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ெத��க� ெப	க
 �ல� 

ெத�வேலாக ஒ�பாாி. 

ஆ�. ஜி. பதி அ	� கெபனி, ெச�ைன 

1939, இத� விைல அணா 1. 

V. Press, Madras. 

--------------- 

 

கட�
 �ைண. 

ெத�வேலாக ஒ�பாாி. 

 

கடேல கடலா கி எ�ைனெப"தாேள அமா% 

நா� க'(கடைலம"தா கி இ�ைற * 

தயி�கைட, ேவைளயிேல த-திவ-� ேச�-�தமா 

 

ஆ'ைடய த-திெய�. எ�ைனெப"தாேள அமா% 

அவி"�பிாி/சி ஆரா�-� பா� ைகயிேல 

மாதா�ட த-திெய�. எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

 

இ�தாயா'ைடய த-திெய�. எ�ைன ெப"தாேள அமா 

தைர ேம1�ர	ட2ேத� ெயன * 

ஒ'வர1லயி'வர1ல ஒ� .ெர	� ேப'ம1ல 

 

ச-தனேசாைலயிேல ெய�னெப"தாேள அமா% 

சா3செத1லாெய�ேசைன இ�ைற * 

*(*ம/ேசாைலயிேல *மி4-தெத1லா ெய�ேசைன 

 

மானமி'	� மைழெர	� வ'ைகயிேல ெய� அமா% 

மாமர"�ேசாைலயிேல மனெகாைர ெசா�னா6 

மா(காகாி"��மா மாமர ப7�வி� 
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8மியி'	� ெபா2�ெர	� ேபாைகயிேல ெய� அமா% 

8மர"� சாைலயிேல ெய�ெப	 *ைற ெசா�ேனனா1 

8�காிகிவி2 இ-த8மர9 ப7�வி� 

 

ேம:ேகெவ*;ர எ�ைனெப"தாேள அமா% 

மிள*பபி'மி7ேட� இ-த 

மிள*ெபாாி கிெய� க இ(ேக9தலாளி இ(ேகயி1ைல 

 

ெத:ேகெவ*;ர எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

சீரகபய'மி7ேட� இ�ைற * 

சீரக ெபாாி கிெய� க ேசாைல,
ேளயா'மி1ைல 

 

வட ேகெவ*;ர எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

வா4ம�ைர9 காத �ல க'ைடய 

சீைமயிேலதா� �வைரபய'மி7ேட� 

 

நா� ;ாிவ'*9�ேன எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

�6 க� பய ெம"தைவ"தா� நா� 

க	�வ'பி�ேன க
ள�பய ெம"தைவ"தா� 

 

எ� அமா%. எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ெவ
னியாேலபாைட க7டலாெம�ச6 

ெவ�யேலாி ேபா*ெத�பா� ெபா�னாேல 

பாைடக7டலாெம� ஈ6 ெபா2ேதாி ேபா*ெத�பா� 

 

த(க"தாேலபாைட  க7டலாெம�றா6 

எ�னெப"தாேள அமா% தாமச(க
 ஆ*ெத�பா� 

பண"தாேலேத�ப	ணா1 பாைசபி% *ெம�பா� 

 

மர"தாேல ேத�ப	ணா1 எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ெச16�பி% *ெம�பா� நா� 

ம	ணாேலேத'ப	ணா1 ம கிகைற,ெம�பா� 

 

8வாேலபாைடக7% எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

பிற-தவிட அ>�பி7� 
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ெப"தெப	> �ர	� அ2வகாளா/ேச 

 

பா� கவ'ேவாெம�றா1 எ�ைனெப"தாேள அமா% 

ப(*ப(காளி பாதினா
 தாயாதி 

பாேபெயதிரைவ"� பாலா"ைத 9�ேனைவ"� 

பாேபதா� தா	% ேவனாவ"ைத நீ3?ேவனா. 

 

ேத%வ'ேவாெம�றா1 எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ப(*ப(காளி பாதினா
 தாயாதி 

ேதேனெயதிேரைவ"� ெச�யா"ைத 9�ேனைவ"� 

ேதேளேய தா	�ேவனா ெச�யா"ைத சீ3?ேவனா 

 

சீைதயமா
 ெப"தெப	@ எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

Aராம�ெப"தக	@ ெயன * 

ஜீவனி' ைகயிேல எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ேசதிெசா�னாலாகாதா 

 

அ1C அமாெப"தெப	@ எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

அ�/?னைரெப"தக	@ ெயன * 

ஆவிகிைட ைகயிேல எ�ைனெப"தாேன அமா% 

ஆDவி7டாலாகாதா 

 

ம�ைரந1லEடார ெய��ரவிக	ணாளா 

அவ' * ம1Cய�8 வியாபார நா� 

ம�ைகவ'ேவென�. ெயன *மா"� ெகா' காவலானா� 

 

ெச3சிக1லEடார ெப�பிறவி க	ணாளா 

அவ' *ெச	பக�8 வியாபார தா� 

சீைதவ'ேவென�. ெயன *ெச% ெகா' காவலானா� 

 

அ1C கிதாமைர * எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ஐ-�லG ேசைன,	� 

ஆகாசதாமைர கி எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

என * அ	ணனி1ைல தபியி1ைல 
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ெகா% * தாமைர * எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ேகா%லG ேசைன,	� 

இ-த அ'பாவிச	டாளி கி எ�ைனெப"தாேன அமா% 

என * அ காயி1ல த(ைகயி1ைல 

 

அ	டமதி1ெய2�பி எ�ைனெப"தாேர அ�பாேவ 

அகடமர ேதா�பா கி இ�ைற கி 

அ	டமதி1 இ%3சா ெயன * 

அ	ண� தபி தா(*வானா 

 

ப கமதி1ெய2�பி எ�ைனெப"தாேர அ�பாேவ 

பகடமர ேதா�பா கி இ�ைற கி 

ப கமதிC%3சா1 உன * 

ப(காளி தா(*வானா 

 

?"திமதி1ெய2�பி எ�ைன ெப"தாேர அ�பாேவ 

?'Iமர ேதா�பா கி இ�ைற கி 

?"திமதிC%3சா ெயன * 

சி"த�ப� தா(*வானா 

 

க'(கா ைக ெச(கா க எ�ைனெப"தாேள அமா% 

கல-�பழ,	ணயிேல நா� 

க�ைவ பி% க/ெசா1C 

கா"தாளமா�கி�. அ2ேத� 

 

ெச(கா ைக க'(கா ைக எ�ைனெப"தாேள அமா% 

ெச�-தபழ �	ணயிேல நா� 

ெச�"ைத பி% க ெசா1C 

�வ	டாேபா1 நி�ற2ேத� 

 

ஒ"தக16 ேமா%யமா எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ஒ"திமர சாைலயமா தா� 

ஒ'ெப	@கி�ற அ2தா1 

உலகெம1லா1 தா� அ2* 
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பா� *ெர	� க	@ எ�ன ெப"தாேள அமா% 

பா�வதியா
 ெப"தெப	@ உ�ைன 

பாைடயிேலைவ *ேபா� பாபா�ரஞரேன 

 

ேதD *ெர	� க	> எ�னெப"தாேள அமா% 

ேதேவ-திர� ெப"தெப	@ உ�ைன 

ேத�ேமேலைவ ைகயிேல ேதளா� �% கிேறேன 

 

ம�ைர கிளி�பி
ைள எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ம	டப"�க	ணா% இ�ைற * ம(ைகயமா ெப"தெப	@ 

எ�ைனெப"தாேள அமா% வனமழி3சிகி:*ேறேன 

 

சீைமகிளி�பி
ைள எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

சிமாதான க	ணா% சீைதயமா ெப"தெப	@ 

எ�ைன ெப"தாேள அமா% இ�ைற *கா� சீ�*ைல"� நி:*ேறேன 

 

ேம7�ெத'விேல Kேதவி அ"ைதயமா 

9"�ரத ேபா*ெத�. 

ஓ7டமா�வ-� உ� த-தா� ேபா*தமா 

 

ப
ள"ெத'விேல அ"ைதயமா க1பவழ" 

ேத�ேபா*ெத�றி'-ேத� எ� 

ஆளன� ெப:ெற� க அ"ைகரதேபா*தமா 

 

அ3சிபிராய"திேல எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

அறியாதகாைளயி ேல நா� 

ப"�பிராய"திேல நா� பா1*% *சாைலயிேல 

 

பாவாைடக7%யமா எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ப*"தறியாகாைளயிேல நா� 

சி"தாைடக7%யமாகா� ?"திவ' காைளயிேல 

 

ப-தா�E7ட"திேல எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ெச	டாடெப	பிற-ேத� நா� 

ெச	டா�Eட"திேலகா� ெச�	டாடெப	பிற-ேத� 



7 

 

 

அ-தரமா�கா1 கி."தி எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ஆகாஷமா�ப-தC7� இ�ைற * 

ச-திர'Nாிய' சாEர"க1வா' 

 

இ"திர' வானவ' எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ெய2�க1லபி�மா� இ�ைற * 

9�ப"�9 ேகா% ேதவ�கD 9னிவ' 

 

நா:ப"திெய	ணாயிராிஷி எ�ைனெப"தாேள அமா% 

நவேகா%ாிஷிகD இவைர 

ெய1ேலா' சாGிைவ"� 

 

நா� அமிவலமாக அரசாணிகா1 9�பாக 

எ�ைனெப"தாேள அமா% இ�ைற * 

ேய"திவி7ட தி'விள * 

 

இ�ைற * அவியரதா நா� கல க�ப7� நி:கிறதா 

தாC அ'ெப�"த எ�ைன ெப"தரேள அமா% 

த7டானா1 *:றமி1ைல 

 

ேசைல அ'ெப�"த ேசணியனா1 *:றமி1ைல 

ேமளவாசி கவ-த எ� ேபாெப"தாேள அமா% 

நாவிதனா1 *:றமி1ைல இ�ைற * 

 

ப3சா(க பா� கவ-த பா��பானா1 *:றமி1ைல 

எ1ேலா'-தைலயிேல எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

அ3ெச2"� ஆெற2"� இ�ைற * 

 

ெய�பாவிதைலயிேல ப"ெத2"�பாவைனயா 

ெய2தின வ�க	*'டா எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ெய2"தாணிE. ெரா%ய இ�ைற * 

 

எ2தினவ� ெப	ஜாதி எ�ைன ேபா1நி�ற2(காளா/ேச 

எ�ேஜா� ெப	�களா ெய� இைனவாைழ"த	�களா 
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சீனிச� கைரகளா சீைம,
ள ெப	�களா 

 

இ�ைற *ேவாாிமன3சC"தா1 எ�ைனெப"தாேன அமா% 

உபேரப'"�வி� இ�ைற * 

நாேன மன3சC"ததி�ப�காி1 நி�.வி� 

 

இ�ைற **யி1 மன3சC"தா1 எ�ைனெப"தாேள அமா% 

அதிக வி*ர1 அைச, இ�ைற * 

மயி1 மன3சC"தா1 ெவ�யிCேலவா%வி� 

 

இ�ைற * ேகாழிமன3சC"தா1 எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

*�ைபையசீ/சிவி� இ�ைற * 

ெசபாி"திமன3சC"தா1 ெச%யி1 மைற-�வி� 

 

இ�ைற *ப'-�மன3சC"தா1 எ�ைனெப"தாேள அமா% 

ப7டண"ேதவ7டமி� இ�ைற * 

கா ைகமன3சC"தா1 காதேபா�காதவ' 

 

இ�ைற * *'கிமன3சC"தா1 எ�ைள ெப"தாேள அமா% 

E	�வி7�E	�பா, இைற * 

ெகா *மன3சC"தா1 *ள"ைத?"தி?"திவ' 

 

இ�ைற கிமா�மன3சC"தா1 எ�ன ெப"தாேள அமா% 

ம-ைதயிேலேபா�நி:* இ�ைற * 

ஆ�மன3சC"தா1 ச-ைதயிேலேபா�கி:* 

 

இ�ைற *பா�மன3சC"தா1 எ�ன ெப"தாேள அமா% 

ப/ைசயிைலேம1ப
ளிெகா
D இ�ைற * 

பாவிமன3சC"தா1ெய�ைன ஆதாி�பா�யா'மி1ைல 

 

எ�னீ�ெப	�களா இனவாைழ"த	�களா 

என *ேய"தக	ணிகளா ெப�*ைறைய ேகD(க% 

 

நா�தானாெப	பிற-ேத� நா7%1 பிற கைலயா 

நாெட(* வாழCயா இ-திரனா�ப7டண"தி1 
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இ-திராணிவாழCயா ேதேவ-திர� ப7டண"தி1 

ெத�வரைபவாழமிய சா�ெப	ண�பிற-த ெகா
ைள 

 

க1Cைழ"தஊ3சவிேல எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ெபா�னிைழ"தபா�ேபா7� இ�ைற * 

அ காD"த ைகய' உ7கா�-� ஆைடயிேல 

 

வ-தா	%தாப1கார� எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

வ3சியைரதா� அைழ"� நா� வாசி"��பா�"� அ1ேலா 

நா� அ2தக	ணீ' *7ைட*ள நிரபி 

*திைர *ளி�பா7% 

 

9�P.பா��பா' எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

92கிதைலயா"தி நாP. பா��பா' 

நாம(*ைழ"�வி7� ஐP.பா��பா' அ�/சைனக
 ெச��ைவ"தா� 

 

8மி இர	� ெபா2� ெர	�ேபாைகயிேல 

எ�ைன ெப"தாேன அமா%கா� 

8மர"� ேசாைலயிேல ெப	*ைறெசா�னா6 

ெபா2�வி%யா� ெபா:ேகாழி �(கா� 

 

இ-திர> நீ� ெதளி க எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

ச-திர> 8ெவ� க இ�ைற * வாணிய� ெச ேகா7ட 

வ	ணா� அ2 ெக� க ேசணிய� Q1ேபாட 

ெசபடவ� வைலேபாட 

 

ம(ைகெயா'"தியமா எ�ைன ெப"தாேள அமா% 

மா�மனகல(கி நி:கிற� 

வ-தவ' * சமதமா. 

 

ெத�வேலாக ஒ�பாாி ��றி��ெத�வேலாக ஒ�பாாி ��றி��ெத�வேலாக ஒ�பாாி ��றி��ெத�வேலாக ஒ�பாாி ��றி��    

------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------    


