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கட.& வா,/) 

பா0� ெதளிேத1� பா2� ப�!"� இைவ 

நா0� கல�)ன52 நா� த�ேவ� - ேகால�ெச6 

)-க5 காி�க/)/ 7மணிேய நீ என52$ 

ச-க/ தமி,9�:� தா. 

 

அழ2 ெச6கி�ற உய��த யாைன �க/ைத உைடய 7ய மாணி5க! பி&ைளயாேர ! 

பா0� ெதளி�த ேத1� ெவ�ல! பா2� ப�!"� ஆகிய இ�த நா�2 

ெபா�&கைள�� ஒ�: =+>! பத� ெச6) நா� உன52! பைட!ேப�. ச-க� 

வள�/த இய� இைச  =/) எ�1� 9�: தமிைழ�� நீ என52 அ�?க. 

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

 

 "�ணியமா� பாவ�ேபா� ேபான நா+ ெச6த அைவ 

 ம�ணி@ பிற�தா�52 ைவ/த ெபா�& - எ�A-கா� 

 ஈெதாழிய ேவறி�ைல எ$சமய/ ேதா�ெசா�0� 

 தீெதாழிய ந�ைம ெசய�          1 

 

ந�விைன ஆகேவ�>ய) - தீவிைன ேபாக5 கடவ). ேபான பிறவியி� ெச6த அ�த 

விைனக&, ம�Aலகி� வ�) பிற�தவ�52 �த� ெபா�& (9லதன�) ஆ2�. 



எ�ணி! பா�5கி� எ�த மத/தா� ெசா�வ)� இைத/ தவிர ேவறி�ைல. ஆதC� 

தீவிைனைய நீ5கி ந�விைனேய ெச6க.  (1) 

--------- 

 

 சாதி இர�ெடாழிய ேவறி�ைல சா@:-கா� 

 நீதிவ�வா ெநறி�ைறயி� ேமதினியி� 

 இ+டா� ெபாிேயா� இடாதா� இழி2ல/ேதா� 

 ப+டா-கி� உ&ள ப>          2 

 

ெசா�ல! ேபானா�, இர�D 2ல-கைள/ தவிர ேவ: இ�ைல. உலகி� நீதி தவறாத 

அறெநறி �ைற!ப>! பிற�52 உத.பவ� உய� 2ல/தா� - உதவாதவ� தா, 

2ல/தா� - இ) ப+டறி�த அ1பவ/தி� அறி�தப> யா2�.  (2) 

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

 

 இD�ைப5 கிD�ைப இய0ட�பி த�ேற 

 இD� ெபா6ைய ெம6ெய� றிராேத - இD-கDக 

 உ�டாயி 1�டா2� ஊழி� ெப�வCேநா6 

 வி�டாைர5 ெகா�டாD� FD          3 

 

இ�52� இ�த உட�" )�ப/ைத இ+D ைவ52� ைப அ�லவா? இGவா: இD� 

ெபா6�டைல ெம6யான) என எ�ணாம�, விைர�) பிற�52 ந�ைம ெச6க 

ஊழி�ப> ஏ@ப+ட ெபாிய )�ப ேநாயிC��) விDப+டவைர ஏ@2� FDேப: 

(ேமா+ச�) அற� உ�டாயி� கிைட52�.  (3) 

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

 

 எ�ணி ஒ�க�ம� யா�52Iெச6 ெயா�ணா) 

 "�ணிய� வ�ெத6) ேபாத�லா� - க�ணி�லா� 

 மா-கா6 விழெவறி�த மா/திைர5ேகா� ஒ52ேம 

 ஆ-கால மா2� அவ�52          4 

 

ந�விைனக& வ�) ேச��தேபா த�லாம�, யா�52�, ஒ� ெசயைல/ தி+டமி+D$ 

ெச6த� இயலா). அவ�க+ேக , ஆ2� கால� வ�)வி>�, க� இ�லாத 2�ட� 



Fசி அ>/த அள. ேகா052/ த!பி/தவறி மா-கா6 வி�வ)ேபா� எ�ணிய) 

நைடெப:�.  (4) 

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

 

 வ��தி அைழ/தா0� வாராத வாரா 

 ெபா��)வன ேபாமிென�றா� ேபாகா-இ��ேத-கி 

 ெநIச�"� ணாக ெநD�7ர� தா�நிைன�) 

 )I�வேத மா�த� ெதாழி�          5 

 

எGவள. �ய�: ேத>1� கிைட!பத@2 அாிய ந�ைமக& கிைட5கமா+டா. வ�) 

ேசர5 =>யவ@ைற, ேவ�டா - ேபா-க& எ�றா0� ேபாகமா+டா. ஆனா�, கிட�) 

ஏ5க�@: மன� "�ணாக ெநDநா& - ெநDேநர� க@பைனயாக எ�ணி5 

கிைட5க! ெபறாம� அழி�) ேபாவேத ம5க& ெசயலாக உ&ள).  (5) 

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

 

 உ&ள ெதாழிய ஒ�வ�5 ெகா�வ� �க� 

 ெகா&ள5 கிைடயா 2வலய/தி� - ெவ&ள5 

 கடேலா> மீ�D� கைரேயறி னாெல� 

 உடேலாD வா�� உயி�52          6 

 

உலகி� அவரவ�525 ெகாD/) ைவ/)&ள இ�ப� தவிர ேம@ெகா�D ெபற5 

கிைட5கா . மி5க நீைர உைடய கட� கட�) ேபா6$ ெசயலா@றி மீ�D வாி1� 

மனித உட�ேபாD உயி�க+2 ேம@ெகா�D பய� எ�ன !  (6) 

---------- 

 

 எ�லா! ப>யா0� எ�ணினா� இG.ட�" 

 ெபா�லா! "�மCேநா6! "�2ர�ைப -ந�லா� 

 அறி�தி�!பா� ஆதCனா� ஆ-கமல நீ�ேபா� 

 பிாி�தி�!பா� ேபசா� பிற�52          7 

 

எ�த வைகயி� எ�ணி! பா�5கி1�, இ�த உட�" ெபா�லாத "�5க& நிைற�த)� 

ேநா6க& உ&ள)மான அ@ப5 2>ைசயா2�. ந�லறிஞ�க& இைத 



அறி�தி�!பதனா�, த�ணீாி� ஒ+டாம� தாமைர இைல பிாி�தி�!ப) ேபா� 

இG.லேகாD ஒ+>�� ஒ+டாம0� இ�!ப�. பிறேராD F� ேப$�! ேபசா�. (7) 

---------- 

 

 ஈ+D� ெபா�&�ய@சி எ�ணிற�த வாயி1� ஊ, 

 =+D� ப>ய�றி5 =டாவா�-ேத+ட� 

 மாியாைத காA� மகிதல/தீ� ேக�மி� 

 தாியா) காA� தன�          8 

 

உலேகாேர, ேக?-க& ! ெபா�& 2வி!பத@காக அளவ@ற �ய@சி ெச6யி1� , 

ஊ,விைன =+D� அளவ�றி ேம0� நிர�ப$ ேசராவா�. ெச�வ� நிைலயி�லாத) 

எ�பைத/ ெதளிFராக. எனேவ, ேதட ேவ�>ய ெச�வ� ந�லற$ ெசய�கேள - 

அறிFராக.  (8) 

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

 

 ஆ@:! ெப�5க@ ற>�Dம� நா?மGவா: 

 ஊ@:! ெப�5கா� உல=+D� - ஏ@றவ�52 

 ந�ல 2>!பிற�தா� ந�=��தா� ஆனா0� 

 இ�ைலெயன மா+டா� இைச�)          9 

 

ஆ@றி� ெவ&ள நீ� அ@: மண� கா� �D�ப> உ&ள நாளி0�, ஆ: தன) ஊ@:5 

2ழியி� ெப�2� நீரா� உலகமா�தைர உ+ெகா&ள$ ெச6��. அ) ேபால ந�ல 

2D�ப/தி� பிற�தவ�க& ஏைழயா6 ஆயி>1�, த�மிட� வ�) ேக+பவ�52 , 

மன� ஒ!பி இ�ைல எ�னா) ஏதாவ) உத.வா�.  (9) 

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

 

 ஆ�டா�D ேதா:� அ�) "ர�டா0� 

 மா�டா� வ�வேரா மாநில/தீ� - ேவ�டா 

 நம52� அ)வழிேய நா�ேபா� அள.� 

 எம5ெக�ென�: இ+D� >��          10 

. 



உலேகாேர! ப�லா�D காலமாக அ�) "ரளி1� இற�) ேபானவ�க& தி��ப 

வ�வா�களா? - வரமா+டா�க&. ஆதC� அழ ேவ�டா . நம52� அ)ேவ ெச�0� 

வழியா2�. எனேவ, நா� இற52�வைர��, நம52 எ�ன கிட5கிற) எ�: எ�ணி 

, பிற�52 உதவி ெச6) உ�D இ�!Kராக.  (10) 

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

 

 ஒ�நா& உணைவ ஒழிெய�றா� ஒழியா6 

 இ�நா?52 ஏெல�றா� ஏலா6 - ஒ�நா?� 

 எ�ேனா வறியா6 இD�ைப=� எ�வயிேற 

 உ�ேனாD வா,த� அாி)          11 

 

)�ப� மி252� என) வயிேற! இ�லாதேபா) ஒ� நா& உணைவ விD எ�றா� 

விடா) ேக+பா6; உண. நிர�ப உ&ள ேபா) இர�D நா?52 ேவ�>யைத$ 

ேச�/) உ�D ெகா& எ�றா� அ).� ெச6யமா+டா6; எனேவ, உ�ேனாD கால� 

த&?த� க>ன�.  (11) 

----------- 

 

 ஆ@ற- கைரயி� மர�� அரசறிய 

 F@றி��த வா,.� வி�ம�ேற-ஏ@ற� 

 உ�)�D வா,வத@2 ஒ!பி�ைல க�L� 

 ப�)�D ேவேறா� பணி52          12 

 

ஆ@ற- கைரயி� உ&ள மர�ேபால, அரச� அறிய ஆரவாரமாக வா,�த ெப�வா,.� 

ஒ� கால/தி� F,$சி அைடயலா�. உழ./ ெதாழி� ெச6) உண. ெகா�D 

வா,வத@2 ஒ!பான ேவ: உய�. இ�ைல. ேவ: ெதாழி052 இைடM: 

ஏ@படலா�.  (12) 

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

 

 ஆவாைர யாேர அழி!ப� அ)வ�றி$ 

 சாவாைர யாேர தவி�!பவ� ஓவாம� 

 ஐய� "2வாைர யாேர வில52வா� 

 ெம6ய� "வியத� ேம�          13 



 

வளமான இG.லக/தி�, ேம�ேம0� ��ேன:ப வைர யா�� தD5க �>யா). 

அ) இ�5க+D�. இற!பவ�கைள யா�� நி:/தி வாழைவ5க �>யா). இற�) 

உயி� வா,பவைர�� யா�� இரவாம� இ�5க$ ெச6ய இயலா). இ) ெம6. (13) 

----------- 

 

 பி$ைச52 9/த 2>வா,5ைக ேப�-கா� 

 இ$ைசபல ெசா�C இ>/)�ைக - சி$சீ 

 வயி: வள�5ைக52 மான� அழியா) 

 உயி�விDைக சால உ:�          14 

 

ெசா�ல! ேபானா�, ஒ�வாிட� இ$சக ெமாழிக& பல ேபசி வCய வா-கி உ�ப), 

ஐய� (பி$ைச) எD!பத@2 9/த அ�ண� ேபா�ற ம+டமான வா,5ைகயா2�. 

சி$சீ! வயி: வள�!பத@காக மான/ைத விடாம� உயிைர விDவ) மிக.� 

ெபா�/தமா2�.  (14) 

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

 

 சிவாய நமெவ�: சி�தி/ தி�!ேபா�52 

 அபாய� ஒ�நா?� இ�ைல - உபாய� 

 இ)ேவ மதியா2� அ�லாத ெவ�லா� 

 விதிேய மதியா6 விD�          15 

 

'சிவாயநம' எ�: உ�ேவ@றி இ�!பவ�52 எ!ேபா)� இைடM: இ�ைல. இ�த 

ந�வழிேய அறி.ைடைமயா2�. இ) இ�லாத ம@றைவ, விதி!ப> ேந�� அறி. 

ேபான ேபா5கா2�. (15) 

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

 

 த�ணீ� நிலநல/தா� த5ேகா� 2ண� ெகாைடயா� 

 க�ணீ�ைம மாறா5 க�ைணயா� - ெப�ணீ�ைம 

 க@பழியா ஆ@றா� கட�P,�த ைவயக/)& 

 அ@"தமா� எ�ேற அறி          16 

 



கட� P,�த இ� ம�Aலகி�, த�ணீாி� த�ைம அ) இ�52� நில/தி� 

அைம!பா0�, உய��தவாி� உய� ப�" அவ� ெகாD52� ெகாைடயா0�, 

க�ணி� அழ2 அழியாத அ�& பா�ைவயா0�, ெப�ணி� ெப�ைம க@" ெகடாத 

உ:தியா0� அ�ைம ெப�ைம உைடயனவா6 அைம�தி�52�.  (16) 

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

 

 ெச6தீ விைனயி�5க/ ெத6வ/ைத ெநா�த5கா� 

 எ6த வ�ேமா இ�நிதிய�-ைவய/) 

 அ:�பாவ� எ�னவறி�) அ�றிடா�5 கி�: 

 ெவ:� பாைன ெபா-2ேமா ேம�          17 

 

��" ெச6த தீவிைன இ�52�ேபா), Fேண ெத6வ/ைத/ தி+Dவதா�, ெபாிய 

ெச�வ வா,. வ�) விடா). உலகி� பிற�52 இDவதா� பாவ� ேபா2� என 

அறி�) அ�: இடாதவ�52 இ�: ஒ�:� கிைட5கா), ெவ:� பாைனயி� 

எ).� ேமேல ெபா-கி வ�வதி�ைலேய.  (17) 

----------- 

 

 ெப@றா� பிற�தா� ெப�நா+டா� ேப�லகி� 

 உ@றா� உக�தா� என ேவ�டா� - ம@ேறா� 

 இரண- ெகாD/தா� இDவ� இடாேர 

 சரண- ெகாD/தா0� தா�          18 

 

ெப@ேறா�, உட� பிற�ேதா�, த� நா+டா� - த� ஊரா�, தம52 உ@ற உறவின�, 

வி��பிய ந�ப�க& ஆகிேயா�52 உதவாத க�மிக&, ேவ: பிற� "�ணா2�ப>/ 

த�ைம அ>/தா� அவ�க+25 ெகாD!பா�க&. த�ேமாD ெதாட�"ைடயவ�க& த� 

காC0� விழி1� ெகாD5க மா+டா�க&.  (18) 

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

 

 ேசவி/)� ெச�றிர�)� ெத�ணீ�5 கட� கட�)� 

 பாவி/)� பாரா�D� பா+>ைச/)� - ேபாவி!ப� 

 பாழி� உட�ைப வயி@றி� ெகாDைமயா� 



 நாழி அாிசி5ேக நா�          19 

 

வயி@றி� பசி5ெகாDைமயா� ஒ� நாழி அாிசி ெபற நா�, பிற�52/ ெதா�D 

(ேசைவ) ெச6)�, ஓாிட� ெச�: யாசி/)�, மி5க நீைர�ைடய கட� கட�) 

அ5கைர நாD ெச�:�, ெபா6யாக ந>/)�, அரசிய� நட/தி ஆ�D�, 

பா+D!பா>�� ஆக இGவள.� ெச6) பாழான உட�ைப இய52கிேறா�. (19) 

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

 

 அ�மி )ைணயாக ஆறிழி�த ஆெறா52� 

 ெகா�ைம �ைலபக�வா�5 ெகா�டா+ட� - இ�ைம 

 ம:ைம52� ந�ற�: மாநிதிய� ேபா5கி 

 ெவ:ைம52 வி/தா6 விD�          20 

 

மா�பி� 2வி�த ெகா-ைகைய விைலபக�� விைலமாதைர5 ெகா�டா>5 

ெகாD52� வா,5ைக, அ�மிைய/ )ைணயாக உட�பி� க+>5ெகா�D ஆ@: 

ெவ&ள/தி� இற-கிய ெசயைல! ேபா�றதா2�. இ$ெசய�, இ!பிறவி52� 

ம:பிறவி52� =ட ந�ல தாகா); ெபாிய ெச�வ/ைத அழி/), வ:ைம52 விைத 

ேபா+டதா2�.  (20) 

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

 

 நீ�� நிழ0� நில�ெபாதி�� ெந�க+D� 

 ேப�� "க�� ெப�வா,.� - ஊ�� வ�� 

 தி�.� வா,நா?� வIசமி�லா�52 எ�:� 

 த�� சிவ�த தாமைரயா& தா�          21 

 

ெச�தாமைரயி� F@றி�52� தி�மக& (இல+�மி ), வIசக� இ�லாத 7யவ�க+2 , 

நீ�வள�, ேசாைல நிழ� வள�, வயC� நிைற�த ெந�ேபா�, ந�லேப�, உய��த "க, 

, ந�ல ஊ� வா,., வள�� ெச�வ�, நிைற�த வா,நா& ஆகியவ@ைற எ�ைற52ேம 

த�த�?வா&.  (21) 

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



 

 பாDப+D/ ேத>! பண/ைத! "ைத/) ைவ/)5 

 ேகDெக+ட மானிடேர ேக?-க& - =Dவி+>-2 

 ஆவிதா� ேபாயினபி� யாேரா அ1பவி!பா� 

 பாவிகா& அ�த! பண�          22 

 

பண/ைத அ�� பாD ப+D ஈ+> யா�52� பய� படாதப> ம�ணி� "ைத/) 

ைவ/) நிைல ெக+D! ேபான மா�த�கேள - ேக?-க& ! உடலாகிய =+ைடவி+D 

உயி� ேபானபி� அ�த! பண/ைத5 க�Dபி>/) Qக�பவ� (அ1பவி!பவ�) யா� ? 

பாவிகேள - ெசா�0-க& !  (22) 

----------- 

 ேவதாள� ேச�ேம ெவ&ெள�52! R52ேம 

 பாதாள 9C பட�ேம -9ேதவி 

 ெச�றி��) வா,வேள ேசட� 2>"2ேம 

 ம�ேறார� ெசா�னா� மைன          23 

 

நீதி ம�ற/தி� ெபா6 ேபசி - ெபா6$ சா�: ெசா�னவாி� F+>�, ேப6 2> "2�, 

ெவ&ைள எ�52 R52�, பாதாள 9C5 ெகா> பட��, 9ேதவி ெச�: 

த-கியி�!பா&, பா�"� 2>யி�52�.  (23) 

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

 

 நீறி�லா ெந@றிபா, ெந6யி�லா உ�> பா, 

 ஆறி�லா ஊ�52 அழ2பா, - மாறி� 

 உட� பிற!பி�லா உட�"பா, பாேழ 

 மட5ெகா> இ�லா மைன          24 

 

தி�நீ: அணியாத ெந@றி அழகிழ52�. ெந6 இ�லாத உண. �ைவயிழ52�. ஆ: 

இ�லாத ஊ� வள� இழ52�. ேவ@:ைம பாரா+டாத உட� பிற�தா� 

இ�லாதவ�52 உட�" வ0 இழ52�. இள-ெகா> ேபா�ற ெப� அதாவ) 

மைனவி இ�லாத FD எ�லா� இழ52�.  (24) 

--------- 

 



 ஆன �தC� அதிக� ெசலவானா� 

 மான� அழி�) மதிெக+D! ேபானதிைச 

 எ�லா�52� க&ளனா6 ஏ,பிற!"� தீயனா6 

 ந�லா�52� ெபா�லனா� நாD          25 

 

ஒ�வ� ெபா�& மி2தியாக$ ேச��த ெதாட5க/தி� அள. மீறி$ ெசல. ெச6தா�, 

பி�ன� மான� பறிேபாகி, அறி. அ@:, ெச�ற இட-களி� எ�லா�52� க&ள� 

ேபா� காண!ப+D , வர!ேபா2� ஏ� பிற!"52� தீைம ேத>யவனா6, ந�லவ�க+ 

ெக�லா� ெபா�லாத வனாவா�.  (25) 

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

 

 மான� 2ல�க�வி வ�ைம அறி.ைடைம 

 தான� தவ� உய�$சி தாளா�ைம - ேதனி� 

 கசிவ�த ெசா�Cய�ேம� கா�:த� ப/)� 

 பசிவ� திட!பற�) ேபா�          26 

 

மான உண�., உய� 2D�ப! ெப�ைம, க�வி, வ&ள� ப�", சிற�த அறி.ைடைம, 

ெகாைட, ேநா�", உய� "க,, தளராத ஊ5க �&ள உைழ!", ேதனி� பிழி. ேபா� 

இனி52� ெசா� ேப�� க�னிய�ேம� காத� ஆகிய ப/)�, பசிவ�)வி>� பற�) 

ேபா6விD�.  (26) 

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

 

 ஒ�ைற நிைன5கி� அ)ெவாழி�தி+ ெடா�றா2� 

 அ�றி அ)வாி1� வ�ெத6)� - ஒ�ைற 

 நிைனயாத ��வ�) நி@பி1� நி@2� 

 எைனயா?� ஈச� ெசய�          27 

 

ஒ� ெபா�ைள அைடய எ�ணினா� அ) கிைட5காம� ேவெறா�: கிைட5கலா�; 

அ�ல) அ�த! ெபா�ேள வ�) கிைட!பி1� கிைட5கலா�. இ) அ�லாம�, 

சிறி)� நிைன5காத ெபா�& ந� ��வ�) ேசாி1� ேசரலா�. எ�லாேம எ�ைன 

ஆ?கி�ற கட.& ெசயலா2�.  (27) 



----------- 

 

 உ�ப) நாழி உD!ப) நா�2�ழ� 

 எ�ப) ேகா> நிைன�) எ�Aவ� - க�"ைத�த 

 மா�த� 2>வா,5ைக ம�ணி� கல�ேபால$ 

 சா�)ைண�� சIசலேம தா�          28 

 

உ�பேதா நாழி அாிசி; உD!பேதா நா�2 �ழ/ )ணி. நிைன/) எ�ணி5ைகயிD� 

ேதைவகேளா எ�ப) ேகா>க&. அறி.5 க� மைற�த மா�த�களி� 2D�ப 

வா,5ைக , எளிதி� உைடய5 =>ய ம�பா�ட� ேபா� இற52� வைர�� கவைல 

த�வேதயா2�.  (28) 

---------- 

 

 மர�ப�/தா� ெவௗவாைல வாெவ�: =வி 

 இர�தைழ!பா� யாவ�ம- கி�ைல - �ர�த 

 �த� க@றா தர�ேபா� கரவா) அளி!பேர� 

 உ@றா� உலக/ தவ�          29 

 

மர/தி� கனிக& ேதா�றிவி>�, உ�பத@2 வா என ெவௗவாைல5 ெகIசி5 =வி 

அைழ!பவ� யா�� இ-2 இ�ைல; அ) தாேன வ��. க�: ஈ�ற ப� பாைல$ 

�ர�) த�வ)ேபா�, ெச�வ�க& மைற5காம� உதவி ெச6யி�, உலக/தா� தாமாக 

வ�) ேவ�>யவ� களாவ�.  (29) 

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

 தா�தா�� ெச6தவிைன தாேம அ1பவி!பா� 

 R�தா மைரேயா� ெபாறிவழிேய - ேவ�ேத! 

 ஒ:/தாைர ெய�ெசயலா� ஊெர�லா� ஒ�றா 

 ெவ:/தா0� ேபாேமா விதி          30 

 

அரசேர ! தாமைர!Rவி� இ�52� நா��க� விதி/)&ள விதி!ப> , தா-க& - 

தா-க& �� ெச6த விைன!பயைன/ தா-கேள அ1பவி/தாக ேவ�D�. 

ெகா>யவ�கைள எ�ன ெச6வ)! ஊரா� எ�லா� ஒ�: ேச��) ெவ:/) அறி.ைர 

=றி1� பைழய விதி! பய� ேபாகா).  (30) 



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

 

 இ�52ைடய பா+>@2 இைசந�: சா0� 

 ஒ�5க� உய�2ல/தி� ந�:-வ�52ைடய  

 Fர/தி� ந�: விடாேநா6 பழி5கIசா/   

 தார/தி� ந�: தனி  31 

 

தவறான பா+ைட! பாDவைதவிட, ெவ@:! ப�ைண (இராக/ைத) ம+D� 

இைச/)5 ெகா�>�!ப) ந�ல). உய��த 2ல/தி� பிற�) ஒ�5க� 

ெக+டவைரவிட தா,2ல/தி� பிற�)� ந�ெலா�5க� உைடயவ� உய��தவ ராவ�. 

அIசி ஓD� ேபா� Fர/ைதவிட, தீரா! பிணி ேமலான). பழி$ ெசா�052 அIசாத 

மைனவிைய விட தனி வா,. ந�ல).  (31) 

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

 

 ஆறிD� ேமD� மD.� ேபா� ஆ�ெச�வ� 

 மாறிD� ஏறிD� மாநில/தீ�-ேசாறிD� 

 த�ணீ�� வா�� த�மேம சா�பாக 

 உ�ணீ�ைம F:� உய��)          32 

 

ெபாிய உலக/ேதாேர! ெவ&ள� வ>�தபி� ஆ@றி� காண!பD� ேமD - ப&ள� 

ேபா�, ெச�வ� 2ைற�� - =D�. எனேவ, ஏைழ52$ ேசா: ேபாDFராக; 

த�ணீ�� த�Fராக! இ�த அற/தி� ெதாட�பினா�, உ&ள வள� ேம0� உய��) 

ெப�2�.  (32) 

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

 

 ெவ+ெட�ைவ ெம/தனைவ ெவ�லாவா� ேவழ/தி� 

 ப+D�.� ேகா�பIசி� பாயா) - ெந+>�!"! 

 பாைர52 ெந52விடா! பாைற ப�மர/தி� 

 ேவ�52 ெந52 விD�          33 

 

யாைன ேம� ப+D ஊD�வி$ ெச�0� அ�" பI�5 2&ேள பா6�) ெச�ல 

�>யா). நீ�ட இ��"5 கட!பாைர52 அைச�) ெகாD5காத க�பாைற, 



ப�ைமயான மர/தி� ேவ�52 ெநகி,�) பிள.!பD�. இைவேபா�, வ� ெசா@க& 

இனிய ெம� ெசா@கைள ெவ�ல �>யா). (ெம� ெசா�ேல பய� த��)  (33) 

---------- 

 

 க�லாேன யானா0� ைக!ெபா�& ஒ� :�டாயி� 

 எ�லா�� ெச�ற-2 எதி�ெகா&வ� - இ�லாைன 

 இ�லா?� ேவ�டா& ம@ றீ�ெறD/த தா6 ேவ�டா& 

 ெச�லா) அவ�வாயி@ ெசா�          34 

 

ஒ�வ� ப>5காதவ னாயி1� ைகயி� ெப�Iெச�வ� ெப@றி�!பி�, எ�லா�� 

ேபா6 அவைன வரேவ@பா�க&. ப>/தி�!பி1�, ெபா�& இ�லாதவைன 

அவ1ைடய மைனவி�� மதி5கமா+டா&, ம@:�, ெப@: வள�/த தா�-=ட 

வி��ப மா+டா& அவன) வா6$ ெசா� எ-2� ெச�0ப>யாகா).  (34) 

---------- 

 

 Rவாேத கா652� மர��ள ம5க??� 

 ஏவாேத நி�:ண�வா� தா�ளேர - 7வா 

 விைர/தா0� ந�றாகா வி/ெதனேவ ேபைத52 

 உைர/தா0� ேதா�றா )ண�.          35 

 

R ெதாியாமேல காயா2� அ/தி ஆ� �தCய மர-க?� உ�D. யா�� 

ஏவாதி�5க.� தாேம நிைலயா6 உண��) ந@ெசய� "ாி�� ம5க?� உ&ளன�. 

7வி விைர/) பாDப>1� ந�2 விைளயாத விைதகைள! ேபா� 9ட152 

எGவள. உைர/) அறி.:/தி1� ந�ல உண�. உ�டாகா).  (35) 

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

 

 ந�Dசி!பி ேவ6கதC நாச�:� கால/தி� 

 ெகா�ட க�வளி52� ெகா&ைகேபா� - ஒ�ெதாL 

 ேபாத� தன�க�வி ெபா�றவ�� கால� அய� 

 மாத�ேம� ைவ!பா� மன�          36 

 



ந�ல வைளய� அணி�த ெப�ேண! ந�D� �/)$ சி!பி�� 9-கி0�, வாைழ�� 

தா� அழிய! ேபா2� கால/தி� தா� ெகா�ட க�ைவ ெவளி!பD/)த� ேபா�, 

சில� உய� அறி.� ெச�வ�� க�வி�� அழிய! ேபா2� ெப�க& ேம� நா+ட� 

ெகா&வா�க&  (36) 

---------- 

 

 விைன!பயைன ெவ�வத@2 ேவத� �தலா� 

 அைன/தாய #லக/)� இ�ைல-நிைன!பெதன5 

 க�A:வ த�லா� கவைலபேட� ெநIேசெம6 

 வி�A:வா�5 கி�ைல விதி          37 

 

�� ெச6த விைன! பயைன ெவ�: ேபா52வத@2 ேவத� �தCய எ/தைகய 

#C0� வழி =ற!படவி�ைல . ஆயி1� ெநIசேம கவைல! படாேத! நிைலயான 

FDேப: (ேமா+ச�) அைடய �ய�பவ�52 அவ� நிைன/த) ைக =Dேமய�லாம�, 

அவைர ஊ,விைன எ�ப) தD5கா).  (37) 

--------- 

 

 ந�ெற�:� தீெத�:� நாென�:� தாென�:� 

 அ�ெற�:� ஆெம�:� ஆகாேத-நி�றநிைல 

 தானதா� த/)வமா� ச�ப:/தா� யா5ைக52! 

 ேபானவா ேதD� ெபா�&          38 

 

ந�ல) - ெக+ட) எ�:�, நா� அவ� எ�:�, அ�ல - ஆ� எ�:� ேவ:பாD 

இ�லாம� ெபா) ெநறியி� நி�:, தாேன கட.& - தன52& கட.& எ�றி�!பேத 

உ�ைம/ த/)வமா� - ச�ப- ேகாைர! "�ைல அ:/த பி� க+Dவத@2 ேவ: 

கயி: ேவ�>யதி�ைல; அ�த! "�லாேலேய க+டலா�. அ) ேபா�, கட.ைள/ 

தாேன த�1&ேளேய ேதடலா�.  (38) 

--------- 

 

 �!பதா� ஆ�டளவி� 9�ற@: ஒ�ெபா�ைள/ 

 த!பாம� த�1& ெபறானாயி� - ெச!"� 

 கைலயளேவ ஆ2மா� காாிைகயா� த-க& 



 �ைலயளேவ ஆ2மா� 9!"          39 

 

ஒ�வ�, �!ப) அகைவ52& (வய)52&) காம�, ெவ2ளி, மய5க� எ�1� 

9�ைற�� ஒழி/) ஒ!ப@ற ெபா�ளாகிய கட.ைள/ தன52&ேளேய 

காணானாயி�, அவ� க@ற (சா/திர5) க�வி ஏ+டளேவயா2�. எ)ேபால எனி�, 

தி�மண� ஆகாத ெப�க&, �ைலக& இ��)� பயனி�றி/ தள��) �)ைம 

அைடவ) ேபாலா�.  (39) 

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

 

 ேதவ� 2ற?� தி�நா� மைற�>.� 

 9வ� தமி�� �னிெமாழி��-ேகாைவ 

 தி�வா சக�� தி�9ல� ெசா�0� 

 ஒ�வா சகெம� :ண�         40 

 

தி�வ&?வாி� தி�52ற?�, சிற�த நா�2 மைறகளி� �>வான க�/)க?�, 

அ!ப� - ச�ப�த� - ��தர� ஆகிய 9வாி� தமி,/ ேதவார-க?� �னிவ�க& 

ெமாழி� தன.�, தி�5ேகாைவயா�� தி�வாசக�� தி�9லாி� தி�ம�திர�� ஒ/த 

ஒ� ெபா�ைளேய உண�/)� எ�: உண�க.  (40) 

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

தி
��ற�தி
��ற�தி
��ற�தி
��ற�    

இவா!�ைகஇவா!�ைகஇவா!�ைகஇவா!�ைக    

 

இ�வா,வா� எ�பா� இய�"ைடய 9வ�52� 

ந�லா@றி� நி�ற )ைண. 

 

அ�"� அற1� உைட/தாயி� இ�வா,5ைக 

ப�"� பய1� அ). 

 

அற/தா@றி� இ�வா,5ைக ஆ@றி� "ற/தா@றி� 

ேபாஒ6! ெப:வ ெதவ�. 

 

இய�பினா� இ�வா,5ைக வா,பவ� எ�பா�  



�ய�வா�& எ�லா� தைல. 

 

வா!�ைக" #ைண நல&வா!�ைக" #ைண நல&வா!�ைக" #ைண நல&வா!�ைக" #ைண நல&    

 

மைன/த5க மா�"ைடய ளாகி/ த@ெகா�டா� 

வள/த5கா& வா,5ைக/ )ைண. 

 

த@கா/)/ த@ெகா�டா� ேபணி/ தைகசா�ற 

ெசா@கா/)$ ேசா�விலா& ெப�. 

 

ம-கல� எ�ப மைனமா+சி ம@றத� 

ந�கல� ந�ம5க& ேப:. 

 

ம�க� ேப*ம�க� ேப*ம�க� ேப*ம�க� ேப*    

 

ெப:மவ@:& யாமறிவ தி�ைல அறிவறி�த 

ம5க& ேபற�ல பிற. 

 

த�ைத மக@கா@:� ந�றி அைவய/) 

��தி யி�!ப$ ெசய�. 

 

ஈ�ற ெபா�தி� ெபாி)வ52� த� மகைன$ சா�ேறா� என5ேக+ட தா6. 

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

    

அ+பளி,- உைரஅ+பளி,- உைரஅ+பளி,- உைரஅ+பளி,- உைர    

 

எ-க& 9�றா� மக� தி�வள�ெச�வ� ப. ��கேவ&, M.A., 

எ-க& ம�க� தி� �. சி. பால�!பிரமணியனி� �த� மக& தி�வள� ெச�வி பா. 

அ�பரசி , M.Sc., ஆகிேயாாி� தி�மண� T�க ஆ�D ைவகாசி/ தி-க& 24 ஆ� 

நா& (6-6-1993) ஞாயி@:5கிழைம ")$ேசாியி� நைடெப@றேபா) வ�ைக "ாி�) 

சிற!பி/)/ தி�மண ம5கைள வா,/திய�ளிய ெப� ம5க?52 ந�றி ெச0/தி இ�த 

#ைல அ�பளி!பாக வழ-2கிேறா�. 

 



இ-ஙன� 

ேவ. ச. பழநிசாமி, அ�ன Rரணி பழநிசாமி, 

ெப�ணி� ெப@ேறா�: �. சி. பால�!பிரமணிய�, ைதயனாயகிபால�!பிரமணிய�, 

�/தியா0!ேப+ைட (")ைவ) 

--------- 

 

தி�மண வா,/) 

தி�மண$ ெச�வ�க& : ப. ��கேவ& - பா. அ�பரசி 

 

 ம�ணரசி யா6விள-2� ")ைவ/ தாயி� 

         ம>யினிேல. களி/தா>/ 76ைம விI�� 

 எ�ணமைத இதய/தி� இய@ைக ஆ5கி; 

        எG.யி�� த��யி�ேபா� ஏ@றி! ேபா@றி, 

 வி�ணள52� திைசெய�லா� "கழி� வாச�, 

        Fசிடேவ வா,�தி+ட சா�ேறா� த��&, 

 வ�ணமி2 சி�னா/தா 2D�ப� எ�றா�, 

        வா6 மண52� வா,/)ைரயி� �ழ5க� ேக+2�. 1 

 

 ேதDகி�ற ெபா�ெள�லா� தம52�, F+D$ 

        சிற!"52� எ�றி�!ேபா� வா�� நா+>�, 

 நாெட�லா� ந� உற.; நாD� ெச�வ� 

        ந�0றவி� பகி��)�D வா,த@ ெக�ேற; 

 ேத>யந@ ெபா�?5ேகா� ெபா�ைள ைவ52� 

        ெத6வமன! பா-காேல ெப�க& க�வி 

 நீDயர FDமைன நிமி��த ளி/த 

        ெநIச/ைத ெநIசார வா,/தா ��ேடா? 2 

 

 எளிைம52 ம:ெபய�தா� ஈ�) வ/த�; 

        ஈத052 ம:ெபய� தா� அற/தி� கா!" ; 

 வளைம52 ம:ெபய�தா� �@ற� Pழ�; 

        வா,.52 ம:ெபய�தா� இனிைம! ப�"; 



 அழ252 ம:ெபய� தா� அ�பி� ஊ@ற�; 

        ஆ@ற052 ம:ெபய�தா� நா+D! ப@: ; 

 ��)52� ம:ெபய�தா� ைவ!ப ெத�றா� 

        ��ேதா�:� சி�னா/தா ெபய�தா� அ -ேக. 3 

 

 வா� மரபி� உதி/தி+ட மகளா�, மாத� 

        மணியா2� அ�னR - ரணிதா� ெகா�ட 

 ேத�பழனி சாமிெய�1� வா6ைம யாள�, 

        தி�.ள/தி� பா-கறி�ேத ஈ�ெற D/த 

 மா�அைன ைதயனாயகி, பால �!ர 

        மணிய152 மைன/த5க மா�பா ளாகி, 

 தா� பிற�த F+D5ேகா� த/ைத ந�2� 

        த�ணமி); தனி5களி!" தவ�� ந�னா&. 4 

 

 மணேம@2� ��கேவ& மதியி� மி5கா� , 

        ம-கலமா6 அ�பரசி த�ைன வா,5ைக/ 

 )ைணயா5கி! ") வா,ைவ/ ெதாட-2� ேநர�, 

        �ட�விாி52� மகி,$சி5ேகா� எ�ைல உ�ேடா ? 

 2ணெம�1� "னேலறி5 2ளி��த ெபா6ைக5 

        கைரயினிேல R/தி+ட ெகா&ைக! R5க& 

 இைண�தி-ேக இ�லற/ைத5 காA� ேவைள 

        எ�வா,/ைத! ெபா� வா,/தா6 இைச/ேத� வா,க. 5 

 

 அ�"மன� ெபா��தி, நல� அைன/)� ெப@ேற, 

        அழகான இ�லற/தி� அ�ைம ெவ�ேற, 

 இ�ப�ட� ேபெற�லா� எ6தி எ�:�, 

        எழி�மரபி� "க�5ேகா� அரணா6 நி�:, 

 ெத�ெபாதிைக$ ச�தன� ேபா� மண�ப ர!ப/ 

        ெதளிதமி�� இனிைம�� ேபா� ேச��) வா,�), 

 ந�ெனறிக& விைள5கி�ற கைல5= ட�ேபா� 

        நலேமா-க வளேமா-க வா,க வா,க. 6 



 

 

  டா5ட� ச. சவாிராஜ� 

  ��னா& உ&)ைற அைம$ச�, ")ைவ மாநில� 

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

��தர ச��கனாாி+ உைழ,-க.� சில��தர ச��கனாாி+ உைழ,-க.� சில��தர ச��கனாாி+ உைழ,-க.� சில��தர ச��கனாாி+ உைழ,-க.� சில::::    

தமி, அகராதி5 கைல மாதவ� "ாிவா& ெத6விக/ தி�மண�  

                 (நாவ�) 

தமி, இல/தீ� பால� ஆ,கடC� சில ஆணி �/)க& 

ெக>ல5கைர நாகாிக� இய� தமி, இ�ப� 

அ�பிகாபதி காத� கா!பிய� மன/தி� ேதா@ற�  

க.தம! "/த� கா!பிய� விைள�� பயி� �ைளயிேல ெதாி�� 

மர இன! ெபய�/ ெதா2தி-1 தமி, #� ெதா2!"5 கைல5 களIசிய� 

மர இன! ெபய�/ ெதா2தி-2 பால கா�ட! ைப�ெபாழி� 

உல2 உ6ய! அேயா/தியா கா�ட ஆ,கட� 

பாரதி தாசெராD பல ஆ�Dக& ஆரணிய கா�ட ஆ6. 

கட.& வழிபா+D வரலா: கி+கி�தா கா�ட/ திறனா6. 

ெதா� திராவிட ெமாழி க�Dபி>!" ��தர கா�ட$ �ர-க� 

ம5க& 2� ஒ!ப�த� தமி,5 காவிாி 

ம��தாகி/ த!பா மர இன! ெபய�க&  

 

 சபாநாயக� பிாி�ட�W, சித�பர�, 

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


