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ஒேர -ைற  
 
காதல.,-� ேதCத!  
 
1. ஆ(கி�றா   
 
ெகாைல>லக� ேகாண Eலகமிக� தா@8த 
�ைல>லக� ேபா,கிேன�. ேபா,கி,--கைல>லக� 
ெச�ேற�;மயி!ேபா�றா  ேசயிைழயா  ஆ(கி�றா  
நி�ேற� பறிெகா(�ேத� ெநG�. 
 
விழிஓ(�; ேகாண�தி! மீ%�; ெபா?ளி�  
வழிஓ(�; ��சி1�பி! மி�.�--�ழி8ேதாJ, 
ைக�மல1! ெமாK,-�!அவ  நா�Jய�9, க4க எ� 
ெமK�மல1! M1�பி� வி�9. 
 
சத;ைக ெகாG�� பாத� சதிமிதி,-�.வானி! 
மித,-�அவ  தாமைர,ைக. ேமE�--வத;கலிலாN 
ச4பக�9 ந!ல?�� சாைட�1 கி�றவிர!, 
க4கவ?� ெச�பவள, கா��. 
 
ெச8தமிைழ ந!லிைசைய� ேத�மைழைய வா.,-� 
த8ேதா�எ� .�தாள ம�தள;க --ப8தியாK 
இ�னஇட� இ�னெபா?  எ�Cண��9� அ�னவளி� 
வ�னஇைட வGசி, ெகாJ. 
 
ேகாைவ உத�ைட ஒளிதO#�.அPெவாளியி! 
பாைவத� உ ள�தி� பா;கி?,-�--தா#�அைத, 
க4ணா* பதGெசK9 ைகேயா( ந*கைலைய� 
ப4ணா! உயி1!ைவ�தா  பா�. 
 
இளைம, அழ-, �ைவெகா இைச, எ�.� 
களெமO8த நா�Jய�ைத, க4ேட�--உளமார 
நாென8த� 9�பQேம ந4Rகிேல� பாK89வ?� 
ஆன8த�தி� வசமா ேன�. 
 
2. காதல*ற ெப�டக�  
 
உ ள� உ?,கி, உயி� உ?,கி, ேம!விய�ைவ 
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ெவ ள� ெப?,கிேய ேமனிதைன� ெபா�,கி 
ஓைடயி� ஓர� உய�ேசாைல,-  எ�ைன, 
ேகாைட 9ர�திடநா� உ�கா�89 ெகா4J?8ேத�. 
 
* * * * * * 
 
ப�(வி1�த ப���!லி� ஆசனQ� 
ெதா�(ெம9 வாKவ?ட� ேதாKெத�ற! ேதாழி>� 
ேபா89 விசிறஒ? ��ைன� பணி�ெப4R� 
சா89 மகர8த� சா?� நCமல��ேத�, 
தU;கனிக , ச;கீத� ஆன தி?ெவ!லா� 
ஆ;- நிைற8தி?,-� ஆலி�ெந( மாளிைகயி!! 
 
* * * * * * * 
 
ெகா�(� அன*ேகாைட, ெகா(�பைகைம ெவ*றிெப*C� 
ப�ட� தரசாக வ U*றி?8த பா;கினிேல 
ெகாGச� உலவிவ?� ெகா ைகயினா! ெத�ைனயிேல 
அG�க� வா@�9ைர,க அ�ன� வழிகா�ட� 
ேதK8த வழிநட8ேத�!-காத! தி?#?வ�! 
ஒ�றி உள�ைத உறிGசிவிட அ�பJேய 
நி�ேற� வனிைத ெந(மா9ைள அ?கி!! 
தU;-ெச>� ேமலாைட யி�றி� திர4(?4ட 
தU;கனியிர4( ெத1ய இ?,- ெமழி! 
மா9ைளேய, ேகளாK மல�Nேசாைல நU, நா�தா�. 
வா94ேடா எ�ேற�. மல�,க4 சிவ89வி�டா ! 
பி ைளமா� ஓJ� ெப?மா�J மா9ைளேம! 
9 ளிவிO89 �ைவ�த �ைவ, கிைடயி! 
தாய��� ெப�டக�தி! தா;காத காதE,- 
மாயம?8 தி!ைல எ.;க?�9 வாK�த9வா�. 
மா9ளQ� அ;- வ?ஷி,-� ேபர��� 
தUதி�றி வா@க ெசழி�9! 
 
3. காதல� காதலி,- 
 
"பற89 வா!" 
 
* 
காதலிேய,  
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எ�விழிஉ� க�டழைக� 
பி18த94(! கவிைதஊ*றி, 
கனி8ததமி@ வ Uைணெமாழி எ�ெசவிக  
பி18த94(! க*க4டான 
மா9ன9 கனியிதைழ� பி18த94ெட� 
அ [C� வாKதா�! ஏJ 
 
மயிேல, 
உ�உடலான மல�மாைல 
பி18த94ெட� மா�பக8தா�! 
ஆதலி�எ� ஐ�ெபாறி,-� ெசயலி!ைல; 
மீதQ ள ஆவி ஒ�ேற 
அவதியினா* ◌ிC_4J* ெப?�பறைவ 
ஆயி*ேற! "அ�� ெசKேதா� 
சாத!அைட8தா�" எ.�ஓ� இல,கிய�ைத  
உல-,-� த8திடாேத! 
ச(தியி!வா! பற89வா! தகதெகன 
Qக�கா�(! ைதயலாேள! 
 
4. காதலி காதல.,- 
 
"பற�பத*-N சிறகி!ைல" 
 
* 
 
காதல, 
நா� பிைழெசKேத�; எ� ஆைச 
உ�மன�தி! கழி8தெத�C 
க?திேன�! கJத�ைத, க4ட#ட� 
களி��*ேற�! களி�பி� பி�ேபா 
வாைத>*ேற�! பற�பத*-N சிறகி!ைல! 
கா*ைற�ேபா! வ8ேத னி!ைல 
வனிைதஇ;ேக-நUஅ;ேக! இைடயி!இ? 
காத;க  வாK�த `ர� ! 
சாதE,-, காரண�நா� ஆேக� 
எ� சாகாம?8ேத! ெச;ைக 
தா;ெக�ைன; உ�ற�ெந(� �ய�தினி!நா�  
வ U@வத*-� தா# கி�ேற�. 
நU`ர� இ?,கி�றாK ஓேகாேகா 
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நிைன�பிழ8ேத� எ� 9ைரேய! 
நிைறகாத! உ*றவ1� கதியி9ேவா! 
எ�ெசKேக� நUணில�ேத! 
 
5. இ�.� அவ  வரவி!ைல 
 
ம;ைகயவ  வ U�Jனிேல _ட�9N �வ1! 
மணி�ெபாறியி� இ?Q %� பிைழெச>ேமா! ேம*கி! 
த;க�ைத உ?,கிவி�ட வா�கடலி! ப1தி 
தைலb@க மற8தாேனா! இ? எ�.� யாைன 
ெச;கதிைரN சி;கெமன அGசிவர விைலேயா! 
சிC��க  இ�.�ஏ� தி18தனவா� ெவளியி!! 
தி;க Qக� இ? வானி! மித,கஅவ  ஆ�ப* 
ெசPவாயி� இதழளி,க இ�.� வர விைலேய! 
 
மணியைசய, கO�தைச,-� மா(க%� இ�.� 
வய!வி�( வ U�(,- வ8தபா J!ைல. 
9ணி>ல��தி ஏகாலி வ U(cைழ8 தி�டா! 
ெதாைலயாத மாைலதா� ெதாைல89ேபா ம�ேறா! 
அணியிர#� 9;கி*ேறா காெலாJ8த 94ேடா; 
அ�Cேபா! இ�ைற,ேக� விைர89வர வி!ைல! 
பிணிேபா,-� கைடவிழியா  -Cநைக��� ெசKேத 
ேப1�ப� என,க?ள இ�.�வர விைலேய! 
 
Q!ைலயிேல சி1�தபJ ெத�றலிேல ெசா,கி 
Q�னJ>� ெபய�,காம! இ�.�இ?, கி�ற 
ெபா!லாத மாைல,-� ேபா,கிடேமா இ!ைல? 
M;ெகாJயா  வ?வதா� ேந*ெறன,-N ெசா�ன 
ந!லஇரா வ?வத*- வழிதாேனா இ!ைல? 
நானி�ப� எK9வதி! யா?,-� 9�ப�? 
ெசா!ைல� ேத� ஆ,கிஎைன அ�தா� எ�ற ளிN 
�ைவ,கடலி! த ளஅவ  இ�.�வர விைலேய! 
 
ெப?ம,க  கலா�விைள,-� மாைலமைற8 தி�ட 
பிற-வ?� ந ளிர#! யாவ?ேம 9யி!வா�! 
தி?மி,கா  த�வ U�(� பJஇற;-� ேபாதி! 
சில�ெபாலி>� இPவிட�தி! ேக�J(�எ� காதி!! 
உ?மி,க ெப?��ற�9, க?�பா�பி� தUய 
ஒளிமாைல விழிஇ�.� bடாத ேதேனா! 
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�?வ�9 வி!எ1>� நUலமல� விழியா  
��தQத� என,-தவ இ�.�வர விைலேய! 
 
சி*Cளி,-� பிள#படா வ!இ?�� ேபா!வா  
ேதeற எைனேநா,கி வாKமல�89 நி�ேற 
ந*Cளிக  அQதQதாK ந�க? ெசK தி�டா  
ந ளிரவி! அ�தாேன நா�வ?ேவ� எ�ேற! 
ெவ*ெறாளி>� ெவC8ெதாழிE� மி-�மாைல எ�.� 
விழ!மJய இ?ள?வி எ�ேபா9 பா>�? 
ெபா*ெறாJயா  எைன�தOவி� தOவிநனி இ�ப� 
�தி9�தி தாKந!க இ�.�வர விைலேய! 
 
ேம*றிைசயி! அன*கா�J! ெச�ப1தி வ U@89� 
ெவ89நU றாகாம! இ?�பெதா? விய�ேப! 
நா*றிைச>� ெப?கிவ?� இ?�ெப?ெவ  ள�ைத 
ந(வி?89 த(,கி�றா� ப1தி; அவ� ெசKைக 
மா*றியைம� திடஏ9� வழி>4ேடா? எ�ற� 
ைமயலிைன நா�ெபாC,க ஒ?வழி>; காேண�. 
ேச*றி*ெச8 தாமைரயா� இரவி!அவ  ேதா*ற�! 
தUயி!எைன, -ளி�ெசKய இ�.�வர விைலேய! 
 
6. ெசா!லி�தானா ெத1யேவ4(� 
 
தாயி?,ைகயி! தனமி?,ைகயி! 
சGசல ெம�ன மாேன--ந!ல 
பாயி?,ைகயி! �Oதி� தைரயி! 
ப(�9� �ர%� ேதேன! 
வாயி?,ைகயி! ேகளJ ந!ல 
வான நில#� ெகா(�ேப�--இ�C 
நUயி?,கிற நிைல சகிேய� 
நில�தினி! உயி� வி(�ேப�. 
 
எ�ன -ைறNச!? எதனி! தா@�தி? 
யாைன ேபால அ�பா--நU 
ெசா�ன ெநாJயி! -ைற தவி��பா�! 
ெசா!Eவ9� த�பா? 
சி�ன இ(�� ெநளிவ ெத�ன 
சி�திர� �O� ேபாேல--அJ 
க�னி உன,-, கச8த9ேவா 
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காKNசிய ப�� பாேல? 
 
அ4ண�மா�க  பா4Jய�க  
ஆைச, ெகா? த�பி-- அவ� 
எ4ண ெம!லா� உ�னிட�தி!! 
ஏ*ற த;க, க�பி. 
த4ெண� றி?8த உன9 ேமனி 
தண! ப(வ9 வி8ைத-- உ� 
க4ணி! க4ட அ�தா.,-, 
கல;கியேதா சி8ைத! 
 
7. அவ ேம* பழி 
 
'ைக�பிJயி! _�Jவர, 
க�டைளயி�டா ' என நU 
ெச��கி�றாK வாழியேவ வாழி-- 'நா� 
ஒ�பவி!ைல' எ�Cைர�பாK ேதாழி! 
 
ேதரJயி! க4ட அவ  
ேதனிதைழ� த8த#ட� 
'ஊ?,ெகைன, _�JNெச!க' எ�றா --த�ைன 
யா?,-Q� வா,களி� தி?8தா ? 
 
ேசாைலயிேல வGசியிைன� 
ெதா�J(Q� ேச! விழியா  
நாEதர� �*CQ*C� பா��தா --எ8த, 
காலி,கவ  அGசிQக� ேவ��தா ? 
 
ேகா�ைடவழி எ�ைன வர, 
_றி அவ  நா� வ?Q� 
பா�ைடயிேல ஏ� தனி�9 நி�றா ?--எைன, 
_�Jவர� பச�� கி�றா ?  
 
வ!லியிைன Q�த மி�ேட� 
வாK�த எ�ற� ேமனியிைன  
ெம!லஅவ  ஏ�தடவ ேவ4(�?--ேவC 
ந!லஉடேலா அவ�- ேவ4(�? 
 
'��னைக>� M�பதி!ைல! 
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�9மல?� தU4டவி!ைல; 
எ�நிைனவா! வா(கி�றா ' எ�றாK-- அ�C 
ச�னலிேல யா?,காக நி�றா ? 
 
'ெதா�9கிளி யா  என9 
ேதாளி� மிைச வ8தி?,க� 
பி�9மி-8 தா ' என ெமாழி8தாK--அவ  
இ�ெத?வி! யா?,காக வ8தா ? 
 
'ஆ(மயி! எ� உள�ைத 
ஆடர;க� ஆ,கிவிட 
நாJநலி8தா ' எனNெசா! கி�றாK--அவ  
மாJயிேல ஏ�ஒ?நா  நி�றா ? 
 
8. அவைள மற89வி( 
 
மற89ேபா ெநGேச அ8த 
வGசிைய நிைன,க ேவ4டா� 
'இற89ேபா' எ�ேற எ�ைன 
இPவிட� தனிேய வி�டா ! 
பற89ேபா இரேவ எ�ேற� 
எ?ைமயா பற89 ேபா-�? 
உற;கேவ இ!ைல க4க  
ஒ�டார� எ�ன ெசா!ேவ�? 
 
ம?89ேக ! அவைள ெநGேச 
'மற89ேபா' 9�ப� இ!ைல! 
இ?8ெதா�ைற நிைன�ேப�; அ8த 
ஏ8திைழ -C,கி! ேதா�றி 
அ?8ெத�பா  கனி>த�ைட 
அவ  அ;ேக இ?8தா! தாேன? 
வ?�ெத�ற!! ெதா(வா  எ�ைன, 
மல�ேமனி இ?8தா! தாேன? 
 
பாேலா( சீனி யி�(� 
ப?-ேவ� அ;-� ேதா�றி  
ேமேலா( வா��ைத ெசா!லி 
விைரேவா( மைற89 ேபாவா ! 
ேச!ஓ(� ேபா9 பி�ேன 
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சிNசிலி விழிக  ஓட! 
ேபாேலாJ ஏ� அவ பா! 
ெபா?8திைன? மற�பாK ெநGேச! 
 
ஏ�Jனி! கவிைத த�னி! 
இவைள�தா� காR கி�ேற�. 
_�Jனி* கிளி>� வானி! 
-ளி1ள� பிைற>� எ�ற� 
வ U�Jனி! தி?வி ள,-� 
அவெளழி! விள,க! அ�றி, 
கா�டேவ இ!ைல எ�ற� 
கவைல,- ம?89 ெநGேச! 
 
எைன,க4ட ேதாழ� காதி! 
ஏ8திைழ பி18த 9�ப� 
தைனNெசா�ேன�. அ8த� தUேயா�, 
ைதயலா  வ?� வைர,-� 
நின,-யி� ேவ4(�; அ�னா  
நிைனவினா! வா@க எ�றா�. 
என,க9 ச1�ப டா9 
மற89ேபா என9 ெநGேச! 
 
9. காத! இய*ைக 
 
மறவ� ெசா!Eகிறா�: 
 
க4ணிைமயி� கைட,_�டா! எ�ைன� த�J, 
கனியிதழி� வ4ண�தா! ெநGைச அ ளி  
ம4ணிைடேய வா@ேவைன உன9 ைமய! 
ம(வினிேல த ளியபி� ஏJ மாேன! 
எ4ணிைடேய ஏறாத ெபாKைம வா��ைத 
ஏேதேதா ெசா!Eகி�றாK இ9#� ந�ேறா? 
த4ணிழைல� தா#கி�ேற�; சாதி ேபத� 
தணலி!எைன� த %கி�றாK சகி�ப 94ேடா? 
 
-றேவ8த� மகளJநU! அதனா! எ�ன? 
-றிGசிநில� ெப4ணாத! அ�ேப� இ�டா�! 
மறேவ8த� மக�நா�தா�.வா��ைத ேபத� 
மாK�ப94ேடா ந!காத! மக�9 வ�ைத? 
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அறGெசா!வா� இைதNெசா!லி நம9 வா@ைவ 
அழி�ப�எனி! அPவற�ைத அழி,க ேவ4(�. 
�ற;கா4ேபா� - ள�சில� ெசா!E� ேபNைச� 
�னிதமJ ஒ�தஉள� ெதO8த காத!. 
 
* * * * * 
 
-ற�தி ெசா!Eகிறா : 
 
க?Qகிைல� பிள8ெதO8த மி�.� வா.� 
ைககல,-� ேபா9கல வாேத எ�C 
ெப?��விேய நUெசா�னாK. ஐய ேகாஉ� 
ேபதைம,- நா� அG�� அNச� தாேல 
அ?��மிள� ப?வ�தா� ஆவி ேபா�றா� 
அய�கி�றா�;அய�கி�ேற�.ஒ�C ப�( 
வி?��கி�ற காதலிைன bட, ெகா ைக 
ெவ�Jயதா! இ?94டாK வ U@8ேதா� நா;க ! 
 
உ ள�தி! உதி�ெதO8த காத! தUயி! 
உட!எ1�த! யானறிேவ�; அறியா� ம*ேறா�. 
த ள�தா� QJவ94ேடா அவ�ேம! ஆைச? 
தணியா9 ேபா-ெமனி! உயி�தா� உ4ேடா? 
அ ள�தா� ேபாகி�ேற� அ ளி அ ளி 
அ?8த�தா� ேபாகி�ேற� அவ�இ� ப�ைத 
9 ளி�பாK8 தி(ெநGேச! அ8ேதா அ8ேதா 
9(,கட;கி னாKbட வழ,க� தாேல! 
 
* * * * *  
 
இய*ைக ெசா!Eகிற9: 
 
காத!எ.� மாமைலயி! ஏறி நி�றU� 
க(bட வழ,க�9, கGச லாேமா? 
ஈெத�ன ேவJ,ைக! சி1�� வ8ெத� 
இத@கிழி�த! க4jேரா காத! ம,கா ! 
 
-ற�தி ெசா!Eகிறா : 
 
ேமாதவ?� ஆணழேக வா வா வா வா! 
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Q�த�ைவ இ�ெனா�C; ைவஇ� ெனா�C! 
 
மறவ� ெசா!Eகிறா�: 
 
மாதரசி கனியிதேழா ேதேனா--சாதி 
வழ,கழிக; இய*ைக�தாK வா@க ந�ேற! 
 
10. பிைச8த ேத� 
 
ெப4ேணபாராK, ெப4ேண பாராK! 
ெவ4ெணயி! மா�பிைச89, வி18த உ ள;ைக 
ஒ�C கீOற, ம*ெறா�C ேமEற 
மா*றி மா*றி வைடத�J இ�(�, 
ஊ*றிய ெநKயி! 'ஒK'என ேவ-வதி! 
இ�டவிழி எடாமE�, இ?,-� ஓவிய� 
ெப4ேண பாராK, ெப4ேண பாராK! 
 
இ?வ�நா� ஒ�றாK இ?89,ந� விழிநா�- 
காண, இர4( க?�9� கல8தபJ 
ஒேர ேநர�தி!ந� உயி�இ� �Cவைத 
வி?��கி�ேற�! வ Uதியி! நட�ப9 
க?�பான கா�சி, கா9,- நC8ேத�! 
தனி�தி?89 கா4 எ�C சா*றிவிடாேத! 
ச�னல4ைட எ�னிட�, விைரவி! 
ெப4ேண வாராK, ெப4ேண வாராK! 
 
பா��தைனேயா எ� பNைச மயிேல? 
'�திதி* M�த M,கா(தா� அ9'! 
நா� அைத� ெப4ெண�C நவிலமா�ேட�. 
அ,கா�J� ந(வி! 'அழ-ட� மண�9ட� 
ெச,கNெசேவெலனN ெச8தாமைர' பா�! 
அைத, அவ  வாKஎ�C அைறய மா�ேட� 
அ�மல� இர4Jத@ அவி@�த9 பா�நU 
நா� அைத உத(எ�C நவிலமா�ேட�. 
 
'இதழி! ெமாK�தன எ4ணிலா வ4(க ' 
வ Uதியி! ம,களி� விழிகேளா அைவக ? 
அPவித@ அைச8தைச8 தைச89 கனிய(, 
பிைச8தேத� ேக  ேக  அதைன 
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இைச>� தமிO� எ�றா! ஒ�ேபேன! 
 
11. எ;களி=ட� 
 
ெத�ற! விைள8த9, Q!ைல மல�8த9,  
தU;-ர* ப‡¢க  பாJன. 
-�C ந*ேசாைல விேநாத மல�,-ல� 
ேகால� �18தன எ;க R�. 
நி�றி?8தா� தனியாK ஒ? வாலிப� 
ேந1ேலா� தாமைர� Mவிேல 
அ��C காதலி யி�Qக; க4டன�; 
ஆ�பலி! க4டன� அவ  விழி! 
 
ேகாைத இைடதைன� M;ெகாJ த�னிE�, 
ேகாைவ� பழ�தினி! இதைழ>�, 
காதல� க4டன�; க;ைக� ெப?,ெகன, 
காத* ெப?,கி* கிட8தன�! 
சீதள ெம�மல� த�Qக மீதினி!  
சி!ெலன வ U@வ9 ேபாலேவ 
காதலி அ,கண� பி��ற ேமவ89 
க4கைள� ெபா�தின  ெச;ைகயா!! 
 
ைகைய வில,கி� தி?�பின� காதல� 
காதலி நி*ப9 க4டன�! 
9Kயவ� ெநG�� உட��� சிலி��தன 
�8த1 த�சி1� ெபா�றினா!! 
ெகாKமல� ேமனிைய அ ளி(வா�; அவ   
ேகா�ர� ேதாளி! அO89வா ! 
ெசKவ9 யா9பி�? இ�பந* ேகணியி* 
ேச�8தன� த�ைம மற8தன�! 
 
காதல� இPவித� இ;கி?8தா� இைத, 
க4டன� ேக�டன� ஊ1ன�! 
'ஏ9விேடா�' என அ�தைன ேப�க%� 
எ�J நட8தன� ேசாைல, ேக. 
பாதி மனித�க  ேகாப�திேல த;க  
ப*கைள ெம�றன� ப*களா!! 
மீதி?8தவ� க�திந* ேகடய� 
ேவலிைன� `,கி நட8தன�! 
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நி�றேதா� ஆல மர�திைட வ U@திைன 
ேந1* பிைண�தேதா� ஊGசலி! 
-�Cய� ேதாளின� வ U*றி?8தா� அ8த, 
ேகால நிலாQக� ெப4Rட�! 
ெச�றன� க4டன� காதல� த;கைளN 
சீறின�! பாK8தன� சி*சில�; 
ெகா�C கிட�திட ேவ4(ெம� ேறசில� 
ேகாைல>� ேவைல>� `,கின�. 
 
'ெபாKதவி� காத!' என�ப(� கா�பினி! 
M�த அ�M,க  இர4ைட>� 
ெகாK9 சிைத�திட ஓJன� சி*சில� 
-�றிட ைவதன� சி*சில�! 
ைவயக மீதினி! தாலி யிழ8தவ  
ைமய! அைடவ9 _(ேமா? 
9Kய மணாள� இற8தபி� ம*றவ� 
ெதா�டைத ைவதிக� ஏ*-ேமா? 
 
எ�றிைவ _றின� ஊ1ன� யாவ?�! 
இ;கிைவ க4டன� காதல�. 
-�றிைன� ேபால நிமி�8தன�! க4ஒளி 
_�8தன�! அNச� தவி�8தன�!  
இ�Cள ேதச� �9�ேதச� மண� 
எ;களி=ட� என, _றிேய 
அ�னேதா� ஊGசைல உ8தி உய�89ய�8 
தாJன�; ஊ1ன� ஓJன�! 
 
12. வாளி,-� த�பிய மா� 
 
கண,க� பி ைளயி�ேம!--அவேளா 
க?�ைத ைவ�தி?8தா . 
மண,-� எ4ண�திைன--அவேளா 
மைற�9 ைவ�தி?8தா . 
பண,- விய!தைன�--ெப1தாK� 
பா��தி(� ைவய�திேல, 
9ைண,- ந!லவனி�--ெபயைரN 
ெசா!வ9� இ!ைலஅவ . 
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அழகிய கண,க�--உளேமா 
அவ  அழகினிேல 
QOகிய த�றி-- மண,-�  
Qய*சி ெசKததி!ைல. 
�Oதி ப�J?,-�--சி�திர� 
ேபால இர4(ளQ� 
அழி# ெகா ளாம!--உயி1! 
ஆ@89 கிட8தனவா�. 
 
மண�பி ைள ேதJ--அைல8ேத 
ம;ைகயி� ெப*ேறா�க  
பண�பி ைள கிைட,க--அவ�ேம! 
பாK89 மண�ேபசி 
இண,க� ெசK9வி�டா�--மணQ� 
இய*றநா  -றி�தா�. 
மண�தி� ஓைல�பJ--நக1� 
ம,க%� வ8தி?8தா�. 
 
பா��பன� வ89வி�டா�--மண�தி�  
ப8தலி! -8திவி�டா�. 
'_�பி(� மா�பி ைளைய�--ெப4ணிைன, 
_�பி(�' எ�Cைர�தா�. 
ஆ��பா�ட ேநர�திேல--ஐயேகா 
ஆகாய வ Uதியிேல 
ேபாK�பா(� ம;ைக> ள�--கண,க� 
ெபா�னான ேமனியிைன! 
 
ெகா�( Qழ,கறியா�--கண,க� 
-8தி இ?8தகைட 
வி�(� ெபய�8தறியா�--தன9 
வ Uைண >ள�தினிேல 
க�JN ச?,கைரைய�--தன9 
க4ணி! இ?�பவைள 
இ�(மிழ*C கி�றா�--தனேதா� 
ஏ@மைய� `*றி(வா�. 
 
ெப4ைண அைழ�தா�க --மணமா� 
பி ைளைய, _�பி�டன�. 
க4ணி! ஒ?மா*ற�--பி ைள,-,  

RangaRakes tamilnavarasam.com



க?�தி! ஏமா*ற� 
'ப4RவதாK உைர�தU�--நைகக  
ப�9� வரேவ4(�; 
எ4RவதாK உைர�தU�--ெதாைக>� 
எ4ணிைவ,க ேவ4(�.' 
 
எ�றன� மா�பி ைள தா�--ெப4ணின� 
'இ�.� சிலநாளி! 
ஒ�C� -ைறயாம!--அைன�9� 
உ�னிட� ஒ�பைட�ேபா�. 
இ�C நட�தி(வாK--மண�ைத' 
எ�C பக�8தா�க . 
'இ�C வரேவ4(�--அதிE� 
இ�ெபாO' ெத�Cைர�தா�. 
 
'ந!ல மண�ைதQJ--ெதாைக>� 
நாைள,- வ89வி(�. 
Q!ைலN சி1��ைடயா --அழ- 
Q�ைத மண89 ெகா வாK. 
ெசா!ைல இகழாேத'--எனேவ 
ெசா!லி>� பா��தா�க . 
'இ!ைல, QJயா9--வர�(�' 
எ�C மC�9வி�டா�. 
 
ம;ைகைய� ெப*றவ.�--தன9 
வாைய>� நU�Jவி�டா�. 
அ;க8த மா�பி ைள>�--வாலிைன 
அவி@�9 வி�(வி�டா�. 
ெபா;-� சின�திேல--வ8தவ� 
ேபாக நிைன,ைகயிேல 
த;க� நிக��தவளி�--அ?ைம� 
த8ைத உைர�தி(வா�. 
 
'இ8த மணவைரயி!--மக%, 
கி8த ெநாJயினிேல, 
எ8த வைகயிE�நா�--மண�ைத 
இய*றி ைவ�தி(ேவ�. 
வ89வி�ேட� ெநாJயி!'--எனேவ 
வாசைல வி�டக�ேற 
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அ8த, கண,கனிட�--ெந?;கி 
'அ�� மகளிைன நU 
 
வ89 மண��1வாK'--எ�றன� 
மC�9ைர� பாேனா? 
த8த நC;கனிைய,--கண,க� 
த ளி வி(வாேனா? 
Q8ைத நC8தமிைழ�--தமிழ� 
bNெச�C ெகா ளாேனா? 
அ8த ெநாJதனிேல--கண,க� 
ஆJ நட,கE*றா�. 
 
'ஆைச, ெகா?மகேள--எனேதா� 
அ�பி! Qைள�தவேள! 
காைச, க?திவ8தா�--அவேனா  
க4ணால�ைத மC�தா�. 
காைச, க?9வேதா--அ8த, 
கண,கைன, க4( 
ேபசி மண�QJ,க--நிைன�9� 
ெப*றவ� ெச�Cவி�டா�. 
 
ஏைழஎ� ெற4ணாேத--கண,க� 
ஏ*ற அழ-ைடயா�. 
தாழ இ?�ப9#�--பிற- 
த�தைல நU�(ம�ேறா! 
எைழெய� ெற4ணாேத'--எனேவ 
ஈ�றவ  ெசா�ன#ட� 
ஏெழ�( வா��ைதக  ஏ�?--'மா�பி ைள 
யா�?' எ�C ேக�டன ெப4. 
 
'அ8த, கண,க�பி ைள'--எனேவ 
அ�ைன விள,கிவி�டா . 
-8தி இ?8தமயி!--ெசவிக  
-ளிர, ேக�ட#ட� 
ெதா8ேதா� எனஎO8ேத--தன9 
ேதாைக வி1�தாJ 
வ8த மகி@Nசியிைன,---றி,க 
வா>� வராதி?8தா . 
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அ8த மணவைறயி!--உைர�த 
அ8த ெநாJயினிேல 
அ8த, கண,க.,-�--அவனி� 
ஆைசமயி! தன,-� 
ெகா8தளி,-� மகி@Nசி--ந(வி! 
ெகா�( Qழ,கிைடயி! 
வ8தவ� வா@�9ைரயி�--ந(வி! 
மண� QJ�தா�க . 
 
'சி;க, -ழ8ைதகைள--இனிய 
ெச8தமி@� ெதா4ட�கைள� 
ெபா;-� மகி@Nசியிேல--அ;கேம 
M1,க ஈ�றி(க. 
தி;க%� ெச;கதி?�--எனேவ 
ெசழி,க ந!லா> ' 
இ;ெகO� எ�வா@�9--ெமாழிக  
எK9க அPவி?வ�! 
 
13. 9�பி>� மல?� 
 
மகர8த� ெபாJைய� ெத�ற! - வா1,ெகா4 ேடாJ 
அக� ெநா8த 9�பி எதி� - அணியாகN சி89�! 
வைக க4ட 9�பி த� - வயிm1ய,க4 
மிகேவ களி,-� அவ  - விஷய8 ெத18ேத! 
'M�ெபKதி வி�டா எ� - ெபா*றாமைர� ெப4 
மா�பி ைள எ�ைன அ;- - வர ேவ4(கி�றா  
நU��ெபாKைக ெச!ேவ�' என - ெநGசி! நிைன,-�; 
ஆ�,கி�ற தU�ப4 ஒ�ைற - அவ%, க.���! 
அழகான ெபாKைக மணி - அைலமீ9 கமல� 
ெபாழியாத ேதைன� த� - �9நாத� உ4ண 
வழிபா�� தி?8தா  உட! - மயலா* சிவ8தா ! 
தைழ>�ப4 ெணா�C வர� - த�ெமK சிலி��தா . 
கம@ தாமைர� ெப4 இத@, - கைலேசார, ைகக  
அைமயா9 தாழ ஆ! - ஆ!! எ�றி?8தா . 
இைம�ேபாதி! 9�பி காத! - இைச பாJ வ8தா� 
கம@ தாமைர� ெப4 இத@, - ைகயா! அைண�தா . 
 
14. தமி@ வா@# 
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மாைலயி! ஒ?நா  மாJயி� ச�ன! 
திற,க� ப�ட9; ேசயிைழ ஒ?�தி, 
Q�ெதாளி ெநK9 QJ�த ஆைட>�, 
ப�தைர மா*C� ப��ெபா� ேமனி>� 
உைடயவ ளாக உல# கி�றைத 
'ம?9' தன9 மாJயி னி�C 
க4டா�; உவ�பி* கல89 நி�றா�! 
 
* * * * 
 
இர4( மாJ>� எ�J இ?8ததா! 
ம?9, ெப4ணழைக அ?கி லி?89 
காR� ேபC காணா9 வ?8தினா�! 
`யா  Qக�ெதாளி ேதா�C�; அ�QகN 
சாயலி�ப� த�ைன, கா4கிலா�! 
உத( மாணி,க� உதி��ப9 ெத1>�; 
எனி.� அவளி� இதழி� கைடயி! 
சி89� அழகி� சிCேகா( காணா�! 
அவ நைட, களிமயி! ஆ(� ஆ�ட�! 
எ(�தJ ைவ�பா ,எழிலிைட 9வ%�; 
9J�9� ேபாவா� `ய ம?9! 
ெபாO9 ம;கி� ேபாவைத எ4ணி 
அOதா� மைற>ேம அவ  எழி!எ�C! 
க4க  இ?4டன! கதிரவ� மைற8தா�! 
ெப4ணழேக என� பித*றி, கிட8தா�. 
மCநா� காைலயி! ம?9� சீ.#� 
ெப19� மகி@Nசிய( ேபசி யி?8தன�. 
இைடயி! சீ. இய�� கி�றா�: 
'அவேளா அழகி� அர;-! நUேயா 
இ8நா  உ*ற இ�ெனா? ேசர�; 
ஒ�த வய9�, ஒ�த அ���, 
உ ள இ?வ1� உய�8த காதைல 
ஓராயிர� ஆ4(, ெகா?Qைற யாக 
இP#ல- இ�Cக4( இ�ப� ெபற�(ேம! 
இத*-Q� உன,ெகன ஏ*பா( ெசKத 
'க�ன!' எ�.� கச,-� ேவ�பிைலைய 
எ�ன வ8தாE� இக@89 த ளிவி(! 
மாJயி!, ேந*C மாைலநU க4ட 
ஆ(மயி லி�ெபய� அக!யா எ�பதா�, 
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அவ  உன,ேகதா� இவ4பிற8 9 ளா ; 
பNைச மயிE,-� பா1!நU பிற8தாK; 
அவ ேம! நUஉ� அ�ைபN சாK�தைதN 
ெசா�ேன�; உ�ைன�ெதாட அவ  9J�தா . 
ம;ைக அழ-,- ம�ன� ஒ?வ�  
அ;கா8 தி?�பைத அவ%� அறிவா ; 
அவைன� 9?�ெபன அக*றி, ெநGசி! 
உவைக பாKNசிஉ� உ?ைவ ந�டா ! 
அ�ைன த8ைதய�, கவேளா ஒ?ெப4, 
எ�ன ெசKவா�? ஏ8திைழ ெசா*பJ 
உ�ைன ம?கனாK ஒ�பி வி�டன�. 
 
* * * * 
 
Qதலி! உ�ற� QONெசா� திைன>� 
இ9நா  அவ ேம! எOதி ைவ�9வி(! 
நைககைள, ெகா(�தா! நா�ெகா4( ெகா(�ேப�. 
பிற-தா� அவளிட� ேபச லா-�நU! 
பா��ப9� பிற-தா�! பழகE� பிற-தா�! 
-லத? ம�ைத, -ைல,க லா-மா? 
எ�C சீ. இய��த! ேக�ட 
இைளேயா� 'ந4பேன இ�ெனா? Qைறஅ, 
கிளிைய மாJயி! விைளயாட வி(; 
மீ4(� நா�காண வி?�� கி�ேற�.' 
எ�C ெகGசினா�! ஏகினா� சீ.! 
மாJயி� ச�னைல ம;ைகயி� ைகக  
ஓJ� திற8தன. ஒளிவிழி இர4(�, 
எதி��த மாJயி! இ?8த ம?9ேம! 
-தி�தன. ம;ைகேம! -ளி�8தன அவ� விழி. 
அவ� விழி அவ விழி அ�பி* கல8தன 
அக!யா சி1�தா , அவ.� சி1�தா� 
ைகக  கா�J, க?�9 ைர�தா�க . 
'எ� ெசா�9,கைள உ� ேப?,ேக  
எOதி ைவ,கவா?' எ�றா� ம?9! 
'ேவ4டா�! உ�ற� வி?�ப� ேவ4(�' 
எ�Cைக கா�Jனா  எழிEC� அக!யா. 
'அழகிய நைகெய!லா� அ.�பவா?' எ�றா�. 
ேவ4டா� எ�C ெம�னைக அைச8தா . 
'இ�C மாைல இPn�� �ற�தி! 
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ெகா�ைற>� ஆE� ெகா(�பா@ கிணC� 
_Jய தனியிட� நாJவா' எ�C 
ம;ைக உைர�9 மல?ட! மைற8தா . 
 
* * * * 
 
'ெசா�9ேவ4 டா�உ� `Kைம ேவ4(�. 
நைகேவ4 டா�உ� நலேம ேவ4(� எ� 
Cைர�தா  அக!யா; ஊ���ற, ெகா�ைற 
மர�தி� அ?கி! வா எ�C ெசா�னா .' 
எ�C சீ.விட� இய�பினா� ம?9. 
'ந�C ந�C நா� ேபாகி�ேற�' 
எ�C சீன� எ1NசலாKN ெச�றா�. 
மாைலயி! கதிரவ� மைற>� ேபாதி! 
ஆலி� அJயி! அக!யா அம�89த� 
இ�ப� வரைவ எதி�ெச� றைழ,க 
அ�ைப� த�ெமாழி யதனி! -ைழ�9� 
ப4ெணா�C யாெழா( பாJ யி?8தா . 
ெகா�ைற யJயி! -8தி, க�னE� 
வ�ெனG �ைடயா� வர# ேநா,கிN 
சின�ைத� தமிெழா( ேச��9� பாJனா . 
ம?9 விைரவி! வ89 ெகா4J?8தா�. 
ஒ?-ர!! ெதளி8த 'ஏச!' ஒ�C�, 
ெபா?ளி!லாத �9, -ர! ஒ�C�, 
ெசவியி! வ U@8தன.தி(,கி� டவனாK, 
க�ன! வ8த காரண� யாெதன 
உ�னினா�; சீன� உளெவன உண�8தா�. 
ேமE�, 'எ�வா@ைவ வ Uணா, கியநU 
ஞாலேம! வாOதி ந�ேற' எ�ற 
வைசெமாழி க�ன! வழ;-த! ேக�டா�. 
ம?9தா� அக!யா வாO� ஆலிைட 
விைரவி* ெச�றா�. ெம!லியி� பா�J! 
தமிழிைச இ?8த9. தமி@ ெமாழி இ!ைல! 
ெசOமல� இ?8த9 திக@மண மி!ைல! 
வ ள மி?8த9 வா�8த ேதனி!ைல! 
தணலா! அவ.ள� தா,க� ப�ட9! 
ெகௗவிய தவைன, க1ய இ?�(! 
வாO� ெநறிைய ம?9 ேதJனா�! 
ேமE� 'எ� வா@ைவ வ Uணா,கிய நU 
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ஞாலேம! வாOதி ந�ேற' எ�ற 
க(ெமாழி த�ைன, க�ன! _றினா ! 
அக!யா காதலா! ஆயிர� ெசா�னா ! 
ெசா�னைவ ெதE;க�,-N �ைவதர� த,கைவ! 
'ெபா?  விள;காெமாழி �கE� ஒ?�தி 
இ?ளி! இ�ட இ�ப ஓவிய�. 
அழ-� ப4�� தைழய, கிட�பி.� 
பழ-தமி@ அறியா� பாைவ தமிழ?,- 
உயி1! லாத உடேல அ�ேறா! 
க(ெமாழி ேய.� க�னலி� தமி@�ேத� 
வJவிலா வா@#, கJ�பைட ய�ேறா?' 
எ�றா�; விலகினா�; க�னைல ேநா,கி! 
அக!யா ம?திைன அகலா9 ெதாட�8தா . 
ம?9, க�னைல ம�னி�� ேவ4Jனா�! 
அ�தா� வ?கஎ� றைழ�த க�னலி! 
ெமாK�தா�; மல1� b� வ4(ேபா!! 
'க�ன!' 'ம?9' த� க4R� ெநG�� 
இ�ன! உலகி! இ!லேவ இ!ைல; 
பாO; கிண*றி! அக!யா 
வ U@8த9� காணா�; ேமவின� இ�பேம! 
 
15. உண�ெவ.� ெப?�பத� 
 
கதிரவைன வழிய.�பி, 
கனி8த அ8தி� ேபாதி! 
கட*கைரயி� ெவ4 மணலி! 
தனியி?8ேத�. க4ைணN  
சதி�189 ெநGசி. ேள 
ஒ?ம;ைக ேதா�றிN 
சதிராJ நி�றா . அ� 
�9ைம எ�� ெசா!ேவ�! 
மதிேபாE� QகQைடயா  
மல�ேபாE� வாயா  
ம8தநைக கா�Jஎைன 
'வா' எ�C ெசா�னா . 
�ைதய! வ89 _#;கா! 
'ேபா' எ�றா ெசா!ேவ�? 
'M;காவன, -யிேல 
யாரJ நU?' எ�ேற�. 
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'உண�#' எ�றா .பி�ென�ன, 
அQதாக� ெப?-� 
ஓைடயிேல வ U@8ேத�.'எ� 
ஈJ!லாN �ைவேய, 
9ைண எ�ன தமிழ�,-N 
ெசா!ேலJ' எ�ேற�. 
'`Kதான ஒ*Cைமதா� 
9ைண' எ�றா  ம;ைக. 
இைணய*ற அ8நிைலதா� 
எ*ப(;கா! அ8த 
எ*பா�(, கிைடpC� 
எ*ப(ேமா?' எ�ேற�. 
'தண! -ளி?�; இ?  ஒளியா� 
தமிழ� ஒ�C ேச�8தா!! 
த�மி! ஒ?வனி� உய�# 
தம,- வ8ததாக 
 
எ4ணாத தமிழ�களா! 
இைடpC� ேந?�, 
இன�திEC� ெபாறாைமதா�, 
ெவJம?89N சாைல 
ம4ணா-�பJ எதி1 
ைவ�த ெகா(� தUயா� 
ைவய�தி! ஒO,கமி!லா� 
ஏதி?89� இ!லா� 
ந4Rகி�ற அ��தா� 
ஒ*Cைம,- வி�9, 
ந!ல அ8த வி�தினிேல 
த�னல�ைதN சிறி9� 
எ4ணாைம ெசழி�9 வ?� 
ந(#நிைல M,-�; 
ஏ*றQC ெசய! காK,-�; 
பய�கனி>�' எ�றா . 
 
'Q�ேனC� தமி@ ம,க  
மத�9ைறைய நாJ 
b@-தE� ேவ4(ேமா 
ெமாழிேயJ' எ�ேற�. 
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'Q�ேன*ற� மதGெசா�ேனா� 
இதய� MGேசாைல! 
ெமாழிகி�ற இ�மதேமா 
அNேசாைல த�ைன� 
தி�னவ8த கா�(�தU' 
எ�Cைர�தா . இ�ப� 
ேதென�C ெசா!Eவேதா 
அ�னவளி� வா��ைத? 
க�ன!ெமாழி உயி�தOவ 
வ U�(,-N ெச�ேற�. 
கதிகா�(� விழியாளி� 
காத! மற�த! உ4ேடா! 
 
16. ஒேர -ைற 
 
அழகி?,-� அவளிட�தி! அ�பி ?,-� 
அறிவி?,-�! ெசயலிEய� ெநறியி ?,-� 
விழியி?,-� ேசைல�ேபா!! கவிைத யி�ப� 
வ U*றி?,-� அவள1ய ேதா*ற8 த�னி! 
ெமாழியி?,-� ெச8தமிழி! ேதைன� ேபாேல 
Qகமி?,-� நில#ேபா!! எ�ைன, காR� 
வழியி?,-�; வரமா�டா ; வ8ெத ன,- 
வா@வளி,-� எ4ண8தா� அவ பா லி!ைல! 
 
தி?வி?,-� அவளிட�தி!! திறமி ?,-�! 
ெச;கா8த  விர!cனியி� நக��¢ ெல!லா� 
ெம?கி?,-�! இதேழார� ��சி 1�பி! 
விள,கி?,-�! நU சைடயி! மல1 ?,-�! 
�?வ�தி! ஒளியி?,-�; வைளவி ?,-�! 
ேபாK�ேபாKநா� கா�தி?,-� இடQ� மி,க 
அ?கி?,-�! வரமா�டா ; உைட>� ெநG�, 
கைணேகாE� எ4ண8தா� அவ%, கி!ைல. 
 
ப4பி?,-� அவளிட�தி!! ஆ( கி�ற  
பNைசமயி! ேபா!நைடயி! அைசவி ?,-�! 
ம4ணி?,-� க!தN�N �ைதq!, ந!ல 
வா��படq! ஓவியq! வ!லா� எ!லா� 
ெப4ணி?,-� அைம�பறி>� ஒO;கி ?,-�!  
பிற�9யி�றபி�, எ�ேபா! இரவி! bடா, 
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க4ணி?,-� வரமா�டா ; எ�ற� காத* 
கன!மா*C� எ4ண8தா� அவ%, கி!ைல. 
 
கனிவி?,-� அவளிட�தி!! ச;ைக� ேபாE� 
கO�தி?,-�! உய�ப�ைம b;கிைல� ேபா! 
தனி�9ய�8த ேதாளி?,-�! க�ன�, ஈரN 
ச8தன�9� பலைகேபா! -ளி�8 தி?,-�! 
இனி�தி?,-� ெபா�னாைட! அவ  சில�பி! 
எO�ஒலியி! ெசவிய.�பி நி*ேப�. அ8த 
நிைனவி?,-�; வரமா�டா ; சாவி னி�C 
நU,-ேமா� எ4ண8தா� அவ%, கி!ைல. 
 
வளமி?,-� அவளிட�தி!! இ?,-� `Kைம! 
மயிலிறகி� அJைய�ேபா! ப!லி ெல!லா� 
ஒளியி?,-�! உவ�பி?,-� காR8 ேதாC�! 
உய�b,ேகா எ %�M� ேபாலி ?,-�! 
ெதளிவி?,-� ேபNசிெல!லா� சி1�பி ?,-�! 
ெசO�ஊரா� அறியாம! வர#� ெகா!ைல 
ெவளியி?,-�! வரமா�டா ; எ� விழி,- 
வி?8தளி,-� எ4ண8தா� அவ%, கி!ைல. 
 
ெபாைறயி?,-� அவளிட�தி!! ெகா!ைல த�னி! 
M�பாக* ெகாJதன9 �?�ைக p�றி 
உைற_ைற ேம*பட�89 ெச�றி� டாE� 
ஒ?ெதாட��� _ைறயிட� ெகா ளாைம ேபா! 
பிற1?,-� உலக�தி! எ�ைனேய த� 
ெபற*க1ய ேபெற�C ெநGசி* ெகா %� 
Qைறயி?,-�! வாமா�டா ; வ8ேத இ�ப 
Qக;கா�(� எ4ண8தா� அவ%, கி!ைல. 
 
அறமி?,-� அவளிட�தி!! இ?,-� வாKைம! 
அ4ைடயிேல ெப*ேறா�க  இ?,-� ேபா9� 
�றமி?,-� எ�மீதி! உயி� இ?,-�! 
'M�தி?,-� நா�கா�த Q!ைல' ெய�C� 
'நிற�காண ேவ4(�'எ�C� சா,-N ெசா!லி 
நிழ!ேபால எ�னிட�தி! வர#� ந!ல 
திறமி?,-�! வரமா�டா ; வ8ெத� ேநாைய� 
தU�,-ேமா� எ4ண8தா� அவ%, கி!ைல. 
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உய�வி?,-� அவளிட�தி!! இ?,-� ேந�ைம! 
உடலாவி ெபா?ளிவ*றி! நா.�,தா.� 
அயலி!ைல எ�.ேமா� உள� இ?,-�! 
அைசகி�ற இதழிெல!லா� அ�தா� எ�ற 
ெபய1?,-�! எவ*றிEேம எைன யைழ,-� 
பி�தி?,-�! மாJயினி� றிற;க எணி, 
கயிறி?,-�! வரமா�டா ; எ�ெசKேவ�! நா� 
கைட�ேதC� எ4ண8தா� அவ%, கி!ைல. 
 
சீ1?,-� அவளிட�தி!! உலக� ேபா*C� 
ெச8தமி@ம; ைக,கி?,-� சிற� பி?,-�! 
தா�இ?,-� ெந(8ேதாளா� பா4J நா�டா� 
தாேனநா� எ.�ெகா ைக தன, கி?,-�. 
ஊ1?,-� `,க�தி! ெகா!ைல� ப,க� 
9ய�கதவி� தா@திற89 வரேவா பாைத 
ேந1?,-� வரமா�டா ; எ�ற� காத! 
ெந?�பவி,-� எ4ண8தா� அவ%, கி!ைல. 
 
அ?ளி?,-� அவளிட�தி!! இைசயி ?,-�! 
ஆடவ.�, ஓ�மக%� ஒ�ப ேநா,கி 
இ? கிழி�9 ெவளி�ப(ேமா� நில# ேபால 
இர4(ள�9� திர4ெடO8த காத E,-� 
திைரஎ�ன மைறெவ�ன? அவ எ� ேதா ேம! 
ேத�சி�ைட� ேபா*பற89 வ?வ த*-� 
க?�தி?,-� வரமா�டா ;வ8ெத ன,-, 
கா�சித?� எ4ண8தா� அவ  பாலி!ைல. 
 
பி*ேச�,ைக: 
 
17. காதல.,-� ேதCத! 
 
காத* பசியினிேல ைக,-வ8த மா�பழ�தி� 
மீதி! இத@-வி�9 ெம��ைவைய நUஉ1Gசி 
நாவார உ4R;கா! ந4Rம8த� தU;கனிையN 
சாவான ஓ�-ர;- தா�பி(;கி* ேறேயா! 
 
* * * * * 
 
விழிேநாக ைவயெம!லா� ேதJ, மி-,க 
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ெமாழிேநாக, _வி,நU Q�ெப*ற கி ைளயிட� 
காத!ெமாழி பழக, க4ட ெப?�MைனN 
சாத!வ89 கி ைளதைன� த�J� ேபாயி*ேறா! 
 
* * * * * 
 
அறGெசKய, ஆ�8த �க@ெகா ள� ெபா�னா* 
�றGெசKேத உ ேள �9மாணி,க� ெசா18த 
ேபைழதைன� ெப*C�, ெப*றத*- நUமகி@89� 
வாழ�ெதாட;ைகயிேல ம*ற8த� ெப�டக�ைத 
ேநா,கி�பறி,க cைழ8தானா அ�தUய 
சா,காெட.8 தி?ட�! ச*C8 தனி�ததி�றி 
ெநGச� ஒ?மி�9, நU?� -ளி?�ேபா! 
மிG�கி�ற காத! விைளயா�(, காR;கா! 
அ8த மயிைல அழகி� களGசிய�ைத 
ச8த� தமி@Nெசா! ச-8தலா ேதவியிைன 
நU இழ8தாK! உ�காத! ெநG� ெபாC,-ேமா! 
 
* * * * * 
 
`ேயாேன மீனா�சி�8தரேன, எ�ேதாழா! 
ஆ4(q றாகந! ல�� cக�8திJ.� 
ஈ4(� ெதவி�டாத இ�பN ச-8தைலதா� 
இ;-�ைன� 9�ப� இCக� தOவ வி�(� 
தி;க  இ?ப9,-  ெச�C மைற89வி�டா . 
அ8ேதா உன,கா�ஓ� ஆCதைலNெசKதி(வா�? 
சி89 க4ண U?,-� ேதCதைலN ெசKவா�யா�?  
 
* * * * * 
 
ேதாழேன மீனா�சி �8தரேன, ஒ�C ேக ; 
யாழி� ெமாழி>�, இைசவ4( ேந�விழி>� 
ேகா�த Q�9�ப*க  -E;-� சி1�பழ-� 
வாK�த ந!வGசி, ம*ெறா?�தி இ;- ளா , 
ேத(கி�றா  உ�ைன! நUேதட8த� ெபா�ைன,ஏ� 
வா(கி�றாK? ஏ�உ� மல�விழிைய வா�(கி�றாK? 
 
* * * * * 
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அ�னவளா! உ�ற� அ?;-ைறக  தU�89வி(�! 
Q�ன� எO8தி?நU QOநில# கா4ப9ேபா!! 
அ�னவைள, க4( நிைலைம அறிவி�பாK! 
இ8நா�J� Q�ேன*ற� எ4ணி உைழ,கி�ற 
ந�ேனா,க� ந4R� �யம1யா ைத,கார� 
கா�(� ெநறிேய கJமண�ைதநU QJ�பாK! 
மீ�(� ச-8தைலைய எ4ணி>ள� வாடாேத! 
அPவழேக இPவழ-�! அ�மயி!தா� இ�மயிE�! 
ெசPைவ>ற இ�ப� தி?விழாைவ� ெதாட;-! 
நU>� �9மைன>� நUmழி வாழியேவ! 
வாயார வா@�9 கி�ேற� நா�! 
 
 
Q*C�. 
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