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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    
 
The public are perhaps aware of the fact that the Government of Madras have 
launched upon a scheme of publication of rare manuscripts treasured in two premier 
institutions of this state, namely, the Madras Government Oriental Manuscripts 
Library, Madras and The Tanjore Maharaja Serfoji's Sarasvathi Mahal Library, 
Tanjore. Financial help has also been extended to Dr. U. V. Swaminatha Iyer Library, 
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Adyar, Madras, for similar purpose. Though the publication of rare manuscripts was 
started by the Government of Madras as early as 1909, only 12 works were taken up 
for publication till 1942. Of these, the printing of 3 works has not yet been completed. 
 
Only in the year 1949—50, a regular scheme for the publication of manuscripts was 
prepared and accepted by the Government of Madras under the MADRAS 
GOVERNMENT ORIENTAL SERIES. This scheme included the mauuscripts in all 
the South Indian Languages in which there are manuscripts in the Library. The 
selection of manuscripts was done by an Expert Committee appointed by the 
Government specially for this purpose. Till now 157 manuscripts in different 
languages have been printed. Of these, 35 manuscripts are from Tanjore Maharaja 
Serfoji's Sarasvathi Mahal Library, Tanjore and 2 from Dr. U.V. Swaminatha Iyer 
Library, Adyar. In addition, 3 manuscripts, two from this library and 1 from the Dr. U. 
V. Swaminatha Iyer Library, Adyar, are in the press.  
 
While all the manuscripts under the Madras Government Oriental Series were edited 
by various scholars drawn from different learned institutions, the publication of 
manuscripts under the Madras GovernmentOriental Manuscripts Series was 
resumed in the year 1950–51. All the manuscripts published under this Series before 
1942 were in Sanskrit. But from 1950–51, they included the manuscripts in other 
languages also. These are edited by the Curator with the assistance of the Pandits in 
respective languages. Till now 60 works have been printed including the total number 
of 51 since 1931. 
 
Since 1958-59 however no fresh manuscripts were taken up for publication in both 
the Series. There were several proposals for the printing of manuscripts. Of these, 
the Government of Madras have now sanctioned the publication of the following 7 
Tamil Manuscripts in G. O. No. 81859/-E6/59-15, Education, dated 5-1-1960 
communicated in Proceedings RC. No. 138-K2/60 dated 27-1-1960 of the Director of 
Public Instruction, Madras. 
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I. GOVERNMENT ORIENTAL MANUSCRIPTS LIBRARY, MADRAS.  
1. Tanip.pādalkal.   
2. Kērala Dēśa Varalāṟu.  
3. Yāpparuṅkala Virutti (with Kuṟippurai).  
4. Kaṭṭabomman Varalāṟu.  
5. Pal̤amol̤i-t-Tiraţţu.    
6. Kalambaka-k-Kottu.  
7. Uttara Rāmāyaṇa Nāţakam. 
 
II. DR. U. V. SWAMINATHA IYER LIBRARY, ADYAR, MADRAS. 
1. Manuvijñānēśvariyam.    
2. Śuddhānanta Bharatam. 
 
Of the 7 manuscripts from this library, Pal̤amol̤i-t-tiraţţu has been dropped as it was 
found to contain many archaic proverbs. The entire publicationhas been 
recommended for aid from the Government of India under the scheme for the 
Development of Modern Indian Languages. It is also hoped that the Government of 
India aid will be forthcoming in due course. Since the amount has to be reimbursed 
from the Government of India, it was ordered that the expenditure on the scheme 
should be incurred before 31-3-1960. Though the time actually available for getting 
the manuscripts printed is less than 2 months, the publication has been started in 
right earnest and every possible efforts are being made to complete the same before 
the stipulated time. There has, however, been one change in the scheme of 
publication as submitted by the Curator on account of the limited time available. 
Originally the above manuscripts were intended to be edited by outside scholars 
under the Madras Government Oriental Series but now they have been edited by the 
Curator himself with the assistance of the Tamil staff of the Library under the Madras 
Government Oriental Manuscripts Series. 
 
On account of the great speed with which the press copies were prepared, edited 
and rushed through the press, a few mistakes might have crept in. It is hoped that the 
learned scholars who read the works will make necessary corrections, if any. 
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In this connection, I will be failing in my duty if I do not express my thanks to the 
Controller of Stationery and Printing, Madras, for scrutinizing the quotations of the 
private presses, for supplying the required paper for printing, for passing the printing 
bills from the presses in a very short time and for taking up the printing of the biggest 
of the six manuscripts in the Government Press itself. 
 
In the ancient lore of Tamil Literature, it has been established: that there are ninety-
six different divisions called “Prabandas," each unique in its respective technique. 
The ancient grammarian Tolkāppiyar has however not specifically indicated in his 
Tolkāppiyam about “Prabandam", but he has described a new set of literature as 
“Virundu” (வி�%&). The later exponents of Tolkāppiyam have explained that what he 
meant by "வி�%&" is the later acquisition of "Prabandas" in Tamil Literature It is also 
interesting to note that the usage of the word "வி�%&" directly denotes pleasant 
thoughts. The ninety six Prabandas abound in this sense of pleasing the senses. 
 
Of these Prabandas, an important component is “Kalambakam". The later 
grammarians have amply described the nature of Kalambakam. It is always sung in 
praise of a God-head or an equally great being. It contains one hundred different 
stanzas approximately and is composed in all the different varieties of poetry, such 
as Venbā, Āśiriyam, Kalippā etc. It is invariably in the form of Antādi - the last word or 
letter of a piece following immediately thereafter in the subsequent piece. 
“Kalambakam" contains eighteen Aṅgas which are expounded in the Tamil Preface. 
 
In the series of Kalambakam, some of the most famous pieces are “Tiruvaraṅga-k-
kalambakam, Madurai-k-Kalambakam and Tiruvāmāttūr Kalambakam. Many have 
praised the beauteous form of those Kalambakams.  In the present book, three 
Kalambakams are published in one volume. They are “Pērai-k-kalambakam, 
Tirumayilāсala-k-kalambakam and Jñānavinodan Kalambakam." 
 
1. PĒRAI1. PĒRAI1. PĒRAI1. PĒRAI----KKKK----KALAMBAKAMKALAMBAKAMKALAMBAKAMKALAMBAKAM    
 
This series is sung in praise of the presiding deity at Tentiruppērai, a village in  



6 

 

Tirunelveli district. It is one of the famous 108 Vişṇu Sthalams and has also been 
sungby Ā l̤vārs, the twelve pillars of Vaişṇava sect. The deityis known as Makara-
Nedum-Ku l̤ai-k-kādar and therefore Pērai-k-kalambakam is also known as “ Ku l̤ai-k-
kādar Kalambakam". Tentiruppērai happens to be one of the nine sacred places of 
pilgrimage near Tirukurukur, the birth place of the great Vaişṇava Saint Nammā l̤vār. 
 
The author of this Kalambakam is unfortunately unknown, but it is presumed that the 
author is one Tirumēni Tiruvēṅkaţak-kavirāyar. From the songs, it is found that he is 
a great Tamil scholar and a Vaişṇavaite. He seems, naturally, to have aboundant 
love and regard towards the great saint Nammā l̤vār as seen from the very first poem 
in his praise. 
 
The work was transcribed from Madurai Tamil Śangam manuscript in the year 1952-
53 and is described in the Triennial Catalogue under number R. 3419. It is 
regrettable that a complete copy could not be had. Only fifty poems viz. 1 to 46 and 
98 to 101 are available. However, the lyric is so full of pathos and devotion that it 
richly deserves to be widely read. 
 
2. TIRUMAYILĀCALA2. TIRUMAYILĀCALA2. TIRUMAYILĀCALA2. TIRUMAYILĀCALA----KKKK----KALAMBAKAMKALAMBAKAMKALAMBAKAMKALAMBAKAM    
 
 “Mayilam" very popularly known as a great Sri Subrahmanya Sthalam is situated in 
the South Arcot District. The great saint. Arunagirināthar, the author of "Tiruppuga l̤”, 
has sung in praise of Sri Subrahmanyasvāmi of Mayilam. It is a place of pilgrimage 
for a good number of devotees from all parts of the country. An Antādi 
"Tirumayilācala-t-tantādi" in praise of this Deity has been published by this library in 
Antādi-k-kottu, Part II. The present work describes the village of Mayilam, its 
presiding deity and his beauty. 
 
The author is one Dandapāṇi Svāmigal also known as Tirunelveli Tiruppuga l̤ 
Svāmigal. From the work, it is observed that this piece was sung under the 
instructions of Sri Pa l̤aiya Svāmigal, brother of the popular Śivaprakaśa Svāmigal. 
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This piece contains one hundred songs, all of which are lucid, simple and full of 
interesting particulars regarding LordSubrahmaṇya. There is mention of one 
Poygaipākkam Vaidyanathan, who, it is presumed, was the scribe who wrote the 
piece. Nothing else of definite nature is heard of him. 
 
This is described in the Triennial Catalogue of Tamil manuscripts, under No. R. 2812, 
palm leaf. This has been restored on paper under R. No. 5969. This was presented 
by Sri K. Shanmugam of Kumarakuppam, Valavanur post, S. A. District in the year 
1951-52. 
 
3. J3. J3. J3. JNNNNĀNA VINODAN KALAMBAKAM. ĀNA VINODAN KALAMBAKAM. ĀNA VINODAN KALAMBAKAM. ĀNA VINODAN KALAMBAKAM.     
 
This is a piece containing one hundred songs sung in praise of one "Svarūpānandar” 
by his disciple named “Tattuvarāyar". The author has sung several other pieces 
about the greatness and other qualities of his Guru. He proclaims that his ultimate 
aim in his life is to be blessed by his Guru. This contains, as already said, 100 songs 
besides the first prayer song. There are four copies of this manuscript described 
under No. D. 1531 to 1534, all of which are on palm-leaf. 
 
Srimans V. S. Krishnan, M. Pasupathi, and T. Krishnamurthi, Tamil Pandits of this 
library, were in charge of the preparation of the press copy of the three 
Kalamabakams and my thanks are due to them for helping me in editing the 
manuscript before giving it to the press. The Government of India have to be thanked 
for their kind grant to the Government of Madras for enabling the Government 
Oriental Manuscripts Library, Madras, to get printed these invaluable 
manuscripts.The Rathnam Press (Branch) also deserves my thanks for printing the 
manuscript neatly in a very short period of one month. 
 
Madras-5,    T. CHANDRASEKHARAN, 
1-3--60     Curator. 

------------------- 
': 
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��ைர
��ைர
��ைர    
 
“இ�%தமிேழ *�னா +�%ேத இைமேயா, 
வி�%தமி�த ெம�றா-� ேவ.ேட� (தமி�வி01&)  

 
இைமயவ�லக2& அ�தி�� தமி� இனிைம�ைடய&. அ�த�.டா, சாவா, 
எ�ப& ெதா�ெமாழி. அ%த அ�த�� ேவ.ேட� இனிய தமி�ெமாழி இ��க, 
எ�கிறா, ஒ�#லவ,. 
 
இமி�கட5வைர"பி5, இ%த அமி�தி�மினிய தமி� ெமாழி வழ� � ப தியி5 பல 
#லவ,க6�, ஆ�றவி%தட�கிய சா�ேறா��, �7�ைட யரச,க6�,  8நில 
ம�ன,க6� வ�ள5க6� ப.0ெதா:ேட சிற%& வா�%தி�%தன,. 
 
�7யா:சி��  7யா:சி�� ேம�ப:0 விள�கின. ஆ6ேவா, ம�களி� 
ேதைவகைள யறி%& நட%தன,.  7ம�க� கடைம�ண,%& கவைலய�8 
வா�%தன,. க5வி ெப�கிய&. இைறவழிபா0 சிற%த&. #லவ, ெப�ம�க� த�க� 
அறி*2 திறைன அ�%தமி�" பா�களா5 ெவளியி:டன,. 
 
#லவ,க� த�கள& #லைமயிைன ந�  ெவளி"ப02&வத�காக2 தமி�<ச�க2ைத 
ம&ைரயி5 அைம2தா� ஒ� பா.7ய அரச�. அ� 2 தமி�" #லவ,க� 
=7யி�%& தமிழாரா�%தன,. ஒ>ெவா� #லவ�� தா� தா� ெச�தபாட5கைளேயா, 
?5கைளேயா இ%த< ச�க2தி5 அர�ேக�ற ேவ.0�. இ� � =7யி�� � 
#லவ,களி� ந�மதி"#" ெப�ற ?ேல சிற%ததாக� க�த"ப:ட& அ�கால2தி5. 
"ச�க2தி5 அர�ேக�ற"ப:ட தமி� ?ேல த திவா�%த& ; அ5லாதன 
பயன�றன"எ�ற எ.ண� தமி� நா:75 ேவ@�றியி�%த&. ச�க2தமி� எ�றாேல 
தனி<சிற"#. ஒளைவயாாிய�றிய ந5வழி எ�ற ?+� கட*� 
வா�2தாகிய�த�பாடைல" பா,"ேபா� : 
 

பா-% ெதளிேத�� பா � ப�"#மிைவ  
நா-� கல%&ன�  நா� த�ேவ� - ேகால2  
&�க� காி�க2&2 1மணிேய நீெயன� <  
ச�க2 தமி�B�8% தா. 

 
இ"பாட+5, தமி� ?லறிைவ வள,"பத�  விநாயகைர ேவ.0கி�றா, ஆசிாிைய. 
நீ ச�க2 தமி� B�8% த�வா�, நா� பா-� ேத�� பா � ப�"#� ஆகிய இைவ - 
நா�ைக�� கல%& உன� 2 த�கிேற�"எ�8 விநாயகைர ேவ.0கி�றா, 
ஒளைவயா,. இதைன� ைக�மா8 க�&� உதவி எ�8=ட� =றலா�. இ�கால2&� 
ஆ.டவைன இ��ைறயி5 ேவ.7�ெகா�6வைத� காணலா�. 
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இ"பாட+5 நா� எ.ணி" பா,�கேவ.7ய& ச�க2தமி� எ�ற ெதாடேரயா �. 
தமிைழ ம:0� த�மா8 ேவ.7னாாி5ைல ஒளைவயா,. ச�க2 தமி� எ�8 
=8கி�றா,. ச�க2தாரா5 ஆராய"ப:ட தமி� எ�ப& இ2 ெதாடாி�ெபா��. 
ஆகேவ, ச�க2தமி� அதாவ& ச�க2தாரா5 ந�  ஆரா�%& ெதளிய"ெப�ற தமி� 
?5கேள அ�கால2& மிக*� மதி�க" ெப�றன எ�ப& ந�  விள� கி�ற&. 
இ�ஙன� அறிஞ,களா5 பாரா:ட"ெப�ற தமி�< ச�க2தி5 தமி�(ெமாழி) ?5கைள 
Bவைகயாக" ப 2தன,. அைவ, இய5 இைச நாடக� எ�பன. ஒளைவயாாி� 
பாட+5 காண"ெப8� "ச�க2தமி� B�8� "எ�ற ெதாட, இ� Bவைக" 
பிாிவிைனேய உண,2த வ%ததா�. 
 
ேம�=ற"ெப�ற இய5 இைச நாடக� எ�ற Bவைக" பிாி*கைள�� ெகா.ட 
?5க� பல, ப.ைட2 தமி�" #லவ,களா5 ஆ�க"ெப�8< ச�கேமறி ெவளிவ%தன. 
அவ�8� இைச, நாடக� எ�பைவப�றிய ?5க� பல, கட5ேகா� ப:டதாக� 
=8வ,. 
 
த�ெபாE& ச�க ?5க� என"ப0வன, எ:02ெதாைக, ப2&"பா:0, பதிென. 
கீ��கண�  எ�பனவா�. இைவெய5லா� இய5 ?5களா�. 
 
கி - பி இர.டா� ?�றா.75 ேதா�றிய ?லாகிய சில"பதிகார2ைத இய5 இைச 
நாடக� எ�ற B�8 வைக��ெபா�%திய& என� =8வ,. 
 
இ�ஙன�, ப.ைட" #லவ, ெப�ம�க� ?5க�பல இய�றி2 த%தன,. அவ�8�, 
அ�கால2திய நாகாிகநிைல, அரசா:சி, ம�க�நிைல, க5வி �த+யன ப�றி 
விாிவாக�=ற"ெப�8�ளன. இய�ைக� கா:சிகைள�� வா��ைக நிைலைய�� 
ஒ"பி:0" பாட5களி5 பா7��ளன,. ப.ைட� கால நிக�<சிக� பலவ�ைற�� 
பட�கா:சிக� ேபால" #லவ, பாட5களி� க.0 களி�கலா�. இைவெய5லா� 
��கால< ெச��:க� எ�ற வைகயி5 அட� வன. 
 
வா��ைகயி5 கவைலய�8 வா�%த ம�க�, நா:க� ெச5ல< ெச5ல, மாறிவ�� 
கால2தி�ேக�ப2 த�க� அறிைவ ேம�ேம-� ெப��கின,. #லவ,க� ேவ�8 
ெமாழிகைள" பயி�8, அைவகளி-�ள சிற%த ?5கைள2 தEவி2 தமிழி5 
இய�றின,. அ�ஙன� ேவ�8ெமாழி ?5கைள2 தEவி தமிழி5 ?+ய�8� 
ெபாE& தமி�ெமாழியி� சிற"#�, தமி�நா:7� ப.பா0�, �த5 ?5களி� 
தர�� சிறி&�  �றாதவைகயி5 இய�றின,. க�பராமாயண�, 
தி�விைளயாட�#ராண�, வி5+#21ரா�வா, பாரத�, க%த#ராண�, ெப��கைத 
�த+யன இ�ஙன� வடெமாழியி-�ள ?5கைள2 தEவி இய�ற"ெப�ற ?5களி5 
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சிற%தனவாக எ.ண2த�கன. த.7யல�கார�, யா"ப��கல�காாிைக �த+ய 
இல�கண ?5க� வடெமாழி ?5கைள2 தEவிய ?5கேளயா�. இைவ யைன2&� 
இைட�கால ?5க� எ�8 =ற" ெப8�. 
 
ெதாட,நிைல< ெச��:க�, சி8கா"பிய�க�, சி8 பிரப%த�க� �த+ய பலவைக 
?5க� இைட�கால2தி5 ேதா�றின. க�பைன<Fைவகைள அைம2&" பாட5க6� 
?5க6� மி தியாக" பாட"ெப�றன. ஆ�வா,க�, நாய�மா,க� ேபா�ற 
சமய ரவ,க6� இ> இைட�கால2திேலேய ேதா�றி ப2தி<Fைவ ெசா:ட< 
ெசா:ட" பாட5கைள" பா7ன,. 
 
இ>வா8 இல�கிய< Fைவ�ண,வி-�, சமய ஈ0பா:7-� ம�க� சிற%& 
விள�கின,. இ2&ைண" ெப�ைமக6ட� ெபா�%தியி�%த இைட�கால2ைத" 
ெபா�கால� எ�ேற =றலா�. 
 
ெப��கா"பிய�க�, சி8கா"பிய�க�, சி8பிரப%த�க� �த+யைவ பாட"ெப8� 
�ைறக6�  இல�கண� வ 2தன,. ச�ககால2தி5 இ>வைக"ப:ட ?5க� 
ேதா�றவி5ைலயாத+�, இவ�றி�  இல�கண� =ற" ெபறவி5ைல. ஆயி��, 
ெதா5கா"பிய� எ�ற ெதா�ைமயான இல�கண ?+5 வி�%& எ�ற ?5வைக 
ஒ�8 =ற"ெப8கி�ற&. 
 
"வி�%ேத தா�� #&வ& கிள%த யா"பி� ேம�ேற"எ�ப& ெதா5கா"பிய�. 
இ%?�பா*�  உைர வ 2த ேபராசிாிய, "#&வ& கிள%த யா"பி� ேம�ெற�ற 
ெத�ைனெயனி�, #திதாக2 தா� ேவ.7ய வா�றா� பலெச��6% ெதாட,%&வர< 
ெச�வ& ; அ& �2ெதா�ளாயிர��, ெபா�ைகயா, �தலாயிேனா, ெச�த அ%தாதி< 
ெச��6ெமன உண,க"எ�8 =றி��ளா,. இ� � =ற"ெப�ற அ%தாதியிைன" 
பி�கால இல�கிய�களி5 சி8கா"பிய2&� அட� வ,. எனேவ, கா"பிய�க�, 
சி8பிரப%த�க� �த+யன " வி�%&”எ�ற வைகைய< சா,%தன என ஒ�வா8 
உணரலா�. 
 
ேம� =ற"ெப�ற சி8 பிரப%த�கைள2 ெதா.H�றா8 வைகயாக" 
ப 2&�ளன,, ச�க கால2&� " பி�# ேதா�றிய இல�கண ?லா,. ப�னி� 
பா:7ய5, ெவ.பா" பா:7ய5, வைரய82த பா:7ய5, சித�பர" பா:7ய5, 
இல�கண விள�க" பா:7ய5 �த+யனவ�றி5 சி8 பிரப%த�களி� வைகக�, 
அவ�றி�  இல�கண�க� ஆகியைவ விாிவாக� =ற"ெப�8�ளன. 
 
இ>வா8, ெதா.H�றா8 வைகயாக" ப �க"ெப�ற பிரப%த�களி5 கல�பக�  
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எ�ப&� ஒ�8. கல�பக� எ�ப&, ெவ.பா, ஆசிாிய"பா �த+ய பலவைக" 
பா�களா5 அ%தாதி2 ெதாைடயி5 ?8 பாட5க� பாட"ெப8வதா �. 
ெத�வ2ைத"ப�றிேய ெப��பா-� கல�பக�க� பாட" ெப8�. தி�வர�க� 
கல�பக�, ம&ைர�கல�பக�, தி�வாமா21,� கல�பக�, தி5ைல�கல�பக�, 
அழக,கல�பக��த+யன இ>வைகயிலைம%த சிற%த கல�பக�களா�. 
 
கல�பக உ8"#�க� பதிென:ெடன� =8வ,. இ"ெபாE& ெவளியிட"ெப8� 
கல�பக�க6� ஒ�றான தி�மயிலாசல�கல�பக2&�, ஒ� பாட+5 பி� வ�வன 
கல�பக உ8"#�களாக� =ற"ெப�8�ளன. அைவ,மய�கிைச� ெகா<சக�க+"பா, 
#யவ "#, அ�மாைன, மற�, களி, சி2&, ஊச5, தைழ, ஊ,, ம�:பா, ச�பிரத�, 
மத� , இர�க5, க:0, மட� ,  ற�, பா., ைக�கிைள, 1&, கழி�கைர" 
#ல�ப5, கால� எ�பன. இ��� தமி�" #லவ, த�த� மன2தி5 த�கன 
என�க�&� &ைறகைள�� அைம2&" பாடலா� என*� அ%?+5 
=ற"ெப�8�ளேதா0, "கல�பக உ8"#�க� பதிென:0 எ�8 ?5க� =8த-� 
உ.0 "என*�  றி�க" ெப�8�ள&. அ"பாட5, 
 

மய�கிைச� ெகா<சக�க+"பா" #யவ "# அ�மாைன 
மற�களிசி2 1ச5தைழ வாEB, ம�:பா  

வய�ெகழி�ச� பிரதமத� கிர�க5க:0 மட�  
வ. ற�பா. ைக�கிைள பலவாறா�2 1&  

தய� கழி� கைர"#ல�ப5 கால�த லாக2 
தமி�"#லவ,� க�2திலவ, த�க &ைற ெய5லா�   

இய� கல� பக2தி��கா மானா- ெமா�வா 
È£ெரா�ப ெதன<சில? +ய�#த- �ளேவ. 

(தி�மயிலாசல� : பாயிர� - 4).  
 
எ�பதா �. 
 
கல�பக�களி5, அழகிய மணவாள தாசரா5 பாட"ெப�ற தி�வர�க� கல�பக�, 
 மர �பர Fவாமிகளா5 பாட"ெப�ற ம&ைர� கல�பக�, தி� ஆமா21,� 
கல�பக� ஆகிய இைவ ெசா�Fைவயி-� ெபா�:Fைவயி-� மிக< சிற%தனவாக 
அறிஞ,களா5 பாரா:ட" ெப8வன. 
 
இ"ெபாE& ெவளியிட"ெப8� கல�பக�ெகா2& எ��� இ2ெதா தியி�� B�8 
கல�பக�க� அட�கி��ளன. அைவ : 1. ேபைர� கல�பக�, 2. தி�மயிலாசல� 
கல�பக�, 3. ஞான விேநாத� கல�பக� எ�பன. 
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1. 1. 1. 1. ேபைர� கல	பக	ேபைர� கல	பக	ேபைர� கல	பக	ேபைர� கல	பக	    
 
இ&, தி�மா5 ேகாயி5 ெகா.ெடE%த�ளி��ள தி�2தல�க� ?�ெற:7�� 
பா.7ய ம.டல2ைத< சா,%த ெத�தி�"ேபைர எ��� தல2தி5 எE%த�ளி��ள 
எ�ெப�மாைன" ப�றி" பாட"ெப�8�ள கல�பகமா �. இ2 தல2தி5 ேகாயி5 
ெகா.0�ள ெப�மானி� தி�நாம� " மகரெந0� ைழ�காத, " எ�ப&. ஆத+� 
இதைன, "ெத� தி�"ேபைர மகரெந0� ைழ�காத, கல�பக� "என*� வழ� வ,. 
இ%?லாசிாிய, " ைழ�காத, கல�பக�"எ�ேற இ%?-� " ெபய, J:7��ளா, 
என2 ெதாிகி�ற&. " ைழ�காத, கல�பக� எ� ெறா�ேப, நா:7 "எ�8 
இ%?+� அைவயட�க< ெச��ளி5 வ%&�ள ெதாட, இதைன" 
#ல"ப02&கி�ற&. 
 
ெத�தி�"ேபைர எ��� இ2தல�, தி�ெந5ேவ+ மாவ:ட2தி5 தி�வா�ெமாழி 
பா7ய ஆ�வாராகிய ந�மா�வா, தி�வவதாி2த தி�� �=ாி� அ�ேக உ�ள&. 
தி�� �=ைர< சா,%த நவதி�"பதிக� எ�8 ேபா�ற"ெப8� ஒ�ப& தி>விய2 
தல�களி5 இ&*� ஒ�8. ஆ�வா,களா5 பாட"ெப�ற ெப�ைம �ைடய& இ&. 
இ2தல2& எ�ெப�மாைன" ப�றி,  ைழ�காத, வ.ண�,  ைழ�காத, பாமாைல, 
மகரெந0�  ைழ�காத, ஊச5, ெத� தி�"ேபைர தி�"பணிமாைல �தலான சி8 
பிரப%த�க� ேதா�றி��ளன. 
 
இ%?5, ெசா5 நய�, ெபா�� நய�களா5 சிற%& ப7"பவ, மன2தி5 ப2தி< 
Fைவைய நிைற2& உ�� � இய5# வா�%&ள&. ஓ, எ02&� கா:7ைன" 
பா,"ேபா�. "வாயினா5 நாராயண� ெபயைர ஓதாவி75 பயேன&மி5ைல; 
தி�மா+� #கைழ யா, எ02&�=றி�� அதைன� ேக:காத ெசவியி�%& பய� 
இ5ைல ; அவ� தி�ேமனி யழகிைன2 தணியாத காத-ட� காணாத க.ணினா5 
யா& பய�? தி�"பா�கட+5 ஆதிேசட� மீ& அறி&யி5 ெச�பவரான 
ெத�தி�"ேபைர மகரெந0�  ைழ�காத, தி��ேகாயிைல வல� வராத கா5களா5 
பய� எ&*� இ5ைல "எ�ற க�2& ஒ� பாட+5 =ற"ெப�8ள&. 
 

நாராய ணாெவன ேவாதாம5 L.ெமாழிக� 
நாவா- ேம&பய னவ, #கேழ  

யாரா- ேமாதிலைவேகளாத Bட,ெசவி 
யானா- ேம&பய னறிவி+கா� 

காரான ேசாதியழ காராத காதெலா0 
காணா,க ணா-ெமா� பய�ளேதா  

வாராழி மீ&&யி5 ேபேரச, ேகாயி5வல�  
வாராத கா-ெமா� பயனிைலேய.  (ேபைர�. 21)  
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எ�பேத அ"பாட5. 
 
இ"பாட5 ப2தி< Fைவ நிைற%& மன��� � வைகயி5 அைம%&�ள&. இ&, 
 

"ெச�ய காியவைன� காணாத க.ெண�ன க.ேண " 
"தி�மா5சீ, ேகளாத ெசவிெய�ன ெசவிேய" 

 "நாராயணா ெவ�னா நாெவ�ன நாேவ" 
 
எ�8 சில"பதிகார ஆ�<சிய,  ரைவ " பட,�ைக" பரவ5 "எ�ற தைல"பி5 
வ%&�ள ெச��ள7கைள��, 
 

ேகசவைனேய ெசவிக� ேக:க2 தி�வர�க2&  
ஈசைனேய ெச�னி யிைறMசி0க - ேநச�ட�  
க.ணைனேய கா.க இ� க.ணிண,ெகா� காயா�N 
வ.ணைனேய வா�2&கெவ� வா�  

 
எ��� தி�வர�க� கல�பக< ெச��ைள�� நிைன*ப02&கி�றத�ேறா ? 
 
இ>வா8 பல பாட5க� உ�ளன இ%?+5. 
 
இ��ைண� சிற�தெதா� ��ைன இய றி நம�# அளி�த ஆசிாிய& ெபய& இ��ைண� சிற�தெதா� ��ைன இய றி நம�# அளி�த ஆசிாிய& ெபய& இ��ைண� சிற�தெதா� ��ைன இய றி நம�# அளி�த ஆசிாிய& ெபய& இ��ைண� சிற�தெதா� ��ைன இய றி நம�# அளி�த ஆசிாிய& ெபய& 
ெதாியவி(ைலெதாியவி(ைலெதாியவி(ைலெதாியவி(ைல. . . . தி�ேமனி தி�ேவ)கட� கவிராய& எ�பவரா( இய ற+ தி�ேமனி தி�ேவ)கட� கவிராய& எ�பவரா( இய ற+ தி�ேமனி தி�ேவ)கட� கவிராய& எ�பவரா( இய ற+ தி�ேமனி தி�ேவ)கட� கவிராய& எ�பவரா( இய ற+ 
ெப றி��கலா	 என� ேதா�,கிற�ெப றி��கலா	 என� ேதா�,கிற�ெப றி��கலா	 என� ேதா�,கிற�ெப றி��கலா	 என� ேதா�,கிற�. இ% ?லாசிாிய, சிற%த ைவணவ, எ�8�, 
ைவணவ ?5களி-� தமி� ?5க� பலவ�றி-� ந�  ேத,<சி ெப�றவ, எ�ப&� 
இ%?�பாட5களா5 விள�கமாகி�றன. ந�மா�வாாிட� ஆ�%த ப2தி ெகா.ட Lர 
ைவணவ, இவ, எ�ப&, 
 

"ெசவிெதா8� கனி%த ெச%ேத� ெதளி%த ெசா�றவ8. ேட��  
#வி�க% ெத02த ேபைர" #க��கல� பக2ைத� கா�க"  
பவவில� க82த #�ளி� பாகைன2 ெதாட,%& ப�றி�  
கவிமத� ெபாழி�� ஞான" பரா� ச, கா"#2 தாேன" 

 
எ�8 ?+� �த+5 வ%&�ள கா"#<ெச��ளா5 #ல"ப0கி�ற&. 
 
இ%?லாசிாியைர"ப�றி ேவெறா�8� அறிய�=டவி5ைல . 
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இ%?+5 �த+5 46 பாட5க6�, இ8தியி5 98 �த5 101 ஆவ& �7ய*�ள 
பாட5க6ேம உ�ளன. இைடயி5 வி0ப:ட பாட5க� கிைட�க"ெபறவி5ைல. 
இ&, இ% ?5நிைலய Bவ�ட� கா:டலா�  3419 ஆ� எ.ெகா.ட காகித� 
ைகெயE2&" பிரதியிைன ஆதாரமாக� ெகா.0 ெவளியிட" ெப8கி�ற&. 
இ"பிரதி 1951-52- ஆ� ஆ.75 ம&ைர2 தமி�< ச�க2தி+�%& வரவைழ�க" 
ெப�ற ஓைல<Fவ7யினி�8 இ% ?5நிைலய2தி5 பிரதி ெச�& ைவ�க"-
ப:டதா �. 
 
2. 2. 2. 2. தி�மயிலாசல� கல	பக	 தி�மயிலாசல� கல	பக	 தி�மயிலாசல� கல	பக	 தி�மயிலாசல� கல	பக	     
 
இ%?5, ��க"பிரா� எE%த�ளி��ள "தி�மயிலாசல�"என வழ� � தி�மயில� 
எ��� தல2ைத" ப�றிய கல�பகமா �. இ2தல�, ெத�னா�கா0 மாவ:ட2தி5 
உ�ள&. மயில�, மயி5மைல என" #கழ"ப0வ&. இ2தல2தி5 மயி5 வ7வமான 
மைலமீ& ��க� ேகாயி5 ெகா.0�ளா,. இ2தல2ைத"ப�றி, 'தி�மயிலாசல2-
த%தாதி' எ�ற பிரப%த� ஒ�8 உள&. அ&, இ% ?5நிைலய2தாரா5 "அ%தாதி�-
ெகா2&" எ��� ெதா "# ?+� இர.டா� ப தியி5 ெவளியிட"ெப�8ள&. 
 
அ�ணகிாிநாத, தம& தி�"#கழி5 இ2தல2திைன" ேபா�றி" பா7��ளா,. 
 
இ%?5, ெசா�Fைவ ெபா�:Fைவகளி5 சிற%ததா��, ப7"ேபா, மன2ைத2 
த�வய"ப02&� பா�ைமயதாக*�, ப2தி ரச� கனி%& விள� � ெப�றியதாக*� 
அைம%&ள&. இ&, ம&ைர� கல�பக�, தி�வர�க� கல�பக� ேபா�ற ?5களி� 
வாிைசயி5 ைவ2ெத.ண"ெப8� சிற"#" ெப�ற ெதா�றா �. பாட5க� எளிய 
இனிய நைட�ைடயன. 
 
தி���க"பிரானி� க�ைண2திற�, அவன& ெப�ைம, தி�ேமனி யழ , பிரமைன< 
சிைறயி:ட&, சிவெப�மா��  உபேதசி2த& �த+ய பல ெச�திக6� பாட5களி5 
ஆ�கா�ேக =ற"ெப�8�ளன. பாராயணM ெச�ய2 த %த ?5களி5 இதைன�� 
ஒ�றாக� ெகா�ளலா�. இ%?� பாட5க� ஒ�றிர.7ைன� கா.ேபா�. 
 
த� த� சமய� உய,%தெதன" பலவா8 வாத�க� #ாி%& L. கால� 
ேபா� மவ,க� கா.பத�காிய மயிலாசல"ெப�மானி� ெம�Mஞான� கட+5 
B�கி2 திைள�க வி��பாம5, யா�, மன� ெநா%& ெச�வதறியா& #ல�பி� 
ெகா.7�2த5 த மா? எ�8 ��க� கட*ைள" பா,2& �ைறயி0கி�றா,. 
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வாத ?� பிண�க காள,க. காண� 
மயி5 மா5வைர மா�னி த�ன�:  

ேபாத வாாியி� B�கிட நா0ேவ� 
#%தி ெநா%& #ல�பிட லா ேமா  

ேவத நா��க க�வைன�  :7ய 
L8 ெகா.ெடாளி, ெம�Mஞான ேதசிகா  

மாத ேமா,தி� நா� வ�M சீ,திக� 
மயில மா5வைர வா��� ைகயேன.(தி�மயிலாசல�: 6)  

 
எ�பேத அ"பாட5. இத��, ��க" பிரானி� ெப�ைமைய ந�  எ02&� 
கா:7��ளா,. 
 
'��க� கட*ைள நாேடா8� சிற%த மல,கைள�ெகா.0 Nசி� � அ7யவ,களி� 
பாத�களி-�ள &கைள எ� தைலயி5 அணி%&ெகா�6கிேற� ; அ& 
L.ேபா மா?' எ�8 வின*கி�றா,. பி� காO� பாட+5 இ�க�2திைன� 
காணலா�. 
 

ேசயமா மல,ெகா. 0�ைன2 
தின%தின ம�<சி2 ேத2&�  

1யவ, கமல" N%தா� 
&களணி த-� L. ேபாேமா! 

மாயவ� ம�கா வி.ேணா, 
மக�#ண, கணவா வ�ளி  

நாயகா மயில ெவ�பி5 
நடMெச� ��க ேவேள.(தி�மயிலாசல� : 8)  

 
இ"பாட+5 ��கைன வழிப0� அ7யா,கள& ெப�ைம ந�  விள�க"ப0கி�ற&. 
 
��க" பிரானி� தி�*�வ< சிற"பிைன��, அ"ெப�மாைன விட உய,%த ேதவ, 
எவ�மில, எ�பதைன��, மயில மாமைலயி� சீ, சா�8த�காி& எ�பதைன�� 
கீ��காO� பாட+5 =8கி�றா,. 
 

ேசயமா �க�க ளா8ைட�  மர 
ேதசிக� தி��ைகேவ� ெப�மா�  

1யெவ. ேசவ� ெகா7யணி% தா0M 
F"பிர மணியைன ய�றி 

 மாயவ� பிரம� கணபதி �தலா� 
வானவ ாிைலெயன *ண,வா,  

தாயக மான மயிலமா மைல<சீ, 
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சா�றிட2 த�கவ, எவேர.(தி�மயிலாசல�: 16)  
 
மயிலமைல�  கனி� தி�"பாத�கைளேய ப�8�ேகாடாக� ெகா.0, அாிய 
தவமிய�றி வாE� ெபாிேயா,கைள அைட�கலமாக அைட%தவ,க�, ச2திய��, 
இனிைம��, நய�� ெபா�%திய தமி�, சிவ� தி�மா5 பிரம� இ%திர� இவ,கைள 
ெயா2த திறைம, இ�ப� நிைற%த சமரசமாகிய �2தி இவ�ைற" ெப8வா,க� எ�8 
பி�காO� பாட+5 =ற" ெப�8ள&. 
 

"எவ,க 6�#கE மயிலம ைல� க 
ென�ெமா ழி%தவ� தி�<சரண2திைட  

தவ�ய� 8ைர� மன�ள வி2தக, 
தைமயைட% தவ,க� ெப8வன ெச"பி75 

அவனி ெய� நிைற த�#க� ச2திய 
மதிவி த� ல* ம&ரந ய2தமி�  

சிவ�  %தனய� மகபதி ெயா"பவ, 
திறைம யி�பம+ சமரச �2திேய.(தி�மயிலாசல� : 17) 
 

இ>வ.ண� மன2ைத� கைரய< ெச��� பாட5க� பல கா.கி�றன இ%?+5. 
இத�� பாயிர�:பட 109 பாட5க6�, ?5 �7%தபி�# ?�பய� �தலான 
B�8 பாட5க6 ��ளன. இ%?+5 பாயிர� எ�ற தைல"பி5 உ�ள 4 
பாட5கைள< ேச,2& ெமா2த� 104 பாட5கள6�ளன. ஏ:7� இ8தியி5 ?�பய� 
�த+யவ�ைற�  றி� � 3 பாட5க6�ளன. 
 
இ��ைல இய றிய ஆசிாிஇ��ைல இய றிய ஆசிாிஇ��ைல இய றிய ஆசிாிஇ��ைல இய றிய ஆசிாிய& தி�+-க. /வாமிக0 என+ய& தி�+-க. /வாமிக0 என+ய& தி�+-க. /வாமிக0 என+ய& தி�+-க. /வாமிக0 என+ப1	 த2டபாணி ப1	 த2டபாணி ப1	 த2டபாணி ப1	 த2டபாணி 
/வாமிக0/வாமிக0/வாமிக0/வாமிக0 எ��� ெபயாின, எ�8 ெதாிகி�ற&. இ%?� பிரதியி� �தேல:75 
"தி�ெந5ேவ+யி5 எE%த�ளியி�� � தி�"#க�< Fவாமிக� இய�றிய 
தி�மயிலாசல� கல�பக�"எ�ற ெதாடெர�8 காண"ப0கி�ற&. 
 
இவ,, சிவ"பிரகாச Fவாமிகள& ேசாதரராகிய பாைலய Fவாமிக� எ�பவாி� 
ேவ.0ேகா: கிண�க இ%?ைல இய�றியதாக" பி�காOM ெச��ளா5 
விள� கி�ற&. 
 

அ�8சிவ" பிரகாச னாிய&தி தன�ெக�த<  
ெச�8பக,% தைமநா7< சிவஞான பாைலய�  
 �86ய, மயிலமைல�  மர�� � கல�பகெமா�  
நி�8ெசால2 தி�"#கேழா னிட2தி+& இைச2தாேன. 

(பாயிர� : �த� பாட5)  
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இவ, ெகௗமார மத2ைத< சா,%தவ, எ�ப&, இ%?+� 100-ஆவ& பாட+5 
வ%&�ள 'ப2திெநறி� க*மார, ப.# வாழி"எ�ற ெதாடரா5 விள� கி�ற&. இவ, 
��க" பிரானிட2தி5 எ5ைலயி5லா" ப2தி N.டவ,. தம� " பல வைகயி5 
��கன�� கி:7யைத இ%?-� ப5ேவறிட�களி5 =றி��ளா,. 
 
இ%?ைல� க�றவ,க� அைட�� பயைன" பி�வ�� பாட5 ெதாிவி�கி�ற&. 
 

மயிலமைல� ேகாயி-� � வா���க ேவ6�  
கயலதைன" ேபா�8மவ ன�பா�—பயி-�  
கல�பக2ைத� க� மவ, க5வியறி ெவ���  
நல�பக�ெப�8�� நர,.    (?�பய� : ப�. 51) 

 
பிரமாதியா.0, ஆவணி2 தி�க� 17-ஆ� ேததி தி�க:கிழைம தி�ேவாண 
ந:ச2திர� சில நாழிைகயி�%& பி�# அவி:ட� வ%த நாளி5 இ%?5 
எEத"ெப�றதாக" பி�வ�� பாட5 உண,2&கி�ற&. 
 

'பிரமாதி யா.டதனி� ேபFமதி சி�க� 
வ�பாR வி�ெற�தி வள,ப2ேத�—தி�வள��  
ேவாணம தி�பிற�  ேமா�கவி:ட மி%நா�  
காணெவE &%தினேம கா..    (ப�. 52)  

 
வள, ப2ேத� எ�பத�  வள,பிைற, அதாவ& N�வ ப:ச� ப2தா� நாளாகிய தசமி 
எ��� திதி, ஏழா� ேததி என*� ெபா�� ெகா�ளலா� என2 ேதா�8கி�ற&. 
பிரமாதி யா.ெட�பதா5 இ�ைற� < Fமா, ?8 ஆ.0க6� � 
இ%?5 இய�ற"ப:7��கலாெம�8 ெதாிகி�ற&. 
 
"ெபா�ைக"பா�க� ைவ2தியநாத� எEதிய தி�மயிலாசல�கல�பக� எEதி 
�7%த& ��8� "எ�ெறா� ெதாட, இ8திேய:7� காண"ெப8கி�ற&. 
ைவ2தியநாத� எ�பவ, இ>ேவ0 எEதியவரா யி��கலா�. 
 
இ&, இ%?5நிைலய Bவ�ட� கா:டலா�  2812 ஆ� எ.ணி5 விவரணM 
ெச�ய"ெப�8�ள பைனேயாைல" பிரதியிைன ஆதாரமாக� ெகா.0 
ெவளிவ�கி�ற&. இ&, 1951-52- ஆ� ஆ.75  மார� "ப� ' R. ச.�க� 
எ�பவரா5 இ% ?5நிைலய2&�  ந�ெகாைடயாக அளி�க"ெப�றதா �. 
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3. 3. 3. 3. ஞான விேநாத� கல	பக	 ஞான விேநாத� கல	பக	 ஞான விேநாத� கல	பக	 ஞான விேநாத� கல	பக	     
 
இ&, ெசா@பான%த Fவாமிக� எ��� ெபாியாைர" ப�றி" பாட"ெப�8�ளெதா� 
கல�பகமா �. ெசா@பான%த, க+2&ைற, அ%தாதி, ெசா@பான%த உபநிடத� 
�த+ய பல ?5க� இ"ெபாியாைர"ப�றி" பாட"ெப�8�ளன. பிறவி ெய02தத� 
பய� ெசா@பான%தாி� தா�களி5 பணி%& ஞான� ெப8தேல என*�, 
இ>*லகி-�ள ம�ற< ெச5வ�க� நிைலய�ற�, ெசா@பான%த, தி�வ7கைள" 
ப�8தேல நிைலயான இ�ப%த�� எ�8� விள�கமாக இ%?+5 =ற"ெப�8ள&. 
 
மன�, ெசா@பான%தாி� அ7யா,பாேல ெச5-� ; ெசா@பான%தாி� சிற%த 
பாத�களி5�றி2 தைல வண�கா&; எ�ைன ஆ:ெகா.ட ெசா@பான%தைனய�றி 
எ� வா� ேவெறா�வைர�� ப�றி" ேபசா& எ�8 இ%?லாசிாிய, =8கிறா,. 
பி�வ�� பாட+5 இ�க�2 தைம%தி�"பைத� காணலா�. 
 

ேவ.டா ேதெநMச ம7யா �டன�றி ேமவ2  
தீ.டா& ெச�னி �ைறேச வ7ய�றி ெய�னா2  
1.டா வில� ெசா�பான%த< ேசாதி ெய�ைன  
யா.டா ைனய�றி �ைரயாட வறி%தி ராேத. 

(ப�. 61 ; பாட5 31) 
 

இ5*லகி5, ப72தவ,க6�, சிற%த க�2&�ெகா.ட ெபாிேயா,க6�, 
நிைன2தனெவ5லா� ெப�றவ,க6�, ெப�ைம�ைடய ந5ல தவ2ைத< 
ெச�தவ,க6�, ஞானிக6�, எ5லா ந�ைமகைள� மைட%தவ,க6� ஆகிய 
எ5ேலா�� எ� ெசா@பான%த,�  அ7ைம2 ெதாழி5 ெச�பவேர எ�8 இ%?� 
பாடெலா�8 =8கி�ற&. 
 

க�றவ,க ளாவா�� க�2&ைடயா ராவா�� 
க�தி� ெற5லா�  

ெப�றவ,க ளாவா�� பிற%தவ,க ளாவா�� 
S0 ேச,%த  

ந�றவ,க ளாவா�� ஞானிகடாமாவா�� 
ந�ைம ெய5லா%  

&�றவ,க ளாவா�M ெசா@பான% த,�க7ைம2 
ெதாழி5ெச� வாேர.(ஞான, பா. 60) 

 
இ>*லகி5, "#.ணிய நீாி5 நீரா0வ&�, அாிய தவமிய�ற-�, அ�<சைன 
ெச�த-� ஆகிய இைவெய5லா� ெச�வதனா5 ஏ�ப0� பலைன எம& 
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ெசா@பான%தாி� அ�� ெமாழிகைள� ேக:ட+னாேலேய ெபறலா� ; இதைன 
மன2தி5 ெகா�6வாயாக"எ�8 பி�வ�� பாட+5 =ற"ெப�8ள&. 
 

தீ,2த மாவ&M ெச�தவ மாவ&  
மா,2த மாவ& ம�<சைன யாவ&M  
ேச,2த மாவ& ெம�ெசா@பான%த�  
வா,2ைத ேக:ைக மதிேய மதி�ெகாேள.(ஞான. ப�. 68) 

 
இ>வா8 சிற%த ந5-பேதச�கைள� ெகா.ட பாட5க� பலவ�ைற இ%?+� 
காணலா�.  இ%?� பாட5களைன2&� எளிய இனிய நைட�ைடயன. கட*� 
வா�2& நீ�கலாக ?8 பாட5க6�ளன இ%?+5. 
 
இ% �லாசிாிய& ெபய& த��வராய&�லாசிாிய& ெபய& த��வராய&�லாசிாிய& ெபய& த��வராய&�லாசிாிய& ெபய& த��வராய& எ�ப&. த2&வ ேதசிக நாயனா, என*� 
இவைர�  றி"ப0வ& உ.0. ெசா@பான%தாி� சீட, இவ, என2 ெதாிகி�ற&. 
ெசா@பான%தைர"ப�றி இ>வாசிாிய, பல ?5க� இய�றி��ளா,. 
 
இ"ெபாE& ெவளியிட"ெப8� B�8 கல�பக�களி-�, பாட5களி� தைல"பி5 
அ>வவ�8� ாிய உ8"#�களி� ெபய,க� ெகா0�க"ெபறவி5ைல. இவ�றி� 
Bல" பிரதிகளி5 சில பாட5களி� தைல"பி5 உ8"#�களி� ெபய,க� 
எEத"ப:0�ளன ; ெப��பாலானவ�றி5 இ5ைல. ஆத+�, ஒ�த�ைமயனவா� 
இ�2த5 ேவ.7 எ%த" பாட-� � அத� தைல"பி5 உ8"பி� ெபயைர� 
 றி�காம5 பதி"பி2&�ேள�. 
 
ெச�ைன, 
2-3- 1960.   தி. ச%திரேசகர�. 
----------------------   

1. 1. 1. 1. ேபைர� கல	பக	ேபைர� கல	பக	ேபைர� கல	பக	ேபைர� கல	பக	    
 

கா"# : வி�2த� 
 

ெசவிெதா8� கனி%த ெச%ேத� ெறளி%தெசா� றவ8. ேட��  
#வி�க% ெத02த ேபைர" #க��கல� பக2ைத� கா�க"  
பவவில� க82த #�ளி� பாகைன2 ெதாட,%& ப�றி�  
கவிமத� ெபாழி�� ஞான" பரா� ச� களி8 தாேன. 
 

அைவயட�க� 
 

மைழ�காவ5 #ர%&லக% தைழ"ப நீதி 
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ம�னவ,ெச� ேகாலளி"ப மைற?5 வாழ�  
 ைழ�காத, கல�பகெம� ெறா�ேப, நா:7� 

ெகாழி2ததமி� Fழி2ெத02&� =8� பாட  
-ைழ�காவல7ெதாைடசீ, தைளமா றாட 

ெலா�ெபா�:  ெமா>வாத ெதனி� மி�ெசா�  
பிைழ�காக யிக�வேரா ெபாிேயா, ஞான" 

ெப�மா�ற� றி�நாம� ெப�ற� காேல. 
 

�(�(�(�(    
மய�கிைச� ெகா<சக� க+"பா. 

 
Nமா& நல�ெப��க" #விமா& வளMFர"ப2  
ேதமாைல #ைன%ேத2தி2 ேதவ,க6% தைல னி"ப  
நீதிய�� பியக�ைண நிைற#னலா ?�ெற:0  
ேவதிய�% தி�"ேபைர வியனக�% தைழ2ேதா�க�  
கவி<ெச5வ Bதாியி� கனி%&� � பழ�#லவ,  
ெசவி<ெச5வ% தவறா& ெச%தமிழி� ேறனிைர"ப  
வாிவைள�ைக யர�ைபய,க� மல,�கவாி ெய02திய�க2  
த�மல,"N% தாத�%தி2 தமி�2ெத�ற ல7வ�ட  
ெவளியக2ேத ென�8ய,%த L� மணி2 1ணிைரயி  
ெனாளிெகEமி யி�0ைட2த ேவால�க ம.டப2&:  
காசின2த ேகாளாிைக கE2&6�க< Fம%ேத%& 
மாசன2&� கட*ள�� கரெசனL�றி�%தைனேய.  

இஃ& ஆற72 தர*. 
 

ேகா&பி7 தாி2த�த� ெகா02&நீ யைளகவ,%&  
J&பி72 த7<Fவ0 ெதாட,%& பி72 தேசாைதெய�  
மா&பி72 த7�க*ட� ம.ைண�.ட வா�மல,%&  
கா&பி72 தE&மவ,� ைக"பி7�க நி�றைனேய!  
 
ெப�வி�%தா ெயா�வாிைட" பிற%&வள,%(ேத) திர"ப0�� 
ன�கி�%த மதைலையம� ற*ணனழி2 தி0ம�ேறா  
தி�*ள%தா� விைரவிைர%& சி8ெபாE& மவ,வயி�றி�  
க�வி�%& வளராம� க�Uணி� பிற%தைனேய!  
 
விாிகட-� #வி��.0 விF�பள�க நி�8ய,%&  
த�பிரம ன7L�%& தைலதாE% த�ைமயினா�  
ெப�கிவ�� பிரைளய�� ேப��வ� ேபா�றெத�ன2 
தி�*�வ மீனாகி< ெச�விெல02 தட�கிைனேய!  

இைவ யா8 மீர72 தாழிைச. 
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பயிரவி ெயனவ� ப0ெகாைல யலைகயி 
�யிைர� �ைல�ட ெனா�வழி ப�கிைன ;  
பி7ெயன ெந7-வ பிைறெயயி ெறா7பட  
வ7மதி காிெயா0 வ+ெகா0 ெபா�தைன ;  
ஒ�ப& சிரெமா0 மி�ப& கர�ட�  
ப�வைர பிறமி0 பாிவம த�ளிைன ;  
இ&ெபா� ள&தவ மி&கதி ெய�ற& 
ச&மைற படவ8 சைமய� ம�ளிைன.  

இைவ நா�  மராக�. 
 

மைல னிய விF�பைட�  மதி+ல�ைக வழிதிற"ப<  
சிைல னிய" #யநிமிர2 தி�<சரெமா� ெற02தைனேய; 
Bவ7ேக: Vர7யா5 �E&ல  மள%தெசE� 
Nவ7யி5 பிரமக�ைக" #னலா7 நி�றைனேய.  

இைவ Wர7யா +ர.ட�ேபாதர�க�. 
 

&:டவா ளரவவட% &ல�கிவைர திாி2தைனேய;  
வ:டவா�  றளாைம வ7ெவ02&� கிட%தைனேய;  
�:டவா� �கடதிர �ழ� கட� கைட%தைனேய ; 
ப:டவரா �கமார பசி� வி�%தளி2தைனேய.  

இைவ ேயார7யா5 நா�க�ேபாதர�க�. 
 

ம�%ெதா0  சகட ெமா72தைன!  
மணி�7  யரவி5  ந72தைன!  
ப�வைர நிமிர  ெவ02தைன!  
பாிமள &ளப �72தைன!  

இைவ �<சீரா5 நா�க�ேபாதர�க�. 
 

மய- மறி*நீ!  
யிய- மிைச�நீ !  
�யி,"# மிழி*நீ !  
#ய- மைழ�நீ !  
மல�  மண�நீ! 
ெயளி& மாி& நீ!  
�ட- �யி�நீ! 
#ற� மக�நீ! 

இைவ யி�சீரா ெல:ட�ேபாதர�க�. 
 
எனவா�  ;  
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இ& தனி<ெசா5. 
 

அ��பவி�  வைள�M F��பவி,  �த��  
க��ெகா7 வ�ைள�� கமல�� கல%&  
க.O� வா�� வ.ணவா,  ைழ�%  
தி��க< ெச>வி� ெமா��க" ப02தி�  
க.டவ, ம�6� கா:சியி� 8வ�றி 
நல�கிள, மணிநிற ந�னீ," ப.ைண  
ெபால�ெகா7 மகளி� ெபா+%த ேபைர��  
மகர�  ைழய� மலர7 ேநா�கி  
�<சியி� ெறE2ைத �ாியவ �ளேர5  
வ<சிர2 தட�ைக ம�னாி� சிற%&  
விதி"ப0 ெச�ேகா5 நடா2தி 
மதி� ைட கவி"ப, ம.Oமா க�ேம.   (1) 

இ& Fாிதக�. 
 

ெவ.பா 
மாகவைல" ப:டழி%& ம�ைகமா, த�கள�  
ேபாகவைல" ப:டமன� ேபாதாேதா—நாகவைண�  
ேகா�#ர�  ேநமி�  ைழ�காத ேரய7ேய�  
கா�#ர�  ேமாெவா�கா ல�.   

 (2) 
 

க+2&ைற 
ஒ�ைக�க�  MசரM ெசா�னேப ெர�8ைர�  �ெபாி�கா  
த�ைக �க�  மயி5விழி Wர�: ேபைரயி5மா5  
��ைக �க� � பF%த. 0ழாெய�� ெமா� ழல<  
ச�ைக �க�  மி�� �� ளாவி தைழ� ெம�ேற.  (3) 
 

கழிெந75 
தைழ2ெதE� கிரண" பனிநிைர மதிய� 

தட�க7 ப�திெய� 8தி� %  
தமிEட� பிற%த ம%தமா�த�% 

தழ� ட� ெப2ெத02 திைற� �  
 ைழ2த �  ம<ெச� களபேல பன�� 

ெகாதி2&யி,  7� ெம�னளவி�  
ெகா0விைன விைள%ேத காலந5லன*� 

ெகா7யவா ெம�பதி� றறி%ேத�  
கைழ� ல� க7%& ச%தன% திமி,%& 

காரகி�  ழா�ாி2 ெதாி%&  
காி�க� @பத#� கவாி�M Fம%& 
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கனக�% தரள�� ெகாழி2&  
மைழ� ல� பிளி8 ெந0MFர� கட%& 

வணிக,ேபா� கைடநில� #ர�க  
வ�ெப�� ெபா�ைன2 &ைறவேன  வைள 

வ�வய� ேபைரமா தவேன.  (4) 
 

வ.ண வி�2த� 
தவசாிைத கிாிைகயி& தவிரவிைன ெகாைலகள* 

தைனநிைன� மறிவி+ையமா  
கவைலப0 விகடகப டைனயபக டைன�[ன&] 

கழ+ைணக ள7ைமெகா6ேமா  
நவமணி� மல,மக6 மிளமதி� மதகளி8 

நைறகமE ம�&ெமழேவ  
திவைலெயறி கட5கைட� நிகாி5�கி லவணமர, 

ெதளி�ம� மைற�த5வேன.  (5) 
 

ச%த2 தாழிைச 
மைற� 72தைலயி -றமி தி2தபF 

ம�தி ைட2தவE மாயனா,  
வEதி நாட,மகர� ைழ�கட*� 

மைழெகாழி2ெதாEகி ய�விபா� 
நிைற� 72தைலயி+�வி  "#றனி 

லா*தி2 ெதாE  ெவ�பேன  
நீய ளி2ததிைவ ேவயி� �2தெமன 

நி<சய"பட ெமாழி%தேத�  
பிைற� 72தைலயி5 வ7ய வி:டெதா� 

பி�ன5 ப:டசைட யி5ைலேயா  
பிைணெய 02ததிைல திாி#ர2ைதயழ5 

விழிய வி:டநைக யி5ைலமா  
கைற� �2தமிட றி5ைல ��கண� 

ைக�க பாலமிைல ெய�க�மா5  
கழ+ைண2ெதாழம ற%த தாெலம,க� 

ைகவிட�கடவ தா ேம.  (6) 
 

ச%த வி�2த� 
ஆகெமா�றிர.0 =8க.0 ப.ைட 

யாடக% தன�க ம0ேபா,  
வாைகெவ� றிெகா.0 ேபைரவ%த ெகா.ட5 

மாயவ� 8யி�ற கடேல  
பாைக�� பிழி%& ேதைன�� கல%& 

பா-ட� கல%த ெமாழிேகா  
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ேகா ல� களினா விெம�8 தி�8 
=*கி�ற த�ப,  ைறேய.  (7) 

 
க+2&ைற 

 ைற�ெகாE%தாய� தி�ெகாE% தாைர� ெகாழி� ம%தி"  
பிைற�ெகாE% தா,மதி: ேபைர"பிரா�ற�பி பி�வாெவன 
 ைற�ெகாE% தாேவO ெம�ெமாழி< சீைத �ைல�ய�கி  
மைழ�ெகாE% தாய�8 ைகமா8 ெச�தன� வானவ,�ேக.    (8) 

 
வ.ண வி�2த� 

வானவ, தானவ, மாம� சாதிக� வா�வ&சா வ&ேமலா  
வா�ல கா�வ& கீ�நர காவ&� மா�ைகயி ேலயலேவா  
ேவன� மாெயா� வாமன னாகயி ராம� மானவேன  
ஞானவ ேராதய ேபைரய ராதி� நாரண காரணேன.    (9) 

 
ச%த வி�2த� 

காரண� றி யா�விள�கிவ� காத5 ம�ைகயேர 
வாரண%தனி5 Lதிவ%தன� மாைல த%திலேன  
நாரணMெசக Nரண%தி� ஞானசி% தைனயா 
வாரண�#க� ேபைரய�பதி யாழிய� #யேல. (10) 
 

வி�2த� 
ஆழி மாதவ� ேபைர மாலள% 

தவனி�.டவ� பவனி க.டபி�  
ேறாழி மீரவ� 8ளப மாைலெய� 

8ைண�ைல�கிடா,  ழ5� 7�கிலா,  
ஊழி ேவ,விE� க�  ன:ட& 

�0பதி� ேவ றழ5ெகா 02த&�  
ேகாழி வாைய�� =(வ)ெவா. ணாம5ம. 

=8ெகா.ட&� ெகா7ய காயேர.  (11) 
 

ெவ.பா 
ஏடவிE� க.ணி� கிர"பா� வைளகைலநா.  
=டவிE� க.ணீ,  ைறயாேதா—மாடமதி5  
Lதிமக ர� ைழ�� ெவ.மதி�% ேதா�ேபைர  
நீதிமக ர� ைழய ேன. (12) 
 

க+2&ைற 
 ைழ2ததி�" பார ��கனி வாயி�  ழ5பதி� �  
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கைழ2ததி�" பாவிைச க.ட�� ேவா,� ைழ� காத,ந�னா:  
7ைழ2தி�" பா,மண� =டெல� றா- மிற"பத�றி"  
பிைழ2தி�" பா��. ேடாவ�ப, J�ெபா�2தபி�ைன�ேம.  (13) 
 

தாழிைச 
பி�ைன ைய2தE வி"# ண,%த�� 

ெப�ற ெச�கனி வாயனா,  
ெப�மி த2தமி� �ைறெகா ழி2தறி 

ேபைரய�பதி ய�னேம  
ய�ைன யி"ப7 மலர ைண�   

ளைண2த ைகைய ெநகி�2&ேவ  
றைடெகா 02தக பாட நீதி 

ய7<சி ல�ெபா+ வானளா�  
��ன 72ெதாி யாதி �.0 

�தி,%& க.#ைத க� 5வா�  
�ளாி ய�பத ேநாவ வ�பினி� 

Bதறி%தவ, ேபாலவ%  
ெத�ைன யி"ப7 வாழ ைவ2த& 

மி�ப ேமாகன வா�*ம�  
றியா�மற�கி- நா�மற� மா 

றி"பிற"பினி +5ைலேய.  (14) 
 

வி�2த� 
ஏ& காரண2 ேதவ,க ேள�ம� 

றிழி  ல2ெதE� #ைலய ேர��:  
சாதி ேபதம� றவ,க� மி<சிைல2 

த�வ ராயி�� #னித வா�*தா  
னாத லால�: ேபைர நாரண� 

க7ைம யான*2 தமச ேரா�க"  
பாத 1ளிப: 0லக� வா�த+5 

பர* வா,பத2 தளவி லாதேத.  (15) 
 

இ�னிைச 
அளவறியா" #ன+ைட"ப: டE%தின,ேபா லணியிைழW,  
விளவறியா" பைதமயி5 ெவ�ள2தி லE%&வேபா�  
களவறியா2 தயி, Rக,ெச� கனிவாயா மணி"#ய2தி5  
அளவறிவா� பி�ைனெயா�8M ெசாலவறிய மா:டாேர.  (16) 
 

வி�2த� 
ஆைள" ெபா�& கய�கல�கி ய7யி� ப7%& மதகி7ய  
வாைள" பக0 # %&ழ� � வய5J� வEதி2 தி�நாட�  
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றாைள2 ெதாE& பF%&ளப< ச� � கிர%& மடL,மா  
ேறாைள� க�தி மடெலEத2 &ணிவா� விரெகா� றறியாேள. (17)  

 
வி�2த� 

அறிவி ேலெனா� சைமய நீதியி னடவி ேலதிாிேய  
ெனறியி ேல�8 கதியி ேல�ைன நிைன� மா8ளேதா  
விைறவ ேனமைற �த5வ ேனெதாE ெமம& நாயகேம  
ம8வி லாமர #ைடய ேபைரயி5 ம�வி வா��கிேல.  (18) 

 
ஊMச5 

வாழிவல� #ாி%&ெந0�  ைழக ளாட 
மல,�கா%த: ெச�ைகவாி வைளக ளாட  

வன�ைலயி� கிட%&�2& வட�க ளாட 
மைளகவிழ�  ழ5விE%& ம��  லாட<  

Jழிவல� #ாிகளி�8 ைம%த ராட< 
Fர,�னிவ �யிரைன2&M Jைற யாட<  

Fட,வயிர வட�பிைண2&� க�  ேம�றி2 
1� மணி" ெபா��ச &வ�கி யாட  

ேமழிவல� #ாிபழன" ேபைர நா:75 
ேமத சீ, வள�பா7 யாV @Mச5!  

விைர2&ளப< ெசE�#யைல2 ெதாE?� ெற:0 
ேவதிய,த� #க�பா7 யாV @Mச5!  

ஆழிவல� #ாிபா7 யாV @Mச5!  
அவ�க�ட� ெகா7பா7 யாV @Mச5!  

ஆ�வா,க� தமி�பா7 யாV @Mச5! 
அ�தைனW ரணியிைழW ராV @Mச5!   (19) 

 
வ.ண வி�2த� 

ஆ7லா�கழ லா7லா�Fைன யா7லா� பனிநீ,  
ேபா0வா�கைள ேத7லா�வைள Nணிலா ளவ�தா�  
S0லாவிய Lதிேகா+ய ேபைரவா� �கிேல  
நா0வாளிைச பா0வாணம நாரணா ெவனேவ.  (20) 

 
ச%த வ.ண வி�2த� 

நாராய ணாெவன ேவாதாம5 L.ெமாழிக 
ணாவா- ேம&பய னவ,#கேழ  

யாரா- ேமாதிலைவ ேகளாத Bட,ெசவி 
யானா- ேம&பய னறிவி+கா�  

காரான ேசாதியழ காராத காதெலா0 
காணா,க ணா&ெமா� பய�ளேதா  

வாராழி மீ&&யி5 ேபேரச, ேகாயி5வல�  
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வாராத கா-ெமா� பயனிைலேய.  (21) 
 

தாழிைச 
ஒ�பிைழக. டய�பா� மாதர5ல ேவாதா 

�ற*நிைன% தி�"பா,க� ேகாபமைம யாேதா  
வி�வ�மி� கித2ேதா0 =7யைண யானா 

இளைமநல� கிைட2தா+� ேக&பய னாேமா  
��கவி�ெச� கனி�ேகாைவ வா�ெமாழியி னாேல 

�னிவ,ெப8�  72தா�* வாரதறி Wேரா  
ம�வியச% தன�காவி5 மாமல,ெகா� வாேர 

மகரெந0�  ைழ�காத, ேபைரயைன யாேர.   (22) 
 

க+2&ைற 
ஆைரய ராம +�"பா ரவ�� க��#ாி��  
ேபைரய ராதி"ப, ந� ைழ� காத, பிற�க5மி�[ேன] 
தாைரய ராவி� கைட%தெச> ேவெலன< சா�%த ழ�  
காைரய ராவி�"ப ெனMைச யரா*� கைட�க.கேள.  (23) 
 

கழிெந75 
க.ணக� #ைத"ப ெவளியிடM Fவற� 

க�%தட2 தி�:படா� விாி2&�  
கட5விட�  ழ�ைப ய�ளியி: 0லக� 

கர%&ெகா. ெடனெவன2 தணி%&  
வி.ணக� #ைத2த ப�தி� மதி�� 

விE�கி�. ெடா�#ைட ெசறி"ப  
ேவ,விE% 1ழி �7விலா� க� 5 

வி7விலா2 தைகைமேய &ைரயா� 
ம.ணக� #ைத2த &ைணய7 �னிவ, 

மன2தக� #ைத2தேவ� #வி��  
வயி�றக� #ைத"ப ேப��ெவ� றிைட<சி 

மா,�க�� #ைத"பநீ ெவ�வி"  
ப.ணக� #ைத2த பவளவா� #ைத2&" 

ப�மணி�  ைழபி72 தாட"  
ப72தவ, F�தி �72தவ, ேபைர" 

பதிவள� #ர� மா �கிேல.  (24) 
 

ெவ.பா 
மாவள,2த வ�ைனய� மார�  யி5வள,�க  
காவள,2தா ெர�8 ைழ� காதேர!—நாவள,2&<  
ெச�றா, நைகெவ7"ப2 தீெவ7"ப" N%&ளவி�  



28 

 

��றா, நைகெவ7�  ேமா.   
 (25) 
 

க+2&ைற 
ெவ72&< சிவ%த வ"பாைல� க"பாைல ெவளியி5ெவ"ப�  
பி72&< சிவ%தன ேவா�%தணீ, க.ண� ேபைரெவ�பி5  
வ72&< சிவ%த ெச�பMேசாடனி<ச மல�82தி2  
த72&< சிவ%த& க.V, மட%ைதெபா� றாளிைணேய.  (26) 

 
ச%த2 தாழிைச 

தாெள02 &லக ள%த ேபைர�கி 
றனத �: 8நி ல2&ேளா,  

 ைதய ைல"#&ம ண�  றி2ெதE& 
ச�  ெகா.0வ� 1தேன  

ேவெள 02தவ7 ேவ5ப ட"ெபா�& 
விைனெய 02தவர சைரெய5லா�  

 ெவ:7 வி:டதி� �கம லா&தி�  
�க�� ேவறறிவ தி5ைலேய  

நாெள 02தபைட பாெட 02ததிைல  
நாைண ய"பிைழயி +�ன��  

 ன,ப தி2தைலவ, தைலெய 02ததிைல 
நமென தி,2&வ� மாயி��  

வாெள02&வாி சிைல   2&வைள 
த7பி 72&மவ, ெவ5வரா5  

 ம�வ ர�பழி� நா6 ெம�க� ல 
மறவ ர�பழிவ தி5ைலேய.  (27) 

 
கழிெந75 

இ5ல2 தட�கா மட%ைதய,க� 
ெபன*� பசி�ெகா� றிர%தவ,�ெகா�  

 றீயா தவ,ைக" ெபா�ெளன* 
மிரவி� கி��ேபா ல*ம7யா,  

ெசா5ல2 ெதாைலயா ெவEபிற"#2 
&ைட� � க�ைண�  ைழ�காத,  

 &ைண2தா ளள� � #விம�� 5 
F�றி� கிட� � க��கடேல  

ெகா5ல2 &ணியா த�ைனய�� 
ெகாதியா மதி� மத�பைடைய�  

 ="பி: டைழயா� க�� யி-� 
ெகா0ைம" ப02தா�  ழ+ைச� 

ம5ல� ப02தா வயலவ� 
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மளி2&" பிாிL ெரனவைறயா  
 தய,2&� ெகா02த மனமி��க 

யாைர ெவ8�க� கடேவாேம.  (28) 
 

வி�2த� 
கடல ட�க-ழி ெதா8சி ற�ைக#ன5 க0கி-�# & Bசிேவ  
+ட�வலMFழ-� வடத ட�கிாி� ெமம& ச�பிரத மீெதலா  
�டனி�%&மகி�  �ப ர�பரைவ �லக ள%த�கி5 ேபைரமா  
லட5#ாி%&பக+ர* க.ட&* மாிய ச�பிரத மானேத.  (29) 
 

ெவ.பா 
ேதவகியா, ெப�ற தி�வ�2த� பாராம�  
ேகாவிய,த� ம�8 ைழ� காதேர!—தாவி  
ய7� �ைக மாேறாநீ யMசினெபா� கா&  
பி7� �ைக மாேறா ெபாி&.  (30) 
 

வி�2த� 
ெப�விட வரவைண" ேபைர மாதவ�  
ம�விட நிைன�கிலா� ம�ைக மாதேர  
த�விட ெவ.ணிலா2 தைழ2த ெத�கO  
ெமா�விட மிைலநம�  ைறவி ட�கேள. (31) 
 

க+2&ைற 
உைர�ெகா0 மாடவ, வாளா ெலா�ெகா� பிழ%&ம�ற�  
 ைற�ெகா0 ெகா.0ழ5  Mசர� ேபா-� ெகா7யிைடேய  
&ைற�ெகா0 வா�ைவ2த மா5ேபைர யி�ெற�ன, J�%தப.ைட<  
சிைற�ெகா0 ேமக� பிைற�ெகா0 தா�கி< சிற�கி�றேத.  (32) 
 

ச2த வி�2த� 
சிற%தா, ெதாழ2த  ம�%தாம ைழ"#ய5 
ெசE�ேபைர �2தம,ேபா  
லற%தானற� � கின�கா� மட"ேபைட 
யன�கா6ைர2த��L  
ாிற%ேதா ெமனி�பிைழ யி�%ேதா ெமனி�பE 
திர�காம ன2தவ,ேபா5  
மற%தா5 மற�க* நிைன%தா5 நிைன�க* 
மன%தான ம�கி5ைலேய.  (33) 
 

ெவ.பா 
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எம�  �க�வாட வி%தா5 மைரக 
டம� �க� வா0M ச+"ேப – னைம2&ைர��  
ெப.மதி ெய�னாேத மா5ேபைர நா:ட�ன�  
ெகா.மதி �.ேடா கழ5.  (34) 
 

ச%த2 தாழிைச 
தழ5பிழி%& சா8ெகா.0 ச%தன2தி +:டதா,? 
த.ணிலைவ ெயாிபட< சைம2&வி:ட பாவியா,?  
 ழ5பிழி%த விைசயிேல  6%தசி�கி ைவ2ததா,? 
ெகா0ைமவ%த காலமாைச ெகா.7��க வ5லேரா?  
நிழ5பிழி%& ப�கெவ�8 நிைன�மா* ம�த� 
ெனாியெவ�ற  ாிசி5ேபைர நீ, ளி�  நாைரகா�  
அழ5பிழி%த ேவலெர�ைம யாைணயி: டக�றதா 
ல%தவா�ைம �ட5பிழி%ெதனாவி�.0 வி:டேத (35) 
 

பி��0  ெவ.பா 
ஆவி�. 0ைம�. டறிைவ�.0 நி� மி�  
காவி�.0 தாமைர�ேக க.Vேரா—ேதவி�ட�  
மா5வள,%த ேபைரயி�க. வாவிக.0 Nைவ�.0  
கா5 ைற%த நீலவ.0 கா.. (36) 
 

வி�2த� 
வ.7�� �  ழ5#ர2& வா:டம72  
           &"பி72& வ7%த வ�ைள2  
த.7�� �  ைழமடL,  ைழ�காத,  
             ேபைரயி5�2 தமிேழ ேபால  
*.7��க *வ:டாத விதழ� &மிளMச   
             �க�க� பா+�  
ெகா.7��க" ெப��காய� பசி� தவா  
                 தி�"ப&*� ெகா0ைம தாேன. (37)  
 

வி�2த� 
ெகா72ேதாின,  ைழ�காதின,  ல�கா, வைரேம�  
ற72தீ,தைழ ெதா02தீ,காி பிைண2ேத ேவத  
ன72தாைரயி னட"Sரைவ யைட2தா 6வேரா  
ெகா72ேதாழிய, #ைன<சா,ெவா� ெதாE2தா னலேவ. (38) 
 

க+2&ைற 
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ெதாE�பா� கிய.ட, ெதாழக� பகாடவி< Jழலா�ேற  
ெனE�பா� கியெம� றி�"பத5 லா+%& வி:ட%தி:72  
தE�பா� கியெபாழி5 J�ேபைர மா5சரணாரவி%த<  
ெசE�பா� கியெம� றவன7 யா,ப.0 ெச�தவேமா.  (39) 
 

வி�2த� 
ெச�யி� க��#� வள,ேபைர தி�நா டைனேய Wதான  
ெறா�யி� க��#% ெதாட,%&ெகாைல2 ெதாழி-� க��#�விழி�மத�  
ைகயி� க��# மல,�கைண�� ைக�ெகா.7��க�க.டைனேம  
ெல�யி� க��#� கைண�மிைலயி�ைற� கிறவா தி�"ேபேன. (40) 
 

கழிெந75 
இ��ைப ெநாி2&2 &தி�ைகம02 
திள�ேகா மகளி, விரெனாி"ப  
ெவதி,2தா, சிர2ைத ெநாி2&மைல 
ேயறி ெநாி2&� கட"#ற2&<  
 
F��ைப ெநாி2& வளிகற�க< 
F�8� பிைழ�கா� ெசவி"படல2  
&�க� களி�றி� மிைச"பவனி 
ெதாEதா5 விரக% ெதாைலயாேதா  
 
க��ைப ெநாி2& விE"பலவி� 
கனிைய ெநாி2& மைட�&க�  
கத+" படைல�  ைலெநாி2&� 
க�னி� க�கி� மடெனாி2&�  
 
 ��ைப ெநாி2&2 ேதெனாEக� 
 வைள ெநாி2&" #ைட2&வரா5  
 தி� � #ன�ேப ைரயி5மகர� 
 ைழேய ெயவ,� � ேகாமாேன. (41) 
 

வி�2த� 
மாென�பா, கைலெய�பா, ெதா0�க வா0 
மல,2 தைழயா ெல�தெதா� மத2த ேவழ%  
தாென�பா, பதிெய�பா, வழிேய ெத�பா, 
தாமைர"N� ேகாவிெல�ேற விர%தீ ெர�பா,  
ேகாென�பா,  ல2&தி� � க�ைண ேமக� 
 ைழ�காத, ேபைரயிள� ெகா�ேப வ�ேப 
யாென�பா ர5லெவ�பா ாி5ைல ெய�பா 
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ாிவ,ெகா:7� ெகதி�ைத"பா, யாவ, தாேம.  (42) 
 

வி�2த� 
தாேமாதர ம&Jதன, த ேபைரயி5 மடL,  
நாேமாதர மாேமாகினி நலேமாதர மறிW  
ராேமா,தர மலேவாெவளி த7ேய�ட� �னிவா�"  
ேபாேமாதர நிைனW,கம� #&வா�மல ர�ேத.  (43) 
 

க+"பா 
ேதனா, ெபா�ைன2 தி�மா5 மிைடேபைர  
யானாத க5வியறிவா, பயன�ேறா  
கானா, க�� ழலா, காம2தி� பா5மற%&  
ேபானாரற2தி�பா5 ேபா:0"ெபா�:பாேல. (44) 
 

இ�னிைச� க+"பா 
பா5வ7*% திர.�ைல�� ப<Fட�#� பFநர�#M  
J5வ7*% ேதா�றாம� U.வயி�றி� பிற%தநா�  
ேம5வ7வா மிரணியைன விைனெதாைல� 2 தமி�"ேபைர  
மா5வ7வா% தி�வ7வ மரகத2தி� மணிவ7ேவ.  (45) 
 

க+2&ைற 
வ721&< ச�ெகா"ப ெவ.ேடா:0 ம5+ைக வாயி�க>வி"  
பி721&� வ.ேடா0� ேபFகி ேல�பிாி யாதஐவ, 
 721& ெச�ற  ைழ�காத,� ெக�மய5 =றிவ��  
ப721& நீெசா5- வா�மைழ சா0� பனி�ெகா.டேல.  (46) 
 
(47 (47 (47 (47 
த( 
த( 
த( 
த( 97 97 97 97 
4ய50ள ெச678க0 வி1ப810ளன
4ய50ள ெச678க0 வி1ப810ளன
4ய50ள ெச678க0 வி1ப810ளன
4ய50ள ெச678க0 வி1ப810ளன.).).).)    
 

வ.ண2 தாழிைச 
சரமைழ� � #ய5 ெகாழி� % தமி�வள,ேப ைரயிேல 

மதி� �ெபா�� மிக"ெப.0 கிறைளெவா8� �  
 7தைழ� � ப7வள,� % தி�மடமா மயிேல 

விதி� �ப7 ப7� Mசிறி தனி<ச� க6�  
லர"பMசி� ெவ8� �பத �னதா ைகயினா 

-தி� �கதி, வ8� �பர5 ெகாதி� MFட, 
நட� %ெதா8 �ைற� �ெபாE &யி,வா 0ைவேய.  (98) 
 

வாழி யகவ5 
வாைடவ% திய�க" Sைடெகா.0ளேத  
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ெத�றல� க�8 ெம�8தி�8மி�%&  
ேகா&பட வா�யி,�  ைறைய�M Fழி2&  
 ைழ2&விர5  ைற%த ெகாழி2தமண� கட- 
ம�ளி யி:ட #�ளிய� பசைல�%  
&யி�Fைவ யறியா" பயி,"#8 தட�க- 
மறவா வ�#% &றவா *�ள� 
ம�ன" ேப0� #�ைனய� கா*%  
&ைணபட விாி%& &ய,வ�� கால2&"  
பEதிலா *ய,%த வEதிநா: டைவ��  
யாைர �%தமி�" ேபைர�� #ர"ப  
வளநக, வா, ைழ< சிகரN தல2ேதா:  
ெட�வ நாயக ைனவ,ேத," பாக�  
மலய மா5வைர2 தைலவைர< சார+�  
மண�ெகா� N�ெகா7 பிண�  த.ேபா  
&�பாி� சிற%த கா:சியி� பிற%த  
த.ணளி ெபா�ைக ெகா:02 தைலவ,ெம�  
ெதா:0" பயி�8 பைண�ைல�  ��ைப  
யிைணவைர" #ய2தி Y0ற" ெபா�&  
பா0ற� கிட"ப வாிவைள2 தE�#  
மா,பிட2 தE%த பாி#ர< சி5ெலா+"  
பலகல ெனா+"ப" #5+�� க5+��  
ெபா�%தி ந�சீ, நலமி  ெப�MFைவ  
நம�கினி தளி� M சி8&யி� கன*  
த%த�6 மகரெந0% தைகவாழி வாழிேய. (99) 
 

ெவ.பா 
வாழி#க�" ேபைர மகர�  ைழ�காத,  
வாழிதமி� ?�ெற:0 மாமைறேயா,—வாழிேய  
ேத� � பதகமல% தீ,2ெதன& சி%ைத��ேள  
N� � பதகமல" N.   
 (100) 
 

வி�2த� 
பதி2தநவ ர2னமணி வாழி [வாழி] 

ப�கய"N% தி��கMெச� பவள வா�நீ�  
கதி2தசீ, வாOத5ெவ. 7�ம. கா"#� 

க21ாி2 திலதமி  க.க� வாழி  
&தி2தந8� பF%&ளவ2 ேதா�க� வாழி 

காி�க<ச� காழிகைத வி5வா� வாழி  
மதி2தS தா�பரMேச ரைரY5 வாழி 

சரண� ைழ� காத,மா5 வாழி தாேன.  (101) 
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ேபைர� கல	பக	 
 ,	ேபைர� கல	பக	 
 ,	ேபைர� கல	பக	 
 ,	ேபைர� கல	பக	 
 ,	....    

----------------------- 
2. 2. 2. 2. தி�மயிலாசல� கல	பக	தி�மயிலாசல� கல	பக	தி�மயிலாசல� கல	பக	தி�மயிலாசல� கல	பக	    

 
பாயிர	பாயிர	பாயிர	பாயிர	    

 
ெகா<சக� க+"பா 

அ�8சிவ" பிரகாச னாிய&தி தன�ெக�த<  
ெச�8பக,% தைமநா7< சிவஞான பாைலய�  
 �86ய, மயிைலமைல�  மர�� � கல�பகெமா�  
நி�8 ெசால2 தி�"#கேழா னிட2தி+& இைச2தாேன.  (1) 
 

ெவ.பா 
ஆ:0"பா5 வா�ைவ யட�கி ய02&வ%&  
சீ:0�  ளாடெலா�8 ெச�&பல—பா:0ைடய  
பாைலயைன ேயவிெய�ைன" ப�றிவ+% தா.0ெகா.டா�  
ேசாைல மி மயில2 ேதா�.       (2) 
 

எ.சீ,� கழிெந7 லாசிாிய வி�2த� 
சயில� E�க*� ெவ:க<சி ர%தரனா, 
தம&� ெவா2த�வி" ெபா�பிைச% &ளதா5 
மயில மைல� க னா�� � கல�பக?5 
வைன வத�  யி,ெசா� க:0வ% த��L,  
ெவயிலவ ��ற வயி�8M ெசE�களிேற 
ெவளி8 மல� ளி ��ைக� கிைச%தவேன  
யயி�மயி5  �கிட ��ெச"பனி�றனேவ 
ய7ய, பத�கம ல2&�ற R.ெபா7ேய.  (3) 
 

கல�பக2தி�8"#�க�. 
 

எ.சீ,� கழிெந7 லாசிாிய வி�2த� 
மய�கிைச�ெகா< சக�க+"பா" #யவ "# அ�மாைன  
மற�களிசி2 1சறைழ வாEB, ம�:பா  
வய�ெகழி�ச� பிரதமத� கிர�க5க: 0மட�   
வ. ற�பா. ைக�கிைள பலவாறா�2 1& 
தய� கழி� கைர"#ல�ப5 கால�த லாக2 
தமி�"#லவ,� க�2திலவ, த�க&ைற ெய5லா  
மிய� கல� பக2தி��கா மானா- ெமா�வாறீ 
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ெரா�பெதன< சில? +ய�#த- �ளேவ.   (4) 
 
 

�(�(�(�(    
    

மய�கிைச� ெகா<சக� க+"பா 
தி�மக�ேச, ெந0மாய� ெச�கமல� க.கட�  
மி�மடவா,� கிைடநீ0 ெமழி�பவள மைலேபா5வா�  
பாிதிமதி பிைச%தா�  பக,�7� �கெமா�8� 
விாிக�ைண விழிB�8� விள� ைழ< ெசவியிர.0�  
வ.ப�வ� ைப�கி�ைள மணRக� மணநாசி<  
ச.பக�� சி8�8வ� றரளநைக� கனிவா��  
ெபா�பணி�� ப�மல�� ெபா+%தகE2 ெதா0மா,#�  
வி�ப0மி� ெனன�காO� ெவ�றிேவ5 விய�சீ��  
மட5வயிர� திாிJல மபயவர த%&ல� �  
கடகெந0� கர%தா� � கவி�ேதா�க� ஒ�நா� �  
 Mசிமணி< ெசMசத�ைக� ேகா2தைர�� ேகாசிக��  
விMசியேபரான%த� விைள2த�6� &ைண2தா6�  
ெகா.0மயி லாசல2தி�  வ:7-8� ேகாயி+ைட  
ம.0சைட< சிவஞானி வல2தமர வா�கி�றா�  
மயிேலறி2 தகேரறி மழெவ�ைள� களிேறறி� 
 யி5ேபா- �ைமயா�க.  ளிரவ��  �%ேதாநீ !  

 
இைவெய:0% தர*க�. 
 
அர�வழி பட�ன ம�ணல ம�ளிைன ;  
�ரகாி யமர,�� ெமாழி#க� ம�விைன;  
யய��த லமர வரெமா0 த�விைன ; 
#ய+வ, மகபதி #ைன�7 �தவிைன.  

 
இைவ நா� � அராக�க�. 
 
அ�ெபா0�� 8தி=றி யாெறE2தா ல�<சி2&2  
ெத�ெபாதிைய மிைசவா�வா� சிற"பைன2&�ெபற<ெச�தா�; 
நி�னாம2 ெதா�றிைனேய நித�=ற< ச+யாத  
மி�னாள� றிழ%தகர� விைர%&தவி மீ.0வ%தா�; 
ந�கீர� சிைற நீ�கி நவிலாிய தமிழணிவா�  
க�கீாி யலைகைய�� க7யவ7 ேவ5வி02தா�;  
��8Fைவ� கவி"ெபா�யா ெமாழி"#லவ� களி=ற"  
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ப�8ெமா� ேகாெலா0�� பாைல��:ைட�மானா�;  
ெத�ன�ைண� ேகா#ர2தி� றிகெழா�வ� தன�காக  
��னெமா� 1ணிட2தி� �ைள"பத�  மிைச*�றா�;  
ேபாாிநக, �னிவ��த� #க-மவ, #க�கி�ற 
சீாியவா� வி5லா,(க�) சி%தி2த ேபரளி2தா�.  

 
இைவ யா8% தர*க�. 
 
ஏன ம�"பற ேமாதி வ 2தைன ; 
ேயழிைச யி�கவி ேகா7 ெதா02தைன;  
மானவி, க: ாி யாைர மய�கிைன ; 
மாச8 சி:7 விேனாத மிய�கிைன.  
 
இைவ நா� � நா�சீ, ஓர7 ய�ேபாதர�க�க�. 
 
மாவ7 ேயாடற ெவ�றைன;  
மா5வைர யாவி� நி�றைன;  
தாமத ேரா,வாி தாயிைன; 
சாரண, வா�வர ேமயிைன.  
 
இைவ நா� � �<சீ, ஓர7 ய�ேபாதர�க�க�. 
 
ஆத+5 ;  
 
இ& தனி<ெசா5. 
 
ேசவ5 ெபா82தைன பாவ ம82தைன  
சி%ைதக 6�றைன வி%ைதக� ெப�றைன  
கட+� ெபா�ைனயி� கனவி� றமிேய�  
றிட�ட� வி02த ெசE%தமி�" ப�வ  
லைன2தி� மீ.ெடாளி, தரவளி2& ��னி�8  
திைன2&ைண &ய�M ேசரா ெதாாீஇ2  
தி�மைல�  வ:75 ெச�தேபாராட  
-�மைல� ேகாயி-ைர2த மா�ற  
மாதிய பிற* மகில2 ேதா��  
ேபதியா வ.ண� ேபச" #ாி%&  
ைக<சிைல�  றவ, கவி�ற� சார�  
ப<சிளM ேசாைல பர.மீ தி�%தா� 
மதைலெய� றியாவ�� வE2த ைவ2&  
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பதநிழ� ற�வா� பரெமன வ%ேத�  
விதி�ைற தவறி ெவ�ளிைல ெம�8  
கதி,மணி வட�ைல க�2&: ேடா�ற"  
பைழயபா ெவா�8 பக,வா� றைன��  
விைழத� க�ைண மிைகயா� #ர%தா�  
நி�றி� *�ளெம� ேனர2 
ெத�றிைச" ெபாழி�  ெமனவிர� கினேன.   (1) 
இஃ& ஆசிாிய வி�2த2தினா5 வ%த Fாிதக�. 
 

ேநாிைச ெவ.பா 
இர� % தி�*�ள2 ேத�ற��ற ெச>ேவ�  
வர�கெள5 லாந5  மைலேவ� -  ர�கைனய  
பா�மனேம ப5ேகா7 ப2த, பாிFெப�8  
வா�மயில2 &�ள மைல.  (2) 
 

க:டைள� க+2&ைற 
மைல2ெத�வ ேமபர ெம�ெறா"பி டா<சில மானிட�M  
சிைல2ெத�வ� ைவ2&" பலவா8 நாம�க�  
ெச"பெல�ேனா நிைல2ெத�வ� வாE மயிலா சல2தி னிைற#க�ேந,  
கைல2ெத�வ மான பி7ேயெவ. டாமைர� க�னிைகேய.  3) 
 
க+"பா  
க�னி�  ற2தி கணவ� மயிலெவ�ைப  
��னி� க�2ேதா 0ட-�க" ேபா�றிைச�   
ெம�னி:ட மி�னெதன யாரறிவா ெர�றன�   
மி�னி� றிக�%தகதி ேவ-மயி -%&ைணேய.  (4) 
 

க+நிைல2&ைற 
மயிலாச ல2&�ற  மேரச ��கான வழிபாடதா�  
கயிலாய ெமா0ேம� வைரமீ தி�� �க ன�க.Oத5  
பயிலாக ம2ைத"ப ழி�கி�ற தீேயா,க� பைகமிMFநா 
ெனாயிலா� மடவா,த ம�கி<ைச ெகா0வாட ெலா>வாதேத.  (5) 
 

க:டைள� க+"பா 
வாத ?�பிண� காள,க. காண� 
மைலய மா5வைர மா�னி-த�ன�:  
ேபாத வாாியி� B�கிட நா0ேவ� 
#%தி ெநா%& #ல�பிட லா ேமா 
ேவத நா��க க�வைன�  :7ய 
L8 ெகா.ெடாளி, ெமMஞான ேதசிகா  
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மாத ேமா,தி� நா�வ�M சீ,திக� 
மயில மா5வைர வா��� ைகயேன.  (6) 
 

க+ வி�2த� 
அ�யமி�றி ��னைற%த வாசக"ப7ய�ளி  
ெம�ய, த�#ைட Z0ற வி0� நா 6ளேதா  
ைவய� வாெனா0 &திெச� மயிலமா மைலயி�  
ெச�ய ெபா� வ டாெமன2 திக�த� ேசாதிேய.  (7) 
 

அ8சீ,� கழிெந7லாசிாிய வி�2த� 
ேசயமா மல,ெகா. 0�ைன2 தின%தின� அ�<சி2 ேத2&%  
1யவ, கமல" N%தா: 0களணி த-�L. ேபாேமா!  
மாயவ� ம�கா வி.ேணா, மக�#ண, கணவா வ�ளி  
நாயகா மயில ெவ�பி னடMெச� ��க ேவேள.  (8) 
 

அ8சீ,� கழிெந7லாசிாிய வி�2த� 
��க றாமல,� கட�பணி #ய2தைன Bவி� �க2தாைன  
ய�க, பா�மத2 திமரமி> *லைகவி: டகலவ% த��வாைன"  
ெப�  சீ,2தி� மயிலமா மைலமிைச ேபணிய ெபாிேயா,த�  
க�ைண ஞான�M சி2தி� �ண,பவ, கால�� கMசாேர.  (9) 
 

எ.சீ,� கழிெந7லாசிாிய வி�2த�    
அMசலளி2 தா.டெப�� க�ைண< சீ� 
  ம�ணகிாி தாெனனநீ யைற%த ெசா5-�  
வMசகெம� றிக�வத�  மMF கி�ேற� 

வ�2தமினி< சகி"பத� � வ5ேல ன5ேல�  
ெநMசக2த� றா7யைத மற�க மா:ேட� 

ெந0மயில�  வ:7��� னி�ேற� க.பா,  
பMசவ,ண< சிகிZ�� பவள ேமனி" 

ப.ணவேன ெய.ணாிய பா�ைம யாேன.   (10) 
 

இர:ைடயாசிாிய வி�2த�    
ஆனம: 7�பணி #ாி%&ன& ெம�ய�ப 

ரைவயினி� #கவி��பா  
தனிநைக மட%ைதய, �ைல2&ைண நிைன2&�கி 

யலம�% தமியேனைன  
 
Wன�� ெகமனைனய Lர,�த ேலா,க6 

மிைறMF�ப த2தி5ைவ2&�  
ெனழி5வதன நிைர ல* ம8வைக ெநறி2தைலவ 



39 

 

ென�ெறாளிர *Mெச�ைவேயா  
 
கானவ�  7ெலா� க��கல ெமனவ%த 

க�னி�கி ைச%தகணவா  
கனகநக ரதிப� வள,2தபி7 க.0ள� 

களி=ர வ�க%தேன  
 
வானள�  � வ0 ெதா8மிழி� ம�விபல 

மா+ைகெய ன� லா*  
மயிலா சல2தி5வ� #லேவா, &தி� ெமா� 

வ7ேவ5பி 72த �ேவ. (11) 
 

-யவ#+--யவ#+--யவ#+--யவ#+-    
 �பர, ெவன2தின� ��கிநா0 ெம�"#லவ, 
ெகாண,வதான�2தமிைழ ேநசி2& ய,%தன;  
 ரவநீ ��பக� மளவிலா மல,2ெதா தி 
 ர*மா +ைக2திர�க� J7"ெபா +%தன;  
 ைற*றா ெவாளி"ப�தி யைனயேதா ளணி"ப தி 
ெகா0ப5N ெண02ெதா�� ?-�றி ல�கின;  
 +சB விைல"பைடவி5 கைணைவேவ� �த�பல,ெசா5 
 �திZ �ைட�க�வி ேசர< Fம%தன;  
   = ெவன2தன& சிறைகேமா தட�பரைவ 
 ளறிடா ெமாழி�கிளிேயா ேடறி" பிற�கின;  
 ளி��வா வியி�ெகள*ாி �ைலயிேனா0 கா,2திைகய, 
 ய�மா,வ ��ற�த மீய" பிைச%தன; 
 
ெகா7யரா விைன"பசைல �லகி�மாாி ைவ2தமர, 
 Eெவலா ெமதி,2தம,ெச� ேதாட� கவி�றன;  
 றைளநாரத2தவசி �ய-�ேவ�வியி�றகேரா, 
 திைரயா கிட�கைசயி னா5வி:0வ%தன;  
 ைடயதா ெமன�கலப நிழ5ெகா.மா மயி�கடவ5 
 ணெமனா நிைன"பவ,க[0� றவி,%தன;  
 மிழிேதா� மத2தயில� ஒE �வா ரண�களி8  
 தறினா ெலயி�றைலயி� ேமாதி< சிவ%தன;  
 வைளேந, விழி<சசிமி� ம�*வா� வள,2&த* 
 மாிN. �ைல�களப மார�க ம�%தன;  
ெகா7யி�0 ைவ2தி8க �7��வா, தைழ�கைலெகா� 
 றமினாளணி"பர.� ேனகி�  வி%தன;  
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ெகாைலெச�வா� விழி<சிறிய மகளி,பா,ைவ ெம�2தவ,க� 
 ைல*றா மன�கவன மீற" ெபா�%தின;  
ெகா0ைமேய மிக"#ாி� மவ,க�ேவரற�க8* 
 றி�ளா, தம�கிழி* றாம� #ர%தன;  
ெகாைடயிலா �E�கயவ, மைனகேடா8 ��ற7ய, 
 8கிடா த�:கட+� B�க<ெச� ப.பின;  
 ைச�னாO ர�க&ைம �ைடய�யா ெமன"ெபாி& 
 திெகா�ேவ �ள2தி�ம% நா�ச� ெறாளி,%தன; 
 
வ�வவாத மி:0ழ- மவ,க�ேபாக ம�றவ,க 
ளO மாாிர:7ய� Lதி�  ெளா�றின;  
வணிெகா�வா, ெசவி� ைழக 6ல*சீ,ெபா �2தEவி 
வசலேம ெயன�கவிஞ, ேபச� கிட%தன;  
வடைலயா  ட�பரம, பிரணவாக ர"ெபா�ைள 
யறி�நா� #ன�ச7ல ேமறி�  ளி,%தன;  
வகிலேலாக ��ப�கி �மிEமா5 வய"பைடைய 
யைட�மாறிய�றியந5 L8� ெறE%தன;  
வாிய நா� மைற�கிழவ �ட+5ேவ,ைவ வி:டலறி 
யவசமா கிட<சிறி& ேகாபி�ைக ெகா.டன;  
வமர,ேகா�மி க"பயேமா 7ைணயி5காவிாி�கைரயி 
லைமெயனா* 8"ெப8த றீர" #ர%தன;  
வட5ெகா�L ர�:டைலவ ெனா�வனீ Fர�கைணெகா 
ட*ண,ேகா னிைன"பழித5 காண< சிற%தன;  
வள��வாாி ச�கட*� வரமதா -வ"பைட� 
மவ,க.ேம ெலதி,2தவைன யாள" # %தன;  
வளவி� மாைய ெவ�#�வ �ைடயதான வ"பயைல  
யOைவேந, ெபா7பட� னாள:0 நி�றன;  
வழ-�வா� விட�க7& ெபா�ததா �க�ெகா7ய 
னழியேவ5 வி02&லக ேமாத2 திக�%தன;  
வறிவினா� மிக"ெப�ைம �ைடயேகா ளாி2த வ 
னைற��வா சக"ப7ய ேனாைன2 த7%தன;  
வைலமேகாததி�கிைடயி ென7யமா மர2&�ேவா 
ட�விவா ைனய"ெபாEதி ேலெவ:0 ெமா��பின;  
வமலேயா க2தவசி� மயசிேவாக ��றவ,த 
மரசனா மக2தியைன ேந,�க2 தர�பின;  
வய*றாம ெல�கண� ��கேன ெயன"பக� 
வ(ள)[ழ]ைகேவ8 ப:டதைன Wதா  ற�கின;  
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வலைகயா� மிக2தள� ெமா�வேனா0 ப�பல�� 
வி��#றா& க�கத* கீள" பிள%தன;  
வதிகவா� *ைட"பைழய ம&ைரZாினி�#லவ 
ரலமறா &ைக� றியினா5ைவ2த ந.பின; 
 
க�&மா8 �� லவி �தவிடாத ெபா� ல* 
கத8ேமா திட2த தி யர*�ற ெச.7ன;  
கடைலேய விட2&ணி�� வ�ணனா, ெதாழ2தன& 
கதி, லா *ச2தியிைன Lசி�கன�றன;  
கனகநா 0ைட2தைலவ� வ+ய1 தைர�ெகா0ெச� 
கபடமானதி�சிறி& ேநாவ�றி�%தன;  
கவிெசாேல ெனன2தின� Rவ5ெபாயா ெமாழி�ெகதிேரா, 
காியேகா5 பி72திைச� மாட�ப யி�றன;  
கனலதா மைல�க�கினில*ேகா #ர2&�ேமா, 
கவிஞனா தியி�பக,ப5 பாட�8 ைத%தன;  
களி8நா Oற2ெதானிெச� ப�வலா ெனா�2தன& 
க+யி�ேவரற2தி�7 Wய2& ணி%தன;  
கைலவலா, மிக"#கE மிைசக�ேபாயி�றவசி 
கவைலதீ, வத�ெகா�க ளாச2திைய%தன;  
கைரயி�பா ைலய� வைக ெப�கேவா, கவி� ாிய 
கனவினா, மல,�ெகா0ெச5 வார2த மி�%தன;  
க-ழனா, ைகயி�றைலைய நி�மலா நதி� ாிய  
கைரயி5L F��க7தி ேலகி�க வ,%தன; 
 
கழ8ேம� வைக"#வியி �யிெரலா மழ2தன& 
களியினா� மிக� திெகா� ேளன2ைத ெவ�றன;  
கயிைலW சைன"ெபா�* �னிவ�வா� ெமாழி"ப7ேயா, 
கட*.மா மணி<F7ைக Lழ2 &ர%தன;  
கனிெய.ேமா தக� விய லைனயேவ மிக"ப�  
காியனீ� வயி�றிரவி ேமவ� க7%தன;  
ககனமா நதி"#னைல யைனயநீ ரைழ2&ைமெகா� 
கனவிடா யற<ெச�வி ேனாத2ெதா E�பின;  
கமலவா விவி:ெடEேமா, �தியதா ைத�:க�& 
கள*தீ, தச�கர�தா� ேமய" #க�றன;  
கவளயா ைனெயா2ெதாளி�� வEதிகட� விட<Fரேமா, 
கணநிலா தற2தி�ெவ. ணீறி: 0க%தன;  
க0ைவேந 0ட�சமண �னிவர, �E�ெகா7ய,  
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கEவிேல கிட2தமிைழ வாாி< ெசாாி%தன; 
 
ம�வறா மல,�கைணக ளளவி5ேகா 7ைத2&�கி 
மகளி�ேச ைனயி� ாிைம மீறி"# ண,%தன;  
ம&ரசா கர2தமிைழ �த*சீ �ைட"ெபாதிைய 
வைரயி�வாண, ெம�2தவசி ேபால" பட,%தன;  
வ ளநா. மல,2ெதாைடய5 #ைன�ேவ.� த�சில�. 
மகி�ெவலாமற"ெப�  ேகால2த ைம%தன; 
வரதமா னைத"ெபா�வி லைபயமா னைத�ெகா0த� 
வ+ைமநா 0�2தம,வி சார2ைத வி.டன;  
மறவேனா 0ைக<சம,ெச� திரவிேலா, ெகா7� வைக 
ம+�மா ெறழி�கய5க. மீள�ெகாண,%தன;  
மறதியா -ன�களியி� �0 வா� ெவளி"பட* 
மைனயி�ேம யதி�சிறிதி லாம�ப கி,%தன;  
வயதினா5 மி� ய� மவ��னா வ+�க7யி� 
மண+ேலா, பழ2திைனய நா�வி: ெடறி%தன;  
ம8விலா வைர�கவிைத ெயா�வேனா த+�#ளிய 
மரம10 ெகா"ெபா7வ தாக2 ெதாி%தன;  
மைனயிலா& ம�றவைர யைனெயனாநிைன"பவ��� 
மணியினா வற"பக,த லாதி�க ம,%தன;  
வனசேலா சன2ெதா�ெப. �7யி�ேம5 விழி2த க5  
வE ேமா, ப7�க7யி ேலநி�ைக� க.டன; 
 
வயினவாத ர2ெதா�வ னிைச�னாளி� ��#ைன�� 
வைளயமா மட�றைளக ேளாவ2ெதா ட,%தன;  
வயிரவாதி க:களவினிண�BO மி� த*� 
வ+யேபாாி �� ாிய Lர2த E%தின;  
மன&ேவ8 ப:70த +ல&நா7 நி�பவ,க. 
மற+1த��கய,*றாம�றி ாி%தன;  
மைலயிேலறி ��#வியி -�6மாண வ<சி8வ� 
ம7*றாெத 02&லகி ேலவி:ட வ�பின;  
வாியிராவின2தரச, பல,ெசானா- ��8த+� 
மகிைமயா.ைம ெயா"பனேவ லா�� றட,%தன;  
வளைமேச, தி�"#கைழ ெமாழி வா, க6�ெகளிய 
மயிலமா மைல� மர� வாைக"# ய�கேள.  (12) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
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#யலா, மயிலமைல" #.ணியேம ேபா5வா�  
கயலா, க.வ�ளி கணவ—னிய5பார"  
பா0ம7 ேய�றன� " ப2த,மன" ப�கய%ேதா  
றா0ம7 ேய�றரமா:டா�. (13) 
 

க8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைற    
மா:டாத ெவ�ைன வ+யவ% தா:ெகா.0 வ.கமல2  
தா:டா மைர2ெதா.0 ெச�ெய�ன ��# த02&நி�றா�  
ேக:டா, மகிழ வர�கெள5 லா%த�� கீ,2திெகா.0  
பா:டா -ய,மயி லாசன2 ேதா�கயி� ப.ணவேன.    (14) 
 

அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
ப. ல* ெச%தமிழானி�கமல2 தி�வ7ேய 
 பர* ெம���  
க. ல* ேதாைகமயி� பாிமீதி ெலா�தரந� 
 கா:சி W%தா�  
ெப. ல* ெமா�பாக� பிMசக��  பேதச� 
 ேபF� வாயா�  
தி. ல* மயிலமைல�  �பரேன ேவலணி�% 
 திரேடா: ேசேய. (15) 
 

எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
ேசயமா �க�க ளா8ைட�  மர 
 ேதசிக� தி��ைகேவ� ெப�மா�  
Uயெவ. ேசவ� ெகா7யணி% தா0M 
 F"பிர மணியைன ய�றி  
மாயவ� பிரம� கணபதி �தலா� . 
 வானவ ாிைலெயன *ண,வா,  
தாயக மான மயிலமா மைல<சீ, 
 சா�றிட2 த�கவ, எவேர.  (16) 
 

எ2சீ&� கழிெந4 லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4 லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4 லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4 லாசிாிய வி��த	    
எவ,க6�#கE மயி5ம ைல� க 
 ெனனெமா ழி%தவ� தி�<சர ண2திைட  
தவ�ய� 8ைற� மன�� வி2தக, 
 தைமயைட% தவ,க� ெப8வன ெச"பி7  
லவனி ெய� நிைற த�#க� ச2திய 
 மதிவி த� ல* ம&ரந ய2தமி�  
சிவ�  %தனய� மகபதி ெயா"பவ, 
 திறைம யி�பம+ சமரச �2திேய.              (17) 
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இர)க  றாழிைசஇர)க  றாழிைசஇர)க  றாழிைசஇர)க  றாழிைச    

�2த மைனய நைகமடL, 
ெமாழிய� ேகளீ ெர�கனவி�  

 ��ன ெமா�நா. மயிலமைல 
  ��க� கட*� வ+யவ%&  
சி2த� கவ,%தா� வைளகவ,%தா� 

ேசைல கவ,%தா� திற5கவ,%தா� 
சிறி& நாணமி5லாம� 

 ேற72 திாி%& நைகவி:டா�  
ைப2த வரவ� க7தட��  

பைண2த �ைல�� மதேவ6�  
பரைவ2 ெதானி�� பிற*ெமைன" 

ப02& &யரM சகி�கறிேய�  
எ�2த  ரவ�  வைளெவ:சி 

நீப �தலா மாைலகளி 
ேன� ெமா�ைற ெயன�காக 

நீ,ேபாயி�%& ெகாண,Lேர. (18) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
Lரவ7 ேவ�ைக வி2தைன ெவ�ளிமைல�  
கார�விழி2 தீயி5வ%த காரணைன—நீர�வி  
ேகா:0மயி லாசல2தி�  �பி:0� ெகா.டபி��  
மீ:0மயி லாாிடMெச5 ேல�. (19) 
 

க8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைற    
ஏனல� கானி� பர.மீதி�%த விள� ற2தி  
பானல� காம�  �கி" பணி%தவ� ப.ணவ�கா  
Lனல� காதிப� ெச�ேறா� ம�க ெனன2&தி2&  
நானல� காண மயிலா சல2திைன ந.ணி�ேன.     (20) 
 

க� வி��த	க� வி��த	க� வி��த	க� வி��த	    
ந.ண5 க.0 நம�  மயில�வா  
ழ.ண ேலா,வர மாயி� ந5கிலா�  
கி.ண ேந,�ைல கீ,2திைக" பா�க,  
வ.ண வா�<ெசய5 வ�ைமயி5 வ�ைமேய (21) 
 

க�+பாக�+பாக�+பாக�+பா    ----    ைக�கிைளைக�கிைளைக�கிைளைக�கிைள    
வ�ன�ைல2 &ைணைய வா�ெமாழிைய2 தா� ழைல  
ந�னயMேச, க.ைணமிக ந�#ெம�ைன ந2&கி5லா�  
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க�ன5வி�ைக மார� க0�ேபா, விைள�கி�றா�  
எ�ன7நா� ெச�ேவ� எழி�மயில2 ேத%திைழேய.  (22) 
 

தாழிைச தாழிைச தாழிைச தாழிைச : : : : ெந</வி1 =�ெந</வி1 =�ெந</வி1 =�ெந</வி1 =�    
ஏ%& N.�ைல ம�ைக மா,கைள 
ேயவினாலவ, த�க6�  
கி�ப ெம�திட நா7 வா7 
யிைறMF வாெரழி� வ.7ன�  
N%&ண,கட� பார மீ& 
ெபா+%த ேத�மிக *.0த�  
#%தியி�றி மய�  மMFக� 
ெபா�# ய2&8 ந�கிளி  
ேவ%& ட�களி =8 நாைரக. 
ெம5ெலன"பக ரா&ேபா  
ேமக மாதிய யா* ெம�ற� 
வி�"ப ��8ைர யாதேவ  
நீ%& த�காி தா  ெம�8ய, 
ெநMச நீயறி கி�றயா  
னீ0 சீ,மயி லாச ல� க 
ேனாி னி�8 நிக�2தேவ.          (23) 
 

நிைலம24ல வாசிாிய+பாநிைலம24ல வாசிாிய+பாநிைலம24ல வாசிாிய+பாநிைலம24ல வாசிாிய+பா    
நிக�2த�� ெப�ைம நில*ெத� மலய2  
தக2திய �னிவ,� க�ளிய L8�  
ப.0ந� கீர� ப�வர5 ஒழி2&2  
ெதா.0ெகா. டவி,த� 1ய #கE�  
க�ைணேய வ7வ மாக� கா.ட�  
ம�ைணZ, #லவ,� களி2தெச% தமிE�  
கடன0 விE%& கைரமட2 தவி,த�  
திடமதி பாலய னாதிய சி2த  
ெர.ணிலா�  த* ெமழி�ெப�M சிற"#  
ந.ணிநி� ற�பா னா��வ% த02ேத  
ென�ெப��  �றமி ய�பாி தாயி��  
நி�ெப�� க�ைண நிைன�க�� பா�றா�  
றவி,� ெம� ��னி2 தமி�ெகா0 சிறி&  
கவி2ெதாைட வைனய� க�தின னாத+  
ைனஞிற� கலாப2 தணி� ைட பறி�   
மMைஞவா கன2தி� மரகத வ.ண�  
கி�ைளேயா, பாக� கிள,தர ெவா�பா5  
ெவ�ைளமா5 களி8 ேமனா� வள,2த  
ெபா�னிற2 த�ன� ெபா+தர ந0வி  
-�னிய பதினா8�விெலா� ெற02&<  
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ேசவ-% த.0% தி��ைக ேவ-�  
பாவல, ப�வ5 பக,வன பிற*�  
திக�த�� வ%த�: ேசைவ ந5கி"  
#கெழா0 தவ�� ெபா�%தைவ2 த��வா�  
ெத�ைன� மா*M ெச�%தி��  �%ைத��  
#�ைன�� பிற*� ெபா+த� சார�  
 யி+ன� பாட�  ர�கின� ெகா:ட  
மயி+ன மா0� வள%திக� மயில  
மாமைல� ேகாயி5 வயினினி தம��  
ேகாமள�  மர  �பர�  கேன. (24) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
 கேன மயிலமைல� ேகாமாேன Wச�  
மகேன ெயன2தின�� வா�2தி—�கமா8�  
ப�னிர.0 ேதா6� பதமிர.0 நா0ண,�  
ென�னிர.0 ைக வி� ேம.  (25) 
 

க8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைற    
 வி� �ைக2 ெதா.டைர� கா"பா� மயில� 

 வ:7ைறவ�  
ெசவி�ெக� 8யரெம5 லா�ைர2 தாட�M 

ெச�யதைழ  
கவி�கி�ற தி�க:  ைடமத ேவட� 

கைணையெவ�8  
#வி�க. ணிைற%த #க�வான2 10� 

#க<ெச�தேத.   
  (26) 

 
மட�#� ெகா�சக� க�+பாமட�#� ெகா�சக� க�+பாமட�#� ெகா�சக� க�+பாமட�#� ெகா�சக� க�+பா    

#கழன%த �றவா� � ெபா�6ந5  �றவா� �  
மிகல8�  மயிலமைல யிடMேச,�  மயிலமைல  
மகெனனி�� களி2தா6 மவ.ெகா7தா� களி2தா6  
மிகவதனி� ெச�ேவேள விைனவில� M ெச�ேவேள.  (27) 
 

க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	    
ேவைள�  தவி0 ெம�"ெபா�� விைனேவ ரறெவ�8  
தாைள2 தைலமிைச ைவ2த� ட�ச. �க��ேகா�  
வாைள" ெபா�க. ணா�ட� மகிE� தி�மயில  
நாைள� ெக�ெமாழி யி�ப �.Oக< ெசயினலேம.  (28) 
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அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
நல� ல* மயிலமைல�  மேரச� தி�வ7ைய 

ந.ணி டாம5  
வில�கெளா8M ெச�றிர%& ப:டசள மி2தைனெய� 

றிய�ப" ேபாேமா  
கல�காிய ெநMசக2ேதா டாெறE2ைத2 தின%ேதா8� 

க�தி ய�பா�  
8ல� #க�� கட�B�ேக� ேவடமாறாமிக2 

ேதா�%த நாேன.   
  (29) 
 

அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
நா�� நீ�ம� றைன2&ெமா� ெறன"பல 

ஞான?5 ெசால�ேக:0  
B� மாவி� ெமா�ெற�% &ணி*ெகா. 

8ழ�றிட விடலாேமா  
ேத� மா*�� ற�ெமா�  றமக� 

சி8பத� பணி%ேதாேன  
வா� ளா,வ�� ெபாழி�மி  மயிலமா 

மைல�ைட�  கேவேள.  (30) 
 

எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
ேவ�வி0�N� கைணகைள%& ைத�க ேமனி 

ெம+வைட%& ெவ.ணைகவா� மி�னா �.க.  
வா�விட2தா +ற%த�த� பிைழ� M சி%ைத 

வசமாெம� றன�கிர�கா வ�ைம ேயேதா  
ேக�வி��ற நி%ைதெமாழி ேபாதா ேதேயா 

கிளிதாென� றைன"பலகா5 கிள2தி லாேயா  
ேகா�வில�  மயிலமைல� ேகாயி லாேன 

 �8ெதா8 நடமா0�  ல2தா: ேகாேவ.    (31) 
 

மட�# மட�# மட�# மட�# ::::    க8டைள� க�+பாக8டைள� க�+பாக8டைள� க�+பாக8டைள� க�+பா    
ேகாவி5 ெகா.ட  றிMசியி ராகேம 

=ற� ேக:ைக  றிMசி யிராகேம  
Lவி� ேமனி �தி,%தவராகேம  

ெவ�8 மீ.ட ெததி,%த வராகேம  
காவி ெச�கட� ப�#ய மாைலேய 

கான வ�ளி கண�#ய மாைலேய  
ஆவி ெய�பவ, கா:சி மயிலேம 

அ�ப, ேவ.ட�: கா:சி மயிலேம.          (32) 
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#றள4 வ<சி+பா#றள4 வ<சி+பா#றள4 வ<சி+பா#றள4 வ<சி+பா    
மயிெலனந72 தயிெலனவிழி2  
ெதாழி-றநட% &ய,கவ,பல  
ாி�N.�ைல� க�தாம�.  
ட�ளாவல� றி��பா�மன�  
ேபா-�பதM சா-�கவி  
மா-.0ளா, பா-%தின% 
ேதெனனவினி2 1ைன����  
கீனமி5கவி யானவிலகிேலனிதனா�  
ெச%தைக� கிாிெயன< சிகிேம5  
வ%த�� ெசய2த  மயில2 தரேச. (33) 
 

பதினா�#சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	பதினா�#சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	பதினா�#சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	பதினா�#சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
ேசயநி� �க�க� Nதேமா ைர%&% 

திக�பர" பிரம� மா % 
திற�ம+ திரேடா ளக"#ற ெமன?5 

ெச"பிய ப�னி� சமய% 
1யவ, வி��#% தி�வ72 &ைணபல 

F�தியா கம"ெபா�. �7#  
&ல�கேவ -லைக2 த�மவ� ம�8M 

ெசா-�பைட ��2திர2 தைலவ,  
மாயவ� �தேலா, வண�கி0 ெமா�வ� 

மயி-ட� ேசவ- மீச�  
மைலயமா �னிவ� பாைலய னைனயா, 

வழிப0M சீடாி> வாேற  
யாயசீ ரன%த �ைடயநீ ெயளிேய� 

க��ெசயா தி�"ப& �ைறேயா  
வ�விJ� மயிலா சல"ெப�� ேகாயி� 

கழகிய  மரநா யகேன. (34) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
நாயி� கைடயாகி நானில21ர2தைன� �  
ேபாயி� ெறா�மிர� � ேபாெல�ற�—வாயி�  
றமி�மண�க< ெச�தபிரா� ைறயந5லா, ெகா�ைக<  
சிமி�மண� % ெத�மயில< ேச�.   (35) 
 

க8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைற    
ேசயில�  %தி� *�ள�� ளீெரா�8 ெச"#கி�ேற�  
ேகாயில�  �ற�  றிMசிெய� ெக� �  8கிெநா%&  
வாயில�  �றி வ�%தாம ெல�க. மயிலெவ�பி�  
ேமயில�  � ம� ெகா�ைகமி� னா�ெபா� ெவ82&�மிேன.  (36) 
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தாழிைச தாழிைச தாழிைச தாழிைச ----    மட�#மட�#மட�#மட�#    

மி�னில�கிய ேவலென�சி8 மி�னிண�க� வி��பிலா� 
ேமவல,�ெகம ஞானேவ.மக� ேமலநா0த ேலா,கிலா�  

ப�னிர.0 ெசவி� க�சில, ப�னி�Mெசா+ நாவிலா� 
பா0வா,�க�� க%தனீ�கிவ� பா0க.0 பாி%திலா�  

ம�னி0�#க� ேச%தைன�கைண ம�னி0�ைப ம8�கிலா� 
வாரண�ெகா7 ெகா.டேச��ைல வாரண2&ய,மா�றிலா�  

வ�னிேச,கர2 த.ணலா,மக� வ�னிைன"ைப வி0�கிலா� 
மயிலமாமைல வ�ள+யா�ெப8 மயி+�ம:7+�வMசேன.  (37) 
 

அ	மாைனஅ	மாைனஅ	மாைனஅ	மாைன    
வMசெம5லா% தீ,�  மயிலமைல வா���ேகா�  
கMசனாி Wச�� � க.டன�கா ண�மாைன  
கMசனாி Wச�� � க.டனேன யாமாகி�  
ெகாMச�க� ம�ைக� ெகா.டேத ன�மாைன  
ெகா.ட தமர�  ல2தினரா ல�மாைன.        (38) 

 
தாழிைசதாழிைசதாழிைசதாழிைச    

அ�மாைன யா7கழ� கா7�2 தா7 
யணிேம* ப%தா7< சிறாேரா0 விைளயா7 

யய5வா7 யய,வி�றிேய  
ெச�மான� வ�ம:0 �<சி5ைவ2 தா7< 

சிாி2தா7 ெய�ேசாைல2 ெதா:டா72 தின%ேதா8� 
மறவா& சீரா0வா�  

ெபா��மா �ட�ேபான வ�ற�ைக ைம%தைன" 
ெபாறிமMைஞயி� #க�ெகா.ட மயிலாச ல<சார 

+�க.ட ேபாேதெயைன<  
F�மாவி ராேதய வ�பாெல ன�கான 

ெசா�ெசா5ெலன<ெசா5ல2 &ணி%&ற� காெள 
ெனMச%& 7�கி�றேத.    (39) 
 

வ<சி வி��த	வ<சி வி��த	வ<சி வி��த	வ<சி வி��த	    
&7ய7� களி�றி� ேறாழைன  
ய7ய,J� மயில2 த.ணைல  
வ7யயி� கர2& வ�ளைல�  
ெகா7யென� 8ைர�க� =0ேம. (40) 
 

ெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பா    
=0மவ,� க��ேவைள� =டாைர� ெகா5ேசைய  
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யா0ம�: ெகா7யாைன யாடாம லைச"பாைன2  
ேத0ம�ப,� ெகளியாைன2 ேதடாைர2 தி�%தாைன"  
பா0ந�. மயில2ைத" பாடாதா, பத,தாேம.  (41) 
 

எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
தாமைர�க. � %தெனன வள,%& கா:0% 

தனிமயிலா சல� வ:7� தவ2ேதா, ேபா-%  
1மணிம.டப2தி+� மகளி ேரா0% 

&வ,ேமனி ெயழிேலா�க2 ெதா.ட, Jழ  
ேவமவட� N.டவி,ெச� மணி"Sட2தி 

ெலE%த�ளி யினியதமிழிைசேக: 0�ப,�  
காமகளி ர�ைகவழி யாV @ச 

லயி5ேவ�ைக" ெப�மாேன யாV @ச5. (42) 
 

இ�னிைச ெவ2பாஇ�னிைச ெவ2பாஇ�னிைச ெவ2பாஇ�னிைச ெவ2பா    
ஊச�  ைழமடவா,�  �ள2ைத ெயா"#வி2& 
நாச" படாத நலமளி�க வ5லாேயா  
மாச�ற ெத�மயில மாமைலயி5 வ.0ெமா�� �  
வாச� கட�பணிேத வா.   
  (43) 
 

க8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைற    
ேதவ��  Mசசி ேக�வ� றன� M சிவ�தலா  
Bவ��  %&ைண யா�� காெவ�8 ���ம�ப,  
யாவ��  �ெபா& வா�மயி லாசல2 ெத�தின,�ேக  
Nவ��  %தள ரா*.ைம ஞான" ெபா�ெள�&ேம.  (44) 
 

க�நிைல��ைறக�நிைல��ைறக�நிைல��ைறக�நிைல��ைற    
ெபா�ேசவ லணிநீ0 மயிலாச ல2ெத%ைத 

ெபா&வா�ைமயி�  
ற�ேசைவ ெயா�வா8 ெப�ேறா,ம ல,2தாட 

ைல�ெகா�வேத  
 �ேசைவ �தலாய பலேப8 ெம���  

ண2ேதா,களா�  
றி�ேச� ம�ம2த� �தலாக ?5ெசா�ன 

சில��வேர. (45) 
 

அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
உ�யந5 வர%த% தா:ெகா. 

0லகேரா 0ழலா வ.ணM  
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ெச�யநி� #கேழ நா0M 
சி%ைத�% திைக�க லாேமா  

ைபயர வ�%&% ேதாைக" 
பாிநட� பயி-M ேசாைல  

ைமயறா மயில�  �றி5 
வதித�� வளைம யாேன .(46)  

 
தாழிைசதாழிைசதாழிைசதாழிைச    

வளம +%த மயில ெவ�பி� ம�ன ெர�ைன ��ைனநா� 
வ+யவ% திர%த ைண%த வ�ைம ெயா�8 மறிகிலா  

யளவி லாத *.ைம ெசா5+ யைவம ற%& வMசமா 
யவாி ��ைக நீத ெம�ற ைற%தி ட2த காதடா  

பளபள2த ேவல ணி%த ப�னி ர.0 ேதாளிெல� 
பாவி ெநMசி�%&� ேவ8 பாைவ மாைர நா:7னா�  

களவினீ�ைர2த 1& ேபா& நீ75 பாண,ேபா�� 
க%த, பா-� ெனMசறி%த க�னி ெய�8 ப�னிேட. (47) 

 
ேவ ெறா� ெவ21ைறேவ ெறா� ெவ21ைறேவ ெறா� ெவ21ைறேவ ெறா� ெவ21ைற    

ப�னிர.0 ேதாளாைன" பவளமைல யைனயாைன" 
பEதி லா8  

ெச�னி�ைட  �பரைன2 தி�மயில� கிாி#ர� M 
ேசைய நா6  

��னி��னி �ற�கிடா �ற�கிடா........ 
………………….  

ந�னில2 தைலவ ஞானிக: கானேத....... 
    ……………..              (48) 

 
எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    

ஆைன�� வானதி� ஞானமிைச ேதா�8 
மழகியச. �க2ெதா�ெச�  ழவியிைன ��னா� 

Nைன��ய< ெச�தாைன2 ேதைனநிக, பாட� 
ெபாழிவா�� க��#ாி�� விழிBவா 8ைடய 

ேகாைன ெந0� பனிவைரயி� ேமைனமக ட�ைன� 
ெகா�றைவேவ ெலன�கர2தி� ப�றவ5ல  கைன  

மாைனெயா� � விழியா,க. Vன�ற" பவனி 
வ��பரைன மயிலெவ�பி5 வி��பியெத� மனேம. (49)  

 
இர8ைட யாசிாிய வி��த	இர8ைட யாசிாிய வி��த	இர8ைட யாசிாிய வி��த	இர8ைட யாசிாிய வி��த	    

மன�ன& தி�வ7ைய ய5லா& ம�ெறா�றி� 
ம�வாதி ��  மிய5#�  
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வா� ன& #கழ�றி ேவ8வித ெமா�ைற�� 
வE2தாத வ�ைம ெநறி��  

கனபணி� ன�க�றி ேவெறா�வ �� �ய, 
காய�ய லாத நிைல�� 

கமE�ப னீாிைலயி5 ைவ2தெவ. ணீ8ெகா0 
கைடயேன� கைமய வ��வா�  

#னமறம ட%ைதெயா0 ெபா�னக," பி7தE* 
#யநிைரெபா +%த #னிதா  

#ன+ ர வ�கட� பி%தீவ ரMெச<ைச 
ெபா�பணி �ட�# ைன%தா  

யனவரத நடனவி- மரகதம Zர2தி 
லயி5ேவெல 02& வ�வா  

யணிமயில மைலயின& தைலயினித� விைளயா0 
மான%த ��ேகச ேன. (50) 

 
ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    

ஏசக�ற ப5பா: 7ைச%த#க�2 ேதா�களிெல�  
மாசைட%த ெசா5-� வைனவாேன—Wச�� <  
ெசா�னதைன� கி�ைளெயா0M ெசா5+மயிலாசன2தி�  
மி�னவி,ேவ5 ப�றிநி� � ேவ�. (51) 
 

க8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைற    
ேவளM சி2த� ��மாறி2 திாிய விள�ெகழி�ேச�  
வாளM சிற%தக. ணா,நட மா0 மயிலெவ�ேபா�  
காளM சிறி&மி5 லா"ெபா�� ேக:0�%த க.Oத�பா5  
றாளM சிவிைகெப� 82&தி பா7ய த�ைமெய�ேன.  (52) 
 

க�நிைல��ைறக�நிைல��ைறக�நிைல��ைறக�நிைல��ைற    
எ�ேன ய�நி� றி��=2& மிர.0ெமா�றா  
யி�ேன களி=ற ைவ� %திற +5ைலெகா5ேலா  
மி�ேன, சைடயா� �தலாகிய ேமலவ,�ேகா,  
ம�ேன மயிலாசல� ேகாயி+5 வா�பிராேன. (53) 
 

அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
வாE� கிளியி னிைலநீ�கி 

வள,ெம� �ைகயா �ைலபச%&  
JE மைனயா ாிைடநாணி< 

ேசா,%& வா72 தள,ெவ�தி  
LE� காய மிக�கா�%& 

ேவனி� சகியா விய�ேகா�ெக�  
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பாE மக�ேபா� மயிலமைல" 
பவள�  க�மா5 பைட2த&ேவ.  (54) 

 
க��தாழிைசக��தாழிைசக��தாழிைசக��தாழிைச    

பைடயாெலா� �&J�ட5 ப"பாதி யாக" 
ப.O� க� மயிலாசல ந.O�களி �ைடேய  

�ைடநாறிய \O.பவ, ��ேனகி� நி5ேல 
�தி,ெச%தமி� ெபாழி�Mசில �னிவ,� ற வாேவ�  

விைடேயறிய பரம�றைல மீேத�யலக�� 
விற�மாயவன&ெச�ைகயி� மிளி,கி�றைவ ேவ-  

மைடயாள ெமன�=றி0 மவ��கிழி *ைரேய 
மய�மாைத ெவ8�காதல ரைற��#க� நமேத.  (55) 

 
எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    

நமனMசிய ெபாிேயாரவ, தவமிMசிய பயனாெமன 
நவி-�ப� வைலநாெடா8 மிக�தீயா,  

தமெர�8ழ5 வ&ேபாய� தினநி�பணி #ாிேவெனா� 
தரமி�கித மயி5ேமெலதி, வ�வாேய  

 மர� � பரேவ� க� ��க�சர வணநீ,த� 
 ழக�8ைண ெயனேவா&ந, ெசவிZேட  

யமல�ெபற ெமாழிதாரக விபரMெசா+ மயிலாசல 
மதினி�ற�� ெபாழிசீ,திக� கிழேவாேன. (56) 
 

ம�8பாம�8பாம�8பாம�8பா    
கிழ�னிவ� ேவடமி:0� ேககய2ைத வி:0"  
பழகிவMசM ெச�த ற" பாைவ  ழ5சாிய<  
ேச,%தளி =,வா� திக�த� மயில2  
தா,%தெம�ய7யவ,� கMசி�  
=,%தN� கைணயா�  �பிட5 +யேன.      (57) 
 

தாழிைச தாழிைச தாழிைச தாழிைச : : : : மட�#மட�#மட�#மட�#    
வியனா, கமல மலாினேம 

விள�# �லக மலாினேம  
ெவ�ைள நிற2&�  �கீேர 

ேவ.�ாி நிற2&�  �கீேர  
கய+�  லேம ேகதைகேய 

க�2ைத< F0ேம ேகதைகேய  
க�� வைளேய கட�ைரேய 

காேண� வைளேய கட�ைரேய  
#ய5வ% த�%&� கச"#னேல 

ெபா�%& �ற*� கச"#னேல  
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#ளின2 திடேர யள"#ைனேய 
ெபா5லா திடேர யள"#ைனேய  

வயமி�  ளவ� ேபெரா+ேய 
மயில2 ெதா�வ� ேபெரா+ேய  

மய+ னிைலயM சகிேயேன 
வ%தா ளிைலயM சகிேயேன. (58) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
ஏனமற ம�ைகைவேவ� கி:டாைன W75பF�  
கானமற ம�ைகைவேவ� ைக� கைன—ஞானமற  
ம�ைகய2த ேரயா மயில2தி� க.0ெச�னி�  
க�ைகய2த ேரயாக லா�. (59) 
 

க8டைள� கக8டைள� கக8டைள� கக8டைள� க���ைற���ைற���ைற���ைற    
கைலயான வ2திர வாணி #கE� கவி�மயில  
மைலயான வ2திர வாணி%ைத ேயைன�� வா�வி� �ேவ  
ணைலயான வ2திர வாணிப�  �ெறா0 ந%தெவ� 
னிைலயான வ2திர வாணி2த, ேபா- மிய5பின,�ேக.  (60) 
 

அ,சீ&� கழிெந4லா சிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லா சிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லா சிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லா சிாிய வி��த	    
இய5வள� மைலவள�� ெபாழி5வள�� #ன5வள� 

மிைமேயா, ேபா�8�  
#ய5வள� ம�8��ள பலவள�% திக�மயில� 

#ர%த ெச>ேவ�  
கய5வள�� கா:7யெந0�க:  Mசாி� �  றமக: � 

கணவ� ெச%ெந5  
வய5வள2த. ம�த�த னானில2&M ெச�றா7 

வ�த -.ேட . (61) 
 

எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
வ�ம மி�றிய ெதா.ட�� க�:ெச� 

மயில மாமைல< ேச�� 2  
தி�நி லாவிய பர�கிாி ேயாகM 

ெச%தில�பதி ேசாைல  
ம�ம மாமைல யாவின�  7�த5 

வ.டமி�"#ல ேவா,ெசா5  
ெபா�வி லாயிர� ேகா7க ளாகிய 

ெபா�"ெப லா%தன 1ேர. (62) 
 

அ4மட�#� ெகா�சக� க�+பாஅ4மட�#� ெகா�சக� க�+பாஅ4மட�#� ெகா�சக� க�+பாஅ4மட�#� ெகா�சக� க�+பா 
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தன�பகவானவ,மீேத தன�பகவா னவ,மீேத  
விள�பர* பதிெய�னா வின�பர* பதிெய�னா 
*ன�#ய2தா: 0தியாேதா *ன�#ய2தா: 0தியாேதா  
கன�பட� மயிலமேன கன�பட� மயிலமேன.  (63) 
 

தாழிைசதாழிைசதாழிைசதாழிைச    
அமல�#க� மயிலாசல மதி5வா�சிவ ஞானி� 

க��ெச�தயி லணிேதா6ட ன�கி�றிக� சி2த�  
றமெர�8ள பலசி2த,கட%தா.மல, மகர% 

தைலயி�#ைன த�சி2த,த ைமேபணிட -�ேள  
ெமமத�ைபவி டாேதபல மீய�ெகா0 வ%தா 
ெல.H8வ �டமா�ளி +ல�க<ெசய வ5ேல  

�மலதைட யறிேயமி� நரக,த� வாேய� 
��க:7ெவ 6�க<ெச� �ைற�%ெதாி ேவேம.  (64) 

 
எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    

ேவம"பா5 �E�கா:7 யாைட சா2தி 
ெவ.ணீ8 மிக"Nசி ேவண ம:0�  

ேயம"பா2திர2தில�ன� ப�"# ெந�பா 
+�B�8 Fைவ�டனீ W%தா யானா5  

யாம"பா+ைய%தரச வாதM ெச�ேவா 
மிரா"பக5மாறிட"#ாிேவா மிைவய5 லாம�  

ேசம"பா  8மயில மைலெபா� ேகாயி� 
றி��ைகேவ� சி2த,த�ேப, ெச"# ேவாேம.  (65) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
ெச"பாிய பலசீ,2 தி�மயில மாமைலயி�  
8"பைனய ேமனி< Fராதிபைன—ெய"ப7��  
காணாம ெல�ற� க+தீர மா:டா&  
நாணாம -%திாிேய னா�.         (66) 
 

க8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைறக8டைள� க���ைற    
நான� கமE மயிலா சல2தி ன7� ம�:  
ேகான� கமE மயிலா சன2தின,  �பி0%தா  
ளான� கமE மயிலாசல2தின ன�றட,J,  
ேவன� கமE மயிலா சல2தின5 L:70ேம.        (67) 
 

க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	    
L:0 ேநய மி %&ைன நா0ெம�  
பா:0 மாைல பாி%த�� ெச� ைவேயா  
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கா:0 வ�ளிைய� கா*ைட யா�மகளி� 
=:0 வா�மயி லாசல� ெகா�றவேன.          (68) 
 

தாழிைசதாழிைசதாழிைசதாழிைச    
ெகா�ற வ,� �ய, மாத வ,� ெமா� 

ேகாெனன� ல*  மரேவ�  
ேகாழிய�ெகா7ெகா. மயி5 ெவ�பி+� 

ேகாைதய,� ந0 ேம*வா  
ன�ற மீெதனவ றி%த ளி� �� 

ைகய ென�ெயாE  மயி+னா  
ன�#ய�கழனி ைன%& ெத.டனி0 

ம�# ெகா.0தமி� பா7னா� 
ம�ற வ,� நிக, வா�ெவ�தா &ட- 

மன�� ெவ�ைளநிற மாகி0�  
மானி ல2திழிெய 8�# ேமா,ெபாிய 

மைலெய ன2திகE� விழியினீ,  
வ�ற +�றிவ� ந5விைன"பய�� 

வ�ப தாமணி�� ெவ.கைல  
ம.ண ைட%&நிற மா8 ெம.ணி5பல 

வாயி +�#க- மா ேம.        (69) 
 

எ2சீ&� கழிெநஎ2சீ&� கழிெநஎ2சீ&� கழிெநஎ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	4லாசிாிய வி��த	4லாசிாிய வி��த	4லாசிாிய வி��த	    
ஆ மைத யழி"பத�  மழிவதைன யா� (வ)த�  

மயிலேவ�  �பரைன ய�றியிைல ெயன2ேதறி"  
பா நிக, தமி�"பாட5 பலபா7� களி=8� 

பைழேயா,க� ெப�றபய� ப7ேற�� ெபறேவ.7  
ேயா ைடயா, ம+ெபாதிைய �ய,தி�<ெச% 1ர�ைண 

ெயாளி, தி�மா மைலெபா�ைன �8மைலயா தியதல%ேதா  
ேற மதி� ச+"ெப�தி ெயழி�மயிலா சல� வ:7 

+�8வ%& பா0கி�ேற� இனிநட"ப தறிேயேன.  (70) 
 

வ<சி��ைறவ<சி��ைறவ<சி��ைறவ<சி��ைற 
அறிஞ,J� மயில2  
ெதறிகதி ெரழி�ேச�  
ெவறிகம� ெம�றா:  
 றிெகாள5  ணேம.        (71) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
 ண"பிச % ேதா�வ+�� ெகா.மறவ, ெப.ைண  
மண"பத�  ம.ணி<ைச ைவ2தா,—கண"ெபாEதி5 
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ல%த"#ர2தி��  மாயிைழமா ெர5ேலா�  
மி%தமயி ல2&8வா ேர.      (72) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
வா,ேவ5 #ர�  மயிலா சல2& மறவ,ெகா�ைப<  
ேச,ேவென� ெற.O மரேச�% 1த�% ேதயவழ�  
ேகா,ேவ�ைப� க:0த ல�ேறா�� க�பக2 1ெராழி2த  
சீ,ேவ�ைக� ேகா*�ேகா� மா"ப:ட பா:ைட2 

ெதளி%&ெசா5ேல.  (73)  
 

க� வி��த	க� வி��த	க� வி��த	க� வி��த	    
ெசா5- மாய" ெபா�ளான ேசாதிைய  
ய5- மாகி" பகலாகி ய5லைத"  
#5- மாெறழி� மயில" #�கவ 
ெனா5- மா8மா �க�க ேளா&ேம. (74) 
 

எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிஎ2சீ&� கழிெந4லாசிாிஎ2சீ&� கழிெந4லாசிாிஎ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	ய வி��த	ய வி��த	ய வி��த	    
ஓ&� ப�வ� ெறாைகயா ைவ�நி� 

�பய� கழ5J 70�. ைம�ண,%  
ேத&% தனெத� 8ைரயா வழியா 

ெலைன�% த�ேவ னிைடய2 த ேமா  
கா&M சிைலேவ ட,#ன2 தின6� 

ககன2 தின,க�னிைக�� #ாி��  
வா&� களியா கிந7" பவேன 

மயில2 ெதா�ந5 வரமி� ற�ேள. (75) 
 

தாழிைசதாழிைசதாழிைசதாழிைச    
மி�றய� � வ7ேவலணி ேதா6ைட விகி,த� 

விைரம+%த பனிநீப� ளா�விய� மயில�  
 �ெற02& மயி�ேம5வர5 க.டதினாேல 

ெகா.டைமய ெலனநி� றி =8& ேகாதா�!  
ந�றவ� Fக�ெப8 வா�மைல யாேத 

நா�ைர2த& ெபா�ய5லநி� னாைணெம� ந�பா  
ெய�ற��  நிைரநாழியி ென5ெலா0 ேசா8 

ெம.ைண�� கைல�மீ%& வி7"ெபாE த�ேம.  (76) 
 

க8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பா    
மகிழ மாமல, மா+ைக மாரேவ. 

மயில� காவி5வ ர� யி5 வா�விட<  
சகிக ணி%ைத� ம�#+ �MFட2 
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ைதய5 வா72த ய�கிட லா ேமா  
ெவகின B,2திைய�  :7ய ைகயேன 

Wச� மா5பணி% ேத2திய ெம�யேன  
�கில றாமயி லாசல2 ைதயேன 

�2தமி�<Fைவ ��8ண, ெத�வேம. (77) 
 

இர8ைட ஆசிாிய வி��த	இர8ைட ஆசிாிய வி��த	இர8ைட ஆசிாிய வி��த	இர8ைட ஆசிாிய வி��த	 
ெத�வ�க ள2தைன� ெமா�ெறன *ண,2திட2 

தி�*� ெவ02த ெத�வ�  
சிவசமய �தலாக வ8வைக< சமய�% 

ெத.டனிட நி�றெத�வ�  
ெபா�வ+2 தானவ,க� வ+ெயாழி2 தமர,வள, 

ெபா��ல களி2தெத�வ�  
ெபாறியைனய  Mசாி� ைல2&ைண� களப� 

ெபா+%தமா,#ைடய ெத�வ�  
ைமவன�  யிலைனய வ�ளிமி� ற%ததிைன 

மாவினி� மகி�%தெத�வ�  
வ.டமி�" #லைமதிக� க*மார��கினிய 

வரெமலா �த*%ெத�வ�  
ைவவத� கMசாத ெகா7ேயைன ய�8தி� 

மைலமீ& கா2தெத�வ�  
மயி5வாகன2ெத�வ� மயிலா, #ர2ெத�வ 

மயிலாச ல2ெத�வேம. (78) 
 

ேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பா    
ெத�வ" #லைம�% தி�"#க�< சிற"#  
ைமவைக" ெபாறிக: கட�கா வறி*% 
ெதா.ட,த� பணி�% 1ய ெநறி� 
ம.டல2 தைரய�� வண�  மா.#  
ம�னபல சீ� மைடவ&  றி2&  
நி�ன�: ேபேற நிைன2&ெந: 0யி,2&2  
ேதாைகமா மயிைல Fட,ெசM J:0  
வாைகெவ. ேசவைல வ7ேவ� பைடைய 
 Bவிைல< Jல �திெராளி வயிர  
மாயில� பட,வா� வய�கய� க:கM  
ச�கரM ச�  தனி�கயிற� ச 
மி�கசீ, பணிக. மிகவணி% &�ள  
பவளமா5 வைரேந, பதினா 8�வி� 
றவளெவ. ணீ�8< ச�கர� பர*M  
சி�சில வ�ெறா0% தின%தின� க�&  
ந�ெசய5 ெபா+%த நாயிேன� மன2ைத2 
தள,ெவா0 ச+யா2 தைக�ற" #ாிவா  
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னளவி5ேப ராட லைல#ன� ெபா�ைந2  
தி�*� மாமைல யாதியி� ெச�&  
ப�வ�வ% த02&" பதேற ெல�ன  
வி�தர� =றி யி8மா" #ய2&�  
ப�வா� மி7யி� ப:டா, ேபால"  
#5ல,த� மைனகளி� ேபா�வர வி02&  
ந5லற5 க0�  நைற ழ� மகளீ,  
கைணபிைண யிைணவிழி� காம, கனிவா�  
&ைண�ைல யிளநல% ெதா�யி� ெம�ேறா�  
தி�நிக, ேவள,< சி8�ைகயா தியி�  
��வர< ெச�தைன ெயா�கண2 ெதா�தர  
மாத+� ம�.டன ன�ண கிாிெய�  
ேறாத-� பிற* ெமாளியா வ.ண�  
கழீஇயவ. �னிவ,  ழா2ெதா0 மாF  
கழீஇய மதிநிக, களி�றி� ேறா�றி2  
தக,ெகாண, Lர வா 2 தைலவ 
னிகெரன விள�கெவ. ணீறளி2 த��வா�  
ைப�#ய� #னைல" பவ� ேம�� M  
ெச�#க, ேவழ2 திரெண0% தட�ைக"  
#ைழவழி �றிMF� #&மல," ெபா&�ப,  
தைழவள, மயிலா சல"ெப��  வ:7�  
ெபா�ம தி�றி�� ேகாயி  
னில*சீ,ெபா82த நிமலச�  �ேவ. (79) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
ச� �வா% த�ைம2 தவ2ேதா, தைமமற%&  
நி� மிைச மத�கி நீலவிழி—ெபா� வ:ைட  
ய�னமயி லாசல2தா னாறி�ேதா ணா7யதா  
+�னமிைச யாதி�%த ேத.      (80) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
இ�MJல� ெகா.ட வயிரவ, ேபா�8 மிக�மத�கி  
வ�MJைர� கா�ெறன< சீறி<சி ன2தழ5 வா�திற%&  
ெப�MJத ரான #றமத2 ேதா,கைள" பி�2த�%தி�  
க�MJத� ெகா�ற பிரா�மயி லாசல� கா.பவேன.  (81) 
 

அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
பவ<சாதி யாமத�கி த�நர�# பMசி�� � 

ப�வ ந5   
மவ<சால, ெவ�யி���னி� றவி"பாைர� கழ5#ர�  
ம�றி" பி��% 
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தவ<சா,பி -ய,வசி:ட� ைக�ெகா.டா� மதன7யா, 
தவி"பா, ெகா5ேலா  
நவ<சாைம பயிெர�ளா மயில2தா ன�ப,ெசா5- 
நைவ<ெசா� ேக:ேட.         (82) 
 

க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	    
ேக:7��  ளMசிநி� கிளி2தமி��கிள2&ேவ�  
மா:7ர�கி டாதி�� � வ�ைமெய�ன வ�ைமேயா  
ேகா:7ன2&ய,%தவ�ைம ெகா.டதான மயில�வா�  
தா:7க<சடானன<ச ேராச��ற தைலவேன. (83) 

 
ேவ,ேவ,ேவ,ேவ,: : : : க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	    

தைலயால� #டேன�ைன< ச%தத�� பணிேவ�  
�ைலயாைன� கிைடேபாெம� Bடெமாழி2 த��வா  
யிைலேவ5ெகா.டவேனதக ேரறியேசவகேன  
யைலJ�பா, #க�சீ,மயி லாசலவி2 தகேன. (84) 
 

எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ;சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
வி2ைத யா-�வ�%தி டா&� 

விைர"ப தா�#ய� ேவ.0ேவ�  
�2ைத யணி%தெவ. ணீற ணி%ெதா� 

�2த �%தர வ5ைலேயா  
த2ைத ெயா�8  லா* தி.#ய  

ச.� காமயி லாசல2  
த2ைத த�ைகேயா டாட5 க.0வ" 

பான சீ,#ைன ய.ணேல. (85) 
 

பதிெனா�சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	பதிெனா�சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	பதிெனா�சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	பதிெனா�சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	    
அ.ண� ெகா�ெபா�� ேபFநி� 

வ�ைம" #க�மிக ேவாதி�  
 ம�ன< சி8நைட யா�மய�—மிMF தீேய�  
வி.ண" ப��ன தாறி� 

ந�ைம< ெசவியி� ேளகி��  
 ெவ�ைம� க+ெக0 மா8#—ாி%திடாேதா!  
கி.ண2 &ைண�ைல ேவ0வ 

மி��� ெகதி,பசி மீறிய  
 கி�ன� கிழ�னி யா�ம—ண%& ளாேன!  
வ.ண2 தமி�மயி லாசல 

ந.ணி2 ெதாEம7யா,கைள  



61 

 

 வ�ைம< சமனO காத��—க%த ேவேள! (86) 
 

பதினா,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	பதினா,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	பதினா,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	பதினா,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	    
ேவளணி மல,<சம� மீனம+ *�ற#ைல 

ேமவியெநறி�கயவ,—பைக�� Lேண  
L0ெதா றைல� மி7 ேநா�மிக +�றமிய� 

ேவதைனெபா82&ழ5வ—தறிகிலாேயா  
காளவிட மி�ெகாE � வாயரவி ைன"ப�  

கானமயி +�கலப—நிழ+ Yேட  
காத+� வ,� ந0 ேவ-டR தி2தளவி5 

காலபய ம�றநிைல—�த* வாேய  
வாள*ண ��கரச தாெமன�ைள2தெந0 

மாமரம ற�க8*—#யவி சாகா  
வாரண �க2தைமய னாெரா0ப ைக2&லக 

மாதிர� ழ�கவல�—வ�  மார,  
தாளநிக, ெபா�#�ைல மாதரைன வ,� ெமா� 

சாமிெய� ெம<சி7�—மகி�  ேகச  
தாரணி &தி� மயி லாசல� க:75வ� 

தாபத,த ம�க��ெச�—தைக� ளாேன. (87) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
ஆனதா கி�றதினி யாவெத�� காலம�ற  
ஞானபரான%தநம�க��வா�—வானள*M  
சீரா, மயிலமைல< ெச>ேவ ெளனவில� �  
ேபரா,  �பர"பி ரா�. (88) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
பர�பிய ெத�ற� கன5கா:7 மா� யி� பா:ெடா+2&  
வர�ெப8 மாநதி நீ�.ட ேவணி� மயிலமைல<  
சிர�#ைன தா6ைட< ெச>ேவ. மயி+� ெச-2&ெம�றா�  
றர�ப0 கா,பனி ெய�ெச�� ேமாயிள% ைதயைலேய.  (89) 
 

எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
ைதய-�  �ைலய��# �திரா� காலM 

சரசயன ெமாழி"பய�M சாரா� கால�  
ெவ�யமத� கைணெய02& ெவ ளா� கால� 

விய�கழ�க� மாைன�<சி5 ெவ8�கா� கால�  
ைபயைனய க7தட"N மலரா� கால� 
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பைழயமத Y5சிறி&� ப7யா� கால�  
ைவய�த� B�8ல % &தி� % ெதா5சீ,  

மயிலமைல�  க�ேமாக� வ%த த�ேற.  (90) 
 

தாழிைசதாழிைசதாழிைசதாழிைச    
ம+�� க�ைண விழியா� வாேனா, 
 பர* ெப�மா� வ7ேவ� ��க� 

கட*. மயில மைல<ச. �கேவ  
ெளா+த� கியதி. கழ5ேச �பய 
 சரண� க�தி ��கி2 ெதாEெம� 

ய7யா,�  ாிய பணிக� #ாிவா,  
க+ைய மதைன விதிைய� கால� 
 றைன�. மதியா, கவைல� கட+� 

Fழலா, கம�ெச% தமி��� 8ண,வா,  
#+ைய� காிைய �ாி2ேதா, ேபா-M 
 சிலைர" பணி�� #னித< சமய 

மா8� #கழ2 திக�கி�றவேர.   (91) 
 

ேவ, ேவ, ேவ, ேவ, : : : : தாழிைசதாழிைசதாழிைசதாழிைச    
திகEM ச.�க" ப.ணவ� LரM 

ெசறி%த ப�னி� தி.#ய� ேறவ,  
#கE� ேவ-ைட< ேசவக னா.ைம 

ெபா+%த ேசவல� ெபா�ெகா7� கார�  
அகEM சாகரM J�#வி ெம<ச 

வவி%த சீ,மயி லாசல2 த.ண5  
இகEM சி%ைத� ேளைன� மா:ெகா. 

7ட2& ணி%தைத யாரறி வாேர. (92) 
 

ெப��தாழிைசெப��தாழிைசெப��தாழிைசெப��தாழிைச    
ஆரா, ெசMசைட" பரம னா,விழி 

யழ+ -�ற ��கேவ  
ளக2தி ய��த லான ெதா.ட�� 

க��விள�க� னளி2தன� 
வாரா, N.�ைல�  ற2தி  Mசாி 

ம�* தி.#ய வானவ�  
மயில மா5வைர ய�வி நீ,மிக 

வ%& பா�ந5 வய+ேல  
ேயரா �ழவ, களி2& ைமய5ெகா. 

ேட"ப மி:0வ% த0"பதா  
+னி2த ெமாழிக� ேபசி சரச2 

திண�கி நாழிைக ேபா� றீ,  
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காரா, ெம� ழ5 சாிய" ெபாிய 
களப �ைலக�  -�கிட�  

கவி�%& நிமி,%& நா�ைற ெய02&� 
ைகயா. 70மி� ப�ளீேர.     (93) 

 
ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    

ஈர� ெபா�%தா விதய2 ெதளிேயைன  
வார� ெப�2& வ+தா.டா—னார�  
ேபார மயில2 த�ப,பைக மா�8த�கா�  
Lர� ெப��கதி,ேவ5 ேவ�.     (94) 
 

க8டைள�க8டைள�க8டைள�க8டைள�க���ைற க���ைற க���ைற க���ைற : : : : மட�#மட�#மட�#மட�#    
ேவைள� க�6� மயில2த� ற�ைன வி��பந�ேற  
ேவைள� க�6� மயில2த� ற�ைன வி��பந�ேற  
ேவைள� க�6� மயில2த� ற�ைன வி��பந�ேற  
ேவைள� க�6� மயில2த� ற�ைன வி��பந�ேற.  (95) 

 
தாழிைசதாழிைசதாழிைசதாழிைச    

ந�ேற வ�க< சிவெப�மா� 
ஞானா கரேம வ�கமைற  

நா- �ணரா" ெபா��வ�க 
நைர"N� கட�# மல,"பவள�  

 �ேற வ�க மயி]�� 
 �%ேத வ�க கனகநக,  

ேகாமா� மக�ேச,  க�வ�க� 
 ற2தி கணவா வ�கவிைர%  

தி�ேற வ�க� களிேறறி 
யி�ேன வ�க கழறியவா  

றிய�றி யாேன வ�க*ன 
தி�ப [ம�ேத] ெகா0�கவ�.  

ம�ேற வ�க" பலேகா7 
மைலயா� வ�க வ�கேவ  
மயிலா சல2தி5 விைளயா0�  
வா�ேவ வ�க வ�கேவ. (96) 

 
எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வ2ண வி��த	    

வ�பல கனவின ெலா�வா சகேம 
மகி�*ட �ைரெச� ��ேகா னிைமயா,  

தி�மக ளழகிய  றமா &டேன 
த�கிய மைலகளி-ய,வான&ேக  
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7�வ�� வள�8 சிவஞானி ையேந, 
சில,பிரணவமத �ைரேத றியதா  

+�ைம� ெமளியவ, ெப8ேம� ைமயினா 
+ைசெயா0 வளமி  மயிலா சலேம.  (97) 

 

1#� தாழிைச
1#� தாழிைச
1#� தாழிைச
1#� தாழிைச    

சலன ம�றதி� மயில ெவ�பில� 
டைழ* ற� ரைவ—யி0மிேனா  

 ச.�க�கட*� வ�ளி  Mசாித 
ம�ெக ன� ரைவ—யி0மிேனா  

வலமி  2தெதா� ேசவ5 ேவ5கலப 
மயிெலன� ரைவ—யி0மிேனா  

 வ.டமி�<Fைவம +%தி ட"#லவ, 
வா�* ற� ரைவ—யி0மிேனா  

 நலமைன2&�த வி2த  %தசிவ 
ஞானி �� ரைவ—யி0மிேனா  
நானில2&யி,க. மி7யிலா*வைக 
ந0* ற� ரைவ—யி0மிேனா  

  லம ற"ப தி யாக ம2திெனா0 
=7 ட� ரைவ—யி0மிேனா  

ேகாைத W,சிறிய ெகா�ைக Wரளவி5 
 மாி W, ரைவ—யி0மிேனா.         (98) 

 
நிைலம24( வாசிாிய+பாநிைலம24( வாசிாிய+பாநிைலம24( வாசிாிய+பாநிைலம24( வாசிாிய+பா    

மி�னவி,% தில�  மிளி,கதி, ேவ-�  
ெபா�னவி, மMைஞ�� ெபா�தக," பாி��  
களி8M ேசவ-� கழ8வ பிற*�  
ெவளி8நீ றணி%த ேமனி�� விள�க"  
பரசிவ� றி�மா5 ப&ம" #2ேத  
ளரசிைல ேபா�ேற யவி,த� ம5 �  
சசிமினா� கணவ னாதிய, சா,தர"  
பசி�த ெலாழி%த ப5ேலா, Jழ�  
க%தநா யகைன கவி�றிக� ெபாதிைய  
ம%த மா�த� வர"ெப8 மயில2  
த%தண, ேபா�ற வம,ெப�% தைகைய<  
ெச%தைக" ைப%தைக2 ேதவியாி�வ,  
ந0வினி த�6� ஞானப.7தைன  
ம0வி� ெமா��கா5 வ%தச. �கைன  
ேய2&வா ேர2& மிய5பி�� கிைச%த  
நா2&ைண வாணி நைவதவி, �&?5 
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க�8ழி வண� � கா�மல, பைட2த  
��8ண, #லவைன ��க� கட*ைள  
கனவி� நனவி�� க.0வ" ெப�தி<  
சினமற� கைள%& தி��பா �2தி  
L:0ற� க�தி விய�றமி� ெமாழியா�  
பா:0ைர2 தணி�� பழ�க* மார,�  
கணிமல," ெபா&�ப ரட,%தப5  றிMசி��  
பணிய82 தழியா" ெப�ைம ந5 �  
#னித" Nைச�� #ைரதவி, நா:ட��  
கனி�ெம��ண,*� கழி�க�% தி�ேவ�. (99) 
 

((((வாழிவாழிவாழிவாழி) [) [) [) [வா.��வா.��வா.��வா.��]]]]    
அழகியச. �க2ெதா�ெம�� கட*� வாழி! 

யமர, லா திப�வள,2த வண�  வாழி!  
 ழ-ைட"N�  யிலைனய  ற2தி வாழி! 

ெகா�றைவேவ� மயி5ேசவ� ெகா7<சீ, வாழி!  
பழமைறேயா +0மயில" ெபா�"# வாழி! 

ப2திெநறி� க*மார, ப.# வாழி!  
மழவிைட�ேகா னைனயசிவ ஞானி வாழி! 

ைவயக�� வானக�� வாழி மாேதா.  (100) 
 

� பய�� பய�� பய�� பய�    
ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    

மயிலமைல� ேகாயி-� � வா���க ேவ6�  
கயலதைன" ேபா�8மவ ன�பா�—பயி-�  
கல�பக2ைத� க� மவ, க5வியறி ெவ��  
நல�பக�ெப�8�� நர,. 
 

�லாசிாிய&�லாசிாிய&�லாசிாிய&�லாசிாிய&    
ெவ2பாெவ2பாெவ2பாெவ2பா    

ேச��2 தமர, ெபா�ைக2 திகE� பதிதனிேல  
ைவயெம5லா� ேபா�ற வள,#லவ!—ெம�ய7யா,  
சாமிெயன< ெசா5+ சா�8� கல�பக2ைத  
தீைமயிலா ம�ெகாண,L, ேத,%&. 
 

�ெல;த+ெப ற நா0�ெல;த+ெப ற நா0�ெல;த+ெப ற நா0�ெல;த+ெப ற நா0    
பிரமாதி யா.டதனி� ேபFமதி சி�க�  
வ�பா� வி�ெற�தி வள,ப2ேத�—தி�ம�* 
ேவாணம தி5பிற�  ேமா�கவி:ட மி%நா�  
காணெவE &%தினேம கா.. 
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தி�தி�தி�தி�மயிலாசல� கல	பக	 
 ,	மயிலாசல� கல	பக	 
 ,	மயிலாசல� கல	பக	 
 ,	மயிலாசல� கல	பக	 
 ,	....    
----------------------------------------------------------------------------------------    

 
3. 3. 3. 3. ஞான விேநாத� கல	பக	ஞான விேநாத� கல	பக	ஞான விேநாத� கல	பக	ஞான விேநாத� கல	பக	    

 
கா+-கா+-கா+-கா+-    

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
அ7ேயைன யாள வ�.ேமனி சா2தி"  
ப7மீதி5 வ%த பரேன—ெகா7ேயென�  
ெற.ணா விைம"பளவினி�ஙேன Lடளி2த  
க.ணா கைடேபாக� கா. 
 

�(�(�(�(    
மய)கிைச� ெகா�சக� க�+பாமய)கிைச� ெகா�சக� க�+பாமய)கிைச� ெகா�சக� க�+பாமய)கிைச� ெகா�சக� க�+பா    

ஒ�றா�� பலவா� ��வா� ம�வா�  
ம�றா� நி�றா- மறிேவநி� ன�6�வ�.  
மண�கமEM ெசE�கமல மலர7�  வ7*ண,%தா  
�ண,%த&ேவ வ7வா  �ண,ேவநி� ெனாளி��வ�.  
த�னிய5# வானவ�% தாமறியா ராயி�ெம�  
ெச�னியினி� ெறாழியாத தி�வ72தா மைரமலேர.  
Fழலைனய விைனவழிேய Fழ�8Fழ� றிைடேயாவா  
&ழ-ெமைன" # %தாள ேவா��வ� #ைன%த�ளி  
யழலைனய வி"பிற"பி னE%தாம ல7ேய� �  
கழ+ைணைய யளி2தா�� � ைக�மா8 கா.கிலேம.  
&ாியநிற� கவ,%ெதாளி�M ெசா�பான% த<ேசாதி  
யாியரனி% திர�பிரம னமர�ள% த0மாற"  
ெபாியெதா� ெபா�ளாக" ேபைதேய �ள�# %&� 
�ாிய பழ வ7யவ,த �டனாள *வ%தைனேய.  
�"ெபாE& நீேயயா� நி�றா- B,2திநின�  
ெகா"ெபEத ெவா.ணாத ேவா� ெசா� பான%த  
வ"ெபாEைத� க"ெபாE& மாறாத ேபர�தா  
ெய"ெபாE& ெம�னிதய2 தி"ப7நீ யி�%த�ேள.  
அறிவிேல �ள�வ� ம�ளிைன யய,*8�  
ெபாறி#ல� மனவி�� ெபா7பட வ�ளிைன. 
 
 8கிய வவாவிைன ெகாைல ெச�த விழியிைன  
�8கிய பிறவிக. �7*8 ெமாழியிைன.  
காயமேத யானாகி� கழிகி�ேற ெனாழியாத  
மாையெயலா மற*லகி5 வாராநீ வ%தைனேய.  
�னிேய ந5 லமர,கட� �7கிட"ப� கைடயான  
தனிேய�� கிர�கிய72 தாமைரநீ த%தைனேய. 
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தரமறியா னி%திர�மா5 கமல2ேதா னிவ,நி�ப2  
தரமறியா ெத�ைன�நீ தானாக" பா,2தைனேய.  
நிைல ைலய2 ேதா�றியேத நீெகா.ட ெவன&டல�  
 ைல ைலய2 ேதா�றியேத நீ�.ட ெவன&�ள�.  
ஓ�கிவிாி கட�றிைரேயா 0லெகா0யி �ண,*�பா  
லா� விாி% தட�கவிாி% தட�காத வழகிைனேய.  
ேதவ,� % ேத*நீ ெதளிவி� 2 ெதளி*நீ  
Bவ,� � ேகா*நீ ��8யி,�  Bலநீ.  
எ"ெபா�: % ேதா�றநீ ெய>*யி,� � L0நீ 
ெம�"ெபா��க ேடா�றநீ ெம�யின,�  ெம�யனீ.  
வா�நீ நில�நீ வளி�நீ ெவளி�நீ  
Z�நீ �யி�நீ �.ைமநீ யி�ைமநீ.  
ேதா�றநீ யி8திநீ &�பநீ யி�பநீ  
மா�றநீ மனனநீ ம�8நீ ��8நீ. 
    (என வா� )  
உ�வா யி%த *ல ய வ%த  
ெசா�பான%தைன" பர*&�  
வ�பா ச�கைள மா�8ேவா ெனனேவ.  (1) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
எனேத பிறவி2 &யெரனேத ெய�ற�  
ம�ேத யலமர� கவ�8%—தைனேயதா  
ன�ேனா ன�:ெசா�பான%தனைன2தி��   
��ேனா ெனE%த�ளா ��.    (2) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
��ேன ந0ேவ �7யேவ �7யா வ��Fர%த  
வ�ேன பாி%ெதைன யா.டவ ேனயழி வி�றியெச�  
ெபா�ேன #க�ெசா�பான%த ேன#ைல ேயனளேவ  
யி�ேன ய�ளிய வாெற�பி ரான திய5#கேள.  (3) 
 

க�க�க�க�    வி��த	வி��த	வி��த	வி��த	    
#க�ெப8 ேவதா%தா� #கலளியா ெத�றா  
லக�*8�யானி�றா ளிைண#க�வா �.ேட  
நிக�ெவ�னா நி�ேற நிைன�ைரயா நி�றா�  
திக� ெசா�பான%தா சிரமிைசேம னி�ேற.      (4) 
 

எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	    
ேமனி�ற வானவ,க டானி�8 ேத0வ&� 

ேவெறா�ற தா ெம� மாெறா�றி லாத&*  
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Bனி�ற ேநாவினிைட வா,ெச�8 தீ,வ&* 
ேமா,ெவா�றி லாதவ7 ேயனி�8 J0வ&�  

வானி�ற \ைதகன னீர.ட B0�வி 
வா�ச%திர Jாிய,க� கால�க� J�திைசக 

டான�றி ேம*பர மான%த மாகமைற 
தானி�8 =8ெசா� பான%த, தாளிைணேய.  (5) 

 
ெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பா    

இைணயா� வ%& # %ெதன தா�யி,"  
#ைணயா  Mெசா� பான%த, ெபா�ன7  
யைணயா நி�றக5 வா,க6� கா,ெகாேலா  
&ைணயா� நி�றி0 வா,&யர�றிேய.     (6) 
 

அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	    
அ�றிய பிறவிக ள8�வைக �றவிெனா டகநக மிகநா6%  
&�றிய மல,ெகா0 �னிவ,நி� மலர7 ெதாட,ெசா�பான%த,  
ஒ�றிய மலர7 யிைணெயன தைலமிைச �றேவ8�ண,வா�ேவ  
றி�றிய ப7யதி சயமதி சயமினி ெய�ெசய வியலாேத.  (7) 
 

எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	    
இய-மிைச க6�விர  படநி� ேறாதி 

Wதலறி யாதவைர� காத ேலா0�  
#ய-மி  Fரத�* நிதி� ெம�8 

ேபா�" #க�%& திாி வேமா ெபா�� ெம��  
மய-�ள *க6ம�M ெசா�பா ன%த,� 

க7ைமெச�& �7யாத ெகா7ய மாய  
மய-மற வி�நிைன* ம8மா ன%த 

வ7விெனா0 நிலமிைசயி� வாE ேவாேம. (8) 
 

எ2சீராசிாிய� ச�தவி��த	எ2சீராசிாிய� ச�தவி��த	எ2சீராசிாிய� ச�தவி��த	எ2சீராசிாிய� ச�தவி��த	    
வாE கி�றன,க� ேபா+%த மா�டவ, 

மா6கி�றன,க� Nத�க� பா�மதி  
JE கி�றதிைச கால�க� யா&ம8 

ேசாதி ெய�க�ெசா� பான%த, பாதமல,  
தாE கி�றில,க ணீ�ப%த பாசவிைன 
தாய, த%ைதமைன யா.ைம%த ராயத��  

LE கி�றன,க� ேகெடா�றி லாதபர  
L0 ெச�8#  வாெர�8 தானிவ,கேள. (9) 

 
ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
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தானி> *லகி ��வாகி2 த�ன7ேய  
Yனி5 வ�மா ெறாழி2தேத—ேமனி  
நிைன%த&ேவயாகி நிக�ெசா�பா ன%த�  
#ைன%தவிைன" பாதா� #ய�. (10) 
 

அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
#யேம  �ற� Rமதீைக 

#யேல ெய�8 #லL,கா�  
கயேம ய�றி நயவாைர� 

கவிநீ, பாட றவிாீேர  
&ய,ேம +�றி யிடேம*M 

ெசா�பா ன%த ெவனி�ஞான  
மயேம ��க� வ7வாகி  

ம8கா5 வ%& பிறLேர.          (11) 
 

க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	    
பிறவி யா�ள ேபறி& காO�வ%  
தி8க ேவதE Lெரைன ���ட  
�ற* =ரெவ ��வ� மாத,  
அறிகி^,ெசா�பான%த நாதேர.    (12) 
 

ெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பா    
நாதைனெய� ெசா�பான%தைனெய� றைலேச,  
பாதைனேயா, *8வா, பாலைனேயா தியநா5  
ேவதைனேவதைனேநா� தீ,*றெம� பணியா,  
ேசதனம� றவ,தM சி%ைதெவ8% திணிேய.   (13) 
 

அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
திணிய�� டாெயா�ைற யறிவிேல� ேளவ%& 

ெசறியநிைன யாவி�பேம  
யணிெகாள� ளாக�ெகா டவனிதனி ேலவ%த 

வாியெசா�பான%தனா,  
பணிெகா�பர மான%த பதெமாழிய ேவறி�ேகா, 

பதநிைனவ, நீ�சி%ைதேநா�  
தணியவி� பாத�க டைலமிைசயி ேலத%த 

தகைவநிைன யாவ%தேர. (14) 
 

ேவ,ேவ,ேவ,ேவ,    
வ%தவர லாெறா�8 மறியா� 

ம.0#லனா,ெகா.0 ெசலேவ  
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ப%தெநறி ேயெச�8 மனேன 
ப�க�ற நீம�கி யழியா  

ெவ%ைதெப� மானி�ப வ7வா� 
நி�ெசா� பான%த னி�தா�  

சி%ைதமய லா5வ%த பவேநா� 
சி%&�வைக நீெச�8 ெசறிேய.    (15) 

 
பதினா, சீ&� கழிெந4ல4 யாசிாிய� ச�த வி��த	பதினா, சீ&� கழிெந4ல4 யாசிாிய� ச�த வி��த	பதினா, சீ&� கழிெந4ல4 யாசிாிய� ச�த வி��த	பதினா, சீ&� கழிெந4ல4 யாசிாிய� ச�த வி��த	    

ெசறி*8 ம7யா, சி%ைத ெசறி%தன 
சின�ட� மதமான�க� கைள%தன  

 ெசயமக 7�நா ம�ைக ெபா�%தின 
திைசெயா� ப&J� நி�8 ெபாதி%தன 
 

விரவ8 பரமான%த� விைள%தன 
ெவனதித யெமலா �.0 திக�%தன  

 விகபர ெமனேவ றி�றி யிைச%தன 
வி&ெவனி ன&தா ன�றி ெயாழி%தன  

 
பிாிவ8 ெபா�டர நி�8 நிைற%தன 

பிரமேனா டர�மா ெல�8 ப %தன  
 ெப�மைற பலவா நி�8 #க�%தன 

பிறவியி� �&ேவ ாி�8 பி0�கின  
 
வாிவய, ெவனலா ய�றி யி�%தன 

வகமித ெம�மா5 ெபா�ற வைண%தன  
 வதிசய மி மா ெற�க Oைற%தன 

வழகிய ெசா�பான%த, #ய�கேள. (16) 
 

எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
#ய� ெபா�%தந0 ேவநி�8 நீமக� 

#ல�ப ெலா�8மறி யாய�8 காணவ,  
திய�ப க�பிரம� மாெல�8 ேத7ய 

திற�கட% தெசா�பான%த, காணவ,  
வய�#  %தவர லாற�ப, பால�� 

வ�%&கி�றெதாழி வாயி�8 நாைள� 
மிய�#கி�றெவழி5 ேவத�க டா�ண, 

விற%& நி�ற*ண, ேவெய�8 ேமனிேய.  (17) 
 

இ�5ம�இ�5ம�இ�5ம�இ�5ம�    
ேமனி ேவ8மறி ேவெய�ற ேதெயன 
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ேவத ெமாழி*8 ேமநி�8 ேத0ந,  
வானினிைமயவ ேரக.0 நாமிக 

வாழ நில�மிைச ேயவ%& தா�பவ,  
ஊனி5 வ�பவ ேநாயி�றி ேயயிட 

ேவா,ெசா� ெமாழி வ ேரப%த நீ�விைன  
யானி ெச�மவ ேரயி�ப ேமய� 

ளாகி னவ,ெசா�பான%த நாதேர. (18) 
 

ெகா�சக	ெகா�சக	ெகா�சக	ெகா�சக	    
தைரயத�ேம5 வ%ேத தைலயத�ேம -�றா  
0ைரயாநீ த%ேத Fட,ெசா�பான%தா  
#ைரயறேவ நி�றா� #லனறியா ெவா�ேற  
�ைர�ண,வா ெலா�றா -ண,வறியா யினேர.  (19) 
 

க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	    
இ�8 ேளநி�றி ேலெலன2 ேதா�றர  
நி�8 ேளனழி யாவைக ேநயேமா  
7�8 ேளெசா� பான%த, வா�ெமாழி  
ெயா�8 ேளபர மான%த ேலாகேம.        (20) 
 

எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
கைமயா5 வ%த &ளவா� �%& 

கைலயா ெலா�8 மனனாேலா  
ரைமனா5 விMF மறிவா ெல%ைத 

ய�டா னி�ற வி7னாகா  
ெதைமயா� கி�ற ெசா�பான%த 

னி�பா த�க டாிேலா,கா  
+ைமயா ெதா�றி5 விழியா ெத�8 

மிறவா ெவா�ைற �றவாேம. (21)  
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
உறேவ �யி,க:  யிேர ெயா�ப�8 ம�8நி�ற  
&றேவ Fட,<ெசா� பான%த ேன&ய, தீர�க.ட  
திறேவ யழி*படா<ெச5வ ேமெய�8% தி2தி�கி�ற  
நறேவ சிறிேய �ைர"பெத> வா8ைன ஞால2திேல.  (22) 
 

இ�விக ப ேநாிைச ெவ2பாஇ�விக ப ேநாிைச ெவ2பாஇ�விக ப ேநாிைச ெவ2பாஇ�விக ப ேநாிைச ெவ2பா    
ஞால� # %த�ளி நாேயைன யா:ெகா.ட  
சீல� #கEமா ெச�க.டா�—ேகால�ெகா.  
டா.டாேன மாறா வ�:ெசா�பான%தேன  
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ேவ.டா வ7ேய�  ேவ8. (23) 
 

அ	மாைனஅ	மாைனஅ	மாைனஅ	மாைன    
ேவெறா� ெற�ம%த ேவெற�ேக ய�மாைன  
ேவெறா�8மி5ைல ெவ8மறிேவ ய�மாைன  
ேபெற�ப தி"ப7ேய ேபற�ேறா வ�மாைன 
ேபாி�ப� ேபF� வைகெய�ேனா வ�மாைன  
=8M F�திகளி� =ெற�ேக ய�மாைன  
=றாம� =றியவ, ெகா.டாடா ய�மாைன  
யா8% திற%தா�வ% ேத8�கா ண�மாைன 
ய.ண5ெசா� பான%த ன�ெபா�றா ள�மாைன.  (24) 
 

எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
மானா  2&ைண விழியா கி�றன 

மயிலா மி�கிவ ாியறா�%  
ேதனா �� ழ� �கிலா ன�றிெச� 

தி�வா மி�கிவ ��ேநேர  
பானா 8� ழ� ெமாழியா ெம�றிட, 

ப0வா, த�ெமா0 த0மாறா  
யானா ர�ெபா0 ெசா�பா ன%த,த� 

மி�பா த%ெதாE தி0ேவேன (25) 
 

க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	க�வி��த	    
இ0வா, யாெர� ேறச8 கி�றா ாி"ேபாதி�  
ெக0வா, ேம-� கீட மாி� � ெகா"ப2தா,  
ந0வா நி�றா னMெசா� பான% த�றாளி�  
ப0வா ர5லா ாி�ன� மீேதா ப0வாேர. (26) 
 

க�நிைல��ைறக�நிைல��ைறக�நிைல��ைறக�நிைல��ைற    
வாரா� வ�வா ெயா�மா �டனாகி ெய��  
நீரா ��  ெநMசி� மி�கிவ ெண� ெந� <  
ேசாரா ெவEெம� ெசா�பா ன%த< ேசாதிெய���  
ேபரா யிர2தாைன நிைன%திவ� ெப�ற ேபேற.         (27) 
 

எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
ெப8வ தினிெயா� ேபெற�ெகா ேலாவ� 

பிறவி ய8மிதி5 ஞான%த� ேமனனி  
ெசறிவ தினி�ற ேவதி�ப வா,கட5 

ெசறிய வ��ெசா� பான%த, தாளல  
&8வ தினிேய& ேவெற�பி னானக 
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��  ம7யவ ேராெடா�றி வா�த+  
னறிவ தினிேய& ேவாெவா�8 ேவறற 

வைடய நம&� வா�நி�ற தாகிேல.  (28) 
 

எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
நி�8நிைல யா&�ப, வா�வ�  ேநரா 

ெநMF ைல யாநி�8 வாழி�ப, வா�ேவா 
வி�8நிைல யாகி�ற வா�ெவ� றிராேத 

ெய�8�ள, ேபா+�  வா�கி� 8ளீ,கா  
ெளா�8நிைல யாெத� றீெர�  மா�ேவா 

ெரா�8மில தாெவா�8 மாவ�8 மாேய  
ெய�8நிைல யாவி�ப மாகி�ற தானீ 

ெர%ைதெசா� பான%த, பாத%ெதா ழீேர.  (29) 
 

க8டைள� க�+பாக8டைள� க�+பாக8டைள� க�+பாக8டைள� க�+பா    
ெதாEவா, விைனதீ,2த�6M ெசா�பான%த(ன)�ேறா  
டEவா ெவன�ன தாயி� நீெவ% தழலாேய  
ெயEவா ேயாத. மதிேய ெய�ேன ெய�ேனேபா�  
விEவா, ேமேல த7ெகா0 ெச�றா� ேவ.டாேத.  (30) 
 

இ�5ம�இ�5ம�இ�5ம�இ�5ம�    
ேவ.டா ேதெநMச ம7யா �டன�றி ேமவ2  
தீ.டா &ெச�னி யிைறேச வ7ய�றி ெய�னா2  
1.டா வில� ெசா�பான%த< ேசாதி ெய�ைன  
யா.டாைனய�றி �ைரயாட வறி%தி ராேத. (31) 
 

-யவ#+--யவ#+--யவ#+--யவ#+-    
இர*பக -யி,கழி� மாக.0 வானவ,க 

ெளாியைனய பிறவியதி ேலநி�8 மா6ெமம 
 ெதளிவர* ெகடவினிய பாத�க ணீய�ளி 

யி&வெதன ெவா�ெசா�ெமாழி யாெய�8 தாEவ&; 
 
�ாியபழ வ7ய,ெவளி ேயக.0 வா�வ&*  

�லகெரா� வ�மறி� மாறி�றி மா6வ&  
 �பநிடத மைட�ெநறி ேயநி�8 பா0வ& 

��ெவாட� வலேதா,ெபா� ளாெம�8 =8வ& ;  
 
நிரதிசய பரமFக ேமெய�8 நா0வ& 

நிைனய*ாி யவ,க�பிற வாெர�8 ேபFவ&  
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 நிக�வ7* க�ைணெயன ேவநி�8 ேவா&வ& 
நிைற* ைற வ8மமி,த மாய�ப, B� வ& ; 
 

மரெனாடாி யயனமர, ேகானி�8 ேத0வ& 
மகில#வன��ைடய ேகாென�8 ேபOவ&  

 ம8சமய வி2திபல வாத�ெகா டா0வ& 
மறிவிெல�ேள # &ெசா� பான%த நாதைனேய.  (32) 

 
அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	    

தைனயா�% ெதாியா ெத�8 த0மா8� ப7தா ெனா�8  
நிைனயாவி�  �வா� வ%& ெநறிதாெனா� றறியா வ�பி  
ெனைனயா6M ெசா�பான%த னி�பாத% தைலேம5 ெகா.0  
#ைனயாவ% தகேம னி�8 #ைலயா0� #லனா மMேச.  (33) 
 

ஊஊஊஊச(ச(ச(ச(    
அ<செமலா ம82தா.டா ென�றாடா ேமா\ச 

லா.ட�6% திற�பா7 யாடாேமா \ச5  
ெம<சியவ� கழ5பரவியாடாேமா \ச5 

ெவ8மறிேவ யாேனெம� றாடாேமா \ச5  
+<சக2ேத ெம�<ெசா�பா ன%தெனன2 ேதா�றி  

யி�பெவ�ள2 தE2தியிட ெவ�ைன�மா: ெகா.ட  
பி<செனன *�பா7 யாடாேமா \ச5 

ெப��க�ைண" ெப�மாென� றாடாேமா \ச5.  (34) 
 

அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	    
ஊசலா0மி> *ட-யி ாி&தைன ெயா�ெபாE ெதாழியாேத 
Nச லா70 ெபாறி#ல� மனெனா0 #ண,*8  ண���8%  
ேதச லாதன சிைதவைக ��ெவா0 நிக�ெசா�பான%தா  
ேபசலாமள வலெவன &ள�வ� ெப�கிய வ�டாேன.  (35) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
தாேன வண� ெம� ெச�னிெய� னா*ைன< சா�8ெதா8  
Bேன ��  �ேராமM சி+,�  � ெம�க.ணீ,  
நாேன &ெமா�8 மறிகி� றிேல�ெவ8 ஞானகன2  
ேதேன ய�:ெசா�பான%த நீத%த ெச5விைனேய.  (36) 
 

எ;சீராசிாிய வி��த	எ;சீராசிாிய வி��த	எ;சீராசிாிய வி��த	எ;சீராசிாிய வி��த	    
விைனவைள கழ�8 #ைனகைல  ைல%& 

விழிய�வி நி�8 ெசாாியேவ  
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நிைன* பிறிதி�றி நிசிபக லதி�றி 
நிைனயநிக� கி�ற ெசா�பாேதா�  

விைனவைள கழ�8 #ைனகைல  ைல%& 
விழிய�வி நி�8 ெசாாியேவ  

நிைன* பிறிதி�றி நிசிபக லதி�றி 
நிைன*மயி ெல�8 #ண,வேத.         (37) 

 
எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	    

#.ணியமவ� ெகா.டேதா ராகேம 
ேபாத ேமெசா�பான%த ராகேம  

ய.ணி யனதி 1ர2த ன5லேன 
ய�பரானவ,� ேகய2த ன5லேன  

ம.ணி ய�  கா+னீ, வா�மா� 
ைவ2த ளி2& மைற2தி0 வா�மா�"  

ப.ணி �மழி2 &�விைள யா0ேம 
பைழய நா�மைற ேய�ைர யா0ேம.         (38) 

 
ேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பா    

உைரெச� மனேன உைரெச� மனேன  
கைரயி லாைச� கட+ைட" ப:0�  
கல�கி2 திைரயி� மல�கியைல% தைல%&  
ப�ென0 நாளா" பாாிைட விF�பிைட  
ம��ப யாவி�� வ%&ழி வ%&ழி  
ேயாேரா ��வி �டெல02 தழி%த&  
பாேர ழ�ேற பEெவ�# பகாி 
ன:ட கிாியி ென:ட0�  ைட2ேத  
 ழவியி� ப�கிய ெசE�ைல" பா+>  
ெவEகட லதனி ெனEைம யத�ேற  
மல,தைல �லகி� பலபல மா�க: 2  
தாெயன L�8% த%ைதெயன வளி2&M  
ேசெயன" பிற%&% ேதவெரன" பைக2&�  
கணவெரன" #ண,%&% &ைணவெரன< ெசறி%&  
ேமாேரா, ேயானியி ��ற&� பிாி%த&�  
பாேர� J�கட� ப0திைர ெதா 2த 
R.மண� பகாி� ெம.வைக யாிேத  
யி>வைக பிற%திற% திைய#ழி ய>வயி�  
=7ய ெபா��கைள நா0வ தாிேத  
கலவியி� கழறிய ெத5ைலய திைலேய  
ம8ைம ய�றி ம�றைவ யைன2&�  
பிறி& நீேய யறிதி ய�ேற  
ய�ன த�ைமைய யறி%& மி��  
ெம�னதி யாென� றிைச%& ம�ேனா  
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வ7* ெமழி-� வன"#8 க5வி�� 
 7�% தி�ெவா0  ல� மி வேதா,  
நாம�M Fம%& நா�பிற ெவ�8  
சாமள *Mசழ�  ைர2&" ேபாமி&  
த�னா னி%த" ப�ென0� கால  
ெம�னீ ெப�றைன யிய�ேப ய�ேனா  
பயனில ெச�& கழியா தயனர 
னி%திர ென0மா +�ன� நி�ப<  
சி%&ர< ேசவ7 ய%தர2 தி�றி2  
தீ.டவி" #வியி� சீர7யா,கைள  
யா.0ெகா. ட��ேவா ர%தண னாகி  
வ%த�� ெசா�பா ன%தைன<  
சி%ைதெச� யிட�8 ப%தL ட8ேம. (39)  
 

எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	 
அைறயாநி� றி0MF�தி யைற� மா8 

மறிேவாெம� றைறயவ,க ளறி� மா8M  
சிைறயா � பிறவிசிைற< ெச�� மா8M 

சிைலயா M சி%ைதசிைல யா  மா8  
மைறயாநி� றி0மாைய மைற�  மா8 

மதியால�றா ெமன வ �க" ப:ட  
&ைறயா8� ப0மா8 மறிய லா M 

ெசா�பான% த�றி�%தா� J0 ஞா�ேற.  (40) 
 

எ;சீராசிாிய வி��த	எ;சீராசிாிய வி��த	எ;சீராசிாிய வி��த	எ;சீராசிாிய வி��த	    
ஞா�றவா ள�வி யி�விழி ெசாாிய 

நாெனைன ேயயதி சயி"ப  
வா�ற�ேம லமர, விய"#ற ம.ேணா, 

ம2த�� ம2தென� 8ைர"ப2 
ேதா�றநீ வ%தி� ெக�ைனயா. டவேன 

ெசா�பான% த<Fட,< ேசாதி  
சா�றதா� நி�ற *�வேம தாரா� 

தமியேன� ம�ள02 தாேள.        (41) 
 

எ2சீ&� கழிெந4லா சிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லா சிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லா சிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லா சிாிய வி��த	    
ம�ளா5வ� றறிேயந� றறிேயனா மதனா5 

மதனாைர� கைணயாந� கைணயாெநMF�ள< 
F�ளார�  ழலா,ெசா�  ழலா,நM Fழல< 

Fழலாறி� Fழலாறி� Fழ5ேவேனா, ெபா�ளா" 
ெபா�ளாெம� ற�ணா0� ப�ணா0� #கைல" 

#க5வாெரM ெசா�பான% த�தாளா ென�ெற�  
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ற�ளான� ளானெம� ய�பா5ெம� ய�பாேல  
(ப�றா,)ப�ற�றா, ேவதைனேய &�ெப�றா,ேவதைனேய.  (42) 

 
ெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பா    

ேவதநா யகனா ெர��. ேமவிய  
நாதனா, ெசா�பான%த, நா.மல,"  
பாத ேம&தி யாெமாழி" பலபிற"  
ேபாத ேவைல ெயா+த� ேமாைசேய.    (43) 
 

எ2சீ& ஆசிாியவி��த	எ2சீ& ஆசிாியவி��த	எ2சீ& ஆசிாியவி��த	எ2சீ& ஆசிாியவி��த	    
ஓைச த%தமி,த நாவ%த ேதாவா 

ேதாதி ெயா�8பல வாெம�8 ேவ8  
ேபF R�களள ேவெய�க� வாேனா, 

ேபO கி�றெசா�பான%த னா,தா�  
வாச க�க.மன ேனா0�க� வாணா. 

மா6 ெம�க6ட ேனயி�ற டாநீ,  
Nச ெல�8வ� ேபாெத�க� =,வா� 

ேபாத� வ%தவழி ேயயி�8 ேபாேம. (44) 
 

எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	    
இ�றவா வி&வாக யாேனயா னாகவினி 

ெய�ெசயேலா விைவயாக விைம"பள* ெமா�றி  
நி�றவா தி5லாத ெநMெசன�  ெநMசா 

நிைனவாிதா யி&ெவனேவா, ெநறி�மத� கி�றி 
ய�8வா னவ,கள� மைறயி�ட� ேறட� 

காியெவா� ெபா�ளா � ெபா�ைளயா �Mெச�  
ெறா�8வா ெனறி�.ேடா ெசா�பான% த<ேசாதி 

�ைடயதி� *ள2தின� 6.டாகி �.ேட.  (45) 
 

அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	    
உ.0மி5 ைல�ம தாகி 

��வமி� க�வ மாகி"  
ப.ெடா7� றைடய வாகி" 

பலெவாெடா� றாகி2 தாேன  
ெகா.டெகா. டளவ தாகி� 

 றி�ெகாணா2 திற2த தாகி  
ய.டென� ெசா�பான%த 

ன7யிைண யல,%த வாேற. (46) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
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அலராயி� ெச�� ைம�#ல� கரண� ம8வைகயா�  
கல,கா� ப5 ண� காணமல� கா�கரண�கெள���  
பல,கா ள�:ெசா� பான%த னா,பவ ள2தி�வா�  
மலரா தள*ம� ேறாெவ�க ேளா0�க� வா�*கேள.  (47) 
 

எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	    
வாE� பதநீ ச�கர� மா5N 

வா�கி� றவனீ ��ப,க� ேகானீ 
JE% திைசநீ கால� நீமா 

1ல� க6நீ ேந,ைம� நீேய  
LE� பவநீ Lட& நீயா� 

ேம*M ெசா�பா ன%தெவ ெனMச%  
தாE மிைறநீ ெய%&ைண நீெய% 

தாெய� பவனீ த%ைத� நீேய. (48) 
 

எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
த%ைதெயா0 தா�ைம%த, ��பி�ட� வ%தா, 

தாரெமா0 ேபர,மி  =8�ற வா �  
ப%தெமன ேவவ%த ெதா%தமிைவ ெயா�றி� 

ப:டதல காOமிைவ வி:0வி0 ேநரா 
வ%த�த றான�றி ெய�8�ள தாேன 

ய.ட�த லாய�றி நி�றெபா� ணாமா  
வி%த*ல ேகவ%& த%த�6 மாறா 

ெத%ைதெசா�பான%த ென�8ெமாழி Wேர.  (49) 
 

அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	    
ெமாழிகி^, ெசா�பான%த, 

ெமா�கழ5 ெவ�ய வா��ைக  
கழிகி^ ாிர�கி யா6� 

க�ைணைய நிைன%& க.ணீ,  
ெபாழிகி^, #லL, ெபா�ேய 

ெபா�ளலா தவைர" ேபா�ற  
ெலாழிகி^ ரவேம ��க 

6ைரெயலா � 2தீ ர�ேற. (50) 
 

பதினா�#சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	பதினா�#சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	பதினா�#சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	பதினா�#சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
 2திரம தா*லக, பி<ைசயிட ெவ�8லகி5 

=றிய�� ேவ8 ப0ம�  
  ற2திய5 நாயக, திற2தி�வE வாதவ�� 

=8மவ� ேவ8 நிைனவா  
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மி2தைனவி டா�நிைனைவ வி:0நிைன யாயறிவி 

ற%திட னி�%த ப7பா 
 ெர� மறி ேவயினி யக�#ற மிற%திட 

வி�%&வி 7�%த ப7ேய  
 
F2தமைற ேயாதவறி யாதெபா� ட�ைனெவளி 

ெசா�னப7 ��னி நைமயா  
 0�யெசா�பான%த, ெச�யகழ ேலாெதா� 

&வ:சி�� ெசா5+ விடேவா  
 
ெவ2திெயைன யா6ைடய நாயக� ெம�பணி 

பிைச%& ெகா6ேமா ெவ�மேத  
 ெய"ப7நிைன%தைனெகால"ப7ய தா மிதி 

ேன&ெமா� ேபா& மிைலேய. (51) 
 

அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
இல&ள திகபர மிதமக மி��ெவளி 

யிழி#ய, ெப�ெம5லா  
மலதல ைவயல வறிவல வய,வல 

வமர� மறிவாேனா,  
வலதில த��வ7 ெவா0வாி னலெத�� 

வ�ெசா� பான%த  
னலதி� *�வின ெத�ெமாழி ப�வ5க 

ணா0த5 =டாேத.         (52) 
 

க�+பாக�+பாக�+பாக�+பா    
=டாேத யவன7யா,  ழா2ைதயவ�  ைரகழ�றா�  
Jடாேத ெயைனயா.ட ெசா�பான% த<Fடைர"  
பாடாேத யவ%த%த பரமான% த�கட5#�  
காடாேத யி�ென0நா ெள�ெச�ேத னாேனேன.  (53) 
 

க8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பா    
ஆேனன&நா ென�றி� ேகா& மளேவயா  
Zேன வ7வா மவேரா 0ழலா வைகெநMேச  
தாேன ெசா�பா ன%த� கமல2 தா�வ%&�  
பாேன, படமா தவேம� ெச�தா� பகராேய. (54) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
பகராநி� ேறெனவ,�  Mெசா�பான%த ப.ைடமைற<  
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சிகராைல ய2&ெம� ெச�னி� ம��M ெசE�கமல<  
Fகராசி ையெய�8 ேம2தி2 ெதாEமி��% ெதா5பிறவி  
மகராைல ய2ைத வறளா�க ந5ல ம�%தி&ேவ. (55) 
 

ேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பாேநாிைச ெவ2பா    
ம�%தா மவ�ெபயைர வா�2&கிேல மி�ப% 
த�%தா ளிைணசாேரM சார—வி�%&  
ெமா�பாக மி5ேல �ண,விேல� யாமாM  
ெசா�பான% த�கழ� 2 ெதா.0.      (56) 
 

வ<சி வி��த	வ<சி வி��த	வ<சி வி��த	வ<சி வி��த	    
ெதா.ட, வா�ெசா�பான%த னா,பத�  
க.ட நா.�த5 க.க6 நீ,நிலா  
ப.ைட யாளல ெள�8ப5 கா-மா�  
ெகா.ட5 கா�ெமாழி W,ெகா7 ேயைனேய.     (57) 
 

அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	    
ெகா7ய விைனயா� ம�ைகமா, 

 ழ8 ெமாழிேய ெகா.0நீ  
�7ய வி�ஙேன நி�8ெபா� 

�றிைக மதிேக ெட�றீரா  
ய7ய, பவேநா� ம�கேவ 

ய�6 ெசா�பான%தனா,  
ப7யி� மிைசேய வ%ததா� 

பணிய நிைனயா� ெநMசேம.      (58) 
 

இ�5ம�இ�5ம�இ�5ம�இ�5ம�    
ெநMச மறிய2 த�வ7ைவ 

நிக�2தி ெந0நா 6டனாய2  
&Mச5 பிற2த லற<ெச�த 

ெசா�பா ன%த, &ைணய7ேபா5  
வMச ம8�க வ�றாேயா 

மண�. பாேயா மதியாேத  
கMச மல,ெகா. 0வமி�க� 

க�தி� ெற�ேனா க�றவேர. (59) 
 

அ,சீ&� கழிெந4ல4யாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4ல4யாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4ல4யாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4ல4யாசிாிய வி��த	    
க�றவ,களாவா�� க�2&ைடயா ராவா�� 

க�தி� ெற5லா�  
ெப�றவ,களாவா�� பிற%தவ,களாவா�� 
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S0 ேச,%த  
ந�றவ,க ளாவா�� ஞானிகடா மாவா� 

ந�ைம ெய5லா%  
&�றவ,க ளாவா�M ெசா�பான% த,�க7ைம2 

ெதாழி5ெச� வாேர. (60) 
 

எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
ெதாழிலவ ர7யிைண ெதாழலா ெவ�ற� 

ெசா5லவா திற�வ� &தியா ெவ�றைல  
விழிலவர7யா ர7யா, ப�கய 

விைரமல ர7யிைண மிைசயா வ�#ெகா  
டழினவ, பிறவிக ளறேவ த�தி� 

வ�ெளா� வ7#ெகா� ெசா�பா ன%த,த  
ெமழி5#ைர தி�*� வி&ேவ ய�றிேயா 

ாிகபர மிதமக மிலதா� நி�றேத. (61) 
 

எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
நி�றத7 யா,த�க ெணMசினிைட ேயவMச 

ெநMச�ைட யா,க� விரேக  
ெவ�றத7 யார�ப ர�பர7 யா,த�க� 

ெவ�பிறவி யான பைகேய  
ெகா.டதக லவ,ந�றி நி�8த0 மாறவ�� 

ெகா.0விைள யா7 யிைசயா  
ெவ�றெதைன ேயயி�ேக ென%ைதெசா� பான%த  

னி�பவி� பாத�கேள. (62) 
 

க8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பா    
பாத% தைலயி� பதி2ேத� பவ�கைள%த  
நாத� பர�ெசா� பான%த� பர�க�ைண�  
ேகத�க: ெசவியா� ேக: % ெதா8ெம�னா  
ேவா&% ெதா8��கி நீரா� � Bேன. (63) 
 

எ2எ2எ2எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	சீராசிாிய� ச�த வி��த	சீராசிாிய� ச�த வி��த	சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
ஊ�வ� ெப�ேநா� தா�விட விைறபா 

- த� ம�பா� மி தவ �றேவ  
வா�வ� மிைமேயா, கானவ, நிலேன 

வ%த�� ெசா�பா ன%த,த� மல,ேச,  
ேத�வ� மி�தா ளிைணமல ெர�ற� 

ெச�னியி� மிைசேய யி�ன ெமா�கா  
றா�வ�� வைகேபா� நீபணி யாேய 
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தா, ழ5 வ.ேட வாிகழ5 க.ேட. (64) 
 

க�நிைல��ைறக�நிைல��ைறக�நிைல��ைறக�நிைல��ைற    
க.ேட ெசா�பான%த� பாத� காணா,ேபா5 
வி.ேட �ழ5ேவ� ெம�ய7யாரவ, ேபால�#  
ெகா.ேட ெனன*� =றா நி�ேற ென�ைன"ேபா  
-.ேடா *ைடயா ெனா0ைக தவமி�  ைடயாேர.  (65) 
 

எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	    
உைடயாென ன*வ%த ெசா�பான%த 

��வா�வ% தி��கவவ� றி�வா ச�ேகா,  
தைடயான த�றி��க வழிெவா� றி5லா2 

தானாக2 தைனயைடவா,� க�ளா நி�ற  
ெகாைடயான தவன7யார7ேய யாக� 

=0வ&� பா0வ&�  வைல ய2ேதா,  
கிைடயா& கிைட2தி��க வவேம தா�ேபா�� 

ெக0கி�றாரவமா�க" ப0கி� றாேர.        (66) 
 

ஒ�விக ஒ�விக ஒ�விக ஒ�விக ப ெவ2பாப ெவ2பாப ெவ2பாப ெவ2பா    
பட�கடவ ெத2தைன�� ப:ேடனி� க:ட  
விட�ெகாழி�� வ.ண� விள�பா�—கட�க�ைண  
மா�கிேல யாள வ�ெசா�பான%தாெவ�  
றீமைலயாM சி%ைதேநா� தீ,.    (67) 
 

வ<சி வி��த	வ<சி வி��த	வ<சி வி��த	வ<சி வி��த	    
தீ,2த மாவ&M ெச�தவ மாவ&  
மா,2த மாவ& ம�<சைன யாவ&M  
ேச,2த மாவ& ெம�ெசா�பான%த�  
வா,2ைத ேக:ைக மதிேய மதி�ெகாேள.        (68) 
 

அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	    
மதி�ைக மதிேக ெட�றீர 

மல"ெபா திையநீ ெர�8நீ  
�தி2& மாியா நி�றேதா 

ெயாழி�க நிைனயா நி�றி^,� 
கதி�  ெநறிேய ெத�Sேர5 

க�2தி� மி ேந ய�ெகா.ேட  
&தி2த" ெபாEேத சி%ைதேநா� 

&ைட"ப, ெசா�பா ன%தேர. (69) 
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க8டைள� க�+பாக8டைள� க�+பாக8டைள� க�+பாக8டைள� க�+பா    

பான%திய Fைவேயாெசா� பான%தன தி�ப%  
தாெனா�றிய வி�ேசவ7 த�மி�Fைவ ம&ர2  
ேதெனா�றிய Fைவேயாதிைர யமி,த%த� Fைவேயா  
ஞான%த� Fைவேயாெவ& நா0�ெப� நலேன. (70) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
நலனா  வ&ந� ஞானம தாவ& ந�ைமமி � 
 லனா  வ&�  ர�ைபெகா. டாாிவ, ெகா.0ெகா.ட  
பலனா  வ& பணித%& ெச�த றணி2தெனMேச  
நலனா வ�ெசா�பான%த நாதன5 ல�ப��ேக. (71) 
 

நிைலம24லநிைலம24லநிைலம24லநிைலம24ல    வாசிாிய+பாவாசிாிய+பாவாசிாிய+பாவாசிாிய+பா    
ப�தி� மதி� ெம�மிைவ வி2தி"  
ப0N த�க 6�ற வா�யி,  
பலபல *லக� விரவிய பிரம�  
�தலா வ%& தி2த ேயானிக�  
பக,*8 திைசக ணிசிபக� �தல  
வ�கா ல�க. ��8� ேவெறா�  
பரமற ெவம& வ7ெவன வ�ளி  
விைளயா ெட�8 வி:ட ேதF8  
F�தியி� �7* மைற*ற வாிய  
ெசா�பான%த நி2த மாகிய  
&ைணய7 ெதாE& &திெச�& மிக* 
ம�சியா நி�ற சி2த ேரமணி  
&ளவ ேனாடய னரன �ளிய  
பதமா கி�ற  2திர வா�*க�  
Fகமல திாிய வ��வழி பைழய  
 �ேட ந�8 னி:ட ேம&ைர  
க�திய தாி& மழிவ� ெபாE&  
மிலதா கி�ற சி2தி ேயபல  
கைலகளி னைலயி னலவ& வினவி  
ெயைனயா� கி�ற வ2த னார�:  
கழ+ைண ெதாE& வழிபட வவ,த  
ம�ளா5 வ%த வி2ைத கா.வ�  
க�வ8  ளிைக யி&�ன ெமா�வா 
கிைடயா ெதா�8 கி:7 னா�மிக  
வாிதி& பரம  �வ� 6ைடய  
பரமா ன%த சி2த னாயி�  
வ�பர னம� மழகிய க�ைண  
யிதி�B ல�ெகா ெடா"பி லாதவ  
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னதிரச �ைடய வ7யவ, திரைள  
மிகேவ க.0தி �:டைண யானவ  
ர�ளிய வமி,த கி�த  ளசகித  
மயிலேவ ெம�8 மி:ட மாகேவ.      (72) 
 

அ,சீ&� ச�த வி��த	அ,சீ&� ச�த வி��த	அ,சீ&� ச�த வி��த	அ,சீ&� ச�த வி��த	    
ஆக �ைடW ��க.ேம 

லா0 #லனா ைவ%&மா  
நாக� ந+யா தி%திரமா 

ஞால பவேம வ%&றா  
ேசாக ெம�ேநா யி� றா 

1ய ெசா�பா ன%த,தா  
மாக வ�பா த�க.ேம 

லாைச ெயா�ேபா ெதா�றிேல. (73) 
 

ெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பாெகா�சக� க�+பா    
ேபாதா தன�மா லாேன ெயனி�� ெபா�யி5லா  
ேவதா கமெம�" ெபா�டா ெம�க. டவேர�  
நாதா ெவைனயா 6ைடயா� ெசா�பா ன%தாெவ�  
ேறாதா தவ,ேம� ைமெயலா ெமா�8�  டன�ேற. (74) 
 

அ,சீஅ,சீஅ,சீஅ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
உடைல யா,2தைவ� Nதம:ட�ெறன� 

ேகாரள வ8மாைச�  
கடைல யா,2ததி> வடைவயா� காமேகா 

பாதிெவ� கன�ம.0M  
Fடைல யா,2தெவா. சிலத�� வ7ெவா0 

Fட,<ெசா� பான%த,  
�டைல யா�ைகெகா ட5ல�வா� �7#நா. 

ெமாழித%த�� ெச�யாேய. (75) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
ெச�தவ% தானி5ைல< சீலெமா� றானி5ைல 

மா5ெகாெணMசி�  
ைகதவ ெமா�றி5ைல� காம� N�கழ� 

காமள*  
ைநத-% தானி5ைல ஞானெமா� றா+5ைல  

யாந0ேவ  
ெய�தெவ� றா5வ� ேமாெசா� பான%த 

னி�ன�ேள.   (76) 
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இ�விக ப ேநாிைச ெவ2பாஇ�விக ப ேநாிைச ெவ2பாஇ�விக ப ேநாிைச ெவ2பாஇ�விக ப ேநாிைச ெவ2பா    

அ�ணா8 ெம�ெப�மா னாக மழியா"  
ெபா�ணா8 ெம��� வ��ேபாத%—தி�வாெய�  
வாணாேள நா8� வ�Mெசா�பான%த�மல,2  
தாணா8 ெம�#� றைல. (77) 
 

ேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பா    
எ�#� றைலமிைச யிைணய7� கமல  
ம�#ற வளி�க ெவ�ேற ��#  
ெசா�பான%த2 தி�மா �னிவ�  
ெசறி%&ல கிைடயி� ெச�த ேசவக  
மறி%தன னறி%தன ன�ம! ெசறி%த  
வாயி� ேகா7 யன5கன� 8யி,� �  
வாயி� ெவ�ய மற%திக ைழ�#ல�  
ெகா2ெதா� ெமாழிபட� ேகாளர� க�சிர�  
ப2ெதா� கைண"ப02 திைனேய F2த  
நMச� �.டைன ந�ப! நாேய�  
வMச ெநMச� வாாி�. பத�ேக  
சிைலெப. ணாக< ேசவ7 ேச,2திைன  
நிைலெபற ெவ�ைன நீயா�  த�ேக  
வைர2த� வாக வைள2தைன  
கைர"ப& க�திெய� மன"ெப�� க5ேல. (78) 
 

எ2சீராசிாிய� ச�எ2சீராசிாிய� ச�எ2சீராசிாிய� ச�எ2சீராசிாிய� ச�த வி��த	த வி��த	த வி��த	த வி��த	    
க5ைலய5லா -வைமயி5லா மன�கனி�� கால� 

காதெலலா மீச��ேக =ரவ�� கால%  
ெதா5ைலயிலா கியபிறவி ெதாைல%&வி0� காலM 

ெசா�பான% த<Fட,தா� ேறா�றவ� காலM  
ெசா5லவிலா ெவா�Fகமா ெயனி5ேவ ெறா�8% 

ேதா�றாத தி�வ7ெய� றைலேம ேலறி  
ெய5ைலயி5லா வி�பெவ�ள� கைரயழி�� கால 

ெம�ைன�மா. ட��#ாிவா ெனE%த�6% கால�.        (79) 
 

க8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பா    
கால�பல தரநி�கழ5 காO%திற ேனெத�றா�  
மால�#ய� மால� ற வாெவ�ெறைன யா6%திற�  
ஞால�#  தாநி�ற� ணாத�ெசா� பான%தேனா,  
ேகால�பழ ேவத�பல =8�ெபா� ளாகி�றேத.  (80) 
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எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
ஆகி� றைவயழி யாநி� றைமயறி 

யாநி� ற8கி� றிைலவாணா�  
ேபாகி�ற&#  தாெத� றறிகிைல 

ெபா�ெய� றறிகிைல ெம�ெய�ேற  
சாகி� றைனபிற வாநி� றைனத0 

மா8� ப7ெக0 வா�ெநMேச  
யாகி� றளவி� மாகி� றிைலெசா�  

பான% தெரா0ற வாம�ேப.         (81) 
 

க8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பா    
அ�ேப ெசா�பா ன%த< Fடேர யகில2தி�  
��ேப பி�ேப �7L றறியா �தேலாேன  
ெய�ேப 8நிைன% திைமேயா ரல�வ% திடவி�ேகா,  
வ�ேப யைனேய ென�பா ல�பா� வ%தாேய.  (82) 
 

இ�விக ப ேநாிைச ெவ2பாஇ�விக ப ேநாிைச ெவ2பாஇ�விக ப ேநாிைச ெவ2பாஇ�விக ப ேநாிைச ெவ2பா    
வ%&பர மான%த வா�வி%த ம.ணிைடேய  
த%தெசா� பான%த, தா�J7<—சி%ைதமய5  
தீ,"பா ரலாதவேர ேதவ,ேகா வா<ெச5ல"  
பா,"பா ரமர, பதி� . (83) 
 

எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	    
பதியா கி�ற பத%த நி�ெசய5 

பழேவ த�க ளிர%த தா%தனி  
&தியா நி�8 மீெத� றறி%தில,  

ெசா�பான%த, # %& ச%தத  
�தியா நி�ற விர.0 ப�கய 

�Eேத �.ட மத�கி ெய�றைன  
மதியா வி�8 வில�  ெக�றைன 

மைறேயா ென�8 வில�ெகா &�கிேய. (84) 
 

எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	எ;சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
&�க2 தி�வ7 தைன2ேத ாித�  

ெசா�பான%தன த�ளாேல  
ச�ைக2 திறன& தவிர2 தனதி� 

தாைள2 தைலமிைச யாள2த�  
த�ைக� கனிெயன வ�ளி< ெச�தவ 

ரய,#� றய5ப0 மயெனMேச  
ெய� 2 தைனயினி ெய� 2 தைனயவ 
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னி�ெபா� கழ+ைண மலாி�ேக. (85) 
 

ேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பாேநாிைச யாசிாிய+பா    
மல,மிைச மட%ைத ெயா�மண வாள 
பல,#க� த�க கைலமக� கணவ  
ெக*ாி ேக�வ பா,மக: கிைறவ  
ம*ன ந�ெமாழி ஞான விேநாத  
வறிவ� மறிவ ெநறிய� ணிமல  
ேபாத� ெகா0� � Nத வ5லப 
ேகத� ெக0� � பாத ப�கய  
ெவன�ெகன வ%த தனி2&ைண2 தைலவ 
ெவா�வ� மறியா< ெசா�பா ன%த  
ெப�ம நி�#க� ெபாிேயா� ேக:ட��  
ஓ��" #ைனயி� ��ப �லக2  
தா��" #கE மறி*� வாேம  
யி%நில2 த7யிட விைறவ வி%நில 
ம%நில2 ேதற வ7யி: ட8ேம  
ப.ைட வ7ெவாழி% &�ப� கயமல,�  
க.க. டவ,�  உட�#க. ணா ேம  
ெச�ய பாதM சிரமிைச ேயறின 
ெவ�ய பாச� வி:ேட 8�ேம  
ய�னிய ம8ெமாழி ெமாழியி�  
��னிய சமய ெமாழிபிண� க8ேம. (86) 
 

எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	எ2சீராசிாிய வி��த	    
பிண� வேனா ேபதமா ேபத�க ெள�8 

பித�8கி�ற பித�ற�ட� பிறவி ெயா�8� 
8ண� வேனா  ண�கட%த ெசா�பான%த 

ெனாளிமல,<ேச வ7ெயாழிய ெவா�ேத *.டா  
வண� வேனா வவன7யா ர7யா, த�ைம 

வழிப0வா,  Eெவாழிய ம�ைற யாேரா  
7ண� வேனா ெவ�ைனெயன� ெக�னி� ற%த 

விய5ைபநிைன% &�கியழி% தி0கி� ேறேன.  (87) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
இ0கி�றி ேலெனா�8 ேம�கி�றி ேலன5லனி%திய2ைத  
ய0கி�றி ேலெனா�8 மா�கி�றி ேலெனா�8மாைசெயா�8�  
வி0கி�றி ேலெனா�றி� மீ:கி�றி ேலெனMF�றா:க.வ%தா:  
ப0கி�றி ேலென�ப ட�கட ேவ�ெசா� பான%தேன.  (88) 
 

எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய விஎ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய விஎ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய விஎ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	��த	��த	��த	    
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ெசா�பான%த2 தி�மா �னிவ� 
8ைணயா, கமல2 ெதாைலயா நறைவ"  

ப�கா *�கி" ெப�கா நிைற�� 
பரமான%த" ெப�மா களிேய  

ெனா�பா வைனய� 8ைரய� 8ண,ப� 
8�ப� ெறாழிப� 8லக� றில � 

றி�கா த-ம� றவெர� 8லக2  
ெத.ப: டவெர� க.ப:டவேர.       (89) 

இ�விகஇ�விகஇ�விகஇ�விக ப ெவ2பா ப ெவ2பா ப ெவ2பா ப ெவ2பா    
ப:டமத காிேம� பலேகா7 யா.டவனி  
வ:ட�E தா6 ம�ன,பத—ம:ேடா  
ெசா�பான% த�கீ,2தி2 ெதா5ல�ைத வாாி"  
ப�கா *� � பக�  .(90) 

    
அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    

ப 2த ேபத�� Nத�� ேபாத�� 
ப�8வி: ட&��8%  

ெதா 2தி யாைவ� நாெனன2 தாென�� 
Fட,<ெசா�பான%த�  

மி 2த தாமைர ெச 2ததா ள5ல& 
ேவ8ேவ8லக2ேத  

வ 2த Bவ,த� பத2ைதெயா� றாகயா� 
மறவி� மதிேயேன. (91) 

 
அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	அ,சீராசிாிய வி��த	    

மதியிேல ெனைன"ேபால வ5விைனெச� தா�.ேடா  
ம�  மி�னா,  

கதியிேல Fழ�றவல� கட+ைடேய நடனாட� 
கடேவனாகி2 

&தியிேல ய��Fர� % 1யெசா� பான%த< 
ேசாதி ெய��  

நதியிேல # %தி��க விதியிேல� �கவாேத 
நி�ற� ேறேன.  (92) 

 
க� வி��த	க� வி��த	க� வி��த	க� வி��த	    

அ�றவ,களாகியறேவட�ெகா. டாசறாேத  
க�றவ,களாகியாிதாய கைலகெள5லா%  
&�றவ ாிலாதி< ெசா�பான%த� ெதா.டெர5லா  
ம�றவ,க� ேகா7 பலேகா7 மட� ந�ேற. (93) 
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க8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பாக8டைள�க�+பா    
ந�8 மறிேய எ�8 மறிேய னாேய�:  
0�8 Fடேர ெசா�பான%த< ேசாதிெய�  
ெற�றி�  ைரயா டளேவனிைதயM ெச�மாறி�  
ெகா�8 மறிேய ெனனி� �ைரயா ெதாழிேயேன.  (94) 
 

க8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைறக8டைள�க���ைற    
ஒழி2திைல சி�றி�ப �.7ைல நீ�.0 �.ைமதனி�  
விழி2திைல ெம�<ெசா� பான%த ெவ�8 ெவ8ெமா�கா�  
ெமாழி2திைல தீைம ெமாழி%த� றைனபல ேமாகெம�8�  
கழி2திைல யாவி கழி%தைன ேயெய� கைடெநMசேம.  (95) 
 

எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	எ2சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
கைடய தாகி" பிS+ைக யாதியா� 

கமல ேயானி� கண�கி5 சராசர2  
ெதாைடய தாெயா�8 ேபா-ல க�களா% 

ேதா�ற ெம�ெசா�பான%த< ேசாதிைய  
யிைடயறாவி�ப வாாிைய யி� வ% 

ெத�ைன யா.டெவ� ேகாைன யிைறMசிேய  
யைடய யா�விE� �ப7 பாாினி 

யகில ேலாகெம� ேகயறி வ�றிேய.  (96) 
 

அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	அ,சீராசிாிய� ச�த வி��த	    
அ�ெற�8 =8தைன யாெம�8 =8ம8 

சமய�க ேளாதியைவேய  
ந�ெற�8 =8மவ, ந0ெவ�8 ஞானகன  

ெவாளிெய�8 நா-மைறயா  
ெயா�ெற�8 =8ெசா�பான%த நாத�� 

வா�வ%& ேமவிவரவா  
ெவ�ெற�8 =றியி� பாத�க. ேமவவிதி 

யி�றி�கி லாதவிவேர. (97) 
 

க�நிைல��ைறக�நிைல��ைறக�நிைல��ைறக�நிைல��ைற    
தவிர மீெதா�8 ெமா�8பகா<சமய2திெனா�8%  
&வேர மைன2&M ெசா�பான%த< ேசாதிெதா5ைல"  
பவேராக மா8� ப7க.ட பத�கெள��  
மவிேராத மான ெநறிய5லன ைவய�.ேட.  (98) 
 

அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	அ,சீ&� கழிெந4லாசிாிய வி��த	    
ைவயமினி ெயைன"#க�%ெத� ம�ெறைனயி� கிக�%தாெல� 
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மாறா ெத�8M  
ெச�யவ�வ% ெத��டேன ெசறி%தி�%ெத� பிாி%தி�%ெத� 

சிைதயா ெத�8 
ைமயமற வி�%ெத�ட� பழி%தாெல� னா�கமழி 
 வதனா �.ேடா  
&�யெசா� பான%த� 8ைணய7ெய� றைலயார< 
 J7 ேன�ேக.  (99) 
 

ெவ2பாெவ2பாெவ2பாெவ2பா    
J7ேன� பாதM ெசா�பான% த<Fடைர"  
பா7ேன� ப.ைட ய7யாாி�—=7ேன�  
க.ேட� களி=ர� காய� பைட2ததனா 
�.ேட� ெபறாதபய ெனா�8. (100) 
 

ஞானவிேநாத� கல	பக	 
 ,	ஞானவிேநாத� கல	பக	 
 ,	ஞானவிேநாத� கல	பக	 
 ,	ஞானவிேநாத� கல	பக	 
 ,	....    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

    
ெச670 
த #றி+- அகராதிெச670 
த #றி+- அகராதிெச670 
த #றி+- அகராதிெச670 
த #றி+- அகராதி    ((((ெச670 எ2க?ட�ெச670 எ2க?ட�ெச670 எ2க?ட�ெச670 எ2க?ட�))))    

1. 1. 1. 1. ேபைர� கல	பக	ேபைர� கல	பக	ேபைர� கல	பக	ேபைர� கல	பக	    
 
அளவறியா" #ன+ைட"ப:ட 16  ைழ2தி�" பார  13 
அறிவி ேலெனா�   18  ைற�ெகாE% தாய�  8 
ஆகெமா� றிர.0  7 ெகா72ேதாின,   38 
ஆ7லா� கழ5  20 சரமைழ� �   98 
ஆைரய ராம  23 
ஆவி �.0ைம   36 சிற%தா,   33 
ஆழி மாதவ�  11 ெச�யி� க��#�  40 
ஆைள" ெபா�&  17 ெசவிெதா8� ??? 
இ��ைப   41 தவசாிைத  5 
இ5ல2 தட�கா  28 தழ5 பிழி%&    35 
உைர�ெகா0 மாடவ,  32 தைழ2ெதE�  4 
எம�  �க�  34 தாேமாதர   43 
ஏடவிE� க.ணி�  12 தாெள02 &லகள%த    27 
ஏ& காரண2 ேதவ,கேள��  15 ேதவகியா,   30 
ஒ�ைக�க�   3 ேதனா, ெபா�ைள2  44 
ஒ�பிைழ  22 ெதாE�பா�கி  39 
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கடல ட�க-ழி   29 நாராய ணாெவன  21 
க.ணக�  24 பதி2தநவர2னமணி  101 
காரண� றி யா�  10 பா5வ7*%  45 
---------------  
பி�ைனைய2 தEவி" 14 மாென�பா,  42 
Nமா& நல� வ721&   46 
ெப�விட வரவைண"  31 வ.7�� �   37 
மைழ�காவ5  வாைடவ% திய�க   99 
மைற� 72தைல  6 வாழி #கழ"ேபைர   100 
மாகவைல" ??? வாழி வல�   19 
மாவள,2த  25 வானவ, தானவ,  9 
 ெவ72&< சிவ%த  26  
---------------  

2. 2. 2. 2. தி�மயிலாசல� கல	பக	தி�மயிலாசல� கல	பக	தி�மயிலாசல� கல	பக	தி�மயிலாசல� கல	பக	    
 
அMசலளி2 தா.ட   10 ஈர� ெபா�%தா 94 
அ.ண� ெகா�ெபா��  86 உ�ய ந5வர�  46 
அமல� #க�   64 ஊச�  ைழமடவா,  43 
அ�மாைன யா7   39 எவ,க6� #கE�   17 
அ�ய மி�றி  7 எ�ேன ய�நி�  53 
அழகிய ச.�க2 ெதா�ெம� 100 ஏசக�ற 51 
அறிஞ,J�   71 ஏ%& N.�ைல   23 
அ�8சிவ" பிரகாச�  1 ஏன மற  59 
ஆ  மைத  70 ஏனல� கானி5 20 
ஆ:0"பா5   2 ஓ&� ப�வ5  75 
ஆரா, ெசMசைட"   93 கைலயான    60 
ஆன தா கி�றதினி   88 க�னி�  ற2தி  4 
ஆனம: 7னி�பணி   11 கிழ�னிவ�   57 
ஆைன�� வான  49 இய5வள��   61  
இர� �   2 இ�MJல�  81 
-------------  
 கேன மயிலமைல 25 ெத�வ�கள2தைன��   78 
 ண" பிச �   72 ெத�வ" #லைம��  79 
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 �பரா ெவன2தின��  12 ேதவ��  Mசசி  44 
 வி� �ைக  26 ைதய-�    90 
=0மவ,�  41 ந.ண5 க.0   21 
ேக:7��  ளMசி 83 நமனMசிய   56 
ெகா�ற வ,� �ய,  69 நல� ல*   29 
ேகாவி5 ெகா.ட  32 ந�ேற வ�க  96 
சயில�E�க*�    3 நாயி� கைடயாகி   35 
சலன ம�றதி�   98 நான� கமE�   67 
ச� �வா�  80 நா� நீ��  30 
ெச"பாிய  66 நிக�2த��  24 
ேசயநி�   34 பைடயா ெலா�   55  
ேசயமா மல,   8 ப. ல* 15 
ேசயமா �க�க�   16 பர�பிய ெத�ற5   89 
ேசயில� �   36 பவ< சாதி   82 
ேச��2 தமர, ப�னிர.0  48 
ெசா5- மாய"  74 பிரமாதி யா.டதனி5  
தைலயால� #டேன   84 #கழன%த   27 
தன�பகவானவ,மீேத  3 #யலா, மயிலமைல"  13 
தாமைர�க.  42 ெபா�ேசவலணி  45 
திகEM ச.�க   92 மகிழ மாமல,   77 
தி�மக� ேச,  1 மய�கிைச  4 
&7ய7� களி�றி�  40 மயிலமைல   2 
மயிலாசல2&�ற   5 மயிெலன  33 
----------------------- 
ம+�� க�ைண   91 வாத ?�பிண� காள,  6 
மைல2 ெத�வ�  3 வா,ேவ5  73 
மன�ன&  50 வாE� கிளியி�   54 
மா:டாத ெவ�ைன  14 வி2ைத யா-�   85 
மி�றய� �  76 வியனா, கமல   58 
மி�னவி,% தில�    99 L:0 ேநய�  68 
மி�னில�கிய  37 Lரவ7 ேவ�ைக   19 
�2த மைனய 18 ேவம"பா5  65 
��க றாமல, 9 ேவளM சி2த� 52 
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வMசெமலா�38 ேவளணிமல, 87 
வ�பல கனவினி5  97 ேவைள�க�6�  95 
வ�ம மி�றிய 62 ேவைள�  தவி0  28 
வளம+%த  47 ேவ�வி0�  N�கைண31 
வ�ன�ைல2 &ைணைய 22   
----------------------- 

3. 3. 3. 3. ஞான விேநாத� கல	பக	ஞான விேநாத� கல	பக	ஞான விேநாத� கல	பக	ஞான விேநாத� கல	பக	    
    

அ<செமலா�   34 இ0கி�றிேல�   88 
அ7ேயைன 0 இ0வா,   26 
அ�ணா8�   77 இைணயா�  6 
அலராயி�   47 இய-மிைச   8 
அைறயாநி�   40 இர*பக -யி,   32  
அ�றவ,க ளாகி   93 இல&ள&   52 
அ�ேப ??? இ�றவா   45 
அ�றிய    7 இ�8ேள 20 
அ�ெற�8   97 உடைல யா,2த  75 
ஆக��ைடW,  73 உைடயாெனன  66 
ஆகி�றைவ   81 உ.0 மி5ைல��  46 
ஆேனன&  54 உைரெச� மனேன   39 
அ�ேப ெசா@பா  82 உறேவ  22 
---------------------------  
ஊசலா0மி>   35 த%ைதெயா0   49 
ஊ�வ� ெப�ேநா�  64 தைரயத� ேம5   19 
எனேத பிறவி  2 தவிர மீெதா�8 ??? 
எ�#�றைலமிைச78 தைனயா�� 33 
ஒழி2தைல    95 தானி> *லகி�  10 
ஒ�றா�� 1 தாேன வண� ெம� 36 
ஓைச த%தமி,த  44 திணிய��டாெயா�ைற 14 
கைடயதாகி"  96 தீ,2த மாவ&�68 
க.ேட ெசா�பான%த� 65 &�க2 தி�வ7  85 
கைமயா5 வ%த&   21 ெதா.ட,   57 
கைலய5லா5   79 ெதாழிலவர7யிைண   61 
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க�றவ,க ளாவா��??? ெதாEவா,  30 
கால�பல??? நலனா வ& 71 
 2திரம தா*லக, 51 ந�8 மறிேய�94 
=டாேத 53 நாதைனெய� 13 
ெகா7ய விைளயா�  58 நி�ற த7யா, ??? 
J7ேன� 100 நி�8நிைல யா&  29 
ெச�தவ�  76 ெநMச மறிய   59 
ெசறி*8 ம7யா,  16 பகராநி� ேற�   55 
ெசா�பான%த   89 ப 2த ேபத��   91 
ஞால� # %த�ளி 23 பட�கடவ&  67 
ஞா�றவா ள�வி 41 ப:டமதகாி   90 
பதியாகி�ற  84  ப�தி� மதி�� 72 
தவிேர  98 க�றவ,க�   60  
பாத%தைலயி5   63 பான%திய Fைவ 70 
------------------------- 
பிண� ேவேனா   87 ��ேன ந0ேவ  3 
பிறவியா�ள  12 ேமனி ேவ8மறிேவ  18 
#க�ெப8   4 ேமனி�ற5 
#.ணிய மவ�   38 ெமாழிகி^,  50 
#யேம  �ற��   11 வ%தவர லாெறா�8   15 
#ய�ெபா�%தந0  17 வ%&பர மான%த 83 
ெப8வதினி  28 வாரா�  27 
ேபாதா தன�  74 வாE கி�றன,க�   9 
மதி�ைக    69 வாE� பதநீ  48 
மதியிேல ெனைன   92 விைன வைன  37 
ம�%தா மவ�   56 ேவ.டாேத   31 
ம�ளா5   42 ேவதநா யகனா,   43 
மல,மிைச மட%ைத   86 ேவெறா�ெற��  24 
மானா  %&ைண  25 ைவயமினி    99 
----------------- 


