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சீகாளதிகலபக.
ாளதிகலபக.
பாயிர

கட

வா

விநாயக
விநாயக தி.
தி.

கா!6, ேநாிைசெவ-பா.
நில பககா ளதிவைர நிதமல தாளி
கல பக!பா மாைல கமழ$-* ெசால பக
க(ச%தி யானெநறி கா வரமளி 5
ம(ச%தி யானைண யா .

(1)

---

* ெசா' அ பக -ெசா"ேனா க 4ளவ.
நேடச தி.
தி.

அ1சீ கழிெநல யாசிாியவித .
க:ைகநீ ர15 மா"4" கா.ம

6;ேச ேவணி

:கமா கா. கா$ <டம= மா"ைக கா!
ப:கிேலா மயிைல கா! பணி3 ெவ
ெபா:5சி சைப க ணித

6வி3: கா!

6ாிபிரா" றா. தி!பா .

(2)

சிவகாம!"தாியைம தி.
தி.
ேவ1.

த-ணா ந1%ளப தாம4ர காிமகி+ேசா
தாியி" 6ள

ப-ணா மைறபயி'ப- ணவ"பணி3 மணியணி!>பதிதா2 தாைய

வி-ணா% ேதவக5 தீதக1 நாதா%த
விமைல யான

ெத-ணா( சிவகாம <%திாியி னிைணமலதா
ெச"னி ேச!பா .

(3)

4

5க!பிரா" தி,

5றெவ- ெச%ைற.
நக!பிரா  5ள நய!ப வெமா

5க!பிரா" றா-4 ெகா-ைற( ச,ேம.

(4)

சர<வதி தி.

5றெவ-பா.
ெவ-டா மைர க- மிளிெவைள ேமனிந'லா
ட-டா மைரதா சர-.

(5)

சமயரசாாிய நா'வழி தி

அ1சீ கழி ெநல யாசிாிய விதம.
உ!பவள நிறதானா கினிைம3ற தி கைட கா!
6ைரதா ர"6

ெப!பவள த4ெதனேத வார:க .ைரெச2தா
பிற:5 ேம!

ெபா!பவள வா வி!ப ேமவி3ய தி!பா.!
6க"றா * ெம2$ச

தி பவள 41வாச க(ெசா ாிவகெபாறா
சிரேம ெகாவா .

--------

* ெம2 சதிஉ!ப வள

என!பிாி க.

க-ண!ப நாயனா தி.
இம.

திரம: கெசவிைய 5-டலமா ெகா-டபர"
றி$ெச வி க

டர 4=வல"பா ெமாழிய4த @ க4ட"

(6)

5

றைழய$ ேச!

பரம மைறபகெச
பாி  A

பவளவா2 விட க4த

வரம ெம2!ேப1 ெபறி.ெக- ண!பசரவண:கி வா+வா .

(7)

சிவேகாசாியா தி
ெகா$சக க;!பா

காசாியா க:கண ைக காளதி யரனா 5

@சாியா ந1மலெகா- ட$சிதி" 4= காட"
ேமசாியா ராமகதி" விதாெர" ேறாசிவ

ேகாசாியா ெரழிசரண ேகரகநக நித%ெதா=வா .

(8)

ந கீர தி.

ேநாிைசெவ-பா.
க-பா தகயிைல காளதி நாதத ேம'
ெவ-பாவ% தாதி விாிைரத - ெவா-பா
கலென") ந கீர மாதவவி% Bசீ
நலம"னி "னிடேவ ந"5.

(9)

ேச கிழா <வாமிக தி.

அ1சீ கழிெநல யாசிாிய வித ,
ஒ"ற ாியெலா;3 மைறெயா;3 மணெவா;3
4யதி' ைல!ெபா"

ம"றD$ சிதநட(ெச2 தெள மா" பத4ளாி
மனேத >!ப

நி" * றாதா ரரனயா 6ராணமிய றி!ேப1
நிலவ! ெபற

5"றD ெதா-டசீ பரவா சர-சிரேம
ெகா-. வா+வா .

--------

(10)
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* அ - ெசைவ
சிவ!பிரகாச ேவைலய கைண!பிரகாச தி.

இம.

ெபா:51ந லா க$ெசா Eயெச(ெசா' 5றி!6$ெசா'
6க"4$ ெசா'E%

த:கியப' பிரப%த( சாறி$சீ காளதி
தல6 ராண

ம:5ைரத சிவ!பிரகா சேதவ ேவைலய
ரவா2% ேதா:5

ந:கைண! பிரகாச ெர)(சிவஞா ன$ெச'வ
நறா ேபாறி.

(11)

ேவ-.ேகா

ேநாிைசெவ-பா
காளதி நாதா கல பக!பா மாைலநி">%

தாெளா திைச%றேவ சா1வதா - ேகாைள
திதி யணிெபற$சீ ெச2ேத1 ெகாவா2
5வ:க- . பவண: 5 .

(12)

அைவயட க .
க;வித .

சிபB' வ'Eந சிறாெச2 மபணி
அபமா

பணியெத" றவைற ெயவேரா

கபவ ரெபா. காண கா.த'

விபன 5ாியேதா விதிய தா5மா'.
ஆசிாிய வண க .

ேநாிைச ஆசிாிய!பா.
ெசாறவ மா-6 <கெமா. ம'க

(13)
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க1வ' Eந: கனி%ள ேம%

தணிைக ய பதி$ சரவண! ெபமாமணிய விவ மணிக%த சாமி!
பரமா சிாிய" பதமல

சிரமிைச$ G.% ெதளிற ெபாேட.
பாயிர $%றி%&.
$%றி%&.
------------

சீகாளதிகலபக - '(.
'(.
மய:கிைச ெகா$சக க;!பா.
நீ>த கா கட'G+ நிலலக ேமெத.!ப$
சீ>த மாமைறக சி%தித( ச;6ாிய!

ெபா"6ணெரா- மணிதிமா' 6கலய"ெவ ளாைனயின"
ெத"பாிதி தி:களா தியவி6த பணிேகப

ேத1ைம% ெத=தா4 சிதநம$சி வாயம%ர

மாவ4ட ன%தணெசா ல க:ைக ைவேதாத!

6க+ெபா"மைல தஞான! >:ேகாைத யிடமவ

ககன4(ெசா' காளதி கவி"ேகாயி லம%ேதா2ேக!
(இைவ எடதர)
ஒதமி+ேத ச ப%த @தியி"பா டகி◌ா:கி

4விதா ன(சிவிைக 4த;யத% தளிைனேய !

வயிரலேவ ட >-ேடா வள'சி1 ெதா-டெராளி

வயிரெவா. காதணி%த மதைலயிI" விைழ%தேனேய !
ப$ைச!6" ேம2%1ம! ப<நிைரைய காதப<

ப$ைசவ-ண திமா5! பைடயாழி J%தைனேய !
மாணி க மாமைலேத" மா)ம ாித$ெச(ெசா"

மாணி க வாசக கா ைவைகயி"ம- <ம%தைனேய !
ெச பரைத மலமைறய திக+ ைப >தெதா!ப$
ெச பவள ேமனியி"ேம றிநீ1 >தைனேய !

(14)
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(இைவ ஐ%

ஈரதாழிைசக.)

மலகதி மணி4 மவிய வி6தக

5லமணி ெயE4ைச ெகா4ய பதவிைய,
ெபா;கழ லெகா. 6;3 வர

நல4னி வரெதாழ நடமி. திவிைன.
ம;6க ழிய மக4தி மறிம=

நிைலத கரமிைச நி1விய கைணைய,

6ல)ய கவிஞக 6கEெம யைவயிைட
யில5. பதிெயன விைச31 பதியிைன..
(இைவ நா"5

ஈர அராக:க)

களமிலா நி"மைனயா க$சியினி லற வள க
வளியி.

பி$ைசெய"ற' வறவாி'; னிர%தெத"ேன !

6னனாட )ரவட

ெபா"னியி'M+% திடவதைன

கனவாைன காவினி"கா கள4ற$ெச2 த விய!ேப !
மைல3வ$ றவய"மா' வாலன4

வ"றி3மா

தைலயேத  காணா தர 6ாி%த தி1 >ேத !

க.(சில%தி விடநாக: கடநாக ம"பகெச2

தி.%ெதா- சிற%ததா ெனைவகாள தி!ெபயெர" !
உ பள(ச

பள பண:கா <-ேடாெத" றி'ைலயிசி

ற பலேதா காN கி யாட'ெச2த ெதறி) ேகா !
(இைவ ஐ%

ெபய

வ%த ஈரதாழிைசக.)

மதெனாி படOத' விழிைய திற%தைன.

வசிகெனா- மகெவன 4ைறயி ெசறி%தைன
பதக"வ" பிைழ4= வ4- மற%தைன
ப<பதி ெய)4ய ெபயாி சிற%தைன.
(இைவ நா"5

காசீேரா◌ா அ ேபாதர:க .)
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அணிலெவா- பதி3 நீ; அனகசி பா) நீ

6னிதெம2 தவ) நீ; 6க+ெகாச 5 நீ
பனிவைர 5ற நீ; பழமைற! ெபா நீ

4னிவச கிைற3 நீ; 4=4த பார4 நீ.
(இைவ எ.

4$சீேசா அ ேபாதச:க )

மைலய =திைன; கைலவ =திைன
ம=வி ாிதைன; க=ெவ ாிதைன
அைலய .தைன; வைலெய .தைன

அணிக ெசாறைன; மணிக விறைன.

(இைவ எ.

இசீேரார அ ேபாதர:க .)

என வா:5.

(இ தனி$ெசா'.)
பதக ள)தின

பராவி! பணி3(

<த நிராமய <ம:கல விேசட
இ 5 மிகவி

பிப4க திைற 5

ெகா 5 கனி3ண ெகா.த 5ணாகர
உய * கிர (ச 4ைடபட வடE1 5

மயி'வி. திைசெப1 ம14க கத

அ(சா தக:ெகா- டைண%த4! 6ரைத
எ(சா தழித ெவாிநைக! பகவ

மள1 <%தா வ-பா டகிட:

கட" மதைலைய கா"றிட! 6ாி%தவ 10
நாைர3 ெகா-. ந>ைச 3ஞறிய
சீலா மிக-. ேச2 க ளனக

ெகதல! ெப:ேகா கிலமற! பிர பா

லத வத=

பமதி ேமனிய

தர4ண பாிதிேந ச கிர தாசல% 15
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தர"றைன த%த ச: ராம விதக

விதிதைல ைய கிளி ேமத5 மல கர
ததிசய 4றேவ% தனதியா% ேதவ

காவி மலநிக க:கணா ரவா

>வி 5:5ழ >:ேகாைத நாயக 20
மாகாள க-ட வளக ணாலய

சீகா ளதி திதல ேமவா

வ;ைம! பிரப(ச மாையயா" மய:கி

நிைலதள% ள ெண  வ%திநி"

சரணார வி%தேம த(செம" றைட%தன" 25
அரணா >%தட த%த- மலாிைட$
< பா ேத"ெப றைம%ெதன!
ெப ேப ாி"ப
--

* கிர(ச

ெப1த ெபாேட.

(1)

- அ"றி' ப ஷி

(இ இபெதடயா'வ%த ேநாிைச யாசிாிய$ <ாிதக )
ேநாிைசெவ-பா.

ெபாணரா நாேய"ற" 6"ைமதவி தானா!

ெபாணதி யாெகா 6னிதா-ெதணிைற%த
க:கரா க:கா கவி)ற$ேச காளதி$
ச:கரா க:கா தரா.

(2.)

கடைள க;ைற.
தராதல ேமந காளதி நாத தவாதெவா-சீ!

6ராதன ேவதா கம:க ைரதெம2! 6:கவவா
ளராதர ைகயினி க:கண மாக வணி%தவெவ:

கிராத5 மா4தி த%தவ ந%ைண ேகென(ேச.
ந1யிர:க'.

அ1சீ கழி ெநலயாசிாிய வித ,

(3)
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ேசல"ன விழிமடவா மயறேவ வைளPட
ெறவி' விற

பால"ன வவ41
பகவ னாேச

பாமேர காளதி!

ஆல"ன ெவனசி1 வயி1தித மி ெகழிலா
ரண:க னாட"

மால"ன தகலவி"ேன வ%தைணயி" யா)மிவவா+5 ேவேன.

(4)

மட 5.

கடைள க;!பா.
ேவைள தீ2%த Oதென! ப கேம

ெம2யி ன:ைக களிதேதா ப கேம

தாளி ைண கிைன யாமா வி%தேம

சைடயி ேனற சாரா வி%தேம

ேதாளி ெகா-ட >%த- மதைலேய

ெதா-ட னாாிட -டா மதைலேய

நா

வ-ைமயி' ல-டகா ளதிேய

க ப வா+ நல(ெச2கா ளதிேய.

(5)

ேநாிைச ெவ-பா.
* காள கடாவினி'ெல: காள$ச ாீரநம"

காளெமா. பாச: கசேத%தி - காள ேபா'

வ%த கா ெல"ன வைகெசா'ேவ னிைணெச2

ச%த கா ளதிவர தா.
---

* காள

- கைம, ேமக , Gல , க(<.

எ=சீ கழிெநல யாசிாிய வித ,

(6)

12

வாியளி! ெபா ப <ல காளதி
வைரயிட 4ைற3ெம

ெபமா"

கிாிய மமா ெனன$ெசால ைமபா
கி.ெம2 க'விமா ென) >%

ெதாியலா ேசர மா"6 Eலாவி

றிள: ெகாமதி மாேனா

டாியைச

மா)( சமெசயா வ-ண

ம15நீ தரவக ெதQேம.

(7)

க;வித .
எ-Q1 ெம-Q1 மியென2 ேபா6வி$
ஈ-Q1 ெநயகா ளதி நாதைர!
ப-Q1 பாட; பா யா.வா

ந-Q1 வி-ணினி னல(< கி!பேர.
6யவ5!6.

ஆசிாிய வ-ண வித .
ச%த 5ழி!6

தனன தனனதன தான தனானதன.
தனன தனனதன தனன தன%தன.

<தி நிைல3ண ஞான தேபாதனக

<சிெகா 4ைறக ளனிய கிள%தன

<ைக மணிெப1வி யாள ைதேயெவா.
<ல கடகெமன வைனய! ெபா%தின

<ரக- மகி+விெனா. வாழ 5ேராதமக'
<கித வபயகர 4தவ! பாி%தன

<.ைக யமனெகா. யாக தியாைன 4

<டெச2 கைணயட * நிைலயி க%தன

ம மலாிமைர சாதி தமாலமகி+

மதைல 5ரெகாைட 6ைனய ைத%தன

மறய நில5நர ேகசி t ராகித

(8)

13

மய கிகெகா. கிளற$ சின%தன

மைர ம1கிEய மாணி கமாமணியி"

மகிைம ெசா;யைவக தவ$ ெசறி%தன

மய'ெச2 6ரமழிய ேம தராதர4

மைலவி' சிைலயெதன வளய திணி%தன

தண ெவயிEமி=ேமாப மராகமணி
தாள மணிவலய மிலக! 6ைன%தன

தைகெகா- மைல3த ேகால 5மாாியணி
சம 5ட4ைலக ட=வ தைழ%தன

தவறி லவிகிரன வாதி தனாதம

தசன நிைர4= 4திர த%தன

த)வி' வலவென)

#Mப <ேநய41

தாய ெதாளிபகழி கத கிைச%தன

க பனவ5ல ேமவ$ சிேராமணி4"

கம= 4ணவதிட வளவி! பிைச%தன

கனிெவா ெடாதமி ேயாதி! ெபானாைசெசால
கவைல யக'கிழிய தவி$ சிற%தன

கதிெச2 விழிதம' ேவட! பிரானிய'ெகா
கணிச வணிைகமல கவ ெதாட:கின

கைண திக+6னித காள திநாதரணி

கலன ெதாளினத களப! 6ய:கேள.

(9)

----

* நிைல - ெதாழி'; t ராகித - தீெதாழி'; # Mப< - அ$<ன"
இயமக

கடைள க;ைற.
6ய:க% திாிகட மாத:க மி க"6 >-.ந'ல
6ய:கவி னாபத

>சி க வ%த ெபா"4ைலவா

* 6ய:கைன பாகைன காளதி நாதைன! >தைனெய6ய:க. ைகதா 6ைன%தாைன! பரவ; ேபா1விேர.

(10)

14

-------

* 62 - 62 5 பயான; 62த' -Rற'
நிதா

தி.

அ1சீ கழிெநல யாசிாிய வித ,
ேபாவிசய" வி'ல3( சா கியனா க'ல3
6ளிஞ ேகாமா"

ேபவகா ெச!ப3 நனிபடேவ ேமபS
ெப:க ேல%தி$

சீவதிவி' லா2வைளதீ ெர"ப
றிடன றீேரா

ெபா2ேயாபி"

பாவைசய' லா6க ழா:ெகாேல காளதி!
பகவ னாேர.

(11)

கீைரயா.

அ1சீ கழிெநலயாசிாிய வித ,
பர மயா விைனதவி 5

பர"கா ளதி நகெதவி'

உவ- கீைர வா:5பவ

-ேடா ெவன P ெவா-ெடாயா2

ம

வைள ைக ெகாதிகலைவ

ைவயி" பாலா 4"ைன3%தா

க *ப-ைண ேசெபா"னா:
---

காணி த: ெகாைவேய.

* ப-ைண - ச4சார .
வைல$சீயா.

எ-சீ கழிெநலயாசிாிய வித .
ைவயக(ெசா' காளதி நக க- ேமைல

(12)

15

ம1கினி"மீ" விகவ%த வைல$சி யாேர

ெச2ய5க ன1மீ"கா தல"றா ென"றா"

சிவ"வைலெகா- ட"1 <றா மீ"பி தா"

ெபா2யக"ற 5மீ"றா )யM ெட"றா"

6கலவ"சீ ட) 5ெஞ-" மி க வி$ைச

ைக3றேவ வடமீைன வசிட" ெகா-டா"

காசினி க- மீனைசெய ெவவ 5 4-ேட

(13)

இம.
உ-கணா ெமாளிேசைல ெய. கா

3ளமல:5 வைகதி ைக .களி1 கா

வ-கைண கா' வரா'கா நட க மாலா

வாெதாடர ேவக!ப( சிைலெய .!பா"

ெகா-கணா காளதி வரன P

5லவியேமா கினிமாதி" 5ண:ைக யா-ட

ெப-களி)

ேபா'வசிய சால: கற

ேபகைளயா: க-டறிேய

பிாிய மாேத.

(14)

கடைள க;ைற.
மாவி தகபல G+தி Pட மதிள"6

பாவித கதி ெனா.நீ றணிநி" ப:கயதா

ேசவி த)தின( சி%தி கி ேலென"ன ெச25வ">:
காவி தட ெபாழி' ேசதி காளதி க-Qதேல.

(15)

ேநாிைச ெவ-பா,
க"மடமா ) கழ; க-டவ) 4-டக)

ம"மகா ெத2வெமன வா+த'ெச2 - ெபா"4காி
யா1கா .%தி கா ளதி வைரெத2வ
ேப1 கா . ெம2 ெபாி.
கடைள க;ைற.

(16)

16

ெபாியா ைர 5 ெநறிநி"1 வ(சக! ேப2கட பா

றிாியாெத( ஞா"1 பசி வ% ேதா-ண$ ெச2மத
காியாைன Jாி ேபாதந காளதி க-Qதைல!
பிாியா ளதிசி% திதி! பி"4தி! ேப11ேம.

(17)

அ1சீ கழிெநல யாசிாியவித
4தி 5: காி ேகா. 4ைலமடவா த 4டேன
4ய:க நா.

விதி 5 மடெந(ச! ேபயேன" மலா
ேபண ெல"ேறா

ஈதி 5 மல கரதான ளினதா" கர:P!பி
ந2% ேபா1:

ெகாதி 5 > ெபாழி'G+ காளதி! பதிேம:
5ழக னாேர.

(18)

க;வித
54த4 நளின4: 5ல >(<ைன

யைமெவா. பல1 மணிெகா காளதி

விமலெரா- !பணி விள:க$ ெச25ேவா
ெரமபய மக"1ேப ாி"ப ேமபேர.

(19)

ஊ சிேலைட

ேநாிைச ெவ-பா
க பரேந  4ைலயா பாைவயிைட மாதவவா

* க பர:கா .(சீகா ளதிேய - ெவ 6ைகேந

P1 ெகாயா 5வலய4- டாமைரவா
ேய1 ேகாயா ாிட .
வி)%தர .

ேநாிைச ெவ-பா.

(20)

17

இடமாசீ வள;ேலா ேர%தE ெவ- ேசா1
மடவா நிைற3

வயி)% - தடநாக

நாாிசா காளதி ந பர"பா ேகய>
பாாிசா த:க பக .

(21)

அ மாைன

க;தாழிைச.
கேறாக ேள தி காளதி J$<ரனா

வறா! ெப:கட'ேபா" மாநிதியா ர மாைன
வறா! ெப:கட'ேபா" மாநிதியா ராமாயி"
பறாம ேணற3 படேத ன மாைன

பதிேயைழ யாெளனேம படனகா ண மாைன.
---

ஆ பர

(22)

- கட', ஆகாய ; அ -அழ5; பர -ேமாU ,

இா:க'

மட 5தாழிைச
மா"ைகபறின ெரனெம2தவ மா"ைகபறில Pட;'

வைளகேண%தவ கனகமாமணி வைளகேண%தில ேசரத:

ேகா"ெகாள கவி மாைலத%தவ ெகா"ைறமாைலைக த%தில

ெகா பயாைன4" வ%தைண%தவ ெகா:ைகயாைனய ைண%தில
வா"5லாவ4 த:ெகா.தவ வாயிIற4 த:ெகாடா
வாாிநீசற ேவெச2தாமிக வகணீரற ேவெசயா

நா"கறதவ 2யM%தவ ந:ைகயாய M%தில
நா.காளதி நாதாி:கன டநீதிய நீதிேய.
வ(சிைற
நீதிகா ளதிவா+
நாதசீ ரரசர

ேணாெம2! பதக

(23)
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(24)

S தீ% 2வரா'.
<வ. க-◌ா:க'

கடைள க;ைற.
ஆல ைவகிய காளதி நாதத ம கினி கேபாலைய$ <.

பாைலயி 6';"ம -.ெச"மா"

சால யா:க ேதால யாமிைவ சாெச ம;"
கால யாமைவ Jந மாதி" கவினேய.

(25)

ெகா$சக க;!பா
க'விகல ேததரா கசடகட

வாயினி"1

ப'வித4( ெசா';! பாிதவி க ைவயாம'

வ';ைனைய நீ கி வள ெபற$ெச2 மார"ற"
வி'விைள3

ப-ைண விய"காள தி!பரேன.

(26)

ேநாிைச ெவ-பா
பரம"கா ளதிமைல! பா:கைற ேதா:5

மாிைவக- க-.ம- டாமா-னிவி< பி
ெலா"ற

6;த"பா ேலாயா வாயபய

ெம"ெறா ேம1ெம2ேய.

(27)

5றெவ-ெசைற.
ெம2ய" 6ைடேயா விைழகா ளதி
ையய" கழE ககமா >ேவ.
கடைள க;ைற.
>பால நித4

வா+ெமா- காளதி! 6-ணியைன

காபால: ைக ெகா-ட க Rர ைன ெகா"ைற க-ணியைன

(28)
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மாபா லனநிைற லாவ- ணியைன வ=ம"ப

ேகாபால மாதி 31!6 றிைற3 ெகாவேர.

(29)

ேமகவி.D.

ேநாிைச ெவ-பா.
ெகா-ட'கா  ேபா 5றிதப வதவி

ம-டலதி ெச25ேவா மெறவதா -வி-ெட)மா"
ேம;வ: காளதி விதகேசா ெடேசதி:
காவி நிக$ ெச2யி னற .

(30)

ச பி◌ாத .

ப"னிசீ கழி ெநல யாசிாிய வித .
அ-.ம- :கடைம 4ைடயா ெகா-.ெச"
டாவ' லைமெதாி!ேபா

அவிெம= கடைல3ள:ைகயி" மைற!ேபா
மட%தநீ ர4தா 5ேவா

க-ட: கனைல! பிழி%சா றா கி
கனி%தினிய வா2ம.!ேபா

கெகாகா வலைரவ" னாாினி கேய
க- கணீ ெபாழிய ைல!ேபா

6-டாி மதனி'ெவ

6-டாிக ேம1ம

6ெமவ 5:கா.ேவா

6'ைல3

6வியா 5 ேவாெமபி 6;ைய3

>ைசயி% ெபா;யைவ!ேபா

ெதா-டெரன ந பா ல.த சி1 வகெச3%
ெதாழி'களிைவ >:ேகாைதேச

ேதாளந: சாளதி நாதேபா' ேவெறா
ெசாAப4: கா-பி!பேம.

-------

(31)
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* 6-டாிக

- க=5, 6;.

மற .

எ-சீ கழிெநல யாசிாியவித .
ேமத5சீ காளதி மைல!6 ற$ேத

விறெலா.வா+ மறவகயா ெம மி டதி

ேபதமி"றி யைரய"வி. Dத ென"1
பிற:55ம ாி காக தி4 க%தா

னீெத"ற( <ேளாைல ெயா"ைற ெய 4

ென.ைவத ெவாDதா விய ப ேக-ெம2!

ேபாதெம"ப திைலேயாO

மைரய ) 5!

6தி4ழ: கா"மேடா 6'ல" றாேனா.

(32)

இம
6'லைரய" வி!பதி" பேய நீதா"

ேபா2ேத திாி%தைல%தா காட கேத

ந'ல5ம ாி3:கிைட 5 மண4 ெம2
நவி'ேசா1

ெபறலாேம <க4 4-டா

ெச'E1சீ காளதி வைரயி" பா:க$

ெச'லாவா ) மைரய" ெசய'க யா

வி'ல 6 ெகா-.சிறா ெரதி ெகா'வா

மீ-ேடா$ ெச"றி)" விைனந" காேம.

(33)

தைழ,

அ1சீ கழிெநல பாசிாியவித .
ந:ைகயா ;ைறவநீ த%ததைழ Jெத"ேற
னளின ைகயா

ல:ேக1 - மகி+P%தா ெகா:ைகயி"மீ தைனதா கா!
ரளக( ேசதா

ெபா:ெகா ாிேச க-ணிெலாறி ெகா-டா-ேம ெலதிதைர
>சி ெகா-டா
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தி:கடவ+ காளதி வைச!ெபமா னெளனேவ
ேசவி தாேள.

(34)

ேநாிைச ெவ-பா.
ெசவி! பதிரச% ேத:க வவ41

பரவி 4தி! பய"ெப1ேவா:-ேகாவி
நீள%

திாி%ழ"ற ெந(சேம வ(சமற

காளதி நாதைரநா: க-..

(35)

வ(சிவித .
க-ட 4$<ட க-களா

ெகா-ட காளதி ேகா"பத!
6-ட ாீக! ெபால"மல

ெதா-ட ரா வாி G=ேம.

(36)

ேநாிைச ெவ-பா
G+ெச( சலமிைச  ைபமல ைவதபிrஆ"

காெழயின" க-ண!ப க-டபிரா"-தா+வதி"றி

யாள திநடன ம பலதி ெச2தபிரா"
காளதி ேமபிரா" கா-.

(37)

5யிபயி1.

ேநாிைசெவ-பா.
காளக-ட ெம"ெறாேப க-ட5யி ேலவயமா
காளக-ட" வ%தாெனா- காளதி-யாமகா

ேதவ"வ%தா" ஞானபர ேதசிக"வ% தாென"ேற
காவினி"1 Pைவவா கா2.
இைட$சியா

(38)
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அ1சீ கழி ெநலயாசிாிய வித .
காேலாவா ெதாளிதி கா ளதிநக ேமெற க
காம வா2!ப!

பாேலாபா ெலன P மணிேசசி றிைட$சீO
பா'ெகா வா 5$

சாேலா

பசிதழல தவி 5ெம"றீ ெவ:காம

தழல வி!பி"

ேமேலா 4ள:சளி!ப! ெப1ேவO
விைசவி றாேன.

பா5டைத

(39)

மத:கியா.

எ-சீ கழிெநல யாசிாியவித .
விரதவி தககணின ெதழிலா காம

ெவறிபி த-ைடய%தா ட(ச ெம"ேற

பாதவி ழவ கா ளதி யா(சீ!
பதி கணா !பா. மத:கி யாேர

<ரதவிைத வ'லவெள" 1:ைக வா%

ைணவிழியா ைமவா( ெசா'E ெம"ேற

சாதவி வா"க-மகி+% ைர!ப ெர"னி
சா1வத காிதாO( சம தாேன.

(40)

கடைள க;ைற.
ச ேபா சிவச:கரேதவ ேதவ தயாளெவ"1

ன ேபா கதா ளிைற(சி. வா 5 மறிவதி'லா

ெவ ேபா ;ய 5 மிர:5வ "ற னியைகய"ேறா
5 ேபா தய4னி ேய 1: காளதி ெகாறவேன.
இர:க'.

அ1சீ கழிெநல யாசிாியவித .
வரேமத தாெகா( சீகாள தி!பரம

(41)
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மைலநா"க

Qரேமவ வ%தைண%த க-ணாள ர"1ைரத
1தி யா4

தாேமெய" )ளெத-ணி வரபா தி%ேத"ெசா
ற;ாி% விடா

திரேமயி' லாதவக ெள"ெப1வா கிளியின:கா
ெச!6 Mேர.

(42)

இம
M:ேகாைத கடEலக வி-Qலக 6க+வள'
மிஞி1 @<%

ேத:ேகாைத க-ணிய"சீ காளதி! பரனிமய$
ெச'வி ஞான!

>:ேகாைத நாயக"மீ திவ ெகா-ட ேமாகம
ெபா% ெம"ற'

பா:ேகாைத யல கழேகா ேநாி:க )ைர!ப ெத'லா
பய"வ ராேத.

(43)

அ1சீ கழிெநல யாசிாியவித .
வரேம 4னிவக ணித 6க+கா ளதியா"
வாச ைட க

பரேம ம 6;3 மிைட க-மக ெவ 6;3
பாி%தி க

வரேம ேகா6;3( சிற!6;3% தாளைட%த
1தி யாேல

தரேம

ெபாநா ேயா6;கா தி!பேந

சார தாேன.

க;நிைலைற.
சாரைத ேகவ" றாபெமாழித தைகயாள

* Dாிய காள தீசப தைத ெதா=Mேர

(44)
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பாாிந" ம க ளாதிய <ற

பலGழ

வாாிைய ேநசீ ேமவிந லா6
----

வளMேர.

(45)

* Dாிய-கட, இடபவாகன.
வ-.வி.D.

ேநாிைசெவ-பா
வ-ேடகா ளதி வைர!பிரா" Mதிவர

க-ெமய' ெகா-. கல:5கி"ேற"-ெச-.நிக

ெர%தனெஞ 4:க$ேச% தி"ப% தர$ெச2வா2
வ%தன:கா- 4"> மண .

(46)

கடைள க;ைற.
மணேம யிலாெவ ெவ கல களி மலகைள!ேபா
5ணேம ெயாசிறி ேத)

ெபறாட Pடெமா"றி!

பணேம பரெம" றைலநாயி ேனக பா;!ைபேயா
வணேம கீர னிடதீத காளதி மாதவேன.

(47)

ேநாிைச ெவ-பா.
மாதவ) தி$சீ மதைல ெதா=மதைல
ேகாைதய"கா ளதி 5வடதி

- மாதி"ேறா

ேவ2விழிநீ ல ப" மிளி4 ததர4
ேக2ெகா:ைக ேவ-ம5ட ேம.

(48)

ெகா$சச க;!பா.
ம-ணள%த மா'விைடேம' வ%த"ப க6ாி3:
க-ணள%த காளதி கடைற வைரG+%த

த-ணள%த ெபாழி;"மயி சாயலா ெடானிேகட
ப-ணள%த < பர1 பதமாகி யகலாேவ.

(49)
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ேநாிைசெவ-பா
அயாின: P. மவி$ைசெயலா ேமா.:
கனமற M"ப: கா. -வவெமாளி
!பனா ேவத% தி 5(சீ கா◌ாளதி
ய!பனா ெம2த- ண.

(50)

அ1சீ கழிெநல யாசிாிய வி க .
அவிர மல க-Q மதி4க4( ெச(சைட3
ம;ெச வா3

பிரச வழி >மதைல! >:ேகாைத ேச6ய4
பிற:5 மா6

பரெசா.மா ெனாளிகா4
பசரென" ேறா:

விள:5தி காளதி!

காிசக'ச 5நாத" சரணார வி%த 4ெம"
கணினீ: காேவ.

(51)

ேநாிைச ெவ-பா
கால" றைன3ைத க க(சதா ெள:ேகாைன

ேகால4ய ஞான!>: ேகாைசமி"ைன -ேதாEரேதா'

மாக;:க மாக வைன% ெதாளி: காளதி
நாக;:க மாகைன3- ணா..

(52)

க; நிைலைற
நா.ெபா" 4காிெய"ேறாந" னதியினி னைனேவேன

>டண$ சிவமணி மாைலெவ- ெபாெமயி 6ைனேவேன
மா.ய மதிE1 ேகாயிைல நனிவல

வைனேவேன

நீட டதி காளதி யிைறபத நிைனேவேன.
கடைள க;ைற

(53)
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நிைனத- கட'ெப1 நபிைள ெய"ெற"ற ென(சிE"ன$
சினத: கச)ட" ேச%த=

ேபமிக$ ெச2கி"றைன

யைனதி) 5 4த லாள காளதி யா-டவதா%

தினைண 3 ெபா1 கா5ர: கீவ% தீ:5ன ேக.

(54)

ேநாிைச ெவ-பா
தீ:க' விட4-. ேசரமர மாத 5

மா:க'ய மீ%த மகேதவா-ேவா:கEைம

நாயகா நாேய ன;வகறி யா-டெச2
ேசயகா ளதியர ேச.

(55)

கடைள க;ைற.
அஞா யி1மதி ெசவா2 6தெனா- வியாழந<

கிர"ெவ( சனியி பா பா மிரா5ேக ெத"1ைரெச

ெயாநவ ேகாகளி" ேவைத3% தா=ெமா" னாெரா மE:
காிசற க-பா த காளதி கபகேம.

(56)

அ1சீ கழிெநலயாசிாிய வித .
பகர:கா ளதிவைர ேதசிக"ற னெபற
ப"ென- சித

ககனசித ென"1ைர!பா ாி ைபெயலா நாகமதா
கா! பி"ன

திக=1வா னவேமவ! ெபா"னாடா$ ெச2திைவேதா(
ேசP+ ேபா

மிக+வைடேயா ம.தவ மாைசெகாவா 5ைறவி'ைல
ெய"1: காேண.

ேநாிைச ெவ-பா
காண வாிெதயின க-ண!ப மி$சிV"

(57)
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தாQ- "ப4தி த%திட-மாணிெவ"

ற-பைர ெத"கயிைல யா:காள தி!பதிைய
யி"ப4ற க-டவக கீ..
நி%தா

(58)

தி.

தா2 P1.

அ1சீ கழிெநல யாசிாிய வித .
ஈ. ெகா வாததlஐ ேயா;ர% திடா"சீ
ாிைய%த பா-

நா.ைவைக ம- <ம%தா னபடா" காளதி
நக க Qறா"

காெடயின ெகன$சிE-. க-பறித தீ க-ண"
கா<! ைபேம

ேபாெட:5 திாிவான" னவ" காத" மி"ேனநீ
>ண' Mேண.

(59)

பா-

ெகா$சக க;!பா
Mணா டவகெளா. ெம';யக ேச%தைணய!
பாணாநீ D ப% றலா பரசமதா(

ேசணாகா ளதிவைர ேதவனா ர"ப4ைற
மாணா

Mைணயினி' ைவதிைச3- டா%திேவ.

நறாயிர:க'.

அ1சி கழிெநல யாசிாிய வித .
திமாெனா- பகமா ) பவ: திக+%வள
ெச=மா" ேபா1:

5மா"ெம2( ஞான!>: ேகாைதமா ெனா.5ல:
ேகாமா ேனயா"

தமானி" மய'ெகா-. மக"கரதி காறாம
ற5கா ளதி!

(60)
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ெபமாேன ெயன க-ணீ ெப 5கி"றா னைன% <க
ெபற க- பாேர.

(61)

ஒவிகப ேநாிைசெவ-பா
பாவி5 ேடவ பகெச% தமி+ 5றபா

காவி5 கபக!>: காவாேம- Dைவ ெகா
ளாவி க4னியா வ"பி5 க-ண!ப
ேதவி5 காளதி ேத.

(62)

5றெவ-பா,
காளதி நாத" கழக"6 ெச2மனேன
* ேகாளதி ேயா.: 5ைம%,

--------

(63)

* ேகா -நவ கிரக
அ1சீ கழிெநல யாசிாியவி க .
5மரைன! ெபாெள" றா 5வலய மிெள" றா5

மமம= ேவ%தி னா மாலைத மா%தி னா

மமைதைய! பிாிெய" றா மாமைற பாிெய" றா
f கைம3ய ேபாத னா: காளதி நாத னாேர.

------

f கைம-ெபா1ைம, ேபாத"-ஞானெசாAபி.
கிைளவி.D

கடைள க;ைற.
நாத( ெசறிக:க( G+வய காளதி நாதத பா
Gத 5யிைல 4" றாவி ேடன Gத41!

ேபதக( ெச2த நீய! ப கைல ேபசிெய"ைன

(64)
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யாதர ேதாடைண ய$ெச2நி" ேபவ ம(<கேம.

(65)

5ற

எ-சீ கழிெநல யாசிாிய வித
<க விரவ த கினைக லாச ேம(

<%தரனா ரெபற >:5 றதி

சகமதனி Eயாிைரேச% ேதா:5: க-ண
சயசா; மகி= ம$ <னென" ேபாE

பகராிய 5றதி3 தா:கி Pைட

ப:கய ைக யாலைண! பல)( ெசா';

யிகலறேவா ெரா-ெடா ைக யிைசய! ெபற

(66)

ெதவரறியா ெச:5றியி: கிய ப ேகேள.

இம.
ேகள ேம யிநாழி ெந'E% D<:

கிடைவேத யி%"ற" வல ைக நீ:

ேகளனமா ெவ-ணாேத யாைச ெகா-ட
ெவழிலாள காளதி நாத ர"ேறா

நாைளேய வ%தைண%" மயைல தீ!பா

ந'லவேரா ரா-பிைள பிற 5 ெம2பா

மீளியா ம!பிைள ேவல ென"ேற

விய" ேபெகா- ேடா:கி.வா" ெம2$<

பாேர,

(67)

பி$சியா

அ1சீ கழிெநல யாசிாிப வி க .
ெம2$சியா ரண:க ேபாற

விைரமல! பததா ேவத

$சியா சீகா ளதி 3 பனா நா டேத
பி$சியா 5ழE( ேச'ேபா பிற= O

விழி3: காணி

னி$சியா ெரவதா B'ேபா ;ைட3ைட! பி$சி யாேர.
எ-சீ கழிெநல யாசிாிய வி  க ,

(68)
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பி$சாடன ராகி ெக M$சா4ைல ெகா"றீ

பி$சாெவ) மD2றவ .ேதவர ெவ"றீ

ெபா$சா!பக" ம$சாைனய- ெம2$சாெத ெத"றீ
ெபாபாெரயி ன காைள தரDதைச தி"றீ

வி$சாதா ெசாகா41 நகாளதி நி"றீ

ெம2!ேபாதவி ைட காட"பி ென2!பா.6 ெச"றீ

ெர$சா'6மி லாமதைன ப$சாதப ெமா"றி

ெய!ேபாவ% தெச25M 4!பாெதா=

பரேர.

(69)

அ1சீ கழிெநல யாசிாிய வித .
பணித ள க டதி பம ேபா லல% ளா

மணிைற 3ைம கறதி னாெறா= கறிவி தா:
ெதணிக மாக மதி" ெச'வமா திக+% றா:

கைண ேகா கடல" னா: காளதி தைலவ னாேர.

(70)

தவ

ேநாிைச ெவ-பா
த5%தவ க ெர"ன தடமைலகா" ேமவி

மி5%தவைத 3றைலய ேவ-டா-45%தவத

)%திவ%ேதா ேனா 4யகாள தி!பதிைய
வ%தித" மாதவம

மா.

மட 5

கடைள க;!பா.
அ(ெச = ண கார ப

பாதிேய

யமைல கீ%த தவிட பாதிேய

ெவ(ச மத) ேமேவ த-டேம

மி க த%திர த%த ேவ த-டேம

ம(< மான க( சாறபா ேலாதிேய

மாம ணதி னிைறெகா-ட ேதாதிேய

(71)
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ப(ச >த தலெளா" றானேத

பா%த ளதி! பதியிெலா" றானேத.

(72)

களி.

எ-சீ கழி ெநல யாசிாிய வித
ஆலைக 3-டமா க4க ளித:

கா-டதி காளத ய!ப" றாசீ

தாலதி பாவ: களிய யா(ெசா'

ச:கதிக ேகள!பா வா-ெப- P

காலதி' ேயானியி" வா2 வ%தி டாேம

கலயதி பிற%ேதா"ெவ- க'; ச 6

பால க-ெணா"றி பிற த ேசைய!

பக * 4றதி பிாி%தெவ:க பரென" றாேன.

-------* 4ற

(73)

- விசாக நஷதிர

இமி.
பாிவாக விதி:ேக வி%ைத யாமா

பாரறிய! ெப-ெகா.த மாமி யாைர

3ாிைமெயா. மைண%ெப: 5ய னானா
ெனாசாE- கால: கேறா னானா

வாியர சர< மிஃ தறி3

ெபா2$ெசா

லறி%திேடா ெமம 5 க- மய க மி'ைல

வரபர: காளதி நாத ேதாேச

வ(சிைய!>: ேகாைதெயன வ=த' சா'ேப.

இமதி.
சாதியிேல 3ய%ேதாயா மி க$ ைசவ$

சாதிெய"1 மாதிைசவ ெரன!ேப ெகா-.

நீதிேச ராாியதா

பணிக ெச2ய

நிகளவ நாதிைசவ$ சாதி தாென"

(74)

32

ேறாதியசீ காளதி ய!ப" பி"ன

-டாI னெம$சி லவ" 5மார"

காதEட" சயினி ெகா க விதா"

க-Pடா க-டவைர கா-பி! ேபாேம,

(75)

ேநாிைச ெவ-பா,
காளதி யி"ன4தா க-.ெகா- டா-டெத2வ

காளதி நாதா கனேனக:-காள

திாிGல பாணிெயன$ சி%தி!பா 5-ேடா
பாிGல கால பய .

(76)

ெகா$சக க;!பா
ப(சமமா ேமனி பச%ள

வா.கி"ேற"

வ(சகமா ெய"ைன மற%தித" மாசிைமேயா
க(சமல க-ணாெய" க-ணாளா காத;தா
ளி(சிையம( சா ெமழிகாள திதவேன.

(77)

ேநாிைசெவ-பா
தள%தவக கீயா தன4B" மாசி

யள%ன தாபா லளாவி - 3ள%தி%தா
மா%த ரறி

வர"காள தி!ேபாறா

சா%த4ேமா ேபறி"ைம தா .

எ-சீ கழிெநல யாசிாிய வித
இ"னற: ெகா. பிணியா Eள

வா

யிைள கி"ேற ென"ெச2ேவ ேனைழ ய%ேதா

3"னிய யிைற(<பவ ககா ளதி

ேயா:க;'வா+ மவமா வாாி யாநீ

(78)
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த"னவனி' வைமெயன தி ளதி

செற-ணி பிணி 5ழா( ச;தி டாதி:

கி"ன4%தா னி%தி.ேமா கைட கணிதா
ேள1மீ P1ன கி விநி லேத.

(79 )

அ1சீ கழி ெநல யாசிாியவித .
இ நாக( ெசவி கணியா ெகா-டத"றி$ சிர:கரேம
;ைடயி ட

ெபநாக( ேசளீ 4னி நாக: காள
பிற:5 >ைச

ெயா நாக( ெசய;ன சா காளதி! ெபயவா2%த
Y!பா னீ%

திநாத ;:கெரனி Eைமய(சா த.ெதவதா(,
ேசவி! பாேர.

(80)

ேமகவி. D.

ேநாிைச ெவ-பா
பாெசா' 4கி'கா பழமைறெசா' காளதி!

ேபெசா' வைர!பா ெபமா"4"-னீெசா'E(

ெச!ேபா ெம"4ைலமா" ேச%தைணய நி"வர
ெக!ேபா ேநா 5கி"றா ெள"1.

(81)

சவைல ெவ-பா.
எ"1ா+ப ேபத விைறவ னிைம%த
க"N ழக1கா லா%தக"4"

மாகாள தி!பரம" மாமகிைம க-டாேர
சாகாத ெம2 மா தவ.
ஊச'

எ-சீ கழிெநல யாசிாிய வித

(82)
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தைகெப1 நா" 4க"மாE

வண:கி! ேபாற$

சதமகனா தியவி6த மலக Dற$

<கவாணி கமைலரதி சசியா மாத

ெசா'E1சா >னத!ெபா" வட%ெதா டாட

அகமகி+ப' வாதிய:க- 4ழ க மா!ப
வான%த 4ட" கவிஞ வி பாட

திக+ஞான! >:ேகாைத ெயாபா" ேமவ$
சீகாள தி காேச யாSச'.

(83)

பா:கி தைலவ" வரைவ தைலவி 5ணத'.
அ1சீ கழிெநல யாசிாிய வித ,

ஆ. மயி சாயE1 மண:கைனயா ாிவ தம
கெச2 தா-ட

நீ.6க ழரனாெரா-  காள தி!பதிவா+
ேநாி ழா2நீ

வா. தனீ ள:களிP ைம கட; Eதிதெப
வல 6 ாி$ச:

கீ.ெப1 நி"ன"ப ெகா ேகாி ெலா; கி"ற
திவானேத.

(84)

கசிகால

எ-சீ கழிெநல யாசிாியவித .
வானமி"னி யறைலகனி வழ:5: கால

வளம'5 பாிதிெயாளி ம=:5: கால

ஈனம1 4. க5ழா மிைட3: கால
எ-ைச3

ெபவாைட ெயறி3: கால

ேகானன:க" மண ேகால( ெச23: கால

5யி;ன%தா" 5ரெல. Pவா கால

மானைனயா விரகதா" ம15: கால

வ-காள தி!பரம மவா சால .

ைக கிைள
மபா

(85)
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காமமத ன 6 க. 5 விழியிைம 5

ேதமலதா வாகி% திOதக - டாமெவய
வாதலா லண:கல ளிவ"

சீகா ளதி$ சில பவி மாேத.

(86)

உயி வ க ேமாைன

நிைலம-லவாசிாிய!பா.
அவில ெகலா(ெசா' சிவபா( <டைர
ஆகற விள:5ப ேதசச 5ைவ

இைசெப1 மைற4 மிைச31 மாதிைய
ஈன%த

ேபா 5ேப ரான%த @திைய

உ.வின கவிஞத மிைடமதி மதியிைன
ஊனெம" ெற"1மி' ஞானவா ாிதிைய
எவனமி ெகாளி

பவளா சலைத

ஏகமா நிைற%தசி ேவாகமா ெபாைள

ஐவைக கிதிய( ெச2மா சிைமைய
ஒ;கட ன(<- ல5நி தியைத

ஓெம): காளதி மாமைல மநைத
ஒளவிய மறதி ெசவக )றேவ.

(87)

சீபாத! 6க+$சி

எழ!பஃெறாைட ெவ-பா
ேவைள தமா' விழிெயா" றாம%த
நாளெதா- க(ச னய%தி$ சித %
தாளத ன!பரைவ த"னி Eழ"ற

நீளத ேபாதனத ெந(ச திவ

வாெளாத Pற" மய ைதத:

ேகாைள ெத1ம"றி ேகாநட( ெச2த:
காளதி ய!ப" கழ'.
இனியைவ,

(88)
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க;வி த .
க'லா கறிறேவ கபி திட;னிேத

இ'லா கியாேத) மீ%தி" 6றவினிேத

ந'லா வலெசா னயெதா=க றானினிேத

ெதா'லாகா ளதி$ <கைன ெதாழ;னிேத.

(89)

ேநாிைசெவ-பா
இனமணிக ளாகடபா ாிெபா'லா நாேய"

விைனயி) சால ெம;%ேத-னைனேபா'வ%

தா-டெச2 காளதி ய!பேன சிசைபயி
றா-டவ(ெச2 ேதா:5 வர தா.

(90)

கடைள க;ைற.
தாள தன ெப1% ைதயல காம தைளயிசி கி

நீள தவிழ" ேற:5ெந( ேசயவ ேநயெம'லா(

ேசாளத ைடதி) மாமா நிக 5 ெதாடெபா ழிதி:
கான த5%தி காளதி ய!ப) க"6ெச2ேய.

(91)

அ1சீ கழிெநல யாசிாியவித .
ெச2யேன <டரா 4 க ேடவேன ேபாறி மா"ெகா
ைகயேன கடன( <-ட க-டேன ேபாறி வி-ேணா
ைரயேன <. ைக ய%தா ரணி%தவா ேபாறி மாதா
ெம2யேன சீகா ளதி ெவபேன ேபாறி ேபாறி.
ேநாிைச ெவ-பா
ெவயி'M< நீ-ேம வி'லா"கா வி'லா"

வியனாத நனா6க+ வி'லா - னியலா>:

ேகாைதெய) மா 5லவி'லா" கேறாெசா'

(92)
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ேமைதகா ளதி வி6. (93)
ேநாிைச$ சி%திய' ெவ-பா
விபசதி 5 ெபமா" ெமத5ந' ல"ப
கபய% த ெபமா ன"றி

காளதி 5 ெபமா" கா-.

(94)

5யிைல யிரத'.

அ1சீ கழிெநல யாசிாிய வித ,
கா-Sப தரகட'ேச பா<பத மளிதா-ட
கட- ேம

நீ-ட சீ காளதி வைர G+மா( ேசாைலயினி
னின% லாவி

யா-ல5% தளிேசாதி யா!பிய(ெச2 5யிபிளா
யா"க ளி க

ேகா-டரா தி"ேனவா வாெவ"ெற ன"பவர
P வாேய!.

(95)

எ-சீ கழிெநல பாசிாிய வி க ,
Pராைன கி கதி கதி ;"ப:

P%தாைன ய-ட:க க-. மாைய

சாராைன! பபலவா( சமய% ேசா1(

சா%தாைள ேவவி கா ைலயிேலா ராழி

ேதராைன! பறக வி-ேணா P1%
ேத%தாைன$ சீ வள( சீகா ளதி

\ா◌ாைன ைவய4-மா' விைடைய ய"பா

\%தாைன! பதிெச2யா ெராதிேபா' வாேர.

க;வித .

(96)
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வாவிநீ ேராைடக வ5 மாமண

ேமந% தன:க மிகைவ த$சைன

பாவைன ெயா.ெச3 பத காளதி

(97)

ேதவதா >வ"றி$ ெசக!> ேமவிடா.
ேதாிைச ெவ-பா.
>த! பைடயா" 6க+%பா ட"பதைம$
சாக! பைடயா" சகெளவ"- கீதமிக!

டா. வ- S6க"மி" ப:கய"மா ெகடாத
ேகா.யகா ளதிலைர ேகா.

(98)

அ1சீ கழிெநல யாசிாிய வி க ,
ேகாகனக% தவெழயி' G+ காளதி நகேம:
5ழக னா 5

ேகாகனக )ர:கீ-ட ெந.மாE மைமயி
5ழ'ெவ- ேமனி

ேகாகனக வாணிவள நாவய) மைமெயனி
5ல மா *4

ேகாகனக 4ளெவவ மைமெயன ைகய4"ேடா
5லம" ேறாேர.

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

* 4 ேகா - @"1லக . கன -ேம"ைம, க

- Pட .

இமி.
ம-ண!ப: கிவளிவி-ணா ைம >த மாகிெய"N+
மதி3 மாகி

ந-ண!ப: கய"மாE மறிவாிய ெபாளாகி
நவி" ெம2( ஞான

க-ண!ப கிர:கியமா ேதவான காளதி
கட ேளமா'

வ-ண!ப

பர4ைலயா மயனீ கி 4திெநறி

(99)
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(100)

வழ:5 வாேய.
ேவ1.
விசா( சீகாளதி மாத லேதவ ாீ O

வாரா ம 6 யதா வைன%தன" கல ப கதா

ேபா: கைட க ணிெத" பிற!ெபாழி தவிM ெட2த!
ேபாத விைனக யா

பிாி 6ாிM நீேர.

(101)

சீகாளதி கல பக 4றி1
தனிய"

அ1சீ கழிெநல யாசிாிய வி க .
சா;லா கனச கா!த% த கவா
யிர ெத- ]றி"

ேம;5 பேத ழா-டா
தியிசீ ரா

மாெல)

விய"5ேரா

வார த"1 மாமா

பதிக டாச$

தாEய சீகா ளதி தல கல
பக( ெசா ேறேன. 102

வா.
வா.

எ-சீ கழிெநல யாசிாிய வித
அமரெதா= நாக;:க! ெபமா" வாழி
ஆதிசதி ஞான!>: ேகாைத வாழி

சமயேம லா(ைசவ சமய

வாழி

சாற ெவ- ணீ1தி ரா க

திமிரமக ற4த5 ண நா'வ வாழி

வாழி

தி கைட கா! பாதிதமி+ 4ைறக வாழி

யிமகிாி ேந காளதி மைல3

வாழி

ேயகாநீ பாவாழி ெய"1 மாேதா.

103
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கல பக! பாய'
ெசா';ய கல பக( ெசா';யெவாேபா5
4தக- ெவ-பா க;ைற 6யேம
ய மாைன \க' யமக: களிமற
சி கால% தீ:ேக வ-ேட
ெகா-ட' ம ச பிரத

ெவ-.ைற

தவ< வ(சி ைறேய யி"னிைச

6றேம யகவ' வித ெமனவ(

ெச23 கல%ட ென2திய வ%த4
மாதி யாக வெமன ெமாழிப.

104

ப"னிபாய'
கல பக 6ய: ைக கிைள தவேம
கால

வ-ட

மாைன கா1! பாண"

5ற(சி திர:க' 5ளிதைழ ச பிரத
மற%D Dச" மத:க மட ெகன
விரவி@ வா1

ேவ-. 41!பா

ெமாேபா5 ெவ-பா ட" க; ைறயிைவ
நிைரேய 4தக ணி"1 பி கல%தைவ
பாைற விதம% தாதி வேம

வ%தா ^ச5 வB1 4னிெம2ய

ைக%த ஃ5 தாச கா ெதா- ]1
மைம$ச ெக=ப ைத ப வணிக

கைம%த ேவைனேயா காைற% தறேவ.
ெதா"I' விள க
--------------------ெச)*

ெச23

$த% றி+பகராதி.
றி+பகராதி.

ெச23 எ-Q
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அ(ெச= - 72

அயாின: - 50

அ-.ம- - 31
அமரெதா=

- 103

அ ஞாயி1 - 56
அவிர - 51
அவிலெக - 87
ஆ.மயி - 84
ஆல - 25

ஆலைத - 73
இடமா - 21

இ நாக( - 80
இனமணி - 90

இ"னற - 79
ஈ. - 59

உ-கணா - 14
உ!பவள - 6
எ-Q1 - 8
எ"N+ - 82

ஒ"ற - 10

க:ைக நீ - 2

க-ட4$<ட - 36
க-பா - 9

க'வி நல - 26
கேறா - 22

க'லா கறி - 89
க"மடமா - 16
காசாியா - 8

காணவாி - 58
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கா-Sப - 95

காமமத"6 - 86
கால"றனி - 52
காேலாவா - 39

காளக-ட - 38
காள கடா - 6

காளதி நாத" - 63
காளதி நாதா - 12
காளதியி" -76
5மரைன! - 64
54த4 - 19

Pராைன - 96
ேகள ேம - 68

ெகா-ட'கா - 30
ேகாகனக - 99

ச ேபாசிவ - 41
சாதியிேல - 75
சாரைத - 45

சா;வாக - 102
சிப B' - 13

<க விர - 66
<தி - 9

G+ெச( - 37

ெச2யேன - 91
ேசல"ன - 4

ேசவி - 35

ெசாறவ - 14

த5%தவத - 71
தைகெப1 -83
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த-ணா - 3
தராதல - 3

தள%தவ - 78
தாளதன - 91
திரம - 7

திமாென" - 61
தீ:க' - 55

நக!பிரா - 4

ந:ைகபா' - 34
நா.ெபா" - 53
நாத(ெசறி - 65
நில பக - 1

நிைனத- - 54

நீதகாளதி - 24
நீ>த - 15

பகர: - 57

ப(சமமா - 77

ப பரேன - 20

பரமயா - 12
பரம"கா 27
பாிவாக - 74

பணித - 70

பாவி5 - 62
பாெசா' - 81
பி$சாடன - 69
6ய:க% - 10

6'லைர - 33

>த!பைடயா" - 98
>பாலா - 29
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ெபாியா - 17

ெபா:51 -11

ெபாணரா 2

ேபாவிசய" - 11
மணேம - 47

ம-ணள%த - 49
ம-ண!ப - 100

மாதவ)%தி - 48
மாவிதக - 16
மா"ைக - 23

4தி 5 18
ெம$சியா - 69

ெம2ய"6ைட - 28
ேமத5சீ - 32

வ-ேடகா - 46
வரேமத% - 42
வரேம - 44
வாியளி - 7
வாரா

- 101

வானமி"னி - 85
வாவி நீ - 97
வி6த - 94

விரதவித - 40

M:ேகாைத - 43
Mணாடவ - 60

ேவைளத - 88

ேவைளதீ2%த - 5
ைவயக( - 13
----------------
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3.

இ கல பக உ1!பகராதி.
பா. பா. எஅ மாைன

இைட$சியா
இர:க'

இனியைவ

உயிவ கேமாைன
ஊச'

ஊசிேலைட
களி

காகால

கிைளவி.D
5யிபயி1

5யிைல இரத'
5ற

ைக கிைள
ச பிரத
சி

சீபாத! 6க+$சி

<வ.க-ர:க' .
தவ

தைம

தா2 P1

நறாயிர:க'
நி%தா

தி

பா:கி தைலவ" வரைவ தைலவி 5ணத'
பா-

பி$சியா

6யவ5!6
மட 5

மத:கியா
மற

வ-.வி.D
வைல$சியா
-------
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_ காளதிநாத சகடப%த
வ(சிவித
கா ந மா ப ர மா < கா

கா < மா < ண நா ணா கா
கா ணா நா . 1 மா ள கா
கா ள மா தி ர மா ந கா
_ காளதிநாத.

ேநாிைச ெவ-பா
காளதிய!பா கைடேய" ப.மிடதீ
தாள தைய3 ளைமயாெத" - தாள

தனெத"42 ஞான ைம சா4 ெம"மீ
விைனதிறேமா ெவ"ெச25ேவ".
_ஞான!>:ேகாைதய ைம
ேநாிைசெவ-பா.

ெத"கயி' ெப"4ெ◌ளிெரா- சீகாளதி!பதிவா+

ம"கேன ஞானமா மாேதவி:ெம"<ழ>

தாமைரைய$ சி%தி 5 த ேகா Aயக'வி
மாமக' வி.றவா+வா.
----------------

