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அ#சிேடா : 2 ேகாமதி அ#சக
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------

இரடா பதி

 - கவிஞாி ைர

நா4, எ ந(ப ெசைன 6தியா7 ேபைட உய நிைல ப8ளி ஆசிாிய

திமைல ெச:கவராய அவ க; மாமல!ர ெசறிேதா.

கைல<, மைல<, க6" கட7 எ க6ைத' கவ தன; க%பைனைய6 =(
அத விைளேவ இ#சி> ?.

ம'க8 மற6தி இைத ைவ'கிேற. மதிபிட ேவ(ய" அவ க8 ெபா>!.
த% பதிைப !"'ேகாைட# ெசதமி@ நிைலய6தா ெவளியிடன .

இபதிைப# ெசைன மல நிைலய6தா ெவளியி/8ளன . இவ 'A எ

நறி!

- வாணிதாச
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*>, நாA, ஐ" ஆகிய பதி!க8 பாாி நிைலய ெவளிBடாக வ"8ளன.

வளமா தமிேழ வா<ைர'A ெசாெலலாமாக6 திக@தவ வாணி. அவ 'ெகா

ைல ' தமி@ ெநDச:களிேல ப%றி பட " மண பர! எபதி ஐயமிைல.
-

பாாி நிைலயதா

ஆறா பதி! வாணிதாச பதிபக ெவளிBடாக வகிற". ெகாைல

க(வி)ைத பிறதைம'கான காரண6ைத வாணிதா Eறி<8ளவாேற ேமேல
அ#சி/8ேளா. இ" பைடைப ப%றிய பைட பாளாி வா'A*ல.
இFவா'A *ல ெகாைலஆராG#சி'A ெபாி" உதH.
-

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

வாணிதாச பதி பகதா

பைட

எ ஆசிாிய கவியரச பாரதிதாச அவக 
--------------------

- இ!"# பைட

–

மா!த

அழக - கைத6 தைலவ

ெகாைல - கைத6 தைலவி

நலபா - பலவ நா/ !லவ
அ - ெகாைலயி ேதாழி

மாமல - பலவ நா/ அரச

ெச:காத8 - பலவ நா/ அரசி

Iைழ!ல6தா - பலவ நா/ அைம#ச

மானவம - இல:ைக இளவரச; மாமல4'A உறவின
பலவ நா/ பைட6 தைலவ
தீ:Aயிலா8 -- நாய ெப(

-------------------
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ெகா& #ைல
இய# 1

அைவ E%>. !லவ பாெடாைற நீனா.
திவாK ம(டப6தி !லவ நிறா ;

'ெசதமி@ ேபா வா@க' எறா . அரச வதா!

கவிழி'A ைமெயKதி அ:A8 ேளாைர'

கைட'க(ணா விK:கி%> பணி ெப( Eட!

’வகள:க8 தமி@மறவ' எறா E6த ;

'வாேனா:க' ெகா%ற ெமறா மறவ Eட

இைக< இள நைக< கா ேவத.

'இதி/க அவரவ க8 இ'ைக எறா.
திவித L/கைட திறதா; அ:A#

ேச தித தமி@!லவ , கைலஞ , ஆ%றி
ெபகிவ ெவ8ள6ைத மைடக8 ேபால

ெப%றிதா ; உள:களி6தா ; 'வா@க' எறா .

அகித Iைழ!ல6தா, அைம#ச, 'இ:ேகா

அழகாட உமத;' ேக:A' ெதறா.

'சாி' ெய> தைல அைச6தா ேவத Eட#

Mவெரலா எதிெரா'A சத:ைக' ேக%ப !
உ8ள6தி எKகிற எ(ண தைன

உவா'கி# Mழவிழியா பா!' ைகயா
வ8ளெலன வழ:Aகிறா8; ெமGசி 'க

வாயைச6"' ெகாDMகிறா8: ஆ:கி ேதா

அ8;கிறா விழி இர(டா, ெகா8ைள இப!
அரச ெமG மறதிதா; *ர N6தா;

'ெத8ளிய ெச ேதகைலக8 வா@'ைக'' ெகறா.
?ைடயா8 தீ:Aயிலா8 நாணி நிறா8.
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தமி@'கைல'A வா@6"ைர6தா னைம#ச; ெவ8ளி6

தவிசித !லவ ெனK ெதற ெசாத6

தமி@நா/ கைலெமாழி< வா@க' எறா;
தடேதாள பைட6தைலவ, கைலேய எ:க8
அமி@’ ெதறா; ெபா%பத'க ெக 6"

மணிமாைல பாிசாக அரச ததா.

சிமி@'காத அைவேயாைர' Aளி " ேநா'கி#

சி6திரேம ெசவைதேபா வண:கி# ெசறா8.
நா/ நிைல விள'கி நிறா Iைழ!ல6தா;
ந/வய நிைல ெசானா உழவ ; ெவ%றி

நா/கிற பைட நிைலைய வம ெசானா.

நறி' ெயறா மாமல. அ:A# O@த
Eட6ைத வில'கிெயா !லவ வதா;
Aபிடா; ந>'ெகாைற எ/6" நீ

'பா'ெடறா. 'பா/ ெகன ேவத ெசால

பலாெமாG'A ஈேபால அைவேயா O@தா .
அைவேயா  !லவ பாய பா/
எ> ெபய நிைல'க
ஏேத4 ெசGதி/த

A>நிக ேவத '(A)
உாிய"கா( - நேற

தமி@நா இலா6
தனிெபைம *=

இைமெபாKதி ஆ'க எK!
------------
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இய# 2
அரச4 அைம#ச4 *= சைம'க H கன .
'ெபானைலக8 LMகிற கடேலா, வானி%

!" நாேடா, மைலெசறித காேடா , எற

அைன எழி கைலயரசி தீ/கிற

அழAதிைர# சீைலேயா, ெச:Aதி ஆேறா,
ெபா பK'A ேபைலேயா, அதி வான?
!"ைமயடா !"ைம!' ெயறா க#சி ேவத.

'ஏ அரேச! வண'க ெமறா Iைழ!ல6தா.
எழி7லக பினிK'க மன வதா.
ெயா>" ெசாகச6"
நா நிைன6த நிைனைப ேபா !லவ ஓைல
ந>'கினிேல பாைச6தா; விைத! விைத!

ஏவா@தா எ ேனா ? இத நா

ஏ" ெசGதா ? !"ைமெயா> இைல! இைல!
நா ெசGேவ அ!"ைம; ஆG" ெசாலாG
நலைம#ச!' என அரச நவிறா. 'ெச6"
ேபானவைர பழிEற ேவ(டா, ேவேத!
!க@ந/க' என அைம#ச எ/6"# ெசானா
மாமல ஏேதேதா எ(ணி பின

மானவம எ மகைள மண'A ேன ,
ஏம ேச நிலா%ற, வசத வாவி,
எழி%Eட, க%சிைலக8 நிைறத A>,

தாமைமேபா ந ேபரா ஓ$ ' எறா.

நல ெதறா Iைழ!ல6தா. அரச மீ(/
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'நாமழி" ேபானா7 ஊ ேப ந
 நா/ ேபா நிைல'க# ெசGேவா' எறா
'நா8 பா 'க ேவ(/' ெமறா மாமல. 'ந

னாெளன ெசG<?' ெமறா அைம#ச. 'வான'

ேகா8 பா 'க ேவ(/ ெமறா அரச. 'ேவேத!
கைட'கால' ெகா8ைகயி" : Lண O@#சி;
ஆ8விைனைய நபா" ம'க8 LK

அள>மிA 8 நிைறத பாைட ; கா
ேத8 ெகாட ெநறிெதைன' ேக% 7(ேடா?

ெசபி/L ' என வண:கி அைம#ச ெசானா.
இ'கால வழ'க6ைத# சா " நா

இ" A ெசGயவிைல எறா, ம'க8

ெபா'ைகயனா ேபான"ேவ ெபாாிமா ெவபா ;
ேபான ெபாாி மா6ேதறா ; !ளிபி ழித

ெதா'கா இ' ெகா/ பழ'க ; அத%A நாேமா
ேதா%பாைவ; அைதமீற யா தபா!

எ'கால பA6தறிH ெப%> ம'க8

எதி பாேரா அறிட தீ' எறா.
இைசதிடா அைரமனதாG Iைழ! ல6தா!
எ ெசGவா? 'நம'க8 நிைலயி வாேற

திைசெக/ ேபானதிேலா !"ைம இைல;

ெசGதி6தா8 எ/6ெதKதி நனா8 பா 6"6

திைச பா 6"# ெசக' எறா. நிைறத ஏாி#
சிறகிெயன வா8 மறவ பறதா ஊரா

இைசமீ 'மாமல எ(ண %>
இனி"  வைடக' ெவ> வா@6தினாேர!
------------
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இய# 3
வழியி ைள6த காத.

கவிழிக8 ஒைற ஒ> கFவின.
ேத த"! Nபறி6தா8 ைல ; நா>
ெச பறி6தா8 ெதா/6திடா8; ஆ:A வத

மாைன6 த மா பைண6தா8; 'ேபா! ேபா!' எ>

வத இள பM:கைற விர நிறா8.
'ஏ இத ஓரவDச?' எ> கி8ைள

இைணதவைள6 ெதாட "வ; அணிைல6 தாH !
Nைனைய ேபா ெதாட த வதா8; க(ைண
ெபா6தி நிறா8. ெகாைல அ' எறா8.
'ப8ளியிேல பபவ க8 இப# சி/!

பைதபைத! நிைற ஆ/' A! இ>

ப8ளியிேல நா ப6த நாைள ேபால

பறேதா உைனபி'க என" ெநDச
"8;த! ஓெடறா8 அ! ஆனா

ெதா/ பா ேபா' எனபாGதா8 ைல ! இப
அ8;த%A ெபைடயிைன6 "ர6தி# ெச7
ஆ( ேகாழி ேபா அ "ர6" கிறா8!
கிைளயட த மர M%றி# ெசக8 நீ'கி'

ெக'க6"' ெகாைல தாவி வதா8;
தளி ேமனி விய 6தாைட நைனய, ேமதி

வாெலா6த சைட அைலய, உய த ச:A

வைளெயா'க' ெகாைல ெதாட அ
வழிபா 6" பறதா8; ேம விைளH காணா8.

கைளநீ:க ேவ மீ" தைலைய ைவ6"'

க(Tற:A காைளயி ேம த/'கி L@தா8!
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ம(ெடKதா ; தைலமா இத

A6" வாெள/6தா ெநாெபாKதி ; த ேம L@த
M(டAழ இள:ெகாைய' க(டா; ைகவா8
ெதாைலவினிேல Lசிவிடா; Aனி" ='கி
ம(டாேயா? அDசாேத!' எறா. அத
வதைல Aனி" நிறா8; கைட'கணி6தா8.

கவிழிக8 ஒைறெயா> தாவி தாவி'
கFHகிற ேவைளயிேல அ வதா8.

'மனி'க ேவ(/ ெமறா8 எ:ேகா பா 6"'
ெகாைல ; மைழபட மதிைய ஒ6தா8!

மனி!' Aாியவ நா' எறா அத

வழிேபா'க . அ இைட மறி6"# ெசாவா8;

'மனி!' கா ெபா>!? த/6த இத

மரேவேர' என# சிாி6தா8. 'இைல! இைல!
எ4ைடய A%றமிர(ெடறா ஏத.
“ஈெதன !"ைமய ' எறா8 அ.

எKதிதா; ேதா%ைபைய எ/6தா; 'ஊ' (A)
எப'க நலபா இல ? ' எறா;

ெசKேதனா ெகாைல விழிைய பா 6தா;
ெசயமறதா. 'எFUேரா?' எறா8 அ.

'எKகடலா ெதனில:ைக அழக எேப ;

இFUாி கைல'ேகாயி சைம'க ேவத

எKதிட நா இ:A வேத' எறா த#ச.

'இப ேபாG6 தி!:க8' எறா8 அ.
அப/' கா றித மாைன ேபா

அவளவைன பா 6திதா8 , ஊைர ேநா'கி
நட'கிறா க%ற#ச தைலைய6 தா@6தி;
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நா மாேட' எ> மன அவைள6 தாH!
நட'க அவ கா ம>'A; இத%A8 ளாக
நாV> ைற திபி பா 6தா; க/'

கட:காத உ8ள6ைத அவ8 பா வி/'

க8;(டா ேபா நட" ெசறிடாேன!
அைழ'கிற Aர ேகடா; நிறா; அ
தைலெதறி'க அ:ேகா வதா8; காGத
தைழயி ேம அவLசி மற" வத

ைகவாைள6 ததிடா8. அழக மி4

Aைழயாேள! உதைலவி ஊைர ேபைர'

Eறாேயா?' என'ேகடா. உயி ேபானா7
பிைழயாத மாமல அரச ேநா%>

ெப%றமக8 ெகாைல ' எறா8; ேபானா8!

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

இய# 4
அழக நிைனெவலா அவ8 பா இத".
A>கைள பிள'கிறா இைளய த#ச ;
ெகாலக உளிவ6" வழ:A கிறா;
நிறி'A ேசாேபறி ஆைள பா 6"

'நிலாேத! ேபா! ேபா ேபா!'' எறா ெவ(ெணG'
Aைறேபா ேமலாைட தைலயி M%றி'
ெகா('A ஆேளா ; தைட பத

ஒறிர(% A8ளி" கைல'ேகா யி%A#
சிைல ெசGேவா உளி ஓைச எK!கிறா .
சி%>ளிைய எ/6தழக ெச"'Aகிறா,

ெசGெதாழி அவ நிைனH ெசல விைல ;
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ச%றம தா பMெதைன' கீ%றி மீ" ;
தமன6தி% ேகேதேதா ெசா பா 6தா;
ெப%றவ8 ெசா% ேகளா" ம(ணி% ேகA

பி8ைளைய ேபா அவ மன" ேசாைல க(ட
ந%றமிழா8 ெகாைல யாைள6 தாவி
நாலா> காதெமா ெநா'A8 பா<!
நலபா அ:Aவத தறியா த#ச;

நாட6ைத' Eைரயி ேம நி>6தி, 'எற

கைல'Aயி நீ! எவா@வி இப நீேய;

க(T நீ ! க%பைன< நீேய!" எறா;
தைலசாG6" ழதாைள6 தKவி' A6தி#

சாGதா' ெகா(தா; *#ெசறிதா.
'அைலேமா" கட க(ேட ேதாழா!' எ>

நலபா அவனகி வதா; நிறா.
ெந/*#M விடழக நிமி தா; 'ஏேதா
நிைனவினிேல பதிேத; உனிட6தி

ெந/ நாளாG ஒ> ெசால நிைன6ேத ேதாழா!

நிைனெவலா அவ8 பறி6தா8 ேசாைல தனி;
ெதா/ேவைல ேம நிைனH பாய விைல;
அவ8 =ய விழிஎ:A ேதா>' ெதறா.

'M/காத ேநாGவைம க(ேட! க(ேட!
அDசாேத!' எ> நல பா ெசானா.
-----------------
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இய# 5
மக;'A மண 'Aமா> அரசி மனவைன ேவ(னா8.
ெசFவ தீ#Mட ேபா மல ; ேம%A6
திைச மைற< பாிதி க(/ ளாி E!;
அFேவாைட N'காத ஆப ேநா'கி
அ(வ நீ பா! காத ேபச ;

’எFHயி காதைய மறப திைல'

என6தி:க8 கீ@வானி ஒளிைய பாG#M!
அFேவைள மாமல , '!லேவாG! நல

அைட6ேதைன6 தமி@ பா பிழிக!'' எறா.
விள:காத ெசா நிைறத பாைட' ேக/
‘மிக இனிைம மிக இனிைம' எபா உ(/;
களDசிதி' கிட'கிற பதைர பா 6"'
களிபைட< சி>வாிவ ; கம ன6ைத

இளகைவப ெதவ பா/? ேபா  க6ேத
எK#சி<ற# ெசGவதியா பா/? ம%>

உளவா/ ெகா/"யைர மா%> கிற

ஓைச நிைற பாெட:க8 தமி@பா ேடயா!''
எ>ைர6தா8 பலவ நாடரசி . ம'க8

ஏ உணர விைல ெயறா அரச. 'வேதா
ெகா>விடா பA6தறிைவ' கடH8 ேபரா
Eசாம கைத ெசா, ம'க A8ேள

இறி'A அளவிலா# சாதி# ச(ைட,

எ கடH8 உய தவெர ெறதி 'A ச(ைட
நறாேமா?' என' ேகடா !லவ. ேவத,
நாமாள இைவ இேற யா' ெதறா.
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எGவத%A' Aறிபா 6த ேவட ேபா% ேப# (M )
எ/6திடா8 ெச:காத8; அரச ேநா'கி#
'ெகாGயா N' ெகாைல நீல' க(க8

Aளி ைமய%> ேபானைத நா க(ேட! க(ேட!
ைமதீட ம>'கிறா8; நா> ைல

மல ெதா/'க ெவ>'கிறா8; கனா'கா( கிறா8;
ெமGபாைட நா க(ேட; E> கிேற;

விைரவினிேல மண W மக;' ெகறா8.
'வய" வத ெப(க;ட மாறி மாறி

வள வதி7 தள வதி7 !"ைம இைல ;
கயவிழியா8 ெகாைல மீ" Lேண
க(டப உளறாேத' எறா மல.

இய ெமாழியி ேப ெப%ற !லவ ெசாவா :

எKகிற கைல'ேகாயி எ/6த பின

மயியலா8 ெகாைல யாைள ேவத

வழ:கி/வா மானவம% கDேச!' எறா.
----------------

இய# 6
மானவம மன மகைள விபினா: அவ8 ம>6தா8.
தீ:Aயிக8 மர'கிைளயி சிறக'A :

ெதைனயிேல Eடைம'A கா'ைக: காைய6
தா:காம அைசதா/ வாைழ மீ"

த6ைதயிைண ெபாVச ஆ/; ஈதி

=:Aகிற !%E சாப% சி/

ெதா6திவிK அணிைணைய பழி'A! மாைல
ஆ:Aவதா8 ெகாைல; யாழி நாைண

அைச6திடா8; இைச ெவ8ள எ:A பா<!
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மயிெலா6த ெகாைல ஆட க(ேட

மர:ெகா6தி "ைண6தாள ேச 'A ; Aறி
அயேலா/ காடா> ழைவ மீ/

அைபேபா மீ ெகா6தி அவ8 க( க(/
கயெல> பாG"வ அத ேவைள

கLசி !8ேளா வம வதா.

ெவயிெலாளிைய' கா/கிற Aைழக ளாட

'மிகமகி@H வக' எறா8; எதி ெகா(டாேள!
’ஆட6ைத நானி:A' க(ேட; ேதாைக

அழAமயி அைசதா% றடடா! நீல

நாட6தி Mழ%சி ெயறா. 'ெபாG ெபாG! எறா8.
‘நலமறிேவ' எ>ைர6தா. 'பைகவிர
ஓ/வதி' என# சிாி6தா8 விய% காைல

உவைமயிலா ேபெரழிேல தமி@6தாG ம'க8

ேநாட6தி வ7ந க8 ' எறா வம.
ெகாைல ?>ைற உ(ைம எறா8.

கீ@வாைன இ8விK:க' க(டா வம;

கிளிெமாழிேய!' எனெவKதா : மைலயி உ#சி

தா@கிற ெசபாிதி பா 6த வ(ண

தமி@மறவ மானவம ெசாவா: 'எற
யா@ நீ நா அைத மீ/ நாெள நாேளா?
யா'ைகநிைல ய%றத! விைரேவா' எறா.

தா@Aர 'எைன மற" வி/L ேவேத!

தயயா காGபKப திைல ெயறா.
’இைத உவாG ெசா7வேதா? நீ< நா4
இளைமத ேச திேதா L%A8ேள;
!"பாைவ ேத ஏ%றி இK6ேதா; ஆ/
ெபாVச மீதிேதா; நீேய எற
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"கினிேல கி8ளிபி சிாி6தாG: நாேனா

ைலN மாைலைய< கK6தி விேட:

சிைத'கிறாG எ இப' ேகாைட எலா;
ம>ைற< இப நீ ெசேப' எறா'
தைலAனி" நிறிதா8 ைல. Aைற6

தக ேதாளா விைடெப%றா; நட'க 7%றா;
கலகெலன உலக ெப(Tடேன இ:A'
களி6தி" Lைட< பாிதி ேபால#

சிைலவழிைய மானவம திபி பா 6தா;
நி%கிறா; அெய/6" ைவ'கி றாபி;

வைலபட மீெனாப அவ8 ைம' க(ணி
அகபட மன மட'கி நடதிடாேன!
--------------

இய# 7
அழக அவ8 உைவ ஏ தீன 'அவைள அைடய
ஒ வழிகா/' என !லவைன' ேகடன
சாிைகN ேபாட க வான# ேசைல

தைன<லக' க ேம ேபா 6தா8; காGத
இ ெபா6த ெதாழிலாளி, அச ேசா%ைற

இர"(/ வா@6தி/ேவா , உ(ட ேசா>

ெசாி'காத "யெராேற க(ட ெசவ ,
ம%>8ள உயி மீ" உற'க எ4

அாிசி எைட ெபா இய%ைக இைற6தா8! 'இதா!

உவாிைச ெசலா: ெத றழக ெசானா.
நலபா Aறைட வி/6 =:கி விடா.
நமத@க ஏேதேதா TT6தா;
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தைலயைண ேம ைகXறி பிடாி தா:கி'
கிணேறற6 த6தளி'A நல பாபி

நிைலயினிேல ப/6திதா ஏேதா ெவாைற

நிைன6ெதKதா ப/'ைகவி/ விள'ைக6 =(

பலநிற6ைத' Aைழ6ெத/6தா; =:A கிற
பாவலைன பா 6திடா; தீ னாேன!

படெம/6தா; நி>6திைவ6தா; தைலைய6 தா@6தி

பாிேவா/ பா 6திடா; களி6தா; 'உைன

அைட< நா8 எவா@வி திநா8 எறா.
அFேவைள நலபா விழி6"' ெகா(டா;

அ ேமேலா அைவ6" வதா; 'ஆஆ
அ#ச6" விடாேய! நம" நா/'

ெகாைல இளவரசி யாைள6 தீட'

Eறினேனா நமதரச மல?' எறா.
வியேபா/ க%ற#ச !லவ ேநா'கி

மீறிவ சிாிபட'கி, 'இைல! இைல!
கய%க(ணா8 எ இப6 தைலவி; உ8ள'
கடலைல'A கதி 'க%ைற! இத ஊாி

அய78ள ேசாைலயிேல எற உ8ள

அ8ளிவிடா8 வேபாேத ; அநா8 ெதா/#
ெசயல%ேற; இளவரசி *:கி ேதாைள#
ேசரவழி ெசGதி/வாG ேதாழா!' எறா.
பி6தெமற தைல'ேகறி விடெத>

ேபசாம இ'கிறாG ேபா7 ேதாழா!
எ6தி'A க%சிைலயா தமிழ ப(ைப

எதி நி>6த அழகனறி விழப "(ேடா?
தி6தி'A க%சிைலயா தமிழ ப(ைப

எதி நி>6" அழகனறி விழப "(ேடா?

தி6தி'A அவ8 வாG#ெசா இேதா எ காதி
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பிைழ இறி' ேககிேற; இதழி ேமேல

த6"கிற அவ8 நைகெய க(ணி% ேறா>
கைட6ேதற வழிெயன'A# சா%றாG ேதாழா!

நலபா அவவாைய ெபா6தி# ெசாவா.
நா/ நிைல அறியாத !திய வ நீ;

உைலைவ6"' ெகா8கிறாG நீதா உற
உயி'ேக; கா "(/ Mவ க ெகலா;
வைலLM வா(டா Kம தி'A?
மறிகடைல வயலா'க ைனவா (டா?
மைலயி4'A ம/வி%A உ8ள ேவ>

பா/ன'A அவ;'A ; Eடா' ெதறா.
’காதெல> பித%>கிறாG; அவேளா இத'

கK'Aற6 திளவரசி ; மான வம

காதயாG மண ெப%> வா@வா8; நீேயா

கைல'ேகாயி 6தரச பாிைச ெப%>
ேமா"கட Oழில:ைக நா எத

*ைலயிேலா வா@திபாG ; "6தி யாேல
ஊ"கிற ெகால4'ேக Aர:கி ேசைட?

உ மனதி அவ8 நிைனைவ மா% ெற றாேன!
க%ற#ச E>கிறா : 'ேதாழா! உ(ைம'

காதைல நீ அறியாேயா? வா@'ைக ெய4
ந%ேறாி அ#சவளா! நாேனா ஆணி!

ந தமிழ வா@த ைற இ"தா ந(பா!
க%றவேன, இப நீ பழபD சா:க

கைடபி6தா இFHலக' கலா மீ"

A%றெமா நா;மிைல ; அைம L@"

A ெக/ ேபானதிேலா !"ைம இைல!
க(ணிைல காத7'A ; ேம7 கீK
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கண'கிைல தமிழ'A? ந%A ல6"
ெப(ணிப ேவேறாெசா? ப6த நீேய
பிாி6"ைர6த சாிதாேனா? உைன ேபால
ம(மீ" வா@கிறா தன ல6தா ;

வா ெகா8ளி அவ தைல ேம L@க! இநா8

ெப(Tாிைம இைலெயனி நம" ம'க8

ேபMகிற வி/தைல'ெக மதிேபா? ெசாவாG!
அவ;8ள ேசாைலயி நா க(ேட! க(ேட!
எனறிைவ அவளிட6ேத வி/ வத

தவளறிவா8; எ வா@வி தைழ ND ேசாைல!

தமிழிப அவ;த/! Aளி த நீல'

Aவைளமல அவ8 க(க8! இைடேயா ஈயா

E>ெமாழி ! ேப#சிள நீ ! வாேயா அ!

தவளப அவ8 நைகைய' க(டா வா@ேவ;
த!வி'க ஒவழி ெசGவாG ேதாழர!

நலபா இைவெயலா ேகதா; :

’நா ெசGவ திதிெலா> மிைல' ெயறா.

கல:கிய க( ணானழக !லவ ேநா'கி'

'கைரேய%> வா@6தி/ேவ ; இேற L@ேவ ;

ெகாைல உேம சாமடா, ேதாழா! எைன'
AைறEறி பயனிைல; காபாG' எறா.

‘நிைலயாக# ெசா7கிேற : அழகா, எைன
நீநபி பயனிைல; மறதி' ெடறா.
-------------------
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இய# 8
நலபாயிட அழகைன ப%றி6 த#ச க8 ைறயிடா க8.
”சிலநாளாG அழகனி:A வவ திைல ;

ெசGெதாழிைல' க(ெண/6" பா ப திைல.
கைல'ேகாயி எறHட 'சீ#சி! பாக%

கா' ெய> ெசாகிறா; அேதா! அத
மைலப'க ேபாகிறா; ப/6"ற:கி
வகிறா அதியிேல; கடைல *'A'

கலகல! அவ ெசா இைல! இைல!
காவலேனா இைதயறிதா "ப மாேம!

ெந/நாளாG உமிட6தி ெசால நா:க8

நிைன6திேதா; உயி 6 ேதாழ நீரா யி%ேற'
மன மாமல Aறி6த நாளி

கைல'ேகாயி வைடய விைல எறா,
இLழ அகித ெதைன ஆேவா!

இத%ேக%ற வழி ெசGL ; 'உ:க8 ெசா
ப நடபா எதைலவ அழகென>

பல ெசால நா:களி:A' ேகேதா'
எ>ைர6தா அழககீ@ இ" ேவைல

இய%>கிற க%ற#ச . தைலைய6 தா@6தி#

ெசறிடா நல பா அவ க8 கா/

திைச ேநா'கி மைலேயார ; அழக அத'
Aறி ேம !லபடேவ இைல; ச%>'
Aளி நீழ அம திடா; உளியி ஓைச
Aறி/'கி அகிவர' ேகடா; பா 6தா;

Aைக<8ேள அழகக ெச"'க' க(டா.
'க6தி'A தானினி ேம அDேச; ேவத
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காவ7'A நானDேச : தமிைழ ேபால6
தி6தி'A ெகாைல யாேள! உைன#

ேசரவழி அழக4'A' காடா ேயா ? ெசா!
ெச6ெதாழிேவ நீ இேற' எற ேப#ைச#

ெசவிம/6தா நல பா ; உளியா நA

சி6திர6தி அறிரH தீ ைவ6த

ெகாைல உவ6ைத# ெச"'க' க(டா.
ெகாவழியாG நல பா இல ேச தா;
Aைக<8ேள க(டெதலா எ(ணி# ேசா தா;

'இ/'கணிேல உதHவேத இனிய ெசGைக'
எறதவ ந78ள! 'ந#M பாபி

கபடா பிைழ6தி/வா ; ேதாள ைணேப
'காத7'A மா% ெறறா; தீ ைவ6த

படெம/6தா; கீ@ைவ6தா; நீ(ட ேநர
பா 6திதா; தைலயைச6தா; ெவளியி% ேபானா.
---------------

இய# 9
ெகாைல அழகைன நிைன" ஏ:கினா8, மைறத !றா வத".
பலகணி ேம இைகைய' க ஊறி

ப/6திதா8 ெகாைல ; அவ8ைம' க(க8

ெசலவிைல எதமீ" ; ேதாட6 "8ேள

இைச'கிற தீ:Aயிைல சீ#சி !' எறா8?

'அைலகிறாG எ மனேபா' எறா8 சன
அகினிேல பட ேத> ெகாைய பா 6" ;

'கைலஞ எ உளபறி6தா; அவைன எற
ைக# சிைற'A8 அைட'A நா8 எநா8? எறா8.
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'எ48ள அவைனவி/ நீ:கா ெத>;

ஏ:Aகிேற : என'Aதவி ெசGவா யாேர?

ெதைனயி இைணதி'A ெபைட# சிேட!
ெசெறன" நிைல<ைரபாG; அேதா! நா4

உைனேபா களிபைடய ேவ(டா ேவா? ெசா!
உதவி/வாG; இ:A8ள ம'க8 எலா

தநல6ைத ேவ%ெகா(டா : எற உ8ள6

தைக<ைர'க அDMகிேற; ெசக!'' எறா8.
கி(ண6தி ேத வா 6" வதா8 அ?
'கிழி6த பலா# Mைளேயா/ கனிமா வாைழ

உ(’ெண> ெகDசி நிறா8; காGத பா
ஒசிறி" A' ெயறா8. மீ(/ மீ(/

!(ணினிேல ெந!%றா8 ேபாெல Kேத

ெகாைல உைர6திடா8 : ''ேபதாG! எற
எ(ண6ைத அறியாம உ( உ(' எ>
வைத'கிறாG; எKேதா ேபாவாG'' எறா8
எKதி" கிளி'E( அகி வதா8;

எ உயிேர? பM:கி8ளாG! அவேப ெசால
பழகிவிடாG; நீ எற உ(ைம6 ேதாழி!
பற"ேபா அவனேக; "யைர# ெசா7;
விKதா பழதேவ' எறா8; கி8ைள

மீ(/மவ ேபைர'க' களி6தா8! அ அ

Kேதா அ:A வதா8; இைணதித

ஆ(!றாைவ' காைலத காேணா' ெமறா8.
எ:ெக:ேகா ேதவிேட; காேணா மமா?

எ ெசGேவ ? ஒ ெநா< ேபைட வி/6
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த:கினைத' க(டதிைல' எறா8 அ ,

'சாி! ேத' ெகா(/வ" ேச பாG! இேற
இ:கி" வில'கி/ேவ' எ> சீறி

எKேதா பா' ெரறா8 ைல ; காைல6

தி:கைளேபா ஒளியிழத க(ணா8! அ

ெச ெகாக8 மர'கிைளக8 ேத பா 6தா8.
ெகாைல தனி6தித !றாைவ6 ='கி'
E>கிறா8; நீேபைத! நா அ!

பியினிேல வி/படா இலேவ இைல;

'ெப(கெளலா வைகயறியா தாைண பா 6"' .
A ெக/6தா , E6திய பா% ெசறா ' எ>
Eசா" பழி'கிறா ; வ%றா அைப'

ெகா/6திதா தைலவ த தைலவி வி/'
A>'Aவழி ெசவாேனா? நீதா ெசாேல!''

எ>ைர6"' ெகா(தா8 ைல ; அ:ேக
இற:கி%> பிாி" ெசற ேசவ% !8;;
ெசேறா அைத பி6தா8; கா ஏேதா
ெதபட"); அைதயவி@6தா8; ெவ8ைள6 ேதா
அறத# ேசாைலயிேல நடத யாH

அழA ெபற வைரதி'க' க(டா8; கீேழ

எ> நா உ நிைனவா வா/கிேற; வ
ழிெசGவாG' எெறKதி இ'க' க(டா8.
அேபா/ ெகாைல ஓவிய6ைத

மா பைண6"' ெகா(தா8; அவைன# ேசர
எ ெசGேவ? யா "ைணைய ெப>ேவ; காவ
இபவைர ஏமா%ற ேபாேமா?'' எறா8.
ெபா ெப%>6 "G'கவழி அறியா ஏைழ!

அைற !Aதா8 !றர6ேதட# ெசற அ!
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எ4யிைர மீபாேயா?" எறா8 ைல.

'இெபாKேத உயி ெகா/ேப' எறா8 அ.
உ8ள6ைத' ெகாைல திற"விடா8!

'ஊ' ெகா' ேகதா8 அ: அமா!
க8ளவழி நானறிேவ; அDேச, யா
காணாம இறிரேவ அவைர இ:A6

த8ளிவ" ேச 'கிேற : கல:ேக' எறா8.

ெகாைல அவ;ைடைல6 தKவி# ெசாவா8 :
'ெவ8ள6தி நீ எைன' கைரயி ேச 6தாG;

விள'ெகாளிேய! உனெய> மறேவ' எநா8
------------------

இய# 10
கிளிைய' E(லைட'க மானவம4'A அரசி ஆேலாசைன E>கிறா8.
ெபா ேவ(/ ெமகிறா ஏைழ ம'க8 ;
!க@ ேவ(/ ெமகிறா ஈயா# ெசவ ;
ேபால6 தமிழ கைள I:காG எ(ணி

விK:கிவிட ைனகிறா ஒ(ட வதா ;
தனிளைம# ெச:காத8 ேவ(/ெம>
தவி'கிறா8 ேசாைலயிேல! அத ேவைள

ெபாெமாழியா நல பா அ:A வதா;

'!"ைம<(ேடா இளவரசி ேபா'கி?' எறா.
ஒளி இழ" மானவம அ:A வதா;
உகா தா; *#ெசறிதா; தைல இத

!ளி*ைட இற'கிைவ6த வழிேபா'க ேபா

!(பட உ8ள6ைத6 திறதா; 'கனி6
தளி ேமனி ெகாைல மன6ைத யாேரா
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த'ெகா( ேடாவிடா' எறா; மனி
'கிளிபரப ெத:A(/? மீ(/ ெச>

ெகDசிபா ! இைலெயறா மிD!' ெச றாேள.
தநல6ைத வி!கிற தைத தாGமா

தமிழக6தி இததிைல; இ#ைச ேபால6

த "ைணைய6 ேத ெத/'A உாிைம ஒFேவா
தமிழில ெப%றித தாேல நா

"பெம4 ேப#சிைல ; அைம இைல,
ேதா8வைம Aறிய" மிைல; இநா8.

ெபானிதா கிழவ4'A ெப( ெகா/பா !
காதெலறா ைப6தியேமா' எபா ெப%ேறா .
'இநிைலயி இ'கிற தமிழ நா

ெகாைல எ ெசGவா8? ேபைத!' எ>
த48ேள நலபா எ(ண மிடா.
மானவம அரசி'A6 தைலவண:கி#

ெசறிடா; ெச:காத8 !லவ ேநா'கி#
ெச!கிறா8; 'கயவாைக மீ(/ ெவ>

ெதனில:ைக இவனாள# ெசGேவா; எற
திமகைள இவ4'ேக ெகா/ேபா' எறா8.

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

இய# 11
காதல க8 E6 திைள6தன . மைறதி" மானவம அவ கைள' க(டா.
ப8ள6" நீ மீ", ெதைன வாைழ
பMமைட ெச ெகாக8 மீ" =ய
ெவ8ளிஒளி Nசி எK தி:க8! காத

ெவ%றி ெபற' ெகாைல நிறிதா8;
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க8ள வழி நிலவைறயி ப'க ெசறா8;

'இ4 ஏ அவர' காேணா?' எறா8
உ8ள6ேத அவளறியா இப "8ள

உகா தா8; ஏேதேதா எ(ண மிடா8;
'க(ேண! நீ அவ க(டாகீேழ ேநா'A

வழ'க6ைத' கேடா/ வில'கி ' ெடறா8;

'ெப(Aல6தி% Aய அணிேய! நாேண! எைன

பிாிேதா ேபா!'' எறா8; 'வானி ஊ

த(மதிேய! நீ ேதா%> விடாG எறா8!

‘தைழ6தி/'க உ ெவ%றி' எ> ெசா'

க( ெபா6தி பினிதா அழக! ெவகி'

கா கி ேபாGமைற< வான6 தி:க8 !
'பவளம நீ' எறா அழக; நீேரா

அதி ெமாG6" பா/கிற Mப ' எறா8.

’AவைளN நீ ' எறா; நீேரா அத'

Aைடயிேல ேத:A நீ ' எறா8. 'N6"6
"வ;கிற ெகாைல நீேய' எறா;

'ெகாKெகா! நீ ' எறா8. வி ேதாைள
அவ4ட ேம அவ8 சாG6தா8; அடா, அ:ேக.

அழிதெதா ெச:கப: கா/ தாேன!
'ம:காத எ கைலயி Mடேர! எைன

வா@வி6தா! நீவாழி!' எறா; ம%>

‘தி:கெள> ெசா/வா உ க6ைத ;
உவைமயிைன6 ேதடாத Aைறதா எேப;
தி:க;'A' கைற<(/; வள #சி <(/.

ேதGத7(/ ; ேபா6தைரய மகேள! உைன

எ:கள =யதமி@ எேப; "எைன
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எதி 6தா7 எதி 'க/; அDேச' எறா
க!லனா ெகாைல அழக ேதாைள'
க%க(டாG உ(தா8; கிைளயி உ#சி

ெசா/கிற ேதெனா6த அவ வாG# ெசாைல'
காதிர(டா Mைவ6திதா8; அவைன வாாி

ப/ ெம6ைத அவ8 ெதாைட ேம கிட6தி ைவ6"
பாிேவா/ கன6ைத6 தடவி விடா8;

’க/'A /'A அDசிவா@தா

காதெல:A6 தைழ6தி'A? ெசாL !'' எறா8.
’ெப( இன:க8 காத7'காG# M%ற ந!
ெப%ேறா ெசா ம>6ெததி 'க ேவ(/; காத

க(ணாA ந நா% ெக> ேதறி

இ விழி4 அDசா" கா6த ேவ(/;
ெப(Tாிைம ய%றதனா, அேதா! நா/
Wழத ெத>ணர ேவ(/; நீேயா

ம(ணரசி! நா கைல# ெச"'A த#ச!

வா'களிபாG ; எதி 6"லைக மிதிேபா!'' எறா.
*வானிறி வா@கிற ப#ைச <(ேடா?

மட:Aதிைர நீ நிைலக8 இேற இ:A
மீ4(ேடா? ம(Tலகி இ> வாK

மிக#சிறிய உயி உ(ேடா ெவGேயா இேற?
ேத4(ேடா மல இேற? இப ேச 'A
Aளி நிலH கதிாிேற உ(ேடா? இ:A
நா4(ேடா நீ இேற?' எறா த#ச
ெகாைல நா எதி 6" வா@ேவா' எறா8.
தைலகாேல ெதாியா" காத ல க8

தனி6தமிழி இப6ைத6 "Gபா ேபால
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நிைலய%>' கிடதா க8 ேதாட6 "8ேள!
ெகாைல ' நீ இ:A# ெச"'A கிற

கைல'ேகாயி நிைல என'A# ெசாL , எறா8.

'மைலெச"'கி' க%ேகாயி ஐ" ெசGேத;

சிைலவிழிேய! உ4ைவ அவ%றி ெலாறி
சீ ெபறேவ ைவ6தி/ேவ ; அழியா ெதறா
ப/'ைகயிேல "யிலா" மான வம

ப/6திதா; ந8ளிரவி எKதிதா;

அேமேலா அைவ6" ைல =:A

அைற ேநா'கி6 ேதாட6ைத' கட" வதா;
Aகார ெபால:A ேபசி ேபசி' |

E6த'A இவைர< க(டா; ஆ
அமர6தி நீழேல ப":கி நிறா;

அன%க(ணா இைம'கா" பா 6தி தா.
நிெறா%>' ேகதா மான வம.

'ெந/ேதாள ! எ4ைவ' காT நனா8

எ?' ெறறா8 ெகாைல . அழக ெசாவா;

'எKகிற கைல'ேகாயி அகி78ள

Aறினிேல ஒ Aைகயி, அடா! உற

A>நைக< ேசவிழி< ேதாற நீேய

நிறிபைதேபால# சிைலெசG "8ேள;
நீவதா நாைள'ேக பா பாG!" எறா.
ெந/ேநர கழிேதா விடெத>

நிைனUட' கிைள EH கீ#சா; ெவ8ளி

ெதா/வானி சீG6ெதK! ! அழக மா பி

ேதாGதித ெகாைல கல:கி நிறா8;
'பிப/ேவா இனி இ:A நாமிதா ;

பிாிதி/ேவா எ4யிேர! எறா8; நாைள6
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தைட இறி' E/ேவா; அDேச எற
தமி@#Mைவேய! ேபாGவக!' எற ைண6தா.
அெய/6" ைவ6திடா8; திபி வதா8;
அைண6திடா8; 6தமைழ ெபாழிதா8; ேவட
அப/6 த6தளி6"6 தபி# ெச7

!8ைளேபா அவளவைன வி/# ெசறா8.

நட" ெச7 அவ8 "கி எழிைல பா 6"

’நாைளவைர நா ெபா>'க ேபாேமா?'' எறா
ெகா/ைமயி7 ெகா/ைமயடா, அேதா, காத

ெகா(டவ க8 Eபி பிாி" ெசல!
---------------

இய# 12
மானவம மைறதி" அழகேம வாேளா/ பாGதா.

க* யணித ஒவ கா6தா. நலபாயிட அழக நடதைத' Eறினா.
எ(ண6ைத6 தனேக வி/# ெச7

எழி7ைவ பா 6தழக கலாG நிறா;
ப(மீ/ ெனKத பறைவ ெயா>;
பா நிலேவா அசா<; Lைட ேநா'கி'

க(ணிழ" நட'கிறா அழக. அ:A'

கா6தித மானவம ப":கி வதா;

'ெப(ேவைட பாிசிதா!' எ> ைகயி

பி6தித வாேளா/ "கி பாGதா.
பி!றமாG அவைகயி இத வாைள

பி/:கி'ெகா( ேடாவ சிாி'க' க(டா;

'எைன இ:A6 த/பதியா ?' எறா வம
க* இைரயாேத; ெகாேவ; மான
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வம நீ எபைத நா அறிேவ; இ:A

வதைத< நா அறிேவ; சீ#சி! நீேயா
 வா@த தமி@மறவ ெபய ெக /'க

ைள6திடாG: ஓேபா ; பிைழபாG' எறா.
த ெசயைல எ(ணிெவகி மான வம

தைலதா@6தி ஓவிடா. அழக ெசாவா:

எ4யிைர எ:கிேதா வ" கா6தீ !

இத%ெகன ைகமா> ெசGேவ?' எறா.
பாக இ:கி" தபி ஓ

பிைழ6" ேபா' எ> க* ெசானா;

‘அ’ெபறா அழக ைக Eபி நிறா;
அவ வத நிலவைறயி வழிேய மீ(டா.
##

ெப"யி நல பா ஆ@திதா;
பிரபபாG விடழக எKதா; இப

ெப'காந% றமி@ பா/ Mவ க8 ேமாதி

!ர(ட:A பாGேதா/! அவ ெமG பாைட

உவா'க# ெசா7(ேடா? உவைம <(ேடா?
உளி அரச நல பா =:A க

அகினிேல ேபாG ப8ளி எKக' எ>

திபாைவ அ6தைன< ஒபி6 தாேன!
எKதிதா தமி@!லவ ; அழக ேநா'கி

ஈெதன !"ைமயடா? சில நா ளாGநீ

அKதி:A' கிடதாேய ; இ> ேபா'கி

பல மாறி விடெதறா. அழக ெசாவா:

’ெகாKெகாைப' ெகா M%றி' ெகா(ட த(ேண!

Aளி ேதைன ஈ ெமாG6"' ெகா(ட த(ேண !
பKேவறி# சி>யலா Kநிலாைவ

ப%றிவிடா ! சிாி'காேத! உ(ைம எறா.
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ெகாைல நிைல ெசா பணிெப( அ
Eபி/ ேபானவழி விள'கி# ெசானா:

ெகாைல ெப(ேணாேட இரH %>

E இப அைடதித நிைலைய# ெசானா;
ெகா/வாளா மானவம ப":கி எைன'
ெகாவத%A நிைன6திதா; அத ேவைள
த/6தா(டா க* ; யாேரா அத6

தமி@மறவ? நீYழி வா@க' எறா.
'மைல'Aைகயி அவ;ைவ உாி6"' க
ைவ6"8ேள; !லவா! ேக8; இ:ெகKத
கைல'ேகாயி ஐதினிேல ஒறி அத'

க%சிைலைய நிைலநா ைவேப; எ>
அைலேமா" கடமைல எ48 ள6ைத.
உளி6திறைன அழியா" கா6" நி%A;

விைல இலா !கழறி ம(ணி வா@ந

வி!வ" ேவ>(ேடா? ெசாக!'' எறா.

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

இய# 13
அழக மானவமைன உளியா A6தினா Aைக ெகாைல'க8 மாயி%>.
இப6தி திைள6தழக வதா; த#ச
இய%>:க% ேகாயி  நிறா; ெசாவா:
'னவ க ெகடாத உ:க8 ெசாத'

க%பைனைய, K6திற6ைத' கா விZ !

எ ெபயைர நிைலநா விZ ; வாழி!

எK6தினி7 ெதாழினி7 !"ைம க(டா
ேன> நநா/ ; விைரவி ேகாயி
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6தி/L !' எறவைர ஊ'கி னாேன!
மைல'Aைகைய அவேநா'கி நடதா; ெச7

வழி<8ள ெபாெளலா மாறி மாறி#

சிைலவிழியா8 ெகாைல உைவ' கா/ ;
சிாி6திரH வைரமனேம ெபா>பாG எறா;
Aைல6தி/வா இ:A(ேடா? அவ; நா4
Aள அ ; நல பா அ> ெசான

மைலயி4'A ம/வி%A உ8ள ேவ>

பா(ைம' காத7'A வண:A!'' எறா.
Aைகயினிேல அவ ெச"'கி ைவ6தி'A

ெகாைல# சிைலயேக நிறா; நீேயா

நைக'கிறாG: ேபசாேயா? எைனவா@ வி'A

ந%கைலேய! நானைம உன'ெக நா;!
பைக'கDேச; எ கைலயி பாிM நீேய!

பா 'கிறாG! ேபசாேயா? நார(/

ெதாைகபாேட! இ:A8ேளா உைன எ நா;
ெதாKதி'க நா சைம6ேத; வாழி!' எறா.

சி%>ளிைய எ/6தழக மீ(/ அத#

சிைலதி6தி' ெகா(தா. அ:A வ"

க%சிைலைய மானவம ைற6" பா 6தா;
க7ைட'A ெபDM6தி விைரெத /6"
ெபா%!ைடய அ#சிைலேம அ6தா. சீறி

!ேபால மானவம பா ைவ ேநா'கி#

சி%>ளியா A6திவிடா அழக. Aப

ேச ததடா! தைல'காைட எ:A பாேர!

பிைழ இைல அழக ேம' எறா உ(ைம

பிைழ ஆ< ஒ சாரா ; 'மான வம

பிைழபதினி அைம' எறா பலேப , அFU 
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ெபதைலக8 ைக<ய 6தி' Eவி' Eவி'
'ெதாKவா' க/6தப அரச எ>

ெதா> ெதா/ வகிற பழ'க மீறி

வK# ெசGதா க%ற#ச; கீ@ேம எற

வரபிைனேய மற" விடா; பட/!'' எறா .
ெதெவலா சில Lண E' E#

ெசதமிழ சீ Aைல6த வரலா%ைற ேபா,
இவேம ஓ பர6ைத L னா8

இததினா ஏ%பட ெகாைலதா' எேற
உவா'கி விடா க8; அேதா! இ4

உைரபெதலா உ(ைம எ> ந!கிற
ெபாியா வா@ தமிழக6ேத க விட

ேப#சி%A மதிப%> ேபாேமா? ெசா[ !

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

இய# 14
அழக ெகாைல'A%ற சா%ற படா அைவயி அற சா பாக வாதா<
அழக இறபேத தீ ெபன அரச Eறினா.
பலவைன எதி பா 6"' காவல க8,

பைட6தைலவ , மைறேயாதி. Iைழ! ல6தா,

நலெநறி ?7ண ேதா , சிைறகா பாள,

நலபா தயவ அைவயி O@தா !
அெலலா !யல6த சி%\ ேபால

அழகன:A' காவல க8 ந/வி நிறா!

ெகாேல> ேபாமல வதா; 'இத'

A%ற6தி% Aாியெதன? ெசாL !'' எறா.

ெநறி ? வலவன: ெகK" ெசாவா;
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''ேந ைமய%றா எவ தைல< பலவ க8

Aறிதவறி ேபானதிைல ; கீ@ேம எற

Aல எ(ணா தழகனி:A# ெசGத ெசGைக

அ>தி இ/' E>கிேற: ெகாய A%ற!
ம4வாதி அற?க8 'ேவத ெசGத

ெநறிதவறி நிறா 'A' கKேவ' எ>

ெச!வைத நிைன6"ாிய ெசGL " எறா.

ஒ6"'A ம6தள ேபா ஆ:கி த

!ாி ?லா உைர6திடா : ெவ%றி ேவேத!

A6"(ட மானவம பலவ க8

ெகாவழியி ெதாட !ைடேயா: விைலேய இலா

6"விைள கட OK இல:ைக நாைட
O# சினாளி ஆ; ேவத;
ெம6த வ கயவாைக' கடகட"

ெவ%றி ெகா(ட ந பைடயி தைலவ' எறா.
உ க6ைத[*] ேபா6தைரய ெசாக' ஏறா.

ஒளி6தவிைச Iைழ!ல6தா விெடK"
'மன மா மனவேன! A%றவாளி

வாG பி/:கி' ேகாடா" "ைலேபா ='கி
னவ க8 தீ !ைர6தா ; நீேரா இ>
ைறதவறி பற'கிறீ ; எைத< ச%>

 பிேன ஆG"ண த பின நல

வி%A வவ"தா ேமைம ' எறா

-------

[*] ேபா6தைரய - பலவ அரச கைள Aறி'Aபட ெபய
'மான வம நரசிம வ ம L/
மாபி8ைள எபைத நீ மறதாG ேபா7;
நா விேப; பிைழ ஆG" கட6ேத நாைள'

எறிடா மாமல . அைம#ச ெசாவா :
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மானதா தமிழ'A ெபாி". நா

பழிதா:கி வா@வ"ேவா ? உம" ேனா

மானவம எ> ம% ெறாவ ென>

வழிதவறி நடத"(ேடா ? ெசாL !" எறா.
தைலதா@6தி நிறித அழக ெசாவா:
தமிழரேச! நா A%ற வாளி அேல.

கைலஞ'A' கைல உயிரா ! பல நா ளாக#

ெச"'கிைவ6த க%சிைலைய மானவம

Aைல6ததனா நா ெவA(ேட; இ"ேவ உ(ைம!
A%ற யா ேம?. எறா. அைவயி வா@ந

கைலஞைன< அரசைன< மாறிமாறி'

க(தா ; "ணிவிலா' ேகாைழ ம'க8!
'எ மகளி சிைல ெச"'க யாரடா நீ?'
எறிடா மாமல; ேகாைவ' க(ண!

'எனரேச! க(T'A நா உ8ள

எழிெலலா ெபா"' எறா அழக. 'சீ#சி!
உ A%ற A%றமடா!'' எறா ேவத.
'ஒ7வேதா இபழி ? க%சிைலய ழி6தா

எ ெசGயா அைத உயிராG ஓ! த#ச ?'
எறிடா கைலயரச பைத ைத6ேத!
உ!கைழ வா தாவி இ4 ெசா7!
*!ேகசி உயி(ட உம" வாளி

ெசைமைய நீ கைற ெசG" ெகா8ள வேறா
நிைன'கிறீ ? சீ மிAத அரேச! A%ற
நைடய மானவம ெசGத தாேல

நடத ெகா/ ெசய"கா(; கைண ெசGL ;
உ !கK' கி" நல காடா!'' எேற

ஒளி இழ" நல பா வண:கி# ெசானா.
-------
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* !ேகசி மாமலனி தைதேயா/ ேபா !ாித அரசனாவா. அவைன மீ(/

மாமல ெவ> அவ ேகா நகரான வாதாவிைய' ைகப%றி அழி6" ெவ%றி6
=( நடா.

'A%றமிவ ேமைல எ> நா4
E>கிேற, எறைம#ச ெசானா; ?ைல'

க%>ண த அைவ!லவ பல ேச "
கைலஞ4' க8!ாிக! நா எ>

சி%>ளியா ெச"'கிைவ6த சிைலேய ம'க8
வா@த நிைல ெதாிவி'A, !கைழ நா/.

ம%றைவக8 அழிெதாழி<; இத%A' கா/

மாமல@ சி%றனவாயி' எறா .
------

@ மாமலனி தைத மேகதிர; த கால6தி !"'ேகாைட# சீைமயி

சி%றன வாயி எற ஊாி சமண . ேகாயி ஒ> ெசGவி6தா. அ" நல

ேவைலபாடைமத Aைக' ேகாயி.

த:A!க@ மாமல சீறி# ெசாவா;

'யாைவ<ேம சாிெய> ெபா>6திடா7.
எ:கள Aெபயைர' கைறேய ெசGதா;
ஈெதன !"ைம? எW , எற வாயா
உ:க8 ெசாவத%ேக EM உ8ள;
உய சாதி எபைத< மற" தீேயா

எ:கள ெகாைல அறிைவ மாG6தா;
இவ4'கா இர:Aவ"? கKேவ'' எறா.
தைலதா@6தி இதிடா அைவயி உ8ேளா ;
தமி@!லவ நல பா எKதா; ெசாவா;
'அைலேமா" பலவ நாடரேச! நீவி

அறியாத தி:A(ேடா? காத 7'A6
ெதாைல =ர சாதிமத; அரச, ஆ(,
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ெசா'Aெமழி இFHலகி ஆT ெப(T
தைலப/' களHவழி இப "G'க

யா A%ற வாளிெய> சா%ற ேபாேமா?
'நவிப இவ'A இேற ேபM
நாட6தி% ெக6ெதாழி7 இைல; N(ட
பவைளய கழேறா L@வ திைல ;

இரெவலா ப/'ைகயிேல !ர8வ திைல;
ெசாைல; ஊடைல; ஊ பின 6

ேதாேளா/ ேதா8 பி4 ெசGைக இைல!
பலவேன! காதல க8 நிைல அறி"

பழி அழக ேம ெசால ேவ(டா' எறா.

எ இ#ைச ேபாெலைத< ெசGேவ; யா

எைன6த/'க உாிைமயிைல ; இ> மாைல
ெகாெறாழிW கKேவ%றி; த#ச ெசGத
A%ற6தி% ெகா ெநா< கைண இைல'
எறிடா மாமல. அத ேவைள

இறெகா" பற"வ மயிைல ேபால
நிறித Eட6ைத வில'கி வ"

ெகாைல ெந/மரேபா L@தா8, ெசாவா8;
'க%றவேர! அைவேயாேர! தாவ"
ைக'ெகா(ேட அவறைவ; இ"ேவ உ(ைம!
A%ற6ைத# ெசGதவ; நாேன ஆேவ;
Aெபயைர அழி6தவ; நாேன ஆேவ;
க%ற#ச ெசGத பிைழ ஒ>மிைல;

கைண ெசGL , இேற எ உயிைர மாGW !
A%ற6ைத# ெசGதவ'Aாிய தீ ைப'

ெகா/ப" ேவ தமிழரச ைறயா!'' எறா8.
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நலபா எKதிதா :"அரேச! ேந%>
நடதவ%றி% க#சாணி நாேன; உ:க8

தைலமகளா ெகாைல !றாைவ' க8ள6

="விேட தமி@'கைலஞ நிைலைய' க(/ ;
கைல அரச இைதயறியா, அ> மாைல

’ைகேயாேட ெகாைல அைழ6தா8' எ>

சிைலவிழியா8 அவதா8; அைழ6"# ெசறா8
தீபழ6ைத ெவ>6"(ண ம>பா உ(ேடா?
''காத7'A' ெகாைல இண:க விைல;

கடாய ப/6தியவ8 ேதாைள# ேசர

பாதகனா மானவம வதா ; இப'
காதலைர பா 6திடா; ப":கி நிறா.

ஈெதலா நானறிேவ; ெதாட ேத; ஆைட
இழதவ ைகேபாலவைர' கா6ேத; வம

Oதாக அழக ேம பா< ேவைள

ேதாறிேன க* உவி '' எறா.
பைதபைத6" மாமல எKதிதா;
ப/கள6" மறவேபா சிாி6தா; எைன'
கைத ேக/' ெகா('A பி8ைள எ>
கதிவிZ ேபா7 நீ ; இ#ைச ேபால

எைத< நா ெசGதி/ேவ ; அழக மாைல
இறப"ேவ தீ 'ெபறா! தாள ேச 6"'
Aதி'கிற ெத'E6" த பின

ெசகிற Aபைலேபா அைவேயா ெசறா !
----------------
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இய# 15
நலபா ந(ப அழக4'A6 த4யிைர' ெகா/6தா. தபிய அழக த

ேதாைக மண ெவளியி இறதி'க' கா(கிறா.
க>பாைட அணிதழக கKவி% ேகக'

கா6திதா; அFேவைள பைடைய# ேச த
நிற6தாைட உ/6ெதாவ சிைற'A8 வதா;

'ேநர6ைத' கட6தாேத; உைடைய மா%>;

!றப/ ேபாெவளியி; Aதிைர <(/;
!லவ உ வழி பா 6"' கா6திபா;
ம>'காேத ; காதைய மீக# ெச! ெச!

எ>ைர6தா வாேயாேட! அழக மீ(டா.
'ெதந/ேவ இேநர அழக அேதா!
ெச6திபா' எ> பல ேபச' ேக/#
சிாி6திடா நல பா வாK இல6

திைச ேநா'கி மா%>வி வ க% ற#ச!

இ8 கிழி'A கKேவ%> அறிவிேபாைச!
தன'காக இறதவைன எ(ணி எ(ணி

இபைடயி இைடபட மா%றா ேபால
நலபா இல6ைத அழக சா தா.

Lெடலா தா@Aர 'ந(பா! ந(பா!

எறழக விளி6திடா ? பதிேல இைல!

Eட6ைத' கடேதா6 ேதாட M%றி'

Eபிடா; பதிைல! திபி வதா;

மாட6தி எாிகிற அகவிள'கி

ம:கினிேல த ெபய' ெகKதி ைவ6த

ஏெடாைற பா 6திடா; ஏைட6 ='கி
எாிகிற அக%றிாிைய6 =( விடா.
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'எேனாைல நீகாT இத ேநர
இறதிேப கKவினிேல; கல:ேக ந(பா!
உகாத% ெகாைல ெப(T நீ<
ஊைரவி/ ந8ளிரவி தபி ேபாL ;
உ வைக'காக அவ8 கடேலார6ேத

உய பைனயி கீ@'கா6" நி%பா8; ெசக!'
எெறKதி இத அத ஓைல க(டா;

'இறதாேயா?' என'கதறி6 தைரயி L@தா!
க( விழி6தா சி> ேநர ெச> த#ச;
கனாேபால6 ேதாறி%> நடத யாH;
ம(விள'கி ஒளியினிேல மீ(/ மத

வைளத M8 ஓைலயிைன ப6" பா 6தா;
'ம(மீ" (ாீயறி என'A' காத

வா@ேவேனா?' என6தைலயி அைற" ெகா(டா;

ெப(Tலேக ெவ%றிெகா8; காைள ெநDைச !
அழக ேம பிைழேபச ைறதா ஆேமா?
கட%கைரேய ேநா'கியவ மன கா7

ஓட6தி ேபாயி/ ; க'க பாG"

படெம/6"# சீ>கிற பாைப ெயா6த

அைலேமா" மண%பரபி பைனைய' க(டா;

'ெகாைல ! ெகாைல !' எ> M%றி'
Eபிடா; பதிைல! அ:A இ:A
""6" பாGதழக ஓ பா 6தா;

காடறி6 ெதாெப> மண L@தா!
Aதியிேல ேதாG" ெகா ைல அ:ேக
A%>யிராG' கிடதிடா8! அழக வான

இ8 கிழி'A மிெனாளியி அவைள' க(டா;
எ4யிேர!' எனவாாி அைண6தா மா பி!
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அகிவ சி>Aர 'அழகா' எ>

Eபிடா8 : அேதா! நா கா6திேத;

வரவிைல நீ ; ெச6ேத ேபானீ ெர>

ம( ெவ>6ேத; உயி மாG6"' ெகா(ேட' எறா8.
---------------

இய# 16
அழக உலைக ெவ>6தா: உண #யா வைச ெமாழிதா;

கட78 L@" த4யிைர ேபா'கி' ெகா(டா.
க%ற#ச அவ;ட ேம L@" L@"

சி> பி8ைள ேபா%கதறி அKதா; 'க(ேண!
உ%றா உறH நீ எேற இநா8

உயி வா@ேத; எைனவி/ பிாிதாG; க(க8
ெப%றிழத Aட நா; அேதா! உைன
பிாிதி:ேக உயி வாழ எனா ஆேமா?

ெபா%ெகாேய! எ உயிேர! உைன6ெதா ட "

!றபேட? எறவைள வாாி' ெகா(டா.
'சிைற மீடா உயி ெகா/6" நீ< நா4
ேச "லகி வா@தி'க !லவ; அேதா!

மைறதத உ உயி தா! இனிேம இத

ம(TலA வி(TலA Aைப' Eள!

கைறயிலா Kமதிேய! மணிேய! உைன'
ைக நKவ வி/பி வா@த உ(ேடா?
அைரெநா< உைனபிாிய மனமிலாத

அழகனிேதா !றபேட : இ:ெக ேவைல?
'என'காக6 =" விடாG; மான வம
உயி உ(ண எ6தனி'A ேவைள கா6தாG;
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என'காக அைவ எதி 6தாG; நா காணாத
எவேனாேபா உயி ெகா/6"# சிைறைய மீடாG;
உைன'காண ெப>ேவேனா? ந(பா ந(பா !

உ ெகாைட'A பலனிைல; பைனயி கீேழ
என'காக' ெகாைல உயிைர விடா8!

இேதா ெநாயி !றபேட8; இ:ெக ேவைல?
'பாழா'கி விடதடா தமிழ ப(ைப
பலசர'A' A!A"! மான, Lர

தா@ததடா! ந நா நாி'A'A6

தைலதா@6" அாி'Eட தமிழ ெரறா

வா@ெவத%A? நீ8!க@தா நம'கி: ேகேனா?
ம(ணாகி ேபாக/ அைம நா/;
பா@ெசGதீ எ வா@ைவ அவ; நீ<;
ப%றிைல; !றபேட; இ:ெக ேவைல?'
கட%கைரயி ஓர6ேத இ'AD சி%ப'

கைல'ேகாயி மிெனாளியி க(டா; ஏாி

மைட<ைட" பாG"வ !னைல ேபால'
க%ேகாயி ேநா'கியவ பாG" வதா;
கிட6தினா காதயி பிண6ைத அ:A'
கிட'கிற க%\( ேம; M%றி# M%றி

நட'கிறா; ஏ:Aகிறா; ெச"'கி ைவ6த

ந%சிைலைய பா 6தK" நிகிறாேன!

'சி:க6தி தைல ெச"'கி6 தைலயி நீ(ட
சீ மிAந% \( ெச"'கி6 =ணி உ#சி
ம:காத தாமைரN ெச"'கி# ெச!

மைல'கைடத கைல'ேகாயி க ெசGேத;

சி:க4'A !க@ ேச 6ேத; கைல'A, எற
சி%>ளி'A !க@ ேச 6ேத; மறதா மல;
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ெபா:A "8ள; எ வா@H' கைலைய, ைல
N#ெசைய ேவர>6தா; இ:ெக ேவைல?
'தீடாத ஓவிய6ைத உளியா, எற
திறைமயினா பாைறெயலா ெச"'கி ைவ6ேத;
கா/த%A யாத க:ைக யா%>'

கைர'காசி எ4ளிக8 எ> கா/!
காட க6"' Aறிெலலா சிம வ ம

கைலப%ைற நிைலநா விேட; ைல'
E/றவா "ளி 6ேதா:A எற வா@H'
கைலமறதா மாமல : இ:ெக ேவைல?
ைல நில இைடய பா கற'A காசி
*டாேதா ேபாிப? கைற ந'A

நலாவி தாய! இல ேபT

ந%ப(ைப' காடாேதா?* Nைனெயா>
ெசாலாேதா பக ேவட6 "றவி ெசGைக?
=ய தமி@ நா%A மல 4'A

க7ளியா ெபDசிறைப6 ேத6 தேத;

கவழி6தா எ வா@ைவ ; இ:ெகன ேவைல?
------

க:ைக'கைர' காசி : பாைறயி ெச"'க பட உவ:களி தவ ெசG<

னிவ க8  எக8 அ#சமிறி உலவ, Nைனெயா> பி காகளி நி>

 காைல உய 6தி' க( * ேயாக ெசG< நி ைலயி உ8ள".
'மர6ேதைர ேபாறி:A6 தனி6த க

வா 6ெத/6" ைவ6"8ேள ேத க8 ஐ" !
ெபா6தமிைல எெறதரா Eற' E/?

!"'கைலக8 இைவெயலா ; இைவேபா உ(ேடா?

அ:கைலயி ெபDசிறைப பலவ க8
ந%ெபயைர அழியா" நிைல'க ைவ6ேத!

க6திழதா மாமல; எற வா@H'
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கைலைல உயி பிாி6தா; இ:ெக ேவைல?
'கெலாறா மதயாைன ஒ>( டா'கி'
கா(பவாி க6தீ 'க நி>6தி <8ேள;
ெசா7வேரா கெல>? நீ(/ ெதா:A

"பி'ைக எவ ெதா/வா ? அDசி நி%பா !

மலா தமி@நா/' கைலயி ேமைம
வாGவி/' E>த%ேக யாரா லாA?

ெமலயா8 ெகாைல எற வா@H!
ேவர>6தா மாமல; இ:ெக ேவைல?

'மைலAைட" Aைக'ேகாயி Iைழ< வாயி
வாிைசயாG நி%கிற சி:க6 =(க8,
சிைல இர(/ வாயி% ப'A காவ,
வேவாைர# சிாி6" வர ேவ%க6 =ணி

நிைலெப%ற ?ைடயா8 சிைலக8; எற
ெநDசறிவி பைட பலேவா? ம>'க ேபாேமா?

ெதாைல6" விடா எ வா@ைவ' கைலைய மல:
ேதாைகமயி உயி நீ6தா8; இ:ெக ேவைல?

காடாைன' Eட6ைத, மாைன, நீல'

க:கட வ(ண6தா ப/'ைக பாைப'
கா/த%A மைலAைட" ெச"'கி <8ேள;
ைக6திற6ைத எ4ளிைய !கழா உ(ேடா?
நா%A, நரசி:க பல வ%A

ந%!கைழ நா ேச 6ேத; ைகமா ெறன?

தீடாத ஓவியமா எற வா@H'

ெகாைல ெச6ெதாழிதா8; இ:ெக ேவைல?
க%பைனைய' கைலவள6ைத ஏ% ஒ(ணா'
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காடா த மைலெயலா ெகா ைவ6ேத;
வி%ேபாாி நரசி:க அைடத ெவ%றி

விைலயிலா இ'கைலக கீடா Aமா?

க%சிைலகா8! மைல'Aைககா8! நீ:க8 இத'

க6திழத பலவ4' கறிவி Wேரா?

ெபா%!ைடய கைலX%ைற இழேத; வாேழ;
!ளி'Aெதன' கிFHலக இ:ெக ேவைல?
நாண%றா வி ெவ%றி உ(ேடா? யாழி
நரப%றா நைசைய' ேகக ேபாேமா?
Nண%றா மதயாைன அரச ேகாைட

!றமதிைல ெபய 6தி/ேமா? இய%ைக' காசி
காTகிற விழிய%றா கைலதா உ(ேடா?
க%பைனயி ெப'A(ேடா? எற வா@வி
மாணி'க# Mடெராளியா8 ெச6தா8; இத

ம(Tலக !ளி'Aெதன' (A)! இ:ெக ேவைல?
'காத7'A மதிபிலா இத நாைட'

க'கி/வாG =ய தமி@ அனாG ; ம'க8

சாத7'A பயததனா ெகா/ைம ெயலா
தா:கி இ:A வா@கிறா ; ஆாிய6ைத

ஆதாி6த தாலேறா தமிழ வா@H,
கைலெயலா அழிெதாழித தித நா?
தீெதலா நைமெயன அரச எ(ண#

ெசGெத"? !றபேட; இ:ெக ேவைல?
'கைலஞ4'A மதி!(/ பழ:கால6ேத ;
காசிலா !லவ4'A அFவா றாA;
அைல"வத கைள நீ:க ரM க
அய தா4' ேகாரரச கவாி LM!
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கைல'ேகாயி சைம'கவேத; ேசாைல <8ேள

காதவ" Aதி6தத இய%ைக அனாG!

விைலெகா/6" வா:Aவேதா உலகி காத?
ேவைல இைல இFHலகி; !றப ேட நா!
எ மன ேபா ெகாதளி'A கடேல, ேக8 நீ;
என பிைழ ெசGேத நா? ஆராயாம

உ கைரயி தைலவ ேபா6 தைரய *வ

உயி(டா! இ" ைறேயா? நீதா ெசாேல?
நைமயிைன நிைலநாட ேவ(/ ெமறா

நா78ேளா இைத உணர ேவ(/ : ெசாேன!

உ வைம கா/வாG; எK" ெபா:கி
ஊரழிபாG ; பலவைன ஒ/'A வாேய!

'காராகி வா தவK கிறாG நீேய!

க/ பDச ேபா'Aகிற அைன நீேய!

பாாி78ேளா நீ ெவA(டா எதி 'க ேபாேமா?
பல உயி 'A தாG நீேய! ெகDM கிேற;
ேநாிலா இFவரM, ஆாிய6தா
நிைலெகட தமி@நா/ இதி: ெகன?

நீ ெப'கி அழி6ெதாழிபாG ; மீ(/ நல
ெநறிெச7 தமி@நா/ ைள'க ேவ(/!
அரச4'A ஆ('A ேவ> ேவ>

சடதிட அ%>லக வாழ ேவ(/;

அரச த இ#ைசைய ேபா எைத< ெசG<
அ/'காத ெசய ம(ணி ஒழிய ேவ(/;
கைரயிலா ெப:கடேல! தனி6தி:கி>

கல:Aகிேற; மாமல என" வா@ைவ6

தைரமட ெசG"விடா; சீறி ெபா:கி
பழிவா:A! தபாேத!' எறா; L@தா!
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------வாணிதாசனி பிற பைட
1. தமிழ#சி - 1949

க)

2. ெபாிய இட6"# ெசGதி - 1951
3. ெதா/வான - 1952

4. எழிேலாவிய - 1954

5. வாணிதாச கவிைதக8 - 1956

6. ெபா:க% பாிM - 1959

7. தீ 6த யா6திைர-1959

8. இப இல'கிய- 1959

9. Aழைத இல'கிய -1959

10. சிாி6த Iணா-1963

11. இரH வரவிைல -1963

12. பா/ பிறAமடா-1963

13. இனி'A பா/ -1965

14. எழி வி6த - 1970

15. பாடர:க பாடக8 - 1972

16. வாணிதாச கவிைதக8 ெதாAதி - 2 - 1981

17. வாணிதாச கவிைதக8 - ெதாAதி - 3 - 1984
18. வி'ட வி<ேகாவி ஆெழேலா - 1989

அ#சிேடா : 2 ேகாமதி அ#சக, ெசைன - 600 005
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