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�வ� அ�மாைன�வ� அ�மாைன�வ� அ�மாைன�வ� அ�மாைன    

        ((((திெவ�கா� ஆ��க�வாமிக� ெதா���திெவ�கா� ஆ��க�வாமிக� ெதா���திெவ�கா� ஆ��க�வாமிக� ெதா���திெவ�கா� ஆ��க�வாமிக� ெதா���))))    

 

Source:Source:Source:Source:    

�வ� அ�மாைன. 

இஃ. தி�ெவ�கா� ஆ��க�வாமிகளா� பா�ைவயிட�ப�� 

தி�ெவா றி"� இாிச�ப�த$யா� %மார� 

பரசிராம�த$யார பர�பிரம�'திரா(ாசாைலயி  

பதி�பி*க�ப�ட. 

1869 ௵ 

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

கட+, ைண 

�வ� அ�மாைன�வ� அ�மாைன�வ� அ�மாைன�வ� அ�மாைன....    

 

./திவன012� ெபா�வ$�லா� பி,ைளயா�, 

த/தி�க3 %டவயி ற3 ச�பாணிய�மாேன, 

த/தி�க3 %டவயி ற3 ச�பாணியா மாகி�, 

இ/தவயி �* கிைரெய5ேக ய�மாேன 

இ3ெற3ேற 6சனிர*க7  றான�மாேன   (1) 

 

ெத,8தமி9 ெப�%/தி���ட' ெத�ெப�மா, 

உ,ளநிலெம� லா�2� டார�மாேன, 

உ,ளநிலெம�லா �2�டாரா மாகி� 

க,ளனிவென3� க��வெத3 ன�மாேன 

க�டாேராேபாாி  கதிெராளி'தா ல�மாேன   (2) 

 

திாிசிரமா.ரவிச3 ெச�<மக� கா=ேவட�, 

தாி'ம�'வ' தி3றாயானா ர�மாேன 

தாி'ம�'வ' தி3றாயானா ராமாகி� 

ம�'ெத�ெண=> சி*க3றி மணமிவ�*ேக த�மாேன, 

ம��வா� 1ழ$�*க மணமாிேதா வ�மாேன   (3) 
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ச/தத�� @ேபா �0 ைசவேசாணா சலனா�, 

க/தன மாமித3ைன* ைகபி<'தா ர�மாேன, 

க/தன மாமித3ைன* ைகபி<'த ராமாகி�, 

இ/த+ல க'தினி  ேக %ேமா வ�மாேன 

ஏ %ெம3ேற ைகயி3 ம2ேவ/தின� காண�மாேன   (4) 

 

விாி/த .க9., ளி�*%� ேவB�வ யி'தியனா�, 

பாி/விைன தீ�*%/ ெத=வ� ப�<த� காண�மாேன 

பாி/விைன தீ�*%/ெத=வ� ப�<தேர யாமாகி� 

ம�/த விைல ைக*D$ வா5% வேராவ�மாேன 

வாயி� ம�ேபா�� வா5%வ�கா ண�மாேன   (5) 

 

.,ளி�*%� ேவB�� .�ணியனா� ெப ற�'� 

பி,ைளதன* கி/திரனா� ெப�ெகா �'தார�மாேன 

பி,ைளதன* கி/திரனா� ெப�ெகா�' தாராமாகி�, 

வ,ளிதைன* ெகா,ள வழ*%�ேடா வ�மாேன 

வ,ளிய�ைம ய�மா3 மகள�ேலா வ�மாேன.   (6) 

 

ம��பா�� @0ேசாைல மைலவாழ ர5ேகச� 

தி��பா  கட7ைடய ெச�வ�கா ண�மாேன 

தி��பா  கட7ைடய ெச�வேர ேயாமாகி�, 

ஏ பா %� ெப�ெகா��ப ேத>சலேவா வ�மாேன 

எ3றலேவா ம�ைணF� <�/தன�கா ண�மாேன   (7) 

 

�ச3 பசிவாகி ேயமனிள5 க3றாகி 

G�.க ழாHாி3 Gதிவ/தா ர�மாேன 

வி�.க ழாHாி3 விதிவ/தா ராமாகி� 

. ………………………………………….. 

…………………………………………..   (8) 

 

ஆ��க மாறாறா யாகெம�லா� ேவறாறா= 

G�ைடய ச��கவ� ேவதா/தி ய�மாேன 
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G�ைடய ச��கவ�ேவதா/தி யாமாகி� 

மா�ைடய ேவடவ,ளி ம�+வெத3 ன�மாேன 

ம�ெவ3ேற சிவமைலயி3 ம�வினா ர�மாேன   (9) 

 

மாலறியா* க,ளனிவ3 வ/ம3றி ேல.%/ 

ேகால�ட னாெட�'* ெகா�ெடாளி' தார�மாேன 

ேகால�ட னாெட�'* ெகா� ெடளி/தா ராமாகி� 

காறைலகேடா ெல7�.க�ட �ேடா வ�மாேன 

க�டலேவா வி�கழி% கா'தி�டத�மாேன   (10) 

 

ெத�<ைர 19தி�ைல> சிவகாமி தாயா�*% 

க�டெம� லாஞான* க��.கா ண�மாேன 

க�டெம� லாஞான* க��.கா ணாமாகி� 

அ�ட�பிரா னாைலதைன யா�டாேரா வ�மாேன ஆ<�.$ "ரம�/த ன�கா 

ண�மாேன   (11) 

 

ம5ைகF ைமபாக� வ2J� விைடநாத� 

தி5க8 ட3க5ைக தின0�ம/ தார�மாேன 

தி5க8ட3 க5ைகதின0 �ம/தா ராமாகி� 

அ5கெம� லா5%ளி�>சி யாகாேதா வ�மாேன, 

ஆெம3ேற யாைனFாி' தணி/தன�கா ண�மாேன   (12) 

 

வ றாத ைவைகயி7� வா,விைசய3 ற3ைகயி7� 

ப றாம ல3னர< ப�டன�கா ண�மாேன 

ப றாம ல3னர< ப�டனேர யாமாகி� 

ெச றா� .ரெமாி'த ேசவகேம ன�மாேன 

ேசவக'ைத ேக�க> சிாி�பலேவா வ�மாேன   (13) 

 

ஆதாரமா5 %ட/ைத யான%�ப நாயகனா� 

ேகாதா�ம3 மதைன*ெகா� ெடாி'தா ர�மாேன 

ேகாதா�ம3 மதைன*ெகா� ெடாி'தாரா மாகி� 

மாதாபிதா* க,பழி வா5%வேரா வ�மாேன 

வா5%�3ேன வா=தனிேல ம�வி2/த த�மாேன.   (14) 
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ெத %�க மாயி�*%/ தி�ைல>சி  ற�பலவ� 

ந .விேய 2*%க/த நாயக�கா ண�மாேன 

ந .விேய 2*%க/த நாயகேர யாமாகி� 

அ பவிைட� ெப�ைண யைணவெத3 ன�மாேன 

அைண/த� ேலா+�வ மானகா ண�மாேன.   (15) 

 

விாி'தச ைட�<யா� ேமைல>சி த�பரனா� 

வ�'த�ட3 றம*ெகா�கா� வாத5கர ண�மாேன 

வ�'த�ட3 றம*ெகா� கா�வாதேம யாமாகி� 

ெட�'தகட ன0ைசF�� பிைழ'தேரா வ�மாேன 

பிைழ'தலேவா நடமாட� .ற�ப�டா ர�மாேன.   (16) 

 

பா�ைட� பி<'� பயனறிய மா�டாசா�, 

ஏ�ைட� ப<'ேதாதி ெய=தின�கா ண�மாேன, 

ஏ�ைட� ப<'ேதாதி ெய=தினேர யாமாகி�, 

பா�<3 விதியி3 பயனறியா ர�மாேன 

பயனறியா வாசிய3ேறா ப�டன�கா ண�மாேன   (17) 

 

ெப றபி,ைள ேபரறி/ ேபாி�ட ைழயாம3 

ம �ெமா� ேபைரவ%' தைழ'தா ர�மேன 

ம �ெமா� ேபைரவ%' தைழ'தா ராமாகி� 

ெப றத க�பன றியா ர�மாேன 

ேபரறியவா ய3ேறாேபா= மா�டா ர�மாேன   (18) 

 

ெத�<ைர 19தி�ைல> சிவகாமி �/தாிய,, 

ம�டல மீேர2*% மாத�கா ண�மாேன 

ம�டல மீேர2*% மாதாேவ யாமாகி� 

த�<ைக ேயற>சில� கடா5%வ ெத3ன�மாேன 

தா5%வ ேம�வ/ த�ம/தா ன�மாேன   (19) 

 

க�லா$3 கீழி�*%5 காளKதிாி யா�தம*%� 

ெபா�லா> சில/திெயா3� ெபா�/தின ெத3ன�மாேன 

ெபா�லா> சில/திெயா3� ெபா�/தினேர யாமாகி� 
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வ�லாெனா� பணி*க3 வ/த�ேடா வ�மாேன, 

வ/த3ேறா ேவட3வர� ெப றா ன�மாேன.   (20) 

க�டவ�*% �'திெகா �*%5 கணபதி*% 

ம�டல'ைத F�டெதா� மாமL�ேடா வ�மாேன, 

ம�டல'ைத F�டெதா� மாமL�ேட யாமாகி�, 

ெகா�<�*க� ெப�ைண* ெகா��ப�கேளா வ�மாேன, 

ெகா�பL*%� ெப�ைண* ெகா��பாேர ய�மாேன.   (21) 

 

மா�<  பவனிவ� மைர*% நாயகனா� 

கா�<�வி றெகா<'த காரண�கா ண�மாேன 

கா�<�வி றெகா<'த காரண�கா ணாமாகி�, 

D�<யைத* க�ட*ெகா <F�ேடா வ�மாேன 

Dடாேதா பாச5 %<யி�/தா ர�மாேன   (22) 

 

பாாி .க9 பைட'த பாரமைல> சிைலயா3 

வாாிந0ைச F�டமத ம'த3கா ண�மாேன 

வாாிந0ைச F�டமத ம'தேன யாமாகி�, 

Dறாிய ந0�தா3 ெகா�லாேதா வ�மாேன, 

ெகா�7ேமா மா றறி/ ெகா�ட*கா ல�மாேன.   (23) 

 

தி5கடைன �<'த சி5க.ாி 6>�ரனா�, 

5கேவைள* க��ைப> ��டன�கா ண�மாேன 

5கேவைள* க��ைப> ��டனேர யாமாகி� 

அ5கெம�லா நீலவ3ன மானெத3ேனா வ�மாேன, 

ஆகாேதாவா லமட�/ நி3றா ல�மாேன   (24) 

 

ேதனம�0 ேசாைல'தி� வர5க' ேத�ெப�மா,, 

ஆனவ�தா னா�ெப� ண$யின�கா ண�மாேன 

ஆனவ�தா னா�ெப� ண$யின ேரயாமாகி� 

ஜானகிைய* ெகா,8வேரா தாரமா ய�மாேன 

தாரமா=* ெகா�ட+0 சாப'தா ல�மாேன   (25) 
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தி�*கிள� விரா$மைல> ெசNெவல ேராதிைவ'த 

%�*%டைல தனிேல %�<ன�கா ண�மாேன, 

%�*கடைல தனிேல %�<னேர யாமாகி� 

ெப�*கவி வ�*%�ெப� ைமF�ேடா வ�மாேன, 

ெம�ைமயி7 ேமலான ெப�மா,கா ண�மாேன   (26) 

 

எ�'த .கழர5க ேர2ல%/ தானறிய�, 

ப�'தி�/த நாக�பட ெம�'த த�மாேன, 

ப�'தி�/த நாக�பட ெம�'த தாமாகி�, 

அ�'நி3ற க�டைன*க� ட0சாேதா வ�மாேன, 

அ0�தைல* ெகா�டலேவா வம�/தி�/த த�மாேன   (27) 

 

அ'தி.ர ெமாி'த வால5கா� ட�ப�*% 

ெந றி*க� ெணா3� ெந��.*கா ண�மாேன, 

ெந றி*க� ெணா3� ெந��.*கா ணாமாகி�, 

ப றி>ச ைடயி  படராேதா வ�மாேன 

பட�ெம3ேற க5ைகபதி வி�/தா ள�மாேன.   (28) 

 

ேதச'* ெகா�பாக> சித�பர'' ெத காக, 

வாச'* ேக றதல மாய.ர ம�மாேன 

வாச'* ேக றதல மாய.ர மாமாகி� 

காசி*%� ேபானபல3 காOேமா வ�மாேன, 

காேவாி* கைரக�டா  காO5கா ண�மாேன.   (29) 

 

ெப�5கவாய' ைறF� ெப�மயி70 ெச3மயி7� 

��5ைகயி ேலய'தி� ைள'தகா ண�மாேன, 

��5ைகயி ேலய'தி� ைள'தகா ணாமாகி�, 

ப�5காயா=* கா='�. றி�பாேரா க�மேன, 

பறி'தலேவா ெகா�ெபா<'� ப�Oகிறா ர�மாேன.  (30) 
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ேகாணாாிைள �ைலயா� ேகாைதயிட� பாகைர 

ேசணாட� ேபா �/ திாிபாக�கா ண�மாேன, 

ேசணாட� ேபா �/ திாிபாகேர யாமாகி�, 

ஏனாதி ம�பிரம  ெக��வேரா வ�மாேன 

இைடமதி5%5 %ைகமதி*% ெம��வேரா ய�மாேன   (31) 

 

ந�ணியசீ�� @ண7ட ன�டா ேறா ராவ�*%*, 

க�ணி7�வா யி7ெந��.* ைகயி7��ேடா வ�மாேன 

க�ணி7வா யி7ெந��.* ைகயி7��ேட யாமாகி� 

எ�ணாிய தி�ேமனி ெயாி+�ேட ய�மாேன, 

எாி/தலேவா ந�டா றி $�*கி3றா ர�மாேன.   (32) 

 

நா�சாிசி ற/தச�.நா த கி�� பிட'தி� 

ஓ��சல� ெப�கி"  ெற�'த த�மாேன, 

ஓ�0சல� ெப�கி"  ெற�'த தாமாகி�, 

சா�0சி ல/திெயா3� தாL�ேடா வ�மாேன, 

நீல'திெலா �சில/தி தாL�ேடா ய�மாேன.   (33) 

 

�'த3 .ற�ட3 �வாமிவ< ேவல3 

எ'த3 %ல'தி  கி�ள3கா ண�மாேன 

எ'த3 %ல'தி  கி�ளேன யாமாகி� 

ம'த3 கிழ5%ெக�ல வ�லவேனா வ�மாேன 

வ,ளி* ெகா<*% ம"ர3கா ண�மாேன   (34) 

 

ெச�வ'தி ேலபிற/ தி�*கைட" ராைனந�பி, 

வி�வெம�' ேத'த % விைனவ�ேமா வ�மாேன, 

வி�வெம�' ேத'த % விைனவ�ேம யாமாகி�, 

வி�வவி�*க ெம�லா� G�ேபாேமா ய�மாேன, 

G�ேபாகா ேதமைனேய விழ+ைத'தா ர�மாேன   (35) 
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ேவதெம�' விள5% கி3றெம=� ெபா�ளி3, 

பாதமி�* %�பாி சறியா ர�மாேன 

பாதமி�* %�பாி சறியா ராமாகி� 

காதவழி ேயா<*க ல5%வெத3 ன�மாேன, 

கல5காம ெலN+யி�5 க�ட�ேடா வ�மாேன   (36) 

 

ஆதிதனில தியறி/ ைர*கமா� டாதா� 

ேசாதிெயா ளிவதைன> ெசா�7வேரா வ�மாேன, 

ேசாதிெய ளிவதைன> ெசா�7வேர யாமாகி� 

வாதிதன* %,ளாகி வ�/வெத3 ன�மாேன 

வ�/தா ேராமாைய மய*க'தா ல�மாேன.   (37) 

 

சி'தச3 ற3ைன' தி�வா=ெம=' ேதசிகைன 

உ றெபா �ட3ைன F�டறியா ர�மாேன. 

உ றெபா �ட3ைன F�டறியா ராமாகி� 

அ/தனி வனிடமா யா�வேனா வ�மாேன 

ஆடாேனா த3ெறாழி$ ல�வ3கா ண�மாேன   (38) 

 

எ�ெட2' ைமெச2/ ேமகெமL ேமா..2�.�, 

ெகா�ெட2' ைதகா��/ ைரயறியா ர�மாேன, 

ெகா�ெட2' ைதகா��/ ைறயறியா ராமாகி� 

��ட�� கா<ெத3� ெசா�7வேரா வ�மாேன, 

ெசா�7வா� %�வின� ெடா/தி�பா ய�மாேன   (39) 

 

சாதி%ல ெமா3றாக' த�*கமி�� ேபைதய�க,, 

சாதி%ல மி3னெத3� தாமறியா ர�மாேன 

சாதி%ல மி3னெத3� தாமறிவா ராமாகி� 

ஆதிய/த நாத மறிவாேரா வ�மாேன 

அறியாத வாசியேத யாOவ5கா ண�மாேன.   (40) 

 

சா'திர5 க,க �/ தைனயறிய மா�டாதா� 

ேவ�'ற* க�வ/த விதமறியா ர�மாேன 
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ேவ�'ற* க�வ/த விதமறிவா ராமாகி�, 

1'திர'தி  1�ச�ைன ெசா�7வேரா வ�மாேன 

ெசா�லா� %�வின� ெடா/தி�பா ர�மாேன   (41) 

 

%�ைவ யறியா� %�வின� டாமறியா� 

தி�ைவ ெய�'த திறமறியா ர�மாேன 

தி�ைவ ெய�'த திறமறிவா ராமாகி�, 

ம�ேபா ெகா��வ/த வைகயறியா ர�மாேன, 

வைகயறி யாவாசிய3 ேறாமாையகா ண�மாேன   (42) 

 

ச/திரைன 1ாியைன' தாமறிய மா�டாதா� 

அ/தர'ைத� பா�'�பா�' தைலவெத3 ன�மாேன, 

அ/தர'ைத� பா�'�பா�' தைலவேர யாமாகி�, 

ச/திரேனா ெடா3�0 சாியாகா ர�மாேன, 

சாியாவ� சகல%ண/ தாம�'தா ர�மாேன   (43) 

 

G�க�< Gெட�' G<ழ/ ேபாவா�க,, 

பா�ப��� ெப ற பதியறியா ர�மாேன 

பா�ப��� ெப ற பதியறிவா ராமாகி�, 

D�வி��� பாF5% றி�பறியா ர�மாேன, 

%றி�பறியா மானிட�க, %�ட�கா ண�மாேன   (44) 

 

எ�ைலய  றெதா3ேற யி�*%மிட மறியா� 

க�ைலF� வா*%வி'* ைகெதா2தா ர�மாேன, 

க�ைலய� வா*%வி'* ைகெதா2தா ராமாகி�, 

ெசா�7*ேக யி5கிதமா=> ெசா�7ேமா வ�மாேன, 

ெசா�லாேதா த3மன ெசா�$�5கா ண�மாேன,   (45) 

 

பி3னாைச ெகா�� பித �கி3ற ேபைதய�க,, 

த3னாைச நி3ற தலமறியா ர�மாேன 

த3னாைச நி3ற தலமறியா ராமாகி� 
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ப3L� ெபா�ளறி/ ப �வேரா வ�மாேன 

ப �வா ர/த�பதி யறி/தா ர�மாேன.   (46) 

 

த�ப�ட ேமள/த வி3�ரச ெம*காள� 

ெதா�பி�ட ச'த/ெதா னியறியா ர�மாேன 

ெதா�பி�ட ச'த/ெதா னியறிவா ராமாகி� 

%�பி�� நி3� %ைழவெத3 ன�மாேன. 

%ைழவாெரா �வைனேய Dடெவா�ணா ர�மாேன.   (47) 

 

அ3ைன� ற� ெப��பி,ைள யாைசெய3L மி�ெபா�ைள, 

இ3னநிற மி3ன%ண ெம3றறிவா ராமாகி�, 

த3L�வ5 க�டநிற0 சா �வேரா வ�மாேன, 

சா �வா� ச %�ைவ> சா�/த*கா ல�மாேன.   (48) 

 

சி'திர'ைத� ேபா7�ைவ> ேச�'ெத�' ைவ'தா7�, 

உ'தர'* %'தர ேமா5%ேமா வ�மாேன, 

உ'தர'* %'தரேமா5%ேம யாமாகி�, 

ம �ெமா� Hப�வழ5 %வெத3 ன�மாேன, 

வழ5%வேரா மாவ<யி� வா9/தி�/தா ர�மாேன.   (49) 

 

உ>சிமதி ையFெயா ழி/ேத3 ப�7லகி� 

உ>சிமதி ையFயா ாியா ர�மாேன 

உ>சிமதி ையFயா ாியா ராமாகி� 

இ>சிமதி ையF� ணாேரா வ�மாேன 

உ�ணாேர உ�ெபா�ைள F�டவ�கா ண�மாேன   (50) 

 

நாமமி� வா�ந� ேவந� வி�வா� 

நாமமி�* %ந� வறியா ர�மாேன 

நாமமி�* %ந� வறியா ராமாகி� 

காமைனF5 காலைனF5 க��வேரா வ�மாேன 

க�டாேர ேம$�'தி* ெகா�டா*கா ல�மாேன   (51) 

 



12 

 

ம/திர'ைத* க �மதி மய5%� ேபைதய�க,, 

ம/திர'தி3 வி'வைக யறியா ர�மாேன 

ம/திர'தி3 வி'வைக யறியா ராமாகி�, 

அ/தாததிL� ெபா�ைள யறி%வேரா வ�மாேன 

அறியாேரா த5களறி வினா ல�மாேன   (52) 

 

ெப�ணறி/ மாணறி/� ேப��ெபா �ளறி/�, 

க�ணறி/ வாழ* கண*கறியா ர�மாேன, 

க�ணறி/� வாழ* கண*கறிவா ராமாகி�, 

ெப�ணிெத3� மாணிெத3�� ேப�வெத3 ன�மாேன, 

ேப��ெபா �ளறி'தா� ேபசா�கா ண�மாேன.   (53) 

எ�ெட2'ேத Gடாயி ைச/தந� வைணைய� 

ப���வி� பா�*க� பாிசறியா ர�மாேன 

ப���வி� பா�*க� பாிசறியா ராமாகி� 

எ�ெட2' ைத63ற வியலறியா ர�மாேன 

இயலறியா வாசிய3ேறா ெவ=வ ம�மாேன   (54) 

 

சி'தா/த/ த3ைன' ெதளியவறி யாதா� 

ெப றதி� நாம� ேப�வேரா வ�மாேன 

ெப றதி� நாம� ேப�வேர யாமாகி� 

வி'தான வி'ைத விள�.வேரா வ�மாேன 

விள�.வா� ெம=�ெபா�ைள ேமவினா ல�மாேன   (55) 

 

ஐ�ப'ேதார* கர'ைத யாரா=/ தறியாதா� 

க�ப'ெதாழி ற3ைன* க�டறி ர�மாேன 

க�ப'ெதாழி ற3ைன* க�டறியா ராமாகி� 

ெச�ெபா  ப/ைதயிவ� ேச�வேரா வ�மாேன 

ேச�/தி� நாம0 ெச�.வேர ய�மாேன   (56) 

 

ஆ�பதி ையயறி/ ைர*க மா�டாதா� 

D��ெபா �ளறி/ D�வேரா வ�மாேன. 

D��ெபா �ளறி/ D�வேர யாமாகி� 

Gடறி/ ெகா�� விள�.வேரா வ�மாேன 
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விள�பாத ேபைதய�*% ெம=வ�ேமா வ�மாேன   (57) 

 

ச/திரைன* காணாேத தய5%கி3ற ேபைதய�க,, 

அ/திபக லானேவ யா=/தறியா ர�மாேன, 

அ/திபக லானேவ யா=/தறிவா ராமாகி�, 

ம/திர'ைத* காணாேத மய5%வெத3 ன�மாேன 

மய5%வ தா3சி3ன மாையயா ல�மாேன   (58) 

 

அ�ளறி/ ேச�*க வறியாத ேபைதய�க, 

ெபா�ளறி/ ேச�*க� ெபா�வேரா வ�மாேன, 

ெபா�ளறி/ ேச�*க� ெபா�வேர யாமாகி�, 

இ�டைனேய நீ*கி யி��பாேரா வ�மாேன, 

இ��பார Lதின� ெம5ெக5% ம�மாேன   (59) 

 

வாசி*%, ளாகிமய5 %கி3ற ேபைதய�க, 

ராசிதைன* க�டவைக யறியா ர�மாேன 

ராசிதைன* க�டவைக யறியா ராமாகி� 

ேதசிகைன* க�� ெதாிசியா ர�மாேன 

ெதாிசி�பா� சி'த� சிவப'த ர�மாேன.   (60) 

 

தாையயறி யாதா�தக� பைனF/ தாமறியா�* 

தாயி�/த வ'தல�/ தாமறியா ர�மாேன 

தாயி�/த வ'தல�/ தாமறிவா ராமாகி� 

காய��வா னைத*க� டறியா ர�மாேன 

காமைனF5 காலைனF5 கண*கறியா ர�மாேன   (61) 

 

ஒ�*க மறிய� ண�+நிைன வறியா� 

ப�*ைகயிேல நி'திைரைய� பா�'ற5கா ர�மாேன 

ப�*ைகயிேல நி'திைரைய� பா�'ற5கா ராமாகி�, 

எ�'ைர'த சா'திர5க ளிற/தனகா ண�மாேன, 

இற/ பிற�பன+ மி�விைனகா ண�மாேன   (62) 
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த3G�/ த3�த7/ தாமறி/ வாழாம� 

பி3G�� பி3�த7� ேபOவ�கா ண�மாேன 

பி3G�� பி3�த7� ேபOவேர யாமாகி� 

த3G�/ த3�த7/ தாமறி/தா ர�மாேன 

தாமறி/தா� G�க�ட' தலமறியா ர�மாேன   (63) 

 

த3மமறி யா�தவ'தி நிைலய றியா� 

இ�ைமயிேல ேமா�சகதி ெய=வேரா வ�மாேன 

இ�ைமயிேல ேமா�சகதி ெய=வேர யாமாகி�, 

த3மமறியா ம றவி�ப ெத3ன வ�மாேன   (64) 

 

உ,ள'தி L,ேளெயா ளி'தி�*% �'தமைன*, 

க,ள'தி �*க�'* கா�பேரா வ�மாேன, 

க,ள'தி �*க�'* கா�பேர யாமாகி� 

த,ள�படா ெத3றவிைன த,8வேரா வ�மாேன, 

த,8வரா தாமி�*%/ தலமறியா ர�மாேன   (65) 

 

கைடயறி/ வி கண* கறியா �ட�கடா� 

எைடயறி/ வாணிப'ைத ெய=வேரா வ�மாேன, 

எைடயறி/ வாணிப'ைத ெய=வேர யாமாகி�, 

கைடயறி/ ……………ைக* க��வேரா வ�மாேன, 

க�டறியா வாசிய3ேறா கல5%வ ம�மாேன   (66) 

 

தி�ைலயறி யா�சிவ த'ைத' தாமறியா�, 

எ�ைலயி� லா�ேபெராளியி ென=வேரா வ�மாேன 

…………………………………………………………..   (67) 

 

ெவ�ணீறி� வா�வி2 வா�வித� விதமா= 

ெவ�ணீ� @'தவித மறியா ர�மாேன 

ெவ�ணீ� @'தவித மறிவா ராமாகி� 

ம�ணீறி �*%�வைக யறியா ர�மாேன 

வைகயறிய வாசிய�ேலா மய5%வ ம�மாேன   (68) 
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த/ைத*% �3பிற/ தக�பL*%� ேபாதக'ைத, 

அ/த�த றா3கட/ேத யறிவி'தா ர�மாேன, 

அ/த�த றா3கட/ேத யறிபி'தாமா ராமாகி�, 

த/ைதயிட மாகவ�ேலா தாமி�/தா ர�மாேன, 

தாமி�/ ம�ெபா�ைள' தாமறியா ர�மாேன   (69) 

 

பிற/த+டைல வி��� பிற�ேபான சீவைன'தா3, 

உற5%ெத3� ெசா�ல+ற*க ��ேடா வ�மாேன, 

உற5%ெத3� ெசா�ல +ற*க��ேட யாமாகி�, 

உற*க� ம ேற ேயா�கா ண�மாேன. 

ஓ�கி3ற சீவL*ேக Fண�வ�வா ர�மாேன   (70) 

 

க�டாணி �'*க ய க�ணி ப5கி7ைற, 

அ�டாைல> ெசா*க�* ேகயா�சிர ச�மாேன 

அ�டாைல> ெசா*க�* ேகயா�சிர சாமாகி� 

எ�டாத ெவ,ளமி 2*%ேமா வ�மாேன 

இ2*%� ெப�கைரயி $��பவைர ய�மாேன   (71) 

 

ஆய3 கைடகட*க வ�பல� மாயி�*க 

மாயமாயா ெட�'த மகேதவ ர�மாேன 

மாயமாயா ெட�'த மகேதவ ராமாகி� 

ஆயL0 ச ேறயறி வாேரா வ�மாேன 

அறி/த�ேலா நி'திைர*க� ணானா�கா ண�மாேன.   (72) 

 

% றமி�லா> ச5கரனா� ேகாயி7*%, ேளயி�வ�, 

. �ம� ைணயள/ ெபா�,பறி'தா ர�மாேன, 

. �ம� ைணயள/ ெபா�,பறி'தா ராமாகி�, 

த'தம� மீதி றா னி�ைலேய வ�மாேன, 

இ�ைலெய3 றேப�*கீச னி�ைலகா ண�மாேன   (73) 
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ெபா=F5 கள+� .ைலF/ தவிராதா� 

ெபா=F5 கள+� .ைலதவி�'தா ர�மாேன 

ெபா=F5 கள+� .ைலதவி�'தா ராமாகி� 

ெம=ெய3 ெற�''ைண ேம+வேரா வ�மாேன, 

ேம+வேரா நி3றநிைல ேமவினா ல�மாேன   (74) 

 

ேநர0 சி�*% நிைலயறிய மா�டாதா� 

பார0 சி�*%� பதியறியா ர�மாேன 

பார0 சி�*%� பதியறியா ராமாகி� 

Gர0 சி�' வின+வேரா வ�மாேன 

விைரயா லS@தி வித'தினா ல�மாேன   (75) 

 

ஆ5கார ம>சமக' தறியா�ட� க�ெம= 

நீ5காதி �*%நிைல யறியா ர�மாேன 

நீ5காதி �*%நிைல யறிவா ராமாகி�, 

ேபா5கால மானெபா �ளறியா ர�மாேன, 

ெபா�ளறி யா�ெபா=* %�ளேவ ேபா �வெத3 ன�மாேன   (76) 

 

இடமறி/ ெகா�ேட யி�*கறியா� ேபைதய�க, 

சடமறி/ வாழ' தடமறியா ர�மாேன, 

சடமறி/ வாழ' தடமறியா ராமாகி� 

சட/தனிேல ச %�ைவ' தாமறியா ர�மாேன, 

தாமறியா' தைலவைனF/ தானறி/தா ர�மாேன   (77) 

 

ச %�வி னாசன'தி  சாியாகேவ யி�/ 

த�*கமி� �ட�*%' தவ�வ�ேமா வ�மாேன, 

த�*கமி� �ட�*%' தவ�வ�ேம யாமாகி�, 

இ�.வியி ேலநரக ெம=வெத3 ன�மாேன, 

ஏ2நரகி3 கீேழயி�/ தன�கா ண�மாேன   (78) 

 

அ/த�ப�� ெபா கிாிவா ழாதிச'தி நாதரவ� 

வ/த.$' ேதா7ாி*க வ�லா ர�மாேன 
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வ/த.$' ேதா7ாி*க வ�லா ளாராகி� 

இ/தமைல ேம$�� பெத3 ன�மாேன 

இ�/தா� மைலய3மக ளி3ப'தா ல�மாேன   (79) 

 

  (சில ெச=F�க, �2ைமயாக இ�ைல) 

 

�வ� அ�மாைன ��றி���வ� அ�மாைன ��றி���வ� அ�மாைன ��றி���வ� அ�மாைன ��றி��    

--------------------------------------------xxxxxxxxxxxx--------------------------------    


