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வ#ளிநாயகி சி�றில�கிய� கள&சிய� 
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க�ப� தி�நா# மல� 

ேகாைவ சிரைவ ஆதீன� தவ�தி�. �மர��பர அ"களி� அ�./ைணயா� 

வ#ளி தி��க0யாண நாளி� வ#ளி1ாி� ெவளியி.ேடா�: 

க�ப� இல�கிய� ப2ைண 

2-97H, ஆன�தவ�0 அ�ம� ேகாயி� ெத�, ஆர�வா3ெமாழி - வட�5�, 
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வ#6வ� 2053 � 6 மீனமதி 5 உ ைகந�க�திர� (19-03-2022) 

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

ஓ� 

வ�ளிநாயகி சி�றில�கிய� கள�சிய�வ�ளிநாயகி சி�றில�கிய� கள�சிய�வ�ளிநாயகி சி�றில�கிய� கள�சிய�வ�ளிநாயகி சி�றில�கிய� கள�சிய�    

1. 1. 1. 1. தி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளிய    

வ�ளி�தா' பதிக�வ�ளி�தா' பதிக�வ�ளி�தா' பதிக�வ�ளி�தா' பதிக�    

(ஓைல9:வ"யி0��/ ப" எ<�க�ப.ட =லவ"வ�) 

 

கா�� - ெவ2பா 

நீலவ#ளி� தாேய நிைன�பா �ட�/ைண�ேபா� 

ேவலணிேதா. க�த�மகி� ெம�0யேல - ஞாலமிக 

ஏச�க �)க�0 ைட�கிண? ெவ."ெநா�ேத� 

ஆச�ற நீ@�? அ�#. 

 

அ?சீ� வி��த� 

�ற��ல�தி� வள��தாA� நி�ன/ந� 

      அ�.க�ைண �றி��� காைல 

அற�ெபாிதா� என�க�/� தமிேயைன� 

      தி��ள�தி� அய�தா3 ெகா�ேலா 
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சிற�பைன�/� த�)�மர ெப�மாைன� 

      திைன��ன�/9 ேச��த ேபதா3 

மற�ப��ப� விைளயாட� அ"யவ�பா� 

      தின��ாிB� வ#ளி� தாேய!        1 

 

ஒ�கனவி� என/மன ெவளியி�மைல� 

      �ற�திெயன உண��/ கி�ற 

ெப�ைமநல� ��றாெத� கிண�றிைட 

      ந�னீ@�?� பிற�க9 ெச3வா3 

இ��வைள� க2மயி�ேபா� திைன��ன�தி� 

      பா�மிைசD�? இ��த ந)கா3 

ம�ம0B� 5தள�E மாைல�ைன 

      ேவ3�ைள�ேதா# வ#ளி� தாேய!        2 

 

��றிமணி வட�ெமழி� 5ைடB)ைக� 

      பிர��� மயி� �ல�தி� Fவி 

ஒ�றியசி� றிைடB�நைட ஒயிA�மற 

      வாதமன� உைடய லாேமா 

ெவ�றிவி�ேவ. <வ�தவேம ேவAைடயா� 

      உயி���யிேர விள)�� தி�ைல 

ம�றி�ந"� பா��கினிய ம�மகேள 

      எைனG�ற வ#ளி� தாேய!        3 

 

நி�ன/ைர� ப"நட�பா� ெந<ேவ�ைக� 

      �கெனனநீ# நில�ேதா� ெசா�ல� 

எ�னெபா3ேயா நிசேமாெம3 எனிலவ�ெபா3 

      பக�வ/நீ இய�ற� அ�ேறா 

ப�னக�தி� ந"�தபிரா� விழிமணிேயா� 

      இர2<ெளா�ேற ப/ம� த2E 

ம�ன�மைற தமிழா�க வ��நாளி� 

      உட�பிற�த வ#ளி� தாேய!        4 

 

யா�பிய�சீ� வHவா�� தமிழாA� 

      /தி5?� எைனநி� ேக#வ� 

=�பிைச�த இ?மா�பா� ெபா3Bைர�/� 
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      /ய��ப<த� �ைறதா� ெகா�ேலா 

ேதா�பிI# ஓ� கணியான :�தரேவ# 

      கி��ாியா� /ைவ�/� ெத#6 

மா�பிைச�த ைக�பி"�பா� வண)கவிள� 

      நைககா.<� வ#ளி� தாேய!        5 

 

ஞானவிள�� உடனத�ேப� ஒளியாய 

      சி�திக6� நா<� எ�ைன 

ஈன�ற� க�கிண? ெவ.டவி.ட 

      �க��ன�ேப? எ�றீ வாேனா 

பானல)க2 ேகாகிலேம பசியமர 

      கத�/அைமB� பாைவ ேபா�வா3 

வாகன�/இ� திர��த�வி மன�ேநாவ� 

      களி5�� வ#ளி� தாேய!        6 

 

யாெனா�வ� த�னிமி�த� ெபா3பலேப 

      சிட�/ணி��? இ���� ெசLேவ# 

ஏெனா�க� கிணறைமெய�? இைச�தாேனா 

      அ�தவித� இய�ெபா2 ணாேதா 

காெனா�)கா# பவ�மைனபா� அ��தியதா� 

      �றிபக�� கனிவா3� ெகா�ேப 

மாெனா�கா. "I.பய�த மதைலயா3�� 

      றி9சியி�ேபா� வ#ளி� தாேய!       7 

 

ெத�ெபைன9M� தரஅ�ண கிாிநீெய�? 

      உைர�த�க� திற�க� 5ப�/ 

அ�ெபளி/ ஊ?ெம�ேறா� ெபா3Bைர�/, 

      இ� /ய��ப<�த� அற�தா� ெகா�ேலா 

ெகா�ெபன�கா2 ட��?�E) ேகாதா3,ஐ� 

      ெதாழி0ன�� �னி�/ ேபா�ற 

வ�ெபHநா2 மல��ெபா�."� வள�மாமி 

      மகிHெமழி� வ#ளி� தாேய!        8 

 

ஆையவ" ேவலா�கி� �ைன�/மைல 
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      ெதா?�ந"��� அ�#சா� ேச�த� 

தீையநிக� தி�ேமனி� கவி�க�/� 

      எைனBலக� சிாி�க லாேமா 

ேவையயிக� ெம�0யேதா. ெடாயிலா�� 

      �ற�ேகாதா3 விைனயா� MH� 

மாைறBமா3 அ/கட�த ெம3ய�6 

      மானசி? வ#ளி� தாேய        9 

 

ச)கரமா �னிவI��# மாமிய�# �ாி�த 

      ெத2ணி� தமிய ேனI�� 

இ)ககில� இகழாம� �கH�நல� 

      சிறிதளி�தா� ஏ�ற� க2டா3 

ெகா)கவிழிக� பகநா.<� �மாிமன� 

      ெம0யஅயி� �க�ேதா# ேச�வா3 

ம)களக� யாணச�� தர@ப� 

      ம���ற வ#ளி� தாேய        10 

 

தி�ைலம�றி� வானவ�� �னிேவா�� 

      ெதாழந"�பா� தி��க. ேசைய 

வ�ைலநிக� �ைல�/ைணயா� மய���H 

      நீலநிற வ#ளி� தாைய 

ெந�ைலநக�� க�மார� க�கிண�றி� 

      நீ�ெப?வா� நிக��/� பாட� 

ெசா�ைலநனி� க�/மவ� எ�ேலா���� 

      சிறிேதI� /ய� றாேத.        11 

(��றி�?) 

-------------- 
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2. 2. 2. 2. தி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளிய    

வ�ளிய�ைம ப�சக�வ�ளிய�ைம ப�சக�வ�ளிய�ைம ப�சக�வ�ளிய�ைம ப�சக�    

(ச�தி பிாி�க�ப.ட/) 

 

கா�� - கழி�தாழிைச 

ம�I� ஏன� வன�/ைற வ#ளி ேம� 

ப�I ெச�தமி�� ப&சக� பா<ேவ� 

மி�I� ேவைல விள)� எழி� ேதாைகேயா< 

உ�Iகி�றன� ஊ? ஒழி�/ உ3யேவ 

 

� - க0நிைல�/ைற 

ெபா�னாட� த� ம)ைக மய� ெகா2< ேநாவ� ெபா��பா6� ேவ# 

உ� ஆைச ெகா< வ�/ உைன� ெத2ட� இ<� வ2ைம உளதா� எனி� 

க�னா/ எைன� ெதா2ட�ட� ைவ�திட9 ெசா�ல� கட� அ�லேவா 

ெத�னா< �க� ேவ#வி மைல தர வ�த சி? க�னிேய!  1 

 

நி� தா# வி����? உன�கான பல பாட� நித� ஓ/ேவ� 

��றாத ேபரரைச ெகா< வா"ட� காண� ேகா/ அ�லேவா 

ம�றா<வா� த�த மகனான �கI�� வல ேமவி வா� 

எ� தா3 என� ெத2ட� இ<வா� த� உயி� ேபாA� எழி� வ#ளிேய  2 

 

இத� ஆயிர) ெகா2ட மல� /�? ைகேயா< எ� எதி� வ�/ எைன� 

பதறா/ களி5ர ைவ�கி�ற நா# எ�? பகரா3 ெகாேலா 

மதேவ6� மன� நா6� எழி� ஒ�? �மேரச� மய� வி&சிேய 

நித� நா" உ�க� தைழ�கி�ற �H நீல நிற வ#ளிேய!  3 

 

வ&சி�/ வாH� பிண���ற தீேயா� �� மத மி&சலா� 

அ&சி� தவி�கி�ற தமிேயI� மகி�5ர அ�# ெச3ைவேயா 

த&சி� சிற�/#ள �ைனேவ� அணி�தா<� ந)ேகாIட2 

ெகா&சி� �A)க� �A)க9 சிாி�கி�ற �றவ#ளிேய!  4 

 

நிகாி�றி உய�கி�ற க�மார ெநறி ெகா2< நி�பா�தைம9 

சக� எ)�� நி� ைம�த� எ�? ஓதி<� த�ைம தவறா�ேமா 

கக� எ�? வ"வா� ெகா< அாி ெகா�?ளா� ேவP கழலாளனா� 
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�க� /�? ��ேகச� உயி� ேபாA� உய�வான �னவ#ளிேய!  5 

 

� பய� 

வன ேவட� ெதாH ம�ன� மைன ெகா)ைக அ�/2< வள�வ#ளிைய� 

கன ேவP வன ேம�� ஒ� ெதா2ட� Qவ�கி�ற கவிஐ�/ேம 

மன ேவைலயிைட ம�I கலமாகிட� ெப�ற வா�வாைர9 

சின ேவல� அ�# ைம�த� என ஓ/� மய� அ�ற சிவேலாகேம 6 

(��?�) 

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

3. 3. 3. 3. வ!ண# சரப� த!டபாணி அ&களி� ம�க வ!ண# சரப� த!டபாணி அ&களி� ம�க வ!ண# சரப� த!டபாணி அ&களி� ம�க வ!ண# சரப� த!டபாணி அ&களி� ம�க     ேகாபாலச)�திர� ேகாபாலச)�திர� ேகாபாலச)�திர� ேகாபாலச)�திர�     

சசசச. . . . ச!)கதாச பி�ைள இய�றியச!)கதாச பி�ைள இய�றியச!)கதாச பி�ைள இய�றியச!)கதாச பி�ைள இய�றிய    """"வ�ளி அ�ம� வ�ளி அ�ம� வ�ளி அ�ம� வ�ளி அ�ம� பதிக�பதிக�பதிக�பதிக�""""    

(ச�தி பிாி�க�ப.ட/) 

 

கா�� 

ெச�தி� நக�9 ேசவலவ� தி2ைம� �ய�கிாியி� 

��தி ஆன�த�ற� ெபா�� எH/& - :�தர&ேச� 

ெகா)ைக� �றமக#பா� 5?த�� நீலநிற 

ம)ைக ெப�ற ��கண� காவ�. 

 

� 

மயிேல �க� �ண� மாதரேச! திக� வா�தியி� 

/யி� ஓ� அாி வல� க2ணினி� ேதா�றிய :�தாிேய! 

அயிலா� வசி விழி9 சி�பைரேய! எைன ஆ2ட�#வா3 

�யிேல! அ�.கடேல! ெச�தி� ேம�) �ற வ#ளிேய  1 

 

மைறB& சகல �ராண)க6� �க� மாமணிேய! 

பிைறயிைன� ேபா� மிளி�) கவினா� �க� ெப2 அனேம! 

ெபாைற நிக�� தன மானா� �ய)க# �ண� விரக) 

�ைற ��?� தீ��த�#வா3 ெச�தி� ேம�) �ற வ#ளிேய!  2 

 

ேச விைட ஏறிய க)காதர� ெப�ற ேச�த�ட� 

நீ விைளயா"<� ேபா/ உைர�/ எ� மி" நீ�க� எ�ேறா? 

பா விள��� �லேவா� இைமேயா� /தி ப2P மிேன! 
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5விள� ெத)� வள� ெச�தி� ேம�� �ற வ#ளிேய!  3 

 

சீல� ெபா0�த அ�#மாாி ெப3B� தின� உளேதா? 

ஆல� ெபாசி�/ அ�#வா��� உபேதசெம3 அ�? உைர�த 

ேவ� அ��ய� ெப�மா� நிைன� கானக ேம� /தி��� 

ேகால� ெபா��/ அரேச! ெச�தி� ேம�) �ற வ#ளிேய  4 

 

ேதாம? சீ�� களப9 சா�/ E2 �ைல� ேதாைகய� த) 

காம ெவ#ள�/ அமி��/ இ���றிட/ எைன� கா�த�#வா3 

தாமைரயாசன�ேதா� அழ� �."ய ச2�க� ேச� ேகாமளேம! 

எழிலா� ெச�தி� ேம�) �ற வ#ளிேய!  5 

 

மி�னைல அ�ன ெபா3யாகிய வா�ைவ வி���� யா� 

உ� இ�தா. கமல� /தி�/ எ�தின� உ3�வேனா 

ப�னி�ேதா. �க� சி�ைத�� இைச�தி.ட பா� அைனயா3 

ெகா�னிைமேயா� நக� ேந� ெச�தி� ேம�) �ற வ#ளிேய!  6 

 

வாரணி ெகா)ைக மி�ேன! அ�ப�� காய மாவாைச தைன� 

Eரைண ஆ�கிய அ�நாளி� பிற)க� �ாி�த�6) 

காரணி த� ம�மகேள ச�?� த� க2களினா� 

5� அைணB�ப" பா� ெச�தி� ேம�) �ற வ#ளிேய!  7 

 

இ�? ஓ� சிறி/ இர)கா3 ஆகி� எ�நா# இர)�ைவேய 

ந�? ஓ)�� வி�0ைன� ேபாA� திக� Qத� நாயகிேய! 

ெபா� ேதா< அணி �ைழ9 ெச�விேய! எ)�� �ர�த �ண� 

��ேற! இர�தினேம! ெச�தி� ேம�) �றவ#ளிேய!  8 

 

/3ய மைற� ெபா�ேள! ெதா2ட� உ#ள� ெதா? நில�& 

ெச3யவேள! சிவ�பா� /வ� வாB#ள தீ) கனிேய! 

உ3ய நி�றா# அ�றி ஓ� ெபா�# ேவ?ளேதா உ?க2 

ெகா3ய� ேவ2<� ெப�ைம9 ெச�தி� ேம�) �றவ#ளிேய!  9 

 

ேவத9 சிகாமணியா ��ேகாெனா< மி�க �க�� 
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பாத9 சேரா�க) கி2கி2 எ�? ஒ0ட� பால� �" 

மீ/9 சி�த�/ட� வா��ற9 M.<த� ேவ2<� அ�ப� 

ேகாத9ச� தீ��த�#வா3 ெச�தி� ேம�) �ற வ#ளிேய!  10 

 

பய� 

ப2 �ளாி� ெபா� வா� ேகாபால ச��திர� F�9 

ச2�கதாச9 சி?வ� சா�? தமி� - உ2ைமBட� 

வி2டவ� மிகான�த ேம�வ/� அ�லாம� 

ச2டனிட& ேசர� நிச� 

(��?�) 

++++++++ 

4. 4. 4. 4. ெச*� கவி#ெச�ம+ திெச*� கவி#ெச�ம+ திெச*� கவி#ெச�ம+ திெச*� கவி#ெச�ம+ தி....,,,,. . . . ஆ.)கனா  இய�றியஆ.)கனா  இய�றியஆ.)கனா  இய�றியஆ.)கனா  இய�றிய    

வ�ளிநாயகி கவச�வ�ளிநாயகி கவச�வ�ளிநாயகி கவச�வ�ளிநாயகி கவச�    

 

கா�� 

வ#ளி கவச� வH�த விநாயக� 

/#ளி வ�வா� /ைண 

 

த� இ9சா ச�தி தகவட� வ#ளிேம� 

எ� இ9ைசயி� கவசேம பாட - ��னிய எ� 

பா� அ�� ெகா2< இவ2 பா0�பா� த2அ�ைள 

ேவல� �னித� விைழ�/ 

 

0+0+0+0+    

அ�மா தாேய அ�) �ற வ#ளிேய! 

இ� மாநில�தி� என�� உைன அ�லா� 

வியனா� ந�?ைண ேவ? எவ� உ2ேட 

அயனா� த)கா3! அைலமக# மகேள! 

மாலவ� க2ணா� மட�பி"ேய! எ�  5 

பா� அவ� ேநர� பா��தி��பாேயா 

தாேய மற�தா� தனய� எ� ெச3ேவ� 

நீேய விைர�/ எ� ேநாினி� வ�க! 

நா� அ�கைரயா3 நய�/ைன அைழ�ேத� 

கான� �ற�தி க"தினி� வ�க!  10 
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அைன நீ ய�ேறா அய��ப/� அழேகா 

எைன நீ கா�க இனிேத வ�க! 

கா��� மர� உ� கன மர� அ�ேறா 

ேநா��� எளிய� எ� ேநாவற வ�க! 

ம" உன�� ஆேமா மாதா ெகா"ய  15 

மி"தைன ஒழி�க மிளி��/ நீ வ�க! 

வ�ெதைன� காவா3 வனிதா மணிேய! 

சி�தைன� �ழ�ப� தீ��திட வ�க! 

உ9சி தைனேய உவ�/ நீ கா�க 

ெம9சி எ� 5�த� ேமலா3� கா�க  20 

 

சிர�தைன நீேய சிற��ட� கா�க 

பிைற Qத� த�ைன� ேபணி நீ கா�க 

க� விழி ந�ைம� கனி�/ நீ கா�க 

இ� ெசவி த�ைம இனிேத கா�க 

நாசிைய� தாேய நய�/ நீ கா�க  25 

ேபசி<� நாைவ ேபணிேய கா�க 

ெசLவித� வாெயா< ேச��/ நீ கா�க 

அLவிய� இ�றி அ2ண)க# கா�க 

ஈ?ட� ��ப�/ இ� ப� கா�க 

D?ட� விள)க விய� �ர� கா�க  30 

 

ேபணிேய நி�? எ� பிடாிைய� கா�க 

மாணிய கH�திைன மகி��ட� கா�க 

ம��ய� இர2<� மா2�ட� கா�க 

��ப" நி�ேற ��ைக கா�க 

மணி� க."ைனேய மாதா கா�க  35 

அணிவிர� ப�/ட� அட� நக� கா�க 

தட மா�பிைனB? தன�ட� கா�க 

பட� �/கிைனேய பாி�ட� கா�க 

எ��க# யாைவB� இைண�ேத கா�க 

அ��ட� =ைளைய அ�ைனேய கா�க  40 

 

ெப�வயி�றிைனேய ேபணி நீ கா�க 

உ? மத� உ#6?�� உவ�ேத கா�க 
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/"�தி<� இதய� /ல�கமா3� கா�க 

ந"�த� இ�றி எ� ந�0ைட கா�க 

உ�திB� உேராம� ப�திB� கா�க  45 

இ�திாிய& சா� இ��றி கா�க 

அ��றி ேமலா� அ��� கா�க 

அ�கைரயா3 �த� அைனேய கா�க 

பி.ட� இர2<� ேபணிேய கா�க 

ஒ."ய ெப��ெதாைட உவ�ேத கா�க  50 

 

�." இர2"ைனB� �ைன�ேத கா�க 

ெந."ய� கா�க# நீேய கா�க 

கP�கா� இர2<) கனி�ேத கா�க 

அPகி வ�/ அ�பா3 அ"கைள� கா�க 

கா� விர� ப�/� க"ேத கா�க  55 

ேம�உ? நக)க# மிளி��திட� கா�க 

�தி�கா� இர2<) �றி�ேத கா�க 

கதிேச� உ#ள" கண�கா3 கா�க 

உட� நல� ேக."I�� உ?ேநா3 பலவா� 

உ?ேநா3 யா�ேம ஒழி�திட� கா�க  60 

 

தைலவ0 கா39ச� த<ம� க2வ0 

ெதாைலயா மா�த� ெதாட��தி<� இH�� 

க< மா�� வ0 க."ய சளிB� 

ம<வா� வயி�றினி� ம2"ய ேநா3க# 

ெதாடரா/ எைன நீ /ணி�ேத கா�க  65 

அட� மல9 சி�க� அட)கா� கழி9ச� 

�தி� ெகாதி��ட� 5< ச��கைர ேநா3 

ைக கா� �ைட9ச� க2"<� :6�� 

ம2"ய =�திர� ேகாளா? இைவBட� 

�2 ெபா" க."க# பிளைவ ேபா�றைவ  70 

 

க2படா/ ஒழி�திட� கனி�ேத கா�க 

�தி/ �திதா3 �ற�ப<� ேநா3க# 

எ/வாயிI� நீ இர)கிேய கா�க 

உரக� ேத6ட� ஒ�திக# Eரா�  75 
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சிறகா வ2<க# ேச��த ப�Aயி�களி� 

விட�தா� அ"ேய� ெவ�பி விடாம� 

திட� ேதா<ட� நீ தின�) கா�க 

பி�0 Mனிய� ேப3க# ைபசாச� 

/#ளி� திாிB� /.ட ேதவைதக#  80 

 

இவ�றா� இைட1? இ�றிேய கா�க 

வ&சைன ஏவ� ைவ�� இைவ எ�பா� 

அ&சிேய விலக அ�ைனேய கா�க 

ெக&சிேன� உ�ைன� கி."ேய கா�க 

ம�திர� ய�திர� மாதா அறிேய�  85 

த�திர நிைலக# தாேய ெதாிேய� 

உ� அ��டேன உைன நா� /தி��� 

ெத#ளிய நிைலயா� ேதவிேய கா�க 

ேவலவ� ெந&சி� விள)கி நி�பவேள 

பாலக� எ�ைன� பாி�ட� கா�க  90 

 

மைலமக# ெம9:� ம�மகேள கா�க 

நிைலதைன ஓ��/ நிைன�/ எைன� கா�க 

விH� ெதா�தியனா� விநாயக� த�னி� 

ெகாH�திேய எ�ைன� �ண�ட� கா�க 

ேவலவ� வல�/? வியனா� ந)கா3  95 

காலைன விர."� கனி�ட� கா�க 

க�த� உள�/ைற காாிைகேய நீ 

உ�ற� சி?வைன உவ�ேத கா�க 

பர2 மிைச நி�? பறைவ ஓ."ய நீ 

அர2 என நி�? இட� அைன�/� ஓ.<க  100 

 

வ&சக� ேபய� வய�படா/ எ�ைன 

5ட இ��ேத �"ைய� ெக<��� 

5டா�பா� எைன� ெகாடா/ கா�க 

ெகா#ைள அ"�/ எைன� �ைல�திட விைழB� 

ச#ைளய� ெவ�/ சா�பலா3� ேபாக  105 

ந�லவ� ேபா�? ந"�/ எைன வா.<வா� 

நி�லா/ ஒழி�/ நீறா3� ேபாக 
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வ��க# ெச3ேத வ� வழ�கா<� 

��பA� ஒழி�/ ேகா�� அழி�தி<க 

இைட1? எ�?� என�� இவ2 �ாிB�  110 

 

மைடயைர வா." மக� எைன� கா�க 

ச2"ய� எனேவ த��கி� திாிB� 

வ2டைர வா." வைத�/ ஒழி�தி<க 

Mழ இ��ேத M�9சி ெச3ேவாைர 

பா�ப<�தி<க பாலைன� கா�க  115 

ச�ேற மா�த� ச)கிைன அ?��� 

எ�தைர உடேன எாி�/ அழி�தி<க 

ஏறி விH�ேத இ��பைத9 :�.<� 

மீறிய தீயைர மிதி�/ அழி�தி<க 

சாைடக# ேபசி9 சள��ாிவாைர  120 

 

நீ< அயிலாேல நீ அழி�தி<க 

ெசா�0B� தி��தா� /���ண� த�ைம 

எ�ைலயி� ஓ39சி எாி�/ அழி�தி<க 

வாயி0� 5" வ��க# ேப:� 

ேபயைர9 சி�னா பி�ன� ஆ��க  125 

ெக<�பேத ெதாழிலா3� கிள��/ எHவாைர 

க<��ட� வா."� கன� எாி�தி<க 

எளியாைர வா.<� வ0யாைர வா.<க 

பழிபல 5.<� பாவிைய நீ�?க 

ெவ."யா3� திாிவா� ேவதைன ஊ.<வா�  130 

 

எ�தி� திாிவா� இ��பைத9 :�.<வா� 

க�தி� திாிவா� க2டைத9 :�.<வா� 

அ�தைன ேபைரB� அயிலா� ��/க 

ெந&ச� �2 பட நீ.Rர� ேப:� 

வ&சைர உடேன மா.<க ேவலா�  135 

மா.<க மா.<க மய)கிட மா.<க 

வா.<க வா.<க வா"ட வா.<க 

க." உ�.<வ� ைககா� �றிபட 

ெவ." உ�.<� விய� மி� ேவலா� 
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பைகவ� யாவைரB� பதறிட வா."�  140 

 

தைக அண)ேக நீ தனயைன� கா�க 

கா�க� கா�க க<�பக� த�னி� 

கா�க� கா�க க)�� �Hவ/� 

அ�தியி� ச�தியி� அ��ட� கா�க 

ஏம� சாம� இனிேத கா�க  145 

D."A# கா�க ெவளியிA) கா�க 

Dதியி� வாகன� மீதிA� கா�க 

வ2"யி� ேமாதா வைகயினி� கா�க 

�2ெடறி �ழ�ப)க# ெகா<ைமயி� கா�க 

வார�தி� ஏH நாளிI� கா�க  150 

 

ஆறி� மாத� அைன�திI) கா�க 

ேகாைடயி� பனியி� �ளிாிA) கா�க 

க<��ய� கனமைழ த�மிA� கா�க 

ெவ#ள� இ"யி� மி�ன0� கா�க 

க#ள9 சி?நாி காிஅாி �0க#  155 

கர" ம�றாய கா.< வில)�க# 

நா3 �தலா3 நா.< வில)�க# 

� வைக� ேதா�ற� ஏ� வைக� பிறவி 

எ2ப�/ நாA இல.ச)க# ேயானி 

உயி� வைகயாA� ஊ? ேநராம�  160 

அய�வற நி�? எைன அ�ைனேய கா�க 

சரண� சரண� தாேய சரண� 

அரண� நீேய அ�ைனேய கா�க 

கா�த�# எ�ேற கழ0ைன பணி�ேத� 

பா��த�# க2ணா� பா��த�# அ�மா  165 

வாழி! வாழி! வ#ளி� தாேய! 

ேகாழிB� வாழி! 5� அயி� வாழி! 

ேவலவ� வாழி! விய� அ�# வாழி! 

மாலவ� மக# நீ வாழிேயா வாழி!  169 

(((()�.�)�.�)�.�)�.�))))    

------------------------------------------------------------    
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5. 5. 5. 5. தி��ேபா1  &தி��ேபா1  &தி��ேபா1  &தி��ேபா1  &. . . . ேகாபா+ நாயக  பதி�பி�த ேகாபா+ நாயக  பதி�பி�த ேகாபா+ நாயக  பதி�பி�த ேகாபா+ நாயக  பதி�பி�த ((((கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 1914)1914)1914)1914)    

வ�ளிய�ம� ஆயாேலா23� �றவ�சிவ�ளிய�ம� ஆயாேலா23� �றவ�சிவ�ளிய�ம� ஆயாேலா23� �றவ�சிவ�ளிய�ம� ஆயாேலா23� �றவ�சி    

 

(ச�தி பிாி�க�ப.ட/) 

கா�� - ெவ2பா 

கா� உல�� E�லைக� கனி�கா3 வல� வ�த 

சீ� உல�� ேபா@� ேதவி என� - தா� �ைன�த 

ம)ைக வ#ளி நாயகியி� மா /ர�ைத பா<த��� 

/)க ஐ)கர� தா# /ைண 

 

�ற� 

தினெத�தினா தினெத�தினா தினெத�தினா தினனா 

      ெத�னாதி னாதினனா தினெத�தினா தினனா 

 

சி�த�க# வா�மைல அ�கி� சிற�த ந�லவன�தி� 

      ேதவி வ#ளிமா� வயி�றி� தி���வா3 அைம�தா# (தின) 

மா� வயி�றி� வ�/தி�த வ&சி�ற வ#ளி 

      வா� அமி�த� ேவ2" அவ# வா3 வி.டHகAேம (தின) 

 

ந�பிராஜ� ேசைனக6� ந�ல ைம�த� தா�� 

      நா" அ�த வன�தனிேல ஓ"வ�தா� அவ�க# (தின) 

வன ேவ.ைடயா" அவ� வ�கி�ற ேபா/ 

      வ#ளி பசியா� ெம0�/ /#ளி அ�தாேள (தின) 

 

அH�ர� ேக.ட ேவட� ஆ9சாிய) ெகா2< 

      அதி /ாிதமாக வ#ளி அ�கி� வ�/ நி�? (தின) 

மா� வயி�றி� வ�/தி�த வ&சிதைன� க2< 

      மறவ� அவ� மைனவியவ# வாாிெய<�/ அைண�தா# (தின) 

 

வாாிெய<�/� அவ# ம" மீதி அம��தி 

      வ2ண �க�தா� /ைட�/� க2ைண ��தமி.< (தின) 

வா� கா/ =���வி வ"�க6& ெச3/ 

      வா��தி வ#ளி எ�? ெசா�0� ேப�மி.டா� அ�ேபா (தின) 

 

ஒ3யார ெந�றியிேல :."க6) க." 
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      ஓைசB#ள த2ைட ெகாA: பாத�தி� அணி�/ (தின) 

தளராம� பசி யா�றி� ைதய� வ#ளி த�ைன 

      தா� இ���) �"ைச��#ேள ெகா2< ெச�றா� அ)ேக (தின) 

 

வ�ண� ெபா� ெதா."0ேய மாதரைச வள��தி 

      வைக வைகயா3� தாலா." மகி��தி<�தா� அ�ேபா (தின) 

மணி �A)�� ெதா."0ேல மா� ஈ�ற மக6� 

      மாய நி�திைர ெச3/ பி�� Fய க2 விழி�தா# (தின) 

 

வாாிெய<�/� �ற�தி ம" மீதி� வள��தி 

      வா� /ைட�/ ��தமி.< வ#ளியைர� ெகா&சி (தின) 

நா# ஒ� ேமனிBமா3 நல�டேன வ#ளி 

      நாயகிB� ேவலவ��� மீறி வள��தாேள (தின) 

 

ஓரா2< ஈரா2< =வா2< ெச�? 

      உய��த ந�ல ச�திர� ேபா� ஓ)கி வள��தாேள (தின) 

ஐ�திரா2< வய/ த�னி� ெகா&சி விைளயா" 

      ஆறிர2< வய/தனி� �ற�5ைட ஏ�தி (தின) 

 

ெகா&சி ெகா&சி� �றி உைர�/� ேகாைத வள�நாளி� 

      ெகா�பைனயா# வ#ளியைர� திைன� �ன�/�� அI�ப (தின) 

ஏH ேப� அ2ணமா�க# இவ# அ�கி� வ�/ 

      இள)ெகா"யா# வ#ளியைர� திைன� �ன�/�� அைழ�க (தின) 

 

ந�லெத�? அ2ண��� நாயகியா# உைர�/ 

      நட�தாேள இைட �A)க ந)ைகய�� அ�ேபா (தின) 

கா< ெவ." �# ெபா?�கி� கதி�/ திைன� �ன�தி� 

      க�னி வ#ளி ஆயாேலா.ட� க<கி நட�தாேள (தின) 

 

ேம< ெவ." �# ெபா?�கி விைர�த திைன� �ன�தி� 

      ெம�0 வ#ளி ஆயாேலா.ட ெம�ல நட�தாேள (தின) 

ெகா&சி� தைழதா� ஒ"�/� ெகா�றவ�க# ேவட� 

      ெகா�பைனயா# வ#ளிய���� பரைண க." அைம�தா� (தின) 

அ2ணமா� அைம�/ ைவ�த அழ�#ள பரணியி� 

      அ�ைம வ#ளி நாயகிB� ஆயாேலா." இ��தா# (தின) 
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ேதவார� 

க#ளரா� அ:ர� காலா க)ைக ேவணிய���� பாலா 

�#ளி மாமயி� ஏ?� �னிதேன ேபா@ேராேன 

வ#ளி நாயகியா# கா�த வளைம ேச�திைன� �ன�தி� 

ெத#6 ந��ற�ைத� பாட� ேதசிகா அ�# ெச3வாேய 

 

�ற� 

ப�தினியா# வ#ளிய�� பரணதிேல ஏறி 

      பரமசிவ� த� அ�ளா# ஆயாேலா.<கி�றா#  (தின) 

சிவ��� கவ2 அதைன9 ெச)ைகயினா� எ<�/ 

      ேதவி வ#ளிநாயகிB& சீ�கிரமா3 எறி�தா#  (தின) 

த)க� கவ2 எ<�/� ைதய� அ�த வ#ளி 

      த�ைதைய� ேபா� வா3திற�/ ஆயாேலா.<கி�றா#  (தின) 

 

ஆய� கிளி நீல�கிளி ஆலாேலா ஆேலா 

      அ9ச�#ள ப9ைச� கிளி ஆலாேலா ஆேலா  (தின) 

�/ நீ�� கிளிகளா� ஆலாேலா ஆேலா 

      F/ வ�ண� E9சிகளா� ஆலாேலா ஆேலா  (தின) 

 

ெவ#ைள வ�ண� கிளிகளா ஆலாேலா ஆேலா 

      வி��/ ேமB� E)கிளிகா# ஆலாேலா ஆேலா  (தின) 

ப9ைச வ�ண� E)கிளிகா# ஆலாேலா ஆேலா 

      பற�/ ேமB� E)கிளிகா# ஆலாேலா ஆேலா  (தின) 

 

சி.< ந�ல ��விகளா ஆலாேலா ஆேலா 

      சி? ��வி ெப�) ��வி ஆலாேலா ஆேலா  (தின) 

மயினா� ��விகளா, ஆலாேலா ஆேலா 

      ம&ச. ��விகளா ஆலாேலா ஆேலா  (தின) 

 

கா�கா3 கH�களா ஆலாேலா ஆேலா 

கா."� வாH� ப.சிகளா ஆலாேலா ஆேலா  (தின) 

ெகா��களா ேகாழிகளா ஆலாேலா ஆேலா 

ேகாகில)க# அ�ன)களா ஆலாேலா ஆேலா (தின) 
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ப.சிகளா பறைவகளா ஆலாேலா ஆேலா 

பற�/ ேமB� E)கிளிகா# ஆலாேலா ஆேலா  (தின) 

அ�ன)களா மயி0ன)கா# ஆலாேலா ஆேலா 

அழ�#ள ேகார)களா ஆலாேலா ஆேலா  (தின) 

வ#ளின)கா# �யி0ன)கா# ஆலாேலா ஆேலா 

வன�தி� ேமB� ப.சிகளா ஆலாேலா ஆேலா  (தின) 

 

ேச��/� அவ# ஆயாேலா."9 சி�ைத மிக� களி�/ 

      திைன� �ன�தி� ேதாழிBட� தானி���� ேவைள  (தின) 

ஆயாேலா.<� வ#ளி �ர� அறி�/ வ"ேவல� 

      அ��னிவ� தைம அைழ�/ ஆேலாசைன ேக.<  (தின) 

 

மயிேலறி� தி�நீறி.< வ"ேவல� தா�� 

      மா/ வ#ளி திைன��ன�தி� வ�/ நி�றா� அ)ேக  (தின) 

வ#ளியைர� க2<� அ�ேபா வ"ேவல� மய)கி 

      மன� இர)கி வா��ைத ெசா�0 வ"ேவல� நி�றா�  (தின) 

 

��தக�ைத மா�ற"��� ெபா�கா0� அழ�� 

      E&சில�� த2ைடக6� ெபா�T0 அழ��  (தின) 

���பி� உைழ காதழ�� ��பதன�தழ�� 

      ேகா�த ��/ சர� அ/ ேபா� ெகா�பைன ப�லழ��  (தின) 

 

�<�க�E இத� அழ�� ��/ நிக� ப�A� 

      ெமா3 �ழ0� தி�ேமனி அனி9ச� E நிக����  (தின) 

அழைக� க2< ேவ� ��க� ஆைச மிக� ெகா2< 

      அ�ைம வ#ளி நாயகிைய அழ� மண� �ாி�தா�  (தின) 

 

மாைலயி.< வ"ேவல� மன மகி��/ அ�ேபா 

      மா/ வ#ளிBடனாக வ�தா� தி��தணிைக  (தின) 

வ#ளி �ற� பா"னவ� வ"ேவல� அ�ளா� 

      மாறாம� ைவயக�தி� வாழி வாழி வாழி  (தின) 

 

வ#ளிய�ம� ஆயாேலா.<� �றவ&சி ��?� 

---------------- 
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6. 6. 6. 6. கலஹாகலஹாகலஹாகலஹா, , , , ெந+ல�ைப எ5ெந+ல�ைப எ5ெந+ல�ைப எ5ெந+ல�ைப எ5. . . . அழகிாிசாமி இய�றியஅழகிாிசாமி இய�றியஅழகிாிசாமி இய�றியஅழகிாிசாமி இய�றிய    

வ�ளிய�ம� ��மிவ�ளிய�ம� ��மிவ�ளிய�ம� ��மிவ�ளிய�ம� ��மி    

(ச�தி பிாி�க�ப.ட/) 

 

வ#ளி�ெகா" தனிேல வ#ளிய�ம� 

வ�/ பிற�தாளா� அைத� க2<ேம 

அ�த ந�பி ம�னI� சி�ைத மகி��தாரா� (��மி) 1 

 

�ற��ல� தனிேல வ#ளிய�ம� 5" 

வள��தாளா� ஜாதி �ைற�ப"ேய 

திைன வன� ெகா�ைல� காவA� ெச3தாளா� (��மி) 2 

 

ஆேலால� எ�? ெசா�0 வ#ளிய�ம� 

அ�பா3 பா<வாளா� அ)� அ2" வ�கி�ற 

ப9சிகைள கவ2 க�0னா� ஜாவாளா� 3 

 

பர2 மீதினிேல வ#ளிய�ம� ப9சகிளிேபால 

அ)� பற�/ வ�கி�ற ப9சிகைள 

கவ2 க�0னா� ஜாவாளா� 4 

 

ேவ#வி மைல9 சார0ேல வ#ளி 

திைனவன� காவ� ெகா�ைலயிேல 

நாரத�� அ)� வ�தாரா� வ#ளி 

ந)ைக மி�னாைளB� க2டாரா� 5 

 

நாரதைர� க2< வ#ளிய�ைமB� 

சரண� எ�? பணி�தாளா� ம)கலேம 

ெசா�0 நாரத�� வா��தி விைடக6� த�தாரா� 6 

 

இ�கானக� தனிேல நீB� ேதாழிB�மா 

காவ� �ாி�திட காரண� ஏன�மா 

எ)க# ஜாதி �ைற�" காவ� �ாிகிேற� 

ச�ேதக� ஏ/� இ�ைல ஐயா 7 



20 

 

 

கHகாசல� வாH� க�தI�� 

உ�ைன க�யாண� ெச3ேவா� எ�றா� 

நீ)க# சி�ைத� கல)காம� வ�த வழி ேத" தி��பிேய 8 

நீ)க# ேபா)க# எ�றாளா� 

 

அ�த க�தI��� என��� 

நாரதேர க�யாண� ெச3திடேவ 

காத� Dசி ஒ�? ேகதார� 

பா"ேய க.ைட அவி��தீேரா 9 

 

அ�த க�தI��� உன��� 

வ#ளிைய க�யாண� ெச3தி<ேவ� 

எ�? சி�ைத கல)காம� வ�த வழி ேத" 

தி��பி வி.டாரா�  10 

 

ெச�F� வ"ேவ� க�தேன 

எ�?ேம ேசவி�/ அ" பணி�தா�� 

ம)கள� எ�?ேம ெசா�0ேய க�தI� 

வா��தி விைடக6� த�தாரா� 11 

 

மாவன� தனிேல திைன வன� காவ� 

ெகா�ைலயிேல க2< வ�ேத� 

ஒ� E)ெகா"யாைள நீ)க# 

ெச�? பறி�திட ேவPைமயா 12 

 

ேவ#விமைல அ�த சார0ேல 

வ#ளி திைன வன� காவ� ெகா�ைலயிேல 

க2< வ�ேத� ஒ� E)�யிேல 

தா)க# ெச�? பறி�திட ேவPைமயா 13 

 

ந�பி ம�ன� மகைள ச2�க� நா"ேய 

வ�தாரா� ஒ� ேவடேன ேபால @ப� 
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எ<�/ மாைன� ேத"ேய வாராரா� 14 

 

அ" வ#ளி� ெகா" மாேன எ�Iைடய 

மா� இ)� வ�தத" வ�த/ ெம3யானா� 

த�திட" எ�? வா��ைதக# ெசா�னாரா� 15 

 

மாைன� ேத"ேய வ�தவேர மதி ெக.< நீB� 

ேபானீேரா மா� எ)� ெச�றேதா 

நீ� இ)� ேத<றீ� மதி ெக.< நீB� ேபானீேரா 16 

 

எ�த� மாைன� தராவி"� நாI� 

ேபாதி�ைல வ#ளி� ெகா" மாேன 

அ�த மார� ெச3B� வாதைனயா� 

மய�க� ஏ?த" ேதேன 17 

 

மாைன� ேத"ேய வ�தவேர மதி ெக.< 

நீB� ேபானீேரா எ)க# அ2ண� வ�� ேவைளயா9: 

அடா பாவி அI�� வா��ைதக# ேபசாதடா 18 

 

அ" வ#ளி� ெகா" மாேன ெச�ேதேன 

எ�த� மா� மா� இ)� வ�த/ 

எ�? வா��ைதக# ெசா�னாரா� 19 

 

திைன வன� காவ� ெகா#ைளயிேல 

இ)�� ேச"B� நாI� இ��ைகயிேல 

மாைன� ேத"ேய வ�த ேவடா இ�ேபா 

மதி ெக.<� நீB� ேபானிடடா 20 

 

மாைன� ேத"ேய வ�தவேர 

வ#ளிய�ைமைய� க2< மய)கினீேரா 

உ)க# ச�பவ� ப0யா/ ேபா)க# எ�? 

வ#ளி ச�ேதாச மாகேவ ெசா�னாளா� 21 
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அ" ெச." மக� நாேன சி)கார ெபா." 

மக� நாேன அ" க)கண வைளய� 

இ)கிதமாகேவ ம)ைகேய 

நா� உன�� த�ேவேன 22 

 

அ" வைளய� வா)கைலேயா அ�மா 

வைளய� வா)கைலேயா சிக�� ச�தன 

ெபா.< வைளய� ேசராத ெப2க# 

ேச��தி<� வைளய� 23 

 

அவ� ெந�தியி� இ.ட ெபா.<க# 

மி�ன நில�ைத �னி�/ பா��பாரா� 

ேநரா நிமி��/ வ#ளிேய 24 

 

வைளய� எ�?ேம ெசா�Aவாரா� 

அ"க6��� தனி� அழ�டேன 

அம��/ ெச�ேதேன உன�� 25 

 

�ண�டேன வைளய� இடேவ வ�ேதேன நாேன 

அ3யா ெச."யாேர வா�� வைளய� 

எ�ன விைல 5?� அ�த ேமாகன 

��/ மாைலக6ேம இ���தா 5?� 26 

 

அ" பட� ெகா"ேய திைனவன�தி� 

அம��தி<� ேதேன உன�� மணமாைல Mட 

அழ�டேன வைளய� இ<ேவேன 27 

 

ம�0ைகE மல�க6� மல��தி�ைகயிேல 

உ�ைன மண�க வ�த மா�பிைளB� 

அ�ேக நி�ைகயிேல  28 

 

அ" அ��� உதி��த மலைர� ேபா� 

நிைன�திடாத" அ�த ஆ2டவனா� 
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மகI� மாைல M." <வார" 29 

 

அ" ம)கள வைளய� வ#ளிேய 

இ)கிதமா3 த�ேவ� உ� �ண�/�� 

ஒ� வைளய� 5டேவ த�ேவ� 30 

 

அ" வ#ளி� ெகா" மாேன எ�Iடேன 

அம��தி<� ேதேன உ� கர�ைத த�தா� 

அழ�டேன வைளய� அ#ளி<ேவ� 31 

 

ெச."யாேர வா�� உ)க6ைட ம." தன� 

பா�� ேசகரமாக அம��தி��தா� 

உலக� சிாி�காேதா 5?� 32 

 

வைளய� ேவ2டா� எH�தி�டா 

வைளய� வி�கிற ெச." உ� சி�ைத மிக 

ெக." அ2ண�மா� அறி�தா� 

ப0க# வ�� எH�தி�டா ம." 33 

 

கிழவைன� ேபா� வாரா க�த� 

த#ளா" கீேழ விHவாரா� 

ைக� ேகாைல ஊ�றி பர2 எதிேர 

த#ளா"ேய ேபாராரா� 34 

 

தா�தா இ�ப" வா�)கேள 

வ�த ச)கதி எ�னேவா 5?)கேள 

ெம�ல ெம�ல த<மாறாம� 

பர2 மீதிேல ��/)கேள 35 

 

காசி�� ேபா3 தீ��தமா" வ�ேத� அ" 

நா� இ�ேபா �மாி தீ��த� 

ஆ" எ2ணி வ�ேதன" வ#ளி 36 
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தா�தா இ�ப" வா�)கேள ஒ� ச)கதி 

ெசா�Aேவ� ேக6)கேள தா" நைர�/� 

கிழவனாகிB� தீ��த� ஆட ேபானி)கேளா 37 

 

காைத அைட�கி/ நா�� வற6/ பசி 

தா)க6� ஆ�த" பாA� பழ�� த�தாேல 

ெகா&ச� பசி தா)க6� தீ�ம" 38 

 

ேதI� திைன மா�� நா� த�ேவ� 

அைத தி�றா� பசி ஆ?ைமயா திர." 

வ#ளிB� உ�." மாைவB� 

ைகதனி� த�தாளா�  39 

 

வி�கி� ெகா2ட/ எ�? ெசா�0ேய 

க�த� மிர." �னிேய �ளி�தாரா� 

�ள�கைர�ேக ஜல� ப�கிட தா�தாைவ 

ெம�ல இH�தாளா�  40 

 

ஜல� அ��தி<� பாவைன ேபால 

தாவி இH�/ வி.டாரா� பழிகாாி நீB� 

கர�ைத அ�பா3 நீ.ட" எ�?ேம 

ெசா�னாரா�  41 

 

தா�தா எ�ேற வ#ளிய�ைம 

கர�ைத அ�பா3 நீ."டேவ 

அைத தாவி பி"�/ ஜல�திேல 

அH�தி வி.டாரா�  42 

 

அ2ண� வ�வைதB� வ#ளிய�ைம 

க2ணாேல க2டாளா� அவ# 

ஜல�கிாீைட ெச3வ/ ேபா� 

சாைடயா3 வ�தானா� 43 
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த)ைகேய தல�தி� இ�லா ேவ)ைக மர� 

�ைள�/ அ�மா அைத ச�ேதக� ெகா#ளாம� 

இ�ேபா ெவ.<)க# எ�றாளா� 44 

 

த)ைகேய உன�� விைளயாட த��த நிழ� இ/ேவ 

ந� க�தசாமி Eைச ேபாட ந�ல இட� இ/ேவ 45 

 

அ�த ��கIேம கணபதிேய 

கணபதிைய நிைன�/ வி.டாரா� 

அ/ ��மத�� ெபாழி�/ யாைன வ��/ ேநேர 46 

 

ஆைன வ��/ தா�தா ஆைன வ��/ தா�தா 

எ�ைன ஆதாி�T� எ�? 

உ�ைம அ" பணி�ேத� தா�தா 47 

 

அ" ெகா�?� அ" யாைன வ#ளிேய த#ளி 

நீ ேபா" எ�ைன க�யாண� ெச3/ ெகா2டா� 

கா�பா�? ேவ2" அ" 48 

 

அ�த ��க� மீ/ ச�தியமா3 

தி�மண� �"�ேபா� அ�த �ர.< யாைன 

தி��பிடாம� விர." வி<)கேள 49 

 

ஒ3யாரமா3 மயி0� மீ/ அம��/ 

வி.டாரா க�த� க2<ேம தா� 

வ#ளிய�ைம சரண� எ�றாளா� 50 

 

அ�த ேதவ� எ�லா� மல� மாாி ெபாழி�/ 

வி.டாரா� இ�ேபா சி?வ� ந�த 

அழகிாி சாமி பா" வி.டாரா� 51 

(((()�.�)�.�)�.�)�.�))))    

--------------------------------------------------------    
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7. 7. 7. 7. தணிைக மணி )ைனவ  வதணிைக மணி )ைனவ  வதணிைக மணி )ைனவ  வதணிைக மணி )ைனவ  வ....,,,,. . . . ெச�க+வராய பி�ைள இய�றியெச�க+வராய பி�ைள இய�றியெச�க+வராய பி�ைள இய�றியெச�க+வராய பி�ைள இய�றிய    

வ�ளி க+யாண� ��மிவ�ளி க+யாண� ��மிவ�ளி க+யாண� ��மிவ�ளி க+யாண� ��மி    

(ச�தி பிாி�க�ப.ட/) 

 

வ#ளி அழகிைன� ேக.டா2" - அவ# 

ைமய� வைலயிேல D��தா2" 

க#ள ேவட�ைத� �ைன�தா2" - ேவட� 

க�னிைய உ�னிேய ெநா�தா2"  1 

 

நா<� தணிைகைய வி.டா2" - ந�ல 

நாளா� இெத�ேற நட�தா2" 

கா<� �ன�) கட�தா2" - வ#ளி� 

காத� இH�க விைர�தா2"  2 

 

வ#ளி மைல��அவ� வ�தா2" - எ)க# 

வ#ளிைய நா"ேய வ�தா2" 

ெம#ளேவ ேவடனா3 நி�றா2" - ந�ல 

ேவ"�ைக� ேப9:�க# ெசா�னா2"  3 

 

வைள வி��& ெச."யா3 வ�தா2" - வ#ளி 

வாி வைள� ைகையB� ெதா.டா2" 

இைள�தவ� ேபாலேவ நி�றா2" - வ#ளி 

ஏ� என� ேக.பா# எ�றி��தா2"  4 

 

ேபெசா� ேப9ெசன இர�தா2" - அவ# 

ேப9:�� வா1றி நி�றா2" 

5:த� இ�லா/ பா��தா2" - க2ணா� 

ேகால�ைத ெமா2< �"�தா2"  5 

 

ேவட� தைலவைன� க2டா2" - உய� 

ேவ)ைக மரமதா3 நி�ற2". 

ஆட� பலபல ெச3தா2" - வ#ளி 

அ�பிைன9 ேசாதி�க வ�தா2"  6 
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ேதா�றிய ந�பி �� ெச�றா2" - ந�ல 

ெதா2< கிழவனா3 நி�றா2" 

ஊ�றிய ேகாெலா< ெச�றா2" - :ப� 

ஓதிேய நீ?� அளி�தா2"  7 

 

�மாியி� ஆடேவ வ�ேத� நா� 

ேகால� �றவ� தைலவேன எ�றா2" 

அம�வ� ேவ"9சி காவலனா3 - ஐய 

அவெளா<� எ�?ேம எ�றா2"  8 

 

ேதI� திைனமா�� தி�றா2" - வ#ளி 

தி��ைகயி� வா)கிேய தி�றா2" 

மீI� ம�#கி�ற க2ணாேள - ஐேயா 

வி�க� எ<��ேத எ�றா2"  9 

 

தாக�ைத� தா)ேகேன எ�றா2" - க2ேண! 

தாரா3 :ைன� த2ணீ� - எ�றா2" 

ேமாக�ைத உ#6��# ைவ�தா2" - ெம�ல 

ேமாச�ைத9 ெச3ய நிைன�தா2"  10 

 

:ைன நீைர உ2< :கி�தா2" - ஆஹா 

:தின� ஈெத�ேற ெசா�னா2" 

உைன நீேய ஒ�பா3 எ�?ைர�தா2" 

உ#ளைத� ேக# எ�?ைர�தா2"  11 

 

தாக�ைத� தீ��த தயாநிதி நீ - எ�ற� 

தாபேமா ெசா�A� கட)காெத� 

ேமாக�ைத� தீ��த�# எ�றா2" - �H 

ேமாச� கிழவனா3 வ�தா2"  12 

 

Mதிைன� க2ட/� ஓ"னேன - வ#ளி 

:�ரம2யா /ைண எ�றனேள 

மாதிைன வ�/ மட��� ஐயா! - எ)க# 
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வாரண ராஜேர எ�றைழ�தா�  13 

 

ஆைனைய� க2< ந<ந<)கி - அவ# 

ஐய� கிழவைன வ�தைண�தா# 

மாைன யைட�/ மகி��தா2" - எ)க# 

மா� ம�க� தணிேகசIேம  14 

 

தணிைக மைலைய அைட�தா2" - வ#ளி� 

தாBட� அ)ேக தாி�தா2" 

பணிய விைனெயாழி� த�#வா2" - பா"� 

பர�வா��� இ�ப� அளி�பா2"  15 

 

ம�திர� ஆவ/� அவ�தா2" - ந�ல 

மா ம��தாவ/� அவ�தா2" 

த�திர� ஆவ/� அவ�தா2" - :�த 

ச�திய� ஆவ/� அவ�தா2"  16 

 

நாெனI� ஆணவ� வி.டா��ேக - அவ� 

நா6� பணியிைட ெச3வா2" 

காெனI& 5�த� பைட�த வ#ளி கா0� 

காதலா3 D��/ பணி�தா2"  17 

 

த�ைன மற�/ நீ ப�தி ெசயி� - உ�ைன� 

தாவி யைண�க வ�வா2" 

அ�ைனB� அ�தI� ஆவா2" - உ�ற� 

ஆைச எலா� E��தி ெச3வா2"  18 

 

ஓ)கிய வான�/� ேதவெரலா� - நா6� 

ஓலமி.டாAேம வாரா2" 

கா)ேகயா :�தா என உ�கி� - உ�ற� 

கா.சி�� எளியனா3 நி�பா2"  19 

 

தி���க�9 சாமிைய ஆ2டா" - அவ� 
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ெச3 தவ) க2< மகி��தா2" 

வி���ட� பா<� அ"யவ��ேக - அவ� 

ேவ2<� வர)கைள� த�வா2"  20 

)�.�)�.�)�.�)�.�    

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

8. 8. 8. 8. தணிைகமணி )ைனவ  வதணிைகமணி )ைனவ  வதணிைகமணி )ைனவ  வதணிைகமணி )ைனவ  வ....,,,,. . . . ெச�க+வராய பி�ைள இெச�க+வராய பி�ைள இெச�க+வராய பி�ைள இெச�க+வராய பி�ைள இய�றியய�றியய�றியய�றிய    

வ�ளி வ�ளி வ�ளி வ�ளி ----    கிழவ  வா�� வாத�கிழவ  வா�� வாத�கிழவ  வா�� வாத�கிழவ  வா�� வாத�    

 

(ச�தி பிாி�க�ப.ட/) 

கிழவ�: ெச�தி�� நாPெமழி� சி�திர நிற� கிளிேய! 

எ�தIைர சி�ைத ெகாள9 ச�றிைசதி நீ 

வ#ளி : அறி� நிைற ெபாிய� உைர ஆ�க ெமாழி ஆத0னா� 

சிறிதள� மி�ைல தைட ெச�பி ய�#D�  1 

 

கிழவ� : ேத3 மதிய� ேசயவைன� ேதாB மன� பி�த� இ/ 

ெச�ைமயல ெம3�ைம இ/ ேத� ெமாழியேள! 

வ#ளி : ேத3 மதிய� நாத� �" ேச��த கைத நீ� உணாி� 

ெச�ைம ெநறி எ� ெநறி எ�ேற உண�விேர  2 

 

கிழவ�: �லமி0யா3� தி�க�? நி�ற சிவ� ஈ�றவைன� 

ெகாHந� என நா<வ/ பH/ ப�ேத 

வ#ளி : �ல) கட�த �மர வ"ேவலவைன� 5<தலா� 

மல) கட�/ மா.சிB?� ஆ.சி ெப?ேவ�  3 

 

கிழவ�: D< :<கா< �ண� ஒ�?மி0 த� மகைன 

நா<த0� எ�ன :க�? ந)ைக உன�ேக 

வ#ளி : ெவ3ய விைன :.ட இட� ேமா.ச இட� ���ண�� 

ைநB நிைல ஞான நிைல ந��ண�விேர  4 

 

கிழவ�: மாமனவ� தைல /ணி�தா� ைம�த�இவ� எ�?ண��/உ� 

மாலக�றி9 சா�தி ெப? ம)ைக யரசீ! 

வ#ளி: மாமI��� த2ட �ைற ஞான� வர9 ெச3� �த0� 

ைம�தI�� எ� சி�ைத ெசல� எ�ன தவேமா  5 
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கிழவ�: ேதவ� பல� தாமி��க மானிடனி� ைம�தைனேய 

நீ வி��பி நி�ற� ஒ� நியாய� இைலேய 

வ#ளி: மானிட�தி� ைவ�/ மைல மானிட�தி� ைவ�தவ� ேச3 

மானிட�தி� வ�த எைன வி.< அக�வேரா?  6 

 

கிழவ�: பாதிBட� ேபான ஒ� மா/ த� ேசயிI�ேகா 

நீ திைக�/� காதAற� நீதி மயிேல! 

வ#ளி: ச�தி சிவ� ஒ�/ வ� ச�தி வ"ேவலாிட� 

��தி ெசல� எ�Iைடய E�வ �2ணிய�  7 

 

கிழவ�: ெப�வயி�?� பி#ைள தன�� அ2ண� என� ெகா2டவ� த� 

உ�வதைன எ2ணி மன� ஓ3வ/ எ�ைனேயா? 

வ#ளி: ெப�வயிற� ெப�வர�த� எ2ணியைத� 5.< வி�/� 

த�வ� அவ� த�Iைடய தய� ��கிய�  8 

 

கிழவ�: மாமாய மாலவைன மாம� என� ெகா2டவைன 

நீ மா/ ேந" நி�ற� நீதி ய�லேவ 

வ#ளி: மா� த�வ� மாய� எ�றா� வைர எறி�தா� �ைர கழ�ேக 

மா� த�தி ஐய என அவைர ேவ2<ேவ�  9 

 

கிழவ�: கா�றி� அக�ப.< ம< வாயிA? கா��ைளைய� 

காதAற� நீதியல கான மயிேல! 

வ#ளி: கா�? �தலாக வ� Eத உயிரானவ� த) 

காத� ெபற� மாதவ� எ�ேற அறிதிேர  10 

 

கிழவ�: தீயி� அக�ப.< நதி த�னி� அைலB2ட ஒ� 

ேசயிைட வி��ப�ற� தீய/ ஐயேகா! 

வ#ளி: தீB� உட� தீய வ� ெச�நிற�/9 ேசயி� மன� 

பாய வ� பா�கியேம பா�கியமதா�  11 

 

கிழவ�: ெகௗாி எI� தாயி��க ேவ�?�ைல உ2டவ� த� 

ெசௗாிய�ைத நீ �க�த� த�க/ அ�லேவ! 
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வ#ளி: ப�திெயா< ேபா�?பவ� யாவ����தா� �ழ�ைத 

ஒ�/ வ�வா� அவ��� ஒ��� உளேரா  12 

 

கிழவ�: ��விI�� மி&சி வ� சீட� என� ேப� பைட�த 

�மரைன நீ நா<வ/ ெகா"/ ெகா"ேத 

வ#ளி: ��விலாத ேதசிக�) ��ெவனேவ ேபா�ற நி�ற 

��மணிைய� 5"<த� எ�ன �2ணிய�  13 

 

கிழவ�: ��ற� அைல�ேத திாி�/) ேகாழி பி"�ேத திாிB) 

�ளவைன நீ உள� வாி�த� பிைழ பிைழயேத 

வ#ளி: ��ற� விைன ��ற� எ�?) ேகாழி சிவஞான நிைல 

எ�?� உ2ைம நா� உணாி� ஏ/ பிைழேய?  14 

 

கிழவ�: ��ன� ஒ� மா)கனி�கா ெவ�பி உள� ெநா�தவைன 

உ�னி மன� நீ வ��த� உசித�அ�லேவ 

வ#ளி: காயறியா� கனியா� அ�கனி ெபற நா� க2ணி நி�ற� 

தாயறியா� க�வாவா� தா� அறிவேர  15 

 

கிழவ�: ஏேத/ யா� ெசா0I� ெகா�க?�த ேவடI� 

ஏ�திைழேய நீ விைழத� எ�ன வி�ைதேயா! 

வ#ளி: M/ ஏ/� இ�ைல ஐய! ேவட� மக# ேவடைனேய 

MH� இத� உ2ைமதைன நீ� உண�விேர  16 

 

வ�ளி கிழவ  வா�� வாத� )�.�வ�ளி கிழவ  வா�� வாத� )�.�வ�ளி கிழவ  வா�� வாத� )�.�வ�ளி கிழவ  வா�� வாத� )�.�    

--------------------------------------------------------    
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9. 9. 9. 9. சி.மண7  )னிசாமி )த8யா  இய�றிய சி.மண7  )னிசாமி )த8யா  இய�றிய சி.மண7  )னிசாமி )த8யா  இய�றிய சி.மண7  )னிசாமி )த8யா  இய�றிய ((((கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 1905)1905)1905)1905)    

வ�ளிய�ைம அல�கார# சி9:வ�ளிய�ைம அல�கார# சி9:வ�ளிய�ைம அல�கார# சி9:வ�ளிய�ைம அல�கார# சி9:    

(ச�தி பிாி�க�ப.ட/) 

 

கா�� கா�� கா�� கா�� ----    ேநாிைச ெவேநாிைச ெவேநாிைச ெவேநாிைச ெவ!பா!பா!பா!பா    

ெகா"யிைடயா# வ#ளி ெகா"ய தவ� இ��/ 

வ"ேவல� தைன மண�த அ��த�ைத� - ப"மிைசயா� 

அல)காரமா3� பாட எ� நாவி� 

விலகாம� �"யி��க எ2. 

 

0+0+0+0+    

ெத�மா)� 

ஒ�ப/ ர�தின�� உ��கி வி.ட ப/ைமைய� ேபா� 

அ�ன நைட வ#ளிய�ைம அ��தப: �ாி�தி.டாேள  (ந�னா) 

 

அல)கார� – ஐயா 

ஆைட நீ�கி அழ� நீ�கி அணி�த பணிக# �H/� நீ�கி 

வாைட நீ�கி வாிைச நீ�கி வன�ைத ேநா�கி மன/ தா�கி 

ஐயா - ஊசி �ைனயி� காைல நீ." வாசி �ைனயி� மனைத E." 

:ழியி� �ைனயி� விழிைய ஓ." :�தி ெமாழிைய மைழயா3 வா." 

ஐயா - வ�க வ�க வ"ேவ� வ�க 

வ�க ��க� அ�கி� வ�க  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

இ�ப"யா3 வ#ளிய�ைம இ���� தவ� ெகா<ைம 

���ர�� =வ�க6� �ழி�த�லவா மிர2< வி.டா�  (ந�னா) 

 

அல)கார� - ஐயா 

இ�திர� உலக� ெச�தண� பர�க இைமேயா� ஆதிக# சமய� /ர�க 

ச�திர சைடய� சி�ைதB� /"�க ச/ர�கI� மன/ கல)க ஐயா 

வா.ட� உ�றைத� ேக.< ��க� ஓ.டமாக கா."� வழிேய 

தா." மயிைல நா.டமாகேவ 5.<� தவ�தி� ேப." அ<�/ 

அ"ேய - ெகா&ச� வய/ ெகா"ய தவ�தி� 

ெக&சி வ��த விபர� ஏ/  (ந�னா) 
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ெத�மா)� 

இ�ன மண� �ாிய0ேயா இளவயதா3� காPத" 

எ�ன �ைற ேந��த/ எ�? இ�ேப��ப.ட தவ� இ��கிறா3  (ந�னா) 

அல)கார� அ"ேய 

சி�ன வய/ சி�தர வ"� ெகா&ச� வய/ �ழ�ைத பா�ைவ 

இ�த வயதி� எ�ன வ��த� இ�ேப��ப.ட தவ�தி� ெபா��த� 

அ"ேய 

வாைய� திற�/ வ��த� 5? வர�ைத வா)கியிட�தி� ேச� 

ேசைய ஈ�? :கமா3 வாH சார� ெதா�ைலைய கட�/ ஏ? 

அ"ேய - எ< உ� கர�ேத பி" நீ வர�ேத 

வி< உ� தவ�ேத நட உ�னிட�ேத  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

ஒ�?� �ைற�� இ�ைல ஒ� வர�� ேவ2டவி�ைல 

எ�ைன மண� �ாிD� எ�ேற இ�தைன நா# தவ� இ��ேத�  (ந�னா) 

 அல)கார� ஐயா 

ஊ�� ேவ2டா� பதிB� ேவ2டா� ஒ�வ� உற�� பைகB� ேவ2டா� 

ெபா�I� ேவ2டா� ெபா�6� ேவ2டா� �கH� ேவ2டா� 

 இகH� ேவ2டா� ஐயா 

 

என�� மாைல M.ட ேவ2<� இ�ப :க�ைத� கா.ட ேவ2<� 

உன�� மைனவியாக ேவ2<� உலக� �கழ வாழ ேவ2<� 

ஐயா - க��ைத உைர�ேத� வ��த� வி<�ேத� 

ெபா��த� பி"�ேத� மாைல �"�ேத�  (ந�னா) 

 

தவ� இ��/ எைன அைழ�/ தா0 க.ட9 ெசா�Aகிறா3 

மக# உறவா3 ேந��/ ேபா9ேச மாைலயிட�) 5<ேமா" (ந�னா) 

 அல)கார� அ"ேய 

இ�திர� மக# எ� மைனவியா9ேச உ�த� �லேமா �றவரா9ேச 

எ�த வித�தி� �ாிB� ேப9: உலக& சிாி��� இ�த ேப9: அ"ேய 

ஏேனா மனதி� வ��த��றா3 இ�ேறா� பிறவி எ<�க� ேபாறா3 

மானி� வயி�றி� பிற�க� ேபாறா3 மனதி� கவைல �"�க ேபாறா3 

அ"ேய - ெகா&ச நாேள �ைறைய�தாேள 

வ&சி� ெகா"ேய வ��த� சகிேய�  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 
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இ�பிற�பி� மண� �ாிய ஏலா/ எ�? ெசா�0 வி.< 

அ��த மயி� ேமேலறி ஆ2டவI� தணிைக ேச��தா�  (ந�னா) 

அ�ேபா 

க�த� உைர�த ெமாழிைய அறி�/ க�னி விசன� கட0� விH�/ 

இ�த ெஜனன� எ<�/� பH/ இ��த தவ�� ஒழி�த/ எ�? 

அ�ேபா 

�ர2< அHதா# ��திைய மற�தா# உ�2< அHதா# ஓ)கி விH�தா# 

இ��/ அHதா# ஏ)கி விH�தா# எ�Iைட உயி�� ேவ2டா�எ�றா# 

அ�ேபா – ேமாதி அ"�தா# �க�ைத இ"�தா# 

ஆவி வி<�தா# அ2ட� அ<�தா#  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

இ)ேக நட�த/ எ�லா� எ�ெப�மா# தா� அறி�/ 

ம)ைகBட� இ�வ�மா3 மா� உ�வ� எ<�தி.டாேர (ந�னா) 

 அல)கார� ஐயா 

க�னி வ��த �"�க ேவ2" க�த� மனைத� தி��த ேவ2< 

த�Iட ைவ��த� அதைன� தா2" ைதாிய ல.:மி மனத F2" 

ஐயா மாைன� ேபால வ"வ� எ<�/ மாறா வன�ைத ஊறா3 அ<�/ 

மதI� ரதிB� ேபால ெதா<�/னிதH மதன கலவி எ<�/ 

ஐயா - உ#ள மகி��தா� உறவாயி��தா� 

வ#ளி� ெகா"யி� மகைள ஈ�றா� 

 

ெத�மா)� 

ேவ.ைட� ெதாழிைடய ேவ<வ�க# அ�ெபாH/ 

கா.< வழி வ�ைகயிேல க2டாேர �ழ�ைத த�ைன  (ந�னா) 

 அல)கார� ஐயா 

வாாி எ<�/ வாேயா< அைண�தா� உ9சிைய �க�/ 

உட�ேபா< அைண�தா� 

கனிைய� ேபால க"�/ பா��தா� க�னிைய� ெபா�னிட ஒளிேயா�. 

 எ�றா� ஐேயா 

ேவ.ைடயாட மற�/ ேபாயி.டா� D.ைட� ேத" தி��பி ேபாயி.டா� 

ேகாைட ���/ மைனவி அைழ�தா� �ழ�ைத எ<�/� ைகயிேல ெகா<�தா� 

பா��/ 

த)க� எ�றா� தரள� எ�றா� 

சி)க� எ�றா� சி�திர� எ�றா�  (ந�னா) 
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ெத�மா)� 

பிறவி எ<�த �த� ெப� மல" ேவ<வ9சி 

தி���ைவ வா)கினேத திர2<ைதயா மா�� இர2<�  (ந�னா) 

அல)கார� ஐயா 

அ�ன� எ�றா� அமி�த� எ�றா� அமர� உலக� ரதிேய எ�றா� 

ெபா�ேன எ�றா� ெபா�ேள எ�றா� ேபாதா/ இ�த ேப�க#  

 எ�றா�  ஐயா 

ெத#6 வன�தி� தி�ைவ� ேபால ேத: மய)�� கிளிைய� ேபால 

வ#ளி� ெகா"யி� இ��ததாேல வ#ளி எ�? அைழ�க ேமேல 

ஐயா - அணிக# அளி�தா� பா/கா�தா� 

அயினிய/ அளி�தா� ஏ�தி வள��தா#  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� - வ#ளி 

நி�த� ஒ� நிறமா3 ேநாிைழயா# தா� வள��/ 

��தி அறி�த�ட� �ன) கா�க வ�தி.டாேள ஐயா 

உ�தம தாதிய� அ�கி� இ��க உய��த பரைண மீதி� சிற�க 

சி�திர க�2 ைகயிேல இ��க சி)கார வ#ளிB� வாைய� திற�க ஐயா 

ஆேலா ஆேலா அ�ன� கிளிேய அ�க வா)க வ�ண� கிளிேய 

கால� பயிைர ெக<�காதீ)ேகா கானக� இ��� ேபா3 பிைள)க 

ஐயா - கா.<� பறைவ ஓ.ட நிைன�பா# 

தீ." க�2ைட மா." அ"�பா#  (ந�னா) 

 

வி��த� 

த�னிட உயி� ேபா)கா��� தாதிமா�டேன வ#ளி 

உ�னித� பரைண மீ/ உய�வா3 இ���� ேபா/ 

ெத�ெபாதி மைலைய� தா2" தி�.< நாரதI� அ)ேக 

க�னியி� உ�ைவ� ேபால ைக�பட எHதA�றா� 

 

ெத�மா)� 

ெபாதிைக மைல கட�த பி� �றணி நாரதI� 

விதி /ைலத/ ேபாகாமேல வ�/ நி�றா� �ன�த�ேக.  (ந�னா) 

 அல)கார� ஐயா 

அ��த� கிளிேயா அன)க# ரதிேயா அமர�பதிேயா �மர� பதிேயா 

அழகி� இவைள� ேபால உலகி� அறிேய� அறிேயைன ஐேயா  

 சிவேன  ஐயா 

சமர�ாியி� ேவல� வ"�� சாிேய சாிேய இவளி� வ"�� 

பிரம� எ�ப" அைம�தி.டாேனா பட�தி� எ�ப" எH/ேவேனா 
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வ#ளிைய உ�/� பா��தா� உ?தி பி"�தா� 

பட�ைத எ<�தா� பதிய� ெதா<�தா�  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

ேமக� ேபா� 5�த0.<, மி�னைல� ேபா� :."யி.< 

ேசாக வ�ண� கிளிகைள� ேபா� :�திரமா3 பி�ன� ேபா.டா� 

 அல)கார� ஐயா 

ச�திர� ேபால வதன� எHதி சகல வசிய தில�த� எHதி 

ம�திர� ேபால ெசவிக# எHதி மயிைல� ேபாேல விழிக# எHதி 

 ஐயா 

�மிழி ேபால நாசிக# எHதி 5விள� ேபால� திலத� எHதி 

�மிழி ேபால தன�ைத எHதி சி�தச� காமரச�ைத எHதி 

ஐயா - ரவி�ைக இ?�க தன)க# ெந�)க 

க���� கைணயி� அ��� ெசாாிய  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

ஆைல ேபால வயி? எHதி அரவ� என� பட� எHதி 

ேசைல அதி� ேச��/ எHதி சி�திர� ேபா� சாிைக ேகா��தா�  (ந�னா) 

 அல)கார� ஐயா 

க��ைப� ேபால� கர)க# எHதி கர�தி� வைளய� ெபா��த எHதி 

விர�க# ேதா? ேமாதிர� எHதி ெவ2டய� ேபால� க2க# எHதி 

 ஐயா 

வாைழ� ேபால /ைடக# எHதி வ9சிர� ேபால கைண�கா� எHதி 

��தக� ேபால பாத� எHதி Eைவ� ேபாேல விர�க# எHதி 

ஐயா - த2ைட எHதி ெகாAைச எHதி 

ெகா2ைட நிைறய மலைர எHதி  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

ெபா� ஆபரண� எ�லா� E." எHதி வி.< 

ம�மதI� பி�னிடேவ மதன� ேதம� கல�/ பா.டா�  (ந�னா) 

 அல)கார� ஐயா 

வ#ளி பட�ைத எHதி� பி"�தா� வானவ� ெப2கைள நிைன�/ சிாி�தா� 

பா��/ பா��/ மன/ /"�பா� பட�ைத எ<�/ ஓ" வ�வா� 

 ஐயா 

கா< கட�/ ெச"க# கட�/ கானக வில)� மைலக# கட�/ 

ேவ��/ ேவ��/ ஓ" வ�தா� வி"B ��னேம தணிைக ேச��தா� 
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ஐயா- பட�ைத ெகா<�தா� பாத�தி� விH�தா� 

கா." கா." காைல� பி"�தா�  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

ப�னிர2< ைகயாA� பட� ஏ�தி ேவ� ��க� 

த�ைன மற�த�லவா தைரBடேன =�9ைசயானா�  (ந�னா) 

 ஐயா 

ேமாக� ெப�கி =�9ைசயானா� �ழி�/ விழி�/ பட�ைத� பா��பா� 

அைழ�/ அைழ�/ ச0�/ நி�பா� ஐேயா எ�ன" ேகாப� எ�பா� 

 அ"ேய 

வாைய திற�/ வா��ைத 5ற" வ��த� இ��தா� அ/�� கா�ல" 

ேகாப� ெபா��/ �க�ைத� பார" ேகா" சரண� தய� ெச3ய" 

அ"ேய - இைட1? எ�ன" எ<�/� ேபாட" 

தைட இ/ எ�ன" த�திய�ல"  (ந�னா) 

 

ெத3வாைன ெசா� ெத�மா)� 

தி�.< �னி நாரதேன ேதச�/� �2"ணிேய 

ஒ� க�ப�தி0� இர2டாைனைய ஒ.ட ைவ�க வ�தாேயாடா 

 அல)கார� அடடா 

இ�லாத வா��ைதக# �"யா� ேபா<கிறா3 

எ)ைகேயா இ��/ பட�ைத� ெகாண��தா3 

 

ெத�மா)� 

ேகாப� ெப�கி வ#ளி 5�பி.டா# அ2ண�கைள 

ஆப�/ ஏேதா எ�? ஆவAடேன ஓ" வாரா�  (ந�னா) 

 

அல)கார� ஐயா 

ேவட� வ��� ேவக� பா��தா� வ�� ��னேம விசி ேபா.டா� 

ஓ" எH�/ ேவ)ைக மரமா3 ஓ)கி வள��/, தைழ�/ நி�றா� 

 ஐயா 

ஏH ேப�� /ட��/ வ�தா� எ)கைள ஏ/�� அைழ�தா3 எ�றா� 

ேவ)ைக மர�தி� ெசா�ைச� க2டா� வாைள உ�வி ஏ�தி� ெகா2டா� 

 அ�ேபா 

அ2ணா அ2ணா ெமாழிைய ேக6ேம அ�கி� இ��தா� நிழைல� த�� 

ெவ.ட ேவ2டா� ெபா?)க# அ2ணா ேவேற ஒ�வ� காண அ2ணா 

எவேன ஒ�வ� வைளய� வி�தா� ஏடாேகாடமா3 ேபசி ேபா.டா� 
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உ)கைள அவI� பா��/ ேபா.டா� ஓ" எ)ைகேய மைற�/ ேபா.டா� 

அ2ணா 

காட ந<)க காாிய� பா�)க 

அ�கி� இ�)க அைழ�தா� வா)க  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

த)ைக�� உ?தி ெசா�0 தனி வழிேய ேவட� எ�லா� 

சி)க� ேபாேல ஏH ேப�� ெச�? வி.டா� கானக�தி�  (ந�னா) 

 

அல)கார� ஐயா 

ேவ)ைக மரமா3 இ��த ேவல� ேவேற உ�வ� எ<�க நிைன�/ 

தா" சைடB� தள��த வ"�� தா)கி நட�க ைகயிேல ேகாA� 

 ஐயா 

விH�/ விH�/ எH�/ நட�பா� ேவடைர அைழ�/ வழிைய� ேக.பா� 

பH�த பழமா3 உ�� கா.டவா� பாைத ெதாியவி�ைல எ�? அHவா� 

ஐயா - ேவட� பா��தா� விசன�ப.டா� 

5ட அைழ�/ 5." வ�தா�  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

தள��த வய/ைடய த�பிராைன� க2ட�ட� 

இள� வய/ வ#ளிய��� ஏ�ற /ைணயா�� எ�றா�  (ந�னா) 

 அல)கார� ஐயா 

ஐயா ஐயா ெபாியவேர ஆ? :ைனக# அதிக� உ2ேட 

இ�ேப��ப.ட கானக�தி� எ)ேக ேபாாீ� தனியா நீேர 

 ஐயா 

வா��ைத இவ��� ெகா<�/� ெகா2ேட 

வழியி� ெம�ல நட�தி� ெகா2ேட 

வ#ளி இ���� �ன�ைத க2ேட 

ைவ�தா� காவ� பரைண அ2ேட 

 ஐயா 

ஏH ேப���� த)ைக ஐயா ஏ�ற /ைணக# இ�ைல ஐயா 

உ�னிட உயி� ேபா� கா?� ஐயா ஒ� �ைற�ேம ெச3யா# ஐயா 

ஐயா -ேபா3வார� ெபாH/ ேநர� 

ஏ/ ேவைள வ�வ� நாைள  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 
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தா"சைட நிைற�த த#ளா� கிழவI�� 

ேவ"�ைகைய கா." கா." ேவைள ேதா?� பசிைய� தீ��பா# 

 அல)கார� ஐயா 

வைலைய Dசி கிளிக# பி"�பா# வ�/ கிழவ� ��ேன வி<வா# 

த"ைய இH�பா# தா" பி"�பா# தHவி அைண�/ ��தமி<வா# 

 ஐயா 

�0க# வ�/ பா�� எ�பா# ேபா3 பி"�ேபா வா�� எ�பா# 

த"ைய� பி<)கி ஓ"� ேபாவா# தைரயி� விH�தா� எ<�/ வி<வா# 

 ஐயா 

ேமேல விHவா# ெம�ெலன� க"�பா# 

ேகா� அ��� அறிவா# �றிகி�ப<வா#  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

உ2ைம� கிழவ� எ�? உயி� ேபால� கா�ைகயிேல 

த2ணீ� ேவP� எ�? ெசா�0 தவி�கிறாேன ஆ2"� கிழவ� 

 அல)கார� ஐயா 

மா� ெகா<�தா தி)க மா.டா� மா�பைட��/ எ�? விHவா� 

வாைய �ளறி த2ணீ� எ�பா� வ#ளிேய உயி� ேபா�/ எ�பா� 

 அ"ேய 

பாவி ஏ2" ெகா�Aறா3 எ�பா� பரைண மீ/ சா�ேற� எ�பா# 

5வி அைழ�/ த2ணீ� எ�றா� �?கி� ப<�/ =�9ைசயானா� 

ஐயா - ேப9சிய�றா� பிசகல�றா� 

=9சிய�றா� ேமா" ெச3தா�  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

பாவி கிழவனாேல பழிக# வ�/ ேந�/ எ�? 

தாவிேய �ன)க# எ�லா� த2ணீ� ேத" அைல�தி.டாேர  (ந�னா) 

 அல)கார� ஐயா 

வன)க# �H/� அைல�ேத� ஐயா வ&சி� காA� ேசா��ேத� ஐயா 

�ன)க# எ�லா� திாி�ேத� ஐயா ெபா.< ஜல�� கிட.டா/ ஐயா 

 ஐயா 

:ைனயிேல ஜல)கிைட��� ஐயா ெசா�A� வா��ைத ேக6ைமயா 

ப�திரமாக வா�ைமயா பழியி�லாம� கா�ேப� ஐயா 

எ�? - ஏ�தி அைண�தா# இ?க� பி"�தா# 

சா3�/ நட�தா# :ைனைய அ<�தா#  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 
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வ#ளி ஜல�ைத� க2< வா�ைமயா :ைனயி� எ�றா# 

அ" த#ளி விட நிைன��றாேயா த�திர)க# அறிவ� ேபா"  (ந�னா) 

 அல)கார� ஐயா 

வ#ளிைய� கைரயி� நி?�தி ேபா.டா� 

வர.<� கிழவ� :ைனயி� Qைழ�தா� 

க#ள) கப<� மனதி� நிைன�தா� 

கணபதி த�ைன ேவ2"� ெகா2டா� 

 அடயா 

அ2ணா அ2ணா கணபதிேய அ"ேயI�� ஒ� உதவி ெச3ேய 

ெவ#ைள யாைன ேபா� /ர�தி வாேய வ#ளிைய எ�Iட� அரகி� ேசர 

 அடடா உன�� 

வயி? நிைறய கடைல :2ட� வாைழ �ைலB� ேத)கா3 இளநீ� 

பய? உ�2ைட தயி� ேமா� பாA� பழ�� அவA) கடைல 

 ஐயா உன�� 

பா)கா3� த�ேவ� பசிைய� தீ��ேப� 

தா)க வாிேய ஓ)கி� /ர�ேத  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

த�பி நிைன�த�ட� தாமிச)க# ெச3யாமேல 

��பமத யாைன ேபால 59ச0.< ஓ" வாரா�  (ந�னா) 

ஐயா 

க2< அலறி 59ச0.டா# ைகைய விாி�/ ஓ" வ�தா# 

ப2டார� எ�தைன பா�� எ�ற� பற�/ ேம� விH�/ பி"�தா# 

 அடடா 

ஐயா ஐயா அபய� ஐயா அ"யா# எ�தைன� கா�ைமயா 

ைகB) காA� /"��ைதயா கா.டாைன மிர.<ைதயா 

 ஐயா 

ெவ#ைளயாைன /ர�தைதயா வி.<வி.< நீ ேபாகாைதயா 

ெப2ணி� �க�ைத பா�ைமயா பழிக# உன�� ேந�ைமயா 

எ�? - க."� பி"�தா# க2ணீ� வி.டா# 

கி." பி"�தா# கிேலச� ப.டா#  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

க."� பி"�த�ட� கணபதி�� ைசைக ப2ணி 

சி�திர மயி� ேமேலறி சி)காரமா3� ேதா�றினாேர  (ந�னா) 

 

அல)கார� ஐயா 
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ஆ?�க�� ப�னி�கர�� அழ� ேவA� அணி�த நீ�� 

பார மயிA� ப��த வ"�� பாத சில�பி� ஓைச ஒளிB� 

உ�னிட �ல�/ ெதாழிேல கா.<றா3 

ஒ�வ� �"ைய இர2டா3 பிாி��றா3 

அடடா - �2<ணி உன�� இ/ேவ ெதாழிலா 

5." ெகா<�க ெவ.க� இ�ைலயா 

தா"B� சைடB� உன�� ஏதடா 

தாைடயி� ேபா<ேவ� ெவளிேய நடடா 

அடடா - உன�� நைர�/� ேபா9ேச நா6மா9ேச 

தி�.<� ேப9ேச �"யாய� ேபா9ேச  (ந�னா) 

 

நாரத� ெசா� ெத�மா)� 

ஒ�?� அறிேய� அ�மா ஒ� �"யி) ெக<�கவி�ைல 

ெச�? வ�த வழிகளிேல க2டைத நா� ெசா�ேன� அ�மா  (ந�னா) 

 அ�மா 

ெபாதிைக �தலா3 மைலக# எ�லா� பா��/ பா��/ தவ�தி� இ��க 

பதினாAலக� ேத"� ேத" பாைத வழியா3 வ�ேதன�மா 

 அ)ேக 

சி�திர9 சாைலB� ச�தன9 ேசாைலB� ப�தைர மா�/ ப"க� /ைறB� 

அ�ன� கிளிக# அம��த �ன�� ஆ�� அறியா E)காவன�� 

ஐயா வழியி� பா��ேத வ�/ உைர�ேத 

பழிைய� தீ��ேத பாத� பி"�ேத  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

ேவடைன� ேபா� வ"ெவ<�/ ேவ� ��க� ஏ/ ெச3தா� 

ஜாைட ெசா�0 நாரதைன த�திரமா3 அைழ�/ ெகா2டா�  (ந�னா) 

 

அல)கார� ஐயா 

�2<ணி நாரத� ��னா� நட�க �மர ேவட� பி�னா� நட�க 

க2ட வன�ைத தி��பி பா��க க�த� மன/ 

வ#ளிைய ேநா�க ஐயா 

வ#ளி வ#ளி எ�? அைழ�/� ெகா2< வழிக# 

வழிக# ேதா?� பா��/� ெகா2< 

நளின வன�ைத ேத"� ெகா2< 

நட�க மன�� சகி�/� ெகா2< 

ஐயா - �ன�ைத� க2டா� ெப2ேண எ�றா� 

வன�ைத� க2டா� வ#ளி எ�றா�  (ந�னா) 
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:�பிரமணிய� ெசா� ெத�மா)� 

வ&சி இள)ெகா"ேய வள�� =�றா� பிைறேய 

ெகா&:� இள)கிளிேய ெகா�Aத" காம பாண�  (ந�னா) 

 

அ"ேய 

காம ரதிேய கனக� ெகா"ேய கா3��� வ"ேவ E��� வயேத 

ேதம� ஒளிேய தி�வி� உ�ேவ ெத3வ ேலாக வ�ண� கிளிேய 

 அ"ேய உ�ைன 

வன�தி� வி.ட பாவிக# ஆ� வ&சைன ெச3த ெத3வ�) 5? 

இ�த வயதி� ஒ2"யா3 இ��க எ�ப" உன�� மன� வ�த/ 

 அ"ேய 

காம� மீ?ேத கவைலயா�ேத காம� கைணக# மா�பி� ைத��ேத 

ேதம� �ைலக# எ�ைன பா���ேத தி�� ��னிட �க�தி� நி��ேத 

 அ"ேய 

அ&சன விழிேய அமி�த ெமாழிேய ெகா&:) கிளிேய ேகா��த ம�0ேய 

ச&சல� ஒழிய ைசைக ெசா�ல" சAதி பரைண ஏறி வாேர2" 

 அ"ேய - தாமத� எ�ன" தய� ெச3ய" 

காமைன ெவ�ல" க."9 ேசர"  (ந�னா) 

ஆ?ைடய க�பழிய அநியாய� ெச3தைனேயா 

தா?மாறா3 எ�ைன இ�ேபா தனி வழியி� ஏ:றாேள (ந�னா) 

 

அல)கார� ஐயா 

ஐேயா ஐேயா ஆதி சிவேம அ.ட �வன� உ2ட ெபா�ேள 

ைகக# ஈரா?ைடய ��கா காலகால� ஈ�ற பாலா 

 ஐயா 

ம�ைத Dரா மாட� �னியா விரத� இ���� D.<� காளி 

ெதா."ய சி�னா /ைறய க��பா /Vட� எவேனா /#ளி விHறா� 

 ஐயா 

இ�த விதிB� ெநா�/ ேபா9சா எ�Iைடய விரத� அழி�/ ேபா9ேசா 

க�� அழிய காலமா9சா கா��� ெத3வ� விலகி� ேபா9சா 

 ஐயா 

க�னி தவ�தி� எ�ன �ைற� 

எ�ைன� பழி�க� பா���றீ�  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 
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மா/ வ��த��? மா�� உ�ள�தா� அழேவ 

ேவதைனக# ேந��/ எ�? ேவேற ஒ� வ"ெவ<�தா�  (ந�னா) 

 ஐயா 

வைளய� :ைமைய� ேதாளி0.டா� வ#ளி பரP�� அ�கி� வ�தா� 

வைளய� வி�கிற ெச."ைய ேபால வைளய� வைளய� வைளய� எ�றா� 

 ஐயா 

வைளய� எ�ற ெமாழிைய� ேக.டா# வ#ளிB� பரைண இற)கி ேபா.டா� 

அ�கி� அைழ�க தாதிைய வி.டா# அ<�த�டேன விைலைய ேக.டா# 

ஐயா - ேதI� திைனB� த��� எ�றா# 

காP� வைளய0<�� எ�றா#  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

ேதI� திைன மா�� தி�ன பசியி�ைலய" 

மாேன எ� ேபாக� தீர ம�வி��தா ேபா/ேமா"  (ந�னா) 

 அல)கார� - அ"ேய 

ஒ�ப/ ர�தின� இைழ�/ வைளய� உ�தI�� ஏ�த ச�திர வைளய� 

��/ வைளய� ேமாகன வைளய� =�? ேலாக�� மதி��� வைளய� 

 அ"ேய 

இ�திர வைளய� ம�திர வைளய� இைமேயா� ஆதிய� மதி��� வைளய� 

ெச�தி� ��க� ெச3த வைளய� சிவகாமி ம�மகளி� வைளய� 

அ"ேய - விைலைய� �றி�/ விசன� ேவ2டா� 

வைளய� �றி�/ வ��த� ேவ2டா�  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

பி9ைச�� வ�த ைபய� ெப2டாள அைழ�த/ ேபா� 

ெகா9ைச ெமாழி உைர�க வ�தா3 ெகா<�தி<வா3 எமI�� உயி� 

 அல)கார� ஐயா 

அ�கி� அ2ணமா� காவ0���றா� ஐேயா உ�னிட உயிைர� பறி�பா� 

ெப2< பி#ைளக# இ��/ தானா� ேபாயி பா��/ பிைழ�/ ேபாடா 

ஐேயா இ�த வயதி� இற�க நாளா ஏேனா தனிேய மா2< ேபாறா3 

வ�த வழிேய நட�/ 5< வன�ைத வி.< நீ அ��ற� ஓ< 

அடடா - பிற�த மைனைய ேபாயி ேச� 

பிறவி இ��த ேபாயி பா�  (ந�னா) 

ேவலைர 

��க� அழைக பா��/ பா��/ ேமாக� கட0� வ#ளி ேவ��/ 

ஆ?�கேம அம��த ெபா�ேள அ"யா# எ�தைன ேசாதி�தாேய 

ஐயா எ�? மய)கி ஏ�கமி.டா# 



44 

 

நி�? மய)கி நிைலைய மற�தா# 

 

ெத�மா)� 

இ/தா� சமய� எ�? எ<�தைண�/ ேவ� ��க� 

ஆவ� எ�லா� தீ��/� ெகா2< அ�னேம நா� ேபாேர� எ�றா� 

அல)கார� 

ஆ?�க�தி� வ"ைவ� க2டா# ஆன�தமா ஏ)கி நி�றா# 

ேவேற நிைன� மற�/ ேபா3.டா# விரக =�9ைச யாகி நி�றா# 

 ஐயா 

என�கா இ�தைன வ"� ெகா2W� ஏைழ மனைத ேசாதி�தீ�க# 

ெகா2ட க��ைத �"�/� ெகா2W� 5சாமேல ேபாேர� எ�றீ� 

ஐயா ஞாயம�லேவ ந<�ம�லேவ 

மாய ம�திர& ெச3தி.Wேர  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

ச�தியமா3 நாைள இ)� சரச மாட வ�ேவ� எ�? 

:�தி���) கானக�தி� ெச�றா� ��க� ேவட� ��ேன 

 அல)கார� 

ப&சா)க�ைத ைகயி� எ<�தா� பா��பாைன� ேபா� வ"ெவ<�தா� 

அ&சாமேல ேவட� எதிேர ஐய� ேபால வ�கிறாேர 

 அடடா 

வன�தி� இ)ேக ஆ�� பி#ளா3 வ��) ெகதிைய ேக6� பி#ளா3 

ஏH ேப���� இைளய மா/ இ��ப/ உ2டா வ#ளி எ�? 

 அடடா 

க�த� எ�கிற க�ன�கார� க�னி சிைறைய எ<�க வ�வா� 

நாைள ெபாH/ பாதி இரவி� நட�க ேபார ேசதி உைர�ேத� 

அடடா �ைகயி0<)க கதைவ ேபா<)க 

ஏH ேப�மா கா�தி��க  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

தி�.< ப&சா)கமைத தீர<ட� ெசா�ல வி.< 

சிைற எ<��) க#ளைன� ேபா� :�பிரமணிய� வ"ெவ<�தா� 

 அல)கார� 

ஐய� உைர�த க.டைள ேபாேல அழ� வ#ளிைய �ைகயி0.டா� 

ஏH ேப�மா3 க�தி உ�விேய மாறாமேல கா�தி��தா� 

 அ�ேபா 

தி�டைன� ேபா� வ"ெவ<�தா� தி�.<� க�தI� ெந�)கி� ெகா2டா� 
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தி�நீ? எ<�/ ஓதி� ேபா.டா� ேதவி வ#ளிைய F�கி ெகா2டா� 

 அ�ேபா 

�ைகைய வி.< கட�/ வ�தா� 59ச0.< இவ� =�9ைச ெதளி�தா� 

ெதாி�/ வழியி� மட�கி� ெகா2டா� தி�ட� எ�? ெவ.ட வ�தா� 

 அ�ேபா 

ப&சா.சர�ைத ஓதி வி.டா� ப<�க =�9ைச யா�கி வி.டா� 

அ&சி வ#ளிB) கா0� விH�தா# அ2ணமா�கைள எH��� எ�றா# 

 அ�ேபா 

=�9ைச ெதளிய ெமாழிக# உைர�தா� 

வா��தி எH�பி வர�ைத� ெகா<�தா�  (ந�னா) 

 

ெத�மா)� 

ைகக." வா3 �ைத�/ க�த�ட� ஏ/ ெசா�வா� 

ெம3ைய அறியாமேல ேவதைனக# நிைன�ேதா� ஐயா  (ந�னா) 

 ஐயா 

வ#ளிைய� ேக.டா தரவ மா.டாமா வன�தி� இ�ப" வர� ேவPமா 

எ)கைள ேசாதி�க ேநர� ஆ�மா ஏேனா இ�தைன ேகாலமா�மா 

 ஐயா 

ஏ/ �ைறக# ெச3த ேபா/� எ�லா� ெபா?�/ ஆ?தைல தா�� 

M/� வா/� அறிய மா.டா� ேசாதைன�� எதிராக மா.டா� 

ஐயா அபய� எ�றா� அ&சி நி�றா� 

விபர� எ�றா� ேவ2"� ெகா2டா� 

 

ெத�மா)� 

வ#ளிBட� அ2ணI�� வா��தி வர) ெகா<�/ 

�#ளி மயி� ஏறி அ�ேலா ேபா3 அம��தா� தணிைக மைல  (ந�னா) 

 

அல)கார� 

ேவA� வாழி மயிA� வாழி வன�/ ேவட�ற�தி வாழி? 

இ�திர� ஈ�ற ெத3வாைன எ�த நா6� :கமா3 வாழி? 

ஆ? �க�/ கட�# வாழி அ2டர2ட� ஏH� வாழி? 

பா" ப"�/ பத� உைர�ேதா� பல�த �"யா3 ெப��/ வாழி? 

ஐயா ம2I� வாழி? வி2P� வாழி 

மதிB� வாழி ரவிB� வாழி?  (ந�னா) 

வ�ளி அல�கார� )�.�வ�ளி அல�கார� )�.�வ�ளி அல�கார� )�.�வ�ளி அல�கார� )�.�....    
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------------------ 

10. 10. 10. 10. தி�வா1 தி�வா1 தி�வா1 தி�வா1 , , , , தி�ெந'�ேப  விதி�ெந'�ேப  விதி�ெந'�ேப  விதி�ெந'�ேப  வி....பிபிபிபி....ேகேகேகேக. . . . இராைமயா நாயனா இராைமயா நாயனா இராைமயா நாயனா இராைமயா நாயனா     

இய�றிய இய�றிய இய�றிய இய�றிய ((((கிகிகிகி....பிபிபிபி. . . . 1933) "1933) "1933) "1933) "வ�ளி ெத'வாைன ச�கள�வ�ளி ெத'வாைன ச�கள�வ�ளி ெத'வாைன ச�கள�வ�ளி ெத'வாைன ச�கள�தி� ேபாரா2ட�தி� ேபாரா2ட�தி� ேபாரா2ட�தி� ேபாரா2ட�""""    

 

(ச�தி பிாி�க�ப.ட/) 

கா�� - வி��த� 

�#ளி மாமயி� மீ/ ஏ?� Eபதி ஞான ேவல� 

வ#ளி ெத3வாைனஏச� மன மகி��/ அ�ேபா< ஒத� 

ெத#ளிய தமி� � ஏ�/� ேதவியி� கடாX�/ அ�ைப 

அ#ளி எ� கர�தா� உ�ன ஐ)கரர அ�# ெச3 ந�ேற. 

 

0+0+0+0+    

அ�கIலாயபIவா எ�ற ெம.< 

இராக�: ேதசிக ேதா< தாள�: ஆதி 

 

ெத3: ஆர" தி�.< சி?�கி எ�த� 

ஆைச நாயக� பி� 

5சாம� வ�தவ# (ஆர") 

ஏற" நீ ெவளிேய இனி 

இ)� நி�றா� மான 

ப)க� ெச3ேவ� அ" (ஆரா) 

 

வ#ளி: தா?மாறாகேவ ேபசி - மி�க 

தா2"� �தி�திட 

ேவ2டா) ைகDசி (தா?) 

5?ேவ� ேகளா3 அ)ேக எ�ைன 

�மர� மண�/ 

5." வ�தா� இ)ேக (தா?) 

 

ெத3: எ�ன ெசா�னாய" ேசதி இைல 

எ9சி� ெபா?��ேமா� ஈ� �ற ஜாதி 

உ�ைன மண�தா� எ�றா3 ந�ல 

ஒH)கி/ :ைண மH)கினல2" (ஆரா) 
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வ#ளி: ஜாதிைய இH�/ இக�9சி ேபச� 

த�ேமா இ�ப" அ"ேய �ைல9சி 

ஓதி<வா3 இனி நா� எ)ேக 

உ�ைன மதி�ப/ சி�ன ��தி�காாி (தா?) 

 

ெத3: அ" சி�ன ஜாதி �ற சி?�கி எ)ேக 

ெச�ப வ�தா3 எதிாி�ப" �?�கி 

��ேன நி�லாேத ேபா" உ�த� 

=�� �ைல அ?�/ ஆ�கிைன ெச3<ேவ� (ஆர") 

 

வ#ளி: ெம�த� ப"�காேத ரா)கி இ)ேக 

ேவலவைன வி.<விட" பா)கி 

அைழ�/ ஏ�கிேற� இ�? 

நாாி எ� தா3 த�ைதயா� D< ேச�கிேற� (தா?) 

 

ெத3: ந�ல �5��த� அறி�/ ��தி 

நா� அ�ேலா கிழ�� �கமாயி��/ 

வ�லவைன மண�ேத� இ�? 

வ�/ நீ வி< எ�றா� வாைய கிழ�ேப2" (ஆர") 

 

வ#ளி: ெகா.< �ழ��கேளா< தா0 

க."� ெகா2டைனேயா நீ ெக.ட ேக< 

ம." சி?�கி ேபா" ஒ�ப� 

வ0ைய க." ெகா<�தா2" நா" (தா?) 

 

ெத3: ப." உ� நாைவ அ?�ேப� இ)ேக 

பார"ல2" உ� ப�0ைன உைட�ேப� 

ெக."�தன� ேப:றா3 �" 

ேக" உ� ஜாதியி� வா"�ைக அறிேவ� (ஆர") 

 

வ#ளி: வா"�ைக எ�ன" க2டா3 மி�க 

வா3 மதமா3 வி�தியாச� நீ வி2டா3 

ேவ"�ைகயா3 ேபசாேத நீ)க# 

ேமலான ஜாதிேயா ேம."ைம ஏ2" (தா?) 

 



48 

 

ெத3: ேமலான ஜாதி நா� அ�லவா ெவ.ட 

ெவளியா3 உ� �ல� ெதாழிைல9 ெசா�லவா 

ேகா" உ� இன�தா� ெத�வி� 

ெக&சி நி�? 5H) க&சி வா)�வேர (ஆர") 

 

வ#ளி: Mரப�மனா� உ� த�ைத ப.ட 

/யைர எ<�/ ெசா�லேவா வி�ைத 

5? ெக.ேட ஒழி�தா� த2ணீ� 

�"�க கி.டா/ அ�நாளிேல அைல�தா� (தா?) 

 

ெத3: கா.<� Eைன தி�I& ஜாதி ஊரா� 

க2< சிாி�கிறா� உ)களி� ேசதி 

ேம."ைம தாI� உ2ேடா கைட 

Dதிகளி� வ�/ பார" ச)கதி (ஆர") 

 

வ#ளி: தா�கனா� ப.ட பா< இ�த 

தாரணிேய ெசா�A�தா� ெக.ட ேக< 

Dாிய� ேபசாத" உ)க# 

வி2ணவ�க# அ�? மீ� :ம�தா�கள" (தா?) 

 

காவ"9 சி�/ வ�ண ெம.< 

(ெபா�Iலற ெச�னிேள� ெம.<) 

ெத3: மீ� :ம�தா� எ�? இக��/ தா� �க�ற ச)ைக ெக.ட 

ேவட� �ற�." ெசா�ேல� ேதர" - ெதாழி� 

5ைட �ற) க.<கி�றீ� பார" - ஜன� 

ெம�த��றி<� உ�சவ)களி� ந�தி ெம#ள�) க�திாிேகா0னா� 

ெவ.<D� கH�/ மணி நி�?ேம - காவல� 

க." உைத�பா� உ)கைள� க2<ேம 

 

வ#ளி: க." உைத�பா�க# எ�ேற ெக."�தனமா3 உைர�த 

காாிைக உ� த�ைத ேசதி ேகள" - அைத 

5றிட�� ெவ.க�ேக< அ�நாள" - அ�த 

க�னி அக0ைக த�ைன� களவி� உ�னி 

ம�விட ந2ணி �னிவரா� 

க2க# ஆயிர� ெப�?/ேவா பல� - ேக.ேபா� 

காாி உமி�கி�றா� ஐேயா ேகவல� 
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ெத3: காாி உமி�கி�றா� எ�ேற 5ற வ�த நாாி நீ ஓ� 

கானக�தி� மானி� �." யாம" - உ�த� 

மான ெவ.க�தாI� இ)� ேபாம" - ச�ைத� 

கைடக# த�னிA) கள� ெச3�D� உைடக6� பணி பல�� தி�<D� 

க2< ெகா2< உைத��� ேபா/ அ&சிேய - ப�ைல 

கா.<D�க# ெம�த ெம�த� ெக&சிேய 

 

வ#ளி: ப�ைல� கா.<D�க# எ�? ெசா�0� கா.ட வ�தா3 இ�? 

பாைவேய நீ ேகள" ஓ� வா�கிய� - உ)க# 

ேதவ�க# தா� ம.<� எ�ன ேயா�கிய� - ��ேன 

பா� அைல�த/& சீ� �ைல�த/� ஊ� இழ�/ேம Mரரா� உைத 

ப.< ெவ.க) ெக.< ஓடவி�ைலயா - ெசா�வா3 

�.< யாைன� �." நீB� இ�ைலயா 

 

ெத3: ஆைன��." எ�?ைர�த மான) ெக.ட ைப)�ற�தி 

அ�ப ஜாதி உ)கைள� ேபா� ஆர" - எதி� 

ெச�ப நீதி உ2ேடா இ)ேக ேதர" - ச�?� 

அ9ச� நாண� மட� பயி��� அ/ ைவ9சிலா� த"9 சி?�கி நீ 

யானதினா� இ)� வ�தா3 ேத"ேய - எ�த� 

ஆளைன� /ர�தி� ெகா2< நா"ேய 

 

வ#ளி: ஆளைன� /ர�தி� ெகா2< நா� இ)ஙன� வ�ேத� எ�ற 

அறி� ெக.ட ச�கள�தி ேபா"ேபா - அ" 

வாிைசய�ற ச�கி09சி நா"� ேக# - எ�த� 

அ2ண�மா�களி� ��ன& ச2�க� எ�ைன மாமண� ெகா2< வ�தன� 

அ�ப" இ��க எ�ைன எ#6றா3 - ஏ2" 

த�பி09 சி?�கி Dணா3 /#6றா3 

 

ெத3: த�பி09 சி?�கி எ�? இ�ப" நீ ெச��த�� 

த�தா� உ�தI�� இ�ைதாிய� - அ�த 

க�தனாேல வ�தேதா இLDாிய� - சாி 

தா� அறி�தன� விள�� மாறிேதா நா� எ<�/ பி"�/ேம அ" 

த.<வாணியி� ெக�வ� ேபா��ேற� - உ�ைன� 

ெதா.<� ெகா#ள� 5டா/ எ�ேற பா��கிேற� 
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வ#ளி: ெதா.<� ெகா#ள 5டா/ எ�? ச.ட� இ)ேக ேபச வ�த 

ெக."�காாி உ2ைமதா� நீ 5?வ/ - எ�ைன� 

ெதா.டவைன எ�ப" நீ ேச�வ/ - ந�ல 

ெசாரைண உைடயவளாகி� ��கைன த�ண� ெவளியிேல த#ளி வி<வ/ 

:�த Dர� த�ைமயா�� பார" - D."� 

ைவ�/� ெகா#ளலாேமா பதி� 5ற" 

 

ெத3: D."� ைவ�/� ெகா#வத��� ஓ." வி<கி�றத��� 

ேவசி நீேயா ெசா�கிறவ# ஞாயேம - இ)ேக 

ெவ�Aேமா" உ�த� ச��ரதாயேம - ஒ� 

விைலமட�ைதைய ம�வினா� என� �வலய�தனி� பிாிய நாதைன 

வி.<வி<வாேர யா�) 5ற" - ெவ.க� 

ெக.< நீ இ�ேறாட ைவ�ேப� பார" 

வ#ளி: ஓட ைவ�ேப� பார" எ�? ஆட�பரமா3 உைர 

உல�ைக ேபால� ைக எ�ன" நீ.<றா3 - எ)ேக 

விள��மா? எ<�/� கா.<கிறா3 - பய�/ 

ஓ" வி<ேவ� எ�? எ2ணிடாத" ேவட� �ல� திற�த�ைன� பார" 

ஒ2ெடா" உன�� இனியா� கா.<ேற� - ��தி 

இ�? ராைமய� கவியா� ஊ.<ேற� 

சரச�கார மாமா எ�ற ெம.< - பி� ேவ? 

 

ெத3: அ"ேய சி?�கி ஏ/ - இ)ேக 

ஆாிட�தி� இL வா/- ச�?� 

அ&சிடாமேல மி&சி ேப:றா3 

ெந&சிேல உ�� ைவ�/9 :<�ேவ� (அ) 

 

வ#ளி: நி?�த" :�மா ஏ2" - நி�? 

நீ �தி��றா3 தா2" - எ�த� 

ெந&சி� நீ உ�� ைவ�/9 :.""� 

வ&சி யா� உ�ைன ேலசி� வி<ேவேனா (நி) 

 

ெத3: ந�லத" உ� சம��ைத - இ�ேப� 

நா� அறிகிேற� பர�ைத - எ�த 

நா9சியா6ட D."� வ�/ நீ 

ேப9சதிக� ப"�/ேம நி�கிறா3 (அ) 
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வ#ளி: படபட�பா3� ைக ஓ)கி - ெகா2ைட 

ப�ற வாரா3 எ�ன ரா)கி – வ�/ 

பார" இ)� ராைமய� தமி� 

ப"�/ இ"�/ அ"�ேத ஓ.<ேவ� (நி) 

 

ெத3: ஓ.<வ/ எ)க" அ"�ேத - இேதா 

உன/ ெகா2ைடைய� பி"�ேத� - இ)ேக 

உ�த� சAைவ�காரைன� 5�பி< 

வ�/ பா��க.<� ேவ"�ைக ெதாிB� (அ) 

 

விஷய�: ெகா2ைட பி"�/9 ச2ைட - யி<) 

59ச� ேக.<வ ர2ைட - தி�� 

ேகாழிய) ெகா" ேவ� கர� பி" 

ேகாமள� �க ேவ# வ�/ நி�? 

நட��& ச)கதி க2டா� - மன� 

நாணி ெவ.க�) ெகா2டா� 

 

ெத3வாைனயிட� :�பிரமணிய� சமாதான� 5?த� 

:�: ெபா? ெபா? மட மாேன - எ�த� 

ெபா�ெகா" ெத3வ யாைன - ச2ைட 

ேபா.<� ெகா#வ/ நீ.ட�ல ெசா�ேன� 

ேக."< வ#ளி ெகா2ைடய வி."< (ெபா) 

 

ெத3: ேபா/� ேபா/� இ9 சிலா�ய� - எ."� 

ேபா� அறி<ேவ� ேயா�ய� - ஒ�?� 

Eைவ எ�னிட மாக வ�தினி 

ேம� �க�றிட ேவ2"யேத இ�ைல (ேபா) 

 

:�: ேகாப�ைத வி< மாேத - நா� 

5? ெமாழித# ளாேத - �ற� 

��� வ�தி"� வ�� வ�தி<� 

/��ற வழி ைவ�/ விடாேத (ேகா) 

நைக��ேம எ�ைன உலக� இ/ 

நாரத� ெச3த கலக� - எ�த� 

நாயகி ெதாி வாய" இனி 

ஞாய� அ�லேவ வ#ளிைய வி.டாA� (ந) 



52 

 

 

ெத3: ஞாய� அ�லேவ எ�? - ெரா�ப 

நாணய மாக நி�? – இ)ேக 

நவில வ�தீேர �வியி� ேகவல� 

இவைள எ�ப"� ெதா.<� ெகா#ள� த�� 

சா�?த� சாி யாமா இவ# 

ச." பாைன ெதாட லாமா (ேபா) 

 

:�: ெதாட� தகா/ எ�றாA� - எ�ன 

ெச3வ/ இனிெசா� ேமA� - எ�த� 

ேதாைகேய வ#ளி மாைத வி.""� 

சா�ேவIட� சரண& ெச3�ேற� 

க�ைண ைவய" மாேத - Dணா3 

கலக�ைத விைள� காேத (ெபா) 

 

வ#ளியிட� சமாதான) 5?த� 

:�: தி�தி��& ெசH� ேதேன - எ�த� 

ேதவிேய வ#ளி மாேன - ெசா�ேன� 

ெதாி�/ ெகா# இைத மாம� இ�திர� 

அறி�தி"� ெப��/�ப� விைள�தி<� 

அவைள9 ெச�? வண)� - ச�? 

கவனி�பா3 இேத ஒH)� 

 

வ#ளி: ந�ல ஒH)�தா� இ� தினேம - க2ேட� 

உம/ த�பி0� தனேம - ��ேன 

ஓேகா நீ� ெசா�ன வா��ைத ந�பிேய 

ஆகிேன� மதி ேமாச� இ�ப" 

ெச3�D� எ�ேற அறிேய� உ�த� 

தி�.<� ��திைய ெதாிேய� 

 

:�: உ� ஜாதி� �ண) கா.டாேத - நா� 

சா�?வைத� ேக# மாேத- அவ# 

தா� ெப��பண� கார� மகள" 

D2 பிA��க# ஒ�?& ெசா�லாத" 

5றிேன� க2< ேத?- D."� 

ஏறி� ெகா2< பி� பா� 
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யா�) - க2""� இக��/ உைர�பா� – மி�க 

ைக ெகா." நி�? சிாி�பா� - உ�த� 

கா0� விழ9 ெசா� னாA� - D�கிேற� 

ேக0� கிட� ைவ யாேத த#ளிநீ 

க2டறி ெசா�A� பா�ைம - உன� 

�2< பி�னாேல ேம�ைம 

விஷய� எ�? ��தி இLவித� எ<�/ - �க� 

�கல வ#ளிB� அ<�/ - ெத3வ 

Eைவ �&சாி ேசவ" தனி 

ேல வண)கின# க2< ெம�ேமA� 

வா��தினா# அ�த மா/ - ெம�த 

மன மகி��ேத அ�ேபா/ 

அ?�க� க2< களி�/ - ராைம 

ய� தமி��� அ�# அளி�/ - இ�த 

அண)� எI� ெத3வ யாைன வ#ளிB� 

வண)கி வ�/இ� பாA� உ�றிட 

ஆன�த� கட� ஆ��தா� - பரமான�த�ட� வா��தா� 

(((()�.�)�.�)�.�)�.�))))    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    

11. 11. 11. 11. தி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளிய    

ெத'வாைன� தாயா  பதிக�ெத'வாைன� தாயா  பதிக�ெத'வாைன� தாயா  பதிக�ெத'வாைன� தாயா  பதிக�    

(ஓைல9:வ"யி0��/ ப" எ<�க�ப.ட =லவ"வ�) 

 

கா�� - ெவ2பா 

ெத3வாைன� தாயாேர ெச�தமிழா� ச�தத�� 

ைவவா���� இ�ப� வழ)�&ேச3 - ெம3வா&ைச 

ெகா2<மகி� ெபா�ேனெய� 5பந<நீ� ஊ�ெறா�? 

உ2<ப2ண ேவ2<� உவ�/. 

 

(ெவ2டைளயா� இய�ற ெகா9ச� க0�பா) 

ஓத� காிய/ய� உ�றழA�எ� ைன உ�ெபா� 

பாத� கமல�பர வ�பணி�ப ெத�ேறா 

ேவத� கட�ைள�� ெவ&சிைறயி. டா2ட�க� 

சீத� க�ைணம0 ெத3வாைன� தாயாேர!  1 
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த�ெபா Iயிாி� சதேகா" ப)�ய�ெவ�(?) 

அ�ெபா� விைள�பா��(�) அக�ெம0யா தா2ட�#வா3 

ைப�ெபா� மயி�உைக��� ப�னி�ேதா# ேச�தI��9 

ெச�ெபா�நக�� ேகாIத�� ெத3வாைன� தாயாேர!  2 

 

இ�திரனா� உ� ைதைய9ச�? ஏவிஅவ� ைக�பைடயா� 

எ�திற�க� 5ப�தி ைனஇள�க லாகாேதா 

ம�திர ேவத� மதன� பிறவாநா. 

ெச�தி�மி� ேபாA�எழி� ெத3வாைன� தாயாேர!  3 

 

ெவ)கட�ெகா2 <#ள� ெம0ேவ� விய�கிண�றி� 

ச)கட� தீ�� /3யந�ல த2ணீ�ஊ�(?) ஈ�த�#வா3 

அ)கடக� ேக1ர� ஆBத)க# ஆ��ததி2ேடா# 

ெச)கட�ப�(�) இ�ப�ந��� ெத3வாைன� தாயாேர!  4 

 

கானா? நாண�ற� க�லக��/ க)ைகந�/� 

நானா�வ� எ3/�ஒ� ந�லநாளி� ைலெகா�ேலா 

பானா? வா3��மர� ப�னி�கா /�ப��� 

ேதனா�ெம� ெசா�பயிA� ெத3வாைன� தாயாேர!  5 

 

அ)க2நர� நா�பக�� ஆெறH�(/)அ� தாதிB�ைன 

ம)கள�ேச� க)ைகெய�ைக வா3ைமஎ�னி� வ�த�#வா3 

ப)கய�க2 ணா�தவேம பானல)ைக� ைப�ெதா"யா3 

தி)க#�க� ெகா�பைனய ெத3வாைன� தாயாேர!  6 

 

த�திரமி� ெக3தி� தட)க� கிணறைம�ேத� 

இ�திர�/�(�) எ3த�ந�ேறா இ��ன[�? இ�ற�#வா3 

ச�திர�ைக9 ேச�த� தனதிய�(/) உ.ெபாறி��� 

சி�திரேம ேபாA� எழி� ெத3வாைன� தாயாேர!  7 

 

ஐ�/ ெதாழி�ேதவ��(�) ஆதரமா3 அ)கமல�/ 

இ�/றH� ேகால�(/) இ��தா# எவ6ைரயா3 

ைம�/?மா� றி2ேடா# வலாாி மைனயக�ேதா� 

சி�/ர)ெகா2(<) உ3�த�க�� ெத3வாைன� தாயாேர!  8 
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பா�வா3�த நீ�றணியா� பாக�?� ைப�ெதா"யா� 

ேவ�வா3�த ேதா.�க�ெசா� ெம3�ப<வ/ எ�நாேளா 

ேகா�வா3�(/) அH/) ெகா<விட�� வா3�/ெகா�ற9 

ேச�வா3�(/)இ ல�ைம�க2 ெத3வாைன� தாயாேர!  9 

 

�)கமி� ச)கர�ேப�� �2ணியைன� ேபா�மகி�சீ� 

இ)க"ைம�(�) ஈ�தா� இகபர�� வாழாேதா 

ம)கள&ேச� ேமைன மக.ேகா� ம�மகேள! 

ெச)கHநீ�� Eமல�ைக� ெத3வாைன� தாயாேர!  10 

 

ேதவ�பிரா� ெச3தவமா� ெத3வாைன� தாயாைர9 

ேசவல)ைக9 ேச3�க"ைம ெச3B�தி ���கேழா� 

நாவல�தீ ெவ)��வ� க�கிண�றி� ந�னீ� 

ேமவவ� பாட�ெகா#வா� ேவ2<பய� ைகவ�ேம! 

(((()�றி�.)�றி�.)�றி�.)�றி�.))))    

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    

12. 12. 12. 12. தி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளியதி�வாமா��  வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&க� அ�ளிய    

ெத'வாைனய�ைம ப�சக�ெத'வாைனய�ைம ப�சக�ெத'வாைனய�ைம ப�சக�ெத'வாைனய�ைம ப�சக�    

(ச�தி பிாி�க�ப.ட/) 

 

கா�� - ெவ2பா 

�&சாி எ�? ஓ� தி��ேப� ெகா2< வள� ேகாமா." 

ப&சக�ைத9 ெச�தமிழா� பா<த��� - க&சமல�� 

க#ைள� பழி�த வ2< க2< அ��/� கா� மத�/ 

ெவ#ைள� காி /ைணயாேம 

 

� - க.டைள� க0�/ைற 

இ�திர� ெப�ற மகளான நீ ெப�ெற<�த எ�பா� 

ெவ�திற� 5�றி� ெகா"தாய /�ப மி" வ�ததா� 

த�திர� ெச3/ தள��ேத� க2டா3 �த� தாரகமா� 

ம�திர� க�ற ��ேகா� இட� ெப�ற வாரணேம  1 

 

எ� ஆைண நீ அ�? ெசா�ன ெசா� ேபா� இ�? என�� அ�ளி 
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ந� நாகாீக�ெதா< வாழ9 ெச3த�# நா�மைறB� 

ெசா�னாைன� �."ய ைகயா� வி��பி� ெதாழ இர)கி 

அ�னா� மகிழ விைளயா"� 5<� அண)கரேச  2 

 

Eசைன9 ெச�வ� அதனா� எ2 சி�/� ெபா��திட9 ெச3/ 

ஈசைன� ேபா� மகி�5ர ைவ�த�� இர)�ைவேயா 

ேநசைன� த� கைட� க2ணார ேநா�கி ெந"ய ைகயி� 

வாசைன� காவி மல� ஏ�தி நி�ற மட அ�னேம  3 

 

உ�ற� கணவ�� ஒ� ேகா" பாட� உைர�/ அணி�/� 

எ�ற� கவைல ஒழி�த/ இ�றா� இனி எ�ன ெச3ேவ�? 

மி� த)� சி�றிைட� ேபதா3 வி2\�� ெத3வ ேவழ� எI� 

��ற� த� மயி� ேபா� எழி� கா."ய �&சரேம  4 

 

��ற� அேனக� �ாி�ேதைன� ெதா2டறி� 5." ��ேனா� 

ெசா�ற ப�]� பய� த�த�#வா3! ெகா<� M� உர�தி� 

ெகா�? ைவ ேவ� வி<�/ உ�பைர� கா�த �மரI�� 

ந�ற� நீழ� மகவா� த�� ெத3வ நாயகிேய  5 

 

� பய� 

வ&சக� இ�றி� ெதாHவா��� ஆன�த வாாி ந��� 

�&சாியா��� எழி� ெந�ேவ0� பாவல� 5றி ைவ�த 

ப&சக� த�ைன� ப"�பா� எவ�� பH/ ஒழி�த 

ெந&சக� ெப�? மகி�வா� ெசா�ேன� இ/ நி9சயேம 

(((()�.�)�.�)�.�)�.�))))    

--------------------------------------------------------------------------------    
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13. 13. 13. 13. வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&களி� ம�மகனா வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&களி� ம�மகனா வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&களி� ம�மகனா வ!ண#சரப� த!டபாணி அ&களி� ம�மகனா     ேகாபாலச)�திர�ேகாபாலச)�திர�ேகாபாலச)�திர�ேகாபாலச)�திர�    

சசசச. . . . ச!)கதாச பி�ைள இய�றியச!)கதாச பி�ைள இய�றியச!)கதாச பி�ைள இய�றியச!)கதாச பி�ைள இய�றிய    """"ெத'வாைன நாயகி பதிக�ெத'வாைன நாயகி பதிக�ெத'வாைன நாயகி பதிக�ெத'வாைன நாயகி பதிக�""""    

(ச�தி பிாி�க�ப.ட/) 

 

கா�� - ேநாிைச ெவ2பா 

சீத மல�� ெப�மா� சிர�தி� அழ� �."ய ைக 

நாத� �ண� ெத3வாைன நாயகி� ெப2 - மீ/ அழகா� 

ெச�தமிைழ9 ெசா�வத��9 சி.ட� உள�ேதா?� வள� 

த�தி �க�ேதா� /ைணயதா� 

 

� 

வாேனா�� பாரதிB(�) மாமக6� ேபா�றி ெசB(�) 

மாேன! என/ மன�கவைல தீ��த�#வா3 

மீேன�திர மயிேல! வி2 தல�ேகா� அ�? ஈ�த 

ேதேன ெசய�தி�ர� ெத3வாைன நாயகிேய  1 

 

கா�ேமக� அ�ன �ழ� க�னிைகேய! க�க2ேட! 

பா� ேம� என�� உ�பத� அணிய� 5டாேதா 

M� ேம� அ?�த அயி� ேதாள� ம��ங �யிேல! 

சீ� ேம� ெச�தி� நக�� ெத3வாைன நாயகிேய  2 

 

உ�னிட�தி� ேவேலா� உவ�/ இ.ட� ப2Pைகயி� 

எ� இடைர� ப�றி இைச�/ ஒழி�க� ஒ�ணாேதா 

ம�னிய E�2ட ெந<மா� இட�க2 வ�தவேள 

ெத�ைன மி�� ெச�தி� நக�� ெத3வாைன நாயகிேய  3 

 

ப�னி�ைக9 ெசLேவ� ப:�தமிைழ� ேக.< மி" 

இ�I� அக�றா/ இ��தன� நீ ெசா�0 என�� 

அ�னவேரா<& சிகியி� ஆேராகணி�/ வ�/ 

இ�ன�# ெச3 ெச�தி� நக�� ெத3வாைன நாயகிேய  4 

 

ெந&ச மி� ஆன�த�ற நி� க�ைணயா� கட0� 

�&சாிேய நாயேய� �ளி��(�) நா# எ�நாேள 

க&ச நிக� ெம�கர�தி� க)கண)க# ஓ� �ாிய& 
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ெச&:டேர! ெச�தி� நக�� ெத3வாைன நாயகிேய  5 

 

க�வி� ெப�)கடேல! க2மணிேய! கி�?யிைர� 

ெகா�வத�ற ேமேலா� �Hவி� எைன9 ேச��த�#வா3 

ம� விைன��� ேதா# ேவ# மன/�� இைச�தவேள 

ெச�விேய! ெச�தி� நக�� ெத3வாைன நாயகிேய  6 

 

க�த� ெப�மா� ைக� கி#ைள ேம� கி�ைப 

எ�தI��� த�தா� இள�ப� உ2ேடா நீ ெசால�மா 

:�தாிேய! எL�யி�க# ேதா?(�) நிைறகி�றவேள 

சி�/ அவி�& ெச�தி� நக�� ெத3வாைன நாயகிேய  7 

 

தீவிைன எ�லா� தவி��க�& சி�/ த�த �.கரணி 

ேமவி ந�னீ� ஆ" வ�/ உ� ெம�தாைள� ேபா�றாத 

பாவிய� நா� உ3B�ப" கைட�க2 பா��த�#வா3 

ேதவ� �க� ெச�தி� நக�� ெத3வாைன நாயகிேய  8 

 

ப9ைச நிற� ெப2 கிளிேய பா� அைனய ெசா�0னேள 

க9ைச �ைனB� கவின� தன மாத� 

இ9ைச ச�?� இ�லாம� எ�நா# அளி�பாேயா 

ெச9ைச ம0 ெச�தி� நக�� ெத3வாைன நாயகிேய  9 

 

திகH� பைட ெகா2< ெத�திைசேயா� வ�தா� 

இக0 அ�?) 5� வ"ேவ� எ3�த �கேனா<& 

சிகி வாகன�தி� ெதாிசைன த�தா#வா3 

சிகாிB#ள ெச�தி� நக�� ெத3வாைன நாயகிேய  10 

(((()�.�)�.�)�.�)�.�))))    

(பிைழ�த/ ெபா?�த� ெபாியவ� கடேன) 

---------------- 
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வ�ளி நாயகி சி�றில�கிய� ப2&ய+வ�ளி நாயகி சி�றில�கிய� ப2&ய+வ�ளி நாயகி சி�றில�கிய� ப2&ய+வ�ளி நாயகி சி�றில�கிய� ப2&ய+    
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