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மாரநாத அ தாதி.
தாதி.

(அபயாபிைகயா திக,
திக, ெபானி ஆறி
ேபாறி சிேலைட பதிக

!ய)
!ய)

Source:

மாரநாத அ தாதி.

(அபயாபிைகயா திக, ெபானி ஆறி
ேபாறி சிேலைட பதிக

!ய)

மகாமேகாபா"தியாய சாமிநாைதய அவக$ மாணா&க'$ ஒ'வ'

மைர" தமி) ச*க, அதி கைல"ேத+ ஆ, அ*க இவறி சாபின',
ெதா.காபிய ெபா'ளதிகார ஆரா0சி, தனிபா&ேகாைவ, ப"மினி, கைத,
பா12 ஆதிய 3லாசிாிய', பலபாடசாைல பாீ5க பணியாறி
உபகாரசபள ெப7பவ', அர*கநாத8ர வாசி,, அ9:& ேகாவி.களி
காபாள'மாகிய ேவ. "ஸாமி ஐய, எ.எ., எ..!. அவளகளா. ஆ&க

ெபற.

ெவறிேவ பதிபக,
த>ைச , 1942,

இத பதி8ாிைம யா&? உாிய.
----------

விைல நா? அணா

க"ைர.
க"ைர.
மாரநாத அ தாதி எ@ இ 3., மார" தி'நகாி. ேகாயி. ெகாAட'
மாரநாத மீ 8ைனய ெபற அ தாதியா?. B"தி, தல, தீ"த எ@
ெப'ைம, ற வா0 த இ9:. B"தி மார வ$ளலா; அபிைக

அபயாபிைகயாரா. மர (மயி.) உ'&ெகாA2 ேபாற ெபறவ. இதனா.

இ"தல மார மயிலா2 ைற எனப2. இத? சமயாசாாியாி. சப த,
அப ேதவார பாட.க$ உA2; கவிேபரரச மீனா5ி C தர பி$ைள-

யவகளா. ஒ' அாிய 8ராண உA2. தீ"தமாகிய காேவாி, ெபானிேப

DA2, தாேன 8னித ேம+தேலா2, லாமதியி. க*ைகயாதி 8Aணிய 8ன.க$

கல&கெப7.
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இ"தல"தி. எளிேய 1920 - 21 ஆA2களி. பணி ஆறியேபா, இB"தியி
தி'வ'ளி. ஈ2ப12, ஓ அ தாதி பா!ேன. ஓ0+ கிைட"த இேபா, அதைன

இ&கைடக நனாளி. (15-11-42), மார" தமி)& கழக"தா னிைலயி.,
இைறவ இைணய!யி. இைச&கிேற. மதிய க*ைக, தா*?

மணி!யி., மார நாத ம"த எ'&? உக"த. ேபால, எ 8 ெசாகைள,

அபரம@ அ!யாக கைட& கணிபாகளாக.

அ தாதி இத@ட அபயாபிைக திக, ெபானியாறி ேபாறி சிேலைட

பதிக ேச"ேள. காேவாி நதிைய சிவ, உைம, மா., தி', அய, வாணி,

விநாயக, ?க, நா.வ, அ!யா எ@ பதிம'ட தனி"தனி சிேலைடயாக
அைம" ேபாறிய இபதிக. இைறவ தி'வ'$ எ7 ”H)க; ைவயக

ய தீகேவ."

அர*கநாத8ர, இ*ஙன.
தி'&கா12ப$ளி, அ!யா&க!ேய,

12-11-42. ேவ. "ஸாமி ஐய.

----------

சா#$ கவிக&.
கவிக&.
சிதபர அAணாமைல ப.கைல& கழக" தமி) விாிவிைரயாளராக

விள*கியவ', அ*? ெசைன ப.கைல&கழக", மைர" தமி) ச*க"
தைலைம" ேதவாள', கர ைத 8லவ க.Jாி" தைலவ'மாகிய உயதி'.

நாவல பA!த. ந. . ேவ*கடசாமி நா1டா ந.கிய.

க1டைள& கK"ைற.
வாL7 க*ைகேச மார நாத மலர!&ேக

ேதL7 ெச>ெசாK ன தாதிமாைல திகMவி"தா
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3L7 நாெடா7 மாரா0 தN*கவி 3றN>ெச0
மாL7 நீறணி வா" சாமி மைறயவேன.
(மா. 37 - மய&க"ைத& ெக2&?)

தி'&கா12ப$ளி, ச. சிவசாமி ஐய ைஹP

வ!ேவபி$ைள அவக$ பா!ய.

. தமி)பA!த, உயதி'. .

ேநாிைச ெவAபா

அHதி மீேதறி அ8வி, லாேபா 

ெமCர ேவா&? விைழவி' தா - விைச,7

ேபமைறயா ஊ அர*க ெபற" சாமிஜய
சீமா ர"த தா தி.

(ஊ அர*க அர*கநாத8ர எ@ ஊ)
-------

சிவமய.

மார நாத அ தாதி.
தாதி.

கா'.
கா'.

அக"திய விநாயக தி.
ந தாதி யா7 பணியணி ஆகிய நைமெயலா

ெச தாதி யாண மலேபா சிைத,; ெசM8வி&ேக

ந தாதி யாA2 நலெபற மார நாதர!&(?)

அ தாதி யா"த கக"திய& ைகமா அ'$ த'ேம.

(தா- கமர தெபா! ; யாண - 8ைம ; 2, 3 வாிகளி. திகார ?றியKகர;

ைகமா-ைக,ைடய மி'க, யாைன; அக"திய விநாயக- தலவிநாயக தி'ெபய.)
ஆசிாிய வண&க.
இ' தமி) தனா. இ' ேத இைமேயா

வி' தமி) ெதறாN ேவAடா-ெப' தமி)ேப

ஆசிாிய சாமிநாைதய ர!"ைணசீ
ஆசிாிய ேசம அரA.
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(ெப'ேப ஆசிாிய - மஹா மேஹாபா"யாய; ஆC இாிய- ?ற விைரவி. நீ*க)
அைவயட$க.
அைவயட$க.
8.வில& கி.ைல அ'சைன&; கப ேபா ெதறி த
க.வி& கி.ைல க2&ைக !&?&; கள"தி@&?
அ.வில& கி.ைல; ந மார நாத@& காதK8

ெசா.வில& கி.ைலயா H12ம தாதி"ெதாைடயKேன.

(அப-சா&கியநாயனா; க2&ைக- ெகாைற ; அ.-க78.)
().
().
1. தி'+ அறி+ திற@ ெபாைற, தி' தியா.
உ'+ ஒளி, உ7 இவA; பின உயவிC8
ம'+ அமர ந. வா)+7; "தி, வா0"
தி2 விA, ெபா'+ மார 8னித பதமல ேபா7ந&ேக.
(ெபா'+-ஒ&? இ&கவி பய

றிய.)

2. ேபாறி வண*?க மாரநாத 8ைனமல"தா$
சாறி மகி)க அச8 தி'8க); சா தரA
ஏறி வள&க பலபல ெந0 விள&; ேகற அேப

ஆறி நிைன&கெந> சAணைல ச தி, அ தி,ேம.

(மன, வா&?, காய BறாN வழிப2க எறவா7.)
3. அ தி பிைறயணி மாரநாத அ'1 ெப'&க
சி தி பர+வ சீதிக) ெபானி ெசM8ன. ேபா.;
வ தி பவகா$! மகி) த! த>சமா வ தைடT;

 தி பவவிைன ேபா&? ெமா0 பா&? Mநலேம.
( தி எ7,   இ எ7மா ; ெமா08 - பல.)
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4. ேமவல 8ர ேவவ நிலவிய ெவAணைக யா;
ஏவல மாரைன& கா0 தா; ெதபாA !& கிைறயவனா,
நாவல H)தர நறமி) ச*க நடவின மா.,

Dவல காணா உ'ெவாளி மார 8Aணியேன.

(ஏ - அ8; அல - D ; Dவல - Dவி. வாM வ.லவ, பிமா. )
5. 8Aணிைட& ேகாK 8?ய வா1ட 8ாி தி!@,
பAணிைட&

"தி பலபல இபேம பாவி!@,

மAணிைட சி ைத ம'ளா தி'&க வழியிகாA ,

எAணிைட" ெதாAட இைற>C மாரைன ஏ"கேவ. !
(பA இைட&

" - பா12 நாடக; எA - எAண.)

6. உகேவ டைன"தீ" ெதாழி&கி@ அம! உல ?வப&,
?கேவ டைன"த த'ளி அ+ண ?லமழி"தா;

தகேவ டைன" தைகெபற - ன" தன>சய ,

மிகேவ ெடன ெச ற'மா ரைன ேம+வேம.

(ேவ$தைன தீ" உக எக; ேவ2 - ேவட&?ல, ேவட.)
7. வமி 8லT! மனற மார வ$ளN&ேக
தமி 8க)&கவி; சால 8ைன  த'?விேர.

அமி 8ைர அபயாபிைக ப*க அ'1ெபாKவா.
Uமி8 ைக&கனியாமிைம அைம Uக+றேவ.

(வ$ளலா - இைறவ தி'நாம, அ - அழகிய; மி8ைர - மின. ேபாற;
அைம - ம7ைம )

8. உற"த&க ெத7ேம மாரநாத ?'?ள;
ெதற"த&க ெத7ேம ஐெபாறி" தீயவெச0 விைனக$;
அற"த&க ெத7ேம மாதமA ெபாமய.; அஃதறேவ,
ெபற"த&க ெத7 ேம ேபைதப* காள த ேபர'ேள.
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9. அ'ளா அ' தேதா கடேல! கட. ஆ"ெத M த,
க'ளா ம' த களி"A2கA ட க7"தவ! நி,
ெத'ளா ம' ேள ேச" பவவிைன ேத0"த'$;

ெச, ெபா'ேள ! அ' தன மாயமா ர" ெத 8Aணியேன!
(க'$ - க78, ம' த - ந>C ; ஆய - ஆகிய)

10. இயேலா2 ந.Kைச நாடக "தமி)& ெக7 மிைற,
ெசயேலா2 காபழி பா"ெதாழிN தி'" சிவ;
இயேலா2 ெசற ெததி+ & கால" தில*? த.,
கயேலா2* காவிாி மார! &கண* கAVதேல.

(&கA ந, அ எனபிாி&க கAVத. - ெநறி&கAண.)
11. Uதேன கிலாத பிைறைய யர! ேநா&கி உைம,

கதேந ’திெவன கா1சி ெகாேலா' என& கா. பணிேவா&(?) ,
இதேந 'வபயா பிைக! உ ெபய'ண" தி’ ெறன இ9 ,
வித ேந உைரவிைள யா2ெம மார வி"தகேன.

(கத - ேகாப; ேந  -ெகாA2 ; இதேந+ - நைமபய"த..)
12. வி"தக மாய விMெபா'ேள! பா விள*?யி
வி"தக மாய தேல! வி" தி.லேதா ெம ைளேய!,

ந"தக மாதவ ஞானிக1 ெக7 நல திகM

8"தக மா8க) மாரநாத! உ ெபான!ேய.

(வி"தக - ஞான, வி" அக - விைத&கிட; ந"தக - ந" அக , ந தக என
இ'வித பிாி&க; ந - சிற8.)

13. ெபானி 8னலா 8ற அக ெபா' பவ

மனி 8னித மK ெதாளி மார வ$ளல!

னி 8ைனக U ெசனியி. ெதா.கட. H) 8விX!,
னி பணிபல& கீ த சி"தி, "தி,ேம.
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14. "த 8ைரயிள Bர. மடவா ெமாழி&கிளகி

சி"த 8ைரபட ெச9விைன யிறி சி7விைனேய
நி"த 8ாிவ நீ"மா ர நிமலன!

8"த 8மண ேபா ேபாதிN ேபா7வேம.
(8ைர - ஒ"த; 8ைச - ?ற)

15. ேபாறிய மா&கAட மாதவ பி$ைள&? ேபா த'$நீ,
ஆறிய மா&க அறிேவ; அவ யா னலெனனி@,
ேதறிய மா&க சிறெபன& கீ ததி சீெபறலா,
சாறிய மா&க" தய*?மா ர" தனிதேல !

(அ - ஆ&க - அழ? நிைறய; இய - இைச&க'விக$)
16. தனி" விள*கெல9 வா7 ெம0 ஆவிைய சாாின.லா.;
?னி" வண*? சிைலமைல மார& ேகாவின'$,

இனி" வய*? பா. ேதனி மி?Cைவ"; திஃதவேன,
Uனி" வழ*கின. லாயி& ேக Uவ. கதிேய.

(?னி" - ?னி"தலா., எச"திாி8; Uனி"- ஆ0 )
17. கதிரைவ Bறைம கAVைட யா0! மல& கAணிட ேத,

எதிரைவ" ன! ேய"மா காழி பAY தைன; சீ,
திரைவ; ேவத ழ* ?மா ர த.வ! 8 ேதா.,
உதிரைவ பாமி9 +டப ெறாழிய உவ த'ேள.

(இட  - ேதாA!; அ!எதிரைவ" எக. "மாN&? ச&கரமறளி"தா''
தி'ப.லாA2.)

18. வ தர ேரா2 னிவர ெமா0" வண*?த லா.,
அ தர வ  அVகெவா ணாெந'& கா. மிளி',
C தர மார" ேதாற ல!"ைண ேதா7 ெம7,
'ந தர யா? எலா நப தர' என நபி!ேன.

(அர-- ேதவ; அ தர - ஆகாய; வ  - கா7; தர - ப&?வ, வைம.)
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19. பி!யா நைட, மலரா* கர பிரா கர""
!யா இைட, Cவண ைகயா ைண நகிN,
க!யா மதியா க கய.களா கAVமிளி,
ப!யா வ'மிட பாகமா ர பதசதேம.

(க!-8ைம, அழ?, ஒளி, இப தலாய பலெபா'$ ப2; க!யாமதி - ரா?
ேக&க$ தீAடாமதி,மா; ப! - உ'வ, தைம .)

20. சத7 மாA! றகவி.ப ம&கேளா? சா பதினா(7),
இத7 மாA!7 ைம தேனா? ேகெள, றிைறவினவ,
நித7 மாதவ பினேத ேக1க நில+மக,

சத7 மா,$ப" தா7ற. மார தAணளிேய.

(சத - 37; இ7 - !,; சத7 ஆ,$ ப"தா7 - எ7 16 வய)

21. அளிேய? நீயலா தாைண? ஐய! நி கா1 ெசயேவா,
எளிேய? ேமெல" ைணயேரா உ$ளா! என&கெவ?,
ளிேய? ெந பயி வானி பிறி ைண ெகாேமா?,

அளி ேய? நாA மல வா ெபாழி. மார" தாAடவேன!
(அளிேய-இற*க"த&ேக; அளி- வA2)

22. தாAடவ! தி.ைல" தமனிய ம7ள" தரணிெயலா,
ஆAடவ! அ*க மைன" தைலெய பரவவணி,
DAடவ! காAட? மார நாத! 8க) பர , நீAடவ!
நீAடவ ேநரய ேநெடாணா நீைமெயேன?

(தமனிய - ெபா; எ8 - எN8; ேந அய - (அவைன) ஒ"த பிரம; ேந2ேத2.)

23. நீரா சைட! நிமல ெபாவண நீ2 ெகாைற",
தாரா தட8ய ச*கர ேதவ தைழ&கவிட&,
காரா அெச0 க'ணா கர தி'& காவிாிH),
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சீரா நலமி? மார நாதென சி ைதயேன.
(விட&கா - கா விட எக)
24. ைதயேலா

7ைட ெம0யவ! ெவ0ய தழ N'வ!,

ஐய! ேலாப& ?ண அ*கண& கி*கழ க7; அ'$ நீ,
ெச0யேலா அறி" திற பேலா அெசய. ேச தயா,
உ0யேலா அறி உண*கேலா மார" "தமேன.
(ெம0 - உட., உAைம ; உண*க.- வாட.)

25. உ"தம நறவ '$ள" ெதாளியா ஒளி'பவ;
ம"த மன"தவ காணா த.வ; மயிN'வி,
சி"த மகி)  ைம ெச0Dைச ஏபவ; ெச0"தைல ெவA,

ந"த மKெயழி. மார நாதசீ நா2ளேம.
(ம"த- மய&க; மயிN'-தலவிேசட

றிய)

26. உளவாய ஏவ Kட ெபா'ளா மி9 உாிைம ெயலா,
களவாய தீெநறி கா12ெம& காN; கதிதர?" ,

தளவாய 8னைக தவ) அ>ச. நாயகி சா யி க1(?),
அளவாய ந.ல'$ ஆ7மா ர அ! ைணேய.
(தள+ - .ைல; அ>ச.நாயகி - அபயாபிைக )

27. ைணேய ெயன இனி ெசா.Nவ தாைர? ெசால கைம த,
இைணேய யிலாதா0! இ'$ ேச விைன&கட. ஏ7த?,
8ைணேய யைனயவ! ெபாவள மாபைன ெபாசிைல&?&,
கைணேய ெயன& ெகாAட மார நாத! நீ ைகவி!ேன.
(ெபா - தி'மக$; ெபாசிைல - ேம'வி.)

28. ைக&கிற ேவபணி தா0தீ தமி)பாA!& காவலனா;,
ைம&கிற ைகயைன ஆ*கேபால வழி&ெகாவா0,
ைத&கிற D*கைண தா* கா ைதயல த*கர"ேத,
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ைவ&கிற கி$ைள ைய" Zதா&? மார வா)தேல!
(ைம&கிற ைகய - பிைழப2 சிறிேய.)

29. தKைட Xறிலா Dரண! ஆரண னறி யா0!,
UதKைட வி.மி ென@ அ>சைல,ற ேநா&கி மகி),
UதKைட& கAVைட மார நாத! Uைழ ெதாளி ,
8தKைட 81சிமி)& ?*கைட ேயைன 8ர த'ேள.

(ன. - நிைன"த.; 8த.- 8த; சிமி)"த.- - க12த.; '8த. மைற  ேவ12வ
81சிமி)"த7' - தி'&?ற$.)

30. 8ர தர னாக மா.த ேதவத ேபாக ெமலா,
நிர தர ம7ன அ'$த' Tேட நிைலெபா'ளா,
தர தர ெம7ண னி' தாமைர" தா$பரவ,
வர தர ேவA2வ மாரநாத! வல ?றிதேத.

(நிர தர - எேபா; தரதர - அ2&? உ7திபறி)
31. வல>Cழி ந.J வKவல ேகாவ. ம'க. தி'
வல>Cழி ய.மைற& கா2 ெகா2! வா)+ கபா0!,
வல>Cழி மாலயனி திரகாணா மலர!யா0!,
வல>Cழி காவிாி மார! வ த'$ மாநில"ேத .

(தி'வல - ஒ' தி'பதி ; அைடெமாழியிறி 9 தல ெபய வ ள; வல>Cழி வல8ாிச*?; வலCழி - நல ெச0கிற; இ&கவி யமக)
32. ேதன? ெகாைற ெசறிசைட& கா12 சின விM,

வான? க*ைக மைற"தைன : தா1கA வண*கிய ெவA,
ன? தி*கள9 ேவணி

1!& ?லவைவ"தா0;

மீன? காவிாி மார நாத! விMமிதிேத.

(ந? - விள*?)

33. விMவா எMவா விாிகர

8வா ெம0 யபினா.,
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ெதாMவா திபா திபா ெப'8க) ெசா.Kைந வா ,
அMவா சிாிபாஎ மார நாத அ!" ெதாMப;
வMவா மனேம! அவர!" ெதாAேட ம'+கேவ.
(வM ஆ - ?ற நிைற த)

34. உகர& ?7&க உயி வாி ெம0வி1 ேடா2த. ேபா.,
மகர& க'விழி யாெபா 8விமய. மா0+7மா.,
சிகர& கயிைல சிலப மார" தி'வமி?,

நகர& கன&க ந நப அ'$ேன நAணி!ேன.

(உயி வாி@&?ற$ ெம0வி1ேடா2' - நL.. மகர - மீ; நக அ&க ந&க

எக; அ&க எ8 உ'"தி ரா&க அணிபவ; ந&க - நி'வாணியாகிய

சிவ)

35. இ!யா ற ள' அரெவன" தீவிைன XA 2ட7,
ப!யா றமியேன பா2 ப1 ெட0"ேத; பாி த!யா,

!யா றைர மிைச பணி ேத" ழ&ெகா2ெவA
ெபா!யா றிக)+7 மார நாத! 8ர த'ேள.

(உட7 - வ'"; ெவAெபா! - தி'நீ7)
36. த'ைவ  காம@ மாம@ Dம@ சா றாியா0!,
உ'ைவ  Dத ேபத தானா ஒ'த.வா!,
ம'ைவ  மாகா! மார நாதா! வM"திட?,

தி'ைவ  ெத0வ எM" ெம சி ைத, ேச"த'ேள.

(கா - கபக ேசாைல; ம - அரச; மா - தி'மக$, ெபாிய)
37. உ$வா உ$ள" [றி"தி" தி&? உய மேவ!,
ந$வா அ தமி. T27& ? தனி நாயகேம!,
எ$வா உAெடைன ஏைழைம கA2; நீ இெறவேர,

ெகா$வா மார" ேதைழப* காள! ?வலய"ேத.

(ந$வா - ந18ைடயவ; உ7&? - ேசபி&?; இறி எ@ விைனெயச
ெச0,ளி. இ7 என வ த)
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38. அ"தி ,Vவிள விகனி ெயன அ' விைனயி,
ச"தி M தனி த. ச*கர தAண'ளா,

சி"தி விM*? திறண ேத; இனி ெசனியி D ,

ெதா"தி ல? ெபாழி. மார றாAமல H2வேம.

(அ"தி - யாைன; யாைன உAட விளாபழ - ஒ' பழெமாழி, ெசனி -தைல;

ெதா" - ெகா".)

39. உவம@றாத உயெபா' ெளப; உள"தாிய
தவம @ேவாசா தனிெபா' ெளப; ெம0 ச"திெயா2,
சிவம@ ெசெபா' ெளப; அ'1சீ திைளபவதா,

நவம@ ெபா8ைட ெபானிH) மார நாதைனேய.
(ம@- நிைல"த; நவ - 8ைம)

40. தைனயைன ேவA2வ பபல நா ; த? நல சா,
மைனயைன ஆதிய வா)விைன ேவA2வ; வA8கM,
பைனயைன ெச.வ ேவA2வ; அ ேதா! பவபிணியா,

விைன யைன" ெகட மார வ$ளைல ேவAடலேர.

(அைனய ெச.வ - அைன ெச.வ என ெச0,$ விகார)

41 அல'A ட'சி&க ; நீ'A டர&கா1ட; அ8 ெச0தா,
பல'A ட! பற; நா! பயில+ ப&?வமா,
நல'A2; நா A !னைவ நா! நயபவ&?,

மல'A2 வA2 ெகாA டா2மா ர மன"த'ேள.
(அ!பற - வழிெச.ல; நல - ந.லவக$)

42 அ'வா யிைன ெயன ஆரண ேமாபா. அைற, மறி,
உ'வா யினெவலா @' ெவ7 உைரெச,; இ9,
இ'வா தமிைச மார நாத! எளியனினி&,

க'வா தைனேய கவா வணநீ கைட&கணிேய.
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43. கைடேபா? ம12* கைடயைன& கா&க& க'ைணைவபா0,
இைட ேபாக T1!ேட.; காவிாியாறி னிைட" த'&?,
விைடேபாகவி1ட விமலா! வைள ெந. விைள8ல",

மைடேபாக வி1ட நீ ேத*கம) மார வா)பரேன!

(விைட - (வாகன மா) காைள; ஆறிைட வி1ட - தல& ?றி8; 8ல"தி.
வைளேபாகவி1ட மைட எக. வைள - ச*?)

44. பராபர மான பழெபா' ேள!8 பாைம யேன!
தராதல" ேத' மைறமா+ மாலா சரமைல,

8ராதன வி.N இ'&க சிாி" 8ரெமாி"தா0 !
நிராதர வாெயைன நீவிேட. மார நி"தியேன!

45. திய&க தர என& ைகவ அகபைக; ெச.வ மAெபA,

ய&க தரவ' Bவ 8றபைக ; BA2 நிறா;
உய&கA ட'ள? மார நாத! உனத'ளி,

இய&க ைணயலா. ஏ ைணயிேல ஏைழயேன.
(ஐவ - ஐெபாறிக$; ய&க - ேச&ைக )

46 அேநக பிைழகேள யா ெச0 கி@ அப

யாபிைக ேச, மேனாகர! நீெபா7" தா$க;மா ர வரத! இபா,

சிேனகனா C தர கா7 ெபாைற, சி7மதிேச ,

தேனசைன ேநசனா& ெகாAட'$ சீ' ெதாி ததேற.
(தேனச - ?ேபர; பா- ெதாி த எக)

47. தேறக பாதி ,ைமயா1 களி"த'$ தA க'ைண&,
?ேற! ?ண&கடேல! எ தநாளிN ?றகிலா,

நேற ! வளெசறி மார நபா! நV?ெமைன,

இேற ய!ைமெகாA Yேடற ேவA2 இைறயவேன!
(? றகிலா - ?ைறயாத; ந7- ெபயெசா.)
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48. இைறயவ காA; அAடெம*? மிைறெவ றிடமிறி,
நிைறயவகாA; நீ ெறாளியவ காA; சீ நில+மைற",
ைறயவ காA ; உல ?0யந> CA2 ல*? கAட&,

கைறயவ காAகதி; கா12மா ர& கட+ளேன.

(இைற-தைலவ; இைற - சிறி; கைற - க78.)
49. கட: '"தி வM:D* காமைன& கா0 ?7&ைக;
திட: இவறி ன2ேவ திக)  தி'மகளி,
நட: என மிளி மார நாத ந?8ர பா),
பட: 8வி"ேத பரம பதசீ பர+வேம.

('"தி - ?றால; திட: - திடமான ஊக$; நட:--நடனமி2 ஊ; ஊ -

நட".)

50. பரவ" த?வ யா' பகரா ப@வ.மைற;
கரவ"த?வ காமாதி?ற; கைள  ெம0ேய

விரவ" த?வ ெவAணீ7 கAமணி; ேவA! ெந>சி ,

8ரவ" த?வ மார நாத த ெபான!ேய.

(காவ- மைறய; கAமணி - உ'"திரா&க; 8ரவ- கா&க)
51. அ!ேய ெந2மா. 8விகீA2* காணா; அய பற ,
!ேய உயவிA !யிN காணா; M+'வ.
ப!ேய வ'ெதாAட பா&க நி றா0; நி பாிவி' த,
ப!ேய யி ; ப! யி.லாத மார பAணவேன.

(ப! - Dமி ; ப! - தைம , ப! - ஒ8, பிரதி )

52. பAV பரத மாத' உப பதிவிைழ ேய ,
எAV எM" எ@ ைற ஆ0+ இனியைம,;
கAV க'" ேசவ!. காண& க'கAடா0;

விAV 8வி, விள*க" ெத மா ேமயவேன!
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(ெத மார - வட&ேக மயிலாD இ'"த. பறி; ெத - அழ?மா)
53. ேமயவ ேவெடன னா$ விசய ெவ?A ெடதிப,
ஆயவ ேபா8ாி தனா&? வி.ேலா ட'த+,
மாயவ; மாயவ ேவத னறியா மல!"தா$ ("),
Zயவ; மார பாதார வி த ெதாM0வேம..

(எதிப ேமயவ எக; மாயவ - ேவடதாாி.)

54. 0பிைவ ைகப எ@ ; பனிநீ ைத த ச த,

அபி! ஆ! ஆ! அன ?ழ ெப@; அணிமதிய,
ெவபினி. நAபக ேலாென@ இப! ேவ7பட,

ெசபி2 எ மக$ மார த தமா. ேச தபிேன.
(அகெபா'$ ைறயி. அைம த; தா0

7வ. மக$ - உயிராக+, மரநாத

தைலவனாக+, நாயகி நாயக"தைம காAக. பிற கவிக இ9வாேற. மா.-

மய&க.)

55. ேச' திநா வார நா.வ ெச,மிைச"தா

ஆ' தனிதேற வாகிவ த அ'ெபா'ைள
பா' விC8 கா7 நீ தீ,ம பாNெமன"

ேத' பிராென@ மார நாதைன சி திபேம.
(இைச"தா ஆ' - பாமாைலH!ய.)

56. சி தி 8ற"ெதம தீைம ெயாழிபன; சீபரவி
வ தி பவ&?ந. வா)ைவ யளிப, வ  ச தி
ச திபி ெனாபிலா சா,சிய த'வன; நா$
அ தி 8மல மார நாத அ!யிைணேய.
(எம - எைடய, யம@ைடய+மா.)

57. அ!பைட யாஅகி லாAட*க$ ஆ12வ; ஆ1!யப
ப!ப!யா உய ப&?வ B12வ; பா"7தி
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கைடபி! பா&?& கதிநல கா12வ; க$ளமன"
த!8ைட யாதைம வா12 மார தா$மைரேய,
(மைர - தாமைர.)

58. தாமைர மாதைர யா+'& கா12; தAக2&ைக"
தாமைர அப நா12வ; அனா தளி&? மன"
தாமைர ,1கைல" ேத ஈ12வ; கர சா'மM"
தாமைர

12வ; மார நாத ெபாறாளிைணேய.

(தாமைர - மாைல,ைடயவைர; தாமைர தா+மா. இ யமக&கவி.)
59. இைண, எ28 மிலா இப B12வ; ஈA!ெயதி"()
அைண, பைகவ அ2திற. T12வ; ஆ"நைம
பிைண, பிணிக!" ேதா12வ; ெசம ெப'*கட?

8ைண, பி நீ12வ மார வ$ளலா ெபான!ேய.

60. ெபானா மா8சா மா.கA ெபா' வ; ேபாற!யா
எ நா மானாத இப அ' வ; எ9விட"
ெகானா நா"திக ெவைம வ' வ; ெகாபிடபா.

தனா மார நாத மல"தா$ த'நிழேல.

(ஆனாத - நீ*காத; ெகா- பயனிைம ; ெகா8- அபிைக.)
61. த'வன ைம திைட" ேதவ ேகானா&?; சரணைடயி
வ'வன தீவிைன ேபா&?; விைனயி வரபிக த
ெப'வன B&?; பரெபா'$ ேச&? பிற&?ைற
உ'வன மா&? மார வ$ள. உயபதேம.

(த' - கபக; வன - அழ?; உ'+ அன அன எக. இ&கவி திாி8)
62 பதமா ெபா'ெளன நாமைற ேபC பராபர’ ப.
விதமா வழிபட ெவ9ேவ 7'வ விள*க எ*?

இதமா உைற த'$ வ$ளா.! எ$ளாதி ெறன&? வ 
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சதமா அ'1கதி மார நாத! த'?ைவேய.

(எ$ளா - பாிகசி&காம. )

63. ?ைவயா ெபா'$நனி

12 வழி இ& ?வலய"ேத

எைவயா என&கவ ேற*கி ைந ேத; என ேதைழைம எ ?

அைவயா Cைமெய றறிவி" ெதன&?நி அ தமி. சீ
Cைவயா அ!&க8 த த'$ மார" ெதா.ெபா'ேள.
(?ைவ - ?விய.; கவ7 - கவைலப12.)

64. ெபா'நீைம ேவகணா DAைல ேபாக 8ணமதிX!
வ'நீைம வா)+ மதிX; 8னித ம'+க*ைக"

தி'நீ லாமதி யிபிற Zநீ திகMெபானி

த'நீ ப! ள சாT மாரD தா$தைனேய.
(ைம - கAைம , ?ற; நீமதிX சாT எக )

65. தன>சய த @டனாறிய மேபா தக+க ேத

கன>ெச, பாC பதமீ தைன மா& கAட@&?
சின>ெச,

ற ?ைம"தா0! எ வ.விைன தீ"த'

மன>ெசய ேவA2வ மாA87 மார வானவேன!

66. அவேன இவேன அலேன உளேன எ றாரண*க$
அவேம உழ7 அறியா திைள&? அ'ெபா'ளா
சிவேம! க'ைணயி ந>சதா&? ெசயKெலற
தவேந 8ைர,ள எக மார நாதா! இனிேத.

(தவ - மிக; 8ைரதவேந'ௗ - பிைழமிக ெச0மன.)
67. நாதா த மான நலெமப; நாந னா1ட7
ேவதா த ேம+ விள&ெகப; சி ைத,$ ேமவிமிளி
ேபாதா த மா? ெபா'ெளப அப; 8னித!உைன
யாதா த?தியி ஏ"ேவ? மார" தீCரேன!
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68. தீCர ெவ>Cறா இ.லாைம யாகரா ேச"தைலப

BC7 H&?ம& காறா2 வா)வா கடK.
ஏC7 மா7ழ லாதிப நகைர ேய7த?&

காC' பாவள மார நாத கழ.ைணேய.
(கரா- தைல; காC'8- ேசாைலவA2.)

69. கழN இ'விைன& க12 ேனா0 ; கழலவிைன
CழN Cவ&க நரகா @பவ" ெதாட&கழி,;
உழN பிறவி ெயாழி தி2; ேபாிப ஊ7 அ'$
நிழN நிைல&?;ந மார பாத நிைனபவ&ேக.
70. பவ&க" ளீகார ப1ட Tெயன பவழேற

கவ&க" ]கார வா)வி கைடேய களி"தKறி"

தவ&க" ளாகார நின'$ நAண' தAணற>சா
கவ&க" ளாகார ேவாிH) மார& கAVதேல!

(பகர ஈகார-இட&க; ஈ ெய7, T எ7 பிாி&க. T - D; ககர ஊ,

-Dமி; தகர ஆ-தா; அ'$ தா என இைய&க; ககர ஆ-கா; காேவாி H) எக.)

71 கAV7 Bறா கனிேய! கM"தி க'மணிேய!

ெபAV7

றா பிற*கேத! ெயன ேபசிநிற

விAV7 சீ"தி விாி"த லலாவி ேமNலக

நAV7 ெமனி@ ேவAேட மார நகரவேன!
72. நகவ' மா தத நாகாி க"த நலய.+

பகவ' சி^ பயிNந வ8 அ பாப2"
நிகவற நா2 நகெர*? றஉ நீ$க'ைண

Uக+ற ைவ"ெதைம ஆAட'$ மார UAைமயேன!
(பகவ' வ8, நிக+ற உற எக.)

73. ைமைவ"த கAடேன! மாமM& ைகயேன ! வாமம*ைக,
ெம0ைவ"த ெம0யேன! விAணவ 0யேன! மி&க'ளா.,
ெபா0ைவ"த இ9 வா)+ ேபா&கி, ெபாறா$ 8கலளிபா0,
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ெச0ைவ"த நீ$வள மார நாத! எ சி ைதயேன! !

(அ'ளா. ேபா&கி எக)

74. சி தி&க ெந>ச தி'வ'$; வா8க) ெச8க வா0,
வ தி&க அ*க ந மார வ$ளைல ம பைதX!

நி தி&க லாவிைன ப தி& கலா; தி நீAட இப,
ச தி&க லா;பி தி "தி, 0&கலா; ச"தியேம.

(மபைதX - ம&கேள; ப தி& கலா-

1ட&கலக)

75. ச"தி& கிட8ற த தமார" தைலவ; அட

ச"தி& கர"& ?மரேவ$ தாைத ; பா த தளி&?,

ச"தி& கயமாKரா&? த.வ ; சமைறயி,

ச"தி& ?7>சா7 ; தி"தி&? ெசெபா'$ சாஉளேம!

(ச"தி- அபிைக, ேவ., பல; ச" இ&கி எனபிாி&க ; இ&? - க'8; இ&கவி யமக.)

76. உளேம 8வி&? ெபாைறயாக; அ ேதா! உயி Cம ,
களேம 8ாி  நா ளவேம கழி" ெதன கா1சிகAேடா?,
உளேம ! இனியா கிNமி9 +லெகலா உ0ய ந>C,

களேம+ கAடைன மார நாதைன& கA20வேம.
(ெபாைறயாக உ($)ளேம; களேம - க$ளேம)

77. கAணக. ஞால" தனியரசா1சி, காவினிழ.
விAணர சா 8ர தர மா1சி, ெம0யி @ பா.,
திAணக அபின சீெயன நீ"திக) ெச"ைதயேறா?,
வAணக யா இைணயிலா மார வா)பவேன!

(ெம0யி - உAைமயாக ; திA அக - பல"த மன)
78. பவேந பிணி&? ம' தா ; மைலவிலா பA 8ைடயா,
தவேந ெசயN&க'ளா; க'ளா சகமயகா,
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தவேன ஒளியா ; அ!யா& ெகாளியா தாவிைடேம.,
8வேன Cாிெயா2. ேதா7மா ர ெபா'விKேய.

(ேந - த', ேநைம ; ஆதவ - Hாிய)

79. வி.லா? ேம' மைல சீ ?ைலய வி2கைணயா

அ.லா? ேமனி" தி'மாNற*க அைவ?றி"ேதா

அ.லா 8ர"தி அரெண$ளி ேயாபA ட'பிய,
எ.லா கமல மார நாத! இ$நைகேய

(அ. - க'ைம; அ.லா - பைகவ; எ. - ஒளி)
80. இைள யாைன ஆ'ாி ^தா இ'கா. இைள"தவைன

ைளயாைன ப7 ப"B வ ைள" தவைன,
வைள யாைன" ெதபன ைசDைச ெபA வைள தவைன,
விைளயாைன" ேதாலாைன மார" ேதாறைன ேம+கேவ.

(இ'கா. - இ'ைற, இ'தாமா; பனைச - தி'பன தா$; இ*? சிவDைச
ெச0ெபA, த ஆைட ?ைலதலா. உட.?னிய, சிவெப'மா தன தி'ேமனிைய
வைள  ெகா2"தன. இ9வைள+ ?*கிKய& கைலய நாயனாரா. நிமி த.

விைள-வள த; ேதாற-ேதாறவ எப ெதானி)

81. உக  சப த பி$ைள&? ஞான உண வளி"தா0,
Cக தவி அப&? Hைலத தாAடைன; C தர&?,
சக தனி ேலாமற. தா&கி யிரA2 பி தானளி"தா0,
திக த 8ைன, மாரா அழகி சீர'ேள.

(திக த - திைசகளி !+; இதைன ஆைடயா 8ைன த; எ.லா" தி&?

ேபா7 என+மா)

82. அ'வெம ேறாபா. அைற, மைற; அ9 வ'மைறேய,
உ'வெம ேறா பிறிெதா' பா.; அ9 உயமைறபி,
உ'வ' ெவ7ம ேறா பா. உைர&?; இ9 உAைம,$ நி
ெப'வள ேத'வ ெதேனா ? மார! இ ேபைதயேன.
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83. ேபைத ம'ள, மார ெபைப ெபயராமன,

ேபாைத ,றம*ைக, ைந  மட ைத 8M*க, வைர,

மாைத அாிைவ ெவ?ள", ெதாிைவ வசமழிய,

வாைத ,றேபாிளெபA இைற ,லா வ தனேன.

(இைறவ உலாவர ஏMப'வ ம*ைகய' கா7 வ' தின எப; ேபாைதமய&க)

84. வ தைன மாத வயிறி பிற  வழிவழிேய
நி தைன யா? மA ெபA ெபா எ@மய. நீ*கி,0ய,
சி தைன ஓ  ெச0 ெந>ேச! லாமதி ேச த!யா,

வ தைன யாப! காவிாி மார வ$ளைலேய.
(வ தைனயா.-வண&க"ட. இ&கவி திாி8)

85. வ$ளி மணாள@ மாக ெச.வ@ வ  தழீஇ&

ெகா$ பிதா ; ஒ' மாதா பிதா+ ?றி&கெவாணா&,
க$ள த.வ; D* காவிாி வAகைர& காவிாி நீ,

ெவ$ள தவMமா ர பிரா எ விM"ைணேய.
(தழீஇ-தMவி, ெசா.லளெபைட; விM--சிற8)

86. விMவ$ எMவ$ வியப$ ெமKவ$ விதி விதிபா$,
அMவ$ அயபா$ அM*?வ$ நிெனழி லாவதன,

ெதாMவ$ இ9 வAண ெம ெபAண ற ய வண*காA ,
ெகாMவ ெகா 80வண நீேய மார! இ& ெகா!யி@&ேக.

(தா0 மக$ ய

ற. எ@ ைற )

87. ெகா!ய கிராத& ?ல"தவ அD ெகா2"தN அ&,

?!யி கனிவிைழ ைம த ?க ேபா ?றி"தைன ; இ
ப!யில!ேய ப!றா யின அ ப!?ணி",
அ!யி நிழேல அ'$கமா ர" த'தேல!
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(கனி - கனி; ப!யி.- 8வியி.; ப!7 - ?ற.)
88. அ' தா அேத! அணிேய! அளிேய! அ'1 கடேல! ,

வி' ேத! விைளேவ! விழிேய! விள&ேக! விைன தவி&?,
ம' ேத! மணிேய! என உ'? மணி வாசக&?,
?' ேத யம த ?'மணி மார& ெகாறவேன.
(உ'?மணி- விாி"த.; ?' - ?' தமர.)

89. ெகாற மM&ெகா2 தாைததா$ ெச7& ெகா2ைம8ாி,
நறவ ேச0ஞJ பி$ைள&? நாயக ந.கிைன யா.,

ெசாற அ9 வாெறைன யாத. ?றேமா? ெசாறிக) நீ;
?ற ?ணெமலா ம.ைலேயா? மார& ேகாமகேன!
(ேச0ஞJபி$ைள - சAேடச; ெசா. - 8க) )

90. மகவா அய மா. வM" தலா; மய ல7&?,
பகவா; ப?வா0 8Kயதளா; ெசM ப"த'ள,
8?வா;8?  ேபாிப 8ணபா 8கெலவ&?,
மி?வா 8னகா விாிHM மார வி"தகேன

(ப? - பிள த; அத$ - ேதா.; எவ&? 8க. எக.)
91. அகெபா'$ ஆ?வ தேப சிவம9 அ8 ஒேற,
சகெபா'$ ேத! யைலT! இ நனி ேதகெவேற,

தகெபா'$ 3 ெலம& க8 தைலெப0 சாறிைன நீ,
மிகெபா'$ ேவறிலா மார நாத!ந. வி"தகேன!

(3.- இைறயனா அகெபா'$; அ8தைல ெப0 - "அபிைன திைண'' என"
ெதாட*கி; 3. சாறிைன எக.)
92. வி"&? வி"தா" ெதாட ஆதிBல விைத ெபா'ேள!,
எ"தி&?" ேதா7 8ைம ெயலா சா திய& ?விபா0!,
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ம"& ?ைட, தயிேபா கைலெய மதி,ன!,
ைவ" 8ர த'$ மார நாத! மதிதரேன!

93. தர&ெகாைற மாைல ந மார வ$ள. பா. சா திர ,
தர&ெகாA2 வா' சகிகா$! அவர த திலேர.,
உ'&கறி& காமேநா0 ப12ழறிேற உயிரழி,,
பர&கிற ெபA பழி DA_ என நீ பகமிகேள.
(மாைல ேவAட. எ@ அகெபா'$ ைற )

94. மி@ கிN ளாி, மீ@ விள*கிைழ யா,
@ இைடைய பா. க கA ெணன ெசா.K நய,
தைன 8க) ததைம , அைம,; தயாபரனா,
உைன 8க) மதிய'$ மார உAைமயேன.
(ஐபா. -

த.; உசி!, C'12!, ெதா*க.,

ெசா'க., பின. எ@ ஐ  பா?பா2 உைடய)
95. ைமயா'* கA மைல மாெதா' பாதிைய வ த'ைன,
ெம0யா' ேசாதிைய அப&?& ைகைல விள&கம'$,
ஐயா7 நீதிைய ஆறவ Dதிைய அபாி' ,

ைகயா ெறாM0, மார ஆதிைய& கA20வேம.
96. கAேம+ B7ைட& கன.; இரA2 கழ. பணிவா&(?),
எAேம+ த@ட ெனாறா பதம'$ இப ைவ8;
பAேம+ நாமைற ேத!+ ; ஐ தா பகெரM"தி,

கAேம+ ெசெபா'$ கAேடாமா ர& க!நக&ேக,

(ஒ7த. 5 எAக$ காAக. கன. - க'8, கA - கV+மா; எA- எAண)
97. நைகசா 8ரB ெறாி"தா0; UதK ந2விழி யா.,
மிைகசா மதனைன& கா0 தா0; ெத

டK. ேமவமண ,

பைகசா மடC1 டழி" தா0; பரம ! எ பா)விைனயி,
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ெதாைகசா கன.ம2" தா$க மார Cட&ெகாM ேத!
(

ட. - மைர ; திாி8ர, மமத, அமண மட இைவ கைள எாி"தா*? எ

விைன"ெதா?திைய, எாி"த'$ எறப!)

98. ெகாM ேத @யெகாபி னிேறா டவ ?றிபிலைக ,
விM தாெலன இ9 வறி+ டப2 Tண@&?,
ெசM தா மைரய@ க1டா மைரய@ ேதவக,
ெதாM தாைடயமா ர தாிசன றியேத.

(ேத ைகயி. விM தாெலன எக. கA தாமைரய - தாமைர& கAண.)
99. னல னாகி, ைகைல ள&? கள@&?,
இன'$ ஈ தைன; ஏ0 த அ 8 பா. இேலெனனி@,

நினி' தா1? பிைழ நிைன தாறிேல; நீத! எ*?,

மன' சீதிக) மார நாத கA பா"த'ேள.

(னல - பைகவ; கள - ?றவாளி)

100. ேசாவ  ைம&?யி. வாயைட பைப" ேதாைகமயி.,
ஆவ தைழ"திட& காவ தகாA ; அகநிைற த,
நா' த நமிைட ேந வ  மார நாத மணி",
ேத' தி  7 தீ' யர ெசM தி'ேவ!
(காப'வ வ தைம

றிய அகெபா'$ ைற; காகால"தி. தைலவ ேதாி.

தி'8வ எப க'". ேசா வ  -ேசா , நா - அ8, உ தி - ZA!.

தி'ேவ எப தகவியி. தி'+ எ@ தெசா.ெலா2 அ தாதியாகி7.
அ'$ விைரவி. வ' Cப!8.)
மாரநாத தி'வ!கேள சரண.

மாரநாதர தாதி *ெபற.
*ெபற.
-------------
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மார# தல#தி) + மாரநாத இடபாக#தி)

இனி மகி- ைற. + அபயாபிைகயா திபா$க&.
திபா$க&.
ேநாிைச ெவAபா

1. கா+ல+ ம>ைஞ,'& கா1!மா ரைன நா

D+லகி. ஈேடற ேபாறிெச,-ேதவி
அபயாபிைகேய! அ!ேய க'$வா0
உபயா 8ஜ"தா$ உவ .
கKநிைல"ைற.

2. த>ச சாபவ தம&க'$ தையெபாைற சா த

எ>ச K.கவி இபமா ரமி& கில*க

அ>ெசா. நாயகி அரவி ைத அகமகி) தணி,
அ>ச. நாயகி அ!மல !மிைச அணியா.
அ7சீ வி'"த.

3. பவவா தைனேய யிகா7 ப12 ப12 பா)விைனேய
அவேம ,ழற இ அைம, அைம, அைம, இனி ஆேற,
சிவஞா னேசவ ெச.வவள திக) மார பதி மிளி',

அவயாபிைக! உ உபயபத அபய அபய அபயேம.
௸ - ேவ7.

4. மார வளநக&கA வய*கபயா பிைகேய! ெம0மற  நாேய,
வாயார உன8க) வM"தெச0; ேவெற+ வM"தாம ெச0;
ஓயா னிைச காதி N7மா ெச0; பிற அத@$ உறாம. நீ ெச0;

தாேய! உ உ'&காண ெச0; பிறகா ணாவா7 தையெச0 வாேய.

--------

1. உபய அ8ஜ - இ'தாமைர. 2. கவி அழ?; ெசா. நாயகி - நாமக$; அரவி ைத
- Dமக$; அ>ச.நாயகி - அபயநாயகி. 3. வாதைன - ப, வாசைன; அவேம-.
Tேண. 4. இைச 8க), கீத.
------------
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ெபானியாறி ேபாறி சிேலைட பதிக.
பதிக.
சிவபிரா/$0 காவிாி$0 சிேலைட

1. மா+ற வா1ட லா@ மதிதைல& கா1ட லா@

ேத+7 ெகாைற யா@ திைள&க இ ெபாற லா@
ஒவற ஒளிதா லா@ உயக*ைக மிளித லா@

தவ7 சிவனா ெபானி" தA8ன." தக+ ேபாறி
பாவதி&? காவிாி&?
2. கிாியிைட பிறபா. நா கிள கய கAணா. அபா.

தைரயிைட உயிக$ தா*? தAணிய நீரா. யாA2 ேபாறி
பர+ற பர*கா" ெத0வ பதி,ற லா.மா ேதவி

ெபா'+சீ ெபானியாறி 8Aணிய ெபாK+
தி'மாN&? காவிாி&?
3. ேபாறிமA கா"தலாN 8ாிவைள தா*கலாN

ஆறK அட" ேமா ஆழிேச ைகயி னாN
ஏறந றி'வி ெச9வி இல*?ற லா@ எ7

சா7மா லாகா ேவாி" தA8ன." Z0ைம ேபாறி
தி'மக&? காவிாி&?
4. மா1சிேச ெச0ய க>ச மலமிைச ம'வலா. ந.

ஆ1சிேச வள*க ளார அளி"தலா. ெபானி ேபரா.
நீ1சிேச வாச மா. ெபா நிற" ெதாளி Dமட ைத&
கா1சிேத தி'&காேவாி& க!8ன. மாA8 ேபாறி
பிரம@&? காவிாி&?
5. நாக பர+ மாறா. நல&கமAடல>ேச ைகயா.

காமல 'றலா." தபா. கைலமைற பயிN நாவா.
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மாமல ' தி நா வய*கலா பிரமனா?

மாமிய மி? சீ ெபானி வA8ன பA8 ேபாறி
நாமக&? காவிாி&?
6. ேவதமா த.வ நாவி. விள&க றிடலா. ெவ$ைள

ேபா றலா ைகயி 8"தக ெபாK, சீரா.

ேமைதயா கைலக$ ஆ*கA ேமவலா. நாமட ைத
ஓதேந தி'&காேவாி ஒA8ன றAைம ேபாறி
விநாயக'&? காவிாி&?
7. மாக ைடைம யாN மதகாி ழ&க" தாN

ேதமி? நா.வா யா@ ெத*?7 அக1! னாN
ஏ7 தி&ைகயாN இைட7 ேபா&க லாN

ேசமஐ*கரனா ெபானி" ெதA8ன ேறC ேபாறி.
Cபிரமணிய'&? காவிாி&?
8. Bவி' க"தினீA2 ய*ெகழி. வ$ளிேயா2

ேதவ ?>சர மா7 திக)க*ைக சா  நா
மா+ல கCரெவைம மாறி, மயி.மீ ேத7

ேசவல> ெச.வனா* காவிாி 8ன சிற8 ேபாறி.
சமயாசாாிய நா.வ'&? காவிாி&?
9. ஒ"7 ைகயினாN உழவார பணியி னாN

சி"திர பரைவ ேதா, ெசைமயி னாN ேமலா
ப"தியி ெப'  ைறேச பாிதக வா@ ைசவ

வி"தக நா.வ ேநகாேவாி நீ விMப ேபாறி.
அ!யாக&? காவிாி&?

29

10 ெவ$ளிய ேதாற" தாN விள*?கA மணிக ளாN

உ$ளிய ^0ைம யாN உாியெச தAைம யாN
ெத$ளிய நிைறவி னாN சிவதல ெசறித லாN

க$ளமி. அ!யா மா@ காவிாி ேபாறி ேபாறி.
------------

1. தா - ?ற. 2. நீ -- தைம , ஜல ; பதி தைலவ, -ஊக$. 3. ஆழி - ச&கர,
கட.. 4. ெச0ய - சிவ த; நிற - மா8; க! - 8மண, கா8. 5. நல கமAடல
பிரம@&? நல&க மA தல காவிாி&?, கா. மல, கா மல எனபிாி&க ;

மா.உ தி - தி'மா. நாபி பிரம@&?; மா உ தி - மாகைள" த$ளி&ெகாA2

காவிாி&?.

6. ைக- ப&க; 8"தக - 8 T2க$ (நதி&?). 7. மத?,

அாி எக (காவிாி&?); நா.- ெதா*?, நா? (பல எறப!) 8. வ$ளி - கிழ*?.

ேதவ?>சர மா எக (ஆ7&?). உல? அCர ெவைம எக ?க@&?;

உலகCர- உலக Cர எ7 ெச0,$ விகார. 9. ஒ"ஒ7, தாள; ஆ7&? உழ+
ஆ அபணி; பரைவ - கட.; ப"தி வாிைச, 10. க$ மணி எக. (நதி&?)
-------------------

