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�ர�சி கவிஞ! பாரதிதாச"  
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சிறா! ெபாI�� 
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1.24   
நிலா 
 
1.25   
கறைவ 
 
1.26   
சி�3 
 
1.27   
கா1ைக 
 
1.28   
நா5 
 
1.29   
Cைன 
 
1.30   
கா�பி 
 
1.31   
�ைகK %A�3 
 
 
1.1 வ�01கார" 
 
அேதா பார0 அவேர எ" கணவ!-- 
அேதா பார0! 
 
��மா�3 வ�0 ஓ�0� 
ேபாகி"றா! எ"ைன வா�0! 
அேதா பார0! 
 
இA�பவ! உ�ேள �தலாளி ெச�0 
ஏIகா� ேம�தாென" ச!1கைர1 க�0 
ெதDய வி�ைலேயா0 தைலயி� ��ப�0? 
ேசரேன அவ!எ"றா� அதி�எ"ன அ�0? 
அேதா பார0! 
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ஐQ� பண&திைன எ"னிட' தQதா! 
அ0சாR' �"ேன வர< மிைசQதா! 
அQதி வராவி�டா� ெப�ேண இQதா 
"ஆைச�&த'" எ"I தQ� நடQதா!! 
அேதா பார0! 
 
  
 
 1.2 மா3 ேம5�பவ" 
 
மா3ேம5� பவனிட' என1ெக"ன ேவைல? 
வTசிஎ" றைழ&தா" ஏென"ேற" மாைல!-- 
மா3ேம5� பவனிட' என1ெக"ன ேவைல? 
 
பாெடாA பா�ெட"ேற" பா0 இAQதா" 
ைபQதமி� ேக�3நா" ஆ0 யிAQேத"-- 
மா3ேம5� பவனிட' எனகெக"ன ேவைல? 
 
"ஓைடயி� தாமைர வா03'" எ"றா" 
உ�ளUைக விD&�' B�பிR' நி"ேற" 
"வாடாத தாமைர உ"�க'" எ"றா" 
மல!கா�0 �கUகா�0 வா5பா!&� நி"ேற" 
"B0யிA1க" எ"றா" ைகேகா&� நி"ேற" 
கா3' கம�Qத� நா"வி� டக"ேற"-- 
மா3ேம5� பவனிட' என1ெக"ன ேவைல? 
 
காைளெசாE ப0மI நாைள1�K ெச"ேற" 
"கனிேபா"ற ெத"பாU� பாடாேயா?" எ"றா" 
ேவைள யாகிவி3' எ"I நவி"ேற" 
விA'பி� ப%1கறQ� "�0" எ"I நி"றா" 
ஆள" ெகா3&தபா லாழா1�� பா� எ"ேற" 
"அ�ல0 காதE கல�பா� தா"" எ"றா"-- 
மா3ேம5� பவனிட' என1ெக"ன ேவைல? 
 
 1.3 பாேவா3' ெப�க� 
 
நைட ஓவியUக�! அடடா! 
ந3வ VதியிE பாேவா3' மடவா!-- 
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நைட ஓவியUக�! 
 
இட�ைக& திDவ�ட' எழிெலா3 %ழW' 
ஏQ�' வல�ைக வ V%�� அைசR'-- 
நைட ஓவியUக�! 
 
த�ைட யா03' காலி�! 
ெக�ைட விழிேபா�' Xலி�! 
ெகா�ைட ேமெலலா' நIமல!1 கா3 
ெகா0யிைட அைசR' மிகஅழ ேகா3-- 
நைட ஓவியUக�! 
 
உலகிY1 �ைட ேதைவ 
உைட1� ேவ�3' XEபாேவ 
உல<' மUைகமா! இதைன எ�Zவா! 
உயிA' உண!<மா5& ெதா�3 ந�Zவா!-- 
நைட ஓவியUக�! 
 
  
 
 
 
1.4 தறி&ெதாழிலாளி நிைன< 
 
இைழ ெயலா' அவ� CU 
�ழேலா! ைக&தறியி"-- இைழ 
 
பிைழெச5தா� எ"Iதா5 �ர&தினா�--எ" 
விழிெயலா' அவைளேய ெபாA&தினா� 
 
ெதாழி� �0Qத�' உண<�3--நா" 
JU� �"ேன எைன1 க�3--மUைக, 
"எ[தின V!களா ேமEெகா�3-- பதி� 
எ"தா51" ெக"I ேக�ட��3--ேத" 
பிழிR' அவளித� தி"றதா பிைழ?--அவ� 
பி"Y' எ"னிட' நி"றதா பிைழ?-- இைழ 
 
 
தா!ெகா�ட நாடாைவ1 ைகயினா�--நா" 
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தறியி� ேகா�ப�' ேதைவ--அ"ேறா? 
பா!ெகா�ட மான&ைத--நா" 
பா�கா�ப�' ேதைவ--மிகK 
சீ!ெகா�ட எ"�ளி!� CUகாைவ--நா" 
ேசர<' ேக�க ேவ�3' அ'மாைவ!-- இைழ 
 
 
 
1.5 உழவ" பா�3 
 
ெச"I ெபா[�சாய--வA 
கி"ேறன0 விைரவாக! 
இ"I தவறினா� ஈர' ேபா�ம0 
இA�0� ேபா��" விைத1கலா�ம0-- ெச"I 
 
ேவலி ��%மQத Bலிெகாட0 
ஆ� வQதா�--நV 
ேவைள ஆ��" ெகா�3வா 
BழிAQதா�! 
 
ேவைல1காக� பக� ேபாதி� 
உ"ைன� பிDQதா� 
வி0Rம�3' யா! ேக�ப! 
காத� �DQதா�-- ெச"I 
 
ேசவ� �ர�கிழிய1 Bவ� 
ேகள0 கA'�!--நி" 
ஆவ� ெதDRம0 ேபாக 
விைடெகா3! திA'�! 
 
ேதைவயிA1ைகயி� உ"ற" 
ெநTேசா இA'�! 
சிவைல� ப%<1ேகா தVனி 
ைவ1க விA'�-- ெச"I. 
 
 
 
1.6 உழ&தி 
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கைள ெய31கி"றா� -- அேதா 
க�டழ�ைடயா� சிEறிைடயா� அேதா 
கைள ெய31கி"றா�! 
 
வளவய�தனி� மUைகமாAட" 
இளU கA'பிைடK ெசUகA'� ேபா� 
கைள ெய31கி"றா�! 
 
கவி�Qத தாமைர  
�க' திA'�மா?--அQத1 
கவிைத ஓவிய' 
எைன விA'�மா? 
அவி�Q� வ V�Qத கAUBQதலா' 
அAவிநVD� எ�ேபா� �[கலா'?-- கைள 
 
"ெசQெந� கா�ப� 
ெபா��பணி ெச5ய�!--ஆ'" 
எ"ற நிைனவினா� 
எ"னAQ ைதய�, 
மி"Yட� வைளய வைளய�க� பாட 
விைரவி� ெசUகாQத� விர�வாட-- கைள 
 
 
 
1.7 ஆைல& ெதாழிலாளி 
 
ஆைலயி" சUேகநV ஊதாேயா? மணி 
ஐQதான பி"Y' பTசாைலயி"... 
 
காைல�த� அவ! ெநTச' ெகாதி1கேவ, 
ேவைல ெச5தாேரஎ" வ V�ைட மிதி1கேவ  
 
ஆைலயி" சUேக... 
 
ேமைல& திைசதனி� ெவ5யிW' சா5Qதேத 
வ Vதி பா!&திAQதஎ" க�Z' ஓ5Qதேத 
ேமW' அவ!ெசா� ஒ`ெவா"I' இ"ப' வா5Qதேத 
வி�ைண� பிள1�'உ" ெதா�ைடேய" கா5Qதேத 
ஆைலயி" சUேக... 
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�ளி1க ஒAநாழிைக யாகிW' கழிR' 
�Qதி�ேபச இA நாழிைக ஒழிR' 
விைள&த உணவிEெகாTச ேநர�' அழிR' 
ெவ�ளி �ைள1�ம�3' காத� ேத" ெபாழிR' 
ஆைலயி" சUேக... 
 
 
 
1.8. இA'பாைல& ெதாழிலாளி 
 
அ[1�& �ணி1��ேள அற&ேதா3 பிைணQ��ள 
அ`<யிேர எ"ற" ஆAயிரா'! 
 
ப[�ேபற1 கா5Kசிய இA�பிைன& J1கி 
உைழ�பாW' உண!வாW' உலைக உ�டா1கி -- இ` 
அ[1�& �ணி1��ேள... 
 
பழ1கா3' கிளிR'ேபா� நாY' அ&தாY' 
பகEேபாைத1 கழி&தபி" அவ" ெகாTசேமY' 
பிைழஇ"றி ஆைல1�K ெச"Iத" மான' 
ேபண இராேவைலைய1 காணாவி0ேலா ஊன' 
தழE கா�0ேல இA'�K சர1�' உAக1க�3 
விழி�ேபா0AQ� ேவ�3' உA�ப0 ெச5வ��3 
அ[1�& �ணி1��ேள... 
 
அற'�Dவா! எ5�' இ"பேம இ"ப' 
அயலா!1� நல'ெச5யா! எ5�வா! �"ப' 
இறQ� ப3'உடேலா ஏகி3' �"�' 
எழி� உ�ள' ந"ைமதVைம இன'க�ட பி"�' 
"அறTெச5 அறTெச5 எ"ேற அறிேவஎைன அைழ&தா� 
இறQதா!ேபா� இA�ேபேனா" எ"பா"எ" அ&தா" 
அ[1�& �ணி1��ேள... 
 
 
 
1.9. ேகாடாலி1கார" 
 
ெவ5யி� தாழ வரK ெசா�ல0 -- இQத& 
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ைதய� ெசா"ன தாகK ெசா�ல0 
ெவ5யி� தாழ வரK ெசா�ல0 
 
ைகயி� ேகாடாலி ெகா�3 
க�ைட பிள� பாைர1 க�3 
ெகா5யா1 கனிைய இ"I 
ெகா5� ேபாக லா�'எ"I 
ெவ5யி� தாழ வரK ெசா�ல0 
 
Bைர1��பி" னா� இA1�' ெத"ைன -- அத" 
Bட இA1�' வள!Qத �"ைன 
ேநDனிேல கா&திA�ேப"! எ"ைன 
நிQதி�பதி� எ"னபய" பி"ைன? 
ெவ5யி� தாழ வரK ெசா�ல0 
 
தா5 அயa! ெச"Iவி�டா�; நாைள -- ெச"I 
தா" வAவா� இ"Iந�ல ேவைள 
வா5 மண1க1 க�ள[�' பாைள -- நா� 
மாறிவி�டா� ஆைச எ�லா' Jேள 
ெவ5யி� தாழ வரK ெசா�ல0. 
 
 
 
1.10 Bைட�ற' க�3ேவா! 
 
கசU� சீவ0 பிர'� ெசEற0 
ைகேவைல �0& திடலா' -- ந' 
பசUக� பசி1� விைரவி� ெச"றா� 
பழயைத1 ெகா3& திடலா'  
 
பிைசQ� ைவ&�ள மா<' ேதY' 
ப!ீ1கU ெகா0யி" ஓர' -- அQத 
உசQத பாைன திறQ� கர0 
உA�03' இQத ேநர' 
 
Bைட�றUக� �0&� வி�ேட" 
காைட இற1ைக ேபாேல -- இனி 
d3த�3' �ழQைத dKசிW' 
�0� ப�தா" ேவைல 
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கா3 ெவ�ட<' உதவி யி�லா1 
கழி��1 க&திைய& தV�ட -- நV 
ஏ3ப&தா5 dUகி� பிள1க 
எ[QதிA க� ணா�0 
 
ேசா0யாக நா மிAவ! 
B0 உைழ1�'ேபா� -- ந' 
ஓ3'நர'பி� உயி! நட�பைத 
உைர&திட �0 யா� 
 
பா0 நிI&தி நVெகா3&தி3' 
பா1� ெவEறிைலK சA�' -- அத 
ேனா3 பா!1�' பா!ைவR' எ" 
உயிDைன வQ� திA�'. 
 
 
 
1.11 C1காD 
ேச!&�1 க�0ய ��ைல ேவ�3 ெம"ேற" -- ந�ல 
ேசயிைழ அவ� சிD�� ��ைல தQதா�! 
 
பா!&�� பறி&த தாமைர�C& 
தV!&� விைல1�1 ெகாட0 எ"ேற" 
C&த �க& தாமைரயா� 
��ைம கா�0 மயUகி நி"றா� ேச!&�... 
 
ேதைவய0 தாமைர இத� எ"ேற" 
ேதெனா[�' வாயித�மல! கி"றா� -- ஒA 
Cைவ1 கா�0� ேப!ெசா� எ"ேற" 
Cைவ "எ"ேப! Cைவ" எ"றா� 
ஆவ� அEறவ" ேபா� நடQேத" 
அவ� விழிதனி� அலD க�ேட" ேச!&�... 
 
காவ� மீறி1 கைட1� வQ� வி[Q� -- பல! 
க�பட வா0ய மA1ெகா[Q� நV! 
ேமவா த0 எ"I ெசா"ேன" 
ேவUைகயி� ஈ ெமா51கா ெத"றா� 
ேதைவ1� மண' ேவ�3' எ"ேற" 
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திAமண' எ"I த[வி நி"றா�. ேச!&�... 
 
 
 
1.12 �றவ! 
காைட1 கார1 �றவ" வQ� 
பாட� பாட1 �ற&தி தா" 
Bட1 Bட� பா0 ஆ01 
�WUக1 �WUகK சிD&தன� 
 
சாடK சாட ஒA�ற� பைற 
தக தக ெவ" றா0னா� 
ேபாட� ேபாட� ��� ��1ைக 
��� ��1க� கா�0னா� 
 
ஓ0K ெச"I மயிைல� ேபால 
ஒ�Uகி நிைலயி� நிமி!Q�ேம 
d0 மல!1ைக திறQ� வாUகி 
�றி��' �&த�' �றி&தன� 
 
ேதட& ேதட1 கிைட�ப ��ேடா 
சிI&த இ3�பி� ெநா0�� க� 
ஈ3 ப�ட� ேநD� �&தமி� 
ஏைழ ம1களி" வா�விேல! 
 
 
 
1.13 தபாEகார" 
வAகி"றா! தபா�கார! -- க0த' 
தAகி"றாேரா இ�ைலேயா? 
வAகி"றா! தபா�கார!! 
 
தAகி"றா! க0த' எனிY' அ�என1 
�Dயேதா எ" தQைத1 �Dயேதா? 
வAகி"றா! தபா�கார!! 
 
வA' அ1க0த' அவ! வைரQதேதா 
மாமியா! வைரQதேதா? 
திAமணாள! வைரQத தாயிY' 
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வAவதா5 இA1 �ேமா இராேதா? 
வAகி"றா! தபா�கார!! 
 
அ"ப! அவ! வAவதாயிY' 
ஆ0 ேபா1கிேயா விைரவிேலா? 
இ"I ேபாத� Xறா�3 ேபாதேல 
அ"றி நாைளஎ" ப�ெவ" சாதேல! 
வAகி"றா! தபா�கார!! 
 
 
 
1.14 %�ணா'பி01�' ெப�க� 
மQைதயி" மா3 திA'ைபயிேல -- அவ� 
மாம" வA' அQதி ேநர&திேல 
�Qதி இAQதவ� வ V3 ெச"றா� -- அவ� 
Bட இAQதாைரR' மறQதா�! 
ெதாQதி மைற&திட ேவ�0க�0 -- அவ" 
J1கி வQதாெனாA ெவ�ல1க�0 
இQதா என1 ெகா3& தி�டா�0 -- அவ" 
எ�0 ஒேர �&த' இ�டா�0! 
 
க�0 ெவ�ல&ைத1 கச1� ெத"றா� -- அவ" 
க�டாணி �&த' இனி1� ெத"றா� 
ெதா�0யி" நVD� �ளி1கK ெசா"னா� -- அவ" 
ேதாைள அவ� ஓ0& ேத5&� நி"றா� 
"ெகா�0ய நVD� �ளி!Kசி உ�ேடா -- இQத1 
ேகாைட ப3&தி3' நாளி�?" எ"றா� 
"ெதா�0யி" த�ணV! ெகாதி1�" ெத"றா" -- "நV 
ெதா�ட இட&தி� சிலி!1�" ெத"றா". 
 
 
 
1.15 ஓவிய1கார" 
ஓவிய' வைரQதா" -- அவ" த" 
உள&திைன வைரQதா"! 
ஒ�லிஇைட எழி� ��ைல நைக இA 
வி�ைலநிக! fத� ெச�விைய ைவ&ேத 
ஓவிய' வைரQதா"! 
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B<' �யி�தைன1 Bவா திA&தி1 
BQத� சDQதெத" ேறQதி& திA&தி 
மாவி" வ3�ேபா"ற க�ைண வA&தி 
வTசியி" ெநTச&ைத& த"பாE ெபாA&தி& 
ேதைவ எ[�ேகா� வ�ண' நைன&ேத 
தV!Qத� தV!Qத� சா5Qதிேட� எ"ேற 
ஓவிய' வைரQதா"! 
 
காதைல1 க�ணிேல ைவ! எ"I ெசா�வா" 
கணவ னாகஎ"ைன எ�ெண"I ெசா�வா" 
ஈத�ல இ`வாI நி�ெல"I ெசா�வா" 
இதழினி� மி"னைல ஏEெற"I ெசா�வா" 
ேகாைத அ0யி�த"ைக B��த� ேபால<' 
ெகா�ைக மகி�Qதவ� கா�ப� ேபால<' 
ஓவிய' வைரQதா"! 
 
 
 
1.16 இ"ப' 
பசி எ"I வQதா� ஒAபி0 ேசாI 
�சி எ"I தQ�பா! அ�பா 
பசி எ"I வQதா�... 
 
பைசயEற உ" ெநTசி� இ"ப' உ�டா�' 
பாA1 �ைழ�பேத ேமலான ேபாக' 
பசி எ"I வQதா�... 
 
அற&தா� வAவேத இ"ப' -- அ�பா 
அ�வலா� பிறெவலா' �"ப'! 
திற&தா� அறிQதி3க அற'இ"ன ெத"I 
ெச��X� அQதQத நாg1� ந"I! 
பசி எ"I வQதா�... 
 
மYவி"ெமாழி அறமான ெதாAநா� -- அைத 
மாEI நாேள தமிழ! திAநா�! 
சின'அவா சாதிமத' �ைலநாI' யாக' 
தV!�பேத இQநாளி� ந�லற' ஆ�'! 
பசி எ"I வQதா�... 
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1.17 சிறா! ெபாI�� 
இ"I �ழQைதக� நVUக� -- எனிY' 
இனிஇQத நா�0ைன ஆள� பிறQதV!! 
இ"I �ழQைதக� நVUக�! 
 
ந"றா5� ப0RUக�! நா�0" �ழQைதகா�! 
ஒ"றா5 இAUக� உய!விைன எ�ZUக�! 
இ"I �ழQைதக� நVUக�! 
 
�"றிைன�ேபா� உட�வ"ைம ேவ�3'! 
ெகா3ைம தV!1க�ேபா ரா3த� ேவ�3'! 
தி"றைதேய தி"I ெதவி�3த� இ�லாம� 
அ"ற"I வா�விE ��ைம காணேவ�3' 
இ"I �ழQைதக� நVUக�! 
 
ப�கைல ஆ5Q� ெதாழி� பலகEI', 
பா�0E %ைவகாZ' திறைமR' உEI', 
அ�W' பகW' இQநா�31 �ைழ�ப!ீக�! 
அறி<ட" ஆ�ைமைய1 Bவி அைழ�ப!ீக�! 
இ"I �ழQைதக� நVUக�! 
 
 
 
1.18 J5ைம 
J5ைம ேசரடா த'பி -- எ" 
ெசா�ைல நVெபD�' ந'பி& 
J5ைம ேசரடா த'பி! 
 
வா5ைமயாW' ஒ[1க&தினாW' அக& 
J5ைம உ�டா�' ேமW'ேமW' 
J5ைம ேசரடா த'பி! 
 
உைடயினி� J5ைம -- உ�Z' 
உணவினி� J5ைம -- வா�வி" 
நைடயினி� J5ைம -- உ"ற" 
ந�WடE h5ைம -- ேச!�பி" 
தைடயி�ைல வா�நா� ஒ`ெவா"I' இ"ப' 
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தA'நா� ஆ�' நVஎ"I' 
J5ைம ேசரடா த'பி! 
 
�களிலா ெநTசி� -- சாதி 
�ளி�ப�' இ�ைல -- சமய� 
�ைகKசW' இ�ைல -- மEI' 
�"ெசய� இ�ைல -- த'பி 
அக&திேல அ"பி" ெவ�ள' dg'; தVய 
அKச' ேபா�'! நV எQநாg' 
J5ைம ேசரடா த'பி! 
 
 
 
1.19 அ"� 
அ"ைப வள!&தி3வா5 -- ெம5 
ய"ைப வள!&தி3வா5 
 
Bட� பிறQத �ழQைத யிட&தின� 
ெகாT%த� அ"பாேல! உற 
வா0 அ'மாைவ மகி�Qத மகி�KசிR' 
அ"பி" திற&தாேல! 
ேத0ய அ�ப&தி� ெகாTச&ைத இ"ெனாA 
சி"னவY1�& தர --நV 
ஓ3வ ��ெடனி� க�0A�பா5 உ" 
உ�ள&திAQத அ"ைப! 
 
க"ைறR' ஆைவR' ஒ"றா5 இைண&த� 
கAதி� அ"ப"ேறா? 
உ"ைனR' உ"னA' ேதாழ!க� த'ைமR' 
ஒ�0ய த"ப"ேறா? 
ெச"ைனயி னி"ெறாA ேப!வழி வQத�' 
சி�3� பறQத�ேபா� -- நV 
�"Yற ஓடஉ" உ�ள' பறQத�' 
�EறிW' அ"ப"ேறா? 
 
 
 
1.20 ெம5 
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ெம5 ெசா�ல� ந�லத�பா! த'பி 
ெம5 ெசா�ல� ந�லத�பா! 
 
க�டைதK ெசா�ெல"I ெசா"னாW' -- நV 
உ�டைதK ெசா�ெல"I ெசா"னாW', 
ம�ைட Rைட&திட வQதாW' -- ெபாA� 
ெகா�3வQ �"னிட' தQதாW' 
ெம5 ெசா�ல� ந�லத�பா! 
 
பி"னவ" ெகTசிR' நி"றாW' --அ"றி 
�"னவ" அTசிட நி"றாW' 
ம"னவேர எதி! நி"றாW' -- �லி 
தி"னவேர ென"I ெசா"னாW' -- நV 
ெம5 ெசா�ல� ந�லத�பா! 
 
 
 
1.21 ெபாIைம  
 
ெபாIைமதா" உ"ற" உைடைம! அைத� 
ேபாEறேல கடைம 
 
ெபாIைமயாE கழிR' நாளிேல 
��வ"ைம ேசA�" ேதாளிேல! 
ெபாIைமதா" உ"ற" உைடைம! 
 
ெபாIைமRைடய ஏைழேய ெகாைடய"! 
ெபாIைமயிலாதவ" கைடய"! 
இைறவேன எனிY' பிைழ ெச5ேதா" 
ஏ�மEறவனாகி ைநவா"! 
ெபாIைமதா" உ"ற" உைடைம! 
 
பல�ைற ெபாI�பா5 ேவI 
ப[�' ேநAெமனி� சீI! 
நிைலைம மிT%ைகயி� பைகவைன 
நVறா1கேல ெபாIைமயி" பய" 
ெபாIைமதா" உ"ற" உைடைம! 
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1.22 சின'  
சின&ைத யட1�த� ேவ�3' -- சின' 
உன1ேக ெக3திைய& J�3'! 
 
சின&திைன யட1கிட �0Rமா எ"I 
ெச��கி"றா5 எனி�ேக� இைத ந"I 
 
வலி<�ளவ" எ"I க�3 -- சின' 
வாராமேல யட1க� உ�3; 
வலிவிலா"ேம� அ"� ெகா�3 -- அைத 
மாEறாதா" ெபDய ம�3! 
நலிR' ெமாழிகைள� ேபச<' ெசா�W' 
நா1ைகR' ப�லா� நI1க<' ெசா�W' 
சின&ைத யட1�த� ேவ�3'! 
 
அடUகா ெவ�ளிம� ேமேல -- கா� 
டாIேபா5K சீIத� ேபாேல, 
ெதாட!Qதி"ன� ெச5Rமதனாேல -- அைத& 
ேதா"றாமேல ெச5உ" பாேல! 
க0தி� %3மிA'ைப& J1க<' ைவ1�' 
க�ணா0 ேமைசைய& Jளா5 உைட1�' 
சின&ைத யட1�த� ேவ�3'! 
 
 
 
1.23 மைழ  
 
மைழேய மைழேய வா வா -- ந�ல 
வான��னேல வா வா! --இ`  
ைவய&த�ேத வாவா! 
 
தைழயா வா�<' தைழ1க<' -- ெம5 
தாUகா ெவ�ப' நVUக<' 
உ[வாெர�லா' மைலேபா� எAைத 
ஓ�0� ெபா"ேன! C�ட<' மைழேய... 
 
தகர�பQத� தணதண ெவ"ன& 
தா[' �0ைச சளசள எ"ன 

RangaRakes tamilnavarasam.com



நகர�ெப�க� ெச��1 �டUக� 
ந"ெறU �Uகண கணகண ெவ"ன மைழேய... 
 
ஏD �ளUக� வழிR'ப0, நா 
ெடU�' இ"ப' ெபாழிR'ப0, ெபா0 
வாD&J<' C<' காR' 
மர�' தைழR' நைனQதி3'ப0 மைழேய... 
 
இ�லாA1�', ெச�வ!க� தாேம 
எ"பாA1�', தVயவ! மEI' 
ந�லாA1�' �கிேல சமமா5 
ந��' ெச�வ' நVேயய"ேறா? மைழேய... 
 
 
 
1.24 நிலா  
 
�[ைம நிலா! அழ� நிலா! 
�ைள&த�வி� ேமேல --அ� 
பைழைமயிேல ��நிைன< 
பா5Qெத[QதாE ேபாேல! 
அ[த�க' சிD&த�ேபா� 
அ�லி விD&தாE ேபா� -- ேம� 
%ழEறி எறிQத ெவ�ளி&த�3& 
ெதா&தி1கிடQ தாEேபா� 
�[ைம நிலா! அழ� நிலா! 
 
�A�3 விழிR' திறQத�ேபா� 
இA�0� வான விள1�! -- ந' 
ெபாA�3 வQத�பா0 ஆ0� 
ெபா[� ேபா1க& �வ1�! 
மர&தி" அ0யி� நில< ெவளிKச' 
மயிலி" ேதாைக விழிக�! -- பிற 
ெதA1க� எ�லா' �ளிA' ஒளிR' 
ேச!&� ெம[�' வழிக�! 
�[ைம நிலா! அழ� நிலா! 
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1.25 கறைவ  
நிைறய� பா� தA' கறைவ -- நV 
மறேவ� அத" உறைவ! 
�ைறவிலா� ைவ& தி3க தVனிைய1 
�ளி� பா�0வா நாg' ேமனிைய! 
நிைறய� பா�தA' கறைவ! 
 
ேநா5 மி�&� மாg'! -- ெகா�0� 
J5ைம ெச5எQ நாg'! 
ேதா5< ��ைப Bள' -- இ"றி& 
�ைட1க எ" ஓ1காள'?  
வா5 மண1கேவ, உட� மண1கேவ 
வ�0� ெந5ேயா3 க�0&தயி! ஏ3 
நிைறய� பா�தA' கறைவ! 
 
ஈ1க� ெமா5&த� தV�! -- Bடேவ 
எAைம க�ெடா ணா�! 
ேம51க� ேபா�' ேபா� -- ேம5�ேபா" 
வி3க ப%'�� மீ�! 
ேநா1�' க"றிY', நம� ந"ைமைய1 
கா1�' தாயடா! கா1�' தாயடா! 
நிைறய� பா�தA' கறைவ! 
 
 
 
1.26 சி�3  
இ&தைனK சிறிய சி�3! -- நVபா!! 
எ&தைன %I%I��! -- த'பி 
இ&தைனK சிறிய சி�3! 
 
�&தின ெந�ைல& தி"Iந' வ V�31 
Bைரயி� �Qதி நட&தி3' பா�3 
இ&தைனK சிறிய சி�3! 
 
ெகா&�' அத"d1� ��ைல அA'� 
ெகா�ைட பிளQதிட& த1க இA'�! 
ெதா&தி இைற�பினி� Bெடா"I க�3' 
B�ைட நV கைல& தால� தி�3'! 
இ&தைனK சிறிய சி�3! 
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ம�லி பிளQத� ேபா"றத" க�ைண 
வைள&�� பா!&த ளாவி3' வி�ைண! 
ெகா�ைலயி� த" ெப�ைட அ�ைடயி� ெச�W' 
�தி&�1 ெகா�ட� ந"ெமாழி ெசா�W' 
இ&தைனK சிறிய சி�3! 
 
 
 
1.27 கா1ைக கா1ைக யிட&திW�ள ஒEIைம க�3 -- நV 
வா�1ைக நட&தினா� ந"ைம உ�3 
கா1ைக யிட&திW�ள ஒEIைம... 
 
ஆ1கிய ேசாI ெகாTச' சிQதி1 கிட1�'! -- கா1ைக 
அைழ&�&த" இன&ெதா3 �Qதி� ெபாI1�' 
கா1ைக யிட&திW�ள ஒEIைம... 
 
கா1ைகைய ஒAைபய" ெகா"I வி�டதா� --அைத1 
கா1ைகக� அ&தைனR' க�3 வி�டதா� 
B1�ர� இ�டப0 �Qதி வAQ�'! -- அைத1 
ெகா"றைபய" க�3த" ெநT% வAQ�' 
கா1ைக யிட&திW�ள ஒEIைம... 
 
வDைசயி� �QதியQத1 கா1ைகக� எலா' -- ந�ல 
வDைச ெக�டம1களி" வா�1ைக நிைலைய� 
ெபAUேகலி யா5மிக<' ேபசியிA1�' -- அத" 
பி"பைவக� த&தமிட' ேநா1கி� பற1�' 
கா1ைக யிட&திW�ள ஒEIைம... 
 
 
 
1.28 நா5  
எ"ற" நாயி" ேப! அ�பா5! அ� 
�"றி� கா1�' சி�பா5! 
 
ஒ"I' ெச5யா� விைளயா3'; ெபAKசாளிைய1 
ெகா"I ேபா3'; �ைல1�' எதிராளிைய; 
எ"ற" நாயி" ே� அ�பா5... 
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அத" இன&ைத அ�ேவ பைக1�'! -- எனி� 
அ�தா" மிக<' ெக�ட வழ1க'! -- அ� 
�த� வள!&தவ" ேபாஎ"றாW' ேபாகா�; 
d"றா�டாயிY' ெச5தந"றி மறவா�! 
எ"ற" நாயி" ேப! அ�பா5... 
 
நா5 என1� ந�லேதா! ந�ப" -- அ� 
நா" அளி&தைத அ"�ட" உ�Z' -- எ" 
வா5 அைசQதி0� �"னி"ேற த" வாலா�3' 
வA&தினாW' �"ெச5த ந"றி பாரா�3' 
எ"ற" நாயி" ேப! அ�பா5... 
 
 
 
1.29 Cைன  
Cைன வQத� Cைன! -- இனி�  
ேபான� தயி!� பாைன! 
 
ேதனி" கி�ண&ைத& �ைட1�' -- ெந5ைய& 
திA0 உ�டபி" ந1�Qத" ைகைய� 
Cைன வQத� Cைன! 
 
ப�ட� பக�தா" இA�3' -- அ� 
பாைன ச�0ைய உA�3'! 
சி�31 �AவிR' ேகாழிR' இ"Y' 
சி"ன உயிைரR' வTசி&�& தி"Y' 
Cைன வQத� Cைன! 
 
எலிெகா�ல� Cைன ேதா� -- ெம5தா" 
எUக� வ V�0� எலி ஏ�? 
தைல ெதDயாத ��ைப இA�டைற 
த"னில"ேறா எலி1��3 திA�டைற! 
Cைன வQத� Cைன! 
 
 
 
1.30 கா�பி  
கா�பி எதEகாக ெநTேச? 
கா�பி எதEகாக? 
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ைகயினி� %1�ட" ம�லி இA1ைகயி� 
கா�பி எதEகாக? 
 
தV�ப�ட ெம5R' சிலி!1க இளி��1� 
வா5��Eற ெதU� வள!Qத ெத"னா�0னி� 
கா�பி எதEகாக? 
 
ஆ�ப�டா5 சாதி சமயUகg1ேக 
அ0ைம வியQதா5 ஆ�ேவா! களி1க� 
C�ேபா�ட ேம�நா�3K சி�ப' வியQதா5 
ேபாதா1 �ைற1கிU�& தVதா5 விைளQதி�ட 
கா�பி எதEகாக? 
 
திA'பிய ப1கெம� லா'ேம� வள!Q�' 
சிவQ� தி&தி�ைபK %மQ� வைளQ�' 
கA'� விைளQதி3' இQநா�3 ம�Z' 
கச�ேபறK ெச5தி3' %ைவேய இலாத 
கா�பி எதEகாக? 
 
 
 
1.31 �ைகK %A�3  
�ைகK %A�டா� இளைம பறிேபா�' 
ெபா�லாU ��டா�' 
�ைகK %A�டா�! 
 
�க�' உத3' கDQ�ேபா�' 
�I1� மீைசR' எDQ� ேபா�' 
�ைகK %A�டா�! 
 
dK%1 கAவிக� �EI' ேநா5ஏI' -- பி�ைள 
�&த' தAேந ர&தி� வா5 நாI' 
ஓ5Kச� ஒழிவி� லாதிAம� சீI' -- ந� 
ஊேரா உ"ைனK சீ எ"ேற BI' 
ேபK%1 கிைடயி� பி01கK ெசா�W' 
ெபDயா! ெநTச' �01கK ெசா�W' 
�ைகK %A�டா�! 
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கா%பண&தா� தVKெசயைல வாUகி� -- பி" 
ைகவிட எ�ணிY' �0யாம� ஏUகி 
ஏசி1ெகா�ேட விரலிைடயி� தாUகி -- நV 
எDமைல ஆகா திA�"ப' நVUகி 
மாசி�லாத ெசQதமி� நா3 
வIைம ேநா5ெபற ஏ" இ1ேக3? 
�ைகK %A�டா�! 
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