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நாராயணசாமி ப

தரவ எதிய

 மாாியம திவ பதிக,
பதிக, சி & மி

Source:
மடலதி

சிற த ேசாழேதசதி

தசா ஜி லா மார தாகா

ேமலபாதிகிராம நகான ே!திரதி" - மதியி$
காேவாி நதியி" உதரவாகினி வட'ரமி() கீைழ உ'ச ைத
, மாாியம" தி(வ(- பதிக, )மி, சி .

இைவ தைசஜி லாநாகப-0ன ெத"னி தியா ெரயி ேவ
காாிேய2 ாிேபாி3 ஷா', வணப-டைர ெஹ- ேம7திாியா...
M. நாராயணசாமி ப0தரவகளா
நாைக நீலேலாசனி அ<டதி

இய9றப-:,
பதிபிகப-ட..

1916
------------, மாாியம" .ைண.

நாகப-டண ேநஷன

ைஹ7<

பிரதம தமி=ப0த(

ம.ைர தமி=ச3க வி.வா> நாைக நீலேலாசனி பதிராதிப(மான
ம-ள-ள , ஜி. சதாசிவபி?ைள அவகளா

பதியி" )ைவேயா உவச ைதமாாி
பதமல சாதி: மலேரா
'தAேதேயா என 'க= திடேவ
'ணிய நாைகமா நகரா"
வி.வ நிைற த நாராயணசாமி
ேமலவ" விளபின"பதிக
உதம ெகாமி சி .க ளிவ9ைற
ேபாதினா தீதிலா தவேர.

மதைலயி" )தைல ய"ைனயி" ெசவிேக
வான Aததி> மினிதா
இதA@ நாைக நாராயணசாமி ெய">
ேமா மதைல தானிைசத

இய9றிய சா9@கவி.
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பாதாம@ பதிக3 ெகாமி A"னான
கா: உைப>வ க? பாெரலாமீ"ற
கதி த( உ' ச ைதவாழைம
கா.க-கினியைவயாேம.
-------------, அபா? .ைண.
1. உசைத மாாியம திவபதிக.
திவபதிக.

ெவபா.
சீவள( ெச வ தி(C' ச ைதநக
தா வள( மாாியம" தாளிைண) - பாவள(
பாமாைலபாட பரமன(ைள3கா"ற"
மாைல பாத 'க .

வி(த.
நியபாி ரணி நிரசனி நிராமD
நிராதார ெவளி ெயாளிE நீ
நீD சிவகாமிநீ வாமிய சாமிநீ
விைனC)? நி"றவFநீ
Aதிய(? ேபாதநீ Aைன ழிைன A0C நீ
GCலக மாடவF நீ
அ.வித வ7. நீ வமலவ> தி
அாியின. த3ைக உைமநீ
சிதாிய ெச வி ெசபவள வ D நீ
சி(3காாி ஓேகாாிநீ
ச.( ச3காாிநீ ெகௗாிசா பவிE நீ
ச3கர" ப3)ைறE நீ
வி. நீ ம9@ நீ விJ நீ மJ நீ
விைர . வள க(ைண யAேத
ேவதா த ெபா( A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)'ச ைத 'ைமேய.

நீெகாட ேமகமைத ெவ"றி:3 < த$
நிதில -0யழ)
நீ3கிடா க(ைண விழி பாைவEடேன பிைற
நிகத '(வதி னழ)

(1)
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ஏெகாட AMமதிைய ெவ"ற தி( வதனA
இ()ைழயி ேனாைலயழ)
எ"@3 களிதி: ெகாNைவவாK '"னைக
இைசமி(. வசனமழ)
வாெகாட )ப தனதினழ) ெப(
வளகர மைம த வழ)
வன மல பாதெமா: வி"னA" னழைகயா"
வாயினா9 ெசா ல ெலளிேதா
ேவெகாட நீெற"ன விைனEட ெச விேய
விைச ெயNவா @ைரேப"
ேவதா த ெபா(A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)' ச ைத Eைமேய.

(2)

A. நவ ெரதின மைம தில) ம)டA
Aகி வன தி(ேமனிE
Aளாிமல அ3கிE A ைல மல மாைலE
Aகி= நைகெகா? த தவழ)
சதபாி 'ரெமா: கிகிணி சிலெபாD
சத3ைக நிைறெகாட பதA
தடாள மாபிலணி ேமகலா பரணமிைட
சா . சNவா. வணிE
சிதிர 'ாிசைடயி

ைவதசைட நாகA

சீெராM) ச ராரA
திNய)ண வழகிேய திலத )3)ம மணி
ேதவிெயன வ த Aதேல
வி. ெவா: வ7.வாK அதெனா: தி ைலயி
விைளயா0 நீ யம தாK
ேவதா த ெபா( A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)'ச ைத Eைமேய.

இ திராதி ேதவக? வ . பணி '3கமல
இ(? விைனைய நீ)கமல
இகபர வகெம> ேமா-சபதேம ெப@
இ"ப O:ைடய கமல
A திேயா" க தைனE A"னீ"ற கமலேம
Aதிெநறி -: கமல

(3)
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Aமல நீ திேனா கி"'@3 கமலேம
Gவ அறியாத கமல
த திர மி) . வள மாயவ" ற3ைகெயன
தயாபாிE மான கமல
த(மெநறி வாவியி9 த ெச3கமலேம
தையEன கி"ன மிைலேயா
வி ைதெயா: ச ைதயி

வ . விைளயா0:

விைனெயாழி தா? கமலேம
ேவதா த ெபா(A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)' ச ைத Eைமேய.

A"ைன= விைனயினா

(4)

ஜனனம ெத:. நா"

GடனாK திாி . சில நா?
A9@ மறி வி லாம

க9றவைர பMதி-:

Aனி . )0ெகா: சிலநா?
த"ைனேய சதெமன மி"னாக ளாைசயி9
வள . நைடப-: சிலநா?
தாெயன த ைதE 9றA ம9@ேளா
தயC ெபாிெத"@ சில நா?
எ"ேனர இ லற ெதா ைலவைலயி9 சிகி
ஏ3கி திாி . சில நா?
ஏக பி0. நா" க9ற. ேக-ட.
ஏ. பலனி ைல யமா
வ"ம ெமணாமேல தமெமன ெவணி நீ
வா=C த தாF Aைமேய
ேவதா த ெபா( A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)' ச ைத Eைமேய.

தி) ேவறி ைலE" பாதேம கதிெயன
ெதட தி- ேட3கி நி"ேற"
ேதவிெய" )ைற AM. நீமன. ைவதி0"
தீரெவ) பாரமாேமா
நகி: நைசேய பணிெகாட ெச விேய
நானி"ன ெசா ல

Aைறேயா

நாயகி உைனவிட ேவ@ .ைண ய லா.
ந3ைகநீ யறியாதேதா

(5)
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ககிEண ணாயிேன" கதறிேன" அலறிேன"
கர3)வி திைறசி நி"ேற"
க(ைணEள மி"னA மிர3கா. தமேமா
க(ெப( பாைற மனேமா
விக$@ மதைல) தாEதC மAெதன
வி(பி ய(ளளிக நிைனவாK
ேவதா த ெபா(A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)' ச ைத Eைமேய.

(6)

இ"னA உ" மன ெம" மீதி ர3கிடா
ேதைழ நா" ெசKத )ைறேயா
எழி9 ச ைத மாநக கிவட ெவ) Pரேமா
எணெம" மீதி Dைலேயா
எ"னேமா உ" க(ைண இ"னவித மறியா.
எ" )ைறைய யா )ைரேப"
எதிவ . ேபசினா

வாKAத உதி(ேமா

ஏேதா இெத"ன வச
உ"ைனேய ேவத3க? இ"னA 'கMேம
உ9ற .ைண ேவ@ Aளேதா
உலக3க ளீேபM ஈ"ற ெஜகதீ7பாி
உ"னி( பதபி0ேத"
ெவ"றிவிைற ம Dைக A ைலபல மல(ட"
விாி தா: மாைலயழகி
ேவதா த ெபா(A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)' ச ைத Eைமேய.

வாதெமா: RைலE ேசாைகெயன வி'(தி
வ த காமாைல பிளைவ
வா3கிடா நீாிழிC நீேமக நீெவ?ைள
வள Gல ெவ )SடA
ேபைதய ெப(பா: பித9றி: பயிதிய
பிரமிய Gைச AதலாK
ெபா லாத ேமகரண ைக கா

)ைற தி:

ெப(ேநாC )ைற ேநாCட"
ஏேத. தா3காத வயி9@வD GைசE
எ:படா Aய

வD'

(7)
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எ"ெற"@ O3கி: ெப(லயி மேகாதர
ஏ3கிவி: G கபA
ஓதாிய உ" ேகாவி
ஒDகட

வலமாக வ தி0

ஒளி)ம"ேறா

ேவதா த ெபா(A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)' ச ைத Eைமேய.

(8)

ெபா லாத ரா-சத ேபKகFட" டாகினிக?
பி" ெதாட( ேமாகினிகF
பித9றிேய தைல9றி பா0: சடாAனிக?
ேபKக? ேவதாளி <ளி நி லாத
வ D(ள" )றளிகா- ேடாிெயா:
ெந(ெபாிE மாட" AதலாK
நீ3கிடா ச தி Aனி அ தி Aனி ஒ0Aனி
ேநவ() லாடAனிE
வ லாைம ெப9றரவ ேகளாத ஊைம Aனி
வழிநி9) ச0AனிE
வ . மட மாதைர ெதாட . தைல 9றி:
வ"ம.ைர Oர" AதலாK
ெவ லாிய R"யெமா: ைவ'ட ேனவ$"
வாயி வர ேவா0வி:ேம
ேவதா த ெபா( A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)' ச ைத Eைமேய.

 தர மி) தபர ேலாகசாதகி Eன.
R-சபத ேமா-ச மறிேய"
கிதபாி தமன பதிெயா: உ"றைன
Pயமல ேபா9ற வறிேய"
க தமல பாதமைத பாடவறிேய" ெப(
கடா-சிய(? ேதடவறிேய"
கானமறிேய" ேயாக ேமானமறிேய" தின
கG0 மCன மறிேய"
ம ரமறிேய" (தி த தரமறிேய" திNய
வ0விதிகளாய வறிேய"
மா. நிைனயாதபவ ேம.மறிேய" .ாிய
மாக Oடைடவதறிேய"

(9)
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வி ைதெயா: வ ெதன. சி ைதகளி<ரேவ
வி(கமல பாதம(?வாK
ேவதா த ெபா(A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)' ச ைத Eைமேய.

(10)

அ9'த மிக'க= இெப( 'வியிைட
அ@ப. நா$ கைலE
ஆகம 'ராணெதாW9றா@ த.வ
அட நா") ேவத AதலாK
வி9பன (ைரதி: ேவணபல நெலலா
வி(பிெசவி த.' மைவயி
ெவளிய>" னைடகல பாதப3கய ெதாM.
ெவM. பாமாைல யத>?
ந9கவி வி(தெமா: )மி பல யாைவE
நயமன .ட" ெபா@.
ந வா ெமன)தவி இ லற விள3கேவா
ந9ேசயளிக நிைனவாK
வி9பைடE ம3)ச Rலெமா: ேவ திாி
விைளயா0 நி"ற Aதேல
ேவதா த ெபா(A0வி

நாதா த சதியாK

விள3)' ச ைதEைமேய.

(11)

-------------வி த.
த.

சதியாK ெபா(ளாK சடா-சாிE(வாK
சசல தீ) நாயகியாK
AதியாK ேவத Aத"ைமயாK நாF
AைளெதM ேசாதியி>(வாK
பதியாK பைரயாK பழமைற ெபா(ளி"
ப3கினி$ைற தி: AைமயாK
சிதியா E' ச ைதE ேமC
ெச விேய ெய"ைனயா? உைமேய.

தின தின மல த மல ெதாைடயணி த
ெச விேய தி3களி" உ(ேவ

(1)
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மன நிைல ெபா( . ம0யவ )ழாதி"
மயெகாழி திடவ(? 'ாிE
Aனபைக யய )லைத ட@த
A0விலா மைறAத9 ெச வி
வன மயி9 )ல3களைச . நி"றா:
வள(' ச ைதவா= உைமேய.

(2)

தவAனி ேயாக ாிஷிெயா: Aனிவ
தானவ வானவ Cரேவா
பவெமாழி .ன. பதமல ேபா9றி
பணி தி: பதாி" ெகா0ய
அவம@தாF அரசிேய நின.
அ(பத ெமன களித(?வாK
நவமணி சிகர உய . நி"றில3)
ந@மண கம=ச ைத Eைமேய.

(3)

அாியய" ேதவ கறி திடவறியா
அ"ன ரணி சதாந தி
ெதாி திட 'ாி த ம)டைன ேசயித
திறDேய ேதவககAேத
காி தி: Aகி ேபா

பிற3கி:ேமனி

க(ைணேய களி'@3 கனிேய
விாி தி: மலX0ைச த வ0ன3க?
விள3கி: ச ைதவா= உைமேவைன

வடவன9 கனD

(4)

வய3கி நி"றா:

வள தி( வமைலேய நின.
தட ெப( )ைழயி

ேகாமள வய3க

தாித ெபா9 பதகேமாெடாளி(
விடதினி" ெற:த விைலயிலா மணியா
Dைழத ெபா9 சாிைகேம கைலயாK
தடதிைட யன3க? ெபைடEட>லC
தவ'ாி ச ைத வா= உைமேய.

(5)

10

அ(-ெப(ேசாதி யAதேம யAதி
அைம ெதாM இனிய ந9ைவேய
ம(? ெப( .யரா

ெமDCற வா0

மற3தன" மலபத ஏைழ
ெபா(ெளன திாி . வைல . சசலதா
ேபாகிவா= நாைளE3 கழிேத"
திரெளன மணிக? ெகாழிதி: நதிR=
தினவர ெப@ ச ைதEைமேய.

(6)

ெப9றேதா அ"ைன த ைதயா 9ற
ெப(ெபா(- :ைணெயலா நீேய
ந9றவ? நீேய வரAட" உரA
நா"ெப( ெச வA நீேய
)9ற3க? பலC ெசKயி> ம0ைம
ெகாட பி" வி:வ." னழேகா
ப9றி: ம0யா உளதினி லம(
பதிE' ச ைதவா= உைமேய.

(7)

பைடயைட ம)டா Rபைன ெசயித
பா0ய" றவ .( 'த வி
உைடெயன காியி" உாியிைன தாித
உபேகா? தனக( Fவ .
விைடயினி வில3) எபிரா னிடபா
O9றி: மல த 3ெகா0ேய
'ைடெயா: ேதவ R= .நி" றிைற
(8)

'மதி9 ச ைதவா= Eைமேய.

ேதாணியா யி( ெத" .யகட

கடதி

ெதாைலவிலா மாைய ட@.
ஏணியா யி( . ேப(லக தனி
ஏ9றிE" ெனழி9 ெப(பததி
காணியா யி(க வக Oடளி)
க(ைணேய கைடக த த(F
ஆணியா E' ச ைத EேமC
அைமேய ெயைமயா Fைமேய.

(9)

11

------------2. ெநா

 சி.
சி.

க-0 யைம தேமைட- அத>?- க-டழகி O9 றி() சி3காதனதி ,
Aகேமா- மதிவதன- அ பா? A ைல மல மாைலபல வான நிற3க?,
இைடேயா ெகா0மி"ன -அபா? இ('றA Rலெமன அ )சமதாK,
ைகேயா ெசM3கமல - அதனிைட-க ணழ)ெப9றகிளி யைச தாட,
நவெரன மாைலபாத க-வதனிைட- ந லெதா( மாணிகA 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? அபிைக) சாமைரேபாட,
ெபா"னா மி"னிைட சி-சிலக? - ') ெத:. வாேள தி உ(விெகா:,
நி"றா ெபாறிபறக-சிலக? நீட நிழ
அைம தா? ெகா$ Aக தி

க ணா0ைய Aகதி

விள3க,

அபா? ஆதாிகேவJெம"@ வ த ஏைழைய

பாதா? க(ைண விழி-உ3கF) ப-சமதாKர- சிதிட வ .தி ேத"யா"
தனனா - தன- தனனா.
-----------------3. மி.
மி.

)மிய0 ெபகா? )மிய0 ய(?
ெகா: விள3கி: ச ைத யாளி"
ெசைம வள தி( அைம மலபத
ேசவி. ெசா $ேவ" ேச0கேள.

1

ஆைன Aகவ ன0ேபா9றி அ(?
அபிைக ெப9ற )க" ேபா9றி
ேத"மல வாணியி" றா? ேபா9றிசிவ
காமி க(ைண பதேபா9றி.

2

12

அ-டாள ேதச மறி தவளா மிவ?
ஆயி மகமாாி யான வளா
இ-டAட >' ச ைதவா ழைமைய
இைறசி )மி ய0E3க0.

3

கJ) கெகாட கா-சிய0 யிவ?
கா(ய மாாி பா ேசாதி விJ)
மJ) ஒ"றாK Aைளதி
ேவத வழகிைய ேபா9@3க0.

4

ேவேப தைலயைண E9றவளா மிவ?
ேவேப பசைண ெப9றவளா
ேவைப க(பாK வி('வளா மிவ?
ேவேப விைன தீ) பதிாியா?.

5

ெகாட க(ைத A0பவளா மிவ?
)வலய ெம3) ேப ெகாடவளா
அட Aனிவக? எ0ைச ேபா9றி:
ஆன த Xபிைய காJ3க0.

6

Aதக? பதக? எதல ேதாகF
பதிEட" வ . ேதாதாி.
நித வரமளி தி"ப3 ெகா:தி:
நீDயி" ஆலய பா(3க0.

7

நிய க யாணியாK நி"றவளா மிவ?
நீD பரேஜாதி யானவளா
பதி'ாிE பசா-சாி பாதைத
பணி . )மி ய0E3க0.

8

க(னா கடா-சியாK நி9பவளா மிவ?
கா(ய மாாி திாி RD
சாணார வி த மலபத ேசவி.
தா= . )மிய0 E3க0.

9

13

அனைல 'னலாK நிைனபவளா மிவ?
அனேல விைளயா: தா-Rாி
அனேல ெசா(பமாK நி"றில3) மிவ?
அனேல பாெவளி யா3காாி.

10

நீD கபாD நிைற த பசா-சாி
நி)ண RD நிரசனிேய
RD கபாD த தாி மாாி
டெகாF கா-சி ெய"  தாிேய.

11

ஓ3காரXப உதிதவேள தின
உாிைமயாK சாபிராணி வாசகிேய
ஆ3கார Rல கபாலA ேம தி:
அைம காமா-சிE நீயலேவா.

12

Aேகாண சகர .?ளானா ெய3க?
A"னவ" ேதவிE நீயானாK
நா9ேகாண த"னி$ நீயம தாK ந:
நா"மைற ேவதA நீ யானாK.

13

ஐபேதா ர-சர மானவளா மிவ?
ஆதி திாி'ர  தாியா
பைப உ:)க? ேபாிைக ேமள3க?
பபாK Aழ3) மணிவாயி .

14

ஆரணியி9 ெப( மாலய த"னி
அம தி: மாாிE நீயலேவா
Oர ெர)ராம" ப-டண த"னி
விைளயா: பாலகி நீயலேவா.

சமய 'ரதி

சைம தவேள அ(?

கண பரதி லம தவேள
இைமேயா ேபா9றி: மைலயாள ேதசதி

15

14

எ3) பகவதி யானவேள.

16

பைசெகா0 சிவகாம வ D சிவ"
ப3கி $ைற தி: ஞான வ D
இைச Aத9பல ேபதவ D இவ?
எ லா மறி தி: ேமானவ D.

17

ப3கஜ வ D ப.மவ D ெசM3
)3)ம வ D )Aதவ D
ம3கள வ D மரகதேம ெய த"
மாணிக வ D வ0வழகி.

18

க9பக வ D கனகவ D மல
கக வ DE" தசம0
அ9'த கா-சியாK நி"@ .ல3கி:
ஆன தவ D பதகதிேய.

19

அ"னேம வாகன ெகாடவளா Aய9
அ"னேம ெபா"னிற சாயல0
அ"னேம ேதவக? அ"பாK வளதி:
அ"ன மீேதறி வ(வாளா.

20

மாைல யைசய திேடாளைசய மல
ெச: ைகயி9 கிளியைசய
வாைலயைசய நைகயைசய எ த"
வ விைன ேபா) மனமைசய.

21

அ(' அைசய மல அைசய வதி
அைட தி: வாசைன தானைசய
க(' ெமாழிEைர Aெதன த த3க?
கா-0 யைசவைத பா(3க0.

22

15

வ: மலகF தானாட உய
வயிர பைதகA நி"றாட
ெகைட மலவிழி ழ"றாட கிள
தைட சில' மைச தாட.

23

Oைண யிைசப மைறயிைசப எ3)
ேவதிய <-ட மிைசப.ட"
நாைண யி@கி வ0தி: ேபாிைக
ந"றாK Aழ3கி: ேபெராDேய.

24

நாக க3கண உய தாட ந:
நாயக பைச யைச தாட
ஆகம ேவத Aைனபாட உ"ைன
அ0ேனா பாப பற ேதாட

25

அட மதிர 'வியதிர எ3க?
அைமE 'ச ைத தான திர
ெத0ைர R=தி( மடல 9றிேய
ேதவி வ(வைத பா(3க0.

26

அ3க3 )$3க மன3)$3க எ த"
ஐ'ல <-டA தா" )$3க
ெச3ைக )வி . ெம" கக? )ளி திட
ேசவி. எ"@ைன காேபேனா.

27

நாகேம க3கண ட வளா ெப(
நாகேம ஷண மானவளா
நாகேம XபமாK ேதா"றி:வா? ெப(
நாகேம ெகாசி: நாயகியா?.

28

ச3காி ெய"@சில .திபா சில
சாA0 RDெயன உைரபா
ம3ைகேய மாதாி ெயனெதாMவா சில
மாயவ" ற3ைக ெயனபணிவா.

29

16

அ தாி யாமைள ெயனCைபபா சில
அபிைக ெகௗாி ெயன .திபா வ தாி
ச ைதயா? என ெதாMவா சில
மாத3கி நீD ெயனபணிவா

30

அ3)ச பாச மணி தவேள திாி
ஆEத Rல நிைற தவேள
ப3கி $ைற தி: மீ7பாேய 'ர
பக தணலாK சினதவேள.

31

ேதவி Eன. ெசயD. ெவ" @ேம
சி ைத )ைழ . மனA(கி
ஓவி ெப(கி க(ைண ர தி:
உதமி த"ைன ெகாடா:3 க0.

32

இெப(3 கா-சி யினிெய த காலதி
ஒ'ட" பாக தின ேந(
ெசப தரம9ற வாசியி" பாதைத
ேசவி. )மி ய0E3க0.

33

அட Aட ெப(வாய>ட" பிற
த"ன நைடெப9ற மாதாிேய
தைட சிலெபாD ெய3) மதி திட
தா? மல க: களிேபேனா.

34

ெபா"ைன பழித தி(ேமனி யிவ?
ெபா3)3 கட$? 'க=கீதி
ம"> தி(C( ெகா0: மாாிைய
மகி= . )மி ய0E3க0.

எணி கணகி லட3காத ஜன
எ ெத த ேதசமறியா.
உ"னி பணிவ ஊ=விைன நீகி:

35

17

36

உதமி ேகாலைத பா(3க0.

எ?F கிடAேடா ெபணாேச ெதாைக
எதைன ேகா0ேயா கணரேச
வ?ளலாK உ' ச ைத மக.வ
வாயினா

37

ெசா ல மிகெபாிேத.

எ ைல ெய லா காவ

ெகாடவேள

எ த" ெதா ைல விைனைய வி:பவேள
அ ல

தின ெப( ச?ைளயி

நி"ெறைன

ஆதாி பா(ைன ய லாம .

காக A0யி

38

நி" றா:வளா மிவ?

கா-சி) விதாK Aைளத வளா
பாவசமாகி நிைன .ைன ேசவி)
பத) Aதி யளிபவளா.

39

ேவ' பிர' விதி தாி. நீ
விைளயா: மச? நீராைடEட"
ேதபி நிைன .ைன யா"ப: ெதா விைன
தீ) ம( ெதா"@ தாராேயா.

40

ெநச என) உ()தமா எ த
ேநரA ெம" மன A"ன0யி
ெகா )ழவி) தச ம(? தின
வச மனதினி

ைவயாம .

41

'தாK சைம . ெபாD தவளா மிவ?
ெபா லாத ேத? விஷ மானவளா
சிதா Eலகதி

ெசKதி: ேவ0ைக

ேசவி. )மி ய0E3க0.

42

18

ேலாக பாப தைனம ேதா இவ?
'ய நதியி9 றின G=க சாேலாக
ேமலா பத3 ெகா:) இவ?
சதி சடாசாி ேதா"றி நி9க.

43

பாபைண யா>) த3ைக ெய"ேற இவ?
ப ேலா (ைர) ெமாழி ப0)
சா பலணி த சதாசிவைன .தி
சப த>) பா

த தவளா.

44

த3கேம A. ெசௗ தரேம ெப3க?
ம3களேம இ3) வா(3க0
ப3க மி லா நாகக3கணி மாாிைய
பாி . )மி ய0E3க0.
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Pய மைற நா") ேகடாிய இவ?
ெதா ைல மன)ைற யாைவEேம ேநய
வர3கைள த .நி" றா0:
நிமD வாரைத பா(3க0.
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எ"ன வர ெபறேவJ ெம"ேற வ(
ஏைழ மன)ைற நீகிவி:
ப"> தண

மிதிதா0)றி ெசா $

பாபதி த"ைன ெகாடா:3க0.

47

எணிய எண A0 த ெத"@ சில
எதைன Pரமி( . வ . பணி:
காணிைக உ0ய ேசபி.
பாி . ேபாவைத பா(3க0.
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அடA பிடA நீயாகி ெச வி
ஆனCட$யி நீயாகி
மடல நாைக தனி$ைறE சி@
மதைல நாராயணசாமி ெசா"ேன".
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)9றைத நீகி )ணைத வகி தி:
<றி: யி"[

தைன பா.

A9@ ெபா@த(? ெசKயேவJ ெப(
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Gதறிேவாக? பத ெதாMேத".

பா0ப0பவ தின வா=க விைத
பா.பல)ைறேதா வா=க
0ேகைலமக? வா= திட நா" மைற
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வயதி சி ைதயா வாழியேவ.
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