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பல வி��வா	க� இய�றிய "ப	னி� சதக� திர��" 

இத�� ப	னிர�� சதக�க� அட�கி��ளன 

வ�ைல பால !ரமணிய$ அவ%களா� பாிேசாதி'க! ெப�ற� 

பதி!பிட$ பி. இர�தின நாயக% அ�� ஸ	+, ெச	ைன -1 

பதி!,ாிைம, விைல -. 6.00 

.த� பதி!, 1940, இர�டா$ பதி!, 1948 

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

/ராமஜய$. 

கா!"கா!"கா!"கா!"....    

 

ெச1தி�வா2 மா%ப	 றி�ேவ�கட சதக$ 

ைப1தமிழா னீதிெநறி பாடேவ- வ1த�5$ 

கா%.கம6 ச�க�தா	 ைக�தா மைரயணி1த 

கா%.கம6 ச�க�தா	 கா!,. 

----- 

தனிய�தனிய�தனிய�தனிய�    

 

ஓ�8 த� டைல 9ழ ேமகமைன ேத	ெசாாி� 

            ேமாம:% ேவ�ைக;ப 

      �த<மண வாளநா ராயண	 கள=ாி 

            >லகநீ தி'ேக�க.	 

ேத�8நீ% வய�9?$ ெவ�மணியி� வா?.ய% 

            ெச�வ	 .� தாைரயனா% 

     ெச?1தவ .தி'தநா ராயண! பாரதி� 

            தி�ேவ�க ட@சதகேம 

பா�8ெபA .ல8ேளா%' கி�க�மணி யகவி�� 

            பா�வி� வழிவிழியதா$ 

      பவ'கட� கட'கவ� வ�கமா$ ெபா�8ெமாளி 

            பர<ெமB6 ஞானவழியா$ 
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ஈ�கிக பர��ைணய தாமி� பE!பவ%க 

            ளிய� ேவ�க ேட ர	ற 

    னிைசய�ைள ��Aநல ேமெப�கி வா?மவ 

            ெர?ெபா	மைல ேபா�வா2வேர. 

 

#$#$#$#$....    

கட%& வா'�(கட%& வா'�(கட%& வா'�(கட%& வா'�(....    

 

;ேம< திைச.கைன �1திதனி F	ற�$ 

            ,நிதேவ தாகமெமலா$ 

    ,�ேஷா�த ம	ெறBவ ெம	ப�$ ; ர%க� 

            ,ாி�ம1திர க�ம.$ 

ேதேம< மல%ம�ைக மா%பி�வள% சீ�6 

            ெசக1தைன' கா�த��வ�1 

     ேதவ%.த	 $�கெச1� ப�சிசிைல மர.6 

            ெசழி'க! பத1த�வ�$ 

பாேம< ெபா�ளல� கார6 சிற!ப�$ 

            பலவித. நீெய	றதா� 

     பரெதBவ .�ெட	 றி�!பா%க ெள1 H� 

            பE�தவித ேமாெதாிகிேல	 

மாேய< ைப1�ளப மாைலயணி மா%பேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (1) 

 

அ)தண� சிற!"அ)தண� சிற!"அ)தண� சிற!"அ)தண� சிற!"....    

 

சீலமி8 மாகம ,ராணம� நீதி�1 

            ேத%1� ெமB6 ஞான நிைறவா% 

   ெசBகி	ற யாகாதி ம1�சக� ம�களா� 

            ேறவ%'8 .தவிெசBவா% 

கால.த லாகிய !ரமாண�க ள�ைகயி� 

            கனிேபால ேவகா��வா% 

   காB�ாி மகிைமயா� சகலதீ விைனக5� 

            கனI�ட ப6 ெசBவா% 

ஞாலமிைச தி�க�.$ மாாி�� ெகா�றவ% 
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            நடா��ெச� ேகா�வளைம� 

  நா�க� ெசழி!ப�6 சகலத� ம.$ேவத 

            நாயக% மக��வ�கா� 

வாலக� ட	ப�� க�டகைத ய�லேவா 

            மணவாள நாராயண	 

  மன தி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (2) 

 

அரச� சிற!"அரச� சிற!"அரச� சிற!"அரச� சிற!"....    

 

சீ�ல< ம�நீதி ம1திாிெசா ற	,�தி 

            ேதச� திய�ைகநா	81 

  ேத%1� ெசவி விழிமன� =	றி�$ ெபாAைமேய 

            ேச%1� ெச� ேகா�ெச>�தி� 

தா�ல< கமல.� 8.த.� கால�க� 

            சா%1�மல% கி	றவித.1 

   த1திெயா� .தைலெபா� தானபல .�க�� 

            தாியலைர ெவ�றிெகா�� 

பா�ல< ெகEேசைன தனதானி ய6சகல 

            பா'கிய. மிகவிள�க! 

   ப�பலத	 ம�கேளா� கீ%�தி!ர தாப$ 

            பைட�ததிற ேலானரசனா$ 

வா�ல< தனம�ைக மன மகி? நாதேன 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (3) 

 

வணிக� சிற!"வணிக� சிற!"வணிக� சிற!"வணிக� சிற!"....    

 

திட.ட	 ற$மன வறி1தவா ணிபமேத 

            ெசBவரா தாயமி6சி@ 

   ெசல< ெசBயா%யாவ% வ�கி�� க�டபE 

            ேத%1� நிைற ேபாைர!பா% 

அட8த1 தா>மாி யாைதயி� வா�' 

            கைர'கா  கட�.தவா 

   ரானம� நீதி�ைட ேயா%க5ைர வாBைமயா 
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            லளவிலா! ெபா�� ெகா�!பா% 

க�8தனி ெல�Eெலா� JAவர ெவனி�� 

            கண'8.ைற த	னி� வ?வா% 

   காாிய விேசஷமதி ெலா� ேகாE <த<வா% 

            க�ைணவ%�தக% ெப�ைமகா� 

வடமைல தின$பர< ெத	மைல' கதிபேன 

            மனவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (4) 

 

ேவளாள� சிற!"ேவளாள� சிற!"ேவளாள� சிற!"ேவளாள� சிற!"....    

 

அ1தண%க� க�ம.6 சகராச% ,சபல. 

            மவனிவ%� தகலாப. 

   மைனவ%'8 ேம	ைம�1 த�ம.1 தான. 

            ம	,ம� ைகயாி	ப.$ 

,1திெதளி நியம.6 சா�திர. மாகம 

            ,ராணெமா� சசலகைல�$ 

   ெபாBயாத <�ைம�� கீ%�தி!ர தாப.$ 

            ,க2கி	ற ேதவ% நிைல�$ 

வி1ைத,ாி மான.� 8லமர, நீதி�$ 

            விதரண .த�சகல.$ 

   ேவளாள% 8வைள,ைன காராள% த�க5ைட 

            ேமழியி	 ெப�ைமய	ேறா 

ம1தர ெம�!,ய ச<1தர .81தேன 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (5) 

 

"�ஷரா�! பிற)ேதா� ெப,பய�"�ஷரா�! பிற)ேதா� ெப,பய�"�ஷரா�! பிற)ேதா� ெப,பய�"�ஷரா�! பிற)ேதா� ெப,பய�....    

 

,�ஷராB@ ச1நம ெத��தேப% ெமB6ஞான 

            ேபாத�ைத யறிவெதா	A 

   ;மிெயா� மி'கதன வானாவ ெதா	றல� 

            ;வல6 ெசBவ ெதா	A 

த�மவா ெனா	Aமி8 கீ%�திமா ெனா	A ந� 
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            ச�8ண விேவகிெயா	A 

   சகல�$ ,க2கி	ற வி��வா ெனா	Aரண 

            ச�கராம Kரெனா	A 

க�ைண ேச ாி1தவைக யி�லாத மனிதைர' 

            காசினியி ேல	பைட�தாB 

   க��தா �தர.$ பா%'கி	ற ேப%களி� 

            க�க56 ெசBதவிைனேயா 

ம�<லா விய�ளப மாைலயணி மா%பேன 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (6) 

 

நகர�சிற!"நகர�சிற!"நகர�சிற!"நகர�சிற!"....    

 

பரதகீ த!ரபல ேவசிய%க ளாட>$ 

            பாட>$ ெபA ேகாயி>$ 

   பலவாவி ம�டப� ேகா�ைடயர ண�கெளா� 

            பல%ேம< கைடKதி�$ 

இரதகச �ரக$ப தாதிச� ர�கபல 

            ேம�கி	ற தளக%�த� 

   ெம�ணமி8 ம1திாி!ர தானிதா னாபதிய 

            ாிய>�தி ேயாகசன.$ 

விரதமைற ேயாராதி நா�8ல. ெமா	ெற	A 

            மி'கேசா டசதான. 

    ேமலாB@ சமீபி�த நதி�மாB மLநீதி 

            ேவ1த�$ ெபA!ப�டண$ 

வரத�ைற சீர�க ப�டணெமன@ ெசா�வ% 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (7) 

 

அரச�-.ாிய ெதாழிலாளாிய$" அரச�-.ாிய ெதாழிலாளாிய$" அரச�-.ாிய ெதாழிலாளாிய$" அரச�-.ாிய ெதாழிலாளாிய$" ....    

 

காாியா காாிய� ெகா�றவ% ெதாி1திட' 

            க�� ெசா� ேவா	ம1திாி 

   கால.1 த	பல. ெம�ணியிக� ெவ	றிட' 



7 

 

            க��ேவா	 றளக%�தனா$ 

சீாிய தன�கெளா� ரா@சிய6 சகல.1 

            தி�டமி� ேவா	!ரதானி 

   ெசBயவா சகதா�E யவதான வ'கைண 

            சிற'8டவ ேனராயச	 

9ாிய	 றிைசமாறி �1தா	 ெறா��தவ� 

            ெதாைகவிடா	 க�ணீகனா6 

   ெசா�வ�ைம சைபவ�ைம பரராச% வ�ைமெதாி 

             .கேன தானாபதி 

மாாிய� கா�த�5 மணிேமக வ�ணேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (8) 

 

இதனா 2ஃ(ளதாெமன$இதனா 2ஃ(ளதாெமன$இதனா 2ஃ(ளதாெமன$இதனா 2ஃ(ளதாெமன$....    

 

அதிகார ம�வ1� ேசாிெல வ�'8ேம 

            யதிகவ� லைமக5�டா 

   மாைடயா பாண�க� ேசாிெலவ�'8ேம 

            யழ8ெபA வளைம ��டா$ 

நிதிேம< ெச�வம� ேசாிெலவ �'8ேம 

            நிைறகி	ற ேம	ைம ��டா$ 

   ெந6சமகி2 விகரண6 ேசாிெலவ �'8ேம 

            நிைலெப�ற கீ%�தி��டா$ 

�திேம< ப�திய� ேசாிெலவ �'8ேம 

            ேதா	றவ� ெதBவ .�டா6 

    கமி'க ப�வம� ேசாிெலவ �'8ேம 

            �Bயமண வாைச��டா$ 

மதிேசாில�8.த மலரா தி�'8ேமா 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (9) 

 

அரசாிட�(! ெபற�த.� வாிைசக&அரசாிட�(! ெபற�த.� வாிைசக&அரசாிட�(! ெபற�த.� வாிைசக&அரசாிட�(! ெபற�த.� வாிைசக&....    

 

 �றெமா� தா�ந$ பினேப� மி	பமாB@ 
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             க.றி� ,ரவியைம�1 

   �Bயத� ம�கெளா� கீ%�தி!ர தாப1 

            �ல�கினா� சிவிைகயைம�$ 

ெகா�றவ%க� ெம@சேவ பரராச% ெகEெவ�றி 

            ெகா��வாி லாைனயைம�� 

    8ைறெயா	றி லாமனிைற ,க2ெப�ற Kர%.	 

            JA�ைக வாளமைம�$ 

உ�றவைக யிைவெயலா$ ேவ1த%ச	 மான.ட 

            �தவாம ேல ெப�றிE 

   >ைறெகா�ட நாடக1 த	னி�வ� ேகால.ட 

            :% வல6 ெசBேகால.$ 

ம�றவ%க� ேகால.6 சாிெய	A ெசா�வ%கா� 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (10) 

 

பி(�வா-கிய பாிபாலன 5த2யவ6றா$ வ�ந�ைமபி(�வா-கிய பாிபாலன 5த2யவ6றா$ வ�ந�ைமபி(�வா-கிய பாிபாலன 5த2யவ6றா$ வ�ந�ைமபி(�வா-கிய பாிபாலன 5த2யவ6றா$ வ�ந�ைம....    

 

த1ைததாB வா'யபாி பாலன$ ,ாிவ�1 

            தா	 ெசா	ன பEெசBவ�1 

   தவறாத விரத.$ ெபாBயாத வசன.1 

            தான.� கனெபாAைம�$ 

சி1ைத மகி2 மரபிேனா% ெசBெதாழி	 .E!ப�1 

            ேதவதா வி வாச.6 

   ெசBதேப% பர ரா ம	கவச 8�டல	 

            ெசயராம ெனா� K�ம	 

அ1தமி8 ெசா�லாி@ ச1திர	 மாபI 

            யடற�ம ெனா�பகிரத 

   ன��பிரக லாதனிவ% ேபா�ெப�� கீ%�திெயா� 

            மவனிமிைச நீ�வா2வா% 

வ1தமர% ேபா�றவள% ேசஷகிாி வாசேன 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல% ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (11) 

 

7( 5த2யவ6றா$ வ�)தீைம7( 5த2யவ6றா$ வ�)தீைம7( 5த2யவ6றா$ வ�)தீைம7( 5த2யவ6றா$ வ�)தீைம....    
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9�ெபA வி�ைத�$ பாதார ேமாக.6 

            ேசாதர	 றைனயிக2வ�1 

   �ல�காத ,�தி� மட�காத வா%�ைத�6 

            ெசா�I@ ெச யாததிற.$ 

தீ�ெபA வ6ச. மத�க5$ பிற�ைடய 

            திரவிய1 தனிலாைச�6 

   சி1ைதயக ெம�மக� கார.$ ெப�றேப% 

            சீ%நள	 கீசக	றா	 

மீ�ெபா� வாவி'க ர	8மர	 சி பால	 

            ெவ	றி�� தர	 வி�வல	 

   வி1ைதெபA �ாிேயாத ன	சனக	 .	ெப�ற 

            வித.� றி�!ப% க�டாB 

வா� ெபA தானவைர ேவா�ெமா� திகிாியாB 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ�  டராயேன.  (12) 

 

சாதி5தலானைவகளி� .ணேம சிற)தெதன$சாதி5தலானைவகளி� .ணேம சிற)தெதன$சாதி5தலானைவகளி� .ணேம சிற)தெதன$சாதி5தலானைவகளி� .ணேம சிற)தெதன$....    

 

தடவைர யத	 மீ� விைளயி�6 ேசாளம� 

            ச	னச$ பாவா8ேமா 

    ச1தத.$ வாடா தி�1தா> ெம�E மல% 

            சாதிம� Iைகபா8ேயா 

கடெலலா நிைறெவ�ள மாயி�6  ைவ ெப�ற 

            காவிாியி N�றா8ேமா 

   காக�க� ேகாEெதானி ெசBதா> ெமா�சிA 

            க��8யி� ெறானியா8ேமா 

பட%கி	ற ேபB@ ைர ெசாாி1தபழ .1திாி! 

            பழமத� கிைணயா8ேமா 

    பக%கி	ற சாதி�� கனவய� ேம	ைம�$ 

            பல J�ட .1ேதகமா% 

வEவதிக ம	A8ண ேமயதிக ெம	ப%கா� 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (13) 
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ெச$வ�தா$ வ�5ய�%ெச$வ�தா$ வ�5ய�%ெச$வ�தா$ வ�5ய�%ெச$வ�தா$ வ�5ய�%....    

 

ெச�வம� ேசாிேலா ேவ�8 ேப% ேவ�கனா1 

            திரளாகி� ேவ�கட�மா6 

    ெசய�ெகா�ட ேவ�கடா சல�மா ைமயரா1 

            திரைளய சவ%களா8$ 

ந�வாிைச ெகா��தான ட�தி�� காாிய 

            நய1தO தா8ம!பா 

   ன�ேலாைல கி�ளா'ேகா ெடா!பேம ெலா�வசன 

            நவி>.	 க!பமி�வா% 

ெசா�வ�ைம வாெவ	ற ேப%வா� ெம	பா% 

             வாமியா1 ேதவாீரா1 

   �திெப�ற ேதவாீ ரவ%களா� காP.	 

            ெறா?ெத?1 த�5ெம	பா% 

வ�வித$ ெபAபரம ேலாபிய%க� மி�டேன 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (14) 

 

வ,ைமயா$ வ�மிழி%வ,ைமயா$ வ�மிழி%வ,ைமயா$ வ�மிழி%வ,ைமயா$ வ�மிழி%....    

 

�தி'கி	ற மைனவி�� 8ைறெசா�வ ட1ைததாB 

            ேசாக.ற வைசJAவா% 

   �	பெமா� மனெமI� ேமனி ேவ� A�வமா1 

            ெதாைலயாக கவைல வள�$ 

உதி'கி	ற ,�தி� ம?�கி�� க�வி ேபா 

            .தர�தி லதிகபசியா 

    .றவி	 .ைற யா�ெமா� வா%�ைத ெசா�லா%ெசா	ன 

            <�தர. ெமா�வ% ேகளா% 

விதி'கி	ற <லக�தி ெல�லா� மிக?வா% 

            மிEவ1� ேச%1தெத	றா	 

    ேம	ைமேய தறிேவ� 8லேம� நலேம� 

            வி�ைதேய ெதவரறிவ%கா� 

மதி'கி	ற <	பத$ ேபா�றிலைவ ேச�ேமா 

            மணவாள நாராயண	 
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   மனதி>ைற யல% ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (15) 

 

உடேன க�:-க!பேபவ�க&உடேன க�:-க!பேபவ�க&உடேன க�:-க!பேபவ�க&உடேன க�:-க!பேபவ�க&....    

 

.E ெகா�ட ெகாைலயாள% களவி ேனா% சாதிெநறி 

            .ைறைமவ? கி	றதீேயா% 

    =%'க.A பைகயாள% ெவ8சன விேராதிய%க� 

            ெமாழிமாA ேசா5ைர!ேபா% 

மிEெகா�ட ேபைர' ெக��� ேளா% க�,ைடய 

            ெம�Iயைர ேம< மயேலா% 

    வி வாச காதக6 ெசB8ேவா% �Qடமா 

            மி�க�க� மி'கபிணிக� 

கEெகா�ட விஷ.ட	 ெசBயகன ெல	னேவ 

            க��!பதி	 =	Aவைக�$ 

    க�ட<ட ேனபி	ைன ெய�ணா� க�E�த� 

            க�ைணம� நீதிக�டாB 

வEெகா�ட ெத�ள.த மைனய8ண சீலேன 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (16) 

 

ெபா,�(- க�:-க!ப பவ�க&ெபா,�(- க�:-க!ப பவ�க&ெபா,�(- க�:-க!ப பவ�க&ெபா,�(- க�:-க!ப பவ�க&....    

 

க��நி� ப1தைன� த�5ேவா% 8� வாமி 

            காாிய' 8ைறெசB8ேவா% 

    காணா விட�தி� பழி��ேளா% வ6சக� 

            க��ேவா% ெபாB�ைர!ேபா% 

ச�ைடெகா� த1ைததாB  �ற.ட ன�தின1 

            தவிராத கலகமி�ேவா% 

    த$.ைடய வIைமயா ெலளிேயா% வழ'கிைன� 

            த�ளிய மத�க5ைடேயா% 

அ�Eவ� �Qடெரா� JEவிைன ெசB8ேவா 

            ரா8 மிவ ெச�ம%தைம� 

    மாAேபா	 =	Aபிைழ க�டபி	 க�E!ப 

            தரச%ம� நீதிக�டாB 
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வ��ல< கி	றமல% த��ளப மா%பேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (17) 

 

எ�,� க�:-க!படாதவ�க&எ�,� க�:-க!படாதவ�க&எ�,� க�:-க!படாதவ�க&எ�,� க�:-க!படாதவ�க&....    

 

Oதாகி வ1தேப% மி'கதா னாபதிய% 

            �திெப�ற த1ைததாய% 

    ெசா�> மாசாாிய% ,ேராகித% ,ராணிக% 

              1த1த ேபாகமடவா% 

ேவதாக ம�க�ற ைவதிக% தேபாதன%க� 

            விகட!ர ச�கமி�ேவா% 

    வி�ைதயா >ய%கி	ற கவிராஜ%  �தாண 

            Kர%மர பினி>ய%1ேதா% 

தீதான ெவ$பிணி யைட1�ேளா% வAைமேயா% 

            சிAவெரா� தைனந$பிேனா% 

    ெசB�மிவ% பதிென�ம% மதியாத 8�ற�க� 

            ெசயி�$ ெபாA!பத�லா� 

வாதாE ெயதி%ெசBைக ம	ன%ெநறி ய	Aகா� 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல% ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (18) 

 

இவ� இதனா$ ெவ$வெரன$இவ� இதனா$ ெவ$வெரன$இவ� இதனா$ ெவ$வெரன$இவ� இதனா$ ெவ$வெரன$....    

 

ேவ1த�ட ேன ேவ1த% வா�வாி ேலாெகEெகா� 

            ெவ�றிெகா� ேடெசயி!பா% 

    Kர�ட ேனKர% வா�வாி லா�த 

            வித�தினாேல ெசயி!பா% 

ேபா1தி� நிேயாகிய%க� வா%�ைத�சி த�தா� 

            ெபா�1தேவ வா�ெவ�வா% 

    ,�ல%'8 வா�வாி	 மரெபலா$ வைசெசாI! 

            ெபா�வில' கா� ெசயி!பா% 

சா1தமணி ேவசிய%க� வா�வ1 தா�பரத 

            ச�கீத ெமா� ெசயி!பா% 
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    சரசகவி ராச%பிர ச�க�தி னா�வா� 

            த	ைன@ ெசயி!ப%க�டாB 

மா1தளிைர நிக%ேமனி ராைதபதி ேமாகேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல% ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.   (19) 

 

இ-.6ற�தா 2(இ-.6ற�தா 2(இ-.6ற�தா 2(இ-.6ற�தா 2(    பய�படாெதன$பய�படாெதன$பய�படாெதன$பய�படாெதன$....    

 

ெசய�ெகா�ட மானம� ப�கமா னா�றி� 

            ெசழி�ெத	ன மாறிெல	ன 

    ெசBய8ண வி	பரச மி�லாத ம�ைகைய@ 

            ேச%1ெத	ன நீ�கிெல	ன 

இய�ெகா�ட கீ%�திமாி யாைதயி� லா%கைள 

            யிக21ெத	ன ,க21�ெம	ன 

    விட��ற ேபா� தவி ெசBயாத ேப%ந� 

            பி�1ெத	ன ேபா�ெம	ன 

கய�ெகா�ட விழியினா� ேபாிள$ ெப�ெகா�ைக 

            கா�Eெல	 =Eெல	ன 

    க�ைண ெகா� ெடா�வ�' 8ைரயாத ேப%வி�ைத 

            க�ெறன மற'கிெல	ன 

வய�ெகா�ட பயி%ேமனி ,ய� ெகா�ட கள=ாி	 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (20) 

 

இைவெய$லா மள%ப:� மாைச யள%படாெதன$இைவெய$லா மள%ப:� மாைச யள%படாெதன$இைவெய$லா மள%ப:� மாைச யள%படாெதன$இைவெய$லா மள%ப:� மாைச யள%படாெதன$....    

 

ெபா�8நதி மண>மா காய�தி ென�ைல�$ 

            ெபாழி�மைழ யி	 றிவைல�$ 

    ,டவிமிைச வ�சன. மடவிமிைச வள% மர.$ 

            ெபா�!பி	மிைச ��ற சிைல�$ 

தி�க5ட ��றதா ரைககண. .	பாத 

            ேசைவ ெசBேவா% ெப�ைம�1 

    ெதாிைவய%க� மன..ைன நிைனயாத பல=ட% 

            ெச	ம.� கடலாழ.$ 
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அ�கச	 கைண,ாி� ேமாக.� கவிராச 

            ர�� ெப�ற ,�திநல. 

    மள<க� டா>ேமா மனித�A மாைசதைன 

            யளவிட' Jடா� கா� 

ம�ைகமிதி லா,ாி மட1ைதமகி2 ேநயேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

                        வரதேவ� கடராயேன.  (21) 

 

இ�னா�-. இ( வி$ைலெயன$இ�னா�-. இ( வி$ைலெயன$இ�னா�-. இ( வி$ைலெயன$இ�னா�-. இ( வி$ைலெயன$....    

 

காத	மி8 கா.க% தம'8.ைற யிைலவ6 

            சக%'8மாி யாைதயி�ைல 

    க���ட க�வ�' 8றவி	.ைற யாாி�ைல 

            கசட%'8 ஞானமி�ைல 

ேவதமறி ; ர% தம'க��ெச யாாிைல 

            விேராதி'8 ேநயாி�ைல 

     ெமB6ஞானி ய%'8வ� சாதி8ல ெமா	றி�ைல 

            Kர%'8 மனபயமிைல 

ேபாதமி8 ேயாசி'8 விைன ெசB8 வாாி�ைல 

            ெபாBய%.	 சா�சியி�ைல 

     ,லவ%'8 ேநயமி� லாாி�ைல ெச�வைர! 

            ேபா�றிலா ெரா�வாி�ைல 

மாதெரழி� க��மன மகிழாத ேபாி�ைல 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (22) 

 

இ( இ;வாறாயி� இ(வாெமன$இ( இ;வாறாயி� இ(வாெமன$இ( இ;வாறாயி� இ(வாெமன$இ( இ;வாறாயி� இ(வாெமன$....    

 

எ?தின� ெசா�வேத ராயெரா! ப1தன' 

            கிைச�மவ ேளர$ ைபயா 

    மிட% ேவைள �த<மவ ேன க	ன	 வழிநைட' 

            ேக�றத ��றவ வ$ 

பழகிமன மறி�மவ ேன Sகி ம1�ாிந� 

            பயநீ'கி ேனா	ற1ைதயா$ 
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    பசியி� கிைட�தேத ய.தமா1 �யிIேன%! 

            ப�டேத ,Qபசயன$ 

நிழற1� கா�தேத க�பக1 தாக�தி 

            னீ% த1த ேதக�ைகயா$ 

    நிைறபிணி தவி%�தேத ச6சீவி த	 ம�� 

            நீ@ நீ ேசகட லதா$ 

மைழ.கி ெல?1தைனய ெமBயேன �Bயேன 

            மனவாள நாராயண	 

    மன தி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (23) 

 

இவ�-. இ( ெத�வெமன$இவ�-. இ( ெத�வெமன$இவ�-. இ( ெத�வெமன$இவ�-. இ( ெத�வெமன$....    

 

தீ�,ாி ேலாபிய% தம'8! பண�கேள 

            ெதBவமா� கா.க%'8� 

    ெதாிைவய%க ெடBவமா1 �Qட�' ெக	னிேலா 

            தீைமேய ெதBவமா8$ 

நீதி�ைட ேயா%'8! பய1 தீ%�தி ரTி�த 

            ேநயேர ெதBவமா8 

    நீ�கா� தாி�திர% தம'8' ெகா��தேப% 

            நி�த.1 �திெதBவமா$ 

சாதியைன வ%'8மைற ேயா%ெதBவ ம$,வி 

            தன'காச ேன ெதBவமா$ 

    சகல%'8 மாசாாி ய	ெறBவ நாாிய% 

            தம'8நா த	ெறBவமா$ 

மாதவ$ ,ாிஞானி ய%'8 நீ ெதBவமா 

            மணவான நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (24) 

 

இ( உ�டாயி�� இ( வி$லாவி:6 பயனி$ைல ெயன$இ( உ�டாயி�� இ( வி$லாவி:6 பயனி$ைல ெயன$இ( உ�டாயி�� இ( வி$லாவி:6 பயனி$ைல ெயன$இ( உ�டாயி�� இ( வி$லாவி:6 பயனி$ைல ெயன$....    

 

எ�தைன ெபா�� ைவ யி�'கி�$ ப'திரச 

            மி�லாத கவிகெள	ன 

    ெவ�ேகாE ச$பள1 த�கி�6 ச	மான 

            மி�லாத ேசவகெமன 
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சி�ராதி Fைலபல ெசBயி� மித?�� 

            ேசராத  கமெத	ன 

    ெச$ெபா	 மி8 ெச�வ.� டாயி�$ பயி%ெகா�ட 

            ெசயIலா வளைமெய	ன 

வி�ைத�ள ெவ�லா$ பE'கி�' 8ணவினய 

            ேமவாத ெப�ைமெய	ன 

     ெமB��ளசி யி�லாத ந1தவன ெமனேவ 

            விள�8ெம	 பா%க�க�டாB 

ம�தகச ராச	மகி2 விசயநர சி�கேம 

            மணவான நாராயண	 

    மளதி�ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (25) 

 

இ( இ�சிற!பைடயி�� பயனி$ைலெயன$இ( இ�சிற!பைடயி�� பயனி$ைலெயன$இ( இ�சிற!பைடயி�� பயனி$ைலெயன$இ( இ�சிற!பைடயி�� பயனி$ைலெயன$....    

 

கா�EI� ட6ெசE தைழ�ெத	ன கா6சிர� 

            கனிய� சிவ'கிேல	ன 

     கைரநாண ெல�லா மல%1ெத	ன காக� 

            க?�திைட ெவ5'கிெல	ன 

ஆ�E	 க?�திலத% நீ�ெட	ன நீ%!பாசி 

            ய�ப@ைச யாகிெல	ன 

     வ�ப�' கதிகார� வ1ெத	ன ேபEைகயி 

            லா�த மி�1�ெம	ன 

நீ�டெமா� கரE'8 மயி% வள%1 தாெல	ன 

            நீதியறி யாத =ட% 

    நிைறெச�வ ராெய	ன ஞானமி� லா'க�வி 

            ெநறிேபா I�'8ெம	பா% 

வா�டட� க�ணி,ைன க�ணிமகி2 க�ணேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (26) 

 

க2<க ேதாஷ�க2<க ேதாஷ�க2<க ேதாஷ�க2<க ேதாஷ�....    

 

அ$,வியி	 மி'கெமB6 ஞானிைய' க�டா> 

            ம�<ெமா� ேவஷெம	பா 
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     ராகம ,ராணமL H�வி�$ பா%க� பாி 

            யாசகைத ேயெம@ வா% 

க$பமிைச ெயா�ேகாE கரணமி�டா>ம� 

            க�க�� வி�ைத ெய	பா% 

      க�பைன யல�கார மா'கவிக� பாE�� 

            க�றவ%' ெகளியெவ	பா% 

ந$பிவி  வாசெமா� �திெசBயி ��க�ள 

            ஞானெம	 பா%களைவ ேபா 

     னய1தகI �கமகிைம நி	ைன�6 சிலேப% 

            நவி	A8ைற ெசா�வ%க�டாB 

வ$பவி2 மல%@ேசாைல மைலயல� காரேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (27) 

 

அரசர( ந�றியறியாைமஅரசர( ந�றியறியாைமஅரசர( ந�றியறியாைமஅரசர( ந�றியறியாைம....    

 

அரசைர' க��பி	 காாிய' கார�' 

            கதிகபாி தான.தவி 

     யதிகார ெமா	றிைன! பா%!பவ ாிட�தி� 

            ம�'ெகா� Eர�E V1�$ 

க��நி> ைவ!பண1 தவைண! பண�க� .	 

            கட	 வா�கி ேயெகா���� 

     கண'க%ெசல ெவ?தா%க ணா�டா%க WAவ% 

            கட	கார% தாமறி!பா% 

வி�� சீ��'கார% ைவவா%க� ெகா�லேரா 

            ெவயிIைட நிA�திைவ!பா% 

    விதமா8 மவரவ%க ெள�லா6 சபாெச	ன 

            ெமB!பாB நட1�ெகாளி�$ 

வாிைசெபA �ைரகளவ ர�ைமச� றறிவேரா 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைக மண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (28) 

 

கவிவாணர�ைம யறிவாாி$லாைமகவிவாணர�ைம யறிவாாி$லாைமகவிவாணர�ைம யறிவாாி$லாைமகவிவாணர�ைம யறிவாாி$லாைம....    
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க�பைன யல�கார மா'ேகாைவ பாE�� 

            கனவாிைச ெயா�ப@சட� 

     கல$பக� Jறிெலா� �!ப�E பி�ைள' 

            கவி'ெக	னி ெலா�ேசாமனா$ 

ந�ெபா� 5லாெவ	னி >Aமாைல மட>'8 

            நாணய$ தாெயா�பண$ 

     ந�வ�ண ெம	னிெலா� சா!பா� மாைலெயனி 

            ன	ைமத� தா$;லமா$ 

அ�,த$ ெபAகவிக ெள	னி� பளாபளா 

            வதிகெவ8 மானமா8 

    ம!பE� மாயிர� ெதா�வெர	 றாெல�க 

            ள�ைமெயவ ரறிவ% க�டாB 

ம�ெபா�த ம�லெரா� .�ெபா�த Kரேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (29) 

 

இதைன யிவர�றி யிவரறியாெரன$இதைன யிவர�றி யிவரறியாெரன$இதைன யிவர�றி யிவரறியாெரன$இதைன யிவர�றி யிவரறியாெரன$....    

 

கீ%�தைனக ளி	மகிைம பாகவத ர�லா� 

            கிாி'8றவ% தாமறிவேரா 

    கீ%�தி!ர தாபம� விதரணிக ர�லா� 

            ெக�டேலா பியாறிவேரா 

ேச%�தமL வி'யான நீதிம	 னவரலா� 

            சிைல ேவட% தாமறிவேரா 

     ெசBயபக வ�கீைத ெமB6ஞானி ய�லா� 

            ெச	ம நீ ச%களறிவேரா 

ேகா�தமணி மாைலைய ம�ைகய%க ள�லா� 

            8ர�8க� டாலறி�ேமா 

     ெகா'ேகாக மகிைமதைன நாகாிக ர�லா� 

            JAேப Eகளறிவேரா 

வா%�ைத�சி த�ைதம1 தாிகள	றி யறிவேரா 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (30 ) 
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பயனி$ ெசா$2 னிழி%பயனி$ ெசா$2 னிழி%பயனி$ ெசா$2 னிழி%பயனி$ ெசா$2 னிழி%....    

 

அகெய	A த	ைன! ,க21தேப �1த1ைத 

            ய	ைனய% வ��த.றேவ 

     யயலா% தம'8த< ேப�மட வா% ,�தி 

            ய� தின� ேக�டேப�$ 

 கெம	A ெபா�மாத ைர'JE மைனவிைய� 

            �யரேம ெசBதேப�1 

     �ணி1�ரண கள.�A .றிகி	ற ேப�.	 

            ெசா	னதிைல ெய	ற ேப�$ 

ெசகம	ன ராெம	ற தைலெவ	ற ேப�மிய� 

            ெசB1ந	றி ெகா	றேப�1 

     திரளான சைபயினி� பயனிலா வா%�ைத�ைர 

            ெசBகி	ற ேபB'8றிநிகேரா 

மகெம	A ேகாசிக னைழ'கமகி2 Oயேன 

            மணவாள நாராயண	 

     மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (31) 

 

எ$ைலகட�த2� வ�மிழி%எ$ைலகட�த2� வ�மிழி%எ$ைலகட�த2� வ�மிழி%எ$ைலகட�த2� வ�மிழி%....    

 

அரச%ேம லாைண தைன ெய�ணாத 8Eக5 

            மாதாய மி6 ெசல< 

     ம	,ைடய ேப%,�தி ேகளாத ேகாப. 

            மைவ'கட� காதநா<$ 

சரசவைக மி6சேவ வ1தபாி காச.1 

            தைனமி6  ெதாழிலாள�1 

     தயிாிய1 தைனமி6  கவைல�6 சாTிேயா% 

            தைமமி6  .ைறவழ'8$ 

கசரண வவயவ1 தைனமி6  ேதக.� 

            கவியி	 மி6 சியெவ?��� 

     க��.ைர ேகளாத மைனயா�E ,ண%நாய 

            க	,கைழ ெயா'8ெம	பா% 

வரசாச கவிராஜ% ,க2ேவத 8லதிலக 

            மணவாள நாராயண	 

     மனதி>ைற யல% ேம> ம�ைகமண வாளேன 
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            வரதேவ�கட ராயேன.  (32) 

 

இவ�-. அ5த� இ;விட�ெதன$இவ�-. அ5த� இ;விட�ெதன$இவ�-. அ5த� இ;விட�ெதன$இவ�-. அ5த� இ;விட�ெதன$....    

 

அ�ட�' க.தம� ெசா%'க�தி� ேவதிய%' 

            க.தம� ெசா�>ைரயிேல 

     யானகவி ராஜ�' க.தமணி நாவிேல 

            யாவி�' க.த .ைலயி� 

ப�Eத%' க.தம� ைகயிேல விதராணிக% 

            ப�கில. த�க�ணிேல 

     பாகவத �'க.� காதிேல பாி<ைடய 

            பா�க�' க.தமனதி� 

ஒ�ெடாEய �'க.த மாமதிய ெமனேவ 

            �க1தி�1 ேதகெம�லா 

     .�றெபாி ேயா%தம' க.த� 8ண�திேல 

            �ண%<ைடய ேப%'க.தேமா 

ம�டல மள1த<	 பாத�தி ெல	ப%கா� 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (33) 

 

இவ�-. விஷ� இ;விட�ெதன$இவ�-. விஷ� இ;விட�ெதன$இவ�-. விஷ� இ;விட�ெதன$இவ�-. விஷ� இ;விட�ெதன$....    

 

தி�ட%'8 விடெமலா� ைகயிேல காமமி8 

            ெதாிைவ'8 விட.ைலயிேல 

     தீயெபாBய%'8விட நாவிேல மத.ட	 

            றிாிேவா%'8 விடநிதியிேல 

க�தாிய ேகாள%'8 விட.த� த	னிேல 

            கா.க% விட�க�ணிேல 

     க�ெசவி விட�க� ப� லEயிேல ேத�ெகனி� 

            கனவிட� கைடவாIேல 

அாிய�Q ட%'ெக	னி ெல�Eமர ெம	னேவ 

            ய�கெம�லா$ விடமதா 

     ம���' ெக��தி�$ பைகவ% விட மனதிேல 

            ய$ெபா	விைல மாத�'8 

ம�<விட ம�8I� ெறாியவச ம	A கா� 
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            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (34) 

 

இவ�-.! "�ணிய மி(ெவன$இவ�-.! "�ணிய மி(ெவன$இவ�-.! "�ணிய மி(ெவன$இவ�-.! "�ணிய மி(ெவன$....    

 

உ	�ைடய பதேசைவ க��பணி கி	றேத 

            �ட� ெசBத ,�ணியமதா 

     .ைரெகா�ட கீைதயி	 சார�க� ேக�பேத 

            ��றெசவியி	 ,�ணிய$ 

த	�ைடய ,�திரரைள1தேசா A�பேத 

            சா�Aநா வி	 ,�ணிய1 

     த��வ .ண%1த ெபாி ேயா% தைம' கா�பேத 

            சா%1தவிழி யி	 ,�ணிய$ 

ப	�மிர வல% ேக�8 .	ன� ெகா�!பேத 

            பாணிய� ெசB,�ணிய$ 

    பதிவிரத ம�ைக8ண மி'க ,� ட�8! 

            பI!பேத ெவ8 ,�ணிய$ 

ம	�மிைவ .	 ெசBத ,�ணிய$ ெத	ப%கா� 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (35) 

 

இவ�-.! பாவமி(ெவன$இவ�-.! பாவமி(ெவன$இவ�-.! பாவமி(ெவன$இவ�-.! பாவமி(ெவன$....    

 

தி�1�க� பைனயிலா! ,	கவிக� ேக�பேத 

            ெசவிெசBத பாவமா86 

     ெசயல�ைம யறியாத ேப%க�.	 ேசவக1 

            திாித�கா� ெசBதபாவ$ 

பாி1த<ப சாசமா தரவிலா% மைன�ண< 

            ப�கனா வி	பாவமா$ 

     பாவைன லய6 �தி நயமிலா! பரதம� 

            பா%�த�விழி ெசBத பாவ$ 

த�1 தமிைழ யறியாத ேப%களிட ேம�கி	ற 

            தைகைமைக ெசBதபாவ1 

     த	ெபய% விள'காத பி�ைளைய! ெபAவேத 
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            தாBவயிA ெசBதபாவ$ 

வ�1�யா .	 ெசBத பாவவிைன ெய	ப%கா� 

            மணவாள நாராயண	 

    மன தி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (36) 

 

இவ�-கிைவ <ளேவ�மிைவ ேவ� ெமன$இவ�-கிைவ <ளேவ�மிைவ ேவ� ெமன$இவ�-கிைவ <ளேவ�மிைவ ேவ� ெமன$இவ�-கிைவ <ளேவ�மிைவ ேவ� ெமன$....    

 

அதிKர ென	னி>1 த1திர< பாய.ட 

            னைடயலைர ெவ�ல�ேவ�� 

     மாயிர$ வி�ைதக� றா>.ல க1தனி 

            லட'க$ தி��த� ேவ��$ 

நதிேகாE நீ1திவ1 தா>ேமா ட1தைன 

            நய1�கைர ேசர�ேவ��$ 

     ஞானத� �வ.ண%1 தா >.ல க�தினி 

            னட'ைகதைன யறித� ேவ��$ 

�திேச% 8ேபாென	 றா>ெமா� லாப.A 

            ெதாழி>டனி��த� ேவ��1 

     �Bயவ� லைம�ைடய ெனனி�ெமா� சா%பினா� 

            Aைரகைள' காண� ேவ��$ 

மதிSகி ெய	னி�$ ெபாிய% ெசா� ெகாள�ேவ�� 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைக மண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (37) 

 

இவ�-கிைவ ேவ�டாெமன$இவ�-கிைவ ேவ�டாெமன$இவ�-கிைவ ேவ�டாெமன$இவ�-கிைவ ேவ�டாெமன$....    

 

ெப�றதாB த1ைதத	  �றேம .தலான 

            ெபாிேயாைர .னித� ேவ�டா$ 

     பி	ெனா	A .	ெனா	A ேபசிேய யவமான 

            ேப%ெகா�� திாித� ேவ�டா$ 

உ�றவ%க� ேபால<� பைகயான வ6சகைர 

            ெயா�நா5 ந$ப� ேவ�டா 

     ெமா�வ�' கி@ைசயாB! ெபாBெசா�I பி	சைபயி 

            :ைம ேபா னி�ற� ேவ�டா$ 

ச�Aேம ெபாAைமயி� லாதவ%க� ச�ைடயி� 
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            றா	 ேபாB வில'க� ேவ�டா$ 

     ைதாிய1 தனி�வி'ரமாதி�த ென	னி>1 

            த	ைனேய ,கழ�ேவ�டா$ 

ம�ெறா	A ெம�ணா� ெசBய� ேவ� டாெம	ப% 

            மணவாள நாராயண	 

     மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைக மண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (38) 

 

இவ�-கிைவ பாவெமன$இவ�-கிைவ பாவெமன$இவ�-கிைவ பாவெமன$இவ�-கிைவ பாவெமன$....    

 

அரச% ெவ8 மான6ெசB ேபா�தைட வ�கிேலா 

            வ	Aவிதி பாவமா8 

    மானெபாி ேயா%பழைம யாBவ1த ேநயமைத 

            யக�வேத த�தேயாக$ 

த�கி	ற காாிய� ைகJE ேயபி	, 

            தவறி�ைவ தி�தியா86 

     ச�8ண மைட1�ேளா ��தமைர .னிவேத 

            ச1திராQ டமமா8மா$ 

க�திய வி�1தி�ட ��ணாத தனி�ண< 

            காPம� ேவ�%�தின� 

    கலகேம ெசBகி	ற Kணைர' கா�பேத 

            கனவ%ஜ ேவைள க�டாB 

மாிசி த ெனனவ1த காசிப8 ேலா���க 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (39) 

 

இவ� இ�தீ-ேகாஇவ� இ�தீ-ேகாஇவ� இ�தீ-ேகாஇவ� இ�தீ-ேகாளாவெரன$ளாவெரன$ளாவெரன$ளாவெரன$....    

 

�ைரம'க ைள'க�� த�க� கா ாியெமலா6 

            ெசா�I@ெசB கி	ற ேவைள 

    ெசா�ெலலா$ ெபாBெயன< மிவ%சா�சி ெமBெயன<1 

            ேதா	Aேவா னவலமா8$ 

திர.�ற க�விெயா� 8ணமி'க கவிராஜ% 

            திரளான ராஜசைபயி� 

    ெசB�$!ர ச�க�தி ெலா�ப?� ெசா�>ெவா	 
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            ெச	ம�தி ல�காரக	 

அ��ெப�ற விதரணிக ைர'கா�த ேனகநா 

            ள�சாி� திய�பாகிேய 

    யவ% ெகா�' 8$ேபாதி Iட%ெசா�I வில'8ேவா 

            னQடம@ சனியனா8$ 

ம�<� றல%1தவ$ ,யமணி� மா%பேன 

            மணவான நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (40) 

 

இ( இ;வாறாயி� இ�சிற!பி6றாெமன$இ( இ;வாறாயி� இ�சிற!பி6றாெமன$இ( இ;வாறாயி� இ�சிற!பி6றாெமன$இ( இ;வாறாயி� இ�சிற!பி6றாெமன$....    

 

தரணிம	 னவ%சைபயி	 ெமB'கி	ற வாிைசேய 

            தன� ப� டாபிேஷக6 

    சபாெச	A ெம@சி' ெகா�'8மதி காரேம 

            சா$பிரா@ய ேபாகமா8$ 

பாி<ட னிைன�தபE காாிய� JEல� 

            பதிெனா	றி னி�8�வதா$ 

    ப1�ஜன வ%'க�க 5ட�ண< ெசBகி	ற 

            பா'யேம கIயாணமா$ 

அாிைவ8ண ர6சித$ தாBவ1� ேச�நா 

            ள	றமி%த சி�தேயாக 

     ம	பான ெபாிேயா%க டாிசன6 ெசBவேத 

            யான ப தினெம	ப% கா� 

மரகத$ ;ைவ.கி னீலமணி வ�ணேன 

            மணவான நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (41) 

 

மனித�களிேல (=ட�� ரா�சச�� >த�� இவெரன$மனித�களிேல (=ட�� ரா�சச�� >த�� இவெரன$மனித�களிேல (=ட�� ரா�சச�� >த�� இவெரன$மனித�களிேல (=ட�� ரா�சச�� >த�� இவெரன$....    

 

,�ணிய$ பாவமறி யா%மாத வ6ெசயா% 

            ,க�க�வி ெநறி� மறியா% 

     ,னிதைர! ேபா�றா%க� பாதிரவி ய�ெகா�வா% 

            ,	ைம ேச% �Qடராவா% 

எ�ணிெயா� காாிய6 ெசBபவ%க� வ>ைமயா 
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            ெலவ�'8 மிட%,ாி8வா 

    ாிர'கமி� லா%ெபாB �ைச!ப%வ6 சி!பவ%க 

            ளிவ%க� ரா�சச%களாவா% 

ந�ணிெயளி ேயா% தைம ெவ���வா% வIயவைர 

            நாE வ6 சைனயி� ெவ�வா% 

     நாாிய%க ெளவைர�� J�வா% மிக<�ப% 

            நாணமறியா% ;த%கா� 

ம�ணிெலா� =வE யிர1தெந� மாயேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (42) 

 

?�-க� 5த2ேயாாிய$"?�-க� 5த2ேயாாிய$"?�-க� 5த2ேயாாிய$"?�-க� 5த2ேயாாிய$"....    

 

ெமBயான ,�திபல ெசா�I�1 த	,�தி 

            ேமலாகி ேனா	=%'கனா$ 

    மி'கெபாி ேயா%கைள� தா2<ெசB த�ப%தைம 

            ேம	ைமெசB ேவா	 =டனா$ 

ெசBயாத காாியம ெதனி�$ பிE�தபிE 

            ெசB�மவ ேன �Qடனா1 

     திரளான ந	றி பல ெசBதவ%' ேகயிட%க� 

            ெசBபவ	 மகாபாதக	 

ஐயா ெவன!பணி1 தா>ேம ேகாபம 

            தட�காத வ	8-ர 

     ன�தின1 தீைம,ாி ேவாென1த நாளி> 

            மட�காத ச�டாளனா$ 

ைமயா% தட6ேசாைல திக2கி	ற கள=ாி	 

            மணவாள நாராயண	 

    மன தி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (43) 

 

இ!ப:!ப�டவ� இ;வ�க@ன னாவெனன$இ!ப:!ப�டவ� இ;வ�க@ன னாவெனன$இ!ப:!ப�டவ� இ;வ�க@ன னாவெனன$இ!ப:!ப�டவ� இ;வ�க@ன னாவெனன$....    

 

காதவழி யானநதி மாதல1 �தியாத 

            கயவேன Vன.டவ	 

     ைகத1த ேவாைலவா சி'கமா�டாதெவா� 
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            கசடேன மி'க8�ட	 

தீ�ெபA த	கள< க�டவ%' 8�தர6 

            ெச!பிலா தவNைமயா6 

    ெசயலான த	மகைத ெயா	ெறனி� மறியாத 

            ெசBைக�ைடேயா	 ெசவிடனா$ 

ஏெதனி� ெமா� ேப% விள�காத ேதக$ 

            ெத�'8மவ ேன8-பி 

   ெய	ெறனி� .	பாத தாிசன6 ெசBயாத 

            Kனேன நீசென	பா% 

மா�ச� தியபாைம த?<மணி மா%பேன 

            மணவாள நாராயண	 

     மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (44) 

 

உேலாபிய� வைகஉேலாபிய� வைகஉேலாபிய� வைகஉேலாபிய� வைக....    

 

நைச ெப�ற ேவதேவ திய%தம' 8தவா 

            னவி	றேலா பா'8 ேநய	 

    நா�கவி ெமாழி1தகவி ராச%'8 ெமா	ேற� 

            ந�கிடா	 ெகா6சேலாபி 

இைசெப�ற கீத.ைற ெசBபாட க%'8ெமா	 

            றீகிலா	 பாதிேலாபி 

     யியலான ப��ரா ச%'8ெமா	 Aதவிலா 

            ேன�ற.' கா>ேலாபி 

திைசெப�ற விகடகவி ராச%'8 .தவிலா	 

            றீய.? ேலாபிநடன6 

    ெசBமாத ரபிநய� க��ெமா	 Aதவிலா	 

            ேச%பர$ ேலாபிக�டாB 

வைசெப�ற ேலாபமா த�கக� [ரவ	 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (45) 

 

உேலாபிய� வAச!"க'�சிஉேலாபிய� வAச!"க'�சிஉேலாபிய� வAச!"க'�சிஉேலாபிய� வAச!"க'�சி    

 

க�ட பைக யாளி.	 னி	Aெபா� தாம� 
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            கள�தி� ,ற�ெகா�!பா% 

    க	னமி� க�வ�' காைட�$ பணிக5� 

            காணாம ேலெகா�!பா% 

ச�டமா �தெம	ன வ�கி	ற பைகவ%க 

            டம'8மைன ��ெகா�!பா% 

    ச<'கி� டE'கி	ற ம	ன%'8 K��� 

            தன�கெள� லா�ெகா�!பா% 

அ�Eவ� ெமமOத% வ1� தா	 ேக�8.	 

            ன�க.A .யி%ெகா�!பா 

    ரவனிமிைச யி!பE ெகா�'கி	ற ேப% கடைம 

            யதிேலாப ெர	பெத	ேனா 

ம�டல.$ வி�டல. .�டகனி வாயேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (46) 

 

உேலாபிய�.ண மாறாைமஉேலாபிய�.ண மாறாைமஉேலாபிய�.ண மாறாைமஉேலாபிய�.ண மாறாைம....    

 

ேத	 ெகா�ட �ளிெயா	றி னாேல? கடெலலா1 

            தி�தி'கேவ ெசBயி�6 

     ெசBய; மலாினா� வ@சிர1 த	ைன@ 

            சிற'கேவ ெபாE ெசBயி�$ 

கா	ெகா�ட மைலெயலா� ைக'ெகா�ட ெவ�ெணயா� 

            கவி��ற ெம�8 ெசயி�� 

     கயவ%'8 நீதி�$ ேபE'8 Kர.� 

            கபட%'8 ெமB6ஞான.$ 

ஊ	ெகா�ட =ட%' கிர'க.1 ெதளி<ற 

            <ைர�� நல ேமெசBயி� 

    =ைம ெசவிட	 8�ட	 .�தமி2 பE'கி� 

            .ேலாப�' கீ<வ�ேமா 

வா	ெகா�ட ேதவ%ெபாழி மல% ெகா�ட 

            பாதேன மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (47) 

 

ம-களி6 பதராவா ாிவெரன$ம-களி6 பதராவா ாிவெரன$ம-களி6 பதராவா ாிவெரன$ம-களி6 பதராவா ாிவெரன$....    



28 

 

 

ெகா�ட கட	 வ�E�ட ன	A ேபா� 8ணமாB' 

            ெகா���மகி ழாதபத�� 

    JAபிைண சா�சி.றி �ட	 மறி� தா>� 

            ெகாடாெதாளி' கி	றபத�$ 

க�ட<ட ெனா� ேகாE ெசா�I!பி ெனா	ெற�� 

            க�தி@ெச யாதபத�� 

     காணா விட�தினி� பழிJறி யவைரெயதி% 

            க��,க2 கி	றபத�$ 

ப�ெடா�வ% ெசB1ந	றி தைனேய மற1� பி	 

            பழி ெசா�> கி	றபத�$ 

    பரமாத ராைசயா� வைசெகா�ட பத�$ 

            பற1�மிக <6சிதறேவ 

ம�Eவ� ச�ட!ர ச�டமா �தமான 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (48) 

 

இஇஇஇ-.6ற5ைடேயா�-.� இ( ெசய$ ேவ� ெமன$-.6ற5ைடேயா�-.� இ( ெசய$ ேவ� ெமன$-.6ற5ைடேயா�-.� இ( ெசய$ ேவ� ெமன$-.6ற5ைடேயா�-.� இ( ெசய$ ேவ� ெமன$....    

 

கதி�தி�$ பைகவெர	 றா>மா ப�தினி� 

            க�� தவி ெசBய� ேவ��� 

    க�வியறி யாதசைப ெயனி�$!ர ச�க�க� 

            கவிராஜ% ெசBய� ேவ��$ 

விதி�த.? =டெர	 றா>1த ைம1த�8 

            வி�ைதக� பி�த�ேவ��$ 

     ெவBயசின =%'கெர	 றா>ந� ேலா%க�� 

            ேம�,�தி ெசா�ல� ேவ��$ 

அதி%Qடமிைல ெய	னி�6 சIயாம	 மி'கெதாழி 

            லதிேல .ய�சி ேவ�� 

    மசா�தியம தானகன ேராகெம	 றா>ேமா 

            ர<ஷதம தீவ% க�டாB 

வதிQடெரா� வா	மீக .னி�தி சாி�ரேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (49) 
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இதி�� இ( மி-கெதன$இதி�� இ( மி-கெதன$இதி�� இ( மி-கெதன$இதி�� இ( மி-கெதன$....    

 

தின.1 திாி1�தனி யாகிேய மி'க ெபா� 

            ேடEேய வா?மதி>6 

     ெச�வெரா� த1ைததாB  �ற.� JE@ 

            சிற1��ட  .ழதிகமா$ 

தன�மாி யாைதெயா� ெப�ைமயறி யாதேப% 

            தனமாாி ெபாழி� மதி>6 

     சமமான ேப	ைமெதாி கி	றெபாி ேயா%த1த 

            தா$;ல ேமயதிகமா$ 

கனம�< பலபல மகாவி�ைத சிலசில 

            க��ெதா� பE'8மதி>� 

    க�ைண ெபற ெவா�வி�ைத யாயி�� 8ைறவற' 

            க�கி	ற ேதயதிகமா$ 

மனித%சில ாிைவய	றி யைவயதிக ெம	ப%கா� 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (50) 

 

இதி� மி( ெவ�றிஇதி� மி( ெவ�றிஇதி� மி( ெவ�றிஇதி� மி( ெவ�றிெயன$ெயன$ெயன$ெயன$....    

 

மி'க�E க��ள$ ெவ��டகைல மாைனேய 

            ெவ	 Aசய மா8ம தி>$ 

    ெவ6சின மி81�கவ �$,I �ட	ெபா�� 

            ெமBெகா�ட வ�ேவசய$ 

ப'8வ. தி%1தேப ாிளமா� ெகா�ைகயி� 

            பாி<ட	 ேச�மதி>$ 

    ைப$ெபா	மணி மாைல,ைன வாலரதி SடI� 

            பாதகா டனேமசய$ 

த'கெதா� க�விெநறி யறியாத .?=ட% 

            ச1ேதாஷ மா8மதி>1 

    தமிழ�ைம யறிகி	ற ெபாிேயா% பழி�தநி1 

            தைனயேத சயெம	ப%கா� 

ைம'8வைள ெச�8வைள வாசமல% கள=ாி	 

            மணவாள நாராயண	 
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    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (51) 

 

இ(விதைன வச!ப �(ெமன$இ(விதைன வச!ப �(ெமன$இ(விதைன வச!ப �(ெமன$இ(விதைன வச!ப �(ெமன$....    

 

சி1ைத ெதளி க�விேய ேலாகவசி ய$ப�தி 

            ெசBவேத ெதBவவசிய6 

      ெசB�மாி யாைதேய வி�வசன வசியமா6 

            ெச�வ.ற ேவா%க� வசிய$ 

எ1தவித .1திரள ந�8$பண�கேள 

            யி	பவிைல மாத%வசிய 

    ெம!ெபா?� மவ%மன தறி1�க� E'கா� 

            தி�!பேத ராஜவசிய$ 

த1தத� டைனகேள �Qடஜன வசியமா1 

            தானேம கீ%�திவசிய6 

    சா1த8ண நயமாB நட1தி� ெமா?'கேம 

            சகலசன வசியமா8$ 

ம1திரேம ?�ெத�� ேம�ன� வசியமா 

            வணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (52) 

 

இ�ெச�ைகேயா� இ�சிற!"!ெபய� ெகா&வெரன$இ�ெச�ைகேயா� இ�சிற!"!ெபய� ெகா&வெரன$இ�ெச�ைகேயா� இ�சிற!"!ெபய� ெகா&வெரன$இ�ெச�ைகேயா� இ�சிற!"!ெபய� ெகா&வெரன$....    

 

சரெண	 றைட1தவ% தம'8வ� விைனெயலா1 

            தா�8ேவா	 ,�ஷேம� 

    த	�ைடய ெசBைகேபா ெலவைர�$ பா%'கி	ற 

            தைகைமேயா	 ெறBவ,�ஷ	 

திரணெமனி �$பிற% ெபா��காைச யி�லாத 

            ெசBைகேயா	 ,�ேஷா�தம	 

    றீராத விைனவாி� ம�பைர! பணியாத 

            தீரேன ,�ஷசி�க$ 

ெபா�விலா� த1ைததா ெய	னி�� க�டபE 

            ,க>ேவா	 ,�ஷர�ந$ 

    ேபா�Aமவ% மனதி� 8றி!பறி1 �த<ேவா	 

            ,�ஷநா யகெம	ப% கா� 
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மரெபலா மி!பE ,க21த8ண ேசகர	 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (53) 

 

இ�ெச�ைகேயா� இ;விழிெபஇ�ெச�ைகேயா� இ;விழிெபஇ�ெச�ைகேயா� இ;விழிெபஇ�ெச�ைகேயா� இ;விழிெபய� ெப,வெரன$ய� ெப,வெரன$ய� ெப,வெரன$ய� ெப,வெரன$....    

 

ச�ெறனி� ெமா�க�வி யறியாத கயவேன 

            தா�8.யி% ெகா�டமரயா1 

    த	,�தி ய	றி பிற% ,�தியா� விைன ெச�1 

            தைகைமேயா ஃனப� ைமயா$ 

ெகா�றவ%க� பைகயா� Aர���� திாி8ேவா	 

            Jைக�ற வானபTி 

    ேகாபம� த1ைதேய ய	றிம� ேறாைர�� 

            ேகாபி'8 மவ	மி�கமா$ 

க�றெபாி ேயாைரெயதி% பணியாத =டேன 

            ைககா� .ைள�த சிைலயா$ 

     க�டவ%க ெள�லா$ பழி'கி	ற ேகாளேன 

            கன �Qட ெஜ1�ெவ	பா% 

ம�றிவ%க ேணயம� கனவி>� காணாத 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (54) 

 

க$வி! ெபா��சிற!"க$வி! ெபா��சிற!"க$வி! ெபா��சிற!"க$வி! ெபா��சிற!"....    

 

ெத�ள.த மைனயக� வி!ெபா�� பைட�திE� 

            ேறசெம� லா1� தி'86 

    ெசய�த$ப மான,க2 நிைலநி�8 மிைவெயலா6 

            ெச$ெபா	 மி8 ெச�வம� ேபா� 

ெவ�ளம� ெகா5ெம�$ பயமி�ைல கனIனா� 

            ெவ$பவ� சலனமி�ைல 

    ேவ1த%க� பறி�திட' Jடா� ேசாதர% 

            வி�$பி�$ ப�8றா� 

க�ளரா� றி�ட<$ .Eயா� வாவர' 

            கனமலா� 8ைற<றா� 
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    க�ைணஞா ன1தைழ� மாைகயா >ைனயிதய 

            கமல�தி� ைவ!பெதளிதா$ 

வ�ளெலன வ�கி	ற மாட; சியாதிப	 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைக மண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (55) 

 

கவிைத�சிற!"கவிைத�சிற!"கவிைத�சிற!"கவிைத�சிற!"....    

 

உைரெகா�� ெசா�வாிைச ேச%1�ெபா� ளி	பவைக 

            ேயாைசெப� ேறம�ரமா 

     ��றநவ ரச.ட	 க�பைன யல�கார 

            .�டாகி ேயக<டமாB 

நிைரெகா�ட சீ%தைள விக�ப$ ெபா�1திந	 

            னீதியாB' கைட�E!பாB 

    நிைறகி	ற சைபதனி >தாரணம தாகிநிைல 

            நி	Aப? ெத	றிடாம� 

திைர ெகா�ட த�கடI� வ�ம.த பாகமாB� 

            ேதச!ர சி�தியாக@ 

   ெச!,ெமா� கவிெகா�� 8லெமலா$ வ1தEைம 

            ெசயி�ம� நிகரா�கா� 

வைரெகா�� ெபாழி�மைழ கா�த�5 ைமயேன 

                        மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைக மண வாளேன 

                        வரதேவ� கடராயேன.  (56) 

 

த)தீவிைன!பய�த)தீவிைன!பய�த)தீவிைன!பய�த)தீவிைன!பய�....    

 

தி�க5த ய�க�� மலரா தி�!ப� 

            ெச?�கமல .�றவிைனேய 

    தினகரைன ெயதி%க�� .ைகெகா�� வா�வ� 

            ேசதா$ப� ெசBதவிைனேய 

ெகா�8ல< ச�பக  க1தமல% க��ம�� 

            ெகா�ட�  �$பி	விைனேய 

    ெகா�ட	மைழ க��ள ெமI1திட வ�1�வ� 

            ேகாகில6 ெசBதவிைனேய 
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அ�கPல ெக�கP மகி21த ெபாிேயா%க5' 

            க�ளா தி�1�விE� 

   மவ%மீ� 8�றம� ெசா�வேரா ேச%1தவ 

            ரதிQடெம	 பா%க� க�டாB 

வ�கிய1 த�மிைச கனி1தகனி வாயேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடாயேன.  (57) 

 

அரச� கவிவாண�-.� ெச�< 5பசார�அரச� கவிவாண�-.� ெச�< 5பசார�அரச� கவிவாண�-.� ெச�< 5பசார�அரச� கவிவாண�-.� ெச�< 5பசார�....    

 

ேபாசன6 ச1தமல% மாைல தா$ ;ல$ 

            ெபா�1�வ+ திர;ஷண$ 

    ,ரவிெயா� கவிைக�6 சிவிைககாி வா�திய$ 

            ;மிமைன தன தானிய$ 

O ல< �வசெம�$ ெவ8மான ேசாடச1 

            Oதரா� வரவைழ�த� 

    ேதா	A.	 ென?த�வ1 த��ெகன� த?<த 

            Aதி�திட I�'ைக� தவ� 

ேநசெவ8 மான�க� ெசBெத?த� வழிவி�த 

            னிைறய�கி காரேமழா$ 

    ெநறிெகா�ட ,விராச% கவிராச% பா�ெசB� 

            நீதி.ைற ெய	ப% க�டாB 

வாசவ	 ெபA விசய 9தென� நாதேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (58) 

 

"$ல� ந$ேலா� .ண மறியாெரன$"$ல� ந$ேலா� .ண மறியாெரன$"$ல� ந$ேலா� .ண மறியாெரன$"$ல� ந$ேலா� .ண மறியாெரன$....    

 

ச1தன வன1தனி I�1�மத	 மணமைத@ 

            ச�Aமறி யா%கிராத% 

    தரள� 8ளி'8மவ ரத	மாைல யணியா%க� 

            ச�8மணி த	ைனயணிவா% 

க1தமI தாமைர ய��� ம� Wக� 

            க�6ேசA தைனய�1�� 
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    காம�< ேதயாவி	 மிைசயி�1 தா>ேமா 

            காகம� ேவ$, Lக�$ 

அ1தவைக ேபாலந� ேலா% தைம ய��ேத 

            யேனகநா� பழகிவிE� 

    ம�ப% தா மறிகி	ற தறிவத� லாம	ம� 

            றவ%மகிைம யறிவா%கேளா 

வ1தி� கண1த	னி லவ% ெப�ைம யறிகி	ற 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (59) 

 

"$லைர!பா � "லவ� பய� ெபறாைம"$லைர!பா � "லவ� பய� ெபறாைம"$லைர!பா � "லவ� பய� ெபறாைம"$லைர!பா � "லவ� பய� ெபறாைம....    

 

நாவினி� ெசா�>தய .�க�� வ6சகைர 

            ந�ெப	A வ�ேநய�$ 

    நவமதன ென	னெவழி� க��ேப ட	ற	ைன 

            நாEவ� மடமாத�$ 

காவினி >ய%@சி�$ ப ைம�� க�Eல< 

            கா�தி�' கி	றகிளி�� 

    கானைல' க��,ன ெல	னேவ யாைசெயா� 

            க�திேய ேய8மா�$ 

;வினி� ெபாI<மண .�க�� ேகதைக 

            ெபா�1�ேத னா�மளி�$ 

    ,�ல% த6 ெச�வ�க� க���தி ெசBதி�$ 

            ,லவ%ெசய ெலா'8ெம	பா% 

மாவினி� 8யி�ேவைள வாெவ�� கள=ாி	 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (60) 

 

ேமேலா� ெசய$ கீேழா�-காகாைமேமேலா� ெசய$ கீேழா�-காகாைமேமேலா� ெசய$ கீேழா�-காகாைமேமேலா� ெசய$ கீேழா�-காகாைம....    

 

எ1தவிைன ெசBதா> .னிேவா%க� மாவத 

            மிைச1ததா� ெப�ைமெபAவா 

    ாிக21�வைச ெசா�I�� கவிராச% வி�ைதயா 

            ெல	Aமி8 ேம	ைமெபAவா% 
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சி1ைதமத மாெயா	A வ?வி�1 �ைரக� ெச1 

            தி�வினா� ,க2சிற!பா% 

     சீாிய%க ெள!பE ,ாி1தா> ேம�8ம� 

            சிAைமேயா% ெசBயவசேமா 

த1திய� ெநறித!பி ேயநட1 தா>ம� 

            த	ைனமத யாைனெய	பா% 

    தா�ம! பE தவA ெசBயிேலா ேபெய	A 

            த�ளி.னி வா%க�க�டாB 

ம1திெசறி யிடபகிாி த	னி>ைற வாசேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (61) 

 

இ( இ$ைலயாயி� இ( விள�காெதன$இ( இ$ைலயாயி� இ( விள�காெதன$இ( இ$ைலயாயி� இ( விள�காெதன$இ( இ$ைலயாயி� இ( விள�காெதன$....    

 

ச1திர னிலாவிர< ம�ரமி� லாதகவி 

            தைனயாி� லாதெச�வ6 

    ச�சன ாிலாத^% ,ரவியி� லாதபைட 

            தளபதி யிலாதேசைன 

ைப1ெதாE யிலாதமைன பாடI� லாேவாைச 

            ப�தியி� லாத;ைச 

    பா%�திப ாிலா தப� டண$Sக ம1திாிக� 

            ப�பல ாிலா தவர  

க1தமி� லாதமல% ச�தியமி லாதவாB 

            க�வியி� லாதேதக� 

    கனவினய மி�லா நிேயாகி சி யி�லாத 

            க	ம.ப ேதசமி�லா 

ம1�ரமிைவ வி�வசன மி�லாத சைபெய	ப% 

            மண வாள நாராயண	 

    மன தி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (62) 

 

ச�கீத� சிற!"ச�கீத� சிற!"ச�கீத� சிற!"ச�கீத� சிற!"....    

 

,�வெதறி யாம	மணி ெயயிAேதா	 றாம�விழி 

            ,ரளாம ல�கேச�ைட 
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     ,ாியாம	 மி8தைலைய யைசயாம	 மிடAதா	 

            ெபா�மிவி$ மாமIய�பாB@ 

 �திலைய  ரஞான நீதிெயா� Kைணயி	 

            ெறானியினா த!பிரமமாB� 

    �Bயத1 திாிேயாைச மிடேறாைச ெயனேவA 

            ேதா	றா$ I	பநயமாB' 

த�ம�ர வ.தரச ெமா?8சர ளிக� பழ8 

            ச�கீத வி�ைதெய	றா� 

     சகல%'8 மான1த மா8ம� பா�மவ� 

            சரச8ண வ6சிெயனிேலா ம�வியித2 

ப�கியைண யாம>யி �B� ேமா 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (63) 

 

பரத� சிற!"பரத� சிற!"பரத� சிற!"பரத� சிற!"....    

 

பரதாள .6 தி யட�கமி8 ெதானிெச�$ 

            ப�,ெபA ேவா	ம�தளி 

    பலராக கீதெமா� தாள�ெகா� கனவித$ 

            பா�ேவா ேனபாடக	 

கரதாள ேம	மன. நடனபா த�தி	 ேம� 

            க�P.ைட ேயான��வ	 

     ைகயி	ேம� விழி�ம� ைகவிழியி னபினய� 

            கா��மவ ேளபா�திர$ 

 ரதாள லயமா%'க மா8மி� கிதபத6 

            ெசா�>மவ ேரபாிசன1 

    �திெப�ற நடன!ர ச�கமதி� ேவAெதானி 

            ெதானியாத சைபேசசைப 

வரதாள .டனரவி னடனமி� பாதேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (64) 

 

நாடக� சிற!"நாடக� சிற!"நாடக� சிற!"நாடக� சிற!"....    
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+க1தபாி மளவ+�ர ;ஷணா ல�கி�த 

            ேசா�.+ தீ, ேவ��1 

     ேதாைகய%க 5$பாி சன�க5� JEேய 

            ெசா�பE நட�த� ேவ��$ 

மி81தர+ தாளி' க�$, ேத	 .தலான 

            ேம	ைமேபா I	பரசமா$ 

    ேவஷ�க ள1த.6 சாதி�$ பாைஷ�$ 

            ெவ_ேவ றி��த� ேவ��$ 

,க21தபத மி�கித$ பாிகாச விகட�க� 

            ,�ணிய கதா!பச�க$ 

    ேபா�Aபா வாண%மி8 ராகதா ள6 �தி 

            ,க�கி	ற பரதநடன$ 

மகி21தி�6 சைபேதவ% சைபெய	A ெசா�வ%கா� 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைக மண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (65) 

 

விேனாதவி�ைத� சிற!"விேனாதவி�ைத� சிற!"விேனாதவி�ைத� சிற!"விேனாதவி�ைத� சிற!"....    

 

ச�திகண பதி�%'ைக சர+வதி மகாகாளி 

            சா.�E ெய	 Aவா2�தி@ 

    ச�கெமா� ஜயக�E ட'ைகைக� தாள�க� 

            ச�தெமா� மிக.ழ�க@ 

சி�ரமி8 மா�திைர' ேகாI	 .ைற ய�க.ைற 

            ெச!,.ைற ப�� .ைறக� 

    ெசB�.ைற யAப�� நா>கஜ கரண�க� 

            ேச%1தேகா கரணமா%'க$ 

வி�ைத,ாி +த$பன$ தாதியா மQடா�க 

            விதமா$ ேய1�ரசால$ 

    மி8மி1�ர சால.த லான ெச! பி�வி�ைத 

            ேம	ைமயவ% த1�ரநீதி 

ம�தகச ராசேத ேவ1�ர�1 ெதாிவேனா 

            மணவான நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைக மண வாளேன 

            வாத ேவ� கடராயேன.  (66) 
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ெபௗராணிக� 5த2ேயா� சிற!"ெபௗராணிக� 5த2ேயா� சிற!"ெபௗராணிக� 5த2ேயா� சிற!"ெபௗராணிக� 5த2ேயா� சிற!"....    

 

ஆ�'8 மான1த மாகேவ ெபா��ெசா�> 

            மவேன ,ராணநி,ண 

    ன�கெமா� கிரகநிைல கணித.1 ெதாி8ேவா 

            ன��,ேரா கித; ர	 

சீ��ற சைபெயலா ெம@ச!ர ச�க.ைற 

            ெச!,மவ ேனவி��வா	 

    ெசB�ம1 திரய1�ர த1�ரெமா� மி'க ப 

            சீலேன ம1�ரவாதி 

எ��ற க�வி8ண ேம	ைமெபாைற ேபாத�க 

            ளிைச�மவ னாசாாிய 

    ென	Aமவ% ெசா�பE நட1� பய ப�திெயா 

            E�'8மவ ேனசீடனா 

மா�'8 ேவதா1த வாசேன ேநசேன 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (67 ) 

 

ம��(வனிய$"ம��(வனிய$"ம��(வனிய$"ம��(வனிய$"....    

 

திரமான சா+திர .ண%1ெதா� சிகி@ைசய� 

            ெசBதிட வைழ�தபி	ேபாB� 

    ேதசகா ல6சாதி ேதக� 8ண$பிணி 

            சிற'8மா A1ெதளி1� 

கரமான நாE .த ெல��! பாி�ைச�� 

            க��கI க�கியாழ� 

     கன8ளிைக ப+பெமா� சி1�ர6 9ரண� 

            க��ேல கியதயிலமா$ 

பரமான ந	ம�1 ��ெகா�� �சிதமாB! 

            ப�திய. ெமளிதாகேவ 

     பாி<ெபA மாேரா'கி ய6ெசB� திரளாைச 

            பகராத ப�Eதெனனி	 

வரமான த	வ1திாி'8 நிக% ெசா�வ%கா� 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைக மண வாளேன 
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            வரதேவ� கடராயேன.  (68 ) 

 

ஈன� ம��(வ�-.� ெச�<5ைறைமஈன� ம��(வ�-.� ெச�<5ைறைமஈன� ம��(வ�-.� ெச�<5ைறைமஈன� ம��(வ�-.� ெச�<5ைறைம....    

 

ேச%'கி	ற கனேராக .�றா� வயி�திய	 

            ெறBவமா� ேக�டெத�லா1 

    திர�ெகா�! ேபாெம	ப% தீ�மி! பிணிெய	A 

            ெச!பினால	A 8�வா$ 

பா%'கி	ற 8ளிைகய� த1தபி	 த1ைதயா$ 

            பாதில8 வானபி	, 

    ப�பான �ைணவனா ேரா'கிய6 ெசBதபி	 

            பக%கி	ற ைம��ன�மா$ 

ஏ%'கி	ற ம�ைறநா ேணய	 மA நாளினி 

            Iைச1தகட னாளிமAநா 

    ெளதி%வாி� பைகயாளி யா8மி! பEெய�P 

            மீன% சில ���க�டாB 

வா%'கி	ற தானெமா� வள%கி	ற வ�ளேல 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைக மண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (69) 

 

ஆராயா(ெச�< ெமEவரைட<� கதிஆராயா(ெச�< ெமEவரைட<� கதிஆராயா(ெச�< ெமEவரைட<� கதிஆராயா(ெச�< ெமEவரைட<� கதி....    

 

நீதிவ? வாவைக வழ'8ைர! ேபா%க5 

            நிைற1ததீ விைனகெள�லா 

    நீ�8பாி கார.ைற ெசB8ேவா �$பிணி 

            நிA�தவ� ப�Eத%க5$ 

ேசாதிட6 ெசா�>$, ேராகித� .லக1 

            �தி�தெச� ேகா�ேவ1த�1 

    Oய<ப ேதசேத சிக�மவ% சீஷ�6 

            ெசா�>மிவ ேர?ேப�$ 

ஆதிமைற HI>ைர ெசBதவித மாராB1 

            தறி1�ெதளி யா�ெசயிேலா 

    வைட'கல! ெபா�ைள' கவ%1தி�$ ேபாி> 

            மேகாரநர கைடவ%க�டாB 

மாதிர ெந��கட� வள%1தெந� மாயேன 
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            மணவான நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ' கடராயேன.  (70) 

 

நி�தியக�ம� சிற!"நி�தியக�ம� சிற!"நி�தியக�ம� சிற!"நி�தியக�ம� சிற!"....    

 

க�ைணநதி =2கிேய ச1திவ1 தன.ட	 

            க��ஜப தபேவாம.� 

     கட<ேளா% ;ைச�6 ெசB�ேவ தாகம' 

            க�விய� .ைறபE��� 

த�ம� தியானந� க�மமா நீதிெயா� 

            த1ைததாB ,�திர�ட	 

    றா�ண< ெசB�ரா மாயண$ ேபா�றிேய 

            ச1திெயா� க�மந�ணி 

பாி<ட	 நி	றி�' ேகாயி�வல மாகி! 

            பணி1�பத ேசைவ ெசB� 

    ப�பான ச1�ேரா தய�தி	மல ரைணமீ� 

            பாாி�ட ேனமகி21� 

ம�விேய வா?மி� வா2'ைகேய வா2<கா� 

            மணவாள நாராயண	 

     மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடாயேன.  (71) 

 

.:வா'-ைக� சிற!".:வா'-ைக� சிற!".:வா'-ைக� சிற!".:வா'-ைக� சிற!"....    

 

மி'கெதB வ�தல. ஞான8� `ட.$ 

            விள�8மா நதி� மைறேயா% 

     ேமவிய கிராம.$ ;மிநல .1தன. 

            ேமலர  .ைடயநா�E� 

.'கனி த�6 ேசாைல நீ%வள� 8Eவள 

            .ய�8பயி% வள..ளதாB 

    ெமாழி1தநா� 8ல.6 ெசழி!பதாB� ேத%Kதி 

            .தலாB விள�8.ாி� 

த'கெதா� Kதிெயா� பான�வி சாலமாB@ 

            சா%1தசி� காரமைனயி� 

    றனதானி ய�கறைவ .தலான ெச�வ1 
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            தைழ�த	ன தான .தவி 

ம'க�ம� ம'கேளா� வா2வேத வா2< கா� 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைக மண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (72) 

 

ம��(வ� ெச$ம��(வ� ெச$ம��(வ� ெச$ம��(வ� ெச$ல�தகாவிட�க&ல�தகாவிட�க&ல�தகாவிட�க&ல�தகாவிட�க&....    

 

தீராத ேராக.ைட ேயாாிட. .�ைமய� 

            ெச!பாத ெபாBயாிட.6 

    சீரான ெவா�வ%ப� Eதம	றி ெவ8வித6 

            ெசB�ெகா� ேவா%களிட.$ 

ஏராத ேகாப.A =%'கம	 னவாிட. 

            ேம1திைழைய மன�பிாியா 

     வி	பமா மதிவிரக மானகா .காிட. 

            ெம!பE நல6 ெசBயி�$ 

தாராத ேலாபாிட .$ப�தி ய1தைன� 

            தா2< ெசB ேவா%களிட.6 

     சகலசன க�டக ெர�1�Qட ாிட.மி8 

            தனமாாி ேயெபாழியி�$ 

வாரா தி�!பேத ப�Eத%க ணீதிகா� 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (73) 

 

ேநா�-கிட�ெகாடா� ெச�ைகேநா�-கிட�ெகாடா� ெச�ைகேநா�-கிட�ெகாடா� ெச�ைகேநா�-கிட�ெகாடா� ெச�ைக....    

 

சனி,த	 றனிெல�ெணB ெவ1நீாி	 =28வா% 

            சா�மிள ெவயி�வி�$பா% 

     த$வயதி	 ேமலான ம�ைகைய@ ேசரா% 

            சதாகால$ வழியினடவா% 

பனியி>� கா�றி>$ ெமBவ�1 தா%மைட! 

            ப�ளியி� ேசகவமிரா% 

    பழ�கறி ய�1தா ாிர�டட' காெரா	A 

            பலகால .$வி�Eடா% 

கனிெயா� கிழ�8க� மி81� ,சி யா%பசி 
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            கல1 த	றி �ண< ெசBயா% 

     காB@ பா >�ப% நீ% ேமா% J�� வா% தின� 

            காேவாி தனி	 =28வா% 

மனிதாிவ% ேப%ெசா	ன ேப%'8ேநாB ேச�ேமா 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (74) 

 

த)ைத 5த2ேயாராவா� இவெரன$த)ைத 5த2ேயாராவா� இவெரன$த)ைத 5த2ேயாராவா� இவெரன$த)ைத 5த2ேயாராவா� இவெரன$....    

 

நில.ட	 கி�க.6 ெச�வ.1 த1� கட 

            னி>ைவெயா	 றி�லாமேல 

    நிைறக�வி �ைர ெசB� ெநறிெயா� வள%'கி	ற 

            ேநசேன �ய% த%ைகயா$ 

கைலமதிய ெமனேவ வள%1தபி	 ெச�வ�க� 

            க��மிக மனமகி21� 

    க�காிய ,�திர	 ேபாலம� மகைள�� 

            க�ைண ெசB பவள	ைன பா$ 

பலகைல �ண%1� மி8 ெச�வ.1 ேதE! 

            பகி%1� த	 ேப% விள�க! 

    ப�பான த1ைததாB' 8தவிேய யவ% ெசா	ன 

            பE ெசB8 ேவா	,�ரனா$ 

மல%ெபாழி ெச?6 ேசாைல மைலவள� மாயேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல% ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ�  டராயேன.  (75) 

 

க6"த$வனிய$"க6"த$வனிய$"க6"த$வனிய$"க6"த$வனிய$"....    

 

அாிதான மாதவ6 ெசBகி	ற .னிேவா 

            ரைட1தி�வ ர1தைன!ேபா 

    ல��தவ% தைம'கா�� மி'கேம வல% தைம 

            பட'8.	 ச'கர$ேபா� 

ெபாிேயா ாி�'கி	ற சைபயினி� கவிராஜ% 

            ேப $!ர ச�கம�ேபா� 

    ேப�லக ெமB'கவ� ம�நீதி .Eேவ1த% 
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            ெபAகி	ற மாகீ%�தி ேபா� 

ஒ�ேகாE ந�ச�திர�க5ட ன�ேவ 

            �தி�தச1 �ேராதய$ ேபா 

    >பய8ல  �தனா$ பகிரத	 ேபாலேவ 

            ெயா�பி�ைள ேபா�மவனா� 

மரெபலா ந	ைமேய யைட� ெம	 பா%க� கா� 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (76) 

 

சேகாதரெராAைமசேகாதரெராAைமசேகாதரெராAைமசேகாதரெராAைம....    

 

தன�ப� ட1தைன� த$பிய%' கீெயன� 

            த1�மகி ?1தைமய�1 

     தைமயனா% வ�மள< மாவிரத மாகேவ 

            தப ,ாி �1த!பி�$ 

கனதன! பாF1த தாBதைன! ேபாலேவ 

            க�ைண ெசB தி�மதனி�� 

     காP.	 த1ைதேபா� றி�வEக� பணி�� 

            கனி�ட�ைட மைனயா�E�$ 

தின1தின$ பாிவாகி ய$ைமேயெய	Aேப% 

            ெச!,� ெகா?1தனா�6 

    ேச%1�வா2 கி	றேப% திேரதா� க1தனி� 

            ெறசரத 8மார%க�டாB 

வனசமல% கம2கி	ற வாவி92 கள=ாி	 

            மணவாள நாராயண	 

    மன தி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (77) 

 

ேவ�டக�திய$"ேவ�டக�திய$"ேவ�டக�திய$"ேவ�டக�திய$"....    

 

காாிைக தைன�த1த மாமனா% மைனதனி� 

            க�ைணம� மக	வ1திE� 

    க�ட<ட னாசார <பசார மாகேவ 

            கனவி�1 �க�சைம!பா% 

ேச�கா� =	றாகி லபரப� ச�தி� 
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            ெசனி�தச1 �ேராதய$ேபா� 

    றின1தின$ ெப�ைம8ைற ��காாி ய�க56 

            ெசBெய	ப ர�ைத.தேலா% 

ஆ� ெம� ணா%க�ைம� �ண%சரச பாிகாச 

            மதிகமா மைனவிெயனிேலா 

    வ	,ட	 ெசா	னபE ேகளாளி தாைகயா 

            லாதிெயா� கைதய�லேவா 

வா�ெம	 றவேரக வசன.6 ெசா�வ% க� 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (78) 

 

மான�ெக� ! பிைழ!பவ ாிவெரன$மான�ெக� ! பிைழ!பவ ாிவெரன$மான�ெக� ! பிைழ!பவ ாிவெரன$மான�ெக� ! பிைழ!பவ ாிவெரன$....    

 

ேநச.A சிAமிதன �றவினா	 ம�க	மைன 

            நிைலெய	A வா21தேப�$ 

     ேநாிைழ தைன�த1த மாமனா% மைனத	னி 

            னீ�கா தி�1த ேப�$ 

ேபசாிய க�விெதாி யா=ட% ேபாி�!ர 

            ப1தகவி ெசா	ன ேப�$ 

     ெப�ைம ேபாB' க�ள' கட	கேள ப��! 

            பிைழ��யி%  ம1தேப�$ 

ஏசவ� பைகயாள% த�க� .	 ைகக�E 

            ேயவ� ெசBகி	ற ேப� 

     மீனம� பா%!பேரா வயிAசா ண	றிவ%' 

            ெக�சாP$ வயிA க�டாB 

வாசமல% ம�ைக8E ெகா��வள% கள=ாி	 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல% ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடாயேன.  (79) 

 

க6"ைட! ெப�Fாிய$"க6"ைட! ெப�Fாிய$"க6"ைட! ெப�Fாிய$"க6"ைட! ெப�Fாிய$"....    

 

ஓகஜப ;ைசக� கினிய8� ேறவ�க 

            5க1� ெசB ேபா�8�வா 

    .ைரெகா�ட சரச6ெசB ேபா�ம	 மதனா 
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            ெமாழி1தேவ ைளதெதBவமா$ 

நாதைன' க�தியவ ��ட8ைற ய.தாக 

            நவி�வேத �பேதசமா$ 

    நதியாட� பலேநா	, ேதவதா தாிசன 

            நய1தபல விரத.மவ	 

பாததாி சனமா'ெகா�  �தியாB! ,�தியாB! 

            ப�தியாB' கடIனாழ$ 

     பாெர	A கனவி>ைற ெசBகி�6 ெசBகி	ற 

            பதிவிரத மா%'கமான 

மாத%,க2 நீதிேய �திெப�ற த�லேவா 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (80) 

 

ந6ெப�Fாிய$"ந6ெப�Fாிய$"ந6ெப�Fாிய$"ந6ெப�Fாிய$"....    

 

ப6சைணயி ன�காக நி	Aவா ெவ	றபி	 

            பாிவி�ட ன�கி�வ1� 

     பா'கிைல மE�த � ளீ��ெம� ைதயி�வ1� 

            பாிமள மிக�திமி%1� 

ெகா6சிமல% 9Eயிைச பாEவிைள யாEேய 

            ெகா'ேகாக விதமறி1� 

     JEயித ழி�ேவா� .ைறப�கி யினிய,� 

            8ரேலாைச மிக.ழ�க 

ெந6சமகி2 ெவா� ரத காணகாி கர<பாி 

            ேநயாதி ேகளித	னா� 

     நிைறயமி%த ேபாகச$ ேபாகைவ ேபாக.ட 

            னீ�காத ேமாக.த<$ 

வ6சியின லா�மன$ ேவெறா	றி	 மகி?ேமா 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (81) 

 

தீ!ெப�Fாிய$"தீ!ெப�Fாிய$"தீ!ெப�Fாிய$"தீ!ெப�Fாிய$"....    

 

ஐய�' க.�பைட ெய	Aவ1 தாBநீ� 
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            மா�பி�ைள ெய	ெற�ணேவா 

     வாிசிெய� ேகபாைன ச�Eெய� ேகெய	ப 

            ளவ	ெசா	ன வைககெள�லா$ 

ைபயேவ ெகா��வ1 தா>6 சைம'க! 

            படா�தைல ேநா8ெத	A 

     பாயி� கிட!ப� சின மாெயா	A ேபசினா� 

            பா�ன' ேக�ற,�தி 

ெசBயவ� ேலென	ப� ச�றE� தான6  

            தி	கிேற	 JJெவன� 

    ெத�K� ேதாA.ைற யி�ெப�E ��ெடனி� 

            றீயாம	 ேவA.�ேடா 

ைவயக$ ,க2ேசாைல மைலயல� காரேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (82) 

 

பர�ைதயாிய$"பர�ைதயாிய$"பர�ைதயாிய$"பர�ைதயாிய$"....    

 

ெகா@சி�A ம6ச� வ�காள.A ப@ைசயிைவ 

            JAச� பகெமா��ட	 

     JEய நல�8ம6 சனமாE ெபா�க�ைட 

            ெகா�டெவ� �கி>���' 

க@சிள� ெகா�ைக ேம� க1தபாி மளகளப 

            க+Oாி 8.8ெம	ன' 

    கனகநவ ர�தமB ;ஷண$ ;��கிளி 

            ைகயி	 மிைச ேய1திநலமாB! 

ப@ைசமயி� ேபாIரதி ேவைள'8 மி8சரச 

            பாிகாச நைக,ாி1� ப�பான 

   ேமைட�! பாிைகயி I�'8$ 

            பர�ைத�� டாவெள	றா� 

வ@ரதர �லக�த ர$ைபயி> மதிகமா 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (83) 

 

பிெரௗைட ேவைசயாிய$"பிெரௗைட ேவைசயாிய$"பிெரௗைட ேவைசயாிய$"பிெரௗைட ேவைசயாிய$"....    
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ஆைச�ட ெனா�விரக ,�ஷ	வ1 தா	 மிக< 

            மாசார <பசாரமா 

     யாசன1 தனிெலழ' க�ளெம	 ற�கி�1 

            தழகான ெவா� க�E ேல 

ேநசெமா� தா$;ல .தவிேய யவ�ைடய 

            ெநறிக�� வரவைழ�� 

     நீதியா ய1தநா� வ1தநீ% பி	ெனைன 

            நிைன�தி� ெச	ெகாெல	A 

ேபசாிய ச�கீத சரசச� லாப!ர 

            ச�கெமா� ரதிேகளியி� 

     பிாிய.ட ேனயைண1 தி	பமா �சித$ 

            ெபறி�!ெரௗைட ேவைசெய	பா% 

வாசமி8 ைப1�ளப மாைலயணி மா%பேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (84) 

 

பர�ைதயாிழி%பர�ைதயாிழி%பர�ைதயாிழி%பர�ைதயாிழி%....    

 

விைலமாத% K�ச< ளி'கைட ப�'ைகய� 

            ேம<மைன ெபா�வ$பல$ 

     ெம�ைதய� ச1தியி� பாைறயவ ர�கேமா 

            ேமவிய பE��ைறயதா$ 

கைலம�< மவர�8 ேலாடமா மி�ெகா�ைக 

            கைடயிெல> மி@ச$பழ� 

     கனிவாB பE'கமி� �ைடகட� ணீ%!ப1த� 

            க��கத I'க$பமா$ 

.ைலமா%, வாடைக' 8திைரயிைட ேயணியவ% 

            ேமாகெமனி ெல�E'கனி 

    ெமாழி.ய� ெகா$,ேச ாி	, ெவ1 நீராைம 

            .ைறைமயிைவ க�E�1�$ 

மைல< ெபA வா%க�ரச வாதி'8 ேநயேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (85) 
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சாீரநிைலயாைமசாீரநிைலயாைமசாீரநிைலயாைமசாீரநிைலயாைம....    

 

ஆகாய மீதினி ெலறி1தசிைல கா�றிைன 

            யைட��ைவ� தி����தி 

     யனI�ட ெம?8ெவயி Iைடயி�ட ெவ�ெணB ழி 

            யா�றிைட ெய?1த8மிழி 

ேமாகா விகாரெமா� வ�கி	ற மி	ன�விழி 

            =��யி� க�டகன< 

    ேமாதிவ� கா�றினி� றீவி?1 தி�ப6  

            =@ேசா� கி	றப�ைம 

மீகாம னி�லாத க!ப�க� ணிைமேபா� 

            விள�கவ� ேதகமிதைன 

    ெமBெய	A ெமBெயலா$ ெபாBெய	A திாிகி	ற 

            விழலெனைன யாளநிைனவாB 

மாகாள .கிலைனய ெமBயேன �Bயேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (86) 

 

ந$விைன ெச�ேவா� ேப,ந$விைன ெச�ேவா� ேப,ந$விைன ெச�ேவா� ேப,ந$விைன ெச�ேவா� ேப,....    

 

ஓ�மா தாபிதா 8�ெதBவ வி வாச 

            .டனதிதி ;ைசெசBேவா 

    ��றபர தாரேசா தரமா8 ேவாரகித 

            ெமா�வ%'8 ெம�ணிலாேதா% 

;ததய <�ேளா% சகாயேம ,ாி8ேவா% 

            ெபாBயிலா வாBைம�ைடேயா% 

    ;%வமா1 த�மபாி பாலன$ ப�Pேவா% 

            ;6ேசாைல ந1தனவன$ 

பாைதயிைட ம�டப� Jப1 தடாகநீ%! 

            ப1த%.த லாB!,ாி8ேவா% 

    ப�பா மிவ%'8மைல ேபா�வ1த விைனெயலா$ 

            பனிேபால நீ�கிநலமாB 

மாதவ .81த<	 பாதேம ெபAவ%கா� 

            மணவாள நாராயண	 
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   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (87) 

 

மாத� அவயவமய-.மாத� அவயவமய-.மாத� அவயவமய-.மாத� அவயவமய-.....    

 

சி'8மிக ேவநாA கி	ற8ழ	 .கிெல	ப% 

            திரb�ைத மாறாதவாB 

    ெச$பவள ெம	ப%சளி ெகா��நீ% மாறாத 

            சிAநாசி 8மிழெத	ப% 

ப'8வம த	றிவி? கி	ற.ைல யானேதா� 

            ைபையமக ேம�ெவ	ப% 

    பாராத நரக� �வாரமா� 8ழிதைன! 

            பகாி	ப வாாிெய	ப% 

மி'8வ� ர�த.6 சீ�ெம	 ,$ேபா%�த 

            ேமனிமல% மாைலெய	ப% 

    மீளாத நரக1 த�6சிறிய வி	பமைத 

            ேமI	ப Kெட	பாி$ 

ைம'க�� கடIெலைன Kழாம லா5வாB 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (88) 

 

நிதியி� ெப�ைமநிதியி� ெப�ைமநிதியி� ெப�ைமநிதியி� ெப�ைம....    

 

வி�ைதேய ெசBதி�6 8�`ட ெமா	னவைர 

            ெவ	Aவ� கி	றதளவாB 

    மி�திர%க� பைகவரா ேமவல%க ேணயா 

            வி1ைத,ாி தானாபதி 

,�திநல ேமெசா�> மதிம1திாி யாவ�$ 

            ,க2கி	ற வசிய8ளிைக 

    ,ளக.ைல மாத�' கதி-ப வி	ப$ 

            ெபா�1தவ� காமேத� 

நி�த>$ ெப�ைமேய ெச�மர  தா	ெமாழி� 

            நிைல ெசய� த'கTா�ர$ 

    ேத%1தமிE ெய	கி	ற மாத�க ேகசாி 

            நிைன�த ெவ� வா�ெகாண%1ேத 
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ைவ�தி�� 8லெதBவ திதிய	றி ேவேற� 

            மணவாள நாரா யண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வாதேவ� கடாயேன.  (89) 

 

உய�)தெபா� ளி�-.மிட�( இழி)தெடா�G மி�-.ெமன$உய�)தெபா� ளி�-.மிட�( இழி)தெடா�G மி�-.ெமன$உய�)தெபா� ளி�-.மிட�( இழி)தெடா�G மி�-.ெமன$உய�)தெபா� ளி�-.மிட�( இழி)தெடா�G மி�-.ெமன$    

 

ேசாகனக மல%மல%1 �Aகி	ற வாவியி� 

            ெகா�E� மல%1தி�'8� 

     ேகாகில1 ெதானிெச�1 ேதமாவன1தனி� 

            JAவாB! பTி�ைற�$ 

ஏகெமன <லக$ ,ர1தம	 னவ%சைபயி 

            Fனம	 ன� ேம<வா 

    ாில8மா ணி'க�க� வி�கி	ற கைடKதி 

            யி�பாைல மணி�$ வி�பா% 

பாகைனய ம�ரரச லளித!ர ப1தகவி 

            பா�ம	 னவ%க� சைபயி� 

     பழ�காE தனி>$ ,ளி�த,	 கவிெசா>$ 

            பாவல� .��க�டாB 

மாகனக .ைற�ெமா� மணியணி� மா%பேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல% ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (90) 

 

ேச�)தவின�தி� .ண� ெப,ேவா� ெபறாேதா ாிவெரன$ேச�)தவின�தி� .ண� ெப,ேவா� ெபறாேதா ாிவெரன$ேச�)தவின�தி� .ண� ெப,ேவா� ெபறாேதா ாிவெரன$ேச�)தவின�தி� .ண� ெப,ேவா� ெபறாேதா ாிவெரன$....    

 

ேசாதிநவ ர�நமணி மாைலயிைட H>1 

            �ல�8மணி யாBவிள�86 

     ைர!பழ1 த	�ட	 ேச%1தெச$ ெபா	�1 

            ��$,ேபா ேலமித'8$ 

KதிெபA 8!ைபயி I�1தா> மாணி'க 

            ெமB$ம?� காெதாளிவி�$ 

    மிக<6 ெச?1ேத	 ெசாாி1ேத வள%'கி�$ 

            ெவ�5�ளி நா�றமாறா 

தாதலா� ேச%1தி� மின�கைள! ேபாலேவ 

            யவனியி I�!ப% சிலேப 
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   ரா%ெசா�I �1 த�க�  ய8ண$ விடாமேல 

            யைம<�A வா2வ%சிலேப% 

மாத% �கி� ெகா�ெடா� 8�1ேதA மாயேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (91) 

 

வ$ேலா�-.� "$ேலாரா$ தா'% வ�ெமன$வ$ேலா�-.� "$ேலாரா$ தா'% வ�ெமன$வ$ேலா�-.� "$ேலாரா$ தா'% வ�ெமன$வ$ேலா�-.� "$ேலாரா$ தா'% வ�ெமன$....    

 

பரராச% வ@ரம8 ட1தக%� தி�க�தி 

            ப6 ெம� ைத'8நாP$ 

    பணிராச% மணி.Eக� சிதறநட மி�ேதாைக 

            ப@ேசா1தி யான��8$ 

கரராச மா%�தா�ட ச1�ரகிர ண�கெளா� 

            க�ெசவியி னா	மைறப�' 

    கனைத,ாி விகடதட ம�தமா த�க ெமா� 

            கன�சிறி� க��பயமா$ 

 ரராச க�கா!ர வரகநிக -�Aெமா� 

            �Bயசிைல யா	மறிப�6 

    ெசா�கி	ற ெபாிேயா%க ெள	றா> ம�பரா� 

            ேறா�விெகா� .றிவ% க�டாB 

வரராச தசரத மகாராச ,�ரேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (92) 

 

ந$ேலா�"க' நிைலேப,ந$ேலா�"க' நிைலேப,ந$ேலா�"க' நிைலேப,ந$ேலா�"க' நிைலேப,    

 

விசய	 ம� <டனி�  வா88ச நாப	 

            வி8�சிர8 கா8+த�$ 

    மி8ம$ப ாீஷ	மா1 தாத	.  81த	 

            விசாலேன திரணபி1� 

சசிபி1� ெவா�திF ப	னாி@ ச1திர	 

            ச%வதா ம	பரதேன 

    ச1த� நள	 ச�ய விரத	ப கீரத	 

            சகரெனா� தானக%ன	 
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ெதசரத	 ம���! ,-ரவ	 ெச	னிேய 

            திாிச�8 <ட	 யயாதி 

    சி�ரேசன	 Kர ேசன	�� பனனி1�ர 

            ேசன	வி� ர	பா�டவ% வ ேதவ 

னாதிேயா% ,கழ	றி நி	ற திைல 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (93) 

 

தீேயா� பழிநிைலேப,தீேயா� பழிநிைலேப,தீேயா� பழிநிைலேப,தீேயா� பழிநிைலேப,....    

 

9ெனா� பா�ேகா ப	றிாி ,ர�திேனா% 

            �ரகேன ம�ைகடவ% 

    �1�மகி டா ர	 ச$பர சல1தர% 

            Oஷண	 றிாிசிரகர% 

Kரசா வண8$ப க%ணாி1 திரசி�� 

            மி8கனக னிரணிபா�ச	 

    ெவBயவா தாவிவி� வல�ட	 9%!பணைக 

            ேம<மச .கிதாடைக 

தா�ல< சி பால த1தவ' கிர%சரா 

            ச1தெனா டட�கீசக	 

    ச8னி�ாி ேயாதன	 க6ச	.த லாயிேனா% 

            த�கள! கீ%�திய�லா� 

வாாி92 ,வியிலவ% ெகா�ைமநிைல நி	றேதா 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (94) 

 

வான!பிரH த� 5தலாேனாாிய$"வான!பிரH த� 5தலாேனாாிய$"வான!பிரH த� 5தலாேனாாிய$"வான!பிரH த� 5தலாேனாாிய$"....    

 

ஒ�ெபா?� மவேம பிராமன� க�ம�க 

            5ண%<ட	 ெசB� மைனயா 

    ெளா�காம மி	றி�	 பாத�க� ேபா�றிவன 

            .ைறவ	வா ன!பிர+த	 

க�ம.ட �ன �பக வ�கீைத �திெசB� 

            காம.த லாA =	A� 
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    க�தாம ெலா� ேபா�  ைவநீ'கி ேய��ட 

            க�ைணேயா	 ச1நியாசி 

இ�விைன� மைவ ெசBத �6ெசய@ ெசBவ� 

            மி	ப.� கன�	ப. 

    ெம�ணாிய சாதிமர,$ பல< .	 ெசBைக 

            ெய	ெற�ணி யEகெடா?� 

வ�மவைன யவOத ெமB6ஞானி ெய	ப%கா� 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (95) 

 

உ�தம� 5தலாேனாாிய$"உ�தம� 5தலாேனாாிய$"உ�தம� 5தலாேனாாிய$"உ�தம� 5தலாேனாாிய$"....    

 

வினய.ட ன	ன.6  க.ேம ஷ=ெம	ன 

            வி�ைத�ைர த	ைனயறிவா% 

    மி8தாைழ க�பக� க	ன	மல% ேபா	மர, 

            விதமாB விள�கவ�வா% 

பைனயிெனா� நாளிேக ர�க .க ெமனேவ 

            பாி1தவ%' க	,J%வா% 

    பனச.6 9த.$ பாடல. ெம	னேவ 

            ப�பி�ட �தவி ெசBவா% 

சினம�வி னீெர?� ெதா�மண ெல?��ட	 

            சிைலெப?� ெதனமாAவா% 

    ெச!,மிவ% தைமயாதி ய1தமா! பா%'கேவ 

            சி1ைததனி லாB1� ,விேம� 

மனித�� தம%க�ம� திமாதம% =வ%கா� 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (96) 

 

ேதச�களி� ெபய�க&ேதச�களி� ெபய�க&ேதச�களி� ெபய�க&ேதச�களி� ெபய�க&....    

 

அ�கம� திரமாள வ6சால ம�ேகக 

            யாாிய$ பாரசீன 

    மா1திரம ராடேம க	னட மிட�கண 

            மவ1திெயா� ேசதி88த$ 
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க�ைகதிக2 கா+மீ% ம@ச� கிராட� 

            க-சேம 9ரேசன� 

    கI�கெமா� வ�காள ேநபாள சி�கள� 

            கன�த�5 வ�ேகரள$ 

ெகா�கண$ ேபாட1தாி க%�த$ ,ளி1த� 

            8ளி1த� கிராட மகத� 

    J%'சர$ ப!பர%வி த%!பகா$ ேபாஜந� 

            ேகாசல6 சி1�ெகௗட$ 

வ�க.$ பணிகி	ற க�டகிாி வாசேன 

            மணவாள நாராயண	 

   மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (97) 

 

ேதச5த$ அ�டமளவாக நி6.நிைலேதச5த$ அ�டமளவாக நி6.நிைலேதச5த$ அ�டமளவாக நி6.நிைலேதச5த$ அ�டமளவாக நி6.நிைல....    

 

ஒ�ட.A சாதக6 ச_Kர பா6சால 

            ேமா�8நிட த�கடார 

    .க1தர6 ேசானக6 சீனகா1 தாரெமா 

            �லா<மைல யாளவ�க$ 

இ�ட.A �ராவிட6 ேசாழபா� Eயமாதி 

            ெய�ேண? ேதசமாகி 

    யில�8பர த'க�ட மாதிநவ க�ட�க 

            ேளB1தச$ ,�தீ<ேம 

அ�டதிைச ெப�றதீ ேவ?; ேலாகமிஃ 

            தாதிேம ேல?ேலாக 

    மதலேம யாதிகீ ேழ?ேலா க�களிைவ 

            யைவ�மீ ேதார�டமா$ 

ம�Eலா வ�ட�க 5	றி� வயி�றி>A 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (98) 

 

பதிென�கண�களிைவெயன$பதிென�கண�களிைவெயன$பதிென�கண�களிைவெயன$பதிென�கண�களிைவெயன$....    

 

ேதவ�ட ன ர%க� சி�த%க டயி�திய% 

            சிற1தி�$ ,�ட%க�ட% 
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     ெசBய 1 த�வ%கி	 னராிரா' கத%;த% 

            தீதி�ேவ தாள% .னிேவா% 

ேம<வி6 ைசய�ரக ர1தர ாிய'கேர 

            ேம>மா காசவாச% 

    மி8ேபாக ;மிேயா% .தலாய பதிென�� 

            விதமான கணநாத�$ 

;ைவய%க 5�க�� �திெச�1 தி�மைல 

            ,க21� ேகா ேனாி=2கி! 

    ேபா�றி�	 ச1நிதி வண�கிேய �தியாத 

            ,	ச	ன .6சனனேமா 

மாவI யணி1த ெச$ மணிம8ட பாதேன 

            மணவான நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (99) 

 

பரம பாகவதராவா ாிவெரன$பரம பாகவதராவா ாிவெரன$பரம பாகவதராவா ாிவெரன$பரம பாகவதராவா ாிவெரன$....    

 கெனா� வியாச	 பராசர	 ச<னக	 

            ABயநா ரத	வசி�ட	 

     ��கவா	 மீகிமா வI�'8 மா�கத	 

             'கிாீ வ	மா�தி 

த8மி�  வா8K �ம�ட	 பிரகலா 

            த	8ேச ல	விஜயேன 

     த�மெனா� . 81த ன'8- ர	பணி 

            ஜடா�<ட ன$பாீஷ	 

அகIதிாி சைடமா� பா6சாI சபாி. 

            னைழ�திட' கஜராஜேன 

    யாதிரா மா Lஜ	 றி�வர�க�த.த 

            ரா2வா%க� ப	னி�வ�$ 

மகிைமெபA .	ெறா�ட% பாதேம �ைணெகா�5 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (100) 

 

அ:யா�-. வ�Aசிற!"அ:யா�-. வ�Aசிற!"அ:யா�-. வ�Aசிற!"அ:யா�-. வ�Aசிற!"....    

உன�பா த$ேபா�A மEயா%க� சி1ைதயி 

            >வ1� நீ ெய	A.றலா 
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    >	�ைடய தி�மாத ெர� ம�6 ேச%வரவ 

            ��றதா னிதிக� ேச�$ 

கனநிதிக� ேச%1திட� தனத	வ� வா�ட	 

            க�ைண,ாி ேநய	 வ�வா	 

    காதல ன��ததா >ைமவ�வ ள	ைனயா� 

            க1த	 வ� வ	ம�கனா� 

தன �மா ம	 வ�வ னரச	வர லாலமா% 

            சகல�� க��வ�வா% 

     த�ம6 ெசழி'8ம�� ேச�ம� வ	றிேய 

            தவெமா	A ெசய� ேவ��ேமா 

வனசேசா �கமல% மட1ைதவள% கள=ாி	 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரத ேவ� கடராயேன.  (101) 

 

அைவயட-க5� பிரா��தைன<�அைவயட-க5� பிரா��தைன<�அைவயட-க5� பிரா��தைன<�அைவயட-க5� பிரா��தைன<�....    

ஒ�மைல ெய��� மைழ கா�தவா மனேதவ 

            �பயபத ேசைவதைனேய 

     �ள�ெகா�� ெவ�மணிபி� வா?.� தாைரய 

            �த<நா ரணபாரதி 

ெபா�மைல ெபA�க�ைக ��கானி யாA$ 

            ெபா�1� கட� ேபா�,லவ%க� 

     ,க2சைபயி ெலன� ேவ� கடசதக நீதிெநறி 

            ,கலவ� HA கவி�$ 

பாிவி�ட னைன வ�� ேக�ெடன� தமிழி	 ேம� 

            பT$ைவ� தாளவ�வாB 

    பாலக	 ,	ெசாைல' ேக��ேம மகி?மவ� 

            பா%மீதி ல	ைனயலேவா 

வ�பவ% களி'கந� வர.த< ேநயேன 

            மணவாள நாராயண	 

    மனதி>ைற யல%ேம> ம�ைகமண வாளேன 

            வரதேவ� கடராயேன.  (101) 

 

தி�ேவ�கட சதக� 56றி6,தி�ேவ�கட சதக� 56றி6,தி�ேவ�கட சதக� 56றி6,தி�ேவ�கட சதக� 56றி6,....    
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