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அடகி ளன

வைல பால !ரமணிய$ அவ%களா பாிேசாதி'க! ெபற
பதி!பிட$ பி. இரதின நாயக% அ ஸ

+, ெச

ைன -1

பதி!,ாிைம, விைல -. 6.00
.த பதி!, 1940, இரடா$ பதி!, 1948
----------நாராயணபாரதியா% இயறிய ேகாவி/த சதக$.
இஃ மகாவிவா

கா1சீ,ர$ - இராமசாமி நா அவ%களா

பா%ைவயிட!ெபற.
மதரா+ ாி!ப

அ3சிய/திரசாைல,

87, த$,ெச4 5தி, ெச

ைன.

[2-வ பதி!,], 1917, விைல ைப. 9
------------6ராமஜய$.
கா
கடைளக !ைறக".
!ைறக".
மாேவழ9!பிடவ/தாலகவழ'க3ெசாெல
பாேவறயான'ேகா%சதக1ெசால!பாரதிெய
நாேவறவா:கி

ேறைன'காதணா

.க;$

ேகாேவச'ராதேனய3 தாந/தேகாவி/தேன.

#$.
#$.

ப%கரச விதா &%&' ேசதமி$ைல.
ேசதமி$ைல.
ெச4'ெகாேவைக;4ெகாடகாெடனேதசதிேல
அ4'ெகாதீ$,ெச<வாைரர/தரசாளவி/த!
ப4'ெகாம

னடானா=>பயிாிம'

;4'ெகாேசத.ேடாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(1)

ெகா%+ ேற" ெகாடாவிடா பி"ைள,'சி.
பி"ைள,'சி.
கடாைமேவ/த%ெபா?ைமெபணாதவ

கணர4

படாலலாமவணகா%விட.படாம $மா
ெதாடாலபி ைள!@3சிெய
ெகாடாமேறெள

பா%. ?'ெகனேவ

பேசாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(2)

-ணிேல ேகா ட! ேபால.
ேபால.
பாAடதாகியநீ%ேபாகல/பககவி
BAடேக வி'; ளாவ%நேலாாிB?தர$
ேமAட,திெசா

னா=கயவ%';ெவ/த,ணி

ேகாAடவாேறா';ேமய3 தாந/தேகாவி/தேன.

(3)

.ழக% ேப கிற பறி& ெகா0க% விட! ேபால.
ேபால.
க>'க4ேயறிகாெசா

றிைலெயன'ைகவிாிேத,

ம>'க4ேய/தவலாைரேயாகதிம

ன%ைவத,

.>'க4ேப%'கிழ;C$ப

D1சியிேல,

ெகா>'க4விடத

றியி

ேறாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(4)

கால!& தக ேகால.
ேகால.
நீலகவ%விட!பா$ைப!பிடாரனியமி'கேவ
ஆலகர/ திெடAட

வா>மரச%'க1சி'

காலகதிவAயாெரளியைர'காகில
9லைர!ேபாA!பார3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(5)

&%கரண ேபாடா12 ெகாகிற தாி!.
தாி!.
த!பா%,Aைய$பா$ைப$வா<க4தாகி'ைகயா
எ!பா%ம>ைவதணீ%ேமனட!பெரவெம<3ச
அ!பா%சைபயினிGெறட4'க$பதாவ%ெபா
ெகா!பாராிய%கடாய3 தாந/தேகாவி/தேன.

(6)

அய கண& ஆ&
ஆ& தபா!.
தபா!.
ஆA'கவா:/4/தா=$யா%';மய
ேசாA'கண'கி

வ;த

ப4த!,ேமாெதா>வா%';.தி

பாA';$ெவ ளிமைலயா

பிர$ப4ப!பி4

9A';ம ம/தான3 தாந/தேகாவி/தேன.

(7)

ெகாதா &ைறவரா!.
&ைறவரா!.
எதா=D?மிைறதா=D?மிைடநேவ
மதாமறிபேமாமணேகணிதணீரேபா
அதாைரவா:வி'க'கவிடானவா

,டேன

ெகாதா;ைறவ ேமாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(8)

&ள!& மைழ &தாணிேபா ெப56மா?
ெப56மா?
எ/தாெயன3ெச

றிர!பவ%'கீபவெச ளளH

த/தா=$ேபாமிகழெவாணாெத;1ச1சாி
வ/தா%ப;;ள';!ெப<மைழளிக
;/தாணிேபாெப<ேமாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(9)

ேகாடா  கா &ல! கீன.
.
Iடா%;லதினிலாகாதபி ைளதெபெறேதா%
வாடாவாட';லநாசமா'கிமறதா
தாடாைமயாள%ைக'; ளா<த';ல1சாயெவ$
ேகாடாA'கா$பலேவாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(10)

அைர கா8&ேபான க ஆயிர2 ெகாதா1 வரா!.
வரா!.
எதா=$பி3ைசய.ந

ேறயிைலயாகி=யி%

விதா=$வாசிநபிலா%மைனயிவி/ெதன!ேபா<
அதாவேததைர'கா ';!ேபானகபாயிர$ெபா
ெகாதா=/தா

வேமாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

ெபா$லா &ண!& ந$ல ம!-ேடா?
ம!-ேடா?
உணத'கந

ம/தாபிணிேபாெம

?லகி= ேளா%

பண';'ெகாபாிகாி!பா%விட$ பா</ெசத
பிண';$ ப3சிைல ,ேலா%';!பிற';$ெபாலா'

(11)

;ண';ந

(12)

ம/ேதத3 தாந/த ேகாவி/தேன.

கவி ெகா-டா &2 கீ தி கைலபா &2 கீ தியா?
தியா?
மைல!பா;? .னிேபா=$ ,லவ%வ4ததமி:,
விைல!பாபதிெகா வா%';கீ%திவிதைடெச<,
கைல!பா%';$ேபா<ெகாடநா<கைள!ேபா%பைல'கா4நி

?,

;ைல!பா%';கீ%திேடாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(13)

ெவனா%ேம சனத வதா$ விழ! விழ! &பிட ேவ-.
ேவ-.
எ ளா$வாணிய%ெச'க44மீனெர

?

வி ளாரவ%';!பவிஷுவ/தானித$ேவைல ெச<ய
த ளாத4!ப$ ெவ ளா4 ேமச

ன த;$பி

ெகா ளாமேபாவேடாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(14)

ெகபாைர ெத5வ2 ெக&,
ெக&, ெகாபாைர தகலாகா!.
தகலாகா!.
உ!பா பா%தைம! ேபானிைன யாெதா வ
ெக!பாைர ெத<வ ெக';ெம
வி!பார

பிைழ!ைப',

ேறெசால' ேக4/$,

ேற,ல% %';ண .?$ விதரணதா%,

ெகா!பா% தைமத! பார3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(15)

ேதாட! நாி 9டதிேல வரா!.
வரா!.
நாட$பணதிைவ';க ளேலாப% ந

னாவல%க

ஈட/தைன'ககிவேராவிைரேத4மைன
ேதாட$,;நாிய1சாமென1ச/ணி/ச/ைத'
9ட/தனிவேமாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(16)

நா5வாைல &ணெகக ஆராலா&?
ஆராலா&?
இண'காதிரா%வA$ெபா4/தாைவதிதைல$
வண'காதிரா%வி

னிமி%/தெத

றா,ல%மா?ப$

பிண'கா%த!பவ%நா<வாைலநீள!பி4தி>'
;ண'காெர'கவலார3 தாந/தேகாவி/தேன.

(17)

&ளப% நீாிைறதா கட ப"ள நிரமா?
நிரமா?
இைற.ைறேயைழ';4கைளேநாவ3ெச<ேதப $ெபா
அைறயி$ெபா'கச/தானிர$பாதரச%'கியேபா
நிைறகடெக

ன;ைறேவா;ள!ப4 நீாிைற'
(18 )

;ைறவற3ெச<பவரார3 தாந/த ேகாவி/தேன.

எதீறெத; ெகாடாயி கெடபவ-.
கெடபவ-.
கி4ெயாவ

றைல';ளிரனகிைளதெத

ெவ4ெவளிெச<யேவCெம

ேறவி$பா%ெபாிேயா%

எ4ைனமாதிர$,தியிலாெரதி
ெகா4=கெம

றா

றெத

றா

பார3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(19)

.! &லதா ெபைமப,
ெபைமப, <ட &லதா ெபைமபடா .
சலதாவிைளகி

றசி!பியி

வா<.ைதத;ல/தா

ெசாலதாெனவமிகழா%வி$பி ெதா;தணிவா%
அலதாமதவறி5ன% ெசனனமதாகியந
;லதாெபைமெபறார3 தாந/தேகாவி/தேன.

(20)

நாைய &ளிபா% ந=%$ ைவத! ேபாலா.
ேபாலா.
களி!பா?ைரகளறி5னைர'ைக!பி43ெசவ$
அளி!பாெரனிபி

னைக'கிடமாெம

?மாவதிைல

ெவளி!பாறிாிகி

றநாயானைதந5'; ேள

;ளி!பா4ைவதெதா!பாம3 தாந/தேகாளி/தேன.

(21)

ஆ-% ைகயி$ அகபட &ர2கா5 அைலவா .
வரகாதA';/தவ .ைடேயா%வகணெமவ%';$
உரகாCந

ைமெபறலாகயவட

கல/தா

அரகா1சைபயிசைடயா4ைகயிலக!படேதா%
;ரகாயைலவ%கடாய3 தாந/த ேகாவி/தேன.

வ !ைரதனதாைர &பிட த&ேமா?
த&ேமா?

(22 )

ெச$பிேமனி'ெகாடெத<வைதெதடமி
ந$பிடேவ$ பத$ ெபறலா ந$பிேனா%';தவா
வ$பி$ேலாபைரதன!ேப<கைள ம

ெர

?
(23)

;$பிடH/த;ேமாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

&வி9ைட ேகாலாேல &ைலபா களா?
களா?
ேசாைட!,ைன/ரேவைடயா/ைரகடக
நாைட!,ர!பஞாயெக!பஞாயம

ேற

5';ண$பியைட'கல3சிெவ.ைடயி$
9ைட';ைல!ப%கேளாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(24)

ெபானி
ெபானி &ட!& ெபா% பா கேவ-மா?
கேவ-மா?
சட'கழெக

ப%தா

கறகவித;ம தலா

இடத'க@ஷண/தானணியாவி4ேல வேரா
,டபடதக'க4'கி!,'கியெபா
;ட';!ெபாடழேகன3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(25)

ப%யா"வா நீதிதபி &%யாாிபா தவலயதி$?
தவலயதி$?
ப4யாOம

ன%மநீதித!,$ப4 நட/தா

வி4யாநாமைழெபாழியாவிைளH;
ெபா4யா$ப $ ,

?$

ென!ெபழ'காம!@மிதனி
(26)

;4யாாி'கவலார3 தாந/தேகாவி/தேன.

ேகா>கழ& ெச2ேகா$
பாH'கழ;ெபா ைவெசா ைவ ப

மல%!@

காH'கழ;மயி=;யி=கடா<கமல!
@H'கழ;மண./திH$,வி,ர';$
ேகாH'கழ;ெசேகால3 தாந/தேகாவி/தேன.

கபடா1 ேமாதிரைகயா கபட ேவ-.
ேவ-.
ம!படாதவ Pமாரேசாகவனமழி',
க!படாாி/ரசித

ைகயாக%த

காாியதா,

.!படா=1 ெசயெகா வராகிெபா

ேமாதிர'ைக'

(27 )

(28)

;!படா;ைறேவாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

தி&விசய2 ெகா"பவ+& ெசயாபெசயகால ெதாியா!.
ெதாியா!.
இய,ட

றி';விசயெகா

ேவ/தெர

றா=$ப<'

ெசய$ வகால/ெதாிபவரா% திவ/திற.$
,யெபல.
;யவ

னி

றேவாவி'ரமாதித

ைகயா

ேபா%ெபார!ேபா
(29)

ம4/தான3 தான/தேகாவி/தேன.

பாைல கவா" பாகியைத6 கவாேளா?
கவாேளா?
சA'க'கண'ெக

னதா

ெபறபி ைள';தா<.ைல!பா

ஒA'க'கனி/தழR4வள%!ப பி
பA';ப4ல

ைனெய

G:விைனயா

ெச<வ பா'கிய$ பாலைடயி
(30)

;='கி!,கவேளாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

எ$ைல பா?படா1 ெகா$ைல கடைமவிடா .
ெசாைல!,ரெகாேகா

மணியத%ேதாஷெமணா%

கலபதி';4கைள ேநாவ'கண'ெக>தி
எைல';ளாநில! பா:ப4$ பி4ேத>த
(31)

ெகாைல'கடைமவிடார3 தாந/த ேகாவி/தேன.

கபேலறி பட கட ெகாைட # ேற வி%6 ?
இேநா?!பிற/தாெசவ.?மிடாதவிதி
பB?'கி/ேதைழதா=$பவிெஷ<ேமா
விேநா';க!பேலா4ேமவி4யாமைளயி
(32)

ெகாைடBேறாவி4ம3 தாந/த ேகாவி/தேன.

மா+ ெகா "ளி ேயறினாெலன &ைறதாெலன?
&ைறதாெலன?
நிைற/ேதவக!பலாயிர/த$மினி
மைற/ேததிைகத!பி றா:ெவ

ேறா%க!ப தா

,

ெறணா%வ%தக%க வன,

ைற/ேதவள%, ளிமா';ட$பினிேலா%, ளி
;ைற/ேததலா

மி;/ேதத3 தாந/தேகா வி/தேன.

க2கா நதியி$ .ழகினா1 காைக அன ஆமா?
ஆமா?

(33)

ஒளிதா=/%';ண$ேபாேமா;Hபேதசம/ர$
அளிதா=$,ல%நேலாராவேராெச

றத'

களிதாயிர/தரகாக.>கி'ககாநதியி
;ளிதா=ம

னெமாSவாத3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(34)

ெகா$ைல பாழானா1 &விகிைர ப@சமா?
ப@சமா?
தவிபனம

ன%ைகயிைளதாெல

மவிதிாி1சனக
பவ';றி!பி

ன த$ைமந$பி

பசிெகாவாடெம<தா%

றி3சாவிபடா=$பயி%'ெகாைலயி

;வி'கிைரப1சேமாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(35 )

இரா>தைன த"ளின &திைர தழி6 பறித!ேபால.
பறித!ேபால.
ெமாழியி

ப4 நடவாட

கணவைன ேமாச1ெச<

பழி1 ம';$ப4 ெச<தன$ப!பட%விசிக$
ெபாழி1சமாிைடராHதைன த ளி!ேபாட வ$
;ழி$பறிதெதா!பாம3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(36)

ெகா%& கா5 கனமா?
கனமா?
அ4த.T4வள%தி/தா<த

னகெமAவா<

மி4தி4$ெபறபி ைளகைள'ைகவிடநிைனயா
ெபா4ெத>$பி1 திரளா$பார$ ெபா?';$பட%
ெகா4'ெக

னகா<கன ேமாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(37)

ெந சிறிெத; <றைனயி$ .%யலாமா?
.%யலாமா?
தடாரணி$மரசிள$பாலக% த$ைமெயதி%
கடாAைளயெர

ெறணெவாணா கடாெரவ$

அடாெந!ைப3சிறிெத

?.

றாைனயி

.4/

ெகாடால ககாண3 தாந/தேகாவி/தேன

மீ &@8& நீ'8 பழகேவ-மா?
பழகேவ-மா?
பி1 !பவ.ைலவிைல!ெபக ெப?$ெபாகா
வ1சி';$ விைத;லவிைததாேனவமவ%';
வி1 ';ள!,னனீ3 !பழ';விதாெரவ%மீ

(38)

(39)

;1 ';த;ணகாண3 தாந/தேகாவி/தேன.

நீ@ச வறியாதவைன ஆறிழ! ெகா-ேபா.
ெகா-ேபா.
விேபா%.கதி நைக!பாெரன3 த5ர%சைட
இேபாெதாளி!பிைழயாமலாைமயிலா%மதிெக
டேபாாினி,கினீ1சறியா

றைனயாறி>'
(40)

ெகாேபானவாெறா';ேமய3 தாந/தேகாவி/தேன.

. ற நைனதா & &ளிாி$ைல.
&ளிாி$ைல.
தளிேரயைனய ெம<!ெபU%கணவ
ெவளிேய ,ற!ப'கபழி/தாபி

றைனயிக:/
ைன ெவகெம

ைன

நளிேரத$,னேறா</ட$ெப;நைன/தவ%';'
;ளிேரத!பாெல

(41)

பேரய3 தாந/தேகாவி/தேன.

# ; கிபல  ைகபதி சாவி$ைல # ; கிதா1 9 ; கீைர
ேசா?'கட

ெகா4';1சாீர/ெதாைலநிலா

தா?!,னA;மிழிைய! ேபாெல

ற>கிெல

னா$

B?'கி!பவ%'ைக$பதிசாவிைல B?'க!பா
9?'கிைரெய

(42)

பேரய3 தா/தேகாவி/தேன.

நறி ெச5த கீாிைய ெகாற பழ2 கைதேபா$
கைதேபா$.
ந

றி ெச<தாெர

ெர
தி

றறியாமறீ;நம';3 ெச<தா

?ெச'கெவாணா ;ழ/ைதயிள/தைசைய
ெறதி%வ/த கீாிெய

ெகா

ற/தண

ேறவி .

னா
(43)

றபழகைதயாம3 தாந/தேகாவி/தேன.

கைரயா  றி$ அரவ2 &%ெகா-ட!ேபா$
அ4ெகா டள/தி' ேகாைட யாெச<ெத
ெக4ெகாட ேவ/த%ைக' ெகா வா ரவைர!பி

னாைமயிலா%,
கிடெவாடா%,

ப4ெகாட மணி கைரயா னி$ ,றி பா$,வ/,
;4ெகா 4!ப வாம3 தாந/த ேகாவி/தேன.

பறி&% ெகாசதிேய?
ெகாசதிேய?

(44)

ெத4!பறி'கி

ற ேவசிய% 54றிாி/தைல

ம4';';லாம'காசாரேம

ெற<வவ/தைனேய

ப4'ெகாகிய4ப D%'க$ப

றியிட

;4'ெகாச/திேயன3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(45)

அ ப& பவிஷவதா$ அ தராதிாியி12 &ைடபி%க' ெசா$வா
ெசா$வா .
நைடக; .

னெகாைடகற ேப%';நட'ைகவ/தா

,ைடெறவ/ தி'கவணகி!,க: ெப?வா%
அைடயப';!பவிஷுவ/தால%தராாியி
;ைடைய! பி4ெய

ப%காண3 தாந/தேகாவி/தேன.

(46)

பிடாாிைய ெப-ைவ! ெகா-டவ ேபய.
ேபய.
கட'ேகறவளா';லமாஷி'கபினளா
ெதடைன'க1சிநட!பவளாமண1 ெச<வதலா
பிட ./ட.ேந%/ேதபிடாாிைய!ெபைவ'
ெகாடவ

ேபபன

ேறாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(47)

ெகா0மீதி ெகா"B &%' ெச$வேம ெச$வ.
ெச$வ.
ெபா43ெசவ$ யாசக3ெசவ$ ெகாைம! ெபாெசவேமா%,
ெநா43ெசவ மீதA லா3ெசவ$ விெசவ B?';ேம,
மி43ெசவ மி

றி3 கசீவி யா'ெகா> மீதிெகா O$,

;43ெசவ ேமெசவ காண3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(48)

கசகி .காலாகா!.
.காலாகா!.
வடானெம ள!@மணெகா O$வைகயேபா
ெபடாைச ளவ%காமச$ேபாக$ ெப?வதலா
கடாதரவி
ெகாடா

மலெரேதகச'கி$.க%/
மண/த ேமாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

தாேன கனியாத கா5 த% ெகா-ட%தா கனியா!.
கனியா!.
அ4ன%'கீபவ%தாேமாதவதலா திர!ேபா%
ெதடைன'காக' ெகா!பேடாெச>கா<மரதி
க44றாேனகனியாத .

கனியத4ைக'

(49)

(50)

ெகாட4தாகனியாத3 தாந/தேகாவி/தேன.

கிளிைய வள ! ,ைனைகயி ெகாபா-டா?
ெகாபா-டா?
வி!பா% பிைழ';$ வழியினேலார

றி ேவ?பட'

ெக!பா%வச1ெச<வேரா ந$பிேனாைர'கிளி!பி ைளைய
எ!பா%ைகயாரவள%!பதலாெல4! @ைனைகயி
(51)

ெகா!பாலகி=ேடாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

எ5தவனிக அைப ேநாகலாமா?
ேநாகலாமா?
உடான;ற1சகியாமேவ/ததாரமிடா,
திடாடெதடைனெச<வா%';';ற./ெதட.ேமா,
அடாம விபி4ெத<ேதானி'க'கட$ைபெநா/,
ெகாடாலSவ$ ெப

(52)

ெசம3 தாந/தேகாவி/தேன.

ஒ திர+ &திரனாகா.
&திரனாகா.
வ,ரவா1ைசயிெற<வைத வா:தி வணகிவர/
த,ரைன! ெபறிகாவ4க4த

றா<த/ைதைய

ஒ,ரேன1 ம/தேடாHலக$ ,கழ'
(53)

;,ரேன ம/தான3 தாந/த ேகாவி/தேன.

ெகாகாிபா கா ெசா க தீயி$ &திபவ  க$லேவா ெசா க.
க.
கதி!பா ைட;திைர$ யாைன காபல.$,
மதி!பா Aக த 5ர%';3 ெசா%'க$ வவ ேபா,
தி!பா%'; ெகா'காி! பா%'; . ேடா ணி/ ேதெந!பி,
;தி!பா ெளாதி'க

ேறாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(54)

பரைத& ெகா& பணயைத &% ெப- வா2கி &ல2ெகவாளா?
&ல2ெகவாளா?
மி4யிெகாைம'கிர!பதலா;லேம
ப4யிப $ெபா

ைம;

ற!

றாிெகா வேராபாிவா ெபாிேயா%

ெகா4ய பரைதய%';' ெகா';$ பணயெகாெள
;4யிெப வா;வேளாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

றா
(55)

ெகா2ேகா$ அரச க? &%யிகலாகா!.
&%யிகலாகா!.
திற.1ெசேகா=.ளம
றH;4சதெம

ன% நா4சி/தா;ல/ தீ%/

றி!பா%பயிாிப%கா

அறH ெகாைம ெசம
;றவ

ன%சீைம'; ளாமி!,'
(56)

;4யி!ேபய3 தாந/தேகாவி/தேன.

ந$லவ க-ணிபட நாகழ@ சாகா!.
சாகா!.
பலாவிடக';தாக/ திைக! பய/ெதாகி
நலா% ககாணவ/தா =ெகாலா% கணலா%வாி$
ெபாலாதவாிவெர

னா% மன$ ெபா?ேதயவைர'

ெகாலாமறா;வ%காண3 தாந/தேகாவி/தேன.

(57)

ைலய+& வா& 8தி6 ஆைன6மி$ைல.
ஆைன6மி$ைல.
ெசவா<! ப$பைன ேயெட> தாமைற3 ெச$ ெமாழி ேபா,
ெசாவா% ெசா ன$ப த;வத லாம ெசாைல!,ர$,
வவா<! ,ைலய%ெசா ன$,வ ேரா நித மா தி

ன',
(58)

ெகாவா%'ெகா ராைண ேடாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

பள2கா%

! ெகா- பாைல&%தா1 க"ெளபா க".
க".

மி4தா=ெமத!பசிதா=நலவ% ேமைர த!பி ேபா<'
வ4தாயிர/தரக;4!பா%மைனவாச ,கா%
ப4தா%க க ளிற';$பனகா4னிபா ெகா
;4தா=க ெள

பேரய3 தாந/தேகாவி/தேன.

(59)

பசி பசிதா1 எ%கனிைய தின!.
தின!. ெகா"ளி ெகா- தைல ெசாறி!
ெகா"ளா .
ெத ளார .த'கடகைரெய43ெச>கனிைய!
, ளான பசி 9%/தா=ேம,சியா கடா<
த ளா ெகா ளிெகாேட தினெவ
ெகா ளாெரவ1ெசா

? தைல ெசாறி/

ேனன3 தாந/தேகாவி/தேன.

,வி &2 கைடயிேல $1 வி ப!ேபால

(60)

ேதறியமாVய . ேளா% ெபைமசி?ைம!பட
மாறிய5னவிதி'; ளா< க

? வா:வெர

றா.

5றிய@மல%வி;கைடயி ,விகவிைல
9றியவாெறா'; ேமய3 தாந/தேகாவி/தேன.

(61)

த2&ம@ 8மத க0ைத மணமறியா!.
மணமறியா!.
தமதிெனாளி ெச<$ ெபா@ஷணகடைல3 ைமயா<3
மத=மாத%'கழேகாகணவெறாழாதி/தா
கமதிெபாதி3 ைமயா<3 ம/தாெல
;மதி

க>ைத;

மணெகா Oேமாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(62)

ெபமா" நிைனதா$ வா?> &ைறவா?
&ைறவா? பிரமா நிைனதா$ ஆ68 &ைறவா?
&ைறவா?
நிைறயாயரச

றயH ெச<தாகA நீகியிள$

பிைறயாவள%/ நிர$, நவா:H பிாிய!ப
,ைறயா விள;$ பி%$மாநிைன/தாவ%தி';$ வய
;ைறயாெதன3ெசாவேரய3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(63)

தமின தைம தா2&.
தா2&. .ைல சாிதா$ வயி; தா2&.
தா2&.
த$மினமானவ%ைகயிைளேதசரெண

றைட/தா

வ$மிென

றாதாி'கத;/த ளவழ'கலேவ

வி$.ெம

ெகாைகசாி/ேதவயிறிவிழிய தா

;$ெமன3ெசா=வேரய3 தாந/தேகாவி/தேன.

(64)

க0ைத& விாிக%னதினாேல &திைரயாமா?
&திைரயாமா?
சதிெச< நீAைய!ெபெண

? ெகா ளி தன ெக மதிய

வாமவேம;ைறயிலைவயாளிவிடா
கதிெபறேவநடவாவிாி கக>ைதையந
;திைரெய

ேறறெகா ளார3 தாந/தேகாவி/தேன.

(65)

ஏ பி%தவ என ெச5வா பாைன பி%தவ" பாகிய.
பாகிய.
ெபட;மிலவ வ/த.;%த$ ெப;1ெசவ$
உடவ வா>மைனயிெல/தாO .'ைக ெபா@
படமிைலெயனிபாைனபி4தவ
ெகாடவென

பா'கியேம%

ன ெச<வான3 தாந/தேகாவி/தேன.

(66)

உ ேபானா1 ேபாக ைகையவிடா ேபா!.
ேபா!.
அ$பழிகாரைன ெவடாம ம

னித!பிவிடா

ெதா$பழிேபசவழ';.ேடாெதாட%/ேதபி4த
உ$ப ேபாயி$ ேபாகைகவிெட
ெகா$ பழி ேய

?ைம ெசாேவா%

ம!பார3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(67)

க சிெய; ேவேராேடா பி2கலாகா!.
பி2கலாகா!.
வ ளெலனத/தாதாெவ

ேற தின$வ/வ/

க ளமனதிெபா ேகெகாணா கடா< திரளா
 ள க$, திதி!ெபனேவடேனபிகி'
ெகா ள நிைன!ப%கேளாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(68 )

அழித நதவனதிேல அ8வ ேம5ெதன கழைத ேம5ெதன?
ேம5ெதன?
விதி .ைற நீதி ெசேகா ெகடேதசெமA/தைலய
மதிலர ெச<தெலவ%'காகந/தவனமழி/தா
எதிெரதிேரா4'க>ைதக

ேமயிெல

;திைரக

ன3 தாந/தேகாவி/தேன.

ேம</தி4ெல

ேனற/த$
(69)

ஆ ெகா0கிற! இைடய+& லாப.
லாப.
ெசழிதி1ெசவிபிற/தக$ ேபா<தி$பாைமயினா
க>தி தாAைகயாக4ேனா

பலகா=$ வ/ேத பாகா.

அைழதிட'94விடாேரAைடய'கா ந
ெகா>தAலாபம

றா<'

ேறாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(70)

பறியி பிேபான ப8க; மல தி+.
தி+.
ப

றிடறவாக!பழகி$பாப வி

க

? மலைத!,சி';ெம

ெச
;

? றவா4'கயவ%பி

பார'கைதயேபால
ேன திாி/தாலறிH

?$வைச'கிடமாம3 தாந/தேகாவி/தேன.

ெகா"ைள& ேபானா12
ேபானா12 9டாகா!.
9டாகா!.
ேதடாள% த$மி3ைசயா<ேதவ% ெபா ேத$வழி
காடாெரவ%';$பி

விலகமா;ெமன'கதH

(71)

@டாத ெபா'கச54னி ெகா ைள';! ேபா<!,கி$
9டா;ேமாெவ

(72)

பேரய3 தாந/தேகாவி/தேன.

ஆைன கட' ச2கி

தாேன ெய! ெகா&.
ெகா&.

ெதாதிD:விைனேபாகாெதவ%';/ெதாட.?$
இ'க வம த
தத

னா வ;றெம

ப% த

ைன

காAAடநிகள/தைனதாென'

ெகாதி$யாைனகடாய3 தாந/தேகாவி/தேன.

(73)

தளைத கலகி
கலகி ப! கிைரயிட!ேபா$.
கிைரயிட!ேபா$.
தளைத'கட1சி';?ம

ன%க!ப/தர'ெகா வ% ேபா%',

களபடவவ% சீைமைய ேவ/த%ைக'ெகா டழித,
விள%திடமீ

கைள'காக$ப/வி/ணேவ,
(74)

;ளைத'கல'கிய தாம3 தாந/தேகாவி/தேன.

ேதா%ேபா 1ைழகேவ-
1ைழகேவ- !ைரேபா 8கிகேவ-.
8கிகேவ-.
ேதா4ைய! ேபா=ைழ!பா% ெபாேட43 கி!பதலா
@4யைற';,ைதைவதா,சியாெரவ%'ேகா
க4டேத

பல@வினி ெச

? ெச

றீெய'
(75)

94யிழ!ப வாம3 தாந/தேகாவி/தேன.

!2கன பி"ைள& ஊரா தி ெசா$வா .
சசனராறHறாைர! ேபணிதவதியபா<
நசனனகெளதாைரெம3 வ%நாணமிலா
சன!பி ைளக9ரா% ெசாவா% ,திெய

?ல ேகா%

;சித1ெசாவ%ெம<ேயய3 தாந/தேகாவி/தேன.

(76)

வயி ைற Gறி கா%னா1 மேகதிரசால எபா .
ேதறியெந1சிபாி தென
மாறியவ
Iறி.

? ெதளி/தி4$

கணைம ெகா ளாெராவ
கா4மாேக/திரசால!பிரைமெய

9றியைல!ப%க

வயிைற!
ேற

காண3 தாந/தேகாவி/தேன.

(77)

ேகாழி 9பி வி%கிறெபா0!
வி%கிறெபா0! தக$ தைரதா வி%6?
வி%6?
நிைரேதானியிட திைர!பா4

ேமAடநிைரெகாO/

தைரேதாைகய%வ/ெத>!,/தபன

சமயமறி/

திைரேதாெவன';' கிட9!பிடாமAரவிைடநா<
;ைரேதா வி4ெம

பார3 தாந/தேகாவி/தேன.

(78)

உயர உயா பறதா1 ஊ &வி
&வி பதாகா!
தைவெயா!பாைம/தெவ

பேராHத$ ,ஷ

உைவெயா!பாதமராவேரா;ணெமா!பதலா
கவிெயா!பாயா!பற/தா=கட'9%'
;விெயா!பாெம

பேராவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(79)

ஐ2காத ேபானா1 அகைப விைல அைரகா8தா.
அைரகா8தா.
ஐகாத$ ேபாமக!ைபவிைலயைர'காெச

ப%கா

எகாகி=$ பணமி'ெகா ளாரறி5ன% ெச

றா

சிகாரமான ெபா@ஷணமாைட தியாக$ ெபறா%
ெகாகா% ள பதேனய3 தாந/தேகாவி/தேன.

(80)

மைழ& த-ணீ ெமா- வா பவ ஆ ?
மைழ'; தணீ%ெமாவா%!பவராாி/தைவயக ேதா%,
பிைழ'க! ெபாழிவ த;ணகாெப?$ ேப றி'கா<,
அைழ'க'கேச/திர

Dலெம

ற

ற தின

பி ள$,

;ைழ'க'கராவாி/தாய3 தாந/தேகாவி/தேன.

(81)

நாிவா$ ப றி நதி கடகலாகா!.
கடகலாகா!.
திடாட ெவ$ பகளதிெசயெகா O$ வA
கடாெலதி%நிப%9ள!பைடைய'ைக'ெகா ,கா%
அடாத ெவ ளதிேலாடெகாளாமல நாிவா
ெகாடா? தாவேராவ3 தாந/தேகாவி/தேன

&%யிகிற =%ேல ெகா"ளி ைவதா ேபால.
ேபால.
ந ளிேபாதிவிள'கிடதாநலவாி/தா
ெத ளியசீ%ெப?$ 5'கழெக

ப%தீ$ப%வ/தா

(82)

த ளிவிடாம;4ைவ'ெகா ளிறமதிற!பி
ெகா ளிைவ'ெகாடதாம3 தாந/தேகாவி/தேன.

(83)

தைலவ நி க த- நி &.
&. தைலவ மய2க' ச வ மய2&.
மய2&.
ெபார'கதிக4'ெகாேடைரயானவ

ேபா%.கதி

வர'ெகா'காிெத>1ேசைனய1சா வ$ விசய$
அர'க%'கிராமெனதி%நிகலைகயழிதத

?
(84)

;ர';! பைடயலேவாவ3 தாந/த ேகாவி/தேன.

&ழைத6 ெத5வழ2 ெகா-டா%ன இடதிேல.
இடதிேல.
அடாெரவ;ண5ன% ெசவ%களாயி/$
கடாதரவினைழதா வவ%காிசினம
டா<';ழ/ைத/ெத<வ.தித.றH ெச<
ெகாடாட.

(85)

னி;ேமய3 தாந/தேகாவி/தேன.

ேகாணெகாேபறி ெயன &திைரேயறிெயன,
&திைரேயறிெயன,
=ண &2 கீ தி& ெமத> Iர.
Iர.
@ணத;$ ,க:!@ஷணெகா ள! ெபாOதவா
5ண%';கீ%தி';ெமதH/Tரமி;1 ெசவரா<'
காணைத C; திைரயிேலறிகவி';ல$ ேபா
ேகாண'ெகா$ேபறிெல

னாம3 தாந/தேகாவி/தேன.

(86)

பறி&% பத யாைன&%யாமா ?
ெவ1சர';!ைப ெதாெத<யேவ ெவறிராகவ
ெச1சர'கிைணயாெம
ச1சாி';$ ப
;1சர'க

பேராவிடதீனிதி

ைக3

?

றி';4கடாமததாைரெபா;$

?'ெகாSவாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(87)

தைன ெகா$லவத ப8ைவ தா ெகாற பாவமி$ைல.
பாவமி$ைல.
ஆறியெவ1சினதீ.ள3ெச<யினரச% ெகாவா%
ேதறியெந1ச
மாறிட'ெகா

றைன'ெகாலவ/தசின!ப ைவ
றி4பாவமிைலெய

?ைவயகேதா%

9றிய வா%ைத ெபா<ேயாவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

(88)

ெசபால%த கா82 ெகாடா .
வ$பாவைச'கவி B? ெசா

னா=$ ைவதா=ெமணா%

த$பாெசாAவழிவிவா%கடன!,ைலய%
ெச$பாக4திகா ெகாடா% ெச<யேரா; திைர'
ெகா$பாகி= ெகா!பார3 தாந/தேகாவி/தேன.

(89)

ெபாB ேபாகழ2 9டவரா.
9டவரா.
Xடவராதிடெபா@ஷணகைரெயன'ெகா
டாடவராசரகேசைனமாைம$ ேபா$
ஓடவராெதமTத%வ/தா= ள ெரா'க./த
9டவராெத

(90)

ெறணார3 தாந/த ேகாவி/தேன.

இய$பா5 மணமி$லாத சதனகைட யிைழதா12 &ைழதா1 மணகா!.
மணகா!.
அைழதாயிர/தர$ ,தி ெசா
தைழதா=ெம

னாலடகாதவ$ப%

னவ% ெகடா=ெம

க/தமற;

4ைழதாயிர/தர1சாைணயி றிெய ந

னீ%'
(91)

;ைழதா=$ வாச/தராத3 தாந/தேகாவி/தேன.

9%யி! &லாவவா =%$ ஓ%6-K2 90மீனிேத.
ிேத.
Xழாவ4ன1ெசபக!@ைவெதாடாெவ?$
பாழானநதெத'கீ

ற@மண$பறி!,=$

தாழாநபிறHெகாடாடத'கா%மைனயி
(92)

9ழாகி=மினிேதய3 தாந/தேகாவி/தேன.

ஆயிர ப8களி ெலாப8 >ைத! ெகா-டா$ என?
என?
தடாத ெச/தாதா'களிெலாத

ம?த

கடாலெகாதா:வலேவகAயாAர!ேபா%'
;டானபாகற';$ப வாயிரெதா
ெகாடா;ைறெய

?ைத'

பேராவ3 தாந/தேகாவி/தேன.

இறதவ பி"ைள இதவ னைடகல
இைட!பட3ெசதவ
அைட'கலெம

பி ைள ந

றாகவி/தவ

ைக

?லக1ெசா=ேமய ேபாறமிேய

(93)

மிைட!பட!பா%தி/தாற;ேமாப ேம<தவ/தா
(94)

;ைட';வேட/திைனேயய3 தாந/தேகாவி/தேன.

க கசப! வா5& ற.
ற.
வணகா

பாதக வா:தா

னாமக வா: திாித$,

இணகாரறிவற,ல%நேலா%த$மியைக;
கணகாCக4'க$,தி
;ணகாக$பெத

றா%,

பா%';'கச!ப வா<' ,

னார3 தாந/தேகாவி/தேன .

(95)

நடதா & நாெட2&ழற>,
நாெட2&ழற>, கிடதா &
& பாேய6ற>.
பாேய6ற>.
நட/தா%';நாெட; ந=றவா;நைடெயாழி/
கிட/தா%';!பாய=றவ
இட/தாெவன';

றிெய

ென

? ேகபவரா%

பதேமகதிசிறிைட3சிய%பா

;ட/தாவிய.;/தாவ3 தாந/தேகாவி/தேன .

க தின 9
வாAைய' ெகா

(96)

ெகாபா களா?
களா?

? 'ாீவைன!படதி ைவ ./நீ%

ேவA கட/திலைக 5ணைனவிளகைவதா<
காAைய ேம< ள பா ;4தா< நக$, தி

ன'
(97)

9A ெகா!பவரார3 தாந/தேகாவி/தேன.

வ$லா இைளதா$ வதிைளபா; ெம; ெசா$லாதிரா க" 8த
8த =ர க".
க".
வலாரம% ெச<ைகயிைளதாலவ%வ$மிெனன3
ெசாலா திராாிைள!பா?ெம
எலாமிழ/நிராதனா<நி

பா% த5ர%பைட
றராவணைன'
(98)

ெகாலா விடைனேயய3 தாந/தேகாவி/தேன.

வ@சக ேகதைன வா@ைசயா5 நடகி+ ெந@சகதனி$ ேநச2 ெகா"ளா .
ெந1சாரவ1சக%'ெகதைன ெச<யிேநசெகா ளா%
அ1சாய

ெம

;யி

.ைடைய த

.ைடயாெம

ெறணி

எ1சாதைடகிட/ககாகமிகவிைள'க'
;1சாகி!@;யிலாம3 தாந/த ேகாவி/தேன.

(99)

ம@சனேத%மல ேத%6ைனவண2கெப ேற
ெந1சக/த
அ1சல

ெற

னினிைன'க!ெபேறனிைனயாவி4$
னHன'ேகபரமடலாழிெகா

;1சரகாதவேனய3 தாந/தேகாவி/தேன .

(100)

ேதேனெயெமாழிமானா%கலவியிேச%/றி$
தாேனெயன';

பத/தவாய

மாேனெயனவ/தமாாீச

?சானகி'கா

ேமெசலவாளிெதாட

ேகாேனச'ராதேனய3 தாந/த ேகாவி/தேன.

./த3ெசனனதியா

ெச<த@ைச.யசியிேகா

வி/த3சதக$விண!ப1ெச<ேதென
இ/த3ெசனனதி?

(101)

விைன ெதாைலேத

ப!படாமA/திடைவ

;/த!பதவிெபேறன3 தாந/தேகாவி/தேன.

ேகாவிதசதக . றி ;.
;.
---------xxxx
---------xxxx---------xxxx----------

(102)

