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பா

பாேவத பாரதிதாச
பாாி நிைலய, 1990
-------------மணிேமகைல ெவபா

ெபானிவிழா பைற ழக

ெபானி விழாநா ேபாத ெதனேவத
உனி விழாெசதி ஊெர!லா-பனி
பைறயாைன அேற பைறயைறய ெசானா
இைறயாைன ெசற தினி$.

நகைர உ& 'ற '$(க

அரசைறதா அ)வாேற ஆ+கா+( நா,-!
ரசைறதா "$ 'க.ேச-ெப/மக&
உ& 'ற '$கநக! ெந0ச1ைத
அ&கா ேவாிவிழா அ2."
நகாி அழகைம'

இ$மணேலா ெசெபா3 ெபா-தாேனா என
'$மண! ஓவ 'ாித-$நகாி!
ப,6 ெகா-7 பற(ந2 ெதா+க8ேல
ம,6 ெகா-7மல கா'

ேதாரண விள(

சிலதிஎ+( என1 ெத/1ேதா3 ேம3பா!
கலதிய+( ேதாரண+க& கா3றா!-'லதிய+க
ப

: ;ெட!லா! பாழிரவி! ந3பகைல
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ப

:ேம பாைவ விள(.

ெத/ பைச பத!க&

றி! ஓ) ெவா2ேம பமணியா! =63ேற
ஒறி!ஒ) ெவா2 ஒளிமி((-நேற
இ/பைச இ!லா ெப/ேதரா1 ேதா2
ெத/பைச பத!க& ேச$.

ெத/ இ/பா? @ெச-க&

சா- பலவ

ண @ெச-க& பமணிைய

சா-1 தளி1$1 ெத/ெவ!லா-நா-ேய
ப
ெகா

டைழக வ

-ன1ைத பா6+க& எ2ேத

டைழ1$ ெகா

-/( அ+(.

ஆட! பாட!

ெத/-வி! ஆட? பாட? ெகா&வா
தி/-வி! ேவத திறேல-ஒ/-வி!
சீவா.1தி மற 'லவெர!லா ெசதமிழி
ேபவா.1த நி3பா ெபாி$.

(ழைதக& தமி. பாட!

ைமசி,6 பா6 ம/+கி! அதஒ8ைய
அசி,6 கா3சில' பாடேவ-தசி,ட
பாைவ அைசதா6 பா+கி! (ழைததமி.
நாைவ அைச1தா6 ந(.

தமி. மல/ மற+க&

அறெபா/& இப; ெடBம நாகி
திறெபா/& இனெவன1 ேதர-உற+(
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சில/ விழிக1 தமிழி சிற'
மல/ 'லவத ம2.

காேவாி ெச2 ஆ-னாக&

கா3றினிேல ஆைட பறகேபா காேவாி
ஆ3றி னிலாக1தா ஆ6வா-ேந3றிரா
உ
க

டஇத. ெகா'1ேத காதலக& அேநர
டஇத. மாணிக கா6.

மக& ெந/க

நீரா- மீ ெந6ேத பாிதா

-

ேநராட ேபாவா ெந/கைடவா-ஆாிைழயா
பினடக மாெச!வ C6மல ைகப3றி
னடக மாெச!வ ெமா1$.

அரD( வா.1$

வாழிய ேசாழமமா வ

கி&ளி ெச+ேகாேல

வாழிய ேசாழ வாி'8நீ-6ழி
எனபாைவ யாவதா! பா-னா E1த
ாினபாைவ யாஆ- னா.

அரசைவயி! அவ& ஏ இ!ைல?

ேபாதவிG Eதலா ேபாதா6 ேபாெத!லா
மாதவி7 ேமகைல7 வாராேரா-ஏதவ(
ேநதெத றாசி!ேலா ேநைமஇ$ ேவாஎறா
ேசததி$ தாயி ெசவி.

மாதவியி தா 'மாதவிைய7 மணிேமகைலைய7 அைழ1$வா' எ2
பா+கி( Eறினா&
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பிைழஎறா& மாதவிதா ெப

ேப1தி மாைர

அைழஎறா& மற1தி! ஆட- உைழயி/த
பா+கி நடதா& அ பைசமயி! அசவிைட
ஏ+கி3ேறா என எG$.

மாதவியிட பா+கி உைர1தா&

ஆ+கி/த மாதவிைய அபா! அ:கிேய
'நீ+கா உம$கட நீ+கி3ேறா-ஊ+காட
ஏமறதீ ஏ3ற கைலவ!H? மாமதிதா
வாமற( ேமா?' எறா& மா$. ( 60 )

மாதவி் பா+கியிட E2கிறா&

காவலைன கா3சிலபா! ெவ2 ெகாைல7
ேகாவல ெகா

ட

ட(- ேபகா1த-பாைவ

தர1ைதஆ வாளாத தாமைரேபா3 க

ணா&

பர1ைதஆ வா.வாளா பா.

மணிேமகைல அைவ( வரமா,டா& எகிறா& மாதவி

இபெமன! ந3றவ1தா! எ$வதா ம32&ள
$பெமன! இ)Jலகி! ேதாவவா-எபதவ&
எ

ணமணி ேமகைலதா ஏகா& அைவ; இஃ$

தி

ணஎன ெசபினா& தா.

அறவண அ-களிட மாதவி ெசானாளா

அ!ல?3ேற காதலனி க

ணகியி அ!லெல!லா

ெசா!ல?3ேற வதி+ேக; Lெநறிேய-ெச!ல?3ற
அ
ந

ண! அ-க& அறவணபா!! நா அதேம!
ண! நவிறா அவ.
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அறவண ெசா!8ய$

எெபா/,( ஆ,ப6த! இறி இடர3ற
ெமெபா/& ஆத! வி6தைல-அெபா/ளி
ப32( ப32விட ேவ

6ெமறா ம3றஎலா

எ32ெக றா&மா தவி!

மாதவி ஆய1தா( அைன( ேசதி அறிவி1தா&

அைமேக ஆய1தி ேனாேக அறிவி எ2
ெசைமேக ஆய1தி ெசபினா&-ைகேம!
இ/த மணிேய இழதவ&ெபா! ெந0ச
வ/த நடதா&அ மா$.

ஆ+( ஒ/ 'ற @1ெதா6( மணிேமகைல நிைல

ேகாவலனி மாதவியி அபி ெகாைட! அழைக
ேமவல/ ேபா32மணி ேமகைலதா-ஆவ?ட
பா1ெதா61$ ெகா
@1ெதா61$ ெகா

-/பா ேபா?ெமா/ பா8/$
-/தா& ஆ+(.

மணிேமகைல @1ெதா6( திற

பமலகா ெபா)ெவா2 பைசமயி! ேமகைலதா
ெமமலைக காத& விர!ப3றி1-தமலக
E2ைற ேகாணாம! க,6தா வ

ண1ைத

M2ைற ேநாக! த(.

மாதவி பா+கியிட Eறிய வரலா2 மணிேமகைலைய வ/1திய$

ஆ+கி/த மாதவித ஆளமைன யாளிடைர
பா+கி/த பா+கி( Eறியைத-ேகா+கி/த
வ
ெமா

டா (ழ8 மணிேம கைலெசவியா!
டா& றிதா&த ெந0D.
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மணிேமகைல க,-ய மாைல க

ணீாி! மிதத$

காவலத காவ! பிைழ1த$J க
ேகாவலB மா

ணகி7

ட$J Eறியைத-பாைவ

நிைனபா& நிைலதளவா& க

ணீைர ஊ3றி

நைனபா& ந2மல1தா ைர.

மாதவி அறிதா&

க/பி/( ெசா!? கனி7த,- ஓர
அ/பி/( அ0சிாி' எ+ேக?-தி/பி1தா
ெப
க

க
க

டா& ெப
டா& க

ேவ2 மல ேவ

ஆெறா2 க

ெதா6( மாைலமித கக

ணீக

டா&

டா&.

-னா& தா

ணீ அல+கைல1தீ தாகியதா!

ேவெறா2 காணமல ேவ

ெட2-;ெறா2

ெந0சினா& மாதவிதா ேநத $யமா3ற
ெக0சினா& ேக,டா& கிளி .

மணிேமகைல ெவளியி3 ெச!?வைத பா+கி எதி1தா&

ஈ$ைரக ேக,ட எழி3பா+கி அைனO
ஏ$ைரக லானீ இேதாஇத-மா$ைரகி
ைமேய$ க
ைகேய$ க

ணா மய!தீக ேவ

6ெம2

டா! உல(.

ேம? பா+கி E2கிறா&

ேபா$ பறிகஎ+( ேபாகவிடா தீஅழ(
மா$ பறிகஎ+( மாநில1தி-மீ$
விழிதிற$ வா.கிறா ேவத அழிJ(
வழிதிற$ வா.ேவாேமா நா.
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உதய (மரனா! ேக6 வரE6

எ)வனேம ெசறா? ஏத8 ேதாற?(
ெச)வனேம ெசப பல/&ளா-இ)வன
ம!ல! உவவன! ம+ைக7ட நாBேம
ெச!லெவனி3 ெச!ேவஎ றா&.

தா ஒ'ெகா

டதா! இ/வ/ எGதாக&

தனி! எGத தமி.பா,6 ெசா!மா3றி
பினி எGத பிைழபா,6-என
ஒ/மணி ேமகைல7 பா+கி7 ஆன
இ/மணி7 ெசறா எG$. ( 40 )

மணிேமகைல7 Dதமதி7 கா,சி( மகி.வா மன கவிழ)வா

E,6 கிளிக& இ/ைக (ைறயாகி
கா,6 மயிலாகி கா!ைவ1த-பா,ைடெயலா
ஒ)ெவா2 கா

பா வியபா உ/(வா

எ)ெவா2 ஈ6 படா.

ஒ/ களி உ

ப
உ

ணா ேநாபிைய க&(-க அைழகிறா

ணாத ந!ல Dைவநீ ப/கிடலா
ணாத ேநாபிக உ

ணிெலா2-ப

2& கைழ1தா ஒ/களி! ேநாபிக

ணாெத

டா

க& கைடஎற ேப.

ெப/+களி இய!'

ம2( ப6பிண1தி காதி! மகிண
அ2( ெச?1த அவைன-(2கினா
க,(-1ேத ஓெவ61ேத எறாஏ ஓெவன
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க,(-க1 தா எறா கா$.

ைவய $ப நிைறத$

ைவய நைடைறயி! $பேம வாபதறி
உ7மா றி!ைலஎன உைர1$1-$ய
மணிேம கைலஅ ம2( நடதா&
அணிேமJ அபா+கி ேயா6.

எ+( (ைறபா6

ெபாைன (வி1$ைவ1ேதா ெபா+க?
ெதாைன தி/6ைகயி! ேதா$

ண [வாைழயிைல1

6-பிஒ/வ

ேமலாைட ேம3ெச றிGபா அவெச/ைப
காலா- னாஒ/வ க

ப32 நீ+க ேவ

6.

6ம

இைறபாெட ப,டா? இைமேபா னா?
(ைறபா -லாம8ரா ெத2-மைறபா6!
ம32 வி6தைல ேவ

- மனேம

ப32 வி6தைல ேவ

6.

உவவன ேசதன மணிேமகைல7 Dதமதி7

எறிைள யாேளத பா+கி7ட இ+(ம+(
நிறிைள யாதெதா/ ெந0சட-ெசறவளா
காணா உவவன பா+கிதா கா,-டேவ
@ணா விய'@

பா&.

மணிேமகைல வதேபா$ அவைள க

மா$ மலவன1ைத கா
ேபா$ பலக

6@

டவக& என ஆனாக&

பா&! வழிநடத

ட இ2-@$
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'கல வி/பிேன ெபாறா1 தமி.வி,
டகல வி/'வா ஆ.

க&(ட1தி உ&ளி/த க&ளி? மணிேமகைல உ/வ

க,கைடேக ஆளானா கா(ழைல க

6க/+

க,கைடேக ஆளாக கா1தி/தா-க,(ட1ைத
எ

ணாக& எ

:ைகயி! க,(ட1$& க

க

ணாைள க

டா கவி.$.

மணிேமகைல $

:(

6 உ61$ ேபா(ப- ெசதவ யா?

ப

661$ ப,-!ைல ப!8ைழக& இ!ைலஇவ&

$

661$ ேபாகிறா& ெதா!?ல(-க

ெட61த

த+க ப-வ தவ1$ (டப,டா&
இ+கி ப-ெசதா யா?

மணிேமகைல க

டாேல தி1தி( ேத

(ற1$ ெகா'1ேத !ைலவா ைழபழ1ேத
மற1$ மா'லவ ெசதமி.1ேத-எற1ேத
உ
க

டாேல ேத! இ மணிேம கைலஒ/1தி
டாேல தி1தி( ேத.

ைவய விளைக யா/(மி!லாம! ஆகினேர

ைதயைல இ)வா2 தவ(ழியி! த&வேதா?
ைவய விளைக ம/ெகGைத-ஐையேயா
ஆ/( மி!லாம! ஆகினேர ெப

ணழகி

ேவ/( ெவநீைர வி,6.

யாெழ61தவ மணிேமகைலைய க

6, யாழி ேமேலேய சா$ கிடதா
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எ2 பல/ இயபி வ/தினா
ெச2 பர1ைத ெத/வைற(&-ஒைற
நிைன1$யா. ெதா,டஎ,- ேநாிைழையக

ேட

அைன1$ மறதி/தா ஆ+(.

உதய(மர மணிேமகைல ப3றி ேக&விப6கிறா

அேநர ேதேரறி அ+(வத ேவதமக
இேநர யாரா! நீ இன?3றா-ேன
அைத7ைரபா எ2ைர1தா: அன நடத
கைத7ைரபா எ,- க-$.

எ,-யி இரக

சின0 சிறியஇைட ெச!விமணி ேமகைலயா
அன அழ( Dமதகறா&-னெம!லா
ப,661$ பாைமயினா& இ2 த/ெநறி(,
ப,661$ பாைமயினா& ஆ,

மணிேமகைலைய பா1ேத; ேகாவல வரலா2 நிைனJ( வத$ யாழி!
சாேத

அனாைள க
னாைள எ

ேட அவ&தைத ேகாவலனி
ண றித$&ள-எயாழி!

இ,டவிர! தீநரபி! இ,டதா எெற,ப,ட$ய ெசானா பைத1$.

மணிேமகைலைய எேதாி! ஏ3றி வ$வி6ேவ

அப-யா அனாைள ெச2 மணி1ேதாி!
எப-7 ஏ3றிவெத இ3ேசேப-அெபாைன
நீணா& நிைன$ ெந/+காத எவாணா&
;ணா&எ றானிைளய ேவ$.
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உதயனி க

:( வழிெய!லா மணிேமகைல

(ளிகா32 Eத! அ/விேயா! ேதமா
தளிமா$ ேமனிேயா! த

ைட-ஒளிவ

எபா எதி? மணிேம கைலகா

ேடா?

பா!

ெதபா! நட1தினா ேத.

மணிேமகைல7 பா+கி7 இB உவவன கா,சிைய க

ஏடக1$ கா,டாத இப1ைத ந!8ய3ைக
நாடக1ைத ந+ைக7 பா+கி7-ேத-எ
பா?க

டாக&! பக$ பக$ேம

ேம?க

டாக& விைழ$!

மயி! ேதாைகயி! மைறத$ ஒ/ மா

களி1தா6 ம0ைஞ கவிேதாைக யிபி
ஒளி1தா6 மாைன ஒ/மா-விளி1ேதாமாவ-( பினி/த மதியி ெச)வலாி
@வ-( '

ணா( ெந0D.

மாைல 'ைன$ (ள1$ க

வி
க

ணா- பா( ஒ/ (ர+(

ணா- மா@ விாிதா 'ைனக6வ
ணா- கா: ஒ/(ள1தி-உ

ணா-

மாபழ1ைத ேபாடேபா மதியிைன நீ&வரா!
ஆ! பழ1ைத ேபாெடB அ+(!

தவைள விைள1த (ழபம

(வைள விGத (ள1தி! எG$
தவனள தள'ளா என-உவகிற
ெக

ைட ந6+(; கிளி(யி! வ

ெதா

ைட ந6+( ெதாட$.

ெட!லா

6 மகி.கிறாக&
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அ!8ைய ெவ2( பலாைவ பா6 வ

6

=-ய அ!8( ெமாகாம! தாமைர(
பா-ய வ

6 பலாமர1ைத-நா-யத

ேப/( தெபாிய பி&ைள( &(
ேவ/( பாட! விய';

1$( !ைல சிாி' நிக!

எ2( ெவ
ம2( வ

/( @நிக! ஏழிைச
6நிக! வானிமித-ெகாைற@+

ெகா1$( ெபா3காசி ேகாைவநிக! 32நிக
1$( !ைல சிாி'!

ெந6ெதாைலவி8/$ ஓ ஒ8!

அ
க

6மல ேசாைல அழ( வாிைசெய!லா
6வ/ ேபா$த காதினிேல-ந

6

நிகஅ+ைக ேச1$ ெந6ெதாைல ஆ$
பகவா&த பா+கிைய பா1$

உதய (மார ேதெரா8

ஓெரா8 ேகளா உைதய (மரனவ
ேதெரா8 ேபா?! ெதாிைவஎ-ேபாி!
வி/'ைடயா எப விைளவறிேய; ெந0சி!
ெந/'ைடேய எறா& நிலJ.

மணிேமகைலேய பளி+( மாளிைகயி உ&ேள ேபாவி6

ேக,ப$ ேதாிமணி ஓைசதா ேக&உைன
மீ,ப$ ேதாி மணிேமகைலேய-வா,ேபா
உைதயபா! ேதாறாேத மாளிைகயி உ,ேபா
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இைதயபா! ஏ3கஎறா&.

பறேதா-னா& பைச மயி!

பறதி,டா& பைச மயிலைனயா& ஓ-1
திறத பளிகைற ேசதா&-சிறத
உைதய மணி1ேத/ உ3ற$ பா+கி
அைத7க

டா&உைரபா& அ+(. ( 150 )

அவ ம,டசரைக எனிட வி3க,6

பளிகைறயி! ெசறாயா? தாழி6வா! பைச
கிளிகைறவ ைதேபா! கிள1ேத-ெவளி'ற1தி!
ஐ$வி3க ைட1ெதாைலவி! நானி3ேப ஆ&எபா!
வ$வி3க ம,ட சர(. ( 155 )

உதய(மர வ$, 'ேநா( ம/$ வா+கிவா' எகிறா

நி21ைதய என1, ேதேரா,- நி21த
சி21ைத (தி1$ ெசவிைய-உ21தேவ
பா+கிவா ேமகைல7 பா+(&ளா& எேநா(
வா+கிவா எறா ம/$.

உன( அறிJ21த எனா! -7மா?

நைர-1$ ந!8ளைம நாணி ந6வி
உைர-1ேதா3 (3ற ம/க!-விைரவி!
அரD கிய? அறிJ தரெப
ரD கிய?மா ?

காம ஒ/ தீ !
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ஆயிB ஒ2ேக& ஆடவ (காம
ேநாயிB மாெப/ேநா இ!ைல-தீயிB
தீய$ தீ

டாத ேபாதிB தீ1தலா!!

நீய$ ந2 நிைன.

ெப

ணழ( நிைலய3ற$

ேதாலழ ெகப திளைம ெதாைலயி இ!ைல
ேமலழ காைட அணியாலா-ஞால1
தி$ெகா

6 ேமேலா இடெகா&ளா எறா!

எ$ெகா

-+ ெகதிைன நீ

உ&ேள உலJ மணிேமகைலைய உதய க

6 வி,டா

எறிள+ ேகாJ( ம+ைகஇ$ ெசா!?ைகயி!
நிறிள+ கா!ேநாJ நீளாம!-பி$ைறைய
நீ+( பவள பளிகைற(& நிறா&ஓ
பா+( பவள ெகா-.

உ&ேள 'க வாயி! ெதாியவி!ைல

ெவளிகறி வி( அக1ைதெயலா அத
பளிகைறயி3 பாைவைய பா1தா-கிளிகைறயா?
Lயி! தைனஅைடவா Lேயாெய ேறா-னா
வாயி! தைனயறியா ம32.

மணிேமகைலயா? ஓவியமா?

ந3பளி+கி உ&ேளநா ந

ண! அாிேதேயா!

நி3பளி+( மாாிைழேயா! ஓவியேமா-ெபா3ெகா-ேய
எ1திற1த& ேமகைலதா எறா Dதமதியா&
அ1திற1ைத E2வா& ஆ+(.

மணிேமகைல மன1ைத மா3ற நீ யா?
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ேநா3ற! உைடயா&; Rவ!காம ந

ணாத

ஆ3ற! உைடயஆ&; அவ&ள-மா3றேவ
நீயாஎ றா&பா+கி; நிற உைதயB
நீயாஎ றாெகாதி1$ நி2.

Dதமதி வரலா2

மா/த ேவக மடகி எைனமணதா
ேத/த! ெசயேவ எதைத-ஊெரலா
ேத-னா காவிாி ெதகட! ேசாிட1$
நா-னா நாக

ேட அ+(.

ேம? E2த!

ச+க த/மனா! '1த சமய1$
ச+க அைடேத! த/ம+க&-த+(ெமா/
நாேவ, பிறி$ நவில? இ!ைலஇள+
ேகாேவவா. ெகறா& @+ெகா'.

மணிேமகைலைய நா அைடவ$ சின$

இன$ ேக,ட உைதய எனகி$
சின$! ெச2சி1தி ராபதியா!-ெபான$ேவ
மின$ேவ எBமணி ேமகைலைய நானைடேவ
என$ேவ இபெம றா.

எ மன அவேம3 ெசற$ பிைழ

வா- உைதய மைறதபி ம3றத
ஆ- அைறதிற$ பா+கிைய-நாஇழைதேயா நிேற எதிாிபா! ெந0ைச
(ழைதேயா அனெதறா& ெகா'.
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எமன அவேம3 ெசற$ மீ

ட$

மிறிற$ =-னா3 ேபா?மி ெம!87&ள
ெசற$ மீ

ட ெதனிBம-நறிலேம!

ேபாம மனதாஎ க3ைப 'ைரெசதா!
காம வ8ேதா கழ2

காம ஒ/'ற உணJ ஒ/'ற

'ணJ நிைலேத- ேபான$ சாமா
2ணJ நிைலெப2த! உ

ேடா?-கிண2

ப8ேக,( ஓபா! பழிதீ நிைலE
ஒ8ேக,( ஓபா! ெசவி.

ம3ெறா/ மணிேமகைல ந3றவ திேயா

மணிேம கைலஎற ஓதிேயா& ைவய
மணிேம கைலஎற மாேப-அணி7
ெப/'கG ஆன தவபயB ெப3ேறா&
க/'களி க

ேணவ தா&.

திேயாைள பணிதா& மணிேமகைல

அைன அ-பணிதா ஆன அ/ேளஎ
மிைன அைடேதாஎ றாஇ/வ-பிைனேய
என $யஎறா& எ!லா $றதா
அன$ய பா+கிெசானா& அ+(.

Dதமதி ெசானா&

பாெவ6க பாவல/ பா(மணி ேமகைலதா
@ெவ6க வதி,ட ேபாதைத-நாெவ6க
காெல61தா: வாயி3 கதவறியா; ேதேரறி
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ேகாெல61தா அ)விள+ேகா.

Dதமதி ெதாட$ ெசா!கிறா&

கா

ேப அவ&திற1ைத க

டம,6 எனதிறதா

;

ேபாத! இ!ைல விள'+கா!-ஆ

சி+க

எ2தி1 ேதஏறி ஏ( உைதய
எ2 தி/தாஎறா&.

உதய(மரனிட அகபடாம! சகரவாள ேகா,ட ேபாவி6

பிB அ3ேற பிB ம3ேற பி1தBள! காமதா
இBம3ேற ேபாகவி!ைல எெசவா?-நBத!
அகர வாள அகப61த! இ!லாம!
சகரவா ளேகா,டமா சா.

சகரவாள ேகா,டமா?

எ2 திேயா& இயப Dதமதி
ஒ2( ேவெறா/ேப ஒ2மா?-ெதா2பிண
ேகா,டமா சகரவா ளேகா,டமா இ$ேவ
நா,டமா னா&பா+கி ந2.

சகரவாள ேகா,ட1தி கைத

D6கா,6 ேகா,ட1ைத ேவ2 ெபயாி
ெனா6கா,ட! ஏேனா உைர1$-வி6ெக2
பா+கி பகர திேயா& ெந-$ைரக
வா+கி மகி.வா& மணி.

கைத ந6வி! Lக

காவிாி@ ப,-ன கா6 பிறJமவ&
நாவிாிப பா+கி ந6ெசவிேய3-றியாவாிைத
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வா+கி கிடபாக& எபா&ேபா! ம

ணி?3ற1

L+கி கிடதா&ெம ேசா$

உைதய ெதா!ைல ஒழித$

$ணிப!ல வமா $யஎத! எேற
மணிப!ல வேச1தா&! வா,ட-தணி1தா&.
தணிேம கைலதா! மணிேம கைலைய
பிணியான பி1த இனி.

ந61தி,-! வி,6 எ61தா& ஓ,ட திேயா&

பனா& நட1$ ப6கடைல நனாவா
தனா! தவிர1$மணி ேமகைலைய1-ெதபா!
கடன6வி! ேசாJ3ற க

ணாைள வி,ேட

உடனகறா& ஓ$தி ேயா&.

Dதமதியிட திேயா&

எ+(3றா& ேமகைலதா எறி/தா& பா+கிதா
அ+(3றா& மாதிேயா& அ'ைடயா-ம+கா
பழைம மணிப!லவ ேச1ேத பாஓ
கிழைமயினி! மீ&வா& கிளி.

Dதமதி( திேயா&

மன மகB( வாைம பலEறி
அன தைனய:க! ஆகாெத-றின
பலJ பகேதந3 பா+கி உன(
சிலJ ெதாிவிேப ேக&

அமாவிட இைத அறிவி

ஊ2 தவி$மணி ேமகைலஇ) Sவ/+கா!
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ேவ2 வ-வேம ேம3ெகாளிB-Eறி
உன( ஒளியா&; இதைன அவ&தா
தன( ஒளியாம3 சா32

எேபதா மணிேமகைல

மாதவி ெப3ற மகெக ேபைரேய
ேகாதவி ேகாவல ைவ1தி,டா-ஈ$ைரபா
மாதவி( நா மணிேம கைலமன1தி
தீதவிபா& எறைத7 ெச'.

Dதமதி மாதவி(!

எ2 ெமாழிதவ&தா ஏக Dதமதி7
ெச2 ெதாிவி1தா& ேதெமாழிேக-கைற
பிாிதா வ/தாதா? ெப

ைண பிாிதா!

வ/1தாதா ெப3ற மன?

மணிப!லவ1தி!

மணிப! லவ1தி! மண8! $யிற
மணிேம கைலக

மலதா&-$ணிவிழதா&

ப

டறி யாதனேவ பா1தா& உறவாைர

க

டறி யாதக3 ப

6.

திேயா& வி,6ேபான$ அறமா?

ஆ+கி/ேத எைன அைழ1தி+( வதி6
L+கி்ேன! அேநர Lர1ேத-ஏ+கவி,6
ெச!ல! அறமா? ெசய1தக இனெவன
ெசா!ல! அறமா ெதாட$

க

காணத இட1தி! கல+(கிேற
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ேத/ மிலா$ ெத/J மிலா$ைழயா
யா/ மிலாதி/( இ)விட1தி!-ேசா/கிற
க

ணீ/ நாB கத2+கா! எஉற;

க

ணீேரா ச32 எைன?

அமாJ உதவவி!ைல; அபாைவ7 க

பழிEறி ெகாற ஒ/ பா

-யைன உ

டதி!ைல

ைம

வழிEறி மாள 'ாித-எழிலான
அபாைவ 7+காேண அ2காேண இ2
அபாைவ 7+காேண னா!.

மரமா ேத2த! E2? வில+கா ேத2த! E2?

தீைமயா இ+(1 திாிகிேற ெத+(பலா
ஊைமயா இ+கி/(; ஒ2ைரயா-ஆைம7
'&ளிG1$ ெகா& 'ன3கைரமா உ

6தைல

உ&ளிG1$ ெகா&எைன ஓ$.

ேகாெல61$ ெகா

6 (2கி! ஓ6கிற$ (ர+(

ேதேனா6 @வி3 சிைறேயா6! '!?(
மாேனா6 ெகா( மைடேயா6!-நாேனாேமெல6( ேவைல எெத ேற(2ேக &ேவல+
ேகாெல6( ஓ6 (ர+(.

ந

6 வ

6 விைளயா6! நாBமா விைளயா6ேவ!

ந

6 விைளயா6; நமா நிழ3காைர

க

6 மயிலா6; காவி1ேத-ெமா

விைளயா6 வ

6

6; விைளயாட வாநா!

கைளயா -னஎற க

.
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திேயா& வதா&

தி,-! அGவா& சிாி' கைரகாண
எ,- திேயா& எ61தைண1$-க,-
க/ேப உைதய னிடமி/$ கா1ேத
தி/பநா ெசானப- ெச.

தவெபாிேயா அறஉைரயா மிகசிறிைய எ2

'1த 'கற தி/வற1ைத நீ அைடத!
க1த ெறன உணக க

மணிேய-'1த

'திய இளேமனி கா: 'லவ
திய மைறஉைறயா 

நிைன1த உ/வ ெகா& 'ைனவிைன

நிைன7 உ/வ1ைத நீயைடய1 தக
'ைனவிைன ஒ2 'க!ேவ-திைன7
மறதா(1 ேதா$பட! இ!ைல உைனேபா!
$றதா(1 ேதா$ ப6.

'ைனவிைன 'கறா& திேயா&

பனா,டா ஆடவ பாைவய @

க

பனா மாறிவ/ பா+(க-பெமாழி7
=1தா இைளயா நைடபா+( 3றி?
=1தா& ெமாழிதா& அவ,(.

உ2'கைள மா32 ைற

ேநா( பலJ Rத!பலJ வாபலJ
=( பலJ ைனந6வா-நா(
பலJ பலாி உ/கா,ட பிB
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பலJ பகதா& அவ,(.

திேயா& மைறதா&

பலவா 'ைனவிைன பாைவ( ெசா!8
நிலவா க1தாேள ேநாி+-(லவியி/
'1தC -ைக7+கா

; ேபாஊ

ேகாகி7 கா

ந1$கஎ றா&மைறதா& ந2.

தீவதிலைக காணப,டா&

காைல மண3(ைற க

6 நடைகயிேல

தீவ திலைகஎB ேதெமாழியி-நாவி!
அெத61தா! அன தமிெழ61தா&! க
இைமயி இைணெப61தா& ெப

ணி

.

தீவதிலைக( மணிேமகைல

கப! கவி.ததனா! க

டமணி ப!லவ1தி!

தப! நிைன1$1 தனி1தைடத-ெதாப$ நி
ேதா3ற நீ யாெரன1 ேதாைக வரலா2
மா3ற இலா$ைர1தா& ம32.

தீவதிலைக7 மணிேமகைல7

1தன ெவ

ணைகயா 3ெசறா அ+கி/த

'1தனா C-ைகயி! ேபா$விழி-ைவ1தன
நாகி.1தா& நறதசீ தீவ திலைகதா!
ேகாகி7 கா,-னா& ெகா'.

ேகாகி ெபாைகயி! அத Dரபி

உ
க

ணா- க

டா!த உ&ள$கா,6 ெதனீ

ணா- ெபாைக கைரேநாக-எ
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பத( பி-( பழ+கல ஒ2
மித( பி-( அைத மி.

அதDரபி7ட தி/'த!

கம.வ$ தாமைர, காணி3 கல அஃ($)
அத Dரபிஎறா& அன-அைமய
இ/ைகயி! ஏதிய ம+ைக தி/பி
வ/ைகயி! ம32+ேக, டா&!

தீவதிலைக ெசபினா&

நீப1$ M2ைற ேநாி3கா :+கல1ைத
ஆ'1திர இ,டா அநீாி!- நீ ேபா
அறவணபா! ேக,பா அதவரலா ெறறா&
திறவண1தா& தீவதில ைக.

அதகலதா இத கல

இ,6 'க.ெப3ற ஏைழதா ஏ3றேசா
றி,6 கறிபிைச தீத$J-இ,ேட
எ6க எ6 க(ைறயா ெதற$J ெபாைக
அ61த$J இகலேம ஆ;

பசி7&ள இட1தி! 'சி எ2 ேபா

அறியாைம ேவேரா டழியா$? வா.ைவ
எறியாைம1 தீபசிதா ஏகா-$றேவேக&
ஓTாி லாவி-B ஓ/ாி! உ

6பசி

ேநத$ அபிணிைய நீ(.

ைவய 'க. உனேக

இளைமயி! எ$ேமா இப ெவ21தா!
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வளைமயி3 ேபாத! மடகி-உளகா1தா!
ைவய 'கGனேக வாதிறதா! ேகா-வ/
ெவய பசிைய வில(.

ஆ'1திர ேபா! அளி

வயி32 பசிநீ( வா.வறியா L(
கயி3ைற விழலா(! க

ைண-எயி3ைற மகி.

ேவ'(1தா நீஉற வா.நா ெளலாமத
ஆ'1 திரேபால மா.

ஏைழகி6வேத தவ

ேவைலயி!ைல தைத(! ெவ&ைளM! அைனயிட
பா8!ைல பைச (ழைதேக-தா8வி3றா!
வா+(வா ாி!ைல? அ+(வா,6 பசிநீகி1
தா+(வா தாதவெச வா.

அற1தி சா2

ேசாறி!ைல எபா( ேசா2 த/வ$தா
Eறற+க ளிசா32 E,டமா-ேவேறதா
எ+(

ட மாபசிேக ஈபழ0ேசா றி,6வ(

அ+(

ட மாந! லற.

இறியைமயா நிைலயி! இ6 ேசா32( சாJ அ!ல$ வா.J

Eமா6 வி32 (திைரவா+ க3ெகற
காமா6 நிறா( காசளிக-நாமா,ேட
இறி யைமயா நிைலயி! இ6ேசா32
ெகா2சா காெடா2 வா.J.

தீவதிலைக ெசறா&
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உயிவா.ேவ மக& உ2பசி தீேப
ெசயிதீர ெசபிய$ ேக,ேட-ெவயி3(
நிழ!அ) வ-க&பா! ெசலேவ நிைனJ
ெதாழ!எறா& ேதாைகெச றா&,

மாதவி மகைள க

டா!

மாதவி யா. $ப Dதமதித வாயினி
ேறதவியா. ெப3ற இடஎேற-தீ$2வா
ேசா2ெப3ற Lகல1தா ைளெப3றா பழ1தி
சா2ெப3றா தாவி யைண1$.

அறவண அ-கைள பணிதாக&

ஆய அைன1ைத7ேம அைனயிட பா+கியிட
ஏய உைர1தா& இளம+ைக-Lய
அறவைண1தா பக! அணிகிேய தாளி!
உறவைண1தா உச தைல.

அறவண1தா அறிவி1தா

அ-க& உைரபா; அ'1த ெநறிைய
(-க& ெதாடத! (ைறய-மி-க&
ம8ய மறவ8 ஆத$ மக&
ெம!8யலா னாஅத ேம!.

'1தெநறி உலகி! பரவேவ

6

ெகா-$ேச ேகா,ைடயி! '1த ெநறிதா
க-$ேச ராேத எனிB-ெந-$
ய?ேவ நீ7 ய?க ந(
பயி?க எறா பாி$.

ஆ'1திர ப3றி அறவண அ-க&
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மபைத( ேந/ பசிபிணி மா32க!
பிபைத க

6 த/மீ-ெதபைத

நீெப3 றிடலா! நிக.1$கி ேறனினி
ஆ'1தி ரசீெர றா.

ஆ'1திர 'க. வி

ணிB ெபாி$

ஒGக ெமBந! ?2$ைண ேகேப
ாிGக 'ாிவா ெகதி'-ழக
'ாிதி,ட ஆமக ெப3ற 'க.தா
விாிதி,ட வி

ணி3 ெபாி$.

ெகாைல ேவ&விைய எதி1தவ ஆ'1திர

ேவ&வி எனஉைர1$ மாடா6 ெவ,ட?
ேக&விேய இறி கிள1த?-நீ&வியா
ஆமக ெப3ற 'க.தைன அநாளி!
ேகாமக ெப3றானா E2.

எ1தீைம( ஆ'1திர இைள1$ விடவி!ைல

அற1திைன சாேத அைட1த 'கைழ
அற1திB ேகெசல வா(-திற1ைத
(2கிய ெகா&ைகயா ெகா!ல நிைன1தா
இ2கிய ெந0சா இ2?

பி3ேபாகாளாி தைலவ ஆ'1திரைன ெக6க நாிேவைல ெசதா

இ/ளி! உலைக நட1$வா ேகத!
அ/ளி! நடதாைன அ

--ம/ளி!

நடத நாிேவைல ெசத$ உ
கடபானா ெகா

ட க/1$.

6
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ஆ'1திர வரலாெற!லா ெசா!8 -கப,ட$

எ2 சிறபிட+க& D,- அறவண
ந2 த8/ தீ2வைர-ஒறேவ
ஆமகனி அ' வரலாெற லாெசா!8
ேபாமகேள எறாஅ ேபா$.

மணிேமகைல பிைசகாாியானா&

ஏ2 கலஏதி ேமகைலதா அனவைர
=2 ைறD3றி வண+கி-மாேபா!
ம/

ட வழிநடதா& ம3றவைர வி,ேட!

ெத/

6 வழிநட( ேத.

எ!ேலா/ மணிேமகைலைய U.$ ெகா

டாக&

ஊபிைச காாி உ/வைடதா& அ)J/ைவ
ேசபி1தா& ந!ல ெத/வழிேய-வாபட1$1
த+க ப-வ தைரயி! வரக

ேடா

அ+க ப-ேயU. தா.

எ!ேலா/ வரேவ3கிறாக&

க
உ

ணமா உவரJ! ைகநிைறய இ,-6ேவா
ணமா எேறஓ ராயிரேப-வ

ண

இ/( ப-வ1தா ெசானாக& ச3ேற
இ/( ப-ெசானா& யா..

ஆதிைர ;,-! மணிேமகைல

க3' 'க.வாேதா& உ&ளாேளா அனவளி
இ3'( இடேக, பாஎற-ெசா3ெப/கி
காயச

- ைகஎபா& ஆதிைரஇ! கா,-னா&

ேபாயற+ேக, டா&Dட ெபா.
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ஆதிைர வரேவ3'

ைகயி3 கல1ேதா6 க

ணி! அ/ேளா6

ெபாயி! $றெவB @,ைகெயா6-$யமணி
ேமகைலைய ஆதிைர க

டா& மிகமகி.தா&

ஆகஅ மாஎறா& ஆ$.

ஆதிைர கறிேயா6 ேசாறி,டா&

ேதவ உலக சிறெபB ஆாியெசா!
ஈவா உலக இழிவாக-பாைவ
கலேம நிைறய கறிெயா6 ேசாறி,டா&
இலேம இலஎB மா2.

ஆதிைர வா.1$

அழ( இளைம7 எ

ணா $றேவ

பழ( இைளயா பDெந-ஒGக
கல1தி8, ேடவி/ ைகயா? ேசா2
நில1$ நிைலகநி சீ.

ஆதிைர இ,ட அமி.$

க

டன ஊரா க-$ேக, டாபாேரா

ம

-ேனா எ!லா/ வா.1தினா-அ

6யி

ஏதிைர எனாைம கி+( தைமயா
ஆதிைர இ,ட அமி.$.

மணிேமகைல எ!லா( இ,டா&

இலநிைறதாக!லா மனநிைறத ெதன
கலநிைற$ ேபான$ க
வாாீஉ

6-நலநிைற1தா&

Cஎபா& வ$

வாாீஎ பா&உ

பா வ$.

பா, பிBஇலா
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காயச

-ைக ெசானா&

காயச

- ைகஎபா& மாதவியி க

ணா&

நீயற1தி ெச!விெய2 ேநவ$-தாேயநா
யாைன1தீ எB பசி7ைடேய வ3றாஉ
ேதன1தீ ேனஎறா& ேத$.

யாைன1 தீ எபெதன?

வயி2நிைற தா? மனநிைறயா (&ள
இய!பிேப யாைன1தீ எப-$யர2க
சாபி6நீ சாபி6 நீ சாபி,6 நனிைலைய
Eபி6நீ என (ைற?

ெசா!லா! பாதி ெதா!ைல ேபாயி32

எ2ைர1தா& ேமகைலதா ஈபவேள ெசானதனா!
நிறபிணி யி3பாதி நீ+கி3றா-ந2
ேம?

டா& ம32

நா?

டா& நனிைல7

காயச

டா& ேமேம?

டா&
டா&நா,க&

டா&.

-ைக ேநாயகற$

ஆெறறா! ஆறாத யாைன1தீ ஆறிய$!
ேசாெறறா! ேபாேத $கிேற-Eெறறா!
ப,ட ெதா!ைல ப0D படாதமா! ெப32 வி,ேட
வி,டெதா!ைல யாேல மிட!.

காயச

-ைக கணவைன ெநாதா&

எைன உைடயா என(ேநா எறJட
தைன உைடயாைன1 தாபிாிதா-பிBமவ
காவிாி@ ப,-ன1தி! கா1தி/தா! சாேறாக&
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நாவிாிபா நறாஎ றா.

எ கணவ ஒ/ மர

சி32ளி7 நைம சிைததா! சிைதவக3றி
ெபா32ளிேபா! ேபா3ற1 தவறிடா-ந3ெறாழிேலா!
தீராேநா எ+ேகB தீ1$வா எறாைன
ஆராயி அேனா மர.

அற எ$!

அற0ெச2 ெக,டா/ மி!ைல அற1தி
'ற0ெச2 வா.தா/ மி!ைல-பறத
கிளிவா பழநGகி கீ.பசி1ேதா வாயி!
$ளி;ழ! Lயற ம2.

ந!லற

அறி$ பசி1ேதா க/ள! அறமா
றித மன1தாேல =2-ற0ேசா2
ேபாட! அறமேற எ2 'ாிதா
வாட!இ+ ேகஎறா& மா$.

உலக அறவி ப3றி காயச

-ைக

உலக அறவி '(ேத உலகி
கலக பசிேநா கைள$-நிலJகேவ
எ2ெச! ?காயச

-ைகைய இனேத

ந2ெச!க எறா& நைக.

மணிேமகைல உலக அறவி அைடதா&

ஈ$ மகி.வா& எழி3றா மைரக1ேத
ஏ$வா& ேபா3கல1ைத இனேதா-ேடதிய
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வ

ண உலக அறவி ம/ளினா&

த

ண தமி.(யி! தா

உலக அறவி 'கா& மணிேமகைல

ஒளி$ நடத ஒ/மயிைல ஊரா
ெதளி$ ெசறி$ வரJ-(ளிதநிலா
இன உணJ

ண வாாீேரா எறப-

தன தனிRைழதா& உ&.

மைறமைல அ-களி ெசா3ெப/கா?

அறவி அக1$ 'ற1$ இைளய
$றவி கபா1$ U.தா-நிைறக8
ஆக8ேயா அ

ண! மைறமைலெசா! ேக,டாரா!

ேநக8ேயா எB நில.

சி1திராபதி ;,-!

ேப1தி $றJ ெப/நிைலய ெசற$J
ேந1தி எனவிர! ேநஉத,-!-ேச1திேய
மாெதன மாேதா வழிதப ேக,டஎ
காெதன காேதாஎ றா&,

உதய(மரனிட ஓ-னா& சி1தராபதி

எனசி1தி ராபதிதா ஏேதேதா Eறி
மனசி3றி! ேவக ம-க

-சின1தா!

எாிய இளவரச எ+ெக2 Eத!
சாியெச றா&;,ைட வி,6.

ஆ& ேபா உதயனிட ெசானா

இ!8!ைல எ2 பளிகைறயி! ஓஆ&ேபா
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ப!8!ைல எ2 ப6கிழவி-ெபா!லா
உத,டா! உைமபாக ேவ

6ெம கிறா&

அத,டவா எறா அவ

சி1திராபதிைய E,-வா எறா உதய

க

டசி1தி ராபதிைய ைகேயா6 நீE,-

ெகா

6வா எ2ைதய Eறேவ-ப

ைட

கிழேம! கிளிகா,-! ெக,ட Dைளமா
பழேமேபா பா எறா ஆ&.

சி1திராபதிைய E,-வா எறா உதய

க

டசி1தி ராபதிைய ைகேயா6 நீE,-

ெகா

6வா எ2ைதய Eறேவ-ப

ைட

கிழேம! கிளிகா,-! ெக,ட Dைளமா
பழேமேபா பா எறா ஆ&. ( 125 )

மதி7ட மன மக

(தி யி/த (மரெனதி E$(
ம1தி இ/$த வாதிறதா&-சி$
ெகாழெகாழ1த ஓைசெய!லா ெகா

6ெபா/& ெகா&வா

இழேவஎ ேறஇள+ ேகா.

எ மக& பைக ஐயா

ேகாவல ெச1ததைன1 ெகா

6மக& மாதவிநா

ேநாவ1 தவ1$ைறைய ேநாகினா&-யாவ
நைகயாைர யா? ந+ைக ய!லா ெலன(
பைகயாைர யாM3 ப-.

ெபா$ மகளி வழக
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3'ணதா ெச1தா!ெப

32 $றபெதB

க3'ணதா! ைகெசலJ க,6மா?-இ3'($
ெதா,டாேல ெபாேக,ேபா ெதா,-/தா! ெசா1தைடேவா
வி,டாேலா ேவறா&எ ேபா

யா. ெபா$

பாண இற$வி,டா! யாேழா பலகா(!
கா:மல உ

: க/வ

6-நாணேம?

ெபாற/மா

பாேலா 'ணர1 த(தவேர

இறகா யாமி ப-

இப1தி3( வா.வா? $ப1$கா?

வளவைர ேசமதி பலாைவ விடாநா,
-ளவரேச! எற இைளயா&-உளவைர(
இப Gவ$J எதலா; எதாம!
$பG $ேதா வேதா?

மணிேமகைலைய ெகா&ளாம! வி6த! இழிJ

எனழைக எற மகளழைக ம3றழைக1
தனழகா ெகா

ட தனியரைச-பினரேச

ெகா&ள! 'கைழ ெகா6(; 'னித1ைத1
த&ள! இகைழ1 த/.

மணிேமகைலைய ெகா&வ$ ப

பா6

க1ைத நிலவா! -1$ விர8
நக1ைத கிளி=கா! நா,---1த
அழ( -ைப எ61$ -1த!
பழ(- ேவதப

பா6.
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அவ& ெமஇப ஊ32

ைமேவ

டா; க

ண!ல ெநத! மலக&

ெநஏ; (ழல2 நீள/வி-ெபாய2
@
ஊ

ேவ

டா; ேமனிய2; ெபானி ஒளிபிழேப

ஏ? ெம அறிப ஊ32.

தாமைர ெபாைக

ப ணிேம வரD( ப,ட1தரசி
மணிேம கைலய!லா! ம3றா-தணியாத
ஆைச அன?(1 தாமைர ெபாைக அேறா
மீைச7ளா ெசா!க விைர$.

ேமகைல கிைட1தா! எ!லா கிைட(

ப!ெல!லா ெவ

1$ பத! கிளிநா:

ெசா!ெல!லா 1தமி. ேசாைலேய-ெவ!லாிய
ெத2வாி ெகா1$ சிாி(மித. ேமகைலதா
ஒ2வாி எ!லா உன(.

எ வி

ணப கா

க,டழகா கா

!

பாஎ வி

ணப! உன-யி!

இ,டழேவ இ+(3ேற எெனனி!-ஒ,டார
காாிதைன ைகெக&க கா3றா பற(
ேதாிதைன ெசக விைர$.

அவ& உலக அறவியி! உ&ளா&

உலக அறவியினி! உ&ளா&எ =D
விலக அறவிேட! எைன-இலகைணயி
ெமப0 Dமகைம7 ேவைளஇ$! ம3றி$ேவ
இப Dம( இனி$.
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உதய ேதேரறி விைரவா ெசறா

ஏ3பாைர ேநாகி கிழவி இடலானா&
ேம3பாைர நீ+கமைல வி,ெடGதீ-ேபா3பாேரா
த+ேகாமா பி&ைளேபா1 த,-ய ேதபாிக&
த+ேகாமா எபன; தா.

மணிேமகைலைய உதய மறி1தா

உலக அறவி உலJ நிலைவ
விலக விடா$ மறி1$-நிலமீ$
ெச' (டபட! ெத
ெவ' (டபட! ேவ

ணீ( ஆகாம
6.

இப $றப$ க,டாயமா?

ஏனி1 $றJ மணிேம கைலஎதீ
மானி1$றJ மறதா-நாநீ
இறப$க, டாய இைடந6வி! இப
$றப$ க,டாயமா ெசா!? ( 185 )

மணிேமகைல E2வா&

எ2ைதய ெசா!ல எதி வண+கி ஐயாேவ
ஒ2ைதய! ெசா!ேவ உள+ெகா&க-எ2
இ6ைப மைலெயன எ&ெளன ேந/
இ6ைபஇ) யாைக அேறா?

ைம1 தமி. கா

க

ெபாெனன @ெவன ேபாெரன ேநெரன
எெனன ெசா!8B இன8-வைலஎ
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றாேறா அ:கா அவ3றா! $யெரதா
சாேறாக; ைம1 தமி..

வ&வ ெசா! ஓக

'யாதனி யாதனி நீ+கியா ேநாத!
அதனி அதனி இல'எேற-ஓதினா
வ&வ; அனாாி வாைம யதைனேயா
எ&வ எதா நல.

மணிேமகைல உ/மாறினா&

ஈ$'கற மணிேம கைலஇனி7
தீ$ ெசயE6 எ2,ேபா-மாதான
காயச

- ைகேபால கா:/மா3 றி1ெத/வி3

ேபாயகறா& ைககல @

6.

உதய ஏமா3ற

இBமவ& உ&ேள இ/கிறா& எறி/தா
பிB அவைள ெபறாதகேல-எற+ேக
நிறி/தா ெந0ைச நிைலேக,டா ;6ேபா
நறி/தா நா,டா மக.

மணிேமகைல ெதா

6

நிைலய1தி! ந!?ணJ வ$ நீ,ட
மைலய1 தைனயளJ ம

ட-அைலேபா!

வறியாக& வ$ வயிறாதி, டாேத
ெகறிவாக& எ

ண3 றவ

அவ& பறி1த அற
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இ6ைக மகி.தி6வா& ஏைழக& தபா!
க6ைகயி! தைக க6க-மடமெடன
அ&ளி இ6வா&ந! 8ப அதி3பறிபா&
க&ளி மணிேம கைல

எ மா32/வ பயப,ட$ எறா&

தாெகா

ட காய ச

-ைகயி ந!?/வ

தாெகா

-/பேத நெறபா&-ஏறவக&

ேதக

6 ெநபா! தயிெகா

தாக

6 வா+(வா& தா.$.

ஏ$ைக காணாத ேநர க

6 வதா?

$யி?ேநர

ஈதன எ!லா இனப61தி ேசா2கழி
வாதன ஆகி வறிேயாாி-ஏ$ைக
காணாத ேநரமத க

$யி? ேநரெமறா&

வாணா&வா ணாளா(கிற மா.

ஊ/(1 தா

ெத/வி! கைடயி! சி2டகி! ;,-
அ/கி! திேயா அழிதா-திாி72ப
வாV,- ெந0ச மகி.வா& தைமOற
தாV,- னா3ேபா? சா$.

சிைறப,ேடா/ தி/1தப,டா

ேவ$ சிைறEட ேமகைலதா ெசற+ேக
ஈத தHைக ெக,டாநா&-ேதத
ெகாைல க
நிைலக

டா தா (ைறக

டா& ெந0Dவதா&.

எ!ேலா/ தி/தினாக&

6ணத
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ேசா2 மிகெகா61$ ெசா3ெபாழிJ தானட1தி
ஊ2 பிறெகா/வ உனாத-வா2
ைறக

டா& =2 தமி.க

சிைறக

டா தீ+(க

டா&, நா,-!

டா யா?

நா,6 நிைலயறித!

நா,6 நிைலயறி$ ெதா

6 நலமறி$

கா,6 (யிைல க-தைழ1$-U,6
-யரD ஆ,சி ைறஎ)வா ெறறா
(-யரD ெசானா& (ைற.

அரச ேமகைல ேநபா6

ைறயி/( ேபா$ சிைறஎத3( ேவேத?
(ைறயி/க ஆ,சிெசய! (3ற-இைறேக,க;
மாணவாி வா(1 தமிG, மன1$க
சாணி அறிJ உயி.

க,டாயக!வி ேதைவ

க!லா கைடப,டா ஆத8னா! க!விதா
எ!லா( க,டாய ேவ

6மா!-இ!லாேகா

ஊ:ைட ந!ல உைற7& ப-பளி1த!
மா:ைட மன கட.

தமிழி இறியைமயாைம

ஆைச களவி!ைல ஆத8னா! மாதக
காைச ெப/க க/$வ-ஆைசதா
உதா தட(த3( உ&ணJ ேசவத3(
ெசதமிைழ ேசக இைற.
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ேவத ேவைல ெதாட+கினா

ேமகைல இ)வா2 விளப சிைறயிைன
மாகைல Eடமா மா32த3(-ேபாக என
ந!லைமச காைண நவிறா நவிறஅ
ெசா!லைமD1 ெதா,டா விைன.

மணிேமகைல ேபாக விைட ெப3றா&

எ!லா( க!விதா க,டாய எறபஇ!லா( க!வி7 ஏ3றைவ-எ!லா
ஆப- ஆ(ேவ எறா விைடேக,டா&
ேபாப- ெசானா 'க.$.

உதய (மார மன க



தாேவத ைமத தனியி/$ ேமகைலத
ேநவாதா3 ேபா? நிைனவாக-வாவாத
ெகா+ைகயா ேகாமா,- ெகா&கல1ேதா ட+ககற
ம+ைகயா எறா மதி1$.

வானிலJ எ+ேக?

உலக அறவியி உ,ெசறா! ஓெப
விலகி ெவளியி! நடதா&-நிைலய1$&
மீெனலா க

ேட மி(ேநர என/ைம

வானிலா எ+ேக வG1$.

நா 'கா நாட

யாைன1தீ ேநாயாளி ேபால எழி!மா3றி
பாைன1ேத நீெவளியி3 பாதாேய-மாB(
ேவடனா உ&ள1$ மனிேயா ேவ

6'கா
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நாடனா ந( மதி.

சி1திராபதி வரக

ெப
க

டா

ேநாி! உ&ளா&ேபா3 ேபD உைதயனி
ேநாி! Eனிவர க

6வி,டா-'

ந6வி!

ேவெலா2 ெப3ற$ேபா! ெவ,கினா! வதகிழ1
ேதாெலா2 ெசா!லலா னா&.

ேவ+ைக ெவ&ளா,6(1 த&ளா6மா?

ெவ&ளா6 க

ட ஒ/ேவ+ைக இைரதவறி1

த&ளா6 இஃ$ தனிவியேப-எ&ளா6
ெச( எ/திG( ேதD,6 நிவைல(
சி(எ றா&உைடத சீ'.

களி2 கன! ஒ-ப$ அாிதா?

நாைளேக ஏதிலா நா6 பி-1தா
காைளேக வ0சியி காபான-ேதாைள
பி-1த! அாிதா ெப/+களி2 கன!
ஒ-1த! அாிதா உைர.

சி1திராபதி எ

ண என?

எ2 6கினா& அனா& இளவரைச
ஒ2 ெகா61ெதாைற வா+கிேய-தி2
ெகாGகலா எBெமா/ ெகா&ைகயா! Eனி
Gகலா =,-னா& ஆ+(.

மணிேமகைலயிட ஓ-னா உதய

மாைல73றா மாைலயி3றா ேமகைலேம! மாைல ைவ1ேத
ஆைல73றா அக/பி சா2ப3ற!-ஏ?ெமேற
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காயச
தீயச

- ைக7/வி க

ணகியி ெப

ைண7321

ைட ைகவிெடறா ேச.

எைன அ!லா! உன( யா?

ைமகாாி ச

-ைகயா மாறி உலJகிற

ைககாாி ேம!நட( காாியஎ-ெமாகாாி
Eதலா வாஎ2 Eறிேனா யாஇத
ஏதைல அ!லா! இனி$,

த த(திைய ேம? E2கிறா உதய

எனி? ேமேலா இ/கிறா ேபா?நா
உனி? ேமலா ஒ/1திைய7-உBகிேல
அறி! உைனயைழ1த அறி!யா! யாவெசா!
மறி! உைனயைழ1தா ம32.

இளைம நிைலயாைமைய எ61$ கா,-னா& மணிேமகைல

அ+( விGெதG தா-நி3( ஓகிழ1ைத1
தி+க& எGத தி/க1தா&-இ+ேககா
எ+ேக அழகிளைம? எ1தைனநா& 1$ப!
ெதா+( $ாி0சி! ைல.

காப$ தவேம

ப3றிேனா $பேம ப3றிேனா! ந32றJ
ப3றிேனா $பேம ப3றாதா-எ32ேகா
காம எத3(மன ேகா,ட இ)Jலகி!
ஏம எவ( தவ.

கா0சன ஐயபா6

வா0சந மா3றெமலா ம+ைகெசா? ேபாத+(
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கா0சன வ$க
காயச

டா க

ேணாி!-தீ0ெசா!லா&

- ைகதா கசதாேளா எைனஎறா

ஆயஅ

- னா அவைள அ+(.

எ காயச

-ைகேய

எகாய ச

-ைகேய இன!ேச உேநா7

நகாய ேதாஎறா! ந+ைகதா-வகாைய
ெம!ல நிைனயா&ேபா! ேவத மகனிட1ேத
ெசா!ல நிைன1தா& ெதாட$.

மன1Lைமேய தவ

மனத நிைலயினி! மன! ெபா/ளா
மனெப

ெபாம

ேம3 ெச?ேம!-$னியா

உவதைல யா$மனபயி! விபவ
தவதைல ப,டவ தா.

தவ $ய மா32 ம/$

தனெகன வாழாைம தாபிற காத!
சினபைக எ2எ

ணாைம-அைன1$

வ/$ய நீகி6 ஆயிந3ற வதா
இ/$ய எ32 ம/$.

அ/ளி தைழேவ தவ

தவேமா அ/ளி தைழவா; அ/ேளா
எவமா,6 ஏதி! இரக-உவப
பிற(ைழ1 தி'3 றி/ப$ நேற
இறப$ இ)விர

கா0சன ஐயபா6

6 ;6.
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இ$க

ட கா0சன எெசா! வி/பா&;

எ$க

டவபா! இ/தா&?-அ$கா

ேப

எேற ஒளிதி/தா இன! மன1$ட
ஒறி அநிவியி B&,

உதய(மரனி ஐயபா6

தமன1$& மன மகBேம சா32வா
எமன1ைத ேவெறாறி! ஏகைவ1தா&-அனவபா!
அ'ைடயா& ேபா?! அறிேவ எனெசா!8
வ'ைடயா ெசறா மைற$

உதய பேன கா0சன ெசறா

உலக அறவியி! உ&ள அைறயி!
உலவி யி/த ஒ/1தி-நிைலயிைன
உ3றறிய வத உைதயனைன கா0சன
3றறிய ெசறா ைன$.

உதயைன கா0சன ெவ,- ;.1தினா

எ,-ய- உ&ளைறயி! இ,ட இள+ேகாைவ
ெவ,-ய- ;.1தினா கா0சன-க,-
க/ேப எனெந/+க க

ட இளமா

வி/ேப! விள'த! ேக&.

காயச

-ைக அ!ல&; இவ& மணிேமகைல

மணிேம கைலேயநா மா32/வ @
அணிேமJ காயச

ேட

- ைகேபா!!-$ணிய

எைனபா என1த இய!உ/வ கா,அBபினா& கா0சனைன அ+(

இறத உதயB( அGதா& மணிேமகைல
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தBைட@

டா&காய ச

-ைக1ேதா3 றதணதா&

ெபாBைட ேவத 'த!வைனேபா-எ அைசயா
ெந0ச அைச1ெத நிைனவா3ெச1 தாஎ2
ெகா0சி அGதா& (யி!.

அற பயி? நா இறதாB( அGவதா?

அறதா தவபயி! ப&ளிஅஃ த!லா!
இறதாைன எ

:த! எனா?-மற$

அGேத $யாினி! எறா காஎ
ெறGதா கிழகினி! எ2.

அதDரபிைய க

6 பிைசயி,டவக& பி' அஃ$

இ/( இடவ$ பிைசயிடலானாக&

அத Dரபி அைடயாள க

ேட

அதளி1 ேதாபி அ$தா-அைமவிட
ெசறீய லாயினா ெசறீய! தகட
எறீய லாயினா பி.

ஈத! எறா! அதDரபி( ஈத!தா

ஈத! அத Dரபிேக ஈத!எ
ேறாத? ஆனா உலக1தா-ஈத!
அத Dரபிேய ஆகி ஈவாB
அத Dரபிஆ னா

ஐய ஏ3( மணிேமகைல அறேம ெசகிறா&

ஓ'கா என பசி1ேதா (தJேமா
@'கா ேகற3 'கெழ!லா-ஆபெச7 மணிேம கைலயி ெசயெல!லா
ஐய ெமனிB அற.
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அறவி னிவ அறிதாக&

அறமா மணிபா! உைதய அைடJ
மறேமJ காசன வாளா!-எறித$J
ஓதா உலக அறவி னிவெரலா
ேபாதா 'ைரதீதா& .

நடத$ ேக,ட னிவக& த வ/ைகைய அரசB( ெசா!8 அBபினாக&

அைறதி/க உ3றவ3ைற அனவபா! ம+ைக!
மைறதி/க! மாேதா உட?.....மைற1$ ைவக?
எறா னிவெரலா ஏதைல கா:த3(
ெசறா வரJைர1தா ேத$.

வாயி! காேபா னிவ வரைவ மனB( உைர1தா

அன$ ேக,டந! வாயிேலா அ+ேகாஅன$ ெசதியா என?-ன
வரவி6 ெக2மா வ

கி&ளி ெசானா

விரவின ேவத3 ெச2.

னிவ -த$ Eறினாக&

வா.கமா வ
U.கமா வ

கி&ளி நாேம ெச+ேகா!தா
'க.! Lேயாநி-வா.வி!

இ$வைர எதாத இன!எ தி3றா!
அ$வைர அ2; ெபாி$!

காம1தா! ெச1தவகளி கைதக& பல

ககத மகதா ம/திஎB கன!
உகதனா தைதயா! ஊ23-றிக.J3றா
ைத விசாைகயிைன =1தேச னியதா!
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தைதயா! தானிற தா.

அ2 பல நடதன எற னிவைர இ2 உளேதா எறா மன

காமக& உ

டவ க3பழி1$ ெச1ததைன

யாமித3( B+ேக, ேடாமேறா-ேகாமாேன
எ2 னிவ இயப அரசனவ
இ2 ளேதாஎ றா.

மாதவி $றதா& மக $றதா&

ேகாவலனா (3றமிலா; ஆயிB ேகா&ேக,ட
காவலனா ெகா!ெல2 காதாஎ-ேறாவ1$
மாதவி7 ந3றவ1தி! மனினா&; ெப

மணி7

மாதவிேய ஆனா& மன.

மணிேமகைலயிட உதய(மர த ைகயி/ைப கா,-னா

காயச

- ைகஎ2 க

டா நிைனகஅவ&

ஆயஉ/ மா3றி அபல1தி!-Lயளா
ஏ3ற? ஈத? ெசதி/தா& மனமக
ஆ3ற? கா,-னா ஆ+(.

கா0சன உதயைன ெகாறா

ந&ளிரவி3 ந+ைகயிைன ந
எ&ளிேய காயச

: இள+ேகாைவ

- ைககணவ-$&ளிேய

வாளா& எறிதா வGவிறி அ+(ேளா
ஆளா! அறிேதாஎ றா.

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

அவ& உலக அறவியி! உ&ளா&
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உலக அறவியினி! உ&ளா&எ =D
விலக அறவிேட! எைன-இலகைணயி
ெமப0 Dமகைம7 ேவைளஇ$! ம3றி$ேவ
இப Dம( இனி$.

தமி.நா,- அ/ைம ெப/ைம

ேநாெயறா! ஓ6வ$ ேநாயிேற! ஒ,6வ$
நாெயறா! பிேனா6 நாெசயேல-தீேயயா
அ'3 றி/தற ெசேதாேம? ஈறாளா
இப1 தமி.1தா எைம?

எ வி

ணப கா

க,டழகா கா

!

பாஎ வி

ணப! உன-யி!

இ,டழேவ இ+(3ேற எெனனி!-ஒ,டார
காாிதைன ைகெக&க கா3றா பற(
ேதாிதைன ெசக விைர$.

உதய ேதேரறி விைரவா ெசறா

ஏ3பாைர ேநாகி கிழவி இடலானா&
ேம3பாைர நீ+கமைல வி,ெடGதீ-ேபா3பாேரா
த+ேகாமா பி&ைளேபா1 த,-ய ேதபாிக&
த+ேகாமா எபன; தா.

மணிேமகைலைய உதய மறி1தா

உலக அறவி உலJ நிலைவ
விலக விடா$ மறி1$-நிலமீ$
ெச' (டபட! ெத
ெவ' (டபட! ேவ

ணீ( ஆகாம
6.
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இப $றப$ க,டாயமா?

ஏனி1 $றJ மணிேம கைலஎதீ
மானி1$றJ மறதா-நாநீ
இறப$க, டாய இைடந6வி! இப
$றப$ க,டாயமா ெசா!?

மணிேமகைல E2வா&

எ2ைதய ெசா!ல எதி வண+கி ஐயாேவ
ஒ2ைதய! ெசா!ேவ உள+ெகா&க-எ2
இ6ைப மைலெயன எ&ெளன ேந/
இ6ைபஇ) யாைக அேறா?
( 190 )

ைம1 தமி. கா

க

ெபாெனன @ெவன ேபாெரன ேநெரன
எெனன ெசா!8B இன8-வைலஎ
றாேறா அ:கா அவ3றா! $யெரதா
சாேறாக; ைம1 தமி..

( 195 )
வ&வ ெசா! ஓக

'யாதனி யாதனி நீ+கியா ேநாத!
அதனி அதனி இல'எேற-ஓதினா
வ&வ; அனாாி வாைம யதைனேயா
எ&வ எதா நல.

( 200 )
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மணிேமகைல உ/மாறினா&

ஈ$'கற மணிேம கைலஇனி7
தீ$ ெசயE6 எ2,ேபா-மாதான
காயச

- ைகேபால கா:/மா3 றி1ெத/வி3

ேபாயகறா& ைககல @

6.

உதய ஏமா3ற

இBமவ& உ&ேள இ/கிறா& எறி/தா
பிB அவைள ெபறாதகேல-எற+ேக
நிறி/தா ெந0ைச நிைலேக,டா ;6ேபா
நறி/தா நா,டா மக. ( 205 )

மணிேமகைல ெதா

6

நிைலய1தி! ந!?ணJ வ$ நீ,ட
மைலய1 தைனயளJ ம

ட-அைலேபா!

வறியாக& வ$ வயிறாதி, டாேத
ெகறிவாக& எ

ண3 றவ

( 210 )

அவ& பறி1த அற

இ6ைக மகி.தி6வா& ஏைழக& தபா!
க6ைகயி! தைக க6க-மடமெடன
அ&ளி இ6வா&ந! 8ப அதி3பறிபா&
க&ளி மணிேம கைல

( 215 )
எ மா32/வ பயப,ட$ எறா&
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தாெகா

ட காய ச

-ைகயி ந!?/வ

தாெகா

-/பேத நெறபா&-ஏறவக&

ேதக

6 ெநபா! தயிெகா

தாக

6 வா+(வா& தா.$.

ஏ$ைக காணாத ேநர க

6 வதா?

$யி?ேநர

ஈதன எ!லா இனப61தி ேசா2கழி
வாதன ஆகி வறிேயாாி-ஏ$ைக
காணாத ேநரமத க

$யி? ேநரெமறா&

வாணா&வா ணாளா(கிற மா.

ஊ/(1 தா

ெத/வி! கைடயி! சி2டகி! ;,-
அ/கி! திேயா அழிதா-திாி72ப
வாV,- ெந0ச மகி.வா& தைமOற
தாV,- னா3ேபா? சா$. ( 225 )

சிைறப,ேடா/ தி/1தப,டா

ேவ$ சிைறEட ேமகைலதா ெசற+ேக
ஈத தHைக ெக,டாநா&-ேதத
ெகாைல க
நிைலக

டா தா (ைறக

6ணத

டா& ெந0Dவதா&.

எ!ேலா/ தி/தினாக&

ேசா2 மிகெகா61$ ெசா3ெபாழிJ தானட1தி
ஊ2 பிறெகா/வ உனாத-வா2
ைறக

டா& =2 தமி.க

சிைறக

டா தீ+(க

டா&, நா,-!

டா யா?
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நா,6 நிைலயறித!

நா,6 நிைலயறி$ ெதா

6 நலமறி$

கா,6 (யிைல க-தைழ1$-U,6
-யரD ஆ,சி ைறஎ)வா ெறறா
(-யரD ெசானா& (ைற. ( 240 )

அரச ேமகைல ேநபா6

ைறயி/( ேபா$ சிைறஎத3( ேவேத?
(ைறயி/க ஆ,சிெசய! (3ற-இைறேக,க;
மாணவாி வா(1 தமிG, மன1$க
சாணி அறிJ உயி.
---------------------

மா

டானா ைமத!

மா

டானா ைமதவனவ ம3ெறபி மாநில1ைத

ஆ

டனா அஃ$ இைலேயஎ-றீ

-ய

க

ணீ உ(1$ கதறினா ஆ+(ஓ

எ

ண1$& ஆ.தா இைற.

கா0சன Lயவ

இப-ேயா ேபா32 அற1தி இைளயாைள
அப-யா ெசதிறதா அ'மக-எப-நா
க
ெதா

டா? கா0சன ெந0சா? ைகவாளி
டா? Lயேன ஆ!

உாிய த

டைனைய உதய ெப3றா

வழிவத கைற1ேத வா,-யதா! மன
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வழிவத ேசைய ம-1தா-வழிவத
யாெப3ற ைமதனவ காம1தா! கா0சனனா!
தாெப3ற த

ட த(.

மணிேமகைலைய சிைறயி! இ6க
மகBட?( இ2தி கட நடக

$றேவா அ/ளிய ெதா!லறM3 சீ1தி
இறவா$ கா1த! என$-மறவா
கட! ேமகைலசிைற கா

கேவ ைமத

உடேமவ உ3ற கட.

அமா உைன7 சிைறயிட வேதா

மனைன வா.1திேய மானிவ ெசறன
அன நிக1தாைன அ+கி/ேதா-தன
தனிக

6 சா32வா, அனா சிைறேக

உைனெகா

6 ேபாவ$ உ

6.

சிைறயி! உனெகன (ைறச!?

இைற7 உனகீத இன! மி(த
சிைற7 தி/ேகாயி லா(-நிைற7
ப-யாைர அசிைறயி! பாபிஎ அைம
க-யா அலா!ம3றி யா?

ஊ

இ,ட உ

ைம மறபாேரா?

மாணி,ட மாத கரேசஇ) ைவய1தா
Eணி,ட உைன மறதவக&-காணி
இறதவக& எக அ/&ேசத நிதா&
பிறதா ெபற1தக ேப2.

அரD( எதி'
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எறா மணிேம கைலைய சிைறகைழ1$
ெசறா இைதயறிேதா சீறிேய-ஒறா
வி-;ெர தாையேய காவலேர நிறா!
ப6;ெர றாக& பாி$.

மணிேமகைல மக( அற+ Eறினா&

ஏவலெர ெற
காவலாி க

ணீேரா எைன சிைறப61த!
ணைளயா காணீேரா-தீவழிேய

ந

ண? ஏ3(ேமா மகா& ந8Jெசய

எ

ண ஏ3காெத றா&.

மணிேமகைல சிைறயி! ேசகப,டா&

ஊசா வ-ைய சிைறயாகி ஒறேவ
நீசா? E.கல ேநைவ1$-EDட ேவ!
ைவ1தாைர ைவ1$மணி ேமகைலைய உ&ளைட1$
ைவ1தாைக ேயா6ெகா

6 வ$.

சிைறயி? மக& சீ3ற

காவிாி@ ப,-ன1$ க

ணகியி ெப

ணாைள

நீவிாி1$ பப61த! ேந1திஎ2-தாவி
சிைறகாேபா ேவ? சிைத1$ைம ைவ1$
ைறகாேபா எ+ெகறா ெமா1$.

Eறிேனா/( மணிேமகைலயி ஆ2த!

வபி,ட மகளி வ$ மாதரசி
(பி,6 (3ற இ$ெவறா&-ெவ'3ேற
அமாநி றாவெதன அமன தீயெனேற
Dமாநி றாெம $-1$.
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மணிேமகைல( சாபா6 வத$

நிறி/தா மக& நிைனJ ப8கவி!ைல
எறி/தா மாதி எதிவண+கி-ெசறி/தா
ஈபா6 தாேரானி ஏ3பா,டா3 சி3சில
சாபா6தா ெகாணதா தா(.

சிைற பணியாள E32

ேக.வரகி E.ெகா6க ெசானா; ெக6வாக&!
வா.வரD கீய மனவ/மா-தா.விலரா
வாைழயி? யாஉன( பழ பா3ேசா2
வாைழயிைல ேபா,-,ேடா வ$.

இனி ேவ

டா Eேழ ேபா$

எ2 சிைறபணி யாள இயபினா
ஒ2 மணிேம கைல7ைரபா&-இ2
ெகா61தீ! இனிஎன( E.ேபா$ எறா&
வ61தீத ம+ைகந! லா&.

ெத/வா த/வா

பால-சி! ெநய-சி! ப1$ கறிேயா6
காைலயி? மாைலயி? கனிேக-சால1
ெத/வா த/வா சிைறயாள ெகா

6

த/வா தி/வா தமி.(.

சிைற பணியாளைர சீ1தி ேக,டா&

இைறவிந3 சீ1திதா ஏவலைர Eவி
சிைறயினி! ேமகைலயி ெசதி-அைறெகன
ேக.வரைக ஒறிர

டாகி கிளாிய

E.த/ேவா ெகா&வா&எ றா.
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சிைறயி! மணிேமகைலைய பா1தா& சீ1தி

ஒ/நா& சிைறகாண! உ3றன& சீ1தி
தி/நா& தி/கசி ேகாயி!-இ/நா
உ
க

டா? தீரா உ1தவைட உ

டா&க3

6 மணிேம கைல.

சீ1தி மனனிட ஓ-னா&

நிைறதி/த ெந0சி மணிேம கைலைய
மைறதி/$ க

டஅ மனி-பறேதா-

ம+க,6 எேன! மணாளா அவ&எபா!
த+க,6 எறா& தனி1$.

உசாபி! மணிேமகைல இ/க,6

சிகி சிைறவைலயி! தீ+(ப6 அபD+கி
ளிகி சிைறநீக தகேத-'கி!
இ/தா! இ/க,6 எறாத காத!
ம/தா! பிைழகிற ம.

ெகா-யவ( EG ெகாடாதீ

அர

மைனயி! ஓபா! அைட1தா& சிைறயி!

தில

கி! Eத! தி/ைவ-'ர

டழேவ

EG ெகாட தீ ெகா-யவ,ெக றா&தகீ.
வாG பலகரசி ம32.

ஒ2 மணிேமகைல( ெகாேடா எறவக& எ!லா ெகா61$ வதாக&

ஒ2 ெகாேடாெம ெறா/ த,-! ப

ணிய+க&

அ2 ெகா61தா அதபிB-எ2
(ளநீ/ ேசா2 (ைறயா$ ததா
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இளநீ/ ேவைள கிர

6.

'மணிேமகைல ெச1$ வி,டாளா?' எ2 சீசி ேக,டா&!

இ,-னி7 காக இ/பாைர மனிதா
ப,-னியா3 ெச1தாளா பாைவ? எ2-கி,வினாவினா& உ&ளா&எ ேறாத? சி+க
கனாவினா& உ&அ0சி னா&.

பணிெப

களி ேம! ஐயப,ட சீ1தி தமனெமா1த பா+கிமாாிட

ெசானா&

மனெமா1த தபா+கி மாைர அவ&சாைவ
இனெமா1$ காCக& எறா& 'னல3ற
நாJ(1 ேதவா( ந!லமணி ேமகைலயி
சாJ(1 தாளா $ல(.

பா+கிமா ம-யி! க,-வ$ ெகா6பாக&

ெநா-7 மறவாம! M2 கறிக&
ம-7 ெதாியாம! மாத-அ-சிெலா6
ெகா!ைலயா! வ$ ெகா6பா அரசியிட
இ!ைலேய எபா இனி$.

சாவா& எ2 எ

ணிேன! அவ& மண83 பி6+கிய வ&ளி கிழ+(

உண3கிழ$ சாவா&எ ெற

ணிேன ஓ+(

மண3கிழ+( ேபா?அவ& வா.தா&-தண3பிழபி!
ெபா3ைபகா
க3ைபகா

ேபஎனி! ைவய ெபறாதிவ&
ேபஎறா& கா$.

@காாி மகைன அைழ1$ மணிேமகைலயி க3ைப ெக61$வி6
எறா& சீ1தி! அவ ப,டாைட ேக,டா
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@காாி ெப3றஒ/ ெபானைன க3பழி(
தீகாாி ய1தி!நீ ெச!ெலறா&-நா(நீ
ெசா,ேடா6 Lயசீ மனிேய ேவ

6ேம

ப,டாைட எறா பணி$.

க6க ேவ

6 எறா&

கா$( க!8ைழ1த ந!ல க6கஇ
ேபா$(1 ததி,டா3 ேபா$ எறா-மா$
மணிேம கைலயி மனபறிக சீ1தி
அணிஎ றளி்தா& அைவ.

ெபான உ61$ ெகா

6 எGதா; விGதா

கா?(1 ேதா3ெச/' ைகயி! விாி1த(ைட
ேம?( காண விளெகா/ைக-ஏல
எGதா இரவிேல ேவ,- த6க
விGதா விைலேபாகா மா6.

மணிேமகைல இ!ைல, பிைசகாரைன பா1தா ெபான

ஆைசைவ1ேத உேமெல ேறRைழத அெபான
மீைசைவ1த ஓராைள உ,க

டா-ஓைசயிறி

சீ1தியிட ஓ-வதா ெசதி ெதாிவி1தா
பா1த$ெபா; பாேபாஎ றா&.

ஆ

பி&ைள தா எ2 ெபான ஓ- வதா

கா,6( பாகிற கா!வா நிகெபான
;,6(& ஓ- விடைலக

ேட-ஓ,ட

பி-1தா பி-1தா! பி-காணா ைபய!
க-1தா& அரசித ைக.

அரசி( ெப

ணாக ெபானB( ஆணாக1 ேதா3றமளி1தா& மணிேமகைல
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தாக

டா& ைதயைலேய அ)வைற(&! ெபானனவ

தாக

டா ஆடவைன! க

-/வ-ேமனடதா

க

6மைல1 ேத எறா கா,6@ காாிமக

க

6மைல1 ேதஎறா& கா'.

என( அமி.$ மணிேமகைலேய!

உ
ப

ணாம! வா.கிறா&! உ3ெறா/வ க3பழிய
ணாம! மா32/வ ப32கிறா&-த

தமிழேறா சா/ெநறி தனலேம எ

ணா

ணா&

அமி.தேறா அனா& என(.

எ மகைன மணிேமகைல ெகா!லவி!ைல!

எமகைன ெகாறா& இவெளறா! அனிவ
நமகைள ெகா

டாட நா:வேர-தமகனா1

தமகளா1 தைதயா இ)Jலைக கா:கிற
ெபாமகேள எற 'க!.

மணிேமகைலைய ெகா!?வ$ அறமா?

ப

6 $றே◌தா (ைறபா6 ப,டவைர

க

6 நிைறபா6 கா

பாேபா!-ெதா

6தவ

எபாைள ;.1த! இளநீகா ஈெதைன
ெமபாைள ;.1த!எ றா&.

சீ1தி வாைம க

டா&!

அறமா மணிேம கைலைய அழி1த!
அறமா அ$மா நிலமா&-திறமா
எனஅறி ைவதி? எதினா& ஆறா
மனஅறிவி! வாைம க

டா&.
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@ைவ விலகி மணிேமகைலயி ெபான-ைய @ேணனா?

சாைவ விலகி1 தமி.1ெதா

6 ெசேயனா

@ைவ விலகியவ ெபான-ைய1-ேதைவஎன
@ேணனா எதைலயி! @வா ெபாழி7 அற
காேணனா ப32 கட$.

மணிேமகைல எதிாி! சீ1தி

கைல7ணத ேமேலா/ காண3 காிய
நிைல7ணத சீ1தி நிைறபா!-ைலயாவி
கேறேபா! ெச2 மணிேம கைலயி
நிேற அGதா& ெந-$.

சீ1தியி வி

ணப

ஒ21ேதா சிைறயினி! உ1ேதா இடJ
ம21ேதா இடெரலா ைவ1ேதா-ெபா21த/&க
தீைய சி2;6 ேசாிB தீைவ1த
ேசைய1 தGJதா ைக.

நாதா தவ2 ெசேத எறா& ேமகைல

தா தட+கி ெமாழிதி,ட சீ1தி(
ெசதா மைரவா திறதா&-வத$
நாெச தவ2 ெபா21ததா ந!ேலாநீ
தாெசத ெதன தவ2.

மக ெச1த$ உன(1 $ப! எைன சிைறயி! ைவ1த$ என( மகி.சி

உனழைக பாாி! உாி1$ெகா

ேடபிறத

பினழ( னழ( ெப3றமக-எனழகா!
ெச1த$ $ப உன(! சிைறயி!எைன
ைவ1த$ மாமகி.சி எ3(.
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அரசனிட அரசி

இலைவ இத.எB மனி ம2வி!
நிலைவ சிைறைவ1த! ேநைம-அலெவ2
காவலபா! ெசானா& க-$ க/+(யி8
Eவலபா! ஒபினா ேகா.

மணிேமகைலைய வி6தைல ெசதாக&

அண+கி அ-மல மனவ மனி
வண+கி அர

மைன வாயி!-பிண+கி

இ/த தமிழ/ கீதா சிைறயி!
இ/த தமிைழ எ61$.

சிைறமீ

ட ெச!வி( வரேவ3'

நீ( உணJ( ைகேயதி நி3கிறா
யா( தமி.ேவ
அறெவா2 ேவ
ெநறிஒ2 ேவ

6 எேற3றா-ேவேக
6 அத3(1 தமிழி

6ெம றா.

தமிழி!லா அறிவி!லா!

அ/தமி. இ!லா அறிவி!லா அனவ(1
(த (-ைச (-கE.-கைத
அைடயவிடாேர அறிவி இைடயா
அைடவிபா 32ண தா.

தமிழிலகிய க

டவேக உணJ வ/

கைடய அறிவிலா இைடய சிறிேத
உைடய; தைலயா உணதா-தைடயிறி
ெவ&ள1 தமிழி இலகிய ேவ

-ேனா
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(&ள1 $ணJ வ/

இ!லாைர எ&வ (இனிைச ெவ

பா)

க3க கசடற க3பைவ க3றபி
நி3க அத3(1 தகெவற ேநய1$
வ&வ வாைமைய உ&க உ&ளாைர
எ&வ இ!லாதா எ2.

மணிேமகைல உலக அறவி( ெசறி/தா&

எ2 கல1ேதா6 ஏ3ற உணேவா6
ந2 மணிேம கைலநட$-ெசறி/தா&
தா'கா ஆயி தைழவிைலஎ றேறாவா.
@'கா மற 'ைன$.

ேமகைல கா0சி ெசறா&

அறவண/ அன Dதமதி7 கா0சி
உறஇ/( ெசதி உணத-அறமா
மணிேம கைலதா மணிகல ெமB
அணிேமவ ெசறி,டா& அ+(,

மனனி வி

ணப

அரசB ம32 அ?வல தா
வாிைசயி வ$ வண+கி1-தி/வா
அறவணேர அைமேய கா0சியி அ!ல!
அறவ/ள ேவ

ம32 ேவ

6ெமறா ஆ+(.

6ேகா&

மைழயி!ைல க0சி வளமி!ைல எேம3
பிைழயி!ைல எ+( ெபாி$-தைழ$&ள
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ப0ச அக3ற அ/,ப0சமா எ2ைர1தா
ெந0D $-1தரச நி2.

அறவண ஆ2த!

மன நிைறெகா3ற வா.கேவ கா0சிதா
நன நலமைடத! தி

ணேம-எB

நிைல( நிைன'ைடேயா மா$ மணிேம
கைல( நிைன'

6 கா

.

ேம? அறவண

சா32 கவிைக அரசமன1 தா.ெவ!லா
ம32 மணிேம கைலஎ2-ேபா32
அ-க& உைர1தா! அவ உைர1தா&
மி-க& விலகி6 எ2.

ேம? மணிேமகைல ெசானா&

ேம? விள'வா&; ேவேதநீ வா.கநி
ேகா? கிடப ெகா-ேயா(- ேமவ
கிட கிைடெந! ஒ/பா! (வி$
கிடபேத எறா& கிளி.

ம32 மணிேமகைல

உ&ளா இைசேவ

- இ!லா (தJவ

உ&ளா கடென றிலா(தவ-உ&க!
உ&ளா உைடைமஎன! இ!லா இழதேத
ப&ளநீ பாதநீ ரா.

ேம? மணிேமகைல

இனெமன எ

ணி இ6க! இடாேர!
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மனெமB ம+ைக தன$-தனிைம
ெபாறா$ ம2'ல ேபாத? உ
உறாதா (தவ? உ

6

6.

மணிேமகைல கா0சியிேல அ-ைவ1தா! ப0ச பறத$!

க!லா( கலவி அ/ 'லவைரேபா!
இ!லா( ேசா2கறி இ,டா&ேம!-ெச8விேக
ஆ/ 'க.ைவ1 தளி1தேத கா0சி(1
ேத/ தி/விழா J.

கா0சி(1 ேத/ தி/வாழாJ

க!லா( க!வி அ/ 'லவைரேபா!
இ!லா( ேசா2கறி இ,டா&ேம!-ெச!விேக
ஆ/ 'க.ைவ1 தளி1தேத கா0சி(1
ேத/ தி/விழா J.

மணிேமகைலேய ேசா2கறியாக1 ெதாட+கிவி,டா&!

ஈய ெப/பாைன இ,6ேசா றா(ேவா
ஒய ெபா/&க& உதJவா-Lயமணி
ேமகைல7 ேசாறாகி ெவ0சனெச வா&பி0D
பாகைல7 ெச2 பறி1$்.

தன( வ/ 'கைழ7 ம3றவ( பயப61$ ெசைக அாிய$!

உ&ளவ த1தம (&ள$ ேபாகம3
2&ளைத இ!லா (தJகிற-உ&ள
அாித2; ெப3ற'க. ம3றவ காக!
அாிெத றறவண ெசா னா.

மைழ ெப1$ கா0சியி!
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அைழயா$ வதஎ அைமகா! ைவக
பிைழயா$ யா பிைழ1ேதா-மைழயா
மைழ7 மைழ1த$ வா.கிேறா எறா
தைழயா$ கா0சியா தா.

கா0சி மன வண+கி வழியBபினா

அறவண ஆத Dதமதி ேயா6
உறவண ேமகைல ஓவ-'றவண
கா!ைவ1தா& அகா! தைலைவ1தா நறி எறா
ேகா!ைவ1த கா0சியி ேகா.

மணிேமகைல ேபாகக

ட ம+ைகமா வா.1தினாக&

னாேல ேசாறிறி ,6

ேடா அைமேய

உனாேல உ&ேளா எேறவா.1தி-ெபானாேல
@ணி,ட ெச)Jலைக பா,6 '$கினா
நாணி,6 ந+ைகயிைன க

6.

உழவ வா.1தினாக&

ப!வாைள ேம7 பழன1ைத1 தா

-ேய

ெச!வாைள எ+க& சி2ைமயிைன-ெகா!வா&
நிைனயாைம வா.ேவாமா எறாக& நீரா
சிைனயாைம ெச7ழவ ேச$.

ைதயலா சாபி,6ேபாக ெக0சினாக&

மிB( ந!லற1$ ேவ( நட(
ெபாB( @ெவ61தா ேபாெல61த-ைகக&
Eபி,6 வா.1திய ேகாைதமா ெக0சினா
சாபி,6 ேபாப-ேயா தா.$.

ம32 பல வா.1தினாக&
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க!லாைம நீகி க6பசி( நீேசா2
இ!லாைம நீகினீ எ2ைர1$- ப!ேலாத
ேபார-1த ெந!ைலஎலா ெபானாகி ேபாகவர1
ேதர-1$ ெகா

-/தா ெச2.

ம32 மக& வா.1$

க
ெவ

ெபா+க ைகெய61தா! காெல6( ெச!வாிட
ெபா+க! வா+கி விலா'ைடக-உ

ெகறா

உ&ளளJ ஊ/ (ைழ1தவேள வா.ெகறா
எ&ளளJ யாமறேவா எ2.

ம32 பல

எ2 அறியா எைமஈற தாேபா?
ஒ2 எதிபாரா L.(ைழ1தா-இேற
எைமவி, டகறா? எ&நீ உ&ள
Dைமவி, டகலாெத றா.

மணிேமகைல ெவபா .
.
-------------xxxxx-------------

