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சி(  ெப

ைர
க) தி*+தினா, தா நா$ தி*+- எப- எ -ணி/.

அ'-ணிவி, ேதாறியவேள தமிழசி ! அவைள ம%க) மற'தி, நி2'-கிேற.
இ சி2காவிய'தி த பதிைப வா3'-ைர, சிறைரகேளா$ அழகான

ைறயி, பதிபி'-தவிய க) -% ேகாைட ெச+தமி3 பதிபக'தா ஆவ .
அவ %4, 5ட,, 4ைற'த,, தி*'த, ஆகிய யா/ ெபற இ+த இர

பதிைப ெவளியி$தவிய மல நிைலய'தா %4 எ நறி !
ேச6யேம$, 15-8-56.

-------

டா

- வாணிதாச
வா

ைர

மிக எளிய நைட – "தமிழசியி", தைமயாக பாராட% 57ய- அ-தா!

ம2, காத, த6யவைற' தனி2'தி, அவறி, உ)ள உயிைர -- அழைக

- விள%கி' த*கிறா .

3

கைத சி( சா +த- ; இனிய-!
வாணிதாச தமி3 நறாக ப7'தவ : அவாிட இனி9 இனி%4 இ'தைகய

காவிய:கைள' தமி3 ம%க) எதி பா %க.
வாணிதாச வா3க!
----------

- பாரதிதாச
சிறைர

ப%4வமாக% கா;சி எ$%கபட ெச+தமி3' ேத+தீபாைக% கவிைத எ=
வ76 ெப;- அட வழ:4கிறா அ*ைம ந

ப -ைவ% கவிஞ

வாணிதாச. நா அைத ைவ'- பா 'ேத. அத தி'தி எ உளெமலா
ஏறி நி2 ெதவிடா இப'ைத நிைன%4+ேதா2 அளி'- வ*கிற-.
கவிஞ வாணிதாச "தமிழசி" எ= தனி' தமி3% கவிைத ?ல ெப

ெப*+தைகயா) ஒ*'திைய ந நிக ைவ%கிறா . அவ) அ$Aதிேய வாB

அ$ப:கைர ெப

ணாகேவா, காம விைளயா$%க) ாி+- திாி9 காம%

கிழ'தியாகேவா காசியளி%கவி,ைல. C3சி9ற தா; நாைட - த நாைட-

எBசி9றதாக ஆ%4 சீாிய ெபா-பணியி, ஈ$ப$ Cரா:கைனயாகேவ ந
 நடமா$கிறா).

கனி+த காதE)ள, பிற மா$ நனி அ, ஊரா % 4ைழ%4 ப

, ?ட பழ%க

வழ%க:கைள றிய7%4 -ணி/, ப4'தறிைவ ம%கG%4 க$ ஆ வ,
ேசாியிைன' தி*'த ப$ யசி, சாதி% க$பா$கைள உைட'ெதறிய
ெவ4

ெடB எBசி, ஏைழ எளியவ க) உய நிைல யைடய ேவ

$ எ=

அவா, தனி 9ைடைமைய மா;'- ெபா-/ைடைமைய A%க ெச;9 ெகா)ைக,

இப' திராவிட'ைத% காH 4றி%ேகா) ஆகிய இன பிற தைமக) எ,லா
அவ) மா$ ெபாதி+- கிட%கிறன. இ'தைகய மா

ைடய

"தமிழசி"ைய'தா கவிஞ வாணிதாசனி ேபனாைன ெசா,ேலாவியமாக'

திறபட' தீ7% கா$கிற-.

இ% கவிைத ஒ* சதாய சீ தி*'த% கைதயா4. கைத இ2திவைரயி,

வி2வி2ட ெச,கிற-. "சி(  ெப

க) தி*+தினா, தா நா$ தி*+-"
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எற ேநா%க'ேதா$தா இ% கவிைத இயறப$வதாக ஆசிாியேர
5றி9)ளா .அ+ ேநா%க இ+ I6 க

ந4 நிைறேவறப$கிற-.

இயைகயி ேதாற'ைத9, அத எழிைல9 பறி% 5றவ* இட:களி,
எ,லா ஆசிாிய மிக மிக அழகாக/, ெநJைச ய)G வைகயிE தீ7%

கா$கிறா .

கைலயழ4 ஆ:கா:4% ெகாழி'-% கிட%கிற- கவிஞ ெகா$%4 உவைமக)
-ைமயாக/. ெபா*'த)ளனவாக/ காணப$கிறன.
”ெபாாி9
ெப

ைட என உ )ேள

கைள நிைன'தீ ேபாE !” (8),

”ெபானனி க*:க, ேதாைள'

தமிழசி ர7 ெசா,வா) :” (52),

”….. ………. க)ளி

ெமா+ைதேபா, க பாழாக" (69)
"இ*7ய C$ ேபால

இ*+தன ….. ......”

(69)

"ஊரா க) நைம எ,லா

உமி என நிைன'தா ேபாE !” (147)

எபன ேபாற உவைம யழ4க) கவிைதைய அணி ெச;கிறன.
”இைறய நிைலைய மாற
இறபதா? ேவ

டா; ேவ

டா!

5

ெகாறிட ேவ

$ தீைம

42%கிடா, எடK வாைள !" (26)
எ2,
......... ....... ?ட

ெவ)ள'ைத மீ ேபா, ெப

எதி 'தி7, அ7ைம எ,லா
த)G

க)

$ ேபா4 ! (30)

எ2,
” ............ ெப

வி ழி'தா,

வி$தைல நிைல%4 நா7, ” (58)

எ2, இைவ ேபா2 க*'-%க) சி+தைன%4 வி*+ெதன இனிைமL7

நிகிறன.

கவிைத ஆெறாB%4 ேபா, த:4 தைட இறி' ெத)ளிய தனி' தமி3 நைடயி,
ெச,E பா:4 ெபாி- ேபாற4ாிய தா4.

இ+I, இைளஞ*லக விழிண சி ெப2 விட- எபதேகா எ$'-%
கா$. தமிழ க) "தமிழசி"ைய% க

டா,, அவ) மா$% காத, ெகா)வா க)

எப- உ2தி. எனேவ, வா3க. "தமிழசி"! வா3க கவிஞ வாணிதாச!

1- 9-48

ெசைன – 1

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

- இரா. ெந$Jெசழிய
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மாத

தமிழசி - கைத' தைலவி

ெபான - தமிழசியி காதல

பாபா'தி - தமிழசியி அ

ைடC$ ெப

4ப - பாபா'தியி த காதல

------

ம-ைர Cர - ேசாி பைறய.

தமிழசி

இய 1 - காதல சதி
வானிைட' ேதா2 ெசைம
வள ெபற பாிதி காைல
தாெனா* ஓவி யேபா,

ெபானிற தட/ ; ஆ:ேக
ஏெனைன மற+தா; எேற

எதி நி2 த$%4 ேமக;
காமல இவைற% க

$

1

ைகெகா7 நைக'- நி4!
மதகிைட நீ  4+-

வா;%கா6 கைரைய ேமா-;
ஒ-:கிேய நாணி நி4
ம:ைகைய ஓப நாA;

ெவ-பி$ அ,6 ேநா%கி,
வி

ேநா%கி ?ர, A%4 ;

இைதபா 'தா) நீ ெமா

தமிழசி மற+ேத ேபானா)!
ஏாிைன வய,நி 2'தி

ேடக'

எB+ேதா7 ெபான வ+தா ;
வா ன, சிாி'- நி4

தாமைர மலைர% ெகா;தா;
பா 'திடா 2 2;

2

7

தமிழசி ப%க, சா +தா;
"கா 4ழ ேகற தி+தா !

காத6 பாி ()" எ றாேன !

3

தைலசா;'- நாணி% ேகாணி'
தமிழசி நிறி *+தா);

”ெகாைலெயலா கற உ:க)
5 விழி%(4), அடா! ேசைல
லவ க) உவைம ெசா,வா ;

ெபா*'தேமா?" எறா; வா;%கா,

அைலயிைன பா 'த வ

ண

தமிழசி அைசயா) ஆனா)!

4

”இEைபைய% ேகா- ெச:க
இனிைச% 4யிE, இ:ேக

உE'தநீ) ெமாைட' ெதைன
ெபா+தி, வா3 கிளி9 உ ெசா,
பலக2% ெகா)G ெமேறா
பவளவா; A7 விடா;?
விைலயிலா மணிேய இஃவிாிமன ப

ேபா?" எறா. 5

நீரைல ப$ ப$

நிறைச+ தா$ கிற

ேப ேபான 4ப ேகாண

பி'தைள% 4டெம $'தா);
நீாிைன% 4னி+- ெமா

டா);

ெந$? விடா); எ:ேகா
பா பவ) ேபால% ெகா,ல,
பைண ெயா%4 அவ ேதா) பா 'தா)!

6

8

க

ணினா, ெசல/ 5றி'

எ

ணி$ ேவைள, ெபான

தமிழசி கைரயி, ஏற

இ*ைகயா, வழிம றி'தா !
"ெப

ேண !நீ வா;திற+-

ேபச7! மண+- வாB
எ

ண'தி(4) எெசா, கிறா;?

ெபா2'த- ேபா-!" எறா

7

சிாி'திடா) : ெசப Eறா)
தமிழசி அவைன பா 'ேத :
"ெபாாி9
ெப

ைட என உ )ேள

கைள நிைன'தீ ேபாE!

இ* நா4 ெபாBதி 4) எ
எ

ண'ைத% ேகக வ+தீ ;

எ

ண'ைத உைரேப" எறா).

இ*ைம' தீர ஆ;+(-) எ

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

அைல+தி$; நீ

8

இய 2 - பா ேப தி
$ ெதா:4

தைலபின, அ:4 இ:4!
கலகல ேபா$ ெப

க)

ைகயினா, 4னி+- தி7

மைலநா$ ெச:ேகா, வா3'தி'
தனி'தமி3 வா3'- கிறா !
கைலமதி 4மி ேக$%

களிெபா$ தவB வானி,!
நாண6 Aைவ ெயா'த

நைரமயி  பா7 இ,
ேகாணிய -ைக' தி

ைண%

42Jவ மீ- சா;'-%

9

9

காHவா) சி2வ 4மி

ஆட'ைத% ; களிபா) ; ஓ7

ேபானத இளைம எ

ணி

ெபா%ைகவா; அைசபா) அ+ேதா!

10

அOேவைள எ:கி*+ேதா
தமிழசி அ:4 வ+தா);
கOைவயி, நீ+- கிற

பா7யி கா ற'ேத
ெசOைவயா; ம

7 யி$%

4+தினா) ; சிாி'தா)! பா7

"இOேவைள ஏற(-)" எேற

எ

ணினா; ெசா,ல Eறா) :

"ந இன ப

11

% ேகற

நைட இ,ைல உனிட'தி, ;
இமி9 Cட ட:கி

இ,ைல நீ ; வயதி, நா:க)

அமிைய ேபாேல C7,

இ*+தன ; அைன த+ைத%(4)
இமி9 மீறி ேபேசா;

எ-/ைர' தாE ெச;ேவா ;
"'பார7 அ+த ெப

12

ைண

பழ%கிய வைகைய' எ2,

'ஆாிட வா3வா) அனா)
அவ) வாயா, அடா' எ2

ஊாினி, உைன பறி
ேபசாதா ஒ*வ இ,ைல;

கா கால மயிேல ! எெசா,

கைடபி7 ; அட:(4)!" எ றாேள. !

13

10

பா7ைய' தளி %ைக யாேல
தமிழசி பறி ெசா,வா) :
"ஆ7ட ஆ$ கிற

பாைவநா அ,ல); ச2
பாைடயி, நட+தா, என?
பல*ட பழகி ேபசி

C74 வ+தா, என?
விழி

$ கபி, ; பா7 !

14

"ேவைலைய 7'த பின
C7னி, ெப

க) ந,ல

ேகால:க) ேபாட ேவ

$;

4ழ+ைத%4 ந,ல ந,ல

I6னா, சைட ைத%க ,
Iறிட பழக ேவ

$ ;

ேமலான கைதக) ெசா,6

$ ;

சி2வைர வள %க ேவ

"மாைலயி, சிறி- ேநர
மயி,ேபால உலவ ேவ

15

$ ;

பா6ைன% கற%க%, கா;ச ,
உைறயிட பழக ேவ

$;

ஏலேவ இைவெச; யாேர,
எபய ெப

க ளாேல?

நாE ேப நைக%க' த%க

ெசய, ெச;- ெக$த, நேறா ?
"அவரவ தாேம தைம

அர

ெச;- கா'தா, க'

தவ2ேமா? இைட%கா ல'ேத

16

11

தமிழ க) ெப

ைண% 47

வாி= கீழா; எ

ணி

அ7ைமயா 4ழியி ேச 'தா ;
அவ 42 மன'தி ேகப

17

ஆ%கினா ராண% 4ைப!
”ஓைடைய ேபால ெப

ஒ-%கினா ; அனா நாண

ைண

நா7னி,, ப7பி,, ேபாாி,,

ந,லற ப

கா7ட ேவ

பி, வைம

$!" எறா).

”க6கால% ெகா$ைம" எ2

ேக$நி றி*+த தா9

கிழவி9 5ச, ேபாடா !
---------------

இ*ளிைன உ

18

இய 3 - தமிழசியி உ#திெமாழி
ண% கீ3வா

கதிரவ எB+தா! ேசவ,

4ர, கா7 அவைன வா3'-;
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-ய ேபாேமா? அ7ைம ேபாேமா?
ந,லற மாேமா காத,

நடமாடா மற,? ெப

அ,லைல நீ%க எ2

க)

அJசாேத! விைரக இேன!
”கடாய ப$'தி ெப

ைண%

க7மண ெச;- ைவ%4
ெகடைத' த$'த, மி%க

57
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ெக$தேலா? ெகா)ளி ெகா

டாE அJேச,! ஏலா

$

ெசா,ெலலா பற%க% காறி,
வி7$; ெப

வி ழி'தா,

வி$தைல நிைல%4 நா7,!"

58

எறன). ெபான, "உற
இைசேபா, ஆ4!" எறா.
4றினி, மைற+- ேம,வா

ெகாG'தினா பாிதி, ெபான,
"ெச2 நா வரேவா?" எறா.
தமிழசி சிாி'தா). க

க)

ஒறிைன ஒ2 வி$

பிாியா- தவி'- நிறா !

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

59

இய 6 - ெப* ேகக வதாக,

தமிழசி C7, இ2

தடட, ; ெபாாிய, நாற

கமB ; ெப

ேகக இ2

வ*பவ கால லப

அமிேயார இ*+த அ

டா

நிரபினா) அைன; 4ைப

உமியிைன% 57 வாாி

உகார பா;விாி'தா).
*) பா%4, வி,வ ந,S
பைசெவ றிைல, 

ணா,

ம*நிைற P)க) யா/

ைவ'தன); தC 74

வ*கிற -ச ப+தி

வழிபா %க, அடா! அைன,

60
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ெத*வி4 வாச E%4

61

நட+தைத ெசப ேபாேமா!
”தைலவாாி% ெகா)வா;; ந,ல
தாவணி க$; ேவட

சிைல நிக *வ ைமயா,

தீட7!" எறா) அைன.

தைலயிைன ஒ7பா) ேபால'
தமிழசி கதி *பி,

"மைலவய லாக மா2;
எமன மாறா(-)!" எறா).

62

த+ைதயி "வா:க" எ=

4ர6ைன% ேக$% க)ளி

ெமா+ைதேபா, க பா ழாக'
தமிழசி ஒளி+- நிறா).
வ+த ஆ

ெப

க(4) எ,லா

வாிைசயா; நீைர ெமா

$

த+தன) அைன; வ+ேதா
சாபிட இைலவி ாி'தா).
வ+தவ ஊாி, க

ட

வளப'ைத ேபசி உ

63

டா ;

+திய ைறைய ெசானா ;

பாட வைகைய ெசானா ;
இ+தந சப+ த'தா,

ஏப$ பயைன ெசானா ;
ச+ெதேபா கிைட%4 எ2
தமிழசி கா'தி*+தா)!
அ

ைடயி, - அய6, - வா3ேவா ,

அOT நா டா

ைம% கார

64
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உ

7ைய இ7'த பின

உகா +தா ! "ெப
ச

ைடபி ேவ

H% காக

டா; இேற

த*வைத விள%க மாக
வி

ெப

7ட ேவ

$!" எறா

ேகக வி*பி வ+தா .

65

"நம%4)ேள 4ண4 ல'ைத
நாபா %க ேபாவ தி,ைல;

தம%ைகயி மக=%(4) இ:4'
தட:கேலா? வாிைச எ,லா

உம%4 நா சாியா; ெச;ேவ!”
எறன த+ைத; "உ ெசா,
ம+திட நானி *%க'

-யேரேனா?" எறா) அைன.

66

"மாபி)ைள ெசா,E கிறா;
வ+ததா க7த ேந2 ;

காநா லா2 ெபானி,;

கB'-ச: கி6? வா2 ;
சாபிட% - ைகய லப –

ெவ)ளியி, த$ $;

மாபி)ைள விரE% ேகற
ேமாதிர வயிர% க,6,!

”பி=ேம ேதேதா" ெவ2

ேபசினா. எ:க G%ேகா
எனவ+ தாE அ+த
ெப

ணி ேம, வி*ப இ,ைல ;

"=)ள உற/ ேபா4"

எபதா, ைன+- வ+ேதா"

67
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எெறா* 4

$ ேபாடா)

பி)ைளைய ஈற அைன!

68

" இ*பைத விறி டாE

இவ ெசா,E ெதாைக%4

ெசா'- சாிப$ ேபாகா(-)" எ2

தமிழசி த+ைத எ

ணி

இ*7ய C$ ேபால
இ*+தன; ெப
“ஒேரஒ* ெப

ைண ெபறா),

நம%4'!

தய:காேத! "ஊ" ெகா($)!" எறா).

ெசழியனி ேநாி ப
ெசறப' தினி ெப

விழியினி, தீபற%க'

69

$

ேபால

தமிழசி ெவளியி, வ+தா) :

"கழியறி /ைடU ! எைன%
கல+திடா(-) அைன, த+ைத

ெமாழி+தன வா%(4) உம%4 ;
7/ேவ றா4 ெசாேன;

70

"இபமா; எ2 வாழ,

இ,லற இனி- ேபண
அபேற ேவ

$? எற

ெநJசினி, அ-தா இ,ைல;
எமன ெகா)ைள ெகா

டா

இ*%கிறா; அவைன யறி
னா

ட ?ேவ+ த க)

ைள'தாE விைழேய!" எறா).

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

71

27

இய 7 - ஊராாி ைற./
நாடா

ைம% கார ேத7

நாEேப வ+தா : "ஐயா!
ேகKரா ெச;தி ? ேசாி

ெக7$ ேபாE இ:ேக!
5டமா; ேப கிறா !

47பைத நி2'தி னாரா!

ஏ7ைன ப7%கி றாரா!
ஏேதேதா ெச;கி றாரா!

72

"காைலயி, B%4, Aைச,
கதிரவ வண%க, த:க)
சீைலக) ேதா;'-% கட,,
சி2வ %4' தைலைய வாாி
சாைல%4% க,வி கக'

தபா- வி$'- பின %
56%4 ேபாவ(-) எற

ெகா)ைகயி, நட%கி றாரா!
"த6யா C$ ெப

தமிழசி ைன+த வ %4

73

ணா)

விதவித மாக ஏேதா

விள%க:க) ெச;கி றாளா!
கைதபல ெசா,கி றாளா!
க,விக பி%கி றாளா !

இ- ெவன ெகா$ைம ஐயா?
இேபாேத கி)ள ேவ

$ !

" 56ைய உய 'தி% ேகேபா;
ெகா$'திட ம2'தா,, யா*
ேவைல%4 ேபாக மாேடா;

74
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Cர ெசா, ேகேபா !" எ2
மாைலயி, 5ட ேபா$

வா%4க) ெகா$'திடாரா!
கால'ைத' தா3'த ேவ
கவனி%க ேவ
நாடா

டா ;

$!" எறா .

75

ைம% கார ெசா,வா :

”நாமதி, ேநேர ெச2

மாட%5டா- ; ச2

மைறவாக% கால ேநா%கி'
தீ7ட ேவ

$! ேவ2

ெச;வதி, பயேன இ,ைல !

வாட'ைத ேபா%கி% ெகா)C !
வ*ெமா* ந,ல கால !
"க

76

7'- பா 'ேத நா=;

கவனி%க வி,ைல ேசாி ;
ப

7ைக% காக நா:க)

ப7%கிேறா ெத*%5'(-)" எ2

ெநா

7சா% (4) உைர%கி றா க);

WH%கமா;' ெதாி+- ெகா
ச

7 ெச;யா- விேட;

$

காலேமா சாியா; இ,ைல !

77

"'தமிழசி இைவக(4) எ,லா

தைல' எ2 ேக)வி பேட ;

'உைமமா விடேவ மாேட;
உ மக) ெகாட ெம,லா
ைமயாக வ+- ேச*'

எ2 நா க7+- ெசாேன ;
'எம%கவ) அட:கா)! ஊரா

அட%க$!' எறா ெபேறா.”

78
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" தமிழசி ெசா,ைல ேசாி

தடாதா! அதனா, நாேமா

அைமதியா;% ெகா%ைக ேபால
அைசயா- கால பா ேபா ;
நைம வா$ இ+த% கால

ந69 நா) ெதாைலவி, இ,ைல :
இமய ேபா, வ6/

($)" எறா .

வ+தவ எB+ேத ேபானா !
-----------
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இய 8 - ெபானேம பழி

ெகாைக 4ளி'த 'ைத

இைல'த7, ெகா7 ஏ+தி
றிE உ)ள ெதைன
மர:கைள' தவைள 5வி
விறி$ ; தாம ைரA

விைலேப ; 47த

ணீ %4

2வ டார ெம,லா

ேப ேபான 4ள'தி,, காைல -

80

4ட'திைன இைடயி, ேச '-%
47த

ணீ ெமா)ள ெப

நட%கிறா வல%ைக Cசி ;

க)

ந,6ைச சில மீ$ ;
ப7'-ைற எ:4 வட

மதி%5ட ; ப:கி) ைளக)

அட:கி$ இெசா, ேகக !
உலகினி, அட:கா யாேர?
ஊாிைட உ)ள அ+த%,

4ள ேநா%கி ஒ*'தி வ+தா) ;

81

30

"ஆ*%4 இைத ெசா, லாேத!
பாபா'தி, அைன த+ைத
ேபாிைன% ெக$'- விடா);

ெபானனி பிேன எ:ேகா
ஊைரவி($) ஓ7 விடா) !"

எெறா* ெச;தி ெசானா).

82

ஊாினி, இ+த ெச;தி

ஒ* ெநா7 ெபாBதி, அOT
ஏாி%4 -நீ ேபா,

எ72; ெத* ட%கி,

ேச +தன Cண ; " இ+த

சி2மியி ெகாB() அட%க

ஓ +திட ேவ

$ ; இேற,,

உலகேம ெக$!" எ றா க).
"ெப

83

கைள வி*ப ேபால

வி$வேத பிச4 ! ேந2
ம

ேம7 ஓரமாக

மாைலயி, ெபான ேனா$
ெப

ணவ) இ*+தா)!" எ2,

"ேபைழைய% ெகா$'தா) !" எ2
உ

ைமயி, க

ட வ ேபா,

உதறினா ஒ*வ ?ைட!
க$Jசின 4ழிவி B+த
க

க%க% கிழவ வ+தா ;

த7யிைன ஊறி நிறா ;
”தபிகா) ! ’ெப
வி$தைல ேவ

க G%ேகா
$’ எேற

Cண க) 5/ கிறா ;

84

31

இட:ெகா$' தி$ேவாமானா,,
இழி/க) ம6+ேத ேபா4 !”

85

"அ7ைமயா; வாB ேபாேத,

ெபேறா*%(4) அட:கா தாேரா

த7யனா ஒ*வ ேனா$
தனிவழி ேபா ெப

க4

வி$தைல ! வி$த ைலயா!

மி4ந2! ெப

க) நா7,

ெகா7யவ ; மீற விடா,,

47 ெக$' தி$வ !" எறா .

86

சிவபழ ஒ*வ வ+தா :

தி*மா6 அ7ைம வ+தா ;
அவரவ கட/) வா3'தி,
அ:4)ள 4ப, ேநா%கி,
"இவ களா, ஊாி E)ள

எ,ேலா* ெக$ ேபாவா ;
தவறிய ஆ

ெப

தறி'திட ேவ
இத4)ேள அ

ைககா,,

$!" எறா .

87

ைட ஊாி,

இ*பதா; அ:4 வ+த

த6யா ஒ*வ ெசானா ;
ேகாப சில - 7'தா ;
விதவித மான இ+த

ேவ7%ைக யான 5'ைத%
கதேவார க

ெகா டா-

தியநா டா

ைம% கார

தமிழசி பா 'தி *+தா).

?'தத மகைன% 5வி,

88

32

"இ-தானா உன%4 ேவைல?

எB+-ேபா வயE%(4)!" எறா ;
"விதிப7 நட%4 யா/!
Cணாக% 4ப, 57.

எதகாக ேப கிறீ ?

ேபாC க)!" எறா ; ேபானா !

89

காசிைன% கைழ%5' தா7
ைகநீ7% ேக4 ேபாேபசா- ேபாவா ேபாேல
Cரா ேபசி நிறா

ஓைசகா டா- நீ:கி !

ஒ*வ பி ஒ*வ ேபானா !
ேபவா ; விைன 7%க

பி ெச,வா ; ேபா காேர!
-----------
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இய 9 - 0ப வதா

காாிய தீ +த ேபா-

ைகவி$ கயவ ேபால

ேபாெரலா ஓ;+த பி

படாள ேபா;உ ைழ'த
சீ மி4 தமிழ % ெக,லா
தி'திைப நாவி, Aசி,

"ஊ*%4 ெச,க!" எ=
உ'தர விடா ஆ:ேக!
4ப= மற வ ேபா,

5டார வா3%ைக வி$'

ெதாபி, கா, சைட ேயா$

ேம,நா$' -ைரைய ேபாேல
அப, அ ைமயி *%4

91

33

அவ ெசா+த ஊைர ேநா%கி%

கப6, வ+- ேச +தா

ைகெப7, ப$%ைக ேயாேட!
அப=%(4) இர

92

$ ேவ7,

அைன%4 ேசைல ஒ2,
ெசபினி, வா 'ெத $'த

சிைலெயா'த பாபா' தி%4%

ெகாெபா2 சீ7 ேசைல,
4:4ம ெப7 ஒ2
கபைல வி7 ற:கி

வா:கினா கைடயி,, பி= -

93

மைலவாைழ சீ நாE,
மாபழ நா6 ர

$

கைல%4றி ?:கி கா,
ைக%4ைட, ேசா, சீ',
தைலமயி %(4) எ

ெண;, சின

தபி%4' ெதா$ேதா,, சைட
விைலேபசி வா:கி% ெகா

டா;

றபடா Cைட ேநா%கி.

94

வழியினி, காH கிற

மரெமலா அவைள% கா$;
ழி'ேதா$ ஆ2' த

ணீ

அவ) கன ழிைய% கா$;
அழகிய க

க) Cைச

அOவா2 ேச,க) கா$;
விழிநைக நீல அ,6

ேமனிைய' தளி க) கா$!
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34

இைவெய,லா க

$ 4ப

"என(-) இப% காத 6%4

ைவபட படா ள'ேத

வா3+தைத ெசா,ேவ; பின
அவ) எைன பிாி+தி*+த
நாகளி, அவள ைட+த

கவைலைய ெசா,ல% ேகேப;
க

ணீைர' -ைடேப!" எ2

த=)ேள எ
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ண மிடா;

தC$ வ+- ேச +தா;
அைனைய' தBவி% ெகா

டா,

அபனி கா,ப ணி+தா;
தன% காக வ+-

2ைக இ$ நி4

சினவ , ெபாிேயா % க

$

சிாி'தவ நல'ைத% ேகடா.

97

பாபா'தி நல'ைத% ேகக
பற+த- ெநJச! ெகா

சீ() எ7 பா %4 சைட
ைப%4)ேள சி:க ேபாட

தீெப7 எ$'தா; C$
சி2வைன% 57% ெகா

"ேதாபி4 ெச,வ தாக"

$,

அைன%4 ெசா,6 ேபானா.
4ப= சி2வ ேனா$

42பாக ேபசி, பின ,
"எப7 ?ைல C$

பாபா'தி இ*%கி றா)?" எ(2)
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35

ஒ%4% ேகபா ேபால

உளவாக% ேகடா. ைபய
ெசபினா யா/. 4ப

திைக'ெதா* கைட யானா!
-----------
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இய 10 - பாபா தியி கத

-ப'தி, ஆ3+தி *ேபா
-யாிைன மா2 கிற

இக பி)ைள ேபால%

4ப நா; இ*கா, ந%கி

ேனா7 பா;ச, கா7
B/ட, ெநளி'த ைச'னி* கா,க) P%கி

க'- ேந 4ைர%4+ தாவி!

100

களிபினி, -)G நாைய%
க

டன 4ப ; சின

இளிநைக உதைட மீ2;

இ*ைகயா, நாைய வாாி%

களிேபா$ ேச 'த ைண'தா;
கB'தினி, சிறிய சீ$
ளிேபா, ஒ7 நாயி
A7னி, இ*%க% க

டா.

101

காதல! உைம% காண

விைழகிேற கவைல ேம7,;
ஆதலா, வ*க மாைல ;

அபேர! ெதற, காறி

ேமாதE, 4யி6 பா$,

Bமதி இர/ ெநJசி,
ேவதைன த*ேம யறி,

வி*பிைன' தரேவ இ,ைல!
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36

"நரக ஒ(2) உ

($) அ:(4)" எ2

நமவ 52 வா க);
நரக'ைத% க

டா ேபாேல

நரக'ைத% க

டா இ,ைல ;

ந6ெவலா ேப வா க);
நா)ெதா2 உயிைர உ

H

பிாிவிைன உண +தி *+தா,,

நரக'ைத ெபாிதா; ேபசா !

103

"பட- ேபா-! எைன
பாழா%க எ

ண ேவ

டா!

கடாய வ*க! வ+-
க

ணிைன% கா7 ெச,க!

படாள ெச;தி ெசா,க!
பாபா'தி ேயா$ ப

$

ெகாட நீ ெச;த அ+த%

ெகா,ைலைய மற%க லாேமா?

104

"4ைபைய சீ;'- சீ;'-%
4ர, கா$ ேசவ, நாட!
எப7 பிாிைவ ேய2 –

நீர:4 ேபா ெச; தீேரா?
ெசC உம- ெநJச!

திாிம* பிரைல ெம;யா,

ெவப'ைத% கைல%4 நீ%4
ெவJர எனி= மா=!"
எற அ சீைட% க

டா;

இ7 இ7 எனசி ாி'தா;

ஒ2ேம விள:கா ேபாேல
ஓயா- ப7'தா சீைட ;
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37

நிறவ நட+தா; பின
நிைன'ேதேதா நிறா; நாைய%
ெகாறிட% க,ெல $'தா;
நா; வாைல% 4ைழ%க ேபாடா;
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7வி4 வ+தா ேபால

ைற தைலய ைச'தா;

ெகா7பட +(-) ஏறி' தா3+த

ெகா;யாவி கிைள அைச'தா;
படபட'(-) இர
பற+திட% க

$ க)

டா; "சீசீ!

ெகா7ய- காத,!" எ2

5வினா; ஓ7 னாேன!
-------------------

107

இய 11 - கவைல ேம ெகாைல

சபா'தி இைடயி, நி4
தா3+த மா மர'தி மீகபிய அபி னாேல

இ* அணி, காைய% ேகா-;
அப%க தாி, ேகாைவ

அ:4)ள ெச7ைய றி
ெசபி$ காத ெச;தி;

சிாி'தைண+ தி*%4 சி$!
பாபா'தி எ7 எ7

பா %கிறா); கவைல ேம$'
ேதாபினி, 4யி6 ர

$

கிைளயினி, ெதா'தி' ெதா'தி
மாபிைள ெப

H மான

வா;திற+(-) ஏேதா ேப;

ேவப= அர காறி, –

108

38

விைளயா$ பினி பினி!

109.

4பனி வர/, நாைள%

47'தன நிைன/ ெநJசி,
ஒபிலா% களிைப' P

ட

ஒ*ற தைலைய' தா3'தி,
"இப7 நா= வா3ேவ"
எ2 பா பா'தி அ:ேக
ெசபி$ வி'ைத கா$

ெச7 ெகா7% 4ைர'தி *+தா).
பாபா'தி காணா வ

தமிழசி ப-:கி வ+ஏ;பதகாக% க

110

ண

ைண

இ2%கினா); "4பா!" எ2
பாபா'தி சா;+தா); ைகயா,
பாிேவா$ பின ைண+தா);
ேவபனி மைறவி *+- :

ெவ$%ெகன சிாி'தா ெபான! 111
"4ப= அேதா பா !" எ2

5றினா ெபான; "க
தபாக நிைன'தி டாேத!

ேண!

தனிைமயி, உன- ெசா+த%
4பைன% 57 பின %
5பி$ ; மைற+- நா:க)

அப%க இ*ேபா" எறா)

தமிழசி; அழ4 ேபைழ!
வழிவழி காத, ெவ)ள
மீறிட இத3- 7%க

வழியிைன பா 'தி *+தா)

112

39

பாபா'தி; வ+தா 4ப;
"பழிகாாி! எைன வJ சி'த
பாதகி! " மீ

$ உற

வழி% (4) எைன அ7ைம யா%க

வா !" என வைர+தி டாேயா?

113

"நற7 ! உைன நா இ2

நம=ல(4) அ= கிேற ;

ஒ2நீ உ

ைம ெசானா,

உயி த ; ேவறா ேனா$
ெசறவ) மீ

$ என

ெச;வத(4) எைன அைழ'தா; ?
ெகா(2) உைன அைமதி கா
5ற7 உ

ைம !" எறா.

ேப ;
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பதிெலா2 ேபசி டா-

பாபா'தி அBதி *+தா) ;

தாிைட இ*+- ெபான

4பனி ன  ேபா+-,
"பதறாேத 4பா ! இ+த

பாைவைய உெபா *ேட
தியவ மண%கா ன

மீேட ; ஊ வச/ ஏேற !"
எறன; ஆனா,, 4ப

’இவதாேனா என- காத,

ெகாறவ?’ எ2 சீறி%

4'தினா! C3+தா ெபான !
42க) எதிெரா6%க%

"ெகாைல! ெகாைல !" எற 5ச,
ெசற- திைசக) நா4 !
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40

116

ேச +த- 4ப, ஆ:ேக!
------------

இய 12 - ஊ மற தி தீ

"4பேன ெகாைலஞ!" எ2
தமிழசி 5ச 6டா);

"4பேன ெகாைலஞ !" எ2

பாபா'தி 4ைறஇ ர+தா) ;

"த()" எறா ஊ நாடா
சா(2) உ

ைம ;

ேடா உ:க(4)?" எறா ;

ெசபின , "சா (2 எ: க4'
ெத;வேம !" எ(2) அ ெப

4பைன ஊ நாடா

க)

117

ைம

5பிடா ; "நீேய எ2

ெசகிறா க) இ+த'
ெதளிவிலா இர

$ ெப

H ;

ஒ% ெகா) கிற யாநீ ?
உமீ- சாற ெபற

தபிைன வில%க சா2
யாேர= உ

டா ?” எறா .

118

தைலயிைன' தா3'தி% 4ப

சா(2)என வ+ேதா ெசா,வா :

"ெகாைல ெச;தா) ெகா,ைல ேம7,

தமிழசி ; க

ணா, பா 'ேத ;

மைலற மாக மாைல

4ப= நா= வ+ேதா;
ெகாைலயிைன% க

ேடா; நா:க)

5விேனா; வ+தா ம%க).

119.

41

"'ெபானபா பா'தி ேயா$
- உற/) ஆனா' எ2
னேம எனி ட'தி,
தமிழசி HH'-
ெசான-

($); அதனா, இ2

ெகாைல ெச;ய' -ணி+தா) ேபாE!"
எறன. தீ  ெசா,ேவா ,

"இ*%கலா; உ
பழிவா:க ேவ

ைம!" எறா !

120

$ எ2

கால'ைத பா 'தி *+த

இழி ெநJச அOT ம%க)
”இ-ந,ல ெசOவி" எேற

4Bமின மற' -)ேள!
தமிழசி மீ- 4ற

விB+த-! சிைற%5 ட'ேத

வில:கி$' த)ளி னா க) !
----------------

பாபா'தி ைகயி ர
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இய 13 - பாபா தி ஒபைட)கபடா,

தமிழசி பறி' த+-,

$

"காபா2, ம-ைர Cரா!
க

ைணேபா, இவைள ; ஏைழ

சாபாைட' தி*7' தி2,
சாதிைய வ4'- நைம

ஏ;பாாி கால இ=

எ'தைன நாேளா? பா ேபா!
"ஒ2ன%(4) இ= ெசா,ேவ :
உயி*)ள வைரயி, நீதா

122

42

ெச2நா ெச;- வ+த
ேசாியி ெதா

ைட ெச;வா;;

எறவ விழி%கி றாேரா
அ+நாேள இ+த நா7,

ெபாறிய உைடைம எ,லா

123

ெபா-வா4 நனா) ஆ4!
"உைழபவ விழி'-% ெகா
ஊாிைன ஏ;'- நாG

டா,

பிைழபவ அ2 ேபாவா ;
பிேன- சாதி ச

ைட?

உைழபவ ஒ2 ேச +தா,
ெதா+திைய' தடவி உ

$

ெகாB'தி$ பண%கார க)
5ட ஓட தபி!
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"எதி %4% கல:கி டாேத;
எவெரன ெச;தி டாE
அதகாக வ*+தி டாேத;

அJசாேத; உலைக மாற

ெபா-பணி எ-வா னாE
ாி+தி$ ; தய:கி டாேத;
ம-/

ட உலக உைன

வJசி%4 ; விழிபா; ; ெவ,வா; !"
எறன); சிைற%4 ெசறா)
தமிழசி ; ஏைழ ெப

ணா) !

4றிைட பகேலா இ+த%

ெகா$ைமைய சீ2 வா ேபா,
ெசறன ேம4' தி%கி, !
ஊாினி, இ7+த C$

ெபா+தினி, இ+த' தீ ைப

125

43

ெபா2%காம, அல2 ஆ+ைத !
-------------
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இய 14 - ேசாியி தீ 1 தீ !

சீன'-% க2 ேமனி
ேசாிவா3 ப*வ ெப

க)

மாெனா'த விழி9, வட

மதிெயா'த க காண

வானிைட மித+- ெச,E

மதியிைன, ெவ)ளி' தைட'

தாவ+- த$%4 ேமக !

த$பத(4) அதனா, ஆேமா?
ேசாியி, உ)ள ஆ

127

க)

ெத*வினி, 4ப லாக
பாாிஅ 7%கி றா க)

பா, நிலா ஒளியி, ; ச2'

Pர'தி, ஓைட மீ$

ழவி4' -ைணயா; C7
ஓர'தி, ெப

க) பா$

4மிைய உ2% ேகளீ !

128

0 மி
ேச*:க) ேசாியி, உ)ேளாேர - ச2
சி+தி'- பா*:க) ெபேறாேர!

ஊ*% (4) உைழபவ "கJசி! கJசி!"- எ2
ஓலமி$வ-, சா, நேறா?
”ஆ

டா அ7ைமக) ஏ;பதேக!- நைம

அ7ைம% 4ழியினி, சா;பதேக !
‘தீ

டாைம’ எெறா* ெபா;9J ெசானா - மீG

129

44

ெச;திைர% கிேற : ேகG:கேள!
”கடாயமா;% க,வி கக ேவ
க$கைள ெவ7 சா;%க ேவ

130

$!- சாதி%

$!

ெகாடாவி வி7:4' P:4கிற - ெதா+தி
ேசாப கைள' தைல 4ட ேவ

$!

"கடைமயா; ஒOெவா* ஆH ெப

H –

நா7, கடாய ேவைலக) ெச;யேவ

$ !

உடைம ெபா- ெச;- ம%கெள,லா - நா7,

உ

$களி'திட ேவ

எ(2) அ+த ெப

$ அ;யா!"
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132

க) பா$

இைசயினி, ெநJைச வி$
நி2 ெகா

7*+தா Cர

ெந$ேநர 47ைச ன ;

4ெறா'த Cர ேதாைள
பாபா'தி 47ைச ஓர

நி ெற7 பா 'தி*+தா);
மைழபட நிலா க'தா)!

133

Cர= அவைள பா 'தா;
ெம-வாக அவளி*%4

5ைரயி ஓர வ+தா;

4+தினா ; ?ெச றி+தா!

"பா 'தீரா நிலைவ?" எறா)
பாபா'தி ம-ைர Cர,

"ஆ*%ெக னதனா,?" எறா !
அவேளேனா தைல4னி+தா)!
"பாவிெய னாேல ெபான

134

45

ப$ெகாைல%(4) ஆG ஆனா ;
பாவிெய னாேல, அ+ேதா!
தமிழசி பாேழ யானா);
பாவிெய னாேல நீ*

பல பைக%(4) ஆG ஆனீ ;
பாவிேய பிற+ேத?" எறா)

பாபா'தி Cர ெசா,வா :

"உைனேபா, ேகாைழ ெப

உலகினி, க

ட தி,ைல!

135
ைண

எனமா 4ைறநா ெச;ேத ?
எதகாக இ+த ேப?
ெசானைத மீ

$ எ

ெசா,லாேத; ெசா,வா; ஆனா,,
எ=யி நீ:4; ேசாி "
இட ப$ ; ேவ

டா!" எறா.

136

"அப7யானா, உைம
அாி'தி$ -ய தா என?
ெசபி$, Cரா!" எறா)

பாபா'தி திைக'தா Cர ;
"எப7 உைரப(-)?" எ2

கல:கினா. இத4) ளாக'

"தபி,ைல ; எ ேம, காத,!

சாிதாேன? ெசா,வா;!" எறா).
Cரேனா க

க ளாேல

விைடத+தா ; "தீ! தீ!" எ2
ேசாியி, 5ச, ேகக'

தி*பினா ; ெத*வி, உ)ள

137

46

Cரனி 47ைச C$

ெவ+த-; ப%க உ)ள

ஓாி* 4 C$

உடெவ+- தணி+த த+ேதா!
------------------
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இய 15 - ேசாியி ரசி

”பி7படா தி*ட” எ2
பிறமாக% 5ச,

இ7ெயன ழ:க% ேகடா
ஏைழக); ேசாி ம%க)!

-7-7'(-) அவேம, பா;+தா ;

Pளாக ெநா2%4 கிறா !
அ7ேயாைச ேசாி எ:4

139

அதி +த-! Cர வ+தா!
"அபாேவ! அ

ண மாேர!

அ7%காதீ ! ெபா2'தி *:க)!
இப7 வி$:க)! இ+த

இEைபயி, வாி+- க7'
த() இவ ெச;த த4%

காரண சாற% ேகேபா!

ெசபினா, வி$ேவா ! இேற,,

தீ%(4) இைர ெச;ேவா!" எறா.
”உ

ைமைய% 52 கிேற;

உயி பிைச ெகா$:க)!" எ2
ம

மீ- க)வ C3+-

வண:கினா; அ:4 Q3+த
ெப

க

உ

கேளா, "இவ இர

$

கைள பி$:கி பின

ைமைய% ேகேபா!" எ2

140

47

141

6ேபா, உ2மி னா க)!
ேபா*%4 பழ:கா ல'ேத
றபட Cர ேபாேல,
ஊரா க) திர

$ வ+தா

ஒOெவா* த7ைய' தா:கி!
"ேசாிய திமி அ ட%கி'

தி*ேவா!" எ2 5வி

ேசாிைய வைள'-% ெகா

திைக'தா க) ேசாி ம%க)!

டா !

142

Cரேனா ெகாதி'(-)எ B+தா!

"ேமலான என- ெசா+த
ேசாியி, வாB ேவாேர!

திரG:க)! இனிேம, நைம
ஊரா க) வா3 ெவாடா !
உ

ைமைய ேநாி, க

ேடா!

Cரரா; வா3ேவா! கி$

143

ெவறிதா! றப$:க)!
"சாதிைய வ4'- நைம
பா3ெச;த த7ய 5ட
ஏேத= சிறிய நைம

நம%காக நிைன'த (-) உ
தீதிைன ெச;வ த4

டா?

சிறிேத= மற+த தி,ைல!
ஆதலா,, றப $:க)!

அழி'- ந வா3ைவ% கா

ேபா!

”காறினி,, மைழயி,, ேகாைட%

கால'தி, அவ த ம%4

ேசறினி,, தாி,, பா

ேத) வாB மிட'தி, எ,லா

144

48

ேசாறிைன விைள'-' த+ேதா;
ேசாப க) மற+- நைம
ஆறினி, ைத%க எ

ணி

வ+-)ளா ; ஆ 'ெத B:க)!

145

"உறாேர! உறவி ேனாேர!
தமிழசி உ:க காக
நெறா

$ ாி+த த4

சிைற ெச;தா ; நம- Cைட

சேற= இர%க மிறி%

ெகாG'தினா ; த7தா ேபா$

4றேம அறியா நைம%

ெகா,ல/ வ+- விடா !

146

"ேசாி%4 நனா) இ2!
ேச*:க); ஒ*ைக பா ேபா!

ஊரா க) நைம எ,லா

உமி என நிைன'தா ேபாE!
ேசாியி திற'ைத% கா7'

தி*நாைட பசிேய இ,லா
ஓ ெபா- /ைடைம நாடா;
உ*வா%க றப$:க)!
"நமவ வாழ ேவ

147

$;

இேற,, நா Cழ ேவ

$!

மா நா அட:கி ேபானா,

ேசாப க) -ளி '- ேபாவா !
உம* Cர ேக($) இO

உலகேம விய%க ேவ

இமி9 கல:க ேவ

$!

டா!

எ,ேலா* றப$:க)!"
எறன ம-ைர Cர.

148

49

எB+த- 6யா 5ட!
க2க), ஊரா எ,லா

கல:கினா ! ேசாி' ேதா

மற'தி, ஊரா எ,லா

வாிைசயா;% கட படா !

"இற2 தீ : நாைள!

இ*!" எறா ேசாி ம%க)!
--------------
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இய 16 - தமிழசி மீகபடா,

உமி3கிறா பாிதி காைல
ெபா2க) உயி க) மீ- ;
கம3மல ,E A

ஆயிர கதிர வகா

$
!

தமிழசி மீக படா);

ேசாியி மற சா +தா)!

"எமதைன வா3க! வா3க!"
எறன ேசாி ம%க). 150
தமிழசி கா6, C3+தா)

பாபா'தி ; தைலைய' தா3'தி,

"எமதைன வா3க!" எறா);
எ,ேலா* ழ%க ெச;தா !
"நைமவா7 வ+த கால

ந6+தேத!" எறா Cர;

”அைமதியா; இ*:க)" எ2
தமிழசி அபா; ெசானா)
ஊாினி, உ)ேளா எ,லா
க$

$ 4*தி பாய

ேசாியி, தைல4னி+-

ெச'தாைர ேபா6 *+தா ;

151

50

ேநராக ஒOேவா ஆைள'

தமிழசி நிமி 'தி பா '-

"Qர க)!" எறா); மேறா

"P" என உமி3+தா அ+ேதா!

152

"சாியமா! இவ க ெகன
தீ நீ சா2 கிறா;?
எாியிடா 47ைச கேக;

எ:கைள% ெகா,ல வ+தா ;

உாியைத ெச;வா; அமா!
உனிைச எ-ேவா அஃேத

ெபாி(-)!" எறா ேசாி வா3ந !

தமிழசி ேபச லானா):

153

"என* ேசாி யாேர!

எழி,மி%க ேதாழி மாேர!

ெபா, ெபா*), நில:க) எ,லா
ெபா-வாக ெச;- விடா,

இனேல ம%க(4) இ,ைல!
ஏற தா3/ இ,ைல!
மனிய பசி9 இ,ைல!

வJச ெகாைல9 இ,ைல!
"நாடா

154

ைம% கார இ,ைல!

விாிவான நெச;, ெச;,

ேதாட'ைத உைடயா இ,ைல!
Pற4% 47ைச அற
ஓடா

7 ம%க) இ,ைல!

ஒ*சில பசியா, சாவ

?ைடயா; பண'ைத% கா'-'
P:கா- விழிேபா இ,ைல!

155

51

"ஆதலா,, ஒ2 ெசா,ேவ:
அதப7 நட%க ேவ

$!

தீெதா2 ெச;தி டாம,

இவ கைள சிைறயி, த)ளி
பா-கா' தி*R சினா)!

பலெபா*) ெபா-வா; ெச;யாெதா* 4ைற/ மிறி
யாவ* உ

ண ேவ

156

$!

”ஏாிைன வள '- நா7,
எ,ேலா* உழவ ராகி

ஊாிைன ெசBைம யா%க
ஓயாம, உைழ%க ேவ

ேபா 'ெதாழி, பழக ேவ

$!

$!

--% ைக'ெதாழி,க)
வாரணி ெப

H ஆH

மகி3+ெதாறா; ெச;ய ேவ

$!

157

"ஒ,லாத க*'ைத எ,லா
ஒ-%கிேய த)ள ேவ

$!

க*'தாக% கக ேவ

$!

க,விைய திேயா , ஆ

, ெப

ெச,வ க) எற ேபைர'

தி*நா7, நீ%கி, எ,லா

வ,லவ எற ேபைர
ந ம%க) வா:க ேவ
”அ

$!

ைடயி, உ)ள ேசாி,

அதக$'(-) இ*%4 சி(

ெதா

ட க) ெச,ல ேவ

-ய நீ%க ைனய ேவ
ச

$!

$!

ைட%4 வ*வா ெச,வ ;

நைம' தா3'த நிைனபா எ2!
ெப

$கா)! சீறி அ+த

158

52

பி'தைர' -ர'த ேவ

159

$!

"பிறநா$% கைலயி,, வா3வி,

பி7'தைத% ெகா)ள ேவ

பிறநா7, அறிஞ த+த
ெப*Iைல% கக ேவ

$!

$!

அற:5$ வ)G வ I,,
அகபா$, றபா ெட,லா
பிறநா7(4) உதவி உ:க)

ெபறிைய நாட ேவ

$!

160

"காதைல ெச;- ம%க)

க7மைன ஓ கிற

தீதிலா வழ%க எ:4
ெசழி'திட ேவ

ேகாதிலா ெப

$! ம2

க) ைகைம%

ெகா$ைம%கா ளாகி டாகாதைல ெச;- நா7,
அறப

ைப% காட ேவ

$!

161

"Q-, ெபா; நிைற+த ேயாக

'தான+ த:க) இ:ங

ஏேதேதா ெசா,6 உ:க),

இ தமி3 நல:ெக $பா !
கா- நீ ெகா$'தி டாதீ !
தா; ெமாழி க

ணி ேமலா;

பா-கா' திடேவ ேவ
நநா$ ப

ப தேக!"

$

எறன); ேசாி வா3ந ,

"இைச ேபா, நட%4!" எறா !

மறினி, மாைட ேபால%

162

53

க$

$ கிட+த 4ப,

”ெசறைத மற+தி டமா!

ெதாியா- ெகாைல%4 ற'ைத

உறேம, ெசாேன, பாவி!
ஊரா க) ேபைச% ேக$!

163

"நா7ைன' தி*'த வ+த

நறமி3' தாேய! ?ட

நாடா

ைம% கார ேபைச

நா ேகேட; ெக$ ேபாேன;
தீ7ய மர'தி, பா;+ேத;
ெச;தைத மற+தி டமா!
கா7$ க*ைண இ+த%

கயவ ேம, ; பிைழேப ஏைழ!

164

"ேசாிைய% ெகாG'த ெசானா;
அ-/ நா ெச;ேத; பேட;
தீரநா எ

ணி டா-

ெபானைன% ெகா2 தீ 'ேத;
பா அமா ஒ*க

!" எறா.

பாபா'தி சீறி , "உற

வா 'ைத%4 பதிேல இ,ைல;

வா; ?$; சிைறேய!" எறா).
-------------------

தைலயிைன% 4னி+- மீ

பாபா'தி சா2 கி*) :

165
இய 17 - தி&மண

$

"மைல நிக ேதாளா Cர
வா3விேக அ7ைம யாேன;
உலகீேர! எ ெசா,கிறீ ?"

54

எறன). "உ:க) இைச

நிைல%க$!" எறா ஊரா .

நீ)மர Aஉ தி %4!

தமிழசி, ம-ைர Cர –

பாபா'தி தBவி% ெகா

”எமத* ம%கா)! வா3க!

166

டா)!

இேறநா இப ெகா

ேட!

அைமதி9 ெபேற; ெபான

அழிைவ9 மற+- விேட !
இைமேபா, வா3க நீவி

ம%கைள% கண%கா; ஈேற!

167

"இ தமி3 என- ?!

திராவிட என- க

க)!

ெபானேன என- நா$!

ெபா-பணி என- காத,!
மனிய பசிைய நீ%க

உைழபேத என- வா3%ைக!
பிெனா2 ேவ

ேட; ெபான,

பிாிவி மா(2) இைவேய!" எறா).

168

பJசா:க பா %க வி,ைல!

பா பாைன' ேதட வி,ைல!
மJச) I,, தா6, R6

வா:க/ இ,ைல! தீைய%

ெகாJச வள %க வி,ைல!
4+தாணி, அமி எ,லா

வJசக , திணி'தா ! இ+த
மறைல வ+- பாாீ !

இைண இைண யாக வாைழ

இ2%கிய இ,ல'(-) உ)ேள

169

55

மணபைற, ேமள, தாள
வாசிய ழ:4, கா$%

கண%ேகாைல% 5ச, ேபா2
க*ணா/ அதி +ேதா 6%4;
மணம%க) களி'தி *+தா

மா+தைழ ப+த %(4) உ)ேள!

170

பி)ைளைய ெப(2)எ $'த

அ:4)ள ெப

க) எ,லா

ெவ)ள'ைத , நில, கா,, வாைன

ெவ;ேயாைன' தமா, வா3'தி
ப)ள'- A/ ெந,E
ெம;ெயலா Pவி பா7

உ)ள'ேத மாற இறி,

"வா3+திட! உய க!" எறா !

171

வி*+தின %(4) எ,லா ேசா2
மி4பாைல வா '-' த+ தா ;
அ*+தின ; சிறி- ேநர

அய +தன ; வ)G வத

தி*%4ற) விள%க அ:4
ெச;(- ஒ* லவ ம2

வி*+ெதா2 ெசவி%4' த+தா !
தமி3மண வா3க ெமேம,!
----------------

இய 18 - தமிழசி க*ட நா/

உ*வான-, அடடா! நா$

தமிழசி உைர'த ைதேபா,!
தி*நா$ ம%க) எ,லா
திறற ம%க) ஆனா !

வ*வா;%க:(4) அளேவ இ,ைல!

172

56

மகி3ேவா$ வாB கிறா !
தி*நா$ காடா; எ:4
திகBத, காண வாாீ !
ஆ
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79 அர இ,ைல!

அவசர சட இ,ைல!
ேவ

7ய(-) அவ அ வ %4

வி*பேபா, கிைட%4! மற
ஆ

($) இ,ைல வழ%4' தீ %க!

?

7$ காம, வJச

அசேமா இ,ைல! ெநJசி,

ைளபத(4) இடேம இ,ைல!
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?ைல%4 ?2 நா4
தியவ க,வி சாைல!

ஆைலக) அ$%(4) அ $%கா;
ஆ:கா:4 நிைற+தி *%4!
ேவைலேய ேவத! ஈச

விைளயா$ ேகாவி, க,வி
சாைலக)! மட:க) ேசா2
த+தி$ வி$தி யா4!
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ப7%காத ம%க) இ,ைல!
பல ெதாழி, ேவ

டா இ,ைல!

ெகா$பத(4) இ,ைல ஏைழ!

57 C

கால ேபா%4

த7ய க) இ,ைல அ:ேக!
தா6ய றாG இ,ைல!

உைடைமக) ெபா-ேவ! எ,லா
உாிைம9 ெபா-ேவ! வா3க!

வா3கேவ தமிழி A'த

ம-T$ ச:க I,க)!

வா3கேவ வளமா எ:க)
தி*விட; வா3க ம%க)!
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வா3கேவ எ2 இப

வள த* ெபா-/ைடைம!
வா3கேவ காத,! ம%க)

வ6ைம9 வா3க! வா3க!!
-----------------------------
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