
பலப�டைட� ெசா�கநாத� �லவ�இய�றிய
அழக� கி�ைளவ�� ��

அழக� கி�ைள வ�� �, ஒ� ெப� ஆ���� � அ���வதாக  
அைம�த  ! ஆ�".
பா�ெபா �
அழக� கி�ைள வ�� � எ$கிற  ! பா�&ய நா)&! இைறவனாகிய 
தி�மா! எ,�� அ�ள- உ�ள இட0கள-! ஒ$1 தி�மாலி�" 
ேசாைலமைல ஆ�". இ�த� தி�மாலி�" ேசாைல மைலய�$ பல 
ெபய�கள-! அழக� மைல எ$ப�" ஒ$1. இ�த மைலய�! இ���"  
இைறவ$ ஆகிய தி�மாைல அழக� எ$1" அைழ�பா�. கி�ைள எ$றா! 
கிள- எ$1 ெபா��.

��� ெபா �
� எ$ற சி5றில�கிய வைகய�$ இ$றியைமயாத ப�தி இ�. � 
ெச!6" ெபா�ைள� � வ�� ெபா�� எ$1" அைழ�ப�. � வ�� 
ெபா�ள-$ ெப�ைமகைள� 71" ப�தி �லவ�கள-$ �லைம�  
திற���8 சா$1 71" ப�தியாக அைமகி$ற�.  ேம6",  இ�ப�தி  
�லவ�கள-$ க5பைன� திறைன ெவள-�ப��த ஏ5ற ப�தியாக:"  
அைமகி$ற�. அழக� கி�ைள  வ�� �  லி! � வ�� ெபா�ளாகிய 
கிள-ய�$ ெப�ைமக� பல நிைலகள-! 7ற�ப�கி$றன.
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பலப�டைட� ெசா�கநாத� �லவ�இய�றிய
அழக� கி�ைளவ�� �

கா��
ெவ�பா
ெத�� தமி� அழக� சீபதிவா� வா�ம� 
கி�ைளவ"# $  கிள%தேவ - ப"�ைள�
'('ஊர% தாேனச,' ஊ�க-கி. ஏ01
'(2� அ%தா3 ேநச1 2�.

��
கிள�ய�� சிற��க�
1       கா�ெகா4ட ேமன5� கட6� ெபய�ெகா4#
        ந7�ெகா4ட பாய. நிற1ெகா4# - சீ�ெகா4ட
2      ைவய1 பைட�'1 மதைன81 ேம. ெகா4# இ3ப1
        ெச98, கிள5யரேச ெச�ப�ேக� - ைவய1எலா1
3      ேவளா4ைம எ3;1 வ"ைள6�' நி3வா�%ைத
        ேகளாதவ� ஆ�கா4 கி�ைளேய - நா�1
4      மைல%தி#1 மார3 ஒ�ைற வ4>?1 இ.லாம.
        ெச?%திய கா.ேதைர -@%ேதரா9� - ெபல%  இ@% �
5      ெகா4#திA ப�ைச� 'திரா9 உன�' எதிேரா
        ப4#திA ெவ9ேயா3 பAஏ@1 - க4ட
6      ெசக-@ 1 ந7 ஞானத7ப-1 ந7 எ30
        Dக-ன5ேய ெசா.லாேரா ெசா.லா9 - வைகவைகயா9
7      எEவ4ணமா9� பற�'1 எ�பறைவ ஆய";1உ3
        ஐவ4ண% �ேள அட,'ேம - ெம9வ4ண1
8      பா��'1ெபா@தி. உைன� பா��பதி எ3பா� எ3ேறா
        H�'� சிவIதா9 ெமாழிIதிடா9 - நா�'%
9      த#மா0ேவாைர எ.லா1 த��வேர உ3ைன
        வ"#வா� ஒ(வ� உ4ேடா வ"�ளா9 - அ#ேபா�
10     மற1த( சீவகனா� ம,ைகயA. த%ைத
        சிறIத நி3 ேப�பைட%த சீேர - ப"றIதவ�
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11     ஆ(1 பறைவக��' அ�Dத3 ேப(1 சிவ3த3
        ேப(1 பக�Iதா. ப"ைழஅ3ேறா - ேந�ெப0 வ"
12     ேவகி ஒ(2# வ"�# ம0 2#அைட81
        ேயாகி உன�' உவைம உ4ேடா கா4 - ந7கீர1
13     ஆைகயா. ஆைட உன�' உ4ேட பாடக-1
        ந7 ெகா�வா9 கா. ஆழி ந7,காேய - ஏகாத
14     க��ைடயா9 ந7 எ3றா. காமைன81 ேச�வாேய
        அ��ைடய ெப4ெகா> ந7 ஆகாேயா - ெபா��ைடேயா�
15      3ன5ய சா8�ய1 DகJப1 ஆைகயா.
        அ3ன  நி3ெசாJப1 அ.லேவா - வ3ன5
16     பAசி%த எ.லா1 பAD%த1 எ3ேறா
        உ(சி%த உ3எ�சி. உ4பா� -  AD அ�ேறா�
17     இ3ெசா.ைல� க�பா� எவ�ெசா.?1 ந7க�பா9
        உ3ெசா.ைல� க�கவ.லா� உ4ேடா கா4 - நி3ேபால%
18     த�ளAய ேயாக,க� சாதியாேத ப�ைச�
        ப"�ைளயா9 வா@1 ெபAேயா�யா� - உ�உண�Iத
19     மாலிைன� ேபால மகிதல%ேதா� வா�ட1அற�
        பாலன%தாேல பசி த7��பா9 - ேம. இன%ேதா�
20     ந�டா� என5;1 நடI வ(1 Kைசதைன
        வ"�டா� -க%தி. வ"ழி%திடா9 - ெவ�#1 இ(
21     வா�அைனய க4ணா� வள��க வள�வா9 உறவ".
        லாளைனந7 க4டா. அக3றி#வா9 - ேகளா9
22    இ(வ>6 ெகா4டைமயா. எ,க� ெபAய
        தி(வ>க� வ 70எ.லா1 ேச�வா9 - '(வா9�
23    ெசப ேதசிக��' எ.லா1 ெத3அர,க� நாம1
        உபேதசமாக உைர�பா9 - இப-ைலயா�
24    சி%த1 கள52ர� ெசEவ"தழி. ஆடவ�ேபா.
        -%த1 ெகா#�க -க1 ேகாணா9 - நி%த1 அவ�
25    ெசEவ"த�உ3 H�கா. சிவIதேதா உ3H�கி.
        அEவ"தழி3 சிவ�� உ4டானேதா - ெசEவ" இழI 
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26    அ4ட(�'% ேதா�றா3 அட.ேவ� ஆநாைனந7
        ெகா4# இ@%தா. ஆ'1 'ைறஉ4ேடா - உ4டா�கி
27    ஆ8ைவ ந7�ட அ(Iதவ%ேதா� Kரக1ெச9
        வா8ைவஉ3 ப"3ேன வரவைழ�பா9 - ேதயD ஒள5�
28    ைம�ப">�'1 ேவ.க4 மல�மா 1 ச,கA81
        ைக�ப">�க ந7 வ,கண1 ப">%தா9 - ெம9�ப">�'1
29    ப�ைச நிற1 அ�Dத�'1 பா��பதி�'1 H3றன�'1
        இ�ைசெபற வIதவ"த1 எIதவ"த1 - ெம�D1
30    '(ேக உ3 நா�'%தா3 2ைழ நா�' ஆன 
        அA கீ�%தன%தினா. அ3ேறா - ெதAைவய�க�
31    ஆ�%த வ"ர. உ3-க1 ஒ�பாைகயாேல ைகைய�
        பா�%  -க1அதைன� பா�எ3பா� - சீ�%தி�
32    கிAைகய"ேல காL,கா. கி�ைள அைடயாத
        ெபAயதன1 வ 74அ3ேறா ேபசா9 - ெதA81கா.
33    ேத0கன5 காேவA சிI  ேகாதாவ"A81
        வ 70ெப0ேம ந7 வ"(1ப"னா. - 2றி. அன1
34    உ3;ைடய ஊ4அ3ேறா ஊத� பறI ேபா1
        சி3ன வ>வ3ேறா ெச@1'ய"?1 - எ3ேன
35    - வ4# இனIதா3 ->�D அவ"�%தா?1
        ம உ4டா� ப"3ைன வா84ேடா - எதி(1
36    க(1�றா வா�%ைத கச�ெப30 ெசா.ல
        வ(1 �றா6�'1 ஒ( வாேயா - வ"(1�மய".
37    உ�ற ப"ண"-கேம உ3ேபா. DகJப1
        ெப�ற பறைவ ப"ற64ேடா - க�0 அறி81
38    க.வ"81 ேக�வ"81 ந7 ைக�ெகா4டா9 சாAைக�'�
        ெச.வ1 அதி. அ�ள5% ெதள5%தாேயா - ெசா. ேவத1
39    எ3 பA நா?�'1 வ"தி சாரதி வ".ேவ�
        த3 பAேய உன�'� சாரதியா� - வ3ேபாA.
40    ேம6M சிவ3 வ"ழியா. ேவ�க(கி நா4க(கி�
        261 ெபAய 'ய".க(கி� - பாவ1ேபா.
41    நி30 ம0�பா#நா� ந7தான ந#�பைடய".
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        ெச30 ம0�படாேத வIதா9 - எ30 மா�
42    கா9�'1 கன5அ.லா. கா9K எ3றா. நா�'1
        H�' ம0�பா9 -க1 பாரா9 - ஆ�க1
43    வைரயாம. ந3ைம வர%திைன ந.'1
        அAதாைள ந7 வ"�# அகலா9 - இ(ைக
44    உன�'இ.ைல உ3சிற' இர4#1 என�கி.ைல
        என�'1 உன�'1 ேபத1 ஈேத - மைன�'�
45    இதமா9 மன5த(ைடயேன பழ'வா9 அ3�
        அதனா. -ைறய"�# அைழ�பா9 - ம  உ4#
46    அள5�ப"�ைள வா9'ழ01 ஆ1பர%தி.ேரறி�
        கள5�ப"�ைள� K,'ய"?1 க% 1 - கிள5�ப"�ைள
47    ெசா3ன%ைத� ெசா.?ெம30 ெசா.ல� ெபய� ெகா4டா9
        ப"3 அ%ைத� ேபா?1 ஒ( ேப04ேடா - அ3ன1 இ3றி�
48    பா.'>�'1 ப�ைச� 'ழIைத ந7 ஆனா?1
        கா.ப">�பா� ேகா>ேப� க4டாேய - மா.ப">%ேதா�
49    ைக�சிைல ேவளா. வ(I 1 காமேநா9 த7��பத�ேகா
        ப�சிைல Jப1 பைட%  இ(Iதா9 - அ�ச
50    மன� ேபைதயா� மா.வன1 Dடேவா வ3ன5
        என� ேப� பைட%தா9 இய1பா9 - அன%ைத
51    நிலேவா எ3பா�க� ெந#I ய� ேவழ%ைத�
        ெகாலேவா வAவ>வ1 ெகா4டா9 - சிைல Oதலா�
52    ெகா�ைள வ"ரக� ெகா#1பைடைய ெவ.லேவா
        கி�ைள வ>6 எ#%தா9 கி�பா9 ந7 - உ�ள1
53    மிகஉைட மாத� வ"தன1 ெகடேவா
        Dகவ>6 ந7 ெகா4டா9 ெசா.லா9 - தக6 உைடய
54    த%ைத அைடIதவ� ஏத%ைத அைடயா� எ3;1
        வ"%ைத அைடIதா9 உைனயா� ெம�சவ.லா� - -%தமிேழா�
55    மாரதி பாரதியா��' உ3ைன உவமான5�பா�
        ஆ�அதிக1 ஆ�தா�6 அைறIதிடா9 - ஊ�அறிய
56    ெந9ய". ைகஇ�டா?1 ந7தா3 பDைமெய3ேற
        ைகய"�#� D%திகA�கலா1 - ெம9ய"3
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57    வ>61 வைளIத மண"H�'1 மாய3
        ேகா>ய". இ(�பவ� த1 2ேறா - ெந>ய மா.
58    வ"4# தறி%  ஊ  ேவL கான%தின5ேல
        ப4# தைழ%த பDIதைழேயா - ெகா4ட சிற'
59    அ.இல,' ெம9யாைன அ30 அழி%  வ 7டண3 ேபா9%
        ெதா. இல,ைக க�# � %ேதாரணேமா - ந.வா9
60    மழைல ெமாழிதா3 மண"வ4ண3 ெச,ைக�
        'ழலி3 இைசதாேனா 2றா9 - அழ'�
61    கிள5�ப"�ளா9 ெத�ள-த� கி�ளா9 நல,'�
        'ள5�ப"�ளா9 இ3ப ரச� 'Mேச - வள5�ப"�ைள
62    த3ைன% தா9 ேபா. எ#% � சMசA�'1 ச1ப%தா9
        ப"3ைன%தா9 ைகய".உைற ெப4 த%தா9 - ெபா3ஒ%தா9
63    -%திநக� ஏழி.ஒ3ேற -%தமி� வ.லாறி. ஒ3றா9
        ஒ%த தன5% தEவA� ேப� உ�ற  ஒ3ேற D%த1 உ01
64    ஐI  Kத%தி. ஒ3ேற ஆனபைட நா3கி. ஒ3ேற
        -I  -தலான ெபா(� H3றி. ஒ3ேற - வIத
65    இ( பயன5. ஒ3ேற இைமேய வ"ழிேய
        ப(வ வ"ழிய". உைற பாவா9 - ஒ(நாA.
66    ஏ�01 தி(மைல எ9த�ேபா9 ஊெர.லா1
        $�0மல� ெகா4டகைத ெசா.ல�ேக� - ேதா�றி

அழக� மா��
67    அAவ>6மா9� ப"3னர3 வ>6மாகி�
        ெபAய  ஒ( $ண". ப"றI  - கAய
68    வைர% தடIேதா� அ6ண3 வ3காய1 2�>
        அைர%  இ#1ேசைன அ(Iதி - உ(%திரனா9�
69    ப4L1 ெதாழிைல� பைக%  நில�கா��1 அண"I 
        உ4L1 ப>எ.லா1 உ4#அ(ள5 - ெவ4ெண9 உட3
70    Kதைன தIதபா. ேபாதாமேல பசி% 
        ேவதைன81 ெப�0 ெவள5நி30 - பா தவ%ைத
71    த��நைட இ�#% தவ�I  வ"ைளயா#1
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        ப"�ைளைம ந7,காத ெப�றியா3 - ஒ3 இைழயா�
72    ெகா.ைல� ெப4ைண� 'திைரஆ�'1 தி(��ய%தா3
        க.ைல� ெப4 ஆ�'1 மல�� காலினா3 - ெசா. கவ"�'�
73    பார1 - 'அைடIத பாயலா3 வ"4ணவ��கா
        ஆர-  கைடIத அ,ைகயா3 - நாA8ட3
74    வ3கானக1 கடIத வா�ட%தா3 ேவ�#வ��'
        ெம3கா. நக,க� தIத வ 7�>னா3 - எ3 காத.
75    ெவ�ள%  அமி�Iதிேனா3 ேவைல�' ேம. மிதIேதா3
        உ�ள%  உ�ளா3 உல'�' உ�பால3 - ெத�ள5தி3
76    ெவ�ட ெவ0ெவள5ய"ேல நி301 ேதா�றாதா3
        கி�ட இ(I 1 கிைடயாதா3 - த�டா  எ3
77    எ4ண"ேல மாய3எ;1 ேபAனா. ஒள5�ேபா3
        க4ண3 எ;1ெபயரா. கா4ப"�ேபா3 எ4L,கா.
78    எ,'1 இலா  இ(Iேத எ,'1 நிைறI  இ(�ேபா3
        எ,'1 நிைறI  இ(Iேத எ,'1 இலா3 - அ,' அறி81
79    எ3ைன என�' ஒள5%  யா3 எ301 காணாத
        த3ைன என�' அ(�1 த1ப"ரா3 - -3ைனவ"ைன
80    ெகா30 மலமாைய� 2�ட1 'ைல%  எ3ைன
        எ301 தன5ேய இ(% ேவா3 -  30 ப"ர
81    மா61நா3 ம3;ய"(1 நா3 அEவ"(வைர81
        ஏ6வா3 தா;1 நா3 எ30 உண�%த� - ேகாவல�பா.
82    ஆ;1ஆ9 ஆ3க30மாகி அவ�ைற ேம9�
        பா;1ஆ9 நி3ற பரMேசாதி - மாநகர�
83    ேப�இ(� ந7�க� ெப(Iதவ1 ேவ4டா உடலி.
        ஆ(ய"� 2�ட அய3 ேவ4டா - பா(1 என�
84    ச,க% ெதான581 தட,'ழ. ஓைசெய;1
         ,க% ெதான581 ெதான5�ப"�ேபா3 - ெபா,'1 அைல
85    ேமா 1 பர3 ஆதிHல1 இவ3 எ3ேற
        ஓ 1 கA ஒ30 உைடய மா. - H லைக%
86    தIதி#ேவா;1  ைட�ேபா3 தா;1 நா3 எ30 தி(
        உIதியா. வாயா. உைர%தி#ேவா3 - ைபIதமிழா.
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87    ஆதிமைற நா3ைக81 நாலாய"ர%  ந�கவ"யா.
        ஓ 1 பதிெனா(வ� உ�ள%தா3 - பாத1 எ;1
88    ெசIதாமைர மலA. சிIதிய ேத3ேபால
        மIதாகின5 வழி81 வ4ைமயா3 - சIதத-1
89    ஆ3ற உலக1 அறி61 அறியாைம8மா%
        ேதா3ற%  ய"லா%  ய". ெகா�ேவா3 - ஈ3றவைள%
90    ெத�� மண"வாய". கா�>� ெசக1�ற-1
        உ��1 இ(�ப  உண�வ"%ேதா3 - ெகா�ைள�
91    கவ�சித0 ெச3ம� கடலி. கலIத
        அவ"�ைச உவ�வா,க -கி. ஆேனா3 - நிவ�பா
92    மட,'1 பரசமய வாத நதிவI 
        அட,க� க(,கட?1 ஆேனா3 - உட1ப".
93    �ண��க ஒ( கிரண1 ேபா?1 எைன81 ெகா4#
        அைண�க மண"நிற-1 ஆேனா3 - பைண�'1
94    வ"ைச� Kதல ஊச3 ம�தி. இ(�ேபா;1
        அைச�ேபா;1 தா3ஆ'1 அ4ண. - இைச%  இைச% 
95    ஊ3 ப">�'1 ேவட� ஒ(பா�ைவயா. Q0
        மா3 ப">�கி3ற வைக எ3ன% - தா3 பைட%த
96    எ3ப"றவ" எ4ப% நா3' Qறாய"ர-1
        த3ப"றவ" ப%தா. தண"%தி#ேவா3 - -3� �க�I 

ப�� அ�க�க�
அழக� மைல
97    ஏ%தி இ(வ� ந7,கா  இ(�ைகயாேல ேகச
        வா%திA எ3;1 அண"ெப�0 - ேகா%திரமா1
98    ெவ1 கா%திர1ேச� வ"ல,' கைள மா9%திடலா.
        சி,கா%திA எ3;1 சீ�ம(வ" - எ1ேகாமா3
99    ேம9%த நிைர ேபால ெவ��க� எ.லா1 Rழ
        வா9%த நிைரய". ஒ( மா. வ"ைடயா9� - பா�%திடலா.
100  இ3ன5ய1 ஆ��'1 இடபகிA எ3;1 ேப�
        ம3ன5ய ேசாைல மைலய"னா3 - எIநா�1
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சில பா!
101   ெபா�சில1ப". ஓ#1 சா1Kநத1 ேபா. மாண"�க
        ந�சில1ப". ஓ#1 நதியாகி� - க. சில1ப".
102  இIதிர3 ேபா?1 இடபாசல1 அவ3ேம.
        வIத வ"ழி ேபா?1 வள�Dைனக� - -I தி(
103   மா?ைடய ேதாள53 மண"மா�ப"3 -%தார1
        ேபால வ( Q�ரநதியா3 - சீல1 உ0
ெத�பா�# நா�
104   ப3ன5( ெசIதமி�ேச� நா#க�1 பா�மக��'
        -3இ(ைக கா  -ைல -க1 கா. - ப"3னக1க4
105   கா�#1 அவ�0� கனகவைர ம�  �க�
        த7�#1 �ன.நா#1 ெத3நா#1 - நா�டமா1
106   அIநா# இர4>. அ(�ேச� வல�க4 எ;1
        ந.நாடா1 ெத3பா4> நா�>னா3 - ெபா3 உ(வ�
தி%மாலி% ேசாைல எ(  ஊ�
107   சI%ர வ>வா1 ேசாம�சIதிர வ"மான%ைத
        இIதிர வ"மான1 இ  எ301 - மI%ர வ"(
108    �ெகா> ஏ0  ச%த1ப1 வ.லிசா
        த�ெகா> ஏ0 க�பதா( எ301 - மி�ேகா��'
109   ஒ( வா�6 ஆேனாைன உேபIதிரேன எ301
        தி(மைல ஆ4டாைன% ேதவ - '(எ301
110   ந4ண"ய சீ�ெப�ற ந1ப" -தேலாைர
        வ"4ணவ�ேகா3 ஆதி வ"�த� எ301 - எ4Lதலா.
111    ஆ�பதியான அமராபதி ேபா?1
        சீ�பதியான தி(�பதியா3 - மா�� இட%தி.
�ளசி மாைல
112   எ4L1 கல3 நிற%ேதா# இIதிரவ".ேபா. பசIத
        வ4ண1 த(1 ளப மாைலயா3 - உ�நி30
அ�ைவத  எ(  யாைன
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113   உ(�'1 வய"ணவமா1 ஓ,'1 மத1 ெபா,க%
        தி(�ெகா1�தா3  தி�ைக ேசர - ெந(�கிய
114   பாக1ஒ%த ைவகானIத1 பாMரா%திரமா1
        ஆகம%தி3 ஓைச மண"ஆ��ெப#�ப - ேமாக1அ0
115   ம�#1 ப"ண"�'1 வடகைல81 ெத3கைல81
        க�#1 �ரைச� கய"றாக - வ"�#வ"டா
116   ஆனIதமான மல�%தா� க4ட அ% வ"த
        ஆனIத1 எ3ற கள5யாைனயா3 - தா3 அIத
ேவத��ரவ�
117   வ��க% ட3 எ@I  வாய" ;ைரகடI 
        க�கி வ>6 நல1 கா4ப"% � - ெசா��க%தி.
118   ஏ01 கதி கா�> எ9 1 அL% ேதா�றி
        வ 701 பலகைல81 ெவ30ஓ> - ஆ0 அ,க1
119   சா�றிய த3அ,கமா9� ெகா4# தாரண"ய".
        ேபா�றிய ேவத� �ரவ"யா3 - பா�கடலி.
க%ட-ெகா#
120  ��க ஒ( மIதர-1 Kமி81 ப1பர-1
        ச�கர-1 ேபால% தைலDழ30 - ெதா�க வ"ைச
121  வ�01 ெபா@  வ"ழ வாDகிைய� ேசடைன�
        ப�01 க(ட� பதாைகயா3 - D�றிய த3
. .ர/
122  '3றி. அA81 கA81 ெகா4H61 நி30 அதிர
        -3றி. அதி� -1-ரசினா3 - எ301
ஆைண
123  அவ3 அைசயாம. அL அைசயா  எ3;1
        தவநிைல ஆைண தA%ேதா3 - நவந7த1
இைறவன�� உட�
124  ேமன5ய". சிIதிய 1 ெம3ைகய". ஏIதிய 1
        வான5. உ#61 மதி81என% - தா3 உ4ேடா3
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125  ெச,கதி(1 ெவ4கதி(1 எ3ன% தி(வ"ழி81
        ச,க-1 ச�கர-1 தா,கிேனா3 - அ,க4 உல'
உல4  இைறவ( 
126  உ4ட கன5வாயா3 உைற81 தி(வய"�றா3
        ெகா4டப> ஈ3ற ெகா�Kழா3 - ம4>
127  அளIத தி(%தாளா3 அ30 ஏ�ற ைகயா3
        வ"ைளIத ெபா(� கா�#1 ெம9யா3 - உள1ெகா4#
128  இடIத ம(�ப"னா3 ஏI  - கா3
        படIதன5. ைவ%த மண"�பாயா3 - ெதாட�Iதவ"ைன
129  -�# அ0�'1 த3நாம1 உ3ன5% தி(நாம1
        இ�டவ(�' ஈேவா3 இகபர,க� - எ�# எ@%தா.
130  ப"Mெச@%தா9 ைந81 ப"ரமலிப" எ3;1 ேப�
        அMD எ@%ைத H30 எ@%  ஆ�'ேவா3 - வMச1 அற%
131  த,க� '30 எ,கி(I 1 ச,கர3 ஆதிேயா�
        ந,க� '30 ஈ  எ3னவ( ந4�உைடேயா3 - அ,' ஓ�
132  வய-ன5�'� க4இர4#1 மா�றிேனா3 ேபா�01
        கய-ன5�'� க4ெகா#%த க4ண3 - நய1 உைர�கி3
133  அMDபைடேயா3 என5;1 அMசாம. அ,ைகய". வா
        ச1ெச981 உ%ேயாக� ச�கர%தா3 - எMசா 
134  வ"4நில1ெகா� ெபா3இல,ைக ெவ�றியா9� ெகா4டா?1
        ம4ண". அ,ைக% தானமா9 வா,'ேவா3 - ப4 இல,'1
135  ஏ�அண" ெபா3 அர,க%  எ1ப"ரா3 ேபா. எவ��'1
        தா�அண" ந.காத த1ப"ரா3 - கா� அண"81
136  ெச,ைக% தல%  இட% 1 ெத3ம ைர ஊ� இட% 1
        ச,க%  அழக3 எ;1 த1ப"ரா3 - எ,'1
137  தி(�பா  உைத�'1 ெச@1 க(ட;�'1
        தி(�பா ைக�'1 அரD ஈIேதா3 - வ"(�ப-க1
138  சIதிர3 ஆன ச6Iதிரவ.லி உட3
        DIதரராச3 என% ேதா3றிேனா3 - அIத1
139  ெசால நல,ெகா� ேதா� அழகா. DIதர% ேதாள3
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        மைல அல,கார3 எ3 வIேதா3 - பலவ"தமா9
வழிப5டவ�க�
140  ந4ண"ய ெத9வ%ைத நர�எ.லா1 Kசி%த
        �4ண"யேம த3ைனவI  Kசி%ேதா3 - க4 அைனய
141  பாத கமல1 பர6 மலய% வச3
        பாதக மல1 பறி%தி#ேவா3 - ேகா இ.
142  அரணா1 �ய,க� உ01 அ1பSட�'�
        சரணா அ1�ய,க� த(ேவா3 - தி(நாள5.
ேகாைட� தி%வ�ழா
143  சIத�கா ஊ# தவ�I  வ(1 ெத3ற.கா.
        மIத� காலாக ம(61கா. - சிIதி�'1
144  வாைட%  ள5ேபா. மல�%ேத3 ள5  ள5�'1
        ேகாைட% தி(வ"ழா� ெகா4#அ(ள5 - ந7# வ"ைட�
ம�ைர
145  '3றி. உ�ற ெவ�ள1 ெகா@I ஓ> ைவையதன5.
        ெச30 எதி�%  நி�ப என� சீபதிேயா� - அ30 எதி�% �
146  2டலி3 2ட.எ;1 2ட. தி(நகA.
        ஏ# அல� தாரா3 எ@I அ(ள5 - ஆட.உட3
த�லா4ள 
147  க.லா' உள,க� கைரய� பண"வா�-3
        த.லா'ள1 வI  சா�I  அ(ள5 - ெம.ல
ைவைய
148  நரேலாக1 ம�  நடI  வ(கி3ற
        பரேலாக1 எ30 சில� பா��க� - Dரேலாக% 
149  இIதிர வ"மான1 இ  எ301 இ  ேசாம�
        சIதிர வ"மானேம தா3 எ301 - -Iதிய அ�ட
150  ஆ,க வ"மான1 அைவ இர4#1 எனேவ
        தா,' வ"மான1 தன5. �'-3 - த7,' இலா�
151  உ3ன5 வ"மான1 உர%  எ#�'1 ேபா  அனIத3
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        ெச3ன5 மண" ஒ30 ெதறி%  எ@Iத  - எ3னேவ
152  உ1பA. ெவ9ேயா3 உதய1 ெசய� 'திைர
        ந1ப"ரா3 ஏறி நடI அ(ள5 - அ1பர%தி.
153  ேகா> கதிேரா;1 ேகா> பன5மதி81
        ஓ> நிைரயா உதி%த என - ந7>ய
154  ெபா3 ெகா>81 ெவ�ள5�'ைட81 ெபாலிI  இல,க
        வ". ெகா>க� வ"4ேணா� ெவய�  ைட�ப� - ெசா�க% 
155  இய?1 கA81 அதி. ஏ�0 -ரD1
        �ய?1 உ(ேம01 ேபால� - கயலின%ைத
156  அ��1 திைரைவைய ஆ0� பரI  நர
        ெவ�ள1 கைர கடI  ம�$ர - வ�ள.
157  தி(%த' ேமக1ேபா. ெச.?தலா. ந7�$1
         (%தி மைழேபா. ெசாAய� - க(% டேன
158  வா�ட1 அற வI  வர1 ேக�'1 அ3ப(�'�
        ேக�ட வர1 ஊ01 கிண0ேபா. - நா�ட-ட3
159  காண"�ைக வா,கி அ3ப� ைகேகா> அ�ள5இ#1
        ஆண"�ெபா3 ெகா�பைர -3னாக வர� - காண".
160  �ரIதர�' ேந�இ  எ3ற ேபா�றிஇைச�ப ஓ�ஆ
        ய"ர1 தி(�க4 ைவையநதி எ9தி - உர1 தA%த
வ�#6� ம�டப 
161  வா�ம4# ெகா,ைக மன1ேபா. வ"ல,' வ4>
        T� ம4டப%தி. உவI  இ(I  - சீ�ம4#
ஆதிேசட வாகன 
162  மாய;�' வாகனமா9 வாஎ30 ேசடைன%தா3
        ேபா9அைழ�க ெவ9ேயா3 �'Iதிட?1 - $ேயா3
163  ம(ள� பகைல மைற%தவ3 இ�ேபா 
        இ(ைள� பக. ெச9தா3 எ3ன% - ெத(ளேவ
164  அ,கி� கட6�1 வI  அ3ப(ட3 ஆ#த.ேபா.
        தி,க� கட6� ேசவ"�ப  ேபா. - க,'.
165  கரத7ப-1 வாண� கா�சி81 காண
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        வர த7பJபமா9 வIத - தி(மா.
தைலவ� அழகைர- காண�
166  அவன5 பA�'1 அனIதஆ�வா3 ம� 
        பவன5 வர�க4# பண"Iேத3 - அவ3 அழகி.
167  ப"3னழ' -3னழ'ஆ1 ேபரழைக� காL1 -3ேன
        -3னழைக� க4ேட நா3 ேமாகி%ேத3 - ப"3னழ'
168  தாேன க4டா?1 தன�'%  ய� வ(1 எ30
        ஏேனாைர ேநா�கி எ@I  அ(ள - ஆேனா3
169  வ"மல% தி(-க-1 ெம3மா�ப". ேம61
        கமல% தி(-க-1 க4ேட3 - அமல3
170  அரவைணயா3 எ3ப 1 உ4# அ4ண. அர3ேபால
        இர6 அைணயா3 எ3ப 1 உ4# ஏ;1 - பரைவ%
171  தி(அைணயா3 எ30தின1 ெச��வ  ெபா9எ30
        உ(வ அைண81 மாத��' உைர%ேத3 - ம(அைண81
தைலவ� அழக7ட  த� நிைல உைர�த�
172  ெச,கர%தி. அ30 தி(>ய ெவ4ெண9 ேபால�
        ச,' இ(�க எ3ச,'தா3 ெகா4U� - ெகா,ைக
173  மைலஅ(வ" ந7�உம�' மா. இ(1ேசாைல%
        தைலஅ(வ" ந7�தாேனா சா�ற7� - வ"ைல இலா�
174  ெபா�கைல ஒ30 இ(Iதா. ேபாதாேதா அ30�ைன
        வ�கைலய"ேல ெவ0�� வIதேதா - ந�கைலதா3
175  ஆர1ேச� ெகா,ைக�' அள5%த  அறியVேரா
        ேசார1 தி(1ப% ெதா#%த7ேரா - ஈர1ேச�
176  Qலைடயா1 எ,க� O4ஆைடதா1 உம�'�
        பாலாைட ஆேமா பக(வ 7� - மா.ஆகி
177  ெமா9%  இைர81 எ,க� ெமாழி ேகள 7� பா�கடலி.
        நி%திைர தா3 ேவகவதி ந7A. உ4ேடா - இ%தைரய".
178  ெபா,' நிலா ெவ�ள1 ெபா (Iதி�ேறா பா�கட.தா3
        அ,' நிலா உ1ேமா# அைணIதேதா - க,'. எ;1
179  ஆைன ெகேசIதிர3 ஆகி. அத3ேம. வ(வ3
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        ம�ைன81 வ"�# வ"டலாேமா - கான�
180  சதி� இளமாத� தம�' இர,' வ 7� ெநMD
        அதி� இளமாத��' இர,க ஒணாேதா - -தி�க3ைற�
181  ெகா�ட%  ெவ4பா. 'ன5I  கற�பா� -ைலய".
        வ"�#� கற�பைத81 வ"�Uேரா - கி�ட�ேபா9
182  ெம3பா. ெதறி%த வ"ய3-ைலைய� பா.'ட1 எ30
        அ3பா. எ#%த  அறியVேரா - மி3ேபா.வா�
183  ெசEவ"தழி3 ேமேல ெதறி%த ெவ4ெண9 உ4ப ேபா.
        அEவ"தைழ உ4ட  அய�%த7ேரா - ெசEவ" தைழ
184  '30அ30 எ#%த7� 'ள5(1 அ-த1 கைடIத7�
        ெச30 அ30 பா1ப"3 நடM ெச9த7ேர - எ30 எ30
ேதWA. இ(Iத(ள5யப"3 அழக� ேசாைலமைல தி(1�த.
185  ெகா4ட பMசா8த3 ேம. ெகா�ைக ெபற% ேதW�
        ம4டப1 சா�வா9 வல1ெகா4# - ப4ைட
186  வ"ரைச8ட3 ைவ'Iத வ 7#1 இ  எ3ன�
        �ரைசமைல கா%ேதா3 �'Iதா3 - வAைச
187  உபசார1 ெகா4# அ(ள5 ஓ�சிவ"ைக ம� 
        தபDஆ� அ1சீபதிைய� சா�Iதா3 - இப1 உ4ட
தைலவ�ய�� காத� ேவதைன
188  ெவ�ள5.கன5 ஆேன3 ேவதைன ஈ3றவ3தா3
        உ�ள5. கன5யாேன ஊ�I வ(1 - ப"�ைளமதி
189  ெசEைவ மதிேயா திைர� கட. வா9 சிறிேதா
        ெகாEைவ இதழா� ெமாழிதா3 2�0 அ3ேறா - எEவ1 உ01
190  கா.ேதAனா;1 ஒ( கால3அ3ேறா உ(�கி
        ஊ�றாத ேசமண"81 ஒ30 உ4ேடா - ேவ�0�
191  கிைளேயா# வா>� கிடIதா?1 D�#%
         ைளயா� 'ழ?1 உ4ேடா ெசா.லா9 - கிள5அரேச
கிள�ைய ேவ�ட�
192  எ32# ெபா32#1 இIத நிற%தினா.
        உ32#1 எ32#1 ஒ30கா4 - எ32�>.
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193  மா,கன5 உ4# வள1ேச� ெச@1 ெகாEைவ%
        த7,கன5 உ4# ஆசின5உ4# - பா,கி.
194  'ைழ8மன -4# 'ழ1ப"ய பா?4#
        உைழேய ெதள5பா?1 உ4# - வ"ைழ6 அறிI 
195  ஊ�#ேவ3 உ3ைன உ(�பசியா9 எ3ன நல,
        கா�#ேவ3 ப�டாைடயா.  ைட�ேப3 - 2�>.
196  அரசா9 இ(%தி ஆல%தி எ#% �
        �ைரத7� நைற81 �ைக�ேப3 - அ(ேக
197  இளெவய"லி. கா9வ"%  எ#%  ஒ(கா. -%தி
        வைளபய". ைகய"3ேம. ைவ% % -  ளப1 அண"
198  ஈச3 தி(நாம1 எ.லா1 எ3ேபா. உன�'�
        பாச1 ெதாைலய� பய"�0ேவ3 - ேபDஎ3ேற
ப�றெபா%5க� �-4� பய�படா எ�ற�
199  ஈ#ப�ட ெவ�ைள எகின%ைத% $ வ"�டா.
        R#ப�டா�  ண"I  ெசா.வாேரா - 2#க�>
200  அ3பா9 வள�%த தாயா��' உதவா� ேகாகில1 தா3
        எ3பா. அ(�ைவ%  இய1�ேமா - த3ேப�
201  அAஎ30 ெசா3னா. அள5எ30 ெசா.?1
        வAவ4# ேபசி வ(ேமா - வ"ரக1ெச9
202 வ3கால தி�கி3 மைலவா9 இ(�கி3ற
        ெத3கா?1 எ3காத. ெச��ேமா - ெபா3காத.
203 வ4# அைல81 தாரா3-3 மாதைர எ.லா1 $�ற1
        ெகா4டைல81 $ வ"ட� 2#ேமா - உ4ட
204 ப>ஏ@1 கா�'1 பர,க(ைணயா3 -3
        ெகா>ேயா(1 ேபாவாேரா 2றா9 - அ>யா�க�
கிள�ய�� த4தி
205 அ,' இ(Iதா. கீ�%தன1 ெச9வா9 அ#%த நா�சியா�
        ப,' இழிIதா. ைகய". பறI  இ(�பா9 - எ,'இ(I 
206 வIதா9 எ3றா. மாலி(1 ேசாைலய"ன5. இ(I 
        எIதா9 உைன%ெதாழ வIேத3 எ3பா9 - அIத
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207 ச6Iதரவ.லி எ;1 த�ெசாJப"�'1
        உவI  அல�R>� ெகா#%தா��'1 - சிவIத
208 க#' இேலச1 ேகாப1 காணாம. எ3மா.
        வ#கிேல ெசா.வா9 வைகயா9 - அ#கிேல
209 ச1ெக#�பா9 ச,'எ#�'1 ச�சிதானIத� அண"
        ெகா,' எ#�'1 தாம1 ெகா#வ(வா9 - அ,' அ#�கி3
இைறவ� இ%-4மிட�தி� அைடயாள 
210  ஓ�உக%தி. ஆலாகி ஒ(க%திேல அரசா9
        ஓ� உக%திேல வ".?வ1 ஆகி - ஓ� உக%தி.
211   �%திரத7ப-1 ஆ9� ப,கவ��' ஆறா1 த(வா9�
        ச%தித(1 ஓ� த( உ4# - ெமா9%த
212  ஒ(ேகா> காஉ4# ஒ(ேகா> ஆ04#
        ஒ(ேகா> KMDைன81 உ4# - தி(மா.
213  அற1கா�'1 ேயாகிக�ேபா. அ.?1 பக?1
        உற,கா��ள5 தா;1 உ4# - திற1ேச�
அைவய�� உ�ேளா�
214  ப"தாமகேனா# உைற81 ெப�றி வ"ள,க�
        ப"தாமக3 வI  �க� ேபச� - சதா கால
215  -1திரமா9 வா@1 உேபIதிர3 அ,கி.ைலஎன
        இIதிரனா� வI அ,' இன5  இைறMச� - ப"Iதிய
216  த1ப"ய� Hவ(�'1 தாேன அரD ஈIத
        ந1ப" தி(%தாைள ந1ப"ேனா� - ெவ1ப"ற வ"%
217  ேதக1 பவ"%திர1 ெச9சீர,கராச ப�ட�
        ஆ'1 �ரசி%தரா1 அ��சக(1 - ேமாக1உ01
218  க,'. மலமாைய க3ம1 வ"ள,காம.
        ெச,ைகய". ஓ,' திAத4# ஏIதி� - ச,ைக அற�
219  ெச981 தி(மாலி(Mேசாைல� சீய� என
        ைவய1 வ"ள,கவ( மாதவ(1 - ெபா9ய".லா
220 ஞானத7ப1 கா�> ந3ெனறி கா�# எ30 ஒ(ப
        மான த7ப1 கா�> வI நி30 - ேம.நாள5.
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221  -%தமி��'� ப"3ேபாவா� -3ேபாக� ப"3ேபான
        அ%த3 தி(மைல ஆ4டா;1 - ப%திய"னா.
222 ைவய1 கா�வ4ணைனேய வா�%த வ(1 ேதாழ�ப
        ஐய,கா� எ3;1 ஆசாAய(1 - ெம9 அ3பா1
223 சி�ட�க� ேதவ�களாக% தின1 பர61
        ப�ட�களா1 ேவதபாரக(1 - வ"�# எ;1
224 ேசாதி க(ைண�கட. ேதா3றி� கரசர4
        ஆதி8ட3 வIத அ-தா(1 - H லகி.
225 த4அ1  ழா9 அழக3 த,'1 தி(மைலேபா.
        ந4L1 தி(மைல ந1ப"க�1 - உ�நி3ற
226 மாைல மைல ேசாைலமைலையேய ந1�தலா.
        ேசாைலமைல ந1ப" எ3;1 $ேயா(1 - ேமைல
227 வ"AMச3 -தேலா��'1 வ"�#� ப"ரசாத1
        த(1 சடேகாபந1ப" தா-1 - ெப(1சீ�
228 வAஎ@தி� க�ற தி(மாலி(Mேசாைல�
        ப"Aய� எ;1 சீ� க(ண� ேப(1 - கிAய". இ(I 
229 ஆ�1 கட6� அ(ேள  ைணயா9 எI
        நா�1 சீகாAய1 ெச9 நாயக(1 - தா�வண,க
� உைர-க ேவ�#ய ேவைள
230 ஆ�%த தி(ேவால�கமா9 இ(�ப3 அ�ெபா@  உ3
        வா�%ைத தி(�ெசவ"ய". வாயா  - ேச�%திய"ேல
231  ெம.ல எ@Iத(�1 ேவைளபா�%  அEேவைள
        ெசா.ல எ@I  ஒ(வ� ெசா.லா-3 - ெவ.?1 மத3
232 அ1�அல� $�ற அட�%  வ(1-3ேன
        வ1பல� $�ற வ(-3ேன - '1ப-ன5
233 வாய". Oைர அட,க வIத கட. அட,க%
        தாய"3 உைர அட,க% த%ைதேய - ந7 உைரயா9
234 உ3ேப� Dவாகத1 எ30 ஓ ைகயா. உன�'1
        அ3� ஏ� Dவாகத1 உ4டா'1 கா4 - -3� ஒ(நா�
235 ேகாசைல ைகய". '(சி. உைன� �க�I 
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        ேபசி3 உைன� �க�I  ேபசா� ஆ� - ேநச-ட3
மாைலைய- ேக�
236 எ1-ைடய மாைல இ(�ய%  மாைலேக�
        உ1-ைடய மாைல உதவ 7ேர. - அ1ைம தி(�
237 ேகாைதயா� R>� ெகா#%  வரவ"�ட
        தாைதயா� மாைலதைன% த1மி3 எ3பா9 - ந7தி
238 அ#�பவ� யாவ��'1 ஆ>% தியாக1
        ெகா#�பவ3 இ.ைல எ30 2றா3 - த#�'1
239 அ(மாைல ந7�'1 அழக3 �ய% 
        ம(மாைல ந7 வா,கி வா. 
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ஆசி�ய� �றி
�:-

அழக� கி�ைள வ�� � எ�ற �லி� ஆசி�ய� பலப�டைட� 
ெசா�கநாத!ப��ைள. இவ� ஏற�$ைறய 250 ஆ%�க&�$ '� 
வா()தவ� எ�* க+�வ�. இவர� ஊ� ம�ைர. பலப�டைட�  கண�$ 
எ�ப� ஒ+ வைகயான ேவைல. இவ+ைடய மரப�ன�  இ)த  
ேவைலைய! பா�3தவ�க�. எனேவ ெசா�கநாத!ப��ைள எ�ற ெபய+�$ 
'� பலப�டைட எ�ப� அைடெமாழியாக வ)��ள�.

அறிவ�யலி� வள��சியா4 ஏ5ப�ட தகவ4 ெதாழி46�ப '�ேன5ற7 
இ4லாத கால3தி4  மன8த�கைள3 � வ��த4, ேமக3ைத3 � 
வ�ட4, பறைவகைள3 � வ��த4  எ�ற மர9 பைழய தமி( 
இல�கிய:கள84 ;ற!ப���ள�. இ:$� கிள8ைய3 �  வ��தைல 
ைமயமாக� ெகா%� அழக� கி�ைள வ�� � எ<7 �4 
உ+வா�க!ப���ள�. இத� வாய�லாக அழக� ெப+ைம ;ற!ப�கிற�.

*********

ஜ�வா ��தகாலய� வழ����� உலக� 
இ)த இைணயதள3தி4,500 �$7 ேம5ப�ட �4க� மி� 
�4களா�க!ப��இலவசமாக வைலய�ற�$மா* ைவ�க!ப���ள�. 

அைன3�7 இலவசமாக கிைட�$7. க�டண7 ஏ�7 இ4ைல.

ேம��, தா�க� வ����� ��தக�கைள இைணயதள� வாய�லாக ெபற, 

4000   �� ேம!
ப"ட தமி$ ��தக�க� ஒேர இட�தி'. 

website    :- http://www.noolulagam.com

e-mail      :- ccare@noolulagam.com

address   :- Jeeva Puthakalayam,
                4th floor,
                Srinivasa Complex,

Mohanur Road,
Namakkal – 637001,
Tamilnadu,
India. 

 Noolulagam / www.noolulagam.com / Page 20 of 20 

 Azhagar Killividu Thoothu 

www.noolulagam.com
http://www.noolulagam.com

