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��பேகாண� ேக. 	
தர�மா� இய�றிய 

ச�
தலா சாி�திர ெம��� "��ய
த நாடக ��மி" 

இஃ� ��பேகாண�, � தகஷா"� 

ஆ$. ேகாவி
தவலாமி நா&' அவ$களா* ��பேகாண� 

+ ேகாமளா�பா பிர,* பதி"பி-க"ப.ட�. 

1925, இத� விைல அணா 4 

ாிஜி ட$ ெச1ய"ப.ட�. 

------ 

ச�
தலாசாி�திரெம��� ��ய
த நாடக��மிச�
தலாசாி�திரெம��� ��ய
த நாடக��மிச�
தலாசாி�திரெம��� ��ய
த நாடக��மிச�
தலாசாி�திரெம��� ��ய
த நாடக��மி    

கட2� �ைண. 

 

�த�கா�சி�த�கா�சி�த�கா�சி�த�கா�சி    

��மிெம�  த!��மிெம�  த!��மிெம�  த!��மிெம�  த!....    

 

ம3களமாகேவ யி
திர�       சைபயி* 

      மஹாாிஷிக5� ேதவா       த�மி* 

எ3�� நிைற
தி7-�� சமய�       தினி* 

      இைட9$ ேந$
தைத       ேக:";$க� 

 

அ"ேபா�சி� மாதன3�<3       கிடேவ 

      அ-னி 	வாைலக5�       =சிடேவ 

எ"ேபா�மி*லா வதனி�       �.படேவ 

      ஏ�திசயேமா பதி       ெகடேவ 

 

?னிவ$ ேதவ$க5� ?�@மாேலா       சி�� 

      ?க
�ேம எ3கி��       பாீBி�� 

தனி தனி ேதா�றாம* தானி�றா$       ேயாஜி�� 

      தகி-�3காரண�யாேதா மதி       �ைற�� 

 

வி வாமி�ர ?னி விைள�தி'�       தவ�தினாேல 
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      =	ேதய-னி 	வாைல       ெய� ேமேல 

ப  மீகரமா�� ப�� நிைம"       பி�னா* 

      பராமாி-ைக ேவCடாமினி       பலகா* 

 

தவ�ைத யழி"பவ$ தானெயவேரா       அறிேய� 

      Bண�திெல� ?�ன� வ7வாரா       கி�றா� 

அவ$க.�ேவCEய வரமளி�       தி'ேவ� 

      அ�பாகேவ வாாி$ �ாிதமா1த       தா� 

 

எ�ற2டேன எ3கடா       ேமனைக 

      எதி$வ
� வ
தி��       ?�� நைக 

இ�ேற ெச�@ தவமழி�� வாேர�       பைக 

      எ
தைனநாணFெச1யாதீ$       வைக 

 

அறி
� ெக'�� அைரெநாEயி* வாேர� 

      ஆ-ைஞ"பE ?E-கF       ெச*கிேற� 

ெவறிெகாCடவ$ேபா* ேவ
தேர       நீேர� 

      விதன3ெகா�ள ேவCடா�       இ
திர ேகா� 

 

தா�Hலெமன-� த
தி'�       பதிேய 

      ைதாியமா1F ெச1கிேற       னதிேய 

H�பாத� ேபா�றிேன Iைவபா�       ததிேய 

      Hாி�� ெச�@ வாேர�       நிதிேய 

 

அ"பEேய நீ ேபா1வா ெவ�@       ெசா*J 

      அ7ளினபE-ேக யா3�       ெம*J 

ஒ"பிலாவாறாக ஒ1யார9       வ*J 

      ஒ3க நட
ேத ?E�தா�       ம*J 

 

ந*ல2ைடக� நயமாக       அணி
� 

      ந3ைக&� பல அ�த$ Hசி"       பாி
� 

ச*லா&'�திேய சா$
தன�       ெதாி
� 

      சமதகாரமா1F ெச�றா�       தட��ைன
� 

-------------- 
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2222----வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�    

 

ந*ல ப.டண3களி* சிற
த 

      ப.ணமான ஹ தினா�ாியி* 

தி.ட?ட� அர	 ெச1தா� 

      ��ய
த� எ�ெறா7 ராஜ� உCடா�  1 

 

ேவ
த7-�. சிற
தவனா� 

      ஸா
த?ைடய தயNலனா� 

ப-தI-�. உபகாரனா� 

      மCணிJ7
� அர	 ெச1தா�  2 

 

நா<ேவத� ஆ@ சா திர� 

      ந�றா1 அறி
த �ணசீல� 

Oவரா<� �க:ெப�ற திபால� 

      ?�@மறி
த தயNல�  3 

 

ேத.ட?ட� ராPய�தி* 

      வா.டெமா�@ இ7-க-கC' 

ேவ.ைடயாட மன திெலCணி 

      ராஜ� ெவளி �ற"ப.டாேன  4 

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

3.3.3.3.வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�....    

வ
தன� த
ேத� எ�ற ெம� வ
தன� த
ேத� எ�ற ெம� வ
தன� த
ேத� எ�ற ெம� வ
தன� த
ேத� எ�ற ெம� ....    

 

ேவ.ைடயாEனா� ��ய
த� 

      ேவ.ைடயாEனா�. 

 

ேகா�ட?டேன ராஜ�ெமா7 

      கா.E* ெச�@ அE��ேம 

த.ேடா.டமா1 விள3�� கா.E* 

      ைதாியமா1 ெச�@ ெதா'��ேம ேவ 
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யாளி கரE ெச�னா1க5� 

      ?�ள� ப�றி ?ய* மா�க5� 

அ3�� �ைல
� சின
�ேம 

      அ"பா* விQ
� ஓ.டேவ ேவ 

 

கரE �J சி�ம3க5� 

      அ"பா* விQ
� ஓடேவ 

ஒ7 மாைன-கC' மகி:
� ராஜ� 

      தா�� பி�ேன ேவாடேவ ேவ 

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

4444----வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�....    

 

மா�� மைற
திட மகி: மன� கC' 

      மனதினி* மிகவ7
தி 

கானகெம3கி<� அைல
�ேம 

      வழி ேதா�றிடாம* திைக�தா�  1 

 

ராவண�ைடய அேசாகவன� ேபா<� 

      "7
தாவன� ேபா<� 

ஆதிேசஷனா<� மகிைம ெசா*ல-Sடாத 

      வ��த வன�ைத- கCடா�  2 

 

ம*Jைக ?*ைல ெமா�ழ�H ேராஜா 

      ம
தாைர ம7-ெகாQ
� 

அ*J தாமைர அழ��ள T$யகா
தீ 

      அ��த வன�ைத-கCடா�  3 

 

�C' ம*Jைக �ட�ம*J 

      இ7வாBி க Uாி அளி&டேன 

எCEைச&� மண-�� தாைழ ச�ப3கி ?*ைல 

      தைழ
தி'� வன�ைத- கCடா�  4 

 

பிFசி ந
தியாவ.ைட ெப7மாளணி ெதா◌ௗசி 

      பFைச அரளி&டேன உFசிதமாக2� 
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ஜவ
தி ஜ�பைக 

      உைக� தி'� வன�ைத- கCடா�  5 

 

காைட கேபால� ெகௗதாாி 

      அ�ன�மகி* �யி* மாைட"�றா 

அைட-கலைமனாவா�� 

      வான?� அழகிய கிளிவைக&�  6 

 

அழகியவன�ைத அரச�� கC' 

      ஆFச$ய� மனதி* ெகாC' 

மனமகி:
� ம'விநி*யிற3கி 

      நீ$ ெகாC' ம�ன�� இற3�� ேபா�  7 

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

5555----வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�....    

ஷ&�கைன( காணாம) எ�ற ெம� ஷ&�கைன( காணாம) எ�ற ெம� ஷ&�கைன( காணாம) எ�ற ெம� ஷ&�கைன( காணாம) எ�ற ெம� ....    

 

இXவித� ��ய
த� 

      இ7
தி'� ேபாதினி* 

அXவிட
தனி* வ
தா� 

      அழகிய ச�
தலா  1 

 

ஆயிர� மா���ள 

      அபரYசி ெபா� ேபா<� 

மாவி� தளி$ேபா<� 

      ம3ைகயி� ஒளி ேபா<�  2 

 

அ�ன� ேபால நைடைய&� 

      அழகியஜைடேபா<� 

மி�ன* ேபா* ஒளிைய&� 

      ஏ
திைழ வEைவ&�  3 

 

?7-ைக இத:ேபா<� 

      ெமா1�ழ* ஆதர2� 
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உ7-�� த3க� ேபா* 

      ேதக�தி� வEைவ&�  4 

 

அ�� வைள
தா"ேபா* 

      அழகிய �7வ?� உ�ப 

உலகி* மா� ேபா* 

      அவ� ேதா�றினாேள  5 

 

கCணாE ேபா�ற� 

      கேபால�தி� கா
தி&� 

 வ$ண கலச� ேபா�ற 

      ம3ைகயி� ?க�ைத&�  6 

 

ச
திர வி�ப� ேபா<� 

      தாமைர இத: ேபா<� 

எ
திைழ இ�ப?கெதளி 

      இைசபா$ைவ&�  7 

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

6666----வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�....    

 

சCடாேன ��ய
தராஜ� மனதினி* 

      மய*ெகாCடாேன ��ய
த�  1 

 

ெத1வேலாக��மாேதா இXவன� 

      க�னி* பாைவயி7-�� Tேதா  2 

 

ஆதிலBிமிதாேன பா$வதிேயா 

      நா� ஏ�� அறிகிேலேன  3 

 

ர�ைப ஊ$வசி தாேனா 

      இXவEவி�ளம3ைக நானறிேயேன  4 

 



8 

 

�யிேலா இவ� �ர<� 

      ம3ைகயி� சாயலமயிேலா நா� அறிேயேன  5 

 

அ�ன நைடயழகி இ�மா� ேபால 

      அவனியி* கCடதி*ைல  6 

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

7777----வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�    

 

பா$�� ம
த ��ய
த� 

      பாைவய$ த�ன7கி* வ
� 

ேந�திரான
த3ெகாC' 

      நி�@ அவ� எ�ைர"பா�  1 

 

	
தரவத�ேய நீ 

      இ
தவன� த�னி* 

ஒCEயா1 வ
தி7-�� வயண
த�ைன 

      எ
த�-� நீ உைரயா1  2 

 

ாிஷிக5ைடய ஆ ரம�தி* 

      அழ�ைடய க�னிைகதா� 

இ7
தி'� வயண
த�ைன 

      எ
த�-� நீ உைரயா1  3 

 

உ� 	
திரவE கC' 

      ேதாைகயேர எ
த�-� 

சி
ைதமிக தள@தE 

      உ� வரலா@ைறயா1  4 

 

கானக�தி� இைட�த�னிேல 

      கCமணிேய இ7"பேத� 

ஏ� மேனாகரேம மயி* அ�னேம 

      ம3ைகேய நீ உைற�தி'வா1  5 
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?�@� �ற
தவ$க� 

      ச�ைற உ
த� அழ� கCடா� 

ப�தி உ
த� அE பணி
� 

      ெபா�ெகாEேய ேமாக3ெகா�வா$  6 

 

உ
த�ைடய த
ைத தாயா$ 

      எ
தவிட� தனி* இ7-கா$ 

��ய
த� மனமகி:
� ேக.க 

      ெபா�ெகாE& ேம�ைர"பா�  7 

--------  

ராஜாேவ ேக5ைமயா 

      நா� ெசா*<� வசன3ேக.' 

      ஆ5ைமயா ராஜா 

 

      ெந'3கால� வி வாமி�ர$ 

      ெந'
தவ	 �ாிவைத ேதவ$கC' ந'3கி 

ேமனைகையய�"பி ெதாட3�
த2ைச 

      அழி-கF ெதா�னா$       ரா 

 

ெத1வேலாக�� மா�வா� 

      ேதாைகயைர வி வாமி�ர7� கC' 

ேச$-ைக&டேனயி7-க ஜனி�ேதைனயா 

      ேமனைக வய�தி*       ரா 

 

பாலவE2கC' மாதா ேமனைக&� 

      மன3களி�� கா$�தாதாி�� 

எ�ைன ெகௗ,காி� 

      அாிகினிேல வ
தா�       ரா 

 

பா$�� வி வாமி�ர7�மன� ெவ@�� 

      லPைஜ&டேன அ"பாேல ெச*ல 

கா$�தாதாி-காமேல 

      கானக
த�னி* எ�ைன ேமனைகவி.டா�       ரா 

 

மாதா ேமனைக&ெம�ைன 
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      கானக
த�னிேல வி.' மவ� 

த��ைடய ேலாக�தி� ெச*ல 

      ம�னவேன எ�ைன கC[வ$ கCடா$       ரா 

 

கC[வாிஷி&ெம�ைன கா$�தாதாி�� 

      எ'��வ$ ப�னகசாைலயி* 

ெகாC' ேபா1பாவி�� 

      எ�ைன வள$�� வ
தா$       ரா 

 

ச�
தலா பBிக� எ�ைன 

      சிறகாலைன�� கா$�தைமயா* 

ச�
தலா ேதவிெய�@ 

      உக
� கC[வ$ நாமகரணY ெச1தா$.       ரா 

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

8888----வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�    

 

ச�
தைல&ைடய வசன3க� ேக.' 

��ய
த ராஜ� மகி:
�ேம 

ஒ7வா$�ைத&Y ெசா*வா�  1 

 

வEவி* மி�
த ச�
தைல மாேத 

உ�ைன நா�� கEமன� 

�ாி
தி'ேவ னி"ேபாேத  2 

 

அCட� வலகதமி$த ெமாழியாேள 

உ� ேம* ஆைசெகாC' 

மன� உ7�கிேற� நாேன.  3 

 

இ"ெபாQேத உ�ைன நா�ேம 

ச�
தைலமாேத த"பாம* 

மண� �ாிய அ7� ெச1த75வா1  4 

 

எ
த� மீதி* இர-க3க� ெகாC' 

ச�
தைல மாேத ஸ
தத?� 
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ேச$
� ஆ5வா1  5 

 

நா' நக$ ராPய� உ��� 

ச�
தைல மாேத 

T'�பாண� ர�ன� உ���  6 

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

9. 9. 9. 9. *ராமா ெம� *ராமா ெம� *ராமா ெம� *ராமா ெம�     

 

ராஜேன நீ$ ெசா*<� ெமாழி 

      ஞாயம*ல-கா[� எ� த
ைத வரேவ[� 

உ�ைம இ�@ மண� �ாி
தா* 

      எ
த� மன� நா��  1 

 

கC[வரறியாமேல ைகெதாடலா�ேமா 

      ெபCக5-� அழகாேமா 

ம�னவேன எ
த� ெமாழி 

      அறி
� உைர ெச1=$  2 

 

த�ைன�தாேன ஒ7வ7-�� 

      த�த� ெச1யலாேமா ைதயல$-கழகாேமா 

ஐய� கC[வாிஷி-� 

      எ�ேம* அ7ைம&?Cடாேம  3 

 

கா1கிழ3� ஆயFெச�ற 

      கC[வாி3ேக வ7வ$ 

தம-� எ�ைன�த7வ$ ம�னவேன 

      எ�ைன நீ7�மகி:
� மண��ாி=$  4 

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

10. 10. 10. 10. காவ*சி
�காவ*சி
�காவ*சி
�காவ*சி
�    

 

ராஜேன உ�ைமந�பி ைகெதா.டா* 

      �ேவஷமி*லாம* ேச$
� ஆ�=ேர  1 
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எ
த�-�ேம ைம
த� பிற
தா* 

      உம�ராPய�ைத த
த7�=ேரா  2 

 

ஸ�யேன என-� ��ர� பிற
தி.டா* 

      சிற�ைத&டேன ப.ட� அளி";ேரா  3 

 

எ
தைன&ேம ேமாசYெச1யாம* 

      ேவ
தேன நீ7� ெவ@���த�ளாம*  4 

 

இ7
தி'வ� நிFசயமானா* 

      ெபா7
தியி7ேப7� மண?� �ாியலா�  5 

 

அ*லவ�@ நீ$ அச�திய3Sறினா* 

      த
ைதவர ம.'� தாமஸYெச1=$  6 

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

11111111    வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�    

ேவ+ காவ*,சி
�ேவ+ காவ*,சி
�ேவ+ காவ*,சி
�ேவ+ காவ*,சி
�    

 

இ
தவித� ச�
தைல எ'��ைர-க 

ம�னவ� ��ய
த� மா�ைவ ேநா-கி  1 

 

அ�ன ேமமயிேல அழ�ைடயமாேத 

இ
தவித� ெசா�னா* இனி எ�ன ெச1�ேவ�  2 

 

க�னிய$க� மன3ெகாCேடா$ �7ஷைன&� 

�ணமா1 விவாக� ெச1தா* ��றமா�ேமா.  3 

 

கC[வாிஷி&� வ
தா* ஒ�@ ேமெசா*லா$ 

கCமணிேய உ�ைன-கCடா* ஆன
த3ெகா�வா$  4 
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த
ைதய7� அள2னா� 

      தாமஸஞெச1தா* 

எ
தன �ராPய� எ�னவா�ேமா  5 

 

	
தாிேய உ
த� மன� 

      -ேலச3க� வி.' கா
தாரவிவாஹ� 

ெச1� களி��-ெகா�வா1  6 

 

கா
த$விவாஹ� ெச1� கCமணிேய 

      நா� இ
தவன� தனி* உ
த�டனி7
� 

ச
தத?� உ
த�-�ைம
த� பிற
தா* 

      எ
தன �ராPய� ெசா
தமாஈேவ�  7 

 

ேமாசYெச1ேவென�@ எCண ேவCடா� 

      ஆைச-கCேண உ
த� மீதி* 

ஆைணயா1 ெசா*ேவ� ேதசெம*லா� 

      நீெப@� ைம
த�-ெக�@ 

ேதவ$க� அறிய 

      ஸ�ய� ெச1ேவ�.  8 

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

12121212வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�    

ெஜக�.க/� ைவயக�தி) எ�றெம� ெஜக�.க/� ைவயக�தி) எ�றெம� ெஜக�.க/� ைவயக�தி) எ�றெம� ெஜக�.க/� ைவயக�தி) எ�றெம�     

 

ஸ�தியமா1 அரச� ெசா*ல 

      ச�
தைல&� ேக.' மண��ாிய உ�ப.' 

அ�தின�தி* ஸ�
தைல&� 

      அரச� ைகைய ெதா.'  1 

 

கானக�தி* ��ய
த� 

      ஸ�
தைலைய வி7�பி இ7வ7� 

மண� �ாி
� மேனாரYசிதமான 

      	
திரமா�2ட னி7
தா�  2 
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சிலநா.கழி
தபிற� ேதவியேர உ�ைன 

      என� ராPய� த�னி* 

அைழ��Fெச*ேவ� எ�@ ெசா*J 

      அரச� ப.டண� ெச�றா�  3 

 

ச�
தைலயி� சமாசார� 

      கC[ வ7 மறி
� 

ஞான தி7�Eயா* ெதாி
� மகி:
� ம
த 

      மஹா?னி&� மா� த�ைன ேநா-கி  4 

 

ம3ைகேய நீ ெச1தெதா7 ம$மெம*லா� 

      அறி
ேத� ஞான தி7�Eயா* 

ெதாி
ேத� ஸ3ைகயாகயி7-கிற 

      ஸ3கதி&� ெதாி
ேத�  5 

 

ச
தரவ�ஸ� தைழய ஒ7 ைம
தைன" ெப@வா1 

      ச
ேதாஷமா யி7"பா1 

சி
ைததனி* கவைலவி.' 

      ேத�ெமாழிேய வா:வா1  6 

 

தி3கெளா7ப�� மாF	 ேத�ெமாழியா� 

      வயி�றி* ஜனி�த பால� உதி�தா� 

ெச3ைகயினா* மகைன வாாி 

      ைதயல7� அைண
தா�  7 

 

மஹாாிஷி&� ச�
தைலயி� 

      ைம
த�த�ைன" பா$�� 

பரத� எ�@ ேபாளி�� 

      சகலவித வி�ைதக5� தவ?னியா* க�றா�  8 

 

வEவி<
ேத ஹவJைமயி<� வரவரேம�படேவ 

      யாவ7� �க:
திடேவ 

திடமா1 மகைன-கC' 

      தா&� மகி:
திடேவ  9 
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அYசாேதெநY	ைடய ஆனபால��@� 

      கானக
த�னி* ெச�@� 

மிYசிய மி7க3கேளா' 

      அYசாம* &�த��ாிவா�  10 

 

க�டமி7க3கேளா' பால� 

      ெதா
த�த3க� �ாிவா� 

கரE �J ெகா1வா� இ�ட?ட� 

      அ�ைனபாத� த�னி* வ
� பணிவா�  11 

 

தனய�ைடய சம�ைத-கC' ைதயல7�மகிழ 

      கC[வ7� �கழ 

இXவிதமா1 கானக�தி* 

      இ7
தி' ம"ேபா�  12 

 

ச�
தைல&� ��ய
த� 

      வரைவமிக" பா$�தா� வராம* 

மன� ெவ@�தா� அ
தர3க ேதாழி&ட� 

      அQ� ெசா*வா� வா$�ைத  13 

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

13131313----வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�    

((((ஒ�டராக�ஒ�டராக�ஒ�டராக�ஒ�டராக�))))    

 

ம�ன� ��ய
தராஜ� 

எ
த� சகிேய 

இ��� வர-காCகிேலேன  1 

 

விைரவி* வ7வதா&� 

எ
த� சகிேய 

ேவ
த� ெசா*J"ேபானாரா�  2 

 

S.EFெச*<ேவ ென�றா$ 
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எ
த� சகிேய 

ெகா�றவைன- காCகிேலேன  3 

 

அைழ�� நா� ெச*ேவென�றா$ 

எ
த� சகிேய 

அரச�வர- காCகிேலேன  4 

 

மைனவிெய� ெற�ைனF ெசா�னா$ 

எ
த� சகிேய 

ம�னவ�ைர ெபா1யாேமா  5 

 

நாைள வ7ேவென�றா$ 

எ
த� சகிேய 

நாத�வர- காCகிேலேன 6 

 

வ7ஷ� பனிரCடா&� 

எ
த� சகிேய 

ப$�தாவர- காCகிேலேன  7 

 

ைம
த� பிற
�வி.டா� 

எ
த� சகிேய 

ம�னவ� ��ய
த�-�  8 

 

�ழ
ைத பிற
� வி.டா� 

எ
த� சகிேய 

ெகா�றவைன- காCகிேலேன  9 

 

ப.ட� அளி"ேபென�றா$ 

எ
த� சகிேய 

ப$�தாைவ- காCகிேலேன  10 

 

எ
தைன&� ைம
தைன&� எ
த� சகிேய 
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எ"ேபாS.EF ெச*வாரE  11 

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

14141414----வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�....    

[[[[மைலயி� ேமேல மகானி!(கிறா1மைலயி� ேமேல மகானி!(கிறா1மைலயி� ேமேல மகானி!(கிறா1மைலயி� ேமேல மகானி!(கிறா1]]]]    

 

மா� அவ� மன� வ7
த 

      மகாிஷி பா$�� 

ஏ�-கி
த கவைல 

      உன-ெக
த� கCமணிேய  1 

 

அ தினா�ாி- கதிபதியான 

      அரசைன அைட
�� 

ெம�தமன தி* கல-க3ெகாC' 

      ேத3கலா�ேமா  2 

 

உ�தமமான ��ய
த� 

      உ�ைன மற
தி7"பாேனா 

சி
ைததனி* கவைல ெகாC' 

      ேத3கலா �ேமா  3 

 

கா.Eேல நீதனி 

      இ7
தா* கா$யமா�ேமா 

நா.Eேல நீெச�@ 

      உ
த� நாதேனா E7"பா1  4 

 

ச�
தைல&ட மகைன-S.E 

      மகாிஷி அ�"ப 

அரச�ைடய அரமைனயி* 

      ச�
தைல&� வ
தா�  5 

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

15151515----வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�வ� க�ட�    
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��ய
த� த7 

அE எ�னE எ�னE       நீJ உன- 

கா$ெதா.'-க.Eனா$       தாJ 

தE ேபா* நி�ெற�ைன-       ேகJ ெச1ய 

க5-கா1வ
தாேயா ெஜக       ஜாJ 

 

ச�
தலா த7 

அ�@ நீ$வனம திற கC'       மிக 

ஆைசய� ெம�ேம<3       ெகாC' 

ந�@ெசா�னீ$ இ
த ெபC'       ேக.' 

நய?டேனசி�ேத�       ெதாC' 

 

��ய
த� த7 

எ�னEயி7 ைகைய       =சி இனி 

எதி$-கிறா1பஜாநி       சீசீ 

உ�ைன-கCட தி*ைல       பிசாசி ேபாE 

உ7கி த5-காேத       ேபசி 

 

ச�
தலா ெசா* 

நா� அ�@ த�கி-கெம1       மீறி நீ7� 

நா.ட3ெகாC' வ
தீ$ேவ       சாறி 

=C த$-க� ெச1கிறீ$       சீறி எ� 

ேவ
த$கிதா ேமாஉப       காாி 

 

��ய
த� த7 

சதிகாாி&� ெஜப�       ெச*லாேத சீசீ 

தகாதவா$�ைத நீ       ெசா*லாேத 

பதிXரதாதனெம�ைன       ெவ*லாேத ேபாE 

பச"பாேத எ� ?ன�       நி*லாேத 

 

ச�
தலா த7 

இ"பE ெசா*வ�       யா�ேமாநீதி 

எ�ைன� Uரலாேமா       பிர-யாதி 

ஒ"பிலாேதசிடாதீ$ நா�       அநாதி 

ஓ ஓ எ� ேகாேவ கா7�       ேவதி 
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��ய
த� த7 

க�தாேதெபா1 ேபசி       மாேத 

கபடYெச1தாாினி       மீேத 

ந�தி ெபா1SறிE*       தீேதபாவா1 

க'-கFெச1ேவனி"       ேபாேத 

 

ச�
தலா த7 

மானில��கழ       ெதா.^$ இ
த 

ம3ைகவா$�ைத-�       ?.ப.^$ 

வான� HமிசாBி       யி.^$ 

எ� ம�னேர மனம�       எ.^$ 

 

��ய
த� த7 

ேபாேபாபயி�திய-       காாி இ
த 

ேபா-கிாிதனெம�னE       நாாி 

சீேபாநி*லாதE       ேகாாி இனி 

சிதறFெச1ேவ�ைன       சீாி 

 

த7 

அ�ளி அ�ளி �E-�� 

ம3ைகமன?�வாE 

த3கின� ெம1SE 

ந3ைகப�3கின�ஜாE 

மிக_டாE 

அ3ேகசி
தி�தன� ேகாE 

அ7ைமமக�� 

ெப7ைம �ைலய 

ெத7வி* நி�றன� 

சி@ைமயாJனி 

ந'�ெத7விேல இ
நா� 

வி'-காதீ$ ச�ப�னா 

அ'-கா� ெம1ெமாழி ம�னா 

ஒ"ரச�னா 

ெக'�தீேர எ�ெச1ேத� ?�பா* 

ெக�;ரமாக ந�பிநி�ேறேன 

��பிகல3க 

வ�பி�காளாேன� 
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எ�@ கல3கி மா� 

நி�றி7-�� ேபா� 

��றிேம�ைகயYசா� 

வ
தா� ேஹ� 

ெகாCேட கின� �யமீ� 

ேகாபி�தம�ன� பாபெம�@ேம 

ஆப��-� ேமாபாி 

தாடமா1நி�றன� 

 

ேவ+ க!ேவ+ க!ேவ+ க!ேவ+ க!    

ெத�மா2�ெத�மா2�ெத�மா2�ெத�மா2�    

 

ெச�படவ� கட<-�ேம 

      ெச�றாேனமீ� பிE-க 

��ப* மீ�களி* ெபாிய 

      �மாிமFச?
 �E-க 

 

அ
த மீைன"பிE�� வ
� 

      அறி
தன� �Cடமாக 

	
தரமான ேமாகிர3 

      �ைணவ�3ெகாCடா� ேவக 

 

ெச.Eகைட-� வி�றிட 

      ெச�@ கா.Eனா� வைலய� 

கி.Eன$ ேசவக$ கC' 

      கி7ைப&ட� ேக.கவைலய� 

 

வைலய� ?�ளபE 

      வQ�தினா� அரச� ?�ேன 

விைலய � ெகா'� தவைன 

      விர.Eேயா.Eன பி�ேன 

 

மா� ச�
தலா ைவேய 

      மன கி�ெகாC' ெம1 வாE 

எ�ேமா சமாயினேவா 

      எ3ெக3�
 திாி
தா� ேதE 
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ேதE ேதE� திாிய <�றா� 

      ேத� ெமாழிைய- காணாமேல 

ஓEயி
திர கானகேம 

      ஒ�3கிநி��� ேவைளயிேல 

 

இ
திரனா$ ��ய
தைன 

      இ3க�"பேவ
த� ெச�றா� 

வ
தேவைல ?E
த பி�ேன 

      வா.ட
தீ$-க த3கிநி�றா� 

 

அ"சாியா� ஊ$வசியி� 

      அ��தத
த வன�தி� 

ஒ"பிலா வழைக"பா$�� 

      ஓ3கி நட
ேத சாைல ?� 

 

மி�
தகவைல யாகிேய 

      மிரCடவ� நி�றா� ேம' 

ச�
தைலமக� பரத� 

      தனியா1சி3க�தி ேனா' 

 

திற"பா1வாெய�@ ெசா*ல 

      சி3க
திற
த� வாேய 

அறி
தா� ��ய
தன3� 

      ஆFச$ய3ெகாC' ேசேய 

 

கி.Eவ
� ெந73கி ய
த 

      கி7ைப&�ள பாலைன- கC' 

க.E-கனிேய யா$ெப�ற 

      கCமணிேயெசா*வா1விC' 

 

எ�ன2�பால� களி�� 

      எ�`
� தா� சீரா1 

அ�ைன ேப$ச�
தைல யா�� 

      அ"ப� ��ய
தேனபாரா1 



22 

 

 

எ�ற2டேன ம�ன� 

      எ'�தவைன ?�த மி.' 

��றினா� மன3 கல3கி 

      �ழ
ைத-�யி.டா� ெபா.' 

 

இ
திர� ஊ$வசி&� 

      இைறவைனவா:�திேயக 

	
தாிச�
தலாைவ &� 

      	த�பபதைன ?�னாக 

 

அ�"பினா$ Hஷண3 ெகா'�� 

      அரச�-களி�� த�`$ 

தனி*வ
� மக�-�� தா� 

      தனி"ப.ட?Y T.Eனா$ 

 

ேகாவி
தசாமி யா�� 

      நல?^�பாE ேயாக 

பாராயணகி7�ண சாமி 

      பதி"பி�தா� ��மியாக 

 

பாEேனா73 ேச.டேப@� 

      பCபாக விாி� ேதா7� 

நாடகமா யாE ேனா7� 

      ஞால�தி* வா:வா$யா7� 

 

ஜா$Pச-ரவ$�திவாழி த�பாிேமாி வாழி 

பா$ தனிெலவ7�வாழி பாலெரா' மி�ர$வாழி 

 

ச�
தலாசாி�திரெம��� 

��ய
த நாடக��மி ச�H$ண�. 

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


