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ணகி ரசி காபிய
1. பதிக

இய 1

மைலநா ெநேவ ற!தி ேவ"ைக
மரநிழ$

கணகித வ& நி'

கலகெலன கணீரா

அ+வி ெச,

றவ களி மனம. கைரய/ ெச,தா!
'ெகாைலெச,ய0 படாஎ கணவ க2
3றெமா' ெச,தறியா; ற! ேதாேர!
இைலஉலகி

ப+.ட தா எனி5 அேனா

எ5ளத! உளி+!த

கா67ேரா'!

'8ைலேதாறி 83றா8 ெதா/ ெசறா
8ைறயி லா ளிடகிட&தா, இ'தி யா,எ
தைலவாயி $3கேட தாவ லாேன;
தவ'ைம 9றினா, எெச, ேவநா!
கைல/ெச வி மாதவியி 8!த வா"க
ைக0ெபா+ேக டாேபா: எேற எணி
நலெப,த எசில தரஇைச&ேத'
'நாமி+வ இ 3' வா;ேவா' எறா.
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மைரயிேல வாணிகேம ாிேவா; நீ<
வாராேயா என அைழ க விைர& ெசேற
இதபின எகாத

ேநா,ம+&ைத

இ+டா, கடவ நா; வாேழ எறா!
எதிேர' இள"ெகா= தா ெகா>ெகா ப3ேற
விழ&தைத< இற&தைத< க ண &ேத
அதி &தஉள! ேதாராகி கணீ ம க
அறெச, றெசறா றவாண .
--------------

இய 2

ற! றவெரலா ைகக 90பி
ேகாமாநி திற வா;க! ெச"ேகா

வா;க!

எைற  தமி;வா;க எ' வா;!த
'எ ?+ நலசார வா;கிறீேரா ?
இ'"க 8க!திெலா+ ைம என
எறெச" வபா

ற வாண

'ஒ'ேட ஒ'ேட உல ெக லா
உண வளி0ப ெதா'ெடன' 'ைர க லானா ,

ஆட:3ற ெபக! ேதா3'0 ேபான
அழகான ப/ைசமயி

எதிாி3 கட

காெப3' தீயி வி> ேவ ற!தி
கணகிதா ேகாவலைன உள! ேத&தி
7ெப3ற ைதமன தி+8 ைவ!ேதா
ெம,ைமஇ ெவ'ைர க உய க +!தி
ஈப உள!தானாகிமன
இ58ள வரலா3ைற அறிய/ ெசறா

அCவா' டவெசறிடஇள"ேகா
அ=களிட! ெசா ல ற வாண
ெசCைவ<' ணவாயி3 ேகாட ேநா கி/
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சீDாி

உளவ க அைனவ ேரா

ெப,வைளயி ேகாவலனி ெச,தி ஏ&தி0
ேப+ள!தி3 ெப'ெச,தி ஆவ

ஏ&தி

எCவா' மைலய+வி ெச:? அCவாேற
ஈரமைல/ சார கட&ேதகினா க
--------------இய 3

ற! றவெரலா வழிந ட&
ணவாயி3 ேகாட!ைத/ ேச & - இள"ேகா
எ'ைர  அ=களிட ெநேவ றி
இரள ஒறிெலா' இைண&த வண
ெசறனேவ! ேகாவலைன ஏ& ெநச/
ேசயிைழயா கணகிைய0 ெப3ற தான
நாறான 7லக இ' ெப3ற
ந3 கைழ 8ெப3றதி ைல எறா .

அ&ேநர ெச" வபா3 ெசேற
அ=களிட வ&தி+&த சா!த னா+
8நிக;&த கணகியி ெச,தி ெய லா
8¬யாக ேகவி<3ற ப=ேய ெசா ல
இ&நிக;ைவ கா0பியமா, இய3ற ேவாநா?
என ேகாடா அ=களா ! "ந' ந'
8&நா ப3றியதா அ8= 
8>!ததி Fம ெகறா " சா!தனா+

ல0ெபாியா சா!தனா இ+& ேகடா
ைரதீ !த அ=களா உைர!தா ! அ&த/
சில0பதிகா ர0ப+G
தனி!தமிழி

எைன அைழ!!

சிலபாடா

அ=க உள

கல0ப3ற பH0பாேல யாக ம க
கவி&ண! த+கஎன/ ெசான தாேல
ெசால0 &ேத எ தமிழ இ+& ேகபா
Iயதமி;/ HைவH வா;வா நேற!
---------------
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2. கா கா

ட

இய 4

வரப3ற ெச வ!தா வா,ைம மி கா
மாசா! வாஉைர0பா "ெபாிJ ! எற
தி+மகனா ேகாவல3 மாநா, க த
ெச வியா கணகிைய ெகா0ப த30
ெப+மன ெகாகிறா மகம ண&தா
ெப+ைமஎ கிேறநா ஆத லாேல
தி+மண!ைத 8=!ைவ0K " எ' ெசா ல/
ேச&தனா எ>&தி+& ெச0ப:3றா .

ெச&தமி;நா மைற8ைற< ெச!த ேதேயா?
ெசம:ள ம"க¬<ள ஒ' படா
அ&நிைலதா மணெமபா அதைன விேட
அ0பமா ஒ0 வதா

ஆவ ெதன?

த&ைததர0 பெபா+ளா ம"ைக ந லா?
தவதேற தவதேற எ' ெசானா
வ&தி+&த ஆாிய5 நந"கி
வா,திற& தமி;ைல க! ெதாட"கலானா

சா8வி வாஹ!ைத நட!தி கணா
தாிசி க ேவ6ெம' நா,க ெசானா
ஆகாகா எேறநா ஆாிய க
அ0பமா உடபடா விவாஹ ெச,வா.
ஆகா !ரமிள

ேக இCவி வாஹ!

ஆணதிணா எைண அைள!தா நா6 வ&ேத!
ேபாகாேயா எ'ைர!தா ேபாகி ேறேண
னா க ேவடாஎ உடைப எறா
-------------
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இய 5

கணகிஎ ெறா+ெபைண மண0பா, எேறன,
கடைளைய எமக5 ஒ0பி னாஇC
வணா&தா தி+மண!ைத 8=! ைவ0ேபா
ஆாியேன ஆத$னா

அவைன ைவ!ேத,

கணி+  ேபாேதநா காண ேவ
காைள<ட பாைவயிைன மணவ ைற 
எணநிைறேவ3றிைவ0Kெரன  பிடா!
மாசா! வாெசா ைல ஏ3றா ஊரா !

ஆயி5ம/ ேச&தனா எ>&தி +&தா
அ!தைன< ஆாியமா, இ+ கேவடா
தீயவிைள .டா ஆத லாேல
ெச&தமிழா

அைவய!தா

வா;&த லறி

நாைய0ேபா

ைர0பதனா

நாிைய0ேபா

ஊைளயிட

நபா
நபா

ேவடா!
ேவடா!

நீெயன ெசா :கிறா, எ' ேகக
நிறி+&த ஆாிய5 நிக;!தலானா.

ம&!ர"க ஆாிய!தா

ெச,ய ேவ

ம8ள சட"கN அ0ப =!தா
பி&திஅ&த வIவரைர ஒ' ேச

க0

ெபாியெதா+ சட"ேட! ம&!ர 8ேட
அ&தஎலா ெச,ய!தா ேவ ஆனா
ெப+பா: அக=ேவ 9$ ம
எ&தம  க5ேமா  கேவ5
எ'ைர!தா எ லா+ சிாி0பி

ஆ;&தா

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

இய 6

ேசா=!த யாைனயிேம3 ெபான பாாி
I கிஅதி

மாநா,க பா கி ய!ைத
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ஈ= மா சா!வா இள"க ளி3ைற
இைழயா: படா: O க ளா:
P=<ட

Pடாத இ+8க"க

8!நிலா ெபா3Hடேர எனவிள"க
நா=நக வல ாி&தா ப $ய"க
நா3றிைச< அமி;ெத' பா,/H வி!தா

ஆ= ெகா ேடெசறா அழ மாத
அைச&ெகா =+&தேவ ம க ெவள!
பா= ெகா ேடெசறா பழ&த மி;0ப!
பற&தனேவ $ ெகா=க வான ளாவி0
Kைடய ஓரறிஞ இ" கா6
ெப+"க3

கணகிதா ேகாவலதா

நாைடJ ! இ&நாேள மண"காபா க
நமண!ைத வா;!திடேவ வ+7ெரபா!

மணி விய

மீதிெலா+ மல 8க!தி

வ&வ& வ> கிவி> இர கக
அணி!தி+& பா !தவ க 'அ ள"க
அைண&வ+ நிைலஇவா' எனவி ய0பா !
பணி!தி=5 பணிவ லா இய3ற ஒணா0
பாைவஒ' 7ரஒ' ெபமா0 பிைள!
மண கிறா வாழியேவ எபா கேடா ;
மணம க நக H3றி இ ல ேச &தா .
--------------

இய 7

மண நட  மணி7 ப $ய!தா
மண8ரசா

Oமைழயா

வாவ ைர 

இைண&த ெப+ ப&தாினா
இனியந' O!ெதா"க
அைண&ததனா

8!! ெதா"க

க8 வாைழ

நக நவி

அழகி காேட

அைணவாாி ககவ &ேத மனகவ &ேத
இைணய3ற தாயி3'! நா ம க,
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ஏ&திைழமா ேராவர! ெதாட"கினா க!

மாசா! வாேனா மைன< ம3'
மாநா,க ேனாத மைன< ஆக!
ேதH3ற மண7= வாயி

8ேன

ெத+ேநா கி வ+வாாி வர. ேநா கி0
Oச3 ந'&ேத,. Oண! தா+
ேபாட3 ந'H+N வண"க ைக<
ேபச3/ ெச&தமி> 83ப!தி0
பிபாரா ; நிறி+&தா அபா &தாரா,!

ெத+மைறய! ெதௗ¤!தி+&த பH"ேகாைர0
ேசவ=< Oவ=< ேம வ+"கா
சரசெர5! Oவ=க சில பா!
த!ெபா3 !விள காஇ ைளஞ
விைர&ேதாட மா பணிக கணக ெண5!
ெவ'ெவளியி

ெப+ ன

மணிெவ ளேபா

அாிைவ<ட அழகஎன நா ம க
அைனவ+ேம மண7ைட அைடகிறா க.
---------------

இய 8

அபரசி ஆணழ கன
ஆமயி

ெபான

அறிவழக அன ந லா

ெதனழ தமிழ0ப 8! 8 ைல
ேதெமாழியா மறவ மணி தி"க ெச வ
ெபாேனாைட ெபான0ப கிைள ேசர
!த8 தமிழரH த"க ேசாழ
இப!ேத இளவழக ஒளைவ ேவ&த
இ+"ேகாேவ வயேவ"ைக எ $ ந $,

தி+விள  மதியழக நில. ெச"ேகா
ேதன+வி அ+ள0ப ேதாைக பாாி
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ம+ ெகா>& ெபாவண அ $ வள
ம $ைக மாவளவ காேவாி சி"க
க+ ெப+& தைக8!த0 ப&த

ேச&த

கய3கணி கா!த8! 7ாி மன
8+கா!தா கேழ&தி ேதனி மான
8!தமா தமி;வாண தாயா ேவல

அழகைம ஆளவ&தா ேவனி

ெதற

ஆர8 தமிழ!ெதாட இல&ைத ெபாேவ
மைழ8! மன மன த!ைத எ=
மணியைம ெபா8=ேத னா' ெதன
ெமாழியரசி இள&திைரய ைன நன
8!நைக மாவரH 8த$ேயாைர
அைழ!தா க வ+ெகேற நலெச, தா க
அணிஅணியா, அைனவ+ேம உெசறா க
-----------------

இய 9

வாழியேவ மணம க எ' சாேறா
வா;!தியபி வா;வரசி மா+ ம3'
வா;வி:ய ெபாிேயா+ அமளி ேநா கி
ேகாவலைன கணகிைய வ+க எறா
நாழிைகயி அைர கா$3 8 கா3 ப"
நெசபா பசைண கா வரம'0பா ?
யா;ஒ' இைசஒ' அமளி ஏற
எ லா+ வா;!ைர!! தி+பலானா ?

தி+&ட மணம க இ+வ ேரா
ேச &ட நாம க ேத,. Oசி
வ+&ட அைடகாயி H+ைள ெம'
வா,நிைற! 8க8ய !தி இத;வி ளாம
வி+&ட சிற0பிைன< விாி கலானா
வி>எ/சி

கடவ க சிாி கலானா

0ம+&ேட வி+&கி ேலநா எேறா

10

மைலவாைழ மG 'ேட எறா

கறிவைக< பணிய! வைக< ந ல
கனிவைக< எநாைவ கவ &த தாேல
நிைறP ைக0 பி= கநா உ விேட
நிைலகைம எ'மதி அழக ெசானா
நிைறவயி' ைறவத3 நீ+ைப
நீஉேள ெச:!ெத' ெதற

ெசா ல/

சி'+ ெச லஇட இ+&தா

வ=

ேதபாைக வி=ேர எறா அேனா.
--------------

இய 10

கைட!ெத+வி
கா நைடயா

ந!ெத+வி
ஊ திகளா

கா=

ேம=

ெச ேவா யா+

பைட!திட உண.கைள0 கழலானா
பா"ெக லா 0பா"ெகபாஒ+!த

வைடயினிேல ெந,ஒ>கி3 ெறறா திண
ெந,யினிேல வைடஒ>கி3ெறறா ேவ"ைக!
ட!தள. 8 கனியா எறா 8!த!
டாேத னாஅத3ேக எறா எ=!

இ&நா வி+&8ைற மாற ேவ
இ"ேடா 7  எ!/ ெச'
பினாN ைவ!ேபா எப தி ைல!
ேபராைச ெகா=Cவா'ைர!தா ெபான!
பினாளி

பிற 7 ெச க எ'

ெபாியண ெசா லேவ ெபான, "ஏடா!
இ&நா=

எவ7=

!+ கி

இைலேசா', கறிெய லா மித " எறா!

அவைர கா, உ0 ெந, க ேத"கா,

11

ஐெபா+ைள 9ட8தி

அறியலாேன

அவ3ேறா ம3ெறா' உ ேபா:!

எனி5மத ேபரறிேய எறா ஆடா!
அைவஐ&தி 9ட!தா

ம3ெறா'டா;

அத ெபய தா உயி /Hைவஎ'ைர!தா ேதவ
எைவஎைவேயா ேபHவா அவ3றிெல லா
இவி+&ைத0 கழாத எ>!ேத இ ைல!
-------------

இய 11

8கி

த>. எ>நிைலமாட! க=

8>நில. 8க!தாைள அழக தாத
அகத>வி/ சிற0 '"கா
அைச&வ+ ந'&ெதற

சாளர!தா
இனிைம வா

க

மகி;&தவரா, காத மிக0 படாராகி
மாட!தி நிலா83' வ& ேச &தா
தைகசிாி!தா நாண83றி +&தா ம"ைக!
தட"ைகக நீ=னா அவ3றி

த>.உட3 9ட!தி

சா,&தா!

தனிைம காணா

தைமஇழ&தா ; இப!தி எ ைல கடா !
8>நிலைவ! தஇட ைகயா

ஏ&தி

Pடவ+ Hாிழைல வில கி ஆள,
அழ ேகா இல கண8 நீேயா கேண!
அ ெசய வா,&தஇல கியேமா! எற
அழ நீ  ளி நிழேல இப0 பாவா,!
அைன!ெப3ேற5ைன0 ெப3றதாேல!

எவா;வி

நிைறஅமி;ேத நிைன  ேதா'

இனி0பவேள! வா,திற& ேபH& ேதா'
ெததமிழி ந'சாறா,! தி!தி0 ேபாேள!
தீெதா' ஐ ல5 இபி

ஆ;!

12

ெபாேன! ந 8!ேத! எ Oேவ! எபா!
திெதா' பைழதாக ேம:, ேம:
இப!தி

ஆ;&திவா மீவா பி5

இப!தி

ஆ;&திவா ேகாவலதா!

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

இய 12

பாெடா' ேக0ேபா எ' ெசா $0
பாைவயிைன அைழ!திட ேகாவல3
9ெடா' வி+&தின

0 ப6 கிேற

9வாதீ எ'ைர!தா. அ=எ பாைட
ேகட$5, வி+&தின

 9/ ெச,த

இனியேதா கிள!ெதறா ேகாவலதா!
பா  நகாத

9= 5 

பாக3கா, 98ைற இனிேத எறா

G3'  ேம3பேடா பக வி+&தா,
ேநா வா மனமகிழ வ+ைக த&தா
ஆ3'ந ஆ3றிஅவ அம வத3
ஆட3 உத.த3 பாத3
கா3'  காசி  வைக ாி&
கல&ண வாாீேரா எனஅைழ க/
ேசா3'  சா3'  கறி  எண!
I,ைம  தா,ைம  விய&தா , உடா !

சா0பிடா கம;ேத,. நிற க0 Oசி
கமல !ேத மைழநைன&ேத அைட கா, ெமேற
வா,0

0 ப3பல. ேக நா

வளேபசி/ ெச&தமி;G

இப& ,!

மா0ப ெம!ைதயி: சா,&தி+ க
வ,0 3ற க=வி: அைம&தா தமி
90பிடா ஒ+8திேயா கா ேநா, எேற
' ேகா= கணகிதா கா பி=!தா!
---------------
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இய 13

கா பி=!த கணகியி ைக0பி=!ேத,
கணகி  மாமியவ ேகாவலதா,
ேதா பி=! விைத8திரா0 பய3ற" காைய!
வ8ைற எவக3றா,? தாU=ட
பா பி=!த கைறமாறா இதழினாேள!
பா"க=நி மைனயற&தா மகி;/சி எறா!
ேச பி=! ைவ!தைனய விழிவிய க!
தி கிடா கணகிதா பற&தா ஓ பா

அ!தாF அமாஎ அ+ைம மாமி!
அேதாகாK ! வி+&ட மகளி தமி
8!ெதாைற/ சி0பிமைற!தேபா

ந

8 கா 8கமைற க அம & டாேர!
அ!தைகேயா இ!தைகேயா என கா கி ேலா
அைறயினி' கா வ$யா எறனழ க
எ!தாேயா எபேமா எ' ெசேற
இ+காைல! ெதாேடஎ இ+ைக ெதாடா

எேறகணகி9ற அேதேநர!தி
எதி வ&தா ேகாவலனி அைன தா5!
ெச'வண" கின இ+வ அபா

அளி!

ெதனக!0 பபா0 ெபாவி ள ைக
றி$2 ! நறாக வா;க நீ7
ெகாவ&ேத ப ெபா+க ெகாக ெகாக
எ'ைர!தா! அ"கி+வ எதிாி3 கடா
இ+Gவ=களி

ப ெபா+க!

------------இய 14
காவிாி0O ப=ன!தி க6 கா
கைலெவறிதா தைல ேகற நிைல ைல&
மீவிாி!த வைள.  மணிேம ைட 
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நவினிேல மினேலா ெகா=ேயா சாேறா
பாவிாி!த இல கணேமா ழேலா யாேழா
ைப&தமிேழா நனிலேவா யாேதா எ'
நாவிாி க மாதவிதா ஆகிறா
நானிலேம மகி;/சி 9!தாட ஆட !

8ழவிேனா 8ழவிேம

ஒ3' ைக<

ெமா,ழலா அைட.ெபற மிதி  கா:
வழிஒ!தி + மி 9 & காணி
ைவய! ெகா+ ைம ஆ எ'
பிைழபா வடவ கN ேபச லானா !
பிறநா= அறிஞெரலா பி3ைற நாN
அழகி+&த தமி;நா= ஆட3 பா"ைக
அறிவெதனி

அ+ைமேய என0 கறா .

க+விழிக கைடேயா= விர$ காத3
க+!ைர!/ ெசCவிதழி

மின கேடா

இ+ேதாN சி3றிைட< அ=!த O0ப&
ெதழி மா பி ேம3:" ைம காணா
இ+&தப= வல ாிதா இ+ க ேமேல
இடவலமா, ஒ+நில. மித க கேடா
H+பி+& பாமல 0 பின3 பா
=யிைடைய/ H3'வ கா6கி லா .
-------------

இய 15

இய$ைசநா டகP' இ&தா எேற
இC.ல கேக ண & வ க
கய விழியா

மல வாயா

Hவ= காலா

க=தீ&த திறஅாி நாஇ த8
யி ேகேடா கிளிஅறி&ேதா மயிைல0 பா !ேதா!
93'பா 9! ஒ+" காேணா
அயலா பா

கடெவலா Hைட கா,க

அாிவையா

ெப3றேத வாைழ யா!

15

இCவா' க;&தானா, மன மன
இ&தா= எகேண ப/ைச மாைல
ெசCவிதிநீ தைல ேகா$ ஆக! ேம:
ேதட+ெபா ஆயிர!ெத  க ழேச
எCவா' விைலெப'எ றாஅ ளி!தா
இ+&தவ க எ லா+ மகி;&தா ராகி
அCவள. ததஎ'ைர!தா ஆ"ேக
ம3றவ+ தபாிசி

அைட& வ&தா !

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

இய 16

கைடஓ= ெநா=மீN கெணன கேணா!
கா0பிய!தி ெபா+8=  விரெலன விரேலா!
ைடஅர"க மினிெநளி இைடஎன இைடேயா!
Iடாத மணிவிள கி ஒளி0பிழ கா3றா
அைடவெதன அைட.ெப' உடெலன உடேலா!
ஆ= ெகாபா= ெகாமி+& தவைள
விைடெகா!0 பாிசளி! நேவ&த ேவ&த
விைர&த50பினா அவN ெச :கிறா அ&ேதா!
என 9றி மனெச ல ககெளலா ெச ல
இப!ைத விடாப3' இய3ைகஉயி ெச ல
இடெதாடர/ ெச கிற மாதவியி ேனாேட,
எ லா+ ெச ல:3றா ஆயிர"க அனா
இனியேத இதழினிேல ஒ+"ேகா= ெமா, !
இரடாயி ர"கக சணீல! ேதனி
உன ெகன ெக ேறஓ= ெமா,  மி ம க
ஒ+கடேல; மாதவிதா நவி ஒ+ ளி!

அவ8கி பினி+&த ஓ ஆ க>!ைத
அ6கிஅவ மல 8க!ைத உ3'0பா

கிறா

வNகிற பின$ைன! ெதாகிறா ஒ+வ
Hட 0ெபாேனா மினேலா எ'டைல ஒ+வ
கவைல<ட பா !தப= நட கிறா ம3'

16

கர!'! காதலா

வசியவ 8ைக

அ. ெக' ெதாந கி/ Hைவ கிறா ஒ+வ
அவ ஆைட ேம3பற க/ ேசாைலஎறா ஒ+வ
--------------

இய 17

நகரம க ெந+ க!தி

மாத வி 

ந$.வரா தி+ கேவ ப ேலா ேச &
தெந"ைக ேகா!மா வட ஆ கி!
ைதய$ைன நவினிேல நட!தி/ ெசறா
திக;த+ேமா தைன/V;&த ஆட வ க
8கவாிைச ேம3றன விழிெச:!
ேவைளெயா+ காைளத ெநைச! ெதாடா!

காவல+ கடேக ெச வ பிைள;
கடழக; கணகிைய மண&த ெசம ;
பாவல+ ெபா+ ேக தமி;வ
பலேரா மாதவியி ஆட
ஆவ$னா

லாள

கா6

அ"வ&ேதா ெவளியி3 ெசற

அனாளி பிெசறா கைட க பி/ைச
ஈவாளா என கிட&தா ஈ&தா; ஏ3றா
இரள! திற0 விழா இவா எக.

கைண க மன!ைதமன கன ைவ 
கைத8=& ேபான.ட ம"ைக சா பி
நணிஒ+ 9னிதா ''ஒ' ேகK !
நமன உவ&தளி!த நமா ைல ேக
உணைசயா

ஆயிர!ெத கழH தக&ேதா

ஓவிய!ைத மாதவிைய0 ெப'க'' எறா!
ஒ6த: அவேதாளி

மாைல ேபாடா;

உவ0ேபா ேகாவலெபா ஈ&தா ைகயி !

ஓகிறா ஓகிறா இ+வ தா8!
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உடனி+&த 9ட!தா ஏமா& தா க!
வாகிறா அவ களிேல சி ேலா ! சி ேலா
மகி;கிறா அCவி+வ மகி;/சி க,
பாகிறா சி ேலா அ0 பாைவயா
ைப&தமி;/ ெசம:  ெபா+!த எேற!
ஓகிறா ; மாதவியி 7 9=
உளைட&தா மாதவிேகாவலஅறி க!
----------------

இய 18

உ & 9ட!தி நவி

நிேற

ஒேடா=யி 8கபா !தா; 7ைட0 பா !தா
H=னா பசைணயி அைறைய! அேனா
எ=னா பசைணைய! உடப ற&தா!
இ+ெப+ கி ஒ+ெவள0 னேல யானா
க= க +ப=எ ன!ெதா ட"
கவி கிைடயி

!ேதனி

8க!தி 8க கவி; க லானா

ஊறைவ!த கனி< தைட0

க எறா கணகிைய மற&ேத ேபானா!
எதி 0பா+ நபா+ இலாத தான
இபஉல கிெவேற அவேதா சா,&தா
இத3!தா நாபிற&ேத இCைவ ய!தி
எபாேபா

தWஉமா ைப விடாதி +&தா

8த3ெறாட" 8!தமைழ கைடசி Uழி
8=<ம 8=யா ேபா: அ"ேக!

ைக&ெநா=ைய ஓாில க ெபானா3 ேபா கி
ைக0ெபா+ைள0 ேபா கிவ+ நாளி
தஅைறயி பசைணயி
சா,&தப= பலகணியா

அேனா

அவளி ேதாளி

ெத+வி3 ெசற

சினவைன க=டா; ேகாவ லதா,
தி கிடா; உடலதி /சி உண &த ம"ைக
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எனஎறா; எேபாறா ைணவி இறி
எCவா' தனி!உயி வா;&தா?- எறா.
---------------

இய 19

காத3பா ேடயறி0 பிறபா = ைல
க=$ேல உபதறி இற"க

இ ைல

ேமாத வர காரணேம இ+&த தி ைல
8!நைக இத>  மைற&த தி ைல
ஈத$ ைல ஏ3ற$ ைல இப0 ெபா,ைக
இற"கிேனா கைரேய' நிைன0ேப இ ைல
ஈதி ைல எபதி ைல ேகாவ ல3ேக
இவளி+&தா மாதவி ேக அவனி+&தா

அ&நாளி

மாதவிநி லா83 ற!தி

அபனிட இபேம Fக த

ேபால

பமகளி மணாள ேதா ஒ" வா க!
பாைவக ணகிம ெகா>ந னிறி!
தபா3ெபா" கைலஇழ&த உழவ ைன0ேபா
தள .3றா பசைணயி3 ரள :3றா
இகணி

ைமஎ>தா ெபா ைவயா

இ+டழ

ெந,யணி< இறி/ ேசா வா

ம"கல!தி அணியறி அணிம ற&தா
வழ க!தா

ெச,கிற ஒ0ப ைனக

ம"ைகதா ெச,தறியா ெச&த மி;தா
மா0 லவ இழ0பிஉய விழ!த

ேபாேல

எ"8ளா தமி3க ணகிேய என
இைணபிாி& சீர3றா பலரா னா க
தி"கஒேற ளி ெகா அழ ெகா
சில

க ல

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

சில

நல ெசய விய0ேப.
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Oவிாி& வாென" ேதவி ாி&
ெபாவிாி&தா3 ேபா:ந' ெபா=வி ாி&த
காவிாித

ேபாெல" விாித லாேல

காவிாிஆ ெறறா க; அதெதா ட பா
காவிாி0O ப=னஎ ேற8 நாளி
கவிவிாி< நாவிேனா நகைர/ ெசானா ;
PவிாிG3 றமி;ேவ&த Pவ+N
8& க; மாவளவ அத3 மன

காைள  நாெளணி கா!தி + 
காத$ேபா , இனி0பான பதநீ ! ெதன
பாைள  கா!தி+  ஊரா ேபா ,அ0
ப=ன! வா;கிற ம க யா+
ேவைள  ேவைளஇேதா வ&த ெத'
விள ெமா+ காவிாிவி ழாெந +"க
நாைள ேக எ'மகி; ெகாடா , காைல
ந0பக ; இரா0ேபா நக &த பிேன,

பழாமர!தி3 ப>!தஒ+ மாப ழேபா
பாசிபட ள!தி ெலா+ தாம ைரேபா
8ழா கணி

ைக<3ற ெவௗவ0ேபா

ெமா,!தக+" ழ3கிைடயி

மக8கேபா

எழாஉள! மகி;/சிஎழ இ+ளி நா0ப
எ>&தஇள ஞாயி3றி ஒளியி

யா

விழா0ெப+நா; காவிாிந3 றி+நா எ'
ேவ&8ரசாைனயிேம

அைற&தா 7ர

---------
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காவிாிO ப=ன!தி ம+X 0 பா க

20

கட3கைரைய ஒ=யேதா பதி யா
மாவிாி< மன பிற வா;ெத + க,
ப=ன0பா க0பதி இவ3றி ேமைம
யாவாிய பிடவ லா

லவ ேவ&த

இள"ேகாதா இயபினா அைவெகா ேடநா
ஆவ$னா3 சிலெசா ேவ 8> ேவ=
அவ+ளா நீவி+ளீ க ெகாக

அரபிய+ கிேர க கN, வாணி கெச,
அய நா மா&த கN கல& ைவ
ெத+வாிைச ககவ+! வண Hண
ெசசா& மல பல. 9றி வி3ேபா
திாிகிற ெத+ கெளலா சிற ! ஈ
திக;ப/ சா$ய க நைக க ைடக
வி+ க னா தடா த/ச ெகா ல
விள"9 ல கைடக ததி கா,

ஏழிைச< வ>வா

ழ: யா>

இைச கிற பாண கN சிற0பி வா;&தா
வா;விைனேய இ '! கைலஞ வா;&தா
வளமி க அம+X 0 பா க& தனி !
மா;க இலா ப=ன0பா க!தி

உ;

மன ெத+! அறிஞ ெத+! ம+&த 9!த
நாழிைக க ண க நா3 பைடவ லா+
நா3 ற! ைறவிறி/ V;&தி+&தா .
------------இய 22
நம+X 0 பா கப =ன0பா க!தி
நவினிேல வள மர"க கா க ளாக
கமி க க=யேதா நாள" கா=
கா நைடயா, கவர ஓரா டா!
இேற' சர யர ெபாதிைக ற
இற மதி/ சர ெக லா யாைன ற!
ெபாவர. ெசலெவ> கண க

 ஓைல

ெபா>ெத லா த&தபன& ேதா0ேப ெமாைட!
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நாவா,க வரெவணி வாணி க!தா
நாவா,க வராதவரா,! தைற8 க!தி3
ேபாவா,எ ெறா+வ பி ஒ+வ ராக0
ேபாவாாி 9ட!ைத 8!த மி;வா,
8ழ"கட

எ>&தெதன ெமாழிவா ரானா !

ஈவா,!ேத னா நைன  ெவ ல! ைத0ேபா,!
இ ைலஎப தி ைலஎ5 நாள"கா=!

ெபானாைட ஆயிர8 பனி ற!0
Oவாைட ஆயிர8 நாேடா 'ேபா,!
தைமயினி

வ=களி

ஏ3றி மீவா

தைல0பாைக வாிைசஒ+ க $ நீள!
பிேனா மிளவ= அதபி ஓ
ெப+சீர க!வ= அதபி ஒ
ெதனக!/ சர ேக3றி இல க வ=
ேச &தவ= பி9ட ஊர ைட !
நா=:ள ஆடவ+ மகளி தா8
நல"ெகாழி  காவிாிைய வா;!தி! தேதா
நீ=! ,தா, என!த>வி அபா
நிைலெபய+ மைலகேபா

P;கி

நிலா க ேளேபா

7=:3ேற உைடமா3றி அணிக O
ேவ&தைன0ேபா, மனமார வா;!தி0 பின
ேகடா: நாX' பணிய"க
கிைட0பாிய அ0ப"க ெவெண,0 பிேட;

ேத"ழ ந3 ெபாாிவிள"கா, பலாமா வாைழ
ேதபா ெந,, ந'பா, 8தி &தி, லாத
தீ"கிலவா வ> ைகஇள நீ ப +0 /
ேச

ைகயினா

ெபா"கியேதா ஓவ0 ெபா"க

யா"கி+& ெகாண &திட கா,க றி ேக
இ"கி+  தமிழரறி0 பிற கா ணாத
பா"கி:' ப/ச=க ழ 90
ப வைகயி வ3ற க வ'வேலா

22

ெவப +!திைலக மிகவிாி!ேத
வி+&தினைர ைகேய&தி அைழ!த ைழ!
கபடா

ஒளிெதறி  ைகவைளக

கவிபா எழி மடவா இடஉ வ&
ப/ சாவஅH ஆாிய க
கா எ5 O கா அரைச வா;!தி
உகேவ எனஇவா இ= ேட"க
உடா க ஒCெவாறி Hைவ<ண &ேத
-------------
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நா=:ள ஆடவ+ மகளி தா8
நல"ெகாழி  காவிாிைய வா;!தி! தேதா
நீ=!' தா, என!த>வி அபா
நிைலெபய+ மைலகேபா

P;கி

நிலா க ேளேபா

7=:3ேற உைடமா3றி அணிக O
ேவா&தைன0ேபா, மனமார வா;!தி0 பின
ேகடா: நாX' பணி ய"க
கிைட0பாிய அ0ப"க ெவெண,0 பிேட;

ேத"ழ ந3 ெபாாிவிள"கா, பலாமா வாைழ
ேதபா ெந,, ந'பா,8தி &தி, லாத
தீ"கிலவா வழி ைகஇள நீ ப +0 /
ேச

ைகயினா

ெபா"கியேதா &திட கா,கறி ேக

யா"கி+& ெகாண &திட கா,க றி ேக
இ"கி+  தமிழரறி0 பிற கா ணாத
பா"கி:' ப/ச=க ழ 90
ப வைகயி வ3ற க வ'வ ேலா

ெவப +!திைலக மிகவி ாி!ேத
வி+&தினைர ைகேயா&நி அைழ!த ைழ!
கபடா

ஒளிெதறி  ைவவ ைளக

கவிபா எழி மடவா இடஉ வ&
ப/ சாவஅH ஆசி ய க
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கா எ5 O கா அரைச வா;!தி
உகெவ எனஇ+வா இ= ேட"க.
உடா க ஒCெவாறி Hைவ< ண &ேத.
----------------
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இறவாத க>ைடய பைட8 த வ
யாைனேம

திைரேம

ேத ேம

ஏறி

8ைறயாக0 பைடெதாடர நகைர/ H3ற
8வி0 பிேனா காலா 9ட
உைரகழ3றி! I கியவா மி5 வண
ஊ விய க/ ெசறா க! ேசாைல ேதா'
பிைறFதலா ெபாYச

ஆட:3றா

ெப+ப& காைளய+ அ=!தா ஒ பால

சாம சைடயி ேசவ3 ேகாழி
தைல<ைட< வைரேமா ஆ-ெகா
ேபாகிறா சைட ேக! ேபா 8 =!0
ேபா&தெதன ேகெவ3றி எறா ஓ ஆ;
ஏ8யி ஏ"காம

ேமேம எேற

இய கிற ஆைடயா ேதா3ேற எறா
ஏெக7 .ேதா விெவ3றி உம ேக க2
இைவஇ5 காகிலஎறாஒ 7ர

இைமேநர ஒழிவிறி ெவளியி

ஆ=

இ+&தவாி3 சில , 7 வ&த ேபாதி
எைமமற&த ேத எ' மைனமா சி ேலா
எாி.3றா ! காதலாி இ+ேதா ெப3ேற
தைமமற&தா மாதவிைய0 ேபாேல சி ேலா
தஅப ேகாவலைன0 பிாி&தி +&த
அைம.ள க3 'க ணகி ப!தி
அ=7;& கிட&திடா விழாநா உN!
-------------
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இ&நாேள நிைறநிலா எ' நாடா
எ லா+ கடலாட/ ெச ல :3றா !
அ&நாளி கடலா காசி காண
அழைடய மாதவி< அவைள விேட
எ&நாN பிாியாத ெசம
எழிலான ஊ தியினி

தா5

ஏறி காைல

8னான ேபாதினிேல கட3கைரேபா,
8>மண3 பர0பினிேல ைன நீழ ;

அ=வைள!த திைர கிைடயி

இட க=

அம &தா க அ"கதபி ேதாழி ைகயி
ெந=தி+&த யா;அதைன ம"ைக வா"கி
ேந ெச,ேத இைசஎ>0பி/ ெசவியி ஓ &ேத
8=வா கி ேகாவலபா

நீட, அேனா,

8ன"ைக ஏ&திேய தன க!தி
வ=வாக0 பாவ ெதாட க ெச,தா
மாதவி< வ+பா=

ெசவிைய/ சா,!தா

ஆாியைர அறெவ' வட  நாைட
அ=0ப!தி க"ைகயிைன அக0ப !தி/
சீாியெச" ேகா3ேசாழ ண &தி டா:
தி+வா+ காவிாிநீ வ+&தா,! வாழி!
ஆாிய! க"ைகதைன0 ண &திடா:
அகேநாவா தி+&தற க3ேப எ'
ேதாிேன காவிாிேய வாழி! - எேற
ேதென' ெச&தமிைழ0 பாட:3றா
-------------------
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இCவா' பா=ய ேகடா; அேனா
எண&தா ேவெறா+!தி ேமல ெதேற

25

ஒCவா மனெகாதி! உவ&தா ேபால
ஒளிவிழியா மாதவிதா யாைழ வா"கி
"கCவியேத மல மைழேய ெபாழி< ேசாைல
காவிாிேய Oவாைட அைசய/ ெசறா,
ெசCவிதிவா ழியநீதா ெச வ ெதன?
ெசம: ேக உளபைத!தா, வாழி!" எறா !

நாஒ' பா=ேன அவN அஃேத
நவிலாம

ேவெறா' நவில லானா

தாஎைன ம'!தஒ+ றி0

கா=!

தனி கிறா எ'ேகா வலநி ைன&
மீனவிழி ேம இைண!த ைகவி ல கி
விைர& ெசறா ஏவல க V;& ெச ல!
ஆனதினா

மாதவி< வ= ஏறி

அகறாதா ெப3றெச வ அகறாளாகி,

அவவ+&த இவ அைட&தா, அறமற&தா!
அறமற&தா அறிவிழ!த

விய0ேப அ'!

Fவறெமாழி க+!தறியா அவ! இவதா
Fவ:வைத/ ெசCைவ<ற Fவறா னி ைல;
அவ5&தா அவN&தா இைழ!த தீைம
அழதமி; அைன ேக ஆயி3ெறறா
எவெசா வா இவ நேற வா;வா எேற?
இதமி;/ெச& தமி;0 லவ வா;க நேற!
-----------------
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இளேவனி

வ&தெத' யி: 9வ

ஏகியஓ மாதவித ேமமாட!தி
ஒளிநிலா 83ற!தி

யாெழ !தா;

ஒ+பணா3 ரெல!தா; பிறிதி

7;&தா

கிளி0ெபணா ம3ெறா' ெதாடா ெகடா

26

"ேகளாேயா ேதாழிேய எற எண
ளியி ைல எனிட!தி

ெபா' ெகாணாத

ப!தி3 ரNகிேற ஆத லாேல;

அவகாண! தி+8கஒ ெற> கிேற
அளி கிேற உனிட!தி ! அவபா

ேச !ேத

நவி எநிைல; ைகேயா ெகாண க எ'
ந3றாைழ ெவேள=

எ> த3ேக

கவினா பி! திைகய+ேப ஆணியாக
க=ேதெச பசியிேல ேதா,!ெத!!
வாிதழி

எழிலாட வ+"க+!ைத/

ெசா $ ெக ேடம"ைக எ> கிறா;

'இளேவனி

8ைறயறியா இைளய மன;

இளமதி< காலமறி யாத ைபய
எளிேயைன அவ வ+!த

திய தாேமா

இைதநீவி அறி&த+க' இதைன! ேதாழி
களிேயா ைகேய3' ெவளியி3 ெசறா;
ைகயிரடா3 கெபா!தி ெம, = க
அளியாேரா அைட&தவைர ஆடவ க
அபிைலேயா என0பசைணேம

7;&தா;

------------
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ெச"கதி ேபா, மைற&திட மாைல0 ேபாதி
ேதவ&தி எ5ெமா+ பா 0ப ன!தி
ம"ைகஎழி3 கணகிைய இ&நா உற
மன கவைல யதீர! தி"க ட
ெபா"கதி

டெம5 இ+ெபா, ைக 

ேபா,!ெத,வ ெதா>நீ P;க ேவ
இ"கிதைன/ ெச,கஎறா; கணகி ேக
இன$ேம

ம3'ேமா இன

ேச !தா.
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நலெச,< எகி றா,நீ?

ெத,வெமன

ெத,வ!ைத! ெதாழேவ எகி றா,நீ!
ெத,வெமன நீெசா : ெபா+எ" ேகேயா
திைரமைறவி

இ+0பெதன/ ெசா : கிறா,

ெம,ைவ!த தமி; களி ஒ>க லா3ைற
மிக/சிறி அறிகிலா, ஆாி ய த
ெபா,ைவ!த வா; ைகயிைன நேற எ'
Nவா

Nக லா ஏ காணா,!

ெச&தமி;/ ெச வியாி ஓ>க லா3றி
ெத,வ!ைத நீகட  ேபா:!
8&நா 8த இ&த நாவ ைர 
ெமா,ழலா தம ெக லா எ லா மாகி
வ&ேதா க வ+கிேறா வ+வா யாவ ?
வா;த&ைத தாயர ல கணவ ஆவா !
ெநா&ள நிைலக தீெயா> க
Fைழ0பேடா எ5ள!தி

இCவாெறறா

--------------
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ேகாண மன0 பா 0பன!தி ேபாத
ேகாவல5 தைலவாயி

த

கடா;

கடா;

வா6தலா கணகிதா! எதிாி

ஓ=

"வ+கேவ எ அ!தான எற ைழ!தா!
ஆணழக "மாதவியி வைலயி

7;&ேத

அாியெபா+ அ!தைன< ேதா3ேறன எறா;
"ஆணி8! நைகவா"க0 பணமி லாம
அ ல:3றா ேபா:ம என நிைன!தா ம"ைக

நைககா= இ+சிலபா நைக< கா=
ந'ெகாக எனநீட ேகாவ லதா
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"தைக<ைடயா, இ/சிலைப 8தலா ெகாேட
தமி;வள !த மைரேபா, வாணிக!தி
மிெபா+ைள! ேதடலா வ+க நீ<
விைரவாக" எ'ைர!தா; நேற எ'
ெதாைகயான மகி;/சியிைன ெநச& தனி3
Hம&தப= அபெனா ெச ல லானா.

கதி எ>& வி=ய$ைன/ ெச,< ேபாதி
காத$ ம"ைகய க கவி ழி!ேத
எதி+3ற கணவ தைம! ெதா>த வண
எ>ேபாதி

ஊ

ேகாழி 9. ேபாதி

8திராத சி3ற=க விடா ப3ற
8நட&தா ேகாவலேன! இ+வ தா5
அதி காவி ாி வட கைரயி Yேட
ஆனேம

திைசயிெலா+ காத ேச &தா

-------------
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நட&ததி ைல இ!ெதாைல. நட&தா ேமனி
ந$&ததி ைல இCவா' ந$&தா; "அ!தா
அைட&ததி ைல மாமைர அணி!ேதா" எறா
"ஆம எறா ேகாவல5 நைக ாி&ேத!
கட&தா க சி'ெதாைல. உைற< பளி
அ=கேள மாமைர ெச ல ேவ
அ+Nகேவ நெனறிதா என0 பணி&தா .

அ+க5' சைமய! க.&தி அைம
அவ க வா;!ைர!, யா5 அ"ேக
ெபாியா பா

அறி.ைரக ேகக ேவ

பிைழதீ !த அறிவைனநா ஏ!தேவ
வ+கிேற எ'ெசா ல மகி;/சி ெகாடா
வழிேயா Pவ+ேம ேம3க ேநா கி
ம+மல 0O" காவய க வள"க க
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மகி;வி ந$ மற& ெசறா நாேளா காத

ெச :ைகயி

தமி;/சாேறா தைம கடா

ெசைமெநறி இனெதன ேக வ&தா :
அ ல$லா அ+கைன< ஏ&தி நிறா ;
அ"கி+&ேத ஓட!தா

ஆ' தா=

ந லெதா+ ெதகைரயி3 Oெபாழி3க
ந$தீ &தா ! தீேயாரா

நண:3ற

ெபா லா"ெக லாதவி &தா உைறU ேச &தா ;
ெபா>தி+& ைவகைறயி

ெதபா

ெசறா .

-------------3. மைர கா
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ெததிைசேநா கி்/ெசேறா வளநீ 0 பைண
திக;ெபா,ைக V;&தஓ மல 0O" காவி
நறி+&தா ! அ0ேபாதி

ஒ+பா 0 பாதா

நண:3றா ஊ யா வ&த ெச,தி
எனஎற ேகாவல3ேக டம ைலநா
=மா"கா ெட5P உைடேய இ"ேக
நறான தி+வர"க ேவ"க டகா
கிறஓ நைசயாேல வ&ேத என;

மைர  வழிேகடா ேகாவ லதா
ம3றி&த ெநவழிைய கட& ெச'
8ெகாபா \ அைட&தா
Pவழியி

அ"! ேதா'

வல0ப க வழிேய ெசறா

மதிெதன சி'ற ேதா' அஃ
வல&தளி/ ெச :7 இட0ப க!தி
அத ஏக! தி+மா  ற!ைத காK
அ"ேடா பில; அதக P' ெபா,ைக;

8த3ெபா,ைக P;கினா
8>ண 7 ம3ெறாறா

ஐ&தி ர!ைத
பழபி ற0 
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அதபின தா வி+  ேப' காK ;
அCவழிேய மைர / ெச ல

நறா.

இவறி நவி:ள வழிேய ெசறா
இட உடா எ'ைர! நைகவி ைள!தா
மதி<ைடய ேகாவல5 நைக!தா னாகி
வ>!வா பா 0பன5 விழி!தா னானா.

ப=வதனா

ெபா,ைகயிேல ஐ&தி ர!ைத0

ப=!தநிைல வ&திேமா! ஆாி ய!ைத0
ப=0பதனா

ஆவெதன? பழபி ற0 0

பெபா,ேயா உைமேயா 8=வா கடா ?
8=வி

ஒறா

வி+ வ கிைட  ெமறா

8>0ெபா,ைய ந வா உளா ேபா:!
நட0பா 0பா ஆாிய!ைத0 பிற உ ள!தி !
நாநட0ேபா நவழிேய எறா . ஆ"ேக.
-----------------
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ேவவ ஓ மாி  ேகால ெச,
விழாநட! அதைனேய 8க&தி +0பி
நீவிழி கணகிதா பா !த வண
ேநயெனா க.&திெயா நட கலானா
வாட8' ெபாதிைகயினி3 ேதாறி! ெதன
மைரயினி

வள ெதற

7ச, ம3'

ஊளி வானில. பகைல/ ெச,ய
ஒ> கமிலா0 பா 0பன வா; ற!ேத ேச &தா .

க.&தியிைன கணகிைய காைல ஓ பா
கா0பான ேவ$V; ந இட!தி
உவ&தி+0K எ'ைர! நீ நி ைலதா
உளஇட ேத=ேய ெந= ெசறா;
"அவதனி!த மாதவிேய இ&ேந ர!தி
அ லெலன உ3றைனேயா" எ5 ஓ ெசா
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வணி+& வ&தெதன ேகாவலதா
எணினா ஓ பா 0ைப கணி3 கடா.

ஏைர!தா, அதெபா+தா என எேற
எதி வ&த பா 0பனைன ேகாவ லதா,
ஒெதன "மாசா! வா5 அேனா
உயிரைனயா தா5மவ உறவி ேனா+
ேபாெத லா பெம5 கட: ப0
றமீள வைகயிறி "ேகாவலதா
யா3றா! எ"ளான என ைவய!
எ0 ற! ேதடவிடார எ' ெசானா.
------------
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8 அதைன 9றிேனா பி5 "ஐயா
ெமா,ழலா மாதவிதா எைனஅ ைழ!ேத
தஎ>!! தி+8க! எபா

த&

'த+கஎ ேகாவலைன! ேத=' எறா
ெசானெமாழி ெகாைம க ெகாேட
Iேயாேர என!த&தா! ேகாவலதா
மனச

திற "கா , மண>!தி

மாதவியி ேமனிமண ம+வ லானா

ெப3றவ க த8யிைர0 பிாி& ேபாக0
ெப3றவ க ஆனா க; ம3'8ள
உ3றவ க தாெப3ற ெச வ ஏக
உ3றவ க ஆனா க; நா=:ள
க3றவ க எ லா+ அ> பாட
க3றவ க ஆனா க; ற. ெகாட
ந3றவ க உைம!ற க ஆ3' கி லா
ந"ைக<ட ெசறீேர எைன0பி ாி&!

Vழ:3ற ேகாவலதா அ" வ&
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Vழ:3ற பாண+ட மகி;விேனா
யாழிைச!ேத மைரதா எ"ேக என
இமைர! ெதறேல அஃத ைம!ேத
வா;கஎறா ; Pவ+ேம வழிகட&,
ைவையயிைன0 ைணமர!தா

கட&ேத ஆ3றி

7; ன$ ெதகைரைய ேமவி ஆ"ேக
கா .

விாிமைர மதி3 ற!ேதா ேசாி
--------------------
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கி+&த றேசாி/ சா பி
Oெபாழி$

வளவய$

உள
ளி ன"க

ஒ கேவ எ>&தா 0ப ைவக ைற க
ஊ /சா&த ெபா,ைக!தா மைரஅ +பி
மி கனவா இத;விாி!த இளஞா யி3றி
ெமகதிாி ெபாெனாளிேபா, இன
ம களிைன! யிெல>0ப, 8ரசா

காணா

ச"கா

மைரெப3ற ம"கல இC.லக ெப3றா !

மைரநக 0 பா"க ம க வா;வி
வைகக வ+ேவஇ" கி+ க எ'
8தி அ ம"ைகயா , அ=க ளிபா
ெமாழி&தானா,/ ெசா :கிற ேகாவ லதா
மதி க:' மற&ைறயி விள"கிற
மனவனி ேகாயிைல< அைம/ச ஒ3ற
பதிபல. அவவ+வா ேபாவா ெநச0
பா"கிைன< கேம3 ெகா ெசறா

மாஅக!! தமி;0 லவ ேபர ைவக
வாஎ மாட"க ம$ெத + க
வாணிக! நிைலய"க அறம ற"க
மாஎ விழிமாத ஆ O"கா
Oஅக!0 O அதா க வி எ'
ைடஎ கழக"க கடா ேம:
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காஅக!தா ெதாழி பல. காண/ ெசறா
கடவ க ேகாவலைன0 பிெதாட &தா !
-------------
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இெவன? என ேகபா ேகாவலதா!
இனெதன விள வா ஆயிரேப !
திெதன இ5எனி

ஆயிர ேப ;

ேபா வழினய காத3ேக 8நட0பா .
எேவ5 அவ ெசானா

ெசா இ+&த

இனிதான உள"ெகா மகிழா நி3பா ;
மஓ ப கெமலா 9ட மான
வேடா= ெகா=+&த

விய0ேப அறா!

V;&தி+&த ந ேலாாி3 சி ேலா ேகக!
Iயமன வ+&தாைம க+தி! தா8
வா;&தி+&த வரலா3'/ H+ க ெசா $
ம3'&தா கா6வன கேட, அசி
7;&தணேரா ேசாியிேல த"கி <ளா
விைர&நா ெசறிட!தா ேவ ெமேற
ஆ;&ள எண! ம க தபா
அறிவி! ெநறிப3றி! தனிேய ெசறா!

வி=&வி8 அக' ெவ"க தி ேபா,
வி>&தபி5 வரவிைலேய!; எக ணீ தா
வ=&வி எ5"க+!ேதா! ைணபி ாி&
வா;&தி+0ேப எ5"க+!ேதா! எனஉயி தா
8=&வி ேமாஎ5 நிைல யைட&
ெமா,ழ$ மல சிதற ஐேயா எற
ஒ=&வி> O"ெகா=ைய! தா"கி நிறா
உள! கணகிைய! தா" ெசம .
----------------
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ஊ ஏகி0 றேசாி மீட ெசம
உய மைர/ சிற0பிைன< பா= மன
சீ மி க ெவ3றிைய< க.&தி யிபா
ெச0 ைகயி

தைல/ெச"கா ன! வா;ேவா;

ஓ பா 0பா மாடலதா மாி ஆ=
உடமீேவா க.&தியிைன கா6 த3
ேந வ&தா. ேகாவல5 வ+க எறா
ெநச! மிகமகி;/சி ெகாடா பா 0பா

வரேவ3றா ேகாவலைன மாட லதா
வைமயி: தைமயி: நிகாி லாதீ !
ம+மல !தா மா பனீ நீவி இ&த
மாணி க ெகா>&ேதா வ&த ெதன
உைர கஎன ேகாவலதா ஐயா இ"ேக
உ3றெதா' ெபாிதேற வரவி + 
ஒ+ெபாிய தீ" ேபா:! எண
உளந" கனெவா' கேட எறா.

அ=கதா அேக 9' கிறா
''அற"காணா0 பா 0பன க ஊ &த ஊாி
= &தீ அ/ச!தி

= &தீ

ெகாநிைனேவ கனவா ஆத லாேல
ெநா=யி இC விடவி மைர ெச க''
Fவல இ! ேகாவல5 நேற எறா.
அ=களிட மாதாிவ& தாஅ&ேநர!
அனவஓ ஆய மக; 8திேயா; ந லா!
-----------இய 37

ெகாைமயிலா வா; ைகயிைன உைடயா ஆ0பா
ெகடளி  =<ைடயா;8தியா; ந ல
நநிைலயா மாதாிபா

அ மி க
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ந"ைகயிைன இ+!தலா என க.&தி
அ=கதா உைர!த.ட ேகாவ லதா
அனா,எ கணகியா மைனவி தாநி
அைட கலேம என.ைர! மைனயா ைகைய
அவைகயி

பி=!தளி! கணீ வா !தா!

கனெவணி ெநச!தி

கல க ைவ!

ககளிேல அ+விைவ!, V;&தி +&த
அைனேவாாி நவிமா தாிதா ஏ&
அ"ைகயினா3 ெச"ைகதா ப3ற0 ப
8னமற& பிநிைன& வ&, காடா
8ககா=/ சாவாைள வாழ ைவ!த
இனியவைன இனி0பிாித

உ ேபா:

எெறணி கணகிதா ஏ"க:3றா;

ஏ"கினா ேக"கினா ேகாவ லதா!
ஏ"கினா அ"கி+&த ம க யா+!
தீ"க3றா தீ"க3றா இன வண
சி'ைமயினி

ஆ;கிற நிைலைய எணி

ஆ"கி+&த ற&தாN அ>தி+&தா
'அ=கேள வண க' எறா ெசம ! ம"ைக
நீ"கினிேரா என!ெதா>தா! நட க:3றா
ேநய& மாதாியிேனா ேநேர,
------------
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மாதிாியி இ ல!தி3 ேச &தா ஆக
மாத இய3 'பணிைய நா நா எ'
மாதாி& கா,கறிைய/ சைமய

83'

மாதாிைவ ெசய3காிய என8 =!ேத
ஓதாிய ண8ைடய ேகாவ ல3ேக
உணவி ெவ3றிைலபா கீ& நி3க ,
காத$ைய ேகாவலதா ேகட தான

36

கா3சிலபி ர=ெலா' கழ3றி! த&தா.

கணகிேய எேனா கா= ெல லா
கா ேநாவ நட&ததைன எெப3 ேறா க
எணிேய எனய எ,தி னாேரா!
யா5உன கிைழ!தய சிறிய த'!
பணாிய ெபா3பாவா,! நாH ம&த
ப>தக3ற வ&தவேள அ>த

ேவடா

நணிேவ விைரவாக இதைன வி3ேற
ந லவேள என/ெசம

ெசா $/ ெசாறா.

கலபா=/ சர ேக3றி அய$

வி3!

கலபா=/ சர ேக3றி நா மீN!
இலபா= வ&ேதா

ேக இ ைல எனா !

இனபா லவ

ேக எ லா எேபா !

நலபா ெச வெமலா கட ேபா3 ெகாட
நா 0 பாப வாாி ைம&த
சிலெபாறி விைலபாட/ ெசா : காசி
சி'ைம  கணா= எறா கேடா !
---------------
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நிலபிாி! நாலானா3 ேபா:, தைம
நீ பிாி& Pறானா3 ேபா:, ஒைம0
ெபாலபிாி& ப அணிக ஆகி; வண0
O.டெப

லா:"க0 ெப3ற மனி

லபிாியா மணவாள பச ைண க
ன+"கா

ப'! எ', Oட

சிலபிரைட <கழ3றி அணி&தி+&த
தி+0பளி0 ெபடக!தி மீ ைவ!தா!

மணேவ நாெமாறி வாழேவ;
மனைவ0பா, என ேகட வசி தைன0
பணேவ என ேகடா க+"ைக எபா
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பளியினி

யிெல>0  ேபாதி

வணசிற&த சிலபிர=

கட

ஒெற !

வ&க+" ைகயிட!ேத வசி நீட
இண"கிஎ கணா= உைன மனி
எ!தாயா என ேகடா

இ ைல எக.

இ5"ேக வசிேய இ க ள!ைத
இமியள .ைர!தா: நஇ ர
8ன"ைக கா க=! தீயி

இேட

8>ட  ெபாாி!ெத!! ெத+வி

எ"

'இ&ந"ைக! இைம&த! காK '' எபா .
எ'ைர!தா! ''ெச!தா: ெசா ேல'' எறா
''நமண&தா எெறறா 'இ/சில
நம 'தி யான.ட நட '' எறா
-----------------
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நேகா0ெப +ெப= சிலெப"ெகன
நானறிேய நானறிேய எ' ேகாயி
த"வா தனி!தனிேய ெசா ல0 பின !
தய"கிநிற வசியிைன ேகடேபாதி
''எ"கமண 8=0பத3 காேச இ ைல
எக+"ைக மா0பிைள  ேவைல இ ைல!
உ"கசிலெப"களிட இ+&தி+&தா
உடேனஎ மண8=< அேறா'' எறா

ஆகாம

இ+ மா மண&தா? - எேற

அ!த8ற/ ெசா $விேட எறா வசி!
''ஏேக= எெபயைர ஏஇ >!தா,!
இைலமைற க காைப<நீ காட லாமா?
நீ9றி னா,நீ= நீ= ேகேட
நி'!தி ெகா டா அவ த ேப/ைச எறா,
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காகாஎ பைதநி'!தி ெகாட கா ைக
க+!ைதெய லா 0பறிய/ ெச:!தி3றா!
---------------
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ஐய0பா எமீ ெகாள ைவ!தா,
அரச வி உளவறிேவா உளவ றி&தா
ைவய0பா சில தைன எபா ; ைவ!தா
வ&திட0பா வசிைய< அைழ! ெகா
ைநய0ேபா ட0பட0பா தைலைய! டா,
ந' கி0ேபா ட0பட0பா எபா எறா
ெச,ய0ேபா, நலெமாைற! தீைய0 ேபா,நீ
தி+=வ&தா, வசிஎறா வ+&தி நிறா

மடைமயினா

இ/ெசயைல/ ெச,ேதா எறா

ம கநைம மதியாேர எ' ைந&தா
உைடைமயிைன உைடயவ பா

ேச !ேத எைம

ஒ'ெச, யாதீ க எேபா எறா
மடமெடன ேவநட&தா சிலெப !தா
ம3'மைத ேநா கினா மா பி

ைவ!ேத

மி=ேபா  ெச லேம எ' 9றி
மீமைத இ+&தஇட தனி

ைவ!தா

மிக0ெபாி நம ெக லா இ/சி ல
ேவ&த

/ சி'+ேப ஆத லாேல

அக!தியமா,! ேத=டா எனநி ைன0பா
அரசியா தி+வ=யி ம"க ல!ைத0
ப!ணரா0 பாவியிைன! ேத த30
ப!தாயிர ேபைர0 ேபா7 எ'
தக!தெகன தி!திவா ேவ&த ப ைல!
தடதெடன க=!திவா எனநிைன0பா
-------------
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7ைட<வ& தாராய 9 எேற
ேவல"கா =3சிலைப0 ைத! ைவ!தா
காைட< ஆ, வாெர' சிலைப! ேதா=
க=ேதா= இகா=

ைத! ைவ!தா.

நா=:ள எவ கைள< உள. கா6
நாட!தா எெறணி ந க ெகாவா
ேதாட! ேவைலயினி

எ=0 பா 0பா

ெதாைலேநா கி! ெத+ ற=

அ!ெத+வி

நி3 ேபாதி

ஆயிரேப நவி3ெச :

ஆணழக ஒ+சில  ைக< மாக
இ!ெத+வி

இெகா7 உளீ ெகா ேலா

எழி3சிலேபா சிலெப' 9ற ேகட
ந!ைதவிழி க+"ைகயா ஓ= ஐயா
நஅரசி யா

ெகா' ேவ; நீ7

ைவ!தி+  சிலபி5ட இ&த ேகாவி
வாயி$ேல நிறி+0K எ' ெசானா

யா நீவி என ேகட ேகாவ ல3ேக
யாஇ&த அரசைவயி பழெபா3 ெகா ல;
ேப க+"கைள; இ&நா= மனி யா தா
பி5ெமா+ ெபா3சில ேதைவ எ'
ேந எபா

ெசா $ைவ!தா அதனா லேறா

நீவி இைத ைவ!தி+0K எ' ெசாேன
ஓ ெநா=யி

இெசா $ மீNகிேற

உைர!தவிைல ெப'கீ எ' விைர& ெசறா
-----------------
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ெவ0

 மா3றளி!ேத; ளி ைம கா

ேம:  மா3றளி!ேத ேவ&ேத, அைன
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எ,0

! தீ வி ைல என எேற

இ0

க ேநா,மனேநா, எற ேதாழி

ெச0

 இளநீ

 ெகா"ைக ஒ 

ேச:  ேவ:  கக ஒ 
உ0

 0

 இத;க ஒ 

ஊ3'  சா3'  ெசா3க ஒ 

எ'ைர!த எஉைடயா எவபா
யானி+ க அவளிட!தி

இவ

கடா ?

ேக நாட?

எறிCவா' உைர!த>தா ேத3ற! ேதறா
எைன!தளி அைற கதவி தா> இடா,
அறி களி

ஒற"ேக ஒறி"ேகயா?

ஆ+யி+ ேப+ட: பிாிவ டா
இ'தா காகிேற ைம எேற
எழி ேவ&த ேவ&தனிட ேதாழி ெசனா.
பாெடா' பா=ேன அைவ க இ'!
பா"கி+&தா தமிெலா+ பாவா ண தா
ேகெடா' நெற' விைரவி3 ெச'
கிளிஒ' ெமாழியா பா

கிள!த லானா

ேபாெடா' ெகாறாேள எைன மனி!
ெலா' மைலயாக/ ெச,கிறாேள.
ஊெடா' க'தா, தைனம ற 
உண ெவா' ேபாிப மறவாெதறா
--------------
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பா=யெந ெசழிய ேதாழி யிபா
இCவா' பக &ேத இ+ ைக நீ"கி
ஆ=யற ெப+"ேகாயி

மனி ெகாட

ஊட$ைன அக3'த3/ ெச : ேபாதி
ஆடவேர Fேகாயி

ஒ+சி லைப!

தி+=யவ அ=ேயனி =$

உளா

ஈளேத அ =: அ/சில 
இ+ கிற ெத'ைர!தா க+"ைக! தீய
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அ'ேபா, இ'வ+ கா3சி ல 
அவஊட

ெந+0பைண க ஏ3ற தா

எ'ேபா, ெகாேடத எதிாி

வாளா

ஏவ ெச< காவலைர ேநா கி ''ஆைள
ெகாற&த/ சில தைன ெகாண 7 எறான.
ேகாவலைன ேநா கிய&த காவலாள
பிெதாடர 8நட&தா க+"ைக! தீய
ெப+மகி;/சி உஊர ைகக 7சி.

ேகாவலைன அ6கினா ; க+"ைக! தீய
ேகாமானி ஏவலா

சில கா6

ஆவ$னால இவ வ&தா கா; எேற
அ ைரேபா

வ ைரைய அைம! ெசானா

காவலேரா ''ேகாவலனி 8க!தி3 கள
காணவி ைல ேயஎ' க+தி/ ெசானா
தாவ:3ற ஊரா+ க+"ைகயானி
தைலவா" எ3பா= நிைலயறி&தா
-------------------
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8க!திெலா+ ந லறி ேதாறி3' எறா
8>!தி+ட தனி!திறைம அதா. அேனா
அக!திெலா+ தீயறி உண த ேவம
அவேறா ைகயி:ள கா3சி ல !
மி!திCவா 'ைர!தஉைர ேகேடா ெர லா
ேமேலா ேம3 பழிHம! Gேலா எறா
ப!ணரா0 பாவிஒ+ காவ லதா
பெட' ேகாவலைன ெவ=/ சா,!தான

ந"கிறா ெகாைலக மைர PI
நல"கெள லா ெகாைல< ேபான ெதேற;
ஒ"கிறா நாண!தி

உடபி ெச&நீ
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ஊ ஆறா, ஓவ கடா ; ப ேலா
அ"கஅ0 பாவிகைள க+"ைக யாைன
ஜயேகா எறா க! ம3' ஓ ஆ
வி"கஎைன0 பழிதீ 0ேப எறா தைன
விடாதி+&த ப ேலாைர ேநா கி ஆ"ேக.

வ லா வ!தெத லா வா, கா

ேபா:ம

வா,ைமயிைன ெகாறிட. வ லா ேபா:!
ந லாதா எறி+&ேதா ேவ&த தைன!
நாணாதா ந.நிைல ேகா6 த3ேக!
ெதா லாைம இழ&தாைன மைர அைன
Hம0பாேளா பழிPைட Hம0பா ேளாதா!
இ லாதா ேகாவலேன எனி5 அேனா
இ+0பாதா இ லாசி ெதாைல!த பி5
--------------
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மற!0 லவெரலா வ& க
மன&=!தா மனவசீ மைற&த ெதறா !
ற! வா;ம க ெந,த

ம க

ளி 8 ைல0 ெப+ம க மனனமா ேரா
ஒெறா!0 ெபாெந&ேத சா,& ைட&த
ஒ+ப காசிக தமிழ க&தா
ெதற3 ெச&தமி;  தாயா,, இ&த/
சி'ெசய3 ம=ேய&த

உேடா எறா .

அெபற நீ 0பா,/சி அறவ ள !ேத
அவ5ய &தா இவதா;&தா எபதான
பிறி! தமி;/சாேறா பலைர0 ெப3'!
ெதா :ல  ஒ> கெநறி பயி3' வி!!
ெதெபறா
திறஎறா
இெபறா
எழி நா=

ெதனா= 7ர எ'
அற0ேபாாி திறேம எ'
இைவஎ' அ+ளி/ ெச,<
பெகாைலயா எறா ந ேலா
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இழ&தேவ இC.லேகா மாணி க!ைத!
இழ&தேவ இ&நா ெப3ற சீ !தி;
பழ&தமிழ பலேரா பைக!தா ராகி0
ப கா: பலேரா ேபசி ைநவா
ழ&ைதகN ேகாவலனி உட ெவ ட
ெகா"கனேவ கா6வா ஆனா எறா
8ழ"வன 88ரசா அறி ஆசி
8=கஎ5 ெப+8ழ கா எறா சாேறா
-------------------
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மாதாிதா ைவையநீ ஆட/ ெசறா
மைரயினி ற"வ&த மாெதா +!தி
தீதறியா ேகாவலனா, நா மனி
சில தைன! தி+=யதா,த தீேயா ஏேதா
ஓதிய ேகடரச ெகா வி! தானா
ஊெர லா இறி!த இர க ேக
காெத லா இர"வன எறா
கல"வதி

நாஉ

விய0 ேடா எ' ெசானா

ெவட ேகாவலைன கா6 த3
விைளெவன எபதைன அறிவ த3
எ திைரெயறா

அ"க" ளா

எ லா+ வ&3றா கடைல0 ேபா வா
திடா மனவேன 9ட ம க
ெச0பியைவ அ கட$ இைர/ச

ேபா:

8ேட நாம க ெந+ க! தாேல!
8றி.ேட உளேசதி ேகேட எறா

தணீாி

P;8ன இதைன ேகட

ைதயலா மாதிாிதா அ>ைக ெச,த
கணீாி

P;கினா விைர&தா இ ல!

கணகிக டா அவைள நீரா ட3
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எணீேரா? எ உ3றீ ? யா ேக2
எ5ைடயா ஏ3றா ? அமா எற
உணீ ைம நலமி ைல உழ:கிேற
உைர0பிெரறா ேம3ேபH ஆ3ற

அ3றா;

----------------
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ைக/சில மனியவ சிலேப எ'
களெச, தாஅதைன எ' ெசான
ெபா,/ெசா ைல நபிேய மன ''ெகா'
ேபாட/ெசா னாெசம

தைன'' எேற

அ/ெச>நீ 0 ெபா,ைக க மைர வா;வா
அறிவி!தா, நீராேட; உபா

வ&ேத;

இ/ேசதி நா5ைர கலாயி3ெறேற
எதி 7;&தா மீ,மாதாி< 7;&தா

ஆஐேயா என7;&த கண கி0ேப
ஆமயி

ேதாைகநிக ழ

சாவாஎ அ

விாி&ேத

? வா;வா வாழ

தமி;கா!தா வழிவ& அற!ைத ெகாேறா
ேகாவா? அ ெகா"கால? ேகா!த ெசா லா
ெகாைலெச,ய/ ெசானாேன? 3ற 8ேடா?
ஓவாேன? கா3ேற! ெச" கதிேர! ெசா 7
ஒ'ேடா நீ7 அறியாத ெச,தி?

ஆஆஆ அவஓழிவா நா தீ<
அறதிறபா எஅைப ெகாறா வா;.
ேபாஆஆ ெபா,ஏ3பா ஆசி அ3'0
ேபாஆஆ தமி;0பழ" =!த ைல ேகா
Iமணிைய0 பழிமாH ைட0ேப எ'
மாதாிஐ ையஇ+&தா இட உைர!ேத
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Oமணி ைக 8க!தைற& ம"ைக ேபானா
ற&தி+&தா ெசயல3' நிறி+&தா .
--------------
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ெசசிலேப ஒேறா= ர கணி
8&நீ ேபா, நானிலேம ெசறிய , கேடா
அHவா ஆ'பா ! ெத>வைக!தா,
எ2ைக! ெதாவள திைசக ப!
பசா  ெவசின! Fத ெநறி0பி
பற எாி ெயாமைர! ெத+ க ேதா'
நHபா =ய3க8 மகளி

காக

நாகாணீ ெகாைல<ேடா மைனயா எறா !

எசிலேப எ!வ&த அைம மாேர
எவசில  நமறிேயா அைம மாேர
எசிலைப! தசிலெப 'ைர க ேகேடா
இ+டா, ெவவி!தா ைணைய! மன
ெசயலா
Oஒறி

இCஅைமதி <லக எற

இத;ஒ' ேபாயி3 றேறா!

ெதனா வா;வரசி எதி பா

கிற

தி+ெவ லா ேவேரா சா,&த தேறா?

பனாN பர!ைதயிட வா;&ேதா;ெச வ
பறிெகா!ேதா எ அைட&ெத சிலபி
இ&நாளி

ஒைற

வி3றி"0 பிைழ க வ&ேதா

இன!தி:ய தமி;0பழ" =0பி ற&ேதா;
எவா;ைவ இனி!ல  ெபாவி ள ைக
இ+டா, கா6வேதா இட8 காேண,
எனா8 கணகிைய எவ+ V;&தா
யாபேடா நீபட ப எறா .
--------------
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கணகிைய அைழ!ேதகி உட

கிட&த

காசியிைன காத3 ெந+" ேபாதி
நஅ0 ெபா5ைடைல/ V;&தி+&த
ெபா"கட

ம களிேலா

லவ நி'

மணக!தி தமிழரச பா= யதா
மதிேகட;ெகா"ேகால; எ' கா
திணக!தா எவ5ளா எப ெதணி/
ெச!தா,நீ எறாம3ெறா+வ ெசா வா.

பாதி<ட

கணகி  ம3' உற

பாதி<ட

மாதவி  ஆனா, எறா

சாதிஒழி0 பாஒ+வ ேவ ெம'
தவ"கிட  தமிழக!தி ைறத வி

க

ஏடல எெதா எCவா ',த ?
இனிதான தமி;0பபாயிேர எேபா,
தீதறியா,! மன5ைன ெகாறா! உற
சாகாத க>டபா3 சீரழி&தா

இCவா' ெப+ம க பலவாறாக
இற&தவ5 கிர"க:3றா அறெநறி ேக
ஒCவாத மனவைன0 பழி!த

ெச,தா

''ஒ"கிக! வழிவிக'' எப தாஓ
ெசCெவா$யி நவினி' தி+& க3 /
ேச விழிதா கா ழ தா எ' கா
அCவிைளய கணகிதா ேகாவலத
அழட$ ேம வி>& ரள:3றா .
--------------
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எெச,ேவ எைணேய? வா; ைக தனி
ஏடா என கினிேம ? இ&நில!தி
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ெபாெசயலா ெபா+ெசயலா சாத :3'0
ேபானஉைன நாஇனி< பைட!த
மெச,த இ ெகாைல!தீ 0

உேடா!?

 8ேன

மாடஒ+ மாசிலைன மீ ஆ க
ஒ'ம 8=யாேத எப ெதணி
இ+0பாேன

ஓவிய!ைத இழேவ எறா.

8ககாபா அவகாண 8க"காணாதா;
8கக 8க"க 8க!ைத ஒ3றி
அககட ய 0ெப+ ேக கணீராக
அக,கடம, 8க, ேதாக த>வி கா$
நககட கா க ைகக க,
ந 3' விரலா$ க 7;&தா
நகக ெசானகனத ஆழி ெசான
நட&தகைத எணிஎணி அலறலாளா.

இனநட& தனெவ' ெசா ? ேபா:!
ஏெகாறா எபைத< விள கீ ேபா:!
கனமிடா ெகாள!த க ெகா=ய தீ 0பி
காரண!ைத நானறிய/ ெசா ? ேபா:!
மனவைன கநா ந = 
வா,!தபழி தீ 0ேபஎ ெறணீ ேபா:!
எ'ைர!த கணகிைய ேநா கி ஆ"ேக
இ+&தவ க நிக;&தவ3ைற உைர கலானா .
---------------
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அைமJ உஒ+கா3 சிலைப ஊாி
னக!விைல கா6ைகயி

க+"ைக எேபா

நஅரசி இCவாெறா ெறன  ேவ
நாெகன/ ெசானதா,/ ெசா $ இ&த/
ெசம$ைன! தனி ல! ெததி !த ேகாயி
ெத+0ப க இ+0பி என/ ெசா $ ஓ=
அமன இட, தி+0 ேபான தான
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அ+சில  ைக<ஆ, உளாஆ எறா.

அ0பாவி அேகேட ஆரா யாம
அவ3ெகா' சில ெகா வ+க எறா
இ0பா அ க+"ைகய காவ லாள
வ&தா க காவல+, ''றிந றானா
எ0ப=நா ெகா :ேவா'' எனஇ+&தா .
க+"ைகயா ''இவதி+ட திறைம மி கா
த0பா ெகா க'' எறா நா"க N&தா
சாிய ல எனம'!ேதா அேதேநர!தி ;

காவலாி

ஒ+8ரட வாளா3 ெகாறா

க+"ைகய யாவஎனி , மனியாாி
ேகாவி$ேல அவ சிலைப! தி+= வ&த
ெகாவசி மண&ெகாள ெகச0 பேடா;
ஆவ$னா
அ/ச!தா

க+"ைகய அைதம ைற!தா.
இ/சிலைப அதா எறா

யா.இைவ என ேகடாள இற&தவ தா
எ>&வ& ைர!தைவஎெறணி/ ெசறா.
----------------
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பா=யென ெசழிய மைனவி யிபா
பாிேவா வ+ைகத&தா; நா ம க
ஈ=னா எ"க6ேம நைம0 ப3றி
இழி.ைர!தா எ'நா ேகவி <3ேற;
ஆநா இடெத' ெசா : தீ 0 
அற ேகேட ஆயி3றா ெகாைல< டாேனா
மா ைடயா; 3றமிலா எெற ேலா+
வ+&கிறா எபைத< <ண &ேத எறா.
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ெகாைல<ேடா மைனவிஒ+ க3பி மி கா
9'கிறா இCவா'! ம"ைக உள
அைல<டா

நநிைலைம என ஆ?

அறபிைழ!தா யா வா;&தா ? எற உள
நிைலகல"க லாயி3ேற? அ/ச எற
ெந+0பிெலா+ >வாேன; நாடா 9ட
$வாயி

நவா;. மாேன ஆனா3

ேபா:ெமா+ மன!ேதா3ற உைடேய எறா.

ேகாமகதா இCவா' 9'ேபா
ேகா=ம க 9=வர உட நட&த
மாமயிலா ைகயிெலா+ சிலபி ேனா
ம=!தஇத; எ!தFத
ெவமன!தி

விழியி ேனா

ேனா, எ=யி சீ !தி

7;!திேனா; எைணைய 7;!தி ேனானி
தீைம<' ேகாயிெல"ேக? எ' ேகடா
ெசறவ க ஓ=வர 8விைர&தா!
---------------------
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சி"கH ம&தி+  இ+ ைக யிேம
ேச &தி+  ெநெசழிய கைடகா0 ேபாைன
அ"கைழ!0 ெப+ம க 9ட! ேதா
அவவ+வா; க ேகபா; எனி டவா
ெபா"கிவ+ கட3கேச
க எபா
அ"ேகெச

தண: கேச

இஆைண தவறிடாேத
எ'ெசானா கைடகா0பாள

அ0ப=ேய அ0ப=ேய எறா ெசறா

ெப+ம க பினி+ க 8ேன வ&
''பிைழெச,தா கைட கா  காவ ேலாேய!
ஒ+சில  ைக<மா, ஒ+!தி வ&தா
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உயி ேபாறா தைனஇழ&த ஒ+!தி வ&தா
உைரேபா,நீ எ'க ணகிஉைர க
ஒ=னா ''ஒ+!திம வ+க உேள
உைரேபா,நீ'' எனமன உைர க ேகேட
ஓ=வ&தா, கணகி  ம கN 

ெதா>ெத>& ''தாேயஎ தாேய நீ7
ஒ+வ ம உெச க மன ஆைண;
எ>&த+க! நாடவேர மன ஆைண;
எவி+0பேபா

நட!த

நேறா எறா.

ெதா>தாைன ைகயைம! ம க தைம!
ெதா>ைக கணகிதா தனிய ளாக0
ப>ைடயா பா=யனி அைவயி நா0ப
ப>தி லா க3 ைடயா ெச' நிறா.
-------------------
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எனநீ ெசா வெதன மன ேகடா
எசிலைப விைல9றி இ"3 ேறாைன
எனநீ ெகாறெதன ம"ைக ேகடா.
இட விைள  கவைனநா ெகா வி! ேத,ம3
ெறனஎ ெச"ேகா தா ெச,ய! த க
ெத'ைர!தா மனதா! ம"ைக ந லா
எனநீ ஆரா,&தீ சிலைப0 ப3றி?
எனF ெச"ேகா தா எ' 9றி,

கவைனநீ க2ேரா, வி3க வ&ேதா
ைக/சிலைப ஆ,&தீேரா மாசி லாேதா
விவதைன! ேக2ேரா ஒ+தீ ேயாதா
விடதைன ஆயாம

ெகா 7 எ'

விவ. த கெதன எணி2ேரா?
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விைள.ைம காணீேரா? வா;ைக இப
ெகாவாN ெகாளாம

ெச,தீ ! எைன

ெகாடாைன ெகாறீேர! எ' 9றி;

உசிலைப ெகாண வி0K எசி ல 
உளதிேதா! எ'ைர க மன வதா
ெவசிலைப ெகாண வி! 8ேன ைவ!தா.
ேவ&தேர உசிலபி பர க என
அசாம

ெச கஎ' ம"ைக ேகக

'எசிலபி பர 8!ேத 'எறா மன
வசமிலா கணகிதா 'எசிலபி
மாணி க பா

க0ேபா கிறீ ' எறா,

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

இய 56

எைன0பிாி&தா, எைணவ ைகயி3ெசறா,
இமைர! ெத+வினிேல உலவி வ&தா,
உைன0பிாி&த எைணயி உயிைர0 ேபா க
ஊராேவா அரமைனயி

இ+&தா, எற

மன0 யைல எ>0பினா, மன மன
மாசியிேல வெவா' ேதாற/ ெச,தா,
இனிதான எசிலேப வாவா எறா
ஏ&தலவ 8கேநா கி 9ற:3றா.

உசிலெப றீ இதைன எசி லேப
எ'ைர!ேத அைதஎ!தா உைட!தா ேபாேட
ெசசிலபி மாணி க சிதறி மன
விழி ெகதிாி

உ+ கா=/ ெச' 7ழ

Fசிலேப ெகாண கஎன ெகாைட க
F'"காத ெவ8! சிதற0 பி5
ெகாHகிளி ைக/சில  ேபாைட!
மாணி க"க க2 எறா!
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அகடா பா=யதா மனபிள&தா;
"ஐயேகா ஐயேகா தீய ெசா லா
இெச,ேத உயி பறி!ேத நாேன கவ;
யாணி&த ேகாவலேனா கவ அ ல;
8தியெவலா தமி5ேமா 8தியெத5
8னான ெதனா= வழிவ&ேத,ம
பைத கா  8ைறபிைழ!ேதன எறா 7;&தா.
பைத காம

= காம

இற&ய &தா.

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

இய 57

பா=யென ெசழிய இற&தா எறா
பா=யனி உயி ேபாறா இ+0ப ேடா?
ஈ=ேனா இர"கிடேவ தா5 ஆ"ேக
இற&திடா! 'ந!தேபா3 ேக ம3'
ஆளதா சா கா வி!த க

க

லாலாி' வNவனா அ+N இ/ெசா
கா=ெரன எ! காடானா ேபா:,
காத வா; விய கா=/ ெசறா ேபா:.!

மாணி க0 பர$ ெபா5 ம3'
மணியி0 பணியிட பாணி கடா ;
ஆணி0ெபா ேனஎ5 ெவக ல!தி
அழகான சிலபி0 பா= யதா
ேகாணிட ெநறிெவ' அேனா அபி
ேகாமா= உய ெவ' அைவ அகேற
ஏணிட வாயி$னிற0 ற!ேத
எஎற ெப+ம க கட அ ைட&தா.

எந லா கவன ல யாேன கவ
எ'ைர!தா உயி பிாி&தா மன அ
மனி<&தா உயி பிாி&தா எனி5 எற
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மணவாள உயி ெப3' வ+த

உேடா?

மனிற&தா ஆனா: அவ வழ க
ம3றரசி ைறேதா' ப=தலாேல
இன$ைன/ ெச,யாேதா அ+ைம ம கா
எCவா' வா>7 இனிேம

இ"ேக?

------------------
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அரசனவ ெபா/ெசா!ைத இழ கவி ைல
அரசனவ தெபா+ைள இழ&தி+&தா;
அரசனவ அ&நிைலயி

அரச அ ல;

அரசனவ வழ காளி; தனியா! எறா
ஒ+தனியா தவழ ைக! தாேன தபா
உைர! ெகா வதீ 0  தாேன 9றி
அ+&ைணைய ெகா :வ 8ைறேயா? தீய
அரசவிைள யாெட லா சட தாேனா?

அைம/ச க அைவய!தா பைட!த ைலவ
அரச5 ேக ஆகெளறா

அறஎ னா?

அைம/ச கைள அைவயினைர பைடேம ேலாைர
ஆதாி0ப பணமா? அவைக காசா?
அைம/ச களா

அைவயினரா

பைடேம ேலாரா

அழி. ேக ைணேபாக 8=< எறா
அைம/ச ஏ? அைவயின ஏ? பைடேம ேலா ஏ?
அரசேனா ெபா' கி!திபவா ேநா க! ?

சைமய0ப3 ேறாதீய சாதி0 ப3ேறா
த&நல0ப3 ேறாம3' எ&த0 ப3'
உமியள. இ லாத தமிழ/சா ேறா க
உதவிய சட! அதி

உள வாேற

அைம<வைக ஓெர>! தவறா வாேற
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ஆசியிைன நட!ேவா அரச; ஐேயா
தமிேயனி அ+&ைணைய ெகா' ேபாடா
சடஎ"ேக? சடெநறி நிற ெத"ேக?
------------
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அரசன விைளயாேட சட மானா
அ/சட ேமநாைட ஆN மானா
அரசனவ அதிகார பரவ

ஆனா

அ&ேதாஅ& ேதாஎற அ மி க

ெப+ம கா எைணவ பட தி"ேக
ெபறேவ! அவர மைனவி மாேர!
இ+ கிறீ எேபா: ம"கல!ைத
இழ0Kேரா? காத$ப! இழ க லாேமா!?

எநிைலைய0 பா+"க! எ ைணதா
இழ க0ெப3 ேற இனிநா ெப'வெதன?
ெபாெனன  ஒ+ேகடா க>!த ணி&த
Oமாைல ஒ+ேகடா என க ைள&தா;
மிெனேம

விெடறி&தா! ேம: என

விைள&திேமா எனம க ஆஆ எறா
எஇளைம ஏஎறா விாி&த 9&த
இ>!தி>!0 ,!0 ,! ேதஎ றி&தாள

அமாஎ அமாஎ அமா எேற
அ"ைகஏ& தி0ப லா

ெகH வாைர

இமிஅவ க+தவி ைல எக ணாள
வலைகயா

8த ஏ& இட ெகா"ைக

விம ஏ எனஅதைன0 ,!ெத றி&தா;
7'ெகாட ம கஎலா மைர தாஏ?
ெவைமேச அரமைனஏ? பைடஏ 7ேட?
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அைம/சக!தி ேதைவஏ எெற >&தார
---------------
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அறெகாற பாவி ! ைணயி +&த
அைம/சனா 7= ைல அவ+ தீ &தா
திற"கா மறவாி னல பைட7 = ைல;
சிறி/சி =மியிேனா எவ+ மி ைல
உற"கினா ேபா$+0பா எபதி ைல
ஒ+ற/ சாபலா, காண0 படா
8றெசவிக 8த யா. இற க கடா
8னிற கணகி ரசி கார .
------------
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"இ+ேவமா, இ&நகாி3 &ேதா அ&ேதா!
ஏக:3ேற இைதவி! தனிய ஆக!
திாிகிேற; வசி ேக ெச ேவ; அப
தி+0 கழி

என இட ேத= ெகாேவ!

எாி<ட மைரயிேல வாயி

இ ைல.

எ5ைடயா தைன/ேசர வழி< மி ைல
ெப+மகி;/சி உலவாத நா=

யா+

பிற&தா: இற&தா: ெப+ைம இ ைல.

பிற&தவ க இற வைர ெப'வ ெத லா
ெப+&ப எறா: ப ெதாேட
சிற&ெதா+வ3 ெகா+!திஒ+! தி ெகா +!த
எனவா> ெதனா! தமிழ யா+
பிற;&தறியா அறஅ வா,ைம ெகா
ேப+லகி

வா;வா" வா;வா ராயி

பிற&தவ க ெப+&ப அைடயா ; அேனா
பிைளகN பேம ெபறமாடா க.
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உலெதாட" கியநாளா,! தமிழ க!தி
உ+0ெப3ற ஒ>கலா 'கதா நேற
நிைலெபறலா

ஒ> கெமன

இவா எேற

நீணில! மா&தெர லா ேம3ெகா டா க
இலமிC ெவா> க&தா உயிாி ேமலா,
எணிேய ஓபிக எறா ேதவ :
எ$யானா ஒ> க!தா
எளியா+ வ$யாரா

$க ஆவ
இற0பதி ைல"

----------------
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மைரயிேல தீPN 8ேப தீய
மனவனி மைரேய எற கறா .
இநேற எறாரா,/ ேசர நாைட
எ,தினா மகளி சில ம க சி ேலா ;
எநா? தீதாசி இைமயாேல
அநாேட எ'சில ேச &தா ; சி ேலா
மிதி!தகிைள பி=!தகிைள அ3றா ஆகி
7;&தா க விலகிவா; ஆாிய பா ;

ேறறி வா;&திடலா எ' ெசேறா
' கினிேல தி+பினா தீெயா > க
ஒேற' நாகாிவ எ' கேட!
ஓடா' காடாேற எனி5 சி ேலா ;
ெசேறறி =!தன8 ெச,ய லானா .
ெச&தமிழ ேச+மிட காேடா ேமேடா
நேற' எறா க ேபா: ெசறா ;
நாேடா' ந'ைழ0பா நேற காபா ;

தாயக!ைத விடகல எணா சி ேலா ,
தாயக!தி

Pதண: நேற எ'
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தீயக!தி3 &தா க! தாய க&தா
ெதனா ெபானெட ேறா தீ! த0பி0
ேபாயைட&தா ேசாணா ேசர நா
றேபா  மைலநா யா நேற
Iயாைன! ற&திட! யாி

P;கி!

ேதாைகயவ எஆனா காேபா இ"ேக!
--------------4. வ சி கா
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ெகைடவிழி ஊ3'நீ ஆேற ஆக
கிளி0ேப/H அ>த>ேத ஒ$இ ழ க!
ெதாைடயினி

நீ வ3ற கா க  க/

Hெவயி: பழி< ெவள நீ+
கைடேயா என கதறி கதறி! தா=
கைள0ேபா இைள0ேபா ேசர நா=
அைடெந ேவறி ேவ"ைக நீழ
அ=நிறா; ற!I வ+த

கடா.

ெநச!ேத வழி&வ+ ப/ ெச,தி
ெந=ைர!தா; நிறி+&தா 7;&தி ற&தா
நெசா!த ந க!ைத நனீ ஒ!த
இர க!ைத நணிேனா ஆகி! ெதன
வச!ைத ேவமாேளா=+&த ேசர
மனவனா ெச"வபா

ெசானா

ெகாச!ைத அ>தப= ேகட மன
ெகாளாத ஆவ:3றா பிற. ேகக

ெதாமைர ஆசிாிய சா!த னா தா
ேதாறெலா 73றி+&தா அறிேவா எ'
8னைட&த பிறெவ லா 9றி நிறா ;
8=தாழா வ5 8=தா;& தா!அ
மனியவ வாடாத 8கவா 3றா;
மனமிர"கி னா இ+வ கணீ விடா !

ட
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அ ைடயா, உமன!தி3 பட ெதன
அறிவி0பா, என ேகடா வதா.
---------------
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தனி!தி+&தா தைலவனய

வா;நா ெள லா

தைன!தா கா! ெகா டாஅ தபி
இனி கவ&ேத இ லாைம ெசா $ ேகடா
எழி3சிலைப! அளி!ேதத அ மாறா
மன!ேதா மாமைர ெசேற வா,!த
மா0பழி/ ெசா

தீ !மண&தாசீ கா!தா;

அைன!ல க;தமிழ =/சீ கா!தா;
அ லெலணா; அவனிற&தா எனஇற&தா.

ஒ+நாN ெபற!த க இப வா;.
ெப3றறியா0 ெபா3பாைவ தம ணாள
ஒ+நாளி

பெகாைல  ளாக! ப

உறாஎ றா:, அவெப3ற தீ/ெசா
வ+நாN நி லாம

விைர& ெச'

வழ கி0 பா=யைன/ சிலபா
தி+நானள வா;!தாம

ெவற

இ+&த நாதா

சி'நாேள எனி5 அதீயநாேள

83கட நாளிெல லா அாி ெச,த
ெமா,ழலா உ+ெவ>தி இய3' த/H
க3க ெப3றேவ க3பா எ'
கட கட மாிநா =ய  உைம
பி3கேடா கணகியி அாிய ெச,ைக
பிைழகட பிறநா மகளி காண!
ெத3கைட வசியிேல வசியாளி
தி+.+வ க நாட
----------------

நேற எறா.
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மி=யி>! க=/சா கா=
வி $>! க=!த திற!தா

தளி
ம3ற

=யி>! க=!I, ஆசி காட
ெகா=யி>! க=யெத னவைன/ சீறி
ம=யி>! க=!த மா பி க/H
வாாி>! க=யக ணகிசீ வா;!
ப=யி>! க=ேவ உலைக எறா
பைனயி>! க=யO&தார ேசர

இ ஒ' வா;விப அளியா ெசா $
எ>!ெதா' தளாத இைளய ெபணா
ெவ ஒ' மாஒ' பா= யபா
விைல ெகா' ேபாகாம3 ெறா+சி லபி
எ ஒ' மாணி க காண கா=
இ> ெகா' கா!தா க3பி தா, 
க ஒ' நாெட5உ ெசா ஒC ெவாறி
கா ஒ' ேகா=ெப' கழிெவாறி ைல

ெதளிைவ!த தமிழினிேல ந3க +!ைத!
தி+!திைவ!த ெசா லாேள ெபானா லாகி0
ளிைவ!த பH&ேதாைக மயிேல! நீதா
க;&ைர!த கணகிைய மறேவ; எ'
ெவளிைவ!த ேத 0ப=யி3 கா ைவ! ேதத
ேவமாைள வா6தைல இன மி;ைத
அளிைவ!/ ெச:!ெதறா ேகாயி$8
அைண!ைவ!த ப=ெபாைன இற கி ைவ!தா.
-----------------
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இள"ேகாேவ மாதா5 அைம/சனான
எழி வி லவேகாைத சா!தனா+
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விள"ேகாவ மணிமறி

தனிஇ+&ேத

ெமேகாவ லவா,ைம கா க! ெதன
உள"ெகாள வழ ைர!/ சிலபா

ெவற

உலக! மாத மணி ஆஅவேக
வள"ேகாயி3 ேபரரH "க ேல க3
வரலா' ேபHவைக உ+வ நாட;

எணி8=! ேதாெம' வதா
இயபி8=! தாேகட ம க ேமேலா
கணி8=! ேதவ வண பாட
கவி!த8= மனவா, வா;க! நீவி
பணி8=! ேதாெமற 8=ைவ வா;!தி0
பா=8=! ேதாஎ' பதி 8=!ேத
மணி8=! ேதெப3ற மணி/சி லபி.
வசிெயா வசிதா வா;க எறா

"ஒ+பாதி ஆடவ க வா;கி றா ம3
ெறா+பாதி மாத கN வா;கி றா இC
வி+பாதி <வா>, இ&த நா=
இ+ மைன யிகணவ இ+வ த8
ஒ+பாதி நாஎ' மைனவி ெசா வா
ஒ+பாதி நாஎபா கணவ எறா
ஒ+பாதி ெப3றய பிறபாதி 
உெடேபா; கணகிபா

கேடாம எறா.

----------------
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ெகாடவத ைக0பிைள பா$
ைறதா"க 8=யாம

லாத

ெச!தா எறா

ெகாடவத மா ப=!! தைலவிாி!
9!தா= பாெடா' நீள0 பா=
அைடஅய

மாத கைள வரேவ3 '!த

அ ல விாி! தி+0பாபா

இ லா0 பிைள
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ெதாைடவற ஒழியைவ0பா; மனஇ +ட
ேதாைகய கணகிஓ Hட விள ேக!

தைனஅயலா ெந+"காம
தைன!தீைம ெந+"காம

தைனம ண&தா
த=/சீ

தைன ெக0பா ெந+"காம
தைன/ேசா . ெந+"காம

8ய வா ெநச

கா0பா இ லா!

ைனஆைட அணிவ 9!0 பா

க0

ேபாவேம கடைமஎன எ6 கிற
மன க0ப

ய கடைல! தா=/ ேசர

ம"ைகஓ+ கல"கைரவிள க மேறா!

இற&தா5 தவிஎன

இ+&த ேபாதி

இ+&தெபா ைறநீ க

ஆ; அறி

இற&தானி உட: ! ேத+ தா+
ஏ3பா ெச,வ. ேவறிட!தி
சிற&தாஎ ெற6வ அ"ேக அேனா
சீரைடய இ"ள பா 0பன
8ற"கா6 அாிசி8த



ெச+0 ஈறாக

8=தா;! ெகா0ப. மடைம எறா.
----------------
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ேசாணா=3 பிற&பி பா= நா=
ேதாைகதா படெத லா ெசா : வாேபா
ேச6ள நஅ+ைம வசி நாைட/
ேச &தாஇ0 பாெர லா ெச : க3
வா6தலா தி+.+வ அைம0ப த3
வா,0பான க எ"ேக எ0பெத'
கா6"கா

இைமய! க ேல எ'

கைவ!ேதா காரணஉடத3 எறா.

''ெத3மைல க ைல0ேபா

8தி /சி யி ைல

62

வட மைல யி3கா6 க $ ! ஆனா
ெத3மைல ந8டைம அதைன கா0ேபா
ெச&தமிழ நைமயிக> பைகவ அ ல ;
ெத3ைடய தமிழிக;&த வட க தபா
திற"கா= ெகாN"க

சிற0பி3 ெறறா''.

ம3'8ேளா ப யாைன இைடயா  
வா ைழ  வாி0 $ேய ெவ க எறா .

ஆ"கி+  தமி;/சாேறா ஈ" வ&தா .
ஆாிய க தமி;பழி!தா எ' ெசானா .
தீ"ளா கனகெனா விசய எறார
'ெச&தமிழ திற"காடா தி+&ேதா மானா
ஆ"கி+  தமி;/சாேறா ெநச எஆ
அைன!லகி

தமிழசீ எஆ' எறா

'யா"ளா தமி;பழி!தா ஆ"/ ெசேற
அழி!ய க' எறா அ"கி+&ேதா யா+.
---------------
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இCவா' வதா ெப+ம கபா
இயபிேனா, தன+ைம 8தலைம/ச
ெவCேவ$3 கைவ!தா

ெதCவ அH

வி லவேகா ைததைன ேநா கி "எண
எCவா' ேம நட0ப ெதன" எறா
யாபல வா;கநி ெகா3ற எேற
அCவைம/ச கா 8கிலா, கக மின
ர$=!/ ெசாமாாி ெபாழிவானா"ேக.

''வாெள! வாி0 $யா கயலா Fபா
மா'படா ; ெகா"க ெச" கள!தி

வ&தா ;

ேதாெள!த எ0பினிேல ேதா வி கடா .
ெதா!ெத!ேத இ+ெகா=< Fபா

த&த
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நாஎ!த ஓட!ைத! திைசக எ
நெற! 9'வன. ெகா"க ண

க

ேகாெள!த க$"க , மற க+நாட க
ெகாப"க ள ,க"க க=ய க,

ஆாிய க Nட தமிழ ைககல 
அ0ேபாாி

Fமாிய யாைன ேவைட

ேநாி+& நாஅ' கேட; இ'
ெநசர"கி

காணாத ேநர மி ைல!

ஊாி+& பா !வர எேகா மா=
உடெசற வி3ெகா= கீ; உைமஎ தி !த
ஆாிய! மன ேதா அ'த

கடா

ஆயிரேதா பற&தவிட கா6கி லா .
-----------------
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அ!தைகJ கட V;&த இ&நி ல!ைத
அ&தமி;நா டா வதா இ&த ெகாைக
எ!ததி எவ+ைடயா இைதஎ தி

க?

எ&நில! ந லா+ எ,த! த க
ெம,!ததி யாக3 விள க அேறா
வி ெல!தீ இமய! க ெல க!
ைவ!ெத>7 அச
வட ல! மன

இ&நா=

உ"க ெகாைக

 வ+ைக ஏ3க,

இறி!0 பைற8 ழ க

எழ0 ாி7 ; பனா= ஒ3ற யா+
தநா=3 கறிவி க கடைம0 படா !
தமி;எ>க 7ரமிலா வட  ேநா கி!
அ&நாடா நைமஎதி

க எ6வாேர

அவ+ நைமயறி&த P!ேதா +
ெதனா= பழ7ர அ' இ'
எ'ேம உணெட''றா எ!த ேதாளா
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மட3ற மகி;/சிெகாட மன "எ"ேக
மா7ர எ"ேகநா3 பைட!த ைலவ ?
பட! யாைனஎ"ேக? ஆகஆக
பைறயைறவி0 Kர எறா நா= ெல"
'வனா நமன வா;க நாN
ேகாைதஉ+ க ெகாணர வட / ெச வா
வட! மனெரலா திைறெகாண க
வரேவ3க'' எ'பைற 8ழ க ேகடா.
-----------

இய 71

த&த!தன த&த!தன தான தான
த&த!தன த&த!தன தான தான

வசி கிைற ெச"வ வா;க! வா;க!
மெபா3ெகா= தி"கைடவா;க! வா;க!
மிசி/ெச: ெவ"கபைட வா;க! வா;க!
ெநெசா க8 ழ"க0பைற வா;க! வா;க!
நிெற களி ச"க!தி+ வா;க! வா;க!
ச!த ெவ"கபைக 7;க! வி;க!
வசி0பைட ெவறி0ப= வா;க ேநேர.

தனதனதன தனதனதன த!த! த!தா
தனதனதன தனதனதன த!த! த!தா
வழிழிெபற நிலெநளி.ற எ! தி ேக
ம$ெபா=எழ மிைசஇ+ெபற ஒ0 பேட
விழிஎாிதர மடமடஎன 83ப !ேதா
விபைடஎறி பைடெதாபைட எட! ெதாேட
ஒழிவபைக ஒழிவபைக த ெகேட
உ'வ க; எமதிைறஎன ெவ3றி/ ெசா3ேக
ெமாழிஎனஒ+ தமிழ கபைட 83ப !தீ
8கியெதன விைரவவட ெவ3

க3ேக.
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ஆ=நட& தனபாிக; அணியா ைனக
அைச&நட& தன,ேத க கலக ெல'
பா=நட& தனேத க கலக ெல'
பைடெதாட"கி! ேத 0பைடயி கைடவ ைர 
ஓ=!தா பா 0பெதன எணி ேனா க
ஓகிறா ஓகிறா காணா இ5!
ஓ= ெகாேடஇ+ கிறா க எறா
பைடநீள நீலமைல வைர  உடா.
-----------
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கடதி+ நீலமைல0 ற!ேத தாைன
கபக$

பா=7 =ற"க மன

அைடயிேனா +டஇ+ ைக 73றி +&தா;
அவி;!விட0 படன,ேத 0 பாிக எ லா.
விெதாேபா யாைனN க+ வாைழ
விளா7;!தி0 பலா0பழ!ேதா  லாவ!
தி=றேலா நீரா= உைடக மா3றி!
ெத"கிளநீ 8திராவ> ைக உடா .

அரசெரா ேபா மறவ எவ+ மாக
அ=யாி&த நரபக3றி +! திைலக
வாிைசயினி

இ/ேசா றி ெந,யா

றபா,/சி கறிவைகக பணி ய"க
பாிமாறி/ Hைவநீ+ அ+கி

ைவ க0

பா அ"ேக பாாி:ேளா இ"ேக என
இ+வாிைச Pவாயிர"ேகா

நீள

இ+&டா எ>வ என எடவி ைல.

வயிெறா' தனி0ெப= யா,இ+&தா
வ&தஎலா வர.ைவ!! ேதாளி
உயிர/ச இ லாம

I கி

ெச லலாெம'
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உைர!தவைன ம3ெறா+வ ேநா கி அேண
ய எப ெதாறி ைல எறி+&தா
ெதா^' வைடஒ' பணா எறா.
அய நிறா ைக0ப3றி நிறா ஓ ஆ
அயலாைன! I கிவி 7;&தா ஓ ஆள
---------------
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ட ேகாமா உணவ+&தி அைம/ச யா+
ெகாடாட 73றி+  ேபாதி , ஐயா
வட கி+& வ&ளா காபத3
வரவிடேவா? எெறா+வ வண"கி ேகக,
மட கிைவ! ஆரா,க எ' மன
வாெய க! "தமி;ேபH றேவா ''எ'
ந 3ேற அவெசா ல ேவ&த ேவ&
ந 3றா ஓ=னா வண"கி நிறான.

''பா ற& தமி;றவா! ற7 எற
ப=மீதி
சீ

அ=வா;க'' எறைழ!/

ாி& நிறப= எபா

என

தி+வ+ேளா என ேகக "மன மனா
ஆ வ+&தா அ"கி+  தமிழ ெகாட
அ ல ெசா ல ேகடா ? க3ேகா எணா!
ேத பாிகா லாயைன ேசர/ ெச'
ெசய 8=0K ! தமிழ களி ைற< ேகK !

ஒற' பலைறக உ நீவி
உய தமிழ யாவ

 காசி த&

நெறா' ெச,7ெர , நறாம எறா
நைகஒ' ாி&தரச

கரச அ&த0

பறி<டா ககாண! தமிழ க0
பாிெவா' காவ கடைம எறா
எெற' வாழியேவ ேவ&ேத எேற
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இ+'' எ' ெசறா க ற&த ேமேலா .
---------------------
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வெகா"க ஆட க திைறக ெப3'
மனதா விர அைச க 7ர சி ேலா
கடன ேபா,0 பைறயைற&தா ச"ெக !தா
கணஒறி

வாிைச<ற நா3ப ைடக

உெடறா ேபா நிறா . மன மன
ஒ+ேதாி
ப8த

ஏறினா ஏ' ெகறா
ெகாதமி; மறவ பா

பைட0பா=

நைடேபாடா 7ர யா+.

தனத!த! தனதானா தான த&தா
தனத!த! தனதானா தான த&தா
தமிழ

0 பைகயாேனா வா;வ ெத"ேக?

தைலய3' வியாேதா ஊ ச"ேக!
எைமந&தி0 பிைழயாதா ேபாவ ெத"ேக,?
இட+3' ெகவாேர ஊ ச"ேக!
மிெழா!! திாிேவாேர வா;. ஒேறா?
ெப+ெவ3றி ைடயாேர ேசர அேறா?
தமி;ெவ3றி! தி+நாேள வா;க எேற
திைசஎட0 ப=மீேத ஊ ச"ேக.!

க"ைகயா3 ைற கட&தா நப ஆன
கனயG3 'வ ெகாண &த ஓட ேமறி
அ"ள பைகநா=3 & நேற
அைம!தஒ+ பாசைறயி

இனிதி+&தா

த"கிய ேகடா க; ஆாிய

!

தைலவரா கனகவிச ய க, மன
'இ"கி+&த! தமிழ களி ஆ3ற

காேபா'

எறாரா தமிழரH 'நெறறானா'.
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ஆாியநா டரச களி பைட7 ர க
கனகவிச ய பைடேயா ெடா' ேச &
ேபாாிவா திைரகடேல ேபாறா . ச"
ேபா 0பைற< 8ழ"கினா 8ழ க ேகேட
ஆாியரா? தமிழ களா? ைவய க!ைத
ஆNேவா யா எறா பனா டா+?
ேசர பைட க கடா ேதாினிேற
சி"கெமா' க கடா பைக0பைட !

அவ வாN தமி;மறவ எ!த வாN
அவ 7/H தமி;மறவ விைர&த 7/H
தவெறா' 7;&ததைல G' ஆக/
சா,+தி மித0பனவா பிணம ைலக!
இவ எ"ேக ஓகிறா 9ட! ேதாேட
என!ெதாட வா வி ேல& தமிழ ஓ பா ;
'அவகனக அவவிசய' எபா ஓ பா !
அைரநாளி

தமி;ெவ3றி! தி+நா கடா .

ஓைரபா இ+மன உ+வ மா3றி
ஒளி&தவ+ சைட8=க ஒ= ேனா+
9ரபா

Pககீறி அமா பி/ைச

ெகா0Kெரன! திாி&ேதா+ ஆனாரமன
ேநர&த கனகவிசய க க=
நி'!த0படா ப ேலா ர!த0 படா
''ஆர"ேக வி லவேகாைத க3ெகாக!
க"ைகநீ ராவிழா 8= க'' எறா.
---------------
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கனகைன< விசயைன< க Hம க
ைகேயா 9=ேய தமிழ 7ர
அைனவெரா இமயமைல தைனஅைட&தா
அறிவைம/ச வி லவ ேகாைததா அ"
விைன8=!ேத அவ தைலயி

க ைல ஏ3றி

7ரைர< உதவி  க"ைக ஆ=0
ைனவி : ெபா3கய: $< வானி
Oஎன நீெகா=க மிைன/ ெச,ய;

ச"ெகா$ க0 பைற8ழ"க ஆட

பாட

கைத<ைர க0 பாியாைன ேத கா லாக
ெபா"கட

நட&தெதன0 கல ைவய0

க;Hம&த வி லவேகா ைதத ேனா
எ"ேளா +காண க3H ம&ேத
எெச,ேவா என கனக விசய 9ற
அ"க" நி'வ+ ஊ வல!தி
''ஆாியேதா3 ற,தமிேழ ெவறெத'பா !

பாசைறயி

வதா வட கி

வா>

ைப&தமி;0 ெபாிேயாைர வரேவ3 '0பி
ேபHைகயி

தமி;ெநறியி ெப3றி 9றி0

பிற ேபா கி சி'ைமயிைன எ! கா=
7Hதைல வி>ேபா தமிழ நா 
ெவ கதமி; எனேவ என. ண !தி
ஆைச<ட வ+கிற ஊ வல!ைத
அ+ேகா= வரேவ3' வா;க எறா.
---------------
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வசி  வரவி ைல எம ணாள!
ம"ைக  8ககாட எண வி ைல
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கசி  வழியி லா ேதN" ெகாட
கல"ைகயி

கடகார வ&தா3 ேபா எ

ெநH  ெந+0பாக வ&த வட
நில. ! த0 வ எளிேதா ேதாழி?
பH  நிகரான எஉ ட
ப3றி3ேற என!=!தா இள"ேகா ேவமா.

மாைலதா ஏஅ50  ெதற3 கா3ைற?
ம $ைகதா ஏஅ50  ந'ம ண!ைத?
ேசாைலதா ஏஅ50  யி$ பைண?
ெதா கட தா ஏஅ50  ெப+8 ழ ைக?
ஓைலதா வ+கிேற எென அப
ஒ'தா வரவிடா

அைவ நட!

ேவைலதா ெச :வ உேடா ேதாழி
விளபாேயா எனஅ>தா இள"ேகா ேவமா.

ம6  நமணிக ேவ; ைவய
மகளி

 க3ெபா> க ேவ; கா6

வி6  ெவணில. ேவ; வா>
7=3/ Hட விள  ேவ; ந ல
ப6  P'தமி; ேவ; நீ V;
பா+  ந ேலா க ேவ; எற
க6  கணாள ேசர ேதாற
கடாய ேவெமறா இள"ேகா ேவமா.
------------------
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யா வ& ேகடா: இ ைல எனா
இைசவ&த =வ&த ெபேண இ&த
ஊ வ& ெத+ெவ லா தி+பி வ&
ஊ வல!ைத 8=!வ+ கெணா0 பாாி
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ேத வ&த தாஎ' பா ேபா,; வ&தா
தி+பிவ& ெசா ேல= எறா , எற
நீ வ&த கைட! நி3கி றாேய
ெநHவ&ததாஎறா இள"ேகா ேவமா.

வாராத ேநரெமலா ப ேநர
வாராேய கணா= எற ேதாைள/
ேசராத ேநரெம லா உயிாி 5ேள
தீராத ேநாெயா' தி+ ேநர
பாராேயா அனவைர வழிேம3 ெச'?
ப3றி!தா வாராேயா ப3றி லாைர?
ஆராயா தி+&தாேய எநி ைலதா
அழி.நிைல எ'ைர!தா இள"ேகா ேவமா.

மிக0Oைவ பா=யதா

9=

ஓ=

ெம $எைன ெகா வ8 க+!தா எேற
க0Oைவ நிக ைகக நீ ேபாதி
நிலைவ 8கிமைற!த ெதன0பி நி'
8க0Oைவ இ+ைக0Oவா மைற!ேத
8& க; வதா 'நாயா ' எறா.
அக0Oவி

73றி+0பா எறா ேவமா.

அ $0O இத;8!த ஐ& ைவ!தா.
----------------
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O கா Oைவ 0 கெழ க0
ேபானீேர பினட&த ெதன எ'
பா கா சைட ழ$ ேகடா ஆ"ேக
பைட/ெசய: நட0ெபைவ< விாி! ைர!
ேவ தா ரா!தி ைன தமி;ேவ& த



வி3Hம&த பைகவ தா க3H ம&
தா கா எனி5அவ

&த ெச,தி

சா3'ெகன ஆவிேட எறா மன.
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K'க ணகிேகாவ லத& ைதமா
ெப+சிற0 ! றவைட&தா ! இ+வ தா,மா
நீமகி; சிற0 லைக/ ேச &தி டாரா
ெந=ய8=/ ேசாழனவ ஆசி நறா
மாடலேன இCவா' ெசானா எறா
''வாழியேவ நசீ !தி வ+க ேவநீ
ஆ=7 அ8K '' எ' மனி
அைழ!திடா மனவ5 நேற எறா.
-----------------
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அரசிய மா மற!தி

வதா

அம &தி+ க நீல8த

ெம,கா0 பாள

வர:3றா ; வா;!ைர!/ ெசா ல :3றா ;
மனவேர பா=ய பா

ேசாழ னா பா

வாிைச<ற வடநா/ ெசல., க ைல
மனரா கனகவிசய Hம&
வ+மா' ாி&த. ெசாேனா ேகட
மன அவ ெசான.ைர நற ெறறா .

எமிட!தி

ேதா3றவைர மீ ேபா+ 

இ>!தேவ சி'ைமயா ேசர ேவ&த
தமிட! அவ ேதா3றா எனி

விய0ேபா!

தைலமைறய0 ற"கா= ஓ= ேனாைர/
Hமா தைலைவ!க

ைல ஏ3றி/

Hம&வர/ ெச,த. ெப+ைம தாேனா?
நமிட!தி

கனகவிசய க எற

நா, = கைத<ைர க ேவடா எறா .

ெம,கா0பா இெசா ல ேகட ேவ&த
''மீெகா=யா

$ ெகா=ய ெபாறாைம ெகாடா ;

,யவேர வ'ைமெபற/ ெச,த ஆசி
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 காக ேகாவலைன ெகாற ஆசி
ெச,தவ க, கணகி  ேகாவல3
ெசய!த க ெச,தஎைன இக;&தாெரறா
ெவ,யவ

 ெவ,யவேர க;/சி பாட

ேவ ேபா:காணீ '' எ' ெசானா.
--------------
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க $னி அ கணகிைய க3பி தாைய
க6'த

ேவநா! க3ற/ ச பா

ெசா $க! விைர&பணி 8= க/ ெச,க!
,தான க நா விழாநா தைன
எ லா

 ெதாிவி க வ+வா

ெக லா

எ லா8 8ேன3பா டா கி ைவ க;
வி லவேன கனகவிசய க தைம
விைரவினிேல வரவைழ க எறா மன.

''வ&நிற இ+வைர< ேவ&த ேநா கி
மைலஇ+&த இடெம லா கட: ஆ.
ெபா&நிற இடெம லா மைல< ஆம
ெபாழி நிற இடெம லா பாைல யா;
ெவ&நிற இடெம லா நக+ ஆ.
விாி&நிற இடH+"க

ஆ; ஆனா

ெச&தமிழி உைமநிைல எ&த நாN
சிறிேத5 மாறா நிைனவி

ைவ க.

ேதவெர' உவ0ெப' ஆ ெவ
சி'ெசயைல! தமிழெர லா ெவ' கி றா க.
ஆவ:3ேற ஒ+மகைள0 பல ம ண!த
அறஎ5 தீயாைர உமி;கி றா க.
யாவ+ேம பிற0பினிேல நிக எ பாைர
எதி 0பாைர! தமிழெரலா எதி

கிறா கள

காவாத ெகாைலஞ5  க>வா, ேபH
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கயவ கைள க>ேவ3ற/ ெசா வா '' எறான
-------------------
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தி+=!தா வா;&தித

ேவ எறா

ெச!!தா க;கா0ேப எ' ெசா ேவா.
இ+தீ &த பழ&தமிழ!. ஆாி யதா
இடெரறா

தி+வ நேற எேபா;

+டகல வட கெரலா ம+& அணாம
 கெலன! தமிழ கைள ைர!த

நேறா!

கதீ க எ'நா பணி!த தாக/
ெசா :கேபா, தி+&தாஉ இன!த வ

ேக.

அ+&தமி;நா மைறக மைறக 2 க
அறெபா+ளி ப7 கா6 கி ? !
ெச&தமிழ ைணமைறக ெச, த&தா
சிறிேத5 ஒ> கெநறி க2 இ ?
எ&தமிைழ எம+ைம இல கி ய!ைத
ஈடழி!ேத எமைன நாைட0 ப3றி
&தி<ண! திடமி2 அத8 உ"க
திகாைல கா! ெகா 7 க எறா.

ற"கா= ஓ=டேவ பலநா =க
$கைள< எ$கேள ஆ கி எ"க
திற"கா= ஆNவேதா அற8 கா=!
தி+பிேனா அ லா எ ெகா=ைய அ"ேக
நிற"காட/ ெச,ேதாமா? ம க ெச வ
நிழ காட ஒ"கிய உடா? தீய
'"கா நாிகேள ெச க'' எறா
பி0 ேபானா க ஆாிய க.
---------------------
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உலாவ& உ3றாைர க வ&
கணகி ேக இய3'கிற உ+வ, ேகாயி
எலா8=ய0 பணி8=< ஊ க த&
இ வ&ேத இன=சி

8=! ந ல

பலாவாைழ மாஆன 8 க னி 
படாததா ெபாியHைவ ேவமா தைன
விலாஅைணய அைண!தப= நிலா83ற!தி
விடா காத3 ெசா3ெபாழிைவ நடா!ெதறாம

''ெவணில. ேபசி ெகா ேடஇ + ,
விாிவான ேபசாம

இ+ , ேம:

ெவணில. உள நிைற&தத'
விாிவாேன அ ைடயதா'' எறாள
''உணிைற&த காத$ேல ஆ6 ெப6
ஒேறயா'' எனேவ&த உைர!தான ''இ ைல
ெப6ள நிைறகாத3 ேபைழ'' எ'
பிள&தபாைள/சிாி0

காாி ெசானாள

ேபாிப! ைறயினிேல காத $ 0
ேப/சி ைல எ'ைர0பா ந'! ெபேண,
பாாினிேல இபெமன

ஆட வ பா

பாைவய+ பாைவய ஆ டவ த பா:
ஆ+வெதா ேறதானா? எ' ேகடா.
ஐ&த  மாளிைகயி னி' கீேழ
பா ைவயிைன0 ேபாகவிட இள"ேகா ேவமா
ப/ைசமயி

இவெளா+!தி யா யா எறா

--------------------
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ேவமாN வ5 உ+ம ைற!ேத
விைர&ெச: அCெவா+!தி ைய!ெதா ட &தா ;
IமாN ேவைலஒ+ ற!ேத! ஓவ/
Hவ எ>  ம3ெறா+பா ! ேகாயி

தைன

காபாாி உளபறி0ப தாேம3 க
க3ற/ச இகனைவ உைம ஆ 
ேவமாN வ5 அவ3ைற! தா=
விளாிதா ஒ+விதி உேள ெசறார

கணகி  க :+வ அைம0பா அ"ேக
காைலேபா, ந0பக ேபா, மாைல <ேபா,
எண!ைத மீகவி ைல; க6 ைக<
எ!ததி ைல ேவ' ற! மைனவி யான
வணமயி

எதி வ&தா பா

க வி ைல;

வா,0பா ேககவி ைல, ஆடலானா
உணிற உயிாி+! உண வி லாம
ஒழி&தேடா எனமீ ஆ கிறா;

பண=  8ழவ=  த க தாக0
ப/ைசமயி

ஆ= ெகா ேடஇ + க

விண=  மைழ கைசயா ற ேபால
விழிதி+0பா க3ற/ச பணிேய ஆனா
கண=!தா ப/ைசமயி

8கஅ =!

கண=!! ெகா=+&தா க ற/சதா
மண=!0 ேபாயி3ேறா காத

எறா;

மனம=!0 ேபாயி3' கைலதா எறா,
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அைலமன காத$ப தைன!த ளாேத!
அCவிப மற0பேடா எறா மைஞ!
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கைலஇப ஒ'தா கைலஞ

கிப

கவிஇப கவிஞ5 ேக ஆனா3 ேபாேல?
தைலவ5ேம தைலவி<ேம பிாி< ேபா
காத$ப அவ தவி & வா;த

9

கைல<ெமா+ கைலஞ5ேமா பிாித

இ ைல.

கைலஞவா; நாெள லா இப நாேள!

கைலஞ5  மைனவிேதா ஓ,. ெம!ைத!
ைக காத இபமி&த க+"க

எ'

தைலனி&தா சி3'ளிைய எ!தா க $
ைதய:த க6மா,0 பணிெதா ட &தா
வைல7H விழியாேள எேக வி 
ம'ெமாழி< இதானா எறா. மனி
மைலேபச ைவ கிறா க த/சசதா
வ&நிைல யறி&தெதன கிப எறா.

க3ற/H கைலஞேன வா;க உற
ைக!திற!ைத விைரவினிேல 8=! ைவ க
ம3ற&த0 ெப+"ேகாயி

பணி< தீ

க

மனிஇவ 8=&வ+ கைலகா ண3ேக
உ3றேதா ஆைசயிைன என ெசா ேவ
உயி வா;&தா எனி இ&த கண கி 
க3கா6 விழா8= க வா;&தா எ'
காவலெச னாஅரசிேயா ெசறான
---------------
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நா  8ரசைற&தா உல ெக லா
ந ேலாைல ெச லவிடா மகளி க3பி
கா  கணகியி க நாெடறா ;
கடவ+ ேகடவ+ நம வசி
நா  வரஇேற கிளபி னா -உ
நாடா+ ஆய!த ஆகி றா க
7 7 =&த மகி;/சி0 ேப/சா
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விைளயா0 பாகணகியி பாேட.!

அய நா மனவ+ பிற வ&தா
அைமவத3 ஆத3 பா த3
யி வத3 ளி0பத3 ெவயி ப டாம
H3'த3 ம3ெறத3 ததி யான
இயலைம&த க+விகN ெபா+N ெச,தா
இ ைலெயன/ ெசா லாம
வயெல லா வழிநாளி

எ லா ைவ!தா
! + ேக

வர0ெப லா !+ கி மிடாவி ளிேப.

ெச"கதி+ ேவ'வழி ெச ல ேவ
ெச லா கா

ேசா3'மைல இ=  ம3'

இ"ள ெப+"ள! நீ இ ைற!ேத
எம+" கைரெய!! தயிைர! ேத கி!
த"கமைல மாெட லா த+பா

ேத க!

தட"கடைல இட"ேகக ேவ மேறா
ெச" வபா$C வா' ெசானா
ெசய ைறயி ேமேலா க இ5 ெசா வா .
--------------------
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கா,கறிக ேதாட"க G' ேபா
கம;ஏல 8த$யன ஐ& 7
வா,ப8 ட இனி  க+பி க=
வ=ஐ யாயிரேம 8ஏ3 பா.
ேவ,பிள&த ெப+ம! விைள!த ெவெண,
ெவ3பள.! ந ெலெண, டஇ ல க!
ேநா,தீ &த இள&ேத"கா, உாி0பா ஓ பா
G'வ= கா!தி+  மைட ஏ3ற.

ப+0ெப லா இ+0பா கி மாஇ =!0
ைபயா கி ெந ெலலா அாிசி ஆ கி,
வி+0பா க வி+&தினைர க ஈ !
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7ணா கி டாெவயி3 கா,/ச லா கி
ெந+0பா கி டாN!த பய3ைற எ லா
ெந=யா  ெபாவ+வ

ஆ கி!, தாளி0

ாி!தான எ லா8 I,ைம யா கி
உய &தபா கியமா கி ைவ!தா எறா .

ளி0பா

 ந'ெபா=கள. I" த3

=0பத3 Hைவநீேர நீ த3
விளி0பா

ேக இேதாவ&ேத எபத3

ெவ&நீேர ேகபா

! த+வ த3

ெவN!தாைட தர ேகடா
விய ெவறா

அயராம

ெவN0ப த3
விசி' த3

ஒளி0பிறி ஒ+வ+ ேகா ஆவி > கா
ஒ0ப&த ெச,ய0பளா எறா .
-----------------
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ேம ேநா  கீ;!திைசயா ேகாவி

ஒறி

ெவளி கத. திற&திட. பாிதி ேதா'!
ஆனஇைம கத.திற& திட. கக
அைனேவா

 ெவளி!ேதா'! ேசா ேவ எற

ஊனெந"க கத.திற& திட. யா



உண .ேதா '!ேதாற உலேகா வா;!த
வா5ய &த கணகியி ெபாிய ேகாயி
மணி கத. திற&திட. க3 ! ேதா'.

திற ேவ&த வஅ0 ெபாிய ேகாயி
தி+ கத. திற கைவ! ேகளீ ேகளீ
பிற ெநH கா; கா ெப3ற ெச வ
பிைழஒ' அறியாைன! தாவா; . ேக
உறவாைன0 பழி9றி ெகாேறா நாேடா
ஒ+ ரசி! தீயிவிடா: ஊஉ டைப
அறநீ கி க3பினா3 கழைட&தா
அவஇவேள உலகீேர காமி எறான
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வாழியேவ கணகியி சீ !தி எ'
வா;!தினா நாடா+ வ&ேதா யா+
ஆழிV; உலக! மகளி
அக8ைடயா ேப கா!த

ெக லா
அறமா எ5

வா>ெநறி கா=னா க3பி அைன,!
வாழியேவ எனவா;!தி நிறா ேவமா;
வாழியேவ தமி;எறா ! மகி;&தாராகி
மல மாாி இைசமாாி ெப,தி+&தா .
--------------------
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மாதாி< ஐைய< ேதவ&தி தா5
ம3றவ+ கணகிைய! ேத=! ேத=
ஈதறிேவா எறவாி வா,/ெசா

ேகேட

இ"வ&ேதா மனவேர மனி யாேர!
ஏ3ேறா யாெபாேறா எேற ஓ=
எதி நிற கணகியி அ=யி

7;&

தீ3றா, எறைல&ேதா எனி5 அனா,
தி+.3றா, கழான உ+வ உ3றா,!

எற>தா தி+8கபா ! ேத"கி ஏ"கி!
எழி மன அனவ பா

பல. ேகேட

நறான ேகாவலனி 9!தி யான
ந"ைகநிைல ஏெதறா. அவ க "ேவ&ேத
8தாைன ேகாவல

 விாி!த தறி

8கெமா' அறியாத மாத வி ேக
ஒறான மகமணிேம கைல< ெநச
ஒறானா றவி த இளைம ெப,தா.

என ேகட மனவ5 விய0 3 றானா,
எதிாி:' கணகிைய ேநா கி நிறா;
ைனதார இல"ைக ேகா கயவா ெகபா
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O8=ஆ ாியேவ&த டக ெகா"க
மன8ய மா னலேவ&த வண"கி வா;!தி
வசிய

 வா;வளி க வ&த அனா,

இனிதாக எநக

 எ>&த+க

என/ெசா $! தி+8க!தி

விழிைவ!தா க.

-------------------
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நிறி+&த ேகால!ைத0 ப ேலா தா8
ெநேநர பா !தப= இ+&தா ; ெநச
ஒெறா' ேகடதைன0 ெப3' மீN
உதவம'! தாஎப ெதா' மி ைல.
இெறாைற நாமளி!தா

நாைள ெகாைற

எம களி0பா எ5மடைம எழேவ இ ைல.
'த+ அ+விேபா

அழ ெவள

ெகாழி0பனவா உ'0

க யா. ஆ"ேக.

ேபசி ெகாேடயி+  இர=த;க!
Kாி ெகா=+  அ+ைள கக!
7சி ெகா ேடயி+  ஒளிைய ெந3றி!
விைள! ெக ேடயி+  நைகம கி;ைவ !
9சி ெகா ேடயி+  மகளி ெகா லா
ெகா! ெகாேடயி+  +வ 7ர!
ஏசி ெகாேடயி+  ஆாிய

ேக

இய வ தமிழற!ைத 8>ைம! ேதா3ற.

வி லவேகா ைததபா

ஆசி ந கி

ேவமாேளா ="கி+& ம க ெதாைட0
:கஎ ற+ளினா அைன எ'
 ேகாயி

மைனவி<ட வா;&தா மன

ெச :8 மனனிட இைளய ஐைய
8தலாேனா ெச0பினா எ"க அைன
ந லக!தி

ைணயி+0ேப எறா எ'

நட&தா க ஊ ேநா கி மகி;/சி ேயாேட!
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------------

இய 91

வசியிேல ஒ+ப=வ உலக ம க
மன!திெலலா ஒ> கவர லா' ைவ!த
எசிற&த தமி;ேவ&ேத வா;க நீவி !
எநா க3பரசி அ=யி

வாழ!

தசிற&த ைணேவ இதைன/ ெச,த
தைலசிற&த கைலவ ேலா க3ற/ ச தா
வசியிைன அ"க" ைவ0பா ! நீவி
வா;&தீ ேபா

யாெம லா வா;ேவா எேற

சீாில"ைக கயவா ெச0பி நிறா;
சீாியேத அஃெதறா உடனி+&ேதா .
பாாில" வ5 நேற ம3றி0
ப=வ!தா

நீவி உ3ற ெதன எறா;

ஆாில"ைக ேக க

எேற அைன

அசெலற தவல ைக I கி நிறா;
ேநாில" நிறி+&ேதா ெநசி

வ&தா

நீ_ழி வா;கஎன வா,மல &தா;

எ'பல கயவா ெசா ல ம3'
இ+&திட ஆாிய5 க த/ சா தா
அைனயினா ெநச!ைத! தெந சா கி
அதபின அவளழைக க $

ேத கி!

தி58ேன HைவU ேத ழ ேபா
தி+ 8ேன அறிX= அழைக கா
இ&நில! ெகா+ப=வ ஆ கி0 பேட
இ+&ததமி; கைல 8= கவி!தா எறா.
-------------
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வ&தாாி மனமலாி3 ேபானா ேள5
வசியிைன வசியா ளாயி +&தா;
இ&தா+ என7ெட லாஅ ைழ க
ஏகா6 எ'நாடா+ ெசறா .
8&தாநா காண=!த சின பிைள
8 9! ெத+விெலா+ 7=னி'
ெச&தாைழ தாெப3' 7 ேச &தா
ெசவிடைன0ேபா, வழிேக/ சிாி!தா ஓ ஆ

த"கஇட த&தானி த"ைக ெகாடா
த"ைகக 90பிவிைட ேக ேபாதி
இ"ைகயா மணநட க ேவ என
இ+ கிேறா எனஉைர!0 ேபா ேபாதி
எ"ைகயா ேபாகிறீ எ' ேகக
ஏ"ைகயா எ"கமண ஆ"ெகறா க
த"ைகயா ஒ0பினா, எறா த"ைக
த"ைகயா என/ெசறா த"காளாகி.

க+Xாி ஒ+8திேயா வி+&தி3 ெப3ற
கனிவாைழ! தா பலா/ Hைளக ம3'
ஒ+G' ெகா,யாமா 80ப! ைத&
ஒறாக க=, அைத0 ேபர
இ+ைகயா

ெகேற

I வா 8=ய வி ைல;

இ+ கவி0 ேபாகமன வர. மி ைல;
ெப+"ர" ப!வ& வி>"கி! தீ !
பி5உேடா என ேக கிழ ர"ைக
-------------------
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கணி விழா ேநரமி ைல உ+வ! வா;!
காதி விழா ேநரமி ைல நாக ட&
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எணி விழா காணவ&ேதா தஊ ேநா கி
ஏவா பனாN வா,தி ற&
கணகியி க;வா;க எ' ெசா ல
காதார ேக ேக ட"கி +&த
வகிைளயி3 பறைவகN அைதேய ெசா :.
வாப+& ெச&தமிழா ேதைன/ சி&.

பாைன8த3 ெச,கிற லால தா8
பணிய"க ெச,கிற இ ேலா தா8
யாைன8த3 ெச,கிற விைனவ லா+
இ+ 8த

வா 0பட! கனா தா8

ேதைன8த

சிறிெத!ேத இத;க ெச,

சிாி0 8த3 ெச,பி P  கா
மாைனநிக தி+விழி< ெச, க3
மணிெச, பிெதாட பணிெச,வா க.

உழ.ெதாழி

வாணிகேம த/H க வி

உய வைரேவ எ5ஆறி வைகயி வா>
பழ"=யா தமிழெர லா இ ல& ேதா'
பக ேதா' இர.ெதா' கா6 கிற
ஒ>கலா 'கதமி3 சிற0பி ெல லா
ஒெடா=யா கணகிேய வ& நி3பா!
மைழெதற

ெபழ&ைத தமி;நல!ைத

வாUறி அடடாகணகிதா எபா .
----------------------
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ெச&தமி;நா மைறமைற க, ைவய ேகடா
சிாி0பேதா ஆாியநா மைறைய/ ெச,ேதா,
த&ததி+ வNவG

மைற க நா

சாதிெசா : ம5Gைல/ ெச,ேதா. ம3'
எ&G: தமி;Gேல என ம ைற க
இழிGலா3 கல0பட!ைத/ ெச,ேதா; இ&த
க Gைல கணகிைய மைற க இ&நா

85

கா6G

எஎறா ஆாிய க.

"தமி;ஒ> க ேவ இ+  வைரதமி;/சீ
தட"கிைள< அ=மர8 இ+ . இ&நா
தமி;ஒ> க ேவரழி&தா

தமிழ வா;.

தைலகவி>ம எ58ய3சி ைக9"கா
அைம.ைடய ெநெசழிய நா சாதி
அறஎறா; நாேடா அழிய/ ெச,தா;
தமிழரசி கணகிைய! ெதாைல0பெத&நா
தமி39= ஆாிய இCவா' ைர!தா .

ெசபி:, க $: மச சாணி,
ேச3றி: எவனைம  உ+வி 5 
நெபாிேயா ஆாிய க மைறைய ெகாேட
ந :யி ஏ3'த ேவ எற சட
ெபா,ைமஎ றா கிேய கண கி 
ெபா$.றேவ உயிரைம!தா தமிழ! த/ச
நெபா,ைம க3ேகாைட Iளாயி3'
நாைளநிைல எஎறா ஆாிய க
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வாயழிக ணகிக3 ! ைவய ெம லா!
வாழியெச& தமி;மா ! தமிழ க&தா
வாழிய!வா ழியதமிழ ! யா ந'
வா>கிற தமிழெரலா தமிழ ஆசி
ஆ;கட V; தமி;நில!தி

நிலவ/ ெச,த

அறஎ' திற"கா ேதாக ெவ க
வாழியேவ $, கய

வி

ஒ+"கியற

மணி ெகா=தா! வா;கஅற வா;க நேற!

க

ணகி ரசி காபிய !"றி"$
------xxxx-------

