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எ த சகிேய
இ வர-காCகிேலேன
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எ த சகிேய
ெகாறவைன- காCகிேலேன

3

அைழ நா ெச*ேவெனறா$
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மா அவ மன வ7 த
மகாிஷி பா$
ஏ-கி த கவைல
உன-ெக த கCமணிேய
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1

தினாாி- கதிபதியான
அரசைன அைட 

ெமதமன தி* கல-க3ெகாC'
ேத3கலாேமா
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உதமமான ய த
உைன மற தி7"பாேனா
சி ைததனி* கவைல ெகாC'
ேத3கலா ேமா

3

கா.Eேல நீதனி
இ7 தா* கா$யமாேமா
நா.Eேல நீெச@
உ த நாதேனா E7"பா1
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ச தைல&ட மகைன-S.E
மகாிஷி அ"ப
அரசைடய அரமைனயி*
ச தைல& வ தா
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ய த த7
அE எனE எனE

நீJ உன-

கா$ெதா.'-க.Eனா$

தாJ

தE ேபா* நிெறைன-

ேகJ ெச1ய

க5-கா1வ தாேயா ெஜக

ஜாJ

ச தலா த7
அ@ நீ$வனம திற கC'
ஆைசய ெமேம<3

மிக
ெகாC'

ந@ெசானீ$ இ த ெபC'
நய?டேனசிேத

ேக.'

ெதாC'

ய த த7
எனEயி7 ைகைய

=சி இனி

எதி$-கிறா1பஜாநி

சீசீ

உைன-கCட தி*ைல
உ7கி த5-காேத

பிசாசி ேபாE

ேபசி

ச தலா ெசா*
நா அ@ தகி-கெம1

மீறி நீ7

நா.ட3ெகாC' வ தீ$ேவ
=C த$-க ெச1கிறீ$

சாறி

சீறி எ

ேவ த$கிதா ேமாஉப

காாி

ய த த7
சதிகாாி& ெஜப
தகாதவா$ைத நீ

ெச*லாேத சீசீ
ெசா*லாேத

பதிXரதாதனெமைன
பச"பாேத எ ?ன

ெவ*லாேத ேபாE
நி*லாேத

ச தலா த7
இ"பE ெசா*வ

யாேமாநீதி

எைன Uரலாேமா
ஒ"பிலாேதசிடாதீ$ நா
ஓ ஓ எ ேகாேவ கா7

பிர-யாதி
அநாதி
ேவதி
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ய த த7
கதாேதெபா1 ேபசி

மாேத
மீேத

கபடYெச1தாாினி
நதி ெபா1SறிE*

தீேதபாவா1

க'-கFெச1ேவனி"

ேபாேத

ச தலா த7
மானிலகழ

ெதா.^$ இ த

ம3ைகவா$ைத-

?.ப.^$

வான HமிசாBி

யி.^$

எ மனேர மனம

எ.^$

ய த த7
ேபாேபாபயிதிய-

காாி இ த

ேபா-கிாிதனெமனE
சீேபாநி*லாதE

நாாி

ேகாாி இனி

சிதறFெச1ேவைன

சீாி

த7
அளி அளி E-
ம3ைகமன?வாE
த3கின ெம1SE
ந3ைகப3கினஜாE
மிக_டாE
அ3ேகசி திதன ேகாE
அ7ைமமக
ெப7ைம ைலய
ெத7வி* நிறன
சி@ைமயாJனி
ந'ெத7விேல இ நா
வி'-காதீ$ சபனா
அ'-கா ெம1ெமாழி மனா
ஒ"ரசனா
ெக'தீேர எெச1ேத ?பா*
ெக;ரமாக நபிநிேறேன
பிகல3க
வபிகாளாேன
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எ@ கல3கி மா
நிறி7- ேபா
றிேமைகயYசா
வ தா ேஹ
ெகாCேட கின யமீ
ேகாபிதமன பாபெம@ேம
ஆப- ேமாபாி
தாடமா1நிறன

ேவ+ க!
ெதமா2

ெசபடவ கட<-ேம
ெசறாேனமீ பிE-க
ப* மீகளி* ெபாிய
மாிமFச? E-க

அ த மீைன"பிE வ 
அறி தன Cடமாக
தரமான ேமாகிர3
ைணவ3ெகாCடா ேவக

ெச.Eகைட- விறிட
ெச@ கா.Eனா வைலய
கி.Eன$ ேசவக$ கC'
கி7ைப&ட ேக.கவைலய

வைலய ?ளபE
வQதினா அரச ?ேன
விைலய  ெகா' தவைன
விர.Eேயா.Eன பிேன

மா ச தலா ைவேய
மன கிெகாC' ெம1 வாE
எேமா சமாயினேவா
எ3ெக3 திாி தா ேதE
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ேதE ேதE திாிய <றா
ேத ெமாழிைய- காணாமேல
ஓEயி திர கானகேம
ஒ3கிநி ேவைளயிேல

இ திரனா$ ய தைன
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வ தேவைல ?E த பிேன
வா.ட தீ$-க த3கிநிறா

அ"சாியா ஊ$வசியி
அதத த வனதி
ஒ"பிலா வழைக"பா$
ஓ3கி நட ேத சாைல ?

மி தகவைல யாகிேய
மிரCடவ நிறா ேம'
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சி3க திற த வாேய
அறி தா ய தன3
ஆFச$ய3ெகாC' ேசேய

கி.Eவ  ெந73கி ய த
கி7ைப&ள பாலைன- கC'
க.E-கனிேய யா$ெபற
கCமணிேயெசா*வா1விC'

என2பால களி
எ`  தா சீரா1
அைன ேப$ச தைல யா
அ"ப ய தேனபாரா1
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எற2டேன மன
எ'தவைன ?த மி.'
றினா மன3 கல3கி
ழ ைத-யி.டா ெபா.'

இ திர ஊ$வசி&
இைறவைனவா:திேயக
தாிச தலாைவ &
தபபதைன ?னாக

அ"பினா$ Hஷண3 ெகா'
அரச-களி த`$
தனி*வ  மக- தா
தனி"ப.ட?Y T.Eனா$

ேகாவி தசாமி யா
நல?^பாE ேயாக
பாராயணகி7ண சாமி
பதி"பிதா மியாக

பாEேனா73 ேச.டேப@
பCபாக விாி ேதா7
நாடகமா யாE ேனா7
ஞாலதி* வா:வா$யா7

ஜா$Pச-ரவ$திவாழி தபாிேமாி வாழி
பா$ தனிெலவ7வாழி பாலெரா' மிர$வாழி

ச தலாசாிதிரெம
ய த நாடகமி சH$ண.
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