
1. நந்திபச் சாயி 

நகன 

நந்திபச் சாயி ஒன்றக் றகனிக்கினன்  

ிபஞ்சத்றத  

கடற  

ஓறடறன  

நபத்தின் அடித்தண்றட  

உன்ற  

னாததான்றயும் ீ திக்காம்                                  

 

திந்ததுபதல்  

உன்னுடல் தண்ணுடாகி யிடும்  

னபாநங்கள் பற்ிலும் உதிர்ந்து யிடும்  

உன் உறமப்புக்குப் ாதியிற கிறடக்கும்  

 

தண்குமந்றதகற யாகாய் யர்த்ததடு 

ஆண்குமந்றதகள் உள்ாறட அணினாநல் சுற்றும்  

தகாள்ற அமகு எக் கூி கண்னணறு கமி 

புணர்தலுக்குத்  தனாபாய்   

உன் யாறனயும் றயத்துக்தகாள்  

னநாறடறனச் சாிதசய்தடினன ட 

 

அவ்யப்னாது யன்புணர்வு தசய்னப்டுயாய்  

தகாறயும் தசய்னப்டாம்                                                                                           

உன் னர் எங்னகயும் எளதப்டாது                        

ஒருயாய் ீபாயது அருந்திானா  

இந்திபின் கண்கறப்னா  

உன் நீதும் கண்கள் பறத்திருக்கும்  

பச்சு யிட படிகிதா நகன  

 

பன்பும் ததாங்குகின் பறகற 

தூக்கித் னதாள்நீது னாட்டுக்தகாள்ளும் ருயத்தில்  

இன்தாரு சாயி தருகினன்  

திரும்பும்னாது  

பறக்கனய பறக்காது  

உன்னுறடன நீறச. 



 

2. சாகடிக்க படினாத எளத்துகள் 

 

தயள்ினாய் நின்னும் நீறக்  

தகாத்திச் தசல்லும் கடற்காகத்றதப் னா  

என் ருயத்தில் ஒன்றப் ித்துக் தகாண்டீர்கள் 

சினகிதிகனாடு யிறனாடினது ிறயிலில்ற  

என் நதின் ித்தில்  

ட்டாம்பூச்சிகள் சிகறசக்கயில்ற  

ஆாலும் கற்ாறமனின் பள்தாடித்து  

அதன்நீனத எளதினன் யபாறுகற  

என் புமங்குதயிறனச் சுற்ி  

யிரக்னகாடுகற யறபந்தீர்கள்  

திறணனின் ீ அகங்கள் அவ்யவுதாா  

கால்கள்  டப்தற்கு ஏங்கி  

ஆாலும் உங்கற ீங்கன  

துண்டித்துக் தகாண்டறததனண்ணி றகனாடுகினன்  

இன்தாரு ருயத்றதயும்  

ித்துக்தகாள் றக ீட்டுகிீர்கள்  

இளத்துப் ிடித்துக் றககற உறடக்கினன்  

நம் இபண்டாகும்டி பிந்து வீழ்கிீர்கள்  

இது என்னுறடன பதுனயிற் காம் 

என் ருயங்கற அமித்ததாமிக்கும் உங்கற 

துள்த் துடிக்கப் மி யாங்குகின்னன் 

சாகடிக்கனய படினாத என் எளத்துகால். 

 

 

 

 

 



 

3. ித்னதாடு ிந்தயர்கள் 

எங்கள் பதாறதனர் ிந்தனாது 

அந்த நறகிலிருந்துதான் குிர்காற்று வீசினது 

அங்கிருந்து உருண்டு யரும் தினில்தான் 

ீபாடிார்கள் 

தாினங்கின் யாசற வீசும் ாடல்கற 

பன்றுனயற உணவு  உண்றதப்னா 

ாடிார்கள் 

உடலின் கானத்றத 

உநிழ் ீபால் நருந்திட்டுக் தகாள்ளும்  யிங்குனா 

தங்கள் ஆறடகற தய்துதகாண்டார்கள் 

நஞ்சள் கிமங்கு னிாிடப்ட்ட யனல்கள் னதாறும் 

நகிழ்யின் நர்கள் பூத்த னாது 

எங்கள் தாய்நார்கள் ிந்தார்கள் 

அப்னாதும் குிர்காற்று வீசினது 

அனத தினில்தான் ீபாடிார்கள் 

னகாதுறநகின் துயர்ப்புச் சுறயறனயும் 

தற்னிர்கின் சுறந ித்றதயும் 

இயர்கள் ாடாக்கிார்கள் 

யாம் ார்த்துக் தகாண்டுதான் இருக்கிது 

இனதா ாங்களும் ிக்கினாம் 

அனத காற்று வீசுகிது 

அனத தினில் ீபாடுகினாம் 

எங்கள் ாடல் நபங்களூனட எளம்புகிது 

இந்த ிம் தான் எங்கற ிக்க றயத்திருக்கிது 

நண்ணில் புறதக்கப்ட்ட எங்கள் ஞ்சுக்தகாடிகன சாட்சி 

எங்கிடம் ஆயணங்கள் எறயயுநில்ற 

ஏதில் 

எங்கள் பதாறதனர் 

ஒருனாதும் ததருக்கில் புணர்ந்ததில்ற. 

 

 



4. நீட்சி 

யாகங்கள் யிறபயும் சாறகில்                                                                                                

தருத்த யனிற்றுடன் திாியாள்                                                                                      

ிர்யாண ஆறடனின் குறுகுறுப்பு                                                                                              

அயளுள் கிர்ந்ததில்ற                                                                                                                     

ஓடும் கமிவுீாின் ஏடமித்து                                                                                                       

தினின் சுறயதனாடு ருகுயாள்                                                                                               

ிம் தப்ின கூந்தலில்                                                                                                                      

நாின் உர் இதழ்கள் நின்னும்                                                                                                                      

அயள் இருக்குநிடங்கில்                                                                                                                         

ாலிதீன் உறகின் கசங்கனாறச                                                                                                      

னதங்கி ிற்கும்                                                                                                                                                 

சநனங்கில்                                                                                                                          

ததாங்கின பறகின் பற கிள்ி                                                                               

யிரதநடுத்துக் தகாண்டிருப்ாள்                                                                                                           

நீந்த ருக்றககறத் தறபனில் னதய்த்தடி                                                                                                         

ஓனாநல் னசுநயள் தசாற்கின் னகாறய                                                                                        

இறசப் ாடதான்ற ிறவூட்டும்                                                                            

இபவுகில்  புமக்கநற் கட்டடத்தின்                                                                                     

இடிந்த சுயனபாபம் உங்கிப் னாயாள்                                                                                                  

யிடிந்ததும் கிமிந்த னனாினனாடு                                                                                                     

நீண்டுயரும் அயள் றககில்                                                                                                     

எண்ணற் யிறபப்றகள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. தீண்டப்டாத பத்தம் 

 
எம் யாய்கில் திணிக்கப்ட்ட  

நத்றததனல்ாம் திணித்தயர்கள்நீனத  

துப் ததாிந்துதகாண்னடாம்  

 

எம் யனிறுகளுக்குச்  

சாணிப்ால் புகட்டின கபங்கற  

பம்றுக்கவும் கற்றுக்தகாண்னடாம் 

 

நறுக்கப்ட்ட ததருக்கில் கூடச்  

தசருப்ணிந்து தசல்லும்  

தசருக்கிற தற்றுயிட்னடாம்  

 

ஆண்றடகள் பன் அடிணிந்னத  

யறந்துனா பதுதகலும்புகற  

ிநிர்த்திப் னாடவும் அிந்துதகாண்னடாம்  

 

ீபற் ஓறடகில் ிகளம்  

தகபயக் தகாறகிலிருந்து  

உனிர்த்ததமவும் உணர்ந்து தகாண்னடாம்  

 

றகாட்டுகறத் தடநமித்து  

ஏதடடுக்கவும் எளந்து ின்னாம்  

 

ஒடுக்கப்ட்ட னதாற்றனிலிருந்து  

யிடுதறனின் நாஇறசறன  

நீட்தடடுக்கவும் மகிக் தகாண்னடாம்  

 

என்ாலும்  

எம் கருத்த உடல்கிலிருந்து  

சிந்தப்டுகி பத்ததநல்ாம்  

இத்னதசத்தில் தீப்ற்ி எாிகின்  

தீண்டப்டாத பத்தங்காக 


