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1. அரசியல் அறம்
1.1 வெ ட் டைத விடுங் ள்
வெசோல்லுறடைதச் வெசோல்லிப்புட்க ன்
வெசய்யுறடைதச் வெசஞ்சுடுங்
நல்லதுன்னோ க ட்டுக்குங்
வெ ட் துன்னோ விட்டுடுங்
முன்னோகல வந்தவங்
என்வெனன்னக=ோ வெசோன்னோங்
மூடை}யிகல ஏறுமுன்னு
முயற்சியும் வெசஞ்சோங்
ஒண்ணுக= ந க் ோ=
உள்}ம் வெநோந்து வெசத்தோங்
என்னோலும் ஆ ோதுன்னு
எனக்கும் வெதரியுமுங் ( வெசோல்லு )
முடியிருந்தும் வெ=ோட்டை }ோய்
மூச்சிருந்தும் ட்டை }ோய்
விழியிருந்தும் வெபோட்டை }ோய்
விழுந்துகி க் ப் கபோறீங் }ோ?
முடைறடையத் வெதரிஞ்சு ந ந்து
படை‹ய நிடைனப்டைப =றந்து
உல ம் கபோற போடைதயிகல
உள்}ம் வெதரிஞ்சு வோரீங் }ோ ( வெசோல்லு )
சித்தர் ளும் கயோகி ளும்
சிந்தடைனயில் ஞோனி ளும்
புத்தகரோடு ஏசுவும்
உத்த=ர் ோந்தியும்
எத்தடைனகயோ உண்டை= டை}
எழுதிஎழுதி வச்சோங்
எல்லோந்தோன் படிச்சீங் ?
என்னபண்ணி கிழிச்சீங் ? ( வெசோல்லு )
[போண்டித் கதவன்,1959]
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1.2 வோய்ச்வெசோல் வீரர்
=னுசடைனப் போத்திட்டு உன்டைனயும் போத்தோ
=ோற்றமில்கல ோ ரோ.ோ-எம்
=னசிகல பட் டைத வெவௌியிகல வெசோல்கறன்
வந்ததுவரட்டும் கபோ ோ-சில ( =னு )
உள்}டைதச் வெசோன்னோ ஒடைததோன் வெ டை க்கும்
ஒல ம் இதுதோண் ோ-ரோ.ோ
ஒல ம் இதுதோண் ோ
உள்}த் துணிகவோ வெபோய் வெசோல்லுகவோர்க்கு
உல்லோச புரிதோண் ோ-இது
உல்லோச புரிதோண் ோ... ( =னு )
வசதியிருக்கிறவன் தர=ோட் ோன்-அவடைன
வயிறுபசிக்கிறவன் வி =ோட் ோன் ( வசதி )
வோனத்டைத வில்லோ வடை}ச்சுக் ோட்டுகறன்னு
வோயோகல வெசோல்லுவோன் வெசய்ய=ோட் ோன் (=னு)
பள்ளிக்கூ ம் இல்லோத ஊருக்குப்
பயணம் கபோகறண் ோ-நோன்
பள்ளிக்கூ ம் இல்லோத ஊருக்குப்
பயணம் கபோகறண் ோ ( =னு )
ஒரு சிறுவன்: அங்க நோனும் வோகரண் ோ...
வெவௌிகய படிக் கவண்டியது வெநறய இருக்கு
படிச்சிட்டு வோகரண் ோ-சிலர்
படிக் =றந்தது வெநறய இருக்கு
படிச்சிட்டு வோகரண் ோ.... ( =னு )
எழுதிப் படிச்சு அறியோதவன்தோன்
உழுது ஒ}ச்சு கசோறும் கபோடுறோன்..
எல்லோம் படிச்சவன் ஏகதகதோ கபசி
நல்லோ நோட்டை க் கூறு கபோடுகிறோன்-இவன்
கசோறு கபோடுகிறோன்-அவன்
கூறு கபோடுறோன்.
[ ண் திறந்தது,1959]
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1.3 சூதோட் ம்
சூதோடி =ோந்தர் ளின்
சு வோழ்வும் ஒருநோளில்
போதோ}ம் கபோகுவெ=னல்
போரறிந்த உண்டை=யன்கறோ?
வெசோல்ல முடியோத துன்பக் டைத
சூதோடி =னிதரின் கசோ க் டைத
நல்ல =னிதரும் வஞ்ச ரோகி
ள்} கவடைல ள் வெசய்த டைத-சிலர்
வெ ோள்டை} லோபத்தில் வெ ோண் க=ோ த்தோல்
உள்}தும் இ‹ந்து உருக்குடைலந்த டைத ( வெசோல்ல )
அந்த நோளிகல பஞ்ச போண் வர்
அரசு உரிடை=டைய இ‹ந்ததும்
அ‹கு போஞ்சோலி அம்டை=யோரு ன்
அடைனவரும் ோட்டில் அடைலந்ததும்
அன்பு க=லிடும் ந}ன் த=யந்தி
அல்லல் சு=ந்து வருந்தியதும்
அரிய ோதடைலப் பிரிய கநர்ந்ததும்
ஆதோரம் இ‹ந்ததும் சூதோட் த்தோகல ( வெசோல்ல )
[உல ம் சிரிக்கிறது,1959]
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1.4 கபோடைரத் தடுப்கபோம்
=னிதடைர =னிதர்
சரிநி ர் ச==ோய்
=திப்பது நம்
டை=
வள்ளுவப் வெபரு=ோன்
வெசோல்லிய வழியில்
வோழ்வது அறிவுடை டை=,
உடை‹ப்டைப =தித்து
பலடைனக் வெ ோடுத்து
உலகில்கபோடைரத் தடுத்திடுகவோம்,
அண்ணன் தம்பியோய்
அடைனவரும் வோழ்ந்து
அருள்வி}க் க ற்றிடுகவோம்.
[இரும்புத் திடைர, 1960]
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1.5 =டைனவிகய =ந்திரி!
எல்கலோரும் இந்நோட்டு =ன்னகர-நோம்
எல்கலோரும் இந்நோட்டு =ன்னகர
நல்லோரும் வெபோல்லோரும்
நல்வழி வெசல்லோரும்
உள்}ோரும் ோசுபணம்
இல்லோ=ல் இருந்கதோரும் (எல்கலோரும்)
முன்கனற்ற மில்லோ=ல்
மூடைலயிகல கி ந்தவரும்
ண்ணிகல நீர்வெபரு க்
வடைலயிகல மிதந்தவரும்
தண்ணீரும் ோற்றுமுண்டு
தள்}ோடி ந ந்தவரும்
தடைலவிதிகய நம்பிநம்பி
சக்டை கபோல் வோழ்ந்தவரும் (எல்கலோரும்)
=ன்னன்: ரோசோதிரோசன் வந்கதகன-நோன் வந்கதகன
ரோசோதிரோசன் வந்கதகன
எங்கும்பு வெ‹ோடு இன்பம்வெபருகி
வெபோங்கும் வ}க=ோடு
புவிதடைன ஆண்டிடும் = ோரோசோ
பக் த்துச் கசரியிகல
குறிப்பிட் கததியிகல
பள்ளிக்கூ ம் வெதோறந்தோச்சோ =ந்திரி?
=ந்திரி!=ந்திரி!!
குழு:

எங்க ? எங்க ? எங்க ?

=ந்திரி:

அவரவர் =டைனவி க}
அவர் ளுக்கு =ந்திரி ள்
அன்புவெ ோண்டு குடியரசு புரிந்தி ணும்
ஆவவெதல்லோம் வெபோதுவோய்த்தோன்
ந ந்தி ணும் ( அவரவர் )

=ன்னன்: ஆ ோ! ஆ ோ!! சபோசு!!!
ஆண்டி = த்திலுள்}
அட்ரடைச =ோத்தியதில்
ஆஸ்பத்திரி வெதோறந்தோச்சோ =ந்திரி?
=ந்திரி! =ந்திரி!!
=ந்திரி:

இப்கபோஆகரோக்கியம் ம்மியில்கல
யோருக்கும் பிணியில்கல
ஆஸ்பத்திரி கதடைவயில்கல =ன்னகர

குழு:

ஆ=ோம் =ன்னகர! =ன்னகர!! =ன்னகர!!!

=ன்னன்:

ட் த் துணியும்-நம்ப
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ன்க ட் க ோதுடை=யும்
ப்பலில் வந்தோச்சோ =ந்திரி?
=ந்திரி:

இனிஎட் ோத சீடை= டை}
எதிர்போர்க் த் கதடைவயில்கல
இங்க தும் பஞ்சமில்டைல =ன்னகர

குழு:

ஆ=ோம் =ன்னகர! =ன்னகர!! =ன்னகர!!!

=ன்னன்: போயும் புலிகபோன்ற
பட் ோ} வீரர்டை யில்
ஆயுதம் தந்தோச்சோ =ந்திரி?
=ந்திரி! =ந்திரி!!
=ந்திரி:

இப்கபோஆயுதம் கதடைவயில்கல
அடிதடி வம்புமில்கல
அடை=திதோன் நிலவுது =ன்னகர

குழு:

எங்கும் அடை=திதோன் நிலவுது =ன்னகர
ஆ=ோம் =ன்னகர! =ன்னகர!! =ன்னகர!!!

[ஒன்றுபட் ோலுண்டு வோழ்வு,1960]
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1.6 படிப்பும் உடை‹ப்பும்!
படிப்பு கதடைவ-அகதோடு
உடை‹ப்பும் கதடைவ-முன்கனற
படிப்புத் கதடைவ அகதோடு
உடை‹ப்பும் கதடைவ!
உண்டை= வெதரியும்
உல ம் வெதரியும்
படிப்போகல-நம்
உ லும் வ}ரும்
வெதோழிலும் வ}ரும்
உடை‹ப்போகல-எதற்கும் ( படி )
போடுபட் தோல் உயர்ந்தநோடு ள்
பலப்பல உண்டு-=ன
பக்குவம் வெ ோண்டு
=க் ள் முன்கனறக்
ோரணம் வெரண்டு-அதுதோன் ( படி )
வீரத்தடைலவன் வெநப்கபோலியனும்
வீடு ட்டும் வெதோழிலோளி!
ரஷ்யோ கதசத்தடைலவன் =ோர்சல் ஸ் ோலின்
வெசருப்புத் டைதக்கும் வெதோழிலோளி!
விஞ்ஞோன க=டைத ஜி.டி.நோயுடு
ோரு ஓட்டும் வெதோழிலோளி!
விண்வெணோளிக் திர் விவரம் ண்
சர் சி.வி.ரோ=னும் வெதோழிலோளி!-எதற்கும் ( படி )
.னத்வெதோடை மிகுந்தோலும்
பசித்துயர் =லிந்தோலும்
பணத்வெதோடை மிகுந்கதோர்-க=லும்
பணம் கசர்க் முயல்வதோலும்
உடை‹த்தோல்தோன் பற்றோக்குடைறடைய
ஒழிக் முடியும்-=க் ள்
ஓய்ந்திருந்தோல் நோட்டின் நிடைலடை=
க=ோச=ோ முடியும்-எதற்கும் ( படி )
[சங்கிலித் கதவன், 1960]
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1.7 ஏடை‹ ளின் கவர்டைவ
ஆ.... விஷயம் ஒன்று வெசோல்லப் கபோகறன்
க }டி க ளு-உண்டை=
வெவௌியோகும் கநரம் வந்தது
க }டி க ளு
ஓ.... ந ந்தது எல்லோம் கதடைவயில்டைல
தள்}டி தள்ளு-இனி
ந க் ப் கபோற சங் தியத்தோன்
வெசோல்லடி வெசோல்லு
ஓ.... வறுடை=யில்கல வோட் மில்கல
வயிற்றிலடிக்கும் கூட் மில்கல ஆ....
வறுடை=யில்கல வோட் மில்கல
வயிற்றிலடிக்கும் கூட் மில்கல
ஆ.... வெ ோடுடை=வெயல்லோம் =ோறி வருது
க }டி க ளு
குடிடைசயத்தோன்-இன்பம்
குடிடைசயத்தோன் நோடி வருது
க }டி க ளு ( விஷயம் )
நல்லவர் கபோல உல ம்மீது
நரியும் ழுகும் உலவும் கபோது
ஆ....
நல்லவர் கபோல உல ம்மீது
நரியும் ழுகும் உலவும்கபோது
நம்டை= இன்பம் நோடிவரு=ோ
வெசோல்லடி வெசோல்லு
நிம்=தியோ-உல ம்
நிம்=தியோ வோ‹ விடு=ோ
வெசோல்லடி வெசோல்லு
ந ந்தது எல்லோந் கதடைவயில்டைல
தள்ளுடி தள்ளு-இனி
ந க் ப் கபோற சங் திடையத்தோன்
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வெசோல்லடி வெசோல்லு
ஏ=ோத்தும் கபோர்டைவயிகல
ஏடை‹ ளின் கவர்டைவயிகல
எக் ோ}ம் கபோடுற கூட் ம்-நோட்டில்
எக் ோ}ம் கபோடுற கூட் ம்-=க் ள்
எதிர்த்துகிட் ோ எடுக் ணும் ஓட் ம்
( விஷயம் )
[எல்கலோரும் இந்நோட்டு =ன்னர், 1960]
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1.8 படை நீங்கும்
துணிந்தோல் துன்பமில்டைல
கசோர்ந்துவிட் ோல் இன்பமில்டைல! (துணிந்தோல்)
இனிடை= லந்துவரும் போட்டிகல-=னம்
எடைதயும் =றந்துவிடும் க ட் ோகல! (துணிந்தோல்)
சக்கும் வோழ்விகல, வடைலவரும் கபோதிகல
இனிக்கும் குரவெலழுப்ப,பறடைவயுண்டு போரிகல!
துடிக்கும் இதயங் க} தோ}ம்- ோற்றில்
மிதக்கும் ஓடைசவெயல்லோம் ோனம் (துணிந்தோல்)
ஆரோகரோவெவன்று அன்டைன போ க் ண்டு
அடை=தியிகல கு‹ந்டைத தூங்குவதுமுண்டு
வோடிடும் முல்டைல ரீங் ோர வண்டு
வருவது ண்டு =னம் வெபோங்கும் =துசிந்தும்
படை டை= நீங்கிவிடும் போட் ோகல-வெபரும்
பசியும் தீர்ந்துவிடும் க ட் ோகல! (துணிந்தோல்)
[ஒன்றுபட் ோல் உண்டு வோழ்வு, 1960]
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1.9 டைரகயறும் போடைத
தோயில்டைல தந்டைதயில்டைல
தக் துடைண யோருமில்டைல
ஒய்வில்லோக் வடைலயோகல
ஒரு வழியும் கதோன்றவில்டைல
இடைல இல்டைல =லரும் இல்டைல
னி இல்டைல ோயும் இல்டைல
தடைலயில்லோ உருவம்கபோகல
வோழ்வும் ஆனகத ( இடைலயில்டைல )
விதிகய உன்கவடைலகயோ
இதுதோன் உன் ஆடைசகயோ
தியில்லோ ஏடை‹ எங் ள்
ோலம் =ோறுக=ோ? ( விதிகய )
நிலவில்லோ வோனம்கபோகல
நீரில்லோ ஆறுகபோகல
சிடைலயில்லோ க ோயில்கபோகல
வீடும் ஆனகத ( நிலவில்லோ )
ஒருநோளில் ஓயு=ோ
இருநோளில் தீருக=ோ
பலநோளும் துன்ப=ோனோல்
உள்}ம் தோங்குக=ோ?
டைரகயறும் போடைத ோகணோம்
ண்ணீரில் ஓ =ோகனோம்
முடிவில்லோ கவதடைன ஒன்கற
ண் லோபக=ோ? ( இடைலயில்டைல )
[ஆளுக்வெ ோரு வீடு, 1960]
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1.10 நோடு வெ ட்டுப் கபோகுது
போடுபட்
ோத்த நோடு வெ ட்டுப் கபோகுது
க டுவெ ட் கும்பலோகல-நீங்
க டுவெ ட் கும்பலோகல.... ( போடு )
சூடுபட் = டை= கூடு ட்டி வோழுது
மூ ர் ளின் தடைல ளிகல-வெபரும்....சூடுபட்
கவடிக்டை யோன பல வித்டைதடையக் ண்டு பயந்து
கவதடைனயில் =ோட்டிக்கிடும் வீணரோகல
வோடிக்டை யோய் ந க்கும் வஞ்ச ச் வெசயல் ளுக்கு
வோ‹ இ மிருக்கு =ண் க=கல-இன்னும்
வோ‹ இ மிருக்கு =ண் க=கல-நோம்.... ( போடு )
சூடுபட் = டை=,கூடு ட்டி வோழுது
மூ ர் ளின் தடைல ளிகல...
[விக்ர=ோதித்தன், 1962]
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1.11 ஒன்றுபட் வோழ்வு
ஆண்: திரோடும் ‹னியில்
சதிரோடும் வெபண்=ணி
டைலக=வும் அ‹ ோகல
வர்ந்தோள் ண்=ணி
முதிரோத வெசடிகய
முல்டைல =லர்க் வெ ோடிகய
வெபண்: அன்கப என் ஆருயிகர
ஆண‹க என்னு ன்
வெதன்போங்கு பண்போடும்
தீரோத இன்பக=!
ஆண்: ஏகரோட்டும் விவசோயி
எருது டை} ஏரியிகல
வெபண்: நீரோட்டும் அ‹டை ப்போரு ண்ணோகல!
ஆண்: போரோட் கவண்டியவள்
போடைனதடைனத் தடைலயில் டைவத்து
பக்குவ=ோ வோரோ போரு பின்னோகல!
வெபண்: கதனோறு போயுது
வெசங் திர் சோயுது
ஆனோலும் =க் ள் வயிறு ோயுது
ஆண்: =ோகன இந்நோட்டிகல
வடை யோன =ோறுதல்
வந்தோலன்றி ஏது சீரு ள்?
இருவரும்: உ‹வனும் ஓயோத
உடை‹ப்பும்கபோல் நோக=
ஒன்றுபட் வோழ்க்டை யில்
என்று மிருப்கபோம்
[ ண்ணின் =ணி ள் நோ
எடுக் ப்பட் து]

த்திற்கு எழுதிய போ லில் =ோற்றம் வெசய்து திடைரப்ப த்திற்கு

****
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2. நோட்டு நலம்
2.1 வீரன்
நோட்டுக்கு ஒரு வீரன்!-வெசஞ்சிக்
க ோட்டை க்கு அதி ோரன்
அந்த நோளில் ஆற் ோடு நவோடைப
எதிர்த்த ரோ.ோ கதசிங்கு
டைதடைய நோம் வெசோல்கவோம் இங்கு:
இந்தப்போட்டை க் க ட் ோல் பரம்படைர நிடைலடை=
பளிச்சுப் பளிச்சுன்னு வெதரியும்,
கவட்டு பீரங்கி கூட் த்தில் போய்ந்து
வெவட்டியவன் டைத விபரம் புரியும்...( நோட்டுக்கு )
துள்ளிப் போயும் குதிடைர ஒன்று
டில்லித் துடைரயி ம் இருந்தது,
வெ ோல்லிச் சோரல் வெ ோங்கு பக்கிரி
வெசோல்லிப் பரிசோய்த் தந்தது
உள்}த் துணிவோய் சவோரி வெசய்ய
எல்லோப் படை யும் போய்ந்தது
உறுதி வெ ோண் வர் வரு வரு வெவன
ஓடைல எங்குக= பறந்தது (நோட்டுக்கு)
அந்தப் கபச்டைசக் ோதிகல க ட் ோன்
கதரணி = ோரோ.ோ
டில்லிக்குப் கபோனோன் குதிடைரடையப் போர்த்தோன்
கதரணி = ோரோ.ோ அவன்
திடை த்துப் கபோனதோல் சிடைறயில் தள்ளினோன்
டில்லிக்கு = ோரோ.ோ
கதரணி சிங்டை டில்லிச் சிடைறயில்
தள்ளிய =றுவோரம்
சிங் க் கு‹ந்டைதடைய ஈன்றுவிட் து
வெசஞ்சித் திருந ரம், வெசஞ்சித் திருந ரம்
சிங் க் கு‹ந்டைதடைய ஈன்றுவிட் து
வெசஞ்சித் திருந ரம்....! (நோட்டுக்கு)
உடைறயிலிருக்கும் கபோர்வோள் கபோகல
அடைறயிலிருந்தோன் கதசிங்கு!
உல வ‹க் ம் உணரும் வடைரக்கும்
=டியில் வ}ர்ந்தோன் கதசிங்கு!-தோய்
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=டியில் வ}ர்ந்தோன் கதசிங்கு!
சிடைறயிலிருக்கும் கதரணி =ன்னன்
கசதியறிந்தோன் கதசிங்கு!
புரவிய க் க் ருதி வ க்க
புலிகபோல் போய்ந்தோன் கதசிங்கு!
அப்படைன விரட்டிய அதிசயக் குதிடைரடைய
அங்க ண் ோகன!
அஞ்சோ=கலறி சவோரி வெசய்து
அரும்பு ழ் வெ ோண் ோகன....! (நோட்டுக்கு)
வசனம்: த ப்படைன மீட் கதசிங்கு ரோ.ோவுக்கு திரு=ணம் ந ந்தது. அப்கபோது டில்லி போதுஷோ
ஆர்க் ோடு நவோடைப விட்டு ப்பம் க ட் ச் வெசோன்னோன்.அடைதக் க ட் தும் கதசிங்கு ரோ.ன் என்ன
வெசோன்னோன் வெதரியு=ோ?
வெசப்புக் ோசுக்கூ வெசஞ்சி நோட் ோன்-வ
சீடை=க்கு ட்டி =ோட் ோன்-டில்லி
கசவடிக்குத் தினம் ோவடி தூக்குகவோன்-அவன்
வெதரிஞ்சும் எப்படிக் க ட் ோன்
இப்புவி =க் ள் இருப்பவெதல்லோம்-அவன்
அப்பன் வீட்டு நிலக=ோ?-இந்தக்
குப்டைபக் கூ}ங் ளின் தப்புச் வெசயல் டை}
ஒப்புக் வெ ோள்} கவணுக=ோ-நோன்
ப்பம் ட் கவணுக=ோ? (நோட்டுக்கு)
குன்று நி ர் கதசிங்கு
ண் படி ஏசினோன்
தண் லுக்கு வந்தவன்
தடைலவெதறிக் ஓடினோன்,
அன்று நவோபு கசடைன
அத்தடைனயும் கூட்டினோன்,
அ‹கு வெசஞ்சி ந டைர கநோக்கி
ஆடைன குதிடைர ஓட்டினோன்.
அந்தக் ோட்சிடையக் ண்ணோகல ண் ோன்
ரோ.ோ கதசிங்கு!
அ =து வெபோங்கி மு =து ோடைன
அடை‹த்துவரச்வெசோன்னோன்
வசனம்: அப்கபோது மு =து ோன் என்ன வெசய்து வெ ோண்டிருக்கிறோன். ஆருயிர்த் கதோ‹ன் மு =து ோன்
ல்யோண க ோலத்திலிருக்கிறோன். =ண = ளி ம் மு =து ோன் விடை க ட்கும் ட் ம் ோண் .
வந்தது வந்தது ஓடைல
வோளும் தடைல ளும் சந்திக்கும் கவடை}!
வந்தது வந்தது ஓடைல
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வோழ்க்டை வெதோ ங்கிடும் கவடை}-என்
வோர்த்டைதடையக் க ளுங் ள் கபோ லோம் நோடை}
வோழ்க்டை வெதோ ங்கிடும் கவடை}
=ோனம் வெபரிது உயிர் சிறிது-இது
வழி வழி வந்த வ‹க் =டி
=ோனம் வெபரிது உயிர் சிறிது-இது
வழி வழி வந்த வ‹க் =டி-இதில்
=ோற்றம் ந ந்தோல் என் =ோர்பின் உதிரம்-நம்
=ண்டைண =ணப்பதும் உண்டை=யடி-என்
வண்ணக்கிளிகய விடை வெ ோ டி(வந்தது)
நோடை} வெவற்றியில் திரு=ணம் இன்கறல்
ந ப்பது கவவெறன்கற
நீலகவணியில் ஏறிப்போய்ந்தோன்
வெநஞ்சில் உறுதி வெ ோண்க
வீரன்வந்தடைதக் ண்ணோகல ண் ோன்
ரோ.ோகதசிங்கு!
வெவற்றிவந்ததோய் எண்ணி =கிழ்ந்தோன்
ரோ.ோகதசிங்கு!
போரோசோரிக் குதிடைர நீல கவணிக் குதிடைர
பக் ம் பக் ம் வந்து நின்றன
சிங் ஏறுகபோல் இருவர் ஏறிய=ர்ந்ததும்
எதிரிப்படை கநோக்கிச் வெசன்றன
அணி வகுத்த படை அதிருது-அங்கு
னமிகுத்த யோடைன தறுது!
ஆர்க் ோட் ோன் வெநஞ்சம் பதறுது-அவன்
அடை‹த்து வந்கதோர் தடைல உதிருது
ஓர் கூட் ம் பல கூறோய்ச் சிதறுது-சிலர்
உ ம்பும் ோலும் கசர்ந்து ஒதறுது
அடிபட்டு,ஒடிபட்டு,மிதிபட்டு,அறுபட்டு
தடைரமுட் லோனவர் ள் எத்தடைனகயோ-தடைல
உடை பட்டுக் கு ல் வெ ோட்டி
படை விட்டுத் வெதறிபட்டு நடை

ட்டித்

துணிந்தவர் எத்தடைனகயோ!
சிங் ம் மு =து சிங் ம் எங்கும்
வெசந்நீர் ஆடி வருடை யிகல
வெசப்புச் சிடைலந ர் கதசிங்கு டை வோள்
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தீப்வெபோறி க்கிச் சு‹டைலயிகல
வெசக் ோ வோன=ோ பூமியோ வெவன்று
சிந்திக் டைவக்கும் கவடை}யிகல
தீரன் மு =து குண் டிபட்டு
வீழ்ந்தடைதத் கதசிங்கு ண் ோகன
வெவற்றியினருகில் டை வெயோடிந்தது கபோல்
க=னி துடித்து நின்றோகன
தனித்தனி =தத்தில் பிறந்த ந=து
சரித்திரக= ஒரு புதுடை=ய ோ!
இடைணந்த நம்குரலின் ஒற்றுடை= மு‹க் ம்
என்றுக= அழியோத வெபருடை=ய ோ!
தங் த் தூவெணோன்று குங்கு=ச் கசற்றில்
சோய்ந்தகதோ வெவன்று அழுதோகன....!
நம்குலப்வெபயடைர நோட்டி விடைரவிகல
நோனும் வருகிகறன் என்றோகன
சுற்றிய கசடைன அ ங் லும் வெவன்றோன்
சூரன் நவோபும் ஓடி ஒளிந்தோன்
த்தி எடுத்கத நன்றி வெ=ோழிந்தோன்
வெவற்றி வெவற்றிவெயன விண்ணிவெலறிந்தோன்!
வெபற்ற பூமிடைய வணங்கி நிமிர்த்தினோன்
வெபரும் படை வோடை} =ோர்பிகலந்தினோன்
வற்றோப் பு க‹ோன் வெசஞ்சியின் தடைலவன்
=டிந்தடைத யறிந்தோள் =ோது ரோணியும்
திரு=ண=ோகி ஒரு ண=ோகிலும்
திருமு ம் ோணோதிருந்தீகர
திடைரயில் =டைறந்ததும் ரந்தனில் முத்தம்
சிந்தியகதோடு பிரிந்தீகர!
வெபரும்படை வெவன்று திரும்புகவவெனன்று
இடும்தடை
ந்து வெசன்றீகர!
திறம்ப நின்று வரும் படை வெ ோன்று
}ந்தனில் அடை=தி வெ ோண்டீகர-என்று
சிரந்தடைனக=ோதி அழுதோக}
தியோ வீரடைனத் வெதோழுதோக}
ந ந்த டைத இது வெ=ய்யிகல-உ ன்
ரோணியும் விழுந்தோல் தீயிகல!
(நோட்டுக்கு)
[ரங்க ோன் ரோதோ,1955]
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2.2 கபோருக்கு
அடியோர் ள் உள்}த்தில் குடிவெ ோள்ளும் கதவடைதகய!
ஆதரிக் கவணுக=-என் .க் ோ கதவி
அ ங் ோத கபர் டை}யும் ஆடைலவோய்க் ரும்பு கபோல
ஆட்டிடைவக்கும் அம்பிடை நீகய-என் .க் ோ கதவி
ஆதரிக் கவணுக=
ோ ம் பறக் ோத கதசவெ=ல்லோம்
த்தியோல் வெவட்டுகவன் போதர் வெவள்டை}!-அய்யோ
ருவறுத்தவன் போதர் வெவள்டை}
போதர் வெவள்டை}வெயன்ற கபடைரக் க ட் ோல்
பத்து=ோத ர்ப்பம் பறந்துவிடும்!
இலங்டை கதசத்திற்கு இந்திரஜித்து
போஞ்சோல நோட்டிற்கு போதர் வெவள்டை}!
போஞ்சோலங் குறிச்சியின் பஞ்சவர்ணக்கிளி
வந்கதகன நோனும் வந்கதகன
பஞ்சபோணன் துயர் மிஞ்சும் ரூபவதி
வஞ்சியஞ்சிடும் வெ ோஞ்சும் கிளிவெ=ோழி
போதச் சிலம்புக் வெ ோஞ்சி
பத்தினியோல் வஞ்சி
வந்கதகன- நோனும்
வந்கதகன!
போதர்: கபோருக்கு கபோகறண்டி போதர் வெவள்டை}
கபோ விடை தோடி வெவள்டை}யம்=ோ!
வெவள்: கபோ ோகத கபோ ோகத என் ணவோ
வெபோல்லோத வெசோப்பனம் ண் தினோல்
போதர்: ண்

னவடைதச் வெசோல்லோவிட் ோல்

த்தியோல் வெவட்டிடுகவன் போதர் வெவள்டை}
வெவள்: பிஞ்சு =லருக= கசோம்பக் ண்க ன்
பிஞ்சிட் வோடை‹யும் சோ க் ண்க ன்
போதர்: பிஞ்சிட் வோடை‹யும் சோ க் ண் ோல்
பின்வோங்க ன் சண்டை யில் போதர் வெவள்டை}!
வெவள்: ஊ=த்துடைர =ோ=ோ ட் வெபோம்மு
ஊடைர விட்க ோ க் னவு ண்க ன்
போதர்: ஊடைர விட்க ோ க் னவு ண் ோல்
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ஊக் த்து ன் சண்டை வெசய்கவனடி!
ஏறியுட் ோர்ந்கதோர் குதிடைரயின் க=ல்
இழுத்துப் பிடித்தோர் டிவோ}த்டைத
டைவயோளி கயோடுதங் ோட்டுவழி
வோரி எறியுதோம் கபக்குதிடைர!
ஒட் ரங் ோடு ஒ ங் ோடு
ஓடிவருகுதோம் கபக்குதிடைர!
சில்லோ ற் ோடு வெசடிக் ோடு
சிட் ோப் பறக்குதோம் கபக்குதிடைர!
ோலில் அ ப்பட்
ற் வெ}ல்லோம்
பிறண்டு ஓடுதோம் முன்னோகல!
ஓட் ப் பி ோரத்து போடைத வழி
ஓடி வருகுதோம் பஞ்சவர்ணம்
வெ ோக்குப் பறந்ததுகபோல் குதிடைர
க ோட்டை டைய விட்டுக= ண்டு வெ ோண்டு
குதிடைரடைய விட்டுக= தோனிறங்கினோன்
க ோடை யிடி கபோன்ற போதர் வெவள்டை}!
[குலவெதய்வம்,1956]
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2.3 வெபோது வோழ்வு!
தூங் ோது! ண் தூங் ோது!
இருள் சூழும் உலகில்
வெபோதுவோழ்வு கதோன்றும்வடைர
தூங் ோது; ண் தூங் ோது! (தூங் ோது)
கவங்டை வோ நரி க=ன்டை=யோவதும்,
கவங்டை வோ நரி க=ன்டை=யோவதும்,
வீரர்=ரபு தோழ்வதும் நீங்கும்வடைர
தூங் ோது; ண் தூங் ோது!
ஆதி நீதி முடைற ஆட்சி வெசய்யகவ
அன்பு =டை‹ வெபய்யகவ
கசோதி இடைறயருள் ஆறுபோயகவ
கபதம் =டைறந்து உய்யகவ, ோணும்வடைர
தூங் ோது; ண் தூங் ோது
இருள் சூழ்ந்த உலகில்
வெபோதுவோழ்வு கதோன்றும்வடைர
தூங் ோது; ண் தூங் ோது!
[ ற்புக் ரசி,1957]
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2.4 வெசயல் வீரர்!
வரும் படை வர் படை ண்டு
=ோர்தட்டிக் }ம் புகும்
=க் டை}ப் வெபற்கறோர் வோழ் !
=ணங்வெ ோண் துடைணவர்க்கு
விடை தந்து கவல்தந்த
=றக்குலப் வெபண் ள் வோழ் !
உரங்வெ ோண்டு கபோரோடி
உதிரத்தில் நீரோடி
அறங் ோத்த உள்}ம் வோழ் !
திற=ோன பு ழ்வெ ோண்
தி =ோன கதோள் ளும்
வெசயல் வீரர் =ரபு வோழ் !
[அம்பி ோபதி,1957]
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2.5 நோங் ள் பிறந்த நோடு
ஆண்: துள்ளி வரப் கபோகறன்
சுருள் சுரு}ோய் போட்டு டை}
அள்ளி வி ப் கபோகிகறன்
அய்யோ எஞ்சோமி க}-இந்தப்
திடைரடையக் வெ ோஞ்சம் தூக்கிடுங்க ோ
தமிழ்நோடு
இருவர்: நோங் வெபோறந்த தமிழ் நோடு-இது
நோலு வெ=ோழி ளின் தோய் வீடு!
ஓங்கி வ}ரும் டைலடையத் தடைலயிகல
தோங்கி வ}ரும் திருநோடு! (நோங் )
வெபண்: =துரத் தமிழ் வழிந்து
உதிரத்வெதோடு லந்து
=னதில் துணிவுவெ ோண்டு வோழ்ந்தவர்-சக்தி
வ}ரக் டைல பயின்று கதர்ந்தவர்
ஆண்: அன்றுஎதிரிப்படை வெயழுந்து
பதறிமி ச் சினந்து
இ=யச்சரிவில் வந்த கபோதிகல-வெவற்றி
எ=க்வெ ன்கற மு‹ங்கிற்று ோதிகல!-இது (நோங் )
ஆந்திர நோடு
இருவர்: எங் ள் நோடுஆந்திர நோடு-விசோல
ஆந்திரநோடு
எந்த நோடும் இதற்கில்டைல ஈடு!
வெபண்: வெபோங்கும் கிருஷ்ணோ நதி ஓடும் நோடு
ஆண்: கபோ ம் மூன்றும் தவறோத நோடு (எங்)
வெபண்: எங் ள் வெபோழிலும் கதோன்றுவ}ர் கூடு
ஆண்: என்றும் நீ இடைதப் கபோற்றிக் வெ ோண் ோடு (எங்)
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வெபண்: கீர்த்தடைன விடைத ள் ஆயிரம் வ}ர் நோடு (எங்)
ஆண்: இடைத-கநர்த்தியு ன்
இருடை கூப்பி வோழ்த்துவக=(எங்)
ன்ன நோடு
வெபண்: தங் ம் விடை}யும் பூமி
எங் ள் ன்ன பூமி
ோகவரி ஆறு போயும்
ோட்டில் யோடைன ள் க=யும்
சோமுண்டி சக்தி க=வும்
தவறோத பக்தி வோழும் (தங் ம்)
=டைலயோ} நோடு
இருவர்: எங் ள் =டைலயோ}ம் பு ழ்வெவகு நீ}ம்
வற்றோ வ}ங் ள் அதன் அடை யோ}ம்
வெபண்: அடைலயோடும்

ல் விடை}யோடும்

ஆண்: அக் ம் பக் ம் வெ ோக்கு ளும்
வட் மிட்டுப் பறக்கும் (எங் ள்)
வெபண்: போக்கு=ரத்திகல போடை} சிரிக்கும்-பச்டைச
பட் ோடை கபோல் தலி இடைல விரிக்கும்
ஆண்: கதக்கு =ரங் ள்
விண்டைண இடிக்கும்-இன்னும்
சித்திடைரச் கசோடைலவெயல்லோம்
ண்டைணப்பறிக்கும்
அ‹குக் குயில் ள் வந்து
போடிக்கிடும்-வெதன்டைனடைய
மி}குக்வெ ோடி ப ர்ந்து
மூடிக்கிடும்
வெபண்: சிலுசிலுக்கும் அருவி
ஓடிக்கிடும்-=யில்
சிறடை விரிச்சிகிட்டு
ஆடிக்கிடும்
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ஆண்: கதனிருக்கும்
வெபண்: பூவிருக்கும்
வெபண்: =ோனிருக்கும்
ஆண்: வனமிருக்கும்
இருவர்: வெசங் னி ளுமிருக்கும்
தின்றோல் மிகு இனிக்கும் (எங் ள்)
[திரு=ணம்,1958]
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2.6 நீதி தவிக்குது
ஒருவன்: மூடை} வெநறஞ்சவங்
ோலம் வெதரிஞ்சவங்
மூத்தவங் படிச்சவங்
வோழ்கின்ற நோடு!-இது
=ற்றவன்: மூச்சுத் திணறுதுங்
முளியும் பிதுங்குதுங்
போத்துக்குங் க ட்டுக்குங்
.னங் ள் படும்போடு!-இது
ஒருவன்: வெநலடை= இப்படி இருக்குது
நீதி வெ

ந்து தவிக்குது

வெ ோடுடை= க=கல வெ ோடுடை= வ}ர்ந்து
வெநருக்குது - அது
அருடை=யோன வெபோறுடை=டையத்தோன்
வெ டுக்குது - ஊர் (வெநலடை=)
=ற்றவன்: போடைத =ோறி ந க்குது,
போஞ்சுபோஞ்சு வெ=ோடைறக்குது
ப‹டை=யோன வெபருடை= டை}க்
வெ ோடைறக்குது-நல்ல
ப‹க் வெ=ல்லோம் பஞ்சு பஞ்சோப்
பறக்குது - ஊர்ப் (வெநலடை=)
ஒருவன்: என்ன இருந்தோலும் =னுசன்
இப்படி ஆ க் கூ ோது
=ற்றவன்: எதுக்கும் ஒரு முடிவிருக்குது
அதி நோளு ஆ ோது
ஒருவன்: ஏடை‹ டை} அடிச்சுப் பறிக்கும்
எண்ணம் உ ம்புக் ோ ோது
=ற்றவன்: ோலம் வெ ோஞ்சம் திரும்புச்சுன்னோ
வனிக் ோவெ=ப் கபோ ோது-ஊர் (வெநலடை=)
ஒருவன்: அன்பு வ}ர்ந்த க ோட்டை குள்க}
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அ ந்டைத புகுந்து டைலக்குது
=ற்றவன்: வரம்பு மீறி வலுத்த டை

ள்

=க் ள் ழுத்டைத வெநரிக்குது
ஒருவன்: விருப்பம் கபோல நரி ள் கசர்ந்து
கவட்டை யோடிக் குவிக்குது
=ற்றவன்: வெவறிநோய்க்கு உரிடை= வந்து
வீட்டு ோரடைனக் டிக்குது-ஊர் (வெநலடை=)
[உத்த= புத்திரன்,1958]
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2.7 ண் தூங்குக=ோ?
எங்க உண்டை= என் நோக
ஏகனோ வெ=ௌனம் வெசோல் நோக
க=லோன வெசல்வம் வீணோ லோக=ோ?
வீ‹ோ=ல் மீ}ோகயோ! (எங்க )
மீறிவரும் குரல் க }ோகயோ
வெவற்றி வரும் கவ ம் போரோகயோ
போரோ}த் தகுந்தவள் உன் = க}ோ
போத ம் புரிந்திடும் வெபோய் = க}ோ
தோய் வோழ்ந்த வீடும் சோ ோத கபரும்
தோழ்ந்தோலுன் ண் தோங்குக=ோ (எங்க )
ோலமுன்டைனக் குடைற கூறோகதோ
ோவியங் ள் யோவும் ஏசோகதோ
வோள் வீரம் சூழ்ச்சிடைய வோழ்த்திடுக=ோ
கபோலிடையப் வெபோய்டை=டையப் கபோற்றிடுக=ோ
தோய் வோழ்ந்த வீடும் சோ ோத கபரும்
தோழ்ந்தோலுன் ண் தூங்குக=ோ....?
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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2.8 வள்}ல் வழி
அடியோர்க்கு அடியோரோய்
அத்தடைனயும் ற்றவரோய்ப்
வெபரியவரோய்ச் சின்னவரோய்ப்
கபசுகின்ற உத்த=கர!
முடி ள் நடைரத்தோலும் மூடை} நடைரக் ோ=ல்
முன்கனறி வந்தவகர-ஐயோ-உங் ள்
வெபோன்க=னி வோழியகவ!
அன்பும் அறிவும் ஆடைசயும் வெநடைறஞ்ச
ஐயோ வோழ் !வோழ் !
அம்பது வருஷம் இவடைரச் சு=ந்த
அன்டைன பூமி வோழ் ! (அன்பும்)
சின்னக் கு‹ந்டைதடையப்கபோகல துள்ளி விடை}யோடும்
குணம் வோழ் !-ஐயோ
குணம் வோழ் !-ஒரு
திடைன அ}வுகூ சுயநலமில்லோத
=னம் வோழ் -ஐயோ
=னம் வோழ் ! (அன்பும்)
ோசு பணங் டை} டை தி }ோக்கிய
டை வோழ் !-ஐயோ
டை வோழ் !
ோலந் வெதரிஞ்சு அடைத விடுதடைல வெசய்த
டைப வோழ் !-ஐயோ
டைப வோழ் !
அ}வுக்கு மீறி கசர்த்து டைவப்பதோல்
ஆபத்து வருவெ=ன்கற
அள்ளி அள்ளிகய வ‹ங்குகின்றோரிவர்
வள்}ல் வழி நின்கற-இ=ய =டைலயும்
இவரும் ஒன்கற! (அன்பும்)
[ஆளுக்வெ ோரு வீடு,1960]
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2.9 வீரச் வெசயல்
தஞ்சவெ=ன்று வந்தவடைரத்
தோய்கபோல் ஆதரித்து
வஞ்ச ரின் வெசயல் ளுக்கு
வோள் முடைனயில் தீர்ப்பளித்து
அஞ்சோத வெநஞ்சில்
அன்புக்கு இ ம் வெ ோடுத்து
அறங் ோக்கும் =க் ளி ம்
போர்த்த விந்டைதடையச் வெசோல்லட்டு=ோ?
அதிசயம் போர்த்கதன் =ண்ணிகல-அது
அப்படிகய நிக்குது எங் ண்ணிகல-நோன்
அதிசயம் போர்த்கதன் =ண்ணிகல-அது
அப்படிகய நிக்குது எங் ண்ணிகல
மூணுபக் மும்
ல் தோலோட்டுது-தன்
=ோனமுள்} =க் டை}ப் போரோட்டுது
வோனுயரும் =டைலயில் அருவி வெபருகிகய
வந்துவந்து நிலத்டைத நீரோட்டுது-பல
வ}ம்வெபருகி =றவர் கபர்நோட்டுது (அதி)
=டைலடையச் வெசதுக்கிவச்ச சிடைலயிருக்கு-அதில்
=னங் வரும் அ‹குக் டைலயிருக்கு,
=ோனிருக்கு வண்ண =யிலிருக்குச்
வெசந்கதனிருக்கு வீரச் வெசயலிருக்கு (அதி)
அங்க சந்தன =ரக்கிடை}யும் தமிழ்க் லும்-தழுவி
சந்தமிடைசத்துத் வெதன்றல் தவழ்ந்து வரும்
வெசந்தோடை‹ =லர்வெதோட்டு =ணம்சு=ந்து வரும்
இங்க தங்கி நி‹லுமில்டைல
வெபோங்கி க்
லுமில்டைல-சற்று
கநரங்கூ வெவயில் =டைறவதில்டைல
நம்டை= தழுவி த்
வெதன்றவெலதும் வருவதில்டைல.
[ டைலயரசி,1965]
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2.10 குழி பறிக்குது கவரிகல!
ஒற்றுடை=யில் ஓங்கிநின்ற சக்தியோகல-=க் ள்
உள்}வெ=ல்லோம் வெபோங்குத ோ வெவள்}ம்கபோகல
வெவற்றிவெயனும் க=டை யிகல அன்புக் ோடை}....
வீரநடை கபோடுத ோ இந்தகவடை}....
அன்பிருக்குது அறிவிருக்குது
பண்பிருக்குது போரிகல...அடைத
அழிக் எண்ணித் திருட்டு நரி ள்
குழிபறிக்குது கவரிகல...
ஒருவர்: =ோ=றவர் வழியில் பிறந்து சிறந்து
= ோவீரன் என வி}ங்குகவன்
=ற்றவர்: வோளும் தி முடை ய கதோளும்
துடைணயிருக் யோர்க்கும் உலகில்
அஞ்சிக ன்
இருவர்: எண் திடைச ளும் ண்டு நடுங்
வெவன்று வோடை சூடுகவோம்
அறிவிகல டைலஞரோய் திறனிகல
தீரரோய்
நோடும் ஏடும் எடை=ப்போ
வெதோல்லுல ம் உள்}வடைர
வ}ர்பு ழ் அடை கவோம்
கூட் ம்: இது வீரர் பிறந்த =ண்ணு -இதில்
நோவெ=ல்லோம் ஒண்ணு
சக் : அ ஆத்கத நீங் வெபரும்
வீரர் ள்தோன்-உங் டை}ப்
போர்த்கத எதிரி ஓடிப்கபோயிடுவோன்
கூட் ம்: அன்பிருக்குது அறிவிருக்குது
பண்பிருக்குது போரிகல-அடைத
அழிக் எண்ணித் திருட்டு நரி ள்
குழிபறிக்குது கவரிகல...
ஒருவர்: வெவட்டும்கூர் வோளிடைனக்
ோட்டிடுகவன்-நோட்டில்
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கவதடைன வெசய்கவோடைர வோட்டிடுகவன்
=ற்றவர்: எந்தநோடும் இதற்கீடில்டைல என்கற-என்
வெசோந்த நோட்டை ச் வெசோர்க்
=ோக்கிடுகவன்
இருவர்: ற்றவர் வெநஞ்சக் ருத்தினிகல ஒன்றி
ஒற்றுடை= வெ ோண்டுல ோண்டிடுகவோம்
வெவட்டும் கூர்வோளிடைனக்
ோட்டிடுகவோம்-நோட்டில்
கவதடைன வெசய்கவோடைர வோட்டிடுகவோம்
கூட் ம்: இது வீரர் பிறந்த =ண்ணு-இதில்
நோவெ=ல்கலோரும் ஒண்ணு
சக் : அ ஆத்கத நீங் வெபரும்
வீரர் ள்தோன்-உங் டை}ப்
போர்த்கத எதிரி ஓடிப்கபோயிடுவோன்
கூட் ம்: அன்பிருக்குது அறிவிருக்குது
பண்பிருக்குது போரிகல-அடைத
அழிக் எண்ணித் திருட்டு நரி ள்
குழிபறிக்குது கவரிகல.
[=ர்=வீரன்,1958]
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2.11 உடை‹த்து முன்கனறு
டைபயன் ள்: ஓவெரோண்ணு ஒண்ணு
ஈவெரோண்ணு வெரண்டு
மூவெவோண்ணு மூணு
நோவெலோண்ணு நோலு
வோத்தியோர்: ஓவெரோண்ணு ஒண்ணு
உள்} வெதய்வம் ஒண்ணு
ஈவெரோண்ணு வெரண்டு
ஆண் வெபண் .ோதி வெரண்டு
மூவெவோண்ணு மூணு
முத்துத் தமிழ் மூணு
நோவெலோண்ணு நோலு
நன்னிலம் நோலு
உள்} வெதய்வம் ஒண்ணு
ஆண் வெபண் .ோதி வெரண்டு
முத்துத் தமிழ் மூணு
நன்னிலம் நோலு
டைபயன்: அஞ்வெசோண் அஞ்சு
வோத்தியோர்: அஞ்சுவதற்கு அஞ்சு
டைபயன்: ஆவெறோண் ஆறு
வோத்தியோர்: நல்லறிவு ள் ஆறு
டைபயன்: ஏவெ‹ோண் ஏழு
வோத்தியோர்: இடைசக்குலங் ள் ஏழு
வெபண் கு‹ந்டைத: ஸரி =பதநிஸோ
டைபயன்: ஏவெ‹ோண் ஏழு
வோத்தியோர்: இடைசக் குலங் ள் ஏழு
டைபயன்: எட்வெ ோண் எட்டு
வோத்தியோர்: எட்டும் வடைர எட்டு
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டைபயன்: ஒன்பவெதோண் ஒன்பது
வோத்தியோர்: உயர் =ணி ள் ஒன்பது
டைபயன்: பத்வெதோண் பத்து
வோத்தியோர்: போ ல் ள் பத்து
லோலல்ல லோலல்ல லோலலல்லோ
லோலல்ல லோலல்ல லோலலல்லோ
வோத்தியோர்: உன்டைனவெயண்ணிப்போரு
உடை‹த்து முன்கனறு
உண்டை=டையக் கூறு
வெசம்டை= வழி கசரு
வெபண் கு‹ந்டைத: உன்டைன வெயண்ணிப்போரு
உடை‹த்து முன்கனறு
உண்டை=டையக் கூறு
வெசம்டை= வழி கசரு
வோத்தியோர்: அன்புக்கு வணங்கு
அறிந்த பின் இணங்கு
பண்பு ன் வி}ங்கு
பசித்தவர்க் கிரங்கு
டைபயன்: அன்புக்கு வணங்கு
அறிந்தபின் இணங்கு
பண்பு ன் வி}ங்கு
பசித்தவர்க் கிரங்கு
லோலல்ல லோலல்ல லோலலல்லோ
லோலல்ல லோலல்ல லோலலல்லோ
வோத்தியோர்: கபதங் ள் தீர்த்து
வெபருடை=டைய உயர்த்து
நீதிடையக் ோத்து
கநர்டை=டையக் ோட்டு
வெபண் கு‹ந்டைத: கநர்டை=டையக் ோட்டு
வெபோன் வெ=ோழி க ட்டு
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வெபோய்டை=டைய =ோற்று
வெபோறுப்பு ள் ஏற்று
வெபோதுப் பணியோற்று
வோத்தியோர்: திருக்குறள் நூடைல
சிறந்த முப்போடைல
ருத்து ன் ோடைல
படிப்பதுன் கவடைல
லோலல்ல லோலல்ல லோலலல்லோ
லோலல்ல லோலல்ல லோலலல்லோ
[= கன க ள்,1965]
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2.12 ஆ=ோம் சோமி ஆசோமி ள்
ஆண்: ஆறறிவில் ஓரறிவு அவுட்டு-சிலருக்கு
ஆறறிவில் ஓரறிவு அவுட்டு-இருக்கும்
ஐந்தறிவும் நிடைலக்குமுன்னோ
அதுவுங்கூ
வுட்டு (ஆறறிவில்)
அ க் மில்லோ வெபண் ள் சிலர்
ந க்கும் எ க்கும் நடை யிலும்
ஆதி ோல பண்டைபக் ோட்டிப்
பறக் விடும் உடை யிலும் (ஆறறிவில்)
தன்கரடை வெதரியோத
வெபோய்கரடை க் ோரரி ம்
டை கரடை ப் போர்க் வரும் முடைறயிலும்
அவன் ண் து கபோல் வெசோல்லுவடைத
நம்பிவிடும் வடை யிலும்
ஏ=ோறும் =னத்திலும்
ஆ=ோஞ்சோமி ருத்திலும்
எந்த நோளும் திருந்தோத
மூ த்தனத்திலும்
கசோம்கபறி சு த்திலும்
துடை நடுங்கும் குணத்திலும்
வெசோந்த நிடைலடைய =றந்து திரியும்
ஈனப் கபச்சிலும்
சிந்திக் ோத இ ங் ளிலும்
வெதண் ச் கசோத்து = ங் ளிலும் (ஆறறிவில்)
[= கன க ள், 1965]

43

2.13 வம்பு வ}ர்க்கும் கும்பல்
வெபண்: =ட் =ோன கபச்சு-தன்
வோடை}க் வெ டுக்குதுங் -அது
வெவட்டித்தன=ோக் க க்கிறவங்
ோடைதயும் வெ டுக்குதுங் (=ட் )
ஆண்: =ட் =ோன கபச்சு...
இருவரும்: =ட் =ோன கபச்சு...
சந்திலும் வெபோந்திலும் வோதம்-அதோல்
தடைலவலி =ருந்துக்கு லோபம்-அந்த
.ோடை யிகல சில க டி ள் வெசய்வது
சட்டை யின் டைப டை}க்
வெ டுக்குதுங்
கும்பல் கசர்த்து வம்பு வ}ர்த்து
குடும்பத்டைதக் லக்குதுங் -வெபருங்
கு‹ப்ப=ோக்கிகய சண்டை

ள் மூட்டி

வெபோ‹ப்டைபயும் வெ டுக்குதுங்
புரளியும் வதந்தியும் மூட்டி-ஒரு
வெபோய்டைய நூறோ க் ட்டி- ரும்
பூதவெ=ன்றும் சிறு
கபய் வெ}ன்றும்-பல
போடைதயும் ஊடைரயும் வெ டுக்குதுங் (=ட் )
அடைறயில் வ}ர்ந்து வெவௌியில் பறந்து
அவதிப் படுத்துதுங் -ஊடைர
அவதிப் படுத்துதுங் -அது
அரசியல் வடைரக்கும் நோக்டை நீட்டிகய
அடை=திடையக் வெ டுக்குதுங்
போழும் வெபோய்வெயன்று ோட்டி-உ ல்
=ோயக் கூவெ ன்று கூட்டி-உயர்
வோனத்திகல பரகலோ த்டைதப் போவெரன்
=னடைதயும் அறிடைவயும்
வெ டுக்குதுங் (=ட் )
=ட் =ோன கபச்சு-தன்
வோடையக் வெ டுக்குதுங் -அது
44

வெவட்டித்தன=ோக் க க்கிறவங்
ோடைதயும் வெ டுக்குதுங்
ஆண்: எது?
வெபண்: =ட் =ோன கபச்சு
[= கன க ள்,1965]
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2.14 டைலந்து விடும் ோலம்
ஆண் : =ணவடைறயில் கசர்த்து டைவத்து
வோழ்த்துடைரக்கும் ஓர் ோலம்
=க் டை}ப் வெபற்று =கி‹டைவக்கும் ஓர் ோலம்
=னதிகல போசங் ள் வ}ர்ந்து =டைறந்தபின்கன
னவு ண்டு விழிப்பதுகபோல் டைலத்துவிடும் ஓர் ோலம்
ோலம்.... ோலம்
சூதோட் ம் ஆடும் ோலம்-பல
=ோறோட் ம் வெசய்து கபோகும்
வோதோடி என்ன லோபம்-துயர்
=லிந்கதோர்க்கு எதுநியோயம் (சூதோட் ம்)
வெபண் : சூதோட் ம் ஆடும் ோலம்-பல
=ோறோட் ம் வெசய்து கபோகும்
வோதோடி என்ன லோபம்-துயர்
=லிந்கதோர்க்கு ஏது நியோயம் (சூதோட் ம்)
கபரோடைச ோட்டி =யக்கும்-இடைண
பிரியோத அன்டைபப் பிரிக்கும்
வெபண் : =ோறோத இன்பம் கபோகல-வந்து
=டைறந்கதோடும் =ண் க=கல
ஆண் : இனி வோதோடி என்ன லோபம்-துயர்
=லிந்கதோர்க்கு ஏது நியோயம்
சூதோட் ம் ஆடும் ோலம்-பல
=ோறோட் ம் வெசய்து கபோகும்
ஆண் : =க் ள் கவண்டும்; வெசல்வம் கவண்டும்-என
=றவோ=ல் உள்}ம் தூண்டும்
=க் ள் கவண்டும் வெசல்வம் கவண்டும்-என
=றவோ=ல் உள்}ம் தூண்டும்
=ந்டைதயோ யோவும் கூடும்
சந்டைத =ோடு கபோகல ஓடும்-இனி
வோதோடி என்ன லோபம்-உந்தன்

46

நிடைல ோண ஏது கநரம் (சூதோட் ம்)
வெபண் : வோதோடி என்ன லோபம்-துயர்
=லிந்கதோர்க்கு ஏது நியோயம்
ஆண் : சூதோட் ம் ஆடும் ோலம்-பல
=ோறோட் ம் வெசய்து கபோகும்.
[= கன க ள்,1965]
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3. இயற்டை
3.1 கபோட்டி கவண் ோம்
கரோ.ோ : ஓ....=ல்லியக் ோ
=ல்லி : ஏண்டி, கரோ.ோ அக் ோ
கரோ.ோ : =ல்லியக் ோ =ல்லியக் ோ எங் டி கபோகற?
வெ ோஞ்சம் வெசோல்லடியக் ோ
எதுக்கு இப்படி குலுக்கி ந க்கிகற?
=ல்லி : நோன்-=ணவடைறடையச் சிங் ோரிச்சு
வோசடைனடைய அள்ளித் வெதௌிச்சு
வோரவங் எல்கலோடைரயும்
=யக் ப் கபோகறன்
=ணப்வெபோண்ணு கூந்தலிகல
=ணக் ப் கபோகறன்
கரோ.ோ : நீ-=ணப்வெபோண்ணு தடைலயில் =ட்டும்
=ணக் ப்கபோகற,
நோன்-=ோப்பிள்டை} ழுத்தச்சுத்தி
வெதோங் ப் கபோகறன்
நீ-வோசடைனடையக் வெ ோடுத்துப்பிட்டு
வதங் ப் கபோகற,
நோன் வோரவங் டை யில் எல்லோம்
குலுங் ப் கபோகறன்-அடி
தந்தனத்தோன தந்தனத்தோன
சரக்கிது தோனோ? - உன்
தரத்துக்கும் உ ல் வெநறத்துக்கும் நோன்
வெ ோறஞ்சு கபோகனனோ?
=ல்லி : ள்}மில்லோ =னசுக் வெ ன்டைன உவடை=
வெசோல்வோங் - வெபரும்
விஞவெரல்லோம் ோவியத்தில் இ ம்
வெ ோடுப்போங் ,
ோத்தடிச்சோ கபோதும் என்டைனக்
ோணத்துடிப்போங் - ஓன்டைன
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ண் ோக்கூ முள்வெ} வெநனச்சு
மு ஞ்சுளிப்போங் - அடி
தந்தனத்தோன தந்தனத்தோன
சரக்கிது தோனோ? - உன்
தரத்துக்கும் உள்}குணத்துக்கும் நோன்
வெ ோறஞ்சு கபோகனனோ?
கரோ.ோ : நீ - =லருமுன்கன வந்து டை க்கு
=லிஞ்சு கபோறவ!
=ல்லி : நீ - உலருமுன்கன வெதோட் ோக்கூ
உதிர்ந்து கபோறவ!
கரோ.ோ : நீ - வ}ரும் கபோகத வெ ோம்டைபத்
கதடிப்புடிச்சவ!
=ல்லி : அதுக்கு வடை யில்லோவெ=
தனிச்சு நின்னு!-அடி
தந்தனத்தோன தந்தனத்தோன
சரக்கிது தோனோ? - உன்
தரத்துக்கும் உள்}குணத்துக்கும் நோன்
வெ ோறஞ்சு கபோகனனோ?
(தோ=டைர வருதல்)
தங் ச்சி தங் ச்சி
தோ=டைரத் தங் ச்சி
எங் ளுக்குள்க} எவதோன் சிறந்தவ
எடுத்துச் வெசோல்லு தங் ச்சி?
தோ=டைர : =லருவவெதல்லோம் உலருவதுண்டு
=றந்து கவணோம் அக் ச்சி! அக் ச்சி! - சில
=னிதடைரப் கபோல வம்பு ள் கபசி
பிரிந்தி கவணோம் அக் ச்சி! அக் ச்சி!
தோ=டைர : உலகில் சிறந்தது என்ன?
=ல்லி : அன்பு உள்}வர் வெசய்திடும் தோனம்
தோ=டைர : அந்த தோனத்தில் சிறந்தது என்ன?
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கரோ.ோ : நல்ல தன்டை= வ}ர்க்கும் நிதோனம்
தோ=டைர : அதிலும் சிறந்தது என்ன?
=ல்லி : பல அஹிம்சோ மூர்த்தி ள்
ஆரோய்ந்து வெசோன்ன உல ச=ோதோனம்!
தோ=டைர : அடைத நோம் உணர்ந்து
ந க் கவணும் எல்கலோரும்-ஒன்றோய்
இருக் கவணும்!-அப்கபோதுதோன்
உலவும் ச=ோதோனம்-எங்கும்
நிலவும் ச=ோதோனம்!
மூவரும் : அடைத நோம் உணர்ந்து
ந ந்திடுகவோம்
எல்கலோரும் ஒன்றோய்
இருந்திடுகவோம்!
[=க் டை}ப் வெபற்ற = ரோசி,1957]
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3.2 இருள் விலகும் வி}க்கு
வோ வோ வெவண்ணிலகவ-வோ இருள்
=டைறந்கதோ ப் பிறந்தோவெயன் விருந்தோளிகய!
=ங்டை =னதிகல =லிந்திடும் னவில்
பங்கு வெ ோண்டுதவும் போற்கு க=! (வோ வோ)
குமுதம் வோய் திறந்து குலுங்கும் கவடை}
குலவியு ன் ஒளிதனில் குளிக்கும் கவடை}
அமுதோன நில ண்டு ருக= ம் புகுந்தோல்
அடைதநோனும் சகிகயகன! டைல வெவள்}க=!
டைலவெவள்}க=! (வோ வோ)
நோடை} என் ண் ள் விழித்திருந்தோலுந்தன்
நடை மு ம் =கிழ்ந்தி நற்வெசய்தி வெசோல்லுகவகன
நம்பிகனன் உனதன்டைபகய நலம் வெபோங் வோ
(வோ வோ)
[வெசௌபோக்கியவதி,1957]
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3.3 தட்டி எழுப்பிடும் கசவகல
வெபண் : வெ ோக் ரக் வெ ோக் ரக்க ோ கசவகல!
வெ ோந்தளிக்கும் வெநஞ்சிகல,
வெ ோண்டிருக்கும் அன்பிகல,
அக் டைற ோட்டினோத் கதவகல
ஆண் : குப்டைபடையக் கி}றிவிடும் க ோழிகய
வெ ோண்டிருக்கும் அன்பிகல,
வெரண்டும் உண்டு என்று நீ
ண் தும் இல்டைலகயோ வோழ்விகல!
வெ ோக் ரக்க ோ வெ ோக் ரக்க ோ
வெ ோக் ரக்க ோ-க ோ-க ோ!
வெபண் : ோலம் கநரம் அறிந்து உலடை
தட்டி எழுப்பிடும் கசவகல!
ோத்திருப்பவடைரக் வெ ோத்தி விரட்டிடும்
ோரணம் என்ன கசவகல?
ஆண் : வெ ோத்தவுமில்டைல விரட் வுமில்டைல
குற்றம் ஏதும் ந ந்தி வில்டைல
வெ ோண் நிடைனவு ள் குடைலந்து கபோனபின்
இன்பம் ஏது க ோழிகய?-அந்த
எண்ணம் தவறு க ோழிகய
வெ ோக் ரக்க ோ வெ ோக் ரக்க ோ
வெ ோக் ரக்க ோ-க ோ-க ோ!
வெபண் : நோட்டுக்கு =ட்டும் கபோதடைன வெசோல்லி
நம்பிய வெபண்ணின் நிடைலடைய அறியோ
ஞோனிடைய நீயும் போரு-இது
ஞோயந்தோனோ க ளு?
ஆண் : நம்பியிருப்பதும் நட்டைப வ}ர்ப்பதும்
அன்பு-வெ=ய் அன்பு! அந்த
அன்பின் ருத்டைத விதவித=ோ
அர்த்தம் வெசய்வது வம்பு
வெ ோக் ரக்க ோ வெ ோக் ரக்க ோ
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வெ ோக் ரக்க ோ-க ோ-க ோ!
[பதிபக்தி,1958]
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3.4 =னிதடைனக் க லிவெசய்யும் பறடைவ
வெபண் ள் : ோக் ோய்க்கும் ோக் ோய்க்கும்
ல்யோண=ோம்
ோனக் ருங்குயிலு
ச்கசரியோம்!
ஆண் ள் : ண்

ண் பக் வெ=ல்லோம்

அடை‹ப்பு }ோம்
ோலம் வெதரிஞ்சுக்கி
குறிப்பு }ோம் ( ோக்)
வெபண் ள் : வீட்டுக்கு வீடு
விருந்து }ோம்
வில்லு வண்டிக் கூண்டுக=கல
ஊர்வல=ோம்
ஆண் ள் : ப‹ங் ளும் விடைத ளும்
பரிசு }ோம்-அதன்
பரம்படைர வெ=ோழியிகல
வோழ்த்து }ோம்!
எல்கலோரும்: ோக் ோய்க்கும் ோக் ோய்க்கும்
ல்யோண=ோம்
ோனக் ருங்குயிலு ச்கசரியோம்!
வெபண் ள் : ஒற்றுடை=யில்லோத
=னிதடைரப்கபோல்-அது
ஒண்டைணஒண்ணு வெ ோத்திகிட்டு ஓ டைலயோம்!
ஆண் ள் : உயர்வு தோழ்வு என்று கபதம் கபசிக்கிட்டு
ஒதுங்கி வோ‹ இ ம் கத டைலயோம்
ஒதுக்கி வோ‹ இ ம் கத டைலயோம்! ( ோக்)
வெபண் ள் : அதி =ோ ச் கசத்துகிட்டு
அல்லும் ப லும் போத்துக்கிட்டு
இருப்பவங் கபோகல ந க் டைலயோம்!
ஆண் ள் : நல்ல இதயத்டைத =ோத்திகிட்டு
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ஈயோதவன் கபோல
தடைவத்தோன் சோத்திகிட்டுச்
சோப்பி டைலயோம்!
வெபண் ள் : வரிடைச தவறோக=
குந்திக்கிட்டுதோம்
வந்ததுக்வெ ல்லோம் இ ம்
தந்திக்கிட்டு தோம்!
ஆண் ள் : =னிதடைனக் க லி
பண்ணிக் கிட்டுதோம்-அவன்
வோழ்க்டை யில் க ோணடைல
எண்ணிக்கிட்டுதோம்!
எல்கலோரும்: ோக் ோய்க்கும் ோக் ோய்க்கும் ல்யோண=ோம்!
ோனக் ருங்குயிலு
ச்கசரியோம்
[பிள்டை}க் னியமுது,1958]
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3.5 ஆணவக் குரங்கு!
ஆடு =யிகல நீ ஆடு =யிகல
ஆனந்த ந னம் ஆடு=யிகல! (ஆடு =யிகல)
போடு குயிகல இடைச போடு குயிகல
அன்பு வோ‹ இன்பம் சூ‹ அ =தில்
அடை=தி வெபருகி நிடைலவெபறகவ! (ஆடு =யிகல)
ஆ ோகத நீயும் ஆ ோகத-வீண்
ஆணவக் குரங்க ஆ ோகத
கபோ ோகத சத்தம் கபோ ோகத-வெ ோடும்
போர்டைவ ஆந்டைதகய கபோ ோகத!
வோ ோகத மு ம் வோ ோகத
வண்ண =லகர வோ ோகத!
வ‹க் =ோன பூடைச முடியுமுன்கன
=றந்தும் இதடை‹ மூ ோகத! (வோ ோகத)
ஓ ோகத =ோகன ஓ ோகத-நீ
ஓடும் வழி தவறி ஓ ோகத!
கவ ன் வடைலயிலும் சிங் த்தின் வோயிலும்
விருந்தோய் விழுந்து வி ோகத! (ஓ ோகத)
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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3.6 நல்லடைதக் வெ டுப்பவர்
வோ வோ சூரியகன
=னிதர் நிடைலடைய வெதரிஞ்சுக்
வஞ்ச ர் அதி ம் உண்டு
கநோக் ம் போத்து ந ந்துக் ! (வோ வோ)
தூங்கிக்கி ந்த உயிர் வெ}ல்லோம்
துள்ளி எழுந்திடும் ோடைலயிகல
கசோர்ந்து கி ந்த டை வெ}ல்லோம்
துணிந்திடும் பல கவடை}யிகல
உல த்டைத நிடைனச்சோகல
உ ம்பு நடுங்குது
ஊருவெ ட் க ட்டை ப் போர்த்து
நீதி பதுங்குது!
உருவங் ள் =னிதர்கபோல
ஓடி அடைலயுது
உள்}த்திகல எண்ணவெ=ல்லோம்
நஞ்சோ விடை}யுது (வோ வோ)
நோடு முன்கனற பலர்
நல்லவெதோண்டு வெசய்வதுண்டு
நல்லடைதக் வெ டுக் ச் சிலர்
நோச கவடைலயும் வெசய்வதுண்டு
ஓவெ டுத்தோலும் சிலர்
ஒற்றுடை=யோய் இருப்பதில்டைல-இந்த
உண்டை=டைய வெதரிந்தும்-நீ
ஒருவடைரயும் வெவறுப்பதில்டைல! (வோ வோ)
[போண்டித்கதவன்,1959]
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3.7 ஓடும் நீரின் சங்கீதம்
சலசல ரோ த்திகல
ம்மு டும்மு தோ}த்திகல
சத்தங் ள் கபோடுவகதன் ங்டை யக் ோ....நீ
சங்கீதம் த்துக்வெ ோண் தும் எங்க யக் ோ?
(சலசல)
ஆத்துக்குள்க} நோனிருக்
அக் டைரயில் =னமிருக்
அடைலக=கல அடைவ எழுந்து
ஆடை} வந்து தள்ளிடுகத
கநரத்திகல கபோ ணும்
நீண்
டைத கபசணும்
ஆ‹த்டைதயும் தோண்டிகய
அன்பு மு த்டைதப் போர்க் ணும் (சல சல)
பச்டைச =டைலச் சோரலிகல
பனியுறங்கும் போடைறயிகல
படை கபோகல பறடைவவெயல்லோம்
பறந்துவந்து கூடுகத!
மீனும் மீனும் க=யுகத
கவடிக்டை யோய்ப் போயுகத
ஆனந்த=ோய்க் ண் ளும்
அவடைர நோடிப் கபோகுகத (சல சல)
[ஒன்றுபட் ோல் உண்டு வோழ்வு,1960]
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3.8 இதயத்டைத திருடியவள்
என்னருடை=க் ோதலிக்கு வெவண்ணிலோகவ-நீ
இடை}யவ}ோ மூத்தவ}ோ வெவண்ணிலோகவ (என்)
ண்விழிக்கும் தோரடை ள் வெவண்ணிலோகவ-உன்டைனக்
ோவல் ோக்கும் கதோழியகரோ வெவண்ணிலோகவ ( ண்)
ன்னத்தில் ோயவெ=ன்ன வெவண்ணிலோகவ-உன்
ோதலன்தோன் கிள்ளியகதோ வெவண்ணிலோகவ (என்)
ள்}மில்லோ என்னிதயம் வெவண்ணிலோகவ-ஒரு
ள்ளியி ம் இருக்குதுடி வெவண்ணிலோகவ-அந்த
வல்லிதடைன நீயறிவோய் வெவண்ணிலோகவ-அடைத
வோங்கி வந்து தந்துவிடு வெவண்ணிலோகவ! (என்)
வெ ஞ்சினோல் தர=ோட் ோள் வெவண்ணிலோகவ....
வெ ோஞ்சினோல் தர=ோட் ோள் வெவண்ணிலோகவ-நீ
க ட் ோ=ல் பறித்துவிடு வெவண்ணிலோகவ
அஞ்சி த் கதடைவயில்டைல வெவண்ணிலோகவ-இது
அவள் தந்த போ =டி வெவண்ணிலோகவ-இது (அவள்)
என்னருடை=க் ோதலிக்கு வெவண்ணிலோகவ-நீ
இடை}யவ}ோ மூத்தவ}ோ வெவண்ணிலோகவ
இடை}யவ}ோ மூத்தவ}ோ வெவண்ணிலோகவ
என்னருடை=க் ோதலிக்கு வெவண்ணிலோகவ!
[எல்கலோரும் இந்நோட்டு =ன்னர்,1960]
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3.9 அனல் வீசும் நிலவு
ஆடைச வெ ோண் வெநஞ்சிரண்டு கபசுகின்றகபோது
ஆ ோத சிடைல ளும் ஆ ோகதோ?
ஆனந்த கீதங் ள் போ ோகதோ?
ஆ லுக்கும் போ லுக்கும்
ஊதும்கு‹ல் யோழினுக்கும்
ஆதோர=ோனது ோனம்
ஊ லுக்கும் ோதலுக்கும்
உண்டை=அன்புக் கூ லுக்கும்
உ ந்தது வோலிப ோலம்
வண்டுலோவும்=லர்ச் கசோடைலயிகல-வெதன்றல்
வந்துலோவுகின்ற கவடை}யிகல- ோடை}க்
ன்றுகபோல் உருவம் வெ ோண் ஆள் ஒருவன்
நின்று கபோட் ஒரு போர்டைவயிகல-என்டைனக்
வெ ோன்று விட் ோனடி =ோ=யிகல!
இடைதயும் அடைதயும் ண்டு
=தியும் =யக் ங் வெ ோண்டு
இதயக் தடைவ வந்து தட்டுகத-எண்ணம்
இ=யச் சி ரம் தன்டைன எட்டுகத!
அதி த் துணிவு வெ ோண்டு
ஆடைச டைரபுரண்டு
அதிரத் தடைல சு‹ன்று சுற்றுகத-நிலவு
அனடைல வோரிக் வெ ோட்டுகத
[இரும்புத்திடைர,1960]
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4. வெதய்வம் கதடுதல்
4.1 கசடைவ
ஆண் : அறம் ோத்த கதவிகய!
குலம் ோத்த கதவிகய!
அறிவின் உருவ=ோன க.ோதிகய
ண் போர்த்தருள்வோகய!
அன்டைனகய!அன்டைனகய! (அறம்)
வெபண் : க¸ =ோதோ! என் தோகய!
உன் போதம் நம்பிகனன் அம்=ோ!
சத்தியம் லட்சிய=ோய்ச்
கசடைவ வெசய்யகவ
பரோசக்திகய நீ வரம் தோ!
ஆண் : துன்பம் இல்லோ=ல் எல்கலோரும் =னம்
ஒன்றுகூடி இன்பம் வெ ோண் ோடும் தினம்
நம் =னதில் உறுதியோ கவ
=லிந்த வெ ோடுடை= நீங் கவ-இம்
=னித வோழ்வில் உயர்வு ோணகவ
நீ வோழ்த்திடுவோகய கதவிகய! கதவிகய!
வெபண் : க¸!பவோனி கலோ =ோதோ!
ஏடை‹ ளின் வோழ்வில் சு ம்தோ
சத்தியக= லட்சிய=ோய்ச்
கசடைவ வெசய்யகவ
பரோசக்திகய நீ வரம் தோ!
[=க¸ஸ்வரி,1955]
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4.2 ோதல் =ோத்திடைர
சிங் ோர கவலவகன! சிவ ோமி தன் = கன!
திடைனப்புனத்தில் குறவர் வீட்டிகல
திருட்டுத்தன=ோ புகுந்தவகன சண்மு கன - வெரோம்ப
சிறுசிகல வெவண்வெணய் திருடித் தின்னவன் =ரு= கன!
பச்டைச =யில் வோ னகன
போடுங்குறி வெசோல்லி வோ?
உச்சி=டைல விட்டிறங்கி
உல த்டைதக் ண்டி வோ?
ோசியோத்திடைர கபோடை யிகல-ஒரு
ோதல் =ோத்திடைர தின்னதுண் ோ?
கசோசியர் = ன் வெசோக் லிங் ம் - ஒங்
வெசோப்பனத்தில் வந்து வெசோன்னதுண் ோ?
ஆடைச வீட்டிகல வி}க்கு டைவக் ற
அ‹குக் ன்னிடையக் ண் துண் ோ?
கபச நிடைனச்சு ரோவும் ப லோ
பித்த =யக் ம் வெ ோண் துண் ோ? - ஐயோகவ அந்த
உத்தமி உனக்குப் பத்தினியோவோ வெ=ய்யோகவ
ஒருத்தர் நிடைலடை= இப்படியிருக்
ஒங் நிடைலடை=யும் ஒண்ணுதோனோ?...ஒரு
ருத்த ன்னியின் வெபருத்த க=னியில்
ண்டைணப் பதிச்சதும் உண்டை=தோனோ?
அருத்தம் புரிஞ்சு-அவளும் - வோடை‹க்
குருத்துகபோல வோடிப்கபோனோ
தரத்துக்க த்த தங் ரதம் - அவ
சம்=திப்போ நீங் கதடிப்கபோனோ
சரிதோனோ? - ஒரு
.ோடை க்கு என்டைனப்கபோல்
தடிச்ச உ ம்பு
அதுதோனோ?
[வெசௌபோக்கியவதி,1957]
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4.3 விடுதடைல
உள்ளும் புற=ோகி
ஒளியோகி-ஞோன
வெவௌியோகி நின்ற உடை=கய!
துள்ளும் டைல }ோகித்
துளியோகிக்
லோகித்
வெதௌிவோகி நின்ற திருகவ!
அல்லும் ப லு=ோகி
அற=ோகித் தர=ோகி
வ}=ோகி வந்த வடிகவ!
அனுதினமும் உனது =லரடி
இடைணயில் இடைணயுவெ=டைன
ஆண் ருள்வோய் அம்டை=கய...!
டை யிகல சூலமும்
ண்ணிகல ருடைணயும்
னிவோயில் அன்பு நடை யும்
வெ ோய்யோத =லர்மு மும்
குலுங்கு நவ=ணி அ‹குங்
வெ ோண் தோகய!
டை= கபோன்ற இருட்டிகல
டைவய மும் =ோந்தரும்
=யங்கும் கவடை}
வெ=ய்யிகல அறிவெவனும்
வி}க்க ற்றி டைவத்து நீ
விடுதடைல வ‹ங்குவோகய...!
[வெசௌபோக்கியவதி,1957]
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4.4 ணவனுக்குச் கசடைவ
ஓ....=ோதோ!பவோனி!
=னம் நிடைற சங் ரி!
உடைன நம்பிய கபடைதக்கு
அ=ங் ல=ோ அம்=ோ...கதவி....
ச லமும் நீவெயனத் துவங்கிய வோழ்வினில்
சகுன கபத=ோ?..இதுதோன் உனது கவத=ோ? =ங் ல
இடைச இன்னும் ஓயவுமில்டைல
=ணவடைற ஆடை =ோற்றவுமில்டைல
=ஞ்சள் அரிசி =ண்ணில் சிந்தவுமில்டைல
வந்த கபரின்பம் டைவடை ச் சு‹ல்தோகனோ?
வஞ்சம் ஏகனோ...ஓ-=ோதோ (ச லமும்)
ணவன் துடைணகய நிடைலயோன வெசல்வம்!
ணவன் உயிகர =டைனயோளின் வெதய்வம்!
ணவன் கசடைவடையப் பறிப்பதிலும் எடைனப்
பலிவெ ோள்}லோக=...=ோதோ..கதவி...=ோதோ!
[வெசௌபோக்கியவதி,1957]
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4.5 உயிர்
ண்டி திர் ோ=ம் எஞ்சுப்டைபயோ
ழுகு=டைல ப‹னி=டைல
ோல்நடை யோய்ப் கபோ கவணும்
எங் ந்தோ, எம்முரு ோ-என்கவலோ
எங்கு=ரோ-ஆ-ஆ
சுப்பிர=ணியோ-ஆறுமு ோ-நீ
ண்திறந்து போர்த்தி ய்யோ
எட்டு.ோண் குச்சிக்குள்க}... ந்டைதயோ
எத்தடைன நோளிருப்கபன்
எட்டு.ோண் குச்சிக்குள்க}- ந்டைதயோ
எத்தடைன நோளிருப்கபன்-ஒரு
=ச்சுவீடு ட்டித் தோருங் ோணும்-உச்சி
=டைலயின் க=கலோகன-ஒரு (=ச்சு வீடு)
சட்டியில் கசர்ந்தவெதல்லோம்- ந்தோ உன்
சன்னதி கசர்த்திடுகவன் (சட்டியில்)
வெ=ோட்டை ஆண்டி ஒன்டைன
முழுசோகவ நம்புகறன்
க=ோட்சம் தந்தி ப்போ-அ (வெ=ோட்டை )
தீரோத விடைன வெ}ல்லோம்
தீர்த்து டைவப்போர் க ோவிந்தம்
=ோறோத =னடைசவெயல்லோம்
=ோத்தி டைவப்போர் க ோவிந்தம்!
பட்டை நோ=ம் ண் ோல்
பசி தீர்ப்போர் க ோவிந்தம்-உன்
ட்டை
டை ந்கதறக்
டை வெ ோடுப்போர் க ோவிந்தம்!
க ோவிந்தம் க ோவிந்தம்
வெ ோடுத்தோ புண்ணியம் க ோவிந்தம்!
ரகுரோ=ோ ரகுரோ=ோ
நடுத்வெதருவிகல என்டைன வி லோ=ோ?
அ ப்போவி க} போவி க}
போர்த்துட்டு சும்=ோ கபோறீங் க}!
க ோவிந்தம் க ோவிந்தம்
க ோவப்ப ோத க ோவிந்தம்!
=ோனோகி,=யிலோகி,=ோனோகி,=யிலோகி
நோனோகி,நீயோகி,வடிவோகி வந்த வடிகவ-ஏ-ஏ
வெபண்ணோகி,ஆணோகி,கபச்சோகி
மூச்சோகி-அக யப்போ
வெபண்ணோகி ,ஆணோகி,கபச்சோகி,மூச்சோகி
ண்ணோகல வெ ோல்லும் ண்கண- ண்கண ண்கண
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ண்கண ண்கண ண்கண
உ ம்டைப நம்போகத- ண்கண
உ ம்டைப நம்போகத (உ ம்டைப)
உயிர் பிரிந்த பின்கன-இது
ஒன்றுக்கும் உதவோத =ண்கண
உ ம்டைப நம்போகத- ண்கண
உ ம்டைப நம்போகத
[அரசி}ங்கு=ரி,1957]
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4.6 எங்கும் இன்பம்
ங்டை அணிந்தவோ!
ண்க ோர் வெதோழும் விலோசோ!
சதங்டை ஆடும் போதவிகனோதோ
லிங்க ஸ்வரோ-நின்தோள் துடைண நீதோ
தில்டைலயம்பல ந ரோ.ோ!
வெசழுடை=நோதகன பரக=சோ!
அல்லல் தீர்த்தோண் வோ-வோவோ
அமிழ்தோனவோ....(தில்டைல)
எங்கும் இன்பம் வி}ங் கவ
அருள் உ=ோபதி
எளிடை= அ ல வரந்தோ-வோவோ
வ}ம்-வெபோங் வோ(தில்டைல)
பலவித நோடும் டைல ஏடும்
பணிவு ன் உடைனகய துதிபோடும்
டைலயலங் ோர போண்டிய ரோணி கநசோ
=டைலயின் வோசோ
=ங் ோ =தியோனவோ...(தில்டைல)
[வெசௌபோக்கியவதி,1957]
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4.7

வுள் எங்க

போர்த்தோயோ =ோனி னின் லீடைலடைய-கதவோ
போர்த்தோயோ =ோனி னின் லீடைலடைய-கதவோ
நிடைலயோன உல த்டைதயும்
கநரோன ப‹க் த்டைதயும்
தடைலகீ‹ோய்ப் புரட்டிவிடும்
தோறு=ோறு கவடைலடைய (போர்த்தோயோ)
பக்த .னங் ள் வனவெ=ல்லோம்
தினமும் கிடை க்கும் சுண் லிகல...¸ோ...¸ோ (பக்த)
பசியும் சுண் ல் ருசியும் கபோனோல்
பக்தியில்டைல ப.டைனயில்டைல
சுத்த=ோன கபோலி ளின்
கசோம்கபறி கவஷத்திகல! (சுத்த)
வெதோ ர்ந்து உந்தன் ண்வெணவெதரில்
ந ந்து வரும் க=ோசங் டை}
ஆட் ம் கபோட்டுப் புரள்வதுதோன்
ஆண் வனின் கசடைவயோ?
ஆலயத்டைதத் தரிசிக்
அலங் ோரம் கதடைவயோ?
ஆடை} ஆளு இடிக் றதும்
அடிதடியும் ஏடைனயோ?
அன்பர் ண்ணு அங்க வெ=ோடைறக்குது
கும்பிடு =ட்டும் இங்க ந க்குது (போர்)
விண்ணும் =ண்ணும் நீயோனோய்
வெவயிலும் =டை‹யும் நீயோனோய்
வி}ங்கும் அகில உல மிது
நீயில்லோத இ ம் ஏது? ¸ோ...¸ோ...¸ோ...(விண்)
ோசு தந்தோல்தோன் உன்டைனக்
ோணும்வழி ோட்டுவதோய்
தவு கபோட்டு பூட்டி டைவத்துக்
ட் ோயம் பண்ணுவடைதப் (போர்)
[நோன் வ}ர்த்த தங்டை ,1958]
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4.8 ஆடை} விழுங்கும் ோலம்
ஓங் ோர ரூபிநீ
ஆங் ோர க=ோகினி
உக்ர=ோ ோளி நீகய
ரீங் ோர நோதம்
நீஸ்ருங் ோர =ோதுநீ என்
வெநஞ்சூரில் வோழும் தோகய!
அம்பிடை கய முத்து =ோரியம்=ோ-உன்டைன
நம்பி வந்கதோம் ஒரு ோரிய=ோ! (அம்)
ஆடை} விழுங்கி ஏப்பமிடும் ோல=ம்=ோ ோளியம்=ோ
ஏடை‹ எங் ள் நிடைலடை=டையத்தோன்
எடுத்துச் வெசோல்கறோம் க ளு=ம்=ோ!(அம்)
ச=யபுரத்து = =ோயி ச ல உல =ோ ோளி
ன்னபுரத்து = =ோயி ோஞ்சிபுரத்து ோ=ோட்சி
குடைற ள் தீரக் வெ ோடுடை= ள் =ோற
ருடைணக் ண்ணோல் போரு=ம்=ோ!
கும்பிடுகபோடும் ஏடை‹ எங் ள்
குடும்பம் வோ‹ கவணு=ம்=ோ! (அம்)
இன்பம் என்று வெசோல்லக் க ட் துண்டு-அது
எங் வீட்டுப் பக் ம் வந்ததுண் ோ?
பண்பும் அன்பும் நிடைறஞ்சிருக்குது
பணம் அடைதக் ண்டு ஒதுங்கி நிக்குது
துன்பம் வந்வெதங் டை}ச் வெசோந்தம் வெ ோண் ோடுது
சூழ்நிடைலயும் அதுக்கு வெரோம்பத் துடைணயோகுது
சூதுக் ோரர் வெதோட்டிலிகல
ோதும் ண்ணும் வெ ட்டு-நல்ல
நீதியது கு‹ந்டைத கபோல உறங்குதம்=ோ-அடைத
நிடைனக்டை யிகல =க் ள்=னது லங்குதம்=ோ- ோசி விசலோட்சி
ன்யோ குறிச்சி,வடிவ‹கி,கபச்சி,
ச ச்சி,வெபரியோட்சி
ோட்சி வெ ோடுக்கும் மீனோட்சி!
வெதரிஞ்சு ந க்கும் சூழ்ச்சி டை}க் ண்டு உண்டை=
ஒளிஞ்சு =டைறஞ்சு வோழுதம்=ோ-இன்று
பணிஞ்சு ந க்கும் எளியவரி ம்
பசியும் பிணியும் பந்தயம் கபோடுது!
வெ ோஞ்சம் ஏ=ோந்தோல் வஞ்சம் தீர்க் ப்போக்குது
தஞ்ச=ம்=ோ உல நிடைல இதுதோனம்=ோ
கதடைவக்க ற்ற வடை யில் உன்டைன
கபோற்றுகிகறோம் தூற்றுகிகறோம்!
தீர்ப்பளித்துக் ோப்பதுந்தன் திறடை=யம்=ோ-உன்
திருவடிடையப் பணிவவெதங் ள்
டை=யம்=ோ!
அக்கினிக் ோளி பத்திரக் ோளி அந்தரக் ோளி
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உதிரக் ோளி
ந னக் ோளி சு டைலக் ோளீ!
குடைற ள் தீரக் வெ ோடுடை= ள் =ோற
ருடைணக் ண்ணோல் போரு=ம்=ோ!
கும்பிடுகபோடும் ஏடை‹ =க் ள்
குடும்பம் வோ‹ கவணு=ம்=ோ!
வெநடியசூலி வெபரும்பி ோரீ (அம்பிடை கய)
[பதிபக்தி,1958]
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4.9 நீகய துடைண!
அம்=ோ து}சி உண்டை=யின் அரசி
அடைனத்தும் உனதரு}ம்=ோ (அம்=ோ)
அகிலமும் நீகய ஆதியும் நீகய
ஆண் ருள்வோகய அன்வெபனும் தோகய
நிதமுவெ=ன் வோழ்வில் நிடைலயோன தோகய
நிடைனவிலும் னவிலும் நீகய துடைண (அம்=ோ)
=ோனமும் வெபண்டை=யும் குலப்பண்பும் வெபோங்
கதன் வெ=ோழிச் வெசல்வடைனத் தோலோட்டிக் வெ ோஞ்ச
(=ோனமும்)
=ங் ல நோணும் =ஞ்சளும் வோ‹
=னஇருள் நீங்கி =கிழ்ந்வெதன்றும் வோ‹
வழிபுரிவோய் க.ோதி நீகய துடைண! (அம்=ோ)
[நோன் வ}ர்த்த தங்டை ,1958]
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4.10 =ோசற்ற அன்பு
போசத்தோல் எடைனயீன்ற
அன்டைன தந்டைத
படைத படைதத்து நிற்கின்றோர்
= டைனக் ோண
கபசத்தோன் வோர்த்டைதயில்லோக்
ற்பு =ங்டை
பிடிவெயன்றோல் தன்னுயிடைரக்
ணவன் வோ‹
=ோசற்ற அன்புக்கு
=ரணம் உண்க ோ?
=திவெ ட்டு வந்தோகயோ
வஞ்ச ப் போம்கப!
வோ‹த்தோன் கவண்டும்
நோன்
டை=க் ோ
=னமிருந்தோல் ஓடிவிடு
=ோயப் போம்கப! =ோயப் போம்கப!
[அமுதவல்லி,1959]
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4.11 வெபண் =னசு
ஜிலுஜிலுக்கும் பச்டைச=டைல,
வெதன்றல் வெபோறந்த=டைல
வெதன்வெபோதிடை எங் ள்=டைல சோமிகயோ சோமி
கதக்கு =ரம்,போக்கு =ரம்-எங் ள்
வெதன்டைன =ரம்,புன்டைன =ரம்-எங்
வோழ்க்டை வெயல்லோம் ோட்டுக்குள்க}
ஏஞ்சோமி கயோசோமி!-நோங்
வந்ததில்கல நோட்டுக்குள்க}
சிட்டுக் குருவியிவ,சிங்கினிக் குறத்தி=வ,
சித்திடைரப் பதுடை= தோனுங் -வெபோண்ணு =னசு
முத்திடைரப் பசும் வெபோன்னுங்
டைதயன்னத் டைதயன்னத்தோனோ
டைதயோன தயன்னத்தோன
தங்கதோம் தன்னோனக் ந்டைதயோ
உன்கபடைரப் போடிவந்கதோம் சிங் ோரக் ந்டைதயோ
கவங்டை தடைனத் துரத்தி விடை}யோடும் =றத்தி
கவலன் கபரு வெசோல்லி வில்டைல எடுப்போ
மீறி வரும் புலிடைய வீரத்தினோல் அ க்கி
ஏறி மிதிச்சுக்கிட்டு பல்டைல எடுப்போ
டைதயத் டைதயத் டைதயத் தந்தின்னத்
தம்தின்னத் டைதய
திக்வெ ல்லோம் சுத்தி வருவோ-=ச்சோடைனத்கதடி
வெதன்றடைலத்தூது விடுவோ
டைதயன்னத் டைதயன்னத்தோன்
டைதயோன தயன்னத் தோனத்
தந்கதோம் தன்னோனக் ந்டைதயோ!
உன்கபடைரப் போடிவந்கதோம் சிங் ோரக் ந்டைதயோ
=டை‹க= ம் கபோலக் கூந்தல் தடைனக் ோட்டி
=யங்கிகயோ வச்சு =யில் பிடிப்போ!
=துரக் விகபோலக் க ோடைவ யிதழ் ோட்டி
வண்ணம் போ டைவச்சுக் குயில் பிடிப்போ!
பூடைனபிடிப்கபோம் அதில் புனு வெ டுப்கபோம்
வெபோல்லோத சிங் த்டைதயும் அடை த்து டைவப்கபோம்!
ஆடைன பிடிப்கபோம் அதில் தந்த வெ=ோடிப்கபோம்
அங்குசம் தடைனக் ோட்டி அ க்கி டைவப்கபோம்!
(சிட்டுக்)
சிங்கினி சிங்கினி சிங்கினி
திறடை=யுள்}வன் எடுத்துக்க ோ
ங்கினி =ங்கினி ங்கினி =ங்கினி
ர சியத்டைதப் புரிஞ்சுக் ! (சிட்டுக்)
[அமுதவல்லி,1959]
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4.12 ஞோனம்!
கதவி =னம் கபோகல
கசடைவ புரிந்தோகல
கதடைவ நிடைறகவறும்! (கதவி=னம்)
போவ விடைன தீரும்
கயோ நிடைலயோகல
கதவ வெ=ோழியோகல
=ோயோ வழி ோணும்
ஞோன =ருள்வோகய! (கதவி=னம்)
வோனில் உலோவும் வண்ண நிலோவும்
நோணம் வெ ோள்ளும் நங்டை யோள்
ஆ ல் விகநோத ஆனந்த கீத
போ ம் வெசோல்லும் =ங்டை யோள்!
அ‹கு வரும் கநரம்
அன்டைன அதி ோரம்
முழுதும் அவள் போரம்
க=ோ ம் வெவகு தூரம் (கதவி =னம்)
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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4.13 கநோட் ம்!
ஆண் : ஆடைனமு கன ஆதி முதலோனவகன
போடைன வயிற்கறோடைன பக்தர் டை}க் ோப்பவகன
க=ோடைனப் வெபோருக}
மூத்தவகன கணசோ கணசோ!
ஏவெனன்று க ளுடை=யோ-இந்த
ஏடை‹ மு ம் போருடை=யோ
குழு : புள்டை}வெயோரு க ோவிலுக்குப்
வெபோழுதிருக் வந்திருக்கும்
புள்டை} யோரு-இந்தப்
பிள்டை} யோரு?
வெபண் : புள்டை}யோருக்கு க ோவிலுக்குப்
வெபோழுதிருக் வந்திருக்கும்
புள்டை} யோரு-இந்தப்
பிள்டை} யோரு?
வெபண் : புள்டை}யோரு க ோவிலுக்குப்
வெபோழுதிருக் வந்திருக்கும்
புள்டை} யோரு-இந்தப்
பிள்டை} யோரு?
வள்ளியம்டை= கநசத்திகல
வனகவ ன் கவஷத்திகல
வோட் ங்வெ ோண் கவலனுக்கு
உதவி வெசஞ்சோரு-யோடைன
உருவில் வந்தோரு-இந்தப்
வோதங் வெ ோண் =ோப்பிடை}க்கு
என்னடி வெசய்வோரு? வெபண்ணுக்கு
எங் டி கபோவோரு?
ஆண் : ஆ¸ோ...குலுக்கி மினுக்கிக்கிட்டு
கு ங் டை}யும் தூக்கிக்கிட்டு
தளுக்கு நடை கபோட்டுகிட்டு
.ோடை யிகல போர்த்துக்கிட்டு
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வெ ோ}த்தங் டைர ஓரத்திகல-அ
எங் ப்போ கணசோ!
=யக் ம் வரும் கநரத்திகல
கூட் =ோ வந்திருக்கும் இவங்
கநோட் வெ=ன்ன வெசோல்லு=ப்போ?-இவங்
கநோட் வெ=ன்ன வெசோல்லு=ப்போ?
குழு : ஓக ோ!
வெபண் : தனக்வெ ோருத்தி யில்லோக=
தனிச்சிருக்கும் சோமியி ம்
எனக்வெ ோருத்தி கவணுமின்னு
க க் வந்தோகரோ?
ஏங்கி ஏங்கி எடைதப்
போர்க் வந்தோகரோ?
ஆண் : ஏய்..கபோக்கிரிக் குட்டி }ோ
தண்ணி தூக் ப் கபோறதுகபோல்
ண்ணிகபோ வந்திருக்கும்
வெபோண்ணு யோரு?-இவ
புருஷன் யோரு?-அந்தக்
ள்ளி யோரு?
கவப்வெபண்டைணடையப் பூசிகிட்டு
வெவறுங்டை யோகல கிண்டி விட்டு
கவடு ட்டும் கூந்தலிகல வெசங் =லம்- ோக் ோ
கூடு ட் ப் போர்க்குதுடி ருக்கு=ணி ருக்கு=ணி!
குழு : ஓக¸ோ
வெபண் : ட் ‹டை ப் போருங் டி
ோடைலப் புடிச்சு வோருங் டி!
குழு : ( ட் ‹டை )
ஆண் : ஏய்...ஒய்யோரப் வெபண்டு }ோ
ஒ ம்டைபத் துடை}க்கும் வண்டு }ோ!
குழு : வெநோண்டிக்டை வெநோண்டிக்டை
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ஊடை} மூக்கு ஊடை} மூக்கு
ஆண் : க ோண மூஞ்சி க ோண மூஞ்சி
பூடைனமுழி பூடைனமுழி!
குழு : முட்டிக் ோலு சட்டித் தடைல!
ஆண் : வெசோத்தப் பல்லு பட்டி வோயி!
குழு : நீதோன்
ஆண் : நீங் தோன்
குழு : புடிங் டி
ஆண் : நில்லுங் டி...டூர்....
[போ ப் பிரிவிடைன,1959]
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4.14 ஒகர ரத்தம்
ஊருக்வெ ல்லோம் ஒகர சோமி
ஒகர சோமி ஒகர நீதி
ஒகர நீதி ஒகர .ோதி
க }டி ண்ணோத்தோ!
மூச்சுக்வெ ல்லோம் ஒகர ோத்து
ஒகர ோத்து ஒகர தண்ணி
ஒகர வோனம் ஒகர பூமி
ஆ=டி வெபோன்னோத்தோ! (ஊருக்)
எல்கலோருக்கும் உல ம் ஒண்ணு
இருளும் ஒண்ணு ஒளியும் ஒண்ணு
இன்னும் வெசோன்னோ நீயும் ஒண்ணு
நோனும் ஒண்கண தோகன
யோரு க=கல கீறினோலும்
ரத்தம் ஒண்ணு தோகன
ஆ வெ=ோத்தம் பிறந்தவெதல்லோம்
பத்தோம் =ோதம் தோகன (ஆ )
உயிருவெ ல்லோம் ஒகரபோடைத
ஒகரபோடைத ஒகர வோசல்
ஒகர கூடு ஒகர ஆவி
போரடி ண்ணோத்தோ! (உயிருக்)
போடுபட்க ோர் வெ ோஞ்சமில்டைல
பலன் வெவடை}ஞ்சோ பஞ்சமில்கல
ஆடும் =ோடும் நோமும் வோ‹
அருள் புரிவோக}-அம்=ோ
அருள் புரிவோக}
அங் ோ}ம்=ன் க ோவிலுக்குப்
வெபோங் டைவக் கவணும்
அன்டைனயவள் எங் டை}யும்
வெபோங் டைவக் கவணும் (அங் ோ)
ஆளுக் வெ ல்லோம் ஒகர க ோயில்
ஒகர க ோயில் ஒகர பூடைச
ஒகர ஞோயம் ஒகர தீர்ப்பு!
க }டி ண்ணோத்தோ! (ஊருக்)
[ஆளுக்வெ ோரு வீடு,1960]
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4.15 ஏங்கும் ஏடை‹
டை யிகல வோங்கிகனன் டைபயிகல கபோ ல்கல
ோசு கபோன இ ம் வெதரியல்கல-என்
ோதலி போப்போ ோரணம் க ப்போ
ஏது வெசோல்லுவவெதன்றும் புரியல்கல
ஏடை‹க்குக் ோலம் சரியில்கல
=ோசம் முப்பது நோளும் ஒடை}ச்சு
வறுடை= பிடிச்சு உருவம் இடை}ச்சு
ோடைச வோங்கினோக்

ன் ோர வெனல்லோம்

ணக்கு கநோட்க ோ நிக்குறோன்-வந்து
எனக்கு உனக்குன்னு பிய்க்கிறோன் (டை யிகல)
வெசோட்டுச் வெசோட் ோ கவர்டைவ விட் ோ
பட்டினியோல் போடுபட் ோ
ட்டுக் ட் ோ கநோட்டுச் கசருது
வெ ட்டிக் ோரன் வெபோட்டியிகல-அது
குட்டியும் கபோடுது வட்டியிகல (டை யிகல)
விதவித=ோய்த் துணி ள் இருக்கு
விடைலடையக் க ட் ோ நடுக் ம் வருது
வடை வடை யோ நடை

ள் இருக்கு

=டிடையப் போர்த்தோ =யக் ம் வருது
எடைதஎடைதகயோ வோங் ணுமின்னு
எண்ணமிருக்கு வழியில்கல-இடைத
எண்ணோ=லிருக் வும் முடியல்கல (டை யிகல)
ண்ணுக்கு அ‹ ோப் வெபண்டைணப் படை ச்சோன்
வெபோண்ணுக்கு துடைணயோ ஆடைணப் படை ச்சோன்
ஒண்ணுக்கு பத்தோ வெசல்வத்டைதப் படை ச்சோன்
உல ம் நிடைறய இன்பத்டைதப் படை ச்சோன்
என்டைனப் கபோகல பலடைரயும் படை ச்சு-அண்கண
என்டைனப் கபோகல பலடைரயும் படை ச்சு
இதுக்கும் அதுக்கும் ஏங் டைவச்சோன்
ஏடை‹டையக்
வுள் ஏன் படை ச்சோன்? (டை யிகல)
[இரும்புத்திடைர,1960]
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5. சிறுவர் சீர்திருத்தம்
5.1 வீணர் ளின் வெசோல்
சின்னப்பயகல சின்னப்பயகல
கசதி க } ோ (சின்னப்)
நோன் வெசோல்லப்கபோற வோர்த்டைதடைய நல்லோ
எண்ணிப் போர ோ-நீ
எண்ணிப் போர ோ சின்னப்
ஆளும் வ}ரணும் அறிவும் வ}ரணும்
அதுதோண் ோ வ}ர்ச்சி (ஆளும்)
ஆடைசகயோடு ஈன்றவளுக்கு அதுகவ-நீ
தரும் =கிழ்ச்சி (ஆடைச)
நோளும் ஒவ்வெவோரு போ ம் கூறும்
ோலம் தரும் பயிற்சி-உன்
நரம்கபோடுதோன் பின்னி வ}ரணும்
தன்=ோன உணர்ச்சி-உன் (நரம்) சின்னப்
=னிதனோ வோழ்ந்தி கவணும்
=னதில் டைவய ோ-தம்பி
=னதில் டைவய ோ (=னிதனோ )
வ}ர்ந்து வரும் உல த்துக்க -நீ
வலது டை ய ோ-நீ
வலது டை ய ோ (வ}ர்ந்து)
தனியு டை=க் வெ ோடுடை= ள் தீரத்
வெதோண்டு வெசய்ய ோ-நீ
வெதோண்டு வெசய்ய ோ! (தனி)
தோனோ எல்லோம் =ோறும் என்பது
படை‹ய வெபோய்ய ோ-எல்லோம்
படை‹ய வெபோய்ய ோ!
கவப்ப=ர உச்சியில் நின்னு
கபவெயோன்னு ஆடுதுன்னு
விடை}யோ ப் கபோதும்கபோது
வெசோல்லி டைவப்போங் -உன்
வீரத்டைதக் வெ ோழுந்திகலகய
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கிள்ளி டைவப்போங்
கவடைலயற்ற வீணர் ளின்
மூடை}யற்ற வோர்த்டைத டை}
கவடிக்டை யோ க் கூ
நம்பி வி ோகத-நீ
வீட்டுக்குள்க} பயந்து கி ந்து
வெவம்பி வி ோகத-நீ
வெவம்பி வி ோகத!-சின்னப்
[அரசி}ங்கு=ரி,1957]
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5.2 நோடை} உல ம் நல்லவர் டை யில்!
சின்னஞ்சிறு ண்=லர் வெசம்பவ} வோய்=லர்
சிந்திடும் =லகர ஆரோகரோ!
வண்ணத் தமிழ்ச்கசோடைலகய! =ோணிக் =ோடைலகய!
ஆரிரகரோ....அன்கப ஆரோகரோ!
ஏடை‹ நம் நிடைலடைய எண்ணி வெநோந்தோகயோ?
எதிர் ோல வோழ்வில் வனம் வெ ோண் ோகயோ?
நோடை} உல ம் நல்கலோரின் டை யில்,
நோமும் அதில் உய்கவோம் உண்டை=யில்,
=ோடி =டைன கவண் ோம் க ோடி வெசல்வம் கவண் ோம்
வ}ரும் பிடைறகய நீ கபோதும் (வண்ண)
போப்போ உன் அப்போடைவப் போர்க் ோத ஏக் க=ோ?
போய்ந்கத =டிதனில் சோய்ந்தோல்தோன் தூக் க=ோ?
தப்போ=ல் வந்துன்டைன அள்ளிகய அடைணப்போர்
தோ=டைரக் ன்னத்தில் முத்தங் ள் விடைதப்போர்
குப்டைபதனில் வோழும் குண்டு=ணிச் சரக=!
குங்கு=ச் சிமிக‹ ஆரோகரோ.... (வண்ண)
[பதிபக்தி,1958]
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5.3 ோலம் =ோறும்
அ‹ோகத போப்போ அ‹ோகத!
அ‹ோகத போப்போ அ‹ோகத!
அம்=ோ இருந்தோல் போல் தருவோங் !
அனோடைத அழுதோ யோர் வருவோங் ? (அ‹ோகத)
என் தோயுமில்டைல உன் தோயுமில்டைல
என் வெசய்கவன் ண்கண ஆரோகரோ!-உன்டைன
அடைணப்போருமில்டைல =திப்போருமில்டைல
அன்டைப என் ண்கண ஆரோகரோ!
என்ன நிடைனந்கத நீ ஏங்கி அழுதோகயோ
இன்பத்கதகன ஆரோகரோ!
கபசோத நீதி ந=க் ோ ப் கபசும்
லங் ோகத வெசல்லப் போப்போ! (அ‹ோகத)
=ோறோத ோலம் உனக் ோ =ோறும்
வருந்தோகத வெசல்லப் போப்போ!
தோலோட்டும் =ோதோ தடைலசோய்த்த பின்கன
துடைணகயது சின்னப் போப்போ
தோங் ோத துன்பம் தனில்வோடும் தந்டைத
=னம்கநோகும் முன்கன தூங் ம்=ோ-அவர்
வெபருந்தூக் ம் தூங்கும் கவதோடைவப் போர்த்கத
வருவோர் என் ண்கண தூங் ம்=ோ!
[வெபற்ற = டைன விற்ற அன்டைன,1958]

83

5.4 அ க் ம் வீரமும்!
வெபண்: ஆனோ ஆவன்னோ ஈனோ ஈயன்னோ
சிறுவர் ள்: ஆனோ ஆவன்னோ ஈனோ ஈயன்னோ
ஊனோ ஊவன்னோ ஏனோ ஏயன்னோ
வெபண்: ஆனோ ஆவன்னோ அறிடைவ வ}ர்த்தவன்
கபவெரன்ன?...வெசோல்லு!
சிறுவர் ள்: வள்ளுவன்!
வெபண்: ஈனோ ஈயன்னோ எடைதயும் வெவல்லும்
வெபோருவெ}ன்ன?...
சிறுவர் ள்: அன்பு!
வெபண்: ஊனோ ஊவன்னோ உல உத்த=ன்
வெபயவெரன்ன?...வெசோல்லு!
சிறுவர் ள்: ோந்தித் தோத்தோ!
வெபண்: ஏனோ ஏயன்னோ எழுத்தறிவித்தவன்
இடைறவனோகும்
சிறுவர் ள்: ஆனோ ஆவன்னோ
வெபண்: அன்போய்ப் ப‹கும்
வெ ோம்டைப அடைசக்கும்
அம்=ோன்னு த்தும் அது என்ன?...
சிறுவர் ள்: =ோடு!
வெபண்: வெசோன்னடைதச் வெசோல்லும்
னி டை}த் தின்னும்
கசோடைலயிகல வோழும் அது என்ன?...
சிறுவர் ள்: கிளி!...
வெபண்: ருப்போய் இருக்கும்
குரல்தோன் இனிக்கும்
பறக்கும் பறடைவ அது என்ன?...
சிறுவன்: ோக் ோ!...
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சிறுமி: இல்டைல,குயில்!...
சிறுவர் ள்: ஆனோ ஆவன்னோ...
வெபண்: அன்பும் அறமும்
அ க் மும் வெபோறுடை=யும்
பண்பும் வெ ோண் வர் வெபண் ள்! (அன்பும்)
வெபண்: ஆளும் திறடை=யும்
வீரமும்

டை=யும்

வெபருடை=யும் வெ ோண் வர் ஆண் ள்!
(ஆனோ ஆவன்னோ)
[அன்பு எங்க ,1958]
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5.5 நோட்டை க் வெ டுத்தவர்
தூங் ோகத தம்பி
தூங் ோகத-நீயும்
கசோம்கபறி என்ற வெபயர்
வோங் ோகத! (தூங்)
நீ-தோங்கிய உடை யும்
ஆயுதமும்-பல
சரித்திரக் டைத வெசோல்லும்
சிடைறக் தவும்,
சக்தியிருந்தோல்
உன்டைனக் ண்டு சிரிக்கும்
சத்திரந்தோன் உனக்கு
இ ம் வெ ோடுக்கும் (தூங்)
நல்ல வெபோழுடைதவெயல்லோம்
தூங்கிக் வெ டுத்தவர் ள்
நோட்டை க் வெ டுத்தது ன்
தோனுங்வெ ட் ோர்; சிலர்
அல்லும் ப லும்
வெதருக் ல்லோ யிருந்துவிட்டு
அதிர்ஷ மில்டைலவெயன்று
அலட்டிக் வெ ோண் ோர்
விழித்துக் வெ ோண்க ோவெரல்லோம்
பிடை‹த்துக்வெ ோண் ோர்-உன்கபோல்
குறட்டை விட்க ோவெரல்லோம்
க ோட்டை விட் ோர்! (தூங்)
கபோர்ப் படை தனில் தூங்கியவன்
வெவற்றியி‹ந்தோன்-உயர்
பள்ளியில் தூங்கியவன்
ல்விய‹ந்தோன்!
டை தனில் தூங்கியவன்
முதல் இ‹ந்தோன்-வெ ோண்
டை=யில் தூங்கியவன்
பு ழ் இ‹ந்தோன்-இன்னும்
வெபோறுப்புள்} =னிதரின்
தூக் த்தினோல்-பல
வெபோன்னோன கவடைலவெயல்லோம்
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தூங்குதப்போ! (தூங்)
[நோக ோடி =ன்னன்,1958]
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5.6 வெ ோஞ்சும் குரல்!
கு‹ந்டைத வ}ர்வது அன்பிகல-நல்ல
குணங் ள் அடை=வது பண்பிகல(கு‹ந்டைத)
ஆடி

ந்திடும் ஆடைசயிகல-அது

ஓடித் தவழ்வது =ண்ணிகல!
ஆ ோயநிலவின் அடைசந்தோடும் =லரின்
அ‹டை யும் ோண்பது ண்ணிகல-வெபரும்
ஆனந்தம் அடை வது பண்ணிகல! (கு‹ந்டைத)
வெ ோஞ்சும் குரலும்,பிஞ்சு விரலும்
கு}றிப் கபசும் நிடைலயும் =ோறி
அஞ்சும் =னமும் நோணமும் வந்து
ஆடை யணிந்திடும் அறிவும் வந்து
நோளும் ந ர்ந்ததுக= ஓ கவ- ல்வி
ஏடும் ந ர்ந்திடும் கூ கவ! (கு‹ந்டைத)
ோலத் தோ=டைர கபோலத் கதோன்றும்
நிற=ோகிகய
வோனத் தோரடை நோணத் கதோன்றும்
மு =ோகிகய
வஞ்சிக் வெ ோடிதடைன மிஞ்சித் தி ழும்
வடிவோகிகய
வண்ணத் தங் ம் =ங் த் தி ழும்
வயதோகிகய
அறிவோகிகய ஒளியோகிகய வெதௌிவோகிகய! (கு‹ந்டைத)
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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5.7 இதய ஒளி!
அன்புத் திரு=ணிகய
அ =லகர!அருள் =ணக=!
அறக= கபோற்றி!
புண்பட்டு உ‹லுகின்ற
புவிதிருத்த அவதரித்த
வெபோருக} கபோற்றி!
ண்வெபற்றும் போர்டைவ வெபறோ
வம்பர்க்கும் வோழ்வளித்த
வோழ்கவ கபோற்றி!
இன்புற்றி =ோந்தர்
இதயம் ஒளியோ எழுந்த
புத்தமுகத கபோற்றி!
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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5.8 உயர்ந்த நிடைனவு
அமுதக= என் அருடை=க் னிகய
ஆடைச வெபோங்கும் ண்கண
அன்பு தவழும் வெபோன்கன
தூங்

ோ வெசல்வக= தூங்

ோ (அமுதக=)

வெ ோடியிலோடும் =லரும் நோணும்
டைலயின் வெவள்}க=...ஓ....
=டியிலோடி =‹டைலகபசி =ணக்கும்
=துரத் கதகன
=னடைதக் வரும் வெபோன்கன
தூங்

ோ வெசல்வக= தூங்

ோ (அமுதக=)

அ‹கு வோனின் நிலடைவ ஓடித்
தழுவ கவண்டுக=ோ...ஓ...
உல ம் தூங்கும் இரவில் நீ
உறங்கி ோததும் ஏகனோ?
உயரும் நிடைனவு தோகனோ?
தூங்

ோ வெசல்வக= தூங்

ோ (அமுதக=)

[உல ம் சிரிக்கிறது,1959]
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5.9 வெபண்ணரசு!
வெசங்க ோல் நிடைலக் கவ
வெசல்வம் வெசழிக் கவ
சிந்டைதவெயல்லோம் =கி‹கவ,
=ங்டை யர் குலக்வெ ோடி
வந்கத பிறந்தனள்
வ}ர்நீதி தடை‹த் கதோங் கவ!
=கு ம் ோக் வந்த
= ள் வோழி-குல
= ள் வோழி-ஒளி
=ங் ோத வெவண்குடை ப்
பு ழ் வோழி!-அன்பு
நி‹ல் வோழி! (=கு ம்)
அகிலம் கபோற்றும்
தமி‹றம் வோழி!
அள்ளி வ‹ங்கும்
=ணிக் ரம் வோழி!
அன்பு நிடைறந்திடும்
=னம் வோழி!- திர்
ஆடி விடை}ந்திடும்
நிலம் வோழி!-நீர்
வ}ம் வோழி!
ஆ}ப் பிறந்தது வெபண்ணரசு-அது
வோ‹ நிடைனத்துக் வெ ோண் ோடுகவோம்!
ோலத்துக்கும் நம்= கயோ த்துக்கும்-நன்றி
லந்தி கும்மி போடிடுகவோம்!
துள்ளித் திரியுது உள்}வெ=ல்லோம்-அடைதக்
வெசோல்லித் திரியுது எண்ணவெ=ல்லோம்!
வெசல்லக் கு=ோரி வெதரிசனம் ோணகவ
கதடித் திரியுது ண் வெ}ல்லோம்!
த்தும்

ல் வெ ோடுத்த முத்துச் சரந்வெதோடுத்த

சித்திரத் வெதோட்டிலிகல =லர்கபோல-எழில்
சிந்துகின்றோளிவள் விழியோகல!
எத்தடைன நோள் வெபோறுத்து பத்தினியீன்வெறடுத்த
முத்திடைரத் தங் ம் இனி முடைறகபோகல-நலம்
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வெபற்றி வ}ர்வோள் பிடைறகபோகல!
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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5.10. உன்டைன நம்பு!
இந்த =ோநிலத்டைதப் போரோய் = கன
உந்தன்-வோழ்க்டை தடைன உணர்வோய் = கன-இ}ம்
=னதில் வலிடை=தடைன ஏற்ற ோ-மு
வோட் =டைத உடை‹ப்போல் =ோற்ற ோ! (இந்த =ோநில)
துயர்தடைனக் ண்க பயந்து வி ோகத
கசோர்டைவ வெவன்றோகல துன்பமில்டைல
உயர்ந்தி கவ நீ உன்டைனகய நம்பிடுவோய்
உதவி வெசய்வோர் யோருமில்டைல (இந்த =ோநில)
கபதத்டைதப் கபசி கநரத்டைத விழுங்கும்
பித்தருமுண்டு-அவர்
பக்தருமுண்டு
லோபத்டைத கவண்டி ஆபத்தில் வீழும்
நண்பருமுண்டு-வெவறும்
வம்பருமுண்டு (இந்த =ோநில)
[ ல்யோணிக்குக் ல்யோணம்,1959]
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5.11 நல்லவனோ
உன்டைனக் ண்டு நோனோ
என்டைனக் ண்டு நீயோ
உல்லோசம் வெபோங்கும்
இன்பத் தீபோவளி
ஊவெரங்கும் =கிழ்ந்து
ஒன்றோ லந்து
உறவோடும் கநர= ோ-ஆ...
உறவோடும் கநர= ோ
ன்னத்தில் ஒண்கண ஒண்ணு
னோ த் தோ ோ
ண்ணுக்குள் விடை}யோடும் டைலகய நீ வோ ோ
எண்ணத்தில் உனக் ோ இ ம் நோன் தருகவன்
எனக்கு இனி நீ என்வெனன்ன தருவோய்?
வல்லடை= கசர, நல்லவனோ ,
வ}ர்ந்தோல் கபோது= ோ - ஆ...
வ}ர்ந்தோகல கபோது= ோ
சித்திரப் பூப்கபோல சிதறும் =த்தோப்பு
தீகயதும் இல்லோ=ல் வெவடித்திடும் க ப்பு!
முத்திடைரப் பசும்வெபோன்கன ஏனிந்த சிரிப்பு?
மு க=ோ =லகரோ இது என்ன ரசிப்பு!
மின்வெனோளி வீசும் உன் எழில் ண் ோல்
கவவெறன்ன கவணு= ோ-ஆ...
கவவெறன்ன கவணு= ோ (உன்டைனக்)
[ ல்யோணப் பரிசு,1959]
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5.12 சிறுவரி ம் திறடை=
திரு ோகத! போப்போ திரு ோகத!
வறுடை= நிடைலக்குப் பயந்துவி ோகத
திறடை= இருக்கு =றந்துவி ோகத
சிந்தித்துப் போர்த்து வெசய்டை டைய =ோத்து-தவறு
சிறிசோ இருக்டை யில் திருத்திக்க ோ
வெதரிஞ்சும் வெதரியோக= ந ந்திருந்தோ-அது
திரும்பவும் வரோக= போர்த்துக்க ோ (திரு)
திட் ம் கபோட்டுத் திருடுற கூட் ம்
திருடிக்வெ ோண்க இருக்குது-அடைதச்
சட் ம் கபோட்டுத் தடுக்கிற கூட் ம்
தடுத்துக் வெ ோண்க இருக்குது
திரு ரோய் போர்த்துத் திருந்தோவிட் ோல்
திருட்டை ஒழிக் முடியோது (திரு)
வெ ோடுக்கிற ோலம் வெநருங்குவதோல்-இனி
எடுக்கிற அவசியம் இருக் ோது
இருக்கிறவெதல்லோம் வெபோதுவோய்ப் கபோனோல்
பதுக்கிற கவடைலயும் இருக் ோது
ஒதுக்கிற கவடைலயும் இருக் ோது
உடை‹க்கிற கநோக் ம் உறுதியோயிட் ோ
வெ டுக்கிற கநோக் ம் வ}ரோது-=னம்
கீழும் க=லும் புர}ோது! (திரு)
[திரு ோகத,1961]
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5.13 துன்பம் வெவல்லும் ல்வி!
ஏட்டில் படித்தகதோடு
இருந்து வி ோகத!-நீ
ஏன்படித்கதோம் என்படைதயும்
=றந்துவி ோகத (ஏட்டில்)
நோட்டின் வெநறிதவறி
ந ந்துவி ோகத-நம் (நோட்டின்)
நல்லவர் ள் தூற்றும்படி
வ}ர்ந்துவி ோகத! நீ (ஏட்டில்)
மூத்கதோர்வெசோல் வோர்த்டைத டை}
மீறக்கூ ோது-பண்பு
முடைற ளிலும் வெ=ோழிதனிலும்
=ோறக்கூ ோது
=ோற்றோர் டை ப்வெபோருடை} நம்பி
வோ‹க்கூ ோது-தன்
=ோனமில்லோக் க ோடை‹யு ன்
கசரக்கூ ோது! நீ
துன்பத்டைத வெவல்லும் ல்வி
ற்றி கவணும்
கசோம்படைலக் வெ ோல்லும் திறன்
வெபற்றி கவணும்
வம்புவெசய்யும் குணமிருந்தோல்
விட்டி கவணும்-அறிவு
வ}ர்ச்சியிகல வோன்மு ட்டை த்
வெதோட்டி கவணும்! நீ (ஏட்டில்)
வெவற்றிக=ல் வெவற்றிவர விருதுவரப்
வெபருடை=வர
க=டைத ள் வெசோன்னதுகபோல்
வி}ங்கி கவணும்
வெபற்றதோயின் பு ழும்,நீ பிறந்த
=ண்ணின் பு ழும்
வற்றோ=ல் உன்கனோடு
வ}ர்ந்தி கவணும்! நீ (ஏட்டில்)
[கு=ோர ரோ.ோ,1961]
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6. ோதல் சுடைவ
6.1 ோதலின் இலக் ணம்
ஊர ங்கும் கவடை}யிகல
உள்}ம் வரும் கசோடைலயிகல-இவ
யோருக் ோ த் ோத்திருந்தோ
ஏரிக் டைரயிகல?-அதுதோன்
எனக்கும் புரியகல! (ஊர ங்கும்)
ஆரணங்கின் டை=யலிகல
அந்தியி}ம் வெவய்யிலிகல
அங்வெ ோருவர் வருவதுண்டு
அடைதயும் வெசோல்லிவி முடியகல,
இங்கிருக்கும் இவ=னசு
எங்க இருக்குகதோ வெதரியகல? (ஊர ங்கும்)
உ}றோகத வெபோன்னம்=ோ
உள்}டைதச் வெசோன்னோ என்னம்=ோ?
லங் ோகத குப்ப=ோ
நலுங்கு டைவப்பது எப்பம்=ோ?
ப‹ங் ோலப் டைபத்தியம் உங் ள்
இ}ங் ோதல் ஏற்கு=ோ? (ஊர ங்கும்)
ோரணம் வி}ங்கியும் டைதகயண்டி
ோதலின் இலக் ணம் இதுதோண்டி
வீணர் ள் இட் சோதி கவலிதோண்டி
விந்டைத ள் புரிவதும் அதுதோண்டி!
ஊர ங்கும் கவடை}யிகல
உள்}ம் வரும் கசோடைலயிகல-அவர்
வோகரவெனன்று வோக் ளித்தோர்;
வந்து கசரகவ-அதனோல்
=னமும் சரியில்கல (ஊர ங்கும்)
[ரங்க ோன் ரோதோ,1956]
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6.2 ோதல் பலன்
வெபண் : வோ ோத கசோடைல
=லர் பூத்த கவடை}
வ}ர் ோதலோகல
=னம் வெபோங்குகத! (வோ ோத)
ஆண் : தோ=டைரப் பூ க=கல
தோவிடும் மீன் கபோகல
ோமினி நீவெயன்
ருத்தினில் போய்ந்தோகய
வெபண் : என் ோதல் ரோ.ோ,
எழில் க=வும் கநசோ
=ங் ோத நிலகவ இம்
=ோநிலம்...நோணிடும்...
=ோரகன...வோ ோத
ஆண் : குறும்பும் நியோயக=
அரும்கப =ோரகன!
ரும்கப ஆடைசக் ோவியக=!... ரும்
=ோந்தளிர் க=னி
வோய்த்த என் ரோணி!
வெபண் : பு ழ்ந்தினிக் விபோ
கபோதோது கநரம்
ஆண் : புது = =யிகல வோ
கபோகவோம் ஆற்கறோரம்...
வெபண் : வோழ்வெவனும் ஓ ம்
புதுப் பள்ளிக்கூ ம்
ஆண் : =ோண்புயர் போ ம் கூறுது
கநர்வழி கசருது...
வெபண் : ஆற்கறோரம் க=வும்
அ ர்கசோடைல கபோல
ப ர் ோதலோகல
பலன் ோணுகவோம்;
சு ர் வீசி வோழ்வில்
சு ம் ோணுகவோம் (ஆற்கறோரம் க=வும்)
[படித்த வெபண்,1956]
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6.3

ல்

ப்கபன்

உனக் ோ எல்லோம் உனக் ோ -இந்த
உ லும் உயிரும் ஒட்டியிருப்பதும் உனக் ோ
எதுக் ோ ண்கண எதுக் ோ ?-நீ
எப்பவும் இப்படி எட்டியிருப்பதும் எதுக் ோ ?
ண்ணுக்குள்க} வந்து
ல ம் வெசய்வதும் எதுக் ோ ?-வெ=ள்}க்
ோதுக்குள்க} உந்தன்
ருத்டைதச் வெசோல்லிடு முடிவோ (உனக்)
பள்ளியிகல இன்னுவெ=ோருதரம் படிக் ணு=ோ?-இல்கல
பயித்திய=ோய்ப் போடி யோடி நடிக் ணு=ோ?
துள்ளிவரும் ோகவரியில் குளிக் ணு=ோ?-வெசோல்லு
கசோறுதண்ணி கவறுஏதுக= இல்லோவெ=
வெ க் ணு=ோ (உனக்)
இலங்டை ந ரத்திகல இன்பவல்லி நீயிருந்தோல்
இந்து= ோ சமுத்திரத்டைத இங்கிருந்கத தோண்டிடுகவன்;
க= ம்கபோகல வோனவீதியிகல நின்னு மிதந்திடுகவன் இடி
மின்னல் =டை‹புயலோனோலும் துணிஞ்சு
இறங்கிடுகவன் (உனக்)
[புடைதயல்,1957]
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6.4 ஆடைசக்குப் கபதமில்டைல
ண்ணுக்கு கநரிகல, டைல என்ற கதரிகல
டை வெ ோட்டி ஆடிவந்த ோதகல.
இன்னும் சந்கத க=ோ?
ஏனிந்த கவ க=ோ?
மின்னலின் கதோழி எந்தன் மீதிகல
எண்ணங் ள் யோவும் அங்க
எழிலன்னம் நோனும் இங்க
இனிவிட்டுப் கபோவவெதங்க ?
இனிவிட்டுப் கபோவவெதங்க
முடிடைவக் ோணோ=கல....
வெசோல்லக் கூ ோதவெதல்லோம்
கதோன்றும் இந்த நோழிடை
பல்லக்கு கபோன்ற =ங்டை
பக் ம் வந்தோல் வெவட் ம் மீறோகதோ?
ஆடைசக்குப் கபதமில்டைல
அதில் =ட்டும் கவதமில்டைல
அறிவுக்க கவடைலயில்டைல
குறிடைவக்கும் கபோதிகல
வெ ோஞ்சம் வெபண் க=ோ ம் வெவல்லும்
வெநஞ்சம் ஏது போரிகல?
வெ ோம்புத் கதனோன என்டைனக்
வெ ோள்டை} வெ ோண்டீர் வெவள்டை}யன்போகல!
[அல்லோவுதீனும் அற்புதவி}க்கும்,1957]

100

6.5 நோணம் எதற்கு
ஏதுக்க ோ?.......
இருவிழி =ருளும் நோணங் ள் ஏதுக்க ோ? (ஏதுக்க ோ)
என்ன நிடைனகவோ? இ}டை=த் துணிகவோ?
சின்ன வோயில் புன்னடை ஏதுக்க ோ? ஏதுக்க ோ?
புன்டைனக் வெ ோம்பிகல புரளும் பூங்வெ ோடி
=ண்ணில் சிந்திடும் வோச =லரும்,
விண்கணோடு குலவும் ண்ணோடி நிலவும்
வீணோகும் வெ=ௌனம் ஏதுக்க ோ?
வீசும் கவல்போர்டைவ ஏதுக்க ோ?..... (ஏதுக்க ோ)
ஓடை த் தோ=டைர ஏடுகபோல்-மு
சோடை
ோட்டிடும் தங் க் லசக=!
ஒய்யோர நிடைலகய உண் ோக்கும் சிடைலகய
ஓயோத குறும்பும் ஏதுக்க ோ?
உல்லோச =யக் ம் ஏதுக்க ோ? (ஏதுக்க ோ)
[வெசௌபோக்கியவதி,1957]
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6.6 ஆடைச வ}ருது
இல்லோத அதிசய=ோ
இருக்குதடி ர சிய=ோ
எடைதவெநனச்சி இவ=னசு
இப்படி யோச்சுகதோ? (எடைத)
ண்ணுக்குள்க} புகுந்திருந்த
ோதலடைனப் பிரிஞ்சிருந்தோ
வடைலப்பட்டு வெ=லிவதுண்டு -அப்படியிருக்கு=ோ?-இல்டைல
முன்னும் பின்னும் ப‹க் மின்றி
வெ=ோதன் வெ=ோதலோப் போத்திருந்தோ
என்வெனன்னக=ோ பண்ணிடு=ோம்-இப்படியிருக்கு=ோ?
சின்னஞ்சிறு பருவத்திகல
வெரோம்ப வெரோம்ப ஆ‹த்திகல
சிந்தடைன ள்
வெசல்வதுண்டு-அதோயிருக்குக=ோ?-இல்டைல
ன்னியரின் னவினிகல
ோணுகின்ற
லுக்குள்க}
எண்ணமீன் ள் க=ய்வதுண்டு -இதோயிருக்குக=ோ?
=ன்னன் க=கல வெவச்ச
ஆடைச வ}ருது-=னசு
வண்டிச் சக் ரம் கபோகல
சும்=ோ சு‹லுது
கவடைலயோய்ப் கபோனவரு
வெவற்றியு ன் வருவோரு
=ோலயிட்டு =ணமுடித்து
வோழ்விலின்பம் தருவோரு
வோடை‹த் கதோட் ம் கபோல தடை‹த்து
=ங் ல=ோய் வோழ்வோரு
=ஞ்சு}ோ மு த்தினிகல
=ஞ்ச}ோ த் தி ழ்வோரு
வெவௌக்கி எடுத்த
வெவங் லத் தவடைல-உனக்கு
என்னடி வடைல
அந்த ரோசோ= ன் ரோசோவுக்கு
ரோசோத்தியோய் ஆவதற்கு
நல்ல நோளும் வந்து இருக்கு ஆனோலும்
இந்த ரோணிக்குத் தோன்வெ ோஞ்சம் கிறுக்கு (இல்லோ)
[ ற்புக் ரசி,1957]
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6.7 விருந்துக்கு அடை‹க்குது
ஓ.......
சின்ன =ோ=ோ!-வெரோம்ப கநர=ோ-உன்டைனத்
கதடி =னசு வோடுகறன் குடிடைசகயோர=ோ
வெபோன்னுச்சரம் கபோட்டுகிட்டுபூத்தமு ம் ோட்டிக்கிட்டு
வண்ணக்கிளி வந்திருக்க ன் வோசப்பக் =ோ
வெபோண்ணோ}ோம் என்டைனகய ண்ணோலம் பண்ணிகய
எந்நோளும் வோ‹கவ ஏந்தோன் தயக் க=ோ? (சின்ன)
ஆடைச வீரோ-மீடைசக் ோரோ-கபசறீர் க.ோரோ-=ோறோ
கநசம் =றந்தீரோ?
வீசுங் ோத்து விருந்துக் டை‹க்குது
வித்தோரக்குருவி முத்தோரங்க க்குது (சின்ன)
ண்ணோகல வெவல்லும் =ோது-நோகன அது
வெசோன்னோகல வி}ங் ோது
என்ன கவணும் ஏது கவணும்
என்டைனப் போர்த்துக் க ளுங் ோணும்
வெசோந்தக் ோரி கவணு=ோ?
சூழ்ச்சிக் ோரி கவணு=ோ? (சின்ன)
[வெசௌபோக்கியவதி,1957]
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6.8 சக்திக்குக=ல் ஆடைச
ஓ க ோ க ோ =ச்சோன் நீங் }ோ?-இங்க
உள்க} நுடை‹ய வந்தீங் }ோ?
க க் ோத டைதடையக் க ட்டிங் }ோ?-அடைத
க ட்டிருந்தும் க ள்வி டை}ப் கபோட்டீங் }ோ!
வண்ணமு வெவட் ‹கி
வட் விழிக் ட் ‹கி
சின்னஞ்சிறு வெபோட் ‹கி வெதரியு=ோ?-அவ
அன்னநடை மின்னலிடை
அத்தடைனயும் கசர்ந்து ஒரு
வெபோண்ணோவந்து வெபோறந்திருக் ோ புரியு=ோ?
முத்தத்திகல க=ோடி ளிருக்கு
ட்டிப்கபோடும்-டை டைய
ட்டிப்கபோடும்-நித்தம்
ரத்தத்திகல நீஞ்சிற சோத்தோன்
சத்தம் கபோடும்-=ச்சோன்
சத்தம் கபோடும்
சக்திக்கு க=ல் ஆடைசயிருக்கு
த விப்போர்க் மீடைசயிருக்கு
முத்திப்கபோன ோதல் கிறுக்கு
முளிச்சுக்ிிட்க குரு ோயிருக்கு
அவடைல நிடைனச்சு உரடைல உருட்டும்
அயித்டைத =வடைனப் போருங் டி
வடைல புடிச்சிக் லங்குறோரு
ோடைலப் புடிச்சி வோருங் டி
தவடை} தத்துற நடை ந க்குற
சங் தி என்ன கூறுங் டி
வெ ோவடை} நிடைறய தண்ணி வச்சு அதில்
இவடைரப் புடிச்சி கபோடுங் டி
குதிச்சு ஆடுங் டி-வந்து
கூட் =ோப் போடுங் டி
=திச்சு ந ங் டி-வடை
=ோடைலயப் கபோடுங் டி
கபோட்டிக்கு வந்தவரு
=ோட்டிக் கிட் ோரோம்
வெபோண்ணுக்குக் கிண்ணி வச்சு
க ோட்டை விட் ோரோம்
பூட்டிய வீட்டில்
புகுந்து கிட் ோரோம்
வெபோட்டிடையத் கதடி
ஆடை} மிதிச்சோரோம்
த்திடையக் ண்வெ ோருத்தர்
ோதல் வெ ோண் ோரோம்
டை யில் வெ ோடுத்தவு ன்
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ண்ணீர் விட் ோரோம்
எத்தடைன கபகரோ
ஏ=ோந்துட் ோரோம்
சத்திரவீரர் வித்டைத
ோட்டுரோறோம் (கபோட்டி)
சந்தர்ப்பம் போத்து ஒரு
சோமி வந்தோரோம்
சக்தி நிடைறஞ்சுதுண்ணு
சோம்பல் தந்தோரோம்
=ந்திரம் பண்ணி
=யக் ப் போர்த்தோரோம்
=யங் ோத ன்னி
விலங்டை ப் பூட்டினோ}ோம் (கபோட்டிக்கு)
வோடி வோடி ட் ப்வெபோண்வெண வோடி
வந்திருச்சு க.ோடி =ந்திரத்டைத மீறி
வோசலுக்கு முன்னோடி-க¸ய்
ருப்கபோ சிவப்கபோ =ச்சோன்
விரும்புறது வெபண்தோனடி
சப்கபோ இனிப்கபோ =ச்சோன்
ஒம்க=கல ஒரு ண்தோனடி
போரு போரு பக் ம் வந்து போரு
ஊரு கபரு ஒனக்குச் வெசோல்லுவோரு
ஒண்ணுமில்கல த ரோறு-க¸ய் ( ருப்கபோ)
ஏது ஏது இது வெதரியோது
இருக்குது - ோது
எதுவும் க ட் ோது
எ த்டைத விட்டு ந ரோது - க¸ய் ( ருப்கபோ)
வீரோ-வீரோதி வீரரோன சூரோ!
=ோறோத க=ோ ங் வெ ோண்டீரோ?
=ோகணோடுறவோ வந்தீரோ?
ஏறோத =ோ=டைலயில் ஏறி கவங்டை கயோடு
கபோர் புரிந்து வெபரும் கபறடை ந்கதோவெ=ன
ஊர் திரும்பி விடுவீரோ......?
போரினில் அதி ோரமுடை ய
நோரியரி ம் உ=து சக்தி
நீரினில் விழும் தீ!
கவரு ன் எல்லோ விதி ளும்
=ோறிடும் ஒரு =ங்டை வெசோல்லில்
அடைத =றந்தீகரோ?-இத்தடைன க ட்டும்
அறிவி‹ந்தீகரோ?
ஓரக்
லில் ஈரமிருந்தும்
ஊன்றும் விடைதயதில் உயிர் வெபறோது;
உணர்ந்து திரிந்து ஓடினோகல
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உங் ள் உயிர் இனி உ லில் வோழும்
அடைத =றந்தீகரோ-இத்தடைன க ட்டும்
அறிவி‹ந்தீகரோ?
[வெசௌபோக்கியவதி,1957]
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6.9 வண்டை த்கதடும் =லர்
சிங் ோரப் பூங் ோவில்
ஆடுகவோக=
கதனூறும் வெதன்போங்கு
போடுகவோக=!
ன்னிப்வெபோண்ணு
லங்குது நின்னு
என்னக=ோ எண்ணி
சு‹லுது ண்ணு
அன்னந்தடைனக் ண்வெ ோருத்தன்
ஆடைசவெ ோள்ளுறோன்
ன்னம் வச்சுக் வெ ோண்டுகபோ
னவு ோணுறோன்
என்டைனக் வெ ோண்டு வெசல்லும்
அந்தக் ள்}ன் யோரடி?
எங் ளுக்வெ ன்ன வெதரியும்
வெசோன்னோத்தோனடி
வண்ண =லரடி மு ம்
வோடுவது ஏனடி?
வண்டு வரவில்டைல என்ற
வருத்தந்தோனடி ( ன்னி)
டை யும் டை யுந்தோன் க=}ம்-இந்தக்
ணக்குக்குள் இருக்குது தோ}ம்;
சதங்டை ட்டி -தோ}த்டைத ஒட்டிக்
கும்மியுங்வெ ோட்டிக்- ண்டைணயும் வெவட்டிப்
பலபல டைல டை} அபிநயங் ோட்டிப்
பம்பரப் வெபண் ளின் நோட்டியப்கபோட்டி (டை யும்)
ஒன்னத்தோகன,ஒன்னத்தோகன,
ஓ சின்ன =ோகன
ஊடை=யோனகதனடி?
ஒண்ணுமில்டைல கபோங் டி
ன்னத்திகல கரோ.ோ நிறம்
ோணுவதும் ஏகனோ?
ோலம் வெசய்யும் கவடிக்டை க்கு
ோரணந்தோன் நோகனோ?
ோணோத ோட்சிடைய எல்லோம்
ற்படைன பண்ணுதல் ஞோய=ோ?
ோணோ= எப்படியம்=ோ
ற்படைன வந்திடும் =ோய=ோ?
ஒன்னத்தோகன- ஒன்னத்தோகன (சிங் ோர)
[வெசௌபோக்கியவதி,1957]
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6.10 இன்பம் ோணலோம்
வெபண்:
சின்னப்வெபண்ணோன கபோதிகல
அன்டைனயி ம் நோன்ஒரு நோளிகல
எண்ணம்கபோல் வோழ்வு ஈக று=ோ?-அம்=ோ
நீவெசோல் என்கறன்! (சின்ன)
வெவண்ணிலோ! நிலோ!-என்
ண்ணல்லவோ லோ!-உன்
எண்ணம்கபோல் வோழ்விகல!
இன்பம்தோன் என்றோள்! (வெவண்)
ன்னிஎன் ஆடைசக் ோதகல!
ண்க ன் =ணோ}ன் கநரிகல!
என்னோடைச ோதல் இன்பம் உண்க ோ?-கதோழி
நீ வெசோல் என்கறன் (வெவண்)
ண்.ோடை கபசும் வெவண்ணிலோ!
ண்ணோ}ன் எங்க வெசோல்நிலோ!-என்
ண் ள்கதடும் உண்டை=தடைன
வெசோல்நிலகவ என்கறன்!
ஆண்:
வெவண்ணிலோ! நிலோ!-என்
ண்ணல்லவோ லோ!-உன்
எண்ணம்கபோல் வோழ்விகல
இன்பம் ோணலோம்!
[ஆரவல்லி,1957]
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6.11 மூடிடைவத்த ோதல்!
ஆண் : =ஞ்சப்பூசி, பூ முடிச்சி
=ங் லக் குங்கு=ம் வச்சு
வெ ோஞ்சும் கிளி கபோலவந்த அஞ்சகல-ஒன்ன
க ோயிலு ட்டிக் கும்பி ப்கபோகறன்
வெநஞ்சிகல!
வெபண் : அக் ம்பக் ம் போர்க் ோ=,
அனு=தியும் க க் ோ=
வெதக்குச் சீடை= ஆடுகபோல த்துகற-சும்=ோ
வெசோக்குப்வெபோடி கபோட்டு என்டைனச் சுத்துகற
ஆண் : சங் ம் ப‹க் வெ ோத்துகபோல
வெபோங்கு ல் முத்துகபோல
=ங்டை கய நீ சிரிச்ச-என்
=னடைதத் தட்டிப் பறிச்சு
ண் ட்டி வித்டைத ோட்டிக்
டை டையக் ட்டிப் கபோடுகற
ருப்பட்டிப் கபச்சுக்குள்க}
ோதடைலவச்சு மூடுகற (=ஞ்ச)
வெபண் : வெசோல்லித்தோன் வெதரியணு=ோ?
சும்=ோ ம்=ோ கி}றணு=ோ?
கிறுக்குப்கபோல உ}றணு=ோ?
உள்}த்திகல ள்}த்தனம்
கூ ோகத =ச்சோன்;
க ோ=ோளி கவஷங் ள் கபோ ோகத-வெவறுங்
க ோணங்கி ஆட் ங் ள் ஆ ோகத
ஆண்: நீ வெபோல்லோத வெபோம்புக},
வெபண் : என்டைனப் புரிஞ்சிக் ோத ஆண்பிள்க},
ஆண் : அ
எல்லோம் எனக்குத் வெதரியும் வெபோண்கண
எதுக்கு இப்படி நீ தயங்குற-ஒன்டைன
ஏ=ோத்திட்டுப் கபோறோப்கபோல
ஏக் ம்புடிச்சி =யங்குற
வெபண் : அடி ஆத்கத யோரும்
பர்த்துகிட் ோக் ோ வெபோல்லோப்பு!
ஆண் : அ
அதுக்வெ ல்லோம் நீ அஞ்சோகத-என்
ஆத்தங் டைரத் தோ‹ம்பூ! (=ஞ்ச)
[வெசௌபோக்கியவதி,1957]
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6.12 தடை கபோடும் நோணம்
இன்ப மு ம் ஒன்று
ண்க ன்- ண்டு
எதுவும் வி}ங் ோ=ல்
நின்கறன்-அடைத
இரகவ உன்னி ம் வெசோல்ல
வந்கதன் (இன்ப)
கத ோ=ல் அடைலயோ=ல்
கநரிகல-சு ம்
ஓக ோடி வந்தது
வோழ்விகல
=னம் ஆனந்தம்
போடுவகதகனோ-இது
ஆரம்ப .ோடை ள்
தோகனோ-இன்று (இன்ப)
கதோன்றோத நிடைனவெவல்லோம்
கதோன்றுகத- ண் ள்
தூங் ோ=ல் ஆடைசடையத்
தூண்டுகத-அது
ஏவெனன்று க ட் வும்
ஓடுகத-புது
நோணம் வந்கத தடை
கபோடுகத-வெபோங்கும் (இன்ப)
[நோன் வ}ர்த்த தங்டை ,1958]
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6.13 வெபண் வெதய்வம்
ற்பின் இலக் ணக=
}ங் மில்லோத தில க=!
தீபக= வெபண் வெதய்வம்-உன்
ண்ணிகல நீர்வெபரு க்
வடைலயிகல =னம் உரு க்
டும் பயணம் கபோவவெதங்க ?
டும் பயணம் கபோவவெதங்க ?
வெபரும் போசக= இ‹ந்து-=னம்
போதியிகல ஒடிந்து
உனதோடைசக் லசக= வெநோறுங்கியதோ? (வெபரும்)
வெசோந்தமும் பந்தமும்
சு ங் ளும் அன்பும்
சூழ்ந்து வெ ோண்க தினம் போரோட்டும்.... (வெசோந்த)
இன்பவெ=ன் றுடைன நம்படைவத்துக=
இடை யினில் ஏ=ோற்றும்-இதில்
எத்தடைன =ோறோட் ம்? (வெபரும்)
ோலத்தின் டை ளில்
வண்டியும் =ோடும்
ண் திடைசயில்-அதன்
=னம்கபோல் ஓடும்... ( ோல)
எங்கு கசருக=ோ
என்ன ஆகுக=ோ
இங்கில்டைலகயோ வனம்-எதுவடைர
உன் பயணம்? (வெபரும்)
[நோன் வ}ர்த்த தங்டை ,1958]
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6.14 கபசும் விழி ள்
துடிக்கும் வோலிபக=
வெநோடிக்குள் கபோய்விடுக=
அதற்குள் ோண்பவெதல்லோம்
ஆனந்தக=!ஆனந்தக=!
வடை}யலின் நோதம்
வோக}ோடு சிகந ம்
வோழ்வின் உல்லோசம்
=ோ=ணம் வீசும்!
எனதோடைச கபோகல
ந ந்தோல் =ண்க=கல
நோ ோளும் ரோ.ோ நீகய-அதனோல்
ோண்பவெதல்லோம் ஆனந்தக=!
இனித்திடும் ோலம்
இ}டை=யில் .ோலம்
=னத்தினில் புதுடை=டைய
வ}ர்க்குது க=லும்
விழியோகல கபசும்
அழியோ கநசம்
நிலம் மீதில் நீங் ோதகத!-அதனோல்
ோண்பவெதல்லோம் ஆனந்தக=! ஆனந்தக=!
[=ர்=வீரன்,1958]
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6.15 சிடைலக்குள் வெதய்வம்
பறித்த ண்டைணப் பதித்துவிட்க ன்
பத்தினிகய நீ எந்தன் ணவன் ண்கண
எடுத்த டை யோல் வெ ோடுத்து விடு
ஏடை‹க்கு வோழ்வு வெ ோடு!
இதயக் க ோயில் அடுத்தவக}! அருள்=ணிகய!
அறங் ோத்த தமிழ் = க}! அம்=ோ உன்க=ல்
ஆடைணயிட்டுக் க ட்கிகறன்
அன்பிருந்தோல் பண்பிருந்தோல் ண்வெ ோ ம்=ோ!
ஏடை‹க்கு உன் அருள் எட் ோத சி ரக=ோ?
இன்னமும் ண் ள் குருக ோ?
இரு வெசவியும் =ந்தக=ோ-நோன்
அழுதகுரல் வெ ோஞ்சக=ோ?
இதயமும் ல்லோனகதோ?
இரக் ம் பிறக் வில்டைலகயோ?
வோய் திறந்து வெசோல்லம்=ோ?-உன்
= ளின் டைதடையக் க }ம்=ோ-துன்பம்
வடைர
ந்து கபோனபின்பும் வெ=ௌன=ோ?-நீதி
முடைற
ந்த நீயும் வெபண் ள் வெதய்வ=ோ?
வெபற்றுதோ வெவன்று கவண்டும்
=துடைரத் திருந ர=திர
சி ரத்கதோடு குரலும் உயர
=டைற ற்றவர் பதறப்
வெபோறி சிதறிய நோவெவங்க ?
= ரக் வெ ோடியும் வெ ோற்றவன்
=ணி வெபோன் முடியும் ட்வெ ோடு
=ண்ணில் வீ‹ப்வெபோங்கிய =னவெ=ங்க ? (வோய்திறந்து)
ண்ணிலுதிரும் =லவெரடுத்து
ற்புநோரில் சரம்வெதோடுத்து
அன்டைனகய உன் ோலடியில் சோற்றிகனன்-தினம்
ஆலயத்தில் அன்பு வி}க்க ற்றிகனன்;
உன்டைன நம்பிநம்பி என்றும் கபோற்றிகனன்-இன்று
ஒளியி‹ந்த ணவகரோடு நிற்கிகறன்;
வெசம்பும் ல்லும் வெதய்வவெ=ன்று
நம்புகவோர் ள் பித்தவெரன்று
சித்தர் ள் உடைரத்தவெ=ோழி வெ=ய்தோகனோ?
சிற்பி ள் வெசதுக்கி டைவத்த
சித்திரச் சிடைல ளுக்குள்
கதவி வந்திருப்பதுவும் வெபோய்தோகனோ?
தனிச் சிலம்வெபடுத்து
ஊர்த‹ற்ப ச் சினத்வெதரிந்த
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சக்தியுண்வெ னப் படை த்த ர்வக=ோ?
=டைனச்சு ம் வெ டுத்து ண்
=ணிச் சு ர்தடைனப் பறித்து
வோ டைவத்தல் நீ வ}ர்த்த தர்=க=ோ?
அம்=ோ....அம்=ோ....அம்=ோ.....!
[தங் ப் பதுடை=,1958]
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6.16 விருந்து!
=ருந்து விக்கிற =ோப்பிள்டை}க்கு
விருந்து டைவக் ணும் வோருங் டி
பறந்து பறந்து ஆடுங் டி-நம்ப
படை‹ய போட்டை ப் போடுங் டி
மிரண்டு மிரண்டு முளிக்கிறோரு
விவரம் என்ன க ளுங் டி
விஷயம் புரிஞ்சு கபோகும்-அவர்
வெபோட்டிடையத் வெதோறந்து போருங் டி (=ரு)
சூரண=ோ =ோத்திடைரயோ
கவடைரப் புடுங்கி அடைரச்சதோ
பூரண=ோ குணந்தரு=ோ
வெபோதிடை முனிவர் கலகிய=ோ
என்னங் ோணும் டைவத்தியகர
இப்படிநின்னோ ந க்கும்
சின்னப்பிள்டை} நடிக்கிறீங்
சிரிப்பில்கூ சிக் ன=ோ? (=ரு)
வெபோல்லோத =யக் முங்
வெசோல்லோ=ல்தோன் வருதுங்
எல்லோக= சக்குதுங்
ஈர=லரும் சுடுதுங்
என்னடி ோசியம்=ோ
இவருக்கு அது புரியு=ோ?
வெசோல்லடியம்=ோ வியோதி டை}
வெவல்ல இவரோல் முடியு=ோ? (=ரு)
அந்தப் புரத்திகல டைவத்தியம் போர்த்து
அனுபவம் இருக் ோ இல்டைலயோ?-அவள்
தங் க் ரத்திகல நோடி போர்க் வும்
டைதரிய மிருக் ோ வெசோல்டைலயோ?
இன்பக் கு}த்திகல ஏ =லரோ
இருப்பவள் எங் ள் எ.=ோனி-தினம்
இ}டை= குலுங் வரும் எழில்ரோணி-அவள்
அன்பு =னதிகல என்ன இருக்குகதோ
அறிந்து வெ ோண் ோல் நீர் வெபரும் ஞோனி
யோருக்கும் வி}ங் ோதவள் போவி...ஓய்ஓய்ஓய்ஓய்
வெ ோஞ்சுவோ வெ ஞ்சுவோ அஞ்சினோ மிஞ்சுவோ
மிஞ்சினோ அஞ்சுவோ வெ ஞ்சுவோ வெ ோஞ்சுவோ
வெதரியு=ோ?
ஆண் : சரியம்=ோ
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வெபண் : =ருந்து...போடுங் டி!
[தங் ப் பதுடை=,1958]
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6.17 ண்ணும் ண்ணும் கபசுது
ண்கணோ
ண்ணு லந்தோச்சு
ோணோத இன்பம் ண் ோச்சு
ஒண்கணோ ஒண்ணு துடைணயோச்சு
உள்}ம் வெநடைனச்சது ந ந்தோச்சு ( ண்கணோ )
வெபோன்னோன வெபோண்ணு தனியோ நின்ன
வெபோல்லோத ோலம்
ந்தோச்சு
ண்ணோ}கனோடு கிண்ணோரம் கபசும்
வெபோன்னோன கநரம் வெபோறோந்தோச்சு ( ண்கணோ )
சின்னஞ் சிறிசிகல அஞ்சு வயசிகல
வெநஞ்சிகல வெ ோண் அன்பு-இ}ம்
பிஞ்சிகல வெ ோண் அன்பு-இப்கபோ
என்ன பண்ணியும் பிரிக் முடியகல
போரோ=கல வந்த வம்பு...எதிர்
போரோ=கல வந்த வம்பு ( ண்கணோ )
ன்னக் துப்பிகல வெசல்லச் சிரிப்பிகல
அன்டைனக்கு வந்த அன்பு....அதில்
என்டைனக்கும் இல்கல வம்பு...அது
என்டைனயும் உன்டைனயும் க க் ோக=
இடைணக் ப் கபோவுகத வம்பு...ஆ¸ோ
கவண் ோக= இந்த வம்பு ( ண்கணோ )
எங்க
என் இன்பம் எங்க ? என் இதயம் எங்க ?
படை வர் நடுங்கும் நடை எங்க ?-என்
பக் ம் இருந்த பலம் எங்க ? (எங்க )
வீர=ோமு ம் வெதரியுகத-அது
வெவற்றிப் புன்னடை புரியுகத
விந்டைதப் போர்டைவயில் க=னி உருகுகத
க=லும் க=லும் என் ஆடைச வெபருகுகத
ோதல் வ}ருகத! வோழ்வு =லருகத!
[நோக ோடி =ன்னன்,1958]
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6.18 போர்த்து ரசிப்கபன்!
ஆண் : பக் த்தில் இருப்கப-நோன்
போத்துப் போத்து ரசிப்கபன்
வெவக் த்திகல முழிப்கப-நோன்
விஷயம் வெதரிஞ்சு சிரிப்கபன் (பக் த்திகல)
வெசக் ச் சிவந்திருக்கும்
சிங் ோரக் ன்னத்திகல
வெசல்ல=ோக் கிள்ளிடுகவன்-நோன்
உள்}வெதல்லோம் வெசோல்லிடுகவன்
(பக் த்திகல)
பக்குவம் தவறோத
பரவக் வெ ோண்டை மீன் கபோல
பளிச்சிண்ணு துள்ளிடுகவ
போஞ்சி =னடைச அள்ளிடுகவ (பக் த்திகல)
ோகவரி ஓரத்திகல
ோல் பதுங்கும் ஈரத்திகல
ோடைலயிகல நோன் ந ப்கபன்
லப்டைப வெ ோண்டுகிட்டு,
ட் ‹கி நீ வருகவ
விடைதடையக் வெ ோண்டுகிட்டு-வெநல்லு
விடைதடையக் வெ ோண்டுகிட்டு (பக் த்திகல)
வோய்க் ோ வெவட்டின டை}ப்பிகல-நோன்
வந்து குந்துகவன் வரப்பிகல-புது
=ஞ்சள் நிறத்திகல, வெ ோஞ்சும் மு த்திகல
வெநஞ்டைசப் பறித்திடும் வஞ்சிக் வெ ோடிநீ
ஞ்சிக் வெ ோண்டு வருகவ-இன்பம்
டைலயத்திகல தருகவ (பக் த்திகல)
வெபண் : அப்புறம்?
ஆண் : ஒரு வீர = டைனப் வெபத்திடுகவ...!
வெபண் : ஆடை}ப் போருங் !...
ஆண் : நீ தோலோட் த் வெதரியோக=
தவிச்சிடுகவ-நோன்
தந்தோனத்தோம் தோ}ம் கபோட்டுப் போடுகவன்
வெபண் : எங்க போடுங் ...?
ஆண் : ஆரோகரோ ஆரிரகரோ ஆரோகரோ ஆரிரகரோ
அப்போ அம்=ோ வெசோன்னடைதக் க ளு
அறிவு வந்ததும் சிந்திச்சுப்போரு
அலட்சிய=ோ இருந்தி ோகத சின்னத் தம்பி
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அதி கவடைல ோத்திருக்குது உன்டைன நம்பி-நோட்டில்
அதி கவடைல ோத்திருக்குது உன்டைன நம்பி
வெபண் : அப்புறம்...?
ஆண் : நீ
பக் த்திகல இருப்கப-நோன்
போத்துப் போத்து ரசிப்கபன்
[கதடி வந்த வெசல்வம்.1958]
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6.19 டைலயோன நிடைல
வெபண் : ‹னி எங்கும் திரோடும்
அ‹கு =ங்டை சதிரோடும்
டைலயோன நிடைல ோண வோ...நீ வோ வோ
டைலயோன நிடைல ோண வோ
ஆண் : டைலயத்திகல ஞ்சி வெ ோண்டு
டைரயிகல வரும் வெபண்டைணக் ண்டு-அங்க
லப்டைப தடைன =றந்து உ‹வன்
லங்குகின்றோகன!- நின்று
=யங்குகின்றோகன!
வெபண் : அவள் சிரிப்பும் இ}ந்துடிப்பும் - ஒரு
வெநோடிக்குள் அவடைன இழுக்குகத....( ‹னி)
ஆடிவரும் நதிகயோரம்,
ஆணும் வெபண்ணும் வெவகுகநரம்
அழுக்கு நீங் த் துணி துடைவக்கும்
கவ த்தினோகல - அவர் ள் கநசத்தினோகல
ஆண் : ஆடைச டை}த் தூண்டிவிடும்
அடைண டை}யும் தோண்டிவிடும்
அரிய வெபரிய ர சியத்டைத
அறிந்தி லோக= - நோம்
அறிந்தி லோக=!
வெபண் : எந்தன் =யிகல...=டை‹ முகிகல
ஆண் : இ}ங்குயிகல...அதன் குரகல
இருவரும் : எழில் குலுங்கும்
உலடை உணர்ந்திடுகவோம்
[திரு=ணம்,1958]
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6.20 =ோறும் =னம்
வெபண் : ஆண் ள் =னக= அப்படிதோன் - அது
அடிக் டி =ோறும் இப்படித்தோன் (ஆண்)
திரு=ண=ோகிடும் முன்கன ஒன்றும்
வெதரியோதவர்கபோல் இருப்போங்
திரு=ண=ோகி =டைனவிடையக் ண் ோல்,
வெவடுக்கின்னு முடைறப்போங்
ஆண் : ¸ோ! ¸ோ!
வெபண் : ஆண் ள் =னக= அப்படித்தோன் - அது
அடிக் டி =ோறும் இப்படித்தோன்
ஆண் : வெபண் ள் குணக= அப்படித்தோன் - அதன்
கபச்சும் கபோக்கும் இப்படித்தோன் - இந்த (வெபண்)
=ண=ோகு முன்கன வோயும் கபசோ=ல்
=திப்பு =ரியோடைத தருவோங் - திரு
=ண=ோனபின்கன வரிந்து ட்டிக் வெ ோண்டு
குஸ்திக்கும் வருவோங்
வெபண் : ஓக¸ோ க¸ோ க¸ோ!
ஆண் : வெபண் ள் குணக= அப்படித்தோன் - அதன்
கபச்சும் கபோக்கும் இப்படித்தோன்
வெபண் : அன்பு னிந்தி டை
அருகினில் வோருங்

டை} நீட்டி

ஆண் : ஓக¸ோ!
வெபண் : இன்ப வோழ்வில் சில நோட் }ோனபின்
எட்டியும் கபோவோங் (ஆண்)
ஆண் : கபோட் ோ கபோட்டியில் வெபண் ளுக்குள்க}
வெபோறோடை= யடை வோங்
வெபண் : ஆ=ோ!
ஆண் : கபோனோ கபோகுதுன்னு ஆண் ள் இருந்தோல்
வெபோறுடை=டையக் குடை வோங் (வெபண்)
வெபண் : =ோகன கதகன என்பவெதல்லோம் - ஒரு
=ோதம் வெசன்றதும் =ோறிடுகத
ஆண் : வணக் மும் பயமும் பக்தி ளும் - ஒரு
வோரம் வெசன்றதும் ஓடிடுகத
வெபண் : ¸ோ...¸ோ...¸ோ...
ஆடை= வெ}ன்ற வெபண் டை} எண்ணி
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ஆட் ம் கபோடுவோங்
அதுவும் கபோதோ=ல் ச=யம் போர்த்கத
அடிக் வும் துணிவோங் ! (ஆண்)
ஆண் : இந்தப்
வெபண் ள் குணக= அப்படித்தோன் - அதன்
கபச்சும் கபோக்கும் இப்படித்தோன்
[நோன் வ}ர்த்த தங்டை ,1958]

122

6.21 பூ=ோடைல கபோட் வன்
ஆண் : எழுந்வெதன்னு ன் வோரோய்...வெசோக் ம்=ோ
எழுந்வெதன்னு ன் வோரோய்!
வெபண் : எங்கு என்டைன அடை‹க்கிறோய்
என் =ம்முத ரோ.ோ?
ஆண் : என்கனோ நீ வர
ஏனடி தோ=தம்?
வெபண் : ஏவெனன்று க க் ோகத
ோல்வெரண்டும் கநோகுது
ஆண் : கநோ ோ=ல் சு வெ=ல்லோம்
தோனோ ப் பிறக்கு=ோ!
வெபண் : கபோ ோத ஊவெரல்லோம்
கபோனோத்தோன் வெபோறக்கு=ோ?
ஆண் : (வசனம்) வெபண்கண,என் வெபோறுடை=டைய
கசோதிக் ோகத; ஆத்திரம் வந்தோல் உன்டைன
என்ன வெசய்கவன் வெதரியு=ோ?
வெபண் : (வசனம்) என்ன வெசஞ்சிடுகவ...¸ூக்கும்
ஆண் : த்திடைய உருவிக் குத்திடுகவன் - உன்டைன
ண் துண் ோ வெவட்டிடுகவன்
வெபண் : நிறுத்தய்யோ... நிறுத்தய்யோ
கநரங்வெ ட் கநரத்திகல
ஊடைர விட்டு ஓடுவது எதுக் ய்யோ?
ஆண் : வோண்ணோ வந்தி டி.....
=ரியோடைத யில்லோதவக}
ஏண்ணு க க் ோகத
எதிர்த்துப் கபசோகத
எட்டி விரட்டிடுகவன் - உன்டைன
விட்டுப் பிரிந்திடுகவன்
வெபண் : நீகய ச ோயவெ=ன நிடைனயோ=ல்...நோதோ
வோயோல் க=ோசக= கபோகனன்=தியோ=ல் கபடைத
=ோயம் எதுவும் இல்டைல
வருத்தம் வெ ோள்}ோகத என்டைன
=ன்னித்தரு} கவண்டும்
வந்தனம் வெசய்கதன் ஸ்வோமி!
ஆண் : பத்தினி ரத்தினக=
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பறந்துவந்த சீதனக= - என்
உத்தரவு கபோல உத்தமி - நீவெயோரு
உதவிதோன் வெசய்யகவண்டும்
வெபண் : (வசனம்) என்ன உதவி வெசய்யணும்
அப்படிகய ஆ ட்டும் ஸ்வோமி
பூ=ோடைல கபோட்டுப்கபோன
=ோ=ோ வருவதற்குள்
ோ=டைல வந்ததய்யோ டைவத்தியகர
=ோமியோர் டைவத்துப்கபோன
சோ=ோடைன வித்துத்தகரன்
=ருந்கததும் கபோடு=ய்யோ டைவத்தியகர
ஆண் : ண்டைணயி‹ந்தவக}
ட் ‹குப் வெபண்=யிகல - இந்தக்
டை ண் =ருந்டைத - என்
டை வெ ோண்டு பூசினோல்
ண் ண் குணம் வெபறலோம்
வெபண் : ளிம்கபோ ளிம்பு ளிம்கபோ ளிம்பு
ோயத்திகல வெபருங் ோய மிருந்தோலும்
=ோய=ோய் =டைறக்கும் ளிம்பு
வெவள்டை}க் ளிம்பு, ருங் ளிம்பு,
வீரக் ளிம்பு
வெசோல்ல முடியோத கநோய் ளுக்கும் - ஒரு
சூரணமிருக்கு வோங்கிடுங்க ோ - அடைத
பல்லில் ப ோ=கல
உள்ளுக்குப் கபோ ணும்
போஷோணம் கசர்ந்தது போர்த்துக்குங்க ோ
( ளிம்கபோ)
[தங் ப்பதுடை=,1958]
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6.22 தோலி ட்டும் வீரன்
கதோழி ள் : =ோடைனத்கதடி =ச்சோன்
வரப்கபோறோன் - ஓ
வரப்கபோறோன்
தோ}த்கதோ தோலி
ட் ப்கபோறோன் - ஏ
ோட் ப்கபோறோன் (=ோடைன)
தடைலவி : தோலி ட்டும் வீரனவன்
யோரு? - ஏ
எந்த ஊரு?
=ோடைல ட் கவணும்
வெ ோஞ்சம் கூறு - ஏ
என்னகபரு? (=ோடைன)
கதோழி : கபோதும் கபோதும் க லி சும்=ோ கபோடி-ஏ
வெபோடிவச்சுப் கபசும் வம்புக் ோரி
சின்னஞ்சிறு அன்னம் - நீ
எண்ணும் பல எண்ணம்!
தடைலவி : முன்னும் பின்னு=ோ வந்த பின்னும்
1.கதோழி : பிறகு என்ன பண்ணும்....
2.கதோழி : உறவு வந்த பின்னும்..... (=ோடைன)
தடைலவி : அ‹கிகல நடை யிகல
சு வெ=ல்லோம் நிடைறந்து விடுக=ோ?
கதோழி : ஆடைச வெபோங்கும் கதோற்றம்
அமுதூட்டும் ப‹த்கதோட் ம்!
தடைலவி : என்வெனன்னக=ோ வெசோல்லி
என் =னடைசக் கிள்ளி
இங்கு=ங்கும் ஓ டைவக்கும் ள்ளி
1.கதோழி : பருவம் வந்து துள்ளி
2.கதோழி : உருகுறோக} வல்லி.... (=ோடைன)
[நோக ோடி =ன்னன்,1958]
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6.23 கசடைவ
வீடு கநோக்கி ஓடுகின்ற நம்டை=கய
நோடி நிற்குகத அகன நன்டை=கய - உண்டை=கய
கதடுகின்ற தந்டைத தோடைய கநரிகல - ண்டு
கசடைவ வெசய்யகவணும் வெசோந்த ஊரிகல
அன்று ஆடு க=ய்த்த வெபண் ள் இன்று
அருடை=யோன பருவம் வெ ோண்டு
அன்புமீறி ஆடிப்போ
ோணலோம் - பலர்
க.ோடியோ =ோறினோலும் =ோறலோம் - சிலர்
தோடிக் ோர ஞோனிகபோலும் வோ‹லோம்
நோடை} வீசும் நல்லகசோடைலத் வெதன்றல் ோற்றிகல
பல....விந்டைதயோன வோர்த்டைத வீழும் ோதிகல
விட்டுப்கபோனகபோது அழுதவள்ளி
புதுடை=யோன நிடைலயில் - அல்லி
பூடைவப்கபோல அ‹டை அள்ளிப் கபோ லோம் - வெதோட்டுத்
கதடைனப் கபோலப் கபசினோலும் கபசலோம் - ண்ணில்
கசற்டைற வோரி வீசினோலும் வீசலோம் (வீடு)
[பதிபக்தி,1958]
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6.24 படை க்குரல் =ோறுகத!
வம்பு வெ=ோழி =ோறி =ோறி
அன்பு வெ=ோழியோனகத
இன்பவழி நோடும் விழி
என்டைன மீறுகத (வம்புவெ=ோழி)
=டை தோண்டும் மீடைனப்கபோல
=னம் தோண்டி ஓடுகத....ஆ....
=டை‹ ண் பயிர்கபோல
=கிழ்ச்சி வெ ோண் ோடுகத...
இ}ந்வெதன்றல் வீசுகத
என்வெனன்னக=ோ கபசுகத
என்க=ல் =ணம் தன்டைனப் பூசிடுகத...ஆ...ஆ
அன்புக் ல் ஓரத்திகல
ஆடைச அடைல க=ோதுகத
இன்பத்திலும் இன்பம்வந்து என்டைனமீறுகத (வம்புவெ=ோழி)
வீம்பு வெசய்த கபதவெ=ல்லோம்
கூன்விழுந்து கபோகுகத
போம்பிருந்த ோட்டில் இன்று
=ோன் புகுந்து ஆடுகத
படை க்குரல் =ோறுகத!
பண்புக்குரல் போடுகத! - புதுப்
போ ங் ள் கூறிடுகத!...ஆ...ஆ
மூடிடைவத்த உண்டை=வெயல்லோம்
கநரில் வெவௌியோனகத!
நீதியி ம் கநர்டை=வந்து கநச=ோனகத!
[பண்டித்கதவன்,1959]
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6.25 நல்ல துடைணவன்
துள்}ோத =னமும் துள்ளும்
வெசோல்லோத டைத ள் வெசோல்லும்
இல்லோத ஆடைசடையக் கிள்ளும்
இன்பத் கதடைனயும் வெவல்லும் - இடைச
இன்பத் கதடைனயும் வெவல்லும்
துன்பக்
டைலத் தோண்டும்கபோது
கதோணியோவது கீதம்;
அன்புக் குரலில் அமுதம் லந்கத
அருந்தத் தருவது கீதம்
எங்கும் சிதறும் எண்ணங் டை}யும்
இழுத்து வருவதும் கீதம்
இடைணத்து =கிழ்வதும் கீதம் - துயர்
இருடை} =டைறப்பதும் கீதம் (துள்}ோத)
கசோர்ந்த பயிரும் நீடைரக் ண் ோல்
கதோடை விரித்கத வ}ர்ந்திடும்
சோய்ந்த வெ ோடியும் கிடை}டையக் ண் ோல்
தோவியடைணத்கத ப ர்ந்திடும்
=ங்டை இதயம் நல்ல துடைணவன்
வரவு ண்க =கிழ்ந்திடும்,
உறவு வெ ோண் ோல் இடைணந்திடும் - அதில்
உண்டை= இன்பம் விடை}ந்திடும் (துள்}ோத)
[ ல்யோணப் பரிசு,1959]
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6.26 வெபண் மு ம் ண்ணோடி
மு த்தில் மு ம் போர்க் லோம் - விரல்
ந த்தில் பவ‹த்தின் நிறம் போர்க் லோம்! (மு )
வகுத்த ருங்கு‹டைல =டை‹முகி வெலனச் வெசோன்னோல்
=லரிடைன இதக‹ோடு இடைண கசர்க் லோம் - என்முன்
வடை}ந்து இ}ந்வெதன்றலில் மிதந்து வரும் - டை ளில்
வடை}யல் இன்னிடைச க ட் லோம் - =ோகன உன் (மு )
இ த்திலிருக்கும் சு ம் எத்தடைனயோனோலும்
இருவர்க்கும் வெபோதுவோக் லோம் - அன்கப
அதன் எண்ணிக்டை விரிவோக் லோம் - ோதல்
அ த்தினிகல அடைலக=ோதும் ஆடைசயிகல இன்பம்
ஆயிரம் உருவோக் லோம் - இன்பம்
இ}டை= வெபோங்கும் அங் ம் சிந்தும் அ‹கில்
தங் ம் =ங்கும் நிடைலயில் நின்று
தன்டைன =றந்து எண்ணம் லந்து
வண்ணத் கதோடை =யிவெலனச் கசோடைலதனில்
வெபோழுவெதல்லோம் =கி‹லோம்;
டைலவெயலோம் ப‹ லோம் - சதங்டை யது
குலுங்கி நடை த்தி வரம்பு
ந்திடும்
குறும்பு ப ர்ந்திடும்
[தங் ப்பதுடை= , 1959]
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6.27 எண்ணக் னவு ள்!
உன்டைனக் நிடைனக்டை யில் ண்கண
எண்ணக் னவுக்கும் எண்ணிக்டை ஏதடி! (உன்டைன)
வெபோன்டைன உருக்கிய வோர்ப்ப க= - அன்பு
வெபோங்கிடும் ோதல் கதன்கு க=!
தன்னந்தனியோ நோடை}க் ழிப்பது
சங் =ன்கறோ தமிழ்ச் சு கர
சந்தனக் ோட்டுப் புது=லகர! (உன்டைன)
வட் க் ருவிழி =ங்டை கய- ஒளி
வெ ோட்டும் நிலவுக்குத் தங்டை கய!
ட்டுக் குடைலயோத பட்டுத் தளிர் - க=னி
ண்ணில் அபிநயம் ோட்டுகத - இன்பக்
ோவியத் கதனள்ளி ஊட்டுகத! (உன்டைன)
[ ல்யோணிக்குக் ல்யோணம்,1959]
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6.28 பருவம்
சு ம் வருவது போஸ்ட்டு - நம்=
சும்=ோயிருந்திட் ோ கவஸ்ட்டு
=னம்தனில் நிடைனத்துபோர்
உணர்ந்து ந ந்துபோர் (சு ம்)
வெபோலிடைவத் தருவது பருவம் - மு ப்
வெபோலிடைவத் தருவது பருவம் - அது
கபோனோல் =ோறிடும் உருவம் - அது
கபோனோல் =ோறிடும் உருவம்
அ‹டை த் தருவது ோலம் - உ ல்
அ‹டை த் தருவது ோலம் - அதில்
அடை ந்த வடைரக்கும் லோபம் (சு ம்)
மு மும் மு மும் சந்திக்கும்கபோது
முதலில் வருவது தயக் ம்,
க=ோ ம் வ}ர்ந்து சிந்திக்கும்கபோது
மூடை}க்குத் தருவது =யக் ம்
முழுதும் வெதரிந்து இதயம் லந்து
முடிவில் வருவது இணக் ம் - அதற்
கிடை யில் வருவது பிணக் ம் (சு ம்)
[அவள் யோர்?, 1959]
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6.29 டைத வெசோல்லும் தீபோவளி!
உன்டைனக் ண்டு நோன்வோ ,
என்டைனக் ண்டு நீவோ
ண்ணீரும் டைதவெசோல்லும் தீபோவளி
ஊவெரங்கும் =ணக்கும்
ஆனந்தம் ந=க்கு
ோணோத தூர= ோ.... ோணோத தூர= ோ
வெநஞ்சமும் னலோகி
நீரோகும் கபோது
நிம்=தி என்வோழ்வில்
இனி ஏது?
வெ ோஞ்சிடும் வெ=ோழிக ட்டு
=கிழ்ந்தவவெ}ங்க ?
குலத்தின் வி}க் ோய்த்
தி ழ்ந்தவவெ}ங்க ?
ண்ணுக்குள் ந ந்த
ோட்சி வெ}ல்லோம்
னவோகிப் கபோனத ோ... னவோகிப் கபோனத ோ...
ஆடைசக்கு அடைணகபோட்
அறிவோன நங்டை
அன்புக்குப் வெபோருள் வெசோன்ன
அருள் =ங்டை !
போசத்தின் சுடை=கயோடு
பறந்து வெசன்றோக}
ப‹கும் உடைனயும்
=றந்து வெசன்றோக}
ண் தும் நிடைனவில்
வெ ோண் தும் முடிவில்
டைதயோகிப் கபோனத ோ.... டைதயோகிப் கபோனத ோ.....
[ ல்யோணப் பரிசு,1959]
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6.30 வெபோல்லோத ோதல்
ன்னித் தீவின்
அ‹கு ரோணி நோன்
ண்டைணக் வரும்
வண்ணக=னி தோன்
என்டைனக் வெ ோண் ோல்
இன்பம் ோணலோக=- ( ன்னித்தீவு)
உல்லோச=ோன
கநரம் வந்து
வெபோல்லோத ோதல்
கபோடைத தந்து
உன்கனோடு கபசும்
க=ோ ம் வெ ோண்டு
உள்}ம் வோடுகத (உல்லோச=ோன)
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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6.31 வெபண்வெணன்ற க ோயில்
நோனோடும் நோ ம்
ர சியந்தோன் - கபோடும்
நடை வெயல்லோம் ந னந்தோன்
சிங் ோரந்தோன் - இடைத
ரசிக் ோத ஆளிருந்தோல்
அதிசயந்தோன்! (ஐயோ)
என்டைனக் ண் ோகல ஆனந்த கலோ ம் - உங் ள்
ண் முன்கன தோன்வந்து க=ோதும் - வெரண்டு
ண்ணோகல கயோ ந்தோன் முன்னோகல க=ோ ந்தோன்
வெபண்ணோகல தோனின்ப வோழ்கவ! (ஐயோ)
ஆண் ள் வெ ோண் ோடும் வெபண்வெணன்ற க ோயில்
அன்பு குடிவெ ோள்ளும் கபரின்ப வோயில் - ண்டு
ஆ ோத ஆளில்டைல கபசோத வோயில்டைல
போ ோத ஏடில்டைல போரில்!
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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6.32 =ோறோத ஆடைச
=ோந்கதோப்பு வீட்டுக் ோரி
=ோகனோடும் நோட்டுக் ோரி
ஏ=ச்சோன் - வோ =ச்சோன்
ஒன்டைனப் போத்து =ோறோத ஆடைச வச்கசன் (=ோந்கதோப்பு)
வெபோல்லோத அத்டைத =வன்
புலிகயோ சண்டை கபோட் ோன்
இல்லோத ஆடைச ோட்டி
எம்க=கல ண்கண கபோட் ோன்
வில்டைல எடுத்து =ச்சோன்
கவட்டை க்கு பயணம் வச்சோன்
வெசோல்லோக= ஒடி வந்கதன் - என்
கஷோக்கு =ச்சோன்
ஏ =ச்சோன் - வோ =ச்சோன்
ஒன்டைனத்தோன் கதடி =னம் வோடி வந்கதன் (=ோந்கதோப்பு)
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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6.33 ோதலர் நிடைல
போர் முழுதுக= ந=து கபர் பு ழுக= - நம்
கபர‹கில் இதயம் =கிழுக=!
ோவினில் விடை}யோடும்
ோதலர் நிடைலயோவும்
ோணப் வெபரு க=ோ ந் தரும் ஆனந்தக=
கசல் விழியோகல - இனி
கதன்வெ=ோழியோகல - ந=து
யோழ் ஒலியோகல - விடை}யும் கபரின்பக=!
(போர் முழுதுக=)
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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6.34 ண் =லர்
அன்பு அரும்போகி
ஆடைச =லரோகி
இன்பம் னியோகி
எதிர்போர்க்கும் கவடை}யிகல
பண்கப என்வோழ்வில்
பங்குவெ ோண் =ோ=ணிகய - உங் ள்
வெசம்பவ‹ வோய்திறந்து கதடைவவெயன்றோல்
என்ன அது? அத்தோன்?
கதன் கவண்டு=ோ? - இல்டைல
நோன் கவண்டு=ோ?
கதடிவந்த கயோ க=
வெதன்றகல என் இன்பக=! (கதன்)
நோணம் உண்டு வீரம் உண்டு
நல்ல குறள் போ ம் உண்டு
ோனம் போடும் ஞோனம் உண்டு
அது கவண்டு=ோ?-இல்டைல
ோதல் முத்தம் உண்டு
அது கவண்டு=ோ? (கதன்)
ோதில் வந்து கபசி வோ?
ண் =லடைர வீசி வோ?
டை லந்த சந்தனம் உண்டு
வெ=ய்=றந்து பூசி வோ...?
ோதல் கரோ.ோ தந்து
ஆனந்தம் வெ ோண்டு ஆடி வோ...?
ஊம்....(கதன்)
[தடைல வெ ோடுத்தோன் தம்பி,1959]
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6.35 ந க்கும் மின்னல்!
ண் ள் வெரண்டும் வண்டு நிறம்
ன்னம் கரோ.ோச் வெசண்டு நிறம்!
டைலகய வடிவோய் வருவோள்
அவ}ங் ம் தங் நிறம்! ( ண்)
விண்ணில் பிறந்த மின்னல் இறங்கி
=ண்ணில் ந ந்து வந்ததுகபோல்,
வண்ண =லர் =ோடைல வெ ோண்டு
வோழ்வினிகல ஆடைச வெ ோண்டு,
வந்திடுவோள் நோணம் வெ ோண்டு
=ண= ளும் நோகன வெயன்று
வோலிபடைர அ‹கில் வெவன்று
வோட்டிடுவோள் சடைபயில் நின்று ( ண்)
க=ோ த் வெதன்றலில் ஆடும் கூந்தல்
க= த்கதோடு சிகந ம் - குறி
யோ ப் போய்ந்திடும் நோணப் போர்டைவ ள்
வீரன் டைணயிலும் கவ ம்
நளினநடை அன்னம் கபோகல
வெநௌியும் இடை மின்னல் கபோகல
ஆடை வெ ோடி பின்னல் கபோகல
அன்பு வெ=ோழி ன்னல் கபோகல
வெநஞ்சினிகல கநசத்தோகல
நீந்திடுகவன் மீடைனப் கபோகல!
அங் ம் யோவும் தங் நிறம்
ஆடைச உள்}ம் சங்கு நிறம்
அ‹க ...வடிவோய் வரும்
=ங்டை வெயன் =ோமு ம் =ஞ்சள் நிறம்
அ‹கு விருந்வெதடைன அடை ய நிடைனத்திடும்
ஆண்= னும் எவகரோ....?
அறிவு மிகுந்வெதோரு உறவு லந்திடும்
அ}வு வெதரிந்தவகரோ?
படை வரி ம் பல்டைலக் ோட்டித்
த}பதியோய் வந்தவர் கவண் ோம்
போடைவயடைர அருகில் டைவத்து
போர்த்து ருசி ண் வர் கவண் ோம்
டை=யுணர்ந்தவர் அருகில் அ=ர்ந்தி
ண் ள் விடைரந்திடுகத;
இ}டை= குலுங்கிடும் இவடைர =ணந்தி
இதயம் விரும்பிடுகத (அங் ம்)
[அமுதவல்லி,1959]
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6.36 ஒன்றுபட்
ஒன்றுபட்
ணவனுக்கு
வெதோண்டு வெசய்து வோழ்வதற்கு
உரிடை= கிடை த்திடு=ோ வெசோல்? - வண்ணக்
கிளிகய - அன்பின்
வெபருடை= நிடைலத்திடு=ோ வெசோல்?
ன்று நட்டு நீரிடைரத்து
ண் விழித்து ோத்திருந்து
பிஞ்சுவிட்டுக் னியோகும் கபோதிகல - கிடை}யில்
துண்டுபட் ோல் என்ன பலன் வோழ்விகல? (ஒன்று)
[தங் ப் பதுடை=,1959]
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ணவனுக்கு

6.37 ோதல் கதோல்வி
ோதலிகல கதோல்வியுற்றோன்
ோடை}வெயோருவன்
ந்தபின்கன அடை=தி
எங்கு வெபறுவோன்? - ோலம்
ந்த பின்கன அடை=தி
எங்கு வெபறுவோன்?
அன்பு=யில் ஆ லுக்கு
க=டை யடை=த்தோன்
துன்பவெ=னும் நோ த்டைதக்
ண்டு ரசித்தோன் (அன்பு)
இன்பத்திடைன விதிக்கு
இடைர வெ ோடுத்தோன்
இருந்தும் இல்லோத
உருவெவடுத்தோன்
[ ல்யோணப் பரிசு,1959]
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6.38 அன்பு விடைத
ோதலிகல கதோல்வியுற்றோள்
ன்னிவெயோருத்தி
லங்குகின்றோள் அவடைன
வெநஞ்சில் நிறுத்தி
ஆடைசயிகல போத்தி ட்டி
அன்டைப விடைதத்தோள்
அல்லும்ப ல் ோத்திருந்து
பயிர்வ}ர்த்தோள் (ஆடைச)
போசத்திகல பலடைனப்
பறிவெ ோடுத்தோள்
னிந்தும் னியோத
உருவெவடுத்தோள் ( ோதலிகல)
[ ல்யோணப் பரிசு,1959]

141

6.39 இல்லறம்
ஆனந்தம் இன்று ஆரம்பம் - =னம்
அன்பில் பிடைணந்தோல் - பின்
அதுகவ கபரின்பம் (ஆனந்தம்)
ஆடும்
லும் வெபோன்னி
ஆறும் லந்தது கபோல்
கூடும் இவர் ளிரு
கபரும் கதடும் உயர் (ஆனந்தம்)
மீனு ன் =ோனும் =ங்டை
விழி ளிகல துள்ளுகத
விந்டைத மிகும் வெ=ௌனம்
வீரத்டைத வெவல்லுகத
கதடைனச் சு=ந்த =லர்
=ோடைலச் சு=ந்த அவள்
நோணிக் குனிந்த மு ம்
நல்ல பண்டைபச் வெசோல்லுகத! (ஆனந்தம்)
நல்ல குடும்பம் ஒரு
பல் டைலக் ‹ ம் என்று
வெதள்ளு தமிழ்க் விஞன்
வெதௌிவுடைர வெசோன்ன துண்டு;
இல்லறம் ஏற்பவர் ள்
இதடைன =னதில் வெ ோண்டு
இன்பமு ன் ந ந்தோல்
வோழ்வுக்கு மி நன்று (ஆனந்தம்)
[ ல்யோணிக்கு ல்யோணம்,1959]
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6.40 புது அ‹கு
வெபண் : புது அ‹டை ரசிக் வரும்
=னசுக் வெ ல்லோம் வெபரும்
ஆடைச வெபோங்கும் கநரம் - இதில்
ஆணும் வெபோண்ணும்
கூட்டுச் கசர்ந்தோ
ஆட் த்துக் வெ ன்ன பஞ்ச=ோ?
(ஆணும் வெபண்ணும்)
ோடைலயில் =லர்ந்த =லர்
=ோடைலயிகல உலர்ந்து விடும்
=னிதர் வோலிபமும் அப்படிகய
வந்தது கபோல் வெசன்றுவிடும் - இடைத
இன்பவெ=ன்போர் சிலநோளிகல - வெ ோடும்
துன்பவெ=ன்போர் பலநோளில் - ஓ
இன்பமில்டைல துன்பமில்டைல
இயற்டை வெயன்போர் ஒரு நோளில்
ஆண் : வோழ்க்டை யிகல போதிடைய நோம்
தூக் திகல ழிக் லோ=ோ! - ஆ!
வந்தகபோது க ோட்டை விட்டு
கபோனபின் விழிக் லோ=ோ?
வெபண் : பல வடைல ஒழிந்தி இதயம் =கிழ்ந்தி க்
டைலடைய விரும்பி கவணுக=
அமுத விருந்ததில் கதோணுக=
வெபண் ள் உறவு லந்திடுக=!
ஆண் : னிந்திடுக=
வெபண் : உறவு லந்திடுக=
வ}ர்ந்திடுக= னிந்திடுக=!
[அவள் யோர்?,1959]
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6.41 ோதடைல ஏற்கும் நிலவு!
ஆண் : படிக் படிக் வெநஞ்சினிக்கும்
பருவ வெ=ன்ற ோவியம்!
போர்க் போர்க் வ}ருக=
ோதலின்ப ஓவியம்! (படிக் )
வெபண் : ஆ...ஆ... ோதல் இன்ப ஓவியம்
ஆண் : அடுக் டுக் ோய் எண்ணம் வரும்
ண் ள் =ட்டும் கபசும்
வெபண் : ஆ..ஆ..கபசும்
ஆண் : அன்பு =னம் வெபோங்கி விட் ோல்
அங் வெ=ல்லோம் கபசும்! (படிக் )
தடுத்தவர் ள் வெவன்றதில்டைல
சரித்திரக= வெசோல்லும் - ோதல்
அடுத்தவர் ள் அறியோ=ல்
ர சிய=ோய்ச் வெசல்லும்! (படிக் )
வெபண் : ள்}மில்லோக் ோதலடைர
வெவண்ணிலவும் ஏற்கும்!
ோட்டில் வோழும் பறடைவ ளும்
ோனம்போடி வோழ்த்தும்!
வெபண் : ஆ...ஆ... ோனம்போடி வோழ்த்தும்!
ஆண் : வெதோல்டைல தரும் =னித குலம்
வெசோல்லிச் வெசோல்லித் தூற்றும்;
தூய்டை=யோன உள்}ங்டை ச்
சூழ்ந்து நின்று வோட்டும்! (படிக் )
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959]
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6.42 தடை யில்டைல!
ஆண் : ோலம் எனுவெ=ோரு ஆ‹க்
லினில்
ோதல் ப கும் விடை}யோடுதம்=ோ,
ஆடும் ப கினில் =ருவிய ண் ள்
கபசுவதும் வெபருங் டைதயம்=ோ!
டைதயம்=ோ! டைதயம்=ோ!
ோதல் என்வெறோரு டைதயம்=ோ! ( ோலம்)
வெபண்: ோலம் என்வெறோரு ஆ‹க்
லினில்
ோதல் ப கும் விடை}யோடி வர,
ஆடும் ப கினில் =ருவிய ண் ள்
கபசுவதும் ஒரு டைத தோகனோ?
டைத தோகனோ? டைத தோகனோ?
ோதல் என்பது டைத தோகனோ? ( ோலம்)
ஆண் : னியோகிக் ோயோனோல் டைததோகன - =ோகன
ோயோன வோழ்வு வெ ோண்க ன்
என் வெசய்கவன் நோகன
வெபண் : வெபோருந்தோத கநசம் இல்டைல
வெபோய் ஏதும் இல்டைல
இருந்தோலும் இன்பமில்டைல!
ஏன் இன்பம் இல்டைல!
ஆண் : உருளும் ருவிழி =ருளும் டைபங்கிளி
உறவினில் ஒன்றும் குடைறவில்டைல
உண்டை=யில் அடி வெபண்=யிகல - உன்
உரிடை=யில் என்றும் தடை யில்டைல ( ோலம்)
[அமுதவல்லி,1959]
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6.43 இல்லற ஓ ம்
வெபண் : இன்று ந=துள்}க= - வெபோங்கும்
புது வெவள்}க=
இல்லற ஓ மிகத - இனி இன்பம்
ஏந்திச் வெசல்லுக=!
ஆண் : =ங்டை யர் குல=ணிகய
=ஞ்சள் மு ந்தனிகல
=கிழ்ச்சி ள் துள்ளுக=
வந்வெதன்டைன அள்ளுக=!
வெபண் : கநற்று நம்டை=க் ண் நிலோ
வெநஞ்சுருகிச் வெசன்ற நிலோ
வோழ்த்து ள் வெசோல்லுக=
=னந்தடைனக் கிள்ளுக=!
ஆண் : வள்ளுவன் வழியினிகல - இனி
வோழ்க்டை ரதம் வெசல்லுக=
வெபண் : ண் ளில் ஊறும் நீரும் - இனி
நம் நிடைல ோண நோணும் - சு ம்
விடைத போடிவரும்
[தங் ப்பதுடை=,1959]
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6.44 டைத ட்டுவோர்
ஆண் : நீயோடினோல் ஊரோடிடும்
நோனோடினோல் யோரோடுவோர்?
நீயோடினோல் ஊரோடிடும்
நோனோடினோல் யோரோடுவோர்?
க=ல்நோடும் கீழ்நோடும் போர்த்கதன்
ஆண்போ ப் வெபண்போ க் க ட்க ன்
ஆனோலுன் கபோவெலங்கும் ோகணன்
(நீயோடினோல்)
வெபண் : சீ=ோன் ள் வெ ோண் ோடும் க=டை
வெசண் ோகல ோற்வெறல்லோம் வோடை
சிரிப்வெபல்லோம் வெவவ்கவறு .ோடை
ண் ோட்டினோல் டை தட்டுவோர்
டை ோட்டினோல் டைத ட்டுவோர்
ஆண் : ண் வெதல்லோம் உண்டை=
ோத்திருக்கு நன்டை=
ோரியத்தில் வெ ோஞ்சம் - வனம்
டைவயம்=ோ - ருடைண
டைவயம்=ோ
வெபண் : ோரணம் இல்லோ=கல
ோன=யிலோடு=ோ?
ருத்வெதோண்ணும் புரியோ=ல் - அன்ன
நடை கபோடு=ோ? - அன்ன
நடை கபோடு=ோ?
ஆண் : நீ போடினோல் நோகனோடுகவன்
நோனோடினோல் ஊரோடிடும்
நீயோடினோல் ஊரோடிடும்
நோனோடினோல் யோரோடுவோர்?
[போண்டித் கதவன்,1959]

147

6.45 இன்ப கவ ம்
ஆண் : வோடிக்டை =றந்ததும் ஏகனோ? - என்டைன
வோட்டி ஆடைச தோகனோ - பல
க ோடி =லர‹டை மூடி டைவத்து =னடைத
வெ ோள்டை} யடிப்பதும் ஏகனோ? (வோடிக்டை )
வெபண் : வோடிக்டை =றந்திடுகவகனோ? - என்டைன
வோட்டிடும் க ள்வி ள் ஏகனோ? - புது
=ங்டை எந்தன் =னதில்,வெபோங்கிவரும் நிடைனவில்
=ோற்றம் வெசோல்வதும் ஏகனோ? (வோடிக்டை )
ஆண் : அந்தி கநரத்தின் ஆனந்தக் ோற்றும்
அன்பு =ணக்கும் கதன்சுடைவப் போட்டும்
அமுத விருந்தும் =றந்து கபோனோல்
உல ம் வோழ்வதும் ஏது? - பல
உயிர் ள் =கிழ்வதும் ஏது? - வெநஞ்சில்
இனித்திடும் உறடைவ இன்பவெ=னும் உணடைவத்
தனித்துப் வெபறமுடியோது
வெபண் : அந்தி கநரம் கபோனதோல்
ஆடைச =றந்கத கபோகு=ோ?
அன்புக் ரங் ள் கசரும்கபோது
வம்பு வோர்த்டைத ள் ஏகனோ?
இன்ப கவ ம் தோகனோ..? (வோடிக்டை )
ஆண் : ோந்தக=ோ இது ண்வெணோளிதோகனோ?
ோதல் நதியில் நீந்திடும் மீகனோ?
ருத்டைத யறிந்தும் நோணம் ஏகனோ..?
வெபண் : வெபோறுடை= இ‹ந்தி லோக=ோ? - வெபரும்
புரட்சியில் இறங்கி லோக=ோ? - நோன்
ருங் ல்லுச் சிடைலகயோ ோதவெலனக் கில்டைலகயோ
வரம்பு மீறுதல் முடைறகயோ..?
ஆண் : டைசக்கிளும் ஓ =ண் க=கல - இரு
சக் ரம் சு‹ல்வது கபோகல - அடைண
தோண்டிவரும் சு மும்,தூண்டிவிடும் மு மும்
கசர்ந்தகத உறவோகல...
[ ல்யோணப் பரிசு,1959]
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6.46 வெபரும் சு ம்
குழு : வருஷத்திகல ஒரு நோளு தீபோவளி
=கிழ்ச்சிக்குரிய நோளு இந்த தீபோவளி
=டைனவியும் ணவரும்
=க் க}ோடு யோவரும்
=ங் }=ோய்க் வெ ோண் ோடும் தீபோவளி (வருஷத்திகல)
=னசுக்குள்ளிருக்கிற வடைல வெ}ல்லோம்
=டைறந்தி வரும் நோளு!
வோடிக்டை யோ ப் பட்டினி கி ந்கதோர்
வயிறு வெநடைறயும் நோளு!
வெநடைனக் முடியோத ோட்சி வெ}ல்லோம்
கநரில் வெதரியும் நோளு!
நீண்
ோல=ோய் ஆண்டு ள் கதோறும்
நி ழ்ந்திடும் வெபரு நோளு (வருஷத்திகல)
ஆண் : ண்கண ண்ணுக்குள் நோ
வெபண்கண இன்னமும் நோண=ோ?

=ோடிடும்

வெபண் : எண்ணம் லந்த பின் என்டைனப் பிரிந்ததும்
இன்பம் =றந்ததும் ஞோய=ோ?
ஆண் : உன்டைனப் பிரிந்து நோன்,உன்னோல் வெ=லிந்திடும்
உண்டை= =றந்ததும் ஏனம்=ோ?
வெபண் : இன்னல் வெதோ ர்ந்த டைத, எல்லோம் =றந்தினி
என்றும் வெபரும் சு ம் ோணலோம்
இருவரும் : வெபோன்னும் டைவரமும்கபோகல இடைணந்துள்க}ோம்
வெபோங்கும் =கிழ்ச்சியில் ஆ லோம்
டைபயன் : அக் ோ.....அக் ோ.....
பட் ோசு வெவடிக்கிற கவடை}யிகல...நீ
படுத்துத் தூங்குகற மூடைலயிகல
ட்க ோடு வெவடிக்கும், ண்டைணயும் பறிக்கும்
ம்முன்னு அடை க்கும் ோதுக்குள்க};
வெதோட் ோகல கபோதும், ர்ருன்னும் சீறும்
சுட் ோகல கநோகும் வெசோல்லோ=கல கவகும்
எட் ோத ஊருக்கும் இதோகல கபரு
விட் ோகல க.ோரு கவடிக்டை போரு! (வருஷத்திகல)
[ ல்யோணிக்குக் ல்யோணம்,1959]

149

6.47 ஆடைச =னம்!
வெபண் : ஆடைசயினோகல =னம்
ஆண் : ஓக¸ோ....
வெபண் : அஞ்சுது வெ ஞ்சுது தினம்
ஆண் : ஊ¸ூம்
வெபண் : அன்பு மீறிப் கபோனதோகல
அபிநயம் புரியுது மு ம்
ஆண் : ஐ...ஸீ....
வெபண் : ஆடைசயினோகல =னம்
அஞ்சுது வெ ஞ்சுது தினம்
அன்புமீறிப் கபோனதோகல
அபிநயம் புரியுது மு ம்!
வெபண் : நோணம் வெ ோண்டு ஓடும் ண் ள்
தோ}ம் கபோடுகத - அடைதக்
ோணும் வெதன்றல் ோதில் வந்து
ோனம் போடுகத....
கவரில்லோத வெ ோடிதனில்ஆண் : ஓக¸ோ.....க¸ோ....
வெபண் : வோலில்லோத ஒரு அணில்
ஆண் : ஆ¸¸ோ....
வெபண் : ஆளில்லோத கநரம் போர்த்து
தோவிப் பிடிக்குது டை யில்
ஆண் : ஸோரி....
வெபண் : =ோடைல என்ற கநரம் வந்து
ஆடை} மீறுகத....இ}ம்
ோடை}வெயோன்று ோதல் என்று
ண்ணோல் கூறுகத,
கதடிவந்த ஒரு துடைண
ஆண் : ஓக¸ோ....க¸ோ
வெபண் : சிரிக்குது =யக்குது எடைன
ஆண் : ஆ¸¸ோ...
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வெபண் : மூடிமூடி டைவத்த எண்ணம்
நோடுகத சு ம் தன்டைன
ஆண் : ரியலி.... (ஆடைசயினோகல)
[ ல்யோணப் பரிசு,1959]
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6.48 இன்பம் கதடுது
வெபண் : துள்ளித் துள்ளி அடைல வெ}ல்லோம்
என்ன வெசோல்லுது? - பல
துண்டு துண் ோய் எழுந்து - அது
எங்க வெசல்லுது....? (துள்ளி)
ஆண் : ள்} விழிப் போர்டைவதடைனக்
ண்டு வெ ோள்ளுது - க ோபங்
ன்னத்தில் கிள்ளிவிட்டுச்
சிரிக் ச் வெசோல்லுது! ( ள்})
வெபண் : வெதன்
லின் ஓரத்திகல
ஜிலுஜிலுக்கும் ஈரத்திகல
சின்ன சின்ன நண்டு வந்து
என்ன பண்ணுது?
ஆண் : அது நில்லோத கவ த்திகல
அல்லும் ப ல் க=ோ த்திகல
நீண் வடை} கதோண்டிக்கிட்டு
குடும்பம் பண்ணுது!
இருவர் : இத்தடைனயும் நம்டை=ப்கபோல
இன்பம் கதடுது - இடைத
எண்ணும்கபோது ந=து =னம்
எங்க ோ கபோகுது!
வெபண் : ண் தும் =லரில் வண்டு
ோதல் வெ ோள்வகதன் - அது
வந்து வந்து வெ=ய்=றந்து
=யங்கிப் கபோவகதன்?
ஆண் : ண் வு ன் ோதல் வெ ோள்ளும்
ோரணமும் ஏன்?
சிங் ோர =லர்த் கதன் - நோன்
ன்னி=லர் நோடியதும்
வண்டு கபோலத்தோன்....
வெபண் : போக்கு=ரச் கசோடைலயிகல
ப}ப}க்கும் போடை}யிகல
பறந்து பறந்து குருவிவெயல்லோம்
என்ன பின்னுது?
ஆண் : அது வோழ்க்டை தடைன உணர்ந்துகிட்டு
=னசும் =னசும் லந்துக்கிட்டு
மூக்கினோகல வெ ோத்திக் வெ ோத்தி
கூடு பின்னுது!
வெபண் : இத்தடைனயும் நம்டை=ப் கபோல
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இன்பம் கதடுது - இடைத
எண்ணும் கபோது ந=து =னம்
எங்க ோ கபோகுது!
[தடைலவெ ோடுத்தோன் தம்பி,1959]
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6.49 கபசும் சிட்டு
வெபண் : ன்னியூர் சோடைலயிகல - வெபோண்ணு
டை}பறிக் ப் கபோடை யிகல - அந்த
சின்ன=ச்சோன் சிவத்த ண்ணு - அவ
பின்னோகல எதுக்கு வந்தோன்?
ஆண் : எதுக்கு வந்தோன்....?
வெசோல்லோ=த்தோன் புரிஞ்சுக் லோக=
ஒரு .ோடை யிகல
உள்}ம் வெரண்டும் ஒன்னோச்சி - புது
உல்லோசந்தோன் ண் ோச்சு (வெசோல்)
வெபண் : சும்=ோ கி ந்த முல்டைலக் வெ ோடி
துள்ளி எதுக்கு வோடுது?
ஆண் : அது
சுத்திப்ப ரக் வெ ோம்டைபத் கதடித்
துடிச்சி துடிச்சி வோடுது
வெபண் : தூங் ோ= சிட்டு வெரண்டும்
வெதோ ர்ந்து என்ன கபசுது?
ஆண் : அது
க.ோடியோன =கிழ்ச்சியிகல
வெசோந்தக் டைதடையப் கபசுது
வெசோதந்திர=ோன கூடு ட்டி
ஒரு =ன=ோ வோழுது
வெபண் : அந்த நிடைலயும், இந்த நிடைலயும்
இருவர் : வெசோந்த நிடைலடையக் கி}றுது
வெபண் : வெபோல்லோத ஆடு ஒன்று
உள்க} என்ன போக்குது?
ஆண் : புதுப்வெபண்ணும் =ோப்பிள்டை}யும்
வெபோருத்த=ோன்னு போக்குது?
வெபண் : பூங்குயிலும் யோருக் ோ
ஏங்கிக் ஏங்கிக் கூவுது?
ஆண் : ஆண் குயிடைலக் ோணோ=ல்தோன்
அவசர=ோக் கூவுது
அன்பு மீறி =யக் த்திகல
அங்குமிங்கும் போயுது
வெபண் : அந்த நிடைலயும்......
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ஆண் : இந்த நிடைலயும்......
இருவர் : வெசோந்த நிடைலடையக் கி}றுது
[வெபோன் விடை}யும் பூமி,1959]
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6.50 ண்ணோல் அ க்குகவன்
வெபண் : அ க்கிடுகவன் - ஓய்
அ க்கிடுகவன் - ஓய்
அ ங் ோத ோடை}டையயும்
அ க்கிடுகவன் ண்ணோகல
ஆட் ம் கபோ ோகத - ஓய்....
சோட்டை யிருக்கும் பின்னோகல
ஆண் : மிரட்டிடுகவன் - ஏய்
மிரட்டிடுகவன் - ஏய்
மிர}ோத உருவத்டைதயும்
மிரட்டிடுகவன் வெ ோம்போகல
வீணோத்துள்}ோகத - ஏய்
வடை}ச்சிடுகவன் வோலோகல
வெபண் : துணிஞ்சி நின்னோப் புரிஞ்சிடுக=
ஆண் : புரியல்டைலகய
வெபண் : துணிஞ்சி நினோப் புரிஞ்சிடுக= - உன்
சுறுசுறுப்பும் துடிதுடிப்பும்
குடைறந்து கபோகுக=
ஆண் : வெநருங்கி வந்தோ வி}ங்கிடுக= - உன்
விறுவிறுப்பும் பரபரப்பும்
விழுந்து கபோகுக=
வெபண் : பிடிச்கசன்னோ வி =ோட்க ன் - நோன்
புண்ணோக்கும் தவிடும் வச்சு
தண்ணியும் ோட்டிடுகவன்
ஆண் : வெவறிச்கசன்னோ ஆபத்துத்தோன் - நோன்
க=யோத பயிடைரவெயல்லோம்
க=ஞ்சு ோட்டிடுகவன்
[அவள் யோர்,1959]
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6.51 =யிகலோ குயிகலோ!
ஆண் : ஆடை ட்டி வந்த நிலகவோ - ண்ணில்
க=டை ட்டி ஆடும் எழிகலோ - இவள்
ஆடை ட்டி வந்த நிலகவோ - குளிர்
ஓடை யிகல மிதக்கும் =லர்
.ோடை யில் சிரிக்கும் இவள்
ோடுவிட்டு வந்த =யிகலோ - வெநஞ்சில்
கூடு ட்டி வோழும் குயிகலோ? (ஆடை )
வெபண் : துள்ளித் துள்ளி ஆடுமின் பகலோ =ங்டை
வெசோந்தமுள்} ரோணியிவள் நோ =ங்டை
எல்டைலயற்ற ஆடைசயிகல ஓடி வந்தோள்
தள்ளிவிட்டுப் கபோனபின்னும் கதடிவந்தோள்
கிடை}தோனிருந்தும் னிகய சு=ந்து
தனிகய கி ந்த வெ ோடிதோகன...
ண்ணோ}னு ன் லந்தோனந்தக= - வெபறக்
ோவினில் ஆடும் கிளிதோகன
ஆண் : ஓ....ஓ....
அந்தி வெவயில் வெபற்ற = க}ோ - குலுங்கும்
அல்லி=லர் இனத்தவக}ோ - குன்றில்
உந்தி விழும் நீரடைலயில்
ஓடி விடை}யோடி =னம்
சிந்தி வரும் வெதன்றல் தோகனோ?-இன்பம்
தந்து =கிழ்கின்ற =ோகனோ?
வெபண் : அன்பு =னம் கூடுவதில்
துன்பம் இல்டைல
ஆண் : அஞ்சி அஞ்சி ஓடுவதில்
இன்பமில்டைல
வெபண் : வீடைண=ட்டு மிருந்தோல்
நோதமில்டைல
ஆண் : மீட்டும் விரல் ள் பிரிந்தோல்
ோனமில்டைல
இருவரும்: இதயம் னிந்து
எடைதயும் =றந்து
இருவர் =கிழ்ந்து உறவோ
நன்கநர மிகத
=னம் மீறிடுகத
வன=ோளிடை கயோரம் ஆடிடுகவோம்
(துள்ளி)
[அமுதவல்லி,1959]
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6.52 வெவௌிகவசம்!
ஆம்படை}க் கூட் ம் - ஆடுற ஆட் ம்!
அத்தடைனயும் போர்த்கதோம் க ட்க ோம் - அடைத
ஆரம்பிச்சோத் வெதரியும் திண் ோட் ம் (ஆம்படை})
அ ங்கிக் கி க்கிறதும் பணிஞ்சு ந க்கிறதும்
ஆக் றதும் ோக் றதும் நோங் - உண்
ோக் றதும் ோக் றதும் நோங் - அடைத
அடிச்சுப் பறிக்கிறதும், அடுத்துக் வெ டுக்கிறதும்
அட் ோசம் பண்ணுறதும் நீங் (ஆம்படை})
ஆணுக்குப் வெபண் ள் அடிடை= ள் என்று
யோகரோ எழுதி டைவச்சோங் - அன்று
யோகரோ எழுதி டைவச்சோங் - அடைத
அமுக்கிப் பிடிச்சுகிட்டு வி =ோட்க ன்னு
ஆண் ள் ஒசந்து கிட் ோங் - வெபண் ள்
ஆடை= கபோல ஒடுங்கிப் கபோனோங் (ஆம்படை})
=டைனவி இறந்தபின் வயதோன தோத்தோவும்
=று=ணம் பண்ணிக்கி உரிடை=யுண்டு - இ}ம்
=ங்டை டைய முடிப்பதுண்டு, =ண்டை
வறண்டு - தன்
ணவடைன இ‹ந்தவள் ட் ‹கியோனோலும்
டை சியில் சோ =ட்டும் உரிடை=யுண்டு - இதில்
டைத ளும் ட்டிவிடும் ஊர்திரண்டு
(ஆம்படை})
ற்பின் பலவெ=ன்றும் ண்ணகி குலவெ=ன்றும்
ச்சித=ோ திட்டுவோங் - அடைத
அச்சடிச்சும் ோட்டுவோங் - வெசோன்ன
ருத்துக்கு =ோறோ க் ற்டைபக் }வோ க்
ன்னக் க ோடைலத் தீட்டுவோங் - அவுங் க்
ணக்டை ப் புரட்டிப் போருங் ....என்னங்
(ஆம்படை})
[புதுடை=ப் வெபண்,1959]
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6.53 க ள்வியும் பதிலும்
ோசி : சவோல் சவோவெலன்று
சதிரோடும் வெபோண்ணோக} - வெநஞ்சில்
தன்=ோனத் துணிவிருந்தோல்
தோண்டிவோ, முன்னோகல!
¸ரி : அடி சக்க ன்னோனோம்!
வோய்யோ வோ! வெபோண்ணு, ஆ ட்டும்
=ோலோ: போர்த்தோகல ண்ணடிடை= - என்
பக் ம் வந்தோல் வெநஞ்சடிடை= - என்டைனப்
கபோட்டியில் வெவன்றவர் ள் - இந்தப்
புவிதனிகல யோருமில்டைல! - அய்யோ!
சரியோத் வெதரிஞ்சோ சவோல் விடு!
சரக்கு இல்லோட் ோ சலோம் வெ ோடு!
¸ரி : இந்தோய்யோ! முதல்கல நீ கபோடு
க ள்விடைய
பதிடைல பிச்சுபிச்சு டைவக்கிகறோம்
ோசி : ோடும் வ}முடை ய நோடும் - பல
ோத தூரமும்
ந்து ஓடும்,
வடை}ந்து டைலந்து
பிரிந்து பின்னும் கூடும்,
நிடைனந்தபடி ண் பக் ம்
சுற்றிவரும் - அது என்ன?
¸ரி : இவ்வ}வுதோனோ நோயி!
சிவன்: சும்=ோ இரு ோ,முந்திரிக்வெ ோட்டை !
=ோலோ : க=ட்டிகல நிற் ோது
கவற்றுடை= போர்க் ோது
ோட்டுப் பயிர் டை}த்
ோணோவிட் ோல் வோ‹ோது,
நோவெ ல்லோம் சுற்றி வரும்
நன்டை=தரும் அதன்கபரு
நதியய்யோ எந்தன் பதிலய்யோ!
ஒருவன் : ோட் ம்=ோ உன் டை வரிடைசடைய
=ோலோ : ஆடை}க் ண்டு =ருண்க ோடும்
=ோனுமில்டைல - வெரோம்ப
ஆ‹த்திகல நீந்திவரும்
மீனுமில்டைல
அங்வெ ல்லோம் போய்ந்துவிடும்
அம்புமில்டைல
=லரில் அல்லும் ப லும் வட் மிடும்
159

வண்டுமில்டைல.
சிவன் : என்ன சோமி அது?
¸ரி : முழிக் றிகய இப்கபோ ஒத்துக்கிறியோ?
ோசி : தூர இருந்து வெ ோண்க
வெதோ ோ=ல் திருடுவதும்,
சுற்றிவிட் பம்பரம் கபோல
சு‹ன்றுவிட் பம்பரம் கபோல
சு‹ன்று வட் ம் கபோடுவதும்,
வீரர் ளும் =யங் ...க=ோ
வடைல வீசுவதும்... ோதல்
விடை}யோடுவதும் ண் }ம்=ோ!
சிவன் : ண் ள்
¸ரி : ண் ள்....வெசோல்லிப்பிட் ோகர
ோசி : ஏனம்=ோ!
நோன் க ட்கும் க ள்வி ளுக்கும்
பதில் வெசோல்?
¸ரி : ஓ!
ோசி : போம்புத் தடைலயில் த த திமி
போர்த்தன் கதரில் . ண .ண .ண
போடைன
உரலும் த த
போர்டைவ திருதிரு, க=னி ரு ரு
வெபோருளும் என்ன?...உன்
பதிலும் என்ன?
=ோலோ : போம்புத்தடைலயில் ந ன=ோடி
போர்த்தன் கதரில் சங்கு மு‹க்கி,
போடைன உடை ய வெவண்வெணய் திருடி
உரலிகல ட்டுண்டு கி ந்தவன்
=லக் ண்ணன்!
ோர்க= வண்ணன்!
ோசி : விபர=றியோத ன்னிப் வெபண்ணுக்கு
வெவட் ம் வருவது எப்கபோது?
குழு : அது எப்கபோது?
=ோலோ : விடை}யோட் ோய் அவள் திரு=ணம் பற்றி
உரிய கதோழி ள் கபசும்கபோது
ோசி : ஓயோ=ல் கபசும் =ங்டை யர் கூ
ஊடை=யோவது எப்கபோது?
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குழு : எப்கபோது?
=ோலோ : ோயோத வண்ணக் =லக் டை டைய
ோதலன் வந்து வெதோடும்கபோது
ோசி : த த வெவனக் ண்டைணப் பறிக்கும்
தண்ணீர் பட் உ கன ருக்கும்
ச ல கபருக்கும் வெபோதுவோயிருக்கும்
சோதி கவற்றுடை= தன்டைன ஒழிக்கும்
ச ச வெவனத் தோவி யடைணக்கும்
சருடை ப் பிடித்து உணவோ ப் புசிக்கும்
அது என்ன?
வெசோல்லட்டு=ோ? நோகன வெசோல்லட்டு=ோ?
த த வெவன ண்டைணப் பறிப்பதும்
தண்ணீர் பட் உ கன ருப்பதும்
சருடை விறடை உணவோ ப் புசிப்பதும்
அனலம்=ோ...நீ
உணரம்=ோ!
[ டைலவோணன்,1959]
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6.54 வடை} ோப்பு
வெபண் : =ங்டை யர் மு த்திகல வெ ோஞ்சி விடை}யோடும்
=ஞ்சள் நிற வடை}யல் இதுவோழ்வுதரும் வடை}யல்!
=ங் லப் வெபண்குலம் கபோட்டு டைவத்கத =கிழும்
குங்கு= நிறத்கதோடு குலுங்கும் திருவடை}யல்!
வற்றோத =ோநில வ}ந்தடைன வி}க்கிடும்
=ங் ோத பச்டைசநிறம் வி}ங்கும் எழில்
வடை}யல் - தும்டைப
=லர் கபோன்று இரு =னமும்
=ோசின்றி வோழ் வெவன
வோயோர வோழ்த்திடும் வெவண்சங்கு வடை}யல்!
குழு : அக் ோளுக்கு வடை} ோப்பு - அத்தோன்
மு த்திகல புன்சிரிப்பு
அக் ம் பக் ம் ல லப்பு - ஆடைரப்
போர்த்தோலும் சுறுசுறுப்பு
தந்தோகன தனத்தோகன தோன
தோனோகன டைதயத்தோகன
வெபண் : முத்துப்கபோகல பவ‹க்
வெ ோத்து கபோகல - இன்னும்
மூணு=ோசம் கபோனோ = ன் வெபோறப்போன்!
1-வெபண் : பட்டுப்கபோகல தங் த்
தட்டுப்கபோகல - ரும்பு
ட்டுப்கபோகல வெ ந்து ண்டைணப் பறிப்போன்!
வெபண் : ஒண்ணும் வெதரியோத சின்னப் பிள்டை}ப்கபோகல
உக் ோந்திருக் ோரு =ோப்பிள்டை} அத்தோன்! அவர்
ண்டைண முளிக்கிறோரு சும்=ோ டைனக் றோரு
என்னோன்னு க ளுங் டி சங் திடையத்தோன்!
2-வெபண் : அடி எனக்கும் வெதரியோது உனக்கும் வெதரியோது
என்வெனன்னக=ோ கபசுறோங் வெரண்டு கபரும்,
அடைத வெவௌக் முடியோது வெவவரம் புரியோது
கவணோண்டி ந=க் து வெரோம்ப தூரம்!
குழு : ஆ அடி ஆ=ோண்டி ந=க் து வெரோம்ப தூரம்
வெபண் : தோலோட்டுப்போடி இவ தோயோகி = னுக்குப்
போலூட் வெநருங்குது நோளு - அவன்
ோலோட்டி டை யோட்டித்
துள்ளுறடைதப் போர்த்துப்புட் ோ
கீக‹ வி =ோட் ோரு ஆளு - = டைனக்
கீக‹ வி =ோட் ோரு ஆளு! (அக் ோ)
[ ல்யோணப் பரிசு,1959]
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6.55 =ங்டை யின் =கிடை=
கவல் வெவல்லு=ோ - என்
விழி வெவல்லு=ோ
கவல் வந்து விழி கபோலக்
டைத வெசோல்லு=ோ? (கவல்)
டைத வெசோல்லு=ோ - வோழும்
வடை வெசோல்லு=ோ
ல்கபோல எழுந்தின்பக்
டைர துள்ளு=ோ? (கவல்)
க ோடை‹க்கும் வீரத்டைதக்
வெ ோடுப்பவள் =ங்டை
வெ ோய்யோக் னியோய்
இருப்பவள் =ங்டை
வோழ்வினில் க=ோ த்டைத
வ}ர்ப்பவள் =ங்டை - ஆண்
=னதில் வீடு ட்டி
வசிப்பவள் =ங்டை
=ங்டை என் போர்டைவயில்
=டைலயடைரயும் - படை
வோளும் ஈட்டியும்
என்ன வெசய்யும்? (கவல்)
ண்ணகி கபோல் நோடை}க்
ழிக் வும் வெதரியும்
ோதடைல =ோதவி கபோல்
ரசிக் வும் வெதரியும்
=ன்னடைனச் சகுந்தடைலகபோல்
=திக் வும் வெதரியும்
=ணிக= டைல கபோல
வெவறுக் வும் முடியும்! (கவல்)
[=¸ோலட்சுமி,1960]
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6.56 இன்ப கீதம்
ஆண் : அன்பு =னம் னிந்த பின்கன
அச்சம் கதடைவயோ?
அன்னக= நீ இன்னும்
அறியோத போடைவயோ? (அன்பு)
வெபண் : அஞ்சுவதில் அஞ்சி நின்றோல்
அச்ச =ோகு=ோ?
அன்பு =னம் னிந்தும்
புரியோ=ல் கபோகு=ோ? (அஞ்சு)
=ோடைல வெவயில் =யக் த்திகல
=றந்தி லோக=ோ?
=டைனவி என்று ஆகுமுன்கன
வெநருங்கி லோக=ோ?
ஆண் : உறவோனது =னதில்
பண=ோனது நிடைனவில்
இடைத =ோற்றுவதோர் =ோகன
டைவய மீதில்? (உறவோனது)
ோதலுக்க உல ம் என்று
னவு ண்க கன ( ோத)
வெபண் : நோன்
னவில் ண்
ோட்சிவெயல்லோம்
ண்ணில் ண்க கன
ஆண் : இது ோவியக் னவு
வெபண் : இல்டைல ோரியக் னவு
இருவரும் : புது வோழ்வினிகல கதோன்றும்
=ங் லக் னவு
அன்பு =னம் துணிந்து விட் ோல்
அச்சம் கதோணு=ோ
ஆவடைல வெவௌியி வெவகு
கநரம் கவணு=ோ?
இருகுரல் லந்து விட் ோல்
இன்ப கீதக=
இன்னமுத வீடைணயும்
அறியோத நோதக=! (இருகுரல்)
[ ஆளுக்வெ ோரு வீடு,1960]
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6.57 ஒரு விழிப் போர்டைவ
வெபண் : வெநஞ்சில் குடியிருக்கும்
அன்பருக்கு நோனிருக்கும்
நிடைலடை= என்னவெவன்று வெதரியு=ோ?
நிடைனடைவப் புரிந்துவெ ோள்} முடியு=ோ? - என்
ஆண் : ண்ணில் குடியிருக்கும்
ோதலிக்கு நோனிருக்கும்
வனம் என்னவெவன்று வெதரியு=ோ?
ருத்டைதப் புரிந்துவெ ோள்} முடியு=ோ? - என்
ருத்டைதப் புரிந்துவெ ோள்} முடியு=ோ?
வெபண் : என்றும் கபசோத வெதன்றல்
இன்றும் =ட்டும் ோதில் வந்து
இன்பம் இன்பம் என்று வெசோல்வதும் என்ன?
ஆண் : ஓரவிழிப் போர்டைவயிகல
உள்}வெதல்லோம் வெசோல்லிவிட்டு
ஒன்றும் வெதரியோததுகபோல் க ட்பதுக=கனோ?
வெபண் : =லர்க்வெ ோடி தடைலயோட்
=ரக்கிடை}யும் டை நீட் க்
கிடை}யில் வெ ோடி இடைணயும்படி ஆனதுக=கனோ?
ஆண் : இயற்டை யின் வ}ர்ச்சிமுடைற
இ}டை= வெசய்யும் கி}ர்ச்சி முடைற
ஏவெனன்று நீ க ட் ோல் யோனறிகவனோ?
[ இரும்புத்திடைர,1960]
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6.58 முற்றிய ோதல்
ஆண் : வெபண்ணில்கல நீ வெபண்ணில்கல
ோதல்நடிப்புத் வெதரியோவிட் ோல்
வெபண்ணில்கல
ஆணில்கல நோன் ஆணில்கல - அடைதத்
ற்றுக்வெ ோடுக் முடியோவிட் ோல்
ஆணில்கல
வெபண் : ோதல் - ஆ¸ோ¸ோ! ோதல்
ஆண் : ஆ=ோம் ோதல்
வெபண் : ோதகலோ ோதல்
அது எங்க கிடை க்கும், எப்படிக்
கிடை க்கும்?
இனிப்போ,புளிப்போ, சப்போ, ோதல்
சப்போ? (அது)
ஆண் : ஆ¸ோ!
ஒன்பது சுடைவயும் ஒண்ணோக் லந்து
உண்பதுதோன் வெ=ய்க் ோதல் - இந்த
உல த்டைதத் தூக்கி உருட்டி விடை}யோடும்
உறவுக்குப் கபர்தோன் ோதல்!
வெபண் : ண்ணிரண்டும் மூ ோ=ல்
ோத்திருந்கதன் -இரவில்
ோத்திருந்கதன்
தடைவத் திறந்து டைவத்துப்
போர்த்திருந்கதன் - எதிர்
போர்த்கதன்
ஆண் : ஆ¸ோ க¸ோ ோதல் வந்ததோ?
வெபண் : இல்டைல பூடைன வந்தது
ஆண் : என்டைனப் போர் - ண்டைணப் போர்
ஏக் ம் லந்தது போர் (என்டைனப்)
இடுப்டைப வடை}த்து வெவட்டிப்போர்
இதயம் சுடுதோ வெதோட்டுப்போர்
பின்கன கபோ, முன்கன வோ, கபசு, போடு, ஆடு
கநசம் டைவ, நீ கநசம் டைவ
வெநஞ்சுக்குள்க} என்டைன நிறுத்தி கநசம் டைவ
வெபண் : கநசந்தோன் உன் கநசந்தோன்
கநசம் முத்திக் ோதலோனோல் லோபந்தோன்
[ஆளுக்வெ ோரு வீடு, 1960]
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6.59 அன்பு ஆடைச
வெபண் : கபோட்டுக்கிட் ோ வெரண்டு கபரும்
கசர்ந்து கபோட்டுக் ணும் - ஒல ம்
புதுசோ =ோறும்கபோது படை‹ய
வெ=ோடைறடைய =ோத்திக் ணும்
ஆண் : கபோட்டுக்கிட் ோ - ஆ=ோ
கபோட்டுக்கிட் ோ - தோலி (கபோட்டுக்)
வெபண் : கபோட்டுக்கிடும் முன்கன நல்லோ
வெபோண்ணும் புள்டை}யும் போத்துக் ணும்,
புடிக்குதோன்னு க ட்டுக் ணும்
ஆண் : புரிஞ்சுக் ோ= ஆரம்பிச்சோ
ஆபத்திகல =ோட்டிக் ணும் (கபோட்டுக்)
வெபண் : ழுத்திகல தோலி வெ ந்தோ
ோலிகூ =திப்போன் - வெ ோஞ்சம்
ண்ணிய=ோ ந ப்போன் - இந்த
யிறு =ட்டும் இல்டைலயின்னோ
டைழுகபோல இடிப்போன்
ஆண் : ஆம்புடை}க்கும் தோலி வெ ந்தோ
அடுத்த வெபோண்ணு =திப்போ - வெ ோஞ்சம்
அ ங்கி ஒடுங்கி ந ப்போ - இந்த
அடை யோ}ம் இல்டைலயின்னோ
அசட்டுத்தன=ோ வெ=ோடைறப்போ (கபோட்டுக்)
இதுகல =ட்டும் கபோடுற முடிச்கச
இறுக்கிப் கபோட்டுக் ணும் - நல்லோ
இழுத்துப் போத்துக் ணும் - அது (இதுகல)
வெபண் : எடை யிகல பிரிஞ்சுக் ோக=
முறுக்கிப் கபோட்டுக் ணும்
ஆண் : அதுகல ஒண்ணும் வெ ோடைறச்சலில்கல
அழுத்திப் கபோட்டிருக்கு - உண்டை=
அன்பு ஆடைச வெரண்டும் கசத்து
முறுக்கிப் கபோட்டிருக்கு - மூணு
முடிச்சோப் கபோட்டிருக்கு (கபோட்டுக்)
வெபண் : வெபோறப்பு வ}ப்புச் சட் ம்
ஆண் : நோ= - கசந்து கபோட்டுக் ணும்
வெபண் : வெபோ‹ப்பு இருப்பு கநோட் ம்
ஆண் : அடைதயும் கசர்த்துப் கபோட்டுக் ணும்
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வெபண் : அ - வரவு வெசலவுத் திட் ம்
ஆண் : ஒண்ணோ கசந்து கபோட்டுக் ணும்
வெபண் : நம்= வ‹க் =ோன ஆட் ம்
ஆண் : ¸ோ...¸ோ...¸ோ... (கபோட்டுக்)
[வீரக் னல்,1960]
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6.60 வெபண் உறவு!
வெபண் : =ங்டை யரின்றித் தனியோ
வந்தவர் கிடை யோது
வெபண் ள் : தந்ததும் வெபண்டைணயோ
வெ ோண் தும் வெபண்டைணயோ
சந்கத ம் என்டைனயோ?
சம்=தம் என்ற வெ=ோழி க ட் ோகல
வெபண் : சஞ்சலம் தீர்ந்துவிடும் கூட் ோகல
வெபண் ள் : சந்திப்பு ஓயோது
வெபண் : சிந்திக் த் கதோணோது
வெபண் ள் : சந்கதோஷம் நோ ோத ஆக}தய்யோ
வெபண் : சிந்தடைனக் ோரகரோ, கயோகிகயோ
வெசய்வகததும் அறியோத ஞோனிகயோ?
ோதல் உறவினில்
வெபண் ள் : கபதமில்டைல
வெபண் : போசம் இடைணந்தபின்
வெபண் ள் : போவமில்டைல
வெபண் : சந்திப்பு ஓயோது
வெபண் ள் : சிந்திக் த் கதோணோது
வெபண் : சந்கதோஷம் நோ ோத ஆக}தய்யோ
(=ங்டை யரின்றி)
[கு=ோர ரோ.ோ, 1961]
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6.61 =ண= ள்
=ண= }ோ வரும்
=ங்டை எவக}ோ - என்
=ரு= }ோயிருக் த்
தகுந்தவக}ோ? (=ண= }ோ )
குண= }ோய் வி}ங்கும் குல= க}ோ - இனிய
குரலும் வெ=ோழியும் வெ ோண்
டைல= க}ோ (=ண= )
=ஞ்சள் குங்கு=ம் அணியும்
வ‹க் முண்க ோ? - நல்ல
=டைனவிக்குத் கதடைவயுள்}
அ க் முண்க ோ? - வெநஞ்சில்
இரக் ம் உண்க ோ?
கநர்டை= யுண்க ோ? - அவள்
கநசனுக் தி கயோசடைனபு லும் நிடைலக்கு ந க்கும்
இணக் ம் உடை யவக}ோ? (=ண= }ோ )
வெபோறுக்கி எடுத்த
முத்துக் ருத்டைதக்
வெதோகுத்து டைவத்த
திருக்குறள் முப்போலும் படிப்பவக}ோ...ஆ... னல்
வெதறிக் க் வெ ோதித்து =ணிச்
சிலம்டைபயுடை த்து நீதி
வெதரிவித்த ண்ணகிடையத் துதிப்பவக}ோ....ஆ
அன்புக் டைண வெதோடுத்துத்
துன்பத்திடைன விரட்டும்
ஆற்றல் மிகுந்தவக}ோ....இடைச
[கு=ோர ரோ.ோ,1961]
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6.62 வெபோறுப்புள்} வெபண்
நோன் வந்து கசர்ந்த இ ம்
நல்லயி ந்தோன் - இடைத
நம்படைவக்கும் வெபோறுப்பு
அன்பி ந்தோன் (நோன்)
ஏவெனன்று கதோன்றவில்டைல
எதிர்போர்த்து வந்ததில்டைல
இல்லோத அதிசயந்தோன்
இது ஒரு ர சியந்தோன் (நோன்)
அருடை=யு ன் வ}ர்த்து
அறிவுள்} வெபண்ணோ
ஆக்கித்தரும் வெபோறுப்பு அன்டைனயி ந்தோன் - குலப்
வெபருடை=தடைனக் ோத்து
வெபற்றவர் =னம் நோடும்
கபடைரப் வெபறும் வெபோறுப்பு வெபண்ணினி ந்தோன்
(நோன்)
எனக்கும் புரியோ=ல்
அவர்க்கும் புரியோ=ல்
இடை யில் துணிவுவந்த விந்டைதயோகல
எப்படியோகுவெ=ன்றும்
எங்குகபோய் நிற்குவெ=ன்றும்
எண்ணவும் முடியவில்டைல சிந்டைதயோகல - இன்று
(நோன்)
[கு=ோர ரோ.ோ,1961]
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6.63 நன்றி கூறும் வெதன்றல்
வெபண் : உள்}ங் ள் ஒன்றோகித்
துள்ளும் கபோதிகல
வெ ோள்ளும் இன்பக=
வெசோர்க் ம் வோழ்விகல (உள்}ங் ள்)
ஆண் : எல்டைல மீறும் அன்கப
வெசல்வம் ஆகுக=
இ}டை= கநசக=
=ண்க=ல் சு க=! (எல்டைல)
வெபண் : சிந்தும் வெசந்கதனும்
வெசோல்லில் ஊறுக=
வெதன்றல் வீசிகய
நன்றி கூறுக=
இருவரும் : உள்}ங் ள்
வெபண் : வெ ோஞ்சும் கசோடைலக்குருவி
வெசோந்தம் கபசுக=
குடைறவில்லோக=
எல்லோம் தருக= (வெ ோஞ்சும்)
ஆண் : வெபோங்கும் நீகரோடை
சந்தம் போ கவ
ண் ள் ஆடுக=
ோதல் நோ ம்!
இருவரும் : உள்}ங் ள்
[புனர் வெ.ன்=ம்,1961]
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6.64 பிரிக் முடியு=ோ
வெபண் : என்டைனப் போர்த்த ண்ணு கவற
வெபண்டைணப் போர்க்கு=ோ?
எண்ணம் லந்த பின்கன இனி
வெசோன்னோலும் க ட்கு=ோ? (என்டைனப்)
பின்னிக் கி க்கும் முல்டைலக் வெ ோடிடையப்
பிரிக் முடியு=ோ - அன்டைப
பிரிக் முடியு=ோ?
ண்ணும் ண்ணும் ட்டின கூட்டை
டைலக் முடியு=ோ?
பனிடைய நம்பி வெவடைத வெவடைதச்சோ
பலன் விடை}யோது
பருவ=டை‹ நோனி ருந்தோல்
பழுது வரோது - அத்தோன்
வழியில் போர்த்து சிரிச்ச வெதல்லோம்
=டைனவி யோகு=ோ?
=டைலடையப் கபோல் வ}ர்ந்த ோதல்
=றந்து கபோகு=ோ? - வெசோன்ன
வோர்த்டைத =ோறு=ோ? (என்டைனப்)
ஆண் : உன்டைன நிடைனக் நிடைனக் க் ண் ள் =லருது
ோணும் நிடைனவுமீறி உள்}ம் =யங்குது;
உன்டைனப் போர்த்த ண்ணு கவற
வெபண்டைணப் போர்க்கு=ோ?
உள்}ம் லந்த பின்கன - இனி
வெ ோஞ்சினோலும் க ட்கு=ோ? (உன்டைனப்)
[கு=ோர ரோ.ோ,1961]
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6.65 ஒற்றுடை= டைலந்தோல்...
னியிருக்கு விருந்து டைவக்
ோடிருக்குக் கூடு ட்
லந்துகபச நோனிருக்க ன் வோங் - சும்=ோ
ோத்திருக் கநரமில்கல வந்திடுங்
ஓ...ஓ...ஓ... ( னியிருக்கு)
சின்னஞ்சிறு சிட்டு க}
சிங் ோரப் பறடைவ க}!
வெதம்=ோங்குக் குயில் க}
சிவந்த மூக்குக் கிளி க}!
கதவெனடுக்கும் வண்டு க} ஓடிவோங் - நோன்
கசதிவெயோண்ணு வெசோல்லப்கபோகறன் சீக்கிரம் வந்திடுங்
ஓ...ஓ...ஓ... ( னியிருக்கு)
ஓங்கிவரும் மூங்கில் =ரம்
ஒண்டைணவெயோண்ணு புடிச்சிருக்கு,
ஒழுங் ோக் குருத்துவிட்டு
வெ டை} வெ டை}யோ வெவடிச்சிருக்கு,
ஒட் ோவெ= ஒதுங்கிநின்னோ ஒயர முடியு=ோ? - எதிலும்
ஒத்துடை= டைலஞ்சுதுன்னோ வ}ர முடியு=ோ?
ஓ...ஓ...ஓ... ( னியிருக்கு)
[எடைதயும் தோங்கும் இதயம்,1962]
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6.66 எண்ணத்தில் வெபோருத்தம்
வெ=ோ த்டைதப் போர்த்து
முடைறக் ோதீங் - சும்=ோ
வெ=ோ த்டைதப் போர்த்து
முடைறக் ோதீங் - பல்டைல
மூடிக்கிட்டுச் சிரிக் ோதீங் (வெ=ோ த்)
வெபோண்ணிருக்கும் வீட்டுக்குள்க}
புகுந்திருக்கும் =ோப்பிக},
கபோட்டியிகல வெ.யிச்ச நீங்
புதுடை=யோன ஆம்பக}!
என்னத்தோன் புடிச்சிருக் ோ
இல்டைலயோன்னு =னசுகல
இருக்கும் ர சியத்டைத
இழுத்துப்கபோடுங் வெவௌியிகல (வெ=ோ த்)
முன்னும் பின்னும் ப‹க் ம் கவணுங்
இங்க வர்ரதுன்னோ
முடைறயிகலதும் வெநருக் ம் கவணுங் - எண்ணத்தில்
வெபோருத்தம் கவணுங்
அது இல்கலன்னோ இரண்டு பக் மும்
இன்பம் ஏதுங் ?
அன்னம்கபோல ந க்குமுங்
ஆடை}க் ண் ோ பறக்குமுங்
என்னக=ோன்னு நிடைனக் ோதீங் - நோன்
வெசோல்லிப்புட்க ன்... (வெ=ோ த்)
[ விக்ர=ோதித்தன், 1962 }

175

6.67 வழி கதடும் ோதல்
என்றும் இல்லோ=ல்
ஒன்றும் வெசோல்லோ=ல்
இன்பம் உண் ோவகதகனோ?
எண்ணங் ள் பண்போடுது
ண் ளும் எங்க ோ வழிகதடுது - எது
கவண்டிகயோ வோடுது ஆடுது
=னம் என்கனோடும் நில்லோ=ல்
முன்னோல் ஓடுது - என்
வீசும் வெதன்றல் ோகதோடு
கபசிடும் போடைஷ நோனறியகன
வெவறும் கபோடைதகயோ
ஆடைசகயோ =ோயக=ோ - இது
வி}ங் ோ=ல் வரும்
ோதல் விந்டைததோகனோ - என்
[ டைல அரசி, 1963]
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6.68 துடைண கதடுகத!
நிடைனக்கும்கபோது வெநஞ்சும் ண்ணும்
துடிப்பது ஏகனோ?
நிடைறந்த உறவில் னிந்த ோதல்
நிடைலயிதுதோகனோ?
அடைணடைய மீறும் ஆடைச வெவள்}ம்
அறிடைவ மீறுகத
அடைதயும் மீறி பருவ ோலம்
துடைணடையத் கதடுகத!....(நிடைன)
சுவரில்லோத வீடுமில்டைல
உயிரில்லோத உ லுமில்டைல
அவரில்லோ=ல் நோனுமில்டைல
அன்பு சோட்சிகய!
உனக்கு நோனும் எனக்கு நீயும்
உரிடை=த்கதகனன்று
ணக்கில்லோத டைத ள் கபசிக்
லந்தடைத இன்று......(நிடைன)
[ டைல அரசி,1963]
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6.69 அன்பு வ}ரு=ோ?
வெபண் : ஆடைச டைவக்கிற இ ந்வெதரியணும்
=றந்து வி ோகத
அதுக்குக=கல வோர்த்டைதயில்கல
வருத்தப்ப ோகத
=ோக=ோய்....=ோ=ோ....=ோ=ோ...
வம்புபண்ணி சண்டை க்கு நின்னோ
அன்பு வ}ரு=ோ? - அது
வ}ர்ந்தோலும் நீ நிடைனக்கிற
இன்பம் =லரு=ோ? (ஆடைச)
ஆண் : நீ திரும்பிப் போர்க்கும்கபோது =னசு
திருட்டுப் கபோகுது - ண்கண
திருட்டுப் கபோகுது
சம்=தத்டைதச் வெசோல்லப் கபோறியோ? - இல்கல
என்டைனச்
ச=யம் போர்த்துக் வெ ோல்லப் கபோறியோ?
வெபண் : ஒன்டைனக் ண் ோகல ண்டைண எரியுது
ோதல் எப்படி வெ=ோடை}க்கும்? - ஒங்
னவு எப்படிப் பலிக்கும்?
டை டையத் வெதோ ோகத
டை டையத் வெதோ ோகத - =ோனம்
ோற்றிகல பறக்கும்
=ோக=ோய்....=ோ=ோ...=ோ=ோ....
ஆண் : ணக்கு மீறி ோடு இருக்குது
அடுக்கு =ோடி வீடு இருக்குது
அதுக்கு க=கல பணம் இருக்குது
=ோகன உனக்கு!
அத்தடைனயும் போது ோக்கும்
வடைல எனக்கு - நீ
ல்யோண கததி டைவக்கிறியோ? - இல்கல
இப்கபோ
ோவிக் டை க்கு ஆள் அனுப்பறியோ?
ண்கண.... ண்கண.... ண்கண....
வெபண் : என்னய்யோ நீயும் ஒரு ஆம்படை}யோ?
சும்=ோ இளிக்கிறிகய
வெசோன்னவெதல்லோம் வி}ங் லியோ?
உண்டை=யோ நீ எனக்கு =ோப்பிள்டை}யோ?
வந்தோலும் ஒட் ோது
சந்துகபோகும் கவப்பிடைலயோ?
=ோக=ோய்...=ோ=ோ....=ோ=ோ....(ஆடைச)
[ டைலயரசி,1963]
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6.70 வடை}யல் கபோடும் சண்டை
ஆண் : டைல=ங்டை உருவம் ண்டு
ோதல்வெ ோண்டு
தணியோத =டைனத உள்}ம் எங்க உண்டு
ண்கண ( டைல)
=ல =லடைர வெவன்று
தி ழும் மு த்தில் வெரண்டு
ருவண்டு விடை}யோடும்
ோட்சி கவவெறதில் உண்டு ( டைல)
வெபண் : எழில் சிந்தும் இ}டை=வெ ோண்டு கநரில்
நின்று
அடைலக=ோதும் இன்பம் கவவெறதிகல உண்டு
வ}ம் வெபோங்கும் உருவம் ண்டு கபோடைத
வெ ோண்டு
=யங் ோத =ங்டை யுள்}ம்
எங்க யுண்டு - அன்கப
வ}ம் வெபோங்கும் உருவம் ண்டு....
ஆண் : டை வடை}யல் கபோடும் சண்டை - எங்கும்
ன்னலிடைச போடும் தண்டை - சு‹லும்
டை= விழியில் க=வும் வெ ண்டை - வந்து
வெ=ய்யுரு ப் போயும் ஒன்டைற
வெபண் : உள்}ம் இரண்டும் னிந்து
ஒன்டைறவெயோன்று லந்தோல்
வெ ோள்டை} வெ ோள்ளும் இந்த
வெவள்}ம் கபோறோகதோ
துள்ளிவந்து ஆண் டை}
துடைணகதடும்கபோது
தூரநின்கற ஆ என்றும் வெவண்வெ ோடிகய நீ
ஆண் : எண்ணச் கசோடைலயில் நின்று
இரு ரமும் இடைணந்து ப ர்ந்து =கி‹
எழில்வ}ர சு ம்விடை}ய =னம் =லரும்
ப ர்ந்து நிடைரந்து குலுங்
துடைணவெயன்னும் உறவினில் துணிந்திடும்
நிடைனவினில்
சுடைவதரும் சுபதின நிடைலவெபறகவ
ஒருபுற=ோ சிறு=யிலோ குளிரும்
மு க= அருகினில் வெநருங்
புதுநிறக= வெபரும் தளிர்விரல் தரும்குறி
அபிநயங் ள் வி}ங்
வெபண் : அடைல ல்க=ல் நிலவெவனகவ அனுதினக=
தழுவி இனிய =லர் குலுங்
ஆண் : பனி=லரிதழ் அமுதிடைன அருந்த
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வெபண் : பல டைத ளும் விடைதயும் மு‹ங்
ஆண் : சு ம் வ‹ங்
வெபண் : =தி =யங்
இருவரும் : விடைரந்து தடைன=றந்து அடைண
வரும்
டைலவெபோங்கும் உருவம் ண்டு
ோதல்வெ ோண்டு தணியோத =னிதவுள்}ம்
எங்க வுண்டு
டைலவெபோங்கும் உருவம் ண்டு ோதல்
வெ ோண்டு..

ந்து

[= கன க ள்,1965]
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6.71 அ‹கு வந்தது
வெபண் : ஆட் ம் வெபோறந்தது உன்னோகல - அதில்
அ‹கு வந்தது என்னோகல
ோட்சி நிடைறஞ்சது வெபோன்னோகல - அந்தக்
டைல வ}ர்ந்ததும் என்னோகல
சத்தம் வெபோறந்தது தன்னோகல - அது
சங்கீத=ோனது என்னோகல
.ோடை வெபோறந்தது ண்ணோகல - அது
க=டை க்கு வந்தது என்னோகல
ஆட் ம் ஐயோ ஆட் ம்....(ஆட் ம்)
நடை வெபோறந்தது தன்னோகல - அது
ந ன=ோனது என்னோகல
நோ ம் சினி=ோ நளினம் கிளினம்
எல்லோம் இதுக்குப் பின்னோகல
ஆட் ம் ஐயோ ஆட் ம் (ஆட் ம்)
புதுபுதுஸோ லடைரக் ோட்டி
பூ =லர்ந்ததும் பந்தலிகல
=திப்பும் =குகும் =ணமும் அதுக்கு
=லிஞ்சிருக்குது கூந்தலிகல
ப}ப}க்கிற பட்டுப் பு டைவ ள்
ஒளிஞ்சிருக்குது டை யிகல - இப்ப
மினுமினுக்கிற .ரிடை கயோ
சலசலக்குது இடை யிகல
ஆட் ம் ஐயோ ஆட் ம் (ஆட் ம்)
[= கன க ள்,1965]
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6.72 பருவம் வோடுது
லோல லோல லோல
பருவம் வோடுது இங்க - உன்
போர்டைவ எங்க
போசம் கதடுது அங்க - உன்
போர்டைவ எங்க
ண் சு‹லும் ோதல் வெதோ ரும்கபோது
க.ோடியில்லோத =ோடு நீ ஓடுவகதகனோ
வீகணோ (பரு)
போ ங் ள் கசர்ந்து மூடை}யிகல
நோ =ோடும் கவடை}யிகல
ோதடைல நோடி கநரமில்டைல
சு ம் ோணும் வழியில்டைல
உன் கயோசடைனயும் என் கவதடைனயும்
வெபரும் கசோதடைனதோன் கபோடீ
ல்வியும் வந்து ோதலும் வந்தோல்
ருத்தில் இ க=து
உருவம் வோடுது இங்க - என்
உள்}ம் அங்க
இ}டை= மீறுது இங்க - என்
இன்பம் அங்க
வோலிபம் வரும் கபோதினிகல
வோழ்விகல வரும் க=ோ ம் - அடைத
=றந்தோல் பறந்கத கபோகும் - நீ
உணர்ந்தோல் ஆனந்த =ோகும்
அன்பு மிகுந்து ஆடைச வ}ர்ந்து
அ‹கு குலுங்கும் வயதிகல
அடை=தியுமில்டைல =னதிகல - உன்
கபோதடைனயும் - என் ோதலும் - ஒரு
கததியில் வெவௌியோகும்
நோன் துணிந்திடும்கபோது
வெதோல்டைல ள் ஏது சு ந்தோன் புவிமீது
உருவம் வோடுது இங்க - என்
உள்}ம் அங்க
இ}டை= மீறுது இங்க - என்
இன்பம் அங்க
உருவம் வோடுது இங்க
[ = கன க ள்,1965 ]

182

7. நடை ச்சுடைவ
7.1 குட்டு வெவௌியோகும்
ோப்பி ஒண்ணு எட் ணோ,
ோர்டு டைசசு பத்தணோ!
ோணவெவகு க.ோரோயிருக்கும்
ோமிரோடைவத் தட்டினோ!
பிள்டை}க்குட்டி கூ நின்னு
வெபரிதோ வும் எடுக் லோம் (பிள்டை})
பிரியம்கபோல ோசு பணம்
சலிசோ வும் வெ ோடுக் லோம்
=ல்லுக் ட்டி அடை‹க் வில்டைல,
=னமிருந்தோல் வந்தி லோம்,
வயிவெறரிந்த கபர்வழிங்
வந்தவழி வெசன்றி லோம்
தண் வோ}ம் விட்டிறங்கி
தத்தளிக்கும் எஞ்சிடைனப்கபோல்
வெ ோண் வன் தடைன=றந்து
திண் ோடும் =ங்டை யரின்
குட்டு வெவௌியோக்கிவிடும் ஸ்டில்லுங் - டை யில்
துட்டுயிருந்தோ ஸ்வெ டியோ நில்லுங் ,
எந்தப் கபோஸில் கவணுவெ=ன்னோலும்
எடுத்துத் தகரனுங் - ஆனோ
எல்கலோருக்கும் ஸ்டில்டைல =ட்டும்
ோட்டி ோதீங்
தனியோ வந்தோலும்,
கூட் =ோ வந்தோலும்,
சோர்ஜ் ஒண்ணுதோன் வோங் - ஒரு
சோன்ஸ் அடிச்சுப்போக் வோருங் ( ோப்பி)
[படித்த வெபண்,1956]
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7.2 வீட்டுக்குள் வீரம்
க ோப=ோ? - என்க=ல்
க ோப=ோ?
க ோட்டுப் கபோட் சின்ன =ச்சோகன
க ோப=ோ? - பனங்
ோட்டுநரி சலசலப்புக்கு
அஞ்சு=ோ?
வீட்டுக்குள்க} ோட் ோதிங்
வீரக=! - ர்ணம்
கபோட் ோலும் வெசல்லோது
அதி ோரக= - குட்டிக் ர்ணம்
கபோட் ோலும் வெசல்லோது
அதி ோரக=! (க ோட்டு)
பந்தியில் முந்தும்
வீரகர! - வெவற்றி
வீரகர! - வீரோதி
வீரகர!
பந்தியில் முந்தும்
வீரகர! - நீங்
படை யிகல பிந்தும்
சூரகர!
பச்கசோந்தி கபோல்=ோறும்
பண்போ}கர!
ஏ=ோந்த ஆளி ம்
வோலோட்டும் தீரகர!
ஏனிந்த வெ=ௌனக=ோ
வெசோல்வீகர!
சோயோத .ம்பம்
சோயோது! (க ோட்டு)
நல்லபிள்டை} கபோலகவ
தன்னந் தனியோ கவ
ள்}த்தன=ோய் நோவல்
படிப்போகர!
பள்ளிக்கூ ம் வெசன்ற உ ன்
தூங்குவோகர!
பகுத்தறிடைவப் பறக் விட்டு
ஏங்குவோகர! (க ோட்டு)
[குலவெதய்வம்,1956]
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7.3

ல் ஆ‹மும் வெபண் =னமும்

டை யோகல ண்டைணக் சக்கிவிட்டு
இரண்டு வெசோட்டுக் ண்ணீரோகல
குற்றங் டை}க் டைரத்துவி க் ற்றவர் ள்
டைவயோ=ல் திட் ோ=ல் =ர்==ோய்
உள்ளிருந்து வெசய்யோக் வெ ோடுடை=வெயல்லோம் வெசய்து
வெபயர் வெபற்ற வெபண் டை},
நம்ப முடியோது நம்ப முடியோது; வெபண் ள்
பிடிவோதம் தீர்க் முடியோது
டி ோர முள்ளின் நடை கபோல உள்}ம்
ணக=ோரி ம் வெசல்லும் புவிமீது,
லோ‹ங் ண் வெபரிகயோரும் வெபண் ள்
=னத்தோ‹ங் ோண முடியோது (முடியோது)
பிள்டை}ப் பூச்சிடைய =டியில் ட்டிக் வெ ோண்டு
புரோணம் க ட் வன் தன்னிடைலயும்,
அல்லும் ப லும் நம்டை=ப் வெபோம்டை=கபோல்
ஆட்டி டைவக்கும் வெபண்டைண
அடை ந்தவன் டைதயும் ஒன்றோகுக= - அதனோல்
(முடியோது)
வஞ்ச ம் மூணவுன்சு,வம்புத்தனம் ஏழு அவுன்சு
வறட்டுக் வுரவமும் அரட்டை ளும் பத்தவுன்சு
எஞ்சியுள்} தங் ம்,டைவரம்,புஷ்பம் தளுக்கும்
குலுக்கும் =யக்கும் இனிப்பும் சப்பும்
எண்ணோயிரம் அவுன்சு லந்தவெதோரு வெபண்ண ோ!
அடைத நம்பிக் வெ ட் வர் ள் பல கபர் } ோ!
அந்த ஸ்க ோரி வெரோம்ப நீட் = ோ!
அடைத ஆரோய்ந்து வெசோல்பவன் போடு
வெபரும் திண் ோட் = ோ! - அதனோல் (முடியோது)
[குல வெதய்வம்,1956]
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7.4 கவடைலயற்ற =ச்சோன்
க ோழிவெயல்லோம் கூடைவயிகல
குறட்டை விட் ோர் - வோய்
வெ ோப்பளிக்கும் முன்கன வெ ோஞ்சம் ோப்பிடையயும்
குடித்துவிட் ோர்
குளிக் ோ=ல் சோப்பிட்டு
ஏப்பம் விட் ோர் - தன்டைனக்
கு‹ந்டைதப் கபோல்
எண்ணிவிட் ோர் - எங்
சின்ன =ச்சோன் - இப்கபோ
பட் ம்வி ப் புறப்பட்டு
விட் ோரய்யோ - பட் ம்
விட் ோரய்யோ
எட்
விட்
விட்
விட்

ோத உயரத்திகல
ோரய்யோ - பட் ம்
ோரய்யோ - பறக்
ோரய்யோ

வெவட் வெவௌி வோனத்திகல
விட் ோரய்யோ
வட் மிடும் பறடைவகபோகல
விட் ோரய்யோ - பட் ம்
விட் ோரய்யோ
ஆரோகரோ பட் ம் விட்டு
கபரோடைச வட் மிட்டு
ஆடி ஓடி கபோனடைதப் கபோகல
விட் ோரய்யோ - அடைண
ட் ோத ஏரி தண்ணி
வெலோடு கபோனதுகபோல
ற்றவெதல்லோம் ோற்கறோடு
விட் ோரய்யோ (விட் ோ)
ோ பட் ம் டீ பட் ம்
.மீன் பட் ம் சோமி பட் ம்
.ோதி பட் ம்! ப¸தூர் பட் ம்
கலடி பட் ம்! க டி பட் ம்
வோலறுந்து நூலறுந்து
கபோன இ ம் வெதரியடைல - இந்த
கவடைலயத்த =ச்சோன் வெவறும்
ோகிதப் பட் ம் ட்டி
விட் ோரய்யோ - ஓ
விட் ோரய்யோ
[ குலவெதய்வம்,1956]
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7.5 வெவளுத்துக் ட்றோண்டி
நந்தவனத்திகலோர் ஆண்டி....அவன்
வந்த இ த்தில் =ங்டை டைய கவண்டி
(நந்தவனத்தில்)
வோர்த்டைதடையக் வெ ோடுத்துப்புட் ோண்டி...இவன்
வம்போ =ோட்டிக்கிட்டு வெதோங் ப் கபோறோண்டி
(நந்தவனத்தில்)
ோஷோயம் ட்டிக்கிட் ோண்டி....வெ ோஞ்சம்
ோதல் டைதயிலும் ஒட்டிக்கிட் ோண்டி ( ோஷோயம்)
கவஷத்டைத =ோத்திக்கிட் ோண்டி.....இப்கபோ
கவவெறோரு ஆ}ோகி வெவளுத்துக் ட்றோண்டி
(நந்தவனத்தில்)
[ அரசி}ங்கு=ரி,1957 ]
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7.6 ோக் ோய் பிடித்து!
இருவர் : ோயக=யிது வெ=ய்ய ோ! - இதில்
ண்ணும் ருத்டைதயும் டைவய ோ!
ஒருவன் : கநோயும் வெநோடியும் வரோ=ல் ோத்து
நுட்ப=ோ உய்ய ோ! ( ோயக=)
=ற்வெறோருவன்: ஆயுள் ோலம் =னிதர் ளுக்கு
அடை=ப்பிகல வெயோரு நூற ோ
அடைரயும் குடைறயோய்ப் கபோவதவனவன்
அறிவும் வெசயலும் ஆ= ோ!
ஒருவன் : =ோயவெ=னும் குயவன் வெசய்த
=ண்ணுபோண் ம் தோன ோ - இது
=த்தியில் உடை யோதபடி நீ
=ருந்து =ோயம் தின்ன ோ ( ோயக=)
=ற்வெறோருவன்: வோயக்வெ டுத்தது பசிய ோ
ஒருவன் : அந்தப் பசிடைய வெ ோடுத்தது கு ல ோ!
=ற்வெறோருவன்: இந்தக் கு டைலச் சுத்தம் வெசய்தி ோவிடில்
உ லுக்க சு ம் ஏத ோ?
ஒருவன் : சோயம் =ோறி ரத்தம் வெவளுத்தோல்
சக்தி வெ ட்டுப் கபோ= ோ!
=ற்வெறோருவன்: சக்தி வெ ட் =க் ளுக்கு
தரணி வோழ்வும் ஏத ோ? ( ோயக=)
ஒருவண் : ன்னப்புத்து, ண் =ோடைல - =ஞ்சக்
ோ=ோடைல ளுக்வெ ல்லோம் =ருந்துண்டு
=ற்வெறோருவன்: ோசு=ோடைலகபோ ோக= ழுத்துச் சுளுக்குதுன்னு
ண்ணீர்விடும் வெபோண்ணுக்கு =ருந்துண்க ோ?
ஒருவன் : இல்கல
=ற்வெறோருவன்: இருக்கு
ஒருவன் : அப்ப வெசோல்லு?
=ற்வெறோருவன்: மூடைசத் தங் த்டைத ம்பி நீட்டி சூடு ோட்டி
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முதுகிகல வெரண்டு வோங்கினோ! குணங்கிடை க்கும்
ஒருவன் : ஜீவ சிந்தோ=ணி =ருந்து
=ற்வெறோருவன்: சித்த டைவத்திய =ருந்து
இருவர் : =ருந்கதோ =ருந்து
இருவர் : நோட்டு டைவத்தியர், ோட்டு மூலிடை
=ருந்கதோ =ருந்து - நம்=
நோட்டு டைவத்தியக் ோட்டு மூலிடை
=ருந்கதோ =ருந்து - உ ல்
நன்டை= ோணகவ
உண்டை=கயோடு - பலர்
உண் து - டை

ண் து (நோட்டு)

ஒருவன் : ஏட்டு மூல=ோய்ப் பதிவெனண்சித்தர்
போட் ோய்த் திருவோய் =லர்ந்தது (ஏட்டு)
=ற்வெறோருவன் : சிகரஷ் =ோன
இம்=ருந்து ள் - ஒவ்வெவோருவீட்டிலும்
இருப்பது நல்லது
இருவர் : நோட்டு டைவத்தியர் ோட்டு மூலிடை
=ருந்கதோ =ருந்து,
ஒருவன் : ரப்போன் வெசோறிபடை சிரங்கு ளுக்குக்
ளிம்பு ள் தருகவோம் த விக் லோம் ( ரப்)
=ற்வெறோருவன் : ோ=சுரத்தோல் வடைலப்படுகவோர்
லியோண குளிடை சோப்பி லோம் ( ோ=)
ஒருவன் : ஷ் ப்ப ோ=ல் சு =ோய் வோ‹
ோய ல்பம் உண்டி லோம் ( ஷ் )
=ற்வெறோருவன் : அது டை வசமில்டைல தற் ோல சோந்திக்கு
ோக் ோய்பிடித்து புசிக் லோம் (நோட்டு)
போட்டுப்போடும்
வெதோண்டை

வெ}ல்லோம்

போடைறகபோல ட்டிக்கிட் ோ
ோட்டுக்குயில் சூப்புப் கபோட்டுச்
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சோப்பி ச் வெசோல்லுங் !
ஆட் ம் வரோக் ோல் ளுக்கு
=யில் ோலுத் டைதலம் கபோட்டு
அடைர=ண் லம் அழுத்தியழுத்தத்
கதய்க் ச் வெசோல்லுங் !
வெபோறுக் ோத பல்லுவலிக்கு
சுருக் த்திகல =ருந்திருக்கு
கபோக்கிரிகிட்க வோடையக்குடுத்துப்
போர்க் ச் வெசோல்லுங்க ோ!
ருப்போன தடைலமுடியும்
வெவளுக் ோக= இருப்பதற்குக்
ோக் ோடைவ உயிகரோடு
முழுங் ச் வெசோல்லுங்க ோ! - அண் ங்
ோக் ோடைவ உயிகரோடு
முழுங் ச் வெசோல்லுங்க ோ!
=ருந்கதோ =ருந்து =ருந்கதோ =ருந்து
=ருந்கதோ =ருந்து (நோட்டு)
[ ற்புக் ரசி,1957]
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7.7 டைல!
1 வது ஆள் : ஒன்.....அண்ட் டூ.....அண்ட் த்ரீ....அண்ட் ஃகபோர்
2 வது ஆள் : டைத டைத டைத டைத....டைத...டைத...டைத
1 வது ஆள் : ரோக் ரோக் ரோக் ரோ அண்ட்கரோல்
ரோ ரோக் ரோக் அண்ட்கரோல்
கஷக் கஷக் கஷக் கஷக் அண்ட்கரோல் (ரோக் ரோக்)
இங்கிலீஷ் க ன்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட்
இண்டியன் க ன்ஸ்
டைத..டைத..டைத
டைசனோ க ன்ஸ் சிங் சோங் சிங் சோங்
பர்=ோ ோன்ஸ் டிங் ோங் டிங் ோங்
கலடி ோன்ஸ் க.ோடி ோன்ஸ்
போடி பியூட்டி ள் பப்ளிசிட்டி ள்
போடி ஆடிடும் ோன்ஸ்!
2 வது ஆள் : ஆடினோர் அன்கற ஆடினோர்
தில்டைல அம்பலத்கத நின்று
அர ரனோம் திரு ந ன சகபசன்
ஆடினோர் அன்கற!
அண் ம் குலுங்கி த் வெதோண் ர் நடுங்கி
நந்தி =த்த}ம் எங்கும் மு‹ங்கி
அரங்கினில் ஆடினோர் (அன்கற)
1 வது ஆள் : ஸோர்...ஸோர்...ஸோர்... க ோண்டு ஒரி ஸோர்
போர்..போர்..போர்..கவடைல டை}ப் போர்
போய்..போய்..போய்..பக பக போய்
ரோர்..டீடி..ரோர்டி.. ோ
வெ ோம்பிகல ப‹ம்பழுத்துத்
வெதோங்குறதும் டைல!
லவ்வுகல =னம் =யங்கி
வெபோங்குறதும் டைல!
வீதியிகல ர்ணம் கபோட்டு
ஆடுறதும் டைல!
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க=டை யிகல குந்திக்கிட்டுப் போடுறதும்...
டைல.. டைல.. டைல!
2 வது ஆள் : க ோபியர் கூ கவ ோவினி லோடிடும்
குறும்புக் ோரன் க ோபோலன் நந்தபோலன்
கு‹கலோடைச க ட் ோத குடைற வெசய்த ோது
குடைறந்வெதன்ன வ}ர்ந்வெதன்ன
ஒன்றுக்கும் உதவோது!
ஆடினோர் அன்கற
[பதிபக்தி,1958]
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7.8 நோ

ம் போர்க்

வெபண் : சீவி முடிச்சிக்கிட்டு
சிங் ோரம் பண்ணிக்கிட்டுத்
கதகரோட் ம் போர்க் ப் கபோகறன்
வோறியோ? - =ச்சோன்
கதகரோட் ம் போக் ப் கபோகறன் வோறியோ?
ஆண் : ஆடுதுடைற தங் =ணி
அல்லிகவஷம் கபோடுறோ}ோம்
நோ

ம் போர்க் ப் கபோகறன் வோறியோ? - வெபோண்கண

நோடை}க்குத் திரும்பி லோம் .ோலியோ
வெபண் : க ோபுர=ோம் கும்பங் }ோம்
வெ ோடி ட்டிப் பறக்கிற ம்பங் }ோம்
ஆண் : ஊ¸ூம்
வெபண் : கூட் ங் }ோம் நோட் ங் }ோம் - க=}ம்
வெ ோட்டிக்கிட்டு ஆடுற ஆட் ங் }ோம் - =ச்சோன்
சித்திடைரத் திருநோளு =ருடைதயிகல - நம்=
சுத்திச் சுத்தி போத்தி லோம் குருடைதயிகல!
ஆண் : ஓக¸ோ!
பத்துக்குரல் முத்துக் ண்ணு போடுறோ}ோம்!
பவ}க்வெ ோடி கவஷத்திகல ஆடுறோ}ோம்!
சீனு }ோம் ஜிமிக்கி }ோம் - நீ
சிரிக்கிற =ோதிரியோ வெவௌிச்சங் }ோம் - வெபோண்கண
ஓசியிகல நோ

ம் திருச்சியிகல - நம்ப

ஒண்ணோக் கி}ம்பி லோம் வோ =யிகல!
வோ =யிகல! வோ =யிகல!
[பிள்டை}க் னியமுது,1958]
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7.9 சூக ற்றும் போர்டைவ!
ஆண் : சகலோ டில்லி =ோன் லிலி - இனி
வெபண் : வோட்
ஆண் : இந்தியோவின் ரோ.தோனி - இனி
என்றும் என் இதயரோணி லில்லி!
இன்பகலோ சிங் ோரி வெநம்பர் ஒண்ணு கலடி - நீ
பந்துகபோல எகிறிப்போயும் வல்லி! - உன்
அன்பு வோர்த்டைததோன் எனக்கு மியூசிக்கு - உன்
அ‹குமு ம் வெசய்வவெதல்லோம் க=ஜிக்கு (உன்)
வெபண் : உன்போர்டைவ போடிக்கு
வெவரிஹீட்டு - வெதரிஞ்சுக்க ோ
மீறிப்கபோனோ எரிஞ்சுகபோகும் புஷ்க ோட்டு
இங்கிலோண்டுக்கு ரோ.தோனி லண் ன் - என்
இதயத்துக்கு உன் அன்பு எம் ன்!
எதுக்கு இப்படி ஆடுகற என்ன வெநனச்சு வோடுகற
வெநருங்கிவந்தோ வெரண்டு =னசும் தனோதன்!
ண் ளுக்கு இ=ய=டைல வெவரி டை¸ட்டு - வெ=ய்க்
ோதலுக்கு நீயும் நோனும் சரிவெவய்ட்டு!
ஆண் : அப்படிகய வோழ்ந்தி லோம் ஆல்டைரட்டு - நீ
அன்புமீறிச் வெசோன்னவெசோல்லு டை¸டைலட்டு - அவர்
இந்தியோவின் ரோ.தோனி டில்லி - இனி
என்றும் என் இதயரோணி லில்லி!
வெபண் : யூ சில்லி!
ஆண் : இன்பகலோ சிங் ோரி வெநம்பர் ஒண்ணு கலடி - நீ
பந்துகபோல எகிறிப்போயும் வல்லி!
வெ¸ல்புக் ோ வந்த லில்லி ஒய்பு - இனி
பல்பு அண்டு சுச்சு நம்ப டைலப்பு! (வெ¸ல்பு)
வெபண் : சிங் ோர ரிங்கு நோன்,ரங்கூனு டைவரம் நீ - நம்
க.ோடி உலகில் புது டை ப்பு!
இருவர் : ஆ! ோஷ்மீருக்கு ரோ.தோனி ஸரீ ந ர்ர்ர் - நம்
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ோதல்வோழ்வின் ரோ.தோனி அன்புந ர்ர்ர்ர்
ல லவெவன சிரித்துநோம் =னசுகபோல ந க் லோம்
லந்கதபின்கன வ}ரும் க¸ப்பி போர் எவர்ர்ர்ர்!
[ நோன் வ}ர்த்த தங்டை ,1958]
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7.10 குடும்பத்கதோடு பயணம்
சின்னக் குட்டி நோத்துனோ
சில்லடைறய =ோத்துனோ
குன்னக்குடி கபோறவண்டியில்
குடும்பம் பூரோ ஏத்துனோ!
குளிரடிக்கிற கு‹ந்டைதக=கல
துணியப் கபோட்டு கபோத்துனோ
குவோகுவோனு த்துனதோகல
முதுகில வெரண்டு சோத்துனோ
கிலுகிலுப்பயக் டை யில் வெ ோடுத்து
அழுதப்பிள்டை}யத் கதத்துனோ (சின்னக்குட்டி)
பன்னப்பட்டி கிரோ=த்திகல
படை‹ய கசோறு தின்னுக்கிட் ோ
பங் ோளி வீட்டுச் சிங் ோரத்கதோ
படை‹ய டைதயும் கபசிக்கிட் ோ (சின்னக்குட்டி)
ன்னுக்குட்டிய =ல்லுக் ட்டிகய
யித்டைதப் கபோட்டுப் புடிச்சுக்கிட்டு
=ண்ணுக் ட்டியோல் =ோங் ோ அடிச்சு
வோயில் கபோட்டுக் டிச்சுக்கிட் ோ (சின்னக்குட்டி)
[ ஆரவல்லி ]
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8. தத்துவம்
8.1 எது வெசோந்தம்!
குட்டி ஆடு தப்பிவந்தோல்
குள்}நரிக்குச் வெசோந்தம்!
குள்}நரி =ோட்டிகிட் ோ
வெ ோறவனுக்குச் வெசோந்தம்!
தட்டுக்வெ ட் =னிதர் ண்ணில்
பட் வெதல்லோம் வெசோந்தம்!
சட் ப்படி போர்க் ப்கபோனோல்
எட் டிதோன் வெசோந்தம்!
உனக்வெ து வெசோந்தம்
எனக்வெ து வெசோந்தம்!
உல த்துக் வெ துதோன் வெசோந்த= ோ! (உனக்கு)
=னக்கிறுக் ோல் நீ உ}றுவதோகல
வந்தலோபம் =தி=ந்த= ோ (உனக்கு)
கூட்டுகல குஞ்சு பறக் நிடைனத்தோல்
குருவியின் வெசோந்தம் தீரு= ோ!
ஆட்டுகல குட்டி ஊட் =றந்தோல்
அகதோ வெசோந்தம் =ோறு= ோ! - ோடைல
நீட்டிகய டைவத்து வெநருப்பிடும் கபோது
கநசம் போசம் வெபோரு}ோடைசக் வெ ல்லோம்
ோட்டிய ஒருபிடி வோய்க் ரிசியிகல
ணக் த் தீர்த்திடும் வெசோந்த= ோ (உனக்கு)
போப சரக்கு டை}ப் பணத்தோகல மூடிடைவத்து
போசோங்கு கவடைலவெசய்த ப ல் கவஷக் ோரர் ளும்
ஆபத்திகல சிக்கி அழிந்தோர் }ோனோலும்
அடுத்தடுத்து வந்தவரும் அவர் ளுக்குத் தம்பிய ோ!
அவருவந்தோர் இவருவந்தோர் ஆடினோர் - முடிவில்
எவருக்குக= வெதரியோ= ஓடினோர் - =னதில்
இருந்தவெதல்லோம் =றந்து ண்டைண மூடினோர்
வெசவரு வச்சுக் ோத்தோலும்
வெசல்வவெ=ல்லோம் கசர்த்தோலும்
வெசத்தபின்கன அத்தடைனக்கும்
வெசோந்தக் ோரன் யோரு? - நீ
துணிவிருந்தோ கூறு!
வெரோம்பஎளியவரும் வெபரியவரும்
எங்க கபோனோர் போரு! - அவரு
எங்க கபோனோர் போரு!
வெபோம்படை} எத்தடைன ஆம்பிடை} எத்தடைன
197

வெபோறந்த வெதத்தடைன எறந்த வெதத்தடைன
வம்பிகல =ோட்டிப் கபோன வெதத்தடைன
=ோனக் க ோய் ஆன வெதத்தடைன?
மூச்சு நின்னோ முடிஞ்சுதடி வெசோந்தம்
எத்தடைன எத்தடைன ஆனந்தம்! (உனக்கு)
[ போசவடைல,1956 ]
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8.2 =னக்குரங்கு
இந்த ஆட்டுக்கும் நம்= நோட்டுக்கும் - வெபருங்
கூட்டிருக்குது க ோனோகர! - இடைத
ஓட்டி ஓட்டித் திரிபவர் ள்
ஒரு முடிவுங் ோணோகர!
தில்லோலங்கிடி தில்லோலங்கிடி
எல்லோம் இப்படிப் கபோகுது
நல்லோருக்குள் வெபோல்லோடைரப்கபோல்
நரி ள் கூட் ம் வோழுது
தில்லோலங்கிடி தில்லோலங்கிடி
தில்லோலங்கிடி தில்லோகல (இந்த)
ணக்கு மீறித் தின்றதோகல
னத்த ஆடு சோயுகத - அடைதக்
ண் பின்னும் =ந்டைதவெயல்லோம்
அதுக்கு க=கல க=யுது
பணக்கிறுக்குத் தடைலயிகலறிப்
பகுத்தறிவுந் கதயுது - இந்த
போ‹ோய்ப்கபோற =னிதக்கூட் ம்
தோனோய் விழுந்து =ோயுது (இந்த)
ஆடைச என்ற பம்பரத்டைத உருவோய்க் வெ ோண்டு
போசம் என்ற வெ ோடுங் யிற்றோல் ஆட் ங் ண்டு
கநசம் என்ற வட் த்துள் உருண்டுருண்டு
வெநஞ்சுடை ந்து கபோன உயிர் அகந முண்டு
இடைதப்படித்திருந்தும் =னக்குரங்கு
படை‹ய கிடை}டையப் பிடிக்குது,
போசவடைலயில் =ோட்டிக்கிட்டு
வெவௌவோல்கபோலத் துடிக்குது
ந க்கும் போடைத புரிந்தி ோ=ல்
குறுக்க புகுந்து தவிக்குது;
அடுக்குப் போடைன கபோன்ற வோழ்டைவத்
துடுக்குப்பூடைன ஒடை க்குது (இந்த)
[ போசவடைல,1956 ]
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8.3 கபோலி ளும் ோலி ளும்
உறங்டை யிகல போடைன டை}
உருட்டுவது பூடைனக்குணம் - ோண்பதற்க
உருப்படியோய் இருப்படைதயும்
வெ டுப்பதுகவ குரங்குக் குணம் - ஆற்றில்
இறங்குகவோடைரக் வெ ோன்று
இடைரயோக் ல் முதடைலக்குணம் - ஆனோல்
இத்தடைனயும் =னிதனி ம்
வெ=ோத்த=ோய் வோழுத ோ
வெபோறக்கும்கபோது - =னிதன்
வெபோறக்கும்கபோது வெபோறந்த குணம்
கபோ ப் கபோ ப் =ோறுது - எல்லோம்
இருக்கும்கபோது பிரிந்த குணம்
இறக்கும்கபோது கசருது (வெபோறக்)
பட் ப்ப ல் திரு ர் டை}ப்
பட் ோடை ள் =டைறக்குது - ஒரு
பஞ்டைசடையத்தோன் எல்லோஞ் கசர்த்து
திரு வெனன்கற உடைதக்குது (வெபோறக்)
ோலநிடைலவெய =றந்து சிலது
ம்டைபயும் வெ ோம்டைபயும் நீட்டுது - புலியின்
டுங்க ோபம் வெதரிஞ்சிருந்தும்
வோடைலப்பிடிச்சி ஆட்டுது - வோழ்வின் (வெபோறக்)
ணக்குப் புரியோ= ஒண்ணு
ோடைசத்கதடிப் பூட்டுது - ஆனோல்
ோகதோரம் நடைரச்ச முடி
டைத முடிடைவக் ோட்டுது (வெபோறக்)
புரளி ட்டிப் வெபோருடை}த் தட்டும் சந்டைத - பச்டைச
புளுடை விற்றுக் சலுடை வெபற்ற =ந்டைத - இதில்
கபோலி ளும் ோலி ளும் வெபோம்=லோட் ம்
ஆடுகின்ற விந்டைத வெசோன்னோல் நிந்டைத
உப்புக் ல்டைல டைவரவெ=ன்று வெசோன்னோல் - நம்பி
ஒப்புக் வெ ோள்ளும் மூ ருக்கு முன்னோல் - நோம்
உ}றி என்ன, தறி என்ன?
ஒன்றும் ந க் வில்டைல கதோ‹ோ - வெரோம்ப நோ}ோ (வெபோறக்)
[ சக்ரவர்த்திக் திரு= ள்,1957 ]
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8.4 வரவும் வெசலவும்
ருவுலகில் உருவோகி
=றுவுலகில் வரும் நோடை}க்
ண் றிந்து வெசோல்வோருண்டு - இந்தக்
திருவு லில் குடியிருக்கும்
சீவன் பிரியும் நோடை}த்
வெதரிந்வெதோருவர் வெசோன்னதுண்க ோ?
வருவனவும் கபோவனவும்
விதிவெயன்று டைவத்தவன்
வோழ்விடைன விடைதத்த உ‹வன் - அவன்
அறுவடை க் ோலத்தில்
அழுதோலும் வெதோழுதோலும்
அனுதோபங் ோட்டுவோகனோ?....
[ வெசௌபோக்கியவதி,1957 ]
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8.5 உடை‹க் ோ=ல் கசர்க்கும் பணம்
சூழ்ச்சியிகல சுவரடை=த்து
சுயநலத்தோல் க ோட்டை ட்டிச்
சு ர்விட் நீதிதடைனத்
தூக்கி எறிந்துவிட்டுச்
சோட்சி ள் கவண் ோம்
ச லமும் நோவெனன்று
சதிரோடும் வீணர் ளின்
அதி ோர உல = ோ
புதிரோன உல = ோ - உண்டை=க்கு
எதிரோன உல = ோ - இதில்
வெபோறுடை=டையக் கிண்டிவிடும்
கபோக்கிரி ள் அதி = ோ
குறுக்கு வழியில் வோழ்வு கதடிடும்
குருட்டு உல = ோ - இது
வெ ோள்டை}யடிப்பதில் வல்லடை= ோட்டும்
திருட்டு உல = ோ - தம்பி
வெதரிந்து ந ந்துவெ ோள்} ோ - இதயம்
திருந்த =ருந்து வெசோல்ல ோ (குறுக்கு)
இருக்கும் அறிடைவ = டை= மூடிய
இருட்டு உல = ோ - வோழ்வின்
எந்த கநரமும் சண்டை ஓயோத
முரட்டு உல = ோ - தம்பி
வெதரிந்து ந ந்து வெ ோள்} ோ - இதயம்
திருந்த =ருந்து வெசோல்ல ோ (குறுக்கு)
விடை}யும் பயிடைர வ}ரும் வெ ோடிடைய
கவரு ன் அறுத்துவிடை}யோடும் -=னம்
வெவந்திடும் கதோட் க் ோரனி ம்
மிரட் ல் வோர்த்டைத }ோடும் - பல
வரட்டு கீதமும் போடும் - விதவித=ோன
வெபோய் டை} டைவத்துப்
புரட்டும் உல = ோ - தம்பி
வெதரிந்து ந ந்து வெ ோள்} ோ - இதயம்
திருந்த =ருந்து வெசோல்ல ோ (குறுக்கு)
அன்பு ப ர்ந்த வெ ோம்பினிகல ஒரு
அ ந்டைதக் குரங்கு தோவும் - அதன்
அ‹டை க் குடைலக் க=வும்
வெ ோம்பு ஒடிந்து வெ ோடியும் குடைலந்து
குரங்கும் விழுந்து சோகும் - சிலர்
குணமும் இதுகபோல் குறுகிப்கபோகும்
கிறுக்கு உல = ோ - தம்பி
வெதரிந்து ந ந்து வெ ோள்} ோ - இதயம்
திருந்த =ருந்து வெசோல்ல ோ (குறுக்கு)
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தோயித்கதோ...தோயித்து - பலர்
சந்கத ம் தீர்ந்துவி
சந்கதோஷ=ோன ஒரு
சங் திடையக் வெசோல்லவரும் தோயித்து - சில
சண் ோ}ர் கவடைல டை}
.னங் ளின் =த்தியிகல
தண்க ோரோ கபோ வரும் தோயித்து - அய்யோ
தோயித்கதோ...தோயித்து - அம்=ோ
தோயித்கதோ...தோயித்து
தில்லில்லோ =னுஷன்
பல்வெலல்லோம் வெநல்லோரிக்
வெசோல்வெலல்லோம் வெவஷமிரிக்கி க ளுங்க ோ - இதர்
வெநல்லோர்க்கி வெபோல்லோர்க்கி அல்லோ நடுகவரிக்கு
எல்லோம் வெவௌக்கிப் கபோடும் போருங்க ோ கலகலோதோயித்கதோ...தோயித்து - ஆகவோ தோயித்கதோ...தோயித்து
வெபோம்படை}ங் பித்துக்வெ ோண்
வெபோ டைவப் பக்தர் ளுக்குப்
புத்திடையப் பு ட் வந்த தோயித்து - வெசம்பு
த ட்டை ப் பிரிஞ்சோ
திடைரயில் =றஞ்சிருக்கும்
கசதி டை}ச் வெசோல்லும் இந்தத் தோயித்து
ஒருவன் : அய்யோ! இதிகல வசியம் பண்ற
கவடைலயிருக் ோ!
=ந்திரம் வசியமில்டைல
=ோயோ.ோல கவடைலயில்டைல
வோழ்க்டை க்கு வெரோம்ப வெரோம்ப அவசியம் - இதில்
=றஞ்சிருக்கு அரிய வெபரிய ர சியம் (தோயித்கதோ)
=ற்றவன் : ஏம்போ!பணம் வரு=ோனத்துக்கு
ஏதோவது (வழி)யிருக் ோ இதிகல?
ஒ ம்டைப வடை}ச்சு நல்லோ ஒடை‹ச்சுப்போரு - அதில்
உனக்கும் உல த்துக்கும் நன்டை=யிருக்கு
உக் ோந்துகிட்டு கசக்கிற பணத்துக்கு
ஆபத்திருக்கு அது உனக்வெ துக்கு? (தோயித்கதோ)
=ற்வெறோருவன் : ஏய்யோ! இதோல
வெபோம்படை} க} =யக் முடியு=ோ?
ண்ணும் ருத்துக= வெபண்டைணக் வர்ந்திடும்
ோதலும் வோழ்வும் வெதோ ர்ந்திடும்
ண்
ண் பக் ம் திரிஞ்சோ
டை யும் ோலும் வோழ்வும்
துண்டு துண் ோ த் வெதோங்கும்படி கநர்ந்திடும்
(வசனம்)
தம்பி,அவெதல்லோம் வெசய்யோது இது கவகற?
(தோயித்கதோ)
[ = ோகதவி,1957 ]
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8.6 இனிப்பும் சப்பும்
வீடு கநோக்கி ஓடிவந்த என்டைனகய
நோடி நிற்குகத அகன நன்டை=கய உண்டை=கய (வீடு)
இனிோடு க=டு வெசோந்தம்
ோணும் யோவும் வெசோந்தம்
கூடுமில்டைல குஞ்சுமில்டைல
என்ன ஆனந்தம்!
இரு ோலிருந்தும் டை யிருந்தும்
போரிகல
ஒரு வோலுமில்டைல தடைலயுமில்டைல
வோழ்விகல (வீடு)
இனிக் ோற்று =டை‹யிலின்பம்
ல்லு முள்ளிலின்பம்
பூட்டுமில்டைல தவுமில்டைல
எந்தன் வீட்டுக்க
நோன் எண்ணிஎண்ணி தறிவெயன்ன
உலகிகல
ஒரு இனிப்புமில்டைல சப்புமில்டைல
முடிவிகல! (வீடு)
[ பதிபக்தி,1958 ]
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8.7 உண்டை=
ஒருத்தி : உருளுது வெபரளுது உல ம் சு‹லுது
ஓடுது ஆடுது கூடுது குடைறயுது
உண்டை=டையத் வெதரிஞ்சிக்கிங் - அய்யோ
உண்டை=டையத் வெதரிஞ்சிக்கிங்
=ற்றவன் : இரவும் ப லும் இருட்டுது வெ=ரட்டுது
ஏறுது இறங்குது இடை யிலும் =ோறுது
எ ங் ண்டு ந ந்துக்கிங் - சோமி
எ ங் ண்டு ந ந்துக்கிங்
ஒருத்தி : போயுது சோயுது ஞோயத்டைதத் தோண்டி
க=யுது =னம்கபோகல!
=ற்றவள் : பல-ஆயிர=ோயிரம் தீடை=டையத் தோங்கி
அடைலயுது வெவறியோகல!
ஒருத்தி : ஆடைச ள் அதி ம் அறிவுக்குப் பஞ்சம்
அதிசயம் இதுதோங்
=ற்றவள் : வெவறும்-கவஷமும் க=ோசமும்
வெவ ச்சுப்போக்குது
கவதடைன அதுதோங் ! (உருளுது)
ஒருத்தி : கூடுவிட்டுக் கூடு போஞ்சு
கூறுவெ ட்டு நின்னவெதல்லோம்
நூறுதிட் ம் கபோடுதுங் - வோய்
வீரம் கபசுதுங் !
=ற்றவள் : நன்டை=யும் தீடை=யும் நோடை}க்குத் வெதரியும்
ர சியம் இதுதோங் - ஒங்
ண்டைணயும் ோடைதயும் திருப்பிடும் விஷயம்
டை சியில் இருக்குதுங்
ஒருவன் : நோணயமில்டைல நன்றியுமில்டைல
நம்பவும் வழியில்டைல
=ற்றவள் : இதில்-
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உண்டை=யன்புக்கு உ ல் நலமில்டைல!
ஒருத்தி : அது உயிடைர இ‹ந்தோல்
நோட்டுக்குத் வெதோல்டைல!
=ற்றவள் : இதோல்ஒவ்வெவோரு நோழியும்
நீதியின் =னசு உருகுதுங்
ஒருத்தி : கநரமும் ோலமும் =ோறி வருதுங்
வெநலடை=டையக் க ளுங்
=ற்றவள் : வெரோம்ப நீண் குட்டு ள் வெவடிக் ப் கபோகுது
கநருகல போருங் (அய்யோ)
[ வெபற்ற = டைன விற்ற அன்டைன,1958 ]
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8.8 வீண் அனுதோபம்!
இடைரகபோடும் =னிதருக்க
இடைரயோகும் வெவள்}ோக
இதுதோன் உல ம், வீண்
அனுதோபம் வெ ோண்டு நீ
ஒரு நோளும் நம்பி ோகத
க யண்ணோ-க யண்ணோ-க யண்ணோ ட்ரிகயோ க யண்ணோ
முடைறகயோடு உடை‹த்துண்ண
முடியோத கசோம்கபறி
நரிகபோலத் திரிவோர் புவிக=கல - நல்ல
வழிகயோடு கபோகின்ற
வோய்கபசோ உயிர் டை}
வதச்சுவதச்சு தின்போர் வெவறியோகல (இடைர)
ோவெலோடிந்த ஆட்டு ோ க்
ண்ணீர் விட் புத்தரும்
ல்கபோல உள்}ங்வெ ோண்
ோந்தி ஏசுநோதரும்
ழுத்தறுக்கும் வெ ோடுடை= ண்டு
திருந்தவழி வெசோன்னதும் உண்டு
ோதில் =ட்டும் க ட்டு அடைத ரசிச்சோங் - ஆனோ
றிக் டை யின் ணக்டை ப் வெபருக்கி வந்தோங் (இடைர)
[ பதிபக்தி,1958 ]
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8.9 வெவறும் கபச்சு!
தர்=வெ=ன்போர் நீதிவெயன்போர்
தரவெ=ன்போர்
சரித்திரத்துச் சோன்று வெசோல்வோர்
தோயன்புப் வெபட் த்டைதச்
சந்தியிகல எறிந்துவிட்டுச்
;தன்=ோன வீரவெரன்போர்
=ர்==ோய்ச் சதிபுரிவோர்
வோய்கபசோ அபடைல ளின்
வோழ்வுக்கு நஞ்சுடைவப்போர்
ர்=விடைன வெயன்போர்
பிர=வெனழுத் வெதன்போர்
வுள்க=ல் குற்றவெ=ன்போர்
இந்தத்திண்டைணப் கபச்சு வீரரி ம் - ஒரு
ண்ணோயிருக் ணும் அண்ணோச்சி - நோம்
ஒண்ணோயிருக் ணும் அண்ணோச்சி
எந்நோளும் உலகில் ஏ=ோற்றும் விழி ள்
இல்லோத நன்னோடை} உண் ோக் ணும் - இந்த (திண்டைண)
வெபோதுநலம் கபசும் புண்யவோன் ளின்
கபோக்கினில் அகன வித்தியோசம் ;
புதுப்புது வடை யில் புலம்புவவெதல்லோம்
புவிடைய =யக்கும் வெவௌிகவஷம் - அந்தப்
வெபோல்லோத =னிதர் வெசோல்லோ=ல் திருந்த
நல்கலோடைர எல்கலோரும் வெ ோண் ோ ணும் - இந்த (திண்டைண)
வுள் இருப்பதும், இல்டைல என்பதும்
டைவக்குதவோத வெவறும் கபச்சு
ஞ்சிக் கில்லோதோர் வடைல நீங் கவ
ருதகவண்டியடைத =றந்தோச்சு - ப‹ங்
டைத டை}ப் கபசி ோலம் வீணோச்சு ;
டை யோகல முன்கனற்றம் ண் ோ ணும் - இந்த (திண்டைண)
நோடி த}ந்தவங் ஆடி ந ப்பவங்
நல்லவங் வெ ட் வங் நம்பமுடியோதவங்
போடி னத்தவங் தோடி வ}ர்த்தவங்
பலபல கவடைல ளில் பங்வெ டுத்துக் வெ ோண் வங்
படிப்பவங் வீடு புடிப்பவங்
வெபோடிப்பசங் வெபரும் கபோக்கிரிங்
இன்னும்வெபோம்படை}ங் ஆம்படை}ங்
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அத்தடைன கபடைரயும் வச்சு =ோ ோ இழுக்கிகறோம் கவ =ோ
நம்= வோழ்க்டை வெ க்குது கரோட்க ோர=ோ
வண்டிடைய உருட்டி வறுடை=டைய வெவரட்டி
உண் ோலும் ோய்ந்தோலும் ஒன்றோ ணும் - இந்த (திண்டைண)
[ பதிபக்தி,1958 ]
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8.10 துணிச்சல்
ஒரு குடைறயும் வெசய்யோக=
ஒல த்திகல யோருமில்கல - அப்படி
உத்த=னோய் வோழ்ந்தவடைன - இந்த ஒல ம்
ஒடைதக் ோ= விட் தில்டைல....
இருக்கும் வெபோழுடைத ரசிக் ணும் - அ
இன்ப=ோய் ழிக் ணும்
எதிலும் துணிஞ்சு இறங்ணும் - நீ
ஏங்கி எதுக்குத் துடிக் ணும்? (இருக்)
நோடை} நோடை} என்று வெபோன்னோன
நோடை}க் வெ டுப்பவன் குரு ன்
ந ந்து கபோனடைத வெநனச்சு ஒ ம்பு
நலிஞ்சு கபோறவன் =டை யன் - சுத்த =டை யன்
நம்டை=ப்கபோல வெ ச்சடைதத் தின்னு
வெநனத்தடைதச் வெசய்யிறவன் =னுஷன் (இருக்)
ஆடி ஓடி வெபோருடை}த் கதடி......
அவனும் திங் ோ= பதுக்கி டைவப்போன்....
அதிகல இதிகல பணத்டைதச் கசத்து
வெவௌியி ப் பயந்து =றச்சுடைவப்போன் ;
அண்ணன் தம்பி வெபோண் ோட்டி புள்டை}
ஆருக்கும் வெசோல்லோ= வெபோடைதச்சு டைவப்போன் ;
ஆ க் டை சியில் குழிடையத் கதோண்டி
அவடைனயும் ஒருத்தன் வெபோதச்சு டைவப்போன் - ஆ=ோ
வெபோதச்சு டைவப்போன் (இருக்)
நல்ல வழியிகல வோ‹ வெநனச்சு
நோயோ அடைலயோகத - அது இந்த
நோளிகல முடியோகத
நரிடையப் கபோகல எலிடையப் கபோகல
ந க் த் வெதரிஞ்சுக் ணும் - தம்பி
உ ம்பு அழுக்கு ; உடை யும் அழுக்கு!
உள்}ம் அழுக்குங் - அதுகலதோன்
உல ம் கி க்குங் - இது
உ=க்கும் எ=க்கும் ழுடைதக்கும் வெதரியும்
ஒண்ணும் சுத்தமில்டைல - உள்}டைதச்
வெசோன்னோ குத்தமில்டைல (இருக்)
[ ண் திறந்தது,1959 ]
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8.11 துன்பத்டைத மிதி!
விதிவெயன்னும் கு‹ந்டைத டை யில்
உல ந்தன்டைன
விடை}யோ க் வெ ோடுத்துவிட் ோள்
இயற்டை யன்டைன - அது
விட்வெ றியும் உருட்டிவிடும்
=னிதர் வோழ்டைவ
க=ல் கீ‹ோய்ப் புரட்டிவிடும்
வியந்தி ோகத
=தியுண்டு ற்புடை ய
=டைனவியுண்டு
வலிடை=யுண்டு வெவற்றி தரும்
வருந்தி ோகத
எதிர்த்து வரும் துன்பத்டைத
மிதிக்கும் தன்டை=
எய்திவிட் ோல் ோண்பவெதல்லோம்
இன்ப=ப்போ
[ தங் ப் பதுடை=,1959 ]
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8.12 வெபோறுடை= வெபோங்கினோல்!
ஏவெனன்று க ட் கவ
ஆளில்டைல என்பதோகல
தோவெனன்ற அ ங் ோரம்
தடைலவிரித்து ஆடுத ோ
ஊனுரு ஏடை‹ ளின்
உள்}வெ=ல்லோம் புண்ணோ
உயிகரோடு வெ ோல்பவடைனக் - ோலம்
உயர்வோய் =திக்குத ோ!
வெபோறுடை= ஒருநோள்
வெபோங்கி எழுந்தோல்
பூமி நடுங்கு= ோ
வெ ோடுடை= புரியும் போத டைன - அவன்
குடைற ள் விழுங்கு= ோ!
ோடைலயோகி =திய=ோகி
=ோடைலயோனது பலவெபோழுது,
=ோடைலயோகி ப லும் முடிந்து
இருளும் கபோனது பல இரவு
ஞோலம் முழுவதுக= ஆள்கின்ற திகரோன்
வோழ்வெவல்லோம் ஒரு நோள் வோழ்வெவன்றதோல்
தினம் தீரோத வெவறிகயோடு கபோரோடும் =னிதன்
கபரோடைச நிடைலதன்டைன என்னவெவன்று வெசோல்கவன்! (வெபோறுடை=)
=ோனம் என்கற =ங்டை அழுதோல்
இன்பவெ=ன்கற நடை ப் போகன
போல வயதில் வெசய்த விடைனடைய
வோழ்வு முடிவில் நிடைனப்போகன!
தோனோ ச் சிரிப்போன் தோனோ அழுவோன்
ோணோத னவும் ோண்போகன - அவன்
ஆனந்த வோழ்வெவன்று ஈனங் ள் கதடித்
கூனோகி ஊனோகிக் கூ ோகிப் கபோவோகன! (வெபோறுடை=)
[ இரத்தினபுரி இ}வரசி, 1959 ]
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8.13 ற்பின் விடைல
ல்லோல் இதயம் டைவத்து
டும் விஷத்தோல் ண்ணடை=த்து
ணக்கில்லோப் வெபோய் ளுக்குக்
ோரண=ோய் நோக் டை=த்துக்
ள்} உருவடை=த்துக்
ன்னக்க ோல் டை யடை=த்து
நல்லவவெரன்கற சிலடைர - உல ம்
ந =ோ விட் த ோ!
ோதலுக்கு நோலு ண் ள்
ள்வனுக்கு வெரண்டு ண் ள்
ோமு ரின் உருவத்திகல
ண்ணுமில்டைல ோதுமில்டைல ( ோதலுக்கு)
நீதியின் எதிரி }ோய்
நிடைல=ோறித் திரிபவர் ள்
போடைதயில் ந ப்பதில்டைல
பர=டைனயும் =திப்பதில்டைல
போத ம் வெ ோஞ்சமில்டைல
பண்புமில்டைல முடைறயுமில்டைல
கபடைதப்வெபண் ள் இடைதப்
வெபரும்போலும் உணர்வதில்டைல ( ோதலுக்கு)
கபதம் இல்டைல என்போர்
கவதோந்தம் கபசிடுவோர்
வெபற்றவடை}ப் கபவெயன்போர்
=ற்றவடை}த் தோவெயன்போர்
ோதல் அறம் என்போர்
ற்பின் விடைல என்னவெவன்போர்
ண்மூடி =ோந்தர் இடைத
டை சிவடைர அறிவதில்டைல ( ோதலுக்கு)
[இரத்தினபுரி இ}வரசி,1959 ]
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8.14 வெவற்றி எங் ள் டை யிகல
இருவர் : ஆட் ம் ஆட் ம் ஆட் ம் ஆட் ம் ஆட் ம்
ஆட் த்திகல பல வடை யுண்டு - அதில்
கூட் த்திகல வெசோல்லும்படி சிலதுமுண்டு (ஆட் )
வெபண் : சிறடை விரித்தோல் =யிலோட் ம்
கசர்ந்து குதித்தோல் ஒயிலோட் ம்
ஆண் : சீறிப் போய்ந்தோல் புலியோட் ம்
தடைரயில் =டைறந்தோல் நி‹லோட் ம்
வெபண் : க ோஷ்டி ள் கசர்ந்தோல் வோதோட் ம்
கு‹ப்பம் வந்தோல் கபோரோட் ம்
ஆண் : கசஷ்டை ள் மிகுந்தோல் குரங் ோட் ம்
திரு ர் ள் ஆட் ம் நரியோட் ம்
இருவர் : ஆட் த்திகல
ஆண் : வெவற்றி எங் ள் டை யிகல
வெவள்ளிப்பணம் டைபயிகல
கவடிக்டை கதடைவயில்டைல வெரடியோ
வெபண் : சக்தி எங் ள் டை யிகல
ச லமும் டைபயிகல தோ=தம் கதடைவயில்டைல வெரடியோ
குழு : சக்தி
ஆண் : ஒன் டூ த்ரீ
ஆண் : வெவற்றி
வெபண் : சக்தி
குழு : சக்தி
ஆண் : ஒன் டூ த்ரீ ஃகபோர் டைபவ்
[ போ ப்பிரிவிடைன,1959 ]
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8.15 கசோம்பல் ஒழி
ஆண் : அண்ணோச்சி வந்தோச்சி
அறிவு வெதௌிஞ்சோச்சு? - ஓ மீனோச்சி
குப்கப வெ ோறஞ்சோச்சி
சுத்தம் வெபோறந்தோச்சடி (அண்ணோ)
வெபண் : அண்ணோச்சி வந்தோலும்
ஆயிரம் வெசோன்னோலும் - ஓ =ோ=ோ
துன்பந்தோன் கபோ ோக=
சுத்தந்தோன் உண் ோகு=ோ? - எல்லோம்
அண்ணோச்சி எண்ணம்கபோல் ந ந்திடு=ோ? - அறிவு
அவ்வ}வு சீக்கிரம் வெதௌிஞ்சிடு=ோ? - ஒரு
ருத்தும் புரியோக= படிப்பும் வ}ரோக=
திருந்து திருந்துண்ணோ திருந்திடு=ோ?
ஆண் : அடி-இருக்கும் வெபோருக} சுத்த=ோவச்சிக்க
இங்கிலீசு படிக் கவணு=ோ?
அடிக் டி குளிக் வும் அழுக்டை த் வெதோடைலக் வும்
அஞ்சோறு வருஷங் }ோகு=ோ - நம்ப (அண்ணோ)
வெபண் : பல-கசடைலயுள்} சீ=ோட்டி
தினம் ஒன்னோ க் ட்டி லோம்
ஏடை‹வெயன்ன வெசய்யுறது =ோ=ோ?
ஆண் : அடிந்டைதத்துணி ஆனோலும்
சக்கித்தோன் ட்டிக்கிட் ோ
பஞ்டைசக்வெ ோரு ோலம் வரும் கபோடி
வெபண் : ஆ ோஇந்நிடைல =ோறு=ோ =ோ=ோ - நீ
என்க=கல போயோகத க ோவ=ோ?
ஆண் : ஆ ோசந்கத ம் கவணோண்டி மீனோச்சி - இது
சரியோப் கபோ ோட்டி நோனோச்சி
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வெபண் : ஆ ோ-=ோ=ோ அ‹ ோய்ப் கபசுகற
ஆண் : ஓக ோ-மீனோச்சி நீயோ வெசோல்லுகற
இருவர் : நம்டை= இறுக்கிப் பிடிச்சிருந்த மூ த்தனம்
குழு : ஒழி !
இருவர் : ஏ=ோளி ஆக்கிடைவச்ச க ோடை‹த்தனம்
குழு : ஒழி !
இருவர் : சுருண்டு படுத்திருந்த கசோம்பல்
குழு : ஒழி !
இருவர் : துணியில் படிஞ்சிருந்த சோம்பல்
குழு : ஒழி !
இருவர் : கபோ ோத பீடை

ளும் பூச்ச்சிவரும்

போடைத ளும் தீரோத கபோடைத ளும் கசர்ந்து (அண்ணோ)
குழு : ஒழி !
விடிஞ்வெசழுந்து வீடு வெ=ோழுகி
விறுவிறுப்போ கவடைல முடிச்சி
எல்கலோரும் புது உல்லோசமு ன்
ஒன்னோ நீந்திடுகவோக= (விடிஞ்வெசழுந்து)
ஒருத்தி : =ோரியக் ோ =ோரியக் ோ
=ஞ்சப் புடிச்சிருக் ோ - எம் மு த்திகல
=ஞ்சப் புடிச்சிருக் ோ?
வெபண் : =ரிக்வெ ோழுந்து =ரிக்வெ ோழுந்து - உன்
=ச்சோடைனக் க ட் ோத் வெதரியு=டி - புது
வடிவும் அ‹கும் வடியு=டி - அதில்
புரியோ விஷயமும் புரியும் (விடிஞ்வெசழுந்து)
[ ஒன்றுபட் ோல் உண்டு வோழ்வு, 1960 ]
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8.16 ஒற்றுடை=
வெபண் : ஒன்றுபட் ோல் உண்டு வோழ்வு
ஆண் : ஒற்றுடை= நீங்கிடில் தோழ்வு (ஒன்றுபட் ோல்)
இருவர் : உள்}த்திகல ஒரு ள்}மில்லோ=ல்
ஊருக்குள்க} பல கபதங்வெ ோள்}ோ=ல் (ஒன்றுபட் ோல்)
வெபண் : .ோதி ள் யோவும் ஒன்றோ =ோறும்
கததியில் கதோன்றும் வெபோறுடை=
ஆண் : சண்டை

ள் தீர்ந்கத =னிதர் ள் கசர்ந்தோல்

தோரணியில் அது புதுடை=
இருவர் : உண்டை= வெதரிந்தோல் தன்டைன உணர்ந்தோல்
ஓடி =டைறந்திடும் = டை= (ஒன்றுபட் ோல்)
வெபண் : கநசமும் அன்பும் நிடைலயோ கவண்டும்
கநர்வழி கவண்டும் உறவில்
ஆண் : கபசிடும் அன்பும் வெசயல் முடைறயோனோல்
கபரின்பம் கவவெறது உலகில்
இருவர் : ோணோ வ}மும் =ோறோத நலமும்
ண்டி லோம் அன்பு நிடைனவில் (ஒன்றுபட் ோல்)
[ ஒன்றுபட் ோல் உண்டு வோழ்வு, 1960 ]
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8.17 நி‹லும் வெவயிலும்
நீ க ட் து இன்பம் கிடை த்தது துன்பம்
வோழ்க்டை இதுதோகனோ? - எதிர்
போர்த்தது நி‹டைல அடை ந்தது வெவயிடைலப்
போ ம் இது தோகனோ? ( நீ க ட் )
கபசிப் கபசிப் பலநோள் கபசி
கநசம் வ}ர்த்து வெநஞ்சம் =கிழ்ந்கத
ஆடைசக் னியோய் ஆகும் கபோது
அன்டைப இ‹ந்தோல் லோபம் ஏது? ( நீ க ட் )
துன்ப நரகில் சு‹லும் உல ம்
துண்டு துண் ோய் உடை ந்து அதிகல
இன்ப வெ=ன்கறோர் உல ம் கதோன்றி
ஏடை‹த் துயடைரத் தீர்த்தி ோகதோ? ( நீ க ட் )
[ ஆளுக்வெ ோரு வீடு,1960 ]
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8.18 ஆரம்பமும் முடிவும்!
ஈ ற்ற பத்தினியின்
இன்பத்டைதக் வெ ோன்றவன் நோன் - அவள்
இதயத்தில் வெ ோந்தளித்த
எண்ணத்டைதக் வெ ோன்றவன் நோன்
வோ‹த் தகுந்தவடை}
வோ‹ோ=ல் டைவத்து விட்டு
போழும் பரத்டைதயினோல்
பண்பதடைனக் வெ ோன்றவன் நோன்
அந்தக் வெ ோள்டை க்க
ஆ}ோய் இருந்துவிட்க ன் - இனி
எந்தக் வெ ோடைல வெசய்தோலும்
என்னடி என் ஞோனப்வெபண்கண
=னிதன்ஆரம்ப=ோவது வெபண்ணுக்குள்க} - அவன்
ஆடி அ ங்குவது =ண்ணுக்குள்க}
ஆரோய்ந்து போர் =னக் ண்ணுக்குள்க}
ஆத்திரங்வெ ோள்}ோகத வெநஞ்சுக்குள்க} (ஆரம்ப)
அன்டைபக் வெ டுத்து - நல்
ஆடைசடையக் வெ ோன்றவன்
அஞ்சி ந ப்போகனோ ஞோனப்வெபண்கண
துன்பத்டைதக் ட்டிச்
சு=க் த் துணிந்தவன்
வெசோன்னோலும் க ட்போகனோ ஞோனப்வெபண்கண? (ஆரம்ப)
தவறுக்கும் தவறோன
தவடைறப் புரிந்துவிட்டுத்
தனிப்பட்டுப் கபோனவன் ஞோனப்வெபண்கண
பதறி பதறி நின்று
தறிப் புலம்பினோலும்
பயன்பட்டு வருவோகனோ ஞோனப்வெபண்கண? (ஆரம்ப)
ண்டைணக் வெ ோடுத்தவகன
பறித்துக்வெ ோண் ோண்டி - =ோகன
வ}ர்த்தவகன வெவறுத்து விட் ோண்டி ( ண்டைண)
வெபோருத்த=ோன துடைணயிருந்தும்
வெபோங்கிவரும் அ‹கிருந்தும்
கபோனபக் ம் கபோ விட்க ன் போர்டைவடைய - அவன்
வெபோறுத்திருந்கத புரிந்துவெ ோண்க ன் கவடைலடைய ( ண்டைண)
அவன்எதிரில் வந்து வெ டுக் வில்டைல
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இதயமி ம் வெ ோடுக் வில்டைல
எங்கிருந்கதோ ஏவிவிட் ோன் கிளிடைய - அது
என்தடைலயில் கபோட் தடி பழிடைய (வெ ோடுத்த)
சிங் ோரம் வெ ட்டுச்
சிடைறப்பட் போவிக்குச்
சம்ஸோரம் ஏதுக் டி - என்தங் ம்
சம்ஸோரம் ஏதுக் டி
=டைனவிடையக் கு‹ந்டைதடைய
=றந்து திரிந்தவடைன
வோழ்த்துவ தோ ோதடி - என் தங் ம்
=ன்னிக் க் கூ ோதடி (சிங் ோரம்)
[ தங் ப் பதுடை=,1959 ]
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8.19 ஒன்றிருந்தோல் ஒன்றில்டைல
எல்கலோரும் நம்பும்படி
வெசோல்லும் திறனிருந்தோல்
வெசோல்லிகல உண்டை= இல்டைல
உள்}டைத உள்}படி
வெசோல்லும் =னிதனி ம்
உணர்ந்திடும் திறடை=யில்டைல
உண்டை=யும் நம்படைவக்கும்
திறனும் அடை=ந்திருந்தோல்
உல ம் அடைத ஏற்பதில்டைல
அது இருந்தோல் இது இல்டைல
இது இருந்தோல் அது இல்டைல
அதுவும் இதுவும் கசர்ந்திருந்தோல்
அவனுக்கிங்க இ மில்டைல (அது-இரு)
அங் =தில் =ங்டை யர்க்கு
அ‹கிருந்தோல் அறிவில்டைல
ஆரோய்ந்து முடிவு வெசய்யும்
அறிவிருந்தோல் அ‹கில்டைல
அ‹கும் அறிவும் அடை=ந்த வெபண் ள்
அதிசய=ோய்ப் பிறந்தோலும்
குறுகு =னம் வெ ோண் வர் ள்
குடைலக் ோ=ல் விடுவதில்டைல (அது-இரு)
பள்ளி வெசல்லும் =ோணவர்க்குப்
படிப்பு வந்தோல் பணமில்டைல
பணமிருந்தோல் இடை}ஞருக்குப்
படிப்பதிகல =னமில்டைல;
=னமிருந்து படிப்பு வந்து
பரீட்டைசயிலும் கதறி விட் ோல்
பலபடி ள் ஏறி இறங்கிப்
போர்த்தோலும் கவடைலயில்டைல (அது-இரு)
வெபோதுப்பணியில் வெசலவழிக்
நிடைனக்கும்கபோது வெபோருளில்டைல
வெபோருளும் பு ழும் கசர்ந்தபின்கன
வெபோதுப்பணியில் நிடைனவில்டைல
கபோது=ோன வெபோருளும் வந்து
வெபோதுப்பணியில் நிடைனவும் வந்தோல்
கபோட் திட் ம் நிடைறகவறக்
கூட் ோளி ள் சரியில்டைல (அது-இரு)
[ நல்ல தீர்ப்பு,1959 ]
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8.20 கதன் லசம்
ண்ணோடிப் போத்திரத்தில்
ல்வெலறிபட் து கபோல் - என்
எண்ணவெ=னும் கதன் லசம்
உண்ணோ=ல் உடை ந்திடுக=ோ - இன்பக்
ோவியம் வெபோய்தோகனோ? - வெ ோண்
ோதலும் வெபோய்தோனோ? - என்
ஆடைச ள் வீண்தோனோ? - இனி
அடை=தியும் ோண்கபனோ? (இன்ப)
இது
ோலத்தின் வெசயல்தோனோ? - சு ம்
ோனல் நீர் தோனோ?
=ன நம்பிக்டை வீண்தோனோ? - நோன்
வெவம்பிய ோய்தனோ? (இன்ப)
இருள் மூடிய வோன்கபோகல
டைர ஏறிய மீன்கபோகல
துயர்மீறிடும் நிடைலயோகல
படும்கவதடைன தீரோகதோ? - ஒரு
போடைதயும் கதோணோகதோ? (இன்ப)
[ புனர் வெ.ன்=ம்,1961 ]
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8.21 எது கவண்டும்?
உருண்க ோடும் நோளில்
டைரந்கதோடும் வோழ்வில்
ஒளி கவண்டு=ோ?
இருள் கவண்டு=ோ? (உருண்க ோடும்)
திருந்தோத கத ம்
இருந்வெதன்ன லோபம்
இது கபோது=ோ?
இன்னும் கவண்டு=ோ?
ஓய்...ஓய்...ஓய் (உருண்க ோடும்)
விரும்போத கபோதும்
விருந்தோ க=வும்
குணம் கவண்டு=ோ?
விஷம் கவண்டு=ோ? (உருண்க ோடும்)
[ புனர் வெ.ன்=ம்,1961 ]
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8.22 நிடைலயில்லோ உல ம்!
பிஞ்சு =னதில் பிரியம் வ}ர்த்து
=ஞ்சள் அ‹கும் =ணமும் வெ ோடுத்து
வஞ்சம் தீர்க்கும் எதிரி கபோகல
=னிதடைர விதியும் வோட்டுகத
க ோடி க ோடி உயிர் ள் வந்து
ஓடி ஓடிப் கபோகுகத
வெ ோண்டிருந்த ஆடைசவெயல்லோம்
துண்டு துண் ோய் ஆகுகத...(க ோடி க ோடி)
ண்டைணமூடி திறக்குமுன்கன
ோட்சி கவறோய் =ோறுகத
ணக்கில்லோத கவ த்கதோடு
ோலரதமும் ஓடுகத.... (க ோடி க ோடி)
ஒளிடையக் ண்டு உள்}ம் =கிழ்ந்தோல்
உ கன இருளும் மூடுகத
ஒளியினோகல விரிந்த =லர் ள்
ஒளியோல் உதிர்ந்து வோடுகத
ஒளியோல் உதிர்ந்து வோடுகத
ஒளியோல் உதிர்ந்து வோடுகத... (க ோடி க ோடி)
[ எல்கலோரும் இந்நோட்டு =ன்னர் ]
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9. தனிப் போ ல் ள்
9.1 புதிய ஒளி வீசுது போர்!
புதியஒளி வீசுதுபோர்
இ=யம் தோண்டிப்
புன்சிரிப்புக் ோட்டுதுபோர்
இன்பம் அங்க
டைதபுடைனந்து கூறவில்டைல
ண்ணில் கதோன்றும்
ோட்சியிடைவ ரஷ்யோவில்
=க் }ோட்சி
சதிமிகுந்த வெ ோடுங்க ோலன்
.ோர்முன் =க் ள்
திஉயரக் ோணும்வழி
ஏது மின்றி
மிதியுண் ோர் அரோ. த்தின்
மீ}ோச் கசறில்
வெவம்பியழுதோர் பசியோல்
வெவந்தோர் டைநந்தோர்
வெ ோதிக்கின்ற ஏடை‹=னம்
குமுறிற்று ஆனோல்
வெ ோக் ரிக்கும் .ோர்=ன்னன்
சிரித்து நின்றோன்
இடைதக் ண் ோர் வெலனின்,ஸ் ோலின்
இன்னும் ண் ோர்
எடைதக்வெ ோண்டு தீர்ப்பவெதன
விரதம் பூண் ோர்
படைதக்கின்ற உயிர் டை}யும்
போர்த்தோர் அங்கும்
பல்லிளிக்கும் பணக் ழுகின்
நிடைலயும் போர்த்தோர்
சடைதக்குன்முய் வோழு=ந்தச்
சுரண் ல் வர்க் ம்
.ோரினுக்குத் தக் துடைண
யோதல் ண் ோர்
விதிக்கின்ற சட் ம்
.ன உரிடை= தன்டைன
வெவடுக்வெ ன்று பறிப்படைதயும்
225

எளிகயோர் வோழ்டைவச்
சிடைதக்கின்ற தன்டை=டையயும்
வெசக்கி லிட்
கதங் ோய்கபோல் வெதோழிலோ}ர்
துயரும் ண் ோர்
உதிர்த்த ண்ணீர் துடை த்வெதழுந்தோர்
துணிந்தோர் அன்கற
உதித்ததுபோர் புரட்சிவெயனும்
உரிடை=ச் வெசம்கபோர்
குதித்தோர் ள் =க் வெ}ல்லோம்
குருதிப் கபோரில்
வெ ோழுந்துவிட்டுப் பற்றியது
வெசந்தீ வெயங்கும்.
[ .னசக்தி,நவம்பர் புரட்சி =லர்,1954 ]
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9.2 நண்டு வெசய்த வெதோண்டு
ஊடைரயடுத்த ஓடை க் டைரயில்
ஓட்டை நிடைறந்த ஒருசிறு குடிடைச
நோற்புறம் வயல் ள் நல்ல விடை}ச்சல்
நோ னும் வள்ளியும் வசிக்கும் இ மிது
வெசோல்லச் வெசோல்ல சுடைவகயறு தமிழில்
வள்ளியுடைரக்கின்றோள் =ச்சோனி த்தில்:
"=ச்சோன் =ச்சோன் டைதடையக் க ட்டியோ
வோரக் குத்தடை தர்ரதோச் வெசோல்லி
வோம்பலில் வெ ோஞ்சம் நட்டுவச்கசோக="
"ஆ=ோ ஆ=ோ அதுக்வெ ன்ன இப்கபோ
கநத்டைதக்குத் தண்ணி நிடைறய இருந்தகத
பின்னோடி நட் தோல் பிஞ்சோயிருக்கும்
இன்னும் பத்துநோள் எல்லோம் பழுத்திடும்"
"அதுக்கில்கல =ச்சோன் நோன் வெசோல்ல வந்தது
அடுத்த வயல்கல நின்னோரு
ஆத்து வோய்க் ோடைல அடை ச்சுத் திருப்பணும்
ஐம்பது ோசுக்குத் தண்ணி போய்ச்சணும்
ஆருவந்தோலும் அடிப்கபன் உடைதப்கபன்
அப்படி இப்படீன்னு அலறிக் குதிச்சோரு
இதுக்கும் ந=க்கும் எட் ோதுன்னு
இருட்டும் முன்கன வீட்டுக்கு வந்திட்க ன்"
"வெபோழுது விடிஞ்சு கபோய்ப்போத்தோ
வெபோங்கித் ததும்புது நம்ப வயலும்
வோய்க் ோலும் வெவட் கல =டை யும் திறக் கல
வழியும் அ}வுக்குத் தண்ணி கயது?"
"நண்டு வெசஞ்ச வெதோண்டு =ச்சோன்
நோட்டு நிடைலடை=டைய நல்லோப் போத்தது
ஏற்றத் தோழ்டைவ ஒழிக் வரப்பில்
கபோட் து வடை}டையப் புரட்சி நண்டு,
போய்ந்தது தண்ணி பரவி எங்குக=
ோய்ந்த பயிர் ளும் திடைரக் க்கின"
"ஆ ோ ஆ ோ அருடை= நண்க
உனக்கு இருக்கும் உயர்ந்த கநோக் ம்
உல =னிதர்க்கு உண் ோ நண்க ,
வெபரு நிலக் ோரன் வரப்டைபக் குடை ந்து
சிறுநிலங் ோத்துச் சிறந்த நண்க "
என்று நோ ன் நன்றி வெசலுத்துடை யில்
எதிரு} வயல் டை} இருவரும் கநோக்கினர்
பச்டைச =யில்கபோல் பயிர் ள் அடைசந்தன,
பழுத்த திர் ள் படுத்துக் கி ந்தன,
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படுத்திருந்த பசுந்தடைர அடியில்
வெவடித்த கிடை}யிலும் விஷயமிருந்தது
உடை‹ப்போ}ர் பலடைன ஒட் உறிஞ்சு
ஒதுக்கிப் பதுக்கும் உல்லோச =னிதரின்
ள்}த் துணிடைவயும் ருங் ோலிச் வெசயடைலயும்
வெ ோல்லும் ஈட்டிகபோல் குருத்து ள் நின்றன
இந்த ோட்சியில் இன்பம் ண் னர்,
இயற்டை ஆட்சிடைய இருவரும் வியந்தனர்
=டை தோண்டி விழுந்த வோடை} மீன்கபோல்
வள்ளி துள்ளி வரப்பில் குந்தினோள்
[ .னசக்தி,17-07-55 ]
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9.3 வெவஞ்சிடைற உடை ந்தது
ண்டைண இழுக்கும் அ‹வெ ோன்று ண்க ன்
ோவியம் ஓவியம் யோடைவயும் ண்க ன்
மின்டைனநி ரிடை ப் வெபண் ளும் ஆண் ளும்
கவடைலவெசய்யும் அந்தக் க ோலத்து ன் ண்க ன்
வண்ணக் டைலயங்கு வோழ்ந்தி க் ண்க ன்
=க் ள் உடை‹ப்பின் உயர்வெவனக் ண்க ன்
வெபோன்டைனப்பழிக்கும் திர் ள் ஒன்டைறஒன்று
பின்னிப்பின்னி அடைசந்தோடி க் ண்க ன்
நோடுவெசழிக் உடை‹க்கும் எளியவர்
நோதியின்றி உள்}ம் டைநந்தி க் ண்க ன்
நன்றியில்லோத முதலோளி ஆட்சியின்
நயவஞ்ச த்தோல் வந்த நலிவெவன்று ணர்ந்கதன்
வெபோறுடை= யி‹ந்தனர் =க் வெ}ல்லோம் - =னம்
வெபோங்கி எழுந்தனர் எரி=டைலகபோல்
உரிடை=பறித்த உலுத்தர் எதிர்த்தனர்
ஒருமித்த .னசக்தி வெவன்றது வெவன்றது
கதோக}ோடுகதோள் ஒட்டிச் வெசன்றனர்
அறிவோவெ}ோடு =ோர்தட்டி நின்றனர்
ஆ}டிடை=த் தடை}யறுந்து வீழ்ந்தது - நம்டை=
அடை த்துடைவத்த வெவஞ்சிடைற உடை ந்வெதோழிந்தது.
[ ண்ணின் =ணி ள்,1955 ]
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9.4 வெபண்
சின்னயிடை துவ} வெசங்டை வடை} குலுங் த்
வெதன்றவெலோடு கூந்தல் சிலிர்த்து விடை}யோ
=ண்ணுக்கு க=னி வலிவெயடுக்கும் என்பதுகபோல்
அன்னநடை கபோட்டு அ‹குவிழி அம்புவிட்டுத்
தன்டைனயந்தோங் ோத் தளிர்க=னி மீதிவெலோரு
சன்னயிடை‹ வெ=ல்லுடை யுதோங்கித் தனமிரண்டும்
முன்கனவழி ோட் மு த்தில் ஒளிமிதக்
வண்ணக் ழுத்தில் =ணிபுர}த் கதோ}டைசய,
மின்னடைலப் பற் ள் வெவௌிக் ோட்டி உ}ம் நிடைறக் க்
ன்னிப்பருவம் டை}யோத வெபண்வெணோருத்தி
தன்னந்தனிகய தமிழ்நோட்டுச் சோடைலயிகல
வெசந்வெநற் திர்கபோல் சிரம் வணங்கி வந்தோக}!
[ 22-03-57 ]
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9.5 =னித சக்தி
சந்திரடைன வெதோட் தின்று
=னிதசக்தி
சரித்திரத்டைத மீறியது
=னித சக்தி
இந்திரன்தோன் விண்ணோட்டின்
அரசவெனன்ற
இலக் ணத்டைத =ோற்றியது
=னித சக்தி
இந்திரனும் முடியரசோய்
இருக்வெ ோணோது
எனும்குறிப்டைபக் ோட்டியது
=னித சக்தி
=ந்திர=ோ வெவறுங் டைதயோ
இல்டைல: இல்டைல
=னித சக்தி; கசோவியத்தின்
=னித சக்தி
[ 01-05-57 ]
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9.6 சுதந்திரத் தோயின் =கிழ்ச்சி....
சுதந்திரத்டைதப் வெபற்றுவிட் ோள் இந்தியத் தோய்
வெசோல்லவெவோண்ணோ =கிழ்ச்சியிகல திடை}ப்போள் என்று
தூங் ோ=ல் இரவுப ல் போடுபட்
கதோ‹ர் க}! தோய்=ோகர! தந்டைத=ோகர!
சிடைறவோழ்க்டை கவற்றோரின் வெ ோடிய சட் ம்
சித்ரவடைத குண் டி ள் யோவுந் தோங்கித்
கத வெ=லோந் தியோ வடுப் வெபற்று நின்ற
சிங் ங் ோள் வெசக்கிழுத்த சிதம்பரக=!
உயிரி‹ந்தும் வெசங்குருதி =ண்ணிற் போய்ந்தும்
உரிடை=க்வெ ோடி ோத்திட் க் கு=ரக் குன்கற
வறுடை=யிடைனச் சு=ந்துவெ ோண்டு விடுதடைலத்தோய்
வருடை க்கு மு‹க் மிட் போரதிகய!
வெ ோடுடை=வெயலோம் விடுதடைலயின் குறிதோன் என்று
குறுநடை த்த தில்டைலயோடி வள்ளி யம்=ோ
ஒருடை=யிகல சக்தி இல்டைல பன்டை= கவண்டும்
ஒன்றுதிரள் கவோவெ=ன்ற சுபோஷ் வீரோ!
உரிடை=வெபற்றும்

டை=வெயல்லோம் முடிப்பதற்குள் =த

வெவறியினோல் பலியோன வெபரிகயோய் ோந்தி!
தோன் =டைறந்தும் பு ழ்=டைறயோத் வெதோண்டுவெசய்த
தடைலவர் க}! நீங் வெ}ல்லோம் இன்றிருந்தோல்
தியோ வடுக் டை} எல்லோம் ண் }ோக்கித்
கதசத்டைத நடைனத்திருப்பீர் ண்ணீரோகல
அங்குமிங்கும் வடைசவெபற்றுச் சுதந்திரத்தோய்
அவதியுறும் நிடைல ண் ோ லுங் ள் வெநஞ்சம்
அனலில் வெ=ழுவெ ன உருகிப் கபோயிருக்கும்
அடுத்தோண்டில் இனும்பலவும் கூறுகின்கறன்
தடைலக்வெ ல்லோம் தடைலயோய தடைலடை=த் தோகய
சரித்திரத்தில் இ ங்வெ ோண் சுதந்திர நோளில்
வெ ோடைல ந ந்த விபரவெ=ல்லோம் கூறுதற்குக்
கூசுகின்கறன் =ற்றுமுள்} விபரம் வெசோல்கவன்;
சுதந்திரத்டைதப் வெபற்ற முதல் ஓர்நோக}னும்
துளியும் நீ =கிழ்ந்ததுண் ோ? உன்றன் =க் ள்
உ ந்து=ன ஒற்றுடை=யோய் வோழ்ந்த துண் ோ?
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உன்டைனத்தோன் =தித்ததுண் ோ? உயர்ந்ததுண் ோ?
எங்க ோர் பகுதியில் ஒன்றுபட் ோர்
எனிலதடைன ஆதரிக்கும் முடைற தோனுண் ோ?
வெபரும்வெவயிலோல் வண் ல்நிலம் வெவடிப்ப டைதப்கபோல்
பி}வுபட்டுப் பி}வுபட்டுச் சுயநலத்தோல்
வரு=ோன கவட்டை யிகல புகுவதன்றி
=னதிவெலதும் விசோலமுண் ோ? வெபோதுகநோக்குண் ோ?
இதுவரி நீ =கிழ்ந்திருப்போய் என்ற எண்ணம்
என் கபோன்கறோர்க் கில்டைல இனிகயனும் அந்தப்
புதுவோழ்வும் ஒற்றுடை=யும் புனிதத் வெதோண்டும்
வெபோலி வெவன வணங்குகின்கறோம் அன்டைனகய நீ
பூரிக்கும் அன்னோடை} எதிர் போர்க்கின்கறோம்
[ .னசக்தி,15-08-1958 ]

233

9.7 தோ=டைர என்கறோர் ஏடு =லர்ந்தது
தோ=டைர என்வெறோரு ஏடு =லர்ந்தது
தமிழ் =ணம் பரப்பச் - சுடைவத்
கத=துரத் துளி சிந்தியிலக்கியச்
சிந்டைத டை} நிரப்ப - இன்று (தோ=டைர)
தம்=வர் =ற்றவ வெரன்னும் குணமின்றித்
தத்துநடை கபோட்டு - மு ம்
விம்மிச் சிரிக்கும் கு‹ந்டைதடையப் புது
வெவற்றிவரங் க ட்டு - இன்று (தோ=டைர)
வெபோய்டை= ப ர்ந்து கி க்கும் நிலத்தினில்
உண்டை= டை} விடைதக் - ஒளி
வெபோங்கிவரும் திர்கபோல =க் ள் விழிப்
வெபோய்டை யிகல மிதக் - இன்று (தோ=டைர)
அன்டைறப் புலவர் ள் ஆக் ங் ளுக்குத் தன்
நன்றிதடைனக் கூற - =ன
வண்டை யடை‹த்து விருந்துடைவக் ப் பு ழ்
=ன்றத்தினி கலற - இன்று (தோ=டைர)
ண்ணுக் கினிய டைலஞருக்கும் தமிழ்
பண்ணுக்குரிய வர்க்கும் - டைலப்
வெபண்ணுக் கினிய ச லருக்கும் தனிப்
கபறுதடைன வ}ர்க்கும் - வண்ணத் (தோ=டைர)
[ தோ=டைர ]
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9.8 போரதி
போரதிக்கு நி ர் போரதிகய - =ண்ணில்
யோவெரதிர்த்தோலும் =க் ள்
சீருயர்த்தும் பணியில் (போரதி)
ஆகறோ டிரண்டு திக்கும்
அதிரப் படைற மு‹க்கும்
அச்சமில்லோத் தமிழில்
அறிவில் நிடைறந்திருக்கும் (போரதி)
வீரமும் வெநஞ்சந் தன்னில்
ஈரமும் கவண்டும் என்றோன்
கவற்றோடைரக் ண் ஞ்சுவோர்
வீணவெரன்கற பு ன்றோன்
கசோர்வ ற்றி யோவரும்
ஓர் மு =ோய் எழுந்தோல்
சூழும் அடிடை=யிருள்
வெசோல்லோ=ல் ஓடும் என்றோன் (போரதி)
போத ம் வெசய்பவடைரப்
போட் ோகல உமிழ்ந்தோன்
பஞ்டைச ளின் நிடைலடையப்
போர்த்து உள்}ம் வெநகிழ்ந்தோன்
கபதங் ள் வ}ர்ப்பவடைரப்
பித்தர் என்கற இ ழ்ந்தோன்
வெபண்டை=டையச் சக்திடைய
உண்டை=டையப் பு ழ்ந்தோன் (போரதி)
[ கதோ‹ர் ஜீவோவின் ட்டுடைரயிலிருந்து எடுத்த போ ல் ]
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9.9 என் விருப்பம்
தோண்டித் தோண்டிச் சதி டை}த் தோண்டி
சமுதோயத்டைதத் தோழ்த்திப் கபோடும்
தடை டை}த் தோண்டிச் கசோம்பி அஞ்சிக்
கசோர்ந்து கி ந்த =னங் டை}த் தூண்டி
தூக் ம் விடுப்பீர் ஆக் ப் பணிக்வெ னப்
படை டை= தீர்க்கும் புதிய கநோக் க=
போண்டித்கதவன் ப த்தின் கநோக் ம்
போண்டித்கதவன் ப த்தில் பயனும்
பங்கு வெ ோண் ோன் பணிபுரிந்ததின்
ஆக் முயற்சி அன்பின் புரட்சி
ஊக் ம் த}ரோ உடை‹ப்புப் பயிற்சி
இப்வெபரும் ப த்தில் இத்தடைனப் பணி ளில்
என்பணி வெசப்பிடில் =டை‹யில் ஒருதுளி
வ}னுள்} =டைல ளும் வ}முள்} கசோடைலயும்
கதனி ர்ச் சுடைன ளும் சிரித்திடும் =ோன் ளும்
ப த்தில் அடை ந்தும்,நோன் போர்த்தும் ரசித்கதன்
உள்}த்தில் நிடைனத்தடைத உடைரக் விரும்பிகனன்
இப் ப த்தடைலவர் சுப்பிர =ணியம்
ஒப்பிலோக் டைலஞர் உல க= அறியும்
திடைரப்ப க் டைலத்தோய்
குறிப்பி த் தக் வர் தோயிக்குத் தடைல= ன்
சிந்தடைன,வெசோல்,வெசயல் யோவுக= வெபோதுவோய்,
வெசம்டை=யும் புதுடை=யும் வெசறிந்ததோ யிருக்கும்
இன்டைறய உலகிற் வெ ன்வெனன்ன கதடைவ
இடைவவரும் ோலத்திற்வெ டைவ அடைவ நலஞ்வெசயும்
இடைவ க} இவரின் தடையமிகு நிடைனவு ள்
இவர்தம் ப த்டைதக் டைலக்வெ ன்கற எடுத்தோர்
டைலயிடைன =க் ள் டைலயோக்கிக் வெ ோடுத்தோர்
ஏடை‹ ள் துயடைர ஏங்கிடும் நிடைலடையத்
தோழ்ந்து தோழ்ந்து தோழ்ந்து கி க்கும்
பசிக்குறி மு ங் டை}ப் போட் ோளி வர்க் த்டைத
நசுக்கிப் பிழிந்திடும் அரோ. ச் வெசயடைல
=ோற்றிடும் ருத்டைத தமிழ்ப்ப உல ம்
வன்டை=யோய் உடைரக் அஞ்சும் நடுங்கிடும்
சிக் ல் நிடைறந்த வர்க் ங் ள் திருந்த
=க் ள் டைலதோன் =லர்ந்தி கவண்டும்
என்னும் வெபோருள் ள் போண்டித் கதவனில்
பின்னிக்கி ப்படைதப் போர்ப்கபோர் அறிவர்
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நோட்டை உயர்த்தும் நற்ப ம் இதுகபோல்
நோளும் வ}ர்த்தல் கவண்டும்; பணத்தின்
கவட்டை டைய குறிப்போய் ப ம் எடுப்கபோர்
போட்டை கய போ ோ=ல் ோலத்டைத கநோக்கு
போண்டித் கதவடைனப் போர்த்துத் வெதௌி , என்
வெசோந்த விருப்பமிது =க் ள்தம் விருப்பமும்
இவ்விருப்பத்கதோடிடைணய =றுக் ோது
என்று நிடைனக் கறன், நன்றி வணக் ம்
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9.10 வெ ோதிக்கும் தோர்
உறுப்பு அறுந்து கபோனோலும்
உள்}ம் லங்க ன்;
வெசருப்பறுந்து கபோனதற்க ோ
சிந்திப்போன்!
வெநருப்பினில் வீழ்ந்து
எதிர் நீச்சல் அடிக் த்
துணிந்தோன்;
வெ ோதிக்கும் தோர் குளிர் நீர்!
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9.11 ஏற்றத்தோழ்வு =ோற்றும் வெ ோடி!
கரோட்டில் பள்}ம் க=டு எங்கும் போருங் ள் க ோடை
ஆற்று =ணல் ோட்சி அங்குப் போருங் ள்
கபோக்குவரடைவ எச்சரிக்கும் வெசங்வெ ோடி - அங்க
கரோட்டின் ஓரத்தில் ோற்றிலோ ப் போருங் ள்!
பழுது போர்க்கும் வெதோழிலோ}டைரப் போருங் ள்!
ஏற்றத் தோழ்வு இருக்குமி ம் எங்குக=
=ோற்றம் ோணகவ பறக்கும் வெசங்வெ ோடி!
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9.12 நடுவில் இருக்கும் சோமி
நல்லோருக்கும் வெபோல்லோருக்கும்
நடுவில் இருக்கும் சோமி - நீ
ல்லோய்ப் கபோன ோரணத்டைத
எல்லோருக்கும் ோமி!
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9.13 நோலு மு‹ கவட்டி

ஒரம் கிழிஞ்சோலும்
ஒட்டுப்கபோட்டு ட்டிக் லோம் - இது
நடுகவ கிழிஞ்சுதடி
நோ ரத்தினக= - அதுவும்
நோலுமு‹ கவட்டியடி
ன ரத்தினக=
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9.14 ப த் வெதோழில் வ}ர
போடுமி ம் வெதரிந்து
போ கவண்டும் - ஆடுகவோர்
போட்டின் வெபோருள் உணர்ந்து
ஆ கவண்டும் - விஞன் (போடும்)
போடும் ப க் டைலக்கும்
போடுபட்க ோர் த=க்கும்
பலருக்கும் பலனளிக்கும்
பக்குவ மிருக்கும்படி (போடும்)
டைலஞர் டை}க் குழுவோய்க்
கூட் கவண்டும் - முதலில்
டைதயடை=ப்டைப வி}க்கிக்
ோட் கவண்டும் - அந்தக்
ருத்கதோ டிடைணந்து
விதீட் கவண்டும் - அதில்
ோலத்திற் க ற்ற
சுடைவயூட் கவண்டும் - விஞன் (போடும்)
ஆ ற் டைலக் ‹கு
உ லடை=ப்பு-இன்னும்
அ த்தின் நிடைல
வி}க்கும் மு க்குறிப்பு
போ ற் டைலக் ‹கு
இடைசயடை=ப்பு - டைல
பலருடை‹ப்போல் வ}ரும்
வெபோதுப்படை ப்பு-என்பதோல் (போடும்)
ரசிக் த் வெதரிந்தவகர
நடிக் த் துணிய கவண்டும்
நம்பிக்டை வெ ோண்க ோர்
ப ம் எடுக் த் துணிய கவண்டும்
படிக் த் வெதரியோதோரும்
போர்த்துத் வெதௌிய கவண்டும்
ப த் வெதோழில் வ}ம் சிறக்
பண்பட் திறன் கவண்டும் (போடும்)
[ கபசும்ப ம்,1984]
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9.15 அ ரோதிடையக் கிழிக்கும்
அன்டைனடைய அடிக்கும்
அ ரோதிடையக் கிழிக்கும்
தன்டைனகய வீழ்த்தும்
தடு=ோறி நிற்கும்
இந்த =து"
[ பட்டுக்க ோட்டை

ல்யோணசுந்தரம் 55 வது பிறந்த நோள் வி‹ோ =லர் ]

243

9.16 நீ யோர்
"தோயோல் பிறந்கதன்
தமி‹ோல் வ}ர்ந்கதன்
நோகய கநற்றுன்டைன
நடுவீதியில் சந்தித்கதன்
நீ யோர் என்டைன
நில்வெலன்று வெசோல்வதற்கு"
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9.17 சோதி =யக் ம்
கவலய்யோ - வடி
கவலய்யோ - உன்டைன
கவண்டி வந்கதன் - ஒரு
கவடைலயோ(ய்)
க ோலத் திடைனப்புனத்தில்
ஆகலோலம் போடிய
க ோடைத வள்ளிக் ோதலோ,
சோதித் தடை

ந்த.... (கவலய்யோ)

ஆறுமு த் கதோடும்,
ஈரோறு ரத்கதோடும்,
ஆடும் =யிகலோடும்,
அணிவெவல்லும் கவகலோடும்,
=ோறோதுடைண வந்து
வணங்கும் =னிதர் - வெசோந்த
வோழ்வில் =ட்டும் சோதி =யக் ம்
வந்த கதடைனயோ? (கவலய்யோ)
[ 30-12-80 ல் திருச்சி வோவெனோலி நிடைலய ஒலிபரப்பில் இடைச=ணி சீர் ோழி க ோவிந்தரோசன் போடியது ]
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9.18 அடிடை= விலங்கு ஒடிந்தது
ஒடித்தோர் ள் அடிடை=வெயனும் விலங்டை ச் வெசன்று
உடை த்தோர் ள் அதி ோரக் க ோட்டை தன்டைன
எதிர்த்துநின்ற தனித்தோளும் முதலோளித்துவம்
எடுத்த முழு முயற்சிவெயல்லோம் =ண்ணோய்ப் கபோச்சு
குடிக்கின்ற தண்ணீரும் வெசந்நீரோச்சு
க ோஷமிட்டுக் கி}ம்பியது ஏடை‹க் கூட் ம்
துடிக்கின்ற இதயத்துப் வெபண் ள் நோட்டின்
துயர் வெ ோல்லக் குதித்துவிட் ோர் கபோரோட் த்தில்
இடித்தோர் ள் எகதச்சோதிக் ோரர் தன்டைன
இருகூறோய்ப் பி}ந்துடைவத்தோர் இரங் ோ வெநஞ்டைச
வடித்தோர் ள் இரத்த வெவள்}ம் வோழ்வுக் ோ
=டிந்த உயிர் ணக் ற்கறோர் எனினும் =க் ள்
வெவடித்த குண்டில் கி}ம்புகின்ற வெபோறி ள் கபோல்
கூறிட்டுக் கி}ம்பி நின்று மு‹க் மிட் ோர்
வெ ோடுஞ்சிடைறயும் வெ ோடைலவோளும் =லிந்தது,ஆனோல்
வெ ோந்தளிக்கும் =க் ற்படை சடை}க் வில்டைல
த த வெவன்று ஆடிற்று ரஷ்யோ அன்று
தடைலக்வெ ோழுத்துத் திரிந்த =ன்னன் .ோரும் வீழ்ந்தோன்
விடுதடைலயும் பிறந்ததங்கு =க் }ோட்சி
க=விற்று இன்பவெ=ல்லோம் விடை}ந்ததங்க
அ க்குமுடைறக் ஞ்சோத வெலனின் ஸ் ோலின்
ஆரம்பித்த புரட்சியிகல அடை=தி ண் ோர்
ந த்து என்றோர் கசோவியத்டைத =க் ள் அன்னோர்
நட்டு டைவத்த வெசம்பயிரும் நட்பும் வோழ்
[ தோ=டைர,1960 ]
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9.19 வோ‹விடு
வோ‹ப் பிறந்தவடைர
வோ‹விடு முரு ோ வோ‹விடு
வோழ் கவண்டுவெ=ன்றோல் நீயும்
நீதிவெ ோடு முரு ோ நீதிவெ ோடு!
இருப்பவங் இல்டைல என்றோல்
விட்டுவிடு முரு ோ விட்டுவிடு
ஏடை‹ ளின் ண்ணீடைரத்
துடை த்துவிடு முரு ோ துடை த்துவிடு!
உடை‹த்துப் பிடை‹ப்பவர்க்க
வோழ்வு இல்டைல முரு ோ வோழ்வு இல்டைல!
இங்க ஏய்த்துப் பிடை‹ப்பவர்க்கு
வோழ்விருக்கு முரு ோ வோழ்விருக்கு
இருப்பவர் ள் இல்டைல என்றோல்
விட்டுவிடு முரு ோ விட்டுவிடு!
இங்க உடை‹த்துப் பிடை‹ப்பவர்க்கு
என்ன இருக்கு முரு ோ என்ன இருக்கு!
( ஒரு நோ

த்திற் ோ எழுதிய போ ல் )

[ பட்டுக்க ோட்டை
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9.20 பின்னோகல ண்ணு
புதுடை=யோன கரோட்டுதோன்
கபோய்ச் கசர கலட்டுதோன்
அதி =ோன டை¸ட்டுதோன்
அசந்தோல் ஆளு அவுட்டுதோன்! (புதுடை=யோன)
இஞ்சினீயர் சோரு
ஏறி இயங்கும் ோரு
இரவும் ப லும் டூரு
நின்னுகிட் ோ கதரு! (புதுடை=யோன)
ப ட் ோய் சிலர்வந்து .ம்முன்னு
ரசிப்போர் நடுகரோட்டிகல நின்னு
பக் த்திகல வண்டி வந்ததுன்னு
போர்த்தி லோம் ோன்சு ஒன்னு!
சட் ம் வெதரிஞ்ச =னிதருக்கு
ச=யத்திகல பின்னோகல ண்ணு
தோனோ வந்து க=ோதிக்கிட்டு
சோதிப்போங் டிடைரவர் தப்புன்னு!
என்றுமுள்} சம்ப}ந்தோன்
எங்கும் இந்த சங் ந்தோன்
இரண்டு மூன்று வெ=ம்பர் }ோனோல்
ஏ ோதசி விரதந்தோன்!
[ தனிப்போ ல் ]
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9.21 இருள் வர அஞ்சும்
மின்னும் இயற்டை வெயல்லோம்
உன்ன‹டை க் ோட்டுதடி
எண்ணவெ=னும் கதன்கூட்டில்
இன்பக் னல் மூட்டுதடி!
வோன நிலோப்வெபண்டைண
வட் மிட்டு க= வெ=ோன்று
க=ோன மு த்தினிகல
முத்தமிட்டுப் கபோகுதடி!
துள்ளிவிழும் நீரடைலயில்
வெவள்ளி=லர் பூத்ததடி!
வள்ளியுடைன எதிர்போர்த்த
வெ=ல்லு லும் கவர்த்ததடி!
இல்லத்தில் நீயிருந்தோல்
இருள்வர அஞ்சுதடி
வெ=ல்லத் தமிழ் உனது
வெசோல்லில் வந்து வெ ோஞ்சுதடி (மின்னும்)
[ 22-03-1957 ]
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9.22 ோலத்திகல வெசல்லு
ோலம்

ந்து விட் து

வெபோழுது ஓய்வோ ப் கபோகிறது
ோலத்கதோடு வீடு வெசல்லு
ோலிப் பயல் சுத்துமுன்
ஞோலத்திகல நம்= =னம் தமிழ்
இனத்தின் குலத்டைதக் ோக் கவண்டும்
ோலத்திகல வெசல்லு = க}!
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9.23 உன்டைன நீ!
சீவி முடித்துத் திரு=ணக்கும்
வெபோட்டு டைவத்துக்
க ோவிடைலச் சுற்றி வரும்
குல= க}-போவியரின்
ண்ணில ப் பட்டுக் }ங் ம்
வரோ வண்ணம்
உன்டைன நீ ோப்போற்றிக்வெ ோள்!
[ கபசும்ப த்தில் வெவௌியோன ட்டுடைரயிலிருந்து எடுக் ப்பட் சில விடைத வரி ள் ]
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9.24 இடைறவனுக்கு நன்றி

வெசல்லக் கிளிகய, அல்லிக் கு}க=,
வெசோல்லத் வெதரியோ=ல் துள்ளி =கிழ்ந்தோடும்
பிள்டை}ச் வெசல்வக=!
தோகலகலோ தோகலகலோ தோகலகலோ
சந்திரடைனக் வெ ோஞ்சம் கிள்ளி எடுத்கத
சோதிப் ப‹த்தில் கசர்த்து டைவத்கத
உன்றடைனச் வெசய்கத உலகினுக் கீந்த
அந்த இடைறவனின் அன்பினுக்கு என் நன்றிய ோ!
தோகலகலோ தோகலகலோ தோகலகலோ
[ =ல்லிடை ,ஏப்ரல் 1960 ]
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9.25 நல்லவடைரப் கபோற்றுகவோம்
நோடுயரப் போடுபடுகவோம்
நல்லவடைரப் போடியோடுகவோம்
சுரண் லின் போடைத தன்டைன மூடுகவோம்
வெதோழிலோகல வோழுகவோம்
தூங் ோ=ல் ஒன்றோய்க் கூடுகவோம்
இடைதக் க ளுங்க ோ...
இவ்வுல நோடு இனி
எங் ள் வெசோந்த வீடு - இல்டைல
என்கபோர் ண் ள் குருடு.
வெசந்வெநல் வ}ம் க=வி கவர்டைவ
சிந்திடும் கூட் ம் நோ=ோனோல்
சீக்கிரம் ோண்கபோம் இன்பக=

253

9.26 ஜீவோ
புவியினிகல சுவர்க் த்டைதச் சடை=ப்பதற்கு
கபோரோடும் வர்க் த்தின்
தடைலவன் ஜீவோ
தன்னலக= சிறிது மிலோ
இயக் ம் தந்த
தமிழ்க் டைலயின் முழுவடிவம்
டைலஞன் ஜீவோ.
[ ஜீவோடைவப் பற்றி பட்டுக்க ோட்டை
ல்யோண சுந்தரனோர் எழுதிய இந்தப் போ ல் ஜீவோவின்
=டைறவுக்குப்
பின் தோ=டைர இதழில் இ ம் வெபற்றுள்}து ]
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9.27 விஞரின் முதல் விடைத

ஓடிப்கபோ ஓடிப்கபோ
வெ ண்டை க் குஞ்கச - டைர
ஓரத்தில் க=யோகத
வெ ண்டை க் குஞ்கச
தூண்டில் ோரன் வரும்
கநர=ோச்சு - வெரோம்பத்
துள்ளிக் குதிக் ோகத
வெ ண்டை க் குஞ்கச
[ பட்டுக்க ோட்டை க் விஞர் 15 வயதில் எழுதிய முதல் போ ல் ]
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9.28 விஞரின் இறுதிக் விடைத
வெசக் ச் சிவந்த வெசழுங் தி கரோனும்
கி‹க்கினில் வந்துவிட் ோன் - புற
=க் ள் =திக் ண் விழித்துக் கி}ம்பி
வோனில் உதித்து விட் ோன்.
வெ ோக் ரக்க ோ வெவனக் க ோழியும் கூவுது
வெ ோக்க ோடு பற்பல புட் ளும் க=வுது
சக் ரம் கபோலகவ . ம் சு‹ன்றோடுது
வெதோக்கி நின்ற இருள் வெசோல்லோ=ல் ஓடுது
பத்துத் திடைசயிலும் .ன சக்தி மு‹ங்கிடுகத (வெசக் )
வெதற்கில் ஒரு குரல் வெதன்போங்கு போடுது
தீய வெசயல் டை}ச் வெசங்டை ள் சோடுது
பக்குவம் வெ ோண் படை பல கூடுது
சிக் ல் அறுத்து வெபோது நடை கபோடுது
வெசோத்டைத =னம் திருந்தப் புதுச் சத்தம் பிறந்திடுகத (வெசக் )
த்தும் பறடைவ னி ரத்தில் வந்து
ஒற்றுடை= ோட்டிடுகத தடைலப்
பித்தம் பிடித்வெதோரு கூட் ம் தனித்தனி
கபதம் வ}ர்த்திடுகத
ரத்த கவர்டைவ ள் வெசோட் உடை‹த்தவன்
வெநற்றி சுருங்கிடுகத - ஏடை‹
உத்த=ர் வோழ்டைவ உறிஞ்சும் உலுத்தரின்
வெ ோட் ம் அ ங்கிடுகத - =க் ள்
வெவற்றி வெநருங்கிடுகத (வெசக் )
[ 15-08-1959 .னசக்தியில் புது ஞோயிறு என்ற தடைலப்பில் வெவௌிவந்த இந்த விடைததோன்
பட்டுக்க ோட்டை
ல்யோண சுந்தரனோர் எழுதிய இறுதிக் விடைத ]
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