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Source: Source: Source: Source:     
ெபா�நரா��	பைட விள�க� 
கி. வா. ஐக�நாத� 
அ�த நிைலய� �மிெட�  
46, ராய	ேப�ைட ைஹேரா   
உாிைம பதி", அ�த�: 288  
�த�பதி	#:- ஜூைல, 1985, விைல $. 8.00 
அ%சி�ேடா': சா�தி பிாி()* எ(ட'பிைர,  
38, ராய	ேப�ைட ைஹேரா : ெச�ைன-600044, 
------- 

���ைர���ைர���ைர���ைர    
    
ச*க.லாகிய ப/0	பா�)1 இர(டாவதாக இ�	ப0 ெபா�ந' ஆ��	பைட. 
ப/0	பா�)1 ஐ�0 ஆ��	பைடக4 உ4ள.  காிகா1 ெப�வள/தானிட� பாி5 
ெப�ற ெபா�ந� ஒ�வ�, எதிேர வ�த, வ�ைமைய உைடய ம�ெறா� ெபா�நைன	 
பா'/0, ’நீய� எ�ைன	 ேபால� காிகா1வளவைன அைட�தா1 பாி5கைள	 ெப�� 
வரலா�' எ�� வழி	ப /திய0. ஆ��	பைட எ�பத�: வழி	ப /த1 எ�ப0 
ெபா�4. ஆ��	பைடயி� இல�கண/ைத/ ெதா1கா	பிய/தி1 காணலா�. 
 
ெபா�ந' ஏ'�கள� பா ேவா', ேபா'�கள� பா ேவா', பரணி பா ேவா' எ�� பல 
வைகயாக உ4ளவ'க4. இ�த	 பாட�1 வ�பவ� தடாாி எ�=� பைறைய� 
ெகா� பவ�.  தடாாி எ�ப0 க>சிரா, பைற எ�பவ�ைற	 ேபால ஒ� ப�க� 
மா/திர� அ)	பனவாக உ4ள ஓ' தாள வா/திய�. இ�த	 ெபா�ந� த�=ைடய 
மைனவியாகிய விற�@ட� தன�:	 பாிசி1 வழ*:பவைர/ ேத)% ெச1பவ�. 
 
இ�த ஆ��	பைடயி1 யாழி� இய1#�, விற�யி� சிைல@�, எதி' வ�பவ� 
A���, த�  நிைல A�தB�, காிகால� ெசCத உபசார*கD�, அவ� வழ*கிய 
ெகாைட@�, அவ=ைடய ெப�ைம@�, அவ=ைடய ெசயB�, அவ� வழ*:� 



3 

 

பாிசில	 ப�றிய ெசCதி@�, ேசாழநா�  வள��, காவிாியா�றி� ெப�ைம@� 
உ4ளன. ெபா�ந' ஆ��	பைட உைர நைடைய@� இ�த	 #/தக/தி1 காணலா�. 
இ�தியி1 ெபா� ந' ஆ��	பைட Eல� இ��கிற0. அ	பா1 அ�>ெசா� ெபா�4 
அகராதி@� இ��கிற0. 
 
தி���கா��	 பைட�: விாிவான விள�க� எFதி@4ேள�. அ�த �ைறயி1 
ெபா�ந' ஆ��	பைட�:� எFதிேன�. ப/0	பா�)1 எ>சி@4ள 
பா� �கD�:� இGவாேற விள�க/ைத எFத எ(ணியி��கிேற�. ��க� 
தி�வ�4 அவ�ைற நிைறேவ�றி ைவ�க ேவ( � எ�� அவ� தி�வ)கைள	  
நிைன�0 பிரா'/தி�கிேற�. 
 
கா�தமைல, 
ெச�ைன.28.      கி.வா. ஜக�நாத� 
24-7. 85 
---------------  
 

ெபா	ந� ஆ���பைட விள�க�ெபா	ந� ஆ���பைட விள�க�ெபா	ந� ஆ���பைட விள�க�ெபா	ந� ஆ���பைட விள�க�    
 
ப/0	 பா�)1 இர(டாவதாக இ�	ப0 ெபா�ந' ஆ��	பைட, காிகா� 
ெப�வள/தானிட� பாி5 ெப�ற ெபா�ந� ஒ�வ', எதிேர வ�த வ�ைமைய@ைடய 
ேவெறா� ெபா�நைன	 பா'/0 "நீ@� காிகா1 வளவைன அைட�தா1 பாி5கைள	 
ெப�� வ�வாC' எ�� வழி	 ப /திய0. ஆ��	பைடயி� இல�கண/ைத, 
'A/த�� பாண�� ெபா�ந�� விற�@�, ஆ�றிைட� கா�சி உறழ/ ேதா�றி	 
ெப�ற ெப�வள� ெப�ந'� கறி"றீ இ%, ெச�� பய� எதிர% ெசா�ன ப�க��” 
எ�� ெதா1கா	பிய� ெசா1கிற0. ”A/த'கD� பா� 	 பா �பாண�� 
ெபா	ந	�ெபா	ந	�ெபா	ந	�ெபா	ந	� ஆ � களி��, வழியினிைடேய ச�தி�க அவ'க4 காI�ப) தா� பாி5 
ெப�ற அழகிய ேகால* ேதா�றி, தா� ெப�ற ெபாிய ெச1வ/ைத	 ெப�தவராக 
எதி' வ�தவ'கD�: அறி"�/தி, அவ'கைள@� வ4ள�ட� ெச�� பய� 
ெப��ப) ெசா�ன �ைற@�" எ�ப0 ெபா�4. 
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ெபா�ந' ஏ'�கள� பா ேவா', ேபா'�கள� பா ேவா', பரணி பா ேவா' என	 
பலவைகயின'. இ�த	 பாட�1 வ�பவ� தடாாி எ�=� பைறைய� ெகா� பவ�. 
தடாாி எ�ப0 க>சிரா, பைற எ�பவ�ைற	 ேபா�ற ஓ' இைச�க�வி; 
தாளவா/திய�. 
 
ெபா�ந' ஆ��	பைடயி1 வ�பவ� தடாாி ெகா� பவ�. அவ=ைடய 
மைனவியாகிய விற�@ட� தன�:	 பாிசி1 த�பவைர/ ேத)% ெச1பவ�. 
 
இ�த ஆ��	பைடயி1 �த�1 யாழி� வ�ணைன@�, பிற: விற�யி� 
வ�ணைன@�, ெபா�ந=ைடயி� இய1ைப@� A�கிற0. பிற:, ”நா=� 
வ�ைமயா1 0�#�றவ�தா�, காிகா1 ேசாழனிட� ெச�� இ�த	 
பாி5கைளெய1லா� ெப�ேற�' எ�� ெசா1கிறா�. அ	பா1 அவ� ெச�ற 
ெபாF0 காிகா� ெப�வள/தா� அவேன எதி'ெகா(  அைழ/0, அவ=ைடய 
வ�ைம�:ாிய சி�ன*கைள ெய1லா� அறேவ நீ�கி, பலவைக உண"கைள/ 
த�கிறா�, பலநா4 அ*ேக த*கிய ெபா�ந� ஒ�நா4, "எ*க4 ஊ��:	 
ேபாகிேற�" எ�� ெசா1ல, வளவ� ச�ேற சின�தவைன	 ேபால	 பா'/0, யாைன 
�த�ய பாி5கைள வழ*:கிறா�.  
 
இ�த	 ப:தி�:	 பி� காிகா� ெப�வளவ� சிற	#� Aற	ப கிற0. அவ� க�வி1 
இ��:�ேபாேத அர5ாிைமைய	 ெப�ற0�, ேசர பா()ய'கேளா  ெபா�0 
அழி/த0�, அவனிட� ேபானா1 இ�னஇ�ன நல� ெசCவா� எ�ப0� 
வ�கி�றன.  
 
பிற: ேசாழநா�)1 கா1வைக/ திைணக4 இ�	ப0�, ஒ� திைணயி1 உ4ளவ' 
ேவ� திைண�:% ெச�� அ*:4ள இ�ப*கைள Kக'வ0� வ�கி�றன. 
இ�தியி1 காவிாியி� ெப�ைமைய� A�கிறா� ெபா�ந�. இவ�ைற இனி 
�ைறேய பா'	ேபா�. 
 
யாழி� இய��யாழி� இய��யாழி� இய��யாழி� இய��    
 
�த�1 எதி'வ�� ெபா�நைன	 பாி5 ெப�� வ�� ெபா�ந� விளி�கிறா�. ெபாிய  
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ஊ'களி1 தி�விழா�க4 நைடெப�கி�றன. அ*ெக1லா� ெச�� த� 
வா/திய/ைத வாசி/0 உண"� பாி5� ெப�றவ� எதி' வ�பவ�. ”எ��� அறாத 
#0 வ�வாைய@� அக�ற இட/ைத@� உைடய ெபாிய ஊ'களி1 தி�விழா நைட 
ெபற, அ*ேக ெச�� வா/திய� வாசி/0வி� , வயி� நிர�ப உ( , விழா நட�0 
�)�0 ம�நா4 உணேவ ேவ(டாம1 ேவ� இட*கD�:	 ேபாேவா� எ�� 
எ(ணியவேன, தடாாி வாசி�:� �ைறகைள ெய1லா� அறி�த ெபா�நேன" எ�� 
அவைன விளி�கிறா�. 
 

''''அஅஅஅறாறாறாறாஅ யாண� அக�றஅ யாண� அக�றஅ யாண� அக�றஅ யாண� அக�றைல� ேப"�# ைல� ேப"�# ைல� ேப"�# ைல� ேப"�#     
சா�கழி வழிநா% ேசா� நைச உசா�கழி வழிநா% ேசா� நைச உசா�கழி வழிநா% ேசா� நைச உசா�கழி வழிநா% ேசா� நைச உறாறாறாறா' ' ' '     
ேவ��ல� ��னிய விர) அறி ெபா	ேவ��ல� ��னிய விர) அறி ெபா	ேவ��ல� ��னிய விர) அறி ெபா	ேவ��ல� ��னிய விர) அறி ெபா	நநநந!"!"!"!"    
 

எ��� அறாத #0 வ�வாைய@� அக�ற இட*கைள@� உைடய ெபாிய ஊ'/ 
தி�விழா"�:% ெச�� பலவைக உண"கைள உ( , விழா �)�த ம�நா4 
உணவி1 வி�	ப� ெபறாம1, ேவ� இட*கைள எ(ணி	 #ழ*க, வாசி�:� 
உபாய*கைள எ1லா� அறி�த ெபா�நேன!  
 
யாண' - #0 வ�வாC; ெசலவிட% ெசலவிட ேமB� ேமB� வ�� வள�. யாண' - 
அழ:மா�. தைல - இட�. ேப$' ஆத�� பல வைகயா�, விாிவான இட*கைள 
ஆயி��. விழா"�:	 பல ஊ'களினி��� வ�� ெப��ெதாைகயினராகிய 
ம�கD�:� இட* ெகா �:� விாிைவ% ெசா1�யப). சா� – விழா, வழிகா4 – 
ம�நா4; நைச – வி�	ப�; #ல�- ஊ'. ��னிய- ெச1ல வி��பிய; ேவறிட/தி1 
ேவ� வைகயான இ�ப*கைள/ 0C�கலாெம�� அ*ேக ெச1ல எ(ணினா�. 
விர: - உபாய�; தடாாி	பைற@� - வாசி�:� பலவைக �ைறக4. 
 
இனி யாழி� வ�ணைன வ�கிற0. அேத யாைழ ஓ' உைற�:4 
ைவ/தி��கிறா'க4. அத� :ட� ந வி1 ேமடாக"� இ� ப�க�� ப4ளமாக"� 
இ��கிற0. அைத	 பா'/தா1 மா�:ள�பின1 அF/திய இட� எ	ப) இைடயி1 
ேம � இ� ப�க�� ப4ள�மாக இ��:ேமா அ	ப) இ��கிற0. 
 

)ள��வழி அ�ன கவ*ப* ப+த�)ள��வழி அ�ன கவ*ப* ப+த�)ள��வழி அ�ன கவ*ப* ப+த�)ள��வழி அ�ன கவ*ப* ப+த�....    
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[மா�:ள�# அF/திய இட/ைத	 ேபால இ� ப�க�� தாL�0 ந வி1 உய'�த 
:ட/திைன@�. :ள�# எ�ற0 :ள	# என விகாரமாயி��. கவ -இ� ப�க�� 
தாL�0 ந வி1 உய'�த 5வ�ைட	 ேபா�ற0. ப/த1-:ட� ] 
 
யாைழ E)ய உைற சிவ	பாக இ��கிற0. விள�கி=ைடய எாிகி�ற நிற/ைத	 
ேபா�ற0 அ0. அைத இ��கி/ ேதா� ேபா'ைவயின1 E)யி��கிற'க4. 
 

விள�) அழ� உ	வி� விசி-�விள�) அழ� உ	வி� விசி-�விள�) அழ� உ	வி� விசி-�விள�) அழ� உ	வி� விசி-�    ப#ைசப#ைசப#ைசப#ைச    
 
[அ�1உ$ - எாிகி�ற, நி�ற, விசி@� - இF/0� க�)ய, ப%ைச - ேபா'/த ேதா1,] 
 
யாழி� ேம� ேபா'ைவைய/ ைத/0	 ேபா�)��கிறா'க4. இ�=�  ந�றாக/ 
ெதாியாத இள>Mைல@ைடய சிவ�த நிற�4ள அழகிய வயி�றி1 ெம1�யதாக 
மயி' ெதாட'�தி�	ப0 ேபால அ�த/ ைதய1 இ��கிற0. 
 

எ/யா இள01� ெச/ேயா% அ2வயி�� எ/யா இள01� ெச/ேயா% அ2வயி�� எ/யா இள01� ெச/ேயா% அ2வயி�� எ/யா இள01� ெச/ேயா% அ2வயி��     
ஐ'மயி� ஒ6கிய ேதா�ற� ேபாஐ'மயி� ஒ6கிய ேதா�ற� ேபாஐ'மயி� ஒ6கிய ேதா�ற� ேபாஐ'மயி� ஒ6கிய ேதா�ற� ேபால� ல� ல� ல�     
ெபா�ல� ெபா+திய ெபாதி-� ேபா�ைவெபா�ல� ெபா+திய ெபாதி-� ேபா�ைவெபா�ல� ெபா+திய ெபாதி-� ேபா�ைவெபா�ல� ெபா+திய ெபாதி-� ேபா�ைவ, , , ,     

 
அறிய �)யாத இைளய க�	ப/ைத@ைடய ெச�நிற �ைடேயாDைடய அழகிய 
வயி�றி1 ெம1�தாக மயி' ெதாட'�தி��த கா�சிைய	 ேபால, ைத/0 E)ய 
ேபா'ைவ. 
 
 [எCயா - அறிய �)யாத, ெசCேயா4 – சிவ�த நிற� உைடயவ4. சிவ�த ேமனியி1 
மயிாி� ஒF*: ெம1�தாக இ��தாB� ந�றாக/ ெதாிகிற0. ஐ0 - ெம1�0. 
ஒFகிய –நீ(ட. ெபா1ல� ெபா/திய – ைத/த; ெபாதி உ� - ெபாதி�0 ைவ/த.] 
 
:ட/ைத/ ைத	பத�: ஆணிகைள � �கியி��கிரா'க4. அ�த ஆணிக4 வைளயி1 
வாF� ந( களி� க(கைள	 ேபால இ��கி�றன. 
 

அைளஅைளஅைளஅைளவா7 அலவ� க8க8 ட�ன வா7 அலவ� க8க8 ட�ன வா7 அலவ� க8க8 ட�ன வா7 அலவ� க8க8 ட�ன     
'ைள'ைள'ைள'ைளவா/ 9�:த 'ர�பைம ஆணிவா/ 9�:த 'ர�பைம ஆணிவா/ 9�:த 'ர�பைம ஆணிவா/ 9�:த 'ர�பைம ஆணி....    
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(வைளயி1 வாF� க( களி� க(கைள� க(டா� ேபா�ற 0ைளகளி� வாைய 
E) � �கிய � �:த1 அைம�த ஆணிைய@�. அைள – வைள; அலவ� – க( ; 
0ைள :ட� இர( � ேச'/த�:/ திற�த 0ைளகளி� வாC மைற	பத�காக 
அைம/த � �:த1 அைம�த ஆணி] 
 
Nைணயி1 தைல	#ற� வைள�தி��கிற0. அத� �)வி1 ேம1நா�: இ1லாம1 
அைம�த வறிய வாைய	 ேபா�ற ேதா�ற/ைத அளி�கிற0. அ�த வாC எ�  நா4 
ஆன பிைறைய	 ேபால இ��கிற0. 
 

எ8எ8எ8எ8ணாணாணாணா% தி;க% வ<வி�� ஆகி% தி;க% வ<வி�� ஆகி% தி;க% வ<வி�� ஆகி% தி;க% வ<வி�� ஆகி    
அ8அ8அ8அ8ணாணாணாணா    இ�ல அைமவ	இ�ல அைமவ	இ�ல அைமவ	இ�ல அைமவ	    வ�வா/வ�வா/வ�வா/வ�வா/. . . .     

 
[O'ணிைம�: எ�டா�  நாளி1 ேதா��� ச�திர=ைடய வ)வ/ைத� ெகா(ட0�, 
உ4நா�கி1லாத ெபா��0தைல@ைடய வறிய வாயிைன@�. தி*க4 - ச�திர�. 
அ(ணா – உ4நா�:; அைமவ� - அைமதைள உைடய, வ�வாC -  நா�: இ1லாத 
ெவ�� வாC.] 
 
யாழி=ைடய த(  பா�# தைலெய /தா� ேபால ஓ*கின த(ைட - காிய த(ைட 
உைடயதாக உ4ள0.  
 

பா�� அண:த�ன ஓ;) இ	 ம	�பி�பா�� அண:த�ன ஓ;) இ	 ம	�பி�பா�� அண:த�ன ஓ;) இ	 ம	�பி�பா�� அண:த�ன ஓ;) இ	 ம	�பி�. . . .     
 
[பா�# தைல ெய /தா� ேபா�ற ஓ*கின காிய த(ைட@�, அண�த�ன - 
தைலெய /தா� ேபா�ற, ஓ*: -  நீ(ட, இ�- காிய, ம�	# - த( .] 
யாழி1 வாைர� க�)யி��கிறா'க4. அ0 காிய நிற/ைத உைடய ெப(ணி� �� 
ைகயி1 - அழகிேன @ைடய �� ைகயி1 - அணி�த இ� ைககளிB� ஒ/ தணி�த 
வைளகைள	 ேபால உ4ளன. 
 

மாேயா% ��ைக ஆ/ெதா< க*�)�மாேயா% ��ைக ஆ/ெதா< க*�)�மாேயா% ��ைக ஆ/ெதா< க*�)�மாேயா% ��ைக ஆ/ெதா< க*�)�. . . .     
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[மாேயா4 - காிய நிற�ைடய ெப(. ஆCெதா)- ஆC�0 அணி�த வைள; க �:� -
ஒ�:�.] 
 
நர�#கேள ஒ�ெறாெடா�� ெந��கமாக அைம@�ப) தி(ணிய க� தைல@ைடய 
வா'�க�ைட உைடயதாக இ��கிற0. 
 

க8>* இ	�ைக+ திணிபிணி+ திவவி�க8>* இ	�ைக+ திணிபிணி+ திவவி�க8>* இ	�ைக+ திணிபிணி+ திவவி�க8>* இ	�ைக+ திணிபிணி+ திவவி�....    
 
[ஒ�ேறெடா�� A �ப) இ�/தைல@ைடய தி(ணியதாக	 பிணி/தைல	 ெப�றி 
நர�#�க�ைட@�. 
 
க( A -இட� A)ய; பிணி – க� ;  திவ" – நர�#�க� .] 
 
விரலா1 5() அைச�:� நர�#கைள உைடய யாL அ0; அ0 அதிசய 
அழகிைன@ைடய தினைய� :/தி� அாிசிேபால இ��கிற0. :�ற� சிறி0� 
இ1லாத  நர�#க4 அைவ. 
 

ஆ/திைன அாிசி அைவய� அ�ன ஆ/திைன அாிசி அைவய� அ�ன ஆ/திைன அாிசி அைவய� அ�ன ஆ/திைன அாிசி அைவய� அ�ன     
ேவ/ைவ ேபாகிய விர%உள� நர�பி�ேவ/ைவ ேபாகிய விர%உள� நர�பி�ேவ/ைவ ேபாகிய விர%உள� நர�பி�ேவ/ைவ ேபாகிய விர%உள� நர�பி�, , , ,     

 
[ அழகிய திைனயி� :/த1 அாிசிைய	 ேபா��], :�ற� நீ*கிய0�, விரலா1 5() 
இைழ�:� நர�ைப ]@� உைடய. 
 
ஆCதிைன - அழகிய திைன. அைவய1 - :/த1 அாிசி, ேவCைவ ேபாகிய - :�ற� 
நீ*கிய;  உள' - 5() இF�:�.] 
அ�த நர�#/ ெதாட'%சி இைச ���	 ெப�ற நீ(ட க� தைல@ைடய0. 
 

ேகளவி ேபாகிய நீ%விசி+ ெதாைடய�ேகளவி ேபாகிய நீ%விசி+ ெதாைடய�ேகளவி ேபாகிய நீ%விசி+ ெதாைடய�ேகளவி ேபாகிய நீ%விசி+ ெதாைடய�. . . .     
 
[ இைச ���	ெப�ற நீ(ட க�ைட@ைடய ெதாட'%சிைய@�. ேக4வி - இைச, 
ேபாகிய - ��� ெப�ற, விசி - க� த1. ெதாைடய1 - ெதாட'%சி.] 
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தி�மண� ெசC@� ம*ைகயைர அல*கார� ெசCதா� ேபா�ற மாத*கி எ�=� 
ெதCவ� த�னிட/திேல ெபா��தி நி�ற அைமதிைய உைடய அழைக@ைடய0மாக 
உ4ள0 அ0. 
 

மண� கம7 மாதைர ம8ணி அ�ன மண� கம7 மாதைர ம8ணி அ�ன மண� கம7 மாதைர ம8ணி அ�ன மண� கம7 மாதைர ம8ணி அ�ன     
அண;)ெம/அண;)ெம/அண;)ெம/அண;)ெம/::::    நி�ற அைமவ	 கா@சிநி�ற அைமவ	 கா@சிநி�ற அைமவ	 கா@சிநி�ற அைமவ	 கா@சி....    

 
[ தி�மண/0�:ாிய த�ைம ெபா��த ம*ைகயைர அல*கார� ெசCதா� ேபா�ற 
அழைக உைடய0�. 
 
மண� – தி�மண�; ம(ணிஅ�ன -அல*கார� ெசCதா� ேபா�ற; அைமவ� - 
யாழி�:ாிய இல�கண*க4 யா"� அைம�தி��கிற; கா�சி - கா(பத�கினிய 
அழ:.] 
 
அ�த யாL பாைலயாL எ�=� வைகைய% சா'�த0. ேபா:� வழியி1 ஆறைல 
க4வராகிய வழி	பறி�கார'க4 இ�த யாழி� இைசைய� ேக�டா1 அைத� ேக� / 
த�ைம மற�0 நி�பா'க4. அவ'க4 ைகயி1 உ4ள பைடக4 தாேம நFவிவி �. 
அ�D�: மாறாகிய ெகா ைமைய அவ'களிடமி��0 நீ�கிவி �. அ/தைகய 
ம�"த1 இனிய யாL அ0. 
 

ஆறஆறஆறஆறைலைலைலைல    க%வ� பைடவிட அ	ளி� க%வ� பைடவிட அ	ளி� க%வ� பைடவிட அ	ளி� க%வ� பைடவிட அ	ளி�     
மா�த� ெபய��)�மா�த� ெபய��)�மா�த� ெபய��)�மா�த� ெபய��)�    ம	இ� பாம	இ� பாம	இ� பாம	இ� பாைலைலைலைல....    

 
[ வழி	பறி� க4வ'க4 த� ைகயி1 உ44 ஆ@த*கைள  நFவ வி �ப) 
அவ'களிட� உ4ள அ�D�: மாறாகிய ெகா ைமைய மா��கி�ற ம�வி�கினிய 
பாைல யாைழ. 
 
ஆறைல க4வ' - வழி	 ேபாவா'கைள மறி/0 அவ'கைள/ 0�#�/தி அவ'களிட� 
உ4ள ெபா�4கைள	 பறி/0� ெகா4D� தி�ட'.  பைட விட - த� ைகயி1 வழி	 
ேபாவாைர அ)	பத�காக ைவ/தி��கிற ஆ@த*கைள� ைக கFவ விட, அ�ளி� 
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மா�தைல  - அ�D�: எதிராகிய ெகா ைம. ெபய'�:� - நீ�:�. ம� இ� பாைல - 
ஏ�0வத�: இனிய பாைலயாL.] 
 
அ�த	 பாைலயாைழ வழி%ெச1பவ'கேளா  ெச1B� விற� வாசி�கிறா4. 
நர�#கைள� Aட/ தFவி@� உ�வி@� ெதறி/0� ஒ�ைறவி�  ஒ�ைற மீ�)@� 
பா கிற'க4. 
 

வாாி-� வ<+'� உ:தி-� உற7:'�வாாி-� வ<+'� உ:தி-� உற7:'�வாாி-� வ<+'� உ:தி-� உற7:'�வாாி-� வ<+'� உ:தி-� உற7:'�....    
 

[ நர�#கைள/ தFவி@� உ�வி@� ெதறி/0� ஒ�ைறவி�  ஒ�ைற% 5() 
வாசி/0�. 
 
வா'த1 - நர�#கைள% ேச'/0/ தFவி வாசி/த1. வ)/த1 . உ�"த1; நர�ைப% 
5( த1 எனB� ஆ�. உ�0த1 - 5( த1. உறLத1 - ஒ�ைறவி�  ஒ�ைற% 
5( த1.]  
 
அ	ப) யாைழ வாசி�:�ேபா0 விற� பா கிறா4. சிற	#	 ெபா��திய0� 
ெதCவ*கைள	 பா � ேதவபாணிைய@� அத�:ாிய இல�கண*கDட� விாிவாக	 
பா கிறா4. 
 

சீ	ைட சீ	ைட சீ	ைட சீ	ைட     நநநந�ெமாழி நீெரா* சிதறி�ெமாழி நீெரா* சிதறி�ெமாழி நீெரா* சிதறி�ெமாழி நீெரா* சிதறி....    
 
[சிற	ைப@ைடய ந1ல பாட1கைள அவ�றி�:ாிய இய1ேபா  பா) ] 
 
சீ�ைட ந�ெமாழி எ�ப0 ெதCவ*கைள	 பா � ேதவபாணி எ�ற வைக	 
பாடைல� :றி/த0. ேதவ பாணி சி� ேதவபாணி, ெப��ேதவபாணி எ�� இ� 
வைக	ப �. இ/தைகய ச*கட/தி1 அக	ப� � ெகா( வி�ேடாேம, எ�ற 
நிைனவினா1 அவ'க4 ெதCவ* கைள	 பா கிறா'க4. ஆறைலக4வ'கேளா அ�த	 
பாட1 களி� ெபா�ைள அறியாதவ'களாத�� இைசைய� ேக�ட அளவி1 மய*கி	 
ேபாகிறா'க4. நீ' - நீ'ைம; அத�:ாிய இய1#. சிதறி எ�றா' அ%ச/0ட� 
பா வதனா1 வி� வி� 	 பா)ன' எ�பைத� :றி�க. 
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விறAயி� நிைலவிறAயி� நிைலவிறAயி� நிைலவிறAயி� நிைல    
 
இனி அவ'கDட� வ�� விற�ைய	 ப�றி% ெசா1கிறவ'க4. விற� எ�பவ4 
பாவ� ேதா�ற	பா) ஆ பவ4. விற1 எ�பத�:% ச/0வ� எ�� பைழய 
உைரகார'க4 உைர A�வ'; அ0 பாவ/ைத� :றி	ப0. 
 
அ�த விற�யி� A�த1 க�மணைல	 ேபால� க�ைமயாக இ��கிற0, அவ4 
அழகிய ெந�றிேயா பிைற ேபால/ ேதா�ற� அளி�கிற0. 
 

அற�ேபாஅற�ேபாஅற�ேபாஅற�ேபா� >:த� பிைறேபா� தி	Bத�� >:த� பிைறேபா� தி	Bத�� >:த� பிைறேபா� தி	Bத�� >:த� பிைறேபா� தி	Bத�. . . .     
 
[ அற1 ேபா�ற A�தைல@� பிைற ேபா�ற அழகிய ெந�றிைய@� உைடய, அற1 - 
க� மண1.  Kத1 - ெந�றி.] 
 
அவDைடய #�வ�, ெகாைல ெசCவத�காக வைள�தி��:� வி1ைல	 ேபால 
உ4ள0. அவDைடய க(க4 வளமான கைடசிைய@ைடய :ளி'%சிைய	 
ெப�றனவாக இ��கி�றன. 
 

    ெகாைலவி� �	வ+'� ெகா6;�ைட மைழ�க8ெகாைலவி� �	வ+'� ெகா6;�ைட மைழ�க8ெகாைலவி� �	வ+'� ெகா6;�ைட மைழ�க8ெகாைலவி� �	வ+'� ெகா6;�ைட மைழ�க8....    
 

[ ெகால ெசCவத�:ாிய வி1ைல	 ேபா�ற #�வ/ைத@� வள�ைடய ஒர/ைத@� 
:ளி'%சிைய@�ைடய க(ைண@� உைடய.] 
 
ெகாைல ெசCவத�காக வி1ைல வைள	பா'க4. அ�த வைள�த ேதா�ற/ைத 
உைடயதாக இ��கிற0 #�வ�. கைட� க(ணா1 பா'/த1 மகளி'�: அழகாதலா1 
ெகாF*கைட�க( எ�றா'. ம�ற% சமய*களி1 :ளி'%சியான பா'ைவைய 
உைடயதாத�� ’மைழ�க(’ ஆயி��. மைழ - :ளி'%சி; ஆ:ெபய') 
 
அவDைடய வாC இலவ� Oவி� இதைழ	 ேபால அழகாக"� சிவ	பாக"� 
இ��கிற0. அ�த வாயி���0 வ�� ெசா1 இனிைமயாக இ��கிற0. 
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இலC இத7 �ைர-� இ�ெமாழி+ 'வ� வா/இலC இத7 �ைர-� இ�ெமாழி+ 'வ� வா/இலC இத7 �ைர-� இ�ெமாழி+ 'வ� வா/இலC இத7 �ைர-� இ�ெமாழி+ 'வ� வா/. . . .     
 
[ ேகா*கிலவி� இதைழ ஒ/த0� இனிய ெமாழிைய	 ேப5"0மாகிய ெச�நிற�4ள 
வாC. #ைர@� – ஒ�:�; 0வ' -சிவ	#.] 
 
அவ4 ப�க4 ெவ4ைள ெவேளெர�� உ4ளன. �/0�கைள வாிைசயாக ைவ/த0 
ேபா�ற கா�சிைய அளி�கி�றன. அ�த	 ப�க4 சிறி0� :�ற� இ1லாம1 
உ4ளன. 
 

பலஉ� �+தி� பழிதீ� ெவ8ப�பலஉ� �+தி� பழிதீ� ெவ8ப�பலஉ� �+தி� பழிதீ� ெவ8ப�பலஉ� �+தி� பழிதீ� ெவ8ப�....    
 
[ பலவாக� ேகா/0ைவ/0 �/ைத	 ேபா�றன"�, :�ற� நீ*கிய ெவ(ைமயான 
ப�கைள@�. 
 
பலஉ�. �/தி� - பலவாக வாிைசயாக அைம�க	 ெப�ற �/ைத	 ேபால. பழி - 
:�ற�.]  
 
அவDைடய கா0களி1 ெபா�"ெப�ற :ைழகைள அணி�தி��கிறா4. மயிைர 
ந��:கி�ற க/திாியி� ெப�ைமைய@ைடய அ)	ப�க/ைத	 ேபால அைவ 
உ4ளன. அ�த� கா0களி1 ெபா�" ெப�ற :ைழக4 ஊசலா கி�றன. அ�த 
அணிகல/ைத�Aட	 பாரமாக அணி�தி��கிறா4 அவ4. அGவள" 
ெம�ைம@ைடயவ4 அவ4. 
 

மயி�)ைற க	வி மா8கைட அ�ன மயி�)ைற க	வி மா8கைட அ�ன மயி�)ைற க	வி மா8கைட அ�ன மயி�)ைற க	வி மா8கைட அ�ன     
D;)ைழ ஊச� ெப�ைறசா� காதி�D;)ைழ ஊச� ெப�ைறசா� காதி�D;)ைழ ஊச� ெப�ைறசா� காதி�D;)ைழ ஊச� ெப�ைறசா� காதி�....    

 
[ மயிைர� க/திாி�கி�ற க/திாி�ேகா�� ெப�ைம ெப�றி அ)	ப:திைய	 ேபா�ற 
ெபா�" ெப�ற :ைழயான0 ஊசைல% ெசC@� பார/னித@ைடய காைத@�. 
 
:ைற/த1 - க/தாி/த1. க/தாி� ேகா�1 விர1கைள வி�  உபேயாகி�:� 
0வார*கைளேய ’மா( கைட அ�ன’ எ�றா', அ�த/ 0வார� இ1லாவி�டா1 
விரைல ைவ/0� க/திாி�க �)யாைமயா1 அ0 ’மா( கைட’ ஆயி��.  O*:ைழ -
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ெபா�" ெப�ற காதணி; O ேவைல ெசCய	 ெப�ற காதணி எனB� ஆ�, அ0 
ஊசலா வ0 ேபால அைச�0 ேதா��கிற0. பழ*கால/தி1 ெப( கா0/ 0வார� 
நீ()��:�. அதி1 அணி�த :ைழ ஊசலா வ0 ேபால/ ேதா���, ெபாைற - 
பார�; அ�த� :ைழேய அவD�:	 பாரமாக உ4ளெத�� அவ4 ெம�ைமைய% 
5�)யப). 
 
அவ4  நாண�ைடயவ4. ெப(கD�: எ1லா� :ண*களிB� சிற�த0 நா(, 
'உயிாி=� சிற�த�� நாேன' எ�� பா வ' #லவ'. அ�த  நா( த�ைம  நிமி'�0 
பா'�க% ெசCயாம1 த �கிறதாத�� அவ4 த� பிடாிைய� கீேழ 
சாC/தி��கிறா4. அ�த	 பிடாி அழகாக இ��கிற0.   
 

நா8 அட# சா/:த நல�கிள� எ	+தி�நா8 அட# சா/:த நல�கிள� எ	+தி�நா8 அட# சா/:த நல�கிள� எ	+தி�நா8 அட# சா/:த நல�கிள� எ	+தி�....    
 
[ நாண� த 	பதனா1 கீேழ :னி�த அழ: சிற�த பிடாிைய@�. அட - த �க. நல� - 
அழ:. கிள' -  மி�:/ ேதா���. எ�/0 - பிடாி. தைல :னி�தி�	பதனா1 
கF/ைதவிட	 பிடாி  ந�றாக/ ெதாிகிற0.] 
 
அவDைடய ப�/த ேதா4க4 அைசகி�ற E*கில	 ேபால இ��கி�றன. 
அவDைடய ��ைக ெம1�ய, மயி'கைள உைடயதாக� கா�சி அளி�கிற0. 
 

ஆ*அைம� பண+ேதா% அாிமயி� ��ைகஆ*அைம� பண+ேதா% அாிமயி� ��ைகஆ*அைம� பண+ேதா% அாிமயி� ��ைகஆ*அைம� பண+ேதா% அாிமயி� ��ைக....    
 
 [ ஆ கி�ற E*கிைல	 ேபா�ற ப�/தைல@ைடய ேதாைள@�, ெம�ைமைய-
@ைடய மயிைர	 ெப�ற �� ைகைய@�. 
 
ஆ  - அைச@�. அைம - E*கி1. பைண - ப�/த1, அாிமயி'- ெம1�தாகிய மயி'. 
மயி' அட'/தியாக இ�/த1 அழக�றாத�� ’அாிமயி'' எ�றா'.] 
 
அவDைடய விர1க4 ெம�ைமயானைவ. உய'�த மைலயி� ேமேல வள'�தி��:� 
கா�தைள	 ேபா�றைவ. 
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ெந*ெந*ெந*ெந*வைர மிைசயவைர மிைசயவைர மிைசயவைர மிைசய    கா:த% ெம�விர�கா:த% ெம�விர�கா:த% ெம�விர�கா:த% ெம�விர�....    

 
[ உய'�த மைலயி� ேமேல உ4ள கா�தைள	 ேபா�ற ெம1�ய விரைல@�.  
 
 ெந வைர - உய'�தமைல, கா�த4 எ�பைத� கா'/திைக	O எ�� ெசா1வா'க4. 
விள�:	 ேபால/ ேதா��த�� அGவா� உைர	ப'. விற� ெசGவ(ண 
ேமனியளாத�� அவ4 விர1க4 சிவ	பாக இ��கி�றன. 
 
அவ4 விர�1 உ4ள நக*க4 கிளியி� E�ைக	 ேபால ஒளி வி கி�ற ெப�ைமைய 
உைடயன. 
 

கிளிவா/ ஒ�பி� ஒளிவி* வ% உகி�கிளிவா/ ஒ�பி� ஒளிவி* வ% உகி�கிளிவா/ ஒ�பி� ஒளிவி* வ% உகி�கிளிவா/ ஒ�பி� ஒளிவி* வ% உகி�....    
 
[கிளியி� E�ைக ஒ/தைல@ைடய0� ஒளிைய வி கி�ற0மாகிய வள	ப/ைத 
உைடய ைக நக*கைள@�, 
 
வாC எ�ற0 E�:, வ4 - வள	ப�; அழ:;  உகி'- ைக நக�.] 
 
அவDைடய தன*க4 க(டா'�: வ�/த/ைத உ(டா�:வ0; அழ:/ ேதம1 
பட'�த0. இர(  நகி1கD� ெந�*கியி�/த�� ஈ'�:� இைடயாதப) 
அைம�04ளன, இளைம@� அழ:� ெபா��தியைவ. 
 

அண;ெகன உ	+த Fண;) அணி ஆ�+' அண;ெகன உ	+த Fண;) அணி ஆ�+' அண;ெகன உ	+த Fண;) அணி ஆ�+' அண;ெகன உ	+த Fண;) அணி ஆ�+'     
ஈ��)இைடஈ��)இைடஈ��)இைடஈ��)இைட    ேபாகா ஏ� இள வன�ைலேபாகா ஏ� இள வன�ைலேபாகா ஏ� இள வன�ைலேபாகா ஏ� இள வன�ைல. . . .     

 
[ பிற��: வ�/தெமன/ ேதா�றின அழ:/ேதம1 உ4ள மா'பிட/தி1, ஈ'�:� 
ந ேவ ேபாகாத எF%சிைய@ைடய இைளய அழகிய தன*கைள@�. 
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அண*: - வ�/த�; க(டா' இைத/ தFவ இயல வி1ைலேய எ�� வ��0� 
வ�/த�. உ�/த – ேதா�றின; 5ண*: – அழ:/ேதம1; ஆர� – மா'#; வன� - 
அழ:.] 
 
அவDைடய ெகா	OL நீாிேல உ4ள 5ழிைய	 ேபா1 உ/தம இல�கண*க4 
நிைற�ததாக இல*:கிற0. 
 

நீ��ெபய�# Fழியி� நிைற:த ெகா�D7 நீ��ெபய�# Fழியி� நிைற:த ெகா�D7 நீ��ெபய�# Fழியி� நிைற:த ெகா�D7 நீ��ெபய�# Fழியி� நிைற:த ெகா�D7     
 
[ நீாிேல ெபய'தைல@ைடய 5ழிைய	 ேபால இல�கண*க4 நிைற�த ெகா	OL, 
ெபய' 5ழி - ெபய'தேல உைடய 5ழி. 
 
அவDைடய இைட உ(ேடா இ1ைலேயா எ�� உணர �)யாம1 தனபார*களா1 
வ��0கிறதாக உ4ள0.  
 

உ8ெடன உணரா உயC� ந*வி�உ8ெடன உணரா உயC� ந*வி�உ8ெடன உணரா உயC� ந*வி�உ8ெடன உணரா உயC� ந*வி�. . . .     
 
[ உ(ெட�� பிறரா1 உணர	படாத, வ��0� இைடயிைன@�. உய"� - 
வ��0�; தனபார/தா1 வ��திய0. ந  - இைட.] 
 
அவDைடய இரகசிய/தான� பல வ()ன*களி� இ�	ைப	 ேபால இ��கிற0. 
பல மணி ேகா/த வட*கைள ேமேல அணி�தி��கிறா4. 
 

வ8<	�� அ�ன பல கா7 அல)வ8<	�� அ�ன பல கா7 அல)வ8<	�� அ�ன பல கா7 அல)வ8<	�� அ�ன பல கா7 அல)....    
 
[ வ( களி� இ�	ைப	 ேபா�ற, பல மணிகைள� ேகா/த வட*கைள அணி�த 
இரகசிய/தான�. 
 
காL - மணி, இ*ேக வட/0� காயி��, ஆ:ெபய'.] 
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அவDைடய 0ைடக4 ெசறி�0� திர( � உ4ளன. ெபாிய ெப( யாைனயி� 
விசாலமான ைகைய	 ேபால அைவ உ4ளன. 
 

இ	�பி<+ தட�ைகயி� ெசறி:'திர% )ற;கி�இ	�பி<+ தட�ைகயி� ெசறி:'திர% )ற;கி�இ	�பி<+ தட�ைகயி� ெசறி:'திர% )ற;கி�இ	�பி<+ தட�ைகயி� ெசறி:'திர% )ற;கி�....    
 
[ ெபாிய ெப( யாைனயி� விசாலமான ைகைய	ேபால ெந�*கி/ திர(ட 
0ைடைய@�. 
 
இ��பி) - ெபாிய ெப( யாைன, :ற*: – 0ைட] 
 
அவDைடய அ) சிறியதாக இ��கிற0. கைண� காB�:ாிய இல�கண*க4 எ�� 
ெசா1வனெவ1லா� ெபா��தி, ஒF*கான மயிைர@�, ஏைன இல�கண*கைள@� 
தி�/தமாக	ெப�ற காைல@ைடயவ4. அவDைடய காB�: ஏ�ற வைகயி1 
ெபா�/தமாக"� ெப�ைம உைடயதாக"� இ��கிற0 அவDைடய பாத�. 
 

ெபா	:'மயி� ஒ6கிய தி	:'தா@) ஒ�ப ெபா	:'மயி� ஒ6கிய தி	:'தா@) ஒ�ப ெபா	:'மயி� ஒ6கிய தி	:'தா@) ஒ�ப ெபா	:'மயி� ஒ6கிய தி	:'தா@) ஒ�ப     
வ	:'நா/ நாவி� ெப	:த) சீற<வ	:'நா/ நாவி� ெப	:த) சீற<வ	:'நா/ நாவி� ெப	:த) சீற<வ	:'நா/ நாவி� ெப	:த) சீற<....    

 
[ ெபா��திய மயி' -ஒF*காக உ4ள தி�/தமாகிய காB�: ஏ�ப, ஒ) இைள/த 
நாயி� நாவிைன	 ேபால	 ெப�ைமைய@� த:திைய@� உைடய சிறிய அ)ைய@�. 
 
ஒFகிய - ெதாட'�0 வள'�த. தி��0 - தி�/த �ைடயதாகிய, வ��0நாC - ஓ) 
இைள/த நாC. அ0  நாைவ/ ெதா*க	 ேபா� �ெகா(ேட இ��:�. அைத	 
ேபா�ற ெம�ைம@� ெச�ைம@� உைடய அ) ] 
 
அர�ைக உ��கி ைவ/தா� ேபால ெச�ைம@�, ெவ�ைம@� உைடய நில/தி1 
கட�ததனாேல 5�கா� க1லாகிய பைகயாேல வ��திய வ�/த/ேதா  ெபா��தி 
யி��கிறா4.  
 

பர�பைக உழ:த ேநாெயா* சிவனிபர�பைக உழ:த ேநாெயா* சிவனிபர�பைக உழ:த ேநாெயா* சிவனிபர�பைக உழ:த ேநாெயா* சிவனி. . . .     
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[ பர1 - 5�கா*க1. பைக - நட	பத�:	 பைகயாகிய வ�/த�. சிவணி - ெபா��தி. ] 
 
அ	ப) நட�தைமயா1 அவ4 கா�1 ெகா	#ள*க4 உ(டாகியி��கி�றன. அ�த� 
ெகா	#ள*க4 மர1 எ�ற மர/தி1 பF/த பழ�ேபால இ��கி�றன. அ�த� 
ெகா	#ள*களி���0 நீ' 0D�#கிற0. 
 

மர� ப6+த�ன ம�)நீ� ெமா�)%மர� ப6+த�ன ம�)நீ� ெமா�)%மர� ப6+த�ன ம�)நீ� ெமா�)%மர� ப6+த�ன ம�)நீ� ெமா�)%....    
 
[ மர1 -ஒ�வைக மர�. ம�:நீ' - 0D�#� நீ';  ெமா�:4 - ெகா	#ள�.] 
 
 ந�றாகிய உ%சி�காலமான ச�தியிேல நட/தைல ந விேல தவி'வதனாேல. 
 

ந8பக� அந8பக� அந8பக� அந8பக� அ::::தி நைடஇைட வில;கA� தி நைடஇைட வில;கA� தி நைடஇைட வில;கA� தி நைடஇைட வில;கA�     
 
[ ந1ல உ%சி� காலமாகிய ச�தியி1 நட/தைல  ந விேல தவி'வதலாேல. ந(பக1 – 
உ%சி�கால�; அ�தி – ச�தி; வில*க�� - தவி'தலா1. ] 
 
அ	ப)/ த*:� ெபாF0 ெவ�ைமைய மற	பத�காக அவ4 பா கிறா4. ெப( 
மயி�� உ�வ/ைத	 ேபால உ�வ�� ெப�ைம@� த:திைய@� உைடய அ�த 
விற� பா)ன தாள/ேதா  A)ய பா� �: ஏ�ப அவ'க4 அ*ேக த*கி 
இைள	பா�கிறா'க4. அ�த இட� ஆ( யாைனக4 நடமா � வழிகைள@ைடய 
கா , அ*ேக அவ'க4 த*:கிறா'க4. 
 

ெபைடமயி1 உ�வி� ெப��த: பா)னி  
பா)ன பாணி�: ஏ�ப நா4 ெதா��  
களி� வழ*: அத'� கான/0 அ*கி. 

 
[ ெப( மயி1 உ�ைவ@� ெப�ைமைய@� த:திைய@� உைடய அ�த விற� பா)ன 
பா�ைட அKபவி/0� ெகா(  ஒGெவா�  நாD� ஆ( யாைனக4 உலா"கி�ற 
வழிகைள@ைடய கா�)1 த*கி. 
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ெபைடமயி1 - ெப( மயி1; பா)னி – விற�; பாணி - தாள/ேதா பா � பா� . 
ெவ�ைம தா*காம1 ெதCவ/ைத/ 0தி�:� ேதவபாணிைய	 பா)னா'க4 எ��� 
ெகா4ளலா�. வழ*க - உலா"�. அத'- வழி. அ*கி – த*கி ] 
 
அவ'க4 த*கிய இட� பாைல நிலமாத�� அ*ேக உ4ள மரா மர*களி1 இைலக4 
காC�0 உதி'�0 ெமா�ைடயாக  நி�கி�றன. அத� கீேழ ெவயி�னா1 உ(டாகிய 
0�ப/ைத/ தா*கி� ெகா()��கிறா'க4. 
 

இஇஇஇைலைலைலைலஇ� மராதத எ2வ� தா;கிஇ� மராதத எ2வ� தா;கிஇ� மராதத எ2வ� தா;கிஇ� மராதத எ2வ� தா;கி....    
 
[ இைல இ1லாத மரா மர/தி� கீL Mாிய� கதி' N5வதனா1 உ(டான 
0�ப/ைத% சகி/0� ெகா( . 
 
மரா - மராமர�. எGவ� - 0�ப�. த*:வத�:ாிய ேவறிட� இ�ைமயி1 அ�த 
மராமர/தி� கீL/ த*:கிறா'க4.]  
 
அ�த மராமர/தி� நிழ1 அட'�0 இ1லாம1 வைலைய ேமேல க�)னா1 ஒ/த 
இைடயி�ட நிழலாக இ��கிற0. இைடயிைடேய கதிரவ� கிரண*க4 வ�0 
ெவ	ப/ைத/ த�கி�றன. 
 

வைலவல: த�ன ெம�நிழ� மவைலவல: த�ன ெம�நிழ� மவைலவல: த�ன ெம�நிழ� மவைலவல: த�ன ெம�நிழ� ம	;கி� 	;கி� 	;கி� 	;கி�     
 
[ வைலைய ேமேல க�)னா� ேபா�ற அட'/தியி1லாத ெம1�ய நிழ�னிட/ேத. 
வல/த1 –க� த1,  அட'/தியி1லாத நிழலாத�� ’ெம1 நிழ1' எ�றா', ம�*கி1 - 
இட/தி1. ] 
 
அ*ேக த*கினவ'க4 கா�)ேல உைற@� கட"ைள	 பா)/ த� கடைமைய 
�)�கிறா'க4. 
 

கா*ைற கடC@Fகா*ைற கடC@Fகா*ைற கடC@Fகா*ைற கடC@Fட� கழி�பிய பி�ைறட� கழி�பிய பி�ைறட� கழி�பிய பி�ைறட� கழி�பிய பி�ைற....    
[ கட"�கட� - கா�)1 த*:கி�ற ெதCவ/தி�: மனமகிL%சியாக% ெசC@� 
�ைறைமக4, கழி	பிய பி�ைற - ெசC0வி�ட பிற:. ] 
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எதி�வ	ேவா�எதி�வ	ேவா�எதி�வ	ேவா�எதி�வ	ேவா�    >��>��>��>��    
 
ெப�ைமமி�க ெச1வ/ைத@� ெப��#கைழ@� வ�ைமயான �ய�சிகைள@� 
உைடயவ'கD� ெவ�றி �ர5க4 �ழ*:� ேசைனகைள உைடயவ'கD� ஆகிய 
ேசர ேசாழ பா()ய' எ�ற E�� ம�ன'கD� ஒ�*ேக த*கியி��த 
ேதா�ற/ைத	 ேபால, வாயினா1 பா � பாடைல/ ெதாட*கி எF�தி��த 
பய�கைள உைட/தாகிய A/த'�:/ தைலவேன!  
 

I*ெக6 தி	வி� ெப	� ெபய� ேநா�I*ெக6 தி	வி� ெப	� ெபய� ேநா�I*ெக6 தி	வி� ெப	� ெபய� ேநா�I*ெக6 தி	வி� ெப	� ெபய� ேநா�றாறாறாறா% % % %     
�ரF�ரF�ரF�ரF    �ழ;) தாேன Jவ	� ><�ழ;) தாேன Jவ	� ><�ழ;) தாேன Jவ	� ><�ழ;) தாேன Jவ	� ><. . . .     

 
[ ெப�ைம ெபா��திய ெச1வ/ைத@� ெபாிய #கைழ@� வ�ைமைய@ைடய 
�ய�சிைய@� உைடயவ'கD� ெவ�றி �ர5 �ழ*:� ேசைனகைள உைடயவ'-
கDமாகிய ேசர ேசாழ பா()ய' Eவ�� ஒ�*: A). 
 
Q -ெப�ைம, தி�-ெச1வ�; ெப�� ெபய' - ெப�� #கL; உலக� அறி�த ெபாிய 
ெபய' எ�றாB� ஆ�. ேநா� தா4 - வ�ய �ய�சி. தாைன - ேசைன. Eவ�� ேசாழ 
பா()ய��; ெதாைக� :றி	#% ெசா1. அ�Eவ�� அரசைவயி1 N�றி��த 
ேதா�ற/ைத	 ேபால. வாயினா1 இனிதாக	 பா � பாடைல/ ெதாட*கி எF�தி��த 
பய�கைள/ த�னிட/திேல உைடயதாகிய A/த��:/ தைலவேன ! 
 

அரசைவ இ	:த ேதா�ற� ேபால� அரசைவ இ	:த ேதா�ற� ேபால� அரசைவ இ	:த ேதா�ற� ேபால� அரசைவ இ	:த ேதா�ற� ேபால�     
பாட� ப�றிய பய�ைட எழாஅ� பாட� ப�றிய பய�ைட எழாஅ� பாட� ப�றிய பய�ைட எழாஅ� பாட� ப�றிய பய�ைட எழாஅ�     
ேகா<ய� தைலவேகா<ய� தைலவேகா<ய� தைலவேகா<ய� தைலவ! ! ! !     

 
[ அரச சைபயி1 N�றி��த கா�சிைய	 ேபால	 பாடைல/ ெதாட*க எF�த 
பய�கைள/ த�னிட/ேத உைடய யாைழ@ைடய A/த�:/ தைலவேன! 
 
அரசைவ - இராச சைப, எழா1 - பா�ைட எF	#� யாL. ேகா)ய' - A/த'. 
 
இவ� ேபா'�கள� பா � ெபா�நனாதலாB� இவைன விட% சிற�த A/த' 
இ1லாைமயாB�, ’ேகா)யதைலவ!’ எ�� விளி/தா�. ] 
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Eவரசைர உவமி/தத�: அவ'க4 பா வ0 நி�/த கீத வா%சிய/ைத 
உைடைமயினா1. 
 
பிற' மன/திேல ெகா(டவ�ைற அறி�0 பா பவ� இவ�. 
 

ெகா8ட' அறிக ெகா8ட' அறிக ெகா8ட' அறிக ெகா8ட' அறிக     
 
ெகா(ட0 - மன/தி1 நிைன�த0. ேக�பவ'க4 மன/தி1 எ(Iவைத உண'�0 
அத�: ஏ�ப	 பா � த�ைம உைடயவ'க4 இவ'க4.  
 
’ெபா�ந, ப�தைல@�, ப%ைசைய@�, ேபா'ைவைய @�, ஆணிைய@�, ம�	ைப@�, 
திவைவ@�,  நர�ைப@�, ெதாைடயைல@�, கா�சிைய@� உைடய பாைலயாைழ, 
வாாி@� வ)/0� உ�தி@� உறL�0�, ந�ெமாழி சிதறி, A�தB� KதB� க(I� 
வா@� ப1B� கா0� வி�/0� ேதாD� �� ைக@� விரB� �ைல@� ெகா	 OF� 
ந "� அ1:B� :ற*:� அ)@�, ெச�கில� ஒ0*க�� நைட இைட 
வில*க��, அ1கி/ தா*கி� கழி	பிய பி�ைற, பாட1 ப�றிய ேகா)ய' தைலவ, 
ெகா(டதறிக' எ�� A�) விைன �)" ெசCக. 
 
”எ*ேக ேபாவ0 எ�� ெதாியாம1 வழிெபய'�0 திாி�0 நீ*காம1 நா� வ�� 
வழியி� எதிாி1 ப�டாேய; இ0 நீ ெசCத தவ/தி� பய�தா�” 
 

அறியாைமயி� ெநறி திாி:' ஒராஅ' அறியாைமயி� ெநறி திாி:' ஒராஅ' அறியாைமயி� ெநறி திாி:' ஒராஅ' அறியாைமயி� ெநறி திாி:' ஒராஅ'     
ஆ�� எதி��ப*தK� ேதா�றத� பயேனஆ�� எதி��ப*தK� ேதா�றத� பயேனஆ�� எதி��ப*தK� ேதா�றத� பயேனஆ�� எதி��ப*தK� ேதா�றத� பயேன....    

 
[ எ*ேக ேபாவ0 எ�� ெதாியாம1 வழிமாறி நீ*காம1 நா� வ�� வழியி1 
எதி'	ப தB� நீ ப(ணிய தவ/தி� பயேன. 
ெநறி – வழி, திாி�0 - மாறி. ஒராஅ0 - நீ*காம1. ஆ� - வழி.  ேநா�ற0 - தவ� 
ெசCத0. எ�ைன� க(ட0 நீ தவ� ெசCததி� பய� எ�பதனா1 இனி அவ=�:� 
கிைட�க	 ேபா:� கல/ைத� :றி	பி கிறா� ] 
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அரசைவகளி1 அரச'கைள ேம�ப /தி� A�பவேன, நா� ெசா1வைத வி��பி� 
ேக�பாயாக. 
 

ேபா�றி� ேக8மதிேபா�றி� ேக8மதிேபா�றி� ேக8மதிேபா�றி� ேக8மதி: : : : �க7ேம��க7ேம��க7ேம��க7ேம�    ப*ப*ப*ப*நநநந! ! ! !     
 
நா� ெசா1வைத� கவனமாக� ேக�பாயாக, #கழி1 ேம�ப�டவேன!  
 
[ ேபா�றி கவனமாக ஏ��. ேக(மதி - ேக�பாயாக. #கL ேம�ப க - #கழி1 
ேம�ப�டவேன எ�ப0� ெபா��0�.] 
 
”நீ தள'%சி அைடய ேவ(டா�. அ தைல உைடய பசியாேல வ��0கி�ற 
நி�=ைடய காிய ெபாிய 5�ற/ ேதாேட, ெந *காலமாக வ�0 உ*கைள வ�/0� 
பசியான0 நீ*க ேவ()னா1 ( நா� ெசா1B�ப) ெசC எ�� �)@�.) 
 

ஆ*பசி உழ:தநி� இ	�ேப� ஒ�கெலா* ஆ*பசி உழ:தநி� இ	�ேப� ஒ�கெலா* ஆ*பசி உழ:தநி� இ	�ேப� ஒ�கெலா* ஆ*பசி உழ:தநி� இ	�ேப� ஒ�கெலா*     
நீ*பசி ஒராநீ*பசி ஒராநீ*பசி ஒராநீ*பசி ஒராஅ� ேவ8<�அ� ேவ8<�அ� ேவ8<�அ� ேவ8<�....    

 
[ வ��0கி�ற பசியினா1 0�#�ற நி�=ைடய காிய ெபாிய 5�ற/ேதா  
ெந *காலமாக இ��0 பசியினி� �� நீ*:வைத வி��பினா1. 
 
ஆ  – அ த1, வ�/0த1. உழ�த - 0�#�ற, இ��ேப' ஒ�க1 - காிய ெபாிய 
5�ற�, உண" இ�ைமயா1 உட1 க�/த0 தன�ேக உணவி�றி/ த� 5�ற/0�: 
உதவ �)யாைமயி� அவ'கைள ’இ��ேப' ஒ�க1' எ�றா',  ஒ�க1 - 5�ற�. 
ெந *காலமாக	 ேபாதிய உண" கிைட�காைமயி�,  ’நீ பசி’ எ�றா', ஒராஅ1 - 
நீ*:த1; ேபாத1. ] 
 
”ஏF 5வர*கைள @ைடய பாட1கைள	 பா � உாிைம உைடயவேன, சிறி0� 
தாமதியாம1 எFவாயாக,  நீ வாLவாயாக." 
 

எ6மதி வாழியஎ6மதி வாழியஎ6மதி வாழியஎ6மதி வாழிய, , , , ஏழி� நீ<�� கிழவஏழி� நீ<�� கிழவஏழி� நீ<�� கிழவஏழி� நீ<�� கிழவ!!!!    
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 [ ச	த 5வர*கைள@ைடய பாட1கைள	 பா � உாிைம ெப�றவேன,  நீ� த��றி 
நீ எFவாயாக; நா� ெசா�னப) ெசC0 வாLவாயாக. 
 
 நீ)�� - நீ�)�காம1; தாமதி�காம1. இ�றி எ�ப0 ெசC@ளாத�� இ�� எ� 
நி�ற0. எFமதி - எFவாயாக; தள'%சிைய எ(ணாம1 இனி கல� கிைட�:� எ�ற 
ஊ�க/ேதா  எF�0  நா� ெசா1கிறப) ெசCவாC. ஏL - ச	த5வர�; 
அவ�ைற@ைடய பாட B�: ஆயி��; ஆ:ெபய'. ஏL எ�ப0 ெதாைக� :றி	#% 
ெசா1. கிழவ - உாிைம உைடயவேன, உ�னிட/தி1 அ�ைமயாக	 பா � திற� 
இ��:�ேபா0 அைத	 பய�ப /தி/ த�கவ'களிட� பாி5 ெபறாம1 காலதாமத� 
ெசCயாம1 உடேன #ற	ப வாயாக எ�றப). ] 
 

த� நிைல >�த�த� நிைல >�த�த� நிைல >�த�த� நிைல >�த�    
 
*நா=� உ�ைன	 ேபால/தா� இ��ேத�. எ*ேக பF/தமர� உ4ள0 எ�� 
ேத � ெவளவாைல	 ேபால இ��ேத�." 
 

ப6மர� உ%ளிய பறைவயி� யா��ப6மர� உ%ளிய பறைவயி� யா��ப6மர� உ%ளிய பறைவயி� யா��ப6மர� உ%ளிய பறைவயி� யா��    
 
[ பFமர� எ*ேக இ��:� எ�� எ(ணி/ ேத)ய பறைவைய	 ேபால, யா=� 
இ��ேத�. பFமர� - பF/த மர�, ஆல மர�� ஆ�, உ4ளிய - நிைன/0/ ேத)ய. 
பறைவ – ெவளவா1] 
 
 
”நா� அவ� இ��:� இட/0�:% ெச�ேற�. அ*ேக எ�ைன	 ேபா�ற 
வறியவ'க4 இ��தன'. அவ'க4 ஓைச  இைடவிடாம1 ேக�ட0. இட� விாிவாக 
உ4ள மதிைல@ைடய0 அGவிட�.” 
 

இ6இ6இ6இ6ெம� F�ைம இெம� F�ைம இெம� F�ைம இெம� F�ைம இடடடட� உைட வ� உைட வ� உைட வ� உைட வைர�பி�ைர�பி�ைர�பி�ைர�பி�....    
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[ இF� எ�ற ஒ�ைய@ைடய பர�த இட/ைத @ைடய 5��%5வைர ெப�ற. 
 
இைடவிடா0 ஒ��:� ஒ�ைய இFெம� ஓைச எ�ப', N� வி�  ஒ��:� 
ஓைசைய அாி�:ர1 எ�ப'. 5�ைம-ஒ�. பல வறியவ'க4 A) இ�/த�� 
இைடவிடாத ஓைசைய உைடயதாயி��. இட� -  பர�த இட�. வைர	# -5��% 
5வ'. ] 
 
அவ=ைடய அர(மைன வாயி1 அல*கார� ெபா��திய0. மிக	 ெபாிய0. 
அவனிட� இரவலாள' வி�	ப/ேதா  வ�தா1 வாயி1 அவ'கD�: அைடயாம1 
திற�தி��:�. அ0 பல நல*கைள@ைடய ெபாிய வாயி1. 
 

நைசநைசநைசநைச-ந�+ தைடயா ந�-ந�+ தைடயா ந�-ந�+ தைடயா ந�-ந�+ தைடயா ந�ெப	 வாயி�ெப	 வாயி�ெப	 வாயி�ெப	 வாயி�    
 
[ வி��பி வ�தவ'கைள/ தைட ெசCயாத ந�ைமைய உைடய ெபாிய வாயி1. 
 
நைச@ந' - பாி5 ெபற வி��பி வ�கிறவ'க4, தைடயா - தைட ெசCயாத, ந�ைம. 
அல*கார*க4. பல�� ஒேர சமய/தி1 #:வத�:ாிய ெபாிய வாயி1 அ0.]  
 
அ*ேக நா� ேபா:�ேபா0 யாாிட/திB�, ”உ4ேள ேபாகலாமா?" ேக�கவி1ைல. 
ேநேர #:�0வி�ேட�. எ� உட�# இைள/தி��த0. ’இ*ேக நல� ெபறலா�’ எ�� 
எ(ணிய ேபாேத எ� இைள	#/0�ப� தீ'�0 வி�ட0.  
 

இைசேய� ��)எ� இ*�இைசேய� ��)எ� இ*�இைசேய� ��)எ� இ*�இைசேய� ��)எ� இ*�ைபைபைபைப    தீர தீர தீர தீர     
எ/+த ெம/எ/+த ெம/எ/+த ெம/எ/+த ெம/ேயேயேயேய����, , , , எ/ேய� ஆகிஎ/ேய� ஆகிஎ/ேய� ஆகிஎ/ேய� ஆகி....    

    
[ யாாிட�� உ4ேள ேபாகலாமா எ�� ெசா1லாம1 #:�ேத�. அ�த அளவிேல 
எ�0�ப� ஓரள" :ைற�0 விட, அதனா1 இைள/த உட�ைப@ைடய யா� 
இைள	#/ தீ'�தவனாகி, இைடேய� - ெசா1லாம1 ��ெற%ச�. இ �ைப - 
0�ப�. எC/த - இைள/த, எCேய� ஆகி-  இைள	#/ தீ'�தவனாகி. ] 
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எ� ைகயி1 ைவ/தி��த உ �ைகைய அ)/ேத�. பட� விாி/த பா�பிைன	 ேபா1 
அ)/0 அ)/0 எ� ைகயி� வ 	ப� �கிட�த அ)�:� இட� அக�ற தடாாி அ0. 
 

ைப+த பா�பி� '+தி ஏ/�ப� ைப+த பா�பி� '+தி ஏ/�ப� ைப+த பா�பி� '+தி ஏ/�ப� ைப+த பா�பி� '+தி ஏ/�ப�     
ைக�கச* இ	:த க8ணக� றடாாிைக�கச* இ	:த க8ணக� றடாாிைக�கச* இ	:த க8ணக� றடாாிைக�கச* இ	:த க8ணக� றடாாி. . . .     

 
[ பட� விாி/த பா�பின0 ெபாறிைய	 ேபால எ� ைகயின0 வ 	ப� �கிட�த, 
அ)�:� ப�க� அக�ற அ�த உ �ைகயி1 ேதா��வி/த. ைப/த - பட� விாி/த, 
ெபாறி - #4ளிக4, கச  - வ  க(: அ)�:� ப�க�.] 
 
அ	ேபா0 ந4ளி�4 ேபாC வி)�தி��த0. வி) ெவ4ளி �ைள/தி��த0. அ	ேபா0 
இர�ைட/ தாள/தி�:� ெபா��த ஒ� பா�)ைன யா� பா)ேன�. அ	ேபா0 
நட�த0 எ�ன ெதாி@மா? 
 

இ	சீ�� பாணி�) ஏ�ப விாிகதி� இ	சீ�� பாணி�) ஏ�ப விாிகதி� இ	சீ�� பாணி�) ஏ�ப விாிகதி� இ	சீ�� பாணி�) ஏ�ப விாிகதி�     
ெவ%ளி �ைள+த ந%ளி	% வி<ய�ெவ%ளி �ைள+த ந%ளி	% வி<ய�ெவ%ளி �ைள+த ந%ளி	% வி<ய�ெவ%ளி �ைள+த ந%ளி	% வி<ய�. . . .     

 
[ இர�ைட/ தாள/0�: இைச@�ப), விாி�த கதிைர@ைடய வி)ெவ4ளி உதயமான 
ெசறி�த இ��த அ�த வி)ய� கால/தி1. 
 
இ�சீ'	பாணி - இர�ைட/ தாள�, ெவ4ளி - வி) ெவ4ளி. வி)ய1 - வி)ய� 
காைல.] 
 
ஒ� பா�)ைன யா� வி��பி	 பா வத�: ��ேன. (இ0 நட�த0.) 
 

ஒ�றியா� ெப@டா அளைவயி�ஒ�றியா� ெப@டா அளைவயி�ஒ�றியா� ெப@டா அளைவயி�ஒ�றியா� ெப@டா அளைவயி�....    
 
[ ஒ� பா�ைட யா� வி��பி	 பா வத�: ��ேன. 
 
ஒ�றியா�; இகர�, :�றிய�கர�. அளைவயி� கால/0�: ��ேன.]  
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அ	ேபா0 ��ேப எ�ேனா  ெபா��திய ந(பைர	 ேபால அவ� வ�தா�. 
எ�=ட� உற" ெகா4Dதைல வி��பினா�. 
 
 

ேகளி�ேபால ஒ�றிய ேக%ெகாள� ேவ8<ேகளி�ேபால ஒ�றிய ேக%ெகாள� ேவ8<ேகளி�ேபால ஒ�றிய ேக%ெகாள� ேவ8<ேகளி�ேபால ஒ�றிய ேக%ெகாள� ேவ8<....    
 

[ பல நாளாக மன� ெபா��திய ந(பைன	 ேபால எ�=ட� உற" ெகா4Dதைல 
வி��பி. 
 
ேகளி' - ந(ப'; உறவின�மா�. ேக4ெகாள1 - ந�#� ெகா4Dத1. ] 
 
அவ� எ�னிட� அ�பாக	 ேபசினா�. இவைன	 ேபா�றவனிட� எ��ேம 
இ��கலாேம எ�� நா� வி��#�ப) உபசா' வா'/ைதகைள� Aறினா�. 
 

ேவளா8 வாயி� ேவ@ப� >றிேவளா8 வாயி� ேவ@ப� >றிேவளா8 வாயி� ேவ@ப� >றிேவளா8 வாயி� ேவ@ப� >றி. . . .     
 
[ அவ� உதவி ெசCவத�: வழியாகிய இர/த1 ெதாழிைலேய யா� எ	ெபாF0� 
வி��#�ப) உபசார வா'/ைதகைள� Aறி. 
 
ேவளா( வாயி1 - உதவி ெசCத�:ாிய வழி. ேவ�ப - இர/தைலேய யா� எ��� 
வி��#�ப) Aறி - உபசார வா'/ைதகைள% ெசா1�. ] 
 
எ�ைன உ�கார% ெசCதா� த� பா'ைவயி1 ப � ப)யாக அ�கி1 எ�ைன அமர% 
ெசCதா�. 
 

க8ணி� காண க8Lவழி இாீக8ணி� காண க8Lவழி இாீக8ணி� காண க8Lவழி இாீக8ணி� காண க8Lவழி இாீஇஇஇஇ....    
 
[த� க(ணிேல காI�ப) தன�: அ�கான இட/திேல அமர% ெசC0. 
 
 ந(Iவழி அ�கான இட/தி1, இாீஇ - இ��க% ெசC0.]  
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அவ� பா'/த பா'ைவைய எ�னெவ�� ெசா1ேவ�. எ�ைன	 ப�:வ0ேபால� 
ெகடாத பா'ைவயினா1 ேநா�கினா�. 
 

ப	) வ�ன அ	கா ேநா�கேமா*ப	) வ�ன அ	கா ேநா�கேமா*ப	) வ�ன அ	கா ேநா�கேமா*ப	) வ�ன அ	கா ேநா�கேமா*. . . .     
 
[ ப�:வ0 ேபா�ற தணியாத பா'ைவேயா .  
அ�கா - தணியாத ] 
 
அவ=ைடய பா'Gை◌ எ�ைன உ��கிவி�ட0. அதனா1 எ� எB�ெப1லா� 
:ளி'%சிைய உைடயைவ ஆயின. 
 

உ	)பைவேபா� எ�� )ளி�ெகாளீஇஉ	)பைவேபா� எ�� )ளி�ெகாளீஇஉ	)பைவேபா� எ�� )ளி�ெகாளீஇஉ	)பைவேபா� எ�� )ளி�ெகாளீஇ....    
 

[ ெமF: �த�யன உ�:பைவ ேபால எ� எB�#� :ளி��ப) :ளி'%சிைய 
உ(டா�கி. 
 
உ�:பைவ - ெமF: �தலான உ�:� ெபா�4க4. ெகாளிஇ - ெகா4ள% ெசC0.] 
 
பிற: எ� இைடயி1 இ��த க*ைதைய ���� நீ�கினா�. அ�த� க�ைத எ	ப) 
இ��த0 ெதாி@மா? ஈ�� ேப=� A) அரசா(  ெகா()��தன. 
 

ஈ	� ேப�� இ	:'இைற ஈ	� ேப�� இ	:'இைற ஈ	� ேப�� இ	:'இைற ஈ	� ேப�� இ	:'இைற >>>><<<<. . . .     
 
[ ஈ�� சீேல	ேப=� ெந நாளக/ த*கி அரசா( .  
இைறA) - அரைச% ெசB/தி. ] 
 
அைத நீ�கிய பிற: என�: ேவ� ஆைட அணிவி/தா�. எ� க�ைத உைட 
ேவ'ைவயா1  நைன�தி��த0. ேவ� .�1 அ*க*ேக ைத/தி��ேத�. அ	ப)/ 
ைத/த க*ைதைய ���� நீ�கினா�. 
 

ேவெரா* நைன:' ேவ�� இைழ Bைழ:ேவெரா* நைன:' ேவ�� இைழ Bைழ:ேவெரா* நைன:' ேவ�� இைழ Bைழ:ேவெரா* நைன:' ேவ�� இைழ Bைழ:த த த த     
'�ன� சிதாஅ� 'வர நீ�கி'�ன� சிதாஅ� 'வர நீ�கி'�ன� சிதாஅ� 'வர நீ�கி'�ன� சிதாஅ� 'வர நீ�கி....    
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[ ேவ'ைவயினா1 நைன�0 ேவ� .1 Kைழ�த ைத/தைல@ைடய க�ைதைய 
���� நீ�கி. 
 
ேவ' - ேவ'ைவ. ேவ�றிைழ - கிழி�த இட*கைள/ ைத/த ேவ� .1. அதனா1 
ைத�:�ேபா0 ஊசி Kைழயாம1 க)னமாக இ��தைமயா1 ’Kைழ�த’ எ�றா', 
0�ன1 - ைத/தைல@ைடய, கிதாஅ' – க�ைத,  0வர - ����.] 
 
என�:	 #திய ஆைடைய வழ*கினா�.  .�1  ெநCய	ப�ட ஆைடயானாB� 
ெந��கி ெநCதைமயா1 ஓாிைழ�:� ம�ேறாாிைழ�:� இைடேய பா'ைவ 
ெச1லா0. மிக"� K(ைமயான Oேவைல ெசCத ஆைட அ0. பா�பி� உாிைய	 
ேபால ெம1�தாக இ��த ஆைடைய வழ*கினா�.  
 

ேநா�)Bைழ க�லா B8ைமய D�கனி:' ேநா�)Bைழ க�லா B8ைமய D�கனி:' ேநா�)Bைழ க�லா B8ைமய D�கனி:' ேநா�)Bைழ க�லா B8ைமய D�கனி:'     
அரCாி அ�னஅரCாி அ�னஅரCாி அ�னஅரCாி அ�ன, , , , அ�ைவ ந�கிஅ�ைவ ந�கிஅ�ைவ ந�கிஅ�ைவ ந�கி. . . .     

 
[க(ணிnஆ1 பா'�:� பா'ைவயின1 இைழ ேபான வழி இ0ெவ�� :றி/0	 
பா'�க �)யாத K�ப/ைத @ைடய0�, O/ெதாழி�1 நிைற�த0�, பா�பி� 
உாிைய	 ேபா�ற0மான ஆைடைய வழ*க. 
 
ேனா�: Kைழக1லா - பா'ைவ #க �)யாத, O� கனி�0 - O ேவைலக4 நிர�பி. 
அர"ாி - பா�#% ச�ைட; அ�ைவ - ஆைட, ந1கி - வழ*கி) 
  
அத� பி� அ�த மாட/தி1 பலவைக அணிகல�கைள அணி�த ெவ(க4 
மய*:தைல% ெசC@� க4ைள மைழ ேபால� :�ற� இ1லாத ெபா� கல*களி1 
நிைறய வா'/0/ த�தா'க4. அவ'க4 பல�ைற வா'/0/ தர/தர வழிவ�த வ�/த� 
ேபா:�ப)யாக நிைறய உ( , இ0கா�� இ/தைகய க4ைள� :)�கவி1ைலேய 
எ��  ெந>சி1 இ��த வ�/த� ேபாCவி�ட0. 
 

மைழ எனமைழ எனமைழ எனமைழ என, , , , ம	M� மகி7ெச/ மாட+'ம	M� மகி7ெச/ மாட+'ம	M� மகி7ெச/ மாட+'ம	M� மகி7ெச/ மாட+'    
இைழஅணி வன�பி�இைழஅணி வன�பி�இைழஅணி வன�பி�இைழஅணி வன�பி�    இ�நைக மகளி� இ�நைக மகளி� இ�நைக மகளி� இ�நைக மகளி�     
ேபா�கி� ெபால;கல� நிைறய� ப�கா� ேபா�கி� ெபால;கல� நிைறய� ப�கா� ேபா�கி� ெபால;கல� நிைறய� ப�கா� ேபா�கி� ெபால;கல� நிைறய� ப�கா�     
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வா�)� தர+தர வ	+த� Nட வா�)� தர+தர வ	+த� Nட வா�)� தர+தர வ	+த� Nட வா�)� தர+தர வ	+த� Nட     
ஆர உ8* ேப�அ0� ேபா�கிஆர உ8* ேப�அ0� ேபா�கிஆர உ8* ேப�அ0� ேபா�கிஆர உ8* ேப�அ0� ேபா�கி....    

 
[ உ(டா' மய*:தைல% ெசC@� க4ைள மைழ எ�=�ப) அ�த மாட/தி1 பல 
�ைற@� பா'/0, :�றம�ற ெபா�ன� ெசCத வ�)1 நிைறய/ தர/தர, வழி நட�த 
வ�/த� ேபா:�ப) நிைறய உ( , எ� மன/திேல இ��த ெபாிய வ�/த/ைத@� 
ேபா�கி. மைழ என வா�:# எ�� A� க.  மகிL – க4, ஆ: ெபய'. வ�/த� - வழி 
நட�த 0�ப�, Nட – ேபா:�ப), ஆர – நிைறய,  ேப' அஞ' - ெந *காலமாக� 
க4ைள உ(ணவி1ைலேய எ�� மன/தி1 இ��த ெபாிய 0�ப/ைத. 
 
இGவா� மனநிைற" ெப��ப) க4ைள உ(டதனாேல மகிL%சி@ட�  நி�ேற�. 
 

ெச	� ெகா* நி�ற காைலெச	� ெகா* நி�ற காைலெச	� ெகா* நி�ற காைலெச	� ெகா* நி�ற காைல....        
 
[ மகிL%சி@டேன நா� நி�ற சமய/தி1 - ெச��: இ	ப) யா��:� கிைட�:� 
எ�ற மகிL%சி ] 
 
பிற: அவ=ைடய ெச1வ� நிைற�த அர(மைனயி1 ஓாிட/தி1 த*கிேன�.  
 

ம�� அவ� ம�� அவ� ம�� அவ� ம�� அவ�     
தி	�கிள� ேகாயி� ஒ	சிைற+ த;கிதி	�கிள� ேகாயி� ஒ	சிைற+ த;கிதி	�கிள� ேகாயி� ஒ	சிைற+ த;கிதி	�கிள� ேகாயி� ஒ	சிைற+ த;கி. . . .     

 
[ அவ=ைடய ெச1வ� தைழ�:� அர(மைனயி1 ஒ� ப�க/திேல த*கி. 
 
தி� - ெச1வ�, கிள' - ேம�ேமB� தைழ�:�. ேகாயி1 - அர(மைன. ஒ� சிைற - 
ஒ� ப�க/தி1. அர(மைன ெபாிதாத�� அ*ேக ஒ� ப�க/தி1 த*கினா�. 
 
தவ� #ாிகிறவ'க4 இ�திாிய நி�கிரக� ெசC0 மன/ைத ஒ�ைம	ப /தி� கட"4 
தியான/தி1 ஈ ப�டா1 இ�த உட�# இற	பத�: ��ேன தவ/தி� பயனாகிய 
ேபாி�ப/ைத இ�த உலக/திேலேய ெப�வா' க4. அதைன% சிவ� ��தி 
எ�பா'க4.  நா� ெப�ற இ�ப� அவ'க4 ெப�ற ேபாி�ப/ைத	 ேபால இ��த0. 
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தவ�ெச/ மா�க% த�உட�� இடாஅ' தவ�ெச/ மா�க% த�உட�� இடாஅ' தவ�ெச/ மா�க% த�உட�� இடாஅ' தவ�ெச/ மா�க% த�உட�� இடாஅ'     
அத� பய� எ/திய அளைவ மான அத� பய� எ/திய அளைவ மான அத� பய� எ/திய அளைவ மான அத� பய� எ/திய அளைவ மான     

 
[ தவ� ெசC@� தவசிக4 த��ைடய உட�ைப இ�நில/திேல வி�  மைற@� 
மரண/0�: ��ேப அ�த/ தவ/தி� பயனாகிய ேபாி�ப/ைத	 ெப�ற0 ேபால. 
 
உட�# இடாஅ0 - உட�ைப நில"லக/தி1 வி�  விடாமேல. அத� பய� - அ�த/ 
தவ/தின� கிைட�:� பயனசிய ேபாி�ப/ைத; பய� -  பய�. அளைவமான - 
�ைறைய	 ேபால.] 
 
வழிநட/த வ�/த� எ1லா� இ	ேபா0 அறேவ அக�� ேபா:�ப) ெசCதா�. 
அ	ப)@� நட�0 வ��திேனேமா எ�� ேதா��� அள"�: நா� இ�ப/ைத 
அைட�ேத�. 
 

ஆ�ெச� வ	+த� அகல நீ�கிஆ�ெச� வ	+த� அகல நீ�கிஆ�ெச� வ	+த� அகல நீ�கிஆ�ெச� வ	+த� அகல நீ�கி....    
 
[ வழி கட�த 0�ப� ���� ேபா:�ப)யாக நீ�கி, ஆ� – வழி ] 
 
அ*ேக 5கமாக	 ப /0 உற*கிேன�. பிற: 0யி1 எF�ேத�. க4ளி� ெச��கா1 
உ(டான ெமC� ந �க� அ1ல0 ேவ� மன�கவைலயி�றி மய*கி எF�ேத�. 
 

அன:த� ந*�க� அ�ல தியாவ'� அன:த� ந*�க� அ�ல தியாவ'� அன:த� ந*�க� அ�ல தியாவ'� அன:த� ந*�க� அ�ல தியாவ'�     
மன� கவ�� இ�றி மாழா:' எ6:'மன� கவ�� இ�றி மாழா:' எ6:'மன� கவ�� இ�றி மாழா:' எ6:'மன� கவ�� இ�றி மாழா:' எ6:'    

 
[ க4ளி� ெச��கா1 உ(டான ெமCயி�  ந �க� அ1ல0 சிறி0� மன� 
கவைலயைடவ0 இ1லாம1 மய*கி எF�0. 
 
அன�த' - 0யி�� எF�த"ட� ேதா��� மய�க�. அ1லதியாவ0� எ�பதி1 
அ1ல0 எ�ப0 யா வ�த ைமயி� :�றிய�கர� ஏ�ற0. யாவத� - சிறி0�. கவ1# - 
கவைலயைடத1, மாழா�0 - மய*கி. எF�த பி�#� ��# உ4ள க4ளி� மய�க� 
ஒரள" இ��த0. ] 
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அ	ெபாF0 நா� எ(ணி	 பா'/ேத�, ’�த1 நா4 நா� இ��த நிைல எ�ன? 
இ	ேபா0 இ��:� நிைல எ�ன?’ எ�பைத நிைன�:�ேபா0 என�ேக விய	பாக 
இ��த0. நா� அவைன� கா(பத�: ��னாளி� மாைல ேநர/தி1 எ�னிட/தி1 
இ��த ெசா1�� ெக�டாத வ�ைமைய@� அவைன� க(ட ம�நாளி1 எ�ைன� 
க(டவ', ேந�� வ�தவ� இவ� அ1ல�' எ�� மய*:வத�:� காரணமான 
நிைல உ(டாயி��. க4 உ(டைமயா1 எ�ைன இைடயறா0 வ( க4 ெமாC/ 
தன. இவ�ைற ெய1லா� க(  நா� விய	பி1 ஆL�ேத�. 
 

மாைல அ�னேதா� ��ைம-�மாைல அ�னேதா� ��ைம-�மாைல அ�னேதா� ��ைம-�மாைல அ�னேதா� ��ைம-�, , , , காகாகாகாைலைலைலைல� � � �     
க8ேடா� ம	M� வ8*17 நிைல-� க8ேடா� ம	M� வ8*17 நிைல-� க8ேடா� ம	M� வ8*17 நிைல-� க8ேடா� ம	M� வ8*17 நிைல-�     

 
[ யா� அவைன� கா(பத�: ��னா1 மாைல� கால/தி1 எ�னிட/தி1 நி�ற 
ெசா1B�: எ�டாத வ�ைமைய@�, அவைன� க(ட ம�நா� கால/தி1 எ�ைன� 
க(டவ' ேந�� வ�தவ� அ1ல� எ�� மய*:வத�:� காரணமான, வ( க4 
இைடயறா0 ெமாC�கி�ற த�ைமைய@�. 
 
#�ைம - வ�ைம. பல ந�மண*கD� உைடைமயா1 ’வ(  MLநிைல’ எ�றா�] 
 
இ�த நிைலயி1 நா� இ�	ப0 கனேவா எ�� கல*கிய0 ெந>ச�. பிற: 
நனெவ�� 0ணி�0 ெப�மித� ெகா(ட0. 
 

கனCஎன ம	8டஎ� இந0F ஏமா��கனCஎன ம	8டஎ� இந0F ஏமா��கனCஎன ம	8டஎ� இந0F ஏமா��கனCஎன ம	8டஎ� இந0F ஏமா��. . . .     
 
[ இ0 கனேவா என மய*கிய எ� ெந>ச� கனேவ எ�� 0ணி�0 மகிழ. 
 
ம�(ட - மய*கிய, ஏமா	ப - 0ணி�0 மகிழ.] 
 
நா=� எ�=ட� வ�தவ'கD� வ�ய வ�ைமயினா1 வ�/த� நிைற�த மன� 
மகிL%சியைட�த0. 
 

வ� அஞ� ெபா+திய மன�மகி7 சிற�பவ� அஞ� ெபா+திய மன�மகி7 சிற�பவ� அஞ� ெபா+திய மன�மகி7 சிற�பவ� அஞ� ெபா+திய மன�மகி7 சிற�ப....    
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[ வ�ய வ�ைமயா1 உ(டாகிய வ�/த� ெபா��திய மன� மகிL%சி மிக, 
 
அஞ' - 0�ப�; வ�ைமயா1 உ(டான 0�ப�, ெபா/திய - வ�/த� ெபா��திய. 
மகிL - மகிL%சி, �த1 நிைல/ ெதாழி� ெபய'.] 
 
அ	ேபா0, அவ=�:ாிய #கLகைள ��ற� க�� எ�பி� நி�ற இைளயவ' 
அவ�ைற% ெசா1�� கா�)னா'க4. 
 
க�லா இைளஞ� ெசா�A� கா@டக�லா இைளஞ� ெசா�A� கா@டக�லா இைளஞ� ெசா�A� கா@டக�லா இைளஞ� ெசா�A� கா@ட....    
 
[ அவ=�:ாிய #கLகைள க�� அ*:4ள இைளஞ'க4 அவ�ைற என�:% 
ெசா1�/ ெதாிவி�க. 
 
’க1லா இைளஞ'’ எ�பத�:, ’த/த� சி� ெதாழில�றி ேவ� ஒ��� க1லாத 
இைளஞ'’ எ�� ேவ� ஒ� ெபா�D� A�வ'  ந%சினா'�கினிய'.  க1லா எ�ப0 
ெசCயா எ�=� எ%ச�; க�� எ�ப0 ெபா�4. �த1  நா4 வ�தவைன	 ேபால 
இராைமயா1,  ‘ேந�� வ�தவ� இவ�’ எ�� ெசா1�� கா�)னா'க4. ] 
 
 அ�த இைளஞ' Aறிய"ட�, ’ச��� கா/தி�� க� �’ எ�� ெசா1லாம1, 
’அவ'கேள விைரவி1 அைழ/0 வா�*க4’ எ�� வாயிேலா'�:� Aறினா�.  
நா*க4 உ4ேள ேபான"ட�, 'அ�கி1 வா�*க4’எ�� அைழ/தா�.  
 

க'ெமன� கைர:' க'ெமன� கைர:' க'ெமன� கைர:' க'ெமன� கைர:' வ�ெமன� >உ/ வ�ெமன� >உ/ வ�ெமன� >உ/ வ�ெமன� >உ/     
 
[ விைரவி1 அைழ/0 வா�*க4 எ�� ெசா1�, எ*கைள� க(ட"ட� அ�#ட� 
வா�*க4 எ�� அைழ/0. 
 
க0ெமன - விைரவி1. கைர�0 - ெசா1�. வ� என - வா�*க4 எ��,  AஉC - 
உர�க அைழ/0; அ�# ேதா�ற அைழ/தைத� :றி/தப). ] 
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அவனிட� ெச�ற"டன  நா*க4 �ைற	ப) அவைன வண*கி அவ� அ�ைப	 
பாரா�)ேனா�. 
 

அத��ைறஅத��ைறஅத��ைறஅத��ைற    கழி�பிய பி�ைறகழி�பிய பி�ைறகழி�பிய பி�ைறகழி�பிய பி�ைற....    
 
[ அவைன� க(ட ெபாF0 நா*க4 ெசCய ேவ()யவ�ைற �ைற	ப) ெசC0 
�)/த பி�#. 
 
அத� �ைற-அவைன� க(டேபா0 ெசCய ேவ() �ைறக4; எ�ற0 வண*:த1, 
வாL/0த1 எ�பவ�ைற, கழி	பிய - ெசC0 �)/த பி�ைற - பிற:.]  
 

அவ� ெச/த உபசார;க%அவ� ெச/த உபசார;க%அவ� ெச/த உபசார;க%அவ� ெச/த உபசார;க%    
 
அத� பி� எ*கD�:  நட�த உபசார*கைள எ�ன ெவ�� ெசா1ேவ�! அ�க� 
#1லா1 திாி/த பFைதைய/ தி�ற ெச�மறியா� � கிடாயி� அழகிைன@ைட ய0� 
ஆகிய ெபாிய ேம1 0ைடயி� ெநகிழ ெவ�ததைன விF*:*க4 எ�� பல 
�ைற@� வ�#�/தனா�. 
 

'ராஅ/ '�றிய '	ைவ'ராஅ/ '�றிய '	ைவ'ராஅ/ '�றிய '	ைவ'ராஅ/ '�றிய '	ைவஅ� �6�கி� அ� �6�கி� அ� �6�கி� அ� �6�கி�     
பராஅைர ேவைவபராஅைர ேவைவபராஅைர ேவைவபராஅைர ேவைவ    ப	) என+ த8<ப	) என+ த8<ப	) என+ த8<ப	) என+ த8<....    

 
[ அ�க� #1லா1 திாி/த ெச�மறி� கிடாயின0 அழகிைன@ைடய ேவக ைவ/த ெபாி 
ேம1 0ைடயி1 ெநகிழ ெவ�த #லாைல ’இவ�ைற விF*:N'களாக’ என	 பல�ைற 
வ�#�/தி% ெசா1�. 
 
0ராC - அ�க� #1லா1, திாி/த பFைத; 0�ைவ – ெச�மறி�கிடாC; #F�: - ேவக 
ைவ/த ஊ�; பரா அைர - பF/த 0ைட, ேவைவ - ெவ* த ஊ�. ப�: -  உ(க. 
த() - பல �ைற வ�#�/தி% ெசா1�. இ/தைகய உணைவ ��# 
உ(டவ'களாத�� ச�ேற மய*:�ேபா0, ’தைடயி1லாம1 உ(I*க4’ எ�� 
பல�ைற ெசா�ன�. த(ட1 - வ�#�/த1.]  
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இ�	#� ேகா�1 ேகா/0 5�ட ெகாFவிய ஊைன வழ*கினா�. அ0 5�டைமயி� 
வாயி� இ� #ற�� மாறி மாறி ஒ0�கி ஆ�றி/ தி�ேற�. 
 

காழி�காழி�காழி�காழி�    F@ட ேகாF@ட ேகாF@ட ேகாF@ட ேகாPPPP� ெகா6;)ைற � ெகா6;)ைற � ெகா6;)ைற � ெகா6;)ைற     
ஊழி� ஊழி�ஊழி� ஊழி�ஊழி� ஊழி�ஊழி� ஊழி�    வா/ெவ/' ஏ�றிவா/ெவ/' ஏ�றிவா/ெவ/' ஏ�றிவா/ெவ/' ஏ�றி....    

 
[ இ�	#� ேகா�1 5�ட ெகாF	பான ெபாிய தைசகளி� ெவ�ைமைய வாயி1 
இட/திB� வல/திB� ேச'/தி ஆ�றி/ தி��. 
 
காL - இ�	#�ேகா1, ேகாLஊ� - ெகாF	பான மாமிச�. ெகாF*:ைற - 
வள	பமான 0( க4. ஊழி� ஊழி� - �ைற �ைற. ெவC0 ஒ�றி - ெவ	ப/ைத 
மா�ற% ேச'/0.] 
 
அGவா� தி�ற தைசக4 ெதவி�)வி�  ேவ(டா� எ�� ெசா�னேபா0 இனிய 
5ைவ@� ெவGேவறாகிய பல வ)வ/ைத@ைடய பணியார*கைள@� ெகா(  வ�0 
தி�=�ப) எ*கைள இ�/தினா�. 
 

அைவ அைவ �னி)வ� எனிேனஅைவ அைவ �னி)வ� எனிேனஅைவ அைவ �னி)வ� எனிேனஅைவ அைவ �னி)வ� எனிேன, , , , Fைவய Fைவய Fைவய Fைவய     
ேவ�ப� உ	வி� விர)த:'ேவ�ப� உ	வி� விர)த:'ேவ�ப� உ	வி� விர)த:'ேவ�ப� உ	வி� விர)த:'    இாீஇஇாீஇஇாீஇஇாீஇ....    

 
[ அGவவ�ைற ேவ(டா� எ�� நீ�கினா1, 5ைவைய உைடய ேவ�பல 
உ�வ/திB4ள உண"	 ப(ட*கைள/ தி�=�ப) த�0 எ*கைள இ��க% 
ெசC0. 
 
அைவ அைவ -  நா*க4 தி�ற ெவGேவ� தைசக4. �னி:வ� - ெவ�/ேதா�; 
ெதவி�)னைத% ெசா1�யப). விர: - உபாய�; பலவைக உபாய*களா1 ப(ண	 
ப�ட ப(ட*க4; ஆ:ெபய'. இாீஇ - இ��க% ெசC0. ] 
 
அநத உண"கைள உ(ட மகிL%சியாேல, ப(க4  ந�: அைம�த சிறிய யாைழ 
ஒளி ெபா��திய ெந�றிைய @ைடய விற�ய'க4 மா'%சைன அைம�த �ழவின0 
தாள/0�: ஏ�ப ஆ)னா'க4. அGவா� மகிL%சிைய@ைடய க4ைள உ(பதிேல 
பல  நாைள	 ேபா�கிேனா�. 
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ம8அைம �ழவி� ப8அைம சீறியா7 ம8அைம �ழவி� ப8அைம சீறியா7 ம8அைம �ழவி� ப8அைம சீறியா7 ம8அைம �ழவி� ப8அைம சீறியா7     
ஒ8Lத� விறAய� பாணி 9;கஒ8Lத� விறAய� பாணி 9;கஒ8Lத� விறAய� பாணி 9;கஒ8Lத� விறAய� பாணி 9;க....    

 
[ மா'%சைன அைம�த �ழவின0 தாள/தி�: ஏ�ப ப( அைம�த சிறிய யாைழ 
ஒளிைய@ைடய ெந�றிைய	 ெப�ற விற�ய' ஆட. 
 
ம( - வல� தைரயி1 மி�த*க/தி1 Oசிய ம(, �ழ" - ம/தள�, சீறியாL - சிறிய 
யாL; சி� யாL எ�பன #ண'%சியி1 சிறியாL ஆயின; இகர�, :�றிய �கர�. 
ஒ(Iத1 அவ'கDைடய மகிL%சிைய	 #ல	ப /திய0. பாணி - தாள�; இ*ேக 
தாள/தி� ேக�ற பாைல. T*க - ஆட.] 
 
இGவா� மகிL%சிைய/ த�� க4ைள உ(  உ(  பல நாைள	 ேபா�கிேனா�. 
 

மகி7பத� ப�நா% கழி�பிமகி7பத� ப�நா% கழி�பிமகி7பத� ப�நா% கழி�பிமகி7பத� ப�நா% கழி�பி....    
 
[ மகிL%சிைய@ைடய க4ைள உ(Iவதிேல பலநா4  ேபா�கி. 
 
பத� - உண". இ*ேக க4. அ)�க) க4ைள உ(டதனா1 அதைன% ெசா�னா�. 
கழி	பி-ேபா�கி. 
 
இ	ப) ஊைனேய தி�� ெகா()��த எ*கD�: ஒ�நா4 ேசாறாகிய உண" 
கிைட/த0. ’இ�த% ேசா�ைற@� உ(I*க4’ எ�� அவ� எ*கைள ேவ()� 
ெகா(டா�. 
 

ஒ	நா% அவி7�பத� ெகா%ெக�� இர�பஒ	நா% அவி7�பத� ெகா%ெக�� இர�பஒ	நா% அவி7�பத� ெகா%ெக�� இர�பஒ	நா% அவி7�பத� ெகா%ெக�� இர�ப....    
 
[ ஒ�  நா4 ேசாறாகிய உணைவ ஏ�� உ(I*க4 எ�� அவ� ேவ()� 
ெகா4ள. 
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அவிழாகிய பத�; அவிL --ேசா�; பத� - உண".  இர	ப.  நா*க4 ேகளாமேல அவ� 
:ழ�ைதைய� ெகா>சி� ெகா>சி இர�0 ஊ� வாைர	 ேபாேல இர�தா� 
எ�றப). ] 
 
அத� பி�# �1ைல ெமா�)� த�ைமைய உைடய வாிய�ற இைட �ாியாத அாிசி 
விரெல�� ேதா���ப) நீ(ட, ஒ�ேறா  ஒ�� ேசராத ேசா�ைற@� 
வL*கினா�. 
 

�ரைவ ேபாகி/ �கி7+தைக ேபாகிய �ரைவ ேபாகி/ �கி7+தைக ேபாகிய �ரைவ ேபாகி/ �கி7+தைக ேபாகிய �ரைவ ேபாகி/ �கி7+தைக ேபாகிய     
விரவிரவிரவிர� என நிமி�:த நிர� அைம �6�க�� என நிமி�:த நிர� அைம �6�க�� என நிமி�:த நிர� அைம �6�க�� என நிமி�:த நிர� அைம �6�க�    

 
[ �1ைல ெமா�)� த�ைமயிைன உைடய வாிய�ற இைட �றியாத அாிசி விரைல	 
ேபா�� ேதா��� நீ(ட, ஒ�ேறா  ஒ�� ேசராத ேசா�ைற@�. 
 
�ரைவ ேபாகிய - இைட �ாியாத, �ாியா - இைட �ாியாத, நிமி'�த – நீ(ட.   நிர1 
அைம #F�க1 - ஒ�ேறா  ஒ�� ேசராம1 வாிைசயாC அைம�த0�, பF/த 
அாிசிைய ஆ�கின0மாகிய ேசா�ைற. ’பF/0 அாிசிைய ஆ�கினைம ேதா�ற 
நிரலைம #F�க1 எ�றா'’ எ�� ந%சினா'�கினிய' எF0வ'.] 
 
பிற: பல ெகா�ைடகைள	 ெபாாி/0 அவ�ேறாேட A�)ய ெபாாி� கறிகைள@� 
கF/0 வைரயி1 நிர�#� ப) விF*கிேனா�. 
 

பர�பைர க	ைன கா<யி� மித�ப பர�பைர க	ைன கா<யி� மித�ப பர�பைர க	ைன கா<யி� மித�ப பர�பைர க	ைன கா<யி� மித�ப     
அயி�ற காைலஅயி�ற காைலஅயி�ற காைலஅயி�ற காைல....    

 
[ பரைல	 ெபாாி/0 அத=ட� A�)ய ெபாாி� கறிகைள@� கF/0 வைரயி1 வ�0 
நிர�#�ப) விF*கின கால/தி1. 
 
பர1 - பலவைக வி/0�க4. வைற - வ�/தைவ. க�ைன - ெபாாி�கறி. கா) - கF/0. 
அயி�ற - விF*கின. இ/தைகய உணைவ உ()ராதவ� ஆத�� அ"� 
அ"�ெக�� விF*கினா�.  ‘இனி� கா)ைய	 #ளி*கறி யா�கி	 #ளி*கறிேயாேட 
நிர�ப விF*கின காைல எ��� உைர	ப'’ எ�� ந%சினா'�கினிய' உைர	பா'. 
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இGவா� உ(ட மகிL%சிேயா  அவனிட/தி���0 ேபாகாம1 இனிதாக 
இ��ேத�. 
 

பயி�� இனி' இ	:'பயி�� இனி' இ	:'பயி�� இனி' இ	:'பயி�� இனி' இ	:'....    
 
[ அவைன விடாேத இனிதாக இ��0. அவ� எளியவனாக இ��தைமயி� 
அவேனா  பலகா1 பழகினா�. உண" �த�யவ�றா1 இனிதாக அ*ேக 
த*கினா�. 
பயி�� - பழகி. ] 
 
இGவா� அவ� வழ*கிய ஊைன/தி�� எ��ைடய ப�க4 ெகா1ைல நில/திேல 
உFத ெகாF �ைன மF*:வ0 ேபால, பகB� இர"� இைற%சிைய/ தி�� �ைன 
மF*கிவி�டன. 
 

ெகா�ெகா�ெகா�ெகா�ைலைலைலைல    உ6ெகா6 ஏ/�ப� ப�ேல உ6ெகா6 ஏ/�ப� ப�ேல உ6ெகா6 ஏ/�ப� ப�ேல உ6ெகா6 ஏ/�ப� ப�ேல     
எ�ைல-� இரC� ஊ�தி�� ம6;கிஎ�ைல-� இரC� ஊ�தி�� ம6;கிஎ�ைல-� இரC� ஊ�தி�� ம6;கிஎ�ைல-� இரC� ஊ�தி�� ம6;கி....    

 
[ ெகா1ைல நில/ைத உFத ெகாFைவ	 ேபா1 எ*க4 ப�க4 பகB� இர"� 
ஊைன/ தி�� A'ைம மF*கி. 
 
ெகா1ைல  -ெகா1ைல நில�. ெகாF -கல	ைபயி� �ைன. ஏC	ப - ஒ	ப, எ1ைல - 
பக1.]  
 
ச�ேற இைள	பாற"� ேநர� இ�றி உ(ேடா�. அதனா1 அ�த உண"க4 
ெதவி�)வி�டன. 
 

உயி���இட� ெப	அ' ஊ��னி:'உயி���இட� ெப	அ' ஊ��னி:'உயி���இட� ெப	அ' ஊ��னி:'உயி���இட� ெப	அ' ஊ��னி:'....    
 
[ இைள	பாற ேநர� ெபறாம1, நிர�ப ஊைன/ தி�� வி�டைமயா1 அதைன 
ெவ�/0. 
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உயி'	# - இைள	பா�த1; E%5விட� Aட ேநர� இ1லாம1 எனB� ஆ�. ’E�: 
��ட% சா	பி�டா�' எ�ற வழ�: இ*ேக நிைன	பத�:ாிய0. இட� - ேநர�. 
�னி�0 - இ0 ேபா0� எ�� ேமB� உ(Iவைத வி��பாம1 ெவ�/0. 
 
இ	ப) இ�	ப0 எ*கD�: அB/0	 ேபாயி��. ஆகேவ, ஒ� நா4 அவனிட�, 
’:�ற/ைத% ெசC0 எF�த பைகவைர ெவ�� திைற ெகா4D� வைகெய1லா� 
��ற% ெசCத ெச1வா' எ�� விளி/0� Aற/ ெதாட*கிேனா�. 
 

ஒ	நா% ஒ	நா% ஒ	நா% ஒ	நா%     
ெசயி�+' எ6 ெத2வ� திைற'ைற ேபாகியெசயி�+' எ6 ெத2வ� திைற'ைற ேபாகியெசயி�+' எ6 ெத2வ� திைற'ைற ேபாகியெசயி�+' எ6 ெத2வ� திைற'ைற ேபாகிய    
ெச�வெச�வெச�வெச�வ!!!!    

 
[ ஒ� நா4 :�ற/ைத% ெசC0 எF�த பைகவ'க4 ேதா1வி@��/ த�த திைறகளி� 
வைககெள1லா�. ��ற	 ெப�ற ெச1வா! 
ெசயி'/0 - ேகாபி/0 எனB� ஆ�, ெதGவ' - பைகவ'. திைற0ைற- அவ'க4 த�� 
திைறகளி� வைகக4. ேபாகிய - ��ற	 ெப�ற.] 
 
’நா*க4 எ*க4 பைழய ஊ��: இ*கி��0 #ற	 ப� 	 ேபாேவா�’ எ�� 
ெசா�ேனா�. 
 

ேச�� எ� ெதா�பதி� ெபய�+' எனேச�� எ� ெதா�பதி� ெபய�+' எனேச�� எ� ெதா�பதி� ெபய�+' எனேச�� எ� ெதா�பதி� ெபய�+' என....    
 
[ எ��ைடய பைழய ஊ��:	 ேபாேவா� எ�� ெசா1ல. 
 
ேச�� - ெச1ேவா�. ’ெதா1பதி எ�றா', இ0"� தம�:	பதி எ�� ேதா�ற’ 
எ�ப0 ந%சினா'�கினிய' உைர. ’இ0"� எ��ைடய ஊராகிவி�டைமயா1 இனி 
ேவ( � ேபாெத1லா� இ*ேக வ�ேவா�" எ�ற :றி	# இதனா1 #ல	ப�ட0. 
ெபய'/0 . மீ( � #ற	ப� . ] 
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அ	ப)% ெசா1B�ேபா0 அவ=ைடய அ�பிேல ெநகிL�0 ேபாயி��தைமயா1 
அ�த வா'/ைதகைள ெம0வாக% ெசா�ேனா�. 
 

ெம�என� கிள:தன� ஆகெம�என� கிள:தன� ஆகெம�என� கிள:தன� ஆகெம�என� கிள:தன� ஆக....    
 
அ0 ேக�ட அவ� எ��ைடய A�ட/ைத வி�  வி�  விைர�0 ேபாகிறீ'கேளா 
எ�� ெசா�னா�. அ	ப)% ெசா1B� ேபா0 ேகாபி/தவ� ேபால இ��தா�. 
அவைன	 பிாிவதி1 எ*கD�: இ��த வ�/த/ைத விட அவ=�: அதிக வ�/த� 
இ��த0 ேபால இ��த0. 
 

வ�ேல வ�ேல வ�ேல வ�ேல     
அகறி ேராஎ� ஆய� வி@*என# அகறி ேராஎ� ஆய� வி@*என# அகறி ேராஎ� ஆய� வி@*என# அகறி ேராஎ� ஆய� வி@*என#     
சிரறியவ�ேபா� ெசயி�+த ேநா�கசிரறியவ�ேபா� ெசயி�+த ேநா�கசிரறியவ�ேபா� ெசயி�+த ேநா�கசிரறியவ�ேபா� ெசயி�+த ேநா�கெமா*ெமா*ெமா*ெமா*    

 
[ விைரவி1 எ� A�ட/ைதவி� 	 ேபாவி'கேளா எ��% ச�ேற ேகாபி/தவ� ேபால 
வ�/த/ைத% ெசCத பா'ைவ@டேன. 
 
வ1ேல – விைரவி1; அகறிேரா – ேபாகி�றீரா; ஆய�- A�ட�. சிரறியவ� ேபா1 - 
ேகாபி/தவேன	 ேபால. ெசயி'/த - எம�: வ�/த/ைத% ெசCத, உ(ைமயி1 
ேகாப� இ1லாதவ� ஆத��, ’சிரறியவ� ேபா1’ எ�றா'. ] 
 

காிகால� வழ;கிய ெகாைடகாிகால� வழ;கிய ெகாைடகாிகால� வழ;கிய ெகாைடகாிகால� வழ;கிய ெகாைட    
 
ெப( யாைனகேளா  ேச'�த 'ஆ( யாைனகைள, த� அ)க4 உ �ைகயி� 
ப�க/ைத’ ஒ/த அைச�த நைடயிைன உைடய க��கDடேன வி��பினவ�ைற 
ஏ��� ெகா4வாயாக எ�� ெசா�னா�. 
 

'< அ< அ�ன 9;)நைட� )ழவி'< அ< அ�ன 9;)நைட� )ழவி'< அ< அ�ன 9;)நைட� )ழவி'< அ< அ�ன 9;)நைட� )ழவிெயா* ெயா* ெயா* ெயா*     
பி<�ண� ேவழ� ெப@டைவ ெகா%ெகனபி<�ண� ேவழ� ெப@டைவ ெகா%ெகனபி<�ண� ேவழ� ெப@டைவ ெகா%ெகனபி<�ண� ேவழ� ெப@டைவ ெகா%ெகன....    

 
[ உ �ைகயி� அ)ைய	 ேபா�ற அ)யா1 அைச�த நைடைய� ெகா(ட யாைன� 
க��கDடேன ெப( யாைனகDட� ேச'�த ஆ( யாைனகைள வி��பியவ�ைற 
ஏ��� ெகா4க எ�� ெசா1�. 
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0) - உ �ைக, அ) - பாத�. T*: நைட - அைச@� நைட. :ழவி - யாைன� க��. 
பி) - ெப( யாைன. ேவழ� - ஆ( யாைன, ெப�டைவ - வி��பிய வ�ைற, தம�: 
எைவ ேவ( ேமா அவ�ைற/ ேத'�0 ஏ��� ெகா4N'களாக எ�றா�. 
 
பி�=� ஊ'திக4, ஆைடக4, அணிகல�க4 �த�யவ�ைற/ தா� அறி�த 
அளவாேல ேம�ேமேல த�தா�. 
 

த� அறி அளைவயி�த� அறி அளைவயி�த� அறி அளைவயி�த� அறி அளைவயி�    தா+தரதா+தரதா+தரதா+தர....    
 
[ தா� வி��பியி��த ஊ'திக4 �த�யவ�ைற ேம�ேமேல தர. ஒ�ற�பி� 
ஒ�றாக வாிைசயாக/ த�0 ெகா(ேட இ��தானாத��, ’தர/தர’ எ�றா'. 
அளைவயி� - அளவி1. ] 
 
அவ� ெகா /த எ1லாவ�ைற@� ஏ��% ெச1வ0 எ�ப0 எ�னாேல இயலாத 
காாிய�. ஆகேவ யா=� என�: ேவ()யவ�ைற யானறி�த அளவிேல வா*கி� 
ெகா(ேட�. 
 

யாயாயாயா��������, , , , எ� அறி அளைவயி� ேவ8*வ �க:' ெகா8*எ� அறி அளைவயி� ேவ8*வ �க:' ெகா8*எ� அறி அளைவயி� ேவ8*வ �க:' ெகா8*எ� அறி அளைவயி� ேவ8*வ �க:' ெகா8*    
 
[ யா=� என�: ேவ( வனவ�ைற யா� அறி�த அளவி1ே◌ வா*கி� ெகா( . 
அளைவ - அள" �க�0 ெகா(  எ�ற' அள வ�ற ெபா�ைள/ த�தைமயா1. 
அவனிட� ெப�ற ெபா�4களா1 எ�=ைடய வ�ைம ெய1லா� ேபாயி��. அ�த 
நிைலயி1 கா� ெப� மித/ேதா  வ�ேத�. 
 

இ�ைம தீர வ:தென�இ�ைம தீர வ:தென�இ�ைம தீர வ:தென�இ�ைம தீர வ:தென�....    
 
[  எ� வ�ைம �Fவ0� ேபாக,  நா� வ�ேத�. இ�ைம - வ�ைம.] 
 
யா=� அவ� வைர	பி� வாயி� க(ேண#�: எ� இ �ைப தீ'த1 காரணமாக 
எCேயனாகி வி)ய� கால/ேத, ஒ�� யா� ெப�டா அளைவயி1, ெகாள1 ேவ()� 
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Aறி, இ�/தி,  ேநா�க/தாேல :ளி' ெகாD/தி, சிதா' நீ�கி/ 0வர ந1கி, மகளி' 
மகிைழ வா'/0/ தர/ தர உ(  ேபா�கி நி�ற காைல, த*கி, நீ�கி, எF�0 
ஏமா	ப% ெசா1�� கா�ட� A"ைக யினாேல கழி	பிய பி�ைற, த(), ஒ�றி, 
ேவ(ேட� எ� ைகயினாேல, இாீஇ, T*க� கழி	பி இர	ப அயி�ற கால/திேல 
இ��0, மF*கி �னி�0 ேச�� என, ஒ� நா4 கிள�தனமாக, அகறிேரா என% 
ெசா1�/ தர/தர யா=� தவ� ெசC மா�க4 அத� பல� எCதிய அளைவ மான, 
ேவ( வ �க�0 ெகா( , அரசைவ இ��த ேதா�ற� ேபால இ�ைம தீர 
வ�தென� எ�� விைன �)" ெகா4க. 
 

காிகால� ெப	ைமகாிகால� ெப	ைமகாிகால� ெப	ைமகாிகால� ெப	ைம    
 
அவ� பைகவாிட/தி1 சி�ற� ெகா4பவ�. ��கன0 சி�ற� ேபால அ0 இ��:�. 
பைகவ'க4 அ>5வத�:ாிய தைலவ� அவ�. 
 

�	க� சீ�ற+' உ	ேக6 )	சி��	க� சீ�ற+' உ	ேக6 )	சி��	க� சீ�ற+' உ	ேக6 )	சி��	க� சீ�ற+' உ	ேக6 )	சி�....    
 
[ ��கன0 ேகாப� ேபாB� சி�ற/ைத@ைடய அ>5த1 ெபா��திய தைலவ�. 
 
சி�ற� - ேகாப�. உ� - அ>5த1 . :�சி1 - தைலவ�. ] 
 
அவ� த� தாC வயி�றி1 இ��:�ேபாேத, த� த�ைத இற�0 ேபானைமயி� 
அர5ாிைமைய	 ெப�றா�. 
 

தா/வயி�� இ	:' தாய� எ/திதா/வயி�� இ	:' தாய� எ/திதா/வயி�� இ	:' தாய� எ/திதா/வயி�� இ	:' தாய� எ/தி....    
 
[ தாயி=ைடய வயி�றிேல இ��தேபாேத அர5 உாிைமைய	 ெப��. 
 
தாய� - அரச உாிைம. ’தா� பிற�கி�ற கால/0	 பிறவாேத  ந1ல �A'/த� 
வ�மள"� தாயி=ைடய வயி�றிேல இ��0 பிற�ைகயினாேல, அரச"ாிைமைய	 
ெப��	 பிற�0 எ�றா'’ எ�� ந%சினா'�கினிய' எF0வ'. ேகா%ெச*க� ேசாழ� 
பிற�கி�ற கால/தி1 பிறவாம1 ந1ல �A'/த� வ�� அள"� தாயி=ைடய 
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வயி�றிேல இ��0 பிற�தா� எ���, அ�காரண/தா1 அவ� சிவ�த க(ைண 
உைடயவனானா� எ��� A�வ'. 
 
அவ=ைடய ெப�ைமைய அறியாம1 அவைன எதி'/0/ ேதா1வி@��	 பிற: 
அவ=ைடய வ�ைமைய அறி�0 அவ� ஏவின ெதாழிைல% ெசCதா'க4. 
 

எ/யா+ ெத2வ� ஏவ� ேக@பஎ/யா+ ெத2வ� ஏவ� ேக@பஎ/யா+ ெத2வ� ஏவ� ேக@பஎ/யா+ ெத2வ� ஏவ� ேக@ப,,,,    
 
[ அவ� வ�ைமைய அறியாத பைகவ'க4 அவனிட� ேதா1வி@�� அவ� இ�ட 
ஏவ��ப) ேக�  கட�க. 
எCயா - அறியாத, ெதGவ'- பைகவ'.] 
 
அவ=�: ஏவ1 ெசCயாம1, நா� பணிய மா�ேடா� எ�� இ��த பைகவ' 
ேதச/தி1 உ4ளா'. ’இவ� ந�ைம எ�ன ெசC0 வி வாேன’ எ�� மன�கவைல 
ெப�க இ��தா'க4.  
 

ெச/யா� ேதஎ� ெத	மர� கA�பெச/யா� ேதஎ� ெத	மர� கA�பெச/யா� ேதஎ� ெத	மர� கA�பெச/யா� ேதஎ� ெத	மர� கA�ப....    
 
[ ஏவ1 ெசCயாத பைகவ' நா களி1 உ4ேளா' மன� கவைல ெப�க. 
ெசCயா'  - ஏவ1 ெசCயாதவ'. ேதஎ� - கா க4, ெத� மர1 - மன� 5ழ�� 
ம�:த1. க�	ப - ெப�க.] 
 
மி�க ெவ�ைமைய@ைடய Mாியனாகிய ெச1வ� கட�� மீ0 பரைல% ெசC@� த� 
கதி'கைள	 பர	பி	 பி�ன' வான/திேல ெச�றா� ேபால அவ� ேதா�றினா�. 
 

ப2ப2ப2ப2வ மீமிைச� பக�கதி� பர�பி வ மீமிைச� பக�கதி� பர�பி வ மீமிைச� பக�கதி� பர�பி வ மீமிைச� பக�கதி� பர�பி     
ெவ2ெவ0 ெச�வ� விF��பட�:தா;)ெவ2ெவ0 ெச�வ� விF��பட�:தா;)ெவ2ெவ0 ெச�வ� விF��பட�:தா;)ெவ2ெவ0 ெச�வ� விF��பட�:தா;)    

 
[ மி�க ெவ�ைமைய@ைடய கதிரவனாகிய ெச1வ� வான/திேல ெச�றா�ேபால. 
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பGவ� - கட1, பக� கதி'-பகைல% ெசC@� கிரண*க4. ெவGெவ> ெச1வ� - மி�க 
ெவ�ைமைய உைடய கதிரவ�; உலக� வள� ெப�வத�:ாிய கதி'களாகிC 
ெச1வ/ைத உைடயவ�. வி5�# - வான�, பட'� தா*: - ெச�றா� ேபால.] 
 
அவ� பிற�0 தவLவைத� க�ற நா4 ெதாட*கி, பல வைகயாB� சிற�தி��த ந1ல 
ேசாழ நா�ைட/ த� ேதாளி1 ஏ��� ெகா(  நா4ேதா�� அத� வள� 
ெப�:�ப) வள'/தா�. 
 

பிற:'தவ7 க�றத� பிற:'தவ7 க�றத� பிற:'தவ7 க�றத� பிற:'தவ7 க�றத� ெறாெறாெறாெறா@*# சிற:தத� @*# சிற:தத� @*# சிற:தத� @*# சிற:தத�     
நா*ெசகிநா*ெசகிநா*ெசகிநா*ெசகி� ெகா8* நா%ேதா�� வள��ப� ெகா8* நா%ேதா�� வள��ப� ெகா8* நா%ேதா�� வள��ப� ெகா8* நா%ேதா�� வள��ப....    

 
[ பிற�0 தவLவைத� க��� ெகா(ட0 �த1, சிற�த த�  நா�ைட/ ேதாளி1 
தா*கி நா4ேதா�� வளர% ெசCய. 
 
தவL - தவLத1; �தனிைல/ ெதாழி� ெபய'. ெசகி1 - ேதா4. அரச பார/ைத/ 
ேதாளி1 ஏ�தினா' எ�� ெசா1வ0 வழ�:. த� ேதா4 வ�ைமயா1  நா�ைட� 
கா/த ெசயைல� :றி/தப),  நா4ேதா�� வா'	ப - ஒ� நாD�: ஒ�  நா4 சிற�0 
வள'�0 வ��ப) ெசCய.] 
 
யாளிெய�=�  ந1ல வில*கிைன@ைடய வ�/த� ெசCதைல@ைடய :�) 
ேபால"� யமைன� கா�)B� மி:�த வ�ைமயினாேல ெப�மித��� 
விள*கினா�. 
 

ஆளி ந�மா� அண;)ைட� )	ைளஆளி ந�மா� அண;)ைட� )	ைளஆளி ந�மா� அண;)ைட� )	ைளஆளி ந�மா� அண;)ைட� )	ைள    
மீளி ெமா/�பி� மி)வA ெச	�கிமீளி ெமா/�பி� மி)வA ெச	�கிமீளி ெமா/�பி� மி)வA ெச	�கிமீளி ெமா/�பி� மி)வA ெச	�கி....    

 
[ யாளி ெய�=� ந1ல வில*கி� 0�ப/ைத%ெசCதைல@ைடய :�)யின0, 
யம=ைடய வ�ைமைய	 ேபால மி�க வ�ைமயினேல ெப�மித� ெப��. 
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ஆளி - யாளி ெய�=� வில*:; மா� – வில*:; அண*: - 0�ப� ெசCத1; 
:�ைள – :�); மீளி – எம�; ெமாC�# – வ�ைம; ெச��கி - க'வ� ெகா( ; 
ெப�மித� ெப��. ] 
 
யாளியாகிய மி�க� :�)யாக இ��:� ேபாேத; த� தாC �ைல	 பாைல உ(I� 
ப�வ/திேலேய, விைரவிேல தா� உ(ண வி��பி ேவ�ைட ஆட/ ெதாட*:கிற0. 
களி�ைற� ெகா��வி � வ�ைம அத�: இய1பிேல அைம�தி��கிற0. அைத	 
ேபால� காிகால� இ��தானா�. 
 

����ைல�ேகா% விடாஅைல�ேகா% விடாஅைல�ேகா% விடாஅைல�ேகா% விடாஅ    மா+திைரமா+திைரமா+திைரமா+திைர    எ	ேராஎன+எ	ேராஎன+எ	ேராஎன+எ	ேராஎன+    
தைலதைலதைலதைல�ேகா%ேவ@ட� களி� அ@ டா;)�ேகா%ேவ@ட� களி� அ@ டா;)�ேகா%ேவ@ட� களி� அ@ டா;)�ேகா%ேவ@ட� களி� அ@ டா;)....    

 
பா1 :)	பத�காக/ த� தாயி� �ைலைய	ப�றி ெகா(  விடாத அ�த	 
ப�வ/திேலேய விைரவாக �த1 �தலாக ேம�ெகா4Dதைல@ைடய ேவ�ைடயாக� 
களிைற� ெகா�ற' ேபரல.  
�ைல�ேகா4 - பா1 :)�க/ தாயி� �ைலைய	 ப��த1. மா/திைர - மா/திர/தி1, 
எ�ேர1 என - விைரவாக, ஒ��:றி	#. தைல�ேகா4 ேவ�ட� - �த1. �தலாக 
ேம�ெகா4D� ேவ�ைடயாக, அ�டா*: - ெகா�றா�ேபால. ] 
 

காிகால� ெசயகாிகால� ெசயகாிகால� ெசயகாிகால� ெசய����    
 
காிகால� இள� ப�வ/திேலேய ேசர பா()யைர	 ெபா�0 ெவ�றா�. காிய 
பன*:�/தி1 அல'/த வல� ப�க/0 ஒைலைய அைடயாளமாக அணி�தவ� 
ேசர�. காிய ெகா�பிைன உைடய ேவ�பி=ைடய ர�ப/தி� வாைய	 ேபா�ற 
விளி�ைப@ைடய அழகிய தளிரா� ெசCத மாைலைய அணி�தவ� பா()ய�. 
 
ம�ற மாைலகளிெல1லா� சிற�தனவாக எ(ணி அவ�ைற/ த��ைடய நிமி'�த 
ெபாிய தைலகளி1 ேமலாக விள*:�ப) அணி�த இர(  ெபாிய ேவ�த'களாகிய 
ேசர=� பா()ய=� ஒ�*ேக எதி'/த ஒ� கள/தி1 அழி@�ப) ெசCதவ� 
காிகால�. 
 

இ	�பன� ேபா:ைத+ ேதா*� க	0சிைன இ	�பன� ேபா:ைத+ ேதா*� க	0சிைன இ	�பன� ேபா:ைத+ ேதா*� க	0சிைன இ	�பன� ேபா:ைத+ ேதா*� க	0சிைன     
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அரவா/ ேவ�பி� அ;)ைழ+ ெதாியK� அரவா/ ேவ�பி� அ;)ைழ+ ெதாியK� அரவா/ ேவ�பி� அ;)ைழ+ ெதாியK� அரவா/ ேவ�பி� அ;)ைழ+ ெதாியK�     
ஓ;கி	0 ெச�னி ேம�பட மிைல:த ஓ;கி	0 ெச�னி ேம�பட மிைல:த ஓ;கி	0 ெச�னி ேம�பட மிைல:த ஓ;கி	0 ெச�னி ேம�பட மிைல:த     
இ	ெப	இ	ெப	இ	ெப	இ	ெப	    ேவ:த	� ஒ	கள+' அவியேவ:த	� ஒ	கள+' அவியேவ:த	� ஒ	கள+' அவியேவ:த	� ஒ	கள+' அவிய....    

 
[ காிய பைனமர/தின0 :�/ேதாைலைய@� காிய கிைளகைள@ைடய ர�ப/தி� 
வாைய	 ேபா�ற விளி�ைப @ைடய ேவ	ப மர/தி� அழகிய தளிராலாகிய 
மாைலைய@� நிமி'�த ெபாிய த� தைலயி1 ேமலாக/ ேதா���ப) அணி�த ேசர 
பா()ய'களாகிய இர(  ெபாிய ம�ன'கD� ஒ� ேபா'�கள/தி1 அழி�0 ேபாக. 
 
இ� - காிய: இ0 மர/0�:அைட; ேபா�ைத – பைன; ேதா  – மட1; சிைன – கிைள; 
அர� – ர�ப�; :ைழ - தளி', ெதாிய1 -மாைல. ஓ*: – நிமி'�த, ேம�பட - தைலயி1 
அணி�தைமயா1 அைவ ேம�ப�டன. மிைல�த - அணி�த, அவிய - அழிய.]  
 
ெவ(ணி எ�ற ஊாி1 இ�த	 ேபா' நைடெப�ற0, அGவிட� இ	ேபா0 
ேகாயிB(ணி என வழ*:கிற0. அ�த	 ேபாாி1 காிகால� பைகவைர/ 
தா�கினா�. பய*கரமான வ�ய �ய�சிைய உைடயவ� அவ�; க(I�: அழ: 
நிர�பிய ஆ/தி மாைலைய அணி�த காிகா1 வளவ�. 
 

ெவ8ணி+ தா�கிய ெவ	வ	 ேநாெவ8ணி+ தா�கிய ெவ	வ	 ேநாெவ8ணி+ தா�கிய ெவ	வ	 ேநாெவ8ணி+ தா�கிய ெவ	வ	 ேநா�தா% �தா% �தா% �தா%     
க8ஆ� க8ணி� காிகா� வளவ�க8ஆ� க8ணி� காிகா� வளவ�க8ஆ� க8ணி� காிகா� வளவ�க8ஆ� க8ணி� காிகா� வளவ�....    

 
[ ெவ(ணி எ�=� இட/தி1 அைம�த ேபா'�கள/தி1 பைகவ'கைள எதி'/0 
ெவ�றவ=�, பைகவ'க4 அ>5வத�:ாிய வ�ய �ய�சிைய@ைடயவ=�, க(, 
நிைற�த அழைக@ைடய ஆ/தி மாைலைய அைடயாள' மாைலயாக 
உைடயவ=மாகிய காிகா1 வளவ�. 
 
தா�கிய - ெபா�0 ெவ�ற; ெவ�வ� - அ%ச� உ(டாத�:� காரணமான, 
ேநா�தா4 - வ�ய �ய�சி. க(ஆ' - க(I�: அழ: நிர�பிய க(ணிஅைடயாள 
மாைல; இ0 தைலயி� M வ0. ] 
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தாய� எCதி	 பிற�0 மி:வ� ெச��கி/ ெதGவ' ஏவ1 ேக�ப% ெசCயா' ேதா� 
ெத�மர1 கவி	ப, நா  ெசகி� ெகா( ,  நா4ேதா�� வள'/த1 காரணமாக, 
:�ைள களிற�டா*:, இ� ெப� ேவ�த�� அவிய/ தா�கிய காிகா1 வளவ� எ�� 
A�)	 ெபா�4 ெகா4க. 
 

காிகால� வழ;)� பாிசி�காிகால� வழ;)� பாிசி�காிகால� வழ;)� பாிசி�காிகால� வழ;)� பாிசி�    
 
அவனிட� ெச�� அவ� தி�வ)ைய� :�கி அதைன/ ெதாF0 அவ� ��ேன 
நீ*க4 வி�க ேவ( �. அ	ேபா0 அவ=ைடய பா'ைவ உ*க4 ேம�ப �. சிறி0� 
:�ற� இ1லாத பா'ைவயா1 த� க���:	 பா1தர ேவ( ெம�� க�ைற ஈ�ற 
ப5ைவ	 ேபால, உ*க4 ேதா�ற/ைத� க(  அதனா1 உ*க4 வ�ைமைய 
உண'�0 ெகா( , அைத	 ேபா�க ேவ( � எ�ற எ(ண/ேதா  பா'	பா�. 
 

தா%தா%தா%தா%நிநிநிநிழ� ம	;கி� அL)� )�கி+ ழ� ம	;கி� அL)� )�கி+ ழ� ம	;கி� அL)� )�கி+ ழ� ம	;கி� அL)� )�கி+     
ெதா6'�� நி�)வி� ஆயி�ெதா6'�� நி�)வி� ஆயி�ெதா6'�� நி�)வி� ஆயி�ெதா6'�� நி�)வி� ஆயி�, , , , ப6தி��ப6தி��ப6தி��ப6தி��. . . .     
ஈ�ஈ�ஈ�ஈ�றாறாறாறா    வி	�பி� ேபா��� ேகா�கிவி	�பி� ேபா��� ேகா�கிவி	�பி� ேபா��� ேகா�கிவி	�பி� ேபா��� ேகா�கி....    

 
[ அவ� தி�வ) நிழ�ட/ைத அIகி% ெச�� அவைன வண*:. அவ� ��னாேல 
நி�Q'களானா1, உ*க4 ேதா�ற/தினா1 உ*க4 வ�ைமைய உண'�0 ெகா(ட 
அவ�, அ�த வ�ைம இ1ைலயா:�ப), ஈ�ற ப5 த� க���:	 பா1 த�0 
பசிைய	 ேபா�:� ேநா�க/ேதா  வி��பி	 பா'	ப0 ேபால	 பா'/0. 
 
தா4நிழ1 ம�*கி1 - தி�வ)யி� கீழிட/தி1, அவ� உய'�த ஆசன/த1 
அம'�தி�	பானாத�� இGவா� Aறினா'. அI:# -அ%சமி1லாம1 ெச��. 
:�கி -  ெந�*கி. பF0 - �� உ4ள வ�ைம. இ�� - இ�றி. ஈ�றா - க�ைற ஈ�ற 
ப5, வி�	பி� - க���:	 பா1 தரேவ( � எ�ற வி�	ப/ேதா  இ�	ப0 ேபால, 
ேபா��# - உ*க4 வரைவ - மகிL/0.  ேநா�கி – அ�#ட� பா'/0. ] 
 
அவைன� க(ட"ட� உ*க4 கைல/ திறைமைய� கா�ட/ ெதாட*:N'க4. 
அGவா� உ*க4 வா/திய ஒைசைய� ேக�பத�: ��ேப அவ� உ*கD�: நல� 
#ாிய/ ெதாட*:வா�. விைர1 பாசியின0 ேவைர	 ேபாேல அF�ேகாேட :ைற�த 
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ைதயைல@ைடய க�ைத/ 0ணிைய	 ேபா�க% ெசC0, Tயவாகிய திரள �)�த 
�)கைள கைரயிேல உைடய ப�டாகிய உைடகைள/ த�வா�. 
 

B�B�B�B�, , , , ைகய' ேகளா அளைவ ஒ/ெயன� ைகய' ேகளா அளைவ ஒ/ெயன� ைகய' ேகளா அளைவ ஒ/ெயன� ைகய' ேகளா அளைவ ஒ/ெயன�     
பாசி ேவாி� மாெசா* )ைற:த பாசி ேவாி� மாெசா* )ைற:த பாசி ேவாி� மாெசா* )ைற:த பாசி ேவாி� மாெசா* )ைற:த     
'�ன� சிதாஅ� நீ�கி+ 9ய '�ன� சிதாஅ� நீ�கி+ 9ய '�ன� சிதாஅ� நீ�கி+ 9ய '�ன� சிதாஅ� நீ�கி+ 9ய     
ெகா@ைட� கைரய ப@*ைட ெகா@ைட� கைரய ப@*ைட ெகா@ைட� கைரய ப@*ைட ெகா@ைட� கைரய ப@*ைட     நநநந�கி�கி�கி�கி. . . .     

 
[ K� ைகயி1 உ4ள வா/திய/தி� ஒ�ைய� ேகளாத த�: ��ேன, விைரவி1 
பாசியிBைடய ேவைர	 ேபாேல, அF�ேகா , :ைற" ெப��4ள, ைதயைல@ைடய 
க*ைத/ 0ணிைய நீ�கி, Tயவான கைரயிேல �)%5�கைள உைடய 
ப�டாைடகைள வழ*கி.  
 
ைகய0 - ைகயி1 உ4ள வா/திய/தி� ஒைசைய. ஒCெயன - விைரவி1. ேவாி� - 
ேவைர	ேபால. :ைற�த- :ைற"4ள. 0�ன1 சிதாஅ' - ைதயைல உைடய க�ைத, 
ெகா�ைட - விளி�பிேல �)�த �)%5. ந1கி - வழ*கி.] 
 
அ	பா1 அவ� உ*கD�:	 ப::வத�:� க4ைள/ த�வா�. :*:ம	 Oைவ� 
கல�தைமயா1 மண� N5கி�ற ெதளி�த க4ைள ெப�வத�காிய ெபா�கல/தி1 நீ 
வி��பிய	ப)ேய உ(பாயாக எ�� வழ*:வா�. நீ*க4 ைகைய� கவி/0� 
ெகா(  உ(ண உ(ண அவ� ேமேல ேமேல வழ*:வா�. அைத ஒGெவா� 
நாD� ப�:N'க4. 
 
இGவா� உ(ட பிற: ெந�	# ஒளி'�தா� ேபா�ற, ஒ�வ� ெசCதத�றி/ 
தன�ெகன இதL இ1லாத ெபா�றாமைர	 Oைவ கைட :ழ�ற உ*க4 மயிாிேல 
ெபா�ய% M� வா�. 
 

எாிஅக: த�எாிஅக: த�எாிஅக: த�எாிஅக: த�ன ஏ*இ� தாமைர ன ஏ*இ� தாமைர ன ஏ*இ� தாமைர ன ஏ*இ� தாமைர     
காிஇ	� பி+ைத ெபாAய# 1@<காிஇ	� பி+ைத ெபாAய# 1@<காிஇ	� பி+ைத ெபாAய# 1@<காிஇ	� பி+ைத ெபாAய# 1@<....    
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[ ெந�	பி/ தைழ/தா� ேபா�ற ஒ�வ� ெசCத த�றி இய�ைகயான இதLக4 
இ1லாத ெபா�றாமைரைய உ*க4 காிய கைட:ழ�ற மயிாிேல, அ�த மயி' 
ெபா�" ெப��ப) M�).  
 
எாி - ெந�	#. அைசத1 - ெகாF�0வி�  எாித1. ஏ இ1 தாமைர எ�ற0 
ெபா�ன1 ஆ� தாமைரைய% M�)ய0. பி/ைத - தைல மயி'. ெபா�ய - அ�மயி' 
விள*:�ப)யாக, அ/தாமாைரைய� க(டா' அதைன யணி�த தைல மயிைர@� 
பா'	பா'களாத�� ெபா�ய எ�றா'.] 
 
உ*கDட� வ�� விற��:� அவ� பாிசி1 த�வா�. .�1 க�டாத 
K(ைமைய@� பிண�க/ைத@� உைடய ெபா�னாி மாைலைய ெவ4ளிதாகிய 
ஒளிைய@ைடய பா)னி Mட வழ*:வா�. 
 
QA� வலவா Bண;களி� மாQA� வலவா Bண;களி� மாQA� வலவா Bண;களி� மாQA� வலவா Bண;களி� மாைலைலைலைல    
வா�ஒளி �+தெமா* பா<னி அணியவா�ஒளி �+தெமா* பா<னி அணியவா�ஒளி �+தெமா* பா<னி அணியவா�ஒளி �+தெமா* பா<னி அணிய....    
 
[ .லா1 க�டாத K�பமாகிய ஒ�றேனா  ஒ�� பிைன�04ள ெபா�னாி 
மாைலைய, ெவ(ைமயான ஒளிைய@ைடய �/0�கேளா  விற� அணி@�ப). 
 
.லா1 க�டாம1 ெபா�னாியினேல க�ட	ெப�ற ைமயி�, ’.�� வலவா’ 
எ�றா'. வல/த1 - க� த1. Kண*: - K�பமான. அாி1 - ஒ�றேனா  ஒ�� 
இைண�த0. வா1 ஒளி - ெவ4 ஒளி. பா)னி - விற�. ] 
 
பிற: ெபா�ந=�: விைட ெகா /த=	#கிறா�. அ	ேபா0 அவ� ெசCதைத% 
ெசா1கிறா� ெபா�ந�. 
 
எ*கைள ஒ� ேதாிேல ஏ�றி அ=	பினா�. அ�த/ ேத' யாைன� ெகா�பா1 
ெசCத0. ��னாேல ைகயினா1 பி)	பத�:/ தாமைர ெமா�ைட	 ேபா�ற 
ெகா >சிைய உைடய0. உயரமான ேத'. அதி1 O�)ய :திைரக4 ெவ4ைள 
ெவேளெர�� பாைல	 ேபால இ��தன. சாதி�*க� ஊ�)ன தைல மயி' ெபா*க� 
கF/தி� மயி' அைசய இ��த அ/தைகய :திைரக4 நா�ைக அ�த/ ேதாி1 
O�)னா�. 
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ேகா@<� ெச/த ெகா*0சி ெந*:ேத� ேகா@<� ெச/த ெகா*0சி ெந*:ேத� ேகா@<� ெச/த ெகா*0சி ெந*:ேத� ேகா@<� ெச/த ெகா*0சி ெந*:ேத�     
ஊ@*உேள 'ய�வர ஓாிBட;க�ஊ@*உேள 'ய�வர ஓாிBட;க�ஊ@*உேள 'ய�வர ஓாிBட;க�ஊ@*உேள 'ய�வர ஓாிBட;க�    
பா��ைர �ரவி கா�)ட� D@<பா��ைர �ரவி கா�)ட� D@<பா��ைர �ரவி கா�)ட� D@<பா��ைர �ரவி கா�)ட� D@<....    

 
பிற: எ*கைள வழிய=	#�ேபா0 த� காலாேல ஏழ) எ*க4 பி�னேல வ�தா�. 
 

காA� ஏழ<� பி�ெச��காA� ஏழ<� பி�ெச��காA� ஏழ<� பி�ெச��காA� ஏழ<� பி�ெச��....    
 
[ த� காலா1 ஏF-அ) எ*கD�:	 பி�னேல வ�0.  ’ஏழ) வ�கி1 ஒ� மர#, 
ஏழிைச�:� வழிபா  ெசCதானாக� க�0த��’ எ�� ந%சினா'�கினிய' எF0வ'. 
ெச�� எ�ப0 வ�0 எ�=� ெபா�ளி1 வ�த0. ] 
 
ேதைர ஓ� பவ'க4 :திைரகைள � �கி ஓ�ட/ தா��� ேகாைல ைவ/தி�	-
பா'க4. ஆனா1 இ�த� :திைரக4 இய1பாகேவ ேவகமாக ஒ பைவ. அத�: ேம1 
ேவகமாக ஒ)னா1 ெபா�ந� தா*கமா�டா� எ�� க�தி, ெசB/0வத�: 
இனிதாகிய அ�த/ தா���ேகாைல� ெகா �காம1 நீ�கிவி�டா�. 
 

ேகாA� தா� கைள:'ேகாA� தா� கைள:'ேகாA� தா� கைள:'ேகாA� தா� கைள:'....    
 
[ ெசB/0த�: இனிதாகிய � �:� ேகா1	 ேபா�கி. 
 
தா� - � �:� ேகா1, ’எ�றதனா1 க விைச�: இவ' இ�/தலா�றா' எ�� 
க�தி இய�ைகயி� ேசற1 அைம@� எ�றா�' எ�� எF0வா'  ந%சினா'�கினிய'. ] 
 
அவ� த�த ேதாி1 இ�னவா� ஏ�வெத�= அறியாம1 இ��த எ�ைன, இGவா� 
ஏ�க எ�� ஏ�றினா�. 
 

ஏ� எ�� ஏ�றிஏ� எ�� ஏ�றிஏ� எ�� ஏ�றிஏ� எ�� ஏ�றி....    
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ம�ற யாLகளி1 N� ெப�ற யாL	பாண'கD�:� ெகா �:� வாிைசகைள 
ெய1லா�,  நின�:/ த�வா�. நீ யாL வாசி/தைல� ேக�  ந�: 5ைவ/த 
உண'/தவனாத�� அGவா� ெசCவா�. 
 

N�ெப� ேப�யா7 �ைற-ளி� கழி�பிN�ெப� ேப�யா7 �ைற-ளி� கழி�பிN�ெப� ேப�யா7 �ைற-ளி� கழி�பிN�ெப� ேப�யா7 �ைற-ளி� கழி�பி....    
 
[ ம�ற யாLகைளவிட N� ெப�ற யாL	பாண'கD�:� ெகா �:� பாிசி1கைள 
நின�:/ த�0வி� . 
 
நீ வாசி/த0 எ	ப) இ��தாB� மிக% சிற�த யாL	பாண'கD�:� வழ*:� 
பாி5கைள ெய1லா� வழ*:வா� எ�றப). இ0 அவ=ைடய ெகாைட மட/ைத� 
கா�)ய0. N� – சி�	#, N��/ ெதCவமாகிய மாத*கி@� ஆ�. அ/ ெதCவ� 
உைறத�� அதைன உண'�த அவ� நிர�ப	 பாிசி1கைள/ த�வா� எ��� 
ெகா4ளலா�.]  
 
அைவ ம� ம1ல. உ*கD�: அவ� பல ஊ'கைள@ைடய நா கைளேய 
வழ*:வா�. அ�த ஊ'க4 வள> சிற�தன. எ	ேபா0� நீ'வள� ெபா��தியைவ. 
அ*ேக வாLவா'க4 தா� எ1லா வள*கD� ெப�� வாLவதனா1 
ேவறிட*கD�:% ெச1ல ேவ( � எ�ற வி�	பேம அவ'கD�: இரா0. 
 

நீ�வா/+ நீ�வா/+ நீ�வா/+ நீ�வா/+     
த8பைன தழீஇ / தளரா இ	�ைக த8பைன தழீஇ / தளரா இ	�ைக த8பைன தழீஇ / தளரா இ	�ைக த8பைன தழீஇ / தளரா இ	�ைக     
ந�ப� ஊர நா@ெடா*ந�ப� ஊர நா@ெடா*ந�ப� ஊர நா@ெடா*ந�ப� ஊர நா@ெடா*....    

 
[ சீ'வள� ெபா��0தைல@ைடய ம�த நில*க4 ML�த, தள'வி1லாம1 ம�க4 
வாF� இ��ைககைள உைடய ந1ல பல ஊ'கைள உைடய நா கேளா . 
 
நீ'வாC - நீ'வள/ைத	 ெப�தைல உைடய, த(பைண - வய1க4 ML�த ம�த 
நில�, தளரா இ��ைக - த�மிட� வாLேவா' வள� :ைற�0 தளராம1 இ��:� 
இட*கைள உைடய. ஊர – ஊைர@ைடய.] 
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இவ�ேறா  உ*கD�: யாைனகைள@� வழ*:வா�. யாைன ெச�றா1 அத� 
வரைவ அறிவி/த�:	 பைற அ)	பா'க4. அதனா1 யாவ�� விலகி அத�: 
வழிவி வா'க4. அ/தைகய ந1ல பல யாைனகைள/ த�வா�. அ%ச/ைத/ த�கி�ற 
பைறகைள �ழ�:வத�:� காரணமாகிய, ப�/த ெபாிய வைளவிைன@ைடய, 
அ>5த�:� காரணமான ேவக�� ேகாப�� உைடய யாைனக4 அைவ. 
 

ந�ந�ந�ந�பபபப����, , , , ெவ"உ�பைற BவK� ப6உ�ெப	ெவ"உ�பைற BவK� ப6உ�ெப	ெவ"உ�பைற BவK� ப6உ�ெப	ெவ"உ�பைற BவK� ப6உ�ெப	::::    தட�ைக தட�ைக தட�ைக தட�ைக     
ெவ	வ	 ெசலவி� ெவ)ளி ேவழ�ெவ	வ	 ெசலவி� ெவ)ளி ேவழ�ெவ	வ	 ெசலவி� ெவ)ளி ேவழ�ெவ	வ	 ெசலவி� ெவ)ளி ேவழ�....    

 
ந1ல பல, அ>5த�:� காரணமான பைறைய அ)�:�ப) ெசC@� ப�/த ெபாிய 
வைளவாகிய, அ>5த�:ாிய நைடைய@� ேகாப/ைத@� உைடய யாைனகைள. 
 
ெவ$உ - அ%ச/ைத/ த��, KவB� . �ழ*:வத�:� காரணமான, ப$உ உ	 
ெப��தட�ைக - ப�ைம@� ெப�ைம@� வைள@� உைடய 0தி�ைக, ெவ�வ� - 
அ%ச� உ(டா�:�. ெசல" -  நைட, அத� நைடைய� க(டாேல ம�க4 அ>சி ஓ) 
வழிவி�  விலகி வி வா'க4. 
இGவா� பாிசி1கைள அவ� இைடவிடா0 த�0 ெகா(ேட இ�	பா�, த�பா1 
வ�� ெபா�ந', பாண', விற�ய' ஆகியவ'கD�: இ/தைகய பாிசி1கைள/ 
த�வதி1 அவ� ைக ஓயமா�டா�. 
 

தரC இைட+ ததரC இைட+ ததரC இைட+ ததரC இைட+ த;க� ஒவில�;க� ஒவில�;க� ஒவில�;க� ஒவில�,,,,    
 
[ த�வதாகிய ெசய�1 நிைலெப�� நி�பதினி��� ஒழிவி1லாதவ�. 
 
தர" இைட - த�தலாகிய சமய/தி1. ‘தரவிட/0/ தாL/த1 இல� எ��மா�" எ�� 
A�வ' ந%சினா'�கினிய'. ஒவில� - இைடU)1லாதவ�; ெதாட'�0 ெகா /0� 
ெகா(ேட இ�	பவ�. ] 
 
நீ*க4 ெப�றைவ அைன/ைத@	 எ /0� ெகா(  வர இயலா0. ஆத�� நீ*க4 
ெப�றவ�றி1 உ*களா1 எ /0% ெச1ல �)யாதவ�ைற உ*கைள	 ேபால வ�த 
ேவ� ேவ� ேப'கD�: நிர�ப� ெகா �க ேவ() யி��:�. 



51 

 

 
வரவிைட� வரவிைட� வரவிைட� வரவிைட�     

ெப�றைவ பிற�பிற��) ஆ�+திெப�றைவ பிற�பிற��) ஆ�+திெப�றைவ பிற�பிற��) ஆ�+திெப�றைவ பிற�பிற��) ஆ�+தி....    
 
[ நீ*க4 ெச�றைமயா1 ெப�றவ�றி1 மி:தியானவ�ைற உ*கைள	 ேபால வ�த 
ேவ� ேவ� ேப' கD�: நிர�ப� ெகா /0. 
 
வ4ளைல% சா'�தைமயா1 அவ'கD� வ4ளைல	 ேபால	 பிற��:� வழ*:� 
த�ைமைய	 ெப�வா'க4. 
 
பல நா4 அ*ேக த*கியி��தைமயா1 உ*கD�: N�   நிைன" வ��. ’இ�த 
வள*கைள ெய1லா� ந� மைனவி�:� 5�ற/தா'�:� கா�)	 ெப�மித� அைடய 
ேவ( �’ எ�ற எ(ண� எF�. 
 
அதன1 அவனிட/தினி��� #ற	ப� % ெச1ல ேவ( � எனற �)"�: 
வ�N'க4. அவ=ைடய ேபர�4, ந�ைம வி�டா� ேபா0� எ�� ெதவி�)	 
ேபாCவி � எ�றப), ஆகேவ உ*க4 ஊைர  நா)% ெச1ல �)" ெசCN'க4. 
 

ெத�றன# ெசலCகைட� >@*தி� ஆயி�ெத�றன# ெசலCகைட� >@*தி� ஆயி�ெத�றன# ெசலCகைட� >@*தி� ஆயி�ெத�றன# ெசலCகைட� >@*தி� ஆயி�,,,,    
 
[ விைரவி1 அவனிட/தினி�� ேபாவைத �)" க� N'களானா1. 
 
ெத�ெற� - விைரவி1, ெசல" - ேபாத1. கைட� A� த1 - �)" ெசCத1. ] 
 
அதைன அவ� உண'�0 ெகா4வா�. பலகா1 பழகிய ந(ப'கைள	 பிாிவ0 
ேபா�ற வ�/த� அவ=�: உ(டா:�. அ�த	 பிாிைவ	 ெபா��காம1 அத�:� 
காரண� இ�னெத�� ெதாியாம1 த�ைன/தாேன ெவ�/0� ெகா4வா�.  
 

பல �ல:'பல �ல:'பல �ல:'பல �ல:'....    
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[ அ0 ெபா�ம� பலவிB� ெவ�/0. த� வ�/த/ைத ெவளி	பட	 பல�ைற 
ெசா1வானாத��, ’பல #ல�0' எ�றா'.] 
 
நீ*க4 ேபாவத�: அவ� எளிதி1 விைட ெகா �க மா�டா�. ெச1வ�, யா�ைக, 
பதவி �த�யைவ விைல யி1லாத உலக/தி1 #கெழா�ேற நிைல ெப�� எ�பைத% 
சீ'T�கி	 பா'	பா�. 
 
        நிநிநிநி�லா உலக+' நிைலைம 9�கி�லா உலக+' நிைலைம 9�கி�லா உலக+' நிைலைம 9�கி�லா உலக+' நிைலைம 9�கி....    
 
[ ெச1வ�� உட�#� பிற"� நீலகி1லாத உலக/ தி1 நிைல நி�:� #கைழ% 
சீ'T�கி	 பா'/0.  நிைல ெப��தைகைய உைட/தாத�� #கைழ  நிைலைம 
எ�றா'; ஆ:ெபய' எ�ப'  ந%சினா'�கினிய'. 
 
உ*க4 வி�	ப� இ0ெவன அறி�0 அ0 நியாய�தா ென�� எ(ணி, ’சாி ேபாC 
வா�*க4’ எ�� எளிதி1 K�ைம ேபா:�ப) விட மா�டா�. 
 

ெச�ெகன வி*�)வ� அ�ல�ெச�ெகன வி*�)வ� அ�ல�ெச�ெகன வி*�)வ� அ�ல�ெச�ெகன வி*�)வ� அ�ல�....    
 
[ இ*ஙன� ேபாக என�Aறி K�ைம உடேன வி வா� அ1ல�. 
 
ெச1க என வி �:வ� அ1ல� - ேபாக வி வான1ல�. ] 
 
ெதாF0�� நி�: Nராயி�,  ேநா�கி, ந1கி, பா)னி அணியா நி�க% M�), வா�:# 
தர/தர	 ப�கி, ெத�ெறன% ெசல" கைட� A� திராயி�, அத�:	 பல #ல�0, 
ேதாிேல :திைரைய	 O�), ஏ�றி, �ைற@ளி� கழி	பி, வி �:வ� அ1ல�; 
பி�ன'  நி�ைன ேநா�கி உலக/0 நிைலைமைய% சீ'T�கி, வரவிைட	 ெப�றைவ 
பிற' பிற'�: ஆ'/தி, இ*ஙன� ெச1வாயாக என� Aறி, அ*ஙன� நீ ேபாவத�:  
நா�ெடா  ேவழ� தர விைட/ த*க1 ஒவில� என �)�க' என �)/0� கா� வ'  
ந%சினா'�கினிய'. 
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ேசாழ நா@* வள�ேசாழ நா@* வள�ேசாழ நா@* வள�ேசாழ நா@* வள�    
 
இனி, காிகா1 வளவ=ைடய ஆ�சியிB4ள ேசாழ  நா�)� வள/ைத� Aற	 
#:கிறா' #லவ'.  
 
ேசாழ நா�)1 மைல@� மைலைய% சா'�த :றி>சி நில��, கா � கா�ைட% சா'�த 
�1ைல நில��, வயB� வயைல% சா'�த ம�த நில��, கடB� கடைல% சா'�த 
ெநCத1 நில�� உ4ளன. இய�ைகயான பாைல நில� இ1ைல. ”�1ைல@� 
:றி>சி@� �ைறைமயி1 திாி�0 பாைல எ�பேதா' ப)வ� ெகா4D�” எ�றப) 
ேகாைட� கால/தி1 �1ைல@� :றி>சி@� பாைல நிலமாக� கா�சி அளி�:�. 
ஆதலா1  ‘ நானில�’ எ�ற வழ�: உ(டாயி��; ’ஐ�நில�’ எ�� ெசா1வதி1ைல. 
 
#லவ' A�� ேசாழ நா�ைட இனி	 பா'	ேபா�. 
 
ஒ1ெல�ற ஓைசேயா  அைலக4 #ரD� கட�கைர ML�த அக�ற இட/ைத 
உைடய0 ேசாழநா . அ*ேக மி:தியாக ெந1 விைளகிற0. அவ�ைற� :தி'களி� 
ேசமி/0 ைவ	பா'க4. இ	ப) ஒGெவா� மா எ�=� அளைவ� ெகா(ட 
இட*க4ேதா��  ெந�:தி'க4 இ��:�. அதைன� A  எ�கிறா' #லவ'. 
ெந1ைல� A�) ைவ	பதனா1 அ	ெபய' வ�த0. அ*க*ேக தாL�த ெத�ைன 
மர*க4 இ��:�. த(ணிய ேசாைலக4 விள*:�. அ*ேக :)ம�க4 
வாLகிறா'க4. 
 

                    ஒ� என+ ஒ� என+ ஒ� என+ ஒ� என+     
திைரபிறழிய இ	�ெபளவ+' திைரபிறழிய இ	�ெபளவ+' திைரபிறழிய இ	�ெபளவ+' திைரபிறழிய இ	�ெபளவ+'     
கைர17:த அக� கிட�ைக கைர17:த அக� கிட�ைக கைர17:த அக� கிட�ைக கைர17:த அக� கிட�ைக     
மாமாவி�மாமாவி�மாமாவி�மாமாவி�    வயி�வயி� ெந�வயி�வயி� ெந�வயி�வயி� ெந�வயி�வயி� ெந�    
தா7தாைழ+ த8த8டைல� தா7தாைழ+ த8த8டைல� தா7தாைழ+ த8த8டைல� தா7தாைழ+ த8த8டைல�     
>* ெக>* ெக>* ெக>* ெகழீழீழீழீஇய )<வயிஇய )<வயிஇய )<வயிஇய )<வயினானானானா����. . . .     

 
[ ஒ1ெலன அைலக4 #ரDகி�ற ெபாிய கட�� கைர ML�த அக�ற இட*களி1 
மா எ�=� அள"4ள நில�ேதா��  ெந1B� தாL�த ெத�ைன@� உைடய 
:ளி'�த ேசாைலகD�,  ெந�:தி' நிர�பிய :)ம�களிட/தி1. 



54 

 

 
ஒ1என; ஒ�� :றி	#% ெசா1. திைர - அைல. பிறழிய - #ரDகி�ற, இ��ெபளவ� - 
ெபாிய கட1; காிய கடBமா�, கிட�ைக - ஊ'க4, ம( ம�*கினா� - இG"லக/0 
ஒ� ப�க/தி1. மா எ�ப0 ஒ� நில அள". தாைழ - ெத�ைன. த(டைல - ேசாைல.  
A  - :தி' ]  
 
அ*ேக உதிர/ேதா  கல�த ேசா�ைற� கா�ைக�:	 ப�யாக இ வா'க4. 
அவ�ைற� காிய கா�ைகக4 விF*:�. 
 

ெச0ேசா�ற பAமா:திய ெச0ேசா�ற பAமா:திய ெச0ேசா�ற பAமா:திய ெச0ேசா�ற பAமா:திய     
க	; கா�ைகக	; கா�ைகக	; கா�ைகக	; கா�ைக....    

 
[ இர/த/ேதா  கல�த ேசா�ைற உைடய உணைவ அ��திய காிய கா�ைக. 
 
ப� - கா�ைக�:� இ � ேசா�.] 
 
இGவா� ெச>ேசா�ைற	 பல காB� உ(டைமயினா1 ேவ� உணைவ 
வி��#கி�றன. மைனகளி1 உ4ள  ெநா%சி மர*களி� நிழ�1 :�)ைய ஈ�ற 
ஆைமக4 உ4ளன. அைத உ(  அதனாB� ெவ�	ைப அைட�த தானா1, பிற: 
பசி/த கால/தி1 தி�னலா� எ�� பா0கா/0 ைவ�:�. 
 

கவC �ைளயி� கவC �ைளயி� கவC �ைளயி� கவC �ைளயி�     
மனெகா#சி நிழ� ஆ;க8 மனெகா#சி நிழ� ஆ;க8 மனெகா#சி நிழ� ஆ;க8 மனெகா#சி நிழ� ஆ;க8     
ஈ�றியாைமத� பா���ஒ�பC�ஈ�றியாைமத� பா���ஒ�பC�ஈ�றியாைமத� பா���ஒ�பC�ஈ�றியாைமத� பா���ஒ�பC�. . . .     

 
[ தி�றைல ெவ�/ததானா1 மைனைய% ML�த ெநா%சி மர/தி� நிழ�னிட/தி1 
கிட�த ஈ�ற ெதாழிைல@ைடய ஆைமயி=ைடய :�)ைய/ தா� தி��, அ0"� 
ெவ�/தா1 அதைன	 பிைழ பசி�:� கால/0 உ(Iவத�:	 பா0கா/0 
ைவ�க"�, கவ" - தி�ற1. ஈ�றியாம-ஈ=தைல@ைடய ஆைம, யகர� வ�தைமயா1 
:��கர� :�றிய�கர� ஆயி��. பா'	# - :�), ஒ�ப - பா0கா/0 ைவ�க.) 
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இதி1 திைண மய�க� வ�த0. ம�த நில/தி1 இ��:� கா�ைக ெநCத1 நில/தி1 
உ4ள ஆைம� :�)ைய/ தி�=� எ�ற'. தவLபவ�ைற	 பா'	# எ�ப0 
இல�கண�. (ெதா1, மர#. 5.) 
 
ம�த நில/தி1 உ4ள உழவ'களி� சி� ெப(க4 விைளயா கிற'க4. ெநCத1 
நில/தி1 உ4ள மண� :�றிேல வ(ட1 இைழ/0 விைளயா கிற'க4. 
 

இைளேயா� வ8ட� அயரC�இைளேயா� வ8ட� அயரC�இைளேயா� வ8ட� அயரC�இைளேயா� வ8ட� அயரC�....    
 
[ இைளய உழவ' மகளி' ெநCத1 நில/தி� மண� :�றிேல வ(ட1 இைழ/0 
விைளயாட"�. 
இேளேயா' - இழய உழவ' மகளி'.  வ(ட1 - விைளயா � இட�, அயர - 
விைளயாட.] 
 
காிகால=ைடய நா�)1 ஒ�வைர ஒ�வ' பைக/0� ெகா4வதி1ைல. எ1ேலா�� 
சமாதானமாக வாL�தா'க4. அரசன0 அைவயிேல ஒ�றாக� கல�0 ெச�� 
#:வா'க4. அவ'களிட� இ��த மா�பாெட1லா� ேபாயி��:�. அGவா� 
காிகால� ஆ�சி #ாி�தா�. 
 

�திேயா� �திேயா� �திேயா� �திேயா�     
அைவ�) ெபா6தி�த�அைவ�) ெபா6தி�த�அைவ�) ெபா6தி�த�அைவ�) ெபா6தி�த�    பைக�ர8 ெசலC�பைக�ர8 ெசலC�பைக�ர8 ெசலC�பைக�ர8 ெசலC�....    

 
[ பல காலமாக	 பைகயி1 �தி'�தவ'க4 காிகால=ைடய அரசைவயிேல #:�ேபா0 
த��ைடய பைகைம�:� காரணமான ேவ�பா க4 எ1லா� ேபாக"�. 
 
�திேயா' - பைகயி1 �தியவ'க4. அைவ - அரசைவ, பைக�ர( - பைகயா1 வ�த 
மன ேவ�பா .]  
 
காிகால� த� �� வழ�கி�டவ'களி� வழ�ைக/ தீ'	பதி1 வ1லவ�. ’த��4 
ம�தைல ஆயினா' இ�வ' தம�: �ைறைம ெசயேவ() வ�0 சில ெசா�னா1 
அ%ெசா1 �)"க(ேட ஆராC�0 �ைற ெசCய அறி" நிர�பாத இளைம	 
ப�வ/தா� எ�� இகL�த  நைர �0ம�க4 உவ�:� வைக நைர�)/0 வ�0 
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�ைற ேவ() வ�த இ� திற/தா�� ெசா1�ய ெசா� ெகா(ேட ஆராC�0 அறி�0 
�ைற ெசCதா� காிகா� ெப�வள/தா� எ�=� ேசாழ�’ எ�� பழெமாழி எ�=� 
.�� உைரயி1 ஒ� ெசCதி வ�கிற0. இதனா1 காிகா1 வளவ� வழ�கி வா' இ� 
திற/தா�� ஏ�:� வைகயி1 �ைற வழ*கினா� எ�ப0 ெபற	ப �. 
 
இனி% ேசாழ நா�ைட	 பா'	ேபா�. 
 
அ*ேக மயி1க4 பல உ4ளன. பசிய பாக� பழ/ைத@� சிவ�த 5ைளைய உைடய 
வாகிய பாலா	 பழ/ைத@� தி��, வைள�0 வள'�த கா>சி மர/திB� ெசGவிய 
ம�த மர/திB� அ�த மயி1க4 த*கி, த��ைடய ெபைட மயி1க4 ஆரவாாி/0 
அைழ�:�ப)யாக அ*: நி��� ேபாகி�றன. 
 

�ட� கா0சி# ெச�ம	தி� �ட� கா0சி# ெச�ம	தி� �ட� கா0சி# ெச�ம	தி� �ட� கா0சி# ெச�ம	தி�     
மட�க8ண மயி� ஆல� மட�க8ண மயி� ஆல� மட�க8ண மயி� ஆல� மட�க8ண மயி� ஆல�     
ைப�பாக� பழ:'ணாிய ைப�பாக� பழ:'ணாிய ைப�பாக� பழ:'ணாிய ைப�பாக� பழ:'ணாிய     
ெச0Fைளய கனிமா:திெச0Fைளய கனிமா:திெச0Fைளய கனிமா:திெச0Fைளய கனிமா:தி. . . .     

 
[ வைள�0 வள'�த கா>சி மர/திB� ெச�ைம நிற� ெபா��திய ம�த மர/திB�, 
இளைமைய@ைடய பல க(கைள உைடய மயி1க4 ஆட பசிய	பாக� பழ/தி� 
பழ*க4 ெகா/0� ெகா/தாக உ4ள சிவ�த 5ைளைய உைடய பழ/ைத உ( . 
 
மட�க( - அறியாைமைய உைடய க( எ�ப0� ஆ�. க( எ�ற0 
ேதாைகயிB4ள பல க(கைள. ஆல – ஆட; 0ணாிய - ெகா/தாக உ4ள, மா�தி - 
உ( . ] 
 
நிலவள� மி�கைமயா1 க��#க4 ந�றான வள'�தி��கி�றன. அவ�ைற ெவ�) 
ஆைலயி�� % சா� பிழிவா'க4. 
 
க��ைப அ��:� ெபாF0� ெந1ைல அாி@� ெபாF0� கள/தி1 உ4ள 
உழவ'க4 ஊ�க/ேதா  ஆரவார� ெசC0 ெகா(ேட த� ெசயைல% ெசCகிறா'க4. 
 

அைற�க	�பி� அாிெந�A� அைற�க	�பி� அாிெந�A� அைற�க	�பி� அாிெந�A� அைற�க	�பி� அாிெந�A�     
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இன�களம� இைசெப	கஇன�களம� இைசெப	கஇன�களம� இைசெப	கஇன�களம� இைசெப	க. . . .     
 
[ அ�/தைல@ைடய க��பிB�, அாி@�  ெந1�B� அ�வைட ெசC@� 
A�டமாகிய உழவ'க4 ஆரவார� ெப�கி �ழ*க. 
அைற - அ�/த1, இன� - A�ட�. களம' - ஏ'�கள/தி1 ெதாழி1 ெசC@� உழவ'. 
இைச - ஓைச. ] 
 
 நீர�ற வற(ட இட/திB� அ �ப*ெகா) பட'� தி��கிற0. பக�ைற எ�ற 
ெகா) பட'�தி��கிற0. தளி'க4 நிர�பிய #�க மர*க4 உ4ளன. இGவள" 
மர*கைள@� ெகா)கைள@� உைடயதாக உ4ள அ�த% ேசாைல தாL�0 
இ��கிற0. ஞாழ1 எ�=� மர*க4 அ��#கDட� நி�கி�றன. இ	ப)	 பலவைக 
மர*க4 ML�த0 அGவிட�. 
 

வற% அ*�பி� வற% அ*�பி� வற% அ*�பி� வற% அ*�பி� இவ� பக�ைற+ இவ� பக�ைற+ இவ� பக�ைற+ இவ� பக�ைற+     
தளி����கி� தா7காவி� தளி����கி� தா7காவி� தளி����கி� தா7காவி� தளி����கி� தா7காவி�     
    நைனநைனநைனநைனஞாழெலா* மர;)ஞாழெலா* மர;)ஞாழெலா* மர;)ஞாழெலா* மர;)ழீழீழீழீஇயஇயஇயஇய    
அவ8அவ8அவ8அவ8....    

 
[ வற(ட இட/தி� பட�� அ �ப* ெகா)ைய@� உய'�த பக�ைறைய@� 
தளி'கைள@ைடய #�க மர/ைத@� ெகா(ட0�, தாL�த0மாகிய அ�த% 
ேசாைலயி1, அ��#கைள@ைடய ஞாழேலா  பிற மர*க4 A�டமாக வள'�த 
அGவிட/தி1. 
 
வற4 - வற�சி. இவ' - பட��. தாL - த*:தB மா�.  நைன - அ��#. ஞாழ1 ஒ� 
வைக� ெகா�ைற. :ழீஇய - A�டமாக வள'�த. ] 
 
அ�த இட/தி1 சில கால� த*கி% ச�	# ஏ�ப� டா1 அ*கி��0 நீ*கி 
மா�கி�றன. 
 
�1ைல நில/தி1 தள" எ�ற �1ைல பட'�தி��கிற0. அ�த/ தளைவ@� பர�த 
ேதானறிைய@�, அல'கி�ற �1ைலயிைன@�, O உ:கி�ற ேத�றாைவ@�, ெபா� 
ேபா�ற Oவிைன@ைடய ெகா�ைறயிைன@� நீலமணி ேபா�ற Oவிைன@ைடய 
காயாவிைன@� உைடய ந1ல கா�)1 உைற சில கால� உைறவ'. பிற: அ0 
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ச�/0வி�டா1 ம�த நில/0�:% ெச1வா'க4. அ*:4ள கா�சிகைள@� 
அ*:4ளா' ஒF�க/ைத@� #கLவா'க4. பிற: அ*:� ச�	# ஏ�ப �. 
 

அவ8�ைனயி� அக��மாறி அவ8�ைனயி� அக��மாறி அவ8�ைனயி� அக��மாறி அவ8�ைனயி� அக��மாறி     
அவி7தளவி� அக�ேதா�றி அவி7தளவி� அக�ேதா�றி அவி7தளவி� அக�ேதா�றி அவி7தளவி� அக�ேதா�றி     
ந)��ைல உ)ேத�Nப ந)��ைல உ)ேத�Nப ந)��ைல உ)ேத�Nப ந)��ைல உ)ேத�Nப     
ெபா�ெகா�ைற மணி�காயா ெபா�ெகா�ைற மணி�காயா ெபா�ெகா�ைற மணி�காயா ெபா�ெகா�ைற மணி�காயா     
ந��றவி� நைட�ைனயி�ந��றவி� நைட�ைனயி�ந��றவி� நைட�ைனயி�ந��றவி� நைட�ைனயி�, , , ,     

 
[ அGவிட/தி1 ச�	# உ(டானா1 அGவிட/ைத N�  நீ*கி மாறி, இதL 
அவிL�ததள"�, விாி�த ேதா�றி@�, அல'�த �1ைல@�, உ:கி�ற ேத�ற 
மர/தி� O"�, ெபா�நிற� ெப�ற ெகா�ைற மல��, நீலமணிைய	 ேபா�ற 
காயா"� உ4ள ந1ல �1ைல நில/தி� வாLவ0 ச�/0	 ேபானா1. 
 
அவ( - அGவிட/தி1, �ைனயி� - ச�	# ஏ�ப�டா1, அவிL - இதL விாி�த. தள" 
- ெச��1ைல. ந: -ஒளி ெப�ற, உ: - உதி��. ேத�N - ேத�றா�O, மணி - நீலமணி. 
#ற" – �1ைலநில�; நைட - ஒF�க�. �ைனயி� - ச�	# ஏ�ப�டா1. ] 
 
இனி, 5றாமீ�க4 உலா"கி�ற விாி�த கட�1 உ4ள இ� மீ�கைள உ(ட 
A�டமாகிய  நாைரக4, O�க4 நிர�பிய #�ைன மர/தி� கிைளயி1 த*கினா1, 
ஓ*கி N5� கட1 அைலயி� ஒைச�:	 பய�0 இனிய பைன மர/தி� மட1களி1 
த*க"�. 
 

Fறவழ;)� இ	�ெபளவ+' Fறவழ;)� இ	�ெபளவ+' Fறவழ;)� இ	�ெபளவ+' Fறவழ;)� இ	�ெபளவ+'     
இறC அ	:திய இனநாைர இறC அ	:திய இனநாைர இறC அ	:திய இனநாைர இறC அ	:திய இனநாைர     
D���D���D���D���ைன# சிைன# சிைன# சிைன# சிைனைனைனைன#ேச�பி� #ேச�பி� #ேச�பி� #ேச�பி�     
ஓ;)திைர ஒAெவாீஇ+ ஓ;)திைர ஒAெவாீஇ+ ஓ;)திைர ஒAெவாீஇ+ ஓ;)திைர ஒAெவாீஇ+     
தீ�ெப8ைண மட�ேச�பC�தீ�ெப8ைண மட�ேச�பC�தீ�ெப8ைண மட�ேச�பC�தீ�ெப8ைண மட�ேச�பC�. . . .     

 
[ 5றா மீ�க4 உலா"� விாி�த கட�1 உ4ள இ� மீ�கைள உ(ட A�டமாகிய 
நாைரக4, O�கைள உைடய #�ைன மர/தி� கிைளயி1 த*கினா1, உய'�0 N5� 
கடலைலகளி� ஒைச�:	 பய�0 இனிய பைன மர/தி� மட�ேல த*க"�.  
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ெபளவ� - கட1, இன� - A�ட�. சிைன - கிைள. ேச	பி� -த*கினா1. ெவாீஇ - 
அ>சி. தீ� - இனிைம; K*ைக  நிைன�0 ெசா�னப), ேச	ப - த*க. ] 
 
:ைல:ைலயாக� காC/த ெத�ன மர*களி� காC� :ைலகைள@�, வாைழைய@�, 
ெகாFவிய கா�தைள@�, மல'�த 5ர#�ைனைய@�, 0) ஓைச ேபா�ற ஓைசைய 
உைடய ேபரா�ைதயிைன@� உைடய :)யி�	ைப உைடய பா�க/தி1 வாF� 
மாதவ' அGவிட/தி1 ச�	# ஏ�ப�டா1 :றி>சி நில/0�:% ெச�� 
அGவிட/ைத	 #கLகிறா'க4. 
 

ேகா%ெத;கி� )ைலவாைழ� ேகா%ெத;கி� )ைலவாைழ� ேகா%ெத;கி� )ைலவாைழ� ேகா%ெத;கி� )ைலவாைழ�     
ெகா6;கா:த% மல�நாக+ெகா6;கா:த% மல�நாக+ெகா6;கா:த% மல�நாக+ெகா6;கா:த% மல�நாக+'+ '+ '+ '+     
'<�)<ைஞ� )<�பா�க+''<�)<ைஞ� )<�பா�க+''<�)<ைஞ� )<�பா�க+''<�)<ைஞ� )<�பா�க+'. . . .     

 
[ காCகைள@ைடய ெத�ைனமர�� :ைலகைள@ைடய வாைழ@� ெகாFவிய 
கா�தD�, மல'�த 5ர#�ைன@�, உ �ைகயி� ஒ� ேபா�ற ேபரா�ைதைய@� 
உைடய :றி>சி நில/0�: (ெச��.) 
 
ேகா4 - காC.  நாக� - 5ர#�ன. 0) - உ �ைக. :)ைஞ – ேபரா�ைத. பா�க� - 
:றி>சி நில/0 ஊ'. ] 
 
:றி>சி நில/தி1 வ( க4 யாைழ	 ேபால �ர1கி�றன. அ�த	 பா� �: ஏ�ப/ 
த� கலாவ/ைத விாி/த இைளய மயி1க4 நில" ேபா�ற நிற�ைடய மண1 
ேம�)1 பலவாக	 ெபய'�0 ெச1கி�றன. 
 

யா7வ8<� ெகாயா7வ8<� ெகாயா7வ8<� ெகாயா7வ8<� ெகாைளைளைளைள�)ஏ�ப��)ஏ�ப��)ஏ�ப��)ஏ�ப�        
கலவ�விாி+த மடம0ைஞ கலவ�விாி+த மடம0ைஞ கலவ�விாி+த மடம0ைஞ கலவ�விாி+த மடம0ைஞ     
நிலெவ�க�� பலெபயரநிலெவ�க�� பலெபயரநிலெவ�க�� பலெபயரநிலெவ�க�� பலெபயர....    

 
[ யாLேபால �ரB� வ()� பா� �: ஏ�றப) த� ேதாைகைய விாி/த இைளய 
மயி1 நில" ேபா�ற நிற/ைத@ைடய மண1 ேம�)1 பலவாக% ெச1ல. 
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ெகாைள - பா� . கலவ� - ேதாைக. எ�க' - ேம . நில"எ�க' - மில" பட'�த ேம  
எனB� ஆ�. பல ெபயர - பலமாக% ெச1ல. ] 
 
அ*ேக ேதைன@� கிழ*ைக@� ெகா(  ேபாC வி�கிறா'க4. அவ�றி�:	 
பதிலாக மீன ெநCைய@� நறைவ@� வா*கி% ெச1கிறா'க4. 
 
ேத� ெநCெயா  கிழ*:மாறிேயா'  
மீ� ெநCெயா  கற"ம�க"�.  
 
[ ேத=�:/ ேதெனC எ�ப0 ஒ� ெபய'. கிழ*: - பலவைக� கிழ*:க4, மாறிேயா' 
- வி�றவ'க4. மீ� ெநC - மீனி� ெகாF	பி���0 உ(டா�கிய ெநC. நற" - க4. 
ம�க - வா*கி% ெச1ல.] 
 
இனிய க��#கைள@� அவைல@� A�ப /தி வி�கிறா'க4 சில'. அவ'க4 
அவ���:	 பதிலாக மா� தைசேயா  க4ைள@� வா*கி�ெகா(  ெச1கிறா'க4. 
 

தீ;க	�ெபா டவ�வ)+ேதா� தீ;க	�ெபா டவ�வ)+ேதா� தீ;க	�ெபா டவ�வ)+ேதா� தீ;க	�ெபா டவ�வ)+ேதா�     
மா�)ைறெயா* ம'ம�கC�மா�)ைறெயா* ம'ம�கC�மா�)ைறெயா* ம'ம�கC�மா�)ைறெயா* ம'ம�கC�    

 
[ தீ*க��# - இனிய க��#. வ:/ேதா' - A�ப /தி வி�றவ'க4. மா�:ைற - மா� 
தைச, ம0- க4. ம�க - வா*கி% ெச1ல.] 
 
:றி>சி நில/தி1 உ4ளவ'க4 மி:தியாக	 பா வ0 :றி>சி	ப(. அ�த� 
:றி>சிைய ெநCத1 நில/திB4ள பரதவ' பா கிறா'க4. ெநCத1 நில/தி�:ாிய0. 
ெநCத1O. அத=ைடய மண�4ள க(ணிைய மைலவாL :றவ' M கிறா'க4. 
 

)றி0சி பரதவ� பாட)றி0சி பரதவ� பாட)றி0சி பரதவ� பாட)றி0சி பரதவ� பாட, , , , ெந/த� ெந/த� ெந/த� ெந/த�     
    நநநந��D; க8ணி )றவ� 1ட��D; க8ணி )றவ� 1ட��D; க8ணி )றவ� 1ட��D; க8ணி )றவ� 1ட....        

 
[ :றி>சி	ப(ைண ெநCத1 நில/தி1 உ4ள பரதவ' பாட"�, ெநCத1 நில/தி1 
உ4ள மண� ெபா��திய க(ணிைய மைலவாL :றவ' Mட"�. 
பரதவ' - ெநCத1 நில/ேதா'. க(ணி - தைலயி1 அணி@� மாைல.] 
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�1ைல நிலமாகிய கா�)1 உ4ளவ'க4 ம�த நில/தி�:ாிய ம�த	ப(ைண	 
பா கிற'க4, ம�த நில/தி B4ள பா� �கார'க4 நீல நிற� ெபா��திய �1ைல 
நில/0�:ாிய பலவைக	 பாட1கைள	 பாட. 
 

கானவ� ம	த� பாட அகவ� கானவ� ம	த� பாட அகவ� கானவ� ம	த� பாட அகவ� கானவ� ம	த� பாட அகவ�     
கீ�நிற ��ைல� பஃறிைண கீ�நிற ��ைல� பஃறிைண கீ�நிற ��ைல� பஃறிைண கீ�நிற ��ைல� பஃறிைண     BBBBவலவலவலவல    

 
[ கானவ' - கா�  நிலமாகிய �1ைல நில/திB4ேளா'. அகவ' - ம�த நில/திB4ள 
பா� �கார'க4. நீ1நிற� எ�ற0 �1ைல நிலமாகிய கா� �: அைட. பஃறிைண - 
பல வைகயான பாட1க4. ] 
 
கா�)டமாகிய �1ைல நில/திB4ள ேகாழிக4 ம�த நில/தி1 உ4ள  ெந�கதிைர/ 
தி�கி�றன. ம�த நில/தி1 N களி1 உ4ள ேகாழிக4 மைலயி1 விைள@� 
திைனைய/ தி�ன"�, மைலயிட/தி1 வாF� ம�திக4 ெநCத1 நில/0� கழியிேல 
ELக"�, கழியி1 திாி@�  நாைரக4 மைலயிேல கிட�க"�.  
 

கான�ேகாழி கதி�)+த கான�ேகாழி கதி�)+த கான�ேகாழி கதி�)+த கான�ேகாழி கதி�)+த     
மன�ேகாழி தின�கவர மன�ேகாழி தின�கவர மன�ேகாழி தின�கவர மன�ேகாழி தின�கவர     
வைரம:தி கழிJ7க� வைரம:தி கழிJ7க� வைரம:தி கழிJ7க� வைரம:தி கழிJ7க�     
கழிநாைர வைர இ��பகழிநாைர வைர இ��பகழிநாைர வைர இ��பகழிநாைர வைர இ��ப. . . .     

 
[ �1ைல நிலமாகிய கா�)B4ள ேகாழி ம�த நில/0 ெந�கதிைர� :/தி/ 
தி�ன"�, N�)1 வள�� ேகாழிக4 மைலயி1 விைள@� திைனைய� கவ'�0 
உ(ண"� மைலயி1 வாF� :ர*:க4 ெநCத1 நில/0� கழியி1 ELக"�, 
கழியி1 உ4ள  நாைரக4 மைலைய அைட�0 த*க"�. 
கழி - ெநCத1 நில/0�கழி. இ�	ப - த*க.] 
 
இGவா� :றி>சி, �1ைல, ம�த�, ெநCத1 எ�=� நா1வைக நில*கD� உைடய 
நா க4 ேச'�த0 ேசாழ நா .  
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’பர		# ஓ�ப"�, அயர"�, மயி1 ஆல, மடமி>ைஞ பல ெபயர"�, நாைர ேச	ப"�, 
அகவ' அக�� மாறி	 பஃறிைண Kவல"�, கானவ'  நைட �ைனயி� ம�த� 
பாட"�, பா�க/0	 பரதவ' :றி>சி பாட"�, கிழ*: மாறிேயா'  நற" ம�க"�, 
அவ1 வ:/ேதா' ம0 ம�க"�, :றவ' க(ணி Mட"�, ேகாழி கதி' :/த"�, 
மைன�ேகாழி திைன�கவர"�, ம�தி ELக"�,  நாைர வைர இ�	ப"�,  நா1நா  
:ழீஇ, மாமாவி� வயி�வயி� ெந�A  ெகழீஇய  நா ’ எ�� �)/0� கா� வ' 
ந%சினா'�கினிய'.  
 
இGவா� :ளி'�த இட*கைள@ைடய :றி>சி �த�ய 'நா�: Aறாகிய நா க4 
திர(ட இட� ேசாழ வளநா . 
 

த8ைவ�பி� கா�கா* )ாீஇத8ைவ�பி� கா�கா* )ாீஇத8ைவ�பி� கா�கா* )ாீஇத8ைவ�பி� கா�கா* )ாீஇ....    
 
[ :ளி'�த இட*கைள@ைடய நா1வைக கா க4 ேச'�0.   ைவ	#-இட�. :ழிஇ- 
A).] 
 
உலக/தி1 உ4ளவ'க4 காிகாலன	 #கLகிறா'க4. அ	ப) இG"லக/ைத� 
:�றமி�றி	 பா0கா	பவ� அவ�. த�=ைடய :ைட ஒ��ேம எ*:� பரவ, 
யாவ�� காவல=ைடய ஆைண ஒ�ைறேய Aற, ெப�ைம@ட� ஆ�சி #ாி�த மி�க 
அ�ைப@�, த�ம/ேதா  ேச'�த ஆ�சி/ திற/ைதயறி�த ெச*ேகாைல@� உைடய 
அ�த� காிகா1வளவ� வாLவானாக! ெவ1Bகி�ற ேவ�பைடைய உைடய ம�ன� 
அவ�. 
 

ம8ம	;கின� ம�இ�றி ம8ம	;கின� ம�இ�றி ம8ம	;கின� ம�இ�றி ம8ம	;கின� ம�இ�றி     
ஒ	)ைடயா� ஒ�� >ற� ஒ	)ைடயா� ஒ�� >ற� ஒ	)ைடயா� ஒ�� >ற� ஒ	)ைடயா� ஒ�� >ற�     
ெபாிதா8ட ெப	;ேக8ைம ெபாிதா8ட ெப	;ேக8ைம ெபாிதா8ட ெப	;ேக8ைம ெபாிதா8ட ெப	;ேக8ைம     
அறென* �ண�:த திற� அறி ெச;ேகா�அறென* �ண�:த திற� அறி ெச;ேகா�அறென* �ண�:த திற� அறி ெச;ேகா�அறென* �ண�:த திற� அறி ெச;ேகா�    
அ�ேன� வாழிஅ�ேன� வாழிஅ�ேன� வாழிஅ�ேன� வாழி! ! ! ! ெவ�ேவ� )ாிசி�ெவ�ேவ� )ாிசி�ெவ�ேவ� )ாிசி�ெவ�ேவ� )ாிசி�....    

 
[  உலக/திட/தி1 சிறி0� :�ற� இ1லாம1 எ*:� த� :ைடேய பரவ"� யாவ�� 
த� ஆைண ஒ�ைறேய மா�பா)�றி� Aற"�, ெபாிதாக ஆ(டெபாிய ந�ைப 
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உைடய, அற/ேதா  ேச'�த பலவைக ஆ�சி/ திற/ைத அறி�த ெச*ேகாைல	 
ெப�ற அ/தைகய காிகா1 வளவனாகிய ெவ�றிைய@ைடய ேவைல	 ெப�ற ம�ன� 
வாLக. 
 
ம�*: -இட�. ம� -:�ற�. யாவ�� மகிF�ப) அவரவ��ேக�ற  நல*கைள% 
ெசCதைமயா1 யாவ�� ஒேர மாதிாியாக அவைன	 #கL�தா'க4. ெபாி0 ஆ(ட -
ேவ� யா�� ஆள�)யாத அளவி1 ெபாிய ஆ�சிைய	 #ாி�த. ] 
 

காவிாியி� ெப	ைமகாவிாியி� ெப	ைமகாவிாியி� ெப	ைமகாவிாியி� ெப	ைம    
 
இனி, ேசாழநா�ைட வள	ப /0� காவிாியி� ெப�ைமைய� Aற வ�கிறா' #லவ'. 
அரசா�சி ெசC@� , ம�ன'க4, த� :)கைள எGவா� 0யாி�றி� கா	ப0 
எ�� ந *:�ப), பல வைகயாக% சிற	#	 ெப�ற விள�க/ைத/ த�� ந1ல 
பலகிரண*கைள	 பர	#கிற0 கதிரவ�. எ*:� ஒேர ெவ	ப�, ப5ைம�ேக இட� 
இ1ைல. 
 
க>சா% ெச)க4 க�:கி�றன. மர*களி� ெகா�#க4 தீ	ப�றி எாிகி�றன. 
ெப�ைமைய@ைடய மைலகளி���த NF� அ�விக4 எ1லா� வற(  ேபாயின. 
அ�றி@� A�டமாகிய ேமக*க4 கட�B4ள த(ணீைர �க�க மற�0வி�டன. 
இGவா� மிக	ெபாிய ப>ச� உ(டாகி  ந�:ண� இ1லாத ெபா1லாத கால/திB� 
காவிாி த� வள� :��வதி1 . 
 

ம�ன� ந*;க+ ேதா�றி� ப�மா8 ம�ன� ந*;க+ ேதா�றி� ப�மா8 ம�ன� ந*;க+ ேதா�றி� ப�மா8 ம�ன� ந*;க+ ேதா�றி� ப�மா8     
எ�ைலத	ந� ப�கதி� பர�பி� எ�ைலத	ந� ப�கதி� பர�பி� எ�ைலத	ந� ப�கதி� பர�பி� எ�ைலத	ந� ப�கதி� பர�பி�     
)�ைல காியC� ேகாெடாி ைந�பC� )�ைல காியC� ேகாெடாி ைந�பC� )�ைல காியC� ேகாெடாி ைந�பC� )�ைல காியC� ேகாெடாி ைந�பC�     
அ	வி மாமைல நிழ+தC� ம�ற� அ	வி மாமைல நிழ+தC� ம�ற� அ	வி மாமைல நிழ+தC� ம�ற� அ	வி மாமைல நிழ+தC� ம�ற�     
க	வி வான� கட�ேகா% மற�பC� க	வி வான� கட�ேகா% மற�பC� க	வி வான� கட�ேகா% மற�பC� க	வி வான� கட�ேகா% மற�பC�     
ெப	வற� ஆகிய ப8பி� காைல-�ெப	வற� ஆகிய ப8பி� காைல-�ெப	வற� ஆகிய ப8பி� காைல-�ெப	வற� ஆகிய ப8பி� காைல-�....    

 
[ பைக ம�ன'கெள1லா� ந *:�ப)யாக/ ேதா�றி, பல வைகயாக 
மா�சிைம	ப�ட விள�க� த��  ந1ல பல கிரண*கைள	 பர	பி, க>சா% ெச) 
காிய"�, மர*களி� கிைளகளி1 ெந�	#	 ப�ற"�, ெபாிய மைலகளி1 அ�விக4 
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இ1ைலயாக"�, ம��4ள ெதா:தியாகிய ேமக*க4 கட�1 நீைர �க	பைத 
மற�க"�, ெபாிய ப>சமாகிய நலம�ற கால*களிB�. 
 
ம�ன' - பைக ம�ன'. ப�மா( -பலவாக மா�சிைம	ப�ட; எ1ைல - ெவளி%ச�. 
ந� எ�ற0 ம�ற� கால/0  நிைலைய% ெசா�னப),  ந�பலகதி', இ	ேபா0 
தீைமைய உ(டா�கிய0. :1ைல - க>சா. ேகா  - மர� கிைளக4.  ைந	ப - எளிய,  
நிழ/த - இ1ைலயாக, க�வி வான� - ெதா:தியாகிய ேமக*க4. கட1 ேகா4-கட�1 
நீ' �க/தைல. 
 
இ	ப)	 ெபாிய ப>ச� உ(டாகி, ந�ப(#க4 யா"� இ1லாம1 ேபான 
கால/திB� காவிாி  நல� ெசCகிறதா�. 
 

ெப	வற� ஆகிய ப8�இல காைல-�ெப	வற� ஆகிய ப8�இல காைல-�ெப	வற� ஆகிய ப8�இல காைல-�ெப	வற� ஆகிய ப8�இல காைல-�....    
[ ெபாிய வற�சிமி�க ப>ச� உ(டாகிய ந�ப(#க4 இ1லாத கால/திB� 
நா�)B� ம�களிட/திB� ப>ச/தினா1 ந�ப(#க4 மைற�தன எ�றப). ] 
 
இ/தைகய ப>ச கால/திB� காவிாியா�  நைற� ெகா)@�  நர�த	 #1B� அகிB� 
ச�தன�மாகிய 5ைமைய/ 0ைறேதா�� 0ைறேதா�� இைள	பாற/ த4ளி	 
ேபாகிற0. 
 

நைற-� ஈர:த��நைற-� ஈர:த��நைற-� ஈர:த��நைற-� ஈர:த��    அகிK� ஆர�� அகிK� ஆர�� அகிK� ஆர�� அகிK� ஆர��     
'ைற'ைற ேதா�� ெபாைற உயி�+' ஒ6கி'ைற'ைற ேதா�� ெபாைற உயி�+' ஒ6கி'ைற'ைற ேதா�� ெபாைற உயி�+' ஒ6கி'ைற'ைற ேதா�� ெபாைற உயி�+' ஒ6கி....    

 
[  நைற� ெகா)@� நர�த	 #1B� அகிB� ச/தன�மாகிய பார/ைத/ 0ைற0ைற 
ேதா�� த4ளிவி�  ஓ). 
 
 நைற - ஒ�வைக  ந�மண� ெகா). நர�த - ஒ� வைக ந�மண	 #1. ஆர� - ச�தன�. 
ெபாைற உயி'/0 - பார/ைத இற�கி, அ*க*ேக த4ளி% ெச�� எ�றப). ] 
 
#0 ெவ4ள� Kைர@ட� வ�கிற0. ஆரவார/ேதா  ஓ கிற0. :ள/திB� 
ேகா�டக� எ�ற ம �களிB� #:கி�ற0. 



65 

 

 
Bைர+தைல� )ைர��ன� வைர�பக� �)ெதா��Bைர+தைல� )ைர��ன� வைர�பக� �)ெதா��Bைர+தைல� )ைர��ன� வைர�பக� �)ெதா��Bைர+தைல� )ைர��ன� வைர�பக� �)ெதா��....    

 
[ Kைரைய/ தைலயிேல உைடய ஆரவார/ைத@ைடய நீ' :ள/திB� ம �களிB� 
#:�ேதா��. 
 
:ைர	#ன1 - ஆரவார/ைத@ைடய நீ'. வைர	# அக� - :ள/திB� ம �களிB�. 
’வைர�க	ப த�� வைர	#: ஆ: ெபய'’ எ�� எF0வா'  ந%சினா'�கினிய'. 
 
ஆ�றி1 நீ' வ�தைமயா1 மகளி' ேவகமாக� :தி/0 ELகி விைளயா கிறா'க4.  
 

�ன� ஆ*� மகளி� க'ெமன� )ைடய�ன� ஆ*� மகளி� க'ெமன� )ைடய�ன� ஆ*� மகளி� க'ெமன� )ைடய�ன� ஆ*� மகளி� க'ெமன� )ைடய....    
 
[ க0ெமன - விைரவாக, :ைடய - ELகி விைளயாட. ] 
 
 இGவா� வ�த ெவ4ள/தினா1  ெந1  ந�றாக விைளகிற0. அைத அ�வைட 
ெசCகிறா'க4.  ெந�கதி' ��றி% சாC�தி�/த�� அவ�ைற அ�	பவ'க4 
வைள�0 நி�� அாிவாளி� வாயாேல ெந1ைல அ��கிறா'க4.  
 

>னி� )ய+தி� வா/ெக� அாி:' >னி� )ய+தி� வா/ெக� அாி:' >னி� )ய+தி� வா/ெக� அாி:' >னி� )ய+தி� வா/ெக� அாி:'     
 
[ :னி�0 நி�� அாிவாளி� வாயாேல  ெந1ைல அாி/0, Aனி - :னி�0, :ய� - 
அாிவா4.] 
 
ெந1 அ�வைடயான பிற: அவ�ைற/ திர�) E�ைடகளி1 அ �:கிறா'க4. 
அாி�த M�ைட மைல ேபால அ �:கிற'க4.    
 

1*1*1*1*ேகா* ஆக� பிற�கி ேகா* ஆக� பிற�கி ேகா* ஆக� பிற�கி ேகா* ஆக� பிற�கி     
 
[ M�ைட மைலயாக அ �கி. ேகா  - மைல. பிற�கி- அ �கி.] 
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இGவா� ஒGெவா�  நாD� அ�/த ெந�கதி'கைள� கடாவி�  அ)/0 ெந1ேல/ 
திர�)� :வி�கிறா'க4. 
 

    நாநாநாநா%ெதா�� %ெதா�� %ெதா�� %ெதா��     
)�� என� )ைவஇய)�� என� )ைவஇய)�� என� )ைவஇய)�� என� )ைவஇய    )�)�)�)�றாறாறாறா� )�ைப� )�ைப� )�ைப� )�ைப....    

 
[ ஒGெவா� நாD� :�ைற	 ேபால� :வி/த :�றாத  ெந�:விய1, :ைவ இய - 
:வி�க	 ெப�ற. :	ைப - :விய1. ] 
 
ெந1 E�ைடகைள� :தி'களி1 ேசமி/0 ைவ�கிறா'க4. ெந�*க அைம/த :திாி1 
ெவ�றிட� இ1ைலயா:�ப) கிட�:�ப) அ �:கிறா'க4.  
 

FFFF*:ெத�� Jைடயி� இட�ெகட� கிட�)*:ெத�� Jைடயி� இட�ெகட� கிட�)*:ெத�� Jைடயி� இட�ெகட� கிட�)*:ெத�� Jைடயி� இட�ெகட� கிட�)����. . . .     
 
[  ெந�*க அைம/த :திாி1 ெவ�றிட� இ1ைலயா:� ப) கிட/த�:� காரணமான.  
ெத��Eைட - ெந�*கிய E�ைட. ] 
 
’க �ெத�� Eைட-ேகா�ைட@மா�’  எF0வ' ந%சினா'�கினிய'.  
 
இGவா� விைள�த ெம1�� அள" எ	ப) இ��கிற0? 
 
ெச�ெந1�� விைள" ஒ� ேவ��: ஆயிர�கலமாக இ��கிற0. அGவா� 
உ(டா:� வள� காவிாியா1 ஆகிய0. அ�த� காவிாியா1 #ர�க	ப � நா� �: 
உாியவ� காிகா1வளவ�. 
 

சாA ெந�A� சிைறெகா% ேவA சாA ெந�A� சிைறெகா% ேவA சாA ெந�A� சிைறெகா% ேவA சாA ெந�A� சிைறெகா% ேவA     
ஆயிர� விைள-@டாக� ஆயிர� விைள-@டாக� ஆயிர� விைள-@டாக� ஆயிர� விைள-@டாக�     
காவிாி �ர�)� நா*கிழ ேவாேனகாவிாி �ர�)� நா*கிழ ேவாேனகாவிாி �ர�)� நா*கிழ ேவாேனகாவிாி �ர�)� நா*கிழ ேவாேன    

 
[ ெந1�� வர�#க�)ன ேவ� நில� ஆயிர� கல� விைளைவ உைடயதாக% ெசC0 
காவிாி பா0கா�:� கா  தன�ேக உாிய த�ைமைய உைடய காிகா1 வளவ�.] 
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'ெபா�ந, ேகா)ய' ெகா(டதறிந, #கL ேம�ப ந, எழி� கிழவ, கா ைற கட"� 
கட� கழி	பிய பி�ைற, ெநறி திாி�0 ஏராஅ0, ஆ�ெறதி'	ப தB�  ேநா�ற 
த�பயேன, ேபா�றி� ேக(மதி, நி� இ�� ேபெரா�கெலா  பசி ஒராஅ1 
ேவ()�,  நீ)�� எFமதி: யா=� இ�ைம தீர வ�தென�; உ�ெகF :�சிலாகிய 
உ�வ	 பஃற' இைளேயா� சி�வ�, காிகா1 வளவ�, நா கிழேவா�, :�சி1; 
அ�ேனா� தா4 நிழ1 ம�*கி� :�கி, ம�ன' ந *க/ ேதா�றி, வாழி என/ 
ெதாF0 �� நி�:Nராயி�,  நா�ெடா  ேவழ� தரவிைட/ த*கேலா வில� 
என�A�) விைன�)" ெசCக’ எ�ப0 ந%சினா'�கினிய' கா� � விைன�)". 
 

ெபா	நரா���பைட உைரநைடெபா	நரா���பைட உைரநைடெபா	நரா���பைட உைரநைடெபா	நரா���பைட உைரநைட    
 
இைடயறாத ெச1வ வ�வாயிைன உைடய அக�ற இட/ைத உைடய ெபாிய 
ஊ'களிட/0, விழா�கழி�த பி�னாளி1 அ*ேக ெப�கி�ற ேசா�ைற வி��பாம1, 
விழா� ெகா(டா � ேவ�றிட/ைத� க�திய உபாய/ைத அறி�த ெபா�ந, 
மா�:ள�# அF/திய இட/ைத ெயா/த இர(  ப�க/திB� தாL�0 ந வி1 
உய'�த :ட/திைன@�, விள�கின0 எாிகி�ற நிற/ைத@ைடய விசி/0	 ேபா'/த 
ேதா1, மிக அறிய	படாத இைளய க�	ப/ைத உைடய சிவ�த நிற/ைத 
ெப�றவDைடய அழகிைன@ைடய வயி�றி� ெம1�தாகிய மயி' ஒF*: பட� 
கிட�த ேதா�ற� ேபால, இர(  தைல@� A�)/ ைத/த மர�ைக/ ெபாதிதB� 
ேபா'ைவயிைன@�, வைளயிேல வாLகி�ற  ந()� க(ைண� க(ட0 ேபா�ற 
:டமிர( � ேச'/த�:/ திற�த 0ைளகளி� வாC ம�றத�:� காரணமாகிய 
� �:தலைம�த ஆணியிைன@�, உலாவி�: எ�டா� நாளி� ச�திரனி� வ)ைவ 
உைடயதாC உ4நா�: இ1லாத ெபா��0த1 வ�த வறிய வாயிைன@�, பா�# 
தைல எ /தாெலா/த ஓ*கிய காிய த()ைன@�, காிய நிற/ைத@ைடய ெப(ணி� 
�� ைகயி1 அழகிைன@ைடய ேந'�த வைளைய ஒ�: வா'�க�ைட@�, ஒ�ெறா  
ஒ�� ெந�*கிய இ�	ைப @ைடய தி(பிணி	ைப@ைடய நர�#� க�ைட@�, 
அழகிைன@ைடய திைனயாிசியி� :/தலாிசிைய ஒ/த, :�ற� ேபாகிய விரலா1 
அைச�:� நர�பிைன@ைடய இைச ���	 ெப�ற நீ�ட விசி/தைல@ைடய 
ெதாட'%சியிைன@� க1யாண� ெசCதைம ேதா��கி�ற மாதைர அல*காி/தா-
ெலா/த அழகிைன@� உைடய, யாழி�:ாிய ெதCவ� த�னிட/ேத, நி�ற 
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இல�கண� அைமத1 வ�� அழைக@ைடய, வழிைய அைல�கி�ற க4வ' ைகயி� 
பைட� கல*கைள� ைகவி �ப), அ�ளின0 மாறாகிய மற/திைன அவ'களிட/தி-
னி��� ெபய'�:� ம�"த1 இனிய பாைலயாைழ,  நர�#கைள� Aட/ தFவி@�, 
உ�வி@�, ெதறி/0�, ஒ�ைறவி�  ஒ�ைற/ ெதறி/0�, சீைர உைடய 
ேதவபாணிகைள  நீ'ைம@ட� பர�க	பா), ஆ�றற1 ேபா�ற A�தைல@�, 
பிைறேபால அழகிைன@ைடய ெந�றியிைன@�, ெகாைல/ ெதாழிைல@ைடய 
வி�ேபாB� #�வ/திைன@�, அழகிய கைடயிைன உைடய :ளி'%சிைய@ைடய 
க(ணிைன@�, இலவி=ைடய இதைழ ஒ�:�, இனிய ெசா1ைல@ைடய 
ெச�ைம@ைட/தாகிய வாயிைன@�, பல"� ேச'�த �/0�கைள	 ேபா1 :�ற� 
தீ'�த ெவ(ைமயான ப1�ைன@�, மயிைர ெவ� கி�ற க/தாி�ேகா1 ேபா�ற 
மா�சிைம	ப�ட :ைழ%ைச ெயா/0 ெபா� விைன@ைடய மகர�:ைழயி� 
அைசவிைன	 ெபா�/த லைம�த0மாகிய காதிைன@�,  நாண� வ�/தலா1 பிறைர 
ேநா�கா0 கவிL�த  ந�ைம விள*:கி�ற கF/திைன@�, அைசகி�ற E*கி1 
ேபாB� ெப�/தைல@ைடய ேதாைள@�, ெம1�ய மயிைர@ைடய �� ைகைய@�, 
ெந)ய மைலயி� உ%சியி1 வள'�த கா�தைள	 ேபா�ற ெம1�தாகிC விரைல@�, 
கிளியின0 வாைய ஒ/த ஒளிவி கி�ற ெப�ைமைய உைடய நக/ைத@�, பிற��: 
வ�/தெமன/ ேதா�றின அழ:/ ேதம1 அணி�த மா'பிட/0 ஈ'�:� ந ேவ 
ேபாகாத எF%சிைய@ைடய இைளய அழகிய �ைலைய@�, நீாி1 ெபய�� 5ழிேபால 
உ/தம இல�கண*க4 நிைற�த ெகா	Oைழ@�, உ(ெட�� பிற' உணர	படாத 
வ��0� இைடயிைன@�, பல வ( களி� இ�	ைபெயா/த பல மணி ேகா/த 
பட*கைள@ைடய ேமகைலைய அணி�த அ1:ைல@�, ெபாிய பி)யி=ைடய 
ெப�ைமைய உைடய ைக ேபால ஒFக வ�0 ெம1�தாக/ த�மி1  ெந�*கி ஒ�றி/ 
திர(ட 0ைடைய@�, கைண�காB�: இல�கண� எ�பத�:	 ெபா��தின மயி' 
ஒF*:ப�ட ஏைன இல�கண*க4 தி��தின கைண�காB�:	 ெபா��த, ஒ) 
இைள/த நாயி� நா�:	 ேபா�ற சிறிய தாD�:	 ெபா��த	 ெப�ைம 
த*கியி��:� அ)ைய@�, சாதி�*க/ைத உ��கின த�ைமைய ஒ/த ெசCய 
நில/ேத  நட�ைகயினாேல, 5�கான க1லாகிய பைகயாேல வ��தின ேநாேயாேட 
ெபா��தி, மர1 பF/தா� ேபா�ற 0D�# நீைர@ைடய ெகா	#ள/ேதா ,  
ந�றாகிய உ%சி� காலமாகிய ச�தியிேல நட/தைல ந விேல தவி'தலாேல, ெபைட 
மயி1 அ�: நி�ற மயி1 ேபாB� சாய�ைன@�. உைடய க1வி	 ெப�ைம 
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த�கி��கி�ற பா)னி பா)ன தாள/தி�:	 ெபா��த, நா4 ேதா�� யாைன உலா 
வ�� வழிைய உைடய  நா�)1 த*கி, இைலஇ1லாத மராமர/தி�, வைலைய 
ேமேல க�)னா1 ஒ/த ெம1�ய நிழ�1, ெகா	#ள/தா1 வ�த வ�/த/ைத/ தா*கி, 
தடாாிைய வாசி/0 கா�)1 த*:கி�ற ெதCவ/தி�: மனமகிL%சியாக% ெசC@� 
�ைறகைள% ெசC0வி�ட பி�# ெப�ைம ெபா��தின ெச1வ/ைத@� ெபாிய 
ெபய'கைள@� வ�ைய@ைடய �ய�சிைய@�, ெவ�றி �ர5 �ழ*:� 
பைடயிைன@� உைடய ேசர ேசாழ பா()ய'க4 த�மி� பைகைம நீ*கி% ேச'�0, 
ெச1வ� :ைறபா  இ�றி அரசி�/த�:ாிய அைவயாக இ��த ேதா�ற� ேபால, 
மிட��	 பாடைல/ ெதாட*கி எF�தி��த பய�கைள/ த�னிட/ேத உைடய 
யாைழ@ைடய A/த'�:/ தைலவேன! பிற' மன/0� ெகா(டதைன� :றி	பாக 
அறிய வ1லாC! 
 
வழி அறியாமேல இGவழிைய/ த	பி ேவ� ஒ� வழியி� ேபாகாம1 இGவழியிேல 
எ�ைன� க(ட0� நீ ��பிற	பி� ெசCத க1விைன	 பய�. 
 
#ற/தா' #கைழ அரசைவகளில ேம�ப /த வ1லாய, யா� A�கி�றவ�ைற� 
ேக�பாயாக: 
 
அ கி�ற பசியினாேல வ��தின நி�=ைடய காிய ெபாிய 5�ற/ேதாேட, ெதா�� 
ெதா�  வ�த பசி நி�ைன� ைகவி த1 வி��#ைவயாயி�, நீ�)/த��றி 
எF�தி�	பாயாக! நீ வாLவாயாக! 
 
:ர1, 0/த�, ைக�கிைள, உைழ, இளி, விளாி, தார� எ�=�  நர�# ஏழினிட/0� 
உாிைம உைடயாC! 
 
ெச1வ� எCதிய யா=�, ��# பF/த மர/ைத நிைன/0% ெச1கி�ற பறைவைய	 
ேபால, அவ=ைடய இFெம�� எF� ஓைசயிைன@ைடய, அகல�ைடய மதி�1, 
ந%சி வ�தா'�:/ தைட இ1லாத  ந�றாகிய ெபாிய ேகா#ர வாயி�1, 
வாயிேலா=�:� Aறாம1 #:�0, எ�=ைடய மி) தீ'த1 காரணமாக, ��# 
இைள/த உட�ைப@ைடய யா�, அGவாயி�:4ேள ெச�ற உவைகயாேல பி�# 
இைள	#/ தீ'�0, பட� விாி/த பா�பி� ெபாறிைய ஒ	#� ைகயின வ 	ப� � 
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கிட�த என0 க( அக�ற உ �ைகயி1 ேதா��வி/த இர�ைட/ தாள/தி�:	 
ெபா��த ஒ� பா�)ைன யா� ேபணி	 பா வத�: ��ேன, வி)கி�ற 
கிரண*கைள உைடய ெவ4ளி எF�த, ெசறி�த இ�ைள உைடய வி)ய� கால/ேத, 
��ேப த�ேனாேட ெபா��திய ந�டாைர	 ேபால எ�=ட� உற" ெகா4Dதைல 
வி��பி, தா� உபசாி/த�: வழியாகிய இர	பிைனேய யா� எ	ெபாF0� 
வி��#�ப) உபசார*கைள� Aறி, த� க(ணிேல காI�ப) தன�: அ(ணிதான 
இட/திேல எ�ைன இ�/த, த�ைன� க(ணா� ப�:� த�ைமைய ஒ/த ெகடாத 
பா'ைவயாேல எ�ைப உ�:� ெமF: �த�யன ேபா1 ேநகிF�ப) :ளி'%சிைய 
உ(டா�கி, ஈ�� ேப=� A)யி��0 அரசா(  ேவ'ைவயாேல நைன�0 சர:க4 
உ4ேள ஒ த�:� காரணமான ைத/த1 ெதாழிைல@ைடய சீைரைய 
எ�னிட/தினி��� ேபா�கி, க(ணி� பா'ைவ, இஃ0 இைழேபான வழிெய�� 
:றி/0	 பா'�க வராத K(ைமைய@ைடயனவாC	 O/ெதாழி1 ���	ெப�ற 
த�ைமயா1 பா�பின0 ேதாைல ஒ/த 0கிைல மிக ந1கி, இைழகைள அணி�த 
அழகிைன@ைடய பா�டாB� A/தாB� வா'/ைதயாB� அரச=�: இனிய 
மகிL%சிைய% ெசC@� மகளி', உ(டா' மய*:தைல% ெசC@� க4ைள மைழ 
எ�=�ப) மாட/திேல ப1காB� வா'/0, ஓ�டம�ற ெபா�னா1 ெசCத வ�)1 
நிைறய/ தர/தர, வழிேபான வ�/த� ேபா:�ப) நிைறய உ( , க4 உ(ண	 
ெப�கிேல� எ�� ெந>சி� கிட�த ெபாிய வ�/த/ைத@� ேபா�கி, மகிL%சி@டேன 
நா� நி�ற அ�தி� கால/ேத, இ*ஙன� மி) தீ'�த பி�# அவ=ைடய ெச1வ� 
விள*:கி�ற அர(மைனயி� ஒ� ப�க/ேத கிட�0, மி�க தவ/ைத% ெசCகி�ற 
மா�க4 த� �ைடய தவ� ெசCத உட�ைப	 ேபாடாேத இ��0 அ/ தவ/தா1 
ெப�� பயைன	 ெப�ற த�ைமைய ஒ	ப, வழி ேபான வ�/த/ைத எ�னிட/தி1 
சிறி0� நி1லாம1 ேபா�கி, க4ளி� ெச��கா1 உ(டான ெமC� ந �க� அ1ல0 
ேவ� மன�கவைல சிறி0� இ�றி/ 0யிBண'�0, யா� அவைன� கா(பத�: 
��னாளி� மாைல� கால/தி1 எ�னிட/தி1 நி�ற ெசா1��: எ�டாத 
வ�ைமைய@�, அவைன� க(ட ம�ைற நா� கால/தி1, எ�ைன� க(டவ' 
ெந�ந1 வ�தவ� அ1ல� எ�� ம�Dத�:� காரணமான, வ( க4 இைடயறா0 
ெமாC�கி�ற த�ைமைய@� யா� க(  மய*கி, இ0 கனவாக இ��:ெம�� 
கல*கிய எ�=ைடய ெந>5 கன" எ�� 0ணிய, வ�ய வ�ைமயா1 உ(டாகிய 
வ�/த� ெபாதி�த A�ட/தா' மன� மகிL%சி மிக, அவ=�:ாிய #கLகைள/ 
தா*க4 ��ற�க�� எ�பி� நி�ற இைளயவ' அவ�ைற% ெசா1�� கா�ட, அ0 
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ேக� , அவ'கேள விைரவி1 அைழ/0 வா�� எ�� வாயிேலா'�:� Aாி, யா*க4 
ெச�ற பி�, அIகவா� ெம�� அைழ�ைகயினாேல, அ�கா�சியிட/0% ெசC@� 
�ைறைமகைள யா*க4 ெசC0 �)/த பி�#, கால� அறி�0, அ�க� #1லா1 
திாி/த பFைதைய/ தி�ற ெச�மறி�கிடாயின0 அழகிைன@ைடய #F�கினதி1 
ப�/த ேம10ைட ெநகிழ ெவ�ததைன விF*ெக�� பல கா1 வ�#�/தி, இ�	# 
நாராச/தி1 ெகாF/த இைற%சியிைன� ேகா/0% 5�ட ெகாFவிய ெபாிய 
தைசகளி� ெவ�ைமைய வாயி1 இட/திB� வல/திB� ேச'/தி ஆ�றி/ தி��, 
#F�கின இைற%சிைய@� M�)ைற%சிைய@� யா*க4, இனி ேவ(ேட� எ�ைக 
யினாேல, இனிைம@ைடயனவாய ெவGேவறாகிய பல வ)விைன@ைடய 
பணியார*கைள� ெகா(  வ�0, அவ�ைற/ தி�=�ப) எ*கைள இ�/தி, ப( 
:ைறவ�ற சிறிய யாைழ உைடய ஒ(ணிய Kதைல	 ெப�ற விற1 பட	 பா) 
ஆ வா' மா'%சைன அைம�த �)வின0 தாள/தி�: ஆ �ப), மகிL%சிைய@ைடய 
க4 உ(ட�ேல பல நா4 ேபா�கி, ஒ�நா4 ேசாறாகிய உணைவ@� ெகா4வாயாக 
எ�� ேவ()�ெகா4ைகயினாேல, �1ைல ெமா�)� தைகைமயிைன@ைடய, 
வாிய�ற, இைட �ாியாத அாிசி விர1 எ�=�ப), ெந கின ஒ�ேறா  ஒ�� ேசராத 
ேசா�ைற@�, பாைல	 ெபாாி/0 அதேனாேட A�)ய ெபாாி� கறிகைள@� 
கF/திட/ேத வ�0 நிர�#�ப) விF*கின கால/ேத, அவைன விடாேத இனிதாக 
இ��0, பகB� இர"� இைற%சிைய/ தி�� எ��ைடய ப�க4 ெகா1ைல நில/தி1 
உFத ெகாFைவ ஒ	ப �ைன மF*கி, இைள	பாற இட� ெபறாம1 
இG"ண"கைள ெவ�/0, ’:�ற/ைத% ெசC0 எF�த பைகவைர/ திைற ெகா4D� 
A�பா க4 எ1லா� �)ய	 ேபான ெச1வா, இனி மீ(  எ��ைடய பைழய 
ஊ��:% ெச1ேவெம�� ெம1ல ஒ�நா4 ெசா�ேனமாக, அ0 ேக� � 
ேகாபி/தா� ேபால எம�: வ�/த/ைத% ெசCத பா'ைவ@டேன, ’எ� A�ட/ைத 
வி�  விைர�0 ேபாகி�றீேரா?’ என% ெசா1�, பி)ெயா  #ண'�த களி�கைள/ 
த� அ)க4 0)யி� க(ைண ெயா/த அைச�த நைடயிைன@ைடய க��கDடேன, 
"ைக� ெகா4வாயாக" எ�� ெசா1�, பி�=� தா� வி��பியி��த ஊ'திக4, 
ஆைடக4, அணிகல*க4 �த�யவ�ைற/ தா� அறி�த அளவாேல ேம�ேமேல தர, 
யா=� எ�=ைடய :ைறகைள யா� அறி�த அளவாேல ேவ( வனவ�ைற 
வா*கி� ெகா( , வ�ைம எ�கால�� இ1ைலயா:�ப) வ�ேத�. 
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��கன0 சீ�ற�ேபாB� ேகாப/ைத@ைடய அ>5த1 ெபா��திய தைலவ=�, 
தா@ைடய வயி�றிேல இ��0 அரச உாிைமைய	 ெப��	 பிற�தவ=�, ��# த� 
வ�ைமைய அறியாத பைகவ' பி�# த� வ�ைமயிைன அறி�0 ஏவின ெதாழில% 
ெசCய, ஏவ1 ெசCயாத பைகவ' ேதச� மன�கவைல ெப�க, ெவ�ைமைய உைடய, 
எ1லாராB� வி��ப	ப � இளஞாயி� கட�� மீேத பக� ெபாFைக% ெசC@� 
கிரண*கைள	 பர	பி	 பி�ன' வான/திேல ெம1ல% ெச�றா�ேபாேல, 
தவLதைல� க�ற  நா4 ெதாட*கி A��வ=ைடய வ�ைய� கா�)B� மி:கி�ற 
வ�யாேல க�/0, ஏைனேயா' நா�)B� சிற�த த�  நா�ைட/ ேதாளிேல 
ைவ/0� ெகாண  நா4ேதா�� வள'/த1 காரணமாக ஆளியாகியஆளியாகியஆளியாகியஆளியாகிய  ந1ல 
வில*கின0 வ�/0தைல@ைடய :�) �ைல உ(டைல� ைகவிடாத இைளய 
ப�வ/தி1 விைரவி1 ��பட இைரைய� ெகா4வத�:� காரணமான ேவ�ைடயிேல 
களி�ைற� ெகா�றா� ேபால, காிய பன*:�/தி1 அல'�த வல	ப�க/0 ஓைல@�, 
காிய ெகா�பிைன உைடய, ேவ�பி=ைடய ர�ப/தி� வாC ேபாB� விளி�பிைன 
உைடய அழகிய தளிரா1 ெசCத மாைல@�, நறிய மாைலகளி1 ேமலா த�:� 
காரணமான ெபாிய தைலயிேல ஏைனேயா' M � அைடயாள	 O�களி� சிற	ப 
அவ�ைற% M)ய ேசர=� பா()ய=� ஒ� கள/ேத ப �ப), ெவ(ணி எ�கிற 
ஊாி1 ெபா�த அ%ச� ேதா��கி�ற வ�ைமைய உைடய �ய�சிைய@� க(I�: 
அழ: நிைற�த ஆ/தி மாைலயிைன@� உைடயவ=மாகிய காிகா� ேசாழ=ைடய, 
அ�ைள/ த�னிட/திேல உைடய தி�வ)கைள அ�கி1 நி�� ேச'�0 வண*க, 
K��ைடய வ�ைம ேதா�ற ��ேன நி�Qராயி�, ஈ�ற ப5 த� க���:	 பா1 
5ர�0 ெகா �க ேவ( � எ�=� வி�	ப� ேபால, K�மிட/0 நி�கி�ற வ�ைம 
இ1ைலயா:� ப) ேபணி	 பா'/0, K�மிட/04ள கைலைய/ தா� ேக�பத�: 
��ேன, விைரவி1, ெகா�ைட	பாசியி� ேவ'ேபாேல அF�ேகாேட :ைற�த 
ைதயைல உைடய 0ணிகைள	 ேபா�கி, Tயனவாகிய திரள �)�த �)கைள� 
கைரயிேல உைடய ப�டாகிய உைடகைள/ த�0, ெப�த�காிய ெபா�கல/தி1 
வி��பினப)ேய உ(பாC◌ாக எ�� ெசா1�, :*:ம	O மண�கி�ற, தனி 
க ைமயா1 சிறி0 அைம@� எ�� ைககவி/ த�:� காரணமான க4 ெதளிைவ 
ேம�ேமேல வா'/0/ தர/தர, நா4ேதா�� நா4ேதா�� ப�கி, ெந�	#� ெகாF�0 
வி�டா� ேபா�ற, ஒ�வ� ெசCதத�றி/ தன�: என இதL இ1லாத 
ெபா�றாமைரைய, கைட :ழ�ற காிய மயிாிேல ெபா�" ெபற% M�),  .லா1 
க�டாத K(ணிமைய@� பிண�க/ைத@� உைடய ெபா�னாி மாைலைய 
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ெவ4ளிதாகிய ஒளிைய உைடய �/த/ேதாேட பா)னி Mட, யாைன� ெகா�பா� 
ெசCதி தாமைர ெமா�ைட@ைடய உய'�த ேதாிேல, சாதி�*க� ஊ�)� 
தைலயா�ட� ெபா*க� கF/தி� மயி' அைசய, பாைல ஒ/த நிற/திைன உைடய 
:திைரக4  நா�கின% ேசர	O�), தா� காலாேல ஏழ) பி�ேன வ�0, 
ெசB/0த�: இனிதாகிய ெசல" � �:� ேசாைல, க  விைச�: இவ' ஆ�றா' 
எ�� க�தி	 ேபா�க, இ*ஙன� ஏெற�� ஏறவி� , என யாLகளி� N�ெப�ற 
யாL	 பாண'�:� ெகா �:� �ைறைமகைள நின�:/ த�0 வி� ,  நீைர 
எ	ெபாF0� த�னிட/ேத உைடயதாகிய த(ணிய ம�த  நில� ML�த அைசயாத 
:)யி�	பிைன உைடய  ந�றான பல ஊ'கைள@ைடய நா கDடேன, பைறைய 
எ1லா'�:� அ%ச/ைத% சா��த�: அ)	பத�:� காரணமாகியைவ@�, ப�/த 
ெபாிய வைளவிைன@ைடய ைககைள@� அ%ச� ேதா��� ஓ�ட/திைன@� 
ேகாப/திைன@� உைடயன"மாகிய பல யாைனகைள/ த�வதி1  நிைலெப�த�1 
ஒழிவிலனாக இ�	பா�.  
 
வ�த�ட/0	 ெப�ற ெபா�4கைள	 பிற'�:� பிற'�:� ெகா /0 விைரவி1 
அவனிட/தினி��� ேபாகி�ற ேபா�ைக/ தீ'மானி	Qராயி�, அ0 ெபாறாம1 
பலகாB� ெவ�/0, ெச1வ�, யா�ைக �த�யன நிைல நி1லாத உலக/0	 #கைழ% 
சீ'T�கி	 பா'/0, இ*ஙன� ேபாெகன� Aறி, K�ைம விைரவி1 வி வான1ல�. 
 
ஒ1ெல�=� ஓைச பட அைலக4 சிதறிய காிய கட�ன0 கைர ML�த அக�ற 
பர	பிைன உைடய இG"லக/தி1 ஒ� ப:தியி� க( உ4ள0 ேசாழநா , அ*ேக, 
ஒGெவா� மாநில/திB� திட'ேதா�� திட' ேதா�� ெந�A க4 
ெபா��தியி��:�. தாL�த ெத�ன மர*கைள உைடய :ளி'�த மர% ேசாைலகளி1 
இ��கி�ற :)ம�களிட/தி1, உதிர/தா1 சிவ�த ேசா�ைற@ைடய ப�ைய 
விF*கின காிய கா�ைக, மைனைய% ML�த ெநா%சியி� நிழ�ேல கிட�த ஈ�ற 
ஆைமயி� :�)ைய/ தா� தி�றைல ெவ�/ததாயி�, அதைன	 பி�# பசி/த 
கால/தி1 தி�பதாக	 பா0கா/0 ைவ�க"�, அG"ழவ' மகளி' ெநCத1 நில/தி� 
மண� :�றிேல வ(ட1 இைழ/0 விைளயாட"�, பைகைம �தி'�ேதா' தன0 
அரசைவயி1 ெச�� #:� கால/தி1 த� மா�பா� ைட	 ேபா�:�ப)யாக"�, 
ஆ(டவ� காிகால�. 
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பசிய பாக� பழ/ைத@� சிவ�த 5ைளைய உைடயன வாகிய :ைலகைள உைடய 
பலா	பழ/ைத@� தி�� வைளைவ@ைடய கா>சி மர/திB� ெசGவிய ம�த 
மர/திB� இ��த, மட	ப/ைத/ த�மிட/ேத உைடயவாகிய ெபைட மயி1க4 
ஆரவாாி/0 அைழ�:�ப) அ*: நி��� ேபாC, யாேழாைச ேபா�ற வ()� 
பா�ைட� ேக�  அத�:	 ெபா��த/ ேதாைகைய விாி/த அறியாைமைய உைடய 
மயி1, நில" ேபா�ற இ மண�ேல பலப:தி	 பட ஆட"�, நா�)1 வாLவா' 
அ�/தைல% ெசC@� க��பி� க(I� அாிகி�ற ெந1�� க(I� எF	பின 
திர(ட களம�ைடய ஒைச மி:தி யினாேல, நீ' அ�ற இட/தி1 எF�த 
அ �பிைன@� பட'கி�ற பக�ைறயிைன@� தளிைர@ைடய #�கிைன@� தாL�த 
ேசாைலகைள@� உைடயதாC, அ��பின ஞாழேலாேட, ஏைன மர*கD� திர(ட 
அ�நா�ைட ெவ�/தா'களாயி�, அGவிட/ைத நீ*கி ெந>சாேல ைகவி� , நீல 
நிற/ைத உைடய, �1ைல� ெகா) பட'�த பலகா�  நில/ேத ெச�� அ�நில/ைத� 
ெகா(டாட"�, �1ைல நி1/0 வாLேவா' அவிLகி�ற தளவிைன@� பர�த 
ேதா�றியிைன@� அல'கி�ற �1ைலயிைன@� O உ:கி�ற ேத�றாவிைன@� 
ெபா�ைன	 ேபா�ற Oவிைன@ைடய ெகா�ைறயிைன@� நீலமணி ேபா�ற 
Oவிைன@ைடய காயாவிைன@� உைடய ந1ல நா�)1 உைறகி�ற ஒF�க/ைத 
ெவ��கி�, ம�தநில/ேத ெச�� அGெவாF�க/ைத	 #கழ"�, 5றா/திாி@� காிய 
கட�� க( இறைவ/ தி�ற திர(ட  நாைரக4 O�கைள உைடய #�ைன� 
கிைளயிேல த*கி�, அத� ேமேல �ாிகி�ற உய'�த திைரயின0 ஆரவார/தி�: 
அ>சி ம�த நில/தி1 இனிய பைனயி� மட�ேல த*க"�, :ைல ெகா(ட 
ெத�ைனைய@� :ைலயிைன@ைடய வாைழைய@� ெகாFவிய கா�தைள@� 
மல'�த 5ர#�ைனைய@� 0) ஓைச ேபா�ற ஓைசைய உைடய 
ேபரா�ைதயி=ைடய :)யி�	ைப உைடய பா�க/தி1 வாF� ம�தவ' 
அGவிட/ைத ெவ�	பி� :றி>சி நில/0�:% ெச�� அGவிட/ைத	 #கழ"�, 
ேதனாகிய ெநCேயாேட கிழ*ைக@� வி�றவ'க4 மீ� ெநCேயாேட நறைவ@� 
ெகா(  ேபாக"�, இனிய க��ேபாேட அவைல� A�ப /தி வி�றவ'க4 
மானின0 தைசேயாேட க4ைள@� ெகா(  ேபாக"�, :றவ' அ�நில/0	 
O�கைள ெவ��கி� ெநCத�ன0 நறிய Oவா� ெசCத க(ணிைய% Mட"�, 
கா�)1 உ4ள ேகாழிக4 ெந�கதிைர/ தி�ன"�, ம�த நில/தி� மைனயி1 உ4ள 
ேகாழிக4 திைனைய/ தி�ன"�, மைலயிட/தி�:ாிய ம�திக4 கழியிேல ELக"�, 
கழியி1 திாி@� காைரக4 மைலயிேல கிட�க"�, :ளி'�த இட*கைள உைடய 
நா�: Aறாகிய நா க4 திர( , :�றமி�றி/ த�ம/ேதா  A)ய  வழிைய உலக� 
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அறித�:� காரணமாகிய ெச*ேகாலாB�, த(ணளி ெசCத�: எ /த ஒ� 
:ைடயாB�, தன0 ஆைணையேய உலக� A��ப)யாக"�, �திேயா' �ர( 
ெச1B�ப)யாக"�, ெபாிய ந�#டேன ெந *கால� உலைக ஆ(ட ெவ1கி�ற 
ேவைல@ைடய தைலவ� யா� Aறிய அ/த�ைமகைள உைடேயா�. 
 
நீ வாLவாயாக! 
 
பைகயரச' ந *:�#) விள*கி, ப1Bயி'கD�, மா�சிைம	ப வத�:� 
காரணமாகிய பக� ெபாFைத/ த�� கதிரவ� த� நிைலையவி� 	 பல 
கிரண*கைள	 பர	#ைகயினாேல, க>ச*:1ைல தீய"�, மர*களி= ைடய 
கிைளகைள ெந�	#/ தி�ன"�, ெப�ைமைய உைடய மைல த�னிட/0 
அ�விகைள இ1ைலயா�க"�, இைவ ஒழி�த ெதா:திைய@ைடய ேமக� கட�1 
நீைர �க/தைல மற�க"�, ெபாிய ப>ச� உ(டாகிய ந�:ண� இ1லாத 
கால/திB�,  நைற� ெகா)@� நர�த	 #1B� அகிB� ச�தன�� ஆகிய 5ைமைய/ 
0ைறேதா�� 0ைற ேதா�� இைள	பாற/ த4ளி	 ேபாC, Kைரைய/ தைலயிேல 
உைடய ஆரவார/ைத உைடய நீ' :ள/திB� ம விB� #:�ேதா��, நீரா � 
மகளி' விைரவி1 �Fகி� :ைட�0 விைளயாட, வைள�0 நி�� அாிவாளி� 
வாயாேல ெந1ைல அ�/0, M�ைட மைலயாக அ �கி, நா4ேதா�� கடாவி�  
ேம� எ�=�ப) :வி/த ெதாைலயாத ெந�ெபா�, ெந�*க அைம/த :திாி1 
ெவ�றிட� இ1ைலயா:�ப) கிட/த�:� காரணமான, வர�# க�)ன ேவ� நில� 
ஆயிர�கலமாகிய ெச�ெந1�� விைளைவ உைடயதாக� காவிாி பா0கா�:� நா  
தன�ேக உாியதா:� த�ைமைய உைட யவ� காிகா1வளவ�.  
 
[ ெபா�ந' ஆ��	பைட, ேசாழ� காிகா� ெப�வள/தாைன �ட/தாம� க(ணியா' 
பா)ய0. �ட/ தாம� க(ணியா' ெப( #லவ' எ�� ேதா��கிற0. ] 
 
ெபா�ந' ஆ��	பைடயி� பி� E�� ெவ(பா�க4 உ4ளன. அைவ வ�மா�: .  
 

ஏாி-� ஏ�ற+திஏாி-� ஏ�ற+திஏாி-� ஏ�ற+திஏாி-� ஏ�ற+தி    னானானானா�� பிற�நா@* �� பிற�நா@* �� பிற�நா@* �� பிற�நா@*     
வாாி Fர�)� வளென�லா� ேதாி� வாாி Fர�)� வளென�லா� ேதாி� வாாி Fர�)� வளென�லா� ேதாி� வாாி Fர�)� வளென�லா� ேதாி�     
அாிகாA� கீ7உ>உ� அ:ெந�ேல சாK�அாிகாA� கீ7உ>உ� அ:ெந�ேல சாK�அாிகாA� கீ7உ>உ� அ:ெந�ேல சாK�அாிகாA� கீ7உ>உ� அ:ெந�ேல சாK�, , , ,     
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காிகால� காவிாி17 நா*காிகால� காவிாி17 நா*காிகால� காவிாி17 நா*காிகால� காவிாி17 நா*....    
  
[ ஏாியினாB� ஏ�ற/தினாB� பிற�ைடய கா�)B4ள நீ'நிைலக4 5ர�:� வள� 
எ1லா�, ஆராC�தா1, காிகால=ைடய காவிாி ML�த நா�)1, ெந1ைல அாி@� 
ேபா0 அ)யி1 சிதறிவிF� அ�த ெந1�� அள"�: ஒ	பா:�. ] 
 

அாிமா Fம:த அமளிேமஅாிமா Fம:த அமளிேமஅாிமா Fம:த அமளிேமஅாிமா Fம:த அமளிேம    லாலாலாலாைனைனைனைன+ + + +     
தி	மாதி	மாதி	மாதி	மா    வளவ� என+ ேதேற�வளவ� என+ ேதேற�வளவ� என+ ேதேற�வளவ� என+ ேதேற�; ; ; ; ----    தி	மா�பி� தி	மா�பி� தி	மா�பி� தி	மா�பி�     
மானமா� எ�மானமா� எ�மானமா� எ�மானமா� எ�ேறேறேறேற    ெதா6ேதெதா6ேதெதா6ேதெதா6ேத����; ; ; ; ெதா6தைக� ெதா6தைக� ெதா6தைக� ெதா6தைக�     
ேபாேபாேபாேபானனனனவா ெப/த வைளவா ெப/த வைளவா ெப/த வைளவா ெப/த வைள. . . .     

 
[ சி*க� 5ம�த ஆசன/தி�ேம1 அம'�தி��தவைன/ தி�மாவளவ� என நா� 
ெதளி�0 ெகா4ளவி1ைல. தி�மகைள/ த� மா'பி1 ைவ/04ள ெப�ைமைய-
@ைடய தி�மா1 எ�� எ(ணிேய ெதாFேத�. அ	ப)/ ெதாFத எ� ைகயி1 
ேபா�)��த வைளக4  நFவி	 ேபானவா� எ�ன ஆ%சாிய� (காிகா1 வளவேன� 
க(ட ெப(ணி� A�றாக அைம�த0 இ0. ] 
 

�#ச��#ச��#ச��#ச�    கர�� அள�பத�) நீ@<யதா� கர�� அள�பத�) நீ@<யதா� கர�� அள�பத�) நீ@<யதா� கர�� அள�பத�) நீ@<யதா�     
இ#ச� கரேம அள:ததா�இ#ச� கரேம அள:ததா�இ#ச� கரேம அள:ததா�இ#ச� கரேம அள:ததா�::::    ----    ெச/#ெச/ ெச/#ெச/ ெச/#ெச/ ெச/#ெச/     
அாிகா�ேம� ேத�ெதா*�)� ஆ/�ன�நீ� நாட� அாிகா�ேம� ேத�ெதா*�)� ஆ/�ன�நீ� நாட� அாிகா�ேம� ேத�ெதா*�)� ஆ/�ன�நீ� நாட� அாிகா�ேம� ேத�ெதா*�)� ஆ/�ன�நீ� நாட�     
காிகால�காிகால�காிகால�காிகால�    கா�ெந	� ���கா�ெந	� ���கா�ெந	� ���கா�ெந	� ���. . . .     

 
[ ஒGெவா� ெசCயிB�,  ெந1ைல அாி�த அ)யி1 வ( க4 ேதனைடைய 
ைவ�:�, அழகிய #னைல@ைடய ேசாழநா�டரசனகிய காிகால=ைடய கா1 
ெந�	பி1 காி�ததா1, அ�த' ம/திய பாதல� எ�=� E�� ம(டல*கைள@� 
அள	பத�:  நீ�)ய அவ� கா1, இ�த	 O ம(டல/ைதேய அள�த0. 
 
கா1  ெந�	#� வி�டா1 ��ம(டல/ைத@� அள� தி��:�.] 
--------------  
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தீ�ெப(ைண மட�ேச	ப"�,  
ேகா4ெத*கி� :ைலவாைழ� 
ெகாF*கா�த4 மல' நாக/0/ 
0)�:)ன�� :)	பா�க/ 210 
 
தியாLவ()� ெகாைண�:ஏ�ப� 
கலவ�விாி/த மடம>ைஞ  
நிலெவ�க'	 பலெபயர/ 
ேத� ெநCெயா  கிழ*:மாறிேயா' 
மீ�ெநCெயா  நற"ம�க"� 215 

 
தீ*க��ெபா  அவ1வ:/ேதா'  
மா�:ைறெயா  ம0ம�க"�  
:றி>சி பரதவ' பாட, ெநCத1  
ந��O* க(ணி :றவ' Mட�, 
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கானவ' ம�த� பாட, அகவ'  220 
   
 நி1கிற �1ைல	 பஃறிைண Kவல� 
கான�ேகாழி கதி':/த 
மைன�ேகாழி திைன�கவர  
வைரம�தி கழிELக  
கழிநைர வைர இ�	ப  225 
 
த(ைவ	பி�  நா1நா  :ழீஇ  
ம(ம�*கினா� ம�இ�றி  
ஒ�:ைடயா� ஒ�� Aற	  
ெபாிதா(ட ெப�*ேக(ைம 
அறென  #ண'�த திற� அறி ெச*ேகா1 230 
 
அ�ேனா� வாழி! ெவ�ேவ� :�சி1,  
ம�ன' ந *க/ ேதா�றி	 ப�மர(  
எ1ைல த�ந� ப1கதி' பர	பி�  
:1ைல காிய"�, ேகா எாி ைந	ப"� 
அ�வி மாமைல  நிழ/த"�, ம�ற�  235 

 
க�வி வான� கட�ேகா4 மற	ப"�,  
ெப�வற� ஆகிய ப(பி1 காைல@�, 
நைற@�  நர�த�� அகிB� ஆர�� 
0ைற0ைற ேதா�� ெபாைறஉயி'/0 ஒF:  
Kைர/தைல� :ைர	#ன1 வைர	பக�  #:ெதா��  240 
 
#ன1ஆ � மகளி' க0� என� :ைடய�  
Aனி� :ய/தி� வாCெந1 அாி�0  
M ேகா  ஆக	 பிற�கி, நா4ெதா��  
:�ெறன� :ைவஇய :�றா� :	ைப 
க �ெத�� Eைடயி� இட�ெகட� கிட�:�  245 
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சா�  ெந1�� சிைறெகா4 ேவ�  
ஆயிர� விைள@�  ஆக�  
காவிாி #ர�:� நா கிழ ேவாேன.  248 
-------------- 

 
அ	0ெசா� ெபா	% அகராதிஅ	0ெசா� ெபா	% அகராதிஅ	0ெசா� ெபா	% அகராதிஅ	0ெசா� ெபா	% அகராதி    

    
அ – அழ: அாி1 - பிண�க�  
அகவ' -  நா�)1 வாLவா' அ�:த1 - ெக த1  
அைகத1 – ெகாF�0வி�  எாித1  அல:த1 - த*:தல  
அஞ' - வ�/த�  அலவ� -  ந(   
அ த1 -அழி/த1, ெகா1Bத1, வ�/0த1  அவ( - அGவிட�  
அ �# - ஒ�வைக மர� அவித1 - அழித1  
அ(ணா - உ4 நா�:  அவிLபத� - ேசாறாகிய உண"  
அண*:- ெதCவ�, வ�/த�  அவிLத1 - மல'த1 
அண/தி1 . தைலெய /த1  அைவ - சைப  
அI:# - அIகி  அைவய1 - :/0த1  
அத' - வழி  அளைவ . அள", த�ைம 
அ�தி - ச�தி  அளைவயி�  -அத�: ��ேன  
அமளி - ஆசன�  அைள - வைள  
அைம - E*கி1  அற1 - க�மண1  
அய'த1 - ெசCத1  அற� -  த��� 
அயிBத1 - விF*:த1  அறிர� - அறிபவ� 
அர"ாி - பா�பி� ேகா1  அைற - அ�/த1 
அாிகா1 - ெந1ைல அாி@� அ) அ�ேனா� - அ/தைகயவ�  
அாிமயி1 – ெம�ைமயான மயி' அன�த' - உ(ட மய�க� 
அாிமா - சி*க�   
 
ஆக� – மா'# இ �ைப - 0�ப�  
ஆ  – வ�/த� இாீகி - இ�/தி  
ஆC அழகிய இ� - காிய 
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ஆய� – A�ட� இ��ைக - :)யி�	#  
ஆ' - ஆ/தி  இ�ைம - க�ைம  
ஆ'/த1 - நிைறய� ெகா /த1 இைழ - அணிகல� சர   
ஆர – நிைறய இைளேயா' - இைளய ெப(க4 
ஆர� – ச�தன� இ�/த1 - த*:த1  
ஆ�த1 – ஆரவாாி/த1 இைற A த1 - அரசாDத1  
ஆறைலக4வ' – வழி	பறி கார' இ�ைம - வ�ைம  
ஆ� – வழி இன� - A�ட� 
இைச - ஒைச  ஈ�றா - க�ைற ஈ�ற ப5  
இைச/த1 - A�க1  ஈ�� ஆைம -  :�)ைய ஈ�ற ஆைம 
இடா0. வி�  விடாம1  
 
உகி' -  நக� எாி -  ெந�	# . 
உ�0த1 - ெதறி/த1  எ�/0 - கF/0  
உய"த1 – வ��0த1 எ1ைல. பக1  
உயி'/த1 – இைள	பா�த1 எGவ� - வ�/த�  
உ�. அ%ச�, சாய1  எழா ஆ1 - யாL  
உ�/த1 - ேதா��த1  எFமதி - எF�தி� 
உழ/த1 – வ��0த1 ஏ)1 தாமைர – ெபா�றாமைர 
உ4Dத1-  நிைன/த1  ஏ  -இதL  
உள'த1 - மீ� த1  ஏழா/த1- மகிLத1  
உைள - :திைரயி� தைலயா�ட� எC/த1 - ஒ/த1  
உறLத1 -ஒ�ைற வி�  ஒ�ைற/ ெதறி/த1 ஏ' - எF%சி 
ஊL- �ைற ஏL - ஏF5ர� 
எ�க' – ேம  ஐ0 - ெம1�ய0 
எC/த1 - இைள/த1  ஒ�க1 - 5�ற�  
எCயாைம – அறியாைம ஒ0*:த1 நட/த1  
 
ஒCெயன - விைரவாக  ஒ��த1 -  ெபா��0த1 
ஒரா அ1 வி த1  ஓ�#த1 –பா0கா/0 ைவ/த1  
ஒ�"த1 – நீ*:த1 ஒாி - கF/தி� மயி' 
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ஒF:த1 – ஒF*:பட� கிட/த1, ஓ த1 ஓ" – ஒழித1 
ஒ��த1  - ேச'/த1  
--------------- 
 
கச  - வ   கல� - பா/திர�, 
கட1 ேகா4 - கட�1  நீைர �கததி1 கலவ� - மயி1 ேதாைக  
க /த1 – ஒ/த1 க�/த1 - ெப�:த1 
கைட . கைடசி	 ப:தி  கவ  - ேம � ப4ள�மாக இ�/த1  
கைட� A� த1 – தீ'மான� ெசCத1 கவ'த1 - தி�=த1  
க( - இட�, அ)�:� ப�க� கவ1# - கவைல  
கதி' – கிரண� கள� - ேபா'�கள�   
க0ெமன – விைரவி1 களம' – ெந�கள/தி1 பணி #ாிேவா'  
க�வி - ெதா:தி  கழி	பி - ேபா�கி   
க�ைன - ெபாாி�காி  கழி	பிய - ெசC0 �)/த  
கைரத1 . அைழ/த1  
 
கா – ேசாைல  :ைடத1 - நீாி1 ELகி விைளயா த1  
கா�சி - அழ:  :	ைப - ெந�ெபா�  
கா) - கF/0, #ளி*கறி  :ய� . அாிவா4  
கா�த4 . க(வ�	O  :�சி1 - தைலவ�  
காைல - கால�  :�ைள - :�)  
காL - இ�பட நாராச�, : மணிக4 ேச'�தவட�   :ைர – ஆரவார�  
கான� - கா   :1ைல - க>சா  
கானவ' - �1ைல நில/தி1 வாLபவ'  :ைவ இய- திர�)ன  
கிட�ைக - நில	பர	#  :ழவி - க��  
கிழேவா�-  உாியவ�  :ழீஇ - திர(   
கிள/த1 - ெசா1Bத1  :F"த1 - திரDத1.  
கிள'த1 – விள*:த1 :ைழ - காதணி, தளி'  
:) - :)ம�க4  :ற*: - 0ைட  
:)ைஞ – ேபரா�ைத  :ைற – திைச 
 



89 

 

AஉC – அைழ/0 ெகா >சி - ேதாி� ��ேன இ��:�  
A�த1 – வைளத1    தாமைர ெமா� 	 ேபா�ற உ�	#. 
ெகழீஇய-ெபா��திய  ெகா1ைல - ெகா1ைல நில� 
ெகFத1 – ெபா��0த1 ெகாைள - பா�  
ேக(மதி - ேக4  ேகா)ய' - A/த'  
ேக(ைம -  ந�#  ேகா  கிைள, மைல, யாைன/ த�த�  
ேக4 – உற" ேகாயி1 – அர(மைன 
ேகளி' – ந(ப' ேகா4 – Mைல 
ெகா�ைட – �)�த �)%5, 0�#   
 
ச�கர� – ம(டல� M   -ெந�கதி'  
சா� - ெச�ெந1  M1 - க�	ப� 
சாBத1 அைமத1  ெசகி1 - ேதா� 
சா� – விழா ெசC - வய1, 
சித�த1 - பா த1  ெசCயா' - ஏவ1 ெசCயாத பைகவ' 
சிதாஅ' - க�ைத   ெசCேயா� - சிவ�த நிற/ைத உைடயவ�  
சிர�த1 - ேகாபி/த1  ெசயி'/த1 – :�ற/ைத% ெசCத1,  
                           வ�/த� ெசCத1  
சிவIத1 – ெபா�/0த1 ெச��: - மகிL%சி  
சிைற - ப�க�, வர�# ெசல" ஓ�ட�, ேபாத1  
சிைன – கிைள ெச�னி - தைல 
5ண*: – அழ:/ேதம1 ேச/த1 - த*:த1  
5�ைம – ஒைச ெஞேரெரன – விைரவாக 
5ாித1 – கைட:ழBற1  
--------- 
 
தைக – த�ைம தாைழ - ெத�ைனமர�  
தட - ெபாிய, வைள�த  தா4 - �ய�சி  
தடாாி - உ �ைக  தா� - :திைரைய � �:� 
தா���ேகா1  
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தைடயா - தைட இ1லாத  தாைன - பைட 
த(டைல - ேசாைல  திாித1 - த	#த1 
த( த1 - வ�#�/த1  தி�- அழ:, ெச1வ�, தி�மக4 
த(ைட – ஒ�வைக� காலணி  திைர - அைல 
தர"- த�த1  திவ" - யாழி� வா'�க�  
தைல - இட�  திற� - வழி 
தைல�ேகா4 - �த�1 ெகா(ட0  திைற - க	ப�  
தழீஇய -  உைடய  தீ*க��# - இனிய க��# 
தவL – தவLத1 0) - உ �ைக 
தள" – ெச��1ைல 0/தி – #4ளி 
தா�:த1 - ெபா�த1  0ய1வ�த1 - ெபா*:த1  
தாய� - அரச உாிைம  0ர	# – � �:த1 
 
0ராஅய - அ�கிய #1லா1 திாி/த பFைத ெதGவ' -   பைகவ' 
0�ைவ – ெச�மறி�கிடாC ெத��த1 – ெந��கி அைம/த1  
0வ' – சிவ	# ெத�ெறன - விைரவி1 
0வர – மிக ேதள� - ேதச�  
0�ற1 –தி�ற1 ேதற1 - க4ளி� ெதளி"  
0�ன1 – ைத/த1 ேத� - ேத�றா 
T�:த1 – சீ'T�கி	 பா'/த1 ெதா�  - ெதாட*கி  
T*: நைட-அைச�த கைட ெதா) - வைள  
ெத*:-ெத�ைன   ெதாைடய1 - ெதாட'%சி  
ெதாிய1 -  மாைல  ெதா(ட' - அ�ப' 
ெத�மர1 - மன�கவைல  ேதா  – ஓைல 
  
ந:த1 - மகிLத1  நிழ/த1 - இ1ைலயா�:த1  
நைக - மகிL%சி  நீ  - நீ�)/த1 
நைச - வி�	ப�  Kட*:த1 - அைசத1  
நைச@ந' - வி��#ேவா'  Kண*:த1 – K(ைமயாக இ�/த1  
ந  - இைட  Kத1 - ெந�றி  
ந(Iத1 – அ�கி� ெச1Bத1 KவBத1 – ெகா(டா த1 
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 நர�த� - கர�த� #1  ெந ைம - உயர�  
 ந4இ�4 . ெசறி�த இ��   ெந�A  - ெந�:தி' 
நைற - நைற�ெகா)  ெநறி - வழி 
நைன – அ��# ைந/த1 - தி�=த1 
நாக� - 5ர#�ைன   ேநா�க� - பா'ைவ  
நா*: – நா�: ேநா�ற1 - ந1விைன ெசCத1  
நிர1 - வாிைச  ேநா�ைம – வ�ைம 
 
பக�ைற - ஒ�வைக� ெகா)  ப�: - ப�:த1 
ப%ைச - ேதா1  ப�- கா�ைக�: இ �. ேசா�  
பட'த1 - ெச1Bத1  பழி - :�ற� 
பைட - ஆயத�  பா�க� - ஊ' 
ப(# -  ந�:ண�  பா)னி - பாண� மைனவி  
பைண - ெப�/த1, ம�தநில�  பாணி - தாள� 
ப/த1 - யாழி�:ட�  பாைல - பாைலயாL 
பத� – உண", கால�பிணி - க� த1  பி/ைத - தைலமயி'  
பதனி – கால� பிற�:த1 - அ �:த1  
பதி – ஊ' பிறLத1 - அ�Dத1 
பய� - பய�  பி�ைற-பி�# 
பயில1 – இைடவிடா தி�/த1  #ண'த1 - A த1  
பரதவ' - வைலஞ'  #ர/த1 – பா0கா/த1 
பர1 – 5�கா�க1 #ரவி - :திைர  
பரா அைர - ப�/த 0ைட  #ைரதல - ஒ/த1  
 
#ல/த1 -ெவ�/த1  ைப - பசிய  
#ல� - நா   ைப/த1 - பட� விாி/த1  
#F�க1 - ேசா�  ெபா/0த1 -A�)/ ைத/த1, ெபாதித1  
#ற" - கா   ெபா�ந� -  தடாாி	பைற ெகா� பவ�  
#�ைம - இழி�தநிைல  ெபா1ல� - கிழிச1  
#ன1நீ'  நட� – ேசாழ நா�டரச� ெபால*கல�-ெபா�வ�)1  
O – ெபா�" ெபா�த1. விள*:த1  
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ெப�ட1 - வி��#த1  ெபாைற - ெபா�/த1 
ெப(ைண  – பைன  ேபா�ைத - பைன  
ெபCத1 - அணித1  ேபா��த1 - வி��#த1  
ெபய'/த1 - நீ�:த1  ேபா��# - ேபணி 
ெபய'த1 - ஆ த1  ேபானவா - ேபான0 எ�ன விய	# 
ெப��த: – ெப�ைம த�கி��:� ெபளவ� – கட1 
 
மகிL - க4  ம�:த1 - ெகா( ேபாத1, 0D�#த1 
ம>ைஞ - மயி1  மா - ஒ� வைக நில அள" 
மட� அறியாைம  மா( - மா�சிைம	ட�ட  
ம( – உலக�, மா'%சைன மா/திைர - ப�வ�  
ம(Iத1 – அல*காி/த1 மா�0த1 - தி�=த1  
மணி – நீலமணி மாேயா4 - காிய நிற/ைத உைடயவ4  
மயி':ைற க�வி - க/தாி  மா1 - தி�மா1  
மர1 - ஒ�வைக மர�  மாழா/த1 - மய*:த1  
மரா - மராமர�  மா�த1 - ைகவி த1 
ம�*: - இட�: ப�க�  மா� - வில*:  
ம�	# – யாழி�த(  மான� -ெப�ைம  
ம�" – வாசி/த1 மா=த1 - ஒ/த1 
ம�4 – மய�க� �கிL - அ��# 
ம�Dத1 - கல*:த1, மய*:த1 �ட� - வைள"  
மைழ- :ளி'%சி �ர( - மா�பா   
ம� – :�ற� �ரைவ - �ாித1  
 
�1ைல/திைண - கா�  நில�   �ைனத1 - ெவ�/த1 
�ைல�ேகா� -  �ைலைய உ(ட1  ெமC - உட�# 
�ைள/த1 - ேதா��த1  ெமா�:4 - ெகா	#ள�  
�ைற@ளி - �ைறயாக  ெமாC�# - வ�ைம  
�=�த1 – க�0 க1  யாண' -  ெச1வ வ�வாC  
�னித1 – ெவ�/த1 யாவ0�-  சிறி0� 
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வ:/த1 - A�ப /தி வி�ற1  வா'த1 -  நர�#கைள� Aட/ தF"தி  
வ)/த1 - உ�"த1  வாாி - வ�� நீ' 
வ(ட1 - மகளி' விைளயா � இட�  வா1 ஒளி- ெவ4ெளாளி  
வ(ைம - ெப�ைம  வான� - ேமக� 
வ� - வா��  விசி/த1 - க� த1, ேபா'/த1  
வயி� - இட�  வி5�# - வான�  
வைர – மைல வி)ய1 - வி)ய� கால�,  
வைர	பக� -  :ள�� ம "�  வி /த1 - ேபாகவி த1  
வைர	# - மதி1  விர: - உபாய�, பணியார�  
வ1ேல - விைரவி1  வில*க1 - தவி'த1  
வல/த1 - க� த1  விைள@�  – விைளைவ உைடய0  
வழ*:த1 - திாித1  விற�ய' – ச/0வ� பட	பா) ஆ � மகளி'  
வள� - அழ:  N - O 
வற� – ப>ச� N  க1 - ேபாத1  
வா�:# - வா'/0  N� - வ�ைம 
வாயி1 -  வழி ெவ�ைம - வி�	ப� 
 
ெவாீஇ -அ>சி  ேவCைவ - :�ற�  
ெவ�வ�த1 . அ%ச� ேதா��த1 ேவ' - ேவ'ைவ  
ெவ�உ – அ%%� ேவ� – ேவ� நில�  
ெவ4ளி – வி)ய�1 ேதா��� :�ச/திர� ேவைவ - ெவ�த0  
ெவ�ேவ1 – ெவ1கி�ற ேவ1 ேவளா(ைம - உபகார�  
ேவ�ட� – ேவ�ைட ைவக1 -  நா4  
ேவ�ட1 - வி��#த1  ைவ	# - இட� 
-----------   
 


