
அ�ணாமைல ெர��யா� இய�றிய
காவ�� சி��

�� �றி��:-

               சி�� எ�ப� இைச� தமி� பா�பா�கள�� ஒ�றா��. 
அ� ஐ�� உ���களா� ஆன யா�� வ#ேசட�. அைவ ப�லவ#, 
அ'ப�லவ#, (�� க)ண#க+ அட,கிய சரண� ஆ��. காவ./ சி�� 
ப�லவ#0� அ'ப�லவ#0� இ�றி/ சரண,க12�3ய க)ண#கைள 
மா�திர� ெப5� வ6�. 76கன�ட� ப#ரா8�தைன ெச9� காவ. எ���/ 
ெச�ேவா8 வழிய#� �தி ெச9� பா�� பாட�கேள காவ./ சி�� 
என�ப�கி�றன. 
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அ�ணாமைல ெர��யா� இய�றிய
காவ�� சி��

1. வ�நாயக� �தி
தி��� றில	க�க வைரய�� �க�மி	��
          திகழ� தின�உைற�த வாசைன, - மி	
          மகிைம� �கி தெதா"ட  ேநசைன, - பல
     த'யபாதக காரராகிய (ர யாவ�� மாளேவெச*�
          சிகர+ கி,ப�ள�த ேவலைன, - உைம
          தகர+ 	ழ�ெகா-வ.சி பாலைன,
ம��� றிண வ�,�� ம�ப+ 	ல�0ழ�க
          ம�ெமா*� திழிகட�ப ஆரைன,- வ�க -
          சிதசி�ர சிகிஉ�� வ 'ரைன, - எழி�
     மாகநாக	 மா,யாகிய மாதிேனா3கி ராதநாயகி
          ம�வ4 �ளக��� ேதாளைன, - எைன
          அ�ைம4 பண�ெகா6�த யாளைன,
ெத,த� க,யம�தி ரமைத� தன�த�ைத
          ெசவ�ய�� �கெமாழி�த வாயைன,- இள
          ரவ�ய�� கதி சிற�த காயைன,- அக�
     ேதவநா3ெக டா�ந'8ய ேசைனகாவல னாகேவவ�
          திற9�ற சிவக�த நாதைன,- வ�,
          மைறய� ெதாள:�கி;ற பாதைன,
ம�ள� றிடநிைன�� மனதி� கள:சிற��
          ம�ர+ கன:�வ�� <டேவ,- பல
          வ�த0� றில	சி�� பாடேவ,- வ�,
     வா,ந',ைன வா,ேம�வ� மா,ேந த� மாமதாசல
          வதன4 பர;இர"3 தாைளேய - நய�
          உதவ4 பண�வ�இ�த ேவைளேய.

2. ��க� �தி
சீ வள  ப��ேதாைக மய�லா;,- வ-ள:
     ெச>வ�த� அலாதின:ய ெத-ள0�� அய�லா;,
ேபா வள  தட�ைகஉ?� அய�லா; - வ�மல
     ெபா;ன8ைய இ;னலற உ;@த�ெச* வாேம.

	.சர வண�	 ஆவ� வ 'டா - தப8
     ெகா.சிம� ��சரச ர.சிதவ� ேசடா!
ைப.சர வண�காவ� வ 'டா - வள��
     பால;என மாைலெயா3 காைலநிைன வாேம.

வ�அ�ண  வழியா�� வ�A3, - ெவ�ள
     வ;சம ெச* க�தன:ட� வழிய8ைம4 பA3
ந�லஉண  வழியா� மA3 - மி.�
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     ஞானபர மான�த ேமான� அைட வாேம.

ஒ�த�த மாத�க 0க�தா;, - மகிழ
     உ�தம கன:Aட;என உ�றி3 மக�தா;,
வ�த�த மாத�க 0க�தா; - எவ��
     வா���	க நாயகைன ஏ��த�ெச* வாேம.

3. க� மைல நக�
ெத-6தமி E+	த� சீல;, - �தி
     ெச4பணாம ைல+	� அ@ <ல; - வள 
ெசழிய �க�வ�ைள�த கE	 மைலவள�ைத
     ேதேன! ெசா�9 ேவேன.

ெவ-ள:மைல ெயா�தபல ேமைட, - 08
     மFதின:ேல கA3ெகா8 யாைட, - அ�த
ெவ*யவ; நட�திவ� �*யஇர த4ப,G�
     வ�ல	� ப8 இல	�.

வ 'திெதா?� ஆதிமைற ேவத�, - சிவ
     ேவதிய க- ஓ�சாம கீத� - அைத
மி;@மல + காவதன:� �;@மட4 IைவGட;
     வ�-6�, கி-ைள4 �-6�,

சீதள 0கி�	வைம <?� - நிற�
     சி��ர�க- சி��மத� தா?�, - உய� �
சி�திர� நிக �தமி;னா  	��0ைல+ 	�	ம�ெச.
     ேச?� காத� நா?�.

நி�தநி�த 0�கணவ ேரா3� - காம
     லFைலய�� ப�ண�கிமன� வா3� - க�
ந'லவ�ழி யா ெவ?�த ேகாலமண� மாைலர�ன�
     ெந��	� எ�த ம��	�.

க��கட ெலா�தகைட வ 'தி - 0;�
     கA3தர ள4ப�தலி; ேசாதி - எ�	�
காA3வதா� ஈ,ர"3 ேகாA3மத யாைனய��ப�
     கள:?� நிற� ெவள:��;

0�தமி�ேச  வ��வசன+ <Aட� - கைல
     0�றி9� உண �தி3� ெகா" டாAட� - ெந.சி�
0;@கி;ற ேபா�ெதா?� ெத; மைலய�� ேம�	?
     0ன:+	� அ�ச� சன:+	�.

எ�திைசG� ேபா�றமர  ஊ��, - அதி�
     இ�திர; ெகா9வ��+	� சீ��, - ெம���
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இ�தநக ர�தைன அைட�தவ + க���ெவ?�
     தி�+	�; அ� வ�+	�.

�-ள:எE� ெவ-ைளயைல அட�	� - ப8
     ��றி9� வைள�த அக�+ கிட�	� - பல
ெசா;னமைல ேபா�மதி9� மி;@வதி னாேல�க�
     ேதா;?� ேலாக� L;?�.

க-ள:வ�� கட4பமல  வாக;, - 	ற+
     க;ன:ைய அைண+	� அதி ேமாக; - வள 
கE	மைல நக,;வள 0EைமG�எ; நாவ��அட�
     காேத! மட மாேத.

4. ேகாய�" வள$
ெச;ன: 	ளநக  வாச;, - தமி�
          ேத?� அ"ணாமைல தாச; - ெச4��
     ெசகெம�சிய ம�ர+கவ� யதைன4�ய வைரய���ைன
          த'ர;; அய�� வ 'ர;.

வ;ன மய��0� ேகச;, - 	ற
          வ-ள: பத�பண� ேநச; - உைர
     வரேமத� கEகாசல பதிேகாய�லி; வள�நா;மற
          வாேத ெசா�வ; மாேத!
ேகா�ர� ��த�க� Mவ�, - ேதவ 
          ேகா�ர� �+க4பா� ேமவ�, - க"க-
     <ச4ப�ர காச�ெதாள: மாச�? வ�லாச�ெதா3
          	ல�� �வ� பல��.

N�ர� ��ெதான: ெவ8+	� - பத
          O"ண�ைட மாத க- ந8+	� - அ�ேக
     Oைழவா,3 0ழேவாைசக- திைசமா�ண� இ8ேயா என
          ேநா+	� ப8 தா+	�.

ச�நிதி ய���ஜQ த�ப�, - வ�"ண��
          தாவ� வ�கி;ற 	�ப� - எ@�
     சலராசிைய வ8வா ப� ெகா8(8ய 08மFதிேல
          தா�	�; உய � ேதா�	�.

உ;னத மாகிய இ.சி,-ெபா;னாA3
          உ�ப  நக�+	 மி.சி - மிக
     உய வான� ெபறலா�, அதி� அதிசீதள �ய�சால��
          உற�	�; மி;ன:+ கற�	�.

அ�ணகி, நாவ�� பழ+க� - த��
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          அ�த� தி�4�க� 0ழ+க�, -பல
     அ8யா கண� ெமாழிேபாதின:� அமராவதி இைமேயா ெசவ�
          அைட+	�; அ"ட� உைட+	�.

க�ைண 0�கைன4 ேபா�றி�-த�க+
          காவ8 ேதாள:;ேம� ஏ�றி+ - ெகாE�
     கன�ஏறிய ெமEகா*வ� பவ  ஏவ��, இகேமகதி
          கா"பா ; இ;ப� I"பா .

5. க� மைல வள$
ெபா;@ல� ெச;ன:	ள ந;னக அ" ணாமைலத;
          ��திய�� மகி��� நி�த� நி;றவ; - 0�தி
          ெவ�திற� அர+க கைள ெவ;றவ; - மய��
     ேபால ஏனலி; மF�லா�கி ராதமா�0; ஏகிேய " அ8
          Iைவேய! உன�த.ச�" எ;றவ; - அவ-
          ஈG�மாவ� ைனG�ெம;? தி;றவ;.

மி;@ல� ெசா;ன08 ெச;ன:யண� வ�"ணவ ேத-
          ேவ�திர@� சி�த க6� �;ன:ேய, - கதி
          ேவ"8ேய அக�தி� அ;� ம;ன:ேய - பண�
     ேவலவ;கி� பாகர;	க; ேமவ�3�கE காசல�தன:�
          மி.சிய வள�கைள நா; உ;ன:ேய - ெசா�ல,
          ர.சிதமா+ ேகள8வ�� ப;ன:ேய!

L�வ"3 வாசம"3 காவ��ெமா"3 ேதைன உ"3
          ேமாகன 0கா,ராக� பா3ேம; - ைமய-
          லாகேவ ெபைடGடேன <3ேம, - அைல
     ேமாதிவா,தி ந'ைரவா,வ�" மF�லாவ�ய சீதளாகர
          0கி�ெப�. சிகர0�?� L3ேம; - க"3
          மய�லின� சிறைகவ�,� தா3ேம.

ேத�ெகா"ட பாரத�த வ 'ர��ப� ராசி அ"ட 
          ேதவதா� ைவ+கர�தா� ப�8+	ேம; - ��?�
          ேமவ�ய கிைளையவைள� ெதா8+	ேம, - ஒள: 
     ேசயச�திர ேனா3,.�ப லாமர�கள: ேலெந��கிய
          தி�கன:, ம�ரச�ைத வ8+	ேம, - ம�தி
          பா�கி� நி;? அதைனய-ள:+ 	8+	ேம.

அ�தர� உ�வ�வள � தி�திர; உல	கட�-
          த4�ற�ேபா* நி;றைசG� ச�தன - மர�,
          த4ப�தமி லா�ைகயா� வ�தன� - எ�க-
     ஆ?மா0க நாத@+கி3 மா?ேபால, வ�சால0�றெகா�-
          ப�தைனG� நி;? தைல சா*+	ேம; - அ"ட4
          ப��திைக தன:9�ெச;? ேத*+	ேம.
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க�தர� ெதா?�கிட�� க�தர� பய�ெதா��க+
          க �சைன �,G�திற� சி�கேம; - ெந.சி�
          அ�ச0ற வ�"Rைறமா த�கேம - தட�
     காவ�ேலசில தாவ�ேலவள  மாவ� றா�ந3 ேவகிராத க-
          கா 0க� எG�கைணக- ஏ?ேம; - அதி�
          வா ம�வா� வா, உவ  மா?ேம.

காலவ8, ேவ�, ெந8ய, வா-, ெகா8ய நாக�உமி�
          கா,, ப�ைண, வா,, கைண, பானேல - அ;ன
          < நயன ேவடமி;னா  ஏனேல - கா+	�
     காைலேமெலறி ேபா�வா கவ ேணா3மாமண� ேத�வ 'சேவ
          கதிரவ; தன�0க� �ழி+	ேம;- அவ;
          	திைரG� க" ைண� ��+கி வ�ழி+	ேம.

ஓலமலி ேகாலந'ல ேவைல(E� ஞாலமFதி�
          உ�றவ  இ; ப��டேன வானேம - ெச�ல
          ைவ�தபல சி�திரேசா பானேம - எ;ன
     ஓ�	ேகா�ககி� நா�கிலா�கலி பா�	ந'�க� ேவ�ைகI�கைழ
          ஒ;ேறாெடா;? வ��ெகா"3 ந'6ேம - ேகா-க-
          ெச;?ெச;? நி;?நி;? மF6ேம.

6. வாவ� வள$
�-ள:+ கலாபமய�� பாக;; - ச�தி
          �த�வ னானகன ேயாக;; - மைல
     ேபால� தா;திர"ட ேகால4 ப;ன:ர"3
          வாக;; ந�வ� ேவக;.
வ-ள:+ கிைச�த0� ேகச;; - அ"ணா-
          மைல+கவ� ராச; மகி� ேநச;-எ;?�
     வாE� கE	மைல வாவ�வள� ெசா�ேவ;
          மாேத! ேக- இ4 ேபாேத.
ெவ-ைள நாைரெகா��� ேவைள, - த4ப�
          ேம�ெகா"3 எE��சின வாைள - கதி
     மFறி4 பாG�ெதா?� சீறி� சாG�ெத;ன�
          பாைள Gட; தாைழ.
ெத-6� ப�-ைள ய;ன4 ேப3� - இள�
          ேசவ லான��� ஊ3�;- ப�;�
     ேதமல � தவ�சி� காம� 0�றவ��
          <3�; உற வா3�.

மி;ன:+ 	லவ�மதி மா@� - வ,
          ெவ-ைள4 பண�லராசி தா@�;- மட
     மி;னா  வ�ழிகெள;ன ம;@ ெக"ைட0�த�
          ஈ@� மட மா@�
வ;ன� தாமைரைய+ க"3 - வாய��
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          ம�ர ராக�பா8+ ெகா"3 - மதி
     மய�கி4 ேபA8@ட; 0ய�கிேய கிட+	�
          வ"3, க-ைள உ"3.

அ�த ர��மி;ேபா� <8+, - ெகா�ைக-
          யாேல ந'�திவ�ைள யா8�, - ெச�9�
     அ�ந� லா நட+	� ந;ன ைட+	�கி
          அ;ன� ெச�9� ப�;ன�.
ம�த ேமதி உ-ேள எA3� - சிைன
          வரா9� ேமெலE�� 0A3� - ேபா�
     ம8� ர��க;? தைனநி ைன��க"ட
          மA3� பாைல+ ெகாA3�.

7. �தி
மரகத வ�கசித ஒள:தவ� இ�சிைற
     ம�வ�ய மய��மிைச அ@தின� உைறத�
          வாச;, பவ நாச;.

(ரகத �கமண� வள:ரத� நடவ�ய
     	வலய சரதர; எ@�மத ன@� மகி�
          ேகால;, பைர பால;.

ப,�ர அண�கல கலெவன ஒலி�,
     ப,திஉ தயமதி� அவ��மைர மல நிக 
          பாத;, 	க நாத;.

தி,�ர மைவஒ� ெநா8தன:� எ,ெகா3
     சிைத�ற நைக�, சிவ;மன மகி�உப-
          ேதச;, 0� ேகச;.

ப�ம நிதிய�ெனா3 பண�ல நிதிG� எழி�
     பரவ�ய �ரப�G� உ?�ர �ர;மக-
          பாக;, கன ேயாக;.

சததள நள:னத வ��மிைச வதிஒ�
     ச� 0க வ�திசிைற யதி9ற நி?�வ�-
          சாக;, தட வாக;.

	ைரதிைர வைரநிைர �ைரதர உலவ�ய
     	ரைவய�; ந3�ற நி�தைர 03கிய
          ேகாப;, கம� ந'ப;.

பைரசிைவ பகவதி உதவ�ய சரவண-
     பவ;அ? 0க	க; மிைசம� ,தகவ�
          பா3�; �க� நா3�.
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8. �தி
பவண+ கி,யத@- தாேன
          ம;@ வாேன! - பல
     பாழிேல அைல யாம� இ;�ற
     நா6ேமய�- ேம�க"ெகா3
          பாரா*!-இ;ன� த'ரா*!

அ�ண4 பைகைய08� ேதாேன!
          �"ய வாேன! - கதி
     யா�ேமத� வா�மி�கிைல
     யாதலா� அ�- வா*, இன��,-
          யாேத ப"R� (ேத.
வ�ரக4 ெப�வ�தன� தாேல
          ம"ண�; ேமேல - மன�
     வ 'ண�ேலஉழ லா�க�தவ�-
     சாகேன�,, ந'G�வ.ச�எ;
          மFேத எ"ண� டாேத.
நரக� சம; வ�ம4 ேபாேத,
          ப�; நி�லாேத - பல
     நா6ேமமற வா�நி;சி?
     பாதமாகிய சீதப�கய�
          நாேன உ;ன: ேனேன.

நிமல4 ெப�மித�ெச> ேவேள!
          க;ன� ேவேள - ெதா3
     ந'3பாணம தா�ம�"8ைட
     வா3மாத, ட�ெகாடாவைக
          ந'ேய ப"Rவாேய.

	ம,+ கதிகபர� காேன
          ந"ண� னாேன! - இக�
     ேகாதிலாதத ேபாபல�ெப?
     ந'த பா� அக லா�ைற�த�-
          ேகாேவ! - எ;@- வாேவ!

கட��� றிய உலக4 பாேல
          மி;ன� ேபாேல - வ�
     காயமாகிய த'யவ;ப�ண�
     ேமவ�ேயதவ� யாம� அ;ெபா3
          காேவ! - எ; ஐ யாேவ!

திடம� றவன:@ைட� ேசேய,
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          எ;ைன ந'ேய - தி>ய
     ேசைவேயெசG� ஞானப"8த 
     நாவ�T3 இன: தாவ�ைள�தி3
          ேதேன! ெபா;ன னாேன!

9. �தி
ெச�தி� மாநக வா� க�த நாத;இ�
          ெச*யபாத க.சேம - நம+	
          உ*யேம� த.சேம - இ;?
          ெச4�வ� ெகா.சேம - ேகAக�
     த'ய பாதக வ�ேராக� மாய வ�A3�
          தி��� வாேய ெந.சேம!

ப�த பாச�இைத எ�த ேவைளய�@�
          பா +	�ேபா� ெதா�ைலேய - அ�லா�
          ஆ +	� ஆவ� இ�ைலேய - ஒ�
          பாரேம� வ��ைலேய, - ைகய��
     ப�? நாத;மா� ெப�ற ந'த;மF�
          ப@வ� (3 வ�ைலேய.

ம�ைக மா க- இ� ெகா�ைக ��கமத
          வாரண�ெகா- 	�பேம, - 0க�
          I ணச�திர வ��பேம, - பட
          மா�ண�நி த�பேம, - ெதாைட
     மார ேவ- அர� ம"டப�த�கி�
          ைவ�த ர"3 க�பேம.

ெச�ைக (,ேயாத ய�	 லாவமல 
          சீதப�ம தளேம, - வாய��
          ஓ�ெசா�க- 	ளேம, - இத�
          தி>யெபா�ப வளேம,' - எ;?
     சி�தி� தா�	மர; க�த4 பாதமல 
          ேச வ ெத>வா ?ளேம?

வ;ன மானவ�ழி மி;ன ேவகைடய��
          வ+ர த�த சி�கேம - ெகா"ட
          உ+ர��க சி�கேம - எ;ன
          மறலிMத  ெபா�கேம - உ�?
     வ�த ேவைள ெந.ேச க�த ேவைள நிைன,
          ம�� றா� ப�கேம.

ெச;ைன மாநகர" ணாமைல+ கவ�ஞ;
          ேதச� எ�	� இைசேய-ெபற4
          ேப�ச�த மிைசேய-ச�?�
          த' �திடாத நைசேய-ைவ���
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     ேசவ லாள:பத� ஆவ ேலா3பண�
          தின0� N? வ�ைசேய.

10. %ர$ ேபா'  - ந�றா( இர)க"
பாதிரா�தி, ேவைளய�� வ 'A34
          ப+க�தி� வ�� ேமவ�4 - ப.ச
          பாதக; ஒ� பாவ� - சி?
          பாைவைய ெம-ள+ <வ�+ - ைகைய4
     ப�றி+ <A8+ெகா" ேடகி னா;; பைத
          பைத+	ேத எ;ற; ஆவ�.
ேசாதைன4ப�ர காரமா* எ;ைன�
          ெதாட �தேத ெப�� ேதாஷ�! - எவ 
          (தினா� வ�த ேமாச�? - இன:�
          ெதாைலGேமா ப�-ைள4 பாச�? - இைத�
     ��ற� தா  அறி� தா�என+ 	0;,
          ெசா�வேர, ப, காச�.

ேத; இல�கிய காவன� திக�
          ெச;ன:மா நக  வாச;, - �தி
          ெச*அ"ணா மைல தாச; - ெச4��
          ெச�தமி�+ க�- ேநச;, - தின�
     சி�தைன ெச*G� ெதா"ட  த'வ�ைன
          த' �தி3� 0� ேகச;.

நான:ல��க� கE	 மாமைல
          நாயக; பா"8 நாA8�, - ெந.சி�
          நாண� வ�A3�த; பாA8�, - ெவ4ப�
          ந"ண�ய பாைல+ காA8� - மக-
     நட+க ேவ"80; அட+க மா*�ெத*வ�
          லிப��தேதா ம"ைட ஓA8�?

ைமய�ெகா"ெடா� ைபய� ப�;ெசல
          வய� மFறின மாேதா? - இ�த
          மா +க� ேதா;றின ேதேதா? - ெச;ம
          வாசைன4 பல; ஈேதா? - ஐேயா!
     மாத� ப��� �ம�� ெப�றஎ;
          வய�?�தா; எ, யாேதா?
ெச*யப.சைண G�ெபா றா�
          சிவ�� ெகா4பள� ஆ	� - ெந,.-
          சி4பழ� எ;? ேநா	� - அவ-
          சீர8 க6� ேவ	� - ப8
     த'G� கானலி� காG� ேவன:லா�
          த'ய�� எ4ப84 ேபா	�?
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ேத8@�கிைட யாத தாகிய
          திரவ�ய+ க� <ல� - ேபாேல
          ெசன:�தெப" R+	� சீல� - ேவேற
          தி��ப�ன ெத;ன கால�? - ெகா�ைக
     திர"8 டா0;ன� ம�"8 ட�ெகவ;
          ெச*தாேனா இ��ர சால�?

கா3ேச ைகய�� கர8 ேவ�ைகக-
          காA3ேம ஆர வார�, - அைத+
          காதி� ேகAகவ� சார� - ைவ��+
          கல�	வா-; அ�த ேநர� - எ;ற;
     காதலி த;ைன ஆத,� �ய� 
          கா4ப� ேவல; பார�.

11. தைலவ� இர)க"
ேநம மா*4பண�ய" ணாம ைல+	த� ந'தைன+
          கE	மைல நாதைன - ெந.சி�
     நிைன+க நிைன+கமFறி எைன+ெகா� 9ேதகாம ேவதைன
ேகாம ள+கடலி ேலமி 	�ததிைர+ <Aடேம!
          ம;மத@�ேபா ராAடேம - ெச*�
     ேகாரேம வ�ைள�தா� த'�ேமா என+	 வாAடேம?

ெவ-ள� திைரய�;ேமேல �-ள:� தி,G��றா மFனேம!
          இன:G�உ"ேடா மானேம? - ெகா�ைக
     வ '+க� ெகா"டதனா� ஏ�	 தி�ைல அ;ன பானேம.

அ-ள� கழி+கைரG- ெம-ள+ 	லவ�வ�� ஆைமேய!
          ெகா8யகாம� த'ைமேய - நா6�
     அதிக,� திடலா� அவமதி+	 தி�த� சீைமேய.

ெபா�	 ம�மல க- எ�	� ப,மள:+	� �;ைனேய!
          ெப�? வள �த அ;ைனேய - எ�த4
     ேபா�� ைவ�ைவ� ேமா�கிறா- பாவ� எ;ைனேய.

த�	நி� தில��, இ�கித வல��,� ச�கேம!
          ெத;ற9� ஒ� சி�கேம - ேபால�
     தா+கேவ மய�கி ஏ+கமா* ெமலி�ேத; அ�கேம.

ம�ைக மா க- அத ர�க- ேந பவள வ�லிேய!
          'ப�,ேய;' எ;? ெசா�லிேய - ேபான
     வாச+ கட�ப�;வர ேநச��ட; ெசா�9ேமா ப�லிேய?

அ�க ய�தி� நிைற ப�க ய��- உைற அ;னேம!
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          ப�,ய� ைவ�� 0;னேம - கA8
     அைண�த ேவ�0�க; தைன+க" காேண; ஐேயா! இ;னேம.

12. தைலவ�ய�� ஊட"
ஆ?0க வ8ேவலவ ேன! கலி-
          யாண0� ெச*யவ��ைல; - ச�?�
     அ�ச�இ� லாமேல ைக�சர ச��+	
          அைழ+கிறா*, எ;ன ெதா�ைல?

மFறிய காம�இ� லாதெப" ேணாேட
          வ�ள�பாேத வ '"ேப�� - ��மா
     ெவ-ைள� தனமாக� �-6கிறா*; ெந.சி�
          ெவAக� எ�ேக ேபா��?
ேமA8ைம எ;ன:ட� காA3கிறா*, இன:
          ேவறி�ைலேயா ேசாலி? - இைத
     வ 'A8� உ-ளா  ெகா.ச� ேகA3வ�Aடா�, அ�
          ெம�தெம�த+ ேகலி!
தாA8க� ேச கE காசல மாநக 
          த�	�0� ேகாேன! - இ��ர
     சால�தி னா� எ;ைன+ காைல4 ப�8�தா9�
          ச�மதிேய; நாேன.

'அ+கைர+ கார +	4 ��திெகா. ச�' எ;பா 
          ஆ��பழ ெமாழிேய,- ந'G�
     அ4ப8 எ;ைன4 பலா�கார� ெச*தி8�
          ஆ��� ெப" பழிேய.

ச +கைர+ கA8ேபா� வ-ள:ெத* வாைனயா�
          ைதய�உன+ கிைலேயா? - இ�
     ைதயலைர� ேச�� ைமய� உன+ெக;ன
          தா@�ஒ� நிைலேயா?
அ��வ� ேம�சி? ெப"கள:� ேம�உன+	
          ஆைச ஏ; காRைதயா? - ந' 
     ஆ+க4 ெபா?�தா9� ஆற4 ெபாறாதவ-
          ராகேவேதாR ைதயா!
ந���அ" ணாமைல தாச; பண�G�
          நள:னமல 4 பாதா! - ெகா.ச
     நாைள+	 ேம� ஒ� ேவைள+ 	லFைல
          நட�தினா� ஆகாதா?

13. பா)கி தைலவ� நிைலைம ,றி தைலவைன அைழ/த"
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க"ணா ய�ர�பைட�த வ�"V ,ட�த,�த
     கனவய� ர4பைட யவ;மக ைள4�ண  க�தேன! - தி�+
     கE	 மைல4பதி அ@தின� உ�றி3 ��தேன!

அ"ணா மைல+கிட க- ந"ணா ெதாழி�� மிக
     அகமகி ழ�தன த�ைள அள:�தி3� ஐயேன!-திைச
     அரவ0� ெவA	ற மய�ைல நட�திய �*யேன!

மி;ேனா கமலமல 4 ெபா;ேனா என4 �கல
     வ�கசித ர�தின நைகக- த,�ெதாள:  ெம*ய�னா-; - கதி 
     வ�ரவ�ய சி�திர வைளய� அ3+கிய ைகய�னா-.

எ�ேநர 0�மனதி� உ;மFதி� ைமய� ெகா"3
     எEதிய சி�திர� எனம� ன�தின:� இ�+கிறா-;- வ-ள��
     இ3கிற ��த0 திைனG� ெவ?�த� வ�+கிறா-.

	�ப� திைன�சின�� வ�ைப4 ப�தி � ெதE��
     ெகா8 இைட 0�றி9� ஒ8யவைள�த� ெகா�ைகேய; - மண�
     	ல� கட4ப�ன:� நிைனவ� ைவ�தன- ம�ைகேய.

ெச�ெபா� சில��க- �ல�ப4 ெப��ெத�வ��
     திக�த� சி�றி�க- �,வைத வ�Aடவ- திய�கினா-; - உ;ற;
     தி�வழ ைவ+க� வ�ழிG- இ��திேய மய�கினா-.

ேபாரா3 த�	,ய <ரா  மல +கைணஎ*
     பக�ெப? சி�தச த@வத ைன4 ெபா� �வ�தா-;- தவ�
     �,பவ ைர�தன த8ய�� வ�ழ4�, ப�வ�தா-.

சீராக ெம�ைததன:� ேநராக ைவ��ன�
     தி�வத ர+கன: அ0ைத அ��திேய ேசைரயா!-இ�த�
     ெத,ைவ உள��ைன யல� ப�8�தவ  ஆைரயா?

14. தைலவ� பா)கிைய/ 0� வ�1த"
Iமிெம� சி3�அ" ணாமைல+ ேகா �ைண யானவ;
          மய�� வானவ;, ஒ� கானவ; - என4
     �ன�ைத+ கா+	� வ-ள:
     தன�ைத4 பா +க ெம�ல4 ேபானவ;.

ேசம0� றகழ காசேல சைனேய ேத3ேத;
          மன� வா3ேத; கா�த- ளா3ேத; - இ�
     ெச�ைக த�கி நி;ற
     ச�கி ன�க- கழ; ேறா3ேத.
ெத;ற லான�லி வ�� ேகாபெமா3 சீ?ேத
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          த3 மா?ேத; இத� ஊ?ேத; - ெம�த�
     த'ைம யா� இ�ள:�
     காம லா கி,G� மF?ேத.
	;ற மான0ைல ர"3� மா ப�� வ��மி+ ெகா"3ேத;
          ேதம� ம"3ேத; ெவ4�� க"3ேத; - மல +
     ெகா�� ேபால ெம;ம-
     ��	 லான ��� வ"3ேத.
உ-ள� ெம�லெம�ல லFைல ெச*ய நிைன� ��	ேத;
          0�த� க�	ேத; க"ண '  ெப�	ேத; - எ;ற;
     உ�சி+ ேகறி+ காம4
     ப��த� கி?கி ெற;? வ�	ேத;
வ-ள� ேம��ப�� பா9� ேத@�அ� வ�+	ேத;
          கச� தி�+	ேத; �;ப� ெப�+	ேத; - வ;ன
     வா�� தா? மாறா*+
     கீற ேவ தன0� ப�+	ேத.
பார மானெகா�ைக ஓர� ேவட; அ�� பாGேத;
          உட� ேதGேத; மல  த'Gேத; - ெகா3�
     பாவ� யான மதி
     ஆவ� ேசார வ�� காGேத.
மார ேவள:னாேல ேகார மானகா� வாைதேய
          எ@� த'ைதேய த'ர� Mைதேய! - ெசா�லி
     வாAட� த'  	கைன+
     <A8 வா8 ய8 ேகாைதேய!

15. பா)கி தைலவ�ய�� அவயவ/த�ைம சா�ற"
ச�தவைர வ�த	க நாதா! - பைர
          அ�த, மேனா;மண�யா� மாதா - த�த
          ச"0க சடாAசரவ� ேநாதா!
     	ைழ� காதா! (ர  வாதா! - வன
          ச.ச,ெவ" 	.ச,ச ேமதா!
ெச�தமி�அ" ணாமைலைய ஆளா+ - ெகா"ட
          க�தஅர வ��த மல � தாளா! - க-க-
          சி�தி3� கட�பண�G� ேதாளா!
     ெந3 நாளா(*) மற வாளா(*) - உைன�
          ேதேடா  	ய�� ேப3�வ� ேகளா(*)!

��தர� மி	�த	ழ� ேமக�; - அவ-
          ெசா�தOத� இ��வ�ேலா  பாக�;- தி��-
          ����வ� வ��ேலா3சி ேநக�;
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     தவ ேயாக� ெவ;ற ேநக� - வ.ச�
          �.�வ�ழி ந.சின:9� ேவக�.

ச�த�மலி கி;ற0க� இ��; - வ-ைள�
          த"3ெசவ� எ;ப�ேவ த��; - க;ன�
          சாைண; Oன: நாசிய�;ப ���
     ம�� சி�� த�ெபா��� - சி?
          ச"பக�; �4 பா�இத�சி வ��.

ெச�	0த �Aபமைத ஒ��, - ெமாழி�
          ேத@த�� வா*நைகேயா 0��; - க"ட�
          சீதரனா  ஊ�வர ந��;
     ெசா�தி தி��4 பாைக+ ைக�� - வ�ட�
          ெச*G�என உ;னலா�உ ள��.

	�	மவா க�கசேகா த"ட�; - 0;ைக
          ேகாமகர யா�உவைம வ�"ட�; - ைகைய+
          ேகாகனக ேமாஎனம �"ட�;
     ஆழி ம"ட� 	லி க"ட� - ெந��-
          	�ெகள:? சி?கிள:� �"ட�.

கA3கதி  பA3மண� வ�� - கிழி
          பA3வழி வ�A8டஎ E�� - கிற
          கAடழகா� வAட0ைல, ெச��,
     யாைன+ ெகா��, சிவ ச�� - 	ட�
          ைக+	�வைள யாதெபா�ப ற��.
மA3மி� ப���ளப மாேல - ெச�க"
          வள�கிற தவ�ெச@�ஓ  ஆேல - சி?
          வய�?; மய�  சி�ெற?�� ேபாேல;
     வ�ைர வாேல ெவ-ள� ேமேல - ��றி
          வ�த�ழி உ�தி; இைட Nேல.

தாமரவ படெம; அ�	� உ"3; - ெதாைட
          த�கநிற� ெச�கதலி� த"3; - 0ழ�
          தாA	வைம ேகAகி� அைவ ந"3;
     சிைன ெகா"3 வள  ெப"3 - வரா�
          தாேன கைண+ கா� எ@� இர"3.

பர3, தரா� உய 	தி, க� �கேம; - அண�
          பர��ற வ8ய�ைண, �� தகேம; - கட�
          பவளமதி தசவ�ர�க- நகேம;
     அ�ேபா �கேம பத Gகேம; - மய��
          ப"R� இள. சாய ஐயா சகேம.
ேமனைகேயா 3�வசிஇ�� ராண� - ெச�வ�
          மி+கதி� 0+யகைல வாண� - இ�த
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          மி;னரசி த;@�வ� காண��
     ெந.� நாண� மல 4 பாண�-தைல
          மF�	வ�� ��ெதாEவா  ேபண�.
ேசைனெயா3 வ��க�� காவ�-அ�ைப�
          ெச*யக�4 ��சிைலைவ� ேதவ� - ச"ைட
          ெச*G�ஒ� ம;மதனா� பாவ�
     எ�க- ேதவ� உட� ஆவ� - தைன�
          த' +	0ன� கா�தி3வா* ேமவ�.

16. தைலவ� வ�/த$ சா�ற"
வ;ன� திைனமாைவ� ெத-ள:ேய - உ"R�
          வா�+ைக+ 	ற+	ல வ-ள:ேய! - உய� 
          வா�க4 ப�ற�திAட க-ள:ேய! - இ�
     வட ேம�ைவ நிகராகிய �யமFதண� பலமாமண�
          மாைல பW என� �-ள:ேய - வ�ழ
          வா;மதி வ '��த' அ-ள:ேய.

க;ன� தின:�	ய�� ச�தேம - ேகAக+
          க;?� பா எ;ற; சி�தேம; - மய+
          க.ெச*� ேதகாம4 ப��தேம; உட�
     கனேலறிய ெமEகாய�ன தின:யாகி9� அ8பாதகி!
          கA8 அைண�ெதா� 0�தேம - த�தா�
          ைகெதாE ேவ; உ;ைன நி�தேம.

வா8 ய��4ப� வ.சேமா? - ெபா�லா
          வ;க�� க�ேலாஉ; ெந.சேமா? - ெகா"ட
          ைமய� பய��திய� ெகா.சேமா? - சிைல
     மதனாகம 0�காவ�ய� அதிேலெமாழி �கலFைலய�;
          மா +க� உன+ெக;ன ந.சேமா?- ஒ�
          வா �ைத உைர+க�� ப.சேமா?
ேதட+ கிைடயாத ெசா;னேம! - உய� �
          சி�திர ேம! மட அ;னேம! - அேரா
          சி+	� பா�தய�  அ;னேம - ெபா�
     சிைல ேவ- கைண ெகாைலேவெலன வ�,மா ப�ன:� ந3ேவெதாைள
          ெச*வ� க"8ைல இ;னேம,- எ;ன
          ெச*ேதேனா நா;பழி 0;னேம?

17. தைலவ� பா)கி' ' ,ற"
ெச�தி� மாநக ர�தன:� ேமவ�ய
          ேதசிக னா�0� ேகச;; மய��
          வாசிய�� ஏ?�உ� லாச;; - சி?
     தி�க6�பண ச�கமா�ண-
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     0��ல�கிய க�ைகயாெறா3
     ெச.ச டாடவ� மFதண� வா ெசவ�
          ேசர0; ஓ�உப ேதச;; - அ8
          யா தைம ஆ-வ�� வாச;.

எ�த ேநர0� வ�தைன ெச*த8
          எ"R� அ" ணாமைல தாச; - �தி
          ப"R�ெம*. ஞானவ� லாச;, - எ;ேனா3
     இ�ெதE�� தய�	மாைலய��
     வ��வ"3 0E�	ேசாைலய��
     இ;ப சாகர மாகிய லFைலக-
          அ;�ட ேன ெச*தா; மாேன,- அ�த�
          ச�4ரம� எ;ன ெசா� ேவேன!

ம�ைக மா பல ���ைட (�தர
          மாமல  ெகா*திட� ெச;ேற;; - அ�ேகா 
          Iமர� ேததன: நி;ேற;, -ச��ர
     ம"டல�கைள ெவ;ற ஆனன�
     ஐ�ெதாெடா;? மி	��வா ம�
     வ"ட ேலா3 கட�ெப@� ஆர0�
          வார0� ேதா;றிட� ேச �தா;; - என�
          ஏ��பா � ேதகள: < �தா;.

 ப�க யாசன� ேம9ைற நா;0க4
          பாதக @�மல + ைகதா; - ெகா"3;
          ேசாதிைய எ4ப8� ெச*தா;? - அ8
     ப.�ர.சி@� அ.�சீர8
     ெகா.�ர.சித வ.சிேய! �வ�
     பA3 ந'நிைல நி�கெவா" ணா ெத;?
          ப;மல  ெம�ைதெயா; றிAடா;; - ப�;�
          ெம;ெமல வ�ெத;ைக ெதாAடா;.

18. �தி
க;ன� (�பழ ன��ைட (�கE-
          காசல�தன:� வா�ப�ர தாபேன! - கன
          வாச�எ�	� கம�கி;ற ந'பேன! - வள 
     காதேலா8� ேபாதி9�பல
     ேபாதினா� பண� வா மன��ைற
          கா,�A	ைவ ந'+கிய த'பேன! - அதி
          (ரப�மைன� தா+கிய ேகாபேன!

ெச;ன: மாநக  வாE� அ" ணாமைல
          ெச4��ெச� தமி�+கதி ேநசேன! - சிவ
          �4ப�ரம" யென@�ப�ர காசேன! - ெகா3.
     சி�ைதைந�� �ல�ப�நி;தி�
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     ம�திர�தன:� வ�தைட��ைன�
          ேசவ�+	�	ண� எ;ெறன+ கா	ேமா? - மி	
          பாவ�+	��ய  எ4ப84 ேபா	ேமா?
வ�த வ +	4 பழ��ள:+ கா8ேய
          த�திட�சகி யா தைம� ேத8ேய, - ப�ர -
          ப�த� எ�தைன எ�தைன ேகா8ேய - 	ைல
     வாைழய�;பழ ேமாகன:�தி3�
     மாைழய�;கன: ேயாஎ@�ப8
          ம�,த�ெப றேவநித� பா8ேய, - ஒ�
          வ�த4ப,�� ெபறா�ள� வா8ேய,

ெவ�த ைர+	- ெவ84ப�ைட4 பாைலேய
          சி��ப��தைர4 ேபா�ெவ?� ேவைலேய - ெச*G�
          வ 'ண;நா;வ�ள� 	;த"ைட+ காைலேய, - எ�த
     ேவைளG��தி <ற�� �ய 
     ந'6�ெவ�பவ� மாற���,
          வ��வேவண�ேச  க�பக வாைலேய - த�
          ெச�வேன எ@� க�பக� ேசாைலேய!

19. தைலவ�ய�� ஊட"
ெச�M  வள 0�க நாதா! - அ�ேணாதய�
          ெச�தா மைரநிக�� பாதா! - திக�
     சி�ைதய��அ" ணாமைலெச*
     நி�ைதைய எ" ணா� அ�-ெச*
          சி�திர ேவ�கரவ� ேநாதா!- உன�வ.ச�
          ெச*ைகஇ; ன0�ெத, யாதா?
ச�ேதாச மாகேவ ேபா* வ '3 - வ '3க- ேதா?�
          சரச� ெகா" டா3வேத பா3; - வ��;
     த;@டேன ேச ப�,ய+
     க;ன:ய க- ேப வ,ய�
          சகQதிர� ேவRேமெவ- ேள3! - தன:�ேதா,ட�
          த�கிேய ேமGேமாெவ- ளா3?

ேவைசய  வாசலிேல ெச;? - த�பல�கைள
          ெவAகமி� லாம�வா�கி ெம;?, - தி;?
     ெம�த4பய�� திய� ெகா"3,
     ��றி�தி,� ேதம �"3,
          வ '3ேத8 வ�தாேய இ;?; - ெதாடேவமாAேட;
          ேவR� எ; றா9�ேபா3 ெகா;?.

ஆைச ெகா" டவ�+	 ேராச� - கிைடயாெத;பா 
          அ4ப8+ காகி�வ�� வாச� - ைவ+	�
     அ�தவ�ைல4 ெப"3கைள�
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     ெசா�தெமன+ ெகா"டைனேய,
          ஆனா9� உைன4ேபால ேமாச� - ேபானவ  உ"ேடா ?
          ஆ�� ெச*கி றாேரப, காச�!

க�தா ெச*ேயேத பல வ�த� - ��மலைர+
          கச+க அறிவா கேளா க�த�? - ச�?�
     காதலிலா ம�சின�த
     மாைதவலி ய4ப�8��+
          கல�தா� வ�ேமா�கா ன�த�? - உன+ெகன+	�
          கனவ�9� இ�ைலஇன:� ெதா�த�.

 "எ�த4 ப�ற4ப�@ேம வ�லி, - உைனய�லாம�
          எவைளG� ேசேர; எ;? ெசா�லி - ஊ,�
     எ�தைன பர�ைதையேயா
     நி�த0� அைண�தைனேயா?
          இ4ப8+ காசிகா.சி 8�லி - க;யா	ம,
          எ�க�பா � தா9� இ�ைல ச�லி!
க�	 கைர இ�ைலேய சாைட - ெசா�லிைவபவ !
          கA3கி றாேய எத� காைட? - மான�
     கா+கவ�ல வா? எ;பாேல
     ேச +ைகய�லா ேத அ;பாேல
          கா�தாேய ேவைசமாத  ேமைட! ைகவசமாேமா
          கல4��9� தி;றா9ேம காைட?

	�	ம� ச�தன� ச> வா� - �ககத�ப�
          	0	ெம; ேற�ய�தி; மF� - வாச�
     ெகாA3� எழி� ெந�றிச�த4
     ெபாAெடா3ப கA3�இ�த+
          ேகால� �திதா*வ�த ேத�? - நட�தெத�லா�
          ெகா.ச� ெசா� வா*ப"ணாேத (�.

20. தைலவ� வ��த"
பாைள வா* க0கி� வ�M  வைள பா* வய�(�ெச�M 
     பாலன� �,யவ�த �"ண�யா! ேபாக�
     காைலG� ெச* கிறா* 0;ப�; எ"ண�யா?
 "ேவைள ேயா வ�8�தைதயா, நாைள வாேற; இ;?ைகைய
     வ�A8" , ெட;றா 9�வ�டாம� ப�8+கிறா*! - பாைல
     ஒAடேவ ம8 அ,�� 	8+கிறா*!

நி�த0�அ" ணாமைல ெச* 	�றெம"ணா ேவலா! க"ேடா 
     " நி; இத�4 பவள�கள:� ெவ-ைள ஏ - ெத;றா�
     எ;ன ெசா�ேவ; நா; ஒ� ெப" ப�-ைளேய?
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ம�தக நிக தன�தி� ெம�தநக ேரைகபA3
     மாைல4ப�ைற ேபா� அன�த� ேதாRேத!- இ�
     ேகலி��ைற யா	ெம;? நாRேத!
உ;ைனG�, வ�வாகமி�ைல எ;ைனGேம அ;ைனக"டா�
     ஒ;?�ெசா�லி டாேளா, அட பாவ�ேய? -  "இ;?
     தி;றி3ேவ;" எ;பா- ப�ைச நாவ�ேய.

" ச;ைன சாைட யாகவ�ெத; த;ைனயைணவா* ந' " எ;?
     சா�றி3� எ; உ"ைமயான ெசா�ைலேய, - வ�A3+
     <�?வ; ேபா� வ�தா*எ;ன ெதா�ைலேய!

சா?ேச  க����சி யாய���தா 9�ேவேராேடா
     தா;பறி��� தி;@வ� ஞாயேமா? - 0E
     ஆ"ப�-ைள+	 இ�தா; ச�4ர தாயேமா?
N?தர� மாறிமாறி ேவ?ேவ? லFைலெச*தா�
     ேநா	ேமாேநா காேதா என+ 	-ளேம? - ெகா"3
     ேபா	ேமாகி ண�?ந'ைர ெவ-ளேம?

21. ந�றா( இர)க"
எ;ன8 நா; ெப�ற ம�ைக?
          இ� ெகா�ைக-
          கள:� ச�ைக? - எ"ண
          எ�தைன ேகா8ேயா ெச�ைக - வ�ர-
     லிடேமவள  நகேரைகக-
     மிகேவப3 வைகேதாைகய��
          ஏ*�த 0�கேவ- கி-ள: - உைன�
          ேதா*�தேதா ெசா�ல8 க-ள:?
அ;னவய� ெச�M  வாச;,
          ம�த காச;,
          அ;ப  ேநச;, - நா6�
          அ"ணா மைல+கவ� ராச; - பா3�
     அ0த��ைவ த�0�தமி�
     களப�ெதா3கம� ெபா��ய
          அ��த ேவல; ெச* சால� - த;னா�
          க�பழி� தாேயா இ+ கால�?

சி�தச; ெகா+ேகாக Nைல
          அ�தி மாைல-
          ெயா3 காைல - ைவ���
          சி�தி4ப தா���; ேவைல! - சிமி��
     சி;ன�தன மடவ.சிேய!
     உ;ைன4பண� ெவா3 ெக.சிேய
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          ேசவ� ெகா8ேயா; I. ேசாைல - தன:�
          ேத84 �,�தாேனா லFைல?

ெம�த4 ப�ரைம ெகா" ேட�கி,
          ெகா�ைக வ '�கி,
          ேநச4 பா�கி - மாைர
          வ�A3� தன:யாக ந'�கி, - வ8
     ேவ9+கதி பதி ைமயேல
     ேமலிAடல றியைதயேல!
          ெவAக�ைத4 ேபாக8� தாேயா?-காம
          ேவைச� தன�ப8� தாேயா?
இ;ன� வ�வாகேம இ�ைல,
          கம� ெகா�ைல
          ெவ8 0�ைல - 	ழ�
          எ�	� சி�கா,�� வ��ைல - ச�த�
     இன:தாகிய களப�தன
     கனேம�வ�� அண�கி;றைன,
          இ4ப8G� தைல வ�திேயா? - ெப"ேண!
          ெச4ப8ேய இ� மதிேயா?
ச;னத மா*+காம4 ேபேய
          ப�8� தாேய!
          ேவ4ப� காேய - ேபால�
          சாத� ெவ?�தாேய ந'ேய! - ெப�.
     ச"டாள:ேய! க"ேடா  திர-
     ெகா"ேடபழி வ�"டா நம
          சாதி+ெக�லா� ஒ� வ3ேவ, - வர�
          தா;ப�ற�தா* வ�� ந3ேவ.

வ"ண4 பய�ரவ� ேதா8
          ராக� பா8
          உற வா8
          ம.ச�தி ேலெச;? <8, - உ;ற;
     வ;ன4ப8 க�ேபா� ஒள: 
     க;ன�தின:9� ேதன:த�
          வாய�9� ெகா.ச�ப� 	றிேயா - ைவ�தா;!
          வாைல மக@+	� ெவறிேயா?
எ"ண� 	மரேவ- பாேல
          ெச;ற தாேல
          இன: ேமேல-வய�
          ெற4ப8 யாகி9� (ேல - வ��
     எ;ேற என �ள� அ.��
     ந;ேற ெசாலி� எ;வ.சக�
          இ�ைல; கிழவ; ெசா� வ 'ைண+ - கார +
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          ேக�காெத; றா9�க" ணாைண.

22. கால$ ந2ட/ தைலவ� வ�/த"
ம.�நிக  	�தள மி;ேன!
          சத தள�க-
          வ�க சித�ெச*
     வா,சாத ன�தி�வா� ெபா;ேன! - ெச*ய
     வ;னேம ஒள:  ெசா;னேம! நைட
     அ;னேம! இைட ப�;னேம ெபற
     வ�ததன பார வ.சிேய!
          அதி வ��4ப�-
          �ட @ைர+	�
     வா �ைத ைய+ேக-, ஆைச மி.சிேய.

அ.�வய தான ப�வ�-
          தன:� என�
          சி? மைன0;
     அ�கசேவ- ேபால உ�வ� - ெப�ேற
     அ;? வ�� நய�� மாைலய��
     ெந.ச ழி�� மய�க ேவ�ண 
     ஆ?0க ேவல வைனேய
          நிைன� ெகா"ேட,
          மதி ம�"ேட,
     ஆ?தி�ைல, எ;ன வ�ைனேய!

எ;ன:ர"3 க"R� ேத3ேத
          கனவ� ன:9�
          மன� நிைன�-
     ேத+க0� றைல�� வா3ேத - 0;ன�
     எ;ற; ஆகம ெதா;ற ேவ�ண �-
     த;? ேபான	 க;ற; ஆவைல
     எ"ண�ெய"ண� எ;ன பயேன?
          உ�கி நித�
          ம?கி வ�ழ
     இ4ப8 வ�தி�தா; அயேன.

ெச;ன:	ள� ேமவ�ய வாச;
          இன:ய �தி
          அ@தி ன0�
     ெச*தி3�அ" ணாமைல தாச; - பா3�
     சி�� மF�மி 	�த ேமாக0-
     ?�� சீல	 க;ச ேரா�க
     தி>வ�ய0 க�க- ஆ?ேம,
          க"கள:� க"டா�
          ெப"க6+ ெக�லா�
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     ெச>வ�தE� வாG� ஊ?ேம.

23. பாலைன3 பழி/த"
அ�க�தி� பச4 பா�ேச! - அழ	
அ>வள�� 	8 ேபா�ேச! - 0�தி
     ஆதிப�ர மாவ	�த ேசாதைனய� னா�உதி�த -
     ைதேயா! இ�� ெபா*ேயா?
த�க+ கி"ண�க- ேபாேல - மி;@�
தன�க6� சா*�த தாேல, - க�த;
     த;ைன ம� வ���கி�த க;ன:ய +	 ெள�லா� ெம�த�
     தா��ேத;, ெநா�� வ '��ேத;.

சாம� நாலி@� ப�,யா; - எ;ைன�
தன:+கவ�A ெட�	� தி,யா;, - க 4ப�
     த;ைனயறி� ெத;ைனG�வ�A ட;ன:யரா� க;ன:யைர�
     சா �தா;; ஆைச த' �தா;.

" காம� மF?" ெத; றEவா;, - ப�;@�
காலிேல வ�� வ�Eவா;, - அவ;
     கா�தன:� ஆைசமி	� ேவைசய க- மFதின:ேல
     கட�தா;; அ�ேக நட�தா;.

" ேகா8� ேசைல+ெகா� ெவ-ைள, - இள�
	ம,தன+ ெகா� ப�-ைள" - எ;?
     <?கி;ற வா �ைத ெந.சி� ேதறி என+ கானெத;?
     ெகா"ேட;; மன� வ�"ேட;.

ேவ8+ைக ெய�லா� வ�3�ேத;; - ப.�
ெம�ைதG� த-ள:4 ப3�ேத;; - ேகா8
     மி;னெலாள: ேபாலி��த எ�நிறெம� லா� ெமலி��
     ெவ6�ேத; ப�.சி� பE�ேத;.

ெச;ன: மாநக  வாச;; - �தி
ெசG� அ" ணாமைல தாச;; - த ம
     சி�ைதய�� இ��� நி�த� வ�த�ய ர� தவ� +	�
     சீல;, உைம பால;.

க;ன: மாமதி� (E� - தி�+
கE	 மாமைல வாE� - மய��
     க�த;, ஒ� ைம�த! ந' ப�ற�தேபா �ைல�த ெத"ண�+
     கழி�தா;; ெமAைட அழி�தா;.

அ�தர4 ப�ைழ4 பா�ேச! - நA-
டா�?+ ேகாைரயா4 ேபா�ேச! - இ�ேக
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     ஆ?0க நாத;மைன ேத8வ�� ேவைள தன:
     ஆ�ேச, ெப� L�ேச.
ச�தன� ப;ன '  வ��ைல, - Iச�
ச�மத� இ4ேபா தி�ைல; - சிவ
     ச"0க+ 	மாரேவ6+ கி;ன0�எ; மFதி� ஆைச
     த�ேமா? ேமாக� வ�ேமா?
அEதா 9� �ய  ேபாேமா? - இ�த
ஆப� ��வர லாேமா? - ேதாழ;
     ஆ?0க ைன4 ப�,�� ேபாகேம நிைன���	-
     தாவ�, அடா பாவ�!
பEதி� லாதெகா+ ேகாக� - தன:�
பக�� காமைச ேயாக�; - அ�த
     ப�ச0�ற ேவலவைன இ�சண�தி ேல ப�,�தா*
     பாலா! எம காலா!

24. தைலவன4ட$ வ�� ெசவ�லி/தா( ,5வ�
க�த�ேச  த�ெபாழி� திக�கE-
          காசல மாநக  வா�0�கா!
     க.ச�தா; என ஒள:  வ�கசித
          கரதல மாதவ; மா�ம�கா!
     க��� அ"ணாமைல ேதசிகேன!
     அ�ைண உ"ணா0ைல யா- மகேன!
     க�	�ெபா�� ��	ழ�த�-
     	�சி?ெப" R�தின0�
          க"3 மய�கின- அைணவாேய!

ெதா�த�ேதா� ெதாதி�கண ெவ;?
          �ல�	� அர�ைபய  ஆ8டேவ,
     �;?�ேத மைழ என வ 'ைணக-
          ���� நாரத  பா8டேவ,
     �ட மர கத�நிக  ேதாைகய�ேல
     திடெமா3 பவன: ந' ேபாைகய�ேல,
     ெதா�க�க6� ச�கின0�
     ெபா;கைலG� சி�தின-உ;
          ெசா�த� எ@� கன: அைணவாேய.

அ"ட�பா தலமதி 9�கிைட-
          யாத ச��தர Xபவதி;
     அ.ச�பா� அ@தின� அம �,
          அ�கச ராச; அைட�தநிதி;
     அகில0� அ�-ப�ர காசமய��;
     மிகம� ,தெமாழி ேப�	ய��;
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     அ;றி9� இ� ��கட9�
     க"3ம�" ட.�த� ெகா"-
          ட�க ெமலி�தன- அ�பாரா*!

ஊ�?மைல� தன:4பாட� திரA8லி��� எ3+க4பAடைவ
அ"ணாமைல ெரA8யா  தம+	 ேநா* வ�தைத4 ப�றி4 பா8ய 
பாட�க-
ச�கரநய�னா  ேகாய�லி�...

ஓரராைச ய�கள:ர"
     ெட3�தனநA டன�தர�ைப
          ேயா வ�" ணாAட
மரராைச+ கமலமி;னா 
     த���ட  கி���ட 
          வர.ேச  தாப
தரராைச வசி�தா�த4
     பழ�ெபா�ேள ெய@��திG
          ததிவா* ேபா 4ப
வரராைச ெயன4 ெபய  I;
     ெடE�வ�+	. ெசE��க�+க
          வச.ெச Y,� 302
ேகாமதிய�ம; தவ� ெச*G� தப�� தி�வ�ழாவ��
மாமதியா னனைம��
     பைட�தமண வாள;0ன
          மன�M 8;ப+
காமதியா னனமFத�
     றிேயாகிய�றி னாென@�ப
          ைகGA ெகா"3
ேகாமதியா னன�ைக தன:�
     தி���தவ� �,�த�த+
          ெகா"க; த;ைன�
தாமதியா னைனயெமா3
     தைன�ேத8 வர4�,வ��
          தகவ� ழாவ��. 303

ஊ�?மைல ஜமF;தா  நட�திய வ�ழாவ��
ப;மலைர4 �ற�க"டா*
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     த@ெவ3��� த@+க��ைப4
          ப�? றாம
ல;மலைர� பால�+	
     வ�மதனா ந'�,சா
          றதன:� �;ைன
நி;மலைர� ெதாEவா +
     கமர பத� த�பவ;ேபா
          ன:ல��4 Iவா4
ெபா;மலைர ய�;னர�ைப+
     கள:ெயா3வ�" வழியள:+	�
          ேபா� த;ன:�. 304

ஜமF;தாைர+ க"3 கவ�பா8, ெச;ன: 	ள��+	4 ேபான ப�;
நி�க"3 கள:< ��
     �ைறைச ய���4 ப�ரமண�ய
          நிமல; ேம�ெச*
க�க"3 கச+	ம�
     ,த+கவ�ெசா� ?ன� சிர+
          க�ப� தாென.
சி�க"3 ேப,;ப�
     ெதா3வ�ைடெப� றண�வ�ட�க�
          திர-க- (;ம�
	�க"3 வ"டைசG
     மண�மாட� ெச;ன:நக +
          	4ேபா� ப�;ன  305
அைரயா4ப�னா� பAட கZட�
ஆதிய�ல+ கண4ப8ேய
     Gதி�திர"8� கட�கா��;
          பா+கி L;ைற
ேமன:ய�� பலவ�தமா�
     ெசல�ெசG மா?�,
          வ��த நாலி�
பாதிய�னா லியா; பAட
     பா3 ெசால 08யா�
          ப.ச ெம;ப
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ேத�மி�ைல ேயா�மி�ைல
     Gக��ெத� �ல�த�	
          ேம� வ��ைல. 306

"ேநா* த' �த�� வ 'ரேகரள� �M�+	 வ�ேவ;"

ப�பலப" 8த �,�த
     ைவ�திய�தா� ப�திய�தா�
          ப8வ. சால�
��பல0� ெற*�ததி�
     த' ��கக� ப�ற�தப�;�;
          �0க� காண
ந�பலவ�; 0Aகன:ய�
     @Aகன:ய� னறாவ�வ�
          நள: கா ேலா8
G�பலெம; மல � தட�க
     ண�ைற�தி3ெத; வ 'ைரநக +
          	?வ; மாேதா. 307
"சீைதய�ட� அ@ம; ெகா3�த ராமன:; கைணயாழிையவ�ட ஜமF;தா,; 
க8த� சிற�த�"

த�வா ழிமயவ ப�ரா;
     றைனயைனய �கேபாக
          ச�ப னானா;
ெவ�வாழி கட�ேதற
     ந'ய�ேளா  �பநி�ப�
          வ�,�ேத + ெகா�ைற+
	�வாழி ரவ�	லரா
     கவMத னேசாகவன+
          ெகா8+க; ற'�த
தி�வாழி என:@ம�
     சிற4ப�லேத� ேவ?வைம
          ெச4ப� பா�ேற. 308

"பகவா; உன+	+ கி�ைப ெச*வா;" எ;? ஜமF;தா  எEதிய க8த� 
க"ட�� அய �சி பற�த�
ந;ன:�ப 	லதிலக
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     நராதிபச� 	ணதரெவ;
          னா6 ம;ப�;
0;ன:�ப கவா@ன+	+
     கி�ைபெச*வா ென@�வா���
          ெமாழிக ணாA8
ய;ன:�ப� �ன�ப�க
     ய+கர�த'A ட+கர�க"
          டய �சி ெய�லா�
ப;ன:�ப க90ைள+க4
     பர�தவ��- பர�த�ேபா�
          பர�த தாேலா. 318
ேம�ப8யா,; க8த� க"3 ெவ** வ�யாதி எ�ேகா ேபா*வ�Aட�
�வ�யாதி பதிேயெத;
     ெபாதிைகவைர� தமி�0E��
          �	�� நி;ற
ெசவ�யாதி கா�தெமலா.
     ெசறி�த�க ழாகரநி;
          ெச�ைக யா� யா;
றவ�யாதி �சமய�தி
     ல�ண��ப� தில	?ம.
          சன�க" ெட;ெவ*
யவ�யாதி ெவ>வ�டம
     தி>வ�ட�வ�A ெட>வ�டேமா
          வைட�த ம;ேனா. 319
ேம�ப8யா,; க8த� க"3 ப�ண� தக �� இ;ப� ெப�ற�
ம;னாக4 ப84பக3
     மத;சிைலேயா ட808ேய
          வா*வா* ேம*��
�;னாக4 ெபா��ப ந?
     நிழெறா?�க" வள வEதி4
          �க�நா டா6
நி;னாக4 ேபரள:யா
     ெல�க�ட ன:�ப� வ��
          நிலவ லாேல
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ெய;னாக4 ப�ண�0E��
     தக �தற4ெப� றன;பரம
          வ�;ப� தாேன. 320

ப�ண� ஆ? மாத�; �ர� இர"3 மாத�
எ;பண�ய கல+ கட�
     ன:ட�தின:;0� தமிE0ண
          ,ய�	� ப;க�
ப;பண�ய� த��ேக-வ�
     பைட�தவ�த யாலயI
          பாலா மாலா*
0;பண�ய வ�ைனயாேலா 
     ப�ண�யா? தி�கள:�ேபா*
          08�த த4பா�
வ;பண�ய �ரமிர"3
     மாதமி�� �?�தியா�
          வ��திேனனா�. 323

கட�- க�ைண �,�தா�, வ 'ரேகரள��M  நவந'த கி�Zண4 ெப�மா- 
ேகாவ�� தி�வ�ழா�+	 வர� தைடய��ைல
0�+கவ�ழா நி;ற மல 
     க�+	மித ழர�ைபய,;
          0;றி� பாலி�
த�+கவ�ழா ம�4ப�லி�?�
     வ 'ைரநக + கராம	ட
          சயன மாற;
ெப�+கவ�ழா� சிற4ப�ைனG
     ந'கவ�+	4 �,சிர+க�
          ப�த0� யா;பா �
தி�+கவ�ழா� தி�+க�ைண
     �,	வேன� றைடயறவ�
          ெத*� ேவேன. 325

"சா4ப�Aட� சீரண�+க ம��� அ@4�க"
தாரண�+க ம���ம��
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     ெதன+கயவ 4 பாடாெத;
          தைன+கா� தா*பா�
காரண�+க ம����க
     வரமள:�தா னAப�@ட
          னாக 0�ெப�
ேறரண�+க ம���ற�த
     ��மதேவ ேளOக �த
          ெத�லா ந;றா*�
சீரண�+க ம��� சிறி
     �ளெதன:� த@4�வ"ண.
          ெச*வ�4 பாேய. 326

"என� இ�ெசல�+காகேவ N? XபாG� என+	 அள:4பா*"

மFT? வச+கிைடயா
     ெம�லியலா  பகலிரா
          ேவழ மார;
றாT? படாெதE��
     வ�தனென; ?ைர�தி3.��
          தரX பாெச�
ேதT? வசனவ�த
     யாலயI பதிெயனதி�
          ெசல�+ காக
ேவT? XபாG
     ெமன+கள:4பா* மன+கள:4பா*
          வ���ப�� தாேன. 289

"எ; அக��+	4 பண� த�தி3க"
ெபா;னக��+ 	4பணவ;
     வ;ைகய�ைல+ 	�பைண�த
          �யவ� சால
ம;னக��+ 	4பண�
     மண�பலவ�" மண�ெயனவ��
          வழ+	� ெத*வ4
ப;னக��+ 	4பண4பா
     ர�ெபா?�த ம�த4ப
          பா"8ய ேகாேவ
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ெய;னக��+ 	4பண�த�
     திட+க�ைண 0Eதி@�ைவ�
          திரAசி4 பாேய. 295

"க�ப@+	 ஒ4பாேன"

ப�ரமரச� க+க�த+
     கவ�னள:ன� தாைரயண�
          ப�ரம; மாேத
வரமரச� க+க�த+
     கவ�னள:ன� தாைரய3
          மEவா ன.ச+
கிரமரச� க+க�த+
     கவ�னள:ன� தாைரG*� ேதா;
          கிள ேதா- வா����
பரமரச� க+க�த+
     கவ�னள:ன� தாைரெப*க�
          ப@+ெகா4 பாேன. 291

க�வ�4 பழ+க�தன:� க�ப; சிர+க�ப� ெசய...

04பழ+க ம�ர0ற
     ழியலிைசநாடக ெம;ன
          ெமாழிG. ெச�க�
வ�4பழ+க� தன:� க�ப;
     சிர+க�ப. ெசய�ண �த
          ேமேலா ேனேத
G4பழ+க. �ழலவ�
     காள:ெயா3 <ள:க6
          0வ4ப ெவ;னா 
	4பழ+க� �ண��� ெந*GA
     	ள:��ைறய�� 	8�	� வாA
          	ட�ைக யாேன. 300

"காயாவா காயமதி" எ;ற எ�ைக
காயாவா காயமதி+
     ெகா;னலைர ேய�?வ��லா
          கவ� வ��ச

 Noolulagam / www.noolulagam.com / Page 31 of 40 

 Kavadi Chindhu 

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


காயாவா காயமதி�
     கி6ைவய�த யாலய��
          காேவ ள��
காயாவா காயமதி
     க�படெவ; ேறாதந�லா 
          க��� ேவ4ப�
காயாவா காயமதி
     கதிராெவ; ?�	வெள;
          க;ன: தாேன. 7

ச,கமபதநி
ச,கமப தநிேய�	�
     ச��ெசாெல; பா"மதேன
          ைத+க மா ப��
ச,கமப தநிசமன�
     தா +க�-ச� கரெவ@ம�
          த�தி நி�லா
ச,கமப தநிதநித
     மைனயர�� தி8@ம��
          தாம� வா8�
ச,கமப தநிெயன4பா
     3தைலமற� தாள:தயா
          லயச� ேகாேவ. 42

சாயாதர�கிண�
தின.சாயா தர�கிண�ய�
     @�மிவ-கA �லன�ேபா�
          ெற�வ�� சி�றி;
மின.சாயா தர�கிண��த
     ைனவ�திைய� ெதாEதழ�க"
          வ�ழி+க நா;ெச*
ய�ன.சாயா தர�கிR(
     தனநகில ரதிகணவா
          ெவ;@� ேதா*ேமா
கன.சாயா தர�கிண�ேத
     ெர�கள:த யாலயசி�
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          கார மாேல. 66

நடனாராயண�
நடனாரா யண�யண�வ"
     8ன�பக கா வ3�ெத3�த
          ன�க னா�க
படனாரா யண�யண�ெகா�
     ைகய�ெலயவ� ப�;?க"ணா�
          பா �தா ெல;ேனா
வடனாரா யண�யண�வா�
     நடராயா ெவ;பெள;ற
          னவதி ெய�லா
மடனாரா யண�யண�யா
     ேவாதி�த யாலய;பா;
          ம�வ�� தாேன. 67

சாேவ,
சாேவ, ய�ைபய�ர
     வ�யனமிைச யா-வ�ழிவ�
          தசல ேந��
காேவ, ய�ைபய�ர
     வ�யனமதி ய;றிெற;ற�
          கா�? மாமா
தாேவ, ய�ைபய�ர
     வ�யனரைல பைகெமாழி+	�
          த��த' தா�4
Iேவ, ய�ைபய�ர
     வ�யனமிைச யாள:தயா
          லயI மாேன, 68

கா�ேபாதி
எ4ேபா�� கா�ேபாதி
     வ"8ைச+	� 	ழ;08யா
          ெளழிலா  ேவேலா
வ4ேபா�� கா�ேபாதி
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     ேயாெவ@�க"டைனய�ைமயா
          ள�க ச;��
க4ேபா�� கா�ேபாதி
     ைசG�பைகயா� பAட�ச�
          கடன� க;ன:+
	4ேபா�� கா�ேபாதி
     ச,யவைண� தாள:தயா
          லயேகா மாேன. 69

ேமாகன�
ேமாகன.� மாதவ�+	4
     ேபா,ய�ற L,ய�?;
          0;� ேவதா
வாகன.� மாதவ�+	�
     ப8நித0� M�வ�3
          வா-ைக ய��ச�
ேககன.� மாதவ�+	�
     பட �டைவ4 I4பறியா
          ள:ைடய ��ேகா
மாகன.� மாதவ�+	�
     பால��தா ளைணய�தயா
          லயவ� ேலாேன. 70

ேச�[  0தலிய ஊ 4 ெபய க-
ேச�[�� கமடமெதா4 பா��றவ� கி,ச�
     திரகி,ேய ய�ள0ைலவ. சிவகி, N; ம��	
ேபா�?ெமழி \ +கா3 ப�8� தட+ைக நிகரா�
     �ணரா�ச� கட�I வ4 �லைனமய+ 	ெத;றா-
ேவ�?0க� பாரா4ெப" மண�யா�சி வ�ேம
     வ�ற�சி�க� பA8ன:ேம வ�@���வ��� �?ேமா
]�?வைர 0;பைட�த ]�?வைர மகிபா
     �ய ம�த4 ேப�திரனா 0லக�ர� தரேன. 268

"பரண�" 0தலிய நஷ�திர4 ெபய க-
பாரா 0; ெனழி�கிரதி ெய;ப,நா ள:வெள;
     பரண�யண� யாளன�கா � திைக+	ம��தின:� ேவ-
ேவாராவா ேராகண�+க4 பய�தன-ச� த�தி
     மி�கசீ ,ட4�ற�� வ�ழி�8+	 ததனா�
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ற'ராதி ைரG�கட ேலாA ட�	வ  ெவ� பழி�ெசா�
     ெச4�ன I ச�Iச� Iெவன:�சீ றாெத;
றாரா9� பண�Gமி;பா� ெசா;ம�த4 ேப��ரா
     வாய�லிய மகெமைவG மறிதரவ� ேலாேன. 269

இன:4 பா	� இன:4பா	�
ெப��	வைள� தி�+	?வ�
     வா*4ெபGமா வ�ட�ப�,யா4
          ப�,ய; ெகா�ைக
ெந��	வைள� தி�+	ைழயா 
     மதனன:த யாலயன:�
          ேநர� வ�தா;
ம��	வைள� தி�+	ெமழி
     ல�பர.ேசா ரா�0�த
          மாைல ேபான ' 
இ��	வைள� தி�+		கா
     தின:4பா	 மின:4பா	
          ெமன+	� தாேன. 95

ேமகைலGேம கைலGேம
ெபா�பவன: யா6கி;ற Iமன:த யாலயேவ
ண�பவன: வ�தெதா8� நா- வைரG�-க�ப,ைவ+
ேககைலG ேமகைலG� ெற"ண�றர. ேசா�மிைட
ேமகைலG ேமகைலG ேம. 206

"இ�த ல�ைச+	 எ; ெசா�ேவேன"

���பா9� ெதாைடயலண�
     ய��தயா லய;பவன:�
          ேதா�ற� க"3
ெப��பா9 மயலாகி4
     ப�ற 0க�க" டறியாெவ;
          ேபைத காம;
க��பா9 ம��பா9�
     கைலயா9 மைலயா9�
          கல�கி ேயத
ய���பா9� பாயச0�
     கச+	ெம;றா ள:�தல�ைச+
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          ெக;ெசா�ேவேன. 33

ஒ�வைட அ4ப�
த�வைடய4 ப.�க�த
     மல த�வா + க�ட��ப��
          தாெவ ன4ப
க�வைடய4 ப.�க�த
     ேவ"மகி�ைம� �ன;வ�3+	�
          காைல மாைல
ெப�வைடய4 ப.�க�த
     பாதமட வா பழி+க
          மி;னா 6"ணா
ெளா�வைடய4 ப.�க�த�
     தைணய��த யாலயனா
          0சித மாேல. 82

ரைவ ரைவயாக அவ;கைண மி;ெம*ைய+ ெகா*ய
ச�தமைல� தி�4பரைவ
     மிகெவE4ப+ கA89ப
          தான ெம�ைத
ெமா�தமைல� தி�4பரைவ
     வ�ழிய�வ� ந'ெரE��
          03+க மார;
ெம�தமைல� தி�4பரைவ
     ரைவயாக வவ;கைணமி;
          ெம*ைய+ ெகா*ய�
சி�தமைல� தி�4பரைவ
     யா,�த யாலயவ
          சீர மாேல. 93

சைட�தா  ஆ- ஆய�ர�ேப 
ெகாைட�தாரா ளாவ��த
     யாலயI பதிேயவ�"
          	ல�� ேவ,
Gைட�தாரா ளாநி;ற
     நி;�ய�தி லாைசைவ�த
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          ெவா��தி+ க;ன�
பைட�தாரா ளாெவ;?
     த;ன�ைம� தாய க"ணா�
          பா ��4 I���
சைட�தாரா ளாய�ர�ேப 
     ச�தனேச ற4ப�ய4ப��
          தவ��திA டாேர. 106
வ���தன� ஆதலினா�
க�தவ���தன ேந ேதமலா �� கடெமன+	
வ��தவ���தன மFெத*�மார; வ�ைழ�தன;மி
	�தவ���தன மாதலினாலி+ ெகா8Gண+க
ச�தவ���தன மாமிதயாலய தாA8கேன. 147

கா�ேதாைசG� அ��தா-
ேவள:ரத+ கா�ேறாைச ெம;ெசவ�GA ேகAட,+க"
ணாள:ரத+ கா�ேறாைச G�ம��தா- - காளக"ட�
<வைந�தா- வா*கச�தா- <8ய�த யாலயமா�
Iவைன�தா- வா*தன.ெச4�. 185
காவ8� சி�� 0த� பதி4� அ�சி3வத�	 ஊ�?மைல ஜமF;தா  
இ�தயாலய ம�த4ப� ேதவ  ெபா�6தவ� ெச*தேபா� அவ ேப,� 
ெரA8யா  பா8ய பாட�க-
ஊ�?மைலய�� வாE� ராஜராஜ;
பட�கிட�க � சைன�,G�
     பேயாதர�க" வள மாட4
          ப�தி G�ேபா 
ெதாட�கிட�க  ெத9�க வ�க 
     �6வ க� நாட�ய� 
          �84�� ேறாட
�ட�கிட�க + 	ல�ப�ற�ப�
     ேப�வாய� கா4ப�@ட
          @லா� கி;ற
தட�கிட�க  க6�திகE
     L�?மைல ேமவ�யவா
          சராச ராச; 329
வ 'ரேகரள��M  ^நவந'த கி�Zண4 ெப�மா6+	 ேநச;
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தட�கான க�தன�தி
     ெனா3நட�ேதா; பழவ8ய 
          தம+	� தா*+ெக"
மட�கான க�தன�தி
     னகரைன4ேபா ,ைடமைற�ேதா;
          மகர L��
கிட�கான க�தன�தி
     நிக ��ப; ேகாவ�யரா�
          கிள�� வ��+
கட�கான க�தன�தி
     யைர4�ண வ ' ைர+கட�A
          கதிக ேநச;. 330

இ�தயாலய4 ெபய ெகா"ட அ��த �சீல;
ெபAபரத ன��ட; ெபா;
     மைலய�ர"3 ப�ற�தெதன4
          ெப���+ க��+
	Aபரத ன��ைணக-
     �ைத+கவட� கா�கிழி�
          ��வ வ;பா�
தAபரத ன��ற�க�
     தரமடவா ரமி��ைக���
          தன� ெச>வா*4
�Aபரத ன��ைற�ெச
     ய��தயா லய4ேபர�
          �த� சீல; 331
0��சாமி ம;னன:; ேநயனான ெந�ைலய4ப+ கவ�ராஜ சி�க� 
அ�சக�தி�
0�ைலய4ப; மா@மட
     மான:ன:ய + ெகா�மதன;
          0ரR� ெத>ைவ
வ�ைலய4ப ��பைட ெகா"
     டட�0�� சாமிம;ன;
          மகி�ேந ய;ெபா�
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சி�ைலய4ப ளகி�கள�
     தன+கா�தி மதிெகாEந;
          தி��தா- ேபா�?
ெந�ைலய4ப+ கவ�ராஜ
     சி�கநி? வ�யவ��
          நிேகத ன�தி� 332
கE	மைல 0�க; ேப,� பா8ய காவ8� சி�ைத அ�சிட� ெச*� 
�கைழ+ ைக+ ெகா"டா;
நாவ8�சி� தன�தரலி�
     வ�ைலபக �ேதா; மாவலிபா 
          ந�ெக; ற"ட�
தாவ8�சி� தன�தமக;
     ம�கென;ற ைழ�தி3க�
          த;ேற மா,
Iவ8�சி� தன�தவன�
     ெபாலிகEகா சலபதிேம�
          ெபா��த நா.ெசா�
காவ8� சி�தன�தம�சி�
     பதி4ப�வ���4 �க�0E��
          ைக+ெகா" டாேன. 333 
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ஆசி�ய� �றி
�:-

இ�த �ைல இய	றியவ அ�ணாமைல ெர��யா. இவ 
தி�ெந�ேவலி ச�கர நய�னா ேகாவ�ைல அ !த ெச"ன#$ள& எ"(& 
ஊ*� 1865 ஆ& ஆ�  ப�ற�தா. தி�ெந�ேவலி இராமசாமி- 
கவ�ராய*ட& க�வ� க	/, ப�"ன ஊ	/மைல ஜம1�தா 2�தரதா3 
பா��யன#" சம3தான வ�!4வானாக வ�ள�கினா. இவ ேநா5 
காரணமாக 1891�, த& 26ஆ& வயதி� காலமானா.

*********

ஜ�வா ��தகாலய� வழ����� உலக� 
இ�த இைணயதள!தி�,500 -$& ேம	ப�ட ��க6 மி" 
��களா-க7ப� இலவசமாக வைலய�ற-$மா/ ைவ-க7ப� 6ள4. 

அைன!4& இலவசமாக கிைட-$&. க�டண& ஏ4& இ�ைல.

ே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. 
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