
    

    

சிசிசிசி. . . . ��ரமணிய பாரதியா� பாட�க���ரமணிய பாரதியா� பாட�க���ரமணிய பாரதியா� பாட�க���ரமணிய பாரதியா� பாட�க�    

பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�: : : : இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�    

ச��க� ச��க� ச��க� ச��க� 3,4 & 53,4 & 53,4 & 53,4 & 5    

    

pAnjcAli capatpAnjcAli capatpAnjcAli capatpAnjcAli capatam of cuppiramaNiya pAratiyAr am of cuppiramaNiya pAratiyAr am of cuppiramaNiya pAratiyAr am of cuppiramaNiya pAratiyAr     

part 2part 2part 2part 2    (carukkam 3, 4 & 5)(carukkam 3, 4 & 5)(carukkam 3, 4 & 5)(carukkam 3, 4 & 5)    

In Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utfIn Tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work. 

This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-

reading of the output file. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madu© Project Madu© Project Madu© Project Madurai, 1998rai, 1998rai, 1998rai, 1998----2022.2022.2022.2022.    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

  



2 

 

சிசிசிசி....��ரமணிய பாரதியா� பாட�க���ரமணிய பாரதியா� பாட�க���ரமணிய பாரதியா� பாட�க���ரமணிய பாரதியா� பாட�க�    

பா�சா� சபத� பா�சா� சபத� பா�சா� சபத� பா�சா� சபத� : : : : இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�,  ,  ,  ,  ச��க� ச��க� ச��க� ச��க� 3,4 & 53,4 & 53,4 & 53,4 & 5    
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பாரதி ��க
 (காவியக
) [ெதா���] 

� சி. ��ரமணிய பாரதி 

பாரதி பிர�ராலய�, தி�வ���ேகணி, ெச�ைன 

காபிைர�, ாிஜி!ட# ெச$த%, 

1940, 4� பதி��, விைல &. 2--8-0 

ெச�ைன தியாகராய நக# ஹி)தி பிரசார அ+��,ட-தி� பதி�பி�க�ப�ட%. 

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

உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�உ�ளட�க�    

3. 3. 3. 3. அ�ைம� ச��க�அ�ைம� ச��க�அ�ைம� ச��க�அ�ைம� ச��க�    

39. பராச�தி வண�க� 45. சேகாேதவைன� ப)தய� ,.த� 

40. சர!வதி வண�க� 46. ந�லைன இழ-த�  

41. வி%ர� ெசா��யத1�-  47. பா#-தைன இழ-த�  

    %ாிேயாதன� ம.ெமாழி ெசா�3த� 48. 4மைன இழ-த�  

42. வி%ர� ெசா�வ% 49. த�ம� த�ைன-தாேன பணய�  

43. 5% மீ�7� ெதாட�த�       ைவ-திழ-த�  

44. ச�னி ெசா�வ% 50. %ாிேயாதன� ெசா�வ%  

51. ச�னி ெசா�வ% 

------- 

4. 4. 4. 4. திெரௗபதிைய� சைப�! அைழ#த ச��க�திெரௗபதிைய� சைப�! அைழ#த ச��க�திெரௗபதிைய� சைப�! அைழ#த ச��க�திெரௗபதிைய� சைப�! அைழ#த ச��க�    

52. திெரௗபதிைய இழ-த� 56. %ாிேயாதன� வி%ரைன ேநா�கி  
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    ம�.�� அைழ-% வர+ ெசா��ய% ப1றி   
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--------- 

5. 5. 5. 5. சபத� ச��க�சபத� ச��க�சபத� ச��க�சபத� ச��க�    

61. %+சாதன� திெரௗபதிைய+ சைப���  68. விக#ண� ெசா�வ%  

    ெகாண#த� 69. க#ண� பதி�  

62. திெரௗபதி��� %+சாதன=��� ச�வாத� 70. திெரௗபதி க;ண=��+  

63. சைபயி� திெரௗபதி நீதி ேக�ட>த�  ெச$?� பிரா#-தைன 

 71. 4ம� ெச$த சபத�  

64. 4�7மாசா#ய� ெசா�வ% 72. அ#ஜீன� சபத�  

65 திெரௗபதி ெசா�வ% 73. பா@சா� சபத� 

66. 4ம� ெசா�வ%   

67. அ#ஜீன� ெசா�வ%  

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

பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�    இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�இர�டா� பாக�    :::: 

3. 3. 3. 3. அ�ைம� ச��க�அ�ைம� ச��க�அ�ைம� ச��க�அ�ைம� ச��க�:  :  :  :  39. 39. 39. 39. பராச�தி வண�க�பராச�தி வண�க�பராச�தி வண�க�பராச�தி வண�க�    

 

ஆெகா� க�ைல வாயி�1 பBஎ� 

      றைமைற-தன� சி1பி,ம1ெறா� 

ஓகிய ெப�ைம� கடEளி� வBெவ� 

      .ய#-தினா�, உலகிேனா# தா$நீ; 

யாகேண, எவைர, எஙன@ சைம-த1 

      ெக;ணேமா, அஙன� சைம�பா$. 

ஈ�ைன+ சரெண� ெற$திேன�; எ�ைன 

      இ�கைல� �லவனா� �திேய.  1 

-------- 

40. 40. 40. 40. சர�வதி வண�க�சர�வதி வண�க�சர�வதி வண�க�சர�வதி வண�க�    

 

இைடயி�றி அI�கெளலா� �ழ3ெமன 

      இய��லா#இைச-த� ேக�ேடா�; 

இைடயி�றி� கதி#கெளலா@ �ழ3ெமன 

      வாJலா#இய�� கி�றா#. 
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இைடயி�றி- ெதாழி��ாித� உலகினிைட� 

      ெபா��ெக�லா�இய1ைக யாயி�, 

இைடயி�றி� கைலமகேள நினத�ளி� 

      என%
ள� இயெகா ணாேதா?  2 

----- 

41. 41. 41. 41. வி%ர& ெசா��யத'!# %ாிேயாதன& ம*ெமாழி ெசா�+வி%ர& ெசா��யத'!# %ாிேயாதன& ம*ெமாழி ெசா�+வி%ர& ெசா��யத'!# %ாிேயாதன& ம*ெமாழி ெசா�+வி%ர& ெசா��யத'!# %ாிேயாதன& ம*ெமாழி ெசா�+த�த�த�த�    

ேவ. 

அறிE சா�ற வி%ர�ெசா1 ேக�டா� 

      அழ3 ெந@சி� அரைவ உய#-தா�. 

ெநறிஉ ைர-தி7� ேமலவ# வா$+ெசா� 

      நீச ரானவ# ெகா
Kவ %;ேடா? 

ெபாறி பற�க விழிக ளிர;7� 

      ��வ மா� %B�க+ சின-தி� 

ெவறி தைல�க, மதிம> கி�ேபா$ 

      ேவ)த� இஃ% விள��த 31றா�:  3 

 

‘ந�றி ெக�ட வி%ரா, சிறி%� 

      நாண ம1ற வி%ரா, 

தி�ற உ�பி=�ேக நாச) 

      ேத7கி�ற வி%ரா, 

அ�. ெதா�7 நீ?� எக
 

      அழிE நா7கி�றா$; 

ம�றி 3�ைன ைவ-தா� எ)ைத 

      மதிைய எ�= ைர�ேப�!  4 

 

‘ஐவ��� ெந@�� எக
 

      அர;மைன�� வயி.�, 

ெத$வம� .ன�ேக, வி%ரா, 

      ெச$% வி�ட ேதேயா? 

ெம$வ��பவ�ேபா�, ெபா%வா� 

      விதி உண#)தவ�ேபா�, 



5 

 

ஐவ# ப�க நி�ேற, -- எக
 

      அழிE ேத7 கி�றா$.  5 

 

ம�ன# 5<)த சைபயி� -- எக
 

      மா1ற லா#க ேளா7 

N�ன# நாக
 பைணய� -- ைவ-ேத 

      Nைறயி� ெவ�3 கி�ேறா�. 

எ�ன �1ற க;டா$? -- த�ம� 

      யா�� �ைர�க வ)தா$? 

க�ன� ைவ�கி ேறாேமா? -- ப�ைல� 

      கா�B ஏ$�கி ேறாேமா?  6 

 

ெபா$? ைர-% வா<வா#, -- இதழி1 

      �க>ைர-% வா<வா#, 

ைவய மீதி 3
ளா#; -- அவ#த� 

      வழியி� வ)த %;ேடா? 

ெச$ெயாணாத ெச$வா# -- த�ைம+ 

      சீ�.-த நாB, 

ஐய, நீஎ >)தா� -- அறிஞ# 

      அவல ெம$தி டாேரா?  7 

 

அ�பிலாத ெப;I�� -- இதேம 

      ஆயிரக
 ெச$%�, 

N�பி� எ;I வாேளா? -- த�ண� 

      Q;ட ேபா% கழிவா
. 

வ��ைர-த� ேவ;டா, -- எக
 

      வ�ெபா.-த� ேவ;டா, 

இ�ப ெமக I;ேடா, -- அேக 

      ஏகி’ெட�. ைர-தா�.  8 

------- 
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42. 42. 42. 42. வி%ர& ெசா�வ%வி%ர& ெசா�வ%வி%ர& ெசா�வ%வி%ர& ெசா�வ%    

ேவ. 

ந�றா�� ெநறியறியா ம�ன� அ� 

      நா��திைச அரச#சைப ந7ேவ, த�ைன� 

ெகா�றா3� ஒ�பாக வ7+ெசா1 ,றி� 

      �ைமவதனி� அIவளE �ழ�ப ெம$தா�; 

‘ெச�றா3� இ�)தா3 இனிஎ� ேனடா? 

      ெச$ைகெநறி அறியாத சிறியா$, நி�ைன� 

ெபா�றாத வழிெச$ய Nய�. பா#-ேத�; 

      ெபா�லாத விதி��ைன� �றக; டானா�!  9 

 

‘க7@ெசா1க
 ெபா.�காத ெம�ைம� கா%� 

      க�க��� விட)ேதா$-த ெந@� ெகா;ேடா# 

ப7@ெச$தி ேதா�.Nேன ப7வ# க;டா$. 

      “பா�ேபா3� ேத�ேபா3� இனிய ெசா�ேலா# 

இ7�ைப�� வழிெசா�வா#; ந�ைம கா;பா# 

      இள�ெமாழி ,றா#” எ� றிைன-ேத தா=�, -- 

ெந7�ப+ைச மர�ேபாேல வள#)% வி�டா$ -- 

      நின�ெகவ�� ,றியவாி�ைல ெகா�ேலா?  10 

 

‘நல,றி இB-%ைர�பா# ெமாழிக
 ேகளா 

      நரபதி, நி� அைவ�கள-ேத அைம+ச ராக 

வலெகா;ட ம�னெரா7 பா#�பா# த�ைம 

      ைவ-தி�-த� சிறிேத=) தகா% க;டா$. 

சிலைக�ெபா1 க+சணி)த ேவைச மாத# 

      சி.ைம��- தைலெகா7-த ெதா;ட#, ம1. 

�லெக�ட �ைலநீச#, Nடவ#, பி-த#, 

      ேகாமகேன, நின��ாிய அைம+ச# க;டா$!  11 

 

‘ெச�றா3� நி�றா3� இனிஎ� ேனடா? 

      ெச��வன நின�ெகனநா� ெச�பி ேனேனா? 
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ம�றார நிைற)தி���� ம�ன#, பா#�பா#, 

      மதியி�லா Q-ேதா=� அறிய+ ெசா�ேன�. 

இ�ேறா7 NB�வேதா? வ�வ ெத�லா� 

      யானறிேவ�, 4�7ம=� அறிவா�, க;டா$. 

ெவ�றா�உ
 ஆைசெயலா� ேயாகி யாகி 

      4�7ம=� ஒ�.ைரயா தி��கி�றாேன.  12 

 

‘விதிவழிந� �ண#)திB=�, ேபைத ேய�யா� 

      ெவ
ைளமன Nைடைமயினா�, மகேன, நி�ற� 

சதிவழிைய- த7-%ைரக
 ெசா�ல� ேபா)ேத�. 

      சாி, சாிஇ ேக%ைர-%� பயெனா� றி�ைல. 

மதிவழிேய ெச�3’ெகன வி%ர� ,றி 

      வா$QB- தைல�னி)ேத இ��ைக ெகா;டா�. 

பதிE.ேவா� �வியிெலன� க�ம கி<)தா�, 

      பாரத�ேபா# வ�ெம�. ேதவ ரா#-தா#.  13 

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

43. 43. 43. 43. ,% மீ./� ெதாட0!த�,% மீ./� ெதாட0!த�,% மீ./� ெதாட0!த�,% மீ./� ெதாட0!த�    

ேவ. 

கா? ��ட லானா# -- 5%� 

      களிெதாடக லானா# 

மாய N
ள ச�னி -- பி�=� 

      வா#-ைத ெசா�3கி�றா�: -- 

‘நீஅழி-த ெத�லா� -- பி�=� 

      நி�னிட-% மீK�. 

ஓ$வைட)திடாேத, -- த�மா! 

      ஊ�க ெம$%’ ெக�றா�.  14 

 

ேகாயி1 Tைச ெச$ேவா# -- சிைலைய� 

      ெகா;7 வி1ற� ேபா3�, 

வாயி� கா-% நி1ேபா� -- 4�ைட 

      ைவ-திழ-த� ேபா3�, 

ஆயிரக ளான -- நீதி 
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      யைவஉ ண#)த த�ம; 

ேதய� ைவ-திழ)தா�; -- சி+சீ! 

      சிறிய# ெச$ைக ெச$தா�.  15 

 

‘நா�7 மா)த ெர�லா� -- த�ேபா� 

      நர#கெள�. க�தா#; 

ஆ�7 ம)ைத யாெம�’ -- .லைக 

      அரச ெர;ணி வி�டா#. 

கா�7 N;ைம ��க
 -- பலதா 

      கா�Bனா#க ேள=�, 

நா�7 ராஜ நீதி -- மனித# 

      ந�� ெச$ய வி�ைல.  16 

 

ஓர@ ெச$திடாேம, -- த�ம- 

      %.தி ெகா�றிடாேம, 

ேசார@ ெச$திடாேம, -- பிறைர- 

      %யாி� 4<-திடாேம, 

ஊைர யாK Nைறைம -- உலகி� 

      ஓ#�ற-% மி�ைல. 

சார ம1ற வா#-ைத! -- ேமேல 

      சாிைத ெசா�3 கி�ேறா�.  17 

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

44. 44. 44. 44. ச!னி ெசா�வ%ச!னி ெசா�வ%ச!னி ெசா�வ%ச!னி ெசா�வ%    

ேவ. 

‘ெச�வ�N1 றிழ)%வி�டா$; -- த�மா, 

      ேதசN �BகK@ ேச#-திழ)தா$. 

ப�வள� நிைற�வி�ேக -- த�ம� 

      பா#-திவ� எ�பதினி� பழகைதகா;! 

ெசா�வெதா# ெபா�
ேகளா$; -- இ�=@ 

      5<)ெதா� பணய�ைவ- தா7திேய�, 

ெவ�வத1 கிடN; டா�; -- ஆகU 
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      ெவ1றியி லைன-ைத?� மீ�Bடலா�.  18 

 

‘எ�லா மிழ)த பி�ன# -- நி�ற� 

      இைளஞ�� நீ��ம1 ெறதி1பிைழ�V#? 

ெபா�லா விைளயா�B� -- பி+ைச 

      �கநிைன வி7வைத வி���கிேலா�. 

வ�லா# நினதிைளஞ# -- 5தி� 

      ைவ-திட- த�)தவ# பணயெம�ேற; 

ெசா�லா� உள� வ�)ேத�; -- ைவ-%- 

      ேதா1றைத மீ�’ெட�. ச�னிெசா�னா�.  19 

 

ேவ. 

 

க�ண=�சிாி-தா�; -- சைபேயா# 

      க;ணி� நீ� தி#-தா#. 

இ�
 நிைற)த ெந@ச� -- களேவ 

      இ�ப ெம�. ெகா;டா�, 

அரE ய#-த ேவ)த� -- உவைக 

      ஆ#-ெத>)% ெசா�வா�; 

‘பரE நா�ைட ெய�லா� -- எதிேர 

      பணய மாக ைவ�ேபா�.  20 

 

‘த�பி மாைர ைவ-ேத -- ஆB- 

      த�ம� ெவ�. வி�டா�, 

N�� மாம� ெவ�ற -- ெபா�ைள 

      N>%� மீ;ட ளி�ேபா�. 

ந�பி ேவைல ெச$ேவா�; -- த�மா, 

      நாB ழ)த பி�ன#, 

அ�பி ெனா-த விழியா
 -- உக
 

      ஐவ��� Nாியா
 --  21 
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‘அவ
 இ<)திடாேளா? -- அ)த 

      ஆய� ேப�வாேனா? 

கவைல தீ#-% ைவ�ேபா�; -- ேமேல 

      களிநட��’ ெக�றா�. 

இவள வான பி�=� -- இைளஞ# 

      ஏ%� வா#-ைத ெசா�லா#, 

%வK� ெந@சினாரா$ -- வதன� 

      ெதாக 41றி�)தா#.  22 

 

4ம� Q+� வி�டா� -- Nைழயி� 

      ெவ$ய நாக� ேபாேல; 

காம ெனா-த பா#-த� -- வதன� 

      கைளஇ ழ)% வி�டா�; 

ேநம மி�க ந�ல�, -- ஐேயா! 

      நிைனவய#)% வி�டா�; 

ஊைம ேபா��)தா� -- பி�ேனா� 

      உ;ைம N1.ண#)தா�.  23 

 

கைக ைம)தனேக -- ெந@ச� 

      கன3ற-% B-தா�; 

ெபா� ெவ@சின-தா� -- அரச# 

      �ைக ?யி#-தி�)தா#; 

அக� ெநா)% வி�டா�, -- வி%ர� 

      அவல ெம$தி வி�டா�, 

சிக ைம)ைத நா$க
 -- ெகா�3@ 

      ெச$தி காண 31ேற.  24 

-------------- 
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44445. 5. 5. 5. சகாேதவைன� ப1தய� 2*த�சகாேதவைன� ப1தய� 2*த�சகாேதவைன� ப1தய� 2*த�சகாேதவைன� ப1தய� 2*த�    

 

ேவ. 

எ�ெபா> %�பிர ம-திேல -- சி)ைத 

      ஏ1றி உலகெமா ராட�ேபா� -- எ;ணி- 

த�பி�றி இ�பக
 %$-தி7� -- வைக 

      தா=ண#) தா�ஸக ேதவனா� -- எ�� 

ஒ�பி� �லவைன ஆ�ட-தி� -- ைவ-த� 

      உ�னி- த�ம� பணயெம�. -- அ�+ 

ெச�பின� காைய உ��Bனா# -- அ�- 

      தீய ச�னி ெக�-தி�டா�.  25 

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

46. 46. 46. 46. ந!லைன இழ#த�ந!லைன இழ#த�ந!லைன இழ#த�ந!லைன இழ#த�    

 

ந�லைன ைவ-%� இழ)தி�டா�; -- அ� 

      ந
ளி�� க;ெணா� சி1ெறாளி -- வ)% 

��வ% ேபாலவ� �)தியி� -- ‘எ�ன 

      ��ைம ெச$ேதா�?’ என எ;ணினா�-- அUெவ;ண� 

மி�வத� N�� ச�னி?� -- ‘ஐய, 

      ேவெறா� தாயி1 பிற)தவ# -- ைவ�க- 

த�வெர�றி)த+ சி.வைர -- ைவ-%- 

      தாய-தி ேலஇழ) தி�டைன.  26 

 

‘தி;ணிய 4ம=� பா#-த=� -- �)தி 

      ேதவியி� ம�கKைனெயா-ேத -- நி�னி1 

க;ணிய� மி�கவ# எ�றவ# -- தைம� 

      கா�7த1 க@சிைன ேபா3�நீ?’ -- எ�. 

�;ணிய� மி�க த�மைன -- அ)த� 

      ��ல� வினவிய ேபாதினி�, -- த#ம� 

%;ெணன ெவ@சின ெம$திேய -- ‘அட, 

      5தி� அரசிழ) ேதகி=�,  27 

-------------   
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47. 47. 47. 47. பா�#தைன இழ#த�பா�#தைன இழ#த�பா�#தைன இழ#த�பா�#தைன இழ#த� 

த#ம� ெசா�வ% 

 

‘எகளி� ஒ1.ைம தீ#)திேடா�; -- ஐவ# 

      எ;ண-தி�, ஆவியி� ஒ�.கா;. -- இவ# 

பகN1 ேறபிாி ெவ$%வா# -- எ�. 

      பாதக+ சி)தைன ெகா
கிறா$; -- அட, 

சிக மறவ# தம��
ேள -- வி�3- 

      ேத#+சியி ேலநிக ர1றவ�, -- எ;ணி� 

இ�� �வி-தல� ஏைழ?� -- விைல 

      Xெடன� ெகா
ள- தகாதவ�,  28 

 

‘க;ண=� கா�யி#- ேதாழனா� -- எக
 

      க;ணி3@ சால இனியவ�, 

வ;ணN� தி;ைம?� ேசாதி?� -- ெப1. 

      வான- தமரைர� ேபா�றவ�, -- அவ� 

எ;ண� ந1�ண@ சா�றவ�, -- �க 

      ேழ.� விஜய� பணயகா;! -- ெபா$யி� 

ப;ணிய காைய உ��7வா$’ -- எ�. 

      பா#-திவ� வி�மி உைர-தி�டா�.  29 

 

மாய-ைத ேயஉ� வா�கிய -- அ)த 

      மாம=� ெந@சி� மகி<E1ேற -- ெக�ட 

தாய-ைத� ைகயினி� ப1றினா�; -- பி�� 

      சா1றி வி�-தம ெகா�ைறேய -- ைகயி� 

தாய N��B வி>-தினா�; -- அவ� 

      சா1றிய ேதவ)% 4<)ததா�. -- ெவ.� 

ஈய-ைத� ெபா�ென�. கா�7வா# -- ம�ன# 

      இ��வி மீ%ள ராம�ேறா?  30 

-------------- 
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48. 48. 48. 48. 5மைன இழ#த�5மைன இழ#த�5மைன இழ#த�5மைன இழ#த�    

 

ெகா�காி- தா#-% Nழகிேய -- களி 

      ,B+ ச�னி?@ ெசா�3வா�: -- ‘எ�7- 

தி�கைன-%�ெவ�ற பா#-தைன -- ெவ�. 

      தீ#-தன� 4மைன� ,’ெற�றா�. -- த#ம� 

த�க% ெச$த� மற)தன�, -- உள@ 

      சா#)தி7 ெவ@சின ெவ
ள-தி� -- எ�� 

அ�கைர இ�கைர கா;கில�, -- அற- 

      த;ண� இதைன உைர�கி�றா�:  31 

 

‘ஐவ# தம�ெகா# தைலவைன, -- எக
 

      ஆ�சி�� ேவ#வ� அஃதிைன, -- ஒ� 

ெத$வ�N� ேனநி� ெறதி#�பி=� -- நி�. 

      சீறி அB��) திறலைன, -- ெந7 

ைகவள# யாைன பலவ1றி� -- வ� 

      கா�7� ெப���க< 4மைன, -- உக
 

ெபா$வள# 5தினி� ைவ-தி�ேட� -- ெவ�. 

      ேபா!’ எ� .ைர-தன� ெபாகிேய.  32 

 

ேபாாினி� யாைன விழ�க;ட -- பல 

      Tதக
 நா$நாி காகக
 -- �ைல 

ஒாி க>ெக� றிைவெயலா� -- தம 

      %
ள களிெகா;7 வி�ம�ேபா�, -- மிக+ 

சீாிய 4மைன+ 5தினி� -- அ)த- 

      தீய# வி>)திட� காண3� -- நி�. 

மா#பி3) ேதாளி3 ெகா�Bனா# -- களி 

      ம;B� �தி-ெத>) தா7வா#.  33 

------------- 
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49. 49. 49. 49. த�ம& த&ைன#தாேன பணய� ைவ#திழ#த�த�ம& த&ைன#தாேன பணய� ைவ#திழ#த�த�ம& த&ைன#தாேன பணய� ைவ#திழ#த�த�ம& த&ைன#தாேன பணய� ைவ#திழ#த�    

 

ம�னவ#, த�ைம மற)%ேபா$, -- ெவறி 

      வா$)த தி�டைர ெயா-தன#. -- அ� 

சி�ன+ ச�னி சிாி��ட� -- இ�=� 

      ‘ெச��க ப)தய�ேவ’ெற�றா�. -- இவ� 

த�ைன மற)தவ னாதலா� -- த�ைன- 

      தா� பணயெமன ைவ-தன�. -- பி�� 

N�ைன� கைதய�றி ேவ.;ேடா? -- அ)த 

      ேமாச+ ச�னி ெக�-தன�.  34 

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

50. 50. 50. 50. %ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%    

 

ெபாகி ெய>)% �ேயாதன� -- அ� 

      Tதல ம�ன#��+ ெசா�3வா�: -- ‘ஒளி 

மகி யழி)தன# பா;டவ# -- �வி 

      ம;டல� ந�ம தினி�க;Y#. -- இவ# 

சைக யிலாத நிதிெயலா� -- ந�ைம+ 

      சா#)த%; வா<-%தி# ம�ன#கா
! -- இைத 

எ�� பைறயைற வாயடா -- த�பி!’ 

      எ�ற% ேக�7+ ச�னிதா�,  35 

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

51. 51. 51. 51. ச!னி ெசா�வ%ச!னி ெசா�வ%ச!னி ெசா�வ%ச!னி ெசா�வ%    

 

‘�;ணிைட� ேகா�ெகா;7 �-%த� -- நி�ைன� 

      ேபா�றவ# ெச$ய- த�வேதா? -- இ� 

க;ணி �னியவ ராெம�ேற -- இ)த� 

      காைளய# த�ைமஇ �)ைததா� -- ெந@சி� 

எ;ணி யி��ப தறி�வா$; -- இவ# 

      யா#? நி�ற� ேசாதர ர�லேரா? -- களி 

ந;ணி- ெதாடகிய 5த�ேறா? -- இவ# 
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      நாIற+ ெச$வ% ேந#ைமேயா?  36 

 

‘இ�=� பணய�ைவ- தா7ேவா�; -- ெவ1றி 

      இ�=� இவ#ெபற லா�கா;. 

ெபா�= �BகK) ேதசN� -- ெப1.� 

      ெபா1ெபா7 ேபாத1 கிடN;டா�; -- ஒளி 

மி�=� அNதN� ேபா�றவ
 -- இவ# 

      ேமவி7 ேதவிைய ைவ-தி�டா�, அவ
 

%�=� அதி�ட Nைடயவ
 -- இவ# 

      ேதா1ற தைன-ைத?� மீ�டலா�.’  37 

 

எ�ற)த மாம� உைர�பேவ -- வள# 

      இ�ப� மன-தி 3ைடயனா$ -- ‘மிக 

ந�.ந�’ெற�. �ேயாதன� -- சி. 

      நாெயா�. ேத�கல ச-திைன -- எ;ணி- 

%�. Nகைவயி� ெவ1.நா -- விைன- 

      ேதா$-%+ �ைவ-% மகி<த�ேபா� -- அவ� 

ஒ�.ைர யாம ��)தி�டா� -- அழி 

      E1ற %லக- தறெமலா�.  38 

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

4. 4. 4. 4. %கி+ாித' ச��க�%கி+ாித' ச��க�%கி+ாித' ச��க�%கி+ாித' ச��க�    

52. 52. 52. 52. திெரௗபதிைய இழ#த�திெரௗபதிைய இழ#த�திெரௗபதிைய இழ#த�திெரௗபதிைய இழ#த�    

 

பாவிய# சைபதனிேல, -- �க<� 

பா@சால நா�Bன# தவ�பயைன, 

ஆவியி� இனியவைள, -- உயி#- 

தணி�ம) %லவி7 ெச$யNைத, 

ஓவிய� நிக#-தவைள, -- அ� 

ெளாளியிைன� க1பைன� �யிரதைன- 

ேதவிைய, நில-தி�ைவ, -- எ�) 

ேதB= கிைட�ப�) திரவிய-ைத,  39 
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பBமிைச இைச?ற ேவ -- நைட 

பயி�றி7) ெத$விக மல#�ெகாBைய� 

கBகம< மி�=�ைவ, -- ஒ� 

கமனிய� கனவிைன� காத�ைன, 

வBE. ேபரழைக, -- இ�ப 

வள-திைன+ 5தினி� பணய� எ�ேற 

ெகாBயவ# அைவ�கள-தி� -- அற� 

ேகாமக� ைவ-திட� �றி-%வி�டா�.  40 

 

ேவ. 

ேவ
வி� ெபா�ளிைனேய -- �ைல நாயி�N� 

      ெம�றிட ைவ�பவ#ேபா�, 

நீ
வி�ட� ெபா�மாளிைக -- க�B� ேபயிைன 

      ேந#)% �Bேய1ற� ேபா�, 

ஆ
வி1.� ெபா�வாகிேய -- ெச$த Tைணேயா# 

      ஆ)ைத��� T�7த�ேபா�, -- 

ேக
வி� ெகா�வாி�ைல -- உயி#-ேதவிைய� 

      கீ<ம�க� காளா�கினா�.  41 

 

ெச����� ேதா�ேவ;Bேய, -- இ�� ெகா�வேரா 

      ெச�வ� �ழ)ைதயிைன? 

வி���1ற 5தி=�ேக -- ஒ-த ப)தய� 

      ெம$-தவ� பா@சா�ேயா? 

ஒ��ப�7� ேபானEட�, -- ெக�ட மாம=� 

      உ�னிய- தாயெகா;ேட 

இ��பகைட ேபாெட�றா�, -- ெபா$ைம� கா$கK� 

      இ��பகைட ேபா�டேவ.  42 

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

53. 53. 53. 53. திெரௗபதி ,தி� வசமான%ப'றி� ெகௗரவ� ெகா�ட மகி7�சிதிெரௗபதி ,தி� வசமான%ப'றி� ெகௗரவ� ெகா�ட மகி7�சிதிெரௗபதி ,தி� வசமான%ப'றி� ெகௗரவ� ெகா�ட மகி7�சிதிெரௗபதி ,தி� வசமான%ப'றி� ெகௗரவ� ெகா�ட மகி7�சி 

 

தி��� �3கிடேவ -- எ>)தா7மா� 

      தீயவ# ,�டெம�லா�. 
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த��-த� ெக�ேறஅவ# -- �தி-தா7வா# 

      த�மி� ேதா
ெகா�7வா#. 

ஒ��) த�ம=�ேக -- இஃெத�ப# ‘ஓ! 

      ஓ!’ ெவ� றிைர)தி7வா#; 

க� க�ெக� ேறநைக�பா# -- ‘%ாிேயாதனா, 

      க�B�ெகா
 எ�ைம’எ�பா#.  43 

 

மாமைன- ‘Z�கா’ ெய�பா#; -- அ)த மாம�ேம� 

      மாைல பல4�வா#. 

‘ேசம- திரவியக
 -- பலநா7க
 

      ேச#)ததி ெலா�.மி�ைல; 

காம- திரவியமா� -- இ)த�ெப;ைண?� 

      ைகவச மாக+ெச$தா�; 

மாமெனா# ெத$வ’ெம�பா#; ‘%ாிேயாதன� 

      வா<க’ெவ� றா#-தி7வா#.  44 

----------- 

54. 54. 54. 54. %ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%    

 

நி�. %ாிேயாதன� -- அ)த மாமைன 

      ெந@ெசா7 ேசர� க�B, 

‘எ�%ய# தீ#-தாயடா -- உயி# மாமேன, 

      ஏளன) தீ#-%வி�டா$. 

அ�. நைக-தாளடா; -- உயி# மாமேன, 

      அவைளஎ� ஆளா�கினா$ 

எ�.� மறேவனடா, -- உயி# மாமேன, 

      எ�ன ைக�மா. ெச$ேவ�!  45 

 

‘ஆைச தணி-தாயடா, -- உயி# மாமேன, 

      ஆவிைய� கா-தாயடா. 

Tைச �ாிேவாமடா, -- உயி# மாமேன, 

      ெபாக 3ன�கி7ேவா�. 
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நாச மைட)ததடா -- ெந7நா�பைக, 

      நாமினி வா<)ேதாமடா! 

ேபசE) ேதா�.தி�ைல; -- உயி# மாமேன, 

      ேபாி�ப ,�Bவி�டா$.’  46 

 

எ�. பலெசா�3வா�, -- %ாிேயாதன� 

      எ;ணிஎ;ணி��தி�பா�; 

��. �தி�ப%ேபா� -- %ாிேயாதன� 

      ெகா�B� �தி-தா7வா�. 

ம�. �ழ�பN1ேற, -- அவ# யாவ�� 

      வைகெதாைக ெயா�.மி�றி 

அ�. �ாி)தெத�லா� -- எ�ற� பா�Bேல 

      ஆ�க� எளிதா�ேமா?  47 

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

55. 55. 55. 55. திெரௗபதிைய# %ாிேயாதன& ம&*�!திெரௗபதிைய# %ாிேயாதன& ம&*�!திெரௗபதிைய# %ாிேயாதன& ம&*�!திெரௗபதிைய# %ாிேயாதன& ம&*�!    அைழ#% வர�அைழ#% வர�அைழ#% வர�அைழ#% வர�    

ெசா��ய%ப'றி ஜக#தி� உ�டான அத�ெசா��ய%ப'றி ஜக#தி� உ�டான அத�ெசா��ய%ப'றி ஜக#தி� உ�டான அத�ெசா��ய%ப'றி ஜக#தி� உ�டான அத�ம� !ழ�ப�ம� !ழ�ப�ம� !ழ�ப�ம� !ழ�ப�    

 

ேவ. 

த�ம� அழிெவ$த+ ச-தியN� ெபா$யாக, 

ெப�ைம- தவக
 ெபய#ெக�7 ம;ணாக, 

வான-%- ேதவ# வயி1றிேல தீ�பாய, 

ேமான Nனிவ# Nைறெக�7- தாமயக, 

ேவத� ெபா�ளி�றி ெவ1.ைரேய யாகிவிட, 

நாத� �ைல)% ந7ைமயி�றி� பாழாக, 

க)த�வ ெர�லா கைளயிழ�க+ சி-த#Nத� 

அ)தர-% வா<ேவா ரைனேவா�� பி-%றேவ, 

நா�Nகனா# நாவைட�க, நாமக��� �-திெகட, 

வா�Nகிைல� ேபா�றெதா� வ;ண- தி�மா3� 

அறி%யி�ேபா$ ம1றாேக ஆ<)த%யி ெல$திவிட 

ெசறித�ந1 சீரழ� ெச�வெமலா) தானா�@ 

சீேதவி த�வதன� ெச�ைமேபா$� காரைடய, 
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மாேதவ� ேயாக� மதிமய�க மாகிவிட, -- 

வாைல, உமாேதவி, மாகாளி, 4.ைடயா
, 

Qலமா ச�தி, ஒ� Qவிைலேவ� ைகேய1றா
, 

மாைய ெதாைல��� மஹாமாைய தானாவா
, 

ேபைய� ெகாைலைய� பிண��ைவைய� க;7வ�பா
, 

சிக-தி ேலறி+ சிாி�பா� உலகழி�பா
. 

சிக-தி ேலறி+ சிாி-ெதைவ? கா-தி7வா
 

ேநாE ெகாைல?� [வெலாணா� VைடகK� 

சாE@ ச���ெமன- தா�ப� கணNைடயா
, 

கடாெவ�ைம ேய. க�நிற-%� காலனா# 

இடா% பணிெச$ய இல� மஹாராணி, 

மகள� ெச�வ� வள#வா<நா
 ந1கீ#-தி 

%கN. க�விெயன+ 5>� பலகண-தா
, 

ஆ�க)தா னாவா
, அழிE நிைலயாவா
, 

ேபா��வர ெவ$%� �%ைம ெயலா) தானாவா
, 

மாறிமாறி�பி�=� மாறிமாறி�பி�=� 

மாறிமா றி�ேபா� வழ�கேம தானாவா
, 

ஆதிபராச�தி -- அவ
ெந@ச� வ�ைம?ற+, 

ேசாதி� கதி#வி7��� 5ாியனா) ெத$வ-தி� 

Nக-ேத இ�
படர, 48 

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

56. 56. 56. 56. %ாிேயாதன& வி%ரைன ேநா�கி உைர�ப%%ாிேயாதன& வி%ரைன ேநா�கி உைர�ப%%ாிேயாதன& வி%ரைன ேநா�கி உைர�ப%%ாிேயாதன& வி%ரைன ேநா�கி உைர�ப%    

 

Qட� �ைலைமயிேனா�, 

அக-ேத இ�Kைடயா�, ஆாியாி� ேவறாேனா�, 

%ாிேயா தன=� �.�ெகனேவ தா�தி��பி 

அாிேயா� வி%ர னவ=� �ைரெச$வா�: 

‘ெச�வா$, வி%ராநீ சி)தி- தி��பேத�? 

வி�வா Iத�னா
, மி�க எழி3ைடயா
, 

N�ேன பா@சால# NBேவ)த� ஆவிமக
, 

இ�ேனநா� 5தி� எ7-த விைலமக
பா� 
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ெச�. விைளெவ�லா@ ெசUவேன தா=ண#-தி, 

“ம�றி னிைட?
ளா� நி� ைம-%ன� நி� ஓ#தைலவ� 

நி�ைன அைழ�கிறா� நீ
மைனயி� ஏவ3�ேக” 

எ�ன உைர-தவைள இ�ெகாண#வா$’ எ�றா�. 49 

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

57. 57. 57. 57. வி%ர& ெசா�வ%வி%ர& ெசா�வ%வி%ர& ெசா�வ%வி%ர& ெசா�வ%    

 

%ாிேயா தன�இ+ �7ெசா1க
 ,றிடE�, 

ெபாிேயா� வி%ர� ெபாி%@ சினெகா;7, 

‘Qட மகேன, ெமாழிெயாணா வா#-ைதயிைன� 

ேக7வரஅறியா$, கீ<ைமயினா1 ெசா��வி�டா$. 

�
ளி+ சி.மா� ��ைய�ேபா$� பா$வ%ேபா�, 

பி
ைள- தவைள ெப��பா�ைப ேமா%த�ேபா�, 

ஐவ# சின-தி� அழைல வள#�கி�றா$. 

ெத$வ- தவ-திைய+ சீ#�ைலய� ேப�கி�றா$; 

நி�=ைடய ந�ைம�கி) நீதிெயலா@ ெசா�கிேற�. 

எ�=ைடய ெசா�ேவ. எவ#ெபா��7� இ�ைலயடா! 

பா;டவ#தா� நாைள� பழியிதைன- தீ#-தி7வா#, 

மா;7 தைரேம�, மகேன, கிட�பா$நீ. 

த�னழிE நா7) த.க;ைம எ�ேனடா? 

N�னெமா� ேவன� NB)தகைத ேக�Bைலேயா? 

ந�ேலா# தம%
ள� ைநய+ ெசய�ெச$தா� 

ெபா�லாத ேவன�, �>ைவ�ேபா� மா$)தி�டா�. 

ெந@ச@ �டEைர-த� ேந#ைமஎன� ெகா;டாேயா? 

ம@சேன, அ+ெசா� ம�ம-ேத பா$வத�ேறா? 

ெக�டா#த� வாயி� எளிேத கிைள-%வி7�; 

ப�டா#த� ெந@சி1 பலநா
 அகலா%. 

ெவ)நர� ேச#-%வி7�, வி-ைத த7-%வி7�, 

ம�னவேன, ெநா)தா# மன@�டேவ ெசா�3@ெசா�. 

ெசா�� வி�ேட�; பி�ெனா�கா� ெசா�ேல�, கEரவ#கா
! 
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���ய#க� கி�ப� �வி-தல-தி� வாரா%. 

ேபராைச ெகா;7 பிைழ+ெசய�க
 ெச$கி�றீ#! 

வாராத வ�ெகா7ைம மாவிப-% வ)%வி7�, 

பா;டவ#த� பாத� பணி)தவ#பா1 ெகா;டெதலா� 

மீ;டவ#�ேக ஈ)%வி�7, விநயNட�, 

“ஆ;டவேர, யாக
 அறியாைம யா�ெச$த 

நீ;ட பழிஇதைன நீ#ெபா.�V#” எ�.ைர-%, 

ம1றவைர- தக
 வளநக#�ேக ெச�லவிY#. 

�1ற) தவி#��� ெநறிஇதைன� ெகா
ளீேர�, 

மாபா ரத�ேபா# வ��; நீ# அழி)தி74#, 

Tபால ேரஎ�ற� �;ணிய= ,றினா�. 

ெசா��தைன� ேக�7- %ாிேயாதன Qட�, 

வ��Bேபா� ‘சீ+சி! மைடயா, ெக7கநீ 

எ�ேபா%� எ�ைம+ சபி-த� இய��ன�ேக. 

இ�ேபா%� ெசா�ைல எவ�@ ெசவி�ெகாளா#. 

யாரடா, ேத#�பாக�! நீேபா$� கணமிர;B� 

“பாரத#�� ேவ)த� பணி-தா�” என�,றி� 

பா;டவ#த) ேதவிதைன� பா#ேவ)த# ம�றினிேல 

ஈ;டைழ-% வா’எ� றிய�பினா�. ஆேகேத#�  

பாக� விைர)%ேபா$� பா@சா� வா<மைனயி� 

ேசாக� த%�பி- %B-த �ர3டேன, 

‘அ�மேன ேபா1றி! அறகா�பா$, தா
ேபா1றி! 

ெவ�ைம ?ைடய விதியா� ?தி�Bரனா# 

மாம� ச�னிெயா7 மாய+ 5தாBயதி�, 

Tமி யிழ)% ெபா�ளிழ)% த�பியைர- 

ேதா1.- தம% �த)திரN� ைவ-திழ)தா#. 

சா1றி� பணயெமன- தாேய உைனைவ-தா#. 

ெசா�லEேம நாE %ணியவி�ைல; ேதா1றி�டா#. 

எ�லா� ,B யி���� சைபதனிேல, 

நி�ைன அைழ-%வர ேநமி-தா� எ�மரச�’ 

எ�ன உைர-திட3�, ‘யா#ெசா�ன வா#-ைதயடா! 

5த# சைபதனிேல ெதா�சீ# மற��ல-% 
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மாத# வ�த� மரேபாடா? யா#பணியா� 

எ�ைன அைழ�கி�றா$?’ எ�றா
. அத1கவ=� 

‘ம�ன� �ேயாதன�ற� வா#-ைதயினா�’ எ�றி�டா� 

. ‘ந�ல%; நீ ெச�. நட)தகைத ேக�7 வா. 

வ�ல ச�னி�� மா;பிழ)த நாயக#தா� 

எ�ைனN�ேன ,றி இழ)தாரா? த�ைமேய 

N�ன மிழ)% NB-ெத�ைன- ேதா1றாரா? 

ெச�. சைபயி�இ+ ெச$தி ெதாி)%வா, 

எ�றவK ,றி, இவ�ேபாகியபி�ன#, 

த�ன) தனிேய தவி��� மன-தாளா$, 

வ�ன �ைல)% மல#விழிக
 நீ#ெசாாிய, 

உ
ள-ைத அ+ச� உைலஉ.-த� ேப$க;ட 

பி
ைளெயன 41றி�)தா
. பி�ன)த- ேத#�பாக� 

ம�ன� சைபெச�., ‘வா
ேவ)ேத! ஆக)த� 

ெபா�னரசி தா
பணி)% “ேபாத�4#” எ�றி�ேட�. 

“எ�ைனNத� ைவ-திழ)தபி�� த�ைனஎ� 

ம�ன# இழ)தாரா? மாறி- தைம-ேதா1ற 

பி�னெரைன- ேதா1றாரா?” எ�ேற[� ேபரைவைய 

மி�ன1 ெகாBயா# வினவிவர- தா�பணி-தா#. 

வ)%வி�ேட�’ எ�.ைர-தா�. மா;�ய#)த பா;டவ#தா� 

ெநா)%ேபா ெயா�.� [வலா தி�)% வி�டா#. 

ம1.� சைபதனிேல வ)தி�)த ம�னெரலா� 

N1.� உைரஇழ)% Qைகய#ேபா� 41றி�)தா#. 48 

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

58. 58. 58. 58. %ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ% 

 

ேவ. 

உ
ள) %B-%+ �ேயாதன� -- சின� 

      ஓகி ெவறிெகா;7 ெசா�3வா�: -- ‘அட , 

பி
ைள� கைதக
 விாி�கிறா$. -- எ�ற� 

      ெப1றி யறி)திைல ேபா3�, நீ! -- அ)த� 
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க
ள� காிய விழியினா
 -- அவ
 

      க��க
 ெகா;B� வ)தைன! -- அவ
 

கி
ைள ெமாழியி� நல-ைதேய! -- இ� 

      ேக�க வி���ெம� =
ளேம.  49 

 

‘ேவ;Bய ேக
விக
 ேக�கலா�, -- ெசா�ல 

      ேவ;Bய வா#-ைதக
 ெசா�லலா�, -- ம�ன# 

நீ;ட ெப�@சைப த�னிேல -- அவ
 

      ேநாிடேவ வ)த பி��தா�. -- சி. 

,;B1 பறைவ? ம�லேள? -- ஐவ# 

      ,�7 மைனவி�� நாணேம�? -- சின� 

Q;7 க7@ெசய� ெச$?N� -- அ)த 

      ெமா$�ழ லாைளஇ கி�7வா.  50 

 

‘ம�ன� அைழ-தன� எ�.நீ -- ெசா�ல 

      மாறியவ ெளா�. ெசா�வேதா? -- உ�ைன+ 

சி�னNற+ ெச$� ேவனடா! -- கண@ 

      ெச�றவைள� ெகாண#வா$’எ�றா�. -- அவ� 

ெசா�ன ெமாழியிைன� பாக�ேபா$ -- அ)த- 

      ேதாைகN� ,றி வணகினா�. -- அவ
 

இ�ன� விைள)திைவ ,.வா
 -- ‘த�பி, 

      எ�றைன 4ணி� அைழ�பேத�?  51 

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

59. 59. 59. 59. திெரௗபதி ெசா�+த�திெரௗபதி ெசா�+த�திெரௗபதி ெசா�+த�திெரௗபதி ெசா�+த�    

 

'நாயக# தா)த�ைம- ேதா1றபி� -- எ�ைன 

      ந��� உாிைம அவ#�கி�ைல. -- �ைல- 

தாய-தி ேலவிைல� ப�டபி�, -- எ�ைன 

      சா-திர- தாெலைன- ேதா1றி�டா#? அவ# 

தாய-தி ேலவிைல� ப�டவ#; -- �வி 

      தா�) %�பத� க�னிநா�. -- நிைல 
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சாய� �ைல-ெதா;7 சா#)தி�டா�, -- பி�� 

      தார Nைடைம அவ#��;ேடா!  52 

 

'ெகௗரவ ேவ)த# சைபத�னி� -- அற 

      க;டவ# யாவ�� இ�ைலேயா? -- ம�ன# 

ெசௗாிய� 4<)தி7� N�னேர -- அ� 

      சா-திர@ ெச-%� கிட��ேமா? -- �க< 

ஒUEற வா$)த ���கK� -- க�வி 

      ஓகிய ம�ன�@ 5திேல -- ெச�வ� 

வUEற- தாக; B�)தன#; எ�ற� 

      மான மழிவ%� கா;பேரா?  53 

 

'இ�பN) %�பN� Tமியி� -- மிைச 

      யா#��� வ�வ% க;டன�; -- எனி� 

ம�பைத கா��� அரச#தா� -- அற 

      மா�சிைய� ெகா�. களி�பேரா? -- அைத 

அ��) தவN@ சிற)%ளா# -- தைல 

      ய)தண# க;7 களி�பேரா? -- அவ# 

N�ெப� வினாவிைன மீ�7�ேபா$+ -- ெசா�� 

      N1.) ெதளிEற� ேக�7வா?  54 

 

எ�ற)த� பா;டவ# ேதவி?� -- ெசா�ல, 

      எ�ெச$வ� ஏைழய� பாகேன? -- 'எ�ைன� 

ெகா�.வி� டா3� ெபாிதி�ைல. -- இவ
 

      ,.� வினாவி1 கவ#விைட -- தாி 

ன�றி இவைள ம.Nைற -- வ)% 

      அைழ-திட நான கிைச)திேட�? -- (என) 

ந�. மன-திைட� ெகா;டவ� -- சைப 

      ந;ணி நிக<)த% ,றினா�.  55 

 

மாத விடாயி ���கிறா
 -- அ)த 
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மாதர? ெக�ப% ,றினா�. -- ெக�ட 

பாதக� ெந@ச� இளகிடா� -- நி�ற 

பா;டவ# த� Nக� ேநா�கினா�; -- அவ# 

 

'எ�ற�' எ�. ஒ� தனி+ 

ெசா� ஊகி-%� ெகா
ளலா� 

எ�கிறா# கவிமணி. 'ஏ�' எ�ப% 

Nத1பதி�பி��ைல; ஊகி-%� ெகா;ட பாட�.} 

 

ேப%1. நி1ப% க;டன�. -- ம1.� 

ேபரைவ த�னி� ஒ�வ�� -- இவ� 

தீ%1ற சி)ைத த7�கேவ -- உ
ள- 

தி;ைம யிலாத கி�)தன#.  56 

 

பாகைன மீ�7@ சின-%ட� -- அவ� 

      பா#-திB ேபா3ைர ெச$கி�றா�: -- 'பி�=� 

ஏகி நம%ள ,றடா! -- அவ
 

      ஏ> கண-தி� வர+ெச$வா$! -- உ�ைன+ 

சாக மிதி-தி7 ேவனடா!? -- எ�. 

      தா#ம�ன� ெசா��ட� பாக=� -- ம�ன� 

ேவக) தைன�ெபா�
 ெச$திடா� -- அ� 

      41றி�) ேதா#தைம ேநா�கிேய,  57 

 

'சீ.� அரச=� ேகைழேய� -- பிைழ 

      ெச$த%;ேடா? அ�- ேதவியா# -- தைம 

�. தர@ெச� றைழ�பி=�, -- அவ# 

      [கைள� ேக�க- தி���வா#; -- அவ# 

ஆ.த� ெகா
ள ஒ�ெமாழி -- ெசா���, 

      அ�கண ேமெச� றைழ�கிேற�; -- ம�ன� 

,.� பணிெசய வ�ல�யா�; -- அ)த� 

      ேகாைத வராவிB� எ�ெச$ேவ�?'  58 
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-------------- 

60. 60. 60. 60. %ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%%ாிேயாதன& ெசா�வ%    

 

பாக� உைர-த% ேக�டன� -- ெப�� 

      பா��� ெகாBயவ� ெசா�கிறா�: -- ‘அவ� 

பாக� அைழ�க வ�கில
; -- இ)த� 

      ைபய3� 4மைன அ@சிேய -- பல 

வாக- திைக��1. நி�றன�; -- இவ� 

      அ+ச-ைத� பி�� �ைற�கிேற�, -- ‘த�V! 

ேபாக� கடைவஇ� ேபாதேக; -- இக 

      ெபா1ெறாB ேயா7� வ�கநீ!  59 

%கி+ாித� ச��க� 9'றி'*%கி+ாித� ச��க� 9'றி'*%கி+ாித� ச��க� 9'றி'*%கி+ாித� ச��க� 9'றி'*....    

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

5. 5. 5. 5. சபத� ச��க�சபத� ச��க�சபத� ச��க�சபத� ச��க�    

61. 61. 61. 61. %�சாதன& திெரௗபதிைய� சைப�!� ெகாண�த�%�சாதன& திெரௗபதிைய� சைப�!� ெகாண�த�%�சாதன& திெரௗபதிைய� சைப�!� ெகாண�த�%�சாதன& திெரௗபதிைய� சைப�!� ெகாண�த�    

 

இUEைர ேக�ட%+ சாதன� -- அ;ண� 

      இ+ைசைய ெம+சி எ>)தன�. -- இவ� 

ெசUவி சிறி% �க3ேவா�. -- இவ� 

      தீைமயி� அ;ணைன ெவ�றவ�; -- க�வி 

எUவள ேவ=மி லாதவ�; -- க
K� 

      ஈர� கறி?� வி���ேவா�; -- பிற 

ெதUவ# இவ�றைன அ@�வா#; -- த�ைன+ 

      ேச#)தவ# ேபெய� ெறா%�வா#;  60 

 

�-தி விேவகமி� லாதவ�; -- �� 

      ேபால உட�வ� ெகா;டவ�; -- கைர 

த-தி வழி?@ ெச��கினா� -- க
ளி� 

      சா#பி�றி ேயெவறி சா�றவ�; -- அவ 

ச�தி வழிப1றி நி�றவ�; -- சிவ 
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      ச�தி ெநறிஉண ராதவ�; -- இ�ப� 

ந-தி மறக
 இைழ�பவ�; -- எ�.� 

      ந�லவ# ேக;ைம வில�கிேனா�;  61 

 

அ;ண ெனா�வைன ய�றிேய -- �வி 

      அ-தைன� �)தைல யாயிேனா� -- எ�=� 

எ;ண) தனதிைட� ெகா;டவ�; -- அ;ண� 

      ஏ% ெசா�னா3� ம.-திடா�; -- அ�� 

க;ணழி ெவ$திய பாதக� -- ‘அ)த� 

      காாிைக த�ைன அைழ-%வா’ எ�றU 

வ;ண =ைர-திட� ேக�டன�; -- ந�ல 

      தாெம� ..மி எ>)தன�.  62 

 

பா;டவ# ேதவி யி�)தேதா# -- மணி� 

      ைபகதி# மாளிைக சா#)தன�; -- அ� 

நீ;ட %யாி� �ைல)%ேபா$ -- நி�ற 

      ேநாிைழ மாதிைன� க;டன�; -- அவ
 

தீ;டைல ெய;ணி ஒ%கினா
; -- ‘அB, 

      ெச�வ ெதேக’ெய� றிைர)தி�டா�. -- ‘இவ� 

ஆ;டைக ய1ற �ைலய’ென�. -- அவ
 

      அ+ச மிலாெததி# ேநா�கிேய,  63 

---------- 

62. 62. 62. 62. திெரௗபதி�!� %�சாதன:�!� ச�வாத�திெரௗபதி�!� %�சாதன:�!� ச�வாத�திெரௗபதி�!� %�சாதன:�!� ச�வாத�திெரௗபதி�!� %�சாதன:�!� ச�வாத�    

 

‘ேதவ# �விமிைச� பா;டவ#; -- அவ# 

      ேதவி, %�பத� க�னிநா�; -- இைத 

யாவ�� இ1ைற வைரயி=�, -- த�பி, 

      எ�N� மற)தவாி�ைலகா;. -- த�பி 

காவ �ழ)த மதிெகா;டா$; -- இ�� 

      க�7- தவறி ெமாழிகிறா$. -- த�பி, 
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நீவ)த ெச$தி விைரவிேல -- ெசா�� 

      நீ�க’ எ�றன
 ெப;ெகாB.  64 

 

‘பா;டவ# ேதவி? ம�ைலநீ; -- �க<� 

      பா@சால- தா�மக ள�ைலநீ; -- �வி 

யா;ட�
 ேவ)த# தைலவனா� -- எக
 

      அ;ண=� ேகயB ைம+சிநீ. -- ம�ன# 

நீ;ட சைபதனி1 5திேல -- எக
 

      ேநச+ ச�னிேயா டாBய� -- உ�ைனத 

Z;7� பணய ெமனைவ-தா� -- இ�. 

      ேதா1.வி�டா� த�ேம)திர�.  65 

 

‘ஆB விைல�ப�ட தாதி நீ; -- உ�ைன 

      ஆ
பவ� அ;ண� �ேயாதன�. -- “ம�ன# 

,B யி���@ சைபயிேல -- உ�ைன� 

      ,�B வ�”ெக�. ம�னவ� -- ெசா�ல 

ஓBவ) ேதனி% ெச$திகா;. -- இனி 

      ஒ�.@ெசாலா ெத�ெனா ேட�வா$. -- அ)த� 

ேபB மகெனா� பாக�பா1 -- ெசா�ன 

      ேப+��க
 ேவ;Bல� ேக�கேவ.’  66 

 

ேவ. 

%+சா தனனிதைன+ ெசா��னா�. பா@சா�: -- 

‘அ+சா, ேக
. மாதவில� காதலா ேலாராைட 

த�னி ���கிேற�. தா#ேவ)த# ெபா1சைபN� 

எ�ைன யைழ-த� இய�பி�ைல. அ�றி?ேம, 

ேசாதர#த) ேதவிதைன+ 5தி� வசமா�கி, 

ஆதரE நீ�கி, அ�ைம �ைல-தி7த�, 

ம�ன# �ல-% மரேபாகா;? அ;ண�பா� 

எ�னிைலைம ,றி7வா$, ஏ�கநீ’ எ�றி�டா
. 

க�க� கெவ�. கைன-ேத ெப�Qட� 

ப�க-தி� வ)ேதய� பா@சா� ,)த�ைன� 
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ைகயினா1 ப1றி� கரகெரன- தானி>-தா�. 

‘ஐயேகா’ ெவ�ேற யலறி ?ண#வ1.� 

பா;டவ#த) ேதவியவ
 பாதி?யி# ெகா;7வர, 

நீ;ட க��ழைல நீச� கர�ப1றி 

N�னி>-%+ ெச�றா�. வழிெந7க, ெமா$-தவரா$, 

‘எ�ன ெகா7ைமயி%’ெவ�. பா#-தி�)தா#. 

ஊரவ#த கீ<ைம உைர��) தரமாேமா? 

4ரமிலா நா$க
. விலகா� இளவரச� 

த�ைன மிதி-%- தராதல-தி1 ேபா�கிேய, 

ெபா�ைனயவ
 அ)த� �ர-தினிேல ேச#�காம�, 

ெந�ைட மரகெளன நி�. �ல�பினா#. 

ெப�ைட� �ல�ப� பிற#��- %ைணயாேமா? 

ேபரழ� ெகா;ட ெப�)தவ-% நாயகிைய+ 

சீரழிய� ,)த� சிைதய� கவ#)%ேபா$� 

ேக71ற ம�னரற ெக�ட சைபதனிேல 

,7த3� அேகேபா$� ‘ேகா’ெவ� றலறினா
. 

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

63. 63. 63. 63. சைபயி� திெரௗபதி நீதி ேக.ட;த�சைபயி� திெரௗபதி நீதி ேக.ட;த�சைபயி� திெரௗபதி நீதி ேக.ட;த�சைபயி� திெரௗபதி நீதி ேக.ட;த�    

 

வி�மிய>தா
: -- ‘விதிேயா கணவேர, 

அ�மி மிதி-ேத அ�)ததிைய� கா�Bெயைன 

ேவத+ �ட#-தீN� ேவ;B மண@ெச$%, 

பாதக#N� இ)நா� பாிசழித� கா;Vேரா?’ 

எ�றா
. விஜய=ட� ஏ.திற� 4ம=ேம 

��றா மணி-ேதா
 �றி��டேன ேநா�கினா#. 

த�ம=� ம1றாேக தைல�னி)% நி�றி�டா�. 

ெபா�மியவ
 பி�=� �ல��வா
: -- ‘வா�சைபயி� 

ேக
வி பலEைடேயா#, ேகBலா ந��ைசேயா#, 

ேவ
வி தவக
 மிக��ாி)த ேவதிய#க
, 

ேமேலாாி��கி�றீ#. ெவ@சினேம� ெகா
கிலேரா? 

ேவேலா ெரைன?ைடய ேவ)த# பிணி��;டா#. 

இகிவ#ேம1 �1ற� இய�ப வழியி�ைல. 
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மகியேதா# ��மதியா$! ம�ன# சைபதனிேல 

எ�ைன� பிB-தி>-ேத ஏ+��க
 ெசா�கிறா$. 

நி�ைன ெயவ�� “நி.-தடா” எ�பதில#. 

எ� ெச$ேக�?’ எ�ேற இைர)த>தா
. பா;டவைர 

மி�ெச$ கதி#விழியா� ெவ)ேநா�� ேநா�கினா
. 

ம1றவ# தா�N�ேபா� வாயிழ)% சீ#��றி� 

ப1ைறக
ேபா� நி1பதைன� பா#-%, ெவறிெகா;7் 

‘தாதியB தாதி!’ ெயன- %+சாதன� அவைள- 

தீ%ைரக
 ,றினா�. க#ண� சிாி-தி�டா�. 

ச�னி �க<)தா�. சைபயிேனா#? 41றி�)தா#! 

த�தி?ய# 4�7ம=@ ெசா�கி�றா�: ‘ைதயேல, 

---------- 

64. 64. 64. 64. 5./மாசாாிய& ெசா�வ%5./மாசாாிய& ெசா�வ%5./மாசாாிய& ெசா�வ%5./மாசாாிய& ெசா�வ%    

 

5தாB நி�ைன ?தி�Bரேன ேதா1.வி�டா�. 

வாதாB நீயவ�ற� ெச$ைக ம.�கி�றா$. 

5திேல வ�லா� ச�னி. ெதாழி�வ�யா�, 

மாதரேச, நி�=ைடய ம�னவைன 4<-திவி�டா�. 

ம1றிதனி 3�ைனெயா� ப)தயமா ைவ-தேத 

�1றெம�. ெசா�3கிறா$. ேகாமகேள, ப;ைட?க 

ேவதNனிவ# விதி�பB, நீ ெசா�3வ% 

நீதெமன� ,7�; ெந7கால+ ெச$திய%! 

ஆெணா7ெப; N1.� நிகெரனேவ அ)நாளி� 

ேபணிவ)தா#. பி�னாளி� இஃ% ெபய#)%ேபா$, 

இ�ெபா>ைத ��களிைன ெய;Iகா�, ஆடவ�� 

ெகா�பி�ைல மாத#. ஒ�வ�த� தார-ைத 

வி1றிடலா�; தானெமன ேவ1.வ#��- த)திடலா�. 

N1.� வில� Nைறைமய�றி ேவறி�ைல. 

த�ைன யBைமெயன வி1றபி� =)த�ம� 

நி�ைன யBைமெயன� ெகா
வத1� நீதி?;7. 

ெச�3 ெநறியறியா# ெச$ைகயி�� பா#-திBேலா, 

க�3� ந7��, வில�கK� க;�ைத���, 
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ெச$ைக அநீதிெய�. ேத#)தா3�, சா-திர)தா� 

ைவ� ெநறி?� வழ�கN�நீ ேக�பதனா�, 

ஆகைவ?� நி�சா#பி லாகா வைக?ைர-ேத�. 

தீ� த7��) திறமிேல�’ எ�ற)த 

ேமேலா� தைலகவி<)தா�. ெம��யK@ ெசா�3கிறா
: -- 

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

65. 65. 65. 65. திெரௗபதி ெசா�வ%திெரௗபதி ெசா�வ%திெரௗபதி ெசா�வ%திெரௗபதி ெசா�வ%    

 

‘சாலந�� ,றினீ# ஐயா, த�மெநறி 

ப;ேடா# இராவண=� சீைதத�ைன� பாதக-தா� 

ெகா;ேடா# வன-திைடேய ைவ-%�பி�, ,�டNற 

ம)திாிக
 சா-திாிமா# த�ைம வரவைழ-ேத, 

ெச)தி�ைவ� ப1றிவ)த ெச$தி ?ைர-தி7கா� 

“த�க%நீ# ெச$தீ#; த�ம-%� கி+ெச$ைக 

ஒ���” என� ,றி உக)தனரா� சா-திாிமா#! 

ேபயர� ெச$தா�, பிண)தி�=� சா-திரக
. 

மாய Nணராத ம�னவைன+ 5தாட 

வ1�.-தி� ேக�ட%தா� வ@சைனேயா? ேந#ைமேயா 

N1படேவ 5<)% NB-தெதா� ெச$ைகய�ேறா? 

ம;டப�நீ# க�Bய% மாநில-ைத� ெகா
ளவ�ேறா? 

ெப;B# தைம?ைடX#! ெப;க Kட�பிற)தீ#! 

ெப;பாவ ம�ேறா? ெபாியவைச ெகா
4ேரா? 

க;பா#�க ேவ;7�!’ எ�. ைகெய7-%� ��பி�டா
. 

அ��ப�ட மா�ேபா� அ>% %B%B-தா
. 

வ�� மல#�,)த� ம;ேம1 �ர;7விழ- 

ேதவி கைர)தி7த� க;ேட, சிலெமாழிக
 

பாவி %+சாதன=� பாகிழ)% ,றினா�.  67 

 

ேவ. 

ஆைட �ைலE1. நி1கிறா
; -- அவ
 

      ஆெவ� ற>% %B�கிறா
. -- ெவ.� 
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மா7 நிக#-த %+சாதன� -- அவ
 

      ைம��ழ� ப1றி யி>�கிறா�. -- இ)தப 

Vைடைய ேநா�கின� 4ம=�, -- கைர 

      மீறி எ>)த% ெவ@சின�; -- %ய# 

,B- த�மைன ேநா�கிேய, -- அவ� 

      ,றிய வா#-ைதக
 ேக�Yரா?  68 

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

66. 66. 66. 66. 5ம& ெசா�வ%5ம& ெசா�வ%5ம& ெசா�வ%5ம& ெசா�வ%    

 

ேவ. 

‘5த# மைனகளிேல -- அ;ேண! 

ெதா;7 மகளி�;7. 

5தி1 பணய ெம�ேற -- அேகா# 

ெதா;ட+சி ேபாவதி�ைல.    69 

 

‘ஏ% க�திைவ-தா$? -- அ;ேண, 

யாைர� பணய�ைவ-தா$? 

மாத# �லவிள�ைக -- அ�ேப 

வா$)த வBவழைக.  70 

 

‘Tமி யரசெர�லா -- க;ேட 

ேபா1ற விள�கிறா�, 

சாமி, �கழி=�ேக -- ெவ�ேபா#+ 

ச;டன� பா@சால�.  71 

 

‘அவ� �ட#மகைள, -- அ;ேண, 

ஆB யிழ)%வி�டா$. 

தவ. ெச$%வி�டா$; -- அ;ேண, 

த�ம ெகா�.வி�டா$.  72 

 



33 

 

‘ேசார-தி1 ெகா;டதி�ைல; -- அ;ேண 

, 5தி1 பைட-ததி�ைல. 

4ர-தினா1 பைட-ேதா�; -- ெவ�ேபா# 

ெவ1றியினா1 பைட-ேதா�;  73 

 

‘ச�கரவ#-தி ெய�ேற -- ேமலா) 

த�ைம பைட- தி�)ேதா�; 

ெபா�ெகன ஓ#கண-ேத -- எ�லா� 

ேபாக- ெதாைல-%வி�டா$.  74 

 

‘நா�ைடெய�லா) ெதாைல-தா$; -- அ;ேண, 

நாக
 ெபா.-தி�)ேதா�. 

மீ�7� எைமயBைம -- ெச$தா$, 

ேம3� ெபா.-தி�)ேதா�.  75 

 

‘%�பத� மகைள- -- தி�ட- 

%$ந =ட1பிற�ைப, -- 

இ�பகைட ெய�றா$, -- ஐேயா! 

இவ#� கBைமெய�றா$!  76 

 

‘இ%ெபா.�ப தி�ைல, -- த�பி! 

எாிதழ� ெகா;7வா. 

கதிைர ைவ-திழ)தா� -- அ;ண� 

ைகைய எாி-தி7ேவா�.’  77 

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

67. 67. 67. 67. அ�ஜுன& ெசா�வ%அ�ஜுன& ெசா�வ%அ�ஜுன& ெசா�வ%அ�ஜுன& ெசா�வ%    

 

ேவ. 

என4ம� சகேதவ னிட-ேத ெசா�னா�. 

      இைத�ேக�7 வி�விஜய� எதி#-%+ ெசா�வா�: 
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‘மனமார+ ெசா�னாேயா? 4மா! எ�ன 

      வா#-ைத ெசா�னா$? எ�ெசா�னா$? யாவ# N�ேன? 

கனமா�) %�பதனா# மகைள+ 5%� 

      களியிேல இழ)தி7த� �1ற ெம�றா$; 

சினமான தீஅறிைவ� �ைக-த லாேல, 

      திாிேலாக நாயகைன+ சின)% ெசா�னா$.  78 

 

‘“த�ம-தி� வா<வதைன+ 5% கUE�; 

      த�ம�ம. பBெவ�3�” எ=மிய1ைக 

ம�ம-ைத ந�மாேல உலக க1�� 

      வழிேதB விதிஇ)த+ ெச$ைக ெச$தா�. 

க�ம-ைத ேம�ேம3 கா;ேபா�. இ�. 

      க�7;ேடா�, ெபா.-தி��ேபா�; கால� மா.� 

த�ம-ைத அ�ேபா% ெவ�ல� கா;ேபா�. 

      த=உ;7 கா;Yவ� அத�ேப#’ எ�றா�.  79 

----------- 

68. 68. 68. 68. விக�ண& ெசா�வ%�விக�ண& ெசா�வ%�விக�ண& ெசா�வ%�விக�ண& ெசா�வ%�    

 

அ;ண=��- திற�4ம� வணகி நி�றா�. 

      அ�ேபா% விக#ணென>) தைவN� ெசா�வா�: 

‘ெப;ணரசி ேக
வி��� பா�ட� ெசா�ன 

      ேப+சதைன நா�ெகா
ேள�. ெப;B# த�ைம 

எ;ணமதி� விலெகனேவ கணவெர;ணி 

      ஏெதனி3@ ெச$திடலா� எ�றா� பா�ட�. 

வ;ணNய# ேவதெநறி மாறி� பி�னா
 

      வழ�வதி) ெநறிஎ�றா�; வ>ேவ ெசா�னா�.  80 

 

‘எ)ைதய#தா� மைனவியைர வி1ப %;ேடா? 

      இ%கா.� அரசியைர+ 5தி1 ேதா1ற 

வி)ைதையநீ# ேக�ட %;ேடா? விைலமாத#�� 

      விதி-தைதேய பி1கால நீதி�கார# 

ெசா)தெமன+ சா-திர-தி� ��-தி வி�டா#! 
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      ெசா�லளேவதானா3�, வழ�க) த�னி� 

இ)தவித@ ெச$வதி�ைல; 5த# 4�B� 

      ஏவ1ெப; பணயமி�ைல எ�. ேக�ேடா�.  81 

 

‘“த�ைனயிவ� இழ)தBைம யான பி�ன#- 

      தாரெம%? 4ேட%? தாத னானா 

பி�ைன?ேமா# உளைடைம உ;ேடா?” எ�.ந�ைம� 

      ெப;ணர� ேக�கி�றா# ெப;ைம வாயா�. 

ம�ன#கேள, களி�ப%தா� 5ெத� றா3� 

      ம=நீதி %ற)திேக வ�ய பாவ) 

த�ைனஇ� விழிபா#�க வா$ேப சீேரா? 

      தா-தேன, நீதிஇ% த�ேமா?’ எ�றா�.             82 

 

இUவா. விக#ண=� உைர-த� ேக�டா#; 

      எ>)தி�டா# சிலேவ)த#; இைர+ச ��டா#; 

‘ஒUவா% ச�னிெச? ெகா7ைம’ எ�பா#; 

      ‘ஒ�நாK� உலகிதைன மற�கா’ ெத�பா#; 

‘எUவா. �ைக)தா3� �ைக)% ேபா4#; 

      ஏ)திைழைய அைவ�கள-ேத இக<த� ேவ;டா. 

ெசUவான� பட#)தா1ேபா� இர-த� பாய+ 

      ெச��கள-ேத தீ�மடா பழியிஃ’ெத�பா#.  83 

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

69. 69. 69. 69. க�ண& பதி�க�ண& பதி�க�ண& பதி�க�ண& பதி�    

 

ேவ. 

விக�ண� ெசா�ைல� ேக�7 

      வி��ைச� க#ண� ெசா�வா�: -- 

‘த�மடா, சிறியா$, நி�ெசா�. 

      தாரணி ேவ)த# யா�� 

��வ% ந�ற� ெற;ணி 

      வா$�ைத- தி�)தா#, நீதா� 
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மி�Nைர ெசா�� வி�டா$. 

      விரகிலா$! �ல= மி�லா$!  84 

 

ெப;ணிவ
 Z;ட ெல;ணி� 

      ப�ைமயா� பித1.கி�றா$; 

எ;ணிலா %ைர�க 31றா$; 

      இவைளநா� ெவ�ற தாேல 

ந;ணி7� பாவ ெம�றா$, 

      நாணிலா$! ெபாைற? மி�லா$! 

க;ணிய நிைலைம ேயாரா$; 

      நீதிநீ கா;ப %;ேடா?  85 

 

மா#பிேல %ணிைய- தா�� 

      வழ�ககீ ழBயா#� கி�ைல. 

சீாிய மகK ம�ல
; 

      ஐவைர� கல)த ேதவி. 

யாரடா, பணியா
! வாரா$; 

      பா;டவ# மா#பி ேல)%� 

சீைர? கைளவா$; ைதய� 

      ேசைல? கைளவா$’ எ�றா�.  86 

 

இUEைர ேக�டா ைரவ#; 

      பணிம�க ேளவா N�ன) 

ெதUவ#க; ட@� மா#ைப- 

      திற)தன#, %ணிைய� ேபா�டா#. 

நUவிைய� ேபா�ற க;ணா
, 

      ஞான�)தாிபா@சா� 

‘எUவழி உ$ேவா’ ெம�ேற 

      தியகினா
, இைண�ைக ேகா-தா
.  87 

------------- 
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70. 70. 70. 70. திெரௗபதி க�ண:�!� ெச=>� பிரா�#தைனதிெரௗபதி க�ண:�!� ெச=>� பிரா�#தைனதிெரௗபதி க�ண:�!� ெச=>� பிரா�#தைனதிெரௗபதி க�ண:�!� ெச=>� பிரா�#தைன    

 

ேவ. 

%+சா தன�எ>)ேத -- அ�ைன 

      %கி�ைன ம�றிைட ?ாித31றா�. 

‘அ+ேசா ேதவ#கேள!’ -- எ�. 

      அலறியU வி%ர=) தைரசா$)தா�. 

பி+ேசறி யவைன�ேபா� -- அ)த� 

      ேபய=) %கி�ைன உாிைகயிேல, 

உ�ேசாதி யி1கல)தா
; -- அ�ைன 

      உலக-ைத மற)தா
, ஒ�ைம?1றா
.  88 

 

‘ஹாி, ஹாி, ஹாிஎ�றா
; -- க;ணா! 

      அபய மபயNன� கபயெம�றா
. 

காியி=� க�
�ாி)ேத -- அ�. 

      கய-திைட Nதைலயி� உயி# மB-தா$, 

காியந�னிற Nைடயா$, -- அ�. 

      காளிக� தைலமிைச நட��ாி)தா$! 

ெபாியெதா# ெபா�ளாவா$, -- க;ணா! 

      ேபச�� பழமைற� ெபா�ளாவா$!  89 

 

‘ச�கர ேம)திநி�றா$, -- க;ணா! 

      சா#கெம� ெறா�வி�ைல� கர-%ைடயா$! 

அ�சர� ெபா�ளாவா$, -- க;ணா! 

      அ�கார அN%;I� ப��ழ)தா$! 

%�கக
 அழி-தி7வா$, -- க;ணா! 

      ெதா;ட#க;ணீ#கைள- %ைட-தி7வா$! 

த�கவ# தைம�கா�பா$, -- அ)த+ 

      ச%#Nக ேவதைன� பைட-%வி�டா$.  90 

 

‘வான-%
 வானாவா$; -- தீ 
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      ம;நீ# கா1றினி� அைவயாவா$; 

ேமான-%
 4<)தி��பா# -- தவ 

      Nனிவ#த� அக-தினி ெலாளி#த�வா$! 

கான-%� ெபா$ைகயிேல -- தனி� 

      கமலெம� Tமிைச 41றி��பா
, 

தான-% � ேதவி, -- அவ
 

      தாளிைண ைக�ெகா;7 மகி<)தி��பா$!  91 

 

‘ஆதியி லாதிய�பா, -- க;ணா! 

      அறிவிைன� கட)தவி; ணக�ெபா�ேள, 

ேசாதி��+ ேசாதிய�பா, -- எ�ற� 

      ெசா��ைன� ேக�ட�
 ெச$தி7வா$! 

மாதி�� ெவளியினிேல -- ந7 

      வான-தி1 பற)தி7� க�ட�மிைச 

ேசாதி��
 ஊ#)தி7வா$, -- க;ணா! 

      �ட#�ெபா�ேள ேபரட1ெபா�ேள!  92 

 

‘“க�ப-தி 3
ளாேனா? -- அடா! 

      கா�7�ற� கடEைள- Zணிட-ேத! 

வ��ைர ெச$?Qடா” -- எ�. 

      மக�மிைச ?.மிய- ZIைத-தா�, 

ெச�பவி# �ழ3ைடயா�, -- அ)த- 

      தீயவ� �ரணிய =ட�பிள)தா$! 

ந�பிநி� னBெதா>ேத�; -- எ�ைன 

      நாணழியா தி�� கா-த�
வா$.  93 

 

‘வா�கி=� கீசைன?� -- நி�ற� 

      வா�கினி லைச-தி7� வ�ைமயினா$, 

ஆ�கிைன கர-%ைடயா$, -- எ�ற� 

      அ��ைட எ)ைத, எ� ன��கடேல, 

ேநா�கினி1 கதி�ைடயா$, -- இ� 
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      �1.வ# ெகா7ைமைய- தவி#-த�
வா$, 

ேத��ந� வானNேத! -- இ� 

      சி1றிைட யா+சியி� ெவ;ெணஉ;டா$!  94 

 

‘ைவயக� கா-தி7வா$! -- க;ணா! 

      மணிவ;ணா, எ�ற� மன+�டேர! 

ஐய, நி� பதமலேர -- சர;. 

      ஹாி, ஹாி, ஹாி, ஹாி, ஹாி!’ எ�றா
. 

ெபா$ய#த) %யாிைன�ேபா�, -- ந�ல 

      �;ணிய வாண#த� �கழிைன�ேபா�, 

ைதயல# க�ைணைய�ேபா�, -- கட� 

      சலசல- ெதறி)தி7� அைலகைள�ேபா�,  95 

 

ெப;ெணாளி வா<-தி7வா# -- அ)த 

      ெப�ம�க
 ெச�வ-தி1 ெப��த�ேபா�, 

க;ணபிரா ன�ளா�, -- த�பி 

      கழ1றிட� கழ1றிட- %ணி�திதா$ 

வ;ண�ெபா1 ேசைலகளா� -- அைவ 

      வள#)தன, வள#)தன, வள#)தனேவ! 

எ;ண-தி லடகாேவ; -- அைவ 

      எ-தைன எ-தைன நிற-தனேவா!  96 

 

ெபா�னிைழ ப�Bைழ?� -- பல 

      �%��%� �%��%� �%ைமகளா$, 

ெச�னியி1 ைக�வி-தா
 -- அவ
 

      ெசUவிய ேமனிைய+ சா#)% நி�ேற, 

N�னிய ஹாிநாம� -- த�னி� 

      QKந1 பய=ல கறி)திடேவ, 

%�னிய %கி1,�ட� -- க;7 

      ெதா>�ப- %+சாதன� 4<)%வி�டா�.  97 
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ேதவ#க
 T+ெசாாி)தா# -- ‘ஓ� 

      ெஜயெஜய பாரத ச�தி!’ எ�ேற. 

ஆவேலா ெட>)%நி�. -- N�ைன 

      ஆாிய 4�7ம� ைகெதா>தா�. 

சாவB மறவெர�லா� ‘ஓ� 

      ச�திச�திச�தி’ எ�. கர�வி-தா#. 

காவ�� ெநறிபிைழ-தா�, -- ெகாB 

      கBயர Eைடயவ� தைலகவி<)தா�.  98 

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

71. 71. 71. 71. 5ம& ெச=த சபத�5ம& ெச=த சபத�5ம& ெச=த சபத�5ம& ெச=த சபத�    

 

ேவ. 

4மென>)%ைர ெச$வா�; -- ‘இ� 

      வி;ணவ ராைண, பராச�தி யாைண; 

தாமைர� Tவினி� வ)தா� -- மைற 

      சா1றிய ேதவ� தி��கழ லாைண; 

மாமகைள� ெகா;ட ேதவ� -- எக
 

      மர���- ேதவ� க;ண�பத- தாைண; 

காமைன� க;ணழ லாேல -- ��7� 

      காலைன ெவ�றவ� ெபா�னB மீதி�  99 

 

‘ஆைணயி� Bஃ%ைர ெச$ேவ�: -- இ)த 

      ஆ;ைம யிலா-%ாி ேயாதன� ற�ைன, 

ேபI� ெப�கன ெலா-தா
 -- எக
 

      ெப;7 திெரௗபதிைய- ெதாைடமீதி� 

நாணி�றி “வ)தி�” எ�றா� -- இ)த 

      நா$மக னா)%ாி ேயாதன� ற�ைன, 

மாண1ற ம�ன#க; N�ேன, -- எ�ற� 

      வ�ைமயி னா�?-த ரக-தி� க;ேண,  100 

 

‘ெதாைடைய� பிள)%யி# மா$�ேப� -- த�பி 
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      5ர- %+சாதன� த�ைன? மாேக 

கைடப�ட ேதா
கைள� பி$�ேப�; -- அ� 

      க
ெளன ஊ. மிர-த �B�ேப�. 

நைடெப. கா;பி �லகீ#! -- இ% 

      நா�ெசா�3� வா#-ைதஎ� ெற;ணிட� ேவ;டா! 

தைடய1ற ெத$வ-தி� வா#-ைத, -- இ% 

      சாதைன ெச$க, பராச�தி!’ எ�றா�.  101 

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

72. 72. 72. 72. அ�ஜுன& அ�ஜுன& அ�ஜுன& அ�ஜுன& சபத�சபத�சபத�சபத�    

 

பா#-த ென>)%ைர ெச$வா�: -- ‘இ)த� 

      பாதக� க#ணைன� ேபாாி� மB�ேப�. 

தீ#-த� ெப���க< வி]I -- எக
 

      சீாிய ந;ப� க;ண�கழலாைண; 

கா#-தட க;ணிஎ)ேதவி -- அவ
 

      க;ணி3� கா;Bவ வி��=� ஆைண; 

ேபா#-ெதாழி� வி)ைதக
 கா;பா$, -- ேஹ! 

      Tதலேம! அ)த� ேபாதினி�’ எ�றா�.  102 

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

73. 73. 73. 73. பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�    

 

ேதவி திெரௗபதி ெசா�வா
 -- ‘ஓ�, 

      ேதவி பராச�தி ஆைண ?ைர-ேத�; 

பாவி%+ சாதன� ெச)நீ#, -- அ)த� 

      பா<-%ாி ேயாதன� ஆ�ைக இர-த�, 

ேமவி இர;7 கல)% -- �ழ� 

      மீதினி1 Tசி ந.ெந$ �ளி-ேத 

சீவி� �ழ�NB� ேப�யா�; -- இ% 

      ெச$?N�ேனNBேய’ென� .ைர-தா
.  103 

 

ஓெம� .ைர-தன# ேதவ#; -- ஓ� 
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      ஓெம�. ெசா�� உ.மி1. வான�. 

Tமி யதி#+சி உ;டா+�. -- வி;ைண� 

      Tழி� ப7-திய தா@�ழ1 கா1.. 

சாமி த�ம� �வி�ேக -- எ�. 

      சா�சி ?ைர-தன Tதக ைள)%�. 

நாN கைதைய NB-ேதா�. -- இ)த 

      நானில N1.�ந���ப-தி� வா<க.  104 

 

பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�பா�சா� சபத�        ��றி����றி����றி����றி��....    
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