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----------ஔைவயா அ ளிய ந வழி - நயஉைர

கட.& வா,/)
பா0 ெதளிேத1 பா2 ப!" இைவ
நா0 கல)ன52 நா தேவ - ேகாலெச6
)-க5 காிக/)/ 7மணிேய நீ என52$
ச-க/ தமி,9: தா.

அழ2 ெச6கிற உயத யாைன க/ைத உைடய 7ய மாணி5க! பி&ைளயாேர !
பா0 ெதளித ேத1 ெவல! பா2 ப!" ஆகிய இத நா2
ெபா&கைள ஒ: =+>! பத ெச6) நா உன52! பைட!ேப. ச-க
வள/த இய இைச =/) எ1 9: தமிைழ நீ என52 அ?க.
------------

"ணியமா பாவேபா ேபான நா+ ெச6த அைவ
மணி@ பிறதா52 ைவ/த ெபா& - எA-கா
ஈெதாழிய ேவறிைல எ$சமய/ ேதாெசா0
தீெதாழிய நைம ெசய

1

நவிைன ஆகேவ>ய) - தீவிைன ேபாக5 கடவ). ேபான பிறவியி ெச6த அத
விைனக&, மAலகி வ) பிறதவ52 த ெபா& (9லதன) ஆ2.

எணி! பா5கி எத மத/தா ெசாவ) இைத/ தவிர ேவறிைல. ஆதC
தீவிைனைய நீ5கி நவிைனேய ெச6க.

(1)

---------

சாதி இரெடாழிய ேவறிைல சா@:-கா
நீதிவவா ெநறிைறயி ேமதினியி
இ+டா ெபாிேயா இடாதா இழி2ல/ேதா
ப+டா-கி உ&ள ப>

2

ெசால! ேபானா, இரD 2ல-கைள/ தவிர ேவ: இைல. உலகி நீதி தவறாத
அறெநறி ைற!ப>! பிற52 உத.பவ உய 2ல/தா - உதவாதவ தா,
2ல/தா - இ) ப+டறித அ1பவ/தி அறிதப> யா2.

(2)

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

இDைப5 கிDைப இய0டபி தேற
இD ெபா6ைய ெம6ெய றிராேத - இD-கDக
உடாயி 1டா2 ஊழி ெபவCேநா6
விடாைர5 ெகாடாD FD

3

இ52 இத உட" )ப/ைத இ+D ைவ52 ைப அலவா? இGவா: இD
ெபா6டைல ெம6யான) என எணாம, விைர) பிற52 நைம ெச6க
ஊழிப> ஏ@ப+ட ெபாிய )ப ேநாயிC) விDப+டவைர ஏ@2 FDேப:
(ேமா+ச) அற உடாயி கிைட52.

(3)

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

எணி ஒகம யா52Iெச6 ெயாணா)
"ணிய வெத6) ேபாதலா - கணிலா
மா-கா6 விழெவறித மா/திைர5ேகா ஒ52ேம
ஆ-கால மா2 அவ52

4

நவிைனக& வ) ேசதேபா தலாம, யா52, ஒ ெசயைல/ தி+டமி+D$
ெச6த இயலா). அவக+ேக , ஆ2 கால வ)வி>, க இலாத 2ட

Fசி அ>/த அள. ேகா052/ த!பி/தவறி மா-கா6 விவ)ேபா எணிய)
நைடெப:.

(4)

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

வதி அைழ/தா0 வாராத வாரா
ெபா)வன ேபாமிெனறா ேபாகா-இேத-கி
ெநIச" ணாக ெநD7ர தாநிைன)
)Iவேத மாத ெதாழி

5

எGவள. ய: ேத>1 கிைட!பத@2 அாிய நைமக& கிைட5கமா+டா. வ)
ேசர5 =>யவ@ைற, ேவடா - ேபா-க& எறா0 ேபாகமா+டா. ஆனா, கிட)
ஏ5க@: மன "ணாக ெநDநா& - ெநDேநர க@பைனயாக எணி5
கிைட5க! ெபறாம அழி) ேபாவேத ம5க& ெசயலாக உ&ள).

(5)

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

உ&ள ெதாழிய ஒவ5 ெகாவ க
ெகா&ள5 கிைடயா 2வலய/தி - ெவ&ள5
கடேலா> மீD கைரேயறி னாெல
உடேலாD வா உயி52

6

உலகி அவரவ525 ெகாD/) ைவ/)&ள இப தவிர ேம@ெகாD ெபற5
கிைட5கா . மி5க நீைர உைடய கட கட) ேபா6$ ெசயலா@றி மீD வாி1
மனித உடேபாD உயிக+2 ேம@ெகாD பய என !

(6)

----------

எலா! ப>யா0 எணினா இG.ட"
ெபாலா! "மCேநா6! "2ரைப -நலா
அறிதி!பா ஆதCனா ஆ-கமல நீேபா
பிாிதி!பா ேபசா பிற52

7

எத வைகயி எணி! பா5கி1, இத உட" ெபாலாத "5க& நிைறத)
ேநா6க& உ&ள)மான அ@ப5 2>ைசயா2. நலறிஞக& இைத

அறிதி!பதனா, தணீாி ஒ+டாம தாமைர இைல பிாிதி!ப) ேபா
இG.லேகாD ஒ+> ஒ+டாம0 இ!ப. பிறேராD F ேப$! ேபசா. (7)
----------

ஈ+D ெபா&ய@சி எணிறத வாயி1 ஊ,
=+D ப>யறி5 =டாவா-ேத+ட
மாியாைத காA மகிதல/தீ ேகமி
தாியா) காA தன

8

உலேகாேர, ேக?-க& ! ெபா& 2வி!பத@காக அளவ@ற ய@சி ெச6யி1 ,
ஊ,விைன =+D அளவறி ேம0 நிரப$ ேசராவா. ெசவ நிைலயிலாத)
எபைத/ ெதளிFராக. எனேவ, ேதட ேவ>ய ெசவ நலற$ ெசயகேள அறிFராக.

(8)

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

ஆ@:! ெப5க@ ற>Dம நா?மGவா:
ஊ@:! ெப5கா உல=+D - ஏ@றவ52
நல 2>!பிறதா ந=தா ஆனா0
இைலெயன மா+டா இைச)

9

ஆ@றி ெவ&ள நீ அ@: மண கா Dப> உ&ள நாளி0, ஆ: தன) ஊ@:5
2ழியி ெப2 நீரா உலகமாதைர உ+ெகா&ள$ ெச6. அ) ேபால நல
2Dப/தி பிறதவக& ஏைழயா6 ஆயி>1, தமிட வ) ேக+பவ52 ,
மன ஒ!பி இைல எனா) ஏதாவ) உத.வா.

(9)

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

ஆடாD ேதா: அ) "ரடா0
மாடா வவேரா மாநில/தீ - ேவடா
நம52 அ)வழிேய நாேபா அள.
எம5ெகென: இ+D >
.

10

உலேகாேர! பலாD காலமாக அ) "ரளி1 இற) ேபானவக& திப
வவாகளா? - வரமா+டாக&. ஆதC அழ ேவடா . நம52 அ)ேவ ெச0
வழியா2. எனேவ, நா இற52வைர, நம52 என கிட5கிற) எ: எணி
, பிற52 உதவி ெச6) உD இ!Kராக.

(10)

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

ஒநா& உணைவ ஒழிெயறா ஒழியா6
இநா?52 ஏெலறா ஏலா6 - ஒநா?
எேனா வறியா6 இDைப= எவயிேற
உேனாD வா,த அாி)

11

)ப மி252 என) வயிேற! இலாதேபா) ஒ நா& உணைவ விD எறா
விடா) ேக+பா6; உண. நிரப உ&ள ேபா) இரD நா?52 ேவ>யைத$
ேச/) உD ெகா& எறா அ). ெச6யமா+டா6; எனேவ, உேனாD கால
த&?த க>ன.

(11)

-----------

ஆ@ற- கைரயி மர அரசறிய
F@றித வா,. விமேற-ஏ@ற
உ)D வா,வத@2 ஒ!பிைல கL
ப)D ேவேறா பணி52

12

ஆ@ற- கைரயி உ&ள மரேபால, அரச அறிய ஆரவாரமாக வா,த ெபவா,.
ஒ கால/தி F,$சி அைடயலா. உழ./ ெதாழி ெச6) உண. ெகாD
வா,வத@2 ஒ!பான ேவ: உய. இைல. ேவ: ெதாழி052 இைடM:
ஏ@படலா.

(12)

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

ஆவாைர யாேர அழி!ப அ)வறி$
சாவாைர யாேர தவி!பவ ஓவாம
ஐய "2வாைர யாேர வில52வா
ெம6ய "வியத ேம

13

வளமான இG.லக/தி, ேமேம0 ேன:ப வைர யா தD5க >யா).
அ) இ5க+D. இற!பவகைள யா நி:/தி வாழைவ5க >யா). இற)
உயி வா,பவைர யா இரவாம இ5க$ ெச6ய இயலா). இ) ெம6. (13)
-----------

பி$ைச52 9/த 2>வா,5ைக ேப-கா
இ$ைசபல ெசாC இ>/)ைக - சி$சீ
வயி: வள5ைக52 மான அழியா)
உயிவிDைக சால உ:

14

ெசால! ேபானா, ஒவாிட இ$சக ெமாழிக& பல ேபசி வCய வா-கி உப),
ஐய (பி$ைச) எD!பத@2 9/த அண ேபாற ம+டமான வா,5ைகயா2.
சி$சீ! வயி: வள!பத@காக மான/ைத விடாம உயிைர விDவ) மிக.
ெபா/தமா2.

(14)

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

சிவாய நமெவ: சிதி/ தி!ேபா52
அபாய ஒநா? இைல - உபாய
இ)ேவ மதியா2 அலாத ெவலா
விதிேய மதியா6 விD

15

'சிவாயநம' எ: உேவ@றி இ!பவ52 எ!ேபா) இைடM: இைல. இத
நவழிேய அறி.ைடைமயா2. இ) இலாத ம@றைவ, விதி!ப> ேந அறி.
ேபான ேபா5கா2. (15)
-------------

தணீ நிலநல/தா த5ேகா 2ண ெகாைடயா
கணீைம மாறா5 கைணயா - ெபணீைம
க@பழியா ஆ@றா கடP,த ைவயக/)&
அ@"தமா எேற அறி

16

கட P,த இ மAலகி, தணீாி தைம அ) இ52 நில/தி
அைம!பா0, உயதவாி உய ப" அவ ெகாD52 ெகாைடயா0,
கணி அழ2 அழியாத அ& பாைவயா0, ெபணி ெபைம க@" ெகடாத
உ:தியா0 அைம ெபைம உைடயனவா6 அைமதி52.

(16)

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

ெச6தீ விைனயி5க/ ெத6வ/ைத ெநாத5கா
எ6த வேமா இநிதிய-ைவய/)
அ:பாவ எனவறி) அறிடா5 கி:
ெவ: பாைன ெபா-2ேமா ேம

17

" ெச6த தீவிைன இ52ேபா), Fேண ெத6வ/ைத/ தி+Dவதா, ெபாிய
ெசவ வா,. வ) விடா). உலகி பிற52 இDவதா பாவ ேபா2 என
அறி) அ: இடாதவ52 இ: ஒ: கிைட5கா), ெவ: பாைனயி
எ). ேமேல ெபா-கி வவதிைலேய.

(17)

-----------

ெப@றா பிறதா ெபநா+டா ேபலகி
உ@றா உகதா என ேவடா - ம@ேறா
இரண- ெகாD/தா இDவ இடாேர
சரண- ெகாD/தா0 தா

18

ெப@ேறா, உட பிறேதா, த நா+டா - த ஊரா, தம52 உ@ற உறவின,
விபிய நபக& ஆகிேயா52 உதவாத கமிக&, ேவ: பிற "ணா2ப>/
தைம அ>/தா அவக+25 ெகாD!பாக&. தேமாD ெதாட"ைடயவக& த
காC0 விழி1 ெகாD5க மா+டாக&.
-------------

ேசவி/) ெசறிர) ெதணீ5 கட கட)
பாவி/) பாராD பா+>ைச/) - ேபாவி!ப
பாழி உடைப வயி@றி ெகாDைமயா

(18)

நாழி அாிசி5ேக நா

19

வயி@றி பசி5ெகாDைமயா ஒ நாழி அாிசி ெபற நா, பிற52/ ெதாD
(ேசைவ) ெச6), ஓாிட ெச: யாசி/), மி5க நீைரைடய கட கட)
அ5கைர நாD ெச:, ெபா6யாக ந>/), அரசிய நட/தி ஆD,
பா+D!பா> ஆக இGவள. ெச6) பாழான உடைப இய52கிேறா. (19)
------------

அமி )ைணயாக ஆறிழித ஆெறா52
ெகாைம ைலபகவா5 ெகாடா+ட - இைம
ம:ைம52 நற: மாநிதிய ேபா5கி
ெவ:ைம52 வி/தா6 விD

20

மாபி 2வித ெகா-ைகைய விைலபக விைலமாதைர5 ெகாடா>5
ெகாD52 வா,5ைக, அமிைய/ )ைணயாக உடபி க+>5ெகாD ஆ@:
ெவ&ள/தி இற-கிய ெசயைல! ேபாறதா2. இ$ெசய, இ!பிறவி52
ம:பிறவி52 =ட நல தாகா); ெபாிய ெசவ/ைத அழி/), வ:ைம52 விைத
ேபா+டதா2.

(20)

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

நீ நிழ0 நிலெபாதி ெநக+D
ேப "க ெபவா,. - ஊ வ
தி. வா,நா? வIசமிலா52 எ:
த சிவத தாமைரயா& தா

21

ெசதாமைரயி F@றி52 திமக& (இல+மி ), வIசக இலாத 7யவக+2 ,
நீவள, ேசாைல நிழ வள, வயC நிைறத ெநேபா, நலேப, உயத "க,
, நல ஊ வா,., வள ெசவ, நிைறத வா,நா& ஆகியவ@ைற எைற52ேம
தத?வா&.
-------------

(21)

பாDப+D/ ேத>! பண/ைத! "ைத/) ைவ/)5
ேகDெக+ட மானிடேர ேக?-க& - =Dவி+>-2
ஆவிதா ேபாயினபி யாேரா அ1பவி!பா
பாவிகா& அத! பண

22

பண/ைத அ பாD ப+D ஈ+> யா52 பய படாதப> மணி "ைத/)
ைவ/) நிைல ெக+D! ேபான மாதகேள - ேக?-க& ! உடலாகிய =+ைடவி+D
உயி ேபானபி அத! பண/ைத5 கDபி>/) Qகபவ (அ1பவி!பவ) யா ?
பாவிகேள - ெசா0-க& !

(22)

----------ேவதாள ேசேம ெவ&ெள52! R52ேம
பாதாள 9C படேம -9ேதவி
ெசறி) வா,வேள ேசட 2>"2ேம
மேறார ெசானா மைன

23

நீதி மற/தி ெபா6 ேபசி - ெபா6$ சா: ெசானவாி F+>, ேப6 2> "2,
ெவ&ைள எ52 R52, பாதாள 9C5 ெகா> பட, 9ேதவி ெச:
த-கியி!பா&, பா" 2>யி52.

(23)

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

நீறிலா ெந@றிபா, ெந6யிலா உ> பா,
ஆறிலா ஊ52 அழ2பா, - மாறி
உட பிற!பிலா உட"பா, பாேழ
மட5ெகா> இலா மைன

24

திநீ: அணியாத ெந@றி அழகிழ52. ெந6 இலாத உண. ைவயிழ52. ஆ:
இலாத ஊ வள இழ52. ேவ@:ைம பாரா+டாத உட பிறதா
இலாதவ52 உட" வ0 இழ52. இள-ெகா> ேபாற ெப அதாவ)
மைனவி இலாத FD எலா இழ52.
---------

(24)

ஆன தC அதிக ெசலவானா
மான அழி) மதிெக+D! ேபானதிைச
எலா52 க&ளனா6 ஏ,பிற!" தீயனா6
நலா52 ெபாலனா நாD

25

ஒவ ெபா& மி2தியாக$ ேசத ெதாட5க/தி அள. மீறி$ ெசல. ெச6தா,
பின மான பறிேபாகி, அறி. அ@:, ெசற இட-களி எலா52 க&ள
ேபா காண!ப+D , வர!ேபா2 ஏ பிற!"52 தீைம ேத>யவனா6, நலவக+
ெகலா ெபாலாத வனாவா.

(25)

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

மான 2லகவி வைம அறி.ைடைம
தான தவ உய$சி தாளாைம - ேதனி
கசிவத ெசாCயேம கா:த ப/)
பசிவ திட!பற) ேபா

26

மான உண., உய 2Dப! ெபைம, கவி, வ&ள ப", சிறத அறி.ைடைம,
ெகாைட, ேநா", உய "க,, தளராத ஊ5க &ள உைழ!", ேதனி பிழி. ேபா
இனி52 ெசா ேப கனியேம காத ஆகிய ப/), பசிவ)வி> பற)
ேபா6விD.

(26)

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

ஒைற நிைன5கி அ)ெவாழிதி+ ெடாறா2
அறி அ)வாி1 வெத6) - ஒைற
நிைனயாத வ) நி@பி1 நி@2
எைனயா? ஈச ெசய

27

ஒ ெபாைள அைடய எணினா அ) கிைட5காம ேவெறா: கிைட5கலா;
அல) அத! ெபாேள வ) கிைட!பி1 கிைட5கலா. இ) அலாம,
சிறி) நிைன5காத ெபா& ந வ) ேசாி1 ேசரலா. எலாேம எைன
ஆ?கிற கட.& ெசயலா2.

(27)

-----------

உப) நாழி உD!ப) நா2ழ
எப) ேகா> நிைன) எAவ - க"ைதத
மாத 2>வா,5ைக மணி கலேபால$
சா)ைண சIசலேம தா

28

உபேதா நாழி அாிசி; உD!பேதா நா2 ழ/ )ணி. நிைன/) எணி5ைகயிD
ேதைவகேளா எப) ேகா>க&. அறி.5 க மைறத மாதகளி 2Dப
வா,5ைக , எளிதி உைடய5 =>ய மபாட ேபா இற52 வைர கவைல
தவேதயா2.

(28)

----------

மரப/தா ெவௗவாைல வாெவ: =வி
இரதைழ!பா யாவம- கிைல - ரத
த க@றா தரேபா கரவா) அளி!பேர
உ@றா உலக/ தவ

29

மர/தி கனிக& ேதாறிவி>, உபத@2 வா என ெவௗவாைல5 ெகIசி5 =வி
அைழ!பவ யா இ-2 இைல; அ) தாேன வ. க: ஈற ப பாைல$
ர) தவ)ேபா, ெசவக& மைற5காம உதவி ெச6யி, உலக/தா தாமாக
வ) ேவ>யவ களாவ.

(29)

-------------தாதா ெச6தவிைன தாேம அ1பவி!பா
Rதா மைரேயா ெபாறிவழிேய - ேவேத!
ஒ:/தாைர ெயெசயலா ஊெரலா ஒறா
ெவ:/தா0 ேபாேமா விதி

30

அரசேர ! தாமைர!Rவி இ52 நாக விதி/)&ள விதி!ப> , தா-க& தா-க&  ெச6த விைன!பயைன/ தா-கேள அ1பவி/தாக ேவD.
ெகா>யவகைள என ெச6வ)! ஊரா எலா ஒ: ேச) ெவ:/) அறி.ைர
=றி1 பைழய விதி! பய ேபாகா).

(30)

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

இ52ைடய பா+>@2 இைசந: சா0
ஒ5க உய2ல/தி ந:-வ52ைடய
Fர/தி ந: விடாேநா6 பழி5கIசா/
தார/தி ந: தனி

31

தவறான பா+ைட! பாDவைதவிட, ெவ@:! பைண (இராக/ைத) ம+D
இைச/)5 ெகா>!ப) நல). உயத 2ல/தி பிற) ஒ5க
ெக+டவைரவிட தா,2ல/தி பிற) நெலா5க உைடயவ உயதவ ராவ.
அIசி ஓD ேபா Fர/ைதவிட, தீரா! பிணி ேமலான). பழி$ ெசா052 அIசாத
மைனவிைய விட தனி வா,. நல).

(31)

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

ஆறிD ேமD மD. ேபா ஆெசவ
மாறிD ஏறிD மாநில/தீ-ேசாறிD
தணீ வா தமேம சாபாக
உணீைம F: உய)

32

ெபாிய உலக/ேதாேர! ெவ&ள வ>தபி ஆ@றி காண!பD ேமD - ப&ள
ேபா, ெசவ 2ைற - =D. எனேவ, ஏைழ52$ ேசா: ேபாDFராக;
தணீ தFராக! இத அற/தி ெதாடபினா, உ&ள வள ேம0 உய)
ெப2.

(32)

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

ெவ+ெடைவ ெம/தனைவ ெவலாவா ேவழ/தி
ப+D. ேகாபIசி பாயா) - ெந+>!"!
பாைர52 ெந52விடா! பாைற பமர/தி
ேவ52 ெந52 விD

33

யாைன ேம ப+D ஊDவி$ ெச0 அ" பI5 2&ேள பா6) ெசல
>யா). நீட இ"5 கட!பாைர52 அைச) ெகாD5காத கபாைற,

பைமயான மர/தி ேவ52 ெநகி,) பிள.!பD. இைவேபா, வ ெசா@க&
இனிய ெம ெசா@கைள ெவல >யா). (ெம ெசாேல பய த)

(33)

----------

கலாேன யானா0 ைக!ெபா& ஒ :டாயி
எலா ெசற-2 எதிெகா&வ - இலாைன
இலா? ேவடா& ம@ றீெறD/த தா6 ேவடா&
ெசலா) அவவாயி@ ெசா

34

ஒவ ப>5காதவ னாயி1 ைகயி ெபIெசவ ெப@றி!பி, எலா
ேபா6 அவைன வரேவ@பாக&. ப>/தி!பி1, ெபா& இலாதவைன
அவ1ைடய மைனவி மதி5கமா+டா&, ம@:, ெப@: வள/த தா-=ட
விப மா+டா& அவன) வா6$ ெசா எ-2 ெச0ப>யாகா).

(34)

----------

Rவாேத கா652 மரள ம5க??
ஏவாேத நி:ணவா தாளேர - 7வா
விைர/தா0 நறாகா வி/ெதனேவ ேபைத52
உைர/தா0 ேதாறா )ண.

35

R ெதாியாமேல காயா2 அ/தி ஆ தCய மர-க? உD. யா
ஏவாதி5க. தாேம நிைலயா6 உண) ந@ெசய "ாி ம5க? உ&ளன.
7வி விைர/) பாDப>1 ந2 விைளயாத விைதகைள! ேபா 9ட152
எGவள. உைர/) அறி.:/தி1 நல உண. உடாகா).

(35)

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

நDசி!பி ேவ6கதC நாச: கால/தி
ெகாட கவளி52 ெகா&ைகேபா - ஒெதாL
ேபாத தனகவி ெபாறவ கால அய
மாதேம ைவ!பா மன

36

நல வைளய அணித ெபேண! நD /)$ சி!பி 9-கி0, வாைழ
தா அழிய! ேபா2 கால/தி தா ெகாட கைவ ெவளி!பD/)த ேபா,
சில உய அறி. ெசவ கவி அழிய! ேபா2 ெபக& ேம நா+ட
ெகா&வாக&

(36)

----------

விைன!பயைன ெவவத@2 ேவத தலா
அைன/தாய #லக/) இைல-நிைன!பெதன5
கA:வ தலா கவைலபேட ெநIேசெம6
விA:வா5 கிைல விதி

37

 ெச6த விைன! பயைன ெவ: ேபா52வத@2 ேவத தCய எ/தைகய
#C0 வழி =ற!படவிைல . ஆயி1 ெநIசேம கவைல! படாேத! நிைலயான
FDேப: (ேமா+ச) அைடய யபவ52 அவ நிைன/த) ைக =Dேமயலாம,
அவைர ஊ,விைன எப) தD5கா).

(37)

---------

நெற: தீெத: நாென: தாென:
அெற: ஆெம: ஆகாேத-நிறநிைல
தானதா த/)வமா சப:/தா யா5ைக52!
ேபானவா ேதD ெபா&

38

நல) - ெக+ட) எ:, நா அவ எ:, அல - ஆ எ: ேவ:பாD
இலாம ெபா) ெநறியி நி:, தாேன கட.& - தன52& கட.& எறி!பேத
உைம/ த/)வமா - சப- ேகாைர! "ைல அ:/த பி க+Dவத@2 ேவ:
கயி: ேவ>யதிைல; அத! "லாேலேய க+டலா. அ) ேபா, கட.ைள/
தாேன த1&ேளேய ேதடலா.
---------

!பதா ஆடளவி 9ற@: ஒெபாைள/
த!பாம த1& ெபறானாயி - ெச!"
கைலயளேவ ஆ2மா காாிைகயா த-க&

(38)

39

ைலயளேவ ஆ2மா 9!"

ஒவ, !ப) அகைவ52& (வய)52&) காம, ெவ2ளி, மய5க எ1
9ைற ஒழி/) ஒ!ப@ற ெபாளாகிய கட.ைள/ தன52&ேளேய
காணானாயி, அவ க@ற (சா/திர5) கவி ஏ+டளேவயா2. எ)ேபால எனி,
திமண ஆகாத ெபக&, ைலக& இ) பயனிறி/ தள) )ைம
(39)

அைடவ) ேபாலா.
------------

ேதவ 2ற? திநா மைற>.
9வ தமி னிெமாழி-ேகாைவ
திவா சக தி9ல ெசா0
40

ஒவா சகெம :ண

திவ&?வாி தி52ற?, சிறத நா2 மைறகளி >வான க/)க?,
அ!ப - சபத - தர ஆகிய 9வாி தமி,/ ேதவார-க? னிவக&
ெமாழி தன., தி5ேகாைவயா திவாசக தி9லாி திமதிர ஒ/த
ஒ ெபாைளேய உண/) எ: உணக.
------------தி ற
இ வா!ைக

இவா,வா எபா இய"ைடய 9வ52
நலா@றி நிற )ைண.

அ" அற1 உைட/தாயி இவா,5ைக
ப" பய1 அ).

அற/தா@றி இவா,5ைக ஆ@றி "ற/தா@றி
ேபாஒ6! ெப:வ ெதவ.

இயபினா இவா,5ைக வா,பவ எபா

(40)

யவா& எலா தைல.

வா!ைக" #ைண நல&

மைன/த5க மா"ைடய ளாகி/ த@ெகாடா
வள/த5கா& வா,5ைக/ )ைண.

த@கா/)/ த@ெகாடா ேபணி/ தைகசாற
ெசா@கா/)$ ேசாவிலா& ெப.

ம-கல எப மைனமா+சி ம@றத
நகல நம5க& ேப:.

மக ேப*

ெப:மவ@:& யாமறிவ திைல அறிவறித
ம5க& ேபறல பிற.

தைத மக@கா@: நறி அைவய/)
தி யி!ப$ ெசய.

ஈற ெபாதி ெபாி)வ52 த மகைன$ சாேறா என5ேக+ட தா6.
--------------

அ+பளி,- உைர

எ-க& 9றா மக திவளெசவ ப. கேவ&, M.A.,
எ-க& மக தி . சி. பால!பிரமணியனி த மக& திவள ெசவி பா.
அபரசி , M.Sc., ஆகிேயாாி திமண Tக ஆD ைவகாசி/ தி-க& 24 ஆ
நா& (6-6-1993) ஞாயி@:5கிழைம ")$ேசாியி நைடெப@றேபா) வைக "ாி)
சிற!பி/)/ திமண ம5கைள வா,/தியளிய ெப ம5க?52 நறி ெச0/தி இத
#ைல அபளி!பாக வழ-2கிேறா.

இ-ஙன
ேவ. ச. பழநிசாமி, அன Rரணி பழநிசாமி,
ெபணி ெப@ேறா: . சி. பால!பிரமணிய, ைதயனாயகிபால!பிரமணிய,
/தியா0!ேப+ைட (")ைவ)
---------

திமண வா,/)
திமண$ ெசவக& : ப. கேவ& - பா. அபரசி

மணரசி யா6விள-2 ")ைவ/ தாயி
ம>யினிேல. களி/தா>/ 76ைம விI
எணமைத இதய/தி இய@ைக ஆ5கி;
எG.யி தயிேபா ஏ@றி! ேபா@றி,
விணள52 திைசெயலா "கழி வாச,
Fசிடேவ வா,தி+ட சாேறா த&,
வணமி2 சினா/தா 2Dப எறா,
வா6 மண52 வா,/)ைரயி ழ5க ேக+2.

1

ேதDகிற ெபாெளலா தம52, F+D$
சிற!"52 எறி!ேபா வா நா+>,
நாெடலா ந உற.; நாD ெசவ
ந0றவி பகி)D வா,த@ ெகேற;
ேத>யந@ ெபா?5ேகா ெபாைள ைவ52
ெத6வமன! பா-காேல ெபக& கவி
நீDயர FDமைன நிமித ளி/த
ெநIச/ைத ெநIசார வா,/தா ேடா?

எளிைம52 ம:ெபயதா ஈ) வ/த;
ஈத052 ம:ெபய தா அற/தி கா!" ;
வளைம52 ம:ெபயதா @ற Pழ;
வா,.52 ம:ெபயதா இனிைம! ப";

2

அழ252 ம:ெபய தா அபி ஊ@ற;
ஆ@ற052 ம:ெபயதா நா+D! ப@: ;
)52 ம:ெபயதா ைவ!ப ெதறா
ேதா: சினா/தா ெபயதா அ -ேக.

3

வா மரபி உதி/தி+ட மகளா, மாத
மணியா2 அனR - ரணிதா ெகாட
ேதபழனி சாமிெய1 வா6ைம யாள,
தி.ள/தி பா-கறிேத ஈெற D/த
மாஅைன ைதயனாயகி, பால !ர
மணிய152 மைன/த5க மாபா ளாகி,
தா பிறத F+D5ேகா த/ைத ந2
தணமி); தனி5களி!" தவ நனா&.

4

மணேம@2 கேவ& மதியி மி5கா ,
ம-கலமா6 அபரசி தைன வா,5ைக/
)ைணயா5கி! ") வா,ைவ/ ெதாட-2 ேநர,
டவிாி52 மகி,$சி5ேகா எைல உேடா ?
2ணெம1 "னேலறி5 2ளித ெபா6ைக5
கைரயினிேல R/தி+ட ெகா&ைக! R5க&
இைணதி-ேக இலற/ைத5 காA ேவைள
எவா,/ைத! ெபா வா,/தா6 இைச/ேத வா,க.

5

அ"மன ெபாதி, நல அைன/) ெப@ேற,
அழகான இலற/தி அைம ெவேற,
இபட ேபெறலா எ6தி எ:,
எழிமரபி "க5ேகா அரணா6 நி:,
ெதெபாதிைக$ சதன ேபா மணப ர!ப/
ெதளிதமி இனிைம ேபா ேச) வா,),
நெனறிக& விைள5கிற கைல5= டேபா
நலேமா-க வளேமா-க வா,க வா,க.

6

டா5ட ச. சவாிராஜ
னா& உ&)ைற அைம$ச, ")ைவ மாநில
--------------தர சகனாாி+ உைழ,-க. சில:
சில:
தமி, அகராதி5 கைல

மாதவ "ாிவா& ெத6விக/ திமண
(நாவ)

தமி, இல/தீ பால

ஆ,கடC சில ஆணி /)க&

ெக>ல5கைர நாகாிக

இய தமி, இப

அபிகாபதி 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 காட! ைபெபாழி

உல2 உ6ய!

அேயா/தியா காட ஆ,கட

பாரதி தாசெராD பல ஆDக&

ஆரணிய காட ஆ6.

கட.& வழிபா+D வரலா:

கி+கிதா காட/ திறனா6.

ெதா திராவிட ெமாழி கDபி>!"

தர காட$ ர-க

ம5க& 2 ஒ!பத

தமி,5 காவிாி

மதாகி/ த!பா மர இன! ெபயக&

சபாநாயக பிாிடW, சிதபர,
--------------------

