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Source:Source:Source:Source:    

சா�ைகெய�	 வழ�கிற 

"அளகா�ாி உைமய�பிைக பி�ைள� தமி�" 

இஃ� க�ட!"-அ#ணாசலெச&'யா" �மார" 

)���க#*ப ெச&'யா" ேக&,�ெகா�ள 

யா�*பாண�� ந./" ஆ	)க நாவலரவ"க� க&டைளயி�ப' 

திாிசிர�ர� சி. தியாகராசெச&'யாரா1 ெச2ய*ப&ட�. 

இ*பிரப3த4ெச2தா"பா1 க.விபயி�றவ"களாகிய 

��பேகாண� மகாதள�ேப&ைட இராம5கேதசிக" ேக&,�ெகா�ள 

பிைறைச இராமகி"6ண ெச&'யாரா. 

த4ைச - சதாவதான� 8*பிரமணிய ஐயர� 

ெச�ன*ப&டண� வி�தியாவ"�தனி அ:8�;ட�தி. பதி*பி�க*ப&ட�, 

பிரமாதி ைதமீ 

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

உ 

சிவமய�. 

கணபதி �ைண. 

சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�....    

தி#வாவ,�ைற - ஆதீனவி��வா� 

திாிசிர�ர� மீனா&சி83தர� பி�ைளயவ"க ளிய1றிய�. 

 

;	வ= தி>�பாரா& 'லனி?வா ெற�றளைக �'ெகா� ெச.வி 

@	)ள� �வைக>ற: ெசா1ெபா#�க1 பைனயணிேயா ,ல*பி. ப�தி 

ேய	8ைவ மிக*பி�ைள� தமிழிய1றி ந.கின�ேப"� கிையய ெவ�	 

நா	�க�: சிரகிாிவா� தியாகராச* ெபய"ந� னாவ ேலாேன. 

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

 

த4ைச மாநகர� – சதாவதான� 8*பிரமணிய ஐயரா1 ெச2ய*ப&ட�. 

 

அ3நாளில ைல�கட5 லாி*�லவ ென,�தீ3தா னமி� ைதேமA 

மி�னாளி1 கைல�கட51 றியாகரா ச*�லவ ென,��� த3தா� 
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ெபா�னா�வா ழளைக>ைம ய�பிைகபி� ைள�தமிைழ* �க5 ர�,� 

இ�ஆB ெமா#ெபா#ள வாயிCமீ ைக�கா�ேப 

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

 

இ*பிரப3த4 ெச2தா"பா1 க.வி பயி�றவராகிய 

��பேகாண�- மகாதள�ேப&ைட இராம5கேதசிகரா1 ெச2ய*ப&ட�. 

 

பாேமAெத� னா&'1ெப #4ெச.வநி ைறயளைக* பதியி.வா=4 

ேசேமADர ேசகர*ெப# மானிட* பாக4 சிற�கந.ேலா" 

நாேமAம# B#�ெகா� ெடாளி#ைம ய�பிைகபாத நளின*ேபாதி1 

EேமAப� னல4ேச"த மி�*பி�ைள� கவிமாைல �ைன3தா� ம�ேனா.   (1) 

 

க�னல4ேச"3 ேதா�ெமழி1 பைண8லA சிரா*ப�ளி கவினவா�ேவா� 

ந�னல4ேச" மணிம�	 ணடநவி. �4சிதகமல நாB)�ேவா� 

எ3நல)3 த#ெப#4சீ"� க.விநல ெமன��தA மினியசீல� 

ப�னல)4 ெசறிகைலேத" தியாகராச* ெபய"ெகா� பாவேலாேன.   (2) 

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

அளகா�ாி உைமஅளகா�ாி உைமஅளகா�ாி உைமஅளகா�ாி உைமய�பிைக பி�ைள� தமி�ய�பிைக பி�ைள� தமி�ய�பிைக பி�ைள� தமி�ய�பிைக பி�ைள� தமி�....    

உ 

சிவமய�. 

    

விநாயக� �திவிநாயக� �திவிநாயக� �திவிநாயக� �தி    

EேமA ெகா�ைற*� ராண� சடாடவி* 

     ெபா�ெவ� கைகந திைய* 

�ைனசி3 �ரக=வி ெயாளி"வா ணிநதியா* 

     �ாி3தி# கA&� ழிவழி� 

ேதேமA கா"�க ட�ெப2�கா ளி3தியா: 

     ெச2�வி ைளயாட. �ாி>4 

சி	க&ெப #4ெசவி� �4சர�க� றினி# 

     ெச4சர ணெந48� ைவ*பா 

நாேமA கைலமகB மைலமகB ேமா�த� 

     னயன மா>	 தGலக 

ந�	ண ரெவ�	�வ ழிப,மவ"� �ய"க.வி 

     ந1ெச. வமினி� வளர* 

பாேமA மி�ன#& பா"ைவயா1 ெச2�E� 
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     பைண8 லAமள கா�ாி* 

ைப�ெபா1 றி#�தளியி. வா=)ைம ய�பிைக 

     ப83தமி�� கவித ைழயேவ.   (1) 

 

                    நா�வ� �திநா�வ� �திநா�வ� �திநா�வ� �தி....    

நீ"ம5 வய1ச�ைப வா2ஞான ேபானக) 

     ணி�மல� க�ைற ெய�	 

நிலAம� மா�றி#* ெபயரா1ெப #கடைல 

     நீ3திெய =தவேம #ைவ� 

தா"ம5 �ழ1பரைவ யா#�ள வாாியி1 

     றைள>I மிளக ளி1ைற� 

த1பர� )'யி�ம� ேண1றவ�E1 ெற=4ைச 

     வ*பழ� ைதநிைன வா 

கா"ம5 மிட1ெற� பிராைன*� ண"3ெதா# 

     கேணச*பி ரா�)# கேவ� 

க#�ப.ல �டAயிாீ� 	ெமழி 5ள)ைல� 

     க�னிெய� ற#மைற ெசால� 

ேத"ம5 >மணிம	� திக=மள கா�ாி:ெச. 

     வெமன D1றி #��3 

ெத2வத* பி'நைட� ைதயGைம ய�பிைக 

     ெச=3த மி�வள� ெப#கேவ.   (2) 

 

                    ஆசாாிய� �திஆசாாிய� �திஆசாாிய� �திஆசாாிய� �தி....    

ெபா#�ம5 தி#�கயிைல ந3திெய� ெப#மா�� 

     க�றவ# Jைலயா#� 

ேபா1	ெச3 தமிழின#� ெம2க�ட சிவ�மர� 

     ெபா5ஞான பாCவாகி� 

ெத#�ம5 ெயழி1	ைற ைசய�பதி யிலம"நம: 

     சிவாய�#சா மிய�ெபா1 

றி#வ'> மவ�மரபி ல'ய")மல* பைகெச�� 

     ெதாழிவி 5�பம#ள 

வ#�ம5 >#�ெகாள� பலவாண ேதசிகனல"* 

     பதா��ய )ந�ைம 

யைமயா� தீைமகள ைம3ெதா# �றவா= 

     ம�தாணி யாயவி:ைச 

யி#�ம5 >நாேய Cள��ம# வ*ெபா#வி 
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     5யGண"3த வ"க��=மி 

யிலகள ைகய�பதி �ல�) ைமய�பிைக 

     வி#3தமி�வள� ெப#�ேம.   (3) 

 

     ேவ	. 

த�ணிய �ண��: சா�றவ" வி#�ப� 

     தவல#� ெப#ைமசா� றினிைம 

த��பி@1 ெற,��4 ெச3தமி� �ாி3த 

     தவெமன* பவமக ற#ம�, 

ப�ணிய க#தா: சிறியேன� ெபாிய 

     பா�கிய* பயெனன: ச�ைப 

ப�Cமா K"ந� னாவ/" மைறக� 

     பக" தி#வாத Lாிைவக 

ள�ணியெப#�ேபெறலா4சிரா*ப�ளிய 

     ைடதரவ* ெப#3தல�தி 

லம"3� வா�த# மீனா&சி 83தர*ேப 

     ராாியன 'மல" பணிவா�, 

M�ணிய வறிஞ" ப1பல" �=மி 

     N.பல வா2கழ க4ேச" 

ேநா�ைம சாலள கா�ாிய ம#ைமைய 

     MவG	3 தமி�த ைழதரேவ.  (4) 

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

சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�சிற���பாயிர�::::    

 

இ*பிரப3த4ெச2தா" மாணா�க#ெளா#வராகிய 

பிைறைச இராமகி"6ணெச&'யாரா1 ெச2ய*ப&ட�. 

 

ெபா�னா, )தலாய ப�னா,�பணி3ேத�தப ெபா5A1ேறாகி 

மி�னா,ெச4ச'ல� திைறயவ�பஃறளிெகா�, ேமவலாேல 

ெசா�னா, �லவெரலா� �க�ேதா	ெம�னா&,3 Oயதான 

ெத�னா,ெத�னாெட� றினி��க.வள ம53த ெசழிய"நா&'..   (1) 

 

தவளநீ 	டலணி3� ெவ1றைர யா2�க மலவிதி தைலேயாேட3தி� 

கவளேம1 	ழ�றபர� ேறாழனக" நாணவ�ன கடA�ெகா�ள� 
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�வள5லா* ெபா�னாைட ப.லணிப. லனெம�	3 �ைதயந.�� 

பவளவாாிசமனைக வணிகெரா,விளகளைக* பதியி� மாேதா.   (2) 

 

Dைரய') ைள�ெத=3த பா�வாம� தினிதம"3� ேமAம�ப". 

சீைர>றவ #B)ைம ய�பிைகE கமலமல": ெச2யதாளி 

ேலைர>	 ெசா.லணிேய )தலாயப. லணி> மிையA1ேறாக 

நாைர>	 தமி�*பி�ைள� கவிமாைல �ைன3தணி3தா னய�கமாேதா.   (3) 

 

சீ"E�த வளம#A திாிசிரா* ப�ளியி.வா� சிற*பி�மி�ேகா� 

ேப"E�த ந.லறக� யாைவ>3 த�C#வாகப பிறக�ெகா�ேடா� 

கா"E�த ெவனதவி:ைச யி#�ெகடேவா& ,	ஞான� கதிரா>�ளா� 

நா"E�த பலகைலேத" தியாகராச* ெபய"ந� னாவேலாேன.   (4) 

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

 

இ*பிரப3த4ெச2தா" மாணா�க#ெளா#வ#� நாகப&டண� ேந'? P;. தமி�  

)னிஷியா#� ஆகிய ��பேகாண� சபாபதிபி�ைளயா1 ெச2ய*ப&ட�. 

 

     Eவி#�� நா�ம ைற*�� ேதெளா, மா.பணி>� 

��ணிய� ெவ�ணீ றணி� கவெனா# பா�ேமA 

     காவி#�� மளைக>ைம ய�பிைக தா� மல"�கீ�� 

கவிCறந� னய*பி�ைள� கவிமாைல �ைன3தா� 

     பாவி#��� ப�!5 னாியெப#� ெபா#ைள* 

ப=தற ெவ�ேபா. வரளிதி1ெற #ளவ#B� 

     ேதவி#��3 Oயதிாி சிரகிாி யிGதி�த 

தியாகரா ச*ெபய" ெகா�ெச3 தமி� நாவலேன. 

சிற���பாயிர !�றி�"சிற���பாயிர !�றி�"சிற���பாயிர !�றி�"சிற���பாயிர !�றி�"....    

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

1. 1. 1. 1. கா��� ப#வ�கா��� ப#வ�கா��� ப#வ�கா��� ப#வ�....    

 

தி#மா�தி#மா�தி#மா�தி#மா�....    

ேத"E�த ெசகதி#� ெவ�கதி#� விழியா�ெகா� 

     சிவபிரா ேனா��3ெதா	3 

தி#)க� தாமைரம ல"3த#� 8ர3�வா2: 

     ெச?வா�ப னறவந.கி 
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ேய"E�த வைனயவி# ேபா�ெமா# ேபாதினி5 

     ைய3ெத�	 மல"த5.ைல 

ெய�ன.ெபா2 ெய�ன:ெச2 தளைகயம பதியம# 

     ெம�மைனைய யினி�கா�க 

கா"E�த ம	மா"ப மிளி"கA� �வமணி� 

     கஞெலாளிப ட"3தேத2*ப� 

க#)கின ன3தைலேயா" ெச�)கி. வதி3�ற. 

     க,*பெவ� கடGதி�த 

சீ"E�த பகய: ெச.வியி# ெகாைக: 

     ெச=�வ ெடதி"3�தா�க: 

ெச� �ம:ேச றளாவிெயா ளிதிகழ� 

     திைள��ெமா# ப:ைசமாேல.   (1) 

 

$ரேசகரநாத�$ரேசகரநாத�$ரேசகரநாத�$ரேசகரநாத�    

நிலA ெபாழியிள மதித ண)த) 

     )தியப ணிெகா, விட) )மி�தர 

நிகாி. கதிெரன வாB லாவிய 

     ேவணி மீமிைச: R& 'ன" 

நிைற> )தி"8ைவ ம�ரெமா =கிய 

     நைறயி ெதனMவ 5னிய தமி�மைற 

ெந'ய ெபாழி. வைளவாத L"வ# 

     நாவ ேலா"ெசா ல�தீ& 'ன" 

நிைன> மயிைல யி.வணிக மகBட 

     றகனமி ,ெபா' �க5யி ைற)ன 

நிக= )யிெரா ,வா� லாA	 

     ேசாதி மாெதன� கா& 'ன" 

நிமல)	 தமி�ெமாழி ெசாலரச" தமக,வள" 

     பிணிெகா 'யவம ண"க 

ெணறியிGற ெவா,வா� Aறாவ ணமாய 

     ேவத�� ேதா& 'ன" 

இலவமல" �ைரயதர மடமயி5 ய.ெச2 

     பரைவெகா� �லவியகGற 

வி#ளினி #)ைற O�ேபா ெயா#நா 

     வ/ரைர� ;&'ன" 

இல�மி ரணிய சைபயி னி,நட 

     மகி=ெமா#�5 )னிவன#ளிய 

விைளய மதைல ையேமய பாலைல 
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     வாாி;யைழ� O&'ன" 

இயGமி யGண" ெபாிய" தமிெழா, 

     சிறியெவன��� ெமாழி>மினி�ற 

விைச> மி#ெசவி மீ�பா னிலL	 

     வா.வைள� ேதா&'ன" 

இைறவ" )�மைற யைறவர த�)' 

     >ைறவரகில) நிைறவ"கைற>	 

ெமழி.ெச2 மிட	ைட Dரேசக ரநாத" 

     தா�)'� கீ&,� 

�லA தி#)க ெமCெமா" தடமதி 

     னிைற>ம#ெளC )தக)=கிெம2 

�ளிர நனிவிைள யா,ேச ெலன 

     ேவ>லா விந1 S& ெபாதி 

�வைள ந	மல" ெவ#வி யகGற 

     ெவா#வி விாிகதி" �ைரய ெவாளிவி, 

�ைழைய யிகGற ேமாதிவா" கைண 

     ேகா'ேயா ,ற� தா�கி ெம� 

�மிழி� மிைசமறி தர.ெச2 �ளமழ� 

     )=� ெம=ெகன A#�ம 'யவ" 

ெகா'ய பவவன Nறி மா�வன 

     ேமவ ேவெசG� தா� திக� 

�விைக ெயா,பணி விைழ> மி#நிற 

     ம#A சததள மலாில ாிைவய" 

�றிெகா� பணிெசய ேவA வா�விழி 

     யாைள ேமA வி1 R1�ய 

GலA ெகா,)' திக=ெந ,மைல 

     யர8ம கி�த# மைனவி ெதா'யணி 

ெயாளிெச2 தி,�ய மானேவ2 மிைச 

     ேய	ேதா ைகைய* பா1 ெபா5, 

>�திவ #)தி" 8ைவய வ)ெதா, 

     மினிைம �திெகாB நறிய கனிகளி 

ெனா=� மிரதம O	 பா�ெமாழி 

     ;	 ேமா"� யி1ேப& 'ைன 

>ண# )ளவி# ளிாிய ெவ=த# 

     8டைர ெயைமவழி ய'ைம ெகாBம# 

Bபய மலர' யாைள மா)கி 

     லா#� வாாிைய* ேபா1 ெப# 
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�,A )ய"த# திகிாி கிாிநிக 

     ெசயிG� வைளA	 மளைக யம"த# 

)ைமைய யக,ைள யா� ேப#ல 

     கீC மாயிைன� கா� கேவ.   (2) 

 

அழ'விநாயக�அழ'விநாயக�அழ'விநாயக�அழ'விநாயக�....    

     )1	ண" ெபாிய#ள மானந1 கா&'C 

)1றிய ெபாழிலளைக ேய2தளி� கீ��திைச 

     >1றி, சிகாியிC ேமAெபா1 பா1ெபா5 

>�தம வழ�மத வாைனைய* ேபா1	�� 

     ெபா1றவ #ைடயெப# மாCைழ� ;��ர. 

ெபா�திய ெசவிகளினி தாகெவ2* பா1றிட� 

     க1றி, மழைலய) O	ெசா1 ேற�கி, 

க1�ைடெய ழி.ெகாBைம மாதிைன� கா�கேவ.   (3) 

 

!#க(கட*�!#க(கட*�!#க(கட*�!#க(கட*�....    

அாியமைற )'>மல" மார1ெபா '�தி, 

     மமல" பிைற)'> )ய"காவ1 பைட*பய 

ராிபிர ம")'> மதேவழ: சிர��	 

     மமராிைற )'>ெமாளி" Eெவா� தெபா1பத 

 

காியவைர யிCம#A சார1ற ட�திC 

     கதி")திர ெவாசிபசிய ேவன1� ன�திC 

கமழெவா# �றவனிைத ேயவ1� வ��)& 

     கனிவிெனா ,திாி)#க ேவைள*ப ழி:8�� 

 

பிாியம5 தரவிமய மா.ெவ1 பளி�தி, 

     பி'ையய 'யவ"க� ெப#வா�ைவ� தவ��ய" 

பிரம�ர மதைலபர ஞான:8 ைவ�தமி� 

     ெபயவ)த )தA)ைல யாைள�க தி"�திட* 

�ாி>)ய" கனகமணி மாட�த ல��ைற 

     �ைனமகளி ாினி�விைள யாட�க ர�தினி1 

��நிலA ெபாழி>மதி மாைன*பி '�தி, 

     �க�வள ைமயளைக >ைமயாைள* �ர�கேவ.   (4) 
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நா+!க+நா+!க+நா+!க+நா+!க+....    

ம�C	மி ய1�லவ" மகைளய ைனெயன� 

     மர�வ= வைமதிெய னநவிலேல 

வ=வ� வழாநிைல ெயன��ணி யெம2ைம 

     �க�மா மைற)ழ �வா�கா� 

 

மி�C	3 தா�ெப1ற நிலமக ைளெயா# 

     தைனவி #�பி*ப ய3தத3ைத 

விைழ>ம ைனயாவளி� தைனெய னவைழ� 

     �மல"ேம Aேதவ� �ர�க 

 

��C	3 தா�ெப	 பGயி# ேளா#யிரா2� 

     �ல� மைலயைர யனாய 

Oயமக ைன�தைன* ெப	ேமைன ய�ைனவிைழ 

     �ைணவ னாவினி தளி��� 

 

ெத�C	3 த3ைதெய� மர�வ =வாமேல 

     சி3ைதக ளி;"3த ைழ��4 

ெச=மல"* ெபாழி.R= மளைகய� பதியி1 

     சிற�� மாேதவி தைனேய.  (5) 

 

இ,திர+இ,திர+இ,திர+இ,திர+....    

தவள��# ெவ�ணில ெவறி��4 

     சார1கயி ைல:சயில மிைச� 

த'��� கா�	 R�ேமக3 

     தக. ேபாலநா� ம#*�� 

 

கவள�கர ட�கA& கடெவ� 

     களி1	*பி டாிெனாளி" �5ச 

கர�தி1 றாகிD1 றி#�� 

     க�ணாயி ரெகா� வி�ணாட� 

 

பவள�� வ"வாய )O&,� 

     பாைவமா #�ெகதி" ந�றி 

ப�ண. ேபால�கா ைளய"க� 
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     ப8க1 பக�தி� Eெகா�� 

 

�வள� ேகா&'� கனிபறி�த� 

     ேதாைக மா"ெச? வா@&ட: 

8ட"ெபா� மாடேமா களைக: 

     8#�பா" �ழைல*� ர�கேவ.   (6) 

 

தி#மக�தி#மக�தி#மக�தி#மக�....    

நைறம5யி த��கமல மைனையயி #தைனய"�� 

     ந.லைண ெயன�க ைணெயன 

ந�	தவி ெய�	ெமா# Aத5�றி ம#Aதைல 

     நா'யைண யாடர வி�ேம1 

 

ெபாைறம5ம க&டனியி #�தி>ள #�திெயா, 

     ேபா2�த� ைனT�ற தீ�பா1 

�ணாியி1 கணவ1 கிட�திய வ�ம#ம� 

     �ண"3த வBண"3 �கா�க 

 

கைறம5 தர�திக= ெமா#தி# மிட1	)� 

     க&ெப# க#ைண* பிரா� 

க1ைற*பி ைற�ெகா=3 ெதாளி"�'ல மா�ெப# 

     கா&' னி1கைக மைக 

 

சிைறம5 தர�தனி யி#�திய வ�ேமனியி1 

     ெச�பாதி ெகா�, மகி=3 

ேதவிைய� காவிவா ழாவிRழ ளைகயம" 

     ெச.வ* பிரா&' தைனேய.   (7) 

 

கைலமக�கைலமக�கைலமக�கைலமக�....    

வ�ண)	 த�னிறம� ெவ�மதி� �றA1	 

     மலராத மல"மி ைச�தா� 

ம#A� ைறA3த� னிற:ெசக தி"��றA 

     வா23த ல#மல #ைறதவ 

 

ன�Iநிைற A3தி#Aள� ேதா"3� ெவ�மதி� 
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     கதிகAற வா"3� �வியா 

தல#நா ேயCள� கமல� ��வதி>� 

     ெவ�ள� ன�தின' பர8வா 

 

க�ணம# ெந1றி*பி ரா�ற�னி ற�ைத� 

     க,��ெம =நாவ� னிைய� 

ைக�கமல )றைவ�த. ேபா1ற� னிற�ைத� 

     க,��ெமா #நாவ� னிைய*, 

 

ப�ண ம#மி�னிைச மிழ1றிவ� ,=ெச=� 

     பகய� கரம ைம��* 

பளகிலா வளம5> மளைகமா நக"ம#A 

     ைப3ேதா ைகைய� கா�கேவ.   (8) 

 

��(ைக��(ைக��(ைக��(ைக....    

த�ேடனி ைற�� க1பக*E3 தாம�த ட3ேதா&ச தமக!" 

     தான� ெபாழி>� ெவ�பக ,3த#ம� கடAக#� பக, 

க�ேடா& ெட,*பவ #ம8ர�காிய ெவ#ைம*ப க,தைல 

     கவிழவாி ேய	ைக� �வ#க� னி�ெத2 வகா� தளி�க 

தி�ேடா� ைம3த"மா டமிைச:ெசறி >மதிைய* ெப#காத1 

     சிறியவி ைடயா"வ தனெமன: ெச�	)� தமிட. க�ட? 

வ�ேடா 5,E� ழலா"வா2 மணி)�த #�பநைக �ாி>� 

     வளைமம5> மளைகநக" வதி>3� திெகாB ைமயிைனேய   (9) 

 

ச�தமாத�ச�தமாத�ச�தமாத�ச�தமாத�....    

சிைறயன நடA	 மாைத:சி ன�ெத= 

     திற.வி ைடகடவிய தாைய*ப 8�ெதழி 

றிக�த# மயி5வ" வாைள*ப ட*ெபாறி 

     ெசறியகி வயிாிைய @ர:ச ம"�திைய, 

 

யைற)ைழ >ைறயாி ேயற�க ளி�தி, 

     மாிைவைய மதகய மீ�1	 ற*ெபா5 

யழகிைய >ழG	 ேபயி1சி ற*�ற 

     வம"தர Aளமகி� வாைள*ப ழி:8� 
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நைறகம� த#நிழ. வா�வி1 களி*ப� 

     நளினெம� மல"மைன ேமG1 றி#*ப� 

ந�மணி யரவைண மீதி1கி ட*ப� 

     நலமல ர'ெதா= வா#�க ளி�தி, 

 

மிைறவி ையமதிMத லாைள�க #�ெத= 

     ெமழி5ைய நிக"�ழ லாைள�த மி�:8ைவ 

யினி�ண ரளைகயி� ேமA1	 ற*ெபா5 

     ெயழி.கனி த#)ைம யாைள*� ர�கேவ.   (10) 

 

!�ப�� .வ�!�ப�� .வ�!�ப�� .வ�!�ப�� .வ�....    

ஏடக)ற: சிைறயளி� �ல)ழ�க ம�மி��* 

     ெப#�ேக 	ேகாகன கவி1�' 

ேயறிமகி� ெபா1ெகா' மைற��லந '��ெமழிைல* 

     ெப1றந1 ேபாதனாA	 கைல�ெகா' 

 

Rடகெவாளி� கரதல�த ளி"க�ப1றி ய#ப�க�� 

     )1ேறக மாமலர '��ைண 

ேதாம	)ள �திைடநி	� தியதவ�தின" )C1	: 

     சிற*ேப	 ேபற#ெளா #�திைய 

 

நாடகமணி* ெபா�வினி1 பிைற)'* பரனவி1ற� 

     களி*ேபா ,நா,	 விழி�கைட 

நா)	பவ� கட.8வ1ற ெவனிட��)ற ைவ��*� 

     ர*பாைள யார#B வ&ெடழ 

 

வாடகமதி1 �ாிைச81 	மளைக*பதி யி�ைவ*�� 

     தன:சீாி� வா=ெமா# ச�திைய 

யாதவ# #�திர"ம #��வ"வ8� கெளC)*ப�� 

     )�ேகா' ேதவ"க� �ர�கேவ.   (11) 

கா*�*ப#வ )1றி1	. 

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

  



14 

 

2.2.2.2.    ெச/கீைர�ப#வ�ெச/கீைர�ப#வ�ெச/கீைர�ப#வ�ெச/கீைர�ப#வ�....    

 

ெபா�E�த மாமகB நாமகB ம#Aத� 

    ��டாி கவி.ல மி�க 

ெபா5Aற* �ாியிரவி >�ெபா5 வற:ெச>� 

    ��மதி >�விழியா� ெகாB, 

 

மி�E�த ெச4சைட* ெப#மா� றி#�க� 

    வி#�பி* �ைத� �மாட. 

விைழதாி னிட��விழி ெயா�றினி1 ெச>மா	 

    ேவ�' >Bவ3 �தா� 

 

ம�E�த ெசைகமல" �வியி1ப தி�ெதா# 

    மல"�தா ளி#�தி ெயா#தா� 

மாIறநி மி"�தி# மணி��ைழ க�ெசவியிைட 

    வய� வி.D சியாட� 

 

ெத�E�த தி#)க ெம,�தினி தைச�த�ைம 

    ெசகீைர யா' ய#ேள 

ேதV#�வள ம	கிேன ரா#மள ைக>ைம 

    ெசகீைர யா' ய#ேள.   (1) 

 

வ�ளித�� தாமைர வதி3தெசய ெலனெவாளி" 

    மணி�த விசி#� தியைக 

வ3தைம ெதாி3�பா கீரதி*� னலா&' 

    மதிெய ன1கிைய ய�த5� 

 

ெவ�ெளாளி விாி��நீ றி&,மா ெச�னெவாளி 

    விாிநில* ெபா& டணி3� 

விைளநில Aெபாழிநி� தில:8&' சா�திெயழி. 

    D�R ழிய) '��� 

 

க�ளவி� மல"�க ர�ேத3தி )�தி&,� 

    கவி�ற ம'மீ� கிட�தி� 
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கைலமதிெச? வா�பெலா, கலAறெல ன:ெச�ைம 

    கனிவா யி�ெவ� சகினா1 

 

ெற�ள)த K&'ெயா# ேமைனசீரா& ,மயி. 

    ெசகீைர யா' ய#ேள 

ேதV#�வள ம	கிேன ரா#மள ைக>ைம 

    ெசகீைர யா' ய#ேள.   (2) 

 

ம#வளாி த��கமல )ைக)	� �ைடயவாி 

    வா23த சிைறவ� ட"�=மி 

ம�A�, பா�ெச2ய மழவிள கதி"கா�	 

    வா"கட� )க&ெட =பவ� 

 

க#வள" மிட1ேறா� கர�தாC வி�ெச 

    கர�தா Cநைக ேதா1றைம 

க#தியவ� விழியாயி# 3�வள க��நா� 

    கா��1 றமி#ேதா ழிமா 

 

##வளாி ல3திற3 �தA�ண ேமாதிெமல 

    ேவா&'� கைட�க ண#�மி� 

�	வா� வி#:ெசவியி G1ெறன மணி��ைழக 

    ெளாளி"கி ரண�D சியாட�, 

 

தி#வள#� வதனமதி மிைசயாட ெவ�ன�ைம 

    ெசகீைர யா' ய#ேள 

ேதV#� வளம	கி ேனரா#ம ளைக>ைம 

    ெசகீைர யா' ய#ேள.   (3) 

 

க�ணிலA மல"ம�, ெமா#ெப# கான) 

    க,விட3 ேதா�றி ர�, 

கடGமி# கனகெவ1 �3தா� ெகா'ேபா1 

    கவி�றம ல"மாத" )தேலா" 

 

ப�ணிலA �திெமாழி: ெச3ேதC வ&ெடழீஇ* 
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    பா2ெச =�) தமலர* 

ைப�ெபா1 8ட"�க�	 ��	ெம� ெச?வித�* 

    பகய� கா, �விய 

 

A�ணிலA மான3த ெவ�ள*ெப #�ெக=3 

    ேதா�ம ைலவாாி ெபாக 

Aலவா*ெப #க#ைண ெயCமமி�த ெவ�ளமி� 

    ;1ெற=3 ெதாளி# )	வ1, 

 

ெற�ணிலA ெபாழிவதன மதியாட ெவ�ன�ைம 

    ெசகீைர யா' ய#ேள 

ேதV#� வளம	கி ேனரா#ம ளைக>ைம 

    ெசகீைர யா' ய#ேள   (4) 

 

ெகாகல" நறாவிதழி ேவ23த�' ல�திள 

     �ழவிம திய)� �*ப� 

�Vஉமணி: 8'ைக* பட*�ைழ ெயயி1றரA 

     ெகா'ய க#விட )�*ப, 

 

வகரம ம"3தெச3 தழ.D8 ெவ�ெபாறி 

     யட"3� ேமேனா�கி ெயழெவ� 

ளைலயா"� ன1கைக D8த�, வைலகீழா"3 

     �விழவர வைண யிேனா� 

 

பகயம ல"�தவிசி னாெனா,� பணியமைற 

     பாடவ' யா"� ழாக� 

பரAேபரா ன3தெவ� ள*ெப #�கி1 

     ப'3� K�கி�தி ைள*ப: 

 

ெசகனக ம�றிெல� ெப#மாைன யா&,மா� 

     ெசகீைர யா' ய#ேள 

ேதV#� வளம	கி ேனா#மள ைக>ைம 

     ெசகீைர யா' ய#ேள.  (5) 
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ேவ	. 

க'யவி"ம ணிக��யி1 	தைல*பணி 

     கதிெராளி கா�றாட� 

க&'வி,3 த�டர ள:8&' 

     கவினில D�றாட*, 

 

ப'யகCத 5,ெபா&ெடா ,ெச�ெபா1 

     ப&டெமா ளி"3தாட* 

பட"A	 த�ணிய�� ணியநீ1ெறாளி 

     பா23�மி ளி"3தாட 

 

வ'யவி" ேவ.விழிவா" �ைழேச"த# 

     வ�ைள கல3தாட 

ம5த#க# ைணவழி3ெதா =�3தி# 

     வதனம ல"3தாட 

 

வ'யவ# ளமலரம" த#Eரணி 

     யா,க ெசகீைர 

ய#�வளரள ைகயினி#� வள"�ழGைம 

     யா,க ெசகீைர.   (6) 

 

ெசகம ல3திகழ� )த�ெபா5 

     ேதற.வழி3 �ற.ேபா1 

றி#)கெமா ளி"தி#வா ெய=Kற. 

     சிற3�வ ழி3ேதாட 

 

ம�ெல =3�விள �மிள�பிைற 

     மானவிய1 ைகமண� 

வளரளக� திைடமிளி" தரள*பிைற 

     வாணில ெவாளிகால* 

 

ெபாகி#� மகவி= �	காதணி 

     ெபா1�ைழ ெவயி.Dச* 

�ைரய	சி3 ைத��3 �வதி3தி, 

     E3தாள ணி)ரல 
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வகG� த#தி#ேம னியைச3திட 

     வா,க ெசகீைர 

ய#�வளரள ைகயினி#� வள"�ழGைம 

     யா,க ெசகீைர.   (7) 

 

ேவ	. 

பழமைற )'யினி லம"த# சீ"ெகா� ெப#�ேபேற 

     பதமல" நிைனபவ #ளமல V	ப 83ேதேன 

மழவிைட >ைறசிவ பர�)' R,ந 	�Eேவ 

     ம5பவ ெவயிலற வ'நிழ Wத# ைபகாேவ 

�ழ5ைச விைழA 	மழைல க�ேப8 ெச=�பாேக 

     �ணமிெல ெமாழிைய >நலெமாழி ேபா�மகி =3தாேய 

யழகிய தி#)க மைசதர வா,க ெசகீைர 

     யளைகயி. வளாிள வளமயி லா,க ெசகீைர.   (8) 

 

ேவ	. 

இமயம ைல�கர 8ளமகி� ேமைனய ணகாெர� 

     னி#கணி C&ெபா5 ெயாளிமணி வாெவன ந�ேறாத� 

கமலநி க"�தி, கர)ன நீ�)ென =3ேதா'� 

     கவிCம '�தல மிைசயழ காரA வ3ேதறி� 

தமனிய ெவ1�ற� கதி")ைல @ற)�� ேடேய" 

     தைழ>) க�தவ� மகி=ற ேவ>மி =3தாேய, 

யமலாி ட��	 )ைமயவ ளா,க ெசகீைர 

     யைறயள ைக*பதி >ைறபவ ளா,க ெசகீைர.   (9) 

 

ேவ	. 

பாவி5 ைச�திட வார) �3ேத C�பாG� 

     பா�ெம ன�தமி ழா"ெசாG வ3ேதத3 ேதெய� 

னாவி5 #��மி னாாிைட நகா2 மகாத 

     நானம ண�ெத= வா"�ழ ெல3தா2 ெச3ேதனா" 

Eவி5 #*பவ" நாரண" ெவேகாப ;"ெவ� 

     ேபாதக )2*ப வ"ேதவ" ெதா=4சி ர3தாளா2 

ேசவி5 #*பவ" ேமAைம ெசேகா ெசகீைர 

     சீரள ைக*பதி யா"மயி. ெசேகா ெசகீைர.   (10) 
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ெசகீைர*ப#வ )1றி1	. 

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

3. 3. 3. 3. தால�ப#வ�தால�ப#வ�தால�ப#வ�தால�ப#வ�....    

 

8�ண3தி மி"3�ந 	கலைவ 

     ேதா23� )=கிம த"�ெத=3� 

�ைண��* பைண��� கதி"�த)ைல 

     8ம3�M ட�மி ைடமடவா 

ெர�ண� ெபா#3த விைளயா, 

     ெமழி�ேம னில��: ெச�மணிக 

ளிைழ��� �யி1	4 ெச2��ற� 

     தி#ைள வி=�8 டெர=3� 

வி�ண� ெபா5>4ெச =48டேரா� 

     ேமவி�கட Aெமா# கா1ேற" 

விசி��* பிணி�தப 8��ரவி 

     விழிகெளா #�)கி�� திட:ெச2 

வ�ண� ெபா5>மள ைகநக" 

     மயிேல தாேலா தாேலேலா 

வளமா மைறக� �க�க#ைண 

     வ'ேவ தாேலா தாேலேலா.   (1) 

 

உள#ம ழைல:8 #�ப"��3 

     �ழ�கி� �ைவ�� மகர3த 

Kதி>தி"� �*�தியம �A�, 

     ெதவி&, மல"� �ழலா" 

தள#4சி 	M�I 8*ெபாசிய� 

     தரணிெயா ளிகா.ம ணி�கழ� 

தளி"�ைக ேய3திேயா: சிட:ச3 

     தான�கி ைளயி1சி� கAதி" 

கிள#க னிய�கழ ெக�ன� 

     கி&'*பி '�ேதயஃ த�ைம 

ெக�ைடவி ழியிCற� க�, 

     ேக'Gவ ைக>ள� ேதாக, 

வள#மா டம5 யளைக 

     மயிேல தாேலாதாேலேலா 

வளமா மைறக� �க�க#ைண 
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     வ'ேவ தாேலா தாேலேலா.   (2) 

 

ேத�4 8ைவமி� ேகா�நறா: 

     சி3�ந3 த4ேசாைல த#3 

ேதமாக னியி5னி யெதனி1 

     ெறாியலா ெம�றாி விழியா" 

D� ெகாைக தாகிநனி 

     ெம5>ம #�ன5 வக1ற. 

விைழய�த ைழெச�ம ணிவட)� 

     விாிெவ� ணிலAெசா ாிவட)�, 

தா�ெம ழி.ெகா ளரமாத" 

     தைக�ெகா ,�ேதய கவ"பா1 

றகெம� மல"�க1ப க�கனிைய� 

     தளி"ேபா� ெறாளி"E கரநீ&' 

வா� மாடம 5யளைக 

     மயிேல தாேலா தாேலேலா 

வளமா மைறக� �க�க#ைண 

     வ'ேவ தாேலா தாேலேலா.   (3) 

 

தீ1	48 ைதெவ� ணிலெவறி��4 

     ெச=மாட� தி�ேமனி ல��� 

திக�ம ணியினணி திகழ:ெச2 

     �நிைர� தத8�பி னக� 

;1	�ெவ #வ*ெபா #க'ய 

     ெகா'யெந 'யவ' ேவ1க& 

ேகாைதமா த#லA ெதா	 

     �லAநி லA)க மதிக� 

X1	� ளி"நீெரா ளி"ைம3த 

     #	மா" பைள3�க ைள3தமண 

K	கல ைவ:ேச	 ெகழீஇ 

     >ற:ெச2வ =�கல ற�க=வி 

மா1	� வள4ேச ெரழிலளைக 

     மயிேல தாேலா தாேலேலா 

வளமா மைறக� �க�க#ைண 

     வ'ேவ தாேலா தாேலேலா.   (4) 
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ெகா3தார3 தா"ெச# �க# 

     �ழலா" கழலா"ப த��மர" 

ெகாைக� �வ,�� ய��வ, 

     ;டL டேலாட ெவாளி 

ாி3தா"க விைகைம3 தெனவ 

     ெரவாிக க�	தனி� தி#*பா 

ெர�	 ெச�	நா ,ற�த� 

     ேனரா"ேத ேரா,லவ ெலன: 

ச3தாடவி யி1றவ�3 �ந	3 

     த�ெண ன#விேதா23 �மல"� 

தா�Eசி� தமி� மண3� 

     தைழமா ளிைக:சாள ரகெடா	 

ம3தாநி ல���� லவளைக 

     மயிேல தாேலா தாேலேலா 

வளமாம ைறக�� க�க#ைண 

     வ'ேவ தாேலா தாேலேலா.   (5) 

 

ேவ	. 

ெகா�வி ாி3தந 	3ெதாைட தகிய 

     ேகாதா2 காதா# 

�ைழெபா# ெதழிG	 �மி�மிைச மறித# 

     ;ரா" வா"ேவG 

மகவ ,3திற. ெகா�ெடா ளிர�ப 

     கமாேனேத ேனெய� 

மலவி# ளிாிதரெவ=த# 8டெரC 

     மாேத தாேத> 

மகம ல3திக� மைகய" ��பிட 

     வாயா ேநயா# 

ம'யவ ாி,பணி �ாிதர வ#��ாி 

     யாேயபா ேயN", 

சகர" பகி. விள� மிளகிளி 

     தாேலா தாேலேலா 

தமி�ெதாி யளைகயி னமி��ற� ெமாழி>ைம 

     தாேலா தாேலேலா.   (6) 
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க3தம ல"�த# ந3திவ ைள�தி, 

     காராேரா ரா# 

கதி")' திக�பனி மைலவயி னிழ.விாி 

     காசா"ேத ேசா,4 

சி3ைதக ளி*�ற வ3�ச னி�ெதழி. 

     ேசராநா ரா"வ4 

ெசறிதர விரசித கிாி)' யம"த# 

     சீரா" தாராக 

A3�ப னி�கதி ாி3த) '�களி 

     ேறாேட; டாேவா 

#லைவ ெயாெடாளி ாி#கAளி ழிக#மத 

     Kறாவா றா�3, 

த3திய ளி�த# ள3தம ட*பி' 

     தாேலா தாேலேலா 

தமி�ெதாி யளைகயி னமி��ற� ெமாழி>ைம 

     தாேலா தாேலேலா.   (7) 

 

ேவ	. 

அ3தர விைமயவ" �ர3தர ன3ெதழி. வனசவய 

     ன3�ள வணி>மா ேயாேனா 

டகண வரவணி த#4சிவ சகர வ#��ாி 

     ைவெய� 	றவலறி ேயேசர� 

க3தர நிலவவி ட)�டவ ன3தளி ர'பணி> 

     ம�ப"க� கவினேவ EI 

க�'ைக Mதலணி >�ெவ� ெபா'க� ,ணெலாழி 

     ெகா'யவ� ப"க�க= விேலேயற 

)3த#� வளவ�ம க�ம3 திாிசி3 ைத>� 

     மகிழவர ச�8ர) திய;ேனக 

)�டக வய.கல Aெவ� #வ�டவ மதைல> 

     ணவி�8ைவ )தி#மா ணா"பா. 

ச3தணி யிள)ைல 8ர3த#� 83தாியி மயமைல 

     வ3தி, த#ணிதா ேலேலா 

த�டமி ழளைகயி னம"3ெதா ளி"வ�ட மரளகAைம 

     ய�பிைக தைலவி தாேலேலா.   (8) 

 

ேவ	. 
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ப')= �3த# தாேயதீேய னாயா� 

     பக"த# ��ெசாG Nேலா"ேம ேலா"தாலார 

ெநா'த# மி�ெசாG ேமவாேவாவா ேதவாழ 

     MவG	 ம4ெசவி Tவா2பா வா2தாவாத 

க'மல" ��றிய தாதா"ேகா தா2மாதாேவ 

     ககன�வ ணகி, தாளாயா ளா2மீளாத 

வ'யவ ர�பினி லா�வா2 தாேலா தாேலேலா 

     வளைகவ ள�பதி வா�வா2 தாேலா தாேலேலா.   (9) 

 

ேவ	. 

     கரA	ெகா 'ய"விைன தீரா2 தாேலா தாேலேலா 

கட.வைள >ல�தA ேமாரா2 தாேலா தாேலேலா 

     பரA	ெம ன�கவி நாரா2 தாேலா தாேலேலா 

பழவ'ய வ"க��ைன தாரா2 தாேலா தாேலேலா 

     விரA	க ாிய�ழ. காரா2 தாேலா தாேலேலா 

விைளபவந 5வ5ெகா� ேபரா2 தாேலா தாேலேலா 

     வரவணிப ர�ம#A சீரா2 தாேலா தாேலேலா 

வழகியெபா ழிலளைக @ரா2 தாேலா தாேலேலா.   (10) 

 

தால*ப#வ )1றி1	. 

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

4. 4. 4. 4. ச�பாணி� ப#வ�ச�பாணி� ப#வ�ச�பாணி� ப#வ�ச�பாணி� ப#வ�....    

 

வளம5 திைர�க#3 �கி.�ைன3 ெதாளி#மணி 

     மா8ண:R& ,ைவ� 

மகBர� �	�லவ ரா�ைம சீாியெதன 

     மற3�கவி லாமGவைக 

>ளம5 தர*ெப� ைமசீாிய ெதன*�கல 

     A1றெவ� 'ைசகட3� 

ேமா�ெமா #சிகரவட வைரவைர ெயன��ைழய 

     ெவா#ெநா'யி னி1�ைழ�த 

�ளம5 யழ1க& பிரா�றி� டட��ய� 

     �வ,கட இ��ைழ��� 

�றிைவ�� ெவ�றபிர தாபநிக ர:ெச�ைம 

     ;"3தழ� வா23�மிளி#� 
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தளம5 ெச=�ப கய�கர ெகா�ட�ைம 

     ச*பாணி ெகா&'ய#ேள 

த�ணளைக க�ணிவள" வ�ணம5 ெப�ணரசி 

     ச*பாணி ெகா&'ய#ேள.   (1) 

 

ெச�ைமம5 பவள:ச ேரா#க3 த�மழ� 

     ேச#மா 	�Bைட3� 

ெசறிகணீ" சி3திெயா# தாY�றி வனநி�	 

     ெச2தவ� திC)றாம 

ல�ைமம5 க�ட�விழி யா>	 க�ட�)� 

     னைட�யர )னிவிேராதி� 

தைடயA ன.வி&,� தம�கணிய ணி3ெத�	 

     ம#�ற� தாகிநி1�� 

ெகா�ைமவாி ெம�)ைல� தா�கண ெகா,ெதாட"� 

     ெகா�ளின? வழெகளிதினி1 

;டலாெம� றக���னி யி�ன) ம�ன� 

     �'ெகாடவிசா2: 8ம*ப� 

த�ைமநிக ராயெச ைக�தல ெகா�ட�ைம 

     ச*பாணி ெகா&'ய#ேள 

த�ணளைக க�ணிவள" வ�ணம5 ெப�ணரசி 

     ச*பாணி ெகா&'ய#ேள.   (2) 

 

உைழத#� ேபெரா5) ழ�கி1� வ3த#B 

     )�ப"ெப# மா�வாிவைள 

@சலா,4 ெசவிக� களிOக வி#)னிவ 

     V1றிைச�ேத� ெவ	*ப� 

கைழத# ெச=�பா� மி�ன)�� வா�8ரபி 

     கா�றதீ� பாGமினிய 

கனியிரத )�மளவி மழைலயி� ன)�கல3 

     �கசிய� பிேனா, 

பிைழதர 5.ேவதசா ரகனி3O1 ெறழீஇ* 

     ெப#�ெச3 தமி�வா�கிட* 

பிரம�ர� வ#கAணி ய��ழ3 ைத�கினி� 

     Zதவ�ள� திேல3தி� 

தைழத#� பரஞான வ)O&, ெசைகெகா, 

     ச*பாணி ெகா&'ய#ேள 
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த�ணளைக ந�ணிவள" வ�ணம5 ெப�ணரசி 

     ச*பாணி ெகா&'ய#ேள.   (3) 

 

�ளி"தவள வ#விெச� மணிெபா� வர�றியிழி 

     �வ,ெபா5 த#வைரயினி1 

;ட*பிற3 �றAெகாள வவா2 நி�ற� 

     ;#வைக ெப#கேவ3� 

ெமாளி")#க ேவண	 �4சிேகா தி*�ைனய 

     Aாியதா2நி� ற�)ண"3 

ெதா�கா3 த�மலாிைன� ேதாழைமெகா ளீஇ�தம� 

     �	பைகவி ைள�தத�றி, 

மிளி#ம�)# கேவேள3� கரவயிேல விD&ட 

     பபைக�த ெவா#மா 

ேமAமினமா2 நி�றமா D�றெத� னA�விளக 

     ேவா"3த�� ண":ெச3 

தளி"கவி�த ைல�ெகா�ள ெவ�றவ ைகயின�ைம 

     ச*பாணி ெகா&'ய#ேள 

த�ணளைக ந�ணிவள" வ�ணம5 ெப�ணரசி 

     ச*பாணி ெகா&'ய#ேள.   (4) 

 

ேத�ெவ� ணிலெவறி� �4சிைற யன*ெபைட 

     சிற3தத� ெச?விவ?வி� 

திக�ெச2ய தாமைர� �றAE� டதனி1 

     ெசழி��வா� த�ைமயாC 

ேமா� க#�யி1 ேப,த� ேனா,பைக 

     >1ற�ண" ெச1றRத� 

ெதா#வா� ம#Aத5 னாCமைவ ெயா#விநி� 

     ெனா�ணிற மைட3�ெச?வா2�, 

தீ�தைல ெமாழியவா2 நி�ெற�பி ரா1ேகா" 

     ெச=3தல� தினியநீழ. 

ெச2>ம#த� த#வி� வா�வ ேதா"3ேதைப4 

     சிைற�கி�ைள ெயா�	ெம�	� 

தா�	தி #�கர ெகா�ட�ைம ய�ைமெயா# 

     ச*பாணிெகா&' ய#ேள 

த�ணளைக ந�ணிவள" வ�ணம5 ெப�ணரசி 
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     ச*பாணி ெகா&'ய#ேள.   (5) 

 

ேவ	. 

தீதகம #வ5 லாதவாி னிதம" 

     ெகா:ைசந க"*பாேல 

ேசெயாளி யினனிG மா2வற வள#ம 

     வி:ைசயி #&ேகாெரா� 

ளாதவ ெனனெவ =ேவதி யமகைவ 

     யளி�த) ைல*பாலா 

லாரண )	ெபா#� சா"தமி� ெசாலவய" 

     வி:ைசம ற�காம1 

பாதக ம5பவ ேவத) ெறைன> 

     மி��தவி னி*ேபாவா* 

பா5C மினியெசா லாG	 கவி�க. 

     வி�கநி ைன*பாேள 

ேகாத	 ம#மைற ேயா�	 ெமா#மயி. 

     ெகா&,க ச*பாணி 

ேகா�ர மிளிரள கா�ாி வள#ைம 

     ெகா&,க ச*பாணி   (6) 

 

சீ"த# மல"ெசறி தா"த# ந	மண 

     ெமா2�த� ழ1ேகாதா2 

ேதவ#) னிவர" யாவ#மி னி��தி� 

     தகழ1 ேபாதா2 

நீ"த# ப#வம தா"மைர )ைகெயழி. 

     ெச1ற) ைல:Rதா2 

ேந"த# மிைழயிைன T"பக வனவிைட 

     >1றகைல* ேபதா2 

நா"த# மனவ' யா"விதி )ைறநனி 

     யி&டமல"� தாதா2 

நாமக. வழிய' யாமல" நிைனதைல 

     வி&டகல"� ேகாதா2 

;"த# க#ைணயி ேன"த# விழிமயி. 

     ெகா&,க ச*பாணி 

ேகா�ர மிளிரள கா�ாி வள#ைம 

     ெகா&,க ச*பாணி.   (7) 
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ேவ	. 

ஏ,பைட� தமல"�தவி சி1ெபா5 ெபா1பாைவ 

     ேய"ம5ய� திக�க1கைல )1	ண" ெசா1Eைவ 

ேதா,பைட� தெசவி:ச சி)18ர ைவ*பா#3 

     ேதாைகய#: சி�வி�த கர�ெதா, ெமா2�தா"க� 

கா,பைட� தசைட*பர ம"�� Bவ*ேபற� 

     காம#ர� தி.வ,� திகழ:ெச2 மணி*Eணா" 

ேகா,பைட� தமட*பி' ெகா&,க ச*பாணி 

     ேகாவளைக* பதி>�தமி ெகா&,க ச*பாணி.   (8). 

 

ேவ	. 

க'மலரள கமெதழிG றைவ��) '�தா# 

     கவிC	 Mத�மணி ெயாளிவி,8&' ெதா,�தா#� 

வ'விழியழ �றெவ=�	 ைம:ெசறி வி�தா#� 

     வளாிளவன )ைல�ளி" தர)�த மைம�தா#3 

�'யிைட யணிெயா,சி	 �கி.81றி வி,�தா#4 

     மகி�தரவ னசநிக"�த கர�தாெல 

�')=த' ைமெகா�பி' நைடெகா&,க ச*பாணி 

     �ளம5யள யி.வளமயி. ெகா&,க ச*பாணி.   (9) 

 

ேவ	. 

க��கட1 �வி)1ற #�சி1	 தர�தாேள 

     க&ட	 ப�த#ள� தி5னி�த 8ைவ*பாேக 

>�தமெவ1 பிைறெப1	 வள"�த தவ*ேபேற 

     ெயா*பக. ப:ைசநிற� கலப�� மயி1ேபேட 

வி�தகம1 றெவன�� மளி�� ம#&டாேய 

     வி��#ம: சைடய� த"பி'�த கர�தாேல 

ெகா�தல" ெமா2�த�ழ1 ெகா'ெகா&,க ச*பாணி 

     �1றமக1 றளைக��யி. ெகா&,க ச*பாணி   (10) 

 

ச*பாணி*ப#வ )1றி1	. 

------------------------------------------ 
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5. 5. 5. 5. !�த�ப#வ�!�த�ப#வ�!�த�ப#வ�!�த�ப#வ�....    

 

ேவரல#��3 த�ணிலA விாிெவ� 

     மணி>காி யவி#� 

வி=�48 ட"ெச2ெச� மணி>மிளி#4 

     சிைமயவி ைமயவைர: 

 

சாரல#�� ப8கிளி ைய�தளி"� 

     ைகேய3 தவஃததர3 

த�ைன�க னிெய� றகா3� 

     தாAமடைம நறியமல"� 

 

தாரல#� �க# �ழ1ைக� 

     யாகிலமீ� றெவைன� 

தாெய�ற றியா"மக ெளனேவதா� 

     மடைமநிக"� �ெமன, 

 

Kரல#��4 ெசக னிவா2 

     )�த3த# க)�தேம 

)=மா தவ"கெடா= மளைக 

     )தேல)�த3 த#கேவ.   (1) 

 

பனியார)த� பி51	கதி" பர*�மிள 

     வ��5யி #�க* 

பட#�பவள: சைட�கா, பைட��* 

     ெபா53�வி ள�ெமா#, 

 

Mனியா" த#ேகா&'# கA�மாMகர 

     ெவா#தீக னியளி�� 

MவGஞைசவ ந�ெனறியி Cைழயா 

     �ழ�ேற யி	�)ள 

 

கனியாவ� ப"�கற� கச3�கனி> 

     ம�ப"� கி�பநறா� 
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கசியDைர ய'�கனி3த க�ட 

     க	�த ெச2யகனி, 

 

)னியா� வ3தநி� கனிவா2 

     )�த3த#க )�தேம 

)=மா தவ"கெடா=ம ளைக 

     )தேல)� த3த#கேவ.   (2) 

 

அதி#3த ரக*ெப# கட5னக, 

     �=கவழ� ெற=3த 

வால�ப# கநனி>வ3த ைவய� 

     றி#வா2� கா#வைக 

 

>தி#�ப' யி5�8ைவ யLறல 

     )�ம� டெமலா 

)க*ேபெரா 5ெச2>ைழ)ழ� கி1�வ3த 

     வைளயா" தி#:ெசவி��� 

 

கதி#�பசி யசிைற�கி ளி>காம" 

     �யிGநா� ெகா�ள� 

க�ன1பா �ஞெச=3ேத Cகல3தா 

     லைனயவி� மழைல 

 

)தி#ம) �3த# கனிவா2 

     )�த3த# க)�தேம 

)=மாதவ" கெடா= மளைக 

     )தேல)� த3த#கேவ.   (3) 

 

Eவா"ப83 த�,ழா2* படைல�ரB3 

     தட3ேதா& க#��யG� 

ெபா1றா தவிழ��யவைண யி1ெபா5 

     ெச�மைல> ம5ெத2வ� 

 

காவா"நி ழ.வாழர8 )த1கடA& 
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     கா,ம1 ெறைவ> 

கைடநா ெளா,க ெவா,��ெப# 

     க#ைண*ெப#� கா"த#தவள: 

 

ேசவா"ெத2 வ�கட.வரணகா:ெச�னி 

     வண�கி: ெசவிசா2*ப: 

ெச>3தீ �தைலம ழைலகம� 

     சி	ைப�ழவி ெச=மல"வா2, 

 

Kவா)� தகம� கனிவா2 

     )�த3த# க)�தேம 

)=மாதவ" கெடா= மளைக 

     )தேல)� த3த#கேவ.   (4) 

 

ெப#�சல திெந,)ர 8�பிக�கா 

     கள)கா1 ேற#� 

பிண�� ணகற1 கய)�பிற 

     �சிைறய4 8க*பாி> 

 

மி#�� ம�ேகாேட3 திMடகி 

     ைடயாராயப ைட>ெகா� 

ெட.லாAல ��வயெகா� Bமி��: 

     சிைலேயா�ற ைன*ெபா'�த 

 

க#�மிட1 ேறா�றைன ெவ.ல� 

     க#திேவ	ச ைம�த).ைல� 

கைணகணி ைற�தவா வெமன� 

     கவினா"Kர னிைற3தில� 

 

)#�ம5 ெச�) தவா2 

     )�த3த#க )�தேம 

)=மாதவ" கெடா= மளைக 

     )தேல)�த3 த#கேவ.   (5) 
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தைள�� கடA&க1 பக*E3தாம� 

     தட3ேதாடச தமகC3 

த�ண கமல*ெபா�& ,ைற>4ச� 

     மாமைறேத" )�)னி>� 

 

வைள��4 சிைலவாI த1றி#வா� 

     ம#ம�தவC� வானவ#� 

மாசிலாெம2 ய'யவ#� வ3� 

     வணக* ேபாி�ப� 

 

விைள��� Dைரயம"3 த#B�விமல* 

     ெப#மா1 ெக4ஞா�	 

மி��*ெப# கி*ேபாி�ப� விைளய 

     )	வ. ெவ�ணிலA 

 

)ைள��� பவள�தி# வாயா� 

     )�த3த#க)�தேம 

)=மாதவ" கெடா= மளைக 

     )தேல)�த3 த#கேவ.   (6) 

 

ேவ	. 

மாேமA நி�க# �ழGமல" வதன)� 

     வய� ம#�விழி> ெமாழி>� 

வ�கள )ெம�ேறா B�வன) ைல>ம4ச 

     ரணமா மல#�ெவ லAைட3த 

 

ேகாேமA )கிG) =மதி>) க�மீC 

     �	க& க#�� நீ#& 

�லAவ ைள>க ைழ>�ேவழ ெவ�ம#*� 

     �ேசசய ))தA )�த3 

 

OேமA மணி)�த மாயிCமி யாெகாேள3 

     ேதாெலG� �4சி� னமா� 

ேதா�றவ ணி�ைண வெனனேவ சி�னமாக� 

     ெதா,�� நீேயய ணி3த* 
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பாேமA Dைரய' வா�பரன வாAநி� 

     பவளவா2 )�த ம#ேள 

பகய� விராAமி# மைகய" பராவரசி 

     பவளவா2 )�த ம#ேள.   (7) 

 

ேச.ெப# �த�� ன1பாகீர தி:சைட: 

     சிவபிரா ன=திர3த 

சி	�5� �#ைளவயி C	ெப#3 தீ*பசி 

     ெதற�;ய ைழ�O&'ய, 

 

மா.ெப# �பா1கட1 ப�ளிையயி ழ3த�ய" 

     மாறா�ழ� றத3ைத 

மகி�Oக A�னியவ� )�ேனா� ெப#காவ� 

     ம#Aதிைண யி�கணிகம3 

 

தா.ெப# �8தன� கட1ப�ளி ப1பலசைம� 

     ெதன�கய வா2*ெப#3 

தடம#* ெப#ைமயிள நா��னி ம'நி�	 

     தணவா�ெபா ழித#3தீ� 

 

பா.ெப# ��ளம#A வளம#A மளைகமயி. 

     பவளவா2) �தம#ேள 

பகய� விராAமி# மைகய" பராவரசி 

     பவளவா2 )�தம#ேள.   (8) 

 

ேவ	. 

அைற>நிைற> நதி>மதி> மரA�விர Aம�த) 

     மல#மிதழி மல#)'யி லணி>மிைற யிட��மா 

மைறயி�)'> நைச>)னிA மயGநனி ெசழி��ற 

     வள#மிழிA ம5ெயCள) ம#வி>ைற> )�தமி 

நைற>ம�A )	ந�மலாி னனிெசய' ய#:சைன 

     நவிGமினிய �தி>B#� நல)ெமா# வி.ப�திேய 

நிைற>ம'ய" பிறவிகைளய நிைனவட# க)�தேம 

     நிலA�ாிைச 8லAமளைக நிம5த#க )�தேம.   (9) 
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ேவ	. 

காராரளக மதிேயரா" வதனம# ைள:ெசாாி 

     காதா"விழி தரளேமாதா ெவாளி#ந ைக�*பிC 

ேநராவித� சலதி@ரா வைளநிக" 8ப�கள� 

     நீடா"ப8 )ைளையநா டாெவGமிள மணி*�ய" 

தாரா"கள ப)ைலநீ ராரகிலம #,�த)& 

     டாளா"வனச மல"வாளா" சரணெமழி ைல�தர� 

ேதரா"த# மளைக@ரா #ைமய#� க)�தேம 

     ேதனா"மல" வதி>மானா ரரச#�க )�தேம.   (10) 

)�த*ப#வ )1றி1	. 

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

6. 6. 6. 6. வ#ைக� ப#வ�வ#ைக� ப#வ�வ#ைக� ப#வ�வ#ைக� ப#வ�....    

 

மாமல"ந 	3ெதாிய. R�க#� ழ5ைடவய 

     �தரள �யி1	 

வ�பிைற வதி3�நில D�	க#)கி 5ைடவய� 

     வா�பிைற ெயழிறர� 

 

Oமல"ெப #க#ைண ெவ�ள*பெப #�ெகழ� 

     ேதா1	க&க ட5ைடயி# 

8டாிரவி ேதா�றியய. வா�3ெதனம ணி��ைழ�ைண: 

     ெசவியினிள ெவயி.விட� 

 

ேதமல":ச லச)க மலரவிள )	வல4 

     ெச�)த மல"வாெயழ � 

தி#விைட யி�ேமகைல ெயா5*பவ கனக:சில�� 

     க�க5� க5ெனன* 

 

பாமல"� க��தி# வ'��ைண ெபய"�ெதழி1 

     பரமநாய கிவ#கேவ 

பளைகேயா வியச3த வளைகேம வியவ3த 

     பனிமைல�ெகா 'வ#கேவ.   (1) 

 



34 

 

வி�IலA த�மதி� �ழவிதவ� த#�'. 

     DைரKல� தம"3த 

விமலனா#� ளெமா�ேறா பகைலயிரவிைன விைள��� 

     விழி>3 ெதாடரநீ�, 

 

க�IலA க�னல, பாகைனய ேதெமாழி� 

     கைலமகB மில�க4ச� 

கனகமைன �'��� மைலமகB நி�ெச= 

     கரமல"8ம3 �ெதாடர� 

 

த�IலA ந	மல"� காிய�ழ. ெவ�ணிலA 

     தவ=)	வ1 ெச2யவா2: 

சசி)த1 ெற2வமட மாத";*பி யகர3தைல 

     ேம18ம3� ெதாட"ப 

 

ப�IலA மைறயாயி ர3ெதாடர வளெரழி1 

     பரமநாயகி வ#கேவ 

பளைகேயா வியச3த வளைகேம வியவ3த 

     பனிமைல�ெகா 'வ#கேவ.   (2) 

 

தவள�� Vஉநில ெவறி��ெம� சிைறயன3 

     தமனிய மணி:சில�பி1 

றைழ�ரG மடநைட> மைடதரவி #�பி>4 

     ச�மைறபயி� றவ�ன 

 

கவள�க டா�காி >ாி*படா� �ைனபர� 

     கைக)'ேந '*�;உ� 

காணா� மீ�,மா ணாதேப ாிழிAத 

     கவினா"�ல* ெப#நசீ" 

 

�வள*ெப #�கிய� மா1	வா C�னிய: 

     8ட")'யறி3 ததனி.வா� 

8ரநதி�ைள3 தாி�ெம.ல' ெபய"�தி ,3ெதா	 

     மறியA3 ெதாடரவ� 
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பவள:ெச? வா2ெவ� ணைக�க# �ழெலழி1 

     பரமநாயகி வ#கேவ 

பளைகேயா வியச3த வளைகேம வியவ3த 

     பனிமைல� ெகா'வ#கேவ   (3) 

 

நீ,பல ேவ2�திர B��தப� மணி�தரள 

     நிலAகா� றி#ைளேம> 

ெந,)': சிகரவைர பி1பிற3 �;' 

     நிலவவிைள யா&டய"3� 

 

மா,மணி ேவ.கர3 தாகிய8 ர�கிைள> 

     மமர"க& �	)	கI 

ம'யற�கா ய3தெவா# மழவிள4 ேச2த�ைன 

     யைமய:8 ம3�லவி> 

 

;,நிைன ேந"3�நி� சாயனைட யாC1ற 

     �ைறAதீ"ப பாCனியைவ 

;&,ண வவாவி* ப83ேதா ைகம4ைஞ� 

     �ழா;' வரநாயிேன� 

 

பா,கவி>� �ைனநி� ெம.ல'ெப ய"�ெதழி1 

     பரமநாய கிவ#கேவ 

பளைகேயா வியச3த வளைகேம வியவ3த 

     பனிமைல� ெகா'வ#கேவ.   (4) 

 

அல"ெச2ய ந	மல" கர3தா கிவ3த' 

     ய#:சைன �ாி3�விழிநீ 

ர#விெப #க��ைழ3 ��B#கி ந�னாவ 

     க3த=�ப� �தி��� 

 

வல"நிலA 8சி>ள� ேகாயிG� ேக1றிய 

     மணி�தீப ேமநினாம 

மறவியிC நவிலா� ெகா'யப� ென,நிைரய 

     வா��ைக யா2�கழி)#&,�, 
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கலரக� தி#ளா2� கர3தவி #ேளMத1 

     க�Iைட� க1பக�தி� 

காமெரா# பா1பட"3 ேத	ைப ெகா'ேய 

     கவி�றமால ய�)�வாேனா", 

 

பல"8லவி ேய�தநி� மலர'ெப ய"�ெதழி1 

     பரமநாய கிவ#கேவ 

பளைகேயா வியச3த வளைகேம வியவ3த 

     பனிமைல� ெகா'வ#கேவ.   (5) 

 

ேவ	. 

தள;"சலச மல"மைனவா� த#E3தி#வி C#வைம3த 

     தைகயைனய மைகய"க டய��விய ெகாளரமிய�தி 

Gள;#வைக ெப#கவம"3 �லவா�த1 ேறாழிய"த 

     )	E�ழ1 �ந	3தகர ெமா=�கியி=� கி�மல"ேவ23� 

8ள;"விழி� க4சன3தீ&'� கதி"மா)ைல� ��ெதா2யி.வைர 

     காைல�கண வ#கி"வ,ைவ� காணநாணி�த ைலவண��� 

வள;ர ளைகவிள �ெப# வா�ேவவ#க வ#கேவ 

     வானா"ெத2 வமாத"சிகா மணிேயவ#க வ#கேவ.   (6) 

 

வணெகா� பசியவிள3ேதாைக மயில4சாயலயி .விழிெம� 

     மாதரா#3தா தளAமாைல� தட3ேதா& காைளய#, 

�ணெகா� காத1கடலக��� �ளி���களி� ��கலவிநல 

     �லவMக# மாளிைக> �ளி"ேமனிைல> ெமாளி"மணியி�, 

கணெகாள ரமிய�தல) கவி�றவைனய ரணி3தந	 

     கலைவ:ேச	 நிலAமல"� கணி>கிட3� நனிவிைள�� 

மணெகாளள ைகயிண�ெப# வா�ேவவ#க வ#கேவ 

     வானா"ெத2 வமாத"சிகா மணிேயவ#க வ#கேவ.   (7) 

 

ந�I48ட" ெச2ெச�மணிக ண���யி1றி வி#&�ைவைய 

     ந�க*�ாி3த மாளிைகயி ன�ேமனிைலயி னிலாமணியா1 

ப�I3த8� �நிைர>ெமாளி பரAமாமி ய�தல)� 

     பா2ெச2�� ற*பர*�மல"* பகழிமதேவ ணிகாிைளஞ", 

க�Iமன) கவ#ெமழி1 களப)ைல யா"வதனமதி 
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     க�,கா�ற� ன.ெப#கி� க,கா	 	�தமாசகல, 

ம�Iமளைக ந�Iெப# வா�ேவவ#க வ#கேவ- 

     வானா"ெத2 வமாத"சிகா மணிேயவ#க வ#கேவ.   (8) 

 

தி#3தா"�ர நீெறழ:ச1ேற சிாி�தெப# மா�)'யிதழி: 

     ெச3தாதைளய வ�)'யி1 ெச=நீ"��ைற யி1ச=A	நி� 

ன#3தாமைர ெம.ல'ய#ைம யறி3ேத�� =தியைளயாம 

     ல�ெபா1றக, �விப,�ேத மாய3�பர*� மல#	�தி 

வ#3தாவைக ெம�	கி.விாி� ேத�வய�ம� நி�ன'ய#ள 

     மான��ளி"3� ெம�ெத�	 ம5ந5னிைம ெச>3ெதவி&டா 

ம#3தாயள ைகயி#3தெப# வா�ேவவ#க வ#கேவ 

     வானா"ெத2 வமாத"சிகா மணிேயவ#க வ#கேவ.   (9) 

 

தி#ேவவ#க ெதவி&டாத ேதேனவ#க வி�ன)த� 

     ெதளிேவவ#க ேபாி�ப: ெசறிேவவ#க ேவா8ம3த 

A#ேவவ#க பரஞான ெவாளிேயவ#க வ#மைறயி 

     Cவ*ேபவ#க வைன��யி"�� )யிேரவ#க கதியளி��� 

த#ேவவ#க Aலகீ�ற தாேயவ#க நாேய1�3 

     த4ேசவ#க பரனணி>3 தாேரவ#க காாிவ# 

ம#ேவ2ெபாழி. Rெழழிலளைக வா�ேவவ#க வ#கேவ 

     வானா"ெத2 வமாத"சிகா மணிேயவ#க வ#கேவ.   (10) 

வ#ைக*ப#வ )1றி1	. 

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

7. 7. 7. 7. அ��2�ப#வ�அ��2�ப#வ�அ��2�ப#வ�அ��2�ப#வ�....    

 

மணியார ம.�வைள யைமவன களிறரவ 

     மாலாி�தி ர��லாவி 

வானா	 பா2தைலய வாவியபி றகைல 

     வா2*�ற� ேதா�	திறனா 

 

பணியார நிலA	ப 8கதி"வ ய�#ப 

     ப�பைமத ர�ேகாடலா1 

பட"ெச3� கி"��'ல ெவ�பிரா ெனழிG#* 

     பாதிெகா� ,றேமவலா 
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னணியார வா�ெவ �#*�லவ ரமி"�ெகாள 

     ந�ற#ளி நி�றைமயினா 

னா,நி� ெச2ைகத� ெச2ைகநிக ராெமன 

     நய3தாட நிைனவிளி�தா 

 

ளணியாட க*�ாிைச 8லவளைக ய�ைம>ட 

     ன��W யாடவாேவ 

ய#B#நி ர�பிெயழி லைம>)ைம ய�பிைகெயா 

     ட��W யாடவாேவ.   (1) 

 

வானம# மாதாி�ெசா� ம�*ெபா ழிெச2ய 

     வா2��)த மல"திற�க 

வ�டணி ெகா�)� டக�விய வான3தமா 

     வாாியினிைட� ேதா�றினா2, 

 

;னம#� வாIத.வ� ளி��நா யகCள 

     ேகாடாமகி�: சிெச2தா2 

;	மா ேன3தியா2� �லவரனிட� கணா2��' 

     ெகா�,வா� Aவ3தா2, 

 

மீனம" கண�மாத" �ைடRழ ேமவினா2 

     விைழ>யி"* பயி"தைழய#� 

Dசினாயா கலானீெய� பிரா&' ையவிளக 

     ெவா?வாதி ரா2வி� 

 

ணானம" ெகா'*�ாிைச Rழளைக ய�ைம>ட 

     ன��W யாடவாேவ 

ய#B#நி ர�பிெயழி லைம>)ைம ய�பிைகெயா 

     ட��W யாடவாேவ.   (2) 

 

ஒளித� கைலகெளா? ெவா�றாக A	ைவயைவ 

     >�னிW ெர&ேடயிவ 

ெளா#�1 றகைலகெள& ெடடேடாவ லாதைவ> 
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     ெளா�	மி.லா ��ைறவா2, 

 

களித� �லவென� கா�)ைள> ளாயவ� 

     காIெமா# )கேனயிவ� 

கா�)ைள ெப#��லவ ன	)கவ ேனாவல� 

     க1ப��மா யாதிரா�, 

 

ெவளித� மி#�D&, வாய�A ெமா�றிவ� 

     D&,)�ம லவி#&ேடா 

மீ&,மஃ� 	ெம�னி னீயிவ& ெகா*ெபன 

     விள�பெல ஙனநவிGவா, 

 

யளித�ம ல"��	 ெபாழிலள ைகய�ைம>ட 

     ன��W யாடவாேவ 

ய#B#நி ர�பிெயழி லைம>)ைம ய�பிைகெயா 

     ட��W யாடவாேவ.   (3) 

 

இல�க தி"Dசி* �ற�தி#ள க1றிெய= 

     மிரவி)னெமா ளியிலா2நீ 

ெயதிாில#� Dசியக வி#ெடாைல� ெத=ஞான 

     விரவி)�னிவ ெளாளி>ளா� 

 

கல�நி ைல>ைடயனா2� தைலெயா� 	)ளபா3த� 

     க�,நனி ய48வா2நீ 

கைற>	) =*பா3த� பலவணி3 தவனிட 

     காணிெகா� 'வள48றா 

 

,ல�க ளகனீ யகளகி யிவெளன: 

     ெசா.Gமைற நீ>)ண"வா2 

Oயவிவ B��நீ நிகர.ைல ெய�ெறா#வ" 

     ெசா.லA�ேவ� ,ெகாேலா 

 

வல�ம ணிமாடநிைர திகழளைக ய�ைம>ட 

     ன��W யாடவாேவ 
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ய#B#நி ர�பிெயழி லைம>)ைம ய�பிைகெயா 

     ட��W யாடவாேவ.   (4) 

 

பா,சா� மைற)'வி C	�D ரேசகர* 

     பரம"��நீ யைவயவ� 

பலவ1றி C4சிற3 ேதா�ம#� DழிகB& 

     ப�Cேமா" விழியாகி>� 

 

Z,சால ைனய"�ைன பலவாய வணிகB& 

     ேபIதைலய ணியாகி>� 

ேப8)# ெவ&,ேளா ர)தA# வா>� 

     பிற��ண ேமநிைன3� 

 

ேத,ேபாி ழிெவா�	 நிைனயாம ல#�விழிசி 

     ற�கவாெவ� றைழ�த 

திற)�னி லவ�ெப#3 த�ைமெயா� ேறாாி� 

     ெச=3தவ* ேப	ம�கா 

 

ணா,ேகத னமாட ெமா ளிரளைக ய�ைம>ட 

     ன��W யாடவாேவ 

ய#B#நி ர�பிெயழி லைம>)ைம ய�பிைகெயா 

     ட��W யாடவாேவ.   (5) 

 

த�ணிய தட3திைர 8#&,	 ெந,�பேயா 

     ததியி�கணி னியவ)த3 

தா�கண கி#நிதி ெயா,3ேதா� றிDைரமா� 

     த#வ') ைள�தெவக� 

 

��ணிய* ெப#மா� �ைன3தநீ ெற�ன* 

     ெபா53தவ� றி#)'�க& 

ெபா�க ைகயி�K�கி வா�ெப#� ேப1ெறாட* 

     Eரண1கா வியைனய 

 

ப�ணிய Gமி�ெசா1 பிரா&'பா 5�ன#& 

     பா�கிய)ம ைடைவயாயி1 
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பக"நின� கிைணயாவ ரஃதைட> மைமயமி� 

     பாணி�தல ழகித�றா 

 

ல�ணிய ெப#4ெச.வ ம5யௗைக ய�ைம>ட 

     ன��W யாடவாேவ 

ய#B#கி ர�பிெயழி லைம>)ைம ய�பிைகெயா 

     ட��W யாடவாேவ.   (6) 

 

நிற�லA க#)கி. விள"*பவி #B	ேமனி 

     ெந'யமா� )தலமர# 

நிைறதவ� �ய#மா )னிவர# ம'ய# 

     ெந#�ச3 நிதியைட3ேதா" 

 

கற�லA ெகா,ெவ3 �ய"*பிறவி யாயவா� 

     கட.கட3தி� பெவ�ள� 

கட�K�கி ெய�	3தி ைள�கவ#� �ாிெப# 

     க#ைணநாய கிதி#)ன" 

 

மற�லA கயேராக )�ரவ� மைனத=A 

     மாபாவ)4 சாப)� 

வ#திேய� மா>� ��ைமயா கவிலெல� 

     மதி�கடAள றியா2ெகாேலா 

 

வற�லA மைனயாய வணியளைக ய�ைம>ட 

     ன��W யாடவாேவ 

ய#B#நி ர�பிெயழி லைம>)ைம ய�பிைகேயா 

     ட��W யாடவாேவ.   (7) 

 

மலர'ய ைட3�வழி ப,)ைறயி� வ=வா� 

     வழிப&,நி1 �ம'யா" 

மலமாைய க�ம �ைம��:சி வான3த 

     வாாியி1�க வி,மிவ� 

 

பல"�க =�வ�ள� ைமநி1கெவா# கா.வ3� 

     பா"�தவ"வி ைன�கா&'னி1 
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ப1றிM� ,க�பட* �ாிெந#* ெபனAல� 

     ப�னநீ## வா2*ெபா5 

 

கலரI �றாதச� தியதீ"�த ெமா�றிவ� 

     கவிCமத� மா�மிய�யா 

கைரயவாி ததி�K�கி னீெப	� ேப	ேமா 

     கைரயவாி தி�ச�திய 

 

மலத# ம�*ெப#� ெபாழிலளைக ய�ைம>ட 

     ன��W யாடவாேவ 

ய#B#நி ர�பிெயழி லைம>)ைம ய�பிைகேயா 

     ட��W யாடவாேவ.   (8) 

 

காரணA ேமனிெந, மா�)த1 பலேகா' 

     ககனவாண"க ணிைரநிைர 

கர;* பி)'மிைச ய#&ெப# �ேக	க& 

     கைடேநா�க ேநா�கிநி1ப: 

 

சீரணA மவைரயைழ யா�வா ெவ�	ைன� 

     ேத"3தைழ� தி,ேபர#& 

'ற)ண" வினீகைல மதி�கடA ெள�றவனி 

     ெச*�ெமா# ேபாிழ3தா 

 

ேயரணA பர�)' யி#*�ேமா சி	�லவி 

     ெய2தி'னி ழ�தறி�ண 

மிவைளம தியாதசி	 விதித3ைத யா>மவ 

     ென2�	க Iலகறி>ேம 

 

யாரண) ழ�கமவி யாவளைக ய�ைம>ட 

     ன��W யாடவாேவ 

ய#B#நி ர�பிெயழி லைம>)ைம ய�பிைகெயா 

     ட��W யாடவாேவ.   (9) 

 

வாராெய ன�க'� வாராைமக� ட�ைனமல" 

     விழிக�ேச* பேநா�கி 
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வ3த� ெப#ேக ,ன�ெக� றியாம4சி 

     வா2ெவாிஇநி� ற�ைனநி� 

 

காரா"� ழ1பி�ன ைல�க#� பா�ெபன� 

     க#திய:81 	நி�றா� 

க'தைண வனினி)னி Aேறெல�	 ேவ�'ய� 

     க�சிவ* பா1றிேனாமீ 

 

ேதாராதி C3திாிதி ேயGைன) ன3ேத2�த 

     A�ப"ெப# மாC)னி> 

)வ�)னி Aறி1ற,� திடவ.லம. லமிஃேதா"3 

     �ண"திச1 	ைன*பி�, 

 

பாராத ாி�கவ. ல"ரளைக ய�ைம>ட 

     ன��W யாடவாேவ 

ய#B#நி ர�பிெயழி லைம>)ைம ய�பிைகெயா 

     ட��W யாடவாேவ.   (10) 

அ��5*ப#வ )1றி1	. 

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

8. 8. 8. 8. அ�மாைன� ப#வ�அ�மாைன� ப#வ�அ�மாைன� ப#வ�அ�மாைன� ப#வ�....    

 

ஓதாிய ப.லற�' ெகா�மைன யாகிெயா# 

     வா�ைற> நி�கரக 

B	தம� ெகழி.ெச2பல வணிகB ெம,�தணி3 

     �லவாத வ��E�, 

 

தீதகG ம'ய"க& க#��ாி யA�னி 

     ெச.ெபா=� தைமயிர�, 

ெசகரெகா ,தாகி வ#மாதாி #வ"க� 

     ெசழி��வா ழி.லமாய 

 

தாதல# மி#நிற� தாமைரய ைட�தி,3 

     த�மதித ைன*பி'��� 

தக"தர வி'��� ைடெச2�ேம ெலறித#3 
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     த�ைமெயன வ�ைமE�ட 

 

வாதரI காவ�ைக ய�ைமதவ ள�தாள 

     வ�மாைன யா'ய#ேள 

ய#�வாாி தி�கினிய வ)தாA தி�தAைம 

     ய�மாைன யா'ய#ேள.   (1) 

 

க'யா" மணி:Rட க4ெசறி3 தில�ெமாளி 

     கஞGநி� ைக�தல�ைத� 

க�,கவி னா"ெச? வித�:சலச மைனெயன� 

     க#திமிளி" ப#தி*பிரா� 

 

வ'யாத காத1ெப#� ெக=3த ைலெயறிய 

     ம#விமதி ேயா,தாC� 

வளெராளிம =கிடம ைற�தைல) ன��ாிைக 

     மலாி�ெவ ன�ெதாி3� 

 

)'யாத வ:81	 வாென=3 திடனிக" 

     )தி#ம��* ெப#�கி� 

)=�தனி க"*பவிழி ெபாழிய# வியிைட)=கி 

     )�னி�	� தி)ழ��� 

 

அ'யா" �லாவளைக ய�ைமெச� மாணி�க 

     வ�மாைன யா'ய#ேள 

ய#�வாாி தி�கினிய வ)தாA தி�தAைம 

     ய�மாைன யா'ய#ேள.   (2) 

 

ஏடகம ல":சேரா #கவாவி ேதா	மீ 

     னிைரேத"3 �திாிெயகின) 

மிழிAெப	 ேகா�பிக� ட48மயி G�யிG 

     ேமமாற வான3தமா 

 

நாடகம ணி*ெபா�வி னி�ாிபி ராC�ள 

     நளினZட� �ேமA 

நைகநீ ெசகனக வ�ள�தி ன)ெதா, 
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     ந	48ைவ� கனி>K&': 

 

Rடகம ல"�கர� ேத3திமைற )'விைன� 

     ேதா�ற*ப யி1ற*ெப	 

�ைணயி.ேப 	�னிநி� ைக*ைப4சி ைற�கி�ைள 

     ��ளி�� தி�தனிகர 

 

வாடகெவ ழி1�ாிைச யளைகமயி. மரகத� 

     த�மாைன யா'ய#ேள 

ய#�வாாி தி�கினிய வ)தாA தி�தAைம 

     ய�மாைன யா'ய#ேள.   (3) 

 

ம#�ம5 யக�தக ச�கர� தCவிைன 

     வைள��நா ணாயம"3த 

வ�'ன� ப�,Mத. விழியா1 காி3தைம 

     மதி��ம1 ைறயவ�'ன 

 

க#�ம5 ந	�ழ1 ெப#மா& 'நி�மல"� 

     கைணேகா�த வி��வி.ைல� 

கவிCறவ ைள��நா ணாக*ெபா #3திய� 

     க�Iதைலெவ லலாெமன* 

 

ெபா#�ம5 யற�பல வள"�தக ரமலைர* 

     �ாி3�ேவ� 'டA�னிேய 

ேபா3தமய மி.லாைம யானீகி மீ&,� 

     ��3திட. க,*பAலவா 

 

வ#�ம5 )க�தளைக ய�ைமநீ ல�யி1 

     ற�மாைன யா'ய#ேள 

ய#�வாாி தி�கினிய வ)தாA தி�தAைம 

     ய�மாைன யா'ய#ேள.   (4) 

 

��ட*பி ைற�ெகா=3 ெதாளி"ெச4 சடாடவி� 

     �ைணவனா" திாி�ரக� 

8,ெச4சி ைக�தழ1 �ணவா�� ஞா�	ைக 
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     ெதாடA#�� ைழA1ற�4 

 

ெச�ட*ெப #3தைக: ெசழிய"� லவா�வி1 

     சிற3தெவா #ேச2ைக�ெகா, 

சினமீ�ெகா ள*�ைட� திடவ5> ைட3த�4 

     ேச"தரம ற3த3நீல 

 

க�ட*பி ரா�கர� �ைடயாம ல:ெச= 

     கா�)ைள� க)த#�தி� 

கவினா" நி�)ைலநிக ெரCகன கெவ1ைப� 

     கன�	பல A�ைடயா�கி 

 

ய�ட*� ற�ெதறித. ேபாலளைக ய�ைமெபா� 

     ன�மாைன யா'ய#ேள 

ய#�வாாி தி�கினிய வ)தாA தி�தAைம 

     ய�மாைன யா'ய#ேள.   (5) 

 

ேவ	. 

கதி#48ட" ெச2ெச� மணிக� 

     க#�மி #ைள*ப #கநனி 

கா.யா� தைம�� விள�ெப# 

     கனகமா ட3ெதா	� பசிய 

 

ெவதி# கைழ>�� ைர>ெம� 

     ேறா�மி� னனாைர வி�மதC� 

ெவ�கவ ன*�வா23 த8ட" 

     ேவ1ைகயி ைளஞ#� Bவைக 

 

)தி#மா 	�ாிம ண�தி� 

     )ழ��)ர செவா5 திைரயா" 

)3நீ" )ழ�� ேமாேர= 

     )கி5� )ழ��ம வித#மா 

 

ெறதி#மள கா�ாி� கரசிெய,� 

     தா,க ெபா�ன� மைனேய 
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யி#��) 'யி5#� �)ைமெய,� 

     தா,க ெபா�ன� மைனேய.   (6) 

 

கற� திைரக�வயி 	ைள3� 

     கம4R1 சக�ெபா ைற>யி"�த 

கதி")� ெதறி> கட1�னல 

     க,D கிடA� கா")கி.வ3 

 

�ற� கனகம ணிமாட� 

     ��ப"� தல�வி� Iறநிவ*�1 

ெறாளி"த லாலகி ல�மணி 

     @சலா '�கா சி.கதி" 

 

பிற� தரள*ப3 தா,� 

     ேபைதமா த#ட னாட. 

ேபணிய? வி�ண ம"ெத2வ* 

     பிணா� கBய"ேசா பானவழி 

 

யிற� மளகா�ாி� கரசிெய,� 

     தா,க ெபா�ன� மைனேய 

யி#��) 'யி5#�� )ைமெய,� 

     தா,க ெபா�ன� மைனேய.   (7) 

 

நா	க மலமல"* ெபா�&, 

     ன�ணியி #����� ணியேன 

ந�ப. G#�ெகா� '#3தைனய 

     நலமாம ைறேயாாி #*��விற. 

 

D	�ேபா ெர�றி'1 ெபா#*�� 

     ெவ�கD �தடெந ,3ேதா� 

ேவ3தாி#*�� 1ேறவ. 

     விைழ3� ெகா�ளநி தி�ேகாைன� 

 

;	ம' ைமெகா�B மிளேகா� 

     களி#* �மிைள யா�ற� 
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�'மா றைரேந" ேவளாள" 

     �'>3 �வ�ற லா.வளமி� 

 

ேக	மள கா�ாி� கரசிெய,� 

     தா,க ெபா�ன� மைனேய 

யி#��) 'யி5#�� )ைமெய,� 

     தா,க ெபா�ன� மைனேய.   (8) 

 

தீ&,� �க�சா. ெப#��க5 

     ெச2�� ணியேமதி ர�டைனய 

ெத2வ:ைச வ��ழ3 ைதமல"� 

     தி#வா ய)�ம ம�ைகய 

 

V&,� விட4ேச" பால'சி 

     G�ட வரசி� வாய)� 

)�ப"ெப #மா�ேறா ழைமெகா� 

     ,வ3தபி ரா�ெச? வாய)�� 

 

வா&,� பிறவிம #3தாய 

     வாதL"� ேகா�வா ய)� 

ம5ய*� லவ"ெசவி @&' 

     வ3ேதா" தம��4 சிவத#ம 

 

மீ&,மள கா�ாி� கரசிெய,� 

     தா,க ெபா�ன� மைனேய 

யி#��) 'யி5#�� )ைமெய,� 

     தா,க ெபா�ன� மைனேய.   (9) 

 

;டா"�ர கெளாிக �வ�ெகா 

     B���ெப #மா�றி #நயன 

�ளிர)க3 ��ணழ�கனி 

     ெகா� ேபந��சீ ர'யா", 

 

Zடா" தி#A� ள�தட��* 
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     பிறக) ைள�தி�ன #�மல"3� 

ேபI� பரமான3 தந	� 

     பிரசெமா =���ப 8ெகா'ேய 

 

ேதாடா"ெம� E�ழ� ேமைன� 

     Oயதா யி�ம' யி#3� 

ேதா�ேவ ேயறிவி ைளயா,3 

     ேதாைகமயி ேலபலவ ள4சா"3 

 

தீடாரளகா �ாி�கர சிெய,� 

     தா,க ெபா�ன� மைனேய 

யி#��)' யி5#��) ைமெய,� 

     தா,க ெபா�ன� மைனேய.   (10) 

அ�மாைன*ப#வ )1றி1	. 

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

9. 9. 9. 9. நீராட�ப#வநீராட�ப#வநீராட�ப#வநீராட�ப#வ����....    

 

ப�E�த வாிமிட1 ற	காG ழ�கவிாி 

     பவள:ச ேரா#க�தி1 

பரேம&' ெவ�டைல* படைலக, வ&ெபா5 

     பனி���ட நிலெவறி*ப� 

 

த�E�த நீ"�தைல 8ம3தெப #மாெனன� 

     த�ணிலA காலD�ற 

தரளமணி ந,வ&ெபா 53தில� காி)க: 

     சகநீ"�த ைல8ம3� 

 

க�E�த ேபர#&ெப #மா&'நி� ெப# 

     கவினா"3த தி#ேமனித� 

க&கல* �றவவா2 நி�	நீ மாெறன� 

     க#�	 கைகயாய, 

 

வி�E�த நதிெய�ளி வ#ெப#3 ேதனா1	 

     ெவ�ளநீரா 'ய#ேள 
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Dைரமா வன)ைற> ேமைரேம வனநிைற>� 

     ெவ�ளநீரா 'ய#ேள.   (1) 

 

வைரெசறிப 8கைழ >��தெவ� ணி�தில) 

     மாமணி�தி ரBகA� 

மைடதிற3 O1	மத மா.களி1 	லைவ>� 

     வள"காழ கி1	ணிகB� 

 

கைரெசறி தர�திைர� ைக�ெகா� ,Dசல 

     க#ைண*பி ரா&'நீத� 

க&�ைட3 தாட*ெப ய"��ைவ� தி,பாத 

     காணி�ைக ைவ�தேல2*ப 

 

Aைரெசறி >ம�மல ர'*ெப# ைமேயா"3த 

     ைவ>	�தாம 5னிைமெச2ய 

ெவா�மல"* E�பா2 விாி�திட. க,*பநைற 

     ெயா=�ப� மல#�வாாி 

 

விைரெசறி யDசி*ப ர*பிவ# ேதனா1	 

     ெவ�ளநீரா 'ய#ேள 

Dைரமா வன)ைற> ேமைரேம வனநிைற>� 

     ெவ�ளநீரா 'ய#ேள.   (2) 

 

ம�CE கமல48 ம3�திைச )கேம23� 

     மல#நா.வா ெயாெட�ைக 

ம#விேயா திமேம1ெகா X"3�ப. Gயி"கB� 

     வய�1	 ம5யவா�கி 

 

>�Cெபா� ைன*�ண"3 ெதாளி"மணி தாி�தவனி 

     >�,வட �றவிளகி 

ேயா�வைள ேநமித� டா"வா� ெப#4சிைல 

     >வ3�பா� பைணகிட3� 

 

��Cேப ரரவ�� ைன3�மா ேன3தி>ய" 

     OயA� ள���3� 
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�களி.பர ேச1றளவி ட1க#ைம வா23�வா� 

     8ரநதிெயா ,�கல3� 

 

மி�C� க�Kவைரநி க"��வ# ேதனா1	 

     ெவ�ளநீரா 'ய#ேள 

Dைரமா வன)ைற> ேமைரேம வனநிைற>� 

     ெவ�ளநீரா 'ய#ேள.   (3) 

 

ஓ�ெபா� Cலக�தி ல�க1 பகநிழ 

     Gவ3தர8 D1றி#�� 

)�ப"ேவ3 த�கடA K"தி)கி லா1றன� 

     �	வளமளி� தேதா"3�, 

 

ேத�தா� �ாி>ெமதி #தவிெயன வ�னவ� 

     றிைணவள� ெப#�மா	 

ெச3ெநல க�ன.ைப ;��ைல� கா2�கத5 

     ெத�க) ெக�மா�கி� 

 

தா�ேப ரணி>றவிய1 றியி#நிதி பலசைம� 

     ெதன:ச க3ெதா	� 

தாமைரெதா 	3தரள நீலமா ணி�கமணி 

     தமனியநி ர�பDசி 

 

D�ேப ெரா5கா� 	வ#ெப#3 ேதனா1	 

     ெவ�ள நீரா'ய#ேள. 

Dைரமா வன)ைற> ேமைரேம வனநிைற>� 

     ெவ�ள நீரா'ய#ேள.   (4) 

 

பரAெப# மா&'நி�� க�நிகர ெவா#வயி1 

     பணிலக ளீ�றதரள* 

ப#மணிக� கா�றெவ� ெளாளியின னிதவள� 

     பைட��*ெபா 53ெதா#வயி 

 

CரAெசறி நி�ெப#� பிரதாப நிகரேவா 
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     ##ைளைவ ய��லாA 

ெமா�கதி" சம�*பவிாி ெச�மணி: 8ட"பர3 

     ெதா�ெளாளி: ெச�ைமவா23� 

 

கரAெசறி யாவ�� ள�ெப#� ற*ெப#� 

     க�ண#வி )=�ம'யா" 

களி���தி ைள�தா' ட*ெப#� நி�ெப# 

     க#ைணநிக ர*ெப#கிநி� 

 

விரA�தி நிக"தர) ழகிவ# ேதனா1	 

     ெவ�ளநீரா 'ய#ேள 

Dைரமா வன)ைற> ேமைரேம வனநிைற>� 

     ெவ�ளநீரா 'ய#ேள.   (5) 

 

ேவ	. 

ம#Aம�A ம5மல"� தா"வைனய 

     வ#வா"வ ரவியம� 

வரெவ� 	�னிந, �சி	ம# 

     �ெலாசி3� நனிவ#3தி 

 

ெவ#Aமா 	�ைடபர3 �D�)ைல 

     யா"�ல3 �ைத*ப 

ேமAமல� தக:8வ, விைழ>ம 

     கி�ந"சி ர��	த 

 

G#Aநல Cம5யவ" தாBேராம 

     )	�த*ெபா றா��ல3 

�ைத��3 ேதா	மினி ைமெசயG� 

     னி�கமல� தளமணித. 

 

ெபா#A மளைக*ெப #மா&' 

     ��நீரா' ய#Bகேவ 

ெபா�னா"� ெதறி>ம� நதி*E� 

     ��நீரா' ய#Bகேவ.  (6) 
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ெகா�வி ாியேவட வி�����ளி" 

     ேதெனா=�� மல"வாவி� 

�Vஉ*ெபா1கம ல*ெபா�&,நிலா� ெகாழி��4 

     சிைறேயாதி மமம"த. 

 

ச�கிட3� �ல��	நி� றளி"ெம� 

     கர�தி1 ப:ெசாளிேய 

தைழ��ஞ சிைறெம� கிளியம"3� 

     தயக*ெப1ற ெப#�ேப1ைற 

 

ம�றா �தாC)ற மதி��: 

     ெச3திந ,வIற 

வதி3� மாறா*ெப #3தவ�ைத 

     வயகட�ாித� மாC�வள�, 

 

ெபா� மளைக*ெப #மா&' 

     ��நீரா'ய# Bகேவ 

ெபா�னா"� ெதறி>ம� நதி*E� 

     ��நீரா' ய#Bகேவ.   (7) 

 

வி.G கைண>��ைர >Mத.விழி 

     ெவ�ணைக:ெச? வா2ெம�ேறா� 

மி�னா" ம#�1ெப# )ைலயா"விைழய 

     மகி�ந"E� ெபாழி1க� 

 

ண.G� விள"படவி #ளளக�தல"� 

     தா"�ைன3 �ப.லணி> 

மணி3� தைக�திற மைனயா 

     ரறிவானா' ெயதி"நி	�த: 

 

ெசா.Gம தனி1ற�)# வ"ேதா�ற 

     ேநா�கிேவ 	ெமா# 

ேதாைகத� ைனயணி3 ெதாளி�தீ" 

     ெசா.Gமிவ ளாேரன*�லவி 

 



54 

 

�.G மளைக*ெப #மா&' 

     ��நீரா' ய#Bகேவ 

ெபா�னா"� ெதறி>ம� நதி*E� 

     ��நீரா' ய#Bகேவ .   (8) 

 

ேவ	. 

ேதா,	வன சமல"�தவி 8ைறத#ந. லாேராாி#வ" 

     ேதாமகனின பணிைய*�ாி தரவ#� ெபா�ேனமாமணிேய 

ேவ,	மல" ெகாட#:சைன �ாிபவ#�ளா /ற)ேத 

     ேவ�மிெலளி ய�வ=�தி, கவிைய>�வ. லா"Z,றேவ 

பா,	கவி ைதெயன�ெகா ,மகி�த#மி� ேனமாமயிேல 

     பாதக)# டாக�தறவி# B	ம.லா ேயநிைறவா2 

நா,	க# ைண8ர*பவ� ம�நதிந� னீரா,கேவ 

     நாவல"�க ழளைக��யி� ம�நதிந� னீரா,கேவ.   (9) 

 

பாகனவினி யெமாழி�கிளி >லக#ள� னா2Dைரய'ப 

     பாம5�க� �ைனசி1பர னிட)ைறமி� ேனேவ>ற=� 

வாகைமபசி யமட*பி'வ ைரத#ெபா� ேனேதெனா=� 

     மாமல"�	 )�ழ1ெகா'� க5யிC�ளா" வா�Aணேவ 

மாகனதன )மி�ந18ைவய )த#ண.லா2 நாய'ேய� 

     வாழநி�ம5�க ைழ:ெசால வ#ளியெபா. லாமாமணிேய 

நாக"க�பர 8பதபபைர ம�நதிந� னீரா,கேவ 

     நாவல"�க ழளைக��யி� ம�நதிந� னீரா,கேவ.   (10) 

 

நீராட1ப#வ )1றி1	. 

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

10. 10. 10. 10. ெபா+4ச�ப#வ�ெபா+4ச�ப#வ�ெபா+4ச�ப#வ�ெபா+4ச�ப#வ�....    

 

அ�ணிய நி�வ�� க�திர�, நீ�'#பா 

     லம"3�நி� ெறனெவாளிவி, 

மணிவ:சி ர�Oண நி	விநி� பிரதாபம 

     ைமய�திர� ,நீ�ட� 

 

தி�ணிய� க��தைல கிட3ெதன: ெச3�க"� 
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     திர�வி&டம� O�டைல: 

ேச"�திய* பிரதாப� வி=�D�� ெதனவகி1 

     ெச�மணிவட கணா1றி� 

 

த�ணிய நி�ச��வ �ண�பர விய*பிர 

     தாபD�சா"3 தெத�ன� 

தரளம ணிபலைக ய�மணிவ ட4சா"�திய� 

     த��ண� தவிசில�ெச2 

 

��ணியமி #3ெத�ன நீயி#3தள ைகமயி. 

     ெபா�Cச லா'ய#ேள 

Eரணா ன3தA# வா23தAைம ய�பிைக 

     ெபா�!ச லா'ய#ேள.   (1) 

 

ஆ�றக தி"Dசி� �ணகற லற*ப#கி 

     யவி"ப�ம ராக�தினா 

லைம�தணி விள�	 மணி�தவி சிவ"3�நி� 

     னழ�திக� ேமனிப8ைம 

 

கா�	ெபா 5தரநீயி#� ெதெல� ணா�கற 

     கவிCறவள"� தமி�ெச 

ைக�தாம ைர�தவிசி னினி�வ3 �ைறமர 

     கத:சிைற �கி�ைளநிகர 

 

மா�	தி ைசயறியா� த,மாறி ெவகதி" 

     மதி�கடA ணி1பேவாகி 

வா�)க ,கீ�ட* �ற4ெச� 	தமி�)னி 

     மல"�ைகய4 சாதவி3த� 

 

ேபா�றெவ யி.�ைட>,� ெதாளி#மள ைக�கிைறவி 

     ெபா�!ச லா'ய#ேள 

Eரணா ன3தA# வா23தAைம ய�பிைக 

     ெபா�!ச லா'ய#ேள.   (2) 

 

இ#�ப=� தைனயெவா= ெகாளிய)= நீலமணி 
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     யிைடயற ெவா#க=�தி 

ெயழிGறவ ைம�தெபா1 பலைகமி ைசநீயினி 

     திவ"3தி#3 தில�ேதா1ற 

 

ம#�ப=� தவி"க&பி ரா&'நி� றி#)னர 

     ைட3ெததி"ப ணி3ெத=3ேத 

யல"�கர4 சிரேம1� வி�த#வி விழிெபாழி 

     யவா'�� தி��ம'யா" 

 

ம#�ப=� தவி"பழ மல�திர ெளா#�நீ 

     வாகிெயா� றா�திர&' 

மணி*பலைக யா�கியவ" பா�மீ&,றாவண 

     மதி�தைதமி தி��ற.ெபார* 

 

ெபா#�ப=� ெதா=�மள கா�ாிம ட�கி�ைள 

     ெபா�! லா'ய#ேள 

Eரணா ன3தA# வா23தAைம ய�பிைக 

     ெபா�!ச லா'ய#ேள.   (3) 

 

வைனபசி யகதி"கஞ� ெறாளி"மரக த481	� 

    ைவ����யி1 றிநா*ப� 

மாணி�க� ைவ���� யி1	தவி சிைடெயழி. 

    வய�நி� னவயவெமலா 

 

கைனகட. வைள��ல கா�றெவ� ணி�தில� 

    கலCெமாளி வ:சிர�தி� 

கலCநி ைறதரவ ணி3ேதறி ேயா,	 

    கா&சிநிைற நீ"வாவியி1 

 

றைனயக. ெச=�பா சைட*பர* பிைடயி.விாி 

    தாமைர:ெச� மல"மிைச� 

தக�ன மைலயா னைச3தா ட�மான� 

    தவாதற� பலவள"��* 

 

�ைன�க =,��மிளி ரளைகெய� ெப#மா&' 



57 

 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள 

Eரணா ன3தA# வா23தAைம ய�பிைக 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள.   (4) 

 

ஆதர� ெப#க)= வயிர� யி1றிமிளி 

    ரணிமணி� தவிசின,வ 

ண#ளமி" ததாைர)க மதிெபாழிய நீயினி 

    தம"3தா, கா&சிய�ப" 

 

காதர3 த#பவெமா ழி3தனெமா ழி3தன 

    க�ெப1ற ேப	1றன 

கா&சித3 தைமயிெனன வவ")ன� ன�தி�வர. 

    கா&டவ� 	லகள3த 

 

சீதர� �றெளன வள"3த� ட;ட3 

     திற3�ேம1 ேபாகிெய&,� 

திைச)&ட Dகி)த. வாயி.வழி யி#8ட"க� 

    ெசலவாட க�திய�ற 

 

Eதர�� ைரசிகாி ேயா�மள ைக�தைலவி 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள 

Eரணா ன3தA# வா23தAைம ய�பிைக 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள.   (5) 

 

)�ளா"3த தா&பவள வ�ேபா# க�தவி8 

    )தி"8ைவந றா��'�� 

ெமா2�தளி )ழகெந& ேடடவி�� �3தவள 

    )�டக�த வி8)ைற> 

 

க�ளா"3த E�ழ1 றி#மகB� ெவ�ணைக� 

    கைலமகB Kச5#பா1 

கவினநி� றணிவட ைகெதா&ட ைச*பவவ" 

    கவி�ேமனி ெம2ய'ய"த 

 

)�ளா"3த வ�ைமநி� றி#ேமனி கா�றபா 
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    ெசாளியினனி K�கி>லவா 

ெதாளி#நி� சாVப )1றவ"நி க"*பவய 

    !"திநிக" த#மராள* 

 

��ளா"3த மல"வாவி 8லAமள ைக�தைலவி 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள 

Eரணா ன3தA# வா23தAைம ய�பிைக 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள.   (6) 

 

ெசயைலய3 த#நீ> ைத3தா, ேதா	மல" 

    ெசறிதர*E� �தி"��4 

ெசயெல�பி ரா&'நி� றி#)ைல8 ர3தபா. 

    ெச�ெபா�வ� ள�தி!&ட� 

 

கயைலெவ� றி,கணா" ம#Aச� ைபயி�வ3த 

    கAணிய"�ல� ெகா=3தி� 

கவி�ேமனி @	ற� க#திவா� தி#மட 

    கன.கரவி னி&டகயவ 

 

ாியைல)= �ெகா�ட க#)#& டமண"க 

    ளிைற4ச#க C��நிழ.ெச2 

ெத2�பழி கழியநி� ன'ய#: சைனயினி 

    திய1	த.க ,*பவறG� 

 

�யைல)' ெகா�டமணி மாடமிளி ரளைகமயி. 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள 

Eரணா ன3தA# வா23தAைம ய�பிைக 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள.   (7) 

 

வானக�'ெகாளர மாதெரதிாி#பா. 

    வயகநிைர நிைரநி�	த� 

மல"�ைகயி. ெவ�ணிற� கவாிக� 8ம3�மிளி" 

    வைளெயா5� திடவிர&ட. 

 

ேதனக ெகா�Bமல" ெகா�ட#: சைனெச2� 
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    ெச3நா�த =�பவா��தி: 

சி3தி�� ம�ப"க� பிற*பிற* ெபCKச. 

    ேச"3தா' யைலA1றதா 

 

லானக� ப3தவி"3 தா'�தி ைள�கநி� 

    னல"கைட� க&பிற3த 

வ#�ெவ� ளமி��*ெப #�ெக,� தா"��நிைர 

    யைலெயறித ேல2*பயா"���, 

 

ேபானக �ைறயாத ளி��மள ைக:ெச.வி 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள 

Eரணா ன3தA# வா23தAைம ய�பிைக 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள.   (8) 

 

மி�E�த ெச4சைடயி. ெவ�'வைல O1	ெப# 

    ெவ�ள48 ம3தணிமல" 

Dைரய' D1றி#3 த#B�வி மல*பிரா� 

    விழிகணி� றி#வழகிைன 

 

ம�E�த ��வி#3 தாெமா�, ெமா�,�, 

    மகி�த3� ேத�ெகறியநி� 

மல"க& கைட*பிற3 ெத=ம#& ெப#ெவ�ள 

    ம�Cம* ெப#மாCள� 

 

ெத�E�த E3தட நிர*பிய ைலDசி: 

    ெச=கைர >ைட*பவாணி 

தி#Lச. பாடவர மாத"ெகா� டாடவா� 

    ேறவ";� தாடெவாளிகா. 

 

ெபா�E�த ம	�திக ழளைகயம" ெப�ணரசி 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள 

Eரணா ன3தA# வா23தAைம ய�பிைக 

    ெபா�!ச லா'ய#ேள.   (9) 
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ஆேவ	 பரம�) 'ேய	 மைறN�ர 

     மல��தி# வ'>M�ப& 

டாைடதி க�த#சி	 ம#�G� பலAல 

     கைம3�மிளி" தி#Aதர)� 

 

பாேவ	 பரஞான K	ெபா1 கலச)� 

     பகரற�வள"�தகடக* 

பகய) நி�திலவ ட*ப8 கைழ>�ப. 

     பலLழிக� ,�லவ" 

 

நாேவ	 மகல: சக)மி னியெமாழி 

     நறL	�) த)��� 

னைக>ம ல"நயன)3 திலகMத Gக#ைண 

     ந�வதன மதி>நறவ* 

 

Eேவ	 �ழGமழ ெகா=கவள ைக:ெச.வி 

     ெபா�!ச லா'ய#ேள 

Eரணா ன3தA# வா23தAைம ய�பிைக 

     ெபா�!ச லா'ய#ேள.   (10) 

 

ெபா+4ச�ப#வ� !�றி�"ெபா+4ச�ப#வ� !�றி�"ெபா+4ச�ப#வ� !�றி�"ெபா+4ச�ப#வ� !�றி�"....    

உைமய�பிைகபி�ைள�தமி� !�றி�"உைமய�பிைகபி�ைள�தமி� !�றி�"உைமய�பிைகபி�ைள�தமி� !�றி�"உைமய�பிைகபி�ைள�தமி� !�றி�"....    


