
�ர�சி கவிஞ� பாரதிதாச�  
(கனக��பர�ன�, 1891 - 1964) பைட��க    

 
பாரதிதாச� - !"�ப விள$! 
. 
%த& ப!தி 
 
ஒ(நா  நிக*+சி 
 
அகவ-  
காைல மல�0த1 
 
இள3கதி� கிழ$கி- இ�5� எழவி-ைல, 
இர7 ேபா��த இ(  ந93கவி-ைல. 
ஆயி5� ேக வியா- அக=� மடைமேபா-, 
ந ளிர7 ெம1வா@ நட01ெகாA B(0த1. 
ெதா�B ந9ல�தி- �Aணா�� கல0த 
கல�ெபன இ( த� க�"$ !ைல0த1. 
�ல�0திட� ேபா!� ெபாD1, க�Bலி- 
மல�0தன அ0த ம3ைகயி� விழிக . 
 
அவ  எD0தா  
 
E$க� ேதா" E3கி யி(0த 
ஊ$க%� �G�G� � ள%�, ம3ைக 
எD0த1� எD0தன இ(ைக வ 9சி; 
ெதளிவிலா$ க($கலி- ஒளிப"� அவ விழி 
!ள�1 ந9I- !தி$!� ெகAைடமீ�! 
 
ேகாலமி�டா  
 
சி�ன L$!� தி(ெகா" ெதா3!� 
ெபா�னா& ெச@த ெபாB%� ைத�ேபா- 
1ளிஒளி விள$கி� EA" ேகாைல+ 
ெச3கா0 த நிக� ம3ைக விரலா- 
ெபI1 ெச@1 விIமல�$ ைகயி- 
ஏ0தி, அ�ன� வா@0த நைடய", 
%-ைல அ(�� %�தா@� பிற$!�, 
ெகா-ைல யைட01 !ளி��1� �னைல 
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ெமாAடா ; ெமாA", %க�ைத� 1ல$கி 
உAடந9� %�தா@ உதி��1� பி�5� 
ேச01ந9� ெச3ைக ஏ0தி� ெத($கத7 
சா�0ததா* திற01, தக"ேபா& !ற" 
P�B, ெம(! த9�B$ கDவி, 
அIசிமா$ ேகால� அைம�தன ; அவQ$!� 
பIசி- ந9�Bனா� பகலவ� ெபா�ெனாளி! 
 
காைல� பா�" 
 
இ-ல�தினிேல எகினா ; ஏகி 
யாழி� உைறயிைன எ"�தா ; இைசயி- 
'வாழிய ைவய� வாழிய' எ�G 
பாவல� தமிழி& பழ+�ைவ ேச��தா . 
த93கிலா� தமிழி- ேதனிைச$ கலைவேபா@� 
E3கிய பி ைளக , E3கிய கணவனி� 
காதி� வழிேய க(�தி- கல$கேவ, 
மாதி� எதி�அவ� வ01� கா�0தன�. 
அைமதி தDவிய இள� பக-, 
கமழ$ கமழ� தமிழிைச பாBனா . 
 
வ 9�" ேவைலக  
 
பற0தன  ப+ைச� ப�3கிளி; மா" 
கற0தன ; வ 9�ைட நிற� �I0தன ; 
ெச�� தவைள ெசD�ெபா� ஆ$கினா ; 
ைப��ன- ேத$கினா , ப&ற ைவ�த 
அ"�பினி- விைள�த அ� ப� அ"$கி$ 
!B$க இனிய ெகா�1 ம-லிந9� 
இற$கி� பாெலா" ச�$கைர இ�" 
நிற$க அ�� நிைறய� பிைச0த 
%�தான வாயா- %Dநிலா %க�தா  
"அ�தா�" எ�றன ; அழகிேயா� வ0தா�. 
 
கணவ5$! உதவி 
 
வ0த கணவ� மகிD� வAண� 
!ளி��ன- கா�B$ !ளி$க+ ெசா-லி, 
1ளிேத� TD� களிவA" ேபால 
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அ�பனி� அழகிய ெபா�5ட- T*01, 
மி�னிைட 1வள, %�னி� Gதவி, 
ெவ Qைட விI�1 ேமனி 1ைட�தபி�, 
 
!ழ0ைதக�!� ெதாA" 
 
" பி ைளகா " எ�றன ! கி ைளக  வ0தன�! 
Eய ப��ெபா� 1ளிகைள� ேபா�ற 
சீய$ கா@�E  ெச3ைகயா- அ ளி+ 
சி�"$ கா�BV� சிGகைத ெசா-லிV� 
ெதா�"� ேத@�1� 1ளி(ட- நல3கா1 
நி�ற தி($ேகால� ெபா�னி� சிைலக�! 
ந�ன 9 ரா�B நலWெச@த பி�ன� 
Xவித* ேம&பனி Eவிய 1ளிேபா- 
ஓவிய$ !ழ0ைதக  உடலி-ந9�� 1ளிகைள� 
1ைட�1 ெநWசி- �ர$!� அ�ைப 
அட3கா தவளா@ அழ!%� தளி�ேத, 
"பற�ப�ீ ப+ைச� �றா$கேள"என, அவ� 
அைற$!  ஆைடXA ட�பல� தாBனா�. 
 
காைலVண7 
 
அ"$கைள� த0தி அ5�பினா  ம3ைக; 
"வ0ேத� எ�G மணாள� வ0தா�; 
"வ0ேதா� எ�G வ0தன� பி ைளக . 
ப0தியி- அைனவ(� !0தின� வIைசயா@. 
தைழ�த வாைழ� தளிIைல த�னி- 
பழ�ெதா" பைட�த பAட� உAடன�; 
கா@+சிய நGந9� கனிவா@� ப(கின�. 
 
த@தா� வா�தி+சி 
 
ேநர� ேபாவ1 நிைனயா தி($ைகயி- 
பா@+சிய ெச3கதி� ப�ட1 �வ�ேம-; 
அவ கA", காைல "ஆGமணி" என 
உைர�தா ; கணவ�, "இ($கா" ெத�றா�. 
உA"A "Aெடன ஒலி�த1 �வI� 
அAைடயி- இ(0த அ"$!� மணி�ெபாறி. 
பாட� ெசா-ல� பாைவ ெதாட3கினா . 

RangaRakes tamilnavarasam.com



அவ  வா� தி+சி அைறவ 9" கழக�; 
தவ*0த1 ச3க� தமி*+�ைவ; அ ளி 
விD3கினா� பி ைளக ; "ேவைளயா யி&ேற! 
 
ப ளி$!� பி ைளக  
 
எD3க " எ�றன , எD0தன�; �வBைய 
ஒD3!ற அ"$கி, உைட அணிவி�1� 
��ைன இைலேபா- �ைதயB+ ெச(��க  
சி�னவ� காலி& ெச(கி+ சிG!ைட 
ைகயி- த01, ைகய" P�B� 
ைதய-, ெத(வைர தா5� நட01, 
ப ளி ேநா$கி� த ளாB நட$!� 
பி ைளக  பி�னழ! ெவ ள� ப(கி$ 
கிைளமா G�ப�3 கிளிேபா- ஓB 
அளவ ளாவினா  ஆள னிட�தி-.  
 
கைட$!�ேபா!� கணவ� 
 
கைட$!+ ெச-ல$ கணவ�, அழகிய 
உைடக  எ"�ேத உ"$க லானா�. 
"கD�1வைர உ ள கIய தைலமயி� 
மD$!வ 9� அ�தா�"எ�G ம3ைக ெசா�னா . 
நGெந@ தடவி ந�றா@+ சீவி 
%G$! மீைசைய நிG�தி+ சராயிைன 
இ�Bைட இG$கி எழி=ற� ெதா3!� 
ச�ைட மா�ட� த�ைகயி- எ"�தா�. 
ெபா�த=� கிழிச=� Xைவ கAடா ; 
ைத�தா  ைதய& ச"!" ெபாறியா-. 
ஆAடநா  ஆA" மாAட ெச0தமி*� 
பாABய ம�ன� மீAட1 ேபால, 
உ"�திய உைடV� எ"�த மா��� 
பைட�த கணவைன� பா��1$ கிட0தா . 
 
ெவ&றிைல+ �(  
 
ஒ&றி ைவ�த ஒளிவிழி மீ�டபி�, 
ெவ&றிைல+ �(  ப&றி ஏ0தினா ; 
கணவ� ைக�%� கா�B, அவ�மல� 
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வாயி- தர�த� மன�தி- நிைன�தா . 
Eயவ� அ�ேபா1 ெசா�ன ெத�ெனனி-, 
"�(Q$! விைலஎ�ன? ெசா-=வா@?" எ�ன; 
"ெபா(Q$!� த$க1 ேபா1�" எ�றா . 
"ைகயி& ெகா"�பைத$ கா�B=� �(ைள 
வாயி& ெகா"�தி" ம3ைகேய" எ�றா�. 
ேசயிைழ அ�பா@+ ெச3ைக ந9�Bனா . 
!B�தன� பயைன$ P�B எ"�1 
வB�த �ைவயிைன வWசி$ களி�த-ேபா- 
தளி�$ைக$! %�த� த01, 
!ளி�வா@ ெவ&றிைல !ைழய ஏகினேன!  
 
அGசீ� வி(�த� 
அவளி� காத= ள�  
 
உண7Aண+ ெச�றா , அ�ப� 
உAடன , சீனி ேயா" 
தண-நிற மா� பழ�தி- 
தமி*நிக� �ைவைய$ கAடா ! 
மணவாள� அ(ைம ப&றி 
மன�ஒ( ேக வி ேக�க, 
'இைணய&ற அவ� அ��$! 
நிகராேமா இைவக ' எ�றா . 
 
பி ைளக  நிைன7 
 
ப ளி$!+ ெச�றி ($!� 
பச3களி- சிறிய ைபய� 
1 ளி$ !தி�1 மா�ேபா- 
ெதாட�0ேதாB வ 9*0தாேனா, எ�(G) 
உ ள�தி- நிைன�தா ;ஆனா- 
L�தவ� உAெட� ெறAணி� 
த ளினா  அ+ச0 த�ைன! 
தா*வார� ெச�றா  ந3ைக! 
 
வ 9�" ேவைலக  
 
ஒ�டைட$ ேகா=� ைகV� 
உ ள%� விழிV� ேச��தா ; 
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க�Bய சில0தி$ P", 
கைரயானி� ேகா�ைட ெய-லா� 
த�Bேய ெப($கி� "E@ைம" 
தனியர சாள+ ெச@1, 
ச�ைடக  ைத�ப த&!� 
ைதயைல� ெதா�டா  ைதய-! 
 
ைதய- ேவைல 
 
ஆB$ெகாA B(0த ைதய& 
ெபாறியிைன அைச$!� ஓ�ைக; 
ஓB$ெகாA B($!� ைத�த 
உைடயிைன வா3!� ஓ�ைக! 
பாB$ெகாA ேடயி($!� 
பாைவயி� தாம ைரவா@; 
நாB$ெகாA ேடயி($!� 
!B�தன நல�ைத ெநWச�! 
 
மர+சாமா�க  பD1 பா��த- 
 
%B0த1 ைதய- ேவைல. 
%�உ ள மர+சா மா�க  
ஒB0தைவ, பD1 பா��தா ; 
உளியினா- சீவி� Xசி� 
பB01 ள அD$! ந9$கி� 
பளபள� பா$கி ைவ�தா . 
 
ெகா-\&G ேவைல 
 
இB01 ள �வ� எ"�தா ; 
�Aணா�பா- ேபாைர பா��தா . 
 
மாம� மாமி$! வரேவ&� 
 
நா�தியா� வ 9" ெச�ற 
ந�மாம�, மாமி வ0தா�. 
பா��தன ;உள� மகி*0தா . 
பற01ேபா@� ெத(வி- நி�G 
வா*�திந- வர7 Pறி 
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வண$க�ைத$ Pறி, "எ�ற� 
நா�தியா�, த3க  ேபர� 
நல0தானா மாமி" எ�றா . 
 
வABவி� Bற3கி வ0த 
மாமிV�, மாம5�, க& 
கAெடா�த ம(ம க�!$ 
கனிய�த பதி=3 Pறி$ 
ெகாA"வ0 தி�ட பAட� 
!ைறயாம- இற$க+ ெசா�னா�. 
வABயி- இ(0த வ&ைற 
இற$கி" கி�றா  ம3ைக. 
 
மாமி மாம� வா3கி வ0தைவ 
 
ெகாWசநா  %�வா3 கி�ட 
!�ப ேகாண�1$ Pசா, 
மWச ,!3 !ம�, கAணாB, 
ைமைவ�த தகர� ெப�B, 
ெசWசா0தி� சீசா,ெசா��, 
ெவ&றிைல+ சீவ& ெப�B, 
இWசியி� L�ைட ஒ�ேற, 
எ=மி+ைச+ சிறிய ேகாணி, 
 
�தியஓ� தவைல நா=, 
ெபா�ைமக ,இ(��� ெப�B 
மிதியB$ க�ைட,பி ைள 
விைளயாட மர+சா மா�க ; 
எத&!�ஒ� G$கி ரAடா@ 
இ($க�"� வ 9�B- எ�G 
!திIனி- இ($!� ெந-ைல$ 
!�திட மர$!0 தாணி; 
 
தைலயைண, ெம�ைத$ க�", 
ச-லைட, �1% ற3க , 
எலி�ெபாறி, தாழ� பா@க ; 
இ�ப$க� அக�ப டாத 
இ=�ெபAெண@, ெகா"வா@$ க�தி, 
இ�டலி� த�", !Aடா�, 

RangaRakes tamilnavarasam.com



கல�பட மிலாந- ெலAெண@; 
ைக�தB,ெச0தா ழ�X; 
 
தி(மண� வ0தா- ேவA"� 
ெச�மர� தினி-%$ காலி; 
ஒ(கா�$ ெகா�G வ 9த� 
கிைட�த ப+சIசி மா3கா@; 
வ(�மாத� ெபா3க- மாத� 
ஆதலா- விள$! மாG; 
பIசா@+ ச�ப0தி த0த 
பாதாள+ �ர", ேத3கா@; 
 
Lைல$! வ�ட� ேபா�" 
%B�தேம =ைறV�, ம&G� 
ேம=$ேகா� �($!� ைபV� 
விள3கி"� !ைட, கG��� 
ேதா=$!  காயித�தி- 
E3!�L$ !$கA ணாB, 
ேசெலா�த விழியா  யா7�  
கAடன  ெச�ப =&றா : 
 
ம(மக  வினா 
 
"இைவெய-லா� வAB$ ! ேள 
இ(0தன எ�றா- அ0த 
அைவ$கள� தனிேல ந9வி� 
எ3!தா� அம�0தி(0த9�? 
�ைவ��ளி அைட�1 ைவ�த 
ேதாABயி� உ�� ற�தி- 
கவ�01A^� X+சி க�!� 
கா-ைவ$க இடமிராேத?" 
 
மாமி விைட 
 
எ�றன ; மாமி ெசா-வா : 
"இைவகளி� உ+சி மீதி- 
!�Gேம- !ர3! ேபால 
எ�றைன$ !0த ைவ�தா�! 
எ�தைல நிமிர, வAB 
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LBேம- ெபா�த லி�டா�; 
உ�மாம� நட01 வ0தா�. 
ஊெர-லா� சிI�த" ெத�றா ! 
 
மாம� ேப+� 
 
"ஊெர-லா� சிI$க ைவ�ேத� 
எ�றாேள உ�ற� மாமி! 
யாெர-லா� சிI�1 வி�டா�? 
எனஉ�ற� மாமிைய$ ேக ; 
பார�மா பD�த ந-ல 
ப+ைசவா ைழ�ப ழ3க ! 
ேநIேல இதைன V�பா� 
ப�மா�" ெந@யி� ெமா0ைத! 
 
வABயி- எ_வி ட�தி-  
ைவ�ப1? ேம�ைம யான 
பAட�ைத$ கா�ப த&!� 
ப$!வ� ெதI0தி (0தா- 
%Aட�இ� பB+ ெசா-வாளா? 
எ�னதா� %Dகி� ேபா!� 
அAைடயி- நட01 வ0தா-?" 
எ�றன�, அ(ைம மாம�. 
 
ம(மக  ெசய- 
 
மாமனா� ெகாA" வ0த 
ெபா(ெளலா� வIைச ெச@1, 
த9ைமயி- லாத ெவ0ந9� 
அAடாவி- ேத$கி ைவ�1� 
E@ைமேச� உண7 த01, 
1�ப�B விI�த ெம�ைத 
ஆ�,அதி- அமர+ ெசா-லி$ 
கறிவா3க அவ  நட0தா . 
 
கைடயிேல ெசல7 ெச@த 
கண$கிைன எDதி ைவ�தா ; 
இைடயிேல மாம� "வி$!  
எ"�த1 தAண9� ெகாWச� 
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ெகா""என$ ெகா"�தா . பி�ன�$ 
Pட�1� ப1ைம ஓB 
அ"$கைள அர3கி-, ெநWச� 
அைச0திட ஆட லானா . 
 
எ�ன கறி வா3கலா�? 
 
ெகாAடவ�$ ெக1 பிB$!� 
!ழ0ைதக  எைத வி(��� 
தA`�றி நட$!� மாம� 
மாமி$!� த$க ெத�ன 
உAபதி- எவ( ட��$(!) 
எ17த வாெத� ெற-லா� 
கAடன , கறிக  ேதாG� 
உAபவ� த�ைம$ கAடா ! 
 
பி ைளக  உ ள� எ�பB? 
 
ெபாIயேலா Xைன$ கAேபா- 
ெபாலி0தி"�; �ைவ மண$!�! 
"அ(01மா சிறிய பி ைள" 
எனஎA^� அவளி� ெநWச�; 
இ(0த0த+ சிறிய பி ைள 
இ+ெச�G ச��$ ெகா�B 
அ(0திேய மகி*0த ைத�ேபா- 
அவ காதி- ஓைச ேக�!�! 
 
அ�தா5$! எ1 பிB$!�? 
 
ெபா(ைளV� ெபIெத� ெறAணா , 
XAேவAடா ; தைனம ண0ேதா� 
அ(ைளேய உயிெர� ெறA^� 
அ�பினா , வG�தி ற$!� 
உ(ைளந& கிழ3கி- த�ைன 
உைடயா5$ கி($!� ஆைச� 
தி(7ள� எAணி எAணி+ 
ெச_விள நைகெச@ கி�றா . 
 
எதி�கால நிைன7க  
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இனிவாD� நா  நிைன�தா  
இைளயவ� மாம� மாமி; 
நனிஇர3 கி"த- ேவA"�; 
நானவ�$ க�ைன ேபா-ேவ�. 
எனத�தா� தைனV� ெப&G 
வா*0தநா  எA^� ேபாதி- 
தனி$கட� உைடேய�, நாேனா� 
தவ*பி ைள அவ�க� ெக�றா . 
 
கிழ3கிைன அளிய+ ெச@வா , 
கீைரைய$ கைட01 ைவ�பா  
ெகாD3கா@�ப+ சBேய ைவ�பா  
ெகா-ைலயி� %(3ைக$ காைய 
ஒD3காக� ேதாைல+ சீவி� 
ப-லி-லா� உத�டா- ெம�G 
விD3கி"� வைக %B�1 
ேவABய எலா� %B�ேத. 
 
%தியவ($!� 1ைண 
 
E3கிய மாம� "அ�ம 
E$ெக�ைன" எ�G ெசா-ல, 
ஏ3கிேய ஓB மாம� 
இ($கி�ற நிைலைம கA", 
வ 93கிய காைல� பா��தா  
"எD0திட ேவAடா�!" எ�றா ; 
தா3கிேய ம(01 Xசி+ 
சI$க�B� ப"$க ைவ�தா . 
 
அவேளா� ம(�1வ+சி 
 
நாBயி- கா@+ச- எ�ேற 
ந�ம(0 1 Q$ கீ0தா ; 
ஓBந& பாைல ெமாA", 
ம(7ைல$ கWசி ஊ&றி, 
வாBய கிழவ�$ கீ0தா ; 
மாமி$ேகா தைலேநா$ காடா�, 
ஓBட+ ெச@தா  ம3ைக 
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ஒேரப&றி- ெநாBேந ர�தி-. 
 
அ ளி அைண�தா  பி ைளகைள 
 
!ழ0ைதக  ப ளி வி�" 
வ0தா�க ; !(வி$ P�ட� 
இழ0தந- =Iைம த�ைன 
எ@திேய மகி*வ ைத�ேபா-; 
வழி0ேதா"� �1ெவ  ள�ைத 
வரேவ&!� உழவைரேபா-, 
எD0ேதாB ம$க  த�ைம 
ஏ0தினா  இ(ைக யா=�! 
 
உைட மா&றினா  
 
ப ளியி- அறிஞ� ெசா�ன 
பாட�தி� வIைச ேக�", 
ெவ ளிய உைட கழ&றி, 
ேவGைட அணிய+ ெச@ேத, 
உ வ 9�B- பா�ட� பா�B 
உ ளைத உண��தி, அ0த$ 
க ளினி- பி ைள வA" 
களி�தி"� வAண� ெச@தா ! 
 
தைலவி ெசா�ன �1+ெச@தி 
 
அ�ைற$! மண� �I0த 
அழகிேயா� வ 9" வ0தா�; 
இ�ைற$! மண� �I0தா  
எ5�பB ெநWசி- அ�� 
!�றாத விழியா-, அ�ப� 
!ளி�விழி த�ைன$ கAடா ; 
"ஒ�GA" ேசதி" எ�றா ; 
"உைர"எ�றா�; "அ�மா அ�பா 
 
வ0தா�"எ� Gைர�தா , ேக�" 
"வாழிய" எ�G வா*�தி, 
"ெநா0தா�க " எ�G ேக�" 
ேநாV&ற வைக யறி01, 
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த0ைததா@ கA" "உ3க  
த ளாத ப(வ0 த�னி- 
ைந0தி"� வAண� ந93க  
நட0திட லாமா? ேம=�, 
 
%திேயா�$! 
 
ஒ$கந- லிளைம கAa� 
க-விந- ெலாD$க� கAa�; 
ெம@$காத- மண%� ெப&ற9�; 
இ-லற ெவ&றி ெப&ற9�; 
ம$கைள� ெப&ற9�;ைவய 
வ*ெவலா� ெப&ற9�; எ�னா- 
எ$!ைற ெப&ற9�? இ�5� 
ஏனி0த� ெதா-ைல ஏ&ற9�? 
 
அதி�0தி"� இளைம� ேபாதி- 
ஆவன அற3க  ெச@1, 
%தி�0தி"� ப(வ0 த�னி- 
ம$க�! %Bைய+ T�B, 
எதி�0தி"� 1�ப ேம1� 
இ-லாம- ம$க , ேபர� 
வதி0திட- கA", ெநW� 
மகி*வேத வா*வி� வ 9"!" 
 
அறி7$!� தி(விள$! 
 
எ�றன�; த0ைத ெசா-வா�: 
"எ�ன(� மகேன, ெம@தா� 
ஒ�றி=� கவைல ெகா ேள� 
உ�ைனநா� ெப&ற தாேல! 
அ�றிV� உ�ெபA டா�B 
அறி7$ேகா� தி( விள$கா�, 
இ�Gநா� அைட0த ேநா@$!� 
ந�ம(0 தி�"$ கா�தா . 
 
ெச-ல�பா உண7 ெகா ள+ 
சிGவ�க  தைமV� உAண+ 
ெசா-ல�பா!" எனேவ, அ�� 
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ெசாI0திட+ ெசா-லி "0த� 
ந-ல�பா மகிD� வAண� 
ந-லத� பாஎ� ேறாதி, 
ெம-ல�பா ைவ� I0த 
வி(0திைன அ(0த =&றா�. 
 
பி ைள$! அ%1 
 
!ழ0ைதக  உடனி (01 
ெகாWசிேய உA^ கி�றா� 
பழ0தமி*� ெபா(ைள அ ளி� 
பB�தவ� விD3!த- ேபா-! 
ஒD3!G கறிக  த�மி- 
அவரவ� உளம றி01 
வழ3கினா  அ ளி அ ளி, 
வழி0தி"� அ��  ள�தா . 
 
பா" எ�றா� 
 
அைனவ(� உAடா� அ3ேக! 
Pட�தி- அம�0தி (0தா�. 
�ைனவ(� ெகAைட$ கAணா  
1ைணவைன அ^கி, "ந9வி� 
எைனவ(� பBஏ� ெசா-ல 
வி-ைல" எ�றா  சிI�ேத! 
'திைனவ(� பBஇ- லா�$!� 
தி(ந-!� தமி*பா' ெட�றா�. 
 
யா* எ"�தா  
 
!ளி�விழி இளநைக� X3 
!ழலினா  !0தினா ; த� 
தளி(ட- யா* உட�� 
தDவின; இ( !ர-க  
ஒளிV� ந-வா5� ஆகி 
உலவி"� இைச�ேத� ஏறி� 
"ெதளிதமி*" பவனி வ0தா  
ெசவி$ெகலா� கா�சி த0தா . 
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கவிைத பா@+சினா  
 
உ ள�தி- கவிைத ைவ�ேத  
உயிIனா- எD�பி னா ;அ_ 
ெவ ள�தி- �ைவைய$ ேகா�தா ; 
வ 9ைணயி� அளவி& சா@�தா ; 
ெத ள�ெத ளி0த ந9�ேபா-, 
ெச0தமி*� ெபா( ேபா- ெநWச� 
ப ள�தி- ேகாைட� 1�ப� 
பற0திட� பா@+சி வி�டா . 
 
உயிெர-லா� தமிழி- ெதா$கின  
 
வ 9ெட-லா� இைசேய; வ 9�B- 
ெநWெசலா� ெம(ேக; ெநWச  
ஏெடலா� அறிேவ; ஏ�B� 
எD�ெதலா� களி�ேப; அ0த$ 
காெடலா� ஆ"� P�ேத; 
காக3க  !(வி எ-லா� 
மாெட-லா� இ_வா றானா- 
மனித�$கா ேக�க ேவA"�? 
 
கைடைய மற0த9ேரா? 
 
இைடயினி- தைன மற0ேத 
இ(0தத� கணவ� த�ைன$ 
"கைடயிைன மற01 வி�a� 
கண$க�கா� தி(�பா�" எ�G 
நைடயினி- அ�ன� ெசா�னா ; 
ந-லேதா� நிைன7 ெப&ற  
உைடயவ� "ஆ� ஆ�" எ�றா�; 
ஆயி5� "உ� உ�" எ�றா�. 
 
மைனவியிட� பி+ைச ேக�டா� 
 
"கAண-ல; ந9தா� ச&ேற 
கைட$!� ேபா@$ கண$க� த�ைம 
உAபத& க5�பி, உA" 
வ0தபி� வா; எ� னாைச�  
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ெபAண-ல" எ�G ெசா-லி+ 
ேசா�பலா- பி+ைச ேக�டா�. 
கAண-ல, க(�1� ேபா�றா , 
"சI"எ�G கைட$!+ ெச�றா . 
 
கைடயி� நைட%ைற 
 
ம-லிைய அள�பா�; ெகா��  
மWசைள நிG�பா�; ெந@$!+ 
ெசா-லிய விைல !ைற$க+ 
ெசா-=வா�; ெகா  சர$கி� 
ந-லிய- ெதாைக ெகா"�பா�; 
சாதி$கா@ நG$க+ ெசா-வா� 
ெவ-ல�எ� ெறா(! ழ0ைத 
விர-ந9�"� கைட$! வ0தா . 
 
அவ  வாணிப� திறைம 
 
களி�பா$!$ ேக�பா�$ கீ01 
களி�பா$கி$ கடனா@� த0த  
�ளி�பா$கி த9�0த பி�� 
கடனாக� �1+ச ர$ைக  
அளி�பா�$!� பண�அ ளி�தா ; 
அத�பி�ன� கண$க� எ-லா� 
கிளி�ேப+�$ காI யி�பா- 
உண7Aண$ ேக�"� ேபானா�. 
 
இளகிய ெநWச� தாைள 
இளகாத ெவ-ல� ேக�பா�; 
அளவாக இலாப� ஏ&றி  
அட$க�ைத எ"�1 ைர�பா ! 
மிள!$! விைலV� Pறி 
ேம�ைமV� Pறி+ ச&G� 
�Qகாம- �க�ற வAண� 
�ைட�1�E& றி$ெகா "�பா . 
 
கணவனிட� கண$! ஒ��வி�தா  
 
ெகாAடவ� வ0தா�; கAக  
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!ளி�0திட$ கAடா : "அ�தா� 
கA" ள கண$கி� வAண� 
சர$!க  கட�த0 தா�$!� 
தAட=� ெகா"�ேத�; வி&G 
%தலிைன� தனிேய ைவ�ேத�; 
உAட3! ேவைல" எ�ேற 
உைர�தன ; வ 9" ெச�றா . 
 
வ 9�டைற ம(�1வைமைன 
 
ப"$ைகயி- மாம னாைர� 
பா��தன ; "காலி- இ�5� 
க"$ைக த9�0திலேதா" எ�G 
கனிேவா" ேக�" "$!� 
உ"$ைகV� மா&G வி�1, 
ம�டான உண7 த01 
த"$கினி லி(01 E$கி+  
சா@7 நா&காலி ேச��தா . 
 
ம&G� வ 9�" ேவைல 
 
வIைசயா@$ காய ைவ�த  
வடக�ைத, வ&ற- த�ைன� 
ெபIசான சாலி- ேச��தா ; 
பிைண01 ள மா" க�G$(!) 
உIயந- த9னி ைவ�தா ; 
உறிவிள$ !க 1 ைட�தா ; 
வ(�ம$க  எதி�பா�� தி�டா ; 
வ0தன�; மகி*+சி ெப&றா . 
 
கட&கைரயி- 
 
சி&Gண வளி�தா ; பி�� 
திைரகட& கைரைய நாB�  
ெப&றத� ம$க  Tழ� 
ெப(வ 9தி ஓர மாக� 
ெபா&ெகாB பட�0தா  ேதைன� 
ெபாழி0தி" X$க ேளா"! 
வ&றாத ெவ ள$ கா�B� 
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மண&கைர ஓர� வ0தா ! 
 
கட&கைர$ கா�சி 
 
அ$கைர ெச=�உ  ள�ைத 
அளாவிட$ கிட0த வி-=�, 
இ$கைர அைலயி� ஆ����, 
இவ&றிைட+ ெச_வா ன�தி� 
மி$ெகாளி மித$!� ேமனி 
விI�ன& �ர�சி� பா�"�, 
"ஒ$கேவ வா*க ம$கா " 
எ�பேதா� ஒலிV� ேக�டா ; 
 
கா�சி இ�ப� 
 
!ளி��ன- ெதளிவி ெல-லா� 
ஒளி!தி ெகா Q�; ெவ ள� 
1ளிெதாG� உயி�1 B$!�; 
ெதா�ைமேச� கட-, இ_ ைவய  
ெவளிெயலா� அர� ெச@V� 
விAெணலா� ஒளிைய+ ெச@V�! 
களிெயலா� காண$ காண$  
க(�ெதலா� இ�ப� ெபா3!�! 
 
கட& கா&G 
 
கடலிைட� �னலி- ஆB$ 
!ளிIனி& கனி0த கா&ைற 
உடலிைட� X� கி�ற  
ஒலிகட& கைரயி� ஓர� 
அட�சிற க�ன� ��க  
அணிேபால அைலந ட$!� 
நைடய" நட01 வ 9"  
நAணினா  ம$க ேளா". 
 
இர7$! வரேவ&� 
 
ேம&றிைச$ கதி��ப ழ�ைத 
வி(01A", ந9ல ஆைட 
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மா&Gைட யா@ உ"�1 
மரகத அணிக  XA", 
ேகா&கிைள ஒ"3!� ��க  
ேகா�B"� இறகி� ச0த$ 
கா&சில� பைசய$ காத& 
க(�பான இர7 த�ைன; 
 
தி(விள$ ேக0தி வ01 
ெத(வினி- வரேவ&கி�றா . 
உ(விள$ கிடவ 9� "$!  
ஒளிவிள$ கைன�1� ஏ&றி 
ஒ(ெப(3 கலய� 1 ேள  
உய�நG� �ைக எD�பி� 
ெபIேயாI� உ ள� எ3!� 
ெப(க-ேபா- ெப(க+ ெச@தா . 
 
அ�தாைன எதி�பா�$கி�றா  
 
க�"$!  அட3கா தாB$ 
களி�தி"� தன1 ெச-வ+ 
சி�"$க , �வB$ ! ேள 
ெச0தமி*� த9னி உAண  
வி�"�பி� அ"$க ைள$!  
அ%த�ைத விைள7 ெச@தா ; 
எ�"$! மணி அB$க  
அ�தாைன எதி�பா�$ கி�றா  
 
எAசீ� வி(�த� 
க�B- அழ! 
 
சர$ெகா�ைற ெதா3ககவி�ட ப0த லி�கீ* 
தனி+சி3க$ கா-நா�! தா3!� க�B- 
இ($கி�ற ெம�ைததைல யைணக  த�B 
இ(வ 9தி மணமB$!� ச0த ன�ைத$ 
கைர$கி�ற கைலய�1� கைர�1� ெத�ற- 
கல$கி�ற ச�னலிைன� திற01, ெநWசி- 
�ர$கி�ற அ�பினா-, ெத(வி- மீA"� 
1B$கி�றா  கணவன1 வர7 பா��ேத! 
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அவ� மைல ேபா�ற ெச-வ� 
 
பற$கி�ற க(3!யிலா  மீA"� வ 9�B- 
பழ$!ைலைய� த�ட�தி- அ"$கி� பாைல+  
சிற$கி�ற ெச�பினிேல ஊ&றி ைவ�1+  
சிI$கி�ற %-ைலயிைன$ கAணி யா$கி, 
நிற$கி�ற மணிவிள$ைக+ சிறி1 ெச@1  
நிைன$கி�ற இ�ப�ைத ெநWச வ 9�B-  
மைற$கி�ற பBமைற�1 ம&G� ெச�G 
மைலேபா�ற ெச-வ�தி� வர7 பா��தா . 
 
பி ைளக�!� பI� 
 
கா-ஒB01 ேபா!%�ேன அவ5� வ0தா�; 
கைதய�G ேக�டாயா? என7� கா�0தா�. 
ேமலி(01 "பி ைளவள�� ��ேபா �B$! 
விைடவ01 ேச�0த" ெத�றா�; எ_வா ெற�றா . 
"ஆ-ஒB01 வ 9*0தா=� ேதா க  தா3!� 
அ�பB நா� பி ைளகைள வள��த தாேல, 
பாெலா"ச�$ கைரகல0த இனிய ெசா-லா@ 
பI�நம$ !�த0தா� பாரா@!" எ�றா�. 
 
பழ3கால$ கிழ3க  
 
அைறயினிேல ப"�தி(0த ெப&ேறா� காதி- 
அைத� ேபாட� 1வ$கினா�. "வள���� ேபா�B 
அறிேயாேம எ�நாளி-" எ�றா� ெப&ேறா�. 
அ�பB எ�றாலி�ன ெதனவி ள$கி$ 
"!ைறயி�றி வள��பவ�க  பI� ெகா ள-" 
Pறினா�. "!ழ0ைதகைள விசாI� 1�தா� 
அறி0தாேரா?" என$ ேக�டா� அ$கா ல�தா�; 
அத�விI7� Pறியபி� மகி*7 ெகாAடா�. 
 
அ"$கைளயி& பி ைளக  
 
பI�தைன� ெப&ற பி ைள, ஓB வ0தா�; 
பல(ேம T*0தா�க ; !(வி$ P�ட� 
ெபIசாக, இ�ெமாழிக  ெசவிபி ள$க�  
ெப(மா5� ெப(மா�B தா5�, அ�பி� 
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அரசா�சி ெச=�தியபி�, எ-லா (�ேபா@ 
அ"$கைளயி& Pடார� அB�1 வி�டா�; 
ஒ(ெப(�ேபா�$ கள��!0தா�, உணைவ� E$கி 
'ஓB�ேபா டா' எ�றா�; "பசி"ப ற0தா�. 
 
!ழ0ைதக  E3கியபி� 
 
அவ�பாB$ ெகாAB(0தா� அைறவ 9� "$!  
அ(ைமV ள மாமனா� மாமி யா�$!�, 
உவ0த(ள உணவி�"$ கட� %B�தா ; 
உ�ப$க� தைறேநா$கி அவ(� ேபானா�; 
!வி0தி($!� �ைவVண7 தா5� உAடா ; 
ெகா$கI$!� ெநW�$!� 1ணி7 Pறி, 
அவி*01வ(� நிலாஒளியா- இத*க  L"� 
அ-லி�X விழிக !ழ0 ைதக  Lட. 
 
கதைவ� தாழி�டா  
 
கA"ப"$ ைகதி(�தி உைடதி(�தி$  
கா&றி-லா� ேபாதினிேல விசிறி வ 9சி, 
வA"விழி திற$!ெமா( !ழ0ைத, "தAண 9� 
ைவ" எ�5�; ஒ�Gதைல E$கி� பா�$!�; 
பABத�க  பழ3கைதயி� ஓ�ைட$ ெக-லா� 
பணி$ைகயிட- ேபா-அைன�1� தணி$ைக ெச@ேத 
ஒAப�,ந& க�G$! ைவ$ேகா- ஈ0ேத 
உ�கத7, ெவளி$கதவி� தா*அ ைட�தா . 
 
க�BலAைட ம3ைக 
 
ெதாAைடயினி- ஒ�Gேம அைட$க வி-ைல; 
1ைணவனவ� சிGகைன��$ கைன$க =&றா�; 
அAைடயிேல ம3ைகேபா@ "அ�தா�" எ�றா . 
அ�தானா E3கி"வா�? "உ�கா�" எ�றா�. 
திAேதாளி- ச0தன�ைத� X� கி�றா ; 
ேசயிைழ$! %-ைலமல� T�" கி�றா�. 
கAடா�!கA டா ! உவ�பி� ந"விேல,"ஓ� 
கச�பான ேசதிVA" ேக�ப�ீ" எ�றா ! 
 
ெபா1�ெதாA" ெச@ேதாமா? 
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"மிதிபாக& கா@கச$!�; எனி5� அ0த  
ேம&கச�பி� உ ேளV� �ைவஇ ($!�; 
அ1ேபால� தாேனB! அதனாெல�ன? 
அறிவி�பா@ இளமாேன" எ�றா� அ�ப�; 
அதிகாைல ெதாட3கிநா� இர7 ம�"� 
அ"$க"$கா@ நம1நல� ேச��ப த-லா-, 
இ1வைர$!� ெபா1நல�1$ ெக�ன ெச@ேதா�? 
எ�பைதநா� நிைன�1�பா�� ப17 மி-ைல. 
 
வ 9�"� ெதாAடா ெபா1� ெதாA"? 
 
"இ�ைற$!$ கறிஎ�ன? ெசல7 யா1? 
ஏகாலி வ0தானா? ேவைல$ காI  
ெச�றாளா? ெகாD$க�ைட ெச@ய லாமா? 
ெச0தாைழ வா3!வமா? கைட+ சர$ைக 
ஒ�G$! L�றாக வி&ப ெத0நா ? 
உ�மீதி- என$காைச ெபா@யா? மா" 
!�Gநிக� !ட� நிைறய$ கற�ப 1Aடா? 
ெகா"$கெல�ன? வா3கெல�ன? இைவதா� கAேடா�. 
 
த�னல�தா- எ�ன நட$!� 
 
"தமிழெர�G ெசா-லி$ெகா  கி�ேறா� நா%�; 
தமி*நா�B� %�ேன&ற� வி(�� கி�ேறா�; 
எமெத�G ெசா-கி�ேறா� நாேடா G0தா�; 
எ�ேபா1 தமிழி5$!$ ைகயா லான  
நம1ைழ�ைப ஒ(காைச+ ெசல7 ெச@ேதா�? 
நாமிதைன எ�ேற5� வா*நா  த�னி-, 
அைமவாக$ !0திநிைன� ேதாமா? இ-ைல; 
அைனவ(மி_ வாறி(0தா- எ1 நட$!�?" 
 
ெப(�பBயான ெதாA" ெச@1 ேளா� 
 
க(�பBயி� சாGநிக� ெமாழியா  இ0த$ 
கனி0தெமாழி ெசா�ன7ட� அவ�உ ைர�பா�; 
"வ(�பBவ 9 த�பBநா� த(�ப B$! 
வா$களி�த பBகண$க� தி3க  ேதாG� 
கர�பB வ 9தி�தமிழ� கழக� தா�க  
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கைட�பBைய மிதி�த7ட� எAணி ைவ�பா� 
ெப(�பBயா@+ ெச@த1A"; பB$க ண$ைக� 
ேபசிவி�டா@ கAடபB" எ�G ெசா-ல. 
 
தமி* பB$க ேவA"� எ-ேலா(� 
 
"அ�பBயா! அறியாத பBயா- ெசா�ேன�; 
அ0தமிழ� பB�பBயா@ %�ேன& ற�ைத 
எ�பBயா யி5�ெப&G வி�டா- ம$க  
இ�பBேய கீ*�பBயி- இரா�க ள�ேறா? 
ெம@�பBந� அறிஞI� ெசா&பBந ட0தா-, 
ேம&பBயா� ெச�பB வி�ைத பற$!�. 
%&பB- ஆகாத1Aடா? எ�ப B$!� 
%த&பBயா@� தமி*பB$க ேவA"�" எ�றா . 
 
தமி*நா" தைலE$க உயிைரV� த(ேவ� 
 
"இழ0தபழ� �க*மீள ேவA"� நா�B-, 
எ-ேலா(� தமிழ�களா@ வாழ ேவA"�. 
வழி0ெதாD!� �ைவ�தமிேழ ெப(க ேவA"�. 
மா&றல�க  ஏமா&ற� ெதாைலய ேவA"�. 
விD0ததமி* நா"தைல E$க எ�ற� 
உயி�தைனேய ேவABB5� த(ேவ�" எ�றா�. 
"பழ�இ"ேவ� ச�$கைர�பா- வா��ேப� உ3க  
பAபா"� வா@திற�ப�ீ அ�தா�" எ�றா . 
 
அ�ற�G �1ைம 
 
"அ�றிலB நாமி(வ� பழ%� பா=� 
ஆ($! ேவA"மB! எ�ற� ஆை+  
!�ற�தி& பட�0தமல�$ ெகாBேய, மAணி- 
!வி0தி($!� �ைவV ள ெபா( க  எ-லா� 
ஒ�ெறா�G� மGநாேள பழைம ெகா Q�; 
ஒ�ெறா�G� சிலநாளி- ெதவி�B� ேபா!�; 
அ�ற�G �1ைமயB, ெதவி�ட =Aேடா? 
ஆ(யிேர ந9ெகா"$!� இ�ப�" எ�றா�. 
 
இர7$! வழிய5�� விழா 
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ந ளிரவி� அைமதியிேல மணிவி ள$!� 
ந"3காம- ச�ன=$!  �!0 ெத�ற-  
ெம-லஉட- !ளி(�வைக வ 9சா நி&!�; 
வ 9ைணயி-ைல காதினிேல இனிைம ேச�$!�; 
ெசா-லIதா@. இனிதினிதா@ நாழி ைகேபா�; 
�ட�விழிக  ஈIரA", நா�! X$க , 
�-லிதழி& ேபா@ஒ"3!�; தைமம ற01  
XI�பா� நல�பாB இர7 ெச-=�. 
 
இரAடா� ப!தி  
 
 
வி(0ேதா�ப- 
 
சி01$ கAணி 
தைலவ� கைட$!+ ெச�றா� 
 
அ�� மணவாள� 
ஆன 7ணவ(0தி� 
பி��, மைனவித0த  
ேப+ச(0தி�-த��1+ 
 
ச�ைட V"�1� 
தனிL விர&கைடயி- 
ப�ைட மB�த  
பBயணி01-வ�டநிைல$ 
 
கAணாB பா��1$ 
கைல0த %Bய1$கி$ 
"கAேணெச- கி�ேற� 
கைட$"ெக�றா�-ெபAவா@$ 
 
கைடவிI�1� ��னைக��$  
கா�B "ந�" ெற�றா ; 
!ைடவிI�1� ேதா சா@�1$  
ெகாAேட-நைட விI�தா�. 
 
தைலவி வி(0தினைர வரேவ&றா  
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த�ன(ைம ம$க  
தமி*$கழக� தா�ெச-ல� 
பி�ன(� ஐய�ெச-ல� 
ெபAணரசி-%��வI- 
 
மா�B யி(0த  
மணி�ெபாறி "இரAெட�G" 
கா�B யி(0த17� 
கAடவளா@�-த9�B+ 
 
�"ெவயிலி- காயைவ�த  
ேசாள� 1ழவி 
உட-நிமி�0தா  கAக  
உவ0தா -நைடவ 9�ைட� 
 
தாAB வ(�வி(0ைத� 
தா�கAடா  ைகேய0தி� 
XAட மகி*வா- 
�கேழ0தி-ேவAB 
 
"வ(க!அ� மாவ(க! 
ஐயா வ(க! 
வ(க! பா�பா த�பி" 
ெய�G-ெப(க�பா- 
 
ெபா�1ல3! ேமனி 
�1ெம(! ெகா ள,%க� 
அ�றல�0த ெச0தா 
மைரயாக-ந�ேற 
 
வரேவ&றா ; வ0தவI� 
ெப�B ப"$ைக 
அ(கி- அைற$!  
அைம�தா -விைரவாக  
 
அAடாவி� LB 
அக&றி+ெச� பி-தAண9� 
ெமாA"�ற0 E@ைம 
%B�பிெர�G-விAடபி� 
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சா@0தி($க நா&காலி 
த01�ெவA தாைழயினா- 
வா@0தி($!� பா@விI�1� 
ம&றதிேல-ஏ@0தி($க  
 
ெவ ைளVைற யி�B($!� 
ெம�ைத தைலயைணக  
உ ளைறயி- ஓB 
ெய"�1தவி-அ ளிேய 
 
ேத�!ழ=� உAண� 
ெதவி�டாத பAணிய%� 
வா� !ழலா  ெகாA"வ01 
ைவ�ேதகி-ஆ�கற0த  
 
பா=� ப(!� 
பBேவAB, ெவ&றிைல$! 
நா=� கல01 
நG$கியகா@-ேம=மி�"+ 
 
ெச0தாைழ, ப-X$க  
ப+ைசய" ேச�கAணி  
வ0தா  !ழ-T�B 
ம&றவ�$!�-த01பி� 
 
நி�ற கAணாB 
ெந"�ேபைழ தா�திற0(1) 
இ�G மல�0த  
இல$கிய3க -ெதா�Gவ0த  
 
ந�d&க  ெச@தி�தா  
ந-கி,"இேதா வ0ேத�" 
எ�G சைம$!�  
எதி�அைற$! -ெச�றவைள 
 
வி(0தின� வரைவ மாம� மாமி$! 
 
வ0ேதா�க  கA" 
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மல�வா@ இத*ந"3க, 
"எ0தாேய எ0தாேய 
யாெம-லா�-!0தி 
 
விலா��ைட$க வ 9�B-இ0த  
ேவைளVண 7Aேடா� 
பலா�பழ�ேபா- எ�வயிG 
பாe�-நிலா� ேபா=� 
 
இ�ேபா1� பAணிய3க  
இ�a� அைதV%Aேடா� 
எ�ேபா1தா� அைமதி" 
எ�Gைர$க-"அ�பBயா! 
 
ச&ேறவிைட த(வ 9� 
த3கள(0 ேதாழ�தைம� 
ெப&ெற"�த எ�மாம� 
மாமிய�பா--உ&ற ெச@தி 
 
ெசா-லிவ( ேவ�"எ�G 
ேதாைக பற0ேதாB 
ெம-ல "மாமா மாமி  
வி-லியd�+-ெச-வ�தி( 
 
மாவரச னா(� 
மல�$!ழவி அ�மா7� 
நாவர�� ெபAணா  
நைக%�1�-யாவ(� 
 
வ01 ளா�" எ�Gைர�தா  
மாமனா� ேக�ட7ட�, 
 
மாம� மாமி மகி*+சி 
 
"வ0தாரா? மி$க  
மகி*+சிய�மா!-வ0தவைர$ 
 
காணேவா கA" 
கலகெலன� ேபசேவா 
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வ 9ணவா உ&ேற� 
விைளவெத�ன! நாண- 
 
1(�ெப�G� ெசா-லெவாAணா 
எ�ற� உட�ைப 
இ(�ெப�றா எA^கி�றா@ 
ந9V�-தி(�பி� ேபா@$ 
 
ேக�"$ெகா  நா�அவைர 
ம�னி��$ ேக�டதா@ 
வ 9�"$! வ0த 
வி(0ேதா��;-நா�B=G 
 
ந&றமிழ� ேச��த�க* 
ஞால�தி- எ�னெவனி-, 
உ&ற வி(0ைத 
உயிெர�G-ெப&Gவ�த-; 
 
ேமா0தா- !ைழV�அனி+  
ச�X %கமா&ற� 
வா@0தா- !ைழV� 
வ(வி(0ெத�(G)-ஆ@0ததி( 
 
வ Qவனா� ெசா�னா� 
அதைனந9 எ�ேபா1� 
உ ள�1 ைவ�பா@ 
ஒ(ேபா1�-த ளாேத! 
 
ஆA" பல%ய�ேற 
ஆ$!�ைவ ஊAஎனி5� 
ஈA" வி(0தின�$!� 
இ�"வ�த--ேவA"ம�ேறா? 
 
வ0தாI� ேதைவ 
வழ$க� இைவஅறிக  
ந0தா விள$!�ற� 
ந-லறிேவ!- ெச0தி(ேவ! 
 
இ�"�பா� உAடவ�க  
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இ��& றி($ைகயிேல 
ெதா�"�பா� உ�ெநWைச� 
ேதா�Gமி�ப�-க�B$ 
 
க(�ெப�பா� ெபAைண$ 
கவிஞெரலா� த0த  
வி(0ேதா��� ேம�ைமயினா 
ல�ேறா?-ெதI0ததா?" 
 
எ�Gைர$க, மாமி 
இய�ப=&றா  பி�ன�; 
 
மாமி ம(மகQ$! 
 
"%�ைவ�த %�1� 
தயிI($!�-பி�னைறயி- 
 
பAணிய3க  மி$கி($!� 
பழைம படாத  
ெவAெண@ விள3கா@ 
அளவி($!�-கAேண 
 
மற$கி5� அ�மாெவ�(G) 
ஓதி மB�பா- 
கற$க� ப�$கா� 
தி($!�-சிற$கேவ 
 
ேசல�தி� அ3காB+  
ேசயிைழயா� நா ேதாG� 
ேவைல$ கிைடயி- 
மிக$க(�தா@-ேதாலி- 
 
கல0த �ைளபிைச01 
காயைவ�1 வி&!� 
இல0தவைட வ 9�B- 
இ($!�-மலி01ந9� 
 
பா@நாக� ேகாவி- 
பலா+�ைளயி� வ&றலிைன� 
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ேபா@ந9பா� பாைனயிேல 
ெபா�ேபாேல!-ேத@பிைறேபா- 
 
ெகா�தவைர வ&ற-%த- 
ெகா�Bைவ�ேத�; கி ளிேய 
ைவ�தவைர உA"பி� 
ைவயாைம$-!�1�ப� 
 
உ&றிட+ெச@-ஊGகா@ 
ஒ�ற-ல ேக�பா@ந9; 
இ&G�ேத� ெசா�"�  
எ=மி+ைச!-வ&றியவா@ 
 
ேப(ைர�தா- ந9��ர$!� 
ேப�ெப&ற நார�ைத 
மாIேபா- ந-ெலAெண@ 
மாறாம--ேந(றேவ 
 
ெவ0தய� மண$கஅத� 
ேம&காய� ேபா@மண$!� 
உ01�ைவ மா3காயி� 
ஊGகா@-ைந0தி($!� 
 
காB மிளகா@ 
கறிேயா"� ஊற$கA 
ணாBயிேல இ�"ேம- 
LBைவ�ேத�-ேதB�பா� 
 
இWசி %ைற�பா!� 
எ=மி+ைச ச�ப�1� 
பிW�$ க"$கா@ 
பிைச1வ$!�-ெகாWசமா? 
 
கீைரதயி� இரA"� 
ேக"ெச@V� இரவி- 
ேமாைர� ெப($கி" 
%�ேபா1�-ேநIைழேய 
 
ேசா&ைறஅ  Q3கா- 
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1வ வாைழ� தAB-உG� 
சா&ைற�ேபா ேலவBய� 
த$கவAண�-ஊ&Gெந@ைய! 
 
வாைழ இைலயி�அB 
உAபா� வல��ற�தி-  
வ 9ழ விI�1$ 
கறிவைகக -Tழைவ�1� 
 
தAண9�ெவ0 ந9ைர� 
தனி�தனிேய ெச�பிலி�" 
ெவAேசா றி"%� 
மிகஇனி$!�-பAணிய%� 
 
%$கனிV� ேதனி- 
நGெந@யி- L*!வி�ேத 
ஒ$கநி�ேற உAடபி�பா- 
ேசாறி�"�-த$கபB 
 
ேக�"� !றி�பறி01� 
ெகWசிV� மிW�ம�பா- 
ஊ�"த-ேவA "�தா@ேபா- 
ஒAெடாBேய!-ேக�"�ேபா; 
 
எ$கறியி- நா�ட� 
இவ�$ெக�G ந9Vண�0ேத 
அ$கறிைய ேம�ேம=� 
அ ளிைவ-வி$!வைத 
 
ந9%� நிைன�1 
நிைன�X�" ந9�அ(0த! 
ஈ%�கா- ேசா&றிைலயி- 
இ�டா=�-த9ைமய�மா 
 
பா@+�� ப��ப&G� 
பா!$!� ெந@யளி�1$ 
கா@+�� கBமிள! 
ந9($!�-வா@�பாக� 
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Eய ச(கி=G 
ெதா�ைனபல ைவ�தி"வா@ 
ஆVண7 த9�0ேத 
அவ�எD%�-தாேய 
 
அவ�ைக$! ந9�ஏ0தி 
ெந@�பைச யக&ற  
உவ�க�B த�ைன 
உத7-1ைவ�த1கி- 
 
ஈர� 1ைட$கஎன  
ஈ01,மல�+ ச0தன%� 
ஓIட�ேத ந-கிேய 
ஒ இைலகா@-ேசரைவ�1 
 
ேம-விசிறி வ 9�வி�பா@ 
ெம-லியேல!" எ�Gைர�தா . 
 
தைலவி வி(0தினIட� 
 
கா-வலிV� காணா$ 
கனிெமாழியா -ேவ-விழிைய 
 
மி$க மகி*+சி 
தDவ விைடெப&G� 
த$க வி(0தின�பா- 
தா�ெச�ேற-"ஒ$!�எ� 
 
அ�� ள அ�மாேவ 
ஐயாேவ, அ�%திேயா� 
எ�� ெமலி0தா� 
எD01வ(�-வ�ைமயிலா�. 
 
தி3கைள அ-லி 
அ(��வ01 ேதடாேதா? 
த3க� �ைதய-எனி- 
த3!வேனா-இ3ேகைழ? 
 
ெப&ற ெபாDத�பா- 
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ெப&றா த� பி ைளயிைன� 
ப&றி அைண�1%க� 
பா�$கஅவா-%&றாளா? 
 
தா@வ0தா  த0ைதவ0தா� 
எ�Gைர$க� தா�ேக�டா- 
ேச@வ01 கா^�அவா� 
த9�வாேனா-வாfறி� 
 
ேபானாேர த3கள1 
ெபா�வ(ைக ேக�ட7ட� 
ஊ�உGதி யி-ைல 
உைம$கான$-Pனி 
 
வரஇயலா ைம$காக  
ம�னி��� தா3க  
தரஇய= மாஎ�G 
சா&றி-வ(0தினா�" 
 
எ�Gைர�தா- இ-ல� 
தைலவி, இ1ேக�", 
 
தைலவி$! வி(0தின� 
 
"ந�Gைர�த9� நா3க ேபா@$ 
கா^கி�ேறா�"-எ�Gைர�தா�. 
 
அ�� வி(0தின�க  
அ3! வ(வதைன� 
த�மாம� மாமியா�பா- 
சா&றிேய-பி�ன� 
 
அைறைய மிக�E@ைம 
ஆ$கி, அமர  
நிைறயநா& காலி 
ெந"�பா@-உறஅைம�1+ 
 
"ெச-=க!ந9�" எ�Gைர�தா  
ெச-வி; வி(0தின�க  
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ெச-ல=&றா� ெச�ேற 
வண$கெம�G-ெசா-ல=&றா�. 
 
வி(0தினைர$ கAட %திேயா� 
 
வ0த வி(0தின�$! 
வா*�1ைர�1$ ைகf�றி 
ெநா0த பBெயD0தா� 
ேநா@$கிழவ�-அ0ேதா! 
 
வி(0தின� %திேயா�$! 
 
"ப"�தி(3க  ஐயா! 
ப"�தி(3க  அ�மா! 
அ"�தி(01 ேபச- 
அைமV�-கட&கிைணயா� 
 
ஆA" பல7� 
அறேம �ைணயாக� 
தாAB உைழ�த=�1� 
த ளாைம-ஈAடைட0த9�! 
 
ெச�றநா  எ�5� 
ெசD3கடலி- மா��1ைம 
ஒ�ற�பி� ஒ�றா@ 
உ($கா�B-பி�மைறய$ 
 
கAB(0த த3க  
அBநிழலி- கா�தி(01 
பAB(0த ெச@தி 
ப(ேகாேமா-ெமாA" ெமாA"! 
 
வி-லியd� வி�" 
விBய� �ற�ப�ேடா� 
ெம-லநட$ !�ெவ ைள 
மா�Bனா--ெதா-ைல! 
 
கG��$!� த$கதா@$ 
காைளய�G வா3க� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெபாG�� ள ஆளி-ைல! 
X�ைட-அG�ேதாB 
 
Lைல$ !ள�தAைட 
% ேவல0 ேதா�பினிேல  
காைல� பர�பிய1 
கA"பி�-ேகா-ஒB�1$ 
 
கா�B� பிB�1வ01 
வABயிேல க�Bநா� 
ஓ�Bவ0ேத�; இ3ேக 
உய�வான நா�"� 
 
�டைவபல ேதைவ 
அதனா- �1ைவ$ 
கைடகளிேல வா3க$ 
க(தி-உட�வ0ேத�" 
 
எ�Gைர�1� பி�5� 
இய��ைகயி-, அ_விட�தி- 
 
தைலவி வி(01வ0த ெபAணாளிட� 
 
நி�றி(0த வ 9�B� 
ெந"0தைலவி-ந�ேற 
 
வி(01வ0த ெபAபா- 
வி(�பிய வAண� 
இ(0ெதா(பா- ேபசி 
இ(0தா -ெபா(0தேவ. 
 
நாவர�� நைக%�1� 
 
நாவர�� %�தா  
நைக%�1� வ 9தியிேல  
Xவரச ந9ழலிேல 
ேபா@அம�0தா�-மாவரச� 
 
த�ேசதி Pறி�பி� 
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த3கQட- %�ைனவிட$ 
ெகாWச� இைள�ெப�G 
Pறிடேவ-"மிWசாம- 
 
%தியவ�த� பைழய நிைன�� 
 
இ�5� இ($!ேமா 
இளைம� ப(வ0தா�?" 
எ�G கிழவ� 
இய�ப=&றா�-இ�ைற$! 
 
%��ைத�த ச�ைட$! 
L�றிெலா�G தா�உட�� 
%��ைத�த L3கி-தா�  
எ�எ��-மி�5தளி� 
 
மாவிைலேபா- ேமனி 
வளவள�1� ேபாயி&ேற 
பாவி- ஐ01பாB 
மகிDத&!�-நாவிைலேய 
 
மாB� பBேயG� 
வா@�பி-ைல ேபர�கைள 
ஓB அைண$க  
உGதியி-ைல-ேதBவ(� 
 
த3கைள� ேபா�ேறா�$!� 
த$கவர ேவ&பளி�ேத 
அ3கி3 கைழ�ேதக  
ஆ�வ%A"-g3கி� 
 
இளக- உடலா- 
இய=மா? வி-லி� 
வைள7தைன நாணா- 
வ!�ப�-வைள7டைல 
 
நாள�ேறா ஆ$கி&G 
நா�எ�ெச@ ேவா�அ0த  
நாளி- இளைம  
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நல�ைதஇ0-நாளி- 
 
நிைன�தா- நம1 
ெந"0ேதாேளா இ_வாG 
அைன�1� �I0தெதன  
ஐய0-தைன$ெகா ேவ�. 
 
கா�டாG காைள� 
ப(வம�ேறா, ேகQ3க  
ந9�டா@ நிக*0த  
சிலவ&ைற-நா�B=G 
 
ம&G� %தியவ� 
 
காவிIயி- எ�ற� 
கைணயாழி ேத"ைகயி- 
பாவிIய� பAபாB� 
ைபய�ஓ�-ஆவிைன 
 
ஆ&றி- !ளி�பா�"� 
ேபாதி- அத�கா-க  
ேச&றிேல மா�B� 
திைக�தைலநா�-மா&Gத&!� 
 
ேபா@%Dகி ேன�எ� 
�ற%1கி- கா\�றி 
மா@வி�றி மா" 
கைரேயற+-ேச@நா5� 
 
மா�B�வா- ப&றியதா- 
ேச&றினிேல மாயவி-ைல; 
 
ேம=� %தியவ� 
 
ேக�aரா இ�5�  
கிள�1கி�ேற�-மா�"வAB 
 
%�னி(0த பி ைள 
%Bய ெந(3ைகயி-நா� 
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பி�னி(0த ைகயா- 
பிB�திD�ேத�-எ�ன  
 
வலிவா@ எ(திD�1� 
ஓடவி-ைல வAB! 
நலிெவா�G� பி ைள$! 
நAண-இைலய�ேறா! 
 
இ�5� %தியவ� 
 
ந9�B-ைல ஒ�G  
நிக*�1கி�ேற� ந&பழ3க  
ஊ�B வள��தா=� 
உIைமெயAணி$-P�B- 
 
இ($க� பிB$காத  
கி ைளேபா- இ-ல� 
ெத($கதைவ ெம-ல� 
திற0ேத-இ(�B- 
 
அய\I- P�1�பா��(1) 
ஆலBயி- E3கி 
ெவயி-வ(%� வ 9�B- 
�!01-1யி-வ1ேபா- 
 
கா�B$ கைல$கழக� 
ெச�ேற� கைதயி-வ0த  
பா�ைட %^%^�1� 
பா"ைகயி--ந9�"� 
 
பிர�பா- கண$காய� 
பி�ஒ�G ைவ�தா� 
'அர�ைபவ0தா ' எ�ற0த� 
பா�B--வ(�வIைய 
 
வா@தவறி+ ெசா�ேன� 
கண$காய� வா@�பறி01 
பா@த=&றா� த0ைத$!� 
பா$!ைவ�தா�-ேபா@வ 9�B- 
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நா�ப�ட தாைலயிேல 
ந&பW� தா�ப"மா? 
ஏ�ப�டா� எ�Gதா� 
யா�ேக�டா�!-ேத�ேபா=� 
 
%தியவI� ம&ெறா( கைத 
 
பா��ைனவா� ஓ�நாளி- 
பாைவபல த01 ெச�ைன 
ேபா@��லவ�$ கீயஎைன� 
ேபா$கினா�-மா�பாைவ 
 
இ�டெப�B ைய+ெச�ைன+ 
ெச�Bகைட ஒ�றி-நா� 
இ�ட3! !0தி 
இ($ைகயிேல-'வி�ேடேனா 
 
பாரடா!' எ�ெறா(வ� 
ெச�Bேம- பா@ைகயிேல, 
'ஆரடா ந9! ெய�(G) 
அத�Bநா�-ந9ேராைட$(!) 
 
உ ேள விழ7ைத�ேத� 
ஓ�ைக %றி0தவ5� 
ெவ ள�ேபா- த9யைரெய� 
ேம-வி�டா�-1 ளிநா� 
 
ஓ�ட� பிB$ைகயிேல 
ஓ�ெச-வா$ ! ளவ(� 
ந9�"�எ� க�பி 
நிG�திநிைல-ேக�ைகயிேல, 
 
ெபா-லாதா� P�ட� 
�ைடTழ$ கAடஅவ�, 
எ-லா(� ஊ�+சா 
வBவ(வ 9�-நி-லாத9�; 
 
எ�Gைர�தா�! த9யவ�க  
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எ-ேலா(� மைற0தா�; 
அ�ேற விைன%B�ேத� 
ெச�ைனயி-னி�றக�ேற�. 
 
ம&G� ஒ( நிக*+சி 
 
ஆ(� அறியாம- 
அ�பான நAபைரநா� 
சா(� கட-தாAB+ 
ைசேகானி--ேச(�வண� 
 
ெச@யஒ( க�"மர� 
ெச�ேறறி ேன�க�ப- 
ைகெய�"� எ-ைலையநா� 
கா^ைகயி--எ@1� 
 
உளவறி01 த9ய�சில� 
ந9ராவி ஓட� 
மளமெளன ஓ�B  
வ(த--ெதளி7பட$ 
 
காணா� ெதாைலவினிேல 
க�"மர� ைதவிெட�ேற�. 
ஊேணா உற$கேமா 
ஒ�Gமி�றி$-ேகாணாம- 
 
ந�ட ந"$கடலி- 
ஒ்றைரநா  நா�கழி�ேத 
எ�" மணிஇரவி- 
எ� வ 9�ைட$-கி�Bேன� 
 
ம&G� ஒ( ந&ெச@தி 
 
நா"ெதாD� ஊழியைர 
நா�கா$க ஓ�வ 9�" 
மாBயி-நி� ேற!தி�1 
மா�ேபா=�-ஓBேன� 
 
ஐயாயிர ம$க�(!) 
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ஆ�உIைம கா$கநா� 
ெபா@ய� தைமெயதி��த  
ேபாெத�ைன�-ெபா@வழ$கா- 
 
ேச��த சிைறஎன$ேகா� 
ெத�ற-வ(� ேசாைலய�ேறா! 
சீ��தி� தமிழ�$!� 
த9ைமவர�-பா��திேர�! 
 
மாV�உயி� எ�றா-, 
ம(ளாத காைளநா�! 
ஆயி5� எ�ெச@ைக 
அைன�ைதVேம-த9யவழி+ 
 
ெச-லா1 நாQ� 
தி(�த%ற$ கா�த,பா 
வ-லாைர நா5� 
மற�பேத-இ-ைல! 
 
இளைம� ப(வேமா 
எ+ெசய=� ெச@V� 
இளைம அறிேவா(") 
இைய0தா--விைளவெதலா� 
 
நா�"$! ந�ேறயா� 
நா�க  விைர0ேதா"� 
ேக�"$கா ளாகாம- 
கீ*ைமயி�றி-நா�டெமா"� 
 
அ�� மலிய  
அைன�1யி�$!� ெதாA"ெச@தா- 
இ�ப� மலிV�! 
இ1வ�ேறா-எ�G� 
 
மறவாம- ம$க   
ெசய�த$க ெத�றா�! 
"1றவாம- இ�ப%Aேடா 
ெசா-க-அற�ெபIய�ீ" 
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எ�Gைர�தா� மாவரச�, 
இ�5�உைர� பா�கிழவ�: 
"ந�Gைர�த9� அ�1றைவ  
நா�ேவAேட�-எ�Gேம, 
 
இ-லறேம ந-லற� 
 
தாேன தனி�தி�ப� 
ெகா ள� த!ேமா?ந- 
ேதனிதழா  இ�றிஒ( 
ேச@$கி�ப�-ஆன1Aேடா? 
 
ஞால� ெதாட�பினா- 
ந-லி�ப� காணல�றி 
ஞால�1றவி- இ�ப� 
நA^வ1�-ஏ=ேமா? 
 
"உ&றாைர யா�ேவAேட� 
ஊ�ேவAேட� ேப�ேவAேட� 
க&றாைர யா�ேவAேட� 
கAஇனி$க�-ெப&ெற"�த  
 
தா@த0ைத ேவAேட� 
தமி*ேவAேட� தா@நா�B� 
ஓ@7 தவி�$!� 
உர� ேவAேட�-ேத@7&ேற 
 
கAL$! வா@உட�� 
காெத�5� ஐ01 
ஒAவாயி- சா�தி 
உள�மா@01-வAண7ட- 
 
ேபறிழ�த- ேபI�ப� 
அ·ேதா�ேற ேவA""ெம�G 
Pறி"வா� PGவேத 
அ-லாம--ேவGபய� 
 
கAடாேரா அ�னவ�தா� 
'கா�"விேரா' எ�Gைர�தா-, 
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'கAடவ� விABல� 
விAடவ� கABல�' 
 
எ�G ெமாழி0ேத 
இைல+ேசா&றி- Xசனி$கா@ 
ந�G மைற$க  
நனி%ய-வ�-இ�Gபல 
 
ஆ+சிரம� 
 
ஆ+சிரம� ேபரா- 
அறவி"தி கA"ந-ல  
ேப+சிய�பி+ ெசா�ைத� 
ெப($கிேய-ேபா@+ெச-வ� 
 
P�ட� ெப($கி$ 
!B�தன�ைத ேம-வள��தா� 
ஈ�"� ெபா(Q$(!) 
இ(ப1ேப�-ஏ�டாள�! 
 
ேதா�ட3க  ெகா�1த&!� 
ெதாAiG ேப�,கறைவ 
மா�"$! ந-ல  
ம(�1வj--கா�Bேவா� 
 
ப�1�ேப�, காத& 
பழ3க  கட&கைரயி- 
ஒ�1�ேபா@ ெநWச� 
உவ0தளி�த-ெதா�1கிளி� 
 
 
பி ைள$!� ேப�ைவ$க  
நாைல01 ேப�,அதைன 
உ Qளவா@ வி&Gவர  
ஒ�ப1ேப�-ெவ ைளநிற  
 
மி�ைன வண3க  
இ(ப1ேப� மி�ைனVயி�$(!) 
அ�ைன என+ெசா-ல  
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ஐ�ப1ேப�-த�ைன� 
 
தி(மா- பிற�ெப�G 
த9�ட, j- வி&க  
வ(வா@ விD$கா"  
வா3க-ஒ(நIயா�, 
 
வ 9�B=G� அ0நI$!� 
ெபா@�ர�" ேவைல$ேகா 
ஆ�"$கA ண�ேச@ 
அவெனா(வ�-நா�B- 
 
1றேவா� அறவ 9(") 
இ·ெதா�Gம& ெறா�G; 
 
மைலயBயி- 1ற7 
 
நிற�ைத நிைலநிG�த  
வ0த-ெவறிய� 
 
ஒ(வ� மைலயBயி- 
ஊரா� விழி$!�  
ெதIV� இட0ேதB+  
ெச�G-ெபIதாக  
 
வ 9டைம�த தாேலத� 
வ 9�ைட� 1ற0தவனா@$ 
PB0த ெம@ெய�G� 
P�B-� -ஓ"%யி� 
 
ெபா�றாத உAைமயிைல 
ேபாயழிV�! ேபாயழிV�!! 
எ�G�, இளைம 
�ன&!மிழி-ெபா�ேனா 
 
�ன-திைர, யா$ைக 
�னெலD�ேத எ�G� 
அைன�1ல!� ெபா@ெய�G� 
ஆ�மா-எ5� ஒ�ேற 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
ெம@, அதனா- ெம@Vண�த- 
ேவA"ெம�G�, அ_7ண�ைவ 
ஐய� திIபி�றி 
ஐய� உAண+-ெச@கி�ற  
 
எ�ற� அறவி"தி  
ஏ&ப"�தி ைவ$!ெம�G�, 
எ�G� உதவா(1) 
இ(0தபழ�-ெபா�ெபா(ைள 
 
இ3ேக!வி� ப�ீஎ�G� 
எ�த�பி வாI�ேபா@ 
அ3ேக !வி$க�"� 
அ+ெசயலா--த3கி"�g� 
 
ப&G$க  ேபா�எ�G�, 
ப&ேறப& G$ேகாடா@ 
உ&G வ(�பிறவி 
ஓ"ெம�G�,- �&ைக$!� 
 
ேபாரB�1 ம$க  
�Dவா@� 1B$ைகயி=� 
ஊரB�1� தி�5� 
உள7தைன-யாரIவா�? 
 
நா�"$!� ெதாA" 
 
இ0த ெநறிக எலா� 
யா�$! நல�விைள$!�? 
க0ைத$!�, கA^ற3க$ 
Pைர$!�-அ0ேதா 
 
ெதாழி-ேவA" வா�$!� 
ெதாழிலி-ைல; க-வி 
எழி-ேவA" வா�க  
எவ�$!�-கழக%Aேடா? 
 
க-வி� 1ைற$!�தா� 
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காசிைலயா�! ெச0தமி*ந& 
ெச-வி$ !Iைம+ 
ெசய=Aடா?-'எ-லா(� 
 
ஒ�'ெற�5� எAண� 
உயரவி-ைல! ஒ&Gைமதா� 
ந�ெற�5� எAண� 
நட�ப1ேவா?-இ�G 
 
ெப(நில�தி- ந&றமிழ� 
வா*7 பிறரா- 
அ(வ($க லானெதன$ 
கA"�-தி(நா�B- 
 
சா@பாபா வா&ெபா(ைள� 
த�B� பறி�ப17� 
ேம@பாபா ஏ@$கி�ற 
ெம@வழியி�-வா@வலிV� 
 
ப�5� இைவேபா- 
பல�பல7� அ�பேர! 
உ�53கா- அ0ேதா! 
உ(காேதா-க-ெநWச�? 
 
எ0த ெநறிப&றி 
யா�ஒDக- ேவA"ெமனி-, 
அ0த %ைறைய 
அைறகி�ேற�-அ0த%ைற 
 
எ-லா�$!� ஒ�1வ(� 
ஏமா&ற� ஒ�Gமி-ைல 
ெச-வ� அதனா- 
ெசழி�1வ(�-க-வி 
 
அைனவ�$!� உAடா!� 
அ-ல- ஒழிV� 
தனிநல�ேபா�! இ�பேம 
சா(�-இனிதாக 
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இ_7லக ந�ைம$ேக 
யா�வா*கி� ேற�எ�ேற 
ஒ_ெவா(வ (�க(தி 
உAைமயா@-எ_ெவவ�$!� 
 
க-விைய$ க�டாய� 
தா-ந-கி யாவ�$!� 
ந-=டைல ஓ�ப  
நனிVைழ�தா--அ-ல=Aேடா? 
 
ஓ��த- ேவA"� 
ஒD$க�; அD$காG 
நா�ெபGத- நா�ைட 
இழி�தேல-ஆ�! ெபா@யா? 
 
ம$களிைட� தா*7ய�7 
மா�டாைம ேவA"�ந9  
ெபா@$கைதயி- ெபா-லா 
மடைமயிேல-�$!� 
 
பிற�$கBைம V&G� 
ெப(வயிG கா�த- 
அற$ெகாBெத� றா@0தைமத- 
ேவA"�-சிற$க� 
 
பைட�பயி&சி, ந-ல 
பயனைடV� ஆ&ற-, 
தைட�பாB- லாெத@தி- 
சா=�!-நைடவலியா@ 
 
ைவய� அறித- 
மறிகடைல வான�ைத 
ஐய� அகல 
அள0தி"த--உ@V�வண� 
 
ப-கைலV� ெப&ேற 
இளைம� ப(வ�தி� 
ம-!சீ� வா@��Gத- 
ேவA"�பி�-நி-லாத 
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காத- வா*$ைக 
 
உ ள� கவ�0தாளி� 
உ ள�ைத� தா�கவ�01 
ெவ ள�தி- ெவ ள� 
கல0தெதன-வி Q�நிைல 
 
கA" மண��Iத- 
ேவA"� கBமண%� 
பAைட மணெம�G� 
பா��பாைன$-ெகாAட 
 
அBைம மணெம�G� 
ெசா-=� அைன�1� 
கB01 பதி7மண� 
காண--கடனா!� 
 
அ�பா- அவQ� 
அவ5� ஒ(மி�தா- 
1 �பமவ Q$ெக�னி- 
1��Gவா�-1�ப� 
 
அவ5$ெகனி- அவQ� 
அ_வாேற; இ0த+ 
�ைவமி$க வா*ைவ�தா� 
Eேயா�-நைவய&ற  
 
காத-வா* ெவ�G 
கழறினா�; அ$காத- 
சாத- வைர$!� 
தைழ�ேதா3!�-காத- 
 
உைடயா�த� வா*வி- 
உள�ேவG ப�டா- 
மடவா� பிறைன 
மண$க-விடேவA"� 
 
ஆடவ5� ேவேறா� 
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அண3ைக மண$கலா� 
P"�மண ம$க  
ெகாள�த$க-ந9"நல� 
 
எ�னெவனி-, இ-லற�ைத+ 
ெச@தி�ப� எ@1வதா�! 
 
ம$க� ேபG 
 
ந�ம$க� ேபGப&றி 
நா5ைர�ப-ெதா�GAடா� 
 
ஈA"$ !ழ0ைதக தா� 
எAமி!�1� ேபாகாம- 
ேவA"� அளேவ 
விைள�1,ேம--ேவAடா$கா- 
 
ேச�$ைக ஒழி�1$ 
க(�தைட ேய5�ெச@க 
ேபா$கரேநா@ ெகாAடா- 
இ(வ(�-யா$ைக 
 
ஒ(மி�தா- ஐயேகா! 
உAடா!� பி ைள 
இ(நில�1$ ெக�னநல� 
ெச@V�-அ(ைம� 
 
பிற� நல� 
 
தைலவ� தைலவிய�க  
த3க  !"�ப 
அைலந93 கியபி� 
அயலா�-நிைலத�ைன 
 
நாடலா� எ�னாம- 
நானில�தி� ந�ைம$!� 
பா" படேவA"� 
எ�ேபா1�-நாேடா 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஒ(த9ைம கAடா- 
ஒ13கி நி&ற-த9ைம; 
எ(1ேம-ஈ ெமா@�த 
ேபா1-ெப(வா- 
 
�ழ&Gவதா- 1�ப� 
ெதாைலVமா?-ஈ$க  
�D$!மிட� E@தாகி� 
ேபா!மா?-இD$ெகா�G 
 
காணி- நம$ெக�ன 
எ�னாம- கAடஅத� 
ஆணிேவ� க-லி 
அழ!லைக�-ேப^வதி- 
 
ேந(&ற 1�பெமலா� 
இ�ப�! கவைலயி�றி+ 
ேச(வா� இ�பெமலா� 
1�பெம�க!-ேநI- 
 
வறியா�$ெகா� ற90தா-த� 
ெநWசி-வ( மி�ப� 
அறியா திரா�எவ5� 
அ�ேறா?-ெவறிெகா  
 
வலியாரா- வா"� 
எளியாI� சா�பி- 
�லியாகி� ேபா�ெதா"$!� 
ேபாதி--வலிேயா�க  
 
எ@V�ேகா& �A^� 
இனிதா!� அ_ெவளியா� 
உ@ய உைழ�ததைன� 
தானிைன�தா--ைவய�ேத 
 
த�னல�ைத ந9�1� 
பிற�நலேம தா�நிைன�1� 
எ�G� உைழ�பா�$(!) 
இடIைழ�ேபா�!-அ�ேறா 
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நட�பா� அBயி- 
ந�3!� �D�ேபா- 
1B�பாேன ெதா-=லகி 
ேனாரா--இடமக�ற 
 
ைவய�1 ந�ைம$ேக 
வா*ெவ� Gண�0தவேன 
ெச@V� ெதாழிலி- 
திற�காAபா�-ஐய� 
 
அக=�; அறிவி- 
உய�0தி"வா� அ�ேனா� 
�க=�அைன� 1 Q� 
�1ைம-திகDம�ேறா? 
 
சாதலி� இ�னாத 
தி-ைலெய�G சா&றிB5� 
ஏ1�அவ� சா!3கா- 
இ�பேம!-சாத- 
 
வ(3கா- சிI�பா� 
ெபா17$ேக வா*வா� 
ெபா1ம$க  வா*�1� 
ெபGவா�-ஒ(நில7 
 
வானி� உ"$களிைட 
வா*த-ேபா--அ�ேனாI� 
ஊ5ட�� த9�0தா=� 
உ&ற�க*-ேமனி, 
 
விழிேதாG� ேமலாI� 
ெநW�ெதாG� எ�G� 
அழியாத� ேறாேம=� 
ஐயா-ெமாழிேவ� 
 
'அற�தா- வ(வேத  
இ�ப�'எ� றா�ேறா� 
!றி�தா�; !றி�பறிக;  
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ேம=�-திற�தா- 
 
'தவ�ெச@வா� த�க(ம� 
ெச@வா�' எனேவ 
அவேர உைர�தா� 
அறிக!-எவ(� 
 
தைம$கா$க! த�!"�ப� 
கா$க! உலைக� 
தம�எ�G தா%ைழ$க 
ேவA"�-அைமவான 
 
இ�ப� அ1தா� 
'இற��$!� அ�பாேல 
ஒ�Gமி-ைல' எ�ப 
1ண�0தி"க-அ�G%த- 
 
இ�Gவைர$!� ெபIேயா� 
ெச�தவ�க  எ@1வதா@+ 
ெசா�னவ&G  ஒ�ைறய�G 
E&Gவன-அ�றிV� 
 
சா$கா" ெந"0E$க� 
 
சா$கா" ேபI�ப� 
எ�Gநா� சா&றி"ேவ� 
E$க� ெகடைல� 
1ய�எ�ப�ீ-வா@$!�ந- 
 
E$க�ைத இ�பெம�ற9� 
அ�ேறா? ெந"0E$க� 
சா$கா" இ�ப�" எ�றா�. 
 
அGசீ� வி(�த� 
தைலவி Pட�1� ேப+� 
 
மாவர ேசாB_ வாG 
வயதானா� ேப�� ேபா1 
Pவர சான இ-ல$ 
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!யிலினா  Pட0 த�னி- 
பாவர சான த�வா@� 
ைப0தமி* பைட�தி (0தா  
ஆ!அI ெத�G காதா- 
மல�$!ழ- அைதஉA கி�றா . 
 
"ெபAக�!$ க-வி ேவA"� 
!B�தன� ேப^ த&ேக! 
ெபAக�!$ க-வி ேவA"� 
ம$கைள� ேப^த&ேக! 
ெபAக�!$ க-வி ேவA"� 
உலகிைன� ேப^த&ேக! 
ெபAக�!$ க-வி ேவA"� 
க-விைய� ேப^த&ேக! 
 
க-வியி- லாத ெபAக  
கள�நில�; அ0 நில�தி- 
�-விைள0 திடலா�; ந-ல 
�த-வ�க  விைளத- இ-ைல! 
க-விைய உைடய ெபAக  
தி(0திய கழனி; அ3ேக 
ந-லறி 7ைடய ம$க  
விைளவ1 நவில ேவாநா�? 
 
வாd�தி ெச=�த- ைவய 
மா$கட- %Dத ள�த- 
ஆனஎ+ ெசய=� ஆAெபA 
அைனவ�$!� ெபா1ேவ! இ�G 
நானில� ஆட வ�க  
ஆைணயா- நலிவ ைட01 
ேபானதா- ெபAக Q$! 
வி"தைல ேபான த�ேறா! 
 
இ0நாளி- ெபAக� ெக-லா� 
ஏ&ப�ட பணிைய ந�! 
ெபா�ேனேபா- ஒ(ைக யா=� 
வி"தைல X^� ெச@ைக 
இ�ெனா( மல�$ைக யா=� 
இய&Gக! க-வி இ-லா 
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மி�னாைள வா*வி- எ�G� 
மி�னா  எ�ேற உைர�ேப�. 
 
சைம�ப1� வ 9�" ேவைல 
சலி�பி�றி+ ெசய=� ெபAக  
தம$ேகஆ� எ�G Pற- 
சIயி-ைல; ஆட வ�க  
நம$!�அ� பணிக  ஏ&!� 
எ�ெறA^� ந�னா  காAேபா�! 
சைம�ப1 தா*வா? இ�ப� 
சைம$கி�றா� சைமய- ெச@வா�! 
 
உணவிைன ஆ$க- ம$க�(!) 
உயி�ஆ$க- அ�ேறா? வா*7 
பண�தினா- அ�G; வி-வா� 
பைடயினா- காAப த�G; 
தணலிைன அ"�பி- இ�"� 
தாழியி- �ைவைய இ�ேட 
அணி�தி(0 தி�டா� உ ள�(1) 
அ�பி�ட உணவா- வா*ேவா�. 
 
சைம�ப1 ெபAக Q$!� 
தவி�$ெகாணா$ கடைம எ�G�, 
சைம�தி"� ெதாழிேலா, ந-ல 
தா@மா�$ேக த$க ெத�G�, 
தமி*�தி( நா" த�னி- 
இ($!ேமா� ச�ட0 த�ைன 
இைம�ேபாதி- ந9$க ேவAB- 
ெபAக-வி ேவA"� யாA"�. 
 
சைமயலி- �1ைம 
 
சைமயலி- �1ைம ேவA"� 
சைமய-j- வள�+சி ேவA"� 
சைமய&!$ "க-வி இ-ல�" 
அைம0திட ேவA"� யாA"�; 
அைமவிலா$ !"�ப� 1 Q� 
அக�தினி- மகி*+சி ேவAB- 
சைமயலி- திறைம ேவA"� 
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சா$கா"� தைலகா� டாேத! 
 
ெக�"ட- வ(01 ேவா�க  
சைம$!�ந& ேக வி ெப&றா- 
க�"ட- ெப&G வா*வா�! 
க-வி$!�, ஒD$க� தி&!� 
ப�"ள பா�B னி�G 
வி"தைல ப"வ த&!� 
க�டாய� சைம$!� ஆ&ற- 
கா^த- ேவA"� நாேம. 
 
வGைமV� ெதIவ 1Aேடா 
சைமயலி- வ-லா� இ-லி-? 
நGெந@V� பா=� ேத5� 
நனிV ள இ-ல� 1 Q� 
கறிசைம� திட$க- லாதா� 
வறியரா@$ கல3! வா�க ! 
!Gகிய ெசலவி- இ�ப� 
!வி�பா�க  சைமய- வ-லா�! 
 
வ 9றா�� வா*7 த�ைன 
ேம&ெகாAடா� எ�றா- அ�னா� 
ேசாறா$கி கறிக  ஆ$கி+ 
�ைவஆ$க$ க&றதா-ஆ�! 
ேசறா$கி$ !B�த ன�ைத� 
த9��தா�க  எ�றா- தாG 
மாறா$கி$ கறிைய எ-லா� 
மAணா$!� மடைம யா-ஆ�. 
 
இைலயினி- திற�தா- இ�ட 
�ைவV ள கறிV� ேசாG� 
கைலயினி- உய��1� நா�ைட$ 
க�"$க  ேபா$!�! ைவய 
நிைலயிைன உய��1� இ0த  
நிைன7தா� உAடா ந�பா-? 
ெதாைலயாதா அய�7? ந-ல 
�ைவVண� ெவ0நா  ேதா�G�?" 
 
வி(01 வ0தவ  த� நிைல PGவா  
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எ�றன  தைலவி! அ0த 
எழி-மல�$ !ழலி ெசா-வா ; 
"ந�றாக+ ெசா�ன9� அ�மா 
ந�வ 9�B� ெச@தி ேக�ப�ீ; 
'இ�ெற�ன கறிதா� ெச@ய?' 
எ�Gநா� அவைர$ ேக�ேப�; 
நி�றவ� எைனேய ேநா$கி 
'ேந&ெற�ன கறிக ?' எ�பா�! 
 
'ப(��� வாைழ$கா@ தா5� 
!ழ�பி�ேட� உ(ைள� ப&ைற� 
ெபாI�தி�ேட�' எ�றா-, அ�னா� 
�க=வா� ெவG�பி ேனா" 
'ப(���ந9  %(3ைக$ காV� 
!ழ�பி�"$ க(ைண� ப&ைற� 
ெபாI�பா@ந9' எ�G Pறி� 
ேபா@வி" வா�ேவ ைல$ேக. 
 
கீைர� தA"$ !ழ�� 
ேம&பB கீைர ைநய- 
ேமா(0தா� உA" நாQ� 
மிள!ந9� %"க உA"; 
யாைர�தா� ேக�க ேவA"� 
இைவகேள ஏறி ஆ"� 
ஊ( ள இரா�B ன�ேபா- 
�&றி"� ஒ_ேவா� நாQ�! 
 
%ைறயிேலா� �1ைம இ-ைல; 
%&றி=� பைழய பாைத! 
!ைறவான உணேவ உA" 
!ைறவான வா*நா  உ&G 
நிைறவான வா*$ைக த�ைன 
நட�1வ தா@நிைன�1 
மைறவேத ந�ம ேனாI� 
வழ$கமா யி&ற� மாேவ! 
 
சைமய-%� ேன&ற மி�றி� 
தா*த&! நம1 நா�B- 
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சமய%� சாதி எ�ற 
சழ$!�கா ரண�என ேப�நா�; 
அைம7G� ெச�B வ 9�B- 
அயலவ� உAபதி-ைல; 
தைமஉய� ெவ�பா� நா@$க�; 
%தலிந9 தா*0ேதா� எ�பா�. 
 
ஒ(வ 9�B� உணைவ ம&G� 
ஒ(வ 9�டா� அறியா� அ�ேறா? 
ெப(நா�B- சைமய& பா3கி- 
%�ேன&ற� ெபGத- யா3ங�? 
ெதI0தஓ� மிள! ந9I- 
ெச@%ைற ப�d றா!�! 
இ(வ 9�B- ஒேர 1வ�ட- 
எIெவா�G �ைக+ச- ஒ�G! 
 
ஆ$கி"� கறிக� ! ள 
ெபய�கQ�, அவர வ�க  
ேபா$ைக�ேபா- மாG ெகா Q� 
�ளி$கறி !ழ�� சா�பா�, 
ேத$காண� எ�பா� ஒ�ேற! 
அ�பள� அதைன+ சி-ேலா� 
பா*$க� ப�பட� எ�பா�க  
பா��பா� அ�பளா� எ�கி�றா�. 
 
க-வி 
 
அ�ைமய�ீ ெசா�ன வAண� 
அைன�1$!� க-வி ேவA"�! 
ெச�ைமயி& ெபா( ஒ_ ெவா�றி� 
பA�க  ெதIத- ேவA"�! 
இ�ம$க  தம$!  ேமேலா� 
இழி0தவ� எ�5� த9ைம 
எ�ம�B- ேபாேமா, ந�ைம 
அ�ம�B- இ3!A டா!�". 
 
எ�றன  வி(01 வ0த  
மல�$!ழ- எ�பா ! அ3! 
ந�GX வரச ந9ழ- 
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ந"வினி- நைக%� ேதா" 
நி�Gநா வரச� எ�5� 
இைளயவ� நிக*�1 கி�றா�; 
ெச�Gநா� அைதV� ேக�ேபா� 
தமி*�ேத5� ெதவி�ட- உAேடா? 
 
நாவரச� நைக%�1 உைரயாட- 
அகவ- 
 
ஆளிD$ கி�ற அழகிய வAB 
இ0த lI- இ(�ப1�, நம1 
வி-லிய dI- இ-லா தி(�ப1� 
ஏ�அ$ காஎன இைளேயா� ேக�டா�. 
 
நைக%�1 
 
நைக%� ெத�பவ  நைக�1$ PGவா : 
"க-வி த�னி=� ெச-வ0 த�னி=� 
ெதா-=ல ேகா�பா- ெதாைலயா தி(0தி"� 
ஏ&ற� தா*ேவ இத&!$ காரண�; 
இD�பவ� வறியவ�! ஏறிேனா� ெச-வ�! 
இ(வ(� ஒ(நிைல எ@1� நாளி- 
ஆைளஆ  இD�த- அக=�; அ0நாளி- 
த�னி ேலாBக  த!வில3 கிD�பைவ 
எ�5� வABக  எவைரV� இD$!�." 
 
இD�� வAB 
 
"அழகிய வAB அழகிய வAB 
நிழ-ேவA" மாயி� நிமி��1வ� LBைய; 
ேவAடா� ேபா1 வி"வ� பி��ற�! 
காைல� ெதா3கவி�" ேம=� காரலா�! 
இ1ந� LI- எ�ேபா 1வ(�? 
அதி-நா� எ�ேபா தம�01 ெச-ேவா�?" 
எ�G பி ைள இய�பி நி�றா�. 
 
"ந�L� சி&m� நம$ெக� பய�ப"�? 
ெபா1ம$ க த� ேபா$! வர7க  
இ3! மி!தி; ஏ1ந� LI-? 
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ஆயி5� வ 9Aபக� டாள� P�ட� 
ெப(கிB- ந�L�� ெத(வி=� gைழV�!" 
எ�றா  அ�றல� கி�றX %க�தா . 
 
பக�" 
 
"பக�டா ள�க  பலேப� எ�ேபா(1) 
ஏ&ப" வா�க " எ�றா� இைளேயா�. 
 
"ெச-வ� இ-லா� ெச-வ� ேபால7� 
அழேக இ-லா� அழகிய� ேபால7� 
கா�B$ ெகா ள$ க(1� நிைலைம 
ஏ&ப"� நாளி- ஏ&ப" வா�க ." 
எ�G Pறினா  இளநைக %க�தினா . 
"அ0நிைல எ�ேபா தைதVைர" எ�றா�. 
"வWச%� ெபா@V� வள�0தா-" எ�றா . 
அழகிய வWச%� ேவAடா� 
பைழயஊ� ந�ெறன� பக�0தா� பி ைளேய. 
 
தைலவி ப ளி$!+ ெச�ற பி ைளகைள எதி�பா��தா  
ப·ெறாைட ெவAபா 
 
ெச3கதிைர ேம&!� திைசய5�பி மாணவ�க  
ெபா3! மகி*+சியினா- வ 9"வ(� ேபாதாக 
 
வ 9�"$ !ற�B-நி�ற ந&றைலவி ேவ-விழிக  
பா�ைடயிேல பா@+சி� பழ�நிக��த த�ம$க  
ஏனி�5� வாரா தி($கி�றா� எ�ெறAணி� 
ேதனிதD� சி&றிைடV� ஆடா தைசயா1 
 
அ�ைன மகி*+சி 
 
நி�றா ; சிI�தா ; நிைல ெபய�0தா ; கான�1 
ம�றா"� மாமயிலா  "வாe�" என அைழ�தா . 
 
உ ள� XI�தா  உயிேரா விய3க நிக� 
பி ைளக  வ0தா�க  ேப+ேசா"� பா�ேடா"�! 
 
வ 9�டா(� வி(0தின(� 
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வ 9" மல�$கா"; வி(0தின(� வ 9�டா(� 
பா"களி வA"க தா�; பா�$க� த!�கா�சி! 
 
எ-லா(� ஒ�றா@ இ(01 மகி*01 ள� 
வ-லா� இல$கிய�ைத வாI அ(01த-ேபா- 
 
சி&Gண7A கி�றா�க  தி�தி$!� ந9�ப(கி 
%&ற�தி- ைகயல�பி %�விI�த பா@நிைறய+ 
 
ெச�றம�0தா�! L�தா� அைடகா@ சிவ$கேவ 
ெம�றி(0தா�! ந-லிைளஞ� ேமேலாI� வா@பா��1 
 
ெமா@�தி(0தா�! வ 9�B- வி(01வ0த L�தவேரா 
"ைவ�1 ள 9 ேரஅ0த மாணி$க� ெபா�டண�ைத$ 
 
ெகா�B$ !வி�திட7� மா�aேரா இ�ேபா1! 
க�டாணி %�த3க  கா�சிதர மா�டாேவா! 
 
பா�ெடா�G தி�ன� பழெமா�G தாeேரா! 
ேக�கி�ேற� கAகள-ல! ப+ைச$ கிளிகள-ல! 
 
வ 9�B� தைல�பி ளா@ ேவட�பா பாட�பா 
வா�"ள�தி- இ�ப�ைத வார�பா" எ�Gைர$க 
 
ெம�த மகி*+சிVட� ேவட�ப� பா"வதா@ 
ஒ�1� 1வ3கினா� ஒ�G: 
 
ேவட�ப� 
 
திரவிட� நம1 நா"-ந-ல 
திரவிட� நம1 ேப+�! 
 
திரவிட� நா� எ�G களி�ேதா�! 
திரவிட� வா*வினி- 1ளி��ேதா�! 
உைரயி=� எD�தி=� ெசயலி=� பிறI� 
உ(விைன %DைமV� ஒழி�ேதா�! 
 
ெச�தபி� த��க* ஒ�ேற  
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சிற0திட ேவA"த- க(தி 
ஒ�தவ� அைனவ(� என+ெசய- ெச@V� 
உய�திர விடI� !(தி! 
 
மாவரச� 
 
ேவட� தமி*$கAணி வ 9சி நம1ளமா� 
மாட� �றாைவ மட$கி$ கவ�0தத&! 
ந�றி என7ைர�தா� மாவரச�. ந&றைலவி 
ஒ�Gபா ெட�றா  உவ01: 
 
நைக%�1 
 
கைலயினி& ெபAேண இல!-ப- 
கைலயினி& ெபAேண இல!! 
நிைலயினி- உயர ேவA"� ெபA^ல!! 
மைலவிள$ கா!த- ேவA"�! ந9 
மைலவிள$ கா!த- ேவA"�!£ 

�லைமெகா  கீ*நிைல தைனVல! தாA"�! 
 
எ�G நைக%�தா  பாBனா ! எ�ன இ�ப� 
எ�G மகி*0தா  எழி&றைலவி! ம&ற 
இைளயா� தைல$ெகா� றிய�பி"வா�, யா(� 
கைளயா1 கா1ெகா"� தா� 
 
ெத�ைன 
அGசீ� வி(�த� 
நாவர� 
 
தைலவிI�தா@ உட-இைள�தா@ ஒ&ைற$கா லா-நி�றா@ தமி*நா� டா�$!$ 
!ைலவிI�1� ேத3காV� !ளிIளந9 (�Pைர� ெபா(Q� த0தா@ 
கைலவிI�த ந-லா�க  தா�பசி�1�, பிற�பசிைய� தவி��ப த&ேக 
இைலவிI�1+ ேசாறி"வா� எ�பத&ேகா� எ"�1$கா� டானா@ ெத3ேக! 
 
பைன 
 
வ 9�"�பி ைள(க) 
 
ஊ�ஏI$ கைரதனிேல எ�னிளைம� 
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ப(வ�தி- இ�ட ெகா�ைட 
ந9ேர1� கா�ேப1� ேகளாம- 
ந9A"ய�01 ப-லாA B�பி� 
வாரா@எ� ெறைனஓைல விசிறியினா- 
வரேவ&G g3!� சாG� 
சீராக� த0தெதனி-, பைனேபா=� 
ந��%ைற ெதI0தா (Aேடா? 
 
மா 
 
வ 9�"�பி ைள(உ) 
 
காணி$!� �ற�ேதஓ� பதிவி�ட 
மாந�"$ கAகா ணி�1$ 
ேகணி�தA ண 9�வி"�ேத� பி�நாளி- 
அத�நிழலி� கீ*இ (0ேத� 
மாணி$க மா�பழ0தா� மரகத�தி� 
இைல$கா�பி- ஊWச லாட+ 
ேசAஎ�"$ ேகாெல"�ேத� ைக�பிB�ேத� 
வா@ைவ�ேத� ேத�ேத� ேதேன. 
 
பலா 
 
நாவர� 
 
பா-மண$க$ கி Qகி�ற ப+ைசயிைல 
த3க$கா� பட�மி லா�க  
வா�மண$க உய�0தகிைள அட�0தபலா 
மர�தி&சி& றாைன$ !�B 
ேபா-மண$!� பலா�பழ3க  அAணா0த 
ெபாDதினிேல �1ைம ெகா ள 
ேம-மண$!� கிைளயினிேல, ந"மண$!� 
ேவ�$! Q� மண$!� ந�ேற. 
 
மா1ைள 
 
வ 9�"�பி ைள(க) 
 
!வி��ைடய வி&ேகா-ேபா- �த-எ"�த 
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ேகாெட-லா� X7� பிW�� 
உவ�பைடய+ ெச@கி�ற மா1ைளயி� 
உதவியிைன எ�ன ெசா-ேவ�? 
சிவ��ைடய மணிெபாG$கி+ ெச_வானி� 
வAண�1+ ெச�பி- இ�"+ 
�ைவ�பா�க  எ"�தAடா- �G$ெக�G 
தி�தி$க+ ெச@த த�ேறா! 
 
வாைழ 
 
வ 9�"�பி ைள(உ) 
 
தாயBயி- க�ெற"�1� தைரf�றி 
ந9�பா@+ச� தளி��த வாைழ+ 
ேசயBயி- கா�தி(0தா- ெத(�திAைண 
ேபா&ெபIய இைலக  ஈV�; 
காயBயி- ெப(�X7� கறி$கீV�; 
கைட0ெத"�த ெவAெண ேயா"� 
ஈயB�ேத� கல01(�B� பழ�தி�ந& 
!ைலயVீ� இ0தா எ�ேற. 
 
களா+ ெசB 
 
நாவர� 
 
%�கல��� சி&றிைலV� ேகாண=G 
சிGEG� %ட3கி மAணி� 
உ��!X நாக3க  ெமா@�தி(�த- 
ஒ�1�த& களாேவ ந9,ஏ� 
ெவ�க%&G ெவAமல��ப- ெவளி�ேதா�ற 
நி&கி�றா@ எளிய நAB� 
க�சிறிய கனிெயனி5� �ைவெபI1 
�ைவெபI1 கAேடா ம�ேறா! 
 
ெகா@யா� பழ� 
 
வ 9�"�பி ைள(க) 
 
கா�"%ய& காதிைலV�, களியாைன� 
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1தி$ைகஅB மர%� வானி- 
ந9�"கிைள$ ெகா@யாத� நிர-த3க� 
திர பழ�ைத ந�கA ^$!$ 
கா�"கி�ற ேபா1ெகா@ V�பழ�எ� 
ேபா�ைகயி- ெகா@1 வாயி- 
ேபா�"ெம�ற ேபாேதெகா@ யா�பழெம� 
ேபா�ெபா(ளி� �1ைம கAa�! 
 
அGசீ� வி(�த� 
 
வி(0தின� ம$க  தா%� 
வ 9�Bன� ம$க  தா%� 
ெபா(0தி" கனி�பா� "$க  
�கல,மா வரச� தா%�  
ம(01ேந� ெமாழிெகா  ந-ல 
மல�$!ழ- அ�ைம யா(� 
தி(0திய தைலவி தா5� 
ேதனா&றி- உள�! ளி�தா�. 
 
மாவரச� 
 
தைல$ெகா�G பாட எAணி� 
ெதாட3கின 9� உள�த ைழ�ேத 
கைல$ெகா�G� கண$!$ ெகா�G� 
கழறிட ேந�0த த�ேறா! 
இைல$ெகா�G� ைவ�த ம&ற 
இ��ைவ$ கறிப ைட$க 
மைல$கி�ற ேபா1� அ�ேபா 
வழ3!க எ�G PG�. 
 
'மல�$!ழ லாQ� நா5� 
கைட$!�ேபா@ வ(த- ேவA"� 
விைல$!ள ெபா( க  வா3கி 
விைரவினி- மீ ேவா�; வ 9�"� 
தைலவைர, எ�ற� அ�ைப$  
காணேவா தணியா ஆவ- 
அைல�த1 ெநWேச' எ�றா� 
மாவர சான ந-லா�. 
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ந�ெற�G தைலவி ெசா�னா ; 
நாவர ெச�5� பி ைள 
இ�ெற�ைன உடன ைழ�1+ 
ெச-வ 9�க  அ�பா எ�றா�; 
எ�ெற�G� உ�வ ழ$க� 
இ�பB ெய�G Pறி+ 
ெச�றன� ெபIயா�; ைபய� 
ெச�றன�; தாV� ெச�றா . 
 
ேவட�ப� தனிய ைற$!  
இல$கிய� வி(�பி+ ெச�றா�; 
Pட�தி- த�பி த3ைக 
கைதேபசி$ ெகாAB (0தா�; 
மாட�ைத நைடைய ம&G� 
வா@�� ள இட3க  த�ைம+ 
ேசாB�1 மணிவி ள$கா- 
ேசாறா$க� தைலவி ெச�றா . 
 
நGமல�$ !ழலா  இ�ப 
நைக%�தா  ஒ(� ற�தி- 
சிGவ�பா- எD1 ேகா=� 
சிGதாQ� ேக�"� ெப&G 
நிைறமகி* ெநW� ெகா ள 
நிைனேவாஓ� உ(ைவ$ ெகா ள 
உGகைல அைன�தி� ேமலா� 
ஓவிய� வைர0தி (0தா . 
 
எAசீ� வி(�த� 
 
ேவட�ப� 
 
திற0தி(0த �வBயிேல ேவட� ப�த� 
திற0தவிழி ெச-லவி-ைல; இ1வ ைர$!� 
இற0தி($!� ம3ைகயI ேல5� ம&G� 
இனி�பிற$!� ம3ைகயI ேல5� அ0த 
நிைற0தி($!� அழ!நைக %�தா  ேபா�றா  
இ-ைலெயன நிைன$கி�ேற�! ேப�� ேப+சா- 
சிற0தி($!� ெச0தமி*$!� சிற�ைப+ ெச@தா  
சி&ப�தி& ெப(��ர�சி ெசய� பிற0தா . 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
கா^த&!$ க(விேயா கய&கA இ�ப$ 
கா�சித(� ெபா(ள�ேறா! வ 9*0தா� வா*ைவ� 
X^த&ேக இதேழார� ��ன ைகதா�! 
Xவாத �1$காத- X$க ேநா$கி 
ஆணின�ைத$ கவ�கி�றா ! நிலா% க�தா ; 
தனியழைக அணி%ரச� ஆ�$கி� றாேள! 
ேப^த&!� தி(7ள3ெகா  வாேளா! எ�ற� 
ெப&ேறா�பா- இ-ைலஎைன� ேப^� ெப&றி! 
 
அவ ேம& காத- 
 
அ"$கிதழி- நைகேதா�G� ேபாதி- எ-லா� 
அற3கா$!� அவ ெநWச� ெவளியி- ேதா�G�; 
ம"��னைல� ��ெச@உழ வ�பா�� த-ேபா- 
ம3ைகஎைன ேநா$!கி�றா  எனி5�, வா*வி- 
அ"�தி($!� க(�1Aேடா! யாேதா! ஐேயா! 
அவ என$!$ கிைட�பாேளா! 1ய�ெகா  ேவேனா! 
எ"�தBைவ� பா இைடேயா அைசV� வWசி 
இ�ப$ களWசிய�ந- லழகி� ெவ&றி. 
 
ெபாழிகதிைர மைற0ெதாளிெகா  %கிைல� ேபால� 
�ைனஆைட ெபா�ெனாளிைய� ெப&ற ெத�றா- 
அழ!ைடயா  தி(ேமனி எ�ேன! எ�ேன! 
அைட7ெசV� அ�ன�ேபா- நைடயா ! யாD� 
!ழ=�ேபா@� ெதாDகி�ற !ரலா- பாB$ 
ெகாWசினா ! க(3!யிலா  தி(��0 ேதாG� 
மைழ%கிலி� P0தலிேல பலம ல�க  
ம0தார வான�1 மி�னலா!�! 
 
�1jலி� %த-ஏ�B- கயிG ேச��1� 
ெபா�னான த�காத- இல$கி ய�தி- 
இ1வைர$!� உளWெச=�தி இ(0தா�; த0ைத 
இ-ல�தி- �!0தைதV� உணரா�; ம&G� 
அதி�நைடயா� மாவர��, மைனவி தா5� 
அ3!&றா� எ�பைதV� உணரா�; அ�ைன 
எதி�வ0தா  "ேவட�பா" எ�றா , "அ�மா" 
எ�ெறD0தா� உண7பைட� தி(�த- கAடா�. 
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நைக%�தா  பசியி-ைல ெய�G ெசா�னா ; 
ந�ெற�G மல�$!ழலி ெசா-லி� ேபானா : 
ெதாைக%�1$ !வி�தா=� ஒ�றி- ெநWைச� 
ேதா@�தாைர மா&Gவேத அ(ைம அ�ேறா? 
அக�தின(� வி(0தின(� அம�0தி ($க, 
அ�� ள இ-ல�தி� தைலவி X�த 
%க�தினளா@ உண7பைட$ கி�றா ! இ3ேக 
%�னைறயி- நைக%�தா  ெச�G� கா�0தா ! 
 
நைக%�1 
 
%தேல�B- சிலவIக  பB�1� த9�$க 
L�Gமணி ேநரமா ேவட� ப�$ேக 
எதி-நிைன7 ெச=�தினா�? எனவி ய0ேத 
எழி-நைக%� தா  �ைன0த ஓவி ய�ைத 
அேத�வB ேம-ைவ�தா , உ&G� பா��தா ; 
அவ�சிI�தா�; அவ  சிI�தா  'அ�ப ேரந9� 
இ1வைர$!� யாைரநிைன� தி(0த9�?' எ�றா ; 
'உைன'ெய�றா�; 'யா�ெப&ேற� ெப(�ேப'ெற�றா . 
 
ஏேதேதா ேக�B(0தா  ேவட� ப�பா-! 
எ�ென�ன ேவாெசா�னா� அவ�அ வ�ேக! 
காேதா" 'g�ெப&ேறா Iட�தி- இ0த$ 
கBமண�தி� %B7தைன$ ேக�ப�ீ' எ�றா . 
ஓதிவி�டா� %Bெவ�றா� ேவட� ப�தா�. 
உள�X�தா ! வா@பதறி வி(0த (0தி� 
த9தி�றி$ ைகயல�� ேவா�க  ேக�க� 
தி(மண�எ0 நாெள�றா ! பிைழ$! ைந0தா ! 
 
ைககD7� நிைன�பி-ைல! ேசா&றி ேல5� 
க"கள7 �சி�தானா இ-ைல. காத& 
ெபா@ைகயிேல வ 9*0தி�டா�! கைரகா ணாம- 
�ல�1B�தா�! நைக%�தா  �ற�ேபா@ ஓ�பா- 
ைவைகநG� �னலாB$ ேகாைட ெவ�ப� 
மா&Gவ1 எ0நாெள� ெறAணி ெயAணி+ 
ெச@ைகஇழ0 தம�0தி�டா . "நா3க  ஊ�$!+ 
ெச�Gவ( கி�ேறா�"எ� Gைர�தா� த0ைத! 
 
த0ைதெமாழி அதி�ேவ�டா- ம3ைக ெநா0தா ; 
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தவி�தி�டா� ேவட�ப�! வ 9�"$ கார� 
'இ0தஇ(  ேநர�தி- ெச-வ ெத�ன? 
இ(01நா ைள�பேபாக லா�'எ� றா�க . 
வ0தவ�க  ம�னி�� ேவAB னா�க . 
வABவ01 வ 9�ெடதிI- நி&க$ கAடா�. 
ெவ0தனவா� இரA" ள�. ந�றி Pறி 
ெவளி+ெச�றா�! வ 9�Bன(� உட�ெதா ட�0தா�! 
 
பிI0தா  
 
jG%ைற அவ  பா��தா  அவைன! ஆள� 
jG%ைற ேநா$கினா�, இனி1 ெப&ற 
ேபGதைன இழ�பா ேபா- !ற�B னி�G 
ெபய��தஅB கீ*�பBயி- ைவ$! %�ன� 
ஆG%ைற அவ பா��தா , அவ5� பா��தா�! 
அவ வAB� பBமிதி�தா , தி(�பி� பா��தா ! 
ஏறிவி�டா ! ஏறிவி�டா� வி(0தி ன�க ! 
இனிதாக வா*�1ைரக  மா&றி$ ெகாAடா�. 
 
வABநக�0 த1; மா" விைர0த த3ேக! 
ம3ைகயவ  தைலசா@�1 ேவட� ப�ேம- 
ெ$ைடவிழி ைய+ெச=�தி மைற0தா ! ெநWைச$ 
கிளிபறி�1� ேபானதனா- மர�ேபா- அ3ேக 
தAடமி*�ேத� உAடவ�க  ெபா(ைள எAணி� 
தனி�பா�ேபா- தனி�தி(0தா�; அவ�தா@ ஆன 
ஒAெடாBயா  உ�ெச�றா , நைக%� தாளி� 
ஓவிய�தி- த�மகனி� உ(ைவ$ கAடா . 
 
L�றா� ப!தி  
 
 
1. தி(மண� 
 
ேவட�ப5$! மீA"� வா@�� 
 
வி-லியd� மாவர�, மல�$!ழ-, நாவர�, நைக%�1 
ஆகிேயா� மணவழக� வ 9�"$! வி(0தினரா@ வ0தேபா1 
மணவழக� மகனான ேவட�பனி� உ ள3 கவ�01 
ெச�றாள�ேறா நைக%�1?-இ3!... 
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ப·ெறாைட ெவAபா 
 
�1ைவ மணவழக� ெபா�னி� பIதி 
எதிேரG %�ன� இனிய உணவ(0தி� 
 
ப�"$ கைரேவ�B க�B,ந9ள+ ச�ைடயி�"+ 
சி�ைட%A" ேம-1வள+ ெச�G கைட+சாவி 
 
ஓ�ைகயா- E$கி ஒ(ைக !ைடf�றி 
ஆர3ேக எ�றைழ�தா� த3க� அ(கி-வ0தா . 
 
'ஆQ� கண$க(ேமா அ3!வ01 கா�தி(�பா� 
ேவைளய" ெச�G கைடதிற$க ேவA"ம�ேறா? 
 
பாட- உைரேக�க� ப+ைச� �லவIட� 
ேவட�ப� ெச�G ளா� வ0த7ட�, வி-லியd� 
 
சி�னா னிட�அ5�பி� த9ராத ப&றான 
ஐ0jG nபாைய அ�Bயி�றி� ெப&Gவர+ 
 
ெசா-' எ�G ெசா-லிநி�றா� Eய மணவழக�. 
'ந-லத�தா�' எ�G நவி�றா  எழி- த3க�! 
 
காலி& ெச(�பணி01 ைக$!ைடைய ேம-விI�1 
ேம=� ஒ(தடைவ ெம-லி%க� தா�ேநா$கி+ 
 
ெச�றா� மணவழக�. ெச-=� அழக(0தி 
நி�றா , தி(�பினா  ெநWச� உ(கி�த3க�! 
 
க�னைல$ Pவி$ கBதைழ�தா ! சி�னவனா� 
ெபா�ன�ப� ேம-%க�ைத� ேபா�டைண�தா  
........................... அ�னவ�$!� 
பா3கா@ உைடV"�தி� ப ளி$ க5�பிைவ�தா . 
தா3கா வி(�பா- தைல�பி ைள ேவட�ப� 
 
இ�5� வரவிைலேய எ�ேற எதி�பா��தா . 
ெபா�மைலேபா- வ0தி�டா� XI$கி� றா  த3க�! 
 

RangaRakes tamilnavarasam.com



'ப+ைச� �லவ� பக�0தைவ எ�'எ�G 
த+�$ கைல�ெபா(ளா� த3க� வினவிடேவ, 
 
'ந-ல�ற நாd&றி- நா�!�, தி($!றளி- 
'க-வி' ஒ(ப�1� க"0ேதா- வில$கி+ 
 
�ைள�ைளயா@, அ�மா �ைவ�ைவயா@ உAேட�. 
இைளேய�நா� ெச0தமிழி� இ�ப�ைத எ�ென�ேப�? 
 
எ�Gைர�தா� ேவட�ப�. 'எ�ன�பா ேவட�பா  
உ�அ�பா ெசா-லியைத உ&G$ேக ' எ�றா தா@: 
 
'சி�னாைன வி-லியd� ெச�Gேந I&கAேட 
ஐ0jG nபாைய அ�Bயி�றி வா3கிவா' 
 
எ�G�க� றா�த0ைத இ�ேபாேத ந9 ெச-வா@' 
எ�Gத� பி ைள$! இய�பினா  த3க�. 
 
அக%� %க%� அல�0தவனா@, "அ�மா 
மிக7� மகி*+சி" எ�G ேவட�ப� ெச�றா�. 
 
அைமய அவ�க�ேக ஆனகறி எAணி+ 
சைமய=$!� த3க�ெச� றா . 
 
2. அவ  அAைடயி- அவ� 
 
அGசீ� வி(�த� 
 
த�கைட மீத ம�01 
சர$!க  நிG�தி (0த 
சி�னாைன வண3கி, எ�ன 
ெச@திஎ� றினி1 ேக�"� 
பி�; அவ� 'அம�க' எ�ன� 
ேபசாம- ஒ(பா- !0தி� 
ப�ம$க  அக�ற பி�� 
ேவட�ப� பண�ைத$ ேக�டா�. 
 
'இளகி�ேபா யி&G ந9வி� 
ஈ0தி�ட ந-ல ெவ-ல�; 
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�ளிந-ல தா@இ (0தா- 
ெபாதிஐ01 ேவA"� த�பி; 
மிளெக�ன விைல ெகா"�ப�ீ? 
ெவ0தய� இ(�பி- உAேடா? 
களி�பா$! விைலஎ_ வாG? 
கழGக' எ�றா� சி�னா�. 
 
'இளகிய ெவ-ல� மா&றி 
ந-லதா@ ஈேவா� இ�ேற; 
�ளிேயாைக யி(�பி லி-ைல; 
ெபாதி$ெகா( jG nபா@ 
மிள!$! விைலஏ றி&G; 
ெவ0தய� வரேவ யி-ைல; 
களி�பா$! நிற�ப D��$ 
கணிசமா@ இ(�பி =A". 
 
'சர$!வ0 ெத"�1� ேபாவ 9� 
தவைண$!� த(கி� ேறாேம! 
இ($கி�ற ப&ைற ம�"� 
இ�ைற$!� த9��தா- ேபா1�; 
வர�திய சர$!$ காக  
வாணிக� வ01 !0தி 
விI$கி�றா� கண$ைக' எ�G  
ேவட�ப� இனி1 ெசா�னா�. 
 
ஐ0jG nபா@ எAணி 
அளி�தன� சி�னா�; யா7� 
இ�ெனா( %ைறV� எAணி 
இ"�பினி- வாI$ க�B+ 
சி�னாைன வண3கி, 'அAணா 
ெச�Gநா� வ(ேவ' ென�G 
%�5ற நட0தா� அ0த 
ெமா@!ழ- வ 9�ைட ேநா$கி. 
 
மாவர சான த0ைத, 
மல�$!ழ- எ�5� அ�ைன, 
நாவரச சான த�பி, 
உட�வர நைக%� ெத�5�  
பாைவV� வி(0தா@ வ0தா ; 
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எ�5ள0 தனி&ப B0தா ; 
ஓவிய� வ-லா ; எ�ற� 
உ(ைவV� எDதி னாேள! 
 
எ�ைனேய தனியி (01 
ேநா$!வா ; யா�ேநா$ !3கா- 
த�5ள� என$கீ வா ேபா- 
தாமைர %க�க வி*01 
��னைக �Iவா ; யாேனா� 
�றWெச�றா  அக01 B�பா ; 
பி�னிய இரA" ள�தி� 
ெப&றிV� அறி0தா� ெப&ேறா�. 
 
வ 9�ைடவி� டக= த&! 
ெம-லிேயா உ ள� ைந0தா ! 
X�Bய வAB த�னி- 
பல�ஏற� �ற�தி- !0தி 
வா�Bய பசிேநா யாளி 
வ�B�த ேசா&றி ேலகA 
நா�"த- ேபா-எ� ேம-கA 
நா�Bனா  இைம�த லி�றி! 
 
தைல$!ழ- ேம&ெச_ வ0தி! 
தாமைர, %க%� வாV�! 
மைல$கி�ற L$ெக  ளி�X! 
வா@�தெச3 கா0த  அ3ைக! 
!=$ெகன இைட! =3க+ 
சிI�ெத�ைன$ ெகா-= %-ைல! 
மல�$கா�ைட ஏ&றி+ ெச�ற 
வABைய மற0ேத னி-ைல! 
 
எ�நிைல அறிய வி-ைல 
எ�ெப&ேறா�; ம3ைக ந-லா  
த�னிைல அறிய வி-ைல 
தைன�ெப&ேறா�! ஏேனா ெப&றா� 
%�நிைல ேவG நா3க  
%Dந9ள$ !ழ0ைத அ0நா ; 
ந�னிைல காண ேவA"� 
நா�அவ , மணவ ைற$! ! 
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ேவட�ப� நைக%� தாளி� 
நிைனெவா" விைர01 ெச�றா�. 
வ 9ட�� ற�ேத ேதா�ற 
வ 9�"$!� பி�� ற�தி- 
மாட�� றாைவ$ கAடா� 
மாமர ந9ழ லி�கீ*! 
ேதட$கி ைட�த ேதஎ� 
ெச-வெம� ற(கி& ெச�றா�. 
 
பழ0தமி*+ �வB� ேதைன� 
ப(!வா� எதிI& கAடா ; 
இழ0தத� ெப(Wெச- வ�ைத 
'இற0ேத� நா� பிற0ேத�' எ�றா  
'தைழ�தமா மரநி ழ&கீ* 
என$ெக�ேற தனி�தி (0தா@ 
விைழ0தஉ� ெப&ேறா� ம&ேறா� 
வ 9�Bனி- நலேமா' எ�றா�. 
 
'த0ைதயா� �1ைவ ெச�றா�; 
தாயாேரா அAைட வ 9�B& 
!0திேய கைதவ ள��பா�; 
!�ப�1� ெப(மா  தா�தா 
வ0தன� அவ�தா� வ 9�" 
வாயிலி- E3! கி�றா�; 
ெச0தமி*� ப ளி ெச�றா� 
சிறியவ�! ஆத லாேல; 
 
க(மண& கடேலா ர�தி- 
பிற�வர$ கAட நA" 
விைர0ேதா" வ1ேபா- ஓட 
ேவABய தி-ைல, ��மா 
இ(�;மண�, கா&G, ந9ழ- 
இவ&றிைட ஒ�G ேக�ேப�; 
தி(மண� எ0நா ? நா�,ேம- 
ெசய�த$க ெத�ன?' எ�றா  
 
'நைக%�ைத வி(�� கி�ேற� 
நாைள$ேக மண$க ேவA"� 
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வைகெச@க அ�பா எ�G 
வா@வி�" நானா ெசா-ேவ�? 
நிகர&றா@ உ�ெப& ேறா�பா- 
ந9ெசா�னா ெல�ன?' எ�றா�; 
'மகQ$! நாண மி-ைல 
எ�பா�க ; மா�ேட�' எ�றா . 
 
இ-ல�1  தா@� !0தா ; 
'எ3! ளா@ நைக%�' ெத�ேற 
ெச-விைய அைழ�தா ; ம3ைக 
தி"$கி�" வ 9" ெச�றா . 
வி-லினி� ற�� ேபால 
ேவட�ப� ெகா-ைல ந93கி 
ந-லபி  ைளேபா- வ 9�" 
வாயி=  நட$கலானா�. 
 
மல�$!ழ- கAடா  'ஓ!ஓ! 
ேவட�பா வாவா' எ�றா . 
'நல0தாேன அ�பா அ�மா? 
நல0தாேன த�பி த3ைக? 
அல��க ைககா- வ0ேத 
அமர�பா சா�பி ட�பா 
இைலேபா�டா யி&G வாவா 
ேவட�பா' என�ப க�0தா . 
 
'தAட=$ காக வ0ேத�; 
அ�பB ேயஇ3 !�ைம$ 
கA"ேபா க�தா� வ0ேத�; 
கைட$!நா� ேபாக ேவA"� 
உA◌ுேபா எ�கி� ற9�க  
உAகி�ேற�' எனேவ ட�ப� 
உAடன�; உAண$ கAட 
நைக%�ேதா உவ�ைப உAடா . 
 
'!�ப�1� ெப(மா  தா�தா 
!ற�ைடவி� "ற3கி னாேர; 
எ�பB+ ெச�றா�? ந9யி3 
கி(0தாேய நைக%� தாேள! 
அ�பB அவ�ெச� றா=� 
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ந9ய�ேறா அைழ$க ேவA"� 
த��ந9 ெச@தா@' எ�G 
தா@மல�$ !ழலி ெசா�னா . 
 
இ_வாG ெசா-=� ேபாேத 
ெகா-ைலயி லி(0த தா�தா 
'எ_விட� ெச�G வி�ேட� 
இ3!�தா� இ($கி� ேறேன; 
ெச_வாைழ தனி-இ ரA" 
சி&றணி- ெந(3க$ கAேட� 
அ_விரA டக�ற பி�ன� 
வ0ேத�நா�' எ�G வ0தா�. 
 
உணவிைன %B�த பி�ன� 
'ஊ($!+ ெச-ல ேவA"� 
மணிஒ�G� ஆயி&'ெற�G 
மல�$!ழ லிட�தி& ெசா�னா�. 
'1ைண$!நா� வ(ேவ� த�பி; 
E3!வா@ சிறி1 ேநர� 
உண7Aட இைள��� த9(� 
உண�'எ�றா� ெப(மா  தா�தா. 
 
'இைள�பாறி+ ெச-க த�பி' 
எனமல�$ !ழ=� ெசா�னா . 
ஒளி%�1 நைகேயா, ஓB 
உய�0தஓ� ப�" ெம�ைத 
விள3!G ேம- விI��, 
ெவ Qைற� தைலய ைணக  
மளமள ெவ�G வாI 
வ0ெதா( �ற�தி- இ�டா . 
 
ப"$ைகைய� தி(�த� ெச@1 
ேவட�ப� ப"�தி (0தா�; 
இைடஇைட நைக%� தாQ� 
இளநைக கா�B+ ெச-வா ; 
�"%க� தா�தா வ01 
'E3க�பா' எ�G ெசா-வா�; 
கைடவிழி திற0த பா3கி- 
கALB$ கிட0தா� பி ைள. 
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3. த0ைதயா� இ(வ($!� சAைட 
 
எAசீ� வி(�த� 
 
மணவழக�, கைடயினிேல வணிக ேரா" 
வரவி($!� சர$!நிைல ஆ@01 பா��1$ 
கண$ெக"�1$ ெகாAB(0தா�. அ0ேந ர�தி- 
க(�பAண� எ5�ஒ(வ� !G$கி- வ01 
'மணவழக ேர,ஆயிர�ைத0 jG 
மாவரச�$ ேகந9வி� த(த- ேவA"� 
பண%D1� வா3கிவர+ ெசா�னா�' எ�றா�; 
பைத�தி�டா� மணவழக� மான� எAணி! 
 
'சீ�ேட1� த0தாேரா? உ�னி ட�தி- 
ெச=�1வ1 சIயி-ைல அறிேய� உ�ைன; 
P�ட�தி� ந"வினிேல !G$கி� டாேய 
PGகந9 மாவரச Iட�தி-' எ�றா�; 
'ேக�கி�ேறா� ெகா"�தபண� எI+ச- எ�ன? 
ெக�டநிைன� �ைடயவ�ந9�' எ�G Pறி 
ந9�Bனா� த�நைடைய$ க(�பA ண�தா� 
ந9(!�தா� மணவழக� இ(கA ணா=�. 
 
வ0தி�டா� மாவரச� எதிI- நி�G 
'ைவகீேழ எ�பண�ைத' எ�G ெசா�னா�; 
ெநா0தி�டா� மணவழக�' ெநாBயி- எAணி 
j&G$! %$காலா� வ�B ேபா�"� 
த0தி�டா�; மாவரச� ெப&G$ ெகாAடா�; 
'தகாதவI� ந�பாேல மான� ேபா!�' 
இ0தெமாழி ெசா�னமண வழக� த�ைன 
ஏசிமா வரச�தா�, ஏக லானா�. 
 
'மாவரச� த�ைனநா� பணமா ேக�ேட� 
ைவ�1ைவ�பா@ எ�Gைர�தா� வா3கி வ0ேத�; 
யாவெரா"� ேபசிநா� இ($!� ேபாதி- 
எவேனாவ0 ெதைன$ேக�டா� பண3 ெகாெட�G 
ேநாவஉைர� தி�டாேன த9ய� எ�ைன 
jறாயிர� ெகா"$க- வா3க- உ ேள� 
நாவா-ஓ� வைசேக�ட தி-ைல எ�G 
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நனிவ(0தி மணவழக� அDதி (0தா�. 
 
மணவழக� வழ$கறிஞ னிட�தி& ெச�றா� 
மான$ேக Bத&ெக�ன ெச@வ ெத�G 
தணிவ&G� பதறினா�; ெபா@வ ழ$!� 
தா�ெதாட3க வழ$கறிஞ� சா&ற லானா�. 
இண3கமG� தவனாகி நAப� ப-ேலா� 
இடெம-லா� இைத+ெசா-லி வ(0த லானா�; 
1ைணவியிட� ெசா-வத&! வ 9" வ0தா�; 
ெதாட�பாக நட0தவ&ைற+ ெசா-லி� த9��தா�. 
 
4. எதி�பாராத இைடWச- 
 
அகவ- 
 
"நA�ளா� த9ைம நாB5� அதைன� 
பA�ளா� ெபாG�ப�; பைகைம ெகா ளா� 
தா7G� உ3க  தைகைமைய அ0த  
மாவர சாேலா மா&ற %BV�? 
த91ெச@ தா�$!� ந�ைம ெச@வ� 
L1 ண�0தவ� %னி7 ெச@யா�; 
அ�தா� மற�ப�ீ; அக�ேநா காத9�" 
எ�G ேதGத- இய�பினா  த3க�. 
 
மக�ேவ ட�ப� வ01 ேச�0தா�; 
த0ைத யாIட� சா&G கி�றா�; 
"சி�னா� த0தா� ஐ0jG nபா@ 
மணிப� தாகி&G மாவர சி-ல� 
அ(கி- இ(0ததா- அ3!+ ெச�ேற�; 
மல�$! ழல�ைமயா� வ&�G� தியதா- 
உAேட�; ச&ேற உற3கிேன�; எ�5ட� 
ெப(மா  தா�தா வ(வா ரானா�." 
 
மக�ெசா- ேக�ட மணவழ க�தா� 
%க3கன லாக "%�டா ! %�டா ! 
ெச-ல லாேமா த9ய� வ 9"? 
மதியா� வ 9" மிதியா� ந-லா�! 
ெபா-லா� பி ைள நி-லா ேதஎதி� 
ேபாேபா!" எ�G �கல லானா�. 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 
த3க� மகைன� த�ைகயா- அைண�1 
"மாவர சி�G மதி�பிலா வைகயி- 
நட0ததா- அ�பா நவி�றா� அ�பB; 
கைட$!� ேபாயி( கAேண" எ�றா ; 
அட$க %Bயா� 1�ப� 
பைட�த ேவட�ப� ெச�றா� பணி0ேத. 
 
5. பைக நAபாயி&G 
 
ப·ெறாைட ெவAபா 
 
தா*வார0 த�னிெலா( சா@7நா& காலியிேல 
வா*வி- ஒ(மா� வ0தெதன எAணி 
 
மணவழக� சா@0தி(0தா�. மா&Gய�0த த3க� 
1ைணவ5$ேகா� ஆGத=� ெசா-லி அ(கி(0தா . 
 
த3க�எ�G Pவி� தBf�றி அ�ெப(மா  
அ3!வர லானா�; அகமகி*0தா� அ_வி(வ�. 
 
சா@0தி($க நா&காலி த0தா�; ப(க�பா- 
ஈ01, நல3ேக�ேட எதிI- அம�0தா�க . 
 
"ேவட�ப ேனா"தா� வி-லிய dIனி�G 
வாடைக வABயிேல வ0ேத�; கைட�ெத(வி- 
 
ெவAகாய� எ�ன விைலெய�G ேக�"வ0ேத� 
�Aைட$கா@ வா3கிவர+ ெசா�னாெள� ெபAடா�B. 
 
வி-லிய dI-ஓ� ேவB$ைக கAேட�உ� 
ெச-வைன� ப&றிய ெச@திஅ1! ெசா-=கிேற�: 
 
'ப�1 மணிஇ($!� பாைவ நைக%�தா  
��தக%� ைகVமா@ வ 9�"� �ற�தினிேல 
 
உ ளெதா( மாமர�தி� ந9ழலிேல உ�கா�01 
ெத Q தமிழி- ெச=�தியி(0 தா க(�ைத; 
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ேவட�ப� வ0தா� விைள0தவ&ைற எ�ெசா-ேவ�! 
'ேதட$ கிைட�தஎ� ெச-வேம' எ�றா�. 
 
மைற01நா� ேக�B(0ேத� வWசியி� ேப+ைச! 
'இற0ேத� நா�இ�G பிற0ேத�' என� �க�றா  
 
அ�பி� ெப($க�ைத அ�னவ�பா- நா�கAேட�; 
'எ�G மண� நட$!�?' எ�Gேக� டா பாைவ. 
 
'ெப&ேறா�பா- ந9நம1 ேபர�ைப$ Pறிமண� 
இ&ைற$ேக ஈேடற ஏ&பா" ெச@'எ� றா . 
 
'ந9தா�ெசா-' எ�Gைர�தா� ேவட�ப�! ேநIைழயா , 
'ஓ1ேவ�. நாணமி-லா ஒAெடாBஎ� பா�'எ�றா . 
 
இ_வாG ேபசி இ(0தா�க  அ�னவ&ைற 
அ_வாேற ெசா-ல அறிேய�; அேதேநர� 
 
வ 9�Bனி�G தாயைழ�தா  ெம-லி மைற0தாேள. 
ஓ�ட ெம"�தாேன ேவட�ப� உ�ெச�றா�. 
 
'வா'எ� றைழ�தா  மல�$!ழலி ேசாறி�டா , 
பாைவயவ  ேவட�ப� பா�$க உலவிய1�, 
 
ெம�ைதைய� E$கிவ01 தாழ விI�த17�, 
%�1+ சிI�ைப %க�தி- பர�பிய1� 
 
ேவட�ப� E3!வ1 ேபாேல விழிLB 
ஆ"மயி- வ0தா- அழைக� ப(!வ1�, 
 
எ_வாG ைர�ேப�காA யாேனா� கவிஞனா? 
இ_ேவைள இ0தெநாB ஏ&பா" ெச@தி"க! 
 
இ�ேற ெசய�த$க இ�பமண� ைதநாைள$ 
ெக�றா-, 1B$!� இளைமநிைல எ�னவா!�?" 
 
எ�றா� ெப(மா . இைவயைன�1� ேக�B(0த 
!�ெறா�த ேதாளா5� த3க$ ெகாBV� 
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மயி�P+ ெசறிய மகி*+சி$ கடலி- 
உயி�ேதாய� த3க  உடைல மற0ேத 
 
கலகெலன ேவசிI�1� ைகெகா�B ஆ��1� 
உலவிV� ஓBV� ஊைம எனஇ(01� 
 
ேபச� தைல�ப�டா� "எ3க  ெபIயபி ைள 
யி�காத- ெநWசினிேல வாDகி�ற வWசிையஎ� 
 
ெசா�ெதலா� த0ேத5� ேதா1ெசய மா�ேடாமா? 
க�தினா� மாவரச� கAடபB ஏசிவி�டா�. 
 
எ�பி ைள த�மக ேம- எAண�ைவ�தா� எ�னி-, அவ� 
ெபா�னBைய எ�தைலேம- Xண மGபேபனா? 
 
எ�பி ைள உ ள�, அவ� ஈ�றகிளி� பி ைளV ள� 
ஒ�றானா- எ3க  பைகV� ஒழியாேதா!" 
 
எ�றா� மணவழக�, ஏ1ைர�தா  த3க�எனி-, 
"இ�ேறந9� வி-லியd� ஏ!கதா� தாதா�தா! 
 
எ3க  மக�க(�ைத எ�மிட�ெசா� ன 9�அ1ேபா- 
தி3க %க� தா க(�ைத அ�னவ�பா- ெச�பி 
 
மண�ைத விைரவி- மணமக� வ 9�B- 
பண+ெசல7 ேந�0தா=� பா3கா@ நட�த 
 
உGதிெப&G வ0தா-எ� உ ள� அைமV�. 
அறி7ைடய�ீ உ�மா-தா� ஆ!�இ1" எ�றா . 
 
சி&Gண 7A" சிவ�ேபற$ கா@+சியபா- 
ெப&ேற ப(கி� ெபIயெதா( வABயிேல 
 
ஏறினா� தா�தா 'இைசவா� அவ�' எ�G 
Pறி+ெச� றா�மகி*+சி ெகாA". 
 
6. மணமக� வ 9�B- மண� 
 
அகவ- 
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"காயா பழமா கழGக" எ�றா . 
"கனிதா�" எ�G கழறினா� தா�தா. 
வABவி� Bற3கி வ0தா� உ ேள 
த3க� "நட0தைத+ சா&Gக" எ�றா . 
 
"எ�ேம- மாவர�$ ெகI+ச- இ(0ததா? 
மைற0ததா?" எ�றா� மணவழ க�தா�. 
"ஒ�பி னாரா? ஒ�பவி- ைலயா? 
ெச��க" எ�G ெச�பினா  த3க�. 
 
"இ(0தா ர�ேறா வ 9�டா� எவ(�? 
ெகா-ைலயி- காதல� PB� ேபசிய 
எ-லா� அவIட� இய�பி ன 9ரா? 
மற0த9ரா?" எ�றா� மணவழ க�தா�. 
 
"!G$ேக ேப+ேச�? ெபாG$க ேவA"�. 
உைர$க மா�ேடனா? உ�கா (3க " 
எ�றா� தா�தா. இ(வ(� அம�0தா�. 
 
"நா� கிள�பிேன� நா= மணி$ேக 
ஐ01 மணி$ெக-லா� அ_விட� ேச�0ேத�. 
மாவர சி(0தா�. மல�$!ழ- இ(0தா . 
நைக%� தி(0தா . நட0தைத+ ெசா�ேன�. 
"ேவேற எவைனV� வி(�ேப�" எ�G�, 
"ேவட� பைன�தா� வி(�பிேன�" எ�G�, 
ச�ட வ�டமா@+ சா&றினா  ம3ைகV�. 
"தி(மண %B7 ெச��க" எ�ேற�. 
ஒ(ேப+ சி-ைல, ஒ��$ ெகாAடா�. 
"மணமக� வ 9�B- மண�நட$ க�"�" 
எ�ேற� 'சIதா�' எ�றா� அவ�கQ�. 
"க(�பAண� எ�பவ� கைட$! வ01 
ெவG�பா@� ேபச ேவABய தி-ைல. 
ஆயி5� அவ�எ� அ��G நAப� 
ந�பலா� அவைன, ந�ப வி-ைல; 
மணவழ கவைன மதி$க வி-ைல; 
அதனா- எ�மன� ெகாதி�த 1A". 
மணவழ க�த� மக5�, எ�ற� 
இைணயிலா மகQ� இைண0தா� எ�றா- 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ெப&றவ�$ கிதி=� ேபI�ப ேம1? 
நாைள$ கவ�கைள நா�எதி� பா��ேப�. 
மணவழ!, த3க�, ைம0த�, ம$க  
அைனவ(� வ(�பB அறிவி$க ேவA"�!' 
மாவர�, மல�$!ழ-, வாயா- இ�பB 
ஆவேலா" Pறினா�. அறிக" எ�G 
ெப(மா  தா�தா ேபசி %B�தா�. 
ெப(ம கி*+சி! ெப(ம கி*+சி! 
 
இரெவ-லா� பயண ஏ&பா" ெச@தன�. 
விBVமா? இரவி� இ(�" 
விBVமா? காைல மல�கஎ� றனேர. 
 
7. மணம$க  க(�1ைரக  
 
நாலB�தர7 ெகா+சக$ கலி�பா 
 
திAைணயிேல மாவரச� சி&றாைன$ !�Bேபா- 
கAைண எதி�அ5�பி$ கா�1$ கிட$கி�றா� 
வAண மல�$!ழலி வ0தி"வா  உ�ெச-வா  
ெபAணா  நைக%�ேதா ேபசா 1லவினேள. 
 
கD�1 மணிக  கலகெலன$ ெகாWச  
இD$!� எ(1க  எ$களி�1� தாவ� 
பD��நிற வABய�G� ப+ைசய�G� ஆக 
%D�பQவி- வ 9�"$! %�வ01 நி�றனேவ! 
 
மணவழக�, த3க  மக�, சிGவ�, தா�தா 
தணியா மகி*+சி தD7� %க�தா- 
அணியா@ இற3கிவர மாவர ச3ேக 
பணிவா@ வரேவ&க� பா3கா@உ� ெச�றாேர. 
 
'அ�மா வ(க;எ�G அ��மல�$ !ழ=� 
ைகமல� தாவ$ கனிவா@ வரேவ&றா . 
ெச�ைமநைக %�1�எதி� ெச�G 'வண$க�' எ�றா . 
ெம@ைம, மகி*+சி, அ�� வ 9ெட-லா� ஆ��தனேவ! 
 
E@ைமெசய ந9ரளி�1$ Pட�தி- ெசா$க�டா� 
பா@விI�1 ந-லாவி� பா=� ப(கைவ�1 
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வா@மண$!� ெவ ளிைலகா@ வ�B- தனிலி�ேட 
ஓ@வா@ நல�ேபசி உ ள� மகி*0 தார3ேக. 
 
"ேவட�ப� உ ள� நைக%�ைத ேவAB&ேற 
ஆ"� மயி=� அவ�ேம- உயி�ைவ�தா . 
நா" நகரறிய நாள�றி- இ3கிவைர 
ந9`ழி வா*க" எ�றா� ெநWசார ேவதா�தா! 
 
ஈ�றா� க(�ெத�ன? இ�ப� தி(மண�ைத 
L�Gநா� பி�ேன %B$க நிைன$கி�ேற�. 
ஆ�ற ெபIேயா�$ கைழ�ப5�ப ேவA"ம�ேறா 
ேதா�றியஉ� எAண�ைத+ ெசா-வ 9�"எ� றா�தா�தா. 
 
மகி*+சிVட� ஒ��வதா@ மாவரச� தா5ைர�தா�. 
�க*+சிVG� "ேவட�ப� Xைவ மண�ைத  
இக*+சியா ெச@தி"ேவ�?" எ�றா  மைனவி. 
நைக�ேபா" ந�ெற� Gைர�தா� மணவழேக! 
 
அ��நைக %�தி� அ(கி- அம�0தி(0த 
த�1ைணவி யானஎழி- த3க�ைத ேநா$கிேய 
'உ�க(�ைத+ ெசா-'எ� Gைர�தா� மணவழக�. 
இ�ப நைக%�1� ஏ3கி%க� பா�$ைகயிேல; 
 
'நாேனா மG�ேப� நைக%�ேத? எ�மகைன� 
ேதேன, உயிெர�றா@; ேசயவ5� அ��ெகாAடா�. 
மாேன மயிேல ம(மகேள எ�வ 9�" 
வான நிலாேவ மகி*"ெவ�றா  த3க%ேம! 
 
"இ�ப நைக%�ேத உ�க(�ைத யானறிேவ�. 
எ�றா=� இ3ேக இ(�பா� அறி0திடேவ 
அ�பா- உைர�தி"வா@ ஆணழ!� அ�பBேய 
ப�5த- ேவA""ெம�G தா�தா பக�0தனேர. 
 
"க�டழக ைனமண$க$ கா�தி($கி� ேறேனநா� 
அ�Bயி-ைல அ�Bயி-ைல ஆனா- ஒ(தி�ட� 
ம�டமா@+ ெசலவி"க எ3க  மண%B�1� 
த�டா ம-ஈக தனியி-ல�" எ�றனேள. 
 
ேம=� நைக%�1 விAண�ப� ெச@கி�றா  
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"ஏ=ம�"� எ3க  !B�தன�ைத யா�பா��ேபா� 
ஏலாைம உAடானா- எ�மாமி யா�உ ளா�!" 
ேச-இரA" கAணானா  ெச�பினா  இ�பBேய! 
 
"யா5மைத ஒ��கிேற�; எ�க(�1� அ�ன1ேவ! 
நாேனா கைடயினிேல ந�றி(�ேப� அ�பா, ஏ 
ேத5�ஒ( jGn பா@மாத� ஈ0திட�"�. 
ேதேனாைட எ�வா*$ைக." எ�Gைர�தா� ெச�ம=ேம! 
 
"மாமிெகா" ைம$! வழியி-ைல. ைம�1ன�க   
தாெமா�G ெசா-=� தகவி-ைல. த�1ைணவ� 
ஏமா&றி னா�த� இைளயவைன எ�G ெசா-=� 
த9ைமயி-ைல. த$கெத�G" ெச�பிமகி*0 தா�தா�தா. 
 
ெபA^$!+ ெசா�1Iைம இ-ைலஎ�ப� நா�த(ேவ�, 
கAைண இைமயிரA" கா�ப1ேபா- எ�ம(க� 
பA^� !B�தன�ைத ேமலி(01 பா��தி"ேவ�. 
உAைம" எ�றா� மாவரச�; ெப&றவQ� ஒ�பினேள! 
 
"நைக%�தி� எAண�ைத நா�ஒ�� கி�ேற�. 
மிகஓ� '!"�ப விள$ேக&ற-' ந�ேற! 
த!�"எ�றா  த3க�! மணவழக� தா5� 
மக5$! மாதெமா( jGதர ஒ�பினேன! 
 
L�றாநா  ந�! மண�ைத %B�ப ெத�G� 
ஏ&G$ெகாAடா� எ-ேலா(�. சா�பா Bனி1Aடா�. 
வா�ேதா@0த ெவAணிலவி- வAB �ற�ப"%� 
ேத��ர$க+ "ெச�G வ(கி�ேறா�" எ�றனேர. 
 
8. தி(மண அைழ�� 
 
அகவ- 
 
"விB0தா- தி(மண�! விAணி� நில7 
வB0தஇ� றிர7 மண�ெபA வ(வதா-, 
வா*�தி ந93க  வரேவ& பத&!�, 
காைல மல�0த1� கவி�மண வைறயி- 
மாைல யி�ட மணம$ க தைம 
வா*க எ�G வா@மல�0 திட7�, 
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உட�யா� பI0தி"� உண7A ^த&!�, 
வ0த(  �Iக, வ0த(  �Iக!" 
எ�G, த3க� மணவழ! 
நி�G வ 9"ெதாG� நவி�றன� பணி0ேத! 
 
9. %த-நா  இர7 
 
க�டைள$ கலி�1ைற 
 
அ�றிர ெவா�ப தB$க %ரச� %ழ3!மணி 
%�றிலி- வாைழ க%!ெத3 கி�!ைல %�தி�ஈ01 
ந�G சிற$க ந"�பக- ேபால விள$ெகIய� 
ெபா�1கி- XAட ெத(மாத� ஆடவ� ேபா0தனேர! 
 
வி(�ப0 தர�த$க ெவA1கி- க�B விள$கில!� 
ெத(�ப0த- வாயிலி& ெச0E$ கிேலமணி� ேத�இரA"� 
*இ(�ப3 ெகன�த3க� ெச�ம- இவ�நி� றி(0தபB 
வர�த� ைகP�பி வ(வா� தைமவர ேவ&றனேர! 
 
(*இ(�� அ3! என� பிI$க)  
 
மாட� �றா$க  மயி-!யி- மா�நிக� ம3ைகய�க  
ஆடவ� பி ைளக  எ ளிட மி�றி அம�0தி(0தா�. 
வ 9ட� பB�ெத(� ப0தலி- அ�பB! மாBயி�ேம- 
ேவட�ப� பா��1நி� றா�ம3ைக யா வ(� ேவB$ைகேய! 
 
இைசவ0 த1ெபா�ெபா� எ�ேற! விழிPச வ0தெதாளி! 
மிைசவA ணெம(! கAணாB+ ச�ன-க  மி�விள$க� 
அைசகி�ற ஊசலி� %�பி� இ($ைகக  ஆகியேதா� 
விைசவAB வ0த1 வ0தா  நைக%�1 ெம-லியேல! 
 
மாவர ச�பான ம$க  மல�$!ழ- ம&றவ�பி� 
ஏவல� ெப�Bக  ப�"� ப"$ைகக  ஏ0திவர� 
Xவி லி(01 ெபைடய�ன� ஒ�G �ற�பட-ேபா- 
பாைவ இற3கின  வABவி� ேடெத(� ப0த-%�ேன! 
 
'வாழி மண�ெபA நைக%�1 ந-லெபA! வாழிஎ�ேற 
ஆழி %ழ$ெகன யா( %ழ$க, அBெய"�ேத 
யாழி� நர�பிைச ஏD� சில��� சில�ப உட� 
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ேதாழி நட�த நட0தா இ- ேநா$கிஅ� E@ெமாழிேய! 
 
வானி- 1ைவ�த %Dநில ேவ%க� வAகடலி�  
மீனி- 1ைவ�தந9  ைமவிழியா அவ  ேவட�பனி� 
ஊனி- 1ைவ�1� உயிI- 1ைவ�1�த� வாயி-உAண� 
ேதனி- 1ைவ�தந& ெச_வித ழா வ 9" ேச�0தனேள! 
 
பா=� பழ%�அ� பாைவ$க ளி�தன�! ப&பல(�  
ேம=� கமDந9� ேதாQ� கம*மாைல ெவ ளிைலகா@ 
ஏ=� பBஎ@தி ஏகின�! ேவட�ப� இ3!ம3!� 
கா=� க"க� திIவா� நைக%�1$ கAபடேவ! 
 
அ�மா 1யி�றன ேரா'என ேவட�ப� அ_வைற$!  
��மா வினவி� தைலந9�ட அ3ெகா( ேதாழி ெசா�னா : 
"எ�மா த(�1யி� றா"ெரன ேவ! இ1 ெபா@�ைமஎ�ேற 
ெச�மா 1ைளஇத* சி0தின ேளெவA நைக%�1ேம! 
 
LBய கAகQ� Lடாத ெநW�மா@ %�னைற$!  
ஆBய ேதாைக அட3கின ! அ�பB ேவட�ப5� 
பாBய யா*ேபா- கிட0தன� ஓ��ற�! பா-இரேவா 
ஓBய ேத,எதி� உ&ற1 கீ*$கட- ஒAகதிேர! 
 
10. மணவா*�1� வழிய5��� 
 
அகவ- 
 
எD0த1 பIதி$ !ழ0ைத கடலி� 
ெகDந9 ல�தி- ெச�ெபா� Eவி! 
கIய கிழ$!வா� திைரயி-, ெவQ��� 
மWசQ� ெச�மணி வAண%� ஒளிெசV�! 
எD�வைள01 ெநளி01 விD�கட- அைலேய. 
அழகிய ெத�பா3 காட& கைலேய! 
�திய காைலயி- �திய பIதியி� 
எதிI- அடடா சதி�$க+ ேசI! 
 
கிழ$கி- திராவிட&!$ கிைட�த கட-%ர�, 
%ழ$!ேவா� இ�றி %ழ3!� இைசயர�! 
 
திைரகட- %ழ$ெகன� தி(மண வ 9�B� 
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ெப(3P� Bைசயர3! ெச@த இைசமைழ 
ெத(�ெதாG� இ-ல0 ேதாG� ெத�ற- 
தி(�ேத� ஏறி+ ெச�G காெதலா� 
"வ(க மண�1$" ெக�G ெப(கி&G! 
 
மணவ 9" ேநா$கி வ0தன�. எ�ேன! 
அணிஅணி யாக அணியிைழ ம3ைகமா� 
1ைணேயா" ந�மல� %$கனி �ம01! 
நைக%�ைத மல�ெப@த ந�ன 9 ரா�B$ 
!ைறவற நG��ைக !ழ=$ P�B 
மண$!ெந@ தடவி வாI�X� பி�னி 
மணியிைழ மா�B, எ� கAணா� B$! 
ஏ=� ேசைல எ1ெவன எAணி 
நிலா%க� தி&! ந9ல+ ேசைல 
ேந��தி ஆ$கி நிைல$கA ணாB 
பா�$க+ ெசா�னா�; பா��த நைக%�ேதா 
கAணாBயி-தைன$ கAடா ; த�மன�  
1 நாB ேவட5$ ெகா�� ேநா$கினா . 
கா=$ !+சிரா@, ேம=$!+ ச�ைடய" 
ேச=$! நிக�விழி� ெதIைவ காண� 
ெத�னா� "+ேசர ேசாழபாA BயI- 
இ0நா  ஒ(வேனா எ�ன நி�றா�. 
 
'வ(க தி(மண ம$க !' எ�G 
தி(01 தமிழ� ெபIயா� அைழ�தன�. 
தி(மண� ப0தலி� சிற��G மணவைற, 
இ(மண ம$கைள ஏ0தி� த�னிைட, 
%Dநில வழெகாD! %க%�, ம&G� 
எD0த பIதிேந� ஆணழ! %க%� 
இ(�ப1 கா�B இGமா� �&ற1! 
நிைறமணம� ெறலா� நGமண�, இ�னிைச  
அறிஞ� ெபAB�, ஆடவ� ெப(3கட-! 
உதிI� �1மல� எதி(G ம�றி� 
நிைற0தா� ைகயி- நிைறய� த0தன�. 
ெபIயவ� ஒ(வ�, "ெபAேண நைக%�1! 
ேவட� பைனந9 வி(�பிய 1Aேடா?" 
வா*வி� 1ைணஎன+ T*0த 1Aேடா?" 
எ�ன=�, நைக%� ெதD01 வண3கி, 
"ேவட�பைன நா� வி(�பிய 1A"; 
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வா*வி� 1ைணஎ�G T*0ேத�" எ�றா . 
 
"ேவட� பாந9 மி�நைக%�ைத 
மண$கேவா நிைன�தா@? வா*$ைக� 1ைணஎன 
அ^க எAணேமா அறிவி� தி"வா@" 
எ�ன=� ேவட� எD01 வண3கி 
"மி�நைக %�ைத வி(�பிய 1A"; 
வா*வி� 1ைணயா@+ T*0ேத�" எ�றா�. 
 
மணகம  நைக%�1 வா*க வா*கேவ! 
மணமக� ேவட�ப� வா*க வா*கேவ!" 
எ�றா� அைனவ(� எழி-மல� வ 9சிேய! 
 
த�மல� மாைல ெபா�மக� கிட7� 
ெபா�மக  மாைலைய அ�னவ& கிட7� 
ஆன தி(மண� அைட0த இ(வ(�, 
வான� சிலி�$!� வAடமி ழிைச$கிைட 
ம�றின� யா�$!�, அ�ைனத0 ைதய�$!� 
ந�றி Pறி வண$க� நட�தி 
நி&ற=�, "ந9வி� ந9" வாழிய! 
இ&ைறநா  ேபால எ&ைற$!� மகி*க! 
ேம=�உ� வா*ேவ ஆெலன+ ெசழி�1 
அG!ேபா- ேவ�ெபற! !ைறவி- லாத  
ம$க� ேபG ம-!க" எ�G, 
மி$! ய�0தா� ேம=�வா*� தினேர! 
அைம0தா� எவ�$!� தமிழி� சீ�ேபா- 
கமD�ந9� ெதளி�1$ கம*தா� T�B 
ெவ&றிைல பா$! வி(�பி அளி�தா�. 
 
ம&G� ஓ�%ைற 'வாழிய ந�மண�' 
எ�G, வ0தவ� எD0த அளவி-, 
எழி-மண ம$கQ�, ஈ�றா� தா%� 
"ந�றி ஐயா! ந�றி அ�மா! 
இைலேபா�"� பIமாறி எதி�பா�� தி($!� 
எ�அவா %B$க இனிேத வ(க! 
உAண வ(க, உAண வ(க" 
எ�G ப�%ைற இ(ைக ஏ0தின� 
ந�மண வி(01$! நAணின� அைனவ(�. 
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மணமக  மணமக� மகி*ெவா" !0தின�; 
1ைணய" 1ைணவ� இைண0திைண01 !0தின�; 
 
வIைசயா@� ப-ேலா� வ�B� தி(0தன�. 
வி(01 %B�1, விI�த பாயி- 
அம�0தா�$!+ ச0தன� அளி�1$ கம*�ன- 
அைமய� ெதளி�ேத அைடகா@ அளி$க 
மணம$ க தைம வா*�தின� ெச-ைகயி- 
எழி-மண ம$க  ஈ�ேறா� 
வழிய 5�பின� வண$க� Pறிேய. 
 
11. ேசாைலயி& காதல� 
 
எAசீ� வி(�த� 
 
நைக%�1 ேவட�ப� மகி*+சி ேயா" 
நாழிைகைய வழிய5�பி$ கா�தி (0தா�; 
மிகந-ல மணி�ெபாறிV� ஐ0த B$க  
விைசவAB ஓ�"பவ� வ01 நி�G 
"வைகமி$க அரசினI� X3கா வி&! 
வ(கி�ற9ேரா?" எ�G வண3கி$ ேக�டா�; 
தகதெகன� தனியைற$ேகா� அழைக+ ெச@V� 
ைதயலினா  ேவட�ப� "ஆ�ஆ�" எ�றா�. 
 
விைசவAB ஏறினா� இரA" ேப(�; 
விைரகி�ற காவிIயி� ெவ ள� ேபால 
இைசஎD�பி+ ேசாைல$!  ஓB நி&க 
இற3கினா� மணம$க  உலவ லானா�; 
அைசV�அவ  ெகாBயிைடைய இட1 ைகயா- 
அைண�தபB ேவட�ப� அழ! ெச@V� 
இைசவA" பா"மல� மர3க  ��க  
இன3கா�B� ெபய�Pறி நட�தி+ ெச�றா�. 
 
வள���மயி- நாைல01 மா�ஏ ெழ�" 
ம&ெறா(பா- �றா$P�ட� ெப(வா� ேகாழி 
வைளெகாAைட நில0ேதாய$ !�ைப� த9னி 
வா@�பறிV� நிற+ேசவ- P�"$ கி ைள 
விைள$கி�ற கா�சியி�ப� gக�0ேத ஆ3ேகா� 
விசி�பலைக ேமலம�0தா�; ெவ ைள$ க-லா- 

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஒளிசிற$!� இரA"(வ� கா^ கி�றா�; 
ஒ(ெபAணி� அ( ேவAB ஒ(வ� நி�றா�. 
 
"இர3காேதா ெபA^ள0தா� இ0ேந ர0தா� 
இ�ப�தி- ஒ(சிறிேத ஒ�ேற %�த� 
தரேவA"� என$ெகWசி நி&க$ P"�; 
த0தி�டா- ைக+சர$கா !ைற01 ேபா!�? 
சIயாக ஆGமணி, மாைல� ேபாத 
தணேல&G� ெத�றலிைன எவ�ெபா G�பா�? 
ெதI0தைனேயா? என$ேக�டா� எழி-ேவ ட�ப�! 
ெதI0தெத�றா ." வ 9�"$!+ ெச-ல =&றா�. 
 
12. இ�ப� 1ைற 
 
எAசீ� வி(�த� 
 
க�Bலி�டா� ெம�ைத,தைல யைணக  இ�டா� 
கAகவ(� ெவA1கி=� விI�தா� ேமேல 
ப�"�ேபா� ைவமB�1� பா3கி- ைவ�தா� 
ப�ட இட� கம*கி�ற ப�ன 9� வ 9சி�  
த�"கி�ற கா�பக&றி மல�க  இ�"+ 
ச0தன�ப� ன 9�,அைடகா@� த�ட ைம�1 
ம�B�றி %$கனி,பா- பAணி ய3க  
ைவ�ெத3!�, விள$க3க  ஏ&றி னா�க . 
 
மிக+சிற��+ ெச@தி�ட தனிய ைற$! 
ெவளி��ற�1� தா*வார� நிைறய$ PB 
நைக�தா"� !ழ0ைதகளி- ஒ(வ� ேக�டா� 
'நா3க விைள யா"�அைற இ1ேவா' எ�G 
"�கேவAடா�, �1மண�ெபA �1மா� பி ைள 
�லவ�த( தி($!றளி� ெபா(ளா@ த&! 
வைகெச@1 ைவ�தஇட�, வா*வி- இ�ப� 
வா@$!�இட�!" மணம$க  வா*க ந�ேற.. 
 
நா�கா� ப!தி  
 
ம$க� ேபG 
 
அGசீ� வி(�த� 
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"நைக%�1 ேவட� ப�தா� 
ந�ம$க  ெப&G வா*க! 
நிகDநா  எ-லா� இ�ப� 
நிைலெபற! நிைறநா� ெச-வ� 
�க*மி$! வா*க வா*க!" 
என� தமி*� �லவ� வா*�த 
நைக%�1 ந-ேவ ட�ப� 
மண�ெப&G வா*கி� றா�க . 
 
*மி!சீ��தி� தமிழ ேவ0தி� 
அரசிய- அ=வ& ெக-லா� 
த!சீ��தி� தைலவ னான 
வ Qவ� அ(ளி+ ெச@த 
ெதா!சீ��தி அறj லி�கA 
ெசா-லிய தைலவி ம&G� 
த!சீ��தி� தைலவ� ேபாேல 
மண� ெப&றி��& றி(0தா�! 
 
*"மி!சீ��தி........வ Qவ�" எ�ற1 
எத&! எனி- வ wவ� எ�ப1  
அ0 நாளி- அரசிய- அ=வலக�தி� 
தைலவ5$!� ெபய� எ�பைத$ 
!றி�பதா!�. 
 
நாெளலா� இ�ப நாேள! 
நைக%�ைத� தD7� ேவட� 
ேதாெளலா� இ�ப� ேதாேள: 
1ைணவிV� 1ைணவ� தா5� 
ேகெளலா� கிைளஞ� எ-லா� 
ேபா&றிட இ-ல ற�தி� 
தாெளலா� தள�த- இ�றி 
நட�1வ� தைழV மாேற! 
 
ெப&றவ� ேதB ைவ�த 
ெப(Wெச-வ� உAெட� றா=�, 
ம&G�தா� ேதட ேவA"� 
மா0த�சீ� அ1ேவ அ�ேறா? 
க&றவ� ேவட� ப�தா� 
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கட-ேபா=� பலச ர$! 
வி&றி"� கைடV� ைவ�தா� 
வா*நாைள வ 9Aநா  ஆ$கா�! 
 
இனி�திட இனி�தி ட�தா� 
எழி-நைக %�தி ேனா" 
தனி�தற� நடா�1 த&!� 
தனியி-ல� ெகாAடா�! அ�ேனா� 
நிைன�ெப-லா� இ(நி ைன�பா�: 
கைடநிைன� ெபா�G; ந-ல 
கனி�ேப+�$ கி ைள வாD� 
த�வ 9�B� க(�ெதா� றா!�. 
 
L�றா0ெத (வில ைம0த 
பழவ 9�B- அ�� மி$க 
ஈ�றவ� வாD கி�றா�. 
இைடயிைட அவ�பா& ெச�ேற 
ேத�த0த ெமாழியா  தா5� 
ெச�ம=� வண3கி மீ வா�; 
ஈ�றவ� தா%� வ0ேத 
இவ�திற� கA" ெச-வா�. 
 
ந-லமா வர��, ஓ�நா  
நவி-மல�$ !ழலா  தா5� 
வி-லிய dI னி�G 
ெம-லிய- நைக%� ைத�த� 
ெச-விைய மகைள� பா�$க� 
தி"�எ�G வ01 ேச�0தா�. 
அ-லி�X விழியா  த3க� 
ேவட�ப� அ�ைன வ0தா . 
 
இ3கி1 ேக வி� ப�ேட 
எதி�வ 9�"� ெபா�னி வ0தா . 
ெபா3கிய மகி*+சி யாேல 
நைக%�தா  �திதா@+ ெச@த 
ெச3கதி� கA" நா^� 
ேத3!ழ-, எதிI- இ�ேட 
ம3காத �ைவந9� கா@+ச 
மைட�ப ளி ேநா$கி+ ெச�றா . 
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அைனவ(� அ�பா- உAடா�. 
மல�$!ழ-, ெபா�னி த�ைன� 
தனியாக அைழ�1$ காதி- 
சா&றினா  ஏேதா ஒ�ைற! 
நைனமல�� ெபா�னி ஓB 
நைக%�ைத$ கல0தா ! வ0தா ! 
'கனிதானா? காயா?' எ�G 
மல�$!ழ- அவைள$ ேக�டா . 
 
%�1�ப- கா�B� ெபா�னி 
Lவிர- கா�B வி�"� 
��ெதழி- நைக%� தி�பா- 
ேபா@வி�டா ; இதைன எAணி� 
ெபா�ெதன மகி*+சி எ�5� 
ெபா@ைகயி- வ 9*0தா  அ�ைன; 
அ�Eய ெச@தி ேக�ட 
த3க%� அக�X I�தா . 
 
மல�$!ழ- த�ம ணாள� 
மாவர சிட�தி- ெச@தி 
�ல�பட விர-L� றாேல 
�க�றன . அவ5� ேக�" 
மைலேபா=� மகி*+சி தா3க 
மா�டாம- ஆட- உ&றா�! 
இலாதவ� தமி*+சீ� ெப&றா� 
எனஇ(0 தா�எ- ேலா(�. 
 
'நைக%�1 நலி7 றாம- 
ந�Gகா� தி"3க ' எ�G 
மிக�தா*01 ேக�"$ ெகாAடா  
மல�$!ழ-! 'ெம@யா@ எ�ற� 
அக�தினி- ைவ�1$ கா�ேப� 
அWசாத9�' எ�றா  த3க�. 
நைக%�1+ �ைவந9� த0தா . 
ந�ெறன� ப(கி னா�க . 
 
மாைலயா@ வி�ட ெத�G� 
மா"க� Gகைள� பா�$க 
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ேவைலஆ  இ-ைல எ�G� 
விள�பிேய வAB ஏற 
Lைலவா ராம- மா" 
%"கி&ேற! அவ�க  ெநWேசா 
ேமேலாட- இ�றி� ெபAணி� 
வ 9�ைடேய ேநா$கி� பாV�. 
 
"இ�ைற$ேக ந�வ 9� "$!� 
தி(�பிட ஏ�நி ைன�தா@?" 
எ�Gமா வர� ேக�டா�; 
"என$கான ெபAB�$ ெக-லா� 
ந�றான இ0த+ ெச@தி 
நவில�தா� அ�தா�" எ�றா . 
"எ�ேதாழ Iட�ெசா- ல�தா� 
யா�வ0ேத�" எ�றா� அ�ேனா�. 
 
த3கேமா மகைன வி�"� 
த�வ 9" வ01 ேச�0தா ; 
அ3!நா& காலி ஒ�றி- 
அம�0தன ; உட�எ D0தா  
எ3க0த+ சாவி எ�றா ? 
ஈ0தன� இ(0த ம$க  
ெச3ைகயா- திற0தா  ேதா�ட+ 
சிறியேதா� அைறைய நாB. 
 
எழி-மண வழக� வ0தா� 
த3க�தி� எதிI- நி�றா�. 
"விழி�கா இ(�ட ைற$!  
எ�னதா� ேவைல? இ0த$ 
கழிவைட$ !�ைப$ ! ேள 
ைகயி�"$ ெகா Q வாேன�? 
ெமாழியாேயா விைட என$!? 
ெமா@!ழா-" எ�G ேக�டா�. 
 
அைறயினி- அ"$க� ப�ட 
எ(L�ைட அக&றி, அAைட 
நிைற0தி�ட விறைக� த ளி 
ெந"3ேகாணி L�ைட த ளி$ 
!Gகிய இட�தி னி�G 
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!0தாணி ந9$கி அ0த� 
1ைறயிேல கAடா  பி ைள� 
ெதா�Bைல எ"$க லானா . 
 
"நைக%�தா " எ�G Pறி 
ந"L�G விரைல$ கா�B� 
"1க ேபாக� 1ைட$க ேவA"� 
ெதா�Bைல" எ�றா  த3க�. 
மகி*0தன�! எனி5�, 'பி ைள 
ம(மக  ெபறேவா இ�5� 
ெதாைகஏD தி3க  ேவA"� 
இத&! ஏ� ெதா�B-?" எ�றா�. 
 
"ேபரவா வள�$!� எ�பா� 
ேபதைம! அ1ேபா- ந9V� 
ேபரைன$ காண லான 
ேபரவா$ ெகாAட தாேல, 
சீ(ற L�G தி3க� 
க($ெகாAட ெச@தி ேக�"$ 
காI(  த�னி- இ�ேற 
ெதா�Bைல$ கAெட "�தா@". 
 
எனமண வழக� ெசா�னா�  
ஏ0திைழ சிI�1 நாணி 
இனிதான ெதா�B ைல�ேபா@ 
ஒ(�ற� எ"�1+ சா��தி� 
தனத�� மணாள 5$!+ 
சா�பா" ேபாட+ ெச�றா ; 
தனிமண வழக� வ01 
தா*வார� ேதஅ ம�0தா�. 
 
உணைவV� மற01 வி�டா�; 
ெத(�ப$க� தைறயி� உ ேள 
பண�ெப�B தனிேல ெவ ளி� 
பாலைட ேத" த&!� 
1ணி0தன�; அைறயி- ெச�றா�. 
ெப�Bைய� E$கி வ01 
கணகண ெவன�தி ற0தா�. 
ைக�ெப�B தைனஎ "�தா�. 
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அதைனV� திற0தா� உ ேள 
ஐ0தாG 1ணி பிI�1 
%1ைமயா& சிைத01 ேபான 
L$!�பா லைடைய$ கAடா�. 
எதி�வ01 நி�றா  த3க�. 
"பா��தாயா இதைன!" எ�றா�. 
மதிநிக� %க�தா  "யா5� 
மணாள(� ஒ�ேற" எ�றா . 
 
நைக%�தா  L�G தி3க  
க(7&ற ந-ல ெச@தி 
வைகவைக யாக� ேபசி 
மகி*+சியி- இரைவ� ேபா$கி� 
பக-கAடா�. மாம னா(� 
நைக%�ைத� பா��1 மீAடா�. 
அக-வாேளா த3க�? அ3ேக 
நைக%�ேதா B($க லானா . 
 
"Tேடறி& றாெவ0ந9� தா�? 
விளவி" �($கா"் எ�G 
ேவட�ப� ெசா�னா�, அ�G 
விB0த1� நைக%� தி�பா-! 
Pட�தி- இ(0த த3க� 
"Pடா1 Pடா த�பா 
வாடேவ ைலவா3 காேத 
வWசி%� ேபாேல இ-ைல". 
 
என$Pறி� தாேன ெச�G 
ெவ0ந9ைர எ"�1 வ0தா ; 
மனமல� சிறி1 வாட 
விழிமல� அவ�ேம- ஓட 
நைனமல�$ !ழலா  ஆன 
நைக%�தா  த�ம ணாள� 
இனிதாக$ !ளி�ப த&ேக 
இய�றவா Gதவ+ ெச�றா . 
 
"நைக%�1 %�ேபா- இ-ைல 
நலிய+ெச@ யாேத" எ�G 
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�க�றன� அ�ைன யா�. ஏ� 
�க�றன�? என�த ன$!  
�க�றன�. எனி5� த� ைக� 
�ற�1 ள நைக%� தாைள�  
�க-எ�G� ேக�டா னி-ைல 
ெபாDேதாட$ ேக�ேபா� எ�ேற. 
 
ெபாDேதாட, இர7 வ01 
ெபாலி0த1 மணிவி ள$கா-! 
எDேதாவி ய�தா  அ�பா- 
எதி�பா��தா ! கைடைய$ க�B 
%Dதாவ ேலா" சாவி 
%B��ட� ேவட� வ0தா�; 
ெதாDேதாB 'வ(க' எ�ற 
ெசா-ேலா" வரேவ& றா ெபA. 
 
பி ைளயி� வர7 கA" 
சிலசில ேபசி� த3க� 
உ ளத� நைக%� தி�பா- 
ெசா-ெலன உைர�1+ ெச�றா ; 
"கி ைளேய! நைக%� தாேள! 
கி�டவா; எ�ற� தாயா� 
1 ளி�ேபா@ தாேம ெவ0ந9� 
E$கிவ0 தா�க  அ�ேறா? 
 
"நைக%�1 %�ேபா- இ-ைல 
நலி7ெச@ யாேத, எ�G 
�க�றன� அ�ேறா?" எ�றா� 
" ெபா�ேன அ·ெத�ன?" எ�G 
மிக ஆவேலா" ேக�டா�. 
த�L�G விர-க  கா�B 
%கநாணி$ கீ*$கA ணாேல 
%�நி�றா� %க�ைத� பா��தா . 
 
'க(7&G� தி3க  L�G 
கAடாயா?' எனேவ ட�ப� 
அ(ேகாB� தDவி� "ெபAேண 
அறிவி�பா@" எ�றா�; "ஆ� ஆ� 
இ(jG தடைவ ேக�ப�ீ!" 
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என$Pறி அ"$க ைள$!� 
பIமாற+ ெச�றா ! காைள 
மகி*+சியி& பைத�தி (0தா�. 
 
நா�சிG ைபய� அ-ேல� 
நா�த0ைத! எ�ம ைனவி 
தா�L�G தி3க ளாக$ 
க(7&றா ! தா@ைம உ&றா ! 
வா�ெப&ற நிலைவ� ேபால 
வ0ெதா( !ழ0ைத எ�ைன� 
ேத�ெப&ற வாயா- அ�பா 
என�தா7� தி3க  ஏழி-. 
 
ெப&றதா@ மBயி� மீ1 
யா*கிட� ப1ேபா- பி ைள 
உ&றி"�; அ�மா எ�5�; 
அ_விைச, அமி*தி� ஊ&றா�! 
க&றா�ேபா- அ$! ழ0ைத 
கA"தா@ ைக�� ற�தி- 
ந&றமி*� பா- !B$க 
நக��1�த� சிவ0த வாைய. 
 
அைண�1$ெகாA B"வா  அ�ைன 
அமி*த+ெச� பிைனV�, த�பா- 
இைணஇத* !விய உA^� 
இள3!ழ0 ைதையV� ேச��ேத 
அணிேமலா ைடயினா- LB 
அவ இைட அைச�பா ! அ�பி� 
பணிகாAேப� ைவய� ெப&ற 
பயைன$கA ணார$ காAேப�. 
 
என�பல வாG ேவட� 
எAண�தி� க அ (0தி 
மைனந-லா  அைழ$க� ேதறி 
உண7Aண மகி*01 ெச�றா�; 
இனிதான உண7 நா7$ 
கினிதா!�; க($ெகாA டாளி� 
�ைனேமனி கா^ கி�றா�. 
��1யி� கா^ கி�றா�. 
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அகவ- 
 
மக க( 7&ற மகி*+சி+ ெச@திைய 
மாவர� தா5� மல�$!ழ- தா5� 
வி-லிய dI- ெசா-லா இட�எ1? 
நைக%�1$ க(7&ற ந-ல ெச@திைய 
அறி0ேதா� அைனவ(� வ01 வ01 
த�த� மகி*+சிV� வா*�1� த01 
ெச�றா�; அவ�க  திAைணயி- த�5ட� 
அைதேய ேபசி அம�0திரா த1தா� 
மாவர �$! வ(�த� த0த1! 
 
ெத(வி& ெச-=� மகளிைர அைழ�1$ 
"க(7& றா எ� கAணிக� ெபAணா ; 
காண+ ெச�ேற� காைலயி-; கAேட 
உடேன தி(�பிேன�; உட-வலி$ கி�றேத 
எ�ன ெச@யலா�" எ�பா  மல�$!ழ-; 
ேவைல$ காIக  ேவெற1 ேபசி5� 
ெபAக( 7&ற ெப(ைமேய ேப�வா . 
"இ0த l�B- %0தி%0 திஒ( 
ேபர� ெபாற$க� ேபாறா�. ஆமா� 
இWசி ெமாைள$க� ேபா71. ந-ல 
எ=மி+ ச�பழ� பD$க இ($!1. 
ந-ல l�B- எ-லா� ெபாற$!� 
!"!" !"!" !"! "!"�" 
எ�G !"!"�ைப$ கார� இய�பினா�! 
வழ$க� ேபா-அவ� வ01 ெசா� னா=� 
மல�$!ழ =$!� மாவர �$!� 
ஏ&ப�ட மகி*+சி இய�பேவா %BV�? 
அD$!� பழ01ணி அவ�ேக�" நி�றா�. 
�1ேவ�B த01, 'ேபா@நா ேடாG� 
இ1ேபா- ெசா-லி இ1ேபா- ெகா "எ�G 
மாவர� ெசா�னா�; மல�$!ழ- ெசா�னா ; 
எழி-ேவ ட�பைன ஈ�ேறா� தா%� 
நைக%� தாளி� ந&ற0ைத தாயா(� 
க(7& றா ேம- கA^� க(�1மா@ 
நாளிைன மகி*+சிேயா" நக��தி வ0தன�. 
பாைள+ சிI�பினா  ப��ெபா& பலா�பழ� 
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மBயி& �ம0தபB, "ப�தா� தி3களி�" 
%Bேம- த�மல� அBைய ைவ�தா . 
வி-லிய dைர வி�"� த�ன(W 
ெச-வி Vடனி(01 மல�$!ழ- ெச@V� 
உதவி உட=$!யிேர ேபா�ற1! 
மாவர� நாேடாG� வ01 வ01 
நாவர ச�களி� ந-ல j&கQ� 
ஓவிய� திர�"�, உய�சி& Gண7�, 
வா3கி� த01, மக நிைல கA" 
ேபாவா�, உ ள�ைத� �1ைவயி- நிG�தி; 
ந9" மணி�ெபாறி ஆ"3 கா@ேபா- 
த3க�, த�வ 9" த�மக� வ 9" 
நா"வா  மீ வா  மணி$!நா& ப1%ைற. 
அயலவ� நா"� அ�ைன நா"� 
இனி�பி- இ(jG வைகபட+ ெச@த 
அமி*தி� க�Bக , அ(�ெபா(� ெப�Bக  
வா3கி வ01 மணவழ க�தா� 
"இ0தா !ழ0தா@" எ�Gநைக %�1$! 
ஈ01 ேபாவா�, இ�ன%� வா3கிட! 
 
கற0தபா- நிற0திக* கவி�உைட XAட 
ம(�1 வ+சி நாெடாG� வ(வா . 
நைக%� தாளி� உட-நிைல நாB� 
த!%ைற Pறி� தா*வா ர�தி- 
இ(0தபB இ(�ப1 Pடா ெத�G� 
உலா7க எ�G� உைர�1+ ெச-ைகயி-, 
வ 9�B� ெவளி��ற�1 நி�G ேவட�ப�, 
"நைக%� 1ட�� ந�G தாேன? 
க(7யி�� பதி-ஒ( !ைற யிராேத? 
ெசா-=க அ�மா, ெசா-=க அ�மா!" 
எ�G ேக�பா�; 1�பேம இராெதன 
நாைல0 1%ைற நவி�G ெச-வா . 
 
அயலக�1 மயி-நிக� அ��� ேதாழிமா� 
!யி-ெமாழி நைக%�ைத$ PB மகி*01 
கழ3!, ப-லா3 !ழிக  ஆBV� 
எD��க*� தி($!ற  இ�ப� ேதா@01� 
ெகா-ைல %-ைல ம-லிைக பறி�1� 
பறி�தைவ நாI& பா3!ற� ெதா"�1� 
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ெதா"�தைவ தி(�திய !ழலி& TBV� 
பாBV� கைதக  பக�01� நாழிைக 
ஓBட+ ெச@வா� ஒ_ெவா( நாQ�; 
ந�மகளான நைக%� 1$!� 
பிற$க இ(�ப1 ெபAணா ஆணா 
எ�பைத அறிய எAணி மல�$!ழ- 
த�ெனதி� உ&ற த$கா� ஒ(வ�பா- 
எ�ன !ழ0ைத பிற$!� எ�G 
வ 9�" நைடயி- ெம-ல$ ேக�டா ; 
ெபIயவ� "ெபAேண பிற01 வி�டா- 
எ3ேக ேபா"வ 9�?" எ�G ேக�டா�. 
"மAணி- ப�டா- மா�ப"� எ�Gஎ� 
கAணி- ைவ�ேத கா�ேப� ஐயா" 
எ�G மல�$!ழ- இய�பி நி�றா . 
"ஆேண பிற0தா- அைதஎ� ெச@வ 9�?" 
எ�G ேக�டா� இ�ெசா& ெபIயவ�. 
"ஆைணV� அ�பB ஐயா" எ�G 
மல�$!ழ- மகி*01 Pறி நி�றா . 
"ெபAேண ஆயி5� ஆேண ஆயி5� 
பிற�த- உGதி" எ�றா� ெபIயவ�. 
இத&!  உ ேள இ(0ேதா� வ0ேத 
!றிேக�ட மல�$!ழ- ெகா ைக மG�1+ 
சிI�தன�! வ 9�B5  ெச�றா�. 
வ(�திய1 இ"��வலி நைக%� ைதேய. 
 
எAசீ� வி(�த� 
 
பற0த1பா� ெபாறிவAB சி�"� ேபால� 
பழ$க%ள ம(�1வ+சி தைனஅ ைழ$க! 
உறவி�%ைற� ெபAB�பல� அைறவ 9� "$!  
ஒAெடாBயா  நைக%�ைத+ T*0தி (0தா�; 
நிைற0தி(0தா� ஆடவ�க  ெத(�திA ைணேம-; 
நில7ேபா- உைட�ைன0த ம(�1 வ+சி 
ெபாறிவAB வி�Bற3கி வ 9�"� ெச�றா ; 
�தியேதா� அைமதி!B ெகாAட த3ேக. 
 
ேப+ச&ற நிைலயினிேல உ ளி (01 
ெபA◌ுழ0ைத! ெபA!ழ0ைத!! எ�ப தான 
ேப+ெசா�G ேக�கி�றா� ஆட வ�க ; 
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ெப@எ�ற உல!$!� ெப@த வா�ேபா- 
கீ+ெச�G !ழ0ைதயD� ஒலிV� ேக�டா�; 
கிளிெமாழியா  மல�$!ழ=� ெவளியி- வ01 
"L+ேசா"� அழேகா"� ெபA! ழ0ைத 
%�1�ேபா- பிற0த1தா@ நலேம" எ�றா . 
 
அ+செம�5� ெப(3கடைல� தாAB ஆ3ேகா� 
அகமகி*+சி$ கைரேச�0தா�! கைடயி னி�G 
மி+ச%ற$ க&கA" ெகாA" வ0தா�; 
ெவ&றிைலV� களி�பா$!� �ம01 வ0தா�; 
ெம+சி"வா ைழ�பழ�தி� !ைலெகா ண�0தா�; 
ேம�ேம=� வ0தா�$!� வழ3கி னா�க ; 
ப+சிள3 !ழ0ைத$!� தா@$!� வா*�1� 
பாBனா� மகளிெர-லா� தா*வா ர�தி-. 
 
அGசீ� வி(�த� 
 
ஈைர01 தி3க ளாக 
அக�Bனி- இ�"+ ேச��த 
சீேர01 ெச-வ0 த�ைன 
அAைடயி& ேச��1� தா@$! 
ேநேரெம- லாைட ேபா��1 
நிலா%க� வாைன, ேநா$க 
ஓரா3!� அைசயா வAண� 
கிட�திேய ஒ(பா& ெச�றா�. 
 
ெச�றஅ� மகளி� த�மி- 
த3க�ேபா@� த�ம க�பா- 
"உ�மக  த�ைன$ காண  
வா" என அைழ$க லானா ; 
ஒ�G�ெசா- லாம ேலஅ_ 
ேவட�ப� உ ேள ெச�றா�; 
த�1ைண கிட$ைக கAடா�; 
தா@ைமயி� சிற��$ கAடா�. 
 
இளகிய ெபா�உ ($கி� 
சி&Gட-, இ(ந9 ல$கA, 
ஒளிப"� பவழ+ ெச_வா@ 
ஒ(பிB$ க(�பி� ைககா- 
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அளிதமி* உயி�ெப& ற3ேக 
அழெகா"� அைசV� ப+ைச$ 
கிளியிைன$ காண� ெப&றா� 
கிைட�ப(W ெச-வ� ெப&றா�. 
 
"நைக%�1 நலமா" எ�றா� 
"நல�அ�தா�" எ�G ெசா�னா . 
"1களிலா அ�ேப! மி$க 
1�ப%& றாேயா!" எ�றா�. 
"மி!1�ப� இ�ப� தி&! 
ேவ�" எ�றா . கைள�பி- ஆ*0தா . 
"தகாதினி� ேபச-, ச&ேற 
தனிைமெகா " எ�றா�; ெச�றா�. 
 
சி&சில நா�க  ெச-ல 
நைக%�1 நலி7 த9�0தா ; 
ெவ&பினி- எயி-ேச�0 தா&ேபா- 
ேமனியி- ஒளிV� ெப&றா . 
க&பாI� நிைலேய ய�றி$ 
க&பி�பா� நிைலV� உ&றா ! 
அ&ைறநா  மகQ� ஆகி  
அ�ைனV� ஆனா  இ0நா . 
 
ெபய�T�" விழாந ட�த 
அறிவினி& ெபIேயா� ம&G�, 
அயலவ� உறவி ேனா�க  
அைனவ�$!� அைழ��� த0தா�. 
ெவயி-%க� ேவட� ப�த� 
வ 9ெடலா� ஆட வ�க  
கய-விழி மடவா� P�ட� 
கAெகா ளா$ கா�சி ேயஆ�. 
 
ஓவிய� பாயி� மீதி- 
உ�கா�0ேதா� மி�இ ய$க� 
Eவிசி றி$கா& ேறா" 
T*ப�ன9� மண%� ெப&றா�. 
Lேவ0த� கா�த இ�ப 
%�தமி* இைசV3 ேக�டா�. 
ேம7�அ_ வைவைய ேநா$கி 
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ேவட�ப� ேவA" கி�றா�. 
 
"ேதாழிய�ீ ேதாழ� மாேர, 
வண$க�!ந& m@த மி*தா� 
வாழிய! அைழ�ைப எAணி 
வ0தனி�; உ3க  அ�� 
வாழிய! இ0த ந�றி 
எ�G�யா� மற�ேபா� அ-ேலா�. 
ஏைழேயா� ெப&ற ெபA^$! 
இ"ெபய� விழாந� றாக! 
 
இ_விழா� தைலைம தா3க 
இ3! ள அறிவி� L�ேதா� 
ெச_விதி� ஒ�பி எ3க  
ெச-வி$!� ெபய� ெகா"$க! 
எ_ெவவ� வா*�1� ந-க! 
இைறWசிேனா�" எ�ற ம�0தா�. 
"அ_வாேற ஆக" எ�ேற 
நைக%�1� உைர� தம�0தா . 
 
அ3! ள அறிவி� L�ேதா� 
அைவயிைட� தைலைம ெப&ேற, 
"இ3!ந� நைக%� த�ைம 
ேவட�ப� இள�ெபA ^$ேக 
உ3களி� சா�பி- நா�தா� 
ஒ(ெபய� !றி�ேப�" எ�றா�. 
"அ3ஙேன ஆக" எ�றா� 
அைவயிைட இ(0ேதா� யா(�. 
 
அ�ேபா1 நைக%� த�ைம 
அணிமணி ஆைட XA" 
%�பா3! ம$க  காண 
%�1�ேத� வ0த ெத�ன$ 
ைக��ற� !ழ0ைத எ�5� 
கவி�த3க� பBவ� தா3கி 
ஒ��G ேதாழி மா�க  
உட�வர அைவ$கA வ0தா . 
 
க(�ப�" ெம�மயி� ேபா@$ 
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கா&ெறா"� ஆட$ கAேடா�. 
வி(�ப�"� எ�G சி�ன 
மி�ெந&றி$ கீ*இ ரA" 
�(�பி�ட க(3கA கா�B 
எG��ெகா  ெதாட�+சி ேபா=� 
அ(�பி�ட �(வ� கா�B 
அழ!கா� "�! ழ0ைத! 
 
எ ளிளW சிறிய Xைவ 
எ"�1ைவ� தி�ட L$!� 
வ ள+ெச0 தாம ைர�X 
இத*கவி0 தி(0த வா@�பி� 
அ  இரA "�சி வ�� 
மா1ைள சிதற+ சி01� 
ஒ ளிய மணி+சி I��� 
உவ�X�"� ெபA! ழ0ைத. 
 
அ�ைனயி னிட�தி னி�G 
ேவட�ப�, அ(ைம+ ெச-வி 
த�ைன�த� ைகயா- வா3கி� 
தமி*�ெபI யா�பா- த0தா�. 
"எ�அ�ேப இள�பி ரா�B" 
எனவா3கி அைண�1, ம&G� 
%�5 ளா� தம$!� கா�B, 
%ைற�பட ெமாழிய =&றா�; 
 
"வானி�G மAணி- வ01 
ம$கைள$ கா$!�; அ·1 
ேத�அ�G; க(��� அ�G; 
ெச0ெந-லி� ேசாG� அ�G; 
ஆ�அ(  பா=� இ�ேற; 
அத�ெபய� அமி*தா�! ெதா�ைம 
ஆனேப (லைக$ கா$க  
அமி*வதா- மைழய· ேதயா�. 
 
தமிழI� தமி*$! ழ0ைத 
தமி*�ெபய� ெபGத- ேவA"�. 
அைமVG� மைழேபா- ந�ைம 
ஆ$!�இ$ !ழ0ைத$ கி0நா  
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அமி*ெத�G ெபய� அைம�ேபா� 
அமி*த�ைம நாQ� வா*க! 
தமி*வா*க! தமிழ� வா*க!" 
எ�றன� அறிவி- L�தா�. 
 
"அமி*த�ைம வா*க!" எ�ேற 
அைனவ(� வா*�தி னா�க . 
அமி*த�ைம� ெபய��� ைன0த 
அ��G !ழ0ைத த�ைன 
எமத�ேப எனேவ ட�ப� 
இ(ைகயா- வா3கி ேயத� 
கம*!ழ- நைக%� தி�பா- 
கா�Bனா� ைகயா- அ ளி. 
 
அமி*த�மா எனஅ ைண�ேத 
அழகி$! %�த� த0தா ! 
தமிழ�$! ந�றி Pறி 
ெவ&றிைல பா$!� த01 
தமி*பாB இைசந ட�தி 
ேவட�ப� த�ைக P�ப 
"அமி*த�ைம நாQ� வா*க", 
என+ெச�றா� அைனவ� தா%�. 
 
இ(காைல+ ச�ப ளி�ேத 
இட1ைக� �ற�தி-, அ��  
ெப(கிட� தைலைய ஏ0தி� 
பி�உட- மBயி- தா3கி 
ம(விேய த�பா& ெச�� 
வா@ேச��1 மக % க�தி- 
ஒ(%�1 நைக%� த90தா . 
உட�ெப-லா� மகி*%� தானா . 
 
அமி*1A^� !ழ0ைத வாயி� 
அழகித* !வி0தி ($!� 
கம*ெச0தா மைரய (�� 
கதி�காண அவி*% ைனேபா-! 
தமி*நல� மன�தா- உAபா� 
விழிஒ�றி& சா�வ தி-ைல; 
அமி*1A^� !ழ0ைத கA^� 
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அய-ேநா$க- சிறி1� இ-ைல. 
 
உAப1 பிறகா க�"� 
உலைக�பா�$ கி�ேற� எ�G 
1Aெணன %க�தி (�பி� 
Eயதா@ %கேம கா^�; 
கAமகி* தி"�ெச_ வாயி� 
கைடமகி*0 தி"�;இ_ ைவய� 
உAைமயா@� த�தா@ எ�ேற 
உண�வதா- உள�X I$!�. 
 
விIவாைழ� Xவி� ெகா�X* 
ெவ விழி யி�ேம- ஓ"� 
க(வA" விழியா- ெசா-=� 
கைதஎ�ன எ�றா  அ�ைன; 
சிI�ெதா( பா�"+ ெசா-லி� 
தி(�ப7� மா�ப ைண01 
ெபா(�சிற� ைபV�வி ள$!� 
ெபா�னான ைக$! ழ0ைத. 
 
 
"மAணாAட Lேவ0 த�த� 
மரபினா� எ�ம ணாள� 
ெபAணாQ$ களி�த இ�ப� 
பயனா@இ� ெப(ைவ ய�தா� 
உ நாண அழ! மி$க 
ஒ(மக  ெப&ேற�" எ�ேற, 
எAணிேய அ�ைன த�'பா-' 
உAபாளி� %க�ைத� பா��தா . 
 
மணிவிழி இைமயா- LB 
உற$க�தி- நைகம ைற�1� 
தணி7G� தமிழ� யா*ேபா- 
த�மB ேம-அ ைம0த  
அணிVட- !ழ0ைத கAடா  
அ��ட� இ(ைக ஏ0தி� 
பணியாள� ெச@த ெதா�B& 
பWசைண வள��த லானா . 
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ப·ெறாைட ெவAபா 
 
த�மகளி� ெபAைண� தனி�ெப(ைம� ேப��திதைன 
இ�ப அமி*ைத இைணய&ற ஓவிய�ைத� 
த3க� எ"�1� தைலV+சி தா�ேமா01 
ம3கா மகி*+சியினா- மா�ேபா டைண�தி(0தா ! 
 
அ3க0த ேவைளயிேல அ�� மக ெப&ற 
தி3க� பிைறைய+ ெசDமணிைய� ேப�◌த்ிதைன$ 
காண மல�$!ழ=� வ0தா  கBதினிேல! 
பா�Bமா� வ0தா� பழ�பா�"� பாB"வா� 
 
ேக�" மகிழலா� எ�G கிளி�ேப+�� 
ேதாழிமா� தா*வார� ெதா�BலAைட வ0தம�0தா�. 
உ ளவ�க  எ-லா(� த3க�தி� ைக��ற�தி- 
உ ள !ழ0ைத Vட�ெகாWச %01வைத� 
 
த3க� அறி0தா  தனதிட�தி- உ ள ஒ( 
ெபா3!� அமி*ைத� ெபா�னான ெதா�Bலிேல 
இ�டா  நைக%�ைத இ�னிைசயா- தாலா�ட 
வி�டா  விைள0த ெதா(பா�". 
 
தாயி� தாலா�" 
 
ெபா�ேன மணிேய �1மலேர ெச0ேதேன 
மி�ேன க(வானி- ெவAணிலேவ கA^ற3!! 
 
த�ேன Iலாத தமிேழ தமி*�பா�ேட 
அ�ைனநா�; உ�விழியி- ஐய� த1��வேத�? 
 
எ�ெப&ற அ�ைனயா� உ�பா�B இ�னவ�க  
உ�த0ைத அ�ைன உய�பா�B இ�னவ�க ! 
 
எ�ன(ைம� ேதாழிமா� உ�தா@மா� அ-லேரா? 
க�ன& பிழிேவ கனி+சாேற கA^ற3!! 
 
சி�னமல�$ காலைசய+ ெச3ைக மல�அைசய 
உ�கA உைர�பெத�ன எ�கAேண கA^ற3!! 
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ேதாழிமா� தாலா�" 
 
ெதாைக%�1� ெதா3கலி�ட ெதா�Bலிேல அ�ேப 
நைக%�தி� ெபAணான ந�%�ேத மாேன! 
 
தைகயாள� ைவய�தி- த0த தி(ேவ 
ெதாைகேபா�" வா3க ஒAணா� E@அமி*ேத கAவளரா@! 
 
க�ன3 கIய களா�பழ�தி� கAணிரA"� 
சி�னW சிறிய ஒளிெந&றி� த�Bலி�ேட 
 
இ�5� எம$ேக இனி�X�B$ ெகாAB(0தா- 
ெபா�"உற$க நா"" �ல�பாேத கAமணிேய! 
 
த3க� தி(%க�தி� த�Bனிேல உ�சிI�ைப� 
ெபா3கைவ�ேத எ�உள�ைத� ெபா3கைவ�1$ ெகாAB(0தா- 
 
தி3க  %க�1� சிI�ேபா" தா�ெகாWச 
அ3"!ற$க நா�டா�" அவாமG�த தாகாேதா? 
 
ெச3கா0த ளி�அ(�ேபா சி�னவிர-? அ_விரைல 
அ3கா0த வாயா- அமி*தாக உAகி�றா@! 
 
ெகா3ைக அமி*1 �ளி�தேதா Pெற�றா- 
ெத3கி�பா ைள+சிI��� ேதைன எம$களி�தா@! 
 
பW�ெம�ைத� ப�" பர0த ஒ( ேம-விI�பி- 
மிW�� மணமலI� ேமனி அைசயாம- 
 
பிW�மா விAவிழிைய� ெபAேண இைம$கதவா- 
அWசா1 X�B அைமவாக$ கA^ற3கா@! 
 
த3க�1� பா�B தாலா�" 
 
ஆ�டன�தி யான அ(ைம மணாளைனேய 
ஓ�ட� �ன&க�னி உ மைற�1$ ெகாA"ெச-ல� 
 
ேபா1விழி ந9�பாய� ேபா@மீ�"$ ெகாA"வ0த 
ஆதிம0தி க&�$ கரசியவ  ந9தாேனா? 
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ெச-வ� தமி*ேவ0த� ேபா&G� ெச0தமிழான 
க-வி$ கரசி கைல+ெச-வி ஔைவ 
 
இனிV� தமி*கா�ேத இ0நா�ைட$ கா$க 
நிைன�1வ0தா  எ�னிலவ  ந9தாேனா எ�கிளிேய? 
 
நா�" மறவ�!ல ந3ைகயைர+ ெச0தமிழி� 
பா�டாேல அமி*ெதா$க� பாB"வா  ந&கா$ைக� 
 
பாBனியா� ந+ெச ைள பா��கD� Lதா�B 
PB உ(ெவ"�தா� எ�Gைர�தா- ந9தாேனா? 
 
அA"� தமி*வGைம அAடா1 கா$கவ0த 
எABைசV� ேபா&G� இளெவயினி ந9தாேனா? 
 
த$க�க*+ ேசாழ� தGகAைம பாBயவ  
ந$கAைண எ�பவQ� ந9தாேனா ந-லவேள! 
 
க&ேறா�றி மAேதா�றா$ கால�ேத வாேளா" 
%&ேறா�றி L�த !Bயி� தி(விள$ேக! 
 
ச&ேறஉ� ஆட- தமி*�பாட- ந9நிG�தி� 
ெபா&ெகாBேய எ�ன(ைம� ெபா�ேனந9 கA^ற3கா@! 
 
மல�!ழ- பா�B தாலா�" 
 
உ+சி விளா�பழ�தி� உ��ைளV� க&கA"� 
ப+ைசஏ ல�ெபாBV� பா3கா@$ கல0த ளி 
 
இ+இ+ெசன உA^� இ�ப0தா� ந9 ெகா"$!� 
பி+ைச %�1$ கீடாேமா எ�ன(ைம� ெபAணரேச! 
 
தWைச� தமிழ� த(�ஓ விய�கAேட� 
மிW� பலிவர�தி� மி�5�க- த+சறிேவ� 
 
அW�%ைற கAடா=� ஆவலறா உ�பBவ� 
வWசிேய இ�ெபIய ைவய� பBவம�ேறா 
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%கிழாத %�மண$!� %-ைல மண%� 
1க த9�0த ச0தன�1+ ேசாைல மண%� 
 
%கநில7 ேமேலநா� உ�உ+சி ேமா0தா- 
மகிழ மகிழ வ(மண�1$ கீடாேமா? 
 
தமிழ� தனி+சிற�� யாழி� இைசV� 
!மி$!� ஒ(ேவ@3 !ழலி� இைசV� 
 
தமிழி� இைசV� சIயாேமா, எ�ற� 
அமி*ேத, மல�வா@ந9 அ3கா�பி� ஓைச$ேக; 
 
இ�ப�1 %$கனிேய எ�ன�ேப கA^ற3! 
ெத�பாA Bய�மரபி� ெச-வேம கA^ற3கா@! 
 
பி ைளைய� E$!� %ைற 
 
அகவ- 
 
ந"�பக- உண7$! ந-ேவ ட�ப� 
இ-லி- gைழ0தா� "எ�கA மணிேய 
எ�ற� அமி*ேத" எ�G PவியபB! 
ைம��( வ�1 ம3ைக நைக%�1$ 
ைக��ற� தி-த� க�டழ! �ம01 
வ01தா* வார�தி- மணவாளனிட� 
கா�B நி�றா ! கAடேவ ட�ப� 
அட3ெகாணா மகி*+சியா- அ(ைம மகைள 
எ"$க விைர0தா�. "அ1தா� இயலா1! 
ெகா அ�G; ெகா�த ம-லி அ�G; 
பி ைள அ�தா�" எ�றா  ெப&றவ . 
"பி ைளைய� E$!� ெப(0திற� தா5� 
ெகா ளேவ ெசா-லி$ ெகா""ெவன$ ேக�டா�. 
ேவட�ப 5$! விள$!வா  1ைணவி: 
"ஆழியி- உ(வமான அழ!ம� கல�ைத 
இய&றி ேயா�$ேக எ"�ப1 %BV�; 
��டம� கல�ைத எவ(� E$கலா�! 
இGகா அமி*தி� இளக- உட�ைப 
உG�தாம- E$க ஒ(திற� ேவA"�. 
இ�5� ெசா-ேவ� ந�G ேக�க: 
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!ளந9�� தாமைர !ழ0ைதயி� இள0தைல! 
அ�மல�� தAேட அழகிய 'ெம-=ட-' 
தA"ட- மல��தைல தா3!ேமா அ�தா�? 
தைலஉட- இரAைடV� ஒ(3! தா3கி 
உைலஅமி*ைத வறியவ  ஒ(�திE$ க-ேபா- 
தவறா1 E$!வ1 தைலயா கியகட� 
ெதI0ததா அ�தா�" எ�றா  ெதIைவ; 
"க&ேற� கண$கா யேரக& றபB 
நி&!� பBV� நிக*�1க" எ�றா�. 
E$கி$ கா�Bனா  ேதாைக 
E$கினா�. "சI" என+ ெசா�னா  1ைணவிேய. 
 
த0ைதயி� தவG 
 
அGசீ� வி(�த� 
 
ேவட�ப� உணவ (0தி 
மகேளா" விைளயா ட&!$ 
Pட�தி- வ01 பா��தா� 
E3கி"� !ழ0ைத கAடா�! 
ேதட$கி ைட�த- இ-லா+ 
ெச-வேம எ�ெற "�தா� 
வாட� �I0த தாேல 
மக வ 9றி� டDத- கAடா�. 
 
நைக%�1 விைர01 வ0தா  
"!ழ0ைதயி� நலி7 ந93க� 
த!�பB ெதா�B- த�னி-  
தாலா�B� E3க+ ெச@ேத�; 
அக�தினி- அ�� ெகாAa� 
ஆயி5� !ழ0ைத த�ைன 
மிக�1�ப� அைடய+ ெச@த9�; 
வில$கஇ+ ெச@ைக" எ�றா . 
 
"!ழ0ைததா� E3!� ேபா1 
எD�பினா- !&ற ெம�ன? 
அDதி"� !ழ0ைத$ கான 
ஆGத- E$க0 தாேனா? 
ஒD3ேகா" !ழ0ைத ஓ�ப- 
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உன$!�தா� ெதIV� ேபா=�! 
%ழ3காேத ேப+ைச வாைய 
Lெட�றா�" ேவட� ப�தா�. 
 
அ�� ள 1ைணவ� ஆ3ேக 
இ1ெசா-லி$ கைட$!+ ெச�றா�; 
1��&றா  நைக%� தாQ� 
1ைணவI� சினேம எAணி; 
எ�ெப&ற !ழ0ைத$ காக� 
1ைணவI� ெவG�ைப ஏ&ேற�; 
அ�பைர� தி(�1 த&!� 
அ��தா� EAB& ெற�ைன. 
 
இ�பB நிைன�தா ளாகி 
இ-ல�1� பணி% B�1� 
ைக��ற$ !ழ0ைத த�ைன� 
ேதாளிேல ேபா�"$ கா�1� 
அ��ற� பகைல� த ளி 
இரவினி- அ�ப 5$ேக 
ஒ��ற� 1ைண� I01� 
இரவினி- உற3க+ ெச�றா . 
 
ப"$ைகயி� விI�� மா&றி� 
ப$க�தி- !ழ0ைத$ கான 
1ைட$கி�ற 1ணிக  ேதB� 
Eயப- விI��� ேதB 
விBவி ள$!� தி(�தி 
விலா��ற� தி&! ழ0ைத 
!B�தபா- எ"�த- கA" 
!�ைடயா- E@ைம ெச@ேத; 
 
உடலிைன ஒ($க ணி�ேத 
!ழ0ைதைய மா�ேபா ெடா�B� 
தடமல� வல$ைக த�ைன� 
தைல$கைண மீ1 ைவ�1� 
இட1ைக !ழ0ைத ேமேல 
வி-ைல�ேபா- வைளய இ�"� 
க"கள வைசத- இ�றி$ 
கAவள� கி�றா  அ�ைன! 
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தா@ைமயி� ஆ&ற- 
 
அ�Gந  ளிரவி- ேவட� 
விழி�தன�; அ(கி- உ ள 
த�மைன த�! ழ0ைத 
நிைலைமைய ேநா$க லானா�; 
"எ�மைன ஒ($க ணி�ேத 
இட$ைகைய$ !ழ0ைத மீதி- 
சி�ன$ Pடார மா$கி+ 
ேச-விழி 1யி-கி� றாேள. 
 
ஒ(jேல �ரAடா ேள5�, 
ெத(விைன ஒ$க+ ெச@V� 
உ(ைளயி� கீ*ம ல�ேபா- 
ஒழிVேம ெப&ற பி ைள! 
ெதIயேவ இ-ைல இ·1 
ெதIைவ$ேக" எனேவ ட�ப� 
அ(கிேல அம�0தி (0தா� 
அக�றிட மன�வ ராம-! 
 
ம3ைகைய எD�� த&! 
வழிய�G கAட றி0தா�: 
அ3கவ  கைள0ெத றி0த 
மல�கAணி ையஅ� னாளி� 
தி3களி� %க�தி- ேபா�டா�! 
ேசயிைழ விழி�தா ளி-ைல. 
இ3கினி$ !ழ0ைத த�ைன 
எD��ேவ� என நிைன0ேத; 
 
மல�கAணி தனி-அ வி*0த  
மலIத* ஒ�ைற� E$க� 
கைல�திட$ !ழ0ைத மீ1 
ேபா�டன�! தாயி� ைகதா� 
மலIத* தைன� 1ைட�1  
ம&G�த� இட�ேபா யி&ேற! 
தைலவேனா இதைன$ கAடா�; 
தா@ைமயி� ஆ&ற- கAடா�. 
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தைலவி$! மதி��+ ெச@தா�; 
தா@ைம$! வண$க� ெச@தா�. 
இைலஎ�பா- !ழ0ைத கா$!� 
ஆ&ற-எ� "ைணV� எ�றா�; 
தைலம�"� இரAெட� றா=� 
!ழ0ைதV� தாV� ஒ&ைற$ 
!ைலேயயா�; உயி(� ஒ�ேற! 
உ ள�தி� PG� ஒ�ேற! 
 
என$ெக�ன ெதIV� தா@$!� 
இள3!ழ0 ைத$! % ள 
மன�திட� ெதாட��? ம&G� 
வாயினா& ேபசா�; தாV� 
தனத(� !ழ0ைத தா5� 
கAணா=� மன�தி னா=� 
தனி�1�ேப சி$ெகா  கி�றா� 
எ�Gேபா@ தா�1 யி�றா�. 
 
ஓராA" 
 
வா�பா��1$ கிட0த ேமனி 
மAபா��1$ கவி*01�, பி�ன� 
ேத�பா��த மல�$ைக f�றி+ 
ெச�ைமயா@� தவ*01� நி�G� 
தா�பா�$க அ3!� இ3!� 
த ளாB நட01�, ெகAைட 
மீ�பா��த கAணா  ெபAணா  
ஓராA" ேமவ- உ&றா . 
 
ப�"�பா வாைட க�B� 
ப+ைச�X+ ச�ைட இ�"$ 
க�Bய %-ைல$ கAணி 
க(�பா�பி� பி�ன- த�னி- 
ெந�"ற+ T�B, ெந&றி 
ேந�உற+ ��B ைவ�1, 
வி�டன  அமி*ைத ஆட� 
தா*வார மீதி- அ�ைன! 
 
ஓB வா 
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சி01 கAணி 
 
அமி*ேத அமி*ேத ஓBவா-எ� 
அ�பி� விைளேவ ஓBவா 
தமிழி� �ைவேய ஓBவா-எ� 
த3க� பா�பா ஓBவா 
கமD� Xேவ ஓBவா-எ� 
கAணி� மணிேய ஓBவா 
!மிV� �கேழ ஓBவா-எ� 
!�1 விள$ேக ஓBவா 
 
ப+ைச$ கிளிேய ஓBவா-எ� 
பா"� 1�பி ஓBவா 
அ+�� ெபAேண ஓBவா-எ� 
ஆ"� ெகாBேய ஓBவா  
ெம+�� !யிேல ஓBவா-எ� 
விIV� �டேர ஓBவா 
த+�� திறைம ஓBவா-எ� 
த3க� �ைதேய ஓBவா 
 
வ ள� ேதேன ஓBவா-எ� 
வான� பாB ஓBவா 
ெவ ள� பாேல ஓBவா-எ� 
வ 9�" விள$ேக ஓBவா 
1 Q� க�ேற ஓBவா-எ� 
ேதாைக மயிேல ஓBவா 
அ Q� �ைளேய ஓBவா-எ� 
அ�பி� கனிேய ஓBவா 
 
%�1 நிலாேவ ஓBவா-எ� 
%�ைம� தமிேழ ஓBவா 
க�1� கடேல ஓBவா-எ� 
க�B$ க(�ேப ஓBவா 
ெதா�1� கிளிேய ஓBவா-எ� 
EAடா விள$ேக ஓBவா 
ெகா�1� Xேவ ஓBவா-எ� 
!ழ0ைத அமி*ேத ஓBவா 
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ெச-வ� ெபா(ேள ஓBவா-எ� 
ெச0தா மைரேய ஓBவா 
க-வி� ெபா(ேள ஓBவா-எ� 
காவிI ஆேற ஓBவா 
%-ைல$ ெகாBேய ஓBவா-எ� 
Lைச� த3க� ஓBவா 
அ-லி� Xேவ ஓBவா-எ� 
அ�பி� அமி*ேத ஓBவா 
 
ெத�ற& கா&ேற ஓBவா-எ� 
ெச_விள ந9ேர ஓBவா 
!�றா+ �ைவேய ஓBவா-எ� 
ெகா ளா அழேக ஓBவா 
ஒ�றா உண�ேவ ஓBவா-எ� 
ஓவிய$ கனேவ ஓBவா 
ம�றி� மணிேய ஓBவா-எ� 
ம-லிைக மலேர ஓBவா 
 
பா"� சி�ேட ஓBவா-எ� 
ப(!� சாேற ஓBவா 
நா"� தி(ேவ ஓBவா-எ� 
நைடஓ வியேம ஓBவா 
T"� தாேர ஓBவா-எ� 
ேசாைல நிழேல ஓBவா 
வாடா மலேர ஓBவா-எ� 
வWசி$ ெகாBேய ஓBவா 
 
தAைட !=3க ஓBவா-எ� 
ச3க� தமிேழ ஓBவா 
ெகAைட விழிேய ஓBவா-எ� 
கி ைள ெமாழிேய ஓBவா 
ெபAB�$ கரசி ஓBவா-எ� 
ேபேற உயிேர ஓBவா 
ஒAெடாBயாேள ஓBவா-எ� 
ஓைட� �னேல ஓBவா 
 
அGசீ� வி(�த� 
 
ேவட�ப� வ0தா� அ3ேக 
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விைளயா"� !ழ0ைத கAடா�; 
ஓட+ெச@ கி�றா@ கா=� 
ஓயாேதா !ழ0ைத$ ெக�றா�; 
ேகாைட$!$ !ளிேர 'நா� ஓ� 
!திைர, ந9அரசி' எ�றா�; 
Pட�தி- மAB ேபா�டா� 
!ழ0ைதைய %1கி- ெகாAடா�. 
 
அ�பா$ !திைர 
 
சி01$ கAணி 
 
அ�பா$ !திைர ஆ�ட$ !திைர 
அWசா$ !திைர ஏ@ ஏ@ ஏ@ 
த�பா$ !திைர தா7� !திைர 
தளரா$ !திைர ஏ@ ஏ@ ஏ@ 
ச�ைப$ !திைர இ-ைல இ-ைல 
தமிழ$ !திைர ஏ@ ஏ@ ஏ@ 
ஒ��� !திைர ஓயா$ !திைர 
ஒ&ைற$ !திைர ஏ@ ஏ@ ஏ@! 
 
ேப�� !திைர ெப(�த !திைர 
பிைழயா$ !திைர ஏ@ ஏ@ ஏ@ 
ேதாைச$ !திைர ேசா&G$ !திைர 
ேசாரா$ !திைர ஏ@ ஏ@ ஏ@ 
மீைச$ !திைர ெவ&றி$ !திைர 
ேவ�ைட$ !திைர ஏ@ ஏ@ ஏ@ 
ேத�$ !திைர ெத&!$ !திைர 
ேசர� !திைர ஏ@ ஏ@ ஏ@! 
 
ேசாm�ட- 
 
அகவ- 
 
உ($கிய ெந@V� ப(��� இ�ட 
ேசா&Gட� மிள!ந9� 1ளியள l&றி+ 
சிறிய வ ள�தி- ேச��ெத "�1$ 
!ழ0ைத$!$ கா$ைக கா�B 
விD3க ைவ�பா  ெம�னைக %�ேத. 
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சி01 கAணி 
 
கா$கா கா$கா கAணா�B 
ைக�பி  ைள$!+ ேசாm�B 
பா$கிைய ந9அ  ளி$ெகாAேட 
பற01 ேபாஎ� க&கAேட. 
ஆ$கிய ேசாெற� சி�"$ேக 
அ1வா ேவA"� எ�B�ேபா 
E$கி$ ெகாAடா ேபா@வி"வா@? 
�($கா@ வா3!� இ�ெனா(வா@. 
 
உ�வா@ ெபIய ஒளிவாயா� 
ஒAெடாB வா@தா� கிளிவாயா� 
த�னா-உA^� எ�த3க� 
தAண9� !B$க வா அW��? 
ெசா�னா- ேக�!� எ�ப�"� 
ேசா&ைற உA^� இ� ம�"� 
இ�5� கா$கா ெந(3கிவா 
இைதV� உA" பற01ேபா. 
 
நிலா$ கா�ட- 
 
அGசீ� வி(�த� 
 
ேம&றிைச ஒளிெவ  ள�தி- 
வ 9*0த1 ெச3க தி�ேபா@� 
E&றிய %�1$ ெகா-ைல 
%Dநிலா� ேதா&ற� கAடா� 
கா&றிேலா� !ளி(� கAடா� 
மாBயி-, நிலா%& ற�தி- 
ஏ&றினா� அமி*ைத� ெப&றா� 
எழி-நிலா$ கா�" கி�றா�. 
 
சி01$ கAணி 
 
நிலா நிலா வாவா-ஒளி 
நிைறவி ள$ேக வா வா 
உலா வினா@ விAணி--ந9 
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ஒளி� I0தா@ கAணி- 
!லா வலா� நா�B--இனி$ 
ெகாWச லா�எ� வ 9�B- 
பலா மர� உA"-ந& 
பழெம லா�க& கA" 
நிலா நிலா வாவா-ஒளி 
நிைறவி ள$ேக வாவா 
 
அழெக லா�எ ன$ேக-எ� 
அ�ெப லா�உ ன$ேக 
%Dநி லாஎ� Xேவ-உ� 
%�த ெமா�G ேதைவ 
பழக லா�இ ற3!-ந& 
ைப0த மிDA B3! 
விழியி ேலஒ ளி�0தா@-எ� 
ெம@யி ேல! ளி�0தா@ 
நிலா நிலா வாவா-ஒளி 
நிைறவி ள$ேக வாவா 
 
வான� ந9ல� ேதா��-ந9 
ம3கா தம� தா�� 
Pனி மீ�க  மி�5�-ஒளி$ 
!�ைட ந9எ� ெறA^� 
சீன� 1�பா- ேகா�ைப-ந9 
சிI�� %க�ைதV� சா@�ைப 
கான- ெவளிV� !ளி(�-கA 
காண மன%� ஒளி(� 
நிலா நிலா வாவா-ஒளி 
நிைறவி ள$ேக வாவா 
 
விAண$ கடலி- ெத�ப�-ந9 
விI�த இைலயி- அ�ப� 
உAண$ !வி�த தளிய--ந9 
உI�த கிழ3கி� அளிய- 
பA^� ெவ ளி� த�"-ந9 
ப+ச Iசியி� பி�" 
ெவAப� டான !ைடேய-ந9 
விD3கி "�பா லைடேய 
நிலா நிலா வாவா-ஒளி 
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நிைறவி ள$ேக வாவா 
 
ேப+� 
 
அகவ- 
 
மர�பா ைவக  ைவ�1விைள யா"� 
அமி*ெதா" நைக%� தம�0தி (0தா ; 
மாவர�் வ0தா�; மக வர ேவ&றா  
அமி*ைத ேநா$கி"நா� யார�மா?" எ�றா�. 
 
அமி*த� "ஐயா" எ�றா . அதனா- 
!�றி ய1%க� ெகாதி�த1 ெநWச� 
மாவர �$!! மகைள ேநா$கி 
'யா� அயலானா? ஏ�எ�ைன� தா�தா 
எ�G ெசா-ல வி-ைல' எ�றா�. 
அ1ேக�"� "தா�தா" எ�றா  அமி*1. 
%க%� மல�0த1! மாவர�$(!) 
அக%� மல�0த1! நைக%�1� அ3ஙேன! 
 
ேதைவ 
 
அகவ- 
 
காைல உண7A" கைட$!� �ற�ப"� 
ேவட� "எ�ன ேவA"�" எ�றா�; 
அமி*1த� ேதைவைய அறிவி$ கி�றா ; 
"ேகாழி" "நாயி$ !�B" "அ�மா" 
இ1ேக�" நைக%� திய�� கி�றா ; 
"அ�தா� !ழ0ைத, 'அ�மா' எ�றா- 
எ�ேபா- இ�5ேமா� அ�மா 
அ�G ேக�ட1! ெபா�ைம அ�மாேவ." 
 
 
!றளி- ேகாயி- இ-ைல 
 
அகவ- 
 
நாB %�1 ேவட� பனிட� 

RangaRakes tamilnavarasam.com



"இ�றி யைமயா ஒ�G$ காக$ 
கட�ப�1 nபா@ ெகா""ெவ�G ேக�டா�; 
ேவட� ெகா"�பதா@ விள�பினா�.அத&!  
அமி*1, தி($!ற  ஒ�ைற அ3ைகயி- 
E$கி வ01 ெதா�ெப�G ேபா�"$ 
"ேகாவி= கா�"�பா" எ�G Pறினா . 
"!றளி- ேகாயிேல இ-ைல ய�மா" 
எ�றா� ேவட�. இதைன$ ேக�ட 
நாB %�1 நவி= கி�றா�: 
"தி-ைல$ ேகாயி=$!+ ெச-ல எAணிேய 
ப�1 nபா@ பண�உ�ைன$ ேக�ேட�. 
ேகாயி- இ-ைலயா !றளி-? 
ஆயி-எ� பண�1$ கி-ைல அழிேவ!" 
 
ேசG� ேசாG� ேத� 
 
அகவ- 
 
அைறயி- E3கி யி(0த அமி*1, 
சிற!விI� 1தறி+ ெச3கா ல�ன� 
நைடெதாட3 கியெதன நட01, தா*வார�(1) 
இைடயி லி(0த ைம$P�ைட எ"�1 
ெகா-ைலயி- %-ைல$ ெகாBயி� அBயி- 
சா@�1 ந9ல� சா�0த ேச&றா- 
சி&றி- ஒ�G ெச@1 %B�தபி� 
த0ைத உA^� தயிI� ேசா&ைற 
அ3ைகயா- அ ளி ஆஆ எ�றா ! 
அ�ப5� வா@திற0 தைதவா3கி உAடா�; 
ெதாட�01 நட0த தி0த� ெதாA", 
சி�னவ  அ�ைன யான திற�ைத 
நைக%�1$ கA" மிகமகி*0 தி(0தா . 
ேசG� ேசாG� த0ைத$!� ேதேன! 
ந9ல� தயி(� நிலாநிற� தயிேர! 
"அமி*தி5� ஆ&ற இனிேதத� ம$க  
சிGைக அளாவிய P*"என+ ெச�பிய 
வ Qவ� வா@+ெசா- ெபா@என 
வி Qவ� உளேரா விIந9� உலகிேல! 
 
அ�� ெப(!க 
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அகவ- 
 
அ�ைன த3க� அமி*ெதா" ேபசி� 
தைல$கைட அைறயி- நிைல$கA ணாBயி� 
%�னி�G த�எழி- %க�பா�� தி(0தா . 
தனி�1ேவ ட�ப� தா*வார� தி(0தா�. 
இனி$க அமி*1� எதி�வ01 நி�றா ! 
�வI ேலத� உ(�பட� ெதா3கிய1 
கAட அமி*1 கனிவா@ திற01 
"இதி-நா� சி�னவ . இ�ேபா1 ெபIயவ " 
எ�றா , "ஆ� ஆ�" எ�றா� த0ைத! 
"எ�பB� ெபIயவ  ஆேன�" எ�றா . 
"உ(�பட� எ"$ைகயி- ஓராA "ன$ேக. 
இ�ேபா1 L�றாA டாயின" எ�றா�. 
"ஆA"க  எ�பB� தாA"�" எ�றா . 
"ேநர� ேபாக� ேபாக ேநேர 
ஆA"� ேபா!� அ-லவா" எ�றா�. 
"ேநர� ேபாவைத ேநI- பா�$க$ 
P"ேமா" எ�G Pறினா  அமி*1; 
"பா�இேதா மணி�ெபாறி ேநர�ஓ "வைத 
இ(%  ஓB$ கா�"�" எ�றா�. 
"% ஓட வி-ைலேய" எ�G ெமாழி0தா . 
"ஓ"வ1 ெதIயா1 ஓ"கி� ற1நா , 
வள�வ1 ெதIயா1 வள�கி� றா@ந9" 
எ�Gேவ ட�ப� இய�� கி�றா�. 
த3க%� தன1 தைல%B ேநா$!வா , 
"நைர�ப1 ெதIயா1 நைர$கி� ற1%B" 
எ�G தன$!  இய��கி�றா . 
"பD�ப1 ெதIயா1 பD$கி� ற1பழ�" 
எ�G ெகா-ைலயி- இ(01 நைக%�1� 
ப�1� தி3க  நிைற0த பலா�பழ�* 
தா3கி நட01, த�இைட ேநாவதா@ 
ஏ3கி மாமியிட� இைச$க லானா . 
"ெப(!வ1 ெதIயா1 ெப(!கி� ற1உயி�" 
எ�ப1� உAைம ேபா=�! 
அ�� ெப(!க ைவய அைமதி$ேக! 
 
(*பலா�பழ� - க(நிைற0த வயிG) 
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நட01 வ0த க(�� 
 
அகவ- 
 
ந-ேவ ட�பனி� இ-ல� நிைற0த1. 
மாவர� மல�$!ழ- வ0தி(0 தா�க ; 
ம&G� இவ�களி� ம$கQ� இ(0தன�. 
ேவட� ப�ஓ�பா- வ 9&றி($ கி�றா�. 
 
எழி-நைக %�1� ஈ�றத� ந9ல� 
Xவிழி+ ெச_வித*� �1இள ைம0தைன 
"இளW ேசர�"வாஎன இ(ைகயி- ஏ0தி 
ஒ(�ற� மயிெலன உல7 கி�றா . 
 
�ைக�பட� எ"$!� �லவ(� வ0தா� 
%&ற�தி- இ($ைக வIைசயி- %B�தா� 
யாவ(� வIைசயி- இ($க =&றா�! 
அமி*த� எ3ேக அைனவ(� எD0தா�. 
அைறெய-லா� பா��தா� அ3ெக-லா� இ-ைல. 
ெகா-ைலயி- நில7ெச@ %-ைல$ ெகாBV� 
சி�னW சிறிய ெச3கதி� ேபால 
ம�னிய சாம0தி மல�0த ெசBV� 
!=3! ந9லா�பர$ ! ள+ ெசBV�, 
%�1+ சிI�� %D�ெபா� னாைட 
க(விழி இைவX�த க�B$ க(��� 
அ3ேக PB அழ!ெச@ தி(�பைத$ 
கAடன�; கAேண எ�Gைக ேய0தின�; 
ந9லா�பர� அ3ஙேன நி�றி (0த1! 
%-ைல$ ெகாBV� ந-ல சாம0திV�  
அ3ஙேன நி�றி (0தன ஆயி5�, 
ைகE$கி 'அ�பா' எ�G கனிதமி*$ 
க�B$ க(�� ம�"� கலகல� 
தAைட பாட� தாவி வ0தா . 
�ைக�பட� �லவ�, வைக�பட எவைரV� 
%&ற�தி- உ�கார ேவABனா� 
உ&G ேநா$கினா� உ($கவ� ெப�Bேய!* 
 
(*உ($கவ� ெப�B - காமிரா) 
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�ைக�பட� 
 
அகவ- 
 
ந"நா& காலியி- நைக%�1$ ைக��ற� 
அ�பிளW ேசர� அAைடயி- அமி*1 
ேவட� %தலிேயா� ப"ீற அைம0தா�. 
ெபா(0திய வAண� �ற�தி� அழைக� 
�ைக�பட� எ"�ேத; அக�தி� 
மகி*+சிைய வா�பட� எ"$க வி�ேட. 
 
திராவிட ம$க  வாழிய 
 
அகவ- 
 
அமி*1 சIயா@ ஆறாA டைட0தா ; 
தமி*த(� தனி�தமி*� ப ளி ெச�ேற 
அேதாவ( கி�றா  அ3ைக+ �வBேயா"; 
ேவட� நைக%�1 வ 9�B- அ�ேபாதி- 
இளWேச ரைனந9 யா�எ�G ேக�"� 
பதிைல எதி�பா�� தி(0தா�. அவேனா 
த�மா�� கா�B 'நா� த�பி' எ�றா�. 
"தமிழ� எ�Gந9 சா&றடா த�பி" 
எ�ேற இய�பி அமி*1 வ0தா . 
வாழிய தமிழ ம$க ! 
வாழிய ந&றமி* ைவயக� இனிேத! 
 
ஐ0தா� ப!தி  
 
%திேயா� காத- 
 
அGசீ� வி(�த� 
 
L�த பி ைள %தியவேரா" 
 
ேவட�ப� த�பி யான 
ெவ&றிேவ-, மைனவி ேயா" 
ேவட�ப� வா*0 தி(0த 
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வ 9�Bனி- வாD கி�றா�, 
ேவட�ப ேனா,த� த0ைத 
வ 9�Bனி& !"�ப� ேதா" 
ப"ீற வாD கி�றா�. 
ெப&றவ� %1ைம ெப&றா�! 
 
%திேயா($! ம(மக  ெதாA" 
 
ேவட�ப� மைனவி யான 
நைக%�1 மிக7� அ�பா@ 
ேவட�ப� த0ைத தா@$! 
ேவA"வ தறி0ேத அ�னா� 
வா"த- சிறி1� இ�றி 
வா@��ற� ெதாA" ெச@வா ; 
ஆBய ப�ப ர3க   
அ-லவா அ�L� ேதா�க ? 
 
தைல$கைட அைறயி- மணவழக� த3க� 
 
தைல$கைட அைற$!  அ0த� 
தள�மண வழக� ஓ�பா- 
இல$கிய� பB�பா�! இ�ப� 
1ைணவியா� ேக�B (�பா�! 
உல�0தX3 ெகாBேபா- த3க�(1) 
அ�ைமயா� ஒ(பா- !0தி� 
பலஆ@வா�; 1ைணவ� ேக�பா�; 
1யி=வா�; பழ3கா ல�தா�. 
 
மணவழக� உட-நிைல 
 
மணவழ க�$! %�ேபா- 
வ�ைமேயா ேதாளி- இ-ைல! 
1ைணவிழி, ஒளிV � !�ற$ 
கAணாB� 1ைணைய ேவA"�; 
பைணVட-, ச(!! வாயி& 
ப-லி-ைல! மயி�ெவA ப�ேட! 
உணெவலா�! பாலி� கWசி; 
உல7த- சிறிேத ஆ!�. 
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த3க�த�ைமயா� உட-நிைல 
 
ந�னிலா$ கதி�ேபா- P0த- 
நைர�த1. கAைட யி�" 
%�னிலா %கி-உA டா&ேபா- 
%க�ெதாளி !ைறய லானா�! 
அ��ட- அற�தா- ேதா@0த 
ஆயிர� பிைறL தா�B 
ம�5சீ� அ�னா  ெம@ேயா 
வானவி- ேபா&P னி&ேற! 
 
%திேயா� அைற$! ம$க  ேபர� வ01 ேபாவா�க  
 
இ(ெப( %திேயா� த�ைம� 
தைல$கைட அைற� ம01 
ெப(�ேபG ெப&ற த�ேறா! 
பி ைளக , அவ�ம ைனமா� 
வ(வா�க ; அற3ேக� பா�க . 
ம&Gள ேப��தி ேபர� 
வ(வா�க  அளவ ளாவி 
மணிேயா" ப ளி ெச-வா�. 
 
இ( %திேயா� நிர�பிய உ ள� 
 
ைம0த�$!$ க-வி ேச��ேதா� 
மக மா�$!� அ_வா ேறயா� 
எ�த$க கட�% B�ேதா� 
இனிதாக வாD கி�ேறா�; 
%01ற+ �&ற� தா�$!� 
ெச@வன %D1� ெச@ேதா�; 
இ0தநா  வைர$!� வா@ைம 
இ�மிV� மற0த தி-ைல. 
 
நா�"$! நல� ெச@ேதா� 
 
இ0நா�B� நல5$ காக 
ந-லற� இய&றி வ0ேதா�. 
எ0நாQ� பிற�$!� த9ைம 
எ3களா- நட0த தி-ைல. 
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சி�னேதா� ந�G ெச@தா�  
திற�மற0 தறிேயா� எ�ேற 
இ�னிைச பா"� அ�னா� 
இரA" ள� இ�ப� ெகா Q�. 
 
%திேயாேள வா*கி�றா  எ� ெநWசி- 
 
விைத�தி�ேட� அவளி� ெநWசி- 
எ�றைன! ேந&ேறா? அ-ல; 
இத&!%� இளைம எ�ப 
ெத�ைற$ேகா அ�ைற$ ேகநா�! 
கைதயாகி$ கனவா@� ேபா!� 
நிக*0தைவ; எனி5� அ0த 
%திேயாேள வாD கி�றா  
எ�ெநWசி- L�G ேபா1�. 
 
இ($கி�றா  அ1 என$கி�ப� 
 
�1மல� அ-ல; கா@0த 
�&க�ேட அவ உ ட��! 
சதிரா"� நைடயா  அ-ல  
த ளாB விD� Lதா�B! 
மதிய-ல %க�அ வ�! 
வற நில�! !ழிக  கAக ! 
எ1என$ கி�ப� ந-!�? 
"இ($கி�றா " எ�ப ெதா�ேற! 
 
நிைன$கி�றா  நிைன$கி�ேற� நா� 
 
இனி$கி�ற தமிைழ அ�னா  
இைச$கி�ற ஆ&ற- இ-ைல. 
தனி�1 ேள� ஒ(பா-! அ�னா  
தனி�1 ளா  மG� ற�ேத! 
எைன$கA"�, எ�ைன� ெதா�"� 
பயி-கிலா ; எனி5� எ�ைன 
நிைன$கி�றா , நிைன$கி� ேற�நா�; 
நிைல$கி�ற ெத�பா- இ�ப�! 
 
அ�� ள� கா^கி�ேற� 
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அக�தி�ப� கா^கி�ேற� 
 
எ���ந& ேறா=� வ&ற, 
ஊ�Gேகா- இD$கி வ 9ழ� 
த��1 ேமனி, கால� 
தா$கினா- !ைலய லானா . 
எ�%1 விழிகா ண&!� 
இயலாேத! எனி5� அ�னா  
அ�� ள� கா^ கி�ேற�! 
அக�தி �ப� கா^ கி�ேற�! 
 
ேபர� அ�மாயி எ�றைழ�ப� 
அ1 ேக�ேப� இ�ப� ெச@V� 
 
ெச�மா 1ைளபி ள01 
சிதறி"� சிI�பா- எ�ைன 
அ�மா1 களி$க+ ெச@வா  
அ1ெவலா� அ0நா ! இ0நா  
அ�மணி நைக��� ேகேள� 
ஆயி5� ேபர� ஓ�கா- 
"அ�மாய"ீ எ�பா�! ேக�ேப� 
அமி*தினி- விD�எ� ெநWச�! 
 
அ�ைன எ�றைழ�ப� ம$க  
இ��G� எ�ற� ெநWச� 
 
இ�னிைழ XAB (�பா  
அ�தா�எ� றைழ�பா  எ�ைன 
ந�ெமாழி ஒ�G ெசா-வா  
நா�இைச யாேழ ேக�ேப�! 
அ�னைவ அ0நா ! இ0நா  
அ�னவ  த�ைன ேநா$கி, 
'அ�னா@' எ� றைழ�பா� ம$க  
அ1ேக�ேப�; இ�ப� ெகா ேவ�! 
 
அவ  உ ள உலக� 
என$! உவ�X�"� 
 
உயி��பிைன நிைலநி G�1� 
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ந�மைழ; உலக jைல+ 
ெசயி��பற ந9�தா�* ெச@வா�; 
ெச_ேவஅ_ வறj- த�ைன 
%ய&சியி& கா�பா� ம�ன�. 
என$ெக�ன இனி?அ� Lதா�B 
உயி�வா*வா  ஆத ல&றா� 
உவ�X�"� என$கி_ ைவய�! 
 
(*ந9�தா� - 1ற0தா�) 
 
அவ� வா*வ1 
அவ ேம- ைவ�த காத- 
 
வாழா1 வா*01 L�த 
மணவழ ! ள� இ·ேத! 
ஆழாழி� �ன-அ ைசைவ, 
ஆ��பிைன எAணி டா1 
வ 9Dற அதனி- வ 9*�1� 
இ(�பாணி ேபா-அ வ ேம- 
காDற மன�தி- ைவ�த 
காதலா- வாD கி�றா�! 
 
எ� ெநWச ெம�ைதயி- 1யி=கி�றா� 
 
கா�பI0 தி�ட Xைவ$ 
க�Bலி- பர�பி, ேமேல 
பா��I ேபா=� ேம�ைம� 
ப�"ைட விI�1� ேபா�டா-, 
த9�பாைல� ப(கி அ�ப� 
சிற$கேவ 1யி-வா� இ�G� 
ேம�பா�B& !ைறேவா? ெநWச 
ெம�ைதயி- 1யி= கி�றா�. 
 
ெநWச$ கா�B- உல7� மா� 
 
பா3!ற மணிV� ெபா�5� 
பதி�தபாA Bய�ேத� ேபால 
ஈ3கி0த� தா*வா ர�தி- 
எழி=ற உலவா நி&பா�; 
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ஏ3!மா றி-ைல இ�G� 
எ�னி( கAநி க��ேதா� 
ந93காமா� ேபா-எ� ெநWச$ 
கா�Bனி- உல7 கி�றா�. 
 
எ� ெநWசி- ேத�மைழ அவ� 
 
ெம@Vற வா@� ைவ$க 
விழி,அழ !Aண, L$! 
ெவ@யச0 தன�ேதா  ேமா�ப, 
விைளதமி* கா1 ேக�க, 
ஐய�பா- �ல�க  ஐ0தா- 
அமி*த ள ேவA"�! இ0நா  
ெப@கி�றா� எ�ெநW ச�தி- 
ேத�மைழ, பிIத லி�றி! 
 
அவைன+ �ம$க மன� ஓயா1 
 
அற�ெச@த ைகV� ஓV� 
ம$கைள அ�பா- E$கி� 
�ற�ேபான கா=� ஓV�! 
ெச0தமி*� �லவ� ெசா-லி� 
திற�ேக�ட கா1� ஓV�! 
ெசய-கAட கA^� ஓV�! 
மறவைன+ �ம$!� எ�ற� 
மனம�"� ஓ@த லி-ைல. 
 
அயலவ� கAபடாம- கா�1 வ0ேத� 
 
ெவயி-ப�டா- உ(கி� ேபா!� 
ெமDகினா- இய�ற பாைவ! 
ெபV�மைழ ப�ட ேபாேத 
கைரV�க& கAB� ேபைழ! 
�ய-ப�டா- நிைலெகா  ளாத 
X�ெபாழி-! எ�ம ணாள� 
அயலவ  கAப� டா-சீ� 
அழிV�எ� ற�பா- கா�ேத�. 
 
த�ெபா�G� இ�றி எ� தமிழைன$ கா�ேத� 
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ெதா�ெப�ற ஓைச ேக�டா- 
1ய(G� எ�G�, சா&றி- 
உ�ெபா�G !ைற0தா- உAண- 
ஒழிVேம எ�G�, ஒ�ைற 
ஒ�ெபனி- ஒ�பா வி�டா- 
உைடப"� உ ள� எ�G� 
த�ெபா�G� இ�றி எ�ற� 
தமிழைன அ�பா& கா�ேத�. 
 
எ�த9ைம ேந(ேமா? எ�G நிைன�பா  Lதா�B 
 
த&கா�1� த&ெகாA டாைன� 
தா�கா�1� தைகைம சா�ற 
ெசா&கா�1+ ேசா�வி லாேள 
ெபAஎ�G வ Q வ�தா� 
%&ெசா�ன பBேய எ�ற� 
%�திைன$ கா�1 வ0ேத�. 
எ�த9ைம மன$! ைற+ச- 
எ@1ேமா எனநி ைன�ேப�! 
 
என$!$ ெகா"�பைத� தா�தா7$!$ ெகா" 
 
அகவ- 
 
பா�Bேய, சிGமைல� பழ3க  இ0தா 
எ�G ேபர� ஈய வ0தா�. 
த�பிேய உ�ற� தா�தா 7$!$ 
ெகா"ேபா! எ�G Pறி$ 
ெகா"$க� ேபாவைத$ P�01ேநா$ !வேள! 
 
ெபாIமா� த0தா� உAடா  
நாணி�ேபானா� த�மிட� 
 
வல$கா- !�தி�"�, இட1கா- மB�1�, 
உ�கா�0 தில$கிய� உ&G ேநா$கி"� 
மணவழ க�த� மைனயா  நிைனவா@$ 
க^$கா- ைகf� றியபB ஊ�Gேகா- 
1ைணய" த�,தைல யைண$கீ* ைவ�த 
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ெபாதி0த ெபாIமா� ெபா�டண� E$கி 
எD0தா�. விழி��ட� விD01 விடாேம 
நட01,த� 1ைணவிைய நAணினா�.அ�ேபா1 
ம(மக  நைக%�1 வ01, "மாமா 
எ�ன ேவA"�? ஏ� வ0த9�க ? 
எ�னிட� Pறினா- யா�ெச@ ேயனா?" 
எ�றா . ெபாIமா இைடயி- மைற�1� 
த�1ைண ேம= ள அ�ைப மைற�1� 
ஒ�G மி-ைல ஒ�G மி-ைல 
எ�G ெசா-ெலாணா� 1�ப� எ@தினா�! 
ம(கி ேபானா . கிழவ� 1ைணவியி� 
அ(!ேபா@� ெபாIமா அவளிட� ந9�B 
உAெண�G ேவAB நி�றா�! 
உAடா ; நாணி� பிI0தா� உவ0ேத! 
 
அவ  தனி+ெச-ல  
மணவழக� ெபாறா� 
 
த3க� ெகா-ைல$!� தனிேய ெச-வைத 
மணவழ! ேநா$க மன1 ெபாறாரா@ 
ம(கிைய அைழ�பா�; ம(கி வ01,த� 
1ைணவி$!� 1ைணெசய$ கAடா- 
தணிவா� தம1 தணியா ெநWசேம. 
 
அவ5$!� ெதாA" ெச@தேல அவQ$கி�ப� 
 
மணவழ க�தா� மG�ற� நக�0தா- 
அணிைமயிற ெச�ேற அ�ப� ப"$ைகைய� 
த�B, விI�� மா&றி� தைலயைண 
உைறமா& Gவா  அவ ; மண0தநா  
ெபGவைத� பா�$கி=� ெபGவா  இ�பேம. 
 
%�னா  நட0தைத Lதா�B இ0நா  நைக%�திட� இய��வா  
 
ஒ(நா  மாைல� ெப(L தா�B 
நட0த ஒ�ைற நைக%� தாளிட� 
மி!மகி*+ சிVட� விள�ப =&றா ; 
ெச�பி- எAெணV� சீய$ காV� 
ஏ0தி மணாளைர எD0தி(� எ�ேற�. 
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"உன$ேக� ெதா-ைல உ�ற� பணி+சிைய 
எAெண@ ேத@$க அ5��க" எ�றா�. 
"நாேன அ�பணி நட�1ேவ�" எ�ேற�. 
"மாேன, ெம-லிைட வWசிேய, ந9ேபா@$  
கிளிVட� ேபசிV� ஒளியா* மிழ&றிV� 
களிVட� இ(�பா@ கவைலஏ�?" எ�றா�. 
அறேவ மG�ததா- அைற$!+ ெச�ேற�. 
பி�ன�ஓ� பணி+சி எ�மணா ள�$ேக 
எAெண@ இ�"� தAசீ ய$கா@ 
ேத@�1 ெவ0ந9� சா@�1� தைல%B 
சி$கG� தி(0தா . தி"�என அ3ேக 
எ�ற� மாமியா�, "எ�ன�� மகேன, 
ஏ1� மைனவி இ�ப ணி+சிைய 
உன$! %D$கா�ட ஒ�பிய"ெத�றா�. 
அத&ெக� மணாள�, "ஆ�அவ  எ�ைன 
எAெண@இ� "$ெகாள எD0தி(� எ�றா . 
ஒ�ேப� எ�ேற�. உடேன உ�ெச�G 
இ�ப ணி+சிைய அ5�பினா " எ�றா�. 
அ�பB யாஎ� ற��G மாமியா� 
இ��ற� தி(�பி எதிI- ேநா$க, 
%$கா B�ேட %க�மைற� தபB 
சி$கG� தி(0த சிறிய பணி+சிைய� 
"த3க� திட�தி- ச0தன� ெகா"�ேத 
இ3ேக அ5�பB" எ�றா�. பணி+சி 
அக=� ேபா1 %$கா டக�ற1. 
த3கேம பணி+சி எ�பைத 
அ3ெக� மாமியா�, அ�ப�கA டனேர! 
 
மணிெமாழியாIட� மணவழக� 
 
மன�தி- மா� வராைமேய அற�எ5� 
வ Qவ� வா@ெமாழி மற0தறி ேய�நா�; 
அற�என- இ-லற� 1றவற� ஆக 
இ(வைக எ�பைத ஒ(கா=� ஒ�ேப�; 
அற�என� ப�டேத இ-வா*$ ைகஎ�றா� 
வ Qவ� ஆதலா-! உ ள� கவ�0த 
ஒ(�தி உள�ைத உIைமயா@$ ெகாAேட�. 
அ1தா� மணெமன அறிஞ� PB� 
�1வா*7 ெபGெகன� �க�றன� வா*�ேத. 
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இ"�ைப த9��பவ  எ�மைன! அவ எ� 
!"�ப விள$!! ேவேற1 PGேவ�? 
எ�பா- அ�ைப நிர�ப ஏ&றவ  
ந�ம$க ள 9�G நல%ற$ கா�தா ; 
நைவயG க-வியா- ந�ம$ க தைம 
அைவயினி- %த�ைம அைடய+ ெச@ேத�; 
அறவழி யாேல நிைறெபா(  ஆ$கிேன�. 
ெநWசினி- உ&றி"� நிைலேவG பா�டா- 
ெநாBெதாG� ெநாBெதாG� jGj றாயிர� 
இற��� பிற��� எ@1� அ�ேறா?  
எ@தேவ இ�ப� ஏக=� மீள=� 
அைடV� அ�ேறா? அ_வா றி�றி 
அைலகட- T*நில 7லகி- இ0நா  
நிைல�த இ�ப� ெப&றெத� ெநWச�!" 
எனமண வழக� இய�பிய அளவி-,  
"இத&!%� நிக*0த இ�ப நிக*+சிக  
உAெடனி- அவ&றி- ஒ�G PGக!" 
எனமணி ெமாழியா� இனி1 ேக�டா�. 
ந�ெறன அழக� நவில லானா�: 
 
இளைமயி- நட0த இ�ப நிக*+சி 
 
"பB�1� ேக�"�, பாBV� ஆBV� 
இ(0த நAப� பிI01 ேபாகேவ, 
எ�ற� அைறயி- யா�தனி0 தி(0ேத�. 
நிலா%க� தா எ� ெநWைச� ெதா�டா . 
தனிைமைய ெநW� தா3க வி-ைல. 
தனி�தி($ கி�றிேரா த$க நAப(ட� 
இனி�தி($ கி�றிேரா எ�Gபா�� 1வர 
எ�ைன அ5�பினா  எ�ற� தைலவி 
எ�றா  ேதாழி எ�ெனதி� வ01! 
ேபா@+ெசா- எ�ேற�, ேபானா ; மீA"� 
வ01, தைலவேன, வWசி ேசாGகறி 
ஆ$! கி�றா . அ"�பி- ேசாG 
ெகாதி$கி�ற ெத"�G Pறினா . "இ3ேக 
!ளி�கி�றேதா" என$ Pறி அ5�பிேன�. 
"இற$!� ேநர�" எ�றா  வ01! 
"வாD� ேநரேமா இ3! ம�"�?" 
எ�ேற�. ெச�றா . உடேன எ�ற� 
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இனிய அமி*1 தனிஎைன அைட0தா . 
"அ�தா� ெபாG�ப�ீ அ"�பி- ேவைல  
%B�ேதாB வ(ேவ�" எ�G ெமாழி0தா . 
"ேதாழிபா�$ க�"� ேசாறா$ !� பணி" 
எ�ேற�. அத&கவ , எ�%க� தா3கி 
"தைலவ� வி(�ப� தைலவி அறிவா ; 
ெபாG�பிலா� ேதாழி அறிவ 1Aேடா?" 
எ�றா . "மாமியா� இ-ைலயா?" எ�ேற�. 
"அ0ேதா அ0ேதா?" எ�Gத� அ3ைகயா- 
த�வா@ LB� "தள�0த கிழவிைய 
அ"�பி- வி�"� தB�த ம(மக  
ெகாDந ேனா" ெகாWசினா  எ�G 
ைவய� இகDேம" எ�G, வWசி 
ெதாட$க ம(�1வ மாக%� தெமா�G 
ெகா"�1$ !"!ெட�G கBேத ஓB+ 
சைமய- %B�1� தமிேழா 
அமி*ேதா என+ேசா றி�டைழ� தாேள! 
 
மணிெமாழியா� நிைல�த இ�பமாவ ெத�பB எ�றா� 
 
"உAப1 நாழி உ"�ப1 நா�!%ழ� 
எAப1 ேகாBநிைன0 ெதA^வ" எ�G 
L�தா  ஔைவ ெமாழி0த வAண� 
எ�G� ம$களி� எAண� பலவா�; 
எAண� ேதா&ப1� ஈேட Gவ1� 
ஆ!�. அதனா-, அக�தி� நிைலைம 
ந-ல1� ஆ!�; நலிவ1� ஆ!�. 
இவ&ைறேய ெநாBேதாG� ஏ&ப" கி�ற 
ஆயிர� ஆயிர� பிற�பிற� ெப�ற9�. 
இைவகேள நிைலயா இ�ப1� ப3க ! 
"நிைல�த இ�ப� ேந�0த ெத�ற9ேர  
வD�1வ 9� அைத"என மணிெமாழி ேக�டா�; 
அ1ேக� டழக� அறிவி$ கி�றா�; 
"ெச�மல� பறி$க+ ெச-வ1� இைலநா�! 
ேசG� Xசி� தி(�ப=� இ-ைல. 
ப&றி-ைல; த9ைம உ&ற1� இ-ைல. 
த9ைமயி- லாவிட� இ�ப� திகD�, 
எ�ன எ�னிட� மீதி எ�றா-. 
ஒ�ேற! ஒ�ேற! அத�ெபய� உயி��பா�. 
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அ_7 யி��ேபா அ�பி (�பதா- 
இ($கி� ற1ெவன இய��வ� வ Qவ�; 
'அ�பி� வழிய 1யி�நிைல' அறிக. 
எ�ற� அ��$ !Iயவ� எவெரனி- 
மைனவி, ம$க , ேபர�, உறவின�. 
ஆயி5� மைனவி,எ� அ��$ க(கி- 
இ(�பவ , எ�ேம- அ��ைவ�(1) 
இ(�பவ " எ�றா� மணவ ழகேர 
 
மணவழக� இர7 ந�றாக� E3கிைனேயா எ�றா� 
 
அGசீ� வி(�த� 
 
ேசவ-P வி&G; வான� 
சிI�த1; j&ைற0 தாA" 
ேமவிய அழக� கAக  
விI0தன! கிழவி யாI� 
Eவிழி மல�0த! ஆ3ேக 
1ைணவனா� 1ைணைய நAணி� 
"பாைவேய E$க� ெபா@ைக 
பB0தாேயா இரவி-" எ�றா�. 
 
அய�01 E3கியதாக� த3க� சா&றினா  
 
!B�ேதாேம பாலி� கWசி; 
!ற�பாவி� இரA" ெச@V  
பB�ேதாேம, அவ&றி 5$! 
விI7ைர பல7� ஆ@01 
%B�ேதாேம! ெமாணெமா ெண�G 
மணி�ேபாறி சIயா@� ப�1� 
!றி�த1 1யி�ேற�;இ�ேபா(1) 
அைழ�த9�க  விழி�ேத� எ�றா . 
 
த� E$க நல� ெசா-வா� த ளாத கிழவ� 
 
நிைறயாA" jG� ெப&ற 
ெந"L�தா  இதைன$ Pற 
!ைறவ&ற மகி*+சி யாேல 
அழக(� PG கி�றா�: 
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நிG�திேனா� ெநBய ேப+ைச 
ெபாறி,மணி ப�ேத எ�G 
!றி�த1 1யி�ேற� ேசவ- 
Pவேவ எD0ேத� எ�றா�. 
 
கிழவ� உடனி(�பதி- கிழவி$! நாண� 
 
�1$காைல; !ளி�0த காைல� 
ேபாதிேல உைனெந (3கி 
இ1ேப�� ேபG ெப&ேற� 
எ�றன� கிழேவா�! அ�னா  
எதி�வ0த அமி*ேத, அ�ேப 
யா�ெப&ற இ�ப� ேபா1� 
அேதா நைக%�1 வ0தா  
நைம$ காAபா  அக-வ 9� எ�றா . 
 
j&ைற01 ஆA"வைர ந9வி� வாழ$ காரண� எ�ன? 
 
எAசீ� வி(�த� 
 
ம&ெறா(நா  காைலயிேல மணிெமாழியா� வ0தா�; 
மணவழக� அ�ேபா" வரேவ&�+ ெசா�னா�. 
"இ&ைறநா  j&ைற0தா Aடாயின உம$ேக 
இ�தைனநா  உயி�வாழ$ காரண0தா� எ�ன? 
ச&றதைன உைர�தி"க!" என$ேக�டா� ெமாழியா�. 
"எ0ைததா@ ந-ெலாD$க %ைடயவ�க ; எ�ைன$ 
க&றவI- ஒ(வ�என ஆ$கிைவ�தா�; நா5�, 
க(�தினி=� ேச��தறிேய� த9யD$க� கAa�. 
 
ந�மைனவிVைடயா� எ-லா� உைடயா� 
 
இைவய�றி நானைட0த மைனவிேயா எ�றா- 
என$கினியா ! எ�னிரA" கAகேள ேபா-வா ; 
நைவயி-லா ; நா�வாழ� த�5யி(� ந-!� 
நா�ட�தா ; அவளாேல எ�வா*$ைக கா�ேத�; 
அவளாேல ந-ெலாD$க� தவறாைம கா�ேத�; 
அவளாேல எ�!"�ப� மாசிலதா@+ ச&G� 
கவைலயிலா தாயி&G; ந�மைனவி உைடயா�! 
கட=லக� ெப(� �கD� வா*நாQ� உைடயா�! 
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உலக அைம��$! இேல� வழி 
 
இ_7லகி- அைமதியிைன நிைலநா�ட ேவAB� 
இேல�வழி ஒ�GA" ெபAகைளஆ டவ�க  
எ_வைகV� தா*�1வைத வி�ெடாழி$க ேவA"�. 
தா@ைமயிைன இழி�1ைர$!� j=�ஒ( jலா? 
ெச_ைவVற மகளி�$!$ க-விநல� ேதட- 
ெசய&பால யாவி5ேம %த�ைமஎன$ ெகாAேட 
அ_வைகேய ெசய-ேவA"�! அறி7மைன யாளா- 
அைமதிVல !Aடா!� எ�ன இதி- ஐய�! 
 
மகளி� ஒD$க� XAடா- ம(�1வ நிைலயேம ேவAடா� 
 
மகளிெர-லா� க-வியறி ெவாD$க%ள ராயி� 
ம(�1வேம ேவAடாவா�; பிணிL�� வாரா. 
மகளிெர-லா� அரசியைல$ ைக�ப&றி ஆAடா- 
மாநில�தி- ேபாI-ைல; சா$கா"� இ-ைல; 
1களி-லா ஒ(சிறிய உல!A" ேக�ப�ீ 
ெதா-ைலயி-லா அ_7லக� யா�வாD� இ-ல�. 
பைகயி-ைல. அ3கி�ைம இ-ைல,பிணி இ-ைல 
பழியி-ைல, எ�1ைணவி அரசாAட தாேல". 
 
உ3க�!�பி� உ3க  !"�ப� எ�பB நட$!�? 
 
எ�Gைர�தா� மணவழக�; இைதஎ-லா� ேக�ட 
எழிலான மணிெமாழியா�" உ3க�!� பி�ன� 
ந�G!B� தன�நட$க$ P"ேமா?" எ�றா� 
"நா�ந-ல�, எ�மைனவி நனிந-ல ; நா3க  
எ�G�மன நல�உைடேயா�. ஆதலினா- அ�ேறா, 
எ�ம$க  ந-லவ�க ; எ�ம$க  ெகாAட 
ெபா�5றைவ� ெப&ேறா(� ந-ல�நனி ந-ல� 
ெபாலிV�இனி V�!"�ப�" எ�Gைர�தா� அழக�. 
 
த ளாத கிழ�ப(வ�தி- இ�ப� எ@1த- உA" 
 
"ைகயிேல வலிவி-ைல காலி-வலி வி-ைல; 
கAணி-ஒளி இ-ைலநா+ �ைவயறிய வி-ைல; 
ெம@fG� இ-ைலஒலி காதறிய வி-ைல; 
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விலாஎ=�பி� ேம&ேபா��த ேதா=மி-ைல; ந9வி� 
ெச@வெதா( ெசயலி-ைல; இ�ப%ற- ஏ1? 
ெதIவி�ப�ீ" எ�Gமணி ெமாழியா�தா� ேக�க� 
1@ய%1 மணவழக� உட-!=3க+ சிI�1+ 
ெசா-ல=&றா�, %திேயாQ� நக�01வ01� கா�0தா . 
 
இ��G� இரA" மன�பறைவக  
 
"வா@L$!$ கAகா1 ெம@வாB னா=� 
மைனவி$!� எ�ற5$!� மன%A" கAa� 
E@ைமVG� அ_விரA" மன�ெகா Q� இ�ப� 
1"$!ைடய இைளேயா(� பைட�தி"த- இ-ைல. 
ஓ@வதி-ைல மணி+சிற!! விAேணறி, நிலாவா� 
ஒDகமி*1 %D1A" பழ!தமி* பாB+ 
சா@வி�றி+ சG$கி�றி ஒ�ைறய�G ப&றி+ 
சலி$காதி� ப3ெகா Q� இரA"மன� பறைவ. 
 
இ(மன� இ( மயி-க ; 
ேத�சி�"க ; கிளிக ; அமி*தி� P�" 
 
"அ(விெயலா� ெத�பா3! பா"கி�ற ெபாதிைக 
அைசெத�ற- !ளி�வ 9�� ச0தன+ேசா ைல$!  
திIகி�ற ேசாBமயி- யாமிரA" ேப(�; 
ெதவி�டா1 காத-gக� ெச0ேத�சி� "$க ! 
ெப(0ெத�ன3 கீ&றினிேல இ(0தா"� கிளிக ! 
ெபAஇவேளா ஆAநாேனா எனேவGேவறா@� 
பிI�1ணர மா�டா1 பிைச0தP� டமி*1!" 
ேபசினா� இ_வாG; Pசின  Lதா�B. 
 
அவ  E3கவி-ைல இர7மணி ப�தாகிV� 
 
அGசீ� வி(�த� 
 
மாநில ம$க  எ-லா� 
E3!�ந  ளிரவி-, த3க� 
ஏனி�5� E3க வி-ைல? 
இ(gனி ெதாடவ ைள$க$ 
Pன-வி- ேபாேல ெம@V� 
Pனி$கி ட0த வAண� 
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ஆனேதா மணிப� ெத�றா  
மணி�ெபாறி அB$க$ ேக�ேட. 
 
அவனிட� நக�01 ெச-=கிறா  
 
"அவ�1யி� றாேனா?" எ�5� 
ஐய�தா- தா�E3 காம- 
கவைலெகா  வாைள எ3!� 
காAகிேலா� இவைள அ-லா-! 
1வ கி�ற ெம@யா- த�ைக� 
1"�பினா- தைர1 ழாவி� 
தவ*கி�றா  த�ம ணாள� 
ப"$ைகைய� தாவி� தாவி. 
 
ஒ( தைலயைணயி- அ(க(! கிட0தா�க  
 
"வ(கி�றா ேயாB த3க� 
வா"எ�ேறா� ஒலிேக� கி�றா . 
ச(ெகா�G கா&றா- வ01 
வ 9*0த1 ேபாேல த3க� 
ெபIயாQ� ெபIயா� அAைட� 
தைலயைண மீ1 சா@0தா . 
அ(க( கி(வ�; மி$க 
அ��A"; ெசயேல இ-ைல! 
 
இ(வ� களி��� இய�� மாறி-ைல 
 
ஒளித(� அைறவி ள$!�! 
ஒளி$க�பா- இவ�க  வா*வா�! 
ெவளியிைன இ(Q� ெகௗ7� 
இ(�க�பா- விள3! கி�றா�! 
எளிதாக� ெத�ற- வ 9�� 
எ�பய�? அவ�அ3 கி-ைல 
களி�தன மன�இ ரA"� 
கழGமா றி-ைல அ·ேத. 
 
மன7லகி- இ(வ� ேப+�$க  
 
இ(மன� அறி7 வானி- 
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%ழ3கின இ_வா றாக 
"ெபIேயாேள எ�நி ைன�பா- 
E3கா1 பிைழெச@ கி�றா@" 
"உIயாேன, எைனேய எAணி 
உற3கா1 வ(01 கி�றா@" 
"ெப(0ெதா-ைல E$க மி�ைம" 
"ந&m$க� ெபIய இ�ப�!" 
 
எ� நிைனைவவி�"� E3!க 
 
அைரநாளி� E$க ேமஇ_ 
வாறி�ப� அளி$! மானா- 
ஒ(நாளி� %D1� E3க- 
ஒ�பிலா இ�ப� அ�ேறா? 
"அIைவேய எ�ற� ெநWைச 
அ ளாேத தனிேய E3ேக." 
"உIயாேன எ�ம ன�ைத� 
பறி$காேத உற$க3 ெகா வா@" 
 
ெநBய E$க� 
ந9Bய இ�ப� 
 
E3கினா� கன7� அ&ற 
E$கந- =லகி-! பி�ன� 
ஏ3கினா� விழி�த தாேல! 
இ�பேம வி(�ப லானா�! 
E3!ேவா�! நிைல�த இ�ப� 
1@�ேபா�நா� எ�றா�! ந�ேற 
E3!கி� றா�ந- லி�ப� 
ேதா@கி�றா� வா*கி� றாரா-! 
 
%&G�. 
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