இைச அமுது

: 1.காதல் பகுதி > 2.தமிழ்ப் பகுதி

> 3. ெபண்கள் பகுதி

புரட்சி கவிஞ! பாரதிதாசன்
(கனகசுப்பரத்னம், 1891 - 1964) பைடப்புகள்
இைச அமுது: 1. காதல் பகுதி
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சிட்டு
1.27
காக்ைக
1.28
நாய்
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காப்பி
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1.1 வண்டிக்காரன்
அேதா பாரடி அவேர என் கணவ!-அேதா பாரடி!
புதுமாட்டு வண்டி ஓட்டிப்
ேபாகின்றா! என்ைன வாட்டி!
அேதா பாரடி!
இருப்பவ! உள்ேள முதலாளி ெசட்டி
ஏறுகால் ேமல்தாெனன் ச!க்கைரக் கட்டி
ெதrய வில்ைலேயாடி தைலயில் துப்பட்டி?
ேசரேன அவ!என்றால் அதில்என்ன அட்டி?
அேதா பாரடி!
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ஐந்து பணத்திைன என்னிடம் தந்தா!
அடிசாயும் முன்ேன வரவு மிைசந்தா!
அந்தி வராவிட்டால் ெபண்ேண இந்தா
"ஆைசமுத்தம்" என்று தந்து நடந்தா!!
அேதா பாரடி!

1.2 மாடு ேமய்ப்பவன்
மாடுேமய்ப் பவனிடம் எனக்ெகன்ன ேவைல?
வஞ்சிஎன் றைழத்தான் ஏெனன்ேறன் மாைல!-மாடுேமய்ப் பவனிடம் எனக்ெகன்ன ேவைல?
பாெடாரு பாட்ெடன்ேறன் பாடி இருந்தான்
ைபந்தமிழ் ேகட்டுநான் ஆடி யிருந்ேதன்-மாடுேமய்ப் பவனிடம் எனகெகன்ன ேவைல?
"ஓைடயில் தாமைர வாடிடும்" என்றான்
உள்ளங்ைக விrத்தும் கூப்பியும் நின்ேறன்
"வாடாத தாமைர உன்முகம்" என்றான்
மல!காட்டி முகங்காட்டி வாய்பா!த்து நின்ேறன்
"கூடியிருக்க" என்றான் ைகேகாத்து நின்ேறன்
காடும் கமழ்ந்தது நான்விட் டகன்ேறன்-மாடுேமய்ப் பவனிடம் எனக்ெகன்ன ேவைல?
காைளெசாற் படிமறு நாைளக்குச் ெசன்ேறன்
"கனிேபான்ற ெதன்பாங்கு பாடாேயா?" என்றான்
ேவைள யாகிவிடும் என்று நவின்ேறன்
விரும்பிப் பசுக்கறந்து "குடி" என்று நின்றான்
ஆளன் ெகாடுத்தபா லாழாக்குப் பால் என்ேறன்
"அல்லடி காதற் கலப்பால் தான்" என்றான்-மாடுேமய்ப் பவனிடம் எனக்ெகன்ன ேவைல?
1.3 பாேவாடும் ெபண்கள்
நைட ஓவியங்கள்! அடடா!
நடுவதியிற்
V
பாேவாடும் மடவா!--
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நைட ஓவியங்கள்!
இடதுைகத் திrவட்டம் எழிெலாடு சுழலும்
ஏந்தும் வலதுைக வசுமுள்
V
அைசயும்-நைட ஓவியங்கள்!
தண்ைட யாடிடும் காலில்!
ெகண்ைட விழிேபாகும் நூலில்!
ெகாண்ைட ேமெலலாம் நறுமல!க் காடு
ெகாடியிைட அைசயும் மிகஅழ ேகாடு-நைட ஓவியங்கள்!
உலகினுக் குைட ேதைவ
உைடக்கு ேவண்டும் நூற்பாேவ
உலவும் மங்ைகமா! இதைன எண்ணுவா!
உயிரும் உண!வுமாய்த் ெதாண்டு நண்ணுவா!-நைட ஓவியங்கள்!

1.4 தறித்ெதாழிலாளி நிைனவு
இைழ ெயலாம் அவள் பூங்
குழேலா! ைகத்தறியின்-- இைழ
பிைழெசய்தாள் என்றுதாய் துரத்தினாள்--என்
விழிெயலாம் அவைளேய ெபாருத்தினாள்
ெதாழில் முடிந்ததும் உணவுண்டு--நான்
தூங்கு முன்ேன எைனக் கண்டு--மங்ைக,
"எழுதின V!களா ேமற்ெகாண்டு-- பதில்
என்தாய்க்" ெகன்று ேகட்டதுண்டு--ேதன்
பிழியும் அவளிதழ் தின்றதா பிைழ?--அவள்
பின்னும் என்னிடம் நின்றதா பிைழ?-- இைழ

தா!ெகாண்ட நாடாைவக் ைகயினால்--நான்
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தறியில் ேகாப்பதும் ேதைவ--அன்ேறா?
பா!ெகாண்ட மானத்ைத--நான்
பாதுகாப்பதும் ேதைவ--மிகச்
சீ!ெகாண்ட என்குளி!ப் பூங்காைவ--நான்
ேசரவும் ேகட்க ேவண்டும் அம்மாைவ!-- இைழ

1.5 உழவன் பாட்டு
ெசன்று ெபாழுதுசாய--வரு
கின்ேறனடி விைரவாக!
இன்று தவறினால் ஈரம் ேபாகுமடி
இருட்டிப் ேபாகுமுன் விைதக்கலாகுமடி-- ெசன்று
ேவலி முள்சுமந்த கூலிெகாடடி
ஆள் வந்தால்--நV
ேவைள ஆகுமுன் ெகாண்டுவா
கூழிருந்தால்!
ேவைலக்காகப் பகல் ேபாதில்
உன்ைனப் பிrந்தால்
விடியுமட்டும் யா! ேகட்ப!
காதல் புrந்தால்-- ெசன்று
ேசவல் குரல்கிழியக் கூவல்
ேகளடி கரும்பு!--நின்
ஆவல் ெதrயுமடி ேபாக
விைடெகாடு! திரும்பு!
ேதைவயிருக்ைகயில் உன்றன்
ெநஞ்ேசா இரும்பு!
சிவைலப் பசுவுக்ேகா தVனி
ைவக்க விரும்பு-- ெசன்று.

1.6 உழத்தி
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கைள ெயடுக்கின்றாள் -- அேதா
கட்டழகுைடயாள் சிற்றிைடயாள் அேதா
கைள ெயடுக்கின்றாள்!
வளவயல்தனில் மங்ைகமாருடன்
இளங் கரும்பிைடச் ெசங்கரும்பு ேபால்
கைள ெயடுக்கின்றாள்!
கவிழ்ந்த தாமைர
முகம் திரும்புமா?--அந்தக்
கவிைத ஓவியம்
எைன விரும்புமா?
அவிழ்ந்து வழ்ந்த
V
கருங்கூந்தலாம்
அருவிநVrல் எப்ேபாது முழுகலாம்?-- கைள
"ெசந்ெநல் காப்பது
ெபாதுப்பணி ெசய்யல்!--ஆம்"
என்ற நிைனவினால்
என்னருந் ைதயல்,
மின்னுடல் வைளய வைளயல்கள் பாட
விைரவில் ெசங்காந்தள் விரல்வாட-- கைள

1.7 ஆைலத் ெதாழிலாளி
ஆைலயின் சங்ேகநV ஊதாேயா? மணி
ஐந்தான பின்னும் பஞ்சாைலயின்...
காைலமுதல் அவ! ெநஞ்சம் ெகாதிக்கேவ,
ேவைல ெசய்தாேரஎன் வட்ைட
V
மிதிக்கேவ
ஆைலயின் சங்ேக...
ேமைலத் திைசதனில் ெவய்யிலும் சாய்ந்தேத
வதி
V பா!த்திருந்தஎன் கண்ணும் ஓய்ந்தேத
ேமலும் அவ!ெசால் ஒவ்ெவான்றும் இன்பம் வாய்ந்தேத
விண்ைணப் பிளக்கும்உன் ெதாண்ைடேயன் காய்ந்தேத
ஆைலயின் சங்ேக...
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குளிக்க ஒருநாழிைக யாகிலும் கழியும்
குந்திப்ேபச இரு நாழிைக ஒழியும்
விைளத்த உணவிற்ெகாஞ்ச ேநரமும் அழியும்
ெவள்ளி முைளக்குமட்டும் காதல் ேதன் ெபாழியும்
ஆைலயின் சங்ேக...

1.8. இரும்பாைலத் ெதாழிலாளி
அழுக்குத் துணிக்குள்ேள அறத்ேதாடு பிைணந்துள்ள
அவ்வுயிேர என்றன் ஆருயிராம்!
பழுப்ேபறக் காய்ச்சிய இருப்பிைனத் தூக்கி
உைழப்பாலும் உண!வாலும் உலைக உண்டாக்கி -- இவ்
அழுக்குத் துணிக்குள்ேள...
பழக்காடும் கிளியும்ேபால் நானும் அத்தானும்
பகற்ேபாைதக் கழித்தபின் அவன் ெகாஞ்சேமனும்
பிைழஇன்றி ஆைலக்குச் ெசன்றுதன் மானம்
ேபண இராேவைலையக் காணாவிடிேலா ஊனம்
தழற் காட்டிேல இரும்புச் சரக்கும் உருகக்கண்டு
விழிப்ேபாடிருந்து ேவண்டும் உருப்படி ெசய்வதுண்டு
அழுக்குத் துணிக்குள்ேள...
அறம்புrவா! எய்தும் இன்பேம இன்பம்
அயலா!க்கு நலம்ெசய்யா! எய்துவா! துன்பம்
இறந்து படும்உடேலா ஏகிடும் முன்பும்
எழில் உள்ளம் நன்ைமதVைம இனம்கண்ட பின்பும்
"அறஞ்ெசய் அறஞ்ெசய் என்ேற அறிேவஎைன அைழத்தால்
இறந்தா!ேபால் இருப்ேபேனா" என்பான்என் அத்தான்
அழுக்குத் துணிக்குள்ேள...

1.9. ேகாடாலிக்காரன்
ெவய்யில் தாழ வரச் ெசால்லடி -- இந்தத்
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ைதயல் ெசான்ன தாகச் ெசால்லடி
ெவய்யில் தாழ வரச் ெசால்லடி
ைகயில் ேகாடாலி ெகாண்டு
கட்ைட பிளப் பாைரக் கண்டு
ெகாய்யாக் கனிைய இன்று
ெகாய்து ேபாக லாகும்என்று
ெவய்யில் தாழ வரச் ெசால்லடி
கூைரக்குப்பின் னால் இருக்கும் ெதன்ைன -- அதன்
கூட இருக்கும் வள!ந்த புன்ைன
ேநrனிேல காத்திருப்ேபன்! என்ைன
நிந்திப்பதில் என்னபயன் பின்ைன?
ெவய்யில் தாழ வரச் ெசால்லடி
தாய் அயலூ! ெசன்றுவிட்டாள்; நாைள -- ெசன்று
தான் வருவாள் இன்றுநல்ல ேவைள
வாய் மணக்கக் கள்ளழுகும் பாைள -- நாள்
மாறிவிட்டால் ஆைச எல்லாம் தூேள
ெவய்யில் தாழ வரச் ெசால்லடி.

1.10 கூைடமுறம் கட்டுேவா!
கசங்கு சீவடி பிரம்பு ெசற்றடி
ைகேவைல முடித் திடலாம் -- நம்
பசங்கள் பசிக்கு விைரவில் ெசன்றால்
பழயைதக் ெகாடுத் திடலாம்
பிைசந்து ைவத்துள மாவும் ேதனும்
பீ!க்கங் ெகாடியின் ஓரம் -- அந்த
உசந்த பாைன திறந்து கரடி
உருட்டிடும் இந்த ேநரம்
கூைடமுறங்கள் முடித்து விட்ேடன்
காைட இறக்ைக ேபாேல -- இனி
மூடுதட்டும் குழந்ைத மூச்சிலும்
முடிப் பதுதான் ேவைல
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காடு ெவட்டவும் உதவி யில்லாக்
கழிப்புக் கத்திையத் தVட்ட -- நV
ஏடுபத்தாய் மூங்கில் பிளக்க
எழுந்திரு கண் ணாட்டி
ேசாடியாக நா மிருவ!
கூடி உைழக்கும்ேபாது -- நம்
ஓடும்நரம்பில் உயி! நடப்பைத
உைரத்திட முடி யாது
பாடி நிறுத்தி நVெகாடுத்திடும்
பாக்கு ெவற்றிைலச் சருகும் -- அத
ேனாடு பா!க்கும் பா!ைவயும் என்
உயிrைன வந்து திருகும்.

1.11 பூக்காr
ேச!த்துக் கட்டிய முல்ைல ேவண்டு ெமன்ேறன் -- நல்ல
ேசயிைழ அவள் சிrப்பு முல்ைல தந்தாள்!
பா!த்துப் பறித்த தாமைரப்பூத்
தV!த்து விைலக்குக் ெகாடடி என்ேறன்
பூத்த முகத் தாமைரயாள்
புதுைம காட்டி மயங்கி நின்றாள் ேச!த்து...
ேதைவயடி தாமைர இதழ் என்ேறன்
ேதெனாழுகும் வாயிதழ்மல! கின்றாள் -- ஒரு
பூைவக் காட்டிப் ேப!ெசால் என்ேறன்
பூைவ "என்ேப! பூைவ" என்றாள்
ஆவல் அற்றவன் ேபால் நடந்ேதன்
அவள் விழிதனில் அலr கண்ேடன் ேச!த்து...
காவல் மீ றிக் கைடக்கு வந்து விழுந்து -- பல!
கண்பட வாடிய மருக்ெகாழுந்து நV!
ேமவா தடி என்று ெசான்ேனன்
ேவங்ைகயில் ஈ ெமாய்க்கா ெதன்றாள்
ேதைவக்கு மணம் ேவண்டும் என்ேறன்
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திருமணம் என்று தழுவி நின்றாள். ேச!த்து...

1.12 குறவ!
காைடக் காரக் குறவன் வந்து
பாடப் பாடக் குறத்தி தான்
கூடக் கூடப் பாடி ஆடிக்
குலுங்கக் குலுங்கச் சிrத்தனள்
சாடச் சாட ஒருபுறப் பைற
தக தக ெவன் றாடினாள்
ேபாடப் ேபாடப் புதுப் புதுக்ைக
புதுப் புதுக்கண் காட்டினாள்
ஓடிச் ெசன்று மயிைலப் ேபால
ஒதுங்கி நிைலயில் நிமி!ந்துேம
மூடி மல!க்ைக திறந்து வாங்கி
முறிப்பும் முத்தமும் குறித்தனள்
ேதடத் ேதடக் கிைடப்ப துண்ேடா
சிறுத்த இடுப்பில் ெநாடிப்பு கள்
ஈடு பட்டது ேநrல் முத்தமிழ்
ஏைழ மக்களின் வாழ்விேல!

1.13 தபாற்காரன்
வருகின்றா! தபால்கார! -- கடிதம்
தருகின்றாேரா இல்ைலேயா?
வருகின்றா! தபால்கார!!
தருகின்றா! கடிதம் எனினும் அதுஎனக்
குrயேதா என் தந்ைதக் குrயேதா?
வருகின்றா! தபால்கார!!
வரும் அக்கடிதம் அவ! வைரந்தேதா
மாமியா! வைரந்தேதா?
திருமணாள! வைரந்த தாயினும்
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வருவதாய் இருக் குேமா இராேதா?
வருகின்றா! தபால்கார!!
அன்ப! அவ! வருவதாயினும்
ஆடி ேபாக்கிேயா விைரவிேலா?
இன்று ேபாதல் நூறாண்டு ேபாதேல
அன்றி நாைளஎன் பதுெவன் சாதேல!
வருகின்றா! தபால்கார!!

1.14 சுண்ணாம்பிடிக்கும் ெபண்கள்
மந்ைதயின் மாடு திரும்ைபயிேல -- அவள்
மாமன் வரும் அந்தி ேநரத்திேல
குந்தி இருந்தவள் வடு
V ெசன்றாள் -- அவள்
கூட இருந்தாைரயும் மறந்தாள்!
ெதாந்தி மைறத்திட ேவட்டிகட்டி -- அவன்
தூக்கி வந்தாெனாரு ெவல்லக்கட்டி
இந்தா எனக் ெகாடுத் திட்டாண்டி -- அவன்
எட்டி ஒேர முத்தம் இட்டாண்டி!
கட்டி ெவல்லத்ைதக் கசக்கு ெதன்றாள் -- அவன்
கட்டாணி முத்தம் இனிக்கு ெதன்றாள்
ெதாட்டியின் நVrல் குளிக்கச் ெசான்னாள் -- அவன்
ேதாைள அவள் ஓடித் ேதய்த்து நின்றாள்
"ெகாட்டிய நVrல் குளி!ச்சி உண்ேடா -- இந்தக்
ேகாைட படுத்திடும் நாளில்?" என்றாள்
"ெதாட்டியின் தண்ண V! ெகாதிக்கு" ெதன்றான் -- "நV
ெதாட்ட இடத்தில் சிலி!க்கு" ெதன்றான்.

1.15 ஓவியக்காரன்
ஓவியம் வைரந்தான் -- அவன் தன்
உளத்திைன வைரந்தான்!
ஒல்லிஇைட எழில் முல்ைல நைக இரு
வில்ைலநிக! நுதல் ெசல்விைய ைவத்ேத
ஓவியம் வைரந்தான்!
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கூவும் குயில்தைனக் கூவா திருத்திக்
கூந்தல் சrந்தெதன் ேறந்தித் திருத்தி
மாவின் வடுப்ேபான்ற கண்ைண வருத்தி
வஞ்சியின் ெநஞ்சத்ைதத் தன்பாற் ெபாருத்தித்
ேதைவ எழுதுேகால் வண்ணம் நைனத்ேத
தV!ந்தது தV!ந்தது சாய்ந்திேடல் என்ேற
ஓவியம் வைரந்தான்!
காதைலக் கண்ணிேல ைவ! என்று ெசால்வான்
கணவ னாகஎன்ைன எண்ெணன்று ெசால்வான்
ஈதல்ல இவ்வாறு நில்ெலன்று ெசால்வான்
இதழினில் மின்னைல ஏற்ெறன்று ெசால்வான்
ேகாைத அடியில்தன்ைக கூப்புதல் ேபாலவும்
ெகாள்ைக மகிழ்ந்தவள் காப்பது ேபாலவும்
ஓவியம் வைரந்தான்!

1.16 இன்பம்
பசி என்று வந்தால் ஒருபிடி ேசாறு
புசி என்று தந்துபா! அப்பா
பசி என்று வந்தால்...
பைசயற்ற உன் ெநஞ்சில் இன்பம் உண்டாகும்
பாருக் குைழப்பேத ேமலான ேபாகம்
பசி என்று வந்தால்...
அறத்தால் வருவேத இன்பம் -- அப்பா
அதுவலால் பிறெவலாம் துன்பம்!
திறத்தால் அறிந்திடுக அறம்இன்ன ெதன்று
ெசப்புநூல் அந்தந்த நாளுக்கு நன்று!
பசி என்று வந்தால்...
மனுவின்ெமாழி அறமான ெதாருநாள் -- அைத
மாற்று நாேள தமிழ! திருநாள்!
சினம்அவா சாதிமதம் புைலநாறும் யாகம்
தV!ப்பேத இந்நாளில் நல்லறம் ஆகும்!
பசி என்று வந்தால்...
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1.17 சிறா! ெபாறுப்பு
இன்று குழந்ைதகள் நVங்கள் -- எனினும்
இனிஇந்த நாட்டிைன ஆளப் பிறந்தV!!
இன்று குழந்ைதகள் நVங்கள்!
நன்றாய்ப் படியுங்கள்! நாட்டின் குழந்ைதகாள்!
ஒன்றாய் இருங்கள் உய!விைன எண்ணுங்கள்!
இன்று குழந்ைதகள் நVங்கள்!
குன்றிைனப்ேபால் உடல்வன்ைம ேவண்டும்!
ெகாடுைம தV!க்கப்ேபா ராடுதல் ேவண்டும்!
தின்றைதேய தின்று ெதவிட்டுதல் இல்லாமல்
அன்றன்று வாழ்விற் புதுைம காணேவண்டும்
இன்று குழந்ைதகள் நVங்கள்!
பல்கைல ஆய்ந்து ெதாழில் பலகற்றும்,
பாட்டிற் சுைவகாணும் திறைமயும் உற்றும்,
அல்லும் பகலும் இந்நாட்டுக் குைழப்பீ!கள்!
அறிவுடன் ஆண்ைமையக் கூவி அைழப்பீ!கள்!
இன்று குழந்ைதகள் நVங்கள்!

1.18 தூய்ைம
தூய்ைம ேசரடா தம்பி -- என்
ெசால்ைல நVெபrதும் நம்பித்
தூய்ைம ேசரடா தம்பி!
வாய்ைமயாலும் ஒழுக்கத்தினாலும் அகத்
தூய்ைம உண்டாகும் ேமலும்ேமலும்
தூய்ைம ேசரடா தம்பி!
உைடயினில் தூய்ைம -- உண்ணும்
உணவினில் தூய்ைம -- வாழ்வின்
நைடயினில் தூய்ைம -- உன்றன்
நல்லுடற் றூய்ைம -- ேச!ப்பின்
தைடயில்ைல வாழ்நாள் ஒவ்ெவான்றும் இன்பம்
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தரும்நாள் ஆகும் நVஎன்றும்
தூய்ைம ேசரடா தம்பி!
துகளிலா ெநஞ்சில் -- சாதி
துளிப்பதும் இல்ைல -- சமயப்
புைகச்சலும் இல்ைல -- மற்றும்
புன்ெசயல் இல்ைல -- தம்பி
அகத்திேல அன்பின் ெவள்ளம் மூளும்; தVய
அச்சம் ேபாகும்! நV எந்நாளும்
தூய்ைம ேசரடா தம்பி!

1.19 அன்பு
அன்ைப வள!த்திடுவாய் -- ெமய்
யன்ைப வள!த்திடுவாய்
கூடப் பிறந்த குழந்ைத யிடத்தினல்
ெகாஞ்சுதல் அன்பாேல! உற
வாடி அம்மாைவ மகிழ்ந்த மகிழ்ச்சியும்
அன்பின் திறத்தாேல!
ேதடிய அப்பத்தில் ெகாஞ்சத்ைத இன்ெனாரு
சின்னவனுக்குத் தர --நV
ஓடுவ துண்ெடனில் கண்டிருப்பாய் உன்
உள்ளத்திருந்த அன்ைப!
கன்ைறயும் ஆைவயும் ஒன்றாய் இைணத்தது
கருதில் அன்பன்ேறா?
உன்ைனயும் உன்னரும் ேதாழ!கள் தம்ைமயும்
ஒட்டிய தன்பன்ேறா?
ெசன்ைனயி னின்ெறாரு ேப!வழி வந்ததும்
சிட்டுப் பறந்ததுேபால் -- நV
முன்னுற ஓடஉன் உள்ளம் பறந்ததும்
முற்றிலும் அன்பன்ேறா?

1.20 ெமய்
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ெமய் ெசால்லல் நல்லதப்பா! தம்பி
ெமய் ெசால்லல் நல்லதப்பா!
கண்டைதச் ெசால்ெலன்று ெசான்னாலும் -- நV
உண்டைதச் ெசால்ெலன்று ெசான்னாலும்,
மண்ைட யுைடத்திட வந்தாலும் -- ெபாருள்
ெகாண்டுவந் துன்னிடம் தந்தாலும்
ெமய் ெசால்லல் நல்லதப்பா!
பின்னவன் ெகஞ்சியும் நின்றாலும் --அன்றி
முன்னவன் அஞ்சிட நின்றாலும்
மன்னவேர எதி! நின்றாலும் -- புலி
தின்னவேர ெனன்று ெசான்னாலும் -- நV
ெமய் ெசால்லல் நல்லதப்பா!

1.21 ெபாறுைம
ெபாறுைமதான் உன்றன் உைடைம! அைதப்
ேபாற்றேல கடைம
ெபாறுைமயாற் கழியும் நாளிேல
புதுவன்ைம ேசருமுன் ேதாளிேல!
ெபாறுைமதான் உன்றன் உைடைம!
ெபாறுைமயுைடய ஏைழேய ெகாைடயன்!
ெபாறுைமயிலாதவன் கைடயன்!
இைறவேன எனினும் பிைழ ெசய்ேதான்
ஏதுமற்றவனாகி ைநவான்!
ெபாறுைமதான் உன்றன் உைடைம!
பலமுைற ெபாறுப்பாய் ேவறு
பழுதும் ேநருெமனில் சீறு!
நிைலைம மிஞ்சுைகயில் பைகவைன
நVறாக்கேல ெபாறுைமயின் பயன்
ெபாறுைமதான் உன்றன் உைடைம!
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1.22 சினம்
சினத்ைத யடக்குதல் ேவண்டும் -- சினம்
உனக்ேக ெகடுதிையத் தூண்டும்!
சினத்திைன யடக்கிட முடியுமா என்று
ெசப்புகின்றாய் எனில்ேகள் இைத நன்று
வலிவுள்ளவன் என்று கண்டு -- சினம்
வாராமேல யடக்கல் உண்டு;
வலிவிலான்ேமல் அன்பு ெகாண்டு -- அைத
மாற்றாதான் ெபrய மண்டு!
நலியும் ெமாழிகைளப் ேபசவும் ெசால்லும்
நாக்ைகயும் பல்லால் நறுக்கவும் ெசால்லும்
சினத்ைத யடக்குதல் ேவண்டும்!
அடங்கா ெவகுளிமண் ேமேல -- காட்
டாறுேபாய்ச் சீறுதல் ேபாேல,
ெதாட!ந்தின்னல் ெசய்யுமதனாேல -- அைதத்
ேதான்றாமேல ெசய்உன் பாேல!
கடிதில் சுடுமிரும்ைபத் தூக்கவும் ைவக்கும்
கண்ணாடி ேமைசையத் தூளாய் உைடக்கும்
சினத்ைத யடக்குதல் ேவண்டும்!

1.23 மைழ
மைழேய மைழேய வா வா -- நல்ல
வானப்புனேல வா வா! --இவ்
ைவயத்தமுேத வாவா!
தைழயா வாழ்வும் தைழக்கவும் -- ெமய்
தாங்கா ெவப்பம் நVங்கவும்
உழுவாெரல்லாம் மைலேபால் எருைத
ஓட்டிப் ெபான்ேன! பூட்டவும் மைழேய...
தகரப்பந்தல் தணதண ெவன்னத்
தாழும் குடிைச சளசள என்ன
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நகரப்ெபண்கள் ெசப்புக் குடங்கள்
நன்ெறங் குங்கண கணகண ெவன்ன மைழேய...
ஏr குளங்கள் வழியும்படி, நா
ெடங்கும் இன்பம் ெபாழியும்படி, ெபாடி
வாrத்தூவும் பூவும் காயும்
மரமும் தைழயும் நைனந்திடும்படி மைழேய...
இல்லாருக்கும், ெசல்வ!கள் தாேம
என்பாருக்கும், தVயவ! மற்றும்
நல்லாருக்கும் முகிேல சமமாய்
நல்கும் ெசல்வம் நVேயயன்ேறா? மைழேய...

1.24 நிலா
முழுைம நிலா! அழகு நிலா!
முைளத்ததுவிண் ேமேல --அது
பைழைமயிேல புதுநிைனவு
பாய்ந்ெதழுந்தாற் ேபாேல!
அழுதமுகம் சிrத்ததுேபால்
அல்லி விrத்தாற் ேபால் -- ேமல்
சுழற்றி எறிந்த ெவள்ளித்தட்டுத்
ெதாத்திக்கிடந் தாற்ேபால்
முழுைம நிலா! அழகு நிலா!
குருட்டு விழியும் திறந்ததுேபால்
இருட்டில் வான விளக்கு! -- நம்
ெபாருட்டு வந்ததுபாடி ஆடிப்
ெபாழுது ேபாக்கத் துவக்கு!
மரத்தின் அடியில் நிலவு ெவளிச்சம்
மயிலின் ேதாைக விழிகள்! -- பிற
ெதருக்கள் எல்லாம் குளிரும் ஒளியும்
ேச!த்து ெமழுகும் வழிகள்!
முழுைம நிலா! அழகு நிலா!
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1.25 கறைவ
நிைறயப் பால் தரும் கறைவ -- நV
மறேவல் அதன் உறைவ!
குைறவிலாது ைவத் திடுக தVனிையக்
குளிப் பாட்டிவா நாளும் ேமனிைய!
நிைறயப் பால்தரும் கறைவ!
ேநாய் மிகுத்து மாளும்! -- ெகாட்டில்
தூய்ைம ெசய்எந் நாளும்!
ேதாய்வு குப்ைப கூளம் -- இன்றித்
துைடக்க என் ஓக்காளம்?
வாய் மணக்கேவ, உடல் மணக்கேவ
வட்டில் ெநய்ேயாடு கட்டித்தயி! ஏடு
நிைறயப் பால்தரும் கறைவ!
ஈக்கள் ெமாய்த்தல் தVது! -- கூடேவ
எருைம கட்ெடா ணாது!
ேமய்க்கப் ேபாகும் ேபாது -- ேமய்ப்ேபான்
விடுக பசும்புல் மீ து!
ேநாக்கும் கன்றினும், நமது நன்ைமையக்
காக்கும் தாயடா! காக்கும் தாயடா!
நிைறயப் பால்தரும் கறைவ!

1.26 சிட்டு
இத்தைனச் சிறிய சிட்டு! -- நVபா!!
எத்தைன சுறுசுறுப்பு! -- தம்பி
இத்தைனச் சிறிய சிட்டு!
குத்தின ெநல்ைலத் தின்றுநம் வட்டுக்
V
கூைரயில் குந்தி நடத்திடும் பாட்டு
இத்தைனச் சிறிய சிட்டு!
ெகாத்தும் அதன்மூக்கு முல்ைல அரும்பு
ெகாட்ைட பிளந்திடத் தக்க இரும்பு!
ெதாத்தி இைறப்பினில் கூெடான்று கட்டும்
கூட்ைட நV கைலத் தாலது திட்டும்!
இத்தைனச் சிறிய சிட்டு!
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மல்லி பிளந்தது ேபான்றதன் கண்ைண
வைளத்துப் பா!த்த ளாவிடும் விண்ைண!
ெகால்ைலயில் தன் ெபட்ைட அண்ைடயில் ெசல்லும்
குதித்துக் ெகாண்டது நன்ெமாழி ெசால்லும்
இத்தைனச் சிறிய சிட்டு!

1.27 காக்ைக காக்ைக யிடத்திலுள்ள ஒற்றுைம கண்டு -- நV
வாழ்க்ைக நடத்தினால் நன்ைம உண்டு
காக்ைக யிடத்திலுள்ள ஒற்றுைம...
ஆக்கிய ேசாறு ெகாஞ்சம் சிந்திக் கிடக்கும்! -- காக்ைக
அைழத்துத்தன் இனத்ெதாடு குந்திப் ெபாறுக்கும்
காக்ைக யிடத்திலுள்ள ஒற்றுைம...
காக்ைகைய ஒருைபயன் ெகான்று விட்டதால் --அைதக்
காக்ைககள் அத்தைனயும் கண்டு விட்டதால்
கூக்குரல் இட்டபடி குந்தி வருந்தும்! -- அைதக்
ெகான்றைபயன் கண்டுதன் ெநஞ்சு வருந்தும்
காக்ைக யிடத்திலுள்ள ஒற்றுைம...
வrைசயில் குந்தியந்தக் காக்ைககள் எலாம் -- நல்ல
வrைச ெகட்டமக்களின் வாழ்க்ைக நிைலையப்
ெபருங்ேகலி யாய்மிகவும் ேபசியிருக்கும் -- அதன்
பின்பைவகள் தத்தமிடம் ேநாக்கிப் பறக்கும்
காக்ைக யிடத்திலுள்ள ஒற்றுைம...

1.28 நாய்
என்றன் நாயின் ேப! அப்பாய்! அது
முன்றில் காக்கும் சிப்பாய்!
ஒன்றும் ெசய்யாது விைளயாடும்; ெபருச்சாளிையக்
ெகான்று ேபாடும்; குைலக்கும் எதிராளிைய;
என்றன் நாயின் ேப் அப்பாய்...

RangaRakes

tamilnavarasam.com

அதன் இனத்ைத அதுேவ பைகக்கும்! -- எனில்
அதுதான் மிகவும் ெகட்ட வழக்கம்! -- அது
முதல் வள!த்தவன் ேபாஎன்றாலும் ேபாகாது;
மூன்றாண்டாயினும் ெசய்தநன்றி மறவாது!
என்றன் நாயின் ேப! அப்பாய்...
நாய் எனக்கு நல்லேதா! நண்பன் -- அது
நான் அளித்தைத அன்புடன் உண்ணும் -- என்
வாய் அைசந்திடில் முன்னின்ேற தன் வாலாட்டும்
வருத்தினாலும் முன்ெசய்த நன்றி பாராட்டும்
என்றன் நாயின் ேப! அப்பாய்...

1.29 பூைன
பூைன வந்தது பூைன! -- இனிப்
ேபானது தயி!ப் பாைன!
ேதனின் கிண்ணத்ைதத் துைடக்கும் -- ெநய்ையத்
திருடி உண்டபின் நக்குந்தன் ைகையப்
பூைன வந்தது பூைன!
பட்டப் பகல்தான் இருட்டும் -- அது
பாைன சட்டிைய உருட்டும்!
சிட்டுக் குருவியும் ேகாழியும் இன்னும்
சின்ன உயிைரயும் வஞ்சித்துத் தின்னும்
பூைன வந்தது பூைன!
எலிெகால்லப் பூைன ேதாது -- ெமய்தான்
எங்கள் வட்டில்
V
எலி ஏது?
தைல ெதrயாத குப்ைப இருட்டைற
தன்னிலன்ேறா எலிக்குண்டு திருட்டைற!
பூைன வந்தது பூைன!

1.30 காப்பி
காப்பி எதற்காக ெநஞ்ேச?
காப்பி எதற்காக?
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ைகயினில் சுக்குடன் மல்லி இருக்ைகயில்
காப்பி எதற்காக?
தVப்பட்ட ெமய்யும் சிலி!க்க இளிப்புக்கு
வாய்ப்புற்ற ெதங்கு வள!ந்த ெதன்னாட்டினில்
காப்பி எதற்காக?
ஆட்பட்டாய் சாதி சமயங்களுக்ேக
அடிைம வியந்தாய் ஆள்ேவா! களிக்கப்
பூப்ேபாட்ட ேமல்நாட்டுச் சிப்பம் வியந்தாய்
ேபாதாக் குைறக்கிங்குத் தVதாய் விைளந்திட்ட
காப்பி எதற்காக?
திரும்பிய பக்கெமல் லாம்ேமல் வள!ந்தும்
சிவந்து தித்திப்ைபச் சுமந்து வைளந்தும்
கரும்பு விைளந்திடும் இந்நாட்டு மண்ணும்
கசப்ேபறச் ெசய்திடும் சுைவேய இலாத
காப்பி எதற்காக?

1.31 புைகச் சுருட்டு
புைகச் சுருட்டால் இளைம பறிேபாகும்
ெபால்லாங் குண்டாகும்
புைகச் சுருட்டால்!
முகமும் உதடும் கrந்துேபாகும்
முறுக்கு மீ ைசயும் எrந்து ேபாகும்
புைகச் சுருட்டால்!
மூச்சுக் கருவிகள் முற்றும் ேநாய்ஏறும் -- பிள்ைள
முத்தம் தருேந ரத்தில் வாய் நாறும்
ஓய்ச்சல் ஒழிவில் லாதிருமல் சீறும் -- நல்
ஊேரா உன்ைனச் சீ என்ேற கூறும்
ேபச்சுக் கிைடயில் பிடிக்கச் ெசால்லும்
ெபrயா! ெநஞ்சம் துடிக்கச் ெசால்லும்
புைகச் சுருட்டால்!
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காசுபணத்தால் தVச்ெசயைல வாங்கிப் -- பின்
ைகவிட எண்ணினும் முடியாமல் ஏங்கி
ஏசிக்ெகாண்ேட விரலிைடயில் தாங்கி -- நV
எrமைல ஆகா திருதுன்பம் நVங்கி
மாசில்லாத ெசந்தமிழ் நாடு
வறுைம ேநாய்ெபற ஏன் இக்ேகடு?
புைகச் சுருட்டால்!
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