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Source:Source:Source:Source:    

�ம�டல�தி	 சிறத ேசாழேதச�தி	 த�சா�� ஜி	லா மா�ர� தா�கா 

ேமல�பாதி�கிராம� நகா���ன ே!�திர�தி" - ம�தியி$� 

காேவாி நதியி" உ�தரவாகினி வட'ரமி(�)� கீைழ�� உ�'�சைத 

, மாாிய�ம" தி(வ(- பதிக�, )�மி, சி. 

 

இைவ த�ைசஜி	லாநாக�ப-0ன� ெத"னிதியா ெரயி	ேவ 

காாிேய2 ாி�ேபாி3 ஷா�', வ�ணப-டைர ெஹ- ேம7திாியா�... 

M. நாராயணசாமி ப�0தரவ�களா	 இய9ற�ப-:, 

நாைக நீலேலாசனி அ���<ட�தி	 பதி�பி�க�ப-ட.. 

1916 

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

, மாாிய�ம" .ைண. 

 

நாக�ப-டண� ேநஷன	 ைஹ7<	 பிரதம தமி=�ப�0த(� 

ம.ைர� தமி=�ச3க வி�.வா>� நாைக நீலேலாசனி ப�திராதிப(மான 

ம-ள-ள , ஜி. சதாசிவ�பி?ைள அவ�களா	 இய9றிய சா9@�கவி. 

 

ப�தியி" )ைவேயா உவ��சைதமாாி 

      பதமல� சா�தி: மலேரா 

'�தAேதேயா என� 'க=திடேவ 

      '�ணிய நாைகமா நகரா" 

வி�.வ� நிைறத நாராயணசாமி 

      ேமலவ" விள�பின"பதிக� 

உ�தம� ெகா�மி சி.க ளிவ9ைற 

      ேபாதினா� தீதிலா தவேர. 

 

மதைலயி" )தைல ய"ைனயி" ெசவி�ேக 

      வான Aத�தி> மினிதா� 

இதA@ நாைக நாராயணசாமி ெய"> 

      ேமா� மதைல தானிைச�த 
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பாதாம@ பதிக3 ெகா�மி A"னான 

      கா: உ�ைப>வ	க? பாெரலாமீ"ற 

கதி த(� உ�'� சைதவாழ�ைம 

      கா.க-கினியைவயாேம. 

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

, அ�பா? .ைண. 

1. 1. 1. 1. உ���ச�ைத �மாாிய�ம� தி�வ��பதிக�உ���ச�ைத �மாாிய�ம� தி�வ��பதிக�உ���ச�ைத �மாாிய�ம� தி�வ��பதிக�உ���ச�ைத �மாாிய�ம� தி�வ��பதிக�....    

 

ெவ�பா. 

சீ�வள(� ெச	வ� தி(C�'� சைதநக� 

தா� வள(� மாாிய�ம" தாளிைண�) - பா�வள(� 

பாமாைலபாட பரமன(ைள3கா"ற" 

�மாைல� பாத� 'க	. 

 

வி(�த�. 

நி�யபாி �ரணி நிர�சனி நிராமD 

       நிராதார ெவளி ெயாளிE நீ 

   நீD சிவகாமிநீ வாமிய சாமிநீ 

        விைனC�)? நி"றவFநீ 

A�திய(? ேபாதநீ Aைன �ழிைன A0C நீ 

        GCலக மா�டவF� நீ 

   அ�.வித வ7. நீ வமலவ> �தி 

        அாியின. த3ைக உைமநீ 

சி�தாிய ெச	வி ெச�பவள வ	D நீ 

        சி(3காாி ஓேகாாிநீ 

   ச�.( ச3காாிநீ ெகௗாிசா� பவிE நீ 

        ச3கர" ப3)ைறE நீ 

வி�. நீ ம9@ நீ வி�J நீ ம�J நீ 

        விைர. வள� க(ைண யAேத 

   ேவதாத� ெபா(� A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'�சைத 'ைமேய.  (1) 

 

நீ�ெகா�ட ேமகமைத ெவ"றி:3 <த$� 

        நி�தில� �-0யழ)� 

   நீ3கிடா� க(ைண விழி� பா�ைவEடேன பிைற 

        நிக��த '(வ�தி னழ)� 
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ஏ�ெகா�ட AMமதிைய ெவ"ற தி( வதனA� 

        இ()ைழயி ேனாைலயழ)� 

   எ"@3 களி�தி:� ெகாNைவவாK� '"னைக 

        இைசமி(. வசனமழ)� 

வா�ெகா�ட )�ப� தன�தினழ)� ெப(� 

        வள�கர மைமத வழ)� 

   வ�ன மல� பாதெமா: வி"னA" னழைகயா" 

        வாயினா9 ெசா	ல ெலளிேதா 

ேவ�ெகா�ட நீெற"ன விைனE�ட ெச	விேய 

        வி�ைச ெயNவா @ைர�ேப" 

   ேவதாத� ெபா(�A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'� சைத Eைமேய.  (2) 

 

A�. நவ ெர�தின மைமதில) ம)டA� 

        Aகி	வ�ன� தி(ேமனிE� 

   Aளாிமல� அ3கிE� A	ைல மல� மாைலE� 

        Aகி= நைகெகா? ததவழ)� 

ச�தபாி 'ரெமா: கி�கிணி சில�ெபாD 

        சத3ைக நிைறெகா�ட பதA� 

    த�டாள மா�பிலணி ேமகலா பரணமிைட 

        சா. சNவா. வணிE� 

சி�திர 'ாி�சைடயி	 ைவ�தசைட நாகA� 

        சீெராM) ச�ராரA� 

   திNய)ண வழகிேய திலத )3)ம மணி 

        ேதவிெயன வத Aதேல 

வி�. ெவா: வ7.வாK அ�தெனா: தி	ைலயி	 

        விைளயா0 நீ யம�தாK 

   ேவதாத� ெபா(� A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'�சைத Eைமேய.  (3) 

 

இதிராதி ேதவ�க? வ. பணி '3கமல� 

        இ(? விைனைய நீ�)கமல� 

   இகபர �வ��கெம> ேமா-சபதேம ெப@� 

        இ"ப O:ைடய கமல� 

Aதிேயா" கதைனE� A"னீ"ற கமலேம 

        A�திெநறி �-: கமல� 
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   A�மல� நீதிேனா�� கி"'@3 கமலேம 

        Gவ� அறியாத கமல� 

ததிர மி). வள� மாயவ" ற3ைகெயன 

        தயாபாிE மான கமல� 

   த(மெநறி வாவியி9 ��த ெச3கமலேம 

        தையEன� கி"ன மிைலேயா 

விைதெயா: சைதயி	 வ. விைளயா0:� 

        விைனெயாழி� தா? கமலேம 

   ேவதாத� ெபா(�A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'� சைத Eைமேய.  (4) 

 

A"ைன�= விைனயினா	 ஜனனம ெத:�. நா" 

        GடனாK� திாி. சில நா? 

   A9@ மறி வி	லாம	 க9றவைர� பMதி-: 

        Aனி. )0ெகா�: சிலநா? 

த"ைனேய சதெமன மி"னா�க ளாைசயி9 

        வள�. நைடப-:� சிலநா? 

   தாெயன� தைதE� �9றA ம9@ேளா� 

        தயC ெபாிெத"@ சில நா? 

எ"ேனர� இ	லற� ெதா	ைலவைலயி9 சி�கி 

        ஏ3கி� திாி. சில நா? 

   ஏ�க� பி0�. நா" க9ற.� ேக-ட.� 

        ஏ. பலனி	ைல ய�மா 

வ"ம ெம�ணாமேல த�மெமன ெவ�ணி நீ 

        வா=C ததாF Aைமேய 

   ேவதாத� ெபா(� A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'� சைத Eைமேய.  (5) 

 

தி�) ேவறி	ைலE" பாதேம கதிெயன� 

        ெத�ட தி- ேட3கி நி"ேற" 

   ேதவிெய" )ைற AM.� நீமன. ைவ�தி0" 

        தீரெவ) பாரமாேமா 

ந�கி:� ந�ைசேய பணிெகா�ட ெச	விேய 

        நானி"ன� ெசா	ல	 Aைறேயா 

   நாயகி உைனவிட ேவ@ .ைண ய	லா. 

        ந3ைகநீ யறியாதேதா 
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க�கிEண ணாயிேன" கதறிேன" அலறிேன" 

        கர3)வி� திைற�சி நி"ேற" 

   க(ைணEள மி"னA மிர3கா. த�மேமா 

        க(�ெப(� பாைற மனேமா 

வி�க$@ மதைல�)� தாEதC மAெதன 

        வி(�பி ய(ளளி�க நிைனவாK 

   ேவதாத� ெபா(�A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'� சைத Eைமேய.  (6) 

 

இ"னA� உ" மன ெம" மீதி ர3கிடா 

        ேதைழ நா" ெசKத )ைறேயா 

   எழி9 சைத மாநக�� கிவட� ெவ) Pரேமா 

        எ�ணெம" மீதி Dைலேயா 

எ"னேமா உ" க(ைண இ"னவித மறியா. 

        எ" )ைறைய யா�� )ைர�ேப" 

    எதி�வ. ேபசினா	 வாKA�த� உதி(ேமா 

        ஏேதா இெத"ன வ�ச� 

உ"ைனேய ேவத3க? இ"னA� 'கMேம 

        உ9ற .ைண ேவ@ Aளேதா 

   உலக3க ளீேபM� ஈ"ற ெஜகதீ7பாி 

        உ"னி( பத�பி0�ேத" 

ெவ"றிவிைற ம	Dைக A	ைலபல மல(ட" 

        விாிதா: மாைலயழகி 

   ேவதாத� ெபா(�A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'� சைத Eைமேய.  (7) 

 

வாதெமா: RைலE� ேசாைகெயன வி�'(தி 

        வத காமாைல பிளைவ 

   வா3கிடா நீாிழிC நீ�ேமக� நீ�ெவ?ைள 

        வள� Gல� ெவ� )SடA� 

ேபைதய� ெப(�பா: பித9றி: பயி�திய� 

        பிரமிய� G��ைச AதலாK 

   ெபா	லாத ேமகரண� ைக கா	 )ைறதி:� 

        ெப(ேநாC )ைற ேநாCட" 

ஏேத. தா3காத வயி9@வD G��ைசE� 

        எ:படா Aய	 வD�'� 
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    எ"ெற"@� O3கி:� ெப(லயி� மேகாதர� 

        ஏ3கிவி: G�� கபA� 

ஓதாிய உ" ேகாவி	 வலமாக வதி0	 

        ஒDகட	 ஒளி�)ம"ேறா 

   ேவதாத� ெபா(�A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'� சைத Eைமேய.  (8) 

 

ெபா	லாத ரா-சத� ேபKகFட" டாகினிக? 

        பி" ெதாட( ேமாகினிகF� 

   பித9றிேய தைல�9றி பா0:� சடாAனிக? 

        ேபKக? ேவதாளி <ளி நி	லாத 

வ	D(ள" )றளிகா- ேடாிெயா: 

        ெந(�ெபாிE மாட" AதலாK 

    நீ3கிடா� சதி Aனி அதி Aனி ஒ�0Aனி 

        ேந�வ() லாடAனிE� 

வ	லா�ைம ெப9றரவ� ேகளாத ஊைம Aனி 

        வழிநி9)� ச�0AனிE� 

    வ. மட மாதைர� ெதாட�. தைல �9றி:� 

        வ"ம.ைர Oர" AதலாK 

ெவ	லாிய R"யெமா: ைவ�'ட ேனவ$" 

        வாயி	வர ேவா0வி:ேம 

   ேவதாத� ெபா(� A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'� சைத Eைமேய.  (9) 

 

�தர மி)தபர ேலாகசாதகி Eன. 

        R-சபத ேமா-ச மறிேய" 

   �கி�தபாி ��தமன ப�திெயா: உ"றைன� 

        Pயமல� ேபா9ற வறிேய" 

கதமல�� பாதமைத� பாடவறிேய" ெப(� 

        கடா-சிய(? ேதடவறிேய" 

   கானமறிேய" ேயாக ேமானமறிேய" தின� 

        க�G0 மCன மறிேய" 

ம�ரமறிேய" �(தி ததரமறிேய" திNய 

        வ0விதிகளாய வறிேய" 

   மா. நிைனயாதபவ ேம.மறிேய" .ாிய 

        மா��க Oடைடவதறிேய" 
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விைதெயா: வெதன. சிைதகளி<ரேவ 

        வி(கமல பாதம(?வாK 

   ேவதாத� ெபா(�A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'� சைத Eைமேய.  (10) 

 

அ9'த மிக�'க= இ�ெப(� 'வியிைட 

        அ@ப�. நா$ கைலE� 

   ஆகம 'ராணெதா�W9றா@ த�.வ� 

        அட� நா") ேவத AதலாK 

வி9பன (ைர�தி:� ேவணபல நெலலா� 

        வி(�பிெசவி த.�' மைவயி	 

   ெவளிய>" னைட�கல� பாதப3கய ெதாM. 

        ெவM. பாமாைல யத>? 

ந9கவி வி(�தெமா: )�மி பல யாைவE� 

        நயமன .ட" ெபா@�. 

   ந	வா ெமன�)தவி இ	லற� விள3கேவா� 

        ந9ேசயளி�க நிைனவாK 

வி9பைடE ம3)ச� Rலெமா: ேவதிாி 

        விைளயா0 நி"ற Aதேல 

   ேவதாத� ெபா(�A0வி	 நாதாத ச�தியாK 

        விள3)�'� சைதEைமேய.  (11) 

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

வி� த�வி� த�வி� த�வி� த�....    

 

ச�தியாK� ெபா(ளாK� சடா-சாிE(வாK� 

        ச�சல� தீ��)� நாயகியாK 

A�தியாK ேவத Aத"ைமயாK நாF� 

        Aைள�ெதM� ேசாதியி>(வாK 

ப�தியாK� பைரயாK பழமைற� ெபா(ளி" 

        ப3கினி$ைறதி: AைமயாK� 

சி�தியா E�'� சைதE� ேமC� 

        ெச	விேய ெய"ைனயா? உைமேய.  (1) 

 

தினதின மல�த மல�� ெதாைடயணித 

        ெச	விேய தி3களி" உ(ேவ 
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மன நிைல ெபா(. ம0யவ� )ழா�தி" 

        மய�ெகாழி� திடவ(? 'ாிE� 

Aன�பைக ய�ய� )ல�ைத �ட@�த 

        A0விலா மைறAத9 ெச	வி 

வன மயி9 )ல3களைச. நி"றா:� 

        வள(�'� சைதவா= உைமேய.  (2) 

 

தவAனி ேயாக� ாிஷிெயா: Aனிவ� 

        தானவ� வானவ� Cரேவா� 

பவெமாழி� .ன. பதமல� ேபா9றி 

        பணிதி:� ப�தாி" ெகா0ய 

அவம@�தாF� அரசிேய நின. 

        அ(�பத ெமன� களி�த(?வாK 

நவமணி� சிகர� உய�. நி"றில3)� 

        ந@மண� கம=சைத Eைமேய.  (3) 

 

அாியய" ேதவ�� கறிதிடவறியா 

        அ"ன �ரணி சதாநதி 

ெதாிதிட� 'ாித ம)டைன� ேசயி�த 

        திறDேய ேதவ�ககAேத 

காிதி: Aகி	ேபா	 பிற3கி:ேமனி� 

        க(ைணேய களி�'@3 கனிேய 

விாிதி: மலX0ைசத வ�0ன3க? 

        விள3கி:� சைதவா= உைமேவைன  (4) 

 

வடவன9 கனD	 வய3கி நி"றா:� 

        வள� தி( வமைலேய நின. 

தட� ெப(� )ைழயி	 ேகாமள� வய3க� 

        தாி�த ெபா9 பத�கேமாெடாளி(� 

விட�தினி" ெற:�த விைலயிலா மணியா 

        Dைழ�த ெபா9 சாிைகேம கைலயாK 

தட�திைட யன3க? ெபைடEட>லC� 

        தவ�'ாி� சைத வா= உைமேய.  (5) 
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அ(-ெப(�ேசாதி யAதேம யAதி	 

        அைமெதாM� இனிய ந9�ைவேய 

ம(? ெப( .யரா	 ெமDCற வா0 

        மற3தன" மல��பத� ஏைழ 

ெபா(ெளன� திாி. வைல. ச�சல�தா	 

        ேபா�கிவா= நாைளE3 கழி�ேத" 

திரெளன மணிக? ெகாழி�தி:� நதிR= 

        தின�வர� ெப@� சைதEைமேய.  (6) 

 

ெப9றேதா� அ"ைன தைதயா� �9ற� 

        ெப(�ெபா(- :ைணெயலா� நீேய 

ந9றவ? நீேய வரAட" உரA� 

        நா"ெப(� ெச	வA நீேய 

)9ற3க? பலC� ெசKயி> ம0ைம 

        ெகா�ட பி" வி:வ." னழேகா 

ப9றி: ம0யா� உள�தினி லம(� 

        பதிE�'� சைதவா= உைமேய.  (7) 

 

பைடயைட ம)டா Rபைன� ெசயி�த 

        பா�0ய" றவ� .(� 'த	வி 

உைடெயன� காியி" உாியிைன� தாி�த 

        உ�ப�ேகா? தன�க( Fவ. 

விைடயினி வில3)� எ�பிரா னிட�பா	 

        O9றி: மல�த �3ெகா0ேய 

'ைடெயா: ேதவ� R=.நி" றிைற��� 

        '�மதி9 சைதவா= Eைமேய.  (8) 

 

ேதாணியா யி(ெத" .ய��கட	 கட�தி� 

        ெதாைலவிலா மாைய �ட@�. 

ஏணியா யி(. ேப(லக தனி	 

        ஏ9றிE" ெனழி9 ெப(�பத�தி	 

காணியா யி(�க� �வ��க Oடளி�)� 

        க(ைணேய கைட�க� தத(F� 

ஆணியா E�'� சைத E�ேமC� 

அ�ைமேய ெய�ைமயா Fைமேய.  (9) 
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------------- 

2. 2. 2. 2. ெநா��� சி��ெநா��� சி��ெநா��� சி��ெநா��� சி��....    

 

க-0 யைமதேமைட- அத>?- க-டழகி O9 றி(�)� சி3காதன�தி	, 

Aகேமா- மதிவதன�- அ� பா? A	ைல மல� மாைலபல வான நிற3க?, 

இைடேயா ெகா0மி"ன	-அ�பா? இ('றA� Rலெமன அ� )சமதாK, 

ைகேயா ெசM3கமல� - அதனிைட-க� ணழ)ெப9றகிளி யைசதாட, 

நவெர�ன மாைலபாத� க�-வதனிைட- ந	லெதா( மாணி�கA� மரகதA�, 

இைணயாK ஜைத ேச��. - அதைன-இைழ�. வி-டா� க? தின� தாி�.வி-டா�, 

தனனா� - தன- தனனா�. 

 

மி"னா� 'ைடRழ தின� தின� - ெம	D ந	லா? அ�பிைக�)� சாமைரேபாட, 

ெபா"னா� மி"னிைட �சி-சில�க? - ')ெத:�. வாேளதி உ(வி�ெகா�:, 

நி"றா� ெபாறிபற�க-சில�க? நீ�ட நிழ	 க� ணா0ைய Aக�தி	 விள3க, 

அைமதா? ெகா$ Aக �தி	 அ�பா? ஆதாி�கேவJெம"@ வத ஏைழைய 

பா��தா? க(ைண விழி-உ3கF�) ப-சமதாKர- சி�திட வ.தி� ேத"யா" 

தனனா� - தன- தனனா�. 

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

3. 3. 3. 3. ��மி��மி��மி��மி....    

 

)�மிய0 ெப�கா? )�மிய0 ய(? 

ெகா�: விள3கி:� சைத யாளி" 

ெச�ைம வள� தி( அ�ைம மல��பத� 

ேசவி�.� ெசா	$ேவ" ேச0கேள.  1 

 

ஆைன Aகவ ன0ேபா9றி அ(? 

அ�பிைக ெப9ற )க" ேபா9றி 

ேத"மல� வாணியி" றா? ேபா9றி�சிவ 

காமி க(ைண� பத�ேபா9றி.  2 
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அ-டாள ேதச மறிதவளா மிவ? 

ஆயி மகமாாி யான வளா� 

இ-டAட >�'� சைதவா ழ�ைமைய 

இைற�சி� )�மி ய0E3க0.  3 

 

க�J�)� க�ெகா�ட கா-சிய0 யிவ? 

கா(�ய மாாி பா� ேசாதி வி�J�) 

ம�J�)� ஒ"றாK Aைள�தி 

ேவத வழகிைய� ேபா9@3க0.  4 

 

ேவ�ேப தைலயைண E9றவளா மிவ? 

ேவ�ேப ப�சைண ெப9றவளா� 

ேவ�ைப� க(�பாK வி(�'வளா மிவ? 

ேவ�ேப விைன தீ��)� ப�திாியா?.  5 

 

ெகா�ட க(�ைத A0�பவளா மிவ? 

)வலய ெம3)� ேப� ெகா�டவளா� 

அ�ட� Aனிவ�க? எ�0ைச ேபா9றி:� 

ஆனத Xபிைய� காJ3க0.  6 

 

A�த�க? ப�த�க? எ�தல� ேதா�கF� 

ப�திEட" வ. ேதா�தாி�. 

நி�த� வரமளி� தி"ப3 ெகா:�தி:� 

நீDயி" ஆலய� பா(3க0.  7 

 

நி�ய க	யாணியாK நி"றவளா மிவ? 

நீD பர�ேஜாதி யானவளா� 

ப�தி'ாிE� ப�சா-சாி பாத�ைத� 

பணி. )�மி ய0E3க0.  8 

 

க(னா கடா-சியாK நி9பவளா மிவ? 

கா(�ய மாாி திாி RD 

சாணார வித மல��பத� ேசவி�.� 

தா=. )�மிய0 E3க0.  9 
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அனைல� 'னலாK நிைன�பவளா மிவ? 

அனேல விைளயா:� தா-Rாி 

அனேல ெசா(பமாK நி"றில3) மிவ? 

அனேல பாெவளி யா3காாி.  10 

 

நீD கபாD நிைறத ப�சா-சாி 

நி��)ண RD நிர�சனிேய 

RD கபாD �ததாி மாாி 

�ட�ெகாF� கா-சி ெய" �தாிேய.  11 

 

ஓ3காரXப� உதி�தவேள தின� 

உாிைமயாK� சா�பிராணி வாசகிேய 

ஆ3கார� Rல� கபாலA ேமதி:� 

அ�ைம காமா-சிE� நீயலேவா.  12 

 

A�ேகாண� ச�கர� .?ளானா ெய3க? 

A"னவ" ேதவிE� நீயானாK 

நா9ேகாண� த"னி$� நீயம�தாK ந: 

நா"மைற ேவதA நீ யானாK.  13 

 

ஐ�ப�ேதா ர-சர மானவளா மிவ? 

ஆதி திாி'ர �தாியா� 

ப�ைப உ:�)க? ேபாிைக ேமள3க? 

ப�பாK Aழ3) மணிவாயி	.  14 

 

ஆரணியி9 ெப( மாலய த"னி	 

அம�தி: மாாிE� நீயலேவா 

Oர ெர)ராம" ப-டண த"னி	 

விைளயா:� பாலகி நீயலேவா.  15 

 

சமய 'ர�தி	 சைமதவேள அ(? 

க�ண பர�தி லம�தவேள 

இைமேயா� ேபா9றி:� மைலயாள ேதச�தி	 
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எ3)� பகவதி யானவேள.  16 

 

ப�ைச�ெகா0 சிவகாம வ	D சிவ" 

ப3கி $ைறதி:� ஞான வ	D 

இ�ைச Aத9பல ேபதவ	D இவ? 

எ	லா மறிதி: ேமானவ	D.  17 

 

ப3கஜ வ	D ப.மவ	D ெசM3 

)3)ம வ	D )Aதவ	D 

ம3கள வ	D மரகதேம ெயத" 

மாணி�க வ	D வ0வழகி.  18 

 

க9பக வ	D கனகவ	D மல� 

க��க வ	DE" த�சம0 

அ9'த� கா-சியாK நி"@ .ல3கி:� 

ஆனதவ	D பத�கதிேய.  19 

 

அ"னேம வாகன� ெகா�டவளா Aய9 

அ"னேம ெபா"னிற சாயல0 

அ"னேம ேதவ�க? அ"பாK வள��தி:� 

அ"ன மீேதறி வ(வாளா�.  20 

 

மாைல யைசய� தி�ேடாளைசய மல� 

��ெச�: ைகயி9 கிளியைசய 

வாைலயைசய நைகயைசய எத" 

வ	விைன ேபா�)� மனமைசய.  21 

 

அ(�' அைசய மல� அைசய வதி	 

அைடதி:� வாசைன தானைசய 

க(�' ெமாழிEைர A�ெதன� தத3க? 

கா-0 யைசவைத� பா(3க0.  22 
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வ�: மல�கF� தானாட உய� 

வயிர� பைத�கA� நி"றாட 

ெக�ைட மல�விழி �ழ"றாட� கிள� 

த�ைட� சில�' மைசதாட.  23 

 

Oைண யிைச�ப மைறயிைச�ப எ3)� 

ேவதிய� <-ட மிைச�ப.ட" 

நாைண யி@�கி வ0�தி:� ேபாிைக 

ந"றாK Aழ3கி:� ேபெராDேய.  24 

 

நாக� க3கண� உய�தாட ந: 

நாயக� ப�ைச யைசதாட 

ஆகம ேவத Aைன�பாட உ"ைன 

அ�0ேனா� பாப� பறேதாட  25 

 

அ�ட மதிர� 'வியதிர எ3க? 

அ�ைமE� '�சைத தான திர� 

ெத�0ைர R=தி( ம�டல� �9றிேய 

ேதவி வ(வைத� பா(3க0.  26 

 

அ3க3 )$3க மன3)$3க எத" 

ஐ�'ல� <-டA� தா" )$3க� 

ெச3ைக )வி. ெம" க�க? )ளி�திட� 

ேசவி�. எ"@ைன� கா�ேபேனா.  27 

 

நாகேம க3கண� ��ட வளா� ெப( 

நாகேம �ஷண மானவளா� 

நாகேம XபமாK� ேதா"றி:வா? ெப( 

நாகேம ெகா�சி:� நாயகியா?.  28 

 

ச3காி ெய"@சில� .தி�பா� சில� 

சாA�0 RDெயன உைர�பா� 

ம3ைகேய மாதாி ெயன�ெதாMவா� சில� 

மாயவ" ற3ைக ெயன�பணிவா�.  29 
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ேதவி Eன. ெசயD. ெவ" @ேம 

சிைத )ைழ. மனA(கி 

ஓவி ெப(கி� க(ைண �ரதி:� 
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இ�ெப(3 கா-சி யினிெயத� கால�தி	 
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த�ைட� சில�ெபாD ெய3) மதி�திட� 

தா? மல� க�: களி�ேபேனா.  34 
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வ�ச� மனதினி	 ைவயாம	.  41 

 

'�தாK� சைம. ெபாDதவளா மிவ? 
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எ�ணிய எ�ண� A0த ெத"@ சில� 
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