
நளெவ�பா

     இ��ைல இய�றிய �கேழ�தி� �லவ� ெதா�ைட நா��� 
ெபா�வ�ைள�த கள�� ேல ேதா�றியவ�. பா�!யனாகிய 
வர$ண&'$� ெப () அ��ைடயவராக அவ� அைவய�+ 
வ ,�றி-�தா�. பா�!யன.� மக0'$ ஆசி யராக3) வ�ள4கினா�. அவ5 
ேசாழ ம�னான $ேலா�(4கைன மண'க3), அவ5 ேவ��ேகாள.�ப! 
இவ-) ேசாழன.� அைவ'$6 ெச�றா�. அ4ேக இவ-'$) ேசாழன.� 
ஆசி ய� ஒ�ட'8�த-'$) பைகைம9) மனமா:பா�) உ�டாகி 
நா0'$ நா5 ெப-கி வரலாய��:. இவ�க0'கிைடேய நைடெப�ற 
பலவா'$வாத4க0'$6 சா�றாக பல பாட+க5 உ5ளன. இத� 
ெபா-�� இவ� பல ெகா�ைமக0'$) உ5ளானா�. <!வ�+ 
�லவ�கள.ைடேய சமாதான) ஏ�ப�டதாக� ெத கிற(. ஒ�ட'8�த ட) 
மா:பா� நிலவ�ய கால�தி+, இவ� சில கால) ம50வநா�ைட6 ேச��த 
ச�திர� >வ�'கி எ�&) $:நில ம�னன.� ஆதரவ�+ வா@�( வ�தா�. 
அ�த நாள.+ அவ� வ�-�ப�ப! இவ� இய�றியேத இ�த நளெவ�பா 
எ�&) �+ ஆ$).
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�கேழ�தி� �லவ�இய�றிய
நளெவ�பா

    

பாய�ர�
கட	
 வண�க�

வ�நாயக�
ேநச� இத�	ர நிலவலய� தா�� நள�
மா ச�த�	ற வ���ைணயா� - ஈச�
க�யான ன�தா� க�� க! "#ட
க�யான ன�தா� கழ&. 1

ந�மா�வா� வண�க�
ேநச� இத�	ர நிலவலய� தா��நள�
மாச�த� 	ற வ���ைணயா� - ேபச�ய
மாமகி!மா ற� கழா� வ#தமி!ேவ த�வ(��த
மாமகி!மா ற�தா) மல�. 2
தி�மா� வண�க�
ஆதி� தன+,ேகால� ஆனா� அ.யவ/கா0
ேசாதி� தி��1ண(& ேதா�றினா� - ேவத�தி�
2�ன+�றா� ேவழ� 2தேல என அைழ4ப
எ�ென�றா� எ�க6 கிைற. 3

சிவெப�மா�
கலாப மய(லி��த பாக�தா� க�ைக
உலா8 சைடேம& உைற9� - நிலாைவ
வழியவா�� தால�ன மாந:/றா� நாக�
கழியவா�� தா�நம,ேகா� கா4 . 4
��க� ப�ரா�
ந:ல ெந;�ெகா#< ெந/றி நிழ&நாறி,
காைல இ�)சீ,�� கா>கதி�ேபா& - ேசாைல
மண(�ேதாைக ேம&ேதா�றி மா,கட&?� ெவ�ேறா�
அண(0ேச வ.ெய� அர#. 5
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அைவயட�க�
ெவ�த@க# ேவழ�ைத ேவ�, கமல�தி�
த��வ(னா& க6ட0 சைமவெதா,�� - ைப�ெதாைடய(&
ேத�பா;� தா� நள�ற� ெத>வ� தி�,கைதைய
யா�பாட& உ/ற இ�. 6

�லாசி ய�
பாரா� நிடத பதிநள�சீ� ெவ#பாவா&
ேபரா�  கேழ�தி ேபசினா� - தாரா�
ெசழியைன9� ெச�ன+ைய9� ேசர� திைறெகா)
ெமாழிய(� Aைவேய 2தி���. 7

1. !ய�வர கா"ட�
1. �� வரலா#
த�ம� வன%தி� இ�'த(
பா#டவ�� 2�ேதா�ற& பா�2B�� ேதா/ெறா�நா)
ஆ#டைகேய 1�வனா>0 ெச�றவன+ - ேவ#ட
ம@�தா� இ��தாைன ம#ெணா;� ேபா> மாள4
ெபா@�தா� இ��தா�  ல���. 8

த�மைன ம�ன� பல� ெச�# க"ட(
நா6.�க# வா!ைவ� �ற��ேபா> நா�மைறேயா�
ஈ6ட�க) ?ழ இ��தாைன, - கா6.&
ெப��தைகைய, க#டா�க) ேபெரழி&ேதா) ேவ�த�
வ��தைகய� எ&ேலா�� வ��. 9

த�மன)ட� ேவதவ�யாச� எ�,� �ன)வ� வ'த(
ெகா/றேவ& தாைன, ��நாட� பாலைண�தா�
எ/@ந:� ஞால� தி�)ந:�க - 2/@�
வழி2ைறேய வ�த மைறெய&லா� த�தா�
ெமாழி2ைறேய ேகா�த 2ன+. 10
த�ம� �ன)வைர� ேபா-#த�
மைற2த&வ ந:ய(�ேக வ�த�ள4 ெப/ேற�
ப(றவ(4 ெப���யர� எ&லா� - அறேவ
ப(ைழ�ேத�யா� எ�றான4 ேபராழி யாைன
அைழ�ேதவ& ெகா#ட அரA. 11
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வ�'திய( ஏேனா?
ெம>�தி�வ� �/றாD� ெவ>��ய� வ��/றாD�
ஒ�தி�,�� உ)ள� �ரேவாேன - சி�த�
வ��தியவா எ�ென�றா� மாமைறயா& உ)ள�
தி��தியவா ெம>�தவ�ேதா� ேத���. 12

எ�ப� கய�ைல ெச�றா�
அ�ெபா/ கய(ைல,ேக ஆக� தரவண(வா�
த�ெபா/ பைட,�� தமியனா - எ�ப(ைய2�
ேபா,கிேன� எ�@ைர�தா� "தல��� மFதல���
வா,கிேன� இ&லாத ம�. 13

ேதாள�ேறா (ைண
கா#டா வன�த:, கட8Gண, ைக,கைணயா&
ந:#ட 2கி&த;�� நி�றா/� - மF#டமர�
தாள+ர#;� ேநாவ� தன+�தன+ேய ஓ.யநா)
ேதாள+ர#;� அ�ேறா �ைண. 14

காரண� யாேதா?
ேபரரA� எ�க) ெப��தி�8� ைகவ(6;0
ேச�வ�ய ெவ�கான� ேச�த/�, - காரண�தா�
யாேதாவ4 பாெவ�றா� எ�@�த� ெவ#�ைட,கீ!�
த:ேதாவ4 பா�கா�த ேச>. 15

ம�ன��1 இய�ேப
ேக.& வ(B0ெச&வ� ேகெட>� ?தாட&
ஏடவ(!தா� ம�ன�,� இய&ேபகா# - வா.,
கல�கைலந: எ�@ைர�தா� காம�8 நாட/�
இல�கைலJ& மா�ப� எ;��. 16

ேவ# எவ�� உளேரா?
க#ண(ழ�� மாய, கவறா., காவல�த�
ம#ண(ழ�� ேபா�� வன�ந#ண( - வ(#ண(ழ�த
மி�ேபாD� J&மா�பா ேமதின+ய(& ேவ@#ேடா
எ�ேபா& உழ�தா� இட�. 17
�ன)வ� நளச த� 3#த�
ேசமேவ& ம�னK,�0 ெச4 வா� ெச�தன+,ேகா�
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நாமேவ& காைள நளென�பா� - யாம�
ெதாலியாழி ைவய� ஒ��கிழ4ப4 ப#;
கலியா� வ(ைள�த கைத. 18
2. காத� ப�ற'த(
நிடதநா456 சிற�7
காம� கய& ரழ, காவ( 2ைகெநகிழ�
தாமைரய(� ெச�ேத� தைளயவ(ழ4 - "மட�ைத
த�னா6ட� ேபாD� தைகைம�ேத சாகரL?!
ந�னா6.� 2�னா6;� நா;. 19

மாவ�'த நக�6 சிற�7
ேகாைத மடவா�த� ெகா�ைக மிைச�திமி��த
சீத, களப0 ெசBLேச/றா& - வ :திவா>
மான, க�வB,�� மாவ(�த� எ�பேதா�
ஞான, கைலவா! நக�. 20
மாட8கள)� சிற�7
நி�@  ய& வான� ெபாழி�த ெந;�தாைர
எ�@ மகி!கமB� எ�பரா& - ெத�ற&
அல���� ெகா.மாட� தாய(ைழயா� ஐ�பா&
 ல����  ைகவா�  ���. 21

ம�கள)� சிற�7
ெவLசிைலேய ேகா;வன ெம��ழேல ேசா�வன
அLசில�ேப வா>வ(6 டர/@வன - கLச�
கல��வன மாள+ைகேம& கா�ைகயா� க#ேண
வ(ல��வன ெம>�ெநறிைய வ(6;. 22

கா�லா�மி�ைல! இ�லா�� இ�ைல!

ெத�வனJ& எ�@� ெத�யா தன8�
வ�வைளயா� த�க) ம��ேக - ஒ�ெபாB��
இ&லா தன8� இரேவ இக!�ெதவ��
க&லா தன8� கர8. 23

ஒ�7ைமயா� நகர�
மாமKJ& வாழ வ�ச� திர� Aவ�,கி
தாமைரயா) ைவ�� தட�ேதாளா� - காம�"�
தாரா� 2ரைணநக� தாென�@ சா/றலா�
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பாராG� ேவ�த� பதி. 24
ம�ன� நள� சிற�7
ஓடாத தாைன நளென� @ள�ஒ�வ�
பNடா�� ெச&வ4 ெபைடவ#ேடா -Oடா
2��ைடய மாத� 2ைலநைன,�� த#தா�
அ��ைடயா� ெவ#�ைடயா� ஆ��. 25

நளன)� ெச8ேகா�
சீத மதி,�ைட,கீ!0 ெச�ைம அற� கிட4ப�
தாதவ(!"� தாரா� தன+, கா�தா� - மாத�
அ�	6;� ைப�கிள+9� ஆட/ ப����
ஒ�	6.& வாழ உல�. 26

நள� :;ேசாைல ெச�ற(
வா��வைள, ைகயா� வதன மதி"�த
"��வைள, கா6.ைடேய ேபாய(னா� - ேத��வைள�
ேதனா. வ#; சிற�ல���� ந:�நாட�
"னா.0 ேசாைல  க. 27
இளேவன)<� வ'த(
ெவ�றி மதேவட� வ(&ெல;4ப வ :திெயலா�
ெத�ற& ம�ந:� ெதள+��வர - நி�ற
தளேவன+& மFதல�� தா!வைர?! நாட/�
இளேவன+& வ�த ெததி�. 28
7=தியவ�%த :'ேத�
ேத�� �கைள� தி��திைழயா� "��ழலி�
ேவ��  ன&நைன4ப ேவயைட�தா� - கா�வ#;
ெதா,கி��தா லி��ழD� 1�கி�)ெவ> ேயா/ெகா��கி4
 ,கி��தா& அ�ன ெபாழி&. 29

ேசாைலய�� அ�ன�7
 ேதா�#த�
ந:ண(ற�தா/ ேசாைல நிற�ெபயர ந:.யத�
தாண(ற�தா/ ெபா>ைக� தல�சிவ4ப - மாண(ற�தா�
2�ன4 ) ேதா�@� 2ள�� தைலைவ��
அ�ன4 ) ேதா�றி/ேற ஆ��. 30

ப�>%( வா ேபதா?!

 Noolulagam / www.noolulagam.com / Page 6 of 70 

 Nala Venba 

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


ேபைத மடவ�ன� த�ைன4 ப(ைழயாம&
ேமதி, �லேவறி ெம�க��ைப, - ேகாதி,
க.���தா� 2��மிB� க�ைகந:� நாட�
ப(.���தா எ�றா� ெபய���. 31

ப�>%( வ�த�
நா.மட வ�ன�ைத ந&ல மய(/�ழா�
ஓ. வைள,கி�ற ெதா4பேவ - ந:.யந&
ைப�	�த& வ&லிய�க) ப/றி, ெகா;ேபா��
த�ேகாவ(� 2�ைவ�தா� தா!��. 32

வ�%த�� கல�க��
அ�ன� தைன4ப(.�த� காய(ைழயா� ெகா#;ேபா>
ம�ன� தி�2�ன� ைவ�தDேம-அ�ன�
மல�கி/ேற த�Kைடய வா�கிைளைய� ேத.,
கல�கி/ேற ம�னவைன, க#;. 33

அ;சாேத அ�னேம!

அLச& மடவனேம உ�ற� அண(நைட9�
வLசி யைனயா� மண(நைட9� - வ(Lசிய�
காண4 ப(.�த�கா#எ�றா� கள+வ#;
மாண4 ப(.�ததா� ம�. 34

த5மா-ற� ந@81த�
ெச>ய கமல� தி�ைவ நிகரான
ைதய& ப(.�த தன+ய�ன� - ெவ>ய
அ;மா/ற� இ&லா அரச�ெசா& ேக6;�
த;மா/ற� த:��தேத தா�. 35

அ�ன� தமய'திய�� சிற�7ைர%தைம
திைச2க�த ெவ#கவ(ைத� ேத�ேவ�ேத! உ�ற�
இைச2க�த ேதாG,� இைசவா) - வைசய(&
தைமய�தி எ�ேறா�� ைதயலா) ெம�ேறா)
அைமய�தி எ�ேறா� அண��. 36

யாவ� மகேளா?
அ�ன� ெமாழி�த ெமாழி கா 2� ,�,
க�ன+ மன,ேகாய(& ைக,ெகா)ள0-ெசா�னமய(&
ஆ�மட�ைத எ�றா� அன�க� சிைலவைள4ப4
பா�மட�ைத ேகாமா� பைத��. 37
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வ�த��ப� மக

எBவ;ேதா) ம�னா இல�கிைழேயா� 1#ட,
ெகாBPதிய(/ சா>�த �வைள - உBந�
மைடமிதி4ப� ேத�பா9� மாெடாலிந:� நாட�
ெகாைடவ(த�4ப� ெப/றேதா� ெகா� . 38
ஆB� ெப" அர!
நா/�ண2� நா/பைடயா ஐ� லK� ந&லைம0ச�
ஆ�,�� சில�ேப அண(2ரசா - ேவ/பைட9�
வாGேம க#ணா வதன மதி,�ைட,கீ!
ஆGேம ெப#ைம அரA. 39
�7ர8க
 7ல�7�
ேமா6.ள� ெகா�ைக 2.ய0 Aம�ேதற
மா6டா திைடெய�@ வா>வ(6; - நா6ேட�
அல� வா� ேகாைத அ.ய(ைணய(& வ :!��
 ல� மா� J ர�க) "#;. 40

Cட81� இைட
எ�@� Pட�� இைடெய�ப ஏBல��
நி�ற கவ(ைக நிழ&ேவ�ேத - ஒ�றி
அ@கா& சி@பறைவ அLசிறகா& வ :A�
சி@கா/@, கா/றா� ேத>��. 41

மல�வாள) த@45� இைட
ெச�ேத� ெமாழியா) ெசறியளக ப�திய(�கீ!
இ�� 2றிெய� றிய� வா� - வ�ெத�@�
"வாள+ ேவ�த� ெபா�ெவL சிைலசா��தி
ஏவாள+ த:6;� இட�. 42

நள� தமய'திபா� காத� ெகா"ட(
அ�னேம ந:9ைர�த அ�ன�ைத எ�னாவ(
உ�னேவ ேசா�� உன,கவேளா - ெட�ன
அைடெவ�றா� ம/ற�த அ�ன�ைத 2�ேன
நைடெவ�றா) த�பா& நய��. 43

நைடக-க6 ெச�ேறா�
"மைனவா> வா!கி�ற  6�ல�க) யாமவ)த�
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மாமைனவா> வாB� மய(/�ல�க) - காம�
பைடக/பா� வ�தைட�தா� ைப�ெதா.யா) பாத
நைடக/பா� வ�தைட�ேத� யா�. 44

வாDைடய( எ� வா�	
இ/ற� ெநLச� எB�த தி��காத&
அ/ற� மான� அழி�த�நா# - ம/றின+9�
வா9ைடய ெத�Kைடய வா!ெவ�றா� ெவ�காம�
த:9ைடய ெநLAைடயா� ேத���. 45

3. அ�ன� வ�5 E(
அ�ன� நள,�1 ஆ#த� 3றி% தமய'திபா� ெச�ற(
வ :ம� தி�மட�ைத ெம�2ைலைய உ�Kைடய
வாம ெந;� ய�ேத ைவ�வ(4ேப� - ேசம
ெந;��ைடயா> எ�@ைர�� ந:�கியேத அ�ன�
ஒ;�கிைடயா) த�பா& உய���. 46

நளன( வ�ரக தாப�
இQவளவ(/ ெச&D�ெகா& இQவளவ(/ காR�ெகா&
இQவளவ(/ காத& இய� �ெகா& - இQவளவ(&
மFG�ெகா& எ�@ைரயா வ(�மினா� 2�மத�நி�
றாG�ெகா& யாைன அரA. 47
ஆவ� உ�கி அழி'தா�
ேசவ& �ய(/ெபைட,�4 ேபA� சி@�ர&ேக6;
ஆவ( உ�கி அழி�தி6டா� - "வ(�
இைடய�ன� ெச�கா& இளவ�ன� ெசா�ன
நைடய�ன� த�பா& நய��. 48

உ
ள� கல8கினா�
அ�ன 2ைர�த �ய(D, கலAவா�
ெம�மய(&த� ேதாைக வ(��தாட - 2�னதைன,
க#டா/றா �)ள� கல�கினா� காமேநா>
ெகா#டா�,கி த�ேறா �ண�. 49

ெகா>கைள அைழ%தா�
வாரண(9� ெகா�ைக மடவா� Pட�கிைட,�4
ேப�வைம யாக4 ப(ற��ைடயN� - வாS�
ெகா.யா� என0ெச�ைக 	4ப(னா� ெநLச�

 Noolulagam / www.noolulagam.com / Page 9 of 70 

 Nala Venba 

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


�.யா ெந.�ய(ரா0 ேசா���. 50

காமவ�டா? ஆேறேனா?
ெகா�ைக இளந:ரா& �ள+��தஇளL ெசா/க��பா&
ெபா��Aழி எ�K� "�தட�தி& - ம�ைகந@�
ெகா>தாம வாச, �ழ&நிழ/கீ! ஆேறேனா
ெவ>தாம, காம வ(டா>. 51

தமய'தி அ�ன%ைத ேநா�கி வ�னாவ�ய(
ம�ன� வ(;�த வ.வ(& திக!கி�ற
அ�ன�ேபா>, க�ன+ அ�கைணய - ந�KதD�
த�னாட& வ(6;� தன+ய(டLேச�� தா�கதைன
எ�னாட& ெசா&ெல�றா) ஈ��. 52

அ�ன� நள� சிற�7ைர%த�
ெச�மன�தா� த#ணள+யா� ெச�ேகாலா� ம�ைகய�க)
த�மன�ைத வா��� தட�ேதாளா� - ெம>�ைம
நளென�பா� ேமன+ல��� நான+ல��� மி,கா�
உளென�பா� ேவ�த� உன,�. 53

ேத� ேவ'த� ஒ�பேரா?
அற�கிட�த ெநLA� அ�ெளாB� க#R�
மற�கிட�த தி#ேதா) வலி9� - நிற�கிட�த
ெச�க#மா& அ&லேன& ேத�ேவ�த� ஒ4பேரா
அ�க#மா ஞால� தவ/�. 54

தமய'தி நள�பா� ெகா"ட காத� திற�
 )ள+� ெமாழிய(ெனா; "வாள+ த�Kைடய
உ)ள� கவர ஒள+ய(ழ�த - ெவ)ைள
மதிய(��த தாெம�ன வா>�தி��தா) வ#.�
ெபாதிய(��த ெம&ேலாதி4 ெபா�. 55

�ைல�க%ைத� பா�%( மய8கினா

ம�ன� மன�ெதB�த ைமய&ேநா> அ�தைன9�
அ�ன� உைர,க அக2�கி - 2�ன�
2ய�கினா) ேபா&த� 2ைல2க�ைத4 பாரா
மய�கினா) எ�ெச>வா) ம/@. 56

ஆவ� உவ'தள)%தா??
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வாவ(9ைற9� மடவனேம எ�Kைடய
ஆவ( உவ�தள+�தா> ஆதியா& - காவ(ன+ைட�
ேத�ேவ�த/ ெக�ன+ைலைம ெச�@ைர�தி எ�@ைர�தா)
பா�ேவ�த� பாைவ பைத��. 57

7ய� க6சா1�
ம�ன�  ய�நி� வன2ைல,�, க0சா��
எ�ன 2ய��வ(4ேப� எ�ற�ன� - ப(�K�
ெபா��தவ�பா& ஓதிமல�4 "�கைணக) பாய
இ��தவ�பா& ேபான ெதB��. 58

4. !ய�வர6 ெச?தி
ேதாழிய� தமய'திய�� நிைல ேவ#பா4ைட% தா?�1 உைர�க அவ
 
அரச,�1 அறிவ�%த(
ெகா/றவ�த� ேதவ(,�, ேகாமக)த� ேதாழிய�க)
உ/ற தறியா உளந;�கி4 - ெபா/ெறா.,�
ேவ@பா ;#ெட�றா� ேவ�தK,� ம/றதைன,
	றினா) ெப/ற ெகா.. 59

வ @மராச� தமய'தி மாள)ைக�1 வ'த(
க���ழலா� ெச�ைகய(னா& ெவ#கவ�4 ைப�கா&
ம���லவ வா�2ரச� ஆ�4ப - ெந���
 �வைள நி�ேற�க4 ேபா>4 ,கா� ெப/ற
வ�வைள,ைக ந&லா) மைன. 60

தமய'தி த'ைதைய வண8கிய(
ேகாைத Aம�த ெகா.ேபா& இைடPட�க�
தாைத தி�வ.ேம& தா�வ :!�தா) - மFெத&லா�
கா�தார� பா., கள+வ#; நி�றர/@�
"�தார� ெம&ேலாதி4 ெபா�. 61

வ @ம� தமய'தி�16 !ய�வர� ஏ-ப5%திய(
ேபரழ� ேசா�கி�ற ெத�ன4 ப(ைறPத�ேம&
ந:ர��ப� த�ேபைத நி�றாைள4 - பாரா,
�லேவ�த� சி�தி�தா� ேகாேவ�த� த�ைம
மல�ேவ>�� ெகா)G� மண�. 62

!ய�வர நா

ம�ைக Aய�வரநா) ஏெழ�@ வா�2ரச�
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எ��� அைறெக� றிய�ப(னா� - ைப�க2கி�
	�த&ேம/ க�ைக, ெகாB�ேதா;� ந�னாட�
ேவ�த�ேம& 1ேதாட வ(6;. 63

!ய�வர%தி-1 அரச�கள)� வ�ைக
மா2�த ெவ#�ைடயா� மா&கள+/றா� வ#.ைச,��
தாம� த�0ச� திர�Aவ�,கி - நாம�தா&
பாேவ>�த ெச�தமிழா� எ�ன4 பர�தேத
ேகாேவ�த� ெச&வ, �ழா�. 64

வ'( ேச�'த ம�ன�க

ெச�தைட9� வ#;ைறதா�0 ெச>யா) வள�மா�ப�
க�தைட9� ேவழ, கைட�தைலவா> - வ�தைட�த
"ேவ�த� த�க)கிைள ெபா�னக�& ஈ#./ேற
ேகாேவ�த� மாைத, �றி��. 65

எ81� இன)( இ�'தா�
 )Gைற9� ேசாைலகG� "�கமல வாவ(கG�
உ)G�  ற2� இன+�ைற�தா� - ெத)ள�,க#
"மகைள4 ெபா�ைன4 ெபா�ேவ& வ(த�4ப�த�
ேகாமகைள� த�மன�ேத ெகா#;. 66

நள� அ�ன� தி��ப� வர� க"ட(
வழிேம& வ(ழிைவ�� வா)Pதலா) நாம
ெமாழிேம& ெசவ(ைவ�� ேமாக0 - Aழிேம&த�
ெநLேசாட ைவ�தய�வா� க#டா� ெந;வான+&
மLேசாட அ�ன� வர. 67
அ�ன� உைர�க� ேக4டா�
2க�பாT� த�)ேநா,கி 2�ன+ர�� ெச&வ�
அக�பா�,�� அ/ேறாைர4ேபால - மி��காத&
ேகளா வ(��தி6டா� அ�ன�ைத, ேகளாைர
வாளா& வ(��தி6ட ம�. 68

நளன( வ�னா	� அ�ன%தி� ம#ெமாழிD�
அ�ன, �ல�தி� அரேச அழிகி�ற
எ�Kய(ேர மFள என,கள+�தா> - 2�Kைர�த
ேதெமாழி,�� த:திலேவ எ�றா� தி��தாைர
ஏெமாழி,�� ேவலா� எ;��. 69
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ெமாழி'த(� கழி'த(�
ெகா/றவ�த� ஏவலினா& ேபா>, �ல,ெகா.பா&
உ/ற�8� ஆ�கவ)தா� உ/ற�8� - 2/@�
ெமாழி�தேத அ�ன� ெமாழிேக6 டரச/�
அழி�தேத உ)ள அறி8. 70

நளன( காத� ேநா? நிைல
ேக6ட ெசவ(வழிேய ேகளா �ண�ேவாட
ஓ6ைட மன�ேதா ;ய(�தா�கி - மF6;�
�ழிய(/ ப;க�ேபா& ேகாமா� கிட�தா�
தழலி/ ப;தள+�ேபா/ சா>��. 71

வ @மராச� வ�5%த Eத� நளன)ட� வ'த(
ேகாைத Aய�வரநா) ெகா/றவK, �/@ைர4ப
ஏதமிலா, கா6சிய�வ� ெத>தினா� - ேபாதி&
ெபைடேயா; வ#;ற��� ேபெராலிந:� நாட�
அைடயாத வாய(& அக�. 72

ேத� :4ட6 ெசா�<த�
காவல� த� 1த� கைட,கா வல�,கறிவ(�
ேதவலி/ேபா> ஈெத� றிய� தD� - மாவ(&
ெபாலி�தேத� "6ெட�றா� "வாள+ பாய
ெமலி�தேதா) ேவ�த� வ(ைர��. 73

நள� ேதG�'( 1">ன7ர� ெச�ற(
ெக6ட சி@ம���& கீ!மகள+� ந:)வர�ப(&
இ6ட பA��வைள ஏர.�த - க6.
கைரய�ேத� ஊ@� கட&நாட� ஊ�,�
வ(ைரய�ேத� ஊெர�றா� ேவ��. 74

ந�<ய�� வா=� நக�
சைட0 ெச�ெந& ெபா�வ(ைள,�� த�நா; ப(�னாக,
கட&தாைன 2�னாக, க#டா� - அட/கைம�த
வ&லிய�� ெபா�தாம வ :ம� தி�மகளா�
ந&Dய(�� வாB� நக�. 75
நாரத�ன)வ� வா,ல1 ெச�ற(
ெந/றி� தன+,க# ெந�4ைப, �ள+�வ(,��
ெகா/ற� தன+யாழி, �ல2ன+வ� - உ/றைட�தா�
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ேதனா;� ெத>வ� த�8� தி�மண(9�
வானா;� கா�தா� ம���. 76

5. இ'திர E(வ�
இ'திர� நாரதைர வ�னாவ�ய(
வ :ர� வ(ற&ேவ�த� வ(#ேணா; ேச�கி�றா�
ஆ�� இலரா& எ�ைற9/@ - நாரதனா�
ந�2கேம ேநா,கினா� நாகL சிறக��த
மி�2கேவ/ ைகயா� வ(ைர��. 77

நாரத�, தமய'தி !ய�வர%ைதD� அவள( எழி- சிற�ைபD� 3றிய(
வ :ம� மட�ைத மண�தி� வ(ைரெதா;�த
நாம�  ைனவா� சய�வர�� - மாம�ன�
ேபாய(னா� எ�றா�  ர�தர/�4 ெபா>யாத
வாய(னா� மாதவ�ேதா� ம�. 78

காம� தி�	�1 கா�7
அழ� Aம�திைள�த ஆக�தா) வ#;
பழ� க��	�த/ பாைவ - மழகள+/@
வ :ம� �ல��,ேகா� ெம>�த:ப� ம/றவேள
காம� தி�8,ேகா� கா4 . 79
!ய�வர%தி-1 இ'திர� �தலிய ேதவ�க
 7ற�ப4ட(
மா&வைரைய வ0சிர�தா& ஈ��தாK� வானவ��
ேகா&வைளத� மாைல �றி�ெதB�தா� - சா& ைடய
வ(#ணா; ந:�கி வ(த�4ப� தி�நக�,�
ம#ணா; ேநா,கி மகி!��. 80

நளைன% ேதவ�க
 வழிய�� க"ட(
ைப�ெத�ய& ேவ&ேவ�த� பாைவபா/ ேபாய(னத�
சி�ைத ெக;�ததைன� ேத;வா� - 2�தி
வ�வா�ேபா& ேத�ேம& வ�வாைன, க#டா�
ெப�வான+� ேதவ� ெப��. 81

இ'திர� நளைன% தமய'திபா� E(ெச�ல ேவ">ய(
காவ/ �ைடேவ�ைத, க#R/ற வ(#ணவ�ேகா�
ஏவ& ெதாழிD, கிைசெய�றா� - ஏவ/�
ம�னவK� ேந��தா� மன�தினா� ம/றதைன
இ�னெதன ேறாரா திைச��. 82
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ம8ைகபா� Eதா1
ெச�க# மதயாைன� ேத�ேவ�ேத ேதமாைல
எ�கள+ேல ?6ட இய&வ :ம� - ம�ைகபா&
1தாக ெவ�றான� ேதாைகைய� த� ஆக�தா&
ேகாதாக ெவ�றான, ேகா. 83
1ழ�ேபால உழ<�
ேதவ� பண(தைலேம/ ெச&D� தி��ெதா�கா&
ேம8மிள� க�ன+பா& மF#ேட�� - பாவ(&
�ழ&ேபால நி�@ழD� ெகா)ைக�ேத "வ(�
நிழ&ேபாD� த#�ைடயா� ெநLA. 84
காவ� கட�1மா# எ�?

ஆவ �ைர�தா> அ�ேவ தைலநி�ேற�
ேதவ�ேகா ேனய� தி�நக�& - காவ&
கட,�மா ெற�ென�றா� காமந:� ஆழி
அட,�மா @)ள� தவ�. 85

காணா� ேபா?� கா"
வா�ெவL சிைலெயாழிய வ0சிர�தா& மா&வைரைய4
ேபா�ெவL சிறக@�த ெபா/ேறாளா� - யா�2ைன,
காணா�ேபா> ம/றவைள, காெண�றா� கா�வ#.�
பாணா@� தாராைன4 பா���. 86

நள� E( ெச�ற(�, தமய'திைய� க"ட(�
இைச2க�த வா9� இய&ெத��த நா8�
திைச2க�தா& அ�ன ெத�8� - வைசய(ற�த
ெபா�னா; ேபா�தி��தா/ ேபா�றேத ேபா�வ(த�4ப
ந�னாட/ ேகாமா�த� நா;. 87

1வைளD� தாமைரD�
ேத��வைள த�ன+ேல ெச�தா மைரமலர4
"��வைள தாமைர,ேக "�தேத - ஆ��
ம�ேநா,�� தாராK� வா)PதD� த�மி&
ெபா�ேநா,� எதி�ேநா,�� ேபா�. 88

நளைன� க"ட தமய'தி நிைல
ந:#ட கமல�ைத ந:ல, கைடெச�@
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த:#;� அளவ(& திற�தேத - "#டேதா�
அ/ப(�தா! 	�தலா) ேவ6ைக அக�தட,கி,
க/ப(�தா! வ :!�த கத8. 89

ெந;! தட	� ெந58க"க

உ>LA கைரேயற ஒ6;�ெகா& ஒ#ெடா.யா)
ெநLA தட8� ெந;�க#க) - வ(Lசேவ
ந:#டேதா அ�ஙேன இ�ஙேன ந:)மலரா)
ஆ#டேதா) ம�ன� அழ�. 90

அ�ைப% த5%த நா"
ம�னாக� �)ளB�தி வாரண(�த ெம�2ைல9�
ெபா�னாR�  ,ெகாள+4ப4  &Dவென� - @�னா
எ;�தேப ர�ைப இைடேய  ���
த;�தேத நாணா� தறி. 91
தமய'தி நளைன யாவ� என வ�னவ�ய(
காவ& கட�ெத�க) க�ன+மா ட� ��தா>
யாவேனா வ(Lைச, கிைறவேனா - ேதவேனா
உ)ளவா ெசா&ெல�றா) ஊச/ �ைழமF�
ெவ)ளவா) ந:�ேசார வ(6;. 92

நளன( ம#ெமாழி
திராத காம� தழைல�த� ெச�ைமெயK�
ந:ரா& அவ(��, ெகா;நி�@ - வாராத
ெபா�னாட� ஏவDட� ேபா�தவா ெசா&லி�த�
ந�னா;L ெசா�னா� நள�. 93

7ரவலைன6 H45வா?
எ�Kைரைய யாெத�றிகழா திைமயவ�வா!
ெபா�Kலக� கா,��  ரவலைன - ெம�மாைல
?6;வா ெய�றா� ெதாைடய(& ேத���ப(,ேக
ஊ6;வா� எ&லா� உைர��. 94

தமய'தி 3றிய உ#திெமாழி
இயமர�நி� றா�4ப இனவைளநி� ேற�க
வயம�ேதா) ம�னா வ��த - Aய�வர�தா�
நி�ெபா�6டா& எ�@ நிைனெக�றா) ந:)�ைடயா�
த�ெபா�6டா& ைநவா) தள���. 95
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எ='த�
க அைவயக%ேத
ேபாத�,க# மாதரா) ெபா�மாைல ?6ட�தா�
ஆத��தா� த�ேமா டைவயக�ேத - ேசாதி0
ெசB�தரள ெவ#�ைடயா> ேதவ�கG� ந:9�
எB�த�)க எ�றா) எ;��. 96

ெதா=தா� நள�
வானவ�ேகா� ஏவ& வழி0ெச�@ வாRதைல�
தானRகி மF#டப. சா/றேவ - ேத�2ரD�
வ#டா� நள�ேபா�� வ0சிரா 9த/ெறாBதா�
க#டா� உவ4ப, கல��. 97

நள,�1 அ%ேதவ�க
 அள)%த வர8க

வ(#ணவ�த� ஏவDட� வ :ம� தி�மக)பா&
ந#R  க!நளK� ந��ைர�த - ெப#ணண�கி�
வ�ெமாழி9� ேதவ� மனமகிழ� தா�ெமாழி�த
ெம�ெமாழி9� ெச�@ைர�தா� மF#;. 98

வர� ஈ'தா�
அ�கி அ2த�ந:� அ�" அண(யாைட
எ��ந: ேவ#.ைனம/ றQவ(ட�ேத - ச�ைகயற4
ெப/றா> எனவ�ண� ஆக#டல� த�ம�
ம/ேறாK� ஈ�தா� வர�. 99

மண� காவல�
அ�கவ�க) ேவ#;� வர�ெகா;,க4 ெப/றவ�க)
த�கெளா;� தா�ேவ�த� சா��தன�ேம& - ம�ைக
வயம�8 கி�ற மண,கா வல�,�0
சயமர�தா� க#டேதா� சா� . 100
6. ேநா? மி1'த ெந;ச�
தமய'திய�� (யர நிைல
1�வ�த காதலைன0 ெசா&லி0 ெசலவ(;�த
மா�வ�� ப(�ேபான வ�ெனLசா& - யா��
அய(��தா) உய(��தா) அண(வதன� எ&லா�
வ(ய��தா) உைரமற�தா) வ :!��. 101

உ
ள �க6 ேசா�'தா
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உ)ள�ேபா> நா#ேபா> உைரேபா> வ�ெந;�க#
ெவ)ள�ேபா> ேவகி�ற ெம�தள+�ேபா& - ப()ைளமF�
 )ள�,�� நாட� தி�மட�ைத "வாள+
உ)ள�,க0 ேசா��தா) உய(�. 102
ஆைச ேபாகாெத�# அழி'தா

"வ(�வா> வாள+  ��த வழிேயெய�
ஆவ(யா� ேபானாD� அQவழிேய - பாவ(ேய�
ஆைசேபா காெத� றழி�தா) அண(யாழி�
ஓைசேபா& ெசா&லா) உய(���. 103

H ய� அ%தமி%த�
ைவய� பகலிழ4ப வான� ஒள+ய(ழ4ப4
ெபா>ைக9� ந:)கழி9�  )ள+ழ4ப4 - ைபயேவ
ெசQவாய அ�றி& �ைணய(ழ4ப0 ெச�றைட�தா�
ெவQவா> வ(�கதிேரா� ெவ/ . 104
1டபா�வைர மைற'தா�
மாய(� ஞால� �ய(�காண வானர�கி&
பாய(�) எ�K� படா�வா�கி0-ேச>நி�@
அைற�தா ரண�பாட ஆ.4ேபா> ெவ>ேயா�
மைற�தா� �டபா& வைர. 105
மாைல�ெபா=தி� வர	
ம&லிைகேய ெவ#ச�கா வ#Oத வா�க�4 
வ(&லி கைணெத��� ெம>கா4ப - 2&ைலெயK�
ெம�மாைல ேதாளைசய ெம&ல நட�தேத
 �மாைல அ�தி4 ெபாB�. 106

அ'தி ெச?த கல�க�
 /ெக�றா� அ�தி  ைனமல�,க# ந:ர��ப
நி/கி�ற த�ேதா நில�கா4பா� - 2/ெகா#;
அைடகி�ற ேவ�த�,�� ஆ#டLசி ேனா�,��
இைடநி�ற கால�ேபா& இ�@. 107

ப�ைறய�� ேதா-ற�
ைப�ெதா.யா) ஆவ( ப��வா� நி/கி�ற
அ�தி 2@வலி�த தாெம�ன - வ�ததா&
ைமயா�ேவ/ க#ணா) வன2ைலேம& ஆரழைல4
ெப>வா� அைம�த ப(ைற. 108
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நில	 எ�,� ெந��7
	6;ைமேபா/ சிற�த 	��ைள, 	�ேகா6டா&
ேகா6;ம# ெகா#ட �ள+�தி�க) - ஈ6;மண(4
"ண(லா ெம�2ைலேம/ ேபாத0 ெசா��தேத
ந:ண(லா ெவ�K� ெந�4 . 109
தமய'திய�� (யர நிைல
அ�ன�கா) ந:�கGமQ வாதி�த� தாK�ேபா>
ம�K� ப.யகலா வ&லிரவ(& - மி�K�
மைழ�தாைர வ&லி�6�� வாைட,�� நா�க)
ப(ைழ�தா&வ� ேதென�K� ேப�. 110
ெகா�7ள� க"ட 1ள)� வான�
ெச4ப(ள� ெகா�ைகமF� தி�க6 Aட�ப6;,
ெகா4 ள� ெகா#ட �ள+�வாைன - இ4ெபாB��
மF�ெபாதி�� நி�ற வ(A�ெப�ப ெத�ெகாேலா
ேத�ெபாதி�த வாயா& ெத���. 111

சிவ� காமேதவைன� ெகா�ற( ெபா?
காK� தட�கா8� காம� பைடவ :;
வாK�ேத� வ :தி மறிகடD� - மFன,
ெகா.யாைட ைவயெம&லா� ேகாத#ட சாைல
ெபா.யா. ெகா�றெத&லா� ெபா>. 112

வ�%(� ெகா>ய இர	
ெகா)ைளேபா கி�ற �ய(ெர�K� ேகாளரவ(�
2)ெளய(ேறா <� நிலாெவ�K� - உ)ள�
ெகா.திரா எ�K� �ைழ9� தழ&ேபா&
ெந.திரா வா> லரா நி�@. 113

!5கி�ற இர	
ெவ�கதிேரா� த�ைன வ(B�கி4  B�கிேயா
ெகா�ைக அனலி/ ெகாG�திேயா - தி�க)
வ(�கி�ற ெவ#ண(லவா& ேவகி�ற ேதேயா
எ�கி�ற ெத�ேனா இரா. 114
!4ெட �1� மதிய ெவய��
ஊழி பலேவா� இரவாய(/ ேறாெவ�K�
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ேகாழி �ரலைட�த ேதாெவ�K� - ஆழி
�ய(லாேதா எ�K� Aட�மதிய� கா�ற
ெவய(லா& உடD�கா வ :!��. 115

(ய� ெபா#�பாேளா?
ஆ. வ�வ# ட�ேக பற,கேவ
வா. ெமலிவா) வன2ைலேம& - ஓ.4
ெபாைறயாக0 ேசா�வா) ெபா@,�ேமா ேமாக�
�ைறவா> அட�கா� �ய�? 116
ம�மத� அ,�ப�னாேனா?
ஈர மதிேய! இள நிலேவ இ�ஙேன
ேசா��ழலி� மFேத ெசா�வெதவ� - மார�
ெபாரவள+�தா� க#ண( உன,�4  லரா
இரவள+�தா� அ&லேனா இ�@? 117

தன)ைமய�� தள�கி�றா

தா�� நிலவ(� தழ&ேபா>� தைல,ெகா)ள�
ேத��ழ&ேச� வ#; சிைறெவ��ப - ஓ��ய(�4ப(�
தாம� க�யா� தன+ேய தள�கி�றா)
யாம� க�யாக இ�@. 118

தான)�'( தவ� ெச?வா

ைமய(6ட க#ண�வ( வார வைளேசார,
ைகய(/ கேபால� தல�ைவ�� - ெம>வ��தி�
ேதன+��த "�கைணேய த:யாக� ேதெமாழியா)
தான+��� ெச>வா) தவ�. 119

இ�ள)� மி1திD� தமய'திய�� (யர��
அ)ள+, ெகாளலா> அைடய� திர#ெடா�றா>,
ெகா)ள+,�� வ()ளாத 	��ளா> - உ)ள�
 ைதயேவ ைவ�த ெபா�மகள+� த�க)
இதயேம ேபா�ற திரா. 120
காவல� வ'தா�க

ஊ,கிய ெசா&ல� ஒலி,�� �.,�ரல�
வ :,கிய க0ைசய� ேவ&வாள� - கா,க
இைடயாம� காவல�க) ேபா�தா� இ�ள+&
 ைடவா> இ�) ைட�தா/ ேபா�@. 121
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உலக� (ய�� ெகா"ட(
ேசம� கள+@ க� த:�பாலி� ெசQவழியா!
தா2) ள+ைழ �த� தா�வ#; - காம�த�
"வாள+ ஐ�தி/  க��ய(&  ,கேத
ஓரா� 2�ந:� உல�. 122

ேபDர81� ந
ள)ர	
ஊ�தி� @வைகயா& உ)ள 8ய(� ற�ேப
ேதா�@� கB�� �ய(�றேத - தா�த�
உைரேசார0 ேசார உட& ேசார வாய(�
இைரேசார, ைகேசார நி�@. 123

அவ��'த( க"ண@�
அ�றி& ஒ�க# �ய(�ெறா�க# ஆ�வ�தா&
இ�@ைணேம& ைவ��ற��� எ�K�ெசா& - இ�@
தவ(��தேத ேபாலர/றி0 சா� கி�ற ேபாேத
அவ(!�தேத க#ண :� அவ6�. 124

இர	�1 இைரேயா
ஏBல�� ?ழி�ளா> எ�ெபா�6டா& ேவகி�ற
ஆ!�யர� ஏெத� றிறிகிேல� - பாழி
வைரேயா எKெந;�ேதா) ம�னாேவா தி�K�
இைரேயா இர8,� யா�? 125

வாைட�1 ஆ-றா

க�வ(,� ந:�காத கா��)வா>, க��&
உ�வ(4  ��ததா& ஊைத - ப�கி,கா�
வ#;ேபா க6ட மல�ேபா& ம�)மாைல
உ#;ேபா க6டஉய(�,�. 126

நாண%ேதா5 நி�# வ�'தினா

எB�தி�,�� ஏமா�� "மா� தவ(சி�
வ(B�தி�,�� த�Kட�ைப மFள0 - ெசB�தரள�
1ேணா; ேச�,�� �ைணேய�� இ&லாேத
நாேணா; நி�றழி9� ைந��. 127

ெந��7 J6! வ�5வா

வ(�கி�ற ெம&லமள+ ெவ#ண(லவ(� மFேத
ெசா�கி�ற கா��)ேபா& ேசா�� -  ��ழைல�
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தா��� தள�� தழேல ெந.�ய(�,��
ஏ��� �யேரா .���. 128

ஏகாத இர	
உைடய மி;,ெக&லா� எ�ேமேல ஓ0சி
வ(.ய மி;,கி�ைம யாேலா - ெகா.ய�ேம&
மாகாத& ைவ�தேதா ம�னவ�த� இ�ன�ேளா
ஏகாத ெத�ேனா இரா. 129
மய81� ெதள)D�
மய��� ெதள+9� மனந;��� ெவ>�/@
உய��� வறிேத உலா8� - வய,கிைழேபா>0
ேசா�� �ய(D� �ய(லா, க�ெந;�க#
ந:�� கைடேசார நி�@. 130

ஆ�ய���1 அர" உ"ேடா?
வ(B� பட�திண(�த வ :�கி�)வா>4 ப6;,
கB�� வழிேத;� க��& - ெபாBதிைடேய
ந:�ய(�,�� க#ேணா; ெநLA�கி வ :!வா�த�
ஆ�ய(�,�� உ#ேடா அர#. 131

ெபா=( 7ல�'தைம
"Aர�த� ைக�மல�� "��2த 2�2கி!4ப,
காசின+9� தாமைர9� க#வ(ழி4ப - வாச�
அல�தேத� ேகாைதய(� ஆ!�யர�ேதா;
 ல��தேத அ/ைற4 ெபாB�. 132

7. !ய�வர� கா4சி
H ேயாதய�
வ(&லி கைணய(ழ4ப ெவ#மதிய� சீ�ழ4ப�
ெதா&ைல இ�)கிழிய� ேதா�றினா� - வ&லி
மணமாைல ேவ6.;ேதா) வாளரச� 2�ேன
�ணவாய(& ெச�கதிேரா� ��@. 133

ம�ன� வ'தா�
2ைரெசறி�த நாேளB� 2/றியப(� ெகா/ற
வைரெசறி�த ேதா)ம�ன� வ�தா� - வ(ைரெசறி�த
மாைல �வள 2.தய�க வா&வைள9�
காைல 2ரA� கல��. 134
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நள� !ய�வர ம"டப� வ'தைம
ம�றல�தா� ம�ன� ந;வைணய வ�தி��தா�
க�@ �த6.ய கா�ந:ல�- 2�றி&
�@வ(ழி,� ேந�நாட� ேகாைதெப�� க#ண(�
சி@வ(ழி,� ேநா/றி��த ேச>. 135

தமய'தி !ய�வர ம"டப� வ'த(
நி�தில�தி� ெபா/ேறா; ந:லமண(� ேதாடாக
ைம�தட�க# ெச&ல வயேவ�த� - சி�த�
ம��ேக வரவ#.� ப�த�கீ! வ�தா)
அ��ேக! மண(4"# அண��. 136

ெவள)வழி 71'த க"
ேபைத மடமய(ைல0 ?B� ப(ைணமா�ேபா&
ேகாைத மடமாைன, ெகா#டைண�த - மாத�
ம��கி� ெவள+வழிேய ம�னவ�க#  ,�
ெந��கினேவ ேம�ேம& நிைற��. 137

ம"டப� 71'தா

ம�ன� வ(ழி�தா மைர"�த ம#டப�ேத
ெபா�ன+� மட4பாைவ ேபா>4 ,கா)- மி�ன+ற��0
ெச>யதா) ெவ)ைள0 சிைறய�னL ெச�கமல4
ெபா>ைகவா> ேபாவேத ேபா�@. 138

கைடபா�%( நி�றா�
வட�ெகா) வன2ைலயா) வா��ைழேம& ஓ;�
ெந;�க# கைடபா��� நி�றா� - இட�க#;
"வாள+ ேவ�த�ற� ெபா�னாவ� ப(�ேனய(6;
ஏவாள+ நாண(�பா& இ6;. 139

ேதாழி தமய'தி�1, அ81 வ'தி�'த அரச�க
 ஒKெவா�வைரD� 
1றிப�45ைர%த�
ம�ன� �ல2� ெபய�� வளநா;�
இ�ன ப�ெச� றியலண�� - 2�ன+�@
தா�ேவ�த� ெப/ற தன+,ெகா.,�, கா6.னா)
ேத�ேவ�த� த�ைம� ெத���. 140

ேசாழ ம�ன�
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ெபா�ன+ ய2த4  �,ெகாB�� "�க2கி�
ெச�ன+ தட8� தி�நாட� - ெபா�ன+�
Aண�கவ(!�த "#2ைலயா> ?ழம�/ @�னா�
கண�கவ(!�த ேவலன+வ� கா#. 141

பா">ய ம�ன�
ேபா�வா> வ.ேவலா/ ேபாழ4 படாேதா��
?�வா> மதர�,க# ேதாகா>ேக) - பா�வா>4
ப��தேதா� மா&வைரைய4 ப#ெடா�கா/ ெச#டா&
தி��தேகா வ(�கி��த ேச>. 142

ேசர ம�ன�
ெவ�றி நிலமட�ைத ெம�2ைலேம& ெவ#;கி&ேபா&
��ற�வ( பா9� �டநாட� - நி�ற க!
மாேத ய(வ�க#டா> மான� தன+,ெகா.ய(�
மFேத சிைல9ய��த ேவ��. 143

ய( 1ல ேவ'த�
ஆழிவ. ய�பல�ப நி�றாK� அ�ெறா�கா&
ஏழிைசJ/ ச�க� தி��தாK� - ந:)வ(A�ப(�
ந/ேறவ� - 1� நட�தாK� பாரத4ேபா�
ெச/றாK� க#டாய(0 ேச>. 144

1� நா4டரச�
ெத�ய(& இவ�க#டா> ெச�கBந:� ெமா6ைட
அரவ(� பA�தைலெய� றLசி - இரெவ&லா�
ப()ைள, ��கிர�க4 ேபைத4 ) தாலா6;�
வ)ைள, ��நாட� ம�. 145

ம%திர நா4டரச�
ேதம�தா�, காைள ய(வ� க#டா> ெச�மல�ேம&
காம�ச� கீ�ற கதி�2�ைத� - தாமைரத�
ப�திர�தா& ஏ/�� ப;க�4 பழனL?!
ம�திர�தா� ேகாமா� மக�. 146

ம6ச நா4டரச�
அLசாய& மாேன ய(வ�க#டா> ஆைலவா>
ெவLசா@ பாய வ(ைள�ெதB�த - ெசLசாலி4
ப0ைச�தா) ேமதி, கைடவாய(/ பாெலாB��
ம0ச�தா� ேகாமா� மக�. 147
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அவ'தி நா4டரச�
வ#ண, �வைள மல�ெவளவ( வ#ெட;�த
ப#ண(/ ெசவ(ைவ��4 ைப��வைள - உ#ணா
த��கடா நி/� மவ�திநா டாG�
இ��கடா யாைன இவ�. 148

பா;சால ம�ன�
வ(ட,கதி�ேவ/ காைள இவ�க#டா> மFன+�
ெதாட,ெகாழிய4 ேபா>நிமி��த 1#.& - மட/க2கி�
ெச�ேதா; பNறி�ேத� ெச�ெந/ பA�ேதா6.&
வ�ேதா;� பாLசால� ம�. 149

ேகாசல ம�ன�
அ�ன� �ய(ெலB4ப அ�தா மைரவயலி&
ெச�ெந& அ�வா� சிைனயாைம - வ�2�கி&
	ன+��  த:6;� �ல,ேகா சலநாட�
ேதன+��த ெசா&லாய(0 ேச>. 150

மகத நா4டரச�
 #ட�க� த:ெய�வ ேபா&வ(�ய4 "� ைகேபா&
வ#.�9� ெத#ண :� மகத�ேகா� - எ#.ைசய(&
ேபா�ேவ�த� க#டறியா4 ெபா�னாவ� ப(�Kைடய
ேத�ேவ�த� க#டாய(0 ேச>. 151

அ8க நா4டரச�
	�ச�கி� ப()ைள ெகா.4பவள, ேகா.டறி�
ேத�கழிய(& வ :ழ� திைர,கர�தா& - வா�கட&வ�
த�ேதா எனெவ;,�� அ�கநா டாGைடயா�
ெச�ேத� ெமாழியாய(0 ேச>. 152

கலி8க� ேகா�
ெத)வாைள, காைளமF� ேமதி, �லெமB4ப,
க)வா��த தாமைரய(� கா;ழ,கி4 -  )ேளா;
வ#.�ய0 ெச&D� மண(ந:�, கலி�க�ேகா�
த#ெட�ய& ேத�ேவ�த� தா�. 153

ேககய� ேகா�
அ�ைக வ�வைளயா> ஆழி� திைரெகாண��த
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ெச�க# மகர�ைத� த:#.4ேபா> - க�ைகய(ைட0
ேச&�ள+,�� ேககய�ேகா� ெதQவாட/ ைகவைரேம&
ேவ&�ள+,க நி�றான+Q ேவ��. 154

கா'தார ேவ'த�
மாந:� ெந;�கய�� வ)ைள, ெகா. மF�
தேன�� அ�ன� தன+,கய(/றி&-ேபா�ந:)
கைழ,ேகா ைதயேர>,�� கா�தார நாட�
மைழ,ேகாைத மாேனய(� ம�. 155

சி'( நா4டரச�
அ�ைக ெந;ேவ/க# ஆய(ைழயா> வாவ(ய(�வா>0
ச�க�  ைடெபயர� தா�கல�கி0-ெச�கமல4
"0சி��� நா6ேடற& ெபா�வ(ைள,�� த#பைண?!
மா0சி�� நா6டான+� ம�. 156

ேதவ�க
 நள,�வ�� இ��க% தமய'தி க"5 தய8கிய(
காவலைர� த�ேச. கா6ட,க# W��வ�
ேதவ� நளK�வா0 ெச�றி��தா�-"வைர�த
மாசிலா4 "��ழலா) ம/றவைர, காணநி�@
ஊசலா ;/றா) உள�. 157

வானவ�� வ'தி�'தா�
"R, கழகள+,�� ெபா/ெறா.ைய, க#ட,கா&
நாR,� ெநLAைடய ந&ேவ�த�-ந:ண(ல��
ம/ேறவ� வாராதா� வானவ�� வ�தி��தா�
ெபா/ேற� நளK�வா>4 ேபா��. 158

தமய'திய�� HBைர
மி�K�தா� வ :ம�ற� ெம>�மரப(/ ெச�ைமேச�
க�ன+யா� ஆகி/ க.மாைல - அ�ன�தா�
ெசா�னவைன0 ?6ட அ�ெள�றா) ?!வ(திய(�
ம�னவைன� த�மன�ேத ெகா#;. 159

தமய'தி நளைன அறி'தைம
க#ண(ைம�த லால.க) காசின+ய(& ேதா>தலா&
வ#ண மல�மாைல வா;தலா& - எ#ண(
ந@�தா மைரவ(�� � ந�Kதேல அ�னா)
அறி�தா) நள�த�ைன ஆ��. 160
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தமய'தி நள,�1 மாைல H4>ய(
வ(#ணரச� எ&லா�� ெவ)கி மனLAள+,க,
க#ணக� ஞால� கள+	ர-ம#ணரச�
வ�மாைலத� மன�ேத ?ட வயேவ�ைத4
ெபா�மாைல ?6.னா) ெபா�. 161

ம-ற அரச�கள)� ஏமா-ற நிைல
தி#ேடா ) வயேவ�த� ெச�தா மைர2க�ேபா>
ெவ#டா மைரயா> ெவG�தேவ-ஒ#டாைர,
ேகாமாைல ேவலா� �லமாைல ேவ/க#ணா)
"மாைல ெப/றி��த ேபா�. 162

நள� தமய'திDட� ெச�றைம
ம&ல& ம@கி� மடநா �டனாக0
ெச&D� மழவ(ைடேபா& ெச�மா��-ெம&லியலா)
ெபா�மாைல ெப/றேதா ேளா;�  ற4ப6டா�
ந�மாைல ேவலா� நள�. 163

ேதவ�க
, கலி எதி�வர� க"ட(
ேவைல ெபறாவ2த� வ :ம� தி�மட�ைத
மாைல ெபறாதகD� வானாட�-ேவைல
ெபா��கலிந:� ஞால�ைத4  �ெனறிய(& ஆ,��
இ��கலிைய, க#டா� எதி�. 164
இ'திர� கலிய�� வர	 வ�னாவ�ய(�, கலிய�� ம#ெமாழிD�
ஈ��வர ெவ�ென� றிைமயவ�த� ேகா�வ(னவ�
த:�� த�கலி9� ெச4ப(னா�-ந:�க)
வ(�4பான வ :ம� தி�மட�ைத ேயா;�
இ�4பா� வ�கி�ேற� யா�. 165

ஆைசைய வ�45� ேபாவா?
ம�னவ�& ைவேவ& நளேன மதிவதன,
க�ன+ மணமாைல ைக,ெகா#டா�-உ�Kைடய
உ)ள, க��ைத ஒழி�ேத �திெய�றா�
ெவ)ைள� தன+யாைன ேவ��. 166

கலிய�� ம#ெமாழி
வ(#ணரச� நி/க ெவறி�ேத� மணமாைல
ம#ணரச�, கீ�த மடமாதி�-எ#ண�
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ெக;,கி�ேற� ம/றவ)த� ேக)வ/�� கீ!ைம
ெகா;,கி�ேற� எ�றா� ெகாதி��. 167

உைர%(� ேபானா�
வா>ைம9� ெச�ேகா& வளK� மன�தி�க#
1>ைம9� ம/றவ� ேதா)வலி9�-"மா�
ெந;�க/ � ம/றவ�,� நி�@ைர��4 ேபானா�
அ��ெகா/ற வ0சிர�தா� ஆ��. 168

நளைன� ெக5�க� கலி (வாபரைன% (ைணேவ">ய(
ெச�,கதி�ேவ& க#ண(9ட� ேத�ேவ�த� 	ட
இ�,க� த�ேய� இவைர4-ப(�,க
உடனாக எ�றா� உடேன ப(ற�த
வ(டநாக� அ�னா� ெவ�#;. 169

8. மண�� மகி�	�
H ேயாதய�
ெவ�கதிேரா� தாK� வ(த�4ப� தி�மட�ைத
ம�கலநா) காண வ�வா�ேபா& - ெச��2த�
வாயட�க ம�ன/�� வLசி,�� ந�ெனLசி&
த:யட�க ஏறினா� ேத�. 170
தமய'தி�16 ெச?த மண�ேகால�
இ�Kய(�,� ேநேர இள2@வ& எ�கி�ற
ெபா�னழைக� தாேம  ைத4பா�ேபா& - ெம�மல��
?6.னா� ?6.� �.ேச� இைடயாைள4
"6.னா� மி�ன+ைம,�� "#. 171

நளதமய'திய� தி�மண�
கண(ெமாழ�த நாள+/ க.மண2� ெச>தா�
அண(ெமாழி,�� அ#ண லவ�,��-பண(ெமாழியா�
�/ேறவ& ெச>ய, ெகாB�ெபா� னைற ,கா�
ம/ேறவ�� ஒQவா� மகி!��. 172

நளதமய'திய� 3>மகி�'தைம
ெச�தி�வ(� ெகா�ைகய(K� ேத�ேவ�த னாக���
வ���வ வா�சிைலைய, கா&வைள��-ெவ�த:9�
நLA� ெதா;�தைனய நாம மல�வாள+
அLA� ெதா;�தா� அவ�. 173
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இ�வ� எ�ப( இ�ைல
ஒ�வ� உடலி& ஒ�வ� ஒ��கி
இ�வ ெரK�ேதா/ற மி�றி4-ெபா�ெவ�
கன/ேக9� ேவலாK� கா�ைக9L ேச��தா�
 ன/ேக  ன&கல�தா/ ேபா�@. 174

ம5%(� ெபா�தா

�ைழேமD� ேகாமா Kய(�ேமD� 	�த&
மைழேமD� வாேளா; மFள-வ(ைழேமேல
அ&ேலா;� ேவலா� அகல� ேதா;�ெபா�தா)
வ&ேலா;� ெகா�ைக ம;��. 175

பா?'த ஓரா#
வ :ரனக ல0ெச@வ(� மFேதா., ���ம�தி�
ஈர வ(ளவ#ட லி6டேத-ேந�ெபா�த,
காரா�� ெம&ேலாதி, க�ன+யவ) காதெலK�
ஓரா@ பாய 8ைட��. 176

நள� ேச�'தா�
ெகா�ைக 2க��ைழய, 	�த& மைழ�ைலய0
ெச�கய/க ேணா.0 ெசவ(தடவ - அ�ைக
வைள"ச லாட மட�ைத9ட� ேச��தா�
வ(ைள"ச/ ெகா&யாைன ேவ��. 177

கல'தா� ெந58கால�
ைதய& தள+�,கர�க) த�தட,ைக யா/ப/றி
ைவய� 2B�� மகி!1�க� - �>ய
மண�தா� 2.�தத/ப(� வாRதD� தாK�
 ண��தா� ெந;�கால�  ,�. 178

!ய�வர கா"ட� �-#�
***

2. கலிெதாட� கா"ட�
1. க"கவ� கா4சிக

�>D� சிர��
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2�ைத மைறJ& 2.ெயனலா� த#��	�0
ெச�தமி! ேவத சிரெமனலா� - ந���
 ைக,ைக,�� ேநய4 ெபா�வ� மகள+�,��
அைழ,ைக,� 2�ெச& அ.. 179

ெம?ய�ப� உ
ள%தா�
ெச,க� ெந;வான+/ றி�க) நிலா��G�ப(
உ,க ெதன0சைடேம D�ப�ந:� - மி,ெகாB��
ெவ)ள�தா� ெவ)ள+ ெந;�கி�யா� ெம>ய�ப�
உ)ள�தா� எ�க6 �ள�. 180

நள� தமய'திDட� த� நா5 ெச�றைம
தவள� தன+,�ைடய(� ெவ#ண(ழD� ைதய&
�வைள, க�நிழD� ெகா)ள4 - பவள,
ெகாB�ேதறி0 ெச�ெந/ �ைலசா>,�� நாட�
ெசB�ேத�& ஏறினா� ெச�@. 181

நள� தமய'தி�1 வழிய�� பல கா4சிகைள� கா45த�
ம�ைகய�க) வாச மல�ெகா>வா� வ�தைணய4
ெபா�கி எB�த ெபாறிவ#;-ெகா�ெகா;
எதி�ெகா#டைணவனேபா ேல��வன 2�தி�
கதி�ெகா#ட "#2ைலயா> கா#. 182

பண�D� மல��ெகா�7
பாைவய�ைக த:#ட4 பண(யாதா� யாவேர
"ைவய�ைக த:#டDம4 "�ெகா�  - ேமவ(யவ�
ெபா�ன.ய(/ றா!�தனேவ "��ழலா> காெண�றா�
மி�ென;ேவ/ ைகயா� வ(ைர��. 183

ேவ�%தாைள� கா"
ம�ைக ெயா��தி மல�ெகா>வா) வா#2க�ைத4
ப�கயெம� ெற#ண(4 ப.வ#ைட0-ெச�ைகயா&
கா�தாள, ைக�மலைர, கா�தெளன4 பா>தDேம
ேவ��தாைள, காெண�றா� ேவ��. 184

தள)� ெகா?வா

 &D� வ�வ#ைட, க#;  னமய(&ேபா&
ெச&D� மட�ைத சில�பவ(��-ெம&ல4ேபா>
அ�மலைர, ெகா>யா த��தள+ைர, ெகா>வாைள0
ெச�மல�& ேதேன ெதள+. 185
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தி�வ>ய�� மல� H4>னா�
ெகா>த மலைர, ெகா;�ைகய( னாலைண��
ெமா>�ழலி/ ?6;வா� 2�வ��-ைதயலா)
பாதார வ(�த�ேத ?6.னா� பாைவய(ைட,
காதார மி&லா தறி��. 186

7லவ�% ேதா-ற அமள)
ஏ/ற 2ைலயா�,� இைளஞ� இ;� லவ(�
ேதா/ற வமள+ெயன� ேதா/@மா&-கா/றைச4ப
உ,க மலேரா ;��தவைள 2�தேம
எ,க� மண�ேம லிைச��. 187

ேசாைல அழ1
அல��த மல�சி�தி அ�மல�ேம/ ெகா� 
 ல��தைச�� "வைணேம/  &லி,-கல�ெதாசி�த
 &ெல�ற ேகால��4 "ைவயைர4 ேபா�றேத
அ&ெல�ற ேசாைல அழ�. 188

வா? ெநகி�'த ஆ�ப� :
ெகா�ைக 2க�தைணய, 	6., ெகா;�ைகயா&
அ�கைண,க வா>ெநகி!�த ஆ�ப/"-ெகா�கவ(!ேத�
வா�,கி�ற 	�த� 2க�ைத மதிெய�@
பா�,கி�ற ெத�னலா� பா�. 189
��க"ணைன� ேபா-றவ

ெகா>த �வைள கிழி��, �@Pத�ேம&
எ>த� தன+ைவ�த ஏ�திைழயா)-ைவய�தா�
உ#ணா, க;வ(ட�ைத 9#ட ெதா�<�@
க#ணாைன4 ேபா�றனேள கா#. 190

நிலமகB�16 ெசா�<வா

ெகாBந� ெகாB�தாைர ந:�வ :ச, 	சி0
ெசB2க�ைத� தாமைர,ேக ேச��தா) - ெகBமியவ,
ேகாமக/�� தான+ைன�த �/ற�க) அ�தைன9�
"மக6�0 ெசா&Dவா) ேபா&. 191

�க� J�# ெப-றா

ெபா>த/ கமல�தி� ேபாதிர#ைட, காதிர#.&
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ெப>� 2க<�@ ெப/றா)ேபா&-எ>த
வ�வாைள4 பாெர�றா� மா/றாைர ெவ�@
ெச�வாைள4 பா���வ,�� ேச>. 192

�க% தாமைர
ெபா�Kைடய வாச4 ெபா�6; மலரைலய�
த�Kடேன <!கி� தன+�ெதB�த - மி�Kைடய
"ணா) தி�2க�ைத4  #ட�க� எ�றய(���,
காணா தய�வாைன, கா#. 193

மதிெகா"ட பா�7
சி@,கி�ற வா#2க2� ெச�கா�த6 ைகயா&
2@,�ெந; <�, �ழD�-�றி,கி�
க��பா�  ெவ#மதிைய, ைக,ெகா#ட கா6சி
அ��பா� பைண2ைலயா> ஆ�. 194

எ='த ப�ைற
ேசா� னலி& <!கி எBவா) Aட�Pத&ேம&
வா��ழைல ந:,கி வ��ேதா/ற�-பாரா>
வ(ைரெகா# ெடB�தப(ைற ேமக� திைடேய
 ைரகி�ற ெத�னலா� ெபா/ . 195
ேகா�வைள�1� கா4>னா�
ெசBந:ல� ேநா,ெகறி4ப0 ெச��வைள ெகா>வா)
2Bந:ல� எ�றய(��� 2�ன�,-கBந:ைர,
ெகா>யா� ேபாவாைள, ேகா&வைள,�, கா6.னா�
ைவயா�� ேவ/றட,ைக ம�. 196

நள� தமய'திDட� பல நதி �தலியவ-றி� ந@ரா>ய(
காவ( ெபா�ெந;�க# காதலி9� காதலK�
வாவ(9� ஆ@� �ைட�தா.� - ேதவ(�
கழியாத சி�ைத9ட� க�ைகநதி ஆ.
ஒழியா �ைற�தா� உவ��. 197

2. ஊட<� 3ட<�
இளமர�கா ஒ�1�
நைறெயாBக வ#;ைற9� ந�னக�வா> நா�க)
உைற9� இளமர,கா ஒ,��-இைறவைள,ைக0
சி/றிைடயா> ேபர&�& ேதெமாழியா> ெம�2@வ&
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ெபா/ெறா.யா> ம/றி4 ெபாழி&. 198

தமய'திய�� ஊட�
க�ன+ய�த� ேவ6ைகேய ேபாD� கள+மழைல
த�மண(வா> உ)ேள த;மாற-ம�னவேன!
இ,க.கா ந:�க) உைற9� இளமர,கா
ஒ,�மேதா எ�றா) உய(���. 199

கைட சிவ�ப நி�றா

ெதா#ைட, கன+வா> �.4ப0 Aட�Pத&ேம&
ெவ#தரள� எ�ன வ(ய�வ��ப,-ெக#ைட,
கைடசிவ4ப நி�றா) கழ�ம�ன� ெவ)ைள,
�ைடசிவ4ப நி�றா� ெகா.. 200

7�வ� ெகா>ய�� நடன�
த�க)  லவ(� தைலய(& தன+�தி��த
ம�ைக வதன மண(யர�கி& - அ�க#
வ.வா)ேம/ கா&வைள�� வா� �வ� எ�K�
ெகா.யாட, க#டாேனா� 	��. 201

தமய'தி 7லவ� தவ��%த(
சி&ல�, கி#கிண(ெம� ெத>வமல�0 சீற.ைய�
ெதா&ைல மண(2.ேம/ ?6.னா� - வ&ைல
மBந:ல, ேகாைத 2க�ேத மல��த
ெசBந:ல� மாறா0 சிவ4 . 202
ஊட� ந@8கி% தமய'தி நள,ட� 3> மகி�'த(
அ�ைகேவ& ம�ன� அகல� எKLெச@வ(&
ெகா�ைகேய� "6., �@வ(ய�ந:� - அ�கைட��,
காத& வர�ெபாB,கி, காம4 பய(�வ(ைள�தா)
ேகாைதய�� ேமலான ெகா� . 203
3. மாவ�'த வா�	
நள தமய'திய� க8ைக க"ட(
ேவ� மைழ�ள+,�� ேமக, க��	�த&
கா�ைக9� தாK�ேபா>, க#R/றா� - <��
திைரேயற ெம�கிட�கி/ ேசேலற வாைள
கைரேய@� க�ைக, கைர. 204
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அவ�க
 ஒ� ெபாழிைல அைட'த(
?த, கன+Xற& ஏ/ற A�)வாைழ
ேகாதி& நறேவ/�� �4ப(ெயன - மாதரா�
ஐ9/@ ேநா,�� அக�ெபாழி&ெச� ெற>தினா�
ைவ9/ற ேவ/றாைன ம�. 205

நள� தமய'தி�1% த� வளநகைர� கா4>ய(
வா�ேதாய ந:#;ய��த மாட, ெகா.Pட�க�
தா�ேதா�@� மா/றி� தட�பதிதா�-வா�ேதா�றி
வ(&வ(ள,ேக ",�� வ(த�4பநா டாGைடயா�
ந&வ(ள,ேக எ�க) நக�. 206
நள� ப�ன)ர"டா"5க
 தமய'திேயா5 மகி�'தி�'த(
ெபா>ைக9� வாச4 ெபாழிD� எழில�வ0
ெச>��@� ஆ@� தி��தா.� -ைதயDட�
ஆறிர#டா# ெட&ைல கழி�தா� அைடயலைர,
	றிர#டா, ெகா&யாைன, ேகா. 207
தமய'திய�� ம�க4ேப#
ேகால நிற�வ(ள�4ப, ெகா�ைக 2க�க�க
ந:ல நிறமய(�,கா& நி�ெறறி4ப - Jெல�ன�
ேதா�றாத P#ம���& ேதா�ற0 A��ழலா)
ஈ�றா) �ழவ( இர#;. 208

4. கலிமக� ேச�த�
கலி நளைன6 சார �>யாதி�'த(
ஆ#.ர#டா ெற&ைல அள8� தி��ேத9�
கா#டைகய ெவ�கலி9� கா#கிலா� - ந:#ட க!0
ெச�ெநறியா/ பா�கா�த ெச�ேகா& நிலேவ�த�
த�ெனறியா& ேவேறா� தவ@. 209

கலி நளைன6 ேச�'த(
ச�திெசய� தா)வ(ள,க� தாள+�ம@� தா�க#;
 �தி மகிழ4  ���கலி - சி�ைதெயலா�
த�வயேம ஆ,�� தைமய Kடன+��தா�
ெபா�னசல மா�ப/  ைக��. 210

ேச�'தா� கலி
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நாராய ணாய நமெவ� றவன.ய(&
ேசராைர ெவ��யர� ேச��தா/ேபா& - பாராG�
ெகா/றவைன4 பா�மட�ைத ேகாமாைன வா>ைமெநறி
க/றவைன0 ேச��தா� கலி. 211
கலி 74கரைன நளேனா5 Hதாட அைழ%த(
ந�ெனறிய(& ?தா& நளைன, களவ(ய/றி�
த�னரA வா�கி� த�கி�ேற� - ம�னவேன!
ேபா�வா> எ�Kடேன எ�றா�  ைலநர�,
ேக�வா> நி�றா� எ;��. 212

74கர� உட�ப45� கலிDட� ெச�ற(
 �ைன ந@மல�� "�தா திைட9ற���
க�ன+ இளேமதி, கா/�ள�  - ெபா�Kைர�த
க&ேல>,�� நாட� கவறாட4 ேபாய(னா�
ெகா&ேல/றி� ேமேலறி, ெகா#;. 213

74கர� நிடத நாடைட'த(
ெவ�க6 சினவ(ைடய(� ேமேலறி, காேலறி,
க�ைக� திைரந:� கைரேயறி0-ெச�கதி�4ைப�
ெபா�ெனாழிய4 ேபா��  ற�பைண?! ந�னா;
ப(�ெனாழிய4 ேபா�தா� ெபய���. 214

நள� 74கரைன� க"5 வ�னாவ�ய(
அட/கதி�ேவ& ம�ன� அவேன/றி� 2�ேபா>
எ;�தெகா. எ�னெகா. எ�ன - மிட/?�
ெவ&D� ெகா.ெய�றா� ெவ�கலியா& அ�கவ�ேம&
ெச&D� ெகா.ேயா� ெத���. 215

நள� 74கர,ட� Hதாட இைச'த(
ஏ�ேறா� இ�வாய(� ெம>�ைமேய எ�ேமா;
வா�ேறா> மட&ெத�கி� வா�ேதற& - தா�ேத,கி
மFதா. வாைளவய& வ :!��ழ,�� ந�னாட�
?தாட எ�றா� �ண(��. 216

நள,�1 அைம6ச� �தலிேனா� Hதி� த@ைமகைள உைர%த(
காத& கவறாட& க)G#ட& ெபா>�ெமாழித&
ஈத& ம@�த& இைவக#டா> - ேபாதி&
சிைனயாைம ைவ�� தி�நாடா ெச�ைம
நிைனயாைம "#டா� ெநறி. 217
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மி�ேகா�க
 த@"5வேரா?
அற�ைதேவ� க&D� அ�நரகி/ ேச�,��
திற�ைதேய ெகா#ட�ைள� ேத>,�� -மற�ைதேய
"#;வ(ேரா தLெச>9� ெபா>0?ைத மி,ேகா�க)
த:#;வேரா ெவ�றா� ெத���. 218

த�கவ� Hதாடா�
உ�வழி,�� உ#ைம உய�வழி,�� வ#ைம�
தி�வழி,�� மானL சிைத,�� - ம�8�
ஒ�வேரா ட�பழி,�� ஒ�ற&ல ?�
ெபா�வேரா த,ேகா�  ���. 219

வ;சகேர அவ�
ஆய� ப(.�தா�� அ&ல/ ெபா�மகள+�
ேநய� ப(.�தா�� ெநLசிைடேய - மாய�
ப(.�தா�� ேவற&ல ெர�@ைர4ப த�ேற
வ.�தா�� றிேலா� வழ,�. 220

நளன( ம#�7ைர
த:� வ�க நல�வ�க சி�ைதயா&
?� ெபாரவ(ைச�� ெசா&லிேனா� - யா��
வ(ல,கலி�ந: ெர�றா� வராேலற ேமதி
கல,கைலந:� நாட� கன�@. 221

74கரைன நள� ப'தய� யாெத�# ேக4ட(
நிைறய(& கவறாட& ந:நிைன�தா யாகி&
திைறய(/ கதி�2�தL சி���-�ைறய(&
க��ெபா.யா ம)ள� கடாவ.,�� நாடா
ெபா��ப.யா ெத�றான+4 ேபா�. 222

நள� Hதா>ய(� யா	� ேதா-ற(�
வ(6ெடாள+�வ(& வ :சி வ(ள��மண(4 "ணார�
ஒ6.ேன� உ�பைணய� ஏெத�ன - ம6டவ(!தா�
ம&ேல/ற ேதாளாK� வா�பைணய மாக�த�
ெகா&ேல/ைற ைவ�தா� �றி��. 223

கலி கவறா?� 7ர"டா�
காேர9� 	�தலா� கா�ைகேம/ காதலி�த
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தாேர9� ேதாளா� தன+மன�ேபா& - ேநேர
தவறா>4  ர#ட தைமயெனா;� 	.,
கவறா>4  ர#டா� கலி. 224
ைவ%த நிதி ேதா-றா�
ைவ�த மண(யார� ெவ�ேற� ம@பலைக,
ெகா�த பைணய� உைரெய�ன - ைவ�தநிதி
Jறா ய(ர�திர6. J@J றாய(ர2�
ேவறாக� ேதா/றானQ ேவ��. 225

நா�வைக� பைடD� ேதா-றா�
ப&லா ய(ர�ப�9� ப��J றாய(ர��
ெசா&லா� மண(�ேத�� ேதா/றத/ப(� - வ(&லா6க)
2�ேறா/@ வான+� 2கிேறா/�� மா&யாைன
ப(�ேறா/@� ேதா/றா� ப(.. 226

பாைவயைர% ேதா-றா�
சா�ர�க� ெவ�ேற� த��பைணய ேமெத�ன
மா�ர�க� "R� மண(�ேதரா� - ?தர�கி&
பாைவயைர0 ெசQவழியா!4 ப#ண(�ெமாழி4 ப(�K�ழ&
"ைவயைர� ேதா/றா� ெபா��. 227

சிறியாைன% தி� ேச�'தா

க/ப(� மகள+�பா ன+�@� தைம,கவ6.�
வ(/� மகள+�பா� மF#டா/ேபா& - நி/��
ெநறியாைன ெம>�ைமவா> நி�றாைன ந:�கி0
சிறியாைன0 ேச��தா) தி�. 228

74கர� தமய'திைய� ப'தயமாக ைவ�கேக4ட(
மைன,��யா� அ�ேற வ���யர� த:�4பா�
சிைன0ச�கி� ெவ#டைலைய� ேதனா& - நைன,��
�வைள4 பைண4ைப�தா6 �#;ந:� நாடா
இவைள4 பைணய�தா வ(�@. 229

நள� Hதா4ட%ைத வ�45 ந@8கிய(
இன+0? ெதாழி�ேதா� இனவ#; கி#.,
கன+0?த வா�ெபாழிலி� க#ேண - பன+0?த4
"�ேபா தவ(!,��  னனாட� ெபா�மகேள
நா�ேபா�� எ�றா� நள�. 230
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6. நாடக�ற ேகால�
நள� நகைரவ�456 ெச�ற(
ெம�கா/ சிைறய�ன� வ :/றி��த ெம�மலைர4
 �காக� ெகா)ள�தா� ேபானா/ேபா& - த�கா&
ெபா.யாட� ேதவ(ெயா;� ேபாய(னா ன�ேற
ெகா.யாK, க4பா� ெகா;��. 231

வ�திய�� வலி
கட4பா ெரவேர க;வ(ைனைய வ :ம�
மட4பாைவ த�Kடேன ம�ன� - நட4பா�
வன�ேத ெசல4பண(�� மாய�தா/ ?!�த
தைன�ேத வ(திய(� வலி. 232
நகரமா'த � ேவ"5ேகா

ஆ�ய(�� தாேய அற�தி� ெப��தவேம
ேபர�ள+� க#ேண ெப�மாேன - பா�ட�ைத
யா�கா,க4 ேபாவ�ந: யா�ெகா�றா� த�க#ண(�
ந:�வா���, கா&கBவா நி�@. 233

அழிவேரா ெச8ேகாலவ�!
ேவைல கைரய(ழ�தா& ேவத ெநறிப(ற!�தா&
ஞால� 2B�� ந;வ(ழ�தா& - சீல�
ஒழிவேரா ெச�ைம உைரதிற�பா0 ெச>ைக
அழிவேரா ெச�ேகா லவ�. 234
நாைள எ='த�
க
வாேய@ 	�ைலேவ� ம�னாேவா உ�ற�
அ.ேய�க6 காதர8 த:ர,- ெகா.நக�&
இ�றி��� நாைள எB�த�)க எ�@ைர�தா�
ெவ�றி��த ேதாளா�றா) வ :!��. 235

இ�# இ81 இ��ேபாேமா?
ம�றலிள� ேகாைத 2கேநா,கி மாநக�வா>
நி�@�� வா�க#ண( ன :�ேநா,கி- இ�றி�
கி���ேமா ெவ�றா ன+ள��தைல வாயா)
வ��தேமா த�மன�தி& ைவ��. 236

74கர� நளைன ஆத �பா� ெகா�ல�ப5வா� என �ரசைறவ�%த(
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வ#டா;� தா�நளைன மாநக�& யாேரK�
ெகா#டா. னா�த�ைம, ெகா&ெல�@ - த#டா
2ரசைறவா யா�ெக�றா� 2�ேன 2ன+�தா�
கரசறியா ேவ�த னழ�@. 237

எ�னா� வ'த(!

அைற9� பைறயரவ� ேக6டழி�� ைந��
ப(ைறPதலா) ேபைதைமைய ேநா,கி - 2@வலியா
இ�நக�,கீ ெத�ெபா�6டா வ�தெதன உைர�தா�
ம�னக/@� 	�ைலேவ� ம�. 238

நள�, தமய'திD� ம�கB� ெதாடர நக� ந@8கிய(
த�வாய(& ெம�ெமாழிேய தா�கினா� ஓ��நக�4
ெபா�வாய(& ப(�னாக4 ேபாய(னா� - 2�னாள+&
"மகைள4 பா�ெனா;  &லினா� த�மகைன,
ேகாமகைள� ேதவ(ெயா;� ெகா#;. 239

நக � (யர நிைல
ெகா/றவ�பா/ ெச&வாைர, ெகா&வா� 2ரசைற��
ெவ/றிெயா;  6கரK� வ :/றி�4ப - 2/@�
இழ8 ப;மாேபா& இ&ல�க ேடா@�
�ழவ(பா D#.லேவ ெகா#;. 240

நள,ைடய ம�கள)� (யரநிைல
ச�த, கழ/றா மைர9L சத�ைகயண(
ைப�தள+� ேநாவ4 பைத���கி - எ�தா>
வட�ேதா> கள+/றா> வழியான ெத&லா�
கட�ேதாேமா ெவ�றா� கD!��. 241

நளன)� (யர�
1யத� ம,க) �ய�ேநா,கி0 ?!கி�ற
மாய வ(திய(� வலிேநா,கி - யா��
ெத�யா� சி�திர�ேபா& நி�றி6டா� ெச�ைம
 �வா� �யரா&  ல���. 242

7. சிதறிய 15�ப�
நள� தமய'திைய ம�கBட� 1">ன7ர� ஏக� 3றிய(
காத& இ�வைர9� ெகா#; க;LAர�ேபா,
ேகத 2ைட�திவைர, ெகா#;ந: - மாதரா>
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வ :ம� தி�நக�,ேக மFெள�றா� வ(#ணவ�2�
தாம�  ைன�தாைள� தா�. 243

தமய'திய�� ம#ெமாழி
�/றமி& கா6சி, �தைலவா> ைம�தைர9�
ெப/@, ெகாளலா� ெபறலாேமா - ெகா/றவேன
ேகா,கா தலைன, �லமகG, ெக�@ைர�தா)
ேநா,கா� மைழெபாழியா ெநா��. 244

நள� ம�க4 ேப-றி� சிற�ைப� 3றிய(
ைகதவ�தா� ந:,கி, க��தி/ கைறயக/றி0
ெச>தவ�தா� எ�தைன9� ெச>தாD� - ைமத:�
மக4ெபறா மான+ட�க) வானவ� த� <�,�4
 க4ெபறா� மாதரா> ேபா��. 245

எ�,ைடயேர,� உளேரா?
ெபா�Kைடய ேரK�  கBைடய ேரKம/
ெற�Kைடய ேரK� உைடயேரா - இ�ன.சி&
 ,கைள9� தாமைர,ைக4 "நா@L ெச>யவா>
ம,கைளய(� கி&லா தவ�. 246
எ�ன பய�?

ெசா�ன கைலய(� �ைறயைன��� ேதா>�தாD�
எ�ன பயKைட�தா� இ�2க�� - 2�ன�
�@�தைல, கி#கிண(,கா/ ேகாம,க) பா&வா>0
சி@�தைல ேகளா0 ெசவ(. 247
தமய'தி நளைன% த� த'ைத நக��1 வ�மா# அைழ%த(
ேபா/ற�ய ெச&வ�  னனா6 ெடா;�ேபாக�
ேதா/றைம9� யாவ�,�� ேதா/றாேத - ஆ/றலா>
எ�பதி,ேக ேபா�த�G ெக�றா ெளழி/கமல0
ெச�பதி,ேக வ :/றி��த ேத�. 248

நள� அத-1 உட�படா( உைர%த(
சின,கதி�ேவ/ க#மடவா> ெச&வ�பா/ ெச�ற:
என,ெக�K மி�மா/ற� க#டா> - தன,��ய
தான� �ைடத�� த�ம�ைத ேவ�பறி��
மான� �ைட4பேதா� வா). 249

ேப>க
! ப�%த�!
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ம�னரா> ம�ன� தைமயைட�� வா!ெவ>தி
இ�ன2த� ேத,கி ய(�4பாேர& - ெசா�ன
ெப��ேப .களலேர/ ப(�தேர ய�ேறா
வ��ேபைட மாேன யவ�. 250
தமய'தி ம�கைளேய,� த� த'ைதய�ட� அ,�ப ேவ">�ெகா"ட(
ெச�ேகாலா> உ�ற� தி�8)ள� ஈதாய(�
எ�ேகா� வ(த�4ப� எழி& நக�,ேக - ந�ேகால,
காதலைர4 ேபா,கி அ�ெள�றா) காதல�,
ேகதிலைர4 ேபால எ;��. 251

நள� த� ம�கைள அ,�ப உட�ப4ட(
ேபைத ப(�ய4 ப(ரயாத ேபர�ப(�
காதலைர, ெகா#;ேபா>, காதலித� - தாைத,�,
கா6;ந: எ�றா� கல�காத உ)ள�ைத
வா6;ந:� க#ண(ேல ைவ��. 252

ம�கள)� ப� வா-றா% (யர நிைல
த�ைத தி�2க�ைத ேநா,கி� தைம4பய�தா)
இ�� 2க�ைத எதி�ேநா,கி - எ�த�ைம
ேவறாக4 ேபா,�திேரா ெவ�றா� வ(ழிவழிேய
ஆறாக, க#ண :� அB�. 253

7�லி வ�டா நி�றா
!

அLசன�ேதா> க#ண(& அ�வ(ந:� ஆ�கவ�,�
மLசனந:� ஆக வழி�ேதாட - ெநLA�கி
வ&லிவ(டா ெம&லிைடயா) ம,கைள�த� மா�ேபா;�
 &லிவ(டா நி�றா)  ல���. 254

ம�கைள ஒ� மைறேயா� அைழ%(6 ெச�ற(
இ�வ� உய(�� இ�ைகயா� வா�கி
ஒ�வ�ெகா# ேட�வா� ஒ�� - அ�மைறேயா�
ேகாைம�த ேனா.ைளய ேகாைதைய, ெகா# ேடகினா�
வ :ம� நக�,ேக வ(ைர��. 255

உ
ள� ஒ58கினா�!

காத லவ�ேமேல க#ேணாட வ(#ேணா;�
ஊைத எனநி� @ய(�4ேபாட - யா��
உைரயாடா �)ள� ஒ;�கினா� வ#;
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வ(ைரயா;� தாரா� ெமலி��. 256

8. ஆைட அ 'த ெசய�
நளதமய'திய� ஒ� பாைலநில%ைத� க"N-ற(
ேசD/ற வாவ(� தி�நா; ப(�ெனாழிய,
காலி/ேபா>� ேதவ(ெயா;� க#R/றா� - ஞாலLேச�
க)ள+ேவ க�தரவ(� க#மண(க) தா�ெபா.யா>�
�)ள+ேவ கி�ற Aர�. 257

கலி ஒ� ெபா-7
ளா? அ81 ேதா�றிய(
க�ன+ற�த சி�ைத, கலி9மவ� 2�பாக4
ெபா�ன+ற�த  )வ.வா>4 ேபா�தி��தா� - ந�ெனறி,ேக
அLசி4பா� ஈ�த அரசைன9� ேதவ(ைய9�
வLசி4பா� ேவ#. வன��. 258

அ�ெபா-7
ைள% தமய'தி வ���ப�ய(
ேத�ப(.,�� த#�ழா>0 ெச�க# க�2கிைல
மா�ப(.,க0 ெசா�ன மய(ேலேபா& - தா�ப(.,க4
ெபா/ )ைள4 ப/றி�தா எ�றா)  �மழைல0
ெசா/கி)ைள வாயா) ெதாB�. 259

நள� அ�பறைவைய� ப�>�க �ய<த�
ெபா/ ) ளதைன4 ப(.4பா� நள� �த,
ைக,�)வ� மாேபா& கழ�ேறா. - எ>,��
இைள,�மா ேபால இ��த�க# ட�ேற
வைள,�மா ெற#ண(னா� ம�. 260

ஒ-ைற% (கிலாைட!
ெகா/ற, கய/க6 ெகா.ேய ய(�ேவா��
ஒ/ைற� �கிலா Dைட ைன�� - ம/றி�த4
ெபா/@கிலா/  )வைள,க4 ேபா�ேவா ெம�@ைர�தா�
ப/றகலா 8)ள� ப���. 261

நள� த� ஆைடயா� 7
 வைள%த(
எ/றி� திைரெபார ெநா�ேதறி ய(ளமணலி&
ப/றி4 பவழ� பட�நிழ/கீ! - 2�த:�@
ெவ)வைள�தா ேயா;ந:� ேவைல� தி�நாட�
 )வைள�தா� ஆைடயா/ ேபா��. 262
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அ�7
 வான)� அKவாைடDட� எ='( 3றிய(
	�த& இள��ய(D� ேகாமாK� ெகா#டைண�த
"��கி&ெகா# ட�தர�ேத ேபா>நி�@ - ேவ�தேன
ந�னா; ேதா/ப(�ேதா� நாேனகா# எ�றேத
ெபா�னா; மாநிற�த  ). 263

நளதமய'திய� இ�வ�� ஓராைடேய ெகா"டைம
காவ(ேபா/ க#ண(,�� க#ண(ய�ேதா6 காைள,��
ஆவ(ேபா& ஆைட9ெமா� றானேத - "வ(�ய,
க)ேவ6; வ#;ழD� கான� திைட,கனக4
 )ேவ6ைட யாத��த ேபா�. 264

தமய'தி கலிைய6 சப�%த(
அற�ப(ைழ�தா� ெபா>�தா� அ�)சிைத�தா� மான�
திற�ப(ைழ�தா� ெத>வ� இக!�தா� -  ற�கைடய(&
ெச�றா�  �நரகL ேச�வா>ெகா& எ�றழியா
நி�றா) வ(திைய நிைன��. 265

9. H�'த ேப �

தமய'தி, தா� அKவ�ட�வ�45 ந@8க வ���ப�ய(
ைவய� �ய�ழ4ப மாய� பல?!��
ெத>வ� ெக;�தா/ ெசயD#ேடா - ெம>வைகேய
ேச��த�ள+ நி�றதன+0 ெச�ேகாலா ய(�ெகாழிய4
ேபா�த�G ெக�றா)  ல��. 266

H யா%தமய�
அ�த ெந;LAர�தி� மFேதக வா�கழD�
ெவ�தழைல யா/@வா� ேம/கட/ேக - எ�ைத
�ள+4பா�ேபா/ ெச�றைட�தா� 	��ளா& பாைர
ஒள+4பா�ேபா/ ெபா/ேற �ட�. 267

நளதமய'திய� இ�Bேட கா4>� ெச�ற(
பாK ெந;�ேத� ப;கடலி/ பா>�தத/ப(�
கான வட�ப(� கவ6.ைலக) - மான+�
�ள�ேப>,�� ந�னாட� ேகாைதெயா;L ெச�றா�
இள�ேப>,�� ேதா�றா வ(�). 268

ஒ� பா�ம"டப� அைட'த(
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எ�கா�  கலிடெம� ெற#ண( ய(�)வழிேபா>
ெவ�கா னக�தி�9� ேவைளதன+& - அ�ேகேயா�
பா!ம# டப�க#டா� பா&ெவ# �ைடநிழ/கீ!
வா!ம# டப�க#டா� வ��. 269

(ய�ல6 ெச�<த�
<� ய(ர8�ேபா> 2/றி�ளா> <#டதா&
சா� மிடம/@� தான+&ைல - ேசா�	�த&
மாதரா> நாமி�த ம#டப�ேத க#;ய(ல4
ேபாதரா ெய�றா�  ல���. 270

தமய'திய�� (யரநிைல
ைவய� உைடயா� மகரயா! ேக6ட�G�
ெதயவ0 ெசவ(ெகா�கி� சி&பாட& - இQவ(ரவ(&
ேக6டவா ெவ�றBதா) ெக#ைடய�க# ந:�ேசார�
ேதா6டவா� ேகாைதயா) ேசா���. 271

நள� தமய'திைய% ேத-றிய(
ப#ைட வ(ைன4பயைன4 பா�ட�தி லா�கட4பா�
ெகா#ட& நிழலி/ �ைழதட8� - ெக#ைட
வழியன : ெர�றா� மனந;�கி ெவ>�/
றழியன : ெய�றா� அரA. 272
மO"5� தமய'தி வ�'திய(
வ(ைரமல�4" ெம&லைண9� ெம>காவ& "#ட
ப�சன2� ப)ள+ யைற9� - அரேசநா�
காேணன+� ெக�னா, கல�கினா) க#பன+4ப4
"ேண� 2ைலயா)  ல���. 273

நள� தமய'திைய� க"Nற81மா# 3றிய(
த:ய வன2� �ய(�@ திைசஎ6;ேம�ய(�@
ேப9� �ய(�றதா/ ேப�யாம� - ந:9மின+,
க#ேம/ �ய(&ைக கடென�றா� ைகெகா;��
ம#ேம/ றி�ேமன+ ைவ��. 274

நளன( (யர�
 �க#	� யாம��4 "ழிேம/ றா�ப;���
த�க# �ய(&வாைள� தா�க#;� - எ�க#
ெபா.யாதா& உ)ளாவ( ேபாகாதா& ெநLச�
ெவ.யாதா& எ�றா� வ(B��. 275
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தமய'திய�� (யர�
2�றி&தன+& ேம/ப;,க 2�தா ைன9மி�றி
இ�@ �ய(ல இைறவK,ேக - எ�றன�
ைக ��த ெத�Kைடய கா& ��த ெத�றBதா)
ைம ��த க#ண :� வர. 276
மO"5� நளன( (யர�
வ :ம� தி�மட�ைத வ(#ணவ�� ெப/றிலா�
தாம� என,கள+�த ைதயலா) - யாம��4
பாேர அைணயா>4 பைட,க# �ய(�றா)ம/
றாேரா �யரைடயா� ஆ��. 277

கலி நள� மன உ#திைய� கைல%த(
ெப>�மல�4 "�ேகாைத ப(�ய4 ப(�யாத
ெச�ைம 9ைடமன�தா� ெச�ேகாலா� - ெபா>�ைம
வ(ல,கினா� ெநLச�ைத ேவறா,கி நி�@
கல,கினா� வLச, கலி. 278
10. ப� கி�ற ெகா5ைம
உதி%தேத ேவ# உண�	
வLச, கலிவலியா� மாக� தராவைள,��
ெசLAட�� வ�த க�LAட�ேபா&-வ(Lச
மதி�தேத�� தாைன வயேவ�த� ெநLச�
�தி�தேத ேவேறா� உண�8. 279

அ த-1 நிைன'தா�
கா�ைகத� ெவ��யர� காணாம& ந:�த�த,
	��ள+/ ேபாவா� �றி�ெதB�� - ேநேர
இ�வ�,�� ஓ�ய(�ேபா ெல>தியேதா� ஆைட
அ�த/ கவன+ைன�தா னா��. 280

வாளாக வ'தா� கலி
எ#ண(ய எ#ண� 2.4ப இக&ேவ�த�
க#ண( யைதயறி�� கா>கலி9� - ப#ண(K,�,
ேகளான ேதெமாழிைய ந:�க, கிளெராள+ேச�
வாளா> ம��கி��தா� வ��. 281

நள� ஆைடைய அ 'த(
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ஒ/ைற� �கிD� உய(�� இர#டாக
2/@�த� அ�ைப 2தேலா;� - ப/றி
அ��தா� அ��தி6 டவ)நிைலைம ெநLசி&
ெத��தா� இ��தா� திைக��. 282

நளன( ப� 	%(ய�
ேபாெயா�கா& மFG�  ��ெதா�கா& மF#ேட��
ஆய� ெகாண��த அ;பாலி� - ேதாய&
கைடவா�த� ைகேபா& ஆய(/ேற கால�
வ.வாய ேவலா� மன�. 283

ெந;ச� வலி%த(
சி��ர�தா� ெத>வ 2ன+வ� ெத���ைர�த
ம�திர�தா& த�ப(�த மாந:�ேபா& - 2�த
ஒள+�தேத�� தாைன உய�ேவ�த� ெநLச�
வலி�தேத த:,கலியா& வ��. 284

ெத?வ8கா
!

த:,கா னக��ைற9� ெத>வ�கா)! வ :ம�த�
ேகா,கா தலிைய, �றி,ெகா#மி� - ந:,காத
காதல�  மி,காைள, கா��ள+/ ைகவ(6.�
ேறதில�ேபா& ேபாகி�ேற� யா�. 285 

நள� தமய'திைய ந@%(6 ெச�ற(
ஏ��� இள2ைலயா) இ�Kய(�� த�ன�G�
"��கிD� ேவறாக4 ேபாய(னா� - த:�ேத�
ெதாைடவ(ர8 நா)மாைல ?6.னா) த�ைன
இைடய(�ள+& கானக�ேத இ6;. 286

நக; சிைதய6 ெச�றா�
தா�ெவன4 பா�ேம& த�ச� திர�Aவ�,கி
ேம�வைர� ேதாளா� வ(ரவா�ேபா& - 	��ள+&
ெச�கா னகLசிைதைய� ேதவ(ையவ(6 ேடகினா�
ெவ�கா னக�தன+ேல ேவ��. 287

11. (ைணய�ழ'த ேதாைக
தமய'தி வ�ழி%(�ெகா"5 நளைன� காணா( வ�'திய(
ந:ல� அளேவ ெநகிழ நிைர2�தி�
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ேகால மல�� ெகா.ய(ைடயா) - ேவ&ேவ�ேத
எ��/றா> எ�னா இனவைள,ைக ந:6.னா)
அ���தா� காணா தய���. 288

அ 'த (கி� க"டா

உ;�த �கில��த ெதா#ெடா.யா) க#;
ம;�த �ய(லா� ம@கி - அ;�த;��
ம�ேன ெயன அைழ4பா) ம/@மவ ைன,காணா
ெத�ேனய(ஃ ெத�ென� ெறB��. 289

ேபா? வ @�'தா

ெவ>ய தைரெய�K� ெம&லமள+ ைய�தடவ(,
ைகய�,ெகா# ெடQவ(ட��� காணாம& - ஐயேகா
எ�ன4ேபா> வ :!�தா) இனேமதி ெம�க��ைப�
தி�ன4ேபா� நாட� தி�. 290

வ @�'த வ @ம� ெகா>
அழ&ெவL சிைலேவட� அ� �வ ஆ/றா
�ழD� கள+மய(&ேபா& ஓ., - �ழ&வ#
ெடB�ேதாட வ :!�தா) இ��ைழேம/ க#ண :�,
ெகாB�ேதாட வ :ம� ெகா.. 291

�கி<�, மி�,�
வா�2கிD� மி�K� வ@நில�� வ :!�த�ேபா&
தாK� �ழD� தன+வ :!�தா) - ஏன�
�ள�பா� மண(கிைள,�� �#;ந:� நாட�
இள�பாைவ ைகதைலேம& இ6;. 292

ெபா=( 7ல�'தைம
ைதய& �ய�,�� த�யா� த�சிறகா�
ைகயா& வய(றைல��, கா��)வா> - ெவ>ேயாைன
வா8ப�� ேதேரறி வாெவ� றைழ4பனேபா&
	வ(னேவ ேகாழி, �ல�. 293

H ேயாதய�
வான ெந;வ :தி ெச&D� மண(�ேதேரா�
தான மட�தைத,�� தா�ேவ�த� - ேபானெநறி
கா6;வா� ேபாலி�)ேபா>, ைகவா�க, காZேட
ந:6;வா� ெச�கர�ைத நி�@. 294
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பலவா# ேப!வா
!

ெச>தப(ைழ ஏெத�K� ேத�ேவ�ேத எ�றைழ,��
எ>��ய�, கைரகா ேணென�K� - ைபயேவ
எ�ென�னா ெத�ென�K� இ,கான+� வ(6ேட��
ம�ென�னா வா;� அய���. 295

தமய'தி நள� அ>6!வ5 க"5 வ�'திய(
அ&லிய�தா� மா�ப� அ.�தா மைரயவ)த�
ந&Dய(�� ஆைச9�ேபா& நா@தD� - ம&D@ேதா)
ேவ�தேன எ�@ வ(B�தா) வ(ழிேவைல
சா��த ந:� ெவ)ள�ேத தா�. 296

தமய'தி, மய�� �தலியவ-ைற ேநா�கி 'நள� ெச�ற வழி கா4P�' 
என� 3றிய(
ெவறி�த இளமா�கா)! ெம�மய(&கா)! இ�த
ெநறி,க# ெந.1ழி வா!வ :� - ப(றி�ெத�ைம4
ேபானாைர, கா6;திேரா எ�னா4  ல�ப(னா)
வானாட� ெப/றிலா மா�. 297

அர	 அ�கைண'தா

ேவ6ட க�ைய வ(B�கி4 ெப��பசியா&
ேமா6; வய(/றர8 2�ேதா�ற - மF6டதைன
ஓரா த�கைண�தா) உ#ேத� அற/	�த&
ேபாரா� வ(ழியா)  ல���. 298

பா�7 தமய'திைய� ப-றி வ�=8க<-ற(
அ�க# வ(A�ப(� அவ(�மதிேம& ெச�றைட9�
ெவ�க# அர8ேபா& ெம&லியைல, - ெகா�ைக,�
ேமெல&லா� ேதா�ற வ(B�கியேத ெவ�கான+�
பாெல&லா� த:9மிB� பா� . 299
தமய'தி நள� உதவ�நா> அ=த(
வாளரவ(� வா>4ப6; மாயா2� ம�னவநி�
தாளைட�� வாB� தமிேயைன� - ேதாளா&
வ(ல,காேயா எ�றBதா) ெவQவரவ(� வா>,கி�
கில,காகி எ�றா) எ;��. 300

�க� கா"கிேலேன!

ெவ�றி0 சினவரவ(� ெவQவா> இைட4ப6;
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வ��யரா/ ேபாயாவ( மா)கி�ேற� - இ�@�
தி�2கநா� கா#கிேல� ேத�ேவ�ேத எ�றா)
ெபா�2கேவ/ க#ணா)  ல���. 301

தமய'தி த� ம�கைள நிைன%( வ�'திய(
ம/ெறா;�த ேதா)ப(��� மாயாத வ&வ(ைனேய�
ெப/ெற;�த ம,கா) ப(��ேத�� - ெகா/றவைன
ந:ேரK� கா#�திேர எ�றBதா) ந:)�ழ/�,
காேரK� ஒQவா) கD!��. 302

தமய'தி த� உய�� ந@81 நிைலய�� நளைன நிைன'( வண8கி� 
3றிய(
அைட9� க;�கான+& ஆடரவ(� வா>4ப6
;ைட92ய(� நாயகேன ஓேகா - வ(ைடெயன,��
த�த�)வா> எ�னா�த� தாமைர,ைக 	4ப(னா)
ெச��வ�வா> ெம�ெமாழியா) ேத���. 303

12. ேவட� எ 'தா�!

ஒ� ேவட� அ81 வ'த(
உ#ேடா� அB�ர& எ� ெறா/றி வ�கி�ற
ெவ#ேதாட� ெச�ப�கி வ(&ேவட� - க#டா�
கB�வா! கானக��, காரரவ(� வாய(&
2B�வா) ெத>வ 2க�. 304

தமய'தி அKேவடைன ேவ">� ெகா"ட(
ெவ>ய அரவ(� வ(டவாய(� உ6ப6ேட�
ஐய�மF� உ�க6 கபய�யா� - உ>ய
அ�ள :ேரா எ�னா அர/றினா) அLசி
இ�ள :�� "ணா) எ;��. 305

ேவட� தமய'திைய� பா�ப�� வாய�ன)�# மO4ட(
ச�க நிதிேபா& த�ச� திர�Aவ�,கி
ெவ�கலிவா> நி�@லக� மF6டா/ேபா& - ம�ைகையெவ�
பா�ப(�வா> நி�@� பறி�தா� பைகக.�த
கா�ப(�வா> வ(&ேவட� க#;. 306

தமய'தி ேவட� உதவ��1 ந�றி 3றிய(
ஆ�ய(�� நாK� அழியாம& ஐயாவ(4
ேபரரவ(� வாய(/ ப(ைழ4ப(�தா> - ேத�&
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இத/�#ேடா ைக�மா ெறன8ைர�தா) ெவ�றி
வ(த�4ப�றா� ெப/ற வ(ள,�. 307

ேவட� தமய'திைய வ���ப�% த�,ட� வர அைழ%த(
இ�� Pதலி எழி&ேநா,கி ஏேதாத�
சி�ைத க�தி0 சிைலேவட� - ைப�ெதா.ந:
ேபா�வா> எ�Kடேன எ�றா�  ைலநர�,
ேக�வா> நி�றா� எ;��. 308

தமய'தி ேவடன)ட� த�ப� ஓட �ய�ற(
ேவட� அைழ4ப வ(ழிபைத�� ெவ>�ய(ரா
ஆட� மய(&ேபா& அலமரா - ஓ.னா)
1ெறலா மாக0 A��ல&ேவ/ க#ண(ன :�
ஆெறலா மாக வB�. 309

தமய'தி சீறிவ�ழி�க ேவட� எ '( ந@றான(
த:,க6  லிெதாடர0 ெச&DL சி@மா�ேபா&
ஆ,ைக தளர வலம�� - ேபா,க/@0
சீறா வ(ழி�தா) சிைலேவட� அQவளவ(&
ந:றா> வ(B�தா� நில��. 310

தமிழறிஞைர� ப�ைழ%த 1>ேபா�!

வ#டமி!வா ண�4ப(ைழ�த வ��.ேபா& த:�தழ�மF
ம#; ெகா;LAர�ேதா� மா.��� - ப#ைட9ள
வா!ெவ&லா� தான+ைன�� ம/றBதா) ம�ன+ைழ�த
தா!ெவ&லா� த�றைலேம/ ற��. 311

12. ேசதிநா5 ேச�'தா

தமய'திைய ஒ� வண�க� க"5 வ�னாவ�ய(
அQவளவ( லாதி4 ெப�வழிய( லா>வண(க�
இQவள8 த:வ(ைனேய எ�பா)த� - ெம>வ.ைவ,
க#டாைன 9/றா� கமலமய( ேலெய�றா�
உ#டாய ெத&லா� உண���. 312

வண�க� வ�ன	த�
எ,�ல�தா> யா�மட�ைத யா��Z� யா��ேப�
ெந,��கி ந:யBத/ ெக�ன+மி�த� - ைம,�ழலா>
க6;ைர��, காெண�றா� கா�வ#; கா�தார�
வ(6;ைர,�� தா�வண(க� ேவ��. 313
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காணா( அ=கி�ேற�
2�ைன வ(ைனய(� வலியா& 2.ம�ன�
எ�ைன4 ப(�ய இ��கான+& - அ�னவைன,
காணா தBகி�ேற� எ�றா) கதி�ைம,��
"ணார� "#டா)  ல���. 314

வண�க� தமய'திைய6 ேசதி நக � வ�456 ெச�ற(
ேசதி நக�,ேக தி�ைவ0 ெசலவ(6ட4
ேபாதி/ ெகாைடவண(க� ேபாய(னா� - ந:தி
கிட��வா� ம�னவ�த� கீ��திய(ைன4 பா�ேம&
நட��வா� வ6ைட நட��. 315

தமய'திைய� க"ட பண��ெப"க
 ேசதியரச� ேதவ��1 அறிவ�%த(
அ/ற �கிD� அறாெதாB� க#ண :��
உ/ற �ய�� உைடயவளா> - ம/ெறா��தி
நி�றாைள, க#ேடா � நிலேவ�த� ெபா/ேறவ(
எ�றா� மடவா� எ;��. 316

ேசதிராச� ேதவ� தமய'திைய அைழ%( வர6 ெச?த(
ேபாயகலா 2�ன�  ைனய(ைழயா> "��ய(ைல
ஆய மய(ைல யறியேவ - ந:ேயகி,
ெகா#;வா ெவ�றா)த� ெகாQைவ, கன+திற��
வ#;வா! 	�த� மய(&. 317

வ�ைன வலி கா"
ஆ�கவG� ஏக அரச� ெப��ேதவ(
"�கழலி� மFேத  ர#டBதா) - தா���
இனவைளயா> உ/ற�ய� எ&லா� என�
வ(ைனவலிகா# எ�றா) ெமலி��. 318

ேசதியரச� ேதவ� தமய'திைய வ�னாவ�ய(
அ�தா மைரய( லவேளெய� ைற9/@0
சி�தா �லெமன,�� த:ராதா& - ைப�ெதா.ேய
உ)ளவா ெற&லா� உைரெய�றா ெளா#மல��
க)ளவா� 	�தலா) க#;. 319

தமய'திய�� ம#ெமாழி
எ�ைன� தன+வன�தி6 ெட�ேகா� ப(��ேதக

 Noolulagam / www.noolulagam.com / Page 51 of 70 

 Nala Venba 

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


அ�னவைன, காணா தலம�ேவ� - இ�நக�,ேக
வ�ேத ன+�ெவ� வரெவ�றா) வா> லரா0
ெச�ேத� ெமாழிபதறா� ேத���. 320

தமய'தி அர"மைனய�� த8கிய��'த(
உ�றைலவ� த�ைன ெயா�வைகயா& நா.ேய
த�� வ(;மள8� தா!�ழலா> - எ�றKட�
இ�ேக ய(�,க இன+ெத�றா ேள�திைழைய,
ெகா�ேக9� தாரா) �றி��. 321

13. ேத> வ'த அ'தண�
வ @மராச� நளைனD� தமய'திையD� ேத>வர ஒ� மைறயவைன 
ஏவ�ய(
ஈ�கிவள+Q வாறி�4ப இ�னDழ� ேதேயகி4
"��ய(D� ேபா�ேவ/  ரவலK� - யாங�/றா�
ெச�@ண�தி எ�@ ெசலவ(6டா� ேவதியைன,
��@ற!ேதா) வ :ம� �றி��. 322

மைறேயா� ேசதிநா5 ெச�# தமய'திைய� க"ட(
ஓ;�  ரவ(�ேத� ெவ>ேயா� ஒள+ெச�@
நா;� இடெம&லா� நா.4ேபா>, - 	.னா�
ேபாதி/ றி�நா;� ெபா>ைக� தி�நாடா�
ேசதி� தி�நா; ெச�@. 323

அ=தா�! அ=தா
!

தாமLேச ேராதி� தமய�தி நி�றாைள
ஆெம� றறியா அ�மைறேயா� - வ :ம�
ெகா.ேம& வ(B�தBதா� ெகா� மவ� ெச�ெபா�
அ.ேம& வ(B�தா) அB�. 324

உட� ேபா<� ஒ%தா� உய��
ம�ைக வ(ழிந:� மைறேயா� கழ&கBவ
அ�கவ�ற� க#ண : ரவGட�ேம/ - ெபா�க,
கட&ேபாD� காதலா� ைகய/றா� த�க)
உட&ேபாD� ஒ�தா� உய(�. 325
மைறேயா� ேசதியரசிய�ட� தமய'திய�� நிைல அறிவ�%த(� அவ
 
(ய��
மா� ெபா�	�த� மாதரா> ந: பய�த
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கா�ைகதா� ப6ட�ய� க#டாேயா - ேசா��ழD�
ேவண(யா> ெவ#;கிD� பாதியா> ெவ��ய�,
காண(யா> நி�றா ளய���. 326

ேதவ�D� அ=தா
!

த�மக ளாவ தறியா� த;மாறா4
ெபா�வ.வ(� ேமலB� ேபா>வ :!�தா) - ெம�மலைர,
ேகாதி4ேபா> ேமதி ��ெகB4 � த#பைண?!
ேசதி,ேகா� ேதவ( திைக��. 327

ேசதிராச� தமய'திைய அவ
 த'ைத நக��1 அ,�ப�ய(
க�தைன9� க�ன+ைய9� க#டாய( KLசிறி�
த��யர� த:��� தன+யாற� - த�ைத
பதிய(ேல ேபா,கினா� ேசதிய�ேகா� ப#ைட
வ(திய(ேல ேபா�தாைள மF#;. 328

தமய'திைய� க"ட 1">ன7ர ம�கள)� (யர�
ேகாய(D� அ�த4  ர2� ெகா.Pட���
வாய(D� நி�@ மய�கியேத - த:யெகா;�
கானாள ம,கைள9� ைகவ(6;, காதல�ப(�
ேபானா)  ��த ெபாB�. 329

14. ப�ற'தக� அைட'தா

அ�7� கட�
அBவா� வ(Bவா� அய(�4பா� உய(�4பா�
ெதாBவா� தமெர��� ?!வா� - வBவா,
காமந: ேராத, கட&கிள��தா& ஒ�தேத
நாமேவ& வ :ம� நக�. 330
த'ைதைய� க"டா
!

த�ைதைய2� கா#டDேம தாமைர,க ண :�ெசா�ய0
சி�ைத கல�கி� திைக�தலம� - ெத�தாயா�
ப6டேத எ�ன4ேபா> வ :!�தா) பைடெந;�க#
வ(6டந:� ேமேல வ(ழ. 331
தமய'திைய� க"ட தா?த'ைதய�� !-ற%தா�� ெகா"ட (ய�
ெசQவ#ண வாயாG� ேத�ேவ�த Kமகைள
அQவ#ண� க#ட,கா லா/@வேரா - ெம>வ#ண�
ஓ>��நா ந:�ேபா> உல�கி�ற ெதா�ததம�
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ந:�தினா� க#ண :� ன+�@. 332

ெப-றவ
 7ல�ப�னா

பன+ய(�ள+/ பா!ம#டப�திேல 9�ைன
நிைனயா� ந:�தக�ற ேபா� - தன+ேயநி�
ெற�ன+ைன�� எ�ெச>தா> எ�னா4  ல�ப(னா)
ெபா�ன+ைன�தா> ேநா,கி4  ல���. 333

கலிெதாட� கா"ட� �-#�
***

3. கலி ந@81 கா"ட�
1. நாக� அள)%த ப !
அ�B� தி��பாத�!

<ல4 பழமைற,� 2�ேன9� காணலா�
காலி,�4 ப(�ேன9� காணலா� - மா&யாைன
2�த�G� ேவத 2தேல ெயனவைழ4ப
வ�த�G� ெச�தா மைற. 334

மன�ேகாய�� ெகா"டா�
ேபா�வா� ந:றண(�� ெபா>யாத ஐ�ெதB�ைத
ஓ�வா� உ)ள� என8ைர4பா� - ந:தியா�
ெப�மா� அமர� ெப�மா� ஒ�மா�ைக
அ�மான+� றா;� அர��. 335

தமய'திைய� ப� '( ெச�ற நள� த@ய�ைட�ப4ட ஒ�வ� (யர�1ர� 
ேக4ட(
ம�னா உன,கபய� எ�னா வன�த:ய(&
ப�னாக ேவ�த� பைத���கி0 - ெசா�ன
ெமாழிவழிேய ெச�றா� 2ர6கலிய(� வLச4
பழிவழிேய ெச&கி�றா� பா���. 336

நள� ஒ� பா�ைப% த@ய�ைட� க"ட(
ஆ�� தி�யா அைரய(�ள+& அ�கனேம
ேசா��ழைல ந:�த �யேரா;� - வ :ர�
தி�வான� த:,கான+/ ெச�த:ய(� வா>4ப6
ெட�வாைன, க#டா� எதி�. 337
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நள� த@ய�ட� ெச�ற(
த:,கட8) த�த வர�ைத� தி�மன�தி&
ஆ,கி ய�ளா& அரவரைச - ேநா,கி
அைட�தா� அைடதDேம ஆரழேலா� அLசி
உைட�தா� ேபா>4 ,கா� உவ���. 338

பா�7 தன( வரலா# 3றி% த�ைன வ�5வ��க ேவ">ய(
ேவத 2ன+ெயா�வ� சாப�தா& ெவ�கான+&
ஆதப�தி� வா>4ப6 டழிகி�ேற� - காதலா&
வ�ெத;��, காெவ�றா� மாைல மண(வ#;
ச�ெத;�த ேதாளாைன� தா�. 339

ெகா"5ேபா? பா � வ�5க
சீ�யா> ந:ெய;4ப� த:ைம ெக;கி�ேற�
	�� தழலவ(��, ெகா#;ேபா>4 - பா�&
வ(;ெக�றா� ம/ற�த ெவ�தழலா& ெவ�ைம4
ப;கி�றா� ேவ&ேவ�ைத4 பா���. 340

அரவரைச� ெகா"5 அக�றா�
எ�@ைர�த அQவளவ( ேல2ல�L ?!கடD�
��@L Aம�த �ல4 ய�தா� - ெவ�றி
அரவரைச, ெகா#டக�றா� ஆரண(ய� த�ன+�
இரவரைச ெவ�றா� எ;��. 341

'தச' எ�# ெசா�லி இ5க
ம#ண(�மF ெத�றைனநி� வ�றாளா& ஒ�@2த&
எ#ண(� தசெவ� றி;ெக�றா� - ந#ண(4ேபா�
மாவலா� ெச>த 8தவ(,� மாறாக
ஏவலா/ ற:�கிைழ4ேப ென�@. 342

எய�# ைவ%தா�
ஆ�கவ�றா� அQவா @ைர4ப அ�ேக6;�
த:�கலியா/ ெச/ற தி�மன�தா� - "�கழைல
ம#ண(�ேம& ைவ��� தசெவ�@ வா>ைமயா&
எ#ண(னா� ைவ�தா� எய(@. 343

அரைவ ேநா�கி நள� உைர%த(
ஆ/ற லரவரேச யா�ெக� K�வ�ைத0
சீ/றெமா� றி�றி0 சினெவய(/றா& - மா/@த/கி�
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ெற�கா ரணெம�றா� ஏ/றம�/ 	/றைழ,��
மி�கா லய(�2கேவ& ேவ��. 344

ேமன) 1#கி-#
வ :ம� மட�ைத வ(ழி2.ய, க#டறியா
வாம ெந;�ேதா) வறிேயா�, - ேகம�
ெகாடாதா� ஆக�ேபா/ �@கி/ேற ெம>�ைம
வ(டாதா� தி�ேமன+ ெவ��. 345

அரவ�� ம#ெமாழிD� அ( அள)%த வர��
கா9� கடகள+/றா> கா�,ேகா டகென�ேப�
ந:ய(�� வ�தைம யான+ைன�� - காய�ைத
மாறா,கி, ெகா#; மைற��ைறத& காரணமா
ேவறா,கி/ ெற�றா� வ(ைர��. 346

ஆைட ெகா
வா?
	ன+றா& பாய, �வைள தவைளவா>�
ேதன+றா& பா9� தி�நாடா - கான+&
தண(யாத ெவ�கனைல� தா�கினா> இ�த
அண(யாைட ெகா)ெக�றா� ஆ��. 347

சா%தினா� ஒள)�1�
சாதி மண(��கி& ந: சா�தினா& த#கBந:�4
ேபாதி�கீ! ேம9�  �வரா& - தாதி�
�ள+,�நா ந:6;� �ைறநாட� ேகாேவ
ஒள+,�நா) ந:��� உ�. 348

ேத�%ெதாழிேலா� ஆ1க
வா� �ைற�தைமயா& வா�வென� @�னாம�
ஆக வேயா�தி நகரைட�� - மாகனக�
ேத�� ெதாழி/� மி,கான : யாெக�றா� ெச�மன�தா&
பா��ெதாழி/� மி,காைன4 பா���. 349

2. அேயா%தி வாச�
நள� அ�கா� கட'( ெச�ற(
இைணயா�� இ&லா� இைழ�த உதவ(
 ைணயாக0 ?!கான+/ ேபானா� - பைணயாக�
தி#ணாக ேமாெர6;� தா��� திைசயைன���
எ#ணாக ேவ�த ெனB��. 350
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நள� கட-கைரைய� க"ட(
நிைன4ெப�K� கா/றைச4ப ெநLசிைடேய <G�
கன/ ைகய ேவகி�றா� க#டா� - பன+,���
த#படா� ந:ழ& தன+4ேபைட4 பா��திர8
க#படா ேவைல, கைர. 351
நள� கட-கைரய�� பலவ-ைற� க"5 7ல�ப�
ெகா�ப� இள���ேக 	றா தி��தியா&
அ� ய�தி� ேபாைத ய@காலா& - ��ப(
திற,க�ேத Z@� தி�நாட� ெபா�ைன
உற,க�ேத ந:�ேதK, ெகா�@. 352

ஆவ� அழி'தா�
 �ைன ந@�தா� ேகாதி4 ெபாறிவ#;
க�ன+4 ெபைட9#ண, கா�தி�,�� - இ�ன�)க#
டLசினா னாவ( யழி�தா� அற8ய(���
ெநLசினா& எ&லா� நிைன��. 353

ந"ேட ெசா�வா?!

காதலிைய, கா��ள+/ கானக�ேத ைகவ(6ட
பாதகைன4 பா�,க4 படாெத�ேறா-நாத�
அள+,கி�ற ஆழிவா> ஆ�கலவ ஓ.
ஒள+,கி�ற ெத�ேனா உைர. 354
எ�ன நிைன�பா
?

பானேல ேசாைல4 பA�ெத�ற& வ��ல8�
கானேல ேவைல, கழி,��ேக - யாKைடய
மி�ன+ைம,�� "ணார� வ :�கி�)வா யா��ண��தா&
எ�ன+ைன,�L ெசா&வ :� என,�. 355

இரவக-றி வ'தா? ெகா�?

ேபாவா> வ�வா>  ர#; வ(B�திர�கி
நாவா> �ழற ந;��@வா> - த:வா>
அரவக/@� எ�ேபால ஆ�கடேல மாைத
இரவக/றி வ�தா>ெகா& இ�@. 356

நள� அேயா%தி நகைர அைட'த(
2�ந:� மடவா� 2@வ& திர)�வ(4ப
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ந�ன :� அேயா�தி நகரைட�தா� - ெபா�ன :�
2��ைட,�� தாமைரய(� ெமா>�மலைர� ��ப(
அ��ைட,�� ந�னா6 டரA. 357
நள� அேயா%தி ம�னைன அைடத�
மா�ேத�� ெதாழி/� மைட�ெதாழி/�� மி,ேகாென�@
ஊ�ேத>,�� ேவலா� உய�நறவ� - ேத�ேதா>,��
தா�ேவ�த/ ெக�வர8 தாKைரமி� எ�@ைர�தா�
ேத�ேவ�த� வா�வனா>0 ெச�@. 358

அரச��� ெச�றா�
அ�ெமாழிைய� 1த� அரச/� அறிவ(,க0
ெச�ெமாழியா� ேத��ததைன0 சி�தி�ேத - இ�ெமாழி,��
த,காைன இ�ேக த�மி ெனன8ைர,க
மி,காK� ெச�றா� வ(ைர��. 359

அேயா%தி ம�னன)� வ�னா
ெபா>யைடயா0 சி�ைத4  ரவலைன ேநா,கி�த�
ெச>ய 2கமல��� ேத�ேவ�த� - ஐயாந:
எ�ெதாழி/� மி,கான : யா�� ெபயெர�றா�
ைக�ெதாழி/� மி,காைன, க#;. 360

வ�லவ� யா�
அ�ன� மிதி4ப அல�வழி9� ேதற&ேபா>0
ெச�ெந& வ(ைள,�� தி�நாட�- ம�னா
மைட�ெதாழிD� ேத��ெதாழிD� வ&ல�யா� எ�றா�
ெகாைட�ெதாழிலி� மி,கா� �றி��. 361

3. ேத>ய மைறேயா�
தமய'தி நளைன% ேதட� 7ேராகிதைன வ�5%த(
எ�ைன இ��கான+& ந:�த இக&ேவ�த�
த�ைனந: நா;ெகன� த#ேகாைத - மி�K4
 ைரகதி�ேவ& ேவ�த�  ேராகிதK, கி�த
உைரபக�வ தானா) உண���. 362

அறிD� வைக
கா��ள+& பா!ம# டப�ேதத� காதலிைய0
ேசா��ய(லி� ந:�த& �ண(வ�ேறா - ேத�ேவ�த/
ெக�றைற�தா& ேந�நி� ெறதி�மா/ற� த�தாைர0
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ெச�றறி�� வாெவ�றா) ேத���. 363

7ேராகித� அேயா%திைய அைட'த(
மி�னா;� மா&வைர9� ேவைல9� ேவைல?!
ந�னா;� கானக2� நா.னா� - ம�K
கட�தா! கள+யாைன, காவலைன� ேத.
அைட�தா� அேயா�தி நக�. 364
7ேராகித� 3றிய ெமாழிேக45 நள� 3றிய ம#ெமாழி
கானக��, காதலிைய, கா��ள+/ ைகவ(6;4
ேபான�8� ேவ�த/�4 ேபா�ேமா - தாென�@
சா/றினா� அ�த8ைர தா�ேவ�த� த�ெசவ(ய(&
ஏ/றினா� வ�தா� எதி�. 365
வ�திய�� பயேன!

ஒ#ெடா. த�ைன உற,க�ேத ந:�த�8�
ப#ைட வ(திய(� பயேனகா# - த#டரள4
"�தாம ெவ#�ைடயா� ெபா�மகைள ெவQவன�ேத
ந:�தா�எ� ைற9ேற& ந:. 366
தமய'தி வ'த 7ேராகிதைன வ�னாவ�ய(
எ�க Rைற�தைனெகா& எ�திைசேபா> நா.ைனெகா&
க�ைகவள நா6டா�த� காவலைன - அ���
தைல4ப6ட வா@#ேடா சா/ெற�றா) க#ண :�
அைல4ப6ட ெகா�ைகயா ளா��. 367

7ேராகித� ம#ெமாழி
வா,கினா& ம�னவைன ஒ4பா� மதி�ெதா�கா&
ஆ,ைகேய ேநா,கி� அவன&ல� - ",கமB�
	�தலா> ம/ற, �ல4பாக� எ�@ைர�தா�
ஏ��J& மா�ப� எ;��. 368

4. இர"டா� !ய�வர�
தமய'தி த� இர"டா; !ய�வர6 ெச?தி அறிவ��க6 ெச?த(
மF#ேடா� Aய�வர�ைத வ :ம� தி�மட�ைத
"#டாெள� ற�தணந: ேபா9ைர�தா& - ந:#ட
ெகாைடேவ�த/ கி�1ர� ேத�,ேகால� ெகா)வா�
பைடேவ�த� எ�றா) ப���. 369
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இர"டா; !ய�வர6 ெச?தி ேக45 இ�(ப�ன� 3றிய(
எ�ேகான மகG, கிர#டாL Aய�வரெம�
ற�ேகா� 2ரச� அைறவ(�தா� - ெச�ேகாலா>
அ�நாG� நாைள யளெவ�றா� அ�தண�ேபா>�
ெத�னாG� தாராைன0 ேச���. 370

எ� ெச?ேவா�?

ேவத ெமாழிவாண� மF#;� Aய�வர�ைத,
காதலி�தா) வ :ம�ற� காதலிெய� - ேறாதினா�
எ�ெச>ேகா ம/றிதK, ெக�றா� இக&சீ@�
மி�ெச>த ேவலா� வ(ைர��. 371

நள� அ(ேக45� 3றிய(
�ைறயாத க/ப(னா) ெகா#டாK, க&லா&
இறவாத ேவ�திைழயா) இ�@ - பறிபNறி
ெந&லி/ ப�வரா& ஓ;� ெந;நாடா
ெசா&ல4 ப;ேமாவ(0 ெசா&. 372

இ�(ப�ன� 3றிய சமாதான�
எ�ேம& எறிகி�ற மாைல எழி&நள�த�
த�ேம& வ(B�த�கா# 2�னாள+&-அ�னத/�,
காரண�தா� ஈத�ேறா ெவ�றா� கடாLெசா�9�
வாரண�தா� அ�னா� மறி��. 373

நளன( கல�க�
2�ேன வ(ைனயா� 2.�தேதா ெமா>�ழலா)
எ�ைன�தா� காண வ(ைச�தேதா - த�மர ,
ெகாQவாத வா��ைத 9லக� �ைர4ப6ட
ெதQவா@ ெகா&ேலா வ(�? 374

நள� இ�(ப�ன,�1% ேதேரா4>6 ெச�ல உட�ப4ட(
காவலK, ேகவ/ கட�"#ேட� ம/றவ�ற�
ஏவ� 2.4ப� இன+ெய�@ - மாவ(/
�ல�ேதைர4 "6.னா� ேகாைதய�த� ெகா�ைக
மல��ேத� அள+,��தா� ம�. 375

5. ேத� ெச�ற சிற�7
ேத� ஏ#க!
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ஒ/ைற� தன+யாழி� ேதெர�ன ஓ;வேதா�
ெகா/ற ெந;�ேத� ெகா;வ�ேத� - ம/றித/ேக
ேபா�ேத@ ெகா�@ைர�தா� ெபா�ெம� றள+2ரல�
த:�ேதற& வா,��தா�0 ேச>. 376

நள� ேத� ஓ4>ய சிற�7
2�ைத வ(ைன�@க <வா மய&ெகா#டா�
சி�ைத ய(K�க;க0 ெச�றேத - ச�தவ(ைர�
தா���றா ெம&ேலாதி த�ெசயைல� த�மன�ேத
ேத�கி�றா� ஊ�கி�ற ேத�. 377
வ @�'த( எ5!

ேமலாைட வ :!�த ெத;ெவ�றா� அQவளவ(&
நாலா@ காத� நட�தேத - ேதாலாைம
ேம&ெகா#டா� ஏறிவர ெவ�ைம, கலி0?தி&
மா&ெகா#டா� ேகா&ெகா#ட மா. 378
இ�(ப�னன( கண�த6 சிற�7
இ�தா! பைணய(& இ��தா�றி, காெய#ண(&
ப�தா ய(ர�ேகா. பாெர�ன - உ>�ததன+&
ேத�நி@�தி எ#ண(னா� ேதவ� சைபந;ேவ
தா�நி@��� ேதா)ேவ�த� தா�. 379

இ�(ப�ன� நளன)ட� 3றிய(
ஏர.4பா� ேகாெல;4ப இ�ேத� ெதாைடபNறி,
கார;�த ேசாைல, கடனாட� - ேதர;�த
மா�ெதாழிD� இ�ெதாழிD� மா/@திேயா எ�@ைர�தா�
ேத�ெதாழிலி� மி,காைன� ேத���. 380

கலி நளைனவ�45 ந@8கிய(
வ#டா� வளவய&?! ம)Gவ நா6ெட�ேகாமா�
த#டா�  ைனச� திர�Aவ�,கி - ெகா#டா;�
பாவல�பா& நி�ற பசிேபால ந:�கி/ேற
காவல�பா& நி�ற கவ(. 381
6. வ @ம� நக �
இ�(ப�ன� 1">ன7  அைட'த(
ஆைம 2�கி& அலவ� �ய(&ெகா)G�
காம� ெந;நா; ைகவ(6; - வ :ம�த�

 Noolulagam / www.noolulagam.com / Page 61 of 70 

 Nala Venba 

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


ெபா�னக� ெச�றைட�தா� ேபா�ெவ6 ெடB�	/ற�
அ�னக� ெயா�@ைடயா� ஆ��. 382

இ�(ப�ன� வ @மராச,�1% த� வர	 அறிவ�%த(
ெவ/றி� தன+�ேதைர வ :ம� ெப��ேகாய(&
2/ற� தி��தி 2ைறெச>9� - ெகா/றவ/��
த�வர8 	ற4 பண(��� தன+4 ,கா�
ம�வ(ர8 தாரா� மகி!��. 383

வ @மராச� இ�(ப�னைன வ�னாவ�ய(
க�ன+ ந@�ேதற& மா�தி, கமல�தி�
ம�ன+� �ய(�ற வ�வ#; - ப(�ைன9�ேபா>
ெந�த/ கவா8� ெந;நாட ந:ெய�பா&
எ>த/ கவாவ(யவா ெற�? 384

இ�(ப�ன� ம#ெமாழி
இ�@�ைன, கா#பேதா ராதரவா& யான+�ங�
ம�ற& மல��தாரா> வ�தைட�ேத� - எ�றா�
ஒள+யா�ேவ/ க#ணா)ேம& உ)ள� �ர4ப�
ெதள+யா� 2�ேபா�த ேச>. 385

7. ம�கB� த'ைதD�
நள� மைடவாய�- 7�க(
ஆதி ெந;�ேத�4 ப�வ(6 டைவயா/றி,
ேகாதி& அ.சி/ �ைற2.4பா� - ேமதி,
கைடவாய(/ கா�ந:ல� க#வ(ழி,�� நாட�
மைடவாய(/  ,கா� மதி��. 386

நள� 7�க மைடவாய�- சிற�7
ஆதி மைறJ& அைன��� ெத���ண��த
ந:தி ெநறியாள� ெநLச�ேபா& - யா��
நிர4பாம& எ&லா� நிர�ப(/ேற ெபா/ேற�
வர4பாக�  ,க மைன. 387

தமய'தி நள� ெச?D� மைட%ெதாழிைல அறி'(வர6 ெச?த(
இைட0Aர�தி& தனைன இைடய(�ள+& ந:�த
ெகாைட� ெதாழிலா� எ�றய(��த, ேகாமா� - மைட�ெதாழி&க)
ெச>கி�ற ெத&லா� ெத���ண��� வாெவ�றா)
ைநகி�ற ெநLசா) நய��. 388
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தமய'தி த� ம�கைள நள�பா� வ�5%த(
ேகாைத ெந;ேவ/ �மரைன9� த�ைகைய9�
ஆதி யரச� அ�காக4 - ேபாத
வ(ைளயாட வ(6டவ�ற�ேம/ ெசய&நா ெட�றா)
வைளயா;� ைகயா) மதி��. 389

த� ம�கைள� க"ட நள� அவ�கேளா5 உைரயா>ய(
ம,கைள2� காணா மனந;�கா ெவ>�ய(ரா4
 ,ெக;�� வ :ர4  ய�தைணயா - ம,கா)ந:�
எ�ம,க) ேபா&கி�ற:� யா�ம,க ெள�@ைர�தா�
வ�ம, கள+யாைன ம�. 390

ம�க
 ெசா�ன(
ம�K நிடத�தா� வா!ேவ�த� ம,க)யா�
அ�ைனதைன, கா�வ(6 டவேனக - இ�நக�,ேக
வா!கி�ேறா� எ�க) வளநா; ம/ெறா�வ�
ஆ)கி�றா� எ�றா� அB�. 391

ந@8கா உய�ேரா5 நி�றா�
ஆ�கவ� ெசா�ன 8ைரேக6 டழிெவ>தி
ந:�கா உய(ேரா; நி�றி6டா� - "�காவ(&
வ)ள�ேபா/ ேகா�� மல�� தி�நாட�
ெவ)ள�ேபா/ க#ண :� உ���. 392

தா�6சி அ�லேவா?
உ�க) அரெசா�வ� ஆளந:� ஓ.4ேபா�(�)
இ�க# உைறத& இB,க�ேறா - ெச�ைக
வளவரேச எ�@ைர�தா� மாதவ�தா/ ெப/ற
இளவரைச ேநா,கி எ;��. 393

வா?ைமேய வலி!
ெநLசாலி� மா/ற� நிைன��ைர,க ந:ய&லா&
அLசாேரா ம�ன� அ;மைடயா! - எLசா�
த:ைமேய ெகா#ட சி@ெதாழிலா> எ�ேகாமா�
வா>ைமேய க#டா> வலி. 394
அ>ய�- காN� வ5!

எ�ைத கழலிைணய(& எ�ம���� காணலா�
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க�� Aள+9� கடா,கள+/றி� - வ��
பண(2.ய(/ பா�கா,�� பா�ேவ�த� த�க)
மண(2.ய(/ ேற>�த வ;. 395

�>சா?%( நி�றா�!

ம�ன� ெப�ைம மைடய� அறிவேரா
உ�ைன அறியா� உைரெச>த - எ�ைன
2ன+�த�ள& எ�@ 2.சா>�� நி�றா�
கன+���கி ந:�வார, க#. 396

அ6ெச?திைய� ேக4ட தமய'திய�� (யர�
ெகா/ற, �மரைன9� ேகாைதைய9� தா�க#;
ம/றவ�றா� ஆ��ைர�த வாசக�ைத - 2/@�
ெமாழி�தார� மா/ற� ெமாழியாத 2�ேன
அழி�தா) வ(B�தா) அB�. 397

பைத%( அ=தா
!

ெகா�ைக யைள�� �ழ&தி��தி, ேகாலLெச>
அ�ைக ய(ர#;� அ; ைகயா& - இ�ங�
க�கியேவா எ�றBதா) காதலைன 2�னா)
ப�கியேவ/ க#ணா) பைத��. 398

8. ஒ�#ப4ட 15�ப�
உ
ள நிைலைமைய% தமய'தி த� த'ைத�1 அறிவ�%த(
ம/றி� தி�நக�,ேக வ�தைட�த ம�னவ�,�,
ெகா/ற� தன+�ேத�� ெகா#டைண�� - ம/@�
மைட�ெதாழிேல ெச>கி�ற ம�னவ�கா ெண�க)
ெகாைட�ெதாழிலா� எ�றா) �றி��. 399

வ @மராச� நளைன% ேதா-ற%தா� அறிய �>யா( வா�கினா� அறி'த(
ேபாதல�� க#ண(யா� ேபா�ேவ�த� ?ழ4ேபா>,
காதலித� காதலைன, க#R/றா� - ஓத�
வ�வைளெகா# ேட@� வளநாட� த�ைன�
ெத�வ�தா நி�றா� திைக��. 400

வா�கினா� அறி'தா�!

ெசQவா> ெமாழி,�� ெசயD,�� சி�ைத,��
ஒQவா� ெகா#ட உ�ெவ�னா - எQவா9�
ேநா,கினா� ேநா,கி� ெதள+�தா� Pண�கியேதா�
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வா,கினா� த�ைன மதி��. 401

வ @மராச� நளைன% த� உ��கா4ட ேவ">ய(
ைப�தைலய நாக பணெம�@ "க�தி�
ஐ�தைலய(� பாைளதைன ஐ9/@ - ம�தி
ெதள+யா தி�,�� தி�நாடா! உ�ைன
ஒள+யா� கா6;� உ�. 402

நள� கா��ேகாடக� த'த ஆைடகைள உ5%த(� !ய உ��ெப-ற(�
அரவரச� தா�ெகா;�த அ�"� �கிலி�
ஒ��கிைல வா�கி 9;�தா� - ஒ��கிைல4
ேபா��தா� ெபா�கலிய(� வLசைனயா/ "#டள+,��
ேகா�தாய� 2�ன+ழ�த ேகா. 403
பாக� வ>	 ந@8கி-#
மி,ேகா� உலகள�த ெம>ய.ேய சா�வாக4
 ,ேகா� அ�வ(ைனேபா/ ேபாய(/ேற - அ,கால�
கானக�ேத காதலிைய ந:��, கர��ைற9�
மானக�ேத�4 பாக� வ.8. 404

நள� ம�க
 அவைன6 !யவ>வ�� க"5 மகி�'( வண8கிய(
தாைதைய2� கா#டDேம தாமைர,க# ந:ர��ப4
ேபாதல�� �Lசியா�  ,கைண�� - ேகாதிலா4
ெபா�ன.ைய, க#ண(/  னலா/ கBவ(னா�
மி�ன+ைடயா ேளா;� வ(B��. 405

தமய'தி நளன>ய�� வ @�'( வண8கிய(
பாதி� �கிேலா; பா>�திழி9� க#ண :��
சீத, களபதன� ேச�மாA� - ேபாத
மல��ததா� ேவ�த� மலர.ய(& வ :!�தா)
அல��தேத க#ண :� அவ/�. 406

தமய'திய�� (யரநிைல
ெவQவ(ட�ேதா ெடா,�� வ(ழிய(ர#;� வ :!�ய(&ெகா)
அQவ(ட�ேத ந:�த அவெர�ேற - இQவ(ட�ேத
வாரா� 2ைலயாள� ம�னவைன, காணாம&
ந:ரா& மைற�தனேவ நி�@. 407

வானவ� நளைன வா�%தி� :மா  ெப?த(
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உ�தம�� ம/றிவைன ஒ4பா� ஒ�வ�ைல
இ�தல�தி& எ�றிைமேயா� எ�ம���� - ைக�தல�தி&
ேதமா� ெப>9� தி�மல��தா� ேவ�த�ேம&
"மா� ெப>தா�  க!��. 408

கலி, நளைன% த�பா� வர� ெகா
ள ேவ">ய(
ேதவ(ய(வ) க/ ,�� ெச�ேகா� 2ைறைம,��
"8லகி& ஒ4பா�யா� ேபா�வா� - காவலேன
ம/ெற�பா& ேவ#;� வர�ேக6;, ெகா)ெள�றா�
2/ற�பா/ பாரள+4பா� 2�. 409

நள� ேக4ட வர�
உ�ச�தL ெச&ல உலகாG� கால��
மி�ெசா�9� ேவலா> மிகவ(��ப( - எ�ச�த�
ேக6டாைர ந:யைடேய& எ�றா� கிள�மண(4"#
வா6டாைன ம�ன� மதி��. 410

கலி நள,�1 வரமள)%( மO"ட(
எ�கால� ��ச�த� ேக6டாைர யானைடேய�
மி�கா& அய(&ேவலா> ெம>ெய�@ - ந�காவ(
ம6;ைர,�L ேசாைல வளநாட� 2�ன+�@
க6;ைர��4 ேபானா� கலி. 411
வ @மராச� நள� �தலிேயா��1 வ��'தள)%த(
ேவத ெநறிவBவா ேவ�தைன9� "�தட�க#
ேகாைதைய9� ம,கைள9� ெகா#;ேபா>� - தா�
 ைதய�ேத� பா>�ெதாB�� "Lேசாைல ேவலி
வ(ைதய,ேகா� ெச>தா� வ(���. 412

இ�(ப�ன� நளன)ட� த� ப�ைழ ெபா#�க ேவ">� ப�� த� 
நக��ேககிய(
உ�ைனயா� ஒ�@� உணரா �ைர�தெவலா�
ெபா�னம�� தாரா> ெபா@ெவ�@ - ப(�ைன�த�
ேமன :�ைம ��றா ெவ@�ேத� மிைச,ெகா#டா�
மான :� அேயா�தியா� ம�. 413

9. வா�	 ெப-றா�
நள� தன( மைனவ� ம�கBட� நிடதநா5 ெச�ற(
வ(/றாைன 2�ெச&ல ேவ&ேவ�த� ப(�ெச&ல4
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ெபா/ேற�ேம/ ேறவ(ெயா;� ேபாய(னா� - 2/றா�ப&
ேதந:� அள+�த�� ெச�ெந/ கதி�வ(ைள,��
மாந:� நிடத�தா� ம�. 414

Eர� எKவளேவா?
தானவைர ெம&ல� த��தெந; ைவேவலா>
ஏைனெநறி 1ரமின+ எ�தைனேயா - மாேனேக)
இ�த மைலகட� ேதBமைல, க4 றமா
வ(�தெமK ந�பதிதா� மி,�. 415

H ேயாதய�
இ,க��& ேபாக இக&ேவ& நளெனறிந:�
ெச>,க�� பா9� தி�நா; -  ,க��
இ�,�மா கா#பா�ேபா& ஏறினா� ��றி&
ெச�,�மா� ேத�ெவ>ேயா� ெச�@. 416

நள�, மாவ�'த நகைர6 சா�'த ஒ� ேசாைலய�� த8கிய(
ம�றலிள� ேகாைதெயா; ம,கG� தாKெமா�
ெவ�றி மண(ெந;�ேத� ேமேலறி0 - ெச�றைட�தா�
மாவ(�த ெம�K� வளநகரL ?!�தெவா�
"வ(�ைத வாB� ெபாழி&. 417

நள� 74கர,�1 அறிவ�%த(
ம/றவK, ெக�வர8 ெசா&லி ம@?�,
�/ற பைணய� உளெத�@ - ெகா/றவைன,
ெகா#டைணவ : ெர�@ �ல�1 தைரவ(;�தா�
த#ெட�ய& ேத�ேவ�த� தா�. 418

74கர� நளைன� க"ட(
மாய ெந;L?தி& வLசி�த வ�ெனLச�
1ய ந@மல�4"L ேசாைலவா> - ஆய
ெப��தாைன ?ழ4 ெபைடநைடயா ேளா;�
இ��தாைன, க#டா� எதி�. 419
74கர� நளைன நல� வ�னாவ�ய(
ெச�ேகா& அரச� 2க�ேநா,கி� ேத�0சிய(லா
ெவ�ேகா& அரச� வ(னாவ(னா� - அ�ேகால,
காவ/ ெகாைடேவ�ேத காதல�,�� காதலி,��
யாவ�,�� த:திலேவ எ�@. 420
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நள,� 74கர,� ம# H( ஆ>ய(
த:� த�கலி2� ெச>ததைன ேயாராேத
யா� பைணய� எனவ(ய�ப0 - ?தாட
ைமயாழி ய(/@ய(D� மாலைனயா� வ#ைம ைன
ைகயாழி ைவ�தா� கழி��. 421

நள� த� நா5 �தலியன ெவ�# ெகா"ட(
அ4பலைக ெயா�றி� அ�கி��தா� தாமதி,க0
ெச4ப�ய ெச&வ� தி�நக�� - ஒ4ப�ய
வ�றாைன ேயா; வளநா;� வLசைனயா&
ெவ�றாைன ெவ�றானQ ேவ��. 422

74கர� யா	� இழ'( த� நா5 ெச�ற(
அ�த வளநா;� அQவரA� ஆ�ெகாழிய
வ�த ப.ேய வழி,ெகா#டா� - ெச�தமிேழா�
நாேவ>�த ெசா&லா� நளென�@ ேபா/றிைச,��
ேத�ேவ�த/ ெக&லா� ெகா;��. 423

நள� த� நகைர அைட'த(
ஏைன 2.ேவ�த� எ�திைச9� ேபா/றிைச4ப0
ேசைன  ைட?ழ� ேதேரறி - ஆன க!4
ெபா�னகர� எ>��  ர�தரைன4 ேபா/ெபாலி��
ந�னகர�  ,கா� நள�. 424

நகர மா'த � மகி�6சி நிைல
கா�ெப/ற ேதாைகேயா க#ெப/ற வா#2கேமா
ந:�ெப/ @ய��த நிைற லேமா - பா�ெப/@
மாேதா;� ம�ன� வர,க#ட மாநக�,�
ஏேதா உைர4ப� எதி�. 425
வா�%தி6 ெச�றன� வ�யாச�
ெவ�றி நிடத�தா� ேவ�த� ச�ைதயN
ெத�@ைர�த ேவத ய(ய&2ன+வ� - ந�றி ைன
ம�னா ப�வரைல மா/@திெய� றாசிெமாழி
ப�னா நட�தி6டா� ப#;. 426

வாழி! வாழி!
வாழி ய�மைறக) வாழிந& அ�தண�க)
வாழிநள� காைத வB��ேவா� - வாழிய
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ம)Gவநா6 டா�க# வ�ச� திர� Aவ�,கி
ெத)Gறெம>, கீ��தி சிற��. 427

கலி ந@81 கா"ட� �-#�.

***

நளெவ"பா �-#�.
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��அைம��:-

மகாபாரத�திேல ெகௗரவ�க�ட� �தா�� ேதா�ற பா�டவ�க� த�க� 
நா�ைட வ���� கா��ேல வா கி�றன�. அவ�கைள$ ப�ரகத%வ� 
எ�'( )ன*வ� ெச�, கா�கிறா�. தம�- நிக .தவ�ைறய���� 
கவைல0ட� இ2.த த2மைர� ேத�,)கமாக )ன*வ� அவ2�-� 
3றியதாக இ. 45 அைம.6�ள6.

%ய(வர கா�ட(, கலிெதாட� கா�ட(, கலிந7�- கா�ட( என 8�, 
கா�ட�களாக$ ப�9�க$ப���ள இ. 4லி5, 405 ெவ�பா�க� உ�ளன. 
இவ�,� 13 ெவ�பா�க�, பாய�ர(, 45வரலா, எ�பனவா-(. 
%ய(வர கா�ட�தி5 155 ெவ�பா�க�(, கலிெதாட� கா�ட�தி5 147 
ெவ�பா�க�(, கலிந7�- கா�ட�தி5 90 ெவ�பா�க�( உ�ளன.
   

*********

ஜ	வா �தகாலய� வழ����� உலக� 
இ.த இைணயதள�தி5,500 �-( ேம�ப�ட 45க� மி� 
45களா�க$ப��இலவசமாக வைலய�ற�-மா, ைவ�க$ப���ள6. 

அைன�6( இலவசமாக கிைட�-(. க�டண( ஏ6( இ5ைல.

ே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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