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Thiruvalluvar Tamil School

வ ர்ந்து வளர்ப்வபொம் க ந்ைமிழ்ப் பயிதர !!!

குழந்தைகளுக்கொன வபொட்டி

Poem recital / கவிதை நதையில் கவிதை

Level/நிதை: 7
Age Group/வயது: 12+

Instructions:
Participant will be given 4 poems and they must recite any 2 in
kavidhai recital format (kavidhai nadai). All 4 poems are given below.
Additional marks for longer poems.
வழிமுதை:

ககொடுக்கப்பட்டுள்ள நொன்கு கவிதைகளிருந்து, எைொவது
இரண்டு கவிதைகதள, கவிதை நதையில் க ொல்ை
வவண்டும் . நொன்கு கவிதைகளும் கிவழ
ககொடுக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ை கவிதைகதள
க ொல்பவர்களுக்கு அைிக மைிப்கபண் கிதைக்கும்.
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கவிதை 1: இத யமுது - ிைொர் கபொறுப்பு
பொவவந்ைர் பொரைிைொ ன்

இன்று குழந்தைகள் நீங்கள் -- எனினும்
இனிஇந்ை நொட்டிதன ஆளப் பிைந்ைீர்!
இன்று குழந்தைகள் நீங்கள்!
நன்ைொய்ப் படியுங்கள்! நொட்டின் குழந்தைகொள்!
ஒன்ைொய் இருங்கள் உயர்விதன எண்ணுங்கள்!
இன்று குழந்தைகள் நீங்கள்!
குன்ைிதனப்வபொல் உைல்வன்தம வவண்டும்!
ககொடுதம ைீர்க்கப்வபொ ரொடுைல் வவண்டும்!
ைின்ைதைவய ைின்று கைவிட்டுைல் இல்ைொமல்
அன்ைன்று வொழ்விற் புதுதம கொணவவண்டும்
இன்று குழந்தைகள் நீங்கள்!
பல்கதை ஆய்ந்து கைொழில் பைகற்றும்,
பொட்டிற் சுதவகொணும் ைிைதமயும் உற்றும்,
அல்லும் பகலும் இந்நொட்டுக் குதழப்பீர்கள்!
அைிவுைன் ஆண்தமதயக் கூவி அதழப்பீர்கள்!
இன்று குழந்தைகள் நீங்கள்!
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கவிதை 2: உைகம் உன்னுதையது!
பொவவந்ைர் பொரைிைொ ன்
பள்ளம் பைிப்பொய், பொைொளத்ைின்
அடிப்புைம் வநொக்கி அழுந்துக! அழுந்துக!
பள்ளந்ைனில்விழும் பிள்தளப் பூச் ிவய,
ைதைதயத்ைொழ்த்து! முகத்தைத்ைொழ்த்து!
வைொதளயும் உைட்தையும் கைொங்கதவ! ஈன
உளத்தை, உைதை, உயிதரச் சுருக்கு!
நக்கிக்குடி! அதை நல்ைகைன்றுக ொல்!
ைொழ்ந்துைொழ்ந்து ைொழ்ந்ை நொயினும்
ைொழ்ந்துவபொ! குனிந்து ைதரதயக்ககௌவி
ஆதமதயப் வபொவை அைங்கி ஒடுங்கு!
கபொட்டுப் பூச் ிவய, புன்தமத் வைதரவய
அழு! இளி! அஞ்சு! குனி! பிைற்று!
கன்னங்கருத்ை இருட்டின் கதைவய.
கைொங்கும் நரம்பின் தூவள! இதைக்வகள்;
மனிைரில் நீயுவமொர் மனிைன்; மண்ணன்று!
இதமைிை! எழுந்து நன்ைொய் எண்ணுவொய்!
வைொதள உயர்த்துச் சுைர் முகம் தூக்கு!
மீ த தய முறுக்கி வமவை ஏற்று!
விழித்ைவிழியில் வமைினிக் ககொளிக ய்!
நதகப்தப முழக்கு! நைத்து வைொகத்தை!
உன்வடு
ீ - உனது பக்கத்ைின் வட்டின்
ீ
இதையில் தவத்ை சுவதர இடித்து
வைிகள்
ீ
இதையில் ைிதரதய விைக்கி
நொட்கைொடு நொட்தை இதணத்து வமவை
ஏறு! வொதன இடிக்கும் மதைவமல்
ஏறு விைொமல்; ஏறு வமன்வமல்!
ஏைி நின்று பொரைொ எங்கும்;
எங்கும் பொரைொ இப்புவி மக்கதளப்!
பொரைொ உன மொனிைப் பரப்தபப்!
பொரைொ உன்னுைன் பிைந்ை பட்ைொளம்!
'என்குைம்' என்றுதனத் ைன்னிைம் ஒட்டிய
மக்களட்கபருங்கைல் பொர்த்து மகிழ்ச் ிககொள்!
அைிதவ விரிவுக ய்! அகண்ைமொக்கு!
வி ொைப் பொர்தவயொல் விழுங்கு மக்கதள!
அதணந்துககொள்! உன்தனச் ங்கமமொக்கு.
மொனிை முத்ைிரம் நொகனன்று கூவு!
பிரிவிதை எங்கும் வபைமில்தை
உைகம் உண்ணஉண்! உடுத்ை உடுப்பொய்!
புகல்வவன்; 'உதைதம மக்களுக்குப் கபொது'
புவிதய நைத்துப் கபொதுவில் நைத்து!
வொதனப் வபொை மக்கதளத் ைொவும்
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கவள்தள அன்பொல் இைதனக்
குள்ள மனிைர்க்கும் கூைைொ வைொழவன!

கவிதை 3: ைமிழ்
பொரைியொர்

யொமைிந்ை கமொழிகளிவை ைமிழ்கமொழிவபொல்
இனிைொவது எங்கும் கொவணொம்.
பொமரரொய், விைங்குகளொய், உைகதனத்தும்
இகழ்ச் ி க ொைப் பொன்தம ககட்டு
நொமமது ைமிழகரனக் ககொண்டிங்கு
வொழ்ந்ைிடுைல் நன்வைொ? க ொல்லீர்!
வைமதுரத் ைமிவழொத உைககமைொம்
பரவும்வதக க ய்ைல் வவண்டும்.
யொமைிந்ை புைவரிவை கம்பதனப்வபொல்,
வள்ளுவர்வபொல், இளங்வகொ தவப்வபொல்
பூமிைனில் யொங்கணுவம பிைந்ைைில்தை,
உண்தம, கவறும் புகழ்ச் ியில்தை;
ஊதமயரொய்ச் க விைர்களொய்க் குருைர்களொய்
வொழ்கின்வைொம்; ஒருக ொற் வகள ீர்!
வ மமுை வவண்டுகமனில் கைருகவல்ைொம்
ைமிழ் முழக்கம் க ழிக்கச் க ய்வர்!
ீ
பிைநொட்டு நல்ைைிஞர் ொத்ைிரங்கள்
ைமிழ்கமொழியிற் கபயர்த்ைல் வவண்டும்;
இைவொை புகழுதைய புதுநூல்கள்
ைமிழ்கமொழியில் இயற்ைல் வவண்டும்;
மதைவொக நமக்குள்வள பழங்கதைகள்
க ொல்வைிவைொர் மகிதம இல்தை;
ைிைமொன புைதமகயனில் கவளிநொட்வைொர்
அதைவணக்கஞ் க ய்ைல் வவண்டும்.
உள்ளத்ைில் உண்தமகயொளி யுண்ைொயின்
வொக்கினிவை ஒளி யுண்ைொகும்;
கவள்ளத்ைின் கபருக்தகப்வபொல் கதைப்கபருக்கும்
கவிப்கபருக்கும் வமவு மொயின்
பள்ளத்ைில் வழ்ந்ைிருக்கும்
ீ
குருைகரல்ைொம்
விழிகபற்றுப் பைவி ககொள்வொர்;
கைள்ளுற்ை ைமிழமுைின் சுதவகண்ைொர்
இங்கமரர் ிைப்புக் கண்ைொர்.
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கவிதை 4: வவதைகளல்ை வவள்விகவள
கவிஞர் ைொரொபொரைி

கவறுங்தக என்பது மூைத்ைனம் - உன் விரல்கள்
பத்தும் மூைைனம்! கருங்கல் பொதையும்
கநொறுங்கிவிழும் - உன் தககளில் பூமி
சுழன்றுவரும்!

வைொள்கள் உனது கைொழிற் ொதை - நீ கைொடுமிை
கமல்ைொம் மைர்ச் வ ொதை! வைொல்விகள் ஏதும்
உனக்கில்தை - இனி கைொடுவொ னம்ைொன்
உன்எல்தை!

விழிவிழி உன்விழி கநருப்புவிழி -உன் விழிமுன்
சூரியன் ின்னப்கபொைி! எழுஎழு வைொழொ!
உன்எழுச் ி -இனி இயற்தக மடியில்
கபரும்புரட் ி!

விரக்ைி கயன்னும் ிைந்ைி வதைக்குள் வவங்தகப்
புைிநீ தூங்குவைொ? -நீ இருட்தைக் கிழிக்கும்
கவளிச் க் கீ ற்று எங்வக கிழக்ககனத்
வைடுவைொ?

மூதையில் கிைக்கும் வொைிபவன - ைினம் முதுகில்
வவதைதயத் வைடுகிைொய்! பொதை வனம்ைொன்
வொழ்க்தககயன - கவறும் பல்ைவி எைற்குப்
பொடுகிைொய்?
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