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                                   Poem Recital - கவிதை நதையில் கவிதை 

வயது/Ages: 13 நிதை / Level: 7 

விைிமுதைகள்:  

1. கீசழ சகோடுக்கப் ட்டுள்ள நோன்கு கவிரதகளில்  இருந்து ஏதோவது 

இைண்டு கவிரதகரள கவிரத நரையில் சேோல்ல சவண்டும்  

 

2. கோலம் 3 நிமிைங்கள் வரை அதிக அளவு எடுத்துக் 
சகோள்ளலோம்  

 

3. கவிரதயின் அடி எண்ணிக்ரக, உச்ேரிப்பு, சமோழி நரை, கோலம் 

ச ோருட்டு மதிப்ச ண் வழங்கப் டும் 

 

4. நடுவர்களின் முடிசவ இறுதியோனது 

 

 

Instructions: 

 

 
1. The participant must recite up to two of the four poems given 

below in recital format (kavidhai nadai)  

 

2. Can take up to a maximum of 3 minutes  

 

3. Marks will be awarded based on the length of the poems recited, 

pronunciation, delivery style and time 

 

4. Judges decisions are final. 
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கவிதைப் பட்டியல்/ Poems List 

1) புைநானுறு 

 

புைநானுறு 191 - பிசிராந்தையர் 

 

யோண்டு ல வோக , நரையில ஆகுதல் 

யோங்கு ஆகியர்?’ என வினவுதிர் ஆயின், 

மோண்ைஎன் மரனவிசயோடு, மக்களும் நிைம் ினர்; 

யோன்கண் ைரனயர்என் இரளயரும்; சவந்தனும் 

அல்லரவ சேய்யோன், கோக்க; அதன்தரல (5) 

ஆன்றுஅவிந்து அைங்கிய சகோள்ரகச் 

ேோன்சறோர்  லர் யோன் வோழும் ஊசை. (7) 
 
 

புைநானுறு 192 – கணியன் பூங்குன்ைனார் 

 

யோதும் ஊசை யோவரும் சகளிர் 

தீதும் நன்றும்  ிறர்தை வோைோ 

சநோதலும் தணிதலும் அவற்சறோ ைன்ன 

ேோதலும் புதுவது அன்சற, வோழ்தல் 

இனிசதன மகிழ்ந்தன்றும் இலசம முனிவின் (5) 

இன்னோ சதன்றலும் இலசம, மின்சனோடு 

வோனம் தண்துளி தரலஇ யோனோது 

கல் ச ோருது மிைங்கு மல்லல் ச ரியோற்று 

நீர்வழிப்  டூஉம் புரணச ோல் ஆருயிர் 

முரற வழிப்  டூஉம் என் து திறசவோர் (10) 

கோட்ேியில் சதளிந்தனம் ஆகலின், மோட்ேியின் 

ச ரிசயோரை வியத்தலும் இலசம, 

ேிறிசயோரை இகழ்தல் அதனினும் இலசம. (13) 
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2) ைனிப் பாைல்கள் - ஔதவயார் 

 

ேித்திைமும் ரகப் ழக்கம் சேந்தமிழும் நோப் ழக்கம் 

ரவத்தசதோரு கல்வி மனப் ழக்கம் – நித்தம் 

நரையும் நரைப் ழக்கம் நட்பும் தரயயும் 

சகோரையும்  ிறவிக் குணம் (4) 

 

வோன்குருவி யின்கூடு வல்லைக்குத் சதோல்கரறயோன் 

சதன்ேிலம் ி யோவர்க்கும் சேய்யரிதோல் – யோம்ச ரிதும் 

வல்சலோசம என்று வலிரமசேோல சவண்ைோங்கோண் 

எல்லோர்க்கும் ஒவ்சவோன் சறளிது (8) 

 

ஐயம் இடுமின் அறசநறிரயக் ரகப் ிடிமின் 

இவ்வளசவ ணும்அன்னம் இட்டுண்மின் – சதய்வம் 

ஒருவசன என்றும் உணைவல் லீசைல் 

அருவிரனகள் ஐந்தும் அறும் (12) 

 

கற்றதுரகம் மண்ணளவு கல்லோ துலகளசவன்(று) 

உற்ற கரலமைந்ரத ஓதுகிறோள் – சமத்த 

சவறும் ந்த யங்கூற சவண்ைோம் புலவரீ் 

எறும்புந்தன் ரகயோசலண் ேோண் (16) 

 

ஒருநோள் உணரவ ஒழிசயன்றோல் ஒழியோய் 

இருநோளுக்கு ஏசலன்றோல் ஏலோய் - ஒருநோளும் 

என்சநோ(வு) அறியோய் இடும்ர கூர் என்வயிசற 

உன்சனோடு வோழ்தல் அறிது (20) 

 

ேோதி இைண்சைோழிய சவறில்ரல ேோற்றுங்கோல் 

நீதி வழுவோ சநறிமுரறயின் - சமதினியில் 

இட்ைோர் ச ரியோர் இைோதோர் இழிகுலத்தோர் 

 ட்ைோங்கில் உள்ள  டி (24)  
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3) எங்ககஉன் சறீ்ைம்? - பாவகைறு பபருஞ்சித்ைிரனார் 

 

இன்னமும் எத்தரன யோண்டுகள் தமிழோ 

இங்ஙசன உணர்வற்றிருப் ோய்? - நீ  

இங்ஙசன உணர்வற்றிறிருப் ோய்? 

தின்னும் இனப் ரக உன்றரன மோய்த்தது, 

தீைோத மைரமநின் இனத்ரதசய ேோய்த்தது, (5) 

மன்னும் அடிரமயோ வோழ்சவன வோய்த்தது? 

மோளோத துயரையோ உன்மைம் கோய்த்தது? 

எந்தமிழ் சமோழிச ணி வருகநீ யோண்டும், 

இழந்தநின் ச ைோற்றல் எழ, அது தூண்டும்! 

சவந்திறல் ஆண்ரமசயோடு - 

நீஎழல் சவண்டும்! (10) 

 

வழீ்கின்ற  ரகசயோடு அடிரமயுரனத் தோண்டும்! 

வைவர்க்குத் தமிழ்நோடு வோழும் ட் ையமோ? 

வல்லசதோ ைடிரமக்கு சவண்டும் நயமோ? 

மைரமக்குத் தமிழ்நோடு மீன்சமயும் கயமோ? 

மறந்தரும் விறல்சதய்வர் என்றுமவர் வயமோ? (15) 

நம்ரமநோம் வழீ்த்துசமோர் நோய்த்தன்ரம ச ோசல, 

நோம்கண்ை தில்ரலயிங் கிந்நில சமசல! 

தம்ரமயுந் தோழ்த்தித்தம் இனத்ரதயும் கீசழ 

தள்ளுமவ் விழிசேயல் திருத்தோநோய் வோசல! 

சமோழிநலம் இனநலம் ச ணுதல் அன்சறோ - 

முழுநலம் ச றுவழி! (20) 

 

நோம்ச றல் என்சறோ! 

விழியுண்டு வழியுண்டு!  விரைகிலம், நன்சறோ? 

வணீோக அமர்ந்துண்ண நோம்சதன்னங் கன்சறோ? 

உரிரமக்கு வித்சதல்லோம் உணர்சவல்லோம் சமோழிசய! 

ஊரமயன் சநடும்ச ோக்குக் குண்சைோநல் வழிசய! (25) 
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நரிரமக்கு நோய்ரமசயோ நோட்ைோண்ரமக் கழிசய! 

நயன்ரமக்கும் இயன்ரமக்கும் உண்சைோஓர்  ழிசய! 

விடுதரலப்  யிர்க்சகரு சமோழியின்முன் சனற்றம்! 

வணீர்க்கும் சேோம் ர்க்கும் விரளவுண்சைோ மோற்றம்! 

 டுதரலப்  ட்ைோயிற் சறன்தடு மோற்றம்? (30) 

 ோய்கின்ற புலிசயசற! எங்சகஉன் ேீற்றம்? 
 
 

4) ைமிழின் இனிதம - பாகவந்ைர் பாரைிைாசன் 

கனியிரை ஏறிய சுரளயும் -- முற்றல் 

கரழயிரை ஏறிய ேோறும், 

 னிமலர் ஏறிய சதனும், -- கோய்ச்சுப் 

 ோகிரை ஏறிய சுரவயும்; 

நனி சு ச ோழியும்  ோலும் – சதன்ரன (5) 

நல்கிய குளிரிள நீரும், 

இனியன என்ச ன் எனினும், -- தமிரழ 

என்னுயிர் என்ச ன் கண்டீர்! 

 

ச ோழிலிரை வண்டின் ஒலியும் -- ஓரைப் 

புனலிரை வோய்க்கும் கலியும், (10) 

குழலிரை வோய்க்கும் இரேயும், -- வரீண 

சகோட்டிடும் அமுதப்  ண்ணும், 

குழவிகள் மழரலப் ச ச்சும் -- ச ண்கள் 

சகோஞ்ேிடும் இதழின் வோய்ப்பும், 

விரழகுவசனனும், தமிழும் – நோனும் (15) 

சமய்யோய் உைலுயிர் கண்டீர்! 
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 யிலுறும் அண்ணன் தம் ி, -- அக்கம் 

 க்கத்துறவின் முரறயோர், 

தரயமிக உரையோள் அன்ரன -- என்ரனச் 

ேந்ததம் மறவோத் தந்ரத, (20) 

குயில்ச ோல் ச ேிடும் மரனயோள், -- அன்ர ப் 

சகோட்டி வளர்க்கும்  ிள்ரள, 

அயலவைோகும் வண்ணம் -- தமிழ் என் 

அறிவினில் உரறதல் கண்டீர் ! 

நீலச் சுைர்மணி வோனம் – ஆங்சக (25) 

நிரறக் குளிர்சவண்ணிலவோம். 

கோரலப்  ரிதியின் உதயம் -- ஆங்சக 

கைல்சமல் எல்லோம் ஒளியோம், 

மோரலச் சுைரினில் மூழ்கும் -- நல்ல 

மரலகளின் இன் க் கோட்ேி (30) 

சமசலன எழுதும் கவிஞர் -- தமிழின் 

விந்ரதரய எழுதத் தைசமோ? 

 

சேந்சநல் மோற்றிய சேோறும் --  சுசநய் 

சதக்கிய கறியின் வரகயும், 

தன்னிகர் தோனியம் முதிரை, -- கட்டித் (35) 

(தயிசைோடு மிளகின் ேோறும், 

நன்மதுைஞ்சேய் கிழங்கு -- கோனில் 

நோவிலினிி்த்திடும் அப் ம், 

உன்ரன வளர்ப் ன தமிழோ! --உயிரை 

உணர்ரவ வளர்ப் து தமிசழ ! (40) 

 

 


