
��ெதா�ளாய	ர�

     இ��� அக�	 
ற�	 பறிய பாட�கைள� ெகா�டதா�	. 
�ேவ�த�களாகிய ேசர, ேசாழ, பா� ய�கைள! பறிய ெதா"ளாய#ர	 
பாட�க" வ $த	 �%& ெதா"ளாய#ர	 பாட�க" இயற!ப'டன. 
அதனா� இ) �*ெதா"ளாய#ர	 என! ெபய� ெபற). இவறி� 
தசமய	 கிைட�க!ெபறைவ 109 பாட�க" ம'-ேம. அைவ கட." 
வா/*) - 1, ேசரைன �றி��	 பாட�க" - 22, ேசாழைன� �றி��	 
பாட�க" - 29, பா� யைன� �றி��	 பாட�க" - 57 ஆ�	. 
இ!பாட�கைள இயறிய 
லவ�கள2% ெபய�க3	 கால�	 
அறிய!படவ#�ைல.
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��ெதா�ளாய	ர�
கட��வா��	
ம�ன�ய நா	ம
� மதிகனலி எ�றிவ�ைற
��ன� பைட�த �த�வைன�-ப��ன��
ஆதிைரயா� ஆதிைரயா� எ�ெற�றய�மா�
ஊ!திைரந"! ேவலி உல%! 1
ேசர
தாய! அைட�ப மகள�! திற(திட�
ேதய� தி)(த %*மியேவ-ஆ+மல!
வ,*லாஅ- க,ண� வயமா�ேத!/ ேகாைதைய/
க,*லாஅ� வ "தி/ கத0. 2

வாமா�ேத!/ ேகாைதைய மா�ேத!ேம� க,டவ!
மாைமேய அ�ேறா இழ�ப3-மாைமய��
ப�45 ேகா6 ப7ேதா எ� ேமன�ய��
ெபா�4றி ய�ன பச�9. 3
கட�தாைன/ ேகாைதைய/ கா,ெகாடா	 வ "ண��
அைட�தா	 தன�/கதவ� அ�ைன-அைட/%ேம�
ஆய�ைழயா+! எ�ைன அவ�ேம� எ*�3ைர�பா!
வா:� அைட/%ேமா தா�. 4

வைரெபா� ந"	மா!ப�� வ;கா! வண/%�
நிைரெபா� ேவ� மா(ைத/ ேகாேவ!-நிைர வைளயா!
த-ேகால� வ<0த� ஆேமா அவ! தா+மா!
ெச-ேகால� அ�ல� என. 5

9�னாக= ேசாைல 9ன�ெத-% >?மா(ைத
ந�னாக� நி�றல�� ந�நாட�-எ�னாக�
க-%� ஒ�நா	 கனவ�A	 ைதவ(தா�
எ�ெகா� இவரறி(த வா5. 6

க*�பன�� தி-க	த� ைகேபா!ைவ யாக
ெந*-கைட நி�ற3ெகா� ேதாழி!-ெந*Bசினேவ�
ஆ+மண�� ைப�C, அல-%தா!/ ேகாைதைய
காண�ய ெச�றெவ� ெநBD. 7
ஆ+மண�� ைப�C, அல-%தா!/ ேகாைதைய/
காண�ய ெச�5 கதவைட�ேத�-நாண��
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ெப�Bெச�வ! இ�ல�3 ந�E!(தா! ேபால
வ�Bெச�F� ேப�ெம� ெநBD. 8
வ�க %டநாட� வBசி/ேகா மா� எ�5
அ�கல! எ�லா� அறிய-ஒ�கலா�
உ,டா ய��/கஅ< ஒ,ெதா6யா	 ம�றவைன/
க,டா	 ஒழி(தா	 கலா�. 9
இவ�எ� நல-கவ!(த க	வ� இவ� என3
ெநBச� நிைறயழி�த களவென�5-அBெசாலா+!
ெச�F ெநறிெயலாB ேசரல!ேகா/ ேகாைத/%=
ெசா�F� பழிேயா ெப)3. 10

காரா; *திர� G+உ+ அ�ைன கள� இைழ�3
ந"ரா;6 ந"-ெக�றா� ந"-%ேமா!-ேபாரா;*
ெவ�5 கள-ெகா,ட ெவBசினேவ� ேகாைத/ெக�
ெநBச- கள-ெகா,ட ேநா+! 11
ம�ல�ந"! மா(ைதயா! மா/க*-ேகா/ காய�A�
ெசா�லேவ ேவ,*� நம%ைற-ந�ல
திலக- கிட(த தி�Hதலா+ அஃதா�
உலக- கிட(த இய�9. 12
ந"�� நிழF�ேபா� ந",ட அ�Jைடய
ஊ)ேர எ�ைன உய/ெகா,மி�-ேபா)�
9கF� கள�யாைன� 9ழிய! ேகா/ ேகாைத/%
அழFெம� ெநBச- கிட(3. 13

அ	ள� பழன� தர/கா�ப� வா+ அவ�ழ
ெவ	ள(த"� ப;டெதன ெவKஇ�-9	ள�ன�த�
ைக=சிறகா� பா!�ெபா*/%� க<ைவ உைட�தேரா
ந=சிைலேவ� ேகா/ேகாைத நா*. 14
கள�க	 கள�க;% ந";ட�த� ைகயா�
கள�க	 வ�தி!�தி;ட ெவ-க	-3ள�கல(3
ஓ-ெகழி� யாைன மிதி�ப=ேச றா%ேம
9�ெபாழி� வBசி அக�. 15
வான��% ைவயக� ேபா�ற3 வான�3
ம
ன�� கைனயா! மறம�ன!-வான�3
ம
�ேச! மதியைனயா� வ�,Mய! ெகா�லிய!
ேகா�ேசர� ேகாைதெய�பா�. 16

ப�யாைன ம�ன! ப*திைற த(3+�மி�
ம�ல� ெந*மதி� வா-%வ�� C;*மி�
வ	ள�த? வாடாத வாேனா�� வானவ�
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வ��ெல7தி வா?வ! வ�D�9. 17
அ��பவ�? தா!/ ேகாைத அரெசறி(த ஒ	ேவ�
ெப��9ல0� ெசBசா(3� நாறி=-D��ெபா*
வ,டா* ப/க�� உ,* %5ந)
ெகா,டா* ப/க�� உ,*. 18
வ "5சா� ம�ன! வ�)தாம ெவ,%ைடைய�
பாற எறி(த ப)சய�தா�-ேதறா3
ெச-க,மா/ ேகாைத சினெவ- கள�யாைன
தி-க	ேம� ந";*(த� ைக. 19
அய��கதவ� பா+(3ழ/கி ஆ�ற�சா� ம�ன!
எய��கதவ� ேகா�ெத*�த ேகா;டா�-பன�/கடF	
பா+ேதா+(த நாவா+ேபா� ேதா�5ேம எ-ேகாமா�
கா+சினேத� ேகாைத கள�5! 20

மரகத�C, ம�னவ! ேதா	வைள கீழா
வய�ர/ கட/ைக வா-கி�-3ய�ழ(3
9,M� றைழ/%� %5ந)�ேத Cழியைன/
க,M�5 வ "?(தா! கள�. 21
க)பர(3 எ-%� க*�	ள� ப�ப�
ந)பர(3 நா�றிைச:� E6-எ)பர(த
ைப-க,மா� யாைன� பைகய*ேதா	 ேகாைதைய=
ெச-க, சிவ�ப��தா! நா*. 22
ேவர5ைக ப�ப�= Dைரபட!(3 ேவைள C�3
ஊரறியலாகா கிட(தனேவ-ேபா)�
�ைகயவ�?தா!/ ேகாைத �சிறியா! ேகாமா�
நைகய�ைலேவ� கா+�தினா! நா*. 23
ேசாழ
திற(தி*மி� த"யைவ ப��கா,* மாத!
இற(3 ப6�ெப)தா� ஏத�-உற(ைதய!ேகா�
த,ணார மா!ப�� தமி?ந! ெப�மாைன/
க,ணார/ காண/ கத0. 24

%தைல� ப�வ�ேத ேகாழி/ேகா மாைன
வ3ைவ ெப5ெக�றா� அ�ைன-அ3ேபா+
வ�ைள(தவா இ�5! வ�ய� கான� ெவ,ேத!�
3ல-%ந"! மாம�;6 அ�5. 25

Dட)ைலேவ� ேசாழ� த� பாடல� ஏறி�
பட!த(தா� ைப(ெதா6யா! காண�-ெதாட!9ைடய
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ந"! வைலய�� கய�ேபா� ப�ற7ேம
சாேலக வாய��ெதா5- க,. 26

அ�ைன:� ேகா�ெகா, டைல/%� அயலா��
எ�ைன அழி:Bெசா� ெசா�Fவ!-H,ண�ைலய
ெத-%,ட ேதைர ப*வழி� ப;ேட�யா�
தி,ேத! வளவ� திற�3. 27

அல-%தா!= ெச�ப�ய� ஆெடழி�ேதா	 ேநா/கி
வ�ல-கியா� ேவ,டா ெவன�A�-நல(ெதாைல(3
பP!ேம� ெகாள� உ�ற ேபைதய!/ ெக�வா+=ெசா�
ந"!ேம ெல7(த ெந��9. 28
நாெணா�பா� வா-க நலெனா�பா� உ	ெநகி?�ப/
காம�ேதா; கி	ள�/ெக� க,கவ�ற-யாம�
தி�தைல/ ெகா	ள�ய�� உ	ெள5�9 ேபால�
தி)த�� ேப�ெம� ெநBD. 29
ஊட� எனஒ�5 ேதா�றி அ��Qஉ�
Eட� இழ(ேத� ெகா6ய�னா+!-ந"ெட-கி�
பாைளய�� ேத� ெதா*/%� பா+9ன� ந"!நா;*/
காைளைய/ க,பைட:; ெப�5. 30

9லவ� 9ற/ெகா*�ப� 9�லி6� நா, நி�ப�
கலவ� கள�மய-கி/ காேண�-நிலவ�யசீ!
ம,ணாJB ெச-ேகா� வளவைன யான�த�ேறா
க,ணார/ க,டறியா வா5. 31

கனவ�A	 கா,ெகாடா க,M� கல(த
நனவ�A	 �னவ�ல/% நாM�-இனவ-க�
ெபா-ேகாத� ேபா7� 9காஅ!� ெப�மானா!
ெச-ேகா� வ*�ப*�ப= ெச�5. 32

க,டன உ,க, கல(தன ந�ெநBச�
த,ட� ப*வ தடெம�ேதா	-க,டா+
உலாஅ ம5கி� உைறR! வளவ�
ெகலாஅ �ைறகிட(த வா5. 33

எ�ெனBD� நாM நலA� இைவெய�லா�
ம�ன� 9ன�நாட� ெவளவ�னா�-எ�ேன
அரவக� அ�%லா+ ஆறி� ஒ� ற�ேறா
9ரவல! ெகா	J� ெபா�	. 34
ெத,ண "! ந5மல!�தா!= ெச�ன� இளவளவ�
ம,ணக- காவலேன ெய�பரா�-ம,ணக-
காவலேன யான/கா� காவாேனா! மாைலவா+/
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ேகாவல!வா+ ைவ�த %ழ�. 35

அைறபைற யாைன அல-%தா!/ கி	ள�
�ைறெச:� எ�பரா� ேதாழி-இைறய�ற(த
அ-ேகா� அண�வைளேய ெசா�லாேதா ம�றவ�
ெச�ேகா�ைம ெச(நி�ற வா5. 36

ந"	ந"ல� தா)வளவ� நி�ேமலா� ஆக0�
நாண "!ைம ய��றி நட�தியா�-ந"	நில�
க,த�ைம ெகா,டல�� காவ�) ந"!நா;*�
ெப,த�ைம இ�ைல ப�6. 37
ெச-கா� மடநாரா+ ெத�Aற(ைத ேசறிேய�
நி�கா�ேம� ைவ�ப� எ� ைகய�ர,*�-ந�பா�
கைர உறிBசி ம
� ப�ற7� காவ�)ந"! நாட�
%ைரயாேயா யாA�ற ேநா+. 38
வர/க,* நாணாேத வ�ைலயா� ெநBேச
மர/க,ேணா ம, ஆ	வா! க,ெண�-றிர/க,டா+
வா	 உ7ைவ ெவ�ெகா6யா� வ,9ன�ந"! நாட�ெக�
ேதா	 அ7வ� ேதா�ற� ெதா73. 39

ேபேயா ெப�(த, பன�வாடா+! ெப,ப�ற(தா
ேரேயா உன/கி- கிைற/%6க	-ந"ேயா
கள�ப*மா� யாைன/ க*மா�ேத!/ கி	ள�
அள�ய�ைட அ�ற� பா!� பா+. 40
நாம ெந*ேவ� நல-கி	ள� ேசாணா;*�
தாமைர:� ந"ல�� ைதவ(-தியாம�3
வ,ெடா�5 வ(த3 வார� பன�வாடா+
ப,ட�5 ப;6ன- கா�9. 41
தாைனெகா, ேடா *வ தாய��த� ெச-ேகா�ைம
ேசைன யறிய/ கிளேவேனா-யாைன
ப�6வ "D� வ,தட/ைக� ெப+த,தா!/ கி	ள�
ெந*வ "தி ேந!ப;ட ேபா3 42
காவ� உழவ! கள�தக�3� ேபா! ஏறி
நாவேலாஓ எ�றிைச/%� நாேளாைத-காவல�த�
ெகா�யாைன ேமலி�(3 E�றி ைச�தா� ேபாFேம
ந�யாைன/ ேகா/கி	ள� நா*. 43
மாைல வ�ைலபக!வா! கி	ள�/ கைள(தC=
சால மி%வேத! த�ைம�தா�-காைலேய
வ��பய�� வானக� ேபாFேம ேவ�வளவ�
ெபா�பா! உற(ைத அக�. 44
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ம(தர-/ கா�பா மண�வ�D� ேபாைலயா�
தி-க	 அத�ேகா! திலதமா எ-கM�
��5ந"! ைவய �73� நிழ�5ேம
ெகா�ற� ேபா!/ கி	ள� %ைட. 45
அ(தண! ஆெவா* ெபா�ெப�றா! நாவல!
ம(தர�ேபா� மா,ட கள�Q!(தா!-எ(ைத
இல-கிைலேவ� கி	ள� இேரவதிநா	 எ�ேனா
சில�ப�த� E6ழ(த வா5. 46

நி�ற"மி� ம�ன "! ெந�ந� திைறெகாண!(3
��த(த ம�ன! �6தா/க-இ�5(
தி�(த6 9,ணாகி= ெச<வ� இலேன
ெப�(த, உற(ைதயா! ேகா. 47
ெகா6மதி� பா+(தி�ற ேகா*� அரச!
�6ய�டறி� ேத+(த நக��-ப�6��9
ெபா�லாைம நாண�� 9ற-கைட நி�றேத
க�லா!ேதா; கி	ள� கள�5. 48

க=சி ஒ�கா� மிதியா ஒ�காலா�
த�3ந"!� த,MBைச தா�மிதியா�-ப��ைற:�
ஈழ� ஒ�கா� மிதியா வ�ேமந-
ேகாழிய!ேகா/ கி	ள� கள�5. 49

ப�றின� ஆ!�ப� ப�(3 வழி�படர
நா�றிைச:� ஓ6 ந)கதி�ப-ஆ�ற
அல-கல� ேப+மகள�! ஆட வ�ேம
இல-கிைலேவ� கி	ள� கள�5. 50

�6�தைல ெவ	ேளா;* Tைளெந+ யாக�
த6�த %ட!தி)யா ம;6-எ*�ெத*�3�
ேபஎ+ வ�ள/கய�� ெப�றி�ேத ெச�ப�ய�
ேசஎ+ ெபா�த கள�. 51
இ)ய� மகள�! இைலெஞமF	 ஈ�ற
வ) இள� ெச-கா� %ழவ�-அைரய�ரவ��
ஊம(தா ரா;ட உற-கி�ேற! ெச�ப�ய� த�
நாம�பா ரா;டாதா! நா*. 52
பா��ய
கா�பட-ெக� ற�ைன க6மைன ய��ெசறி�3
யா�பட-க ஓ6 அைட�தப�� மா/க*-ேகா�
ந�னல� காண/ கதவ� 3ைளெதா;டா!/
ெக�ைனெகா� ைக�மா றின�! 53
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வைளயவா+ ந",டேதா	 வா;கணா+ அ�ைன
இைளயளா+ T�தில	 ெகா�ேலா!-தைளயவ�?தா!
ம,ெகா,ட தாைன மற-கன�ேவ� மாறைன/
க,ெகா,* ேநா/க�எ� பா	. 54
ேகா;ெட-% >?Eட� ேகாமாைன/ Eடெவன
ேவ;டா-%= ெச�ெறவ� ெநBசறியா	 E;ேட
%5�C? பற�ப��த ேவ;*வ�ேபா� அ�ைன
ெவ5-E* காவ�ெகா,டா	. 55
கள�யாைன� ெத�ன� இள-ேகாெவ� ெற	ள��
பண�யாேர த�பா! இழ/க-அண�யாக-
ைகெதா7 ேதA� இழ/ேகா ந5மாவ��
ெகா+தள�! அ�ன நிற�. 56
வ7வ�� எ� வ "தி:	 மாற� வ�-கா�
ெதா7ேதைன� ேதா	நல�- ெகா,டா�-இமி?திைர/
கா!/கட� ெகா�ைகயா! காவலA( தாேனயா�
யா!/கி*ேகா Cச� இன�. 57
தாேன� தன�/%ைட/ காவலனா� கா�ப30�
வாேன�ற ைவயக� எ�லாமா�-யாேனா
எள�ேய� ஓ! ெப,பாேல� ஈ!(த,தா! மாற�
அள�யாேன� அ�ெற�பா! ஆ!. 58
ம�Aய�! காத� தனதான அ<0ய��	
எ�Aய��� எ,ண� ப*மாய��-எ�Aய�!/ேக
சீெரா7% ெச-ேகா� ெசழிய�ேக த/கேதா
ந"ெரா7க� பாெலா7கா வா5. 59

9%வா!/ கிட-ெகாடா ேபா3வா!/ ெகா�கா
ந%வாைர நாண� மைறயா-இ%கைரய��
ஏமா� ப�ைணேபால நி�றேத Eடலா!
ேகாமா�ப�� ெச�றெவ� ெநBD. 60
கள�யாைன� ெத�ன� கனவ��வ( ெத�ைன
அள�யா� அள��பாேன ேபா�றா� - ெதள�யாேத
ெச-கா(த	 ெம�வ�ரலா� ேச/ைக தடவ(ேத�
எ�கா,ேப� எ� அலா� யா�. 61

கனைவ நனெவ� ெறதி!வ�ழி/%� காM�
நனவ�� எதி!வ�ழி/க நாM�-9ைனய�ழா+
எ�க, இைவயானா� எ<வாேற மாமாற�
த,க, அ�	ெப5மா தா�. 62

தைளயவ�7� C-ேகாைத� தாயேர ஆவ�
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கைளய�A� எ� ைகதிற(3 கா;ேட�-வைளெகா*ேபா�
வ�க,ண� வா	மாற� மா�யாைன த�Aட�வ(
ெத�க, 9%(தா� இரா. 63
ஓரா�ற� எ,க, இைமெபா�(த அ(நிைலேய
Eரா!ேவ� மாற� எ� ைக�ப�ற-வாரா
நனெவ� ெற7(தி�(ேத� ந�வ�ைனெயா� றி�ேல�
கன0� இழ(தி�(த வா5. 64

கா!ந5 ந"ல- க6/கய�3 ைவகF�
ந"!நிைல நி�ற தவ-ெகாேலா E!Hைனேவலி
வ,6�/க ந/கதா! வாமா� வ7தியா�
ெகா,6�/க� ெப�ற %ண�. 65
அறிவாரா! யாெமா�நா; ெப,6ேர மாக=
ெசறிவா! தைலேம� நட(3-மறிதிைர
மாட �)BD� ம3ைரயா! ேகாமாைன/
Eட ெவா�நா; ெபற. 66
ைகய தவ�கடF	 ச-கமா� C,ட30�
ெச+யச- கீ�ற ெச7��தா� ெம+ய30�
ம�ெபா� ேவ�மாற� வா!ெபாதிய�� ச(தனமா�
எ�ெபறா வா*� எ�ேதா	. 67
இ�ப�யP�5 இ;ட எறிகதி! நி�தில�
ெகா�ைகேய ய�ல ப*வ3-ெகா�ைக/
%�திேவ� மாற� %ள�!சா( தகல�
க�தியா!க,M� ப*�. 68
ெகா6பா6� ேத!பா6/ ெகா+த,தா! மாற�
�6பா6 ��தார� பா6�-ெதா6:ல/ைக
ைக�மைனய�� ஓ=ச� ெப5ெவேனா? யாA� ஓ!
அ�மைன/ காவ� உேள�. 69

எ�ைன உைரய� எ� ேப�ைரய� ஊ�ைரய�
அ�ைன:� இ�ன	 என0ைரய� ப��ைன:(
த,படா யாைன� தமி?ந! ெப�மா�ெக�
க,படாவாேற :ைர. 70
மாற*ேபா! ம�ன! மதி/%ைட:� ெச-ேகாF�
Eறி*வா+ ந"ேயா %ள�!வாடா+! ேசாற*வா!
ஆர�தா� த"T;*� அ�ெபாதிய�� ேகாமா�ெக�
வார�தா� ேதா�ேற� வைள. 71
36ய6� ேதா�ெசவ� G-%ைக நா�வா+�
ப�6ேயயா� நி�ைன ய�ர�ப�-க6கம?தா!=
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ேசேலக வ,ணெனா* ேச) 9%தFெமB
சாேலக� சார நாட. 72
எலாஅ மட�ப�6ேய ெய-Eட� ேகாமா�
9லாஅ� ெந*ந�ேவ� மாற�-உலாஅ-கா�
ைபய நட/க0( ேத�றாயா� நி�ெப,ைம
ஐய� ப*வ 3ைட�3. 73

ேபாரக�3� பா:மா பாயா3 பாயமா
ஊரக�3 ெம�ல நடவாேயா-E!ேவ�
மதிெவ- கள�யாைன மாற� த� மா!ப-
கதவ-ெகா, 6யா�( ெதாழ. 74
ஆ*ேகா >*ேகா ஐதா/ கல(3ெகா,*
ஏ*ேகா டாக எ73ேகா-ந"*
9னவ;ட� C(ெத)ய� ெபா�ேற! வ7தி
கனவ;ட- கா�%ைட(த ந"5. 75

ப�ண�கிட( தா!/%� ப�ற(தநா;ேபால
அண�ய�ைழ அBச வ�மா�-மண�யாைன
மாற� வ7தி மணவா ம�	மாைல=
சீறிேயா! வாைட சின(3. 76

வா)ய ெப,ைண வ�%��ைப வா+�தனேபா�
ஏ)ய ஆய�A� எ�ெச+:�-E)ய
ேகா;டாைன� ெத�ன� %ள�!சா( தண�யகல-
ேகா;*ம, ெகா	ளா �ைல. 77

நாணா/கா� ெப,ைம நல� அழி:� ��ன��5
காணா/கா� ைகவைள:B ேசா�மா�-காேண� நா�
வ,* எ<வ( த"!தா! வயமா� வ7திைய/
க,* எ<வ( த"!வேதா! ஆ5. 78

மாணா!/ கட(த மறெவ�ேபா! மாறைன/
காணா/கா� ஆய�ர�� ெசா�Fேவ�-க,ட/கா�
Cணாக( தாெவ�5 9�ல� ெப5ேவேனா
நாேணா *ட�ப�ற(த நா�. 79

ெச+யா! என�A( தம!ெச+வ ெர�ABெசா�
ெம+யாத� க,ேட� வ�ள-கிழா+!-ைகயா!
வ)வைள நி�றன ைவையயா! ேகாமா�
9)வைள ேபா(திய�ப/ ேக;*. 80
உ%வா+ நில�த 3ய!மண�ேம� ஏறி
ந%வா+�� த"�றைச(த ச-க�-9%வா�
திைரவர0 பா!�தி�/%( ெத�ெகா�ைக/ ேகாமா�
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உைரவர0 பா!�தி�/%� ெநBD. 81
Eட� ெப�மாைன/ Eடலா! ேகாமாைன/
Eட� ெப5வேன� E* எ�5-Eட�
இைழ�பா	ேபா� கா;6 இைழயா தி�/%�
ப�ைழ�ப�� ப�ைழபா/ கறி(3. 82

%ட�3 வ�ள/ேகேபா� ெகா�ப�னா! காம�
9ற�படா C(தா! வ7தி-9ற�ப6�
ஆ9% மாைல அண�மைலய�� த"ேயேபா�
நாடறி ெகளைவ த��. 83
ஏ�ப/ %ைட(தா6� ஏDவ! அ�லா/கா�
மா�றி ய��(தா	 என0ைர�ப!-ேவ�க,ணா+!
ெகா�யாைன மாற� %ள�!9ன� ைவையந"!
எ�லா� என/ேகா! இட!. 84
யா� ஊட� தா� உண!�த யா� உணரா வ�;டத�ப��
தா� ஊட யாAண!�த� தா� உணரா�-ேத� ஊ5
ெகா+தா! வ7தி %ள�!சா( தண�யகல�
எ+தா திரா/கழி(த வா5. 85

9�லாதா! வ�ேல 9ல!ெக�ப! 9�லினா!
நி�லா ய�ரேவ ெந6ெத�ப!-ந�ல
வ�ராமல!� தா!மாற� ெவ,சா( தகல�
இராவள�� ப;ட தி3. 86

பா!ப*ப ெச�ெபா� பதிப*ப ��தமி?W�
ந"!ப*ப ெவ,ச-%� நி�தில��-சார�
மைலப*ப யாைன வயமாற� E!ேவ�
தைலப*ப தா!ேவ(த! மா!9. 87
ந(தி� இளBசிைன:� 9�ைன/ %வ�ெமா;*�
ப(த! இள-க�கி� பாைள:�-சி(தி�
திக?��த� ேபா�ேறா�5� ெச�ம�ேற ெத�ன�
நைக��த ெவ,%ைடயா� நா*. 88
ைம(தேரா X6 மகள�! திமி!(தி;ட
%-%ம ஈBசா(தி� ேசா5ழ/கி-எ-%�
த*மாற� ஆகிய த�ைம�ேத ெத�ன�
ெந*மாட/ Eட� அக�. 89
மட-கா மய��ஊ!தி ைம(தைன நாJ�
கட�ப�C/ ெகா,ேட�தி அ�றா�-ெதாட-கம�	
நி�றில-% ெவ�றி நிைரகதி!ேவ� மாறைன
இ� தமிழா� யா�பா*� பா;*. 90
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ெச-க, ெந6யா�ேம� ேத!வ�ைசய� ஏ�றியC�
ைப-க,ெவ	 ஏ�றா�பா� க,ட�றா�-எ-%�
�6ம�ன! >6யC ெமா+�மல!�தா! மாற�
அ6மிைசேய காண� ப*�. 91
E(த�மா ெகா�5 %டமா6/ ேகாவலானா+�
C(ெதா6ைய� 9�கிய ஞா�5,டா�-யா-ெகாள��தா+
ெத�னவேன ேத!ேவ(ேத ேத5ந"!/ Eடலா!
ம�னவேன மா!ப�� ம5. 92

க,ண! கதவ( திறமி� கள�ெறா*ேத!
ப,ணா! நைட� 9ரவ� ப,வ�*மி�-ந,ணாத"!
ேத!ேவ(த� ெத�ன� தி�0� திராடநா	
ேபா!ேவ(த� Cச� இல�. 93

நிைறமதிேபா� யாைனேம� ந"ல�தா! மாற�
%ைடேதா�ற ஞால� தரச!-திைறெகா	
இைறேயா எனவ( திட�ெப5த� இ�றி
�ைறேயா என நி�றா! ெமா+�3. 94

நிைரகதி!ேவ� மாறைன ேந!நி�றா! யாைன�
9ைரைச யறநிமி!(3 ெபா-கா-அரச!த�
����னா வ "?(தா! �6க	 உைத�தமா�
ெபா�Aைரக� ேபா�ற %ள�9. 95
அ�மண� ஐ(தைல யாடரவ� வான�3
உ�ேம�ைற அBசி ஒள�/%�-ெச�மி%ேதா;
ெச-க,மா மாற� சினேவ� கன0ேம
அ-க,மா ஞால� தரD. 96
ேநமி நிமி!ேதா	 நில0தா!� ெத�னவ�
காம! ெந*-%ைட/ காவல� ஆைணயா�
ஏம மண��C, இைமயா! தி�(த6
Cமி மிதியா� ெபா�	. 97
ெச�ெவ- கதி!ேவ� சினெவ�ேபா! மாற�
உ�மி� இ6�ரD ஆ!�ப-அர0ற?(3
ஆமா உகJ� அண�வைரய�� அ�9ற�ேபா+
ேவமா� வய�ெற)ய ேவ(3. 98

ம��Cசி யாக மற-கன�ேவ� ம�ன!
உ��த% மா!ேபாைல யாக� - தி��த/க
ைவயக ெம�லா� எமெத� ெற73ேம
ெமா+ய�ைலேவ� மாற� கள�5. 99
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உ�வ�தா!� ெத�னவ� ஓ-%எழி� ேவழ�
தி�ேகா*B ெச+ெதாழி� ேவறா�ேத)�-ஒ�ேகா*
ேவ�றா! அகல� உ7ேம ெயா�ேகா*
மா�றா! மதி�திற/% மா�. 100

ேதா�ற� மைலகட� ஓைச 9ய�கடாஅ�
கா�றி� நிமி!(த ெசலவ��றா+/-E�5�
%றிெயதி!�ைப/ ெகா	J� தைகைம�ேத ெய-ேகா�
எறிகதி!ேவ� மாற� கள�5. 101

அ*மதி� பாய அழி(தன ேகா;ைட�
ப�6�� பழகதழி� நாண�-�6:ைட
ம�ன! %டரா� மைற/%ேம ெச-கன�ேவ�
ெத�னவ! ேகாமா� கள�5. 102

ெவ�வ� ெவBசம�3 ேவலில-க வ "?(தா!
9�வ �)0க, டBசி-ந)ெவKஇ=
ேச;கண��தா+ நி�றைழ/%B ெச�ம�ேற ெத�னவ�
வா;கண��தா+ வ "?(தா! கள�. 103
ஏைனய ெப,6! எ)T?க/ க,*த�
தாைனயா� க,9ைத�தா� தா!வ7தி-யாைன:�
9�லா! ப�69ல�ப� த�க, 9ைத�ேத
ப�யாைன அ;ட கள�3. 104

வாைக வனமாைல >6 அரDைற:�
ஓைக உய!மாட� 3	ள��(3-Eைக
ப*ேப+/%� பா;டய�� ப,ப��ேற ெத�ன�
வ�*மா�ற- ெகா	ளாதா! நா*. 105
பைறநிைற ெகா�யாைன� பBசவ!/%� பா-கா+�
திைற�ைறய�� உ+யாதா! ேதய�-�ைற�ைறய��
ஆ�ேபா+ அ)ைவய! ேபா+ ஆடவ!ேபா+ ஆ+ ஈ�ற
ஈ�ேப+ உைற:� இட�. 106
ெகா6�தைல�தா!� ெத�னவ� ேதா�றா�ேபா� நி�றா�
ம6�தவா+ D;6ய ைகயா�-ப�6�தேவ�
க,ேநரா ஓ=சி/ கள�றைணயா/ க,ப*�த
ம,ேணரா ம�னைர/ க,*. 107
ெதாழி�ேதா�றா� பாலகைன ��ன�ற"இ� ப��ன��5
அழலிைலேவ� கா+�தினா! ெப,6!-கழலைட(3
ம,ண�ர�த ெல�ப வய-%தா! மாமாற�
க,ண�ர�த( த"!/% ம�(3. 108

இ�-கள� ெறா�5 மட�ப�6 சார�
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இல-க�வ� ந"ரா� ெறள�/%� - நல-கிள!ேவ�
3�ன�� ேபா!/ேகாைத ெதாடாஅ�ெச�/கி�
ம�ன� மதிலாய ெவ�5. 109 
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�� ப�றி:-
��ெதா�ளாய	ர� எ�ப� தமி� இல�கிய�தி� ெதாைக �� வைகைய� 
ேச� த �லா!�. இ �லி� பாட�கைள# பா$ய %லவ� யாெர�ப� 
ெத&யவ	�ைல.

��ெதா�ளாய	ர� ேசர, ேசாழ, பா($ய ம�ன�க� ம*� பாட#ப+ட 
பாட�க� அட-கிய ��. ஒ/ெவா0 ம�னைர# ப1றி3� ெதா�ளாய	ர� 
பாட�க� வ 4த� இர(டாய	ர�� எ5�6 பாட�க� அட-கிய ெதா!#% 
என� க0த#ப7கி�ற�. இ �� �5ைம3� கிைட�கவ	�ைல.

ப�லா(7க8�! ��ன� %ற�திர+7 ஆசி&ய� �1ெறா�ப� பா�கைள 
ம+7� த� ெதாைக �லி� திர+$ ைவ���ளா�. அைவ கட:� 
வா��தாக ஒ�6�, ேசரைன# ப1றி இ0ப�திர(7�, ேசாழைன# ப1றி 
இ0ப�ெதா�ப��, பா($யைன# ப1றி ஐ�ப�தா6� சிைத த நிைலய	� 
ஒ�6மாக� காண#ப7கி�றன. இைவ அைன��� ெவ(பா�களா!�.

>ேவ த�கள?� நா7, அர(, பைட� சிற#%, ேபா��திற�, வ 4ர�, ஈைக 
�தலான அ&ய ெசAதிக� இ �லி� இட�ெப6கி�றன.  

   

*********

ஜ	வா �தகாலய� வழ����� உலக� 
இ த இைணயதள�தி�,500 �!� ேம1ப+ட ��க� மி� 
��களா�க#ப+7இலவசமாக வைலய	ற�!மா6 ைவ�க#ப+7�ள�. 

அைன��� இலவசமாக கிைட�!�. க+டண� ஏ�� 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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