
ம�த வைர உலா

���ைர
     'ம�தவைர உலா' எ�� இ��ைல ஆ�கி� த�தவ� அமர� �லவ� 
ம�ன���� க��ட�. அவ�க  க!பைன நய��, கவ%ைத அழ'� 
ெசறி�த பைட+பாக இதைன உ�வா�கி� த�த அவ� த� கால�தி, த� 
ெசா�த �ைல அ-சி./+ பா��க �0யவ%,ைல. அவ� மைற�� 
இ�ப�� நா�' ஆ�/க1�'+ ப%� அவர� மக� �லவ� சாமிநாத�, 
மக  �லவ� அ�மா�க�2 ஆகிேயார� �ய!சிய%� பலனாக இ��, 
ந� ைககள5, தவ6கி�ற�. அவ�க1�'� தமி6 உலக� ந�றி பாரா.ட� 
கடைம+ ப./ ள�.
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�லவ� ம�ன	
�� க��ட�இய�றிய
ம�த வைர உலா

உலா
     ெதா�கா�ப	ய� ேப�ல�கண��� 'ஊெரா� ேதா�ற�� உ��ெதன 
ெமாழிப' எ !� "�திர� உலாைவ� ப�றி உைர�கி ற�. அரச , 
ெத'வ�, அ�ல� சிற�(மி) தைலமக  மண� (�*ேதா. ெவ�றி 
ெப�ேறா ேத+ ம,ேதா ஊ+தி ம,ேதா உலா வ-�ேபா� ஏ/ ப-வ மகள1-� 
தைலமகைன� க2� காத� ெகா2� மய3)வதாக4 சி�த��ப� 
உலாவ	  ேபா�). தைலமக  சிற�(�கைள ��பட� )றி�� ேபைத, 
ெப��ைப, ம3ைக, மட*ைத, அ�ைவ, ெத�ைவ, ேப�ள�ெப2 �தலிய 
ஏ/ ப-வ� ெப2கள1  நிைலைய வ-ண	�� �7�ப� உலா எ !� 
சி�றில�கிய�தி  நைட �ைற.
     சீவக சி*தாமண	, க�பராமாயண�, ெப-3கைத �தலிய 
ெப-3காவ	ய3கள1� தைலமக  உலா� கா9சிக� திக:கி றன. 
இ�கா9சிகேள உலா எ !� இல�கிய வைகய	  மல+4சி�) அ7�தள� 
அைம�தன. என1!� கால�தா� ��ப9ட ஆதி=லா எ !� 
தி-�கய	லாய உலா, ஞான உலா, ேசரமா  ெப-மா� நாயனாரா� 
இய�ற� ப9டதாக அறிகிேறா�. ந�ப	யா2டா+ ந�ப	கள1  'ஆ?ைடய 
ப	�ைளயா+ தி-@லா மாைல' அ��� )றி�க� த�கதா)�. ஒ9ட� 
B�த�  வ	�கிரம ேசாழ!லா. )ேலா��3க ேசாழ!லா, இராசராச 
ேசாழ!லா எ !� C D� வரலா�D4 சிற�( மி�கைவ. காளேமக� 
(லவ�  தி- ஆைன�கா உலா@� இர9ைட� (லவ+கள1  ஏகா�பர 
நாத-லா@� உலா இல�கிய வைகய	� தன1� ெப-ைம�)�யைவ.

     அ*த வ�ைசய	� இ-பதா� E�றா27� ேதா றிய இ*த 
ம-தவைர =லா' நய�தாF� க�பைன வள�தாF� ேம ைம ெகா2� 
வ	ள3)கி ற�.

த�கால(�) கவ	ைதய	  ேநா�)� ேபா�)மி�லா� பழ மர(� ப7 இய�ற� 
ப97-�ப� (�4 ெச*ெநறி இல�கியமாக (NEO-CLASSICAL) இதைன 
ஆ�காதா எ ற ேக�வ	 எ/வ� நியாய� தா , எ/திய ஆசி�ய+ 
ெதாழிலா� தமிழாசி�ய+ எ பதாF�, அவ+ வா:*த கால�� அறி@� 
�ைறய	� ஒ- சாரா+ பழைமய	  ெப-ைமய	� திைள�)� 
ப2(ைடயாராக இ-*தன+ எ பதாF� ஆசி�ய+ இ��ய�சிய	� தைல� 
ப9டா+ எ D க-தலா�. இ*Eலி� அைம*தி-�)� ெமாழி வள�� 
க�பைன=� த-� இ ப���)�காக இ�பைட�ைப மதி�கலா�. இதைன 
இ D பதி�ப	�� ெவள1ய	�வத�கான காரண� இ� தா .
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��:

     ம-தவைர=லா எ ற இ*E� ெகா3) நா97� ம-த மைலய	� 
ேகாய	� ெகா2��ள �-கைன� தைலமகனாக� ெகா2� இய�ற� 
ெப�D�ள�. �-க  ப	ற�ப	  ெப-ைம, இள� ப-வ�� 
வ	ைளயா9��க�, அவ  தி-�ேகாய	�க�, ம-தமைல4 சிற�(, அவ  
அல3கார�, அவ!ட  உலா� ேபா*ேதா+ ெப-ைம ஆகியவ�ைற நிர� 
பட வ-ண	��(�) ேபைத �த� ேப�ள� ெப2 வைர=�ள ஏ/ ப-வ 
மகள1+ நிைலகைள=� எ���� BDவ� இ*Eலி  அைம�( 
�ைறயா)�.
     ெசா� வள�, ெபா-� வள�, க�பைன வள� �தலிய வள3க� 
ெசறி*� வ	ள3)� வ2ண� இ*Eைல உ-வா�கி=�ளா+ ஆசி�ய+.
     ெத�? தமி: நைட ��ள1 வ	ைளயா�� இ*Eலி  ெசா� வள� 
வ	ய�G9�வ�. எ�ைக ேமாைனகள1  இன1ய ஓைசநய� ச*தஇ ப� 
B9�கிற�. ெசா� வ	ைளயா9��க� ெசா�க ைவ�கி றன.

     கதி�த வைர ேச+*தா  கதி�தவைர4 ேசரா 
     கதி�தவைர� கா�)� க-�த 
     (உய+*த மைல ேச+*தவ , மி) சின�ைடயாைர4 ேசரா , 
சிற*தவைர; அைட�கல� அைடபவைர(�) கா�)� க-��ைடயவ )

எ !� வ�கைள� ேபா� ெசா� சில�ப3க� பல இ*Eலி� 
ெபாதி*��ளன.

     ஏ/ ப-வ மகள1-� ம-த மைல�-கைன� காண வ*த கா9சிைய.
மா க றிைன� க2� ம ! �றவா�
வா  வ*� ெபா'�கி ற மா கெளன�- கா வ*த
ேவட  தி-�(ய�� ெவ2ணI�ைற� பாெல D
Bடவ- ம ன� )ழாெம ன� - ேதடவ-�
(2ண	ய�) நா�� ெபா-J+தி யாேவாெம 
ெற2ண	 மய	� B9ட� எ/*தெதன - ந2ண	ய3)
ந�)K ச�ய	ட�� ந�ல நைடெயழிைல�
க�க� ப	7க� கல*தெதன - ெபா�(ைடேயா 
ஆ9ெகா ள-ணகி� யா�  அ!Gதி
ேக9)மா வ*த கிள1கெளன
எ D க�பைன நய� த��ப வ-ண	�)� பா3) Lைவ நல� மி�க�. 
வ�ள1மா  �-க!�) அ-கி� இ-�பதா� நம�) உறவாய	�ேற எ D 
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மா க� வ-ைக த-வ� ேபால மகள1+ வ*தன+. �-க  ேமன1ய	� 
திக/� தி-நI�ைற� பா� எ D க-தி அ ன3க� வ-வ� ேபா� 
வ-ைக த*தன+. )மரன1  ஊ+தியாக மய	� அைம*தி-�ப� ேபால 
நம�)� வா'�கலாகாதா எ D மய	�க� திர2ட� ேபா� மகள1+ 
வ*தன+, ேதவ க ன1ைகயான ெத'வயாைன �-க  அ-கிலி-�பதா� 
அவள1ட� நைட க�ேபாெமன� ப	7க� (ற�ப9ட� ேபா� ெப2க� 
வ*தன+. தி-�(க: ெச�(� அ-ணகி�யா�  க*தர!Gதிைய இ3ேக 
க�D� ெகா�ளலாெமன� கிள1க� வ*த� ேபால@� இள3 க ன1ய+ 
வ*தா+க�. இMவாD க�பைன அழ) ெபாலிய வ	ள3)� வ-ணைனக� 
பல இ*Eலி� அைம*��ளன.

     ேபைத ெப��ைப �தலிய ஏ/ ப-வ மகள1�  ெசய�கள1F� 
இல�கிய நய� ெகாKLகி ற�. பைழய மரப	  அ/�த�� (திய 
க�பைன� தி-�த�� ெகா2� திக/� ' ம-தவைர=லா' ெச ற 
தைல�ைற ெயா றி  கவ	ைத� பா3)�) எ���� கா9டா' 
வ	ள3)கி ற�.

 த  கால�தி� இ*த E� ெவள1 வ-� வா'�(� ெப�றி-*தா� ெப-� 
(லவ+ ம ன���� க@2ட+ அவ+க� ேமF� பல பைட�(கைள 
எ/�� N2�த� ெப�றி-�க� B��. அதனா� பழ மர(� 
தமிழில�கிய���) ஒ- வர@ எ D நா� பய  ெப�றி-�க �7=�.
     எMவாறாய	!� தமி: இல�கிய வரலா�றி  இைட� கால�தி� 
சி�றில�கிய3க� மல+*தைத=�, அைவ இ-பதா� E�றா27F� 
எதிெராலிகைள ம,97ன எ பைத=� L97� கா9ட ஒ- ந�ல சா றாக 
ம-தவைர=லா திக:கி ற�.

     ெகா3) நா97  சிற*த (லவ+ ஒ-வ+ ஆ�கி� த*��ள இ*E� 
தமி:4 சிற�(� பாட� பய	F� மாணவ மாணவ	ய-�)� பாடமாக ைவ�க 
ஏ�றதாக@� இ-�பைத� )றி�ப	ட ேவ2��.
     த*ைதயா+ பைட�த இ*த Eைல ஆ+வ��ட  ெவள1ய	ட �  வ*த 
(லவ+ சாமிநாத , (லவ+ அ�மா�க2O ஆகிய இ-வைர=� தமி: 
உலகி  சா+ப	� பாரா97 வா:��கி ேற .

     இ*த� பதி�( மிக அவசரமா' ெவள1ய	ட ேந+*தைமயா� 
இ றியைமயாத )றி�(ைர எ/தி4 ேச+�க �7யாம� ேபாய	�D, 
இ�)ைறைய அ��த பதி�ப	� நI�க �7=� எ D ந�(கி ேற .

     எ  இளைமய	� நா  ேந�� அறி*த ெப-� (லவ+ ம ன���� 
க@2ட+ அவ+கள1  EF�) � !ைர எ/�� வா'�(� த*த 
)��ப�தா-�) எ  பண	வா+*த ந றி உ�ய�.

     இ*Eைல அ4சி9�� த*��ள ேகாைவ ெச*தமி: அ4சக 
உ�ைமயாள+ தி- வ I.மா�ய�ப  அவ+க?�) மனமா+*த ந றி.
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சி�ப�
ெபா�ளா
சி
9-8-1985

*******

�லவ� ம�ன���� க��ட�இய�றிய
ம�த வைர உலா

தலவ�நாயக� �தி
ஏரா+ ம-தவைர ெய�மா ன-�ேச-�
சீரா -லாைவ4 சிற�ப	�)�- பாரா-�
வா ேறா றி யா-� வண3) மல+4சரண�
தா ேறா றி யாைன�க  சா+*�
$%
சீ+G�த கKச� தம-� தி-�ேத@�
கா+G�த ேமன1� கட�வண!� - ஏ+G���
ப !� பழமைற=� ப�கால* ேத7=�
இ ! மன*தறியா ெவ�ெப-மா  - � !ெமா-
வா�)மன� ெக9டா வ7வா' வழ3)ெமா-
ேபா�)வர வ	�லா� ெபா-ளாகி - நI�கமற
எ3)� நிைற*த வ	-KLடரா யாவ+�)�
ெபா3)� க-ைண� (��(னலா'� - தி3கெளா�
"�ய-� தானாகி� �'யபல ேகா�களா'�
கா�ய�3 காரண�* தானாகி� - பாரைன���
ஆ�)* ெதாழி��தலா ைவ*ெதாழிF மா�றிய	 ப�
ேத�)� பரம சிவமாகி4 - "�)ம�தி�
க�பாF� க�பாலா யாதி ந� வ*தெம!�
��பாF* த�ள1 நி ற C+�தியா  - இ�பா��
வானவ-� ஏைன ம2ணவ-� ம�றவ-�
தானவ+த -*�யைர� தா3கா�- ேமானமி)�
ெவ�ள1 வைரயைண*� ேமேலா  றி-�பாத�
உ�ள1 �ைறேயாெவ  ெறாலமிட - ெவ�வ	ைடேயா 
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ஆD தி-Pதலி லாD ெபாறிதரF�
வ ID மிகெவ/*� வ	2பரவ	� - ேபDெபD
காலாேல ெச ற*த� க3ைகய3ைக ேமவ	யவ�
ேசலா+ சரவண�தி� ேச+�திடF� - காலாD
ெகா2டவ2� தாலா9ட� ேகாகன� ெதா97லம+*
த2டெர�லா� ேபா�ற வDவ+�ைல - =2ட-ள1
யா�ப லைனய வண	 �Dவ� வா'திற*�
ேத�ப	 ய/த திற3ேக9�4 - சா�பவ	=�
த3கணவ ேராடைண*� தாவ	 ெய���க*�
அ3க ண-�B+* தக3கன1ய� - ெகா3ைக வழி
ஊ�ெற��த பால-*தி உ4சிதைன ேமா*�லக�
ேபா�ெற��ப� ைகைல (கவ3க2 - வ I�றி-*�
ஓெம ற ேவாெர/�தி !2ைம� ெபா-ைளயறி
ேயாெம ற Gம ற ெனா2சிர��� - தாேம
(ைட��4 சிைறய	9�� G@லக ெம�லா�
பைட��� க-ைண பர�ப	� - �ைட���
க-@9 கிட*� கF/ �ய	+�)
ம-@� மல+�தா� வண3கி - அ-�கெவன�
பா3காக� ேக9ட பரம  றி-4 ெசவ	ய	�
ஓ3கார� �9ெபா-ைள ேயாதிைவ��� - தI3கா-�
வ ன1வ-� ெச4ைசதைன வாகனமா� ெகா2�நல�
உ ன1வ-� வாேனா+� )ள3ெகா2� - � !
ெச-ெவாழிய4 "ர  திற�க7*� ேதவ+
ெவ-ெவாழிய4 ெச'த வ	றேலா  - க-@?D�
ேவதைனைய மா�றி ெவ��(� ப	றவ	ெய!�
ேநா'தைன மா�றிய-� ேநா கழேலா  - ேபாத�
ப7�) மக�திய+�)� ைப*தமிைழ வா�
வ7��� ெகா��க வ-ேவா  -- ப7�)?ய	+�
ேகா9டெம�லா� தIர� ெகா7யவ	ைன தI+�த-ள1
வா9டமி� லாதள1�)� வ�ளலா  - ேவ9�-வ
மாகிவ�ள1 மாைன யைண��லக ேமழின1F�
ேபாகிய-� கி ப� (ண+�ப	�ேபா  - ேயாகிய+த�
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மாய இ-�ர�தி மாயா� கதியள1�)�
Nய Lட+ஞான� �'�ப	�ேபா  - பா=திைர4
சீத� பட-� தி-4ெச*தி ல�பதி=�
ஏத� படராத ேவரக�� - ேபாத�
பழ�தி+ ேசாைல� பழன1 மைல=�
அழகா+ பர3) D மா7 - மழவ	ைடேயா 
ம Dேதா றாட� வழ�கி�) மாறா�
) Dேதா றாடF3 ெகா2ட-ள1 - இ றமிைழ�
பா�� (லவ+ பசியாம ல,*�(க:
ேத�� தி-�ைகவலி4 ெச�ம�க� - B7யதா'�
ெத3) பலா கதலி ேதமா3 கன1 ெசா�=�
ெகா3) வள�தி-� ெகா3ெக ேற - எ3)�
(க:பர*� ம27� ெபாலி=ந  னா97�
றிக/� வள�தி� சிற*� - மிகேவா3)�
த�க வைரைய*தி� றானதிக மாகிய��
மி�கவைர ேய*தி வ	ள3)வ�� -- ��க�ட 
ெத'வ� (லவ+ தி-மா Fடெனா-3ேக
எ'த� பலவர3க ள I*த�@� - ைகெதா/�
��த+ பண	*த�@ ேமானமி) பா�பா974
சி�த+ வ	ைள யா7� திக:*த�@� - சி�த�
ப	ரைம ெப-வய	D ேபர2ட வா=
Lர�தல வாய �ய-� - சிரவலி=�
ேதா'வா+�)� ேபா�கி� ெதாட+*� வழிவழிேய
தா'பா+�)� ேவைல தவ	+�த-ள1 - ஆ'வா+�)�
க�வ	 நல*�'�க காசின1ெய லாமா?�
ெச�வ ெமா-3)நன1 ேச+வ	��- ெசா�ல�
க-த வ�தாகி� கா2கி ற ெத'வ
ம-த4 Lைன ெகா2ட மா2(� - வ-திைசC�
ப�கணேம ேபா�கிய-� வ�கைனQ� D�(க:�
த�க வ!பாவ	� த2Lைன=� - (�க�)�
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(�D� க2ண	� வ I:*� ேபாகா தள1�கி ற
(�D�க ெண ற (னR�D� - ப�றD*த
ஞான மி)வ	�)� ந�ல சரவண��
ஆன Lைனக ளளவ	லளா' -- வான�ைத (ஆன Lைனக ளலவ	லதா')
அ�?� ப7=ய+*ேத அ2ட-ல)� வ	லகி�
த�ள வைர=-வ� தாேனயா' - ெவ�ள1ய
ேவேல ம-தமா' வ	2ேணா+ தைம� கா�க
ேமேல ெய/*த வ	தமி-�க4 - சால�
க-� பவ+�)� கள1தர வ�ல
ம-த வைரய	� வள+*ேதா  - ெவ-வா�
வ�மி  ம-தவ� மா�ம-கைன� பண	*�
உ'�மி  ெபDமி !Dதிெயன - வ	�மி நி D
தாவ	 ய	-சிறகாK த ைகய	னா ெல�றிெய�றி�
B@கி ற ேகாழி� ெகா7ய	னா  - பாவ	�
பரLK தமி:�(லவ+ பா7 வ-�ஞான
�ரசதி- � றி Fைடயா  - ப	ரசெம!�
((பரL� எ பத�)� பதி� பர@� எ ற ெசா� ெபா-�த �ைடய�).

ெவ�ள� ெப-) வ	ைரமல�9 ேட��மவ+
உ�ள� கமல�தி R+*தி�வா  - ெத�?தமி:
ேவத� ெபா-�(ைடயா  ேவ�பைடயா  வ	2ணதி-�
கீத� பைறயா  கி-�திைகயா  - ேபா�வ	�
ெகா3) வளநாட  ேகால மய	�ப�யா 
ெபா3) நைற� கட�ப� G*தாரா  - �3க�ைட�
த3க வ	மான�தா  த3க வ	மான�தா 
ச3க �ழ3)� தமி/ைடயா  - த3)ெமழி�
(இர2டாவ� பதமான த3கவ	மான�தா  எ ப� த3கவ	 மான�தா� 
எ றி-�ப	  சால4 சிற*த�- த� அள�ப�ய கவ	��வ�தா� எ ற 
ெபா-�)

ஆரண�தா F�மறிெயா ணாதவ�தா !�மல+�ைக
வாரண�தா  தானவ+�) மாரண�தா  - காS+
(இMவ	ட�தி� மகரெவா�D மி�)ள�)
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கதி�தவைர ேச+*தா  கதி�தவைர4 ேச+*தா 
கதி�தவைர� கா�)� க-�த  - வ	தி�தப7
வாள1ரவ	 (வான1�+ர=வான1ரவ	) வ*� மகர� ()தமதி
ேதன1� (ேதள1�?) ெசறி*� திக:*ெததி�� -- Cள
(எ றி-�ப	  சிற�பான ெபா-� த-கி ற�)

உலகெமலா ேம�திட உ�ப+) ழாK"ழ
@லவ	வ- நாள1 ெலா-நா� -- இல)
கனக மண	 ேபா D கட�வ*� த*த
ெதன @ைதய  வான� ெதழF� - வனமா�
வ�ள1 =டேன மகி:*� வ	ைளயா��
ப�ள1 =ண+*� ப�ேவா� - வ�ளF�
ெச�ெபா� கதிரா� றிக/மண	 ம2டப���
அ�ெபா� பலைக யம+*தி-*� - ந�ப � 
ந�லா கம�தி னவ	F* தி-�Gைச
எ�லா மக�தி லின1ேத�D - ந�லாய 
ேகாவ	ய+ த�மைனய	� ெகா2� )வ	�தெவலா�
ேமவ	 ெயா-3)வ*� வ I:*தெதன - ஆவ	ன�தி 
ெந'=� தய	-� நிைறபாF� ெச*ேத!�
ெப'=� (னF� ெப�தா7� - �'ய
மைறநாF* ேத7 யறியா வரத 
)ைறயா வப	ேடக3 ெகா2� - நிைறமதிய	 
பான1ல@ தா வ*� பா'*� ெசா�*தெதன
ேமன1தன1� ெவ2ணID ேவ'*தி9� - வான1-*த
ஈரா ற-�க U�ர2டா ெயா றாகி
ஓரா D-@ெகா  ��றெதன4 - சீரா+
மண	ெகா2 7ைழ�தப- ைவரமா ண	�க
வண	ம)ட ேமாரா றைம��� - �ண	@ைடய
ெச*நா� (லவ  தி-வ�?வ  ெந'த
ெபா னாைட ேபா�றி� (ைன*த-ள1� - த னாேல
க2ட சரெம�லா� க2ட சரமாக�
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க2டசர� க2ட�தி� க27-*� - ெத27ைரய	�
உ�றி� ேம-வ	 ேம� ஓரரவ� ":*த3)4
L�றி வைள*தி-�)� ேதா�ற�ேபா� - ஏ�றி
வள+*த தி-�ேதா2ேம� வாகாக ேசாதி
கிள+*தமண	� ேகQர� தா3கி - வ	ள3)�
ெபா-�ப	 னக9�-?� ெபா ன-வ	 ேபால
வ	-�ப	ெனா� ��(�E� வ I�கி� - தி-�(கழி�
����) மாரெனன � ெமாழி*த ேப+ெபா-*த
����) மா+பெமலா �9ப��தி� - த�திவ-�
க�கடக� வ*த�த� காண வைளவ� ேபா�
ெபா�கடக ம�த�தி� G27-*� - ெபா�பா+
தி-@தர ப*த� ெசறி@தர4 ேச+*�
ெபா-வ	Fய+ க2மண	=� G2� - ெப-ைம
இவளெவன� காண வ	யலாத ெச�ைம�
பவளசர� க2ட� பண	��� - தவளநிற�
க�Gர சா*த� (க�GரK சா*த�) கம/மா  க�N�
ெபா�Gர ெம'Qர� Gசியப	  - ெசா�கா ற
ேபாத� ப�மள1�)� ெபா�கட�ப* தாரண	*�
ேவத� ப�மள1�)� ெம சில�(� - நாத�
கன1யவ-� கி2கிண	=� கா மல�� L97
இன1ெயவ-� த ேன �லாதா  - எனநிைன=�
வ	2ணாட+ தாமய3கி ேவெரா-வ F�ளாெர 
D2ணாட� க2ணா7 உ2ேணா�கி(�) - ப2ணா-�
ெத'வ� தி-�பா9�� தIபவா ராதைன=�
ைவைவ�த ேவேலா  மன�ேத�D - ெமா'ைவ�த
ேதாளம-3 க2ண	ய-� ேதா றலிட ேனயம-�
வாளம-3 க ன1ய-� வா'�(டேன - நIளகில
வ2ட3 கி�கிெடன வா+�ப ரதேமறி�
த2ட3 ெகா-கர�தி� சா+�திேய - ப2�கன1
காரணமா ய	�கட*ேதா  காரண@ நI�) ற�
ேதாரண வாய	�கட*� ேதா றினா  - ஈரமதி
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ேவ?�)4 ெச'த பண	 வ Iணான ெத Dம�றிM
ேவ?�)� ெதா2டா' வ	�*தெதன� - ேகெள !�
நIலமண	 ர�ன நிைரய	9ட தி2கா�ப	 
ேகாலமண	 ���� )ைடநிழ�றா - ஆலெமன
ைமய	9ட க2ணா+ மண	�கவ� வ Iசிவர
ெந'ய	9ட ஆல�தி நி ேற�த - ஐய 
பண	ெச'ய வா-ெமன� ப !மா ேபால
அண	ெகா2ட பWலி யைசய� - பண	@ைடய
அ ன மிைசேயறி ஆரண!� ":ேபாத
வ ன� க-ட ேம� மா�திகழ - இ !�
க-ட+ Lர-ரக+ க*தி-வ+ சி�த+
(-ட+ நி-த-� ேபாத -வ	-X+*த
ஆதி�த+ ப ன1-வ+ அ�ெபா� றி-�ேத� 
ம,தி� ெபாலி*�ட  ேமவ	 வர -ஓத�
ெதா-3) திைரயா@ ெமா�ெல  ெறாலி�க�
க-3) திைரயா  க�க - ம-3கின1�
தாவ7யா ெல D* தளரா வ	��ப!*ேதா9
காவ7 ேய*தி� கல*�வர4 - ேசவ7ேச+
வ Iர� (ய�த2ண� ெவ�ள1� ப	ர�(ெகா�
ேசர வ-கி-*� ெச�ல@� - ேபரழ)
காF ம-ைமதைன� க2� கள1Bர4
சால வ	ைழ�த தவ�பயனா'� - ேகாலமி��
க2ணாய	ர� ெகா��த ெகௗதமைன� பாரா97
வ	2ணாட+ ேகா!� வ	ள3கிவர - ம2ண	�
பய3ெகா2 டமண+ பண	*� க/ேவறி4
ெசய3ெகா2 �லா@தி-� ேத@� - நய3ெகா2ட
பாவ	� )ழலெதன பா�� பLபதிைய�
பாவ	� )ழலவ	�� பாவல!� - நாவ	�)4
ெசா�ேல �ைணயா�கி� ெதா�கடலி� ஆழாம�
க�ேல �ைணயா�)� காவல!� - ெம�ல�
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க-�வா+ -�ள3 கன1ய� கன1ய�
தி-வா சக�ைர�த ேத@� - க-J+�
தி-மா ள1ைக�ேதவ+ ேச*தனா+ க2ட+
தி-வா லிய�த+ேவ ணாட+ - தி-4ேசதி
G*�-�தி ந�ப	காட ந�ப	(- ேடா �தந�ப	
ஆ*தி-� பாவ-? மா+வல-� - ஏ*�(க:
மாயனா ெம ன மண	நிைர தானள1�த
வாயனா� தி-ம*�ர வாய!� - ேப=-வ�
த�ைம �தலா வ-�ந�ப	 யWறாக4
ெச�ைம ம-@தி- ேதசிக-� - ந�ைமய	ன1
தா9ெகா�ள வ*த-? ம�மா ன7யாைர�
தா9ெகா�ள வ*த தன14ெச�வ� - கா9ட
உலெகலா ெம ற உய+*ததன1� பா9ைட
உலெகலா �'=மா ேறாதி - அலகி�சீ+�
ெதா2ட+ (க/ைர��� �'யநI D'வ	�த
ெதா2ைட வளநா9�� �3கவ!� - ம27-ள1 
ெபா'க2ட வாத� (ற4சமய� வ I:*ெதாழிய
ெம'க2ட நான வ	�கதி-�- �'ய பல 
ப2O� ெபா-ெளா�ேத  பாF3 கல*தெவன
வ2ண� பலெசா ன மாதவ!� - ம2ண	Fய	+
ப*த மிராமலி3) வாழவ-9பா வ-ள
வ*த வ	ராமலி3க வ�ளF� - ெச*தமிைழ�
ேபசினவ+ வாழ� ெப-3கனக மா�ெயன
வ Iசி யகமகி/� ேவளாள+ - ஆசி�
தி-ேமன1 தI2�வா+ ெச3)*த+ ேசர+
அ-�ேமன1 ெகா2ட வைரய+ - ெபா-�வண	க+
தாய	� சிற*தெதா- ச2�க!� ெக�ெபா/��
ேகாய	� பண	ெச' )ழா�தின-� - தாய	 
க-நாம� க9டழிய� காதேலா� க*த 
றி-நாம ேமாவா� ெச�ப	� - த-ேவ
அ-ேவ உ-ேவ அ-ேள அ�ேத
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)-வா யம-� )கேன - தி-ேவ
கடேல கதிேர கனேல (னேல
உடேல உய	ேர உண+ேவ - அடேலேற
தி�தி�)� ெச*ேதேன ெத'வ4 Lட+மண	ேய
எ�தி�)� ேபா�D மிைறயவேன - ��தி�)
வ	�தாகி நி ற வ	மலா மிள1+ைசவ
சி�தான நாதா சிD)மரா - வ	�தகா
ெவ D பலெசா�லி ேய��� (கேழாைச
ெச Dலக ெம�லா� திகழ@� - அ ேறதி+*�
��(- நாரத -�ப� யாழிைச
த�(- ேவா� கல*�ற - வ*தர
�*�ப	 வ*� �ழ3க@ ெம3கO�
ச3கிைச நி D தழ3கிட - இ3கித
ச�ல� ெகா�கைர த2Zைம வ*ெதழ
ந�ல சலKசல ம�தள� - வ�ெலதி+
ேப� தடா� ப	ற3) நாகா�தி2
B+�ர ேசா� )ழெலழ - வா� 
�-� பதண� �ழ@ பதைல
இரைல திமிைல எதிர - அர மக 
ைவயா (�நாட  வ*தா  வன�(ைடய
ெச'யா+ தி-ேமன1� ேதவ*தா  - ெபா'யாத
ேபர-� வா'�த ப	ரா வ*தா  ேபரம��
"�-� மா'�த Lட+வ*தா  - சீ-ைடய
(�ள1 மய	Fைடயா  வ*தா  ெபா-வ	�சீ+�
ெத�? தமி: வ	-�(� ேச'வ*தா  - வ�ள1�)
வா'�த மணவாள  வ*தா  -வனசமல+
G�த வதன� (ய� வ*தா  - தI+�த 
க-தா+ )லமழி�த கா3ேகய  வ*தா 
ம-தா சல வ*தா  வ*தா  - ஒ-வர�
ெபா3)� க-ைணவ	ழி� (2ண	ய  வ*தாென 
ெற3)� தி-4சி ன ேம�ெத��ப -- ப3காள�
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ைபரவ	 க�யான1 ப�லதி யான*த
ைபரவ	 ேமாகன� ப2பா7 - ெம'மற*�
பாக�D மி ன1ைசயா+ பா7வர� ப27த+க
ளாகம3க� Bறி ய-)வர� - ேதாைகய+க�
� ன1 D ந+�தமிட ��தமிழா� நாவல+
க ன1  D-க� கவ	(ைனய - மி ென ற
ெபா னகர மாத+ (வ	மாத+ G3ேகாய	�
ந னகர மாத+ நாமாத+ - ம ன1ெய/
க ன1ய- ேம:�ன1வ+ ப ன1ய-� ைக)வ	�த
ெச ன1ய+க ளாய3) ேசவ	��� - � ன1வர�
ேபா+ெகா2ட ( சமண� ெபா'யாக வ*�தி�த
சீ+ெகா2ட பா27மா ேதவ	ய-� -- ஏ+ெகா2ட
ெசா�லா2ட ெத'வ4 L-தி ய	ைசB97�
ப�லா2� Bறி� பரவ	வர - ந�ல
தி-மாதவ+ பண	=� ேசவ�ெகா7ேயா 
ம-தா (�வ Iதி வ*தா  -- ம-வா-�
அ�(3 க-�(வ	F ம3ைக தன1ேல*தி
வ�ப மத Bட வ*தனனா� - ெகா�பைனய
மகள1+ வ-ைக
மா க றிைன� க2� ம ! �றவா�
வா வ*� ெபா'�கி ற மா கெளன� - கா வ*த
ேவட  தி-�(ய�� ெவ2ணI�ைற� பாெல D
Bடவ- ம ன� )ழாெம ன� - ேதடவ-�
(2ண	ய�) நா�� ெபா-J+தி யாேவாெம 
ேற2ண	மய	� B9ட ெம/*தெதன - ந2ண	ய3)
ந�)K ச�ய	ட�� ந�ல நைடெயழிைல�
க�க� ப	7க� கல*தெவன� - ெபா�(ைடேயா 
ஆ9ெகா ள-ணகி� யா� ன!Gதி
ேக9)மா வ*த கிள1கெளன -- வா9ெகா2ட
தி3க� Pத�வ	ய+�ப� தI3)�த வா'வ	ள+�ப�
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ெகா3கல-� த2தா+ )ழ�ேசார� - ப3கமிலா�
ெகா3ைக� )வடைசய� B+வ	ழிக� ேபாராட
அ3ைக வ�வைளக ளா+�ெத��ப� - த3)�
தவள �ைகய-�ப� த3) வடமாட�
�வ?3 ெகா7ய	ைடயா+ ேதா றி� - பவள�தி 
ெச3ைக ெபாதி*த ெத-�தி2ைண ப	�திைக
ம3)� தவ/மண	 ம2டப3க� - தி3க�
இல3)� தி-� றி ேல:தல�� மாட�
�ல3)மண	� ேகா(ர� ��ப+ - வ	ல3கெலதி+
மாள1ைக ம ற� மDகிட� சாளர�
"ள1ைக ெத�றிெயலா� ":*தி-*� -- வாள1ைக
ஏ*திவ-� மார� கில�கானா+, ஏS+*த
ேவ*திவ-� ேத-� வ	ள�கி�றா� - கா*திவ-�
ெச3கன1 வாயழ)� தI*ேத  ெமாழியழ)�
ப3கய� ேபாF� பத�தழ)� -- �3கமி)
ேசாம !ைடயழ)� �'ய �க�தழ)�
நாம� (ய�தழ)� தாள)� - நாம3ெகா�
நIல மய	லழ)� நIறண	*த ெம'யழ)�
ேகால �Dவ� )ள1ரழ)� - சால@�
தி�தி�)� க9டழ)� ெத'வ �கமாறி�
ப�தி�த ப ன1ர2� க2ணழ)� - சி�த ற
ன3க3க ெள�லா� அக3கன1ய ேநா�கினா+
அ3க3ேக நி�பா ரலம-வா+ - ெகா3கா+
)ழ�ச�ய நி�பா+ )ன1வ	� ெநறி�பா+
அழ ெம/) ேபால வய+வா+ - எழிFைடய
ெவ2��த� தIய ெவ��(வா+ ெவ��ைலய	�
க2��த� வ Iழ� கF:*தி�வா+ - ம2ண	�
பர3) ற மா�� பரமானா+ எ3க�
இ-3) ற மாடாேரா ெவ பா+ - இர3கநன1
மாைல யள1�தி9ட மா�ம-க ென3க9)
மாைல யள1யாத வாேற� - மாைலெய3க�
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நாைண யழி�தி9ட நாதனா+ மாரன�
நாைண யழியாத ஞாயெம ன - காண	�
றன�)வைம ய	�லாதா  றா�ேச+*தா+� க�லா�
மன�கவைல மா�ற ல�ேத - ெயன�பக+*�
வ Iதி�) நி D ெமலிகி ற மி னா��
ேபைத� ப-வ�தா� ப	 ெனா-�தி - காதல�
ேபைத
க2� ெதாடரா� கவ�மா  கா�ெகா2�
வ2� கிளரா வனச�ைக - ெமா2�
வ7யாத ெச*ேத  மண	யார மா+ப	�
ப7யாத ெவ�ைள� பண	ல� - க7யா+
ம-தி� படராத வ�லி மத[�
க-தி(�) ப7யாத க ன1 - L-திெயா�
வ	�தக� ேபசாத ெம கி�ைள வ	�ெல D
சி�தச!� காகா4 சிDக-�( - சி�தச[�
ப !கி ற வாடவ+�)� காம� பசிதண	�க
இ ! �ைலைவ�கா வ	ளந3ைக - இ னாதா+
ைக�) ளட3)� பைடேபா� க-�ெகா2�
ெச'�) ளட3)� சிDவ	ைதேபா� - எ'�(ைடயா+
ெபா'�) ளட3)� ெபா-�ேபா� - ெபாலி@த-
ெம'�) ளட3)மிள ெம �ைலயா� - ைக�ப	7�ேதா+
ெம9�� கட3காத ெம�லிய+ேபா ெல�ெபா/��
க9�� கட3காத க-3)ழலா� - ெவ9�2ட
வாைழ ய7ய	� வள-மிள வாைழேபா�
வ I/ ெமய	�றிெல/� ெவ�ெளய	�றா� - வ I/கி ற
வKசனம� லா�ப	ற வKசைனெயா  றி�லா�
அKசன ெம�லா@ய	+�) மானகணா� - வKசிய+த�
க4சி ெல/�ைலைய� ைக�பாைவ� க9�கி ற
ப4சிளநI ெர D ப�*த/வா� - ம4சிெல/�
ெவ�ள1மதிய	  வ	�நிலைவ� தI�பாெல 
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ற�ள1� கிள1வா ய-��வா� - வ	�?ெமாள1
��தா ல�Kேசா�ைற � கர�தி னாெல����
த�தா ய-*ெத ன� தானள1�பா� - ��தா)�
ஆ7 நிழேலா ட�த ெமாழிேபசி
ஓ7 வ	ைளயா� ெமா�ைலதன1� - நI7ய
ேசாதி மண	�7யா  ெசா+ண� தி-�ேத-�
வ Iதி கைர(ரள ேம@தF� -- "திவ-�
க2ணைனயா -Kெச D ைகெதா/தா ர னவ+த�
க2ணனைனயா !Kெச D ைகெதா/தா  -- ப2Oடேன
ெச3கட�ப� பா7� தி-�பதிக� ெச�ப	னா
�3கிவ?� ஏேதா இதழைச�தா� - த3)ெமழி�
ஆரா வ�த னம- மய	Fம�
Bரா ரய	F� ெகா7=மவ+ - சீரா+
கன1வா ய	த/3 கள1�(ற� க2டா
ள1ன1யா ள1வரா ெரனF� - அைனமா-�
ெத'வ� பழமைறய	  தI3ெகா� ப	�ப/�த
ைசவ� பழம�கா2 ைடயனா� - உMவெமன�
(பழ3க2ட ைவயனா� எ றி-�ப	  ெபா-9 சிற�(� சீ+4 
சிற�(��ளன)

தி�தி�)� ெசா�லினா ன*த4 ெச/3கன1ெய 
த�ைத�) வா3கி� த-ெக ன -- ��தி-�)�
ஆ�பல வாயண3)  னKLக��� )��ன�)
மா�பழ* தான�ல வறியாேயா - நா� ெபDத�
ெகா'யா� பத�ைடய ேத*திழா யாவ+�)�
ெகா'யா� பழம�கா2 ேகாைதேய - ைவயாேத
உ�ள மத பா ெலன@ைர�தா ெரா2ெடா7யா+
க�ள மதன�( கா9டா� - ெம�ள�
கர*தா ெனகிழ� கர*தா  கன1யா
தர*தா னைமயா தர�றி - வ-*த
நைறயா-* ெதா3க Fைறமா+ப  நாF
மைறயா!* ெச D மைற*தா  -- �ைறயாேன
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ெப��ைப
ஈரKL ெமா D மிகவாக� ெபா��ைபயா�
காரKL ெம ற க-3)ழலா� - ேசர
@-கவ	9ட ெபா னா F-வைம� தி !�
ெம-கி9�� ெகா�ளாத ெம'யா� - க-கிவ-�
க3)� ெபா/தி� கட �க97 ேல=தி�)�
தி3க9 ெகா/*தி  சிDPதலா� - அ3கச[�
தாய-� காணா வைகய	� றன1�தி-*�
பாய	ர� ேபO� ப-வ�தா� - Nயமைற
வ�ேலாைர� ேக9டறி*� ைம*த+ேம� பா'வத�)
ந�ேலாைர பா+�) நயன�தா� -- ப�லண	க�
வ9டமி�� காைளய+க� வ2ண� தி-�ேதா2ேம�
ப9�� படாதி-� பா+ைவயா� -- வ	97-�)�
ெவ�ள1� திைரய	� ெவள1ேயD� B�த+ேபா�
ெம�ள� தைலநI9� ெம �ைலயா� - உ�ளக D
B7 ெய/*� )வ	=�ைல� பார�தா�
வா7� தளரா ம-3)லா� - நா7னவ+�
கீரமிலா ெநKச மிDகியவா ெற ன
ஆர�த �றாத வ�)லா� -- பW�9ட
ெகா3கள1க� ெகா�ள� )ைல�(ற�ேத த�ளாத
ெச3கதலி� த2டைனய சீ+��ைடயா�- ெச�பK
சண	ய சிவபதலா லாடவ+த� )Kசி
பண	ய சிவ�கா� பத�தா� -- மண	ய/�தி�
ெபா னா லிய ற (�மண	 ம2டப��
மி னா -ட ":*� ெம�லநட* - த னா�
மய	ேலறி ய ன மண	Qச ேலறி
அய	ேலD க2ணா ரைச�ப -ெவய	லா+
�கம2 டலமைசய ���வ	ய+ வாட4
ெசகம2ட ல3க2க� ேதட - அக3ெகா2ட
��� வடமாட � ைக வைளயாட
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ெகா�தல-3 B*த� )ைல*தாட - ��த+
மனமாட மார னடமாட வKச�
தனமாட� தா[ச லா7� - களKேச+
ம-த வைர�-க  மா2ெப�லா� Bற�
க-தி� க-தி கல*� - அ-�கன1=
மாD தி-�க�� பா7 யம+*தா�
மாD பைடவ I9 டண	பா7 - வ IDெகா2�
ேதவ+� க-?� தி-4ேசவக� பா74
ேசவ� ெகா7ய	  றிற�பா7 - ேம@�
அண	மய	F� ெச3ைக யய	�ேவF� பா7�
பண	ெகா2ட ப3கய�� பா7� - ப	ண	ெகா2ட
மாய� ப	ற�பD�த வாபா7 மாதரா+
ஆய� �டனா� ம�காைல - ேசேயா 
)மர)- நாத  )ற�தி மணவாள 
சமர�க ெக�பWர  சாமி - வ	மலன-�
ேச*த  )றிKசிநில ேவ*த  சில�பனல+
கா*த ளண	=3 க7மா+ப  - சா*த
�-வா யைம*த ெவா-வ  ஒ/)
�-கா+ வதன �த�வ  - வரவறி*�
ேத+ம, ெதா-வ  றி-வ Iதி ேபா*தாென 
ேறா+மா� வ*த3 )ைர�திடF� - ஏ+த3)�
ஊச லிற3கி ஒள1Dமண	 யாசார
வாச� கட*� மD)வ*� - ேதLெபD
ைமய  கமல�க மாD� அ-ெளா/)K
ெச'ய தி-வ7=K ேசவ	�� - ெம'ய�
(ளகெமழ வாச� (�)ழFK ேசார�
களகெளன� க2ண-வ	 கால� -- )ளDப�
ெசா�Fைடய ளாகி� ெதா/த3) ":*தி-*த
ெம�லியைர ேநா�கி வ	ள�(வா  - வ�லியேர
க�ள� படநி ற காத� றி-ேநா�கா�
உ�ள� கவ+*த ெவா-வ!�) - ெம�ளவ3)4
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ெச ெற  வ-�தெமலா� ேசர @ைர�பWரா
ெல ற3 )ைர�தி9 7ர3கிடF� - நி ெனா-�தி
� னாF மாைல =ைடயா  �/�ண+*�
ெசா னா லறியாத ெதா�ைலயா  -அ னேம
த*ைத சிDமதி=� தா ெபDமா றி�லாதா 
எ*த வ	த�ெச D ைரேபனா  - ச*ெத D
வா� மிைடயாைன மா+ேபா� ேச+��ைணய
ஏடவ	/� G�பாய ேல�றினா+- நI�(க:4
ெச'ேயா! ம*த� ெத-வக றா  சீ+)ைல*த
ெம'ேயா!� ெம'யானா' வ	9டக றா  - �'ய
ம3ைக
ம3ைக ெய!�ப-வ மாெதா-�தி மாரேவ�
ெச3ைக சிவ�க வ-� சீ-ைடயா� - ெபா3)�
சல�தி Fதி�தி9ட ைதயலா ர றி
ன1ல�தி Fவமிய	லா நIரா� - தல�தி�
ெபா-*� ம-த� ெபா-�(ைடயா [+தி
�-*�ற? Cர Fைடயா� -- வ-*�ெமா-
மாFதி�) ைம*த+ மன3கவர நKLமி:*�
நாFதி�)K L�D நயன�தா� - சாலெவ/3
காம� கிDகிD�(� காம� கிழ3ெக D
ேசமி�த ெதா�)� தி-�ைலயா� -ஏம�
தைனேவா- �*திவ* தா� ம-த4
LைனேபாF �*தி4 Lழியா� -- �ைனவ 
கைனவா+ கழ�க� கன1*ேதா� மா*த+
வ	ைனேபாF ைந*த வ	ைடயா� - சினயா+*த
ேதம-@ க�பக�தி� ெச*ேத  Dள1�ப� ேபா�
காமரச CD� க7தட�தா� - நாம
வ	ைடேயா ென�வ	ழியா� ெவ*� ெபா7யான
பைடமதைன� க2ணா� பைட�பா� - (ைடபர*த
ேநா�கா  மயலள1�� ேநா�கா ெலா-ெநா7ய	�
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ேபா�)K ெதாழிF� (�*தி�வா� - ேநா�கினவ+
ஆராத மாலா லழி*� படாதி-�க
வாரா� றன�ைத மைற�த-�வா� - சீராக
ஆ7ய ெச�வ ன7ய	ைணேபா� மாலானா+
ேத7 யைல=� தி-வ7யா  -- வ Iட3
)Dப�த -� உவ�ப(-�வ�ப)� Bடலிேல யாட
லDப�� நாF மய+வா� - ெசறி@ைடய
வ2� பய	F� மல+�கர�தா+ ":*�வர
வ2� பய	F மல+4ேசாைல - க2�
மகி/� க-��ைடயா� வானள@ நி ற
மகி/� )-*த�� மா@� - அகிF�
ெச-*தி=� ச2பக�� ெச3கட�(� ேத�)�
ெந-3) மிட� பல@ நி D - தி-*தியேதா+
ெச') ற ேமறி4 சில�ப	 ெனதி+ Bவ	�
ைதயலேரா டா�K த-ண��4 - ெச'ய
த ன1ர2� பாதமல+ தா:*� பண	ேவாைர�
ப ன1ர2� க2ணாF� பா+�பா  - கன1வ*த
ேத!� )வைமெசாF� ெசKெசா�லி னா�வ�ள1
கான� )ற மட*ைத(�) காவல  - ஊனமி)
(ெச97 எ ப� �-க�) இய�ெபயரான� ப�றி Eலாசி�ய+ அைத 
வ	ல�கினா+ எ ப� காவ	ய நயமி�க�.)

க ம� திைனயD��� கால  பண	)ைறய4
ெச ம� திைனயD�)� ெசMேவளா  - வ ம�
பள) பவேநா'� ப�கா� ப !
மளவ	� கைலேதாய வ2ணா  - இள)
பதKேச-� பாகி  பண	ெமாழியா� வ�ள1
பத�ேச+ பண	ெச'ய� த9டா  - இதKேச+
ேவத* த-�தலி ெவ�றிேவ� ைக�ேகாள 
ஓ� மழகி ெலா�ப	லிய  - சீதமி)
ெகா3) வளநா9டா  ேகாழிப	7� )3)றவ 
�3கமி)*த �7� பைறய  - த3க�ய+
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வ I�த-K(*) தாள1னா  ேமகம2ட ல3கட*�
நIண�தி-� ேத�� ெந-3)தF� - ேதட�ய
வ	2ணமி+த மாய	னா  ேமதின1ய	� ந*தம�)�
க2ணமி+த மாகவ*தா  காெண ன� - ெப2ணமி+த
ம னா?� க3ெகா-�தி வ*� பண	*�ைர�க
மி னா+ )ழாமதைன வ	9�வ	9� - � ன1 ற
ேத3க-ைண வா�திைய� ெத'வ4 Lட+� ெகா/*ைத
ஓ3) �லகி� ெகா-�தைல - யா3கவ-�
க2டா ள1ைலேயா க7மா+(� காதர@
ெகா2டா� மயF3 )7ெகா2டா� - த2டாத
சி�த� பறிெகா��தா� ேச-நா ண�றா�
ம�த� ப	7�� மதிெக9டா� - அ�த-ண�
ேத7யைல*� ெத-வ	 ன1ைட�க2ட
ேச7ய+க ெள�லா� திர2� - ேபா7நI
ேவ�ேச- ம3ைகயைர க2ேடா வ	ரகானா'
மா�ேச- ம3ைகயேர வா-ெமன� - காேலா�
ேச+��� ப	7��4 ெச/�ைனய	� ெகா2�'��4
சீ+�தமலரமள1 ேச+�தினா+ - ேவ+�தய-�
ெம')ள1- மாறின1ய ெம பன1நI+ ேம�வ Iசி�
ைகயா+ )ள1�ய	னா� காெல/�ப	4 - ெச'தெவா-
)�ேறவ லாF'�த ெகா�ப ரைனயா?�
ச�ேற ெதள1*� தைனயறி*தா� - க�ேறா-�
காரா வ�தைனயா ன2ட �க�ப��
ேதரர! (ேதரா!) ம�ெறா D* ேதரானா'4 - சீரா+
ெத-வக D ெச றா  ெசDமலைர� Nவ	
உ-வக D நி றா! ேமா'*தா  -- �-கா+
மட*ைத
மட*ைத� ப-வ�தா� மார  (கெழ�லா�
அட3க வரசா ளண3) - கட*தெப-
��த+ மன3கவ- ேமாகின1� ெப2ணாடவ+த�
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சி�த� தின1�கி ற ேத பா) - ��தி-�)�
நIல�கடலி ென�*திைரய	 ேலதிைள�த
ேகால �கிலி  )ண3ெகா D - ேசாைலபய	�
கா97 Fளமல-� க2டா -ளமல-�
B974 ெச-)கி ற B*தலா� - நா9ட�ட 
ெபா3) ெமாழியா� (ற�கி9�� தி3கடைன4
ெச3கடலி� வ I:��* தி-�க�தா� - த3ெகழிலா�
ம9டவ	L� G*தா மைர�ைகய	  வ Iறட3க�
க9டவ	ழ4 ெச'=� கனநகிலா� - �9ட�
பலவ-ட மானாF� பKசைணய	� B��
கலவ	 தன�கிைளயா� கா*ைத - வல�ைடய
சி�தச!� ேக�றெதா- ேசனா பதியாெம 
ெற�திைச=� ேபா�D ெமழிFைடயா� - இ�தைரய	�
ெப2ண	� ெப-*த�க யா@�ள ெவ றி*த
ம2ண	� (கழ வ-*ைதய� - அ2ண�
�-க  றி-நாம� ��ேபா� ேமாதி
உ-கி� கன1= �ள�தா� - ச�ைக
இைழய	9ட ேசைல இைட�கா+�� ைவர�
)ைழய	ர2� காதி� )D��� - கைழயைனய
ேதா?�)� ெதா'ய	 ெல/தி4 LடராF�
வா?�) ைம=� வைர*தி9� - ேவ?�)
ைவ�த ெபா� )�பக ெள ன வள+*ேதா3)
ெமா'�த தனKேசர ��தண	*� - ைக�தல�தி�
ஆடக� ெபா�கடக மா+��� தி-வ7�)�
பாடக�� சீரா'� ப�*தி9�4 - "டக4
ெச3ைகதன1� ப*ெத���4 ேச7ய+ த�"ழ�
ப3கயமா ெத ன� பத�ெபய+�� - �3க�
பண	ெகா2ட ர�ன� பத�கெமாள1 கால
அண	)2ட ல3க ளைசய� - திண	ெகா2ட
��� வட3க� �ைலம, ெத/*தாட
ந�த� (லா�) நைகவ Iச� - த��
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நைடேயா திம3க2� நாண	 வ	ள+�ப
வ	ைடேயா வ	�*Nச லாட� - கைடவ	ழிக�
ெச D ெசவ	யைழ�ப4 ெச3ைக யண	மல+க�
க றி4 சிவ�கமண	� க*�க�ைத� - த றன��4
ெகா�பாக வ	*த உலகி� (லவ�ன14
ெச�பா தி-�)� வைக சி*தி��� - த�பா
த7�� வ	ைளயா� வாளாக வா3)�
ெதா7�ைக மகெளா-�தி ேதா றி� - ���)டேன
வ Iதிய	ேல எ D வ	ள�ப வ	ைலயா9ைட (வ	ைளயா9ைட)�
பாதிய	ேல வ	9�� பற*�வ*� - ேசாதிவ-�
பள1�)நிலா ம2டப�தி� பா'*ேதறி� பா3கி�
ஒள1�காF� ேவதிைகய	 !�ப+ - கள1��நி D
ெவ�ள1� )வ97� வ	ய மதி ெயா D�றெதன
ெம�ள� தைலநI9�� ேவைளய	� - ��ள1ெய/�
ேவலி  கைடமண	=� ெவ�றித- )�)ட��
ேமலிவ+*த மKைச (மKைஞ) வ	�சிைக=� - ேகால�
த-வதன மாD� தவளநிற மா+(�
ெத-வ	ன1ைட க2�ெத� சி�தா� -உ-)மன�
தாைச ெப�தானா ளாதர@ ப97ைடய	�
\ைச ெநகிழவ	9�4 ேசா+@�றா� - மாLைடய
ப*த3 கழ�வ�ேபா� ப�த3) ைகெநகி:*தா�
க*த3 கைரய� கண	+ெசா�*தா� - ெநா*தாைள4
ேச7ய+க ெள�லா� திர2�வ*த மா கெளன�
B7 யமள1த� ெகா2�'�� - நா7ய	னா�
ேநா'நா7 ேநா'�த னா7 ய�தண	�)�
வா'நா74 ெச'யா ம-��வ+ேபா� - ேவ'நா�*
ேதாள1யனா� ெகா2ட �ய+�ேக� �9டமத 
வாள1ய	ன ேவாரா மடவா+க� - ேகள1யரா'
சா*த� ெதள1��� தடவ	னா+ ேமன1ெயலா�
மா*தள1ரா ெலா�றி வ-7னா+ - ஏ*திைழ=�
அ�F� பகFெமைன ஆத��தI ��ெபா/�
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ெகா�F� ப7�கலேவா B7ன I+ - ந�லெதா-
ச*தன�ைத� த*ெதன�கி3 க�ெப றா ெல*தன���
கி*தன�ைத ய�(கிறI ெர ெச'தI+ - அ*த�
பன1நI+ ெதள1ெய D ப ன1னா ேலன�
கின1நI+ ெதள1�கிறI+ ேகள I+ - இன1யW+
அDLைவ =27 ய-�தி என�)
அDLைவ ெய ேற அைற*தI+ - நD�(�
ப��ைக ய	ட��� ப-�ைக பர�ப	
இ��ைக யலேவா வ	ைழ�தI+ - வ	��கவ	ன1
எ றா� பல- மிர3கி மன3க D
நி றா+ பா! ெந�கவழி4 - ெச றா 
அ�ைவ
அ�ைவ ெய!� ப-வ� தாெளா-�தி ய*த�
ெத�ைவ தன�கிைளய ேதவ	 - வ	�மலேரா 
ப னா9 பைட��� பைட��� பய	 றி*த�
ெபா னா9 பைட�க� ()*தி9டா  - மி னா+
ெகா2ட� தைனெயா-3) B97� தைளய	9�
வ2டர�D� B*தலா ைவ�தி9டா  -- வ	2டல�தி 
தி3க ள1ளநில@� ெச*தா மைரெயழிF�
ெபா3) �கமா'� ெபா-�தினா  - ம3ைக�)
மாைன� ப	7�� ம-2டக2 ணா�கினா 
ேதைன� )ைழ��ெமாழி சி97�தா  - மான1 
எய	D �ைலேபா� இைட= மிைலேபா�
வய	'D மிைலேபா� வ)�தா  - ெசய	+தI+*த
ப3கய�ைத ந�ல பதமா�கி� பாரதன1�
ம3ைகய+�) நாயகமா' ைவ�தி9டா  - ப3கமிலா
ெம'வா'க2 C�)4 ெசவ	ெயன� ேப+ெப�ற
ஐவா'�) ந�ல அ�தா)� - ைதய�
வைளயா� ம3கர�தி மாம-த தI+�த�
வ	ைளயா� வா வ	-�ப	 ேமவ	 - தைளபாச�
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தி க9 டவ	:�ப�ேபா� ேதனாD� B*தலி 
ப	 க9 டவ	:��� ப	றகி9டா� - � ெதா9ட
ஆைச யD�ப�ேபா லாகெமலா� ":*தி-*த
Nைச யவ	:�ெத���� Nரைவ�தா� - வாச�
ப	ண	�/�� ேபா�)கி ற ெப�றிைமேபா� G2ட
பண	�/�� ேசர� பறி�தா� - தண	வ	�
இ-வ	ைனக ட�ைம எ��தி�வா� ேபால�
ப-�ைலக ேளாெட/*� பா'*தா� -- ம-@�
க-@ தர3கட*த கா9சிேய மான�
ெபா-திைரய	 ன*தி� ெபாலி*தா� - ம-@�
கKச3 கல3கவ	- க9)வைள ேச�பநDK
ெசKச* தனமா+ப	  ேசறழிய - எKசலிலா�
ேப� ப3 க2ட ெப�ேயா+ேபா லாராத
நI� ப* த ன1ேல நI*தினா� - சீெரா D�
ஏல� )ட மடவா+ எ�லியேரா �3B74
சால� )ைட*�)ைட* தா7னா�- Nல�
ப	றவ	� கட�கைரைய� ெப�றவா ேபால
நற@4 உைன�கைரைய ந2ண	� - �ற@ைடயா+
உ�ள�ேபா� ெவ�ெள ற ேவாராைட ேமலண	*�
ெவ�ள�ேபா ல ( மிக�ெப-க - வ�ள1
கணவ  தி-வ7�ேக காதலா� Gைச
பணவ*� நி D ப�*� -- மணமி)*த
Gைவ4 ெசா�*த (னலா� �/�கி9��
பாைவ� (க D பண	*ேத�தி� - ேகாேல
ம-த வைர=மி:*ேத மாசி� மண	ேய
க-தியவ -�ள� கன1ேய - உ-வ	�
ப	றவா வர*தா ப	ற*தி7ேலா உ ைன
மறவா தி-�க வ-�வா' - (றவா'�
(/வா� ப	ற�கி!� (2ண	யா உ ைன
வ/வா தி-�க வ-�வா' -- ந/வா
இ-�வா'4 ெசF�தி இ-�தி7!� உ ற 
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ெபா-�ேச+ பதமிர2�� ேபா�ற - வ-�வா'
எ D பலெசா�லி ஈசன7 ேபா�றி
நி D கன1கி ற ேநர�தி� - எ D�
)ைறயா வழ)ைடயா  ேகாலமண	� ேத-�
�ைறயாக வ*� �ழ3க -மைறநாF�
ேத�� ம-*ெதன�)� ேதடாமேல வ*�
B�� ப7�க-?� B97யெத  - ேறா�கி ற
ேத�� பட-� சிவ�ெகா/*ைத� ெத2டன19�4
ேச�� உைன4ேச+ேவ ென றிைறKசி� - B-ைடய
ேவேலா  தி-மா+ப	� ேம@ெமா- ெவ2கட�ப
மாைல என� த/வ மா�ெகா2டா� - ேச�வ	ழியா�
அ�ள1� )மர  அழைக� ப-கியவ�
ெவ�ள� ெப-3காத� வ I:*திட@� - ��?மிைல
ேவேலா  றி-�ேத-� ெம�லியகைல வ	9டக D
ேமேலா+ ெத-வ	ன1ைட ேமவ	யேத - ேமேலா-�
வ	ட� க�ய ெவழிFைடயா வ	2ணவ-�
ேதட� க�ய ெத�ைவயா� -- பW�ைடய
ம2� ெப-3கடேல வா+)ழலா'� கா+நிற�
ெகா2ட ெதன�ேதா D� B*தலா� - ப2�
அடFைடய ேதவ+ அதிர� கைட*த
கடலி ெல/வ	ட�தி  க2ணா� - திட�தி
ன�தமி)� ெசா�லினா ளா�சதி� ேக�ப�
திமிதமி�� தன�தி  சீரா� - தமி:வழ3)
ேதய ெமன�பர*� தி�)வ	ச யKெச'�
மாய3 )7ெகா2ட வ�)லா� - சாயமி�
G*�கி�L� D*�ைடயா� ெபா�Gரேவ கம/�
கா*தகிF� ேதா'*த தட�(ய�தா� - கா*திவ-�
நி�தில�தா� ைவர�தா� நIலமண	யா லிைழ�த
ப�திெயாள1 ர�மாைன� பா3)ெபற4 - சி�திர�தி
ன னா �-*�வ	ைள யா�த�)� த !ைடய
ெபா னா+ கர�தி� ெபா-*தினா� - மி னா+ைக�
ெகா�? மளவ	ேல ேகாெள ற ேப+ ெகா2�
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ெம�ள வ	L�ப	ன1ைட ேமவ	யேத - ��?�
நவமான ேகா�கெளா� நா3கெளா- C D
நவமான ேகா�கெளன ந2ண	� - தவ3ெகா2ட
ச*திரரா'4 "�யரா'� த�க வ	-நிதிெகா2
7*திரரா' வான� தி-*தி7!� - ப*தமற
வ I� ெபறெல !� வ	2Oலகி லி�ைலெயன
நI�தல ேநா�கி ெந-3)வேபா� - பW�ைடய
ெம�லியலா+ ைக�தல�� ம,2�� தி-�ப	வர
அ�லிவ-� B*த லழ)ைடயா� - ெசா�லிவ-�
ெப�மா ன1-சரண� ெப�றி ெயலா�பா7
அ�மாைன யா�� அளைவய	ேல - அ�மா!�
க3)வைள த*தா! ம3)வைள� தாரா!�
ெபா3) வளC+ ெபா-�பா!� - த3)வைள
ேவலா =த�தா!� ெம'யா+ பத�தா!�
காலா =த3ெகா2ட ைகயா!� - ேமலா-�
வானவ+�) ம,யா! மானவ+� கீவா!�
தானவ+�)4 சா+*த�ைண யாவா!� - ேமானமி)
(�ள1மய	 R+*தா!� ேபாதவய Rரா!�
வ�ள1மய Rர வரவா!� - ெம�ளெம�ள
உ�ள� கின1யா!� ஓத� கின1யா!�
க�ள� கின1யா  கன1யா!� - வ�ள மி)
ம,ராD ைகயா!� ஏ\+* �ைக�பா!�
சாரா+�)� த�கசம னாவா!� - ஏS+*த
அ�பவள வாயா!� அ ப-�) வா'�தா!�
)�ப மதக�ேம� ெகா�வா!� - ெவ�ப	வ-
��ப	�கிைளயா!� ��ப	�கிைளயா!�
ப�ப	� கிைள��� பட+வா!� - ந�ப	னவ+�
காDதைல யாவா! மாDதைல யாவா!�
ஆDதைல யாவா!� காசா!� - மாDப��
வ�ப� )ைடயா! ம�ெபா� )ைடயா!�
��ைப மல�  ெதாைடயா!� - ந�பன-�
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ேவத சிர*ெதாடர வ	2ேணா+ )ல*ெதாடர�
பாத4 சில�ப	 ெனாலிபடர - ஏ�மிலா4
ேசவ� ெகா7யாட� தி2ேடா � வடமாட
ஏவ� )ழா3க லின1தாட� - ேதவ+�)4
ேசனாபதி=� தி-�ேத �ன1ேலறி
வானா+ மDகி  வழிவ*தா  - ேதனா+*த
B*த Fைடயா  )Dகி� கரமிர2��
ஏ*தFைடயா ன1ைறKசினா  - சா+*தி9ட
ேபாத� கறி@D�த ேபாத� க-கைட*�
காத� கடலிேல கா� ைவ�தா  - ேமா��
க-�(� த!ெவ���� ைகசிவ�க ேவ*தி
அ-�(மல ர3கச!� N+��- வ-�தFேம
ந*தாத காதலா� ைநய வ	டலழேகா
அ*ேதா தகாத தறி*திைலேயா - வ*தா
தர@ ெசயாவ	7ேலா த�க பழிசா-�
கர@ ெசயாெதைனநI கா�பா' - இர@வர
அ றி� �ழ3)வ� ம�(லி ெகா�Fவ��
ெத ற� ��)வ�� ேதராேயா - அ றி=�
ஐய� வ*தெத ற னாக�திேல Pைழ*�
ெச'=3 ெகா�ைம ெத�ெய பா  - ஐயேன
க*தாக* தாெவ D ைகெதா/வா� காதலற4
ச*தாக தாெவ D சா�Dவா� - ெவ*�மத 
நIறா ென D நிைன�தி-*ேத ன1 ெசயலிM
வாறானா ெலMவணநா  வா:ேவென  - றாறாக�
க2ண I+ வ	���� கைரயழி*தா� காவெல!�
ெப2ண I+ைம ெய�லா� ப	�*�நி றா� - வ	2ண	Fய+
ெபா�ேற �-*தா!� (�கா ன-கி-*த
ம�ேறா+ ெத-வ	ன1ைட ம ன1னா  - ெப�றிைமேச+
ேப�ள� ெப2
ெப2ெண ற நாம� ப	ற+�கி�ைல� ேப�ள�
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ெப2ெண D ேபL� ெப-ைமயெத  - க2ெண D
ெசா�லி� த-�கி� தி�வா� ெதாைலயாத
க�வ	 கைரக2ட கா�ைகயா� - ெம�)�
தைலமக9) ெவ9கி தள+*த தி-@�
அைலமக ளாய	ன ள ேறா - கைலநிைற*த
Eைல� ப7�� Pன1�� Pக-மி ப�
பாைல� ப-கி� பசிதI+*தா� - ேமFநன1
சி�)� ப���நD* ேதனாD3 க2ண	ய	 றி�
ெகா�)� ப��தெத!� B*தலா� - மி�கெவாள14
ெச3கதிைர� க2டெதா- தி3க� தைனமான�
ெபா3) �க�தி  ஒள1)ைற*தா� - அ3)ழலி 
E�ேபா� ெமலிகி ற P2ண	ைட�)� பாரெம D
ேவ�ேபா� வ	ழிக?�) ைமெய/தா� - மாலா�
நிைல)ைல*� க�ப	  ெனறிய	ழ*ேதா+ ேபால�
தைல)ன1*� நி�)� தன�தா� - கைலமா 
ம-க  றி-@-வ ம�லா� ம�ேறா+
உ-வதைன� ெகா�ளா @ள�தா� - �-க 
மய	F�)4 சாய லைன��� வழ3கி�
)ய	�)� )ர�ெகா��� நி றா� - இய�ேச+*த
(�தக�3 ைகயளா' ெபா�பலைக ம,தி-*�
L�த வய	தIக� ேதா�ற�ட  - வ	�தகKேச+
க*த+ கலிெவ2பா� க*த ர!Gதி
வ*த கலிதIர வாசி�� - �*��
தி-�ைறக� யா@� வ-)ைறக� தIர
ஒ-�ைறயா ேவாதி உண+*� - ெப-)வள� (ஒ-�ைறயா ேலாதி)
ெதா�கா� ப	ய�தலா4 ெசா�F மில�கண�தி 
ப�கா� ப	யவள�� பா+�தி-* - ெதா�கா�
தி-@லா வானவைக சி*தி��4 ெச D
க-@லா வாதவைக க2� -ெபா-வ	லா
ஆகம( ராணவைக யாதியெவ லாமறி*�
ேமாக மயலாதி � க7*� - தாகெம��
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N�� ப7�தான @2ைமெநறி ெந3Lவ	� (ேதா�� ப7�தான)
N�� ப7��� �ய+வ	��தா� - யா�ெமா-3
கா'*� வ-மளைவ ஆ3ெகா-�தி ய*திர�தி�
பா'*� பண	*�சில ப !வா� - ஏ*திைழேய
வ	2ெகா2ட ேதவ+ சிைறம,ள ெவ றிர2�
ெப2ெகா2ட ெத'வ� ெப-மகனா+ - க2க2ட
ெத'வ ெமன4 ெசா�லி� ேதயெமலா� ேபா�Dகி ற
�'ய தன1� ெபா-ளா'� ேதா றினா  - ைவய�தி�
இ றா =ளதாகி யாைவ=மா ெய�லாமா'
ஒ றா' �ள�ெத/* ேதா3கினா  - ந றான
வாD தன1ெய/�� மாD�க3 ெகா2�
BDகர� ப ன1ர2�� ெகா2�நி றா  - ஆDப7
வ I9�� கதிபனா' ேமவ	னா  வ	2ண	ல3)
வ I9�� கதிபனா' வ Iதிவ*தா  - ஏ9�4
Lைர�கா' கறி�)தவா ெத Dண+*�� ெவ�றி
உைர�ேக  கிட*��ள ேமா'*தI+ - வ	ைரமல+�தா�
ந�லா-� ெபா�லா-� நான1ல�தி ேல=தி�த
ெவ�லா-� காண வ	ன1�வ*தா  - ந�லா-�
காண வ-திெரன� கா�ைகயா ?�மவைள�
ேபண� ெப�� ெப�ெத D - நாண3
கழிய� கழிய வழி4ெச றா� க2ண I+
வழிய வழிய வ/தா� - பழிேச+*த
ெப2ணா'� ப	ற*� ப	ற*� ப	றரைடய
ெவா2ணா� �யர� �ழ றி-*ேத  - அ2ணாஅ�
உ ன1F� ேவறாெம  D ன வ	ட�2ேடா
எ ன1F� ேவறலநI எ ெனன1� - � ேன
எைன��நI அ3க�நா  எ DநI அ Dநா 
வ	ைன��நI ெச'வ�நா  ேமF� - உைன�ேபால�
காணா தனெவ�லா� கா97� கழ�கா97�
ேதாணாத வ	 ப3க� �'�ப	�ேத  - காணாேதா
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ஆதலா ெல ற!� க�பேன நி ன7�
ேபாதலா� ேவD (கலிட� -- யாெதன4
ெசMவா யண3) ெத�சி��4 சி�திர��
ஒMவா ெதனநி  Dள3கன1*தா� - அMேவைள
வ�ப	9ட மாைல =ைடயாைன ம மத!�
)�ப	9� ேவD)றி� ெகா2டா  - அ�ெபா�றா+
எ/ப-வ மாத- மிMவா ெறா-3)
)/வ	னரா ய3)� )லவ --�/�ல)�
இ ப மயமா ய	-*�ட  ":*�வர
அ ப� தமர ர-)வர -- வ (�D�
ெபா-தம-3 க2ணா+ (ய�தமர வ*த
ெவா-�-க  ேபா*தா !லா.
ம�தவைர&லா ��றி�'
ம-தா சலமம+*த மா�ம-க  ேசவ7
க-தா ரக*தா  கன1*� -- �-கா
�-கா ெவன�Bவ ��தமி:�பா ெச'தா 
இ-கா FD�ைணயா ெம�)
த*ைததா� ெச'த தமி:�பாைல� தான-*தி
ைம*த!� அ4சி  ம7ேய�றி-ெச*தமி
/லகி� )வ*தள1�தா  உ2ேடா உவைம
உலகி லித�) @ைர?
வா:க தமிெழ D வா'ப	த�றி வா:வா+க�
தா:க �-க ற  தாெள D - ஆ:கடலி 
��ெதா D வ I*தந  ���� ெப-�(லவ�
ெகா�தா- �2ேடா உைர?
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�லாசி�ய�:
     ெச�தமிழா
 வளமலி�� ம�தவைர உலா' வ�ைன� த�த �லவ� 
ம�ன���� க��ட� ெகா!" நா$%� ஒ� ப"தி�" ஆ$சி�)ைம 
ெப*றி��த பர�பைரய�
 ேதா�றியவ�.  ெகா!" ம�டல சதக� 
பாரா$%. ேப/� தைலவ�கள0
 ஒ�வ�, ேகாைவ�க�கி12ள கவைச 
எ�4� ேகாய�
பாைளய�ைத� தைல நகராக� ெகா�5 அர/ �)�த 
மச�காள0 ம�றா%யா�, பால ேவளாள� என. ப5� "ல�ைத7 சா��த 
இவர� பர�பைர ப�*கால�தி
 அர/)ைம இழ�த�. என04� ெப)ய தன. 
ப$ட� ெப*9 மதி.� மி�கதாக இ�த. பர�பைர வா:�� வ�த�. இ�த� 
"5�ப�தி
 மச� க��ட ம�றா%யா��". ப�� ப$ட���" 
வரேவ�%யவ� ;லாசி)ய� ம�ன���� க��ட�. எதி�பாராத 
காரண!களா
 இவ��". ப$ட� =$5� வ�ழா தைட. ப$5. ேபாய�*9.

     தமி: இல�கிய�தி
 ஈ5பா5 ெகா�ட தி� ம�ன���� க��ட� 
அவ�க2 ேகாைவ மாவ$ட� ேசாைமய?)
 /.ப�ண� க��ட� 
த@ச�மா2 த�பதிகA�" 7-6-1901-
 மகவாக. ப�ற�தா�. ெதாட�க 
நிைல� க
வ�ைய தடாக� எ�4� சி*B)
 �%�தா�. சில ஆ�5க2 
உழ�� ெதாழிலி1� �ண� வ�*பைன� ெதாழிலி1� ஈ5ப$டா�. 1923-
 
வடவ2ள0 அர!கசாமி� க��ட� மகA� ம�தமைல ��க� ேகாவ�
 
��னா2 அற!காவல� வ�.ஆ�.இராமலி!க� அவ�கள0� 
தம�ைகயா�மாகிய ம�த�மாைள வா:�ைக� �ைணவ�யாக ஏ*9� 
ெகா�டா�.
     1933-
 வ���வா� ேத�வ�
 மாநில�திேலேய �த
 மாணா�கராக� 
ேத�7சி ெப*றா�. அ�ணாமைல. ப
கைல� கழக�தி
 நாவல� 
ேசாம/�தர பாரதியா)ட� தமிழாசி)ய. பய�*சி ெப*றா�. 1934-
 
ெபா2ளா7சி நகரம�ற உய� நிைல. ப2ள0ய�
 தமிழாசி)யராக. பண� 
ஏ*றா�. அேத ப2ள0ய�
 நD�ட பல ஆ�5க2 தமி:. பண�யா*றி ஓF� 
ெப*றா�. 1961-� ஆ�5 ஜூைல� தி!க2 த� அ9பதா� வயதி
 
காலமானா�.
     

*********

ஜ�வா ��தகாலய� வழ����� உலக� 
இ�த இைணயதள�தி
,500 �"� ேம*ப$ட ;
க2 மி� 
;
களா�க.ப$5இலவசமாக வைலய�ற�"மா9 ைவ�க.ப$52ள�. 

அைன��� இலவசமாக கிைட�"�. க$டண� ஏ�� இ
ைல.
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ே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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