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                    ஆண்டுகள்  ககோடி  யோழ்க! 

                    

                  கங்ககபம் ோன யில்க! 
                         கோகயரிப் பபேக்கம் இல்க! 
                  ங்கிலும் சுகந கண்கேன்! 
                         இனற்ககனின் மிகக் கண்கேன்! 
                  குற்ோ அபேயி இல்க! 
                         குிர்பகோகேக் கோல் இல்க! 
                  யற்ோத நகமகனக் கண்கேன்! 
                         யோசகத் பதன்ல் கண்கேன்! 
 

 

 

                  நதுகபனின் சங்கம் இல்க! 
                         நோகயி கம்ன் இல்க! 
                  நதுபநோய்த் தநிகமக் கண்கேன்! 
                         நோசிோ ஒழுக்கம் கண்கேன்! 
                  தங்கயனல் ககோோர் இல்க! 
                         தஞ்கசனின் நண்ணும் இல்க! 
                  அங்கோடி யரிகச கண்கேன்! 
                         அத்தக போபேளும் கண்கேன்! 
 

 

 

                  அகத்தினர் கோற் யில்க! 
                          ஒகயபம் ோே யில்க! 
                  அகநகிழ் நக்கள் கண்கேன்! 
                           அயமி ேக்கக் கண்கேன்! 
                  பநய்ஞ  அடினோர் இல்க! 
                           பியின் கயள்யி இல்க! 
                  யிஞ்ஞ ம் யபக் கண்கேன்! 
                           யர்த்தகம் பசமிக்கக் கண்கேன்! 
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                  இந்திப உகம் இல்க! 
                           இனோகந திலும் இல்க! 
                  யந்தயர் யோழ்த்தக் கண்கேன்! 
                           கயனத்துச் சுயர்கம் கண்கேன்! 
                  புத்தனும் ிக்க யில்க! 
                           புகழ்நிகு கோந்தி இல்க! 
                  உத்தநர்  லீ குயோன்பெ 

                           உனர்த்தின சிங்கக கண்கேன்! 
 

 

 

                  கண்ேகய நோனம் இல்க! 
                           கற்கக் கயிகத இல்க! 
                  ண்டிகச கோற்க் கண்கேன்! 
                           ற்நோய்ச் சிங்கக கண்கேன்! 
                  யிண்ேயர் கண்ே தில்க! 
                           கண்ேயர் யிண்ே தில்க! 
                  ஆண்ேயன் உகபம் சிங்கக! 
                           ஆண்டுகள் ககோடி யோழ்க! 
 

 

                   ======== 
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                        கேவுகக் கண்கேன்! 

    கண்கக படிக் கபேத்பதோபே நித்துக் 

             கேவுக கயண்டிக் கடுந்தயம் புரிந்கதன்! 
     ன்தயம் பநச்சிகன இகயனும் கதோன்ிோன்! 
             கயண்டின யபங்ககத் தந்திே யிகமந்தோன்! 
     உகம் கேத்த உத்தநன் பன்க 

             உேம்பும் உனிபேம் ஒடுங்கிகன ணிந்கதன்! 
     அகபம் நத்கத அேக்கிகன யணங்கி 
              அகநது யிபேம்பும் யபநது ககட்கேன்! 
 

 

 

 

     போன்னும் கயண்கேன்! போபேளும் கயண்கேன்! 
              கோகத ற்ிடும் புகழும் கயண்கேன்! 
     கண்ணுக் கிின கோட்சிபம் கயண்கேன்! 
              கணக்கில் அேங்கோச் பசல்யபம் கயண்கேன்! 
     யிண்கண ட்டும் நோிகக கயண்கேன்! 
              யிகநதிப் ில்ோ யிதி கயண்கேன்! 
     யண்ணம் கோட்டும் நர்யம் கயண்கேன்! 
              யகந தந்திடும் யோணிம் கயண்கேன்! 
 

 

 

 

     ண்ணற்கரின யர் கயண்கேன்! 
              ற்ம் தந்திடும் யோகம் கயண்கேன்! 
     உண்தற் கறுசுகயப் ண்ேபம் கயண்கேன்! 
              உயந்து கசிடும் உவுகள் கயண்கேன்!  

     ண்ணும் கயண்கேன்! ோேலும் கயண்கேன்! 
              ட்டும் யிதப் கட்டும் கயண்கேன்! 
     புண்ணினம் கயண்கேன்! போபேளும் கயண்கேன்! 
              ிப்க இல்ோ கநோட்சபம் கயண்கேன்! 
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    ித்தகப் கோகய கயண்ேோம் ன்தும் 

             பத்தநிழ் கோற்றும் பதல்யனும் திககத்கத 

    ‘க்தக! உன்ோல் பயசம் அகேந்கதன்! 
             ன்தோன் கயண்டும்? இனம்புக’ ன்ோன்! 
    ன்கப் கேத்து க்குனிர் அித்து 

             ணினோய் இபேந்து நண்ணில் நகந்த 

    அன்க கயண்டும்! அயள்நடி கயண்டும்! 
             அன்கப் போமிபம் அயள்பநோமி கயண்டும்! 
 

 

 

   அன்க கயண்டும்! சித்திடும் கயகனில் 

         ரிந்கத ஊட்டும் அபதம் கயண்டும்! 
   அன்க கயண்டும்! அழுதிடும் போழுது 

         ஆறுதல் தந்திடும் யோர்த்கதகள் கயண்டும்! 
   அன்க கயண்டும்! ன்றும் கயண்டும்! 
         ோளும் ிரினோ அயள்துகண கயண்டும்! 
   அன்க கயண்டும்! அள்ி யமங்கிடும் 

         அன்பும் ஆசிபம் அனுதிம் கயண்டும்!’ 
 

 

 

 

   யிகநதி ில்ோ அன்ககனக் ககட்ேதும் 

          உகத்து ோனகன் உனர்பநோமி கர்ந்தோன்! 
   ‚ிற் ப் ஊர்ய பயன்க 

          ற் உனிர்ககப் கேத்கதன்! ககத்கதன்! 
   அற்புத யோழ்யின் அபேகநகன உணபோ 

          அற் நிதரின் கோக்கில் சித்கதன்! 
   ற்றுதல் இல்ோப் பம்போபேள் கதடிப் 

          ந்து யந்தவுன் அன்ககனக் கண்கேன்! 
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   ந்தன் திபேயடிச் கசகயகள் பசய்திே  

            அபேட்கபம் ீட்டி அகேக்கம் தந்கதன்! 
   அன்கனின் அன்ில் ஆறுதல் அகேந்கத 

         அலுப்பும் ககப்பும் அகன்ிேக் கண்கேன்! 
   இந்தப் ியினில் பகோடுப்ிக இல்க 

      இிபனோபே ியி டுத்திடும் போழுது 

   ந்தன் அன்ககனத் தபேகயன்‛  ன்று 

       இிதோய்ச் பசோல்ி இகயன் நகந்தோன்! 
 

 

                         ========= 
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                            ல்ோசிரினன் 

           ட்ேப் டிப்கத் பதோேப ிகத்துச் 

           சட்ேம் டிக்கத் தீர்நோ ித்கதன்!  

           கிட்ேகய பசன்று துடிப்ோய்ச் பசோன்தும் 

           சட்பே கயண்ேோ பநன்ோர் அப்ோ! 
 

 

           ‚கூட்டிக் கமித்துக் கூச்சல் கோட்டு 

           ீட்டி பமக்கி யோதம் பசய்பம் 

           சட்ேம் டித்தோல் சடுதினில் ணம்யபேம்! 
           ட்ேயர் மிபேன் ோயபம் உேன்யபேம்!‛ 
 

 

 

           படிகய நோற்ி நக்ககக் கோக்கும் 

           டிப்ோம் நபேத்துயம் னின்ிே கயண்டித் 

           திேபேன் தந்கதனின் அனுநதி ககட்கேன்! 
           ேே பயன்க கயண்ேோ பநன்ோர்! 
 

 

 

           ‚நபேத்துயம் ன்து நிதகபக் கோக்கும் 

           நகத்துயம் பற் நோபபேம் ற்ணி! 
           பனபேம் புகழும் அகேந்தோல் நட்டுகந 

           னபேன் ன்கநகனபம் பனபேம் கசபேம்!‛ 
 

 

 

           யிபேம்ின டிப்கத் பதோேர்ந்திே இனோ 

           திபேப்தும் ‘யிதி’பன பஞ்சம் கத்துச் 

           சுபேங்கின பகத்துேன் கசோர்ந்கத கோகன்! 
           அபேகநனோய் அிவுகப அமகோய்ச் பசோன்ோர்..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Page 7 

 

 

          ‚உகில் புகழும் போபேளும் தந்திடும் 
          அயிற் கரின டிப்புகள் ஆனிபம்! 

          யிங்கும் திலும் பதோய் யபேயது 

          யிக்கோய் அிகயப் புகட்டும் கல்யிகன! 
 

 

          ல்யககப் ோேபம் னிற்சிபம் அித்துக் 

          கல்யிபம் ண்பும் ஒழுக்கபம் புகட்டி 

          ல்கய பசோல்ி அல்கய ீக்கும் 

          ல்ோ சிரினரின் ற்ணி சிப்க! 
 

 

 

          கற்றுி பகோண்டு கபேங்கல் பசதுக்கி 
          அற்புதச் சிககள் யடிப்யன் சிற்ிகன! 
          கற்ிேச் பசய்து கசே யிக்கிப் 

          ற் னிற்ிடும் குபேவும் சிற்ிகன! 
 

 

 

          ழுத்தி யிப்யன் இகயன் ன்க 

          அழுத்தம் திபேத்தநோய் அப்ோ பசோன்தும் 

          யிமிககப் பற் அந்தகன் கோ 

          பழுந கதோடு படிவுக்கு யந்கதன்! 
 

 

 

          தந்கதபசோல் நிக்க நந்திபம் இல்க 

          ன்கத உேக பசயிகநற் பகோண்கேன்! 
          அன்புேன் அிகயச் சிந்கதனில் புகுத்தும் 

          இன்புறு ஆசோன் டிப்ிகத் பதோேர்ந்கதன்! 
 

 

      

                              ======== 
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                         பண்கந ன்து 

னோபதில்...? 

                உனிர்தந்து ஊண்தந்து உயககதந்து 

                      ஓபேனிபோய் ஈபேேோய்ச் சங்கநித்து 

                அனர்கின் கோபதல்ோம் அன்புகோட்டி 

                      அபயகணத்துக் கோப்துதோன் பண்கநனோகும்! 
 

                கண்ணின் நணின்று பகோஞ்சிப்கசிக் 

                      ககனோத கபயன்று பஞ்சில்பூட்டிப் 

                போன்ோக நணினோகக் கற்கக்கோக்கும் 

                       புதுயனிப அணிகன்தோன் பண்கநனோகும்! 
 
                சுடுதணோய்ச் சுடுகின் ச்சும் கச்சும் 

                       சுற்பநோம் சுநத்துகின் குற்ச்சோட்டும் 

                யிடுக்கின் பபேபச்சில் யிகபந்கதகனோடும்! 
                       யித்கதனிகக் பகோண்ேதுதோன் பண்கநனோகும்! 
 
                சீியந் தும்யோட்டும் துனபம்கோகச் 

                        சீரிகநத் திங்பகோண்ே சிந்கதகனோடு 

                கரிேர்கள் யந்தோலும் போறுகநகோத்துப் 

                         புன்ககத்து நணப்துதோன் பண்கநனோகும்! 
 

                கபகண்டு பப்புேக னும்பகட்டு 

                         ோடிபம் தர்ந்துேல் ிந்தகோதும் 

                ககபகோணோப் கபன்ோல் கட்டிப்கோட்டுக்                                  

                         கோதலுேன் யோழ்யதுதோன் பண்கநனோகும்! 
 

                கண்ணகிபம் கோகபக்கோல் அம்கநனோபேம் 

                         கற்புபி தயோத சீகதகோலும் 

                ண்ணற் நங்ககனரின் ோகதபசன்று 

                         ற்பேன் யோழ்யதுதோன் பண்கநனோகும்! 
 

                தநிபமந்தன் கயதபநன்று தபணிங்கும் 

                         தோனயகக் பகோண்ேோடித் திபம்யோழ்த்தி 
                அநிழ்தன் அிஞர்கின் நூல்கள்கோட்டும் 
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                          அயமினில் ேப்துதோன் பண்கநனோகும்! 
 

 

                                  ========== 
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                    அன்க ன் பதய்யம்! 

          அன்க ன்ோல் அன்பனும் பயள்ம் 

                   அகபம் புபம் பபேகிகன ஓடும்! 
          அன்க ன்ோல் கபேகணனின் யடியம் 

                    கிகயச் சிந்திடும் கோர்பகிோகும்! 
          அன்க ன்ோல் அபேள்ஓி பப்பும்           

                    ஆதயன் கோபோபே ஓியிக்கோகும்! 
          அன்க ன்ோல் அகத்து உனிர்களும் 

                    உணர்ந்கத அகமக்கும் ஒின்ோகும்! 
 

 

          அன்க ன்ோல் சித்திடும் கயகனில் 

                    ோல்ிகந் தூட்டும் சுபின்ோகும்! 
          அன்க ன்ோல் உேல்ம் கோக்கும் 

                    நபேத்துயர் கோபோபே கேவுபன்ோகும்! 
          அன்க ன்ோல் அழுதிடும் போழுது 

                    ஆறுதல் தந்திடும் கதோமகநனோகும்! 
          அன்க ன்ோல் அிகயப் புகட்டி 

                    உனகப கயத்திடும் ணின்ோகும்! 
 

 

          அன்க ன்ோல் அகத்கதபம் தோங்கும் 

                    பூநிகனப் கோப் போறுகநன்ோகும்! 
          அன்க ன்ோல் இதகநோடு அகணத்து 

                    ன்றும் கோத்திடும் ிகநன்ோகும்! 
          அன்க ன்ோல் தன்னுனிர் போபேளுேன் 

                    கதபம் தந்திடும் தினோகபநன்ோகும்! 
          அன்க ன்ோல் கயனகம் கோற்ிடும் 

                    ஆதினோம் சக்தினின் அபேள்யடியோகும்! 
 

 

 

                               =========== 

 

 

 


