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பாேவ�த� பாரதிதாச� எ�தியபாேவ�த� பாரதிதாச� எ�தியபாேவ�த� பாரதிதாச� எ�தியபாேவ�த� பாரதிதாச� எ�திய    

காத� பாட�க�காத� பாட�க�காத� பாட�க�காத� பாட�க�    

 

பாக� பாக� பாக� பாக� ----1 1 1 1     

அழ� தவ� ம	ைக பழ� தமி� ேபா�றா� - அவளி� ெசா�! - அவ� .... என�கா? - 

�கவாி ேதைவ - பற�� வ�த கிளிேய - வ��தி அைழ�தா� - சிாி ேப ��தைக� 

சீ"# - அவ� ெகா$ட ஆைமக� - தமி'$# நா)$# - அவ� *�னைக - மற ப 

ெத ப+? - ெதாி��ெகா� - காத�பசி - காத� தீயி� களி * - ஆ,! ஆ,! யா,! யா, ! 

- காத� - ேதா *���ேள மா பி�ைள - ஒ"டார, ெச/வ� எ� ேபா	கால, - 

அவ�ேம� காத� - தமி� மகேள ேவ$#, நீ எ�ேம� ஆைச ைவ�காேத - அவ� 

�+ * 

------ 

பாக� பாக� பாக� பாக� ----2222    

காத� பாட�க� - தி���ற� ப+�தா� - இ�,பி), ெபா�லாத ெந2சின� - 

தைலவி ேதாழி�� - அவ� இ�ைல - பழ	� ைப ப23ெம�ைத - அ�கா எ�பத4� - 

அவைளயா மண ேப�? - அவ� என���தா�! - எ� அ�தா� என��  ெபா� 

அ�தா� - ல,பா+ ேவ$டா, - கல * மண, வா�க - தி�மண, என��! - அவைன 

அைழ�� வா! - *� நாளி� *� வா�6 - ேசாற�ல ேகாைவ பழ, - என�காக  

பிற�தவ�! - நா), அவ7, - ெதாழிலாளியி� ேதா� - 8வாேயா �யிேல ? - வ$+ 

��த, 

----------- 

பாக� பாக� பாக� பாக� ----3333    

ேபா எ�றா�. பி�, வா எ�றா�. - அ'ேத� பிற� சிாி�ேத� - வ�தா� - தைலவி 

வ��த, - தமி� வா��ைக - தா/த� �ழ�ைதைய - அவ� வராதேபா� - ேதாழி 

849 - அ"+ ெசா�லலாமா? - ஒ��த)�� ஒ��தி - எ� அ�கா - க$ணபிராேன! - 

ெபா'� வி+யவி�ைல - இட: வ�� ேசராேத - இ�ப�தி� ��ப, - ஒ��தியி� 

ெந4றி - ஒ��தியி� ெந4றி - ந�ல ெந2ச� - ேசவைல  பிாி�த அ�றி� ேப# - 

எைவ இ��தா� எ�ன? அவ� இ�ைலேய! - காத� வ; - ம	ைகமா: உற6 

----------- 
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பாக� பாக� பாக� பாக� ----4444    

ெதா"டா=, ேதேனா! - அ�ப: வ�நா� - எதி:பா:��, ஏ�திைழ - அ�ப� வ�தா� 

அ ப+! - நா� வாழ� காரண, - பா�கார�பா� அ�* - க4ேப உயி: - உைட� 

தி��த, - ஒ�� வாழாத ஆ$க� - மணவாளைன  பறிெகா#�த ம	ைக 

அ'கி�றா� - வி#�தாேனா 

---------- 

பாக� பாக� பாக� பாக� ----5555    

க�ளி - தி�மண வா��� - ேபா��� ேவ$#, பி�ைள - ெப$கேள! - வான ெப$ 

- அவ� அட	கா? சிாி * - இ�ப, - அ�ன, ப�ைத� ேதட? ெச�றா� - 

அயலா:�� ேவைலயி�ைல - ெபா�தி� இ�வ: ைகக� - நா� ேபாகேவ$#, - 

ேசாைலயி� ேதாழிமா: - அ�ன, ப�� ெகா#�தா� - ேவல�ேம4 �ைற - ெதா"ட 

இ�ப, - எ�ைன� க� ப2ச�ைக யா�கினா� - *� ப�� த�தா� - நா�ேபா�, 

- ப�ளி��  ேபா�, *�ளிமா� - ெவ ப�தி4� ம��� - எ�ைன� க� ப2ச�ைக 

யா�கினா� - எ� பழி *? - இ�ைற�� ஒ�திைக, நாைள��� 8�� 

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

அழ� தவ� ம�ைக பழ� தமி� ேபா�றா�அழ� தவ� ம�ைக பழ� தமி� ேபா�றா�அழ� தவ� ம�ைக பழ� தமி� ேபா�றா�அழ� தவ� ம�ைக பழ� தமி� ேபா�றா�    

 

அவளி� அழ� 

 

வ2சி�ெகா+ ேபால இைட 

அ2ச�த� மா9ள� 

ந23�கிைணேயா, அல� 

அ,*�கிைணேயா, உல6 

ெக$ைட�கிைணேயா காிய 

வ$#�கிைணேயா, விழிக� 

ம	ைக�கிைண ஏ�லகி� 

அ	ைக�கிைணேயா மல�,? 

 

வானர3 தானில6 ேபா=லக மாதர3 

நானினி� வா',வைக ஆனதி� வானஉ� 

ேமனி அ�ேவா அமி��, @3மண ேமாமி�தி 
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கானிைட உலா6மயி� தா)ெமைனேய அைணய 

        -- நிைனயாேளா? 

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

அவளி� ெசா�அவளி� ெசா�அவளி� ெசா�அவளி� ெசா�!!!!    

 

ெகா23 பாி மா9ெமாழி 

ப$ைட�தமிேழா, அல� 

ெகா,பி4கனி ேயா எளிதி� 

உ$ட4 க�ேதா, அரசி 

மி2சி?3ைவ ேதா/உத# 

ப2ைச�ெகா� வா�வினிய 

ெகா$ட4கிைண யான�ழ� 

இ�ப?3ைன யா#வ� 

8#ெமனிேலா ெபாியேப9 ெப9ேவ� அல� 

நீ#�யேர அைடேவ� ஈ#ெசாலேவா அாி�, 

ேத#ெபா�� யா�மிைல, சீ�மிவேள, உற6 

யா6மிவேள, இனிய ேதனிவளி� ஈ என6, 

        -- அமி�ேவேனா 

ப23�கிைண யான அ+ 

அ�*��ாி தான�ைண 

மி�ப"ட� ேபா�ெம�� 

ெபா�ப"ட� ேபா� ஒளிெச/ 

அ�*4றி# மா� நைக 

இ�*4றி# மா9ள� 

ப$*�கினிதா/ ஒ'�, 

ந$*�கினி யா� எ'� 

 

பாடலவ� நா�ந(�)=ைர ஆடலவ� நானைடB, 

ஓைடமல ேர அரசி ஊ9மண, நா)மதி� 

நீடவ�, யா'மவ�, நீ:ைம இைச நா�அதனி� 

ஈ#ப# ேமனியவ� ஏைழஅதி� ஆவிஎன 

        -- அைமவாேளா 

--------------- 
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அவ� அவ� அவ� அவ� .... .... .... .... என காஎன காஎன காஎன கா????    

 

ெந2சி4�+ ேயறிநிைல 

நி�றி"டன ேள உயிாி� 

அ2ச�த� ேமாஅவளி� 

அ$ைட?ெசல ேவஇனிB, 

எ�ெசா4ப+ேய அவ7, 

இ�ெசா4 ெசா=ேமா அல� 

வ�ெசா4 ெசா=ேமா அழ� 

ம	ைக�ெகவ: ேபாயைறவ:? 

 

மானமவேள, எனதி� ஊ)மவேள. எ)யி: 

தா)மவேள, *க�ைம மானமவேள, ெகா+ய 

ஏழைம எலாமரசி ேதாழைமயினா ெலாழிB, 

மாமைழயி னா=ல� தானமைழBமா9 நல, 

        -- அ��வாேளா ? 

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

!கவாி ேதைவ!கவாி ேதைவ!கவாி ேதைவ!கவாி ேதைவ    

 

தகவ� ெதாியவி�ைல -- அவளி� 

�கவாி அறி��வா ஒ4றா! (தகவ�) 

 

அகல ெந4றி நிலா பிைற! க$க� 

அ ப"ட, ஒ ப4ற நீல,! (தகவ�) 

 

�க,, அ�றவ:�தெச� தாமைர! -- எழி� 

��ைத  பழி�த ப4க�! 

த�ேமனி ப�தைர மா49� த	க, -- அவ� 

சாி�ழ� மைலயி�@� அ�வி? 

*ைக வ$+யி� எ� ேம4 *�னைக 

ெபாழி�� ந#ேவ இழி�� ேபானா�. (தகவ�) 

 

எதிாி�வ� தம:�தா� அ  பாைவ -- அடடா 
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அைதவிட என�ெக�ன ேதைவ? 

சிைத�த� �த4பா:ைவ? -- காத4 

சிாி ேபா# பா:�தா� பி4பா#! 

 

மித�� வ�த த	க� ேதாணி எைனவி"# 

மைற�த�! காத� ெவ�ள�தி� ெநா�ேத�, (தகவ�) 

 

ெச�ற *ைகவ$+ நி�லா� ெச�றா� -- அ	ேக 

ெதாிைவ இற	கா தி� பா� -- நாேனா 

தி�றா� உயி:வா�ேவ� ெகா�;மைல? 

ெசDவாைழ� கனி?3ைவ இதைழ! 

அ�னவ� எ�)ள� த'�திய உ�வி� -- ந�ல 

அைடயாள ப+ ேத+வா! (தகவ�) 

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

பற�" வ�த கிளிேயபற�" வ�த கிளிேயபற�" வ�த கிளிேயபற�" வ�த கிளிேய    

 

பற�� வ�த கிளிேய! 

திற�த எ� மன�8# *�வா/! 

பற�� வ�த கிளிேய? 

 

பிற�த ெப$க� பல ேகா+ -- உ�ேபா� 

ெப$ெணா��தி ேத+ -- நா� 

இற��ேபா��� னா+ -- மில 

எழி� 3ம�தப+ எ�ைன நா+  

பற�� வ�த கிளிேய! 

 

ெப4ெற#�த ஒ� ெபா�ைன -- ம$ேம� 

பிாி�த ெத�ன அ�ைன! 

க49ண:�த எ�ைன -- நீ 

க$டதி�ைல எனி), எ� ��ேன 

பற�� வ�த கிளிேய! 

 

இல	ைகதனி�இ�� தாயா? -- அவ:ெச/ 

இழி6 க$# ைந� தாயா? -- நீ 
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கல	கி இ	�வ� தாயா? -- எ� 

ைகக� உ�ைன� காவாத தீயா? 

பற�� வ�த கிளிேய! 

 

உ�ள �ைறக� நா� தீ: ேப� -- தமி� 

உலைக மீ"#� கா ேப�. 

ெத�7 தமிழ: எ	கி��தா=, -- அவ:��� 

தீைம ெச/வாைர ஒ�ைக பா: ேப�. 

பற�� வ�த கிளிேய! 

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

வ#�தி அைழ$தா�வ#�தி அைழ$தா�வ#�தி அைழ$தா�வ#�தி அைழ$தா�    

 

ெகா23, -- கிளி��,ெகா  பளி��,எ� கா�! 

நில -- ெவாளி��, த�தளி��, இ, மா�! 

 

ெத�ற� -- ெதளி��, கனைலஎ� ேமேல 

மிக  -- *ளி��,, இனி��, ப3, பாேல 

அேதா -- விளி��, ெந�	கி எைன? சாேவ 

நா� -- களி�க வ�க எ�ஐயாேவ! 

 

F� -- �ளி��, ேத),ப# ேவ,* 

நா� -- �ளி��, *ன=, ெகா#, பா,* 

வ�� -- 3ளி��, �க�ைதஎ� வா�ேவ 

நா� -- 3ளி�க வ�க எ�ஐயாேவ! ( 100 ) 

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

சிாி%ேப �$தைக  சீ'(சிாி%ேப �$தைக  சீ'(சிாி%ேப �$தைக  சீ'(சிாி%ேப �$தைக  சீ'(    

 

ேசாைல வழியி� 

ெதா#��, மணி�கிைளG� 

ஆ;� அ+யி� 

அைம�தி்"ட தி$ைணயிேல 

ந$ப� வ�ைகயிைன 

நா�பா:� தி��ைகயிேல 

ெவ$ப�ைல  Fவிதலா� 
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I+ெயா� ெம�;தா� 

ேபானா� இட�ைக 

ெபா4�ட�ைத  ேபா"டைண�ேத 

நாேன அ  ெபா4�டமா/ 

நா"+� பிற�ேதனா? 

 

ேதாைகயவ� ேபாைகயிேல 

��7, வள: *மா� 

பாக� க+�த 

ப+கச பா� ஓ+வ�ேத 

அ�னாைள அ$+ 

அழ� �க, எ#�க  

ெபா�னான ��தெமா�9 

Fைவ ெகா#�தாேள, 

அ�தமா� நானா/ 

அைம�ேதேனா? இ�ைலேய! 

எ�த வைகயிேல 

ஏ�திைழைய நா�பிாிேவ�? 

 

நீ:ெகா$# ேநாி�வ�, 

ேநாிைழைய� க$டைண�தா� 

ேப:ெகா$ட ேநாிைழயா� 

ெப4றைதநா� ெப4ேறனா! 

ம	ைக வழிநட�� 

ேசாைல மணி��ள�தி� 

 

த	�நீ: ெவ�ள, 

த'வி மல:ேமனி 

ஆழ, மைற�க 

அவ� I�கி னா� அ�த 

ஆழ  *ன=, நா� 

ஆேனனா? இ�ைலேய 

 

தாழ உைடஉ#��� 

த$ணீ:� �ட,தா	கி 
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வ�தா�. வ�,வழியி� 

வ��நா� கா�தி��ேத 

ெச�தாைழ F��? 

சிாி�க? சிாி ெபா;யா/  

ெபா4ெபா+ைய உணட�ளி  

Fைவ வழிமைற�க 

ந4ைகயா� தா��ைட�தா�, 

நா�நி4பைத�க$டா�. 

ெகா�ெத#�த ேகாைவ  

பழஉத# தா� திற�ேத 

��ெத#�� நா�மகிழ 

��ைவ�தா�! அ�பி� 

இ� ெப�வா, நீஆ�க 

எ�றா�! அவளி� 

சிாி பத4�� ��தைக? 

சீ"#! 

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

அவ� ெகா)ட ஆைமக�அவ� ெகா)ட ஆைமக�அவ� ெகா)ட ஆைமக�அவ� ெகா)ட ஆைமக�    

 

ெகா2சாைம ஒ�9 மகிழாைம 

ஒ�9 �ளி: தமிழா� 

ெக2சாைம ஒ�9 கிடவாைம 

ஒ�9 கிைளஞ: தம�� 

அ2சாைம ஒ�றாைச ஆ4றாைம 

ஒ�றத� ேம=மி�ேற 

�2சாைம பாைடயி� L�காைம 

உ$# �+இைட�ேக. 

 

அவ� அைட�த ஆைமக� 

 

பாராைம ஒ�9 பகராைம 

ஒ�9ைக ப4றிஎைன? 

ேசராைம ஒ�9 சிறவாைம 

வா�வி4 சிற பளி�க 

வாராைம ஒ�9 மகிழாைம 

ஒ�9 வரவி#�தா/ 
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ஓராைமேயெபாேற� ஆறாைம 

ேய4றிைன ஓ$ெடா+ேய! 

--------- 

தமி�)( நா,)(தமி�)( நா,)(தமி�)( நா,)(தமி�)( நா,)(    

    

சாிதா$+ ேபா+ -- அ+ 

த	க வான,பா+ 

சாிதா$+ ேபா+! 

 

சிாி��, பாைவ, நைட ஓவிய,, 

ெச�ேத� எ�9 நிைன�ேத� -- நீ 

தி�,பி  பா:�க மற�� வி"டா/ 

தி#�கி"# மன, ெகாதி�ேத� 

ப��ைக� க�=, உ�கிவி#, 

பா"+� ஒ�9 ேக"டா� -- அ  

ைப�தமிழி� அ�7$# 

ைகயி� இற�, உ$#! (சாிதா$+) 

 

ப?சிளநீ:, ெவ$ணில6, 

பா	கி எ�9 நிைன�ேத� -- எைன  

பா:�திட6, ம9�� வி"டா/ 

பதறி மன, ெகாதி�ேத� 

ந?சர6, மகி��தி���, 

நா"#  பா"#� ேக"டா� -- அ�த 

ந4றமிழி� அ�7$# 

ைகயி� இற�, உ$#! (சாிதா$+) 

 

ேதன�வி, F�ேதா"ட,, 

ெச�வ, எ�9 நிைன�ேத� -- நீ 

சிறி� ேபச ம9��வி"டா/ 

தீயா� ெந23 ெகாதி�ேத�, 

ஆைன ஒ�9, மத, அட	�, 

அ�ைம  பா"ைட� ேக"டா� -- அD 

அ�ைன தமி� அ�7$# 

ைகயி� இற�, உ$#! (சாிதா$+) 
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--------- 

அவ� -�னைகஅவ� -�னைகஅவ� -�னைகஅவ� -�னைக    

 

Mறா யிர�, எ�ேநா/ ேபா�கா� 

ேபெறனி� அவள�* ெப9வ தா�, 

அ�னவ� *�னைக மி� விள�� 

ம�),எ� காத� வா�6��  ேபா�ேம! 

----------- 

மற%ப ெத%ப.மற%ப ெத%ப.மற%ப ெத%ப.மற%ப ெத%ப.????    

 

அவ� ேம� தாேன நாேன 

ஆைச ைவ�ேத� மாேன! (அவ� ேம�) 

 

கவைல மா"ைட ஓ"+? ெச�றா� 

க$ைண அேதா கா"+? ெச�றா� (அவ� ேம�) 

 

��ைல மல: ஏ�தி வ�� 

�� அத4� ��த� த�� 

அ�ல� எ�லா, க$ணி4 கா"+ 

அக�றி#வா� உ�ள, ெநா��. (அவ� ேம�) 

 

ஆட? ெச�றா� அ	கி� பா� 

அ�ைம 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� அவ�பா#! (அவ� ேம�) 

 

வ'�கிய �ள�� ப+ 

வ�தைண�தா� அேத ெநா+ 

மைழB, பயி�, அவ), நா), 
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மைற பெத�றா� அ� எ ப+? (அவ� ேம�) 

----------- 

ெதாி�"ெகா�ெதாி�"ெகா�ெதாி�"ெகா�ெதாி�"ெகா�    

 

நா� உ�ைன� காத;�தா� 

நீ எ�ைன� காத; பா/; 

ேத), திைனயாேவா, எ�9 

ெத� பா	கிைச பாடவி�ைல ேதாழி -- இைத� 

ெதாி��ெகா� *ாி��ெகா� ேதாழி! 

 

காத; ப ெத�இய4ைக 

காத;ேல உ�ைனய�றி 

மாதரசி ேவறறிேய�! 

மதிேபா�ற நி��க�தி� சிாி * -- எைன 

மதிமய��, அ�பி� வைலவிாி *! 

 

உ�ைன� காO, ெபா�"#நா� 

ஓ+வ�, அ�விய�றி 

எ�ைன உ��� கா"#த4கா/ 

எ�9, வ�� நி4கமா"ேட� ேதாழி -- நைம 

ஒ�றிைண�த இய4ைக�தா/ வாழி! 

 

யா�மி�ைல 

 

8ட�திேல வ�த மாட *றா! -- 8+� 

ெகா23, கிளி எ�ைன வ2சி பதா? 

8ட�திேல வ�த மாட *றா? 

 

மன மாட�தி� எாிB, மணிவிள�ேக! 

வாரா/ எ� பசி�ேக உணவளி�க, 

8ட�திேல வ�த மாட *றா! 

 

ேகாைடதைன� தணி��, மல:?ேசாைல -- உ� 
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8�த� பற��மா எ�ேமேல? 

ஆைட அைழ�தத+ நைம மாைல 

அைதவிட உன�கி	ேக எ�ன ேவைல? 

8ட�திேல வ�த மாட *றா! 

 

சிாி *�� �க�தினி� எ�ன ப2ச,? 

தீயா/ இ���ேமா+ உ� ெந2ச,! 

தி� ப+ ேசயிைழ உ� �க�ைத� ெகா2ச, 

சில,* பா#, அ+� க+ேய� த2ச,! 

8ட�திேல வ�த மாட *றா! 

 

தாேன கனியேவ$#, ெந2ச�கனி 

த+ெகா$# கனிவி�கலாேமா? இனி 

மாேன, அக ப"டா/ எ�னிட�தினி� 

வா நா, இDவிட�தி� த�ன� தனி! 

8ட�திேல வ�த மாட *றா! 

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

காத�பசிகாத�பசிகாத�பசிகாத�பசி    

 

ேந49 வ�ேத� இ�ைலேய -- நா�! 

நீ இ�ைலேய! 

கா49வ�த ேசாைலயி� எைன� 

க$#சிாி�த ��ைலேய! (ேந49) 

ஆ4ற	கைரயி� ஓர, -- மாைல 

ஆ9மணி ேநர, -- நீ 

@4றி� பா/ என நிைன�ேத� 

விைள�தா/ ெந2சி� ஆரவார,! (ேந49) 

 

*�லா	�ழ� ெசா�ைல -- உ� 

*�வமான வி�ைல -- ���  

ப�ைல, இதைழ, �க�ைத� ேத+  

பா:�ேத� இ�ைல -- ப"ேட� ெதா�ைல. (ேந49) 

 

இ�பமான நில6 -- நீ 
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எ�ைன ப4றி உல6 -- நா� 

��ப ப"ட ேநரெம�லா, 

ெதாைல�த� பா:; ெகா2சி� �ல6! 

ேந49வ�ேத� இ�ைலேய -- நீ 

இ�ைலேய! 

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

காத� தீயி� களி%-காத� தீயி� களி%-காத� தீயி� களி%-காத� தீயி� களி%-    

 

அ�*ைடயாேள 

        அ�ைம�ேதாழி ; 

        எ�ைன ப4றி 

        நிைன�காேத! 

உ�ற� க��ைத 

        ஒ *, ப+ நீ 

        அறி6ைர ஏ�, 

        உைர�காேத? 

உயி�, உண:6, 

        உ�ள���ேள 

        ஓ	�, *யலா/ 

        அ+�கிற�! 

உய�, காத� 

        உண:?சி ெந� பா/ 

        ஓ�ைறB, காணா 

        �ய:கிற�! 

 

சாதி, �ல,, மத,, 

        சீல,, மான, 

        சா:�த காதல தீயினிேல 

ேவதியைன ேபா� 

        விரகி"ட�ல 

        காத� தீயி� 

        எாி�தி"ேட�! 

காதைல அறியா� 

        கயவ: 8"ட, 

        க$டைதெய�லா, 
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        க�த"#,! 

ேமா�, அைலயி� 

        உ ைப� ெகா"#, 

        Iட:க� ஏ�, 

        ெச/ய"#,! 

 

இளைம எ�), 

        அ�வி  ெப$ நா� 

        இைளஞ� எ�), 

        ேபரா4றி� 

உள	ெகா$டா+ 

        எ�ைன இழ�ேத�! 

        ஊராரா, நா/ 

        �ைல�க"#,. 

உ$O, ேபா�, 

        உயி:��, ேபா�, 

        காதைல ய�றி 

        ஒ�றறிேய�! 

ப$O, ெதாழி;� 

        பா"+� காத� 

        ம�னவன�றி 

        ேவ9 அறிேய�. ( 285 ) 

---------- 

ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�! ! ! ! ஆ�ஆ�ஆ�ஆ�! ! ! ! யா�யா�யா�யா�! ! ! ! யா� யா� யா� யா� !!!!    

 

ஆ#கி�ற மாமயி=, 

பா#கி�ற F	�யி=, 

8#கி�ற சி"#மவ� ஆ, ஆ, ஆ,! -- காத� 

ெகா$டா"ட, ேபா#வ�, யா, யா, யா,! 

த$டமி��ேத� ெசா4க�,* 

ெகா$+னி��, �4றால, 

ெதா$ைட, ேதாளி� 

ெப$கனியா� ஆ, ஆ, ஆ,! -- காத� 

ெதா�தரவி� உ$ப�6, யா, யா, யா,! 

 

���நிலா Iர;னா� 
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��தழிைழ ெவ�ல  பா: பா� 

க"டைள�க� அழகியவ� ஆ, ஆ, ஆ,! -- காத� 

க�மய�கி� ��7வ�, யா, யா, யா,! 

�றி2சி நில,ேபா� நல�தா� 

ெவறி��ைலேபா� அழகா� 

�றிம�த,ேபா� வள�தா� ஆ, ஆ, ஆ,! -- காத� 

��ெத#��, இ�ப�கட� யா, யா, யா,! 

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

காத�காத�காத�காத�    

 

அவ�; 

        எ� உத"ைட� க+�த� 

        வ$ெட�9 எ$ணிேன� 

        நீ	க� தாமா? -- அட! 

 

அவ�; 

        பசி��� கிைட�த� பலா? 

        3ைள எ�9 எ$ணிேன� 

        உ� உத#தானா? -- அட! 

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

ேதா%- ��ேள மா%பி�ைளேதா%- ��ேள மா%பி�ைளேதா%- ��ேள மா%பி�ைளேதா%- ��ேள மா%பி�ைள    

 

        மா பி�ைள வ�தா� -- மா� 

        ேதா பிேல நி�றா� -- உ� (மா பி�ைள வ�தா�) 

 

8 பி#,ப+ ெசா�னா� உ�ைன 

�,பி"டாேன அவ), எ�ைன! (மா பி�ைள வ�தா�) 

 

        தா/ விழி�தா=, -- அவ� 

        வா/ ம+�தா=, -- வழி 

        நா/ �ைல�தா=, ெபா/  

        ேப/ மறி�தா=, நீ 

ேபா/வா அவ� சா���ேன 

ெபா/ய�லேவ எ� ெபா�ேன! (மா பி�ைள வ�தா�) 
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        இ�"+��தா=, -- பாைர 

        உ�"+��தா=, -- வழியி� 

        தி�"+��தா=, -- ெவளியி� 

        ம�"+��தா=, நீ 

உயி���� த	க� க"+ அவ� 

உயி��� நீ ெவ�ல� க"+! (மா பி�ைள வ�தா�) 

 

        மைழ இ��தா=, -- கிைள 

        தைழ வி'�தா=, -- அவ� 

        பிைழ *ாி�தா=, -- *; 

        வழியி� வ�தா=, அ+ 

அழகான மயிேல உ�ேம� 

ஆைச ைவ�தா� உ$ைமயிேல! (மா பி�ைள வ�தா�) 

 

        மைல த#�தா=, -- அ�வி 

        அைல த#�தா=, -- வழியி� 

        ெதாைல த#�தா=, -- மன�தி� 

        நிைல த#�தா=, நீ 

 

தைல கா"ட ேவ$#, அவ� 

சா�கா"ைட நீ�க ேவ$#,! (மா பி�ைள வ�தா�). 

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

ஒ'டார� ெச0வ" எ� ேபா�கால�ஒ'டார� ெச0வ" எ� ேபா�கால�ஒ'டார� ெச0வ" எ� ேபா�கால�ஒ'டார� ெச0வ" எ� ேபா�கால�    

 

ப"டாணி வ�ன  *�? ே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, ேம�ேம=, -- அ� 

க"டாய, ெச/திட வ�தா=, -- நீ 

ஒ"டார, ெச/வெத� ேபா	கால,!. 
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ஆவணி வ�த� ெச�ேதேன -- ஒ� 

தாவணி B,வா	கி வ�ேதேன -- எைன  

ேபாெவ�9 ெசா�னா/ ெநா�ேதேன -- ெச��  

ேபாக6, மன��ணி�ேதேன. 

Fேவா+ விழி� ெக$ைடயிேல? -- ஒ� 

ேநாேவா+ உ� ெதா$ைடயிேல? -- நீ 

வாவா எ�ற� அ$ைடயிேல? -- எ�9 

8வா ேயாக�	 �யிேல! 

---------- 

அவ�ேம� காத�அவ�ேம� காத�அவ�ேம� காத�அவ�ேம� காத�    

 

உ$டாேல ேத� மலாி� ேத� -- இவ� 

க$டாேல தி�தி��, ேத�! 

வ$டா� ெகடாத ேத�! 

ைவய, காணாத ேத�! 

ெமா$டா�� ைறயாத ேத�! -- நாேன 

ெமா/�ேத� ேபராைச ைவ�ேத�! (உ$) 

 

க$ெணாD ெவா�9, Fேவ 

ைக ஒDெவா�9, Fேவ 

ெபா�)ட, ெப�லா, 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 அ�L"#, 

பாவிைவ�ேத� இதி� நா"ட, -- காத4 

பசி�கிவ� பழ�ேதா"ட,. (உ$) 

----------- 

தமி� மகேள ேவ)(� நீ எ�ேம� ஆைச ைவ காேததமி� மகேள ேவ)(� நீ எ�ேம� ஆைச ைவ காேததமி� மகேள ேவ)(� நீ எ�ேம� ஆைச ைவ காேததமி� மகேள ேவ)(� நீ எ�ேம� ஆைச ைவ காேத    
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அவ�; 

எ� மீதி� ஆைச ைவ�காேத -- மயிேல 

எ�ைன  பா:��, சிாி�காேத 

உ�ேம� நா� ஆைச ைவ�கவி�ைல -- நீதா� 

உ$ைமயிேல தமி�மக� இ�ைல. ஆதலா� (எ�மீதி�) 

 

அவ�; 

ம�களி� ேவ49ைம ஏ�? -- காத� 

வா��ைகயிேல நா,*�, ேபா�? 

அ�கால மனித�, நாேமா? -- எ�ைன 

அயலா� என வில�கிடலாேமா? உலக�� ம�களி� 

 

அவ�; 

சாதிக� @��திட ேவ$#, -- ெப$ேண 

தமிழினேமா வா��திட ேவ$#,? 

மாெதா��தி ேவ$#, என��, -- தமி� 

மகளா யி��தா�தா� இனி��,! ஆதலா�, (எ�மீதி�) 

 

அவ�; 

எ� உத"+� கசிவ�, ேதேன -- உ$ைமயி� 

எ� ேப?3, உ� தமி�தாேன? 

ெபா�ேன"+� *க� தீ"#ேவா, -- இ�ப  

*�வா�ைவ நிைல நா"#ேவா,! உலக�� ம�களி� 

 

அவ�;  

தமி�, உட�, உயி: யா$#, -- ஒ� 

தமி�மகளா/  பிற�திட ேவ$#, 

அமி�தி� நா7,நா� I�க -- என� 

காைச உ$#! தமிழக, வா�க! 

-------- 

அவ� ".%-அவ� ".%-அவ� ".%-அவ� ".%-    
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ப+��,ப� த+��, இ��தவ� தாேன -- அ�த  

பாவிஎ� உ�ள, கவ:�தாேன! (ப+��,) 

 

�+�தறியாத உ�ள, �+�த� -- காைள 

ெதா#வெத  ேபாத+எ� ேதாைள? (ப+��,) 

 

வி+�தா� அவ� உ�விேலஎ� விழிதிற��, - எ� 

ேவைல�கிைடயி� நிைனெவ�லா, எ	ேகா பற��, 

ெகா+யவ� பிாி�தா� எ�பதா� எ�)ள, 

இற��, -- பி� 

ெகா2சவ�வா� எனஅ� மீ$#, பிற��, (ப+��,) 

 

மற�தி��கேவா எ�னா� �+வ�, இ�ைல -- அ�த 

வ2ச வ$#�ெக� ெந2ச�தாேன ��ைல! 

உற	�,ேபா�, இைம���7, ெச/�வா� 

ெதா�ைல -- எ� 

 

ஒளிஇத� அைடBமா அவ����  ப�ைல? (ப+��,) 

 

காைல� கதி:வ�� பலகணி இ#�கிேல சிாி��, -- அ� 

காைள எ"+  பா: ப� ேபாலேவ இ���,. 

ேசாைல� �ள�தி� ெச�தாமைர இத�விாி��, -- அ� 

Lயவ� �கெமன எ�உள, ஆ: பாி��,! (ப+��,) 

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

காத� பாட�க�காத� பாட�க�காத� பாட�க�காத� பாட�க�    

 

பா"#  ப+�க� ெதாி�தா� வா 

இ�லாவி"டா� ேபா -- எ�றா� 

 

        பா"#  ப+யானா,; 

        ப�தில�க, உ�ளவனா, 

        @"#  ப+ேயற 

        ேவ$டா, எ�ேறா"+னா�; 

        வ�7வ�ப +�ேத�எ� 
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        றா�! நீ வழ	கி#! நா� 

ெகா�7வ�ப+�ேத� எ�றா�. 

 

(பா"#  ப+��? 3ைவயாதவ� எ�9, ஆனா� ப�� 

இல�க, (Mறாயிர,) ெசா��ைடயவ� எ�9, ேக�வி  

ப"ட காத;, அவைன எ� வி"#  ப+ேயற ேவ$டா, 

எ�9 ஒ"+ வி"டா�. அவ� ஓ+ ேபா/ தி�வ�7வ: 

ெச/த தி���றைள  ப+��� ெதளி�ேத� எ�9 தி�,பி 

வ�தா�. அ ப+யானா�, நீ ெகா# நா� உ�னிடமி��� 

ப+�ேத�. ஒ� ப+�ேதனளவான இ�ப�ைத� ெகா�7ேவ� 

எ�றா� காத;. ெகா�வ� -- ெகா�7ேவ�. 

 

வழ	கி# -- ெகா#, பி�ன+யி=�ள  

ப+�ேத� -- ஒ�ப+ அள6�ள ேத�.)      ( 1 ) 

--------- 

தி# �ற� ப.$தா�தி# �ற� ப.$தா�தி# �ற� ப.$தா�தி# �ற� ப.$தா�    

 

மர�தி� நிழ;� நி�9ெகா$# 

வ�த எ�ைன நீB, க$# 

வான, பா:�க எ�ன உ$# ந�ல 

ப��தி *டைவ கா/�தத+ ெபா�வ$# -- நீ 

ப�க�திேல நி�றாய+ க4க$#. 

 

பா:�ததி�ைல எ�க$ணாேல 

பாாினிேல உ�ைன  ேபாேல 

ப+�த தி�ைல இ���னாேல 

ஏ�தி ஏ�தி� ெதா'வ�, உ�காேல -- ெகா2ச, 

இைச�� வா+ மயிேலஎ� பி�னாேல 

 

ைவய க�தி� ஏ�பி ற�தா/? 

வா��ைக இ�ப, ஏ�� ற�தா/? 

ம	ைக கட� ஏ�ம ற�தா/? 

ஐையேயா அழகி ேலநீ சிற�தா/! -- எைன 
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அைலய வி"டா� நீ @ணி� இற�தா/!. 

 

நீ ப�தைர மா49� த	க, 

நிைறேப?3 ம�ைர? ச	க, 

நிைன�� நிைன�� ேவ�, எ�அ	க, 

ஊ: பழி��, எ�மன�, கச	�, -- அ+ 

உ$ேடா ெசா� என�ேக+ நிகெர	�,! 

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

இ#�பி,� ெபா�லாத ெந3சின�இ#�பி,� ெபா�லாத ெந3சின�இ#�பி,� ெபா�லாத ெந3சின�இ#�பி,� ெபா�லாத ெந3சின�    

 

இைழயி), ெம�;ைடயா�; 

கய4க$ணினா�; ஏ4றி#ெச	 

கைழயி), இ�ெமாழியா� 

வ�ைள� காதினா�, காாி��ெச/ 

மைழயி), க�ன	 க�	 

�ழலா�; எ� மன,ந;�� 

Qைழயி), ஏ4காத ெந2சினா�! 

எ�ன Qவ=வேத? 

 

ப2சி), ெம�ல+யா�; ப3� 

ேதாைகயி� சாய;னா�; 

ந2சி), ெகா�=, விழிBைடயா�; 

ஒ� ந�னிலவி� 

பி2சி), ஒ$ைமேச: ெந4றியி 

னா�; அவ� பி�நட�� 

ெக2சி), ஏ4காத ெந2சினா�! 

எ�ன கிள��வேத? 

 

��தி), ��ைல அ�,பி), 

ஒ�ளிய �ர;னா�; 

ெசா�தி), சீாின�; ேசா"# *றா� 

8"# மா:பக�தா�; 
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வி�தி), மாணி�க ேமமி�, 

ெபா�வய� ேமனியிைன 

ந�தி), ஏ4காத ெந2சினா�! 

எ�ன நவி=வேத? 

 

ேவயி), ெபா�ென#� ேதா7ைட 

யா�; ஒ� ேவைளயிேல 

ேதயி), ேதயா �'நிலா  

ேபா�ற தி��க�தா�; 

ஆயி), ஆ/�தா/� திய4றிய 

பாைவ! எ� வி$ண பேம 

ஈயி), ஏ4காத ெந2சினா�! 

எ�ன இய,*வேத? 

 

க�,பி), தி�தி��, ெசா�ெலா�9 

ெசா�;எ� காத;ைன 

வி�,பி), அ�றி வி�,பா 

வி+), விள�கிவி"டா� 

��,பி), � பிழ�ேத� வா'ேவ� 

அ�றி? ெச�ெதாழிேவ� 

இ� பி), ெபா�லாத ெந2சினா�! 

எ�ன இய,*வேத? 

----------- 

தைலவி ேதாழி �தைலவி ேதாழி �தைலவி ேதாழி �தைலவி ேதாழி �    

 

சகிேய தாேள� நா� 

வாேத -- ெச/ெயா$ணா�! 

சதா எ�நிைன6 காதலா� 

மகாேசாக, அைடத� ந�ேறா! (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 மி�ேக; 

ப$Oேத+ தா	ெகாணா�! 

சகிேய தாேள� நா� 

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

அவ� இ�ைலஅவ� இ�ைலஅவ� இ�ைலஅவ� இ�ைல    

 

பழ�த4�� ேதாழ��ளா:; கிைளஞ: உ�ளா:; 

ப�ெபா�7, இ�ல�தி� நிைறய� ெகா$டா/; 

விழியினிேல ஒளியிழ�த ெத�ன' எ�9 

விள,பிைன நீ உள,ஒ�த ேதாழா ேகளா/; 

எ'�கி�ேற� ஓடவி�ைல இற�! க$க� 

எதிேலB, ெபா��தவி�ைல எ� அக�ைத 

அழ�ெச/� நா7,எ�பா� அ�* ெச/வா� 

அவ�இ�ைல; எ�ெந2சி� அைமதி இ�ைல! 

 

'*க�வ�� மைலமைலயா/� �விய, வா/�த 

*ைதயைல ேபா� வ�வாB, ெகா"ட, நீேய� 

இக� அைட�த தமிழர3 ேபால ெந2ச, 

இைள�கி�றா/' எ�கி�றா/ ேதாழா ேகளா/: 

பக4பனிB, காயவி�ைல இரவி� L�க, 

பைகயா�,! எ�உளமா, க�	க� ேம"ைட 

அக��ததிேல இ�பெமன நிைற� தி��த 

அவ� இ�ைல; எ�ெந2சி� அைமதி இ�ைல; 

 

'அ#�கைளயி� எ',*ைகேய அ�தா/ நாற 

அ$ைடயிேல பணிெச/ேவா: உ�வா/ பா:�� 

ந#�க�9, நிைலBைடயா/ ந;ேவ�' எ�9 

நவி=கி�றா/ ேதாழேன *க= கி�ேற�; 

கைட�ேகக� கா;னிேல ஓ"ட மி�ைல 

க$O��� I+ைவ��� கா�தி��த 

அ+?சில,பி� இைசயாைள� தா/ அைழ�தா� 

அவ�இ�ைல; எ�ெந2சி� அைமதி இ�ைல; 
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'ெத�ற�வ�, வழியினிேல அைம�த @#, 

ெச�ெந;ைன� �வி�கி�ற ந�ெச/ தா), 

எ�ைற��, உைடயா/நீ எ�ன ஏ�க,' 

எ�9ைர�தா/ ந�9ைர ேப� ேகளா/ ேதாழா. 

ஒ�றி=ேம ெபா��தவி�ைல எ�ற� கா�, 

உயி:ேபா�ற ம	ைகயிைன அ$ைட வ�ேத 

அ�றைழ��? ெச�றா� எ� அ�கி�, @"+� 

அவ�இ�ைல; எ�ெந2சி� அைமதி இ�ைல! 

 

'*�வ, ெநறி�தா� உலக, ெபா+யா/  ேபா�, 

ேபாஎ�றா� ெச	கதி�, ேபா�கி� மா9, 

ெப�மறவா ஏ� ந;�தா/' என�ேக" கி�றா/ 

ெபற4காிய ேதாழேன இைத�ேக" பா/நீ 

ஒ�நிைன6, ஒ�ெசய=, இலாெதாழி�ேத� 

உயி:வா� கி�ேற� இ�6, *�ைமேயஆ,! 

அ���ைனைய அ�ைனவ�� 8"+? ெச�றா:! 

அவ�இ�ைல; எ�ெந2சி� அைமதி இ�ைல. 

----------- 

பழ��%ைப ப34ெம$ைதபழ��%ைப ப34ெம$ைதபழ��%ைப ப34ெம$ைதபழ��%ைப ப34ெம$ைத    

 

        ஆ�மி�லா ேநர�திேல 

        'வா' எ�றா� வ�வதி�ைல 

        அ,மா இ���, ேநர�திலா 

        �,மாளமா? -- அவ� 

        அ+ைய� தா	க எ���� 

        ெபாிய ேமளமா? 

 

        ேத�, இ�ைல தி�விழா6, 

        இ ேபாதி�ைல ெத�விேல 

        சிவ� ேகாயி� தா)$# 

        வர?ெசா�ல+ இரவிேல. 

        ஆாி� பா: ஊஊ ஊஉ, 
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        அவ), நா), தாமி� ேபா, 

        ஆைசதீர� 8டலாேம 

        அதிகாைலயி� பிாியலாேம! (ஆ�மி�லா) 

 

        ஆயிர	கா� ம$டப�தி� 

        ேபாயி� ேப� ��னா+, 

        அழ��ைர �க�ைத I+ 

        வ�திட"#, பி�னா+, 

        பாB, ப#�க� தைலயைணB, 

        இ�லாவி"டா� எ�னா+? 

        பழ	� ைப எ	க7��  

        ப23ெம�ைத அ�ேறா+? (ஆ�மி�லா) 

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

 

அ கா எ�பத5�அ கா எ�பத5�அ கா எ�பத5�அ கா எ�பத5�    

 

அ�க�கா எ�ற� கிளி�க'ைத! 

 

        க"டழகி நா� நா7, 

        கா�தி��ேத�; ஓ: நா�எ� 

        கி"டவ�தா�! இ�த� 

        கிளி�க'ைத ம"+�றி 

        அ�க�கா எ�றதனா� 

        ெத��வா/� த	ைக வ�தா�; 

        எ�ேகேடா எ�9 பற� 

        தா�. 

 

(கிளி�க'ைத எ�ற� கிளிைய ஏசியப+! ம"+�றி- அளவி�லாம�.) 

அாி்தி� வ�த காதல�, அ�க�கா எ�9 கிளி க�தியதா� 

ெத��வாBைடய த	ைக ேபா=,, அவ� இ	� வ�கி�றா� 

ேபா=,, அதனா� எ�ேக# வ�ேமா எ�9 காதல� பற�� 

ேபா/ வி"டா� எ�ப� பி� இர$ட+களி� க���.) 
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---------------- 

அவைளயா மண%ேப�அவைளயா மண%ேப�அவைளயா மண%ேப�அவைளயா மண%ேப�????    

 

ேமனி ெய�லா, ெவளியி� ெதாிய 

ெவ	காய�ேதா� ேசைல க"+ 

மானெம�லா, வி4பவளா ெப$டா"+? -- அவ� 

மா�ேதா பி� எைன அைழ�தா� க$கா"+! 

ேதனி��தா� அவ� ேப?சி� 

சிாி பி��தா� அவ� உத"+� 

நா� மய	கி விடலாமா ெசா�ைலயா? -- அவ� 

நட�ைத ெக"#  ேபாவாளா இ�ைலயா? 

 

கம�வி��தா� 8�த;ேல 

கைலயி��தா� நைடயினிேல 

அைமவி��க ேவ$டாமா ெத�பா	ேக -- ேக� 

ஆ: ெபா9 பா: அவ� ெகா#��, அ�தீ	ேக? 

அமி�தி��தா� க$களிேல 

அழகி��தா� �க�தினிேல 

தமிழ:���ேள மான உண:?சி ேவ$டாமா? -- நா, 

தைல�னி�� வா', நிைல F$ேடாமா? 

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

அவ� என �$தா�அவ� என �$தா�அவ� என �$தா�அவ� என �$தா�!!!!    

 

என���தா� அவ� என���தா�! 

எ�ைன�தா� அவ� காத;�தா�. 

தனி�தி��ைகயி� *�ைன ய+யி� 

சா/�தி��ைகயி� எ�ைன� க$டவ� 

மன�தி;��த த� காதைல 

வாாி� க$ணா� ேநாி� ைவ�தா�. 

        என���தா� அவ� என���தா�! 

 

மயி;றகி� அ+யிைன அவ� 

மல�த"+� ந#வி4 க$ேட�! 

விய பி��த� க$�றி பி� 



28 

 

வி� பமி��த� *�சிாி பி� 

        என���தா� அவ� என���தா�! 

 

எ ப+ இ���, ெச�தாமைர 

அ ப+ இ���, ெச	ைகநிைர 

ைக பட எ�ைன அைண��,ேபா� 

கண�, பிாிய மன, வரா�. 

        என���தா� அவ� என���தா�! 

 

இர$# ேதா7, இர$# ெபா�மைல 

எவ� அைடவா� இ�த? ெச,மைல? 

வ��த, இனிB, எ�னிட�திலா? 

மனஇ�� ெகட வ�தெவ$ணிலா! 

        - என���தா� அவ� என���தா�! 

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

 

எ� அ$தா� என �% ெபா� அ$தா�எ� அ$தா� என �% ெபா� அ$தா�எ� அ$தா� என �% ெபா� அ$தா�எ� அ$தா� என �% ெபா� அ$தா�    

 

எைன, 

மண�க�தா� பண�ைத�தா� 

�வி�க�தா� *ற ப"டா� 

மற பாேனா ேதாழி  ெப$ேண! 

        எ� அ�தா� -- மன, 

மாறமா"டா� மா49ய:�த ெபா� அ�தா�! 

 

ந�ல, 

�ண�தி�தா� ெசய;4றா� 

அைண பி�தா� மி��தி"டா� 

�4றமி�லா� ேதாழி  ெப$ேண 

        எ� அ�தா� -- ஓ� 

ேகாைவ  பழ�ைத� கிளிவி#மா தி�ன�தா�? 

 

எ�, 
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சீைர�தா� ேகாாி�தா� 

ேதாி4றா� ஏறி�தா� 

தி�,*கி�றா� ேதாழி  ெப$ேண 

        எ� அ�தா� -- அவ� 

வி�,*வ�, உலக�திேல எ�ைன�தா�! 

 

எ�, 

ேபைர�தா� எ$ணி�தா� 

ஊைர�தா� ேநா�கி�தா� 

ெபய:கி�றா� ேதாழி  ெப$ேண 

        எ� அ�தா� -- நீ 

�யர�தி� ஏ� த�ளி� ெகா$டா/ 

உ�ைன�தா�? 

-------------- 
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ல�பா. ேவ)டா�ல�பா. ேவ)டா�ல�பா. ேவ)டா�ல�பா. ே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� திற�தி#! ச$ைட மற�தி#! 

 

மைனவி : தீ: பாக? ெசா�;"ேட� உ�னிட, -- அ�த  

        பா: பாைன? ெசா�லாேத எ�னிட,. 

 

கணவன : ெப$எ�த ஊாிேல? ேக"ேபாேம ேநாிேல! 

 

மைனவி : ம$ணா�ைத� காெதாிB, ம"+ேய 

        வாரா/இ	 ேகசி	க� �"+ேய! 

 

மைனவி : க$O$# ைபய)��� கா=$# ேத#த4�. 

 

கணவ� : ெதா$R9 சாதிய+ நா"+ேல -- அவ� 

        ெதாைலவாேன தா��தவாி� @"+ேல 

 

மைனவி : எ�லா, ஒேர சாதி எ�லா, தழி�?சாதி, 

 

கணவ� : இ�ைலய+ ஊ����ேள ல,பா+? 

        எ� பி�ைளைக� கா *? ெச,பா+? 

 

மைனவி : ெபா�லாத சாதிஏ�? ேபாகாத சாைலஏ�? 

 

கணவ� : ெகா�லவ�த பா: பன�தி 8#மா?ெப"ைட� 

        ேகாழிவ�� ந,@"+� ஆ#மா? 
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மைனவி : ந�லெதா� சாதிதா� ந,தமி�?சாதிதா�! 

க$வ� : ெகா�=வ� பா பார? சாதிேய -- இ	�� 

        8றாேத நீ அ�த? சாதிேய. 

 

இ�வ�, : ல�ல�ல லாலலா ல�ல�ல லாலா 

        ல�ல�ல லாலலா லால�லா -- நம� 

        ெக ேபா�, ல,பா+ 8டா�. 

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

கல%- மண� வா�ககல%- மண� வா�ககல%- மண� வா�ககல%- மண� வா�க    

 

என��  பைகேம� உன��� காதலா? 

எ�9 ''ம�9 ளா +யார'' இய,பேவ, 

*� F ���நைக *க= கி�றா�: 

எத4�நீ: எைத *க� கி�றீ: அ பா 

அவ: உம�ேக அ�9ேபா� இ�9, 

பைகயா/ இ� பைத  பாைவநா� எ�9, 

எதி: பேத இ�ைல. நீ	க7, எ�ேபா� 

மா�நா� அவ:ேம� ைவ�த காதைல 

எதி:�க ேவ$டா,! ஏெனனி� அ பா 

எ"+ய ெத�மன, அ�த இைளஞைர 

ஒ"+ய� மீ"க ஒ$Oேமா ெசா�=க. 

 

ஒ'�க, உைடயவ:; க�வி Bைடயவ: 

ப'�த தமிழ�* பைட�த ேமேலா:; 

நா�அவ ராகி வி"ேட�; நா� என 

ேவெறா� றி�ைல, அவ�, @ணா/� 

தனி�ேத இ��� சாக எ$ணில:, 

எ�9 சா4றினா�! த�ைத இய,*வா�: 

 

'நம� சாதி ேவ9: ந�ேலா/, 

அவன� சாதி ேவெற� றறிகிலா/' 

எ�9 சின�ைத? ெசா�;� ஏ4றினா�, 

ம	ைக இனிய வைகயி� ெசா�=வா�; 
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அ பா உ$ைமயி� அவ�, எ�ேபா� 

மனித? சாதி, ம�தி அ�ல:! 

கா�ைக அ�ல:; க�,பா, ப�ல:! 

 

எ�9 8ற� த�ைத இய,*வா�; 

மனிதாி� சாதி இ�ைலயா மகேள? 

எ�9 ேக"க -- ம	ைக இய,*வா�; 

'சாதி ச49,எ� நிைனவி� இ�ைல 

மா�நா� தமிழனி� மகளாத லாேல; 

எ�றா� ெச�தமி� இல�கிய  ைப	கிளி. 

த�ைத, 

ம�க� நிக:எ), தன� 

ெசா�த நிைலயி� ேதா/�ேத 

அ�த வ$ணேம வா�கஎ�றாேன. ( 255 ) 

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

தி#மண� என �தி#மண� என �தி#மண� என �தி#மண� என �!!!!    

 

பா:�காதவ� ேபாேல 

பா:��  ேபானா$+--அ�த  

பாவிஎ� மன�தினி� 

ஆைசைய� L$+ (பா:�காதவ�) 

 

தீ:�காத வ�ேபா�த� 

ஆவைல� தீ:�ேத, 

சிாி�காத வ�ேபாேல 

மைறவா/? சிாி�ேத! (பா:�காதவ�) 

 

ஐ�தா9 ேபேரா டைச�தா+? ெச�றா�, 

ஆதலா� த�எ$ண, க$ணா� *க�றா�. 

ெச�தாம ைரகா"ட வ�தா� இ��ேத� 

சீராள� வாராவி"டாேலா இற�ேத�. (பா:�காதவ�) 

உ�ள�தி� உ�ள, கல�தபி� அ	ேக 
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உட,*தா� எ�ெச/B, வாராம� இ	ேக? 

ெத�7 தமிழ�ேதா� நா� ெப4ற ப	ேக 

தி�மண, என�ெக�ேற ஊதாேயா ச	ேக! (பா:�காதவ�) ( 290 ) 

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

அவைன அைழ$" வாஅவைன அைழ$" வாஅவைன அைழ$" வாஅவைன அைழ$" வா!!!!    

 

கா3பண, ேவ$டாம+ ேதாழிேய -- அவ� 

க"டழ� ேபா�ம+ ேதாழிேய! 

ஆைசைவ�ேத� அவ�ேமேல ேதாழிேய -- எ�ைன 

அவ)�ேக அளி�ேதன+ ேதாழிேய! 

ஓைசபடா ெத�@"+�ஓ: இரவிேல -- எ�பா� 

ஒ��ைறவர? ெசா�வாய+ ேதாழிேய! 

ஏச"#ேம அவ� வரவா� எ�ைனேய -- நா� 

இD6ல��� அ2ேசன+ ேதாழிேய. 

 

ெத�ற=��? சி;:��, மல:?ேசாைலயி� -- ெச'� 

ேத)�காக வ$#பா#, மாைலயி� 

இ�ெறன� மன@"+� வா�வேதா: -- ந� 

எழி�கா"+? ெச�றான+ ேதாழிேய! 

ஒ�ெறன��? ெச/திட+ இ ேபாேத -- ந�ல 

ஒ�தாைச ஆ�ம+ ேதாழிேய 

அ�ெறன��� கா"சித�த க$ணாள� -- ெகா2ச, 

அ�*த�� ேபாக? ெசா�வா/ ேதாழிேய! 

 

எ�பா:ைவ அவ�பா:ைவ ேதாழிேய -- அ	ேக 

இ+�த�6, மி�னிய�, ெசா�வாேய, 

த�அழகி� தா�கைட�த எ�வா�வி� -- அவ� 

தன��, உ$# ப	ெக�9 ெசா�வாேய 

ெபா�னான நாள+ேய எ�ேதாழி -- ஒ�வா/ 

ெபா	க =$# ேபா�,ப+ ெசா�வாேய. 

இ�நா7, வா'கி�ேற� ேதாழிேய -- அவ� 

எைனம9�தா� உயி:ம9 ேப� ேதாழிேய! 

-------------------- 
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-" நாளி�-" நாளி�-" நாளி�-" நாளி�    -" வா�7-" வா�7-" வா�7-" வா�7    

 

பக4ெபா'தி4 ெபா	க4*� 

பாைன வா	கி வ�ைகயிேல 

நைக�தப+ எ�ைன அவ� பா:�தா� -- நா� 

நாண�தினா� உ�ளெம�லா, ேவ:�ேத�! 

�கமறியா  ெப$ �க�தி� 

���நைக வ�� ெமா/�தா� 

மகளிெர�லா, எ�ன நிைன பா:க�? -- எ� 

மனநிைலயி� ஐய�	 ெகா$டா:க�. 

 

ேசவ� 8வ� -- கீ��கட;� 

ெச,பாிதி ேதா�ற -- அ�த 

நாவ4�ள நீெர#�க? ெச�ேற� -- அ	� 

ந, தி�நா� இ�ற�லேவா எ�றா�. 

 

காவ=$# ப4பலேப: 

காண=$# காைளயி�ேம� 

ஆவ=$# கா"+� ெகா�ளவி�ைல -- அவ� 

அக,*��தா� அ�ம"#�தா� ெதா�ைல! 

 

நா"+ெல	�, ெபா	க� வா��� 

நட பெத�லா, ைத� தி�நா� 

@"+னி� நா� ெபா	க=$O, ேவைள -- அதி� 

ெவ�லமா/ விைள�தா� அ�த� காைள! 

ேதா"ட�திேலா: ஊ2ச ;"#� 

ேதாைகயேரா பா#ைகயி� 

பா"+னி� ஓ: ெச�தமி', ஆனா� -- அ�த  

ப$ணிெல�லா, ந�;ைசயா� ஆனா�. 

 

ஆட;=, பாட;=, 

அ�னவேன எ�நிைனவி� 

ேகாைட மைழேபா4 �ளிர?ெச/தா� -- எ� 

ெகா�ைகயிேல காத;ைன  ெப/தா�. 

ஆ+யபி� @#வ�, 

அDவி�$ட ேதா பினிேல 
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ஓ+ வ�ேத க"+��த, த�தா� -- அ� 

ெபா	க� தி�நா� அளி�த ெச�ேத�! ( 330 ) 

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

ேசாற�ல ேகாைவ%ேசாற�ல ேகாைவ%ேசாற�ல ேகாைவ%ேசாற�ல ேகாைவ%பழ�பழ�பழ�பழ�    

 

அவ�; 

ேவைல வி"# @# வ�ேத� 

ெம�; உ�ைன� காணவி�ைல 

சாைலயி�இ � பா/ எ�9 வ�ேதேன -- அ+ 

த	கேம இேதா உ�ைன� க$ேடேன! 

 

அவ�; 

ஆைல வி"# நீ வரேவ 

ஐ��மணி ஆ�ெம�ேற 

ஆ;ைல பறி�க இ	� வ�ேதேன -- எ� 

அ�தாேன உ�ைன இ	�� க$ேடேன! 

 

அவ�; 

தா	க �+யா� பசி 

சா பா# ேபா"#வி# 

ஏ	க�+ யா� ெப$ேண எ�னாேல -- அ+ 

எ�னாவ� தீ:�க �+B, உ�னாேல! 

 

அவ�; 

தா	க�+ யாெத�றா� 

சாைலயிலா சா பா#? வா	கா� இைலப றி��� க"#�க"+ -- @# 

வ�தி#ேவ� ெபா9�தி� எ� ச�கைர�க"+. 

        (வா	� -- 3ழி�ைன�க�தி) 

 

அவ�; 

ேக"ட�6, சா பாடா? 

ெகா23வ�, பா4ேசாறா? 

கா"#�கிளி நா�ேக"ட� ேகாைவ பழ�தா� -- எ� 
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க$ணா"+ேய இ	�வா+ உ$ண��+�ேத�! 

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

என காக% பிற�தவ�என காக% பிற�தவ�என காக% பிற�தவ�என காக% பிற�தவ�!!!!    

 

என�ெகா�9 ெதாிB, -- நீ 

என�காக  பிற�தவ�; 

உன�ெகா�9 ெதாிBமா? -- நா� 

உன�காக  பிற�தவ�. 

இனி�க இனி�க நா, தி�மண, *ாிேவா, 

இ�ப உலகி� ைகேகா��� திாிேவா,. 

தனி��வா', வா�6 நம�க�ல 

சா6, மனித:�க� ெசா�த, மயிேல! (என�ெகா�9) 

 

ம�க� ஒ�9 ேச:வைத  -- பிற: த#�க �+B, ேப$ேண, 

மன, ஒ�9 ேச:வைத -- யா: 

த# பா ர+ க$ேண! 

�/�கி�ேறா, உ�ைனநா� -- எ�ைன நீ, 

�யாி�ைல அய: வி�ைல மறி ேப� மாேன? 

த�க� ெச/ேதா, காத;� *9ேவா, 

த பா�ைரய+ ஒ பிலாதவேள! (என�ெகா�9) 

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

நா,� அவ8�நா,� அவ8�நா,� அவ8�நா,� அவ8�    

 

நா), அவ7,! உயி�, உட,*,, 

நர,*, யா',, F6, மண�,, 

ேத), இனி *,, சிாி *, மகி�6,, 

        நா), அவ7,! 

 

தி	க7, �ளி�,, கதி�, ஒளிB, 

மீ), *ன=,, வி$O, விாி6,, 

ெவ4*, ேதா4ற�,, ேவ=, 8�,, 

ஆ), க�9,, ஆ9, கைரB, 



37 

 

அ,*, வி�=,, பா"#, உைரB, 

        - நா), அவ7,! 

 

அவ7, நா), அமி��, தமி', 

அற�, பய),, அைலB, கட=,, 

தவ�, அ�7,, தாB, ேசB,, 

தா�, சீ�,, ேவ�, மர�, 

        -அவ7, நா),! 

 

அவ=, இ+B,, ஆ=, நிழ=,; 

அைச6, ந+ *,, அணிB, பணிB,, 

அைவB, �ணி6,, உைழ *, தைழ *,, 

ஆ"சிB, உாிைமB,, அளி�த=, *க',! 

        -அவ7, நா),! 

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

ெதாழிலாளியி� ேதா�ெதாழிலாளியி� ேதா�ெதாழிலாளியி� ேதா�ெதாழிலாளியி� ேதா�    

 

ெதாழிலாளியி� ேதா�கைள�தா� அைண ேப� -- அவ� 

ெதாட� ெதாட�தா� இ�ப, திைள ேப� 

விழி�கவ� ைககேளா வ;ய இ�,* -- ைகெச/ 

விைனெயலா, உல���� க�,*! (ெதாழிலாளி) 

 

ெதாழிலாளி அவ� இ�ேற� வா'மா உலக,? 

ேசா,ேபறி யாயி��தா� ேதா�9ேம கலக,! 

விழியாளி அவ� விர�க� எ�)ட� பழ�,, 

ெவ"கெம�லா, அவ�ைக ப"டாேல வில�,! (ெதாழிலாளி) 

 

இ�,*  ப"டைறயி� ஓ	�, ஒDேவா: அ+B, 

எ�தி? 3ர$#வா:�� இ+யாக �+B,! 

ெப�ைமெகா�ேவ� அவ�தைல தா	�, எ�ம+B, 

ேபெசாணா இ�ப	க� ப��ேவா, வி+B,! (ெதாழிலாளி) 
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ம�க" �ைழ பவத4� நா�ஒ� �ைணவி 

மகி�?சி அளி பதி� மகி��தி#, மைனவி! 

எ�கால�, அவ� �ர"#�ைக அைண * 

ஏ	�, எ� உள, உட� அ�*9, இைண *! (ெதாழிலாளி) ( 425 ) 

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

9வாேயா �யிேல 9வாேயா �யிேல 9வாேயா �யிேல 9வாேயா �யிேல ????    

 

�யிேல �யிேல 8வாேயா? 

ெகா'ந� வ�ைக 8வாேயா? 

ெவயி;� உைழ�� 

விய:ைவ சி�தி 

 

உயிரா/ உல�� �ைழ��, கணவ� 

உ$+� *றேவ 

ஒளி�க$ �யிேல 8வாேயா! 

 

க�ைம� �யிேல 8வாேயா? 

கணவ� வ�ைக 8வாேயா? 

அ�ைம� ெதாழிலா� 

உலக, அைன��, 

ெப�ைம� �ாி�தா/ உைழ��, அ�ப� 

பி�ைளேயா #வ�க  

ெப"ைட� �யிேல 8வாேயா! 

 

மா	�யிேல நீ 8வாேயா? 

மணாள� வ�ைக 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 ஒ�9 

ப#@: எ�9 பசிேநா/ தீ: ேபா� 

பசியாறிடேவ 

ப$ணா: �யிேல 8வாேயா! 

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

வ). !$த�வ). !$த�வ). !$த�வ). !$த�    

 

அவ� : 

வ�� வி"ேட� இ�த ம"#, 

        வழிெதாிய வி�ைல -- ஏ 

வ$+ ஓ"+ ேபா�, ஐயா 

        எ	ேக உ�ள� தி�ைல? 

 

அவ� : 

��தி� ெகா�வா/ வ$+யிேல 

        எ�ன����� ெதா�ைல? -- அேதா 

ெகா/யா� ேதா ைப� தா$+வி"டா� 

        ெதாிB, உ�S: எ�ைல. 

 

அவ� : 

ப2சி 8ட ெந� பி��தா� 

        ப4றி� ெகா�ள� 8#, -- இ�த  

ப?ைச�கிளி ெநா?சி� கிைளயி� 

        ெதா�தி� ெகா�ள� 8#,. 

 

அவ� ; 

ெந2சி��க நிைனவி��க 

        உட,ெப	ேக ஓ#,? -- அ,மா 

நீ ��� நா� ஓ"#ேவ� 

        ந�றா/ ஓ#, மா#,! 

 

அவ� ; 
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ந�லைதயா ��தி� ெகா$ேட� 

        நா), இ�த ஓர, -- இனி 

நட�தி#ேமா ஒ4ைற மா#? 

        நா, அதிக பார,. 

 

அவ� : 

இ�ைலெப$ேண இ ப+ வா! 

        இ��த� பி� பார, -- உ, 

இ ப+வா! இ ப+வா! 

        இ�ன, ெகா2ச ேநர,. 

 

அவ� : 

ஏ9 கா;� ஒ"+னிேல 

        இ��� சாக லாமா? -- நீ 

இ ப+வா இ ப+வா 

        எ�ன�ைம மாமா. 

 

அவ� : 

ஆ9 க�=, தீ:�தா=, த, 

        ஆைச தீ:�� ேபாமா? -- ைவ 

அ�* ��த, M9 ேகா+! 

        அைத மற பவ: நாமா? 

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

ேபா எ�றா�ேபா எ�றா�ேபா எ�றா�ேபா எ�றா�. . . . பி�பி�பி�பி�, , , , வா எ�றா�வா எ�றா�வா எ�றா�வா எ�றா�....    

 

        'வயலா� விர�ப+), 

        மா3ப#, ஆ பா�! 

        அயலா� விர�ப"ட 

        ஆ�நீ, -- மயலாகி 

 

        ந$ணாேதேபா' எ�றா�. 

        ந�ெற�றா�. 'இ�ைல வா 

        க$ணாளா' எ�றா� 
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        க�,*. 

 

(வய� ஆ� -- வய;� ேவைல ெச/� ேச4றி4 ப+�த 

ஆ�. க�,* -- க�,* ேபா�ற காத;.) 

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

அ�ேத� பிற� சிாி$அ�ேத� பிற� சிாி$அ�ேத� பிற� சிாி$அ�ேத� பிற� சிாி$ேத�ேத�ேத�ேத�    

 

அ'�ெகா$ +��ேதேன -- எைன? 

சிாி�க ைவ��  ேபானாேன. 

அ,மா வ��த  ப"டா� எ�ேற 

அ#�த ேசாைலயி� தனி�� நி�ேற 

        -அ'� ெகா$+��ேதேன 

 

வழிேமேல விழிைய ைவ�ேத 

வ2சகைனேய நிைன�ேத 

ெதா'தி��ேத� பி�னா� வ�ேத 

ேதாளி� சா/�தா� �க, இைண�ேத 

 

அ'� ெகா$+��ேதேன -- எைன? 

சிாி�க ைவ��  ேபானாேன! 

 

�றி�த இட, இ�த  *�ைன! 

ேகாாிவ� தைடவா� எ�ைன! 

மறி��ேவைல இ"டா� அ�ைன 

வ�ேத� ெப4ேற� இ�ப� த�ைன. 

 

அ'� ெகா$+��ேதேன -- எைன? 

சிாி�க ைவ��  ேபானாேன! 

 

*�ைனமர  ப�த: ஒ�ேற 

*�ைனயி�கீ�� தி$ைண ஒ�ேற 

இ�ெனா�ேற எ�ேற அ�ப� 

இ"ட��த, இ�ப� ெதா�ேற! 
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அ'� ெகா$+��ேதேன -- எைன? 

சிாி�க ைவ��  ேபானாேன! 

 

மாைல ேபா/ மைற�த �$# 

வா/�த இ�ப, ெதவி"ட வி�ைல 

காைல ம"#, யா,பயி�ற 

க�ன� தமி� மற பதி�ைல. 

 

அ'� ெகா$+��ேதேன -- எைன? 

சிாி�க ைவ��  ேபானாேன! 

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

வ�தா�வ�தா�வ�தா�வ�தா�    

 

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"#�� �+ெவ�ன ஓ�? 

        தா/@# ேபா/வி"டா/ 

 

�9��3" #�ெகா$# வ�ததா/? ெசா�னா/ 

��தம� லா�ேவ9 ேக"ேடனா உ�ைன? 

�9�கி� ஒ�கண, @ணா�கி எ�ைன� 

ெகா�ல நிைன�தா� நீ ஒ� ெச�நா/! 

        தா/@# ேபா/வி"டா/ 

 

என��, உன��, இைடயிேல சிறிேத 

இ#�கி�� தா=, ��ப, ெபாிேத. 

அ) * கி�றைன ��ைல? சிாி ைப 
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அதனா� எ�ேம� ெசாாி�தா/ ெந� ைப! 

        தா/@# ேபா/வி"டா/ 

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

ெசா�த :'ைடவி'(ெசா�த :'ைடவி'(ெசா�த :'ைடவி'(ெசா�த :'ைடவி'(    ெவளிேய;கி�றெவளிேய;கி�றெவளிேய;கி�றெவளிேய;கி�ற    

ைந�த உ�ள� பா(கி�ற"ைந�த உ�ள� பா(கி�ற"ைந�த உ�ள� பா(கி�ற"ைந�த உ�ள� பா(கி�ற"    

 

அழகிய இ�லேம பழகிய ெச�வேம 

அ23ேம உைன பிாிய ெந2சேம! 

அ$+ இ��க ஆைச மி23ேம! 

அைழ�தா� வ�வாேயா அ�ேப *ாிவாேயா 

ஆ+ பா +�கிட�த 8டேம! 

அ�றாட, நா�ப+�த பாடேம! 

ெப4றைன அ�ைனேய! வள:�தைன எ�ைனேய 

பி�ைளதா ைய பிாிய� 8#ேமா? 

 

பிாி�தா� மன,ஒ�றிேல ஓ#ேமா? 

க43வ:�க" +டேம க$ேண வ$ண  படேம 

க�ெல�லா, எ�ைன�க$ காணி��, 

க$ைண பறி� �,ஒDெவா� மாணி�க,. 

ெத4கி� இ��தைன ெத�ற� பயி�றைன 

ேதட� கிைட�காத ��றேம! 

 

சீரா/ அைம�த மணிம�றேம! 

க4ேற�உ� ம+யிேல வா��ேத� உ�இைடயிேல 

க$க� மற�தி#ேமா உ�ைனேய? 

கண�, மற ப�$ேடா எ�ைனேய? 

 

ெசா�தஎ� @ெட�றா� ெச�தமி� நாட�ேறா? 

ெதா�ைல கட��கி�ற ஓடேம! 

L/ைம உைடய மணிமாடேம! 

ச�ைத இைற?சேலா சா�கைட நா4றேமா 

சாரா இட�தி�அ ைம�தைன 

ச�தன, ப�னீ:க ம��தைன! 

---------------- 
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தைலவி வ#$த�தைலவி வ#$த�தைலவி வ#$த�தைலவி வ#$த�    

 

ேபானா� ேபாக"#ேம -- ப3, 

ெபா�னா யி��தவ� பி�தைளயா/ அ	ேக 

        ேபானா� ேபாக"#ேம. 

 

ஆனா=, எ�ற� அ�ைப மற�தா� -- அ�த 

ஆ�ைத� 8"+4 *றாவா/  பற�தா� 

ஊனா/ வ4றிய ப3ைவ� கற�தா� -- அவ� 

உ�ள�பிலாதவளா�சீ: �ைற�தா�. 

        ேபானா� ேபாக"#ேம. 

 

வா�ைகயி ேல ப	� ெகா$டவ� நானா -- அ�றி 

வர6�ேகா: இரெவ�), அ,ம	ைகதானா? 

தா�64ற ேநர��� தள:?சிB4ேறனா -- அவ� 

தைழ�தி��த ேபா�, தைலநிமி:�ேதனா? 

        ேபானா� ேபாக"#ேம. 

 

கா;4ப" ட��,ெப� க$ணி4ப"ட இ�,* -- தா� 

க+�� ேபசினா=, அ�என��� க�,*. 

ேதா=��  பிற��மா ேதனீஎ�), 3�,*? 

ேசாைலயில�ேறா இ���,��ைல அ�,*? 

        ேபானா� ேபாக"#ேம. 

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

தமி� வா� ைகதமி� வா� ைகதமி� வா� ைகதமி� வா� ைக    

 

இர$ட+தா� வா��ைக��ைண 

எ�றாேன -- எ�ைன 

ஏெர#��  பா:�காமேல 

ெச�றாேன. 

திர$ட ெப$ைண� திைக�க ைவ��, 

8��$டா -- அவ� 

சில,ெபா;தா� தி�தி�கி�ற 

க4க$டா? 
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        (இர$ட+தா�) 

 

ேமகைலB, ைகBமாக 

வா�கி�றா�--எ� 

வி� ப, ெசா�னா� சீறி 

எ�ேம� @�கி�றா� 

சாைகயி=, அவ� அகேம 

தா�கி�றா�--அவ� 

தமி�மட�ைத *ற ெபா�ேள 

G�கி�றா�. 

        (இர$ட+தா�) 

 

தமி�மண�தி� எ�ைனB,ைவ 

எ�ேறேன -- அவ� 

தனிமன�தி� இ�நிைனவா 

எ�றாேன. 

தமியா7, இ�தி அ�ேறா 

எ�ேறேன -- நா� 

தமிழன+ எ�9 ெசா�;? 

ெச�றாேன 

        (இர$ட+தா�) ( 100 ) 

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

தா0த� �தா0த� �தா0த� �தா0த� �ழ�ைதையழ�ைதையழ�ைதையழ�ைதைய    

 

பாைல  ப��, ம+யி4 �ழ�ைத 

ேசைல  ேபா�விழி திற��த� தாைய 

ேநா�கி? சிாி�த�! க$ட அ�ைன 

உ�னா� அ�லவா உ�ற� த�ைத 

இரவி� எ�ைன அOகாதி��தா�, 

எ�த ேநர�, எைன பிாியாதவ� 

ஐ�தா9 தி	க� அக�றன�! யாரா�? 

காத� வா�ைவ க�திெகா$# அ9�தா/, 

ேமாத� வா�ைவ ��னி�9 நட�திைன 

எ�9 �னி�ேத இ�ைக யா=, 
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கீழ+  பா�ேபா� ேமேல L�கி எ� 

ேபாரா/� �வி�த ெபா�ேன, 

வாரா/ எ�9 மா:பைண�தனேள! 

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

அவ� வராதேபா"அவ� வராதேபா"அவ� வராதேபா"அவ� வராதேபா"    

 

��ைல எைன நைக��,; I�9தமி ',ெதவி"#, 

ெதா�ைலமிக விாி��, 

ேதாைகமயி�! -- ெசா�ைல 

ெவ9 ேப4ற ேப3, கிளிதா�: எ� காத4 

ெபா9 ேப4றா� வாராத ேபா�. 

 

ெத�ற� *;ேபால? சீ9, மலாி=9 

ம�ற� பிணநாறி 

 

மா4ற�9, -- ��ற� இலா� 

தீ ேபா�வா� ேதா�9நிலா! ேசயிைழெந2 ச��ள�தி4 

F ேபா�வா� 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$#வ�க 

மி�னா வா� மீ� எ�லா,! ெம�; வ9ைம��  

ெபா�னாவா� வாராத ேபா�. 

 

ப23, பர பிய F6, ப#ெந�2சி! 

ெகா23, எ�பா	கி 

ெகாைலகாாி! -- ந23மி�, 

தீ$டவ� பா,* அ�தா� ேதமல:�தா:! எ� அ�* 



47 

 

F$டவ� வாராத ேபா�. ( 140 ) 

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

ேதாழி 95;ேதாழி 95;ேதாழி 95;ேதாழி 95;    

 

உயிேர பிாி�தா� உட�வா ழா� 

ெவயி�Qத�, அயி�விழி, ெவ$ணிலா �க�� 

ேநாிைழ தைனB, நீ: அைழ� ேத�க 

எ�ேற� நீ அத4� இய,பிய� எ�ன? 

உ * வாணிக: ஒ�றி  பிாி�த 

ெவ * நில,ேபா� விாி?ெச�ற ஊ:ேபா� 

இ���, பாைல நில�தி� எ�)ட� 

ம��ெகா'��, வ�வேதா எ�9 

தனிேய ெச�வதா/? சா4றினீ:! உ,ைம 

மா� பிாி�� வா', @#தா� 

இனிேதா ெசா�க எ�9 

�னிெபாறா� ெசா�னா� ேதாழிேய. 

( �னி-��ப, ) 

 

(தைலவிைய  பிாி�� தனிேய ெச�ல வி�,பிய 

தைலவ� பாைல நில, இவ� வ�வத4� உாியத�9. 

இ�னாைம Bைடய� எ�98ற, தைலவைர  பிாி�தா:�� 

@#ம"#, இனிைம உைடயேதா எ�9 வின6 �க�தா� 

தைலவிையB, உட�ெகா$# ெச�=,ப+ ேதாழி 

அறிவி�த�) 

(பாைலபா+ய ெப�	க#	ேகா பா+ய �9�ெதாைக 

124-ஆ, பா"ைட� த'விய�.) ( 165 ) 

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

அ'. ெசா�லலாமாஅ'. ெசா�லலாமாஅ'. ெசா�லலாமாஅ'. ெசா�லலாமா????    

 

அலேம�(உ,) அலேம�(அ�த) அலேம�--அவ� 

ஆைச ப"டா� மாணி�க�தி� மக� ேம�! 

�=��(உ,) �=�கி(உட�) �=�கி--அ�தக 

� ைபைனேய ேநறி� க$டா� சிறி�கி! 
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மாமா(உ,) மாமா(ஓ) மாமா--எ�ைன 

மண�� ெகா�ள அ"+ ெசா�லலாமா? 

ஆமா,(உ,) ஆமா,(ெப$ேண) ஆமா,--ெம�த 

அ�*��+�தன, ெச/ேவாேம நா,. 

 

சிாி�தா�(உ,) சிாி�தா�(அவ�) சிாி�தா�--அவ� 

சிவ�த உத"#  பழ�க�தி� சா9 3ைவ�தா�. 

தி�நா�( உ,) தி�நா�--ஊ, 

ெதாி�த பா�� வழ	கியேத ம9நா�! 

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

ஒ#$த, � ஒ#$திஒ#$த, � ஒ#$திஒ#$த, � ஒ#$திஒ#$த, � ஒ#$தி    

 

சி�னவ� ேமலவ)� காைச -- நா� 

சிாி�தா=, வி'�தி#, Fைச! (சி�ன) 

 

க�ன�தி� அவ7�ேக ��த	 ெகா#�த ஓைச -- எ� 

காத� வி'�தெத�9 �+��, அ�னவ� மீைச! 

 

ெபா�ென�பா� க$ெண�பா� அவைள -- அவேளா 

ெபா�தலான ஈய� �வைள! 

தி�9 கிட�கஎ$ணி வ��வா/�தவைள -- ஒ� 

ெத�பா	� பாெட�9 ெக23, இ�த� தவைள. (சி�ன) 

 

வயிர அ"+ைக, கா3 மாைல -- ந�ல 

வைகவைக யான ப"#? ேசைல -- அ�த 

மயி=�� வா	கிவ�� ேபா#வதவ� ேவைல 

வாரா/ சா பிட எ�றா� உாி பா� என� ேதாைல. (சி�ன) 

 

எ� நிைல�� நா� அழ வி�ைல -- நா"+� 

எ�தைன ெப$க" கி�த� ெதா�ைல! 

க�னி ஒ��திதா� ஒ�வ)� ெக�), ெசா�ைல 

க"டாய, ஆ�கினா: ஏெத� மகி�?சி�� ெக�ைல. (சி�ன) 
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அ9பதி னாயிர, ெப$டா"+ -- மாைர 

அைட�தானா, ��ெனா� காமா"+ -- ெப$க� 

�ைறபா ெட�லா, இ�9 தீர? ச"ட� தீ"+� 

ெகா#�த அர3த�ைன� �,பி"ேட� பாரா"+! (சி�ன) 

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

எ� அ காஎ� அ காஎ� அ காஎ� அ கா    

 

ஆயி), அவ:க� எ�அ�கா அ�தா�, 

நாயி), ேகடாக எ�ைன மதி�தா:க�. 

அவமான? ேச4றிேல எ�ைன மிதி�தா:க� 

        ஆயி), அவ:க� எ� அ�கா, அ�தா�. 

 

ேகாயி;� தமி� ப#, பா# -- நா� 

இவ:களாேல ப"ட பா# -- த�ைத 

தாயா/ எ$ணியேதா# -- ெபா�� 

த�த�, ெகா2சேமா தி�,பிேன� @#! 

        ஆயி), அவ:க� எ� அ�கா, அ�தா�. 

 

இ�,*தாேனா இவ:க� ெந2ச, -- அவ:�� 

எ�மீதி� ஏணி�த வ2ச,? 

வ�,ேபா� வாஎ�9 ெகா2ச, 

மகி�?சி��மா வாயி� ெச�தமி�  ப2ச,? 

        ஆயி), அவ:க� எ� அ�கா அ�தா�. 

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

க)ணபிராேனக)ணபிராேனக)ணபிராேனக)ணபிராேன!!!!    

 

வா�, க$ண பிராேன -- எ	ேக 

வ�தீ: க$ண பிராேன? 

ேச�, ேகாபிைக மா:க� -- இ� பா: 

ெச�=, க$ணபிராேன! ெம�ல (வா�,...) 

 

வ�த �கவாி த * -- ெபா� 

மக� இவெள), நிைன *; 
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ெச�தமி� M4ப+ * -- இ� பா: 

சிறி�மி�லாத� விய *! 3,மா (வா�,...) 

 

ஒ��திைய மண�த பி�* -- ேவ 

ெறா��தியிட�திலா அ�*? -- இ� 

ெபா��தமா அற�தி� ��*? -- ஏ 

*திய தமிழேர, ேபா@: எ'��. 3,மா (வா�,...) 

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

ெபா�" வி.யவி�ைலெபா�" வி.யவி�ைலெபா�" வி.யவி�ைலெபா�" வி.யவி�ைல    

 

ெபா'�, வி+யவி�ைல 

ெபா4ேகாழி 8வவி�ைல 

வழிபா:�த விழிேய), 

மற��, உற	கவி�ைல 

பழிகார� வ�வ� தி$ணமா? -- இ�ைல 

பாைவ எ�ைன� ெகா�ல எ$ணமா? 

விள�கி=ற ெந/ இ�ைல 

ெவ�ளி �ைள�கவி�ைல 

கள, கா பவ� �ற"ைட 

கா���  ெப��ெதா�ைல 

இள�கார, இ�தைன ஆயி4ேறா? -- காத� 

ஏாியி� நீ:வ4றி  ேபாயி4றா? 

கிளிB, விழி�கவி�ைல 

கி"ட எவ�, இ�ைல 

உ�ள�தி� அைமதிஇ�ைல 

உற6, அைழ�கவி�ைல 

�ளிஅ�*, எ�ம"+� ப2சமா? -- எ� 

ேதாழ� தன�கி�,* ெந2சமா? 

மற�க �+யவி�ைல 

வா�வி� மகி�?சிஇ�ைல 

இற�க6, மன, இ�ைல 

இ��தி+� இ�த� ெதா�ைல 

ெபற�த� ேமாஅவ� வர6? -- வர  

ெப4றா� கழிB, இ�த இர6! 
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------------ 

இட� வ�" ேசராேதஇட� வ�" ேசராேதஇட� வ�" ேசராேதஇட� வ�" ேசராேத    

 

��ைல மல: ேக"ேட� 

இ�ைல எ�9 ெசா�லாம� 

�+���ெகா� எ�றார+ ேதாழி! 

ெகா�ைலயி� வள:�தா=, 

*�;� மணமிராேத; 

ெகா#� ெதாைலவி� அட:�� 

பட:�� கிட�த ந9 (��ைல மல: ேக"ேட�) 

மா	ெகா,ைப� த'வி� ெகா$+���, -- இ�த 

மல:� ெகா+ைய அ9 பா: உ$ேடா? 

F	கா"+� உலவி#, வ$ைட  'ேபா 

ேபா' எ�றா: எ�னபய� க$டா:? 

L	கா விள��, 3ட���, ஏ4ப"ட 

ெதாட:ைப அ9 பதாேல இட: வ�� ேசராேதா? 

(��ைல மல: ேக"ேட� 

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

இ�ப$தி� "�ப�இ�ப$தி� "�ப�இ�ப$தி� "�ப�இ�ப$தி� "�ப�    

 

இ��தப+ எ�ற� 

        ெந2ைச இ'��, 

இ�விழி இ�ப, 

        ெச/B, எனி� அவ: 

தி���ப+ ஓவிய� 

        தீ"+ய ஓவ? 

ேசயிைழ த�ைன 

        தி�,பி  பா:��, 

அDவி� விழிேய��ப, 

        ெச/வன! எDவைக 

        உ/ேவ� ேதாழிேய! 

 

        ஓவ?ேசயிைழ-ெப$ணி� பட, 

        உ/ேவ� -பிைழ ேப� 
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---------------- 

ஒ#$தியி� ெந5றிஒ#$தியி� ெந5றிஒ#$தியி� ெந5றிஒ#$தியி� ெந5றி    

 

தைலவ� 849: 

 

வா"ட, ஏ� எ�9 

        ேக"ட பா	கேன, 

ேக"கஎ" டா,பிைற 

        கட;� கிைள�த�ேபா� 

காிய 8�த� 

        அ�கி� ேதா�றிய 

ஒ��தியி� ெந4றி 

        பிணி�த� -- எ� 

க��ேதா க+� 

        பி+ப"ட யாைனேய! 

 

க���-உ�ள, - கிைள�த�-ேதா�9த� 

 

தைலவிேயா# அளவளாவி மீ$ட தைலவன� வா"ட�ைத� 

க$ட பா	க� 'நின�� இDவா"ட, உ$டாத4�� 

காரண, யா�' எ�றவழி ஒ� ம	ைகய� Qத� எ� உ�ள� 

ைத  பிணி�த� எ�9 தைலவ� 8றிய�, 

 

(ேகா ெப�2ேசாழ� பா+ய �9�ெதாைக 129-ஆ, 

பா"+� த'வ� இ�) 

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

வ#வா�வ#வா�வ#வா�வ#வா�    

 

தைலவி 849: 

கிளி உ$ட தனா� 

        கதிாிழ�� கிட�த 

திைன�தா� ெச��  

        ேபாகா�; ந�ல 
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மைழவர இைலவி" 

        ட�ேபாேல எ� 

*�நல, உ$டதா4 

        ேபா�,எ� ந�=யி:, 

& வ�வா: எ�), 

        நிைனவா� 

இ��த� ேதாழி 

        எ�றா� தைலவிேய. 

 

தைலவ: அ�� ெச/வா: எ�9 இ�), உயி: தா	கி 

நி4கிேற� எ�9 ேதாழி��� தைலவி ெசா�ன�. 

 

உைறP: ��க$ண� சா�த� பா+ய �9�ெதாைக 

133-ஆ, பா"+� த'வ� இ�. 

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

ந�ல ெந3ச�ந�ல ெந3ச�ந�ல ெந3ச�ந�ல ெந3ச�    

 

ேதாழி 849: 

 

கா�தளி� இத��கத6 

        திற��, வைர��, 

கா�திரா� வ$# 

        பா�திற, கா"ட� 

த�ேகா: வ�ைக 

        க$ெடதி: ெகா$ட 

மி�ேகா: ேபால 

        ெம�;த� திற�த�. 

அ�த� சிற�த 

        மைலBைட அ�னவ� 

ந�ல ெந2ச, 

        உைடயவ� எ�க; 

ெப�மண, *ாியா� 

        பிாி�தைத உ�னி� 

கத9, உ�நிைல 

        கதறிேன� 
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மண�கேவ எ�றா� 

        ம4றவ� நாணிேய. 

 

(தி�மண? ெசல6��, தி�மண, ஆனபி� வா��ைக? ெசல6��, ெப�, ெபா�� 

ேவ$#, அ�லவா? அத4காக� தா� தைலவ� பிாி�தா�. அ� ெதாியாம� 

தைலவி வ��தினா�. அவ)��� ேதாழி ெசா�வ� இ�. 

 

க�T: கத பி�ைள அ�ளி? ெச/த �9�ெதாைக 265-, ெச/B�, அத� க��ைத� 

த'வி எ'த ப"ட�. 

 

வ$# பா+னா� அ�,* மல�, எ�ற உ$ைம இ  பா"டா� ெதாிகி�ற�.) 

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

ேசவைல% பிாி�த அ�றி� ேப(ேசவைல% பிாி�த அ�றி� ேப(ேசவைல% பிாி�த அ�றி� ேப(ேசவைல% பிாி�த அ�றி� ேப(    

 

ஏ$+ ேபானா: தி�வர	க,? -- அவ: 

எ�னாைச� த	க? 3ர	க,!' ஏ$+ ேபானா:? 

 

எ� 

ேவ$#ேகாைள� தா$+ -- மைல 

தா$+, ஆ4ைற� தா$+ அவ: ஏ$+ ேபானா:? 

நா� 

எ"+  பி+�த வ"டநிலா -- ந�ல 

இனி பினிேல ப'�த பலா! 

வ"+ ெகா#�தா=, வாரா? ெச�வ, 

வா��த வா�6, இ�த ம"+லா? ஏ$+ 

அவ�, நா), F6, நா�, 

பிாி�த தி�ைல ெநா+ ேநர,; 

எவ:��� ெதாிB, தி�வர	க,! 

இ	கி��� ப��காத Lர, ஏ$+ ேபானா:? 

அ�றி� பறைவ பிாி�ததி�ைல, 

ஆ$ பிாி�� ெப$ வா��ததி�ைல, 

எ�ற ேசதி ெதாியாதா? -- நா� 
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எ ப+  ெபா9 ேப� இ�த� ெதா�ைல? 

ஏ$+ ேபானா:? 

 

[மாமி அைழ�தா� எ�9 ெச�9 தி�,பிய தைலவியிட, ேதாழி, உ� �ைணவ: 

தி�வர	க, ேபாயி��கிறா: எ�9 8றிய அளவி�, தைலவி ேதாழியிட, வ��தி� 

8றிய பா"# இ�.] 

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

எைவ இ#�தா� எ�னஎைவ இ#�தா� எ�னஎைவ இ#�தா� எ�னஎைவ இ#�தா� எ�ன? ? ? ? அவ� இ�ைலேயஅவ� இ�ைலேயஅவ� இ�ைலேயஅவ� இ�ைலேய!!!!    

 

மண�, ெத�ற=, �ளி�, வா/�த 

மாைலB, ேசாைலB, இ���, பயனி�ைல; 

�ண�, அழ�, வா/�தா� காத� 

�யி�இ	கி��தா� ஒ��ைறB,இ�ைல. (மண�,) 

 

அண	�, நா), ஒ�றா/ இ��ேத 

அைட�தா� ெப�ைம அைடB, ந9மண, 

பிண�தி4� நல,ஒ� ேகடா, அவைள  

பிாி�த என�� மணமா �ண,த�,? (மண�,) 

 

ஒ�றி� ஒ�9 *ைதB, �க	கைள? 

ேசராம� ெச/B, ேகாைட� ெகா#ைமைய� 

ெத�ற� கா49� �ளி:ெச/B, ஆயி), 

ேசயிைழ இ�ைல, பய�ஒ�9, இ�ைல. (மண�,) 

 

தனிைமயி� என�கா இ�ப�க$ கா"சி? 

தளி:ஆல வ"ட, எ�ஒ� வ)�கா? 

இனிய ெபா�ேமைட அவ7ட� நா), 

இ��தி�ப, அைடயேவ; அ�வ�ேறாமா"சி! (மண�,) 

----------------- 
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காத� வ=காத� வ=காத� வ=காத� வ=    

 

அ�ேப உட=யி: 

        ஆ��, ேபா=,! 

அ�ேப காத� 

        ஆ�, ேபா=,! 

கழ9, அ� காத� 

        வ;ய� ேபா=,! 

மதி�ேம� இ��த 

        வாிஅணி4 காத; 

கிாி?ெச�9 த�)ள, 

        கிள�திய அளவி� 

வா�கிைள யினி�9 

        ம$ணி� @��த 

சி4றணி4 காதல� 

        ெச�ெதாழி யாம� 

வி�ெலறி அ,ெபன 

        மர�தி� ஏற 

இர$#, காத4 

        படகி� ஏறின; 

இ�ப� கட;� 

 

        அ�கைர எ/தின, 

அேதா எ� காத; 

        ைக��ழ�ைத 

மதிைய வாஎ�9 

        அைழ�த� பா+ேய! 

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

ம�ைகமா� உற7ம�ைகமா� உற7ம�ைகமா� உற7ம�ைகமா� உற7    

 

ெபா'� மல:மண, ம�வி -- ந,ேம� 

ஒ'�, ெத�ற� அ�வி! 

ெபா'� மல:மண, ம�வி! 

 

ெபாழி;ைட தைழெயலா, அைசய  
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ெபா�னிற  பறைவெம/ சி;:�க  

ெபா'� மல:மண, அ�வி! 

 

எ'தஒ: உ�விலா� கா4றா� -- நம� 

கி�பேம தா��ளி: ஊ4றா�! 

கைழெமாழி ம	ைகயா: உற6, -- �ளி: 

கா49�� நிகாி�ைல அ�ேறா! 

 

ெபா'� மல:மண, ம�வி! 

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

ெதா'டா>� ேதேனாெதா'டா>� ேதேனாெதா'டா>� ேதேனாெதா'டா>� ேதேனா!!!!    

 

நா"# மாதேர -- அ9வைட  

பா"# பா#ேவா,. 

நா"# மா�தேர! 

ஆ"டமயி� 8"டமாக 

அ	ேக ெச�=ேவா,. (நா"#) 

 

த	க� கதி:தா� -- த� 

தைல சா/�தேத; 

சி	க� தமிழ: -- த, 

ெச�வ, உய:�தேத! 

ெபா	�, 3ட:  ெபா�னாிவா� 

ெச	ைக பி+ ேபா,; 

ேபா��� 8"+ அாி�த ெச�ெந� 

ேபா"#� க"#ேவா,. (நா"#) 

 

க"டழ�� தாளி� -- க"#� 

க$ைண  பறி��,; 

சி"டா/  பற ேபா, -- கள�தி� 

ெச�9 ேச: ேபா,. (நா"#) 

க"ட+��, ஆ7, ேதா7, 

ப"டாள�தாேனா? -- அவ: 

காத;மா: ஆைசேயா# 
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ெதா"டா=, ேதேனா? 

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

அ�ப� வ#நா�அ�ப� வ#நா�அ�ப� வ#நா�அ�ப� வ#நா�    

 

ெபா	க�நா� வ�க! கீ� பா� 

*��கதி: எ'க வா�க! 

இ	ெகைன� தனிவி #�ேத 

ஏகினா: வ�வா ர�ேறா? 

அ	ைகயி4 ெப"+ L�கி 

ஆளிட, I"ைட த�� 

ெப	கU:� ெத��க ட�� 

ெப�வ$+ நிைலய, ேச:வா:! 

 

ைதவிழா வ�க! கீ� பா� 

*��கதி: தளி:�க! வா�க! 

ெம/இ	ேக உயி:அ	 ெக�ேற 

ெச�றவ: மீ�வா: அ�ேறா? 

'உ/' எ�9 சீ��ைக கா"ட 

உ"கா:�த ப+ எ� அ�ப: 

ைதயைல எ$ண, ெம�ல� 

தவ��தி#, *ைக�த� வ$+. 

 

தமிழ:நா� வ�க! கீ� பா� 

*��கதி: தைழக! வா�க! 

அமி�Lற� த'6� ேதாளா: 

அக�றன: வ�வா ர�ேறா? 

3ைம 'எாிமைல' ஒ� ற	�� 

ெதாட:மைல இ'�த ெத�ன 

இைம பி4ப� க�Lாி� வ$+ 

இ?சி?ெச�ேறா+ நி4�,. 

 

ைத ெபா	க� வ�க! 

கீ� பா� தனி�கதி: எ'க! வா�க 

ஒ பிலா அ�ப: எ�ற� 
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உயி:�கா�க வ�வா ர�ேறா? 

இ ப�க, வ�,அD வ$+ 

எதி: ப�க, ஓ#, காேட 

உ"ப�க, பா:�தா� வ$+ 

ஓ#,! ஓடா� கா#! 

 

உழவ:நா� வ�க! கீ� பா� 

ஒளி?ெச�வ� எ'க! வா�க! 

வழ	காம4 ெச�றா: இ�ப, 

வழ	கிட வ�வா ர�ேறா? 

�ழ	கிேய நி4�, வ$+ 

�9�ேகாம  ெபா+ ஆர2சி  

பழ, வி4பா: ெச/தி�தா�தா� 

பசிதீ:��, அ�தா)�ேக! 

 

பா4ெபா	க� வ�க! கீ� பா� 

பகலவ� எ'க! வா�க! 

ேவ4றா�ேபா� ெச�றா: அ�* 

விள�காக வ�வர ர�ேற! 

ேந4ேறறி இ� பா:! இDT: 

நிைலய�ைத அைடவா: இ�9! 

M4ைற�� 8;யா�க� 

Qைழவா:க� 8; எ�ேற. 

 

ெப�,ெபா	க� வ�க! கீ� பா� 

*��கதி: பிற�க! வா�க! 

இ�,* ெந2ச�தா: ெச�றா: 

இ�*ற வ�வா ர�ேறா! 

தி�,பிய ப�க ெம�லா, 

ெதாி�தவ: கா$பா:! அ�தா� 

பதி��க"டண?சீ"# ஈ�� 

பி�*ற �க பி� நி4பா:! 

 

தி�விழா வ�க! கீ� பா� 

ெச	கதி: எ'க! வா�க! 

உ�மைற� �ைறவா: எ�ற� 
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உள, F�க வ�வா: அ�ேற? 

ெத�ெவலா, வ$+ நி4�, 

ந�லதா/� ெதாி�� ச�த, 

ஒ�Vபா/ ேபசி, I"ைட 

Bட� ஏறி அம:வா: அ�தா�. 

 

ெபா�விழா வ�க! கீ� பா� 

*��கதி: எ'க! வா�க! 

அ�பிலா: ேபா4 பிாி�தா: 

ஆ:வ�தா� வ�வா ர�ேறா? 

��ேனா�கி வாஎ�பா: வ$ 

+�கார:! ��நக:�தா� 

பி�ேனா�கி� �திைர ேபா�, 

பிைழெச/தா: ெந2ச, ேபாேல! 

இனி��, நா� வ�க! கீ� பா� 

இள	கதி: எ'க! வா�க! 

தனியா�கி? ெச�றா: உ�ள, 

தவி:�திட வ�வா: அ�ேறா! 

*ைனய  ெபா	க4 *�தாைட 

வா	கிட  ேபாவா:, அ�பி� 

நைனய�தா� ேவ$#, எ�ேப� 

ந�மாைல வ�த தாேல! 

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

எதி�பா� ��எதி�பா� ��எதி�பா� ��எதி�பா� ��    ஏ�திைழஏ�திைழஏ�திைழஏ�திைழ    

 

சிாி ெப�ன? க; ெப�ன? 

ேசயிைழேய மடமாேன -- *க� 

பர *, ேசர� மக� 

வர� ேக"ட ந4ேசதி தாேன? 

 

காி ைப? 3ைவ�த பி�ைள 

ேபாேல இ��த��ற� க�ன, -- வி$ 

விாி��, நிலேவ எ�9 

விள,ப �+யவி�ைல இ�ன,. 



61 

 

 

ெத�ைவ ேநா�கி மீ$#, 

வ�ைவ அைற�� மீ$#, அ�னா/ -- அவ� 

உ�ைவ மன�தி4 க$ேட 

வ�க வ�க எ�9 ெசா�னா/. 

 

இ�விழி அ) பிைன 

இர$டைர� க�Lர, நீேய -- உட� 

வரேவ4* வா���ைர 

ெதாட�க�, ெச/தைன தாேய. 

 

அ�கி� அவ), இ�ைல 

அைண�திட� தாவிைன த	கேம -- பி� 

க�கின விழிமல: 

காOகிலா� அவ� எ	�ேம! 

 

ச�� சலசல��,, 

தா6, உன� மல:� கால,மா -- அவ� 

வ�ைக பா+ன உ� 

ைகவைள சில,பவ� ேமல,மா! 

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

அ�ப� வ�தா� அ%ப.அ�ப� வ�தா� அ%ப.அ�ப� வ�தா� அ%ப.அ�ப� வ�தா� அ%ப.!!!!    

(நா� ெசா�னா� ெச/யாதவ�) 

 

'*ளியி4 ேகா� நீ�'ெகன  *க�ேவ�! 

கிளிேயா# ேபச� கிள,*வா� எ�மக�! 

'ெவ�தய, *ைட' எனி� ெவ#�ெகன  பகைட  

ப�தய, ஆட  பற பா� அ ெப$; 

வி'�தி ���, மிளைகB, ெபா9�க 

எ'�தி��க ஒ பா தவ� அவ�. 

அ ப+  ப"டவ�, ைக பட� காத� 

அ2ச� அவ7� ெக'திய அ�ப� 

எ�ைன 'மாமி' எ�9 8வி 

@"+� Qைழ�தைத� க$டெம�;ய� 
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அ,மிைய அய;� நக:�தி, மிளகா/ 

ெச,ைமயி� அைர��? ேச:��� கா/கறி 

தி��தி� �ழ,*, ப?ச+ ெத��ைற� 

8"# �தலான �ைறவர �+��, 

யாைன� தைலயி), ெபாிதா/ இ��த 

பாைனயி� ெவ�தைத  ப��ற வ+��� 

���தாி� �$ேபா� க��தறி�� ��கனி 

உாி��� ேத�ைவ�� -- உ��� -- ெந/ ைவ��? 

சைமய� ஆக"#, எ�9 சா4றிய 

எ�னிட, ஆயி49 -- எ�ேற இய,பி, 

எ"+, அவ��க, ேநா�கி இனிேத 

Iகிைல� க$ட ேதாைகேபா� 

தகதக எ�றா+ன� அ�ைதயேல! 

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

நா� வாழ  காரண�நா� வாழ  காரண�நா� வாழ  காரண�நா� வாழ  காரண�    

 

மத?சிைற இ+��� த�ளி 

மன?சிைற *��த அ�ப� 

*��தமி� அழி��, இ�தி  

ேபாாினி� சிைற? ெச�றி"டா�; 

எத4� நா� வ��த ேவ$#,? 

எ� உள? சிைறயி��� 

ம��தமி� வழ	�கி�றா� 

ம�6த� ஒ�றா இ�ப,? 

 

சாதியி� வில	 ெகா+��� 

தமிழ: நா, என மண�தா�, 

ேமாதினா� இ�தி  ேபாாி� 

��தழி� கா�க @ர�, 

@தியி� வில	ைக F"+? 

சிைறயினி� வி#�தா: ஆ�ேவா:; 

ேசதிேக�, ேதாழி அ�தா� 

ெச�தா=, தமி� சாகாேத. 
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எ�)யி: அவ� உயி:ேவ 

ெற�ெற$ணா� தமி�  பிைண * 

நி�ெறமி� வா', ேபாதி� 

ெந#2சிைற, தைளக� எ�லா, 

��ெறறி மைலயி� ��ன: 

8�தி#, ப23� 8"ட,; 

அ�*யி: தமிேழ ெவ�=, 

ஆதலா� வா�கி�ேற� நா�. 

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

பா�கார�பா� அ�-பா�கார�பா� அ�-பா�கார�பா� அ�-பா�கார�பா� அ�-    

 

க$ண�பா� மிகஅ�பா� ேவைல�காாி 

ைகயி4பா� ெச,ேபா# ெத�வி4 ெச�றா�; 

தி$ண�, பா� வா	ெக�றா� காிய), பா�. 

தீ	க4ற பாேல எ� பா�வா	 ெக�றா� 

தி$ண�பா� காிய�பா� ெவ9 பா� ெப$பா� 

'சீ' எ�பா� நி�லாதீ: ேபா@: அ பா�, 

க$ண�பா� நா�ெகா$ட களி பா� அ�ேனா� 

கல பாேல இனி பெத�9 கச பா� ெசா�னா�. 

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

க5ேப உயி�க5ேப உயி�க5ேப உயி�க5ேப உயி�    

 

அவ�: 

தயி: வி4க ேபானவேள 

த"டானிட, ேப?ெச�ன? 

ேமா: வி4க  ேபானவேள 

��தனிட, ேப?ெச�ன? 

 

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� மன�தா� 

உட�ப#மா ெசா�ல�தா�? 

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

உைட$ தி#$த�உைட$ தி#$த�உைட$ தி#$த�உைட$ தி#$த�    

 

உ * வி4�, � * -- நீ 

ஒ'	ைக வி"ட� த *! 

ெச * ேபா� உ9 *! -- ெவளி� 

ெதாிவேத நைக * -- தைலயி� ( உ * வி4�, � * ) 

 

வி4�ேம அைர�ைக -- உ�ள 

ேம=�கிர வி�ைக? -- ஊ: 

ஒ பேவ உ#�ைக -- அ�ேறா 

ஒ'	கானந ட�ைத -- தைலயி� (உ * வி4�, � *) 

 

தமி�  ெப$ணி� � * -- நீ 

தவ9வதா ெச *? 

அைமவான உ# * -- நீ 

அணிவ�தா� 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$" வாழாத ஆ)க�ஒ$" வாழாத ஆ)க�ஒ$" வாழாத ஆ)க�ஒ$" வாழாத ஆ)க�    

 

அழகா� ஓ#, அ�வி 

அ	ேக ஒ� ��வி 

அைழ�தேத த� ஆைண 

ஆணி� ெந2ேசா ேகாைண! 

 

விழிைய ம4ெறா� ெப"ைட 

ேம�, ஆ$ ைவ�த �"ைட 

�'�, க$ட பி�*, 

�4றாதா த� ��ப,? 

 

அ�தா� அ�தா� எ�ேற 

அ�த  ெப"ைட ந�ேற 

���� �ர� தாவி 

I�9 �ைற 8வி, 

 

"ஒ�� வாழா ஆ$க� 

உயிாி� லாத L$க� 

ெச�ேதன எ�ேற அ�வி 

ேச:�த த�த� ��வி! 

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

மணவாளைன% பறிெகா($த ம�ைக அ�கி�றா�மணவாளைன% பறிெகா($த ம�ைக அ�கி�றா�மணவாளைன% பறிெகா($த ம�ைக அ�கி�றா�மணவாளைன% பறிெகா($த ம�ைக அ�கி�றா�    

 

இ� W: எ�றி��ேதேன 

இற�தீேரா அ�தாேன, 

ஒ� பாைன ெவ$ெணB, கவி��தேதா? 

உ$ணேவ அைண�த ைக அவி��தேதா? 

 

சிாி பா=, களி பா=, 

ேசயிைழைய வாழைவ�தீ:, 
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�ாி�தீேரா எ� ஆைசைய அ�தாேன? 

��� மைழயி� வாழ நிைன�ேதேன. 

 

ெவ$ெண/ ப#,ேநர�திேல 

தாழிஉைட� தி"ட�ேவா? 

க$ெணாளிைய இழ�ேதேன அ�தாேன 

காவல4ற பயிராேன� அ�தாேன. 

 

க$O�ேக ைமயானீ: 

கா:�ழ;� Fவானீ: 

ம$ணாகி  ேபான�ேவ எ�வா�6, 

மற பி), மற�கவி�ைல உ, ேச:�ைக. 

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

வி($தாேனாவி($தாேனாவி($தாேனாவி($தாேனா    

 

தின, -- மதன �ைரைய நா+ 

மன� மிக6, வா+ 

வசமிழ�ேதென� ேச+! (தின,) 

 

ம2சமிைச வ�� ெகா2சி�� லாவி 

மகி��திட  பற�தி#ெத� ஆவி! 

மாெத� ெச/�ேவ�? 

மதிமய	கி இ  பாவி! (தின,) 

 

காத;� ஆழ�தி� எ�ைனB, த�ளி� 

க+தினி� அவ� ேவெறா� க�ளி 

மீதி� ைமய� ெகா$ேட 

வி#�தாேனா எைன� த�ளி? (தின,) ( 250 ) 

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

க�ளிக�ளிக�ளிக�ளி    

 

'க�ளி க�ளி' எனஊ:� காவல� 

��ளி� ேகாட, பா�க, ெதாட:ைகயி� 
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ஒ�வைன அறியா ெதா�வைன நா#, 

க�ளி ஓ+ட�, தி�வ� 

க�ளி நி4ப� க$டா� மகி��ேத. 

 

நில6 ேக; ெச/த� 

 

வ�வதா/? ெசா�னவ: வ�தி�  பா:எ�9 

ெத��கத6 திற�� பா:�ேத�; ெத�ைனைய 

'அ�தா�' எ�றைழ� தி"ேட�. அத4� 

��ெதாளி சிதறிட �'நிலா எ�ேம� 

ேக;? சிாி ைப @சி 

நா=ேப: அறிய? ெச/த� ந	ைகேய! 

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

தி#மண வா�$"தி#மண வா�$"தி#மண வா�$"தி#மண வா�$"    

 

வா�க த,பதிக� 

வா�கேவ வா�கேவ! 

வ$*ன4 க	ைகெயன ந�ெறலா, G�கேவ! 

 

ஆ�கட�, ரவி, மதி, 

வா� உ�ள கால,, 

ஆB� அைடக! ஓ	க அQ8ல,. 

 

ஆெலன� தைழ��, 

அ9ெகன ேவறிழி��, 

ேம=�� ேம;�ப, மி�,அ�பி4 பிழி��, -- வா�க! 

 

ேவைல? 3ம��, 

பி�ைளமி�, எழி4கி�ைள 

காலெம�லா, �+ கன�ேதா	க. 

 

அ+ைமB, மி+ைமB, 

ஆ$ைமயா� மா4றிேய 

ஆவியி), இனிதா/� ேதச�ைத  ேபா4றிேய -- வா�க! 
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கடைம நிைன�தி� 

ைகயி�ேம� உாிைம 

க$#ய: ெவ/�க இ�தைர ேம�! 

 

வா�க த,பதிக� 

வா�க ந434றேம! 

வா�க ந4பாரத ேசாதர: �49ேம! 

 

வா�க ந4பாரத 

ேதச�, *விB,! 

வா�க எD6யி�, நனி வா�க! 

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

ேபா# � ேவ)(� பி�ைளேபா# � ேவ)(� பி�ைளேபா# � ேவ)(� பி�ைளேபா# � ேவ)(� பி�ைள    

 

அ�மி�� 'கா�திட  ேபாரா, 

அ�பநீ ெச�=கி� றாயா,, 

வ�த� ேசதி மகி��ேத�. 

வா�வி�எ� காதல: சீ:�தி 

இ�ததா� எ/திட ேவ$#,; 

இ�ப�� த,ஒ� ேகா+ 

ெச�தமி� @ர�தி� ேச: ேப�; 

ெச	கள  பி�ைளக� ஈேவ�. 

 

இ	�ள வ$டமி�� கி�லா 

எDவள, க$டன: ஆ�ேவா:; 

எ	�ள ைவய ெமாழி��, 

ஈ�றதா/ ந�தமி� அ�ேறா? 

ம	கல நாணி�ேம� ஆைண, 

மா:*ற? ேச:��பி� ெச�க, 

த	�,எ� G=ள பி�ைள 

த	களி� பி�வ�,, ெவ�=,! 

 



69 

 

��தமி� நா"+னி� இ�தி 

�49ைக எ�ெறா� ேப?3, 

எ�திைச வ�தேதா ேபா�� 

கி	�நா, ஒ�ெறன? ேச:�தீ:; 

ெப4றி#, பி�ைளB, நாைள 

W#ட� ெவ�றிட ேவ$+? 

349க எ�தமி�� ேதாைள, 

ேதா�9வ� ேபா:�கள, த�னி�! 

 

வ$டமி� நா"+�தி ணி��, 

வ�ெசய� தீ:�திட இ�நா� 

ெகா$ெட', ேபா:��ண� ��ேற, 

ேகாளாி ேயஉயி: அ�ேப! 

ெப$டைக யா�வயி றீ), 

பி�ைளB, வாைகைய? Gட� 

க$Oற	 கா/உயி: எ?ச� 

கா��ைள ேதா�றிட ேவ$#,. 

 

ெத�ெமாழி கா��,* ர"சி� 

ேதாிைன ஓ"+#, அ�ப, 

ந�ெமாழி ெகா2சி#, ஆ$ெப$ 

ம�களி� ந�வர ேவ4ைப 

எ�விழி காண6, ேவ$#,, 

ஏ�9, ெவ4றியி� F�த 

நி�இ� ேதாளினி� ம�க� 

ஏறிட எ�)ட� ேதா/வா/! 

----------- 

ெப)கேளெப)கேளெப)கேளெப)கேள!!!!    

 

ெப$கேள உலக  ெப$கேள! 

பிைழக� ெச/பவ: ஆ$க� அ�ேறா? 

அழிைவ அைடபவ: நீ	க� அ�ேறா? (ெப$கேள!) 

 

அ�* மைனவிைய  பிாிய ேந:�தா� 
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அ�றி4 பறைவB, உயிைர வி#ேம 

அ�6 மிைலேய ஆடவாிடேம. (ெப$கேள!) 

 

'எ�)ட,பி� நா�பாதி மைனவி பாதி' 

எ�9 ெசா�=, ஆடவ:க� ம9வினா+ 

த�ைமயிலா ேகாவல� களாகி�றா:, எ�ன நீதி? 

��ப, எ�லா, மாத��ேகா? 

இ�ப, எ�லா, ஆடவ:�ேகா? 

எ�9 ெதாைலB, இ�த ஆ"சி? (ெப$கேள!) 

 

காத� உண:ேவா உயிாி� இய4ைக. 

மாத: ம"#, Gைள� க�ேலா? (ெப$கேள!) 

 

ெப$களிட, க4ைபஎதி: பா:��, ஆ$க� 

ெப$கைளேய க4பழி��� திாியலாேமா? 

ெப$க7��, ஆ$க7��, க4* ெபா�வ�ேறா? 

 

மாத�லைக ஆளவ�தா: 

மமைதயா� இ� க$ணவி�தா: 

மனவிள��, அவியலா�ேமா? 

 

ஆடவ:�ெகா� நீதிேயா -- எழி� 

மாத:க"ெகா� நீதிேயா! (ெப$கேள!) 

 

யாமர�தி� ேதா=ாி�� ெப$ யாைன�ேக 

ஆ$யாைன நீV"#, இய4ைக அ�*, 

தாமண�த மைனவிய:ேம� கா"#வாேரா? 

 

ந	ைகமா:�கிட: ெச/B, ஆடவ: 

நா"+� வா�வ� தீைமேய. 

 

'த4கா��� த4ெகா$டா� ேபணி� தைகசா�ற 
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ெசா4கா��? ேசா:விலா� ெப$ 

எ�றா: வ�7வனா:, 

 

இ�கால 

ஆடவ:க� ெப$Oய:ைவ எ$Oவேரா? (ெப$கேள!) 

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

வான%ெப)வான%ெப)வான%ெப)வான%ெப)    

((((ஒ# கா'சி சி; நாடக�ஒ# கா'சி சி; நாடக�ஒ# கா'சி சி; நாடக�ஒ# கா'சி சி; நாடக�))))    

 

��மாைல த'விய ஒ� ேசாைலயி� ெமா/�ழ� ஒ��தி ஐயைன எதி:பா:��� 

கா�தி��கி�றா�. காத� கனலாகிற�. 

 

அவ� வாைன ேநா��கி�றா�. வானி� Fாி�த மீ�கைள ேநா��கி�றா�. 

 

பா"# 1 

 

ேமனிெகா  பளி�தேதா வான ெப$ேண? -- எ	�, 

ெவ$�� திைற�தனேவா வான ெப$ேண? 

'நாேன வேர�' எ�9 வாராததா� -- அவ� 

நாேளா# ேதாைள வ�� ேசராததா� 

ேமனிெகா  பளி�தேதா வான  ெப$ேண? 

 

{ மாமர�தி� பி� ஒளி��ெகா$+��த �9,*�கார� 

தைலவ� அவைள எ"+  பா:��? சிாி��  

பா#கி�றா� } 

 

ஏேனா+ Fவி�ைல ெகா$ைடயிேல? அ+ 

இ	ேக பா: மாமர�� அ$ைடயிேல, 

ேதேனாைட  ப�க, தி�,பாததா� -- ேத� 

தி�,பி அ��திட வி�,பாததா� 

ேமனிெகா  பளி�தேதா வான ெப$ேண? 
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{ தி�,பி  பா:�தவ� வி�,பி ஓ+வரவி�ைல. வ�தவ� 

ேநேர ஓ+வராம� மாமர�ைத� த'விய� வ��த�ைத 

அளி�த�. அவ� பா#கி�றா� } 

 

பா"# 2 

 

மாேவஅ� காைள��� கா பி"டேதா? 'மா 

மா வா வா' எ�9தா� 8 பி"டேதா? 

சாேவா# மார+��, ெப$ணாததா� -- இ	�� 

தாவி  பற��வர எ$ணாததா� 

ேமனி ெகா பளி�தேதா வான ெப$ேண? 

 

{ மா அதாவ� மாமர����, அவ)��, 

உ$டாயி��த ெதாட:* ப4றி இழி��� 8றிய தைலவிைய 

ேநா�கி, 'நீ ம"#, சாேவா# ெகா$ட ெதாட:* 

சாியா? நீ அைத வி#. நா� மாேவா# ெகா$ட 

ெதாட:ைப வி#கி�ேற�' எ�9 பா#கி�றா� தைலவ�. } 

 

பா"# 3 

 

மாைவ நா� வி"+#ேவ� வ2சி�ெகா+ -- ெக"ட 

சாைவ நீ வி"# வி"# வா இ ப+; 

வா�ேவா#, இ�ப�ைத� கா"டாததா� -- இ	� 

வ�ேத9, ��ப�ைத ஓ"டாததா� 

ேமனி ெகா பளி�தேதா வான ெப$ேண! 

        { இ�வ�, 8+ இ�*9கி�றன: } 

------------- 
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அவ� அட�கா@ சிாி%-அவ� அட�கா@ சிாி%-அவ� அட�கா@ சிாி%-அவ� அட�கா@ சிாி%-    

 

ஏாி�க ைரமீ� ேதாழி -- நா� 

இ��ேத�எ� கா�இட றி49, 

நீாி� வி'�தி"ேட� ேதாழி -- அ�த 

நிைலயி=, நீாிைன ேநா�கி  

''பாாி=� சாதிதா� எ�ன'' -- எ�9 

பாைவ நா� ேக"+ட� உ$டா? 

யா: ெசா�ன ெசா� இ� எ�றா� -- எ�ைன 

ஈ�றவ: ெசா�ன� ேதாழி! 

 

''எ�நிைல'' எ�ப� ேக"பா/ -- அைத 

ஏாி�கைர எ�9 ெசா�ேன�, 

எ�நிைல த பிேன� ேதாழி -- ஒ: 

இ�ப� தட�ேதாளி� @��ேத�. 

அ�னத� காரண, ேக"பா/ -- எ� 

அறிவி� திற, ெப4ற காத� 

மி�ன� ெவளி?ச�, @?3, -- ேவ9 

ேவெற�9 ெசா�பவ: உ$டா? 

 

மல: எ�பா: காத� வள�ைத -- அத� 

மண, எ�ப: அவ� ேதாளி� @�த�! 

தைல நா�� ெப4றவ� ெசா�ன -- நா�� 

சாதி�கி	 ேகஎ�ன ேவைல? 

உலகினி� சாதிக� இ�ைல -- எ� 

உ�ள�தி� ேவ49ைம இ�ைல 

கலக�ைத? ெச/கி�ற�ற சாதி -- எ� 

ைககைள  ப4றி இ' ப�, உ$ேடா? 

 

அதிகாாி க"��த� ெப$ைண� -- 8"+ 

அைறயினி ேலெகா$# ேச:�� 

மிதிமிதி எ�9 மிதி�க  -- பி� 

விைள�த விைள?சேல பா: பா�! 

�தி:�� �தி:�� வ�, காம, -- ெகா$ட 
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�னிவ:க� இ�+க� த�த 

பத:கேள ஆாிய: ெசா�=, 

ச�திாி ய: எ�ப�, பா:�ேதா,. 

 

இ�நா"# வணிக: எ�லா, -- பிரம� 

இ# பி� பிற�தாரா, ேதாழி, 

எ�ன *7�க� ேதாழி -- இைத 

ஏ�ந,* கி�றன: ெப4ேறா:? 

ெதா�ைம� தமிழக மா�த: -- நா,! 

G�திர: எ�றன: ந,ைம! 

ெபா�)��  பி�தைளெம�கா? -- தமி�  

Fெண�லா, பி�தைள தானா? 

 

ச�தன? ேசாைல நா� ேதாழி -- ெத�ற� 

த'வ� த'விேன� ேதாழி, 

அ�த? ெசய� ேக"ட ெப4ேறா: -- அவ� 

ஆ:? அவ� எ?சாதி எ�றா: இ�தா+ அ�*�ள ேதாழி -- என� 

ெக ேபா தட	�, சிாி *? 

வ�தவ� ஆ$ சாதி எ�றா� -- அவைன 

மண�தவ� ெப$சாதி தாேன? 

----------- 

இ�ப�இ�ப�இ�ப�இ�ப�    

 

ேசாைலயி� ேதாைகமா: 

 

சி�ெதா�9 வ$# பா#, 

ேசாைலயி� ெச	ைகயி4 F  

ப�ெதா�ைற எறி�தா� அ�ன, 

''பா:'' எ�றா�! பற�தெத�றா�; 

ெபா�ெதா�றி� ேசாைல�க பா� 

ேபாயி4ேற எ�9 ைந�தா:! 

ப�தி�ைல எ�றா: கி�ைள 

பா: எ�றா�! பற�த ெத�றா�! 
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அ�ன, ப�ைத� ேதட? ெச�றா� 

 

அ�ன�ைத  பழி�தா� கி�ைள 

ஆதலா� அ'த அ�ன, 

�� அைத� ெகாண:ேவ� எ�9 

�#�ெகா# ெவளியி4 ெச�றா�! 

ெத�ன� ேதா ெபா�9 க$டா�; 

சி9ப�ைத� ேத#, ேபாதி� 

*�ைனயி� மைறவினி�9 

ெபா;�தன இர$# க$க�. 

 

ேவல� உதவி�� வ�தா� 

 

�னி�தன�, �னி�த வ$ண, 

8னிய ��கி� மீ� 

*ைன�தன� இ� மல:�ைக! 

ெபா��க, கவைல நீரா� 

நைன�தன�! ''எ�ன ேத+ 

ந;கி�றா/!'' எ�9 ேவல� 

�ன,வ�� ேக"டா�. அ�ன, 

�க�தினி� நாண, F�தா�. 

 

அயலா:�� ேவைலயி�ைல 

 

ேசாைலயி� அ+�த ப�� 

ெதாைலவிேல -- இ	� @��த 

தாலைத� ேத# கி�ேற� 

அயலவ:� கிDவிட�திேல 

ேவைல ஏெத�9 ேவல� 

விலா *ற, ேவ� பதி�தா�! 

''M;ைட �றிB, எ�9 

Qவ�வ�, பிைழயா? எ�றா�. 
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ெபா�தி� இ�வ: ைகக� 

 

ேவல), ப�� ேதட, 

அ�ன�, �ய=கி�றா�, 

ஆ;� ேவ:  ெபா�� க$டா: 

எதிெரதி: அ�ன, ேவல� 

ஏலேவ Qைழ�த ைகக� 

ஒ�றி� ஒ�றிைழ�த தாேல 

Iல�ைத மற�தா ராகி 

நைக ��ைத �+ய வி��தா:. 

 

நா� ேபாகேவ$#, 

 

''ேமழிைய உழவ: L�கி 

@"#��� தி�,*, ேநர,! 

ேகாழிக� சிற� 8,பி 

அைட�தன 8"#���ேள! 

ேதாழிமா: ப�� ேக"பா: 

ெதாைல�த� ெதாி�தா� எ�ேம� 

ஏழிைச 8"+� ேக;  

ப$பா+ இழி6 ெச/வா:!'' 

 

ேவல� அைண * 

 

இ� ேக"ட ேவல� அ�பா� 

இட�ைக  *ற�தி� அ�ன, 

*ைத�திட அைண�த வ$ண, 

''ேபாகலா,'' எ�9 ெசா�னா�! 

எத4ெக�9 ம	ைக ேக"டா� 

''இத4க�ல; @"+=�ள 

*� ப�� தர�தா�!'' எ�றா�; 

அ�றி�க� ேபாக லானா:. 
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ேசாைலயி� ேதாழிமா: 

 

அ�ன�ைத� ேத#, க$க� 

அ'தன. கி�ைள எ�பா� 

எ�ேனா+ அ�ன� த�ைன 

இ�ன;� ேதா/�த ெத�றா� 

��னாக அ�ன� த�ைன� 

ேதட நா, �யல ேவ$#, 

எ�றன� வ2சி, ஆ	ேக 

எ'�தன: ெப$க� யா�,! 

 

ேவல� விலகினா� 

 

''ேதாழிமா: வ�கி�றா:க� 

ெதாைலவினி�!'' எ�றா� அ�ன,, 

''வாழிய அ�ேப!'' எ�9 

ேவல), வா��தி? ெச�றா�. 

 

அ�ன, ப�� ெகா#�தா� 

 

நாழிைக ஆயி4ற�ேதா 

நா� ெச/த ெதா�9 மி�ைல 

பா�மக� ெச/த ேவைல! 

ப�திேதா!'' எ�றா� அ�ன,. 

 

இ� ந, ப�த�ல 

 

ெபாழி;ைட ஒ�பா4 ��தி  

F ப�ைத ஆரா/�தா:க� 

''எழிலான ப�ேத, ஆனா� 

இ ப�� ந,ப� த�ேற? 

விழி�கி�றா/ அ�ன, எ�ன 
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விைள�த� ெசா�க?'' எ�9 

கனிெமாழிேக"டா�! அ�ன, 

க$ணீரா� ெசா�ல=4றா�; 

 

ேவல�ேம4 �ைற 

 

ெத�ன� ேதா *��? ெச�9 

ப�திைன� ேத#, ேபாேத 

*�ைன��  பி�னி��� 

ெபா��ெகன எதிாி� வ�ேத 

''இ�ன�தா� ேத#கி�றா/! 

யா� ேத#கி�ேற�!'' எ�9 

க�ன�தா� ெச/தா�. அ�த� 

க�வ� எ� ைகைய� ெதா"டா�. 

 

ெதா'ட இ�ப�ெதா'ட இ�ப�ெதா'ட இ�ப�ெதா'ட இ�ப�    

 

*ற	ைகைய விரலா� ெதா"டா� 

அதிெலா� *�ைம ேகளீ:; 

திற�த� ெந2ச,! உ�ேள 

ெச�றன� அ�த� க�வ�. 

மற�தி"ேட� உலைக, அ�த 

மா�க�வ� இ# ம��தா� 

பற�த� நாண, ப"ட 

பா"ைடயா: அறிவா:?'' எ�றா�. 

 

எ�ைன  க#%ப3ச ைக யா கினா�எ�ைன  க#%ப3ச ைக யா கினா�எ�ைன  க#%ப3ச ைக யா கினா�எ�ைன  க#%ப3ச ைக யா கினா�    

 

F ப�� கிைட�க வி�ைல 

ேபா�ேபாயி4ேற! அ	ேக 

8 பி# வா:க� ேதாழைம� 

�யி�க7, எ�9 ெசா�ேன�. 

கா பாக எ� இ# ைப� 
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ைக *ற, இ9�கி, ஆைல 

வா/ பிேல க� ப2 ச�ைக 

ஆ�கினா� வ2ச ெந2ச�. 

 

-"%ப�" த�தா�-"%ப�" த�தா�-"%ப�" த�தா�-"%ப�" த�தா�    

 

அைண�தி"ட அைண பி� எ�ைன 

@"#�ேக அைழ��? ெச�றா�; 

�O�O�ேத� அ ேபாெத� 

�க�ேதா# �க�ைத? ேச:�தா�; 

அணிமல:  ப�� த�தா�! 

''அேத இ�''! எ�றா� அ�ன,, 

மண ப�த� இ#த�தா� ந, 

ம9ேவைல எ�றா� கி�ைள! 

 

நா�ேபா"�நா�ேபா"�நா�ேபா"�நா�ேபா"�    

 

''நாைளேய ப�� ேதட 

நாெம�லா, ேபாக ேவ$#, 

காைளைய அ	�� க$டா� 

க#2 ெசா�ைல உ��க ேவ$#, 

''ேவைளேயா ேட� ேவா,நா, 

@"#�ேக!'' எ�றா� ��ைல 

''நாைள��, ப�� ேதட 

நா� ேபா�,!'' எ�றா� அ�ன,. 

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

ப�ளி �% ேபா�� -�ளிமா�ப�ளி �% ேபா�� -�ளிமா�ப�ளி �% ேபா�� -�ளிமா�ப�ளி �% ேபா�� -�ளிமா�    

 

தி�நாளி� எ�ைன� தி�,பி பா:� தா�பி� 

ஒ�நா� உைரயாட� தா), -- உைரயா+ 

நா�நைக�க� தா), நைக�தா� அதனாேல 

வான நில6, மனெமா��  -- ேபானா�, எ� 
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இ�ப�ைத வா�வி� இைணஎ�ேற�, அ�னவ� 

��ப�ைத எ�வா�வி� L:��வி"டா� -- இ�), 

ப+��  ப+ ப+யா/ ��ேன4ற� தி"ட, 

�+��நா� வா' �ைற�� -- �+ெவா�9 

ப$Oவ ெத�9, பக:�தி"டா�; இ�றதைன 

எ$Oவ ெத�ப தி'�ெக�றா� -- க$ணிேல 

ச49, ெதாட:பி�றி� த�க�� தி4�,ஒ� 

�49 *� ளி��றிB, ��ைவ�தா� -- உ49�ேக� 

க$ண பா நானவைள� க"டாவி" டா�வா�6 

ம$ண பா எ�9ைர�தா� ம�னாத� -- ''ம�னாதா, 

பா:�தா� பக:�தி"டா� ப4கா"+ னா�எ�9 

8�தா# கி�றா/� �ர	காக� -- ேகா�த 

பவழ, சிாி��,, பறி�க �ய�றா� 

அவிழ வி#மா அத4�� -- தவ�சர#? 

ப�ளி��? ெச�=ெமா� ெச�தமி�  பா�கிய�ைத 

அ�ளி , ெப$ �4ேபா�கி� ஆறாத -- ெகா�ளிைவ�க 

எ$ணாேத எ�லா�, அ$ண�மா: எ�ெற$O, 

ெப$ணாத லா=,, இ�,*மன, -- ப$பா# 

ெப49�ள தா=, அவ� ேபசினா� உ�னிட�தி�, 

�4றிய க�வி �ய4சிேய -- ந4றவ, 

எ�9 நிைன��, இைளய ெப�மா"+! 

க�றா� தமி�வாைழ� க�றி�கீ�� -- க�9தைன 

அ�ைன எ�9 ேபா4ற பா'' எ�ேற� அ, ம�னாத� 

பி�ஓ+ னா� அறி6 ெப49! 

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

ெவ%ப$தி5� ம#�"ெவ%ப$தி5� ம#�"ெவ%ப$தி5� ம#�"ெவ%ப$தி5� ம#�"    

{ ெபா�னிB, ெவ4றிB, ேபசி  ேபாகிறா:க� } 

 

''ஏதி�த ேநர, ெப$ேண 

எ	ேக நீ ெச�= கி�றா/? 

ஓெத�றா� ெவ4றிேவல�, 

''உைடவா	க'' எ�றா� ெபா�னி 
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''தீதாேன ெவயி=, உ�ைன� 

தீ/�காேதா'' எ�றா� ெவ4றி. 

''ேபாேதா# ேசைல ேதைவ 

*ற ப"ேட� ெவயி;�'' எ�றா�. 

 

''உைலயிேல இ�,* ேபால 

ெவயி;ேல உட� ெவ�,*, 

நிைலயிேல எ�ன ெச/வா: 

நீணில ம�க�'' எ�றா�. 

''இைலயாட வி�ைல ெகா$ட 

*'�க��� ெக�ைல யி�ைல, 

அைலேமா�, கடேலா ர��, 

அO�கா49, இ�ைல'' எ�றா�. 

 

''எ��ைட நிழ;� வ�தா� 

என�ெக�ன �ைற�� ேபா�,? 

ெபா�ேபால வரலா,, ேமனி 

ெபா3	கிட ேவ$டா,'' எ�றா�. 

ந�ெறன ெந�	க லானா�, 

நட�தன: இர$# ேப�,; 

��9, F	ெகா+B, ேபால; 

அ�கினி� கைடக� க$டா:. 

 

''இ�கைட களிேல உ�ள 

ேசைலக� ம"ட,'' எ�றா�, 

''அ�கைட ெதாைலவா னா=, 

அ	�தா� ந�ல ேசைல 

வி4�,எ� 9ைர�கி� றா:க�, 

விைலம; ெவ�கி� றா:க�, 

ைக��ைட உ$# ெப$ேண, 
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க+�வா ேபாேவா,'' எ�றா�. 

 

உழவ), உழ�தி தா), 

ஒDவாத உள�த ராக 

அழெலன� தா,சி ன�ேத 

அ#�காத ெமாழிக� ேபசி 

வழியினி� வரலா னா:க�; 

உழ�திேயா ெவயிலா� வா+ 

தைழ�த ஒ: மர�தி� கீேழ 

சா/�தன�, அவ), சா/�தா�. 

 

இர	கிட� த�க கா"சி 

இ�வ�, க$டா: ெபா�னி 

''ம���$ேடா ெவ ப� தி4� 

மா/கி�றா: இவ:க�'' எ�றா�. 

சேரெலன ெவ4றி ேவல� 

ைதயேலா ட	ேக ெச�ேற 

''எாி�தி#, ெவயிலா� ேந:�த 

இ�னலா?' எ�9 ேக"டா� 

 

''ெவ/யி;� சாகி� ேற� நா� 

ெம/,ைமதா� பிைழ�க அ�த� 

ைதய�பா� ம��தி ���, 

ெகாேடென�9 சா49 கி�றா�, 

ஐயேன, அவ� உள�தி� 

அ�ப�ளி� த�ைக யா�எ� 

ெம/தடவி வி"டா� ெவ ப, 

தீ�,'' எ�9ழவ� ெசா�னா�. 

 

''உன�ெக�ன ��ப, எ�ேற'' 

உழ�திைய  ெபா�னி ேக"டா�; 

''எைனயலா� ேவ9 ெப$ைண 
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எ$Oவ தி�ைல எ�9 

மனமார உழவ� இ	� 

மாறிலா உ9தி ெசா�னா� 

கன�ெவயி� �ளி�,'' எ�றா�. 

விய பிைட� கல�தா� ெபா�னி. 

 

உழவ), உ9தி ெசா�னா�, 

உழ�திB, உள, மல:�ேத 

தைழஅ�பா� எ'க எ�ேற 

தள:�ைகயா� ெதா"+ '�க 

மைழயிைட எ�ைம க�ேபா� 

மகி�ெவா#, நட�� ெச�றா:; 

வழியிேல ெவ ப, தீ:��, 

ம��திைன இ�வ: க$டா:. 

 

ெபா�னியி� இர$# ைகக� 

ெவ4றியி� ெபா�ன� ேதாளி� 

ம�னிட, இ�வ: ேநா��, 

ம�விட, ெவ ப� தி4ேகா: 

ந�ம�� த��தி னா:க� 

நாெள�லா, ெவ ப, ஏ�, 

ஒ�றாத இ�ப வா��ைக 

ஒ ப�த, ஒ�9, க$டா:! 

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

ேப4த5�$ தமிழி�றி  காத=�ப� ெச�>ேமாேப4த5�$ தமிழி�றி  காத=�ப� ெச�>ேமாேப4த5�$ தமிழி�றி  காத=�ப� ெச�>ேமாேப4த5�$ தமிழி�றி  காத=�ப� ெச�>ேமா????    

 

ெந2சி� நிைற�த காதலா� அ�த 

ேநாிைழ, த�ைன என�களி� தாேள. 

அ2சினா� எ�9,, த�ைதயி� வ9ைம 

அக4ற எ$ணி ேவல)� ேகதா� 

த2ச மாயினா� எ�9,நீ ெசா�கி�றா/; 

சா6��, என���தா� தி�மண, ேபா=,! 

வ2சி� ெகா+ேபா�வா� வ2சியா? அ�றி 
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வ2சி பா� வ2சியா? ஐBற ைவ�தன�!. 

 

8# சா�தி யி��ைகயி� உ�உ�ள 

ெகா23 கி�ைள இ�ைல எ�கி�றாளா? 

@# சா�தி யி��ைகயி� உ�உ�ள 

ேமேலா� இ�ைலஎ� கி�றாளா அவ�? 

ேத+ எ�ைன� த�ென2சி� ைவ�தவ� 

திற��வி" டா�எனி� இற��ப" +� பாேள! 

ஈ+லா� க4பினா� எ�9நா� ந,பிேன�, 

இ�ைல எ�றா� தமி'�ேக நாணமா,, 

 

த�) ள�தி� ஒ�வ)� கிட�த�� 

ம4ெறா��தைன� தா6வ ெத�ப� 

ெத�னவ: க4ப�9! க4ைப இழ�தவ� 

தீ�தமி� நா"+ன� எ�9,எ$ ண படா�. 

*�ைன ெகா/�ெகா$ +��தா� எைன�க$# 

*�னைக பினா� ேபா"#� ெகாைலெச/தா� 

பி�ெனா� நாளிேல த�@"#� ேதா"ட�தி� 

ெபா�த லா,ப+ எ�ற� க�ன�ைத� ெகா�தினா�. 

 

தமிழி), இனியேதா: ெமாழிேத+� திாிேவைன� 

த#�தா" ெகா$ட ெப�மா"+ தா�த�ைன 

அமி�ெத�9 கா"+ உ$ண6, நீ"+னா�. 

அவ�பிற)�கா அளி�தா� எ?சி4 ப$ட�ைத? 

உமிழாதா ைவயக,? கதி:மதி ஒழி�தா=, 

ஒழியா  *க'லகி� கா�ைவ�க ஒ$ணாேத. 

அமி��ததா எ� ஆைச அவ�வ2ச� கட;னி�? 

அைட�தி"டதா மா3, தமி�ஒ'�க�த�னி�? 

 

வ�த ஆளிட, இDவா9 8றி�த� 

வயி4ைற ேநா�கினா�; க�திைய� L�கினா�; 

ெகா�� ��ன:� க�திL� கியைக 

�9�கி� மறி�க  ப"ட�! �ர�ஒ�9, 
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"அ�த ம	ைகதா� நான எ� ெற'�தேத! 

அ�* ம	ைகைய� காதல� க$O4றா�; 

இ�தியாவி� மைற�தி"ட தமிழக, 

எதிாி� வ�த�ேபா� மகி��தா� அவ�. 

 

நீஎன��� தாேன+ கி�ைளேய 

நி�ற வா9 ெந2ைச� கல�கினா/, 

"ேநய� தமிேழ எ�ேதாளி� சாய எ�9 

நீ"# கி�ற க�,பான ைககைள� 

Lய ந	ைக வில�கினா� ெசா�=வா�: 

ெதா�ைமB, ேம�ைமB, உைடயவ� ஆ�தமி�� 

தாயி��தன�, தமிழக� காதல: 

தமிழி4 ேபசி� தமிழி�ப, உ4றன:. 

 

நா�, இ�9 தமி�ேபசி இ�ப 

ந�ல வா�வி� வழிேநா�கி நட�கி�ேறா,; 

தீம ன�� வட�க:ந, தமிழிைன� 

தி�ெறாழி�க ஒDெவா� ப�ைலB, 

காயமா"+� �ற"#� ேகாலா� நீ"+� 

கா�மா"+� நி4கி�றா:! ேப3 த4ேக 

ேதம�ர� தமிழி�றி� காத� இ�ப, 

ெச�=ேமா? ெச�=ேமா தமிழ வா�6?" 

 

உைர ேக"டா�, உைரகி�றா� தமிழ ேவ	ைக; 

ஒ�ெமாழிைவ� �லகா$ட தமிழ ைன ேபா� 

ஒ�நாவ ல�தீைவ ெவ�ேற )�த� 

ஒ� ெமாழிைவ� தா"சிெசய� கன6 க$ட 

ெப�ேவலா� அேசாகனா� ெந�	க ஒ$ணா  

ெப�ெந� ைப� தி�;எ), சி9 ��,பா 

ெந�	�, நீ? ெதாட�க,ெச/ எ�9 ெசா�னா�! 

ெந�	கினா: �ளிர�வி� தி���4றால,! 

-------------- 
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எ" பழி%-எ" பழி%-எ" பழி%-எ" பழி%-????    

1 

ப�� வயதி� பழனிய ப� @"+னிேல 

��த,ைம எ�), �திராத ெச	க�,* 

ேவைலெச/தி ��ைகயிேல ேவ,ெப�), தாயிற�தா�; 

ேம=ேமா: ஆ$+�பி� த�ைதயா, @ர ப� 

தா), இற�தா�. தனியாக ��த,ைம 

8ன� வாி), �னி��*�, த��+;� 

வா��தி��தா�, அ$ைடஅய� வா�வா: �ைணேயா# 

தா��தி#த� இ�றிேய த�வ�மா ன�திேல 

நாைள� கழி��வ�, ந	ைக ப�வ�4றா� 

ேதாைள அழ� வ�� 34றிய�; ��த,ைம 

க$ைண ஒளிவ�� ெகௗவிய�; ��னி��த 

வ$ண �கேமதா� வ"டநிலா ஆகிய�; 

ெமா"# மல:�த6ட� ெமா/�கி�ற வ$#க�ேபா� 

க"டழகி அ�னவ�ேம� க$ைவ�தா: ஆடவ:க�. 

 

2 

அ?சக�தி� ேவைலெச/B, அ	க����தா� ஒ�நா� 

ெம?3ெமழி� ��த,ைம ெம�;யிைன� தா�க$# 

த�ைன மண��ெகா$டா� ந�லெத�9 சா4றினா�; 

இ�ன வ�மான, இ�னநிைல எ�பெவ�லா, 

ந�றா/� ெதாி��ெகா$# ந�லெத�றா� ��த,ைம. 

ஊரா:க� 8+ ஒ�நா� தி�மண�ைத? 

சீரா/ �+�தா:க�. ெச�தமி', பா"#,ேபா� 

அ	க��� ��த,மா அ�*டேன வா���வ�தா:. 

இ	கிவ:க� வா��ைக இர$டா$# ெப4ற�$#; 

 

3 

வா/?ெசா�லா/� "ேதாளி� வ;" எ�றா�; ம"டாக� 

கா/?ச�எ�9 ெசா�னா: ம���வ�, ைகபா:��! 

நா=நா" பி�ைன நளி: ஏற நாவட	கி  

பா=, உ"ெச�லாத பா�ைம அைட�ேத 
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இற��வி"டா� அ	க���. ��த,ைம மா:பி� 

அைற�தப+ 8வி அ'� *ர7ைகயி� 

அ$ைட அய=�ளா: அ	க��தி� ெம/க'வி 

ெதா$ட: 3ம�க? 3#கா"ைட எ/�வி�தா:. 

நா"க�நி� லா� நட�தன! ��த,ைம 

வா"#கி�ற ஒDேவா: ெநா+��, மன,பைத�தா�. 

அ	க��� மா$டா�. அ9ப�நா� ெச�ற பி�), 

எ	�, அவேன எனஅ'தா� ��த,ைம! 

மாத	க� I�9 மைற�தபி�),, அ	க��தி� 

காதி�வி', எ�றைழ பா� 'க$ணாளா' எ�9! 

 

4 

�ைணவைன? 3"ட 3#கா"ைட ேநா�கி 

இைணவிழிக� நீ:ெப�க? ெச�றா�. இைடயிேல 

ந�ளிரவி�, ம�க� நட ப4ற ேதா பினிேல, 

பி�ைளயி� ேப:ெசா�;� 8வினா� அ	ெகா��தி 

'த	க��ேத த	க��ேத' எ�ற ெபய: தா� ேக"ட 

ம	ைகயவ� ��த,ைம வ�தா� கணவென�9 

நி�றா�; விழியா� ெந+தா/வா� ேதா ெப�லா,. 

த� �ைணவ� ேபால தனியாக வ��நி�றா�. 

யா:? எ�9 ேக"டா�, நீ யா:? எ�றா�, வ�தவ),; 

ேதேரா#, ேபாேத ெத�வி� அ� சா/�த� ேபா� 

மா$டா:எ� அ�தா� மைற�தா:; 3#கா"+� 

ஈ$#நா� வ�ேத� எதிாி� உைம�க$ேட�; 

உ, ெபயைர யாேரா உைர�தா:, அ� �ைணவ: 

த,ேப:ேபா� ேக"டதனா� ைதய=ள, Fாி�ேத�; 

எ�ெபயேரா ��த,ைம எ�றா� அ� ேக"#� 

த�ெபய: த	க�� ெத�றா�; தள:64றா�. 

Lேயா� எாி�த 3#கா# ேபாக=4றா�. 

"நீஏ� 3#கா"ைட ேந:கி�றா/ ம	ைகேய 

த?3ேவ ைலெச/B, த	க���  ேப:ெசா�னா� 

ெம?சாதா: யா�மி�ைல, ெம/,ைமஇ� ேக"# பா:; 

த�ன� தனியா/ நீ வ�த�6, த�கத�ல, 
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உ�@# ெச�வா/நீ, நா), உட� வ�ேவன 

எ�றா�. அவ7, எதிெரா�9, 8றாம� 

ெச�றா�; உட� ெச�றா�. ெச	கதி�, கீ��கட;� 

ேதா�றிய� ேதாைக��, த	க��தி� ேம�உ�ள, 

ஊ�றிய�; தாேம உ9திெச/தா: த,மண�ைத. 

த	க��தி� அ�ைன தள:�த ப�வ�தா�, 

ம	காத ெச�வ,ேபா� வா/�த ம�மகைள� 

காO,ேபா ெத�லா, மகி�?சி� கட�ப+வா�. 

ஆணழக� த�மக), அ�* ம�மக7,, 

ேவைலயிலா  ேபா� விைளயாட� தா�க$# 

Iைலயினி� ��தி �'தி�ப ேமQக:வா�. 

ஆ$ெடா�9 ெச�லஅவ� ஆ$�ழ�ைத ஒ�9ெப4றா�- 

ஈ$ட� �ழ�ைத� கிர$#வய தான6ட� 

த	க��� மா$டா�; தள:�த'தா� ��த,ைம. 

ம	ைக நிைல�� வ��தினா� அ�கிழவி, 

 

5 

மாமித� @"+ைன M9 வராக)��? 

சாமிய ப )��வி49� ைதய;ட, த�� 

கைடெயா�9 ைவ�க� கழறினா�. அ�னா� 

உடேன கைடதிற�தா�, ஊ: மதி *, தா�ெப49. 

வா�ைகயி� ஓ:நா�, மைனவி தைனஇழ�த 

8ழ ப�, ம	ைகயிட, த��ைறைய� 8ற=4றா�, 

"மாட  *றா ேபா�, மயி�ேபா�, �யி�ேபால� 

ேத+ மண�ேதனா ப�தா$#, ெச�ல  

பி�ைளயி�ைல, ேவேற ஓ: ெப$ைணB, நீ மண�� 

ெகா�' எ�றா�; 'ேகாைதேய, நீஇ��� ம"#, 

எவைளB, தீ$ேட�நா�' எ�9 �+�ேத�; 

அவ� அ�9 மாைல அன�I�கி மா$#வி"டா�. 

இ ப+?ெச/ வா�எ� ெறன��� ெதாி�தி��தா� 

அ ப+நா� ெசா�ல அOவள6, ஒ ேப�. 

மண,*ாிய ேவ$#, நா� ம�க�ெபற ேவ$#,. 

தண�I� கினாளி� எ$ணமி� தான எ�றா�. 
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ேக"+��த ��த,ைம கி�ளிஎறி F	ெகா+ேபா� 

வா"ட, அைட�தா�; மனெம�லா, அ�பானா�, 

"எ�ைன மண Wேரா எ�ற� அ�ைமமக� 

த�ைனஉ, பி�ைளெயன� தா	க� தி�6ளேமா? 

ஐயாேவ" எ�றா�. உடேன, அ�கி=9, 

ைபயைன அ�ேனா� L�கி  ப���ைற ��தமி"டா�. 

 

6 

த	க��தி� தா/க$டா�, 8ழ ப னி�உ�வி� 

த	க��ைத� க$டா�! தணியாத அ�பினா� 

வா��தினா� ��த,ைம 8ழ ப� மாமண�ைத! 

@��தினா: அDவி�வ: ேம�@��த ��ப�ைத! 

F6, மண�,ேபா� ெபா�), ஒளிB,ேபா� 

ேகாைவயித� ��த,ைம 8ழ ப� இDவி�வ: 

ஒ�தி�ப வா�வி� உய:�தா:. வாணிக�, 

ப�� ப	 ேகறிய�. ைபய� வய�, 

இ�ப தாயி49 மண, ெச/ய எ$ணி  

ெப�மாளி� ெப$ைண ேபா/ ேப3வதா/� தி"டமி"டா:. 

 

7 

மாைலயிேல ��ைல மல: ெபா+ைய� தான�ளி� 

ேசாைலெயலா, வ$+��� Gைறயி#, ெத�ற;ேல 

ேமலாைட ேசார விைளயா#, ேதாைகஎதி: 

ேவல� வரலானா�. க$டா� விள,*கி�றா�; 

உ,ைம� கைட�ெத�வி� க$ேட� ெந#நா�பி� 

ெம/,மறவ: வா�ெத�வி� க$# விய�த�$#. 

எ�த  ெப$O�காக இD6லகி� வா�கி�றீ:? 

அ�த  ெப$ உ,ைம அைடய  *ாி�ததவ, 

யாெத�றா�. ேவல� இய,ப� தைல ப"டா�; 

காதெல), பா,*� க+ம��� நீ எ�9, 

ேத+வ�ேத� ஒ *தைல? ெச பிவி#. நீ ெவ9�தா� 

ஓ+இேதா எ� உயி: மா/��� ெகா�7கி�ேற�. 

எ�றா�. "உன��நான எ�றா�. உவ *4றா�; 
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நி�றாளி� ேந: நி�றா�; நீ"+யைக, ேம�வி'�தா�. 

மாைல மைற�தைதB,, வ�;�"# வ�தைதB, 

ேசாைல விள�க, ெதாைல�தைதB, தா, உணரா:. 

� ப�� நா/தா� இ+ேபா4 �ைர�ததனா� 

ஒ பாம� ஒ பி உலைக நிைன�தா:க�. 

வி"#  பிாியமன, ெவ,பி  பிற: விழி��� 

த"#  படாதி��க� த�த, இட,ேச:�தா:. 

 

8 

ெப�மாளிட, ெச�றா� 8ழ ப�, "ெப4ற 

ஒ�மகைள ேவல)�ேக ஒ பைட�க ேவ$#" ெம�றா�, 

"தாேயா பழிBைடயாள த�ைதB, நீய�ைல, 

ேசேயா தி�வி�லா�," எ�றா� ெப�மா�. 

"ம�மக னாவத4� வா/�தபல ப$*க� 

ைபயனிட, உ$டா என பா�, ம4றவைர 

ைநய உைர�த� நலமி�ைல" எ�9ைர�தா�. 

வி$ணி� இ��கி�றா� ேதாைக, பழிேவல� 

ம$ணி� கிட�கி�றா�; மா4ற, உண:�தாேயா 

எ�றா� ெப�மா�. எதிேர ஆ� நீ� அ2ச� 

ஒ�ைற  ெப�மா�பா� நீ"+வி" ேடா+வி"டா�. 

@"+� ஒேர அைற��� ேவல), ேதாைகB, 

கா"#  *றா�கைள ேபா� காத�நல, காOகி�றா:: 

ஒ�த உள�ைத உய:�த தி�மண�ைத  

ப�� ேப ைர�8"+  பாரா"ட எ$ண�$ேடா? 

பாரா"# ந�விழா எ�நா�? இ�ெப4ேறா: 

ேநேர உைர�தி#க. ெந�;மர @"+)�ளா: 

இ	ஙன, ேதாைகயா� ேவல� இ�வ:ஒ ப,. 

அ	ேக இைத ப+�தா� ஆ,ஆ, ெபா��த,எ�றா�. 

ேவலவ� ேதாைக விைழவி� விழாைவேய 

ஞாலேம வா��திய� ந�9. 

---------------- 
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இ�ைற � ஒ$திைகஇ�ைற � ஒ$திைகஇ�ைற � ஒ$திைகஇ�ைற � ஒ$திைக, , , , நாைள �  9$"நாைள �  9$"நாைள �  9$"நாைள �  9$"    

 

மாணி�க, த�@"# 

மா+யி� ேம4��தி 

ேதாணி�கா ர�ெத�வி� 

ேதா4ற�ைத  பா:�தி��தா�. 

ெபா�னித� @"#� 

�ற"+னி4 F�ெதா# பா�. 

த�விழிைய� த4ெசயலா/ 

மா+யி� ேம�எறி�தா�! 

 

பா:ைவ வைலயி�ஒ� 

ப?ைசமயி� ப"டதனா� 

யா:ைவ�த F	ெகா+ேயா 

எ�றி��தா� மாணி�க,! 

 

F�ெதா#��, ைகக�, 

*�ைமபா:� �,க$க�, 

ேநா��வ�, மீ7வ�, 

ஆக இ�வாி� 

உ�ள, இர$#, 

ஒ"+� கிட��ம	ேக! 

"த�7வளா? ஒ *வளா 

ைதயல எ), ஐய�ைத 

மாணி�க, எ$ணி 

மணி�கண�கா/� � *4றா�. 

ஆணி ெபா� ேமனியினா� 

எ$ண�, அ ப+�தா�. 

அ�ைனதா� ெபா�னியிைன 

உ�ளி��ேத "உ$ணாம� 

எ�னெச/ கி�றாய எ� 

ேறசினா� ெபா�னி 

இேதாவ�ேத� எ�பா�; 

எ'�தி��க மா"டா�. 

இ�ெவ�லா, காதினி� 
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ஏ9மா? மா+யிைன  

பா: பா�; சிாி பா�! 

அேதேநர, ப?ைசய ப�, 

ஊ: ேப?3 ேப3த4ேக 

உ�வ�� மா+யிேல 

மாணி�க, ெச/திக$# 

"ம	ைகயிட, எ�னக$டா/? 

காணி�ைக ைவ�தாளா 

த�ெந2ைச� கா"ெட�றா�. 

"ெப/வைளதா� த�மீ� 

ெப/��ள அ�பினிேல 

ஐயமி�ைல" எ�ேற 

அறிவி பா� மாணி�க,. 

"��தி F� ெகா$ைடB,  

நா),ந� �/�கி�ற 

ஒ�திைக இ�ைற�� 

நாைள��� 8��!" 

------xxxxxx--- 


