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""""மல�� உ�ள�மல�� உ�ள�மல�� உ�ள�மல�� உ�ள�""""    

சி�வக��கான பாட�க� ெதா��� சி�வக��கான பாட�க� ெதா��� சி�வக��கான பாட�க� ெதா��� சி�வக��கான பாட�க� ெதா��� ----1111    
�ழ�ைத� கவிஞ அழ�ழ�ைத� கவிஞ அழ�ழ�ைத� கவிஞ அழ�ழ�ைத� கவிஞ அழ....வ�ளிய�பாவ�ளிய�பாவ�ளிய�பாவ�ளிய�பா    

 
Source: "மல�� உ�ள�"  
	ழ�ைத கவிஞ� அழ.வ�ளிய�பா 
(ம�திய அர�, தமிழக அர� பாி� ெப�ற ��)  
வி�பைன உாிைம:  
பாாி நிைலய�, 184 பிரா"ேவ, ெச%ைன -108 
Malarum Ullam- part 1 
Author: Al. Valliappa 
Publisher: Kulandai Puthaka Nilayam,  
AL-183, 11th Main Road, Anna 
Nagar, Chennai - 40 
Sole Distributors: Paari Nilayam, Chennai-108 
First Edition - 1954; Tenth Edition- December 1996 
Price Rs. 40.00 
 ©  பதி�&ாிைம ஆசிாிய�ைடய) 
இ�&�தக�தி+�ள பாட�கைள மாணவ மாணவிக� ப�ளி-.ட/களி+� ெபா) 
ேமைடகளி+� உபேயாக�ப0�தலா�. ஆசிாியாி% அ1மதி ேதைவயி�ைல. 
இ�பாட�கைள� ப�ளி� பாட� &�தக/களி+� ம�ற� &�தக/களி+� 
ேச�-கவி��&ேவா� ஆசிாியாி% அ1மதி ெபறேவ20�. 
---------- 
 
கைலமக� வண	க
 கைலமக� வண	க
 கைலமக� வண	க
 கைலமக� வண	க
     
 

ெவ�ைள� தாமைர மீதினிேல 
      விள/	� தாேய வண/	கிேற%. 
க�ள� கபட� இ�லாம� 
      க�4 ந%ைம &ாி�திட5�, 
உ�6� &ற7� 89ைம:ட% 
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       உலகி� வா;�ேத உய��திட5� 
அ�ளி அ�ளி- கைலகைளேய 

       அளி�பா9 அறிைவ வள��பாேய. 
-------------  
 
காணி	ைககாணி	ைககாணி	ைககாணி	ைக    
 
எ% உயி� ந2ப�� ஆர�ப7த� இ�)ைறயி� என-	� பலவழிகளி+� 
ஊ-கமளி�) உ�சாக>"? வ�பவ�மான தி�. ெச.ெம. பழனிய�பா அவ�க6-	. 
----------- 
 
கவிமணி ேதசிய வி நாயக
 பி�ைள அவ�களி� வா���கவிமணி ேதசிய வி நாயக
 பி�ைள அவ�களி� வா���கவிமணி ேதசிய வி நாயக
 பி�ைள அவ�களி� வா���கவிமணி ேதசிய வி நாயக
 பி�ைள அவ�களி� வா���    
 

ப�ளி@ சி4வ� சி4மிய�க� 
      பா?� பா? மகி;ெவ9த 
ெத�ளி� ெதளி�த ெச�தமிழி� 
      ேதனா� கவிக� ெச9)த�� 
வ�ளி ய�பா, நி% இனிய  
      மல�� உ�ள� எ%ெற%4� 
&�ளி மயி�வா கன% அ�ளா� 
      &வியி� வா;க, வா;கேவ. 

 
பா+� பழ7� ஏன�மா? 
      பசிேய இ�ைல என-.றி@ 
சீல@ சி4வ� சி4மிய�க� 
      சிற�த மல�� உ�ள� இைத- 
காைல மாைல எ%ெற%4� 
      க�4 மகிழ@ ெச:� இ�தர 
ஜால- கவிஞ% வ�ளிய�ப% 
      தைழ�) வா;க, வா;கேவ.  

 
சி%னC சி4வ� சி4மிய�-	@ 
      சிற�த க��ைத� ெதளிவாக- 
க%ன�, ெச�ேத%, 7-கனிக� 
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       கல�த இனிய �ைவேயா0 
ம%1� கவிைத மண�Dசி 
      மல�� உ�ள� எ%ெற%4� 
ப%ன� காிய &க;ெப�றி� 
      பாாி� வா;க, வா;கேவ. 

 
க%ன� கவியா�, கவி-கிைச�த சி�திர�தா� 
த%னிகாி� இ%Eைல� த�தனேன - ம%1&க;� 
ப�ளி@ சி4வெரா0 ப2?த�� பாரா"ட 
வ�ளி�ப% உ�ள� மகி;�). 

 
நி�த� இளைம நிைல-	� ப?ஈச% 
ைவ�தில ேன எ%4 வ��)கி%ேற% - சி�தமகி; 
சி�திர7� பா"0� சிற�) விள/கி0மி� 
&�தக�ைத� பா�-	� ெபாG). 

---------------- 
 

ெசா��� ெச�வ� ராெசா��� ெச�வ� ராெசா��� ெச�வ� ராெசா��� ெச�வ� ரா. . . . பிபிபிபி. . . . ேச��பி�ைள அவ�களி�ேச��பி�ைள அவ�களி�ேச��பி�ைள அவ�களி�ேச��பி�ைள அவ�களி�    அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    
 
இனிய தமி;� பா"டா� உ�ள�ைத அ�6� கவி�திற� வா9�தவ� தி�. 
வ�ளிய�பா. பிC� மன�தி�	 உக�த ெசCெசா� கவிஞ� அவ�. 
 
'மல�� உ�ள�’ எ%1� இ��� ஒ� கவிைத� ICேசாைல. அ/ேக அ��& 
மல��) விாி:�; அ�ண% கதிைர@ ெசாாி:�. சி%னC சி4 	�வி பற-	�; 
ெப%ன� ெபாிய யாைன நட-	�. ப�)மாத- 	ழ�ைத த�தி� தவG�, பC�-கா� 
Iைன ைபய@ ெச%4 பாைல- 	?-	�; &�த� அற7ைற�பா�; பாரதியா� 
பா"?ைச�பா�. க2ண1� கா�தி:� கா"சி த�வ�. அ@ேசாைலயி� ந�ல மல�க� 
ந4மண/ கமG�. 
 

மண மி�லாத மலாிைன  
மகி;�) எவ�� அணிவேரா?  
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எ%4 ேக"கி%றா� கவிஞ�. கனகா�பர� J? மகிG� க%னி இத�	 எ%ன மா�ற� 
உைர�பாேளா?  
 
உய��த உ2ைமகைள� பி�ைள:�ள�தி� ேக�ப� ப?�ப?யாக உண��)கி%றா� 
இ-கவிஞ�. தமி;- கவிைதயிேல அ%பி% த%ைம பர-க� ேபச�ப0கி%ற). 
தி�வ�6வ� 7தலாய தைலைம- கவிஞ�க� ‘உலக வா;வி�	 அ%& 
இ%றியைமயாத) எ%1� உ2ைமைய� பலவாறாக� பா?:�ளன�. 
இK52ைமைய- 	ழ�ைதக6-	 ஏ�ற 7ைறயி� .4கி%றா� இ-கவிஞ�. 
பி�ைளக� க20 அறி�)�ள நைககைள:�, மல�கைள:� ஒ%ற%பி% ஒ%றா9 
நிைனL"? இ4தியாக, அ%பி% நல/கைள- .4கி%றா�, கவிஞ�. 
 

ப"ைட ேபாட� ேபாட�தா%  
பளய ள-	� ைவரேம.  
ெம�	 ெகா0-க- ெகா0-க�தா%  
மி1மி 1-	� த/கேம.  
அ��& மலர மலர�தா%  
அளி-	� மண�ைத மல�ேம.  
அ%& ெப�க� ெப�க�தா%  
அைமதி அைட:� உலகேம. 

 
இ�நாளி� உலக ம-கைள அைல�)- 	ைல�) அ�ல� ப0�)� ேபா� 7தMய 
Nைடக� ஒழி�), அைமதி நிலவ ேவ20மாயி% அ%& எ%1� ம-க" ப2& 
இ�மாநில�தி� ெப�கேவ20� எ%4 ஆைச� ப0கி%றா� கவிஞ�. ‘அ%& 
ெப�	மாயி% அ�� பிற-	�; அ�� பிற-	மாயி% அ�தமி�லாத இ%பநிைல 
வ�ெத9)�' எ%4 ஆ%ேறா� அ�ளிய அாிய உ2ைமைய� பி�ைளக� நிைல- 
ேக�ப� ேப�கி%றா� கவிஞ�. 
 
சிற�த நீதிகைள- கைத வ?வாக உண��)தேல சி4வ�-ேக�ற ெநறியா	�. 
'ந�லவ% எ%4 ெபய� எ0�பத�	  ெந0நா� ெச�+�; ெக"டவ% எ%ற ெபயைர 
ச"ெட%4 எ0�)விடலா� எ%ற உ2ைமைய மா�பழ- கைதயி� ைவ�)@ 
�ைவபட விள-	கி%றா� கவிஞ�. இKவாேற 'உலக வா;வி� ஏ�றமைடத� அாி); 
இழிவைடத� எளி)’ எ%1� சிற�த உ2ைம மைல:� வா;5� எ%ற கவிைதயி� 
அழ	ற- கா"ட�ப0கி%ற). 
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அ�ைமயான தமி;@ ெசா�கைள:� எளிைமயாக எ0�தா6� திற� இ-கவிஞாிட� 
உ20.  
 

க�ப� ந�ல க�பலா�.  
கடM� ெச�+� க�பலா�.  
கல/ கைர விள-கினா�  
கைரைய- க20 ேச�மா�. 

 
எ%ற பா"?ேல ‘கல/கைர விள-	' எ%1� பழ/கால@ ெசா�ைல� பழ	 தமிழா-கி 
வி"டா� கவிஞ�.  
 
பழைம:� &)ைம:� இவ� கவிைதகளிேல கல�) விைளயா0�.  
 

வ"ட மான த"0.  
த"0 நிைறய ல"0.  

எ%4 பா0கி%றா� கவிஞ�. பைழய த"?ேல &திய ல"ைட- கா2ட) ஓ� 
ஆன�தம%ேறா? 
 
இ�தைகய நயCசா%ற கவிைதைய உ�ள� மல��) உதவிய கவிஞ� வ�ளிய�பா 
அவ�க6-	� தமிழக�தா� ந%றி எ%4 உாியதா	�. 
 
ெச%ைன, 2-3-1954            - ரா.பி. ேச)�பி�ைள  
--------------------- 
 

ஆசிாிய� !�"ைரஆசிாிய� !�"ைரஆசிாிய� !�"ைரஆசிாிய� !�"ைர    
 

ஓ? விைளயா0 பா�பா - நீ  
ஒ9�தி �-க லாகா) பா�பா  

 
எ%ற மகாகவி பாரதியாாி% பாடைல:�, 
 

ேதா"ட�தி� ேம:) ெவ�ைள� பக - அ/ேக  
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)�ளி- 	தி-	) க%4-	"? 
 
எ%ற கவிமணி ேதசிகவிநாயக� பி�ைளயவ�களி% பாடைல:� நா% சி%னCசி4 
	ழ�ைதயாக இ��தேபா) பா?�பா?� பரவசமைட�ேத%; ச�4� 
ெபாியவனான)� ம�ற- 	ழ�ைதக� அ�பாட�கைள ஆ�வ7ட% பா0வைத- 
ேக"0- ேக"0 மகி;@சியைட�ேத%.  
 
அ- கவிஞ�க� எGதிய பாட�கைள� ப?�பதி+�, 	ழ�ைதக� அவ�ைற� பாட- 
ேக"பதி+� இ%ப� ெப�4வ�த என-	, ெசா�தமாக@ சில பாட�க� எGத 
ேவ20� எ%ற ஆவ� எG�த). அ�த ஆவM� ஒ� சில பாட�கைள எGதிேன%. 
அவ�ைற எ% ந2ப�களிட� கா"?ேன%. அவ�க� எ% 7ய�சிைய� பாரா"?ன�. 
அவ�களி% பாரா"0ைரக� என-	 ஊ-கமளி�தன; உ�சாக >"?ன. அ�த 
ஊ-க�தி�, உ�சாக�தி� நா% ெதாட��) 	ழ�ைத� பாட�க� பலவ�ைற 
எGதிேன%. எளிய நைடயி�, இனிய ச�த�தி� கவிமணியவ�க� இய�றிய பல 
பாட�கைள:� பா��)� பா��)� ப?�)� ப?�) அவ�க� வழிைய� பி%ப�ற 
ேவ20� எ%ற ஆைச:டேன எGதிவ�ேத%. 
 
7த� 7தலாக - அதாவ) ப�) ஆ20க6-	 7%& மல�� உ�ள� எ%ற இேத 
ெபயாி� நா% எGதிய இ�ப�) >%4 பாட�க� ெகா2ட ஒ� &�த� ெவளிவ�த). 
அத�	� ப�ளி ஆசிாிய�க6�, ப�திாிகாசிாிய�க6�, ெப�ேறா�க6� அளி�த 
வரேவ�&� ஆதர5� எ% 7ய�சி-	� )20ேகாலாயின. 
 
ேம%ேம+� ெதாட��) எGதிேன%. 	ழ�ைதக6-காக ெவளிவ�த-ெவளிவ�கி%ற 
பல ப�திாிைககளி+� அைவ இட� ெப�றன. அ�பாட�கைள அKவ�ேபா) சி4 
சி4 &�தக/களாக� &)-ேகா"ைட� தமி; நிைலய�தா��, இராயவர� பா�பா மல� 
காாியாலய�தா�� ெவளியி"0 வ�தன�. 
 
சி4சி4 &�தக/களாக இ��ப) எ% ந2ப�களி� சில�-	� பி?-கவி�ைல. 
எ�லாவ�ைற:� ேச��) ஒ� &�தகமாக ெவளியி"டா� ந%றாயி�-	ேம எ%4 
ேயாசைன .றின�. என-	� அ�ப?@ ெச9யேவ20� எ%ற ஆைச 7%ேப 
இ��த). ந2ப�களி% ேயாசைனைய- ேக"டபிற	 அ�த ஆைச நா6-	 நா� 
ந%	 வள��)ெகா2ேட வ�த). அத% விைள5தா% இ� &�தக�! 
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எ% பாட�க� &�தக உ�வி� வ�வத�	� ேப�தவி &ாி�தவ�களி� 7-கியமானவ� 
>வ�. T. ஐய%ெப�மா� ேகானா� அவ�க� (Senior Lecturer in Tamil, St. Joseph's 
College, Trichy), 	. ம)ைர 7தMயா� (Ex-Lecturer in Tamil, Loyola College, 
Madras), வி�)வா% தணிைக உலகநாத% அவ�க� (Hindu Theological High School, 
Madras) - இ� >வ�-	� ந%றி. 
 
கவிமணியவ�களி% வா;�)�, ெசா�M% ெச�வாி% அணி�)ைர:� 
இ�&�தக�தி�	- கிைட�தேத நா% ெப�ற ெப�� ேபறா	�. அவ�களி% அ%&-	 
வண-க� ெச+�)கிேற%. 
 
இ�&�தக� ந�ல 7ைறயி� ெவளிவர� ெப�7ய�சி எ0�)-ெகா2ட எ% இனிய 
ந2ப� ர�ன� அவ�க6-	�, ெந�	�ைப இராம ��பிரமணிய% அவ�க6-	� 
எ% ந%றி. 
 
இ� ெதா	தியி+�ள பாட�கைள- 	ழ�ைதக� ப?�) இ%&�றா� அ)ேவ நா% 
அைட:� ேபாி%பமா	�. �மா� ப%னிர20 ஆ20களாக நா% ெச9)வ�� 
7ய�சி ஒரளவாவ) பய% ெப�றெதன மகி;@சியைடேவ%.  
 
	ழ�ைதக� இ%பேம என) இ%ப�,  அவ�க6-	� ெதா20 ெச9வேத எ% 
7-கிய 	றி-ேகா�. 
 
ெச%ைன, 4-3-1954         -அழ. வ�ளிய�பா 
------------ 
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உ�ளட	க
 உ�ளட	க
 உ�ளட	க
 உ�ளட	க
 : : : : பா%&
 ப	க!
பா%&
 ப	க!
பா%&
 ப	க!
பா%&
 ப	க!
    
 
!த� ப'தி!த� ப'தி!த� ப'தி!த� ப'தி    இர)டா
 ப'தி இர)டா
 ப'தி இர)டா
 ப'தி இர)டா
 ப'தி     
1.1 க2ண%.  2.1 சி"0-	�வி 
1.2 ல"0� த"0�. 2.2 டமார� 
1.3 நி�, நி�, நி�. 2.3 கிளிேய 
1.4 அணி�. 2.4 ப"டண� 
1.5 பா�பா அழாேத! 2.5 அ�த இட� 
1.6 ெரா"?. 2.6 க2ணா? 
1.7 ேகாயி� யாைன 2.7 அைடப"ட சி/க� 
1.8 நா9-	"? 2.8 ரயி� வ2? 
1.9 �2ெடM 2.9 ேமா"டா� 
1.10 ஜா?-	 >? 2.10 ப"டண� ேபாகிற மாமா 
1.11 Iைனயா� 2.11 ப�ளி-.ட� திற-	� கால� 
1.12 உ20 2.12 ெபா/க� 
1.13 தீபாவளி 2.13 தி�விழா 
1.14 க�ப� 
1.15 கிழைம� பா"0 
1.16 இரகசிய� 
----------- 
 
*�றா
 ப'தி*�றா
 ப'தி*�றா
 ப'தி*�றா
 ப'தி    நா�கா
 ப'திநா�கா
 ப'திநா�கா
 ப'திநா�கா
 ப'தி    
3.1 எ% ெத9வ� 4.1 மல� 
3.2 ICேசாைல 4.2 கா�தி� தா�தா 
3.3 ஆ"0-	"? 4.3 ெதாழி� 
3.4 சி%ன� ெபா�ைம 4.4 பயி+ேவா� 
3.5 பா0� பல1� 4.5 ம�Mைக 
3.6 ப"ட� 4.6 கட�கைர 
3.7 க2ணா விழி�தி0 4.7 மனித வ2? 
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3.8 க%4-	"? 4.8 நி@சய� 
3.9 அழ	 4.9 மைழ 
3.10 	ர/	- ."ட� 4.10 வ20 
3.11 வி07ைற- க?த� 4.11 	ண/க� 
3.12 பறைவ- க�ப� 4.12 யா� வி��&வா�? 
3.13 ப� 4.13 அ%& 
3.14 அGதபி�ைள 4.14 சி%ன@ சி%ன� பறைவ 
3.15 மி"டா9 4.15 அ�மாவி% கவைல 
3.16 எ/க� பா"? 4.16 உழவ� வா;க! 
3.17 ப�ளி-.ட� ப�தய� 4.17 வளராவி"டா�...? 
4.18 அ%ைனயி% அ1மதி 
------------  
 
ஐ�தா
 ப'தி ஐ�தா
 ப'தி ஐ�தா
 ப'தி ஐ�தா
 ப'தி     
5.1 நம) ெகா?. 5.13 ேச�றி� தாமைர. 
5.2 வி�ைத! 5.14 க�/கட�. 
5.3 பாரதியா�. 5.15 ெவ2ணிலா. 
5.4 வி0தைல. 5.16 அ%ைனயி% அ%&. 
5.5 கா�தி வழி. 5.17 தி�-	ற�. 
5.6 விள/கைவ�ேபாேம. 5.18 நிழ�. 
5.7 ேவ20� 5.19 பறைவ வர� 
5.8 8/	�ேபா). 5.20 ஆர�ப� ப�ளி:� க�Qாி:�. 
5.9 மர7�, மா0�. 5.21 ெச�வ@ சி4மி:� ஏைழ@ சி4மி:�. 
5.10 எ%ன ெச9யலா�? 5.22 ஜவஹ�லா� ேந�. 
5.11 &�த� வழி. 5.23 	20. 
5.12 ேவ2டாத 	ண/க�. 5.24 தாலா"0. 
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கைத� பாட�க� கைத� பாட�க� கைத� பாட�க� கைத� பாட�க�     
6.1 Iைன- க�யாண�. 6.18 ச"ைட ேபா"ட 	ர/	. 
6.2 கணபதி:� க�த1�. 6.19 மைல:� வா;5�. 
6.3 ந�லவ1� ெக"டவ1�. 6.20 மாமர�. 
6.4 ப� உைட�த 7�ைகய%. 6.21 அ%ைன ெமாழி. 
6.5 மானி% வி0தைல. 6.22 >-ைக� 8-கிய கா-ைக! 
6.6 Iைன Iைனதா%!. 6.23 கா-ைகக� வா;க. 
6.7 ெவ2ெண9 தி�?ய க2ண%. 6.24 ஏமா�ற�. 
6.8 நாயி% ந%றி. 6.25 க��பி% �சி. 
6.9 சமேயாசித &�தி. 6.26 Dரனி% ஆைச. 
6.10 ேகாழி-	Cசி% கைத. 6.27 நிைல�த ஆலமர�. 
6.11 காணாத 7�. 6.28 சி4மியி% உதவி. 
6.12 தி�ட% க2ட)?. 6.29 ஆைன ெவ?. 
6.13 அழ	� வி0தைல:�. 6.30 கா�தி வா-	. 
6.14 	ழ�ைத@ ச2ைட. 6.31 ஜவஹாி% 	திைர. 
6.15 எ% ெபய�. 6.32 ந�ல ேக�வி. 
6.16 சீனெவ?. 6.33 ேயாசைன எ�ப??. 
6.17 )�பா-கிைய� ெதாடமா"ேட%.  
 
ேவ-	ைக� பாட�க� ேவ-	ைக� பாட�க� ேவ-	ைக� பாட�க� ேவ-	ைக� பாட�க�     
7.1 ஒ"ைட@சிவி/கி. 7.8 பாலனி% ப?�&. 
7.2 ஐேயாடா!. 7.9 மனிதைர� ேபா�. 
7.3 >-	� மண7�. 7.10 ஆ�ைத. 
7.4 >"ைட�I@சி. 7.11 எ�லா� நாேன! 
7.5 ேசவேல, எG�தி�. 7.12 அ)தா%. 
7.6 பிர�மேதவேன. 7.13 ச"?@ சாமியா�. 
7.7 ெமா�த� எ�தைன?  
------------- 
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""""மல.
 உ�ள
மல.
 உ�ள
மல.
 உ�ள
மல.
 உ�ள
" " " " ----    !த� ெதா'தி!த� ெதா'தி!த� ெதா'தி!த� ெதா'தி    
 
1.11.11.11.1    க)ண�க)ண�க)ண�க)ண�    
 
க2ண% எ/க� க2ணனா�. 
கா� ேமக வ2ணனா�. 
ெவ2ெண9 உ2ட க2ணனா�. 
ம2ைண உ2ட க2ணனா�. 
	ழM னாேல மா0க� 
.ட@ ெச9த க2ணனா�. 
."ட மாக- ேகாபிய� 
.ட ஆ0� க2ணனா�. 
மைழ-	 ந�ல 	ைடெயன 
மைல பி?�த க2ணனா�. 
ந@�� பா�பி% மீதிேல 
நடன� ஆ0� க2ணனா�. 
ெகா0ைம மி-க க�சைன- 
ெகா%4 ெவ%ற க2ணனா�. 
8) ெச%4 பா2டவ�)யர� தீ��த க2ணனா�. 
அ�@� ன�-	- கீைதைய 
அ�ளி@ ெச9த க2ணனா�. 
ந�ல வ�-ேக அ�6வா%, 
நா/க� ேபா�4� க2ணனா�. 
------- 
 
1.21.21.21.2    ல%&
 த%&
ல%&
 த%&
ல%&
 த%&
ல%&
 த%&
    
 
வ"ட மான த"0. 
த"0 நிைறய ல"0. 
ல"0 ெமா�த� எ"0. 
எ"?� பாதி வி"0, 
எ0�தா% மீத� கி"0. 
 
மீத� உ�ள ல"0, 
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7G)� த/ைக ப"0 
ேபா"டா� வாயி�, பி"0. 
 
கி"0 நா%	 ல"0; 
ப"0 நா%	 ல"0; 
ெமா�த� தீ��த ெத"0. 
மீத� காM� த"0! 
--------- 
 
1.31.31.31.3    நி�நி�நி�நி�, , , , நி�நி�நி�நி�, , , , நி� நி� நி� நி�     
 
நி�, நி�, நி�. 
நி�லா வி"டா�, உடேன ஓ?@ 
ெச�, ெச�, ெச�. 
 
க�, க�, க�. 
க�ல? ப"ட நாயி% ச�த� 
ெளா�, ெளா�, ெளா�. 
 
&�, &�, &�. 
&�ைல� பி0/கி� Iமிைய உGதா�, 
ெந�, ெந�, ெந�. 
 
ெவ�, ெவ�, ெவ�. 
ெவ%ற) ராம� ைகயி� உ�ள 
வி�, வி�, வி�. 
 
ெசா�, ெசா�, ெசா�. 
ெசா�M� த�த பா"?- ெக/ேக 
ப�, ப�, ப�? 
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-----------  
 
1.41.41.41.4    அணி� அணி� அணி� அணி�     
 
அணிேல, அணிேல, ஓ?வா. 
அழ	 அணிேல, ஓ?வா. 
ெகா9யா மர� ஏறிவா. 
	20� பழ� ெகா20வா. 
பாதி� பழ� உ%னிட�; 
பாதி� பழ� எ%னிட�; 
.?- .? இ�வ�� 
ெகாறி�)- ெகாறி�)� தி%னலா�. 
--------- 
 
1.51.51.51.5    பா�பா அழாேதபா�பா அழாேதபா�பா அழாேதபா�பா அழாேத! ! ! !     
 
பா�பா, பா�பா, அழாேத! 
பQ% தாேர%; அழாேத! 
 
க2ேண பா�பா, அழாேத! 
கா� தாேர%; அழாேத! 
 
ெபா%ேன பா�பா, அழாேத! 
ெபா�ைம தாேர%; அழாேத! 
 
7�)� பா�பா, அழாேத! 
மி"டா9 தாேர%; அழாேத! 
 
* * * 
எ%ன ேவ20�? ெசா� பா�பா. 
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எ�லா� ேவ20ேமா? ெசா� பா�பா. 
 
சாி சாி பா�பா, த�கி%ேற%. 
சிாி, சிாி, ெகாCச� சிாி, பா�பா. 
----------  
 
1.61.61.61.6    ெரா%- ெரா%- ெரா%- ெரா%-     
 
ெரா"?, ெரா"?, ெரா"?யா�! 
ெவ"?, ெவ"?, ெவ2ெண9யி�, 
ெதா"0� ெதா"0 வாயிேல, 
பி"0� பி"0� ேபாடலா�. 
 
ெரா"? எ%4 ெசா%ன)� 
ம"?� லாத ஆைசதா%. 
ெசா"0 த�மா எ@சி+�. 
)"0- ெக/ேக ேபாவ)? 
 
கி"ட உ�ள கைடயிேல  
ெரா"? .ட வி�	). 
)"?� லாம� கிைட-	ேமா? 
த"? டாம� த�தி0. 
---------- 
 
1.71.71.71.7    ேகாயி� யாைனேகாயி� யாைனேகாயி� யாைனேகாயி� யாைன    
 
?/ டா/ ?/ ?/ 
?/ டா/ ?/ ?/ 
 
ேகாயி� யாைன வ�	). 
	ழ�ைதகேள, பா�/க�. 
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?/ டா/ ?/ ?/ 
?/ டா/ ?/ ?/ 
 
மணிைய ஆ"? வ�	). 
வழிைய வி"0 நி�+/க�. 
 
?/ டா/ ?/ ?/ 
?/ டா/ ?/ ?/ 
 
ஆ? ஆ? வ�	). 
அ�த� ப-க� ெச�+/க�. 
 
?/ டா/ ?/ ?/ 
?/ டா/ ?/ ?/ 
 
ஊைர@ ��றி வ�	). 
ஓர மாக நி�+/க�. 
 
?/ டா/ ?/ ?/ 
?/ டா/ ?/ ?/ 
 
ேகாயி� யாைன வ�	). 
	ழ�ைதகேள பா�/க�. 
	ழ�ைதகேள பா�/க�. 
	தி�) ஓ? வா�/க�. 
 
?/ டா/ ?/ ?/ 
?/ டா/ ?/ ?/ 
---------- 
 
1.81.81.81.8    நா1	நா1	நா1	நா1	'%- '%- '%- '%-     
 
ேதா... ேதா... நா9-	"?. 
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)�ளி வாவா நா9-	"?. 
 
உ%ைன� தாேன நா9-	"?. 
ஓ? வாவா நா9-	"?. 
 
ேகாப� ஏேனா நா9-	"? ? 
	தி�) வாவா நா9-	"?. 
* * * 
 
கG�தி� மணிைய- க"0ேவ%; 
கறி:� ேசா4� ேபா0ேவ%. 
 
இரவி� இ/ேக த/கி0. 
எ/க� D"ைட- கா�தி0! 
----------- 
 
1.91.91.91.9    2)ெட� 2)ெட� 2)ெட� 2)ெட�     
 
�2ெடM, �2ெடM, 
)4) 4�த �2ெடM! 
 
ப2ட ெம�லா� ெக0�தி0�;  
      பாைன ச"? உ�"?0�; 
க2ட க2ட ெபா�ெளலா�  
      க?�) நாச� ெச9தி0�. 
 
�2ெடM, �2ெடM, 
)4) 4�த �2ெடM ! 
 
ைபயி� ஓ"ைட ேபா"?0�;  
      பண�ைத இழ-க@ ெச9தி0�; 
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ைகைய- காைல இரவிேல  
      க?�) எ%ைன எG�பி0�. 
 
�2ெடM, �2ெடM, 
)4) 4�த �2ெடM ! 
---------- 
 
1.101.101.101.10    ஜா-	' *- ஜா-	' *- ஜா-	' *- ஜா-	' *-     
 
ஜா?-	 >?. 
சதி�-	 ேஜா?. 
பா�&-	 ேமா?. 
பற�)வா ஓ?. 
 
வாசி-க ஏ0. 
வசி�திட D0. 
பா+-	 மா0. 
ப2ணாேத ேக0. 
 
கா�-	 எ2ெண9. 
க2ண1-	 ெவ2ெண9. 
ரச�)-	� ெதா%ைன. 
ந�&வா9 எ%ைன. 
 
ப?�&-	� ேபா"?. 
ேவ"ைட-	 ஈ"?. 
க"?-க ேவ"?. 
கைதெசா�ல� பா"?. 
--------- 
 
1.111.111.111.11    4ைனயா� 4ைனயா� 4ைனயா� 4ைனயா�     
 
Iைனயாேர, Iைனயாேர, 
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ேபாவ ெத/ேக ெசா�+D�? 
 
ேகாM- 	20- க2களா� 
.��) ஏேனா பா�-கிறீ�? 
 
பC�- கா�க ளாேலநீ� 
ைபய� ைபய@ ெச%4ேம 
 
எ%ன ெச9ய� ேபாகிறீ�? 
எM பி?�)� தி%னவா? 
 
அ/	 எ/ேக ேபாகிறீ�? 
அ0�ப/ கைரைய ேநா-கியா? 
 
ச"?� பாைல- 	?-கவா, 
சா) ேபால@ ெச�கிறீ�? 
 
ச"?� பா+�, ஐையேயா, 
ஜாSதி யா9- ெகாதி-	ேத! 
 
ெதா"டா� நா-ைக@ �"?0�. 
8ர ஓ?� ேபா9வி0�! 
--------- 
 
1.121.121.121.12    உ)& உ)& உ)& உ)&     
 
Iைனயாேர, Iைனயாேர, 
ேபாவ ெத/ேக ெசா�+D�? 
 
ேகாM- 	20- க2களா� 
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.��) ஏேனா பா�-கிறீ�? 
 
பC�- கா�க ளாேலநீ� 
ைபய� ைபய@ ெச%4ேம 
 
எ%ன ெச9ய� ேபாகிறீ�? 
எM பி?�)� தி%னவா? 
 
அ/	 எ/ேக ேபாகிறீ�? 
அ0�ப/ கைரைய ேநா-கியா? 
 
ச"?� பாைல- 	?-கவா, 
சா) ேபால@ ெச�கிறீ�? 
 
ச"?� பா+�, ஐையேயா, 
ஜாSதி யா9- ெகாதி-	ேத! 
 
ெதா"டா� நா-ைக@ �"?0�. 
8ர ஓ?� ேபா9வி0�! 
--------- 
 
1.131.131.131.13    தீபாவளிதீபாவளிதீபாவளிதீபாவளி    
 
காைல- ேகாழி .5� 7%ேன, 
க2ைண விழி�)- ெகா�ளலா�; 
எ2ெண9 ேத9�) 7Gகலா�. 
 
ப"ட ண�தி� வா/கி வ�த 
ப"0 ஆைட எ0-கலா�; 
க"?� பா��) மகிழலா�. 
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ப"ச மான அ�பா விட�, 
ப"டாS க"0 வா/கலா�; 
�"0@ �"0� தீ�-கலா�. 
 
த�வா� அ�மா, ப"ச ண/க�; 
த"0 நிைறய வா/கலா�; 
பி"0� பி"0� ேபாடலா�. 
-------- 
 
1.141.141.141.14    க�ப� க�ப� க�ப� க�ப�     
 
க�ப� ந�ல க�பலா�. 
கடM� ெச�+� க�பலா�. 
 
அ-க ைர-	@ ெச�லேவ 
ஆ"க� ஏ4� க�பலா�. 
 
சாமா% ஏ�4� க�பலா�. 
ச2ைட ெச9:� க�பலா�. 
 
க�ப� த%னி� பலவித� 
கடM% மீ) திாி:மா�. 
 
8ர ேதச� ெச�+மா�. 
)ைற 7க�தி� த/	மா�. 
 
கல/ கைர விள-கினா� 
கைரைய- க20 ேச�மா�. 
 
க�ப� ஏறி உலெகலா� 
காண ேவ2? ஆைசேயா? 
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ெச�வ த�ேக அ1மதி@ 
சீ"0 எ/ேக? கா"?0! 
--------- 
 
1.151.151.151.15    கிழைம� பா%&கிழைம� பா%&கிழைம� பா%&கிழைம� பா%&    
 
ஞாயி�4- கிழைம நைகைய- காேணா�. 
தி/க" கிழைம தி�ட% கிைட�தா%. 
ெசKவா9- கிழைம ெஜயி+-	� ேபானா%. 
&த% கிழைம &�தி வ�த). 
வியாழ- கிழைம வி0தைல யானா%. 
ெவ�ளி- கிழைம D"0-	� ேபானா%. 
சனி- கிழைம சா�பி"0� ப0�தா%. 
அ�&ற� அவ%கைத ஆ�-	� ெதாி:� ? 
-------- 
 
1.161.161.161.16    இரகசிய
 இரகசிய
 இரகசிய
 இரகசிய
     
 
ெந�+-	�ேள அாிசி இ�-	, ெசா�லாேத! 
ெந��&-	�ேள J0 இ�-	, ெசா�லாேத! 
ெசா�+-	�ேள ெபா�� இ�-	, ெசா�லாேத! 
ேசா�4-	�ேள ச�) இ�-	, ெசா�லாேத! 
 
பா"0-	�ேள இைச இ�-	, ெசா�லாேத! 
பழ�)-	�ேள �சி இ�-	, ெசா�லாேத! 
கா"0-	�ேள மர� இ�-	, ெசா�லாேத! 
கட+-	�ேள உ�& இ�-	, ெசா�லாேத! 
 
Iமி-	�ேள நீ� இ�-	, ெசா�லாேத! 
I5-	�ேள ேத% இ�-	, ெசா�லாேத! 
நாமி�ேபா) ேபசியைத ெய�லா�நீ, 



23 

 

நா+ேப�க� கா)ேக"க@ ெசா�லாேத! 
-------- 
 
2.12.12.12.1    சி%&	'.வி சி%&	'.வி சி%&	'.வி சி%&	'.வி     
 
சி"0- 	�வி, கி"டவா. 
எ"ட ஓ?� ேபாகாேத! 
 
க"?� ேபா"0 ைவ-கமா"ேட%. 
கவைல� ப"0 ஓடேவ2டா�. 
ப"ட� ேபால வாைனேநா-கி� 
பற�), ஓ? அைலயேவ2டா�. 
 
சி"0- 	�வி, கி"டவா. 
எ"ட ஓ?� ேபாகாேத! 
 
வ"ட மி"0� திாியேவ2டா�. 
மைழயி� எ�லா� நைனயேவ2டா�. 
ெவ"ட ெவளியி� ��றேவ2டா�. 
ெவ9யி� தா-க அைலயேவ2டா�. 
 
சி"0- 	�வி, கி"டவா. 
எ"ட ஓ?� ேபாகாேத! 
 
ப"0 உடைல� ெதா"?0ேவ%. 
ைபய� ைபய ெந�/கி0வா9. 
த"0 நிைறய ெந�த�ேவ%. 
தய5 ெச9) வ�தி0வா9. 
 
சி"0- 	�வி, கி"டவா. 
எ"ட ஓ?� ேபாகாேத! 
---------- 
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2.22.22.22.2    டமார
 டமார
 டமார
 டமார
     
 
ட�ட� ட�ட� டமாரமா�. 
டமார� ெப�ைம அபாரமா�. 
"ட�ட�" என) 	ரலா	�. 
"டமார�" என) ெபயரா	� (ட�ட�) 
 
ஜால வி�ைத ெச9:�இட�, 
ச�-கS ஆ"ட� ஆ0�இட�. 
ஏல� .றி வி�	�இட� 
எ�லா இட7� நா%இ��ேப% (ட�ட�) 
 
அரச� அைட:� ெவ�றிகைள 
அைனவ�� அறிய@ ெச9கி%ற 
7ரேசா என) அ2ணா@சி. 
மி�த/ க�எ% த/க@சி. (ட�ட�) 
----------- 
 
2.32.32.32.3    கிளிேய கிளிேய கிளிேய கிளிேய     
 
ைபய%- கிளிேய, கிளிேய, உ%1ட% 
      கிள�பி வரவா நா1ேம ? 
 
கிளி- இற-ைக உன-	 இ�ைலேய ! 
      எ�ப ?�தா% பற�பேதா ? 
 
ைபய%- இற-ைக நீதா% ெகா20வா. 
      இ%ேற ேச��) பற-கலா�. 
 
கிளி- பழ/க� தாேம தி%னலா�. 
      ப"ச ண/க� இ�ைலேய! 
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ைபய%- ப"ச ண/க� வா/கேவ 
      பண7� ெகா20 வ�ேவேன. 
 
கிளி- பண�ைத எ�த இட�திேல 
      பா) கா�) ைவ�பேதா ? 
 
ைபய%- பண�ைத@ சிறகி 1�ேளேய 
      பா) கா�) ைவ�ேபேன. 
 
கிளி- பற-	� ேபா), ஐையேயா, 
      பண� விG�) ேபா	ேம! 
--------- 
 
2.42.42.42.4    ப%டண
 ப%டண
 ப%டண
 ப%டண
     
 
ப"டண� ெப�� ப"டண�. 
பல�� .0� ப"டண�. 
 
கா�, 	திைர வ2?க� 
கண-கி� லாத ப"டண�. 
 
த2ட வாள மீ)""ரா�" 
வ2? ஓ0� ப"டண�. 
 
ஆைள ைவ�) ாிTாவி� 
ஆ� இG-	� ப"டண�. 
 
மி�க- கா"சி சாைல:�, 
ெம�த� ெபாிய ேகா"ைட:� 
 
உயர மான "ேகா�"0"ேம 
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உ�ள த�த� ப"டண�. 
 
க�ப� த/க� )ைற7க�, 
கா�4 வா/க- கட�கைர, 
 
Dதி ேதா4� ப�ளிக� 
விள/	 கி%ற ப"டண�. 
 
ெபா"ட ண�ைத- க"?ேய 
ேபாக� ேபாேற% ப"டண�. 
 
எ%ன ப"டண� ெதாி:மா? 
ெச%ன� ப"டண� ெதாிC�-ேகா! 
----------- 
 
2.52.52.52.5    அ�த இட
 அ�த இட
 அ�த இட
 அ�த இட
     
 
அ�பா எ%ைன 
      அைழ�)@ ெச%றா�. 
அ/	 ஓாிட�. 
 
அ/கி ��த 
      	யி+�, மயி+� 
ஆ?� திாி�தன. 
 
ெபா�லா நாி:�, 
      &1	 Iைன 
எ�லா� நி%றன. 
 
	"? மா%க�, 
      ஒ"ைட@ சிவி/கி 
.ட இ��தன. 
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	ர/	 எ%ைன� 
      பா��)� பா��)- 
"	4	" ெற%ற). 
 
யாைன ஒ%4 
      காைத- காைத 
ஆ"? நி%ற). 
 
7தைல தைலைய� 
      8-கி� பா��) 
>@� வி"ட) ! 
 
கர? .ட 
      உ4மி- ெகா2ேட 
காைல� 8-கி�4 ! 
 
சி4�ைத ஒ%4  
      ேகாப� ேதா0 
சீறி� பா��த) ! 
 
அ/	 எ/க� 
      அ�கி ேலேய 
சி/க� நி%ற) ! 
 
கர?, சி/க� 
      &Mைய- க2ேட%; 
க20� பயமி�ைல. 
 
Jர ைன�ேபா� 
      நி%றி ��ேத%; 
)ளி:� பயமி�ைல ! 
 
ெச%ற அ�த 
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      இட� உன-	� 
ெதாிய வி�ைலயா ? 
 
மி�க- கா"சி 
      சாைல தாேன; 
ேவெறா%4� இ�ைல ! 
-------- 
 
2.62.62.62.6    க)ணா- க)ணா- க)ணா- க)ணா-     
 
ெம�த� ெபாிய க2ணா? 
D"?� எ%னிட� இ�-கிற). 
 
நி�த� நி�த� அத%7%னா� 
நி%ேற அழ	 பா��தி0ேவ%. 
 
அதைன� பா��)@ சிாி�தப? 
அ�ப? இ�ப? ஆ?0ேவ%. 
 
அதனி� ெதாி:� உ�வ7ேம 
அ)ேபா� ஆ?@ சிாி�தி0ேம. 
 
"ெகா%றி0 ேவ%" என விரைலநா% 
ேகாபமா9 எதிேர நீ"?0ேவ%. 
 
"நா1� அ�ப?� தா%"எ%ேற 
ந%றா9� தி��பி@ ெச9தி0ேம. 
 
எ�ப? எ�ப?@ ெச9தா+� 
எ%ேபா� அ)5� ெச9தி0ேம. 
 
ந%ைம ெச9தா� ந%ைமதா% 
ந�ைம நா? வ�தி0ேம. 
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தீைம ெச9தா� தீைமதா% 
தி��பி வ�) ேச��தி0ேம ! 
--------- 
 
2.72.72.72.7    அைடப%ட சி5க
அைடப%ட சி5க
அைடப%ட சி5க
அைடப%ட சி5க
    
 
சி/க� எ/ேக பா�-கிறா9 ? 
சீறி� பாய எ2ணேமா ? 
 
ெகா20 வ�) உ%ைன�தா% 
."?� ேபா"0 வி"ேடாேம ! 
 
ெவ�ளி ேபால� தைலமயி� 
விாி�) நி�	� சி/கேம, 
 
ெகா�ளி ேபா%ற க2களா� 
"	4	" ெற%4 பா��பேத% ? 
 
க�தி ேபா%ற நக/களா� 
க�பி ைய�தா% கீறலா�. 
 
உயிைர- ெகா%4 க�பியி% 
உடைல- கிழி-க 7?:ேமா ? 
 
மி�க ராஜ சி/கேம, 
மிர"? ஏேனா பா�-கிறா9 ? 
 
."ைட வி"0 வரேவதா% 
I"0� ேபா"? �-	ேத ! 
--------- 
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2.82.82.82.8    ரயி� வ)-ரயி� வ)-ரயி� வ)-ரயி� வ)-    
 
ேபா	) பா�, ரயி� ேபா	)பா�. 
&ைகயிைன- க-கிேய ேபா	)பா�. 
 
"	&	&" ச�த� ேபா0)பா�. 
".-.-" எ%4ேம .5)பா�. 
 
8ர7�, ேநர7� 	ைறவ)பா�. 
)ாிதமா9 எ/	ேம ஓ0)பா�. 
 
அைறயைற யான வ2?க�பா�. 
அவ�றிேல மனித� ெச�வ)பா�. 
 
"Sேடஷ"னி ெல�லா� நி�	)பா�. 
சிக�&- ெகா?-ேக அC�)பா�. 
 
மைலைய- 	ைட�ேத ெச�+)பா�. 
ைமயி�� த%னி+� ஓ0)பா�. 
 
பால� கட�)ேம ேபா	)பா�. 
"பட,பட கட,கட" எ%	)பா�. 
 
ப"டண மாமா க?தெமலா� 
ைபயிேல 8-கி வ�	)பா�. 
 
காைச- காியா9 ஆ-காம�, 
காிைய� &ைகயா9 வி0வ)பா� ! 
-------- 
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2.92.92.92.9    ேமா%டா� ேமா%டா� ேமா%டா� ேமா%டா�     
 
"I�, I�" எ%ற ச�த7ட% 
      ேபா	) ேமா"டா� பா�,பா�,பா�. 
"ஜா�, ஜா�" எ%ேற அதிேலறி@ 
      சவாாி ெச9ேவா� வா,வா,வா. 
 
அ�பா கா� த�தி0வா�. 
      அதனி� ேமா"டா� வா/கிடலா�. 
��பா, நீ:� ேதாழ�க6� 
      ெசா	சா9 ஏறி@ ெச%றிடலா�. 
 
நா%தா% காைர ஓ"?0ேவ%. 
      நாலா ப-க7� ��றிடலா�. 
"டா2, டா2" ப�ளி- .டமணி 
      ந�ைம அைழ-க@ ெச%றிடலா�. 
 
"ெப"ேரா�" ேவ2டா�; காி ேவ2டா�; 
      "ெபடைல" அG�திேய ஓ"?0ேவ% 
எ"0� திைச:� ��றிடேவ 
      இVட� உ�ளவ� வா�/க�! 
-------- 
 
2.102.102.102.10    ப%டண
 ேபாகிற மாமா ப%டண
 ேபாகிற மாமா ப%டண
 ேபாகிற மாமா ப%டண
 ேபாகிற மாமா     
 
ப"டண�ைத� பா�-க�ேபா	� 
      சி%னமாமா - இ�த� 
ைபயைனநீ மற�திடாேத, 
      சி%னமாமா. 
 
பா�பா5-	 ஊ)	ழ� 
      சி%னமாமா - அ�த� 
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ப"டண�தி� வா/கிவாரா9, 
      சி%னமாமா. 
 
அ-கா6-	 ர�ப�வைள  
      சி%னமாமா - அ/ேக 
அழகழகா9 வா/கிவாரா9, 
      சி%னமாமா. 
 
பிாிய7�ள அ�மா5-	, 
      சி%னமாமா - ந�ல 
ெப/கW�@ ேசைலேவ20�, 
      சி%னமாமா. 
 
அ�பா5-	@ ச"ைட�)ணி 
      சி%னமாமா - ஓ� 
ஆ4ெகஜ� வா/கிவாரா9, 
      சி%னமாமா. 
 
தா�தா5-	 ஊ%றி@ெச�ல 
      சி%னமாமா - ந�ல 
த�த�பி?- க�&ேவ20�, 
      சி%னமாமா. 
 
ப�ேலயி�லா� பா"?-	நீ 
      சி%னமாமா - இ� 
ப�வாிைச வா/கிவாரா9, 
      சி%னமாமா. 
 
என-	�ஒ� "ைச-கி�"வ2? 
      சி%னமாமா - நீ 
இ�ைலெய%றா� விடேவமா"ேட%, 
      சி%னமாமா. 
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ெசா%னெத�லா� மற�திடாம� 
      சி%னமாமா - உன) 
)ணிைய@��றி 7?@��ேபா0, 
      சி%னமாமா! 
-------- 
 
2.112.112.112.11    ப�ளி	6ட
 திற	'
 கால
 ப�ளி	6ட
 திற	'
 கால
 ப�ளி	6ட
 திற	'
 கால
 ப�ளி	6ட
 திற	'
 கால
     
 
ப�ளி- .ட� திற-	� கால�. 
பால� ைபைய� 8-	� கால�. 
 
மணியி% ஓைச ேக"	� கால�. 
மாண வ�க� .0� கால�. 
 
வா�தி யாைர� பா�-	� கால�. 
வ	�& மாறி இ�-	� கால�. 
 
&�த க/க� வா/	� கால�. 
&ர"?� &ர"?� பா�-	� கால�. 
 
பாீ"ைச த%னி� ேத�@சி ெப�ற 
பா+ ேஜாரா9 நட-	� கால�. 
 
ேதா�4� ேபான ேகா& >Cசி 
ெதா/கி� ேபா@�, ஐேயா, கால� ! 
------- 
 
2.122.122.122.12    ெபா5க� ெபா5க� ெபா5க� ெபா5க�     
 
ெவ�ைள ெய�லா� அ?�)ைவ�), 
D"ைட ந%	 ெமGகிைவ�), 
 



34 

 

வி?:� ேபாேத 	ளி�)வி"0, 
விள-	 ஒ%ைற ஏ�றிைவ�), 
 
ேகால மி"ட பாைனயதி� 
ெகா�) மCச� க"?ைவ�), 
 
அ�த� பாைன த%ைன�8-கி 
அ0�பி� ைவ�)� பாைலஊ�றி� 
 
ெபா/கி� பா+� வ�ைகயிேல 
"ெபா/க ேலாபா� ெபா/க"ெல%ேபா�. 
ேத/கா ேயா0 க��&�,ேசா4� 
ெத9வ� )-	� பைட�)ைவ�), 
 
ஒ%4 ேச��) உ2?0ேவா�; 
ஓ? ஆ?� பா?0ேவா�. 
------------ 
 
2.132.132.132.13    ெபா5க� ெபா5க� ெபா5க� ெபா5க�     
 
ெவ�ைள ெய�லா� அ?�)ைவ�), 
D"ைட ந%	 ெமGகிைவ�), 
 
வி?:� ேபாேத 	ளி�)வி"0, 
விள-	 ஒ%ைற ஏ�றிைவ�), 
 
ேகால மி"ட பாைனயதி� 
ெகா�) மCச� க"?ைவ�), 
 
அ�த� பாைன த%ைன�8-கி 
அ0�பி� ைவ�)� பாைலஊ�றி� 



35 

 

 
ெபா/கி� பா+� வ�ைகயிேல 
"ெபா/க ேலாபா� ெபா/க"ெல%ேபா�. 
ேத/கா ேயா0 க��&�,ேசா4� 
ெத9வ� )-	� பைட�)ைவ�), 
 
ஒ%4 ேச��) உ2?0ேவா�; 
ஓ? ஆ?� பா?0ேவா�. 
 
ேதாி� சாமி வ�த)� 
ேத/கா ெயா0 ேபாகலா�. 
ஊரா ேரா0 நா7ேம 
உைட�) ைவ�) வண/கலா�. 
 
பா�ேகாவா வா/கலா�. 
பC� மி"டா9 வா/கலா�. 
நாேல கா� பண�திேல 
நட-	� ெபா�ைம வா/கலா�. 
 
பா"? நா1� ேக"பைத� 
ப"ச மாக வா/	வா�. 
பா"? யவைள- ைக:ட% 
."?- ெகா20 தி��&ேவ%. 
-------- 
 

*�றா
 ப'தி*�றா
 ப'தி*�றா
 ப'தி*�றா
 ப'தி    
 
3.13.13.13.1    எ� ெத1வ
 எ� ெத1வ
 எ� ெத1வ
 எ� ெத1வ
     
 
அ�மா, அ�மா, வ�வாேய, 
      அ%பா9 7�த� த�வாேய. 
அ�மா உ%ைன- கா2டாேல, 
      அGைக ஓ?� ேபா9வி0ேம. 
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ப�) மாத� �ம�தாேய 
      பாாி� எ%ைன� ெப�றாேய. 
ப�தி ய/க� கா�தாேய. 
      பா0 ப"0 வள��தாேய. 
 
அழ	 மி-க ச�திரைன 
      ஆகா ய�தி� கா2பி�ேத 
பழ7�, பா+� ஊ"?0வா9; 
      பா"0�, கைத:� ெசா�M0வா9. 
 
தமிைழ- க�4� த�தி0வா9. 
      "த�)� பி�"ெதன� ேபசி?1� 
"அ7த�, அ7த�" எ%றி0வா9. 
      அைண�) 7�த� த�தி0வா9. 
 
என-	@ சி4ேநா9 வ�தா+� 
ஏேனா மிக5� வ��)கிறா9 ? 
உண5 இ%றி உற/காம�, 
உயி�ேபா� எ%ைன- கா-கி%றா9. 
 
உ%ைன� ேபாேல வள��தி0ேவா�, 
உலகி� உ2ேடா ேவெறா�வ� ? 
எ%ைன- கா-	� அ�மாேவ, 
என-	� ெத9வ� நீதாேன. 
-------- 
 
3.23.23.23.2    48ேசாைல48ேசாைல48ேசாைல48ேசாைல    
 
ப"0, இ/ேக பார?. 
பலவி த�தி� மல�கைள. 
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சி"0� ேபால மலெரலா� 
சிாி�த ைழ-க� பார?. 
 
ப"0� ேபால வ�ண7� 
பலவி த�தி� காXேத. 
 
ெமா"0� I5� காைலயி� 
த"0� ேபால விாி:ேத. 
 
எ"0� தி-	� வாசைன 
எG�) Dசி@ ெச�+ேத. 
 
வ"ட மி"0 வ2?ன� 
வ�) ேதைன உ2Xேத. 
 
த"?� ெகா9) மல�கைள� 
தைலயி� ைவ�) மகிGேவா�. 
 
க"? ந�ல மாைலயா9- 
கட5 6-	@ சா�தேவ. 
 
ெகா"0 ேமள� ேக"ட)�, 
ேகாயி +-	 ஓ0ேவா�. 
------- 
 
3.33.33.33.3    ஆ%&	'%-ஆ%&	'%-ஆ%&	'%-ஆ%&	'%-    
 
ஆ"0- 	"?, எ%ைனநீ 
      அைழ�ப ெத/ேக, .4வா9? 
ஓ"ட� ஒ"ட மாகேவ 
      ஓ? வரவா ெசா�கிறா9? 
 
&�M �-	� ப-கேம 
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      ேபாக� தாேன அைழ-கிறா9? 
&�லா� என) பசியிைன� 
      ேபா-கி- ெகா�ள 7?:ேமா? 
 
அ�மா ேதாைச தி%னேவ 
      அைழ-கி றா�;நா% ேபாகிேற%. 
��மா இ/	 நி�பேத%? 
      ெசா%ேன%; ஓ?@ ெச�+வா9. 
---------- 
 
3.43.43.43.4    சி�ன� ெபா
ைமசி�ன� ெபா
ைமசி�ன� ெபா
ைமசி�ன� ெபா
ைம    
 
சி%ன@ சி%ன� ெபா�ைம. 
      சி/கார� ெபா�ைம. 
எ%ன ேவ20� ெசா�ேல? 
      ஏேனா ேபச வி�ைல? 
 
பாட ஆட மா"டா9. 
      பரம சா)� ெபா�ைம. 
ேதட ைவ�) வி"ேட 
      ெத�வி� ஓட மா"டா9 ! 
 
வளர வி�ைல; உ%ற% 
      வய)� ெதாிய வி�ைல. 
அழேவ மா"டா9. ந�ல 
      அழ	� ெபா�ைம நீதா%. 
 
ெகாCச ேம1� உ2பா9. 
      ேகாப� ேவ2டா�, க2ேண. 
பC� ெம�ைத தாேர%. 
      ப0�)- ெகா�வா9, க2ேண. 
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8-க� ெகா�வ ேதேனா ? 
      ெசா�ல- ேக"பா9, க2ேண. 
ெசா-கா9 ைத�ேத%; பாரா9. 
      ேஜாரா9� ேபா"0- ெகா�வா9. 
 
அ�மா எ%ேம� எ%4� 
      அ%& கா"ட- கா2பா9. 
அ�மா ைவ�ேபா� உ%ேம�  
      ஆைச ெகா2ேட%, நாேன. 
---------- 
 
3.53.53.53.5    பா&
 பல"
பா&
 பல"
பா&
 பல"
பா&
 பல"
    
 
ேதாைல உாி�த பிற	தா% 
�ைளைய� தி%4 பா�-கலா�. 
 
ஓ"ைட உைட�த பிற	தா% 
உ�ேள ப��ைப- காணலா�. 
 
உைலயி� அாிசி ெவ�)தா% 
உ20 பசிைய� ேபா-கலா�. 
 
)ணிைய� ைத�த பிற	தா% 
ெசா-கா9 ேபா"0 மகிழலா�. 
 
எG�ைத- க�ற பிற	தா% 
ஏ"ைட� ப?�) அறியலா�. 
 
பா0 ப"ட பிற	தா% 
பலைன- க20 மகிழலா�. 
------ 
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3.63.63.63.6    ப%ட
ப%ட
ப%ட
ப%ட
    
 
பற�) ேமேல ெச%றி0� 
      ப"ட� பா�,பா� த�பிேய. 
ப��) .ட இதைன�ேபா� 
      பற-	 ேமாநீ ெசா�+வா9. 
 
வா+� உ�ள ப"டமா�; 
      வாM� லாத ப"டமா�; 
ேம+�, ேம+� ெச�+ேத. 
      "வி�வி" ெர%4 க�)ேத. 
 
ப@ைச, நீல வ�ண7� 
      ப"ட� த%னி� காXேத. 
உ@சி மீ) வான�ைத 
      ஓ"ைட ெச9ய� பா�-	ேத! 
 
கா�ற ?-	� தி-கிேல,  
      ைக:� ேச��தி G-	ேத ! 
பா��ேபா� எ%ேற ேமக�)� 
      பா�,பா�, த�பி ஒளி:ேத ! 
------- 
 
3.73.73.73.7    க)ணா விழி�தி& க)ணா விழி�தி& க)ணா விழி�தி& க)ணா விழி�தி&     
 
காைல ேநர� ஆனேத.  
      க2ணா, க2ைண விழி�தி0 ! 
ேவைல ெச9ய யாவ�� 
      விழி�ெத G�தா�, பா��தி0. 
 
எGவ த�ேக "ெகா-கேரா" 
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      எ%4 ேசவ� .5ேத. 
உGவ த�ேக மா0க� 
      ஓ"? உழவ� ெச�கிறா�. 
 
மைற�) இ�6� ஓடேவ, 
      மல�க� யா5� விாியேவ, 
விைர�) வ�தா%, Jாிய%. 
      விழி�ெத G�) பா��தி0. 
 
ப�ைம யான &�Mேல 
      பனிம ைற�) ேபானேத. 
ப�5� க%4 தடவிேய 
      பாைல ஊ"ட� பா��தி0. 
 
"சலச"ெல%4 பறைவக� 
      ச�த மி"ேட ேவகமா9� 
பலதி ைசக� ஓ0த� 
      பா�-க நீ ெயG�தி�. 
 
எG�) காைல- கடைனேய 
      இனி) நீ:� 7?�தி0. 
ெதாG) &�த க�திைன� 
      திற�) பாட� க�றி0. 
--------- 
 
3.83.83.83.8    க�9	'%-க�9	'%-க�9	'%-க�9	'%-    
 
க%ேற, க%ேற, ஓ?வா. 
      காைள- க%ேற ஓ?வா. 
இ%ேற .? இ�வ�� 
      இ%ப மாக� ேபசலா�. 
 
"அ�மா" எ%ேற நா/க6� 
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      அைழ-கி ேறாேம அ%ைனைய. 
"அ�மா" எ%4 நீ:ேம 
      அைழ�ப ெத/க� பாடேமா ? 
 
பாைல- 	?�த பிற	தா% 
      ேவைல ஒ%4� இ�ைலேய. 
வாைல� 8-கி எ%னிட� 
      வைள�) 	தி�) ஓ?வா. 
 
ெசாறி�) ெகா0�) உன-	நா% 
      ெசா%ேன%, ஏேதா வா��ைதக� 
"சாிதா%, சாிதா%" எ%4நீ 
      தைலைய ஆ"?- கா"0வா9. 
-------- 
 
3.93.93.93.9    அழ' அழ' அழ' அழ'     
 
நா"0-	 அழ	 வளைம. 
நாவி�	 அழ	 இ%ெசா�. 
D"0-	 அழ	 ெவளி@ச�. 
Dதி-	 அழ	 ஒG/	. 
 
கா�4-	 அழ	 ெம%ைம 
கட+-	 அழ	 அைலக�. 
ஆ�4-	 அழ	 ஓ"ட�. 
ஆX-	 அழ	 Dர�. 
 
ெப2X-	 அழ	 க�&. 
ேப@�-	 அழ	 உ4தி. 
க2X-	 அழ	 க�ைண. 
க�வி-	 அழ	 அட-க�. 
 
ஜல�தி�	 அழ	 ��த�. 
ச/	-	 அழ	 ெவ2ைம. 
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நில�தி�	 அழ	 விைள5. 
ெந�றி-	 அழ	 திலக�. 
--------- 
 
3.103.103.103.10    'ர5'	 6%ட
 'ர5'	 6%ட
 'ர5'	 6%ட
 'ர5'	 6%ட
     
 
	ர/	- ."ட� பா��தி0வா9. 
      	தி�) ஆட� பா��தி0வா9. 
சிர/	 வ�த ைபயைன�ேபா� 
      ேதக� ெசாறித� பா��தி0வா9. 
 
	"? �ம-	), ஒ�	ர/	. 
      "	�	�" எ%	), ஒ�	ர/	. 
த"?- ெகா0-	), ஒ�	ர/	. 
      தாவி- 	தி-	) ஒ�	ர/	. 
 
க"?� பி?-	), ஒ�	ர/	. 
      க�ண� ேபா0), ஒ�	ர/	. 
எ"?- கிைளைய� பி?�திடேவ, 
      எG�பி- 	தி-	), ஒ�	ர/	. 
 
கிைளயி� வாைல மா"?வி"0- 
      கீேழ ெதா/	), ஒ�	ர/	. 
தைழ:�, பழ7� பறி�ெத/க� 
      தைலயி� ேபா0), ஒ�	ர/	. 
 
)Vட� தன/க� மி-க)வா�. 
      ��மா இ�-க� ெதாியாதா�. 
கVட� விைளவி�பேத, ஆனா+�, 
      க�லா� அ?�திட லாேமாெசா� ? 
-------- 
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3.113.113.113.11    வி&!ைற	 க-த
 வி&!ைற	 க-த
 வி&!ைற	 க-த
 வி&!ைற	 க-த
     
 
அ%&ைடய ஆசிாிய� 
அவ�க6-	, எ%வண-க�. 
 
காைல7த� தைலவMயா� 
கVடமிக� ப0கி%ேற%. 
 
ப�ளி-	 வ�திடேவா, 
பாட�ைத� ப?�திடேவா 
 
இ%ைற-	 7?யாம� 
இ��பதனா� அ%&ைடY�. 
 
தைய.��) இ%4ம"0� 
த�D�க�, வி07ைறதா%. 
 
இ�ப?-	� பணி5�ள, 
இ%பவ�M 
2-� ப?வ�. "இ" பிாி5. 
--------- 
 
3.123.123.123.12    பறைவ	 க�ப� பறைவ	 க�ப� பறைவ	 க�ப� பறைவ	 க�ப�     
 
பா"?, பா"?, ஓ?வா. 
      பறைவ- க�ப� ேமேலபா�. 
D"0 ேமேல "வி�"ெரன 
      ேவக மாக� ேபா	ேத! 
 
கா"ைட� தா2?@ ெச�+மா�. 
      கட� கட�) ேபா	மா�. 
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பா"? ைய�ேபா� அ2ணா�) 
      பல�� பா�-க� ப2Xமா�! 
 
பா"?, பா"? இதைன�ேபா� 
      பறைவ- க�ப� 7%ெபலா� 
பா"ட%, பா"? யாேர1� 
      பா��த )2ேடா ெசா�+வா9? 
பா"?, நீ:�, நா1ேம 
      பறைவ- க�ப� ஏறிேய, 
D"ைட வி"0@ ெச�+ேவா�. 
      ெவளியி டாேத, ரகசிய�! 
----------- 
 
3.133.133.133.13    ப� ப� ப� ப�     
 
ந�ல ப2ட� தி%னேவ 
      நம-	 மி-க உதவி0� 
ப�ைல� ப�றி இ%4நா% 
      பா"0- க"ட� ேபாகிேற%. 
 
பா�பா வாக இ�-ைகயி� 
      ப�ேல இ�ைல, அ�&ற� 
ேக"பா9, அ)5�, அாிசிேபா� 
      கிள�ப லா@�, 7தMேல. 
 
வள��), வள��) வாிைசயா9 
      வாைய நிர�ப லாயின. 
தள��) ேபான கிழவைர� 
      தனிேய வி"0� பிாி�தன. 
 
74-	, சீைட யாைவ:� 
      ெநா4-கி உ�ேள த�ளி0�. 
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சிாி-	� ேபா) அழ	-ேக 
      சிற�& ெம�த- ெகா0�தி0�. 
 
7�)� ப�க� ேபா9வி?% 
7க�தி% அழ	� ேபா	ேம. 
நி�த� நி�த� ப�கைள@ 
��த� ெச9) கா�ேபாேம ! 
---------- 
 
3.143.143.143.14    அ:த பி�ைள அ:த பி�ைள அ:த பி�ைள அ:த பி�ைள     
 
அGத பி�ைள சிாி-	மா�. 
      அ�மா வ�தா� 	தி-	மா�. 
கG�ைத- க"?- ெகா�6மா�. 
      "கலக"ெல%4 ேப�மா�. 
 
அ��& மல��) விாி:மா�. 
      அ�ண% வரேவ சிாி-	மா�. 
வி��பி அணிய@ ெச9:மா�. 
      Dசி மண�ைத� பர�&மா�. 
 
ம?:� ெச?க� நிமி�மா�. 
      மைழைய- க20 தைழ-	மா�. 
அ?யி +�ள ேவ�க6� 
      ஆழ மாக@ ெச�+மா�. 
 
ப0�த க%4 எG�&மா�. 
      ப�ைவ- க20 )�6மா�. 
ெகா0�த பாைல@ ச�பிேய, 
      	?�)- 	தி�) ஓ0மா� ! 
--------- 
 
3.153.153.153.15    மி%டா1 மி%டா1 மி%டா1 மி%டா1     



47 

 

 
மி"டா9 வா/கி0வா9 - த�பி 
மி"டா9 வா/கி0வா9. 
 
வ"ட வ?வ மான மி"டா9; 
      வைள�த நிலா� ேபா%ற மி"டா9; 
7"ைட வ?வ மான மி"டா9; 
      7G-க 7G-க இனி-	� மி"டா9. (மி") 
 
எ2ண எ2ண இனி-	� மி"டா9; 
      எ@சி� ஊற@ ெச9:� மி"டா9; 
அ2ண%, த�பி, த/ைக ேயா0 
      அ�பா .ட� தி%1� மி"டா9. (மி") 
 
ப�+�, நா-	� வ�ண� தீ"?� 
      பலவி த�தி� கா"0� மி"டா9; 
ப�M� லாத பா"? .ட� 
      ைபய� ைபய@ ச�&� மி"டா9. (மி") 
 
	ழ�ைத ெய�லா� வா/	� மி"டா9; 
      .?- .?� தி%1� மி"டா9; 
அGத பி�ைள வாைய >ட 
      அ�மா 5-	 உத5� மி"டா9! (மி") 
-------- 
 
3.163.163.163.16    எ5க� பா%- எ5க� பா%- எ5க� பா%- எ5க� பா%-     
 
பா"? எ/க� பா"? - எ�லா� 
      ப�+� ேபான பா"?. 
ேக"க- ேக"க- கைதக� - இ%1� 
      ேக"க@ ெச9:� பா"?. 
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க?ன மான ப2ட� - அைத- 
      க?-க� ெதாியா� பா"?. 
ப?�ேப யி�லா� பா"? - ஆனா�, 
      பல5� ெதாி�த பா"?. 
 
வி0க ைதக� ேபா"ேட - எ%ைன 
      விழி-க ைவ-	� பா"?.  
	0	 0வய தா@� - ைகயி� 
      ேகா�பி ?-	� பா"?. 
 
அ�பா அ?�)� ேபா"டா� - எ%ைன 
      அைண�ேத ேத�4� பா"?. 
த�ேபா, தவேறா ெச9தா� - எ%ைன� 
      த0�)� தி��)� பா"?. 
 
சா9�) ம?யி� ப0�தா� - எ%ைன� 
      த"?- ெகா0-	� பா"?. 
ேநா9க� ஏ)� வ�தா� - அைத 
      ெநா?யி� ேபா-	� பா"?. 
 
யா�/ கா"டா அ%ைப - எ%4� 
      என-	- கா"0� பா"?. 
�4, �4 ஆ20 - இ%1� 
      �4 ஆ20 வா;க ! 
----------- 
 
3.173.173.173.17    ப�ளி	6ட� ப�தய
 ப�ளி	6ட� ப�தய
 ப�ளி	6ட� ப�தய
 ப�ளி	6ட� ப�தய
     
 
ப�ளி- .ட� ப�தய� 
      பா�-க லாேம, த�பிநீ 
)�ளி ஓ? வ�தி0. 
      8ர� அதிக� இ�ைலேய! 
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ெரா"?� )2ைட- கயி�றிேல, 
      க"? வி"0- ைகைய:� 
க"?� ேபா"டா� ேவகமா9 
      எ"?,எ"?� தி%1ேவா�. 
 
"ஒ%4, இர20, >%4, 
      ஓ0 D�க�, விைரவிேல" 
எ%4 ஒ�வ� ெசா�+வா�. 
      எ0�) வி0ேவா�, ஓ"டேம. 
 
வ"ட மான ேகா"?1� 
      வைள�) நா/க� ஓ0ேவா�. 
க"ட� ப"ட க2Xட% 
      க20 பி?�பா%, ஒ�வேன! 
 
அ/	 கயி�ைற இG�திட� 
      அகல�, உயர� தா5த� 
இ/	 .றி 7?:ேமா? 
      எG�) வாநீ, சீ-கிர�! 
-------- 
 

நா�கா
 ப'திநா�கா
 ப'திநா�கா
 ப'திநா�கா
 ப'தி    
 
4.14.14.14.1    மல� மல� மல� மல�     
 
இ%7க� கா"?0ேம - அதனா� 
      இ%ப7� ஊ"?0ேம. 
ந%மண� Dசி0ேம - ��றி 
      நா%	 திைசக6ேம. 
 
வ20க� ேத%வி��பி - நா? 
      வ�தி0� ெமா9�திடேவ. 
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க2டவ� யாவைர:� - இதன) 
      கா"சி மய-கி0ேம. 
 
ஈச% தி�வ?யி� - இ)ேவ 
      எ%ெற%4� நி%றி0ேம. 
பாசமா9 ம-க6ேம - இதைன� 
      பறி�)@ J0வேர. 
 
மண� நட-ைகயிேல - அ/ேக 
      மண�ைத Dசி0ேம. 
	ண� ெபாிதா	� - ஆனா� 
      	�ற� எ)5மி�ைல. 
 
மல� எனஉ�ள� - நம-	 
      மலர ேவ20ம?. 
பல�� ேபா�றிடேவ - உலகி� 
      ப2&ட% வா;ேவாம?. 
------- 
 
4.24.24.24.2    கா�தி� தா�தா கா�தி� தா�தா கா�தி� தா�தா கா�தி� தா�தா     
 
கா�தி� தா�தா ந�தா�தா. 
      க�ைண மி-க ெப��தா�தா. 
சா�த >��தி, எ%ெற%4� 
      ச�திய >��தி ந�தா�தா. 
 
ரா"ைட ��றி ��பதிேல 
      நா6� சிலமணி ேபா-கி0வா�. 
நா"0 ம-க� நலெம2ணி 
      நம) தா�தா சிைறவா;�தா�. 
 
உ@சி- 	0மி� தைல:டேன, 
      உ0�ப) நா+ 7ழ�தாேன. 
ப@ைச- 	ழ�ைத ேபாெல2ண� 
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      பைட�தவ� கா�தி� ெப��தா�தா. 
 
வள�� 	ழ�ைத- கி�ப�க� 
      வாயி% ந0ேவ க2?டலா�. 
வள��த நம) தா�தாவி% 
      வாயி� அKவிட� ப�M�ைல! 
 
ஆ"0� பா+ட% கடைலயிைன 
      அவ�� உ20 அ%பாக 
நா"?% வி0தைல எ2ணெமா0 
      ந�ல ெதா20 பலெச9தா�. 
 
மாைல� ெபாG) நட�பாரா�. 
      மகி;�) தி��பி வ�வாரா�. 
ேவைல இ%றி@ சி4ெபாG)� 
      Dணா9� ேபா-க மா"டாரா�. 
 
க2ணி� சிற�த வி0தைலைய- 
      க�தி வா;�தா� ந�தா�தா. 
ம2ணி� யாவ� வா;வி�	� 
      வழிகா" ?0வா� ந�தா�தா. 
 
ச�திய� ேப�த� அவ�ெகா�ைக. 
      த�ம� கா�த� அவ�ெகா�ைக. 
இ�தல ம-க� யாவ�-	� 
      இ%ப �த�திர� அவ�ெகா�ைக. 
------- 
 
4.34.34.34.3    ெதாழி� ெதாழி� ெதாழி� ெதாழி�     
 
அ�பா ைவ�ேபா� ெபாியவனா9 
ஆன 5டேன நா1ேம, 
 
மா"ைட- ெகா20 கல�ைப� I"?, 
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      ம2ைண ந%	 உGேவேன. 
நா"?� உ�ள பCச� ேபாக 
      நா1� உதவி ெச9ேவேன. 
 
அ�பா ைவ�ேபா� ெபாியவனா9 
ஆன 5டேன நா1ேம, 
 
��4 ெந9) ேவ"?, ேசைல  
      ேந��தி யாக� த�ேவேன. 
ேவ�4 நா"டவ� தய5 ஏேனா ? 
      ேவ2டா� எ%4 ெசா�ேவேன. 
 
அ�பா ைவ�ேபா� ெபாியவனா9 
ஆன 5டேன நா1ேம, 
 
ெகா�த னாக@ ெச/க� ெகா20 
      ேகாயி�, D0 க"0ேவ%. 
ெம�த� &கG� தாZம ஹாைல 
      ஒ�தி �-க@ ெச9	ேவ%. 
 
அ�பா ைவ�ேபா� ெபாியவனா9 
ஆன 5டேன நா1ேம, 
 
த@ச னாக- கத5, 82க� 
      ச%ன� பல5� ப2Xேவ%. 
ெம@�� ப?யா9 வ2?, கல�ைப, 
      ேமைஜ கைள:� ெச9	ேவ%. 
 
அ�பா ைவ�ேபா� ெபாியவனா9 
ஆன 5டேன நா1ேம, 
 
க�மா னாக இ��பி னாேல  
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      க�பி, வைளய�, க�திக� 
அ�ைமயான I"0, சாவி, 
      அ�த ைன:� ப2Xேவ%. 
 
ஐவ�� 
 
ஒ�)@ ேச��) எ/க� ெதாழிைல 
      ஊ-க மா9 நட�)ேவா�. 
ச�தி ய�ைத- கைட�பி ?�)@ 
      சகல �-	� உத5ேவா�. 
------- 
 
4.44.44.44.4    பயி;ேவா
 பயி;ேவா
 பயி;ேவா
 பயி;ேவா
     
 
ேதனி �-	� இட�திைன� 
      ேத? ெமா9-	� வ20ேபா�, 
சீனி :�ள இட�திைன� 
      ேத? ஊ�� எ4�&ேபா�, 
 
பழ� நிைற�த ேசாைலைய� 
      பா��)@ ெச�+� கிளிையேபா�, 
வள� நிைற�த நா"?ேல 
      வ�) ேச�� ம-க�ேபா�, 
 
ப�ள மான இட�திைன� 
      பா��)� பா:� ெவ�ள�ேபா�, 
ந�ல ந�ல ��கைள 
      நா? நா7� பயி+ேவா�. 
------ 
 
4.54.54.54.5    ம��ைக ம��ைக ம��ைக ம��ைக     
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7�)� ேபால ம�Mைக 
      7�4� அழ	 கா"0ேத. 
நி�த� ெப2க� தைலயிேல, 
      நி%4 நடன� ஆ0ேத! 
 
எ/	 ஒளி�) ைவ�பி1�, 
      எளிதி� அறிய@ ெச9:ேத, 
"இ/	 நா1� இ�-கிேற%" 
      எ%4 மண�ைத� பர�&ேத! 
 
க2ைண- கவர@ ெச9:ேத, 
      கா�றி� மண�ைத- கல-	ேத, 
ெப2க� தைலயி� அணி�த)� 
      ெப�ைம ெகா�ள@ ெச9:ேத. 
 
"ெகா2ைட த%னி� அணியேவ 
      ெகா0�) ைவ-க வி�ைலேய" 
எ%4 ஆ2க� எ2ணிேய 
      ஏ/க@ ெச9:� Iவிேத! 
-------- 
 
4.64.64.64.6    கட<கைர கட<கைர கட<கைர கட<கைர     
 
வா 
 
கட�க ைர-	@ ெச%றிடலா� 
      வா, த�பி, வா - அ/ேக 
கா�4 வா/கி வ�திடலா�, 
      வா, த�பி, வா. 
 
உட� வளர ந�லதடா 
      வா, த�பி, வா - அ�த 
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உ�ப/ கா�றி% ச-தியடா 
      வா, த�பி, வா. 
 
ெவ�ைள மண� மீதி��ேபா� 
      வா, த�பி, வா - ச�ேற 
விைள யா?� தி��பி0ேவா� 
      வா, த�பி, வா. 
 
பி�ைள க6� வ�தி0வா� 
      வா, த�பி, வா - அ/ேக 
ெபாிய வ�� .?0வா� 
      வா, த�பி, வா. 
 
பா� 
 
கடM% மீ) ெச�+� க�ப� 
      பா�, த�பி, பா� - அைத-  
காண� பல� வ�வைதேய 
      பா�, த�பி, பா�. 
 
"தடத"ெட%4 அைலக� வ�) 
      பா�, த�பி, பா� - காைல� 
தGவி வி"0� ேபாவைதேய 
      பா�, த�பி, பா�. 
 
ச/	� ந�ல கிளிCச�க6� 
      பா�, த�பி, பா� - இ/ேக 
சரள மாக- கிைட-	தடா 
      பா�, த�பி, பா�. 
 
ெபா/	 கி%ற பாMைன�ேபா� 
      பா�, த�பி, பா� - இ/	 



56 

 

த/கி நி�	� [ைர:720 
      பா�, த�பி, பா�. 
 
ேக� 
 
7�) ந�ல 7�)-களா� 
      ேக�, த�பி, ேக� - உ�ேள 
>;கி, >;கி எ0�தி0வா� 
      ேக�, த�பி, ேக�. 
 
எ�த ைனேயா மீ%வைகக� 
      ேக�, த�பி, ேக� - இ/ேக 
எ2ண யாரா� 7?:ெம%ேற 
      ேக�, த�பி, ேக�. 
 
மைழேய ெப9யா தி��தி?1�, 
      ேக�, த�பி, ேக� - கட� 
வர20 ேபாவ தி�ைலயடா 
      ேக�, த�பி, ேக�. 
 
அைலக� ேபா0� ச�தமடா 
      ேக�, த�பி, ேக� - அைத 
அட-க யாரா� 7?:ெம%ேற 
      ேக�, த�பி, ேக�. 
------- 
 
4.74.74.74.7    மனித வ)- மனித வ)- மனித வ)- மனித வ)-     
 
மா0 இ�ைல; 	திைர இ�ைல; 
      மனித% வ2? இG-கிறா%. 
பா0 ப"0 உட� வள�-க� 
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      பாவ�, இ)ேபா� ெச9கிறா%. 
 
மனித% மீ) மனித� ஏறி 
      மா�பி� ைளேபா� ெச�கிறா�. 
	னி�) வ2? இG-	� அவைன- 
      	திைர யாக நிைன-கிறா�! 
 
ேம0 ப�ள� வ�த ேபா) 
      மா0 ேபால இG-கிறா%. 
"ஓ0, ஓ0" எ%4 அவைன 
      ஓட ஓட விர"0வா�. 
 
ெச%ைன� ேபா%ற ெபாிய நகர� 
      ெத�-க� ேதா4� பா�-கிேறா�. 
இ%1� இ�த மனித வ2? 
      இ��ப ேதேனா, ஏேனாதா%! 
--------- 
 
4.84.84.84.8    நி=சய
 நி=சய
 நி=சய
 நி=சய
     
 
வ2ண@ ேசாைல த%னிேல 
வள�� ெச?க� நி@சய�. 
வள�� ெச?க� மீதிேல, 
மல�க� உ20 நி@சய�. 
 
மல�க� த�ைம� ேத?ேய 
வ20 வ�த� நி@சய� 
வ20 ேதைன வாாிேய 
ெகா20 ேபாத� நி@சய�. 
 
ெகா20 ெச%ற ேதைனேய 
."?� ேச��த� நி@சய�. 
.0 த%ைன மா�த�க� 
	ைல�) வி0த� நி@சய�. 
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அழ	 மி-க ."?ைன 
அழி�), ந�ல ேதைனேய 
அைடய ேவ2?% அழி:ேம, 
ஆயிர� உயி�, நி@சய�! 
------- 
 
4.94.94.94.9    மைழ மைழ மைழ மைழ     
 
ெகா"? 0வா9 மைழேய - நா/க� 
      	8கல ெம9திடேவ. 
ெசா"0@ ெசா"டா9� ெதாட/கி - மைழேய 
      "ேசா"ெவன� ெப9தி0வா9. 
 
வைள5 க"? ைவ�ேத - ெபாியா� 
      வ�ைக ேநா-	த�ேபா� 
வைள�த வான வி�+� - உன) 
      வ�ைக கா"?0ேம. 
 
காாி�� ேமக மதா9 - அைலேபா� 
      கா�றினி� ெச%றி0வா9. 
மீறிேய ெச%றி டா) - மைலக� 
      ேமாதிட� ெப9தி0வா9. 
 
ெந�றியி� நீ� ெசாாிய - உழவ� 
      நில� உGதபி%&� 
வ�றிய 	"ைட க2டா� - உடேன 
      மாமைழ ெப9தி0வா9. 
 
Jாிய ெவ�ப மதா� - வா?@ 
      ��2ட உயி�கெள�லா� 
ேநாிய உ%ெசயலா� - ந%	 
      நி%4 தைல8-	�. 



59 

 

 
வாாி� ெபா�ைள ெயலா� - ந%	 
      வழ/கி நி�ேபாைர, 
மாாி ேபால� ெபாழிவா� - எ%ேற 
      வா;�)� மனித	ல�. 
 
க�ப�க� வி"? டேவ - நா/க� 
      காகித� ேச��) ைவ�ேதா�. 
த�பிேய ஓ? டாேத - ெகாCச� 
      தய5ட% ெப9தி0வா9. 
--------- 
 
4.104.104.104.10    வ)& வ)& வ)& வ)&     
 
வ20 இ/ேக பாரடா. 
      மலைர� ேத? வ�தடா. 
உ20, உ20 ேதைனேய 
      ஒM-	� பா"0- ேகளடா. 
 
(வ20 Iவிட� ெசா�+கிற). 
எ%ன ெசா�+கிற) ெதாி:மா?) 
 
ேதைன� த�) பசியிைன� 
      தீ�-	� Iேவ, உ%ைனேய 
ஏேனா மனித� பறி-கிறா�? 
      எளிதி� வாட@ ெச9கிறா�. 
 
ேச��) ைவ�ேத% நீத�த 
      ேதைன நா1� ."?ேல. 
பா��) வி"டா�, அதைன:� 
      பறி�)- ெகா20 விர"?ன�. 
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இனி-	� ேதைன@ ேச��ததா� 
      எ%ைன மனித� பிாி-கிறா�. 
மண�ைத வாாி இைற�ததா� 
      மலேர உ%ைன� பறி-கிறா�. 
-------- 
 
4.114.114.114.11    'ண5க� 'ண5க� 'ண5க� 'ண5க�     
 
ப� 
 
ச�) நிைற�த பாMைனேய 
      த�) ந�ைம- கா�தி0ேம 
இ�தைன சா)� பிராணிதைன 
      எ/ேக 1�நீ க2டாேயா? 
 
காைள 
 
அ2ைட ஊ�க� ெச%றிடேவ 
      வ2? யிG�)@ ெச%றி0ேம. 
ம2?� பயி�க� வள��திடேவ, 
      ம2ைண ந%	 உGதி0ேம. 
 
நா9 
 
ந%றி உ�ள உயி�களிேல 
      ந�ல மி�க� இ)ெவா%றா�. 
ெவ�றி ெகா2ட Dர%ேபா� 
      D"ைட- கா�) நி%றி0ேம. 
 
ஆ0 
 
கா�தி� தா�தா 7த�யா�-	� 
      கற-	� ந�ல பாMைனேய 
சா�த� மி-க) தா�தாேபா�. 
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      தCச� ந�ைம அைட�த)ேவ. 
 
ேசவ� 
 
கG�ைத நீ"?- .வி0ேம 
      காைல� ேபாதி� சிறக?�ேத 
"எG�தி�, விழி�தி0" எ%ற)5� 
      எG�பி� 8-க� ஓ"?0ேம. 
 
Iைன 
 
பாைல- 	?�)� சா)ைவ�ேபா� 
      பC�- காலா� நட�தி0ேம. 
ேவைல அத�	 ேவறி�ைல. 
      D"?� எMக� பி?�ப)தா%! 
 
கா-ைக 
 
உ�றா� உறவின� அைனவைர:� 
      உ2ண அைழ�) உ2?0ேம. 
ெச�தா� ஒ%4 அைவகளிேல 
      ேச��) யா5� அGதி0ேம. 
 
எM 
 
நம-ெகன ைவ�த ப2டெமலா� 
      நா?� ேத?� தி%றி0ேம. 
நம-ெகன� ைத�த ச"ைடகைள 
      நாச� ஆக- க?�தி0ேம. 
 
சி/க� 
 
மிர20 அCசி ந0/கி0வ� 
      மி�க ராஜ% எ%றி0வ�. 
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தரணியி� அத�	- காெடா%ேற 
      த	திெய% றீச% ைவ�தனேனா! 
----------- 
 
4.124.124.124.12    யா� வி.
>வா�யா� வி.
>வா�யா� வி.
>வா�யா� வி.
>வா�? ? ? ?     
 
இனி�பி� லாத க��பிைன 
எவ�� வி��பி� தி%பேரா? 
 
இைசயி� லாத பா"?ைன 
எவ�� வி��பி- ேக"பேரா? 
 
மணமி� லாத மலாிைன 
மகி;�) எவ�� அணிவேரா? 
 
நிழ�த ராத மர�தி%கீ; 
நி�க எவ�� வ�வேரா? 
 
த2ணீ ாி�லா- 	ள�திேல 
தாக� தீ�-க@ ெச�வேரா? 
 
அ%பி� லாத மனிதைர 
யா�தா% வி��ப� ேபாகிறா�? 
--------- 
 
4.134.134.134.13    அ�> அ�> அ�> அ�>     
 
ப"ைட ேபாட� ேபாட�தா% 
      பளப ள-	� ைவரேம. 
 
ெம�	 ெகா0-க- ெகா0-க�தா% 
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      மி1மி 1-	� த/கேம. 
 
அ��& மலர மலர�தா% 
      அளி-	� மண�ைத மல�ேம. 
 
அ%& ெப�க� ெப�க�தா% 
      அைமதி அைட:� உலகேம. 
---------- 
 
4.144.144.144.14    சி�ன=சி�ன� பறைவ சி�ன=சி�ன� பறைவ சி�ன=சி�ன� பறைவ சி�ன=சி�ன� பறைவ     
 
சி%ன@சி%ன� பறைவயான 
      சி"0-	�வி, 
ேத?�ேத?� திாிவெத%ன? 
      சி"0-	�வி. 
எ%னேவ20�? எ%னேவ20�? 
      சி"0-	�வி. 
எ%னிட�நீ ெசா�லேவ20�, 
      சி"0-	�வி. 
 
உண5ேத?� திாிகி%றாேயா? 
      சி"0-	�வி. 
ஊ-கம) ைகவிடாத 
      சி"0-	�வி. 
பண7�ேவ2டா�; கா��ேவ2டா� 
      சி"0-	�வி. 
ப@ைசெந�ைல நா%த�ேவ%, 
      சி"0-	�வி. 
 
.0க"? வா;வத�ேகா 
      சி"0-	�வி. 
	@சிகைள� ேத0கி%றா9? 
      சி"0-	�வி. 
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பா0ப"0 ேவைலெச9ய, 
      சி"0-	�வி. 
பாடெம�லா� க�44�த�� 
      சி"0-	�வி. 
 
D"0-	�ேள எ�தஇட� 
      சி"0-	�வி. 
ேவ20ேமாநீ ெசா�M0வா9. 
      சி"0-	�வி. 
."ைடஅ/ேக க"?-ெகா�வா9 
      சி"0-	�வி. 
ெகா0-கேவ2டா� வாடைக:�, 
      சி"0-	�வி. 
 
."ைடநா/க� கைல-கமா"ேடா� 
      சி"0-	�வி. 
	C�கைள� ெதாட5மா"ேடா� 
      சி"0-	�வி. 
ேச"ைடெயா%4� ெச9யமா"ேடா� 
      சி"0-	�வி. 
தி2ண�இ) தி2ணமா	� 
      சி"0-	�வி. 
--------- 
 
4.154.154.154.15    அ
மாவி� கவைல அ
மாவி� கவைல அ
மாவி� கவைல அ
மாவி� கவைல     
 
	ழ�ைத பிற�த), பிற�த)ேம, 
"	வா-	வா" ச�த� எG�த)ேவ. 
 
அ�மா அ�த- 	ழ�ைதயிைன 
ஆ�வ� )டேன பா��தனேள.  
 
க2ைண� பா��தா�, ஆைச:ட%, 
க2டா� அதனி� ஒளியிைனேய. 



65 

 

 
"எ%ற% 	ழ�ைத 	�ட�ல" 
எ%ேற அ�மா மகி;�தனேள 
 
* * * 
7க�ைத� பா��)@ சிாி�தி0மா�. 
>%4 மாத- 	ழ�ைதயிைன- 
 
ைகைய� த"? அைழ�தி0வா�. 
காதா� ேக"0� தி��பி0மா�. 
 
"எ%ற% 	ழ�ைத ெசவிட�ல" 
எ%ேற அ�மா மகி;�தி0வா�. 
 
* * * 
ஒ%ப) மாத� ெச%ற)ேம 
"உ�&� &�"ெபன- .றி0வா�. 
 
அ�மா ெசா�வைத அழகாக 
அ�த- 	ழ�ைத:� .றி0மா�. 
 
"எ%ற% 	ழ�ைத ஊைமெயன 
எவ�� .றா�" எனமகி;வா�. 
 
* * * 
ப�) மாத� ஆன)ேம 
த�தி� த�தி� தவ;�தி0மா�. 
 
அ�)ட% நி�க� பழகி0மா�. 
அ�மா அதைன- க2ட)ேம, 
 
"எ%ெற% 	ழ�ைத ச�பாணி 
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இ�ைல" எ%ேற மகி;�தி0வா�. 
 
* * * 
அ�&ற� ஒ�சில மாத/க� 
ஆன)�, அ�த- 	ழ�ைத:ேம, 
 
ந%றா9 நி%4, ேநராக 
நட-க� பழகி0�; அ)க20, 
 
"எ%ற% 	ழ�ைத 7டம�ல" 
எ%ேற அ�மா மகி;�தி0வா�. 
 
* * * 
 
.னா9- 	�டா9 இ�லாம�, 
.�பி0� 	ரைல- ேக"பவனா9 
 
இ��)� ந�ல 	ண� எ)5� 
இ�லா தி��தா� எ%னபய%? 
 
அ�மா மகி;@சி ெகா�6வாேளா? 
அதிக� )ய�தா% அைட�தி0வா�. 
 
* * * 
 
"ப�) மாத� �ம�ெத%ன? 
பா0 ப"0 வள��ெத%ன? 
 
எ�தைன கVட� ப"ெட%ன? 
இ)ேபா� பி�ைள இ�-கிறேத!" 
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எ%ேற எ2ணி வ��தி0வா�; 
எ%4� கவைல ெகா2?0வா�. 
-------- 
 
4.164.164.164.16    உழவ� வா�கஉழவ� வா�கஉழவ� வா�கஉழவ� வா�க! ! ! !     
 
உ2ண உண5 த�தி0� 
      உழவ� வா;க, வா;கேவ, 
ம2ைண உG) பயி�கைள 
      வள�-	� உழவ� வா;கேவ. 
 
ஒ%ைற �4 ெந�களா9 
      உ20 ப2ணி� த�பவ�; 
ந%	 உG) விய�ைவயா� 
      நைன�) ேபாக உைழ�பவ�; 
 
க2ைண� ேபால� பயி�கைள- 
      கா�) உயி�க� கா�பவ� 
உ2ண உண5 இ%றிேய 
      உட� வ��த� நீதிேயா? 
 
பா0 ப"0 உGபவ�, 
      பல1� க20 த�பவ�, 
நா0 வளர வா;பவ�, 
      ந%	 வா;க, வா;கேவ ! 
-------  
 
4.174.174.174.17    வளரவி%டா�வளரவி%டா�வளரவி%டா�வளரவி%டா�............? ? ? ?     
 
சி%ன� பா�பா த%ைனநா� 
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      ேச��த ைண�)� 8-கலா�. 
ந%	 வள��த மனிதைன 
      ந�மா� 8-க 7?:ேமா? 
 
க%4- 	"? த%ைனநா� 
      க"?� பி?�) நி4�தலா�. 
ந%	 வள��த காைளைய 
      ந�மா� அட-க 7?:ேமா? 
 
சி%ன@ ெச?ைய எளிதிேல 
      சிரம மி%றி� பி0/கலா�. 
ந%	 வள��த மர�திைன 
      ந�மா� அைச-க 7?:ேமா? 
 
வளர வி"0 எைத:ேம 
      வச�ப 0�த� சிரமேம. 
எளி) அ�ல! ஆதலா�, 
      இதைன நா7� உண��)ேம, 
 
ெக"ட ெச9ைக யாைவ:� 
      கி�ள ேவ20�, 7ைளயிேல. 
வி"ேடா மானா� வளரேவ 
      மி	�த சிரம� ஆ	ேம! 
----------- 
 
4.184.184.184.18    அ�ைனயி� அ"மதி அ�ைனயி� அ"மதி அ�ைனயி� அ"மதி அ�ைனயி� அ"மதி     
 
அ�மா, அ�மா, விைளயாட 
      அைழ-கிறா�க� ேதாழ�க�. 
��மா ��மா இ��தாேல 
      ேசா�ப� அதிக� ஆகி0ேம ! 
 
."ைட வி"0� பற�ேதா?- 
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      	�வி- 	C� திாிவ)ேபா� 
D"ைட வி"0 நா/க6ேம 
      விைளயா ?டேவ ெச%றி0ேவா�. 
 
ெவளியி� ெச%ேற எ�ேலா�� 
      விைளயா ?0ேவா� மகி;5டேன. 
மழைல@ ெசா�க� ேக"?டேவ 
      வழியி� ெச�ேவா� .?0வ�. 
 
ம2ணா� ந�ல D0கைள 
      மகி;�) நா/க� க"?0ேவா�. 
ப2X� அ�த D"?னிேல 
      பறைவ- .0� க"?0ேவா�. 
 
ெவ2ணி லா5� வ�த/ேக 
      விைளயா" டதைன- க2?டேவ 
எ2ணி ேமேல நி�பதனா� 
      இ�ேபா ேதநா% ெச%றி0ேவ%. 
 
ஆட�, பாட� ெச9தி0ேவா�. 
      அதனா� ந%ைம ெப�றி0ேவா�. 
ேதட ேவ2டா� எ%ைன:ேம, 
      சீ-கிர மாக வ�தி0ேவ%! 
---------- 
 

ஐ�தா
 ப'திஐ�தா
 ப'திஐ�தா
 ப'திஐ�தா
 ப'தி    
 
5.15.15.15.1    நம� ெகா- நம� ெகா- நம� ெகா- நம� ெகா-     
 
வ2ண/க� கா"0) நம) ெகா?. 
      வான�ைத 7"0), நம) ெகா?. 
எ2ண/க� ஊ"0) நம) ெகா?. 
      எ%ென%ன கா"0) நம) ெகா?? 
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தீர�ைத- கா"0), சிக�& நிற�. 
      தியாக�ைத- கா"0), சிக�& நிற�. 
Dர�ைத- கா"0), சிக�& நிற�. 
      ெவ�றிைய- கா"0), சிக�& நிற�. 
 
ஒளியிைன- கா"0), ெவ�ைள நிற�. 
      உ2ைமைய- கா"0), ெவ�ைள நிற�. 
ெதளிவிைன- கா"0), ெவ�ைள நிற�. 
      சிற�ைப:� கா"0), ெவ�ைள நிற�. 
 
வளைமைய- கா"0), ப@ைச நிற�. 
      வ4ைமைய- ஓ"0), ப@ைச நிற�. 
	6ைமைய- கா"0), ப@ைச நிற�. 
      	ைறெவலா� ஓ"0), ப@ைச நிற�. 
 
ச�திய� கா"?0�, ந0வினிேல, 
      ச�-காவி% 7-கிய ச-கரமா�. 
நி�திய� ��றி0� நி�லாமேல, 
      நீதிைய நா"?0� ச-கரமா�. 
 
--------- 
 
5.2 . 5.2 . 5.2 . 5.2 . வி�ைதவி�ைதவி�ைதவி�ைத    
 
Jைற- கா�4 வ�த); 
      �ழ%4 �ழ%4 அ?�த); 
.ைர D"ைட� பி9�த); 
      	?ைய- ெக0�)@ ெச%ற)! 
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பல�த மைழதா% ெப9த); 
      பயிைர அழி�)@ ெச%ற); 
ஜல�தி னாேல ம-கைள� 
      த�த ளி-க@ ெச9த)! 
 
ெந��& எ/ேகா பி?�த); 
      நீ20 பரவ லான); 
அ�ைம மி-க ெபா��கைள 
      அழி�)� ெபா�-கி@ ெச%ற)! 
 
Iமி ஆட லான). 
      பிள5 ந0ேவ க2ட). 
ஆவி ேபாக உயி�கைள 
      அதிேல அG�த@ ெச9த)! 
 
இ��) வாழ உதவி0� 
      இய�ைக எ%4 எ2ணிேன%. 
இற�) ேபாக@ ெச9:ேத! 
      இ)5� வி�ைத தானடா! 
--------- 
 
5.35.35.35.3    பாரதியா� பாரதியா� பாரதியா� பாரதியா�     
 
பா�பா� பா"ைட� பா?�த�த 
      பாரதி யாைர� ேபா�றி0ேவா�. 
ேக"ேபா�, அவர) வா��ைதகைள 
      ேக"ட ப?ேய நட�தி0ேவா�. 
 
"	%ெறன� தைலநிமி�" எ%றி0வா�, 
      "ெகா0ைம ெதாைல�திட ேவ20"ெம%பா�. 
"ஒ%4ப" டாேல வா;5" எ%பா�. 
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      "உலகிேல யாவ�� ஒ%4" எ%பா�. 
 
"ச2ைட ச@சரைவ >"?வி0� 
      சாதி ஒழி�திட ேவ20�" எ%பா�. 
ப2ைட� ெப�ைம வள��திடேவ 
      ப�பல உ2ைமக� .றி0வா�. 
 
"ெப2X- 	ாிைமக� ேவ20"ெம%பா�. 
      "ேப@ெசா0 ெச9ைக:� ேவ20"ெம%பா�. 
க2ணி� சிற�த வி0தைலைய- 
      க2?ட வழிதைன- கா"?வ�தா�. 
 
தமிைழ வள��திட� பா0ப"டா�. 
      தா9ெமாழி ஆைசைய ஊ"?வி"டா�. 
அ7தா� அவர) வா��ைதகைள 
      அறி�) ெசயMேல கா"?0ேவா�. 
----------- 
 
5.45.45.45.4    வி&தைல வி&தைல வி&தைல வி&தைல     
 
க"ைட அவி;�) வி"??%, 
      களி�)- க%4 )�ளி0�. 
ெவ"ட ெவளியி� ��றி0� 
      மிக5� மகி;@சி ெகா2?0�. 
 
."ைட� திற�) வி"??%, 
      	தி�)- கிளி:� பற�தி0�. 
வா"ட� நீ/கி வானிேல, 
      வ"ட மி"0� திாி�தி0�. 
 
மைடைய� திற�) வி"??% 
      மகி;�) நீ�� பா9�தி0�. 
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தைடயி� லா) ேவகமா9, 
      "தடத" ெட%4 ஓ?0�. 
 
&னித மான வி0தைல 
      ெபறேவ அைவக� )?-ைகயி�, 
மனித% ம"0� அ?ைமயா9 
      ம2ணி� வாழ நிைன�பேதா? 
----------- 
 
5.55.55.55.5    கா�தி வழி கா�தி வழி கா�தி வழி கா�தி வழி     
 
கா�தி ெசா%ன வழிகைள- 
      கைட�பி ?�) நட�தி?%, 
சா�தி எ/	� நிலவி0�; 
      ச�தி ய�தா% ெவ%றி0�. 
 
அ%& ஓ/கி வள��தி0�; 
      அஹி�ைச எ%4� நிைல�தி0�; 
இ%ப வா;5 ெப�கி0�; 
      ஏைழ )%ப� ஒழி�தி0�. 
 
சாதி@ ச2ைட ெதாைல�தி0�; 
      த�ம� எ/	� தைழ�தி0�; 
நீதி எ/	� நிைல�தி0�; 
      நிற�) ேவஷ� நீ/கி0�. 
 
உலகி� அைமதி ஏ�ப0�; 
      :�த� யா5� ஒழி�தி0�; 
கலக� நீ/கி எ/	ேம, 
      க�ைண ெவ�ள� ெப�கி0�. 
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----------- 
 
5.65.65.65.6    விள5கைவ�ேபாேம விள5கைவ�ேபாேம விள5கைவ�ேபாேம விள5கைவ�ேபாேம     
 
ஒ%4 .? நா"0- காக� 
      ெதா20 ெச9ேவாேம - நா7� 
      ெதா20 ெச9ேவாேம. 
அ%ேற நம) நா"?% ெப�ைம 
      அதிக மா	ேம - இ%1� 
      அதிக மா	ேம. 
 
சாதி மத ேபத மி%றி� 
      தைழ�) வா;ேவாேம - ந%	 
      தைழ�) வா;ேவாேம. 
நீதி யா�-	� ஒ%4 எ%ேற 
      நிைன�) வா;ேவாேம - எ%4� 
      நிைன�) வா;ேவாேம. 
 
நாைள வா;5 த%னி� நாேம 
      நா"ைட ஆ�பவ� - நம) 
      நா"ைட ஆ�பவ�. 
ேகாைழ எ2ண� வி"ட வா;5 
      ெகா20 நி�ேபாேம - வா;5 
      ெகா20 நி�ேபாேம. 
 
ஏ"? +�ள உ2ைம ெய�லா� 
      எ0�)@ ெச9ேவாேம - ந%	 
      எ0�)@ ெச9ேவாேம. 
நா"0 ம-க� உய�5 ெகா�ள 
      நா7 ைழ�ேபாேம - எ%4� 
      நா7 ைழ�ேபாேம. 
 
பல�ைத- ெகா20 உலக வா;ைவ� 
      பா;ப 0�ேதாேம - வா;ைவ� 
      பா;ப 0�ேதாேம. 
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நல�ைத- ெகா20 உலக வா;வி� 
      ந%ைம ெச9ேவாேம - மி-க 
      ந%ைம ெச9ேவாேம. 
 
பார த�ேபா� உலகி ேலேய 
      ப2&� ளIமி - மி-க 
      ப2&� ளIமி 
ேவ4 ஏ)� இ�ைல ெய%ேற  
      விள/க ைவ�ேபாேம - எ%4� 
      விள/க ைவ�ேபாேம. 
----------- 
 
5.75.75.75.7    ேவ)&
 ேவ)&
 ேவ)&
 ேவ)&
     
 
தைலேய, உலகி� நீதி-	� 
தா;�) பணி�திட ேவ20�, நீ. 
 
க2ேண, பா�-	� பா�ைவயிேல, 
க�ைண ெபாழி�திட ேவ20�, நீ. 
 
காேத, ந�ல வா��ைதகைள- 
க��தா9- ேக"?ட ேவ20�, நீ. 
 
வாேய, உ�ள� 	ளி��திடேவ, 
வா��ைத .றிட ேவ20�, நீ. 
 
>-ேக, இ%ப வி0தைலேய 
>@சா9 ெவளியிட ேவ20�, நீ. 
 
வயிேற, ஏைழ மன/	ளிர 
வழ/கி உ2Xத� ேவ20�, நீ. 
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ைகேய, கVட� ப0ேவா�-	, 
ைகெகா0� )தவிட ேவ20�, நீ. 
 
காேல பாதக@ ெசய�யா5� 
க?தி� ந�-கிட ேவ20�, நீ. 
 
உடேல, உலகி� &கெழ%1� 
உடைல நா"?ட ேவ20�, நீ. 
--------- 
 
5.85.85.85.8    ?5'
ேபா� ?5'
ேபா� ?5'
ேபா� ?5'
ேபா�     
 
8/	 கி%ற ேபாதிேல, 
      )யர� எ)5� இ�ைலேய. 
ஏ/க@ ெச9:� எ2ண7� 
      எGவ தி�ைல, இ�ைலேய! 
 
ஏைழ, அ?ைம எ%ெறலா� 
      எவ�� இக;வ தி�ைலேய. 
நாைள வா;ைவ� ப�றி:� 
      நம-	- கவைல இ�ைலேய. 
 
பய7�, பைக:� இ�ைலேய. 
      பண�)- கவைல இ�ைலேய. 
தய5 ேவ2? எவைர:� 
      தா/க� ேதைவ இ�ைலேய. 
 
அைமதி நம-	 அளி�ப)�, 
      அசதி நீ/க@ ெச9வ)� 
இைமைய >?� 8/கி0� 
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      இ%ப மான 8-கேம. 
---------- 
 
5.95.95.95.9    மர!
மர!
மர!
மர!
, , , , மா&
 மா&
 மா&
 மா&
     
 
"மரேம, மாேட" எ%ெற�லா� 
      மனித� தி"?- ெகா�கி%றா�. 
மர7� மா0� உத5த�ேபா� 
      மனித� எ/ேக உத5கிறா�? 
 
நிழைல� த�) கைள�ெப�லா� 
      நீ-	த� அ�த மரமா	�. 
பழ�ைத� த�) உட+-ேக 
      பல�ைத� த�வ) மரமா	�. 
 
விறைக� த�) அாிசியிைன 
      ேவக@ ெச9வ) மரமா	�. 
பறைவ .0 க"?இன� 
      பரவ@ ெச9வ) மரமா	�. 
 
வயைல உG) பயி�கைளேய 
      வளர@ ெச9வ) மாடா	�. 
ெவயிM�, மைழயி� மனித�கைள 
      விைர�) இG�ப) மாடா	�. 
 
கG�) ேநாக� தின�தின7� 
      கவைல இG�ப) மாடா	�. 
ெகா6�)� ெவயிM� நட�திடேவ  
      ெகா0�ப) மிதிய?, மாடா	�. 
---------- 
 
5.105.105.105.10    எ�ன ெச1யலா
எ�ன ெச1யலா
எ�ன ெச1யலா
எ�ன ெச1யலா
? ? ? ?     
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ெச�த மா"0� ேதாMனா�, 
ெச9ய லாேம ெச��&க�. 
 
ெச�த ஆ"0 மயிாினா� 
ெச9ய லாேம க�பளி. 
 
ெச�த எ�ைம- ெகா�பினா�, 
ெச9ய லாேம சீ�&க�. 
 
ெச�த யாைன� த�த�தா�, 
ெச9ய லாேம ெபா�ைமக�. 
 
ெச�த பா�&� ேதாM+�, 
ெச9ய லாேம ைபகைள. 
 
ெச�த மனித% உடMேல, 
ெச9ய எ%ன உ�ளேதா? 
 
ெச��&- .ட� ைத�திட, 
தீ20 ேவா�� இ�ைலேய ! 
--------- 
 
5.115.115.115.11    >�த�வழி >�த�வழி >�த�வழி >�த�வழி     
 
ச�) நிைற�த பாைலேய 
      த�) கா-	� ஆ"?ைன- 
க�த- க�த அ4�)நா� 
      களி�)� தி%ன லா	ேமா? 
 
.வி ந�ைம எG�பி0� 
      ேகாழி ந�ல பறைவயா�. 
ஆவி ேபாக அதைன நா� 
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      அ4�)� தி%ன லா	ேமா? 
 
தாக� தீ�-	� நீாிேல 
      த/கி நி�	� அG-கிைன� 
ேபாக@ ெச9:� மீ%கைள� 
      பி?�)� தி%ன லா	ேமா? 
 
சா) வான உயி�கைள@ 
      சாக ?�)� தி%பேதா? 
ேபா)�, ேபா)�, இ%ேறநா� 
      &�த� வழியி� ெச�+ேவா�. 
----------- 
 
5.125.125.125.12    ேவ)டாத 'ண5க� ேவ)டாத 'ண5க� ேவ)டாத 'ண5க� ேவ)டாத 'ண5க�     
 
ஒ"0- ேக"0 ரகசிய� 
      ஊாி� எ/	� ெசா�+த� 
ெக"ட 	ண�தி� ஒ%றடா. 
      ேக"பா9; இ%1� .4ேவ%. 
 
ேவ4 ஒ�வ� ெபய�-	 
      விலாச மி"ட க?த�ைத 
யா�� அறியா ேவைளயி� 
      எ0�)� பா��த� ெக0தலா�. 
 
ந2ப% 	�ற� ெச9தி?% 
      நய�) .றி� தி��தலா�. 
&2ப 0�)� 7ைறயிேல 
      ேபாதி� தி0த� ெக0தலா�. 
 
ஆ"ட� த%னி� ேதா�றி?% 
      ஆ�தி ர�நீ ெகா�வேத%? 
வா"ட மாக 7க�திைன 
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      ைவ�)- ெகா�ள� ெக0தலா�.  
 
தீய வழியி� ெச�ைகயி� 
      தி��த 7ய�சி ெச9தி0� 
8ய ந2ப% அவைனநீ 
      )ர�தி ய?�த� ெக0தலா�. 
 
ெசவிட�, 	�ட�, 7டவ�-	 
      ெச9வா9 ந�ல உதவிக�. 
அவைர- ேகM ெச9வேதா 
      அதிக- ெக"ட ெச9ைகயா�.  
----------- 
 
5.135.135.135.13    ேச<றி� தாமைர ேச<றி� தாமைர ேச<றி� தாமைர ேச<றி� தாமைர     
 
மனித� ெவ4-	� ேச�றிேல 
      மல��) நி�	� தாமைர. 
&னித மான கட5ைள� 
      Iைச ெச9ய உத5ேத! 
 
அG-க ைட�த சி�பியி� 
      அழ	 7�ைத- காணலா�. 
கG�தி� ந�ல மாைலயா9- 
      க"? மகிழ உத5ேத! 
 
க%ன/ காிய 	யிMட�  
      கா) 	ளி�� கீதமா�. 
"இ%ப�, இ%ப�" எ%4நா� 
      இ%1� ேக"க@ ெச9:ேத! 
 
விட�தி� மி-க பா�பிட� 
      விைல: ய��த ர�தின�. 
அடடா, அ�த ர�தின� 
      அரச�-	� கி"0ேமா!  
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ஊசி ேபா%ற 7�ளிேல 
      உய��த ேராஜா மல�ேத. 
Dசி ந�ல மண�திைன 
      வி��பி அணிய@ ெச9:ேத! 
 
ேமாச மான இட�தி+� 
      மிக5� ந�ல ெபா�620 
ேயாசி- காம� எவைர:� 
      ஏள ன�நீ ெச9வேத%?  
-------- 
 
5.145.145.145.14    க.5கட� க.5கட� க.5கட� க.5கட�     
 
ஊCச� ேபால 7%1� பி%1� 
      க�/கடேல - நீ:� 
ஓ? ஓ? வ�) ேபாவா9 
      ெப�/கடேல. 
 
நீல வ�ண ேமக� தாேனா 
      க�/கடேல - இ/ேக 
நிழைல உ%ேம� Dசி யேதா 
      ெப�/கடேல ? 
 
கைரயி� ம2ைண நீேய ேச��தா9 
      க�/கடேல - அதைன- 
கட�) ெச�ல 7ய�வ ேதேனா 
      ெப�/கடேல ? 
 
உ�&� த�ேத உண�வ ளி-	� 
      க�/கடேல - நா/க� 
உ%ைன ெய%4� மற�தி ேடாேம 
      ெப�/கடேல.  
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பர�த உ%ற% அள5 ேபால- 
      க�/கடேல - நா/க� 
பர�த எ2ண� ெப�றி 0ேவா� 
      ெப�/கடேல. 
 
ெதா2ைட மா%க� எ%றி" டால� 
      க�/கடேல - மி-க� 
)ணி@ச ேலா0 எதி��) ேமா)� 
      ெப�/கடேல. 
 
ேதா"? ெதா2ைட மாென வ�-	� 
      க�/கடேல - நீ:� 
ெதா"0� பாத� கGவி நி�பா9 
      ெப�/கடேல. 
 
கா�ைற� த�) மகி;@சி \"0� 
      க�/கடேல - நா/க� 
கைரைய ேநா-கி வரேவ ெச9:� 
      ெப�/கடேல. 
 
7�ைத ெய�லா� ேதா�4 வி-	� 
      க�/கடேல - ந�ல 
7�)� ேபா%ற எ2ண/ ெகா�ேவா� 
      ெப�/கடேல.  
----------- 
 
5.155.155.155.15    ெவ)ணிலா ெவ)ணிலா ெவ)ணிலா ெவ)ணிலா     
 
அ�ைம மிக5ைடய த�பி - ேமேல 
      அ2ணா�) பா��தி0வா9, த�பி. 
ெப�ைம மிக5ைடய நில5 - எ/	� 
      ேபாி%ப� ஊ"0தடா, த�பி. 
 
அ�மா வாைசஇரவி� த�பி - ேமேல 
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      அளவ�ற மீ%க� ேதா%4� த�பி. 
இ�மா நில�தினிேல த�பி - அைவ 
      இ�ளிைன ஓ"0ேமாடா, த�பி? 
 
எ2ண�ற மீ%களடா, த�பி - வானி� 
      எ�தைன இ��தி?1� த�பி, 
ெவ2ணில5 ஒ%4ேபால� த�பி - அைவ 
      Dசிஒளி த�தி0ேமா த�பி? 
 
ெபாிேயா� ஒ�வைர�ேபா� த�பி - பல 
      ேபைதய�க� .??1� ஆேமா? 
சாியா9 உண��தி0வா9, த�பி - இேத 
      தா;5, உய�5ண�வா9, த�பி.  
 
ெபாிதா9 வள��)நிலா, த�பி - இ%ப� 
      ேபெராளிைய D�தடா த�பி. 
ெபாிேயா� ெதாட�&� அ)ேபாேல - மி-க 
      ெப�ைம வள�-	மடா த�பி. 
 
சிறி) சிறதாக� த�பி - நிலா 
      ேத9�) மைற:மடா, த�பி. 
சிறிேயா� ெதாட�&�, த�பி - அ�த� 
      ேத9பிைறைய� ேபா%றதடா, த�பி. 
 
)%ப� இ%ப�இைவக� ேபாேல - நிலா 
      ேத9�) வள��)வ�� த�பி. 
)%ப� இ�லாவி?ேலா த�பி - இ/	 
      இ%ப7� இ�ைலயடா, த�பி.  
---------- 
 
5.165.165.165.16    அ�ைனயி� அ�> அ�ைனயி� அ�> அ�ைனயி� அ�> அ�ைனயி� அ�>     
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ப�)மா த/க� கVடமிக� ப"0� 
      பாாினி� எ%ைனேய ெகா20வ�தா�. 
எ�தைன கVட/க� ேந��தி? 1மவ� 
      எ%4ேம இ%7க� கா"?0வா�. 
 
அ�மா ப-க�தி� 8/கி0� ேபா)நா% 
      அG) "ஓ" ெவன- க�தி0ேவ%. 
"��மா 8/கி0, ஆராேரா" ெவன@ 
      ெசா�+வ� தாலா"0 8-கமி%றி. 
 
	ழ�ைத ெயன-	 ேநா:ேம வ�தி?% 
      ெகாCச உணேவ1� ெகா�ளமா"டா�. 
பழகிய பா"?க� D"0-	 வ�தி?% 
      ப-	வ ெம�லா� ேக"டறிவா�. 
 
மா�த�ேபா ேலசில வியாதிக� என-	 
      மாறி, மாறி வ�த காலெம�லா�. 
சா�தமா9 எ%ற% ப-க மி��தவ� 
      த-க ம��)க� த�தி0வா�.  
 
ப�ளி- .ட�ெச�ல வழிய1� பியவ� 
      பா��) நி�பா�தைல மைற:ம"0�. 
ப�ளி- .ட�வி"0 வ�த) ேமயவ� 
      அ�ளிேய வாாி அைண�தி0வா�. 
 
மா�பி லைண�ேத ம?யி M��தி 
      வ"?யி� சாத�ைத ைவ�)-ெகா2ேட, 
“ஓ�வா9, ஓ�வா9, உ2?0 வா” ெயன 
      ஊ"? நா12?ட- க2?0வா�. 
 
“ஆாிவ�?” எ%ேற D"0-	 வ�ேதாைர 
      அ%ைன:� கா"?ேய ேக"?0வா�. 
ேநாிய வழியி� .4� மழைலயி� 
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      நிைன5 மற�) மகி;�தி0வா�. 
 
சி�திர- கார% எG)� பட�தினி� 
      சி�தைன ெய�லா� ெச+�)த�ேபா�, 
அ�தைன கவன7� அ%&ட ென%ேம�  
      ஆ�வமா9 அ%ைன ெச+�தி0வா�. 
 
அ%&ட% ந�ைமேய ேபணி வள��தி0� 
      அ%ைனெசா� த"டா) ேக"?0ேவா�. 
எ%4ேம அ%பிைன- கா"?0� அ%ைனைய 
      ஏ�தி� ெதாG)நா� ேபா�றி0ேவா�.  
------ 
 
5.175.175.175.17    தி.	'ற� தி.	'ற� தி.	'ற� தி.	'ற�     
 
ஒ%ேற 7-கா� அ?யாேல 
உலக� த%ைன- கவ��த)வா�. 
அ%4� இ%4� எ%ெற%4� 
அ�ைம ெப�ைம உைடய)வா�. 
 
ப%ெமாழி களி+� ெவளியாகி� 
பாாி� பரவி நி�ப)வா�. 
ெபா%ெமாழி யா5� நிைற�தஒ� 
ெபா-கிஷ மாக� திகGவதா�. 
 
உ�ள� 89ைம உ�றிட5�, 
உயாிய ந%ைம ெப�றிட5� 
ெத�ள� ெதளிய உத5வ) 
தி�-	ற�, தி�-	ற�, திற-	றேள!  
-------- 
 
5.185.185.185.18    நிழ� நிழ� நிழ� நிழ�     
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எ/ெக/ ேகநா% ெச%றி?1� 
எ%ைன� ெதாட��ேத வ�தி0ேம. 
 
கா)� >-	� இ��தி?1� 
க2ைண ம"0� காணவி�ைல. 
 
உ�வ� எ%ைன� ேபாM��)� 
உைரயா ெதா%4� எ%ேபாேல. 
 
மனித�, மி�க�, மர/க6ேம 
வள�த� சிறி) சிறிதா	�. 
 
அ)5� அைவேபா� வள��தி0ேம, 
ஆனா�, 	ைற�)� ேபா9வி0ேம! 
 
வள�த�, 	ைறத� அதனி�நா� 
மாறி மாறி- க2?டலா�. 
 
ெவ�ைளய%, க4�ப% எ%ெற�லா� 
வி�தி யாச� அத�கி�ைல. 
 
யாரா யி��பி1� அத%ேதா�ற� 
எ%4� க��& நிறேமதா%!  
----------- 
 
5.195.195.195.19    பறைவ வர
 பறைவ வர
 பறைவ வர
 பறைவ வர
     
 
எ%னிட� கட5� வ�)ன-	 
      எKவர� ேவ20� என-ேக"டா� 
இ%னிைச பா0� பறைவயதா9 
      எ%ைன ஆ-கிட ேவ2?0ேவ%. 
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வி2ணி� பற�) திாி�திடேவ, 
      "வி�"ெரன ேமேல கிள�பி0ேவ%. 
க2X- கினிய கா"சிெய�லா� 
      க2ேட தி��பி வ�தி0ேவ%. 
 
கா0க� மைலக� எ�லாேம 
      க?தி� ெச%4 கட�தி0ேவ%. 
D0க� மாளிைக யாவி+ேம 
      வி��பி யம��) வ�தி0ேவ%. 
 
இதய� தி%ப� பா9@சிடேவ 
      இனிய கீத� பா?0ேவ%. 
�த�திர� ெப�ற வா;வினிேல 
      )யர� இ%றி- களி�தி0ேவ%.  
 
எ�ப? உணைவ@ ேச��பெத1� 
      ஏ-க� இ%றி இ��தி0ேவ%. 
இ�ப? நாேம% இ�ைலெயன 
      எ2ணிட மா�த�, வா;�தி0ேவ%.  
----------- 
 
5.205.205.205.20    ஆர
ப� ப�ளி@
ஆர
ப� ப�ளி@
ஆர
ப� ப�ளி@
ஆர
ப� ப�ளி@
, , , , க�Aாி@
 க�Aாி@
 க�Aாி@
 க�Aாி@
     
 
க�Qாி : 
 
உயிெர G�)� ெம9ெய G�)� 
      ஒ%4 ஒ%றா9- .றிேய 
உயிெர 0-	� ப�ளி ேயஇK 
      5லகி� நீதா% உய�ேவாெசா�? 
 
ஆர�ப� ப�ளி : 
 
ெபாிேயா�, சிறிேயா� எ%ற ேபத� 
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      ேப@� ஏேனா? ந2பேர. 
ெபாிய க"? ட�தி னாேல 
      ெப�ைம வ�) ேச�ேமா? 
 
க�Qாி : 
 
ப"ட� பல5� ெப�4@ ச�-கா� 
      பதவி ஏ�4 வாழேவ 
தி"ட மான க�வி த%ைன� 
      திறைம ேயா0 த�ததா�?  
 
ஆ.ப�ளி : 
 
ைகயி +�ள பண7� ேபாக- 
      கட1� வா/கி உ%னிட� 
ைபய% ப"ட� ெபறேவ ெகா"?� 
      பல% ெபறாேதா� எ�தைன ? 
 
க�Qாி : 
 
நாக ாிக� எ%ன ெத%4 
      ந%	 கா"? மா�த�க� 
ேவக மாக ெமாழிைய- க�க 
      ேவ20� ச-தி த�ததா�? 
 
ஆ.ப�ளி : 
 
கG�தி� "ைட":�, தைலயி� "ேஹ""0�, 
      காM� "I""ஸு � அணிேவா�� 
எG�)- ."?- க�றி டாம� 
      எ�ப ?7% ேனறின�? 
 
க�Qாி : 
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எ%னி ட�தி� ப"ட� ெப�றா�  
      எ�த ைனேப� ெதாி:ேமா? 
எ2ணி� லாத ேப�க ெள%4 
      ஏேனா அறிய வி�ைலநீ?  
 
ஆ.ப�ளி : 
 
��றி� ஒ%றி ர20 ேபேர 
      [ைழ�தா�, உ%ற% D"?ேல. 
D"? +�ள பால ெர�லா� 
      வி��பி வ�த தாாிட�? 
 
க�Qாி : 
 
சி%னC சிறிய ப�ளி ேயநீ 
      சிறி)� பணி5 இ%றிேய 
எ%ன, எதி��)� ேப�கி%றா9? 
      எ2ணி� ேப� எ%னிட�. 
 
ஆ.ப�ளி : 
 
ஏணி யாக எ%ைன ைவ�ேத 
      ஏறி வ�தா�, உ%னிட�. 
Dணி� ஏேனா ச2ைட? நா%தா% 
      வி�) எ%ப )ண�வா9!  
--------- 
 
5.215.215.215.21    ெச�வ= சி9மி@
 ஏைழ= சி9மி@
 ெச�வ= சி9மி@
 ஏைழ= சி9மி@
 ெச�வ= சி9மி@
 ஏைழ= சி9மி@
 ெச�வ= சி9மி@
 ஏைழ= சி9மி@
     
 
ெச�வ@ சி4மி : 
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ெபா�ைம-	� ப"டாைட க"?0ேவ%. 
      ெபா%னாேல நைகக6� ேபா"?0ேவ%. 
அ�மாேவா அ%&ட% ப"சண/க� 
      அ?-க? த�திட� தி%றி0ேவ%. 
காாிேல ப�ளி-	� ெச%றி0ேவ%. 
      காலா� நட�)ேம நானறிேய%. 
ேஜாரான கா"சிக� க2?0ேவ%. 
      ெசா	சாக எ%4ேம வா;�தி0ேவ%. 
 
ஏைழ@ சி4மி : 
 
நாயி1� ேகடா9 அைல�)வி"ேட%. 
      ந0/கி- 	ளிாி� ஒ0/கிவி"ேட%. 
ஆயிர� ஓ"ைட இ��தி?1� 
      அணி�திட ஒ�)ணி ேபா)ம9யா. 
ஊெரலா� ப�ைலநா% கா"?வி"ேட%. 
      ஒ�பி? அ%ன7� ேபாடவி�ைல. 
யா�� இர/கிட வி�ைலய9யா. 
      இ�ேபாேத சாக5� சி�தம9யா!  
-------- 
 
5.225.225.225.22    ஜவஹ�லா� ேந. ஜவஹ�லா� ேந. ஜவஹ�லா� ேந. ஜவஹ�லா� ேந.     
 
மனித �-	� மாணி-க�. 
      ம-க� ேபா�4� தைலவரா�. 
&னித மான வி0தைல 
      ெபற5 ைழ�த ஜவஹரா�. 
 
ெப�ைம மி-க 	?யிேல 
      பிற�த ெபாிய தைலவரா�. 
அ�ைம யான ெதா20க� 
      அதிக� ெச9த ேந�வா�. 
 
சி/க� ேபா%ற Dர�தா� 
      திறைம மி-க ெச9ைகயா�, 
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த/க மான 	ண�தினா� 
      தரணி ேபா�4� தைலவரா�. 
 
அ�ைம யான வா;விேல 
      அதிக� பாக� சிைறயிேல 
இ��தா�. ஆனா�, அ%4ந� 
      இ�தி யாவி% பிரதம�!  
 
நா"0 ம-க� நல7ட% 
      ந%	 வாG� வழிகைள- 
கா"0 கி%ற ஜவஹைர� 
      ேபா�4 ேவா�நா� யாவ��.  
--------- 
 
5.235.235.235.23    ')& ')& ')& ')&     
 
	20 ! 	20 ! உயி�கைள- 
      ெகா20, ெகா20 ேபா	ேத ! 
ச2ைட ேபாட� தானடா 
      க2டா� இ�த- 	20க�. 
 
வான� மீ) க�பM� 
      வ�) 	20 ேபா0வா�. 
ஈன மான &�திேயா? 
      இர-க ெம%ப தி�ைலேயா ? 
 
	ழ�ைத, 	"? யாவ�� 
      	ைலந 0/க ஓ?ேய, 
விG�) ெக"0 உயி�கைள 
      விடேவா இ�த- 	20க�? 
 
ைக:� கா+� ேபாகேவ 
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      கVட 7�ேறா� எ�தைன? 
ஐேயா, பாவ� ! யாாிட� 
      அவ�க� அ2? வா;வேதா?  
 
ஊ�க� பாழா9� ேபாகேவ, 
      உயி�க� யா5� அழியேவ, 
மா�& த"?� ேப�ேவா� 
      மனித ர�ல�; ேபயடா! 
 
ஒ%4� அறியா மனிதாி% 
      உட�க� சா�ப� ஆவைத- 
க20 மகிG� ெநCச7� 
      க?ன மான க�லடா. 
 
	20 த%ைன \கமா9- 
      க20 த�த மனிதாி% 
ம2ைட >ைள உலைகேய 
      மா9-க� தாேனா க2ட)!  
---------- 
 
5.245.245.245.24    தாலா%& தாலா%& தாலா%& தாலா%&     
 
ஆராேரா, ஆராேரா, 
ஆாிவேரா ஆராேரா. 
 
Jடா மணிேய! 
      )ல-கமா9 நி%ெறாளி�� 
வாடா மலேர, எ% 
      மரகதேம க2வளரா9. 
 
க�க20 சீனி 
      கனிவைகக� எ�லா�உ% 
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ெசா�களா� நானைட:� 
      �க�தி1-ேக ஈடாேமா? 
 
கா�கைள நீ"?ந%	 
      ைகைய� தைல-	ைவ�)� 
பா�கடM� ப�ளிெகா2ட 
      ப�மநாப% நீதாேனா? 
 
த�ம� 	ைறைகயிேல 
      தாரணியி� நா1தி�த� 
க�ம� எனஉைர�த 
      க2ணபிரா% நீதாேனா?  
 
காசினியி� ெகா�லாைம 
      க�ைணமி-க ெச9ைகெய%ற 
ஆசிய�)@ ேசாதி 
      அ�ைம� &�த� நீதாேனா? 
 
ச�திய�ைத- கா�பா�4� 
      த�மவா% கா�திேயேபா� 
உ�தமேன நீ:தி�தா9. 
      உலகி� உய�வைடவா9. 
 
யா%ெப�ற ந�	மரா, 
      இனிைம மழைலயினா� 
ேதனான ெச�தமிழி� 
      திைனமா5� ேச��தைனேயா? 
 
அ�பா ெபயேரா/க 
      அ�மா உள/	ளிர 
இ�பாாி� நீநட�) 
      இ%ப7ட% வா;வாேய.  
---------- 
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கைத� பாட�க�கைத� பாட�க�கைத� பாட�க�கைத� பாட�க�    

 
6.16.16.16.1    4ைன	 க�யாண
 4ைன	 க�யாண
 4ைன	 க�யாண
 4ைன	 க�யாண
     
 
Iைன-	� Iைன-	� க�யாண�. 
Iேலாக ெம�லா� ெகா2டா"ட�. 
 
ஆைன மீ) ஊ�வலமா�. 
அ�&த மான சா�பாடா�. 
 
ஒ"ைட@ சிவி/கி நா"?யமா�. 
"உ�,உ�" 	ர/	 பி%பா"டா�. 
 
தட&ட லான ஏ�பாடா�. 
தாM க"0� ேவைளயிேல, 
 
மா�பி�ைள� Iைனைய- காேணாமா�! 
வ�தவ ெர�லா� ேத?னரா�. 
* 
 
“ெப2ைண� பா��த)� மா�பி�ைள 
பி?-கா ம�தா% ேபா9வி"டா�! 
 
எ/ேக ஓ?� ேபானாேரா?” 
எ%ேற பல�� ேபசினரா�.  
 
ெப2ணி% தாயா� இ)ேக"0� 
ெபாி)� வ��த� ெகா2டாளா�. 
 
"ஐேயா, தைலவிதி" எ%ெற2ணி 
அ/	� இ/	� நட�தாளா�. 
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* 
வ�தவ� சா�பிட� பாைனயிேல 
வா/கி ைவ�த பாைலெயலா� 
 
ச�த? யி%றி மா�பி�ைள 
சைமய� க"?� தீ��தாரா�! 
 
தி�?� தி�?� பாைலெயலா� 
தீ��)- க"0� மா�பி�ைளைய� 
 
பா��) வி"டா�, ெப2தாயா�; 
பல�த ச�த� ேபா"டாளா�. 
 
உடேன அ/ேக எ�ேலா�� 
ஒ%றா9- .? வ�தனரா�. 
 
மா�பி�ைள� Iைன வழியி%றி 
ம�தியி� நி%4 விழி�தாரா�. 
* 
 
“தி�"0� பி�ைள-	 எ%ெப2ைண� 
தி�மண� ெச9ய 7?யா) !  
 
ேவ2டா� இ�த ச�ப�த�. 
ெவ"க- ேக0 ! ேபா9வாேரா�” 
எ%ேற ெப2ணி% தாயா�� 
ஏளன மாக- .றியபி% 
 
அ�ைம� ெப2ைண� த%1டேன 
அைழ�)- ெகா20 ேபானாளா�. 
* 
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வைகவைக யான சா�பா0 
வயி4 7"ட� தி%றிடலா� 
 
எ%ேற எ2ணி வ�தவ�� 
ஏமா� ற�)ட% தி��பினரா� !  
----------- 
 
6.26.26.26.2    கணபதி@
 க�த"
 கணபதி@
 க�த"
 கணபதி@
 க�த"
 கணபதி@
 க�த"
     
 
ெதா�தி� பி�ைள யா�ட% 
)ைணவ னாக- க�த1� 
 
பயண� ைவ�தா%. இ�வ�� 
பகM� எ�லா� ��றின�. 
 
வழியி� ெபாிய மைலயிேல 
வா9-	 ந�ல பழ/களா9 
 
இ�-	� ெச9தி ேக"ட)� 
ஏற� பா��தா�, இ�வ��. 
 
"	0	" ெட%4 	மரேன 
	தி�) மைலயி� ஏறின%. 
 
மைலைய- க2ட பி�ைளயா� 
மைல�)� ெதா�தி தடவினா�. 
 
“கைள�& அதிக� ஆன). 
கால� ெம�த வM-	).  
 
த�பி நீேபா9 வ�தி0. 
த/கி இ�-கி% ேற”ெனன 
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அரச மர�) அ?யிேல 
அம��தா�, ெதா�தி� பி�ைளயா�. 
 
கா�ற ?�த ஓைசயி� 
கா) ேகளா- 	மர1� 
 
சிறி) 8ர� ெச%4தா% 
தி��பி பா��தா%, அ2ணைன. 
 
அ/	� இ/	� பா��தன%; 
அ2ண% வர5 க2?ல%; 
 
உ@சி மைலயி� ஏறின%; 
உ�4 எ/	� ேநா-கின%. 
 
காண வி�ைல, அ2ணைன- 
க2X- ெக"0� வைரயி+�. 
 
மைலயி% ேமேல நி%றி?% 
மர�தி% கீேழ ெதாி:ேமா ? 
 
பா��)� பா��) உ@சியி� 
பா��)- க�த% நி�கிறா%. 
 
கா�)- கா�)- கணபதி 
கா�4 வா/	� கா"சிபா� !  
----------- 
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6.36.36.36.3    ந�லவ"
ந�லவ"
ந�லவ"
ந�லவ"
, , , , ெக%டவ"
 ெக%டவ"
 ெக%டவ"
 ெக%டவ"
     
 
ரா7 மிகமிக ந�லவனா�. 
நட�ைதயி� மி-க உய��தவனா�. 
 
எவ�-	� அ%பா9 நட�பவனா�. 
இர-க� மிக5� உைடயவனா�. 
 
ஆயி1� ந�லவ% எ%றவைன 
அறிபவ� மிகமிக@ சிலேரதா%. 
 
ஒ�நா� Dதியி� ெப�/."ட�  
ஒ%4 .? நி�பைதநா% 
 
க2ேட%, உடேன, ெச%ற/ேக 
காரண� யாெதன- ேக"ேட%நா%. 
 
பா+ எ%1� ஒ�ைபய% 
பழ-கைட ஒ%றி� [ைழ�தானா�. 
 
மா�பழ� ஒ%ைற எ0�தானா�; 
மைற�) ம?யி� ைவ�தானா�.  
 
பா��த)� உடேன கைட-கார� 
"ப"" ெடன அைறக� வி"டாரா�. 
 
"தி�ட%, தி�ட%" எ%றவைன� 
தி"?ன�, அ/	 யாவ�ேம. 
 
பா+ ெக"டவ% எ%றறிய� 
ப�ேத நிமிஷ� ஆனதடா. 
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ரா7 ந�லவ% எ%4ணர 
நா"க� ப�பல ஆ	மடா.  
 
"ெக"டவ% எனேவ ெபயெர0-க 
"ச""ெடன 7?:�. ஆனாேலா, 
 
ந�லவ% எ%ற ெபய�ெபறேவ 
நா"க� மிக5� ஆ	"ெமன 
 
அறி�ேத%, அ%4 ஓ� உ2ைம. 
அைடேவா�, இதனா� ெப�ந%ைம.  
-------------- 
 
6.46.46.46.4    ப� உைட�த !.ைகய� ப� உைட�த !.ைகய� ப� உைட�த !.ைகய� ப� உைட�த !.ைகய�     
 
ேமா"டா� ஓ"? 7�ைகய% 
>�-க� தன/க� மி-கவனா�. 
 
கா"?% வழியா9 இரவினிேல 
காைர ஓ"?@ ெச�+ைகயி�, 
 
விள-கி% ஒளிைய- க2ட)ேம 
மிர20 கா"0 மி�க/க�, 
 
பா�ைவ சிறி)� ெதாியாம� 
பதறி� )?�) நி%றி0ேம. 
 
7ய�க� வழியி� நி%றி"டா� 
7�க% காைர அைவேமேல 
 
ஏ�றி- ெகா%4, அவ�றிைனேய 
எ0�)- ெகா20 ேபா9வி0வா%. 
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நா"க� ேதா4� 7ய�க"	 
நமனா9 அ%னவ% ஆயினேன!  
 
ஒ�நா� அ�த வழியினிேல, 
உ�ள ைம�க� ஒ%றி�	, 
 
ெவ�ைள ய?�) இ��ததனா� 
ெவ�ைள 7ய�ேபா� ேதா%றியேத! 
 
7�க% அதைன 7யெலனேவ 
7"டா� தனமா9 எ2ணிவி"டா%. 
 
வி"டா% காைர அத%ேமேல 
"ப""ெடன- க�M� ேமாதியேத! 
 
காாி% 7%னா� இ��தி"ட 
க2ணா ?:ேம ெநா4/கியேத. 
 
ப"ட) காய�, பலமாக. 
ப�M� இர20 ேபாயினேவ. 
 
“7யைல- ெகா%4 தி%றி"ட 
7%ன� ப�க� உைட�தனேவ! 
 
ஐேயா, உயிைர- ெகா%ேறேன ! 
அதனா� கட5� த2?�தா�” 
 
எ%ேற எ2ணி 7�க1ேம 
இளகிய உ�ள� ெப�றனேன. 
----------- 
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6.56.56.56.5    மானி� வி&தைல மானி� வி&தைல மானி� வி&தைல மானி� வி&தைல     
 
ைபய% : 
 
&�ளி மாேன, ேகாப�நீ 
ெகா�வ ேதேனா, .4வா9? 
 
மா% : 
 
க"ட வி;�) வி"?0. 
கா"ைட ேநா-கி� ேபாகிேற%. 
 
ைபய% : 
 
ஒ�வி னா? .டநா% 
உ%ைன வி"? ��ேபேனா? 
 
மா% : 
 
உடேன நீ:� &ற�ப0. 
ஒ%றா9- கா0 ெச�லலா�.  
 
 
ைபய% : 
 
கா"ைட ேநா-கி� ேபாகவா? 
க�+� 7�6� 	�)ேம! 
 
அ�மா, அ�பா, பா"?ைய 
ஐேயா, வி"0 வ�வேதா? 
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இ�"?� ேபானா� விள-	ேம 
இ�ைல அ�த- கா"?ேல. 
 
சி/க�, கர?, &M:ேம 
சீறி வ�) க?-	ேம. 
 
மா% : 
 
அ�ப ?�தா% என-	ேம 
அதிக- கVட� இ�ைலேயா? 
 
��ற� தா�க� வ�வேரா? 
)�ளி@ ��ற 7?:ேமா? 
 
ஆைச ெகா2ட உணைவ:� 
அைட�) தி%ன- .0ேமா? 
 
கG�) ேநாக எ%ைனயா� 
கா"?� க"?� ேபா0வா�? 
 
* 
இதைன- ேக"ட அவ%மன� 
இளகி� ேபா@� ெம�த5�. 
 
“ஐேயா, பாவ�, ஐையேயா! 
அவி;�) வி"ேட%, ஓ?0”  
எ%4 .றி- கG�திேல 
இ��த க"ட வி;�தன%. 
 
கா"ைட ேநா-கி மகி;5ட% 
கா�ைற� ேபால ஓ?0�, 
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மாைன- க20 அவ1ேம  
மகி;@சி ெகா�ளலாயின%!  
---------- 
 
6.66.66.66.6    4ைன 4ைனதா�4ைன 4ைனதா�4ைன 4ைனதா�4ைன 4ைனதா�! ! ! !     
 
பா"? D"?� ஒ�Iைன 
      பலநா ளாக வசி�த)ேவ. 
ஊ"0� பா+� பழ�ைத:ேம 
      உ20 ந%	 ெகாG�த)ேவ. 
 
ஒ�நா� அைறயி� க2ணா? 
      ஒ%4 இ�-க- க2ட)ேவ. 
விைரவா9 அ�கி� ெச%ற)ேவ; 
      விைற�) அதனி� பா��த)ேவ. 
 
க4�த நீள- ேகா0க6� 
      கன�த உட+� க2ட)ேம, 
“சி4�ைத நா%தா%. எவ�-	� 
      சிறி)� அCசிட மா"ேடேன!” 
 
Iைன இ�ப? எ2ணியேத. 
      &Mயா9� த%ைன நிைன�த)ேவ. 
பாைன ச"? யாைவ:ேம 
      பா9�), உைட�) ெநா4-கியேத.  
 
ஆ"ட� ேபா"0 D"?ைனேய 
      அதிர@ ெச9த), &Mேபாேல. 
பா"? அ/ேக வ�திடேவ 
      பா9�த) Iைன அவ�மீ)�! 
 
பா"? ேகாப� ெகா2டனேள. 
      ப-க� கிட�த )ைட�ப�தா� 
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ேபா"டா� Iைன தைலேமேல, 
      "ெபா�"ெதன உைதக�, &�திவர 
 
அ?ைய� தா/க மா"டாம� 
      அ/ேக Iைன ப0�த )ேவ. 
"ெகா?ய &Mயா9 எ2ணியேத 
      	�ற� 	�ற� 	�ற�தா%! 
 
Iைன எ%4� Iைனதா%. 
      &Mயா9 மாற 7?யா)" 
தாேன இ�ப? எ2ணியேத; 
      சா) வாக மாறியேத!  
----------- 
 
6.76.76.76.7    ெவ)ெண1 தி.-ய க)ண� ெவ)ெண1 தி.-ய க)ண� ெவ)ெண1 தி.-ய க)ண� ெவ)ெண1 தி.-ய க)ண�     
 
க2ண% ெவ2ெண9 தி�?� தி%ன 
      எ2ண/ ெகா2டன%. 
க�ள� தனமா9 ஒ�வ� D"?% 
      உ�[ ைழ�தன%. 
ெவ2ெண9 7G)� தி%4, தி%4 
      தீ��)- க"?ன%. 
D"0- காாி வ�) வி"டா�. 
      மா"?- ெகா2டன%! 
 
“ெவ2ெண9 தி�?� தி%1 கி%ற 
      தி�"0- க2ணேன, 
ெவளியி� ேபான சமய� பா��)� 
      தி�ட வ�தேத%? 
உ%ைன உன) தாயி ட�தி� 
      இG�)@ ெச%4நா% 
உரM� க"? ைவ-க@ ெசா�ேவ%” 
      எ%4 .றின�. 
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“ெவ�ைள- க%ைற� ேத?- ெகா2ேட 
      உ�ேள வ�தி"ேட%. 
ெவ�ைள யாக உறியி� ஏேதா 
      இ�-க- க2?"ேட%. 
உ�ேள ைகைய வி"ட பிறேக 
      ெவ2ெண9 எ%4 நா% 
உண��ேத%” எ%4 .றி- க2ண% 
      ஓ?� ேபா9வி"டா%!  
 
“ெவ�ைள- க%ைற� ேத?- ெகா2ேட 
      உ�ேள வ�தி"ேட%. 
ெவ�ைள யாக உறியி� ஏேதா 
      இ�-க- க2?"ேட%. 
உ�ேள ைகைய வி"ட பிறேக 
      ெவ2ெண9 எ%4 நா% 
உண��ேத%” எ%4 .றி- க2ண% 
      ஓ?� ேபா9வி"டா%!  
----------- 
 
6.86.86.86.8    நாயி� ந�றி நாயி� ந�றி நாயி� ந�றி நாயி� ந�றி     
 
பண�தி� மி-க ஒ�வர) 
      ைபய% ஒ�நா9 வள��தனேன, 
	ண�தி� மி-க) அ�நா:�. 
      	�ற� எ)5� ெச9யாதா�. 
 
நாைய- க2டா� த�ைத-	 
      நCைச- க2ட) ேபாேலயா�. 
வாைய வி"0- ேகாப7ட% 
      வா��ைத .றி ைவதி0வா�. 
 
“ேசா�4- கி�லா நாைளயிேல 



106 

 

      ேசா4 ேபா"0 இ�நாைய� 
ேபா�4 கி%றா9, உ%ேபால� 
      &�தி ெக"டவ% எவ1ளேனா?” 
 
எ%ேற த�ைத:� .றி0வா�, 
      எ%ேன ெச9வா% ைபய1ேம! 
ந%றி :�ள அ�நாேயா 
      நகரா த/ேக இ��த)ேவ.  
 
உ�சவ� ஒ%4 ப-க�) 
      ஊாி� நட�த), க2?டேவ, 
உ�சா க�)ட% எ�ேலா�� 
      ஒ%றா9- .?@ ெச%றனேர. 
 
த�ளா வய) ஆனதனா� 
      த�ைத ம"0� ேபாகவி�ைல. 
க�ள% ஒ�வ% இரவினிேல 
      கதைவ� திற�)� ேளெச%றா%. 
 
ப�த� ஒ%ைற வாயினிேல 
      பலமா9 ைவ�)� 8Xடேன, 
த�ைத த%ைன- க"?யபி% 
      த/க� ெவ�ளி தி�?னேன. 
 
"ச""ெடன அ/ேக நா9வ�) 
      தா-கிய த�த� தி�டைனேய. 
ெவ"?ய காய� ேபாலேவதா% 
      ேமெலலா� &2க� ஆயினேவ. 
 
	ைர�தத% ச�த� ேக"ட)ேம 
      .?ேய ஊரா� வ�தனேர. 
விைற�&ட% ஓ?ய தி�டைனேய 
      விர"?� பி?�) உைத�தனேர.  
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த%1ைட உயி�� த�பியேத, 
      த/க� ெவ�ளி நைக:டேன. 
ந%றி மிக5� உ�ளெதன 
      நாைய� &க;�தா�, த�ைத:ேம. 
 
மனமகி; 5டேன அ�நாைய 
      மகனி1� ேமலா9� ேபா�றினேர. 
தின7� ேசா4 ைவ�தனேர. 
      தி%1த� க20 மகி;�தனேர.  
----------- 
 
6.96.96.96.9    சமேயாசித >�தி சமேயாசித >�தி சமேயாசித >�தி சமேயாசித >�தி     
 
வய�க� நிைற�த சி�_ாி�  
வா;�) வ�தா%. ஒ�வணிக%. 
 
சரவண% எ%ப) அவ% ெபயரா�. 
சரSவதி எ%பவ� அவ%மைனவி. 
 
த�தி ஒ�நா� &ற�பெடன  
வ�தத னாேல வணிக1ேம 
 
ப"டண� ெச�ல அ%றிரேவ 
ெபா"டண� )டேன &ற�ப"டா%. 
 
சரSவதி ம"0� தனியாக� 
த/கி D"?� இ��தனேள. 
 
ந0இர வதனி� தி�ட�களி� 
நா�வ� D"?� [ைழ�தனேர. 
 
ச�த� ேக"0@ சரSவதி:� 
ச�த� ேபாட 7�ப"டா�.  
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"ச�த� சிறி)� ேபாடாேத. 
ஜா-கிர ைத!" ெயன மிர"?னேர. 
 
“அைறயி% சாவி ெகா0�தி0வா9. 
அ�ல) ம2ைட உைட�)வி0�” 
 
எ%றவ� .ற@ சரSவதி:� 
எ0�)- ெகா0�தன� சாவிதைன. 
 
அைறைய� திற�) ஆவ+ட% 
அவ�களி� >வ� [ைழ�தனேர. 
 
நா�வாி� ஒ�வ% சரSவதிைய 
நகரா தி��) கா�தனேன. 
 
எ2ண� பலபல சரSவதி-	 
எKெவK வாேறா ேதா%றினேவ. 
 
:-தி ஓ%4 உதி�திடேவ 
உடேன அ�த� தி�டனிட�, 
 
“உ�ேள ப/	 ேபா0கிறா�, 
உன-	� சிறி)� இ�லாம�.  
 
ஏமா� ேதநீ ேபாகாேத! 
எG�) உ�ேள பா��தி0வா9” 
 
எ%ேற .றிட, அ�தி�ட% 
எG�தன%; உ�ேள பா9�தனேன. 
 
விைரவி� ெச%4 சரSவதி:� 
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"ெவ0-" ெகன- கதைவ� I"?னேள! 
 
தி�ட� நா�வ�� அைற-	�ேள 
"தி�தி�" எனேவ விழி�தனேர! 
 
சரSவதி ெத�வி� வ�தனேள;  
ச�த� ேபா"0- க�தினேள. 
 
“ஐேயா! தி�ட%! ஐையேயா! 
அபாய“ ெமனேவ அலறினேள. 
 
ஊரா� எ�லா� த?:டேன 
ஒ%றா9- .? வ�தனேர. 
 
கதைவ� திற�) தி�ட�கைள- 
கயி�றா� க"? இG�தனேர.  
 
க@ேச ாி-	� நா�வைர:� 
ைகதி யாக நி4�தினேர. 
 
ஊரா� எ�லா� சரSவதிைய 
ஒ�/ேக &க;�) ேபசினேர. 
 
ச�-கா� ெம@சி அவ6-	� 
த	�த பாி�� த�தனேர. 
 
சரவண% இ-கைத ேக"ட)ேம 
ச�ேதா ஷ�தா� Iாி�தா%. 
 
“சமய� பா��) :-தி:ட% 
சாியா9- காாிய� நீெச9தா9. 
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&�தி மி	�த உ%1ைடய 
&�ஷ% ஆேன%!” எனமகி;�தா%.  
--------- 
 
6.106.106.106.10    ேகாழி	 '8சி� கைத ேகாழி	 '8சி� கைத ேகாழி	 '8சி� கைத ேகாழி	 '8சி� கைத     
 
ைபய%: 
 
ேகாழி- 	Cேச, உ%கைதைய- 
.4 வாேயா, எ%னிட�ேத? 
 
ேகாழி- 	C�: 
 
அ�ப? ேயநா% .4கிேற%. 
அ2ணா கைதைய- ேக"?0வா9. 
 
தாயி% வயி�றி� சிலநா"க� 
த/கி இ��ேத% அத%பி%ேன, 
 
>ைல ஒ%றி� எ%அ�மா 
7"ைட யாக இ"டனேள. 
 
அதைன- க2ட ஒ�மனித% 
அவன) அ�ைம மைனவியிட�, 
 
“7"ைட� ேதாைச �"0�தா. 
மிக5� ஆைச” எ%றிடேவ, 
 
“அைட-	 ைவ�ேபா� இதைனநா�. 
அ�&ற� சிறிய 	C�வ��. 
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	C� வள��) சிலநாளி�  
ேகாழி யா	�. அ-ேகாழி 
 
தின7� 7"ைட இ"0வ�� 
தி%ன லாேம இ�ேப��” 
 
எ%றன�, அவ1� "சாி"ெய%றா%. 
எ%1ைடய உயி�� த�பிய)! 
 
மCச� தாைத� தி%ேறநா% 
வள��ேத%, அ�த 7"ைட-	�. 
 
அ?ேய% 7"ைட- 	�ேள:�, 
அ�மா 7"ைட ேமேல:� 
 
இ��ேதா�, மி-க� ெபா4ைம:ட%. 
இ�ப� ெதா�நா� ஆயினேவ. 
 
எ�தைன நா�தா% அைடப"0  
இ��ப) எ%ேற ேகாப7ட% 
 
>-கா� 7"ைடயி% ஒ"?ைனநா%  
7"? உைட�) ெவளிவ�ேத%. 
 
வ�த)�, எ%ைன எ%அ�மா  
மகிழ@சி ேயா0 வரேவ�றா�. 
 
நா"க� வளர இற-ைக:ட%  
நா1� வள��) நைடேபா"ேட%. 
 
"ெகா-க- ேகா"ெவன எ%தா:� 
.�பிட நா1� ஓ?0ேவ%. 
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அ%&ட% எ%ைன� ப�திரமா9 
அைழ�)@ ெச�வா�, அவ6டேன. 
 
	�ைப கிளறி ஆகார� 
ெகா�தி� தி%ன� பழ-கி0வா�. 
 
ப��ைத- க2டா� இற-ைகயி1� 
ப)-கி எ%ைன ைவ�தி0வா�. 
 
	�ைண ேயா0 தானிய/க� 
ெகா0-கி% றா�க�, மனித�க6�. 
 
தி%4, தி%4 எ%1ட+� 
தின7� ெகாG�) வ�கிற). 
 
எ%ைன இ�ப? வள��தி0ேவா� 
எ%4 கG�ைத� தி�	வேரா? 
 
ஈச% க�ைண &ாிவாேரா! 
என) உயிைர- கா�பாேரா! 
---------------- 
 
6.116.116.116.11    காணாத !� காணாத !� காணாத !� காணாத !�     
 
"	0	" ெட%4 விைரவிேல 
ேகா& ஓ? வ�தன%. 
 
“அ�பா, க?கா ர�திேல 
அ�த@ சிறிய 7�ைளேய 
 
காண வி�ைல! யாரைத-  
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கழ�றி- ெகா20 ேபாயின�? 
 
ஒ?�) விG�) ேபானேதா! 
ஒ%4� அறிேய% நா%” என- 
 
.றி� த�ைத த�ைமேய 
."? வ�) கா"?ன%. 
 
பா��தா� த�ைத, 7"கைள  
பா��)� பா��)@ சிாி�தன�. 
 
விஷய� அறியா- ேகா&ேவா 
விள-கி- .ற ேவ2?ன%. 
 
“க2ைண >?- ெகா�6வா9. 
கா"0 கி%ேற%, 7"கைள” 
 
எ%4 த�ைத .றேவ 
இ4க- க2ைண >?ன%. 
 
சிறி) ேநர� ெசா%ற)�, 
திற�) பா�-க- .றின�. 
 
க2ைண� திற�) பா��த)� 
க2டா% இர20 7"கைள! 
 
மகி;@சி ெப�ற ேகா&5�  
“ம�தி ர�தா% எ%னேவா! 
 
என-	� ெதாிய@ ெசா�+D�” 
எ%4 ெகCசி- ேக"டன%. 
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ேகா& ெதாி�) ெகா�ளேவ 
.ற லானா�, த�ைத:�. 
 
“பா��தா9 க?கா ர�திைன, 
ப%னி ர2ட ?-ைகயி�. 
 
சிறிய த%ேம� ெபாிய7� 
ேச��) ஒ%றா9 நி%றதா�, 
 
பா�-	� ேபா) ஒ%4ேபா�  
ப"ட )%ற% க2களி�  
 
சிறி) ேநர� ெச%ற)� 
ேச�-ைக விலகி� ேபானேத! 
 
இ)தா% என) ம�திர� 
இ�ைல ேவ4 த�திர�!” 
------------- 
 
6.126.126.126.12    தி.ட� க)ட�தி.ட� க)ட�தி.ட� க)ட�தி.ட� க)ட�? ? ? ?     
 
தி�ட% ஒ�வ% இரவிேல  
      தி�ட எ2ண� ெகா2டன%; 
அ�கி� உ�ள ஊைரேய 
      அைட�) தி�ட@ ெச%றன%. 
 
வயM% ந0ேவ வழியினி�  
      மனித% நி�க- க2டன%; 
பய�) அ/ேக நி%றன% ; 
      ப)/கி மைறவி� ஒளி�தன%. 
 
அ�த மனித% ந0விேல 
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      அைச�தி டாம� நி�கேவ. 
"எ�த வழியி� ெச�வ)?" 
      எ%4 எ2ணி� பா��தன%! 
 
ேபாக வழி:� இ�ைலேய! 
      ெபா4ைம பற�) ேபானேத! 
ேவக மாக� த?:ட% 
      "வி4வி"ெர%4 ெச%றன%. 
 
த?யா� அ�த மனிதைன�  
      தைலயி� ஓ/கி அ?�தன%. 
அ?ேம� அ?:� ைவ�தன%. 
      ஆனா�, அ�த மனிதேனா-? 
 
தா-க வ�த தி�டைன� 
      த0�) விட5� இ�ைலேய! 
ஊ-க மாக� தி��பிேய 
      உைத-க� தா1� இ�ைலேய! 
 
"	9ேயா! 7ைறேயா!" எ%4ேம 
      	தி�) ஓட வி�ைலேய! 
"ஐேயா!" எ%4 அலறிேய 
      அழ5� இ�ைல, இ�ைலேய! 
 
அ?�), அ?�)- ைக:ேம 
      அ+�)� ேபான தி�ட1� 
"த?�த ேதாைல உைடயவ% 
      த?ய% இவ1� யா"ெரன- 
 
கி"ட@ ெச%4 ேவகமா9� 
      ெதா"0� பா��தா%. பா��த)�, 
ெவ"க� ப"0@ சிாி�தன%. 
      விஷய� எ%ன, ெதாி:ேமா? 
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மனித% இ�ைல, அKவிட�, 
      மர7� இ�ைல. ஐையேயா! 
)ணியா லான உ�வ�தா% 
      ேசாள- ெகா�ைல� ப)ைமேய! 
-------- 
 
6.136.136.136.13    அழ'
 வி&தைல@
 அழ'
 வி&தைல@
 அழ'
 வி&தைல@
 அழ'
 வி&தைல@
     
 
"எ%ைன ஏேனா அழகாக 
      ஈச% பைட-க வி�ைல"ெயன 
எ2ணி, எ2ணி ஒ�கா-ைக 
      ஏ/கி@ ��றி� திாிைகயிேல, 
 
."?� அழகிய கிளிெயா%ைற�  
      ேபா"0 அைட�), ஒ�ைபய% 
வா"? வைத-க- க2ட)ேவ 
      மன�தி� வ��த� ெகா2ட)ேவ. 
 
"அழகா9 எ%ைன� பைட�தி��தா�, 
      அ?ேய 1-	� இ-கதிதா%. 
அழைக- கா"?+� வி0தைலைய 
      அளி�தா�, ஆ2டவ%" எ%ற)ேவ. 
--------- 
 
6.146.146.146.14    'ழ�ைத= ச)ைட 'ழ�ைத= ச)ைட 'ழ�ைத= ச)ைட 'ழ�ைத= ச)ைட     
 
ப"0 எ%ற சி4மி:� 
      பா��ப த�	 அழ	ட% 
ப"0 ஆைட உ0�திேய 
      பா+ D0 வ�தன�. 
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ஒ%4 ேச��) இ�வ�� 
      ஓ? யாட Dதியி�  
அ%4 ஏேதா ச2ைட:� 
      அவ�க 6-	� வ�தேத! 
 
ச2ைட த%னி� பா+ேவா 
      த�ளி வி"டா%, ப"0ைவ. 
அ2ைட ஓ0� சா-கைட 
      அதனி� ப"0 D;�தன�. 
 
ப"0 மீ) ெக"டநீ� 
      ப"ட தாேல ஆைட:� 
ெக"0� ேபா@�. "ஓ"ெவன- 
      கிள�ப லா@�, அGைக:�. 
 
ப"0 அG) வ�வைத� 
      பா��த தா:� அவைளேய 
க"? அைண�)- ெகா2டன�; 
      கார ண�ைத அறி�தன�. 
 
ேவக மாக� பா+வி% 
      D0 ேநா-கி@ ெச%றன�; 
ேகாப மாக� பா+ைவ- 
      	�ற� சா"? ைவதன�. 
 
ப"0 தாயா� ைவவைத�  
      பா+ தாயா� ேக"பேளா? 
தி"ட லானா�, அவ6ேம. 
      சிறிய ச2ைட வள��த). 
 
இர20 த�ைத யா�க6� 
      இ�த@ ெச9தி ேக"ட)�, 
திர2ட ேதாைள� த"?ேய 
      தீர மாக வ�தன�. 
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ச2ைட வ+�) வி"ட); 
      ச�த� ெப�க லான); 
க20 களி-க ம-க6� 
      கண-கி� லாம� .?ன�. 
 
க�& ஒ%ைற ஊ%றிேய 
      கனி�த வய)� பா"?:� 
வ�& >2ட அKவிட� 
      வ�) .ற லாயின�; 
 
“பி�ைள ேபா"ட ச2ைடைய� 
      ெபாி) ெச9:� ம-கேள,  
ெசா�ைல- ெகாCச� ேக6/க� 
      ��த >ட@ ெச9ைகேய%? 
 
ச2ைட மற�) பி�ைளக� 
      சரச மாக அ%&ட% 
ஒ%4 ேச��) தி��ப5�  
      ஓ? யாட� பா�/க�” 
 
எ%4 பா"? .றேவ 
      எதிாி� வ�) பா��தன�. 
அ%& ெகா20 பி�ைளக� 
      ஆட� க20 ெவ"கின�. 
---- 
Mேயா டா�Sடாயி% க��ைத� தGவிய) 
---------- 
 
6.156.156.156.15    எ� ெபய� எ� ெபய� எ� ெபய� எ� ெபய�     
 
ப@ைச- 	ழ�ைத எ%ற1-	� 
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      ப-	வ மாக� ெபய�ைவ-க 
இ@ைச ெகா2டன� ெபாிேயா�க�. 
      எ%ைன@ ��றி- .?னேர. 
 
அ�மா உடேன அவ6ைடய  
      அ�பா ெபயைர- 	றி�பி"0, 
“ச�ப� த�என அைழ�தாேல 
      சாி�ப0�” எ%4 .றினேள. 
 
“இ�ைல, இ�ைல, எ%அ�பா 
      ெபயைர� தா%நா� இடேவ20�. 
ெச�ல� ப%என ைவ�ப)தா% 
      சிற�த)” எ%றா�, எ% அ�பா. 
 
“இர20� ேவ2டா�, பி�ைள-	 
      ஏ�ற) சாமி� ெபயைரதா%. 
பரமசிவ%தா% ந�ல” ெதன�  
      பா"? உர-க- .றினேள. 
 
>வ�� ச2ைட ேபா"டா�க�. 
      7?ேவ இ�ைல, ஆதMனா� 
>வ�� ேச��) எ%ற1-	 
      7�ெபய� இ"0 அைழ�தா�க�. 
 
அ�மா 5-	, ச�ப�த�. 
      அ�பா 5-	@ ெச�ல�ப%. 
பா"?- ேகாநா% பரமசிவ%. 
      ப�ளியி� இனிேம� எ�ெபயேரா? 
------- 
 
6.166.166.166.16    சீன ெவ- சீன ெவ- சீன ெவ- சீன ெவ-     
 



120 

 

“சீன ெவ?க� எ/	ேம 
      ேத?� பா��)� இ�ைலேய. 
காண வி�ைல, க2ணிேல, 
      கைடக� ேதா4� ெச%4ேம, 
 
க�பி வாண� ெப"?தா% 
      கைடசி யாக வா/கிேன%. 
வ�& இ%றி இதைனநீ 
      மகி;@சி ேயா0 ெகா6�)வா9” 
 
எ%4 த�ைத த�தன�. 
      இதைன- ேக"ட சீ1ேவா, 
"ஒ%4� ேவ2டா�" எ%றன%; 
      உதறி அதைன� த�ளின%. 
 
"ப"ச ண/க� தி%னேவா, 
      ப"0 ஆைட உ0�தேவா 
இVட மி�ைல" எ%றன%. 
      யா�உ ைர�)� ேக"?ல%. 
 
"ட�ட�" ச�த� ப-க�) 
      ரா7 D"?� ேக"கேவ, 
அ�பா அ�கி� வ�தன%. 
      “அ0�த D"?� பார�பா. 
 
ேவ"0 வா/கி ரா7தா% 
      வி0கி% றாேன, ச�த7� 
ேக"	 த�பா. என-	நீ 
      கிைடயா ெத%ேற .றினா9” 
 
எ%4 .றி� த�ைதைய 
      இG�) வ�தா%. இ�வ�� 
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ெச%4 ரா7 D"?ேல 
      க2ட ெத%ன ெதாி:ேமா? 
 
ெவ?-	� சீன ெவ?ைய�ேபா�, 
      D�& ெச9த ரா7ைவ 
அ?�)- ெகா20 த�ைதயா� 
      அ/கி ��தா�; ெவ?யி�ைல! 
-------------  
 
6.176.176.176.17    ��பா	கிைய� ெதாடமா%ேட� ��பா	கிைய� ெதாடமா%ேட� ��பா	கிைய� ெதாடமா%ேட� ��பா	கிைய� ெதாடமா%ேட�     
 
ஜவஹ� ஒ�நா� ேவ"ைட-	� 
      தனிேய கிள�பி@ ெச%றனேர. 
அவர) ைகயி� )�பா-கி 
      ஆ:த மாக இ��த)ேவ. 
 
	"? மா%ஒ% றவ�7%ேன 
      	தி�) ஓ? வ�த)ேவ. 
�"டா�, ஜவஹ�. உடேனேய, 
      )?�)- ெகா2ேட அ�மா1�, 
 
வ�) ஜவஹ� கால?யி� 
      மய/கி Dழ லான)ேவ! 
அ�த- கா"சி ஜவஹைரேய 
      அதிக� கல-கி வி"ட)ேவ. 
 
“எவ�-	� ெக0தி ெச9தறிேய%. 
      எ%ைன@ �0வ) சாியாேமா?” 
ஜவஹைர� பா��)- ேக"ப)ேபா� 
      தைரயி� கிட�த), மா%	"?. 
 
க2ணீ� ெசாாி:� மா%அதைன- 
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      க2டா� ஜவஹ�. க2ட)ேம, 
&2ணா9� ேபான) அவ�மன7�. 
      க2ணீ� வி"டா�. அ-கணேம, 
 
“)�பா- கிையநா% இனிேமேல 
      ெதாடேவ மா"ேட%. ச�தியேம” 
இ�ப? உடேன .றினேர. 
      இ)வைர ெசா�ைல- கா�தனேர. 
-------------- 
 
6.186.186.186.18    ச%ைட ேபா%ட 'ர5'ச%ைட ேபா%ட 'ர5'ச%ைட ேபா%ட 'ர5'ச%ைட ேபா%ட 'ர5'        
 
ப2? ைக-	 வா/கிய 
      பால 1ைடய ச"ைடைய 
ெகா20 ெச%4 வி"ட), 
      	ர/	 ஒ%4 தி�?ேய! 
 
அ�ைம யான ச"ைடைய 
      அணி�) மனித� ேபாலேவ 
	ர/	 கா"ைட ேநா-கிேய 
      "	0	" ெட%4 ெச%ற). 
 
ஓ?@ ெச%4 கா"?ேல 
      உ�ள ந2ப� 7%னேர 
ஆ?� பா?- 	தி�த); 
      அைவக� ேக"க உைர�த): 
 
“மனித% ேபால உைட:ட% 
      வ�ேத%; எ%ைன� பா�/க�. 
இனிேம� எ%ைன- 	ர/ெகன 
      எவ�� .ற 7?:ேமா?” 
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.றி- ெகா2ேட இ�ப?- 
      	ர/	 ஓ? மர�திேல 
ஏறி- ெகா�ள லான); 
      எG�பி, எG�பி- 	தி�த). 
 
ஆ"ட� ஆ?- 	தி-ைகயி� 
      அ/ேக கிைளயி� ச"ைட:� 
மா"?- ெகா20 வி"ட)! 
      வM�) 	ர/	 இG�த). 
 
இG�), இG�)� பா��)ேம 
      எ0-க 7?ய வி�ைலேய! 
கG�) ெநா�) ேபான); 
      க�வ� ஒ0/க லான). 
 
“மர/க� த�மி� ெதா�திேய 
      மகி;@சி ேயா0 தாவி0� 
	ர/ேக நா1� எ%பைத- 
      ெகாCச ேம1� எ2ணிேல%. 
 
மா"?- ெகா2ேட% ச"ைடைய 
      மனித� ேபால. ஆதலா�, 
மா"?- ெகா20 தவி-கிேற%. 
      வ�) உத5�, ந2பேர” 
 
எ%4 ெகCச, அKவிட� 
      இ��த ம�ற- 	ர/	க� 
ஒ%4 .? வ�தன; 
      உதவி ெச9) கா�தன. 
-------------- 
 
6.196.196.196.19    மைல@
 வா�E
 மைல@
 வா�E
 மைல@
 வா�E
 மைல@
 வா�E
     



124 

 

 
தி��பதி மைல-	@ ெச�வெதன�  
தீ�மா னி�தா�, எ% த�ைத. 
 
“எ%ைன:� அைழ�)@ ெச%றி0D�” 
எ%ேற அவைர நா%ேவ2ட, 
 
"சாி" என அவ�� .றினேர, 
த�ைத:� நா1� &ற�ப"ேடா�. 
 
மைலயி� ஏறி@ ெச�+ைகயி� 
மய-க� என-	 வ�த)ேவ. 
 
“கைள�ெபா0 மய-க� வ�கிற). 
கா+� அ�)ட% வM-கிற). 
 
எ�தைன 8ர� இனி:�நா� 
ஏறிட ேவ20�” எ%ேறேன. 
 
“இ%1� ெகாCச� 8ர�தா%. 
ஏறி0 வா”ெயன அைழ�தனேர. 
 
வழியி� உ"கா�� )"கா��) 
வ�ேதா� மைலயி% உ@சி-ேக. 
 
மணிக� >%4 ஆயினேவ. 
மைலயி% உ@சி அைட�திடேவ. 
 
திKவிய தாிசன� ெச9ேதாேம. 
தி%றிட உண5� ெப�ேறாேம. 
 
ெப4த� காிய கா"சியிைன� 
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ெப�ேறா� அ%4 வா;வினிேல. 
 
மைலைய- கட�) இற/கிடேவ 
ம4நா" காைல &ற�ப"ேடா�. 
 
"வி4வி4" எனேவ கீ;ேநா-கி 
விைரவி� இற/கி வ�தி"ேடா�. 
 
சிரம� சிறி)� இ�லா) 
சீ-கிர மாக வ�ததனா�, 
 
மைலயி% அ?ைய அைட�திடேவ  
மணிக� இர2ேட ஆயினேவ. 
 
அ?யி� வ�த)� த�ைதெயைன 
அ�கி� அைழ�)- .றினேர. 
 
“ெச%றிட மைல-ேக >%4மணி 
ெச%ற). அ�)ட% சிரம/க� 
 
வ�தன, நம) வழிெய�லா�. 
வா;5� அ)ேபா� உண��தி0வா9, 
 
ெபாிேயா ெரனேவ ெபயெர0-க�  
ெபாி)� )%ப� வழிமைற-	�. 
 
நா"க� பல5� ஆவெதா0 
ந�பி� )%ப� கட�தி0வ�. 
 
இற/	த� ேபால எளித%4 
இ�ம2 Xலகி� ெபாிேயாரா9 
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ஆவ)” எ%ேற .றினேர. 
அ%ெறா� பாட� க�றனேன. 
------------- 
 
6.206.206.206.20    மாமர
 மாமர
 மாமர
 மாமர
     
 
ெத�வி +�ள மாமர�, 
      தி%ன� தி%ன� பழ/கைள 
அ�ைம ேயா0 த�தி0�. 
      அதைன ரா7 பா��தன%. 
 
க�ைல- ைகயி� எ0�தன%; 
      ைகைய ந%	 ஒ/கின%; 
ப�ைல- க?�)- ெகா2டன%;  
      பலமா9 Dசி எறி�தன%. 
 
வி"ட க�க� பழ/கைள  
      D;�தி வி"0- கிைளகளி� 
"ப"ப""ெட%4 ேமாதின. 
      ப"ைட யா5� ெபய��தன. 
 
ஆைச ெகா20 க�கைள  
      அ�ளி, அ�ளி Dசின%; 
Dசி எறி�) ப"ைடக� 
      மிக5� ெபயர@ ெச9தன%. 
 
“தி%ன� தி%ன� பழ/கைள�  
      தி��தி ேயா0 த�கிேற%. 
எ%ைன ஒ/கி அ?�பேத%? 
      என) ேதாைல உாி�பேத%? 
 
ந%ைம ெச9த எ%ைனநீ 
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      ந%றி ெக"0 வைத�பேத%?” 
எ%ேற அ�த மாமர� 
      எ2ணி ஏ/க லானேத! 
------------- 
 
6.216.216.216.21    அ�ைன ெமாழி அ�ைன ெமாழி அ�ைன ெமாழி அ�ைன ெமாழி     
 
	�வி ஒ%4 மர�திேல 
      .0 ஒ%ைற- க"?ேய 
அ�ைம- 	C� >%ைற:� 
      அதி� வள��) வ�த). 
 
நி�த�, நி�த� 	�வி:� 
      நீ2ட 8ர� ெச%றி0�. 
ெகா�தி வ�) இைரதைன-  
      	C� தி%ன- ெகா0�தி0�. 
 
“இைறவ% த�த இறகினா� 
      எG�) பற-க� பழ	/க�. 
இைரைய� ேத?� தி%னலா�” 
      எ%4 	�வி ெசா%ன). 
 
“ந%4, ந%4, நா/க6� 
      இ%ேற பற-க� பழ	ேவா�” 
எ%4 .றி� தா:ட% 
      இர20 	C� கிள�பின. 
 
ஒ%4 ம"0� ேசா�பலா9 
      ஒ0-கி- ெகா20 உடைலேய, 
அ%4 ."?� இ��த). 
      ஆப� ெதா%4 வ�த)! 
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எ/கி ��ேதா வ�தன%, 
      ஏறி ஒ�வ% மர�திேல. 
அ/கி ��த ."?ைன  
      அ�கி� ெந�/கி@ ெச%றன%. 
 
சிற	 இ��)� பற-கேவ 
      ெதாி�தி டாம� விழி�தி0� 
	�வி- 	Cைச� பி?�தன%;  
      ெகா20 D0 ெச%றன%. 
 
	�வி- 	C� அவன) 
      ."?� வாட லான). 
அ�ைம அ%ைன உைர�த) 
      அதனி% காதி� ஒM�த). 
--------- 
 
6.226.226.226.22    *	ைக� ?	கிய கா	ைக *	ைக� ?	கிய கா	ைக *	ைக� ?	கிய கா	ைக *	ைக� ?	கிய கா	ைக     
 
ேவல% மைனவி க4�பாயி 
      வி?�த)� ச2ைட )வ-கி0வா�; 
கால� எ�லா� ச2ைடயிேல 
      கழி�பா�, கணவ% வ��திடேவ. 
 
ச2ைட ஒ�நா� 7�றிடேவ 
      "ச""ெடன ேவல% ேகாப7ட% 
அ2ைடயி M��த க�தியினா� 
      அ4�) வி"டா%, அவ�>-ைக. 
 
ெவ"? எ0�த >-	டேன 
      விைர�) ைவ�திய ாிட�ெச%றா�. 
“ஒ"0� ேபா"0� ைத�தி0D�. 
      உம-	� &2ணிய�” என@ெசா%னா�. 
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)20 >-ைக ேமைஜயி%ேம� 
      8-கி ைவ�த ைவ�திய��  
)20� )ணியா� அவ�7க�ைத� 
      )ைட�)- ெகா20 இ��தனேர. 
 
அ4�) தனியா9 இ��தி"ட  
      அ�த 7-	� )2டதைன�  
பற�) வ�த ஒ�கா-ைக 
      பா9�) 8-கி@ ெச%ற)ேவ. 
 
ைகைய� த"? ைவ�திய�� 
      கதறி� பா��தா�. ஆனா+� 
ஐேயா, ஏ)� பயனி�ைல! 
      அலறி� )?�தா�, க4�பாயி. 
 
கா-ைக >-ைக� தி%ற)ேவா! 
      கடM� ேபா"0 வி"ட)ேவா! 
>-ைக இழ�த J��பனைக  
      7-கா ?"0� தி��பினேள! 
--------- 
 
6.236.236.236.23    கா	ைகக� வா�க கா	ைகக� வா�க கா	ைகக� வா�க கா	ைகக� வா�க     
 
எ"0 மணி:� அ?�த). 
      இ%1� தன) ப0-ைகயி� 
	"? ய�ப% 8/கின%, 
      	ற"ைட வி"0 அ�ைமயா9. 
 
"காகா, காகா!" ச�தேமா 
      காைத� )ைள-க லான). 
"ஆஹா! ஊஹூ!" எ%றவ% 
      ஆ�தி ர�தி� விழி�தன%. 
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க2ைண விழி�)� பா�-ைகயி� 
      காக- ."ட� ஒ%றிைன- 
க2டா%, த%ைன@ ��றி+�. 
      க?-க லானா%, ப�கைள. 
 
"8-க� த%ைன- ெக0-கவா 
      )ணி�) வ�தீ�?" எ%ற)� 
கா-ைக யா5� ஒ%4ேபா� 
      "காகா, காகா" எ%றன. 
 
ேகாப� ெகா20 அவ1ேம 
      	தி�)- ெகா20 எG�தன%. 
"காகா, காகா கா"ெவன- 
      க0ைம யாக- க�தின. 
 
நாக� ேபால@ சீறின%; 
      நாைய� ேபால� பா9�தன%. 
"காகா" எ%ேற தி��ப5� 
      க�தி- ெகா2ேட எG�பின. 
 
ேவக மாக அவ1ேம 
      விர"ட எ2ணி ஓ?னா%. 
"காகா காகா கா"ெவன- 
      கதறி- ெகா2ேட பற�தன. 
 
விைர�ேத அவ1� அைவகைள 
      விர"?- ெகா2ேட ஓ?ன%. 
)ர�தி@ ெச%றா%. ஆதலா�, 
      ேசா�ப� பற�) ேபானேத! 
 
8-க� த%ைன� ேபா-க5�, 
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      �4� 4�பா9 ஓட5� 
ஊ-க� த�த கா-ைகக� 
      உலகி� வா;க, வா;கேவ! 
--------- 
 
6.246.246.246.24    ஏமா<ற
 ஏமா<ற
 ஏமா<ற
 ஏமா<ற
     
 
ஒ�நா ளிர5 ப?�திடேவ 
உ"கா�� ேத%நா% த/ைக:ட%. 
 
"கடகட" எனேவ ஒ�ச�த� 
கதவி M��) வ�த)ேவ. 
 
“யார)?” எ%ேற நா%ேக"ேட%. 
யா�� “நா%தா%” எனவி�ைல! 
 
தி��ப� பதிேல வரவி�ைல. 
தி�ட% எனேவ எ2ணிவி"ேட%. 
 
பய�தா� எ%1ட� ந0/கிய). 
பா��தன�, த/ைக; சிாி�தனேள. 
 
“ஐேயா! அ@ச� ெகா�கி%றா9. 
ஆேணா நீதா%?” என-ேக"டா�. 
 
எG�ேத% விைரவா9, இட�வி"ேட. 
எ0�ேத% த?ைய- ைகதனிேல. 
 
ெச%ேற% அ�த- கதேவார�, 
சிறி)� அ@ச� இ�லாம�. 
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“மிர"?@ ெச%ற அ@ச�த� 
மீ20� வ�தா� உடேனேய, 
 
த"?ய அ�த� தி�டைனநா% 
த?யா� அ?�ேப%” எ17%ேன 
 
"கடகட" எனேவ ம4ப?:� 
கதவி� ச�த� எG�த)ேவ. 
 
"ப""ெடன- கதைவ� திற�ேத%நா%. 
பா��ேத% எ�லா� ப-க7ேம. 
 
யாைர:� அ/ேக காேணாேம! 
“யா� அவ�?” எ%ேற நா%ேக"ேட%. 
 
இதைன- க2ட த/ைக:ேம 
"இ?இ?" எனேவ சிாி�தனேள. 
 
“கதைவ� த"?@ ெச%ற)ேவ 
க2ணி� ேதா%றா- கா�4�தா%! 
 
அ?�தி0� கா�ைற அ?�பத�ேகா 
அ�தைன Dர�?” எ%றனேள! 
---------- 
 
6.256.256.256.25    க.
பி� .சி க.
பி� .சி க.
பி� .சி க.
பி� .சி     
 
ம4நா" காைல ெபா/கெல%4 
      வா/கி- க��&ட% ேத/கா9க� 
	4�&- 	�பனி% த�ைத:ேம 
      ெகா2ட த�D0 வ�தைட�தா�. 
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	�பனி% நா-கி� நீ�வழிய 
      "	0	0" எ%ேற ஓ?வ�தா%. 
அ�பா விட7�ள க��பிைனேய 
      அவசர மாக� பறி-கவ�தா%. 
 
“பைட�த பிற	தா% தி%றிடலா�. 
      பதறி?� பயனி�ைல” எ%4ைர�தா�. 
த0�தி0� த�ைதயி% ெமாழிகளினா� 
      தா/ெகாணா- ேகாப� ெகா2டனேன. 
 
அ�மா க��பிைன� )20களா9 
      அ4�)ேம பாைனயி� ைவ�தனேள. 
அ�மா பாைனைய ைவ-	மிட� 
      அறி�தன%; 	�ப% மகி;�தனேன. 
 
Iைனேபா� இரவி� எG�தவ1� 
      ேபாயின%, யாவ�� 8/	ைகயி�. 
பாைனயி 1�ேளைக வி"டனேன; 
      ப�லா� க��ைப- க?�தனேன. 
 
"ஐையேயா!" எ%றஓ� ச�த7ட% 
      அலறி� )?�)- 	தி�தனேன. 
ைகைய உதறிேய க�)வைத- 
      க2டன� ெப�ேறா��, ஓ?வ�ேத. 
 
க��பிைன- க?�தவ% வாயிைனேய 
      க?�த), க��பினி� ெமா9�தி��த 
எ4�&க� தாெம%4 யாவ�ேம 
      எளிதினி� உ2ைம அறி�தனேர. 
 
“ெபாG) வி?:� வைரயி+�நீ 
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      ெபா4�திட லாகாேதா?” எ%4ைர�ேத 
அGதி0� க2கைள� )ைட�த)ட% 
      அவைன:� ெப�ேறா�க� ேத�றினேர. 
--------- 
 
6.266.266.266.26    Fரனி� ஆைச Fரனி� ஆைச Fரனி� ஆைச Fரனி� ஆைச     
 
நா"0- காக ஒ�Dர% 
      நா%	 ஆ20க� ேபா�ெச9) 
D"ைட ேநா-கி� தி��பினேன. 
      ெவ�றி ெகா20 மகி;5டேன. 
 
வ�தி0� வழியி� ஓ�ஊாி� 
      ம-க� Dரைன வரேவ�4� 
த�தன�, பா+� பழ/க6ேம, 
      ச�ேதா ஷ�)ட% உ2?டேவ. 
 
“எ)5� ேவ2டா�, இைவகளிேல, 
      என-	 ேவ2?ய ெதா%ேறதா%. 
அ)ேவ நா%	 ஆ20களா9 
      அ?ேய% தின7� ேவ20வ). 
 
நா"ைட- கா-க� பைடதிர"? 
      நா/க� ெச%ற அ@சமய�, 
D"?� என) 	ழ�ைதயிைன 
      வி"0 வ�ேத%, வா"ட7ட%. 
 
அ�த அ�ைம� ெப2X-	 
      ஐ�) வய) தானி�-	�. 
இ�த ஊாி� அKவயதி� 
      என-	 ேவ20�, ஒ�	ழ�ைத. 
 
ெகாCசி அத1ட% விைளயாட, 
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      ெகா20 வ�தா� நல�” எ%ேற 
ெகCசி- ேக"டா%, அKDர%. 
      ேக"ட)� உடேன அKவிட�ேத, 
 
அைழ�) வ�தன�, ஒ�ெப2ைண 
      அத�	� வயேத ஐ�ேததா%. 
பழ�ைத எ0�) அவ�ைகயி� 
      பாி5ட% ெகா0�தா%, அKDர%. 
 
“உ%ைன� ேபாலேவ எ%மக6� 
      உயர� இ�தைன வள��தி��பா�. 
எ%ைன- க2ட)� )�ளி0வா�; 
      இனி-	� ேப@�� ேபசி0வா�.” 
 
.றினா% இ�ப? மகி;5டேன, 
      ெகா"?ய க2ணீ�� )ளி:டேன. 
வாாிேய அ�த@ சி4ெப2ைண 
      மகி;5ட% ெகாCசி வா;�தினேன. 
---------- 
 
6.6.6.6.27272727    நிைல�த ஆலமர
 நிைல�த ஆலமர
 நிைல�த ஆலமர
 நிைல�த ஆலமர
     
 
சாைலவ ழியிேலா� ஆலமர� - அ) 
      த/க நிழMைன� த�தமர�. 
சாைலவ ழியாக@ ெச�பவ�-	 - அ) 
      தள�5 மா�றிேய நி%றமர�. 
 
கைள�) வ��திேய வ�தி0வா� - அ/	- 
      கா�வM தீர அம��தி0வா�. 
இைள�த அவ�-	ேம இ%ப�த�� - அ%றி 
      இ%ன+� தீ��) வழிய1�&�. 
 



136 

 

ப�ளி@ சி4வ�க� ஓ?வ�ேத - அ/	� 
      ப�பல ஆ"ட/க� ஆ?0வா�. 
அ�ளிேய ��ளிக� ேச��தி0வா� - ந�ல 
      அ�தண� ேவ�வி நட�திடேவ. 
 
காைல� ெபாGதிேல ப�)ல-க - அ) 
      கனி5ட% 	@சிக� த�தி0ேம. 
மாைல� ெபாGதிைன� ேபால)5� - எ%4� 
      மன/	 ளி��திட@ ெச9தி0ேம. 
 
எ�திைச:� ��றி- கா�ெறா�நா� - அ/	 
      எமைன� ேபாலேவ வ�ததடா. 
எ�தைனேயா உயி� மா2?டேவ - மி-க 
      இ%ன� &ாி�)ேம ெச%றதடா. 
 
எ2ண�� உயி�க� எ�தைனேயா - அதி� 
      இ%&�ற வா;விைன நீ�தனேவ. 
க2ணிைன� ேபா%றந� ஆலமர� - அ�த- 
      கண-கி� ஒ%ெறன@ ேச��த)ேவ ! 
 
ேவர�4 அ�மர� Dழ:�த)ேவ - ெப�� 
      Dரைன� ேபால- கிட�த)ேவ. 
ஊாின� யாவ�� .?வ�ேத - அத% 
      உ%னத ந%ைமைய� ேபசினேர. 
 
அ�தைன ம-க6� வா?னேர - “இ) 
      ஐேயா ேபான)!” எ%றனேர. 
இ�தல� வி"ேட ேபா9வி?1� - அ) 
      எ�லா� உ�ள�)� நி%ற)ேவ! 
-------- 
 
6.286.286.286.28    சி9மியி� உதவி சி9மியி� உதவி சி9மியி� உதவி சி9மியி� உதவி     
 
அ�ைம மி-க நாயிைன 
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      அைழ�)- ெகா20 ெத�விேல 
சி4வ% ஒ�வ% ெச�+வா%, 
      தின7� ஆ0 ேம9-கேவ. 
 
ெத�வி� நா:�, அவ1ேம 
      ெச�+ கி%ற கா"சிைய@ 
சி4மி ஒ��தி ஆவலா9� 
      தின7� பா��) வ�தன�. 
 
அ%4 சி4வ% ம"0ேம 
      அ/	 வ�தா%. ஆதலா�, 
“இ%4 உன) நாயிைன 
      எ/ேக காேணா�?” எ%றன�. 
 
“ெபா�லா� ைபய% ஒ�வேன 
      பிாிய மான நாயிைன- 
க�லா� அ?�)� ேபா"டன%; 
      காைல ஒ?�) வி"டன%! 
 
ந%	 கா+� ஒ?�ததா� 
      நட-க 7?ய வி�ைலேய 
எ%ற% 	?ைச த%னிேல 
      இ�ேபா )�ள” ெத%றன%. 
 
உடேன, அ�த@ சி4மி:� 
      உ�ள� ெநா�) அவ1ட% 
	?ைச த%ைன ேநா-கிேய 
      "	0	" ெட%4 ஓ?ன�. 
 
தைரயி� ப0�) வMயிைன� 
      தா/ெகா ணா) &ர2?0� 
அ�ைம நாைய- க2டன�; 
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      அ�கி� ெந�/கி@ ெச%றன�. 
 
“ஐேயா, பாவ�!” எ%றன�; 
      அதனி% காைல ேநா-கின�; 
"ெச9வ ெத%ன?" எ%பைத@ 
      சி�தி� )டேன எG�தன�. 
 
அ�த@ சி4வ% உதவியா� 
      அ0�ைப >"?, அதனிேல 
ெவ�நீ� ேபாட லாயின�; 
      விைர�) ேவைல பா��தன�. 
 
"ெவ�நீ� ஒ�த ட�தினா� 
      வில	� நாயி% வM:ேம" 
எ%4 அவ6� எ2ணின�. 
      இத�	� )ணி:� ேவ20ேம! 
 
��4 7�4� பா��தன�. 
      )ணிைய- காேணா�! ஆதலா� 
ச"ைட த%ைன� பாதியா9� 
      தய-க மி%றி- கிழி�தன�. 
 
�"ட நீாி� )ணியிைன� 
      ேதா9�)� ேதா9�)- க�ல? 
ப"ட காM� ஒ�தட� 
      ைபய� ைபய- ெகா0�தன�. 
 
காM� வM:� 	ைற�த). 
      களி�&- ெகா20 நா:ேம 
வாைல ஆ"ட லான). 
      மகி;�தா�, அ�த@ சி4மி:�. 
 
கைதயி� ெசா%ன சி4மி யா�? 
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      க20 பி?-க 7?:ேமா? 
அைத:� நாேன ெசா�லவா, 
      அ%& மி-க பி�ைளகா�? 
 
ேபாாி� காய� ப"டவ� 
      &2க� த�ைம ஆ�றிேய 
பாாி� வா;ைவ- கழி�தவ�; 
      ப2& மிக5� உைடயவ�. 
 
ந�ல மா) �ளார%S 
      ைந"?/ ேகைல� ப�றிேய 
ெசா�M வ�ேத%. அவள) 
      ெதா20 எ%4� வா;கேவ. 
-------- 
 
6.296.296.296.29    ஆைன ெவ- ஆைன ெவ- ஆைன ெவ- ஆைன ெவ-     
 
"ட�ட�" ெப%ற ச�தேம 
      நா%	 திைச:� ேக"ட). 
	�ப% உடேன ெத�விேல 
      	தி�) ஓ? வ�தன%. 
 
சீ1, ரா7 இ�வ�� 
      ேச��) அ/ேக நி%றன�. 
சீன ெவ?ைய- ெகா6�திேய 
      ெத�வி� எறிய லாயின�. 
 
சீன ெவ?க� யா5ேம 
      தீ��) ேபான பிற	ேம 
ஆைன ெவ?ைய- ெகா6�தின�. 
      அதைன Dசி எறி�தன�. 
 
கீேழ விG�த ெவ?:ேம 
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      கிள�பி ெவ?-க வி�ைலேய. 
ேகாைழ ேபால- கிட�த)! 
      ெகாCச� ேநர� ஆன). 
 
ச�த மி�ைல, &ைகயி�ைல, 
      சா) ேபால- கிட�பைத- 
	�ப% க2டா%. க2ட)� 
      .ற லானா% பிறாிட�: 
 
“ெந��& அைண�) ேபான). 
      நீ2ட ேநர� ஆன). 
அ�கி� ெச%ேற எ0�திட 
      ஐேயா! அ@ச� ெகா�வேத%? 
 
பய�) ந0/	� &Mகேள! 
      பா��N�, அதைன எ0-கிேற%; 
தய/க மா"ேட%” எ%றன%, 
      தாவி அ�கி� ெச%றன%. 
 
கி"ட@ ெச%4 ெவ?யிைன� 
      ெதா"0� பா�-	� 7%னேர 
"ப"ப"" ெட%4 ெவ?�த)! 
      பா9�) 7க�தி� அ?�த)! 
 
	�ப% அ�த இட�திேல 
      	"?- கரண� ேபா"டன%! 
த�பி� பிைழ�) வி"டன%, 
      சாமி &2ணி ய�தினா�! 
---------- 
 
6.306.306.306.30    கா�தி வா	' கா�தி வா	' கா�தி வா	' கா�தி வா	'     
 
ெச%ைனயி M��) ம)ைர-	@ 
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ெச%ேற% ரயிM�, அ%ெறா�நா�. 
 
இர5 7G)� வ2?யிேல 
இ��ேத%. ம4நா� காைலயிேல. 
 
தி�@சி வ�த), பலகார� 
தி%றிட இற/கி@ ெச%ேறேன. 
 
வைட:� காபி:� அ/ெகா�வ� 
ைவ�) வி�றன�. பா��த)ேம, 
 
ைப-	� ைகைய வி"ேடேன. 
பண�ைத விைரவா9 எ0�ேதேன. 
 
எ0�ேத அவாிட� ெகா0�ேதேன. 
என) பசியிைன� தீ��ேதேன. 
 
ம4ப? வ2?யி� ஏறிய)� 
வ2? நக��த), விைர5டேன. 
 
வ2? நக��த)� எ/களிட� 
வ�தா�, "?-ெக"" ேசாதகரா�. 
 
“எ/ேக, உன) ?-ெக"ைட 
எ0�பா9” எ%றா� அ�மனித�. 
 
உடேன, ைப-	� ைகவி"ேட%; 
உ�ேள காேணா� ?-ெக"ைட! 
 
"ஐேயா !" எ%ேற%; தி0-கி"ேட%; 
அலசி� பா��ேத%; பயனி�ைல 



142 

 

 
"பலகா ர�ைத வா/கிடேவ 
பண�ைத விைரவா9 எ0-ைகயிேல 
 
?-ெக" கீேழ D;�தி�-	�" 
நிைன�ேத%, இ�ப?, அத�	�ேள, 
 
"ஏேனா த�பி, ந?-கி%றா9? 
எ%ைன ஏ9�திட 7?யா)! 
 
எ0�பா9 பண�ைத இ�மட/	. 
இ/ேக எ)5� பM-கா)!" 
 
எ%றா�. அவாிட� உ2ைமதைன 
எ0�)- .றி:� பயனி�ைல! 
 
அ�தைன ேப�க� ம�தியிேல 
அவமா ன�தா� தைல	னி�ேத%. 
 
உ2ைம உைர�ேத%; ஆனா+� 
எ%ைன ந�பா தி��த)ஏ%? 
 
கவன- 	ைறேவ இ�தைன-	� 
காரண� எ%பைத ந%	ண��ேத%. 
 
"ச�திய� ேப�� மனித1-	� 
த	�த கவன7� ேவ20"ெமன 
 
கா�தி� தா�தா ெசா%னெமாழி 
காதி� ஒM�த), அ@சமய�. 
----------- 
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6.316.316.316.31    ஜவஹாி� 'திைர ஜவஹாி� 'திைர ஜவஹாி� 'திைர ஜவஹாி� 'திைர     
 
	ழ�ைத யாக இ��த ேபா) 
      ஜவஹ� லா+ட% 
	திைர- 	"? ஒ%4 .ட 
      இ��) வ�த). 
அழ	 மி-க 	திைர- 	"? 
      அதனி� ஏறிேய 
அலகா பா�) நகைர@ ��றி� 
      தின7� வ�வாேர. 
 
அ%ெறா �நா� 	திைர மீ) 
      ஜவஹ� ஏறிேய, 
ஆன� தமா9 ஊைர ெய�லா� 
      ��4� ேபாதிேல, 
எ%ன அ�த- 	திைர- 	"? 
      நிைன�) வி"டேதா! 
எ%4� இ�லா ேவக� ேதாேட 
      ஓட லான)! 
 
"வி�""ெட% ற�த- 	திைர- 	"? 
      பா9�) ஓடேவ, 
விG�) வி"டா�, ஜவஹ� அ/ேக 
      தைரயி% மீதிேல! 
தி��பி- .ட� பா��தி டா) 
      	திைர- 	"?:� 
ெச%4 ஜவஹ� D0 த%ைன@ 
      ேச��) வி"ட)! 
 
	திைர ம"0� தி��பி வ�த 
      கா"சி க2ட)�, 
“	ழ�ைத எ/ேக?” எ%4 ெப�ேறா� 
      திைக-க லாயின�. 
பதறி- ெகா2ேட த�ைத தா:� 
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      ம�ைற ேயா�க6� 
பலதி ைச-	� ெச%4 ந%	 
      ேதட லாயின�. 
 
தைரயி� D;�த ஜவஹ� லாேலா 
      எG�) உைடகைள� 
த"? வி"0- ெகா20 D0 
      ேநா-கி வ�தன�. 
	ைறக� எ)5� இ%றி� தி��பி 
      வ�த 	ழ�ைதைய- 
."ட மாக� ேத? வ�ேதா� 
      வழியி� க2டன�. 
 
“க2ேண!” எ%4 அ�கி� ெச%4 
      க"?- ெகா2டன�. 
“காய� உ2ேடா?” எ%4 உடைல� 
      தடவி� பா��தன�. 
“ஒ%4 மி�ைல, எ%ற% 	திைர 
      வ�) ேச��ததா?” 
எ%4 ேக"0- ெகா2ேட ஜவஹ�  
      D0 வ�தன�. 
 
	திைர மீ) ஜவஹ �-	- 
      ேகாப� வ�ததா? 
ெகாCச� .ட- ேகாபமி�ைல; 
      அ%பி ��த)! 
அதிக மான Dர� ேதா0 
      	திைர ஏறிேய 
அ0�த நா6� ��ற லானா� 
      வழ-க� ேபாலேவ! 
----------- 
 
6.326.326.326.32    ந�ல ேக�விந�ல ேக�விந�ல ேக�விந�ல ேக�வி        
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ஆ0 ேம9-	� சி4வ% ஒ�வ% 
      அரச மர�தி� ஏறின%; 
பா0 ப"0� தைழக� த�ைம� 
      பறி�)- கீேழ ேபா"டன%. 
 
ஆைச ேயா0 ஆ"0 ம�ைத 
      அவ�ைற� தி%1� ேவைளயி� 
நாச ேவைல ெச9ய எ2ணி  
      நா+ ஐ�) ஆ0க�, 
 
அ�& பா9�) ெபய��த ைத�ேபா� 
      அரச மர�)� ப"ைடைய- 
ெகா�பி னாேல ேவக மாக- 
      	�தி� ெபய�-க லாயின. 
 
அரச மர�தி� இ��த சி4வ% 
      அ�த- கா"சி க2ட)�, 
இற/கி வ�) அைவக� த�ைம 
      இக;�) மிக5� ேபசின%: 
 
“கG�ைத ெவ"?- கறிச ைம�)- 
      களி�ேத உ2பா�, மனித�க�. 
	ளிைர� ேபா-க அவ�க 6-	- 
      ெகா0-கி% றீ�க�, க�பளி. 
 
தி%4 வளர இைல:�, தைழ:� 
      தின7� த�த மர�திைன 
ந%றி ெக"0� ேதா� உாி�த� 
      நியாய மாேமா, .4D�?” 
----------- 
 
6.336.336.336.33    ேயாசைன எ�ப-ேயாசைன எ�ப-ேயாசைன எ�ப-ேயாசைன எ�ப-? ? ? ?     
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ேவல% கா"0 வழியாக 
ெவளி\� ெச%றா%, அ�ெபாG), 
 
மர�ைத அ?யி� ெவ"0கி%ற 
மனித% ஒ�வைன- க2டனேன. 
 
“இ�தைன ெபாிய மர�ைத நீ 
எ�ப? எ0�)@ ெச�வாேயா?” 
 
எ%4 ேக"ட ேவலனிட�, 
“எ�ப? எ0�)@ ெச�+வதா! 
 
அ/ேக வ2? நி�கிறேத, 
அதி�தா%” எ%றா%, அ�மனித%. 
 
“ேபா,ேபா, &�தி ெக"டவேன 
பிைழ�ப) இ�ப?� தாேனா நீ 
 
மர�ைத- கீேழ சா9�ப)வா�! 
வ2?யி� அ�&ற� ஏ�4வதா�! 
 
என) ெசா�ைல- ேக"?0வா9. 
எளிதி� காாிய� 7?�)வி0�. 
 
வ2?ைய அ�ேக நி4�தி0வா9; 
மர�ைத அ?யி� ெவ"?0வா9. 
 
ெவ"?ய மர�ைத வ2?யிேல 
D;�தி0� ப?-	@ ெச9தி0வா9. 
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எ�ப? என) ேயாசைன? ெசா�” 
எ%ேற ேவல% ேக"?டேவ, 
 
"சாி,சாி" எ%ேற அ�மனித%, 
தைலைய ஆ"? மகி;5டேன, 
 
வ2?ைய அ�கி� நி4�தினேன; 
மர�ைத ெவ"?@ சா9�தனேன. 
 
"பட,பட" எ%ற ச�த7ட% 
"ப""ெடன மர7� சா9�த)ேவ. 
 
மர�தி% ப6ைவ� தா/காம� 
வ2?:� "அ�பள�" ஆன)ேவ! 
---------- 
 

ேவ-	ைக� பாட�க�ேவ-	ைக� பாட�க�ேவ-	ைக� பாட�க�ேவ-	ைக� பாட�க�    
 
7.17.17.17.1    ஒ%ைட=சிவி5கி ஒ%ைட=சிவி5கி ஒ%ைட=சிவி5கி ஒ%ைட=சிவி5கி     
 
ெந"ைட யான கா�க6�, 
      நீ2ட கG�)� உைடயதா�. 
ஒ"ைட@ சிவி/கி ஒ%4தா% 
      உலகி� என-	� பி?�த)! 
 
ஆைன, 	திைர மீதிேல 
      அரச� பவனி வ�கிறா�. 
நா1� ஒ"ைட@ சிவி/கிேம� 
      ந%	 ஏறி@ ��4ேவ%! 
 
பG�த பழ�ைத மர�திேல 
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      பா��) வி"டா�, சிவி/கியி% 
கG�தி� உடேன ஏ4ேவ%; 
      ைகைய நீ"?� பி0/	ேவ%! 
 
நீ2ட பால� அைம-கலா�, 
      ெந"ைட யான கG�தினா�! 
தா2?@ ெச�ேவ% ஓைடைய, 
      தய-க� எ)5� இ%றிேய! 
 
ஓ?� பி?-	� ஆ"ட�தி� 
      ஒ�வ �-	� அக�பேட% 
ஓ?@ ெச%4 சிவி/கிேம� 
      உடேன ஏறி- ெகா�6ேவ%! 
 
ெந"ைட யான கG�திேல 
      ெதா"?� ஒ%ைற- க"0ேவ%. 
க"?- க��&� த/ைகைய  
      இ"0 அதனி� ஆ"0ேவ%! 
 
எ@சி� ஊற@ ெச9தி0� 
      இனி�&� ப2ட� யாைவ:� 
உ@சி மீ) அ%ைன:� 
      ஒளி�) இனி:� ைவ�பேளா? 
 
நட-	� ஏணி இ�-ைகயி� 
      நம-	 எ%ன பயமடா? 
இட-	� ப2ணி டாதடா! 
      எ/	� ��ற லாமடா! 
--------- 
 
7.27.27.27.2    ஐேயாடாஐேயாடாஐேயாடாஐேயாடா! ! ! !     
 
Iவி%மீ) வ2ணா�தி� 
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      I@சி ஒ%றடா - அைத� 
பி?-கஎ2ணி� )ணிையேமேல 
      ேபா"ேட ேனயடா. 
 
எ%ைன அ)5� ஏ9�)வி"0� 
      பற�) ேபா@சடா - உட%, 
என))ணிைய ேவகமாக 
      இG�ேத ேனயடா. 
 
ெச?யி�மா"?- ெகா20)ணி:� 
      கிழி�) ேபா@சடா - இ) 
ெதாி�)ேபானா�, அ�பாஎ%ைன 
      அ?�பா�, ஐேயாடா! 
-------- 
 
7.37.37.37.3    *	'
 மண!
 *	'
 மண!
 *	'
 மண!
 *	'
 மண!
     
 
I-க� வி�	� கைடய�ேக 
      ேபாேன%. உடேன அடடாேவா! 
>-கி� வாசைன &	�த)ேவ, 
      7க�தி� இ%ப� ெபா/கியேத. 
 
"ப�) விர�க� பைட�த)ேபா� 
      ப�பல >-ைக� பைட�தி��தா� 
இ�தைன மண7� >-கி1�ேள 
      இG�திட லாேம" என நிைன�ேத%. 
* 
சா-கைட த/கிய Dதியிேல 
      ச�ேற ஒ�நா� நட�திடேவ 
>-ைக� )ைள�த), )�நா�ற�. 
      7க7� ��/கி� ேபான)ேவ! 
 
">-ேக இ�லா தி��தி"டா�, 
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      மிகமிக ந�ல)" எ%ெற2ணி 
>-ைக� பி?�)- ெகா2ேடநா% 
      7�7ர மாக நட�ேதேன! 
-------- 
 
7.47.47.47.4    *%ைட�4=சி *%ைட�4=சி *%ைட�4=சி *%ைட�4=சி     
 
ப0�) உற/	� ேபாதிேல 
      பயமி� லாம� எ%ைனேய 
க?�) எG�&� >"ைடேய, 
      கால� கி"? வி"டேதா? 
 
இர�த� உடM� ஊறேவ, 
      ஏ), ஏேதா ம��)க� 
சிர�ைத ேயா0 தி%ப)� 
      தின7� உ%ைன வள�-கேவா? 
 
இரவி� விழி-க@ ெச9கிறா9. 
      இர�த ெம�லா� 	?-கிறா9. 
பர5� உ%ற% வ�சேம 
      ப0�)� பா0 ெகாCசேமா? 
 
இ�-	� இட�ைத� ேத?ேய 
      இ@ைச ேயா0 வ�கிறா9. 
"ந4-	, ந4-	" எ%4நீ 
      ந%	 க?�) வி0கிறா9. 
 
ப0-	� க"?�, ெம�ைதக�, 
      பா9க�, ெபC� யாவி+� 
இ0-கி� இ��) ெகா20நீ 
      எ%ைன- க?�) வி0கிறா9. 
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இைலைய� ேபால இ��தநீ 
      "இ"M" ேபால� ப�-கிறா9. 
ெகாைலதா% ெச9ய� ேபாகிேற%, 
      ெகா?ய >"ைட� I@சிேய ! 
---------  
 
7.57.57.57.5    ேசவேல எ:�தி.ேசவேல எ:�தி.ேசவேல எ:�தி.ேசவேல எ:�தி.! ! ! !     
 
ெகா2ைட@ ேசவ�, ெகா2ைட@ ேசவ�, 
      எG�தி��பாேய. 
"ெகா-க ர-ேகா!" எ%4 நீ:� 
      .வி0வாேய! 
 
உற/	 கி%ற ேசவ ேலநீ 
      எG�தி��பாேய. 
உதி�) வி"டா%, Jாிய1�. 
      .வி0வாேய! 
-------- 
 
7.67.67.67.6    பிர
ம ேதவேனபிர
ம ேதவேனபிர
ம ேதவேனபிர
ம ேதவேன! ! ! !     
 
என-	 ஒ�ைற வாைய� த�த 
      பிர�மேதவேன, 
ஏேனா .ட >%4 வா9க� 
      பிர�மேதவேன, 
உன-	 ம"0� ைவ�)- ெகா2டா9 
      பிர�மேதவேன? 
உலகி� இ)5� நீதி யாேமா 
      பிர�மேதவேன! 
 
ப"ச ண/க� அதிக மாக� 
      தி%4தீ�-கேவா 
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பைட�)- ெகா2டா9 நா%	 வா9க� 
      பிர�மேதவேன. 
ப"ச பாத�, ப"ச பாத�, 
      பிர�மேதவேன. 
பைட-	� ேபாேத கா"ட லாேமா 
      பிர�மேதவேன? 
-------- 
 
7.77.77.77.7    ெமா�த
 எ�தைனெமா�த
 எ�தைனெமா�த
 எ�தைனெமா�த
 எ�தைன? ? ? ?     
 
ப"டண� ெச�ல ஒ�ராஜா 
பயண� ைவ�தா�. அவ�டேன, 
 
ஒ%றா9@ ெச�ல அவ�ைடய 
ஒ%ப) மைனவிய� &ற�படேவ, 
 
ஒKெவா� மைனவியி% பி%னா+� 
ஒ%ப) 	ழ�ைதக� ெச%றனரா�. 
 
ஒKெவா� 	ழ�ைதயி% பி%னாேல 
ஒ%ப) நா9க� &ற�படேவ, 
 
ஒKெவா� நாயி% பி%னா+� 
ஒ%ப) 	"?க� ெச%றனவா�. 
 
ப"டண� ெச�ல ராஜ1ட% 
பயண� ைவ�தவ� ெமா�த�தி� 
 
எ�தைன எ%4 சாியாக 
எ%னிட� ெசா�வா9 "ப""ெட%4? 
 
* * * 
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ெதாி�திட வி�ைல யானாேலா 
தி��பி0 இதைன� தைலகீழா9 ! 
------- 
 
7.87.87.87.8    பாலனி� ப-�> பாலனி� ப-�> பாலனி� ப-�> பாலனி� ப-�>     
 
ப?-க எ2ணி� பால1� 
      பாட� &�த க�திைன 
எ0�) ைவ�)- ெகா2டன%; 
      இ��) ப?-க லாயின%. 
 
சிறி) ேநர� ஆன). 
      சிரம� இ%றி� ப?-கேவ, 
அ�கி� இ��த தைலயைண 
      அதனி� சா9�) ெகா2டன%. 
 
ச�4 ேநர� ஆன). 
      சா9�) ெகா2ேட ப?�தவ%, 
7�4� உடைல நீ"?ன%. 
      மிக5� �கமா9� ப0�தன%. 
 
ப0�)- ெகா2ேட ப?�தவ%, 
      பாதி ப?-	� 7%னேர 
ப0�)� 8/கி� ேபாயின%; 
      பல�த 	ற"ைட வி"டன%! 
 
ம4நா" காைல பாீ"ைசயி�  
      வ�த ேக�வி க2ட)� 
பர-க� பர-க விழி�தன%; 
      பாீ"ைச "ேகா"ைட" வி"டன%! 
--------- 
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7.97.97.97.9    மனிதைர�ேபா� மனிதைர�ேபா� மனிதைர�ேபா� மனிதைர�ேபா�     
 
வி�ெல 0�)� Iைனயா� 
      விைர�) ஒ0� எMகைள-  
ெகா�ல ஆைச ெகா�கிறா�; 
      	றி:� பா��) எ9கிறா�! 
 
)ற"? ஒ%ைற யாைனயா� 
      )தி-ைக [னியி� ஆவலா9 
இ4-கி� பி?�)@ ெச�கிறா�; 
      இளநீ� யா5� பறி-கிறா�! 
 
உ2? வி�லாம� ம�தியா�, 
      உயேர உ�ள பழ/கைள-  
க20 ஓ/கி அ?-கிறா�; 
      கனிக� த�ைம உதி�-கிறா�! 
 
	"? நாயா� உ@சியி�  
      ெரா"?� ெப"? இ��பைத, 
எ"? எ0�)� தி%னேவ, 
      ஏணி எறி@ ெச�கிறா�! 
 
“உ/க ைள�ேபா� எைத:ேம 
      :-தி ேயா0 ெச9திட, 
எ/க 6-	� ெதாி:ேம!” 
      எ%ேறா கா"0 கி%றன! 
------------  
 
7.107.107.107.10    ஆ�ைத ஆ�ைத ஆ�ைத ஆ�ைத     
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ஆ�ைத, ஆ�ைத, பகெல�லா� 
அைட�) கிட�ப) எ/ேக, ெசா�? 
 
ேத?� ேத?� பா��ேத%நா%. 
ெதாிய வி�ைல, உ%1�வ�. 
 
கள5 ெச9ேத அக�ப"ட 
க�ள% ேபாேல விழி�ப)ஏ%? 
 
ெபா�)- 	�ேள இ��ப)ஏ%? 
ெபாG) ப"ேட வ�வ)ஏ%? 
 
7"ைட- க2க� க2டா�நா�  
மிரள மா"ேடா�; வ�தி0வா9 
 
ெவளி@ச� க2டா� .சி0ேமா, 
விாி�த க2க�? .றி0வா9. 
 
“அழைக ஈச% தரவி�ைல. 
அதனா� நா1� வரவி�ைல” 
 
எ%றா காரண� .4கிறா9? 
இத�ேக% ெவ"க�; வ�தி0வா9, 
 
ஆ�ைத, ஆ�ைத அ%ெறா�நா� 
அ�பா உன) கைதெசா%னா�. 
 
க2ைண@ �ழ�ற மா"டாயா�; 
கG�ைத� தி��பிேய பா��பாயா�. 
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&�தி உன-	 அதிகெமன�  
&க;�தா� த�ைத ேம%ேம+�. 
 
&�தி மி	�த அறிஞேரநீ�  
&�தக� எ�தைன எGதிவி"`�? 
 
எ�த- கைடயி� வி�றி0ேமா? 
எ%ன விைல-	- கிைட�தி0ேமா? 
 
��மா விழி�)� பா��ப)ஏ%? 
ெசா%னா� வா9தா% வM�தி0ேமா? 
-------- 
 
7.117.117.117.11    எ�லா
 நாேனஎ�லா
 நாேனஎ�லா
 நாேனஎ�லா
 நாேன! ! ! !     
 
“அ�பா, சினிமா� பா��திடேவ, 
ஆறணா ேவ20�” என-ேக"டா�, 
 
“கர? யாக- க�)வேத%? 
காலணா- .ட� தரமா"ேட%” 
 
எ%பா� எ/க� அ�பா5�, 
எ%ேன ெச9ேவ%, ேதாழ�கேள! 
 
* * * 
 
அ0�ப/ கைர-	�, 7%&ற�) 
அைற-	� இ�7ைற ேபா9வ�தா�, 
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“&1	 Iைன ேபாலேவநீ 
ேபாவ)�, வ�வ)� ஏேனாதா%!” 
 
எ%ேற அ�மா தி"0கிறா�;. 
எ%ேன ெச9ேவ%, ேதாழ�கேள! 
 
* * * 
 
ேக�விக� ஏ)� ெதாியாம� 
ேக"டா�, உடேன எ% அ2ணா, 
 
அ?�பா�; உைத�பா�; அ�)டேன, 
ஆ�திர 7டேன எைன�பா��), 
 
“எ�தைன அ?க� ெகா0�தா+� 
ஏ2டா, உன-	 வM-காேதா? 
 
கா2டா மி�க�! ேபாடாேபா. 
க��தா9� ப?�பா9 இனிேய1�” 
 
எ%பா�, ஐேயா! நா1�தா% 
எ%ேன ெச9ேவ%, ேதாழ�கேள! 
 
* * * 
 
சீ�ைப- காேணா� எ%றாேலா, 
"சி0சி0" எனேவ எ%அ-கா� 
 
“ ஏ2டா 	ர/ேக, எ%சீ�ைப 
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எ/ேக ஒளி�தா9? ெசா�M0வா9” 
 
எ%ேற எ%ைன- ேக"கி%றா�. 
எ%ேன ெச9ேவ%. ேதாழ�கேள! 
 
* * * 
 
கண-ைக- ெகா0�த)�, விைடெசா�ல-  
க��)ட% எG�), “ஸா�, ஸா�, ஸா�, 
 
என-	 ெதாி:� விைட” ெய%றா� 
ஏேனா ஆசா% சீ4கிறா�! 
 
மா�, கண-கி� &Mேயதா%, 
அம�வா9 உன) இட�தினிேல” 
 
எ%ேற ம"ட� த"0கிறா� 
எ%ேன ெச9ேவ%, ேதாழ�கேள! 
 
* * * 
 
கா2டா மி�க�, கர?, &M, 
கா"0 மி�க� எ�லாேம 
 
நா%தா% எ%றன�, ெபாிேயா�க� 
நாெனா� வா��ைத .றி0ேவ%; 
 
மி�க- கா"சி க2?டேவ 
Dணா9- காைச- ெகா0-காம�, 
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எ%ைன� பா��ேத மகிG/க� 
எ�லா மி�க7� நா%தாேன! 
------------- 
 
7.127.127.127.12    அ�தா�அ�தா�அ�தா�அ�தா�... ... ... ...     
 
>-	 ெவ6�தி0மா�; 
7"?-கா� த"?0மா�; 
கா)ேம நீ2?0மா�; 
"கா�கா"ெள%4 க�தி0மா�. 
 
      அ)தா%, 
      க...G...ைத! 
------- 
 
7.137.137.137.13    ச%-= சாமியா� ச%-= சாமியா� ச%-= சாமியா� ச%-= சாமியா�     
 
ெமா"ைட அ?�)� 
ப"ைட சா�தி-  
ெகா"ைட அணி�) 
ச"ைட இ%றி-  
க"ைட மா"?, 
 
வ"ட� இ"0� 
ப"ைட@ சாத� 
கி"டா ததனா� 
ஒ"? உல��த 
ச"?@ சாமியா� 
"ெச"" ைட@ ேச��த 
	"ைட@ சாமிேய, 
"	"மா� னி/"ஸா�! 
-------- 


