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சீரா�)த ெச�வ� தி�மா*� நா�+க�� 

ஏரா�)த வான� திைமேயா�� - சா�வாிதா- 

ஆறா/% க0பா� அகிலா�ட காரணமா- 

ேவறாகா நி�த வி10ெபா�ளா-0 - ேப/த3� 

4�தபாி 5ரணமா-� 6ெவளியி� ச�தாகி�   (5) 

 

சி�தாகி யான)த� ேதனாகி - வி�தகமா- 

நீ%கமற ெவ78� நிைற)த ஒ�நிமல� 

ஆ%8+ல ெக�லா� அகமகிழ - ேநா%கமிக 

உ�ற பத<ச�=� ஓ78!�% கா�+னி=� 

ப�/) தவ�தி� பய�கர - ேநா%கிேய   (10) 

 

ஆதி மைற=� அ�ளா கமவிதி=� 

ஓ? !ராண 3பநிடத - ேபாதெமலா� 

சா�/� பரம ரகசிய+� த�?வ7க' 

ேபா�/ மிதய !ரமாகி - ஏ�ற+/� 

ஞால� தல7க' அைன�தி�8� நாயகமா   (15) 

 

Aல� தலமாகி +�விள7கி% - ேகால+ட� 

ம��தி�� சி�ற� பல�தாிய ம)திர7க' 

?��மணி0 Bட�தி� ேதா�றிமிக - இ�ன�ேள 

ெச-=7 க�ைண� தி�ேமனி தா� ெகா�C 

ெம-ெயாளிேச ேரா7கார ேம3ெமா� - ?-யதி�   (20) 

 

வாசி யைமய ம�ளா� +யலக�ேம� 
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ஆசி� திேராத ம�'மகர� - ேத4றவ) 

த7கைமய ஊ�றிேய அ<சில�! ெகா<சியிC� 

ெச7கமல ம�ன தி�வE=�-!7கவ�க' 

ஆரா-) ?வமி%க ெவா�ணா அழகிய�ற   (25) 

 

சீ�சத7ைக கா0! ெசறித�ைட- சா�)தெவா� 

நீC� அ�ேள நிைலெதாழிலா% ெகா�டய�மா� 

ேதட எC�தமல�� ேசவE=� - நாCெமழி� 

6ய இ�?ைடயி� 4�றி மE�?C�த 

ஆ= ெமா�!��ேதா லாைட=� - ஆயிைடயி�   (30) 

 

ெபா7கர3 த)த ெபா�வி� மணிவாிைச 

த78 மைரஞாF� சா�/மைற - அ7கமதி� 

+)திவ� +0ெபா�ளா +)G� கிட)தில78 

ம)தி நிற�தி னணிமா�!< - ச)த+ற� 

ெத'H� நவர� தினவைள= ேமாதிர+�   (35) 

 

உ'H� யகர� ?ட�றிகழ% - க'ளவிI5) 

தாமைர ேபா�சிவ)த த�ணா ரபயகர� 

ேசம+ற% கா%8) திற7காJட� - தாமEயா� 

K78< ச+சார ேவைல%8' KI)த�/ 

தா787 க�ைண தைழ�தினிய - பா78டேன   (40) 

 

ப�றி எC�?0 பழவிைனக' வா7கிமி8 

+�தி% கைர=தவ +�Kசி� - 4�/ மணி% 

க7கண+ ேமாதிர+7 கா�பா� மன7கவ�)? 

ெதா78 மபிநய�தி� L%8மமா- - அ7ங� 

வகர� மைற)த வEவா�ப� ேபா�/   (45) 

 

திக1� இட%கர+� ெச-ய -!க1ைடய 

பாணினி=< ெச)தமிIெசா� ப�ணவ�< ச�8�வா-0 

ேபF� ?Eயதி��?0 ேப�லைக- மாணேவ 

ஆ%8< சிகர� அம�ேம� வல%கர+� 

கா%8 +யி�%8% க�?4க� - ேநா%கிெயா�   (50) 
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ச7கார< ெச-=) தழ�ேச� நகர�தா� 

ம7காேம� வாம மணி%கர+�- க7கண+� 

அ%கமணி மாைல அவிெராளிெச- +�தார� 

த%கநவ ர�தின� தாIவட+� - மி%க 

வயிரமணி� ெதா7க� மகரக�E ேயாEனிய   (55) 

 

ெசN�தீ ேரகமணி� சீரழ8� - பயி*)த� 

ப�த ாிட�கைளவா� பா�!ைர=� ெவ�ணீ�ைற 

உ�6 ளண<ெச- ெதாளிமிளி�� - வி�தக0 ெபா� 

ேமனி யழ8� விாிகட�வா ய�ெற1)? 

வானவ�க ள<ச வ�விட�ைத� - தான+?   (60) 

 

ெச-?லைக% கா�த தியாக) தைன%காJC� 

ைமதிக17 ேகால மணிமிட/� - ெம-வண78� 

ஆராத அ�ப� அ+த ெமாழிேகJ8� 

ஏரா� ெசவிக ளிர�E*� - ேபரான 

சாம� பயி*) தனி0ெபா� 8�டல7க'   (65) 

 

தா+< சிறிேத தைக)தாட� - ேசம+ற� 

ெச�/ ெதா1மEயா� சி�த7 களிOர 

எ�/ வ)தீ ெர�� ெமழி�8றி0!� - ந�றைமய0 

ெபௗவ� ெத1+�தி� ப�சிறி? +�ேதா�ற% 

ெகாQைவ�ெசQ வாயி� 8மி�சிாி0!�-ெசQவியேதா�   (70) 

 

8�/த3� ப�ைச% ெகா1)ேத� 4ைவப�கா 

னி�றகளி வ�E னிக�விழிக'- ?�றவிைட 

நாC) ?ைல ேபா*� நாசி%8 ேம� வைள)? 

ஓC� !�வ +றநCவி�- OCமண% 

878ம�தி� ேம� A�/ ேகாடா மிளி�)?வள�   (75) 

 

த78) தி�நீ�/� தாரண+� - இ7கிதமா 

ேயா78 Rத�விழிேம ெலா�வயிர0 பJைடெயாளி 

தா787 க�ைண� தனி+க+� - நீ7கா 
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அ��பாச) தீ�%8 மபிநய7க H)?� 

ெப�7O�தி னி�ப0 ெப�%கா� - ெபா�)தேவ   (80) 

 

ஆ�%8 மரவ மாிய மணி=மிழ0 

5%8 மல�%ெகா�ைற ெபா�ெசாாிய0 - பா�%8மதி 

ஆர+? சி)த அைல!ன* +�திைர0ப� 

6�ைவ ெய�%கிற8 6ம�த< - ேச�)தில78 

மி�ேபா*< ெச-ய விாிசைட=� ேவாிமி8   (85) 

 

ெபா�ேச� மணியிதழி0 5)தா�� - ந�!கழி� 

ஓ78 மாிெயC�த உ�பவ7க ேடா/மிக 

ஆ7கார7 ெகா'H மமய�ேத - பா7காக� 

ச7காி�? ைவ8�ட< சா�வி� ?ல8யிைர0 

ப7கமற% கா%கி�ற ப�!ண��த- அ7ேகன�   (90) 

 

+�பாைர ஏ)?� +ைனம�0!7 O�மேவா 

ெட�! !ைன)த எழி�வட+� - +�ெபா�ய� 

ெச�ெபா� கமல� தி�மகH மி)திைர=� 

ைப�ெபா� கவாி பணி)திரJட - வ�ெபா� 

சத7ைக சில�ெபாC த�ைடய7 கா0!   (95) 

 

வித�பC ச)த மிழ�ற0 - பத)த� 

ெச7கமல ம�ன தி�வEக ேளாாிர�C� 

ெபா78மிள ஞாயி�ைற0 ேபா�விள7க�- த7க�தா� 

ஆன சாிைக அைம)தெச� பJடாைட 

தா�C�? நி�ற தனிவன0!� - வா�ேதா�/   (100) 

 

மி�னிைடயி� வ�ணமணி ேமகைல= +)தியி�ேம� 

ம��� பEேபா� மE0!கH� - உ�னாிதா� 

ஞான மயமாகி ந�F மி�ெகா7ைக 

ேமனில3 +�?விாிவட+� - ஆனவி�' 

மாயவிைன� ேச�றி� வ�)தா வைகெயC�?�   (105) 

 

6யவ�' நீராJE� 6-ைம ெபற� - தாயி�+� 
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ேபதி�? ந�ைம வள��?0 ெப�நல<ெச- 

ஆதி வல%கர�தி ல7க1நீ�0 - ேபாதல�� 

ஏ�திக1� ைப)?ைடயி� ேச��த இட%கர�தி� 

சீரா� நவர� தினவைள=� - நீ�த3   (110) 

 

ச78 மணி%க1�தி� சா�ம7 கலநாF� 

ெபா7ெகாளிேச� +�தான !�சிாி0!� - ?7க0 

ப4)தளி� ேமனி=� ப�மா, மணி�ேதாC 

இைச)த ெசவிக ளிர�C� - திைசவிள78 

ெபா�ம�ற ெம��ேமா� ெபா�றா மைரயதனி�   (115) 

 

உ�ன�ந� O�தா +/ேதைன - ம�னிேய 

உ�C மகி1� உய�வ�C ேபா�றில78 

க�க ளிர�E� க�ைண=� - த�!�வ 

வி��ைடயி� ைவ�த மிளி�87 8ம0ெபாJC� 

ந�லதி� நீ�றி� நளினெமாC - ெச�*�   (120) 

 

ெவயி�ம17க� ெச-=� மி8வயிர0 பJைட 

பயி*� Rத�4JE0 பா78� - அயேல 

மி�ன *ட�ேதா�/ ேமக�ைத0 ேபாலணிக' 

?��ெமழி� நீ�ட 4ாி8ழ*� - த�னEயா� 

ேவ�Cவன ெவ�லா� விதி�த�ளி நாJட�தா�   (125) 

 

மீ�Cலகி� வாரா வி1�ெச�வ� - ஈ�Cதவ 

ஆராத ஆைச=� ஆ�ற மகிI�சிெயாC 

ேபரழ8� நீ7கா0 ெப�மாJE - ஈேரI 

!வன7க' ெப�ற !தியளிள7 க�னி 

நவ+ைடய நி�தியக� யாணி - சிவகாம   (130) 

 

4)தாியா' காண� ?ல78< சதிலய�ேதா 

ட)தர ?)?பிக ளா�0பமி8 - ந)தி=ட� 

பா�க� ப�பி�7கி பாண�ய� மாகாள� 

ஆன இைச+ழ7க அ'Tறி - வானய�மா� 

இ)திர� ேமேனா�� எ�ணி� +னிேவா��   (135) 
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+)? மEயா� +�வண7க� - ச)தமைற 

அ�தைன%8� வி�தாக ஆரா-வா� த�ம�)தா- 

+�தியி*7 கிJடா +1வி�ப< - சி�தி%8� 

ெத-வ நட�!ாி=� ேதவா சித�பர�? 

ஐயாெபா� ன�பல�ெத� மார+ேத - உ-வ�H�   (140) 

 

அ0பா உன%ேக அைட%கலமா யா�வ+ட� 

ெச0!) தமிைழ� ெசவிமC�? - எ0ேபா?� 

சி�சைபைய% க�C� தி�வEேய சி)தி%8� 

அ�!ைடயா� OJட� தவ�நCவி� - ெபா�!றேவ 

வ)ெத�ைன யா�C மலவிைனக' மா�றி=/   (145) 

 

சி)ைத மகிழ� சிவமா%கி - அ)தமிலா 

இ�ப ெவளியி� இர�டறேவ நி�கல)? 

அ�பைம= +�தி ய�'.   (148) 

 

தி��சி�ற�பல�தி��சி�ற�பல�தி��சி�ற�பல�தி��சி�ற�பல�    


