்கி 
முைலிரவின் 
கைவி ஆதெச 
இன்ப அந்ைரங்களிதை 
இதள தநக்கி , 



ெட்டிக் கதடகளிதை 
த லிந்து கிழடொகொ ல் 
அறுந்ைதைொ தைொழொ உன்தை 
அகத்துதடயொள் தபொற்ைொலி 
ெொைத்துப் பந்ைைொல் 
ெழுவும் நட்சத்திரப் பூெொய் 
கொற்றில் சறுக்கி 
நிைண்டும் புள்ளிைங்கொள்.! 
இங்தகைொன் எங்தகொ 
ஆழுகின்ற ெர்க்க 
ஆண்தடகளின் கொெல் நொய்கள் 
நீதியின் புத்திரதை 
துடிக்கப் பதைக்க 
சுட்டு விழுத்தியது. 
சுரண்டல் இை ஒடுக்கல் 
அரக்கதர விட உங்கள் 
ஏதழ  ைதில் 
இரக்கம் இருக்கு ன்தறொ ! 
நிைமீது 
பன்னும் நகப்பொைம் பதிதகயிதை 
 ண்களின் புண்தபொை 
தசந்நீர் கிடந்து அழும் 
தைொ ட்டத்தில்  திக்கொதீர் 



தசொல்ைெொ தெண்டும் 
தைற்கிருந்து ெந்ைெர்க்கு 
குற்ற ற்ற பொைகரின் 
தசங்குருதிச் சுெடுகதள 
ஆயிர ொய்க் கண்டு 
அனுபெங்கள் தபற்றிருப்பீர். 
உைதகங்கும் 
நொடுகதளப் புரட்டி 
நெயுகத்தை ஆக்கியது 
 ண்ணில் படிந்ை – 
ெொலிபத்து இரத்ைத்ைொல் 
கண்பீதழ கழுவுண்டு 
விழிப்பதடந்ை  க்கள் 
தெதள ெருகிறது. 

ெ.ஐ.ச. தஜயபொைன் 
 

  



தசாதலயும் கூைலும் 
 
எைது நொடும் தசொதையும் 
எரிந்ை புதகக்கொடு 
இன்னும் அடங்கவில்தை. 
சொம்பல் த ட்டில் நின்றபடி 
எந்ைக் கடலிதைொ 
நிற்கும் உைக்கு 
எழுதுகின்தறன். 
நண்பொ ! 
நீயும் அறிந்திருப்பொய் 
கைங்கியும் இருப்பொய். 
ெொைத்தை தெறித்துப் பொர்ப்பதைத் ைவிர 
நீ 
தெறு என்ை? 
தசய்யப்தபொகிறொய். 
நீ 
திரும்பி ெரும்தபொது 
நொடும் தசொதையும் 
இருக்குத ன்பதில்தை. 
உைக்கு 
இது எல்ைொம் 



சொைொரணம் என்கிறொயொ? 
என்ைொல் 
அப்படி இருக்க முடியொது. 
எைது தசொதை 
எைக்கு தெண்டும் , 
எைது கூெல் நிதறய தெண்டும். 

- ஹம்சத்ெனி 
 

  



அகங்களும் முகங்களும் 

இடிந்து கிடந்ை நிதைவுத் தூண்கதள 
எழுப்பி தெத்தீர். 
இடித்ைெதர நிதைவூட்ட 
எழுபத்தைழு ஓகஸ்ட்டில் தைற்கில் 
இழந்ை உயிர்களுக்கு 
நிதைவுத் தூண்கள் நிறுவுவீரொ ; 
உங்கள் 
இழித தய நிதைவூட்ட? 
 ைர் ெதளயங்கள்  ொதைகள் சொத்ைல் 
இதெ உைெப் தபொெதில்தை. 
எங்கள் நிதைவுகளில் உங்கதளச் தசதுக்க. 
 ைர் ெதளயங்களும்  ொதைகளும் 
உதிர்ந்து விழும் உங்கள் 
தசொல்ைைங்கொரங்கள் தபொை. 
 ொதை சொத்திய தககள் 
 றுநொதள ெொதளடுக்கும். 
நிகழ்ச்சிகள் பை 
நடப்பிதை கண்தடொம். 
 ைர் தூவிய தககளொதைதய 
துட்டதகமுனுவின் அஸ்தியும் தூவுவீர். 
ெகுப்புெொை த கங்கள் இருண்டு 



குருதி  தழ தபொழிய 
இரத்ைச் சுெடுகள் பதிய 
ஒழிந்தைொடி ஓர் மூதையில் பதுங்கி 
உதட  ொற்றிெந்து 
ஒப்புக்கழுவீர். 
உதட  ொற்றதைன்? 
உங்கதள  ொற்றுங்கள். 
இைெொை  ணம் அறொை ெொயொல் 
இன்ைமுை த ொழிகள் 
"இையத்தை உங்களிடத  
விட்டுவிட்டுச் தசல்கிதறன் ' ' 
இப்படிப் பைப்பை. 
எடுத்துச் தசல்லுங்கள் 
உங்கள் இையத்தை உங்களுடதைதய 
எங்கள் நிதைவுகளில் உங்கதளச் தசதுக்குமுன் 
உங்கள் இையத்தைச் தசதுக்குங்கள் 
கொைங் கொை ொய் இரத்ைக்கதற படிந்து 
துருப்பிடித்ை இையத்தை 
துருவி ஆரொயுங்கள். 
தபொலித் ைொர்மீகப் தபொர்தெதயக் கதளந்து 
உண்த  நிர்ெொணம் பற்றுங்கள். 
 ஞ்சள் அங்கிகளுக்கும் 
 ழித்ை ைதைகளுக்கும் 



புைப்படொது. 
புதைக்கப்பட்டுள்ள புத்ைரின் அன்பு 
துைங்கும் ெதர 
தசதுக்குங்கள். உங்கள் இையத்தை 
தசதுக்குங்கள். 
எடுத்துச் தசல்லுங்கள் 
எங்கள் உபதைசமிதை. 
சு. வில்ெரத்திைம் . 
 

 
தசய்தி : 1981-ம் ஆண்டு தை ொைம் யொழ்ப்பொணம் விஜயம் 
த ற்தகொண்ட பிரை ர் ஆர். பிதர ைொசொ ைமிழொரொய்ச்சி  ொநொட் 
டின்தபொது உயிரிழந்ை தியொகிகளின் ஞொபகொர்த்ை ொகக் கட்டப்பட்டு , 
இைந்தைரியொை நபர்களொல் உதடக்கப்பட்டிருந்ை நிதைவுச் 
சின்ைத்தை மீண்டும் கட்டுவித்ைதுடன் , நகரில் இருந்ை 
சிதைகளுக்கு  ொதையிட்டு  ரியொதை தசலுத்தியதுடன் , 
புறப்படும்தபொது ' 'என் இையத்தை உங் களிடத  விட்டுச் தசல்கிதறன் ' 
எை உதரயொற்றிைொர். 
 

 
  



புத்ைரின் படுதகாதல 
- சுந்ைரன் – 

 
தநற்று என் கைவில் 
புத்ைர் தபரு ொன் சுடப்பட்டு இறந்ைொர் 
சிவில் உதட அணிந்ை 
அரசகொெைர் அெதரக் தகொன்றைர் 
“யொழ் நூைகத்தின் படிக்கட்டருதக 
அெரது சடைம் குருதியிற் கிடந்ைது 
இரவின் இருளில் 
அத ச்சர்கள் ெந்ைைர் 
"எங்கள் பட்டியலில் இெர் தபயர் இல்தை 
பின் ஏன் தகொன்றீர் ' , என்று சிைந்ைைர் 
' 'இல்தை ஐயொ 
ைெறுகள் எதுவும் நிகழதெயில்தை 
இெதரச் சுடொ ல் 
ஓர் ஈயிதைக்கூடச் 
சுடமுடியொது தபொயிற்று எம்பொல் 
ஆதகயிைொல் ைொன் ' ' என்றைர். 
“சரிசரி 
உடதை  தறயுங்கள் பிணத்தை “ 
என்று கூறி அத ச்சர்கள்  தறந்ைைர். 



சிவில் உதடயொளர் 
பிணத்தை உள்தள இழுத்துச் தசன்றைர் 
தைொன்னூறொயிரம் புத்ைகங்களிைொல் 
புத்ைரின் த னிதய மூடி  தறத்ைைர் 
சிகொதைொக ெொை சூத்திரத்திதைக் 
தகொழுத்தி எரித்ைைர் 
புத்ைரின் சடைம் அஸ்தியொைது 
ைம் பைமும் ைொன் சொம்பர் ஆைது . 
(சிகொதைொக ெொை சூத்திரம் , ைம் பைம் ஆகியை தபௌத்ை து 
அறநூல்கள் ) 
நன்றி :- அதை - 18 

  



"இதைா ேனிைர்கதைப் பாருங்கள்! 
- அ. தயொசுரொசொ – 

 
கண்டி நகரின் வீதிக தளங்கும் 
அதைந்து திரிகிற ைமிழ்த் தைொழிைொளர் ; 
தையிதைத் தூரில்  ொசி தைங்கொய் 
கொய்த்துக் கிடக்கு தைை – 
நம்பி ஏ ொந்து , ெந்ைெரின் பின்தைொர் , 
நொதியற்று 
தசொற்றுப் பிடிக்கொய் , 
இங்கும் அங்கும் , அதைந்து திரிகிறொர். 
அட்தடகள் ஒருபுறம் இரத்ைம் குடிக்கவும் 
கறுப்பு தெள்தளத் துதரகள் சுரண்டவும் 
எஞ்சிய உயிதரொடும் இருள்படி ையங்களில் 
புதிய அடித களொய்ச் 
தசத்ைபடி ெொழ்ந்ைொர் ; ' 
“தைசிய  ய ொய்ப்” தபொச் ச ைர் க் 
கொற்று வீசியது ; 
ஏற்றுண்ட சருகொய் 
வீதியில் ஒதுங்கிைர். 
சுரண்டலின் தகொடிய நகங்கள் பதிய 
அதரகுதற உயிதரொடும் துடிக்கிற  னிைர். 



இெர் எல்தைொர் முகங்களிலும் துயதர 
விதைத்ைெர்கள் 
 தையுச்சி பங்களொவில் ; 
கடல் கடந்ை நொடுகளில் 
சுகித்துக் தகொழத்திருக்க 
உதழத்துக் தகொடுத்ைெர்கள் நலிந்து த லிகிறொர் ; 
நொய்கதளப் தபொல் , 
வீதிகதளொரம் தசத்துக் கிடக்கிறொர் ! 
கண்டி நகரின் வீதிகதளங்கும் 
வீசி எரியப் பட்ட தையிதைச் 
சக்தகயொக ,  தைத் தைொழிைொளர் 

( 12-3-1975) 
நன்றி : களனி 

  



அறிந்தும் அறியாைது! 
"கன்ைடர்கள் ைமிழர்கதள 
தெளிதயறச் தசொல்கிறொரொம் : 
சிங்களரும் தசொன்ைொல் 
என்ை தசய்ெைொம் ' ' – 
ைர்மிஷ்டர் தகட்கிறொர் ! 
ைமிழர்கதள  ட்டு ொ 
 தையொளி கதளயும் ைொன் 
தபொகச் தசொல்லுகிறொர் , 
கன்ைடர்கள் ! 
கன்ைடத்துக்குத் 
ைமிழர்கள் தபொைெர்கள் 
 தையொளிகளும் , 
அப்படித்ைொன். 
ஆைொல் , 
எங்கிருந்து நொம் ெந்தைொம்? 
விஜயனுக்கும் முன்னிருந்தை 
இங்தக இருக்கிதறொம் ைர்மிஷ்டர் ெரைொறு படிக்கதெணு  

 
ஆதை டுவில் ஜைொதிபதியின் தபச்சு. (25-3-1981) 

ச. ரவீந்திரன் 
நன்றி : அதை. 



தசன்று ைருகின்தறன் தஜன்ே பூமிதய. 
 
நக்கிள்ஸின் தைொடர்கதள நொன் 
நொதளல்ைொம் பொர்க்கின்தறன் ; 
'நீ பொர்த்து சலிக்கொை 
தபொருதளன்ை என்று நீர் 
எதைக் தகட்டொல் , 
நொன் தசொல்லும் பதிலிதுைொன் – 
'குளிர்த கம் 
நக்கிள்ஸின் தைொடர்கள் ைொன் 
நொன் பொர்த்துச் சலிக்கொை 
நல்ை தபொருள் ' என்தபன் நொன் . 
 
 க்கதளனும் சமுத்திரத்தில் 
நொனுத ொர் துளி ; 
 ைம் விட்டு தநசிக்கும் 
பழக்கம் எைக்குண்டு. 
ைொம் பிறந்ை நொடுகதள 
தநசிக்கொை  க்களில்தை 
இயற்தகதயனும் தபரும் கதைஞன் 
தசதுக்குகிற சிற்பங்கதள  
ரசிக்கொை கவிஞனில்தை. 



நக்கிள்ஸின் தைொடர்கதள நொன் 
நொதளல்ைொம் பொர்க்கின்தறன் , 
ெயது ஐந்திருக்கும் ; 
இத்தைொடரில் – 
ெந்து குடிதயறிதைன்! 
அன்றிருந்து என் கண்கள் 
நக்கிள்ஸின் தைொடர்கதள 
நொதளல்ைொம் 
ஆயிரம் ைடதெகள் 
அழகுறக் கொணுத ! 
இருபது ெருடங்கள் , இன்தறொடு 
ஓடி  தறந்ைை ; என்றொலும் – 
இன்தறக்கும் இத்தைொடர்கள் 
இையத்தில் குளிரூட்டும் தபொருளொகும்! 
 
இந்நொட்டு  க்கதள நொன் 
இையத்தில் தநசித்து , 
நக்கிள்ஸின் தைொடர்களிதை 
சிைகொைம் , 
நொதளல்ைொம் 
ஏறி இறங்கியுள்தளன் 
இன்தறக்கும் அந்நொட்கள் 
இையத்தில் குறுகுறுக்கும்! 



நொட்கள் கழிகின்றை ; 
நொடு கடக்கும் தெதள 
தநருங்குகின்றது ; 
பிரிவு என் ெொசதைத் ைட்டுகின்றது. 
பிரிவு தெைதையின் பிரதிநிதி 
விழி ெொசதை முட்டுகிறொன். 
அழுது விடுெதை என்ற பயம் 
என்தை அமுக்குகிறது. 
 
நம்மிதணப்பு , நம் தநசம் 
நம் இயக்க விதளதபொருதள ; 
நம் இயக்கம் , நம்ெர்க்க 
தசயல்பொட்டின் விதளதபொருதள! 
நொத ல்ைொம் – 
எங்தகங்கு இருந்ைொலும் , 
இையத்ைொல் , எடுத்ை ைட்சியத்ைொல் 
உைக இயக்க த னும் அணியினிதை 
ஒளி  ய ொய் ைொனிருப்தபொம்! 
என்றொலும் – 
நொன் பிறந்ை நொட்டினிதை 
நொன் இருக்க விதியில்தை ; 
என் தஜன்  பூமியிதை 
எைக்கு உரித யில்தை. 



என்றக்கொல் – 
தெைதைகள் முட்டொதைொ? 
தசொல்லுங்கள் தைொழர்கதள! 
உங்களுக்கும் ஒருநொள் 
உங்களது நொட்தட 
பிரிகின்ற நிதை ெந்ைொல் 
உங்களது  ைநிதையில் 
உெப்பொ த தைொங்கும்? 
இல்தை , இல்தை , 
ஓர் துயர் அதை தநஞ்சில் 
த வி ெரு ன்தறொ ? 
ஓ ! 
என்ைருத த் தைொழர்கதள! 
இறுதியொக - கப்பலிதை நொன் நின்று 
தகயதசத்து விதட தசொல்லும் 
தபொதினிதை – 
என் கண்கள்  ொத்திர ொ? 
உங்கள் கண்களும் ைொன் 
உணர்ச்சி மிக்க ஒரு பொதறயிதை 
தெளிப்படுத்தும் நொைறிதென்! – ஏதைனில் 
 
என் கவிதைப் தபொருள்கதள நொன் 
இன்று பிரிகின்தறன் 



இையத்தின் சுத தயொடு 
தைசம் கடக்கின்தறன் ; 
 
தசன்று ெருகின்தறன் ; 
 தைத் தைொடர்கதள ; 
திரும்பவும் நொன் உன்தை 
என்று கொண்கு தெதைொ? 
 
தசன்று ெருகின்தறன் 
 தைத் தைொடர்கதள ; 
திரும்பவும் நொம் ஒன்றொய் 
என்று  தைதயறுதெொ ொ? 
 
தசன்று ெருகின்தறன் 
தகொற்ற கங்தகதய ; 
திரும்பவும் உன் த னியில் 
என்று நீரொடுதெைொ? 
 
தசன்று ெருகின்தறன் 
தெகு ஜைங்கொள் ; 
திரும்பவும் நொம் இைய கிழ்தெொடு 
என்று கரம் குலுக்கு தெொத ொ? 
 



தசன்று ெருகின்தறன் 
தஜன்  பூமிதய ; 
திரும்பவும் உன்தெளிகளில் 
என்று ஓடி  கிழ்தெதைொ? 

அரு. சிெொைந்ைன் 
நன்றி :- நதி-6 

 

 
அடிக்குறிப்பு:- இரு நொட்டுத் ைதைெர்களின் ஒப்பந்ைத்ைொல் 
அகதிகளொை ஒரு சமூகத்தின் இளம் கவிஞனின் இைய ைொபங்கள். 
இக் கவிதை ெரிகளில் கசியும் கண்ணீர்த்துளிகள் ஒரு ைனி 
 னிைைது  ட்டு ல்ை ; ஒரு சமூகத்தின் ைொபங்கள் ைரிசைங்கதள 
பிரதிநிதித்துெப் படுத்துகின்றை. 
 

 
 

  



சுைந்திரோகிய பறதைகள். 
 
இதைொ. இங்கு 
சின்ைொ பின்ை ொகிக் கிடக்கின்றை 
இரண்டு பறதெகள் ! 
அதெ தநர்த்தியொகத்ைொதை. 
தநர்த்தியொகத்ைொன்.! 
ஆைொல் உயிர் அற்றதெ. 
அதெகளின் மூதளகள் 
தைொண்டி எடுக்கப்பட்டுவிட்டை 
இதெகளில். 
இதளயது ைொதை 
பசிக் தகொடுத யிைொல் 
அரக்கனின் களஞ்சியத்துள் 
அத்துமீறிப் பிரதெசித்ைது.? 
அப்படியொைொல்.? எைற்கொக 
இரண்டு பறதெகளும் 
தெட்தடயொடப்பட்டை? 
நொதள? 
அந்ைத்துதணப்பறதெ 
உயிதரொடிருந்ைொல் 
அைற்கும் பசிெரைொம் என்பைற்கொகெொ? 



ஓ! இதெகளின் மூதளகள் கூட 
அந்ை அரக்கர்களின் 
விஞ்ஞொனிகள் நிதறந்ை 
பரிதசொைதைக் கூடத்திற்கு 
அனுப்பட்டிருக்குத ொ? 
எங்தகொ தூரத்தில். 
ஐதரொப்பொவிைொம் ! 
அண்ணன் – 
அதைக்ஸொண்டர்  ரணத்திைொல் , 
ைம்பிதைனின் விழிப்பதடந்ைொரொம் 
அைன் பிரதி பைன்ைொன். 
இன்தறய தசொவியத்ைொம் ! 
ஓ!. அப்படியொைொல் 
இந்ை அரக்க  னிைர்களும் – 
ைம்த  தெள்வித்தீயில் இடுெைற்கு 
எந்ை உருவில் 
முயற்சிகள் நடக்கைொம் என்பதை 
இரகசிய ொகக் கூட 
அறிந்து தெத்திருப்பொர்கதளொ? 
இதை அறிந்துைொன் 
இந்ைத் துதணப்பறதெயும் 
தெட்தடயொடப்பட்டைொ? 
அப்படியொைொல்.! 



பசிக் தகொடுத யிைொல் 
இந்ைப் பதுக்கல் களஞ்சியத்துள் 
அத்து மீறும் ஒவ்தெொரு பறதெகளும் 
சுட்டு வீழ்த்ைப் படு ொ? 
இந்ைப் பறதெ இைங்களின் அைகுகள் 
தநருப்பு ைணைொகக் 
கைகைத்துக் தகொண்டிருக்கின்றை 
இதெகள் 
ஒன்று தசர்ந்ைொல்.? 
இன்று இந்ை அரக்கர்களுக்குப் பதிைொக 
இெர்களது சொம்பல் குவியல் ைொன் 
இந்ைப் பூமியில் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் . 
ஏதைன்றொல்.? 
அந்ை இைட்சக்கணக்கொை பறதெகளின் 
தநருப்பு அைகுகளொல் 
இெர்கள் தபொசுக்கப்பட்டிருப்பொர்கள் 

-- தயொகரொணி – 
 

அடிக்குறிப்பு:- 1979 ஆம் ஆண்டு ஆெணி  ொைம் ' ரணப்பதட ' ' 
என்று பை அரசியல் ெொதிகளொலும் பத்திரிதககளொலும் ெர்ணிக்கப் 
பட்ட "அரசபதட ' களிைொல் படுதகொதை தசய்யப்பட்ட இன்பம் ஒன்று 
 றியொை அெரது த த்துைர் ஆகிதயொருக்கொக 



புதிய சப்பாத்தின் கீழ் 
ச ொந்ைர ொகச் தசல்லும் 
கரிய ைொர் தறொட்டில் , 
நடந்து தசல்கிதறன். 
கண்களில் , 
பிர ொண்ட ொய் நிதைதகொண்டு 
கறுத்திருண்ட 
டச்சுக் கற்தகொட்தட : 
மூதையில் ' 
முன்தைொதரப் பயமுறுத்திய 
தூக்கு ரமும் தைளிெொய் 
பரந்ை புற்றதர தெளியில் 
துெக்குகள் ைொங்கிய 
கொக்கி வீரர்கள் 
அரசு யந்திரத்தின் 
கொெற் கருவி 
என்றும் ையொரொய் 
விதைத்திறன் தபண 
அெர் அணிநதட பயின்றைர் 
சூழ்ந்ை கொற்றிலும் 
அச்சம் பரவும் 
முன்னூறு ஆண்டுகள் கழிந்ைை ெொயினும் 



நிறந்ைொன்  ொறியது: 
த ொழிைொன்  ொறியது: 
நொங்கள் இன்னும் , 
அடக்கு முதறயின் கீழ். 
நன்றி : அதை 13 ( 1980- பங்குனி) 

ச ரவீந்திரன் . 

துதராகங்கள் தூக்கி 
வீசப்படும் 
-  சொரு தி - 

மூடிய த கங்கள் 
கதைய தெண்டின் 
ெொைத்தில் ஒரு புயல் 
வீசிதய தீரும் 
இன்தறய பின்ைதடவுகளின் 
இடிபொடுகதள 
நொதளய தெற்றியின் 
கர்ப்பக் கூடங்கள் 
இழப்பிலும் எழுச்சியிலும் 
 க்கள் 
இதணயற்ற சொைதைகதள 
ஈதடற்றிதய உள்ளைர் 



இன்தறன்பது 
நித்திய ொைது  ல்ை 
நொதளதயன்பது 
அசொத்திய  ொைது ல்ை 
புதிய ெழிதயொன்றின் 
திறவு தகொல் ஒலிக்கிறது 
துதரொகங்கள் 
தூக்கி வீசப்படும் 
துயர் சு க்கும் 
ைமிழ் இைத்தின் 
சுைந்திரக் கீைம் 
கண்ணீரொல் அல்ை 
தசந்நீரொல் எழுைப்படும் 
பதழய இதைகள் உதிர 
புதிய இதைகள் துளிர்க்கும் 
ெருங்கொைம் ெசந்ை ொைது 
புதிய ெழிதயொன்றின் 
திறவு தகொல் ஒலிக்கிறது 
துதரொகங்கள் தூக்கி வீசப்படும் . 

1980-12-21 
 

 


