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��ேவ �ைண    
ச�
ேவத சிதா�த��ள 

ச�சமய�க��� ச�பாதீததி��� 
ெபா�வாகிய 

�தெலா�யல�தாதி�தெலா�யல�தாதி�தெலா�யல�தாதி�தெலா�யல�தாதி.... 
----------------------------------------------------    

��கதாச �வாமிகெள� � 
தி�!"க#$ �வாமிகெள� � 

விள��கி�ற 
�ம��ம��ம��ம� த�டபாணித�டபாணித�டபாணித�டபாணி    �வாமிக��வாமிக��வாமிக��வாமிக�    

தி�வா& மல
�த�ளிய�. 
    

பல வ(ண!பாவல
 வி�!பதி� ப), 
ெச�ைன:  

பா� �ாிகி பா� �ாிகி பா� �ாிகி பா� �ாிகி ----    சிவ
�ைகயரவ�களா�சிவ
�ைகயரவ�களா�சிவ
�ைகயரவ�களா�சிவ
�ைகயரவ�களா�    
தம� 

ஆதிகலாநிதி அ
��ட�தி� 
பதி!பி+க!ப�ட�. 

---------------- 
ச�வதாாி௵ (1948) ப��னி௴ 
ாிஜி.த
 ெச&தி�+கிற�. 

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

சா��கவிசா��கவிசா��கவிசா��கவிக�க�க�க�    
    

ம�ம/0 மபானலவைன த�மா/ைகயா� 
 மலயமைலயி� சார� ம�0ெந3ேவ/4ளா� 
��க5த0�பாலெனன நிக#ேம�ைமயினா� 
 �தெலா/யல� தாதிநய�ண
வா
சிலேர. 

 
  க�டைள�க���ைறக�டைள�க���ைறக�டைள�க���ைறக�டைள�க���ைற.... 
வ/ந/�தியா
+��வ�+காி தாயவைகயிைன+க( 
ட/�த� 6�ற��ம!பா7 ெமா�ற�� �ர�� 
ம/0 வா
* த(டபாணி வைர��வழ�கியபி� 
ெனா/யல�தாதிெய�ேறா
பிரப�தமி�ேகா�கியேத.      

* த(டபாணிவைர�ெத�றத�� த(ட�தாிதைக ெய9தி 
ெய� � ெகா�ள�பால�.   
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 சிவமய�. 
இ�;லாசிாிய
 மாணா+க
களிெலா�வராகிய 

தி�ெந3ேவ/  
திதிதிதி. . . . ெசெசெசெச. . . . சி�திர��சி�திர��சி�திர��சி�திர��திரபி�ைளயவ�களிய�றியனதிரபி�ைளயவ�களிய�றியனதிரபி�ைளயவ�களிய�றியனதிரபி�ைளயவ�களிய�றியன....    

----------------------------------------    
தனனதனதானதன தனனதனதானதன தனனததானதனனா. 

 
உலக�தலாமளவி3ெபா�=த0நா��கவ  
 5ாிைமமகவாகிவ�ேவா  
   5ைமயவைள>ச
"ாிமண�)4மா திக  
 9ய
ெபாதிையேமவிவள
ேவா�  
பலகைலயி?)னியதமிழ�ைமயா�ெமன3  
 ப)யின�நா)4யேவ  
   பயி3விதியினா7தவி
சதெமனவேலா
க=ண
  
 ப5வ3க�கிாீடமி�ேவ  
கலகமி@நாவலவ
மனமிக0நாணிெயா�  
 கனவி7ெமணாதவ/ேதா&  
   கவியின�சீ
ம�0ெமா/ய��)வாதிெயெனா
  
 கட/ைனயிநா=ைரெச&தா�  
   றிலகெமனமாதவ��யி
வைதெசயாதவிர  
       திய
க=ெமநா=Aவ3ேவா�  
   சிவனாிகேணச5ைமபாிதி�கனானவைக  
      ெதளி��கதாச�னிேய. 
 

 
த�ததனதானதன த�ததனதானதன த�ததனதானதனனா. 

 
ச�தவைர ேமவி4ய
ெச�"நதிேயா)ைணயி 
     ற(டமி9மீனிய��ேவா�  
ச�"நிகரான�னிவ�"க7;/னிைட  
     த�ெகா/யலானதிைனேய  
தி�தெவனவா@மரன��ைடயமா3ெபாிய  
      சி�கமிைசேயறிவ�வா�  
ெச�கதி
கேணச���க���0மானெவா�  
         ெச�ெபா�ளி�மீ�ைரெச&தா�  
வ�தப)ேப�மடமி��ம)ேய5�ய  
       வ(கமலபாதமணிேவா�  
வ(ட
�)ேக@"ாித(ட�ட�ேவ3ெகாெளா�  
        வ�க�ைணயவ)வினா  
னி�தவலB@வள
கி�றவ
களியாவ�ந  
        /�ப� மா �ய3ேவா  
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ென��நிைறவானபரந��கெனனாெமாழி4  
          ெம�க���நாத�னிேய.  

---------- 
 
த�னத�தனனதன த�னத�தனனதன த�னத�தனனதனனா.  
 
ெபா�னிெச�தமி#ெபா�ைனந(ணிய� தவி4ய
  
        ெபா�வில�றைனநிக�ேமா
  
"(ணிய�ெபாதிையவளர(ணற�தி@�விதிக�  
        "�ைமய�ெறனAவ3வேலா
  
ெச�னி��றி@ப5வ3ெவ�ைமெந�� கவிஞ
  
        ெச�மெமா�றியசனியிேத  
சி�னத�ெறனமைலெவாெட(ணிெநா�தயரவள
  
         தி(ணமி�ெசா/ய/ைனேய  
ய�னிய�ப@சமயெர�னி5�ெகாைலெகா)ய  
         த�ம ெவ�பவைரயகலா  
த�ஙன�திக9ெமா�சி�மய�கழ/�மிைச  
        ய(ைமெகா()னி�ைரெச&தா  
5�னி@�ப)4லக
ந�ைமயி�றிய0ண0  
         �(ண3 க(@ளம �ேவா  
5(ைமத�தி@மிைணயி3வ(ணவ(டமி#விதிெசா  
            ெலா(ைமத�கிய �னிவேன.  

--------- 
சிவமய�. 

வளவ?
+�மார"ாிவாச�ெபா&ைக!பா+க�  
அ பாசாமி!பா�தியாஅ பாசாமி!பா�தியாஅ பாசாமி!பா�தியாஅ பாசாமி!பா�தியாயரவ�க�  யரவ�க�  யரவ�க�  யரவ�க�      

இய�றியன. 
 

த�ததானதன த�தனதனனா, 
இ�த நா� வைரயி3         ெல�கி5மிலதா  
 யி�பநீ@ ெம        ெண(கைல4ளதா  
ய�தமாதி"ண
          வ(ெப கவியா  
 ைற�ததாெயா/ய3  வி(டன5லB  
ெட�தநாவல
க               =�"க#தைகயா  
 ென�களா ெநறி   4�ெகா=நிைலேதா&  
ச�தவாாிதெந        @�கைமவன� வா#  
 த(டபாணிய   ென5�சரபமேத.  
 

அ சீ
வி�த�. 
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சீாி7ய
பிரப�த�க=+ெக3லாம�டெமனதிக#�ேதேயா�� 
ேநாி7யெரா/யல�தாதிகளிெல(ெண(கைலதைலைம நிக#தினானா3  
ேவாி7ய
ச�தவைர+� �னிேயெயன!"லவ
விள�பேதா�றி!  
பாாி7ய
ெந3ேவ/தி�!"கேழாெனன!ெப��ேப
பைட�ளாேன .  

---- --- 
சிவமய� 

தி�மயிைல - விவா� 
ச
�க# பி�ைளயவ�களிய$றியனச
�க# பி�ைளயவ�களிய$றியனச
�க# பி�ைளயவ�களிய$றியனச
�க# பி�ைளயவ�களிய$றியன....    

 
ெபா�Fத "ாிசைடெய�"ராண�ேவ&வயி�ேறா� �ெபா�வி3சீ
தி  
ெத�Fதெந3ைலவ�ெமழி�ற(டபாணிெய�மா�றிறதிேனா
�� 
ம�Fதவ சமய!பிண+கக7ெநறிமரபி�வய�கநா)+  
ெகா�Fதேவ�கரெத��கன�ளாெலா�;ைல+�யி�றினானா3.  
 
அ�ன ;/�கா ம��தமிழி��ர0F(டவாி�ேமேலா
 
ப�னாிதாெயா/யல�தாதிெயனநிலா&மலய!பற�பிென� �  
��னியமா�னிவனிவ�றாேனெய�றி@�ேதா�றேதா�றிநா=  
ெம�னைனயா
க�றி �F�ற$ெசறி�தெதனினித�சிாிய�ப�பா�ேறா.  

-------- 
சிவமய�. 

 
அGடாவதான� 

&ைவ &ைவ &ைவ &ைவ ––––    க�யாண��தர�த�யாரவ�களிய$றியனக�யாண��தர�த�யாரவ�களிய$றியனக�யாண��தர�த�யாரவ�களிய$றியனக�யாண��தர�த�யாரவ�களிய$றியன    
    

க/நிைல வ(ண�ைற. 
த�ததானன த�ததானன – தனதானா. 

 
ச�தநாவலெர�றேபாிைன           4ைடேயாேர  
 த�கணாளினி/�த;3விதி         யிைலேயேயா  
வி�தநாளினி/��வா9றி           னைகேயயா  
 ெம� வானிைடெச� வா#வ�  மிதேமயா�  
வி�தமா3வைர��றநீ@ைக    �னிேவா�வா&  
 வி(டநீதியைண��ளாாித�        விதேமா
வா
  
த�தமாவட
சி�கேம3ெவ��       �கேமேந
  
 த(டபாணிவிள�ப3பாவல
       தவமாேம. 

ெவ(பா. 
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த(டபா ணி$சரப� சா�ெறா/ய ல�தாதி  
க(டபி�ன
 வாணி களி!"�றா� – வ(டமிழி�   
பா)டலா� ச�தெம5� பாவலவாி யாவ��வா&  
6)ெயா3க 7�றா
 �க�.  

-------- 
சிவமய�. 

 
அGடாவதான� 

Fைவ . க/யாண��தர �த/யாரவ
க� மாணா+க
 
வ'ைல வ'ைல வ'ைல வ'ைல ----    ச
�கச
�கச
�கச
�க��தர �த�யாரவ�களிய$றிய���தர �த�யாரவ�களிய$றிய���தர �த�யாரவ�களிய$றிய���தர �த�யாரவ�களிய$றிய�....    

 
தனனதானன தன�தானதன தனனதானன தன�தானதன 

தனனதானன தன�தானதன – தனதானா. 
 
தி�மி�வா#0 மண�ேச
கமல  
    மல��வாவிக� வைள�ேதவய3க�  
    ெசறிவேதா@விணள�ேதெபாழி3க�            கைலேபாேல  
திக#ெந3ேவ/யி3 வ��சாமிெயா�  
        ��கதாச�ரவ�பாவலவ
  
        தின�ேமவழிப@�சீ
வளைம             ெப வாேனா
  
பரமேனபல
ெசா7�பா�ைம4ற3  
         சரதமாெமன0ண
�தா
வெமா@  
         பர0சிலவிரத�றாரணியி                     5யி
மீேத  
பாிவினாலைவ�க�ேதா&த�தி  
       க�திேய4ய
பர�தாமனிக
  
       பகரேவ�ய3பவ�H&ைமத�              �9நீேறா  
ட��விலாசமணியி�றா#வட� 
        ெமா�கலாைட4� வைன�ேததிக9  
         மணியினானிைசமி��பாமகளி             ன�ளாேல  
ய�ைமயாெமா/யல�தாதியிைன  
         நயெமலா�றநவி�றா5லகி  
       லதைனேந
ெப த/�ேறவிதிெசா�          ��;ேற
  
ெத�ளிேனா
க=ெமாழி�ேதசரப  
        ெமனநிலாவிலரக�ேச
கவிஞ
           
        ெசயெவாணாதெதா)ைண�ேதாதி@வ          ெதவேரேயா  
ெதாிகிேலனதனய�தானாிதி  
     லாியதாெமனிெலென�ேறத�   
      சிறியனா)4ளறி�ேதமகிைம         "க3ேவேன.                                                                                                                                 

சிவமய�. 
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                                 அGடாவதான� - Fைவ. க/யாண��தர�த/யாரவ
க�  
மாணா+க
 

கா(சி கா(சி கா(சி கா(சி ----    நாக�*க �த�யாரவ�களிய$றியனநாக�*க �த�யாரவ�களிய$றியனநாக�*க �த�யாரவ�களிய$றியனநாக�*க �த�யாரவ�களிய$றியன....    
தனனதானன தனதனதனன – தனதானா. 

 
ெபாதிையேமவிய � �னி4த0           தமிழாேல  
 "னிதமா
பலகவிக=�லகி          வி@ேவாேன  
பதிதரா�ம/ெகாைலவிைனகைளய       �ய3ேவாேன  
 பர0மாதவநிதிெயநில0            �ரேவாேன  
ததியிதாெமன0னதி�கமல             பதமீேத  
 தளிைரேநாிளெமாழிெகா@�திக�  "ாிேவேன  
�தி�மாைசெய&தியப) மகிழ    வ��B
வா&  

��கதாசெனெனா�ெபய
மகிைம  வ/தாேம.  
 

ேநாிைச ெவ(பா . 
 

க/யதைன$ சீ � கவி���க  தாச  
ெரா/யல� தாதியிைன ேயாதி3 - வ/4(டா�  
ச�தெம5� பா0+�$ சா�மி ல+கணமா�  
ப�தெம5 ேநா&ேபா� பற��.  

----------- 
சிவமய�. 

அர�வாய3 - அ!"!பி�ைளயவ
க��மார
  
ேவ*கட � , பி�ைளயவ�களிய$றிய�ேவ*கட � , பி�ைளயவ�களிய$றிய�ேவ*கட � , பி�ைளயவ�களிய$றிய�ேவ*கட � , பி�ைளயவ�களிய$றிய�....    

    
தனனதனதான தனதன�தான 
தனனதனதான தனதன� தான 

தனனதனதான தனதன�தான – தனதானா. 
 
"விமகளினாைடெயனவிள�ேகாத  
         ெமறிதிைரக(ேமா�ெமயி/�ம�ேச   
        "க#ெகாளைலவாயிலம
�க�ேசய              �கமாவா#  
   ெபா�ளி�வைககாணநறியெச�ேத5         
        ம��கனிபா�மிைணயிெல�றா�  
        "லவ
�9நா)யAதின�பா)                    மகி#B
வா  
5வைமய ேவதெநறிவள
�ேதத  
        மறெநறிக�பாற0யி
க@� ேபாட  
        0லகில�ளாட3 "ாிதிற�B@�                   விைழவாேல  
  4சிதவணிநீ@ப3வண�ேசர  
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          வ பெதா@நா7கைலகெளா�றாகி  
          ெயாளி
கவிையயாறிெனா/யல�தாதி        ெய5மா;3 
ெசவி4Aவனா0�ள�மி�பார  
          மயி/ைற4மீ)லாியெத�ேறாைக  
       ெசறிய0மிரா ெநறிக=�ேபI               �கி3ேபாேல    
  திைச�9�ேமவியிைசம/�தார  
         0தவிைனநினா�"லைமயி�சா3"  
         சி மதியிேன5மினி�ெகா(டாட            ெலளிேதேயா  
கவிவைககணா7மைலவதி�றாக  
          வ�ணகிாிநாதெனனவி��தீறி3  
 கவிஞ
�லதீபெமனவ��தீர                வளநீ
ேதா&  
  கவி5 ெந3ேவ/நகாில�பாள
  
         �தி��கதாசவனகெந�சான             
         கமலமகலாதக�ைணெய�சாத                  ெபாிேயாேன .  

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

சிவமய�. 
அர�வாய3 - அ!"!பி�ைளயவ
க��மார
 

அஅஅஅ. . . . த*கேவ- பி�ைளயவ�களிய$றிய�த*கேவ- பி�ைளயவ�களிய$றிய�த*கேவ- பி�ைளயவ�களிய$றிய�த*கேவ- பி�ைளயவ�களிய$றிய�....    
 

தனதன�தான த&யதன தனனதன தானதன – தனதானா. 
 
மமமம�0ச�தாதிைமதவ9மணிெகா@ய
வானமிைச  
       வள
த��சீ
ைமம3�தனிமலயமதிேலதம            
 மனதில�பா�ந3லதவாெபாி�"ைடJ#தரவி     ரவிேபாேல  
       
  வதனைம�தா�ெமா�ளிய�ெமய��ெகா@நிலா0�   
        �னிவ���ேபாதிைவயமதினி வவள
Kயதமி#                  
            மண�ண
�தா
களி3ைலெயன0ளமதனினா)ய�    ளியதாேல  
 
தி�வள�காIெந3ைலநகரதி7தயமாகிெயழி  
         7�0ட�ேப
ெகாெட&தியிவIவ3ப5வலா�மி�  
         திறமறி�தியாவ
ெசா3லவலாிைலயிைலெயனாவறிஞ
   மகி#வாேல  
 
   தின�ந(ேபா@ெசLவியநின�மகிைமேயாதவ   
           சமய��B ெம3லவைனமதியணி4�வா
சைடெகா�         
 சிவைனைய�ேகாைதவ3/4ற#0ாியிைன மாயவைன   மதமாேந  
 



9 

 

��விய�ேறா4ைமயைனவிணவ
க�சிைறதீரெவன               
 வ�நல�ேச�ம3ல�மதகளிறைனயேசவகைன  
        4வைகெகா()யாவெரL0�ெவாெடணி5ம�வாகிநன   வி5ேநேர  
 
  ெயாளி�ெமா�றானெத&வமைத4ண�மAFதிநிக#  
         சமரச�B@��ளெமா@ம�ரம�வாழிநிக  
        ெரா/யல�தாதிவி�=��"லைமெய5மM ெப    �னிேவாேன  
 
க�விெலா�றாம7&ைகய��ெபா)யணிகலாைடமணி  
        வட�ட�ேப�ைசவநிைலவள�யைடயாளெமா@  
        க�ைண��றாதவ�ளெலனவ���கதாசநிைன   மறேவேன  
 
  கமலெம�Fவி3ைவ�தி�மகள�=�ேவத�த  
      னவி3ெப��சீ
ெகா�ெவ�ைளநிறமகள�=மா�தவி
  
       கதிெப �சீல��=ற0�றவ��ெச&தாளவினிதிைசவாேய.  

------------ 
சிவமய�. 

வி�தாசல� - தியாகராஜ+கவிராயரவ
க��மார
 
க�யாண��தர# பி�ைளயவ�களிய$றியனக�யாண��தர# பி�ைளயவ�களிய$றியனக�யாண��தர# பி�ைளயவ�களிய$றியனக�யாண��தர# பி�ைளயவ�களிய$றியன....    

    
ேநாிைச ெவ(பா+க�. 

 
ச�த!பாவ
+கெமலா�சாெரா/யல�தாதி  
யி�த!பா
த�னி/ய�பினா – ன�தி�க  
ைம��ைடயா
த�ேசய�(��கதாசென�5  
ைம��ைடயான��மதி�.  
 
அ�ேச7(க(ணாரவாவக7மா+க��   
ெம�சா��வ�=ெம&�ேம – ெந�ேச  
ெவ��ட(டபாணிய�சேவலவைன!ேபா� �  
ெத��ட(டபாணிபத�ேச
 .  

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

சிவமய�. 
ஆாிய
 

காகாகாகா....    ஷடா/ர பி�ைளயவ�களிய$றிய�ஷடா/ர பி�ைளயவ�களிய$றிய�ஷடா/ர பி�ைளயவ�களிய$றிய�ஷடா/ர பி�ைளயவ�களிய$றிய�....    
தனதனததன தானனதனதன . 
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அ�= ச�சமயாதிதமைவய�  
           ம ப��!ப�மாறிடமிைசய�  
        ம)ச�ர�நனால�பலவிைச  
       ய�கைலைவ!ப�பா3வணெமாளி
வ�  
ெத�= �திைகயி �த/ல�  
         தி�வ�=�ெறாளி
சீ
கிழவெர5ெம&  
        ெசறிய0ைரதி@;ெலா/யைலவழி  
          ெதாிதரைவத�ேச
கரெந/ெயன  
 
ெபா�ணிைறய!பெனாடா4மி0லக�&  
         "ாியவிய�றியமாதவெமனமி�  
          ெபாழித�ம�"ெம&மாாிெயாடறிவ�  
         "க#ெப சிதிகளாயிர�டனனி  
தி�0�0�ெறாளி
சீ
திகழயி3ெப   
          சிவ��ெபா�பதமாமல
�)"ைன  
         திக#ெச&தி�!"க#சாமிகெளமாி�           
 )ாிய0ைரதன
சீர)�ைணயேத.  

------------ 
சிவமய�. 

ெபா&ைக!பா+க� - சி�ைனய0பாதியாய
ெபளதிர�� 
ைவதியநாத�த/யா
 "திர�மாகிய 

ெபாெபாெபாெபா. . . . � பராய� பராய� பராய� பராய�த�யாரவ�களிய$றிய��த�யாரவ�களிய$றிய��த�யாரவ�களிய$றிய��த�யாரவ�களிய$றிய�....    
 

ேநாிைசயாசிாிய!பா. 
 

சீரா
வல�"ாிெசறிபா�சச�னிய�  
 Bராராழியாதியெகா(@,  
பாரா
கைலயி� பர�தபரைவயி   
 ேலரா
மா�ண ெம�5மைணயி�, 
க(ணினிதம
��காவ3ெச&கமல+   
 க(ண5�தி+க)மல
!ெபா��),  
 
/��தவ�திதவிய3"ைட!பிரம�   
 வ���த/�றிவள�படவைமத, 
வ��"வியதனிலணிநவக(ட��  
 ெப��பயன3��ெப�றியதாகி, 
ெயா!ப �மாி+க(ட�ளதா&   
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 த!ப மீனவ�ற(ணியநா�)�, 
வைரயிைட4தி�வைரயளவ�    
 தைர�9ேத��த�ைமதாகி, 
மணி4மகி7மாச ேத+�   
 மிைணயி3ப3ெபா�=ேம�தி+கீ#திைச,   
தா+கிெயாளி��தா�பிரவ�னி  
 ேத+கிெயா9��தீ�"ன3வள�!,  
ப�கயமா�ப7�ப�னிற!"�க=� 
 த�கியவளியின�த���F�ெபாழி3,  
ெவ�கதி
கா7�ேவனிலதனி7  
 ெம�கIம�தமி4��ரபிக,  
ளாிகர!பிரமராதியாேனா
க=�  
 திாிபிலாதீசைனதின�ெதா9ெந3ைல, 
தா4�த�ைத4�தவ�ெச&பலதா�   
 Hயேசயா&ேதா�றி���ண,  
ன�றவெம3லாநய��கல�ெதாளிர   
 ெப� !ெபா/�தேபர��வ)வ,  
ென9��த/யவில+கணமா&��   
 ப9த0�ள�பதித��னிவ�, 
ற(ெடா@ெபா/த�தட+ைக$சரப   
 ெம()ைசெய��ெமறி+��ேவேலா�,  
ெகா3லாவிரத��வலய��ளா  
 ெர3லா�ெகா�ள�ேகமிக �ய3ேவா�,  
றி�!"க#��கதாசென� �   
 ெபா�!"ற#நாம�"ைனத�"னித�, 
"லவ
த�மரபின
ேபாத!ேபா�    
 நல5ைடதாகிந �தமி#பிற�த, 
நா(�தெலா�வ�நவிலாதாய   
 மாIைட!ெப��திற�வா&��வய��,  
ெமா/யல�தாதிெயா� ைரதா�  
          ம/ய��)றதி�வ(ைமேதா�றிடேவ.  
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ேவ7மயி7��ைண. 
��ேவ �ைண. 

ஒ�யல�தாதிஒ�யல�தாதிஒ�யல�தாதிஒ�யல�தாதி....    
----------- 
கா!". 

தனதன� தானத&ய – தனதானா. 
 
விழிக�க(  டா
வெம&ெத�        கதிேராேன  
    விைடயி3வ�  தியா0ந3க        த�ேதேவ  
கழிெப��  காம
வ3/+                                ெகா)ேபா3வா&  
      க�ைண��  றாதெச3வ  தி�மாேல  
ெபாழிமத�  பா4ம3ல�    களிறானா&  
     "லவ
ெகா(  டா@�வ�ள�  �மேரசா  
ெவாழிவிெலா�  றாயெத&வ!  ெபா�வா#ேவ  
         ெயா/யல�  தாதிெசா3ல  த�Mேர.  
 

    
��������....    

தனதன தனதன தனதன தனதன 
தனதன தனதன – தனதானா. 

 
திதிதிதி�வ��வ/ெப  சமரசநிைலயின
  
         ெச9மலர)த�               �க� ேபாேல  
  திற� �ைணபிறி திைலெயன�)மிைச  
        தினமைதயி@தவ                �ைலயாேத  
  ெசறிமய3கைளத� ��ெமாழியிைனயிக#  
        தி��ைடயவெரா@              பழகாேத  
  ெசக�9தி5�ெவயி  7மி#பாிதியிெனதி
  
        திடெமா@ ெதா9ெதழ3           பிைழயாேத  
  சி ெகா�க�சிைற �றியி5மய
ெவா@  
        சிவசிவ  ெவ5ெமாழி          மறவாேத  
  சிைலயினவதிபதி த�மக)�மக  
         ெட/0 கைலமக(           �த�மானா
  
  திர(�9ைம4ெமன ��ெவனAவ3பைர  
          ெசய7ய
ெவ5�ண
           வழியாேத  
  திகிாிெவ�வைள"ைன கர�ரகாிெப   
          ெசயமிகெமாழிதைக        ந9வாேத, ((((1/81/81/81/8))))  
 



13 

 

   
தி5ைவநனித� மவ
பைககைளத�  
         திாிவிழிமதகளி             றதனாேல  
  திைரய பரகதி வைரெபறெலளிெத�ெம&  
       திக#தவ�னிவைர          யிகழாேத  
  சிகிமிைசயயி3ெகா@ பலபலமைலமிைச  
      திாித���கைன    மிகேந
வா
  
  ெத�(ம/தமி#நய மறித�"லவ
க�  
      சில
ெப "க#விைழ            ெவாழியாேத  
  திதித�"த3வைர யைனய
ெசா3வழி"�  
       தி�டைர4றெவன           மதியாேத  
  ெசழிநிணெமா9கிய பறிதைலயமண
க�  
         சினவிய�ணெமா@   பக
;ேல  
  திரெமனவளவ  மகி#0 ெகா)யவ
  
       சிைத0ற�னித/�           ெம/யாேத  
  சிதறியமல
ெபா/ த�நிழ3ெபற0யி
  
        ெச த7மிழிெவன3        கடவாேத, ((((¼¼¼¼))))  
 
மமமம�மல
வைககளி னரெச5மத�மிைச  
       வதித�விதித�          மைறOேட  
  வ9வ ெநறிவைக ெதாித�ெபாியவ
  
         மகி#0 ெதாழி3களி�          �யேலேனா  
  மனிதனி3வ)0ள கட0ெளனிைசெகா@  
        மகிதல�4� வைக           "ாிேயேனா  
  ம/த�பைகெப  சமய
களைனவ��  
         வழிப@ெபா�வனி�           மிளிேராேனா  
  மறிகடன@வள
 ெகா)யைரய)ெயா@  
       வளித�மAமனி            லடேரேனா  
  மலயம�தவிய தமி#ெகா@�திமிக  
       வைனத�ச�ராி           7லேவேனா  
  மணிவடெமாழிவிதி யைமத��வ)4(  
       ம/னமி3�றிகட  மணிசீ
சா� 
  மதி4ற#கைலமக ெளா@�னக/ெவ3  
        வ/ெப தவசிேயா           )ைணேயேனா (3/8)  
 
  வ�ளெம�மல
"ைன �ழவிெயா@ைரெச4�  
      வயிணவ
பதி�ம�             ளைமேயேனா  
  வறி��டறிபல கனிதரவ��கிழ  
       வனிைதெசா3விதிவழி        நடேவேனா  
  வள� ெபாதிையயி லம
� �னிசைப  
         வயி5 ெப�ைம4          மைடேயேனா  
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  மனதறியAபவ நிலமிைசயவி
த/�  
       வைசபக
பவ
�ல�          ெவ�ளாேதா  
  மைரயய�ய3ப� வைனயந7யி
க=�  
         வைதபடநிணAக
       ெகா)ேயா
தா  
  மைழ�கி3ெவ�=ற வ�பனியிைட ப@�  
        வனசமெதன�9          ெதாியாேரா  
  மழவிைடக�டெனா( மயிலைனயைவமிைச  
         வர0னதி�0ள      மிைசயாேத�  
  மடைமயி7ய
0  ெமனதினமைனயெம&  
       வ)0ெகா���ெவன       வ�வாேய, ((((1/21/21/21/2))))  
 
பபபப�வத�9தைல கட��9தைவ"ண
  
         ப)�9�தவிய           �திேயாேன   
  பலபல0யி
க= �ண0ண0தவிெச&  
         பாி� கரமிைக                4ைடேயாேன  
  பக
ெபா�(�9ைம4 மைரெநா)யிைடெபா)  
         படவ@� வ/ெயா@             நிக#ேவாேன  
  ப�மைனயைனயவ �ண
ெவாளியி5மி��  
         பட
0றெவா�திைர           யி@ேவாேன  
  பக3வாி�ம)0  "9விைனயிைமயவ
  
       பதவியிலைமய0               ம��ேவாேன  
  ப)  சமய� �னெதனெதனவிக3  
        பைக4றந@வினி         லைமேவாேன  
  ப/4ணவ�கதி த��தெலன0ண
  
       பவரறிவதனிைட           திக#ேவாேன  
  பனிமலர��ெந& �த/னெகா@வழி  
        ப@ெநறிகளி�மிைச          ெவ�ளாேள, ((((5/85/85/85/8))))  
 
  ப�நிண�ய
�ைவ யினெதனAக
சில  
          பதித�மிகழ�           மிைறேயாேன  
  பறைவ4நிலமிைச நக
ப0மற/ைட  
          பழ�வன0மறி        தைகேயாேன  
   பவமிைல4டலல �யிாிைலெயனநவி3  
         பாிவின
சில
ெசா7            மணிேவாேன  
   ப9ெதாழிரதகச �ரக�மிைகப@  
       பதசர
க=ெமன           Aவ3Bறா
  
   பைடெய5�விாிகட லட
ச�ரத
நனி  
       பய� தவவ/           த�ேவாேன  
   பகரெமா@லவிய மயினிக
வனிைதய
  
      பகமய3கைள4ெம            4ண
வாவா&  
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பகடத�மிைசயிவ
 நம5டனவ�வி@  
       படைர4�ெவ7மவ
         �ைணயாவா&  
  பதில ெமா��ைட நிழ7ைடயவர�  
         பவிைச4மிக#சில         �யிரானா&, (3(3(3(3/4/4/4/4))))  
 
கககக�ைணயி7ய
நல மிைலெயனAவ/ய  
        கவிஞ
தமனமல        ரகலாேன  
  கட/ைடயமர� ம0ண��வ/ெகா@  
       கைட4நல��ற#             �ைவேயாேன  
  க/"�டைனயவ  5றவின�டனட3  
       க�தியநிைலயின
        தைமேயாவா&  
  கனகமதனி7ய
 ெபா�ளிைலெயன�ய3  
      கயவ
"�மனமதி�        ம�வாதா&  
  கைறம/விடநிக
 த�வ
க�விைழத�   
        கனவர�தவ0           ெம/யாேன  
  கமடமதைனநிக
 பத� சி மிய
  
         களிெலா�சில
ெதாழ       மகி#B
வா&  
  க�ைமெகா�பைட   சில
ெபற0�ன�ளிய  
       கைத பக
பவ
பைக         கைளேவாேன  
  ககபதியி5மி�� விைர0 மனதின
  
        கனவி5நனவி5            மவி
ேவாேன, ((((7/87/87/87/8))))  
 
  கமலெம�மல
�9  தல
தரவிணி3வ�  
         கதிரவ
பலபல      பலரானா&  
  கைசெகா@மதைலெகா( மைனெயா@விைடமிைச  
        கவி5 மரரள          விலரானா&  
  கயிெறா@மதகய� ெவ�= பைட"ைன  
       கரவனிைதயர�           �9வானா&  
  ககன�நில�� னளவியபத�   
       க��கி7�0ெம         ணிலவானா&  
  காி�க�றநல ெமா@பிறிதி5�வ�  
         கணபதிவ)வ�           மிகவானா&  
  கனிதமி9ைரபக
 கிளி4லவிடமிளி
  
        கடகபனி�"ய   ெமா@வா#வா
  
  கன3வ)வ�மிக ம�விய��பர  
        கதிெப �)வினி3          ெவளியாவா&  
  கட0ெளெனா�ெபா� ளிைலயிைலெயனந�  
       கைளயினரறிவ�          ெப�மாேன, (1)  

------------  
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தானன தானன தானன தானன 

தானன தானன –  தானனதானா. 
 
மாமாமாமானைனயா
�க ேமயினிதாெமன  
         வா)ெயேநர�           நா)ைநேவேனா  
    மாைழயி�மா3ெகா@ 6ட�லாதிப
  
       வா#மைனவாயி3க         ேடாறைலேவேனா  
    மாநிலேமபர ேலாக�மாெமன  
       வாதி@வாெரா@           B)@ேவேனா 
    மாச ேதவிைல யா�ளேமெய5�  
       வா4ைடயாெரதி
           நாI ேவேனா  
    மாமிசேம4ண வாAக
பாதக
  
        வா
�ைட நீழ/           ?டய
ேவேனா  
    மாதவேம�மி லா
�9ேவச/�  
         மர#கியேகாரவி             சார��ேவேனா  
    மானிட
நாடாி தாமதிமா7ற   
         வாதைனயாயிர  ேகா)ெகா�ேவேனா  
    மானெமேள5மி லா
சில
ேமலபி  
         மானெம&தீனம           தா7ழ3ேவேனா, ((((1/81/81/81/8))))  
 
    வா
"ைனF(�ைல யா
ந@ேவவ�  
          மாரைனநா=�வி           டாதிகேழேனா  
    மாக
பிரா��த ேலா
ெகா=நா/�   
        மாதிர6ல�             ேமகிெவேலேனா  
    மாையயி?@ப3 ேகா)மகாபத�   
       வா&த�ெமயாெமன                                    ேவெதாிேயேனா  
   மாறிலனாெமா� ேகா5ளேனைனய
  
         மா&�ந
தாெம5                                     ;3விதிேயேனா  
   வாரணேமறிவி ணாளெவனாவணி  
       மாAக
ேவ�வி4          ேமதெமேனேனா  
    வா�வழிேபா&வ� ேமலவ
தா�ெம�  
         மா�மியேமாதி@             மாெறாளிேரேனா  
    மா�ணேமனட மா)னனாதிய
  
         மாIவ3வா
நனி      ேபச7ேறேனா  
    வா�வேனக� ளா
ெபாரேநாி5�  
         வாைகெகா�Mர
க        டாழநிேலேனா, ((((¼¼¼¼) ) ) )  
 
ேதேதேதேதனவி#Fவைக  யா3வழிபா@ ெச&  
          சீாிய
பா#மி)           யான/வாேரா  
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    ேசIலகாைச4 மீனெமனா0ண
  
         தீரைரநாயைன           யா
ந�வாேரா  
   ேதகமேத4யி ராெம5;7ண
  
         தீயவாீட             ேம�ைமெகா�வாேரா  
   சீதளேகாமள வாசகநாவல
  
        ேதளைனயா
மிைச          பாட3ெசா3வாேரா  
   சீைதயி�மா3ெகாளி ராவணேன
பல
  
       ேசயிைழயா
ெவ��  Bர3ெச&வாேரா  
   தீ� தாடைக ேந
பலமாத
க�  
       ேச&வைதயாதிெச&          ேதமகி#வாேரா  
    ேத5ைவேந
ப� P5காீன
க�  
        சீறிெயேலாாி5                   ேமனிக#வாேரா  
    தீநிக
ேகாபம காரத
நீதியி3  
       ேசகரராவிெகா          ளாதைமவாேரா, ((((3/83/83/83/8))))    
 
   சீலமறாமைற நா/5ேமாதிய  
         தீவிரமாெநறி             யா �னாேவா  
   ேசய"னீ
நிண மார�ேதா@ற#  
         தீனிெயேனைனய          தா#ைம4றாேவா  
   ேச  வாாிதி யாைடெகா�பா
மக�  
        ேசமெமலா�   ேம�ைமெய&தாேளா  
   சீகரவாழியி  ?ட�ேதாெட9  
          சீ
மக( ேமலவ
            பா�ம�வாேளா  
   ேதயெமலா�ெமா ேர�ைடO   
         ேத�ைடயான�             ேகானிலவாேதா  
   ேதரலரா0ல ேகாைர4�காவல
  
         ேச
பலேகானிைல          யாழியாேவா  
   ேதவ
�ழாமிக நாணெவ?@ப3  
         ேசதிெசானாயல          ேவாவைவேபாேல  
   ேசவய6)க  மாளி"ேளறிய  
         ேசைவெயலாெமதி      ேரத�வாேய, (1/2(1/2(1/2(1/2)))) 
 
����ன�றாெவளி யாகியறா�ய  
       ேராைகமேகாநதி              ேமயபிராேன  
    Oைமகேளநிக
 பா#மதவாதிக  
         ேளா
வாிதானவி            ேனாத�ளாேன  
    O)யமாதைர ேநர)யா�ட  
        ?தியமீகிற            தாெமாழிவாேன  
    ேயாைசெகடாதன வானப3ேவத�  
         ேமாதிய நீதிெய       லா�ண
வாேன  
    O#விைனேயெபாி தாெமனநா)@ .  
        6 ைடயா
க�ப        ராவாியாேன  
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    Oசெலனாமன மாட7றாத0  
        பாசைனேயா�ட           ேன4ைறவாேன  
    ேயாகமேத�ைண யா�ய3வா�ள  
         ேமாவாிதாமA            Fதிெச&வாேன  
   OசரFமிைய ேந
பக
நீ
ெகா=  
       ேலாபியராவ3ெகா           ளாவிைறேயாேன ((((5/85/85/85/8))))  
 
   Oைதயிேல ப@Kலெமனாெவளி  
          ேதா)டேவபல             ேநா&கைளவாேன  
   ேயா&0 ேமானிய
 ேத மகார0  
        காரமகாரம3          ேகா
ெமாழிேயாேன  
   O
ெதா �வா#மைன ேதா ெமநா=�  
         றாவிரவாAக
           வா�றேவாேன  
   ேயாதிமேமநிக
 மாத
சிேலா
தம  
         KகமK@�வி  ராவியேகாேவ  
   O5ணேல�ண மாெம5நீச�  
         லாசெமலாம@          வா�ரேவாேன  
   Oசியி?@� வாரமதா3விணி  
       Q
�ட
நா)ைள         ேயா�ணராேன  
   ேயாதெமனாெவ9 ேசைனக�ேகாெவன  
       ேவா7மகாரத  Mர
த�வா#ேவ  
   O�ணிநீ
ெபா� சீ
ெப ேபரறி  
        ேவா
கரMைகயி ?டைளவாேன, ((((3/43/43/43/4))))  
 
ேயேயேயேயனமதாெலா� ேவ@வனானம  
      ேயசெனனாெமாழி  வாைரவிடாேன  
    யாைனகராவத னா�ம)யாத�  
      ளீ@ெசா3வா
ெதாழ  மாயவனானா  
   ேயச�ேபெர/ வாகனனா0ண  
      MபவRெறாழி  சீ
"ாிவாேன  
   ேயதமி3ேவ3ெகா@ ேதாைகமOரம  
      ேதறிவிணா@4  மா ெச&ேதாேன  
   ேய#கட3J#"வி ேயா
விைனயா0ெம  
        நா=�வராவறி  பா50மானா  
   யிாி�ேதா=ைம யாதியமாதெர  
       ேலா
க=மா&விைள  யாடெவா3காேன  
   ேயமமதா�ல ேகா
�தலா�யி   
       ாியாவி5ேமவி4  ேம0கிலாேன  
   ேயவெரவா ண
 ேபா�மவாெறாளி  
       ேரகநிராமய  Fரணநாதா, ((((7/87/87/87/8))))  
   Mழ�ளாைரெவ� மாதவனாதிய  
       ேரடைணதீ
நல  ேமவ0�வாேன  
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   ேயI ேமா
"ளி O@ைறவா5ட  
       ேனயவ
பா)ய  பாவைனவாேன  
   ேயைழய
ேசகர மாமைவயாைரெயா  
       ேரகவியா�மைல  ேம3வி@ேவாேன  
   >ட சீ
மல யாசலமா�னி  
      ேயகியவா ண
  வா
க�சகாயா  
  Mரமறாமல
 வாளிைதயாமக  
      ளீைகவலாைன�  னீயெவா3வாேன  
  >னமி3பாAவ3 வா5டேனயவ  
      னீனியேபைதெய  னாநைடB
வா  
  ேயசியேதசிக னாைசயினாலைல  
      ேயவிழேவா)ன  ேன
தவ
ேபேற  
யானறிநீதனி ேயெய5ஞானிக  
        ேளணியி�ேமனிைல  யா �த3ேவாேன . (2)  
 

தனனத�ததன தனனத�ததன 
தனனத�ததன –  தனதனதனனா. 

 
����தைல4(டமக விைன4மி#��தவ  
      ெமாழித��கவிக  =லகினி/ைலேயா  
  �ரI �சமண மதமழி�ெதாழிய  
       �ைனம/�தக9  மரநட3கைதேயா  
  �தியெதா(டெனா� வைனயி@�கட/�  
       �ைறபிற#��சிைல  கைரவர3பிைழேயா  
  �ைட4I�பிடக
 மதம �ப)ெச&  
       �னிவன�பரம  தனி3விரவிலேனா  
  �தெல5�ெசாெலா�  தரெமாழி�தகாி  
       �ைற4ண
�ததி�  0ளமி��ப@ேமா  
  �கமனி�றிெவ� ளிரணிய�றனிக�  
       �)0 �ப)ெயா  ராிவர3ப)ேறா  
  ��ளக�சனிக
 வ�!"�கவெனா
 |  
       �தி
ெப��"ளியி  7 கதிப9ேதா  
  ��டர�செவா� கிழிய �ெசய3ெச&  
      �ைனவ5�பிற�  ம��வசரலேரா, ((((1/81/81/81/8))))  
  �கடட
�திைமய வைர�னி�தகய  
       �கைனெவ�றகண  பதி4னதயேலா  
  �திைர4�கனி4 மவெல=(ைடக=  
       ெமா�ெமாெக�றி@ந  ாிட
ெகட3"திேதா  
  �ைல�ாி�தகிழ வனிைதெயா(கவிெச&  
        �கெர5�ெதானியி  7வைகெய&திைலேயா  
  �னி0 �பைகவ� விட/�வ�ெதனிைட  
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       �னமவி
�தசர  த�மைற0 ேமா  
    
�)ெப �த�வ 5ட3பிள�ெதறிய  
      ��கென� வர  7ைனயலெதவேனா  
  �ைக4ற#�த�ச 4கள��சாி4  
       ��டம�ைக4ந3 கியவரெமளிேதா  
  �ய7@�பைனய 0ண7�வி(டவைன  
      �கிறவ#�தசிக  ாியில�ளிைலேயா 
   ���க�ெகாெளா� மனிதனி�திரைர  
      �ஞ3கெள�பவைர  ெவல0தவிைலேயா,    ((((¼¼¼¼))))  
 
விவிவிவித#ம/�தபல கமல��களிெய&  
      திடவ��பாிதி யறிவ சடேமா  
  விரைலெயா� பனி மதிைய4(@மி9  
     மிய3பறி���ண
  விலெதன3சாிேயா  
  விளமட�ைதெயா� "த3வன� தவ  
     விைணயி3 ��தலம  தனி��னணிைலேயா  
  ெவாிெபா��க/யி ன@வ���ெமன  
     திதய��ெதாிய  வர3பயனிலேதா  
  விமயம�ைகெயன வழிப@�பனவ  
    னினித��தவ�  த@த3ெசா/லேனா  
  விய3வள
�தநக
 தனிெலா
ெவ(கவிெசா  
    /4ெமா
ெதா(ட�மி)  கைளத3ெபா&ப@ேமா  
  வி��ெபாதி�த�ழ� மகளி
த�பைடெகா  
     ளிைறெதா@�கைணவி3  வ/4னதலேவா  
  விக3ெப��த�வ ெனா�வன�கழிய  
     ெவழி3ெப �ைகவிர  7தறெலணிலேனா, ((((3333/8/8/8/8))))            
விளிமற��மயி
 பறிெச4�சமண  
     ாிைசவி5�க�ைண  நலமறிகிலேனா  
  ெவைவயிற�தி)5 மைவAக
�தபிைழ  
     யினாி5�சில
�  னலம�விலேரா  
  விள�ெந�செமா� சிறி�மி�றிமக  
     ாிண
ெபா���றிெகா&  பவ
க=�லவா  
  விடெம5�கதிந3 கி@ெப���ரவ  
     னிதமி3வ�ப
சில
  ெகாைலெசயம)ேவா  
  ெனன�ட��ெதா  Aவ3�I�க
க= 
     மிைனய"�சமய  ெரவ
க=�ைனேய  
  ெயம�ெசா�தெமன வம
ெச4�"வியி  
      னிைடபிற��மைவ  �9தி5மைமவா  
  ெயதி5ெமா� கிைல ெயனநின�பி�வழி  
      ெயளி�ண
��ச� மைறAவ/ய6  
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  வி�மத�ெபா/4� விைழ0ெகா(@ெதா9  
      ெமைனயிவ(டளர  வி@வெத5ைரயா&,    (1/2(1/2(1/2(1/2))))     
 
மமமமதமன�த�ன ��வன�தெம5�  
     வைகெதாி�தவ�  மறிவ��தேல  
  மைழெபாழி��லகி லசர��சர� 
     ம/0 �ப)ெச&  தி@தனியரேச  
  மைரயின�க=ட  னிண��(@�யி�  
     ம/ன��சிறி�  ெதாழநிக#ெபா�ேள  
  மசகெம�றசி   பறைவயி�கணிைம  
     வ)வ��ெதாி4�  விழி4 பரேம  
  வரத��ெபா�வி லபயெம�ெறாளிர  
     மனநல�ெகா�சில
  கனவினி3வ�வா& 
  மகி#0ட� திெச& திடெலாழி��ெப� 
    வைச"க�றவ�  �4�வைக"ாிவா&  
  ம�ர"�சநய ெமாழியிைய�தகவி  
     வைனத��"லவ
  விைழவனவ��வா&  
  மலயம�ெச&தமி ழலெதா
த�சமில
  
     வழிப@�தவசி  லதிவிைழ0ைடயா&, ((((5/85/85/85/8))))  
 
  மனித
த�செமன நிைன4ெந�சினி7  
     ம�0�வ�"பட  நிைறெப�ெவளிேய  
  மணமி��"ைக4 மற3ெகா���ப�ந�  
      மல
க=�ெகா@ெச&  கிாிையையயிகழா&  
  ம�டெமா� தைல யரசாி�பமிக#  
      வயிரெமா� நிைல யின
தைமயகலா&  
  மைடய
த�கைளவி3 விைசயனி�திர�ம�  
       மத����தென5  மவெரா@பழகா&  
  வனச�வ�தச� �கவிாி�ச
பல
  
      மைறக=�கைடயி 5வெலா�கதிேய  
  மமைதத��பல விதவி@�ைபெச4  
      மலெமாழி�த�க  0ததியின�ேத  
  மரண��ெதாைகயி3 பிறவி4�தவிர  
      வர�வழ��க�  ைணயி5ய
0ளேத  
  மடைம�� கிைள யின
ெந���த/�  
      வ�ெப���யர  மறெவைனவைளவா&, ((((3/43/43/43/4))))  
 
ககககத கி�றப� வினமகி#�திட3ெச&  
     கவைலெகா(டவ
க(  �)ெதா மம
வா&  
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  கயி ெகா(@வ�  நமைனெவ� மி�  
     களியைட�தவ
க�  பலைர4மயி3வா&  
  க/ெவ�(டய�  நலநிைன�த)ய
  
     கழற���க=  மணி�ந
தவேம  
  ககனம�செவ9 த�வக(டக
க� |  
     க�தி@�பைடக  ட�ெமா�த�ேவ  
  கலகெல� பல ெமாழி"க�றிக3ெச&  
     கைடய
த�தம�  ெபா�ெள5ந@ேவ  
  க�மம�றிெயா� ெப�ைமயி�ெற5ைர  
     கழ �வ(ட
க�  தாியந�மணிேய  
  காியசி�ைதயிைட  மி�மக�ைத4   
     கைள4ற#�தவைர  யடெவ9கனேல  
  கரடத�திமிைச 4ல0��க
சில
  
      கைளயிர��ழல  விட7�வலவேன, ((((7777/8/8/8/8))))  
கயிைலய�கிாியி� மிைசயல�கி�த  
      க0ாிப��ைறய  வள
த7�ைடயா&  
  க@0மி#�தசத ப�சிர�ெகாளைண  
      கவி5ம�பரம  தனி3விழி�யி3வா&  
  கவள�(டமத கய�க�ெகாெளா�  
       கட0ெள� �ல  கிைடதிக#ெபாிேயா& 
  கதி�மி#�தவயி ெலா@சிக()மிைச  
       கனவி3வ��பல  நலAவெலா�வா  
  கலசவ�தணன �ைரவி��ப வ
  
       கடைம4�ெகா@வி(  வழிவ��டேர  
  கனகப�பரம தைனயெகா�ைக4   
       கைனயினி� லக  �9த��பைரேய  
  கபடெமா�றிய" ெனறிெகா=�சி வ
  
       கைறப@�தைகைம  யளவி5நிக#வா&  
  க�ைமத��மறி 0 ெப��தவ
க�  
      கணிதெம�ற நிைல  �9�ள��ேவ. (3)  

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

தனனதன தானதன த�த�தனானதன 
தனனதன தானதன த�த�தனானதன 

தனனதன தானதன த�த�தனானதன - த�ததானா. 
 
0000�பதமலா�கதி4(ெட�ற6டெரா@  
      பழகியவ
ேபா�வழிெதா �ெச� வானினிைட         
     �ல0மமராபதியிட��� மாத
மய3    ெகா()டாேத  
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   ெகா)ய�ணமியா0ம�0�த(டேவன�ெமாழி  
         க=�தியேவதவிதிெய�ற�பிேனா@"ாி  
         ெகாைலமக�னானபலவ�"�ெகா�வா
கெளா) ண��றாேத 
 
   �ைரஞம/யாதியன0()�பமாகவல  
       0திரநிணமாமிசெம7�"�ெகா�வா
காிய       
       �ைடநிழ/?@ளெப����பவாாியில    மி#�திடாேத  
 
   ெகாைடயறிகிலா
கைளவ/�த(ட
நாதெனன  
       வ/மி��ராாிெயனவ�ெபா�கலாபியிவ
  
       �கெனனேவநா=ெமாழி4�"�ெசா3வாண
��ெம  /�திடாேத  
 
    �ளி
ெமாழி4மா மன��ெகா(@வானவாி� 
        �னிவ�ய
வாெமா�நிச�க(@ேபI�ய
  
        �ணமி3சிறிேயா
கைளவி��"�ெபாலாதவிைன  மி��றாேத  
 
    ெகாதிகட7நீ@பல�� �சராசர�  
       �தவ3பரமா�ெமனி5�ச(ைடேபா@கிற  
      ��டரைனயாெரதிெரதி
�த�பி3M(ெமாழிக�  வி()டாேத  
 
    � �னிவ�மாதவ�ய� �பRரமி#�  
        ெம/வைட4மா த0ெம(ச�தேம0தமி#  
        �ைற0ைடயேதெயனவிள�"��Rர
�ன    ய�ெசயாேத  
 
   �ழியி3வி9�ேவழெமனெநா�த�சிவாடவி@     
        மி)வைளதலா7ய
தவ���றியா
வமிைக  
        �ைலயெவைனயா�நகவி�கி�தவாறறிவ    ழி�திடாேத, ((((1/81/81/81/8))))  
 
    �திைரவிைலயாடெவனவ�ற��ேபாெமா�வ  
        னாியபரஞானநிைலக()�பமாரவ��  
        �ழகனைனயா
வரெவI���கேமனிைலெபா   ��திேடேனா  
 
   �)�9��வாழவ�ைம�த�ற�ேம/க7  
       மிரணியனதாவி4மக��� ேகாபெமா@  
       ��தி4மநாIகெராரசி�க�த�வா
கழனி      ைன�திேடேனா  
 
  �@�ெடனேவா@ெமா���ெற�றவா�மிைச  
       பவளமைலேபானில0ைம�த�ைகேவழAவ3  
       ���லமதானெமாழிவ�ெப�ெறணா�ளம    கி#�திேடேனா  
 
   �வடளவி3ேகா)யி5நி�ற�பேராடமரா  



24 

 

        ெதாழநடனமா)யபத��� ேச&தன�  
        �றியகிளிதாெனனெவென�சி�கேணாதியதி   ல�கிடாேதா  
 
  ��ைளப@மா�ண�ந�ச�ெகாளாமகிழ  
       வ�பாிதிநாதெனதி
ெத(ட�ெச&ேதாெத�ெமாழி      
       �மிலெமனவானவ
க=�க(@ேதறிட�     ழ��றாேதா  
 
  �வைளமல
நாணமல
க(ெகா(டேகாகிலம  
       தைனயாக0மாாிதனிள�ெகா�ைகOற��  
      ெகா@கவிைதபா)யப��ெகா(டேன
"க#"    ைன�திேடேனா  
 
  ெகா@வாிெகாளா5யி
ெப �ெச�ெசாேலாதிெயழி  
        ல�ைணநக
நாதனிைலய�க(@M@"�  
        �ைகநமசிவாயைனயவ�ெறா(டனாதியைர   ெயா�றிேடேனா  
 
   �யி/யவியாசெனா�வ�ெசா�த;3களிைட  
       சமரச�றாம/க7�சி�ைதேதா&சி வ
  
     ெகா�ெகனெவளா�பணி4�ெபா�கவா#வினில      ைம�திேடேனா,    ((((¼¼¼¼))))  
 
வவவவ�0�வமாகியவக(ட�சதாசிவெம   
       ெயா�பிரமமாெமன0ண
�ெதா� ேமலவைர  
       யச@ம/தீயவெரதி
�த�திேயா@பக     னி�தியாேர  
 
 யபிநயவிேனாதநடன�ெகா(டேவசிய
க(  
       மைனயிைடசதாநிதமி��ெதா��றாமனெதா  
       டவ
பணிெச&வாாிடநட�தி�ெசா3வாண
மிக  ெநா�திடாேர  
 
  யயன�=�ேவத�மர�ற�தவாகம� 
        ெமா�நிைலைமேயபக
வித�க(டசீாியைர  
        யைவயறிகிலா
ந�த7�ெதா(டரா�யி
ந    @��றாேத  
 
  யாிபிரமராதிய
நிண�தி�றSனமல  
      ெவனி5ம�பாவெமனெந�ச�சிடா�ெசா7  
      ம�ணிைல4ளாைர4�வைள�த�கிேந
க/நி    த��டாேத  
 
  யதிரதமகாரத
வண����பாவ�ண  
      � பரமேயாகிய
கெண���பகீெரனெவ  
      ணாியெகாைலநாெடா நட�த�தP5லக    ��திடாேத  
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   யபாிமிதமாகவள��ெகா�ைகேதாயலைக  
       மகைளமைலேயா@�ணிக(ட� கீர5வ  
       லகவ3"ைனவானைனய��சா�தேமாதி)5�   வ�சியாேர  
 
  ய�ைமெபறேவா
கவி4ட�ெச� மீ�க�ைண  
        ம�0தி�மாலைனய��த�ைகயாெல9தி  
        யட�த0ேமாைல�றியி�ெபா�றராதபிைழ    4�ெசயாேர  
 
  யயிைலநிகரானவிழிெகா(ட�பராவிகவ
  
       கணிைகமக=டலற0�ெச�றசீ
"ைன4  
       மரனைனய
பாட3பலெகா(@�ெகாடாதிவணி  ��திடாேர, ((((3/83/83/83/8 ) 
 
  யவ3பய ேமாதகம����கேணசனிக
  
       ெபாியர�ளா�ெமாழித����கவாசக�  
       ம�லபலமாயிர�ட�ற�திடாெதாளிம            9�கிடாேத  
 
   யளவி3பலேபா�கனவி3க(ெடாடா�தின  
      நனவி3வர3ேபாலலாிவ���ெச&பாவபய  
      னழ//@Oைளயிெலாி�த�கறாவணம   /�திடாேத  
 
    யகில�9தீனியவிள�ெகா�பனா�சரத  
        மனமறியவாட3களன�த�ெச&தா7மி)  
        ய த7�றா�வள��ப�கமாயிரெந   ��கிடாேவ  
 
    யவனவளேதாவியபத�க(@நா)4ெமா
  
      கைதபக�;3வழிAட���சிறா
சமய  
      மைண4�வநாம��ெவ�(@�சி3ேபா�ளி/    ல��றாேவ  
 
   யைமயினிைட>ச��ைளெய� ��மாநகாி  
      ெலன�டெலா
பாலனி3வ����கமாமைனயி  
      லைலெயறி4ேமாைசம/4�ெச�தி�மாநகாி        ல�தPரா  
 
   லணிெகா=�மாமைல4 �ெச�"மாநதியி  
       ென)யதி�மாமைலயில�ற�கியானமைல  
       ய�க�ைணOாி7ய
ெச���றிலாடக�வ    ைன�தசீ
ேதா  
 
    யைவநில06ாினிலர�க�தனாத)ைம  
        யிரத�வி@வா5 தல�ெகா�ைகநாணம   
        மாிைவய
தநா@வைரய�க��Bறியவி    த�ெச&தா�வா&  
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   யறிவறிவதாமAபவ���றிMணிலழி  
       0றி7ன�சீர��ெப ���கமா�னிவ    
       ரைற4ெமா�ேகா)கைத4�ெகா�சேம5நிச    ெம�கலாேமா, ((((1/21/21/21/2))))  
சசசச�வசனதாரக�க�த��லா0மல
  
      வைகயணி4நாயகதிக�த�ெதாேறகிவ�  
     தவம�0ேயாகிய�ண
�த�பினா3 வழிப    @�பிராேன  
 
  ச�ணபரேயாகசரத�த�கிடாதெப�  
      மடைமெயா@மாதவாி@���கேவடமி@  
      தைகயினைரநானிலமிக#�த�சிடா�மித3    க(@ளாேன  
 
  தைமயைனயேவ4யிரன�த�கடா�ெம5  
      � தியதனாெலா�"7���"றா�மல  
      சல��வி@ேவதியாின�த���வி@ெதாற    ம
�தேகாேவ  
 
  தகாிெனா@சாக�மாி�த�கிேவ�விெயதி
  
       �யவெரா�B ெகாள0()�பமாமிழி0  
       தனி/ைச4மீன�ணெமா�ற�தணாளைரவி    ��பிடாேன  
 
  சரதம5நீதித�ம�ெகா� ணாைமயிக  
       ல@சமரMர�தெலா� �ெகடாதர�  
       தைரமகி9மா �ய3ப(ெபா� காவலவ
    ெந��ளாேன  
 
  தழ3ெவ�=மா தைழ4�ப�சேநாயினிைட  
        4லக9�வா@றி5ந�ப�கிேலா
சிறிய  
        தவிடள0மீகிலெம5��(டராச
�ல        ��ெகா3வாேன  
 
  சகசெமனPாிைடவழ���பேலா
�ைற4  
       ம�பக�;��ைற4�வ�ெப� ேவ வழி  
       தனம/4மிேயாசைனெச4�ச()நா&கரழ    ெவ�"வாேன  
 
  ததி�@��ேவைளயி5ம�ெபா�ெகா�வா
கட�  
       ப/ைசயினிலாைசமி��வ�பி�றிவா#வணிக
  
       தமரவ
சகாயெமன0���றிநாெடா ந    ல�ெச&ேவாேன, ((((5555/8/8/8/8))))  
 
  சரணசனராமவாிெல� நதேனாி3வ�  
        மிரவல
க�ேவணைவெப �த�சமாநில0  
        த�திெகாளேவமிகவி��"��ணாலைரய    க�றிடாேன  
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  தமநியமகாமைலெய5���பலாகியெந  
     7 களமK@�த0�ப("றாதசில  
    ச�ர
�)ேக@"ாி4�சி�ைதேதா&த�சி    ன�ெகடாேன  
 
    சலசமலேரா�மைறவிள�"�ப3வானவ
த  
       �ைறவிடமதானப�0�க� �வாழ3"ாி  
       தனிமகிைமயாளாிதய�ெச�றவா திாி    கி�றேதேன  
 
    ச�வைனயதானிணெம5�ப�சபாதகைர  
         ம�வியவ
சீவன�ய� &�தேப�ெமாி  
         த�ெபாியேகாரநரகி�க(சதா0ழல     0�த�வாேன  
 
    சகதிநிக
பா#மதம9���ெபாலாெரனி5  
       �யி
வைதெசயாதவிரத�ெகா(@வாழிலவ
  
       தவளமதேவழநகர�த��ேம�ைம4ற        0��ேவாேன  
 
    சமயெநறியாவனகட�த�தராதிய
க(  
        ம�0தமியாைவ4மிக#�ெத��மாகிநிைற  
        தைனயிைடவிடா�க���ெசா�தராவியி7    ாி��வாேன  
 
    சரச�ணசாகரெம5�ெப(க�ேசைனந@  
       வ�மத5ேமம5மி����பேம4த0 
       சனிய��தேலா��ைனய�றி�ெற�வாயினாி    ட�"3வாேன  
 
    சமரசமதானநிைலநி�ெற��றாதவ��  
       ெபற�ய3வேலாெரதிாிக#�தி�ப
ேப�ாிய  
       சபதெமாழிவா
திர�ெவ�(ெடா��மாட3 ெச4  மி�பவா#ேவ, ((((3/43/43/43/4))))  
 
�����வந@நாடகமி@�"�கவாக�ைண  
       மைழெபாழி4ேமக�ற9�சி�ைதயாயளவி3  
       "வன�ெமளாம3விைழ4�த�கேமயைனய    ப(பினாேன  
 
  "னிதமி�பாட3விபர�க()டா�பல  
        மனித
"கேழாதிமகி9�ப�கேமயசில  
        "லவரறியாதப)நி�ற�பேரச7�     வ��ளாேன  
 
  "ைரயி3க�ணாகர"�(ட�ப3ேகா)பிர  
      ளய�)0காணவ�=�க(ெகா�வா&களப  
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      "ளகவிளமா�ைல�ய���சிேலார)ைம    4�தளாேன  
 
   "�ைமய Fரணமெத�கி�றேப�நிைற  
        ெயா@கன�நீள�நிைன���கணாள
பல
  
        "ாிவ)வேகா)களிெலா�ெற� நா@ந�       ந�"ேபேற  
 
  "யலைனயMைகம�0�ெச�ைகயாள
கைள  
         நனியிக9ேலாபியாப��ெபா�ப�மாமணிக�  
        ெபாதிெபாதிகளா0றி5ெநா�த�சிவாடவி@�   வ�"ளாேன  
 
    "ைழ4 ைகேவழAக��சி�கP5திர  
        Aக
சரபேமயைனய��ப�தமானசி   
        "9வின�வாயிைடவ����ெபாலாைம4�வி   ள�கேந
வா&  
 
  "கழளவிலாதனெப ���றேமயIவி  
      லI0நிசஞானமில��ெகா(@வா9மிழி  
      ெபா�ளினி7மா3ெகா@தள
�ெதா��ேவைன4�வி  ைழ�ததாளா  
 
  "ாிைசமிைசயா@ெகா)ய(ட�ெகாணீ
ப�க  
        ெந)யெத�Mதிகளன�த��லாவவள
  
         "/ைசயிலநாள�பக
�த�தவா ெசய3     சி�தியாேன ((((7777/8/8/8/8))))  
 
  "யபல�ராாிெயனவ�த�ெகா
பாட3பக  
       ெரனவினவியா)4ெந@�ச�ைதO@தனி  
        "�சிறியநாெயனந@���ப3வாதைனத    ��ெபமாேன  
 
  "ணாியைலவாயில�ட��&��ேபாகவழி  
      வி@கிற�ேபா�மிகெமாழி�ெத�ெசா�மாைலபல       
      "ைனத7ெமாரா
வ��ட�ற�திடா�வி@    ெத�பினாேன  
 
  "கலாியேதவ
பலெர�ெற�றனா�மன  
        ெவளியிைடநிலாவி4மிக�க(@ேபணெவா�  
       ெபா9தினிெலாராட�ய�றி�பசாகர�வ    ழ�கிலாேன  
 
    "வியி7ளேப
பல
ந����பேநா&ம/ய  
         ெவா�ெபாியபாைறயி/ட�த��Bபெம@  
         "ன3ெப�கியாெறனவ����றிடாெதன    நவி�றவாயா  
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     "/கர)நா&நாி�ர�ெக�பவாதியப3  
         வி�கநிக
தீய�ணெமா� �ெபா&வாத
மி�  
         "ைலெகாைலயிேனா@�ய7�ெதா(@நீ)ய3"  ��ெச&ேதாேன  
 
     ெபாைறசிறி�ேமவ/3சின�ெகா(@ேம�ைமெப   
        பைழய��வாசெரா)ய���சிேலா�ெம9  
        "ைகவழியலாதகதி4�க(@ேதா&0றவி    ர�கினாேன  
 
    "ர=நிைலயாள
களி�����கிேலசெமா@  
        மடைமம/தீய
வைச4�ெகா(@தா#வினிைட  
       "ல�ம)ேய5மிவண�ெதா(@நாடவி@�    வி�ைதயாேன  
 
   ெபா�விலABல�த0�ப(ைடநாதெனனி�  
        மகி9ெமா�வா0லகன�த�ப3ேகா)4ள  
        "ரவலநிராதரநிைற�ெத��மியாவி5ம              ைம�தேதேவ. (4)  

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

தானதததன தானதததன 
தானதததன – தனதனதானா. 

 
ேதேதேதேதவ�+காியவா#0ற+க��  
       சீ
பைடதவ
க�  கழ3பணிேயேனா  
  ேசதனைத4ணவாெமன+ெகா�பல  
       தீயைர+க வி  யகமகிேழேனா  
  ேசைலெயாதவிழிமாதாி$ைசவழி  
      ேசறல�றதவ  மிக�யேலேனா  
  ேதனி�மி+கதமிழானிைனதப)  
      ேச(விய!பநில  மிைச"ாிேயேனா  
  சீகர!"ணாிநீ
�)த�னி  
      ேசைவெப�றளவி3  "க#"ைனேயேனா  
  ேசவைத!பவ
க(ேம3ெவ !பிலவ
  
       ேசகரைதய)  ெயா@தகிேயேனா  
  சீலம�றநைடேதாயர+கெரதி
  
        சீறி)�ெபா��  ெசயம�ேவேனா  
  தீவிர!ப�தியானப+�வ
க�  
       ேசரந���  ெவனமிளிேரேனா (1/81/81/81/8)  
 
  ேசயழ+�றிெகா&வா
�த�ெகா)ய
  
       ேதசழி�லக  �9�லேவேனா                     
   ேதயமதைன4ேமா
�ைட+கிைடெகா  
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       Tர5+�மணி  �)தாிேயேனா  
    சீவ�திைரயினா3விள+க�   
        தீ�ைட!ெபா��க  ளழித3ெசேயேனா  
  ேத)ைவதபணமாவியி�ெபாிய  
        ேதெயன$ெசா3பல
  பாிசழிேயேனா  
  சீதள+கமல�வா#விதிதிர�ெச&  
        ேதக�� ழ7�  விைனெயாழிேயேனா  
  ேசய"�பாியிேல ம$�த
ைக  
       ேச
பைடதிறைம  யி5�யேரேனா  
  தீ4�ெவ�கவ�ேகாப�திர
க  
        ேட&வி��+�@மி                                          கைள4�ெவேலேனா  
   ேசவ3ப�றியைகேவ=�+ெகா@ெசா3  
       ேசதிெம&!படநி  னிைடகலேவேனா, (¼)  
 
பாபாபாபாவ�� ம மாெறாழித வ
  
       பாவைன!ப)நி  ன�ளிலகாேதா      
  பாரததி7ய
வான4தமதி  
      பாதகதரச
  தைமநசியாேதா  
  பாசம�றபரஞான�த
சில
  
       பா#மத!பதித
  களிெயா�வாேரா  
  பாக��றெமாழிேத ெம&!"லவ
  
       பாட3ெசா�றப)  நடவ3ெபறாேரா  
  பாைகெயாதெமாழியா
தைமதன�  
        பாக�ைவதவைன  யிகழ3ெகடாேதா  
  பாணிப� கில
;/ழ+�மவ
  
       பாலைர+ெகாைலெச&  திடறவிராேதா  
  பாண�ெவ���விழியா
கைள!ப3விட
  
        பாடழித9�  ைலயவி@வாேரா  
  பா3ெகா@தப�P5ந$�மவ
  
        பாாிடதிலதி  மகி#வைடவாேரா, (3/83/83/83/8)  
 பாண5+� ம�ரா"ாி+கெணா�  
        பா�ரதி� மி)  கைளத7�வாேனா
  
  பாழிமி+கவ�ேரச�+�ைடத3  
        பாறிடதண�  த�ள7மாேன
  
  பாைவைய+க)ெச&தீ4�தைலவ
  
      பா
ைவக�ெகதிாி  7��சி Kேணா
  
  பாரமி+கபைனயா&ெநா)+�=ய
  
        பா�ைம4�றகனி  4�த7ேமா
ேப&  
 
  பாசன�ணெவனாெவ@+கெவ��  
        பாவல
+�வைக  த�த7ேமா
நா�  
  பாரதி!ெபIவ?/ைன!பிறி�  
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        பா)ன�க)சி  /@த7ேமQ
  
  பா5��"ாி4நீெயன+கினிய  
        பாரசிதிக=  மனெவளிOேட  
  பாவைன!பரமஞானத�வ�  
      பாவநி$சய�  மினித��வாேய, (½½½½)  
 
காகாகாகாவல
திரெளலாந@+க�   
      காரணதைலைம  ெப ெமா�ேகாேவ  
  காமைன!பிரமேதவைன+ெகாைலெச&  
        காலைன+க 0  மவ
�ைணயாவா&  
  காணமி+கெபா�ளாெமன+க��  
       காத7�றவ
க  ளறிவாியாேன  
  கா�த�ெகாரIேவ5ம$சம   
         கா�ைட!பிசித  ரIகெவாணாதா&  
  கானக�மறேவடாி�சில
ெப&  
          கா�மல
�ண�  மணி4�விேனாதா  
  காவியி�ெபாி�ேதா&கைல�றவ
  
        காாியதில5  தின�ய3ேவாேன  
  காகெமாதினமேதாெடா�!ப@�வி  
       காதம�ற�ண  �ைடயவ
பாகா  
  கா3ெபறி�கதிெயனா0ைழதசில  
       காமியதவ�  ம�ெபறேந
வா& (5/85/85/85/8)  
 
கா�ம��மதி>ைகக� ளம 
       காரத
+கினிய  0தவிெச&ேவாேன  
  காசி�+கியெமனாநட!பவ
க�  
      கா3வ/!பய5  மினித�ேணயா  
  காகளைதநிக
தா�பைடதசி   
      காாிைகதிர=�  வழிப@நாதா  
  காணி4�றப)ேகா)ெப�றநிைல  
       காI�தம
க�  க��சகாயா  
  கா&சினத�வராதியா+�மதி  
         கார��ெசா3சில  நல�தSவா&  
  காசினி+கிட
ெச&வா
கைள!ெபாிய  
        காளிைக!பைடக  =ணவ@ேகாபா  
கா�க+�9வி�ேமயபத
க�வி  
        காரம�கவிைழ  யி5�னியாேன 
காழகைதயிக#சாரண
+ெகாைலெச&  
      காழியி�பனவ                                                    னைனயா ெசா3M#வா&, (¾¾¾¾)  
 
மாமாமாமாவசி+��ரநாரண� திெச&  
         வா
தமி#$ெசா�மைற  ெயனி�மகி#வாேன  
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  வாரண+கட0ளாவ9�ெமா�  
        மா�ெசா�ப)ப3  வைகெச4மாரவா 
  வானக�மல
Fமியி�ெகாண�  
        மாIைட+கிளிெகா�  �கெனனேவநா�  
  வாழிெச!பிட7மியானைன�ெமன  
         வாயதிற+கவ�  ம�ைம4ளாேன  
   மாக��@மி�ணாச��றிட3ெச&  
        வா
கதிர$�டைர  வழிப@ேமேலா
  
   மாதிர!ப�திேதா ெம$�மைற  
        வாசகதி��)  வினிலம
வாேன  
  மாதாி+க)ைமயாமவ
+�ளிழி  
       மாமிச!பிாிய
  தைமயைணயாேன     
  மாச தபரேயாக�தர�  
        மானத!ப)ப3  வ)0ெகா�ேவாேன, (⅞⅞⅞⅞)  
 
   மாாியி��ைறவி3ேவ&வனதிைட��  
         வா�ெச!ெபா�வ  னிக3கைளவாேன  
  மா3வைரதைலயிேலறி��"வியி�  
         வா&விழி�சிறிய  0யி
கவராேன  
  மானிட!பிறவியாெம���பவெமா
  
     மாநதி+கிைடெய  னிடெமாழிேவாேன  
  மா�ணதிரளனாைரவி�ெட�மன  
       வாதைன+�ாிய  வைசத�வாேன  
  மா#�ற!"வனிேயா
கைள�ய
ெச&  
         வா7@!"ைர4�  மவ
�லகாலா  
  மாையயி�றைலைமயானசதிெப   
       மாைழயி$ைச�9  தறநிைனவாேன  
  வாைழ��  தி�ேவரகதிெலா�  
       வா ைரதெமாழி  க=மறவாேன  
  வா�ெவ�றி�தலானெபா�" ெமா
  
       வாகனதிெலதி
  வ�மிைறேயாேன. (5)  

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

                  த�னத�த ததனதான தனனத�த ததனதான 
                  தனனத�த ததனதான – தததானா. 
 
இைற4��றன+�ாிதாகி  
        வழிப@�தவைதவி�டாைச  
        ெய5�வில�கினி�ப)தீைம  ெக�)டாேதா  
  வி)�ழ�கெலாதெசா�பாட3  
        பலவைன��ெச!பிட�கான  
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        விய7ண
��மதநதீன  ��றலாேமா  
  வி�பிற�கெலாெத@!பான  
       �ைலதிற�தைணதைணK@  
       மிளமட�ைதய
+�=�ேறா
ைம  த!பலாேமா  
  வி�வெத� ைர�ைரேத�  
        மதமன�த��றநி�Uர  
        ெரவ
க=�பைகெதைன!ேபச  ைவ+கலாேமா  
  விண
ெசாறி�திய� ந�Fைச  
       விதி4ண
�தசிதைர!பாழி  
        /ைர4�வ(ட
ச� ெமா!பாைம  யி�டதாேரா  
  ெவழி3ெப � ப�+க=+காக  
        மைல�ம�தைகதலதாைன  
       யிைடயென�ற��டெரா!ேபா
மி  �+கலாேமா  
  வி�நில�தவி!"றதீைம  
       பலெச&கி�றவ�பைர$சா)  
        யிைணயி3ெவ�றிப� ம�ேறாள
  ம�கலாேமா  
  விைமெபா��தல�றக�ேடவ
  
        "ைடெந���க�பக+காவி  
        /ய7 ��கைதநதா
த  வி+கலாேமா , (1111/8/8/8/8)  
 
  விப�க�றைன�திதீ)3  
     கயிைலயி�கI�றந�றா&ெசா  
     /ைனவித(டவிைதக�ேறா
"  ர�டலாேமா  
  வில����ம+�வ�ேடா@  
      நிக�ந��க�பழி$சா�  
      ெமமைனெவ�றெதா�மி+ேகாைக  ெச!பலாேமா  
  விட
தவி
�தசதியேதா
க�  
       பல
ந@��ற!"ைல!பாவ  
       மிகநிைற�� த�மி+ேகார  ��றறாேதா  
ெவழி/வ�சகதினி�சீத  
      மைழ���கவி�க/+ேகாைட  
     ெய9த/�றிெயதலேதா�  ந�"றாேரா  
ெவாி4ம���ெவ!பமி+கா�  
      மி)ெயாழி�த@தவ
+கியா0  
        மி@ெப��களி!ெப�ெம&!ேப   ெப�றிேடேனா  
ெவதிாி3வ�தழ�ெபாறி!ேபா7  
       ெமாழிபக
�தசதிய!ேபயி  
       /க/@��@+க��ேகாப ம�றிடாேதா  
விைசவிைழ��ைழதி��ேபா7�  
       வைசம/��ததளி!பா�  
       ெமன�ச�சல!ெப�+காழி  வ�றிடாேதா  
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வினியெச�தமி#$ெசா7�சார  
        மறிவ��பிண+க
க�ேறாாி  
        /தயந��வ+���சாக  நி�கலாேமா, (¼¼¼¼)  
 
மமமமைறவிள�" ெசா�களி�ேகா� 
   கைள4�ெவ�றி4�றசி�ேகால
  
   மனிதெர�றிக�திதாட  ��ெச&தாேய  
  ம வி3க�ைகயி�ெச7ேதாட  
     மதனிட�பிற+�ந�பால�  
     வைனத��ப3சிதிர+காைத  4�றிலாேயா  
ம�ரவி�கித$ெசா���ேறாெரா
  
      கைலமட�ைதைய$ெசயிதா
வ  
       ம�0ச�கர�க��ேபற  ளிதிலாேயா  
  மனமறி�தச���+ேகாப  
      மதி�ெம/�தள+க�+ேக��  
      வயிரெந�சைனத@தாள  நதிலாேயா  
  ம�ைரய�பதிதி�+ேகாயி  
    ன@வி��தவி�பன+கார
  
    மதமழி�திட$ ெச&�!பாைல  ெயா!பிலாேயா  
  வளிபய�த"திர�கீ)3  
     பாிதிவி�ைசெச!பிட!பார  
     வ)வ��ெகா�ெப�"ற+காத  /திலாேயா  
   வ9தித�பண!ெபாதி+கார  
       ெனா����ைதயி�ெறாழ!ேபா4  
       ம/4�வ�சைன!பாி$ேசைன  வி�றேதேனா  
    வைரெபா��ெப�தக�Hெணா  
         டாியில�றிடதவிதாைன  
         ம)வி/�ப�� ய!ேபண3  ெபா&$ெசாேலேயா, (3/83/83/83/8)  
 
   வள
தட�சிைற!"ன�காழி  
       நகாி���றக!பைனேத)  
       ம �ைம�த5+க��பால ளிதேதேனா  
   மண�ய�றிடதம
+B@  
        ெந)யப�த/�சிற!பா���  
        வ/�ெச� தி�@ெசா�J)  ந�டேதேனா  
    மதைலெயா� ற+கம�றாய  
         "ளியத�கI�றவ+கால�  
         வ�ள��ெகா@திட�கா0  �+ெகா�வாேன�  
    வ9ைவய�கைழதெந�ேடாைச  
        யாியச�த��பட!பா@�  
        வைகயி5�சிற!ெபனி�பா
ந  ைகதிடாேதா  
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     மகளி
��ப3ெச!"ெமா!பாாி  
         ந@வி9�பிணதி���Fைச  
         மகிழ0�ெசல�"தேதவ�  மனா� ளாேனா  
    வணிகமி�ைகய�றிட+ேக�வ�  
        �னி4ம�றைத+ெகா@தாள  
        மயி/வ
��ெபா�ெடன!ேபாய  சித�ேவேறா  
    ம 0ட�ெப@+�ம$சீ�  
        மறிவ��பிண+க
ப�றீன  
        வழியி5�சி3சிதிய�றீ@  ெதா�)லாேயா  
 
   வதன��பா3வி�பைடேதா=  
        மி�பத�க(��ெசா3ெபா�பியா0�  
        வ�த3க(@வ+�ெம&$ேசைவ  நிதமீவா&, (½½½½)  
 
ககககைறெயாழி�த"திவிதார  
       � ெப��தவ!பி)!பாள
  
       க����தரதி�+ேகால  மி+�ளாேன  
 
  ககனெமா� �வி�@ந�Fத  
      ச�ர�வி(@ெகா+காிதீறி3  
      கலக��ெச&"தெரா!ேபா�  நதவா#வா& 
 
  கதி�மி#�தெபா�பணி$சால  
      மணி4மி�க���றிட!ேபா
ெச&  
      கைழமத�க�தி5+B@  நி�கநாணா&  
 
 காிய��ெறன!பக�ேடறி  
      ெந)ய த(ெட@த)தாவி  
      கைளவத�ெச&�
+�ணதா5  ள�ேமாவா&  
 
   கதித��திறதினி�B)  
       ெயா/ெச&ம�திரைத��B   
       கம3"�கவ
+�மி+கா
வ  மி�டேநய
  
 
   க@வைட�தப�க(மி+கா�  
        ெந)யவ�கததினி�பா3ெகா�  
        கட/ட�கிட+�ைம+காம ��றேகாேவ  
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   கனெலாி�தெபா�ெபன!பார  
        விைடயி3வி(டலதி7�றாசி3  
        கனவர�க�ப�பல
+கீ4  மதனானா&  
 
   காி�க�பைட�ண�கான  
        0த0ெதா(டைரெதா@தாள3  
       கடெனன�ப�+�மி+ேகாைக                         ைய$ெச&ேவாேன (5555/8/8/8/8)  
 
   கலசெமா�றிட�திதாைன  
       யைனயாி�"ற$ெசய+ேகாதி3  
       கவி5 �சிகி!பாிேதாைக  யி��ேண
வா&  
 
    க)ம/�த "�ப��டாைழ  
       ய)யி�ைம�தனி�டநி�Uாி  
       கைதையெவ(ெசா7�றந�பாட  ெலா�ைறயாேல  
 
    கழறிெவ�றி�� ம�ேறா�ெகா�  
        ெசழிய���ெபா
பத5+ேகசி3  
        கனகம�றளிதிடதாெய                                 ன$ெச3வாேன   
 
    கட0ெளா�ெற�ெம&$ெசாெலா!பா�  
       பலெவ5�சழ+க
மி+ேக�  
       கவிவைர��ைர+�ந�ேபாைர  வி�)டாேன  
 
   கலகெல�றிைலதெசா�ேபசி  
      யமண
த�கச!"ைட!பாட3  
      கனி4மி�"ைடெதனேத   ம�பராவா
  
 
   கதறிெநா�தழ$ெசய�கான  
      �த�ைமம�திர$ெசப+கார
  
      க/ையெவ� வ!"ற+காI  ந��ணாலா  
   கயிைலய�கிாி+�வ�ேடறி  
      விழ�ய�றெம&தவ�கீ@  
      கழிெப �ப0திர!ேப   ெச!பினாேன  
 
   கைணெசாாி�த7�வி�கா7  
       ம�டம��ைட�வி�ேடாெடா
  
       க0சிக��றிதவ!ேப
ெகா  @தநாதா , (¾¾¾¾)  
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0000ைறயிர�ைழ+�மி!ேப   
      ெப த/�றி�தியி�காைச  
       ெகா=மட�ெப�தசி�றாள �+�மாவா&  
 
  ��பத� பிற!ப தா=  
      ம�ம��ெதன+ெகா�க�பாள
  
      ���ல�ெகா@ெதைன!ேபI  த�ெகா3காேன  
 
 �றடணி�தெபா�பதேதாெடா
  
    கனவி3வ��மி�ய
+கா@  
    �ைல4ெம� ைரதைண+காெதா  ளி�ளாேன  
 
 ���ெவ�ற�+�ட+ேகால�  
     வைரத��ெகா)!"க#!ேப�  
     �ணம�மெபா�!பட!பா
ைவ  யி�ெச&ேதாேன  
 
  ெகாைலதவி
�தச�வ$சீல  
      ம�ெபா/��த�வ$ேசாதி  
      �ழவிெய� ெச!பெவ�காைர  ��ேவாேன  
 
   �ரகத�களி�ப3ெபா�ேறாி�  
        மதகய�களி�ெச3ெபா�பாள
  
        ெகாைடநிைன�திைள+கெவா�டாத  சிதியாேன  
 
   ��தி4(ெட�+களிதா@  
         மலைக4��திதிட!ேபா
ெச&  
         �னித��சிைல+கரதா
வி  �!"ேளாேன  
 
   ெகா)யிட� பிணிதைம!V/  
       யணி4ம�ைகயி$ைசயி�றாெழா
  
       �றவென� மதினதா@�  விைதயாேன, (7/87/87/87/8)  
 
  ெகா�ெகாெத�றக��)தா@  
      �ழவ
த�கிைள$சிய
+காைச  
      ெகா@ெந���ெந�பைண!பா3வ ர!பி� ேமேல  
 
  �டவல�"ாிதிர�சா@  
      மனம/�தெபா�"வ�றாத  
      ��ைகந(பெனாெதன+B@  தி�வாேனா
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  �9வறி��ெம$சிட!Fமி  
       யதிகவி�ப��றிட!ேபெசா
  
       �றிநட�திட$ெச&வி+காத  ��றேமயா&  
 
  ெகா�கின�கெளாதிற!பா�  
       மனிதர�சிட��றிேதெபா&  
       �ள �வ(ட
கி�)ெல�டாத  ெப�பினாேன  
 
   ெகா@விட�ெகா�சிதிர!Fர  
       மிைசயிவ
�தவிதக!பாைவ  
       �திெகா=�தவத
ெசா�பார  ம�)லாேன  
 
  �ரைவவி(@ெகா�@ைக+காம  
      �ைடயெப(க(��ப)�றீ
வி3  
      �ணைலெகா(@பி�ெசன�ேபா�  ெமா!"ேதேவ  
 
   ��ட��சிாிதிட+ேக)  
       7லைக��பைட�ைவதாெளா
  
       �ழகனி�ெறன�ப
�&!பாதி  க��6லா  
 
  �ாிசிெல� �தமி#$சீ
ெகா�  
      "லவெர�றினி!பிற+காத  
       �ரவெர� தி!பவ
+கான  சதிேயாேன . (6)  

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

ததனதனன ததனதனன  
                    ததனதனன –  ததனதனனா.  

 
சதியதிறைமய�றெபா&!"லவ
  
     த
+கமி�ெடைனெய                                           தி
திட��ைறேயா  
  ச�வ+�ணமி �டைர+க 0  
        ச+கர+ைகயர  ச�ெசயலாிேதா  
  த�வ!ெபா�ெளன$ெசானி�பர0  
      த�ெகாெர�பயன  ளிதி)/ழிேவா     
  ச�பெமாெத9சினதைரத90  
       ததற$சிறி�  ளதிெலIைவேயா  
  ச��ண+கடெலனெதானித"க#  
      ச�றவி
$சிதர  ெவ�றிந3�ைவேயா  
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  ததிர�டன@த@�மனி  
        த
+கித$ெசா�ெமாழி ய$ெசயலறேமா  
  ச�ெடன+க@க@�ெததி
தறி0  
         த!"ெசா�பக
�  ணைதெவ7வேனா  
  த+ைகயி�டெசவிய$சிய
+கிறவ
  
        சதிரதி5மி  ர!பெதா3கிடேனா, (1111/8/8/8/8)  
 
  ச+�மி+� ெமா�த5�றநக
  
           த
!பணதிெலாளி
  �தியி7ய
ேவா  
  ச!ெபன$�ைவயிைலதெசா�ெகா�கவி  
         ைததிர����வி  �!பெம&திைலேயா  
  ச�@வதிெலா�ப� ம�  த  
        வதைர!பிற
ந ைக!ப�மிய3ேபா  
   ததைல+கட7@தம�"விெச&  
       ச+கிாி+�ெமனி  டதிக7ளேதா  
   ச�ைடெவ!" தின�மி�@ளச  
        ழ+க
மி+கட
த  ர$ெசயெலவேனா  
   த�டற!ப�நிணைத4�ெகா�பவ
  
       ச$சற!ெபாரநி  ைனத�பிைழேயா  
   ச�டம�றநைடெதா�ட�
$சன
க  
         ததி5+கிைடத  ெல+கணம ேமா 
   ச�)யி�ப/யிர+�ெம&�றவ
  
        தைதயி��90  ந�றின�வ�ேமா, ((((¼¼¼¼) ) ) )     
 
பபபபதியி� ெபாிய0தம
!பர0  
        ப+�வெதைனய  ைமதிடவைலேயா  
   ப�சணெதாட�ைத+�வி��மிைச  
       ப�ப3"�பவைக                                               யி�டெதணிைலேயா  
    ப�)னத)க(��ெசா3ச�சன
ப  
         ததிைன+க�� "தி4ெமளிேதா  
    ைபத�தியர0�ெகாளி�பைதப  
         ைத+�மதவைள  ெயாதழவிதிேயா  
    ப�)னி+கிைடதவி��நதியப  
         )+க��@ளிெத  றி+கிைலயடேமா  
    ப$ெசன+�ல0ெபா�"ைடத(�கி3  
       ப�ல�ச��  ன+கிைணப@ேமா  
    ப��ன�ெபா�0சி�சில
+கவி
ப  
         ைட!ெப�+க�ம  ளித�கைதேயா  
    ப�ற தபர�த�+�ளவ
  
      ப�செம&!படநி ைலதைனயைலேயா ((((3333////8888))))  
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   ப!பர!"ளிநிக
தம�)க�ப  
       ழ+க�� வைக  யி�ப)�வேனா  
   ப�றல
+ெகெனன+களதிலட
  
      ப�டவ
தன
த  ைல+�ைவபலேதா&  
    ப!"க�"வியிடதத�சிகர
  
       ப�)ரதநதி  யி�ெசால3ெகா)ேதா  
   ப�டமி�டவணிெந�றிமதகய  
       பதிெப�றவ�  ன+கினியவேரா  
   ப�@@�ல0�வி!பிர+�ல
ெச  
        பதினி�பிாிய  ��ெறா�விைனேயா  
   ப�டைட+கிைட நிைறதெபா�றிர�ப  
      )� ைர$சில
ெப ற$ெசயனலேமா  
   ப�பமி+கணி4ெம�ெகா�க�கிண   
       ப+கணதரறி  யதர3பிறேரா  
   ப�)ைம+�ணமறதவி
ெதன�  
         ப+க/�றின�வ  ரதைட4ளேதா, ((((½½½½))))    
 
சிசிசிசிதிரதிைடவாசிெதா
ெம&$ெசயெற  
       ாி�மி!ப)வ  �ெதா�தைலவா  
  ெச+கைர!ெபா�0க�கைல+�ாிய  
      சித
நித��வ  9ெதா�ெபாிேயா&  
  ெச!பற�ெகா=நதி+க(��பிறவி  
      ெச!பிெம&!படவ  த�)யகிழவா  
  சி+��+� மத!பிண+கர�  
     சி�றிண+கந9  0� யவ��வா&  
  திெத&திதிமிெயன+�திதசிவ  
     சி�பரைத4ண
  வி�பன
தவேம  
  தி+கைனைத4�வயி�றட+கியதி   
      ��@ைர!பவ
த  ைம!பிாிவாியா&  
 தி!பியதனிம�!"ற!பலப3  
      ெச+க)+கIமவ  சிதி@�த3வா 
 ெச$ைசமி+கல
�றி$சியி��றவ
  
     தி�@ெசா�ெகா@�  வ!" சி வா(5555/8/8/8/8) 
 
  சி�றிைட+க0ாி��ெசா7தமிக�  
       ெச�றம�ற0ாி  ைம+�ாியவேன  
  ெச�சிைற+க9��&!பவ�ைறயிக#  
       சி�ட
ந�டபாி  தி+கிைடயம
வா&  
  சிதிைன!பலெவன$ெசா/தள
தி  
       ய+க��றவ
த  ைமத90கிலா&  
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  சி+கம�ற�ைமம+கைள+�ைறெச&  
     தி+க�+��ண  வி�@ளெகா)ேயா&  
  ெத!பெமாதவி
��+ெகாைல!பட3சி  
       ற!ெபன�ப
த�வி  �!ப��ைடயா&  
  தி�பமி+கவயிர+�ணெதா@தி  
       க#$சி4�றப�ம  ததி5நிைறவா& 
  ெச&திெதாழி+க(வைள�தமி+�மி#ெச  
       ழி!"ைட!பலத  லதி5�வள
வா&  
  ெச�@�� கயைம+�ண+கைடய
  
       ெத+�ைட$சம�வ  ைல!படவி@வா&, ((((¾¾¾¾)))) 
 
ெமெமெமெம&தி�+கயிைலெயாதப�பலவி  
       த!பதைத4யி
  க�க��ெபா�வா  
  வி�@I+கைலயினி$ைச��றறவி  
       @தவ
+�நிைர  ய+�ழியி@வா&  
  ெவ�பி7�றவ��கதச�சமய�  
       ெவ�ெறன!பக
சி   +கைரவிைழயா&  
  வி�"லதாிைவய
+கல+க�ய3  
         வி!பிர!பத
ம  தி+க��தேல  
  விைத��  ம��கட�றிவைல  
      ெவ�@ைகத�வ  �+�ந3கியவா  
  வி�வதைலவனதனதிற�  
       ெமெதன+�ல0  ற$ெச4�விபவா 
  ெவ!பம+கினியிடதைமதற�மி  
       க+�ளி
$சிம�  வ$ெச4�விரகா  
  வி+க3க+க3�ளி
சதிபித�ர�  
      ெவ�ைட��பக
பி ணிதிர�கைளவா& (7777/8/8/8/8) 
 
  ெவ�க�வி�டவமண
+க9தைலவி  
      ைற+கைவதவனி ய�ெறாைடமிைலவா& 
 மிைதைய$சின0"திர�"ளிவி  
     ��சமதியி7  ய$ெச4�விகி
தா  
விெதன$ச�வைக!ெபா��ெடாைகவி  
      திதவ��ெநா)  யி�கதித�வா&  
வி� வ
!ெபா��க+கிளி!"லவ�  
     ெம$�ெசா�றிக#தி  �!"கழணிவா& 
மி$ச�தமிழில+கிய+கட3வி  
       ள+�ந�சி�வ  ளிதவ(ைமயேத  
மி�க@தவிைட4�ற"திாியி3  
      வி�பன!பனவ  5+க�த@வா&  
வி$�ளி!"லவ
ெசா�ப)+ெகணி3வி  
      ய!பியா� �விர  த+�ணதரேன  
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விதமி+கவரச
$ெசயி�மகி#  
     ெவ�றியி��ல0  ச���பரேன. ((((7777) ) ) )     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
                          தனனதனதனனதன த�த�தனதனன  
                          தனனதனதனனதன த�த�தனதனன  
                          தனனதனதனனதன த�த�தனதனன – தனதானா.  
 
பபபபரமெம5ெமா�ெபா�ைளயி�ெற� ைர!பவ�  
      �ணவிெனா@�யி3வர0க()�"ற!ெபா�வி3  
      பனி�சமய�ந@ந@���பிைழ!ப�தி    யழியாேதா  
 
  ப�0மைரயய�ய7@�"�ப3ப�சிக=  
       மற/3வள
கய��தல0�தி� வ+�மவ
  
       பசியவிைலகனிவிைதய����சிற!பினிைட     ம�வாேரா  
 
 ப) ெமாழியளவறெமாழி�த�ெபானி�ெபாிய  
     �ைணசிறி�மிைலெயனநிைன�தி��ைழ+�மவ
  
     ப)யர�ெபறி5ம�வ�ெப� ைர+��ண
    வைடயாேரா  
 
பழகியவாிட�மதிவ�ச�ெச&ெத�"ைர4 
         நல�மில�யி�மி0ட�ெப�றற�ணி0   
        ப@ெகா)யரைனவ�ம)�த�ப�+�வைக    ெப�காேதா  
 
பல0டெலா�யி
ெகா=நிச�க(@ைரதிட0  
      மறிவில
ெசா3விதி�9ெதாழி�த�"யதி3வ�  
       பனவெனா�ச��க�விள�"�ெசாெலதிைச4   நிலவாேதா  
 
பரைவயி���வ�ம��ெமா����ைவ$ெசானய  
       மறி4மவ
தைமவிைலெகாெள(ச�த��றகவி  
        பகரவல"லவ
க=ெநா�த��ற$ெச&மி)    ெயாழியாேதா  
 
பறிதைலெகாளமணர�பி�ெச� �தமி9  
        மறிவெம5�வைகயில9����ண$சி வ
  
        பைனயினி7�ய
ெக�வந��(டழ$செமன    0ழலாேதா  
 
பைறதிமிைல4�மி�ழவ�ெகா�"த!பைனய  
       �ரலமண�யெலயின��க�த��ெசா3வன  
       ப�கவமர�நிணமிக#�த�பெரா!"மவி    Aகராேரா, (1111/8/8/8/8)  
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ப�மிரதச�ரகெமா� �பைட+கட/  
       ன@வடைவெயன�@கி4(@(@வ+�மவ
  
       பதித
�ைடநிழெலா�0மி�ப�தர!"விமி�    மகிழாேளா 
 
 பவளநிற� தி�மிென�ச�ச/தI0  
     ம�ளி5டனறமிலவ
த�ப�கி7� மி�  
     ப�வர/��9�வெதாழி�தி�ெசா7தமைர    யைணயாேளா  
 
 பவனிெயன0லைகவல�வ�ெத� ெமதல�  
       மி��கழி4ெமாளிெப நல�த�ெதறி+�ெமா�  
       பாிதிெயதி
ெதா9ெத9ெப��ெதா(ட�+�வைக  ெபா/யாேதா  
 
 பனிமதியம கிதழிய�ப�கததிர�ெவ  
        ளிறகணி4ெந)யசைடந�ப�றன+கினிய  
        பணி"ாி4மவைரயிக9��(டர+கிரம    நசியாேதா  
 
 படமைனயக)தட� �ெப(க=+கிைறவி  
       ெயனவிமயமைலயி3வ�ைப�ெகா�பி5+�நிண  
       ப/4�ெவறித�"ன7ந�ெற�றிைச+��வைச   தவிராேதா  
 
 பணி��கினடமி@க��ெகா(டைல!ெபா�0�  
       வ)வெமா@"வனிமிைசவ�த�ப�+க��ெச&  
       பகவன�சமயமி�ப�ெக�றெபா&!பைகைம    மைறயாேதா  
 
 பாி0மி�ம(வைரயி5�"�பிண+கிாிைய  
      "ாி4மிடமதனி7�விள���தனி!ெப�ைம  
      பட
ெபாியகணபதியவி
�த� ைரதெமாழி    ப/யாேதா  
  பரணி7 �றவனிைத����பிட�கிைச4  
       ெமா�கிழவெனனி�மகி#கட�ப�"யதிலம
  
        பைழயகிளிெயனெவைனயறி�ெத�ப��றவ�     மதியாேரா, (¼¼¼¼)  
 
ககககர0ப@"லவ
கெள5���பிக�களவி3  
      பய�த0மாியினெம5�ப(பின
+��வள
  
      களி�9�மசரபெம�ற�"விதைலயி     7லேவேனா  
 
    க�ைண�த/ய�ணமன�த�ெபா �நக
  
         ெதா மைனகெடா ம�திர��(@வ+�மவ
  
         கணெமாடளவ பலதல�க()ைச+கவிக�     ெபாழிேயேனா  
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    க/யென5ெமா�ெகா)யென�ச�தி@+க�ற  
        மி)ெய5ெமாரலைகெயாிப�ெச�றற!ெபா�வி3  
        க�ன��த/ன
"க#ெமெய�றி�ப
ெச!பநித    �தேவேனா  
 
  கயி ெந@மைலயைனயத(@�பி)ெதா
பக  
      டத���கி/வ
நம5ம���ப)+கிரண  
      களந@வி�மி�வயவ����பிட!ெப�ைம     "ைனேயேனா  
 
  காியமைலபலபலபி@���கரதAம  
       5லகதனி7ளசி �ர�ெக� திெதன�  
       கனவி5வ/யவAபவ�க(டளி+கட/�      �9ேகேனா  
 
  கட3ெபா�ைன�த/யசல�ெகா(டெசா�ெறாைட4  
     மழ/7 ப5வ3க=�வ�தி�ெக&த+�ைறவி3  
     ககனநகாினமல
ெசாாி�த��ைர+�மிைச       யைமயாேதா  
 
  ககபதியி�மி��விைர0ெகா(ட�தரதி7ள  
      0ல�ெதா �லவியவர�க��ெச!பெவ�  
      கைதகணடவி4மலயம�ற�தனி�சிறி�     வசிேயேனா  
 
  கதி
மதிய�@வின�தி
�த(டமதைன4  
       �ைடப)5மIவள0��"�ெதாட�காிய  
       கதிவ)வெமனமைறவிள�"�பததினிைட     "�ேதேனா, (⅜⅜⅜⅜)  
 
  கபட� ெமா�பைகவன�ற�ெகைன+ெகாைலெச&  
        �வைகெப �விைழெவா@ய
��ெற�  +கியட
  
       கடகாிையவிட7மதறி�த�ச3ெச!பவ�     மவ�ேவேறா  
 
    கவி�ம�0தி�மைலயின�த�தனி�சிறிய  
        0ட7�ள0திரெமா9��ப�க�� �வ��  
        க9�I�5யி�டென9�ப(பளிதபய     னி�தாேனா  
 
    கனலைனயவ�ணவைரயி�ெச�"/கெக5ட  
        7ண0ப@ததியி3வில�மப(பதி�ெகா)ய  
        கனமி)யினிைடெவ�வித�ச�சல!பட0�     விடலாேமா  
 
    கயிைலயிைறவைனவழிப@���தர�ெகாெவா�  
        பதிகெமாழித�பய5ம�க��ற$ெச&��  
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        கைலமகெளனளவி5மிவ�ச�ெசய$ெசய7     �ைறதாேனா  
 
    கனி4ம�த�ம வி3க(@�கல!பைனய  
       ம�ரெமா9கியெமாழிக�ெகா()�கிய�ெறன�  
       கவிைதகளி7ன�ாிைமெயா� ��றி!பறித3      ப9தாேமா  
 
    க)ன"ளகிதகளப��ப�கைள!ெபா�0  
       �ச4களமகளி
த�மி�ப�கசககெவ9  
       கைர"ரளவ�மAபவ�த�தி)�ெப�ைம     �ைறவாேமா  
 
    கலச�னிெயா�கனவி3வ�ெத�கரதினி�  
       த�ெபா)ெகாளிைலபல0மவ�ெப�றி)�பலப3  
       கட0ள�ம0ண
கலக�ெகா(@த�டழித3     பிைழயாேமா  
 
    கலபமயி3ெபாியெவ/ெவ(சி�க�ெவ�றிவிைட  
         யரவAகாக7ழென5ெமா�ெறா�றிட�மவிழி  
         க=மன�மகிழெவ���வ���கைட+கண�    ட�வாேய, (½½½½))))  
 
சசசசரதசமரசம0னெமா�ெற(�ண!பிரம  
     மல�ெபா�ளிைலெயன0ண
����தி+�மவ
  
     சகளெமனநிைனயி5மக(ட�ப/�மகி#     பயனீவா&  
 
  சரவணச(�க�மர��ற�களி�றி4  
     ��க�றமக�கணவெவ�றி�கித�திெச&  
     தமியைனயிவண�9�ெமா�ெற�றிைச��க     வி@ேவாேன  
 
  சலதி4 "ன��9��(@�ெகா@தளவி�  
     �னிவ
ெதா9மிைறெய5ெமா
��க�ெபா �வள
  
     தமி#�னிவனைனயவரறி�த�ப�+�ைரெச&      ெபா�ளானா&  
 
    தவ�ைடயெபாியவ
க=�ெச�தமி#!"லைம  
       4ைடயவ�மிரவல���ெச�றிர!பி5ெமா
  
       தவிடள0�த0கில
த�சி�ைதெய�டாிய     நிைலேயாேன  
 
   சபலமன� மிைளஞ
க(@களி+�ெமழி3  
       வனிைதய
க=ரமிைசெய9�ெகா�ைக��டெம/  
        தைகயினிைடதள
0 ெமன�"�ெதாட�கிைச4   ெமளிேயாேன  
 
  சகர
த�"த3வனி3வ����ப)+ெகன�  
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      கனவினிைடபலதடைவ4(@(டற�ெபா/0  
      ச/யெல5ெமாழிவழிசக�க(டக�கிண      த�ேவாேன  
  
  தவள0ததியிென)ய��ெற�றம��விட  
       வரவெம5ெமா�கயி ெமா� �ப)+கமர
  
       த�வெரா@கைடத�தின�ப(டமி+�த0     ெகாைடேயாேன  
 
  ச�மைறெசா/யவதனைம�ெதா�றர�ெகாெவா�  
      �க��விழி4ளெதனி5�வ�ெப�றத�)யிக3  
      சடமதிெகா�பவ
கைளவிய�ெதா� ந
+��ண    வி@ேவாேன, ((((5555/8/8/8/8))))  
 
  தழ3விழிக=மிழவ�க�த�றன+கதிைல  
      ெய5மவ�ெமைனயிகழ3க(@�ெபா �மி�  
      த�ம�ைடயவெனனவிள���ெப�தம)     4ைடேயாேன  
 
   தகரைனய0யி
கைள4ட�ெகா(டைல�மக  
       வி5�ாிைம4 திறமறி���தின+ெகாைலெச&  
       சதியின�மைனமைனவிெபா�ெகா(@ம+க�ெபற3   "ாிேவாேன  
 
   சைட�)ெகா(�னிவ
கைள4�ெகா� க�பி3விைல  
       மகளி
�ல�வைக4ற3க(ெடா(பயி
+கிடமி  
       ற�சிைறெகா�ெகா)யரர��க()�+�மதி     ெபாைறேயாேன  
 
    தைரயி�மிைசநக
த�ெம �"�ெகாைல!ப@த  
       ெலாழியமயி/ற�ைகயிட�ெகா(டக� மவ
  
       தம�நிைலதவற7ெந����க9+கணி@     சினேமயா&  
 
    தமாிவெர5றவாிவெர�ெப(@ம+களிவ  
        ெரன�மைனெயன�ெபா�ெள�றி��ைர+கவ�  
         தைளயைனயபலபிறவியி�ப�தமதைன4    ம@ேவாேன  
 
    தைலயைண4நைன4�வணெம�க("ன�ெசாாிய  
        ெவ�கனவிலாியவ)வ�ெகா(@ைரதவைக  
        தவ ெகாெலனிைன0ெம�மன�ெகா(@த�டழிவ   தறிேவாேன  
 
    சகடெமனவ�ம0ணன�ற�கற+க 0  
        மலர)ெகாெளா�வனிகாெதமெபா� �திெநறி  
       தனி7யாைவெயன0��ெமாழி�ெத�றனி$ைசயி5�   வள
ேவாேன  
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    தபனெனா@பலநலெமாழி�தி��ைழ+�ெமைன  
       யயி���கனமிசெமன0�சி�ைதயி��ெளா�  
       சைபயறிய0ைரெச&வந�ெச�தி/�பனவ�     வ)வானா&, (¾¾¾¾)  
 
நரவ)வ� மி�க
த���ப3ெச!""க#  
       க�திமனமறிதரநி�ம�ப�தர!"9�  
        நவி3ெகா)யேரம5லகிட���"ற!ெபாி�      �னிேவாேன  
 
  நளினமல
வ�பிரம���ற�த"திரைன  
       யைனய
க�ைணையெயளிைமெய�ற�கிக#$சிெச&  
       ந�டனைனயவாவிலக����பமி+கைடய     நிைனேவாேன  
 
   நைரதிைரயி7ட3ெகா@விள���ப3சித
க=  
        மறதி4றவளவி3ப�0�க� மி!"வியி  
       ன/�வெத�மனமறித����பிைன!ெபாி�     த�ேவாேன  
 
  நறியமல
களபமணி4���ப��ெசா3பல   
        திரவிய��வைகவைகெதாி�த�பினி�கிாிைய  
        நட0மவ
மனெவளியிட�க(ெபா��ெதா     மவி
ேவாேன  
 
  நளி
�வைளமல
மல
த��த(பைண!ெபா/0   
       �ல0கைழவனமதிெலார�ப�றன+ெகன�  
        ந��டெலா
மதைலயி3வ��ப(பி5+�ெமா�    �ைணயானா&  
 
  நதிபதிைய4ைமதி�மி�ெவ(ெபா�சசி!ெப(�த 
       /னரறிய0ைடயிலணி4�ெகா�பளிதமக
 |  
       நைசயிெனா@வைச�9ைம4�த��த�ெகாாிட     மைனயாேன  
 
   நாி4மதிசயமைட4�வ�ச�ப)தகில   
      �9��வசமழி0 �வித�க()ய� மவ
  
       நசிய�ய3பவ
கைளவி��"�தி�+க�ைண      மிைகேயாேன  
 
  நைகவதனம கயவ
��ெச�றிய+க
பதி  
       யமர
பதி�த/யவெர� ��திதவாத  
       நைடயிெனா@பிற�மைல4�"��ண+கவிஞ
             தைமநாடா&, (7777/8/8/8/8)  
 
  ந@ைகந@கைடசியாிள�ெகா�ைகக��ழவ  
      ��கவவாி�"யநிைன�த�கவ
+�மய  
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      னI�மவய7 ம�ைரயி�கணக/�ெசயிப      மதேனேர  
 
  நைவயி3 வ9தி4மவ5ட�ெச�றப�பல�   
       மறியமல
மைழயமர��சி�திதவள  
     நக� ைகெதா@பலக��ப�ற�திட0�      வ�ேவாேன  
 
  நடைலம/க0ரவ
ெப��ச(ைடயி�டரண   
      களந@விெலா�ெபாியச�க�ெதானிதமல
  
      நயன�கிலல�பரமி�ெற�பவ
+�ளA       தின� வா#வா&  
 
  நைற4�ப3கனிவைகக=��(ட3பி�@வைட  
      யதிரச�த/யன0�()�"ற$ெச&பவ
  
      நமபய�மறவ��ெப����பிைய$ெசா3பவ    ரறிசீலா   
 
  நகில� �யினிக
க��ெகா�பிைன!"லவ
   
       வனிைதெயா@மண�ய3கட�ப�றைன!பர0  
       நம�ப5வ/�விைழ0மி����ணெதாெடாளி
    ��நாதா  
 
  நயெமாழிெசா3கிளிையநிக��ைப�தைக+க0ாி   
      ய�ளி�வழிசமரச� �ெகா�கண��மிைச  
      நனிெகாெளா��னி4�0 �ச�கர��நிக
      பலாேதேவ  
 
நகரளாவி3பலபலவி5�க(பைடதவாக   
     ெளதிெரதிாி/லகலாி��ெற(டனி�டவ�  
     ணடனமிடவIவிலIெவ� மபிண+கமி3      �யாேகாேவ  
 
  நகர�த/ய ெபாறிகைள���சட+கர�   
        மிைணயி3பிரணவ��ைமதனப�கி��!ெபாறி4  
      நரைல�யிலாிெபாறிக=�ெகா(@நி��ெமா�    ெபாிேயாேன. (8888)   

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

                   தானதத தானதத தானததத தானதத   
                   தானதத தானதத – ததானா.  

 
ஒநம$சிவாய��ெசா�6ல�� நா=நதி   
      ேயாத3ப�றிமாதவ�      ைழேதேன  
  ேயாம/தபா#மனதராடகதினாைச��றி   
      O
�9+கேவா)மிககி      ைளேதேன     
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  Oனினி!பேதெயன+ெகா�பாதக
+�மானெபா&$ெசா 
       Q#விைன!ெபாலாைமெதா�@     ைரேதேன  
  Oதியைதேயமதி+��வாணிப
+� ;றி5+ெகா   
      ேரா
பணதி�ேம7�வ�)     யி�ேடேன  
  O@�ெவ!பமாதைர!பரா0ம�ப
சீ
ப)+�   
       6 ப�ட பாவலா+�      =�ேறேன  
  Oசரததான"�படாநிலைதேந
�ண�   
      ேலாபைர$சதாநிைனத      7ேதேன  
  ேயாவியைதேநரச�வா#ைவநிதமாகெவர!"   
      6ம
ப� மM(�ய�சி     ெதா�ேடேன  
  ேயாைசய�றபா#ெவளி+�ேளகல+கநா@�த   
       Rக�வி�டவாவினி�றி     ைளேதேன, (1111////8)8)8)8)    
 
  ஓதிமத�மா3 வள
+�� வாணிெயாதநாவல
+�   
        ேமாைக ச�றிலாைமயி�     ச/ேதேன  
  Oழியி�ெகடாதெதா�ைறேயெயன$ெசானாெலதி
+�   
      ேமா
ைமய�ற6டைர!ப     ைகேதேன  
  Oைதெய� Kலெமா�M(மததிேனய�ைவ�   
      ேளா
பற+�நா�வர+      �றிேதேன  
  ேயாட�வி�டமா�ெப�றபாலெனாதேமலவ
+ெகா   
       வாநட+ைகேயமிக!ப      ைடேதேன  
  Oனம�றவானகைதேய#பில�ேளகிட+�   
     6ழைல+ெகாளாத�தி      ந�ேடேன  
  O
பவ�றிேனா@"�ெகாலாநலதி�ேமவ7�    
     ேமாவி +கவாாியி��      ளிேதேன 
  ேயா&வற!ப3பாட3��றேம�ம�றவா0ைர�   
    னாத)+கேணய� ைவ�      ெம&ேதேன  
  ேயாைடெயாத நீ
வரெதா
பாைறயி�ெச&Bப��ெகா   
     ேடாண�ெம$சவா9மி$ைச     ைவேதேன, (¼) 
 
மாமாமாமானம� ேவெறா�த
மீ���றேம4ைர+�   
      மானிட!ெபாலா
கைள$     ெசயி+ேகேனா  
  மாமிசதிேனா@பிதேம/ட$ெச&நீ�ந�   
        வாாிய� �ேவ�விையத    வி
+ேகேனா  
   மாசி3�தமானதிறறியாமவ�ைறேயகன�க(   
        வானவ
+ெகனாவிட$ெச&      வி+ேகேனா  
   வா
கட�ெறணீ
�)தேகானிற!"றாதி�+�   
        மா3வைர+கேணகிமி+�     வ+ேகேனா  
   மாமத�மாகைன�வா0ெகா�றமா�த�ப3   
        வாகனதிேல ந
+க      @+ேகேனா  
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   வா�ப�;றைனதவாமிக+ெகா�காரர+க
   
        வா#வற$ெச&தா
களி�சி     ற+ேகேனா  
   மாைழவிைதயாதிப�ப3ேகா)க� லா0சித
   
       வாச�� நா)ந�பி      ய�ேறேனா   
   மாகெமா!பிலாெறன+ெகாேடா
ெநா)+�ேளசமத   
       மாதிரதி?�நித3     ��ேறேனா, ((((3/83/83/83/8)  )  )  )   
 
   வா(ம�!பினாெலதி
ததானவ
+ெகா3ேசவகெதா
   
      வாரணைதேய�த�       தி+ேகேனா  
   மா�ணதி�ேமன)தேதாைகயி��லாெவா�த�   
        வா4ைரதேப ற+க     ளி+ேகேனா  
   மாதாி!ெப(வாழிட�நாதைனெதாழாத��ட
   
        மா&0ற!ப3பாட/�ச      பி+ேகேனா  
    மாயைன!ப�மானிட
+�ேளா
மி@+கனா0ைர+��   
       வா�க�றதீயைர+ெக      @+ேகேனா  
    வாசிெதா�டேதாினி�ெச3ேசாதிைய!பரா0ெமா!பி3   
      வா&ைம4�றேப
வி�!ப     ளி+ேகேனா  
    மா=ம�பராலைமததாமததேர5மதி   
         மா3ெவ �ளாெரனி��     ம+ேகேனா  
    மானத�ேள�றிதவா ெசா�பனாதியி�ச   
      மானம�றவாயெசா�க�     ெசா�றாேய  
    மா�மியதினா3வ7�ஞானசிதிேயவிள+�   
      மாதவத
ேசகர��             ைவதா�வா&,((((1111/2/2/2/2)  
    
தாதாதாதானவ
+�மாவ7�றேபறளி+கமா3விைட$ச   
        தாசிவ!பிராெனன$ெச3     ெப�ேபாேன  
   சாெவாழி�வா#வளி+�மா/��ப3ேபறளித   
        சாகரதி�மாெலன+கி      ட!ேபாேன  
   தா�ெமா&தவாசமி+கேத�வ)�நீாி7�ற   
       தாமைர+�ணா��கெதா     @�ேறாேன  
   தா#வி3�தநா�மைற+�ழா�ைர!பவாயப�ப3   
       சாமிக��ேமா
ெப�த     விதானா&  
   சாதனதி�ேம3வி�!"றா��த
ேபான)த   
       சாதைன+�ணாலைரெதா      @+காேன         
  சாவிெயா�ேவடம�@ளா
கைளதளா�பத
   
         தாெமன+ெகா�வா
கைளத     ண+காேன  
   தாைழெப�றFவிைன+ைகவாெளன+ெகா�வாைனெம$�                   
         தாைனயி�சிேலா
க=+�      ந�பாவா&  
   தால��றவா�யி
+ெகலாமிற!ைப>4ம�க   
       தா4தத?
வழ+ெகா    ழி!ேபாேன, ((((5/85/85/85/8)))) 
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   தாெனனதளா��� நாெனன+ெகாளாத@த  
       சாைடயி�சி3சீட�+�     ைர!ேபாேன  
   தா�ெவ��மீைக4�றேப
கைள!ெபாலாெரன!பி   
       சாசாி�ெசா3வா
க�சித     ெம�டாேன  
   சா3"ைட$சராசரெதலா�வசி�ேவத��ெசா   
        றாரக�ேளநி�த      மி�ேடாேன  
   தாமதத
ேபாகம�ைறேயா�ள�ேள�றித   
        தாக�� மீத/�ச      /+காேன  
   சாலவிைதேமாகம� ேயாகசிதிநா@சித
   
        சாைணயி�கலாெவறிதி     டேதா&வா&  
   தா
பைடதேப
�9+கMரெசா�கமானதி�ச   
        லாப�� வா#0ற$ெச&     வி!ேபாேன  
  சாரண
+ெகா3வாெனா�தனமீனவ��ேந�ைரத   
       தாளமி�டபாட/�க      ளிேதாேன  
  சாமரைதேந
வி+கடாசலைதயாழிைய$ெசா3   
        சாரமி+கபாெவலத      @ேதாேன ,((((¾¾¾¾))))  
 
தீதீதீதீனர�சக
�றதிேகாெனன+கனாவி7�ெறா
   
           ேசதிெச!பியாணவ!ெப      �+கீவா&  
   தீையெயா!பதாவிழிதேப&�ைக+�ேளயைடத   
           தீைம4�றபாவல�"      ர!ேபாேன  
   ேசவைத�ணாவள
+�ேமனிைய+ெகா�பாதகா+ெகா   
           றீர��றசீலாெசா�க�      ைக+காேன  
    ேதவ
க��நா@த�ெகாணாத"�பேமநிக
த   
           ேசவ)+கணாைசைய+ெகா     @!ேபாேன  
       ேசெலன+�லா0ைம+க(மாெதா�திேகாெவன!ப3   
           ேசைலயி�டேபர��ெச    ழி!ேபாேன  
       சீகர+கேலாலவதிO@திதமாதாி$ைச   
           றீ
நலதிேனா
�திெதா      னி+காரா  
       ேசடெனா+�6�ண
$சியாள
பதிசாகரத
  
           ேத)நிதநா@த�கி                          ல+காவா&         
       சீெயன!ெபா&மாையயி�படா�த!"நீ
ைம4�ற   
           தீவிரதேர&@+�      ெம&+ேகாேவ,(7(7(7(7/8)/8)/8)/8)  
 
      ேதெவன+கிதா�ன+கதாெமன!ப3வாறர�    
           ேதணிக
தவாசக
+ெகா     ளி!ேபாேன  
      ேசாியி�ெபேண5ெமா!பினாலைண+�ேமாகவ�ப
   
           சீரழி�நாயின�      =&!ேபாேன  
      ேத5�ெவ��பாட3ெச!"�வாயைர+ெகாடாவிைன$சி   
           றா
ெபா��கவா0ற$ெச&      நி�Uரா  
      ேசைவெப�றபாவல
+�மா3வ�திO))�ப3   
           ேசயிைழ!ெபணா
களி!"     ற!ேபாவா&  



52 

 

      ேதகெமா�ைறேய4யி
+ெகனாமய+�;�மதத
   
           ேதைவயி��ேள4��ற      விதாரா  
      ேசவெலாதேபாாிய� மாரத
+�ேளெசா/த   
           தீபெமா!பவாவினி!பி      ற+காதா
  
      ேச�ம�"தாவி�தேகா)க��ேள�த�ெசா3   
           ேசமசி�பராதள
$சி        யி�ேறாயா&  
      ேச@��றவ
நிைனதவாறி�!பவாெப�த   
           ேசணிடதிேல�9+க     நி�ேபாேன . (9)  

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

தததததனதானன தததததனதானன   
தததததனதானன – தனதானா.  

 
நிநிநிநி�ைக+ெகா!பி+கதி
ேபாெலாளி
சித�$சி�பரேயாகிய
   
       நி�ைட+�+��ற�ேமா�ந     ெராளிமாறா  
   ெந�றி$��)$சி பாைவய
ப+கதி�ச�றிைசMெரன   
       ெந+�!ப�@$ெசா/ேயய)     ெதாழநாணா
  
   ெந�)த�ைட+கிைணயா�மி த!"!"தி$சிறிேயா
கைள 
       ெந�ைட! ெபா�"தி�மாெலா@     Aவ3வாயா
  
   நிததி�ெச�றிைரயா
பவ
��ெச!ப!ப�டவ
தா�ம          
      னித+�!பி�ெசறிேவாெரன     நிைனயாேத  
  ெந&+ெகா�ைட+�$சாியாAைரக+கி+க+கி!பலபாடனி   
       க#தி!பித+கன�ேம/ட      ெம/யாேத  
     நி
!பதி!ெபா&தவேவடைரெம&!பதி+க�பினராகநி  
        ைன�+கி�)!பணிவாைர4     மிகழாேத  
     ெந� +ெகா!பதி�ேமனி4�வ�றி+ைக!பி$ைச+ெகாளீ)ென  
        றி+க�ப�@!பணிநா@த3     பிறழாேத   
     ெந&�+ெகா�!ப@நா(மல ாி�@ெதா�@!"ாிFைசநி 
        ைல�$சித
+�றவாமிைச      தவறாேத, ((((1111/8/8/8/8))))  
 
     நி
த�!ெபா�சைபOெடா� ப$ைச!ெபா�"+ெகா)காணெந 
         �!பததி�"ைனவா�ெமாழி      மறவாேத  
     ெந�)���ட+�ழQதியிைட!ப�)+க�பலேரசிட   
         ெந&$ச�)+ெகா�)4(மா3வைச     ெமாழியாேத  
     ெந�ெப� த�கினியா(மைன யி�ெகா�ட$ெச!பியநாதனி 
        சைத!ப�றி+ெகா�ெபாறாைமயி     ன9வாேத  
     நி���ப�ப�பலேலாகம ைம+க!ப�@திக#வா&ைமயி 
        னி!ப$ெச!பிதிாிவாெரதி      ாிகலாேத  
     நி�க�+�+�ைறயா�ய
�தி+��"+கவேலா
சர   
        ணி�ப�@!ப�@தி
தாதிட     ெலா�வாேத  
    ெந�)�@தி�@�விேராதிய
  ந�ெசா�ெசா� !பயி3வா
கெள 
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        னி�றிதி!ைபத�நீ
நல     ெமா�வாேத  
    ெந+ெகாெதா�ைறெதானிேதாயவிர�ைட!ப�@�றசிேனக
நி  
         ைற+�த!"!பக
வாெரா@     பழகாேத  
    நி!ப�@$ெசா�ெபா�(மா&தெலனெத+�தி+கினனா�க�பி  
       ணி+க!ப�@!பிணமாெமன     ெவாழியாேத, (¼)   
 
பபபப�ைகத�)$�டேராைன4 +கித+க�றைலமா ப   
       ட$ெச�றி�@திக#சீ
மிக      Aவேலேனா  
    ப�பைத$சிதெமா3கா�ட� ��றி�@$ச� மிடா
க�ப                  
       ழி+கதி+கி�பலP
ெதா      �லேவேனா  
    ப$ைச!"� &�யரா@வ ைத�$��@தி56ட
க� 
       ப�சதி�ச�றிைசவாைர4     �னிேயேனா  
    ப+க�$சதிெயாU
விைடயத��!"திரனாகியி   
        ப�+�!பி�ப@வாெனன      மிளிேரேனா  
    ப�@+க�)+கிளிேந
ெமாழி க� $ெச!பிதிாிவா
க�ப   
       ட�தி+க�@பா#மய3     கைளேயேனா  
    பதி!ெப�ைப!ப9தாெமனவி�@!"தி!பர;3ெகா�வி   
       பதி�பா�@தளரா�ைன     4ணேரேனா  
    ப�ற� த�வஞானவிள+கதி�"+கவேலா
க�ப   
        ணி+க!ெப� !ெபா/வா
கைள     ம�ேவேனா   
    ப�சி+க!ப�றியேப&வழிெவ�"�ப�@!ெபாிேதா/@  
         ப�!ப�!ப�ேப�ய3     க�ேதேனா, ((((3333/8/8/8/8))))  
 
    ைப+��க�@!படலானபிற!ப� $சி�கதிO@ப   
        ைத!ப� !"+�றேவமிக      �யேலேனா  
     ப�ப�ப�ப�ெடனமா
"�)+க��ட$சனரா3ெவ�� 
         ப�சி+�!ப��மிகா
வம     �தேவேனா  
     ப�ட�!"திர
ேசா
த/��தி+கி$ைச!ப@வா
க�ப 
         ல
+க$�� தளராதிைச     விைளேயேனா  
     ப�)+க�"!பலமாத
வயி� �க
!பதிரY ப   
         @தி$சிதததியா
வெம&      தி@வாேரா  
     பத���"�ைகையநா மலைத�&�!பலவா ழ3 
         ப�)+ெகா!"!ெப தா#ைமய     �ய
வாேரா  
     ைப�!ப�க�க@நீ��ெவ!ப$சா!பதிைறேமனிக#   
          ப!"!ெபா��+�லமா��      மகிழாேளா    
     பத
+�!பதெனனாமி��ெவ�றிதி�பெதா@பா
ெபாதி 
          ப�ைட+ெகா�திக#காவல      னைமயாேனா  
     ப+�!ப+�!பெட�வாதைனய� $சிதி+க0னா�ப   
        த!"�பைததைலமீ�ற     வ��வாேய, (½½½½)  
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மமமம�ைக!ெபா�"+கயமவாவியிடதி�ச�தி+ைகயிேலா)வ   
        ன!"+ெகா�றதி�மா3வ)     ெவா@ேநாவா&  
  ம
தி+க+ைக+கைதயாதிய ெதா�@+கி�)!ெபா�ேமம�வ 
        ைத!ப�@!பதனநா=ய     வரனானா&  
  வ�@+ெகா�திக#F(�ைல யி�க$�ெதா�@ளபா
வதி  
        ம+க�ெகா�!பலாபானித    � வாேன  
  வ�றி$ெச�+ெக@வார� ெபா&+க��!ப���னாவி(வ   
       ழி!ப�@$��றியபா5வி     7ைறவாேன  
  ம$சத$�+கைலமீெத9 த!ப�@தி+ைகெவ3ேகதன� 
       வ
தி+க!ப�பலவாட3க�     "ாிவாேன  
  வ�)+கி�@!ெபா�ேட)மி க+ெகா$சி�திரவா
க(ம   
        ன�+�+ைக!பனவாகிய     "கேழாேன  
  ம�@!"�ப�ண
சாலெவ@�!பதி!ெபா/ேவா@வ 
        9தி+கி�ட$ ெசாாிவா
கைள     விைழவாேன  .  
  ம�@+��ப�டைமயாவைகதி�)  தி�)!பணிவாைர4�   
     வ
$சி�+ைக�விடாவ��     மிைகேயாேன, (5(5(5(5/8)/8)/8)/8)  
 
  ைம+க�ெபா�சிதிரேந
தி� நத!ப�@+கைலமாைதெய( 
      ம�ட!"தி+ெகா)ேயா�ண
     வாியாேன  
  மதைத+ெகா+கிறேகாடணிபித��!பதிெச&தா
சில
 
      ம�ெறா!ப� திக#M@ற     நிைனேவாேன  
  ைவ$சதி+ைக+�கேனாவதன�+கி�ட�டேனைனய  
       வ�ைறதி�)+ெக@மீனைர     மதியாேன  
  வெதா�ைற!ப�@ளேதெய5 ந�"� !ெபா&+கைதB �   
       த$சி+கி�ப�@ழலாாிைட     பிாியாேன  
  ைம+�!ெபா�$ெசறி6டாவைச+க$ச!ப�)��ேபா7ள 
       ம��� த�டழிவா�=     மிைசேவாேன  
  மெதா�+க�கிாிபா7ததி+க�"+�த�மா/ைய   
       வ�)+க$ச�@வேமாெடா�      மகளானா&  
  வ�"� $ச$சரேவெச&தில$ைச!ப�@தவியா�யா   
      மதி!ெப�ைப!"ைனவாரதம    �யி
ேபா3வா&  
   வ�சைத$ெச�றத?னிைட4!பி�@ �&பபவ
பா#ப@ 
      ம�கி$ைச!ப�டயாமாதவா    �ைணயாவா&,    ((((¾¾¾¾))))   
 
ெகா�ைககக�ப�பலகாவல
��றி+ைக!ெபா�றிைறயாதிெகா 
     @+க!ெப� �றவனாேவ��த    /யவானா&  
  ெகா�ைட!ெபா�"$ெசறிதாமைரயி�சதி�+�)யாமவிதி 
     ��@!ப�@தள
சீ
ெசா/ன     மகி#ேவாேன  
   �+�+�+�+��Bெவனம�கி$சி�தனிBவிய   
      ெகா�ற!ப�சி+ெகா)பா@ந      �றேவாேன  
   ெகா+�!ப�@!பலதானவ
ெவ�@!ப�@+ெகா@மா3வைர 
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       ��!ப�@!"லேவா�ய     வரசீவா&  
   ெகா�@+ெகா�)!பலவாமவிழ வி�@!ெபா&$ெசா�கைதயா/க3 
      �+க�சிததினரா
வ�     �ைடயாேன  
   ��சி+கதி!ெபா)தா5நிைறத�ெகா!"+ெகா=வா�யி
   
       �!"+�!பி�ெடாிதீநர     கி@ேவாேன  
   ��!ெபா�ைற+கிைணயா�ைல ��ற+க�ட!ப@வாெரதி
  
        ெகா+�+ெகா�திகேழா
கிழ     வ)வாவா&   
   ெகா�"� !ப�பலBைகயர�ற�&�!பலேப&க��   
        தி+க��டெதாழிேலா
பைட     ய@�Mரா, (7(7(7(7/8/8/8/8    ))))  
   
ெகா$ைச$ெசா��!ைபகேளநனிக� $ெசா� திாிவார�   
       ��றைத$ெச!ப0நாIந�     மனமீவா&  
   ெகா$சத�"+கிாியாமைன4ததி�ெசதிடலாலய
   
       ��)+�!ப�க�வாய�      த�ேணயா  
   ��ட+க�ட!பிணிேயா
சில
��ப�@!பி�பிறவாத�  
        றி!ைப$ெச!பி!"க#வா#வ��     ெப�மாேன  
   �!பி+க�@திக#பாரம�!ப� +ைக+காிபாாிைட   
       �!"� !ெபா�ெடன Mழ�     னட
வாேன  
   ெகா!ப�!"+க9�ேவழெமன��ட+ைகத�ேவச
ெச&  
      ��ைட+ெகா�)�ப@மவானவ
     �யாீ
வா&  
   ெகா!ைபெதா�@!ெபா�B
விழியி$ைச+க�சி+�ெமனா��    
       ண+க�ெசா�க��மவா0      ெமளிேயாேன  
   �$செதா!ப+கைடவா3ெகா�ப�+க�ப�றி!"க#வா
க��  
      ல��+கி�ட!ப@ேதவைத     �9தானா&  
   ெகா�றி$சிதி�ெடனி3வா@ ம�ப$சித
+�=மீ)3�  
       ளி
$சி!ப�ப$சரணா3வ�     �ரேவாேன . (10)   

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

தனனதனன தனனதனன தனனதனன –  தனதனா. 
 
�ரவ
பல�ெளா�வென5ெம&�ல0ெப�ைம     "ைனவேனா  
�ணமி/யமபட
ைகவழிெயா
ெகா)யநரகி3     வி9வேனா 
�திைரநிண�Aக�மவ
க��ைலய�@கி     ய@வேனா  
ெகா�ைகயைனயசிறியமனித
�9விெனதி��     ெவ��வேனா  
�ைறவி3ககனநகாி�மகளி
�ச0கள�     மிக#வேனா  
�லமி3பதித
மைனயி3வள
ப3ெகா)க��ய��     விைழவேனா  
�ளி�மலய�னிவன)ய
ெகா=ந�மகிைம     ெப வேனா  
�ள கவிெசா3சி வ
வைசக�ெகா@�(ம கி     யய
வேனா, (1(1(1(1/8)/8)/8)/8)    
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�/சதரெனா@ப3"லவ
�ரைவநலெம&    தி@வேரா  
��திநிணெமாடயி7ம0ண
���லம�     ம/4ேமா  
ெகாதிெச4ததிவைளயநில0�வலயமிக     மகி9ேமா  
��ைளகைள4�வைதெச&"ைலய
�ைடயில9�     ம �ேமா   
�யவ
கலெமாடைல4�னிவ
�றியி�மகிைம     திக9ேமா  
�ரகதமிைச4ல0�வலவ
ெகா9ைமெபாி�     நில0ேமா  
�ைசெகா�க�ம�ைடய
பர0�ாிசி3ெசயெமா     டவி�ேமா  
�ளிறலைனயெமாழிெசா3பலப3��டரர�     தைழ4ேமா, (1/4)(1/4)(1/4)(1/4)    
 
வவவவர5மாி4மய5ெமா�நின�ளி�வ)ெவ     5ண
0ேள  
ன�ெபாயி�ெமெயனவிக7நர வ
பைக4     ெமா�விேன  
னவ
கெளன�நிைலையயிக9மளவி3வைசயி�     �9கிேன  
னகிலமிைசப3பயி��யி�மற3ெகாட�ம�     விைழதலா  
லதல�வைரெயா
கிண பதி4மசலமிைசெச&     �ழ3கிேற  
னாியப�வினின��வைத4ணத
ம�விலக     நிைனகிேற  
னைலெகா�கடைலAக��னிவன�கி7ற0     �ய3கிேற  
னவ5மவ=ம�0ம ெமயறிவிலமிழ3     க�திேன, (3/83/83/83/8)  
 
னழிவி3ெபா�ைனந@விெலைன�ன�ணகிாிெய     5ைரெசானா  
யலாியறியமைலயி7�ளில�ைம4யிெரா     ெடழ3 ெச&தா  
யசரசர�மகிழ�ய7மபாிமித�     �தவினா  
யகளசகளசமரச�ெமய)ய
ெநறி4     மிைடவிடா  
தைமயவிைணயி3சரதமறியவக�=தவி     பலெச&தா  
யபலமகளி
கலவி4ாிைமயடரம/4     மி�(�னா  
மச@�9�ெமா�விவிழியில�விெபா�0     க�ைணேதா  
யழகெனன �னிலகி�)விலAபவமைத     ய�=வா&, (1/2(1/2(1/2(1/2))))  
 
கரணச�ரமIகலாியக�ைணநில0      பிரமேம  
கதி��9ைமமதி4மவிவி3கன7ம�0�     விழி4ளா&  
கரடக7ழிமைலையயைனயகவிஞ
பர0     ெப�ைமயா&  
கமலமலாி�ம�0�விதிெசா3கயிைலநிக
ப3     பதிெகா�வா&  
கட0ளளவி3பலெவ5ைரெசா3கயவ
சிறி�     மறிெயாணா&  
க�ைம�ல0பைடெகா�வயவ
கள��ள��     விர0வா&  
கவைலமிக/ன)யாின
ெசா3க)னெமாழி4     மணி�வா&  
கபிைலமகிழ�ய7மவ
க�கன0நன0     மறி�வா&, ((((5/85/85/85/8    ) ) ) )  
 
கதறி ம �மய��வைதெச&கைடய
நிைனவி�     ம�விடா&  
க/யென5ெமா
ெகா)யனர�கழியவிைழ4     மவ
கேண  
காிையயைனயநைடெகா(மகளி
கலவிம/ய     �ய7ேமா
   
கைழெகா(மத5நம5மைனய
கைதக�பல0     நட0வா&  
கட0மிரத�ைடயவரச
கபடநிைனவி     5ைழ�வா&  
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கவி5மணிகெளாளிெச&கசிதகனகமணி4     ெந)யமா3  
கழ3க�பணி4மவெரா)க3ெச&கலக
ெக@த3     ெசயெவா3கா&  
காிய�றவ
மகைளம�0களவ5ைரெச&     பிரணவா, ((((3/43/43/43/4))))  
 
0ரகபதிையயைனய"லவ�சிதமதியி     5ைழவிடா  
ெயாளி4மி�=�விர0தைக4�ைடய
பல�     நவி3பவா  
0��மன�ம விலற��ாிய"னித     ாினிைமயா  
4 திசிறி�ம�0கிலைரெயா�விவி@ெமா
     �ணதரா  
0பயநிைல4மறி4�னிவ�லகி��)யி     7ற3ெச&வா  
4ைமத��ைலயி�ம�ரவ�த�Iெமா
"த3வ    னிக
சிேலா  
�ைரெச&பதிகAவ7�வைகெச&�ய�மிைசெகா�    ெபாியவா  
ெவாழிவி3"ளியி�ம�ரகவிெயா@ைற4மதைல     4யிரனா&,,,,        ((((7/87/87/87/8)))) 
 
உதிகைடயிெல9நல�த�ற9மாிய     �ைவ4ளா  
4ண
வி3சிறிய
க��ெநறியி5ழி4� விைரெச&     பழைமேயா  
4வைகெப��மடைமயரச�திரநதிெச&     மகிைமேயா  
4ைடயி3சமண
விதியிலைம4�வைலயின�     Aவ3பரா  
0�மநிக�மி)ையெவ7ந7ரந3கி@ெமா
     �ைணவேன  
4ர/னகாி/�வ�ம��ெமா)த3ெச4ெமா
     மகவனா  
�பநிடத�மைற4�ெவ�ள0த0ப5வ3     பல0ளா  
4�வபர�ம�வபர��ைலவினிைலெகா     ெளா�வேன. (11)   

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

தனனதனதானதன தனனதனதானதன   
தனனதனதானதன – தன தாத தானனா.  

 
ஒஒஒஒ�பரமலா�பிறிதிைலெய5மகாதநிைல   
         4ைடயவ�மீன
பக
    வைசேக�கலா�ேமா  
  0ம��லேதவனவெனம��லேதவனிவ   
         5வனவரகேடவென5   மவ
தீ$ெசா�ஞாயேமா  
  0ைரம�ரேமாைசநயநிற� ப3பாவல�   
       ெமாதிையநிகராமைடய    ாிடேம�ைக நீதிேயா  
  0ாிய��;��ைறைமதவறியிழிபாட3பக   
       � கவிஞரா
வமைல    ெயனநீ�சியாவேத   
  5ைழையநிகராயவிழியரமகளிராலழ��   
      5யி
வைதெசயாதபன    வைர6
+கேரசேல  
  5பநிடதமா&த3பிைழமக�ய3வேதநலெம   
          5 தி4 �ேவதிய
க    ளி மா!"நீடேல  
  5ர�ம5நீதி4ெம&தியசிலமகாரத
க   
          =லகி7ளேகாைழமனி    தாிேன$�மா
வேத  
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  5ய
மைற4மாகம�மிகவிக#வYர�வைர   
       4Iமதிகபாதக�  மரசா�சிேதா&வேத�, ((((1111/8/8/8/8))))  
 
ஒளிவி@ெபானாைசயிைடெமாழிக�பிறழாவணிக   
       �சிதவழிOதிய�    மிலேத+கேமவேல  
  5றவர�பா7மதிப/ைசெகா=�வாணிப
க   
       =வைலப@மா மி�ெபா��                                          ேச
�வா#வேத  
  5ழ0ெதாழிேலயாிய�ைணெய5நேலா
�9வி   
       7தரபசிதீரவ�    தி@மா�சிேயாெரலா 
  �ைடத7றேலனரைனநிக
தவசிேந
வாி5   
       �மி4�தவாதவ
க�ெப�                                               வா#+ைகவா#வேத  
  5கரவ)வாகியைலகட/ன@வாழரயி   
      5ைலவி3ெசயநா@மன    தின�+கமீனேமா  
  ெவாசித7 ேமாெவனிைடவனிைதய
க(ேமாகமிக   
       0ழ3சில�நா)யைவ    "ாிகீ
திகாைதேயா  
  0னலாியவாயபலசமய�னாட3களி   
        5தயெமனேவ�ணி0    ெப தீ
+க6டேமா  
  ெவா�வி�மிைசேயறி4லகிைனவைள4�ேவெளனெவ   
        5ட5வ3வயா0நிச   ம பா#தேமாசேமா, ((((1/41/41/41/4) ) ) )  
 
கககக�மறவ�ேவடெமா@�ரந@விேலகிெயா�   
        கவி4ெமா�பாவலவெனதி
    சா�றிலா&ெகாேலா  
    க)யபைனேயா@பலவினி3வி9பவான�ணி   
          கனிகட�மா கவி    பக
பா�)சீ
ெபாேயா  
    கட/�மிைசேயா
ெபாியசிைலகலமதாகெவதி
   
          காிெவ�ளநீ �ளி
    தரவா+க/யாவேனா  
    கைலமக�ெசா?லதைனம ெமாழியினா/னி�   
         கழறியவேனா@வழி    ய�K�டலா
ெசாலா&   
    கணிவணனநா�பிைழெச&தி)3வ�ெமா
பாட3வழி   
         கமைலெயா@ேபா&வ�ெம    யிைனமா�ற3B@ேமா  
    ககனமிைசநா=�வ�பாிதிவ)வாெயன�   
         கவைலெமாழியாயிர��    வினேவ�றமா4ேமா  
    கலச�னியாதியவாிகபர�ளா
கெளதி
   
         க�ைணவிைளயாட3பல    பலகா�)லா
கேளா  
    கபடம/தான வைரயைனயசிலவாசிாிய
   
         க=�விைழவிலாட3பல    ெசயேநா+கனீயேலா ((((3/83/83/83/8)))) 
 
    ககபதி4நாIெமழி�மயி���கிேலா
ெபாிய   
           கனவி3வ�ேபாதி5ெம    ய�=�றிலாையேயா  
    கணபதிெயனாநிலவிெவ�0 திBறி4ெமா
   
          க@கினளேவ5மகி    ழிைசB�)லா&ெமேய  
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    க@0மி9�வாயரவமணிசிவெனனாAவல3   
          க�தி4மிவாற9�    ெந@நா�டளாடேவா  
     கட0ள�மாதவ�மறியவினிதாகியவ
   
         கைறயிலAFதிபல    பலவா&�மா&வேனா  
     கைடப@வதாவளவி3��திபகாீன�    
         க/ெவ�=மா ெச4�               வ/ேவ�ட3பாவேமா  
    க�விபலேதா4�கிெலனநிக#நிசாசர
க�   
       களந@வி�மா&0றி7     ன�சீ
திேகா@ேமா  
    கய7மணிவா3வைள4�மி9மணிவாாிெயறி   
        கைரயினைலவாயி5வ    /யவா
ைதMணேதா  
    க/னம மா0ற9மன�வசமாக0ன   
         கழ/ைணெயனா� �)   மிைசJ�டேந�வா&, (1(1(1(1/2/2/2/2))))   
 
சசசச�வமததாரகச(�க��பராவமர
   
        தம�சிைறதீரவம
   ெபா��ேவ�ைகேவ@வா  
சகள�9ேதா
ெபா�ெள5ண
0தவலாலளவி3   
         சமய
க=ேம��வைச    யிைட தா#�நாயகா  
சகல"வனாதிப�மIகாியவா#ைவெயா�   
      தவசிெபாதியாசலம    தனிேல�கM�வா&  
சபலமனதாளரறிவாியபாிFரணவி   
      சயபரமேயாகிய
க    ளறி6
த; ளா& 
 தவிடள0�ேவெறா�வ
ெபற0தவிடாதவ
க              
      டம��)ேக@ெச4�    விைளயா�@ேம0வா&  
        சனியைனயபா#மி)யினிைடதள�நாவலவ
   
            தமிழி5மவா0ைடய    ெப�மா�)பாகேன  
       சரதநிைலேபர�)கியெகா)யேகாலரச
   
           தழ/3வி9Fைளய�    ெபாரநீ� மா
வேன  
       ச�னியைனயா
ெமாழியி7ாிைம4 வா
க��ைட   
            தனில9நேலா
�யர     மறமா�  மீளா&, ((((5555////8888    ) ) ) )  
 
      தாிகிடெத&தாதிமிெதெயனெவா�மினாெளதிெரா
   
          சைபபினிைடயா@�விய    னறிவா
+ெகா
ேதசிகா  
      தைரயிெனா@வா5மளவியசரணமாயன�   
          த�மமறியாமைடய
    விைனதீ
+கநா)டா&  
      தபனெனாளிO@பலகட0ள��வாழ3பக
   
          ச�மைறயி�6ல�ண
    பவ
ேத�@ேமானேம  
      த)�ரடேரா@சம
ெபா��ெம/யாதப)   
          சமரசவிேனாதம�     ளி@ேநதிராகரா  
      சனனமாணாதிகளி�விவரமறியாதசில
   
          சளசெளனேவா�ெமாழி    க=நா�@மாதிேய  
      தைனய
க=நாண�ற0ட5ட�விடா�வ�   
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          தக
நிண�மா�மவ
         க�தா+�ணாலேன  
      தகாம/காரளகமகளிரAேபாகெமா@   
          தன�நிசமாெம5ம    /னரா+கமாகிடா&  
      சமண
விதி;3வழியி7ழ3 சிறியபாவலவ
   
         சடமதிெச&பாட/ைட    யி5மா
தV@ளா&, ((((3333/4/4/4/4))))  
 
அஅஅஅ�ணகிாிநாதெனனெவைனயளவி3 ேபா�ெசா/   
          ய��வ/தரா��ய   ாிைடவா�@ேமகேன  
    யவென5�விவாத
க=மவெள5�விவாத
க=   
         ம�ெவ5�விவாத
க=    மறியா$ெசாRபேம  
    யசல�தலாகவைமத�நிலெமலா�ைடய   
          வரெசனெவணாதவைர    விைழயா+�Rரேன  
    யகிலபலசாகர�மிைடெவளி4ேமாவாிய   
        வபாிமிதேசாதிெயன    மைறB!பிேடாைசயா   
     யமர
�தலாகெவணியிவளெவனேவாதாிய   
         வIவிலIவாகிமிளி
    த�சா�சிநாதேன  
     யகடவிகடாக)தசலனமயமாையயி5   
         மைம4நிசேமா��னி    வைரநீ+கிடாதவா  
     வசரசரமான0யி
�9�நனிவா#வெதணி   
         யலம�மகாவிரத
    ெப கா�சியா�வா  
    யசனிபலேகா)ெயா/த�ெபாியPழியி5   
        மழிவாியதா&மைறவி   லறிவா&+�லா0வா&, ((((7/87/87/87/8))))  
 
    அவ3கடைலேதாைசவைடவிடைலயிளநீெரா)ய   
          லைனயத�வா
களிைட    களிறா$ெச3வாகேன  
     யாிசி4டேனமறிெகா&தி)3வ�ெசநீாிட3ெசா   
          லகவ7ைடயாைன4ந    ணியகா
திேகயேன  
     யல
ெசாாிைகமாணிமிைசவைலவிசறினா�ம)ய   
         வ@பதசேரா�கம    னியசீ
$சதாசிவா  
     வவலமதிேயா
பல��ளாி�தலாவன0   
         மறிதரெவநா=�வ�   ெமாளிFதபா5ேவ  
    யைலத�பேயாததியின@மி�பணாடவிெகா   
         ளரவரசி�மீ��யி3    0 கா
+ெகா(6வனா  
    யரைனயாியாதியப3கட0ளெராேடைனயைர   
         யமலபைரயாகி�த    ல��ேப�றி�6லேம  
    யாியெபா�ளான0ைனயிைலெயனெவேநரெமளி   
         தைறபதிதR@ம�    வியதீ�@நாணிடா  
    யயனாிமேயச
பதவிக�வாி5மா�யி
ெகா   
        லச@�யலாத பழ   வ)யா
+��வாசேன. ((((12121212))))   

------------------------------------------  
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தானத�தன தானத�தன   
தானத�தன – தானனா.  

 
வாவாவாவாசவ�றனKாிட�ெப �   
    வா#ைவயி�ெபன   நா)ேட�   
  மாநில�தைனேயா
ெப���ைட   
    வா&ெகா�ெவ�றி4  மாசிேய�   
  வால��தரRபம�கல  
    வாணிெச�தமி#   பா@ேவ�    
  வா�வி(ெடதிரா@�வ(ட
க(   
     மா#� �ப)   ேப�ேவ�  
  மாமிச�தி56ட
த�கைள   
     வாயி3வ�தன   ேவ�ேவ�  
  மாமக�தனிQன��தா7   
     மா ம�தண
   சீ
ெசா3ேவ�  
   மான��ெப�Mர��கன   
      வார��தைல   மீ�ேள�  
   மாைழயி��ைவயாள
த�கைட   
     வாயி3க(@ற   வா)ேட�, ((((1111/8/8/8/8))))   
 
  வானி3 வ�தவி
பா5"�கவ�   
      மாெட�வ�ச�  ேமா�ேவ� 
  மா)வ
�தசதாசிவ�"க#   
     வாாிெய�றதி   லா9ேவ�   
  மாயவ�றைனேயவண�கி@   
      வா
கள�பிைட   B@ேவ� 
  வாரணி�தபேயாதர�ெகா=   
     மாென5�சிைவ  நீ��ேவ� 
  மாI �கிாிேம3வைர�தைக   
     மா�க�கழ3   ேபIேவ� 
  மாதிர�"க#ேவலணி�த�   
       மாரன�ப
பி  ேன�ேவ� 
  மாச �ச�
ேவத��பக
   
      வா&ைமெயா�றி3வி   ரா0ேவ� 
  வா0சி�ைதெயேனா
�ர��5(   
       மா&0 �கதி   மா3விேட�,  ((((1111/4/4/4/4))))   
 
ஏஏஏஏசட
�தெபாலாமத�ெகா=   
      மீன
நி�ைதயி3   வாடேவா 
  ேவெடதி
��ய
காழிய�தண   
      னீ@ண
�தில
  ேபாலேவா 
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  ேவ
ெப �"ளிநீழெலா�றின   
       னீரவ(டமி#   ;/ேல   
  ேயகத�திரசார�வி(டேத   
       ணா�ட�சம   ராடேவா  
  ேவைழம�ைகய
J9ம�கச   
       ேனவிெனா���   றாவேவா  
  ேவமெவ�க/ேநா&ம/�தி)   
        ெயெற5�ெதானி   தாழேவா  
  Mெதா
"�பிணேமெய5�ப)   
       >மெம�றதி3   ேவவேவா  
  Mாிர(@�காரவி�தேன   
      னா�ட�" ெச&   ேதாயேவா,,,,    ((((3/83/83/83/8))))  
 
 ேவ�வி��பிைனயாளவ�தைன   
     யானி��தைம   Bறினா 
ேய#வித�ப@ேகாலெம�ற5   
    ேளவிள�கிட   ேமவினா  
>ைகெய�றத�ேம�ைமக()ைள   
     யாதபண"ற   நா)னா  
ேயடல
�தப3Fவணி�ெதணி   
     லாதவி�கவி   J)னா  
ேயனெமா�ெறா@ேபான��பாி   
    யாகவ�கியி   ேன�ளா  
 
  ேனதமி�றியேமனிய�கவ   
       ாீ
த3க(ட�   மாதியா  
  ேயவிள�"�ணாலெமா�ெற��   
       ேன"ாி�தி)  னா5ேய 
   ேனI �பிரசாதெமா�றிட   
      ேலயந��நி   லா0வா&, ((((1/21/21/21/2))))  
 
பாபாபாபாசப�தெமலாம@�சி    
      பா
ைவெகா(டவி   ேலாசனா 
  பாகவி�கிதசாரமி�சிய   
      பாட3வி(டவ
   தாயகா  
  பாவச�சித
பா/5�சாி   
     பாதிெய�றம
   வானவா 
  பாரண�க9ேதா/@�பிைழ   
     பாறிந� ய
   வாகேவ  
  பாரத�ெபா�ேபா
"ாி�தவ
   
      பாகெம� �   லா0வா&  
  பானல�க(மினாாி5�சில
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     பா@க(ட��   B
பவா  
  பாவல�க3பலாயிர�"ைன   
     பாதப�கய   Mசேன  
  பா5ச�திரேகா)ெய�  ப3   
     பாதப�களி�   ேம0வா&,((((5555/8/8/8/8))))  
 
 பாாிட�ெபா�ேகாரவ(ட
ப   
      ராவ��க�  ணாகரா 
  பாழிய�ைகமதாசல�த�  
      பாைவெகா�ைகயி�   ேமாகமா
  
  பாலென�ெறா
கனாவி3வ���   
      பாவெமா� ைர   யா)னா& 
  பா7ற#�தெவணீறணி��க   
     பாலச�கர   னாகினா&  
  பா0த(கட3J9ம�"வி   
     பாலன�ெச4   மாயவா       
  பாெக=(ைட�னான0()ெகா�   
     பாரப()வி   நாயகா 
  பாதல�"�தீைமெகா(டவ
   
     பாவக�க=   ேமாவிடா&  
  பாைறயி�கெணா
Bபந��ெச&   
     பா�ைம4�த�    வாசகா, ((((3/43/43/43/4) ) ) )  
    
நாநாநாநாசமி�றியFரண�"ண
  
      ஞானப()த   சாமிேய  
  நாென5�ெசா3கனாவி5�ெசால   
       நாIம�ப
க   ேணயேன  
  நாகர�தமி#6லெம�றி@   
      நாவ
க(டறி   யாதவா   
  நாகம��வேணசேனா��ந   
      கா4த�"ைன   ேதாளி�ேம  
  னா=ம��கமாயி��தவ   
     னாகெவ�றைன   ேயாதினா&  
  நாடன�த�ேமா)ய�ெபாைன   
      நா)ெநாதிட   ேவவினா&  
  நாவல�ெபா5ேமா@ெமா�ெற5   
     ஞாய"�கவ
  ேசகரா 
  நாளெவ(கமலாதன�ெகா=   
    நாாி4�"க#   V@ளா&, ((((7777/8/8/8/8))))  
 
நாமச�கமேனகெமா� ம   
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     நாதிெய�ற�   ேகசேன  
நாரண� சிவ�ேவெற5�சில   
    நா&க�ச(ைடயி�   ேமவிடா& 
ஞால��பரேலாகெம� ண
   
    ஞாபக�த�   Fபேன 
நாவி4(டயாமீென5�பவ   
    நா3வித�க=�   ேமா0வா&  
நாரத�ெபா�சீல
ெந�சிைட   
    நாடக�ெச&வி   ேனாதேன  
நா
ம/��ளேயாக
த�கைள   
   நா�ட�றிக#   சீ
ெச&வா&  
நா)யி�பிற#வா3வ��பிணி   
    நார �ப)   ேபIவா&  
ஞாயிெறா�றிெயனா� "�ெசா3வி   
      னா0ந���   நாதேன. (13)   

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

தானததனதனதனதானன தானததனதனதனதானன   
தானததனதனதனதானன – தாதானா.  

 
நாநாநாநாதத�வ$சிரமிைசயா@நி�   
     வா
கழ� ைண+�ாிைம4ளா�ட  
     னா=�� ன+கினியனேவெசய  மா�ேடேனா  
  
  நா��கத�ம+களி��தலா&மல  
      யாசலதி7�றவி
� மா�னி  
      நாதெனாதமி+கவெரதி
ேபா&�)  தா#ேதேனா  
 
  நாமக�� !பைனயப3பாவல
   
     6டைர�திதலமரலா3வ�  
     நாணம�ெறாழி+க�மகி#வா�வைக  B�ெடேனா 
  
 ஞால��ற0தம
வைசயானைத   
    ேயா
ெபா��ப@தி4மறவாதிழி  
     நா4வ!ப��ெகா=மவ
தீவிைன   மா�ேறேனா 
 
 நாறிட!"ைகெதழி�ம/காவண   
     6@ெகா�)ைச+க�விெயாேடா/ட  
     நா(மல
திர�ெசாாிபலFசைன  யா�ேறேனா  
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 ஞானவிதக!"லவ
தேம�ைமைய   
      ;3க�ெச!பி)�ெபாிதிக#பாதக
  
      நானிலதி3ெவ��றவ�ளாட3க�  கா�ேடேனா  
 
 நாசெமாதி��@யி3வரலாதிய   
       தீைமைய+�றி�ளமயராெதா�  
       நாெனன+�தி!பவாம�வா(ைமைய  மா&+ேகேனா  
 
 நா�ைட$சடதிைன4யிராெயணி   
      மா&தைல+கணதி5நிைனயா�ெச&  
      நாணய!பிைழ+கயவ
 ெபா&வா#வற  ேவா�ேடேனா,((((1/8)1/8)1/8)1/8) 
 
நால7�றெபா�றனவைவயா
விதி   
     மாறி4�சின!ெபா/ேவா@ேதவிக#  
     நாக�
+�ண+ெகா)யெரலாமழ  வா�ேடேனா 
 
நாவியி�ெகாலத�மி)யாெலதி
   
    ேபாயிர!பவ
+�வைகெயாடா&0ற  
    நாழிைக+ேகா
ெசா�பக
பவ
ேம/ட
  6�ேடேனா  
 
ஞாதிக�க@திக�மதவாதிக�   
    ேவர �வ!" ெபாிேயா
பத  
    நா
மணதசதிய� பாட3க�  சா�ேறேனா  
 
  நாரண!ெபய
+கட0�ெகாேலாெவன  
       வானகதி7�றவ
க=ேமாதிட   
       ஞாயம�ற��டைரய��வா�ெகா@  தா+ேகேனா   
 
  ஞாயிெலாத��ெகா@வள
மாதவ   
       ேயாகைரெதா@தவ
பணிேயெச4  
      ஞாபகத
ெப�றி@நலேமநனி  ேபா�ேறேனா  
 
  நாடக$சிகி!பறைவையேயநிக
   
      சாய7�றவ
+க)ைமெச&ேதா&கில
  
      நானெமா&தம�"யெமாழிவா
கைள  நீ+ேகேனா  
 
 நாக�ெம&தவ$சி�விழியாைசெகா  
      டா=ம�"த$சிவ�விைளயா)ய  
      நாடதி�றைல தடமமி#Mறைண  ேய�ேகேனா  
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 நாமிக$ெச&ைம+கட3ெபா�னாநதி   
      யாதிய!பில+கினியி��னானி@   
      னாமமி+�ைட!ப5வ3களியாைவ4  மீ�ேகேனா, ((((1111/4)/4)/4)/4)   
 
சாசாசாசாத7+�ள!பய� மாணிெய   
      நா=ெம�)ர�)யவயதாமிளி
  
     சா3"ற$ெச&நிதிய5ளேனெயன  வா#ேதேனா  
 
  சாகரதைல!பணியைண மீதி�   
       மாத
ப+க/�றிக#தரேவவள
  
       தாமைர+கண$�தன)யாாிைச  நீ�ேடேனா  
 
  தா#தட+கர+களி �வாகி4   
     பாசக
+�=�றவ
களிBாி�  
      சாதன�தெசா�பக
கணநாதைன  ேயேதேனா  
 
  சா�ெவா��+ெகா@�ன�வா#கைத   
      Bறியி!ப)�ய
பலவா  ெச&  
      சாமிைய�தி�ளமல
மீ�ற  நா�ேடேனா  
 
  தா��தெபா�கமலெமலாமல
  
      சீ
ெபா திடதின�வ�பா5வி  
      சாரநி$சயதின
�ைணேயெயன  வா
+ேகேனா  
 
  சாமள+�யி�ெபைடெயனேவெயழி   
      லாளியி�கதி!பவள�ணா)ய  
      சா
பின
+�=�றிகபரவாதைன  தீ
+ேகேனா  
 
 சா மி+கிய�றி@மதேகா)க   
     ேடா ��றவ�றினமIகா�ய
  
     தானெமா�ைறயி�றிக9�னாெதாளி பா
+ேகேனா   
 
 சாவற!பிற!பற விைனயாலய
   
    நானறெதா�!பன�9தாகிய   
    தாெனன$ெசா�ெம&+கதியிைடேபாயி�  ேட&+ேகேனா, ((((3/8)3/8)3/8)3/8) 
 
 சாரணதிர�க9மரேம/ட   
     வா�மணிதனி$சிவிைகயிேலறிய  
      தா
பைடதெசா�க0ணியனா
தி�  நீ�றாேல  
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 சார��ற��சமரசமா
தி�   
    வாசகதிைன+��ைகயி�ேமயவி  
    சாக�ெம&$ெசாைல!ெபா�0வவா&பல  பா�டாேல  
 
 தாமத+�ண+கவிஞ
ெபாறாைமயி�  
     6#கிெந+�ெந+��கிடநா/�  
      தா�ெகா�ப�சிெயாெதா/த�ேபர��   வா+காேல  
 
சானகி!ெபைண!"ண�மிராம5   
    மாய
ப�)யி�பலமடவா
"ைன 
    தாைனப� ைக+களவ5ேந
சில
  B�டாேல  
 
 தாடைக+�ணதாிைவய
தா�மி  
     ராவண+�ண!"�ட�மாகி4   
     தாசன$ெசா3ெச!பி@�றேவாரக3  ேப�றாேல  
 
  தாைணய�ைண!"ரவலராதிய
   
      வா#விைன+�றிதவ
பிறேக�ந
  
      தாமினெதைன+க�� தாள�  ேபா+காேல 
 
  தாைழயி�கனி$�ைவவிைழநீ
ெபா�  
     ேமாகம�ற��ெசய3வசமா&விாி  
     தாரணிதைல+��பரனா�விைள   யா�ேடநீ  
 
  தா& தக!ப� ெம&�ைண�த/யாவ�   
      ேமா��+ெகா�ெப�ெபா@நிைனேதாெறதி
 
      தாவர+�திதினி4யாவழி  ேச
!பாேய, (1(1(1(1/2)/2)/2)/2)   
 
ஆஆஆஆதவ��=�றவரவ
நா)ய   
      வா �+ெகா�சதியவ)ேவய�   
      ளாரணதி���பிரணவமாகிய   ேகா�ேறேன 
 
  யா�ல+கட��ழியிைடேபா&வி9  
      6டம�றிைம!பில�மவா0ப  
      லாட/�ட சித
களAFதியி   ?�றானா   
 
 யாைன��பட$சிறியபிV/ைக   
     >ெறன+ கண+கி@�வைகேதா&பல  
     வாவிக��ெம&�ைணெயனவா#ெபா�  நீ
ேதேவ  
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 யாதி�த
ெபா�பதமலேரகதி   
     யாெமன+�றி!பவைரவிடாதவ  
     நாதித�வ!பரசிவமா�த3  M�ேடாேன  
 
 யா4ததிைன+ெகா@மைரமா��ய�  
   ேமட��ெசாலத�பலவாகிய  
   வா�யி
$ெச��Iமதிபாதக
  வா&+காகா  
 
 யாசி��தமி#$�ைவசிறிதாயி5   
     ேமா�ண
$சிய� ண
பவ
ேபாெலதி  
     ரா@ம�)க�க��"ாியாவிைச  வா&ேதாேன  
 
 யாவைத!"ைலதைக4ைடயா
�ல  
      ேவர திடதவ�ய3வா
தம  
       தாவ���றளிதிடவIேவ5ெம  யா+ேகாேவ  
 
யாணி�ெதனத�நைகேவசிய  
     ேரவ/�ச/!ப மவ
பா7   
      மாடகதினி$ைச4� வா
கைள  நீ!ேபாேன, ((((5/85/85/85/8))))  
 
ஆல)+��+க=மத�ேம/ைல   
     ேம0ெபா&�யி�காிய5ேமா
ெபா�  
     ளாெமனதிட!ப@மறிவாளிக�  பா�ேறா&வா  
 
 யா
வமி+�ைட!"லவெரலா�ண
   
     சீ
ெபா ெதழி�றவளசேரா�க  
     மானதி�ெகா7$ெச4மிைளயா�ைகயி  ?�காரா  
 
   வாழியி�பனி+கைலமதிேயா@�   
      வாகிெய�ெட9�ைடயவ�மா
பக  
      லாதி�!பவ�க�திைநயாதவ   ேலா
+காவா  
 
   யா�ர+�லதினரதிபா/ய   
      மாமவைத ��ற நலமீபவ  
      ளாைணைய �தி!பவ
ெம/யாதர  ணா$J#வா  
 
    யாயிைழ+கிளி!ெபைடயைனயாரA   
       ேபாகந��ைவ+கறிய�Kணணி  
       யாைடவி�)ர!பவெரா@Bடெவ�  கா+காேவ   
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    யா/யி$ைச��ற/னிழிநா&Aக   
       R�மகதினி�றி5மவ
;3வழி  
       யா&த3வி�@ெம&தவ�ய3வா
விைன  தீ&!ேபாேன  
 
   யாைலயி�"ன�ப�கியவாெயா@  
       கா�வ!"ற+கணிபக
வாாிட  
       மாயிய!பனி�றிக#க�ணாலய   னா!ேபாவா  
 
  யாெவன!ப���ெறாளி
தரேவநனி  
      Bயிர!பவ
+கணிபணியாைடெபா   
      னாயிர+கண+கினில��சீாிய
  ேம�சீறா&, ((((3/43/43/43/4))))  
 
கீகீகீகீத��றிைசதிடவலயா#"ைன   
       நாரத!ெபய
தவசியனா
பல
  
       ேகெடாழித��கட/ைட6#கிட  M#ேதாேன  
 
  ேகளியி$ைசமி+� ெமா�ேப)ந3   
       வாளிெப�றிட$ெசயெவனேவ��  
       ேகழைலெதா@தட�ம/ேவ@வ  ரா!ேபானா&  
 
  கீ#நில!பணி+�9விைனேயநிக
   
      தானவ+�லதிைனயிகலாகிய  
      கீாியி�ெக@!பவெரா@B)ய  ஞா�ேபாேன  
 
  கீெரனெதானிதிடவைளமீதாி   
      வா=ைர+�ம+�லபதியா�ய
  
      கீரைன$சிைற!படவி@ேப4யி
  ேப
ேதாேன  
 
   ேககய!பாி+�கெனனேவமைல   
       ேதா ந�டமி�டI�ந
பாலதி  
       ேகவலதனி+கதி நிைலBற3வி   டா$சீரா  
 
  ேககெமாதர�றி4ெமா�மா�ம   
      ணாள���றவிதிட7மேகாரகி  
      ேலச��ெறாழிதி@நலமா
ெசய3  Fேதாேன  
 
   கீடெமாதசி�சில�ெமனா��   
      பாவநி$சயதிைனயிக#தீெமாழி  
      கீரெமாதினிதி@த/னா�பல  ேபா+ேககா  
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   ேகசாிதைலதிர=டேனெயா�   
       Kணிட�திதிரணியனாதிைச  
       ேக/ப�)ட+�ட
ெந@மா/ைக  ேபா�ேடாேன.(7/8)7/8)7/8)7/8) 
 
   கீண��றினதின
�கமாறெவா
   
      பாைறயி�"ன�ெபற�யலாைசெக   
      டாதி�+கைவதிவIலேகா
நக3  பா
ேதாேன  
 
   ேகக��பட$��திகேளா�ப3   
       ேப மி+ெகன+�த0வதாAவ3  
       ேக(ைம4� ��பைகயின
ேபா�மைற  தா�டாளா  
 
   ேகசவ�பழி!பவைர4�வா
சைட  
      >சைன$சிாி!பவைர4ேந
தவி
  
      ேகத��றழ$ெச&விைழவா�=  லா!ேபாவா&  
 
  ேகதனத�+�ட�விைடயாளி"(  
      6)கதி5+�ய
0றேவபக
  
      ேகயந�ெபாழிதவனிக
J�ெச&  6!ேபாேன  
 
  கீலவ+கினிதிர(மதிபா5ெவ�  
      6வைக$�ட
!ப��வதாகிய  
      ேக#மணிதனி+கிாியைனயாயிற  வா!ேபாதா 
  கீற/�டெந�றியிெனழிலாெரா�  
        நா��க��ெம�டாியபராபர  
        கீைதெச!"ெம&தைகெகா�சதாசிவ  ேச!பா
வா&  
 
  கீெயன$ெசா3ைக+கிளிெயனநீய�   
       ணாசலதி7�றைனெயனேவாதிய  
       கீ
விள+கிடததியிெதனாவறி   யா$ேசாரா  
 
  கீசகதினி�பி)ந9வா�சி  
       ேவாகததவதம
பரஞானிய
  
       ேகளி
ெசா�கைள$ெசவிபலவானனி  ேக�ேபாேன.(14) 

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

                தானனத�தன தானனத�தன   
                தானனத�தன – தானானா.  
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ேபாேபாேபாேபானக�� "ைனதாைன4ம�ைகய
   
      ேபாக�ந�ெறன   மாயாேத  
  Fதலெம�கIேமா)யிர��ட3   
      ேபாதெம/��ள   ேமாயாேத  
  Fரணெம� ைரயாதமத�"�   
      Fாிய
த�"ைட   ேசராேத  
  ேபான�வ�தெதனா0ண
வி�றிய   
      ேபா
ெச4�வ�பிைட   சாராேத   
   Fதரவ�சிைறB ெச&ெவ�றிெகா�   
        ேபாகிவள�பதி   நாடாேத  
   Fமக�ெகா(கைனேவலைனய�பி3ெபா   
       லாாிைணெய�றிைச   பாடாேத  
   Fரமிவ��நிலா0ச0�தாி   
       ேபா3பவ
த�கைள   ேயசாேத  
   Fதிம(��பக
சாதனெமா� "  
   ராதன
நி�தைன   ேபசாேத. (1(1(1(1/8)/8)/8)/8) 
 
  Fகெந��கைலவாயி7ண
�தவ   
      F
வமன�த�  மாறாேத  
  Fழிய
த�"க#கா/னிட�ப@   
       Fைளெய5�ப)   ேயாடாேத  
  Fபரெவ�திரமாதியெகா(@ெச&   
       Fைசவள��ைற   வாகாேத 
  Fதகண�க�பிசாச
கெள� "   
      லா5க
கி�றவ
   வாழாேத  
  F�ர��ெபா�சீாிய��சி    
      Fைனெய5�ப)   தாழாேத  
  Fழி�மண�கம#ேகாைதமட�ைதய
   
       Fச�ம/�தற   நீறாேத  
  Fவலய��ழ3வாாிைரயி�றிய   
       ேபாகி3கெள� �   றாவாேத  
  Fரக��பகேரசக�வி(@ப3   
     F@பி@��ந
   மீறாேத, ((((¼¼¼¼)))) 
 
1111ன3வல�"ாிகாதிலணி���   
      லா0சிவ�"க#   Bேறேனா  
  ேகாகனக�த�பாைவ4ர�"ண
   
      ேகாலநிைன��ப   ராேவேனா  
  ேகாணியெவ(பிைறேபாலவிள�ெகா�   
      ேகா@ைடய�கழ3   ேபேணேனா  
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  ேகா)ெந@�கிாிேதா நட�பயி3   
      ேகான��ெகா(@நி   லாேவேனா   
  ேகாைதய
த��லேதெவ5ம�பிைக   
      B
விழித�க��   Fேணேனா  
  ேகாதினல�திக#பா50ட�சில   
      B த/�பய   னாேரேனா  
  ேகாரமட�தவி
வா
சரண�ப@   
      Bவின ��க�   Jேடேனா  
  ேகாைடயி3ெவ�பி)ேபால�ழ��"   
      ேகாள
கண�கைள   ேமாேதேனா, (3(3(3(3/8)/8)/8)/8) 
   
  Bைகயைட�தரசா3க�வள
�தி)   
       ேகாயி3க=�தி�   ேமவாேவா  
  B�த/�றியேனகவித�ப@   
       ேகாரணிக(டவ
   ேதாலாேரா  
  Bடபத�கவ
ேதைரயி3வ�"    
       Bடக
த��ல   ேநாவாேதா  
  Bட3வள�பதியாதிபென�ெறா�   
       ேகான�ெவ(�ைட   நீடாேதா  
  Bதளெமா� கிராத�ந��ெகா   
       லாவிரத�ெகா@   ேதறாேரா  
  ேகா�ல�&�திடனா)யெதா(ட
க�   
       B/ெப �தின�   வாராேதா  
 
  ேகா@"ைன�தைகநாரணென�ற�   
       ணாலய�ெவ�றி�   லாவாேதா  
  ேகாபமற�ெதனதாைசெபா/���   
     மாரெரா)�கினி   தா�வாேய, ((((1/21/21/21/2)))) 
 
ேவேவேவேவன�வைர��ளதா�விதியி�ப)   
      ேவ�விெச&கி�றவ
  நாடாதா&   
  ேவைலயி5�ெபாிதாகி�ழ�கிய   
       ேவதரச�ெதாி   வா
ேதேவ 
   ேவடாி5�ெகா)யார�பி�ெச7�   
       Mண�ண
�தI   காதாேன   
   ேவ�கைணசி��தலா�ம/4��ய
   
       ேவ
கைள4�பைட   யாவாேன   
  ேவசாிெய� பேலாாிக#"��ண   
       ேமய�I�கைர   யாளாேன  
  Mடணென� நேலாைரவண�கி3வி   
      டா&தணி4�பய   னீவாேன  
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  ேம7லக�தனி�மாத
க�ெகா�ைகவி   
      ேனாத�வி��பவி   டாதாேன  
  ேவதைனமி��ெபாலாமி)ெவ�கன3   
      Mறவி4�ப)   ேந
வாேன, ((((5555/8/8/8/8)))) 
 
  ேவெறா�ட�"யி
B ெச&ப(ப �   
       ேவதிய
சி�ைதயி   ?டா
வா&  
  ேமதினியி�" ேகா3"ைனகி�றவ
   
       M ெப �ப)   J#வாேன  
  ேவசி�ண�தவி
வாணிப
த�ெபா��   
         Mவினல�"ாி   சீேராேன  
  ேமழிவைர�தவி
ேகதன�வ(ெபற   
        ேமகசல�த�   ேகாமாேன  
  ேவாிந ��ண
வாாியி@�சில
   
       Mரமறி�த��   B
வாேன  
  M�தட�கடQ
கலெமா�றின
   
       மீமிைசவி(டப3   ேபேராேன  
  ேவகமிைய�தைவராக� �தவ
   
       M#வனக(ட��   சீமாேன  
  ேவIவன�தனிேலா
கனவி�க(வி   
       னாவ�ெமா� ெசா3   வாயாேன, ((((3/4)3/4)3/4)3/4) 
 
2222ன
க���ைடநீழ/3ெவ�"ெம   
      ேலா
க=ந�"த   யாசீலா    
  ேவழிைசவ(டமி#பா)யவ�ப
க   
      ேளதம@�கன3   ேபா3வாேன  
  >ாி�ெகா�பயிராவத"�கவ   
       ேனடல
ைப�த�   வா&வா#வா  
  ேயச ச�தனமா3வைரத��மி   
      ராவி3ெப��தவ
   தாயானா   
  >ழமத�கெணாRைமமட�ைதயி   
      னாவற3க(டபி   ரானா
வா  
  ேவௗன�வி(ெடதி
சாரண
வ�க9   
      ேவற�னி�தவ   ேனா
வாேன  
  யாைனவண�க0ேமா
பதிக�பக   
      ாீெடா�வ�ெப    மாறீவா  
  >ரமி��"லேவாெனா�வ�ெபற   
     ேவம�வழ�கிய   தாராளா, ((((7/8)7/8)7/8)7/8) 
 
M)3 ெப��"ளிO@"��தவ   
     னீறி3ெப��"க#   ேதா&வாேன  
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ேய ெபா��பரகாலன��பணி   
     ேயயவிய�ெப    மாேயாேன  
ேயவெரவ(ெடா9தா7மவ()க   
     ழீசென5�சில  ேப
வா#ேவ  
>�பர�ெபா�ளாம�வ�ெறன   
     ேவ�மக�ைதய
   காணாேன  
ேயகபர�றனதானனெம�பன   
     ேவசமய�கெள   னா
Bடா  
ேயரகெம�றதிலா)Aவ�றேத   
     ணாம/��தம   காேசாரா  
ேவைழமத�ெகா=ேமா
சிலெதா(ட�   
     ேம
ம/ெவ�றிெகா   ளாறானா  
யா5ண��ெபா�ணீெயனநி�றபி    
     னியாைவ4மி�சிய   ேமேலாேன. (15)(15)(15)(15) 
  

தானதனத�ததன தானதனத�ததன   
தானதனத�ததன – த�தனதானனா.  

 
ேமேமேமேம7லகமி�ெறனி5மீதனலெம�றதமி#   
      ேவதநிைலக(@ெபாி  தி��ைழேதைனேயா  
  ேவதைனம/�தமி)ேநா&மிகவைள���ட   
       Mத/தெம�றசில
  த�களி�B)ேன�  
  ேவ ெபா�ளி� பரேம4ளெத5��ணிவி�   
      ேமவியெப��தவ
க�  பி�ெறா@ேதகிேல�   
  ேமட��@�"�தலாவன0�(@வள
   
       ேமனிெகா��I�கெரதி
  ெச�ற7!பாகிேன�  
  ேமகைல"ைன�தமடமாதர�ெகா�ைகமய�   
       மீறிய�ளி�ப�ம  ற�திைள!பாகிேன�  
  ேமதினி�ம�தெப�மா�ணெம5�"லவ
   
        M@ேதாறைல�திடல  றி��ளி�ேசா
கிேற�  
  ேவ���கனி�திர��ராாிெயனவி��பல   
      Mணைரவிள�"ந
ந  ��ப)+ேகா&கிேற�  
  ேவட�மிர��மனேதா@�ல0�ப)ெச&   
      M விைழ4�ெபாிய  ச�சலதா#கிேற�, (1/(1/(1/(1/8)8)8)8)  
 
  ேமக�ெவ�=�ெகா)யேகாலரசிக#�தசில
   
      Mடணென5�ப)வி  ள�கெல+காலேமா  
  ேவைலயி3விய�ெபா�ைனமாநதியில�கியி3வி   
      ராவியப��தமி#வ   ��களி!பா�ேமா  
  ேவ5 தவ�ெச&வடQர��தல�ப
க�வி  
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      ணாட
மல
சி�திடெவ  9��வ!பாவேரா  
  ேமதியி/வ
��வ�கால5ளம��தவ   
       ேவட
பல���90  ந�றிகதா�ேமா  
  ேமத�க��க/னிலாவியெப��கிண    
       ேவனி/5மி��"ன3  ெபா�ெகழி�ேறா4ேமா  
  ேவாிம/4�கமலVடமமர�தண�வி   
        ளாதமதச�க�9  ��தவிேதா@ேமா  
  Mரம�0�"யவிசால
பல��தம�   
        ேவசைடதவி
��மிக  0��தி!பா
கேளா  
  மீ�வைல�ம�தவ
ெசா?3க���வ(ட
க�ெவ   
     ேயாெனதி� �"9வி ன�கெளா!பாவேரா, ((((¼)¼)¼)¼) 
 
வாவாவாவா7ைளமட�க7�வாயிரணிய�றன�   
       மா
"வகி��ெப�ைம  வ�ெபன+B@ேமா  
  மாமல
ெசாாி�� வழிபா@ெச4ம�தண���   
      வா#0றநம�ற5யி
  சி�த3ெபா&ேத�ேமா  
  வாைழம/4�"க/Oாிெலா�ைம�த5ய   
      வா
�ைல�ர�தவைன  ெய� திதாயேலா   
  மாைழநிறெமா� களிறாகிெயா�ெப(டைகைய   
      மா3வைரயத�றைலவி  @�ெசா3ெச!பாததா
  
  வாணிபமட�ைதைகவிழா�னெந@�சிகியி3   
       வா�பனிர(ெடா@ெச3  ப(ப�ம�றியாவேனா 
  
  வா�வழிதின�தின�விடாம7ல0�பாிதி   
      வா�மதியெம�றகண  ைம�தெபா�பியாரேதா  
   மாமிச�ெம�பிெனா@ேதா7திர��ப���   
      வாயின
மத�களி5  ெமா� நி�Uரனா
  
   மாரண�ட�பிறவிேநா4�வில��ப) ெச&   
      மா�மியமி��ெதாழி�ம  ற��வி�டா&ெகாேலா, (3(3(3(3/8)/8)/8)/8)    
 
   வாணி"ண��பிரமேதவ
தைலம(ைடயணி   
      வாைரயிைடய�சினெமா  ட� ெவ�Uாிேல  
  வாாிதிய��தியிைமயா
�)�ல�கவ�(    
     மாதவ5வ��தவ   வ�தெச!பா ேள  
  மாதிர�ட�ககனBட�ெந��கிவள
   
     மாமர�றி�தி@ெச  ய�ெகா�ெபா�F�ேள  
  மாச சித�பரசதாசிவநட�க�தி   
     மா�ண�ட�"/ெதா 9�திைல+கா@ேள  
  வாணைனயட
�தபிெனா
ேப)யிரத�கட0   
      மாயவன��"க#வி  ள�க/+ேகணிேய  
  வாைடம/ ெகா��வளநாடதினல�ெச&ெப�  
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       வாளரவெம� திக#  ��றணி$சார3வா&  
  மாாி ெபாழி4�ெபாழி3�லா0ப3�றி�சிகளி�   
       மா5மளவி�றியத ல�களி�பாவிேய�  
  வாதைனதவி
��களிB
வனெமாழி�தைனய   
       வா "ாிகி�றிைலயி  ெத�ெகா3ச�ேறா�வா&, (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)    
 
நாநாநாநா7மைற4�ப9திலாகமமன�த�ெம   
      ஞானமயெம�றிடநி ைற�தவிதாரேன  
  நாென5மக�ைதய)ேயா@ெகடெவ�றவ�   
    ணாடகமி@�சரண   ப�கயேதசிகா  
  நா��கவிாி�ச��தSனியமக�ெபா�0   
      நாவல
ெசா7�ப3கவி  ெகா(டம�ேறா=ளா&   
  நா)4���பரமேயாகிய
நிைன�தப)   
      நாெடா �ய� திாி கி�றசிேதசேன  
  நாெமன0ட�ப@ெசாேலா�நைர4�க 0   
       நா&நிக
சின�ெகா�பவ
  சி�ைதயி�ேச
கிலா&  
  நாவியதி5�ெகா)யதாடகெம5�"னித
   
      நாகாிகெமா�ற0த  0��ண$சாகரா  
 ஞால�9��தள
0றாைமவிைழ4�ப)ெச&   
      நாசமிலக(டபர  ெம�றசி�ேகாலேன  
  நாாியாி5�சில
விகாதமி3�த�தர�   
     ணாலயெம5�"க#ெப   �ப)+கா=வா&, ((((5/8)5/8)5/8)5/8) 
 
  நா@�9��க)யகா@பல0�தனெவ   
       னாவறித��ெதளிஞ
  த�கைள$சீறிடா& 
  நாசியினிட�பழ��வாசியி��ய� ெபா�   
      ஞாயமிக#கி�றவ
ெந ��கெவ�டாதவா  
  நாவ3ெசாாி4�கனிெசயாத0ெபா�ெபா�0  
     நாகபதியி�ப�விைழ கி�றவ
+காகிடா&  
  நாரணன��கைலெகாடா�மகி#வித�ெச&திட   
     நாெகாழி4��க��  ந(பைர$J9வா&  
  நாக�லகி�றைலயதானக/ட�ெபாி�   
      நார�வ�ெம�ற�ெதா @�ப)+ேகவினா&  
  நாதிய�ட�"திரவா ெசயெவ�றIகி   
     னானிைனத��கைண4  ம�றிட!ேபாகினா&  
  நா
ம/த��பனவனா�ெமா�ம�திாி�   
      னாணயமிழ�தவாி  ல�ெகா
ெசா�Bறினா&  
  நா மல
சி�திெயணி3பாட7�விள�"ந�   
      ணாழிைகெதா �கனவி3வ��  ெசா�ேப�வா&, ((((¾) 
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ேசேசேசேச7ற#க��கIைமயாெளதி
நட�பயி3சி   
       வாெவனவிள�"ந
ெச  ய�ெச&ந�பா
ைவயா&  
  ேதனி7ய���ைவெச&காவிாியிட��யி3ெகா�   
       சீதரனி3வ�ெதா�த  ர�சிாிதா)னா&  
  ேதவகித��"த3வனாகியிக3வ(ட
பல
   
       ேசIல� �ப)ெச  4�திற�சீலேன   
  சீவகைனந��"க#சாரண
�ழ�கிெயாி   
       தீவி9பத�கவின ெம�றற$சா)னா&  
  ேத0பலெவ�றபிைழவாதெமாழி4�பதித
   
       தீ
வ�பவ�களி3வி 9�தழ!ேபா@வா&  
  தீவிரதர�ெகா�சிலேர4ண
0 �ப)தி   
      வாவி5�விள��சக  ள�ெகா=�சாகேன  
  ேத)யப��ெபான�ேவ�ைணெய5�கயவ
   
      ேசதமைட4�ப)ெச  4�சினதீ4ளா&  
  ேசவெல9��ெகா)ெகா�ேவலெனனவ��ன�   
      ேதைவ�9��த��                                              ெம� ெசா�ேறகினா&, (7/8)(7/8)(7/8)(7/8) 
 
  சீெயனநிண�ப��மீன�மிக#��ந�   
      சீ
ெகா=ெம�ெவ(கவியி  5�ெகா�ப�றாைசயா&  
  ேச@ெப ெவ(��ைகவாைளப���"ன3ெகா�   
      ேச&நகாில�ற�ப   க
�திய�றாதவா  
  ேசரெனதி
ெச� ெபா�ளீெகனவிர��ெமா�   
      ேசதிெய5ட�ெசால0  ம�கைச+காதவா  
  தீத நில�கமழநீ
�ளிரவ�கிவளி   
       ேதசைசவிைச�திட�  ன�ெச4�பாதேன  
  ேசகர� �பலப3ேகா)4யி��தைழ0   
      ேசர�கி3வ�தற3ெபா ழி�திட�காதரா  
  சீட
க�விைழ�தெப�வா#0ற�ய� தள
   
      ேதசிக
மன�ேதா ம ம
�தந�ேபாவிடா&  
  ேச&ைமெயனல�றியளேவாதாியெத�றக3வி   
      ேசடெவளி4�பிற0  ெமா�றிெயா�டாதேத  
ேசவாிெப��"�சகடா��தெலா�றி�மிைச   
       ேசைவ4த0�ெபா�வி3  ��தர$ேசாதிேய. (16)(16)(16)(16) 

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

                             தானதனதன தானதனதன   
                             தானதனதன – தா�தனதானா.  

ேசாேசாேசாேசாதி+கதி
மதியாதி!ெபா��பல   
      ேதாயத�மிைச   K(@கிலாேயா  
  Kமதிைனநிகராகிதவ#மைழ   
       Kறி!ெபாழிவ�   கா(பவ�ேவேறா   
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  Jர�டென9ேகாப+கன/ைட   
      ேசாக!படவி@   தீ�ெகாழியாேயா  
  ேசாைல+கிளியைனயா
ெசா����"   
      ேசார!பட
விைன   நீ�கெலநாேளா  
   Kரதின
க=ேமாதத�"க#   
       Jடத��ைன   யா�பரேவேனா  
   ேசாைக!ெபா��ண6டதிரளிைட   
       J�+�ணெமா@  M("க3ேவேனா  
  Kல!ெபாதி4றழீன
+கனெலா@   
     Jைற!ெப�வளி   ேபா�றடலாேரா  
  ேதா3வி!படவ)ேயைன!"விமிைச   
      ேசாதிதி@நிைன   ேவ�ெகா@ளாேயா, (1/8)(1/8)(1/8)(1/8)    
 
ேசா)தைல4மினாைர! "க9ம   
       ேதா�மதைரநிக
  M�"ெச&ேவேனா  
  ேதா7+�I�ணவாக$சிலசில   
       ேசாள!ெபாாியிட  லா�ெகாைடயாேயா  
  Jல!பைடெகா@மதி!பாியிவ
   
        ேசார$சமனிக3   ேபா�தைகயாேதா  
  J7�ப@பவமாைம+கட3வி@   
       ேதாணிதைலைம4  ளா�பிறேனேயா  
  Jைள+கல�ற#ேமனிதிர�ெச&�   
       பாவதினைனெவ3   பா�க�ளாேயா  
  J
மி+� ெமளிேயாைர�ய
"ாி   
      J�ப�றின
�ல  மா&�ெதாழியாேதா  
  J#க�பகநக
வாழத�வ
க�   
       ேசாப$சிரம@�   ேவ��தியாேனா  
  Jகதிர�க=மா
த�கிைய0    
       ேசாகி!பல
நிைல   ேப
�தழியாேரா,  ((((¼¼¼¼)))) 
 
காகாகாகாதி+க�மகவாம�"த�னி   
       காைத!ெபா/0ெசா3  வா�கைலMேணா  
  கான!ெபாழி�ம/ஞான!ெபாதிையம   
      காவிதகனைல   மா�த3ெபாயாேமா   
  காம
+�திைரெகா�வா5�றவ�விழி   
      காண+��ெவதி
   ேந
�தெதவாேறா  
  காழி!பனவனநா�ெச!பியகவி   
      காய+கினி"கி�   மீ(டெதேணேனா  
  கா
�&திடவ�நீல+கட3ப@   
      காலெதா�சில
   மா()லேரேனா  
  கா3ெப� ல0வ�மீ5�ப��ம   
       காைரதரவ��  B
�திைலேயேயா  
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  காாி+�ளெம/வாக!"ளி"�   
       காத�றமி#மைற  ேயா
�தைமேயேனா  
  காவி+கைல"ைனேமானதவ
பல
   
      காச� ய
கதி   ேச
�திலேரேயா, (3(3(3(3/8)/8)/8)/8)    
 
  கா��றிடமைலமீ�� �ளிெலா
   
      காய�ட5ய   M(@ெச&தாேய  
  காண+�ைவத�வாாி��லவிய   
      காத+க/தர   ேவ�றைனேயமா  
  காள!பதியி/லாடதவனி@   
      காச+கனெவா@   ேபா�ததேலாேவா
  
  காகெதா@ெமனதாவ�ெசா/4ப   
      கார!பட3 ெச&   ேவ()ைலேயயா  
  காரதி5�ெவ�வாக+கைள4�வி   
       காததிைனயினி   தீ�தைனேயயா  
  காயதமர�நா)!"கழந   
       காதிதைரயின
  தா#�ெதழேமனா�  
  கா�� ன�ைரயா3ெவ�)யசதி   
        கார+கிணறதி�  மா�"ைனேதாளா
  
  கா�தெர5மனா�$சிெயா�)   
       கால!"தயம   தா�ப)பாரா&, (1(1(1(1/2)/2)/2)/2)    
 
வாவாவாவாதி!பவெரதிேரெறாெதா/த��   
      வா&ெப�றவ
பக
  மா("ைடேயாேன  
  வானதிைனவழியாக+ெகா@��வ   
      ராவ!ெப�வர   மா�க��ேகாேவ   
  வாச+கமல�ளா���ற�மக
   
        வாழதி�0�   வா���நாதா  
  மாைன!ெபா��விழிேதா&ெபா�றி�வம
   
       மா
ப�டெனா�   பா�பைணேமயா&  
  வாணி+�றழைவயா
ெம&+கதிெபற   
       வா3ெவ�பத�வைர  நீ(டைகயாேன  
  மாச�ெறாளி
தமி#பா)!பக
கிளி   
       வா#ம�"யமிைச   F(ட�ராவா  
  மான+கிாிமகளாகி!பல�ய
   
      மாற$ெச4ம��   வா&�தவிேனாதா  
  வாாி+கிைடெய9பா5தைல4ல   
      வா�� லக�   J#�தறிவாேன, (3/8)(3/8)(3/8)(3/8)  
 
  வாாி!பலமல
Kவிெதா9த9   
      மாணி+ெகமபய   மீ
�த�ணாலா  
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  மான+ெக@திவராம�கதறிய   
      மா�+கணிகைல   யா�திரளீவா&  
  வாைழ+கனிவைடேதாைச+�ைவெபாாி   
      மா��பக
பல   வா
�தகேணசா  
  வாெளாதவி
விழிேவட$சி மி��   
      வா)!பரவிய  வா�ைசெகா�ேவாேன  
  வா4தவபலமாகிதிகழA   
      மா5+�ைரவிதி  யா&��ெசா3வாேன  
  வாைல!ப�வ�னா�தைக4�வ   
      ழா�� யி
�9   தீ�ற�டாேய  
  மாையதிமிரமதானி�பலெரன   
      மா#��றிக#பவ
  தா�க��வா#ேவ  
  வாழி$ச�மைறேமனி$சய�ண
   
     வாைர+க 0"�   மா�தைரயாளா&, ((((¾¾¾¾)))) 
 
ஆஆஆஆதி+க) ெயனேவாதிதள
0    
      மாைன+�டெனதி
  ேபா�ெபாிேயாேன  
  யா�!பாிமிைசேயறி$சகல�   
     மாம!பிரணவ   ேமா�"�ேனாேன   
  யாழி+கிைடநமனாI�றிடவ�   
     மாலதிைனAக
   சா�பமேயசா 
  வா/$�ைவயிைனேந
ெசா�ெசா/யர   
        னா�+�வைகெச&  மா��யி3ேபா3வா 
  
  யாதிதைனநிதநா)ெதா9ெத9   
        மா
வதின
Aக
  ேத�ெபா�ேதேவ  
  யா +கதிகமிலா0தமெநறி   
      யாரதிக#வத   னா�"யேவேள  
  யாரதிதழியி3வாச�ளசியி   
      லாணி!ெபானி�மிளி
  தீ�கவிேயாேன  
   யா(ைம+�ணம/நாகதிைனயைன   
       யாைர+ககபதி   ேய&�த@வாேன, (7(7(7(7/8)/8)/8)/8) 
 
  ஆைண+கைமதி4றாம�பிைழெச4   
        மாட�சி வ
க   ளா&�தறியாதா  
   யாளி+க@வனனாைர$சரபம  
       னார�)@�விைழ   ேவா��ந
பாகா  
  வாைச+கட/ைட6#கி+ெகா@மவ   
       ரா�ைக+கி திெச&  K(ெபா�ேதாளா  
   வாவி+� �ைணயாகி$��திய   
       ேனகதி5நனி   K�கி�தாளா  
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   வாசி$சமயெமலா��றவரவ   
     ராதி$ைசயி�வழி  கா(ட�ேசாரா  
  வாழதி�0ளேமப�பல4க   
     வா4�ெப மவ
   தா�க=மாவா  
   யாவ�சமரசேமய�"தசக   
      ளாசிதிக�"ாி      ேசா�ப/லாேன  
  யா��� 4� வைகேத)$�ழெலைன   
      யாசித�ைமெயா   டா(டபிராேன. (17)  

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

         தானத�தனதன தனததன தானத�தனதனதனததன 
           தானத�தனதனதனததன த�தானா.  

 
ஆஆஆஆ(ைமெகா(டெபா&$சமயமைனைத4�   
       ேவ�ட� ெகா@திைமயவ�+காி  
        தானவி�ப�� ன�பததினி3  வ�ேதானா   
 
  ராரண�க=$சியி5வலத��  
      வா&ைமைய�தைல+கிழவ��த�பல  
       ராகம�க=+கயல A�பம   றி�ேதானா  
 
   ரா���ெசால!ப@கவிைததிற  
       நா7ந��க�றவைர4நித�  
       மாசிய�ெசால�ணிபவ
 ��றற  ெவ�ேறானா  
 
  ராசில�தணதிர(�த7தம   
       ாியாவ��கா!பிணியி3ெவ�!"   
       மா�ல�ெக@தவரவாி$ைசெசா ாி�ேதானா  
 
  ராவெல�றைம+க@ைவெவ �ன  
       பாதப�கய�ாிைமமி��நி  
       ராைசெவ�றிெப�றறிவினிடதில  மி#�ேதானா  
 
  ரானின�க(�� ய�ய7�ெறா�   
       நா��க��றி�ளசமயெதாட
  
       பா ந�ெற�ெம&சசமரச ந�பில  ைம�ேதானா  
 
  ராைட4()ெபா�பணம��சி�சில
  
       மீ� ெச�தமி#+கவிக�வ��ழ  
       லா�ன�"ைட!ப5வ3க(ெமதெமா  ழி�ேதானா  
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  ரா/ெயா��றத� ெமாழிெச!பி@   
       மாத
���ம�ைண�ைலெவ�பின  
       வாெவாழி��சி��கம0னதில  ைள�ேதானா
, (1(1(1(1/8/8/8/8)))) 
 
  ஆழிய�கைர!"லவ
ந@+�ற   
       வானக�க திட�5திதி@  
       மால�(டவ�பர0நலைதவி  ைழ�ேதாேனா  
 
  வாைனெயா� மி+கலறிவனதிைட  
       6லெம�றிட+க)�கர�   
       மாழிெகா(டளிதவைனநிைன�ண
  கி�ேறாேனா  
 
  வா�ெவ�றைம!பாிமிைச�+�ழி   
       ேதாைச4(ைடெய�ெபாாியவல!பள  
       மாதித�தவ
+க�� மதியி  ன(ேபாேனா  
 
  வாடல�பாி$சிகியினிடதம
   
        ேசவல�ெகா)+�மர�வலதயி  
        லா4த��றிதாியதி�!"க#  வி(ேடாேனா   
    
  வாயிர�கரதலாி�னித�வி   
       டா�ெத(டனி�ெடன�மன+�ைற  
       யாறி@�ப)+க�ெளனநதியி  ர�ேதாேனா  
 
   வாறணி�தெபா�சைடயினனதின   
       மாலய��ர+கணமறியதனி  
       யாைமய�கழ�ெறா@கவாி+�  ம�ேபாேனா  
 
   வாவி��"ற$ெசய3ெகால3�+க3ெகா   
      Yன��த3வி�டவ
ெநறி4தம 
       மா�ெம�றிைசதி@ெபா�ைமதைக  ெகா(ேடாேனா  
 
   வாாிய�தமி#+கைல4�ெவ �ட   
       லான��கைரதி@�த��தியி   
       னா
பத�க�ப�@தி
ெபா)4$சிய  ணி�ேதாேனா, ((((¼¼¼¼)))) 
 
வாவாவாவா(ம/�த ��ற9ெமழி�றி�   
      நீ  ���மெதா@மண)�க�   
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      வா&த��ெபா�தி�0�வெதாட  ைல�ேதேன  
 
  மா�மிய�ெகா�ச�சமய�ெம&!பர   
      ஞான�� தனி!பிரணவெமா!பிம  
      காபத�தனி�"க/லகசெசா3வ  ைன�ேதேன  
 
  மாயைன�கரதினனர�ெவ�றிைவ  
       ேவலென�றந�கடவ=�$சிைல  
       வா#0 �தல!ப�திக�ப�பல   க(ேடேன  
 
  வால��தர+க0ாிம)தல   
       மீ� ��க+கட0ள��ெபற  
       மா3ெபாதி�தம�றி�மைல4� �   �(ேடேன  
 
  மான��பிற!பினி7�வி$ெசாாி   
      பாட7�ெபற+க�தியைல!ெப�  
      வாாியி�கI� யி
வி@ெப�ெபா@  ெச�ேறேன  
 
  மாசி3ெச�தமி#!ப5வ3கெளதைன  
       ேயாவைர��ப�பலதரம!பினி�  
       மாறில�கியி�சின�டனி�@ெம  /�ேதேன  
 
  மாையநி�ெசய�கயலலநி$சய   
       மா�ெம�றிகதி5�விைழ0�றப3  
       வாறைட�திட!ெபாி��றி��  ய�ேறேன   
 
  மாதவ�ெச4தம
சாித!ெப�   
     ;3கண�பி4�கனவி3ெவ !"வ 
    ராம/� மி+கண�மதி�ந ய�ேதேன, ((((⅜⅜⅜⅜)))) 
 
  மானத�தனி�க����+ெகா@   
      ேந
தல�றிம�ைறயவ)வெதா@  
      மா�மன�தைன!"க#பவ
ெவ��ற வ�தாேய  
 
  வானில(ட
மி+கதிசய��றிட   
       ேவைனவ(ட
த�டழியவிக�   
       மானிட�சிாிதிக#பலெசா�க�ப  க
�தாேய  
 
  மாரண�ெசய+க�திெய���பல   



84 

 

       ேப&க�வ�தவ�ைறயிலைவவி�டவ
  
       மா&0 �ப)+கைறயெவா
ச� � னி�தாேய  
 
  மா)வ
�தவ+கினிமைலயி�"/   
       ேசலம(டபெததி
க��த�பல   
       வாவிைள�தததினி7யவி�@ம   கி#�தாேய  
 
  மாமிச�தின$சிறி���ெவ�க�   
        றாதவ�ப
��ெறாழி4��மி+கம 
        ேனாலய�ெசய�கிைசவ ெம&!பைக  த�தாேய  
 
  வாரண�கன�ெபாறி4�க�ெபா�  
       சீயெம(பத!பறைவயிைண+கவி  
       வாண
ச�கெம$சிய"கழி�@�  ைண�தாேய  
 
  மாைழெவ�க/!பிணியி/ைளதறி   
       Mன
நி�தைன+கன/ைடெமத0�  
       வா)ெநா��ைன!பழிெசாலைவ!ப�  ந�றாேமா  
 
  மாநில�தனி�"ைதப@�ெவ�"ற#   
       பாைறயி�கிண�றற3வ�விததி   
       வாரெமா�றி�ற��வரெமா��  னி�றா�வா&, ((((½)))) 
 
ேசேசேசேச(மட�ைதந�" �கைன�தி   
       Bறிமி(@ெம�ெகா�கனவி�பல  
        ேதவாி�ெற�ெம&ெதளி0"ண
��  க(ேடகா  
 
  ேசடெனா(கதி
!பாிதியகதிய�   
       வா4ைம�த���ப@பலவி�வ  
       ேசகர�ெதா@தணிப5வ�"ைன  ச�ேதாடா   
 
  சீகர�ெதறிதிடவைலெமா&தக3   
     சாகர�தனி��)ெகாடயிதிய
  
     சீரழி�திட!ெபா�மவாி$ைசய  றி�தீவா&  
 
  ேச3வைர�தம�ெகா)ெகாெளா�த���   
      வாழெவ� ம��ைம4ெம@ெதா�  
      ேசவக�காத)4�வ!" �  வ�ேபாேன  
 
  சீதச�திரதி�வதனெதா�   
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        மாத9��மததியிெலா
ச�)ய  
        ேதந �கனி�ைண4தவ$ெச4  ெமா&�ேபாேன  
 
  ேதென5��ைவ+�தைலெமாழி+கனி  
       வா&மல
�த@�ைர4�ாி�   
       ேச&வத�ெச&ைக+ெகா)யவ�+�மி @�தாளா  
 
  சீதர�கட� யி3ெகா=ம$�த�   
       மாயைன�பைட+காியெனன!பக
  
       சீல
த�கைள!ெபாிதிகழ�பாி  ட�ேசரா&  
 
  தீதி���மிெதானிெப�க!பாி  
       யாகம�கிய�றியவரச�ெகதி
  
       ேசயவ�சிைற!பறைவயிடதில  வி��ேதாேன, (5(5(5(5/8)/8)/8)/8)    
 
  சீறிவ�தி9தவ5ைடப�றவ   
       மா�ெநா��ன+கபயெமன!பக
  
       ேசதிெகா(@ ப�பலகைலய+கண   ம�கீவா&  
   
  தீ4மி#�தக�ெசவிெய9த!ப@   
       ேகதன��லெதா@ம)ய+கன  
        தீரெமா�றறதிைறமக���சில
  ப�கானா&  
 
  ேதவிப�க
��கனகவைரதைல   
       பாரத�ெபாறிதவைனநிைன!பவ
  
       ேத@கி�றெவ!ெபா�=மிகத�  தி(ேடாளா 
  
  ேதாிவ
�த�தைலவாிைட$சி    
       ேபைதம�கல!பணிெசயவி�டவி  
      ேசடெமா� ெசா�கிழவிையெவ�பி3வி  @�Vேடா&  
 
  ேதெள5��ணத0ணரற!ெபா�   
      ேவலணி�தைக+�மரென@தெதா
  
      ேசவ3ெவ�றிெச!பி@மவ
பதியி  ட�ேதா&வா&   
 
   ேசதமி�றி��பிரம�விதிதன   
        வாமத�க�வதிரெமன0� ண
  
        தீவிர�ெகா�ப+�வைரய@தவ  ��ேத
வா&   
  
   சீயெம�றசி�றிைடவணிக+ெகா)   
      நாமெமா� ைரதிட7ம��ெசய3  
     ேச
நல�ெசய�"த�விைழ0�றவ
  க(ேபா3வா&  
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  ேத ெச�தமி#+கிளிம�ர+கவி   
       ேயெமாழி�திட�ணி4�விட�ெகதி
  
       ேச� ��ணதி�டைரய�ைறவ  கி
�ேதாேன.(¾) 
 
ஏஏஏஏ(மத�களதைன4�ெவ +க�  
     ஞாயி �பனி+கதி��@திர  
     ளியா0ம�கி��பக
ப0��றி@  ெமா(ேச
வா  
 
  ேயமப�கயதிர�"ளி��பக
  
      தாவர�க�சி�சிலவறியதின  
      ேம#ப��பாி$சகடமதி�றிக#  சி�காரா  
 
  யாைன��ெசாெல+�90ம(��ப@ 
       Fதைம��ெம+கட0=��பக  
       Sனிய�ைகயி�கயி ெதாற�)ெகா  =�தாேய 
 
  >ாிர(ெடழி�றவளம�!" �  
       ேவழெமா�றி7�றவ5மவ�"ண  
       ேரைழ4��ைண!"லவ�ந�மி   �Fேத  
 
  >சென�றெசா�ெபா�ளிைலநிசசய  
      மா�ெம�றத�)4மைறக�ெபாி  
      ேத�கி�ற��டைர4மளித�  ட�தாேய  
 
  ேயெய5�ெசா3ெசா�றிகழி5ெம&+��  
      நாத5(ெட5�@ணி0ெபறி�பழி  
      யா�மி�றிந��கமைடய$ெச4ம வ(சீேரா  
 
  >ைகெய�றச��ணெமா�ச� �  
      றா�ெபா�"ைததி@கயவ
+கI  
      ேவ5மி�ப��றிட0தவ��ளி  ர�காேன  
 
  >ரெம� ண
திர�ெசாாிய$ச/  
      யாதெதா(ட�+ெகமபயம�றி)  
      ேயெற5�ெதானி�திபக
ெவ�றித ��தாகா, ((((⅞⅞⅞⅞)))) 
 
  Mெய �"��பக
ப0மி+க�  
      ராகெமா� ��ெப கலவி$�க  
      ேம"க#��ந�றவமிகழ�ப
க  ள(டாதா  
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  ேயகல�கிழ!பனவ��த�பல  
      ரா4ம�ப��கனவினிடதினி  
      ேதகிய�தரதினரறியசெசா3வி  ள�பா
வா  
 
   ேவகெம�றெசா�பிைழபலப�பல  
       வா�ெம�ெறதி
தம
ெச&மதத�  
       மீ@ெகா(@வ!"ற0மளிதில  ��ேகாரா 
  
  ேவ@�� �� ளவியட!ப@  
      பா7ட�ச�+கைர4நிகா!ப0  
      மீனநி�பெமாதிழியவினிதெப  ��சாரா  
 
 Mக���ெபா�கள�ைல$சம 
      ரா@ம�ைகய
+�ாிைமமி�ெதளி  
      ேயனிவ(டவிதிட7மிய�ற0  ெமா�சாேன  
 
 யா54�தனி+கதியி5மி+க�  
    ேகாற7ம"ைல�ெதாழி7ம !பெத  
    னாவி��"சதிய�வ�விதக  @�ேசாரா  
 
 ேவ0 �கரெதயின
களி�கைட  
     யா�மிதிர
+�ய�நலத�  
     ேம
ெபா���ற!"வியி/ய� �வி  ய�சாரா  
 
 ேவ0 ெவ(களபபறைவயி)+�ர  
       லா�சி�கம�றிைணயி7��சக  
       ேடழக�களி�சகள0�+ெகா=  ெம�ேகாேவ, (18) 

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

த�ததனத�ததன த�ததனத�ததன  
த�தனத�ததன – த�ததனதானா.  

 
எஎஎஎ�கIநிைற�தெபா�ெளா�ற�நிைன�தப)  
      ெய� �வ�ெம�ற7  மிைச��மகிழாதா  
   ெர�கட0=�கட0ள�கவ
ெதா9�கட0  
        ளி�கிவ
ெகா=�கட0 ெள� ெசாலநாணா  
   ாி�ெசா3பல0(ெடனவறி���விட��கன7   
       ெம�சியெகா@�ெசா�ெமாழி  4�சினமவிடாதா  
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   ாி�த0லகி�றைலபிற��ம)4��யர  
        மி�றி44ெமா(கதிவி      ைழ��னிைச பாடா  
   ாி�திர����த5ய
க�தெனனவ�பைரயி  
        @�ைபெக@ெம�ெறணியி  ய�""ைலநாவா  
   ெர(ட�ெப��கடல��திவி@��பசனி  
        ர(@சரண�க=�வ  ண��ெநறிேதாயா    
   ாி��ற#ெகா@��ண� �சாமண
த���தி  
       யி�பெமனந�ப/னி  ள�கவிஞரானா  
   ாி(டைனய"�கவிவிய��ம�ர�ெப�கி  
      ��கவியிக#�தி@� ர(டைகெகடாதா
, (1/8)(1/8)(1/8)(1/8) 
 
   இ�தைனயெவ(ெபா)சிவ�தெபா)ெயா()�ம  
       ெண�பனவிக#��க� ம�"ாிெபாலாதா  
   ாி�பைரவி��"மவ��ப
நலெம� ெபாி  
       தி�ைசயய���திைர  4�ெகாள3ெச&தீேயா    
   ெர(ெகா@�ர��ற#�ண�ெகா@சக�ெபாிதி  
       ைட�திடெந@��ய
ெச  4�ெகா)யேகாலா  
    
   ெர�தமனித�றனியிர��நனிெக�சி5மி  
       ண�கிெயா� ப(ட�த  0�ெசய7றாதா  
   ெர�"திரெம�றைசநர�பத��ள�"டன  
       யி�றிழி�ண�கெலன  நி�ைதெப �வா#வா    
   ாி(ைடயணிெச�ச)லன�பெனனவி(@மவ  
       ென(ெசா�பெமா� நிைற  ெவா� �ணராதா   
   ாி(ட
பர0�காியன(டாிைறவ��தனி  
       ட�ெபா�கள�தனி5  வ�றைமெயணாதா  
   ெர� ம�ைள�கட0=�ெதா9�ன�பிலமி  
      ெழ�றைனயிக#�திட  ெம/�தயரலாேமா, ((((¼)¼)¼)¼) 
 
ெசெசெசெச�கனகம�றினிைடவ���திவி(டெதா
தி  
       ன�தனி�ெமாழி��ளவ  ர�ப9�ேபாேமா  
   சி��திைர4��கட/�கைரயிட��ல0  
       ெச�தி/லவ(கபட  ம� ெசயேலேனா  
   ெத�ற3வைரயி�றைலயம
�த�னிவ�ைகத�  
        ெச�"நதியி�கண�  வி(ட�ெபா&தாேனா  
   தி�க=ல0�ப)வள
�தெதா���றி�மிைச  
       ெச� �=ம� யி
" ர�த�ளேலேனா  
   ெச(@ெகா@��றைற4ம�பதியிெல�சிறிய  
       சி�ைதயறி4�ப)ெசா  7�ெசாெலணிலாேயா  
   ெத��க���பல0மி��ெமழி3வ�சியதி  
       ப�ெகாைடவிைழ��ைலய  0�கடவிலாேயா  
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   தி�பன0�(பன0மி�றியைலகி�றபல
  
      ெத�"றவழ��மிைச  4�தரவலாேயா  
   ெத�றிைசயின�தகைனெவ� யநிைன��ய
ெச  
      ப�தவ�ய�றபய  ெனா� மிைலேயேயா, (3(3(3(3////8)8)8)8) 
 
  தி�ெத&திமிெய� நடன�பயி3சிக()யிேல  
       தி
��ெமா�வ�"ெமாழி  ய��ெசா/லாேயா    
  ெத(டனி@ெம�கனவில�ற�ைணயி�கெணா�  
        தி(ெசாலைற4�க�ைண  4�ெக@வேதேயா    
  சி�கவ)0�ெகா�விைடயி�"றமிவ
��ைமசி  
      ற�த�கி��திடேவ  ென���வர3Mேணா  
  சி�கள� �தினெமார�தணென5�ப)தி  
       க#�த�பக
�தநிைன  0�கழிவேதேயா  
  சி�தகAைழ�தவ5ட�கனவி3வ�தக3ெச  
       க��ளி
வித�ெசா3சர  த�தவ ேமேயா  
  சி��ர�க�ெகா@நிக#��நிைனவி�ப)ெச  
      ய�ெப ைவெய�  தி  வி(டதழிவாேமா  
  ெச���9���க� �ப)வி��ெப5ட3  
       ெச�"லமைட��நசி  4�ப)ெசயாேத  
  தி()ைடசாி�தினிதி��தப)ய�றிைலெச  
       றி�தெபா)ெகா(@ண
ப  ய�"ைனயவா�வா&, (1(1(1(1/2)/2)/2)/2) 
 
சசசச�கமணி4�ைக4ைம4�கமலெமா�றிவள
  
       த�கெமா@ெவ(ெபானிக
  ம�ைகய�மானா&  
  ச(டைனவத�ெச&ெதா�ைம�த5யவ� "ாி  
       ச�கரசய�"ெவன  ெவ(கயிைலேமயா&  
  த(ட�வைளச��சிைலக(டகமணி�த0ண
  
       த��லம@�காிய  ென� மிளி
வாேன  
  த(கமல0�தியாி��"தவவ��பல  
       ச�த�நிைற�த நிக  ம�கட�வாேன  
  த�திர�ம�திர�மி�பமண���ய
த  
      ��பிறி���ெறாழவி ள�கியகேணசா  
  ச�பரைனெவ� மகிழ�கச�மண�கம#ச  
      ர�பலெதா@�ெதா ந  ���ணவிசாகா    
  த�ததனெவ�றிைசபயி�றளிவி���ணநி  
      த�சததள�பலதி  ற�த��விேனாதா  
  ச�திர��ன�பிெனா@ெபா�க/@கி�றவ
த  
      ��பய5 �ப)ெச 4�க�ைணேயாேன, (5(5(5(5/8)/8)/8)/8) 
 
  ச�கடம �ப)�ணி��மைறவி(டவிர  
       த�களி��ய�றவ
க  ெணா�த9த3காணா& 
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  ச�தெமா/யி�ெசானிற��ெசா3வனக(டறித  
       ர�ெக@மிள�"லவ
  "�ெசாலணியாேன  
  ச�தனெந@�கிாிையவ�தைனெச&கி�றசில
  
       த�செமனநி�ற��� ர��ெபாழிேவாேன  
  ச�சலம �சமரச�ெகா=�விட�கெரதி
  
        ச(ைடயி@�வ(ட
�ல                              ���டெவா3காேன  
  ச�ைதயினிட�ப@�ண�கனி�ெம/��சர  
       த�ெகட�ய�றிடெம  ய�பைரவிடாேன  
  த��ம/4�கணிைகம�ைகய�மி#��த0  
      த�பல��(பவ
ெசா  னி�ைதமிைகேயாேன  
  த�ைதயைனைம�த
மைன��றிக#ெப��தம
த  
       ண��ய
தவ�ெசயவ  ���றவ
ேநயா  
  த()ைக4ட�களிறிக#��ப/4(பவ
க�  
       ச�ைக�9��ெகடவி ள�"�பேதசா, ((((¾) 
 
அஅஅஅ�கணில�(@பி5மி#�தைமவிள�பி@ெமா  
      ர�தணனிர��ெதாழ  7�கிழிெகா&ேதாேன    
   ய(ட
பல
க(@ளந@��றெவ9�காிய  
      வ�கதமத�றைலந  ட�"ாி4மாயா  
   வ�கி4�ெவ�(டழவ��க@வறி��மினி  
      த�செலனவி(ெடளித  ��தியமேயசா  
   ைவ��ெபாறி4�தினெமாழி���வசி�தைனய  
       ��ெச4நல�ெபறி3வ  ர�பல0மீவா  
   ய�கச�விைழ�தப)ெச�சிைல4ம�"ம�  
       ள�பிைகையந�பியவ
  பி�ெச7ெமாயாரா  
   வ(ட�)க(@வ�ெகா�கண5ட�பிற�  
       ம�தகைனெவ� நில 0�ப)ெகா�வாேன  
   ய�ெகயின
��"ற�றி�தபலவி�கனிய  
      ன�த�த0�ப)த  ைழ�திட3ெச&ேதாேன  
   ய�பி3சனக�ெசாாி4�()�9��ப�கி  
       ய�தநிைலத�த�ள  ��"க9ளாேன, (7/8)(7/8)(7/8)(7/8) 
 
   அ�சனநிற�ெப ெப��தவ
த�பதியி   
     ல�தர
ெகா@�சிைறவி                                          @��மரேவேள  
   ய�திபக7�கனவி3வ�ெதைனவி��பிெயன   
      த��கெம5�ெசா7ெமா  ழி�திடெவ�காேன    
   ய��விதெம�பவ
கெளா�சவைகெயா�ப��   
      ன�சைன�த�களிெப  �ப)ெசாேனாேன  
   ய�"வி4ட�பிற0��ற��விாி�ச�வ�   
      ம�"யமல
�திட0�  வ�தகதிேராேன  
   ய(டாிய"��ணம/�திட/ன(@மிக   
       ழ�கணநிக
�தமன   ��த90ேகாேவ  



91 

 

   ய�பிைடபிைச��விதிெயா� மறிகி�றிலர 
        க�ைதயி/@�சிறிய ம(�ைவ4ேமாவா 
  ய�தகமத�கெளா@க(ெகா�சமய�களி5 
        ம�றியபத�தனி7  ெமா� ெமா�ேதேவ 
   ய�ச/ெப �பரெவ �பக@ �"9வ 
        க�"/யி��"ணர க(டமயவா#ேவ. (19) 

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

தனனத�தத�தான தனனத�தத�தான 
தனனத�தத�தான – தா�தானா. 

 
அஅஅஅகநிைற�தச�ேதாட�ைடயெதா(ட
பி�ேபகி 
      யவ
பத�ெதா9�தாக மீ�தாேய 
   யவலெந�சக�ேதா4மதவித(ட
��ேப� 
      ம�விெத�றச�ேதக மீ
�தாேய 
    யகளெம�ெறா@�கா�சகளெம� மி(டாம   
      லைவகல�தப(ேபார   வா
�தாேய  
    ய மத�க=�ேபI�வ)0ெகா(@ெகா(ேடெய   
       னறிெவ5�க(��பாக  ேந
�தாேய    
    யசலவ�தர�ேபாெய5ட7�(டவ�றீ)   
        லலாிெய� க(ேடக3  M(ேபாேமா  
   வறலணி�தசி�கார�)யர�ற�மி�பாக   
      மைமயவ�தவ(Bறி   லா�றாேனா  
   வ�ைணயி�கண�றா
வம/ெப��ைபெய�றாசி   
       லமைலவ�� �ேசைவ  மா(பியாேதா  
   வகில�(டெக�Vர��றிவைர��ெபா�சால   
      வ��வென�றி@�பா�ைம  பா#�Jேதா, ((((1/8)1/8)1/8)1/8) 
 
  அரவணி�தி@�பாரவயிறைம�தவ�B     
       மாியாெச�ெசா7� பாாி   ேலா�காேதா  
  வயிலணி�த தி(ேடாளி�மல
கட�ப�வ�ேதா�   
      மைறயன�த��பாவ   மா�Bேறா  
  வI�ம�ப
த�ேகத�9ெதாழி��ளி� பார   
      வ��வழ�கி@�V@   தீ
�தாேயா  
  வளவி3ப(ட�(டா4�யெல7�"�(டா@   
       மசட
ப�கில�ேபா@   சா&�தாேயா  
  வதிரத�ெகாெல�றியா�மிகவிய�தி@�ேபா
ெச   
       யட3"ைன�தப(ேபாைர  ேவ(டாேயா  
  வ��நி� ெச�ேசாாிெசாாியவ�சி4�Kர   
       வம
ெச&கி�றச(டாள   ேர�காேரா  
  வைலவைள�தம(Fமிமகள9�ெகா@�ேசாக   
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       மற�ய�றைட�தா
க   ளீ(டாேரா  
  வரதன�க=�ேகாதி3கனக��கைள�தாைட   
        யணித7�தவி
�தா��   M�ேபாேரா, (¼¼¼¼)))) 
 
மமமமகர�(டல�தா0ெசவிெகா=�ெப��ேகால   
       வ9திெய�ெறா
ெப(ேபாக மா
�தாேய  
   மைலயன�த��தா9மிமயம�ற��ேபைத   
        வயினைட��வ�ேபாதி  மீ(டாேய   
   மரகத�ெபா��ேகால�டனிர(@மி�ேபா7   
        மகளிாி�பயி�றாழி   M#�தாேய  
   மதைல��" �தீைமபலெச4�ெப��பாவி   
        மனந@�கவ�தாக�   வா
�தாேய      
  மைற�க�ெதா �ேதாெயா
பிரணவ�ெசா3கி�றா��   
        வ9ைவெய�றில�காட3  ேச
�தாேய  
  மரமிர(@�(டாகிமிக0ல
�தபி�பா)   
     வள
த3க(டெப(பாட3  F(டாேய  
  மைழவ��ெதா �தாெதெயனநட�ெச4�காம
   
      மயி/வ
����ேறறி   வா#�தாேய  
  மண�ய�றத�ேக�வ��னி0க(@ம�சாத   
      வணிகமி�கர�ேபண   ேவ�றாேய, (3(3(3(3/8)/8)/8)/8) 
 
  மடம/�த ெப(ேபா7��0ெகா(ேடாைர�ேதவ
   
       வளரநி�றைவ�Fத   மீ�றாேய  
  வ/யெகா�கண�றா5நிக
நல�"ைன�தா��   
        வழிப@�ெப��சீல�   வா&�தாேய  
  மகிதல�ெகா=�ேகா)யசர��சர�தா5   
         மகிழவ�தி@�ேசாதி   ேதா&�தாேய  
  வளித���த�ேறற0ைரநல�பக
�தியா��   
      வ9வி3��தியி�ேகளி  ேய&�தாேய  
  வயிரெந�ச��ேக)7ாிைம4�ெபா/�ேதா
"�   
      மத�வி��பி5�B)   M#�தாேய  
  வ�ளவ�கச�றா5மியம5�"ைர�தா�   
       ம/கத�ெச&வ�பியா0 மா&�தாேய  
  ம�ர"�சவ(பாட3பலவைன��ெகா(Tன
   
         மைனெதா �"��ேதாத  நா�ேபாேக�  
  மல
ெபா��க(�னகாணவிைழெதா �திக#�தான   
        வர�வழ�கிந�தா�   J#�தா�வா&, ((((½½½½)))) 
 
பபபபகமைள�தைள�தாவிம � �ெப��காம
   
     பர0"�ெசா7�தாளி3  ேவ&�ேதாேன  
  பதித
த�க(��ேபா4மித�விள�"ெம�ேபா3வ
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       பலநய�ெச4�சீ�           ேமா
�ேதாேன   
  பவி� �ெபால�Fமியரசிண�கெவ�Hாி3  
       பாிவத�ெச&கி�றாைர  மா�தாேன  
  ப�ம"�கவ�கானமைறயின�தெமா�றா
வ
  
      பவன�த��தீய  ேவ�தீேய 
  
  பைறயைற�தெந�சாள
ந@ந@�க0�ேப�  
         பதக��"க#�ேதா�  மா(ேபாேன    
  பைட�ர�திக�றா
த�)கவ
�தி@�ேதாள
  
         ப9ெதாழி�தெச�ேகா�ைம  தா�ேககா 
  ப)4�வி(டல�தா5மிக#த��ெகா@�ேகால
  
        பைகைமெகா(டெந�J@  சா
�ேதாேன  
  பறைவதி� @�பாதியன0�(@க�ேறா@  
      ப�ைவ4�ெகா3கி�ேறா
ெபா  லா�காவா&, (5(5(5(5/8)/8)/8)/8) 
 
  பதநய� ெபா/�தா/ெயனநல�த��சீ
ெகா�  
        ப5வ3வி(டெதா(ேடாைர  நீ�காேன  
 
  ப)றிைய�தவ�பாள
பிற�ெச�றி@�ேசார
  
         பணி4வ�த��ேப   K(டாேன  
  பக)வ
�தி@�ேகாரநம�வி@�ெகா@�Kத
  
         பதறிய�செவ�றா�  ளா#�ேதாேன  
  பரைவய�"மி�சா�தினம���ப(ேபா@  
       பகபெக�ெற9�தீ4  நா(ேகாபா  
  ப/Aக
�தக�காளெனனவிள�கி@�ேகால
  
        பத4க�த��ேபாக  நா�காவா&  
  பணிநட�ெச4�காைரயைனயவ�றன�F@  
       பதி0 �ெப��ேகளி
  வா�ேபேற  
  பவளெம�றவி
�தாைனவதன��ெபா��தாதி  
        பாி�ண
�தப(ேபா
ெசா  ேலா�காரா  
  ப�வத�ெதா �ேசவெலா/�ழ�கநி�றாட3  
         பயி7 ��க�பால
  ேத�பாேக, ((((¾) 
 
ததததகதெக�ெற9�பா5ந@நிைன�திைற�சாத  
       சளமத�க=�காத  லா�ேகாேவ  
  சயிலம�ற��Fைவதி�மட�ைதெவ(பாைவ  
      தைகைமந��ண
�ேதா
ெகா  T�ேதேன  
  சகசெம�றி@�ேகாதி3பதமைட����றாத  
       தவ�ய�றி��தா
�  னா�ேதேவ  
  தபனனி����B நவெம5�ெப��ேகா�க  
       டைம மற�� �தீர
  கா(ேபாேன  



94 

 

  தைலயிழ�தி@�தீைமவாி5�வ�பிய�பாத  
       சரதபி(ட
த�ேபாத  6�றீேற  
  தளி
���ைதயி�கீெழா
�ரவ�வ�தவ�றாவி  
        தைனயறி�தவ�காI  மீ
�காேவ  
  சடெம5�ெகா@�காைல�னியவ�ெறாி�ேதா�  
       தமி9ண
�தெச�ேபாத
  ேநா�ேபாவா&  
  சரளிந��ண
�தியா#ெச&�னிவ���பக�ேப�  
        சனகன�ெபாழி�தீ4  6(ேபாதா&, ((((⅞⅞⅞⅞))))     
 
  சலச��ப��ேத5மைலயிட�கிட�தா@  
       சரவண�த��பால  னா�சீலா  
  சலதி4�ெப��பா�மைலக=�ெபாதி�தாய  
       தைழ0 �ெச9�ேசாதி  கா�H
வா&  
  தரணி��பய�தாட�வ)வெம� ய
�ேதா
ெசா  
       ற�திெகா(@வி(ேபாெயா
  மா�ேறா&வா&  
  ச�வ��கட�தீ)3ெசா�பெம�றைம�தியா
ெசா3  
       சகள��"ைன�தா)  நீ(ேடாேன  
  சமயச�க��ேப�பிரணவ�"��தாவி  
       த�த���ெசா7�சீெரா
  6�ேற&வா&  
  தகரமி��ைப�ேகாைதமகளி
ெந�சிட�B@  
       தன�வி��பி5�K�  ேபா�தாளா  
  த�ம��கல�காதக�ைண4�"ைன�ேதா
க�  
      சமணெர�கி5�ேபI  மா�ேறா
வா#      
  தலமைட�தைட�தா
வமிகவழ�கிய�ேபா@  
      சரணப�கய�J)  யா(ேடாேன. (20)(20)(20)(20) 

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

                     தானதானன தானதானன  
                     தானதானன – த�னனதானா.  

 
ஆஆஆஆைண$சீெரா@Mர!V@ைல  
        வாகிதா#0   மி�ன3ெகடாேதா  
   வாச�ேறா
சிவேயாகேதா
�த  
        லா��சாக
ெகா  ண�ைமெய&தாேதா  
   வா/�ேறசிகேனெயா!ேபார)  
        யா
பி�ேபாயவ
  ெசா�மகிேழேனா  
   வாைன+ேகாெவா�வாவி+Bடய  
         ராபதீ
பவ  5(ம�வாேனா  
   வாதி!Fைசெகா�வாைனேதறைவ  
        யாைர!ேபா�மி��  வ(ைமெசேயேனா  
   வாட�ேககயேமறி$J#�க  
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       னா7�ேறா
வன  ெம&�ைமபடாேவா  
   வாணதா3வழிபா@�ேறா
பிணி  
      யார+காIெம  ெல�ைனெயணாேதா  
   வாைல!பாகிைனேந
ெசா�பா
வதி  
       யாள!ேபா�ெசா  7(ைமெபாயாேமா, (1/8)(1/8)(1/8)(1/8) 
 
   ஆைவ+கீறியK�ெவ�காதினி  
        தா��பாத
க�  க(ணவியாேதா  
   வாழி!பா
மக�வா&வி�ேடறவ  
       ழாம�சீ
நனி  ��ன7றாேளா  
   வா�!பாவல
6டதீய
�  
       னாசி!பாட3ெசா3  "�ைமயறாேதா  
   வாகேதா@ய
M@�ேறா
தமி  
        ழாசிேதா
க/  ெவ�ைமவிடாேதா  
   வாவ�சாகரநீ
வ�ேறாைகய  
        ளாவி!Fாிய
  த�ைமெவேலேனா  
   வாய$சாவ)ேமன�பாமிைற  
        யா(ைம+ேக@ல  கி�மிளிராேதா  
   வார!F(�ைலமாத
+ேகவ3ெச&  
        தாைமதா�பணி  த�ைமய
ேமேலா 
  வானிேத
ெகாெண3ேவ/+ேகாயி/  
      லாளேதசிக  னி�ன�வராேனா. ((((¼)))) 
 
ஏஏஏஏைண!பாலைனேந
ெப�பாள
�   
        னீன
+ேகாைகமி  க��ைறதாேனா  
  Mைக!பா�ைமயிலாநி�Uர
க  
        ேளம+ேகா@ற#  ெபா�5றேலேனா  
  ேவத+கா@ற#நீ
ைம!பாதக  
         ாீச�ேபா�ம)  வ(ணெலநாேளா  
  Mக+ேகா@ைடயாைன!ேபண/  
       ேனச�ேறாாிைச  மி�னெவாணாேதா  
  Mர+கா
ெபா�சீ��ேறாாி)  
        ேயெறா!பாமட3  வ(ைமெகாளாேரா  
  ேவ)�ேடா�மகி#Bர�காெறதி  
       ேரறி!ேபாக� 5�னின�ேவேறா  
  Mழேதாெர96வ
+காணவ  
       Mறி�ேடா5னி  ல�னியேனேயா  
  ேவலதா
�ழலா
ச�H@�  
       ேனகிK�  ெசாறி(ணியனாேரா, ((((3/8)3/8)3/8)3/8) 
 
  ஏ(மி+கா�ழவாரேதானைல  
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        ேயக�ேறாணியி                                                 7�னிலேனேயா  
  ேவ
��ேறா
��Bாி�பாவல  
        ேனக!பாவைன  ந(ணிட3Mேணா  
  ேவவி�ேறாமர�வா�ப�ேறா
கவி  
         ேயயதாளிட3  ப�5கிேலேனா  
  ேவ3ைவ$சீ
திக#Bட�ேகாெனதி  
         ேர
"�ேறா
கிழி  ெகா&�ெமாழிதா#ேவா  
  Mெமா&தாெலனேந
ந�ேபா
ெசால 
         ேவைழ+ேகா
கர  ��ன3கிலாேயா  
   யாெர!ேப��நா)+Bவி5  
         ேமன!பாெவன  ��னவிராேயா  
  ேவனேதா)ைணBற!பா#ப@  
         ேவைன$ேசாதைன  ெச&�மறேமேனா     
   யானி!பா@படாம�காவிைல  
          ேய7�காத/�  ெம&�நிைல>வா&,    ((((½)))) 
 
ேசாேசாேசாேசாைண+கா�ெகாயா(ைம!பாட3ெசா  
      லா
ெசா�பாவைக  4�விைழவாேன.  
  ேசா
வ�ேறெயா�ேதாி�J#த�  
       ேசாதி+B@ைற  4�வ/ேயாேன  
  Kல!Fத
க�வானேதாெரா@  
      Jழ!ேபா&ந��  ெவ(ணைகவாயா  
  ேசாாி!Fைசெச&வாைர$சாடெவா
  
      Jலேதாெடதி
  ெச��த�மாேத  
  JரதானவRாி�ேபாயவ
  
       ேதா3வி!ேபா
ெபா�  ைக�ெந)ேயாேன  
  K&ைமதாெமா�ேகா@�றீட   
      ேதாைல!ேபாெலாளி
  ெச��கேமயா&  
  ேசாைல+கா
வைரேதா �றா)ய  
       ேசார+கா�க  ென�ெனா�ேவடா  
  ேசாப!பா#மதவாதேதா
க��  
        பாவேதா@ம3  ��வைசநாணா&, ((((⅜⅜⅜⅜)))) 
 
  JகK5�ணா
வேதா@�  
        லா0�ேறா�யி
  ெகா��னிேவாேன  
  Jத�ேறசினமீறி!ேபா
ெச&�  
       வானேதா@ற#  ப�மைறயாளா  
  ேதாைக$சாயனிலா0�றாாிைட  
      J3ெப�றா
நனி  ெய(ணியேதேவ  
  Jைற+கா3வாிலாழி+Bடய
  
      ேதாணி+கார
க�  ப�னியநாமா  
  Jழி!பாலறேவா
ெபா�றாட�  
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      K�ைவேதார�  பி�னைலவாேன  
  Jைகசேசகரேமெயாேதா
மன  
      ேதா@�ேறார�  ந�னிைலேத
வா&  
   Jற�ேபா���;3க�பார�  
       Jழ�பாலவி
  ெதா�ைமவிேனாதா  
   Jன
+ேகாெரமனாத�ேக�ய3  
       J=�றா
பக
  ந�னயேமா
வா&,((((¾)))) 
 
சாசாசாசாைண!பானனிேத&க�ேபாலவி
  
      சா3"�றா�ண
  ப�னி�பாகா 
  சாகKனைசேவ�வி+காதக
  
      தாெம�டா�ய
  சி�மயRபா  
  சா�!ேபாெலா�;3ெச!ேபா
�ைற  
         தாபி!ேபாரறி  ��னிைலயாகா&  
  தாைய!ேபா7நி�வா&ைம+ேகமி�  
        தாகேதா
நிைன  வி�வணமாவா&  
  தாபதா�மனதாரதீைமெச&  
        சாலேதார�  ெச�மமறாேன  
  சாைட!பா
ைவெகா(மாெனா!பார�  
       சா
பி�ேபாமவ
  க(ணாியாேன  
  சாவ!ேபசி5ஞானதா�மகி#  
       சா�!பா�ைமய
  ந�ன��வாேன  
  சாணி+Bைடயனா
��ேகாதி3ச 
        வாெதா!பா
ெவ�  )�ைம4மீவா&, ((((⅞⅞⅞⅞))))     
 
  தாள$சீ
�ைலேவட!பாைவச  
        லாபதா�மகி#  ச(�கேவேள    
  தாம$சாயகேவைள!பா
ைவய  
       தா���கா&த�  க(Iதேலாேன  
  தானேதயிைடOெறாேதானிைச  
       தாழ+ேகாவ@  A(ைமெகா(மாயா  
  தா/$சீ
Aவ3வா5+ேகச   
        சா/$ேசாற@  க�னி4மானா&  
  சாைல!ேபா3வயிேறா@�ேறபல  
        தான!Fசைன  ெகா(�த3ேவாேன  
  சாாி$Jாியனாகி!பாதப  
        சாலேதசில  ந(ண0மீ�வா&  
  தா�!F�9தாக!Fைச ெச&  
     தாைரேதா&த�  "(ணியவா#ேவ  
  தால!பாதலவானேதா
பக
  
        சாமி!ேப
த�  த(ணளியாேன. (21) 
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------------------------------------ 
              தனதனத�ததனததானன தனதனத�ததனததானன  
              தனதனத�ததனததானன – தனதானா.  

 
அஅஅஅளி�ர3க�ச!ெபா��)னா��க�  
      விைனவழிெய�ற��ட�ெசயா�ன  
      த�ளிலமி#�தி+களி+�ேமா
தின  �தியாேதா  
 
  வகர�ென�ெற+கைலெதா?3க=  
      மிைசயவிள�கி$ சமதேலாக�  
      மளவியைவ�பெதார+கேராைச4  மறிேயேனா  
 
  வறிவிலக(ட�வததாகிய  
      சமரசவி�ைத!பழ+கேமவிெய  
      ணாியமத�க�ெகா�தனாகி4  மிளிேரேனா  
 
  வதிநய"�சதமி#$ெசாேலா
வ�  
       மைடயாைரந�பி�தி+கநாணமி  
       லவ
க=நி�திதிட+�றாவி4  ெம/ேவேனா  
  வகளரச��&தி�+�மாதவ
  
      தைமயிக9��
+�ண!ெபாலா
கைள  
      ய)ெயா@ெவ�றி�)ைம!பிலாெரா@  பழேகேனா  
 
  வசரம��த���ெவ��வாெரதி
  
     சரநிண�(@�களி+�மீன
க  
     ளபாிமித�ெசா�றத�@தீவிைன  ெயாழியாேதா  
 
  வ�மைறய�த�ைர+�ேமா
ெப�  
       நிைலைய மற�தி�டகதினானித  
       ம�வி�ெவ�ெற+களி+��வாதிக =ைலயாேரா  
 
  வ��ற#ெச�ெசா�ெகாழி+�நாவின
  
      ெவ�=றமி�ச+கச!பதாகிய  
      வAசிதெவ�ெசா�பித� வா
மகி#  வைடவாேரா, (1(1(1(1////8)8)8)8) 
   
  அகில� வ��த!ப@தியா�யி
  
     வைத�த3வ�ைப!ெப�+கேலாடர  
     ணழி0 ெச&வ�ச+�ள�நீச
க  ணசியாேரா 
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 வைலகடல�ைப+�)தநா�வி@  
      �னியரச�ைகதலதினா/னி  
       த��ெபா)ெவ�றி!ெப�+கமாயி5  மிலகாேதா  
 
 வமர
ந@�கதவதினா7ய
  
        �னிவ
தய�க!"வி!ெப(வா&விட  
        வற�ெவ�@�ப!ெப�+கமான�  �வறாேதா  
 
 வவைலநிைன�தி�@ல+ைகயானைத  
        4ர/னிட��திட��ேந
விைன  
        யசட
�ல�ெகா+காிதிடா�ெம&  திகழாேதா  
 
  வபிநயெமா�ற!பக�@�ேவசிய
  
       மய/ல9�திதவி�ளாாிட  
       மIகி4ம�ெபா�பணதவா0த3  விலகாேதா  
 
  வட�மி�ச�ததமி#+ெகாராலய  
      ெமாழிதிாி4�ெசா�கவி+ெகா
தாயக  
      மைனய
திர(@�றிட!ப3வாறிைச  ெப�காேதா  
 
  வகமறி4�சதிய+கனாவிெலா
  
        தவசிவிள�கி$சிாிதவா4ட  
        ன�ைணயில�ற!ப)$ெசா3வாசக  நிலவாேதா  
 
  வசல�ட�ெச!பிட+�வாவி@  
       நிலவைகைய�தி� திதபாட7  
       மபலமைட�தி$சகதிேனாெரா@  ம)ேவேனா, ((((¼)))) 
 
0000ளி
மதி4�ெகா+�தி
தKவ7  
        மணித�ெச�ெபா�சைட!பிரான��  
        �றிெயனந�பி�தி+�நாவல  �யராேரா  
 
  �வலய�(ட+கணதிேல4மி#  
       ெந)யவன�ைப!பிாி�வா�ெச&  
        ெகா)யவ
சி�ைத+கல+கணா�வித  நடவாேதா  
 
  �வ@ற9�க�@ட�ெகா(6)க  
       மதனி/வ
�ெததிைச+�ேமகிய  
       �டவயிற�பதியி� "கா
ெசய3  பிறழாேதா  
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  ���ெவ5�சதமி�டேசவ/  
      5�வைர4�கதிைக+ைகM    
      �கைனவண�க$ச/!பிலா
"க#  ம/யாேதா  
 
  ��தெமா@�க!ெப�ததாமைர  
       விகசிதெமா�றதினதி3வானிைட  
        �ல0பத�க��ாி�ள
�ய
  கழியாேதா  
 
 �ழ/ைசெயா�ச$சம
திேனா@ைர  
      பயிெலா�வ�சி+ெகா)+�ேந
சி   
      �மாிபத�ெதா�ட�$சியாதவ
  ெவ�ளாேரா  
 
  ��பதம�றி! பிற!"றாநிைல  
       யிைலயிைலெய� $சாி!பதாகிய  
      �ைறவினல�ெப�றி�+�ேமலவ
  தள
வாேரா  
 
  ெகாைல"ைலயி�ைச!ப@தலாகிய  
       திாிவித��த!ெபன$ெசா?��ைற  
       ெகா@மகி# ெதா(ட
+க�தமாதி4  மாிதாேமா, (3(3(3(3/8)/8)/8)/8) 
 
  �திைரெகாெள�றதினதி3ேவ3"ைன  
       வ9தித��ெபா�ெபாதி+�நீட��  
       ெகா=மவ���ெச!பிட+�லாவ)  யவ
ேபாேல  
 
  ��ைகயில�ெபா�"ளி+��வா#0   
       �னி�தெல�ெற�ெட9தினா7ய
  
       �)�9��ெச!பிட!ப3சீ
"ைன  சில
ேபாேல  
 
   �டகமத�க�டறிதேதா
பல  
      வ)ெநா)ெயா�றி�றைழ+�மா ெசா3  
      �சலமைட�தி�@�திேச
கிழ  மக�ேபாேல  
 
   �ைரகட/�க�ெசழிதராவண  
       னறவ@�ெவ�றி$சிைல+ைகயா�மகி#  
       � �னிச�த+கிாி+க(ேமவிய  தவ
ேபாேல  
 
  �ரைவயில�ைகதல�மாத
க  
       ள9�"ல�பிதவி+கவாலழ3  
       ெகா9வAம�த!ெபய
+ெகா�வா��த /ன
ேபாேல  
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  �வைளெந@�க�சிற!"ேமவிய  
       கைலமகெளா�ச$ெசயிதனா�"ண
  
      ெகா9ந�மத�ெச� வ+�மாதவ  �னிேபாேல  
 
  �டநிக
ெகா�ைக!பக�)லாவிள  
       மக=ய
க�ைக+கலதிSனிய  
      �ழவிெசான�பி!ெபா�+க(ேமய"  ணிய
ேபாேல  
 
  �)லெமாழி�ததைக+கவாெறாளி
  
      ெப�ைமெபா��தித)!பிலாதெதா
  
     �)ைல4ட�"� ெவ�றிேதா&வைக  "ாிவாேய, ((((½)))) 
 
ககககளிெறாாிட�க
+கிைள�வா&வி@  
       த�ணமறி�ததடதிலாழிெகா�  
       க��கிெல� �றளிதசீ
ெசா/�  மகி#ேவாேன  
 
  கடல�த��&திட�கவாவிய  
       "லவ
ந@�க+�தி�ேமலட
  
       க@Aக��ெப�"ைர�ளார�  �ைணயாவா&  
   ககனமள�தி�டள+க
மா3வைர  
         "வனிவிள�க$ெசா/�மானிட
  
         க�மமன�ததி5+�ேமா
காி  ெயனவா#வா&  
 
  கரடமத�ெகா�)ட+கராசல  
       வதனமில�க!பழி!பி3Fைசெகா�  
       கணபதிய�பி��ளி�ளா
�ய  ர@வாேன  
 
  கலபவிட�க$சிகி!"ேளறிய  
      �மரைனெந�சி��றி+�மிேயாகிய
  
      கவைலதவி
���களி!" ேம/ட  நிைனேவாேன  
 
  கமடெம5� ெபா�பத�மாதாி  
      �ைலய�த��&திட��மாைசெகா�  
       கவிஞ
கள�பி�ெறா@தபா�9  தணிேவாேன  
 
  கசட ெத(ெசா���!பிராைன4  
       மனிதென5�ெசா�ெசால�ெகா3கா
�ய3  
       கனதவ��ெபா&!பட$ெச&ேதமி)  யி@ேவாேன  
 
  கட0ளெதா�ெற!ப)$ெசானா7ம  
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      வண�வ�ெம�ெறா!பிட�ெகாவாெநறி  
      களி7ழ3வ(ட
+கள+ெகாணாேத9  பவமீவா&,  (5/8)(5/8)(5/8)(5/8) 
 
  கலச� �ைகதி��@ேவதிய  
      ென9தியவ�ைப தவி
��Mட��  
      கழ3கெளா@�சி�சில
+�ேந
வ�  ��நாதா  
 
  கனகநில�ெப�றளி+��வா#வ�  
      "ைனயி5ெமா�ைற+ெகாலதகாெத�ெம&  
      கடவ�ந("�றவ
+ெகநாளி5  ெமளிேயாேன  
 
  க�ைணெய5�ச��ணதி�வாைட4 
       மழியநிண��&தவ+ைகயா/க3  
       கலகமத�க�ெக@+கநா@ந
  மனேமாவா&  
 
  கனிவிர0�ச
+கைர+�ேந
�ைவ   
      ம�வியச�த+�ழி!பி�வாசைன  
      க@கள0�ெப�றிைசதிடாைர4  Aக
தாளா  
 
  கதறியக�ைற!ப�+கேண
ெகாைல  
        ெச4மவர�ச!ெபார�கவாவ   
         கைடய
வண�கி�தி+ெகாணா�ய
  ெபா�ளானா&  
 
  க/"�ட�சதிரதினீழ/  
         7றி5மவ�ைக!பி)தேகா/க#  
        க�வ� �பத�+ெகலாெமா�  ெபா�வாவா&  
 
  க�ைம4 �ைக!பைட!ப3Mர
த  
       மிரணகள���ெறா/+��வா
"க#  
       கவி5நல�ெப�றிட$ெச&ேதசில
  தைமயா�வா&  
 
  கைறப@ெந�சதி�+கறாதய
  
      சமயவித(ட$ெச�+க
ேபசிய  
      கைத�9��ெதா�டவ� ளியாதி5  மைமயாேன, ((((¾))))    
 
ததததளி
நிறெமா�றி$சிற+�ேமாகினி  
      வர7மய�கிதவிதமாதவ
  
      தழ/5ெந�சி��றிதவாபல  த�ேவாேன  
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  த�வரச�ைக+களி�றிேலறிய  
      ெப�ைமயிழ�தி!"வி+க(வாடெவா
  
      தவசிெசா7�ெசா�கன��ேள4�ைவ  கியேதேவ  
 
  தமநியம�றி!ெபா��படாநிைல  
       4ைடய�I�க
+கி@+க(ேமவிய  
       ததியி5ம�"�றளி+கநா@ந  �ட�வா#வா&  
 
  தமரவாி�ப!ெப�+கமா
வ�  
       க�தி�ய�ெற&தவ
+�மா
வமி3  
       சளAகெர�ெசா�பன�மா)ய  தகேவாேன  
 
  சலனமி3சி�ைததவதினா7ன  
       த��"ைன4�ததிரதிேன�மி�  
       தமி#வைலயி�க�கிட+�ஞாய�  மறிேவாேன  
 
  சரளபத�க�கழி�வாவி�  
      ளைனயபத�க�ெடா@தேப
"க#        
      தைழவ�க(@�ெகாதி�ளா
பக
                      வைசேதா&வா&  
 
  தம�கெமா�ைறெதானிதநா�வ�  
        கைலகளிர(@+�மதியாநிைல  
        தவறியி@�ைப!பழி$ெசா3Bறி5  மிைசேவாேன  
 
  தனதைனவ�திதி)�ெபானீ�வ  
       ெனனெவ5ட�ெசா� ைரதிநா�வைர  
       தரவவென�ைசதி�திடா�   ெகா)ேயாேன, (7(7(7(7/8)/8)/8)/8)   
 
  த�சிைற4�ைக+ெகாள�ெகா3கா
�ைட  
        யிய/5மி�"�றி�+�மா�   
        சகல
கள�பி��றிதவாட7  �ய3ேவாேன  
 
  சகமறி4�க�கிண�றிேலா
நதி  
        வ�ெமனவி()!ப)$ெச&தாெயாி  
        சகர
கட�"திர�ெகாராற��  "கேழாேன  
 
  தனAக��ப�க=�றநாைளயி3  
      வ/யெவென�சி��றி$சியா�சி   
       சரவணென� � �� மாகிய  பைழேயாேன  
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  சைபபலவி�"�றிட$ெச&ேதா
சில  
       வயினறிவி�றி+�த
+கவா மி  
       ற)ய
க�வ�த$� திேயச0�  வி@ேவாேன  
 
  தவள"ய�க!பணி$சதாசிவ  
       ெனனெவழிெனா()!பததிேனாெடா�  
       தரெம5�வ�ததி��@வாசக  ெமாழிேவாேன  
 
  சக@ைத4�ெபா�பத�மா3விழி  
      �யி7மர�கதிைன$ெசா3பாடல  
      தனிலளிமி�சி$சிாிதவா ெசா  /யவாயா  
 
சனனபய�ச� ம�றமானிட
  
      "கழ3விைழ�த�"த!ெபா&ேப�ந
  
      தகன5ம�ச+கினி+க(ேவவ3ெச&  ெதாழிேலாேன  
 
  சகள�ம�த!பரதி3ேவறல  
       ெவன0ண��சித�+�ளா)ய  
       சரண�க�த+��+களாவ�  ெப�வாேன. (22) 

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

தனனதானதானான தனனதானதானான  
தனனதானதானான –  த�னானா.  

 
ெபாியFதவாகாயநிைறயேமவிேயாவாத  
        பிரமநாெனனாவா�  ெசா�ேனேனா  
  பிரசேமா@ேத? கமலVடேம�ேமய  
        பிரமனா
ைகேயதீய  ெத�ேனேனா  
  பிணெமலா�மாகாரெமன0ணீனமா
பாவ  
        பிடகராதிேயா
ேகார  ��ேனேனா  
  பிைழயிலாதநா3ேவத�த/ேலா�சீ
ேமய  
        பிரணவாதியாேமாைச  ந(ேணேனா  
  பிமரமாையமாயாதவ�ளி3ேவெறனாேவா�  
       பி) ெகா�வா
க�சா&நீதி  ய(ேணேனா  
  பிர"Tக
பாேலகிவிைசய�Mம�ேவ�சாமி  
       பிைணெய&தாெனனாவா#வி3  வி�ேமேனா  
  பிற#ெசாேலா�மாபாசமைடயாீைகேமலாைச  
        ெப�கிவா@றாேதாைக  ��ேனேனா  
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  பிைறெயனா�?3B Aத3ெகா(மாதரா
மீ�  
      பிாியமீறிடாMர  ெம(ேணேனா, ((((1/81/81/81/8) 
 
  பிகமதானமாகாள�ைடயமாரேவேள   
      பிளிறிடாதகா
ேவழ  ம�ேமேலா  
  பிசநிலா0சீ
ேமயதைலெகா�வா�மாகாத  
      பிசிதP(விடாவாழ  ெல�நாேளா  
  பிசகிலாத;ேலா
க�பல�மீ)லாதாய  
      பிசிெபாயாெதனாேவாத�  மி�னாேதா  
  பிசிாி3ேவ3வலாராகியி0ளியாைனேம3வா0  
       பிசனமா
பிேனா
நீதி  க(ணாேரா  
  பிாி4மாத
ேபா3வா@ெமன�ேளா
கனாP@  
       பிரைமதீ�மாேறா�  ெசா�மாேறா  
  பி�ந
ேசாரேரயாதியவ
களா�மீளாத  
       பிசினி�ேம0�Mயாகி  ம�னாேரா  
  பிடாிேலம�வா#தீைமயறிகிலா
களா&மா3ெச&  
        பி)யனா
பிேனகா
ெசா  7�னாேதா  
  பிறவிேயா@சாவாயெகா)யேநா&க�ேபாமா   
       பிைரயி3பா3ெவணீறீத3  ��மாேவா, ((((¼)))) 
 
அஅஅஅாியசீவ�மாறாதகதியி?@ேபா&வா#த  
        லமலஞானேமயா�  ��னாேலா  
  வைலயறாதநீ
வாாிப�கிவா5ேளா
காண  
        வ�=வாைனேந
சீல
  த�மாேலா  
  வயி7மா5ேநரான விழிெகா(மாத
ேபாகாதி  
      யைவயி�மா4மா3ேச�  ெம�னாேலா  
  வ�ைணOாிேலநீ@சிகாிவாயி3வா#நாளி  
     லைற4ேமா
ெசாேனராத  ெத�ேனேயா  
  வI0மீகிலாேலாப
மைனகேடா நா�வாட  
       லமணராதிேயா
நா@  க(\ேறா 
  வகளநீ Fசாதகைடயரா�ேமலாகி  
     யணி�வா
க�கீழாத�  ��ேனேயா  
  வகிலமாவிநீயாயதிாிவிகாரேமா
Kய  
     வறிவிேல4ேமலாத3  ெபா�ேனேயா  
  வ�விேதெதனாவா�பயி7மா(ைமேநா&ேதா4  
      மசட
தா�மியாேனாத3  ப�னாேரா, ((((⅜⅜⅜⅜))))    
 
   அ�ரேரயனா
ேசைன�9�மாயேவநா=  
       மமரேரயனா
ேசைன  ��மாேதா  
  வற�நீதிேதா>)3 சரதமாதியாமியா0  
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         மழி0றா�பா
மீ�  ெச�மாேவா  
  வ�வேமத6ேட5�யி
ெகா3பாவமாகாெத  
      ன�ல
பா@;3பாைர  ய�மாேதா  
  வைச0றாதமாேயாகசகசஞானவாசார  
       ர)ைமயா�வாரா�ைக  ப(ணாேரா  
  வலாி3ேவத�ேமனா�ெசா3சமயமா �ேவறாகி  
     யலமராமQU@  பி�னாேவா  
  வகவ3J)ேயநீ@கிாியிேனா@ேப&கீ   
       மயி3விசாகனாவாள  /�நாேளா  
  வலாி>ச�மாமாயியாிகேணச�ேவளா�  
       ம வ
தா�நீேயெய�  வ(மாறா  
  ததி4லாசமாேலாக�9�ேமகிேயயா)  
         யைமதியா4ேனாடார  ��வாரா&, ((((½)))) 
 
ககககாிெயனா�?3Bற�னிவ
ேதவேரயாதி  
       கடபடாமதீறாய  த�மாேன  
  கமலனாதிேயாரான"லவேர5ேமS@  
       கழெறாணாதவாறாய  ெப�மாேன  
  கட3�லா0பாேரா@மதலநா)ேயேசய  
      ககனநா)ேமனா@  க(ணாேன  
  க@�ேகா)Bேற4�யிெரலா�ேமாவாத  
       க�ைணவாாிேயயான  வ�மாேன  
  கைழ�லா0ேதா(மாரரளவி3ேகா)ேப
B@  
      கவி5நாணேவமீ   ெத�னாேன  
  கணிதM காணாத0லெகலா��வா#சீ
ெச&  
       க�ைமேதா4ேமலான  ம�னானா&  
  காியிேனா@தீ6ளி7�கிடாததா&M   
       கனகேம�ேபாலாத  ெதா�மாழா&  
  க/யேனா@ேச
தீயரறிெயாணாவிேனாதாெம&  
        க��வா
பிேனேய�  த�னாேன, (5555/8)/8)/8)/8)    
 
   கயைமேதா4மா6ட
�ல�ேமசிடாதான  
        கதிரேனகமாP��  வி(ேணாேன 
  கயிைலமீ�வாேனாெராட0ண
நாடவா#வாெயா
  
       க0ாிேயா@நீராய                                                 ெப(ணாேன    
  கட0ளா
�னாேவா���வமியா0ேநாவாத  
      க�வினா��னாளீ5  ம�மாேவ  
  களி 6லேமவாெவ5ைரெசாலா�ேனேபான  
      கபடநாடகாேநமி  ெகா(மாேல  
  கவிைதபா)ேயFைச"ாி4மாயியா
ேநாி3  
      கதியி�ேம0மாேற0 ைக�மாேவ  
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  கலபநீ@சீ
ேமயமயி/ேலறிேயேதவ
  
      கண��வா5�வா#காவ3  ெச&�ேமேலா&  
  களவிேனயமானா
தம�கிேலகியாராத  
     கலவியாைசேபாலா@                                             ெபா&�ேமாகா  
  க�மவாத;லாள�றவினா7(மா#கா�  
      கசி4ேமானேமயாத  ெம�ஞானா, ((((¾))))    
 
ெபாெபாெபாெபாாிெந&ேசா ேந
ேகாதிலவிவிரா0Kேவ�வி  
     "ாி�வா
கேளாடா@  ந�மானா  
  "ணாிேய9ேமயாைடெயன நிலா0பா
மா�  
     "னிதமாகேவ நா@  ெம�னாேன  
  "ரவிேயறிமா/யாைனயதனிேலறிவா#வா
க�  
      "ாிைசவாயி3காவா
க  =(ணா
வா 
  ெபா��ெகாடா
தேமலாசி3ப5வ3பா)ேயவா@  
      "லைமேயாெரலாமா�  மி�னாேவ 
  ெபா�ைமயாளராவா5=ட/ேனா@ேபானா
க�  
      "கைழேயவிடாேதா�  ெச�நாேவ 
   "க
ெசாலா ேபாவா
க�ெகடவியாழேனாதா   
      "�ந
வாழேவநா@  �(ேணயா 
   "�ைமகாணமாலாகிய�ெபறாததா3வா@  
      "லவிமாத
ேபா3வா
க�  ைவ�நாதா 
   ெபா�விலாததாேயசி3கி�ைபயானமாமாாி  
      ெபாழி4நீ
ைமதீராத  ெகா(6ேவ, ((((⅞⅞⅞⅞) ) ) )     
 
    "க/Oாிேலா
ேவத�த3வனா
ெகா�ேபறாய  
        "த3வனா
ெசா3பாமாைல  "�மா
பா  
    "ளியி�ேமவினா�வா&ெசா3கவி4ேமைனயா#வா
க�  
        "ைனப3பா0மாமாசி  ெயா�மாேணா&  
    "டவிOெடா
ேதவாயகிழவி6வ
ேநேரா�  
        "ைரயி3பாட3ேபாலாம  த�6லா 
    "ளினமீதிேலபா@ெமா�வ�வா&ெகா�கீலால  
        "டைவFIேமாராட  /�ேவலா 
    "ைகயிலாததீேந�மிரவிேயா@ேச
ேகா�க�  
        "வனியா=மாறீ4  நி
�மாலா 
   "வைனயாதியாமாத
பல�மா�வா&M   
        "9தியா@வாேரா@  ெச�ேமேலா
 
   "ரவலாநேலா
ேத மிரவலாசதாேகா)  
        "ர�ளாயவாேறா�  ம�னாேன 
    "�வ6@வா#ேசாதி4�0மாகினாேயக  
        "ரணபாவனாதீத  ��ேனாேன. (23)(23)(23)(23)    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
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தனத�தானனதானனதானன தனத�தானனதானனதானன 
தனத�தானனதானனதானன – த�ததானா. 

                                                                                                                                                                                                                         
தததத�+ெகா�றாலறிவாளெரலாநக  
       ெவன+கி�கா�ெமாவாெரனேவயைற  
        தர�க�சாெத9மாணவேநாயில  9�திடாேத  
 
   தன$சி�காரமOரமேதெயன  
       விைம+��சாய�மினா
கனிவா&பக
  
       சம
��ேதாதகSைல4நா)ம ய�கிடாேத  
 
   தவி�)�H=மிடா�9ேலாபிய  
      ாிடத�சாதினிேதகிெயா3கா�ய
  
      தமி#+��பாெசயராகவேனெயன  நி�றிடாேத 
 
 தவ!ப(ேபா
பக
;3வழிேபாய��  
      வசெதா�றா�விணாைசயினா�மி�  
      தக
+ெகா�H5க
ேவ�விெச&வாெரா)  ண�கிடாேத  
 
   சகதி�ேபாகமேதபயனாெமன  
      மதி��றாணைசேய��றாதவ
  
      த�+��ேகார�மாதியநா)ய  ய
�திடாேத 
  
  சழ+க�சாமதவாதிகளாமவ  
     ெரதி
+��ேதா �விடா�ப3வா�க�  
     சட+ெக�ேறா�வதா3வ�ேசாகம  /�திடாேத  
 
  சைட+க�சாம�மாமிசமாதிய  
     0ண�ெகா�சாத�Rர�பாவ
க�  
     சளதி�B றேவயவேரா@க  ல�திடாேத  
 
   தைழ+�� பாவெமன0ணரா�யி
  
      வைத+��கீழவரா�ைகயினாலக  
      றைர!ெப(ேகாெவனவா&விடனாட/  ெனா�திடாேத, (1/8)(1/8)(1/8)(1/8) 
 
  தகி+��Jாியேனபரமாெமன  
     நிைனத�பால)ேபணி@ேமனிைல  
     தனி�ச�ேதகமிலா� நீ
ைமெபா ��திேடேனா  
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  தழ�க(ேடா&AதSசைனேயநனி  
    �தி+��பாவல
நா3வ
ெகா(ேம�ைமெய&  
    த7+க�பா&�ய3வா
பதKளிய  ணி�திேடேனா  
 
  தைல+��றீனியபா
வதிFைசயி  
    லர+��பா&"/நா&நாிகா�   
    தைச�(டான�மா
பிைழமாற�  னி�திேடேனா  
 
  தைழ!ைப�தாெரா@V/4நாெடா   
     �)+��கா
�கி3ேபா3பவனா�"னி 
     தைர+க(டாலவேரயவனாகநி   ைன�திேடேனா  
 
 த@+��பாழிைடO களியாைவ4 
    ��+��Kலவிநாயக�வா#பல 
    தல��ேபாயவனா�விேனாதெமா  ழி�திேடேனா  
 
  தம+��ேபநிக
தானவ
ேவரற  
    வ +��Bாியேவ3"ைனேதா�வர  
    த5+ெக�ேறபலபாட3கணா=�வ  ைன�திேடேனா  
 
  சடதி�Bறறியாதைதநாென5   
    மய+க�ேதா&சிறிேயா
க=�ேவெறா�  
    சனி!பி�றாகியM@றநாட3"  ாி�திேடேனா  
                                                                                  
   தன+ெக�றாடகமாதியேத)ந  
     லறதி�பா��ய3சீ�ைடயா
மிைச  
     ச/+கி�ேறா
பி)ேசாறாிதாயழ3  க()ேடேனா, ((((¼¼¼¼) ) ) )     
 
 �+க�காரண� ேவதெமாடாகம                                                                                                                             
      �ைர+��Fரணஞானவிேனாதெம&                               
      க�தி�பா3வ/ேத4றவாட0  ண
�ததாேரா 
                                                  
  க/$ச(டாளைனேயா
சி Kெளன  
    மதிெத�ேக4ெமேலா�ந3வாசைன  
    கைள+ ெகா(டா@த3காணெவேநர�வி ைழ�ததாேரா  
 
  க�+�தீநிக
பா#மி)யா7யி
  
    �)+�� ேபாதி5மீைகயி�மா3ெகா@  
    க@+��தா#�ணேலாபிக�வா#ைவயி  க#�ததாேரா  
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  கைல!ெப(Jாியனாயிர�வாயர  
    ெவழி�ச�தாசலமா�னிமா�தி  
    களி+��பாட3களாகியமாாிெபா  ழி�ததாேரா  
 
  கன+��ேகாைதய
ேமாகமேகாததி  
    ந@$ெச�றா7�னாத�ளாைசெயா
  
    கண��ேசா
0படா� சாதன  ெமா�றலாேரா  
 
  கரத�ேறமல
மீ� நா��க  
    ென@+��Kாியமானதனா/@  
    கதி
$ச�காழியிேரைகெமயாகவ  ைம�ததாேரா  
 
  கட�ற(ேசைல�லாவியபா
மக(  
    �த�க(ேடா
கெளலாமழேவெயா�  
    க/�ெச�ேற4�� ேபாதி5மாவிெயா  @&�ததாேரா  
 
  க@+க�பாைகமதாணிெபா?லணி  
    மி�+��ேசாமன3வாகனநா@ந
  
    கண+��பால
�ணாலெமனாவறி    கி�றதாேரா, ((((⅜⅜⅜⅜) ) ) )  
 
  கைன+��கா
ெபாதிசீ
மலயாசல  
    மதி�ெற�கா7டேனவ�மாற� 
    கைர+க(ேடவ�ேமா
வாிதா�வைக   வி(@ளாேய  
 
  கச+��பா#ெமாழிேபசிெவணீ ம 
    ணிட+க(டா7�ைவவா
மதமாயப3  
    கைள+க�சாதிக3Mரமகாபைக    த��ளாேய 
 
  கவி
$ெச�ேகழிதழா
பல
ேகா�ெசால  
    0 +��தாய)யா7ரேலா@ெச3  
    கழ�ெகா(ேடானிக
ேப றநாட0    ��தினாேய 
  
 கைம!ப(ேப�மிேல�மனமா�ெவளி  
    யினி�ச�சார�னா�ெசயலானப3  
    கைத+��காவியேமாதி@மா ெச&    ெதா�றினாேய  
 
  க/+��கா
கடலா சி3கா3�ள  
    மவ� �தீயி5மியானி@பாட3க�  
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    கதி+��பாாிைட>�வதா4�வி    ள�பினாேய  
 
  க�த�றாெனனயானறிவா��9  
    வரெதா(ேப
ெகா�பனீாிைல>யெவா
  
    ககத�றாயக3வா�வழிபாாி/    ற�கினாேய  
 
  கல+க�ேகத�விசார�விடா&பய  
    ம��ச�ேதக�னாவனவானனி  
    கவ� �ேசாதைனேயன�ணீதிபி   ற#�திடாேம  
 
  கனி$ெச�ேதெனா@பால�தாெமன  
    �சி+��ேபாக�ஞான�மியா�மகி#  
    கண��ேதா&த�மா ெச&வாயி5�   வ�சியாேத, ((((½)))) 
    
0000�+ெக�ேறயி)ேகாைடயி3M#த/  
     ன@+க�ேகா)ெச&ேத"ைலயா)ய  
     ெகாைல!ப(ேபா
�லேவ
கைளவா�ள  ம
�தேகாேவ  
 
  �ைர+��ேகா� நாயைனயாெரா@  
     பைகதி�ேகபலவா ழ3ேவன�  
     �றி!"�ேதறியவாெறா�வா&ைமெசா3   ப(பினாேன  
 
  ெகாதி+��காத/லா�னிேவாெரா@  
    ெதா@த�பா3வழிபா@ெச&ேதமகி#  
    �ண$சி�ேகறைனயா
விைழவியா0�வ  ழ��வாேன 
 
  �ண+க�ேதா&மடமாத
க�F(�ைல  
      நிைன+��கா�கேரா
வாிதாவள
  
      �ள+��ேறகனிேயமல
Fவி3வ    )�தேதேன  
 
  ெகா@+��தா�0நாI ேபர��  
    பைட+��தாரகேமய)யா
"ாி  
    �ைற+க(பா
ைவயிலாதவேன�9    ��ெகா�வாேன 
 
�ர+கி�ேசகரேமயைனயா
பிைழ  
  ெபா +��ேதசிகனாவ�வாெயா�  
  �ல��ேபாெயா�தா&வயிH@பி   ற�திலாேன  
 
��+��ேதவ
ெகாளாதிக#கா
நிற  
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    ெவ�+��ேகா)யேகா3"ைனகாவல
  
    �ல$சி�காதனேமைடகேடாெறழ3    க(@ளாேன  
 
  ெகாழி+��பாைவய
பா7ெநாயாசக  
     ெம@+கி�ேறா�ெமானாெரா@J#பைட  
     �ைம+��தா(மதயாைனெகா�சீ
ெசயி                 5�ெச&ேவாேன, (5(5(5(5/8)/8)/8)/8) 
 
  �ழ+க�ேறா@ப3கா/ெகானீசைர  
      ெவ +��ேகாபமிலா
தவேநா�ைமக�  
      �ைல+��ேகா)விகாதெமனாநிக#   கி�றேதேவ  
 
  �வ�@�சீாிய ேதா�ெகாெளா
காவல  
    ன@+��ேசைனகணா3வைகேயாெடா�  
    �ச!ெப(பாலகனா�ம)வாக0    ��ெச&ேதாேன  
 
  �வி+��ேகாதி3க(வானவRIட  
     னவ
+க�பாயைணவா
�வ
வா&ெமாழி  
     �ம�@�சாரமளாவியபாடல     ணி�ததாளா 
 
  �ட+கி�ேகரளநாடரசா�பவ  
      ாிட��ேபா&ெவ�வாயிரவாெம/  
      �த���காரணமாகியேசார�     ��ணாலா  
 
  ��தி�ேற5�தா ெகா�வாைழக(  
      மி�+��ேசாைலெநயாறதினா)ய  
      ெகாைட!ெபா�ேப  மா ெபாயாAவ3  வ�பினாேன 
  
  �த
+க� ேபசியநா��க�மா3சம  
     ெராழி+��தீமைலேயாரெமேனெரா�  
     �ைவ!ேபா�ேறாளினனாைசBறிம   ைற�தேவடா  
 
�ததி�பா7 மிேயானிையேயபர  
     கதி+��சீாியதாநிைனபா�ைமய
  
     �9+க(ேட�வதா�வைச>ய0    ெமா�சிலாேன  
 
  �ைழ+��ேச ற#Bழி5மாடக  
      மணி+��றீனமேதெய5ேமலவ
  
      ��+க(ேட மேகானதமானவ    க(டRபா , ((((¾¾¾¾) ) ) )  
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அஅஅஅ�+�� பாரமதானகேலாடைல  
     கட�க(சாரண
ேகானிடமா#கின  
     ன��ெகா(ேடகைரேயறவநா�"ாி   க(களாேன  
 
   யவ$சி�Kடமிழாதாிதாகிய  
      தவதி�பா��ய3வா
ெபறேவவர  
      மளி+��ேதா �வி(ேமெலா�ேசவி/   வ
��ேபாவா  
 
  ய@+��பாைனக�ேபாலக3வானிைட   
     ெந�+��ேகாளெமலாமயி3வா&ெப�  
     கைல+க�காநதி>னியதா�ெப     ெகா(ட3ேபா3வா  
 
  யசெத�பா
�லேசகரனாகிய  
     தக!ப�பா/க3பாலனநா=ய  
     வட�றி(ேடா�பலேதா&த�ேகாளாி   ெய� ேந
வா 
     
  யணிெத�கா3வைரமீ�ப�மாதவ
  
     �தி+��சீ
"ைனவா��தேலா
க(�  
     ன�+க�பாதியிலாகிடேவநிமி    ��கேணசா  
 
  வ�த�தீ�ணேவமைலேபாெலதி
  
     �வி+கி�ேறா
பைகயாயெபாலா
�ல  
     மழி+கி�றா&பலP
ெதா ேந
பல    ச�திேயாேன  
 
  யம
+க�ேசைழைமேயாவ��வானவ
  
      நக
+��தீயி@தானவ
ேகா5ட  
      லைத�(டா)யேவெலா@நீபம    ணி�தமா
பா  
 
  வ)+��சீரைலவாயிெலேனா)னி  
      �ைர+��ேபற�ளா�ப3பாட3க  
      ள)$ெச�தாமைரமீதிடநாணமி3    க�தேவேள, ((((7/8) ) ) )  
 
  அகத�காரகேன
சினேமமிக  
      வள
+��பா#மதவாதச6க
ெசா  
      லல
!"(பா@"கா�ய
பா50    ெள� �வா#வா  
 
  யயி�க(ேடா&சசிேயா@ெவளாைனய  
    தனி�ெபா�Fமியினா=�லாவ�  
    மாி+��ேதைவந3ேகா
மகMனிய    வி�ைதயாேன  
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  யல
த(Vட�ைவேகாாி�மாத�  
     �ைம!ெப(பாைவ4மாதிமினா
�9  
     வைன��தாெனனேமயபராபைர    ப�கினாேன 
 
  ய9+கி�றாயமேனாலயசாதக  
     ெரவ
+��ேதசிகனாெமா�ம�னி  
     யைம+��பாவணிவாயவேனாெட5�   வ�ததாேய  
 
  யத�@�தீெமாழிேயாெராெவா
;�மிைச  
      பி)+��ேபரபிமானமதா/@ 
      மலட@�தீ�மதீத�மாகிய     வி
�தவாரா 
 
  வர� �ேபெயா@Fத�நா�மைற  
      4ைர+��ேதவெரேலா
க=நீெயன  
      வ@+��ேபரறிவாளைரநா=ம    க�றிடாேன  
 
  யய��தாெனனநாெனனநாட/  
     னிைல$ச�ேதாட�விடாவAFதியி 
     ன9த�ேச
பரேமசிவேமயக3    வி��நாதா  
 
  வ�த�ேகா)4மாம�ேதசம  
    ரச+க(ேடச/யாவணமியாைவ4  
    மைச+��காரணேமமறவாதவ
     த�பிராேன  (24)  

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

த�ததததானன த�ததததானன  
த�ததததானன – த�ததததானா.  

 
தததத�"க#$சிேயமிகவி(டவ
+��ேவணைவ  
      த�திர�சியாதவ
      ��பிர+கலாேமா  
 ச�தமி+கபாடைல4�பழி+�6ட
க  
  ட�திெயா+கேவமத     ெமா�றிநி�பேதேனா  
 ச�ைகய�றபாட�ெமாழி�தவ
+�நீெயா�  
  த�செமா�ேநாினி3     வ�தளி+ெகாணாேதா 
 த(கட��வா
கைரயி�றிைவதசீ
பக
  
  த�தைன!ெபாலாரழ     /(கணி�டதாேறா  
 த(@ச+கராதிெகாெண(கரதேனா�ம  
  த�களி�ெபாலா�ெசா3     வ(ட
�த
தாேமா 
 த�கெமாதேவ�வியின�செமா+�65க
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  ச()க��ேம�ைமவி     ள�"��ட
ேமேலா  
 ச(ட�ெவ��மா தவ�ெச&பதிேயா
மி�  
  ச�சலதிலாழவி     @��ண+�ளாேயா 
 ச�பர�ெகா3M  ைம�கைண+ைகேவ�பைட  
  த�தபதியா7�      ��பிண+கறாேதா, ((((1/81/81/81/8))))  
 
 ச�ைதயி�ெசனாெயனெநா�திட!ப3வா ெச&  
  த�திர�மாையைய     ெவ�றசிதராேரா  
 ச�" ெப�றபால�(��தகதிேயச
த  
  ��தி�+ைகநீற��      வ�"ப�டேதேயா 
 த(ைடயி�டதா�ெப ெச�தக
$ெசேவ�சிவ  
  ச�கர�ெகா
ேசெயன     ந�பல�பேமேயா  
 ச�கட!ெபாயாெமாழிெவ(கவி+�மா3ெகா�வி  
  த��திதபாடல      ணி�திடதகாேதா  
 ச�திர$சடாடவிய�திெயா�ளாைன நி  
  த��தி+�மாைசத      ணி�திட$ெச&வாேயா  
 
 ச�ைகெயா�நீறியெவ�பினி�ெபணீத3ச  
  க�ெசால+�றாவிவ     ��த3ெக�)டாேதா  
 ச�தனதளரவிய��றெமாதமா�ைல  
  த�கிைட$சிமா
கள       வ�ெசா�ெம&!படாேதா 
 த�றக!பேனா)க7�சி +க�வாழெவா
  
  த�ப��ப3வாயாி          ெய� திதிலாேயா, ((((¼¼¼¼) ) ) )  
 
அஅஅஅ�"யதிேனா@ெந��சிம�@ேமாரவ  
  வி
�த�+க?@வி      ள��சதிேவேறா  
 வ�கச��ேவைலயி@�ெச�+கிலாைளய  
  ைண�தளிதபாலன     வ��தி+கிேலேனா  
 ைவ�கரெதாராைனையெந���ைவதேபைரய  
  றி�த@�நா=�வ      ண�கிநி�ைகதீேதா  
 வ�தர�வானவ
க(@ெவ��மாறைவ  
  ய�தெவ�பிேலறவி     @��தி+ைக தா#ேவா  
 வ��செதாேடா
கயி �தாிதேவ&திக  
     ழ�பிைக!ெப(வா&ெமாழி    ெகா(@ெம&+கலாேமா  
 வ�ச/�நா)யெகா�கண��ேமைனய  
  வ�ப�+��ேவணவ     ர�களி�)லாேயா  
 வ�கணைதேந
சமண�ப0தமாதிய  
  ைட�தவ
+�ேளசில     ��களிதிலாேரா  
 வ�தாிதசா/யிெனா��ைழதழா��  
  ன�சலதமீ4ந      ல��ல+கிடாேயா, ((((3333/8/8/8/8))))  
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 வ(ட
ெம$�சீ
ெகா�சித�பரதிேலெயன  
  ட�பழிதிடாம/      ைச��ைர�ளாேய  
 ய�கததிேல�யி7�தி�+க(மாயன  
  க�களிதவா வ      /��ெச!பினாேய  
 வ�கியி��லா0நிற�ெகாளதியாகிய  
  ற�தைழ+�ேமா
ெசா5    வ� ப�றினாேய  
 ய�சிகி+�மாரனி3வ��ெவ��றாமெல  
  ன��க!"ணீெயன     0�பித�றினாேய 
 ய�பரதிேல�பத�கனி�ப3ேவைளெய  
  ன(டல�றV�0      =�ெசா/�ளாேய  
 ய�சந�டசீ
நைட�� சதியாகிய  
  ன�தவிைதயா)ெயா
     ெத�"ண
தினாேய  
 ய��ாிதேபர�ளி��றி!பதாகெவ  
  ன�கெமாெதாேவா
விைச    வ�ெதாளி�ளாேய  
 ய(டல
+ெகா
காலென5�ெசயதி�ேமவிய  
  க�காி!பிலா�னி      ட�கல+கவா�வா&, ((((½½½½) ) ) )  
 
ெகாெகாெகாெகா�"ைட!ப3கா/யச�ெகால��நாணமி3  
  �(டைர+ெகா3ேவ3"ைன    4�கரத
வாரா  
 �(ைடெயா+�மானிட
த�கைள$ெசேவளாி  
  ��பெனா!ெப�வாயின
    "�ெசா/$சியாேன  
 ெகா�ைக��றிடாவிளம�ைகய
+�ேளசில
  
  ெகா(டபதிநா)4     ம�றளிதேநசா 
 ��ப7�றமாதவ
த�க=+ெகா
ேகா0ற#  
  ெகா�ெபா தேதசிக
     சி�ைதவி�)டாேன  
  �(டணி$ெசானாரத���ெசா3�தேயாகிய
  
  ��பிட!ப3ேப த      0�"க#$சிேயாேன  
 ெகா�றிைற$சியா
பவ
த�கணதி�ேம3ெவ��  
  ��சரைதேந
சில     ாி�"ற$ெச&வாேன  
 ��றினதி�வா
சிைற�(@ற$ெச&B
வ/  
  ��றல�றவா4த      ெரா���ெவ�றிேயாேன  
 ெகா��ப�டF�9��ெதா@தமாைலெகா�  
  ���மைதேந
சர      ண�பைடதநாதா , ((((5555/8/8/8/8))))  
 
 �(@ைட!பேயாதி��ெகா@தவா/�  
   ��ைவெத�ேம�ைமெப     ��ப+�ணாலா  
 ��பியி�"காைமநிைன��ைழ�ளாாி@  
  ���லதிலா
வம      ைட�திட��நாணா&  
 ��செமா+��வா3�ழ7�ப�+களாவி�  
  ளி
�திட$ெச&வாைரவி     ��"ந�பினாேன  
 �(டலைதேயெபயெர� ைரதநாெளா�  
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  ெகா(டெலா+�மாதவ�     வ�திட$ெச&ேதாேன  
 ெகா(கனி�டேம�றிெய�றி�+�மாத
�  
  ல�பயி� மா ெச      4��ணதினாேன  
 ெகா��பதிேயாைரயிக#��ட�ெகா�கா3வழி  
  ��பகதினா=�     ய�றவ
+�மாவா&  
 �����ைடO�வைர4(@வ+�நீ
ெகா��  
  I�கைரெதாடா
சம     ய�கைளதளாேன  
 ��றியி�டமாத
க�ப�த)�லா0�  
  றி�சி���லாநில        ைம��ைட!ெபமாேன, ((((¾¾¾¾) ) ) )  
 
  பபபப�"சதசாகர���)தமா�னி  
  ப(ைடயி�ெச&ேதய��     ெச�தமி#+�ேமாகா  
 ப�றிய�ைறநாெளா�ெகா�பினி�ெகா�பா
மிைச  
  ைப�தைக!பராைரம     ர�க(மி+�ளாேன  
 ப�தயதினா/க7��@+கராமவ
  
  ப(பிைன$சதா�னி     4�க�தினாேன  
 ப��ப�டவாயமத�கெள�)டாதப  
  த�தனி��லா0�      த�தர!பிராேன  
 ப�பரைதேந
�ைலம�ைகய
+�மா3ெகா�ப  
  வ�க@!பேவகியி      ர���&தMசா  
 ப�ைபெகா�@6ாி3வள
��ெவ�றிநா)ய  
  ப�சவ
+ெகா
தாயின    ல�ெச&தி�டமாயா  
 ப()��டPணி@கி�றவ
+�ேவணப  
  ய�ெகா@+�மாைன�     க��ல+�வாேன 
  ப�கய�ேவதன9�ப)+�ேமா�ப  
  ய�கர+�கா0ய
      ��தர+�மாரா, ((((7/87/87/87/8))))   
 ப��வி�ெகா
தாைதெய5�ெசா7� லா0ப  
  த�கைனெதாழா
தம     த�கைள+ெகாளாேன 
 ப�சரதி3வா#கிளிெய�றிைச+��வா&ெகா�ப  
  ர�பைர+கவா0       ெதா(ட
ெப�றேபேற 
 ப�கி��றிலா�நித�பறிதசாரண
  
  ப�சம�றவா#0ற      0�பாி+�ேமகா  
 ப�சில�பமானதர�ெகா�"தராதிய
  
  ப�திக��மானவ      ர�ெகா@தேசாரா 
 ப�சவ���வா�வளவ�றன+�நீ@ப  
  ன��ண
+ெகா�வாேனா@    பி�சில
+�மா
வா  
 ப�ைசக��ேநா&த��வ�"க�றகாவல
  
  ப�தின
+�நாசந3      ��ெப�தேகாபா  
 ப(ெடானிதேவதமன�தெம$�நாயக  
  ப�தம�றஞானநி      ல�க=+ெகா
ேகாேவ  
 ப�கம�றவாெசய��கத�பரா0ள  
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  ப(ட�� ேமாதிட    ெம����றேதேவ. (25)  
-----------------------------------  

 
தததனதததனதன தததனதததனதன  
தததனதததனதன – தனதானா.  

 
�����ற�ற0� +ைகயி5க
  
   பி$ைச!பதநதிதவ�ய�  
  �த
+�ாிைம!ப�டவ
பணி              "ாிேயேனா  
 ெமா+��ெபா���தனமிைச  
  க$�!"ைனெபா�"$சி மிய
  
  �தி+ெகாடைண+ைக+���வ              ெதாழிேயேனா  
 ெமா+ைக+க/யி�ப�டலம�  
  �+கைதெயாழி+க+க�த/�  
  ெமா&!"�பம�$சி�னத)              பணிேயேனா  
 �ைத!பவளைத+க�மணி  
  ைய$ெச!"நிற$ெசா�றமிழினி�  
  �$ச�ைடெயன!ப�டAதின               �யேலேனா  
 �+��றம �!பரகதி  
  யி�"+�றவி$சிதமணைர  
  ��)!ெபா��ெவ�றி!"லவனி�             மிளிேரேனா  
  ��ெகா�ற#ெப�"+கயவ
க�  
  ைக!ெபா&!ெபா�ளி$சிதவ
மைன  
  ��ற�ழல�ப!"லவைர                 ெவ�ேளேனா  
 ��ைட+க�ைவ �&தி@த7  
  �� திாி��டதிரைள�  
  �+கி+க�ைண$சிதைரநனி               "ரேவேனா  
 �+கி!ெபாிதி$சி$ெசனமயி  
  ெரா+க!பல
ப�றி!பறிெச4  
  ெமா�ைடதைலய
+க�பினரழ    ெவா�ேவேனா, (1/8)   
        
 �$சி�"9தி+ைக$சி மிய  
  ெரா�$சில��"+கவி�ைம  
  ��ெச!பியெவா�ைறதி�ெமாழி               நிலவாேதா  
 ��ட�ற0ண
+ெகாதவ
ெச&த  
  வதி���வரைதத�மர�  
  �$சி!"ன/+க�கிணறிைட                 4தியாேதா  
 ெமா!"தயிாி$சிதிைடய
க�  
  ப�)+கிைட4� !பழ��  
  9$சிதென9�!ப)ெபா�             =தவாேனா  
 �தி+கட�மதி!பிரணவ  
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  வி��"�சதி+கணபதி  
  ெமாததி7ைர+க!ப@ெமாழி                ப/யாேதா  
 ெமா$ைச!பயெறா�திக#ப/  
  ன
+� தைலவ���)யவ��  
  ைன$சதிெயா@� த�ெபா)              நிைலயாேதா  
 ெமா�@+கமலைத!"ைர4ம  
  ன�$சில
நதிெதாழ/��  
  த�ெசா�கதி
சிதி�ெபாிெத�ெம&             திகழாேதா  
 �+க�ெப�ெவ�"+க��"  
  ைத+க!ப@ம+க�பின5(�  
  ர�ப+�வெம&!ப�டைனயவ
              தைழயாேரா  
 ெமா&�!"விகத�ய
ெச&ப  
  த
+ெகாதவைர$சதியபல
  
  ெமாதி!பலதி+கி�சிதற3ெச&               �யராேரா, ((((¼) ) ) )  
 
அஅஅஅ�றத�ைம$ெசா�ெபா/0ட  
  னி�@தவ
��ப�டவைரய  
  ளி+கத�ந�"�றவ
 மி)               4றலாேமா  
 வதைதமதி�தவைசெவ  
   �+கலகதி�றின�ய  
  ல�ப+�ணமி+��றவ
களி                    ெபறலாேமா  
 வத� மி+�$சிைலமத  
  ைன$��றியைம+க�பைடையய  
  ட+கத�ெவ�றி+�ாிய�              மழலாேமா  
 வ+கெதா@க�ைட�ளசிவ  
  டைத!பணிக���ெபாிெத5  
  ம�"�றவைர!பதியி3சில
               நகலாேமா  
 வ+க�ைணய� �றவ�மைன  
  ெப�றி�டசத!"திர
நிக  
  ர���ள��ட
+ெகம"ர              மைமயாேதா  
 வ!பெத�ைவ!பி�@டன9  
  ம+க��தவி!ெப�றவ=ட  
  ைல$��டவெனா+க�றவிக�              ெப�காேரா  
 வ�டதிைச��ட$ெசய�   
   ெகா�ற!பைடைக!ப�றின
க=  
  ம$ச!ப@ம�ெசா�"லவ
க�           �9வாேரா  
 வ$சிதிர(ெம$ச!ப@மிைற  
  ப+கதி/ர+கி�ெப மிழி  
  வ� !"க#சத+கடெலன               வளராேதா , ((((3/83/83/83/8))))  
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 வ!பிெதாட
��ட!பழவிைன  
  ெயா�ைற$சட�வி�ெடா�ைறயினிைட  
  ய�ைட+�வைம!ப�@த3ெசய              லழியாேதா  
 வதி+கைலக�)!பலமைல  
  ��ெச!"யி
க�ெப�றவைளய  
  ாி+ெகா!பவிர�சிதி@�விைழ               வினனாேரா  
 வ$�!ப3விததி�ெகா@மன 
  ��"+�நிைனத�காியன 
  வ�ைறதினெமத!பக
த7                  மவேமேயா  
 வ+�+�ைவக+கி+�டவைள  
  மி+��றவள+க
+கைரயில 
  ��ெப�றிவிள+கிதா3பிைழ                ெயனலாேமா  
 வ�ப�டகள�+கன3வைர  
  யி�ெச!பியெம&$ெசா�ப)ெச&ய  
  வ�)!படனி��த�திெகா            லறியாேயா  
 வ!"+கிைடெவ!"+கன/ைட  
  வி�)�டகவி!"தக�9  
  த�)த�த�ெகா!பிய�க                படேமேயா  
 வதத�ணதி�பலபல  
  பத
+க���த!"கைழய  
  ழி+க�ணித�ெகாெதைனயிவ(        விடலாேமா  
 வதிெதாைடப$ைச�ள0க  
  ட!ப!பிைணய�ெகா�ளனவ  
  ைனதி���ாி��றவனிெல             ெனதி
வாரா&, ((((¾) ) ) )     
 
பபபப�ற�றவ
சிததினி�மைற  
  4$சி+கண)�திகழி�  
  ப�ப$சரண�+��பர                ெனனவா#வா&  
 பதி+கட7�"+கமி9ந  
  லைத+ைகவி@�$சினெமா@        
  ப+ைக+கணி)�+ெகா=மவ          ரறியாேன 
 ைப+க�ெசவி ��றி!ெப�மைல  
  மைத+கட/�ட�ைறயி/�  
  ப�சத
மதி+கி�ெப�க�             தைனயாேன  
 ப�+கவிெச!பி$சில
சில  
  ெரா�ைற+கவிெசா� +க��ப  
  வ�ைற!ெபறவி�@!"க# பல                ெப ேவாேன  
 ப$ைச!பாிக�)திகழிர  
  ததி�றின�� �ற�வனி  
  பைத+க வி$��றியபாி              தியினாேன  
 ப!"!ெபா/�த+கட/னி  
  டதி�றி�0+��ைணவ�  
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  ப+கதவள$ச+கர�9                  மதிேயாேன  
 பதெதா�@�!பணிெச&க  
  ச���டெபா)+க�ப�கிவி  
  பத�@யி
க�பிதவ��த                  7@ேவாேன  
 ப�@+ெக@��"�"த3வைர  
  ய!" �ளியி�@!ப�ைமெச&  
  ப�சிதிரெளா�!பட
பல              �கிேலாேன, ((((5555/8/8/8/8))))  
 
 ப�@�ணி ��றி+ெகா=மவ
  
  ெவ�க!"/யி�சி� ாிைவப  
  ைன+ைக+க�ெவ�பி�ெகா=மத�         "ைனேவாேன  
 ைப+��ப3சர+�+ெகா@ம�  
  ைர+��ெச7ந�ைப!ெபாி�ப  
  ழி$சி�க/ய� $�க�ற                நிைனேவாேன  
 ப�பதி��9+��றவிெரா�  
  ெச+க
!ெபா�ெபா�"�றணிமதி�  
  ப�க+�ெந�!பி�ெபா)பட                  �னிேவாேன  
 ப�)+�லெமா�$��திக�  
  ��றத(வனதி�சிைலய)  
  ப�@+கைணயி�)�ட�ெசா/�                   மகி#ேவாேன  
 ப�ட!ெபய
ெப�றி�டவன�  
  ெசா�ெகாதி�ளி�ெபா&$சசித�  
  ப�)ெதாழி7+�தி�0ள             மிைசேதேவ  
 ப�ைட!"ன3��றதைசயி@  
  ��ட!பய3க��+ெகா)யப  
  யைதத�ெச�றதிாி"ைர                      வ)வாவா&  
 பதிதவள!ப�சி �யி  
  ெலா�+கன0� !ப9தி3ப  
  னி+க�கைடயி�ப�ெடா9க�              ட�வாேள  
 ப�ைற$ெசமல
+ைக$ச�ரமி 
  ர�ைட!ப)ெந�ெறா�டறவைக  
  ப�ப�ப7யி
+�$ெச4மிைச              4 தாேய.          ((((¾))))  
 
            வவவவ�ற+கடைல�&தி@�னி  
  ெச�றதிைடப�@$�ழெலா�  
  மத+காிையெதா�ட�ளிய            ெந@மாேல  
 ைம+ெகாதமன�+கனகைன  
  ய�@+�டைர!ெபா�கிாிநிக
  
  ம�ெப�ற "யதி�"ைனயெவா            ராியானா&  
 ம$ச��0� +கட/ைட  
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  "+கத�வ�ெச�றவெவழி3  
  வ�டதிகிாி+ைக+க�மைல                நிக
வாேன  
 ம�@+கமல�!பிரம5  
  தி+ைக+கிடமி�@திக9�வ  
  யி�றி�"விெயா+க!ப�கி�                5மி#வாேன  
 வ
+க+கனிய!ப+�விய3ெகா  
  9+க�ைடபய� +�ைவ�த3  
  ைவ�ெதா9ந�ப
+�வைகெச&                  களிறானா&  
 ம�ெறா!பி3வன!"+ெகா=�ைல  
  ெவ�ைப+ெகா@��)!ெபா��வல  
  ைவ$சதியைண�!ெப�நட                 மி@தாளா  
 வ�ச�திரைத!ப�க0  
  ெமா�+ெகா�பவ
+�$சமனிக
  
  ம+க�� தைத+கைளத�               ெபாிேயாேன  
 ம�கி+க/யி�சி+� �ய  
  ர� !"க#ெப� !ெபா�வி3வ  
  ரைத+ெகாளிர�ைட!"லவ
க          ளறிசீலா, ((((7/87/87/87/8))))  
 
 ம�ெபா�" �ெவ�"ெதா நட  
  மி�@$சிகியி�சதிெயா@வ  
  சி�!"வனைத+கணமதி3               வைளேவாேன  
 வ�ெடாத�ைல$ெசா�கிளிெயன  
  ெந�ைட!பரI� +களிெகா(ட  
  றதி+க�ைம$ெசா�பலெசா/                யைணேவாேன  
 வ
தி+�மிைச+க�பழ��  
  னி+��ய
மி+��றிடெவா
ம  
  கதி�கன3ெவ�ெபாெத9தக                 ாிவ
ேவாேன  
 ம�)தன�� தள�ெம  
  ன+��கனவி�"+க�ைணம  
  ைலதைதெயன$ெச!பியசிவ                ��நாதா  
 வ�திறெமா�ைற!ப@வெத  
  னத+கதவத
+ெகதிாிக3  
  வ�"�றமத+க�)ன�ண
                   வாியாேன  
 வ�)!ெபா�ளி$சிதளவி3பி  
  ைழ$ெசா�க�ப)�திாி4ம 
  ��ப�டமனத
+�=�வள
                ெகா)ேயாேன  
 வதி!"ைக4$சி$�டரத  
  னி��!ெபன0� திக9�வ  
  ழ+ெகாத��ெப�றி�டவ
வ)                வ�மாவா&  
 ைவ!"தியளி�தவைசவ  
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  ள
�$ெசயசிதி�ெகா9விம  
  ய+க�றகதி+��"கவி@                      மிறவாேன. (26)  

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

தனனதனத�ததத தனனதனத�ததத  
தனனதனத�ததத – த&யனா.  

 
    இைறயள0ம�பி3சித�ைடயெவ5�வ��ந�ெபா   
  ெடனத)ைமெய� ைரத             க�வனா  
 ாினிய0ண0�பச!"மகளி
�க��கச!ப  
  விய/ைசநட�ெதாித                  ெச3வனா  
 ாி)ந@ந@��ெசா�ெசா30ண
�த3வ(ட�+ெகா  
  ாிகெலனவிள��ெப�றி                 ந3கலா  
 ெரறிகட3கைட�ெத@தவ�தAகாி�ப��ற  
  விைமயவ
க=��தித                 வ�ளலா  
 ாிகபரமிர(@�வி�@ந@நிைலயினி�றபதி  
  ெயதி5�ய
ெவ� ண
த             வ3லனா  
 ெரவெரவ
கெள�கிய� பணிக=�வ�தவ
+�  
  விைச4மவண�சிற+��              ெவ�ளனா  
 ாிவனிவளிெத�றர� சமய�9��தாி�  
  ெமைவயி5மிண�கல�ற             ெபா3லனா  
 ெரளித���ண�பைட��த7ந@0�கணி+�  
  மி�தி4ம �பததி              ெலா3வதா
. ((((1/81/81/81/8) ) ) )  
 
 இனி4லகறி��ைர+�மதிசயமன�தந�  
  மிய3பினரறி�திட$ெசா3               ெசா3லேனா  
 விரைல�யெல� ப�ப3"லவ
ெசா3கள�க��ற  
  ெவழி�மதிைய4(@க+�             ெம3ெகாேலா  
 விடபமிைசய�தரதி7ைமயவ=ட�றவத  
  ெரதி
வர�வழ�கநி��                ந3லேனா  
 ெவழி/வ���ற�� �வழிப@நல�ெபா த  
  விமயமைலய� ெப�ற             ைதயேலா  
 ெவ9"வி4�(@க+கியளவி7யி��"ர+�  
  மிைசெப ெந@�சட�             ைமயேனா  
 வி�"ைழயிைய�ெதா
ெவ�பி3வ�கைதவைர�தைம+�  
  ெம ெழா@விள��ெமா!பி3                ைகயேனா  
 விைலயைசத��தி�+ைகயயிெலா@சிக()4�ெற  
  னிதயந@0��தி+�              ெம&யேனா  
 விளமக
தமி�ைசமி+கப�வைத4ட�ெச&��ட  
  ாின�நமெத� நித�           வி�வேதா , ((((¼) ) ) )  



124 

 

 
        அஅஅஅைறத�மத�க=+�=யி
வைதெய7�பிைற$சி  
  யயி3ைகயிலமி�சிநி�க              ந�ளிேன  
 னIவள0ெந�சிர+கமில
ெகா)யவ�சகத  
  ரைனவ
கைள4�ெப�+க              ெவ�ளிேன  
 ன�மைறவிள�"ப�ப3கட0ளாி5�சிற+�  
  ம வைர4ெந�சகதி              7�ளிேன  
 னறிவ�மய�க7�றகனவினி3விைள�தசிதி  
  யAபவநிைன��மி+�           ��ளிேன  
 னசடைரமன�கல+��றவெரனந�பிநித  
  மவ
த�மி@�ைப�&�              ைநகிேற  
 னசலெமனநி� சிதசலனமற/�றி��   
  மவலமதிெகா(@பதி           ெச&கிேற 
 
 னகளவிநய�ெசா/தசமரச�ண�ெபா +�  
  ம�ல
மன��ெகாதி+க             ைவகிேற  
 னடம�0ச()க��ெமதி
ெமாழிவிள�ப3வி�@  
  வசெமா@ெநா��ெமத            ெகா&கிேற�, ((((3/83/83/83/8))))  
 
 அ�விெத5�வ�"ப�டசமய�9��தவி+க  
  வம
நனி"ாி��மெவ�றி              ெய&�ேவ  
 னழ/5டன�பி/�டப5வ3பல0�கிைட!ப  
  வகிலெமாழி4�"க#$சி               ெகா�=ேவ  
 னட�ம/நம�றன+ெகாெரமெனனவி��தசித  
  ரம
பதிெதா �ெசல��               ெமா3கிேட  
 ன�ணகிாியி�கI�றகிளிெயனவ/��ைரத  
  வயிலவன��பததி               ெலா37ேவ  
 னகடவிகட�ப)தமகளி
பினட��ெசா�@  
  மதரம�ர��)�                ெவ�கிடா  
 தலைகநிக
ெச�ெபானி$ைசம/யரசெக�தி��@  
  மதலவைர4��ைள�            ெஞா��றா  
 தைல4ைடமட�ைத�+க�ற�ைறமற��வ+�  
  மரச
கெளா@�சிாி�           ைவகிடா  
 தவமதிெதாைல��ல!பி3ெவ�மதியைம���த  
  வ��வ/4 �ப)+�               ெவள0வா&, ((((¾) ) ) )  
 
 நிைற4�ண
வி�றிய�ப
மைனெதா Aைழ�திர+�  
  நிதிமய3ெகாெண�சக�          ��ளவா  
 நிகம�தெல� ெச!"மளவி3கைல4�தவி+க  
  நிசெமா@கல��நி��                ைமயேன  
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 நிணமிகவ��திட!ப3வைத"ாி�I�க�+�  
  நிைரயெமன0�ெகாதி+��            ெவ&யேன  
 நிைரப@கண�க(�� �வழிபடலறி��நித  
  நிைனத�பய�ெகா@+�              ெமா&யேன  
 நிகிலெசய��கமி+க"லைம�)க(@வ+�  
  நி"ண
பல���தி+�            ம37ளா&  
 ெந ெநெறனவ(ட�� ந@ந@ந@�கிெய&+க  
  ெந)தற3ெபாழி�ெதா/த              ெச37ளா&  
 ெநளிெநளிெநளி�தச�ப�9ைம4�வண�ெகா�த  
  னிதெமாழியி5�ெப�த               ெசா37ளா&  
 நிரதிசயர�சிததண�தரச"�ச�த  
  நிமலகதியி�கணித3              "37வா&, ((((5555/8/8/8/8))))  
 
 நிைறயற0ய
�ெதறி+�மணிெகா(ம�ட�தாித  
  நி�ப
பயெமா� ற$ெச&             ெச&ைகயா&  
   நிகர நல�ெச&�தவ�தகிரண�கவி#+�  
  நில0மதிக(@ெவ���             வி37ளா&  
 நில�9ைம4�ெதானிதகட��9ைம4�ெபா�!பி  
  னிைல�9ைம4�பைடத               ைகயேன  
 ெந)நனித��சிவதமிள�ற#ெபா��க
க��  
  நித�ணவி@�பழி!"              ம3�வா&  
 ெநறிபட�ன�பைடதெபா��க�பல0�கணதி  
  னிமிட�னி4�ெசயெதா
            �&யேன  
 நிபமறிெப��தவ��னிவர�சி�ைதக��  
  நிபிடமைறெவா�றைம+��              ைவபவா  
 நிகளநிக
ப�த��ற0யி
ெச&தவமி�சவி�@  
  நியதிகைள4��ண�               வ3லவா  
 நி வ/��தி
�ெதறி+��ெவயி3ெபா�மல�கழ�றி  
  நிழ3ெபா�பத�ெகா@+க              ெவஃ�வா&, ((((¾) ) ) )     
    
  சிசிசிசிைறயிைனயைற�தர� பறைவெய9��ெகா)+ைக  
  திக#தரநட�ெச&ப�ப3            ைசயேன  
 சினவரவின��)+கவகவிநடன�ெசெயா!பி3  
  சிகிமிைசயிவ
�தைண+�              ெமஃகேன  
 சிவசிவெவ5�ெசா3ெச!"மவர)பணி�தபத
  
  திாி")4ற#�தப$ைச            வி3வேன  
 ெசக�9�ம���ெவ�றி4ைடயமன�கம�ட  
  தி�வ)ெகா���றெமாத                 ெம&யேன  
 திைரகட3வற��ெகா�றவ�ண5ந@��ற$ெச&  
  ெசய�றவைள�தெவா�ைற                வி3லேன  
 திைச�9�ம��ற!ப3ெகா@ைம"ாிகி�ற��ட
  
  திறமழியெவ� சி�சி3            ெபா&ெசா3வா&  
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 தி5மைவவழ��ந�பாிகலற�னி��சித
  
  திரளிைடவி@�சிவத             ெத�ளிேய  
 சிரசி/@கி�ற��ெடா)�ெசவிமறி��ப�ெறா
  
  ெசய3"ாி4ம�பாி�ட              மஃ�றா&,  ((((7/87/87/87/8))))  
 
 சித��த3 விள�"@+க(மதியரதன�க(ம�)3  
  ெசறிவிழிக=��ல+��            ெவ&யிேலா&  
 ெச9மணிெயாட�ெபா5�றமைடய
மனெம�றி  
  ��@திமிர�9��பற�               ப3கரா  
 சிகரெமாாிர(ைடெயாத�ைலயிெனா@சி�க��ற  
  திாி"ைரெய5�ெபய
+ெகா�             வ3/ேய  
 
  சிகல ெச3வ�ெபா தகட�மக=�ெவ(ெபானி�ட  
  சிதமக=ெம�றிர�@             த�ைளேய  
 ெச)�9ெதாழி��மி+கமண� மட�ைதெப�ற  
  சி வ�வைன4�ப3ெசா�க�              "3/னா&  
 சிரக� ெச�கரெதாெடா�மதி3கட�தவிைத  
  ெதாி4�னிவ�ப)த                 க3விேய  
 தி�@ப@�வ��ணத
க���வ)0�ெகா�சித  
  சிரம�)ல�ெக@+��    ெவ�ளேம  
 ெசவி@��ெட� தி�@மவைர4�வி��"கத  
  சிறி�ெமாழிவி�றி4�ற              ெத&வேம. (27)  

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

த&யதனனதத� தனத�தானன  
த&யதனனதத� தனத�தானன  
த&யதனனதத� தனத�தானன – த&யானா.  

 
ெதெதெதெத&வதி�வ��ச�பவெத�பாெலன  
 ��ள!ப) நட��ெப�+கேதா&த�  
 ெச3வ!ெபா/விைனெத�றி�$ெச�Kாின3           கி3லாேய  
 
  ெத&திதிாிகிடதி�கணெதா�ேதாெமன  
 ெவ�ைள!ெபா)�9+க��தி+��சீ
திக#  
 தி3ைல!பதியினி�ெச�தமி#+ெகா(ேடாதிய       ெசா3Mேணா  
 
  ெச3/�கய3�தி+��"ன�ெகா(ேடா/@  
 ம3/தட�விள+��பதி+க(பாட3க�  
 ெச&ய$ெசா/ெயன+க�றளி+��சீாித#          ெபா&தாேனா  
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  ெத�ளிதி�0�+ெகா(@ைம!ெப(பாைவெயா
  
 ெவ�ளி+கிாிய@த�றளி+��V@   
 ெச3ல+கணபதி+��சரத�பா
ெசா7             நி3லாேதா  
 
  ெசLவி+கிைணெயாழி+��சிகி+க(Bாிய  
 ெவஃக!பைடெயா@�ற(ட�+க�றீட�� 
 ெச&ைக+�கெனைன+க(@ைர+��பா�ைமக(   ெம&தானா  
 
தி3/�பலபிண+���ண+��ேதா&த�  
 ைமெயாதிரவினி�ச�சாி+��தானவ
  
 ெச3ல�பட0 +��க !ப�ேபா3"க             ெழ&தாேதா  
 
  ெத�ளிெதளி4A�ப�ெசா/+கி�ேறா
"க  
 ெழ3ைல ெதா9�நித��ைற!"(பா@க�  
 ெச3ல!ெபாிதிர+கி�றத�ெக�ேறா
பய           னி3ேலேயா  
 
  ெதL0திர�வைத+��கைற$ெச�Jலெமா
  
 ைகயி��லவிடதி()ற�சி�ேகறிவ
  
 சி37�றவ=�+க�ெகா@த�ேறாதிய          ெதா3லாேதா. ((((1111/8/8/8/8))))  
 
  ெச37+கிட
விைள+கி�றவ
+��ேத
வ�  
  ெம&ைம!பிரணவதி�ெபா�த�ேகா0   
 சி3ல�விைதெயாெத�கல+க�தீ
தர3            ெச&யாேதா  
 
  ெச�=+�ல�வள
+��சிைற+க�காதிய  
 "�ளி�றைசமிகதி� வ+��தீவிைன  
 சி3லா
+��நித��றி+��ேபர��               ெபா3லாேதா  
 
  சிL0$சிெவனவ+க�சிவ+��ேகாபிக�  
 ைவயி�றைல�னி���தி+��பாவல
  
 ெத&ய$ெசா7ெமா/+��கவி+ெக�பாவைக            க�கீேழா  
 
  ெச&ெசா�கவிெதா@��கழ�க�பா/ட  
 /3ப�பல��த�ெபற+க(ேடைனய 
 சி3பதைரவ��ெதாழி�ெகா(டாயி�           ந3லாேறா  
 
  ெசLைவ+க�ைண�� �தவி
த�சாெதனி�  
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 ைமைய+கிாிையெவ�@�ெகாைல!"�Fைசெச& 
 ெச&ய��ழிையெயா+��தைக$ச(டாளைர        ெய�ளாேயா  
 
  சி3/ெதானிதைழ+��ெபாழி���ேற�த  
 ென&த�"விவைர+��கிளைத�பாாின
  
 தி3ப�பலவ�த�கிய� �சா ன              த3ேலேயா  
 
  ெச&4�ெடானிவள!ப�கைள+க(ேடெகாைட  
 ந3க�கிைச4ந�ெபா�றின
+��Fவள
  
 ெச&ய���றவ�ற�"வி!ெப(டா#0ற            லஃகாேதா  
 
  ெத�ள�றவிெடா
���ெகா@+��சீலமி3  
 க3ல�கயவ
ைக!ெபா�பறித�ேபவிைள  
 ெச&ெயா!பவ
மி)!"(ெக@+�+ேகா�வர         0�ளாேயா.    ((((¼¼¼¼))))  
 
ைசைசைசைசவதைலைமப� �சில
+ெக�Fெடா�  
  ெகாLைவ+கனியித#!ெப(ெகா@+��பாட3ெச&  
 த
மதிைன �த�ெகா(@ைர+��சீ
க�ெச&          ��ளாேய  
  ைசயதிைறதவத� தித�சானன  
 ைவய�கிட�வசித(ட�� �ேபணிய  
 த�ைள+�ாிைமைவ+��தவ
+கி�பாவன             ெப&தாேய  
  ச3/+�ண�ைட+�(டைர+ெகா�ேற"வி  
 4&ய$ெச4நிமித�பிற+��கா
�கி3  
 ைசய�க�திநி�கி�றவ
+��தீவிைன              ெகா&தாேய  
  ச
வதிர�ந��கதி
$ெச�ேகெழாளி  
 ைமய�ண��+ெகா(�@த�ேகா
சி   
 ைதய��மAம����றி+��ேபற��            ெச&தாேய  
  ச3ல+கயிெறா)+��பிைற+ெகா�பாதிய  
 ெகா�ளதியி�வண+க�ெபா +கி�றார�  
 ைசயதைன4ம�)�"ற+க(டா@த3           ைகயாேய  
  த3/!பைடதாி+��கர$ெச�ேசய�  
 ெள&த!பரதவி+��தி�ெதா(டார�  
 ச�ைள+க/ெயாழி+���ண!ெபா�காழி4            ற#வாேய  
  ச�ளி�@��ம+க��ல��தா#0   
 ெபா&ைம$சமய�� �தன+ெக�ேறாதிய  
 ெதளைவ+கைதக=+��ெபா�த�ேபாலநி             க#வாேய  
  ைசைக+கைடவிழி!ெப(கைள!ெபா�Fமியி3  
 ைவகி!"ண
வத�ெக� "�றி�ேறவள
  
 சL0திர�க���@(பவ
+��சீ
தர          ெவா3காேய, ((((3/83/83/83/8))))  
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  த�ளி+கதவைட+கி�றவ
+��பாட3ெச&  
 ெநா&ைம!"லவ
ெமா&+��சைப+��ேபா4ய
  
 த&யெதானிவிைள+��பததி�சார��           வி�ளாேத  
  ச�ள�க)தட��தவ!ப(Vனெம�  
 ைமய�கடன@$ெச� ைழ+��தீவிைன  
 ைதெவ�க�ம7!"�சழ+��ேதா&த/          ைனயாேத  
  ைதயி�கதிப���க(@ைர+��ேகா�சில  
 ெவ&��றிடெவ�!"�க@!"�தீயவ
  
 ச�=+கிைரெகா@+��தவி!"�J#தர              ெவ&யாேத  
  தLவி!பலாிட��ெபா��ெகா(Tரமி  
 ெவ�ள�ற மரவ
+��ப��(ேடசி   
 த3லதிைனநிக
+��களி!ெபா�றாநனி          ��ளாேத  
  த3ைல!பைடந@$ெச�கைழதி(ேடா=ட  
 ன37+கிரமத+��சர+��ேறறிய  
 சLவி+கிரகசித�ெறா@ைத�சாயக          ெம&யாேத  
  ைதலெதா@மண+��ெபா)$சி�ேத
மல
  
 ம3கி!"விபைட+��திறெத(ேடா�விதி  
 ைதய�சிலவைம+��"ைழ!"�ேறா7ட           ன3காேத  
  ைசல�ற9�ெவ�@��ைண+ெகா�ேபறதி3  
 ெவ3ெப�" �வ�ெடா()ற�ற(ேடாெடதி
  
 ைசக�ெபா�ெமா�த�ெச7��Kத
க�              ெகா3லாேத  
  ைதத�ைணெபா����றி+ெகா(ேடா
ெபா�  
 ெவ3ைல+கிைடநிைல��ெகாைல+க�சீ@   
 ைசந!பைக4�வி�)�"ற+க(டாெயா�          ைகதாரா&, ((((½) ) ) )  
 
ெமெமெமெம&வ
தைனெசய�ெக� ைழ+��சீாிய
  
         ெதா&யி�கைழையெயா+��"ய!ெப(ேச
�க�    
         ெவஃ��றி)5ெமாத�கத�ெகா�றா க�           ெச&ேதேவ  
  ெவ3லதி5மினி+��கவி$ெச�ேத�மைழ  
          ெப&தி�@லகளி+��"க#+க�பாமவ
  
          வி�ளத�ெசா��� �பாி+��தா(மல
           ெகா�ேகாேவ  
  ெவL0�)னமன�(டாி+க�ேசா
வ�  
          க�ளத�வ
��ற�ெகடதி(ேடா(மிைச  
          வி3வ$சிரெம@+��பல
+க(டா�ய                ெரா&யாரா  
  ெம&யி�சி7சி7!ெபா�றிட$சேதாடெமா  
           @�ளிெதா9திர+கி�றவ
+க(டா/க#  
           ெவ&ய
+ெகமெனன$ெச�ெறா +��தீர
த          ��வா#ேவ  
  ெவ�ளி+கிாியி5$ச�தனி�க�காநதி  
          ��ள!பிைறவிள+க�ெசா/+��சீ
த�  
          வி3வ$சைடநி�த�க�தி�பாலம
             ெத&Mகா  
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  ெவ&�� யி
கைள+ ெகா� வ+��காலெனா
  
         பி�ைள+ெகதி� +��கணத�ேகவிழ  
         ெவ3லத�பதத�"ய
��ேப
கைள             ெவௗேவகா 
  வி3ைல!ெபா�Aத�ெகா�பி5+க�றாடவ  
        ன3க!ப@பழெதா�றிைனதி�ேறயவ�    
        ெவ�கி+ைகையெநாி+��கணெதா�ேறாட�            =3லாசா  
  வி
வி
ெதானிபிற+��ப)+க�பாயிர  
         ெம&தி�டைவவி@+��சிைல+ெகா�பா�ம/  
         ெவ�ளதைலயி�ெமா��கரத�V@ற          ந3ேகவா  ((((5/85/85/85/8))))  
 
  ெவ�ைள+கடன@!ப(கிட+��பா&மிைச  
         ைதய� ைணபி)+��பதத(காெரன  
         ெம3ல�யிெலா�த�றி��)�B
ைமைய         ந�ளா
வா  
  மி
�தளி
ப3"�ப�கைளத�றாளினி  
          ெலா3ல$ெசாாி4ந�ப�க/+��ேபரைல  
          ெம3/தைலயினி�க(@ய+க(டா&ெப�              ம3வாகா  
  வி3ல�க�திெய&+��ப)+ெக�பாெலா�  
          ெபா&ெசா�றிதெழ9��ெகா@த�தாதிந  
          வி3ைக+கிட�வ����ண+��ேறயைள            க�ேவாேன  
  வி3ைல!பைடயிைன+ெகா(ட�+க�கா
பட  
          ெவ3/�"ாிதைல$ச�தத��Bறிெயா
  
          ெவ�ளி�ெசயநிைன+கி�றவ
+க�சாைமப              க
வாேன  
  வி&ைய!"ண
மலத�றன+க�ேறாதிய  
          ெசா3ைல!ெபாதிையெவ�பி�றவ$சி�தானத  
          மி#ெச!பிய�னி+��ெதாி+��ேதசிக                                    5�ேளாவா&  
  வி�ள+கம#கட!ப�ெதாைட+க�தாவல
  
          ைகைத$�ாிைகப� �கரத�றாழவ  
          வி
ெசா�"ைனமி@+��சம
��ேதா&த�             ெசLேவேள  
  வி3லெதா�தி�� �"ர+கி�றா&ெப�  
          ம3ல�"வனி�� �சிகி$ெச�ேசவக  
          ெவ�ள+�ற�கைள+ெகா()க�றி(J
கிைள           ெகா3ேவாேன  
  ெவ�ளி+��/க�ப�ெசால+ெகா(ேடா
பல
  
         ைநய!ெபா�தழி+���ணெத�தா&ெபாயி3       
         ெவ�ள�ெகளிய�� �கதி
$ெச�ேசாதிெகா�          ைகேவலா,      ((((¾¾¾¾))))  
 
ைமைமைமைமவதிர�வ���தக!ப�ேப
சில
  
         ெசா3/� ய
ெப�த�சிைல+க(ேபா3வள
  
         வ3/+ெகா)மன+க�ச��ெற�சாெத9                               ெமா�வாரா  
  ைவய+ெகா)மல
த(ெபா��)�பாைவய
  
           ெவ�ைள$சசியட���சரத�பா
பி)  
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           வ�ளி+�யி��த�ெப(கைள+ெகா(டா)ய         ச3லாபா  
  வ3ெலா!ெபனவிைச+��தனதி�பா3சிறி  
           ��ளி�ெகா=மவ
+கி�திர
+��ேதட��  
          வ�=�றிடவளி+���ணர+ெகா�ேபம/               க�ளாேற  
 வ�வ�ெடானி�ைர+கி�றவ�றி�றி4ண  
         வ�ளி+க=மர+���)�(பா
கைள  
        ைவ�தைலயயி�ெகா(@��ேதாளணி             ெகா�வாேள  
 ைம�&தி@"ன�ற(கட�ைப�தாைனெகா�  
         ெசLவி!"விவிள+க�ெசய�ெக�ேறயதி  
         வ3ைல!ெபா9தினி�ச�சாி+��Jாிய
                                 "3ேசாதீ  
 
  வ�ைள+ெகா)4�ெவ���ெசவி!ெப(ேகாகில  
         ந3க�றைலமக�ற�திட�ெக�ேறெதாழ  
         ம3ல�றைர�க+��தலத�ேபாெடளி              ெச3ேவாேன  
  வ
மத�வ
�!ப�கச+��ேதா=   
       ெக
வதAம5+க�ெற9��ேச
ெசா7�       
       ைவெக!ெபா�=ம� �கவி!ப(பியாைவ4�          வி�ேவாேன  
  வ�ள+கமல"�ப� "ளி+ெகா�பாாிைல  
        ெயாLவதிக#பவ� �களி!"(டாகிட  
        ைவக�ெபா9தினித�கிழ+கி�பாெல9�            ெவ&ேயாேன, ((((7777/8/8/8/8))))  
  ைமய$சமரச!ப(பளி+��தாரக  
       ைமதி!ப)ெசா/$சி�ைதயி�ெகா(ேடா
�ல�  
       ெவௗவ��ர�விைள+��களி�றி�ேபாதம            ைமேவாேன  
  வ�ள�பிரபல
+���)+��B#வி@  
         ெநா&ைம+�)க=+��பைன�(டாதிய  
         ைவக��ம�ரசெச�கவித(ேட�விட             ைவதாகா  
  ைவதி�டவெனா�த�றன+க�ேகயவ  
          ைனய�ெகதி
பண!ெபா�ெகா@+��சீ
ெசா3வ(  
          ைமய�றி@ெமன+�+�றி!ெபா�ேறாதிய            ெசLவாயா  
  ைமம�ெபா9ைதெயா+���ற!ெப(காத/  
         ைன0�றவ5+��ப)+க�ேககிய  
         வ�ைக�ைணயைண+��சிற!"�காIெமா
           ைகமாேவ  
  ைவைவ$�த5ம� �ெக@+��ேதவ
க�  
         ப3ப�பல�ந�ப(பிைச+�ேதவ�  
         ம3ெக!பதியினி�ற��யி
+��தாையநி              க
ேவாேன  
  ம3/�)கல +��தைல$ெச�ேகா/ன
  
         ெந&யி�பிச �&!"�கசத�பா7ைட  
          ம3ைல!ப/�சி+கி�றவ
+ெகா�றாகிமி             ளி
வாேன  
  வ�ைள+கள��� �களி+��சீ
ெபா/  
         ெந3ைல!பதியினி�ெச�தி/�ெச�பாறதி3  
          ைவைய+கைரயினி���றினதி�பா5வ3             ப3வாறா  
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  ைமைம+�)ைலெவ!ப�கட+��சீல
க  
         ழ3ப�@தி
ெபா)+க�பளிைத�ேதெய5  
         ைமய�பிணிெயாழி+��தி�+க(ேகா)ெகா�         வ3ேலாேன. (28)  

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

த&யத�னதாததா�த ததத�ததானதன  
த&யத�னதாததா�த ததத�ததானதன  
த&யத�னதாததா�த ததத�ததானதன – தனதானா.  

 
வவவவ3ைலய�னவா+க�வா&�த@தெகா�ைகமாத
பக
  
ெசா3ைல4(ைமயா+ெகா(மா�தைர+கல��பாாி�மிைச  
ைவ�ெம�ைனேவ�ைகேவ�த5+கிைய�தசா�ெவ5         மவனாேரா  
 
வ�ளிமி�ெனா
பா��லா�தி�!பிற�கேவபலப3  
"�ளிம�ைஞேம�ெகாடா(@திதவ� தா9ெம5(    
ம3�மி�னறீ
+�மா("ைர+ைகயி�றிேவடமி�                 ெவனலாேரா  
 
ைவயெம(ணிறா#$சிேதா&�தர�றெவ� தீைமநனி  
ெச&4மவ�ைமநீ�@�ேவ�தைரத)��கா�ணிய  
வ�ளெல�ெனா
கீ
திதா�கிட�ணி��பா@நைச           தரலாேரா  
 
வ
மம�5K
தM�பைரெதாட
��ேபாயவ
க�  
ெச&ைகந�ைமயா$ெசா3பா#�ெசா3க�றைல�தபாவலைர  
ைவ&4�வ(ைமேய� மீ(@த�டழி��வா)யழ                விடலாேரா  
 
வ�வெள�5நா&!ெபாலா��மி+கைட�தசாரணைர    
ெவ3வெத(ணியா�றேலா�ெகா�தன� M�மித#  
 ைவையெய�5மா�றினீ�திட$ெச&���லா0"க                ழினனாேரா  
 
ைமயி� வ�னேம&தB�த3ப�றிய�றிராசசைப  
4�ெளா
ெப(ைண>
�ேநா�ப)+கணி�தேதா
கைலக  
வ
தெல(ணி;�றி�ேம�படத���ணாலம�                 வியதாேரா  
 
ைமய3 ெவ�ைமமா� சா�தசிதித��ஞான�   
ெமௗைவெசா� பா�)�வா�ைச��றிய� M@த0�  
 வ3லெவ�னவா#திேந
�தபதாி�பமாரவ��                பவனாேரா  
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 வ�ளெம�னவா&த F(டன�ம�ைகமா
கடம  
  ைதெயன�ைமகா�சிேவ()நி��ம�பராவைலய  
   வ
கெள(ணேம�ெகாT�தளி+�ந("நீ@மதி                          சயனாேரா. ((((1/81/81/81/8)))) 
 
  வ�ளி��5F�ைகேபா�ெற9$சிெகா()டாத�ைல  
   க�ெகா�க�னிேவ��ஞா� க�கிைச�தேக�வெனன  
   வ3ைலந(ணிேய��ேநா�பின
+கி@�ைகேதா&மகந3          கிடலாேரா 
 
  ைவதிக�விடா
+�ஞா�க
ைவததி(ைகயாலளவி3  
  ெவ&ய
த�ைமமா&தபா�கின
+�ெம� ேமாவாிய    
  வ�ெச&த�ைனேபா�ப�மா(பளி�நி� காவ3 "ாி  கிறதாேரா  
 
  ைவபவ�வரா+�ழா�க�பதெர� Bறி)5  
  ைமயமி�ைமயா+ைகேச
�த)ெதா9�பேதெச&பவ
  
   வ3/ய�னபா#ததீ�கைன��வி(@ேபாகநிைன  �தலாேரா  
 
  ம3ைலத�னிேல�றP("சி�வ��தாரகம   
  ��ளி��ைனநா�ெகாடா(@வி�டவ�கமான�A   
  வ3ைகம�56
தரா�சில
+�ெள� நாடகமி     @வதாேரா  
   
ம3ல�ம(�னா$ெசா3பா�சவி�ற#�தFதவைக  
ெச&�ந�ைமநா�)யா(டசிதென� நா)ய��  
வ3லப�வி�வா
+�ேவ(@ப�ப3ப(டமீ4ெமணி3   கரனாேரா  
 
ைவரம�னனா�)�மா�கெளாதிய��பாைவய
க�   
�&ய��னியா�ைடேவம"ைலதன�கேளா)ைசவி�  
ைம�ன�விரா&+ெகா@��வ+��வ�ப
;7�விைழ  �நனாேரா  
 
 ைவக���ன
K+கநீ�கிய$சமி�றிநீ
�9கி  
 ெவ&யவ��னீ
+ைகேய��ெப�றிவிடேவத�ட�  
 ம3ல
த�ைமதீ
!பதா�ப3ப�ப3வி�ைச ;7நவி� �தலாேரா  
 
வ�=ர�ெவஃேக+கமா
�த��ட
த�களா�ைகயிைட  
ையய
��னேலா
+ெகலா�தி@+கமி��பாவெம5    
ைமைம4�ன3கா�)நா(ெகா�ெப�"மி�றிேயநிைற4�  மிைறயாேரா, ((((¼) ) ) )  
 
கககக3ைலம(ைணேநா+கியா�றபதிெகா(@ேபIந�  
�&4�வ(ணமா�ெகாடா�கவி
$சித��ேளப��   
க�ளமி�ெம&ேமா�சேவ�தைனதவி
��ேவெறா�வ        5ளேனேயா  
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க3விெபா�னிQ+கேமா�கி�தியி�பமானதைன    
ெய�="�ைமேயா
+கடா�கவி#தத�திமீ�ெபா� 
க
வம�5மா+�லா�தரதி3ெவ�றேப தவ             விைசயாேயா  
 
ைகைதம�5F+ெகாU(ெபாரதிர(டேதா(மதன  
ென&யம�ம
ேகா�ேள�கி�தணி�தமாத
�ைல    
க�ளந(Iதீ+�ணா�தக
ெதாட
��வா9மகி#        வ�ளாேயா 
 
ைகைகெசா�னவா
ைததீ�ெகனெதாி��மா�தவி
  
வி3ெகா(ம�ன
ேபா� ேதா�றைலசெசறி�தகானி3வி@    
 ைகைம��னினா��ேநா�திற+க0�ெச&பாசவி��        கைளயாேயா  
 
க3ல3ெவ�ைம6
+க
B(ெடதி
�வ��ேபெசா/4  
ைமயெல�5நீதமா#�தவ�ப
 வ�"நா��ைனெகா�  
க�ளிய�னமா+க�பா�கிர+க0�ெச&பா#மி)4�         ெமா�வாேயா  
 
ைகயெவ(ைமமா+ெகா�வா�றலைத ந�பிேவ�விபல  
ெச&�தி�ெனாணா!பQ�றின�ணி�தேப�ம�    
க
மெம�ன?�ெசாேலா
��யி
+கிர��மா ெசய     7தவாேயா  
 
க�ைள4(ணலா�படா�தவி
��(டநீச
ெபா�  
ண3கி5�ெவறா!ெபா&வா�ைசயி�"ண
��ேபாகவி@  
க3/மி�னனா
+�ேம��ம�ப��சதாவிகழ3             கழியாேதா  
 
ெகளைவெய(ணிலா�றிேன
�திடதய��மானிட
க  
ண3லவி(ணி�வா#+ைகயா��ர+கண�கேளா@மகி#  
ைகெச&மி�ன3ேபா��லா�பைடதிற�ெகா�Mர
"க#   நிலவாேதா,  ((((⅜⅜⅜⅜) ) ) )  
 
ைகரவ�வி�சீ
+ைககா(டக$சிற�தபாாிெயா@  
ெவ�ைளவ�னமா�)Q
�ெதன+��வ��ேபசிய�  
ைகைலம�னலா�பினா�ெகா�த���லா0�வ/   4ைடயாேரா  
 
ைகதவ��னா�றலா�கிழி!பண�ெகா&ேதா
பனவ�  
ெம&ைமக�னிநா�@மா�த
��றறி��ேபசவ��  
க�வென�5மா�ைகதா�ெக9தைம�தேவாைல�றி  ெபற3Mேணா  
 
ெகௗவிய�விடா
+ெகாரா�பெலா���ெச&Fைசெகா@   
ெவள0க�மேம�றமா�ெசய�ெச4�கேணசெனா�  
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க3ெல5(ைமவா
ைதயா��ைர�ம�சிேய� த�  �ைறதாேனா  
 
ைகய
��5பா+கியா�தக+�ண�ெகா�வா
கள� 
ெச&யவ(ண�ேவ�டேசநத�ெவ�பின�கேடா ள� 
ைககட�மிேல�ஞா� ைரதி@�பலவா மவ     ெமனலாேமா  
 
க
கெர�னராதிேனா&�தெச!பி��ைப6/ைகயி3  
ெவ�ளிெபா�னதா+கேவ�ெற�!"ட��வா7ைலக�   
க3வம�மிநீ
$�ணா�"��ெசா3ப(டேந@ந�    மிகழாேத  
 
க�ளி4(ணP�@பா#�தனதைம�தவாலAக
  
ைமையய�ன6
திேபா�ெறதி
தவ(ட
ேவ
க)�  
க37த�ைமவா&+கேவ()நித��ெச&மாதவம   �ைலயாேத  
 
ெகளாிகி(ண6� மீ
�கடதன�ெச&பா3ெகா@ப3  
ைசந
த�ைமமா&தேவ�த7+�ம(ட
தா��ெவ��  
ெகளசிக�னனா
+�மா�"க#$சிெகா(@M@ம�    வி@மாேற                                                                                                  
 
ைகதவ�வழா
+�மீ(ெடறி�வ��ேபாமிரவி 
ைமயெம(Iநா�டேமா
�ெதன+����லாவியி��  
ெகள0"�ைமமா�றியா(@�தவி�ைச6லமைத    ெமாழிவாேய, ((((½))))  
 
அஅஅஅ3ைல��ென�மா�றமா
�தி�+�ம�த;3க=ண
    
ெபா&4மவ(ணமா
ததீ�ெசா7�றில��பாடெலதி  
ரஃ�கி(ணவா
ைதேவ�ெபன$ெசா3வ(ட
தா�மறி  வாியாேன  
 
ையயமி�மேகாதியா�ச�திர�க�ேகா)ெயா@  
ைமனம�னநா�றமா&��மி+கக�தேமயெகா)  
யLவ(வி(Iளா
+� ேம�படத���மார5ைர  "ைனேதேவ  
 
ய3�க�ம;��மா("ைரதி��தேதா
பனவ  
ென&� தி(ணமா�றியா(டவ�"ண
�தமாைத4�ெவ   
ைலயன�னேப
+ெகலா�சட+� �"மா நிைல    த�ேகாேவ  
 
ெயௗைவபி�வலா
+ெகலா�கைட!பிற�தநாவலவ�  
ெவ�ளம�ன;��ழா�தைல+கணி�தFெணன� 
னLவி�வ(ைமகா�)மா(�ற�பக
�தநாெளாெரா/  யி@வாேன  
 
ையயெம�னேவா�ைடேய���த
த�க�ேவடெமா@  
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ைகயின�னநீ�@மா�க�சித��ெகாளாமகி9 
ைம�க�விரா�@ேவ�ெதன �ணி��நா@ம)    யவ
பாகா  
 
வ3லம(ணி�ேம�ெச&ேவ�த�+�ம�"மாாிெப&�  
ைறைமப�5மா�சிேதா&��வ!" ��ேராண�மைன  
ய3�3க(Iறீசசிரா�கக�கிெய�ெறா
ேச4தவ   �னியானா  
 
ெயௗவிய�விரா&!ெபாயா�தவதினி�றதானவ�  
��ளம�56+கமா
�திட$ெச4�சதாசிவந  
ைமதிகமவிழா+ெகா�சாமபசித
தமபிராெனனி7(   மகி#ேவாேன  
 
ய�ள���ைமநீ
+�(மா&�தவ�ற)�தமாயெனா�    
கி�ைளய�னளா&+ைகேய��ச�@வ�ெகாணாளிலட 
ைலயென�56
திேதா�றிட!"ண
�தேதா�வாிைச   4ைடயாேன, ((((5555/8/8/8/8))))  
 
ஐைம4�வி3வா&!"மா
�தச+கர�ெகாேடா
பக/  
ெல3லவ�ைமேபா
தியா�கி��ட0�ெச&ேதயமர    
ைரமக�ெம&தீ+க(M#�திற+ைகயி�றிவாழ3ெச4    ெந@மாேல  
 
ய3ெகாெள(ணிQ
+கணா�ெறா@தணி�தபாட3ெகா@    
வி3/ெயா�னலார+ெகா3வா�களதிவ
�தேத
கடவி  
ய3"��5சா�ைடதா�கிநி��ம�ெகாராைசெமாழி   பக
ேவாேன  
 
ையய
வி(ணி�ேம�ெச3F�"ளி+கெண� �வா9ெமா�  
ெம&யென�ைனேவ�ெடா
ஞா�ெறன+��வ��நீறதைன  
ய�ளிந�ைமசா�றி>�தத�கிைய�தவா ெசய   லறிேவாேன  
 
ய3/ம�5F+க(வா#�த"திர�றனா�மைறக�  
ெசா37�(ைமமா
+கமா�சட�ெமா� ேமலவைர 
ையையெய�5ேம$சி�6(ட��ட
த��Rரமற   �னிேவாேன  
 
ய�=ெவ(ைமF�நீ(ட தல�க�ேபா7ெமழி�   
ம3�த�னேகா�ைடயா�ெகா)ெதறி��தானவர 
ய
த�ம�ன6!பனா�கய�ற)�தவாைன�க   �த3ேவாேன  
 
ய3லெம�ன3சா!பிேட�"ளி+�ெம�ெறனாவ/�  
வி�ளல�னவா
ைததா�ெதா@திய�"வா�ெமழி  
ல3/ய�ைவேக�றமா
�தசித5�பராவவ��   கணநாதா  
 



137 

 

வ�ைள��5மா�)ேல�றபித�ம(ெச&ேத
�றிய  
ெம3ல0�5கீ
திF(டைதெதாி��Bறிமிக  
வLவி4(ணேவ�றதீ��ைவ!ப3ப(டமீ�நைர   விைழேவாேன  
 
ய�=��ன
கா�ைற>�றிட$சக�களானவித  
ந�=த�ைமேயா
+�Y�றிடத��தபாத4க  
ைவவண�ெவ�ேக�றமா�சிவ!பச�திேதா மினி  தம
வாேன, ((((¾) ) ) )  
 
எஎஎஎ3ைலயி�ைமகா�)யா�சிற!பென�ற6டமதி   
ெக3/ெயா(ைமயா+கியா(டைல!"ெளா� ேகதன�  
ெமஃக��வி(வா&$ெச3ேவ(ட!"=�பராவவி@  ��நாதா  
 
வி3ைலெய�5மா�றமீ(@ைர+கெவா��சீ
ெகா(�த3  
வ�ளல�னமா�சிேதா&�திட!ெப �ெகளமார
கைள  
ெய�ள3ெசா�னவா&+�ழா�"9$ெசாாி��நாற3ெச4�    ��ேகாேன  
 
யி3/�ம�னினா
+��வா�பதைத4�ெபறாம/க#  
�&யத�ைமேயா
+��ேவ(ட���றி@��காவமர  
ெர&�மி�ன�மா�றியா(டெவ�பின�கேண
பனி�  "யேவேள  
 
ெய&ையய�னK
த
தா�ெதா@தி@�சி3பாடைல4�   
ைவயந(ணிேயதேவ&�திட�ணி�தவாபறைவ  
ெய&4�வி�மகா
+�மா�ெகா@தெப(ெபா?
மகெளா   டைணமா
பா  
 
ெவLவம�5ேம+கமா
�திைற$சிெய�"ேதா7திர   
ெவ�ள�(Iநா+ெகா�வா� திதிர�ததாெலா
��  
ெவ3/�ைமதீ
�வா�சசி+கிண�கேவா
�ைழைய   ெயறிவாேள  
 
யி&ையய�னகா�சிேதா�றிட+�னி��தாைனெபாதி    
ெசLவிமி�னனா
+�ேம�றவ
!"ண
��ேபாகமத    
யி3ைகெகா(மினா
+�மாமெபா�+�ண�ெகாளாட3பயி3   ெபாியாேள  
 
யி3/க(�னா&த�வா�ைசச� மி�றிேயகி)5 
ைமயெல(ணேம�ெகா�பா�கினி�ப@� ெபாலாவிைனைய 
யி37�வ(ைமகா�@B
�கைட+கெணா� 6வைகய    வ)வானா  
 
யிLவிெவ�னேநா+�மியா(@ைட!ப3ப(டமா4�வள  
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ைரையக�னி6
திவா�க !பிெவ(ெபா�ேமனியின 
ளி3லன(Iமியா+ைகேபா� �+ெகா=��பாவிெயனி3   ெவ�ளாேள, (7(7(7(7/8/8/8/8)))) 
 
எ3ைலந(Iசீ
+�ழா�களி!பைட��லாவெவதி 
ர3ைலந(Iதீ+�ழா�தவி!பைட��ேபா&மைறய  
ெவLெவவ�னமா$ெசா3F��ண
+�ல�ப3ேகா)நக  வ�ேசாதி  
 
ெயஃகமி�5சீ
+ைகநீ(டவ$�த�றனா�கைல  
 ைவ�க(ண�ேவ�டஞா�றிர+கமி�றியாடரவ  
 ெமஃகிம�5ேத
+ெகா�வா��றி!"ம��மா சிறி  தி��ேவாேன  
 
 ெய3ெலா
ெந�5(6+ைகேந
��ம�ற"�கவாெபாி�  
 ெத&வெம(Iநா�டமா
�திட$ெச4��ணாலமக    
 ெவ�ளி�வ(ணமாசெச&தீ��வ+�ம�க
ேகாைன4ந3  கிைசேயாேன  
 
ெய3ைவத�ைனயா+கிவா�றன+கிைய�ததீபெமன 
ெவா�வி@�வியாதியா(டைகதிற�ெகா�வா&ெவளி  
ெம3லவ�ெம&ேத&�மா�திவி�)@�ெசேயாெயன�  =றேவாேன  
 
ெயLவன�வரா!ெப(மா�தளி
$�க�தேமனியிள 
�3ைலய�னK!ப3சா
�ெதறிதெதா(ைடயாைசெகா@  
ெமLவ��வி�கீ
திசா&�திடதய��ேவ5�விைழ   த�ேபேற  
 
யி3/��னினீ
+ெகா�பா(டெமாதெந�ச
ேதறாிய  
ெதா3ைலவ(ைமவா&தேவா�க/�சிற�தேவகபர    
வி3லம(ெணா3ேகாெத�கா
�திட$ெச&கி�றவாற��ெச&  தைகேயாேன  
 
ெயLவெவ(Iவா
+�மா�கிைச+�ம�தராதிபெம&  
ெபா&ெசா���ைன;�ெகலா��ைண$ெச4�பராபரெவ  
யி3ெச&த(ணிலா+க(வா
�திற!பி3ெவ�றி>4ம�   ��வானா  
 
ெயஃெகாட(I�வா�ெகாT
�திட�கிைச�திடாவ)வ   
வ3லம��னா+�லா����வ�ெகா�ேவா
களறி    
வி3ைவக(ணலா&$�கா�தரதைம��மியா0�வல   கிழேவாேன. (29)  

--------------------------------------------- 
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தனனதனதானத�தத�த தனனதனதானத�தத�த  
தனனதனதானத�தத�த – தனனதனதானனா.  

 
கிகிகிகிழவ
ெபா�ளியி5�கனி�த  
       மன�ைடைமேபாலவ�சக�ெச&  
       கிளிெமாழிமினாைர4� "ண
��  பிணிக�பலேத@வா
  
  கிாிைசமணவாளன�ெறா
ெதா(ட�  
       மகவாியவா@�வ�பிக#��  
       கிள
க�ைணேமயசி�ைதவி�ைச  �னிவைர4ேம�ேவா
  
  கி@பி)மலாாிப�ைபெகா�"  
      �ர�தவி3ேபாி4�கற��  
      ெக�வ� ேசைனெவ�றிந�"  மரசைரயவா0ேவா
  
  ெக�ட�வைரேகதன�ெகா�ெகா(ட  
     ெலன0ம�மாமிச�க=(@  
     ெக@மதிகபாதக�ெபா���  நைர4Aவ3பாவேலா
  
  ெகதியைட4மா க(@ெகா(@  
      �ய7�னிேவாாி5�சின�ெச&  
      ெகச�ரகவாகன�ெகா(ெமா&�ப  �ய
ெவன0ணா@ேவா
  
  ெக/த�ப3பாட3ெகா(ெட9��  
      சரபெமனேவ�ழ��ெத�ப
  
      கிளவிநயமாதிந��ண
��  மவ�ாிைமேம/டா
  
  கிறிப@ப3வாசக�பக
��  
      �ைறதவறிமானிட�"��த  
      கிைளயினெரலா�வ��திெவ�பி  ய9த3"ாிபா�ைமேயா
  
  கிைடெகா�சி பாயணி�திய��  
       மயி/றகி�ேம�ைம��ற0�ெச&  
       கிறசமண
;3விய����ப��த/ன
  ெதா?3ெகாளா
, (1/8(1/8(1/8(1/8)))) 
 
  கி�த�ளபாயச�க=(@  
      �திரநிண6ென7�ப���  
      கிலமதிெகடா� ��I�க  ெரா@பழ�தா#ைமேயா
  
  கி�"ண
சகாயெர� ந�பி  
      4ட5ட�விடாதைல�தைல��  
      கி�கிசனராசிய�க�வி(@  மிகம �நீ
ைமேயா
  
  கி�ைபமயமாவிள����ற�  
      மகிைமயறியா�ள�தள
��  
      கிரகபலேமசிற�தெத�   �ணி4நிைலமாறிடா
  
  கி கிெறனேவசிர��ழ�ற  
      லகிாித�தீயப(ட�(@  
      கி@கிெடனPாி�ைம�தர�ச  0லவமனநாIறா
  
  கி�)ெயா@வாணிப�ெதாட
��  
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       ெபா��ெபாி�ேத)ெயா(சத�ைக  
       கி7கிெலனேந�ைம�த
ெப(@  �த/ன
க�சீ
ெச&ேவா
  
  ெக90�ைடநீழெலா� ெகா(ட  
       வரச
பல
மா&த3க(@ெம�க�  
       கிைரயமிெதனாவிள�பிமி(@  மடைமெசறிவாகிேனா
  
  கிIகிெணனேவ�ன�கல�றி  
       4�0ண
தியானமி�றிநி�   
       கிசி7 "ளாவ���ப(ப
  �த/யெபாலா
பேலா
  
  கி=ைவெசறிகானிட�திாி�த  
       மி�கமைனயா
கெள�றறி��  
       கிரணம/பா5தி�க(��"  ெதா9ெத9தSனேமா, ((((¼)))) 
 
பபபபழமைறபலாயிர�பக
�த  
      ெப�ைமெப நாடக�"ாி�த  
       பரமசிவேமெய5�ெசா3வி(@  க��வ�6டேமா  
  பவளநிக
வா&திற�தட
�த  
       0லகினெமலாமயி� மி#�த  
        பசிய�கி3பாதப�கய�க  ணிைனவ�ெபாயா�ேமா  
  பட
சைடநிலா0��றெம�ெறா  
       ராிமிைச4லா0��கந�ைக  
       பக
ெமாழிெபாயா�ெம� ள��  மய
0�வரலா�ேமா  
  பலபய ேதாைசெச�க��"  
       வைட�கிய�ேமாதக�க=(ட  
       பகெடா�கனாவி3வ��த�த  வர�மழிவா�ேமா  
  பரணி7 ேகாகில�சின�த  
       ெபா9த)பராவி4�"ண
�த  
        பாி� விசாகன� ெசா�த  வ)ைமெயன�ேமாசேமா  
  ப�நிணெமநா=�(ட�(ட
  
        �)ெக@தேலவிைழ��ெதா(ட
  
        பதமலாிேலயைண��தி
�த  ெபா)யணிதேலா
திேயா  
  பனிமல
களாயவ�ெபாைர��  
       ெகா=மனனா��க�சம�ெச&  
       பைகெயாழியநா@கி�றெந��  ெமளிெதனவி�வா&ெகாேலா  
  ப)ககனபாதல�க�ெகா(ட  
      நரரமர
நாக
க()ய�"  
      பவி�தவினா7�ெவ�றி��றி  யற�நிைலேப�ேமா, ((((3/83/83/83/8))))  
 
  பறிதைல4ளா
கண�ெசறி�த  
      க9நிைரயிேலறெவ� நி�ற  
      பதிகெந@மாாி��ெசாாி��  சிவிைகயிவ
பாலேனா  
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  பகவசநிதான��சிற�த  
      வ)யவ
மடாலய�க=��  
      பல�றவேனக
ெபா�கவ
��  ெகாைலெச&பரகாலேனா  
 பரைவயினதாழ��ெபா/�த  
       ககனமதனீள��ெதாி��  
       ப9த விநாயக�பத�க  ளணி4ெமா�Fதேமா  
  பளபளபளீெர�மி�"ைர�த  
       கதிரயி3விடாதெச�கர�ெசா3  
       பதி4மிதயாரவி�த��ப  னைனயக0மாரேனா  
  பரமதெமலா�னி��ெவ�   
       தம�மதமா ��"ர��  
       பைரபதசேரா�க� "��த  சமரச�ணாலேனா  
  பவனன�மாதவ�திர(@   
       ர�பதிசகாயென�றவி
��  
       பாிதிபக
;னல�ெதாி�த  ெப�ைமெகா=�Mரேனா  
  பயி7மிவாியாவ��"��த  
       ெவா�வ)வேனாெவ5�ெசா3ெகா(@  
        பவ0திேயைழ4�கட��  னிைடவதி4மாறிேன  
  ப�ம��தேலா�ந�கிைற��  
         பிரணவெசாRபெமா�றிவ��  
         பகலைனயஞானவி�ைசத�ெத  னிைனவி3விைளயா@வா&, ((((½)))) 
 
ததததழலவ5நாணெவ�பி@�ப3  
       கிரண�டனாழிெயா�றிைச�த  
       சகடமிைசேயறிவி(பிற�க  நித��வ�ேசாதிேய  
  தமநியமி�ேவதம�ைகெய(க(  
        விதி�த/ேனாாி��தல
�த  
         சலச�தலாெந��சிெய�ற  "த3வைரெகா�V@ளா&  
  ச�சய��Mர��ெக@�"  
        மிக#த�ெபாறாைம4��ம��  
        தைழமதச6க���ணி��  பரவநிக#பா5ேவ  
  தமியென@நா�வண�கிநி�ேற�  
        மனவிைழெவலாெமாழி��ெநா��  
        தள
வதறியாாி3வ��ெச�   வ�ெபா�வி3Jாியா  
  சைட�)யி�மீதி��ததி�க�  
       வழிதெலனநீறணி�திைச�த  
       தவளவிைடேயறிவ��ெதா(ட
  க���வரமீ�வா& 
  தரணிமதிதீெய5�கெணா� �  
       வதனமலராெறாட�கி���  
       தைனயைனயRபெமா� க�த�  வரவ�(மேய�ரா  
  ரகளசிவேயாக��சிற�த  
       வகளபரஞான��"ைன�த  
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       சரணமலேராாிர(@ெகா(@  ெவளிவள
சதாசிவா      
  சடபரதேனெய5�திற�ெகா�  
       க�ைண4ைடயாைரவ�பெர�ற  
      த)�ரட
ேவ
கைளதவி
�த  ம9வணி"யாசலா, ((((5/85/85/85/8))))  
 
  தமி#ெகா@பரா0ம�தண�ற�  
     ெமாழிதவறிடாமல� வ��  
     தகதகதகாயெம�றில�ெகா
  �ைழெயறி4மாயிேய  
  தடவைரெயலா�வண�கநி�ற  
      விமயமைலமாதவ�ெபா/��  
      தைனய=�வா4�வ��ய
�த  பசியக0மாாிேய  
  சரதெமா�காணி4�தவி
��  
      "வி�9��வா@�வ�"ெகா(@  
      த�வ
நிகாவா
நிண�ெபாதி��  ெமா9�திாிJ/ேய  
  சகல�ணராநல�ெதாி�த  
     ெபாியவ
க�சீாிக#�ெதாி�த  
      தம�ண
ெசநீ
நிைற�தல�"  கரதலகபா/ேய  
  தளவநைகமாத
ெகா�ைகயி�ப  
      �ட5றிகேடா  �ெசறி�த  
      தயி
கவ
த3Bறி5��ளி
��  க�ைணெச4மாதவா  
  தடந@விேலகிட�திைர�த  
        பணி��கிேலறிய� நி�   
        தமரவெரலாமறி�திைற�ச  ெவா�நடனமா)னா&  
  தசவ)0ளாென5�ெசா3வி(@  
        பல
பரவஞாயந��ண
�த  
        தவராிபலாயிர�சட�ெகா�  ெப�ைம4 ேகசவா  
  தைரயிெனா@வானள�தெவ�றி  
         நனிக��வா�ட�கல��  
         த�ம�ய3வாாின�"��த  பரமபதநாயகா, (¾)  
 
அஅஅஅழகியமதாணி��ெசா7�ப3  
       பணிக=மராவின�க=�ெகா  
       டணித�விேனாதெமா�றநி�ற  பவளமைலேபா7ளா  
  யகிலமடமாத��பணி��  
       பர0மைவயாைரய� ெவ(ெபா  
       னசலமிைசேயற0�ெச4�ைக  4ைடயகணநாதேன  
  யலக �விகாத��கைள��  
       நல�9�மீதிெய�றிைற�சி  
       ய �ெசாாிவா�ட�கல��  நிக9 ெசாRபேன  
  யாியக/யாணெமா� ப�த  
       ாி5மகளி
;/ழ��ெவ�"  



143 

 

       மவணி5�றாவிள��த�தி  வதன� மாதிேய  
  ய�ர
�லேவ
கைள�ெச�ெபா  
        னகாி7 வா
வில���வி(ட  
        வயிலணி�காசிக()ெயா�றி  7லைகவலமாகினா  
   யபாித;3க=�ெதாி�த  
       "லவெனனநாமெமா� ெகா(ேட  
       னளவி5மகாதவ�சக�ெச&  �மர��ேதசிகா     
  வ)ைமெகாெளனாெமாழி��ெநா�த  
       ெவன�கனP@வ��ப(ைட  
      ய�ணகிாிநாதென�றிய�ப  ெவா�சிறி�நாணிலா  
  யற3க�திேயா
ெப��க��க  
       /ைடகிணறிநா�ெச&கி�றப(பி  
       னதிசய�வினாவி4�தய�க  வி@கபடேவ@வா,  ((((⅞⅞⅞⅞) ) ) )  
 
  அ�மைறெயாடாகம�க=�ெசா  
      /ட0லகமியாைவ4�ெபாதி�த  
      வ சமயேபத��கட�த  ெபா�நிைலயி�ேமவினா  
  யமண
�தேலா
க=��ணி��  
      தம�ெபா�ளா�ெம�பத�றி  
      யழிதைசெயலாம���கி�ற  பிடக�மவா0வா  
  யவி
சமயேகா)ய�றியி�த  
      0லகி/னிேமெலா
வ�செந�ச  
      னைற4மதசார��ெபா��தி  யதி5� ேமகேன  
  ய�விபலேவா/@��றி�சி  
      �த/யனவாநில�கைள�தி  
      னதிவிதவிழாவி5�கல��  மகி#0 �ணாலயா  
  யவனவளதாகிய�றிநி�ற  
        நிைல4ண�ேமானவி�ைசைம�த  
       ரறிவினறிவாகிய��மி�றி  யக7 மதீதேம  
  யசரசரேகா)ெகா()�(ட  
      பிரகி�தி6லெமா�ைறய�றி  
      யI0மைசயாெத5�ெதா9�ப
  தைமயக7மாறிலா  
  யதெனதிரா&விள��கி�ற  
      ெப�ைம4�ளா&�க�தக�த  
      மைனயபரேமயக(டக(ட  ெமனநிக#�பாவேம  
  யபிநயமிQைமக(@வ�த  
       கனவினிைணேயபிற�திற�த  
       வவதி�)ேவெதாட
�த���  தி�வ��விலாசேம (30)  
 

ஒ
யஒ
யஒ
யஒ
யல�தாதி ��றி��ல�தாதி ��றி��ல�தாதி ��றி��ல�தாதி ��றி��....    
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-------------------------------------------------------------------------------- 
�� மா!சி�� மா!சி�� மா!சி�� மா!சி....    

    
தனனதனத�தத�தத�தன தனனதனத�தத�தத�தன  
தனனதனத�தத�தத�தன –  தனதன�தானனா.  

 
கமலமலெரா� ம�தண�ற�  
        "த3வ
களி���திவ�தவ(ெப   
        கலச�னிவ�பக
�தி@�பல  ப5வ/�றா&கிT
  
கட3வைள4மி�தம(டல�தனி3  
      வ�"லவ
க(@க(@ெளா�செவா
  
      க)யசபத�ெபா��ெப��தைக  4ட5 �சீரேத  
ெயமன@ந@�கெவ�றவ�றி�  
     வ�ைணயி5ம(ெபெண�  �பதி  
     யி5�வ�மிர(@ெதா(ட��ெதாி  ெப�நல�ேதா&வேத 
யிகபரமிர(ைட4�கைள��   
       கதியின
த�கம#�தA(@க  
       ளி5�ய
வ�(ெட�வ�ப
சி�ைதெச&  நிைனவில(டாதேத 
�மரனரைன�கர�பத�கைன  
        வைகயபைடெகா(டெகா(டல�பிைக  
       �லவச(மத�க=�கட�த�  ெமா�ைமெய�ேறா�ேம 
�ைற0ப@"��ண�ெபா��திய  
       கவிஞாி)க(@ைந�தவ�கத  
      �லெமனவச�தவி
�தி@�ப)  மிக�ழ�கீடேத  
சமரசபத�த��ெப���ைண  
       யமர�ண0�கச�தி@��ைவ  
       சர�வதிம�கல�ெதாி��ள  சரதசி�கார;3  
சலனமில��தவ�"ாி�தவ
  
     ெதா9லயெம�ற��ற��ற�  
      தமி#ம�டெம�றில��கி�றதி  ெவா/யல�தாதிேய.  
 

ெம&ய)யா
 தி�வ)கேள சரண�. 
ெத�வேம�ைண 


