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0( 1 தி. பாகபிாியா& மாத கழக(தி, 87-ஆ ஆ3 நிைற4 விழா மல
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பதி பாசிாிய றி 

ரவந மரகதவயைம பிைளதமி
இராசராசேசாழ, நாத னிக&, உ. ேவ. சாமிநாத ஐய,

. ரா.

அணாசல

கவிராய,  பரத ெச 1யா. தி ைறைய, தி6விய பிரப7த(ைத, கா*பிய8கைள,
சி றிலகிய8கைள, ெச*ேப 19, ப ேடாைலயி:, அ;சி 3 ைப7தமி)
ெசவ8கைள உலகி  அளி(த சா,ேறா இவக& திவ1க.
ஆதீன

23வ

மகாச7நிதான

ஆைணயி டப1 இ7>ைல பதி*பி(

சிவ*பிரகாச

ேதசிக

=(திக&

ப1மகலமாக பைடகி,ேற,.

ைறைச

அவக&

கபபாதேசகர, (எ) E. ச8கர,
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 ஆசிாிய வரலா#$% றி  : மரகதவயைம பிைளதமி
இ7>#, ஆசிாிய ரவந% *பிரமணிய படார எ,பவ கி.பி.

1860 தவரா@ பிற7தா. நாகேகாயி ேகா டா றி திமண ாி7
அ8ேகேய

வா)7 ,

ப,மணிமாைல,

ெபலவராக(

சி(திவிநாயக

திக)7தா.

ெவபா

இ,னிைச* பாமாைல, சீ7ைத கலபக,

இவ

அ7தாதி,

ேதசிக

விநாயக

க,னியாமாியைம

மணிமாைல, ைரகலபக,

ரா7தக மாைல, மரகதவ# இ,னிைச* பாமாைல, ம8ைக ஒதிைண மாைல,

நாைக நவமணிமாைல, வ1ச இர ைட மணிமாைல, அன7ைத நீலகட பதிக
த#ய >கைள இய றிC&ளா. இவைர* ப றிய

கிைடகவிைல.
------------

Dைமயான வரலா

நாக ேகாவி,
ேகாவி, ேகாடா$ &'ெப(லவ

ைர.
ைர. ). பழனி%மா( ப,டார (கி.
கி. பி.
பி. 1860)
1860) இய#றிய
தி(ெநேவ மாவட,
மாவட, அைப வட,
வட, ரவந
மரகதவயைம பிைளதமி

விநாயக

ைண

பாயிர

விநாயக 'தி

அ தத பிைறமதிC பனிநிைற
அ  ைனத

1ேமநீ&

அகிலக Dெமெலாளி மி/சி3மணி
அவிD8கதி மட நீேற

அணி டரமண அைமசி7
அனல8 கண

ர ட,

Eததா:

அைலம 13கட மைடெகா ெடாDக#,
அ&ெபா8 கியவிழி க.ேமெர

சிமய8க. மைல4ற நி,

ம&

ெதளிC தனத1யவ பாவ

சித  1டமிபவ வ,பிணி மய

சிைதெகா 1டவைச வளிெயா3
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திகD8ைழ அணி ற வெசவி Cேமா
சிதகி ாியிைழ ஒேகா3

திைரெகா 13எழி மதன, சிைலய
தி ைழெயா3 பணிகார

நமன,பைர எணிவாி, அ8அவ, உயி
ந#C ப1தைல யி3பாச

நைசE8கிய அமண எ: காிகைள
நசிஅ8ச கலச நிதான

நக , ெபாகைத வைர ெகா இைவ ஒளி
ந ஐ8கரெமா3 ாி>9()

நைற சி7தி3 மல மணியி, ெதாைட பல
நF8 கிாி நிக இேதா.

இமய ெகD டவயி  திைச க,

இ ம8ைகய இட வலமார

இைச கிகிணி அணி கமல ைர சர
இைணC ெதாிதர மகி)ேவா3

இல

 மிைச எD ந8கணபதி

இய ,றிய அழகிைன நா.

எழி அபைர மரகத ெம,ெகா1

தமி) இல ப1 உளி, நிைனேவேன.

-----------------------------------ேவ$

சீ ெகாட மணி நைகC இலவிதD

இ,கிளிக& ேதறாிய ெம,தைலC

ெத&ளி( ெதளி7

அைலெகாழி தட8கட

சிற7த கைண கக.

பா ெகாட கேவா3 மா / சீவட*
ைப7தளி( த உ7திC

பாத ப8கய  மிளி ைர மரகதவ#
ைப7தமி) சிற7

ஓ8ேம

1

5

தாெகாட த7ைத

1 ெவபிைற எ3(

ஒளி த, ெகா இைண(  அவத

தனி மாபி அணி ஏன ெவேகாெடா3
த7

சா உவம ஒ6வாமேல

காெகாட விட அரவ

, வி 3 உறவாத

க3 நைகயா1 இடமா

ைக(

1

ழகி விைளயா3 ெவபி&ைள

கேணச* பிரா, கழறேவ.

-------------------------
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பய

ம8கலமா திைர* Hமி ஈச,பா ம4
மரகதவ#( தமிைழ அ,

த8 உள(ெதா3ேக ேபா ப1*ேபா

ஏ3தனி எD ேவா விாி*ேபா தரணிமீதி

8கமிக அவ& கைணர7

பைகைய ெவ,

அக,

நா.7 ைணாிய*பிணி

ப8கமிலா நவ நிதிய பைட( * (ர பாகிய
ெப

இ தி அர,பதி ேசவாேர.

------------------------
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அைவயட%க

பி&ைள( தமிேழ ெபாிேயா ெபாி

ெவ&ைள; சி வ ெசால  எளி

எ,ப ேபதைமேய,

எ,

உ,னி வி&ள எD

ப&ள கடைல கட7திட அ8கண* பா D ஒ,
உ&ளி; ெசல ஒ எ,

எனேக நைக உ ற ேவ.

நிைலயாதவ ைற* ெபாளா ெகா&ளா

உைலயாத ைர உைற7
அைலயா

ெந3க);சி

உயி யாைவC உ7தியி ெகா3

கா மரகதவ# ெசா ஆத#னா

கைலயா4 ஓ7த ெபாிேயா இதி ைற காகிலேர.

--------------------------
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1. கா  ப(வ

திமா

திவா க/ச(தி வைள திகழ மல7
ஆ8 இைணவிழிC

ெச8ேக)  த(

இைட( தரள ெசறி7த

என* ,னைக இதD

திரட

கி#, வா,த: ேச7த

எ,ன க4( வமா

ெதாிய ர.() மணிமா ேசேய,
தன இ8 இெபா.

த மா ம4 பாக  ெவச8
சகர கர 

சவியி பிற8க(

வள மண7

தைழக க9ழ, தனி வவா@

தட(தி,

தைல வா@*ப 3(

தவி காிைய கா(த, மத,

தன பிரம, தன உய
த7ைத ஆ திமாேல

அவா@ உவா@ அ4வா@ ஆெப
அ#யா@ அைவ இலவா@

அணி(தா@( ெதாைலயா@ எ6விட 
அளவா நிைறவா@ ஓ இட 

அலாதவனா@ அற ெபா& இ,
அளா 3 அளி*பவனா@

அம தைக* Hமீச,பா அம7

அ8 அவ, ெச@ ெசய  எலா

வா@ =ல ெகாD7தாகி ல(ேதா3

எைன( த, ெதாD ெகா&.8

மர  என அவி அைனயா@
ழகா

Kட வ உ, த8ைகCமா@

ைள(த இைறவிைய* ெபா வ 3

ழவி எ: பைரைய

8

ேகாதி ைர மரகத* ைப8ெகா1யா
உைமைய* ர7திடேவ!

--------------------------சிவபிரா
ேவ

அாி மிைச அறி யி அாி அய, அமரக&
அரக& அ/சேவ

அைலகட9  வடைவைய நிக அர4
உமி) விட அ

அயி,றவ,,

அ னிவர வி3 உைழ மD, அர

இப எழிெலா3 ெகாடவ,,

அ4ணக& வி3 காி பபணிய விதர
விறெலா3 ெவ,றவ,

பாிவி, ஓ அ1ய க எறிC இ*பணி

மல என உ& மகி)7த வ,,

பைகெகா3 மல உவி# தர*

படஎாிCற விழி விடவ,,

பரவிய விமக& பரவிட* பல

ெதாழ அ& ெபய ெகாடவ,

பனிமதி நதி அணிபர, இவ,

பதமல இைணைய இைற/வா

வாிசிைல மதனைன

வைகய

னி கைண

நிைலைமயி ெவ,றவ&,

வைளகட அரைன

மயிலவைனC

மகைனC உல உயி

3கயி,

க உபலா
Dவ

மகி)4ெச@ அேளா3 த7தவ&,

மைலத மக& எ: அமைலைய
மைற

1வினி உைற ம8ைகைய(

1

9

திாிைர பகவதி க4ாிைய; சிைவபைர

உைமைய எ, ெந/ேள

திக)வைள வைள ைமவிழியைள;
ெத

சி நைகயைள அவல8கைள(

தவவன அதி உைறC ஓ

சிகி எழி மரகத ெம,ெகா1(

தி அமி)

எ:() ெமாழி மழைலைய(

திர ட, நி,

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

2

ர*பேவ.

கனி விநாயக

ேவ
ஆ

ஆதார8களி, அம அ வகளி தா, தைவ:() ம

அவைர கா*பா, என ஆதி ஆதார(தி அமபவ:

அட அைன( / சி றFவா@ ஆ 3 Hத கணாதிப:
அகில வன Hத எலா ஆ ெபாிய 7திய:()

நீறாரன, ெம@ இய ஒழி(

நீL) உலக ெவைம என

நிைலக கைம ற8கா 3 நீேபா பசிய ேமனிய:

நிக ஓதைன அலாத எவ ேந வதன ேபா தன
ஏ

நிகாி வதன8 ெகாளி, இைலயா எனெகா& கயமா க உள:

ஊத த, தாைத ர எாி*ப; ெச#, இரத(
த, அமா, ைத கைடயி, ஏ ம(

அ;சிற(

உைலய விகின 

இய றி அ&ெச@த98 கா 3 இயபா விகிேனர:
எ,ன இல7 திைர எழிலா க,னி கணபதிேய

ேவறா நிக ஒ,றிலாத விமைல பைரைய அபிைகைய ேவத;

வ1 தாைத கர விைரவி பறி( * ெப னலா ைர

அதி நீ ச உள() மிகேவ மகி)7த ஒதாைய விாிC()

மல(தா& மரகத ெம@ விள8ம உைமைய* ர*பாேய. 3

----------------------------&(க% கட/

ேவ

தான லவைரகேள சிறிய கனிகளாக

வ1 விரகளாஉதி ேகா 1னா

தாD உலகஎன ேம4 தல அள4

10

ஈர விைரவி:ட, நீற( ேதா 1ேய

தா1 இைணகெளா3 நீ3 தைல 1Cளாய
திநிக Hஅைச(

சாைண ெபா

ஆ 1ேய

Eதிேவ#, அலெகா3

தாD ஒ# அலசி மாறிட( தாகிேய.

வா: அதிர உ3மீ: உதிர,

மF=1 இ&நிைறய ஊழியி

வாC எழ, வைளC() ேநமி வைர

க3

என

கா

ேபர, இ சிைறக& நீ3ற ேகா 1ேய,

வான மிைச ெவ ைவயாளி ெகா3 பைக

கமாள இக# 1 வார கா 3ஓ

வாரண  ஒளி() ேவ9 மயி9

என ஓ  அவக& களிKற வ H 3வா,,

கான மகளி Dேவா3 பரவி உறவா3

அவகெளா3 K3 ெம@ K(தினா,,

காத உைடயவ

, ஆ1 மைனவியகேளா3,

வர அள ேம4 ெம@ கா சியா,,

காவ இவ, என உ&நா3 அவ
ஆவ9ைடய, எம

காைள வ1வ அகலாத

,

ஆNயி ஏ றவ,,

க,என வாD

ஒவைனேய நா. உ& ேபா

/

சானவி கதிஉறவான மகி)4ற

நிசாச உள இ1ய வாாிைய( 0(திட;

சா3 திற அய9மாகி உட9 உய

சா9 நீைல உயிமான ெம@ K றினா

தானவ உெளா3: மா, அதைன உதவி ேமான
அறி4 அ. ஞான ந ேகா*பினா&

சா மகிD() ெமாழி ைர மரகத

மீ, ஆன பைரஎ: ஓ தாயிைன காகேவ.

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

4

11

பிரமேதவ
ேவ

வேட ம1 விேட ஆதி மகி திைசெயா3 கமழ
வேட கி1 உேட ஊ

மலரவ, அய, உயமா

ைம7தா அட ெதாடா வாழ மைறத திைச

க

ஐ7தா, ஒதா எேடா& ேவத, மலதைல உலக எலா/

ெசேட வேட தேடயான தி ைல விழி ெதாைட ேபச
ெசேட ெர,பா

டா மாெறா சி

றி உல உயிரா

சி7ேத ெய,ேற ெகாேட ேம4 திக) கைலெயா3 ாிக
சி7ேத நி,ேற உடாமா

தி4ள, அ1 பணிவா

ப ேத, ஒ,ற நி,ேற பா3பவ உளி, உைறதேமா

பேடா, ப8ேக ெகாடா ைர*பதி மரகத வ1ைவ*

ப/ேச த/ச எ,ேற நாF பதமல உைமயிைன ேவ

ப/ேச வ/சி ந/சா@ ஏ ப1வள அமைலைய ந

கடா ெதாைட ம/சா ஓதி கனி இத) ஒளி பைரைய
கடா ெதா3

,ேபயாக கத)ெவா3 ெப

கபா எ,ேற அ,பா ஓ

எ, க அக4ற அளி

கதிைய

கபாாி, பா நி,ேற காவ கனிெவா3 ாிதரேவ.

-------------------------------------ேதேவ0திர
ேவ

*ப(திர3 அற  இநாழி ெந ெகா3
14 இ

வி(தவ& அ,பினா

மதி

என வ கைபநதி விலக

1ய, ெமா@ ைழய; ெச@தவ&,

1 இல நா, மரபி,

*ப(

டக, சிைற தவி(

7நீாி, நின

=வ ெதாழ

சசி ம8கல இல8கேவ

= 3 அயிலைன( த7தவ&,

5

12

ஒ*ப ற நி, தவி ெத@வாைன

உாிய ஓ மாமியா@ நி,றவ&,

உலக/ மகி,ற உரக அைத ஆழியா@
ஒளிர விர# ெகாடவ&,

ஓதாிய ெச7ெந வைள ைரநக

ம, இ,ெமாழி உ ற மரகத வ#யா&

உ&. அவ பாவெமா3 க&ளமற அ&கி,ற
உைமயைமைய காகேவ.

ெவ* ற ெவ8கன ெசா#கி,ற விழிநா9
ெவத7த

க நா9ைக

ெவ&ைள வாரண () நிதி ெகா&ளேவ தர நி,ற
ெவச8 ஒப ம 

யாத மணிC உய க பகாதி( த4()
மிளி அ த கபிைலC

வி(த நக8 ெகா3 ேவ7த, எனேவ நி,
வி அமர ெதாழ வாD ஓ

த*ப ற அயிராணி

ைல க3 ேதா@7தவா,

தரணி சிைற த1(தவா,

தானவைர ெவ,றவா ததீசி

க7

த3 த,பைட என ெகாடவா,

சத ேவ&வியா, னித ேமகவாகன, இ1
தய8 ெகா1யா, 8கவா

தனி வ;சிர* பைடய தா4 உ;ைச;சிரவ
தனியா, ஆயிர கண ேன!

--------------------------இல%மி
ேவ

காேர மா:8 கா ஆ ேமய கயேல ம1 ேமாத

கைன(ேத க,ைற நிைன(ேத ஊறி க1ேத ெசாாி பாைல

கடா@ உ3 மOக8க& கைர7ேத தாலா ட

6

13

க ேநா@ தீ அ,ன* பா* ஆ கமலாலய அதிேல

காேல ஓ1( தைலேய கவிD8 கதிரா ெச,

ஊாி

கமமா; L ெகா3 அளி() மணிைய கேட அன*ேப3

களி(ேத சிறகா அைண/ ெச7ெந

காேட வைளகி,ற

கவினா ைரநகேர ெத கா8 கயிைல* பதி எ,ேற.

ஏரா ஏேற ஏ 7 ேதனா இதழி( ெதாைட அரவா
இ7

ஆ

அ  ஊம(த இல8 ஓ ஏம; சைட அமல,

இடமா@ எழிேலா3 உைறC பைரயா இமய; சிைலமகளா

எ7தாயா அ7தாி அபிைகயா இ உைற 7தாியா

இைளேய ெபா4 நி, நாயக: இைச உள த8ைகCமா

இைழ கட ேமனி மணிட இைக ஏ7த( த அவளா

இைசேய பா1 அ1யவ ஏ(  எழிலா அ.ைடய

இைழேயாிைட ந மரகத வ1ைவ எ,  ர7திடேவ.!

தாரா விேணா3 ஓ அ1 நீ37 தாமைர விழியாைன(

த,பாலாக ெகாடவளா, பா தகட வ7தவளா7,

தைனநிக வாதPரைன ேமாக7 த7திட உட, வ7தா,

த,ல அாிம(தன, மாற, த, தன ஆனவளா/

ச(உ)ைற ஆN நாவல, அ, தா, ெகா&ளேவ த ஓ
தாவ

ைடQ கிழேவா, ெச/சா#C ஆனவளா7,

தனபதி ந ச8கரனாக( தா, ெபாளானவளா7,

த ெபா& எலா7 த7திட வல தரணிC ஆனவளா/

சீரா உலக8 கா(தி3 ம,ன ெச8ேகா ஆனவளா/
சிறிேய, க#க& ஏகிட எ,பா ெசறி4

ெசவிCமா7

திவா ெபாறியா8 கமைலCமா/ சீேதவிC() நளினிCமா/
ெச8ேக)

ெசழி*

டகாசைன எ,ேற ெதளிேவா நவி த ஓ

ெபா,னா8 ேகாகன ைகC இ7திைரC ப ைமCமா7

திகD

பி,ைனயா, பா

கவியா திவா இைளய.மா/

சி7தைனேயாேட வ7தைன ாிC7 திற(தா களி*றேவ

சிலெபா# கா 3 இலமி உைனேய தின  பணிேவேன.!

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

7
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சர)வதி
ேவ

ஊசி எDதா மைறயி, ஒவ1 ஓ கர

உ;ெசய ெசபமணி ஓ கர

ஒளி வயிரமணி தரளமணி

உ

வட உ. ஓமா ெவகைலC, வ3

உைற கமல என விழிக

க () மதி

Eத9 அழற வாிண மல ஆசன
ந,மணி மாைழ மாடக நிைற7

உைற7

இல உய யா) ேகா ெகா3ேம

வாச வன ம#ைகயி, :சிபா,

மயி#, இைச வ7த ர9

மழவிடப

(த  வாகடெபா3

ைலேத,

கிழா, மதேமட ைககிைளCமா

வ/சியவி ெகாைழC மைரயா/சி

யி இளிC வெபானா விைர க,னியா@

வாசி த விளாிC ,ைன

மா ளமியாைன ம,: தார மாகேவ

ேத ெப

மிட

ெசறி

நா வண

1

Eத ெந/ சீ = இைச7
வ ம 1ய () Nபக/

ைறேய

சைப திாிைட தாள அடேவக 7

திகD() பயிரவி ஆதி எ நா, இராக /
ேத7

சிதறா

கால டேன

ெதாி7

இல 

ம7தர ம(தி ம7தாரெமா3

ாித அளவா

0சற விைச உய ெவசலசி

நாமக& 0யவ& ெவேமனிய&,

ெசா#ெனா3 ெபா.(), ந,நாவி நி,
LD

அ&ெசC7 ெதாவாணிைய* பணிவா/
கி ேசாைல வைள ைர அர, இட, ஒ,

க ெமாழி கய கணிைய(

15

ெதாைல மைற வி&. மரகதவ#
ெம#ைய(

ைண நி,

--------------------------ரவ ந1ைக

மி1ய, எ: ஒவ, ேம

காகெவ,ேற.

ைனெகா3

தட மைல ேம மர

றி7

வி ஆழி ழ ச8 அைலகர எ3(
ெவபாி பைட(

ைளயா

அதி(ேத

காி

விற ெகா3 திைன அளிக& உ3 ைசவலவளக
மிைச மல அணி7

விள8  த

தரள

ைலயி ஆர ைன7

க விழி மைரக& அ& ஒDகேவ

க1

உலக மக& களிெகா&ள விைளதர
வய காெலா3 நட7

உலா48

க8ைக நிக ெபாைந மக& வைளகி,ற ைரநக
காக  அம7

இல ஓ

க#ைனC உய தாைதயாகேவ ெகா3 இ,ன&
கசிC() மரகதவ#ைய

கைண மி அமைல அபிைக உைமைய
அ:தின8 கனிவி:டேன காகேவ

ப1அதிர விஉ3 பR எ,ன வடைவC&
பைத*ப நைடC

Kளிக&

பைட Lழ வி அ உலைக த1 அல எஃ
பல ேநமி Lலெமா3 ைக*

ப8கய8 ெகா3 அாியி, மிைச ேமவி வ3க
தளபதியாக

ர ெகா

பத ைவ(

வி கா(த சீ(

பைப பல அதிரேவ ெச,

மகிட, சிர

ெதா1 அரவ எேதாளி சமாி ச1ைக

அமாி L# நாரணி ேதவி மா

Lாி பயிரவி க4ாி சா 1 க8காளி

8

16

ட தாக விநாசி

3கணி நீ# யாமைள ப ைம மாத8கி
ாிச ற ப(திாி ஐைய

7தாி மாி ம8ைக அ7தாி ரவன
ந8ைக

9

ைணய1கைள* ேபFவா.

-------------------------------ஏ3சதிய
ேவ

அ8க ஏவிைட ஊ அ(தியி, அத& ைன7த மேகாி

அ7தமா மயி ஏறி ெவ றிெகா& அயி ெகா. க4மாாி, நீ&

அ8ைக ஆழிெயா3 அதி(

ஓ & அரசி உ7

நாராயணி,

அ/ச வாளியிேல கல*ைபெயா3 அமகி,ற வராகி, தீ(

த8 வாC

ேபயிைன ெகா3 தனி நட7தி3 காளிைக;,
ச7த மாமைறேயா3 அன(

உய தகவி, உ7

த7தி வாகன ேவதி வ;சிர ச ாி 7தாி, சீக)

அபிராமி, ெவ

த8 ஏ)எ: மாத ெபா கழ தைம உ& அ,ெபா3 ேபFவா

ம8 ஆத வாைன
வ7

1 எவழி ம1டேவ எழி,

ம3 ேகதன ேவ

நி(த  வரக& அ/சிய வாவினி

வாகழ ஆதார(ெதா3 மகிழ வ7தைனேய ெசய
வ மாைலகேளா3 அைழ(

என அைசC ம7திரேம அ&

வ8கேம என ேமதினி கட, ம1C() ைம7தக& வாழேவ
வ7

ைரயினா அாி(தட மைலமட7ைத மாாிைய

ம/ைச ேநத ஓதி ைமகணி மரகத7 திக) ேமனியா
ம8ைகயாகிய ஞான ச(திைய மன உவ7

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

& ப' &%ேகா4 ேதவ க
ேவ

இவ& ஆளேவ!

10
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வடமணிக& ஒ(தி 3 ம;சா3 ேதாரண

வந தைலப 3 அ ற அ(தான ேசாதிெச@

மணிகைள விளகி 3 வி ேபா
வ1வ

வாணிக

மகளி ம கி சி றி ைவ(தா3 ைரயி,
மக  வ றாத பாவேநா@

ம1ய அளக(தி ம றா() ேநாிலா

மரகத என* ெப ற ம 3 ஏC ஆர&

வ1ைவ உைமைய; ச(திைய காவலாவேர

ஓ1வ

வக(தி உ றா() ேமலவ

உய ர அற(தி  உாி(தான மானிய

உவ அமண அரக& ஒ டாமானவ

உைர அறிஞ ந ப உ பாசமானவ

1 அணி ந உ;சிக இ 3 ஏ

Hவின

D  அ த(ைத* சி(ேத விணா&பவ

ெமாழிதத எல ப ட
ைற ச ாி,

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

*பா உலா4வ

*ப(

ேகா1 ேதவேர.

11

சமயாசாாிய க

ேவ

(த த(தி, இனி*பற மாற இ கி நட(தி இைச யாழிைச
ைக(திட ைம*யைல* ெபா ேவ@ த ழ நீ 1*

ெபா(தி வி3(

வளி;ர நீட இைச இைச; ைவ எ 1யதாக,

இனி(தி3 ெசா பயி உ றி3 ேதெமாழி அ 0 1

(தி எவ அணி( ற ைரயி:
(

ஒளி ப;ைச மணி ெகா1யாகி

உயி*ப அ கட# திாி மீனி, நயன ேநா

நிைர(தைத ஒ(தி3 வா&நைக வி( ம(திைனைவ(

உ(தம ெம@பைரைய கனிவா உளெமா3 காக

ெபா@(த மன(தின சி(தம
ெபா

என வா@ இத)

ஓரா எாி(தி3 ஏ  ஒ

ெகா1யாகெவ எD*பிய அ 1ற ெம@க) ஈெத: நிைலநா 1*

ெபா  வள(தவ க கல, ஆழி உைக(தி3 ெம@(தவ கரவா
ககிட அ*பி:& உகிய பாலைன Cற மீ 1;

சி(தி விைள(தவ அ(தனி யாவ ஒ*ப நாில ெம@* பாியாக
நட(தி3த  உDவ பாிவாகி உ& இ& ஒ 1(

18

தி விள அ த; ெசால நீ3 அளி ெமா@(
ந பத உ;சி

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

அாி நக ஒD சேராக

1(தனனா அ& உள ேவ ேட!

12

2. ெச1கீைர ப(வ

ஏ H(த ப8கய( தி க இல8கேவ
ஏல

இD

D ேகா1ைழ(த

ம/ச& திமி7

இளெவ(7) நீரா 1

இைண நாசி க கா

வ

பா H(த உ7தி தைல ஊதி ெவணீ றிெனா3
பா* ெபா 3 இ 3 Eத#

பல மணிகளா  1 ெபா ப ட ஒளிதரள
பவள வட() மா ஓ8கேவ

கா H(த விழிக  ைமயி 3 வைளகெளா3

கலக எனேவ ைககளி க8கண

அணி7

கா தைடக& ைன7

காF இவ& தவ எ, என;

அழ

சீ H(த ைரநகரா அழகி மகி)4ற;
ெச8கீைர ஆ1 அேள!

திகD மரகதவ# கD அ

ெசா#

ெச8கீைர ஆ1 அேள!

--------------------------------தா, ஒவ க4றா

உலக()

D 8

க4 தா, ெகா3 அளிகி,ற ந7

தா@ என எ64லக  இைற/ச

இமய( தரணி த,ழவியா8 கைணC()

மா,உவ ம;சினியதாக வ7தா 

மாதா4() மகளாக4()

,

ம,: உய கைண() மாறா

வளரேவ

மகி)ேவா3 இ6ைர நகாி,

வானவக& ெதாழ ேம4 Hமீச வாம(
ம4

 இ(தமிழினி,

மகளாகேவ ெகாட மகிைம இண8கேவ
வாச டேன ஊறி3

13

19

ேத, ஒD  த

 வா@ மல ெம#ேய

ெச8கீைர ஆ1 அேள! தி

கD மரகதவ# கD அ

ெசா#

ெச8கீைர ஆ1 அேள.

---------------------------------ஒ வன அ,றி ம

14

எ*வன தைமC

ஒ(தியா@ நி,

அ. நீ

ஒளி ஆழிய, ழலவ, தைனய, அ/சிைல
விFய வி(தியாதர யா)

த இைவக& இனிைம ைக(திட இனிய மழைல
தன

ெமாழித தரணியி, ழவியா@(

மலவா@ ெகா3 ெபாதிைய த

ெபாைநய7 தனி நா 1, ஓ ைரயி,

ம இல ெகா,ைறய7 தா ைன7
மாைல அணி

ஏெறD

வச(ெதா3

மைறயான பாி ேமவி உப

ர அ8கைரய

மதயாைன திைச Lழேவ

திவளி, ஆைண இளநைக ாிC() ெம#ேய
ெச8கீைர ஆ1 அேள!

திகD() மரகதவ# கD அ
ெச8கீைர ஆ1 அேள!

ெசா#

--------------------------------நா9 வைகC

ேதா ற எDபிறவி எப(தி

நா, இலக ேபத ()

ந#யா

அக 1னி மவா

அளி(  அ7

ந9யிக. அ,ைனயா@

ஏ9த ெபா@ அ,

எ,னேவ அ,ைன உதர(

இ8க உதிகாமேல

எDதாிய ப1வெமா3 Dதி அைள ழவி
எனேவ வ7த ைப8கி&ைளேய

பா9 அளிC8 க3 விைலெகாட வா@ அ
ப1

D  விைலெகாட ஓ

பவளவாயி, ெசா Eத இ7திர த: விைலெகாட

15

20

ப8கய

க; ெசவிேய!

ேச உல4 கழனி வைள ைரநக இளமயி#
ெச8கீைர ஆ1 அேள!

திகD() மரகதவ# கD அ

ெசா#

ெச8கீைர ஆ1 அேள!

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

16

வ ட அ த( தடமதாகேவ நீ றைறயி,

மகி)4 ற ெதாட: உ,

மகி)ந, எாி ேநா@ இ ட வைச தீ7திட4
அ7த ம,ன: ஏத

ட உைர க3

ய97

3 எ: அமண ஆவிக&

8க ஒ க3வாக4/

(த ைசவ7 தைழய அ தாகிட4() ஞான
ைத நின

ேச@ ஊ 1ேய

தி டெமா3 ெந றி மிைசC

ேசாதிைய(

ைணெகா& சீ

பி8கி உட#

ெசறி தைசக& வாதிெனா3 ெவௗவி உ7த,
அ1க& சி7திக4/ ெச@

த,

சி ட ெதாழ இ டெமா3 திைர வா) அமைல
ெச8கீைர ஆ1 அேள!

திகD() மரகதவ# கD அ

ெச8கீைர ஆ1 அேள!

ெசா#

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

அ7 ைணவ, நி,ேனா3

 ைற Lதா1 3

அ(தைனC ெவ,றி ட ஓ

அ&மிக வ#Cைடய& ஆகிC அ*க)க&
அகில எலா ஓ8க நீ

த7 தல அதி பல தல8க&தனி அவேனா3
தவம

சா7

ாி7

வல ஆவதி:
ெப

ததி ெப

ேப றிைன விளகேல

ெபாிேயாக& த

ெப7தைகைம யா எ: கைண கா 3வ& ேபா
பிற8 பதி பலவா@(

அதி

17

21

ெபைம த ைரநக ஆலய உைற7

இல

ெபமா, த, இட ேமவிேய

தி7  உலக7 தைழய வாD இளமயி#ேய!
ெச8கீைர ஆ1 அேள!

திகD() மரகதவ# கD அ

ெசா#

ெச8கீைர ஆ1 அேள!

18

-----------------------------------------மதல  விதல  ம

 உள எ(தல ()

மவி* ெபா#7திைன7

வ7த இரவி மடலெமா37
அடக&

,

வளைரயி க3 உைன

ெபாழி, ேம4

தி*ப  ெதாடக& ப1*ப 

அ,பக& நிைன7

ஆகிேய நி,

காகா எ,

அயவ 

இர அ1யா

இ,ன& ெசC() மயி#ேய

மதி

வடல திைள7த இ 3ற வகி7
வ7த Eத#,  1 கா

ம3 ைக எ,ற பனி ெகா7தளக ம/சைடய
வா, இரவியி, கதி ெசய;

ெச1, மிைச நி,ற கிளி ெகா/ச ெமாழிC8 யி#
ெச8கீைர ஆ1 அேள!

திகD() மரகதவ# கD அ
ெச8கீைர ஆ1 அேள!

ெசா#

19

------------------------------------ேவ

உலயி

DைமC உ பய, எDதிய ஓைல என காதில

உய மைற

உதி(

அைட7

1வி, இரகசிய ஓதிட உ ற

அ1யவ அளைவைய

என; ெசறிய

1ேய,உ தி இ

உைற7தன, எ,ன ந இைண எழி ஓவா

ஒளிமணி உ

நலெமா3 ஞா,ற கதிஒளி ெச@பவ, நவி,றைம ெபா@ அ,
நல& ாிவா& வமி, எ,

எ,

இரவி

ேதா 1,

உளநனி நைசெயா3 அைழ(தி3 ஓ

ந  மாேலா இத க எ,றிட ந ைழக. ஆட

நாசியி, பிைறயா பணிமணி அ1யினி, ஞா9()

மைலத ச7த வள க  எ,: வைள வைளயா

( க& ஆட

வைள

22

மணி பல உைறC& க 3 ஒளி பலகதி வண காலாட

வல, உதிர7த மாமணி L)4ற வயிர மணி நா*ப
ைவ(

வைர7தி3 பதக ஒ&ஒளி இமா7

அைலன ஆ 1ய சி

பர7

ளி கமண அலத ழலான

அாியைச வல

மா

ஆட

என ஆகி உடாட

இளி (

அலமைழ ெசாாி ெபாழி ைரயி, இளமயி ஆ3க ெச8கீைர!
அ&ஒDகிய

20

கமரகதவ1ேவ! ஆ3கெச8கீைர!

----------------------------------இ7திர, அய,அாி வ7

தின பணி ஏரா க) ேமவி

ஏ ைட அர, உைத ெகா3 அழி எம, எD7

பணி7

ஓதி

இ,ற அ&ெசC இ7 ைற ெபாழிெலா3 இல8கி3 அணி ைர

எ:() நக வள உய மைலமகளான நி,னிைடயா8 ெகாபாட

க7தர ேந ழ வ3 அலேரா3 கவி7

பர7தாட

கவிழி அ/சன நீல மணி(திர& கா,

கைர7தாட

க7த ந ெபா1 ேமனி திைள7 ய ககனெமா37 தாவி

க பக ஆதி தகைள ஊ 13 கான நிைர7தாட;

7தர நைக எைன இக)வ

ஒளி 0

எ,

ெசா ெபா& அறிஞ உளி

ெதா7தி அைல(திைர ஒ(

வ17

தலா8 அ& >

ஒளி (

வ3

லா

வ3 ஆட(

* வட(ெதா3 நி(தில மாைல ெதாட7

அ7தர ம8ைகய ெதா3 மகி)7

L)7தாட(

பிைண7தாட

இவ அ,ெபா3 நி,றாட

அபர வி/ைசய ைண மிழ றி அக8 களி ெகாடாட

வா, அ

ெமாழி வாகட அ& விழி ஆ3க ெச8கீைர!

அ& ஒDகிய

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

க மரகதவ1ேவ! ஆ3க ெச8கீைர.!

21

மணமி Lத இ7 ழ கி/க வபா ெகாடா1
மயில
இைணய

வழிப3 ஆ ஒ# ெகா3 திாி7
கா கி க3 இ

வள

மகி)7ேத ப பாட

நி7ைதயி, ம/ேசா எ,

, ேநழ க3 உ& இைச7

வா&விழி ெவ,றன எ,

ஓதி

கனி7ேத நி,றாட

உ& இாி7ேத வேடாட

இைறவ ைக மா: ம3 மய8கி இைட7ேத க ேகாண

இய அ(,)ன ஓர1 க3 உள அ/சி எD7ேத வி தாவ

விைடயி, நீ&அாி கட அைண த8க இைச7ேத நபாக

23

அணிபல Hணி எ, எ,

அகில8க& அைற7ேத நி,

அழகிய ேப@ என நி,

க)7

ஓத

() ம,ேபா ெகாடாட

ரவனி, பணி எ,றிட அ,பா உடான

அ.

அணிநக ைரயி இ,ேபா3 அம7த அண8ேக Eபாவா7

திைணதிக) ேகாைவ வைர7தி3 அ8கண ெத,பா நி,

அ7

திவைள மா உய த8ைக எ:8 ெகா1 ெச8ேக) ஒHவா

திவ1 ேம4 ச47தாி 7தாி ெச8ேகா ெச8கீைர!
சி

தள வா நைக அ7தாி அபிைக ெச8ேகா ெச8கீைர!

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

தெவா3 மைழ ழ ேதா& பைண இ7

22

……. இைச7ேத க Kட(

தன என வள உய ஆர நக7த …………. எ,றா

தனி அ& நிைற ெபாநா நதி இ7த இட ேபா ஒ,ேற:7

தரணியி இைல அ&நாயகி த8க உவ7தா& எ,ேற L)

அமைறயக இஃதா என அ7தண அ,பா நி,
அ

அைறதர நிைற4
அக3

ைரயி ந7

ஓதி

அளியி, பா அ,ேபா உ&

சி தாC& அ7திட அ8ேக உடா

அைடவினி உல உயி வாழ உவ7

இரவிைய இளமதிேய பைக ெவ,ற

கசி7ேத ெகாடாளா@

எ,ேற ெகாடாட

இத) அலெரா3 கர மானன எ,றி3 ெம,ேபா 8 கா)ெச@

எழிெலா3 மலதர வா&நைக எ,ற ந இ7தா ெவேசாதி

இலகிட அெளா3 வாD இள8ெகா1 எ,பா நH 7

திமரகத வ1வான ச47தாி தி பா ெகாடா3/

சிைவ உைம பைர க#யாணி நிர7தாி சி7தா ஒபாலா@(

ெதளி தமி) அ

ேதெமாழி அ8கிளி ெச8ேகா ெச8கீைர!

சி தளவா நைக அ7தாி அபிைக ெச8ேகா ெச8கீைர!

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

3. தால ப(வ

பா9பழ  ப7ேத: பாகி,ெமாழியா பாி70 ட*

பகிகி&ைள மதிேபா9 பளி8காமாட; சாளர(தி

கா98கதிெவ நில43 களி(த8 ச ேகாரமைத

கடாமினிய இைசபயி ற காபா,ேக ேபா தைல க(த

ேபா9மணா7 தகலாம ெபா7 ப7தி நிைரம கா

23

24

ெபாவிைர நககரசா@* ரமரக தாபிைகேய!

ேச9பிைணC ெவ,றவிழி( திேவதாேலா தாேலேலா

ேதனாெகா,ைற; சிவ,ம4/ சிைவேயதாேலா தாேலேலா!

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

24

எ8க& ெபாளா இைவ கவேர எ,ேற ெபார ேபா கைடசிய கா
எழி, மி, அலவ, உகள அவ எ8க

க வா@* பைக எ,ேற

ெபா8 உ பல ப8கய  த ெபா7த கதிேரா3 அ (
ெபா7

ம&ள ைவயாளி* ேபா(தி, அ1யா

ைவ(

ம8 தவழ* ெபா சிைல ேபா வள Lேட றி ெந U றி
வழ8கி* ேபாாி 3 அள7

ஏ

எறிய*

உதறி

 ைவய அகலா( திைர(

தி8க& Eதலா மரகத* ைப7திேவ! தாேலா தாேலேலா!

ேதனா ெகா,ைற; சிவ, ம4/ சிைவேய! தாேலா தாேலேலா!

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

25

ெகாபி க9ழ, டைப ெகா3 1ெகா3 உைறய கா அரவ8
1யா@ அ1யி Dவிெனா38 லவ ளிர யி,மவி(

பி D4 களி ஒDக(
அபி

1ேயாிைடயா

வடாட(

ளி7ேத மல ,ைனவன/ LD7 ெதாைல* ெபா#4ைடய
யி9 அாி வாம(

அரசா@ அம7

ெசெபா

அண8கா& ஆர ைரநக

ர7த. அழகா மரகதாபிைகேய!

ைழக& இல ெசவி( திேவ! தாேலா தாேலேலா!

ேதனா ெகா,ைற; சிவ, ம4/ சிைவேய! தாேலா தாேலேலா!

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

அாிC காிC பைக ெதாியா( ) தா, க,

26

அ1யி, ம1 ைவக

அவசெமா3 ந பணி ாிய அணிமா ஆதி; ெசய ஒழி7

ாிய/ சைடயி றவைடய*  ேற வளத உட ெபாதிய*
ெபாறிக& லனி

த4 ாி7த

என

ெபா7தாம ேபாத ந3 நா1யி ெச9(தி(

னிவ தவ/ெச@

இல7தவ வனமா7

தல(தி இல7 திைர தைழ(த மரகதாபிைகேய!

திாிC8 கயைல இைண(த விழி( திேவ! தாேலா தாேலேலா!

ேதனாெகா,ைற; சிவ,ம4/ சிைவேய!தாேலா தாேலேலா!

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

27

25

க7த கமD8 ழ  எதிரா8 காரா கைறைய க7தர( 8
கக  எதிரா உைழைய இட கர(

Eத9 எதிமதிைய;

ச7த7 திகழ; சைடயக( 7 தாி(தா, ேக&வ, என அதைன;
வ7

சகியா& ேபா98 களவறியா( தைனேந எழிலா ழவியதா@

இ8 அ த வா@ஒDக மழைல ெமாழி7

வளத என

வளைம ெபக ைரநக வசி() மரகதாபிைகேய!

சி7த8 கைண ஒD விழி( திேவ! தாேலா தாேலேலா!

ேதனா ெகா,ைற; சிவ, ம4/ சிைவேய! தாேலா தாேலேலா.! 28

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

#(ேதா உ3( * ேபாதக(தி, றணி ேபா(
ெபா(  கைலயா

ைட 

Dவ8க ய(தி தா8கி( தைல ஓ ைட

ப#ேக ெகா3 திாி ேக&வ, பழி தீ*பா& ேபா,

ஒளி கனக*

ப டா இைடC() மணிக& பல பதி(த க; ேமகைலC/

ெசா#(ேத ஒளிர; க மகி)ெசா
ேதா,றி ைரநக வள7

ள8க வள8 ழவி என(

வ வா@ மரகதாபிைகேய!

சிைலேகா, மகேள! சிைல Eதலா திேவ! தாேலா தாேலேலா!

ேதனா ெகா,ைற; சிவ,ம4/ சிைவேய! தாேலா தாேலேலா.!

------------------------------------அட(

29

உயிக& அ(தைனC() மட ெகாட அக டாளா@

ஆயாதவ ஆ@7தவ ஆயா@ அம7த அ கடேல!

தட( ெத,ேகா, ஏ(தாி ேவதட ழவியா8 கிளிேய!

தைர( ெத,ைரயினி வா, மாதைர( த, ெதா3 ெகா. மயிேல!

வ3

இைரC8 ழ

யிேல! வ3

ஒ#8 கர*றேவ!

ைமக உைழேய! மரகத மா ைமேகா, மரகதாபிைகேய!

ெச3 றி3 ைக கா7த& மல( திேவ! தாேலா தாேலேலா!

ேதனா ெகா,ைற; சிவ,ம47 சிைவேய! தாேலா தாேலேலா!

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

30

ேவ

அனஎன அய, அர, 1 அறியாைமயினா அவனி வர நாணி

அவிசைட மதி தவ)த ஒளித#, இவ, அறிவ, இ: எ,

உ&

26

நிைனெவா3 பல வ1ெவா3 திாித என நிறமி அனெமா3
நிலெவா3 தDவிய சிைனேயா3 ஒளிேயா3 ஞிமி

ேசாதிகளா

நைனமைழ ெசாாி ெபாழி ைர ந,னக உைற நதிபதி ேபா அளா
நகமக& எ: எழி இளநைக மரகத நாயகியா@ ெபா வி

தனிநட

தலவ, இட ைற த பைர தாேலா தாேலேலா!

தவ னிவர ெதாழ வா)7தி3 சாபவி தாேலா தாேலேலா!

----------------------------------உ3ெவன ஒளிவ

சிதறிய நில4 என உைரெசய ஒளி மதிC

உைடபட ேமாதி உ பா@7

அடபவ

31

எழி வாைளக& உலவ ெவணிைடவா

Dவ 8 கழிதர ெவௗவிC அைத( தன

இைடயாடா

அ6வழி கட*பவ ஆ றிC இ,  அ

ெபாநா நதி*பா

க1மதி பைகவைர அ3ெபாறிெயா3 பல கவிகெளா3 Lழ
கவி:

ைர ந,னகாினி அரெச@ கனிசிைல Eத வ1வா

சைட அர4 என மிள மரகத ெம,ெகா1 தாேலா தாேலேலா

தவ னிவர ெதாழ வா)7தி3 சாபவி தாேலா தாேலேலா.

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

32

ேவ

பல பழிCைடயவனா இவ, எ, ய பாரா ஏசாேம

ப8கய நி,கழ நாட ஒழி7தி3 பா) நா& ஆகாேம

உலகினி அள

உேலாபிக& த8கைள ஓயாேத ேத1

ஒ,றி அைல7

உழலாத வர ெபற ஓேர, ஆனா9

அைலகட உல உயிரா@ என வ7ததினாேல ஆ&வா@ எ,
அ/ச ஒழி7திடேவ வள அபிைகயாேள மாைர(

தல:ைற மரகத ேமனி இள8கிளி தாேலா தாேலேலா

ச7த இளபிைற வா& Eத அ7தாி தாேலா தாேலேலா.

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

வானவ க) திைர உைற7த நவா)ேவ மாதாேவ

வ/சக ெந/சற வா என வ7திைல வாேத ஓதாேய

கானவ வைலC

மா, என ைந7த

காணா

ஓவாேத

க,ைற மற7தி3ேமா வைனய,றிய காவா காவா@ ஓ

வானந உளெமா3 Kவி3 அ,பைர ஆ&ேவாேய ேபேய,

33

27

அ,பி:ட, தைல L13 ெச/சரணாேள மாறாதா

தானவ மரகத ேமனி இள8கிளி தாேலா தாேலேலா

ச7த இளபிைற வா&Eத அ7தாி தாேலா தாேலேலா.

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

34

ேவ

அ7தாி தாேலா நிர7தாி தாேலேலா

அபிைக தாேலெலா வாயார

அ,ப உேளா3 ஓ  ஒபைர தாேலா

அ/சிைவ தாேலா சவா,மா47

த7தவ தாேலா ர7தவ தாேலா

தல7தனிேல ேம எனா ேமேலா

த8க& ெசாலா ைரயபதி மாதா
எ:8 யி தாேலேலா

தானான 7தாி தாேலா ச47தாி தாேலா

ற7தாி தாேலேலா 0யானா/

7தரேனாேட இட ெபா# மா,ேந
த7தாி தாேலேலா தாேலேலா

வ7தைனேயாேட நிைன7தி3வாபா

வள7தவ தாேலேலா தாேலேலா

ம3 ஒளி Hணா இள8கிளியா ஆதி
வ/சிேய தாேலேலா தாேலேலா.!

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

4. ச பாணி ப(வ

எதிைசC எ(தல  எ64யி ஒமிக
ஈ,ற.() மைலம8ைக உ,

எழி Eதைல ஒ6வா

தின உகி அைல=)

இ7திெனா3 நா&க.

வி

அட உல ஒளி கமல, அாி அட மடல
அன7த, உலேகா3 எ8கF

அம உயிக& ஆ8கா8 காகி,ற

ஆதார ஆேதயமா ெபா&கைள

க3 ம.3 பி, காண விரலா கைண
கா 3வி*பவ& ேபாலேவ

35

28

7தர அ

ஒ(த கைற 7தர அைம7த அவ
எ3(த

ககளி அைம(

ததளிாி, வ3க& க#கி,ற ைகெகா3
ச*பாணி ெகா 1 அேள!

தானவக& பைக ெவ# ைர மரகதவ#

36.

ச*பாணி ெகா 1 அேள!

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

த, பதிதைன* பழி(தி3 Eத# நம

எழிக&

தைமC பழி*ப& எ,ேற

தாரைக க =ேவெழா3 ஓரா
ஒ,ப

சா7ெதன வாி; சிலபா

மகி)விெனா3

ரக& உதி(தி ட ெசப/
உ (

அ1க& ேச*ேபறேவ

உ&ள ட, உட வாC ஒமி(
ஒ*ப ற வி; சாவதி

அ,பிெனா3 மக& ஆ
அகில

, =,

D  ர7த

அ& அழகிெனா3 நி,

இய

பணி

பவ ட,

வர அ.

இத) ஒ(த வ7 * பணி7தி டேவா

த,க) விள8க வரத8 கா 3 அ8ைக ெகா3
ச*பாணி ெகா 1 அேள.!

தானவக& பைகெவ# ைர மரகதவ#
ச*பாணி ெகா 1 அேள!

-----------------------------------த8க; சிகர ேம4 ெச8க

சிைலயதாக(

த, ைக; சிற*பா பர,

ச7திர* பிைற இ
ப8க(தி9

எ,ற இ7திர( த:ைச ெவ,ற

ச7த( திலக வா& Eத

ெகைட 8க(திெனா3 சைட

பண ஒ(திட* பா@ விழி

ப சி(ரெமா3 ெசா ற ஒ(திர, ெமாழிெப ற
ைபெபா

ைழகளா ெசவி

சி8க(தினிைட ஒ,ற அ/ச(தி, நைட எ,ற

37.

29

ெச8ேக) கமல பாத 7

திகழ; ெச6வாிC ற இைமெகா 1 அ தி ட
ெதளி ெசா

பழ சீெரா3

ச8க(ைத வள ச(தி ச8க(த த8க;சி

ச*பாணி ெகா 1 அேள!

தானவக& பைகெவ# ைர மரகதவ#
ச*பாணி ெகா 1 அேள.!

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

38

வா& அ(திர ேவ த3 நீ& உகிரெமா3 த3
வ*பாளி: எ,

வி

வ;சிரதர, அ;செமா3 க*ப8க& இவ எ,
வரவி ட

என வி/ைசய

ேதாளி  ஒளியா) ெகா3 நாளி திாி நாக8க&
ைவ ெகா3 எD7

(த* ப ைம ேபா,
ேவ& இ

ர

ஆ1ட;

இனிக( திரெமா3 நி,

ற இைச பாட9

நீ& வ வான; Lஅர

மாத க ெமா 3 ஒ(

அைச7தாட9()

மிக* பிரசிக இத) ைவ( ; ைவ(

ஒDகி விைரC ற ைகெகா3 நீ

தாள* பிரமாFட, நீ& உகிர ேமளெமா3
ச*பாணி ெகா 1 அேள!

தானவ பைகெவ# ைர மரகதவ#
ச*பாணி ெகா 1 அேள.!

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

ெபா, இ இரசித* ர அ4ண த8கைள*
8கவ ெபா டாக ெவ

ெபா1பட ெகாDநரா Hமீச ெச@த நைக
 ைமேய எ,

அ,பக&

ந,னய8களிேனா3 உ& ந#வி,றி மகி)ேவா3
நளின

நபி களி(

ஓ8கிேய

க மலர வ நைக ெச@

நவிலாிய ம4ன(ெதா3

க) ெகா3

39

30

ப,ன7 ெதாடகைள வமி, வமி, எ,ற
பெபற வா@ மல7ேத

பகத#ைன ஒ/ சிரகப ேமாேட
பாி7

அைழகி,ற ஓ

த, இ ப8கய ைகமலாிைன ெகா3
ச*பாணி ெகா 1 அேள!

தானவக& பைகெவ# ைர மரகதவ#

40

ச*பாணி ெகா 1 அேள!

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

வான(தி, மீ,கெனா3 ேபா உ

எD7த

வள4 ற கயேச ெகா1

வDதி வழியி சி(ரேசனன

என

மக, நாம

வா@*ப; ெச@தி3வா, நக

ஆ,உ ற ெகா1ேயா3 ேம4
அ,பினா ஆ

உ&

க, ஆதியைர

,

னாறா 138 ைற அக றி3வ என* ேபா,
அ,ேபா3 ,பாைவைய(

ேத,உ ற நான7 திமி7

இைணகாகளி

ேச(தி ந,னீரா 1ேய

ெச7 கி ைன7

சில ெபா,கல, அணி7

சீரா 1 விைளயா3 க

பல

றான( தனிழவி என அ. ெம#ேய
ச*பாணி ெகா 1 அேள!

தானவக& பைகெவ# ைர மரகதவ#
ச*பாணி ெகா 1 அேள!

-----------------------------------ேவ

க/சமல கிழவ, சி த8கிய

க டழ ற அன ெகா1C8

க7தர ெம@( ளவ, ைட இ,
அ/சி ந1(

க ெபா3 ெபா 

உய அ/ச# த7

வி(தகிC
உள

அ பி, இைணைக வி( கி

41

31

அ8க அலெகா1 அ7தாி 7தாி

அ கள ந பர ெம@; சிவனா/

ெச/சிைல ெமா@(தட ைப8ெகா1 எ,றணி
சி(திர ெம@* ைனவி

பிைழ ஒ

ெசெபா, இைழ(தி3 அ7 கி#, பிைழ
சி(த அ உ

அறிவி*பவ& ேபா

ெகா/சி அ1(தி3 ம8ைக நய8ெகா3

ெகா 3க ச*பாணி ெகா 3கேவ!

ெகா, ெபாைந( ைற அபதி அபிைக
ெகா 3க ச*பாணி ெகா 3கேவ.!

-------------------------------வ/சம

42

ஒ,றிடா ெந/சின நா1 உ&
வா@ைமயா உ

நிைல( றி:

வ7திைன உ3 ேமயபி:7 தீயி:

மாகேமா3 உ ற வன( றி:

ப/சித எ,ப நீ& அ,ப ஒபாடக&
பா1ேய

1 ெநறி:

ப/ச1யி, தராச8கட, பாஉள

பாசமா@ அ ைட நி (தளி

வி/ைசய ெதா3 அறா

உபாி, ேபாிைக

ரேவா# 3 நிைர(தி3 நீ&

வி3 அய, உபேரா3 பணி7ேத ெதாD
ைர மா ந(த அ

உ றி3 ஓ

ெகா/ இளறா ெம,கிளி ேந உைம

ெகா 3க ச*பாணி ெகா 3கேவ!

ெகா, ெபாைந( ைற அபதி அபிைக
ெகா 3க ச*பாணி ெகா 3கேவ.!

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

ச7த ேவத8க& ஓ / சதான7த மாத8கிேய!
ச(தி உ(திைரேய!

ச நீ& அ8கி ேவதடமா நி,ற நாட&
ெசலா ெம@கைண( திறலா

அ7த ஏம8கிேய தடரா நி,ற ஓ

43

32

அ/சேம! ப;ைசவன கிளிேய!

அட ஊ ம8லா8 கலாப8கேளா3
அ/சமா ந ெபாழி உ

க7த ேம நி,

இல

காத8க& ேபா@ ஒ,  ஏ

கட ைர( தல உ றி3 வ

க8ைக L3 அ8க ஈச, தேனா ப8கிேய!

கெகாளா வி(ைத விைள*பவேள! ைவ

7தமா அ8க மா த8ைகேய! ம8ைகேய!

ெகா 3க ச*பாணி ெகா 3கேவ!

ெகா, ெபாைந( ைற அபதி அபிைக

44

ெகா 3க ச*பாணி ெகா 3கேவ.!

-------------------------------ேவ

இ1C

அணி அரவா உ& இைள(

ெகா1 உன
இல

வடைவ இ

எDத மைற

ககபதி திகD

இக9

தி எ:

ைற ஓலம

வி உ றாட

இ 3 விதி(தாட

நீ&ெகா1 இ டள அ றாட

க9ழ: ெவவிட =1க எகளியி டாட

என விழிெயா3 திாி ேகாழி மத(ெதா3 அைச(தாட

வைக வைகெயா3 பல ம4தேல மகர1 ஒ*பாக

ம#யைவ நிர9
மல

வைக மழஏ

மதி(

அைல4 றாட

நினத1 அ.ய ேதைன ம3(திட உ றாக&

க1கம) அளகெமா@ அல அளி ழ ஓ க கைண ஒ டா
கவிழி ஒD அ& அ

ெகா& ேச1ய க கைட ெகா டாத

கவி:ட, உள பல மணிவைளேய இ ைக கைணகான
1ல ம

க1 மிக எழி9

திைசயி9 ஆ13 க டவி) ைக* ேபாதா

பரெனா3 திர வ*ப ம
வலயெமா3 பல வன

ேறரா

நா3

 டாி ந ேசயா@

ழெகா3 வள இள மரகத நாயகி ெகா 3க ச*பாணி!
வ3

சிைல அரனிட ெமா@ பராபைர ெகா 3க ச*பாணி! 45

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

(தி எவ அளி(தி3() ெம@*ெபா& ெமா@(
(தமி) உ ைவைய கைழ சகைர

ெமா& உைட(

அைள K

கனிைய* பாைக

மத(த * வ1(தி3 ந ேறைன

33

ெச@ தவ(தி உதி(தன ஒ(

(த த(ைத நிக(

எதி உ றவ ெசா

வ1(தி3 த 3ைர ெம@ேதற

Kைழ*

(தக உ ற அ1கமல(ேதா3  ஒDேகய
(த த() ெம@(தவ

ெபா@; ெசயைல( ெத
ஒ(த

ெபா 

ப;ைச மணிெகா1 ப றி உதி(தி3 ெம@;சீேர

என( திக)4
உ

வன(ேத நீ&

எவக  உாி( ைட ந றாயா

உைற ைககிளி ெசா யி ெபா சிகி ஒ(த வன*பா

உ(தம ந ணி த ணி ச ணி உ(தம உ

காண

உ றி3 ெபா கமல* பத ைமகணி உ(தமி ெபா@*ேபா3

(திர அ றவ சி(த நில(

ைள(

எD ந ேபா3

 டாிைய( தனத(த, எனெகா3 உதி(த எழி

Hவி,

ெகா(தணி ெம@*பைர த பைர சி பைர ெகா 3க ச*பாணி!
ெகாகிறைக* ைன அ(த, இட(

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

உைம ெகா 3க ச*பாணி!

5. &த ப(வ

(தக இைச(திைட இளபிைற இைண(


ெபா

ட வி( ம ேம

மதிகைள* பிைண(

அ இல ேகாப8க&

ேபா(தன அன(0விC8

ெகா(தல அனி;ச  ெசப/ அ/

ெம,ளி கமல ஒ& அ1களா

ெகா3ைமக& சிைத7

உன

சி7தைன இய ற எ,

வ3 ஒ உ& உைடயேவ

ப(தி ப3 உர மீ

ைத(  இவிழி மா

பாறிட அைம(

பாிவிலா விதி வாி அழி7
(த

தைல நட7

வ7ேத



உைன வண8கி3ப1

ைரநக ற மரகதவ#
வ வாயி,

(த அேள!

க ெம; மழைல ெமாழி மதி ெம; நைக இதழி
கி (த

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

(த அேள!

47
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34

தைடய

வக எ,

அ1ய இைச*ப ேபா

தனி ைரய பதியினி

தைலெய 3 ெகா1 அைசய இைணய ற

அர ாிசைடயி தநதி தா8ேமா

பைடC ற மDவல ைக இட

ற உைழ உைடயா

பைக காம: ஆனவ

ப1C ற மக& பரவ ஞம: இ,ன& ாி ஓ
மைடC

பர (த அ(த இடமா

வழிC அ& நிைற4 ற விழ எழி#
வ# தீர ெமா@(த ழ#

மகி)4 ற மரகதவி ஒளி4 ற உைம அமைல
மைல ெப

உவ மகளா7

ெதாைட4 ற பைண அைனய ய
வ வாயி,

ற அ& அழகி

(த அேள!

க ெம; மழைல ெமாழி மதி ெம; நைக இதழி
கி (த

48

(த அேள.!

----------------------------------------ேவ

அ1யி

கமலம

அட7

மல7த அல ெகாபிைட ேம தைல( தால

ஆ8 அளக(

எழி  அ/சி அக,

ப1 விேணா38 ெகாடைலC ப

ஆகாய7 திாித எ:

மர(தி 0கண8க&

பாிவி 08 டைபகளி பைண; சா#( தரள அைத

க1தி ெகா3ேபா@ விளகிட ந

கவி, நீ வாவி ற(தமர

கனக* வி ேபா வள அல8கார* ெபாழிலா ைரநக

1 ெகா3ைறC() மரகத* ைப8 ெகா1ேய!

,ற; சிைலயா, இட() ம4 யிேல!

(த7 தகேவ!

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

க7த; சிைலயி நி,றா1 கைலக& எ3(

விள4 எறி7

கா 3 ஆ, திர 1 கைழ எ3(  கவினா

சி7த( தயி பா நவநீத/ ேசர* பகி மல ைன7
திமா ஆ3/ ெசய ேபா,

49

(த7 தகேவ.!

திக)7

ைல*பதி ஓ1;

வைள7

ச7த* ெபாைந அைலெகாழி/ ச8 ஓ1 இ*பி

சிற*

(த அதா

ந

சைமC8 கைரேச திைர( தல(தி, வா)ேவ! தைழ(த ந 8

35

ெகா7  ழலா மரகத* ைப8ெகா1ேய!

(த7 தகேவ!

,ற; சிைலயா, இட() ம48 யிேல!

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

50

(த தகேவ!

பிரம, மகி க( வி, பிாிய தரா@( திைச காக
ெப  வாகி ஆதிய அரவி பிற()

கரம,

க; *பிரதீப களி

கன(த

(த விட 8

ஆதிய ெவம*பி வ8

(த8 க1ைமெயா38 காி (

எ,: ெபய

அாிC விதிC7 தின பணிC அளா திரவன%



அரசா மரகதாபிைக நி, அளா தவ அளி(தி3 ஓ

ர#,  த மலவாயி, ைறதீ

(த7 தகேவ!

,ற; சிைலயா, இட() ம48 யிேல!

------------------------------------கால, ெதாD
காாி,

பா எ,

கதி ெப

சீரா

51

ெப@

(த விD விைசயா க,றி* கரா8 கடமீதி

ஒளி7த விைட; றவி, பளி8 ஏ@ (த அைல*ப3, அ*

பவி,

சீல7 திகழ

நி, கவினா ைரநகாி

(த7 தகேவ!

(த

(த, பைணக

(த ஒ(தெதன;

(தமிட( திற8  தவித) அவிD/

(த நைக வாைய; சி ேச@ ெகா&ள உத4வ ேபா

ேகால7 திகD மரகத ெம,ெகா1ேய!

(த7 தகேவ!

,ற; சிைலயா, இட() ம48 யிேல!

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

(த7 தகேவ.!

52

ெத,ற 1யா மைலணமா திரவன% அரசா@;

ெச8ேகா ஓ; மரகத; ெச7ேதேன! ைமக திக) மயிேல!

ம,ற க கி, நி(தில  வள8 க,ன தரள அ 

வனச மணிC() ந(தார ம 48 கத# ெமௗ(திக 

ஒ,ற  ஒ,

அ8 ஒ*பறேலா3 உாிய விைலக& அள4ளதா

உைடயா, அ1 ேதடாி ேகழ ஒளி ப, (  விைள7தில நி,

,றி கள8கம

 த ளிவா@

(த தகேவ!

,ற; சிைலயா, இட() ம48 யிேல!

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

(த7 தகேவ.!

53

36

ேவ

காியிைன( ததட அத க கவ அன க
கழி4

அர இய

(த8 கர3

7 தவ வன(

அரெனா3 ஒ(

ச#யி,

8 கைண (த8 கவி:ற

எ,பணி இட(த, பாிணமா

இ,ெபா3 வசி(

இ8 அ& ெகாழி கயவிழி

மரகத* ைப/ட விாி வளஉைமக திகDமா

மண ற; ெச7தள அவி) வனச ஒ பத உமா

சரவண(த, கய க(த, ச7நி
தளவ ெமா@  த

----------வய(
கவச
வன

(த7 தகேவ!

(த7 தமிழ

(த7 தகேவ.!

54

இ,ற மண8 1 தி தைகைமயா@

ல வசி ட, 1 ர யி#

(த8 கள ற 

அய அ1 அ/ச# இய

அளளி(

அ,

நிழ

சி7

 ெபைம ேத7

அளவி,

 கதி விைள ெபாைந 

(த7 திகழேவ

7 தல அதா@

லவ ெம;7 தமி) வள(த தக) மிைக(

தவ வன(

ஒ மரகத* ெப தளிாி

தளவ ெமா@8  த

-------------------------------------விமைல

(த7 தக

விரத

(த7 தமிழ

க விற#

அ,ெபா3

(த7 தகேவ!

இ, உய4 7

(த7 தகேவ.!

55

(த7 தக ந

தி வித இ, அ. ஓ

இமய ெவ ப, ழவி எ  இ8 இரத (த7 தக எ,
ஞிமி
சமய

இதய நி 8 க4ாி

(

இல

ெமா@7 தவ வன(தி, ெஞகிழ

(த7 தக ஒ

ற8 கழ அாி

ஞிமி  ைமக மரகத* ெப ெஞகி)வி,
 பரவி நி / சரசி

தளவ ெமா@8  த

--------------------------------------ேவ

எ,

(த7 தகேவ!

(த7 தமிழ

(த7தக நீ&

(த7 தகேவ!

வி(தக மி/ இள8கிளி அ7தாி மி(ாி உ(திைர ந

56

37

ைர வளபதி ேமவிய 7தாி மிகவ அ& மா

ச(தி ச47தாி ச8காி அபிைக த பைர ஒ*ப

நீ3

தா அணிC/ சிவகாமி இள8யி ச ணி நி ணிேய

சி(தசன8 ைட எ,

எD இ7

ெசனி(தி3

சீாி கள8க அேதா3 விைள7த

ெச*

(த ேம

ெகாெகா3 ப,

(திைன ெவ,ற இள7தசன/ ெசறி (த அளி(தேள!
=எயி ெவ,றவ பாக அம7தவ&

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

(த அளி(தேள.!

57

6. வ(ைக ப(வ

வி தட4 தடைலக& அட அ;சைன
எ,னேவ மல உதிகி,ற ஓ

ைரநக ேம4 உய Hமிச பாக8ெகா&
ெகாடல

விமல மரகத வ#ேய

நி, ழ#: ஒகி: ெபாழித

ைறயா

ெகாள  ஓவா
எ,

பா நின

அ1

எனி: ெபற  அைம

உனி ெகாடா1ேய ெகா13

வ3 உD அனி;ச* பர*க& கச8கிட
ம ற/ச

1 ைநCற

வானவ நா3 உய மாதவ நிைற7த ந
மலர1 ெபய(

ஓ1ேய

ெச1ல ெச8ைககளி, வ3க& க#கி,ற
சீாி:டேன வகேவ!

ெச/சிலெபா3 தைட மி/சி கிகிணி

ெகா/ ெத,பாத மயி வகேவ!

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

ப னி உைறகி,ற ெத,கயிைல என நி,ற
வ 1,கஉ

றிய திைன கவ ெபாD
ம1பட K

மா, இன8
கி&ைள

த, க,

1

உ,னிேய

அப இழி பா உல4 க Hர வட என
அ&ளி வயக  ஏ ஓ

அைல எ,ற கரேமா3 அற/ெச@ ெபாைந கிழவி

58
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அைண4 ற ைர நகாி,

உபெரா3 இப ெதாழ உைறகி,ற மைலம8ைக
உாியவ அ& அபிைக

உாிைமெயா3 ெசழியாி

சி(ரேசன  அள

ஒளி ெகாட ெவளிவ7தி3

ெசெபா, உ

வைரவ# ப8கி, மரகதவ#

ெசவிய8 யி வகேவ!

ெச/சிலெபா3 தைட மி/சி கிகிணி
ெகா/ ெத,பாத மயி வகேவ.!

---------------------------------------
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ம8ைகய ைவக ந ற ேநாக நிழ ெச@ய
மதியா

ைதக நி7ைத

வசனிக நைக ெச@ய மாேபா3 அைணக
இைச வா@ெகா3 பாட மல7

8க மகி) சீவனி மரா சபகபி1
L) பாடல மாலதி

ளி ரா வாச7தி எைவC ஆ8கா8 உன
ைணயாகேவ மல தர*

8கவ வண8 அறிஞ ஒதவ ாிகி,ற
ய ஓ8 வன எ,:() ந

க) ேம4 ைரநக தனி வாD மைலம8ைக
ெபா ற4 ெசா

Hைவயா

ெச8ைக வைள அன ெம# இ,ெசா மரகதவ#
திக)கி,ற யி வகேவ!

ெச/சிலெபா3 தைட மி/சி கிகிணி
ெகா/ ெத,பாத மயி வகேவ.!

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

நீட ேநமி வ3 வ எம L)கா

ெபா,ேந அசல ந3ந 3 வி

நிழ மாட

நி,

காடக அள7

இரவி மதி தீப இ ட மைன

உயிக& ெச@விைனகைள

அளைவயி, எD பிற*

கதி கைரC ஆ றி3த ஆ

60
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காாிய நட(த அறிவி*ப& ேபா

( 

கழ8கா3 ெமா@ ழ#ேய

03 ேகா தளகி,ற டாி: என4 ற
ைண தி எ,

ஓதிேய

LD மல மாையக& ெதாைல(

அறி4 மயமான

ெதாட ெதாD ைரநக வா)

ேசதழீஇய கிைப ஓ8 மரகத

சிைவ எ:8 யி வகேவ!

ெச/சிலெபா3 தைட மி/சி கிகிணி
ெகா/ ெத,பாத மயி வகேவ.!

-------------------------------ேவ

மைல மகளா என வ7தபி, அ

க

மதைலைய அளி(த ேவா

61

,ேபா

மதமைழ என அ& மைழெபாழி கய க

மதைலைய அளி(த  எ*ேபாேதா

வைலஞக& இைறமக& என4றி

இதவ அரனிைட மைறகைள வாாி

வாாியி வி ட  எ,ெனன மாமக&
ம;சினி

ைற ெகா3 வினவி1:8

கைல மதிெயா3 கட வ7தபிேனா மத

காைளைய அளி(த  அலாத

காலேமா கட9& இல8ைகயி, உ ற
கழ

எ: ம *ற களி*ேபா3 எ,

தைலத மலர1 மரகத ெம,ெகா1(

தாேய அ&ெசய வ7தேள!

தவவன ைர ந,க வள இளமயி
சாபவி அபிைக வ7தேள!

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

ந/சணி க7தர நாயக, இய பைக

ஞானியி, மைனைய அவா* ேபா உ&

நா1 இர7த

நகமக& எ,ன நீ

நணிய அமயேமா பி, ேபாேத,

62

40

ெகா/சிய ெசா# எ, மரகதவ# ெம@

K க எனி: அழைடய

ேகாகன ைக எ: மாமக  அதி நிைற
நிைலயா நீ

ைறவிைல அ.

வ/சி என( திக)4ற வாி பி7ைதைய

வாழ விபின, இைத நீேய

வா@நவி எ,

வழகிட உ3 எ:

மகி);சியி, வக எ7தா@ என(
இைல

த/ச நி, அ/சரண8க& அலா

த பைர அ&ெசய வ7தேள!

தவவன ைர ந,னக வள இளமயி
சாபவி அபிைக வ7தேள.!

---------------------------ேவ$

வைள L உைள7

63

ர3 வய

வைள7ேத நி,ற வய ற(

வாைளநிக க கைட;சியக&
வாைள ேமாத அக)7

கைளேயா3 உயி(த ெவ (த8
கைளேயா3 ஒளிர

கைடய வாாி க அள7
கைடயி

எறி7த

(த ட,

1(  களிெகாள ெந

விைளயா நி,ற வள(ெதா3 வி

விைள Hெபாழி L) வள

ைர LD7 தரணியி ந
கிைளயா

 ஓ

ைர நகர7தனி வள8

(த, இடம4 எ8

கிைளேய வக வகேவ!

கிழிேய ேபா9 மரகத* ைப8

கிளிேய வக வகேவ.!

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

அாிக பணிC, அ(தி, அத), அ , பணிC, அ(திCேம

64

அ,ேபா3 அணிC பரனிட அ7 கிேலா3 அணிC ெபா# பைரயா@

41

விைரதா ரவ,ம, உள வி ரவ, மன%

விைளேவ மரகத, கழ மிளி() மரகதாபிைகேய

வாியார கலக என ைகவ3 கலக என மிளி()

மைழக வாாி அ& ஒDக மாபி வாாி, மணி ஒளிர

கிாிைச யிேந அளக

8 கிரண யிேல வகேவ!

கிழிேய ேபா9 மரகத* ைப8கிளிேய வக வகேவ.!

65

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

ேபாத திக) காழியி வள7த னித ழவி பா கதி*

லபி க9ழ விைல பசி* சிக ெகா3 வா ேசா

வாதி  நமசிவய: வ7த விைல ப டண( த1C
மகி)7

ஊ 3அ

எ,

இர8கவிைல வ7தா

ேவத பரவ  அறிவாிதா@ ேவத கழக& கலகல என

எ,
உய ரவ நகாி,

ேவத; சிைகயி நடமி3 ஓ விமல* பத8க& ெபய(ேதா1

கீத பயி9 வேடாதி கிாிைச யிேல வகேவ!

கிழிேய ேபா9 மரகத* ைப8கிளிேய வக வகேவ.!

66

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

பாச( தைளக& தைம அ ( * பர4 அ1யா அ&ாிC
ேதச(

பைரேய வக! அடமல* பைகேய வக! பனிகட L)
இைணயி ைரநக ெசழிக வள/ சிைவயா எ,

ேதேன வக! என

மா அ
ேகச(

பவ/ சிைதக வக! அ& ஒD

ஒளிரா1 க *பி, மண

மல; ெச8கர8க
அய, ைகெயD(

(த இத)

(த

(தெமா3 மகிழ( த ஒகழ

மD8கிட( தா& அ1(

சீ எ,

வகேவ!

கிழிேய ேபா9 மரகத* ைப8கிளிேய வக வகேவ.!

----------------------------
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ேவ

ேவத விதி வDவாத மைறயவ ேமவி நிைரநிைர மவிேய
ேமக மைழ ஒழியா

ெசாாிதர ேவ&வி ாி ஒ# அரசக&

தி ஒ# வய நா

ெதா3 ஒ# மீள அைவ ந3 ஒ#கைள

ெறா3 இரதம அ ஊ ஒ# ெபாெனா Kல மணி

கி விைலபக

 ஒ# கதிரா3 ஒ# அைவ ழ அ3 ஒ# கள அதி

42

ேமவி அ1ெகா& ெந ஒ# ெபா#சி அள4 ஒ# சகடேம

தி வ ஒ# 3 ெசாாி ஒ# 

ேவைல ஒ#ெகட நீ1 வள

ெகாைட மண

ர ஒ#

ைர நகாினி உைறC ஓ

பாதி மதி அர4 ஆெறா3 அ  அளிபாC மல பலைன சைட
பாசம

த ஒ பால விழி அ& இைண விழி

பா#, ஒளி திநீ

ெபா@ நிசாசாி, எயி பாற நைகாி பவளவா@

பாC உைழ மD நீ3 எழிெலா3 பாச நம, உைதபட மல

பாத அைண கதிேச ெநறிவ பாப

யலக,

கிேல

பாாிெனா விF ஏத அகல உபாய நடமி3 பத இைவ

பாளிC

றி நா1 உளெமா3 பார இைவ ெதாழ அ& ெச@ ஓ

பாச மழவிைட ஏ

பர, ஒ பாகம

தனி இலகிேய

சீத நனிமி பா9 அ ெதா3 ேத: உயகைழ இரத /

சீனி ளம3 பா திாிகனி ேச இரத  வ1ெகா3

ேசர விரவி உ&நாவி, உசிெகா& சீாி, அவ:ட, இனிைமயா@;
சீவ:ைடயா யா நம ய ேசய எ: ைற உள உளி(

தீய சில சில பாவவிைன பல தீ
தீெநறிக& இலாத

தீர அ&வ

ெசயி: அ6 விடக& தா

எனி: ெம@தீ என நைம நிைனவதா

ேஞய என உயி ேசம

ெசயதிக)4

ேசதி பலெவா3 நா3 அெளா3 தீர ட, அவ, உகேவ

வாதின உாிைமெயா3 ஓ

மகிைம ெகா& வா@ைம மி எழி அமைலேய

வாாி எனவிைல சர அ

மா)கி உழ9
வா

அள4 மா@ வி அக3ெச@ வ#யினா,

பாவ சிலாி: மான அழிபழி பலபவ

ெக3விைன தீ

ெகா3ைமக& வாழ வளவ, எனி:ேம

வார ட, உைன நா1 நிைனவ

மா

ெநறி இல, எைன அட

மாையெயா3 பல பாவ விைனக.மாள அ&ாி மனெதா3

மானி, இைண விழிேயா3 எ, அகினி ஓ1 வக

, வகேவ

மாைல மணெமா3 ேம4 மரகதமா எ, இளமயி வகேவ. 68

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

7. அ ப(வ

அ த கதிேரா,, ச7ர,, அாி, தாகர, அலவ,

43

அேலா, இரா கதிாின,

ஆேலா,, ந இ7 , இமகர,, ேகா, கலாநிதி
அாி;சிக,, சசி, ேசாம,, நீ

 த நப,, தானவ,, தி8க&, வி , மதி
ேபர, ப(

ய#,

K3, சீத,, தராபதி, நிசாபதிய

ர8கி, தட எ,:ேம

க  கைழயாதி ெவ ( க இனிய
கவி,

க34 ற அ

(

 நி 

எ,ன ஓ

ப ெபயட,

கள8க, என4 ெப றதா

அ த இைல அ
அ

தீர ைரநக

அமைலCட, அW ஆடவாேவ!
ஒD ெசா# மரகதவ#

அைமCட, அW ஆடவாேவ!

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

69

ஆைன உய ெகா1 என ெகாடன& இவ& நீC
ஆ
மான அ

அமாைனேய ெகாடைன

ற தைலயைன* ெப றா& நீC பரம,
ஆ

ற தைல ெப றைன

நில4 ெபாழிவா@ நீ இவ.

வா& நைக நிலா* ெபாழிவா&

மதிய, இவ, எ,ன நீ ெப ைற இவ.8 கைண
மதிய& எனேவ ெப றன&

வான ட, எ64ல இ6 ைரந நி,
வாழ மல இ& நீகிேய

வா)(த நி,றா& நீC இ& நீகி யாவக.
வா)(த நி,றா@ ஆதலா

ஆனி, ஐெபா& ஆ3 அர,
அ

இட(

இவ& ஒ அW ஆடவாேவ!

ஒD ெசா# மரகதவ#

அைமCட, அW ஆடவாேவ!

--------------------------
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44

அறிகிைல உைன

கணாகடா சி இவ& எ,ப

கயேராகி எ,  இேகா&

க34 ற அரவ8க& உF எ;சி எ, 8
கள8க ெபாதி7த

எ, 

வரேவா3 ெசயநி,ற சி விதி மக(தி, ஒ
ைம7தனா ேத@7த

மல அ ற ஒ

எ, 

னிவ, உ3 உமிD எ;சிதனி

வ7த இழிேசய

எ, 

திவா கைணயா ேதராமேலா நிைன;
சீேரா3 வாவா என

ெச6விய மன(ேதாக& பிற ைறைய நாடாத
திறைம ெதாிவி*பா& என

அரேனா3 ைரநக அம4
அ

அைழ*பவேளா3 அW ஆடவாேவ!
ஒD ெசா# மரகதவ#

அைமCட, அW ஆடவாேவ.!

----------------------------
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எணிர3 உ3 கைல நி , இவ 

எணா, இர 1 கைலக. உ3 அலா

இய ைக ஒளி ைறவிைல உ3 அ1யி:

கிகளி எணி கைலக. உ3 நீ

கணிரெடா3 மனித காண அாிதாக
ஒகைல ஒழிய ம

ஒழிவா@

கக மைறயி: உDவ அ,ப க , ஆயிர8 கைலெயா3 இவ& காண நி பா&

ணிய7 தா8ெகாளா
ாி7

ஏைனயக& ெகா&ள*

ஆ8 உ, ம

சகர

& உண விட உF நிைன இவ& அைழகி,ற
 ைமைய நிைன(

ஈசனா

அண த, ப8கி உைற ைரநக
அ

அபிைகெயா3 அW ஆடவாேவ!
ஒD ெசா# மரகதவ#

அைமCட, அW யாடவாேவ.!

72
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----------------------------உலக இ& ேபாகிேனா உைழ ஏ7திேனா விணி,
உ3பதி என( ேதா,றிேனா

உ* ற அ

ெகாேடா எ,

ஒ*பி# இவ&

இல இவ& நைக நில4

, ஒேமா

நீ மகி)த
மல

( 3ைவ ெவ,

இேளா3 உலக ெற 

இைறவ இடமா, ேகாண எழிெச@ விழிக
நல

இரைலெக3 என ஐயேமா?

, நி,

த, ெமாழி அ த அ,ப பவ ேநா@க 
ந, ம7தா ஆதலா

ந மிக இவெளா3 நீ வ7

பணி ெச@யி உ,

ந#ெவா3 கள8க அ மா

அலகி தி ைரநகரா அமல
அ

ப8கினெளா3 அW ஆடவாேவ!
ஒD ெசா# மரகத வ#

அைமCட, அW ஆடவாேவ.!

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

ெச8ைகெயா3 வா என உைன K4கி,ற இவ&
திாிேலாக / ெச,

தி விைசய/ ெச@
க8ைக த

நீ&

ஒநக நி,

ெச8ேகா அளி(தி டவ&

ெகாDநக பா

ைறயி ஒதல உைற7

அ,ன உயிக. எலா இ 3 அவகைள

கைடநாளி அர, வி/ைச ஓத ம1தனி
வல

கா

ேம9ற ைவ*பவ&

ச8ைகயற ஒபதியி எணா,

அற8க& நமத ெபா ேட ெச@தவ&

சாத அ

 நமசிவாய  அளி(தவ&

தையெயா3 உைனC8 கா*ப& ஆ

அ8க வள இ6ைரநக அரசி
அ

ஆதலா அW ஆடவாேவ!
ஒD ெசா# மரகதவ#
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அைமCட, அW ஆடவாேவ.!

-----------------------------தடைலைய ெவ,

74

வள த,ழ எ: ய

த/ சிைலEத  அ/சி நீ

தாியாம விவழி வைள7

ஓட கேடா

தளி கா7த& அ8ைகமல

ெகா3 விைசேயா3 வி ெடறிகி,ற ெவவினா
Kசி ந#வ

ெகா3ேமா

ேகா& அரவி: அ/சி ெவ4த#ேனா அல
ெகாDந

ெச3 மணிமாட ேம

1ஆ உ,னிேயா

Kடவிைளயா3

த, ேச1ெயா3 உதி(ைத எ,ேறா

திநக தன அர ெச@த  அைம(தி ட
ெசழிய வழி த எ, ேமா

அட ெதாD ைரநக நி,
அ

இனி

அைழ*பவெளா3 அW ஆடவாேவ!
ஒD ெசா# மரகதவ#

அைமCட, அW ஆடவாேவ.!

---------------------------காசெமா3 நி,ன

கள8க  அ கேவா

கட#, அ த8 கைடC ஓ

க#, அ1ெகாட ஒ ேநா4க& தவிகேவா
க3

, உய மாமனா

ேத ைற4 ஆதைல நிர*பேவா நின
ெதாிைவயகளி

உாிய

சில(

தீைம ெச@தி ட பழி தீகேவா

4 இைழ(த பழி ேசதிகேவா

ேகசவ, உள(தன,

க(

கீர வாாிC உ

அ(திாியி, விழி
நீ

கி 1* பிறகி,ற பிறவிக& ெதாைலகேவா
கிைபெயா3 உைன K4த

ஆைசெயா3 வ7

எ, எ,

எழி ைரநக

உைமெயா3 அW ஆடவாேவ!
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அ

ஒD ெசா# மரகதவ#

அைமCட, அW ஆடவாேவ.!

------------------------------க,ன ெப

76

வி# விாி கவிைக என நீ நி,ற

காாிய நிைனகி எவேர

கைண நிைற இவ& அ,ப உ,தைன மதி(தி3வ
கழறி இவ& த, ெகாDநனா/

ெசா,ன மைலவி# Eதலா அவன

உடல7

ெதாைல7த பி: நீ& Lம7

ைணயி,றி ெவ,ற இவ& நி, வ# ெதாைல*ப& என
ெசால எ  எ,ன அ;சேமா

நி,ைனC  அ6வைச உன

அளி, வா எ,ப&

ேந7திைலேய எ,னாைவேயா

ேநவிழிC உ3 Eத வி உ3 விழி அ
ெந3வா& ைவ ேவ உ3 இவ 

அ,னம# ைரநக அரசி வா
அ

, அW ஆடவாேவ!

எ,றி3

ஒD ெசா# மரகதவ#

அைமCட, அW ஆடவாேவ!

-------------------------------வ,பிெனா3

வ, உைன நீயா& உ3கெளா3

வ#ெகா3 இD(

அைல*ப

ேரைக வலமா@; ழ ப3ைவ மா

மகி)ெவா3 இவ& வா எ,றிட

இ,பி:ட, வாரா

இகி, இவ&

அறியாத நீ

னிவி:

எதி நி க வைலேயா இவ 

ஏரப, எ,: ஒ த, உ3 தாகைன
எ

 உயேகா3 உடலா

த,ெபைம மி/ ஆ

க, எ,: ஒ

மக,தா, உ3 ைக ேவலேதா

தாைன தனிேலா மைலயிேலா விணிேலா எ8
சா7தா9ேம வி 1டா

அ,பி, இவ அறிC , ைரநக

77

48

அ

அபிைகெயா3 அW ஆடவாேவ!
ஒD ெசா# மரகதவ#

அைமCட, அW ஆடவாேவ.!

78

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

ெபா, இல மைலைய வல
Hமீச

றி3 யேமா

க) ெப ற இவ& ெகாDநரா

1யி உறலா உலக உ, கிழைம

ாிகி,ற தவ மகிைமேயா

க,னி இவ& தனான கணபதியினா உ ற
கழியா நி, நீச( வ8

கழிய அவைன; சி8க

,பக நா,கினி

காசினி ெச@ ேநா,ப,ெகா

த,னிகாிலாத இவ& நி,ைன வா ெவ,றி3த
தைன எணி, இ,ன,னய(

தவ எ,னேவ கவ, ஆதலா அ*க)
த8கி( தைழ(

ஓ8க ந

அ,ைன எனேவ வள அ7தாி ச47தாிெயா3
அ

அW ஆடவாேவ!

ஒD ெசா# மரகதவ#

அைமCட, அW ஆடவாேவ.!

79

------------------------ேவ

தான  தவம 4 அ,ெபா3 சா இ,ப  உத4 இ(
தாைய அ,ெபா3 சரண எ,

அ1சார ஒகதி தவளா

ஏன அ/ச ஒ இவ ெகா3 அ1 ஏD அபர எDைமC
ஏகிC ெதாிவாிய

எ,றிடேவ எD7தி3 பரெனா3

வான 7 ெதாD தவவன7 தனி வாDகி,ற ந உைமைய உ,
மாக ஒழி7திட மய ஒழி7திட வா

ஆன 8 ெகட உள நிைன7

ஒழி7திட வைச

உட, ஆட அW வகேவ!

த

ஆC இ,கனி மழைல ந8ைகெயா3 ஆட அW வகேவ.!

----------------------------
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8. அமாைன ப(வ
ததரள

தலான நவமணிகைள* பசிய
சH7த* ெபா,னிைட;

சாதர நிைர(
சைம7

அழ மிைகயா; ெசா#க;

ப பல வ,னமா

ெகா3 இலக நிைன ேவ3 ெதாட இடதர
 காத வைகயா@ மத,

ைடயான மதியாதி நவேகா&க& தைம
ெகா3/சிைற ெச@தி ட

ம3 ஒளிக& பலவாகி எ1ைச கட7

ஒ*ப

வான(  ஊ3விேய

ெந3

மவி( தைழக மிளி ைக மலாினி ெகா3
ம7தார மல மாாி ெப@

அட ெதாழ வாD உய ைரநக இளமயி
அமாைன ஆ1யேள!

அHமி #8கர

ப8கி, மரகதவ#

அமாைன ஆ1யேள.!

-------------------------------ஒ1சி என நீல மரகத

உய நீல

ஒளிெச@

ற அமைனக&

கி கமேவ

ைகமல க,உ

மண(ேதா3

உல4 உபாிைடேய ம

 ஓ

வ14 இல மாணிக அமைனக& இரவி ஒளி
வா,

ம8கிட மைல7

எ ெசC

(த அமைனக& இ7

ஒளி மD8க

மதிேயா3 உ3ேவா3 மா

ப1பல4 ெமா@(

விணாதனி, பாைவயா

பாண விைசயா கா ெகா.

ப7த என விலகிட ெகா7தளக உைல4ற*
ப8கய மல ைககளா

அ1ைம என எைன ஆட ரவன% அரசி
அமாைன ஆ1யேள!

அHமி #8கர

ப8கி, மரகதவ#

81
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82

அமாைன ஆ1யேள!

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

ைககைண ெகா*ளி(தி3 அ த அவிக&
க3*ப வி ேபாவ  அைவ

கைலமதி இ1(

அ

உைட7

ஒDக எ,ப

க3*ப வவ  அேபா

ம

மிக விைரெவா3 இைழக& இைடCற  அாிதா@
மிைட7  ஒ,ேறா3 ஒ, க

ேமவி அ1ெகா&ளா
ெபாக

தவ த9 இலா

விைளயா3 அமாைனக& தா

,

 உைரயாள த8க& கக.*
ல*படாேத மய8க*

ைக ேபா9 ெமா@(த ஒளிெபா8கி* பரகேவ
H8 ைககளா

ெச@க& ஊ7

அக& உயி மணி நிைற ைரநக அமைல
அமாைன ஆ1யேள!

அHமி #8கர

ப8கி, மரகதவ#

அமாைன ஆ1யேள.!

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

ச7த ட, நீஆ3 அமைன பி1க

நி,த, ேச1மா ேத1ேய

தாவி* பர7ேத ழ,றா1 நா1(
தவி( ; ச#(

க7த மல வ3 கைலயா

ஏ8க4

அளக உைலயா

கைல பணி அச8கா

கக& இைமயா
க#யா

வி7ைதெயவேனா எ,

இவ&

Eத ழியா

ைக வைளக&

ைக ெகா&. ஓ
ெதாடக&

விதக& ப1(

ஓத4

திக4

விைடயவ: உ&ள8 களிக4 உைன நஎ,
விைனகெளா3 மி1 ஓட4

அ7தண இைற/ திைரநகாி, க4ாி
அமாைன ஆ1யேள!
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ப8கி, மரகதவ#

அHமி #8கர

அமாைன ஆ1யேள.!

-------------------------------க/ச

84

 இதா, மடகிC உ& ஒகா
டகி ஒ கா நீ 1C

கவிேனா3 உைற7

இகி,ற பல வண8க&

கா) ெச@C அமைன எலா

ெகா/சி அைளகி,ற ைக 8ம; ேச 3
ேகாதி ெச6வான என48

றி க3 நீ ெசC ஓ ,னைகயி, ஒளி இன
ணமாறி இ7

என4 இ6

வி/ைச ாி நி, தன

நைட அ/ அ/ச8க&

மிளி4

 விF

விணி பற*ப
 எண

என4

விைளயாடேவ இைக மலெகா3 நீ

அ/ச என எைன ஆ. ைரநக வா) அமைல
அமாைன ஆ1யேள!

அHமி #8கர

ப8கி, மரகதவ#

அமாைன ஆ1யேள.!

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

பலாயிர8 ேகா1 அட8க& ஒக*
பைட(

அ*பைட* எ8கF

பர4 றேதா3 என
நலா

இஃ

பாழான மன எ,ற

ப8கய(தி9() நி  நீ
எ,

ந 

அற()

ய9நைர விFலகாள

இய றி அ7த

நா 1, அ:பவ அளைவ க3 இவ தவ யல
நா 3த9 உ றிக& ேபா

ெகாலாத விரதெமா3 அணிமாதி சி(தி பல
ெகா3 வானா

திாிேவா

ெகா&ள உய ைரநக உ&ளவ வி ெநறிகி,ற
ள

மன( திர. அ,

அலாக& எறிதிர. ஒ*ப மகி)4

85
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(தமாைன ஆ1யேள!

அHமி #8கர

ப8கி, மரகதவ#

86

அமாைன ஆ1யேள.!

----------------------------------ேவ

ழ இனிேதா கைழ யா) இனிேதா என யி கிளி மயி றவா8
க& கனி4ற ம1த இன8கிைள ளகலெரா3 தைழய

மழைலயி, உைரCட, இைச பல பா1 உ& மகி)ெவா3 இைற*பன ேம
மகபதி உDவ9 அ& ெசய

,: நி, மனவிைச ேபா

எழ9 எழிறர இ7திர, உய அயிராவத(

இயத

அழெகா3 விைரெவா38 ைககளி எ3(

எ3(

எழி#த,

(திைனC

(திைனC பாி என விட ஏ@7திட வர9 ற

ஆ3க அமைனேய!

அ& நிைறC தனி மரகத ெம,ெகா1 ஆ3க அமைனேய.!

---------------------------------
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பத இ,ெபா3 பாட ஓ ேச@ உய பாைல அளி(திட ஓ

பதிC அம7தவ& ஆ3க அமைன பைழய ெபா,னபல 8

ெகாடவ& ஆ3க அமைன காசி ட7ைத ெநேவ#C()



Kட () நி,றவ& ஆ3க அமைன வலய  திைசC

விதல  பிலம தல  பல ெவளிக. அ*ற 
விரவி நிைற7

அட

உயி உயிராகி இ6 ைரநக அரசா

திக மகி)7 ைற த பைர ஆ3க அமைனேய!

அ& நிைறC7 தனி மரகத ெம,ெகா1 ஆ3க அமைனேய.!

--------------------------------
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ைப8கதிைர( த ெச8கதி அ7திைன பாறிட ந6விக& ைக*
பக1ெனா37 திாி ெபாதிையயி, நி,

ெபா8கி அ1(

எD ஒ

இழி பா நிக ெவ&ளவி

ளியி, திர& ேபா என ம,னி விணி

ைக எாி த7தி3 ெபாாிக& எதி7திட ேபால நி, அமைனக&

ெவ8கதிைர* ெபா

சி7திைனC ெபார ேமெலா3 எணிலவா@

விைரெவா3 ெச,

ைக வவ

க1ட ரவ ந,னக எ

ஐ8கரைன( த அ7தாி அபிைக ஆ3க அமைனேய!

அ& நிைறC தனி மரகத ெம,ெகா1 ஆ3க அமைனேய.!
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53

ைழக& அைச7திட ஒளிக& பர7தி3 ேகாவிழி அ/சனெம,
ளிமல சி7திட அளக உைல7

மழைல ெமாழி7தி3 இத) ம

உய ேகாகில  கD()

சி7திட வா& நைகயி, கதிரா

மணிக& இல8கிட விய அ த7த வாச விF8 கமழ

விைழத /சர க மக: கதிேவலவX கனிய

விதவித நி, ெசய என திக ெகாள ைரயி இ,ெபா3 வா)

அழகிய ச8கர, இட

ச8காி ஆ3க அமைனேய!

அ& நிைறC7 தனி மரகத ெம,ெகா1 ஆ3க அமைனேய.!

----------------------------
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ேவ

ப(த உப இ7திர:8 கம) ப8கய: அாிேயா3 ெதாD
ப;ச மி பத ப8கய இ,

பபின உ& உறவாகி3 ஓ

சி(தச, Eெபா1 எ,ப மல7தி3 ெச8கன ம,: க ேநய இட;
சி பைர உ,தைன எ,ற, உள8ெகா3 சி7தைன ெச@ய விசால

(தி வழ8கிய ைப8கிளி அபிைக ெபா8க வி நF

ைரயி, ந

(த த8 கனிC ப1 வி/ைசய 7திெயா3 இ,னிைச பா1டேவ

த(ைதயி, இ,ெசாைல ெவ,ற இள8ெகா1 ச8காி அமைன ஆ3கேவ!
ச(தி ச47தாி ச8காி 7தாி அ7தாி அமைன ஆ3கேவ.!

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

9. நீராட# ப(வ

, ஓ அன அறியாத க8ைகைய அறி7
கி)

ெமா@கி,ற எகின8க& ேபா

அதைன

ைல ெகா& அயிராணி அபிராமியாய பல
, ெமா@(

அ,ெபா3 கல,

அமம எ,

கிகளி, ேபைழ கா

மர மட*ைப பல காளா/சிக&

அ எ3( ; L)7

ைகக 1 வா@ ெபா(தி

ஆைடக& ஒ கி நி,

த,பணிக& ெச@ய ந நான களப;ேச
தன

தைலைமெப

உ,

ேச1ய எ:

நாராயணிக& ைக ஒவ ெம@ ஒவ

91

54

தா  ஒவரா@ நி, ேம

ெபா, ெபா#4 ெம@( ெதா 3 இைழ*ப இ6ைர நக
ெபா8 னலா1 அேள

Hமிச தம

திவாம மரகதவ#

ெபா8 ன ஆ1யேள!
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---------------------------

ைகC ற வைளக& க கடக8க& பவள8க&
க8கண8 க மி,னி ஆ)

கட ஒ(
ஐC

ஒ#க கழ8கா3

ைகயி, உகிகளி, உ ற ஒளி ஆ3 ஓ

இல8 கழ8 எலா() ெமா@(
அ த கழ8 எ,பேவ

அ1ைம ெப

ேச1யெரா3 ஒ(

மதி

விைளயா3 ந

அ,ைடய நீ அமைன

ெம@C ற விைளயா 1னா உ ற விய4

ஒழியேவ அ(த தைலC றதா

விைள4 ற பைகயிைன ஒழி(

ைரநக L)கி,ற இ*

இள8கா ம4

ெபா@அ ற ெம@C ற ெபாைநயா க8ைகந
ெபா8 ன ஆ1யேள!

Hமிச தம

திவாம மரகதவ#

ெபா8 ன ஆ1யேள.

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

எF அகம8க& சி(தி ெபற4 ெதா@வி
இைணயி பவ  தீர4

ஈைழ ெப

வயி வ#  ட8க& ைற ேநாேவா3

எணி பல ேநா@ தீர4

மணவ விணவ வ7
மணிC ற தளி

ஆ3த  எ,

,ற

வவி(த அர, அைள ஒ*ப விவணமரா
உவ7

ஆ1னா& எ,பேவ

ெவணிற ேகா3 ெச7நிற கமல8க&
ெம,வைள த ைசவல
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மிளி மிழி நைம நி7ைத ெசC எ,

அவயவ ேம ேமாதிடா ஆத#,

உ,

ணிய( திைரநகாி, தி(தட*

ெபா8 ன ஆ1யேள!

Hமிச தம

திவாம மரகதவ#

94

ெபா8 ன ஆ1யேள!

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

அ,ெபா3 உைனவா எ,

அைழகி,ற ைககைண

அய(தா கா 1 உ,

அழ க3 ஔவிய

அ ககளா

ேறா எ,ப

கா 1 நி,

உ பல

த,ெபைம ந8ெகாDந உ,றைன மண
ாிதைல காபேவ 

னி

தவ(தா உண7தி ேட, எ,பைத

 த வா@தைன விாி(  கா 1ேய

நி,ெபயெகா& மணிேமனி ேபால* பச7

தைன ேந7தவ த எ*பாவ 

நீ அளிேயா3 ற இ6 ைரநக உ
ேநயெரா3 விழவா3 ஓ

ெபா,ெப ெத*ப( திள; சிவக8ைக
ெபா8 ன ஆ1யேள!

Hமிச தம

திவாம மரகதவ#
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ெபா8 ன ஆ1யேள.!

------------------------------ேச*றா

இைணவிழிக& நீெகாளா
சிறா

திைரயா

எழி அளக ெம@

வறளா

உய சிர

ைடC எவக  ஒ

ெசDநகாி ஓ அ*பினி,

=*பி:ட, உய மைனவிேயா3 ஆ1 இளைம ெகா3
, வ7த அ,ைடய ேபா

தி4 பவ மய நீகி இளைமெயா3 ஞான 
ஊ 3 இள வாழ மா

கா*பிேனா3 ஆைன7

திலெந@ பா தயி இD

56

கனி க,ன#, சா

ேத,

கா: ற ஐ7த த இளநீ ந,ம/ சன8
கணவெனா3 இ6ைரயி

H*பரா உறவா3 ஆட எனேவ ெகா3
Hமிச தம

ெபா8 ன ஆ1யேள!

திவாம மரகதவ#

96

ெபா8 ன ஆ1யேள.!

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

சலதர(திைன ெவ,ற ழ#: அ/சி அைல
ைசவல

சர உ3

தா)7

8 கயக& க

&ளி38 ெகளி க& ைக விரகளா
தைரெயா3  வரா

இல ந காக  இைட7

பா@7தி3 அ1க 

ஏ8 கமட பமி3

இைணகா#,
இ3

அைலதர ழ விாி(

3 உைட7

ஒளி(

ஏமா

அலவ, ம 3ழி

ஆனன மல(தி ெம@

அைல4 ற 8ம அதா

அ7தட/ ெசபடாமாக மண வி கமழ
அேளா3 நீ வாD ஓ

ெபால, நிைற7

ஒளித இ6ைரநகாி,

ெபா@ைக ெபா8 ன ஆ1யேள!

Hமிச தம

திவாம மரகதவ#

ெபா8 ன ஆ1யேள.!

---------------------------ேவ

க8ைக ய ைன சர;வதி நனிமைத
கனி4

காவிாி மாி C() நீ&

வி(த ேகாதாவாி நதிெயா3

கவி, மி கி 1ணிC

8கப(திைரC ஓ சி7 4, நா என( ெதா


னி மைலயி

ேதா,றி நி,தைன வலமா கைணயி,
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உைன(

ைணெகாள வமா ேபா

ச8 அைல கரெமா3 ப,மல 0வி வி
த ஒ#(

திெயா3 நீ

தையயிெனா3 உைறC இ6ைர ந,னக
தைன வைள7

எழிெலா3 நீ;

ச8கமமா@ வ தாமிரபணியி,

தன ஆ3கேவ!

தைனநிக ேகாமள மரகத நாயகி

98

தன ஆ3கேவ.!

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

ப னி ேகாமைத ெகடைக ெபா, கி பழைய நாராயணிக&
ப1திக) கைண எலா என

ெசா ெகா. மக& என ஒ நதி ஈ,
ைறயி,

வ கைல

பிாி மக

னிவக& அ7தவ

எ,

உய பய, நிைற கைண எ:/

விெதாD தி*ைட ம0(

காதெலா3 அைணத#

ைணC

யல நீ வா) தல எ: நிைனவா

வானவ கD இ6ரவ ந,னக வைள ெபாைந(

த கர மா, மDேவா, இட அம உைம தன ஆ3கேவ!

ச8கமமா@

ைறயி

தைனநிக ேகாமள மரகதநாயகி தன ஆ3கேவ.!

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

ப3 ஒ பாவி ம17

உயி ேபா@ உட பாாி அழி7

ப,நா&

பழகிய தான E எ,ைப ஓ ஞாளி பாி7

க1(

ளித நீாிைட ழ

அ& 3 உதவி(

ெகா3 த நீ&கைர ஏகிட அ8 அ
த3ைற ேதா

மகி)7

இழிவா@

K எயி றி தவறி

, உ4 ெகா3(

இ ேபா பல தனிய& ாி7ேத நி,

தைன வலமாகி3 அ, நிைற7

உய தெபாைந* ெபயரா@(

தடைல; LD இ6ைர ந,னக வ தன ஆ3கேவ!
தைனநிக ேகாமள மரகத நாயகி தன ஆ3கேவ.!

---------------------------ேவ

க#L) உலகி கயிைல எ: கம) காலா அைலC நதி
கயலா அழக
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ஓ8கிடேவ கனிவா பாவ நசி ெசC ஓ

100
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தலேம வண திைச தர வ7தனிேவ யா நக ணமா(
தர வாயிைடயி வா)7தி3 மாதவமா ைரநக

மலமாறிய ெபா 1 நதி ம7திர வா@ ஓதி ம: வழியா
மன நீைமயிெனா3 ஓ7

ெபாலனா ெபாைந(

னிவ

உதவ மகி)வா@ ஆ3 மனெதா3 நீ

ைற ெதளிC  நீ ஆ1 அ.கேவ!

க)ேச மரகதாபிைகேய  நீ ஆ1 அ.கேவ.!

------------------------------
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கயேலா சிறியதா சிைனேயா க3ேக அேளா மைலஎன; ெச@

கணா நிதிய ஓ8கிய நீ க(  இைச7த அைன அைலேயா

அயேல திாிய நா, தேமா அ1ேய, நா: மக4 அலேவா
அளா

ஒழியி, நா, தமிேய, அ&வாயாக எ: அ1யா

மயேல ெக3( * ர7

அள வ7ேத ைரநக அமல,

மனேமா3 இட  ம4 உய மணிேய நான மண ஒD

யேந அளகமா யிேல  நீ ஆ1 அ.கேவ!

க)ேச மரகதாபிைகேய  நீ ஆ1 அ.கேவ!

-----------------------------
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10. ஊச#ப(வ

அர, ஆடைல காF அர4 உன

தனிஊச

ஆடதைனC8 காவா,

அ1ெநறியி, வ , வ7த மணியி, கதிகளா
என ஒளி7

விர ஒக எ,

உனத1

நேபா3 உ ற

எ,னேவ

ேம4 பவள காக& ேம

ெவகதிக& த கயிைலமைல மாட என
வர

வயிரேம4 ற நீ& வி டமா

ற நில4 ஒ,

மணி நி(தில( ெதாடகளி

வல:
ர

கதி ஒ*ப விலகி,ற

றவ நய ேபா9 இடமாக

வா@(த

எனேவ Z1ைக*

ற மாணிக ஒளிதர அைம7

இல

ெபா,Xச ஆ1யேள!

லவ க) திைரநகாி, மரகதவ#
ெபா,Xச ஆ1யேள.!
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---------------------------தாைன எD த, கதிஎன* பவள ஒளி காக&
தD4 றத  எதிாியா;

சசி தரள வ7 க கதி என9 அ,றி உய
தனி வயிர வி ட(தி:

வா, ஒளி நிக(த

எ: ஒளவியெமா3 ஆதவ,

வனச மல உ, சீற1

ம4 ெபா Zட

மணிகளானா, எ,ப

வளஒளி ெச@ மாணிகமா

ஊன அ

ெபா பலைக மீ ற அம7
உயி D  ஆ 3வ

ஒ விர#னா எ,ப
ஒ& அளக

ேபானைன ெபாழி7

உலக

உன

உணவிேல, உணர உனி மன

கி பர4த

இலக நி,கைண ஆட#

ெபா,Xச ஆ1யேள!

லவ க) திைரநகாி, மரகதவ#
ெபா,Xச ஆ1யேள!

------------------------------அவனி

D 7 தைழய
அற8க&

, ஒதல(தா

D 8 காகளா

ஆற8க ேமமாட நா,மைறக& அ7 க
அத, க)கேள ஒளிகளா

நவிலாியதா பிரணவ Zடமாக அதி

நF ெபாதா( த8கிேய

நா ப(திர3 இலக(
உவைமய

இர 1யதான

ந9யி எலா ஆ டேல

கைணயி, அைச7தாடலா@ ஆ3
ஒ*பினி, த, எழி#ைன

உரகபதி வி&ளநா* பலாயிர ெபறி:
வனம

உர: வேனா எ,ன ந

கழேவ Hமிச மகிழேவ

ெபா,Xச ஆ1 யேள!

லவ க) திைரநகாி, மரகதவ#
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105

ெபா,Xச ஆ1யேள.!

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

உாிைம ெப நீ ைனC மணியி, எழி க3
ஈச ஓ அரவ 7 ேத@7தி3

ஒ மதிையC ெகாள இய,ற ெசயேலா எ,
இ&

எ64லகக.ேம பாட நீ3

கி வகி7

இரவி மதிைட ஒ 8கவி 3

இ, /சி:காடறா,

எதிாி, நி,

அ,ெபா3 பயி றரவ

எ,ன ந#ைச4 ெகாள ைம ழ#னி

அரவ மணி ஐ7

ற தைலெகாட ெபா பணிC

அழகிய மணி;  1C

ஆதி(த அணிC பிைற* பணிC ஆட உய
அ,பக&

தி(

ஆடேவ

ெபா.ைடய மகளிD இ,பிெனா3 அைச7தா 3
ெபா,Xச ஆ1யேள!

லவ க) திைரநகாி, மரகதவ#
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ெபா,Xச ஆ1யேள!.

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

மD4 அாிண  ஆட மதி நதிC ஆட நி,
மகி)ந ந ட, ஆடநீ&

மாலாட அயனாட மகபதி விணவ ஆட
மைலயாட மகியாட யா)

எD இைச ெதாி7

கைல மகளிக& பழபாட

இ,ெபா3 ப1(தா1 வா,

இ7திைரக& நி, ேமனி ந#யா

அைச(

ேந மகி)4 ெகாடாட வா

ழலவ ெசாாி7த வழி ணட அள7

ெகா8ெகா3 பர7தாட மி,

அகி

அளிக&

ைழக& ஒளி ரவிேபா9 ஆட வார( ெதாிய
ெகா8ைகக& ரடாடேவ

Dெகாட& ஒDக

க நில4 நைகயாடேவ

ெபா,Xச ஆ1அேள!

61

லவ க) திைர நகாி, மரகதவ#
ெபா,Xச ஆ1யேள.!

-----------------------------------
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தி(தி ம(தள தாள ஒ(  க#க4
ெபா

சீர1ய
சி(த ஒ(

திக) மத8கிக& ஆட4

,நி,

=வ தமிD ெபாிய

திவாசக; திC/

உக உய திவிைச* பா47

தி*பலா37 ெதாடத

தி*ராண  ஆதி

(தி* பழபாட

சீ* பணிெனா3 பாட4/

(த ெம@(திேவட வி(தக

திக4/

L) ககன மிைச வி/ைசய

7 பி

ழக4 ககைண சி7த மைன

ெதாட ைவ(த ஒ கா#, ேம

(த த ஒ(த யாழா ஓ ைக நிமி7

ெபா,Xச ஆ1யேள!

இல

லவ க) திைர நகாி, மரகதவ#
ெபா,Xச ஆ1யேள.!

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

தாமவ8 ேகாைத பனிநீ களப நான8க&
த,க) என கமழ வி

தனி Eத#, ந றிலக இலக அ& ககைட
த ப இைணயா1 இைடேம

நீமெச8 ேக) தெமா3 திலமல7த என
ேந கேபால  வாC ந,

நீ& நாசிC திகழ ஆரவட மா உள
நிைற கா/சியி, கதி என;

ேசம எனேவ உலக த81 என* பர4
திவயி

இளேராம ேந

திகழ உைறெயா3 அ என காக&

இ பிைறக& ேச7தா8 H7தா& மின*

Hமி#8ேகசர

வாம ப8கி, ெசா#

108

62

ெபா,Xச ஆ1 யேள

லவ க) திைரநகாி, மரகதவ#
ெபா,Xச ஆ1யேள!

---------------------------------
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ஓதி அறிேய, கவி உைம அறிேய, நி,த,
ஒ*பி க) அறிேய, நல

ஒ,ேற: அறியாத எ, ப:வ9 ெகா3
உவ7

எைனC ஆ ெகா&. ஓ

பாதிமதி L3 உய Hமிச உள  ஒ
ப8 ெகா& பைர ச(திேய

ப(த அகேமா3 ற ேவத அகேமா3 தைல
ப றி நி பா& எ,: அ6

ஆதிமைற ேதடாிய நாத

1ேவ சவ

அகிலாடமா@ நி,  ஓ

ஆதார ம றிட நிராதாாியாக யா
ஆதாரமா@ நி,றி3

ேபாத நிைறவான பாிHரணி ராதனீ

ெபா,Xச ஆ1யேள!

லவ க) திைரநகாி, மரகதவ#
ெபா,Xச ஆ1யேள.!

-----------------------------என

ெபா& என

இைறவி எ,

எ7த உலகக.ேம ெசா7தமா ெகா&ள4

இ8 அ8 எனாதப1 எ8 எ64யிமா@
தன

ஏ@7த அேளா3 எ,ைன உ,

ெபா& எ,

எ,ற, உ&ளி நதி மதி ெகா,ைற

சைட ெகா3 விைடQ ஓ

த, பதி என* ெப ற Hமி#8ேகசெரா3
உன

த8 றி37 தைகைமயா

ெபாளாகி,ற எ,ைன உட ஆவி ெபாெளா3
ெகா&வா@ எ,

நா,

உறவாட உாியவ.மாகி எைன ஆ ெகா3
அ64ட ஆவி ெபாெளா3 ந

110

63

ன# தஎனேவ கல7தவ.மான நீ

ெபா,Xச ஆ1யேள!

லவ க) திைரநகாி, மரகதவ#
ெபா,Xச ஆ1யேள.!

-------------------------------
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அ,பிெனா3 நீ கா அவகளா காக நி,
அழ ஒD ெச8கீைரேயா3

அாிய தா ச*பாணி ெகா 1ேய
இ,ற நட7

அ,ெபா3 ர7த அவனிமா
வ7

(த அ

அ#ைய அ8ைகெகா3

இைச7திட அைழ(

அமைன

இைளயவ. நாணி களிக விைளயா1 ந
எழிேலா3 நீரா1 உ,

த, ெபைம அறியாத நாயிேன, உ&ளி நீ
த கிைபயா ஓ  இ(

தமிழினி பி&ைள என விைளயா3 அ,ப
தைழ(

ஆ8 மதிேயா3 ெச

ெபா,ைர க3ைக அணி Hமிச ப8கிேய
ெபா,Xச ஆ1யேள!

லவ க) திைரநகாி, மரகதவ#
ெபா,Xச ஆ1யேள.!

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

உலெகலா வாழ வய வட
ஒ மதியி

*ேபாக ற

மாாிக&

உதவ ம,னவ ேகாக& வாழ மக வாழ மைறC ற
னிேவா வாழ நீ3

இல மா அய, இ7திர, ரக& வாழ இவ
இ#னக& நிைறவாழ ம

எ8 ம8கலமாக யாவக. வாழேவ இய
ெச@த

எ,ப அணிC&

திலகமா எ,ப உய ெத@வநாயக எ,ப
தி எ,ப த8ெகாDநரா@

திக)கி,ற Hமிச ெசய ெச@

வாழ
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ந ெச@ த7த

எ,ப அ7த*

ெபால, ஒளிெயா3 இலமணி ம8கல விள8கேவ
ெபா,Xச ஆ1யேள!

லவ க) திைரநகாி, மரகதவ#
------

ெபா,Xச ஆ1யேள.!

மரகதவயைம பிைளதமி &#$
_________%
_________%%%_________
%%_________
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