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பாேவத பாரதிதாச

எதிய

காத பாடக

பாக -1
அழ தவ ம ைக பழ தமி ேபாறா - அவளி ெசா! - அவ .... எனகா? கவாி ேதைவ - பற வத கிளிேய - வதி அைழதா - சிாி ேப தைக
சீ"# - அவ ெகா$ட ஆைமக - தமி'$# நா)$# - அவ *னைக - மற ப
ெத ப+? - ெதாிெகா - காதபசி - காத தீயி களி * - ஆ,! ஆ,! யா,! யா, !
- காத - ேதா *ேள மா பிைள - ஒ"டார, ெச/வ எ ேபா கால, அவேம காத - தமி மகேள ேவ$#, நீ எேம ஆைச ைவகாேத - அவ
+ *
-----பாக -2
காத பாடக - திற ப+தா - இ,பி), ெபாலாத ெந2சின தைலவி ேதாழி - அவ இைல - பழ  ைப ப23ெமைத - அகா எபத4 அவைளயா மண ேப? - அவ எனதா! - எ அதா என ெபா
அதா - ல,பா+ ேவ$டா, - கல * மண, வாக - திமண, என! - அவைன
அைழ வா! - * நாளி * வா6 - ேசாறல ேகாைவ பழ, - எனகாக
பிறதவ! - நா), அவ7, - ெதாழிலாளியி ேதா - 8வாேயா யிேல ? - வ$+
த,
----------பாக -3
ேபா எறா. பி, வா எறா. - அ'ேத பிற சிாிேத - வதா - தைலவி
வத, - தமி வாைக - தா/த ழைதைய - அவ வராதேபா - ேதாழி
849 - அ"+ ெசாலலாமா? - ஒத) ஒதி - எ அகா - க$ணபிராேன! ெபா' வி+யவிைல - இட: வ ேசராேத - இபதி ப, - ஒதியி
ெந4றி - ஒதியி ெந4றி - நல ெந2ச - ேசவைல பிாித அறி ேப# எைவ இதா என? அவ இைலேய! - காத வ; - ம ைகமா: உற6
-----------
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பாக -4
ெதா"டா=, ேதேனா! - அப: வநா - எதி:பா:, ஏதிைழ - அப வதா
அ ப+! - நா வாழ காரண, - பாகாரபா அ* - க4ேப உயி: - உைட
தித, - ஒ வாழாத ஆ$க - மணவாளைன பறிெகா#த ம ைக
அ'கிறா - வி#தாேனா
---------பாக -5
களி - திமண வா - ேபா ேவ$#, பிைள - ெப$கேள! - வான ெப$
- அவ அட கா? சிாி * - இப, - அன, பைத ேதட? ெசறா அயலா: ேவைலயிைல - ெபாதி இவ: ைகக - நா ேபாகேவ$#, ேசாைலயி ேதாழிமா: - அன, ப ெகா#தா - ேவலேம4 ைற - ெதா"ட
இப, - எைன க ப2சைக யாகினா - * ப ததா - நாேபா,
- பளி ேபா, *ளிமா - ெவ பதி4 ம - எைன க ப2சைக
யாகினா - எ பழி *? - இைற ஒதிைக, நாைள 8
------------அழ தவ மைக பழ தமி ேபா றா

அவளி அழ

வ2சிெகா+ ேபால இைட
அ2சத மா9ள
ந23கிைணேயா, அல
அ,*கிைணேயா, உல6
ெக$ைடகிைணேயா காிய
வ$#கிைணேயா, விழிக
ம ைககிைண ஏலகி
அ ைககிைணேயா மல,?

வானர3 தானில6 ேபா=லக மாதர3
நானினி வா',வைக ஆனதி வானஉ
ேமனி அேவா அமி, @3மண ேமாமிதி
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கானிைட உலா6மயி தா)ெமைனேய அைணய
-- நிைனயாேளா?
------------அவளி

ெசா!
ெசா!

ெகா23 பாி மா9ெமாழி
ப$ைடதமிேழா, அல
ெகா,பி4கனி ேயா எளிதி
உ$ட4 கேதா, அரசி
மி2சி?3ைவ ேதா/உத#
ப2ைசெகா வாவினிய
ெகா$ட4கிைண யானழ
இப?3ைன யா#வ
8#ெமனிேலா ெபாியேப9 ெப9ேவ அல
நீ#யேர அைடேவ ஈ#ெசாலேவா அாி,
ேத#ெபா யாமிைல, சீமிவேள, உற6
யா6மிவேள, இனிய ேதனிவளி ஈ என6,
-- அமிேவேனா
ப23கிைண யான அ+
அ*ாி தானைண
மிப"ட ேபாெம
ெபாப"ட ேபா ஒளிெச/
அ*4றி# மா நைக
இ*4றி# மா9ள
ப$*கினிதா/ ஒ',
ந$*கினி யா எ'

பாடலவ நாந()=ைர ஆடலவ நானைடB,
ஓைடமல ேர அரசி ஊ9மண, நா)மதி
நீடவ, யா'மவ, நீ:ைம இைச நாஅதனி
ஈ#ப# ேமனியவ ஏைழஅதி ஆவிஎன
-- அைமவாேளா
---------------
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அவ .... என கா?
கா?

ெந2சி4+ ேயறிநிைல
நிறி"டன ேள உயிாி
அ2சத ேமாஅவளி
அ$ைட?ெசல ேவஇனிB,
எெசா4ப+ேய அவ7,
இெசா4 ெசா=ேமா அல
வெசா4 ெசா=ேமா அழ
ம ைகெகவ: ேபாயைறவ:?

மானமவேள, எனதி ஊ)மவேள. எ)யி:
தா)மவேள, *கைம மானமவேள, ெகா+ய
ஏழைம எலாமரசி ேதாழைமயினா ெலாழிB,
மாமைழயி னா=ல தானமைழBமா9 நல,
-- அவாேளா ?
------------!கவாி ேதைவ

தகவ ெதாியவிைல -- அவளி
கவாி அறிவா ஒ4றா! (தகவ)

அகல ெந4றி நிலா பிைற! க$க
அ ப"ட, ஒ ப4ற நீல,! (தகவ)

க,, அறவ:தெச தாமைர! -- எழி
ைத பழித ப4க!
தேமனி பதைர மா49 த க, -- அவ
சாிழ மைலயி@ அவி?
*ைக வ$+யி எ ேம4 *னைக
ெபாழி ந#ேவ இழி ேபானா. (தகவ)

எதிாிவ தம:தா அ பாைவ -- அடடா
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அைதவிட எனெகன ேதைவ?
சிைதத த4பா:ைவ? -- காத4
சிாி ேபா# பா:தா பி4பா#!

மித வத த க ேதாணி எைனவி"#
மைறத! காத ெவளதி ெநாேத, (தகவ)

ெசற *ைகவ$+ நிலா ெசறா -- அ ேக
ெதாிைவ இற கா தி பா -- நாேனா
திறா உயி:வாேவ ெகா;மைல?
ெசDவாைழ கனி?3ைவ இதைழ!
அனவ எ)ள த'திய உவி -- நல
அைடயாள ப+ ேத+வா! (தகவ)
------------பற" வத கிளிேய

பற வத கிளிேய!
திறத எ மன8# *வா/!
பற வத கிளிேய?

பிறத ெப$க பல ேகா+ -- உேபா
ெப$ெணாதி ேத+ -- நா
இறேபா னா+ -- மில
எழி 3மதப+ எைன நா+
பற வத கிளிேய!

ெப4ெற#த ஒ ெபாைன -- ம$ேம
பிாித ெதன அைன!
க49ண:த எைன -- நீ
க$டதிைல எனி), எ ேன
பற வத கிளிேய!

இல ைகதனிஇ தாயா? -- அவ:ெச/
இழி6 க$# ைந தாயா? -- நீ
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கல கி இ வ தாயா? -- எ
ைகக உைன காவாத தீயா?
பற வத கிளிேய!

உள ைறக நா தீ: ேப -- தமி
உலைக மீ"# கா ேப.
ெத7 தமிழ: எ கிதா=, -- அவ:
தீைம ெச/வாைர ஒைக பா: ேப.
பற வத கிளிேய!
------------------வ#தி அைழ$தா

ெகா23, -- கிளி,ெகா பளி,எ கா!
நில -- ெவாளி, ததளி, இ, மா!

ெதற -- ெதளி, கனைலஎ ேமேல
மிக -- *ளி,, இனி, ப3, பாேல
அேதா -- விளி, ெந கி எைன? சாேவ
நா -- களிக வக எஐயாேவ!

F -- ளி, ேத),ப# ேவ,*
நா -- ளி, *ன=, ெகா#, பா,*
வ -- 3ளி, கைதஎ வாேவ
நா -- 3ளிக வக எஐயாேவ! ( 100 )
---------------சிாி%ேப $தைக சீ'(

ேசாைல வழியி
ெதா#, மணிகிைளG
ஆ; அ+யி
அைமதி்"ட தி$ைணயிேல
ந$ப வைகயிைன
நாபா: திைகயிேல
ெவ$பைல Fவிதலா
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I+ெயா ெம;தா
ேபானா இடைக
ெபா4டைத ேபா"டைணேத
நாேன அ ெபா4டமா/
நா"+ பிறேதனா?

ேதாைகயவ ேபாைகயிேல
7, வள: *மா
பாக க+த
ப+கச பா ஓ+வேத
அனாைள அ$+
அழ க, எ#க
ெபானான தெமா9
Fைவ ெகா#தாேள,
அதமா நானா/
அைமேதேனா? இைலேய!
எத வைகயிேல
ஏதிைழைய நாபிாிேவ?

நீ:ெகா$# ேநாிவ,
ேநாிைழைய க$டைணதா
ேப:ெகா$ட ேநாிைழயா
ெப4றைதநா ெப4ேறனா!
ம ைக வழிநட
ேசாைல மணிளதி

த நீ: ெவள,
த'வி மல:ேமனி
ஆழ, மைறக
அவ Iகி னா அத
ஆழ *ன=, நா
ஆேனனா? இைலேய

தாழ உைடஉ#
த$ணீ: ட,தா கி
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வதா. வ,வழியி
வநா காதிேத
ெசதாைழ F?
சிாிக? சிாி ெபா;யா/
ெபா4ெபா+ைய உணடளி
Fைவ வழிமைறக
ந4ைகயா தாைடதா,
நாநி4பைதக$டா.
ெகாெத#த ேகாைவ
பழஉத# தா திறேத
ெத# நாமகிழ
ைவதா! அபி
இ ெபவா, நீஆக
எறா! அவளி
சிாி பத4 தைக?
சீ"#!
--------------அவ ெகா)ட ஆைமக

ெகா2சாைம ஒ9 மகிழாைம
ஒ9 ளி: தமிழா
ெக2சாைம ஒ9 கிடவாைம
ஒ9 கிைளஞ: தம
அ2சாைம ஒறாைச ஆ4றாைம
ஒறத ேம=மிேற
2சாைம பாைடயி Lகாைம
உ$# +இைடேக.

அவ அைடத ஆைமக

பாராைம ஒ9 பகராைம
ஒ9ைக ப4றிஎைன?
ேசராைம ஒ9 சிறவாைம
வாவி4 சிற பளிக
வாராைம ஒ9 மகிழாைம
ஒ9 வரவி#தா/
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ஓராைமேயெபாேற ஆறாைம
ேய4றிைன ஓ$ெடா+ேய!
--------தமி)( நா,)(

சாிதா$+ ேபா+ -- அ+
த க வான,பா+
சாிதா$+ ேபா+!

சிாி, பாைவ, நைட ஓவிய,,
ெசேத எ9 நிைனேத -- நீ
தி,பி பா:க மற வி"டா/
தி#கி"# மன, ெகாதிேத
பைக க=, உகிவி#,
பா"+ ஒ9 ேக"டா -- அ
ைபதமிழி அ7$#
ைகயி இற, உ$#! (சாிதா$+)

ப?சிளநீ:, ெவ$ணில6,
பா கி எ9 நிைனேத -- எைன
பா:திட6, ம9 வி"டா/
பதறி மன, ெகாதிேத
ந?சர6, மகிதி,
நா"# பா"# ேக"டா -- அத
ந4றமிழி அ7$#
ைகயி இற, உ$#! (சாிதா$+)

ேதனவி, Fேதா"ட,,
ெசவ, எ9 நிைனேத -- நீ
சிறி ேபச ம9வி"டா/
தீயா ெந23 ெகாதிேத,
ஆைன ஒ9, மத, அட ,
அைம பா"ைட ேக"டா -- அD
அைன தமி அ7$#
ைகயி இற, உ$#! (சாிதா$+)
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--------அவ - னைக

Mறா யிர, எேநா/ ேபாகா
ேபெறனி அவள* ெப9வ தா,
அனவ *னைக மி விள
ம),எ காத வா6 ேபாேம!
----------மற%ப ெத%ப.?
ெத%ப.?

அவ ேம தாேன நாேன
ஆைச ைவேத மாேன! (அவ ேம)

கவைல மா"ைட ஓ"+? ெசறா
க$ைண அேதா கா"+? ெசறா (அவ ேம)

ைல மல: ஏதி வ
 அத4 த த
அல எலா, க$ணி4 கா"+
அகறி#வா உள, ெநா. (அவ ேம)

ஆட? ெசறா அ கி பா
அைம க$டா அவ சிாி பா
8ைட Fைவ எ எதிாி
ெகா$# வ கைட விாி பா! (அவ ேம)

*திய *திய ெவளிN#
ேபா"ட விைல மதி ேபா#
மிதி வ$+யி வா கி வ
மிக ெகா#த அவபா#! (அவ ேம)

வ'கிய ள ப+
வதைணதா அேத ெநா+
மைழB, பயி, அவ), நா),
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மைற பெதறா அ எ ப+? (அவ ேம)
----------ெதாி"ெகா

நா உைன காத;தா
நீ எைன காத; பா/;
ேத), திைனயாேவா, எ9
ெத பா கிைச பாடவிைல ேதாழி -- இைத
ெதாிெகா *ாிெகா ேதாழி!

காத; ப ெதஇய4ைக
காத;ேல உைனயறி
மாதரசி ேவறறிேய!
மதிேபாற நிகதி சிாி * -- எைன
மதிமய, அபி வைலவிாி *!

உைன காO, ெபா"#நா
ஓ+வ, அவியறி
எைன உ கா"#த4கா/
எ9, வ நி4கமா"ேட ேதாழி -- நைம
ஒறிைணத இய4ைகதா/ வாழி!

யாமிைல

8டதிேல வத மாட *றா! -- 8+
ெகா23, கிளி எைன வ2சி பதா?
8டதிேல வத மாட *றா?

மன மாடதி எாிB, மணிவிளேக!
வாரா/ எ பசிேக உணவளிக,
8டதிேல வத மாட *றா!

ேகாைடதைன தணி, மல:?ேசாைல -- உ
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8த பறமா எேமேல?
ஆைட அைழதத+ நைம மாைல
அைதவிட உனகி ேக என ேவைல?
8டதிேல வத மாட *றா!

சிாி * கதினி என ப2ச,?
தீயா/ இேமா+ உ ெந2ச,!
தி ப+ ேசயிைழ உ கைத ெகா2ச,
சில,* பா#, அ+ க+ேய த2ச,!
8டதிேல வத மாட *றா!

தாேன கனியேவ$#, ெந2சகனி
த+ெகா$# கனிவிகலாேமா? இனி
மாேன, அக ப"டா/ எனிடதினி
வா நா, இDவிடதி தன தனி!
8டதிேல வத மாட *றா!
--------------காதபசி

ேந49 வேத இைலேய -- நா!
நீ இைலேய!
கா49வத ேசாைலயி எைன
க$#சிாித ைலேய! (ேந49)
ஆ4ற கைரயி ஓர, -- மாைல
ஆ9மணி ேநர, -- நீ
@4றி பா/ என நிைனேத
விைளதா/ ெந2சி ஆரவார,! (ேந49)

*லா ழ ெசாைல -- உ
*வமான விைல -- 
பைல, இதைழ, கைத ேத+
பா:ேத இைல -- ப"ேட ெதாைல. (ேந49)

இபமான நில6 -- நீ
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எைன ப4றி உல6 -- நா
ப ப"ட ேநரெமலா,
ெதாைலத பா:; ெகா2சி ல6!
ேந49வேத இைலேய -- நீ
இைலேய!
-------------காத தீயி

அ*ைடயாேள
அைமேதாழி ;
எைன ப4றி
நிைனகாேத!
உற கைத
ஒ *, ப+ நீ
அறி6ைர ஏ,
உைரகாேத?
உயி, உண:6,
உளேள
ஓ , *யலா/
அ+கிற!
உய, காத
உண:?சி ெந பா/
ஓைறB, காணா
ய:கிற!

சாதி, ல,, மத,,
சீல,, மான,
சா:த காதல தீயினிேல
ேவதியைன ேபா
விரகி"டல
காத தீயி
எாிதி"ேட!
காதைல அறியா
கயவ: 8"ட,
க$டைதெயலா,

களி%-
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கத"#,!
ேமா, அைலயி
உ ைப ெகா"#,
Iட:க ஏ,
ெச/ய"#,!

இளைம எ),
அவி ெப$ நா
இைளஞ எ),
ேபரா4றி
உள ெகா$டா+
எைன இழேத!
ஊராரா, நா/
ைலக"#,.
உ$O, ேபா,
உயி:, ேபா,
காதைல யறி
ஒறறிேய!
ப$O, ெதாழி;
பா"+ காத
மனவனறி
ேவ9 அறிேய. ( 285 )
---------ஆ!
ஆ! ஆ!
ஆ! யா!
யா! யா !

ஆ#கிற மாமயி=,
பா#கிற F யி=,
8#கிற சி"#மவ ஆ, ஆ, ஆ,! -- காத
ெகா$டா"ட, ேபா#வ, யா, யா, யா,!
த$டமிேத ெசா4க,*
ெகா$+னி, 4றால,
ெதா$ைட, ேதாளி
ெப$கனியா ஆ, ஆ, ஆ,! -- காத
ெதாதரவி உ$ப6, யா, யா, யா,!

நிலா Iர;னா
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தழிைழ ெவல பா: பா
க"டைளக அழகியவ ஆ, ஆ, ஆ,! -- காத
கமயகி 7வ, யா, யா, யா,!
றி2சி நில,ேபா நலதா
ெவறிைலேபா அழகா
றிமத,ேபா வளதா ஆ, ஆ, ஆ,! -- காத
ெத#, இபகட யா, யா, யா,!
------------காத

அவ;
எ உத"ைட க+த
வ$ெட9 எ$ணிேன
நீ க தாமா? -- அட!

அவ;
பசி கிைடத பலா?
3ைள எ9 எ$ணிேன
உ உத#தானா? -- அட!
--------------ேதா%- ேள மா%பிைள

மா பிைள வதா -- மா
ேதா பிேல நிறா -- உ (மா பிைள வதா)

8 பி#,ப+ ெசானா உைன
,பி"டாேன அவ), எைன! (மா பிைள வதா)

தா/ விழிதா=, -- அவ
வா/ ம+தா=, -- வழி
நா/ ைலதா=, ெபா/
ேப/ மறிதா=, நீ
ேபா/வா அவ சாேன
ெபா/யலேவ எ ெபாேன! (மா பிைள வதா)
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இ"+தா=, -- பாைர
உ"+தா=, -- வழியி
தி"+தா=, -- ெவளியி
ம"+தா=, நீ
உயி த க க"+ அவ
உயி நீ ெவல க"+! (மா பிைள வதா)

மைழ இதா=, -- கிைள
தைழ வி'தா=, -- அவ
பிைழ *ாிதா=, -- *;
வழியி வதா=, அ+
அழகான மயிேல உேம
ஆைச ைவதா உ$ைமயிேல! (மா பிைள வதா)

மைல த#தா=, -- அவி
அைல த#தா=, -- வழியி
ெதாைல த#தா=, -- மனதி
நிைல த#தா=, நீ

தைல கா"ட ேவ$#, அவ
சாகா"ைட நீக ேவ$#,! (மா பிைள வதா).
-------------ஒ'டார ெச0வ" எ

ப"டாணி வன *? ேசைல -- அ+
க"டாணி ேத உ ைகயாேல -- எைன
ெதா"டா=, இனி, F2ேசாைல -- உட
ப"டா=, மண,அ பாேல!

எ"டாத Lர, இ தா=,உைன
எ"#, எ ெந2ச, ேமேம=, -- அ
க"டாய, ெச/திட வதா=, -- நீ
ஒ"டார, ெச/வெத ேபா கால,!.

ேபாகால
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ஆவணி வத ெசேதேன -- ஒ
தாவணி B,வா கி வேதேன -- எைன
ேபாெவ9 ெசானா/ ெநாேதேன -- ெச
ேபாக6, மனணிேதேன.
Fேவா+ விழி ெக$ைடயிேல? -- ஒ
ேநாேவா+ உ ெதா$ைடயிேல? -- நீ
வாவா எற அ$ைடயிேல? -- எ9
8வா ேயாக

யிேல!

---------அவேம காத

உ$டாேல ேத மலாி ேத -- இவ
க$டாேல திதி, ேத!
வ$டா ெகடாத ேத!
ைவய, காணாத ேத!
ெமா$டா ைறயாத ேத! -- நாேன
ெமா/ேத ேபராைச ைவேத! (உ$)

க$ெணாD ெவா9, Fேவ
ைக ஒDெவா9, Fேவ
ெபா)ட, ெபலா, Fேவ -- நா
ெப9ேவ அ F

காேவ!

ஆ7 ளி: ேசாைல
ேதா7 Fமாைல
நா7, எ மன, ெவ,பாைல -- அத
ந#வி அவ க,பாைல? (உ$)

ேகாைவஇத 3ைவP"#,
ெகா23ெமாழி அL"#,
பாவிைவேத இதி நா"ட, -- காத4
பசிகிவ பழேதா"ட,. (உ$)
----------தமி மகேள ேவ)( நீ எ ேம ஆைச ைவ காேத
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அவ;
எ மீதி ஆைச ைவகாேத -- மயிேல
எைன பா:, சிாிகாேத
உேம நா ஆைச ைவகவிைல -- நீதா
உ$ைமயிேல தமிமக இைல. ஆதலா (எமீதி)

அவ;
மகளி ேவ49ைம ஏ? -- காத
வாைகயிேல நா,*, ேபா?
அகால மனித, நாேமா? -- எைன
அயலா என விலகிடலாேமா? உலக மகளி

அவ;
சாதிக @திட ேவ$#, -- ெப$ேண
தமிழினேமா வாதிட ேவ$#,?
மாெதாதி ேவ$#, என, -- தமி
மகளா யிதாதா இனி,! ஆதலா, (எமீதி)

அவ;
எ உத"+ கசிவ, ேதேன -- உ$ைமயி
எ ேப?3, உ தமிதாேன?
ெபாேன"+ *க தீ"#ேவா, -- இப
*வாைவ நிைல நா"#ேவா,! உலக மகளி

அவ;
தமி, உட, உயி: யா$#, -- ஒ
தமிமகளா/ பிறதிட ேவ$#,
அமிதி நா7,நா Iக -- என
காைச உ$#! தமிழக, வாக!
-------அவ ".%-
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ப+,ப த+, இதவ தாேன -- அத
பாவிஎ உள, கவ:தாேன! (ப+,)

+தறியாத உள, +த -- காைள
ெதா#வெத ேபாத+எ ேதாைள? (ப+,)

வி+தா அவ உவிேலஎ விழிதிற, - எ
ேவைலகிைடயி நிைனெவலா, எ ேகா பற,
ெகா+யவ பிாிதா எபதா எ)ள,
இற, -- பி
ெகா2சவவா எனஅ மீ$#, பிற, (ப+,)

மறதிகேவா எனா +வ, இைல -- அத
வ2ச வ$#ெக ெந2சதாேன ைல!
உற ,ேபா, இைம7, ெச/வா
ெதாைல -- எ

ஒளிஇத அைடBமா அவ பைல? (ப+,)

காைல கதி:வ பலகணி இ#கிேல சிாி, -- அ
காைள எ"+ பா: ப ேபாலேவ இ,.
ேசாைல ளதி ெசதாமைர இதவிாி, -- அ
Lயவ கெமன எஉள, ஆ: பாி,! (ப+,)
------------காத பாடக

பா"# ப+க ெதாிதா வா
இலாவி"டா ேபா -- எறா

பா"# ப+யானா,;
பதிலக, உளவனா,
@"# ப+ேயற
ேவ$டா, எேறா"+னா;
வ7வப +ேதஎ
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றா! நீ வழ கி#! நா
ெகா7வப+ேத எறா.

(பா"# ப+? 3ைவயாதவ எ9, ஆனா ப
இலக, (Mறாயிர,) ெசாைடயவ எ9, ேகவி
ப"ட காத;, அவைன எ வி"# ப+ேயற ேவ$டா,
எ9 ஒ"+ வி"டா. அவ ஓ+ ேபா/ திவ7வ:
ெச/த திறைள ப+ ெதளிேத எ9 தி,பி
வதா. அ ப+யானா, நீ ெகா# நா உனிடமி
ப+ேத. ஒ ப+ேதனளவான இபைத ெகா7ேவ
எறா காத;. ெகாவ -- ெகா7ேவ.

வழ கி# -- ெகா#, பின+யி=ள
ப+ேத -- ஒப+ அள6ள ேத.)

(1)

--------தி# ற ப.$தா

மரதி நிழ; நி9ெகா$#
வத எைன நீB, க$#
வான, பா:க என உ$# நல
பதி *டைவ கா/தத+ ெபாவ$# -- நீ
பகதிேல நிறாய+ க4க$#.

பா:ததிைல எக$ணாேல
பாாினிேல உைன ேபாேல
ப+த திைல இனாேல
ஏதி ஏதி ெதா'வ, உகாேல -- ெகா2ச,
இைச வா+ மயிேலஎ பினாேல

ைவய கதி ஏபி றதா/?
வாைக இப, ஏ றதா/?
ம ைக கட ஏம றதா/?
ஐையேயா அழகி ேலநீ சிறதா/! -- எைன
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அைலய வி"டா நீ @ணி இறதா/!.

நீ பதைர மா49 த க,
நிைறேப?3 மைர? ச க,
நிைன நிைன ேவ, எஅ க,
ஊ: பழி, எமன, கச , -- அ+
உ$ேடா ெசா எனேக+ நிகெர ,!
-----------இ#பி, ெபாலாத ெந3சின

இைழயி), ெம;ைடயா;
கய4க$ணினா; ஏ4றி#ெச
கைழயி), இெமாழியா
வைள காதினா, காாிெச/
மைழயி), கன

க

ழலா; எ மன,ந;
Qைழயி), ஏ4காத ெந2சினா!
என Qவ=வேத?

ப2சி), ெமல+யா; ப3
ேதாைகயி சாய;னா;
ந2சி), ெகா=, விழிBைடயா;
ஒ நனிலவி
பி2சி), ஒ$ைமேச: ெந4றியி
னா; அவ பிநட
ெக2சி), ஏ4காத ெந2சினா!
என கிளவேத?

தி), ைல அ,பி),
ஒளிய ர;னா;
ெசாதி), சீாின; ேசா"# *றா
8"# மா:பகதா;

23

விதி), மாணிக ேமமி,
ெபாவய ேமனியிைன
நதி), ஏ4காத ெந2சினா!
என நவி=வேத?

ேவயி), ெபாென# ேதா7ைட
யா; ஒ ேவைளயிேல
ேதயி), ேதயா 'நிலா
ேபாற திகதா;
ஆயி), ஆ/தா/ திய4றிய
பாைவ! எ வி$ண பேம
ஈயி), ஏ4காத ெந2சினா!
என இய,*வேத?

க,பி), திதி, ெசாெலா9
ெசா;எ காத;ைன
வி,பி), அறி வி,பா
வி+), விளகிவி"டா
,பி),  பிழேத வா'ேவ
அறி? ெசெதாழிேவ
இ பி), ெபாலாத ெந2சினா!
என இய,*வேத?
----------தைலவி ேதாழி 

சகிேய தாேள நா
வாேத -- ெச/ெயா$ணா!
சதா எநிைன6 காதலா
மகாேசாக, அைடத நேறா! (சகி)
மி விைரவினி நீேய அதி
ேசாக, தவிர ைர வரேவ
ேதா ெச/வா/ உயி: மீ"பா/
இ கினி ெபாறா ெந2ச, (சகி)
மாமயி=, இேதா பா: வ$
ேகாகிலம விரசமா/
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பாைவெயைன மிேக;
ப$Oேத+ தா ெகாணா!
சகிேய தாேள நா
-------------அவ இைல

பழத4 ேதாழளா:; கிைளஞ: உளா:;
பெபா7, இலதி நிைறய ெகா$டா/;
விழியினிேல ஒளியிழத ெதன' எ9
விள,பிைன நீ உள,ஒத ேதாழா ேகளா/;
எ'கிேற ஓடவிைல இற! க$க
எதிேலB, ெபாதவிைல எ அகைத
அழெச/ நா7,எபா அ* ெச/வா
அவஇைல; எெந2சி அைமதி இைல!

'*கவ மைலமைலயா/ விய, வா/த
*ைதயைல ேபா வவாB, ெகா"ட, நீேய
இக அைடத தமிழர3 ேபால ெந2ச,
இைளகிறா/' எகிறா/ ேதாழா ேகளா/:
பக4பனிB, காயவிைல இரவி Lக,
பைகயா,! எஉளமா, க க ேம"ைட
அகததிேல இபெமன நிைற தித
அவ இைல; எெந2சி அைமதி இைல;

'அ#கைளயி எ',*ைகேய அதா/ நாற
அ$ைடயிேல பணிெச/ேவா: உவா/ பா:
ந#க9, நிைலBைடயா/ ந;ேவ' எ9
நவி=கிறா/ ேதாழேன *க= கிேற;
கைடேகக கா;னிேல ஓ"ட மிைல
க$O I+ைவ காதித
அ+?சில,பி இைசயாைள தா/ அைழதா
அவஇைல; எெந2சி அைமதி இைல;
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'ெதறவ, வழியினிேல அைமத @#,
ெசெந;ைன விகிற நெச/ தா),
எைற, உைடயா/நீ என ஏக,'
எ9ைரதா/ ந9ைர ேப ேகளா/ ேதாழா.
ஒறி=ேம ெபாதவிைல எற கா,
உயி:ேபாற ம ைகயிைன அ$ைட வேத
அறைழ? ெசறா எ அகி, @"+
அவஇைல; எெந2சி அைமதி இைல!

'*வ, ெநறிதா உலக, ெபா+யா/ ேபா,
ேபாஎறா ெச கதி, ேபாகி மா9,
ெபமறவா ஏ ந;தா/' எனேக" கிறா/
ெபற4காிய ேதாழேன இைதேக" பா/நீ
ஒநிைன6, ஒெசய=, இலாெதாழிேத
உயி:வா கிேற இ6, *ைமேயஆ,!
அைனைய அைனவ 8"+? ெசறா:!
அவஇைல; எெந2சி அைமதி இைல.
----------பழ%ைப ப34ெம$ைத

ஆமிலா ேநரதிேல
'வா' எறா வவதிைல
அ,மா இ, ேநரதிலா
,மாளமா? -- அவ
அ+ைய தா க எ
ெபாிய ேமளமா?

ேத, இைல திவிழா6,
இ ேபாதிைல ெதவிேல
சிவ ேகாயி தா)$#
வர?ெசால+ இரவிேல.
ஆாி பா: ஊஊ ஊஉ,
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அவ), நா), தாமி ேபா,
ஆைசதீர 8டலாேம
அதிகாைலயி பிாியலாேம! (ஆமிலா)

ஆயிர கா ம$டபதி
ேபாயி ேப னா+,
அழைர கைத I+
வதிட"#, பினா+,
பாB, ப#க தைலயைணB,
இலாவி"டா எனா+?
பழ  ைப எ க7
ப23ெமைத அேறா+? (ஆமிலா)
-------------

அ கா எ பத5

அககா எற கிளிக'ைத!

க"டழகி நா நா7,
காதிேத; ஓ: நாஎ
கி"டவதா! இத
கிளிக'ைத ம"+றி
அககா எறதனா
ெதவா/ த ைக வதா;
எேகேடா எ9 பற
தா.

(கிளிக'ைத எற கிளிைய ஏசியப+! ம"+றி- அளவிலாம.)
அாி்தி வத காதல, அககா எ9 கிளி கதியதா
ெதவாBைடய த ைக ேபா=,, அவ இ  வகிறா
ேபா=,, அதனா எேக# வேமா எ9 காதல பற
ேபா/ வி"டா எப பி இர$ட+களி க.)
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---------------அவைளயா மண%ேப ?

ேமனி ெயலா, ெவளியி ெதாிய
ெவ காயேதா ேசைல க"+
மானெமலா, வி4பவளா ெப$டா"+? -- அவ
மாேதா பி எைன அைழதா க$கா"+!
ேதனிதா அவ ேப?சி
சிாி பிதா அவ உத"+
நா மய கி விடலாமா ெசாைலயா? -- அவ
நடைத ெக"# ேபாவாளா இைலயா?

கமவிதா 8த;ேல
கைலயிதா நைடயினிேல
அைமவிக ேவ$டாமா ெதபா ேக -- ேக
ஆ: ெபா9 பா: அவ ெகா#, அதீ ேக?
அமிதிதா க$களிேல
அழகிதா கதினிேல
தமிழ:ேள மான உண:?சி ேவ$டாமா? -- நா,
தைலனி வா', நிைல F$ேடாமா?
------------------அவ

என $தா !

எனதா அவ எனதா!
எைனதா அவ காத;தா.
தனிதிைகயி *ைன ய+யி
சா/திைகயி எைன க$டவ
மனதி;த த காதைல
வாாி க$ணா ேநாி ைவதா.
எனதா அவ எனதா!

மயி;றகி அ+யிைன அவ
மலத"+ ந#வி4 க$ேட!
விய பித க$றி பி
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வி பமித *சிாி பி
எனதா அவ எனதா!

எ ப+ இ, ெசதாமைர
அ ப+ இ, ெச ைகநிைர
ைக பட எைன அைண,ேபா
கண, பிாிய மன, வரா.
எனதா அவ எனதா!

இர$# ேதா7, இர$# ெபாமைல
எவ அைடவா இத? ெச,மைல?
வத, இனிB, எனிடதிலா?
மனஇ ெகட வதெவ$ணிலா!
- எனதா அவ எனதா!
--------------

எ

அ$தா

என % ெபா

எைன,
மணகதா பணைததா
விகதா *ற ப"டா
மற பாேனா ேதாழி ெப$ேண!
எ அதா -- மன,
மாறமா"டா மா49ய:த ெபா அதா!

நல,
ணதிதா ெசய;4றா
அைண பிதா மிதி"டா
4றமிலா ேதாழி ெப$ேண
எ அதா -- ஓ
ேகாைவ பழைத கிளிவி#மா தினதா?

எ,

அ$தா
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சீைரதா ேகாாிதா
ேதாி4றா ஏறிதா
தி,*கிறா ேதாழி ெப$ேண
எ அதா -- அவ
வி,*வ, உலகதிேல எைனதா!

எ,
ேபைரதா எ$ணிதா
ஊைரதா ேநாகிதா
ெபய:கிறா ேதாழி ெப$ேண
எ அதா -- நீ
யரதி ஏ தளி ெகா$டா/
உைனதா?
--------------

30

லபா. ேவ)டா

கணவ : பா: பாைன 8 பி#! ப2சா க, பா:தி#!
மைனவி : ஏ/ பாைன 8 பி#ேவ ேத? ெக"ட
8 பா# ேவ,*தா கா!

கணவ : தா பா திறதி#! ச$ைட மறதி#!

மைனவி : தீ: பாக? ெசா;"ேட உனிட, -- அத
பா: பாைன? ெசாலாேத எனிட,.

கணவன : ெப$எத ஊாிேல? ேக"ேபாேம ேநாிேல!

மைனவி : ம$ணாைத காெதாிB, ம"+ேய
வாரா/இ

ேகசி க "+ேய!

மைனவி : க$O$# ைபய) கா=$# ேத#த4.

கணவ : ெதா$R9 சாதிய+ நா"+ேல -- அவ
ெதாைலவாேன தாதவாி @"+ேல

மைனவி : எலா, ஒேர சாதி எலா, தழி?சாதி,

கணவ : இைலய+ ஊேள ல,பா+?
எ பிைளைக கா *? ெச,பா+?

மைனவி : ெபாலாத சாதிஏ? ேபாகாத சாைலஏ?

கணவ : ெகாலவத பா: பனதி 8#மா?ெப"ைட
ேகாழிவ ந,@"+ ஆ#மா?
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மைனவி : நலெதா சாதிதா ந,தமி?சாதிதா!
க$வ : ெகா=வ பா பார? சாதிேய -- இ 
8றாேத நீ அத? சாதிேய.

இவ, : லலல லாலலா லலல லாலா
லலல லாலலா லாலலா -- நம
ெக ேபா, ல,பா+ 8டா.
---------------கல%- மண வாக

என பைகேம உன காதலா?
எ9 ''ம9 ளா +யார'' இய,பேவ,
* F நைக *க= கிறா:
எத4நீ: எைத *க கிறீ: அ பா
அவ: உமேக அ9ேபா இ9,
பைகயா/ இ பைத பாைவநா எ9,
எதி: பேத இைல. நீ க7, எேபா
மாநா அவ:ேம ைவத காதைல
எதி:க ேவ$டா,! ஏெனனி அ பா
எ"+ய ெதமன, அத இைளஞைர
ஒ"+ய மீ"க ஒ$Oேமா ெசா=க.

ஒ'க, உைடயவ:; கவி Bைடயவ:
ப'த தமிழ* பைடத ேமேலா:;
நாஅவ ராகி வி"ேட; நா என
ேவெறா றிைல, அவ, @ணா/
தனிேத இ சாக எ$ணில:,
எ9 சா4றினா! தைத இய,*வா:

'நம சாதி ேவ9: நேலா/,
அவன சாதி ேவெற றறிகிலா/'
எ9 சினைத? ெசா; ஏ4றினா,
ம ைக இனிய வைகயி ெசா=வா;
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அ பா உ$ைமயி அவ, எேபா
மனித? சாதி, மதி அல:!
காைக அல:; க,பா, பல:!

எ9 8ற தைத இய,*வா;
மனிதாி சாதி இைலயா மகேள?
எ9 ேக"க -- ம ைக இய,*வா;
'சாதி ச49,எ நிைனவி இைல
மாநா தமிழனி மகளாத லாேல;
எறா ெசதமி இலகிய ைப கிளி.
தைத,
மக நிக:எ), தன
ெசாத நிைலயி ேதா/ேத
அத வ$ணேம வாகஎறாேன. ( 255 )
----------------தி#மண என !
!

பா:காதவ ேபாேல
பா: ேபானா$+--அத
பாவிஎ மனதினி
ஆைசைய L$+ (பா:காதவ)

தீ:காத வேபாத
ஆவைல தீ:ேத,
சிாிகாத வேபாேல
மைறவா/? சிாிேத! (பா:காதவ)

ஐதா9 ேபேரா டைசதா+? ெசறா,
ஆதலா தஎ$ண, க$ணா *கறா.
ெசதாம ைரகா"ட வதா இேத
சீராள வாராவி"டாேலா இறேத. (பா:காதவ)
உளதி உள, கலதபி அ ேக
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உட,*தா எெச/B, வாராம இ ேக?
ெத7 தமிழேதா நா ெப4ற ப ேக
திமண, எனெகேற ஊதாேயா ச ேக! (பா:காதவ) ( 290 )
-------------அவைன அைழ$" வா!
வா!

கா3பண, ேவ$டாம+ ேதாழிேய -- அவ
க"டழ ேபாம+ ேதாழிேய!
ஆைசைவேத அவேமேல ேதாழிேய -- எைன
அவ)ேக அளிேதன+ ேதாழிேய!
ஓைசபடா ெத@"+ஓ: இரவிேல -- எபா
ஒைறவர? ெசாவாய+ ேதாழிேய!
ஏச"#ேம அவ வரவா எைனேய -- நா
இD6ல அ2ேசன+ ேதாழிேய.

ெதற=? சி;:, மல:?ேசாைலயி -- ெச'
ேத)காக வ$#பா#, மாைலயி
இெறன மன@"+ வாவேதா: -- ந
எழிகா"+? ெசறான+ ேதாழிேய!
ஒெறன? ெச/திட+ இ ேபாேத -- நல
ஒதாைச ஆம+ ேதாழிேய
அெறன கா"சிதத க$ணாள -- ெகா2ச,
அ*த ேபாக? ெசாவா/ ேதாழிேய!

எபா:ைவ அவபா:ைவ ேதாழிேய -- அ ேக
இ+த6, மினிய, ெசாவாேய,
தஅழகி தாகைடத எவாவி -- அவ
தன, உ$# ப ெக9 ெசாவாேய
ெபானான நாள+ேய எேதாழி -- ஒவா/
ெபா க =$# ேபா,ப+ ெசாவாேய.
இநா7, வா'கிேற ேதாழிேய -- அவ
எைனம9தா உயி:ம9 ேப ேதாழிேய!
--------------------
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-" நாளி -" வா7

பக4ெபா'தி4 ெபா க4*
பாைன வா கி வைகயிேல
நைகதப+ எைன அவ பா:தா -- நா
நாணதினா உளெமலா, ேவ:ேத!
கமறியா ெப$ கதி
நைக வ ெமா/தா
மகளிெரலா, என நிைன பா:க? -- எ
மனநிைலயி ஐய

ெகா$டா:க.

ேசவ 8வ -- கீகட;
ெச,பாிதி ேதாற -- அத
நாவ4ள நீெர#க? ெசேற -- அ 
ந, திநா இறலேவா எறா.

காவ=$# ப4பலேப:
காண=$# காைளயிேம
ஆவ=$# கா"+ ெகாளவிைல -- அவ
அக,*தா அம"#தா ெதாைல!

நா"+ெல , ெபா க வா
நட பெதலா, ைத திநா
@"+னி நா ெபா க=$O, ேவைள -- அதி
ெவலமா/ விைளதா அத காைள!
ேதா"டதிேலா: ஊ2ச ;"#
ேதாைகயேரா பா#ைகயி
பா"+னி ஓ: ெசதமி', ஆனா -- அத
ப$ணிெலலா, ந;ைசயா ஆனா.

ஆட;=, பாட;=,
அனவேன எநிைனவி
ேகாைட மைழேபா4 ளிர?ெச/தா -- எ
ெகாைகயிேல காத;ைன ெப/தா.
ஆ+யபி @#வ,
அDவி$ட ேதா பினிேல
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ஓ+ வேத க"+த, ததா -- அ
ெபா க திநா அளித ெசேத! ( 330 )
------------ேசாறல ேகாைவ%பழ
ேகாைவ%பழ

அவ;
ேவைல வி"# @# வேத
ெம; உைன காணவிைல
சாைலயிஇ  பா/ எ9 வேதேன -- அ+
த கேம இேதா உைன க$ேடேன!

அவ;
ஆைல வி"# நீ வரேவ
ஐமணி ஆெமேற
ஆ;ைல பறிக இ  வேதேன -- எ
அதாேன உைன இ  க$ேடேன!

அவ;
தா க +யா பசி
சா பா# ேபா"#வி#
ஏ க+ யா ெப$ேண எனாேல -- அ+
எனாவ தீ:க +B, உனாேல!

அவ;
தா க+ யாெதறா
சாைலயிலா சா பா#? வா கா இைலப றி க"#க"+ -- @#
வதி#ேவ ெபா9தி எ சகைரக"+.
(வா  -- 3ழிைனகதி)

அவ;
ேக"ட6, சா பாடா?
ெகா23வ, பா4ேசாறா?
கா"#கிளி நாேக"ட ேகாைவ பழதா -- எ
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க$ணா"+ேய இ வா+ உ$ண+ேத!
-------------என காக% பிறதவ!
பிறதவ!

எனெகா9 ெதாிB, -- நீ
எனகாக பிறதவ;
உனெகா9 ெதாிBமா? -- நா
உனகாக பிறதவ.
இனிக இனிக நா, திமண, *ாிேவா,
இப உலகி ைகேகா திாிேவா,.
தனிவா', வா6 நமகல
சா6, மனித:க ெசாத, மயிேல! (எனெகா9)

மக ஒ9 ேச:வைத -- பிற: த#க +B, ேப$ேண,
மன, ஒ9 ேச:வைத -- யா:
த# பா ர+ க$ேண!
/கிேறா, உைனநா -- எைன நீ,
யாிைல அய: விைல மறி ேப மாேன?
தக ெச/ேதா, காத; *9ேவா,
த பாைரய+ ஒ பிலாதவேள! (எனெகா9)
--------------நா, அவ8

நா), அவ7,! உயி, உட,*,,
நர,*, யா',, F6, மண,,
ேத), இனி *,, சிாி *, மகி6,,
நா), அவ7,!

தி க7, ளி,, கதி, ஒளிB,
மீ), *ன=,, வி$O, விாி6,,
ெவ4*, ேதா4ற,, ேவ=, 8,,
ஆ), க9,, ஆ9, கைரB,
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அ,*, வி=,, பா"#, உைரB,
- நா), அவ7,!

அவ7, நா), அமி, தமி',
அற, பய),, அைலB, கட=,,
தவ, அ7,, தாB, ேசB,,
தா, சீ,, ேவ, மர,
-அவ7, நா),!

அவ=, இ+B,, ஆ=, நிழ=,;
அைச6, ந+ *,, அணிB, பணிB,,
அைவB, ணி6,, உைழ *, தைழ *,,
ஆ"சிB, உாிைமB,, அளித=, *க',!
-அவ7, நா),!
--------------ெதாழிலாளியி

ேதா

ெதாழிலாளியி ேதாகைளதா அைண ேப -- அவ
ெதாட ெதாடதா இப, திைள ேப
விழிகவ ைககேளா வ;ய இ,* -- ைகெச/
விைனெயலா, உல க,*! (ெதாழிலாளி)

ெதாழிலாளி அவ இேற வா'மா உலக,?
ேசா,ேபறி யாயிதா ேதா9ேம கலக,!
விழியாளி அவ விரக எ)ட பழ,,
ெவ"கெமலா, அவைக ப"டாேல வில,! (ெதாழிலாளி)

இ,* ப"டைறயி ஓ , ஒDேவா: அ+B,
எதி? 3ர$#வா: இ+யாக +B,!
ெபைமெகாேவ அவதைல தா , எம+B,
ேபெசாணா இப க பேவா, வி+B,! (ெதாழிலாளி)
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மக" ைழ பவத4 நாஒ ைணவி
மகி?சி அளி பதி மகிதி#, மைனவி!
எகால, அவ ர"#ைக அைண *
ஏ , எ உள, உட அ*9, இைண *! (ெதாழிலாளி) ( 425 )
-------------9வாேயா யிேல ?

யிேல யிேல 8வாேயா?
ெகா'ந வைக 8வாேயா?
ெவயி; உைழ
விய:ைவ சிதி

உயிரா/ உல ைழ, கணவ
உ$+ *றேவ
ஒளிக$ யிேல 8வாேயா!

கைம யிேல 8வாேயா?
கணவ வைக 8வாேயா?
அைம ெதாழிலா
உலக, அைன,
ெபைம ாிதா/ உைழ, அப
பிைளேயா #வக
ெப"ைட யிேல 8வாேயா!

மா யிேல நீ 8வாேயா?
மணாள வைக 8வாேயா?
நீ கா உைழ பா
நீ7ல ய:த
ஓ , ெதாழிைல *ாிB, ேதாழ
உற64றிடேவ
ஓ;ர எ# 8வாேயா!

பாட யிேல 8வாேயா?
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பா"டாளிவர 8வாேயா?
பா#ப#, ெதாழி
லாளிகேள ஒ9
ப#@: எ9 பசிேநா/ தீ: ேபா
பசியாறிடேவ
ப$ணா: யிேல 8வாேயா!
-------------வ). !$த

அவ :
வ வி"ேட இத ம"#,
வழிெதாிய விைல -- ஏ
வ$+ ஓ"+ ேபா, ஐயா
எ ேக உள திைல?

அவ :
தி ெகாவா/ வ$+யிேல
என ெதாைல? -- அேதா
ெகா/யா ேதா ைப தா$+வி"டா
ெதாிB, உS: எைல.

அவ :
ப2சி 8ட ெந பிதா
ப4றி ெகாள 8#, -- இத
ப?ைசகிளி ெநா?சி கிைளயி
ெதாதி ெகாள 8#,.

அவ ;
ெந2சிக நிைனவிக
உட,ெப ேக ஓ#,? -- அ,மா
நீ  நா ஓ"#ேவ
நறா/ ஓ#, மா#,!

அவ ;
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நலைதயா தி ெகா$ேட
நா), இத ஓர, -- இனி
நடதி#ேமா ஒ4ைற மா#?
நா, அதிக பார,.

அவ :
இைலெப$ேண இ ப+ வா!
இத பி பார, -- உ,
இ ப+வா! இ ப+வா!
இன, ெகா2ச ேநர,.

அவ :
ஏ9 கா; ஒ"+னிேல
இ சாக லாமா? -- நீ
இ ப+வா இ ப+வா
எனைம மாமா.

அவ :
ஆ9 க=, தீ:தா=, த,
ஆைச தீ: ேபாமா? -- ைவ
அ* த, M9 ேகா+!
அைத மற பவ: நாமா?
-------------ேபா எ றா.
றா. பி , வா எ றா.
றா.

'வயலா விரப+),
மா3ப#, ஆ பா!
அயலா விரப"ட
ஆநீ, -- மயலாகி

ந$ணாேதேபா' எறா.
நெறறா. 'இைல வா
க$ணாளா' எறா
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க,*.

(வய ஆ -- வய; ேவைல ெச/ ேச4றி4 ப+த
ஆ. க,* -- க,* ேபாற காத;.)
-------------------அேத

அ'ெகா$ +ேதேன -- எைன?
சிாிக ைவ ேபானாேன.
அ,மா வத ப"டா எேற
அ#த ேசாைலயி தனி நிேற
-அ' ெகா$+ேதேன

வழிேமேல விழிைய ைவேத
வ2சகைனேய நிைனேத
ெதா'திேத பினா வேத
ேதாளி சா/தா க, இைணேத

அ' ெகா$+ேதேன -- எைன?
சிாிக ைவ ேபானாேன!

றித இட, இத *ைன!
ேகாாிவ தைடவா எைன!
மறிேவைல இ"டா அைன
வேத ெப4ேற இப தைன.

அ' ெகா$+ேதேன -- எைன?
சிாிக ைவ ேபானாேன!

*ைனமர பத: ஒேற
*ைனயிகீ தி$ைண ஒேற
இெனாேற எேற அப
இ"டத, இப ெதாேற!

பிற சிாி$ேத
சிாி$ேத
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அ' ெகா$+ேதேன -- எைன?
சிாிக ைவ ேபானாேன!

மாைல ேபா/ மைறத $#
வா/த இப, ெதவி"ட விைல
காைல ம"#, யா,பயிற
கன தமி மற பதிைல.

அ' ெகா$+ேதேன -- எைன?
சிாிக ைவ ேபானாேன!
----------------வதா

தா/ @# ேபா/ வி"டா/ -- மாேன
தனி@ ெடைன ப# ,பா# காணா/!
நா/@#, நாி@# நீ இலா@#
ந#@# பிண,எாி, 3#கா#!
தா/@# ேபா/வி"டா/

சா/6நா4 கா;யி4 சாய+யா
தனியாக பாயி=, ப#கஇய லா
வாயி; நா ேபா/ ேபா/ மீளவ; ஏ?
மன,ப"ட பா"# +ெவன ஓ?
தா/@# ேபா/வி"டா/

93" #ெகா$# வததா/? ெசானா/
தம லாேவ9 ேக"ேடனா உைன?
9கி ஒகண, @ணாகி எைன
ெகால நிைனதா நீ ஒ ெசநா/!
தா/@# ேபா/வி"டா/

என, உன, இைடயிேல சிறிேத
இ#கி தா=, ப, ெபாிேத.
அ) * கிறைன ைல? சிாி ைப
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அதனா எேம ெசாாிதா/ ெந ைப!
தா/@# ேபா/வி"டா/
--------------ெசாத :'ைடவி'( ெவளிேய;கி ற
ைநத உள பா(கி ற"

அழகிய இலேம பழகிய ெசவேம
அ23ேம உைன பிாிய ெந2சேம!
அ$+ இக ஆைச மி23ேம!
அைழதா வவாேயா அேப *ாிவாேயா
ஆ+ பா +கிடத 8டேம!
அறாட, நாப+த பாடேம!
ெப4றைன அைனேய! வள:தைன எைனேய
பிைளதா ைய பிாிய 8#ேமா?

பிாிதா மன,ஒறிேல ஓ#ேமா?
க43வ:க" +டேம க$ேண வ$ண படேம
கெலலா, எைனக$ காணி,
க$ைண பறி ,ஒDெவா மாணிக,.
ெத4கி இதைன ெதற பயிறைன
ேதட கிைடகாத றேம!

சீரா/ அைமத மணிமறேம!
க4ேறஉ ம+யிேல வாேத உஇைடயிேல
க$க மறதி#ேமா உைனேய?
கண, மற ப$ேடா எைனேய?

ெசாதஎ @ெடறா ெசதமி நாடேறா?
ெதாைல கடகிற ஓடேம!
L/ைம உைடய மணிமாடேம!
சைத இைற?சேலா சாகைட நா4றேமா
சாரா இடதிஅ ைமதைன
சதன, பனீ:க மதைன!
----------------
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தைலவி வ#$த

ேபானா ேபாக"#ேம -- ப3,
ெபானா யிதவ பிதைளயா/ அ ேக
ேபானா ேபாக"#ேம.

ஆனா=, எற அைப மறதா -- அத
ஆைத 8"+4 *றாவா/ பறதா
ஊனா/ வ4றிய ப3ைவ கறதா -- அவ
உளபிலாதவளாசீ: ைறதா.
ேபானா ேபாக"#ேம.

வாைகயி ேல ப  ெகா$டவ நானா -- அறி
வர6ேகா: இரெவ), அ,ம ைகதானா?
தா64ற ேநர தள:?சிB4ேறனா -- அவ
தைழதித ேபா, தைலநிமி:ேதனா?
ேபானா ேபாக"#ேம.

கா;4ப" ட,ெப க$ணி4ப"ட இ,* -- தா
க+ ேபசினா=, அஎன க,*.
ேதா= பிறமா ேதனீஎ), 3,*?
ேசாைலயிலேறா இ,ைல அ,*?
ேபானா ேபாக"#ேம.
---------------தமி வா ைக

இர$ட+தா வாைகைண
எறாேன -- எைன
ஏெர# பா:காமேல
ெசறாேன.
திர$ட ெப$ைண திைகக ைவ,
8$டா -- அவ
சில,ெபா;தா திதிகிற
க4க$டா?
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(இர$ட+தா)

ேமகைலB, ைகBமாக
வாகிறா--எ
வி ப, ெசானா சீறி
எேம @கிறா
சாைகயி=, அவ அகேம
தாகிறா--அவ
தமிமடைத *ற ெபாேள
Gகிறா.
(இர$ட+தா)

தமிமணதி எைனB,ைவ
எேறேன -- அவ
தனிமனதி இநிைனவா
எறாேன.
தமியா7, இதி அேறா
எேறேன -- நா
தமிழன+ எ9 ெசா;?
ெசறாேன
(இர$ட+தா) ( 100 )
--------------தா0த

ழைதைய
ழைதைய

பாைல ப, ம+யி4 ழைத
ேசைல ேபாவிழி திறத தாைய
ேநாகி? சிாித! க$ட அைன
உனா அலவா உற தைத
இரவி எைன அOகாதிதா,
எத ேநர, எைன பிாியாதவ
ஐதா9 தி க அகறன! யாரா?
காத வாைவ கதிெகா$# அ9தா/,
ேமாத வாைவ னி9 நடதிைன
எ9 னிேத இைக யா=,
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கீழ+ பாேபா ேமேல Lகி எ
ேபாரா/ வித ெபாேன,
வாரா/ எ9 மா:பைணதனேள!
--------------அவ

வராதேபா"

ைல எைன நைக,; I9தமி ',ெதவி"#,
ெதாைலமிக விாி,
ேதாைகமயி! -- ெசாைல
ெவ9 ேப4ற ேப3, கிளிதா: எ காத4
ெபா9 ேப4றா வாராத ேபா.

ெதற *;ேபால? சீ9, மலாி=9
மற பிணநாறி

மா4ற9, -- ற இலா
தீ ேபாவா ேதா9நிலா! ேசயிைழெந2 சளதி4
F ேபாவா வாராதேபா.

பா=, *ளி,ந9, ப$ணிய க ேவ ப கா/.
ேதா=, எாியைவ,
ேதா/ கலைவ! -- ேம=,
அலவனா: ஆ:க;B, ெகா=,! எ காத4
*லவனா: வாராத ேபா.

வ$# வைசபா#,! மா யி=, வாயா#,!
ம$#ளி: ேசாைல
எாிமைலயா, க$#வக
மினா வா மீ எலா,! ெம; வ9ைம
ெபானாவா வாராத ேபா.

ப23, பர பிய F6, ப#ெந2சி!
ெகா23, எபா கி
ெகாைலகாாி! -- ந23மி,
தீ$டவ பா,* அதா ேதமல:தா:! எ அ*
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F$டவ வாராத ேபா. ( 140 )
---------------ேதாழி 95;

உயிேர பிாிதா உடவா ழா
ெவயிQத, அயிவிழி, ெவ$ணிலா க
ேநாிைழ தைனB, நீ: அைழ ேதக
எேற நீ அத4 இய,பிய என?
உ * வாணிக: ஒறி பிாித
ெவ * நில,ேபா விாி?ெசற ஊ:ேபா
இ, பாைல நிலதி எ)ட
மெகா', வவேதா எ9
தனிேய ெசவதா/? சா4றினீ:! உ,ைம
மா பிாி வா', @#தா
இனிேதா ெசாக எ9
னிெபாறா ெசானா ேதாழிேய.
( னி-ப, )

(தைலவிைய பிாி தனிேய ெசல வி,பிய
தைலவ பாைல நில, இவ வவத4 உாியத9.
இனாைம Bைடய எ98ற, தைலவைர பிாிதா:
@#ம"#, இனிைம உைடயேதா எ9 வின6 கதா
தைலவிையB, உடெகா$# ெச=,ப+ ேதாழி
அறிவித)
(பாைலபா+ய ெப க# ேகா பா+ய 9ெதாைக
124-ஆ, பா"ைட த'விய.) ( 165 )
------------அ'. ெசாலலாமா?
ெசாலலாமா?

அலேம(உ,) அலேம(அத) அலேம--அவ
ஆைச ப"டா மாணிகதி மக ேம!
=(உ,) =கி(உட) =கி--அதக
 ைபைனேய ேநறி க$டா சிறிகி!
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மாமா(உ,) மாமா(ஓ) மாமா--எைன
மண ெகாள அ"+ ெசாலலாமா?
ஆமா,(உ,) ஆமா,(ெப$ேண) ஆமா,--ெமத
அ*+தன, ெச/ேவாேம நா,.

சிாிதா(உ,) சிாிதா(அவ) சிாிதா--அவ
சிவத உத"# பழகதி சா9 3ைவதா.
திநா( உ,) திநா--ஊ,
ெதாித பா வழ கியேத ம9நா!
-------------ஒ#$த,  ஒ#$தி

சினவ ேமலவ) காைச -- நா
சிாிதா=, வி'தி#, Fைச! (சின)

கனதி அவ7ேக த

ெகா#த ஓைச -- எ

காத வி'தெத9 +, அனவ மீைச!

ெபாெனபா க$ெணபா அவைள -- அவேளா
ெபாதலான ஈய வைள!
தி9 கிடகஎ$ணி வவா/தவைள -- ஒ
ெதபா  பாெட9 ெக23, இத தவைள. (சின)

வயிர அ"+ைக, கா3 மாைல -- நல
வைகவைக யான ப"#? ேசைல -- அத
மயி= வா கிவ ேபா#வதவ ேவைல
வாரா/ சா பிட எறா உாி பா என ேதாைல. (சின)

எ நிைல நா அழ விைல -- நா"+
எதைன ெப$க" கித ெதாைல!
கனி ஒதிதா ஒவ) ெக), ெசாைல
க"டாய, ஆகினா: ஏெத மகி?சி ெகைல. (சின)
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அ9பதி னாயிர, ெப$டா"+ -- மாைர
அைடதானா, ெனா காமா"+ -- ெப$க
ைறபா ெடலா, இ9 தீர? ச"ட தீ"+
ெகா#த அர3தைன ,பி"ேட பாரா"+! (சின)
------------எ

அ கா

ஆயி), அவ:க எஅகா அதா,
நாயி), ேகடாக எைன மதிதா:க.
அவமான? ேச4றிேல எைன மிதிதா:க
ஆயி), அவ:க எ அகா, அதா.

ேகாயி; தமி ப#, பா# -- நா
இவ:களாேல ப"ட பா# -- தைத
தாயா/ எ$ணியேதா# -- ெபா
தத, ெகா2சேமா தி,பிேன @#!
ஆயி), அவ:க எ அகா, அதா.

இ,*தாேனா இவ:க ெந2ச, -- அவ:
எமீதி ஏணித வ2ச,?
வ,ேபா வாஎ9 ெகா2ச,
மகி?சிமா வாயி ெசதமி ப2ச,?
ஆயி), அவ:க எ அகா அதா.
-------------க)ணபிராேன!
க)ணபிராேன!

வா, க$ண பிராேன -- எ ேக
வதீ: க$ண பிராேன?
ேச, ேகாபிைக மா:க -- இ பா:
ெச=, க$ணபிராேன! ெமல (வா,...)

வத கவாி த * -- ெபா
மக இவெள), நிைன *;
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ெசதமி M4ப+ * -- இ பா:
சிறிமிலாத விய *! 3,மா (வா,...)

ஒதிைய மணத பி* -- ேவ
ெறாதியிடதிலா அ*? -- இ
ெபாதமா அறதி *? -- ஏ
*திய தமிழேர, ேபா@: எ'. 3,மா (வா,...)
--------------ெபா" வி.யவிைல

ெபா', வி+யவிைல
ெபா4ேகாழி 8வவிைல
வழிபா:த விழிேய),
மற, உற கவிைல
பழிகார வவ தி$ணமா? -- இைல
பாைவ எைன ெகால எ$ணமா?
விளகி=ற ெந/ இைல
ெவளி ைளகவிைல
கள, கா பவ ற"ைட
கா ெபெதாைல
இளகார, இதைன ஆயி4ேறா? -- காத
ஏாியி நீ:வ4றி ேபாயி4றா?
கிளிB, விழிகவிைல
கி"ட எவ, இைல
உளதி அைமதிஇைல
உற6, அைழகவிைல
ளிஅ*, எம"+ ப2சமா? -- எ
ேதாழ தனகி,* ெந2சமா?
மறக +யவிைல
வாவி மகி?சிஇைல
இறக6, மன, இைல
இதி+ இத ெதாைல
ெபறத ேமாஅவ வர6? -- வர
ெப4றா கழிB, இத இர6!
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-----------இட வ" ேசராேத

ைல மல: ேக"ேட
இைல எ9 ெசாலாம
+ெகா எறார+ ேதாழி!
ெகாைலயி வள:தா=,
*; மணமிராேத;
ெகா# ெதாைலவி அட:
பட: கிடத ந9 (ைல மல: ேக"ேட)
மா ெகா,ைப த'வி ெகா$+, -- இத
மல: ெகா+ைய அ9 பா: உ$ேடா?
F கா"+ உலவி#, வ$ைட 'ேபா
ேபா' எறா: எனபய க$டா:?
L கா விள, 3ட, ஏ4ப"ட
ெதாட:ைப அ9 பதாேல இட: வ ேசராேதா?
(ைல மல: ேக"ேட
----------------இ ப$தி " ப

இதப+ எற
ெந2ைச இ',
இவிழி இப,
ெச/B, எனி அவ:
திப+ ஓவிய
தீ"+ய ஓவ?
ேசயிைழ தைன
தி,பி பா:,
அDவி விழிேயப,
ெச/வன! எDவைக
உ/ேவ ேதாழிேய!

ஓவ?ேசயிைழ-ெப$ணி பட,
உ/ேவ -பிைழ ேப
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---------------ஒ#$தியி

ெந5றி

தைலவ 849:

வா"ட, ஏ எ9
ேக"ட பா கேன,
ேக"கஎ" டா,பிைற
கட; கிைளதேபா
காிய 8த
அகி ேதாறிய
ஒதியி ெந4றி
பிணித -- எ
கேதா க+
பி+ப"ட யாைனேய!

க-உள, - கிைளத-ேதா9த

தைலவிேயா# அளவளாவி மீ$ட தைலவன வா"டைத
க$ட பா க 'நின இDவா"ட, உ$டாத4
காரண, யா' எறவழி ஒ ம ைகய Qத எ உள
ைத பிணித எ9 தைலவ 8றிய,

(ேகா ெப2ேசாழ பா+ய 9ெதாைக 129-ஆ,
பா"+ த'வ இ)
--------------வ#வா

தைலவி 849:
கிளி உ$ட தனா
கதிாிழ கிடத
திைனதா ெச
ேபாகா; நல
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மைழவர இைலவி"
டேபாேல எ
*நல, உ$டதா4
ேபா,எ ந=யி:,
& வவா: எ),
நிைனவா
இத ேதாழி
எறா தைலவிேய.

தைலவ: அ ெச/வா: எ9 இ), உயி: தா கி
நி4கிேற எ9 ேதாழி தைலவி ெசான.

உைறP: க$ண சாத பா+ய 9ெதாைக
133-ஆ, பா"+ த'வ இ.
-------------நல ெந3ச

ேதாழி 849:

காதளி இதகத6
திற, வைர,
காதிரா வ$#
பாதிற, கா"ட
தேகா: வைக
க$ெடதி: ெகா$ட
மிேகா: ேபால
ெம;த திறத.
அத சிறத
மைலBைட அனவ
நல ெந2ச,
உைடயவ எக;
ெபமண, *ாியா
பிாிதைத உனி
கத9, உநிைல
கதறிேன
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மணகேவ எறா
ம4றவ நாணிேய.

(திமண? ெசல6, திமண, ஆனபி வாைக? ெசல6, ெப, ெபா
ேவ$#, அலவா? அத4காக தா தைலவ பிாிதா. அ ெதாியாம
தைலவி வதினா. அவ) ேதாழி ெசாவ இ.

கT: கத பிைள அளி? ெச/த 9ெதாைக 265-, ெச/B, அத கைத
த'வி எ'த ப"ட.

வ$# பா+னா அ,* மல, எற உ$ைம இ பா"டா ெதாிகிற.)
-------------ேசவைல% பிாித அ றி ேப(

ஏ$+ ேபானா: திவர க,? -- அவ:
எனாைச த க? 3ர க,!' ஏ$+ ேபானா:?

எ
ேவ$#ேகாைள தா$+ -- மைல
தா$+, ஆ4ைற தா$+ அவ: ஏ$+ ேபானா:?
நா
எ"+ பி+த வ"டநிலா -- நல
இனி பினிேல ப'த பலா!
வ"+ ெகா#தா=, வாரா? ெசவ,
வாத வா6, இத ம"+லா? ஏ$+
அவ, நா), F6, நா,
பிாித திைல ெநா+ ேநர,;
எவ: ெதாிB, திவர க,!
இ கி பகாத Lர, ஏ$+ ேபானா:?
அறி பறைவ பிாிததிைல,
ஆ$ பிாி ெப$ வாததிைல,
எற ேசதி ெதாியாதா? -- நா

55

எ ப+ ெபா9 ேப இத ெதாைல?
ஏ$+ ேபானா:?

[மாமி அைழதா எ9 ெச9 தி,பிய தைலவியிட, ேதாழி, உ ைணவ:
திவர க, ேபாயிகிறா: எ9 8றிய அளவி, தைலவி ேதாழியிட, வதி
8றிய பா"# இ.]
--------------எைவ இ#தா எ ன?
ன? அவ இைலேய!
இைலேய!

மண, ெதற=, ளி, வா/த
மாைலB, ேசாைலB, இ, பயனிைல;
ண, அழ, வா/தா காத
யிஇ கிதா ஒைறB,இைல. (மண,)

அண , நா), ஒறா/ இேத
அைடதா ெபைம அைடB, ந9மண,
பிணதி4 நல,ஒ ேகடா, அவைள
பிாித என மணமா ண,த,? (மண,)

ஒறி ஒ9 *ைதB, க கைள?
ேசராம ெச/B, ேகாைட ெகா#ைமைய
ெதற கா49 ளி:ெச/B, ஆயி),
ேசயிைழ இைல, பயஒ9, இைல. (மண,)

தனிைமயி எனகா இபக$ கா"சி?
தளி:ஆல வ"ட, எஒ வ)கா?
இனிய ெபாேமைட அவ7ட நா),
இதிப, அைடயேவ; அவேறாமா"சி! (மண,)
-----------------
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காத வ=

அேப உட=யி:
ஆ, ேபா=,!
அேப காத
ஆ, ேபா=,!
கழ9, அ காத
வ;ய ேபா=,!
மதிேம இத
வாிஅணி4 காத;
கிாி?ெச9 த)ள,
கிளதிய அளவி
வாகிைள யினி9
ம$ணி @த
சி4றணி4 காதல
ெசெதாழி யாம
விெலறி அ,ெபன
மரதி ஏற
இர$#, காத4
படகி ஏறின;
இப கட;

அகைர எ/தின,
அேதா எ காத;
ைகழைத
மதிைய வாஎ9
அைழத பா+ேய!
-----------மைகமா உற7

ெபா' மல:மண, மவி -- ந,ேம
ஒ', ெதற அவி!
ெபா' மல:மண, மவி!

ெபாழி;ைட தைழெயலா, அைசய

57

ெபானிற பறைவெம/ சி;:க
ெபா' மல:மண, அவி!

எ'தஒ: உவிலா கா4றா -- நம
கிபேம தாளி: ஊ4றா!
கைழெமாழி ம ைகயா: உற6, -- ளி:
கா49 நிகாிைல அேறா!

ெபா' மல:மண, மவி!
-------------ெதா'டா> ேதேனா!
ேதேனா!

நா"# மாதேர -- அ9வைட
பா"# பா#ேவா,.
நா"# மாதேர!
ஆ"டமயி 8"டமாக
அ ேக ெச=ேவா,. (நா"#)

த க கதி:தா -- த
தைல சா/தேத;
சி க தமிழ: -- த,
ெசவ, உய:தேத!
ெபா , 3ட: ெபானாிவா
ெச ைக பி+ ேபா,;
ேபா 8"+ அாித ெசெந
ேபா"# க"#ேவா,. (நா"#)

க"டழ தாளி -- க"#
க$ைண பறி,;
சி"டா/ பற ேபா, -- களதி
ெச9 ேச: ேபா,. (நா"#)
க"ட+, ஆ7, ேதா7,
ப"டாளதாேனா? -- அவ:
காத;மா: ஆைசேயா#
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ெதா"டா=, ேதேனா?
---------------அ ப வ#நா

ெபா கநா வக! கீ பா
*கதி: எ'க வாக!
இ ெகைன தனிவி #ேத
ஏகினா: வவா ரேறா?
அ ைகயி4 ெப"+ Lகி
ஆளிட, I"ைட த
ெப கU: ெதக ட
ெபவ$+ நிைலய, ேச:வா:!

ைதவிழா வக! கீ பா
*கதி: தளி:க! வாக!
ெம/இ ேக உயி:அ

ெகேற

ெசறவ: மீவா: அேறா?
'உ/' எ9 சீைக கா"ட
உ"கா:த ப+ எ அப:
ைதயைல எ$ண, ெமல
தவதி#, *ைகத வ$+.

தமிழ:நா வக! கீ பா
*கதி: தைழக! வாக!
அமிLற த'6 ேதாளா:
அகறன: வவா ரேறா?
3ைம 'எாிமைல' ஒ ற 
ெதாட:மைல இ'த ெதன
இைம பி4ப கLாி வ$+
இ?சி?ெசேறா+ நி4,.

ைத ெபா க வக!
கீ பா தனிகதி: எ'க! வாக
ஒ பிலா அப: எற
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உயி:காக வவா ரேறா?
இ பக, வ,அD வ$+
எதி: பக, ஓ#, காேட
உ"பக, பா:தா வ$+
ஓ#,! ஓடா கா#!

உழவ:நா வக! கீ பா
ஒளி?ெசவ எ'க! வாக!
வழ காம4 ெசறா: இப,
வழ கிட வவா ரேறா?
ழ கிேய நி4, வ$+
9ேகாம ெபா+ ஆர2சி
பழ, வி4பா: ெச/திதாதா
பசிதீ:, அதா)ேக!

பா4ெபா க வக! கீ பா
பகலவ எ'க! வாக!
ேவ4றாேபா ெசறா: அ*
விளகாக வவர ரேற!
ேந4ேறறி இ பா:! இDT:
நிைலயைத அைடவா: இ9!
M4ைற 8;யாக
Qைழவா:க 8; எேற.

ெப,ெபா க வக! கீ பா
*கதி: பிறக! வாக!
இ,* ெந2சதா: ெசறா:
இ*ற வவா ரேறா!
தி,பிய பக ெமலா,
ெதாிதவ: கா$பா:! அதா
பதிக"டண?சீ"# ஈ
பி*ற க பி நி4பா:!

திவிழா வக! கீ பா
ெச கதி: எ'க! வாக!
உமைற ைறவா: எற
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உள, Fக வவா: அேற?
ெதெவலா, வ$+ நி4,
நலதா/ ெதாி சத,
ஒVபா/ ேபசி, I"ைட
Bட ஏறி அம:வா: அதா.

ெபாவிழா வக! கீ பா
*கதி: எ'க! வாக!
அபிலா: ேபா4 பிாிதா:
ஆ:வதா வவா ரேறா?
ேனாகி வாஎபா: வ$
+கார:! நக:தா
பிேனாகி திைர ேபா,
பிைழெச/தா: ெந2ச, ேபாேல!
இனி, நா வக! கீ பா
இள கதி: எ'க! வாக!
தனியாகி? ெசறா: உள,
தவி:திட வவா: அேறா!
*ைனய ெபா க4 *தாைட
வா கிட ேபாவா:, அபி
நைனயதா ேவ$#, எேப
நமாைல வத தாேல!
---------------எதிபா  ஏதிைழ

சிாி ெபன? க; ெபன?
ேசயிைழேய மடமாேன -- *க
பர *, ேசர மக
வர ேக"ட ந4ேசதி தாேன?

காி ைப? 3ைவத பிைள
ேபாேல இதற கன, -- வி$
விாி, நிலேவ எ9
விள,ப +யவிைல இன,.
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ெதைவ ேநாகி மீ$#,
வைவ அைற மீ$#, அனா/ -- அவ
உைவ மனதி4 க$ேட
வக வக எ9 ெசானா/.

இவிழி அ) பிைன
இர$டைர கLர, நீேய -- உட
வரேவ4* வாைர
ெதாடக, ெச/தைன தாேய.

அகி அவ), இைல
அைணதிட தாவிைன த கேம -- பி
ககின விழிமல:
காOகிலா அவ எ ேம!

ச சலசல,,
தா6, உன மல: கால,மா -- அவ
வைக பா+ன உ
ைகவைள சில,பவ ேமல,மா!
---------------அ ப

வதா அ%ப.!
அ%ப.!

(நா ெசானா ெச/யாதவ)

'*ளியி4 ேகா நீ'ெகன *கேவ!
கிளிேயா# ேபச கிள,*வா எமக!
'ெவதய, *ைட' எனி ெவ#ெகன பகைட
பதய, ஆட பற பா அ ெப$;
வி'தி , மிளைகB, ெபா9க
எ'திக ஒ பா தவ அவ.
அ ப+ ப"டவ, ைக பட காத
அ2ச அவ7 ெக'திய அப
எைன 'மாமி' எ9 8வி
@"+ Qைழதைத க$டெம;ய
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அ,மிைய அய; நக:தி, மிளகா/
ெச,ைமயி அைர? ேச: கா/கறி
திதி ழ,*, ப?ச+ ெதைற
8"# தலான ைறவர +,
யாைன தைலயி), ெபாிதா/ இத
பாைனயி ெவதைத பற வ+
தாி $ேபா கதறி கனி
உாி ேதைவ -- உ -- ெந/ ைவ?
சைமய ஆக"#, எ9 சா4றிய
எனிட, ஆயி49 -- எேற இய,பி,
எ"+, அவக, ேநாகி இனிேத
Iகிைல க$ட ேதாைகேபா
தகதக எறா+ன அைதயேல!
------------நா

மத?சிைற இ+ தளி
மன?சிைற *த அப
*தமி அழி, இதி
ேபாாினி சிைற? ெசறி"டா;
எத4 நா வத ேவ$#,?
எ உள? சிைறயி
மதமி வழ கிறா
ம6த ஒறா இப,?

சாதியி வில

ெகா+

தமிழ: நா, என மணதா,
ேமாதினா இதி ேபாாி
தழி காக @ர,
@தியி வில ைக F"+?
சிைறயினி வி#தா: ஆேவா:;
ேசதிேக, ேதாழி அதா
ெசதா=, தமி சாகாேத.

வாழ காரண
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எ)யி: அவ உயி:ேவ
ெறெற$ணா தமி பிைண *
நிெறமி வா', ேபாதி
ெந#2சிைற, தைளக எலா,
ெறறி மைலயி ன:
8தி#, ப23 8"ட,;
அ*யி: தமிேழ ெவ=,
ஆதலா வாகிேற நா.
--------------பாகார பா அ -

க$ணபா மிகஅபா ேவைலகாாி
ைகயி4பா ெச,ேபா# ெதவி4 ெசறா;
தி$ண, பா வா ெகறா காிய), பா.
தீ க4ற பாேல எ பாவா

ெகறா

தி$ணபா காியபா ெவ9 பா ெப$பா
'சீ' எபா நிலாதீ: ேபா@: அ பா,
க$ணபா நாெகா$ட களி பா அேனா
கல பாேல இனி பெத9 கச பா ெசானா.
--------------க5ேப உயி

அவ:
தயி: வி4க ேபானவேள
த"டானிட, ேப?ெசன?
ேமா: வி4க ேபானவேள
தனிட, ேப?ெசன?

அவ:
த"டானிட, ேபசாேம
தயி: வி4ப ெத ப+யா,?
தனிட, ேபசாேம
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ேமா: வி4ப ெத ப+யா,?

அவ:
தயி: வி4க ம"#தா
த"டானிட, ேபசலா,;
ேமா: வி4க ம"#தா
தனிட, ேபசலா,

அவ:
தயி: வி4க ம"#தா!
ேமா: வி4க ம"#தா!
உயி: வி4க எ மனதா
உடப#மா ெசாலதா?
------------உைட$ தி#$த

உ * வி4,  * -- நீ
ஒ' ைக வி"ட த *!
ெச * ேபா உ9 *! -- ெவளி
ெதாிவேத நைக * -- தைலயி ( உ * வி4,  * )

வி4ேம அைரைக -- உள
ேம=கிர விைக? -- ஊ:
ஒ பேவ உ#ைக -- அேறா
ஒ' கானந டைத -- தைலயி (உ * வி4,  *)

தமி ெப$ணி  * -- நீ
தவ9வதா ெச *?
அைமவான உ# * -- நீ
அணிவதா க4* -- தைலயி (உ * வி4,  *)

சா:த நாக ாீக, -- ந,
தமிழ: க$ட தா,
மா:* ெதாிய வி#த -- தமி
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மா$பிைன ைகவி#த--தைலயி (உ * வி4,  * )
-------------ஒ$" வாழாத ஆ)க

அழகா ஓ#, அவி
அ ேக ஒ வி
அைழதேத த ஆைண
ஆணி ெந2ேசா ேகாைண!

விழிைய ம4ெறா ெப"ைட
ேம, ஆ$ ைவத "ைட
', க$ட பி*,
4றாதா த ப,?

அதா அதா எேற
அத ெப"ைட நேற
 ர தாவி
I9 ைற 8வி,

"ஒ வாழா ஆ$க
உயிாி லாத L$க
ெசேதன எேற அவி
ேச:த தத வி!
-------------மணவாளைன% பறிெகா($த மைக அகி றா

இ W: எறிேதேன
இறதீேரா அதாேன,
ஒ பாைன ெவ$ெணB, கவிதேதா?
உ$ணேவ அைணத ைக அவிதேதா?

சிாி பா=, களி பா=,
ேசயிைழைய வாழைவதீ:,
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ாிதீேரா எ ஆைசைய அதாேன?
 மைழயி வாழ நிைனேதேன.

ெவ$ெண/ ப#,ேநரதிேல
தாழிஉைட தி"டேவா?
க$ெணாளிைய இழேதேன அதாேன
காவல4ற பயிராேன அதாேன.

க$Oேக ைமயானீ:
கா:ழ; Fவானீ:
ம$ணாகி ேபானேவ எவா6,
மற பி), மறகவிைல உ, ேச:ைக.
-----------------வி($தாேனா

தின, -- மதன ைரைய நா+
மன மிக6, வா+
வசமிழேதென ேச+! (தின,)

ம2சமிைச வ ெகா2சி லாவி
மகிதிட பறதி#ெத ஆவி!
மாெத ெச/ேவ?
மதிமய கி இ பாவி! (தின,)

காத; ஆழதி எைனB, தளி
க+தினி அவ ேவெறா களி
மீதி ைமய ெகா$ேட
வி#தாேனா எைன தளி? (தின,) ( 250 )
------------களி

'களி களி' எனஊ: காவல
ளி ேகாட, பாக, ெதாட:ைகயி
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ஒவைன அறியா ெதாவைன நா#,
களி ஓ+ட, திவ
களி நி4ப க$டா மகிேத.

நில6 ேக; ெச/த

வவதா/? ெசானவ: வதி பா:எ9
ெதகத6 திற பா:ேத; ெதைனைய
'அதா' எறைழ தி"ேட. அத4
ெதாளி சிதறிட 'நிலா எேம
ேக;? சிாி ைப @சி
நா=ேப: அறிய? ெச/த ந ைகேய!
--------------தி#மண வா$"

வாக த,பதிக
வாகேவ வாகேவ!
வ$*ன4 க ைகெயன நெறலா, Gகேவ!

ஆகட, ரவி, மதி,
வா உள கால,,
ஆB அைடக! ஓ க அQ8ல,.

ஆெலன தைழ,
அ9ெகன ேவறிழி,
ேம= ேம;ப, மி,அபி4 பிழி, -- வாக!

ேவைல? 3ம,
பிைளமி, எழி4கிைள
காலெமலா, + கனேதா க.

அ+ைமB, மி+ைமB,
ஆ$ைமயா மா4றிேய
ஆவியி), இனிதா/ ேதசைத ேபா4றிேய -- வாக!
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கடைம நிைனதி
ைகயிேம உாிைம
க$#ய: ெவ/க இதைர ேம!

வாக த,பதிக
வாக ந434றேம!
வாக ந4பாரத ேசாதர: 49ேம!

வாக ந4பாரத
ேதச, *விB,!
வாக எD6யி, நனி வாக!
-----------ேபா#  ேவ)( பிைள

அமி 'காதிட ேபாரா,
அபநீ ெச=கி றாயா,,
வத ேசதி மகிேத.
வாவிஎ காதல: சீ:தி
இததா எ/திட ேவ$#,;
இப த,ஒ ேகா+
ெசதமி @ரதி ேச: ேப;
ெச கள பிைளக ஈேவ.

இ ள வ$டமி கிலா
எDவள, க$டன: ஆேவா:;
எ ள ைவய ெமாழி,
ஈறதா/ நதமி அேறா?
ம கல நாணிேம ஆைண,
மா:*ற? ேச:பி ெசக,
த ,எ G=ள பிைள
த களி பிவ,, ெவ=,!
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தமி நா"+னி இதி
49ைக எெறா ேப?3,
எதிைச வதேதா ேபா
கி நா, ஒெறன? ேச:தீ:;
ெப4றி#, பிைளB, நாைள
W#ட ெவறிட ேவ$+?
349க எதமி ேதாைள,
ேதா9வ ேபா:கள, தனி!

வ$டமி நா"+தி ணி,
வெசய தீ:திட இநா
ெகா$ெட', ேபா:ண ேற,
ேகாளாி ேயஉயி: அேப!
ெப$டைக யாவயி றீ),
பிைளB, வாைகைய? Gட
க$Oற

கா/உயி: எ?ச

காைள ேதாறிட ேவ$#,.

ெதெமாழி கா,* ர"சி
ேதாிைன ஓ"+#, அப,
நெமாழி ெகா2சி#, ஆ$ெப$
மகளி நவர ேவ4ைப
எவிழி காண6, ேவ$#,,
ஏ9, ெவ4றியி Fத
நிஇ ேதாளினி மக
ஏறிட எ)ட ேதா/வா/!
----------ெப)கேள!
ெப)கேள!

ெப$கேள உலக ெப$கேள!
பிைழக ெச/பவ: ஆ$க அேறா?
அழிைவ அைடபவ: நீ க அேறா? (ெப$கேள!)

அ* மைனவிைய பிாிய ேந:தா
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அறி4 பறைவB, உயிைர வி#ேம
அ6 மிைலேய ஆடவாிடேம. (ெப$கேள!)

'எ)ட,பி நாபாதி மைனவி பாதி'
எ9 ெசா=, ஆடவ:க ம9வினா+
தைமயிலா ேகாவல களாகிறா:, என நீதி?
ப, எலா, மாதேகா?
இப, எலா, ஆடவ:ேகா?
எ9 ெதாைலB, இத ஆ"சி? (ெப$கேள!)

காத உண:ேவா உயிாி இய4ைக.
மாத: ம"#, Gைள கேலா? (ெப$கேள!)

ெப$களிட, க4ைபஎதி: பா:, ஆ$க
ெப$கைளேய க4பழி திாியலாேமா?
ெப$க7, ஆ$க7, க4* ெபாவேறா?

மாதலைக ஆளவதா:
மமைதயா இ க$ணவிதா:
மனவிள, அவியலாேமா?

ஆடவ:ெகா நீதிேயா -- எழி
மாத:க"ெகா நீதிேயா! (ெப$கேள!)

யாமரதி ேதா=ாி ெப$ யாைனேக
ஆ$யாைன நீV"#, இய4ைக அ*,
தாமணத மைனவிய:ேம கா"#வாேரா?

ந ைகமா:கிட: ெச/B, ஆடவ:
நா"+ வாவ தீைமேய.

'த4கா த4ெகா$டா ேபணி தைகசாற
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ெசா4கா? ேசா:விலா ெப$
எறா: வ7வனா:,

இகால
ஆடவ:க ெப$Oய:ைவ எ$Oவேரா? (ெப$கேள!)
--------------வான%ெப)
(ஒ# கா'சி சி; நாடக)
நாடக)

மாைல த'விய ஒ ேசாைலயி ெமா/ழ ஒதி ஐயைன எதி:பா:
காதிகிறா. காத கனலாகிற.

அவ வாைன ேநாகிறா. வானி Fாித மீகைள ேநாகிறா.

பா"# 1

ேமனிெகா பளிதேதா வான ெப$ேண? -- எ ,
ெவ$ திைறதனேவா வான ெப$ேண?
'நாேன வேர' எ9 வாராததா -- அவ
நாேளா# ேதாைள வ ேசராததா
ேமனிெகா பளிதேதா வான ெப$ேண?

{ மாமரதி பி ஒளிெகா$+த 9,*கார
தைலவ அவைள எ"+ பா:? சிாி
பா#கிறா }

ஏேனா+ Fவிைல ெகா$ைடயிேல? அ+
இ ேக பா: மாமர அ$ைடயிேல,
ேதேனாைட பக, தி,பாததா -- ேத
தி,பி அதிட வி,பாததா
ேமனிெகா பளிதேதா வான ெப$ேண?
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{ தி,பி பா:தவ வி,பி ஓ+வரவிைல. வதவ
ேநேர ஓ+வராம மாமரைத த'விய வதைத
அளித. அவ பா#கிறா }

பா"# 2

மாேவஅ காைள கா பி"டேதா? 'மா
மா வா வா' எ9தா 8 பி"டேதா?
சாேவா# மார+, ெப$ணாததா -- இ 
தாவி பறவர எ$ணாததா
ேமனி ெகா பளிதேதா வான ெப$ேண?

{ மா அதாவ மாமர, அவ),
உ$டாயித ெதாட:* ப4றி இழி 8றிய தைலவிைய
ேநாகி, 'நீ ம"#, சாேவா# ெகா$ட ெதாட:*
சாியா? நீ அைத வி#. நா மாேவா# ெகா$ட
ெதாட:ைப வி#கிேற' எ9 பா#கிறா தைலவ. }

பா"# 3

மாைவ நா வி"+#ேவ வ2சிெகா+ -- ெக"ட
சாைவ நீ வி"# வி"# வா இ ப+;
வாேவா#, இபைத கா"டாததா -- இ 
வேத9, பைத ஓ"டாததா
ேமனி ெகா பளிதேதா வான ெப$ேண!
{ இவ, 8+ இ*9கிறன: }
-------------
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அவ அடகா@ சிாி%-

ஏாிக ைரமீ ேதாழி -- நா
இேதஎ காஇட றி49,
நீாி வி'தி"ேட ேதாழி -- அத
நிைலயி=, நீாிைன ேநாகி
''பாாி= சாதிதா என'' -- எ9
பாைவ நா ேக"+ட உ$டா?
யா: ெசான ெசா இ எறா -- எைன
ஈறவ: ெசான ேதாழி!

''எநிைல'' எப ேக"பா/ -- அைத
ஏாிகைர எ9 ெசாேன,
எநிைல த பிேன ேதாழி -- ஒ:
இப தடேதாளி @ேத.
அனத காரண, ேக"பா/ -- எ
அறிவி திற, ெப4ற காத
மின ெவளி?ச, @?3, -- ேவ9
ேவெற9 ெசாபவ: உ$டா?

மல: எபா: காத வளைத -- அத
மண, எப: அவ ேதாளி @த!
தைல நா ெப4றவ ெசான -- நா
சாதிகி

ேகஎன ேவைல?

உலகினி சாதிக இைல -- எ
உளதி ேவ49ைம இைல
கலகைத? ெச/கிறற சாதி -- எ
ைககைள ப4றி இ' ப, உ$ேடா?

அதிகாாி க"த ெப$ைண -- 8"+
அைறயினி ேலெகா$# ேச:
மிதிமிதி எ9 மிதிக -- பி
விைளத விைள?சேல பா: பா!
தி: தி: வ, காம, -- ெகா$ட
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னிவ:க இ+க தத
பத:கேள ஆாிய: ெசா=,
சதிாி ய: எப, பா:ேதா,.

இநா"# வணிக: எலா, -- பிரம
இ# பி பிறதாரா, ேதாழி,
என *7க ேதாழி -- இைத
ஏந,* கிறன: ெப4ேறா:?
ெதாைம தமிழக மாத: -- நா,!
Gதிர: எறன: ந,ைம!
ெபா) பிதைளெமகா? -- தமி
Fெணலா, பிதைள தானா?

சதன? ேசாைல நா ேதாழி -- ெதற
த'வ த'விேன ேதாழி,
அத? ெசய ேக"ட ெப4ேறா: -- அவ
ஆ:? அவ எ?சாதி எறா: இதா+ அ*ள ேதாழி -- என
ெக ேபா தட , சிாி *?
வதவ ஆ$ சாதி எறா -- அவைன
மணதவ ெப$சாதி தாேன?
----------இ ப

ேசாைலயி ேதாைகமா:

சிெதா9 வ$# பா#,
ேசாைலயி ெச ைகயி4 F
பெதாைற எறிதா அன,
''பா:'' எறா! பறதெதறா;
ெபாெதாறி ேசாைலக பா
ேபாயி4ேற எ9 ைநதா:!
பதிைல எறா: கிைள
பா: எறா! பறத ெதறா!
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அன, பைத ேதட? ெசறா

அனைத பழிதா கிைள
ஆதலா அ'த அன,
 அைத ெகாண:ேவ எ9
#ெகா# ெவளியி4 ெசறா!
ெதன ேதா ெபா9 க$டா;
சி9பைத ேத#, ேபாதி
*ைனயி மைறவினி9
ெபா;தன இர$# க$க.

ேவல உதவி வதா

னிதன, னித வ$ண,
8னிய கி மீ
*ைனதன இ மல:ைக!
ெபாக, கவைல நீரா
நைனதன! ''என ேத+
ந;கிறா/!'' எ9 ேவல
ன,வ ேக"டா. அன,
கதினி நாண, Fதா.

அயலா: ேவைலயிைல

ேசாைலயி அ+த ப
ெதாைலவிேல -- இ  @த
தாலைத ேத# கிேற
அயலவ: கிDவிடதிேல
ேவைல ஏெத9 ேவல
விலா *ற, ேவ பதிதா!
''M;ைட றிB, எ9
Qவவ, பிைழயா? எறா.
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ெபாதி இவ: ைகக

ேவல), ப ேதட,
அன, ய=கிறா,
ஆ; ேவ: ெபா க$டா:
எதிெரதி: அன, ேவல
ஏலேவ Qைழத ைகக
ஒறி ஒறிைழத தாேல
Iலைத மறதா ராகி
நைக ைத +ய விதா:.

நா ேபாகேவ$#,

''ேமழிைய உழவ: Lகி
@"# தி,*, ேநர,!
ேகாழிக சிற 8,பி
அைடதன 8"#ேள!
ேதாழிமா: ப ேக"பா:
ெதாைலத ெதாிதா எேம
ஏழிைச 8"+ ேக;
ப$பா+ இழி6 ெச/வா:!''

ேவல அைண *

இ ேக"ட ேவல அபா
இடைக *றதி அன,
*ைததிட அைணத வ$ண,
''ேபாகலா,'' எ9 ெசானா!
எத4ெக9 ம ைக ேக"டா
''இத4கல; @"+=ள
* ப தரதா!'' எறா;
அறிக ேபாக லானா:.
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ேசாைலயி ேதாழிமா:

அனைத ேத#, க$க
அ'தன. கிைள எபா
எேனா+ அன தைன
இன; ேதா/த ெதறா
னாக அன தைன
ேதட நா, யல ேவ$#,
எறன வ2சி, ஆ ேக
எ'தன: ெப$க யா,!

ேவல விலகினா

''ேதாழிமா: வகிறா:க
ெதாைலவினி!'' எறா அன,,
''வாழிய அேப!'' எ9
ேவல), வாதி? ெசறா.

அன, ப ெகா#தா

நாழிைக ஆயி4றேதா
நா ெச/த ெதா9 மிைல
பாமக ெச/த ேவைல!
பதிேதா!'' எறா அன,.

இ ந, பதல

ெபாழி;ைட ஒபா4 தி
F பைத ஆரா/தா:க
''எழிலான பேத, ஆனா
இ ப ந,ப தேற?
விழிகிறா/ அன, என
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விைளத ெசாக?'' எ9
கனிெமாழிேக"டா! அன,
க$ணீரா ெசால=4றா;

ேவலேம4 ைற

ெதன ேதா *? ெச9
பதிைன ேத#, ேபாேத
*ைன பினி
ெபாெகன எதிாி வேத
''இனதா ேத#கிறா/!
யா ேத#கிேற!'' எ9
கனதா ெச/தா. அத
கவ எ ைகைய ெதா"டா.

ெதா'ட இ ப

*ற ைகைய விரலா ெதா"டா
அதிெலா *ைம ேகளீ:;
திறத ெந2ச,! உேள
ெசறன அத கவ.
மறதி"ேட உலைக, அத
மாகவ இ# மதா
பறத நாண, ப"ட
பா"ைடயா: அறிவா:?'' எறா.

எ ைன க#%ப3ச ைக யா கினா

F ப கிைடக விைல
ேபாேபாயி4ேற! அ ேக
8 பி# வா:க ேதாழைம
யிக7, எ9 ெசாேன.
கா பாக எ இ# ைப
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ைக *ற, இ9கி, ஆைல
வா/ பிேல க ப2 சைக
ஆகினா வ2ச ெந2ச.

-"%ப" ததா

அைணதி"ட அைண பி எைன
@"#ேக அைழ? ெசறா;
OOேத அ ேபாெத
கேதா# கைத? ேச:தா;
அணிமல: ப ததா!
''அேத இ''! எறா அன,,
மண பத இ#ததா ந,
ம9ேவைல எறா கிைள!

நா ேபா"

''நாைளேய ப ேதட
நாெமலா, ேபாக ேவ$#,
காைளைய அ  க$டா
க#2 ெசாைல உக ேவ$#,
''ேவைளேயா ேட ேவா,நா,
@"#ேக!'' எறா ைல
''நாைள, ப ேதட
நா ேபா,!'' எறா அன,.
------------பளி % ேபா -ளிமா

திநாளி எைன தி,பி பா: தாபி
ஒநா உைரயாட தா), -- உைரயா+
நாநைகக தா), நைகதா அதனாேல
வான நில6, மனெமா -- ேபானா, எ
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இபைத வாவி இைணஎேற, அனவ
பைத எவாவி L:வி"டா -- இ),
ப+ ப+ ப+யா/ ேன4ற தி"ட,
+நா வா' ைற -- +ெவா9
ப$Oவ ெத9, பக:தி"டா; இறதைன
எ$Oவ ெதப தி'ெகறா -- க$ணிேல
ச49, ெதாட:பிறி தக தி4,ஒ
49 * ளிறிB, ைவதா -- உ49ேக
க$ண பா நானவைள க"டாவி" டாவா6
ம$ண பா எ9ைரதா மனாத -- ''மனாதா,
பா:தா பக:தி"டா ப4கா"+ னாஎ9
8தா# கிறா/ ர காக -- ேகாத
பவழ, சிாி,, பறிக யறா
அவிழ வி#மா அத4 -- தவசர#?
பளி? ெச=ெமா ெசதமி பாகியைத
அளி , ெப$ 4ேபாகி ஆறாத -- ெகாளிைவக
எ$ணாேத எலா, அ$ணமா: எெற$O,
ெப$ணாத லா=,, இ,*மன, -- ப$பா#
ெப49ள தா=, அவ ேபசினா உனிடதி,
4றிய கவி ய4சிேய -- ந4றவ,
எ9 நிைன, இைளய ெபமா"+!
கறா தமிவாைழ கறிகீ -- க9தைன
அைன எ9 ேபா4ற பா'' எேற அ, மனாத
பிஓ+ னா அறி6 ெப49!
-----------ெவ%ப$தி5 ம#"
{ ெபானிB, ெவ4றிB, ேபசி ேபாகிறா:க }

''ஏதித ேநர, ெப$ேண
எ ேக நீ ெச= கிறா/?
ஓெதறா ெவ4றிேவல,
''உைடவா க'' எறா ெபானி
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''தீதாேன ெவயி=, உைன
தீ/காேதா'' எறா ெவ4றி.
''ேபாேதா# ேசைல ேதைவ
*ற ப"ேட ெவயி;'' எறா.

''உைலயிேல இ,* ேபால
ெவயி;ேல உட ெவ,*,
நிைலயிேல என ெச/வா:
நீணில மக'' எறா.
''இைலயாட விைல ெகா$ட
*'க ெகைல யிைல,
அைலேமா, கடேலா ர,
அOகா49, இைல'' எறா.

''எைட நிழ; வதா
எனெகன ைற ேபா,?
ெபாேபால வரலா,, ேமனி
ெபா3 கிட ேவ$டா,'' எறா.
நெறன ெந க லானா,
நடதன: இர$# ேப,;
9, F ெகா+B, ேபால;
அகினி கைடக க$டா:.

''இகைட களிேல உள
ேசைலக ம"ட,'' எறா,
''அகைட ெதாைலவா னா=,
அ தா நல ேசைல
வி4,எ 9ைரகி றா:க,
விைலம; ெவகி றா:க,
ைகைட உ$# ெப$ேண,
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க+வா ேபாேவா,'' எறா.

உழவ), உழதி தா),
ஒDவாத உளத ராக
அழெலன தா,சி னேத
அ#காத ெமாழிக ேபசி
வழியினி வரலா னா:க;
உழதிேயா ெவயிலா வா+
தைழத ஒ: மரதி கீேழ
சா/தன, அவ), சா/தா.

இர கிட தக கா"சி
இவ, க$டா: ெபானி
''ம$ேடா ெவ ப தி4
மா/கிறா: இவ:க'' எறா.
சேரெலன ெவ4றி ேவல
ைதயேலா ட ேக ெசேற
''எாிதி#, ெவயிலா ேந:த
இனலா?' எ9 ேக"டா

''ெவ/யி; சாகி ேற நா
ெம/,ைமதா பிைழக அத
ைதயபா மதி ,
ெகாேடென9 சா49 கிறா,
ஐயேன, அவ உளதி
அபளி தைக யாஎ
ெம/தடவி வி"டா ெவ ப,
தீ,'' எ9ழவ ெசானா.

''உனெகன ப, எேற''
உழதிைய ெபானி ேக"டா;
''எைனயலா ேவ9 ெப$ைண
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எ$Oவ திைல எ9
மனமார உழவ இ 
மாறிலா உ9தி ெசானா
கனெவயி ளி,'' எறா.
விய பிைட கலதா ெபானி.

உழவ), உ9தி ெசானா,
உழதிB, உள, மல:ேத
தைழஅபா எ'க எேற
தள:ைகயா ெதா"+ 'க
மைழயிைட எைம கேபா
மகிெவா#, நட ெசறா:;
வழியிேல ெவ ப, தீ:,
மதிைன இவ: க$டா:.

ெபானியி இர$# ைகக
ெவ4றியி ெபான ேதாளி
மனிட, இவ: ேநா,
மவிட, ெவ ப தி4ேகா:
நம ததி னா:க
நாெளலா, ெவ ப, ஏ,
ஒறாத இப வாைக
ஒ பத, ஒ9, க$டா:!
-------------ேப4த5$ தமிழி றி காத= ப ெச>ேமா?
ெச>ேமா?

ெந2சி நிைறத காதலா அத
ேநாிைழ, தைன எனகளி தாேள.
அ2சினா எ9,, தைதயி வ9ைம
அக4ற எ$ணி ேவல) ேகதா
த2ச மாயினா எ9,நீ ெசாகிறா/;
சா6, எனதா திமண, ேபா=,!
வ2சி ெகா+ேபாவா வ2சியா? அறி
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வ2சி பா வ2சியா? ஐBற ைவதன!.

8# சாதி யிைகயி உஉள
ெகா23 கிைள இைல எகிறாளா?
@# சாதி யிைகயி உஉள
ேமேலா இைலஎ கிறாளா அவ?
ேத+ எைன தென2சி ைவதவ
திறவி" டாஎனி இறப" + பாேள!
ஈ+லா க4பினா எ9நா ந,பிேன,
இைல எறா தமி'ேக நாணமா,,

த) ளதி ஒவ) கிடத
ம4ெறாதைன தா6வ ெதப
ெதனவ: க4ப9! க4ைப இழதவ
தீதமி நா"+ன எ9,எ$ ண படா.
*ைன ெகா/ெகா$ +தா எைனக$#
*னைக பினா ேபா"# ெகாைலெச/தா
பிெனா நாளிேல த@"# ேதா"டதி
ெபாத லா,ப+ எற கனைத ெகாதினா.

தமிழி), இனியேதா: ெமாழிேத+ திாிேவைன
த#தா" ெகா$ட ெபமா"+ தாதைன
அமிெத9 கா"+ உ$ண6, நீ"+னா.
அவபிற)கா அளிதா எ?சி4 ப$டைத?
உமிழாதா ைவயக,? கதி:மதி ஒழிதா=,
ஒழியா *க'லகி காைவக ஒ$ணாேத.
அமிததா எ ஆைச அவவ2ச கட;னி?
அைடதி"டதா மா3, தமிஒ'கதனி?

வத ஆளிட, இDவா9 8றித
வயி4ைற ேநாகினா; கதிைய Lகினா;
ெகா ன: கதிL கியைக
9கி மறிக ப"ட! ரஒ9,
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"அத ம ைகதா நான எ ெற'தேத!
அ* ம ைகைய காதல க$O4றா;
இதியாவி மைறதி"ட தமிழக,
எதிாி வதேபா மகிதா அவ.

நீஎன தாேன+ கிைளேய
நிற வா9 ெந2ைச கலகினா/,
"ேநய தமிேழ எேதாளி சாய எ9
நீ"# கிற க,பான ைககைள
Lய ந ைக விலகினா ெசா=வா:
ெதாைமB, ேமைமB, உைடயவ ஆதமி
தாயிதன, தமிழக காதல:
தமிழி4 ேபசி தமிழிப, உ4றன:.

நா, இ9 தமிேபசி இப
நல வாவி வழிேநாகி நடகிேறா,;
தீம ன வடக:ந, தமிழிைன
திெறாழிக ஒDெவா பைலB,
காயமா"+ ற"# ேகாலா நீ"+
காமா"+ நி4கிறா:! ேப3 த4ேக
ேதமர தமிழிறி காத இப,
ெச=ேமா? ெச=ேமா தமிழ வா6?"

உைர ேக"டா, உைரகிறா தமிழ ேவ ைக;
ஒெமாழிைவ லகா$ட தமிழ ைன ேபா
ஒநாவ லதீைவ ெவேற )த
ஒ ெமாழிைவ தா"சிெசய கன6 க$ட
ெபேவலா அேசாகனா ெந க ஒ$ணா
ெபெந ைப தி;எ), சி9 ,பா
ெந , நீ? ெதாடக,ெச/ எ9 ெசானா!
ெந கினா: ளிரவி தி4றால,!
--------------
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எ" பழி%-?
பழி%-?
1
ப வயதி பழனிய ப @"+னிேல
த,ைம எ), திராத ெச க,*
ேவைலெச/தி ைகயிேல ேவ,ெப), தாயிறதா;
ேம=ேமா: ஆ$+பி தைதயா, @ர ப
தா), இறதா. தனியாக த,ைம
8ன வாி), னி*, த+;
வாதிதா, அ$ைடஅய வாவா: ைணேயா#
தாதி#த இறிேய தவமா னதிேல
நாைள கழிவ, ந ைக பவ4றா
ேதாைள அழ வ 34றிய; த,ைம
க$ைண ஒளிவ ெகௗவிய; னித
வ$ண கேமதா வ"டநிலா ஆகிய;
ெமா"# மல:த6ட ெமா/கிற வ$#கேபா
க"டழகி அனவேம க$ைவதா: ஆடவ:க.

2
அ?சகதி ேவைலெச/B, அ கதா ஒநா
ெம?3ெமழி த,ைம ெம;யிைன தாக$#
தைன மணெகா$டா நலெத9 சா4றினா;
இன வமான, இனநிைல எபெவலா,
நறா/ ெதாிெகா$# நலெதறா த,ைம.
ஊரா:க 8+ ஒநா திமணைத?
சீரா/ +தா:க. ெசதமி', பா"#,ேபா
அ க த,மா அ*டேன வாவதா:.
இ கிவ:க வாைக இர$டா$# ெப4ற$#;

3
வா/?ெசாலா/ "ேதாளி வ;" எறா; ம"டாக
கா/?சஎ9 ெசானா: மவ, ைகபா:!
நா=நா" பிைன நளி: ஏற நாவட கி
பா=, உ"ெசலாத பாைம அைடேத
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இறவி"டா அ க. த,ைம மா:பி
அைறதப+ 8வி அ' *ர7ைகயி
அ$ைட அய=ளா: அ கதி ெம/க'வி
ெதா$ட: 3மக? 3#கா"ைட எ/விதா:.
நா"கநி லா நடதன! த,ைம
வா"#கிற ஒDேவா: ெநா+, மன,பைததா.
அ க மா$டா. அ9பநா ெசற பி),
எ , அவேன எனஅ'தா த,ைம!
மாத க I9 மைறதபி),, அ கதி
காதிவி', எறைழ பா 'க$ணாளா' எ9!

4
ைணவைன? 3"ட 3#கா"ைட ேநாகி
இைணவிழிக நீ:ெபக? ெசறா. இைடயிேல
நளிரவி, மக நட ப4ற ேதா பினிேல,
பிைளயி ேப:ெசா; 8வினா அ ெகாதி
'த கேத த கேத' எற ெபய: தா ேக"ட
ம ைகயவ த,ைம வதா கணவென9
நிறா; விழியா ெந+தா/வா ேதா ெபலா,.
த ைணவ ேபால தனியாக வநிறா.
யா:? எ9 ேக"டா, நீ யா:? எறா, வதவ),;
ேதேரா#, ேபாேத ெதவி அ சா/த ேபா
மா$டா:எ அதா மைறதா:; 3#கா"+
ஈ$#நா வேத எதிாி உைமக$ேட;
உ, ெபயைர யாேரா உைரதா:, அ ைணவ:
த,ேப:ேபா ேக"டதனா ைதய=ள, Fாிேத;
எெபயேரா த,ைம எறா அ ேக"#
தெபய: த க ெதறா; தள:64றா.
Lேயா எாித 3#கா# ேபாக=4றா.
"நீஏ 3#கா"ைட ேந:கிறா/ ம ைகேய
த?3ேவ ைலெச/B, த க ேப:ெசானா
ெம?சாதா: யாமிைல, ெம/,ைமஇ ேக"# பா:;
தன தனியா/ நீ வத6, தகதல,
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உ@# ெசவா/நீ, நா), உட வேவன
எறா. அவ7, எதிெரா9, 8றாம
ெசறா; உட ெசறா. ெச கதி, கீகட;
ேதாறிய ேதாைக, த கதி ேமஉள,
ஊறிய; தாேம உ9திெச/தா: த,மணைத.
த கதி அைன தள:த பவதா,
ம காத ெசவ,ேபா வா/த மமகைள
காO,ேபா ெதலா, மகி?சி கடப+வா.
ஆணழக தமக), அ* மமக7,,
ேவைலயிலா ேபா விைளயாட தாக$#
Iைலயினி தி 'திப ேமQக:வா.
ஆ$ெடா9 ெசலஅவ ஆ$ழைத ஒ9ெப4றாஈ$ட ழைத கிர$#வய தான6ட
த க மா$டா; தள:த'தா த,ைம.
ம ைக நிைல வதினா அகிழவி,

5
மாமித @"+ைன M9 வராக)?
சாமிய ப )வி49 ைதய;ட, த
கைடெயா9 ைவக கழறினா. அனா
உடேன கைடதிறதா, ஊ: மதி *, தாெப49.
வாைகயி ஓ:நா, மைனவி தைனஇழத
8ழ ப, ம ைகயிட, தைறைய 8ற=4றா,
"மாட *றா ேபா, மயிேபா, யிேபால
ேத+ மணேதனா பதா$#, ெசல
பிைளயிைல, ேவேற ஓ: ெப$ைணB, நீ மண
ெகா' எறா; 'ேகாைதேய, நீஇ ம"#,
எவைளB, தீ$ேடநா' எ9 +ேத;
அவ அ9 மாைல அனIகி மா$#வி"டா.
இ ப+?ெச/ வாஎ ெறன ெதாிதிதா
அ ப+நா ெசால அOவள6, ஒ ேப.
மண,*ாிய ேவ$#, நா மகெபற ேவ$#,.
தணI கினாளி எ$ணமி தான எறா.
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ேக"+த த,ைம கிளிஎறி F ெகா+ேபா
வா"ட, அைடதா; மனெமலா, அபானா,
"எைன மண Wேரா எற அைமமக
தைனஉ, பிைளெயன தா க தி6ளேமா?
ஐயாேவ" எறா. உடேன, அகி=9,
ைபயைன அேனா Lகி பைற தமி"டா.

6
த கதி தா/க$டா, 8ழ ப னிஉவி
த கைத க$டா! தணியாத அபினா
வாதினா த,ைம 8ழ ப மாமணைத!
@தினா: அDவிவ: ேம@த பைத!
F6, மண,ேபா ெபா), ஒளிB,ேபா
ேகாைவயித த,ைம 8ழ ப இDவிவ:
ஒதிப வாவி உய:தா:. வாணிக,
ப ப

ேகறிய. ைபய வய,

இப தாயி49 மண, ெச/ய எ$ணி
ெபமாளி ெப$ைண ேபா/ ேப3வதா/ தி"டமி"டா:.

7
மாைலயிேல ைல மல: ெபா+ைய தானளி
ேசாைலெயலா, வ$+ Gைறயி#, ெதற;ேல
ேமலாைட ேசார விைளயா#, ேதாைகஎதி:
ேவல வரலானா. க$டா விள,*கிறா;
உ,ைம கைடெதவி க$ேட ெந#நாபி
ெம/,மறவ: வாெதவி க$# வியத$#.
எத ெப$Oகாக இD6லகி வாகிறீ:?
அத ெப$ உ,ைம அைடய *ாிததவ,
யாெதறா. ேவல இய,ப தைல ப"டா;
காதெல), பா,* க+ம நீ எ9,
ேத+வேத ஒ *தைல? ெச பிவி#. நீ ெவ9தா
ஓ+இேதா எ உயி: மா/ ெகா7கிேற.
எறா. "உனநான எறா. உவ *4றா;
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நிறாளி ேந: நிறா; நீ"+யைக, ேமவி'தா.
மாைல மைறதைதB,, வ;"# வதைதB,
ேசாைல விளக, ெதாைலதைதB, தா, உணரா:.
 ப நா/தா இ+ேபா4 ைரததனா
ஒ பாம ஒ பி உலைக நிைனதா:க.
வி"# பிாியமன, ெவ,பி பிற: விழி
த"# படாதிக தத, இட,ேச:தா:.

8
ெபமாளிட, ெசறா 8ழ ப, "ெப4ற
ஒமகைள ேவல)ேக ஒ பைடக ேவ$#" ெமறா,
"தாேயா பழிBைடயாள தைதB, நீயைல,
ேசேயா திவிலா," எறா ெபமா.
"மமக னாவத4 வா/தபல ப$*க
ைபயனிட, உ$டா என பா, ம4றவைர
ைநய உைரத நலமிைல" எ9ைரதா.
வி$ணி இகிறா ேதாைக, பழிேவல
ம$ணி கிடகிறா; மா4ற, உண:தாேயா
எறா ெபமா. எதிேர ஆ நீ அ2ச
ஒைற ெபமாபா நீ"+வி" ேடா+வி"டா.
@"+ ஒேர அைற ேவல), ேதாைகB,
கா"# *றாகைள ேபா காதநல, காOகிறா::
ஒத உளைத உய:த திமணைத
ப ேப ைர8"+ பாரா"ட எ$ண$ேடா?
பாரா"# நவிழா எநா? இெப4ேறா:
ேநேர உைரதி#க. ெந;மர @"+)ளா:
இ ஙன, ேதாைகயா ேவல இவ:ஒ ப,.
அ ேக இைத ப+தா ஆ,ஆ, ெபாத,எறா.
ேவலவ ேதாைக விைழவி விழாைவேய
ஞாலேம வாதிய ந9.
----------------
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இ ைற  ஒ$திைக,
ஒ$திைக, நாைள  9$"

மாணிக, த@"#
மா+யி ேம4தி
ேதாணிகா ரெதவி
ேதா4றைத பா:திதா.
ெபானித @"#
ற"+னி4 Fெதா# பா.
தவிழிைய த4ெசயலா/
மா+யி ேமஎறிதா!

பா:ைவ வைலயிஒ
ப?ைசமயி ப"டதனா
யா:ைவத F ெகா+ேயா
எறிதா மாணிக,!

Fெதா#, ைகக,
*ைமபா: ,க$க,
ேநாவ, மீ7வ,
ஆக இவாி
உள, இர$#,
ஒ"+ கிடம ேக!
"த7வளா? ஒ *வளா
ைதயல எ), ஐயைத
மாணிக, எ$ணி
மணிகணகா/  *4றா.
ஆணி ெபா ேமனியினா
எ$ண, அ ப+தா.
அைனதா ெபானியிைன
உளிேத "உ$ணாம
எனெச/ கிறாய எ
ேறசினா ெபானி
இேதாவேத எபா;
எ'திக மா"டா.
இெவலா, காதினி
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ஏ9மா? மா+யிைன
பா: பா; சிாி பா!
அேதேநர, ப?ைசய ப,
ஊ: ேப?3 ேப3த4ேக
உவ மா+யிேல
மாணிக, ெச/திக$#
"ம ைகயிட, எனக$டா/?
காணிைக ைவதாளா
தெந2ைச கா"ெடறா.
"ெப/வைளதா தமீ
ெப/ள அபினிேல
ஐயமிைல" எேற
அறிவி பா மாணிக,.
"தி F ெகா$ைடB,
நா),ந /கிற
ஒதிைக இைற
நாைள 8!"
------xxxxxx---

