
 



������������������������    �	�	�	�	    
��
��
��
�� 

������������������������    01010101    


�� ����� 
������ �������� �� ����    

���� ���� ���� ����     !��!��!��!��....#$�%&!'#$�%&!'#$�%&!'#$�%&!'    

$�($�($�($�(    

To Support UNSDGTo Support UNSDGTo Support UNSDGTo Support UNSDGssss’’’’    Goal 5: Gender EqualityGoal 5: Gender EqualityGoal 5: Gender EqualityGoal 5: Gender Equality    

Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary 

foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world. 

ஐ�கிய நா	களி� நிைலயான வள��சி�கான இல��க� 

இல�� 5: பாலின சம��வ� 

பாலின சம��வ� எ�ப� அ !பைட மனித உ%ைம ம&	ம'ல. அைமதியான, 

வளமான ம*+� நிைல�தி,�க� - ய ஒ, உலைக க&டைம!பத*�� 

ேதைவயான அவசியமான அ �தளமா��.  
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இFத G�தக�தி� தைல!G� அ&ைட! படc� ஒ, உண�ைவ� st  உVகைள 

வாசி�க ஊ��வி�தி,�கலா�. ஆனா' ப �� c ��� ேபா� நி�சயமாக 

ேவெறா, ப%மாண�தி' உண�வ U�க� எ�பதைன ம&	� உ+தியளி�கிேற�.  

இ!பைட!பி' க னமான விசய� எ�னெவ�றா' என�� ப%&சயம*ற அ'ல� 

G%யேவ G%யாத “ெபtக� உலைக அHவாேற பிரதிபலி���” x&பமான 

cய*சி�கான இ!பயண�தி' cதல  எ	�� ைவ!பத*கான என� அ�ச� தா�.  

உtைமயி' எ�னா' cyவ�� பிரதிபலி�� விட c யா� எ�ப� என�� 

ந�றாக� ெத%z�.  இ,F�� இFத கவிைத� ெதா�!ைப ெவளியிட� ைத%ய� 

ெகா	�த� இத*� c� அVெகா�+� இVெகா�+மாக இ�ெதா�!G�காக 

எyத!ப&ட கவிைதக� பல ெபtகளி� ேபராதரைவ! ெப*ற� தா�. 

அFநிகQbக{��� அவ�க{��� என� ந�றிைய� ெத%வி��� ெகா�கிேற�.   

இ�O� ெகா|ச� ஆழமாக ேயாசி�ைகயி', உtைமயி' நா� இ�cத' 

பாக�தி' ெசா'லி இ,!பைவ யாb� ச~க�தி' அவ�களி� நிைலைய 

எதிெராலி!பைவயாக இ,��ெம�ேற ந�Gகிேற�.  இ!பைட!பி' என�கான 

�தFதிர� cyவ�� பறி�க!ப&ட� எ�ேற ெசா'ல ேவt	�.  ஒHெவா, 

எy��� வா��ைதயா�� ேபா� அத� பி� இ!Gவியி' வசி��� ஏேதா ஒ, 

சேகாத%, ெபt, �ழFைத, தா[ இனிz� எ�ென�ன உறவிலி,!பா�கேளா 

அ�தைன உறbமா[ நி�+ எ�ைன ேக�விக� ேக&	� ெகாtேட எ�ேனா	 

அவ�க� எ� மன&சா&சியா[ பயணி�த� என�கான �தFதிர�ைத cyவ�� 

பறி��வி&ட�.  நிகQகால பிர�சைனகைள சமரசமி�றி ெசா'வத*� அ�ேவ 

மனவலிைமz� ெகா	�த�.   

சவா'க� நிைறFத �ழலி', கள�தி' நம��� மைறF� கிட��� ச�திையz� 

நா� உண�கிேறா�, ெவளி!ப	��கிேறா� எ�ப� அOபவ அறிவாகி வி&ட� இFத 

cய*சியி� வாயிலாக.  “அவேளா: ஒJ பயண
” உtெட�றா' “அவேனா: 

ஒJ பயண
” இ,�க� தாேன ெச[z�, விைரவி' சFதி�கிேற�… அவேனா	 ஒ, 

பயண� வாயிலாக..  

அ�Gட� | க,ெவளி ராச.மேகFதிர� | ஆசி%ய�  
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�!XY$��!XY$��!XY$��!XY$�    L�'L�'L�'L�'    ��K��K��K��K????    
 
தா[ எ�றா�க� 
தா[ ெமாழி எ�றா�க� 
தா� மt எ�றா�க� 
த�னிக%'லா பைட!ெப�றா�க� 
தரணியிேல வF� ேச�Fத�� 
தாQவி�� தாQவான வாQைவ.. 
தைட நிைறFத வாQைவ 
த!பாம' உ+தி ெச[தா�க�! 
தரணிெயV��� நிைறFதி,��� இவ�க� யா�? 
தவ+தலா[ இ�மtணி*� வFத நா� யா�? 
  



\�#� '\�#� '\�#� '\�#� '    �!��!��!��!�    
 
ஊைமகளி� �ர' ஒ�+ 
உ� ெசவி வF� ேச,�! 
தU&  ைவ�தி,Vக� 
உVக� ெசவிகைள! 
ஊைமகளி� �ர' ஒ�+ 
உ� ெசவி வF� ேச,�! 
 
ேக&காததா[ இ�வைர 
நU� ந �தி,Fத� ேபா��! 
இனிz� ெச'லா�.. 
உ� ந !G ந�றாக இ,Fதா��! 
 
அளவி'லா பத�கVக�  
அ�ளி �வி�தாயி*+.. 
அநியாயமா[ எம� 
உதிர� � �தாயி*+! 
 
ந'லவரா[ ந �த� ேபா��.. 
நாவா' நா{�  
ந �� நைக�த� ேபா��! 
உைமயி� �ர' ஒ�+ 
உVக� உtைம உைர�க 
உ� ெசவி வF� ேச,�! 
 
ேக&காததா[ இ�வைர 
நU� ந �தி,Fத� ேபா��! 
இனிz� ெச'லா� 
உ� ந !G எ�மிட�தி'! 
  



$F�E�$F�E�$F�E�$F�E�.. .. .. .. $F�E�$F�E�$F�E�$F�E�........    
 
அ|சி நU ெச�த� ேபா��! 
ந	Vகி நU – க'லைறகளி' 
இ�வைர ப�Vகிய� ேபா��! 
கt c�ேன உ� உ%ைமக� 
பறிேபாக பா��தி,Fத� ேபா��! 
அ ைமயா[ ைகக&  வா[ ெபா�தி 
தைல கவிQF� வாQFத� ேபா��! 
 
வா%� ெகா	�� வாQFத நU - ெகா	��� 
ைகக{�காக ைகேயFதி கா�தி,Fத� ேபா��! 
நயவ|சகVகைள ந�பி நி�த� 
நU ஏமாF� வ UQFத� ேபா��! 
~��� கா*ைறz� ந|சா���  
ேவச�காரனிட� ஏமாFத� ேபா��! 
 
ேபா��..  ேபா�� 
இ�வைர நU அ ைமயா[ 
இVேக வாQFதி,Fத� ேபா��! 
உ� தைடக� உைட�க 
உ� விலV� அ+�க 
உ�ைனய�றி யா,மி'ைல உன��.. 
உடேன எyF� நU வா! 
 
ேபா��..  ேபா�� 
இ�வைர நU அ ைமயா[ 
இVேக வாQFதி,Fத� ேபா��! 
உடேன எyF� நU வா! 
  



R!������R!������R!������R!������    
 
த� அ  வயி*றி' ைவ�த ைககைள 
அவ� எ	�கேவ இ'ைல! 
�ழFைதெயன அy��  
�ைனக{� நி+�தேவ இ'ைல! 
அyைகைய! 
 
 
 
 
 
 
#�ழFைதயி'லா ஒ, தாயி� நிைல  



$�CS�$�CS�$�CS�$�CS�    
ெசா'லாத ேகாப� இ,�கடா? 
நU ேக&காத ேகாப� இ,�கடா? 
நU பா��காத ேகாப� இ,�கடா? 
பா���� ேபாேதா.. 
ேக&�� ேபாேதா.. 
ேக&ட பி�ேனா.. 
நU நUயாக இ,�க! ேபாவதி'ைலயடா! 
  




��
��
��
��    ��!����!����!����!��????    
 
வழி மறி�� ெசா'கிறா� 
வலிைய� ெசா'கிறா� 
த� வலிைய� ெசா'கிறா� 
அ� இ�ெனா,�தி��� ஆகா� எ�+ 
த� ஆதVக�ைத ெசா'கிறா�! 
 
இைடவிடா� ெசா'கிறா� 
தா� ெசா'ல� � �தி,Fதெத'லா� 
த,ண� பா��� ெசா'கிறா�! 
தைட இ'ைலெய�றறிF� ெசா'கிறா�! 
 
எ�ேனா	 பயணி�த நிமிடVக� 
இனிz� ெதாட�Fதி	� 
அFத ந�பி�ைகயி'.. 
அக� மல�F� த� அக� ெசா'கிறா�! 
 
இ ��ைர�கிறா�.. 
இதய� � !ைப இைடவிடா� உைர�கிறா�! 
அவ� உல��� எ�ைன அைழ�கிறா�! 
அைவ �றி�� த� பா�ைவைய ெசா'கிறா�! 
இவ� யா%வ� இைடயி' எ�ப�ீக�.. 
அவ� யா� யாராகேவா.. 
ந�ேமாேட நானில�தி' பயணி�கிறா�! 
 
 
 
 
  



ெசா'லி� ெகாtேட இ,! 
 
உ�னிட� ெசா'ல ேவt யைவெய'லா� 
ெமளன�தா' ெசா'கிேற�! 
எ�னிட� ெசா'ல ேவt யைவெய'லா� 
நா� ெசா'ல ேவt யைவெய'லா� 
வா��ைத� ேகா�ைவகளி' நU ெசா'கிறா[! 
ச~க�தி' நா� ஊைம! 
ச~க�தி' நU ஊைமகளி� �ர'! 
ெசா'லி� ெகாtேட இ,! 
இFத ஊைமக{�ெகன! 
நU ெசா'லி� ெகாtேட இ,! 
 
 
 
#எேதா ஒ, கவிைதைய வாசி�� வி&	 யாேரா ஒ,வ� ைகேபசியி' 
அைழ��� ெசா�ன வா��ைதக�.  நா� ெசா'லி� ெகாtேட இ,�கிேற� 
  



�F�$`�$!�F�$`�$!�F�$`�$!�F�$`�$!!!!!    
 
அநUதிைய ெசா'லி வள��ெத	Vக�! 
நUVக� அநUதியி� ப�க� எ�றா'.. 
நUதிைய ெசா'லி வள��ெத	Vக�.. 
நUVக� நUதியி� ப�க� எ�றா'.. 
பாவ� �ழFைதக�.. 
�ழ�பி� தவி�கிறா�க�.. 
சா�� அFத ெநா வைர! 
 
 
 
 
 
 
 
#�ழFைத வள�!பி' c�கிய பVகளி�க ேவt ய ெப*ேறா�கேள 
�ழ�பிய நிைலயிலி,!பதா' ச~க�தி� நிைலz� அ�வாகிறேதா எ�ற 
வினா என�� c�ேன எ!ேபா�� விைட ேத � ெகாtேட இ,�கிற�. 



�FG�FG�FG�FG    �b$��b$��b$��b$�    
 
 
தாz� உ� மரண� ேவt ட.. 
பாவ� நU எ�ன ெச[தாேயா? 
பாவ� ஏ�மறியா பாவியா[ 
பாவிகளி� உலகி'  
பிரசவி�க!ப&டத�றி! 
 
 
 
 
 
 
#ப'ேவ+ காரணVக{�காக ெபt �ழFைதகைள, ெபt சி��கைள 
ெபtகேள அழி��� நிைல இ�O� இFத மtணி' நிலbகிற� எ�ப� 
மிகb� வ,Fதமளி�கிற�.  



`d`d`d`d    e'�e'�e'�e'�    J�#��J�#��J�#��J�#��    $��$��$��$��    
 
ஊெர'லா� உலெக'லா� 
உன�� ஒ�ெற�றானா��.. 
உ�னிட� என�ெகன உt	  
தனி உ%ைம எ�கிறா�! 
 
ெப*ெற	�தவ� ஓ� அ�ைன எ�பதா'.. 
உ%ைம ெகாtடா  வ,கிறா� 
உட� பிறFத சேகாத%! 
 
ேவ+ க,!ைபயி' பிறFதவ� 
எ!ேபா�� ேபா' 
விலகி நி�+ பா��தி,�கிறா�! 
எ� இ,!ைபz� இ'லாைமையz�! 
ெசா'லb� ெசா*களி�றி! 
ேக&கb� வா��ைதகளி�றி! 
 
 
 
#உட� பிறFத ம*+� உட� பிறவா சேகாத%களி� நிைல.. 

     



gggg    
 
 
உைட�ெதறி! 
உ�ளி,��� 
உ� அ�ச�ைத! 
நU 
 
அடVகி கிட�க 
பிற!ெப	�கவி'ைல  
இ�மtணி' 
நU! 
 
அ ைமயா[ கிட�க 
பிற!ெப	�கவி'ைல 
இ!Gவியி' 
நU! 
  




�#�d�
�#�d�
�#�d�
�#�d�    h��ijk�h��ijk�h��ijk�h��ijk�    L�l�L�l�L�l�L�l�!!!!    
 
cக� ெத%யா ~தா&  ஒ,�தி 
அ�மா எ�றைழ�கிறா�! 
ெபt இ'லா வ U& லி,F� 
நா� வF� நி*பதறியாம' 
cக� ெத%யா ~தா&  ஒ,�தி 
அ�மா எ�றைழ�தப  இ,�கிறா�! 
 
�ர' ேக&	 ஆt எ�+ கணி�தவ� 
அவ� ேத  வFத அ�மா 
அV� தா� இ,!பதா[ -+கிறா�! 
நா	 �� நிைறFதெதன 
நா{� ெசா'லி வள��க! ப&ட 
எ� ெபா� ~ைள.. 
ப�க�� வ U&	 அ�மாைவ� கா&ட 
அOமதி�க ம+�� அ|�கிற�! 
 
அ�பி� ப�க� நி�ற  
அFத ஒ, ெநா யி' 
அ�ச� அக�+ பிற�கிேற� 
ம+ப z� ஓ� உயிரா[! 
அவ� ைகபி �� அைழ��� ெச'கிேற� 
ப�க�� வ U&	 அ�மாைவ� காtபி�க! 
 
இ,ப� அ களி' அைடF� வி	� 
அFத� sர�தி*��.. 
அவ� த� ~�+ மக�களி� 
நிைல ெசா'கிறா�! 
ச~க�தி� அவல�ைத ேதா�%�� 
என��� ெசா'�கிறா�!  



தா� பா��க� ெச�றதாேலேய 
ேவைலயிழFத த� ~�றா� மகளி� 
கைதைய� ெசா'�கிறா�! 
 
காைலயி'.. அ!ேபாேத வி Fத 
அFத பனி விy� காைலயி' 
கt கலVகி நி*க 
யா,��� தா� ஆைச..  
ஆனா' அைவெய'லா� 
க,ைண ெகாtட ெந|���� ெத%வதி'ைல! 
பாவ� கtண U� வ ��� 
இ, கtக{��� ெத%வதி'ைல! 
 
இ, ேநரVகளா[ உணவி�றி உலb�  
நிைலைய� ெசா'�கிறா�! 
த� ஆயிர� �பா[ 
யா%டேமா பறி ேபானைத� ெசா'�கிறா�! 
 
~�றா� மகைள பணி நU�க� ெச[தவனி� 
அநUதிைய� சா	கிறா�! 
ேந*+� இேத இட�ைத  
ேத  வF� ேபானைத� ெசா'�கிறா�! 
ப�க�� வ U&	 அ�மா.. 
இத*� c�G� உதவியைத� ெசா'�கிறா�! 
 
அ�தைனz� எ� ெபா� G�தியி' 
ந�பி�ைக பிற�க� தா� ெசா'�கிறா�! 
அFத! G�தி ச~க� க&டைம�த அFத! G�தி 
சFேதக�தி' ச|சலி��� ெகாtேட இ,�க! 
  



அற�தி� கர� பி ��  
நைட பழ�� எ� மன�தி� வழி நடF� 
இ,ப� அ கைள அவேளா	 கடF� 
அ	�த வ U& � அFத இ,�G� கதbகைள 
அ�ச� கலFத ந�பி�ைகேயாேட திற�கிேற�! 
 
உ�ேள xைழய அ|சி - அவ� 
நா[களி� இ,!ைப விசா%�கிறா�! 
திறF� கிடFத வ U	க� மைறF� ேபா[.. 
ந'வரb என வாச' இ,Fத வ U	க� 
ெகா|ச� ெகா|சமா[ அழிF� ேபா[.. 
நா[க� ஜா�கிரைத என வரேவ*�� 
வ U	க� எV�� ெப,கி! ேபா[.. 
வாy� நா& ' அவ� அ�ச� நியாயமானேத! 
 
நாயி� இ,!பிட�ைத� ெசா'லி.. 
அவ� அ�ச�ேதா	 எ� அ�ச�ைதz� நU�கி.. 
அவேளா	 நாO� உ� xைழFேத�.. 
மீt	� அைழ�கிறா� ஓVகி �ரெல	�� 
அFத ~தா&  “ அ�மா “ எ�+ 
அFத� �ர' நா& � அவல� �ரலா[.. 
ைகவிட! ப&ட cதிேயா�களி� �ரலா[.. 
எ� இதய�தி� அைறகெள'லா� எதிெராலி���! 
 
�&  இ,Fத கதbக� திறF� 
அFத ~தா&  அைழ�த அ�மா வ,கிறா�! 
கtட�� அவா நிைறFத வா��ைதகளா' 
க,ைண ெகாtட வா��ைதகளா' 
உறb -றி அைழ��  
விைரF� வF� ேப�கிறா� 
அFத ~தா&  அைழ�த அ�மா! 
  



அFத ~தா& யி� தைல ேகாதி 
நா� அFத ~தா& யிட� ெசா'லb� தயVகிய 
அவ� ஆைடகைள ச% ெச[�.. 
த� ேப�ைச� ெதாட�கிறா�  
அFத ~தா&  ேத  வFத அ�மா! 
 
வா��ைதக� ஏ�மி�றி.. 
ெப,Vகடைம நிைறேவ*றியதா[.. 
ெபா�! G�தி�� பாட� க*பி�ததா[.. 
நா� நட�கிேற� எ� வழிேய.. 
அற�தி� கர� பி �� 
வழி நட��� எ� மன�தி� வழிேய! 
G�தி�� G�தி ெசா'லியப ! 
 
 
 
#ெச�ைனயி' எ�.எ�. .ஏ. ப�தி' இ,Fத கால�தி' ஒ, அதிகாைல 
நிகQFத நிகQைவேய நUVக� இV� வாசி�� c �தU�க�.  நாc� 
cதியவ� ஆேவா� எ�பதறியாம' cதிேயாைர ம*ேறா%ட� 
ைகேயFதவி	� பி�ைளக� இ�மtணி' மீt	� மீt	� பிறF� 
ெகாtேட இ,�கிறா�களா? வள��ெத	�க!ப&	� ெகாtேட 
இ,�கிறா�களா?   “அ�மா”வாக, மிகb� பாசமான, நா� வாடைக�கி,Fத 
வ U& � cதலாளி அ�மா பல விசயVகைள அFத ஒ, சில நிமிடVகளி' 
என��� க*+� தF� வி&டா�.  
 
  




W��#�
W��#�
W��#�
W��#�    
 
கtண U%' கைர�� விட 
நா{� cய'கிறா�! 
பாவ�..  
அவ� அறிFதி,�கவி'ைல! 
அவ� கைர�க� � ��� ெந|ச� 
கைரF� காணாம' ேபா[ 
எ�தைனேயா காலVக� ஆயி*ெற�+! 
  



�i����'�i����'�i����'�i����'    �%$�'�%$�'�%$�'�%$�'    
 
ப*றிய கரVகைள  
அவ� விடேவ இ'ைல! 
அைத நாO� 
அறியேவ இ'ைல! 
எyF� Gற!பட cைனz� வைர!! 
 
Gற!ப	� ேநர�தி'  
வி&	 வி&	�தா� வFேத� 
ப*றிய கரVகைள! 

     



O'O'O'O'    m!�m!�m!�m!�    &�#�$C&�#�$C&�#�$C&�#�$C!!!!    
 
உ� கா' தட� பட.. 
கா�தி,��த .. 
ேபாரா&ட� களVக�! 
இனிz� அ ைமயா[ 
நU உ�ேள இ,!ப� ஆகா� 
எ� வ Uர� தி,மகேள! 
 
உ�ைன ைவ��� தா� 
பி%�� ைவ�தி,�கா� 
அ!பி%bகைள அழி�ெதாழி�க 
உ� cதல  எ	�� நU ைவய ! 
 
ேபா*+வா�.. ேபா*+வ� ேபா'! 
ஏ*+வா�.. ஏ*+வ� ேபா'! 
ஆனா�� அ ைம விலV� �&	வா�! 
அவ� நாசேவைலக� அறிF�� 
அைமதியா[ இ,!ப� ஏன ? 
 
உ� கா' தட� பட.. 
கா�தி,��த .. 
ேபாரா&ட� களVக�! 
இனிz� அ ைமயா[ 
நU உன���ேள இ,!ப� ஆகா� 
எ� வ Uர� தி,மகேள! 
  




W%�
W%�
W%�
W%�    L��L��L��L��    ������������    
 
பி%F� விடாம' இ,�க 
பி%Fேத இ,�கிறா�! 
உறவாகி விடாம' இ,�க 
உறவா[ இ,�கிறா�! 
அறிFத நா� cத'! 
  




�$C
�$C
�$C
�$C    $�iA`��$�iA`��$�iA`��$�iA`��!!!! 

 
அவளிட� ெசா'லி� ெசா'லி 
அ�தைன ெசா*க{� 
அவளாகி வி&டன! 
ஆனா�� அவேள ேக&கிறா�! 
அவைள வா��ைதகளாக! 
  




��
��
��
��    $�S�$�S�$�S�$�S�!!!!    
 
உtைமைய� ேத	கிறா� 
உலெக'லா� அவ�! 
அவளி� உtைம 
அவ{��� ெத%யேவ 
அவ� ேதட' உதb�! 
அ�வைர ேதட&	�! 
 
ேத � கி& ய�� 
உ�ேள �வV�வா� 
த� ேதடைல.. 
அ�வைர ெதாடர&	� 
அவ� ேதட'! 
  



N�A`��N�A`��N�A`��N�A`��!!!!    
 
தா� ேம' தா� பதி�� 
ஆ	கிறா�! 
விைளயா	கிறா�! 
தா� தட� பா���  
நைட பயி�றவ�! 
மகிQ�சியா' ெகாtடா	கிறா�! 
 
 
 
 
 
#அ|சி அ|சி விலகியி,Fத தVைக ஒ, நா� எ� தா� ேம' த� தா� 
பதி�தா ய நிமிடVக� 
 
  



��P����P����P����P��    Ai�$#�Ai�$#�Ai�$#�Ai�$#�????    
 
அவ� உ�ள� ெசா'ல 
அவ{�� யா� ெகா	!பா� 
அFத வா[!ைப? 
அவைளய�றி ! 
 
ஆனா' அவேளா கா�தி,�கிறா�! 
அவ� ஆz� cyவ�� 
அவைள� �*றிz�ள யா� யா,�ேகா? 
  



&����&����&����&����    ��l���l���l���l�    NGS���NGS���NGS���NGS���    L�l�L�l�L�l�L�l�    
 
ெசா'ல ேவt ய ெசா'ைல 
எ� உ�ள�தி� ெசா'ைல 
உ�னிட� ெசா'லி.. 
~ைவF� ஆt	க� 
நக�Fேதா  வி&ட�! 
~ைவF� நாழிைகயா[ !! 
 
உ�ேனா	 நா� பயணி�த ெநா க� 
அைவ ெகா	�த அOபவVக� 
அைர �*றாtைட நிைற�� வி	�! 
அைவேய காலVகைள இ'லாம' 
அ!ப ேய உைறய� ெச[�� வி	�! 
 
கர	� cர	� எ'ேலா,��� 
அவ�த� வாQவிலி,��� ! 
உ� வாQவிலி,���.. 
நU வாQவா[ ஏ*றி,��� 
நாேன அ!ப �தா� ! 
 
அழ��கவியா[ கவிO�.. 
உன��� என��� சமதான� ெச[z� 
ஆtடா� ஆ�தாb�.. 
இFத cரடனி� cர&	�தன� 
அ�தைனz� ம&	!ப	��� மFதிரVக�! 
 
  



 
ேகாபVக� வF� 
ேகாேலா�� ெச[z� ெநா களிெல'லா�.. 
உதவி�கர� ேக&	 நி*ேப� ! 
அேத கர	cரடான கரVக� தா�! 
ஆனா�� உ� கர� ெகா	�� 
மீ&ெட	!பா[ அ�ைபz� வாQைவz� ! 
 
எ� ஒ*ைற� கா' தவVக� அ'ல.. 
உ� எ'ைலயி'லா அ�ேப 
அ�தைனz� சா�தியமா��த  
இ�ேவ ச�தியம  திலக�! 
 
 
 
உலெக'லா� எ� ெசா' ேக&க 
திரt ,��� ெநா யிேல.. 
ேமைட ேம' நி*�� நாேனா 
உ� ெசா' உ� இ,!பி' 
உ�ள�தி' உ+தி ெகாt ,!ேப�! 
 
 
 
இைணயா[ ஏ*க வி,!ப� ெசா�ன 
இ�ெனா, கதிைர�தா� உன��� 
உ�ைன! ேபால என��� பி ���! 
இ,��� �ழலி' அவைன� தா� 
உ�ைன! ேபா' ேத யப  
நி�த� பயணி!பைத உ�னிடேம 
நா� வF� ெசா'வெத!ப ேயா? 
 
  



 
நா� ம&	� நா� அ'ல.. 
நUேய நா� எ�+  
நா� ெசா'ல� ேதைவzமி'ைல ! 
இைணயா[ உ�ேனா	  
இைணF� பயணி�கேவ  
இHவாQ�ைக எ� திலகேம !! 
 
அ�ேபா	  
கதி� 
 
கதி� – திலக� அவ�களி� 15வ� தி,மண நா{�� எyதிய� 
 
 
#ச~க! பணியி', யா,� எ	��� ெச[ய ந	V�� ச~க!பணியி' 
களமா  வ,� எவிட�I கதி� ம*+� திலக� இைணய� தி,மண நா� 
அ�+, கதி� அவ�க� அவர� இைணய� திலக� அவ�க{�� எy�� 
மட' ேபா' எyதிய தி,மண நா� வாQ��� ெச[தி.  இைத! 
இ!G�தக�தி' இைண!பத*�� காரணct	.  ஒ, ேபாரா&ட�காரனி� 
வாQb� மனc� ெசா'�� எ�ற ந�பி�ைக ெகாt	. அ!பயண�தி' 
இைணய�களி� பVகளி!ைப எதிெராலி��ெம�+. 
  



F�S�F� (��F�S�F� (��F�S�F� (��F�S�F� (��    
 
ஒ, பைட!பாளினி 
த� பைட!Gகளா'.. 
உVகைள கவ,பவ� ம&	ம'ல! 
 
உVக� வாQைவ பிரதிபலி!பதா' 
அவ�.. 
 
ச~க��ட� உVக{�காக 
நUVகளாக �ர' ெகா	!பதா'.. 
ச~க�ைத நா{� க&டைம!பதா'.. 
உVக{��� க,�த%��.. 
உVகளா' பிரசவி�க!ப	கிறா�! 
 
 
 
இ�O� க,�த%�க!படாம' பிரசவி�க!படாம' இ,��� இ�ச~க�தி� 
அைன�� பைட!பாளினிக{��� சம�!பண� 
 
  



#�����J��#�����J��#�����J��#�����J��    ������������    
 
மாய�கா%க�.. 
ெமளன�தா�� அ�பா�� 
அைனவைரz� மய��� 
அழகிய மாய�கா%க� நிைறFத� 
இFத ஒேர �மி! 
 
  



����������������    n��n��n��n��    
 
அழகா[ அவ� வைரFத நிலb�� 
அவேள ��கிறா� க,!G வtண� ! 
 
அநUதிகைள காண ேவtடாெம�+ 
�மியி� ஒ*ைற உறவான நிலb��.. 
அ�தைன��� சா&சியா[ இ,Fத 
அFத ஒ*ைற நிலb�� 
அவேள ��கிறா� க,!G வtண� ! 
 
இனி இரெவ'லா� இ,tேட கிட��� ! 
ெசா'லி� ெசா'லி ஓVகி� சி%�கிறா�  
ஓVகாரமா[ ஒலி��� அtடெவளிெய'லா� ! 
அவ� �ர' அழிேவ இ'லாம' !  
 
 
 
 
 
 
#ஒ, ஓவிய! ேபா& யி' வி�தியாசமாக வtண�ைத தU& ய �ழFைத 
ெசா�ன வா��ைதகளி� வலி. இVேக cyவ�மா[ ெசா'லbமி'ைல.. 
ெசா'லாம' இ,�கb� c யவி'ைல. 
  



oJd�!��$��oJd�!��$��oJd�!��$��oJd�!��$��????    
 
மt ஆ{� மtணி' 
மதி இ'லா இரவி' 
மதி மய��� ெசா'லி' 
மதிேயா	 அவ� பா	� கவிைய 
மதி மீதான கவிைய 
ம  மீ� சா[F� – அவ� 
ம  மீ� சா[F� ேக&க 
மதியி' நா� கtட ெசா��க� 
மன� திறF� ெசா'கிேற�  
ம*ெறா,வ,� கtடதி'ைலய  
மாெப,� இ�மtணி' எ� ேதாழி !! 
  
 
 
 
#ராஜIதானி�, பாைலவன�தி' �*றி� தி%Fத ஓ� cy நிலb இரb! 
ெபாyதி' வF� ேச�Fத வ%க�.  மt ஆ{� மt எ�பத� அ��த� 
விளVகி இ,��ெமன ந�Gகிேற�.  
  



E�M�jE�M�jE�M�jE�M�j    
 
அடVகி! ேபாகேவா.. 
அட�கி ைவ�கேவா.. 
யா,��� பயி*சியளி�கா ச~க� 
பாலின பா�பா	கைள 
ெவ�+ நி*�� காண  ! 
 
உ�னிடமி,Fேத அைத �வVக  ! 
உன���ளி,F� அைத �வVக  ! 
அ�தைகய பயி*கைள எதி��� 
உ� �ரைல ஓVகி எy!ப  ! 
 
 
 
 
#பாலின பா�பா	கைள �ைற!பதி' அ�ைனயி� / ெபtகளி� பVகளி!G� 
மிகb� அவசிய� எ�பதைன எ� அOபவ�தி� வாயிலாக நா� 
உண�கிேற�. 
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இ�ேவ த,ண� 
இனிz� தாமதேமன ? 
 
இ�ேவ த,ண� 
இ,ைள நU�கிட ! 
 
இ�ேவ த,ண� 
இனிz� ெமளனேமன ? 
 
இ�ேவ த,ண� 
இ,&ட !ைப ெவளியிட ! 
 
இ�ேவ த,ண� 
இ,வ,� சமெம�றாகிட ! 
 
இ�ேவ த,ண� 
இ,வைரz� சமெம�றா�கிட? 
 
இ�ேவ த,ண� 
இழிெசய'கைள எதி��திட ! 
 
இ�ேவ த,ணம  
இழி ெசய'கைள 
இனி எதி��� 
அழி�திட ! 
 
 
#மகளி� தின�த�+ எyத!ப&ட வ%க� 
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ஆ���� 
ெபt ேவடமி&ட ஆ���� 
பிறFததா[  
அவ�க� தா� ெசா�னா�க�! 
 
ஆதலா' ெபtணி*� 
அOமதிz� ம+�தா�க�! 
 
ெபtகளி' பல� அைத 
ஏ*கb� ெச[தா�க�! 
சில� ம+�கb� ெச[தா�க�! 
 
அறிb��� ேக�விக{��� 
அ!பா*ப&ட ந�பி�ைகக� 
நிைறF� வழிz� நா& ' 
நUதி நியாயVகைள  
எத*� எyதி ைவ�கிறா�கேளா? 
 
 
 
 
#இFதியாவி', ேகரள மாநில�தி' உ�ள சப%மைல அ[ய!ப� ேகாவி��� 
ெபtக� வர உ�ள தைடைய நUதி��ைற நU�கிய பிற� நிகy� 
நிகQbகளி� அ !பைடயி' எyத!ப&ட வா��ைத� ேகா�ைவகளி' ஒ�+. 
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ச~க�  
த� cக�திைரைய 
தாேன கிழி�ெதறிய 
உதbேமா? 
இFத “மீ �” [#MeToo] 
 
�ணிFத மகளி� 
தாேம c� வFத 
த� மீதான ெகா	ைமக{�� 
எதி� �ர' எy!பி வி&டன�! 
 
நிகQbகளா' �ணிைவ ெப*ற மகளி� 
ஓர  c�ேன வF� 
த�த� ேவதைனகைள  
பகி�F� ெகாtடன�! 
 
ெசா'ல!படாத எ�தைனேயா ெகா	ைமக� 
எ� வ U&	���{� 
உ� வ U&	���{� 
ஒளிF� மைறF� கிட��� 
�ர'வைள இ+�க!ப&	! 
அ� தள�F� சமமா[ 
ஓ� நிைல ேதா�+� வைர 
“மீ �” எதிெராலி�க&	� 
எ&	� தி���! 
 
  



இத� வழிேய சதி�தி&ட� 
தU&	ேவா,�� பலியாகாம' 
�ழFைதக{� மகளி,�  
த�த� �ரைல எதிெராலி�க&	�! 
“மீ �” எதிெராலி�க&	� 
எ&	� தி���! 
 
#இFதியாவி' மீ � இய�கமாக சிறி� பரபர!ைப ஏ*ப	�திய சமய�தி' 
எyதிய வா��ைத� ேகா�ைவ. 
  



O'O'O'O'    �GT�#��GT�#��GT�#��GT�#�    
 
ஏ� உைற�கிறாேயா? அறிேய�. 
உ� கtண U� 
எ� கtகளி' வழிFேதாட 
ஒ, ேபா�� நU கt ,�க 
வா[!பி'ைல கtண�மா! 
 
�ைறேய�மி'ைல எ�ற 
உ� வா��ைதகைள ந�பி ந�பி 
நா&கைள நக��த 
நா� உலகி' உலb� 
ஏேதா ஒ, உயிர'ல.. 
உ� உ�ள�தி� உ�ளம  
அைத அறிவாேயா கtண�மா! 
 
என�காக எ�னிட� 
நU உைற��� ெபா[கைள 
உன�காக உ�னிட� 
நU உைற��� ெபா[கெள�பதறி! 
 
உ�ைன.. உ� உலைக 
உ�ைன! ேபா' நானறிேய�! 
ஆனா�� நU ெப*ற பி�ைளெய�பைத 
அறிF�� உைற!பேதேனா 
எ� உ�ள� நிைற��வி	� ந�பி�ைகயி' 
நா{� ெபா[கைள கtண�மா! 
 
 
#நா� நி�மதியாக இ,�க ேவt	� எ�பத*காக தினc� த� வலிகைள 
ெபா+��� மைற��� பயணி��� ஒHெவா, தாz���, சேகாத%���, 
ெபt���� இFத வ%க� சம�!பண�. 
  



pG��pG��pG��pG��    pG��pG��pG��pG�� 
 
யா%ட�? எV�? எ!ேபா�? 
என� ெத%யாம' 
ெமளனி�க!ப&	 தவி�தி,Fத 
என�ெகன �வVகி ைவ�தா� 
எ�ைன! ேபா' இ�ெனா,�தி 
“மீ �” இய�க�ைத! 
 
வா[ திறFத உட� 
கால தாமத� ஏ� எ�கிறா�க�? 
எ� �ர'வைள ெநறி�க � �கிறா�க�! 
எ'ேலா,� அைமதி கா�கிறா�க�! 
மயான அைமதி கா�கிறா�க�! 
எ�ைன மீt	� ெமளனி�கிறா�க�! 
 
 
 
 
#மீ � இய�க� இFதியாவி' �வVகிய அ'ல� ெப%�ப	�த!ப&	 
ேபச!ப&ட சமய�தி' ெப,�பாலான ம�களி�, ஊடகVகளி� 
நிைல!பா& ைன� கt	 எyதிய வா��ைத� ேகா�ைவ. 
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உலெக'லா� -& � ெசா'ல 
உ�னத ெசயலி'ைலயடா இ�! 
உ�ளைத� ெசா�னா�� 
உன���தா� பழி எ�+ 
உலகி' உதி�த நா� cத'  
உர�க� ெசா'லி� ெசா'லி 
ஊைமயா�கி ைவ�� 
உ�{��� �%�� ெகா�க%�காேத! 
 
உtைம ெசா'லாம' ஊைமயா[ 
உ�Oட� வாழ வ,பவ{� 
உ�{��� அy� ெகாt ,!பா�! 
உன�� அ� ஒ, ேபா�� G%யா�!  
 
 
 
 
 
#தVக� வலிைய, தVக{�� நிகQFத ெகா	ைமகைள ெவளிேய ெசா'ல 
c யா ஒ, மன நிைலைய க&  எy!பிய ச~க�தி� c� ஒலி��� 
ெபtணின�தி� �ரலா[. 
  



������������    O'DO'DO'DO'D????    
    

G�தாt � Gதிய காைல! ெபாy� 
Gதிய எtணிலி,F� அைழ!G 
ஓேடா  வFேத� ேதாழியி�  
வாQ��� ெச[திைய ேக&க.. 
வF� ேச�Fத� வாQ��� ெச[திய'ல! 
அைழ!பி' எ� கா�க� ேக&ட�  
எ� வாQைவ ேக�வி��றியா�கிய ேக�வி…  
அத� வலி நUVகவி'ைல… 
 
அFத� �ர' நிைனவிலி,F� நUVகாம' 
ஒHெவா, ைகேபசி ஒலி!பி�� 
ஒலி��� ெகாt ,�கிற�! 
 
அFத G�தாt � அதிகாைலயி' 
எ� இதய�தி' இ  இற�கிய ேக�வி.. 
“ஒ, cைற உைன! Gண�வத*� விைல எ�ன?” 
இைண!ைப� �t �ேத�.. 
இ�ெனா, cைற அேத எtணிலி,F� 
அைழ!G வF� ெகாtேட இ,��! 
யா%ட� ெசா'ேவ�? 
அFத அைழ!G ப*றி.. 
அ�ச� உ�{��� உயி� � �க.. 
 
எI.எI.எ'.சி. ேத�b�� தயாரா�� 
ப�ளி மாணவி நா�..  
 
#இ�தைகய ச�பவVகைள ஒ, �ழFைதயிடமி,F� ேக&�� ேபாெத'லா� 
சVக கால�ைத! ேபா', c�ைப, ெகா'க�தா ேபா�ற நகரVகளி' 
இ,!பைத! ேபா', டாIமா� கைடகைள! ேபா' 
விைலமக�க{�ெகனb� விைல ேபாக வி,�G� மகளி,�ெகனb� தனி 
ப�திகைள உ,வா�க ேவt	� ேபாலி,�கிற�.   �ைறFத� 
இ��ழFைதகளாவ� நி�மதியா[ வாy� �ழFைதகளாக.  
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உtைமைய மைற�க� ெசா'லி 
காலி' விyF� ெக|�கிறா� தா[! 
ஊெர'லா� ஏ�� எ�+.. 
உ� வாQb அழிz� எ�+.. 
ந� �	�ப மான� ேபா�� எ�+.. 
கதறி அyகிறா�! 
 
கைடசியா[ தன��� நிகQFதி,�ெக�+.. 
ஆ+த' ெசா'ல cய'கிறா�! 
அவேளா	 ேச�F� அவ{�காகb� 
என�காகb� நாேன அyகிேற�! 
அ�தைன அறிbைரகைளz� 
ெதாட�F� என�ேக வழV�� 
என� �	�ப�.. 
 
அ�தைனz� தாt   
அ|சாம' ெவளிவF� 
�ர' எy!Gகிேற�.. 
அ�+ வ U&ைட வி&	 ஓ யவ� தா� 
இ�வைர தி,�பவி'ைல 
எ� அtண� எVக� வ U&	��! 
 
எ�ைன! ேபா' அவO� 
எVேகா அேத �*ற உண�வி' 
�*றி� தி%ய� -	�! 
 
#உtைம� ச�பவ�தி� அ !பைடயி' எyத!ப&ட�.  �	�ப�தி' வ�Gண�b�� 
ஆளா�� �ழFைதகளி� எtணி�ைக எ�தைன எ�+ ச%வர கண��க� இ'ைல.  
அ� அFதFத �ழFைத��� �	�ப�தி*�� ம&	� ெத%Fத இரகசிய�.   ெபt 
�ழFைதக� ம&	ம'ல ஆt �ழFைதக{� இ�தைகய பாதி!Gக{�� 
உ�ளாகிறா�க�. மனித மி,க�ைத� தவிர ேவ+ மி,கVகளி' இ�தைகய 
நிகQbக� நிகQகிறதா எ�+ அறிவிய' உலகிட� தா� ேக&க ேவt	�. 



O'O'O'O'    F!�F�!F!�F�!F!�F�!F!�F�!    O'$D��O'$D��O'$D��O'$D��    �jA`E�jA`E�jA`E�jA`E!!!!    
 
 
எ!ேபா�� ேபா' நா� சி%�தி,�க  
ம*றவ� ேபா' அவ� அyதி,Fதா�! 
நிைனb ெதளிFத ெநா  cத' 
அவ� அyதி,Fதா�! 
 
நா� நிைன�தைத சாதி�தி,Fேத�! 
அவ� நிைன��! பா��கb� வி,�பா 
நிகQெவா�+ நிகQFதி,Fத�! 
நா� நிைன�தப  நிகQFதி,Fத�! 
 
 
 
அவ� ேக&	 வFத� 
மாத� ச�பள�தி*ெகா, ேவைல.. 
நா� ெகா	�ேத� ஊதிய� 
அவைள வ�Gண�F�.. 
 
நிைனb ெதளிFதவ�.. 
பண�ைத வ Uசி எறிF� வி&	 Gற!ப&டா�.. 
“ேதைவ! ப&டா' அைழ�கிேற�” 
நா� ெசா�ன கைடசி வா��ைத 
அ�ெவ�ேற எ� நிைனb! 
 
  



அவ� கதைவ� திற�க 
அவ� வயெதா�த எ� மக� 
எ� ெந|சி' பா[��கிறா�! 
எ� பர�பைர ���ேவ' ஒ�ைற! 
 
அவ� கால யி' வ UQகிேற�! 
அவ� கtகளி' நU� இ'ைல! 
எ� பர�பைர எ�ேனா	 c கிற�!  
 
 
 
 
 
#ஊ%' ெப%யவராகேவா, வசதி பைட�தவராகேவா இ,!பதா' ம&	ேம 
ேக&க நாதிய*+ அவ�க� ெச[z� அநUதிகைள அவ�க� �	�ப��! 
ெபtக� ஆத%�க� -டா�.  அ!ப  ஆத%�காத ஒ, இள�ெபt பா[�சிய 
���ேவ' உVக� ெந|சி�� பா[Fதி,��ெம�+ ந�Gகிேற�. 
  



L�'L�'L�'L�'    ��K��K��K��K    ��Jk#���Jk#���Jk#���Jk#�????    
 
�*றாt	 
இ,ப�தி ஒ�ெற�றா�க�! 
அறிவிய' அகில�ைத 
ஆ&சி ெச[கிறெத�றா�க�! 
 
ஆனா�� 
க,வைறயி��.. 
வ U& ��.. வ Uதியி��.. 
நா& ��.. 
நா� வாy� �மியி��.. 
என�ெகன பா�கா!G.. 
அ !பைட உ%ைம ேகா% 
ேபாரா	� நிைலைய ம&	� 
அ!ப ேய வள��ெத	�தா�க�! 
 
அ�ேவ நUதிெயன ந�ப ைவ�தா�க�! 
எ�ைனz� ெசா'ல ைவ�தா�க�! 
நா� யா� ெத%zமா? 
 
 
 
#�*றாt	க{�� c�னி,Fத நிைலேயா	 ஒ!பி&	 ஒ!பி&	 நா� சம 
உ%ைம அைடF� வி&ேடாெமன பைரசா*றி� ெகா�{� ச~க�ைத 
ேநா�கி. 
  



pG��pG��pG��pG��    e�e�e�e�    ��`��`��`��`    
 
Gதித'ல என�� 
க�ன�தி' வழிFேதா	� கtண U�! 
 
வறt ,Fதா��.. 
கால� காலமா[  
அைவ வழிFேதா ய  
நU��தட� நU காணலா�! 
 
காரண� நU எ�றா ெசா�ேன�! 
நU உட� இ,�ைகயிேல 
அவ*ைற தவி��க இயலவி'ைல 
அ!ப � தாேன ெசா�ேன�! 
 
Gதித'ல என�� 
க�ன�தி' வழிFேதா	� கtண U�! 
 
இேதா… 
உன�காக மைற��� ெகா�கிேற�! 
கtக{��� Gைத��� ெகா�கிேற�! 
ஒ,cைற உ� cக� கா&	! 
உ� உ,வ�ைத உ�ள�தி' 
ம+cைற நிைற��� ெகா�கிேற�! 
 
 
 
  



OEOEOEOE    ��`���`���`���`�????    
 
இனி!Gக� பி ��� என��.. 
அதி' அதிசயமி'ைல! 
 
அவ�க� ெகா	�த இனி!பி' 
இ�O� அதிகமான மய�க�.. 
 
அைத உt	 வி&டா' 
அகிலெம'லா� மைறz�.. 
 
மீt	 நா� தி,�பினா' 
உடெல'லா� வலி���.. 
 
ஊ,�� ெசா'லாத உ+!ெப'லா� 
உ,��ைலF� உடெல'லா� வலி���! 
 
ம+cைற இனி!ைப வாVக ம+�ேத�! 
வலிைய ெசா'ல வழியி�+ தவி�ேத�! 
 
அFநா� cத' உலைகவி&	 - இ�O� 
இ,Fத உறைவ வி&	 விலகி நி�ேற�! 
 
ஒ*ைறயா[ நா� ம&	� நி�ேற�! 
இனி!Gகளி�றி ேவ&ைடயாட அ� வழி ெச[த�!  
 
cத� cதலா[ அ�காவிட� ெசா�ேன�! - அ�தகவ' 
அ�மாb��� அVேகா� காவ' �ைற��� ேபான�! 
 
இனி!G வழVகி இழி ெசய' ெச[ேதா� 
இனி சா�� வைர s�கிலிட நUதி கிைட�த�! 
 
  



“நUதி கிைட�த�” அFத வா��ைதக� எ� கனவி' நிகழ.. 
எ� கைத c �� கா�தா யி' ெதாV�� எ� உட'! 
 
இனி!G வழVகியவ�க� இ!ேபா�� இனி!Gட� 
எ�ைன! ேபா' இ�ேனா� ஊைமைய� ேத யப ! 
 
வா[ ேபச இயலாம' பிறFத� �*றமா? 
ெபtணா[ பிறFத� �*றமா? 
 
என��� தா� ேபச வரா�.. 
வா[ேபச வசதிz'ேலாேர ெசா'�Vக�! 
 
வா[ ேபச இயலாம' பிறFத� �*றமா? 
ெபtணா[ பிறFத� �*றமா? 
 
 
 
 
#தVக{�� நிகQவ� இ�னெவ�+ அறிய இயலா.. ெவளிேய ெசா'ல 
இயலாத �ழFைதைய வ�Gண,� மனித �ல�தி� c� ைவ�க!ப&ட 
தU�b இ'லா ேக�வி. 
  



L�'L�'L�'L�'    O'DO'DO'DO'D    ��P$�'��P$�'��P$�'��P$�'????    
 
அைன�ைதz� அைனவைரz� 
வி&	 விலகி வF� 
மாதVக� பல கடFேதா  வி&டன! 
ைகேபசி அைனவ%� எtைணz� இழF� 
தனிைமயி' இ,Fத கால� அ�! 
 
கதிரவ� மைறFத ஒ, மாைல ேநர�தி' 
அைழ!ெபா�ைற ஏ*+� � ��� 
நUtட நா&க{��! பி� ைகேபசி.. 
ஏ*+! ேபச மனமி'லாம' ஏ*கிேற�! 
 
ஏ*காம' இ,Fதி,�கலா� எ�ற� 
அFத அைழ!பி' நிகQFத உைரயாட'.. 
நா� ~�றா� நபரா[ இைண�க!ப& ,�கிேற�! 
என�� மிகb� பழ�கமான �ரலி' 
ஓVகி �ரெல	�� அyதப  எ�ச%�கிறா� அவ�! 
 
எதி� cைனயி' ஆt �ர' 
அFத! ெபtைண வாழவிடமா&ேட� எ�+ 
அ��+�தி மிர&	கிற�! 
அ!ப  நிகQFதா' த� உயிைர �றF� 
காரணக��தாவான உ�ைன தtடைன���ளா��ேவ� 
த*கா!G மிர&டலா[ அFத! ெபtணி� �ர'! 
 
நிகQவ� ஏ�� ெத%யாம'.. 
இைடயி' நா� க�தியப  இ,�ேக�! 
ஆணி� �ர' அைடயாள� ெத%யவி'ைல.. 
என�கான பதிலி�றி எ� இைண!G �t �க!ப	�! 
 
பல cய*சிக{��! பி�G� 
அFத! ெபtணிட� காரண� ேக&க இயலாமேல! 



 
கைடசியா[ கிைட�த பதி'  
அைத! ப*றி ேபச ேவtடா�! 
 
ேபசாம' ேபசாம' நUVக� கா�த அைமதி 
நா&ைட ந' நிைல�� மா*றவி'ைல 
அைத அவல நிைல�� இ&	� ெச�+�ள�! 
ேக&க என�� உ%ைமயி'ைல எ�ற பி�ேன 
அFத! ெபtணிட� எ�னெவ�+ ேக&ேப�? 
ஏ� எ�+ ேக&ேப�? 
 
அFத! ெபt எ� அ�காேவா.. 
எ� அ�ைனேயா? எ� தVைகேயா? 
அ� கடF� இ�மtணி' இ�ெனா, உயி� 
இ,F�� எ�ன பய�? 
உ%ைம இ'ைலெயன உைர�த பி�ேன 
நா� எ�ன ெச[ேவ�? 
 
 
 
 
#உயிைர உைறய� ெச[த உtைம� ச�பவ�.  மீளேவ c யாத ஒ, 
ெகா	� நிகQb.  மீt	� அவ�கைள சFதி�கb� இ'ைல.  அவ�க� 
நிைலைய அறியb� இ'ைல. அத*கான வா[!G� இ'ைல.   
  



Or��Or��Or��Or��    R�HR�HR�HR�H!!!!    
 
ஓ  ஓ  உைழ�� ஓ[Fதி,Fதா�.. 
அ!பாடாெவன அவ� அம�Fத ேநர�.. 
நா� xைழFேத� அVேக.. 
எ�சி' இைழ எ	��� ேவைல�காக.. 
 
கா' வலி ப*றி Gல�பி� ெகாt ,Fதவ�.. 
எ� ைக�� �!ைப� ெதா&  வFத 
அFெநா யி' அதி�F� ேபா[ எyFதா�.. 
என� உ%ைம எ�+ ேபாரா னா�.. 
 
எ�தைன ம+��� �!ைப� ெதா& ைய 
த� வச� ெச[தா� எ�னிடமி,F�! 
தVைக இ,�ைகயி' அtண� எ�சிலிைழ எ	!ப� 
ஆகேவ ஆகா� என -�சலி&டா�! 
 
அவ{�� அைத ெசா�ன�  
அவள� c�ேனா�க� எ�றா�.. 
அத*� ஆதரவா[ கடFத தைலcைற தாயா� 
தாேன வF� இைணF� ெகாtடா�! 
 
அத*கான காரணVகைள இ,வ,ேம ெசா'லவி'ைல 
எ� ைக�� அFத �!ைப� ெதா&  
கைடசி வைர தி,�பbமி'ைல! 
ச~க� ெதா& யி' �!ைபயா[  
நா� அV� s�கி எறிய!ப& ,Fேத�! 
 
ஆ��ெகா, நUதி.. 
ெபt��ெகா, நUதி.. 
எVக ஊ,ல எ'லாேம ெதளிவா… 
�ழ!பமா[ இ,��� எVக ஊ,ல! 
  



L�L�L�L�    n����Pn����Pn����Pn����P    R������R������R������R������    #Me#Me#Me#MeTooTooTooToo    
 
த�பி ேபச கா�தி,Fதா�.. 
அ�கா ேபசிய பி�G ேபச 
த�பி, தா� ேபச கா�தி,Fதா�! 
 
ந	நிைலயா[ ஓ� க,�ைத 
த� வி,!ப�ைத, இ�ச~க�ைத ேநா�கி 
த� வி,!ப�ைதz� ேச��ேத 
ச~க�திட� ெசா'லி ைவ�தா�! 
 
அவ� �ர' அகிலெம'லா�  
ேக&�ெம�ேற.. 
த�பி�� c�ேன அ�கா 
த� த�பி�� c�ேன அ�கா 
ெபtக{�காக �ர' ெகா	�தா�! 
 
 
அ�தைனz� ெசவிவழி� ெச[தி எ�ேற 
ெசா'லி� ெசா'லி மீ � இய�க�தி*� 
தVக� ஆதரைவ� ெத%வி�� 
த�த� கடைம c ���ளா�க�! 
 
�*ற| �ம�திய சேகாத%க� 
த� ப�கc�ள நியாய� ெசா'ல 
சா&சி இ'லா த,ண�தி' 
த� மனேம சா&சியா[  
அகில�தி*� உtைம உைர!பாேரா? 
 
  



தமிQ அழகா[ பா ய கவிேயா.. 
த� நிைல விள�க - த� 
தமிைழ� �ைண�� அைழ!பாேனா? 
அவ� நிைல விள�க.. 
தமிQ� தா[ த� வா[ திற!பாேளா? 
உtைம உலகறிய� ெச[வாேளா? 
 
 
 
 
 
#திைர��ைறயி' ெபtக{�� நைடெப+� ெகா	ைமக{�� ம&	� 
ஊடகVகளா' மிகb� c�கிய��வ� ெகா	�க!ப&டேதா? 
 
 
 
�*ற� சா&ட! ப&ேடா� பல� 
ெபய� -ட ெவளியி' ெத%யாம' உலவ 
மீt	� மீt	� ெவளி�ச� ேபா	கிறா�கேளா? 
திைரயி' ம&	� பண� ெகா&	ெம�+! 
  



R(�#��PR(�#��PR(�#��PR(�#��P    ��u%&�$#���u%&�$#���u%&�$#���u%&�$#�????    
 
அ�ச� எ� அVகெம'லா� 
அOதினc� பரவி� கிட���! 
நா� இ,!பேதா பாரத நா	! 
பா,���ேள இ� பtபான நா	! 
 
ந	நிசி ஏ�? 
ந	!பகலி�� – நா� 
ந	Vகி� ெகாt	தா� பயணி!ேப�! 
ந'பtG அ�ெவ�ேற அOதினc� 
பாடVக� என�� ம&	� எ	�க!ப	�! 
 
எத*�! பய�? 
ஏ� பய�? 
யா,��! பய�? 
யா� ெசா'லி� தFத பய�? 
எ!ேபா� ெசா'லி� தFத பய�? 
எ!ேபா� தU,மிFத பய�? 
எ�b� ெத%யாமேல எ� பயண�! 
 
இ,!பேதா.. c!பாலின�.. 
அதி' இ, பாலின�.. 
அ ைமயா[.. அகதியா[.. 
அ|சிேய வாQFதிட.. 
மீதc�ள ஒ*ைற! பாலின� 
தனி�� இ�பமா[ இ�மtணி' 
வாQFதி	ேமா ெதாட�F�? 
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ஓ� தா[ வயி*றி' பிற�கவி'ைல! 
ஓ� இ,ப� ஆt	க� கழி�� தா� 
ஒ, மாைல ேவைளயி' அறிcகமனா�! 
அ�b� ேவைல ேத	� ேவைல நிமி�தமாக! 
 
அ�ைறய கலF�ைரயாடேலா	.. 
அOபவ! பகி�ேவா	.. 
அத� பி�ேன  
ேவைல கிைட�த ெச[திேயா	.. 
அவ{டனான சFதி!G  
அVெகா�+� இVெகா�+மா[ நிகy�! 
 
இைடயி' ~ைவF� ஆt	க� 
ஓேடா � கடF� வி&டன.. 
ெப%ய மOசியான த� மக{�� 
ஆசி ேக&	 மி�ன|ச' அO!Gகிறா�! 
 
ஓ� வயி*றி' பிற�காம' ேபானா�� 
வி	� ~�ெச'லா� அtணென�+ 
அவ� வி	� ~�ெச'லா�  
என�� ஒ, ெப,மிட� ெகா	!பா�! 
அtண� எ�+ ெசா'லி 
அவ{�ெகன நா� ஒ�+� ெகாடாத ேபா��! 
 
 
 
#உட� பிறFத சேகாதர� இ'லாத ெபtகளி� நிைலz� உட� பிறவா 
சேகாத%கைள ெப*ற சேகாதர�களி� நிைலz� இ!�மியி' இHவா+ 
தாேனா?  என எtண� ெச[த பல நிகQbக� உt	.  அதி' ஒ�+ இ�. 
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� �� �  ெக	��� கணவ�.. 
� ைய� ெதாழிெலன நட��� 
� யர� நா& ' 
� �� �  ெக	��� கணவ�! 
 
��த ைவ�கb� இடமி�றி 
வ Uதியி' �ழFைதேயா	 நா�! 
-லி�� ேபா�மிடெம'லா� 
-சாம' ைக நU&	� -&ட�! 
 
 
 
ம�தியி' மான� கா�� 
�ழFைதக� பசிைய நU�கி 
�  ெக	��� கணவனி� 
அ  உைதகளி' பிைழ�� 
 
ேத�பி� ேத�பி அyேத 
தUராத எ� ேசாக�ைத 
ெசா'லb� நாதி இ�றி.. 
ேத�பி� ேத�பி அyேத! 
எ� கtண U� வ*றியா��! 
 
  



 
எ�Oட' மண' தி, ய 
ஜUவனிழFத நதி ஆகி! ேபா��! 
எ� வாQ�ைக என���ேள 
யா,��� ெத%யாம'  
இேதா மtேணா	 மtணாக 
Gைத|� ேபா��! 
 
#தமிழக�தி' அரசா' நட�த!ப	� டாIமா� அதிக எtணி�ைகயி' 
திறFத பிற� � !பழ�க�தி*� ஆளாகிய பல ஆtகளா' அவ�க� 
�	�ப�தி*� ஏ*ப	� ��ப�, அதனா' பாதி�க!ப&ட ெபtகளி� 
நிைலைய� ெசா'�� இFத வா��ைத� ேகா�ைவ.  அ!ப ேய மண' 
தி,&ைட! ப*றிz� ஒ, வா��ைத ெசா'லியா��..  
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மிக நUtட ேபாரா&ட�தி*�! பி� 
எ� தா[ cத� cதலா[  
ப�ளிக� ெச�றா� ப �க! 
 
ெதாட� ேபாரா&ட�தி*�! பி� 
நா� ப�ளிக� ப �� 
க'�%க� ெச�ேற� ப �க! 
 
இைடவிடா ேபாரா&ட�தி*�! பி� 
நா� க'�%க� c �� 
பணி��� ெச�ேற� உைழ�க! 
 
ேபாரா&டVக� உட' Xதியாகb� 
உ�ள� Xதியாகb�  
இைடவிடா� ெதாட,�.. 
நா� ஒ, ெபt எ�பதா'! 
 
 
 
#ெபt க'வியி' ஏ*ப&	�ள மா*றVக{� ெதாட,� ேபாரா&டVக{� 
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இ,��� ஒேர ந'�றெவ�+ 
அவைன ந�பி இ,Fேத�! 
அவO� விலகி� ெச'கிறா�! 
அவ� ெசா'�� காரணVக� 
ஏ�� என�� விளVகாமேல 
வா��ைதகளி�றி தைலயைச�� 
கைடசி உைரயாடைல ெதாட�கிேற�! 
 
அவ� ஒ*ைற மனித�.. 
அவ� தனிைம வி,�பி.. 
தன�கான தனிைமைய தாேன 
ேத � ேத  ெப*+� ெகா�கிறா�! 
இ,Fத ெகா|ச ந�பி�ைகz� 
ெமா�தமா[ ைகயக!ப	�தி ெச'கிறா�! 
 
அவO�காக cத� cதலா[ 
அவேன ேக&கிறா�.. 
ெகா	�க c யா� தா�.. 
ெகா	�க வி,�பவி'ைல தா�! 
இ,F�� ெகா	�� வி&	� தி,�பிகிேற� 
அவOடனான உறைவ ெகா	��வி&	 
பி%ேவா	 தி,�Gகிேற�! 
 
 
 
#ஆ��காக, ஆணி� ேவt	ேகா{�காக, அவ�களி� ந�ைம�காக வி&	 
விலகி� ெச�+ தனி�தி,��� ெபtக{� இFத! �மியி' உலவி� 
ெகாt	தா� இ,�கிறா�க�.  
  




��D
��D
��D
��D    RH%ERH%ERH%ERH%E    n�A$`'n�A$`'n�A$`'n�A$`'!!!!    
 
எFத! பிர�சைன எ�றா�� 
“எVேகா என�காக அவ� இ,�கிறா�” 
அFத ந�பி�ைகைய  
அவ� விைத�தாேனா? 
அவ� ெசய'க� விைத�தேதா? 
நா� எ�O� விைத�ேதேனா? 
அFத� ேக�வி�� விைட ெத%zc�ேன! 
 
அவேன வF� வழிய� ெசா'கிறா� 
இ�ேவ கைடசி சFதி!ெப�+! 
இ�ேவ கைடசி உைரயாடெல�+! 
த	�� நி+�தேவா.. 
மறி��� ேக&கேவா.. 
உ%ைமயி�றி வா��ைதயி�றி.. 
அவைன இழF� நி*கிேற�! 
 
 
 
 
#த� வாQவி' ந�பி�ைக ேபாலி,Fத ஒ, ஆt உறைவ இழF� நி*�� 
ஒ, ெபtணி� �ர' 
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அவ� மான� பறி�க!ப&	 
அவ� அVகெம'லா� 
அசிVக!ப	�த!ப&	.. 
அ,வ,!பாக ��G+�த!ப&	 
ஊசிகளா' ��த!ப&	 
த*ெகாைலயா[ ேஜா �க!ப&	 
அவேன காவ���� s� ெகா	�� 
ஊ,��� �*றி� தி%கிறா�! 
 
�*ற�� வ U&டா� பா��கbமி'ைல 
ஒ�ைறz� ேக&கbமி'ைல  
ஓயா� சா&சி ெசா'கிறா�க�! 
ேபா����� இதர ெசலb�  
அ+ப� இல&செம�கிறா�க�! 
ைக� ெச[ய ேத	வதா[ 
ேத � ெகாtேட இ,�கிற� காவ'! 
 
அFத� �ழFைதைய வ�Gண�F� ெகா�றவ� 
அேத ஊ%' ேபா�ேசா	 ேத � ெகாt ,�கா�! 
ம,��வமைனக� த*ெகாைலெயன 
சா�+க� ெகா	��..  
அ��ழFைதைய ம+ப z� ம+ப z� 
மானபVக!ப	��கிற�! 
 
எதி��� �ர' எy!பிய  
அ!பO� ஆ�தா{� �ர' இ�றி 
-t	 வ U&	���ேள கிட�கிறா�க�! 
களமா ய இய�கVக� 
க&	� க&டா[ ேநா&	க{ட� 
அ	�த க&ட ேபாரா&டVக{�� 
த�த� தயா%!G ேவைலகளி'! 
 



 
அ��ழFைத யாைர ம�னி���? 
த�ைன வ�Gண�F� உடைல சிைத�� 
சி�ரவைதக� ெச[� 
s�காக ேஜா �தவனயா[.. 
 
அவைன பண� ெகா	�� கா��� 
அவ� தக!பைனயா? �	�ப�ைதயா? 
பண� ெப*+ அத*� காவ' நி*�� 
நா[கைளயா? 
அFநா[கைள ைவ��  
எதி�!G� �ரைல ஒ	��� 
ச~க� -&ட�ைதயா? 
 
ைபகைள நிைற�� ெபா[யா[ 
சா�றிதQ வழV�� ம,��வைனயா? 
ஒ, வயி*+� ேசா*+��� வழியி�றி 
ஓ%, நா� தன�காக ேபாரா  
தின�-லி�� ஓ	� ம�கைளயா? 
 
நUதி வாVகி� த,கிேற� எ�பவைனz� 
ஒ��கி� த�ளி அைமதியாகி! ேபான 
த� அ!பைனz� ஆ�தாைளzமா? 
 
“ேப&  ப�சாH” எO� பாரத மtணி' 
ெபtணா[ பிறFதத*காக த�ைனேயவா? 
யாைர ம�னி��� அFத ப�� வயைத கடFத 
ெபt �ழFைத! 
 
 
#ேதனி மாவ&ட�தி' நிகQFத ஒ, உtைம� ச�பவ�தி� அ !பைடயி' 
எyத!ப&ட�.  அFத சி+மியி� கா'களி' கா�பாI க,வியா' ��தி 
ஏ*ப	�த!ப& ,Fத �ைளக� எ� கtைண வி&	 நUVகb� இ'ைல.  
எ� இதய�ைத ��தி� கிழி!பைத நி+�தb� இ'ைல.  
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க*றறிய வழி இ,F�� 
க*றறியாம' ~டனா[.. 
கால� காலமா[ அ ைமயா[ 
கழி�� வி&	 வாQைவ! 
 
களி!பி'ைல எ�+ நித� 
கதறி� கதறி அy� 
கயவ�க� c� நா�.. 
காதி,F�� ெசவிடனா[ 
கைத��� திறனி,F�� ஊைமயா[ 
கtணி,F�� �,டனா[ 
கயவ,� கயவனா[.. 
கால� கட�தேவா  
க,வி' எைன� �மF� 
க,�தா[ ெப*ெற	�தாேயா? 
க,ைண நிைற எ� அ�னா[! 
 
 
 
#களமாட� �வV� c�ேன ம&	!ப	�தி �யநலமா��� அைன�� 
அ�ைனகைளz� ேநா�கி ைவ�க!ப&ட ஒ, பி�ைளயி� �ரலா[.  
  



L�'L�'L�'L�'    $�i�$�i�$�i�$�i�    n�A$`'n�A$`'n�A$`'n�A$`'    
 
இ,!பேதா இ,வ�! 
இதி' ஒ,வ� எ!ப  ஆனா�? 
இ�ெனா,வ,��� தாQFேதா�! 
 
இத*� பதிேல�மி�றி 
அOதினc� ேபாரா	கிேற�! 
தி,�ப� தி,�ப  
அவ�களிடேம ேக&	 நி*கிேற�! 
அவ� ம+��� என� உ%ைமைய 
அவ�களிடேம ேக&	 நி*கிேற�! 
 
 
 
#ெபtகளி� உ%ைம! ேபாரா&ட� 
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ந�பி இ,.. நானி,�கிேற�! 
அ�ேவ அவன� கைடசி வா��ைதக�! 
அத� பி� காணவி'ைல 
ஒ, நா{� அவைன! 
 
ஆனா�� ந�பி இ,�கிேற�! 
அவ� இ,�கிறாென�+! 
அவ� இ,�கிறானா? எ�ற 
ேக�வி எ!ேபா�� எழாம'! 
  




� '
� '
� '
� '    e����e����e����e����    
 
அவ� ெவ*றிக{�� வாQ��க� 
ெசா'லி c �த ம+கணேம! 
ச~கெமV�� அவ�க{�� நட��� 
அநUதிகைள! ப*றிய ேப�� �வVகியா��! 
 
ஆணா[ பிறF� வி&டதா' 
அவ�கைளேயா.. அவ�த� நிைலையேயா 
அ!ப ேய ெசா'லிவிட இயலா�! 
ஆைகயா' தா� இ�cய*சி! 
 
 
“மீ �” ைவ அ!ப ேய கடF� ெச'வதா[ 
அவ� ெசா�ன� ஆ�ச�யெம�றா'.. 
அ�தைகய நிகQbக� அைனவ,��� தா� 
அOதினc� தா� நிகQகிற� எ�+ 
எ� ெந|��� அதி��சிைய ப%சளி�தா�! 
 
 
அநUதிக{�� நUதிக� கிைட�காத ேபா�.. 
அ�ச~க� ந�பி�ைக இழF� 
அநUதிகைள நUதிகளாக சகி��� ெகா�ள 
அதைன தயா� ப	�தி� ெகா�கிற� ேபா��! 
 
  



 
 
சில பல நிகQbக� தகவ'க� ப*றி� ெசா'லி 
இைண!ைப� �t �ேத�! 
இ,&ட !G ெச[ய!ப	வ� ெபtக� ம&	ம'ல 
அவ�க� மீதான வ�cைறக{� தா�! 
 
 
 
உடேன sV�வ� க ன�.. 
அவ� த� அOபவ�ைத தாேன 
எyத ஒ!G� ெகாtடைத� தவிர 
ேவ+ ஏ�� காரணமி'ைல  
மனைத அைமதி ெச[ய.. 
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எ� வாQநா� cyவ�� 
எ� அைமதி கா�க.. 
த� அைமதி இழF� 
அ�ேவ தன��! பி �த வாQெவன 
பர!Gைரக� ெச[�.. 
எ�ைனz� ந�ப ைவ�� 
அைமதிய*ற வாQைவ c �� 
அைமதியா[ உறV�கிறா�! 
 
எy!ப இயலா உற�க� அ�! 
கைல�க c யா உற�க� அ�! 
அவேள வி,�பி நிைன�தா�� 
எy�ப இயலா உற�க� அ�! 
அவேளா	 எ� அைமதிz� உறV��! 
அவ� எ� தா[.. 
நா� அவ� பா�கா�த வாQb! 
எ� ஜUவ� அவ� பி%Fத பி�ேன..  
இனி எ�ன ஆ�ேமா? 
அவ� தFத வாQb� அைமதிz�! 
  



����������������    ----    ����T�����T�����T�����T�    
 
ஒ, அைழ!ப'ல.. 
ஒHெவா, அைழ!பி��.. 
நா� அவO�காக அOதாப! ப&ேட�! 
உtைமயி' என�காக  
எ� �	�ப�தி*காக அOதாப! ப&ேட�! 
 
உறbக{� வ U	க{� ெம'ல நUVகின 
எ� நிைனெவ'லா� அவ� 
இட� பி ��� ெகாtடா�! 
 
அத� பி� யா,��� ெசா'லாத 
எ� தனிைமz� cதி�F� ெகாt ,Fத 
எ� இளைமz�.. c ேவ ஆகா  
ெதாட� ெபt பா���� படலc� இ,Fத�! 
 
அ�தைனz� தாt  என��! பி�ேன 
எ� தி,மண� c ய கா�தி,��� 
எ�ன,ைம தVைககளி� கா�தி,!Gமி,Fத�! 
 
ைகேபசி அைழ!பி' காத' வய!ப&	 நி*ப� 
உtைமயி' காத' வைரcைற���  
எ!ேபா�� வF� ேசரா� தா�! 
 
காத��� ம&	ம'ல ைவயக�தி' நிகy� 
எத*�� வைரcைற இ,!பதா[  
என��� ேதா�றேவ இ'ைல! 
 
  



 
அட! எ�ன நா� ெச[கிேற�? 
எ� �	�ப மான� எV� ேபா��? 
cக� பா��கா ஒ,வO�காக 
அ�தைனz� ஒ��கி� த�{ேவேனா? 
அ[யேகா! நிைன�தாேல ெந|ச� 
பைதபைத�� அடVக ம+�கிற�! 
 
ேவைல இ'லாம' வ,பவO� 
வ U	 இ'லாம' வ,பவO� 
வரத&சைண�காக ம&	� வ,பவO� 
இHவா+ ெதாட�F� Gற�கணி�க!ப&ட 
என�� எ�ன �ைற? 
 
ைக நிைறய ச�பாதி��� அர� உ�திேயாக� 
கட� இ'லா வாQ�ைக cைற 
ேதைவகைள ���தி ெச[� ெகா�{� 
நிைலயான வ,மானc� �*றc� 
ேபரழகி இ'ைல எ�றா�� 
�ைற ெசா'ல c யா அழ�தா�! 
 
எ�தைன இ,F�� நிகழாம' த�ளி! ேபா�� 
தி,மண� த�ளி இ,��ேமா?  
காத���� எ�ைன? – இ� காதேலா? 
அ� கிட�க&	�.. 
 
�ழ!ப�தி� ம�தியி' நி�+ 
�	�ப�திட� இFநிகQைவ� ெசா'ல 
என��� இ'லாத ைத%ய�ைத 
ேத*றி� ேத*றி வரவைழ�� ெசா'கிேற�! 
 
  



 
ெசா�ன ம+ெநா யி' நி*கிேற� 
நா� ம&	� �*றவாளி� -t '! 
காத' �*றமா? – இ� காத�மி'ைல 
இ,Fதா�� இ�b� �*ற�! 
�	�ப�தா%� �ர' என�ெகதிரா[.. 
 
ைகேபசியி' ேபசியவனிட� ேப�கிறா�க� 
அFத� �+கிய கால காத' 
ஓ%, தினVகளி' c �� ைவ�க!ப	� 
cக� பா��காம' Gைக!படc� பா��காம' 
c b ெச[ய!ப&ட இ�ெனா,வOட� 
தி,மண நி�சயதா��த� ~ல�! 
 
 
ேநர கால� ச%யி'ைல எ�றா�க�.. 
c�ேன நிகFத நிகQbக{��! 
இ!ேபா�தா� க'யாண ேநர�  
ைக-  வFதி,�� எ�றா�க� 
பிFைதய நிகQbக{��! 
அ�தைனz� விதி எ�றா�க�! 
�*ற உண�வா' எ�ைன  
எ� உ%ைமz� ேகார விடாம' 
தாலி க&ட தைல�னிய ைவ�தா�க�! 
 
அ�தைன��� c�ேன 
சாதி! பி%bக{�  
சாதி��� கிைள!பி%bக{� 
ச%பா��க! ப&	.. 
நாO� அவO� ஒ, cைறz� பா��காமேல 
தி,மண மtடபVக{� பதிb ெச[ய!ப&டன! 
 
  



c�னைவ அ�தைனz� மறF� 
பி�னைவ அ�தைனz� ஏ*+ 
G� வாQைவ �வVக 
cய*சிக� எ	�தப  நானி,�ேக�! 
சாதி! ெபா,�த�ைத ச%பா��த பி�ேன 
அ�தைன ெபா,�தVக{� ச%யா[ இ,!பதா[ 
அவ�க� ெகா�க%�கிறா�க�! 
 
அ�தைன Gற�கணி!Gகைளz� தாt  
அ�தைன அவமானVகைளz� தாVகி 
நாO� அFத� ெகா�க%!Gக{�� 
�ர' ெகா	�க ெவளி வ,கிேற�! 
அ�தா� வாQெவ�கிறா�க� ந�மவ�க�! 
 
 
#வரத&சைண, சாதி, பண�, உடலழ�, சாதக� என கால� தாQ�த!ப	� 
தி,மண�. cதி� க�னிகளி� வாQைவ திைச தி,!G� நிகQbக�.  நா� 
இV� ெசா'லாம' வி&ட நிகQbக� பல உVக� வாQவி' நிகQF� 
ெகாtேட இ,���. 
  



G�#G�#G�#G�#    
W%&Sj
W%&Sj
W%&Sj
W%&Sj    
 
வாQ�ைக ஒ, கtணா~�சி ஆ&டம  
கt விழி�தா�� கா&சிக� இ'ைலய  
ைகக� வ Uசிேய ேதட' ெதாட,ம  
ெதா&ட ப�திேய ைகக� ெதா&ட ப�திேய 
வாQ�ைக எ�+ நா{� விள�கம ! 
ஏ*க ம+�தா�� உன��� என���  
தினc� அ�ேவ திtணமான நிைலய ! 
  



��������    $��w$��w$��w$��w    ��������!!!!    
 
ம�கெள'லா� மா�களா[ 
மtணிேல மt யி&	 
அ ைமயா[ வாழேவா? 
உதிரVக� சிFதி! ெப*ேறா� 
பரVகியனிடமி,F� �தFதிர�! 
 
நம�ெகன ெசா'லி� ெசா'லி 
ந�ைம மா*றாO�� அ ைமயா[ 
நா{� நட��பவ� ந�மவராவாேரா? 
ந�பி நா� உைழ��� உைழ!G 
நம�� பலனி�றி ேபாவ�� நியாயேமா? 
 
ேக�விக� ேக&க வா ேதாழி! 
ேக�விக� ேக&	 வா ேதாழி!! 
ேக&க நாதியி�றி ந� தாயி� தர�.. 
ேகலி�-�தாகி� கிட��� தரணியிேல! 
ேக�விக� ேக&க வா ேதாழி! 
ேக�விக� ேக&	 வா ேதாழி! 
  
  



O����O����O����O����    O'O'O'O'    �F�����F�����F�����F����    
 
நUVகி நா� ேபாக 
நU வி,�Gவாேயா? 
விலகி நா� ெச'ல 
நU வி,�Gவாேயா? 
 
நிகழா�.. இ� நிகழா� 
நிகQ�த நU வி,�Gவாேயா? 
நி�சய� அ!ெபா+!G� 
நU வி,�பாவி O� எ�னிடேம! 
 
நிகQ�தி வி&	 நா�. 
நU வி,�பா நிகQbகைள 
நிகQ�தி வி&	 நா� 
நிமிடVகைள கழி�கிேற�! 
நிைனbகைள ம&	� �மF�! 
 
 
 
#c*றி�� G%யா நிகQbகைள நிகQ�தி வி	� ெபtக{�காக 
  



O���O���O���O���    $�K%�����$�K%�����$�K%�����$�K%�����????    
 
அ,கிலி,!ப� ஆப�� தா� – நU 
எ�ன,கிலி,!ப� ஆப�� தா�! 
விலகியி,!ப� ேபராப�� தா� – நU 
எ�னிலி,F� விலகியி!ப� ேபராப�� தா�! 
அ,கிலி,!பாேயா? விலகியி,!பாேயா? 
எைத நU ேத�Fெத	!பாேயா? 
 
ஆப�தா? ேபராப�தா?  
நா� எைத� ேத�Fெத	!ேபேனா? 
  




E
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G%யாத ெமாழியி' 
அவ� ம&	� பா	கிறா�! 
G%யாத இராக�தி' 
அவ� ம&	� பா	கிறா�! 
அரVகெம'லா� அவேளா	 
அடVகாம' ஆ	கிற�! 
அைனவைரz� ஆ&	வி!ப� 
அ� எ�ேவா? 
 
 
 
 
 
 
#இைச ~ல� அைனவைரz� ஆ&	வி��� ஒ, பாடகி�காக  

     



R���� #��E�r�R���� #��E�r�R���� #��E�r�R���� #��E�r�        
 
காtேபாெர'லா� கவாF்திy���  
க�ளVகபடமி'லா சி%!G�கா%!  
உ%ைமயி'லாம�� உயி� ேபால  
உறவாகிவி	� ெசாFத�கா%!  
 
பாரப&சமி�றி பா�!ேபா%டெம'லா�  
பாசVெகா�{� பாச�கா%!  
ேநசமி'லாேதா,� ெநகிQF�வி	�  
ெந|ச�தி*�� ெசாFத�கா%!  
 
அFநியமி�றி அனி�ைச ெசயலா[  
அ�G ெச[z� அ�G�கா%!  
ம,F�க� தUா்�காத ேநா[கைளz� தUா�்��  
மFதிர!G�னைக�� ெசாFத�கா%!  
 
ஒலியி'லாம' ப'ெமாழி ேப��  
கய'விழிக{�� ெசாFத�கா%!  
அக�� சிFைதைய அVகெம'லா� அபிநய�  
பி ��� கைல��� ெசாFத�கா%! 
 
இய*ைக இய*ைகயா[ நம�களி�த 
இய'பான இய*ைக ம,��வ�சி இவ�! 
 
 
#ம,��வ� �ைறயி' ெப,� பVகளி!ைப� ெச[z� ெபtக{�காக.  
இFத வ%க� நா� சFதி�த ஒ, இய*ைக ம,��வ�சி அவ�க{�காக 
எyதிய�.  
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ெபtைமயி� வி	தைல ேவt  
ெபtைமயி� அ ைம நிைல சா  
பல ல&ச� ேப� பா��க ேக&க 
ெபாலிவான �ரெலy!பி ஒ,�தி  
அைனவைரz� மய�கியப   
ேமைட ேம' பா	கிறா�! 
 
அவ� வா��ைதக� ேச,c�ேன 
அைனவ%� ெந|ைச� ேச,c�ேன 
அவ� ஆைடயி'லா அVக� 
அைன�� ெந|சி�� பதிFதி,��! 
 
ஒளி ெவ'�ேமா? 
ஒலி ெவ'�ேமா? 
அவ� சாட' வா��ைதக� 
அவ�க� ெந|ைச எ&	மா? 
அவ{�� வி	தைல கி&	ேமா? 
 
 
 
 
 
 
 
#ெபtண ைம�காக �ரெலy!பி பா	� பாடகி ஒ,�தியி� நிைல 



����$������$������$������$��????    
 
ஏமா*றி உ�ேனா	 நானி,Fத நாழிைகக� 
அ�தைனz� எ�ைனz� ஏமா*றி! ேபானதடா! 
நU இ'லா ெநா க� நகராம' நரகமா�தடா! 
ம+cைற உ�ைன� காண ெந|ச� ஏV�தடா! 
இ,��மிட� அறிFதா' இ�கணேம வ,ேவனடா! 
இடமறியாம' இ,��மிடெம'லா� ேத	கிேறனடா! 
ம�னி�� ம+cைற கtc� வ,வாேயாடா? 
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�$C��        
 
 
எதிலி,F� மீ&க 
அவ� cய'கிறாேளா? 
அதனாேலேய அவ� 
எ�னிலி,F� sரமாகிறா�! 
 
அவ� cய*சிக� 
அOதின� ேதா*கி�றன! 
அத*ேகா இFத! பயண�? 
அவ� பாவ� தா�! 
அேத நிைல தா� என���! 
 
யா� ெகாt	 வF� ேச�!ப�? 
அவைளz� எ�ைனz� 
மீt	� மீt	� அேத �ழலி'! 
 
அவ� உலக� ேவ+ 
எ� உலக� ேவ+ 
இ,வ,� சFதி��� ேநரVகளி' 
பிற��� உலக� ேவ+! 
 
அV� நிைறFதி,!பெத'லா� 
��பc� கtண U,�! 
கவைலz� ஏ�கc�! 
இ,வ,��� இ'ைல 
இ�வைர வி	தைல! 
அ� கி&	� வைர 
கா�தி,�க மனcமி'ைல! 
  



L�'L�'L�'L�'    ��K��K��K��K????    
 
அவ� அைமதிைய 
நா� எ!ப  கைல!ப�? 
அவ� உ%ைமைய 
நா� எ!ப  மீ&ப�? 
நா� யா� அவ{��? 
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�+ ப��க� அO!பி இ,�கிறா� 
ஒ, ப��மி'லா என�காக 
ஒ, பFதcமி'ைல எ�றவO�காக! 
�+ ப��க� அO!பி இ,�கிறா�! 
 
ஏ*கb� c யா�! 
ம+�கb� c யா�! 
 
ஏ*க c யா�  
அவ� நிைல அறிFததா'! 
ம+�க c யா� 
அFத உ%ைம என�கி'லாததா'! 
 
 
 
 
 
 
 
#வாQவி� மிகb� இ�க&டான �ழலி' இ,��� சேகாத% ஒ,வ� 
“நிலb� நUz� நாO� ெதா�!G 3” G�தக�தி*காக � 100 அO!பி இ,Fதா�.  
அத*காக பைட�க!ப&ட வ%க�. 
  



F�S�F�C('F�S�F�C('F�S�F�C('F�S�F�C('    F�S�F� (F�S�F� (F�S�F� (F�S�F� (    
 
பைட�� வி&	 
பைட!G எ!ப  எ�பா�? 
எ�ைன� தவிர 
எவ%டc� அFத� ேக�வி 
அவ� ேக&ப�மி'ைல! 
அFத ேக�வி��! பதி' ெசா'ல 
ஒ, நா{� என��� ெத%வ�மி'ைல! 
 
அவ� பைட!Gக� எ�ைன வF� 
ேச�வ�� இ'ைல! 
இ!ேபா� எ�னிட� அவ� ேக�விக� 
ேக&ப�மி'ைல! 
 
உ%ைம இழF� 
பைட!G இழF� 
மtணி' எ�ன வாQேவா? 
இFத வாQb! 
 
 
 
 
 
 
#ஒ, பைட!பாளைன இழFத இ�ெனா, பைட!பாளினியி� �ரலா[.   
பைட!பாளிக� ேச�F� இ,!ப� இயலாத கா%ய� ேபா' ேதா�+கிற�? 
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அ� மதிய உணb�காக 
சி+ �ட' ெப,V�ட�ட� 
இைடவிடா� சtைடயி&ட ேநர�.. 
 
இரt	 நா&களி' இ�வைர 
இரt	 cைற�� ேம' 
அவைள சFதி�� வி&ேட�! 
 
ஆனா�� இ'ைல எ� 
நிைனbகளி' அவ� ெபய�! 
அவைள சFதி��� ெநா களி' 
அவைள ப*றி யாேரO� ேப�� 
அFத ெநா களி' எ'லா� 
அ� மீt	� மீt	� 
உ+தி ெச[ய!ப	�! 
 
“ைசவ மதிய உணb” 
உVக{�� தயாெரன ெசா�னவ�.. 
உணb கிைட��மிட�ைதz� ெசா�னா�! 
அவ� ெபய� ேபா' 
அ�b� எ� ~ைளயிலி,F� 
நyவி! ேபான�! 
 
அவைள! பி� ெதாட�வதா[ 
ெசா'லி� ெகாtேட 
அவ� ெச�ற திைசையz� 
அவைளz� ெதாைல�� நி�ேற�! 
 
  



அவ� தா� ேந*+  
மதிய உணவி' நிகQFத 
நிகQைவ அவ� தா[�� 
ெச[தியா�கி இ,�கிறா�! 
அ�b� நா� அறிFத� 
ேந*+ இரb உணb 
ேநர�தி' தா�! 
 
அவைள அவ� தா[ 
அறிcக� ெச[தி,Fதா�! 
ெபய,ட� தா�.. 
எ�னிட� ெபய� ெசா'லி 
பய� எ�ன? 
ெபய�க� ெதாைல!பதி' 
நா� வ'லவ�! 
எ�னிட� ெபய� ெசா'லி 
பய� எ�ன? 
 
அவைள� ெதாைல�� 
-&ட�தி' ெதாைலFத 
�ழFைதெயன விழி�தி,Fேத�! 
உtைமயி' -&ட�தி' 
ெதாைலF� தா� இ,Fேத�! 
-&ட� மாணவ� -&ட�! 
 
பைழய நிைனb! ேபைழைய 
sசி த&  எy!பி.. 
c�G ஒ, cைற 
அவ� தாைய சFதி�த 
இட� ேநா�கி நக�Fேத�! 
 
  



உணவளி!பவ� கடb� 
உண�வறிF� உணவளி!பவ� 
உலகி� கடb�!  
 
அவ� கடbளி'ைல 
அ� எ� அறிb�ெக& ய வைர!  
ஆனா�� அவ� தா[ ெசா�ன� 
அவ� கடb� தா� அவ� தா[��! 
 
அகtட கtைண இ�O� 
அகல� திறF� எ�ைன� கt	 பி �தா�! 
அவ� க,ைணயா' அ�கண� cத' 
அவ{� மt�லக� �&  ேதவைத தா�! 
 
அவேளா	 அவ� அ�காb� 
அவ� தாz� இைணF� ெகாtடன�! 
க,ைண ெகாtடவ�க�  
கடbைள த�னிட� ெகாtடவ�களாகிறா�க�! 
க,ைண ஆனவ�க� கடbளாகிறா�க�! 
 
~�+ ேதவைதக{ட�  
c�காலc� அறியா நா� அம�Fதி,Fேத� 
அவ�க{��! பைட�த பைடய' 
எ� c�ேன இ,�க.. 
ஏy நா� (அவ�) இல�கியா 
எ�ைன! பா��� சி%�தி,Fதா�.. 
அ,கி' ஒ& யி,Fத Gைக!பட�திலி,F�! 
 
அவ� G�னைக 
அவ{�� ெசா��.. 
அ� அவ� தா[�� வர�.. 
அைனவ,��� அ,ம,F�! 
 
 
#மிக�சமீப�தி' சFதி�த �ழFைத இல�கியா நிைனவாக..  
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ெசா'ல ேவtடாெமன 
இைடவிடா� ெசா'கிறா�! 
த� வலி தாேன மைற�� 
என�� வலி வரா வtண� 
இைடவிடா� ெசா'கிறா�! 
 
அவ{�காக இ'ைல எ�றா�� 
என�காக..  
எ� அைமதி அவசிய�! 
கைல�க! ப&டா�� 
என�� எ� அைமதி அவசிய� 
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ேக&பவ,�� ெசா'லலா�! 
ேக&	 வா எ�+  
ெசா'லி அO!ப! ப&டவ,��� 
ஏேதO� ெசா'லலா�! 
 
ெசா'�Vக�.. 
ஏேதO� ெசா'�Vக� எ�+ 
ெசா'லி வி&	� ெச�றா' 
எ�னெவ�+ ெசா'வ�? 
 
ஏேதO� ெசா'ல� ெத%யாத நா� 
அவளிட� ேக&	 நி�ேற�! 
அவ� ெசா�னா� 
எளிதா[ ெசா�னா� 
தா� யாெர�+.. 
 
அவ� ெசா'லி c �ைகயி' 
அறிFேத� ெசா'ல ேவt யைத 
அவ{�� ெசா'ல ேவt யைத 
“ேதைவ!ப	� ேபா� ேக�” 
அ�ேவ ெச[தி! 
 
நா� ெசா'லி c �ேத� 
அவ{�� ேதைவக� வரா� 
அFத ந�பி�ைகயி'! 
அவ� அறிb� ெதளிைவz� 
அவ� வலிகைளz�  
அைமதியா[ க*றப ! 
 
 
#மிக� சமீப�தி' சFதி�த �ழFைத அக'யா நிைனவாக 
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பி �த கர�ைத 
பி%�க மா&டா�! 
ெவ&  எ	��� தா� 
வFதி,�கிேற� 
மணி�க&	�� கீQ 
எ� கர�ைத 
ெவ&  எ	��� தா� 
வFதி,�கிேற�! 
 
அவ� ப*றிய கர� 
அவேளா	 இ,�� 
கரமி'லா உடேலா	 
நா� இ,�ேக�! 
 
 
 
 
 
 
#அ�G அதிகமானா�� ஆப�� தா�.  இ� ேபா�ற வ�cைறகைளz� 
நிகQ�தி வி	�. 
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உ� இட!ப�க�  
நா� எ�றா[.. 
எ� வல!ப�க� 
நU எ�றா[.. 
ச%பாதி நா� எ�றா[! 
 
ெசா'லியப  
ெசயலி'லாம' ேபாகேவ 
நானி'லாம' ேபாேன� 
நாமி'லாம' ேபாேனா�!! 
 
 
 
 
 
 
 
#க'�% கால�தி' நா� cத� cதலி' யாேரா.. யா,�காகேவா எyதி� 
தர ேக&	 எyதிய வ%க{�� நா� இ&ட தைல!G� இேத தைல!G தா� 
ெபா,{� அேத தா�.   அ!ேபா� எyதிய� காத��காக… இ!ேபா� எyதி 
இ,!ப�.  அ!ேபா� எyதிய காத' கவிைதயி�� சம��வ� 
ேபசியி,�ேக�O இ�ைன��� தா� என��! G%z�. 
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ப  ப  எ�+ 
பா&டா[ ப !பா� 
ப�ளி� -டc� ஒ�Vகாத 
பற&ைட� தைல�� ெசாFத�கா% 
பாசமி� எ� ஆ�தா! 
 
அவ� பா ய பா&டாேல 
அவ� கால�தி' நா� ஆேன� 
ப&டதா% எ� கிராம�தி' cத�cதலா[! 
ப&ட� ெப*றைத  
பா&டா[ பா	கிறா� அவ�! 
 
ப&ட� ெபற நா� 
ப&ட பா&ைட யா%ட� 
பா	ேவ� வா[வி&	 நா�! 
பாட வசதியி�றி 
பாட உ%ைமயி�றி 
ப&ட� ெப*+� ஊைமயா[! 
 
ப !பறியா ம�க{�� 
பாடெம	�க வா[ திறFேத�! 
பாட' அ� தா� – நா� 
பா	� பாட' அ� தா�! 
பாட ேவt ய பாட' அ� தா�! 
பா&டா[ பா	ேவ� – இனி 
பா&டா[ பா	ேவ� நாO�! 
 
#அைன�� பற&ைட� தைல ஆ�தா�க{���, cத' தைலcைற 
ப&டதா%க{���, கா� வாVகாம' கிராம!GறVகளி' பாடெம	��� 
ஆசி%ைய ஆசி%ய�க{��� சம�!பண�.   
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உன�கான கைடசி ேவt	ேகாெளன 
உ�னிட� ைவ�த� 
உ� உ�ள�ைதz� எ&டவி'ைல! 
உ� ெசவிையz� எ&டவி'ைல! 
உ� நிகQகால ெசய'க�  
உ+தி ெச[z� அதைன! 
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பலcைற ெசா'லிz� 
அ,கிலி,Fத ஓ� இ,�ைகயி' 
அமராம' அவளி,Fதா�! 
 
அறிcகமா�� வைர 
அைனவ,� அFநியமாக�தா�.. 
அகில�தி' உலாவர ேவt	�! 
 
அFெநா யி' நா� 
அVெகா, அFநியனா[  
அம�Fதி,Fேத�! 
 
அவ� உ�ள�தி' ஓ ய� எ�னெவ�+ 
அFத ெநா யி' என��� ெத%யா�! 
ஆனா�� எyFேத� எ�னி,�ைகயிலி,F�! 
 
 
அtணெனன அறிcக� ெச[த�� 
அFத தனி இ,�ைகயி' ஓ� ஓரமா[ 
அம�F� ெகாtடா�.. 
 
அவ� பணி c ��  
அவ� ஊதிய� ெபற வFதி,Fதா�! 
அவ� ஊதிய� ெப+ைகயி'.. 
அவ� தா� அறிcக� ெச[தா� எ�ைன! 
 
அறிcகமான ஓ%, ெநா களி' 
அகில�தி*கான ெச[திைய ெசா'லி 
அ	�த பணி�காக Gற!ப&டா�! 
 
 
 



 
அ�ெச[தி “கனைவ நிைனவாOPQகR” 
அFத வசதி தன�கி'ைல அதனா' 
உVக� பி�ைளகளி� கனைவ நிைனவா��Vக�! 
 
ெச�+ வி&டா� என நிைன�ேத� 
தி,�பி நி�+ த� கால�ைதz� 
த*கால�ைதz� ஒ!பி&	� ெசா�னா�! 
அ�� அசலாக அைன�� தைலcைறz� 
ஒHெவா, Gதிய தைலcைறz� 
ஒ, நாளி' ெசா'�� ெச[தி! 
 
அைத நUVக{� ெசா'லி இ,!ப�ீக�! 
நாO� ெசா'லி இ,!ேப�! 
அ�காரண�தாேல தனியா[ இVேக 
இனி நா� ெசா'லவி'ைல! 
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பயF� பயF� 
பாச� ெகாtடா�! 
பயFத� ேபா' 
பாச� ேவசமான�! 
ேவச� கt	 
மன� ெநாFதா�! 
ேவ+ இடமி�றி 
கா�� நி�றா�! 
கால� வ,ைக�காக 
அவ� ம&	�! 
 
 
 
 
 
#பாச� கா&  வ|சி�க!ப	� உ�ளVக{�காக 
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ஒ, cைறேயா… இ, cைறேயா.. 
ஓராt ' ஒ, cைறேயா.. இ,cைறேயா 
வா[!G� கி&	� சFதி�க.. 
 
அ�b� ஆயிர� ெபா[க� ெசா'லி 
பல ஆயிர� தி&டVக� தU&  
Gற!ப&	 வ,ேவ� உைன! பா��க.. 
 
உtைமைய� ெசா'வெத�றா' 
உ�னி' எ�ைன! பா��க.. 
உ�ைன! பா��தி,�ைகயி' 
நாழிைகக� நக�Fேதா	வ� ெத%யா� 
அ�க� ப�க� நிகQவ� G%யா� 
 
அ�கண�தி' நU ம&	� தா�.. 
உtைமைய� ெசா'வெத�றா' 
நா� ம&	� தா� அVகி,!ேப� 
உ� உ,�ெகாt	� எ�O,� ெகாt	�! 
 
நா� ம&	� தா� அVகி,!ேப� 
நU ேபான பி�G� உ� நிைனbகேளா	.. 
நU என�ெகன� ெசா'லிய ெசா*கேளா	.. 
 
நா� ம&	� தா� அVகி,!ேப� 
அFத ஓ%, நா&க{�காக� தா� 
நா� இ�மtணி' இ�Oமி,!ேப�! 
 
 
 
#ஒHெவா,வ%� வாQb� இ�ெனா,வ� வாQைவ ேம�ப	��வதி' 
நிைறவைடகிற�, இத� அ��த� சில,�� ம&	ேம விளV�� 
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ஏbவத*� யா,ம*ற ேபா�� 
ஏவியைவ யாb� c Fத ேபா�� 
அவ{��� கி&	� ஓ[b.. 
 
ஏbவத*�.. ேவைல ஏbவத*� 
யா,ம*ற நிைலேயா.. 
ஏவிய ேவைலக� c �� 
யா�ம*ற நிைலேயா.. 
இ�வைர வா[�ததி'ைல 
அவ{��! 
 
இ� தUராத ஓ� கவைல என��! 
இ�+ தU�Fத�! 
இ�+ தா� அவ� த� 
இ+தி ~�ைச  
இHbலெக'லா� பயணி��� 
கா*ேறா	 கலF� வி&டா�! 
 
 
 
#ஓ[ேவ எ	�காம' பல%� ஏவ���� உைழ�� உயி� வி&ட அFத� 
கிழவி�காக 
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அவளாகி வி&ட அவO�� 
அOதினc� அவ{�கான 
அகில! பிர�சைனக� ெத%யா�! 
அவளா�� நா� வைர! 
 
அவளான�� அவ� ேதக� 
அ �க  அவ�களா' 
அV�மிV�ெமன அசிVகமான�! 
அவைள அ�வ�வா[ 
அOதினc� அறிகிறா� 
அவளாகி வி&ட அவ�! 
 
 
 
 
 
 
#தினc� ச~க�தா' பலவா+ இ�ன'க{�� உ�ளா�� 
தி,நVைகக{��� சம�!பண� 
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இளவளி� cக� சிைதF� கிட��.. 
உயிர*ற அவ� உட' அVேக கிட��.. 
அைறெய'லா� உதிர� சிதறி� கிட��.. 
�ழFைதயவ� Gண�Gைழ அலVேகாலமா[ 
சிைத�க! ப&	� கிட�� ! 
த	�த தா[ த� உதிர�தி' 
மிதFதி,�கா� எ��Gக� உைட�க!ப&	 ! 
அவ� த� Gண�Gைழz� சிைத�க!ப&	 ! 
 
நடFதைவ யாb� நட�காததா[ 
ஊ,� உல�� இயVகி� ெகாt ,�� ! 
அFத அநUதி�� நUதி ேக&	 
ஒ,வ� ம&	� ஓVகி கதறி ெகாt ,�கா� !  
நடFதைவ யாb� நட�காததா[ 
ஊ,� உல�� இயVகி� ெகாt ,�� ! 
 
காவ'�ைறேயா க�ள ெமளன� கா�தி,�� ! 
அரேசா… ேவ*+ நா	 அரசா[ அம�Fதி,�� ! 
ேபாரா&ட�தி*�! பி� பணிக� �வVகியி,�� ! 
அதி�� சாதிய பாரப&ச� தைல s�கி இ,�� ! 
 
அநUதிேய நிைறFதி,��� இ�மtணி'.. 
நUதி�காக.. நUதி கி&டாம' 
மான�ேதா	 உயி� வி	வைதய�றி 
ேவெறா�+மி'ைல இ'லாதவO�� ! 
 
#உtைம� ச�பவ�தி� அ !பைடயி' எyத!ப&ட�.  மீ � ைவ மிக!ெப%ய 
ெச[தியா�கி� ெகாt ,Fத ஊடகVக� இFத நிகQb�� ஊைமயா[ இ,Fத வலி 
இ�O� எ� ெந|ைச வி&	 நUVகாம' இ,�கிற�.  
  



��!j��!j��!j��!j    G�G�G�G�????    

    
உைட�ெதறிய ேவt ய 
உ� தைடகைள  
நUேய நா{� க&  எy!பினா'.. 
உ�ைன� கா�க 
உலக�தி' யார  உt	! 
 
  



n���D��n���D��n���D��n���D��!!!!    
 
ேத[Fதா�� 
வள�F� வி	� 
ந�பி�ைக உ�ள�தி' 
உன�� ேவt	� எ�பா�! 
நிலைவ� கா& � கா& ! 
 
அFத நிலைவ� கா&	� 
அவ� விர'க{� இ'ைல! 
Gற�ேதா	 அக�தி*�� 
வலிைம ேச���� 
அவ� வா��ைதக� இ'ைல! 
 
ஆனா�� நிலவா[ 
வான�தி' வF� பா�!ேப� – என 
ெசா�னப  ஒHெவா, இரb� 
நா� பா��க 
எைன வF� பா��கிறா�! 
ஒHெவா, பக�� 
நா� பா��காம�� 
எைன வF� பா��கிறா�! 
எ!ேபா�� என��� வாyமவ�! 
 
  



{��E{��E{��E{��E    e��A`��e��A`��e��A`��e��A`��    
 
ஊெர'லா� ஒ��கி ைவ.. 
உலெக'லா� ஒ��கி ைவ.. 
எ� ெசா'ைல ம&	�  
உ� ெந|சி' ைவ.. 
ஓயா� ெசா'கிறா�.. 
 
ஒ, கா' �*றாt	கைள கடF��.. 
உ%ைமகைள ெதாைல�� விடாம' 
ஒ*ைற� க,!ைபயி' இ,F� 
சில ஆt	க� கழி�� வFதவ�! 
 
உறbகைள� கடF� 
உலைக� கடF� 
பயணி�� விடாம'.. 
ப*றி இy�கிறா�.. 
 
பாவ� அவ� கவைல அவ{��! 
அவ{�� விள��� அறிb�! 
அவ� விளVகி	� ெசா'�� 
என�� இ'ைல எ�பதறிய 
வா[!Gக{மி'ைல அவ{��! 
  



R'���ES'R'���ES'R'���ES'R'���ES'    
 
பிைழ�க� ெத%யா பி�ைள ஒ�+ 
பிண� தி�O� கy�க� ம�தியி' 
கt பறி�க!ப&	 கா'க� cறி�க!ப&	 
த�னFதனிேய தவி��த�மா! 
அ� த� நிைல ெசா'லb� வாயி'லா 
த� உ%ைம ேகாரb� இயலா ஊைமய�மா! 
 
அ�தைனz� அகில�தி� நியதிெயன 
அத� காதினிேல சVெக	�� ஊ�த�மா 
அகில�ைத! பைட�ேதென�ற பர�ெபா,�! 
அ�ேப வ வான அ!பர�ெபா,ளி� நியதிக� 
அFத� �ழFைத�� விளVகாம' தவி��த�மா! 
 
பாவெமன வ,Fதாம' பாவிெயன சபி��த�மா 
பர�ெபா,ைள பா !பா  வாy� -&டெம'லா�! 
யா� ெச[த பாவ�ைத த� தைலயி' தாV�ேதா? 
இ'லாத c� பி� பிற!Gகளி� கைதகளா' 
�ழFைதைய பாவியா�கி இதய� � !ைப நி+��த�மா! 
அ�ேவ த�ம� அ�ேவ நியதிெயன ேபா*+த�மா! 
இ�ேவா உலக�? இ�ேவா வாQ�ைகெயன? - அ!பி�ைள 
இ�cக��ட� த�Oயி� �ற��த�மா! 
 
 
 

ெதாடJ
..   “அவேளா: ஒJ பயண
” 



கTவிOP உதவலாேம! 

அ�Gைடய�ீ, 

உVக� அைனவ,��� என� இதய� கனிFத வண�கVக{� வாQ���க{�. 
ெதாட�F� வாசி�� ஆதரவளி�� வ,வத*� ந�றி. 

இFத வா��ைத� ேகா�ைவக� உVக{�� பி �தி,Fதா'.. 

உQகளிட
 ஒJ விUண3பVைத ைவOகிேற�, அX மிகY
 ZOகியமானX 
ம56
 அவசியமானX.  இ�ைறய \ழலிT கTவியி� அவசியVைத ந̂QகR 
ந�P அறிவ�̂கR.  த5சமய
 இ_த வ�கைள நா� எaதி Z23பைத 
சாVதிய3ப:VதியX
, ந̂QகR வாசிVXO ெகாU2J3பத5P
 அXேவ காரண
, 

அVதைகய அ23பைட பல� அைனவJOP
 கிைடVதிட ேவU:ெமன ந̂QகR 
கJதினாT..    

• Pைற_தX ஏேதd
 ஒJ அரe3பRளி மாணவdOேகா / மாணவிOேகா 
அவ�கR ப234OP ஏேதd
 ஒJ வைகயிT உதவி:QகR 

• ஏேதd
 ஒJ ஏைழ மாணவdOேகா / மாணவிOேகா கTf�யிT ப2Oக 
உதவி:QகR 

• உQகgOP வாh34 கிைடOP
 ேபாெதTலா
 அரe3பRளி மாணவ – 

மாணவியJOP ஏேதd
 ஒJ வைகயிT வழிகாi2:QகR 

• அரe3 பRளிகR ேமj
 சிற3பாக ெசயTபட எ_த வைகயிேலd
 
உதவி:QகR 

ேம*-றிய ேவt	ேகா�க� நிைறேவ*ற!பட ேவt யைவ என� க,தினா' 
ெதாட�F� பல%டc� இFத ேவt	ேகாைள நUVக{� பகி�F� ெகா�{Vக�! 

பைட!Gக� ப*றிய உVக� க,���க�, விம�சனVக� ம*+� எtணVக� 
எ�ைன வF� ேசர இFத மி�ன|ச' cகவ%ைய பய�ப	�தb�. 

karuveli.mahendran@gmail.com 

தVக� ஆதரb�� மீt	�  ந�றி! 

அ�Gட� 

க,ெவளி ராச.மேகFதிர� 

 
  



இைண_திJOக சில வழிகR : 

https://www.karuveli.wordpress.com  | மி�ன|ச' : karuveli.mahendran@gmail.com 

ைகேபசி எt : 94455 28556  | பைட!Gகைள உVக� மி�ன|சலி' ெப*றிட ஒ, 

cைற பதிb ெச[� ெகாtடா' ேபா�மான�. https://goo.gl/LC2dTD 

k- 2k3 ேசனTகR: 

க,ெவளி :   https://goo.gl/pSYy8Y 

ஊைமகளி� �ர' :  https://goo.gl/qXn34p 

மீzசி�கா : https://goo.gl/v33JY9 

உதவிட விJ
பினாT: 

நUVக� உதவ வி,�பிz� உVகளா' ச%யான மாணவைரேயா, ப�ளிையேயா, 
ேதைவ!ப	� நப�கைளேயா கtடறிய இயலாம' ேபானா' எ�ைன� ெதாட�G 
ெகா�ளb�.  எ�னா' இய�றவைர எ�னிடc�ள தகவ'கைள பகி�கிேற�.  

விைலயி�றி அைனவ,� ப �கb� பகிரb� வழிவ���� “கி%ேய& H 
காம�I” உ%ம� ~லமாக ெதாட�F� பல பைட!Gகைள ெவளியி	� இFத 
cய*சி�காக நUVக� உVக� பVகளி!ைப ெச[திட வி,�பினா', என� வVகி� 
கண�� விபரVகைள பி�வ,� cகவ%யி' ெப*றி	Vக�.  இ�, ZaவX
 
உQகR eய விJ3பVதி� அ23பைடயிT ெசhய3ப:
 பQகளி3பாக இJOக 
ேவU:
 எ�பX எனX மனமா�_த ேவU:ேகாR. ேந� வழியி' / நியாயமான 
cைறயி' ச�பாதி�காத பண� எைதz� அO!ப ேவtடா� எ�+� ேவt � 
ெகா�கிேற�.  

ந�ெகாைடயளி�க வி,�Gேவா� இVேக ெசா	�கb� 

அ'ல� இFத cகவ%ைய பய�ப	��Vக�  http://bit.ly/Donate2Karuveli 

 

 

அ�GடO� வாQ��க{டO� 

க,ெவளி ராச. மேகFதிர� 

  



எ�ைன3 ப5றி 

ேம*�� ெதாட��சி மைலயி� பிரமாtட�ைத தினFேதா+� இரசி�க 

வா[!பி,���, இHbயி� அழிFதா' ஐFதா+ ஆt	களி' மனித இன� 

அழிF� ேபா�ெம�ற GகQ ெப*ற உயி%� ெபய� ெகாtட “ேதனி”யி' வாQF� 

ெகாt ,��� என�� ெப*ேறாரா' ைவ�க!ப&ட ெபய� மேகFதிர�. என�� 

விபர� ெத%F�, எ� ேதட' �வVகிய நா� cதலா[, என� எy��க� ~ல� 

நா� பதிb ெச[ய� �வVகிய நா� cதலா[ க, = ஆதியான�, ெவளி = 

எ'ைலய*ற�, எ�ற இ, ெசா*கைள இைண�� “க,ெவளி” அ��ட� எ� 

ெப*ேறா� ெபய%� cத' எy���கைள இைண�� “க,ெவளி” ராச. 

மேகFதிர� எ�ற ெபய%' எyதி வ,கிேற�. 

  ஏற��ைறய 15 ஆt	க� கா*றாைல நி+வனVகளி' ஆரா[�சி ம*+� 

அபிவி,�தி �ைற, ெசய'திற� கtகாணி!G ம*+� ேமலாtைம 

�ைறகளி', ப'ேவ+ ம&டVகளி' பணியா*றி வி&	 த*சமய� cy ேநர� 

எy��! பணிேயா	, கிராம!Gற மாணவ மாணவிய�, அர�!ப�ளி ஆசி%ய! 

ெப,ம�க{�� எ�னாலான அறிb!பகி�ைவ� ெச[� ெகாt ,�கிேற�.  

மிக� சமீப�தி' க*+� ெகாtட ஒலி, ஒளி ம*+� இைச ச�பFதமான 

அறிவிைன ச~க�தி*� பயனளி��� வைகயி' பல வ வVகளி' ெகாt	 

வ,� cய*சிைய �வVகி உ�ேள�.  த*சமய� அதைன ம�களிட� ெகாt	 

ேச��க, கவிைதக� அOபவ! பகி�bக{�காக “க,ெவளி ராச.மேகFதிர�”, 

ெபா� ம�க{��! பய�ப	� அர� ம*+� அர� சா� தகவ'கைள பகி�Fதிட 

“ஊைமகளி� �ர'” ம*+� இைச�காக “மி�சி�கா” எO� ~�+ � �! 

ேசன'கைளz� ஆர�பி�� தகவ'கைள ப%மாறி வ,கிேற�.   

ேம�� பல cய*சிகைள ச~க பVகளி��� வைகயி' ெதாட�F� ெச[� 

ெகாtேட இ,!ேப� எ�ற ந�பி�ைகzட� இய*ைகேயா	 எ� வாQ�ைக 

பயண� ெதாட�கிற�.  உVகைள! ேபாலேவ எ�ைன! ப*றி நாO� அறிF� 

ெகா�ள நிைறய விசயVக� இ,�கி�றன. வா,Vக� ெதாட�F� பயணி!ேபா� 

 
 

அ�4ட� – கJெவளி ராச.மேக_திர� 



எனX சில பைட34கR: (சனவ� 2019 நிலவர3ப2) 

இXவைர : 

அேமசானிT கிைடOகOr2ய தைல34கR  

1. நா� ெசா'லி' - ெதா�!G 1  (தமிQ எy��லகி' ஒ, Gதிய cய*சி) 
2. நா� ெசா'லி' - ெதா�!G 2 (தமிQ எy��லகி' ஒ, Gதிய cய*சி) 
3. நிலb� நUz� நாO� - ெதா�!G 1 | கவிைத� ெதா�!G 
4. நிலb� நUz� நாO� - ெதா�!G 2 | கவிைத� ெதா�!G 
5. கtகைள ~ !பா�  | கவிைத� ெதா�!G  (தியான அOபவ� ப*றிய�) 

இலவசமாக ெவளியிட3பi:Rள தைல34கR 

1. கtகைள ~ !பா�  | கவிைத� ெதா�!G  (தியான அOபவ� ப*றிய�) 
2. எ� மரண� – சி+கைத | உtைம� ச�பவ� 

3. ம�களா&சியி' எ� கைடசி! பயண� – சி+கைத | உtைம� ச�பவ� 

4. �*றால வலி(ழி) – சி+கைத | உtைம� ச�பவ� 

5. தU&	 – சி+கைத | உtைம� ச�பவ� 

6. நிலb� நUz� நாO� - ெதா�!G 3 | கவிைத� ெதா�!G 
7. அவேளா	 ஒ, பயண� - கவிைத� ெதா�!G ( மீ � ) 

த5ேபாX எaதிO ெகாU2J3பைவ : 

1. மரண! பி யிலி,F� - சி+கைதக� - 2019 
2. நிலb� நUz� நாO� - ெதா�!G 4 | கவிைத� ெதா�!G - 2019 
3. அவேனா	 ஒ, பயண� - கவிைத� ெதா�!G - 2019 
4. நிலb� நUz� நாO� - ெதா�!G 5 | கவிைத� ெதா�!G -2019 

(2019' ம&	� �ைறFத� 12 ெவளிய	ீக� ெச[ய தி&டமிட!ப&	�ள�) 

ஒலி3 4VதகQகR : 

1. நா� ெசா'லி' - ஒலி! G�தக� ப�தி 1 - நவ�ப� 2018 (ம+ ெவளிய	ீ) 
2. நா� ெசா'லி' - ஒலி! G�தக� -  ச�ப� 2018 (ம+ ெவளிய	ீ) 

காெணாளிO கவிைதகR :  

1. நா� ெசா'லி' - cy� ெதா�!G ( � �! ேசனலி' உ�ள�) 
2. நிலb� நUz� நாO� – ெதா�!Gக� 1,2,3…  என அைன��� விைரவி' நUVக� ேக&	 

மகிழ ெவளியிட� தி&டமிட!ப&	�ளன 

3. கtகைள ~ ! பா� – G�தகc� எ�Oைடய அOபவ! பகி�bட� விைரவி' 
ெவளியிட!ப	�.  



இைச ெவளியீ:கR : 

1.  Where I am Going  - ஏ!ர' 2018 
2.  EDM 1.0 -  ஜU� 2018 
3.  So Easy - அ�ேடாப� 2018 
4.  Protect Me - நவ�ப� 2018 
5.  The Inner Journey - Series -  ச�ப� 2018 
6. The Restless 
7. The Nameless Series – 2019   Weekly Music Series (வார� ஒ, இைச� ேகா�ைவைய ேக&	 

மகிyVக�) 

4திய ந
பிOைகV ெதாட� : 

அைனவJOP
 பய�ப:
 வைகயிT “ந̂உZs” / “NUMM” எd
 4திய ந
பிOைகV 
ெதாட� காெணாளிV ெதாடராக XவQக3பi:RளX.  இ� c�ைம� த��வ�தி� 
அ !பைடயி' வ வைம�க!ப&	�ள�.  இைவ அ�தைனz� நைடcைற 
வாQ�ைகயி� அ !பைடயி' உ,வா�க!ப	கி�றன.  மாத�தி*� இ, காெணாளிக� 
என� தி&டமிட!ப&	�ள�.   

 

இV� ப& யலிடா பல பணிக{� நைடெப*+� ெகாt ,�கி�றன எ�பைதz� 

உVகேளா	 பகி�F� ெகா�வதி' ெப,� மகிQ�சி அைடகிேற�. 

 

United Nations Sustainable Goals ப*றி ேம�� அறிF� ெகா�ள 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

இல�� 5 : பாலின சம��வ� / Gender Equality 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ 

  



 


