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Literature reflects the Life of Man. The conditions of a period can be studied from the 
writings of that time. Tamil Literature is no exception to this rule. A careful study of 



3 

 

Literature reveals in a great measure the essential qualities of the people, customs, 
manners and habits. Perunkapiyam and Sirukapiyam are two great authorities in 
Tamil Literature. Sirukapiyam contains 96 Prabandhas. Tutu is one amongst them. 
Each of these sections brings to light those aspects which contribute to the 
happiness of man. As regards love, due consideration is given to the important part 
played by message and the messenger through whom it is sent. 
 
Message, as the word denotes, is a vehicle of communication between one person 
and another. It is not possible for the heroine to be always in the presence of the 
hero, and most often the message has to be passed on to the heroine by a 
messenger. The love-lorn hero, who cannot bear the separation, derives consolation 
from messages. The heroine desires to know more about the hero through a 
messenger. There is always the maid at her disposal to run errands and sometimes 
she resorts to other methods of contacting her Lord. Even in other spheres of life, the 
messenger plays a prominent part. The king sends spies to his enemies. The 
messenger in such cases should be very efficient and tactful lest he should land the 
hero in embarrassing circumstances. More than the hero, the heroine, whose mind is 
torn by anxiety and worry, is entirely at the mercy of the messenger. The agony of 
separation makes her appeal to any object of nature, animate or inanimate, to 
convey her message to her Lord. She practically pleads with the moon, the stars, the 
cloud or she bemoans her fate to the birds and the beasts, as she imagines that they 
would carry the news. 
 
This only shows the fertile imagination of the poet. Objects of Nature are freely 
adapted for the purpose. A classical example is Kalidasa's Meghasandesa where the 
cloud is requested to take the message to a lady separated form her beloved. The 
appeal is so emotional and pathetic that the messenger is completely won over to 
fulfil his mission effectively and quickly. 
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This edition published under the name of Tututtirattu consists of six works. 
 
Periyatambi Pillai Peril Man Vidu Tutu. This work is based on a palm leaf Manuscript 

bearing R. No. 4977 purchased in 1954 from Sri Singaravelu Kavirayar of 
Mithilaippatti in Trichinapalli District. 

Vellaiya Rajendiran Tukil Vidu Tutu. This is based on a palm leaf manuscript bearing 
R. No. 4978 purchased in 1954 from Sri Singaravelu Kavirayar of Mithilaippatti 
in Trichinapalli District. 

Muttuvirappa Pillai peril Man Vidu Tutu. This is based on a palm leaf manuscript 
bearing R. No. 4978 purchased in 1954 from Sri Singaravelu Kavirayar of 
Mithilaippatti in Trichinapalli District. 

Senkunthar Tukil Vidu Tutu. This is based on a palm leaf manuscript bearing R. No. 
1756 purchased in 1948 from Sri V. S. Dorairajan, 45, Singarachari Street, 
Triplicane, Madras. 

Sankaramurtti Virali Vidu Tutu. This is based on a palm leaf manuscript bearing R. 
No. 316 deposited in this library. 

Manavai Tiruvenkatamudaiyan Megha Vidu Tutu. This is based on a palm leaf 
manuscript bearing R. No. 570 transcribed during the year 1923-24 from a 
manuscript belonging to Vanamamalai Sri Ramanuja Jiyarsvami of 
Vanamamalai Mutt, Nanguneri. 

 
My thanks are due to Pulavar M. Pasupathy, Tamil Pandit of this Library, who 
prepared the press copy and corrected the proofs and to the Dorson Press for their 
willing co-operation. 
 
Madras.     T. CHANDRASEKHARAN, 
22nd June 1957.    Curator,  

Govt. Oriental Manuscripts Library. 
-------------  
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$�*ைர$�*ைர$�*ைர$�*ைர....    
 
இமி� கட� வைர�பி� இனிைம சா�ற அமி�தி� மினிய த!டமி� ெமாழியி� 
ப!	ெதா�	 இ�$கா$� தமி�நா�&ன'ைடய க'�ைத(� மரபிைன(� 
சிற�)ைடயதாக எ	��+ கா�டாநி,பன கா�பிய�களா.�. பைழய கால� 

த,ெகா!ேட 0�க1 இய,$பவ2க1 பலவைகயான சிற�)+கைள(� 
அறிவா,றைல(� உைடயவ2களாக இ'4தன2. எ�ேலா'� 05ய,ற� எ�ப� 
இயலாத ெசய�. அறிவா� நிர�பியவ2 மிக6 சி$ ெதாைகயினேர ஆவ2. 
 

"ஆ2�தசைப 0,ெறா'வ2 ஆயிர�ெதா� றா�)லவ2 
வா2�ைத பதினா யிர�ெதா'வ2 '' 

 
எ�ற ெவ!பா, )லவ2களி� அ'ைமைய ெவளியி	கி�ற�. ஆகேவ 0�க7� 
அ'ைமயாகேவ இய,ற�ப�டன. மனித�ைடய அறி8+.� பய�ப	வன எைவேயா 
அைவேய 0�க1 என�ப�டன. 
 

'' மா4த2 மன+ேகா�ட� தீ2+.� 0�"  
 

எ�ப� அறிய�த+க�. பயி:4ெதா$� பயி:4ெதா$� நய� பயவாதாயி� அ� 
0ல�$ எ�$ ெதளிவாக+ ;றலா�. அத,., 
 

''நவிெறா$� 0னய� ேபா:� பயிெறா$� 
ப!)ைட யாள2 ெதாட2) '' 

 
எ�$ ;$� வ17வ2 .றேள ஆதார� ஆ.�. கணவ�+.� தன� க'�ைத-
யறிவி+க� ).� மைனவி, மிக இனிய ெசா,களா� மன�கவ'� 
ைறயி� ெம�ல 
அறிவி�தைல� ேபால, காவிய�க1 உய24த நீதிகைள6 ெசா,ெபா'1 நய� கேளா	 
மன� கவ'� வ!ண� )ல�ப	��கி�றன. 
 
அறிவா� அைம4த )லவ2க1 இய,$� 0�க1 யாவ,றி�� தைலசிற4த� 
கா�பியேமயா.�. அ� நைடயினா:� ெபா'ளினா:� இ�ப�ைத(�, பயனா� 
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உ$தி� ெபா'ைள(� பய�ப� ேபால� பிறவைக 0�க1 பய�பதி�ைல. ஆகேவ, 
கா�பிய� எ�ப�, வி=மிய ெபா'1 ெகா!	 விள�கிய ெசா,ெறாைடயா�. 
 
அவ,ைற� ெப'�கா�பிய�, சி$கா�பிய� என இர!டாக� ப.�� ஓ�த� )லவ2 
மர). சி$ கா�பிய�ைத 96 வைகெய�$ ஒ' சா2 இல+கண வ�:ந2 
கண+கி�	1ள ன2. சி$ கா�பிய�ைத6 சி�லைர� பிரப4த� என8� வழ�.வ2. 
 
உயி2+. உ$திபய+.� அற�, ெபா'1, இ�ப�, @	 எ�ற நா�கிைன(� ப,றி+ 
;றா�, அவ,றி� ஏதாவ� ஒ�றிைன� ப,றி+ ;றி6 ெச�வ� சி$கா�பிய�தி� 
ெபா�வில+கணமா.�. இ� ப.�ெப�லா� பி,கால�தி� உ!டானேதயா.�. 
ஒ�கா� ெப'� )க� பைட�த ெதா�கா�பிய2, இ4த� ெதா!B,றா$ வைகயான 
பிாி8க1 ;றவி�ைல. அவ2 ெசCத ெதா�கா�பிய�தி�, "அ�ைம, அழ.'' எ�$ 
ெதாட�கிய பிாி8தாேன ேபச�ப	கி�றன. அவ,$1, ''வி'4�' எ�ப�, 
 

"வி'4ேத தா�� 
)�வ� கிள4த யா�பி� ேம,ேற'' 

 
- எ�$ இல+கண� காண�ப	கி�ற�. "பழ�கைதேய ய�றி, )தியதாக யா+க�ப	� 
ப� வைக 0� யா�)+கைள(� உண2���'' என� ெபா'1 ெகா!	, கல�பக�, 
அ4தாதி, ��, பி1ைள�தமி� 
த5ய பல8� இத�1 அட�.� எ�$� 
உைரயாசிாிய2 இD "வி'4�' எ�ற தைல�ைப விள+கி� ேபா4தா2க1. ஆதலா�, 96 
வைக� பிரப4த�க7� "வி'4�' எ�ற யா�பி�1 அட�.�. இனி, அவ,$1 
ஒ�றாய �� எ�பதைன ஆராCேவா�. 
 
�தி� இல+கணமாவ�, ஒ'வ2 த�
ைடய க'�திைன இைடயி� நி�ற ஒ'வ2 
வாயிலாக ம,ெறா'வ'+.+ ;றி வி	�ப�. தைலவைன� பிாி4த தைலவி, காம 
மய+க�தா� தைலவ�பா� �� வி	�ப��; தைலவ� மண�தி� ெபா'�	�, 
தைலவியி� ஊடைல நீ+.த, ெபா'�	� தைலவியி� பா:� அவைள6 
சா24ேதா2பா:� �� வி	�ப��, ம,$� )லவ2 )ரவல2களி� மீ��, அரச2க1 
பைகயரச2களி� மீ�� ��கைள அ��)த:� 
ைறைம. இவ,றி,ெக�லா� 
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இதிகாச )ராண�களி:�, ச�கவில+கிய�களி:� சா�$க1 காணலா�. 
தமிழி:1ள ��� பிரப4த�களி� தைலவி தைலவ�பா� ��வி�டனேவ 
மி.தியாக உ1ளன. தைலவ� தைலவியி�பா� ஊடைல� தீ2�பத,காக� 
��வி�டன சி,சிலேவ காண�ப	கி�றன. 
 
தைலவி, தைலவைன� பிாி4த காம மய+க�தா� உய2திைண� ெபா'1கேளய�றி, 
அஃறிைண� ெபா'1கைள(� �� வி	�பதாக6 ெசC(1 ெசCத� கவி மர). 
கவிக1 த�
ைடய கவிதா ச+திைய+ கா�	வத,. நிைல+களனாக அைம��+ 
ெகா!ட அைம�பாகிய இ���, க,பைன இல+கியேமய�றி இய,ைகய�$. இ�, 
நாடக வழ+கி�1 அட�.�. அ�ஙன�, அஃறிைண� ெபா'1கைள விளி��+ 
;$த�, "காமமி+க கழிபட2 கிளவி" எ�$ ெசா�ல�ப	�. 
 

"ெசா�லா மரபி னவ,ெறா	 ெகழீஇ6 
ெச�லா மரபி, ெறாழி,ப	� தட+கி(�'' 

 
எ�ப� இத,.ாிய விதி. இ�ஙன�, தைலவி ��விட 
ய:தைல வைர4ெதC�� 
;�ட�தி,. ஏ�வாகிய எ�	வைக ெமC�பா	க71 ��
னிவி�ைம எ�பத�1 
அட+.வ2. ''�� 
னிவி�ைம - )17� ேமக
� ேபா�வன க!	 ெசா�:மி� 
அவ2+ெக�$ �� இர4� ப�
ைறயா�� ெசா�:த�" எ�ப� ேபராசிாிய2 
உைர. 
 
�� வி	�த,.ாிய ெபா'1க1 இைவதா� எ�ற வைரயைற கிைடயா�. )லவ2க1 
த� த� க,பைன� திற�தி,. எ4ெத4த� ெபா'1க1 ஏ,)ைட�தாக 
வி'+கி�றனேவா, அ4த4த� ெபா'1கைளேயா அ�ல� பா�	ைட� தைலவ�+. 
ஏ,ற ெபா'ைளேயா �� வி	�ததாக, பிரப4த�கைள இய,றி(1ளா2க1. ��� 
பிரப4த�க1 "க5ெவ!பாவா�" ெசCய�பட ேவ!	� எ�ப� இல+கண�. ��, 
ஒ'வைர� )க�4� பா	வத,.� பய�ப	வ� ேபால, ஒ'வைர இக�4� 
பா	வத,.� ஒ' க'வியாக ஆவ�!	. உவைமயாக, சிவக�ைக சமHதான�ைத6 
ேச24த, மிதிைல� ப�& - அழகிய சி,ற�பல+கவிராய2 எ�பா2, தம+. இைடI$ 
விைள�த ச�டநாத�மீ� க=ைதவி	 �� ஒ�$�, .+க�வி	 �� ஒ�$� 
பா&(1ளா2. இ40�க1, இ40�நிைலய� தமி� ஓைல6Jவ& R. 5192, R. 5275-
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ஆகிய எ!களி� இ'+க+ காணலா�. இனி, இ�திர�&� அட�கிய ஒDேவா2 
�ைத� ப,றி(� ஆராCேவா�. 
 

1. 1. 1. 1. ெபாியத�பி� பி!ைளேபாி� மா�வி	 ��ெபாியத�பி� பி!ைளேபாி� மா�வி	 ��ெபாியத�பி� பி!ைளேபாி� மா�வி	 ��ெபாியத�பி� பி!ைளேபாி� மா�வி	 ��....    
 
இ40�, 
த5� கா�)6 ெசC(ளான ெவ!பா ெவா�ைற(�, 61 க!ணிகைள(� 
ெப,$1ள�. இஃ� ெப!பா� ஆ!பா� மீ� வி	�த �தி�பா, ப	�. 
 
ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,. . . .     
    
இ4த 0ைல இய,றியவ2 ம�ைகபாக+ கவிராய2 எ�பவராவ2. இ6ெசCதி இ40� 
ெதாட�.� 
தேல�&� "ச4தான .'வாகிய ம�ைகபாக ப!டார� பாட�'' எ�$ 
காண�ப	வதி5'4� அறி4� ெகா1ள+ கிட+கி�ற�. இவ2 சிவக�ைக 
சமHதான�ைத6 சா24த மிதிைல�ப�& எ��� ஊாி�, பர�பைரயாக வா�4�வ4த, 
தமி�� )லைம வாC4த .	�ப�தி� வா�4தவ2. பா!&ய நா�&� ெகா	�.�K2 
எ��� ஊாி� பிற4தவ2. இவ2க7ைடய 
�ேனா2க1 ப!ைட+கால�தி� 
ெதா!ைட நா�&:1ள ம�ைல எ��� ஊாி� இ'4தா2க1. பதிேனழா� 
0,றா!&� வா�4த அழகிய சி,ற�பல+ கவிராய2 எ�பா2, 'தளசி�கமாைல’ எ�ற 
ஒ' 0ைல� பா&, கி. பி. 1647 - 8 ஆ� ஆ!&�, மிதிைல�ப�& எ�ற 
விைள)லLைர� பாிசிலாக� ெப,றா2. அ4நா1 
த� இ4நா1 வைரயி:�, 
அDLைர 
,K�டாக அ�பவி��+ ெகா!	, அDLாிேலேய அவ2 
பர�பைரயின2 வா�4� வ'கி�றன2. அவ2கைள� ப!டார� எ�$� கவிராய2 
எ�$� வழ�கி வ4ததாக� ப�ைடய�களா� ெதாிய வ'கி�ற�. 
 
இ40� இய,றிய ம�ைகபாக+ கவிராய2 எ�பா2 ப�ெதா�பதா� 0,றா!&� 
வா�4� வ4ததாக� ெதாிகி�ற�. இவ2, ந�த� ஜமீ4தாராகிய இ�
&5�க நாயக2 
.மார2 ெசா+க5�க நாயக2மீ�, "வ'+க+ ேகாைவ" பா&, சா5வாகன சகா�த� 
1635 (கி. பி. 1712-3) ஆ� ஆ!&�, Nசாாி�ப�& எ��� ஊைர� பாிசிலாக� 
ெப,றா2. ெகா	�.�K2� )ராண� பா&யவ'� இவேர. ம,$�, இவ2 
ம'�கா)ாி6 சி,றரசரா� ேபா,ற� ெப,$, அவ2 மீ� .றவOசி, உலா, ேகாைவ 

த5யன இய,றியி'+கி�றன2. இவ'ைடய )த�வராகிய .ழ4ைத+ கவிராய2 
எ�பா2, அ+கால�ேத சிவக�ைக சமHதான�தி� பிரதானியாகவி'4த 
�ைலI2� 
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தா!டவராய� பி1ைள எ��� ேவளாள .லதிலக2 மீ�, ஒ' மா�வி	 �� 
பா&யி'+கி�றா2. இவ2க1, த�க1 த�க1 கால�ேத சி,றரச2களா:�, 
ஜமீ4தா2களா:� ெபாி�� ஆதாி+க�ப�	 அவ2களா� பல�பல கிராம�க7� 
பாிJக7� ெப,றி'+கி�றன2. இ� பர�பைரயின2 தனி�தனி 0�கேளய�றி, 
தனி�தனி� பாட�களாக8�, அரச2க1 மீ�� வ1ள�க1 மீ�� பா&(1ளதாக� 
ெதாியவ'கி�ற�. இவ,ைற� தனி� பாட,றிர�&� பர+க+ காணலா�. இ� 
ம�ைகபாக+ கவிராய2 இய,ைக+ கா�சிகைள ந�றாக6 ெசா�நய� ெபா'ணய� 
பட� பா	வதி� வ�லவ2 எ�ப�, தனி�பாட,றிர�&� இவ2 பா&ய பா�டாக 
வ'வனவாகிய, "ந,றாC இர�க�" எ��� �ைறயைம4த பா�&ைன ேநா+க� 
ெதளிவா.�. 
 

''ந�ேற நடா��� ம�ைகப� காள2த� நா�&னிேல  
அ�ேற யிராம னைணக�	� ேபாத� கவ�பைடக1  
.�ேற� Jம4தெவ� மா�ெச�ற பாைல+ .$�பர5�  
ஒ�ேற யி&ல+ கட�
,$� வ,ற 8றிOசி	ேம.'' 

 
- எ�பதி�, பாைல நில�தி� ப'+ைக+ க,களி� ெவ�ைமைய மிக அழகாக� 
)ைன4� ;றிய� காண�த+கெதா�றா.�. ேம:�, இர.நாத உைடயா2மீ� பா&ய 
பா�ெடா�$�, தனி�பாட� திர�&� காண�ப	கி�ற�. பல ெகாைட 
வ1ள�கைள� ேபாC, )க�4� பா&� பல�பல பாிJகைள� ெப,$ 
வா�4தி'+கிறா2. அDவா$ பாிJ ெப,$� பா&ய 0�களிேல ெபாியத�பி� 
பி1ைளேபாி� மா�வி	 ��� ஒ�றா.�. 
 
ெபாியத�பி� பி!ைளயி� சிற�
ெபாியத�பி� பி!ைளயி� சிற�
ெபாியத�பி� பி!ைளயி� சிற�
ெபாியத�பி� பி!ைளயி� சிற�
....    
 
இவ2, ேவ�பP2 அழேக4திர Nபதியி� இைளய த�பி. ேவளாள2 .ல�- சசிவ2ண 
Nபதியி�ைடய மகனாக� பிற4� ;ட� நகைர யா!	, N8லகி� ெகாைட 
ெகா	��� )க� எCதியவ2. இதைன, 
 

"ெபாியத�பி வ'பைடைய வைள4� ெவ�& 
ெவ,றிெகா!ட ப!பா :�ைன�  
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ெபாியத�பி எ�$ ெசா�5 எ�ேலா'� 
ெகா!டாட� ேப2ெப, றாேய." 

 
- எ�$ வ'வதா� காணலா�.  
 
இவ2, அ	�தவ'+. அ'1 )ாிவதி� நிகர,றவ2 எ�ப�, 
 

"உ	�தகைல ேசா24தெத�றா� ைக+.ப 
சார�க1 ெசா�வா '!ேடா"  
 

- எ�$ வ'வனவ,றா� அறியலா�.  
 
இவ2, தமி� அ'ைம வாC4தவ2 எ�ப�, 
 

"த!ணியிேல எ=�த�ேபா� உைர+கி�ற 
)லவ2கைள� தாேன பா&  

ந!ணிபல 8ைர�தா:� தமிழ'ைம 
அறி4�ைன�ேபா� ந�. வாேரா  

எ!ணியகா ாிய
&�த ெத�;ட� 
Nமாைல Q�ற ேசயா!  

ப!ணிவ4த பா+.ெவ�& யா2+. 
ெவ�	� ெபாியவேன பக'வாேய."  

 
"வி'�பெமா	 தமிழ'ைம யறி4�த8� 
)'ஷ2மகா ேம' நீகா!" 
 

- எ�$ வ'வனவ,றா� அறியலா�.  
 
"Nமாைல த4த ெபாிய!ணேன"- எ�ற வ&ைய ஈ,ற& யாக ைவ��+ெகா!	, 
இவ2மீ� பாட�ெப,ற� ப�ெதா�ப� பாட�க1 உ1ளன. அைவ ப&+க நனிவி�ப4 
தரவ�ல�. 
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இவ2மீ�, .றவOசி நாடக� ஒ�$�, தாழிைச� பாட�க1, பத�க1, தாCமகேளச�, 
வ!ண�, பவனிவிலாச� 
த5யன8� பாட�ப�	 உ1ளன. இவர� சகா�த� 1658 
- ஆ� ஆ!டா.�. 
த5� காT� கா�)6 ெசC(ளா�, இவ� ெத�ம�ைரைய 
ஆ!	வ4த ஓ2 ெகாைட வ1ள� என8�, 40 
த� 52 வைரயிலான க!ணிகளி�, 
ெபாதியமைல, ெவ1ளா$ எ��� நதி, .வைள�Nமாைல 
த5யைவகைள 
உைடயவ� என8�, அ�ப2 பசியா,$� தாராள�, க�வியறிேவாரா� 
ேபா,ற�ப	ேவா�, அ�ன�த', மதிIகி, ெசா�ன ெமாழி தவறாதவ� 
த5ய 
.ண�கைள� ெப,றவ� எ�ப��, அழக2 மைலயி� எ=4த'ளாநி,.� 
அழக'+.� ேத2�தி'விழாவ�$, தன� க�டைளயாக Nைச ைநேவ�திய�கைள 

ைறயாக ெசC�ைவ�ேபா� என8� ;ற�ப�&'+கி�றன. 
 
�)� ேபா���)� ேபா���)� ேபா���)� ேபா��....    
 
இ�ஙன�, ெப'ைம வாC4த ெபாிய த�பி�பி1ைள யாைனமீேதறி ஊ2வல� 
வ'�ெபா=�, அவ� மீ� காத� ெகா!ட ெப!ெணா'�தி, விரகதாப�தி� 
மி.தியா� அவ� மாைலைய வா�கிவர மாைன� ��வி�டதாக அைம��� 
பாட�ப�	1ள�. 
த� க!ணி
த� 31- ஆ� க!ணி வைரயி� மானி� அ'ைம 
ெப'ைமக7�, 32-39 - ஆ� க!ணிகளி�, வ!	, நாகணவாC�)1, கி1ைள, மயி�, 
.யி�, ெப!க1, அ�றி�, ேமக� 
தலானைவக1 இ�னி�ன காரண�களா� 
��ைர+கலாகா�; ஆத5�, மாேன! உ�ைன� Nதல�தா2 )�திமா� எ�$ 
ேபா,$ைகயினா� ெவ,றியா.� வ!ண� என+.� ��ைர+க ேவ!	�கா! 
எ�ற ெசCதிக7�, 40 - 53 ஆ� க!ணிகளி�, ெபாிய த�பி�பி1ைளயி� 
சிற�)க7�, 54 - 69 - ஆ� க!ணிகளி� ம�மத� கைண எC(� சிற�)க7�, 
அதனா� காத� ெகா!ட கிழ�தி மய�கி� தய�கி வா	தைல(�, அ�ஙன� 
மய�காம� தய�காம� �&யாம5'+.� வ!ண� அவன� தாாிைன வா�கி 
வ'�ப& மாைன� �� வி�டா1 எ�ற ெசCதிக7� நய�பட8� ெதளி8பட8� 
;ற�ப�&'+கி�றன. 
 
இ��)� வ�� பிற ெச.திக!இ��)� வ�� பிற ெச.திக!இ��)� வ�� பிற ெச.திக!இ��)� வ�� பிற ெச.திக!    
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N8லகி:1ள மனித2கைள விட, ேதவ உலகி� வா=� ேதவ2க1 உய24தவ2க1 
எ�$�, அவ2கைளவிட அவ2களி� தைலவனான வாசவ� உய24தவ� எ�$�, 
அவைன விட நாரண� உய24தவ� எ�$�, அவைன விட அவனா:� 
அ&
&யறியமா�டாத த,பரமான4தU2�தி உய24தவ� எ�$� ஆகிய ெசCதிக1 

த� க!ணி
த� ஐ4தா� க!ணி வைரயி� ;ற�ப�	1ளன. 7-8வ� க!ணிக1 
இராமாயண+ கைதைய6 J�	கிற�. 13- வ� க!ணியி� கைல+ேகா�	 
மகாாிஷியி� வரலா,$+.றி�)�, 14-வ� க!ணியி� க4த)ராண+ க'�திைன(�, 
16-வ� க!ணியி� க!ண�ப நாயனா2 வரலா,$+ .றி�)� 
;ற�ப�&'+கி�றன. ேம:�, 48-50-வ� க!ணிகளி�, 
 

"W5 
�கி� J	ேசா$ அளி�த'ளி  
நீ5 பழிதீர ெர�சி��� - சா5
ைள  
அ�ன� ெகா	�� அரவி� மணியளி��O  
ெசா�னெமாழி த�பாத �ர4தாீக� - ந�னயOேச2  
காராள2+ ேகா�திரனா�." 
 

- எ�$ ;ற�ப�&'+கி�றன.  
 
W5 
�கி� J	ேசா$ அளி�தலாவ� :- பா!&ய அைவயி� ஒ'கா� 
அரசைவேயா2 காண, கழாC+ ;�தா	� மகெளா'�தி கழாC+ ;�தா&ன1. அாிய 
;�ெதா�ைற அவ1 ஆ	�கா� பா!& ேவ4த� ேவெறா'�திைய� 
பா2��+ெகா!&'4தா�. அ�க!ட ;�தி வ'�த
,றா1. பா!&ய�, தா� 
பாரா� ேபானத,. வ'4தாம� அவைள ம$ப&(� அ+;�ைதேய ஆட6 
ெசா�னா�. ம$
ைற(� ஆ	வேள� அவ1 உயிாிழ�ப� உ$தி. அதைன 
(ணரா� ேவ4த� ஆ	மா$ பணி�பதா�, தா� இற�ப� ெதளிவாதைல யறி4��, 
அவ� ஆைணைய ம$�த,கOசி(� அவ1, 
 

"மா.� றைனயெபா, ேறாளா� வ=திம� வா�க'�பி�  
பாெக�ற ெசா�5ைய� பா2�ெத�ைன� பா2�தில� ைபய�ைபய�  
ேபாகி�ற )1ளின� கா1)ழ, ேகா�ட� ).வ�!ேட�  
சாகி� றனெள�$ ெசா�@ ரய�ைற6 சைடய�+ேக." 
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- எ�ற பா�ைட� பா&+ கைழ+;��மா& உயி2 நீ�தா1 என8�, அ+;�� 
வி6Jளி� பாC6ச� எ��� ;�ெதன8� ;$வ2. இDவரலா,ைற� ெதா!ைட 
ம!டல சதக�, 
 

"பாெகா�$ ெசா�5ைய� பா2�தைம யால�$ பா!&ய�
�  
ேநாகி�ற சி,றிைட ேவழ�ப+ ;�தி ெநா&வைரயி,  
சாகி�ற ேபா� தமி�ேச ரய�ைற6 சைடய�ற�ேம�  
மா.�ெற ன6ெசா�ன பாமாைல (4ெதா!ைட ம!டலேம" (33) 

 
- எ�$ ;$கி�ற�. அய�ைற6 சைடய� எ�பா� ;�தைர� )ர4த ந�ல வ1ள�. 
கைழ+;�தி� அ'ைம ெப'ைமகைள இனிதறி4தவ�. ஆத5�, "அய�ைற6 
சைடய �+.6 ெசா�@2” எ�றா1. அவ1 ஆட� நல�ைத+ காணி�, ேவ4த� 
அவ1பா� த� க'��� திாிவெனன அOசி� பா!&ய�ேதவி பா!&யைன அவ1 
;�ைத+ காணாவா$ W�6சி ெசCதாெள�$�, ஒ'
ைற வி6Jளி� 
பாC6செல��� ;�ைத யா	பவ2, ம$
ைற(� ஆடேவ!&�, ஆ$ தி�க1 
U6சட+.� பயி,சி ெசCத� ேவ!	ெம�$�, இ�ேற� இற�ப� உ!ைம 
ெய�$� ;$வ2. ";�தா	பவ1 கைழமீேதறி, அதி5'4தப&ேய பல வி�ைதகைள6 
ெசC�, இ'4தா,ேபால� த� U+கி5'+.� இர�தின U+.�திைய+ கழ,றி ந=வ 
வி�	, அ� கீேழ ச,$� �ர� வ4த8டேன, தா� @6Jளி எ��� பறைவேபால+ 
கைழேம5'4� கீேழ பாC4�, ைகயி, ெறாடாம� பாC6ச5ேலேய, அ� 
U+கணிைய U+கி� ேகா��+ெகா!	, கீேழ .தி+காம� அ4தர�தி� இ'4தப&ேய 
பி��� ேமேல பாC4� கைழேமேலறி+ெகா1வ�," "வி6Jளி� பாC6ச� எ��� 
;��" எ�ப2. இ� பா!&ய� ெபய2 ெதாியவி�ைல. பா!&ய� கைழ+;�தி 
உயிாிழ�பி� வ'� பாவ� தீ2வ� .றி��6 W5யாகிய காளி+. 
�கி� .'தி6 
ேசாறி�	 வழிபா	 ெசCதா�. W5 
�கி� ேசாறி	� இ4த6 ெசயைல , 
 

"அ�$ W5 
�க�ன மி�டவ  
ெனன�ைன ;�
� கழி+கிலா�" 

- என ஆைற+ கல�பக
�, 
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"W5
�கி, Jட6Jடவ� ேபா�சைம  
பால&சி� த�ைன� பைட+.�ைக" (12) 

- என� தி'+ைக வழ+க
� .றி��ைர+கி�றன. 
 
"நீ5 பழிதீர ெர�சி�த�":- எ�ப�, ஒ'கா� காOசி)ர�தி� வா�4த 
வணிகெனா'வ�, இைளய மைனவியி� W�6சியா� த� U�த மைனவிைய+ 
ெகா�ெறாழி�தா�. U�தா1 ேபC வ&வ�ெகா!	 தி'வால�கா�&� திாி4� 
ெகா!&'+ைகயி�, அDவணிக� அ�ேபC திாி(� வழியி� ெச�றானாக, அ�ேபC 
பல வOச ெமாழிகைள6 ெசா�5,$. அவ� அவ,ைற ேயலா� பைழயP2 
ெச�றா�. ேபC ஒ' ெப! வ&வ� ெகா!	 ைகயி� .ழ4ைதெயா�ைற� தா�கி+ 
ெகா!	 பைழயP2 ேவளாள2 பா� 
ைறயி�	, "இவ� எ� கணவ�; இஃ� 
இவ,.� பிற4த .ழ4ைத; இவ� த� இைளயா1பா� ெகா!ட ேவ�ைக மி.தியா� 
எ�ைன+ ைகவி�	6 ெச�கி�றா�" எ�ற�. சா�றாக� த� ைக+ .ழ4ைதைய 
அ�ேபC கீேழவிட, அ� ெச�$ வணிக� ம&�தல�ைத யைட4த�. இத,.1 
பக,ேபா� கழியேவ இர8�ேபா� வ4த�. எ=பதி�ம2 ;&ய ேவளா! 
அைவயின2, "இ�றிரவி� இDவைறயி� த�கியி'; உ� உயி2+. இ$தி ேநாி�, 
நா�க1 எ=பதி�ம'� தீயி, பாC4� உயி2 வி	ேவா�" என, உட�பட ம$�த 
வணிக,.+ ;றி� த�.வி�தன2. இரவி� அ�ேபC அவ� உயிைர (!ெடாழி�� 
நீ�கிவி�ட�. வி&ய5� ேவளா! ம+க1 வணிக� இற4� கிட�ப� க!	 தா� 
;றிய வ!ண� தீ�பாC4� உயி2 ெகா	�தன2. இதைன, 
 

"வOச� ப	�ெதா'�தி வாணா1 ெகா17� வைகேக�	  
அOJ� பைழயP ரால� கா�ெட� ம&கேள'' 

- என� தி'ஞான ச�ப4த2 தி'�பதிக
�,  
 

"மா$ெகா	 பைழயP2 நீ5 ெசCத 
வOசைனயா� வணிக�யி ாிழ�ப� தா�க1  

;றியெசா, பிைழயா� �ணி4� ெச4தீ+ 
.ழியிெல= ப�ேப' U�கி+ க�ைக  

ஆரணிெசO சைட�தி'வா ல�கா� ட�ப� 
அ!ட
ற நிமி24தா	 ம&யி� கீ�ெமC�  

ேப$ெப$� ேவளாள2 ெப'ைம ெய�மா, 
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பிாி�தளவி� &வளெவன� ேபச லாேமா.'' 
- என6 ேச+கிழா2 )ராண
�, 
 

"இ��� )க�நி,க ேவா2பழி+ காம, ெற=பதி�ம2  
���4 தழ�)+ ெகாளி�தெத� லாOJ' தி�ெபா'ளாC  
உ��� )ாிைச� தி'வால� கா�& �ைரபதிக  
ம��4 தமிழி� வ.�தத� ேறாெதா!ைட ம!டலேம." (8) 

- என� ெதா!ைட ம!டல சதக
� ;$த� கா!க. 
 
"அரவி� மணி யளி���" - எ�ப�, ெதா!ைட ம!டல�தி� தி!&வன நா�&�, 
சாைல எ��� ஊாி� வி!ண� எ��� ெபய'ைடய வ1ள� ஒ'வ� 
வா�4தி'4தா�. இவ�, ெப'O ெச�வ
� வைரயா� வழ�.� 
வ1ள�ைம(
ைடயனாC 
&வி� வறியனானா�. அ+கால��� ெகாைட� த�ைம 
.�றா� த�ைன இர4தா2+. இய�வ� கரவா� ஈ4� வ4தா�. ஒ'நா1 
)லவெனா'வ� வ$ைம� �ய2 மி.4� வி!ணைன யைட4தானாக, அவ�+. 
ஈ�த,. இயலானாகிய வி!ண� இ�ைலெய��� எDவ� உைர�த5� உயி2 
வி	த� த+கெதன� ேத24�, த� மைன� )ற�தி5'4த பா�)� ),றி� த� ைகைய 
விட, அத�க! இ'4த நாக� த� இர�தின மணிைய அவ� ைகயி� அளி�த�. 
அதைன+ ெகாண24� வி!ண� )லவ2+களி�� மகி�4தா�. அ� க!	 )லவ�, 
 

";24த வ$ைமயிைட+ ேகாளரவ மீ�றமணி  
சா24த )லவ� தன+களி�தா� - வா24தத' 
ேமைலவி!ணி� ம!ணி� விள�.� )க�பைட�த  
சாைலவி!ண �+கிைணயா2 தா�." 
 

- எ�$ விய4� பா&னா�. இDவரலா,ைறேய, "அரவி� மணியளி���" எ�றவ& 
நிைன8 ப	��கி�ற�. 
 
இ�தைகய சிற�ெபCதிய இ40�, இ4 0�நிைலய� தமி� ஓைல6Jவ& எ! R. 
4977-ஆ� எ!ணி5'4� எ	�� ஒ�:� வைகயா� அ6சிட�ப�&'+கிற�. 
இDேவாைல6 Jவ&ைய, தி'6சி மாவ�ட�ைத6 ேச24த மிதிைல�ப�& எ��� 
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ஊாி:1ள, தி'. சி�காரேவ: கவிராய2 இ�ட�தி5'4� 1954-ஆ� ஆ!	 
அரசியலாரா� இ4 0�நிைலய6 சா2பாக விைல+. வா�க�ப�டதா.�. 
---------------  
 

(2) (2) (2) (2) ேச�கி�ப�/ $��%ர�ப� பி!ைள ேபாி� மா� வி	 ��ேச�கி�ப�/ $��%ர�ப� பி!ைள ேபாி� மா� வி	 ��ேச�கி�ப�/ $��%ர�ப� பி!ைள ேபாி� மா� வி	 ��ேச�கி�ப�/ $��%ர�ப� பி!ைள ேபாி� மா� வி	 ��....    
 

,கால��� இைட+கால��� க�வியா�� ெகாைடயா:� தமிைழ 
அல�காி�த,. 
,ப�	 வ4� அரச2க7� வ1ள�க7� ெப'கிய� ேபால� 
ெப'காவி&��, பி,கால�ேத (இ,ைற+. 500 ஆ!	க�. 
�) அ�தைகய ெப' 
ம+க1 சிலைரேய�� இ�தமிழக� உைட�தாகாம� ேபாகவி�ைல. இ+கால�ேத 
தமி� Uேவ4த2 வா�8� நிைல .ைல4ததாயி��, ஆ�கா�ேக அ'கி� ேதா�றிய 
சி,றரச'� வ1ள�க7ேம க�வி, ெகாைடகளா� தமிழண�ைக6 சிற�பி�தன2. 
இ�தைகேயா'1ேள ேச+கி�ப�& 
��@ர�ப பி1ைள எ�பவ'� ஒ'வராவ2. 
 
இவ2, நீதி�)ல�� நி2வாக� திறைம(� மி+கவ2. ெபா�வாகேவ ேச�பதிக1 எ�ற 
மரபின2 அறி8� தி'8� நீதி(�, )லவ2+ கீ(� ெப'வ!ைம(� தமிழபிமான
� 
உைடயவ2களாவ2 என ந�.ணரலா�. 
 

"ெபாCயா2 க5W� 
�பாாி� 
க4� தான+  
ைகயா2 )னலா னைணயாதன ைக(மி�ைல" 

- எ�றப&, 
,கால4ெதா�	 இ+கால� வைர சிற4த தமி�� )லவராயினா2 
ெப'�பா�ைமயாக எ�ேலா'�, "ேச�பதிகளி� வ!ைம ெப,றனேர யாவ2" எ�$ 
ஆரா(மிட��� )லனா�. 
 
இ4 0�, 
த5� கா�)6 ெசC(1 ஒ�$�, இைடயி� 199 க!ணிகைள(�, 
இ$தியி� வா���6 ெசC(1 ஒ�$� ெப,$1ள�. இ�8� ெப!பா� ஆ!பா� 
மீ� வி	�த �தி�பா, ப	�. 
 
ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,    
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இதைன(�, மிதிைல� ப�& - அழகிய சி,ற�பல+ கவிராய2 .	�ப�ைத6 ேச24த 
இனிய தமி�நலO சிற4� பாவ�ைம பைட�ேதா�.� நாவல2 ஒ'வராேலேய 
பாட�ப�&'+கேவ!	�. ெபாியத�பி� பி1ைள மா�வி	 �� பா&ய (ெவறி) 
ம�ைகபாக+ கவிராயேர இதைன(� பா&யி'+கலாேமா என, இ405� நைட 
ேநா+., ெசா�ேநா+., ெபா'! ேநா+. 
த5யைவகைள+ ெகா!	 ஊகி+க 
இட
!	. 
 
$��%ர�ப� பி!ைளயி� சிற�
$��%ர�ப� பி!ைளயி� சிற�
$��%ர�ப� பி!ைளயி� சிற�
$��%ர�ப� பி!ைளயி� சிற�
....    
 
இவ2 "உ=�!பா2,'' ''உ=வி� �!பா2'' எ�ற இ'வைக ேவளாளாி� 
உ=வி��!பா2 .&மரபி� பிற4தவ2. இDேவளாள2, த�பா� வ4தவ2க�. 
ேவ!&யவ,ைற உதவி� பா�கா�த:� அரச�+.ாிய திைறைய6 ெச:�தி 
அதனா� அவன� காாிய�கைள நட�பி�த:மாகிய ெசய�களா� 
 

"இர�ேபா2 J,ற
� )ர�ேபா2 ெகா,ற
� 
உழவிைட விைள�ேபா2''- (சில�))  

 
எ�$ சிற�பி+க�ப�டன2. இ� ெப'ைம வாC4த .ல��தி�த இ� 
��@ர�ப� 
பி1ைள எ�பா2 @ர�ப Nபதி+. மகனாக� பிற4�, 
��5�கராசனிட� 
பிரதானியாக� பணியா,றியவ2. அ�காளேதவி, @ரப�திர Jவாமி, ம�ைர @ர�, 
காமா�சிய�ைம 
தலாேனாைர+ கட8ளராக வழிப	ேவா2. ெத�பா!& 
ம!டல�ைத6 ேச24த காைள மாநக2 என வழ�.� கான� ேபYாி� வா�4தவ2. 
அழக2மைல, மணி
�தா$ எ�பைவகைள6 சிற�பாக� ெப,றவ2. )லவ2களா� 
ேபா,ற�ப	பவ2. ெசா�ன ெசா� தவறாதவ2. Zராம கி'[ணைன இளவலாக� 
ெப,றவ2. ரதிகா4த� எ�$ ேபா,ற�ப	�ப&யான 
��+ க'�ப!ணைன� 
)�திரனாக� ெப,றவ2. "ேவ4தா�;ல�, பாாிவிைடயா2 ேகா�திர� விள�க 
வ4தவ�, ெச4தமி=+காக ஊ2 ெகா	�தவ�, ைப4தமிேழா2 �தி ப!) ெகா1 
சீவக�, கவிவ�லவ�, ஆராC4� 
&8 கா!ேபா2 ஆகிய இவ2க7ைடய அ'ைம 
ெப'ைமக1 ஆராC4தவ�, பதினாறா� 0,றா!&,.� பிற. ஆ!டவ�'' ஆகிய 
இ�ப&�ப�டவ2 பவனிவ'த5� ேபரழைக+ க!	, மாட�க1, மாளிைகக1, வாச� 

க�) அ'கி� ;ட�க1, @தி 
த5ய இட�களி� ;& விைளயா	கி�றேபைத 
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த� ஏ�ப'வ� ெப!கெள�லா� அவ2 மீ� தானட�கா+ காத� ெகா!	, மகி�6சி 
ெகா!	, ைக ெதா=�, அவ2 பவனிேயறிவ'� ெவ!ம'�)+ .Oசர�தினிட�தி� 
"ெம1ள நட"ெவ�$ ைகயா� ேவ!	கிறா2க1. அதி� ஒ'�தி, த� மீ� மார� 
கைணக1 மாாி எனேவ பாய, மய� ெகா!	, அவ� மா2பி� அணி4தி'+.� 
தாாிைன வா�கி வ'�ப& மானிைன� �� ேவ!	கிறா1. 
 
�)� ேபா���)� ேபா���)� ேபா���)� ேபா��....    
 
1-21 க!ணிகளி�, மானி� ெப'ைமகைள(�,  
22-26 க!ணிகளி�, 
,கால�தி� ஆடவ2+.� ெப!&'+.� �தாக 
நட4ேதா2க7ைடய வரலா,$+ .றி�)�,  
27-36 க!ணிகளி�, ேமக�, ெத�ற�, அ�ன�, மயி�, அOJக�, வ!	, ெப!க1, 
Nைவ, .யி�, ெநOJ 
தலானைவகைள� �� வி	�தா� வ'� பய��, அைவ 
�� விடாைம+.+ காரண
�,  
37-42 க!ணிகளி�, தைலவனிட��+ ெகா!ட ைமய� மி.தியா� தைலவி மாைன� 
)க�த:�,  
43-47 க!ணிகளி�, அழக2 மைல, க!ண� காம� ஈச� ஆகிய Uவைர(� ஒ�� 
விள�.� சிற�பிைன(�, 
48-51 க!ணிகளி�, மணி
�தா$, ெத�பா!&, �வரா வளநா	, பதி, ேச+கி�ப�& 
மாநக2 
த5யைவகளி� ெப'ைம(�, 
52-61 க!ணிகளி�, .திைர @ர�, யாைன மற� 
த5யவ,றி� சிற�)�,  
62-65 க!ணிகளி�, N�.வைள மாைல, மணி
ரJ, ெகா&, ஆைண 

த5யைவகளி� அ'ைம� திற
�,  
66-104 க!ணிகளி�, 
��@ர�ப� பி1ைளயி� .ணா.ண�களி� த�ைம(�, 
J,ற�தின2களி� சிற�பிய�)�.  
105-148 க!ணிகளி�, 
��@ர�ப� பி1ைள பவனிவ'த5� ேகாலாகல6 
சிற�பிைன(�,  
149-170 க!ணிகளி�, ேபைத 
த� ஏ�ப'வ� ெப!கெள�லா� ;&, காத� 
ெகா!	 பவனி வ'த5� ேபரழைக� ப,றி� ேபJ� திறைன(�,  
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171-188 க!ணிகளி�, தைலவி பவனி வ'பவனி� மீ� காத� ெகா!	, அவ� 
க�டழைக+ க!ட திறைன(�, காத� ெகா!ட  
திறைன(�, காத� ெகா!டதனா� தன+. ஏ,ப�ட ெமC�பா�&� திறைன(�,  
189-197 க!ணிகளி�, தைலவி மாைன� �� ேவ!	தைல(�, �� ெச�$  
உைர+.� கால� ;$தைல(�, அவன� தாாிைன வா�கிவர ேவ!	தைல(� மிக 
அழகாக, எளிய நய�பட எ�லாவ,ைற(� உைர��6 ெச�கி�றா2 இ4 0லாசிாிய2. 
 
இ4 0:�, இ40� நிைலய� தமி� ஓைல6Jவ& எ! R. 4978-ஆ� எ!ணி5'4� 
எ	�� அ6சிட�ப�&'+கிற�. அ�8�, ேம,ப& சி�காரேவ: கவிராயாிட�தி'4ேத 
விைல+., இ40�நிைலய6 சா2பாக அரசியலாரா� வா�க�ப�டதா.�. 
---------------  
 

(3) (3) (3) (3) ெவ!ைளய ராேஜ�திர� �கி�வி	 ��ெவ!ைளய ராேஜ�திர� �கி�வி	 ��ெவ!ைளய ராேஜ�திர� �கி�வி	 ��ெவ!ைளய ராேஜ�திர� �கி�வி	 ��....    
 
இ40�, 
த5� கா�)6 ெசC(ளான ெவ!பாெவா�ைற(�, இைடயி� 304 
க!ணிகைள(�, இ$தியி� வா���6 ெசC(ளான ெவ!பா ெவா�ைற(� 
ெப,$� திக�கிற�. இ� ஆ!பா�, ெப!பா� மீ� வி�ட �தி�பா, ப	�. 
 
ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,....    
 
இ4 0:�, 
த5� பா&ய (ெவறி) ம�ைகபாக+ கவிராயராேலேய 
பாட�ப�&'+கேவ!	�. காரண�, ெபாிய த�பி�பி1ைள, 
��@ர�ப� பி1ைள, 
ெவ1ைளய ராேஜ4திர� இவ2களைனவ'�, வழிவழி க�ைக .லமாகிய ேவளாள2 
.ல�தி� உதி��, வ1ள� த�ைமயி� ெகாைடமட�படா�, ெத� பா!& நா�ைட 
ப.தி ப.தியாக, ஆ!டவ2களாக� ெதாிகி�ற�. இவ2க1 எ�ேலா2 இட�தி:� 
பாிசி� ெபற6 ெச�ற ம�ைகபாக+ கவிராய2 ஆ�கா�ேக அவரவ2களி� 
சிற�பிய�)கைள ��� பிரப4தமாக� பா&6 ெச�$ளா2. இவ2 ��� பிரப4த� 
பா	வதி� வ�லவ2 எ�$ இதி5'4ேத ெதளியலா�. இைவ தவிர, இ405ைன+ 
ெகா!	 ேவ$ எDவித வரலா$� ஆராCத,கிடமி�லா� காண�ெப$கிற�. 
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ெவ!ைளய ராேஜ�திரனி� சிற�
ெவ!ைளய ராேஜ�திரனி� சிற�
ெவ!ைளய ராேஜ�திரனி� சிற�
ெவ!ைளய ராேஜ�திரனி� சிற�
....    
 
இவ�, 
'க� ெப'மானி� இளைம� ப'வ6 ெசய�கைள ெயா�� விள�.� 
த�ைமமி+க மாணி+க மைலைய (ைட�தாகி�ற, சிவெப'மானி� க'ைண 
நிைற4தில�.�ப&யான க�லக நா�&�, வி+கின�கைள� தீ2+.� 
வி+கிேனHபரனி� ெசய�கைள ஒ�� விள�.� ெச!பக ந�\ாி� பிற4தவ�. 
க�ன மத�ைத(ைட�தாகி�ற களிறிைனெயா�� ஓ	�ப&யான க'�பா நதிைய 
உைடயவ�. அ�ம+ெகா& (ைடேயா�. யாைன�பைட, .திைர�பைட மி+கவ�. 
ெவ,றி மக1 ;�தா	� வ!ண� விள�கி நி�ற U�$ 
ரJக7� தன� 
�றி� 

ழ�.பவ�. ேசாமJ4தரைன, வா+. மன
� ஒ�றாC வOசைன இ�றி சி4தைன 
ைவ�� ஆைண ெச:��பவ�. ெத� காிOைச எ�ற நகாி� தைலவைன(� 
சி�னைணOசா� எ�ற �ைரைய(� �ைணயாக ைவ�� விள�.ேவா�. 
ெச�கதி'� ெவ!மதி(� தா� இய,ைகயாக உதி+.� தி+கிைன� த1ளி 
உதி�தி&��, ச�தி+.� அைல கட� வ,றி&�� வா2�ைத� ப=�ைரயாதவ�, 
க'ைண வ4� .& ெகா!&'+.� ப&யானவ�. பாமாைல ெகா	+.� 
பாவல2க�.� Nமாைல ெகா	��� ெபா��� மணிக7� ேகா&+ கண+கி� வாாி 
வழ�.ேவா�. காசினியி� ேம'வைர எ�ப&� )க� நிைற4� விள�.கிறேதா அ� 
ேபா� )க� உ!டாக ஒ�னா2 வயிர�ைத(� ர�தின�ைத(� தன� தா1களி� 
திைறயாக6 ெச:�த8�, சீன2 .திைர ெகா	��� பணிய8�, க5�க2 
ெச�ெபா�ைன� தன+. 
� .வி+க8�, இ�னாரா� இ4த+ காரண�தா� 
ெகா	+க�ப�ட திைற இDவள8, இDவள8 எ�$ சி,றரச2 ;றிய வ!ணமி'+.� 
அ�தைகய @ர� பைட�தவ�. திைச )க=� @ர�பைன� த� சிறிய த4ைதயாக8�, 
ம�மதைன ஒ�த இ'ள�பைன(� 
�தி'ள�பைன(� த� அ!ண�மா2களாக� 
ெப,றவ�. 
��@ர�ப ராேஜ4திர�+. மாம�, கா�த�பைன(�, வ�லாளனாO 
சிவனா� ம�னைன(� )த�வெரன+ ெகா!டவ�. N�ேகாைத எ�பாைள 
மண4தவ�. 
�� @ர�ப 
.4தைன� தன+. ெமC��ைணயா+கி விள�கினவ�. 
)�ைவ இராச�பன� )�திரனான க,பக� Nபால� எ�பவைன+ காாிய� 
பிரதானியாக� ெப,$� திக�4தவ�. 
 
�)�ேபா�)�ேபா�)�ேபா�)�ேபா��������....    
 
ெவ1ைளய இராேஜ4திர� பவனி வ'�கால��, அவ� அழைக+ காண, ஏ�ப'வ� 
ெப!க7� @தி
�றி� வ4� நி�$ெகா!	, அவ� அழகி� மய�கி+ காத� 
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ெகா1கிறா2க1. அ�ெபா=� ெவ1ைளய இராேஜ4திரனி� அ'ைமகைள(� 
சிற�)+கைள(� )க�4� பா&+ெகா!&'+கிறானாகிய ஓ2 )லவ�, த�ன'கி� 
வ4� நி�$ெகா!	 பவனிவ'� ேதா,ற�ைத+காT� ப'வ மட4ைத ஒ'�தி மீ�, 
)லவ� காத� ெகா!	 அவ1 மீ� �கிைல� �� வி	�ததாக� பாட�ப�	1ள�. 
இ6ெசCதி இ405� காT�, 
 

-"ேபJதமி�+  
ெக�ன'ைம ெவ1ைளயரா ேச4திர� லாவ4த�8�  
ம�னவைன நா�)க�4� வா��திய�� - எ�ன'ேக  
வ�5வ4� நி�ற�8 மாெலன+.� த4த�8O  
ெசா�5வர+ ேக�பாC �கிலரேச!'' 
 

-எ�றவ&களா� ெதாியவ'கி�ற�.  
 
1- 60 க!ணிகளி� �கி5� பாியாய� ெபய2கைள ைவ��+ெகா!	 
சம�கார
!டாக அத� ெப'ைமகைள(� ப!)கைள(� எ	��ைர+கி�றா2 
ஆசிாிய2. 
61 - 62 க!ணிகளி� �கிைல விளி��, காத� மட4ைதமீ�தா� காத� ெகா!ட 
ச4த2�ப�திைன விள+.கிறா2 )லவ2. 
63-67 க!ணிகளி�, மாணி+கமைல 
'க+ கட8ைள ஒ�� விள�.� 
சிற�பிைன(�, ' 
68-70 க!ணிகளி�, க'�பாநதி, க�பமத� ெபாழி(� களிறிைன ெயா�� 
விள�.தைல(�, 
71-73 க!ணிகளி�, க�லகநா	 இ4திரைன ஒ�� விள�.தைல(�,  
74-76 க!ணிகளி�, ெச!பக ந�\2 வி+கின�ைத� தீ2+.� விநாயக+ கட8ைள 
ஒ�� விள�.தைல(�,  
77-78 க!ணிகளி�, ெவ!டளவ மாைலயி� சிற�பிைன(�,  
79-88 க!ணிகளி�, .திைர, யாைன இைவகளி� @ர6சிற�)+கைள(�,  
89-90 க!ணிகளி�, அ�ம�பதாைகயி� சிற�)�, 
�
ரசி� த�ைமயிைன(�,  
91-101 க!ணிகளி�, ெவ1ைளய இராேஜ4திர� ஆைணெச:�தி ஆ�சி நடா��� 
ஒ=�. 
ைறயிைன(�, ேபா2+கள�தி� சிற�)+கைள(�, 
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102-124 க!ணிகளி�, தா� ெகா:@,றி'+.� சிற�), வாCைம(ட� 
க'ைணேயா	 நட+.� சிற�), )லவ2களிட��� .&ம+களிட��� நட4� 
ெகா17� பா�., மா,றரச2க7� சி,றரச2க7� க�ப� ெச:��� ேந2ைம 
ஆகியவ,றி� த�ைமகைள(�, 
125-143 க!ணிகளி�, J,ற�தின2 சிற�பிைன(�,  
144-வ� க!ணியி� பவனி வ'தைல அறிவி�த:�,  
145-155 க!ணிகளி�, மடவா2 )ன� ஆ& பவனிைய+ காண அழ. ெசC� 
ெகா17� 
ைறகைள(�,  
156-194 க!ணிகளி�, மடவா2 பவனிவ'தைல+ காண6 ெச�:த:�, பவனி 
வ'த5� ேபரழகி� த�ைம(�, ஏ�ப'வ� ெப!க7� அDவழகி� ஈ	ப�	+ 
காத� மய+க�தினா� மய�கி� )ல�):�, அத� கா�சிக7�, 
195-204 க!ணிகளி�, காத� மய+க�தி� )ல�ப:$� ெப!களி�, 
@ைணெகா!	 காம� பைட ேபா�$ வாசி+.� ச�கீதவ�5யி� சிற�பிய�)�, 
205-212 ம�மத�, அ+ காத� உ'�த+ க!ணினா2 மீ� ேபா2 ெதா	+.� சிற�)�, 
213-220 க!ணிகளி�, )லவனாகிய தைலவ� @ைண வாசி+.� ச�கீதவ�5 யா2 
என, த� அ'கி� நி�றவைள வின8த:�, அவ1 இ�னா1 என விைட ;$த:�, 
த� காாிய� இவளா� ஆ.ேமா என வின8த:�, அத,. அவ1 பதி5$�த:�, 
221-230 க!ணிகளி�, ம�மத� ேபா2 ெதா	�த:�, )லவ� த� ஊ�விைனைய 
நிைன4� வ'4தி ெதCவ� ;�	வி+.� என� ெதளித:�, 
231-271 க!ணிகளி�, ம�மத� அDவிட��� ேபா2ெதா	+க, தைலவ� 
காளிேகாயி5� ச�னிதியி� ஓ2 ப+க�தி� ச,ேற அய2வினனாக� ப	��ற�க , 
அ�ெபா=� அவ� ச�கீதவ�5(ட� தா� ;&� திைள+.� இ�ப உண28, 
இ�ப+ கனவாக� திகழ8�, அDவி�ப+ கனவி� க!ட ெமC�பா�&� 
சிற�பிைன(�, 
272-280 க!ணிகளி�, தைலவ� த� கனைவ நிைனவாக எ!ணி, க! விழி�� 
வ'4திய நிைலயிைன(�, அ�ெபா=�, 
281-306 க!ணிகளி�, தைலவ�, "எ�னாேலயாவ� இனி ஒ�$மி�ைல; 
உ�னாேல யா.� எ�$ உள4 ெதளி4ேத�” எ�$ �கிைல விளி��+ ;றி, 
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அதைன காம�ைத விைள�த மட4ைதயிட�தி� �� ெச�$ உைர�� வா என+ 
;$கி�ற திறேனா	 
&கிற� இ40�. 
 
இ��)� கா2� சிற�
�க!இ��)� கா2� சிற�
�க!இ��)� கா2� சிற�
�க!இ��)� கா2� சிற�
�க!....    
 
இ4 0லாசிாிய2, உ1ளைத உ1ளவாேற ெதளி8பட+ ;$� த�ைமயி� சிற4தவ2 
எ�ப�� ஆைட ெநC(�ேபா� தறியி� நட+.� நிக�6சிக7� கீ�வ'� அ&களா� 
இனி�ணரலா�. 
 

"நாடறிய  
@திெகா!	 கா� ம&�� ேமனிய& ப�டா:�  
வா�வ ேரறாதபாி வ�டேம - ேகாதி ெநCேதா2 
க�	+ கயிறி=��+ கா�மிதி�ப ேம�கீழாC  
ந�	� தறி)ர�	� நாயகேம - ெக�&யாC�  
ேத	� பத�தா� தி'�திய0 லாராC4�  
பாட� ெகா	+.� ப�கைலேய!'' 

 
''ேநாிைழைய+ ;�& ெந'+கிெநCத வHதிரேம" 
"ஊ	� பா8� கல+.� ஓ2கைலேய!"  
"அ�பOசி னா5ைழ��! டா+. �கிேல"  
"பOசி ெவ�& உ!டா+. �கிேல" 

 
- இDவ&களா� �ணி ெநCேவா2, எDவித� பOசிைன, சி+க5�றி 0லா+கி, அத,. 

$+ேக,றி, .$+ேக(� ெந	+ேக(� 0� N�& அதைன� தறியி� அைம��, 
தன� கா�களா:�, ைககளா:� ெநCகிறா2க1 எ�பைத எ	��+;$� இய�) 
சிற�) வாC4த�. 
 
இDவாசிாிய2, "இ�னி�ன காரண�களா� இைவ யிைவ ஒ�� விள�.கி�றன 
எ�$ சிேலைட உவைமயணியி� இல+கண�'' பட� பா&(1ளா2. அஃதாவ�, 
மாணி+க மைல .றிOசி நில��� ெதCவமாகிய 
'கைன� ேபால8�, க'�பாநதி 
க�பமத� ெபாழி(� சி4�ர�ைத� ேபால8�, க�லக நா	 ேவ1வி நாதனாகிய 
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இ4திரைன� ேபால8�, ெச!பக ந�\2 வி+கின�ைத� தீ2+.� விநாயகைர� 
ேபால8�, ெவ!டளவமாைல ஆதரவினா� வி'�பி அ�) ெசC� )ய4ேதா(� 
மாதைர� ேபால8� ெவ1ைளய ராேஜ4திர� ெபா� நீ+கி நிைலநி�$ ஆ7வத,. 
ேம'வைர ேபால8� 
த5யன ெபா'4தைவ��� )க�4� பா	� இய�) 
மகி�ெவC�த,.ாியதா.�. இ���, இ�ப நிக�6சியா� )ன� விைளயா�&� 
வ'� க!ணிகளி� திாி) உவைமயணிைய நைக6Jைவ ெபா'4த� பா&யி'+.� 
வைகக1 இல+கிய இ�ப�ைத எளிதிேல எ	�� ஊ�	வனவா.�. இDவாசிாிய2 
பா&யதி� ெச�ெமாழி6 சிேலைடயணியாக வ'� சில க!ணிக1 வ'மா$. 
 

"வாணிகலா ப�)ாிய வ4தாCஎ� மீ�பOச 
பாணிகலா ப�)ாிய� பா2�பாேயா?"  

 
"அ�பOசி னா5ைழ��! டா+.�கிேல! சிைலேவ1 
அ�பOசி னா5ைள�ேத ைனேயா!"  

 
"ஊ	�பா 8�கல+. ேமா2கைலேய!” எ�கைணமா2 
N	�பா 8�கல+. ேமா2கைலேய!"  

 
"வா�கிேல ச4�ைர+க மா�டாேய� எ�ெபா'த 
வா�கிேல ச4�ைட+க மா�ேடேன!" 

 
இ���, ேநாிைழ, Nமா�, அ�பர�, வாC��	+க, க!ைட, மைல6Jவ�&�, 
ஓ2கைல 
த5ய ெசா,கைள ைவ��+ெகா!	 சிேலைட நய�பட� பா&யி'�ப� 
ேநா+க�த+கதா.�. 
 
�கி5� பாியாய� ெபய2கைள+ ெகா!	�, அத� த�ைமைய+ ெகா!	�, 
அதைன� பய�ப	��� இட�தி� த�ைமைய+ ெகா!	� சம�கார� பட விளி��+ 
;$� )லவ2 திறைமைய, கீ�வ'� சில க!ணிகளா� ப&��ணரலா�. 
 

"நா�&ேல  
ெச4தி' வ!ணாைர� தி'�N�	 
�ம'8  
ம4திர ;ைறெய��� மா�பி1ைளேய!" 
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"ெகா�ைக த&+.
�ேன .1ளவ�ல வ�ட
மாC 
ம�ைகயமா2 ைப�தட8 ம6சாேன! - த�.�  
வ&8ைடய ெப!களி' வாைழ� �ைட(�  
க&தட
� பா2�த கணவா!- 
&தா�கி  
நீ�&� த=வைணயாC நீகிட�ப� ெப!க1ைக  
ேபா�டைண+.� க1ள� )'ஷேன!" 

 
இ���, "ப�கைல, தாைன, ேகாசிக�, அ�பர�, வாச�, ேகா&, ேகா]க�, 
பாிவ�ட�, வ�திர�, நிலவ�ட�, �கி�, சீைல, சி$பி1ைள, ச+கரவ2�தி, ேசைல, 
பைட, காவி, ப�ட�" 
த5ய காரணகாாிய� ெபய2கைள+ ெகா!	 
வ2ணி�தி'+.� திறைம எDவள8 இ�ப ரச�ைத நம+. விைளவி+கி�றன 
எ�பைதயறியலா�. ேம:�, இDவாசிாிய2 ஊ�விைனயி� கால நிக�6சிைய 
எவரா:� த	�த,காிய� எ�$�, அத� வ5ைமேய வ5ைம எ�$� பி� வ'� 
க!ணிகளா� அறிவி+கிறா2. 
 

"ைவ+.�  
பைனேயறி பாைளெதாடா� பாவிேய� ெசCத  
விைனேய வ5ய� எ�ன ேவT� !" 

 
"இDவள8O ெசCதெதCவ பி��ெம�ன ெசC(ேமா !" 

 
"ைக+ெக�& வாC+ெக�டா+ காலேமா" 

- இDவிட��, ெபாCயாெமாழி ;றிய வா(ைரயாகிய, 
 

"ஊழி, ெப'வ5 யா8ள ம,ற� 
Wழி�4 தா�
4 �$�." 

 
- எ�ற பாட5� க'�� ஒ�)ேநா+க, பாலதா�. ேம:�, 
 

''க!ெணா	 க!ணிைன ேநா+ெகா+கி� வாC6ெசா,க1 
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எ�ன பய� மில'' 
-- எ�ற .ற� க'�ைத ,"இ�மன� ம�மன� ேமகமாC6 ச�மதி��" எ�ற க!ணி 
உ�ெகா!	 திக�வ� நிைன8ப	�த,.ாிய ெதா�றா.�. 
 
வரலா3,� �றி�
க!வரலா3,� �றி�
க!வரலா3,� �றி�
க!வரலா3,� �றி�
க!    
 
பாரத�தி�, "�ேராபைதைய �கி� உாி(� கால�� கி'[ண� தன� ச+தியினா� 
�ேராபைத+.� �கி� வள24� ெகா!ேடயி'+.� வ!ண� அ'ளி6 ெசCதா2" 
எ�ப��,"அ26Jன�+. கி'[ண� ேத26சாரதியாகவி'4தா�" எ�ப��, "மகாப5 
ச+கரவ2�தியிட� தி'மா� U�ற& ம! ேக�	 U8லக�ைத(� அள4தா�" 
எ�ப�� ஆகிய )ராண வரலா,$+ .றி�)+க7�, )றநாP,றி� பாாி எ�ற 
வ1ள� மயி:+.� ேபா2ைவ ெகா	�த இல+கிய வரலா,$+ .றி�)�, 292, 293, 
109 ஆகிய க!ணிகளா� அறிய+கிட+கி�றன. 92-வ� க!ணியி� வ'கி�ற 
பரOேசாதி 
னிவ2 எ�பவ2 தி'விைளயாட� )ராண� பா&ய இல+கண இல+கிய� 
க,ற ஓ2 ைசவ� )லவ2 ஆவ2. 93-வ� க!ணியி� வ'கி�ற 
சி�னைணOசாென�ற �ைர6 ெச�)5 எ�பவ2, தி'ெந�ேவ5 மாவ�ட�தி� 
ெசா+க�ப�& ஜமீனி� இ'0$ ஆ!	க�. 
� சமHதானாதிபதியாக இ'4தவ2. 
அ� ெபா=� அவாிட� ேசனாதிபதியாக ெபா�ன�பல� பி1ைள எ�ற ஓ2 அறிவி� 
திற� ெப,றவ2 இ'4தா2. இவ2 திறைம, அDL2 வரலா,றா� அறியலா�. அ� 
ெபா=� அDL2 இளவரJ� ப�ட�தி� இ'4தவ2 இராஜ ேகாபால� ேதவ2 ஆவ2. 
117-வ� க!ணியி� வ'கி�ற 
�சீன2 எ�பவ2க7�, 118 - வ� க!ணியி� 
வ'கி�ற வடக5�க2 எ�பவ2க7� ப!ைட+ கால�தி� தமி�நா�	 
ம�ன2களிட�தி� ெதாட2)ெகா!	 இ'4தா2க1. தா�களைனவ'� 
இ4நா�ேடா	 வாணிப� ெசCவத,., இ4நா�	 ம�ன2களிட�தி� அ�மதி 
ேக�	�ெப,$, ெபா���, நவர�தின�க7�, .திைரக7� க�பமாக+ க�& 
வாணிப� ெசC� வ4தா2க1 எ�ற ெசCதிக1 இ40லா� அறிய�ப	கி�றன. 
"J,ற�தின2 சிற�)" எ�ற தைல�பி� கீ� வ'� க!ணிகளினா� ெவ1ைளய 
ராேஜ4திரனி� வ�சாவளி ;ற�ப	கி�ற�. 214- வ� க!ணியி� ச�கிராம 
வி+கிரம� எ�ப� ஓ2 மாியாைத+.ாிய ப�ட�. இ�ப�ட� பரா4தக ேசாழ�+. 
வ4த� எ�$ பி'திவி� ப�டய�தா� அறிவி+க�ப	கி�ற�. 
 
உவைம விள�க&க!உவைம விள�க&க!உவைம விள�க&க!உவைம விள�க&க!    
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"
�னாளி� ேதசிகென� ேறாராைச� ேதகெசா2+க� ேசரவி�ட+  
ேகாசிக�+ .�ேபர� ேகாசிகேம! " 

 
ேகாசிக� த� ேதக�ைத ெசா2+க� ேசரவி�ட கைத : 
ேகாசிக2 எ�பவ2 ஓ2 தவ
னிவ2 ஆவ2. இவ2 தம� ேதக�ைத ஓாிட�தி� 
ைவ��வி�	 ம,ெறா' ேதக�தி,.� ).4� சOசாி�பாராயினா2. வி�ட ேதக� 
அழி4� அHதி மா�திர� கிட4தேபா�, அDவழியாக ஆகாய�திேல ெச�ற 
க4த'வ� அத,. ேநேர வ4தேபா� கீேழ வி=4தா�. அ� க!ட பாலக�ய
னி 
அவைன ேநா+கி, நீ இDவHதிைய+ ெகா!	ேபாC6 சரJவதி நதியி� இ�	+ 
.ளி��� ேபாைவேய�, அ4தர� ெச�லலாெமன, அDவா$ அவ�O ெசC� 
அ4தரO ெச�றா�. அ�
னிவ'ைடய அHதி )!ணிய தீ2�த�தி� ேபா�டதா� 
அ� ெசா2+க� ேச24�வி�ட� எ�ப� )ராண வரலா$. இதைனேய ேமேல க!ட 
க!ணியி� J'+கமாக+ ;ற�ப�	1ள�. 
 

 "ப�னாளி�  
ம�ற�கம� N�ேகாைத மாணி+க� தா1ெகா&யி�  

எ�றகைத ேக�	மி'� ேபாேம'' (40) 
 
5&ேகாைத மாணி�க�தா! வரலா,5&ேகாைத மாணி�க�தா! வரலா,5&ேகாைத மாணி�க�தா! வரலா,5&ேகாைத மாணி�க�தா! வரலா,    
 
மாணி+க�தா1 எ�றா� நடனமா� எ�$ ெபா'1. N�ேகாைத எ�ப� இவ1 
இய, ெபய2. இவ1, பதிென�டா� 0,றா!&� ம�ைரயி� வா�4த க�வி வ�ல 
ஓ2 தாசியாவ1. சீத+காதி எ��� காயலானாகிய பிர)வி,.+ காம+ கிழ�தியாC 
இ'4தைமயா� இவைள, இவளி� இன�தவ2க1 நீ+கிவி�டன2. இவ1 ஒ'
ைற 
க1வரா� பறி+க�ப�	� ெபா'1 இழ4� மீ!	� அ�பிர)ைவ ேநா+கி, 
 

"தின�ெகா	+.� ெகாைடயாேன 
ெத�காய, பதியாேன சீத+காதி  

யின�ெகா	�த 8ைடைமய�ல தாCெகா	�த 
8ைடைம ய�ல ெவளியாள�  

மன�ெகா	�� மித�ெகா	�� மபிமான4 
தைன+ெகா	�� ம'வி ர!	  
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தன�ெகா	�த 8ைடைமெய�லா� க1வ2ைகயி, 
பறிெகா	��� தவி+கி� ேறேன.'' 

 
- எ�$ பா& மீ!	� ெபா'1 ெப,றன1. இவ1 உைடயழகி� மய�.வ1 என8�, 
உைட ெகா	�தா� இவைள யைடயலா� என8� ;ற�ப	கி�ற�. 
இ+காரண�ைத+ ெகா!ேட இவளி� சிற�ைப �கி5� ேமேல,றி �கி5� 
சிற�பாக எ	��+ ;$கி�றா2 இDவாசிாிய2.  
 

"ெம�5ைடயி� ேம5'+கி வி�ட
4தி @6சாேல 
வ�5ைடய� சாC�த மரமாேன�" 

 
இைடய� சாC�த மர� எ�ப� :- இைடய2க1 ஆ	மா	க�. உணவளி�பத,காக 
மர+கிைளகைள ெவ�&6 சாC�பா2க1. அ�ேபா�, கிைளக1 அ&ேயா	 வி=�ப& 
ெவ�&விட மா�டா2க1. அDவா$ ெவ�& வி�டா� அ+கிைளக1 பி�) 
பய�படாம� ேபாCவி	� எ�$ க'தி, கிைளக1 �!&�� விழாம� 
றி4� 
ெதா�.மா$ ெவ�	வா2க1. 
றி4� ெதா�.� கிைளகளி� ேம� காைலI�றி+ 
ெகா!	 ஆ	மா	க1 தைழகைள� தி���. கிைளகேளா மர�ேதாேட 
ஒ�&+ெகா!	 இ'�பதா� ம$ப&(� தைழ தைழ+க ஏ�வா.�. ஆகேவ, 
இைடய� சாC�த மர� 
=வ�� அறாம� அைர.ைறயாக உயி2 ைவ��+ 
ெகா!&'+.�. இ4 நிைலைய )லவ� தன� நிைலைம+. ஒ�பி�	+ 
;$கி�றா�. எDவாெறனி�, தா� காத� ெகா!	1ள ச�கீதவ�5யி� மீ�1ள 
ஏ+க�தா� மனமழி4��, அைடேவா� எ�ற ந�பி+ைகயா� உயி2 ைவ��+ 
ெகா!	� இ'+கிேற� எ�$, இைடய� சாC�த மர�தி� த�ைமைய 
உவைமயா+கி� )ல�ப	��கி�றா� )லவ�. இD8வைமேய பிற 0�களி:� 
பயி�$ வர+ காணலா�. 
 

"அைடய� பயி�றா2ெசா� ஆ,$வரா+ ேக�டா� 
உைடயெதா� றி�லாைம ெயா�&� - பைடெப,  
றைடய அம2�தக� ைப4ெதா& அஃதா�  
இைடய ெனறி4த மர�.'' 

- எ�$ பழெமாழியி:�, 
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''பைடநி�ற ைப4தா மைரேயா டணிநீல� 
மைடநி� றல'� வயலாளி மணாளா!  
இைடய ெனறி4த மரேமெயா� திராேம  
அைடய வ'ளா ெயன+.�ற ன'ேள.'' 

- எ�$ ெபாிய தி'ெமாழியி:�,  
 

''இைடமக� ெகா�ற வி�னா மர�திேன�'' 
- எ�$ சீவகசி4தாமணியி:�  
 
;ற�ப�	1ள க'��+க1 அD8வைமேயா	 ெபா'�தி�	 ேநா+க� ெதளியலா�. 
இ���, "இைடய� ெவ�	 அறா ெவ�	" எ��� பழெமாழிைய(� சி4தி�� 
உண2ேவாமானா�, இD8வைமயி� விள+க� உ1ள�ைக ெந�5+கனி ேபால, 
அ�பழெமாழி விள�க ைவ+.�. இ�தைகய சிற�) வாC4த இ40�, இ40� 
நிைலய� தமி� ஓைல6Jவ& எ! R. 1750-ஆ� எ!ணி5'4� எ	�� ஒ�:� 
வைகயா� அ6சிட�ப�&'+கிற�. இDேவாைல6 Jவ&ைய, ெச�ைன, 
தி'வ�5+ேகணி, சி�கரா6சாாி ெத', 35 - ஆ� எ!T1ள @�&5'+.� 
தி'வாள2. எH. வி. �ைரராச� எ�பாாிட மி'4� 1948 ஆ� ஆ!	 ெச�ைன 
அரசியலாரா� இ40� நிைலய6 சா2பாக விைல+. வா�க�ப�டதா.�. 
----------------  
 

4. 4. 4. 4. ெச&��த �கி�வி	 ��ெச&��த �கி�வி	 ��ெச&��த �கி�வி	 ��ெச&��த �கி�வி	 ��....    
 
இ�தமிழக� நில� பிாி8+.ாிய ம+க� ப.திேய ய�றி+ .ல�பிாிவான ம+க� 
ப.திைய ெந	�கால�தி,. 
� எCதியி'4ததி�ைல எ�பைத அறிஞ2 அறிவ2. 
ஆயி��, பலவ,றா, பர4�1ள சாதிகைள� ப,றி� )லவ2 பல2 சாதி 0�க1 
பலவ,ைற� பா&ைவ�தன2. அவ,றி� உய28 நவி,சியான ேபா5+ கைதக1 
காண�ப&��, சில சாதியா'ைடய ப!ைட+கால வழ+கெவா=+க�க7� ேவ$ 
சில ெசCதிக7� கிைட�பதனா�, சாதி 0�க1 அறேவ க&ய�பட� த+கன அ�ல. 
இ�தைகய பய� க'தி(� சாதிைய� ப,றி+ ;$� 0�கைள ெவளியிடலா�. 
ஆத5�, இ40� ெச�.4த2 எ��� ஒ' மரபினைர� ப,றி+ ;$கி�ற�. 
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இ40�, 
த5� கா�)6 ெசC(1 ஒ�$�, இைடயி� 271 க!ணிகைள(�, 
இ$தியி� வா���6 ெசC(ேளா	 ேநாிைச ெவ!பா ெவா�றிைன(� ெப,$� 
திக�கிற�. இஃ�, ஆ!பா� ெப!பா� மீ� வி	�த �தி�பா, ப	�. 
 
ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,    
 
ெகா�. ம!டல�ைத6 ேச24த ேசல� - ெவ!ண4�2 எ��� ஊாி� 
@ரைசவாசார� ெபா'4திய ெச�.4த2 .ல�தி� உதி�த பரமான4த நாவல� 
எ�பா2 இத� ஆசிாிய2 ஆவ2. இவ2 இளைம� ப'வ� 
த,ெகா!ேட 
'க+ 
கட8ளி� க'ைண ேநா+க� ெப,$, இல+கண இல+கிய�கைள ந�. ெதளி8பட+ 
க,$ண24�, வி'�கவி பா	� திறைம எCதி, எ! தி+கி:� வி'� கவிபா& ெவ,றி 

ழ+க� ெசCதவ2 ஆவ2. இ6ெசCதிக1, இ405� இைடேய காண�ப	� பி�வ'� 
அ&களா� அறிய+ கிட+கி�றன. 
 

"-ேச2 ெகா�கி�  
ேசல�ெவ! ண4�2தல மா�ெபானைல யாகிாியி�  
ேவலர' ளாேல வி'�கவி - நா:தி+.�  
நா�	�பர மான4த நாவலென� ேபரா.� 
N�	ம�பா 5�ட5�க� NைசெசC� – ;�ட'1ேச2 
@ரைசவா சார� விள�கியெச� .4த2.ல  
தீரென�$ ேசதிெய�லாO ெச�பிேன�" 

 
ேபரரச2களா:�, சி,றரச2களா:�, ெகாைட�த�ைம வாC4த வ1ள� 
ெப'ம+களா:� தம� ெச�.4த .லவதிப2களா:� ந�. ஆதாி+க� ெப,$� )க� 
ெப,றவ2. 
'க� எ=4த'ளாநி�ற ைசவ� தல�களி� எ�லா� ெச�$ அவைர� 
)க�4� பா& தாிசி�தவ2 எ�ப� இ40லா� அறிய+ கிட+கி�ற�. இவ2 கவிபா	4 
திறைமேய ய�றி, 
 

"ெசC(4 ெதாழிைல6 சீ2�+கி� பா2+.�கா� 
ெநC(4 ெதாழி:+. நிகாி�ைல - ைவயக�தி� ''  
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எ�$ அDைவயாரா� சிற�பி��� பாட�ெப,ற�� பாவ� அ�லாத�� எ�$ 
க'த�ப	� தறிெநCத,ெறாழிைல .ல� ெதாழிலாக+ ெகா!டவ2. இவ2, 
"
�ேனா2 ெமாழிெபா'ேளய�றி, யவ2 ெமாழி(� ெபா�ேனேபா� ேபா,$வ�" 
எ�பத,.6 சா�றாக, இ405� பலவிட�களி� 
�ேனா2 ெமாழி4த ெமாழிகைள 
அ�ப&ேய எ	�தா!	1ளா2. ம,$�, ெச�.4தாி� அ'ைம ெப'ைம 
உய28கைள(�, கட81 ப,$, .ண4ெதாழி� 
த5ய இய�)கைள(� 
விள+கி(1ளா2. ெச�.4த2 @ரவா. ேதவாி� வழிவ4ேதா2 என8�, ஈைக, 
வாCைம, ஒ�)ர8, ெகா�லாைம 
த5ய அ'�.ண�கைள(� உைடயவ2 என8� 
;றி(1ளைம காண�த+க�. 
 
ெச&��த வரலா,ெச&��த வரலா,ெச&��த வரலா,ெச&��த வரலா,    
 
உலக�� ம+க�. மான�ைத+ கா�பத,. உ$தியாவன ஆைட 
த5ய 
உ	+ைககேள. அவ,ைற 
,கால�களி� 0� 0,.� ெபாறி இ�லாத 
ேபா�த���, ெப!&'� ஆடவ'� த�கள� ைகயா:� சி$ க'விகளினா:� 
பOJகைள+ ெகா!	 0� 0,$ ஆைட 
த5ய வைம�� மான�ைத நீ+கி 
ைவ�தவ2க1 தமி�நா�	6 ெச�.4த2 எ��� ெப'� பிாிவினேர யாவ2. 
 
உமாேதவியி� பாத6 சில�பி� உதி24த நவமணிகளி� அ� பா2�பதியா2 
தி'8'வ�ைத+ க!T,$6 சிவெப'மா� ெகா!ட'ளிய இ6ைசயா� க'8,ற 
ஒளி(ைடய நவர�தின� ெபய2ெகா!ட மகளி2களிட�தி� அதிேம�பாடைட4த @ர� 
த�ைம(ட� உதி�த ெபாிய தவ�திைன(ைடய @ரவா.ேதவ2 
த5ய 
நவ@ர2களி� வழி�ேதா�றினவ2 இ6 ெச�.4த2 எ�பதா�. இ6 ெசCதி, )ராண 
பிரசி�தமா�. ஞான�பிரகாச 
னிவரா� ெசCய�ப�ட பி1ைள� தமிழி�, 
 

"மயி�வா கன�ேதா� �ைணயாக வ4ேதா2 
தாேலா தாேலேலா" 

 
"ேதவி(ைம பாக6 சில�பி�வ' @ாிய2க1 
சி$ேத ''�& ய'ேள"  
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எ�ற அ&களா� இனி�ணரலா�. .4த� எ��� @ர� பைட+. உாியா2 
ெச�.4த2 எ�ப� ெபா'1. (.4த ெமனி�� ஈ�& எனி�� ஒ+.�.) இ,ைற+. 
2500 ஆ!	க�. 
�ன2 ேச4தனா2 தன� திவாகர நிக!&�1, 
 

"ெச�.4த� பைடய2 ேசைன� தைலவ2  
த4� வாய2 கா'க2 ைக+ேகாள2" 
 

எ�$ ெச�.4தைர6 சிற�பி+கி�றா2. இதினி�$ ெச�.4த�பைடய2 
த5ய 
ஐ4� ெபய2க7� ெச�.4த2கைளேய .றி+கி�றன எ�$ அறிகிேறா�. ஆயி��, 
அ&யா2+. ந�லா2, சில�பதிகார�� இ4திரவிழLெர	�த காைத(1, 
 

"ப�&� மயிாி�� ப'�தி 05�� 
க�	 ^!விைன+ கா'க ாிய,ைக(�" 

 
எ��மிட��6 சா5யைரேய .றி�பி�	+, ைக+ேகாள2 எ�கி�ற சாதியாைர+ 
கா�டாம� வி�டா2. இஃ� ெச�.4த2க1 ேசைன� தைலவ2களாக8�, 
ெதா!ைடமா� 
த5ேயா2களா, ெப'� ப�ட�க7� அரச6 ெச�வ�க7� 
அைடய� ெப,$ சிற�),றி'4த ப!ைடய ெப'�.&களாC அைம4ததா� ேபா:�. 
 
இவ2கள� சிற�)+கைள� பிரப4த�க1 பல பட� )க�4� ;$�. நாைக - 
��+ 
.மாரேதசிகரா, ெசCய�ப�ட க5��ைறய4தாதியி�, 
 

"த�பி� )ராண� பரணி உலா பி1ைள� த!டமி�
� 
ெச�)� பிரப4த� எ!ணி� ெப,றவ2 ெச�.4தேர" 

 
- எ�$ வ'வனவ,றா� இவ2க1 பிரப4த�களா� )கழ� ெப,றவ2க1 
எனவறியலா�. 
 
ெச�.4த2க1 சிற4த @ர2க1 எ�ப� : 

"ச!
க�ற� ேசனாபதிக7� ேசைன(� ஆனவ2 
ெச�.4தேர" 
"சி�களமாதிய ப�ேதய� ெவ�றவ2 ெச�.4தேர"  
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எ�ற, பைழய 0�களி� வ'� அ&களா� விள�.�. 
 
சீல
ைடயவ2 எ�ப� : 
 

''ேதவார
,$� ப&�பா'� அ�ைகயி, ெச�.4தேர'' 
''தி'வாசகO ெசா� ஒ'வா சக�த'� ெச�.4தேர'' 
''நித� அ4திச4தி சிவசி4தைன மறவாதவ 
ராவாி6 ெச�.4தேர'' 

எ�$, வ'� பைழய 0ல&களா� அறியலா�. 
 
ெசா�ன ெசா� தவறாதவ2: 
' 'ேதேவ விலகி�� நாவில� காதவ2 ெச�.4தேர'' 
 
எ�$ வ'� 0ல&யா� உணரலா�. ெச�.4தைர�ப,றி எ=த ேவ!	ெம�றா� 
மிகவிாி(�. பைழய கால��+ க�ெவ�	+களி� க!ட விசயாலய�, பரா4தக�, 
ேகா�பர ேகசாி, இராேஜ4திர�, திாி)வன ேதவ�, இராசராச�, வி+கிரம ேசாழ� , 
அநபாய�, J4தர பா!&ய�, வ�லாள ேதவ� 
த5ய அரச2கள� ஆைணயி�, 
இ� ெப'� பிாிவின2கைள� )கழாத இட�க1 கிைடயா. தி'வ!ணாமைலயி� 
வ�லாள ேதவரா� ஏ,ப	�த�ப�ட ேகா)ர�தி� ெத�பாக�தி� எ=த�ப�	1ள 
ஒ' அாிய க�ெவ�ெடா�றி�, இவ2கள� சிற�)+க1 ;ற�ப�&'+கி�றன. 
இவ2களி� ெப'ைமகைள(� ப!ைடய நா�களி� பல சிற�)+கைள(� .றி��� 
பலவிட�களி� எ=தியி'4தா:�, ப�.�ற+ ேகா�ட��6 சி�க)ர நா�	 
அ!ணம�கலய�ப,$ ேதவP2+ ேகாயி� க�ெவ�	+களி:�, 
ெவ!ணி+ேகா�ட�� ேகா5ய ந�\ாி:�, ைபI2+ ேகா�ட��+ கீ�ப�ைடய 
நா�&� தி'வா�Nெர��� தமி� 
'கேவளார� ேகாயி:17� எ=த�ப�	1ள 
அாிய க�ெவ�	க71, இவ2கள� ெப'ைம�பா	க1 .றி�� மிக6 
சிற�பி+க�ப	கி�றன. இ+ க�ெவ�	+களா� பல ேகாயி�க1 எ=�பி��� பல 
ேகாயி�க7+. நி�திய+ க�டைளக1, தி'விழா+க1 
த5ய தான த'ம�க1 
ெசCவி��� வா�4தவ2 ெச�.4த2 எ�ப� விள�.�. இவ2கள� வரலா,ைற� 
ெதா!ைட ம!டல வரலா$ எ��� 05:�, இ� மரபி� ேதா�றி தி+ெக�கT� 
ெவ,றி+ெகா& நா�&ய ஒ�ட+;�த2 எ��� )லவரா� பாட�ெப,ற, "ஈ�& 
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எ=ப�" எ�ற 05��, கட�பவன )ராண�தி� @ர சி�காதன6 ச'+க�தி:�, 
Zக4த)ராண�, ெச�.4த2 பரணி, ேசைன�தைலவ2 உலா, பிரமா!ட )ராண�, 
க4த)ராண�, தி'வாY2 _ைல, ஏழாயிர� பிரப4த�, வ�லா� காவிய� 
த5ய 
0�களி:� ேசாழ ம!டல 
த5க1 எ��� காரண� ெபயைர(�, @ர தீர� 
த�ைமகைள(� ;ற�ப�&'+கி�றன. இ40� பா&ய பரமான4த நாவல'� 
இ405�1 ெச�.4த.ல மரபினைர� ப,றிய பிற�), ெதாழி�, கட81 ப,$, 
.ண�க1, அவ2களி� ஊரா7� நா�டா!ைம சைப, அத� இய�)க1 
த5யன 
யாவ,ைற(� .றி�பாக8�, ெதளி8 பட8� ;றி6 ெச�றி'+கி�றா2. 
 
�)� ேபா���)� ேபா���)� ேபா���)� ேபா��    
 
1-8 க!ணிகளி�, தி'மா�, பிரம2, 
னிவ2, இ4திர2 
த5ேயா2களி� �யர�தி,.6 
சிவெப'மா� இர�.த:�, உைமைய6 சிவ� மண�த:�, க4த� ெப'மா� 
தி'வவதார நிக�6சி(� ;ற�ப�	1ளன. 
9 - 13 க!ணிகளி�, உைமயி� பாத6 சில�பி� நவர�தின�களி5'4� 
நவச�திக7!டாC, அவ2களைனவ'� நவ @ர2கைள� ெப,ற வரலா,$+ .றி�)� 
அவ2களிட�தி5'4� ேதா�றிய விய2ைவயி5'4� 0றாயிரவ2 ேதா�றிய 
.றி�)� ;ற�ப�	1ளன. 
14-15 க!ணிகளி�, 
'க� பிரமனி� ெச'+ைக யட+கிய வரலா$�, தா� 
சி'[&� ெதாழி� ெசCத�� ;ற�ப�	1ளன. 
16 – 17 க!ணிகளி�, சிவனா� பிரம� சிைற மீ!ட�, 
'க� சிவ�+. பிரணவ� 
ெபா'ைள .'U2�தமாக நி�$ உபேதசி�த� ஆகிய வரலா$க1 ;ற�ப�	1ளன. 
18-வ� க!ணியி�, 
'க� ச+திேவ� ெப,றைத(�, 
19-22 க!ணிகளி�, 
'க� த� த4ைதயி� ஆைண�ப& Wரப�ம� 
தலாேனாைர 
ெவ�ற ெசCதி(�, 
23-வ� க!ணியி�, 
'க�, இ4திர� மக1 ெதCவ யாைனைய மண4த .றி�)�, 
24-25 க!ணிகளி�, ெச�.4த2 @ரவா.ேதவாி� பர� 
பைரயின2 எ�ப��, 
26 - 28 க!ணிகளி�, ெச�.4தாி� கட81ப,$�, அவ2 ெசC(� தி'விழாவி� 
.றி�)� அவர� ப!பா	 ஆகியைவகைள� ப,றி(�, 
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29-வ� க!ணியி�, ெச�.4த2 ஆ!ட ம!டல�களி� ெபய2கைள(�, 
30 - 44 க!ணிகளி�, ெச�.4தாி� .ணாதிசய�க1, அவர� ெதாழி� ^�ப�க1, 
தம� .ல� )லவரான ஒ�ட+ ;�தைர� )ர4� தா� ெப,ற ேப$க1, அவ2க1 
ெப,ற வாிைசக1, பல ெகாைடவ1ள�களா� )கழ�ெப,றைவ ஆகிய 
ெசCதிகைள(� ;ற�ப�&'+கி�றன. 
45 - 46 க!ணிகளி�, )லவ2 தா� ெச�$ ேபா,றி வ4த 
'க� ஊ2கைள� ப,றி+ 
;$கி�றா2.  
47 - 53 க!ணிகளி�, தி'ேவரக�தி� )லவ2 தா� தாிசி�த 
'க� ேகால�ைத� 
ப,றி(�, அ6ச4நிதியி� 
னிவ2க1 வண�.� கா�சி, நடனமா� ஆ	� கா�சி 

த5யைவகைள� ப,றி(�, 
54-வ�, க!ணியி�, )லவ2 
'கைன�ப,றி� பா&� பணி4� பாமாைல 
ெசCதைத(�, 
55 - 57 க!ணிகளி�, 
'க� ச4நிதியி� வண�.ேவாாி� ெமC�பா�&� 
த�ைமைய(�, 
58 - 80 க!ணிகளி�, )லவ2, 
'க� )கழிைன6 ெசா�மல2களா� அ'ணகிாியா2 
தி'�)க� 
த5யன ெகா!	 ேபா,றி� பா	கி�றா2. 
81 - 82 க!ணிகளி�, )லவ2, தி'ேவரக 
'கைன� ேபா,றி ெசC�, "த�ைன+ 
கா�த� நி�கட�'' என+;றி, தலவாச� ெசCததாக+ ;$கி�றா2. 
83 - 89 க!ணிகளி�, 
'க� )லவ2 கனவி� ேதசிகராC� ேதா�றி, "யா� 
ேவ!	� உம+.'' என வினவினைத(�, அத,.� )லவ2, "கனவி�� உ� )கைழ� 
பாட, 8ைனேய வண�க, ெபா� ெபா5(� வா�8 )கழீைக இ�ப� தவிரா 
திகபர
� த4த'1 ஐயா,'' என+ ;றி ேவ!&னைத(�, 
'க�, "பாைளய 
சீைம+.1 வள2 ெச�.4த சைபேயாாி� Uலமாக நீ நிைன�த ெச�வெம�லா� 
த4த'1ேவா�'' எ�$ ;றி மைற4த ெசCதி(� ;ற�ப�	1ளன. 
90 - 100 க!ணிகளி�, )லவ2 .�பேகாண�, தி'நாேகHவர� 
த5ய சிவ� 
தல�கைள� தாிசி���, பி�ன2, ெபாிய த�பி ம�ன� அ�பினா� 
ஆதாி+க�ப�&'4த ெசCதி ;$கி�றா2. 
101 - 134 க!ணிகளி�, பாைளயO சீைம+.1 இ'+.� பல நா�	 
ெச�.4த2க7� ;&, பல�பல தீ2�) வழ�.த5� ேந2ைம(�, அ4நா�டா!ைம 
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சைபயி� இல+கண
� ேந2ைம(� ெபா�வாக8� சிற�பாக8� 
;ற�ப�&'+கி�றன. 
135 - 144 க!ணிகளி�, )லவ2 ெச�.4த சைபயினிட��6 ெச�ற��, 
அ6சைபேயா2 த�ைன வரேவ,$ வினாவியைத(�, அத,.� தா� 
பதிலளி�தைத(� ;$கி�றா2. 
145 - வ� க!ணியி�, அ6சைபேயா2 தன+. ஈ4த வாிைசயி� சிற�பிைன+ 
;$கி�றா2. 
146 - 249 க!ணிகளி�, �கி5� பாியாய� ெபய2கைள+ ெகா!	�, அ� 
பய�ப	� இட�தி� த�ைமைய+ ெகா!	�, அ� இ�லாததா� ஏ,ப	� 
த�ைம(� இ'4தா� ஏ,ப	� ெப'ைமைய+ ெகா!	� �கி5� ெப'ைமைய 
உய28 நவி,சி பட� )க�4� ;$கி�றா2. 
250 - 253 க!ணிகளி�, த�ைன வ'�திய பரத நா�&ய� க,றா&ய ெப!ணி� 
த�ைமைய(�, த�ைனயவ1 வ'�திய வித�ைத(� ;$கி�றா2. 
254 - 258 க!ணிகளி�, )லவ2 பரதவித�தாலா&ய ெப!ைண� )க�4� 
;$கி�றா2. 
259 - 261 க!ணிகளி�, )லவ2 த� ஊ�விைனயி� வ5ைய எ	��ைர+கி�றா2. 
262 - வ� க!ணியி�, இைவயிைவ ெபா�லாத� எ�$ ;$கி�றா2. 
263 - 271 க!ணிகளி�, )லவ2, தா� அவைள நிைன�� வ'4தி வா&ய 
த�ைமைய(�, அவைளயைடய அவளிட��� �� ெச�$ அவைள யைழ��வா, 
எ�$ �கிைல� �� வி	�தேலா	� 
&கிற� இ40�. 
 
இ� �)� கா2�இ� �)� கா2�இ� �)� கா2�இ� �)� கா2�    சிற�
�க!சிற�
�க!சிற�
�க!சிற�
�க!    
 
இ40� ஆசிாிய2, J'�க6 ெசா�5 விள�க ைவ�த� எ��� அழ.பட 
த� 
இ'ப�ைத4� க!ணிகளி�, க4த )ராண வரலா,ைற� ெதா.��+ ;$கி�றா2. 
இ40லா�, ெச�.4த மரபின2 ப!	 தமிழக� 
=வ�� பரவி வா�4தன2 
எ�ப��, அ+கால�திய அரச2களா:� வ1ள�களா:� அறிஞ2 ெப'ம+களா:� 
சிற�)� ப�ட�க1 ெப,$�, அரச காாிய�க1 ெசCேவா2 எ�ப��, த�க7+.1, 
நா�டா!ைம ெபா�6 சைப ஏ,ப	�தி+ெகா!	, எ�ப&�ப�ட சி+கலான 
வழ+.களாC இ'4தா:�, ப!	 மாியாைத ராம� தீ2�� ைவ�த� ேபா�$ 
சா�ாிய�தினா� தீ2��+ ெகா!	�, வ17வ2 வாCெமாழியி� ;றிய, 
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"உைர�பா2 உைர�பைவ ெய�லா மிர�பா2+ெகா� 
றீவா2ேம� நி,.� )க�.  

 
ந�லா ெறனி�� ெகாளறீேத ேம:லக� 
இ�ெலனி� மீதேல ந�$. 

 
ேதா�றி, )கெழா	 ேதா�$க அஃதிலா2  
ேதா�ற5� ேதா�றாைம ந�$.  

 
அைவயறி4 தாராC4� ெசா�:க ெசா�5� 
ெதாைகயறி4த �Cைம யவ2" 

 
எ��� இல+கண�தி,. தா�க1 இல+கணமாக� திக�4தி'4��, 
'க2 
ேகாயி5� ஆ!டா!	 ேதா$�, ''Wரச�கார� தி'விழா" ெசCபவ2 எ�$�, 

தலாய ெசCதிக1 அறிய+ கிட+கி�றன. ேம:�, 
 
ஆசிாிய2, க'�தி��ெபா'ைள, விள+.� ெசா,கைள அழ.பட எ	�தா7வதி:�, 
அணி வைகக1 ெபா'4த� பா	வதி:� வ�லவ2 எ�பத,.+ கீ� வ'� க!ணிக1 
சா�றா.� : 
 

"க,பி'+. ம�ைகய2+.+ காவ� நீ! க,பி�லா  
�2�)ண26சி க�னிய2+.4 ேதாழைம நீ!'' 
"_ ெச�.4த2  
வாசெல�.� YபாC வராக� விைளயாட� 
Nச5�	 ேம�ேம:� ேபா�	ைவ��-''  
''ஞானகைல ேயாகிய2+.� ந�ைகய2மா ேல��வி+.� 
ஆனகைல யான வசீகரேம!''  
"ெப!T+.� ெப!ணி6ைச ெப!ண
�+ காைச 
ெகா!	 க!T+.+ க!ணி6ைச+ க�டழைக'' 

 



38 

 

உலக�� ம+க1 அறி8ைடய ெபாிேயா2கைள ஆட�பர ஆைடயி�ேற� உட� 
மதி+கமா�டா2க1. ந�ல ஆட�பர
�, அழ.� உ1ள ஆைடகைள 
அணி4�1ளவ2க1 அறிவி� சிறியவ2கேளயானா:� உட� வரேவ,$ மதி�)+ 
ெகா	�ப2. இ� உலக�� இய,ைக. இ+க'�ைத ஆசிாிய2 
 

''- 0� விதியா�  
பOசல� சண4ெதாி4� பா&� ப&�தன4த�  
விOச� பிரச�க� விதி�தா:O-ெசOெசா5னா�  
வ�லகைல ையமதி�� உதவா2 ேம�விள�.� 
ந�லகைலேய! உன+ேக ந�.வா2!''  

 
எ�$ எ	��+ ;$� சிற�), நம+. அறி8+. வி'4தாக விள�.�. ம,$�, 
இ�ப6Jைவ ெபா'4த� பா&யதி� சில க!ணிக1 வ'மா$: 
 

''- சரச.ண  
ம�ைகய2ேம லாைச ெகா!	 மா�பிைளமா2  
ெச�ைகயினா, ெறா�&=+.� ெச�வேம !" 

 
''- ெகா�ைக  
.ட�தினிழ� கா�&+ ;&ைளஞ2+ க�.�  
பட�தினிழ� கா�	� படேம ! - வட�திர1ேச2  
ஏகாச மாக விள 
ைலயி ெல4ேநர�  
வாகா யைண4தி'+.� வ�கணேம !'' 

 
இ+கால��, ெநCத� ெதாழி� ெசCேவா2 இ�ல�களி�, ெநCத, ெறாழிைல ஆT� 
ெப!T� ஒ�$ ேச24� ஒ'வ'+ெகா'வ2 உதவி(ட� ெசCவ2 எ�ப� 
க!;டாக� பா2�பவ'+. விள�.�. இ�
ைற அ+கால��� உ!	 எ�பதைன, 
 

''- ைவயக�தி�  
சீாிைகயா, ப!ேச2�� ந�P� பாவா+கி+ 
காாிைகயா2 தாரா� கைலெசC(� ''  

எ�$ எ	��+ ;$கிறா2. 
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இ405� காT� கைத+.றி�)+க1 :- தா'காவன�� ாிஷிக1, மாியாைத ராம� 
கைத, தி'வ!ணாமைலயி� அர� 
&ைய மா�பிரம� ேத&ய�, தி�ைல நடராச� 
அ�பல�தா	வ�, அ� ெபா=� பதOச5 வியா+கிரபாத2 அ'ேக நி�றில�.வ�. 
அ'ணகிாிநாதாி� வா+கி� திற�, ேசாழ2க1 க5�க நா�ைட ெவ�ற� 
தலாய 
கைத+ .றி�)க1 அறிய�ப	கி�றன. உலகி� ஐ�)ல ^க28� ஒ'�ேக அைடய� 
ெப$வ� ெப!களிட�தி� எ�பைத, தி'+.றளி� சா�ேறா	 எ	��+ ;$கிறா2.  
அஃதாவ�, 

'' பாெலா	 ேத�கல4 த,ேற பணிெமாழி 
வாெலயி Kறிய நீ2 '' 

என8�,  
 

"க!	ேக� 	!	யி2� �,றறி( ைம�)ல��  
ஒ!ெடா& க!ேண (ள" 

- என8� ;$கிறா2. இைவ யிைவ ��ப�ைத� பய+.� எ�$, க�லா2 
ெப'�;�ட�, க,றா2 பிாி8, ெபா'ளி�லா2 இளைம, இடா2 ெச�வ� 
ெபா�லாதைவ என எ	��+ ;$வ� வா�+ைக+. இ�றியைமயாததா.�. 
 
இ�ஙன�, க,பைன� திற
�, எளிைமயி� க'��+கைள6 ெசOெசா,களா� 
எ	��+ ;$� இ40�, இ40� நிைலய� தமி� ஓைல6 Jவ& R. 1756- ஆ� 
எ!ணி5'4� எ	�� ஒ�:� வைகயா� தி'�தி6 ெச�ப� ெசC� 
அ6சிட�ப�&'+கிற�. இ40ைல, ெச�ைன, தி'வ�5+ேகணி, சி�கார� ெத', 35-
ஆ�, எ!T1ள @�&5'+.� தி'வாள2. எH. வி. �ைரராச� எ�பாாிடமி'4� 
அரசியலாரா� 1948-� ஆ!	, இ40�நிைலய6 சா2பாக விைல+. 
வா�க�ப�டதா.�. 
------------  

5. 5. 5. 5. ச&கர'�தி விற)வி	 ��ச&கர'�தி விற)வி	 ��ச&கர'�தி விற)வி	 ��ச&கர'�தி விற)வி	 ��    
 
இ40�, 
த5� கா�)6 ெசC(ளான விநாயக2, 
'க2, கைலமக1 ஆகிய Uவ2 
மீ�� பா&ய U�$ வி'�த� பா+க7�, இைடயி� 809 க!ணிகைள(� 
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ெப,$1ள�. இ$தி�பாக� கிைட+க� ெபறவி�ைல. இஃ�, ஆ!பா� ெப! பா� 
மீ� வி	�த �தி�பா, ப	�. 
 
ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,ஆசிாிய வரலா,....    
 
இ40�, J�ைபய2 எ�பவரா� ெசCய�ப�டதா.�. இவ2, தி'விைட ம'�2 
த�னி� இராகவரா�திாியா2 எ�பா2+. மகனாக� பிற4தவ2. தி'விைட ம'�2 
J�ைபயா Jவாமி ச4நிதியி�, இராகவசா�திாியா2 நீ!டநா1 மகவி�லாைம 
காரணமாக விரத� N!&'4�, தான�க1 பல ெசC�, இ$தியி� வர�பிரசாதமாக 
இைறய'ளா� ேதா�றியவ2 ஆவ2. இவ2 இளைம 
த,ெகா!ேட .லவழ+க�ப&, 
ஆ!&ய�ப வா�தியா2 இட�தி� ேவதாகம )ராண�கைள(�, இல+கிய 
இல+கண�கைள(� பயி�றவ2 ஆவ2. த4ைதயினிட�தி5'4� ேசாதிட+ 
கைலைய+ க,றவ2. நா1ேதா$� ந4தவன�தி� ெச�$ N�பறி�� மாைல 
ெதா	��, J�ைபயா Jவாமி+. ந�.� ஒ=+க
ைடயவ2. தி'ெந�ேவ5யி� 
வா�4� வ4த .�பசா�திாியி� மக1 இ4திராணி எ�பாைள மைனவியாக� ெப,$ 
வா�4தவ2. இ4திராணி எ�பா1, கணவ� த�ைன ைவதா:� அ&�தா:� 
மன�ேகாணா� உட�ைர4� வா=� ப!பினளாவ1; ெபாC(ைரயா1. 
 
)லவராகிய J�ைபய'� அவர� மைனவி இ4திராணி(� மனெமா�� 
வா=�கால�� ஓ2 நா1, 
�திெப$� ெபா'�	, தி'ெந�ேவ5யி� 
எ=4த'ளாநி�ற கா4திமதிய�ம� ச4நிதிைய இ'வ'� வண�க6 ெச�றன2. 
அ�ெபா=�, இ4திராணி தன� ைகயினா� தீ2�த� வா�கி6 J�ைபய'+. 
இ�டன1. அ�ெபா=� அ�மOச1 த!ணீ2 J�ைபய2 மா2பினிட��� ப�ட�. 
இ'வ'� பி�ேன தம� இ�ல� ஏகி, உ!&'4தன2. பி�ேன, இ4திராணி கணவ� 
மா2பி� மOச1 சா4� இ'+க+ க!டன2. இ� ஏ� எ�$ வினவின1. J�ைபய2 
த!]Jவாிைய வண�கிய பி� நீ2 இ�ட மOச1 த!ணீேர ய�லாம� இஃ� 
ேவறி�ைல; ேவெறா' மாதி�மீ� என� உ1ள� நா&யதி�ைல எ�$ பலவாறாக+ 
;றின2. இ4திராணி ெமCைய� ெபாCயாக நிைன��, தன� கணவராகிய 
J�ைபயாிட�தி� ஐய�ப�	 மாியாைதயி�றி தா$மாறாக நட4�ெகா!டன2. 
அதனா� ெவ$�)!ட J�ைபய2 இைறவைன ேவ!&, இனி மாமனா2 இ�ல�தி� 
இ'+க�படா�; தன� த4ைதயினிட�தி:� ெச�:த� நலம�$. ஆத5�, 
தலயா�திைர ெச�:த� ந�றாேமா என எ!ணி� தி'8ள6 சீ�	� ேபா�	� 
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பா2�தன2. தி'8ள6சீ�	� தலயா�திைர ெச�:த� ந�ெறன� ெதாிவி+க, அத�ப& 
தலயா�திைர ெச�$, இ$தியி� தி'6ெச4�2 
'க� ெப'மா� ச4நிதிைய 
வண�.� ெபா'�	, அDL2 ெச�றன2. அDLாி� தம� ஆசிாிய2 நாராண 
வா�தியா2 எ�பா2 அக�தினி� த�கியி'4தன2. இ�ஙன� த�கி, 
'க� 
ெப'மாைன வழிப	� காைல, அDL2 ேகாயி� நடன மா� நடனமா&யெபா=�, 
தா� அவைள+ க!	, அவ1 மீ� காத� ெகா!	, அதனா� தன� ெபா� 
ெபா'1கைள எ�லா� அவளிட�� இழ4�, வறிேத மீ7�கால�� 
நாரணவா�தியாாி� மகனாரா� தாசிகளி� த�ைமகைள�ப,றி ெசா�ல+ ேக�	, 
அறி8 �ல�கி, இ$தியி� ச�கரU2�தி6 ெச�வாிட� ெச�$, ெபா� ெபா'1 
ெப,$ அவரா� ஓ�ப�ெப,$ இ�பமாக வா�4தி'4தன2. ஆக அைன�� வரலா$� 
இ4 05�1ேள இDவாசிாியரா� எ	�� விாி��ைர+க� ப	கி�றன. 
 
ச&கர'�திச&கர'�திச&கர'�திச&கர'�தி    வரலா,வரலா,வரலா,வரலா,....    
 
ேசாதி வளநா	 எ��� ேசாழவள நா�ைட6 ேச24த Zகி'[ணைண எ��� 
பதியி�, அறி8� தி'8� உைடயவராC, )லைமயி� சிற4தவராC, )லவ2கைள� 
ேபா,றி� )ர+.� த�ைம மி+கவராC, ெச�வ�க1 ம54� ெகாைட வ1ளலாக 
வா�4� வ4தவ2 ச�கரU2�தி எ�பவ2 ஆவ2. ேசாதி வளநா	 எ�ப�, ெபாதிைக 
மைலைய(� தா�பிரவ�னியா,ைற(� ெப,$, நிலவள� நீ2வள� மி+.1ளேதா2 
நாடா .�. ச�கர U2�தி எ�பா2 அ4தண2 .ல�தி� உதி�தவ2. அழேக ெதCவ� 
என�ப	� 
'க+ கட8ைளேய .லெதCவமாக வழிபா	 ெசCபவ2. இவாி� த4ைத, 
J�பிரமணி எ��� ெபய'ைடயவ2 எ�$�, அவ2 Nபதி� ப�ட� - உைடயவ2 
எ�$�, அழகி� ெப'மா1, ச!
கேவல�ப2 எ�பவ2கைள த��ைடய 
)த�வராக� ெப,றவ2 எ�$� எ�ெபா=�� க'ைணேயா	 விள�.வ��, 
ந�ேலா2 ந�)ற8�, ஆ�ேறா2களி� ஆC8ைரகைள+ ேக�	 நட+.� ப!)�, 

��+.மார Jவாமி எ�பவைர அ�தனாக� ேபா,$� அ'கைத(ைடயவ2 
எ�ப��, ச�கர நாராயணைர ைம��னனாக� ெப,றவ2 எ�$�, எ!திைச+.� 
ஐயமி�ேட வா=� ப!பின2 எ�$�, அழக�பா��ைரயா� அ�மா� எ�$ 
ேபா,$� 
ைறயின2 எ�$�, J,ற�தின2க1 எ�ேலா'+.� அ�ன
� 
ெசா2ண
� ெகா	�� அவ2க1 எ�ெபா=�� த�மீ� ப,$ மி.�ப&யாக வா�பவ2 
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எ�$�, J,ற�தின2கேள ய�றி ம,$ எவ2 வாி�� அவ2த� பசி� பிணி கைள4� 
இனிைமயாக� ேபசி அவ2க�. பசி�பிணி ம'��வனாக விள�.ேவா2 எ�$�, 
அ&யா2க�. ேநசராக விள�.ேவா2 எ�$�, தி'விைடம'�ாி� அ+கிராகார� 
ப!ணி ைவ�தவ2 எ�$� ஆகிய எ�லா ந,ப!)கைள(� ந,)க�கைள(� 
உைடய, J,ற�தின2கைள(� ெப,$ க!ண� என� ேபா,$� வ!ண� 
வா�4தவ2 ஆ.�. 
 
�)� ேபா���)� ேபா���)� ேபா���)� ேபா��    
 

த5� ஆைன
க+ கட81, 
'க2, கைலமக1 Uவைர(� வண�கி 0ைல�பாட 
ஆர�பி��1ளா2 இ�)லவ2. 
1 - 27 க!ணிகளி�, விற5யி� வ2ணைனைய� ப,றி+ ;$கிறா2.  
28 - 33 க!ணிகளி�, விற5யினிட��, J�ைபய2 த� வரலா$ ;$கிறா2. 
34 - 42 க!ணிகளி�, சீகி'�&ைண� பதியி� வா=� ச�கரU2�தி எ��� வ1ள� 
ெப'மானி� மைல, ஆ$ 
த5ய தசா�க�கைள� ப,றி+ ;$கிறா2. 
43 - 65 க!ணிகளி�, ச�கரU2�தி ெச�வ�ைடய J,ற�தின2 சிற�பிைன+ 
;$கிறா2. 
66 - 71 க!ணிகளி�, )லவ2 தன� த4ைதயி� தி'நாம
�, அவ2 மதைலயிலா� 
வா�4�, J�ைபய2 ச4நிதியி� தவ� இ'4�, த�ைன� ெப,ெற	��� 
ெபயாி�டதைன(�, 
72 - 80 க!ணிகளி�, J�ைபய'+., .	மி� தி'மணமான�, .'வினிட�தி� 
அம24� வி�ைத பல க,ற� ஆகிய எ�லாவ,றிைன(� ப,றி+ ;$கிறா2. 
81 - 89 க!ணிகளி�, )லவ2 தன+.� தி'மண� நட4தைத� ப,றி(�, தா� 
மாமனாரக�தி� ெச�$ இ'4தைத� ப,றி(�, 
90 - 95 க!ணிகளி�, )லவ2 தன� மைனவியி� .ண நல�கைள�ப,றி(�, 
96 - 102 க!ணிகளி�, )லவ2 தன� மைனவியாகிய இ4திராணிேயா	 
த!]Jவாிைய வண�க6 ெச�றைத(�, அ�ேக தி'மOச1 தன� மா2பி� மீ� 
ப�டைத(�, அதனா� த�களி'வ'+.� Nச� ஏ,ப�டைத(� ஆகியைவகைள� 
ப,றி+ ;$கிறா2. 
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103 - 115 க!ணிகளி�, Nச� காரணமாக தன� மைனவி த�னிட�� நட4� 
ெகா!ட வித�ைத� ப,றி(� தன+. ஏ,ப�ட சOசல� காரணமாக தி'8ள6 சீ�	� 
ேபா�	� பா2�� யா�திைர ெச�ல� �ணி4தைத� ப,றி(� ;$கிறா2. 
 
116 - 162 க!ணிகளி�, )லவராகிய J�ைபய2 க=.மைல, ச�கரனா2 ேகாவி�, 
Zவ�5)��2 
த5ய 0$ சிவ�தல�க�.6 ெச�$ தாிசி�தைத�ப,றி 
விவாி+கி�றா2. 
163 -167 க!ணிகளி�, )லவ2, யா�திைர6 ெசலவி� தா� ப�ட �யர�ைத� ப,றி 
வ'ணி+கிறா2.  
168 -183 க!ணிகளி�, யா�திைர இ$தியாக, தா� பயி�ற நாரண வா�தியா2 
இ'+.� தி'6ெச4�2 ெச�$ அவ2 அக�தி� இ'4�ெகா!	, 
ெச4திலா!டவைன ஆ$ கால�களி:�, தா� வழிபா	 ெசCத வரலா,றிைன� 
ப,றி+ ;$கிறா2. . 
184 - 211 க!ணிகளி�, )லவ2 ெச4திலா!டவைன வழிப	�கால��, ச4நிதியி� 
ஆ&ய நடனமாதி� ேம� த� நா�ட� ெச�றைத� ப,றி(�, அவள� 
அ�கவைச8களி� வ'ணைன ப,றி(� ;$கிறா2. 
212 - 228 க!ணிகளி�, நடனமா� த�ைன+ க!	 நைக�தைத� ப,றி(�, தா� 
அவ1 ேம� ேமாக�ெகா!டைத� ப,றி(�, இ� தவ�பய� என8�, அவ1 ெச�ற 
வழிேய ெச�$ அவள� இ�ல�திேல நி�$ெகா!	, நடனமாதி� வாயி� 
ேதாழிைய+ க!	, " 
4திேயகின ெப! யா2 '' என வினவினைத� ப,றி(� 
;$கிறா2. 
229 - 244 க!ணிகளி�, நடனமாதி� வாயி� ேதாழி நடனமாதி� சிற�)+கைள(�, 
.ண நல�கைள� ப,றி(�, அவள� தி'நாம� "ேமாகன ச84தாி '' 
எ�$ ;றியைத(� ;$கிறா2.  
245 - 249 க!ணிகளி�, வாயி� ேதாழி J�ைபய� )லவாி� ஊ2 ேப2 
த5யன 
ேக�ட:�, )லவ2 த� ஊ2 ேப2 ;றி அவ1 மீ� தா� காத� ெகா!டைத� 
ப,றி(� அவளிட� ;$கிறா2.  
250 - 256 க!ணிகளி� ேமாகனச84தாிைய யைடத5� அ'ைமைய� ப,றி வாயி� 
ேதாழி ;றியதாக+ ;$கிறா2. 
257 - 271 க!ணிகளி�, )லவ2 ேமாகன ச84தாியி� எளிைமைய� ப,றி(�, பி�), 
அவ1 பணய�ைத(� வினவ8�, ேதாழி தன� தைலவியி� பணய�ைத�ப,றி+ 
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;ற8�, )லவ2 ஈராயிர� ெபா� அவளிட�� ஈத:�, அதைன� ெப,$� தைலவி 
இைச4தத,. அைடயாள� ெகா	+கேவ!&யைத� ப,றி(�, .றி�பி	கிறா2. 
272 - 278 க!ணிகளி�, )லவ2 தன+.1 வாயி� ேதாழி, ேமாகனச84தாியிட� 
ெசா�:� �ைத� ப,றி நிைன4� நிைனவழி4தைத� ப,றி+ ;$கிறா2. 
279 - 294 க!ணிகளி�, வாயி� ேதாழியாகிய தாசி அதிYப ர�தின1, தைலவியிடO 
ெச�:�கால�� 
த5� அவள� தாயினிட�� நட4த உைரயாட�கைள(�, பி�), 
தைலவி ெகா	�த ெகா:ைச(�, இ�தைன+.� அவ1 ப�ட க[ட�ைத(� விாிவாக 
எ	��+ ;$வதாக+ ;$கிறா2. 
295 - 321 க!ணிகளி�, J�ைபய2 அ+ெகா:ைச� ெப,$ மகி�வானைத� ப,றி(�, 
ேதாழி தைலவியிட� தாதிய2 )ைடWழ பாிகசி�� அைழ��6 ெச�றைத� ப,றி(�, 
அவ1 தாதிய2க�.� த+க பதி� ;றியைத� ப,றி(� ;$கிறா2.  
322 - 329 க!ணிகளி�, தாC+கிழவி பச�பி+ ;$த:� அ�பச�ப:+.� )லவ2 
பதி:ைர�த:�,  
330 - 372 க!ணிகளி�, தாC+கிழவி )லவாிட�� தன� மக1 க!ட ந, ச.ன�ைத� 
ப,றி(�, ேகாயி� ெச�$ வழிபா	 ெசC(� கால�� ஏ,ப�ட, ''வாC6ெசா� 
.றி(�, ேவதவாசிாிய2 ;றிய ஏ�	+ .றி�)�" ஆகிய எ�லாவ,ைற(� 
விள+கமாக+ ;றினதாக விவாி+கி�றா2. 
373 - 384 க!ணிகளி�, தாதிய2 ப1ளியைற+.6 ெச�ல ேவ!&னைத(�, 
ப1ளியைறயி� வ'ணைன(� ;$கி�றா2.  
385 - 397 க!ணிகளி�, நடனமா� ப1ளியைற+. வ'4ேதா,ற�ைத� ப,றி(�, 
த�னிட�தி� நட4� ெகா!ட 
ைறகைள� ப,றி(�, தா� அவள� 
ைற க!	 
விய4தைத� ப,றி(� விள+.கிறா2. 
398 - 457 க!ணிகளி�, )லவ2 நடனமாேதா	 கல4�றவா&ய 'கலவி வ'ணைன' 
ப,றி எ	��+ ;$கிறா2. 
458 - 486 க!ணிகளி�, நடனமா� வினவ, )லவ2 ;றியைத(�, நடனமா� தன� 
இய�பிைன ெய	�திய�பி த�ைன வி�	� பிாியாதி'+க ேவ!&னைத(� 
அத,.� )லவ2 ஒ�)த:� த4�, பிற. ;& மகி�4தி'4தைத(� ஆகிய 
ெசCதிகைள+ ;$கிறா2. 
487 - 490 க!ணிகளி�, நாரணவா�தியா2 மக�, த�ைன6 ச4தி��, 
ேமாகனவ�5ைய� ப,றி+ ;றியைத விள+.கிறா2. 
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491 - 514 க!ணிகளி�, ேமாகனவ�5, பி1ைளயி�லா� வ'4தியி'4தைத(�, 
ெசா+ேகச2 ச4நிதியி� ேநா�) ேநா,றைத(�, ச.ன�ேக�டைத(�, 
மீனா�சிய�ம�+.� ெசா+ேகச'+.� ெபா� ெபா'1 ஈ4தைத�ப,றி(�, 
ேமாகனவ�5 க'�ப
,$ ந�ல ேவைளயி� மக1 ெப,ெற	�தைத(� ஆக எ�லா6 
ெசCதிகைள(� ;றியதாக உண2��கிறா2. 
515 - 571 க!ணிகளி�, ேமாகனவ�5, ெப!பி1ைள ெப,றதனா�தா� 
மகி�4தைத(�, பி�ேன அ�ெப! .ழ4ைதைய பா\�&6 சீரா�&� ெபா�&�	, 
உ6சி�	, ம'4தி�	, ஐ�பைட�தா5 க�& வள2�தைத(�, பி�ேன ைககா�க�. 
அணிவைகக1 N�&னைத� ப,றி(�, பதிென! ெமாழியி:� வ�லவளாக 
ஆ+கியைத� ப,றி(�, பி�ேன நடன சாைலயி:� சில�ப+ ;ட�தி:� 
பயி�வி�தைத� ப,றி(�, விவாி��+ ;$கி�றா2.  
572 - 579 க!ணிகளி�, தளவாC �ைரசாமியி� சிற�)+கைள+ ;$கிறா2. 
580 - 581 க!ணிகளி�, தி'6ெச4�2 
'க� ச4நிதியி� நடன அர�ேக,ற� 
நட4தைத� ப,றி+ ;$கி�றா2. 
582 - 592 க!ணிகளி�, ெசள4தாியவ�5 .மாி�ப'வ� அைட4தைத�ப,றி 
விள+கி+ ;$கிறா2. 
593 - 603 க!ணிகளி�, தாC+கிழவி மக7+.+ ;$� அறி8ைரகைள�ப,றி 
விள+.கிறா2.  
604 - 616 க!ணிகளி�, மக1 தாC+கிழவி+.� பதி� ;றியைத+ ;$கிறா2. 
617 - 776 க!ணிகளி�, நடனமா�+. அவ1 தாC இ�னி�னாாிட�தி� 
இDவிDவா$ நட4�ெகா1ள ேவ!	� எ�$�, ம'4தீ	 
ைற(� 
ைறேய 
ெதா.��+ ;$கிறா1. 
(இைடேய சில க!ணிக1 காண�ெபறவி�ைல .) 
777 - 785 க!ணிகளி�, நாரணவா�தியா2 மக�, தன+. ந�லறி8 ெகா7�தி(� 
நடனமாதி� இய�பிைன 
ைறேய ;றி(� ெச�றா� என )லவ2 த� ;,றாக 
உைர+கி�றா2. 
786 - 809 க!ணிகளி�, )லவ2தா� தி'நகாி ஊ26 சைபயா2 
� நீதி ேக�க6 
ெச�$, த� வரலா$ ;$கிறா2. நடனமா�� அவ1 தாயா'� அவரவ2க7ைடய 
வரலா,ைற(� சைபயா2 
� உைர+க� ெதாட�.கிறா2க1. இதேனா	 05� 
ேபா+. வி	ப	கிற�. 
(
&8ெபறவி�ைல. இ$தி� ப.தி(� கிைட+க�ெபறவி�ைல.) 
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இ��)� வ�� நீதிக!இ��)� வ�� நீதிக!இ��)� வ�� நீதிக!இ��)� வ�� நீதிக!    
 

"த�டாைன� ேத$4 த$வ5(� த�மைனயா1 
இ�ட� பிற2+.ைர+.� ஏ�ைம(� - 
�ட
�ட  
ேவ�டக�தி �!T� ெவ$வி5( மி�U�$�  
ஆ�&� க=�தி னத2.'' [91-92)  

 
"கால�க1 U�$� க'�தி :ண24தா�� 
ேகால�க! ட�ன� ெகா	�பா�� - சாலேவ  
த� கணவ� ெசா�ைல� தைலசாC��+ ேக�பா74  
தி�க1
� மாாி+. ேந2. " (103-104) 

 
"கால�ேபா� வா2�ைத நி,.� க!டாேய ! - சால� 
பசி�தா2 ெபா=��ேபா� பா:டேன அ�ன�  
)சி�தா2 ெபா=��ேபா� ேபாெம�$" (257-258) 

 
''நிரைல பல0� க�லா� தைலமக� 
மரைல ெயாிேபா� றயலா'O - சால  
மன+க� &�லாத மைனயா ளி�U�$�  
தன+க� டம��6 சனி.'' (114-115)  

 
''ந!	சி�பி ேவCகத5 நாச
$� காலமதி�  
ெகா!ட க'வழி+.� ெகா1ைகேபா� - ஒ!ெடா&Q2 !  
ேபாத4 தன�க�வி ேபா�றவ'� காலமதி�  
மாத2ேம� ைவ+.� மன�.'' (185-186) 

 
''ேபா4த 8தார�+.� ெபா�$'�) Wர�+.6 
ேச24த மானO சி$�'�) - ஆC4த  
அறவ�+. நாாி யர��'�) ெநOசி�  
�றவ�+. ேவ4த� �'�)." (282-283) 
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இ4 05� வ'� உவைமக1 
 

"விள+கி, பற4�வி�&� @�வ�ேபா� '' (216)  
";&(	6 ச4திரைன வைளவ ெதா�ேத ” (220)  

 
“��பமதி� வ4�யிைர� �+.ெமம �தைனநா� 
இ�ப ம'��வனா ெய!Tவேபா� '' (227) 

 
''- ப!பான  
ெவ!கல�ைத+ க!ேடா2க1 ேவ!& 
ன�வி'�)  
ம!கல�தி� ேம�மன� ைவ�பாேரா?- ஒ!ெபா'ள�  
ப�தைர மா,$� பJ�ெபா� ைன(�க!	 
�ேபா�  
பி�தைளைய ேயவி'�)� ேப'!ேடா ?-உ�தமேர!  
ஆ,றிேல ெவ1ள�வ4 தாலா'O சகதிெகா!ட  
ஊ,றிேல நீெர	�� உ!பேரா?- ேபா,$� 
ம'+ெகா=4�� பி6சியி' வா�சிமல2 க!ேடா2  
எ'+க�N6 W	வேரா? இ���-ெப'�தநிைல+  
க!ணா& வ4தி'4தா� க�ைகையேயா2 ெச�பி� ைவ�ேத  
உ!ணா&� த�னழைக ேயா2வேரா - ம!ணி�  
சலதாக� ெகா!டவ2+ேக ெசDவிைளநீ2 வ4தா�  
.லமா.� ேவ�பிெநC யா.ேமா ?" (231-236)  

 
"ெவ!கல��+ ெகா�தவிைல ெகா	��� ெபா�னான 
ெவ!கல�ைத+ ெகா1@ேரா?'' (252)  

 
"க�ைறவி�ட ஆ�ேபால ேவம$. ைமயேன '' (256) 

 
"- பா2�பா2+.  
வாC�ேபா+ேக ென�றவச ன�பழைம (!ேட” (270) 

 
"சீைதெய� ம�ைமய�$ ேத�கி6 சிைற($ம� 
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ேபாைதயி:� ெமC�பாத� Nமியிேல - காத5னா� 
அ+கினிைய U�& வல�வ'�கா ல4தனி:�  
மி+க வ�ம� விைரவாக - 
+கிய2  
தி'வாழி கா�&நி�ற ெசCைகேபா� த�பி  
ெப'நாக பாச� ெப$�கா� - அ'காக  
வ4த க'டைன�ேபா� மாேத! அD ேவைளெயன+  
க4த மகி�8ேபா லானேத -'' (295-298) 

 
"மாியாைத ராமைன�ேபா� வ4த வழ+கா(�'' (800)  

 
"எ!T+ கட�காத ேபாநிதிையேபா ெகா!டா, ேபா� '' (516)  

 
''0$நாC ;&ெயா' ெநா!&மா� ைட+க&+க 
ேவ$)க 5�றிெயா' @!ெச&யி� - �$).4  
த�ெபா=� ெவ�)5ெயா� ற�ேக கிட4த�க!	  
த�பவிடா ம,பி&+க� தா�ப��.� - அ�ப&ேபா�'' (309-310)  

 
''பழ� ந=வி� பா5ேல பாC4த�ேபா� வ4� 
மிளமறி+ .ைளயறியா ெத�ன- அலறிநி�றீ2" (330) 

 
''ெப!வி'�)� காைல பிதாவி'�)� வி�ைதேய 
ந!Tதன� வி'�)� ந,றாேய - ஒ!TதலாC  
;றியந, J,ற� .ல�வி'�)� கா4தன�  
ேபரழைக ேயவி'�)� ெப!.'' (361-362) 

 
''வி+கிரமா தி�த� மதிமி+கா இ'4தா:� 
உ+கிரவா� ப�&மதி (�ெகா!டா� - த+ககதி  
நா�	+ேக ெச�$ நT.4 தசரதேனா2  
ஆ�ைட+ேகா2 ம4திாிைய யா+கினா2 '' (618-619) 

 
"ெப,றதன� எ�னா� ெபாிேயா�� ெப,றெபா'1  
ம,ைற( ெம�ேற மகி�ேவ4� - 
,றியந�  
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மானம$ மி�லா7� மான
$� ேவைசய'�  
ஈன
$ வாாிவெர� ெற! '' (621-622) 

 
"நா� Nைச ப!Tகி�ற  
சாளி+ கிராமெம�ேற தா�ெகா!ேட�'' (194) 

 
இ��)� வ�� தல&களி� ெபயக!இ��)� வ�� தல&களி� ெபயக!இ��)� வ�� தல&களி� ெபயக!இ��)� வ�� தல&களி� ெபயக!    
 
தி'விைடம'�2, தி'ெந�ேவ5, தி'6ெச4�2, தி'ந�\2, ெச�பைற, 
தி'வ�பலவா&, க=.மைல, ச�கரனா2 ேகாயி�, Zவி�5)��2, 
தி'�ெப'�.�ற�, ம�ைர, தி'6சிரா�ப1ளி, தி'வாைன+கா, Zர�க�, 
தி'வாY2, தி'@ழிமிழைல, தி'�ப�&I2, தி'வாவ	�ைற, .�பேகாண�, 
தி'ேவரக�, தி'ம�தியா26Jன�, சீ2காழி, சித�பர�, காOசி)ர�, வி'�தாசல�, 
தி'+காள�தி, காசி, தி'ெவா,றிI2, தி'�ெப'4�ைற, அழக2 மைல, தி'வலOJழி, 
இராேமJர�, நவபாஷாண�, தி'�)�லாணி, உ�தரேகாசம�ைக, ஆ,K2, 
ச�.
க� 
த5யன. 
 
நதிகளி� ெபயக!நதிகளி� ெபயக!நதிகளி� ெபயக!நதிகளி� ெபயக!    
 
மணி
�தாநதி, கி'[ணா நதி, ேகாதா)ாிநதி, ய
ைன நதி, சடா( தீ2�த�, க�ைக 
நதி, பா�ப� 
தலாயின. 
 
�வாமி�வாமி�வாமி�வாமி, , , , அ�ம� ெபயக!அ�ம� ெபயக!அ�ம� ெபயக!அ�ம� ெபயக!    
 
ஆ,K2 :- ேசாம5�க2, ேசாமவ�5  
இராமீJர� :- இராம5�க2  
தி'�ெப'4�ைற :- ஆ7ைடயா2 (ஆ�மநாத�), சிவகாமிய�ைம  
காசி :- விJவநாத2, விசாலா�சி  
ேசாைலமைல :- க1ளழக2  
தி'+காள�தி :- ஞான�N�ேகாைத  
காOசி)ர� :- ஏகா�பரநாத� 
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சித�பர� :- தி'Uல5�க2  
தி'ம�தியா26Jன� :- ம'த�ப2  
.�பேகாண� :- .�ேபJர�, ஒ�பி�லா
ைலய�ைம  
தி'வாவ	�ைற:- மாசிலாமணி  
தி'�ப�&I2 :- ப�&Qச2  
தி'வாY2 :- தியாேகச2, சிவகாமி  
Zர�க� :- Zர�கநாயக2, Zர�கநாயகி  
தி'வாைன+கா :- ச�)நாத2, அகிலா!டவ�ைம  
ம�ைர :- ெசா+க5�க2, மீனா�சி  
Zவி�5)��2 :- தி'மா�, ேதவிநா6சியா2 
ச�கரனா2 ேகாயி� :- ச�கரநாராயண2  
ெச�பைற :- தி'வ�பலவாண2  
தி'ெந�ேவ5 :- கா4திமதிய�ம�  
தி'விைடம'�2 :- J�ைபயா Jவாமி. 
 
இ405�, தளவாC �ைரசாமி எ��� அழக�ப Nபதியி� ெப'ைம பலபட� 
)க�4� ;ற�ப�&'+கிற�. அதேனா	, நா�&யமா�+., தாC+கிழவி அறி8ைர 
;$கி�ற திற
�, பண�தி� ெப'ைமைய மைற
கமாக தாC+கிழவி மக7+. 
பிறேரா	 ஒ�)ேநா+கி6 சிற�பி��+ ;$த:� விாிவாக எ	��+ ;ற�ப�	1ள�. 
ெபா�&	த�, உ6சி	த�, ம'4தி	த�, பா� ெகா	�த�, ைமயி	த�, 
ஐ�பைட�தா5 அணித�, வச�) க�	த�, ெதா�&� ேபா	த�, கா� .�த�, மிOசி 
இ	த�, ைக கா�க�. அணிவைக அணித�, அைரU&யணித�, சி,றாைடயணித�, 
ப1ளியி� ைவ�த� 
தலாய நிக�6சிக1 நிக����ேபா� ;$� அறி8ைரக7�, 
நடனமாைத அ�க�ேக வ'ணி��6 ெச�:� இட�க7� பயில�பயில இ�ப6Jைவ 
உ!டா+.வனவா�. 
 
இ405� வரலா$ இ�)லவராேலேய J'+கமாக, 28 
த� 33 வைரயிலான 
க!ணிகளா� ;ற�ப�	1ளன. அ+க!ணிக1 இ40:+. 
க8ைர ேபா�$ 
அைம4தி'+கி�றன. அதி� )லவ2, நடனமாதி� ெசயைல+ .றி�� தி'நகாி 
ெபா�ம�ற�தாாிட� 
ைறயிட8�, நடனமா�� 
ைறயிட8� அ�ேக த� வழ+.� 
ேதா�வி(ற8�, ச�கர U2�தி எ��� ெச�வ� பா� ெச�$, ெபா� ெபா'1க1 
ெப,$ மகி�4� வ4தைத(�, ெதளி8பட+ ;$கி�றா2. 
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இ�தைகய மதி�)வாC4த இ40�, இ40�நிைலய�தி� தமி� ஓைல6 Jவ& D. 316- 
ஆ�, எ!ணி5'4� எ	��, பிைழக1 ம54தி'4தைவகைள� தி'�தி6 ெச�ப� 
ெசC� அ6சிட�ப�&'+கிற�. 
--------------  

6. 6. 6. 6. மணைவமணைவமணைவமணைவ--------    தி�ேவ&கட$ைடயா� ேமகவி	��தி�ேவ&கட$ைடயா� ேமகவி	��தி�ேவ&கட$ைடயா� ேமகவி	��தி�ேவ&கட$ைடயா� ேமகவி	��    
 
இ40�, 
த5� கா�)6 ெசC(ளி�றி பாட�ப�	1ள�. ெதாட+க 
தேல 0� 
ஆர�பி+க�ப�	 87 க!ணிகைள(� இ$தியி� ெவ!பாெவா�ைற(� 
ெப,$1ள�. இஃ�, ெப!பா� ஆ!பா� மீ� வி	�த �தி�பா,ப	�. அ�8�, 
மானிடேரய�றி, கட8ளைரயைடய கட8ள� மாைலைய வா�கி வ'�ப& 
��வி�டதாக+ ;ற�ப�	1ள�. இஃ� கட8!மா�	 மானிட� ெப!&2 நய4த 
ப+க� எ� �� இல+கண�தி�பா, ப	�. 
 
இல+கிய+ க,பைன� பைட�)+க1க1 யா8� உ!ைம� ெபா'1கைள(� 
அ�பவ�கைள(� அ&�பைடயாக+ ெகா!டைவ எ�பைத நா� மற�த� ;டா�. 
வா�ைவ வள�ப	�தி இ�பU�	வத,.+ க,பைன இ�றியைமயா� 
ேவ!ட�ப	கி�ற�. வா�+ைகயி� ெபற
&யாதைத க,பைனயி, ெபறலா�. 
மன�தி� ெதாழிலாகிய நிைன8, உண26சி, ப.�தறி8, �ணி8 
த5ய யாவ,றி�� 
ேவ$ப�டதாC இைவ யாவ,ைற(� அட+கி 
=மன�தின�� ெதாழி,பாடாக 
விள�.வேத க,பைன எ�ப2 உள 0லா2. 
 
இ+க,பைன இர!	 வைக�ப	�. )ற�திேல காண�ப	� ெபா'1க1 

த5யவ,ைற உ1ள�ேத ேதா,$வி�த� ஒ�$. ம,ெறா�$, ெவளிேய 
காண�ப	� ெபா'1கைள+ ெகா!	 அவ,றி� உ'வ�கைள� பலவா$ ேச2��� 
)�� )�� பைட�)+கைள ஆ+.த�. இதைன ஆ+க+ க,பைன (Constructive 
Imagination) எ�$ ;றலா�. இ�ேவ சிற4த�. இ�, விOஞான�, கைல என 
இர!டாக� பிாி+க�ப	�. விOஞான�, உ!ைமகைள+ காரண காாிய� ெகா!	 
நி$8வ�. கைல, அழகிைன� பைட�� உண26சிைய� �!& இ�ப� ஊ�	வ�. 
உலக� அழகினா� வள2கிற�. இ4த அழைக� த'பவ,ைற� பைட�ப�தா� இ+ 
க,பைனயி� கடைமயா.�. அ�ேவ, வி4ைத க'��+. வி'4தாக 
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விள�.வனவா�. ஆகேவ, அ�தைகய 
ைறயி� ேச24தேத, தி'ேவ�கட
ைடயா� 
ேமகவி	 �� எ��� 0லா.�. 
 
இ40�, அ�பி� வழியதாC இ�ப4 �C+.�, 
�ைல, .றிOசி, ம'த�, ெநCத�, 
பாைல எ�ற ஐ4திைண வழி6 ெச�:� அக�திைணயி�பா, ப�	, இைறவ� 
ெப'ைமகைள(�, அ'� ெசய�கைள(� விள+கி� ப&�ேபாைர� ப+தி ெவ1ள�தி� 
திைள�� மகிழ6 ெசC(O சிற�பா� இ�8� ேபாி�ப� ந�.� ஒ' வழிகா�&யாக 
ந�5ய�) சா�ற )லவ2 வ.��+ெகா!டன2 எ�ப� ெகா1ள� த+க�. 
 
இ40ைல இய,றிய ஆசிாிய2 ெபய2, ஊ2 
த5யன அறிய+;டவி�ைல. ஆயி��, 
ெசா� நய�, ெபா'!நய� பட� பா&யி'+கி�றா2. மணைவ+.� ெத� 
தி'ேவ�கட�, மணவா)ாி எ�ற ெபய2க1 உ!	 ேபா:�. இ�தல�, நிலவள� 
மி+கதாC, ேசாைலக7� தடாக�க7� நிைற4ததாC ந4தா வள� பைட�த சீவலவ 
நா�&� உ1ள�. சீவலவ நா	 எ�ப� பா!&ய சீவலவமாற� ஆ!ட 
எ�ைல+.�ப�ட நா	க�.� ெபயராக வழ�.வ�. இவ� தி'ெந�ேவ5ைய 
ெவ�$ தனதா�சி+.�ப	�திய காரண�தினா� ெந�ேவ5+.� சீவலவநா	 எ�$ 
ெபய2 உ!டாய,$. இ� பா!&யைன� ப,றிய ெசCதிக1 யா8� பா!&ய2 
வரலா$ எ��� 05� பர+க+ காணலா�. 
 
இ�பா!&ய�, 16-ஆ� 0,றா!&� ெத�பா!& நா�&5'4� அரJ 
ெச:�தியவ� எ�$�, இவேன அதி @ரராம பா!&யனா.� எ�$�, இவ�+. 
@ரமாற� எ�$ ெபயரா.� எ�$�, கீ�வ'� தமி� நாவல2 சாிைத 
ெவ!பா+களா� அறிய+கிட+கி�ற�. 
 

''ெத�னவா மீனவா சீவலமா றாம�ைர  
ம�னவா பா!& வரராமா - 
�ன�  
J'�)+.� தாரளி�த �யதமி� நாடா  
க'�)+. ேவ�பிேல க!" (102) 

 
"மா�ைப4தா2+ க�ல
�� வ!ண�தா2+ க�லவOசி  
ேவ�ப4தா2+ காைசெகா!	 வி�டாேள - N�ைப4தா2  
ேச24தி'+. ெந�ேவ56 சீவலமா றாதமிைழ  
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ஆC4�ைர+.� @ரமா றா !." 
 
- இDவிர!	 ெவ!பா+களி� க'��+கைள(� இ4 05� காT� கீ�வ'� 
க!ணிகேளா	 ஒ�தி�	 ேநா+க ேம,;றிய ெசCதிக1 )லனா.�. 
 

''- கய:கள6  
ெச4தா மைரமல'4 ெத!ணீ2� பழனவள�  
ந4தாத சீவலவ நா�&னா� ” 

 
இ�தைகய சிற�) வாC4த நா�&� ெபா'ைனநதி வள� .�றா�, ெபா��� 

��� நவமணிக7� அ&��+ ெகா!	 ஆகாய க�ைக ேபா�$ ெசழி�)ட� ஓ&+ 
ெகா!&'+கிற�. அ�தைகய ெபா'ைந நதியி� வளமி+க நா�&� ெபாதியமைல 
சீ'� சிற�)மி+., நாக�, Nக�, ேத+., ச4தன�, ேகா�., தார�, ெச!பக� 
த5ய 
உ$தி வாC4த ந�மர�களட24த கா	கைள (ைட�தாC, வடவைர ேபா�$ 
`	ெபற விள�.கிற�. இ�ஙன� ெபாதியமைல(�, ெபா'ைன யா$� உைடய 
சீவலவ� நாடாகிய தி'ெந�ேவ5யி� மணவா)ாி எ��� ஊ2, ேவத� பலபக'� 
தமிேயா2 .ழா�கைள(�, தாளா!ைம ம�ன'�, ேவளா!ைம மி+க ம+க7� 
உைடயதாC, @திகேடா$� 
�தமி� 0� பயி�ேவா2 .ழா� .ழாமாக� திகழ8�, 
.ேபர நாெட�$ ெசா�:� ப&, ெப'ைம(,றில�.� ந4தா விள+.� ேபா�$ 
திக�கிற�. இ6 சிற�) வாC4த பதியி� தி'மா� ேகாயி� ெகா!	1ளா� எ�ப��, 
அவன� மா2பி� மீ� அணி4தி'+.� தி'��ழாC மாைலைய வி'�பி 
ெப!ெணா'�தி ேமக�ைத ��வி�டா1 எ�ப�� இ40லா� 
அறிய+கிட+கி�றன.  
 
�)� ேபா���)� ேபா���)� ேபா���)� ேபா��    
 
1 - 29 க!ணிகளி�, ேமக�தி� வ2ணைன ;ற�ப�	1ளன.  
30 - 55 க!ணிகளி�, தசா�க�களி� வ2ணைன ;ற�ப�	1ளன.  
56 - 67 க!ணிகளி�, தி'மா5� அவதார�க1 ;ற�ப�	1ளன.  
68 - 75 க!ணிகளி�, தி'மா� ைவ.4 தல�கைள� ப,றி+ ;ற�ப�	1ளன.  
76 - 101 க!ணிகளி� தி'மா5� சிற�)+கைள�ப,றி+ ;ற�ப�	1ள�.  
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102 - 125 க!ணிகளி�, தி'மா� ஐ4தா� நா1 தி'விழாவி�, பவனிவ'த5� 
அழைக� ப,றி+ ;ற�ப�	1ள�. 
126 - 140 க!ணிகளி�, தி'மா� வ'� தி'8லா+ கா�சிைய+ க!	 காத� 
ெகா!டைத வ'ணி+க�ப�	1ள �. 
141 - 144 க!ணிகளி�, தைலவி, தைலவைன+ க!ட�� த4நாணழி4தைத+ 
;$கிறா1. 
145 - 149 க!ணிகளி�, ம�மத� தைலவ�+.� தைலவி+.� இைடேய இ'4� 
ேபா2 ெதா	�தைத+ ;ற�ப�	1ள�.  
150 - 156 க!ணிகளி�, தைலவியி� காத� ேநாC தீர ேதாழிக1 ேவ!	வன 
ெசCதைல+ ;ற�ப�	1ள�.  
156 - 187 க!ணிகளி�, தைலவி, ேமக�ைத� )க�4� ;$த:�, அத,.� 
��ைர��வ'� கால� ;$த:�, த� .ைற இர4� �� ெச�ல ேவ!	த:�, 
மாைல வா�கி வ'�ப& ஏ8த:� ஆகிய ெசCதிக1 ;ற�ப�	1ளன. இதேனா	 

&கிற� இ40�. 
 
இ40�, இ40� நிைலய� தமி� ைகெய=��6 Jவ&, R. 570-ஆ� எ!ணி5'4� 
எ	��, ஒ=�.ெசC�, அ6சிட�ப�	1ள�. இ�, நா�.ேனாி, வானமாமைல 
மட�தி:1ள Z இராமா^ஜ ஜீய2 Jவாமி அவ2களிட�தி:1ள பிரதிைய� பா2�� 
எ=தி ைவ�ததா.�. ஆகேவ, இ4த ஆ$ ெதா.�) 0�கைள(� ப&��ண2வா2+., 
தமி� நா�&� ப!ைட+கால வரலா$க1 சில8�, இல+கிய வள26சியி� 
த�ைம(�, ெபா� ேநா+.�, க,பைன� திற
� ஆகியன )லனா.� எ�ப� 
ெவளி�பைட. இ40�க1 அைன���, ஓைல6 Jவ&களி�, க!ட� ேக�ட� ேபா� 
எ=திேனாரா� எ=த�ப�&'4ததா�, ெவளியிட ேவ!& ெபா'4திய 
ைறயி� 
தி'�தி(� )��பி��� அ6சிட�ப�	1ளன. 
 
இ� ெதா.�பி:1ள ஆ$ 0�கைள(�, Uல� பிரதியி5'4� ெபய2�ெத=தி, 
அ6சி	வத,.ாிய வைகயி� அைம��+ெகா	�த, இ40� நிைலய� தமிழாசிாிய2, 
)லவ2. 
. பJபதி அவ2க�.�, ெதா2ச� அ6சக�தா'+.� என� ந�றி(ாியதா.�. 
17-8-57     தி. ச4திரேசகர�  
ெச�ைன 
---------------------------  
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��� திர�	��� திர�	��� திர�	��� திர�	....    
1. 1. 1. 1. ச�தான ��வாகிய ம&ைகபாக ப:டார� பாட�ச�தான ��வாகிய ம&ைகபாக ப:டார� பாட�ச�தான ��வாகிய ம&ைகபாக ப:டார� பாட�ச�தான ��வாகிய ம&ைகபாக ப:டார� பாட�....    
ெபாிய த�பியா பி!ைள ேபாி� மா�வி	 ��ெபாிய த�பியா பி!ைள ேபாி� மா�வி	 ��ெபாிய த�பியா பி!ைள ேபாி� மா�வி	 ��ெபாிய த�பியா பி!ைள ேபாி� மா�வி	 ��....    

 
கா�
கா�
கா�
கா�
....    
வ�ல)க� ெத�;ட� வா=� ெபாியவ�ேம�  
ெசா�லாிய மா�வி	 ��+. - ந�லெதா'  

+க!ண2 ெப,ெற	�த 
+க!ண2 த�பத�ைத  

+க!ணி னா�பணிேவா 
�. 
 
��������....    
(மானி� ெப'ைம)  
ம!டல�தி :1ள மனித2தனி� ெபாிேயா2  
வி!டல�தி� வா=கி�ற ேமேலா2க1 - வி!டல�தி�  
வா=கி�ற ேமேலா2+.� வாசவேன QJரனா�  
நா7மவ �+கதிக� நா�
கனா� - W=லகி�  
நா�
கனா '+கதிக� நாரணனா� நாரண�4  
தானறியா U2�திெய�4 த,பரமா- மான4த  
ைவயகெம� லா�நீேய வ��ெவன6 ெசா�5ெயா'  
ைகயி:ைன� பி&��+ கா�&ேய - ெபாCய�ல  
ெவ�$ம= ெவ	�� எ�லா'� க!.ளிர  
நி�$ந&� தா'ன+. ேந'!ேடா?- அ�$தா� 5 
 
வாரமா (�ேப2 மகி�4� தாி�ததினா�  
ேசரமா ென�.O ெசய�ெப,றா�- தாரணியி�  
ஓ&ர. ராம�4தா ��ன&ைய+ காணாம� 
ேத& மய�கி� திாி4திடேவ - நாெட�லா�  
ப!பான சீைததைன� பா�காC6 சிைறெய	+.�  
அ�பான இராவண�+ க�மாேன!- 
�பாக 
நா�&யேவ� ைட+கா�& 5ராசாதி ராசெர�லா� 
;&வர 8�ேப2 .றிமாேன !- நீ&யமா�  
காணா6 சிவபதவி+ கா�	O சிவன&யா2  
நாணா �ைறவ�
� னாசனேம- வாணாளி�  10 
 
க!ட2 அவி�தெமன+ காசினியி ெல�லா2+.�  
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ெகா!டபிணி தீ2+.� ேகாமாேன!- த!டாம�  
உ!ைம(ட� ேறவெர�லா 
�@�&� வ4�).4  
த�ம
 திர4�!T� அ�மாேன!- ந�ைம(ட�  
.�ற மில�.கைல+ ேகா�	ாிஷி வ�கிஷமாC  
நி�ற'7� க�வி நிைறமாேன!- ெவ�றிமி.�  
க4த'+.� ெப!ெகா	��+ காசினிெய� லா�)க�ச�  
ப4தO ெச(Oசாதி மா�நீ கா!!-
4தேவ  
ச�லாப வOசிய2க1 தாரணியி ேல)க=�  
எ�லா2+.� க!ணா� எசமாேன!- ெசா�5ேய  15 
 
@றான க!ண�ப2 ேமதினி(1 ேளா2)க=�  
ேப$ெபற6 ெசCத ெப'மாேன!- மீறிேய  
ச�தி(த 8�மாிதா ர�ைத உ�வயி,றி�  
ைவ�த'7 கி�ற மதிமாேன!- நி�த�  
வ	�தய�கா ெவ!கவாி மா�+. மி+காC  
அ	�தகன )1ளிமா ன�ேறா- ெதா	�பாக  

�)க=O சி�க�ைத ேமாைழெயன6 ெசா�வதனா�  
அ�)வியி� நீசீமா ன�லேவா - ெத�பாC6  
சின+கவைல தா!&6 ெச�வ�ேபா ெல4த�  
மன+கவைல மா,$� ெபாைறமாேன!- கன+கேவ  20 
 
;	க!ட மா'த�ைத+ ெகா!&=��� த!ட
ட�  
ேசட�ட ெனதி2��6 சீறிேய- நீ	)வி  
ம!டல
 வி!டல
 ம!	�கட :�கிாி(  
ெம!&ைச(� கி	கிெட� றிடேவ - நி�$கன  
ெகா�டமி	 ம�டெகச ெம�	மர ெவ�	
ைற  
யி�டலர வ�டமதி த�டழிய - ென�ைடயதி  
ேவக�தி னா�மி6ச மாகி� பிரேவசி��  
மாக�� ேளா2ெம�த ேமாகி+க - ேநசி��  
Wைறெகா!	 தாென=�) �ளிய!ட ;டெம�.  
ேமறிம!ட ேவமி.4� ஈ	ெகா!	 ;$கி�ற  25 
 
U2�தியா2 ெத�கயிைல U�$ ெகா	
&ைய�  
ேப2�த'ளி (�கா� பத�தாேல - நா,றிைச(4  
தாேன(ய2 ெத�சண கயிைல யா+கிமிக  
வாேனா2)க� கீ2�தி மானீதா� - பா�8ய2  



57 

 

ேமைடயி ேல$ைகயா� ேமகைல NTைகயா�  
வாைட பழகி வள2தலா� - நா&ேய  
எ�லா'� ேபா,றலா ெலDவண
O சா2தலா�  
அ�லா� ப�னீ' மாடலா�- ந�ல.ண4  
த�.மின� பிாியா� த�ைமயா யிD8லகி�  
ம�ைகய2+ெகா� பா�நீதி மானீகா! - இ�.லகி�  30 
ஆதரவாC� ெப!கெள�லா ம�மானா ரா	வ�  
நீத
ட ��ைன நிைன�த�ேறா – Wதான 
 
(தைலவி மாைன� ��விட,.+ காரண� ;ற�.) 
வ!டா ன�8ம� பாணி யாைகயினா�  
ெகா!டா�ட மாகநிச� ;றாேத - உ!டான  
நாகணவாC� பி1ைள(ட� ந�லகிளி� பி1ைள  
ஆைகயினா� ��ைர+க லாகாேத - வாகான  
க�னி மயி:� கலாப� ெபா'4�ைகயா�  
ந�னய மா4�� நவிலாேத - எ4ேநர�  
ேகாப�தா� ;8� .யி�தா� ெம��ைடய  
ஆப�ைத+ கா+க வறி(ேமா - ேசாப�தா�  35 
 
வOசிய'� எ�ேபா� மய�.வா ராத5னா�  
எOசிேய �த��ப� ேபாகாேத - மிOசி�  
பைனேம 5'4� Jக� பாரா�	 ம�றி�  
மைனேயறி� ேபச வ'ேமா - நிைனவாக  
மாக மதிைய மைற+கி�ற ேமக
4தா�  
ேமாக ம�க!	 ெமாழி(ேமா -- ஆைகயினா�  
)�திமா ென�$�ைன� Nதல�தா2 ேபா,$ைகயா�  
ெவ,றியா4 ��ைர+க ேவT�கா! – J,றியேகா 
 
(ெபாிய த�பியா பி1ைளயி� சிற�)) 
நா�&னா� கீ2�திமிக னா�&னா ென�ைனமய�  
N�&னா� சOசீவி N�&னா� – ;�	மன  40 
 
ேசாம� �திவதன ேசாம� $ல�கியவி,  
காம� விதரணிக காமனா� - Nமாைல  
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பால� பழகிய Nபால� பக'மி4திர  
சால னாிைவய2பாO சாலனா�-ேகா5யெவ1  
ளா,றினா� அ�ப2பசி யா,றினா� அ!டலைர  
நீ,றினா� Nசியெவ! ணீ,றினா�-ஏ,றவ2+.�  
தாராள� N�.வைள� தாராள� ேமனி)ைன  
ேயாராள� க�வியறி ேவாராள� - Nராய�  
உ,ற மதகிாியா� ஓ�..	 மி+கிாியா�  
ெகா,ற� பிாியா� .ண�பிாியா� - நி�த
4தா�  45 
 
அ�ன� த'வா மா�லன6 சசிவ2ண� 
ம�ன� மகி= மதிIகி- க�னிமைல  
ேயாக2தி'� ேத2�தி'நா ேளா�.கன Nைசயபி  
ேசக� தி'�பணி(O ெசCத'1ேவா� - ேமாகமி.O  
W5 
�கி� J	ேசா றளி�த'ளி  
நீ5 பழிதீர ெர�சி��6 - சா5
ைள 
அ�ன� ெகா	�� அரவி� மணியளி��O  
ெசா�னெமாழி த�பாத �ர4தாீக� - ந�னயOேச2  
காராள2+ ேகா�திரனா� காசினியி� ேச�வைர  
ேபரான+ ;ட� ெபாியவனா� - பா2மீதி�  50 
 
எ�திைச(� ெகா!டா	 மி�கிதமா� க�ைக.ல�  
ெப,ற'7� ;ட� ெபாியவனா� - ��தியOேச2  
ேபாக� அளக�ப Nப� �ைணவெனன�  
ேபJ4 ெத�;ட� ெபாியவனா� - @Jமத� 
 
(பவனி வ'த5� சிற�))  
ஆ�கார மான அயிரா வதேமறி�  
பா�காC� பவனி வர+க!	-N�கனிW� 
 
(தைலவி மய� ெகா!ட�) 
அ�ேபா� ெகா�ைற யரனா2ெல+ கான�ேபா  
5�ேபா� நா�மில+ காமாேன- ெச�)மய�  
ஆேன� பரவசமாC ஆவி ெம=க�ேபா�  
தாேன மய�கி� தய�கிேன�-மீன+ 55 
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(மதன� பைட6சிற�)) 
ெகா&பி&��� ெப!க1 பைட;& ந&+க�  
�&�&+க+ கி1ைள� பாிWழ+ கி	கிெடன  
வாாி 
ரசதிர மா�.யி� காள� ெதா	+க  
ேந' மி'ளாைன ெந'�கிவர6 - சீர�றி�  
க�&யேம ;ற ரதிக!ணா2 மய�கிவர  
ம�டா2 மகி�மல2 W& - இ�டமா4  
தி�க1 .ைடபி&��� ெத�ற�ேத ேரறிமத�  
க!.ளிர� பாைள கவாிதர - ெபா�கமி.� 
 
(மதன� கைண ெதா	�த�)  
க�னேல வி�லாC களிவ!ேட நாணாக�  
ப��மல ைர4�ேம பாணமாC - 
�னமல2  60 
 
மாாிெயன ேவெபாிய வானகெம லா�ெநறிய  
ேவாிமிக ேவெசாாிய ேவக
ட� --- நாாிய2க1  
அOச8ல கOசவாி யOசவய னOசவ'  
விOைசய2க1 ெதாOJமய� மிOசியிட - வOசெமா	  
ப,க&� �'+கி8+ கிரமி+க தி+கைன��  
ெமா+கயா+ ைகJ,றி ெந+.ெந+. - ெல+.ைவ��  
வாளிெயா	 வாளிெபார வாைடெயா	 வாைடெபார�  
�ளிெயா	 �ளி� �ளியிட - தா�வி�லா  

�ைல யேசா. 
=நீலO Wைத�N  
அ�5 
ளாிேயா ைட4�மல2 - ெம�லெம�ல  65 
 
ெகா�ைக ெதாியாம� ேகாடான ேகா&ய�)  
)�கர�� )�கமாC� N�&னா� - அ�கெம�லா�  
ேசா24ேத� கைலேசா24ேத� �Cயவைள ேசா24ேத�  
ேச24ேத� மலரைணேய ேச24ேதேன - நா�தா� 
(தைலவி மாைன� ��விட�)  
மய�காம� ெநOJ மைலயாம� வா&�  
திய�காம� அ�பாிடO ெச�$ - Jய�காT�  
ேசாைலதனி� ;&6 Jகி+க மனமகி�4�  
மாைலதைன வா�கிவர வாழி! 
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ெபாிய த�பியா பி!ைள ேபாி� மா�வி	 �� $3,�ெபாிய த�பியா பி!ைள ேபாி� மா�வி	 �� $3,�ெபாிய த�பியா பி!ைள ேபாி� மா�வி	 �� $3,�ெபாிய த�பியா பி!ைள ேபாி� மா�வி	 �� $3,�....    
----------------------  
 

2. 2. 2. 2. ேச�கி�ப�/ ேச�கி�ப�/ ேச�கி�ப�/ ேச�கி�ப�/ ----    $�� %ர�ப� பி!ைளேபாி� மா$�� %ர�ப� பி!ைளேபாி� மா$�� %ர�ப� பி!ைளேபாி� மா$�� %ர�ப� பி!ைளேபாி� மா�வி	 ���வி	 ���வி	 ���வி	 ��....    
 
கா�
கா�
கா�
கா�
    
Nம�
�� @ர�ப Nபதியா ம�னச�திர  
ேசாம�ேம� மா�வி	 ��+.- வாமனY  
ப��ைடயா� ேவத� ப�வ:ைட யா�மா
  
க��ைடயா� ெபா,பாதேம கா�). 
 
��������....    
(மானி� ெப'ைம)  
Nேம8 ஞால� )ர+.மணி வ!ண��ெபா,  
காேம8� ெவ1ளாைன+ காவல�4 - ேதேம8  
ெவ!டா மைர+கைலமா� வி�தக� 
�தல
�  
ெகா!டா	 மீச2தி'+ ேகா]2� - த!ட
ெம!  
&+.மீ ேர=ல.4 ேதJதர6 ச4திர�ற�  
ெமC+.1 விள�கிவள2 ெவ!கைலேய ! - 
+கியமாC6  
ேசாம�ட� நீயி'4� ���தலா _Hவர��  
வாமமி. ெசOசைடேம� ைவ+கி�றா� - ேசம
ட�  
பா2+.1வள ராடவ2+.� பாைவய2+. மானெம�லா�  
கா+கவ' கி�ற கைலமாேன ! - ஏ,கேவ  5 
 
கார�க� ெப,றமல2+ க!ண��நி� ேப2பைட�த  
சார�க� ெகா!	ெசய4 தா� ெப,றா� - பாெர�.�  
பா(மி'1 தீ2�ப�8� பா�வி�
� நீநட+.4  
�யதிற� தால�றி6 ெசா�வ�!ேடா - ஆ(�  
கைலயாளி ெய�$தமி�+ க,றவ'+ ெக�லா�  
மைலயாம� ேப2ெகா	�த மாேன! - �ைலயா+  
க'�கைலேய ெப!வ&வாC+ க!ட�8� ேகா�	+  
க'�கைலேய (�னாம� க!ேடா? - ெந'�.
ைல+  
க�னிய2+ெக� லாமிர!	 க!ணாத லால�ேறா?  
உ�ைன வள2�பா 'லக�தி� – பி��O  10 
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ெசக�திலர சா�சிம�ன2 ெசCவெர�லா 
�ேப2  
மக��வ�தி னால�ேறா மாேன!- அக��வைக  
ெகா!ட(� நி�வ&வ� ெகா!டகைல வாணிையநா+  
ெகா!	ைறத� யாரறியா2 ;2�கைலேய ! - வ!	ல8O  
ேசாைலயி�வி� ல�கெமா	 ேதா�$வா� ப+கெலா'+  
காைலயி�O ெச�லா+ க'�கைலேய!- சாலேவ  
)�திமா� ப�திமா� Nமா�சீ மா�மி.4த  
உ�திமா ென�ப��ேப '!ைமக!ேடா- எ�திைச(�  
ெகா!டா	 ந�ல.ல மானீ யாத5னா�  
த!டாமைர யா7�ற� வ&வ� - ெகா!ட�8�  15 
 
யாரறியா2 வ1ளிையய� மா�மகெள� ேறவ&ேவ�  
@ர�ேம ேச24தகைத @ணலேவ - பாாி�  
எவ2+.O சிலா+கியெம� றீச�ைன+ ைக+ெகா!  
	வ+.O ெசயெலா'வ2+ .!ேடா ?- தவ��ய26சி  
க�வி(1ேளா ெர�லா� கைல+ேகா�	 மா
னிைய6  
ெசா�:வ�� ேப2பைட�த6 W�சிய�ேறா - ந�லந�ல  
ெபா��ைழேய காத, )ல�ெகா&யா2 ைகவிாி�ெத�  
ற��ைழவா ெவ�ப�84 த�பிதேமா ?- இ4நில�தி�  
ந�லா' மி�பநய� ெகா1மட மாத2க7  
ெம�லா'� ேபா,$ ெமசமாேன!- ெசா�லாிய  20 
 
த!டைலயி� @ர
ட� ற�ைகயி, ெசDவ�கி  
ெகா!டவ2பா னாடாத ேகாமாேன ! – ம!டல�தி� 
 
(ப!	 �தாக6 ெச�றவ2க1)  
ேபா�+.1 வா=மி�ேபா� Nைவய2+. மா4த'+.4  
��+.6 ெச�ேறாைர6 ெசா�ல+ேக1 - W�கி!ண�  
ப4�நிக ரான
ைல� பாைவ� பரைவயிடO  
J4தர2+. 
�னமர� ��ெச�றா2 - ெச4தி'மா�  
பா!டவ2+ காகேவ ப!பாக 0,$வ2பா�  
�!	ரத மீேதறி� �� ெச�றா2- ேவ!&ேய  
ம�னனள ராச�+. மா�தைம ய4தியிட�  
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அ�னம� ��ெச�ற தாரறியா2- 
�ன�  25 
 
வளேம8 மி4திர2+. ைமய� தீர  
நளராச� �� நட4தா� - உளமகி�வாC6 
 
(தைலவி, மாைன� ��விட,.+ காரண� ;ற�) 
W�	 மைழ
கிைல6 ெசா�5, க&னெமாழி  
கா�	ம�லா� ந�வசன� கா�டாேத- ஈ�	�  
மைலவா யி'4� வ'4ெத�ற� தா�  
மைலயா �ைர+க வ'ேமா?- நிைலயான  
ெவ1ள�ைத� �� வி	�தா�ேவ றா+.ம�லா�  
உ1ளந�தி� ��ைர+க ெவா!ணாேத - வி1ளி,  
பிணி
கெம� ேறெயவ'� ேபJ� மயி:4  
�ணி8டேன �� ெசா:ேமா? - அணிதிக=�  30 
 
அOJக�ைத� ��+ க��பி, .ள$ம�லா�  
ெநOJ'+க� ேபJ�வைக ேந'ேமா? - தOசமதி�  
க!டப&� ேபசி+ கைல�பர�லா, க17!T�  
வ!ட2 ெபா'4�� வைக(!ேடா ?- ெச!	
ைல6  
ேச&யைர� ��வி�டா, ேச&ய' ெம�ேபால  
வா& மய�கி மற4தி	வா2-ேபைடயிள�  
Nைவதைன வி	�தா� Nைவய'+ ேக,றப&  
ஆவ:ட� ேபJ�வைக யா�கிைலேய-காவி�  
இ'4� .ர�கா�	 மிள�.யி: ேமபா  
ல'4�� வைகயிைலேய மாேன ! - ெபா'4தேவ  35 
 
ெநOைச வி	�தா� நிைனவழி4� நி,.ம�லா�  
ெகாOJெமாழி ேபசிெயைன+ ;�	ேமா – விOைசதிக� 
 
(தைலவி, மாைன� )க�4�ைர�த�) 
மாேன! எ� க!ேண !மதிேய வனசமல2�  
ேதேன! அ
ேத! ெச=�கைலேய ! - ஆனெதன  
தா'யிேர! உ�ைனய�லா லாதர8 ேவ$ளேதா?  
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பா'லகி னீய'�க! பா5�பாC!- ேநேரதா�  
ெநOச� கல�கி நிைன8 பரவசமாC  
வOசிய2+ெக� லாமி�ேவ வா2�ைதயாC - மிOசி(ைர  
ெசCக8 மாலாகி6 ெச=�கைல(� வா�வைள(  
ெமC�4 �யி: மிள4ேதேன !—�Cய  40 
 
பிைணேய! ந�வாச� பிைணேய! மல2ெம�  
லைணேய! யா�ேச'� வைக+கான �ைணேய! 
கய�த4த க!ணிய2+.1 க�னி யா�வாட  
மய�த4ேதா P2ேப2 வ=�த+ேக1! – ெசய�த4த 
 
(தசா�க�க1) 
(மைல)  
அ4தர�� வானதிெயா� பாகமா றாத'வி  
வ4த'7O ேசாைல மைலயினா�-வி4ைதெசறி  
Wத
�வா� 
�ைல(O ேசாக
OW� வா�க'�)O  
சீதமி. ப�கய
O ேச2தலா�- ேபா�ல8  
ைப4த'8O ச�.� ப'மணி( நி�தில
O  
ச4ததOேச 'Oசசி(O சா2தலா�-- ெகா4தவி�N�  45 
 
ெகா�ைற(� க�ெசவி(� ேகாலமட மா�
ய�  
க�$மல2+ ;விள
� கா	தலா� - எ�$ேம  
க�ன, சிைலமத�ேபா, காம�ேபா _ச�ேபா�  
ம�� மழக மைலயினா�- எ��டேன 
(ஆ$) 
ஏ2+.4 திகிாிவைள ேய4திவர லாலாிேபா  
லா2+.4 தி'வணி
� தா,றினா� - பா2+.1ேள 
 
(நா	) 
அ4தண2க ேளா�மைற யOJக��+ ேகNைவ  
வ4�ைரெசC பா!& வளநாட� - ந4தாத  
நீ	� கிளிேக�ப நி�த
ேம வ!டாிைச  
பா	4 �வரா பதினாட�-ேபைடமயி�  50 
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ஆ	OெசC .�$மதி லாலய
� ேகா)ர
  
மாட
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(.திைர) 
மாத2 மன�ேபால வ:கபட 
,$விைச  
மீ�ல8 ைம�கதி( ேம,ெகா!	- ஆதவ�ேற2  
N�	ெம= ப6ைச� )ரவி(ேம வOசநட�  
கா�& ய�டதி+.� ககனெந	� - ேகா�	+ 
.லவைர(4 தி+கய
� ேகாத!ட ேம'  
மைல(ட கதிரவ� மானி� - �ல8மிட  
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@ரவய வா�பாிைய ெவ,றிெகா!	 - பாாி�  55 
 
கலைன
� கில�க+ கா55	 த!ைட  
கலகெலன ெவா�னா2 கல�க - வ5ய
க  

�	4 தகதெகன 
�த� ெபாதி4தெந,றி�  
ப�ட மில�கவ' பாCபாியா� – க�	4 
 
(யாைன)  
தறிைய6 Jழ,றி� தக2�� ெநகிழ  

றிய6 சின4�ர,கா� ேமாதி+ - ெக$வநைட  
ெகா!ெடதி2�த ெவா�னா2+ க,ேகா�ைட ெந$ெநெறன6  
ச!ைடயி�	 நா,றிைச(4 த�தளி�ப - ெகா!ட,  
.ரகத�ெத� னா,ேகா�	+ .Oசர�ைத ெவ�க!  
	ரக� 
&யாதிர 8,$� – பரமனயி  60 
 
ராவண
 ெமா�பலெவ� ற!ட'�ெகா! டாடநட4  
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ரJ )  
காசினிேம, ச�த+ கடெலா5ேபா� ெபா�
க�)  
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��5�க ராச� மனமகி=�  
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ச�தியவா� @ர�ப ச,.ணவா� த�ைனெய�$  
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……… …….. பைன+ைக� பி&�தா,  
பாரா �ரமாேம பாைவயேர!- சீரான 
……. …….. ேச24த�பி� வரேவபாC  
வி�ைதெசCத வ�றி'�ப ேமவாேனா?-ெம�த8ேம  
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ந�மெசா�ைல+ ேக�பாேனா ? நா& ந�ைம� பா2�பாேனா?  
ந�ம வ&8க7 ந�றாேமா ?-ெச�ைமயாC  
வா'ெமன வா'ெமன வா.திக� மாத2கெள�  
ேலா'ெமா' பாாிச�தி ெலா�றாக6 ேசரேவ  170  
 
;&ேய வா2�ைதெசா�5+ ெகா!&'+. ம4ேநர�  
நா&ேய யாைனயி�
� நா�வ4ேத�-நீ	)க�  
க�னாவ தாரைனவி, காமென�� Yபிகைன ,  
ந�னாக ாீகரம ணீகரைன�-ெபா�னாட2  
ேகாமாைன� ப�கச�க ேகாலாகல� பிர)ைவ6  
சீமாைன ெல�Jமிேச2 சீதரைன�-Nமாைன  
ந�காம தா'ைவெய� �17�வள2 பாHகரைன6  
சி�கார மாகிய வசீகரைன�-��கமி.  
ேச+கிப�& ந�னகாி, ெச�ைம(ட� வா=கி�ற  
பா+கிய ன�னபாி பாலனOேச2 – ேயா+கியைன6  175  
 
ச4தOேச2 @ர�ப ச,.ணவா� ேப2விள�க  
வ4த)�திர ர�தின வேராதயைன--ந4தாத  
நி�திய Jபகரைன நி�திய .ணாநிதிைய  
வி2�திெப$ ச4திரவி த�சணைன+- க2�தைனெய�  
க!ணார+ க!டCய� க�டழைக6 ேசவி�ேத�  
எ!ணாெத� லா�நிைன4ேத ெய!ணிேன�- ந!ணாக 
 
(தைலவி, மய�ெகா!ட ெதDவா$ என8ைர�த�)  
ேமாகெம�� கட5� U�கிேன� பி��மன  
தாகமய� ெகா!டெத�லா� யா�ெசா�ல-தாக
ட�  
இ4த6 சைமயமி� ந�லெத�$ ெசா�:�  
அ4த6 சைமய�தி� யாைனெச�ல-ச4தமி.�  180 
 
மார� மல2+கைணக1 மாாிெயன ேவெயன�  
பார
ைல மீ�வ4� பாயேவ - ேசரமய�  
ஆேன� பரவசமா யாவி(ட� வ'4த  
நாேன த1ளா& நட+கி�ேற� - மானைனயா2  
க!	வி' பா�நி�$ ைகலாைக யாயைண��+  
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ெகா!	நய4 தா2மய+க� ெகா!ேடேன - ஒ!ெடா&யா2  
சி�திரமல2 ெம�ைதயி�ேம, ேச2�தினா2 ப�னீைர  
ெம�தெம�த ேவெயன� ேம,ெறளி�தா2 - அ�தைன(� 
அ+கினியி� ற�ெபாறிய தாகநிைன4 ேத�.ட+.  
தி+கி :ைதயவ�O ெச�லேவ - 
+கியமாC  185 
 
வா�மதியO ெச�)'+கி வா2�தா�ேபா ெலன+ெகாதி+க  
நா�மதிேசா24 ேதெனா�$ நாேடேன- ேத�மல2க1 
Wேட� கைலவைளக1 ேசா24ேத� சகிமாைர�  
ேதேட� பலபணி(4 ேதேடேன-;	த,.  
எ�ைன ெயனதி6ைச+ கிைச4தவ�பா, ேச2��ைவ�ப  
��ைனய�லா� ேவெறா'வ 'லகி:!ேடா ?- பி��ேம 
 
(தைலவி ��ெச�ல+ கால�;றி, மாைல வா�கிவர ஏ8த�)  
பாாிமா� �� பக'வா யி�$�னா,  
காாியமா ெம�$நா� க�	ைர�ேத� - சீாிதாC  
ஆைச(ட� மா2+க!ட னாக இ'4�சிவ  
NைசெசC(� ேநர�தி, ேபாகாேத - ேதச2)க� ,  190  
ைப4தமிேழா2 வ4�கவி பாரா�&+ ெகா!&'+.�  
அ4த6 சமய� தTகாேத - சி4ைததன+  
ேக2+.� .மHதா+க ெள�லா 'ட�கண+.�  
பா2+.ம4த ேவைள பகராேத - பா2+.7ய2  
ெசா4தமி. காாிய�தா2 J,ற�தா2 W�4�ெகா!	  
வ4தி'+.� ேபா� ம'வாேத -- ச4ததOேச2  
வாைள நிக'�விழி மாத2நய� ேபJம4த  
ேவைளயி: நீ(�ேபாC வி1ளாேத - Wழேவ  
ெச�பமி	4 ேதச�த2 ேச24�நிதி ெகா!டள4ேதா2+  
ெகா�பமி	� ேவைள (ைரயாேத- ச�ரமOச  195  
ெம�ைதயி�ேம� ராசா�க ேம�ைமயாC Yபமி.  
சி�தச�ேபா, ேறேவ4 திர�ேபா� - க2�த�ேபா� 
ேபாச�ேபா� @,றி'+.� ேபா�ச
 க�க!	  
வாசமல2� தா2வா�கி வா. 
 
$�� %ர�ப� பி!ைளேப$�� %ர�ப� பி!ைளேப$�� %ர�ப� பி!ைளேப$�� %ர�ப� பி!ைளேபாி� மா�வி	 �� $3,�ாி� மா�வி	 �� $3,�ாி� மா�வி	 �� $3,�ாி� மா�வி	 �� $3,�....    
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வா���. 
(க�டைள+ க5��ைற)  
ேவதிய ரானின� வாழி! மணி
& ேவ4த2ம�  
நீதியி� மி+கெச� ேகா�வாழி! க�வி ெநறிதிற�பா  
U�ய2 வி��வ சன2வாழி! வாழி ! 
ளாிமல2  
மா�ைற மா�
�� @ர�ப Nபதி வாழியேவ! 
 
வா��� 
,$�. 
-----------------------  

3. 3. 3. 3. ெவ!ைளய ராேச�திர� �கி�வி	 ��ெவ!ைளய ராேச�திர� �கி�வி	 ��ெவ!ைளய ராேச�திர� �கி�வி	 ��ெவ!ைளய ராேச�திர� �கி�வி	 ��....    
 
கா�
கா�
கா�
கா�
. . . .     
ெசகபதிைய ெவ1ைளயரா ேச4திரைன வா��தி�  
�கி�வி	 ��தைன6 ெசா�ல� - )கலாிய  
ெமC�பார த4திக= ேம'வி,ேகா� ேடா2ேகா�	+  
ைக�பார த4தி
க� கா�). 
 
��������....    
(�கி5� ெப'ைம.)  
பா2N�த ேப'தர� ப6ைச� பJ4�ளப�  
தா2N�த� தாேமா தர�+.� - ேபாி	ேவா2  
ெபா�னாைட� ேபா2ைவ ேபா,றிய` தா�பரெம�  
ற�னா7� நாமமி�டா ர�பரேம !-
�னாளி�  
ேதசிகென� ேறாராைச� ேதகெசா2+கO ேசரவி�ட+  
ேகாசிக�+ .�ேபர� ேகாசிகேம!- UJகி�ற  
Nச�ம� கி!&ம�� ெபா�கிவ'� Nமண�ைத  
வாசெம�ப ��ேபரா� வாசேம!- ராசமத 
யாைனபாி ேத2க	�கா லா7மவ2 வா=
�ேப2  
தாைனெய�$ ேப2தாி�த� தாைனய�ேறா !- நானில�தி�  5  
 
ெப!பா: மா!பா:� ேபராைட J,$ெம�ேற  
ெவ!பா : ம�ெபயைர ேமெலா+.� - ந!பாேய  
ஊ&யபா வாண'�னா ெலா�$ெகா	+ கி�ம,ேறா2 
ேகா& ெகா	�தெதன+ ெகா1வாேர -- நாடறிய  
@திெகா!	 கா�ம&�� ேமனிய& ப�டா:�  
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வா�வேர றாதபாி வ�டேம! - ேகாதிெநCேதா2  
க�	+ கயிறி=��+ கா�மிதி�ப ேம�கீழாC  
ந�	� தாி)ர�	� நாயகேம!- ெக�&யாC�  
ேத	� பத�தா� தி'�திய0 லாராC4�  
பாட� ெகா	+.� ப�கைலேய ! - ேத&ேய  10 
 
ேதசாதி ேதச2வ4� ேசர+ கைட
க�பி�  
ஆசார ெம�றி'+. மCயேன !--மாசி�லா 
ெதா�திண�கி ய�கா&+ .1ேள யைம4�மி�னா2  
வ�திர��+ ெகா�பான வ�திரேம !- நி�திய
�  
ெதா�டைகயா� வாாி (	�தலா� W�4தநில  
வ�டெமன� ேப2பைட�த வ�டேம! - இ�ட
1ேளா2  
நா&(ைன ெய	�� ந,N8� ேபா	தலா,  
ேகா&கெம� ேறவிள�.� ேகா]கேம! - நீ	�  
அகிலமிைச யா�கிைறய� பா2�திடலா ல�)�  
�கிைல நிகரான �கிேல!- மிக8�  15 
 
ெந'�.4 தைல+. நிைறெய!ெணC ேதC���  
ெப'�க�பி யி�டசி$ பி1ளாC ! - ஒ'�கைண���  
N�&ய பாைவ(ட� )�:� வைகெதாிய+  
கா�&மிOச வர,$வ! டக2
கேன! - நா�&ேல  
ெச4தி' வ!ணாைர� தி'�N�	 
�ம'8  
ம4திர ;ைறெய��� மா�பிைளேய ! - ச4தத
�  
நானில�தி லாடவ2+.� ந�லா2+. ெம�லா2+.�  
மானிச�ைத+ கா�தச+கிர வ2�திேய! - நானறிேவ�  
ெகா�ைக த&+.
�ேன .1ளவ�ல வ�ட
மாC  
ம�ைகயமா2 ைப�தட8 ம6சாேன !- த�.�  20 
 
வ&8ைடய ெப!களி' வாைழ� �ைட(�  
க&தட
� பா2�த கணவா!- 
&தா�கி  
நீ�&� த=வைணயாC நீகிட�ப� ெப!க1ைக  
ேபா�டைண+.� க1ள� )'ஷேன !- ;�டமி�	�  
பா2�பா ெர	�பா2 பண�ெகா	�பா2 மா2பிெனா	O  
ேச2�பா2 கல4�ெமாழி ெச�)வா2- ;2�பாO  
சிலேப2தா னாபதி+கO ெச�)வா2 பி���  
நிலவர�கா ணா�சில2 நி,பா2 - பலவித
�  
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ெசா�வா 'ைனவைள4� J,$வா ர�)ற�தி,  
ெச�வா2 ம$��� தி'�)வா2 – ந�விதமாC+  25 
 
ைக�ப	�த ம�	ம�ேக கா�தி'�பா2 ைகெய	�பா2  
அ�ப&0 றாயிர�ேப ர�லேவா? - இ�ப&ேய  
அ�கா&+ .1ேள யரசி'+. 
�க1ெகா:6  
சி�கார ெம�னாேல ெச�)வேதா?- எ�ேக��  
ஆைட+.� பி��ைர�ப ராபரண ெம�லா2+.�  
ேவ&+ைக6 சீைலய�லா� ேவ$!ேடா ?- நா	�கா, 
ேசைல (	�தாதா2 சி$வ2 சிரசி:$  
மாைலக�& னா2ெபாிய மா4தர�ேறா ? - ேசைலேய !  
ேவைசயைர ைவ�)ைவ+க ேவTெம�$ தாெனா'வ�  
ஆைசயினா, பி�ேபா யல�&னா� - ேபJவா2  30 
 
ேசா$� பலசில8O ெசா�லேவ! டாேமநா�  
;$
�ேன நீ2தா� ெகா	�`ேர - ேப$பட+  
க6ைசக�	O ேசைலெயா�$ க6ைச
றி ெயா�$ந�றாC  
ைவ6J	��O ேசைல(ைட மா,றிர!	 - நி6சயமாC�  
த4�வ' @ரானா, ச�மதி�ப ென�பர�ேக  
வ4�ற8 ெசCவ�
� வ�லைமேய - 
4�தி'  
ேவடமி	O ைசவ'+. ேம,சா�� 
�சா��4  
ேத	வ�4 தாேன சிவNைச - நா&னா�  
யாைவ(
� மாயம�ேறா யி�டதிைர வா�கிய�றி6  
ேசைவதைன+ ெகா	+.4 ெதCவ
!ேடா ?- ஆவ:$�  35  
 
உ�தமேன! உ�ைன ெயாழி4� திாி4தவைர�  
பி�தென�ப த�லா, பிறி�!ேடா ?- வ�திரமா�  
காவலேன ! ஆ�கட5, சிராைய ந�பி�  
ேபாவ�
� பாCெகா	�த� )!ணியேம! - N8லகி�  
ேகாவான ம�ன2 ெகா:
க�பி ேலவி'�  
பாவாைட ேபா	வ�� பாரா�ேட! - ஆவ:$  
மி�னா ரல�காி+.� வி�தார ம�தைன(�  
உ�னால� ேறாெவா'வ2+ ெகா�பைனேயா? - ப�னாளி�  
ம�ற�கம� N�ேகாைத மாணி+க� தா1ெகா&யி�  
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எ�றகைத ேக�	 மி'�ேபாேம - ந�$ந�$  40 
 
ெக�&ெக�& (�மகிைம ேக�பெத�ன ேவ4த'+.�  
தி�& வில+.வ�� சி�னம�ேறா?- ெதா�&லாC  
ைம4த2தைம� தா�கி வள2�பாC ெபாியவைர6  
ச4தத
 ெம�ைதெய�ேற தா�.வாC - இ4தவைக  
மி+க சிலா+கியமாC ேம�ெம=. சீைலயி�ட  
ைக+.ைடயாC ெவ1ைள+ கவிைகயாC - ம+கைளேய  
கா,$� மைழ(� கதிேரா�4 தீ!டாம�  
ேபா,றி வள2+கவ4த )!ணியேன !- சா,$�  
.ைட@ர2 த�க�.+ ;டார மாகி�  
பைட@	� கா�த� பைடேய – இைடேய  45 
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வாிைச�ப வனிவழ�. வழ�.
லா� ேபா4�  
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ெதC(� ப&வ4 ெததி2�ப�டா� - அCேயா  
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டவ�  
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இDவள8 ெசCதெதCவ மி��ெம�ன ெசC(ேமா !  
அDவள8 வாசலறி ேயாேமா! -- கDைவ(ன+  
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யாமைளயி� ேகாவி5'4 தி�ேக - காமவிடாC+  
ெகா!ட தவி�பினா, ேகாவி� மணி
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(அDவிட���, மதன� ேபா2 ெதா	�த�) 
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எ!ணாிய கி�&னவ& ெவC�தலா, N�கமல+  
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ேதமாைல+ெகா! ேடதா+.O ெசவியா, ெபா�னி'4�  
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வாைழ யைன�� வைன�கி:O J,$
�ேன  
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O சா,$தலா� - ஆழிவ�ட6  
ேசம�ேத2 ேவTெம�$ ெத�ற,ேற ராளிைவ�த  
காம�ேத2 ேபா:� க&தட�தா1 – தாமைரேம�  255  
 
ஓதிம�ேபா� ெம�ல 8லாவினா ெள�ைனயறி  
யாதிம�ேபா� வ4�.ளி ரா�&	ேம - மாதரேச!  
யாேமா கனவி'1வா யாைச ேபாவெத�$  
மாேமா கைனயறிய வ4தீேரா? - காமெனC(�  
எ!ண
ைல ேம�ெம=காC யா�ெம5ேவ ென�றிர�கி  
வ!ண
ைல ேமலைண+க வ4தீேரா? - ெப!ண
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மார�+.� ேபா2வில+க வ4தீேரா?- ஈரமி�லா  260 
 
ெநOசேமா! ச,$ ெநகிழாேதா! எ�னாைச  
ெகாOசேமா! வாCதிற4தா, .,ற
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)�னைகைய+ க!	மன� Nாி�ேத� ! - வ�னமல2  
ெம�ைதயி, றனி�தி'�தி ெவ,றிைல6 J'�ெகா	��  

�தமி� டைண�தைண�� 
,கிட�தி - உ�தர�தி�  
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வ+கைண� ெதாழி,ப	�தி ைவ�தப, பட6சி$+கி  
த+ெகன6 சின�த&�த தி�திாி�)� – எ+.ளி�)  265 
 
ெம�ெசா ெலா�$ கில�. 
ாி4தின1  
த�சர ச�ெகா	 த4�கி� - பி�ெசல  
வ4� .ற�கினி� ம!டல ெம�றவ1  
.4தி யி'4ெதாயி� ெகா!டைச - (4ெதா$�  
வ!	 பற4த� வ!டற� கம�4த�  
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த!ைட சில�) சத�ைக இைர4த�  
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ஓைசதர @'ட: ேமா'டல மாCம'வி  
ஆைசநிைற ேவறமன� தாவ:ட� - ேநச�வாC  270 
 
இ�பரச ம'4தி ேயகேபாக+ கலவி  
அ�)தர நா�க! ணய24�வி�ேட� - எ�)க�ேவ� 
 
(தைலவ� க!விழி�� வ'4�த�) 
காத� ெகா!டபாவி+ கனைவநிைன வாகெய!ணி�  
பாதகிமா2 ைப�தடவி� பா2�ேதேன - ஏ�ெசா�ேவ�  
வ�ட 
ைல(மணி வட
 ெம�கர�தி�  
த�ட8�கா ேண�மன4 த�டழி4ேத� - ெபா�ெடன8�  
க!ைணவிழி� ேதனவைள+ காேண� கனவி�வ4த�  
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மOச1 �வ!ட மனெம�ேக? எ�மா2பி�  
ெசOசரண� ப�ட சிவ�ெப�ேக?- வOசி  275  
 
ப'. மிதழி, பதி�த .றிெய�ேக? 
இ'�ைடயி� ைவ�த+க ெம�ேக ?- ெபாிய  
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U�&யி�ப ம�தைன( U�	வா1 - நா�&,  
கன�ெகா	+.� N4�கிேல ! காமாதி+ ெக�ேம�  
மன�ெகா	+க� ��ைர�� வா. 
 
வா���.  
மி+க )க=ைடயா� ெவ1ைளயரா ேச4திரனவ�  
ம+க1ம' ம+க7ட� வாழியேவ!- தி+கறிய  
ச4தத
� கீ2�தி� தைழ�தெச�வ 
4தைழ+க6  
ெச4தமி=� வாழி! தின�. 
 
ெவ!ைளய இராேச�திர� �கி�வி	 �� $3,�ெவ!ைளய இராேச�திர� �கி�வி	 �� $3,�ெவ!ைளய இராேச�திர� �கி�வி	 �� $3,�ெவ!ைளய இராேச�திர� �கி�வி	 �� $3,�....    
------------------------  



96 

 

4. 4. 4. 4. ெச&��த �கி� வி	 ��ெச&��த �கி� வி	 ��ெச&��த �கி� வி	 ��ெச&��த �கி� வி	 ��....    
 
கா�
கா�
கா�
கா�
. . . .     
ேத	4 தமி�+.த8� ெச�.4த2 மீ�)க�  
W	4 �கி�வி	 ��+.+ - ;	Oச�  
ைத�
க�� நா�
க� மாய2ெப!க1 கா
க��  
ைக�
க�� ச!
க�� கா�). 
 
��������....    
(
'க� பிற�))  
தி'ம�� மா�பிரம2 ேதவ2 
னிவ2பல2 
W2ம�ன� வாைத� �ய2+கிர�கி� - ேப2ம��  
வானிைமய மாைன மண4�கயி ைல�ெப'மா�  
ஆனன�க ளாறா யணி^த5�- நீ1நயன� 
........... ஆறி,ெக� ................. பலவ2+க6  
சீ$ மழ,ெப'+காC� ேதவரOசி - ஊ$$�கா� 
அOசெல�$ ................ ெபாறிைய வானதியி�  
அOசா வண��1 மா8ெசCய6 - ெசOJட2க1  
ஆ$மகவ....................�கா .................... + 
;$ந$ 
ைல�பா :!&'�ப - ஏறி�மிைச  5 
 
அ�ைமயர �ட�வ4 தா$ .ழ4ைதைய(O  
ெச�ைம(ட ெனா�றாக6 ேச2�ெத	�ப6 ெச�
க�க1  
ஆ$டேன யா$ெசDவா யாறி'ேதா ளாறி'ைக  
;$மழ கா�.ழ4 ைத+. - மீ$4  
தி'
ைல�பா \�&� திக�கயிைல ேமவி  
இ'வ2 மகி�வாகி யி'�ப - ெந'ந:ைம  
...................4த� ெபாறி�பய�தா� பய4ேதாட6  
ச4த� பத6சில�) தா+.தலா� – சி4�� 
நவர�தி ன�களி�� ந�ைக(ைம சாCைக  
நவச� திகளாC நTக6 - சிவ�,$�  10 
 
பா2�தளவி, க2�ப� பைட��� பைட+கர
O  
ேச2�தி	ேம ய�மீைக� திறேலா	� - ஆ2�� 
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...............�தைலவ� 
தலாC நவ@ர  
ேரா&ல+க� ந�ேலா2 அவதாி+க - ...................  
............. ய'4 தா�4 தைழ+கவிைள யா&யநா1  
உ�ப2 பணி4ேத,ற உ�ெச'+கா� - .................... 
 
(
'க�, பிரமனி� ெச'+ைக அட+கிய�)  
ஓ�ம'8 ெமC�ெபா'ைள ேயாெத�ன ேவாதறியா�  
தீைமயினா, .�&6 சிைறயி5�	� – தாம'ளா� 
 
(
'க�, சி'�&� ெதாழி� ெசCத�) 
எD8ல.O சி'�&� தினிதி'+க மா�
தேலா2  
அDவர�+ ேகாத வவ2வ4� - வD8சிைற 15 
 
(சிவனா�, பிரம� சிைற மீ!ட�) 
வி�ட'ள ேவ!	ெமன ேவ!ட வி	�தபி�)  
ம�டறியா� தாரக�தி� வா�ெபா'ைள6 - J�&(ைர 
 
(
'க�, தக�ப�சாமி ஆகிய�)  
எ�$ைர+க வ�ேபா திைறதக�ப� சாமியாC  
அ�$ைர+க 
�ைதயனா ெம�$ – ந�$ைர��� 
 
(
'க�, ச�திேவ� ெப,ற�) 
த4ைததா (�மகி�4� ச�திவ& ேவ:தவி�  
ைப4தட4ேத2 Nத� பைட;�& - வ4�தி�த 
 
(
'க�, Wரப�மைன ெவ�ற�)  
............... நீ(ேம W2
&��� ேதவ2சிைற  
யாதரவாC மீ�	வா ைவயெவன -- ஓத5னா�  
மாய+ கிாியி�வள2 தா'க� கிாி(�  
மாயேவ ேலவி மேய4திர�ைத� - ேபாயட2+க  20 
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க4த'+. ம4திாிக1 க2�த2�ைண �தாகி  
ெச4நித�கி6 W2ப�ம� சி�க
க� - ைம4த2பல2  
பா�ேகாப� 
தலா� ப,றல2க1 நா,பைடயி�  
ஊ�ட�ேபாC� )1வில�.! ேடா�ேவ - வானவ2+காC 
 
(
'க�, ெதCவாைனைய மண4த�) 
ச�காரO ெசC� சதமக�ேதா� க�னிமண6  
சி�கார� க!	 தினமகி=O-ச�கிராம 
 
(ெச�.4த2 பர�பைர இ�ெவ�ற�) 
@ரவா.� ெப'மா� ெமC�பான ச4ததியா4  
தீரவாைக� )ய��6 ெச�.4த2 - பாரா�&  
ஓைலவி�	6 W2
&�த @ர� ெம6ச+  
கால�+. ேமாைலவி�	 நா,றிைச+.-- ேமாைலவி�ேடா2  25 
 
(ெச�.4தாி� கட81ப,$) 
கயிைலமைல காவலைர+ காவ:� ைக+ெகா1ேவா2  
மயிலவ�ெபா, பாத மறவா2--இய�பறிய  
ேதாராம லா!	ெதா$O Wரச�கா ர�தி'நா1  
சீராC நடா��4 திற5னா2 - ஓெர=���  
அOெச=�� நீ$மணி ய�ப2 .'ேநய2  
அOசல2க1 ெகா�ட மட+.ேவா2-ரOசிதமாC 
 
(ெச�.4தாி� .ணO ெசய�கைள+ ;$த�) 
ெதா!ைடம! டல�பா!& ேசாழம!ட ல�ெகா�.  
ம!டல� நாடா7 மரபினா2 - ெகா!&	0�  
ேமவநிைற க!	ெகா!	 வி,கநி$+ காேதா'யி2  
ேநாவவ'� தா�ெபாC ^வலாதா2- பாவமி�றி6  30 
 
ெசC(4 ெதாழிலாC6 சிவJ�பிர ம!ணிய2தா�  
ெநC(4 ெதாழி5� நிைலெப,ேறா2 - ைவயக�தி�  
சீாிைகயா, ப!ேச2�� ந�P� பாவா+கி+  
காாிைகயா2 தாரா� கைலெசC(� - ேநாிெலா�ட+  
;�தெரன� ேப2ெப$ெச� .4த� )லவ2தமி�  
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சா�தி
&6 சி�காதன� ெகா	�ேதா2 --ஆ�தி)ைன  
ெசா�லா :ய24த)க�6 ேசாழ� சாயாகன  
வ�லாைன ெவ�$ வாிைசெப,ேறா2 - ந�லநவா�  
ப�டணமா, கா	
த� பார
மைல� தா�மகி�  
அ�டல�J மீகரனா மா!சி�க� – ப�ட
1ள  35 
 
க4த2�ைண வ�னிய.ல க6சி(ப ர�ேக4திர�  
ச4ததியி� வ4த தள@ர�-ச4தத
�  
ேதச�பிர காசOெசC பாைளய4 �ைர(�  
வாச,பிர தானிெம6ச வா=ேவா2- வாச)க�  
க,பகமா� க�விெச�வ� க2�த மகிபால�  
ெசா,ெபாிய த�பி� �ைரமகி�ேவா2-ந,பரமா�  

�தித' 
�தநதி 
+கியதல� விரதகிாி  
ந�திைரJ ேவத நதி(ளா2- எ�திைச+.�  
ேகால� ெப'ைமம�னா2 ேகாயி�
த� நா	.'  
வால�ப� ேகாயி�
த� வா=நக2- மாைல�NO  40  
 
சீ2+கட�) பாமாைல ேசவ�
த லானெகா&  
U2+கமத யாைன 
ைன�)ரவி - யா2+.�  

ரJதிற லாைன 
ைறயா� நா�டா!ைம  
அரJெசC� வா= மதிப2- வாிைச  
பத5மெசா� லாெல	��� பாடாிய தீ2�தி  

த5ய2க ளாகவ4த 
�ேனா2- கத5க1W�  
ேசாழம! டல�பா!&� ெதா!ைடம! டல�ெகா�கி�  
வாழ'1ெச� .4த2ெம6ச வா�4தி	நா1 - ஏைழேய�  
ெகா�கி'4� ர�க�வ4� ;ட6 சிராமைல(�  
ப�.ைமயா ணாைன+கா� பOசநதி- ெபா�.)க�  45  
 
சா,$தி'� N4�'�தி தOைச பாவநாச� 
ஏ,றவலO Jழி�ப� ]6Jர
� – ேபா,றி 
 
(தி'ேவரக�தி� 
'க� தி'+ேகால+கா�சி)  
தி'ேவ ரக
4 ெதாிசி��6 ெசDேவ1  
உ'ேவ ரகசிவ�தி :�னி+- .'வா�  
மைலேம� ெபா,ேகாயி� வலமாக வ4�  
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தைலேம� .விகர
O சா,றி - ெகா:ேம8�  
J+கிர வார�தி� Jட2ம.ட 
�
க
�  
வி+கிரம� பிரகாசவ& ேவ�கர
� - உ+கிரமயி�  
வாகன
4 ெதCவாைன வ1ளிமகி�4 தைண(�  
ேமாகன விேநாத 
திரழ.� - ேகாகனக�  50 
 
தாளிலணி (Oசில�)4 த!ைடக7� N�களப�  
ேதாளி� மணிமாைல� �கிலழ.�-ேவளிட�தி�  
ேசாடேசாப சாரO Jர2
னிவ2 வ4தி+.�  
ஆடக�N� பாத�தி ல26சைன(� - நாடக�தி�  
க�னிய2க ளா	வ�� க4த2
� ()) ைக.வி��  
ெச�னிய2க ளா	வ�O ேசைவெசCேத� - எ�னிதய�  
க!.ளி24ேத� ��பவிைன காC4ேத� Jகான4த�  
ப!.ளி24த பாமாைல பா&ேன� - த!கமல  
பாத� பணிவா'� பா&� ெதா=வா'�  
ேவத� )க�வா'� ேவ!	வா'� - ேபாத
ட�  55 
 
ஆன4த+ க!ணீ2 அ'வி ெசாாிவா'�  
ஞான4த ைழ+க நவி�வா'� - ேமானேம  
ெகா!	 ெதா=வா'� .மர.' பர�
�  
க!	 ெதா=ேத� களி�பாேன� - ப!ட'1ேச2  
நாவா ல'ணகிாி நாத2
த ேலா'ைர�த  
பாவா� �தி��� பத�பணி4� - ேதவா!  
சரவ ணபவா !சா4த ேனக4தா!  
.ரவணி( நீபா ! .மரா!- .ரவா  

'கா ! .ழகா ! 
த�வா ! தி'மா�  
ம'கா! விரகா! ம�ரா ! - ெப'.�  60 
 
அ'ணகிாி நாத ர'4தமி� விேநாதா !  
க'ைண)ாி பாத கமலா! - பிரணவேன!  
ெச4தி பர�.�ற4 தி'வாவி ன�.&(�  
இ4�ல8 காவைர( ேமரக
�- க4த
த�  
.�$ேதா றாட�ெச(� ேகாேவ! உய2ேதேவ!  
ம�$ேதா ரா&(ைம ைம4தேன! - ந�ற'1;2  
ஐ4�கர நா�.)ய� தாறான 
�மத���  
ெதா4தி வயி,றாைன� �ைணவேன ! - வி4ைதமதி  
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ஆ$
க மாறி'ேதா ளாறி'ைக ேசரழகா !  
ஆெற=�தி ��ெபா'ளா ைமயேன! - ேப$த8�  65  
 
ைப�ெகா�ைற யா�கிாிேச2 பாCபாியா �+கினிய  
ெச�.�ற ேம
தலா4 ெதCவதல�-ெகா�கி�  
நிைலயான ேசல ெந	நா�&, ெச�ெபா�  
அைலயா கிாியி ல&ேய� - தைலமீதி�  
ைவ�தபத மலெர� வ�மன�தி� ைவ�த'ளி  
ெமC�தபத6 ெசா�:ண2��� வி�தகேன! – ைக�தல�தா� 
ேவத� பிரம�
& ேம�த�&+ .�&யவ2  
தாைத+ .பேதச ச,.'ேவ!- நாத�
த�  
Uவ2 )க=
ைன6 Wரச� காரா!  
ேதவ2சிைற மீ�ட ேசவகேன!- ேசவ:ய2  70 
 
�17 மயி�@ரா! Jட2ேவ, கரகமலா !  
வ1ளி ெதCவாைன மணவாளா! - ெத17தமி�  
.�ப
னி+ .ைர�த ேகாமாேன! ந+கீர�  
ெவ�)சிைற வி	�த @ாியேன !- அ�)வியி�  
ச�ப4த ராகி6 சம! நீ+கி� ெதCவைசவ  
வி�ப4 தைழ+கவ4த ேவதியேன!-ந�)Oசீ2  
நி�தேன! நிமலேன! நி�களேன! ச,.ணேன!  
J�தேன! அ��வித W+.மேன!- வி�தகேன!  
ஆதி�தி யான4த அதீதபர மான4த  
ேசாதியா ! ஞான6 ெசாYபேம! - நீதிய'1  75 
 
காரணேம! இ�பேம! காமியேம! ேசாபனேம!  
Nரணேம! அ!ட )வனேம! - ஆரணேம!  
Nதேம! க�)லேன! )!ணியேம! பா+கியேம!  
நாதேம! வி4�ேவ! நாயகேம! - கீதேம!  
ச��சி� தான4த த,பரேம! சி,பரேம !  

�தி+. வி�ேத! 
=
தேல!- தி�தி+.�  
ஞான� பJ4ேதேன! ந�ல
ேத! க,க!ேட !  
ேமான6 ெச=�பாேக! 
+கனிேய! - தியானி+.�  
ச,ப�த வ�சலேன ! ைசத�னிய ெமC�ெபா'ேள !  
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பட�தினிழ� கா�	� படேம!- வட�திர1ேச2  
ஏகாச மாக விள
ைலயி ெல4ேநர�  
வாகா யைண4தி'+.� வ�கணேம! - பாகி�ெமாழி  
ெகா�னிேயா '.��	+.� ேகாைதய2+.� கா
க2+.O  
ச�னத_ ைல+கிைச4த ச�பிரமேம! - ந��தலா2 

+கா	 ேபா�	 
கமினி+கி+ க!மிர�	  
மி+காய4 ெதாழி,கினிய ெம�$கிேல!- 
+கா:�  170  
 



108 
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ப�திய�க1 ெசா�5� பச�)வ� 
�பைணய� 
அ(H)�தெரா+க� வ4தெத�றா லாைணக7O-ச�தியமாC  
ைவ�தி'+. மா�பிைள+. வா2�ைத�பா ெட�$ெசா�:�  
அ�தைன( 
�னா லட�.ேம!-ச�தJரா  
பாெகா=.O ச�கீத பாட�வி�ைத யாட�வி�ைத  
லா.க2ண வி�ைத லா.வி�ைத - ேமாகJக  
வி�ைதபல க,றா: ேமனியழ கானா:4  
த�ைதெமாழி ேத�ேபா, சைம4தா:� – 
��மணி 
ெபா�னா பரண�க1 N!டா:� ேவசிய'+  
.�னாேல ெம�தவழ .!	கா! – எ4நா7�  180  
 
ஞானகைல ேயாகிய2+.� ந�ைகய2மா ேல��வி+.�  
ஆனகைல யான வசீகரேம! - ேமனியைண  
ஆT� ெப!T+. மழகா யரணாகி�  
NT மபிமான Nஷணேம! - நாணகல  
தா'வன� தாெரனேவ த�.மய� ெப!க1ெசய�  
ேந'மிைட நீ�கி ெநகி�4�ெசா�வாC!- ேசா'�  
உ	+ைக யிழ4தவ2ைக ேபாலம, றா�ேக  
இ	+க! கைளவ� ந�ெப�$ - அ	��  
தவ�4� வி=
ைலைய� தா�.வாC! நீச,$  
அவி�4�விழி ல+ைகவ4 தைண+.� - நவி�றி	�கா�  185  
 
ெபா�ைனவி�	 நீ�கலா� N4�கிேல N8லகி�  
உ�ைனவி�	 நீ�கி உல8வேரா? - ச�னச�பா  
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அ�ன
நீ (�நலமா யாவி(ட, ேகறினா�  
ெபா�னணிேம, பி�பாைச N!ப�கா!! - இ4நில�தி�  
மானிட�தா ரானவ2+. மான�கா+ .�ெபா'�டாC  
மானிட�தா� க,பி�த வH�ேவ! - கானவி�ைத  
பா�&� பறி�ேபா2ப� வி�ைதேயா '�வ�ல  
வா�&� பி:+.வ�� வ2ணைனேய ! - ேம�&ைமயாC  
பாட�க1 ெசC(�ப� ேப6சாC� ெபா�பறி�ேபா2  
ேவட� ப5�ப�
� ெவ&+ைக! – ஓ&ெய�.�  190  
 
ேத&வ'� Yபா(� ெச�ெபா� வராக�ேம  
U&
& வ�
� 
4தாணி! - ேமா&யினா�  
கா�வி�ைத ெய�றா:� க�டழகா! உ�சிற�பா�  
ேம�வி�ைத யாக விள�.ேம - 0�விதியா�  
பOசல� சண4ெதாி4� பா&� ப&�தன4த�  
விOச� பிரச�க� விதி�தா:O - ெசOெசா5னா�  
வ�லகைல ையமதி�� உதவா2ேம� விள�.�  
ந�லகைல ேய(ன+ேக ந�.வா2 - ெசா�:�  
சரளியல� காரJர ச�கீத� பா&  
திர1வாிைச வா�.வ ��சீரா�- (வி�) .ர�ேபா�  195  
 
மீ�	த� N'+.� வித+;�� ெபா�ம�;�  
தா�	த,. 
4த� அல�கார�! - பா�&ைசேச2 
ெம�	களா ெல�	வைக வி�ைதயி�ெப! ணா�	வி+.�  
ந�	வ2+. 
�னாேல ந�வாிைச! - ந�	ய24த  
க�பேம லா	வி�ைத காYட வி�ைத
த�  
த�பனவி� ைதயி4திர சாலவி�ைத - ச�பிரமமா�  
ஆ�டெம�லா� க!	ெகாடா ர�ம�மா 8��ைடய  
ேம�&ைமக! ேடத'வா2 ேம�வாிைச!- கா�	�  
பவளவ6சிர மாணி+க� ப6ைச ப�மராக4  
தவள
�� நீல
த� சா,$� – நவமணியி�  200  
 
மாைலவிைல மதி+.� வ2�தக2 
�சிற�பா�  
ேமலதிக மாக விைலமதி�பா2! - சால  
உட�ெகா	�பா2 ேமலணி( 
�ேபா� வாிைச+  
கட�ெகா	�பா2 தா

�ைன+ க!	 - திட�ெபறேவ  
உ�சிற�பா லா' 
பசாி�பா2 நீயிைள�தா�  
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�சிாி�பா2 ச,$� 
க�பாரா2 - ெபா�சிற�பாC  
எ�தி� சிற4தி	மா� எD8ல.� கா�ப�+காC  
ப��� பிற�பா� பா�ைமேபா� - வி��'வாC  
பOசாகி 0லாC� பலபா	 நீப	த� 
அOசா �யி2கா+க வ�லேவா? – மிOJச�லா  205 
 
��ப�டா J+க=�தO ேசா	 ெந	
ழ
�  
ெச�)� கிழி8 சில�பிாி(� - இ�ப&ேய  
ேகா&யினி� நீெகா!ட ேகாலெம	� �ைர+க+  
ேகா&கவி ெசா�னா:� ;டா� - நீ	)க�  
வ2�தனராO ெச�.4த2 வா�பதி+.� தாரற�தி�  
வ2�தகைர ெய�லா� வரவைழ�பாC!- ைவ�தி'4த  
ெச�ெபா� 
&�ெப	��� ேதசேத ச�தினி,ேபாC  
ச�பளவா1 வி�	� த'வி�� - ட�பமதாC  
U�ைடக�&+ ;�& 
=�� கண+ெக=தி  
மா�	ேம லா1ேம:� ைவ��வ4� - நா�ட
1ள  210  
 
எ�	� திைசயி:�ேபாC எ�	�வியா பார�தா�  
ந�டெமா	 லாப
ேம நா�&ைவ�பாC! - அ�டதி+கி�  
ம�களமா� கி�டாம லர+க2 
த�தீ8  
சி�களவ� காள
த� சீைமயி�ேபாC - த�கமணி  
க�ப� வ4�ேச24� கைர�ைறயி� வ2�தக'+  
ெகா�ப4த மாெய=�� ேமாைல(ட�- இ�)வியி� 
எ�ெக�. 
1ளஎழி� ெதாழி�ெசC வ2�தக2+.  
ம�க�ேக சாளிைகேயா டாள��பி6 - ெச�.4த2  
வாசெல�.� YபாC வராக� விைளயாட�  
Nச5�	 ேம�ேம: ேபா�	ைவ��� - ேபJ  215  
 
ெந	
ழேம யாதியாC ெநC(4 தி�ைச+  
.&ேம� கண+ெக=தி+ ெகா!	 - க&�க�&  
ஆய� �ைறயா2க ளாதாய 
!ெட�$  
வாைய� திற4� வழிபா2+க - ேநய
ட�  
வாடைக+ கார2 வச�தி� ெபாதிய��பி�  
`	ெபற ேவதரக2 பி�)ெச�$ - பா	கவி+  
.�தர�க1 ெசா�5+ ெகா	�பா2 தைம�த	+.  
ைம�திப2ேபா, றீ�.ெசா�ேவா2 வாயட+கி - எ�தினேமா  
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ப6சட4 தா�Nல� பனிநீ2 ெதளி��தவி 
ெம6சிவரா க�ெகா	+க மீ!டபி�ன2 - அ6சர+ைக  
ேத�.)க ழா,சலைவ ெசC�ம&� தாைலயி�	�  
கா�.�ைவ� ��கிட�கி� க�&ைவ��� - பா�.ெபற  
க�ப�ேம ேல,றி+ கடேல,றி� ெபா�மணிக1  
.�ப� .�பலாக+ .வி�தி	வாC - ெச�ப
ட�  
ெகா!டகண+ .�.& நி:ைவ(� லாப�  
க!டகண+ .ெம=தி+ க�&ைவ��� - ம!	ெதாைக 
ெசா�ன தர.� ெதாழி�
த5 மா2க7+.O  
ெச�ைனப�டண� ;ட�)�6 ேசாி
த� - ம��)க�  225  
 
மாறா+ கைர�ைறயி� வ2�தக2+.� வா�8தவி  
ஏறா�தீ ெவ�.�ேபாC ஏ$வாC!- ேவறாக  
ெவ1ைளக'� )6சிக�) ேமெல=��� ப�டOசி�  
வி17 மேனகவித மானாC- வ1ளேல!  
ெவ!ப�	6 ெச�ப�	 மி+கக'� ப�	மOச1  
வ!ப�	� ப6ைசவைக� ப�	� - எ!ப�ட  
ெபா�ெசாாி4� ெகா17� )�6சா�ைவ ய�கிவைக  
மி�சாிைக� பா. வித�க7ட�- ெம�சாிைக  
ேசைலச4 திரகாவி� திர1பா. வ2+க
$  
மாைலக!ைட6 சாதிரா வ�திர
�- ேமெல=��6  230 
 
சாதிராச ேசைல தைல�பா .$மாைல  
ேசாதி ரவணிதமாO ேசாம�
த�- சாதிவைக  
க�	வ2+க 
4த�க+ காJவ2+க ேமெசாாி(�  
ப�	வ2+க 

ன� ப4�வ2+க� - இ�ட=�� 
.6சில�க மாத2 .வி
ைலேம� வ2ணவ2ண+  
க6Jரவி+ ைக(மாC+கா வ�ெகா!டாC- மி6சவிைல  
வ6சிரக! ைட6ேசைல ம�ைர6ச� லா6ேசைல  
ெச6ைச�N சரப4த6 ேசைலெய�$�- இ6ைச(1ள  
ேகால��� ப�ெட�$� .�.ம�N� ப�ெட�$O  
ேசல� ெத=��நைக6 ேசைலவைக- ேவைல(ய2  235 
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மாதள�N6 ேசைலெய�$� ம�5ைக�N6 ேசைலெய�$O  
சீதளமா4 ��தி�N6 ேசைலெய�$� - மீெத=��  
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ேவ4த2)க� ச4திரகா வி6ேசைல- ேச4த  
கலசபா+க6 ேசைல காOசி)ர6 ேசைல  
பல2)க=4 தOைச+க2� பா. - நலமி.�த  
ெவ�கb26 சா�ைவ வித7'� ப6சட
4  
��கதி' ெந�ேவ56 ேசாம�ட�- த�.  
க'�)ரO J6ேசாம� காOசி)ர6 ேசாம� (�ைர�)  
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1ள  240  
 
வ!ணவ!ண6 ேசைல மதி�தப�&� ேசாம�
த  
ெல!ண
& யாெதழி� பைட�தாC!- நி2ணயமாC  
க,.� கைலேபா� கண+.+ கட�காCநீ !  
வி,.� கைலேய(� வி4ைதெம�த - ச2+கைரேபா�  
ேலாக� பிரபOச� 'சி�பி��+ க!மய+.  
ேமாக�பிர பOச
4த� 
+கியேம!- ேதக�தி�  
உ17� )ற
� உய2கைலேய! நீேச24தா�  
ந17 மிகபர
� ந�ைமெசCவாC!-கி1ைளெமாழி 
ஆய2மட ம�ைகய2 நீரா�& :ைன+கவ24�  
மாய �தவி மய�தீ24தா�-ராயேசC  245  
 
க!]ர4 நள�
� கா�&:ைன+ கிழி���  
ெப!]ைர வி�	� பிாிவானா� - ப!	  
�ேராபைதயா2 மீதி:�ைன� ெதா�	ாி4த தாேல  
விேராதியராC ம�னெரலா� @4தா2- பரா8� 
க5�கெம�$� ேபராC+ கணிைகயைர6 ேச24�  
க5�க�வள வ2+.தவி+ கா�தாC - �ல�.�  
சகலகைல ஞான.' சாமிய' ளாேல  
சகலகைல ேய!(�ைன6 சா24ேத� - )க:வ�ேக1! 
 
(தைலவ� தைலவியி� ஊ2 ேப2 உைர�த�) 
எ�னிைறவ� சாமிமைல ேயறிவல� )ாி4�  
ச�னிதியி னி�$ சர!வண�கி - மி��Jட2  250 
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ேவ:மயி :�)ய
 ெம�
க
� @ரத!ைட+  
கா:மழ .�க!	 ைகெதா=� - ேமலவைன  
பா&நி�ற ேபாதி� பரதவித� தாெலா'ெப! 
ஆ&னா1 மாமயி�ேபா ல�ெபா=ேத – நா&ேன� 
 
(தைலவ�, தைலவி த�ைன வ'�தினா1 என உைர�த�)  
ச+கணி(� ெப+கணி(4 தாதியேரா டா&நி�$ 
ைம+க!வ& ேவலா� வ'�தினா1 – அ+கணி+. 
 
(தைலவ�, தைலவிைய விய4�ைர�த�) 
வாசவனி4 திராணி வதன4தி ேலா�தைம(�  
நாசியர� ைபய'� நாாி�ைட- ேகசமா�  
சாதிப� மினியா4 த�ைமயினா, ெச�ப�ம  
மாைத நிகராC மதி+கலா� – ேவதவய�  255  
 
மாமதன� க!	'க மா2பி�ைவ+க ேம�வள24த  
தாமதன+ .�ப4 தனமிர!	� - காமனிைட  
ராகமத 05� ரதிேகளி யா.�ரதி  
நாகக�னி மா2வ&ேவ ந�ைகய�.� - ஆ.ெம�$  
கி�டாிய ெப!ணரசி� ேகசாதி பாத
1ள  
க�டழைக+ க!	'கி+ காத�ெகா!ேட� – நி�ைடயின2 
 
(தைலவ�, காத� ெகா!ட� ஊ�விைன� பய� என�) 
ேயாகியைர ேமாகியராC ஊ�விைனயா� ெசCவ�8�  
ேமாகியைர ேயாகியராC U�	வ�� - மா.கேன!  
பாெலா	 ேத�கல4 த,ேற பணிெமாழி  
வாெலயி ஊறிய நீெர��� – 0:ைர(�  260 
க!	ேக� 	!	யி2� �,றறி( ைம�)ல��  
ஒ!ெடா&யா2 க!ேண 8ளெவ�$ - ெகா!&ர�கி 
 
(��ப� பய�பன இைவெயன�)  
க�லா2 ெப'�;�ட� க,றா2 பிாி8ெபா'  
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ளி�லா ாிளைம யிடா2ெச�வ� - ெபா�லாேத! 
 
(தைலவ�, 
'கன'ளா� தைலவிைய யைடேவ� என�) 
க�வித4த ேவல2 கதி�தெச� வ
4 த'வா2  
ெச�வி யிவைளயினி6 ேச2�பெர�$ - ந�வழியாC  
சீராC 
'கர'1 ெசCதப& ெச�.4த2  
ேபரா� வாிைச(ைன� ெப,$வ4ேத� - ேநராக  
ேயா+கிய
� ெப,ேற� உவைகெப,$ வா�சகல  
பா+கிய
� ெப,ேற� பாி8ெப,ேற� - ேத+கியசீ2  265  
 
ெப!T+.� ெப!ணி6ைச ெப!ண
�+ காைசெகா!	  
க!T+.+ க!ணி6ைச+ க�டழைக – எ!ணிெய!ணி 
 
(தைலவ�, தைலவிபா� �கிைல� )க�4� ��விட�) 
அDேவ1 கைணயா ல�தின
� வா&ேன�  
ெசDேவ1 க'ைணயினா, ெச�.4த2- இDேவைள  
த4த பணியி� தன�தி� �கி�வைகயி�  
ெச4தளி26ச� லா6சாிைக6 ேசைலேய! - J4தர2+காC  
பாைவ யரசி பரைவயிட4 ��ெச�ற  
Nைவப�க னாக8�ைன� ேபா,$ேவ� - Nவனிைத  
காமரத வ�.� கத5� �ைடயிைடேம�  
ேதம�
ைல ெபா��ட�ேம� ேச24தைணய - பாம�ர  270  
 
ேதனா1பா� ��வி�ேட� ேச24�ைன�ேபா� நா� ேசர  
மானாைள நீயைழ�� வா. 
 
(ேநாிைச ெவ!பா) 
எ�.� �தி�ததி' ேவரக�தி� ேவள'ளா�  
ெச�.4த2 த4தெச=4 �கிேல! - இ�கிதமாC  
��நிைன வி�ேட� �&யிைடேச24 ெத�காத�  
மா�தைன நீயைழ�� வா. 
 
(வா��� ) 
ெசக�வாழி! .க�தல�க ளா$� வாழி! 
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ேசவ�மயி� ேவ�வாழி! சிவ4த வா$  

க�வாழி! யாறி'ேதா1 மல2�தா1 வாழி! 

�ைலநைக யாைனவ1ளி 
ய�கி வாழி!  
Jக�வாழி! கட�பமல2 மாைல வாழி! 
ெதா=ம&யா2...................  

க�வாழி! மைழவாழி! ெச�ேகா� வாழி ! 
வள2)க� ெச�.4த ெர�.� வாழி! 
 
ெச&��த �கி� வி	 �� $3,�ெச&��த �கி� வி	 �� $3,�ெச&��த �கி� வி	 �� $3,�ெச&��த �கி� வி	 �� $3,�....    
--------------------------  
 

5. 5. 5. 5. ச&கர'�தி ஐயரவக! ேபாி� விற)வி	 ��ச&கர'�தி ஐயரவக! ேபாி� விற)வி	 ��ச&கர'�தி ஐயரவக! ேபாி� விற)வி	 ��ச&கர'�தி ஐயரவக! ேபாி� விற)வி	 ��....    
 
கா�
கா�
கா�
கா�
....    
(விநாயக2)  
எ�ைன( மி�ன
4 தி'��� க'ைணயாேல 
இ'�)வியி ல
த.ண வளமா நா	  
த�னி�வளO சிற4தகி� &ைனநகாி� ேம84 
தானவ�ச� கரU2�தி ேபாி ேலயா�  
மி�னைனயா1 மாேமாக வ�5 யான 
விற5வி	 ��தைன விாி��� பாட�  
ப�ைனயி�வா� சித�பர விநாய க�ெபா, 
பாதமல ர�தின
� பணிகி� ேறேன. 1 
 
(
'க2 )  
சனக'+ க�$ப� ேதச 
ைர�தைல 
ேதாேளமா ாிடவ&ைவ6 சா2�தி+ ெகா!ேட  
ெயனதறிைவ� தி'�த8O சீகி�&ைண த�னி 
ெல=4த'1ச� கரU2�தி ேபாி ெல�$�  
வினவிெயா' ெபா'ளறியா யா� மி4த 
விற5வி	 ��தைன விாி��� பாட+  
கனகமயி� தனிேலறி விைரவா யி�ேற 
க4தென4த� சி4ைதயி� வ4�ேதா�றி னாேன. 2 
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(கைலமக1) 
கOசமல2 நா�
க �4தி' மா:4 
ேத&(ேம காணா நாத�  
ெசOெசா 5னாெலைன யாளெவ=4 த'ள 
ச�கரU2�தி ெச�வ� ேபாி�  
மிOசியசீ2 விற5வி	 �ைத� பாட 
வி'�பிமன மகி�4� ெதா	+ கி�றெவ�ற�  
ெநOசினி:� நாவினி5:4 த'ணி யான 
ேநாிைழ(� வாைல(ேம நிர�பினாேள. 
 
கட81 வா��� 
,$�. 
 
��������    
(விற5யி� வ'ணைன) 
அ�ெபா� ன&யி லணி4தவிர, ேக,றநைக  
உ�ப2 க7மகிழ ெவ1ளிதா-(�)ைன4�  
த!ைடயி�	� பாத சர
O சத�ைக
த,  
ெகா!&ண+க மானதனி+ ேகாைதேய !- ெக!ைட 
அர�ைபதைன+ கD8ம� ேபால 
ழ4தா1  
அர�ைபேய! ெப!க ளரேச! - ெப'�கத5  
வாைழெயன� பிரம� ைவ�த.ற� காேளயிD  
ேவைளெயன+ .த8 ெம�5யேல !- காளமா�  
ேமக� திைடேதா�$ மி�னிைடயி, ெபா�னிறேம  
யாக� �கிலணி( ம�னேம! - ேசகரமாC�  5 
 
ெபா�னைரஞா ணி��டேன NT� பணியழைக  
எ�னவா யா�)க�ேவ ேன4திைழேய !- மி�னைனQ2 !  
ஆ5ைலேம ேலதி'மா ல�றன4த� ேபா�வயி,றி�  
ேம�வைரேரா ம�ெபா$�த ேவ�விழிேய ! - 05ைடேய  
நOசதனி ேலெபா'�)� நீாி� .மிழிெச�)�  
கOச
ைக ேபா:
ைல+ காாிைகேய !- அOJகேம!  
ந4திைண�த க4தர�ெத4 நா7O சர�பணி(�  
ெகா4�
�தி னா2மணி ேகாகிலேம!-ச4த
,ற  
ைகயி, கடக
ட� கா4திவைள யணி(4  
ைதய, .ல��ய24த ச�ேபாகி!- ெசCய8'�  10 
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ெதா!ைட+ கனி
'+கி� ேதா�$ மல'ட�க,  
க!&, கிைண�தவித�+ க!மணிேய !- வ!ட,ற 

�ைல ய'�) 
தி24தெவாளி 
�த
ேம  
ப�:+ கிைணயான பா�கிேய !-ெசா�5,றா�  
எ1ளிள� Nெவா�ேத யில.தி' நாசிதனி�  
ஒ1ளியU+ .�தியணி ெயா!ெடா&ேய!- ெம1ளவைச4  
தா	� .ைழ+காதி ல�னவ�ன+ ெகா�பதி�கீ��  
ேதா	4 தாி��நி,.4 ேதாைகேய ! - `	ெப$�  
ேவ:O J'�)� ெவ'!டமா� ெச�கய:� 
ேபா:O சிற4தவிழி� ெபா�னரேச ! - ேகா:�ேபா2  15 
 
வி�:� பைற(ெமன ேவ(4 ^தலழைக6  
ெசா�ல� த.ேமாைப4 ேதாைகேய!- ெம�லேவ  
க!ணா& பா2��+ கவி�ெபறேவ யி�டெபா�&�  
ெவ!ணீ$� ெந,றியணி மி�னாேள ! - ெப!ணரேச!  
J�&(ட� ேச2��� �ல�கநில 8�பிைற(�  
க�&6 ெசா'..ழ, க�னிேய !- இ�ட
ட�  
அ�தசகா ய�)ாி வானி� மதிக  
ம,ற8ட 5,)ாிவா� ம,றதி�� - 
�தைனQ2!  
அ�த
ைர ய�க� �த8வா ேனயதிக�  
வி�தக0 ேலா�� விாி�ெத�ேற - இ�தைகைம  20 
 
நீதிெவ!பா த�னி� நிசேம (ைர�தெசCதி  
ஆதி
த, ேக�&'4தா ய�லேவா? - �தி!  
நளராச, காகவ�ன� ந,K� ெச�ேற  
உளமாைல வா�கிவ4த �!ேட - இளமயிேல!  
சா�ாிய மி�றி� தனி�தா2 பிாி4தா:�  
ேம�ாிய� தி,;�	 ெம�5யேல ! - பா�கா��  
எ�ைனநீ ேவ!&ெய4த ேன4திைழ
� ேப��  
ெசா�ைனேய, )!ணியேம ெசா�ல+ேக1! - மி�ேன!  
மட4ைதய2ேம லாைச வழி.ழிய� ��  
நட4தவ2பா, காணலா� ந�றாC� - பட24தசைட6  25  
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ெசா+க2ேம லாைசயவ� ெறா!ட�ேம :!டானா�  
ஒ+.மைட யாளமிெத� ேறாெதனேவ - த+கவ2க1  
ெசா�லவறி ேவன�ேபா, ேறாகா (ைனமறேவ�  
எ�ைலயிலா வா�8ன+ேக யா�ற'ேவ� - ந�லாC ! 
 
(தைலமக�, விற5யினிட�� த� வரலா$ ;$த�)  
ேதாைக+ெக� பா�வி'�ப� ��ெசா�ல ேவ!	�நீ !  
ேபாைக+. 
�ேகெள� )!பா�ைட - வாகாC�  
பிற4� வள24த�ேமா2 ெப!ைண�ேபாC ேவ�ேட  
சிற4தி'+ கிெல�ைன யவ1சீற - அறOெசயநா�  
ந,றவ�ைத நா& நட4�ேச வி+ைகயிேலா2  
ெபா,ெகா&ைய+ க!	ைமய� N!ட�8O – ச,$ெம�ைன6  30  
 
ச�ைடப! ணாதாைள� தயவாக ெவ!ணிநா�  
ெவ�டெவளி யான�8� ேவதிய2
� – ச�டமாC� 
ேபசவறி யாமல4த� ெப!வழ+ேக ெவ�றபிற  
காைசய,$ வ4ேதா2 அரச2
�-ேநச
ட� 
ெசCதிெய�லாO ெசா�லெவ. ெச�வமவ2 த4த�8�  
ைமவிழிேய ! நா�)க:� மா$ேக1 ! – ெமCயாC6 
 
(தசா�க�க1) 
(மைல)  
ெசக�திேல ஒ�னா2
� சி4ைத மைலயா�  
மக�தா� ெபாதிைக மைலயா�-உக�ெத�லா� 
(ஆ$)  
வ4த கவிஞ2க5 வாராம லா,றினா�  
அ4த
$ தா�பிரவ�னி யா,றினா�-- J4தாிேய !  35 
 
(நா	)  
ெசா4த வ
த.ண6 ேசாதிவள நா�&னா�  
ந4த5�றி வ4ேதாைர நா�&னா�-ச4தத
� 
(.திைர)  
)�ல'ட� ;டா2+.� ேபாதி�பி ெலா�பாியா�  
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ப�கதிக1 வாC4த பத�பாியா� - ெசா�5, 
(ஊ2)  
சிவஞான மி�லாதா2 சி4ைத� பதியா�  
பவமி� சீகி�&ைண� பதியா� - பவ�கைளேய 
(மாைல)  
மா,றா2 தன+.மன மகி�4ெதா�$4 தாரா�  
ேச,றா2 .வைளமல2 ேச2தாரா�-ேபா,றி 
(ெகா&)  
அறOெசCேத வாழ மனம,றா2 ெகா&யா�  
.ைற4திடா ேமழி+ ெகா&யா� – சிற4த  40 
(ெகாைட)  
கவி)க�ேறா, ேககனக+ காேச ெகாைடயா�  
.விதெலா�றா� தி�க� .ைடயா� –)விதனிேல 
(யாைன) 
வாரண�ைத ேயெகா&யாC ைவ�தவ2பா த�பணிேவா�  
வாரண�தி ேலபவனி வ4த'1ேவா�- பா2வான 
(ஆைண) 
அ�டதி+ெக� லாOெச:�� மாைணயினா ென�.மிவ�  
ச�ட� நட��கி�ற சாமிேய! - இ�டமாC+  
க4தேன ெதCவெம�$ ைகெதா=த� ேனா�நாமO  
சி4ைதயிேல ைவ+.O சிற�பினா�-ச4தத
�  
அ�ன� ெகா	+. மழகி� ெப'மா1ேவ1  
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'கா ெமா�பி�லா 
ைல(4-தி'நா1ேத2  
ெகா!ட'7� ேபா�க!	 .�பேகா ண�தி,ேபாC  
இ!ைடயணி .�ேபJ ரைன(�நா� - க!	  
தி'ேவ ரக�தி,ேபாC6 ேசவி�ேத� ேவைள+  
க'ேவ ர$ெம�ேற க!	 - ெபா'வி�  
தி'ம�தி யா26Jன�தி, ெச�$ ம'த�ப2  
இ'வ2 பாத மிைறOசி� – பாி8,$6  135  
 
சீகாழி I'+ேக ெச�றரைன6 ேசவி�ேத 
மாகாத லாேல வண�கிேன� - ேதாகாC  
தி'ந�\2+ ேககி� ெதாிசி�ேத� ேதைவ�  
ெப'ந� வழிைய� ெபறேவ - க'தி6  
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சித�பர�தி, ேககி� தி'Uல 5�க2  
பத�பரவி� ெபா,சைப(� பா2��- வித�ெபறேவ 
ஐOc$ ெபா�ைன யளி�ேத ன&பணி4ேத�  
ெமCOஞான ேம�ேம:� ேவ!	ெம�ேற -மOஞாCேக1 !  
காOசி)ர� தி,ேபாC+ க!ேடேன கா�பரைன  
வாOைசமி+. ெகா!	ப�கா� வா��திேன� – ஆOேசC  140  
 
அதிகவி'� தாசல�தி ல�பாக 
�தா  
நதி(
� .�றெர�� நாத- நிதிைய�  
ெதாிசி�ேத� பி�) தி'+கா ள�தி  
எாிக!ணா� காள�தி Qச� - ெபா'விலா  
ஞான�N� ேகாைதைய(� நா�க!ட ன�பணி4�  
ஞான6சா2 )�ெபறேவ நா&ேன� - தான�பி�  
கி�&ணா நதியி,ேபாC ேக&லா தா&யபி�  
கி�&ணா ேகாதா)ாி+ ேககிேன� - ச�டமதாC�  
தீ2�தமா& ய
ைன� ெத�னதியி� U�கிேய  
பா2�ேத ென�பாவ� பற4தைத(� - ேநா�தவழி  145 
 
ெச�$ சைர(ெவ�4 தீ2�தமதி� U�கிேய  
அ�$�ைட� ேத�விைனக ள�தைன(�- ந�$த'�  
க�ைக நதிதைன�ேபாC+ க!ேடென� க!.ளி24ேத� 
அ�கதனி� U�கிந�னீ ரா&ேன�- ம�களOேச2  
காசிவிJவ 5�க2 க�னிவிசா லா�சிைய(�  
மாசி
த� ைதவைர(� வா��திேய-Nசி���  
தான தவ ெம�$க�னி தானெம�$ சரைணெய�$  
மானதி' வாபரண� ம�கிெய�$�- 0தன4தீ2  
ஆைலய�க ெள�$பதி னாயிர�ெபா� நா�கள4த+  
காைலக�ைக+ காவ&(� ைக+ெகா!	 - ேசாைல  150 
 
ெசறி4த தி'ந�\2 தி'நக2+. வ4�  
பிறி4�தி' ெவா,றிI2 ேபணி-அறி4�  
வி'�ப
ட� நாேன மி�ேன பணி4�தி'�  
ெப'4�ைற� தல�தி, ேச24ேத- உ'+கமாC  
ஆ7ைடயா2 @,றி'+. மாைலய�தி, ேச24தவ2ெபா,  
றா7றநா� க!	 தைலபணி4� - நா7�  
ம'�ெபா'4�O ேசாைல மைலயி லழக2  
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ஒ'�தியா� ல�Jமி( ெமா�றாC-வி'�ப�  
தி'விழா+ ெகா!ட'ள6 ேசவி�ேத� பி�)  
தி'வலO Jழிதைன6 ேசவி�ேத� - உ'கி  155 
 
நட4�ரா மீJர�தி� நா�ராம 5�க2  
மட4ைத ெபா,பதமா� மாைத� - திட�ெபறேவ  
வ4� ெதா=�ெகா!	 வ4தெவா' காவ&ைய  
அ4தவிரா மீJர�+ கா+கிேய - பி�)  
வயிரவ Nைச+ேக வடமாைல சா2�தி  
அயி�விழிேய ! பா�ப னக�$- ெவயி�ல  
நவபாஷா ண�திேல நா�தீ2�த மா&�  
பவேமக+ க!ேட� ப�மீ! - தவமார  
தி'�)�லா ணி+.வ4� ேச24� ப1ளிெகா!ேடா�  
தி'�பாத� க!	 ெதாிசி�ேத� - வி'�பாC  160 
 
உ�தர ேகாசம�ைக (,ெறா'நா ள�கி'4�  
அ�தா ம�கேள ய&பணி4ேத�-ந�திேய 
ஆ,Kாி, ேசாம5�க ர�ைமெய�க1 ேசாமவ�5  
பா,Kய னாக� பணி4ேத�-ஈ,றிேல 
 
(யா�திைர 
&8) 
ச�.
க� தி,ேபாC� தான
OெசC த4ேநர�  
அ�கணாய+ க2மட� தா+கிேய - ம�காC!நா�  
பா2�ேத� ெசல8�யா� பா2வர8 ெம�லா�  
ேச2�ேத� சாிக!ேட� ெச�விேய! - தீ2�த6  
ெசலவி 5�வைரயி, சி�ன+கா சி�ைல  
உலக� பழி+க 8ட5, - பலவாC�  165 
 
��ப�ைத ேமவிேன� ேதாகாC!இD ைவயா!&�  
இ�ப�ைத ேமவவினி ய�ேக-ய�),ற  
வா�தியா2 த�னக�தி� வ4தி'4� ெகா!	ெவ.  
ேந�தியாC� ேபணிேன� ேந'டைல- வாC�தேத� 
 
(நாரண வா�தியாாி� அக� ெச�ல�) 
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நானிைன4� மாசிவிழா நா�ெகா&ேய, ற�$வள 
மானதி'6 ெச4�ாி ல�$வ4� - மானபர�  
நாரணவா� தியாரகேம ந�ெற�$ ெச�$மன�  
Nரணமா ய�கவைர� ேபா,றிேன� - வா'மி'�  
எ�ேக யி'4�வ4தீ ெர�றா ாிய�பிேன�  
அ�ேகெய� ெசCதிெய�லா ம�பாக- ம�காC!பி�  170  
 
க�ைக ெய	�தவ2த� ைக+ெகா	�ேத ன�$
த�  
எ�க1 .&+.ந�ைம ெயCதியேத- அ�கவ'�  
அ�பாக வா�கியவ2 )ேரா�சி� ெதவ2+.�  
பி�ேப ெகா	��� பிாியாம�- எ�பாேல  
ஓரா! &'ெம� $பசாி�தா ராெம�$  
ேநரா� பரகதிெநO சி�ைவ��6 சீரா24த 
 
(தி'6ெச4�2 ஆ!டவைன வழிபட�) 
க4தவைர( ெம�க1 ச!
கநாத� ெகா:8�  
அ4தவத னார�பமா� கட:� - இ4தழைக6  
ச!
க விலாசமதி, சா24�க!ேட ன�ெபா=ேத  
எ!ண'� பவ+கட�வி� ேடகிேன� - ெப!ேண!  175 
 
வதனார� ப
தலாC மாவி'ப� னானா�. 
சததீ2�த மா&� தி'�பி - விதவிதமாC  
அOசா$ ெபா�தான மDவிட�ேத ெசC�மி+க  
பOசா�சரO ேசவி��� ப!பாக -- விOைசய'1  
ச!
க நாதனி' பாத�ைத� ெதா=�ட�ேபாC  
வி!ணவ'� ம!ணவ'� ேவ!	கி�ற - ப!ணவனாO  
J�பிர ம!ணிய2 �ைண�தாைள� ேபா,றியத,  
க�)றம, றாைலய�க ளானெவ�லா4- த�பாம�  
ஆ$கா ல�க1ெதா= த�$
த லாைனயி�ேம�  
ஏ$�நா லா4தி'நா ளி�வைர(� – ேவ$நிைன  180  
 
வி�லாம 5�ப&ேய ேய�தி&லO சா4தி'நா1  
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ச�னிதியி, றாதிய2க1 ததி�க� ததி�கிண�ேதா�  
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ெசா'+கி� ெசா'+கி�1ேள ெதா�கைல(� க!ேட�  
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ெந,றியிேல யி�டெபா�&� ேந2�திைய+க! ட�ெபா=ேத  
ச,$மட� காவிரக ச�னதமாC - 
,$�  
பரத� பழ+க
$� பாைவ^த� க!ேட�  
பரதவி�� நி�$ பைத�ேத� – சரமேந2  190  
 
விழியி� ம'�	ம� மீ!	வ' மானி�  
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ெப,றவிட� ேதகாம� ேபாCெகா!ேட�-ச,றிைணயி�  
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ந�வழிெயா� றி�ைலெய�ேற நா�&ேன�- ெம�லேவ  
நாளி, கன�த
ைல நா�Nைச ப!Tகி�ற  
சாளி+ கிராமெம�ேற தா�ெகா!ேட� - ேகளி+ைக  
ஆ	ைகயி ேலயைச+.� அ�ைகதைன (�ெபாிேயா2  
நா	மைப ய�தெம�ேற நா�ெகா!ேட� - பா	வ2க1  195  
 
ெசா,கட�கா� ேபரழ. ேதாைக வயி$ச�க�  
ெபா,பலைக ெய�$மன� Nாி�ேத�- ம,றத�ேம�  
ஓதிரதி ப�கன�ேபா! 84திேராம� ெதா=�ேகா!  
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மாதிரத வOசிராணி வாC�தேதா !- �திேய !  
மி�னிைடைய+ க!	 மிக8 மய�கியவ1  
த�ன&யி� கீேழ தைல.னி4ேத� - வ�னமணி  
ேமகைலைய+ க!	 மி.ேசாப மாகிெய4த�  
ஆகமைன� ��.ைல4த த�கேன - ேதாைக  
�கி:மதி, சாிைக6 ேசாதி(� க!டா�ேக  
அகில� நைக+க மதியாேன� - சகிேய நீ !  200 
 
க!டா :ட�மய+.� கால&க! ேடகாம�  
ெகா!டாேல(ேல) ச�லெவ. ேகா�டாைல- எ!&ைசேயா2  
க!ைண மய+.
ட, கா4திெய�ேற ெகா!டத�லா� 
எ�ைன மி�+கெம�ேற யானறிேய� - ெப!ேண!  
ந&+.� பரதவித� ந�	வ ன!ணாவி  
�&��� பயி,ற லறிேய� - �&+ெகா�  
பகில மய�.மவ ளிைடயி� ேதCைவ�  
�கி5$+க ெம�றவ2 ெசா�னா2 --- சகிேய !  205 
 
ெசா'..ழ ல�தைன(4 ேதாைக.ழ ல�றி+  
காிய கவாிெய�ேற காேண� - தி'ேமனி  
வாைட+ .ண�ைதமயி :டலவ2+ெக� றி'4ேத�  
ேமைட�N லா�ெபா&யாC வி!டாேரா- காைட+ 
.ர�;8� ேகாைதசி�திர+ ெகா�டைக (1ளானா1  
பரேலாகி ேபா�நி�ேற� பா�காC- அரகரா  
ெவ�$ ெதா=ேவா' மி'ைமமயி ேலா�ெகா:8�  
ந�$பணி மா$கி�ற ேந2ைமக7O - ெச�$ெச�$ 
பா2�பா ரவரவேர ைப�கிளிைய நா�பிாிேய�  
;2�ெப� றிைவய4த+ ேகாைதத�ேம� - தா+.றேவ  
எ�னறி8� ந�றா யிதமகித� பா2+கி�ற  
ந�ெனறி( மDவிட� நைக+கிடமாC- 
�னமவ1  210 
 
காலைச+கி ெல��ைடய காலைச(� ைக(டேன  
ேமலைச+கி ல�ப&ெய� ெமCயைச(�- ஆல� 
 
(நடனமா�, )�னைக )ாித�)  
நிக2விழியா1 நா�&ய�தி� நி�றா	� ேபா�  
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நைக)ாி4தா ெள�
க�ைத நா& - நைகபலவாC 
 
(அ�மாதி� )�னைகைய+ க!	, தவ�பய� என�) 
நா�N! &'4தெத�லா� நாாிக!ேடா ? எ�மயைல�  
தா�தீ2+க ேவ!	ெம�ப தா4தயேவா ?- வா�).ெம�  

�னவேர ெசCததவ 
,றிவ'� பயேனா ?  
பி�ைனநா� காசிக!ட )ரேமா?- எ�னேவா?  
எ�ேற நிைன�தத�லா� எ�ைகயிேலா� ைடதரேவ  
இ�ேறபா2� தாெளனநா ென!ணா� – ெச�ேற  215  
 
விள+கி, பற4�வி�&� @�வ�ேபா� நாேன  
கிழ+.ேம, காயவ1
� ெக26சி��- உழ+கிேய  
நானட4ேத� ேபாகவர நாாிக!டா ேளாயிைலேயா  
வானவ2ேச னாபதிைய வா��தா�-ேபானெத�லா�  
ச4ேதாஷ மானத�லா, தாதிய2க1 காணவி�.  
வ4ேத னைலவேத� ைவ��ணேர�- இ4தைமய� 
 
(நடனமா� த�@	 ெச�ல�) 
ெகா!டைல4ேத� நா�மிக8� ேகாதாயD ேவைளயிேல  
வ!	விழி யா2ேகாயி� வாயி�வி�	6- ெச!ைட�  
பி&�தகர மானம,ற� ெப!க ெள�லா� 
;&(	6 ச4திரைன வைளவெதா�ேத - அ	+கவைள4  220 
 
திDவாேற ெச�றாரD ேவ4திைழவா யி�வைர(�  
ெவDேவேற ேயகின2பி� @டதனி�- அDேவைள  
இDவள8� க!ேட இவ1நைம(� ;	வேளா?  
அDவள8� நா�ேபா யறிவெத��- கDைவயினா� 
பா2�தறி4� ெகா1ள� ப'பைடெகா! டDவாயி�  
சா2�திவி�டா� ேமாசெம�$ தா�ேபாேன�- ேகா2�த
��  
 
(நடனமாதி� வாயி5� ேதாழிைய+ க!	 வினவ�)  
மாைல(ட� ெபா�னி� வடேம )ைன4�வ�ன6  
ேசைலதாி� ேததிலத4 தீ�&யேதா?- ேவைல� 
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பழி�தவிழி யாேளா2 பாைவதா னா�ெக�  
ெமாழி+கட�கா6 J4தரமாC 
�ேன - வழி�தைலயி�  225  
 
வ4தவைள நா�பா2�� மாேத!நீ யாெர�ேற�  
இ4தமயி 5ன&ைம யாென�றா1 - அ4தமி�ைன�  
��பமதி� வ4�யிைர� �+.ெமம �தைனநா�  
இ�ப ம'��வனா ெய!Tவேபா� – அ�பினளாC 
 
(தைலவனிட�, ேதாழி தைலவிைய விய4� ;$த�) 
எ!ணி (ன+.
�ேன ேயகின�ெப! ணாெரனவ�  
)!ணியவா� &)க�ற ெபாCைய+ேக1 ! - வி!ணி�வா� 
இ4திராணி ெய�$மாதி ேய4திைழெய� $4தி'வாO  
ெச4தா மைர(ைற(O ெச�விெய�$� - இ4தவைக�  
ெப!கெள�லா� 
�)விைய� ேபணிவாி, க!டநாாி  
க!.ளிர இ�மாைத+ க!டபி�)- ப!பான  230  
 
ெவ!கல�ைத+ க!ேடா2க1 ேவ!& 
ன�வி'�)  
ம!கல�தி� ேம�மன� ைவ�பேரா ?- ஒ!ெபா'ளா�  
ப�தைரமா� ��பJ�ெபா� ைன(�க!	 
�ேபா�  
பி�தைளைய ேயவி'�)� ேப'!ேடா ?- உ�தமேர!  
ஆ,றிேல ெவ1ள�வ4 தாலா'O சகதிெகா!ட  
ஊ,றிேல நீெர	�� 
!பாேரா ?-- ேபா,$� 
ம'+ெகா=4�� பி6சியி' வா�சிமல2 க!ேடா2  
எ'+கி�N6 W	வேரா? இ��� - ெப'�தநிைல+  
க!ணா& வ4தி'4தா, க�ைகையேயா2 ெச�பி�ைவ�ேத  
உ!ணா&� த�னழைக ேயா2வாேரா?—ம!ணி,  235  
 
சலதாக+ ெகா!டவ2+ேக ெசDவிைளநீ2 வ4தா,  
.லமா.� ேவ�பிெநC யா.ேமா?- அலகிலா(�)  
இD8வைம ேபா�வி!ணி ேல4திைழேயா ைரயிக�4தா2  
அD8லக� வி�	வரா ர�$
த�- நDவியிவ1 
இ�)வி+. நாயகமா ெம�ேலா2+.� ந�லமி2த4  
த�ப$�கா ம�பிணி+.6 சOசீவி !- ஒ�பிலா+  
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காைள+ .மார'+ேக க!மணி ! அ�வ�லா�  
பாைள+ .ழ5ய2+.� பOசாமி2த�!-ஏைழ+  
கிர�. ம
த.ண ேவ4திைழ யாைமய2  
வர�க1 த'ெம�க1 மயிலா4-- �ர�க2பணி  240  
 
நி,. 
த5யா2 ேநமி+.� க�டைளயா1 !  
ச,.ண .ணால�த ளி�பாைவ! - க,றவ2+கா�  
க�வி+ கடலா�! கலவிெச(� கா
க2+ேக  
ெசா�:+ கட�கா6 Jக�ெகா	+.� -- ந�லவ1கா!!  
இ+ேகாயி� தாதிய2+ேக யா�க1 
த,.&யா�!  
எ+ேகாண� தி,.ெம�சீ� ேட$மி�ேபா!- மி+கான  
கா4திெகா7� ேமனி+ கய�விழியா1 த�நாமO  
சா4த.ண ேமாகன ச84தாியா�!-ேபா4தவேர ! 
 
(ேதாழி, தைலவனி� ஊ2ேப2 
த5யன வினாவ�)  
ஆதியிேல நீ�களி'� பா.U2 எDLாி�  
@தியிேல வ4த'ள ேவ!	வெத�?- ேகாதிலேர !  245  
 
எ�ேகேயா உ�கைள(� யா�க! &'�ப�!ேட  
��கேன உ�U2ேப2 ெசா�ெல�றா1- ச�ைகயிலா(�) 
 
(தைலவ�, ஊ2ேப2 
த5யன ;ற�)  
இ�)வியி� மி+கானெவ� அ�பாவி� ேப'O  
J�ைபயென� ேற�ெப'4 �திேய ! - ெச�பமாC  
நானி'4த ஊ'மி4த ந�ைகயைர ேவ�ட�8�  
கானிட�க1 ெச�றைத(� காவிய�ேபா� - வாC நிைறOJ4  
�திய2
� ெசா�5(�க1 ேதாைகேம லாைசெகா!ேட  
@திதனி� வ4தெத�ேற ெமCெசா�ேன�- பாதிமதி 
 
(ேதாழி, தைலவியி� அ'ைமசா,ற�)  
ஒ�பாகி ய4^தலா ேளா�மதி வOசக�ைத�  
த�பாம� ேக1நீ! ச4தனேம! – ெச�பா4  250  
 
தன�தாைள நீ2;	4 த�ைமேயா? அ�றி�  
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தன�தாேல ெவ�:4 தரமாேமா?- மன�தா� நீ2 
ெவ!கல��+ ெகா�தவிைல ெகா	��� ெபா�ைன  
ெவா!கல�ைத+ ெகா1@ேரா? ஏ�ெமன - ந!பாC!  
அைர+காசி, ெகா!ட பாியா,ைற� தாவாெத�  
$ைர�பா ரைதயறிQ ேராநீ2-தைர�பாேல  
அ�ைதமக ேளாயிவ1தா� ? ஆ'�வி'� பா6சர+ேகா?  
J�தவிைல ேயா?உம+.6 ெசா�:�கா!! - உ�தமேர!  
அ�)ைவ�தீ ெர�றா ளதி'பா, றினேம  
பி�)மவ ெள�ைன(� ேபணிேய – க�ைறவி�ட  255  
 
ஆ�ேபால ேவம$. ைமயேன ! அ�.ெசா�5�  
பா2�ேபா ெமன�பக24த ைப�கிளி
� – வாC�பா.�  
 
(தைலவ�, தைலவியி� எளிைம சா,ற�) 
ஆல�ேபா� நீலவிழி ய�கய,க! மாதரேச  
கால�ேபா� வா2�ைதநி,.� க!டாேய! - சால�  
பசி�தா2 ெபா=��ேபா� பா:டேன அ�ன�  
)சி�தா2 ெபா=��ேபா� ேபாெம�$- இைச��
�ேனா2 
 
(தைலவ�, ேதாழியிட� பைணய� வினவ�.) 
ெசா�ன கவிைதையநா� ேசாரா� உைர�த8ட�  
எ�னெசCய ேவ!	�கா ெண�$ைர�தா1- அ4ேநர�  
ெப!ேண! பைணயெம�ன? ேபதகமி� லா�ைர�தா�  
எ!ேண ென	�தளி�ேப ென�$ைர�ேத�- ெப!ணா2  260 
 
(ேதாழி, தைலவ�+.� பைணய�;ற�)  
அ
ைத(மி� தாராள மான மனதா,  
ச
சயமி� லாதைண@2 சா�!- க
கிைண4த  
க4தர�தா ைள�)ண'� கா
காீ (�பைணயO  
ச4தன�தா, ெக!ப�ெபா� சாதிைர+ேக-ந4தா  
பாிசா ரகமாத2 ப,$வ2ெபா� 0$  
பிாியா� ேதாழியOJ ெப!க1 -- விாியாத  
மி�னலா ய�மாத2 ேவ!	வ2ெபா� ஐOcேற 
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அ�ைனய2+.6 ேசைல+ ைக�ப�ெபா�-- க�னி  
.ளி+.� களபவிைல ெகாOச 
�பதா�ெபா�  
ெதளி+.� பனிநீ2� ப�ெத!ெபா�-கிளி+.ைரெசா�  265 
 
மி�னா1 தன+ெக�ேற ேவேற ெகா	�பெத�லா�  
ெபா�னா யிர�கிழிேய ! ேபா��கா! ! - 
�ேனயிD  
வாயிெர�ெத! B,ேறாேட ஐ�ப�ெபா� ��ெகா	�தா,  
ேறாயித�தி� ேவணJக� ெபறலா� – வாயினி+க 
 
(தைலவ� ஈராயிர� ெபா� ஈத� ) 
உ!ணலா மி�னிதழி P$ம
 ைதெய�றா1  
எ!ணிQ ராயிர�ெபா� ஈ4�பி��� - க!மணிேய!  
கா�பாCநீ! உ�னிர!	 ைக�பி&நா�! காவாேய�  
தா�பா' மி�ைலெய�ேற� தாதிெசா�னா1 - பா2�பா2+.  
வாC�ேபா+ேக ென�றவச ன�பழைம (!ேட  
ேபாC�பா2+ேக ென�ேற )க�$நி�றா1- ேவC+க=�தா1  270 
 
(தைலவ� ேதாழியிட�� அைடயாள�ேக�ட�) 
ச�மதி�தா� கா�ெகா:J6 ச�கி5ைய நீவா�கி  
ந�மிட�தி� வாெவ�ேற� நாாிேய ! - வி�மி�ேபாC+ 
 
(தைலவ� தாேன நிைன4� வ'4�த�) 
ெக�ட.&+ ேக,றெத�ப� கி�&னதாC6 ெசா�னாேளா?  
க�&நிதி+ காரென�ேற கா�&னேளா ?- இ�டமாC�  
ேத&ய
1 7�தனிேய ேதேன(� கா55�ேபா  
ஓ&வ4� பாC4தெத�ேற ஓதினேளா ?--ேகா&தரO  
ெச�றா	4 தீ2�த
ைன� ேத& வ5யவி�ேக  
ந�றாக வ4தெத�ேற நா�&னேளா?- அ�றி+ 
.ர�கா�ட� ெகா1ளவி4த+ ேகாமாளி யாெம�$  
இர�கா ளிய�பிேயா ! ெய�ேனா ! – வர�பாக  275  
 
நாலா$ நாழிைகயாC நாாிவர+ காணாம�  
ேவலா( த�பத�ைத ேவ!&ேய - 0லா�  
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இைடயா7O ச�மதி�தா ெள�றெசா�ைல+ ேக�டா�  
கிைடயாத ர�தின+ கிாீட� - அைடயாள� 
ஆக� த'வாெள� றாைணயி�ேட ன�ெபா=ேத  
ேமாக6சகி (�எ�க! 
�வ4தா1 – தாக�தா� 
 
(தைலவனிட�, ேதாழி �� ெச�$வ4தைத+ ;ற�)  
பா�கிநீ ! ெச�றெசCதி பாேலா சீேலாெவனநா�  
ஏ�கிேன� பாெல� றிய�பிேய - தீ�கிலா�  
��ெசா5� ப�டசலO ெசா�ல� ெதாைலயா�  
ேபா�ெமன+ ைகயேன ேபா�ெம�றா1 - ஏ�ெசCதி  280  
 
எ�ேற பதறிவ4த ெய�Kதி ய�ைமபா,  
ெச�ேற நட4தெசCதி ெச�பிேன�-அ�ேற]  
ேபா4த 8தார�+.� ெபா�$'�) Wர�+.6  
ேச24த மானO சி$�'�) - ஆC4த  
அறவ�+. நாாி யற��'�) ெநOசி�  
�றவ�+. ேவ4த� �'�) - 
ைறைமயாC  
ஆC4தவேர! இ+கவிைத யாதியிேல ெசா�னெத�லா�  
ஏ4திைழேய ! ேக�&'�ப தி�ைலேயா?- ேச24த)க�  
ஆடவராC வ4தா லைழ��வர ேவ!	ம�லா,  
;ட8�நீ ச4தயமாC ;$வேத� ?- Uட  285  
 
மதியாC ! பண�ைத
�ேன வா�கிவர லாேமா?  
)திதாயி� ேபாபண�ைத� ேபா,ேற� - சதிகாாி !  
��மதியா� வா�கிவ4த ெசா2ணமைத நீெகா	��  
ந�மதியா ைனயேனேபா நாாிெய�ேற- அ�ைனயா2 
இ�ப&ேய ெசா�னா ளிேதாபண�ைத ேயெகா	��  

�)ாி0 ேலாைன(�ற� 
�னேம - ெச�பமாC+  
;�&வா ேரன�மா ேகாபி+க ேவ!டா
�  
பா�&ேல நீயிெர�$� ைப�கிளிபா�- நா�டமாC  
வ4ேத னவ7� வ4தமா� பி1ைளெய�ேக ெய�றா1  
இ4தா பாிச மிண�கியவ2 – த4தைத(�  290  
 
அ�ைம வா�ேகென� றவ2பா, ெகா	�திெட�றா1  
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ச�மதி�� வா�கா� தவி�பாCநீ - ��மிட�தி,  
ெசா�லவ4ேத ென�றத,.� ேதாைகயவ2 வாரம�	�  
ெம�லவவ2 ெபா$+க ேவ!	ெம�$ - ெசா�5�  
பண
&�ைப வா�கி� ப'4தன�தி, ேச2�� 
மண
&+க வ4த மதைன+ - .ணமாக+  
;�&வா ெவ�றவேள ;றி�த4 தா1ெகா:ெச�  
றா�&யதி Yபர�தின மானசகி – கா�&ன� 
 
(தைலவ�, ேதாழியிட� தா� மகி�4�;ற�) 
சீைதெய� ம�ைமய�$ ேத�கி6 சிைற($ம�  
ேபாைதயி:� ெமC�பரத� Nமியிேல - காத5னா�  
அ+கினிைய U�& வல�வ'�கா ல4தனி:�  
மி+க வ�ம� விைரவாக- 
+கிய2  
தி'வாழி கா�&நி�ற ெசCைகேபா� த�பி  
ெப'நாக பாச�ெப$�கா� - அ'காக  
வ4த க'டைன�ேபா� மாேதயD ேவைளெயன+  
க4த மகி�8ேபா லானேத- ச4த
$� 
 
(தைலவ�, தைலவியி� ெகா:J ெப,$� தைலவியிட� ெச�ற�) 
அ+ெகா:ைச+ ைகநிைறய அ�பாக வா�கி ெய4த�  
இ+கணிைண+ ேகயணி4ேத ென�மயலா�- ெவ�கமிலா  
நாேன ப	�பாிைச நாாிக!	 ேவ�ைடயி�$  
தாேன ப5�தெதன6 ச4த
,$ - மாெனCவா1  300 
 
ேத&� தவி�பாேள சீ+கிர�வா '�ேகாெவ�  
றா&� )ளகி� தணி
ைலயா1-ேவ&+ைக  
ஆகேவ 
�னட4தா ள4தமி�ைன நா�ெறாட24�  
ேபாகேவ பி�வ4ேதா2 ேபா,ற6சீ-தாக�ேபா� 
 
(தாதிய2 )ைடW�4� பாிகசி�த�)  
ம6சா�நீ வா'ெம�$ மா�ேபால+ கி�டவ4�  

6சாணீ ள�தி=�ேத� 
�னி�றா1-அ6சண�தி�  
அ�)ைடயா1 ேபாெலா'ெப! ண�தாேன ! வா'ெம�$  
எ�பிற@! வா'ெம�றா ேளெயா'ெப!- 
�பாக  
வ4�மறி� த!ணாவி1 வா'ெம�றா ெளெயா'ெப!  
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இ4�
க� பாைவய ாிர!	ேப2- ச4ேதாஷ  305  
 
மாகவ4ேத த�`!நீ ரா'ட� வ4தெத�றா1?  
தாக
�ேபா ேலா2கிழவி தா��வ4�-ேமாகமாC�  
ேபரனா2 வ4தீேரா ? ெப!ணா ெய�$ைர�தா1  
�ர8ேமா2 க�னிவ4� �!மைறவி�- சாரநி�$ 
 
(தைலவ� தாதிய2க�.� பதி� ;றி அம2த�)  
மாமனாேர! வா'� வா'ெமன+ ேக�டா1  
ஆம�மா ெவ�றிவ2க� ேகாதிேய - காமமாC  
0$நாC ;&ெயா' ெநா!&மா�ைட+ க&+க  
ேவ$)க 5�றிெயா' @!ெச&யி� - �$ ).4  
த�ெபா=� ெவ�)5ெயா� ற�ேக கிட4�க!	  
த�பவிடா ம,பி&+க� தா�ப��.� - அ�ப&ேபா�  310 
 
@ணிகளாC+ ;&ெயைன ேவதைனேய ெசCயவ�ேக  
நாணமிலா மாமிக!	 நாணிெயா' - ேகாணமதி� 
ஓ&� ப��கிடநா �1@�&� ேபாC).4�  
ேவ&+ைக யாCதட�தி� @,றி'4ேத� - ;&ேய  
ெவ!சா மைர(� மயி�விசிறி நாலா$�  
ப!பாO சி$விசிறி ப��டேன - த!ேச'�  
ப�னீ2+ கலசெம	� பி��வி+க+ காளாOசி  
மி�னா2+.� க!ணா& ேவணவத� - ெபா�னா�ெசC  
ைகவிள+ேக நா�. ப+க� பர8மOJ  
ெமCவிய2�தா ெலா�றிர!	 ெவ�&(ட� - அCேயா  315  
 
அட�பெமா' நா�. மாக வ4தவ�  
மட+ெகா&யா2 ெகா!	 வைள4தா, - கட�பவரா2 ?  
இ4திராதி ேபாகமத, ெகCதாேத ]மயிேல !  
இ4திராணி யி�தைன( ேம,.ேமா ? - ச4ேதாஷ�  
ெகா!ேட நா� ந�மாத2 ;	� ெகா:வி'�ைப+  
க!ேடய� மாமிெவ. காதலாC� - ப!ேட  
பழகியி'4 தா1ேபா:� பாதகிதா ேனெநOசி� 
அழகி வா'�ேகா ெவ�ேறென� - றழகீ'�  



139 

 

இ4தெமாழி நீய� கிய�ெப�றா1 வ4ேத  
ேந,ற4த ெமாழிேக�	 வா,றிேன� - சி4ைதயிேல  320  
 
அ�)ேபா, ெபா�கமல மOசிலாி பிள84  
தி�ப2 ெபா'�&ைல(O ேச2��ைவ�ேத – எ�பா� 
 
(தாC, தைலவனிட��� பச�பி+;$த�) 
ெகா	�த��ப நான�ைக+ ெகா17�கா� ேம:ந�  
இ	+கைண6ெசC மாமிெசா�வா ளி��� – அ	��� 
 
பழகவிைல ெய�ேறாநீ2 ப+கவச ன�?ேதா  
சலதிவ4த ேதா
�னி� ேகJவாமி !-உளமிவைள�  
பா2�ேபா ெமனநிைன4ேதா? ைபெயா	ெபா� த4தவைர6  
ேச2�ேபாெம� ேறாநா�க1 ேதவாீ2 - வா2�ைதெசா:4  
�திேய ! உ�கைள(O ெசா�5 நி$�தினேளா?  
மாதி�ேம� நீைவ�த வாரமிேதா? – ஆதி
த�  325  
 
எ�ைனயா! உ�க1.ண மி�ப&தா ேனா?அல� 

�ன
�க1 தாயா2 ெமாழிமதிேயா? - த�னிேல  
நாமாக� ேபாகி:�க1 ந�ைகமதி யாெளனேவா? 
@மா!நீ ராேர�� ேவ,றா�க1- தாமாக  
இ�.வர+ க!ட�!ேடா ? ஏேதா யிைவயறிேய�!  
உ�க1மன ெவ�கேமா? ஓ�@2 !- அ�.ன� . 
 
(தைலவ�, தாC பச�ப:+.� பதி5$�த�)  
��வி�ட ெசCதிெய�$ ெசா�5� பச�பினா1  
ஏ�மி�ைல ெவ�க4தா ென�ேற�நா� – ேகாதி� 
 
(தைலவனிட��, த� மக1 க!ட ச.ன� விள�ப�) 
பழந=வி� பா5ேல பாC4த�ேபா� வ4�  
மிளமறி+ .ைளயறியா ெத�ன - அலறிநி�றீ2  330  
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இ�.நீ� க1வர8� ெம�லேவ க!ட.றி  
ச�ைகயி�றி நா�)க�ேவ� ச�தியமாC - ந�ைகயிவ1  
 
(ேமாகனவ�5, ேகாவி:+.� ேபா.�ேபா� ேக�ட ந,.றி)  
இ�$ைதய� ேகாவி:+. ேளகி: மசாீாி(�  
ந�$ன+கி� ேறவ'மி4நா ெளனேவ - நி�றறி4�  
ச�னிதியி, ேபாகி�மணி6 ச�தெமா�$ ேக�	டேன  
எ�னவதி ெசயெம� ெற!ணிேய - க�னிதா�  
நி�$ெதா=� ேபா�தி' நீ$O ச4தன
�  
அ�$நயி னாரணி4த வார
ேம-ெச�றறி4� 
 
(ேகாவி5�1 சாமி ச�னிதியி� ேக�ட ந,ெசா�.றி)  
ந�பியா2 ெகா!	வ4தி4 ந�ைககர� ேதெகா	+கி�  
த�பிரா னாெமா'வ2 த�ேபா+கி� – உ�ப'+.�  335 
கி�டாத வா�8ன+ேக கி�	தி�ைற+ ெக�றாரா�  
ம�டா2 .ழ5மன மகி�4� - க�டாக� 
 
(N விNதி வா�.�ேபா�, �!டாவிள+. ேசாதியாC எறித�) 
தாதிய2க1 Wழம$ ச�னிதியி, ெச�றிைலவி  
Nதியைத வா�.� ெபா=திேல - ஆதி
த� 
வாடாம� நி,.மணி விள+.� தீப)�ப�  
ேகாடான ேகா&தர+ ேகாைதக!	 - நாடா7�  
ேவ4த'+.� கி�டாத ேமலான ந,ச.ன4  
தா4தனிேய க!டெத�ன6 சாரமைத – ஏ4திைழதா� 
 
(அ�ம� ச�னிதியி�, N மOச1 ெபா�டல� க!ெட	�த�) 
ஐCய
,$+ ெகா!	1ளி ய�ைமெய�� க'ைண�  
ைதய:,ற ேகாயி,றி'6 ச�னிதியி� - �Cயநிற  340 
மOசைண(� பி6சிமல2 மா5ைகயி ேனா	ெபா&  
மOசைள( ெமா�றாக ைவ�தி'+க+ - ெகாOJகிளி 
 
(ெதCவாைனைய வண�.�ேபா� அ!ைடயி� ேக�ட ந,ெசா�)  
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க!ெட	�த� .1ள� களி;24� ெதCவாைன  
ெகா!டதி' ேமனிக!	 ெசா�:ைகயி� - அ!ைடயிேல  
நி�ெறா'வ �+ெகா'வ� ேநய
ட �ன+ேக  
இ�$
த� ந,கால ெம�றாரா� – கனதன�தா1 
 
(ேவதவாசிாியைர ஏ�	+.றி ேக�ட�)  
ேகாயி5ேல க!டநல� ெகா!	 மகி�4ெதன+.  
வாயி5ேல ேபாCேவத வா�தியாைர- ஆயிைழயா1 
 
(ேவதவாசிாிய2 ஏ�	+.றிைய+ ;$த�) 
;�&வர6 ெசா�5மண� ெகா!	ேபா டச�ேக�டா1  
ஓ�&� ப&பாைல யி�டாC4� நா�&�  345 
 
உய24தவராC ெநOசிேல உ!ைம (ளராC  
நய�ெபறேவ ேபJ� ந�லாராC - வய�)ாி(� 
ம�மதைன� ேபாேல வ&8 
ைடயவராC  
ந�ெனறிேய ேபJ� ந	வினரரC – ெபா�ைன+ 
ெகா	+.� .ண�தவராC+ ;ட:+ காவராC�  
த	�ெதா�$Oெசா� லாதவராC - அ	�தவைர+  
கா+கி�ற ேகாவாC+ க'�தி� ம$விலராC  
ஏ,.� .ண�கேள யி�லாராC� - பா2+.1ேள  
பா+கிய�க1 ெம�த� ப'கினரா (�ேபா. 
ேபா+கிய�தி� ெம�தமன� N!டவராC- ஏ,கேவ  350 
 

�P�க1 க,றறி4த 
+கியராC யாவைர(�  
இ�னாாி� ன�கெம�ேற ெய!TவராC -- மி�ேன!  
பழகி� பிாியாராC� ப�ச 
ளராC  
அளவி� கைல0 லகராC+ - களவ,ற  
மான பரராC ம$வ,ற ேவதியராC�  
தானதவO ெசC(4 த'மராC - ஞான�  
ெபா'4� மன�தினராC� Nச5ல ராேயா2  
வி'4�மி�ைற+ ேகவ4த தாெம�ேற - அ'4தவ�தி�  
மி+க வா�தியா 'ைர+காயி� மகி�4�வ4  
ெத��டனி+ கைதெய�லா மிய�பினா1 – அ+களி���  355  
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ேப6சிய�ம� ெகா!டா	� ெப!ெணா'�தி (!டவைள  
ஆ6சிையவி� &�ேக அைழ��வ4�- N6சியOெசC(�)  
அ�மா! ஒ'க'ம மாகவைழ� ேதென�$  
இ�மா� திர4தா னிய�பினா1- அ�மா�  
ேகாயி:+.� ேபான
த, ;டவி'4 தவ1ேபா�  
ஆயிைழ+.6 ெசா�னா1நா� ஆெம�ேற�- தாயத�பி�  
வா�தியா2 ெசா�ன.ண மாறா �ைடயவராC  
ேந�தியாC 
�மகைள நீ�காம� - கா��ைவ���  
ேதாய8ம� பாCேவ�த ேதா�திரOெசC ேவா�மக�.  
நாயகனி� ேகவரவி4 நாெள�$ - தாயா2ெசா�  360 
 
ெப!வி'�)� காைல பிதாவி'�)� வி�ைதேய  
ந!Tதன� வி'�)� ந,றாேய - ஒ!TதலாC ! 
;ாியந, J,ற� .ல�வி'�)� கா4தன�  
ேபரழைக ேயவி'�)� ெப!ெண�ேற - சாரமிக  
ேவயவ2க1 ெசா�னெத�லா� ெமCயா. ைமயேன!  
ேநய
ட� மக1ேபாC நி�$ெகா!	 – தாயறி4தா� 
ேபா�ெமன ெவ!ணாதி� N�ெகா& (�களழைக+  
கா�.ளிர6 ெசா�ெல�$ காதலாC - மா�ெசா�ல+  
ேக�ேட மய�கி+ கிைட4த�ைட� )!ைணநா�  
கா�ேட� ெவளியி5ைத+ கா�	வேதா ?- @�&ேல  365 
 
ைவ��ைவ��� பா2�தி'4த மாதி� மய�தவி2+க  
இ�தைனநா1 ெதCவ மிய�பினேபா� - உ�தமேர!  
நீ�களி�$ வ4ததனா� ேநாிைழ( 
�க1வச�  
நா�க7பசார நவி� வ�ேவ�?- பா�காC  
நட+க வைகயறியா1! நாP�ட 8!பா1!  
தட�தி� ப	+கவி�னO ெச�லா1 ! - மட+ெகா&+.  

�னா� வயெசனி� 
,றி	
� ேனதிர!ட  
ெத�ேனா ! க5கால� தி�திறேமா ! -ெசா�ேனேன  
த�& ேய�ைர+.4 தாதிெயன ெவ!ணா�  
.�&வள2� ேதேவ�ைட+ ெகா17�க1!- எ�&ேபா�  370  
 
ந6Jமர மானா:� ந�டமர மா.ெம�ேற  
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இ6ைசைவ��� ெப!ேணா &ண�.�ேகா !- மி6செம�லா�  
நா�)க�வ ெத�ன? உ�க1 நாாிைய+க! டா�ெதாி(�  
எ�பதறி ெசா�ேக ெனன8ைர��� - தா�ேபானா1 
 
(தைலவனிட��, தாதிய2 ப1ளியைற+. ஏெகன விள�ப�)  
மாேத! ம$�திர!	 வOசிய2க1 வ4�த�ைக  
மீேத ெயன�ைகைய ெம�லைவ�த� -- ேகேதேதா  
ேதா�திரமாC6 ெசா�5ய4த6 ேசாதி� பளி�கைறைய� 
பா�த'ள ேவ!	� பரா+ெக�ேற – வாC�தமணி 
 
(ப1ளியைற வ'ணைன) 
ம!டப�தி, காம ம'4தைறயி� ம�மதனா2  
ச!ைடயி�	� ேதா2+.� சம2+கள�தி� – எ!&ைச+.�  375  
பா2+கி� மண+.� சDவா�� பாணிதனி�  
ஆ2+.� வி'�ப
$ ம�பல�தி� - ஏ,கேவ  
ப�னீ2 சல�ைதவி�	� பா�.ெசC(O ேச,றைறயி�  
எ�னா7� Nமண+.� எ�ைலதனி�- மி�னா1  
மதன நதிைய மறி+. மைனயி�  
இதனா, றி	4தி'வி னி�5� – கத
,றி 
ம�மதனா ெரC(மல2 வ4�தி'� N�காவி�  
அ�ன மரசா ளர!மைனயி�- இ�ன�  
கயிைல+ கிைணெயனேவ காT மிட�தி�  
மயிைல� )ண'� மணவைறயி�-ஒயிலாக+  380 
 
;�&ேய வ4�மல2 ெகா!	)ைன ெம�ைதயைத+  
கா�&னா ர�கி'4� க!ணாேல-நா�&5த�  

�காணா மOச 
=வதி:4 �+கியி	� 
ந4தா
� ைல6சர
� நா�காணி�-எ�பா�  
மத�சித$ 
�ைல மல26சரேமா? அ�றி  
வித�ெபற விதானி�ேபா ெமCயாC-அத�பிாிைவ  
இ�ன மறிேயேன ேய4திைழேய யDேவைள  
ச�ைனெசCேதா யDவி'வ2 தா�ேபானா2- க�னிைககா� 
 
(நடனமாதி� வ'ைக) 
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த!ைட )ல�ப6 சத�ைக கலகெலன+  
ெகா!ைட யதி,J'�)+ ;�தாட6-ெச!ைட�  385  
 
பி&�தி'+ ைகவைள ேபச ^த�க1  
�&+க+ கய,கணிைண J,ற�-த&�தைன�  
பத+க� பளி6ெசனேவ ப�	ைட(� ேச2��  
விதி2�� 
ைலயிர!	� @�கி-மத2��டேன 
 
(தைலவைன+ க!	 நடனமா� வண�க�)  
வOசிதய ெநOசி.ழ� மOசிவர வாOசியிவ1  
ெகாOசிமய� மிOசிவ4� .�பி�டா1-அOச5ைக 
 
(தைலவ� நடனமாதிைன+ க!	 விய�த�)  
க!ட8ட ேனயிவைள+ க�&ெயா' 
�தமி�	+  
ெகா!	விைள யாடெநOJ+ ;�தா	�!- த!டா2 
வதன� தி'வா1 ம$.ெமைன� பாரா1  
கதவி, க'.நி�றா1 க!ேட�-விதமி�	  390 
 
ந,Jவாி ேலெய=�� ந�ைக('6 சி�திரேமா !  
சி,றிைடயி� பாைவநி�ற சி�திரேமா !-வி,)'வ  
மி�னாைள யி�னெத�$ ெமCயறிய மா�டா�  
த�னாேல ேத&� தவி+.�கா�—அ4ேநர� 
 
(தைலவ� வ!&ைன+ க!	 விளி�த�) 
;4த� 
&�ததிேல ேகா2�தபி6சி� தா2ம�ைவ  
ேமா4� கிரகி+கவ4த ெமாC�தவ!ேட! - ஆC4தைத+க!(	)  
அD8'ைவ ேநா+கியி�ேக ஆயிைழேய ! வாெவ�ேற�  
ெகாDைவயித� நீ�கா+ .$நைகெசC - திDவிட�ைத  
ேநா+கினா ெள�மா� ெநா&+. ெநா&ெப'க  
வா+கினா ள�ைதயறி யாேத – எ,கேவ  395 
 
ெகாOசவய ேசெவா'வ2 ;&யறி யாேத  
மிOச
ன� நா�பழகி ேமவைலேய - ெநOச�  
கல�.ேம நா
னேம ைக�பி&��+ ;&,  
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�ல�க� )ண'ெம�ேற ேதா�றி – வில�கா� 
 
(கலவி வ'ணைன ) 
தாேனேத 	�ேநாயாC தா�4த
4தி ெதா�டைழ�ேத�  
மாேனதா ேன மய�கி வ4தைணயி, - ேதேன!  
திர!டவித ழாளி'4தா1 ேதக��6 Jரைணயி�லா  
திர!	கர� தாெல	� தைண��� - )ர!ேடேன  
�கிைலயவி�� ேதேனாநா�! ேதா1�கிைல நீ�ேதா  
சகிேய! அவ1மா2) த�னி� – உகி2கேள  400  
 
ைத+.ெம�$ பா2�ேதேனா! ச�ன�Oச பாைத(ெம�  
ெமC+. மணி4ேதேனா! @ணாக6-ச+கியமா�  

�ன'4�� ெவ,றிைலைய 
�னா �மி�4ேதேனா!  
சி�னமயி� தரநா� தி�ேறேனா! - த+கெதா=�  
).4தவா 	�)=+ைக ேபா�டா,ேபா காெதன6  
J�மா மாெல� றி'4ேதேனா - ஆC4ெதன� 
ைமய� திரைளெய�ன வாயினா, ெசா�ல
ைல 
ைநய� பிைண�திர!	 நாழிைகயாC+ ைகவி�	 405 
 
நீ�காம� ேமாகி�த4 ேநர� இ'+ைகயிேல  
N�காW� ெந�ைலநக2 ேபா,றரச� - ஆ�.வ4�  
ேவ�ைடெவளி ம!டப�தி� @,றி'4தா ராமவைர�  
ேப�&ெசCய� தீ2�த� பிரசாத� - நா�&லDL2  
மி+கதல� தா2கள4த @திவழி யாC+ெகா	�ேபா�  
அ+க'ம� தா�வா�திய ம�தைன(4 – தி+ெக�லா� 
ேக�க 
ழ+க�நா� ேக�ெட=க ேவெநகி�4�  
வா�க! மயி,கர�க1 வா�கா�-தா�	ைணைய  
நீ+கெவ�றா ல�றிேல ேநயமி.4 ேத�யர  
மா+.ெம�ேற ெய�கா லைசேயேன-N+கர�தா1  410  
 
த�மா� மி.4� த=வினேதா ? வி�	வி�டா,  
J�மா விராெள� ேதாைகதா�- வி�மேவ  
க�&னேதா ? எ�ேனா ?அ+ க4த2வ2+ .4ெதாி(�  
ெகா�&யேத� பாைவெநOJ+ .4ெதாி(�- இ�டமாC�  
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Nணவைண� தாெள�னா� Nாி� தவ1கர�ைத  
ேவணவித� தா�ெநகி�4� வி�ட8ட� - நாணமைத+  
காம� வி=�கினேபா, ைகெநகி��தா ெய�$ெமா'6  
சாம மைல+ெகா	�தா1 ைதயேல !-நாமைத(�  
ெமCயாC நிைன�தவ�ேக ேவணவித� )க�$  
ெமCயா ெலா'தைல யிண+கிேன�- ெநCயா�  415  
 

&�த.ழ லா1மகி�4� 
�ன'4�� பா+ைக�  
ப&+கமதி :மி�4� ப�னீ2-வ&�தைள4த  
ச4தன�தி ேனாேட தனி6சDவா ��)=.�  
அ4த
,ற ைகயா லவ1கைர���-எ4தர�ைத�  
பாராம ெல��ட:� பாராெமC� தைண+.4  
தாராள மாயணி4தா1 த�ைகயா�- ேநராC  
அவ1தன+.� நா� மணி4ேத னி�ெபாிேதா !  
.வலய�தி லா2+.மி� ;டா�-)வனெம6J�  
க�னிெய�ேனா 	�கல4தா1 ைகயா� சரமணி4தா1  
தி�னவித மாOJ'74 ேத�த4தா1-அ4ேநர�  420  
 
சா4த.ண ேமாகன ச84தாிைய ெய�ம&யி�  
ஏ4தி ெய	�த� கி'�திேய- N4ெதாைடய�  
W	
& 
தலாC� ேதாைகய& வைர(�  
;	� )ற�ெதாழினா� ;�&னைத - நா&யறி  
உ6சியிேல ெய��கிைர I�றிேய ேகாதிவி�ேட�  
க6சிைலயா மி��தைல+ கDவிேய- எ6சி�  
உறேவ Jைவ�திதமாC ஓ2வா+காC நாவா�  
மறவா� நீவிமல2 விழிைய�-திறவா�  
ேநேர Jைவ�திைமைய நீ+கி^னி நாவாேல 
ஏேர ($�விழிைய யாநீவி – யாேர��  425 
 
உ!டா� மறவாத ஓாிதைழ நா�Jைவ��+  
ெகா!ேட ^னிநாவா, .,றியிள - ந!ேடேபா,  
ப�லா ல=�திய4த� பாைவய2 கேபாலமைத  
ெய�லா� வைகயாக ெம�ேறேன - ந�லா7�  
;சி6 சிாி�திடநா� ேகாதாC தி'+க=�தி�  
ஆசி�� ெம�ைமவ�ைம யாCJைவ�� - ேநசி���  
ப�லா:� நாவா:� ைபயேவ நான=�த6  
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ெசா�லா லட�கா6 Jக
,றா1- ம�லா&+  
ைகUல4 த�னி, கனிய6 Jைவ�ெதயிறா�  
ைவயா 'கிரா� வைள�த=�தி6 - ெசCய8'+  430  
 
;விள மதி^� ெகா=�கனி� தன�.ைழய  
நீவி ^னிைய ெந'&ேன� - ேதவிசி$  
ெநOசிேல ெயயிK�றி ெவ.ேநர4 ெதாழி�)ாி4ேத�  
மிOJவிர லா:� நாவினா:� - ெகாOச
4தி  
மீேத ெதாழி�)ாி4� மீ!	
ழ4 தா1பர	  
மாேத )ற4தாளி� வ�விர5� -- ஏேத��  
நானறி4த ம�	ெம4த� ந,கர�தா� ெசC�ம�., 
றானம�. ெசCெதாழினா� சா,$ேக� - யானறிேவ�  
உ�ெதாழி�க ெளா�$ 
ைரயாேத யி�ன�ேக1  

4�விர லா�ெதாயி� 
ைல+ெக=தி – அ4தமிலா�  435  
 
ப,.றிக1 J�பன�க1 ப!பா� நக+.றிக1 | 
�,$ெதாழி� தாடனO ெசC��கா! - 
,றிய�.�  
க!ேட காிகரமா� ைக�ெதாழிைல ேய)ாி4�  
ெகா!ேட ந�மா� .ண�க!ேட� - உ!ட�ேலா  
ம,ற� ெதாழி�களைத மாறா� நா�ெச(�கா�  
க,ைற+.ழ லாளாவி+ க�&னா1- J,ற�  
ெதா	�ேத ெனா'விரைல� ேதாைக மயி�ேபா,  
ெகா	�தா1 .ரலறி4� ெகா!ேட� - அ	���  
)ண24ேத னத�பி� )	+.ர:� ;வி  
அண�க�ன+ .ர: மாகி – இண�கிேய  440  
 
காைட+ .ர:� காியவ!	 ேபா,.ர:�  
ேபைட+ .யி,.ர:� ெப!ெகா	�தா1 - வாைட  
மயி: 
'கி வசமி� தடைகயினா�  
ெந'	 க'வாC ெவயிலா2 - ................... 
தரள ெவாி8 தணிய ம'8  
பரவச
 மார ப'வ� -வ'ேத  
அ�ட �ைரேய ! ஆயாச� வ'ேத  
வி�ட மதநீ2 விைர4ேத�- இைடயி�  
இ�ப& ய�ெப! இைழ�பவ ேளா�ைர  
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ெச�ப வ&+க& சி,றித�- அ�ெபா=�  445  
 
�!	 )ர!&& ெலா�றிய ெப!ெகா&  
த!ைட சில�)க1 த�களி�- வ!	க1  
நி�$ )ல�பிட ெநOJ கல�கிட  
இ�ப 
$�ப& யி!ைட - சாி4த  
கன�ைத (ய2�தியவ1 கா5ர!ைட நீ+கி  
அன�தி� ச�ேபாகி யாேன�- சின�தவேள !  
ேகாழி+ .ர�ெகா	��+ ெகா!	ைக கா5$+கி�  
�ழி�த த�னிய�தா, ேறா1ேநாக-நாழி,  
பிாி4தாைர+ க!ட8ட� ெப!ேண! ைகயாேல  
விாி4தா லைணய� ம'வ�- )ாி4தா1  450 
 
க!ணய24தா1 ேவ2�தா1 கய,க! ணிைணசிவ4தா1  
எ!ண$Oேச2 பதாபேம )ாி4தா1 - ெப!ண
தா1  
ெச�ேபா��� ேபால6 சி$.ர:� ;வியவ1  
த�ேபா+கி, ைககா� தளரவி�டா1 - ெச�பா+கி  
வி�ேடா மிவ�ெகனேவ ெமC�தைணயி ேலயிற�கி  
ம�டா2 .ழ5 வன��கிைல�-ெதா�ேடனா�  
ஆைணயி�ட தாகேவாரO சா$
ழ ேமநைனய  
@ைண+ைக+ ெகா1வா1மத� ெவ1ளேமா !- காணவ�ேபா  
�ரO சி$நீேரா! ேதாைகேய ! யானறிேய�  
ஈரமிக வா2��கிைல யாென	�� - வாரமாC  455  
 
U&ேன� ப�னீ2 
க�ெதறி4ேத� கி1ளிவிைள  
யா&ேன� மி�விழி� த4ேநரேம - ;&ேய  

�தமி�டா1 எ�ேதக 
,$� வாி+.யி�ேபா,  
ச�தமி�ேட பா&னா1 ச�கீத�- இ�திற�� 
 
(நா�&யமா� தைலவ�ைடய வரலா$ வினவ�)  
நா�க1 மகி�4தி&ல4 நாாிதா னDேவைள  
ஈ�. ெம=4த'1வ ேதெத�றா1-ஆ�ெகன� 
 
(தைலவ� தா� வ4த வரலா$ ெமாழித�) 
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ெசCதிெய�லா� ேநராக6 ெச�பிேன� நீ�களதி  
ைவதிக2தா ெம�$ மகி�4�ெகா!ேட - ைதய:ேம  
ஏல� பழகைலேய ெய�ைனெய�ேக க!டெத�றா1  
ேமல� ெத'விெல�$ மீ!	மவ1 - ேகால�ைத+  460  
 
க!	 மய�கின�� காமவிடாC+ ெகா!ட�8�  
வி!	 ம$�தைணய ேவெதா	�ேத� - த!டா2  
வதன�தா ெள�ைன ம$�தா ள4ேநர�  
விதன�தா ெல�னெவ�ேற� ெமCயாC - இதமி��  
ஒ'தர�தி ேனா	ம+ேக ெயா,றியாC� ேபாேன�  
இ'தர�தி ேலவிைலயா மயிரேன! - ம'வி  

றி�பா2 ெமாழிேக�	 
�னமவ� ைக�பா+ைக�  
பறி�தா ெயன8ெமா' ைபத� - .றி��நி�$  
பற�பாேன ென�$� பணெமா'வ2 த4தைதேய 
ஒ�தாCநீ ெய�$ெமைன ேநா+கி – மா2+கமாC  465  
 
ேவெறா'வ2 வ4ெதைனேய ேமவினா ென�$மி4த  
வாெறா'ெசா, ெசா�5ய�ைற+ ைகயாநீ2 - ஈெரா'நா�  
ேகாபி�` ெர�.ண� ேகாரம� வ�லா:O  
ேசவி�`2 ேகாவி:+.6 ெச�$தின� - ேநாவி,  
கிட4தவ7 மி�ன� கிட�பவ7� ப�திய�  
கட4தவ7� ;&யைம+ க!	 - ெதாட24தைணய  
மOசளா� ேமனி மி�+கி வைகவைகயா+  
ெகாOJவா '�மிட�தி, ;&வ4� - ெகOசிேய  
நீரவைள+ ;ட நிைன�` ரைத�ெபாேற�  
பாரவ�காC நா�பழி 
&�ேப� - ஈரம,ற  470 
 
ெநOசியாC� ேபாேவ�யா� நீ'ெமைன ெவ$�`2  
மிOசநா
� பழகேவ ேவ!டா - எOசா+  
க	�கா� மைழகா�	� க	8றவி� நாவாேல  
ஒ	�கா�N ச�விைளவ �!ெட� - றி	�பாC
�  
�திைகயி� பறி�தெசா2ண 
&�ைப ெய�ைக  
மீதிலைம� ெத=கேவ ென�றா1 - தாதிய,.  
நாயகேம! உ�ைனெய�$� நா�மற4ேதா2 ெப!க7ட�  
ேபாயகேம மாண� ெபா'4ேதேன - நீயறியாC 
எ��ைடய ெநOசி 5'�பெத�லா மி�$
த�  
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உ�ைனமற ேவென�$ உ$தியாC - 
�ேன  475 
 
பிரமவ
 த�தி�ேம, ேபராைண யி�ேட�  
பரதமத, கரசி பா�காC6- சரசேம  
ெசCய� ெதா	�தா1 ேதனளி�த ெவ!
&�ைப�  
ைதய, கறியா� த��கி5,- ைபய6  
J'�&ேய நானவைள� ேதா(�கா� ெவ1ளி  
இ'�&ேல ேதா�றினா ென�ேற - தி'�ெப!  
வி&4�ேபா ேம_ைல ேவணவித மி�றி  

&4�ேபா ேமெயன8 
,ற --- வி&4�  
கைரவா1ேபா, ப�ட�ய2 க!டாேயா ! அ�ேபா  
விைரவாேய கீ�பா� ெவ7+க- நைரயா�  480 
 
தைலயா ெளா'விவ4� ச�ைனெசCதா1 பா2�ேத�  
சிைலயா� ^த5னா1 ேச2�� - 
ைலயா�  
ெந'+.வா ெள�ைனவி�	 நீபிாிவா ேயாெவ�$  
உ'+.வா1 க!ணீ '.�பா1 - அ'கைன(�  
ேகாபி�பா1 ெநOச� ெகாதி�பா1 பரதவி�பா1  
ஆவி�பாC4 ெத�ைன யைண�தி	வா1 - சீவி  

&�த .ழலவிழ 
�ேனா&+ க�&�  
பி&�தவைள� த1ள� ெபாிேதா - ம&�த)�தி  
யாகிய ெப!ேண ! அைர6சண�தி, ச4திப!ண�  
ேபாகிேய வாேறனி� ேபாெத�ேற - ஏகி�  485 
 
பிாிய6 சகியாத� ெப!Tடேன ெகOசி�  
�ாிய� �ட�ெற'வி, ேறா�றி� - பாி8,ற 
 
(நாரண வா�தியா2 )த�வ� க!	, ேகாபி��, வினவ�)  
காரணவா� தியா2)த�வ� நானி'4த @�ைடவ4�  
NரணமாC+ க!	 ேபாதியாCநீ ! - ஓர&யாC+  
ெக�டாC ேபா8�ற� கிரக� பிைழயாேல  
ம�டாCவா ெவ�ற	�த ம!டப�தி�-- உ�&ணமாC+  
ேகாபி��+ ;�&ைவ��+ ெகா!	ெசCதி ெய�னெவ�றா2  
தாபி��+ ெகா!	ச,ேற சா,றிேன�- மாபி��+  
ெகா!ேட மதிெக�ேட ;&நீ ேரயவைள�  
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ப!ேட யவ1தாC பழிகாாி – வி!	நா�  490 
 
;$ேக� தா(�ட ;,$மவ1 மக1ெசC  
வா$நா ென�றவ2ெசா� வா2�ைதேக1 ! - N'வ�தி�  
அ�ைனெவ. காலெமலா� ஆடவ2கைள+ ெக	�தா1  
பி�ைனயவ� ெகா'ெப! பி1ைளயி�றி - உ�னி+  
.றிேயா ேபாடசேமா ேகாவர�தா2 பாேலா  
அறிவா� ெபா'�&ல�ைன யாC4� – ெநறியா� 
 
(ெசா+ேகச2 ச4நிதியி� ேநா�) ேநா,ற�) 
ம�ைரயி, ெசா+க5�க மாதவைர+ கா�தா,  
ப�மியைர� ேபாேலேயா2 பாைவ - )திதாேய  
பி1ைளெயா�$ கி�	ெம�$ ேபதாC நிச�தறி4� 
த1ைளெசா+க 5�க'ட ச�னிதியி, – க1ளமி�றி6  495 
 
(ெசா+ேகச2 கனவிேல ேதா�றிய'7த�.) 
ெச�ேறQ ரா!&'4� ேசவி�த� பி�ெபா'நா1  
இ�ேற மதைலத4ேதா ெம�றிரவி� - ந�றாக+  
கனவிேல ெசா+க5�க+ கட87 மி�டா2  
மனமகி�4� ேமாக� வ�5 – நனவிேல 
 
(ேமாகனவ�5 ெசா+ேகச2 ச4நிதி+.+ காணி+ைகயாக  
     1800 ெபா���, அணிகல�க7� ஈத�) 
ேபசி யி'�ப�ேபா, ெப�மா ன'1
4தி�  
�சி� 
&4�ெகா!	 ேதா�தாி�� - வாசி
த�  
ஆயிர�ெத! B$ெபா�னி லாதி ெசா+க2தம+  
ேகயிண+க மானநைக Q4�பி�) - ேகாயி:+.1 
 
(மீனா�சிய�ம� ச4நிதியி�, ந�ல ெசா� ேக�ட�) 
மீனா�சி ய�ைம
�பி� @ணிேபா (�கணவ�  
ஆனா, கிர+கமா யா!ெப!ைண – நானா  500 
 
கி:
ன+.� தாரெத�$ ேக�ட8ைர யி�ைல  
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வ:ெவன+.� தாெவ�ேற� வாC6ெசா� - ெகா:வினி,.�  
ஏ�4திைழயா2 த�களிேல ெய�ைன�ேபா, ெப!ெப$வாC  
சா4த.ண ேமாகன ச84தாிேபா� - ேந24த ெமாழி 
 
(மீனா�சிய�ம� ச4நிதி+., 
�ப� ெபா� ஈத�) 
இ�ப&ேய ேக�	டேன இ4தமீ னா�சி+ேக  

�ப�ெபா� னா�ேக 
&4தளி�தா1 - அ�ெபா=ேத 
 
(ேமாகனவ�5+.+ க2�ப
!டாத�) 
ஊ'+. வ4�
=+ ெகா�றிேல க2�ப
!டாC  
சீ',$ இ'4த சிமி�
ைல(�- ேம'�ேபா�  
@�கி 
க�க'�� மீ�விழி(� வ�டணி+க�  
ேதா�கி தள24��ைன வ=��- மா�கனியி�  505 
 
இ6ைசெகா!	 கா�க ளிர!	� கன��ட5,  
ப6ைசநிற� பா2��� பழ�க&�$ - ந6Jந6J 
ேசா,ைற(!ண மா�டாம, ேறாCைவேய தி�$தி'  
நீ,ைறயி�ப மாC�தி�பா1 ேநயமாC - ஊ,றமாC�  
ேபJைகயி ேலC�பிைழ�)� ெப!
க�தி� லாதவைல  
@Jவத, ேக,ற மி�மி��)�- U6J  
ெச�றெப' U6ெசறிய ேவ4திைழ(4 தி(மல24�  
நி�றதி�க� ப��� நிர�பேவ - ஒ�றியவ1  
உ4தி .ைழய உட�
=�4 த1ளாட6  
ச4தவ& வா1சல�தி, றாகி��+-க4தர
�  510 
 
(ந�ல ராசேவைளயி�, ெப! .ழவி ெப$த�.) 
ெந�&��+ ைககா� நிர�ப8ைழ6 செல	��  
ம�ட,ற ேநாவா� வள2பிைறயி� - இ�ட�தா�  
ஆதி�த வார மதிேல 
த,சாம  
ேமாதி, )கரான ேவாைரயிேல - ேசாதிெய��  
ந�ச� திர�திேல ந�ல ராசேவைள  
கி�டா� ேதவ கண�திேல – ப�டாைட 
 
(ேமாகனவ�5 மகி�த�) 
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மீதிேல ெப,றா1 விய28,றா1 பி1ைளச�த�  
காதிேல (,றா1 களி(,றா1 - மாதி�ேம,  
க!வி�டா1 ெநOசி, கவைலவி�டா ளாடவராC  
ம!ணி�டா1 அ�ல� மற4�வி�டா1 – எ!T+  515 
 
கட�கா தேபாநிதிைய! அ�ேபாெகா! டா,ேபா�  
மட4தாC ! வாெவ� ெற	��ைவ���-- ெதாட24தைணய+  
ைகயி�நிதி யி�லா� கா�ேபா,.6 சாணிநீ2  
ெமCயி5� ேபா�விெட�$ ெவ4நீ2வி�- ைடயா  
நவ�திலைண வா�$கிைல நா&ேய மOச1  
�வர�தி� ேபாேல4� �வர�தி�- தவ�திதைல 
 
(ெபா�&	த�) 
அ�டதி+ெக� லா�வண�க வரைன வண�கியி,ெசC  
ெபா�ைடயி� ேபா5ெட�$ ெபா�&�டா1- இ�டமாC� 
(உ6சி	த�) 
பி6சியிைல6 சா,$டேன ேபC+க'�பி� சாறைனேவா,  
.6சியி� ேபா5ெட�$ உ6சியி�டா1 – ெம6ச  520 
 
(ம'4தி	த�) 
வ:+ெகா!ட ெநOச� வ4தா�வாC ம'4திைத�ேபா,  
ெச:�ெத�$ ேசைன ெச:�தி - அ:��� 
(பா� ெகா	�த� ) 
)ணர� பழகா� )திேயா2+ கி�ேபா� 
அைணயி� ப&ெய� றைண��+-கணவ2+.1  
ஏ�றா1 விடா2+.
ைல யி�ப&ெம� ல+ெகாெட�$  
U�றா� நா1 ெம�ல
ைல ெகா	�தா1 – சா�ேறா'� 
 
(க!ைம இ	த�.)  
எ!ணி)ைண� ேதாCவ'கீ ாி�ேபா, கீெறனேவ  
க!ணிைமைய+ க!ணிேல கீறினா1-- ம!ணி,  
பண+கார னாெரனநீ பா2+கவழி ேயந,  
.ண+காாி ைமயா� ெகா	+கி�-&ைண�தாைரயி�  525 
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(ஐ4தா� நா1 ஐ�பைட�தா5 அணித�.)  
எOசா தைணபவைர யி�ப&ேய க�&விெட�  
றOசாநா ளOசைன அைர+கணி4தா1-வOசமாC   
 
(வச�) க�	த�.)  
ம�ட�றி� ேபாகி+.� வ�லவைர ேமலைரயி,  
க�ெட�$ ந�வச�) க�&னா1- இ�டா2+ேக 
(பதினாறா� நா1, ெபா�ச�கா� பா� ெகா	�த�.)  
அ�ைபயி� ேபா,)க�ெட� ற�ைனபதி னாறா�நா1  
ெபா�சி$ ச�கா,பா� )க�&னா1-உ�ற�ேம� 
(ெதா�&� ேபா	த�.)  
இ�ட
ைட ேயா�ம&யி 5�ப& ப	�திெர�$  
கி�டவ4� ெதா�&5, கிட�தினா1 - க�&(ைன 
(கா� .��த�.)  
நி�தமைண யா�ைடய ெநOசி5� ேபா�
ைலைய+  
.�திவிெட� ேறகா� .�தினா1 - ம,றம,ற+  530 
 
.��மிட ம�தைன(� ேகாைதயி4த வா$ெசா�5  

,$ெம�. 
,றி 
&�தனேள - ச,ேற��  
அ�பிலா ெநOசி லைதவளாிD வாெறனேவ  
வ�பி�லா+ காைத வள2��வி�டா1 - ம�பர8� 
(கா:+. மிOசி இ	த�.) 
வOசி(�ற� கா5ைண+. வாC�தநைக தாதியாி�  
மிOசியி	 ேமெலனேவ மிOசியி�டா1 - ெகாOசிவிர� 
(ைக கா�க�. அணிவைககளி	த�.)  
ைகவைள( மி�டா1 அத�பிற. பாடக�ைத�  
ெபCவைள+ேக யி�டா1 பிாியாம� - ைபயேவ  
த!ைடயி�டா1 ெபா,சில�) தா�மி�டா1 பி�சத�ைக  
ெகா!	மி�டா1 பாத ெகா:Jமி�டா1 – ஒ!ெடா&+.�  535  
 
பாதசர மி�டாளி� பாைவய'+ கிண�க6  
சீதமதி ைய�பா�) தீ!&னேபா� - மாதரசி 
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(அைரU& அணித�.)  
அ�.�தைன+ கா�டா தைரU& ையயணி4தா1  
ந�லர8� நீ�கிவி�ட நாழிைகயி� – எ�ைலயிேல 
 
(ஐ4தா� வயதி� சி,றாைட அணித�,)  
ேமக மைற�ப�ேபா� மி�றன+கO சா�வயJ  
மாக அைரU& யக,றிேய-ேமாகமாC6  
சி,றாைட+ க�&ெவ. ேதச மறி+ைகயி�	�  
ப,றாக ைவ��வி�டா1 ப1ளி+ேக- க,றாேள 
 
(ப1ளியி� பதிென! ெமாழியி:� வ�லவளாக+ க,ற�.) 
ெகாOசேமா ந,கண+க2 ேகாடாாி யாக8ேம  
ெசOெசா�வா ண2+கிவ1ெசா� ேதடேவ - பOசா�  540  
 
சரவிதிக1 க,ற� தமிேயா2க1 Wழ�  
பரகதிெசா� 0ேலா2 பணிய� - திரமா.�  
பாைஷெயன6 ெசா�:� பதிென! வைக(மி4த  
ேவைசயிட� �1ளெத�$ ெமC+கேவ- ேதசமதி� 
இ�லாத ெத�லா� இவ1க,றா1 க,றவைக  
ெசா�லா லட�கா� �ரேம- ந�லா(� 
 
(நடனசாைலயி:�, சில�)+;ட�தி:� பயில வி	த�) 
மாமியா ாி4தவைக யறி4�ேம, ப&+க  
ேநமியா தாடவிட நி6சயி��� - Nமியா1  
கி�ற வரசெர�லா� ேக�	மகி ழவரவ2
�  
த�மக1 ப&�ைப U�&ேய - இ�றிவைள  545 
 
ஆடவிட6 சாமி ய�+கிரக மாC6சில�ப+  
;டமதி� வி�டா, .ணமாேம-ேபைட  
மயிைலேய ெப,ேற� வள2�ேத� ப&�பி,  
பயிலேவ ைவ�ேதன� பாகேவ- ெவயிலா'O 
Wாியைன� ேபால� �ல�.� வ&வாைள  
வாாிெய	� ��க1
� ைவ��வி�ேட� - நாாித�ைன  
ஆ+கினா :�நீ ரளி�தா:� நீ�கள�லா,  
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ேபா+.ேவ $!ேடா ? )க�@ெர�- K+கமாC  
மாதா 8ைர+கமக ராசிரா சாமகி�4  
தீதா ெபாிெதனெவ� ேற�$ெகா!ேட – ேபதாயா�  550  
 
எ�$ ெசா�5 ேயயவ2க ளிDLாி�வ4�.க,  
க�$க5 யாணவிழா வார�பி� – ெதா�பதா� 
நாளிேல ேவலவ,கி4 ந�ைகயைர ேயமண4�  
ேவ7ேம ேதேரறி @திJ,றி+ - ேகாழிேயா�  
மOச1நீ ரா&யபி� வ�சில�ப+ ;டமதி�  
ெகாOJ கிளிையேய ;�&ைவ�� -- ெசOெசா�மைற  
ேவதிய2க1 Wழவ& ேவல2தி'+ ேகாயி�வர  
நீதி நட��வி�த ேநயவா�--காதலாC6  
ெச�ேகா� நட�ததி' ெந�ேவ 5+.வ4தா2  
இ�ேக யிவ1பரத ெம�பெத�லா� – ��கா  555  
 
ப&�தாேளா ரா!&ேல ப�பர�ேபா லா&� 
�&�தா1 அைதநாென� ெசா�ல� - பி&+.வய  
ேசேழாெவ� ெடா�பேதா யிDவள8� க,$வி�டா1  
ஆேளா ரதி+கிைண( மாகினா1 - ேவேளா  
அ�தின
� கா�தி'4தா னDேவைள தா(�  
ப�வ� ெமாழி+கரசி ப!பா4 - த�வத�+  
ேக,ற�யி லணி4தா1 எ�ேலா 'யி2வா�.�  
;,ைற யிைணவிழியா1 ேகால��+-;,றமாC  
ைகவிர:+ காழி கடக� பத+கமி�டா1  
ைவயெமC+க� த�க வைள(மி�டா1 - ைதய:+.�  560  
 
ெபா�னா� சாிைக(� ெபா'4தவ	+ கா�வைள(�  
மி�னா2+.4 ேதா�கா�) ேமயி�டா1 - அ4ேநர4 
தாC
�த மி�டா1 சர�பணி( ம�&ய:�  
ஆயிர�ெபா� ��க� டணி4தாேளா-ேசயிவ�ேக  
ப6ைசமணி� ெபா�	� பத+க� சவ&(ட�  
வ6சிர மணி
�� வட
மி�டா1 - இ6ைசத'�  
ேமாகன மாைல 
தி2பவள� தா�வட
4  
தாக
ட னணி4தா1 ைதய:+ேக-ேசகரமா�  
மாணி+க� ேதா	� வயிர6 சிமி+கி(மி�  
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மாணி+க� தி,கணி4தா1 மாதாேவ-ேபணிேய  565  
 
ராவரா2+ கி�டா ளாதிதன+ ெகா�ன�N4 
ேதவரா2+ .�கிைடயா� ேத�
'.�- பாைவ+ேக  
அ�ன
��+ ெகா�)மி�டா ள4தைலயி, J�&பிைற  
க�ன:+ெகா� பாCநில8� க�&னா1 - பி�
&யி�  
.�பி(ட� ெதா�கைலேய ;�& 
&�தனேள  
இ�ப&ேய N!டநைக ெய!ணி�ைல�-ப,றாC� 
தான�தா ெர�க1 தளவாC �ைரசாமி 
வான�தா2+ ெகா�தமகி� தல�தா2 - ஞான�தா�  
மி+க ெபாி ேயா2தைனேய ேவ!& வி'�பினேப2  
த+கவின� தாாிவைர6 ச4தி�� - 
+கியேர!  570 
 
(தளவாC அழக�ப Nபதியி� ெப'ைம.)  
அ�பாக� ெப!ைண யர�ேக,ற ேவ!	ெம�றா1  

�பாC தளவாC 
கி�ராச� - இ�ப
$O  
ெசா�5னா2 ம�கள க5யாணேம ேதா�$கி�ற  
வி�5னா2 ஆ2+. மிர�.ேவா2 - வி�5னா�  
ச��'ைவ ெய�$4 தைலய$+.O Wரர�)  
மி��'ைவ+ கா+.� விைசயேவ1 - J�த
$�  
வா+கினா� த2ம� வள2�பா� கவிஞ2க5  
ேபா+.வா� ேம:� )கழேவ - பா2+.1ேள  
க,றவரா .Oச�கர U2�திேம� வி'�ப�  
ெப,றவரா மா2+.� ெபாிேயா� - ெவ,றியாி  575 
 
ேபாலேவ யி�)வி(� ேபா,$ மரசனிவ�  
சாலேவ Wர� தன�தினா� - காலேம  
ெச4�2 
'க2பணி ேத	ெதா!ைட நா�&னா�  
த4�2.� K2பதியாC நா�&னா� - பி4தா�  
அழகி� ெப'மாைள யாதாி+.� நாத�  
அழகி� நாமாள ேமல�ப� - உள�தி,  
களவ,ற ேபாத+ கவிஞ2க1 த�க1  
அளக�ப ென�� மழக�ப� – வள
,ற  
 
(தி'6ெச4�2 
'க� ச�னிதியி� அர�ேக,ற� ெசCத�)  
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ெச4�ாி� த�க1 தி'ம!ட ப�திேல  
ந4� ரைல(க4த நாதைன(�- வ4த�.  580 ¨ 
 
எ=4த'ள� ப!ணி யிவளர� ேக,ற�க!(	)  
அள4தநிதி Q4தா அன4த� - .ழ4ைத� 
(.மாி� ப'வ� அைடத�.)  
ப'வ மக�றிவேள ப+.வமாO ெசCதி  
ெதாிய 8ைர+கி�ேற� ேதாி- உ'ெவா�பா1 
ெக!ைட+கா� மி�னி+ கிள2�ைடக 74�&��+  
க!ட�பா ல�., கைரதிமி2���-த!ைட+காC  
க�னியிைட மி�னிைடயா+ காமிவயி, றி�ேமேல  
ம��காி ேராமவைர வ4�தி��6-சி�ன  

ைலயி, பரபர�) U!	 சிவ4�  
கைலக,ற பி1ைளெய�ற� காசாC--விைலெப,ற  585 
 
த4த6 சிமிழாC� தனிெய:மி6 ச�பழமாC  
அ4த+ .'�ைப
ைல யாகிேய-க4தர�தி,  
ேக,கேவ ேதா1க ளிர!	4 திர!டவ1��  
மா2+கேவ� மி�விழி( ைமவிழியா6-ேச,க!ணாC6  
ெசDவாி(� பாC4� சிற4�விழி நீ!	க!	  
ெகாDைவயித ழாகி+ .ழ�வள24த- திDவள8O  
ெசா�ேன� நி�மண4த ெகா&(! ேடயD  
வழெக�லா� ெகா!ட வளமதியாC6--ெசD8ைடய  
ெப!க7ட� ேகாயி:+.� ெப!T�ேபாC நி,ைகயிேல  
க!களினா� வாயி� கர�தினா�- ந!ப2  590  
 
தைனேய ('+.வா1 தாதிெலா' ேசாம�  
நிைனவாC ெப'+.வா1 இ4நாாி !- அைனவ2+.�  
இ�ப&ேய த!மதியா ேலெயாி(4 தீ+.$ெநC  
ெயா�பாவாC� தாCெசா�வைத ேயாத+ேக1!-ெவ�)ைடய 
 
(தாC+கிழவி மக7+.+ ;$� அறி8ைர)  
தீ+.ெவO W	O சலமத�+ ேக.ளி28�  
ேபC+.� பி&+.� ெப'4திற
�-தாC+.  
மதைல+ கிர+க
மி� மாநில�தி னா2+.+  
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.தைல+ .ைர�பி� .ண
�-வித
,ற  
மா�+.� த17 மதி(� ெப'4தீயி�  
மீ�+. நீ4�� விைரவ�8�-கா�,ற  595 
பா�)+. ந�விட
� பாைவ+.� ப+.வ
�  
ஆ�ப, .ண�ேபா ல'�க'�)�- ;�பா  
மல'+. ந,க&(� வ!	+ கிைர�)�  
பல�த பJ+க7+.� பா:�-கைலக,றாC 
அ�பா:+ ேகெவ7�) மானகாி+ .+க'�)�  
இ�பாாி� ந�மிள.+ ேகெயாி�)�-ெகா�பா.� 
மா�காC+. ெம�தவள2 )ளி�)மி� - )வியி,  
N�கத5 ந,கனி+.� ேபாதினி�)4 - தா�.� 
அரச2 மதைலதன+ காதர8 ம�)�  
வரத+ கவிஞ'+. வா+.� – திரமாC+  600 
 
க'�)தன+ ேகயினி�)� கா
க2+.� தா��  
இ'�)தன+ ேககன
 மி�ேக- ெப'�)வியி�  
ெவ�)5+.� பா(� விைர8� .ர�கி�+.+  
ெகா�)தனி, றா8� .ணெமலாO- ெச�ப�மீ!  
ஆேர�� ெகா!	வி�ட தாேல ெபா'4தினேதா?  
ஊேர பழியாம :�மதியா, - ேபேரெகா! 
ெட�ைன மைற+.மதி யி�ைலநா ென��ைடய  
அ�ைனதன+ கதிக மாகிேன� - மி�னரேச!  
தாதிமக1 தன+.� தாேன பிர�	'�	�  
ஆதிெமாழி யாC�ேபாC யாைள(ேம- ேபதி�த  
.�திர
 மி�திர
� ;ட6 சிாி�ப�8�  
க��வ� ம�ேபா கல�ப�8� – இ�திற�க1  605 
 
(மக1 பதி5$�த�) 
இ�ைலேய உ�னிட�தி� எ�றா1 மகளித,.+  
க�5ேல நா'ாி��+ கா!பி�ேப� - ெசா�5னா�  
அ�மா ெவன8ைர�தா ள�ைன(ம� ேபாமகி�வா1  
இ�மாைத ேவ!& இைளஞ2க1 - J�மா  
பணெம�னா த�க� பத+கெம� னா8�ெசC 
.ணெம�னா ெகா�:ெத�$ ;ற+ - க!
�னா�  
உ�மகைள+ காணா �ண8� படைலெய�பா2  
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எ�னவிதி சி�னமக� ெக�பேள --- க�னி  610 
 

ைலைய� திறவா� 
�த� ெகாடா�  
கைலைய� பிாியா� க!ணா�- வைலயி�	  

�பதி னாயிர�ெபா� ேமாசமிைல யானறிய  
இ�ப& ெய�தைனேயா ேய,றின�-அ�பா  
வயெத�லா� ப�னிர!&� மாதாைவ மிOசி  
நயெம�லா� கா�&னளி4 நாாி - ெசய
1ளா�  
கி�ப&ேய யா' மிைற+.�கா 5�மா� 
.�ெபனேவ N�தா1 .ைறேயாபி� ?- அ�ெபா=தி� 
யாரா2 இவ1தா ய&ைய� பணியாதா2  
சீரா2 தி'நா� சிற�)�ேபா� - ஊரா2+.�  
தாதிய2+.� ெசா�5'� சா4தி 
&��டேன  
மாதி�+.� )�திெசா�ன வா$ேக1- ேகாைதேய !  615 
 
(தாC, )�தி ;$த�)  
த�)�தி ெய�தைனதா� சா�ாிய மாகி�4தா  
யி�)�தி ேக�டா 5=+ெக�ேற ?- அ�),ற  
வி+கிரமா தி�த� மதிமி+கா யி'4தா:�  
உ+கிரவா� ப�&மதி (�ெகா!டா� - த+ககதி  
நா�	+ேக ெச�$ நT.4 தசரதேனா2  
ஆ�ைட+ேகா2 ம4திாிைய யா+கின2- @�ைட�  
பாிபா லன�ப	��� பாைவேய ! எ�ெசா,  
பாிவாக+ ேக�பாC பதிவாC- தி'ேவேக1!  620 
 
ெப,றதன� எ�ன� ெபாிேயா�� ெப,றெபா'1  
ம,ைற( ெம�ேற மகி�ேவ4� - 
,றியந�  
மானம$ மி�லா7� மான
$� ேவைசய'�  
ஈன
$ வாாிவெர� ெற!ெணனேவ - ேதன
ேத!  
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த�ைன யறி(�ேகா! சாமிகேள ! - 
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மீதி, ப	+கைவ�� மி�ேனநீ - ஈ� 
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உ�நைகக ெள�ேக ? உய2�த நிதிகெள�ேக ?  
ந�மதிக ெள�ேக ? நைக+கிடமாC6 - சி�னமதி  
ேவைச(ட ேனெவளியி ேலவ4த ெத�ன?  
ஆைச வச
 மறியாேத –ேமாசமாC�  795  
 
ேபசிவி�] ேராெவ�ேற பி�தல�தா '�ேக�டா2  
தாCசம�தாC ேவணசதி2 ெசா�னா1 - ஆசிலேர !  
Nவி,ற ந,கைடயி� )�:வி,க� ப!ணிவி�டா1  
மாவி�ைத யாெல�ேறா2 வா2�ைதெசா�ேன� - ேதவாீ2!  
ேபாாி� ெத'வி� )ற�ப�ட ேதெத�றா2  
வாாி+ ெகா	�தபண� வா�கெவ�ேற� - நாாித�  
யா'+கா Q4தீ ரழிவழ+ கீெத�றா2  



172 

 

ஒY'+ க��)ெம�ேற ேனாெம�ேற - பாாி�  
மாியாைத ராமைன�ேபா� வ4த வழ+கா(�  
ெபாிேயா ாி'+.U2 ேபசி� – ெதாி4�  800  
 
தி'நகாி+ ேகநீ�க1 ெச�:�ேகா ெள�றா2  
க'தி நட4ேதா2 கண�தி� - ெப'மா1  
தி'+ேகாயி� வாயி5ேல சீ+கிர�தி� வ4�  
க'+காக நானி'4ேத� க�னி - ெந'�ெபனேவ 
வா2�ைதெசா:4 தா( மக7மி4த ம!டப�தி�  
தீ2+க
ட� வ4�நி�றா2 தி!ணமாC - சீ2�தி  
ெப'.4 தல�தி, ெபாிேயா' மDL2+  
க'ம�க ளாக வாி+காண� - தி'ம!ட  
ப�திேல ;&னா2 பா2��ந�ல ேவைளெய�$  
ந�திேய நா�ேபாC நமHகாி�ேத� - உ�தமேர!  805  
 
எDL 'ம+.நீ ரDவிட�ேத வ4தெத�ன? 
அDவாைற ெய�க� க'7ெம�றா2 - ெசDவாக  
எ�N2வ� ைதெய�லா ெம�ேலா2+. ேமாதி(�க1  

�பான ெசCதி ெமாழிகி�ேற� - அ�பாேயா2  
ெப!ேணா &'+ைகயிேல ேப6Jவி�தி யாச�வ4�  
ந!ணாC வழ+கா(� நாாி(ட� - தி!)யேர!  
வ4ேதனா ென�ேறன� மாதரா ரைழெய�றா2  
ெகா4தா2 .ழ5வ4� .�பி�டா1 – வ4ைதயா 
 
(((($3,� ெபறவி�ைல$3,� ெபறவி�ைல$3,� ெபறவி�ைல$3,� ெபறவி�ைல.).).).)    
--------------------------  
 

6. 6. 6. 6. மணைவ தி�ேவ&கட$ைடயா� ேமகவி	 ��மணைவ தி�ேவ&கட$ைடயா� ேமகவி	 ��மணைவ தி�ேவ&கட$ைடயா� ேமகவி	 ��மணைவ தி�ேவ&கட$ைடயா� ேமகவி	 ��....    
 
((((ேமக�தி� சிற�
ேமக�தி� சிற�
ேமக�தி� சிற�
ேமக�தி� சிற�
))))    
ெபா�N�த த!ண� )ய�N�த N�கமல  
மி�N�த ேசாதி மிளி2மா2பா!- ெகா�N�த  
ேநமி JடராC நிலாவைள பா�மதியாC  
Nமட4ைத மி��'வாC Nைவநிற�- காம2  
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)ய�
க4த காவி� )�நிறமாC ெபா�நா!  
இய�
க4த வி�5 னிய�பாC - ெசய�
க4த  
ேமகேம! எ�லா 8யி2+.ெமா' வி�தாக�  
தாகேம தீ2+.� த'மேம! - நாக��+  
ெகா!Uேவ! வி!ணாட2 க!	ெதா=4 தைகய  
எ!Uவ2 த�க7+. ேம,றேம !- த!U	  5 
 
மOேச! .ழ,.வைம வாC4� தைல+ெகா!ேட  
ெசOெசா� விளிமாஏ2 ெச�வேம !- எOசாத  
ெகா!டேல ! ெகா!த!டா2 .றி�தநா ளி�றள8�  
உ!டேல.................... 8'கிேன� - த!டாத  
ைமேய! மணைவமா� மாலளி�த நாளள8  
ெமCேய! உ'கி ெவ��பிேன� - ெபC(  
மைழேய! உலக மகி�வி�ப த�றி�  
பிைழேய�O ெசCயாத ேபேற! - .ைழ(�  
எழி5ேய! வானி ெல=4�தி+.4 தி�க1  
அழ5ேல @�4த ெம=காேன� - பழியாத  10 
 
காேர! )வி+.த8� க,பகேம! நி�ைனய�லா�  
யாேர எ�னாவி+ கிர�.ேவா2? - ேச'�  
.யிேன ! இள8கமாC+ ;டா தி'+க!  
	யிேன2 ஒ'மா,றO ெசா�லாC - பய
ைடய  
க4தரேம ! எ�ேபா�வா2 காத� Jம4தி'�ப  
த4தரேம யா.மா� பி4தாத - வ!	ேவ!  
ஏழிைசயா� ெவDவிட�ைத வாCேதா$ 
!	  
ேவயேவ க+.வ� 
!ைமகா!!- த!டாத 
ம�.ேல ! த!	ளப மாைலெபறா நாெளன+ேகா2  
க�.ேல Iழி(க� கா�	�கா! !--சி�காத  15 
 
மாேல! மணைவ வ'மாய னீ�காத  
காேலக வ!ண�ைத+ காடேலாC- நீலநிற6  
ெச�ேல! அ'1Jர+.4 ெதCவேம! ைமய�ேவ1  
வி�ேல ! ெகா	�;,ைற ெவ�:�கா!- ந�ல  
கனேம! இர�காம, காத5+.O J,ற4  
தினேம பைக�தா ெல�ெசCேவ�?-)ன�
க4த  
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சீதேம! ெவ!ணிலவி� ேத�பி� தின4தின
�  
ஏதேம ;றா� ர�சி�பாC !-நீதி  

கிேல! �ய2தணி�பா� 
��வாC மி�னா2  
அகிேல$� ;4த, கணிேய !- ெசகதல�ேதா2  20 
 
காம� பிணிதீ2 க�	ைர+.4 ��ெச�ேறா2  
மாம�ைத நாடா நவி:�கா�-ேநமிய�ைக  
ைமயாழி வ!ண� வ'பா! டவ2வி	�ப�  
ெபாCயா� ேபான�8� ெபாCயாேமா ?- ைமயலா2  
பாதிமதி ேவணி பாைவ+.O ச�கி5+.4  
�� நட4த�8O ெசா�லாேரா ?-சீைதபா�  
அ�ற�ம� ெத�னில�ைக+ காழி கட4தகைத  
இ�றள8 ம!ேம 5ைசய�ேறா !-வ�றிற�ேச2  
ெத�நிடத ேவ4த2ேகா� ேதவ2ேகா� �தாக  

�நட4த தி��� ெமாழிய�ேறா !-ம�னளேவா  25 
 
மாகா விய�கெடா$ ம�னவ2� தி,பிாித�  
ேபாகா ெவ=�தி� ெபாறிய�ேறா!- நீகாத�  
ெகா!டா2 வர8 .லமக�.+ ;றிய��  
எ!டா ரணி+. ளிைசய�ேறா!- ப!&வ2ேபா�  
�� நட4தவைர6 ெசா�ல� பல'!	  
சீத 
கிேல!ெய� ெச�வேம !- ஆதலா�  
எ�பா� நிைற(� எழி:� மடநாT4  
த�பா, கவ24தாைன6 சா,ற+ேக1 !- ெத�பா� 
 
((((தசா&க&க!தசா&க&க!தசா&க&க!தசா&க&க!))))    
(மைல)  
வடவைர Qெத�ன வய�கி( 
�க�.  
இடெமனேவ க!	யி:+ ேகC4��-கடகளி$�  30 
ேகாளாி(� ெகா�)5(O சார�க
 மதி(�  
வளர8 ெமா�றி ம ற�;றா- தா7ந$O  
ச4தன
� காரகி:� ேகா�.4 தகர
O  
சி4�ர
� சாதி6 சி$ேத+.� - ெகா4தவி�ந�  
நாக
� ெச!பக
� ந,கத5 (4தா,$�  
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Nக
 மாக� )யறடவி - ேமாகி+.�  
ெபா��� )�மணி(4 த!டமி=� ெகா!ட'வி  
ம��� ெபாதியவைர மீன� – )�னாக� 
 
(நதி) 
ேபா�� காி+ேகா	 N�கவாி (�)��N4  
தா� மகி,.ற	O ச4தன
� - ேமா��  35 
திைரேதா$4 ெத!ணீ26 சிைறேதா$ ேம$�  
கைரேதா$� கா�ேதா$� கா�$ - நிைரநிைரேய  
�2+.� கட8� Jரநதிேபா ெலOஞா�$�  
ஆ2+.4 திைர� ெபா'ைன யா,றினா� – வா2+ேகால+ 
 
(நா	) 
ெகா�ைக� தரளநைக+ ேகாைதய2N க�ததிக  
ம�ைகவட4 ேதா�dச லா&(4- ��க+  
.யிேலா	 ;வி(� ேகால+ .	மி  
மயிேலா	 மா& மகி�4�� - பயி:ந$4  
த!டைல(� வாவி� தட
4 தடமல2ேம�  
வ!டைல(4 ேதமா வனநிைர(� - ெகா!டா	�  40 
இடல
க மல'4 தரைள+ .ழா
�  
மடலவி=� Nக வன
� - .டவைளயி�  
ஆர
� ெச�ெனலணி தரள
� க'�பி,  
ேச' மணி(O ெசறிவர�பி�- ஆர  
வய5 லயேலா	� வாC+கா5� ம1ள2  
ெசய�)ாி(O சா5, றிகழ+ - கய:கள6  
ெச4தா மைரமல'4 ெத!ணீ2� பழனவள�  
ந4தாத சீவலவ நா�&னா� – ப4ைத� 
 
(ஊ2) 
பழி+.� படா
ைலயா ராடர�.� ேவத�  
ெகாழி+.4 தமிேழா2 .ழா
�-- பழி�பி�லா  45 
ேவத� பலபக'� ேவதிய'� ெம�னர�பி�  
நாத� பலபக'� நா�&ய'� - ேகாதிலா�  
தாளா!ைம ம�ன2 தனி6ெச�வ� ேபா�றெதாழி�  
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ேவளாள2 W�4தி'+.� @தி(� - வாெனாளிேச2  
மாட ம$.� ம$.ெதா$� 
�தமி�0�  
பாட 5ைசகழக� ப4தி(� - ;&�  
திக=� ெப'வள�தா, ேசம�ெபா� நாெட�ன�  
)க=� மணவா )ாியா� – பைகயர! 
 
(யாைன)  
நீ$பட ெவ.!	 ேநாிலா நி�றதிர�  
தா$ப	 மதமா லாைனயா� – மாறாம� 50 
(.திைர)  
ஆ(� ஒ'நா�. ேவதமணி தாளாC  
பா(4 திற�வா� பாியினா�-- கா(லக5, 
(
ரJ) 
ெத�
ைற ெக�ேடாட ெச=4ேதவ2 ைக.வி�ப 

�
ைறநி� றா2+.� 
ரசினா� - ெவ�ைம+கா 
(ெகா&)  
ேமா�டரவ மாெய�	 
=ேமனி+ காரெமன+  
ேகா�	� க'ட+ ெகா&யினா� - பா�டளியி� 
(மாைல)  
ப!ணா2 தாமைரயா1 பாயெலன @,றி'+.4  
த!ணா2 வ!	ளப� தாம�தா�- வி!ணாட2 
(ஆைண)  
ஓ� கைல( ெமாழி4த பலகைல(� 
ஆதிமைற (4�தி+. மாைணயினா� - ேசாதி 55 
 
((((தி�மா� வ/வ&க!தி�மா� வ/வ&க!தி�மா� வ/வ&க!தி�மா� வ/வ&க!) ) ) )     
உ'வாC உ'�ேதா$ 
!ைமயாC� ேதா�றா  
வ'வாC ஓரT வாகி�-ெத'ளாC  
ஒளியா ெயாளிமயமாC உ,$ண24ேதா2+ ெக�டா  
ெவளியாC ெவளி+.ேளா 'யிர�னாC - வளியாC+  
கனலாC விJ�பாC காசினியி� நீ!ட  
)னலாC மண�கம=� ேபாதாC� - தினகர��  
வி!மதி( மா(ய24த ெவ,பாC சராசரமாC+  
க!மதி+க ெவா�டாத+ கா4தியாC- உ!மதி+.�  



177 

 

அ!டமாC அ!ட� த	+காC அதி:ைற(�  
பி!டமாC� ேபதாதி ேபதமாC+ ெகா!டேதா2  60 
ஆணா ய5யா யழ.திக�4 ெதாளி'�  
ேகாணாத ெப!T'வி� ேகாலமாC- மாணைம4த  
ேவதமா ெய!ணிற4த ேவத!ட� �6சியி�ேம�  
ஆதரமாC ம,$ேமா ராதியாC+ - ேகாதிலா  
Uலமா QறாC ந	வாC 
'+கியேப2  
ஆலமா (!T ம
தாகி- ஞால�  
பைட�� மளி��� பைட�தெவ� லாமீள�  
�ைட��� விைளயா&� ேதா�றி+ - கட,றைலயி�  
மீனமாC+ ;2மமாC ேமதினிைய+ கீ!டேகா�	  
ஏனமா யாளாியா Q�றா74 - தானிகனா�  65 
வாமனமாC வி�:ம= 8�வல
� ைக+ெகா!&  
ராம8' U�றா யிக�)ாி(�-ேகாமளOேச2  
க!ண2 பிரா�மாC+ க�கி(மாC ேமனாளி�  
வ!ண ெம	+.� வ&வினா� - த!ணா24த 
 
((((தி�மா� ைவ�� தல&க!தி�மா� ைவ�� தல&க!தி�மா� ைவ�� தல&க!தி�மா� ைவ�� தல&க!))))    
ெபா�னி ந	8� )ளின� தர�க��  
ம��4 தி'+.ட4ைத மானகாி,-ெற�னா�	  
அன4த )ாியிலவ2 ந�டா, றிைடயில�பி,  
கன4தா 8கா,கைரயி, கOச�- தின4தைழ(4  
ெத�)5 Iாி, றி'ைவ.4 தா)ாியி�  
ெபா�ெபா5( மாட� )ளி�.&யி�- ந�கைம4த  70 
த�காவி� ேம8.ழ4 தா)ாியி� ெவ1ளைரயி�  
ெகா�கா'O ேசாைல+ .$�.&யி�- ம�காத  
நாவாயி, ேகாbாி� நாைக நகாி�  
Nவா2 கணம�ைக� ெபா�நகாி�- ேமவிேய  
நி�$ மி'4�� கிட4�நிைல ேபறாகி  
எ�$� பயி:மிய� த+.)ெபா,-.�றி�  
வ'ேவ� கட��ைர( மாய வி�ெத�  
தி'ேவ� கடெமன� ேத24�- த'ேவா�.  
ேசாைல� தமி�மணைவ� ெதா�நகர� ேதா2தவ�தா� 
ஞால� தவ2�தி+க ந!ணிேனா�-ேமெலா'நா1  75 
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((((தி�மா)� சிற�பிய�
தி�மா)� சிற�பிய�
தி�மா)� சிற�பிய�
தி�மா)� சிற�பிய�
))))    
ஆ2+.� கட�)வன ெம�லா மணிவயி,றி�  
கா+.4 தி'ேவ� கடநாத�-ேம+.ய24த  
ப!ைட யில�ைக� பதி+ேகக வாாியைண  
க!ட தி'ேவ� கடநாத�-அ!ட2பிரா�  
நீ�	� பழிJம4த க�:'ைவ ேய4திைழயாC+  
கா�	4 தி'ேவ� கடநாத�-ேதா�&ய  
நா: கட�)வி( 
!	 ந$�கனிவாC+  
கா:4 தி'ேவ� கடநாத�--நீலநிற+  
க!ண� சிைறவ!	 க�டவி�+.� காயா�N  
வ!ண� காியமணி வ!ண�- வி!ணவ2ேகா�  80  
 
வாC
ைல�பா� ைவ�தவ1த� ம��யிேரா 	�ெகா&ய  
ேபC
ைல�பா� உ!ட ெப'வாய�- ேவயிைசயா� 
ஆ+.விய ெவ,ேப4தி ய!ட2ேகா� க�மாாி  
ேபா+.வி�த த!	ழாC� N4தாம�-ேத+.கட�  
ஆலெமன 
தைல ய�றட2�த� ேபா�ைகமா  
Uலெமன ேவா& 
�வ4ேதா� - நீல+  
கட�சிவ�ப� தாமைர�N� க!சிவ�ப வி,ெகா!	  
அட�சிவ+.4 தி!ேடா1 அபய�- மடெல	�த  
N4�ழாC+ ேகாைத )�வா )ாி+ேகாைத  
சா4�ழா8� ெபா,றட� ெகா�ைக-ேமா4�  85 
 

ய�க+ கிைடயாதா� ெமாC.ழ5, W�&�  
தய�க+ கைள4த N4தாம� - வய�.�  
இட4ேதா$4 ேத& ெய	�ததைன6 ெச�கா�	�  
தட4ேதா$� ேதா1ேதா$� சா�தி – நட�)ாி(� 
;�த� .ட+;�த� ேகாபால� Nபால�  
பா2�த� தட4ேத2� பாிபாக� - ஏ��4  
ததிபா!	 வி�ைக� தல�தி� அக�ப�	  
மதியாத வ4தாம� ைவ�ேதா� - )தியதமி��  
பாமாைல ஒ�பதிம2 பாட:4 ெத�)�ைவ  
Nமாைல+ ேகாைத )ைனதமி=� – ஓம  90 
 

னிேவா2 ெமாழி4த 
�ெமாழி(� ேவத4  
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தனிேயாதி ய�
ைறைம தா��-கனியேவ  
ஒ!மாட ;ட� ெபா'ைன� �ைற+.'ைக  
ந�மா நகாி� நய4தைழவா!- 
�மா�  
உ'+ெகா! 	ைதயவ�ேபா :,பவி�த மாற�  
ம'+ெகா!ட த!ணிலOசி மா2ப�- இ'+.
த�  
ேவத8ப நிடதெமC ஞான� ��ெபா'ைள  
ஆதி
ைற 0,பOச வதிகார�- ேதா�4  
தி'வாC ெமாழிெய�ம� ெத1ள
�+ காக�  
த'வாக நி�$ தய�.� - உரக  95 
)ளி+கா வணநிழ,கீ� )�ேதளி ேரா	�  
அளி+கா� இமி2�ழாC ஆ	�- வைள�)ய�க1  
த�மி� ெந'�க� தனிேய ெந'+.!	  

�ைம� தமி�)ைன4த U�ண2ேவா� ! - ைக�மாவி�  
ேகா	O சக	� ெகா	�)ாி(� ைப�பா�)�  
ஓ	� ப&யட+. 
1ள�தா� ! - பா&ேய  
அ�$ ஆநிைர�பி� அய24ேதா� ! கவ	ப	�  
க�றா� விளவி� கனி@��- ெதா�$ர�வாC  
ந!ணி+ .ட�தயி2பா� நா&+ .ட�திய2ைக+  
க!ணி6 சிவதாபா, க!	!ேடா�!- வ!ணவிழி6  100  
சீைதெயா	4 த�பிெயா	4 தி!கா னக�).4�  
தாைதெமாழி நி$��4 தாசரதி!-நீதியி:� 
 
(தி'மா�, பவனி வ'த5� சிற�))  
ெதா!ட2 வண�.)ர சாதி� தி'நாளி�  
ெகா!ட ற&�ேகாம ம$கி� - த!டான  
காவண
 ெம�N� க
.� கத5(�  
ேகாவணO ெசC� கிள24ேதா�க�- Nவணி  
ேதாரணி நி�$ Jட2�!ட� ப�திெதா$�  
Nரண .�ப� )ைட@�க- வாரண  
ேவதிய ராசி விள�ப விள�கிைழ  
மாத2க1 ப�லா!	 வா��ெத	�ப - ஆதி  105 
மைற�தமி� மாைல ைவணவ2 ெசபி�ப  

ைற�தமி� வாண2 ெமாழிய- நிைற�தெச=O  
ச4தன
� க,NரO சா4�� பJ4தா��  
சி4தி யிைளஞ2 ெசறி4தீ!ட- வ4தேதா2  
�4�பி ேயா�க6 Jாிச�க மா2�ெப	�ப  
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வ4தைவ சி�ன ெம	��த - 
4திய  
ப�5ய வா�திய�க ெள�.� பர4தா2�ப  
வி�5ய� ெகா!ட^த� ெம�5யரா� - ெசா�:�  
.யி�ேபா� அன�ெபைடேபா, ெகா�)ேபா, ேகால  
மயி�ேபா� கைலயகலா மா�ேபா, - பயி:�  110 
 
பி&ேபா� அழ.� பிற�க மல2பOJ  
அ&ேபாத 0)ர�க ளா2�ப-ெந&ெந'�க�  
ப�தி� பவள�தி, ெபா�னி, பJமணியி� 

�தி� பதி�த.ைட ெமாC��வர - ெநC���  
ெபா'வா� வ!கவாி ெபா,கா�பி, ேச2�த  
தி'வால வ�ட4 திகழ- நிைரநிைரயாC�  
ப�த2 .ழா�க1 ப�ம+ .ழாமாக  
ம4த� தமி�மா 'த�@ச - ந4தாத  
ெத�மாைற ேவ4த� ெச=4�ழாC� N4தாம�! 

�மா� வள�க!ட Uதறிேவா� !- ந�ைமத'  115 
ந�பி ைவணவ2க1 ந�பி அழகிய  
ந�பி .ல�ெதா!ட2 நய4ேத�த - ெச�ெபாெனாளி  
ஓ�. சிவிைக(� ெபா�POச� தி'+.ற	�  
பா�கவ2+.� NTமணி பணி(� - பா�காC 
அளி��� தி'மா 5'Oேசாைல ஆ�வா�  
களி�� நி�$ேபா,றி+ க'த - ெவளி+கிைச4த 
ைம(4� ேம'ைவ�ேபா� ம��சி�ர ;டெமா�$  
ெசC(4 தலமறி4� உக4ேதா� !- ைவ.4ைத  
நாயன'1 ேபா,றி ய&யா� நரபால�  
�ய சரண� ெதா=திைறOச – ஆCவைளயா2 120 
 
(ஐ4தா� நா1 தி'விழா) 
வ4� ெந'�க மணைவநக2 ேவ�கடமா�  
சி4ைத மகி�4தOசா4 தி'நாளி� - த4தேதா2  
தாயவல4 தீர� தமனிய6ெச� N	தி�த  
�யசிைற+ க'ட� ேதா!மீதி, - ேசெயாளிேச2  
ெச�ெபா, ெபா'�பி, ெசறி(� க'
கி�ேபா�  
அ�ெபா, ற'வி லளி+.ல�ேபா� - ப�பிய  
ெச+க2 விJ�பி� ெசறி4தக' ஞாயி$ேபா�  
மி+.ைடேயா2 ேவ1வி வி=�)ைகேபா� - )+ெக=4த  
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@திவாC சி,றி� விைளயாட நீணில��  
மாதரா ேரா	 மன�களி��� ேபாதேவ  125  
 
(தைலவி, தி'ேவ�கட நாதனி� தி'8லா+ கா�சிைய+ காTத�) 
க�)ல�+ ெக�டா+ கவி�றைழ(� ெபா,சிறகா�  
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க'ைணயறா+ க!T� கனிவா(O ேசாதி  
வ'ண�தா1 ைவ.� வன�)� – இ'ணீ+.�  130  
ேகால மகர+ .ைழ+கா� ம�கற��2  
நீல� தி'நாம ெந,றி(� - ஞாலெம�லா�  
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)�:'வ ெம!ணாத N�ெகா&+. நீ�காத  
க�:'வ மா,$� கழ,கா:� - ெதா�லாழி  
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4  
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)ளக ெமழ+.றி��� ேபா,றிேன� ேபா,றி  
உளமகி�8, றாவி(� உவ4ேத� - வளம5(�  135 
)17+ கரசெனா	� N4�ழாC ேவ�கடமா�  
உ17+ கரசா (வ4தி'4� - ெம1ளெம1ள  
@திவாC� ேபாதர:� ேவத6 சிைற(ைடயாC!  
ஆதியாC ! அ�ைன+ க
தளி�தாC- ேபாதிேய� !  
இ��� ஒ'கா� எளிேய� எதி2ெகாண24�  
பி�னக� எ,ெக�ன� ேபசிேன� - அ�னெவா5  
ேகளா2ேபா� 
�)சிைற ெப,ற கிள2வைரேபா�  
வாளா ம$ம$கி� வாC4தக�றா� - ேகாளர8  
ந�ேறய� மா'தி( ந�லவேன ேகசாி(�  
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இ�ேற$ வானி 5ற�.ேம – எ�$ைலேவ�  140 
 
(தைலவி, தைலவ�பா� நானழித�)  
ஆழிதைன யாழியா� அ�ைக வைளவைளயா�  
W=4 �கி�ேபா� �கி5னா� - தாழாத  
நாT�ேபா� நாணா� ந�ெலழி:4 த�ெனழிலா�  
காT� .றிகா�&+ ைக+ெகா!டா� - பாணி+ 
கைரயி� மகளி2 கைலபல ெகா!டா2+ெக�  
அைரயி, கைலதா� அாிேதா?- தைரமீதி�  
அ�$பதி னாறாயிர2+ க�பளி� தா'+.  
இ�ெறைனமா லா+.வ�� எ!ணேமா ?- நி�ேற�
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.(மாற� ேபா2 ெதா	�த�)  
அ4த� பவனிேபாC ஆட� அன�கேவ1  
ம4த� தமி�மா 'த�ேதாி, - சி4த+  145 
 
க'�ேப சிைலயாC+ க&கம= ெம�ேபா� 
அ'�ேபா ெப'�பாண மாகி6 J'�)'வ  
நாணாகி ேவழேம ந1ளி'ளாC ெவ!கைலவி,  
ேகாணா மதிேய .ைடயாகி - ஆைண 
.றி+கி�ற சி�ன� .யிலாC+ கட�வாC  
மறி+.4 திைர
ரச மாகி- ெவறி+.ழலா2  
ேசைனயாC N4தா� ெச!ப ரகமாC�  
தாைனேயா 	�ேபா4� சமரட+க – மானைனயா2  
 
(தைலவியி�, காத� ேநாC தீரேவ!	வன ெசCத�)  
ெகா!	 ெபய24தா2 .ளி2பளி�.� ப1ளியி�ேம�  
த!டளி2 ெம�N4 தளிம�� - ம!	  150 
தழ5, கிட��வேபா, ற�ப�க1 ெசCதா2  
அழ: நிலா
� தளி�தா2 - நிழெலா=க�  
Nசினா2 சா4த� )ைன4தா2 தரளவட�  
@சினா2 ேபாலேவ ம��பினா2 - ஆைசேநாC  
ெவ�ைம பி&�தவைர ெவ�)ன5� @��தினா�  
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�ம&யா ெம�பதைன 
,$வி�� – ெகா�ைம 
 
(தைலவி, ெவ�ைம ேநாC தா�கா� வ'4த�)  

ைலயா2 அறிவில2ேபா� ெமாC�த திதOெசCய  
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தி�க1 பர4�சி$ சாளர ^ைழய  
வ�க+ கட�
ரசி� வாC
ழ�க - அ�கெம�லா�  155 
ெநா4ேத� உைல4ேத� ^வ:வ�� ேபாேன�  
ெச4ேதைன ெவDவிட�ேபா, சி4தி�ேத� - ந4தா 
 
(தைலவி, ேமக�ைத� )க�4� ;ற�) 
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ைக�மா$ ெகா1ளா+ கட8ேள -- ெமC�ைம  
உண2ேவ! அல2ேம :ைறம�ைக மா2ப�  
மணேவ சனேவ� கடவாண� - .ணநிற
�  
எ�பா� அளக�தி னி'ணிற
� ெப,றதா�  
^�பால த�ேறா ^வ:வ�� – க�ப  160 
 
(தைலவி, ேமக�தினிட� ��ைர+.� கால�;ற�)  
கரடதட ெவ!ேகா�	+ ைக�மைலேம, ெகா!	  
வ'பவனி Iெடதி2நீ வாராC4தா� - ெபா'பைகெய�  
ெற!ண� ப	ம�வி� ேடழா4 தி'நாளி�  
வ!ண� பJமOச1 வாC4தநீ2 - J!ணமட  
மாத ேரா	 மகி�4�விைள யா	மிட  
மா.மD விட��ேம கரதட� - மாவி,  
சாாி வ'மிட��6 சாரேத வ�பாிெகா!  
டாாி னக�ப�டC யார
ேத ! - ஊ'4  
தி'�ேத2 வ'ம$கி, ெச�:மிட ெம�ேற  
க'�ேதற நீல+ ககனேம!-ெத'�தைலயி,  165  
ச�தா பரண4 தனி,பவனி ெயா�$!	  
ெகா�தா2 N�ப4த, .ளி2நீழ�- ெமாC���  
பலவா� திய�க1 பயி�வா2 பணிேவா2  
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சிலவா+க� தீ24� ேசவி�ப - நிலனைம4�  
ெசா,பா வலவ2 ெதா+.� இய5ைசயி�  
ந,பா� அ
தி� நல�!	 – ெபா,)ைட�தாC 
 
(தைலவி, த�.ைற இர4� �� ேவ!ட�.)  
ேபா�4 தி'�பவனி ெபா�ம$கி ெல��ள��1  
ஏத� அைன��� எ	�திய�பி - ஆதி  
பரேன! பராபரேன! ேவ�டைவ பா5+.�  
அரேன! பர4தாம வா�ேவ!- நரைலெய=4  170 
ெத1ள
ேத! ெத1ள
த� தீOJைவேய! சி4தி�ேதா2  
உ1ள� உண'� உபாயேன - )1ளரசி�  
ேபா�� பவனிதனி, Nைவயேரா 	Oசிறிய  
மாெதா'�தி நி�ைன வண�கினா1 - யா��  
அறியா1 மடவிய ேரா டா	வ ெதா�$�  
.றியா1 உன+.மா� ெகா!டா1- பிறி�ெமா'  
மாலானா1 யானவ�. மாலாேவ� நீ(ெமா'  
மாலானாC ேபெயா�றாC வாC�ததா� - பா�வைளத�  
சி4தா .ல4தீர� ேதவேத ேவ!க'ைண  
த4தா:4 த�ைம மன�ெகா!டா� – 
4�றநீ  175 
 
அ�ெற	�த ெவ,ேபேபா� ஆல+கா ைலபய4த  
.�ெற	�தா� ேவ$ .ைற(!ேடா ! - வ�றிற�கா�  
)1வாC .ளி�தாC ெபா'4தைன+; ட�.யி5�  
வ1வாC .ளி�தா� வழ+.!ேடா ?- ெவ1ைளவிடா2  
ஆ. மதிபி னழலவிய வாதவ�ேம�  
ஏ.O Jடராழி இ�ைலேயா? - ேமாகOெசC  
நாவாC+ கட5� நல�திைன யட+.4  
தீவாC� பகழி திற4தீேரா? - காவான  
த�$ பி	�கி யைல�த நர�`��  
அ�றி5ள மா�பைன+. மா�ேடாேமா ! - எ�$  180 
 
(மாைல வா�கிவர, ேமக�ைத ஏ8த�)  
உைர+. 
ைரேய (ைர�பெவ� லாOெசா�5  
வைர+.� .ம�ேதா1 வன�)� - விைர+ேகால�  
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தா� மணிமா2)O ச�காழி+ ைக�தல
�  
காம ரபிேடக+ கா�சி(� - Nமட4ைத+  
க!T+ கணியா� கமல� தி'மா2)�  
வி!T+ கணியான ெம�பத
� - வ!ண+  
கிளிேநா+கி பாதாதி ேகசவைர எ�லா�  
வளிேநாC+ கிலா� பைட�� - அளிெகா!	  
நி,கி�ற வ!ணெமலா� நீல
கி ேல.ளி24த  
ெசா,ெகா! &த�பா2��6 ெசா�5( – 
,பணி4�  185  
 
வி�5ய� ெகா!டர+க2 ெவ�றிெகா!	 ேம,ெகா!ட  
ம�5ய� ெகா!	 மற�ெகா!ட - ந�ெலழி�ேச2  
வ!	ளவ� தாெதா=. மா�ேவ� கடநாத�  
வ!	ளவ� தா2வா�கி வா. 
 
(ெவ!பா) 
ேமக ெமனமணைவ ேவ�கடமா மாய�+ெக�  
ேமாகேம ெசா�: 
ைறெசா�5 - தாகேம  
மாைலதர ேவைழேய� வாடாம� த!	ளவ  
மாைலதர நீவா�கி வா. 
 
மணைவ தி�ேவ&கடநாத� ேபாி� ேமகவிமணைவ தி�ேவ&கடநாத� ேபாி� ேமகவிமணைவ தி�ேவ&கடநாத� ேபாி� ேமகவிமணைவ தி�ேவ&கடநாத� ேபாி� ேமகவி	 �� $3,�	 �� $3,�	 �� $3,�	 �� $3,�....    
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